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ΕΙ10ΙΙ0ΙΙΙΣΙΣ
Οι συνορομηται ούνανται ν ’ άποστείλωσι τήν  

συνορομήν έγκλείοντες τραπεζικά γραμμάτια  ή 
γραμματόσημα έντος επιστολών επί συστάσει 
πεμπομενων. Αι αποδείξεις της άποτίσεως της  
συνδρομής φέρουσι τάς  ύπογραφάς των κκ. Μ. 
Ερατσάνου καί Οεμ. I. Μιχαλοπουλου καί τήν  
σφραγΐοα του περιοδικοί».

ν Α γγελ λ ετα ι παν βιβλίον, ού δύο αντίτυπα
ήνελον σταλη εις τήν διεύΟυνσιν του περιοδικού,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Γ ί Γ Γ Ρ Α Β Μ  Ι Τ Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν
ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔ1ΔΟΜΕΝΟΝ

Ε Π  Ω Φ Ε Λ Ε ΙΑ

T O N  f l H N I O T I K D N  Κ Α Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν .

ΕΤΟΣ IlPftTOSV ΑΡ1Θ. 3. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1881

Ο Μ Ι Λ Ι Α  Α\

Περί α γω γής  τής γυνα ικος ώς παρθένου, 
μητρδς καί συζύγου.

(Συνέχ. ϊδε <ρυλ. 2 . σελ. 3 5 .)

Η χαοιεστάτη δ’ αΰτη οικογενειακή σκηνή τρυφερών 
συζύγων, τής ’Ανδρομάχης καί του Έκτορος, περιγρά- 
©εται υπο τοϋ 'Ομήρου έν τω  Ζ' τής Ίλιάδος άπο  του 
369 στίχου μέχρι τοϋ 302 καί δια πολλών καλών καί 
πλουσίων περικοσμεΐται επεισοδίων.

Γίνεται δε ·η συζυγική αΰτη συνέντευξις έν κρισιμω- 
τατη  έποχη. Οί "Ελληνες, μένεα πνέοντες κατά των 
Τρωων έπ ί τη παραβάσει των όρκων, λυσσωδώς έπ ιπ ί- 
πτουσι κατ ’ αυτών καί πολλούς τών επίσημων τής Τροίας 
προμάχων Οανατοϋσιν. Οί Θεοί, δσοι πρότερον έβοηΟουν 
τους Ίρωας, άποχωροϋσι τότε τής μάχης, τά  δέ τής
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Τροίας επ ί ξυροϋ ίσ τα τα ι άκ.'χνίς. Οίδεν άλλο άπολείπ ε ' 
τα ι τοΐς πολιορκουμένοις πλέον, η σπευδοντες να ',/ί 
τήσωσιν ούτοι την βοήθειαν και το έλεος των Θεών. 
Προς τοϋτο δε πέμ πετα ι δ "Εκτ»ρ εις τη ν  πόλιν κατά; 
συμβουλήν τοΰ Ώλένου, ινα πειση την Εκαβην και τας 
Τρωάδας νά μεταβώσιν εις τον ναόν τΫις έχθρικώς αυτοις· 
διακειμένης ’Αθήνας και δια θυσιών κα ι δεήσεων εζευ- 
μενίσωσιν αυτήν. Μετά την εκπληρωσιν ττ,ς εντολο, 
ταύτης μεταβαίνει επειτα  ο Εκτωρ οικαδε, ινα καθ/ι 
συχάση την σύζυγον αύτοϋ Άνδρομάχην και ϊδη τον νή- 
πιον έτ ι παΐδά του Ά στυάνακτα . ’Αλλά δεν ευρίσκει αυ
τήν έν τώ  οΐκω. Μαθοϋσα η Ανδρομ.αχη, οτι οι Γρώε, 
ταλαιπωρούνται και οί ’Αχαιοί νικώσιν, δδυρομένη και 
θρηνολογούσα, εξορία  της οικίας μετά της άμφιπόλου, 
φερούσης τον πα~ιδα, κα ί σπεύδει εις τον πύργον τον επ ί 
τω ν Σκαιών Πυλών, ινα ιδη, τ ί πράττει εν τώ  π :δ ίω  της 
μάχης δ αγαπητός αυτής "Εκτωρ. Ούτος δε πάλιν μη 
ευρών εις τον οίκον την Άνδρομάχην, δεν αναμένει αυ
τήν, ούδε πορεύεται εις άναζήτησιν αυτής, αλλά σπεύ
δει εις το πεδίον τής μάχης υπέρ τής κινδυνευούσης 
πατοίδος. Καί μη νομίσητε, Κυοίαι καί Κύριοι, δτι ο 
"Εκτωρ μη άναζητήσας την σύζυγον καί τον π α ιδ α , ε- 
πραξεν ούτω, ώς μη άγαπών αυτούς, δχι* οΰδείς αν/;ρ 
ητο τοΰ "Εκτορος φιλοστοργότερος, ώς ούδεμια παλιν 
γυνή φιλανδροτέρα τής ’Ανδρομάχης, άλλ δ ίρως π t 
πλείονος πο ιείτα ι, ώς πρέπει, την κινδυνεύουσαν πατρι α. 
Γ]Ι συνάντησις επομένως γ ίνετα ι κατα τύχην . « ι  τή ,
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«Αυτή λοιπόν (ας δμιλήση ένταϋθα κάλλιον δ ποιη
τής) συνήντησεν αυτόν, καί μ ετ ’ αυτής επορευετο και η 
Οεράπαινα, έν τοΐς κόλποις φέρουσα τον αθώον παΐόα, 
τον εντελώς νηπιον αγαπητόν υιόν τοΰ Εκτορος, τον 
όμοιον προς αστέρα. Τοϋτον δε τον παΐδα i<Wv ο Εκτωρ 
εχαμογέλασεν- ή δέ ’Ανδρομάχη προσήλθεν αύτώ κλα ι- 
ουσα, περιέσφιγξε την χεΐρά του, καί τώ  ειπε :

«Καλότυχε, η άνδρία σου θά σέ άφανίση, δεν λυπεί - 
σαι το μικρόν σου παιόίον καί εμε την κακομοιρον, η— 
τ ις  τα/έως θά ^ηρεύσο), στεοηθεΐσα σου ! Ταχέως θά σέ 
φονεύσωσιν οί "Ελληνες, δρμήσαντες όλοι κατά σοϋ' καί 
τότε εις εμέ θά ηναι ποοτιμότερον νά άποθάνο>, η νά σε 
στερηθώ' διότι δεν θά εχω πλέον εγώ άλλην παρηγο- 
ρίαν, όταν σύ άποθάνης, αλλά πόνους μόνον και θλίψεις 
ούδε ζή πλέον δ πατήρ μου καί η μήτηρ μου νά μέ π α - 
ρηγορήσωσι, διότι τον πατέρα μου έφόνευσεν δ θειος 
Ά χιλλεύς, άφοϋ έκυρίευσε την πόλιν τών Κιλικων, τη/ 
ύψηλάς πύλας εχουσαν, Θ/,βην' έφόνευσε μέν τον π ά τε 
ρα μου Ή ετίωνα , άλλ’ όμως δεν τον έσκύλευσε, διότι 
σεβασθείς αυτόν έκαυσε μετά τών ευμόρφων 6/.λ(ον toj 
καί ηγειρεν έπ’ αύτώ μνημεϊον, περις τοΰ δ,ιο.ου α. 
νύμφαι τών δρέο>ν, αι κόραι τοΰ αΐγιόχου Δ'.ο-, έφυτευ 
σαν πτελέας. Μοί ησαν δέ εις τον οίκον καί επτα αδελ
φοί, ά λλ ’ ουτοι πάντες έν μια καί τή «ύτή  ημέρα κα- 
τέβησαν εις τον "Αδην’ διότι πάντας έφόνευσεν δ ταχύ- 
πους θείος Ά χ ιλλεύς, ενώ εβοσκον τάς βοϋς καί τά  λευ- 

^ ό μ α λ λ α  πρόβατα. Την δέ μητέρα μου, ουσαν βασίλισ



σαν υπο το δασώδες ορος τής Πλάκου, δδηγήσας ενταΰθ* 
μετ’ άλλων δμοΰ κτημάτω ν, απέλυσε πάλ ιν , λαβών ά
πειρα λύτρα, τήν έπήρε δ’ έπειτα  ο μαϋρος Χάρων έν 
τώ  ο’ίκω τοϋ πατρός. Σύ λοιπόν, ώ "Εκτωρ, (/.οι είσαι, 
και πατήρ και σεβαστή μήτηρ, καί αδελφό; κα ί τρυφερό; 
σύζυγος. Ά λ λ ’ ελα λοιπον εύσπλαγχνίσθητί με καί μεί
νε ένταϋθα έν τώ  πύργω, μήπως καταστήστς τον π α ΐ- 
δά σου δρφανον καί τήν γυναΐκά σου χήραν· Σ ταματη- 
σον τον λαον πλησίον τών αγρίων συκεών, οπου ή πόλις 
είναι προ πάντων ευπρόσβλητο; καί το τείχος ευαλ&ίτον.»

«Προς αυτήν δ’ άπήντησεν 5 μέγας πολεμιστής Ε
κτωρ’ ναί, καί έγώ πάντα  ταϋτα  σκέπτομαι, ώ γυναι 
άλλα πολύ σέβομαι τούς Τρώας καί τάς Τρωάδας, εάν 
ώς δειλός αποφεύγω τον πόλεμον, επειτα  ούτε η ψυχή 
μου θέλει τοϋτο' διότι εμαθον νά ήμαι γενναίος και να 
μάχωμαι μεταξύ τών προμάχων Τρώων, προσπαΟών νά 
δοξάσω τύν πατέρα μου καί έμαυτόν. Γνωρίζω καλώς εν 
τη  καρδία μου, οτι θά έλθη ημέρα, καθ ί,ν θά κατα - 
στραφή ή ιερά πόλις τής Τρωάδος καί δ Πρίαμος και δ 
λαος τοϋ ανδρείου Πριάμου. ’Αλλά δεν μοι μελει τοσον 
περί τή ; συμφορά; τώ\ Τρωων, ούτε περί αυτή ; τή ; Ε
κάβης, ούτε περί τοϋ βασιλέως Πριάμου, ούτε περι τών 
αδελφών μου, ο'ίτινε; πολλοί καί γενναίοι θα πεσο>σι 
κατά γής, φονευθέντες υπο τών έχθρών, όσον μοι μέλει 
περί σου, όταν τ ις τών χαλκοχιτώνων ’Αχαιών σε απα- 
γάγη  κλαίουσαν, άφαιοέσας τήν ελευθερίαν σου ούσα δ=. 
σύ έν ’'Αργεί θά υφαίνης υπο τ ά ; δ ια τα γά ; άλλη ; ιστόν

— 68 — fcsd θά φέρης υδωρ έκ τών πηγών τής Μεσσηίδος καί τής 
'Υπερείας διά βίας άναγκαζομένη εις τοϋτο, καί ε’ίπη τ ις  
ποτε, βλέπων σε κλαίουσαν, αύτή είναι ή γυνή τοϋ Ε- 
τοοος, δστις ητον ο άριστος τών πολεμικών Τρωων έν 
τή μά/η, οτε έπολέμουν εις τήν Τρωάδα. Ούτως θά ει- 
πη τ ίς ποτε, εις σε δε νέον άλγος τότε θά προστίθηται 
διά τήν στέρησιν άνδρος εχοντο; τήν δύναμιν νά μάχη- 
τα ι, όπως σε άπαλλάςη άπύ τή ; δουλεία;. Ά λ λ ’ εϊθε 
πρότερον νεκρόν ή γή νά μέ καλύψη, πριν η ακούσω τ α ; 
κραυγά; σου καί μάθω τήν αιχμαλωσίαν σου.»

«Τ αϋτα εϊπών δ ουραίος "Εκτωρ, ήπλωσε τας χεΐρας 
του, ΐνα  λάβη το παιδίον’ άλλ ’ αυτό κλαΐον έστράφη 
πάλ ιν  οπίσο» εις τον κόλπον τής ωραία; τροφοϋ του, φο- 
βηθεν τήν δψιν τοϋ αγαπητού πατρό; του, καί τρομά- 
ξαν διά τά  χαλκα του οπλα καί ίδον τον έξ ίππείων 
τριχών λόφον σειόμενον φοβερώ; ε ϊ; τήν άκραν τή ; περι
κεφαλαίας. Έ γέλασε δι* αύτο δ άγαπητός του πατήρ 
καί ή σεβαστή του μήτηρ καί παρευθύς εξέβαλε τής κε
φαλής του δ ωραίος "Εκτωρ τήν περικεφαλαίαν του καί 
ταύτην μεν άστοάπτουσαν έθεσε κάτω έπί τής γής, τον 
δε άγαπητόν του υίον άφοϋ ήσπάσθη καί έχόρευσεν εις 
τάς χεΐράς του, είπεν ευχηθείς εις τον Λία καί εις τούς 
άλλους θεούς.»

«Ζεϋ καί σείς οί άλλοι θεοί, δότε νά γείνη καί ούτος 
δ έμος πα ΐς, καθώς καί έγώ, έπιφανής μεταξύ τών Τρώων, 
έπίσης ανδρείος, καί νά βασιλεύση ί’σχυρώς εις τήν 
Τροίαν’ καί βλέπων τ ις  α ίτόν , έπανερχόμενον έκ τοϋ
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πολέμου, νά ειχη, ούτος βέβαια είναι πολύ ανώτερος 
τοΰ πατρό; του, φέρων λάφυρα ^ματωμένα όπλα, φο 
νεύσας έ^θρον άνδρα, χαρή δε και η καρδια τής αγα
πητή ; του μητρός.»

«Ούτως είπών, έθεσε τον υίόν του ε'.ς τάς χεΐρας τής 
αγαπητής του γυναικός, ητις έλαβεν αυτόν εις τόν εδώδη 
αυτής κόλπον γελώσα συγχρόνως δέ καί κλαίουσα. Ο 
δέ σύζυγός της ιδών αύτην τότε, έλυπΐ,θη καί χαϊδεύσα.; 
αύτην διά τ ι ς  χειρός του, τή είπ ε.»

«Καλότυχνι, μη σέ παρακαλώ μ.έ λυπής τόσον πολυ, 
διότι οΰδείς, εάν δέν μοί ηναι γραπτήν υπό της μοί
ρας, θά μέ στείλη εις τόν "Αδην π ?6 το° κα ιΡ°° ^°υ ' 
την δέ μοίραν, λέγω , ότι δέν είναι δυνατήν εις ούδένα 
νά άποφύγη, ούτε δειλός αν ηναι ούτος, ούτε άνδρεΐος, 
άφοΰ α πα ξ ’ έγενν^,θη. ’Αλλά πορευθεΐσα εις τόν οίκον, 
φρόντιζε περί τών οικιακών σου εργασιών, τοΰ αργαλειού 
καί τής ρόκας σου, καί δίδε δ ιαταγάς εις τάς θεραπαι
νίδας νά έκτελώσι το έργον τω ν ’ περί δέ τοΰ πολέμου 
θά φροντίσωσιν οί άνδρες πάντες, όσοι έχουσι γεννηθή 
εις την Τρωάδα καί προ πάντων έγω .»

Έ κ τής προσοχής, κυρίαι καί κύριοι, μεθ τ,ς ηκουσατε 
την παράφρασιν τών ωραίων τούτων στίχων, γ ίνετα ι 
ένδηλον, όπόσον π ιστώ ς, απλώς καί μετά χαριτος φυσι
κής έζιστόρησεν 5 θείο; "Ομηρος την αδολον αγαπ/ίν 
τρυφερών συζύγων καί την φιλοστοργίαν τής μητρος και 
τοΰ πατρός ! "'Ο θείε "Ομηρε, καί σύζυγος βεβαίως προσφι
λέστατος έγένου καί πατήρ φιλοστοργότατος! Δέν εί

να ι δυνατόν τοιαΰται εικόνες πραγμάτων δηλωτικαί νά 
παρχσταθώσιν, ει μη έκ βαθυτάτης καρδίας αισθάνεται

5 ' ♦ τις αυτας !
Καί όμως έρχομαι, κυρίαι κα ί κύριοι, διά σειράς π α ι

δαγωγικών ομιλιών νά σκοτίσω δλίγον, πικράνω κα ί 
περιστείλω τάς γλυκείας ταύτας τρυφερότητας' έρχομαι 
νά ε’ίπω εις τους γονείς νά μη άπολαμβάνωσι κατά  κό
ρον καί ενώπιον τοΰ τέκνου των τών τέρψεων, ας γέννα 
τό γλυκύ μειδίαμα τοΰ νηπίου' έρχομαι τέλος να επ ι
βάλω μετριότητα εις την εκχείλισιν τής χαράς, b  πα 
ράγει ή παρουσία πλάσματος άθώου, τής ευτυχίας, ην
£ θεό; έδώρησε τοΐς αγαπητο ί; γονεΰσιν. Β·

("Ε πεται συνέχεια .)

ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ούδέν άλλο τών έν τώ κύκλω τοΰ δημοτικού σχολείου 
μαθημάτων παραμελεΐται μάλλον, καί πανταπασιν αφιε- 
τα ι άδίδακτον, η τό τή ; γραμμικής ιχνογραφίας. Τούτο 
ήδυνηθημεν δι’ ιδίων οφθαλμών νά ίδωμεν έπιθεωρησαντες 
κατά τά  δύο π α ρ ελθόντα  έτη ένα όλον νομόν καί μίαν 
έπαο/ίαν. Πλήν τοΰ νομαρχιακού σχολείου, τοΰ υπό τοΰ 
ίκανωτάτου δημοδιδασκάλου κ. Ν. Καραπιπέρη διευθυ- 
νομένου καί εϊτινος άλλου τών έν τα ΐς έόοαις τών επαρ
χ ιών, έν οϊί όπωσούν επιτυχώς διδάσκεται η ιχνογραφία, 
£ν πασι τόϊς άλλοις άρρένων καί θηλέων, τό μάθημα



τοΰτο παντάπασιν ελλείπει. Άγνοοΰμεν δέ τ ί συμβαίνει 
καί έν τοΐς τών άλλων έπαρχιών σχολείοις, άλλ ’ εάν 
δύναταί τ ις έξ αναλογίας νά κρίνη, βεβαίως το μάθημα 
τοΰτο είναι ήδη έςωβελισμένον έκ τοΰ προγράμματος τοϋ 
δημοτικοΰ σχολείου τής 'Ελλάδος. Καί ομως το μάθημα 
τοΰτο είναι άναγκαιότατον έν τοΐς δημοτικοΐς και έλ - 
ληνικοΐς σχολείοις, διότι ένασχολεΐ τον παΐδα λίαν εύα- 
ρέστως, ώς και πασα άλλη γραφική έργασία, άσκεΐ δε 
ποοσηκόντως τον οφθαλμον και τήν χεΐρα τοΰ παιδός. 
'Ο παΐς ©ύσει φέρεται προς άπείκόνισιν τών έν τη φύσει 
πραγμάτων- διά τοΰτο έν τή πλακ ι αύτοΰ, ?) έν τώ  τε- 
τραδίω άγω νίζετα ι νά άπομιμηθη τά δσα βλέπει η ι’δών 
διετήρησεν έν τη φαντασία. Ούδενος τολμώ ειπεΐν μα- 
θητοΰ τετράδιον, ευρίσκεται μή φέρον τά  σημεία το ι- 
αύτης άπεικασίας. Ά ν  δέ το δημοτικόν σχολεΐον σκο
πόν εχει νά μόρφωση και εκπαίδευση τύν παΐδα θρη- 
σκευτικώς, ηθικώς και πνευματικώς, έπ ιτυγχάνει τού
του άσφαλέστερον παρακολουθούν τάς φυσικάς τοΰ π α ι-  
δος κλίσεις και διαθέσεις και κατά μικρόν άναπτύσσον 
αύτάς. Τοΰτο νοήσας μάλιστα  ό σοφος τ?,ς ’Ελβετίας 
παιδαγοίγός, Πεσταλότσης, έδίδασκε τούς μαθητάς αύ- 
τοΰ δεικνύων αύτοΐς τάς επ ί τοΰ τάπητος οπας και εςε- 
τάζων μετ’ αυτών τάς ιδιότητας τών φυσικών τούτων 
σχημάτων, έξασκών οΰτω πως το παρατηρητικόν κα ι 
διαμορφών το λεκτικόν αύτών.

Είναι δε ή ιχνογραφία άναγκαία  εις τον πρακτικόν 
βίον και διά τοΰτο πρέπει 5 παΐς έν τώ  δημοτικώ σχο-
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λ ί ’ω νά διδαχθη αυτήν κατά πρώτον. Αΰριον δ πένης 
Ουτος θά έπιδοθη ε ΐ: τήν γεωργίαν, εις το έμπόριον, τήν 
βιθ'7.η/ανίαν και είναι άνάγκη νά δύναται νά άναπα- 
ριστα τά  έργα τής τέχνης αύτοΰ επί τοΰ χάρτου καί 
άπεικονίζη αύτά ώς οΐόν τε  άκριβώς’ ούτως πράττων θά 
δυνηθή νά βελτιώση το εργον αύτοΰ, ύπάγων αύτο εις 
τούς νόμους τής συμμετρίας, τής ποικιλίας καί τής χά- 
ριτος. Πάντες οί παιδαγωγοί είναι σύμφωνοι, οτι ή ιχνο- 
νραφία ού μόνον άσκεΐ τον οφθαλμόν καί τήν χεΐρα, 
άλλά καί εγείρει καί καλλιεργεί καί τήν αίσθησιν τοΰ 
καλοΰ παραδόξως πως, θεωρείται δε καί μέσον ψυχα
γωγικόν, διότι έπαναπαύει το άποκάμνον τοΰ παιδδς 
πνεΰμα καί συνεθίζει αύτο εις τήν έργασίαν, μετριάζον 
πως το αεικίνητον αύτοΰ.

'Η ιχνογραφία διαιρείται εις γ ρ α μ μ ικ ή ν  καί εις μ ι 
μ η τ ικ ή ν ,  ή πρώτη είναι ή βάσις, ή αρχή, ή έτέρα είναι 
τό επ ιστέγασμα, το τέλος. ΓΙΙ γραμμική πρέπει να ήναι 
ή κυρία ένασχόλησις τών τριών πρώτ<ον ταςεοον τοΰ δη
μοτικού σ/ολείου, ή δέ μ ιμητική τής άνωτέρας. ΓΩς έν 
τοΐς άλλοις τών μαθημάτων, οΰτ6> καί έν τή ιχνογρα
φία, έπιδίδουσι μάλλον οί έχοντες φυσικάς προς το άπει- 
κονίζειν προδιαθέσεις’ εις τούς τοιούτους τών μαθητών 
δύναται δ διδάσκαλος νά παρέχη υποδείγματα διαφό
ρων κτιρίων, ζώων κα ί άλλων φυσικών δντων προς ά - 
σκησιν.

Ή  γραμμική ιχνογραφία πρέπει νά διδάσκηται παρεμ- 
φεοώς πως προς τήν γραφήν. Γ0  διδάσκαλος κατά πρώ-
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τον χαράσσει επ ί τοΰ πίνακος γραμμας ευθείας. Ταυ" 
τας πρέπει οί μαθηταί νά έκτελώσιν ακριβώς, τηρούν- 
τες οJ μόνον άναλ-ογίαν τοΰ μήκους και πλάτους, αλλα 
και τών άλλων καλών ιδιοτήτων- Οί μαθηταί απομι
μούνται τάς γραμμάς ταύτας ή επι τής πλακος, /) επι 
τού χάρτου διά μόνης τής βοήθειας τού οφθαλμού, χω 
ρίς νά μεταχειρίζωνται όργανα μετρητικά. Αιά τούτου 
τού τοόπου θά παράσχωσι την άκρίβειαν και ταχύτητα  
εις τον οφθαλμόν, εύκαμψίαν και έπιτηδειότητα εις την 
χεΐρα, καί συγχρόνως θα ενισχύσωσι την προσοχήν και 
αύτην την κρίσιν.

Τοιαύτη πρέπει νά γ ίνητα ι ή άρχη τής γραμμικής 
ιχνογραφίας, αλλά περί τούτου προσεχώς θέλομεν δια- 
λάβει πλατύτερον και οδηγίας έκτενώς θέλομεν παρά
σχει τοΐς διδασκάλοις. "Είδη παρατίθεμεν ιχνογραφήμα
τα: τ ινα , άτινα  δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς άρχαί εις 
τούς πρωτοπείρους. Έλάβομεν δέ ταύτα  έκ πινάκων χρη
σίμων τοΐς ’Αμερικανικούς σχολείοις, έκτεθέντων έν τή 
εκθέσει τής Φιλαδέλφειας. Σημειοΰμεν δέ τά  εξής περί 
τών ιχνογραφημάτων τούτων, ότι ποεπει να έκτελών 
τα ι η έπ'ι'άβακίου, ?ι έπί πίνακος, % έπί φύλλων χάρ
του* ώς κυρία και πρώτη άσκησις τών μαθητών είναι 
νά θέτωσιν έπ'ι τοΰ μέλανος πίνακος τας στιγμας τού 
διαγράμματος, α ίτινες θά χρησιμεύσωσι προς κατασκευήν 
τών συμμετρικών σχημάτων' ένούσιν επειτα  τάς στιγ  
μάς ταύτας δι’ ευθειών γραμμών, και μετά ταύτα  δια ι- 
ροϋσι τάς γραμμάς ταύτας εις μέρη ίσα και ενούσι κατά

τούς διαφόρους συνδυασμούς τά  σημεία ταύτα  τής δια 
τομής άνευ βοήθειας ούδενος μετρητικού βργανου.
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

%
Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ TO T Α Ρ Τ Ο Τ  ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν 1

Σ γ έ δ ι ο τ . — Ε ισ α γ ω γ ή .

Δείξατε τον άρτον καί είπατε προ' τ ί χρησιμεύει χοίϊ 
δ ιατί είναι καλός πρός βρώσιν.

'Ο διδάσκαλος δεικνύει τον άρτον, καί οί [/αθηταί 
λέγουσι τό δνομα αύτοΰ. Έρωτα Επειτα προς τ ί τον 
μεταχειρίζονται.

Οί μαθηταί γελώντες λέγουσι : τον τρώγουσι.
Ό  διδάσκαλος έρ6>τα: πώς ονομάζονται τά  πράγ

μ α τα , τά  όποια έσθίομεν ;
Τά παιδ ία  άποκρίνονται (ή λέγει αυτοΐς δ διδάσκα

λος), ότι ονομάζονται τ ρ όψ ψ α .
Γ0  διδάσκαλος έρωτα, δ ιατί έσθίομεν τον άρτον' (ήτοι 

δ ιατί εΐναι καλός προς βρώσιν η τροφήν)' τά  παιδία απο
κρίνονται, διότι είναι γευστικός (νόστιμος), τρέφει, αυ
ξάνει καί ενισχύει κτλ.

’Α σκήσεις ΐ π ΐ  τω κ  ιδ ιο τ ή τω ν  το ϋ  ά ρτον .

Είπατε τάς γνωστάς ιδιότητας τοΰ άρτου' 1) τάς έκ 
τή ; όράσεως, 2) τάς έκ τής όσφρήσεοις, 3) τάς έκ τή ; 
γεύσεως, 4) τάς έκ τής αφής, 5) τά ς έξ έμπειρίας.

*) P rim art School*· εργα τ&ν αμερ ικανών μαΟητ&ν έν τ$  
Ιχθέσει ττιί Φ ιλα ϊελφ ία ; (1 8 7 3 ).

Ά νάπτνζ ις .

'Ο διδάσκαλος πρός τόν μαθητήν— Ιω άννη , πώς γνω 
ρίζεις, ότι τοΰτο είναι άρτος ;

Ίωάν. Διότι τόν βλέπω.
Διδάσκ. Γνωρίζεις λοιπόν αυτόν διά τής δράσεο^ς. Τί 

άλλο γνωρίζεις διά τής δράσεως ;
Δημήτρ. Γν&>ρίζω, ότι είναι λευκός.
Διδάσκ. Νικόλαε, γνωρίζεις άλλο τ ι διά τής δράσεως ;
Νικόλ. Γ0  άρτος ούτος είναι πλήρης μικρών οπών.
Διδάσκ. Τίνα λέξ ’.ν μεταχειριζόμεθα διά νά φανεοώ- 

σωμεν τάς μικράς ταύτας δπάς ;
Νικόλαος άποκρίνεται (η λέγουσιν αΰτώ), μεταχειοι- 

ζόμεθα τήν λέξιν πόρους.
Διδάσκ. Λέγεις λοιπόν, ότι ό άρτος οΰτος είναι . . .
Ίωάν. Πλήρης πόρων.
Διδάσκ. "Η πορώδης. Λέγει δ’ έπειτα  εις τους μαΟη- 

τάς νά έπαναλάβωσι τήν φράσιν «δ άρτος είναι πορώδης.»
Διδάσκ. Κίμων, διά τίνος άλλου τρόπου δυναμεθα να 

μάθωμέν άλλο τ ι περί τοΰ άρτου;
Κίμων. Δυνάμεθα νά μάθωμέν τ ι περί τοΰ άρτου δια 

τής οσφρήσεως.
Διδάσκ. Ε ίπέ, Γεώργιε, τίνα  οσμήν έχει δ άρτος οΰτος;
Γεώργ. "Ε/ει ίσμήν εΰχάριστον.
Γ0  διδάσκαλος δύναται νά παραστήση εις τους μα- 

θητάς τήν οσμήν τοΰ προσφάτου άρτου και τοΰ έοιλου 
(μπαγιάτικος), κτλ.



Κατά τον αυτόν τρόπον αναπτύσσονται αί ίδιότν,τεί 
του άρτου καί διά τής γεύσεως. Ο διόασκαλος λέγει, 
οτι δ άρτος έχει καλήν γεΰσιν, 9] γ ε υ σ τ ιχ ό τ η τ α  βυχάρι- 
στον κ τλ . ΓΙρός άσκησιν τών λέξεων δ διδάσκαλο? ονο
μάζει αλλα πράγματα έχοντα τάς αυτάς, ?ι αντιθέτους 
ιδ ιότητας' διδάσκει δ’ έπειτα την έννοιαν τών λέξεων 
ν ό σ τ ιμ ο ς , γ ε υ σ τ ικ ό ς , ήΰύς  και τών εναντίων ά νο σ το ς , ά 
γ ε υ σ το ς , ά»ί<% διά πολλών παραδειγμάτων.

Κατά τόν αυτόν τρόπον γίνονται γνω στα ί αί ιδιότη
τες τοΰ άρτου διά της dyijc, 'fcoi τό ρικνώδες (τραχύ) 
και τό απαλόν, τό μαλακόν κτλ .

Γ0  διδάσκαλος έπειτα  κάμνει πειράματά τ ινα   ̂ενώ
πιον τών μαθητών. —  «Ε ιπέ μοι, Δημόσθενες, λέγει ο 
διδάσκ. τ ί θά συμβή. αν θέσω τόν άρτον τοϋτον εντός

τοΰ όδατος ;»
Δημ. Θέλει απορροφήσει υδωρ.
cO διδάσκαλος τότε δείκνυσιν, ότι δ άρτος άπορροφά 

ΰδωρ, διότι είναι σπογγώδης. Μετά ταϋτα  δέ παρέχει 
αυτοΐς άλλα ανάλογα πειραματα. ^

Τελευταΐον έπαναλαμβάνουσιν οί μαθηταί πασας τάς 
λέξειε, ας ηκουσαν έν καιρώ τοΰ μαθήματος, άφοϋ δια 
παραδειγμάτων δείξη αύτοϊς τήν σημασίαν έκάστης 

αυτών.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι
Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ  ΤΩΝ Α Π Ο Τ Σ ΙΩ Ν

1ον. ΖΥΡΙΧΗ. Μετά 4 απουσίας έν τ ψ  δημοτική  η τώ  οευ- 
τερεΰοντι σχ ολε ίψ , \ μετά 3 έν τ φ  συμ πληρω τικψ  είδοποιοΰν- 
xat πρώτον οί γον?.ΐς τών άπουσ ιαζόντω ν. Μετά 5— 7 α π ε ι
λούντα ι, οτι θά έπ ιοληθζ αύτο ΐς πρόστιμον. Μετά 7 — 10 πρόσ-
τ ι^ον 3__15 φράγκω ν. Ι ΐλειόνων δ’ ούσών τω ν απουσ ιώ ν, έπ ι-
βάλλετα ι α νάλογο ; αϋξησις τβΰ προστίμου.

2 ον. ΟΥΡΙ. Κ α τ ά  τήν πρώ την κα ταγγελ ία ν  πρόστιμον 10-20  
φράγκω ν’ έν υποτροπή άπό 10— 100 φράγκω ν, ΰπό τοΟ δικα
στηρίου έπ ιβαλλομένη . Ή  αστυνομία αναζη τε ί τά  μή φοιτωντα 
εις τό σχολεΐον παιδ ία .

3 0ν· SAINT-GALL. Μ ετά 3 απουσίας έντός δεκαπενθημέρου,
ή  μετά 6 έντός μακροτέρου χρόνου είδοποίησις (μ ετά  πληρω 
μ ές  20 λ επ τώ ν ) . Μετά πλείονας απουσίας πρόσκλησις ένω πιον 
τΤις έφορευτικ?\ς έπ ιτροπης (μ ετά  πληρωμής 50 λεπ τώ ν)· ϊπ ε ιτ α  
πράστιμον έξ 1— G φράγκων κα ι καταδίκη ΰπό τοΟ διευθυντοΟ

της αστυνομίας.
4ον. ΤΟΥΡΓΟΒΙΑ. Μετά 10 απουσίας έντός έξαμήνου, εκ ά - 

στη έπ ί πλέον απουσία τ ιμ ω ρ είτα ι διά προστίμου άπό 2 0 -4 0  

λεπτ& ν.
50V. G ill SONS. Έ κάστη  α π ο υ σ ί α  τ ιμ ω ρ είτα ι το έλαχιστον 

διά προστίμου 10 λ επ τώ ν , έ'πειτα τά πρόστιμον δ ιπλασ ιαζετα ι

μί'χρις ένός φράγκου.
6 0ν Α Ρ Γ Ο Β Ι Α .  'Π έφορεία τοΟ σχολείου τ ιμ ω ρεί πάσαν α

πουσίαν (μέχρ ι 12 καθ’ έξαμηνίαν) διά προστίμου άπό 20 μέχρι 
60 λ επ τώ ν . Ό  πρόεδρος τοΟ δικαστηρίου τοΰ νομοΟ α π α γγέλ 
λει δι* έκάστην απουσίαν έπ'ι πλέον πρόστιμον έκ 70 λ . - 2  φράγκ.

7 0v. VALAIS. Έ καστη  απουσία μή δικαιολογουμένη τ ιμ ω 
ρείτα ι διά προστίμου 20 λεπ τώ ν.



δ ον. ΨΡΙΒΟΥΡΓΟΧ. Μετά 3 απουσίας κατά  μήνα ειδοποιεί
τα ι ό πατήρ , πάσα απουσία τ ιμ ω ρείτα ι άπό 10— 20 λ επ τώ ν .

i ,ov. SOI.EUVE. Μετά 2 απουσίας έντάς τοϋ αύτοΰ μηνάς 
ειδοποίησις. "Επειτα δ ι’ έκάστην άπουσίαν επ ιβ ά λλετα ι πρόστι- 
μον τά μέν έλά-χιστον 30  λ επ τώ ν , τό δέ μέγιστον 20 φράγκων· 
οί -χωροφύλακες μεταβαίνουσι καθ’ έκάστην έβδομάδα εις τό 
σχολεΤον και ζητοΰσι τους απουσιάζοντας τώ ν μ αθητήν . Ε’ισ— 
πράττουσι δε ούτοι παρά τώ ν ένοχων γονέων φόρον 20 λεπ τώ ν .

10ον ΒΕΡΝΗ. ’Εάν μαθητής απουσιάσει κατά  τό έ’κτον μέ
ρος τω ν μαθημάτων τοΰ μηνάς, γ ίνετα ι ύπά τής έβορίας τοϋ 
σχολείου έγγραφος ύπόμνησ ις, έάν δέ τά πράγμα έπαναλαμ βά - 
νετα ι, κα ταγγελ ία  εις τόν διευθυντήν τϊϊς ’Αστυνομίας, έάν δέ 
ό μαθητής απουσ ιάζει κατά  τά Uv τρίτον τώ ν μαθημάτω ν, υπάρ
χ ε ι ήδη ή τοΰ προηγουμένου μηνάς κα τα γγελ ία . Εις τή ν πρώ - 
την δέ κα ταγγελ ία ν έπ ιβάλλετα ι πρόστιμον έξ 1— 3 φράγκω ν- 
έν υποτροπή έκ 4— 6 φράγκων.

1 1 ον VAUO. Μετά 4 απουσίας εις έκαστον μήνα πρόσκλη- 
σις τώ ν γονέων πρά τής έφορίας τοΰ σχολείου. Κατά πρώ την 
δέ υποτροπήν έντάς τοΰ σχολικοΰ έ’τους ή έφορία διαβιβάζει 
κατάλογον τώ ν παραβατώ ν εις τόν διευθυντήν τής αστυνομ ίας, 
ό’στις έπ ιβάλλει πρόστιμον 10 λ επ τώ ν  διά πάσαν άπουσίαν. ’Εν 
οευτέρα υποτροπή έντάς τοΰ σχολικού έτους 20 φράγκων πρόσ- 
τ ιμ ο ν  τά  έ'Ιοδα τώ ν γνωστοπο ιήσεων ϋπόκειντα ι εις βάρος τώ ν 
καταγγελλό μ ενω ν. (L eh rer-Z e itun g .)

Β.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡβΣΣΙΑ. —  Τό ταμεΤον τω ν περ ιθάλψεω ν τω ν χηρών καί 
ορφανών τώ ν διδασκάλων τοΰ διαμερίσματος τής Κολωνίας ϊχ ε ι

Π εριουσίαν 400 750 φράγκω ν. Τό παρελθόν ετος τά  δ ιανεμη- 
6|ντα βοηθήματα ΰπερέβησαν τάς 60 700  φράγκα.

ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ.— ’Από τοΰ 1873 τ ά ’Αμβοΰργον κατεσκεύασεν 
29 νεα κτίρ ια δημοτικών σχολείω ν, ών ή δαπάνη ΰπερέβη τά  
4 εκατομμύρια φράγκω ν.— γΟ έν ένεργεί^ι προϋπολογισμός άφ ιε- 
ροι εις τάς τακτ ικά ς  ά νά γκ α ; τής δημοτικής παιδεύσεως τήν 
ποσότητα 4 860 000 φράγκω ν.— Ό λα ι δέ α ί δαπάνα·. τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως άνήλθον κατά τά 1879 εις 2 700  000 
φράγκω ν. [Τά Άμβοϋργον έχει 390 000 κατο ίκω ν.]

(L ’ Ecoie τής 10 Ίανουαρίου 1881 .)
Το ο ιίασκαλεΐον τής Τριπόλεως προσήνεγκε τή  έπ ιτρο- 

πεια  τοΰ Έρυθροϋ Σταυροΰ έκ συνεισφορών τώ ν καθηγητώ ν κα ί 
μαθητών δραχμάς 450.

Ό  σύλλογος τώ ν καθηγητώ ν τοϋ έν Ά θήνα ις διδασκα
λείου κατα  δ ιαταγήν τοΰ Υ πουρ γείου  της Αημ. έκπαιδεύσεως 
άσχολεΤται περ ί την σύνταξιν προγράμματος κανονίζοντος τάς 
ωρας τής διδασκαλίας κ .τ .λ . δημοτικοΰ σχολείου περιέχοντος 
τεσσαρα; τάξεις  κα ι ΰφ ’ ένάς μόνου διδασκομένου διδασκάλου. 
Τοιοΰτον άπέστειλε πρός τά ΎπουργεΤον κα ι τά διδασκαλεΤον 
Τριπόλεως. Προτιθέμεθα νά έπιφέρωμεν τάς κρίσεις ή μ ώ ν μετά 
την δημοσίευσιν άμφοτέρων.

—  Συνετάχθησαν ΰπό τοΰ διευθυντοΰ τώ ν δημοτικών σχο
λε ίω ν όδηγίαι βραχεΤαι περ ι διδασκαλίας τώ ν διαφόρων μαθημά
τω ν  έν το ΐς δημοτικοΐς σχολείοις τοΰ κράτους χάριν τώ ν δη
μοδιδασκάλων, ί'σοι δέν έφοίτησαν τα κ τ ικ ώ ςε ίς  τά διδασκαλεΤον. 
Τάς οδηγίας τα υτα ς άρχόμεθα δημοσιεύοντες άπό σήμερον.

Γ Α Λ Λ ΙΑ .  Η βουλή έψηφισε νόμον περι υποχρεωτικής και 
λα ϊκή ς παιοευσεως. Περί τούτου Οέλομεν διαλάβει έν έκ τά σ ;ι, 
ό’ταν θά ΰποβληθή ε ’ις τήν γερουσίαν.

Οί κάτωθεν σεσημεκυμε'νοι αριθμοί μαρτυροΰσιν εύγλώ τ- 
τω ς περ ί τής καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως έν Πρωσσία και 
Γ αλλία .



Συγκρισις τώ ν δαπανών τώ ν γ ινομένω ν έν Πρωσσία ΰπ$ 
τοΰ κράτους κατά τό 1672 κα ι κατά  το 1879— 80 χάριν τής 
οημοσίας έκπαιδεύσεως.

Π ανεπιστήμια καί Ά κ α δ η - ' 1872 1 8 7 9 -8 0
μ ια ι κα ί λ ο ιπ ά .............................  φράγ. 5 1/2 έκατ. 8  ‘ ,  έκατ.

Γυμνάσια κα ί σχολεία πρα
κτ ικά  ( r e a le s ) ................................ » 2  */2 » 5 2 3 »

Έ κπαίδευσις τ ε χ ν ι κ ή . . . .  » ,  » 2 5 4 »
Δημοτική έκπαίδευσις . . .  » · 7  » 24  »
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Έ ν έ'λψ 15 έκατ. 40 1ι5 έκατ.
Οδτω λοιπόν α ! δαπάναι τοΰ 1879— 80 ύπεοτεροΰσι τάς τοΰ 

1872 κατά  2 d κα ί 1 (. εκατομμύρια μή ύπολογιζομένων τώ ν 
δαπανών τώ ν δήμων.

Τό 1873 ύπήρχον έν Πρωσσία 62 056 Θέσεις διδασκάλων, 
τό δέ 1879 58 8 4 1 .— Τό 1870 ίσ α ν  70 διδασκαλεία π ερ ιέ - 
χοντα 4 786  μαΟητάς, τό δε 1879 ηΰξησαν εις τόν αριθμόν 
τώ ν 114 (έν οΤς 8  τών Οηλέων), ί ίτ ιν α  περ ιελάμβανον 9 404 
μαθητάς.

Έ ν Γαλλία ό προϋπολογισμός τοΰ κράτους ανέγραφε κατά 
τό 1867 τά ποσόν τώ ν 25  712  000 φράγκω ν, τό δέ 1880 , 
58 268 000. ’Α λλ’ οί έσχάτω ς ψηφισθί’ντες νόμοι ηΰξησαν λίαν 
τάς χορηγίας τοΰ κράτους.

Έ ν τ ψ  καντω νίω  Vaud α ί δαπάναι τοΰ κράτους υπέρ τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως ηϋξησαν εις τό ποσόν τώ ν 505 600 φράγ
κω ν διά τά Ιτβς 1870 (σύν δέ τ ο ύ τ ε ς  καί 563 537 φράγκων 
δαπανω μένω ν ΰπά τώ ν κο ινοτήτω ν), διά δέ τά έτος 1879 ύψ ώ - 
θησαν εις 822  496 φράγκα έκ τοΰ κράτους (σύν δέ τούτοις κα ί 
1 032 738  φράγκων δαπανωμένων ΰπό τώ ν κο ινοτήτω ν). Έ ν 
τοΐς τελευτα ίο ις  τούτοις ποσοΤς καταλογιστέον έτι κα ί τό έκ 
152 000 φράγκων (έκ  τοΰ ταμείου τοΰ κράτους 22  000 φράγ
κω ν) πράς κατασκευήν καί έπ ισκευήν τώ ν διδακτικών καθιδρυ- 
μάτων.
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Έ άν έν Πρωσσία 6 προϋπολογισμός τοΰ κράτους παρέχει 
ε ’ις τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν 1 σχεδόν καί 50 τοΰ φράγκου 
κ α τ ’ άτομον, έν τψ  κ α ντω ν ίψ  τοΰ Vaud ό προϋπολογισμός τοΰ 
κράτους δαπαν^ ποσόν διπλάσιον κ α τ ’ άτομον, μή λαμβανοαέ- 
νων ΰ.π’ ο|<ει τώ ν άδρών δαπανών τώ ν κο ινοτήτων.

Β.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ.

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΤΣ 

rn ο

Α. Γ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ

Γεν.κοΰ έπιθεωρητοΰ τής Δημοτ. έκπαιδεύσεως

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ Ε'.

Περι τών ιερών (ΛαΟημάτων.

Σκοπος τής διδασκαλίας τών ιερών μαθημάτων εΤνε 
οϋχι κυρίως ή ψιλή μετάδοσις τών θρησκευτικών γνώ 
σεων, ά λλ ’ ή δι’ αυτής έξέγερσις έν τή ψυχή τών παίδων 
ήθικού κα ι θρησκευτικού αισθήματος καί ή διάπλασις 
ακραιφνούς χριστιανικού χαρακτήρος.

Προ παντδς άλλου έπιμελητέον, οπο>ς οί μαθηταί ά- 
κροώνται τήν διδασκαλίαν τού ίερού μαθήματος έν ευλα- 
βεία καί κατανΰξεϊ, ώς έν προσευχή διατεθειμένοι. ΓίΙ 
-ερότη; τού μαθήματος έπιβάλλει τώ  διδασκάλω μ εγ ί-
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στην έπιμ,έλειαν και προσοχήν καί περί τήν διατήρη^ιν 
ακρας ησυχίας κατα την ωραν τοΰ θρησκευτικοϋ μαθή- 
ματος, και περι την προδιαθεσιν τής καρδίας τών ίτα ί- 
δων εις υποδοχήν τών διδαχθησομένων ιερών αληθειών κα ί 
περι την γλώσσαν καί περί τάς μεταδοτέας έννοιας. Γ0  
διόασκαλος αναγκη, λάλων μάλλον πρός την καρδίαν, ή 
προς τον νοΰν τών παίδων, νά έμβάλλη έν αυτη την 
αγάπην και τον φοβον τοΰ Θεοΰ, καί έζεγείρη αγνόν 
θρησκευτικόν αίσθημα. Ή  απομνημόνευσή τών θρησκευ
τικών γνώσεων εΐνε τ ι δευτερεϋον. Ουσιώδης τοϋ ιερού 
μαθήματος σκοπος εΐνε νά έννοηθη καί έγχαραχθη έν 
τη  καρόια τών παιόων βαθύτατα ότι πάντες οί άνθρωποι 
ε’ίμεθα αδελφοί όφείλοντες πρός άλλήλους θέρμην α γά 
πην ως τέκνα τοϋ Ουράνιου Πατρός, φιλοστόργως προνοοΰν- 
τος περί ημών καί παρέχοντος ήμιν πάντα τά  άγαθά, 
και απαιτοϋντος παρ’ ημών την ηθικήν ημών τελειότητα 
δια r Τ\' εκτελεσεως τών εντολών του. Πίστις, αγάπη 
καί εργα καλά, ιδου α ί βάσεις καί τά  θεμέλια τής χρι
στιανικής διδασκχλιας. Μέθοδος δέ τής διδασκαλίας
3/ ρ f  Vεστω η εζης :

α) Έν τα ΐς δυσί κατωτέραις τάξεσιν δ διδάσκαλος 
άφηγεϊται κατα την τεταγμένην ώραν καί κατ ’ έκλογήν 
ιστορίας έκ τής Παλαιας καί Νέας Διαθήκης άνευ βι
βλίου, έν δε τη Γ'. τάξει μετά καταλλήλου βιβλίου, άνα- 
πτυσσων προσηκοντως καί διασαφήνισών τά  χρήζοντα 
άνα„τυξεο>ς και προσπαθών νά καλλιεργή άδ ιαλείπτως 
τό συναίσθημα τής πρός τόν Θεόν αγάπης.

β) ’Έ πειτα  έπιδεικνυει εικόνα τοϋ ίεροϋ μαθήματος, 
ερμηνεύων αυτήν διαλογικώς.

γ} Μετά ταϋτα  επαναλαμβάνει τήν διήγησιν έν συνε- 
χ εΐ λογω και ανευ διακοπής τίνος πρός άνάπτυξιν καί 
διασάφισιν.

δ) Έ π ί τέλους ορίζει διαδοχικώς πρώτον έκ τών 
ικανωτερων καί επειτα  έκ τών άσθενεστέρων μαθητών 
τινα ς, οπως επαναλαβωσι τό διδαχθέν μάθημα, παρα- 
κολουθών καί διορθών αϋτοίις έν οίς χρήζουσι διορθώ- 
σεως.

Έν τη Δ'. τάξει διδάσκεται ή Ιερά Κατήχησις δίς 
τής εβδομάδας. Προυργιαίτατον έν τη διδασκαλία τής 
Γνατηχήσεως εστω ή ερμηνεία τοϋ Συμβόλου τής Πίστεως, 
κ α τ ’ άρθοον, τής Κυριακής προσευχής καί τών Μυστηρίων. 
Γίνεται δε καί άνάπτυξις καί ερμηνεία καταλλήλων περι
κοπών έκ τοΰ ΓΙεροϋ Ευαγγελίου, τών Πράξεων καί τών 
έπιστολών τών ’Αποστόλων άπαξ τής εβδομάδος, έπιρ- 
ρωννυμένου δι’ έξεγέρσεως τοΰ συναισθητικού, τοΰ θρησκευ- 
τικοϋ αισθήματος καί τής πρός τόν Θεόν καί τόν πλη 
σίον άγάπης. Τό 'Ιερόν Ε ίαγγέλιον καί αί Πράξεις τώ ν  
’Αποστόλων καί κατά στίχους παρέχουσιν α νεξάντλητο ι 
πρός τοΰτο ΰλην, δ ι’ ής δ αγαθός τήν καρδίαν διδάσκα
λος δύναται νά υπεκκαίη τήν πρός τόν Θεόν καί τόν 
πλησίον αγάπην. Έν οίς σχολείοις διδάσκει είς διδάσκα
λος πάσας τάς τάξεις ή διδασκαλία τής ίερας ιστορίας 
επ ιτρέπεται νά γ ίνητα ι πασαν ήμέοαν εΰθυς μετά τήν 
πρωινήν προσευχήν κατά τά  διά τής υπ’ άριθ. 7639 §:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Περί της διδασκαλίας τής ελληνικής γλώ σσης  
έν τώ δ/;μοτικώ σχολείω.

Η διδασκαλία τής κ α θ ωμιλημένης γλώσσης και ώς 
μέσου μάλιστα  μορφωτικού, και ώς οργάνου τής μ ε- 
ταδόσεως τών νοημάτων και αισθημάτων και διηνε
κούς πνευματικής επικοινωνίας πρός πασαν γνώσιν καί 
αλήθειαν, είναι προυργιαίτατος τοΰ σχολείου σκοπός. 
’Ανάγκη οί παίδες νά άσκηθώσιν έπιμελώς, ώστε καί νά 
νοώσιν ευκόλως τά  τών άλλων, γραπτώς η προφορικώς 
έκφερόμενα νοήματα, καί νά ποιώνται αυτοί ορθήν χρή- 
σιν της γλώσσης λαλοΰντες % γράοοντες.

Η διδασκαλία της γλώσσης γ ίνετα ι διά πάντων μέν 
τών μαθημάτων, αλλά κυριώτατα διά τών εξής τής 
εποπτικής τών πραγμάτων διδασκαλίας, ήτοι πραγμα
τογνωσίας, τής άναγνώσεως καί ερμηνείας καταλλήλων 
βιβλίων, τής γραφής καί τής γραμματικής.

Η εποπτική διδασκαλία αισθητών άντικειαένων, ήτοι 
η πραγματογνωσία, συνίσταται εις τήν άσκησιν τοΰ 
παιδός νά έφιστα τήν προσοχήν, νά άντιλαμβάνητα ι 
ορθώς και οριζη δια λογου τά ουσιώδη καί επουσιώδη 
γνωρίσματα, ητοι τους χαρακτήρας αισθητού αντικει
μένου, προϊόντος τής φύσεως, ?ι τής τέχνης. Ή  Μ α σ χ α -  
Μ α τω r  π ρ α γ μ ά τω ν  γ ίνετα ι υπό μορφήν εύαρέστου συν- 
όιαλέξεως τοΰ διδασκάλου προς τόν μαθητήν, καθ’ ήν 
όι επιτήδειων ερωτήσεων ο διδασκαλος εφελκύει το παρα

τηρητικόν τοΰ παιδος επί τών ίδιοτήτ&)ν η γνωρισμά
των τοΰ διδακτέου αντικειμένου, προβαλλομένου αύτοΰ 
τοΰ πραγματος, η οπου τοΰτο αδύνατον, τής εικόνος του, 
και προκαλέϊ την α ντιληπτικήν αύτοΰ δύναμιν εις ε νέο— 
γειαν, υποοοηθών έν αναγκη ταύτην, άλλ ’ έπιτηδείως 
ώστε να μη παρακωλύνι τήν αυτενέργειαν τοΰ πνεύμα
τος τοΰ παιδός, έθίζων αυτό εις τήν παθητικήν ακινη
σίαν τήν δεκτικήν μόνον τών εΐσαγομένων παρ’ άλλου 
γνωσεων. Ιο μήλον, φέρ ειπεΐν, το ώόν, το ρόδον, το 
πορτοκαλιον, η ορνις, η α ίξ, δ ίππος, δ λέων, τοΰτο 
r, εκείνο το οικιακόν σκεϋος κτλ . πάντα ταϋτα  καί τά  
τούτοις ομοια γίνονται αντικείμενα τής εποπτικής δ ι- 
Οασκαλιας το σχήμα τοΰ αντικειμένου, ή υλη, τό βά- 
ρος, το χρώμα ή κατασκευή, έκαστου αυτών μέλους, ή 
σκοπιμοτης και ή χρησιμότης τοΰ ολου καί τών μεοώνr t f
έκαστου, παντα ταΰτα  είνα ι Αντικείμενα τή ; εποπτι
κής διδασκαλίας, καθ’ α έν τω  γενικώ μέρει άπεδείχθη 
δι ής άφοΰ γνωρίση άναλελυμένω; τούς χαρακτήρα; ·?) 
τα  γνωρίσματα τοΰ πράγματο;, έπειτα  ένόνει πάντα 
ταΰτα  διά τής συλληπτικής τοΰ πνεύματος δυνάμεως 
εις μίαν σύνθετον άντίληψιν μονιμοποιουμένην έν τή 
συνειδήσει διά τής λέςεως τής δηλούσης τό πράγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 
Ά νά γ νω σ ις  καί Γραφή.

Ο κεκτημένος τήν εμπειρίαν τής άναγνώσεως καί



δυνάμενος νά νοή τά έν γραπτώ λόγω έκφερόμενα α ι
σθήματα καί νοήματα των άλλων, θησαυρίζει έν τη 
εαυτού συνειδήσει τον πλούτον τών παρατηρήσεων καί 
γνώσεων, τών γνωμών και παραινέσεων ου μόνον τών 
συγχρόνων, αλλά και τών απ’ αΐώνος σοφών, και ώφε- 
λ ε ΐτα ι έκ τής πείρας και τής σοφίας τών άλλων. Διά 
τής άναγνώσεως τώ  ό'ντι και τής γραφής συγκοινωνεί δ 
άνθρωπος πνευματικώς προς τά  πέρατα τοϋ κόσμου και 
προς τούς παρωχημένους αιώνας, έπεκτείνων ουτω τήν , 
ΰπαρξίν του κατά τε χώρον και χρόνον θαυμασίως. Διά 
τής έμπειρίας τής άναγνώσεως καί μόνης δ νοήμων και 
φιλαγνώστης δύναται νά διδαχθή μετέπειτα  άσυγκρί- 
τως πλείονα τών έν τώ δημοτικώ σχολείω διδάσκομε · 
νων, συνεχίζων ουτω και έν τώ  μεγάλω σχολείω τοϋ 
βίου τήν πνευματικήν του άνάπτυξιν και τήν ηθικήν 
μόρφωσήν. Ιδού διατί ή άνάγνωσις κρίνεται το σπουδαι- 
ότατον τών μαθημάτων και ή πολυτιμοτάτη τών έν τώ  
σχολείω άποκτωμένων έμπειριών. Ιδού δ(ατί έν τώ  άνα- 
γινώσκειν και γράφειν περιελήφθη υπό τινοαν το σύνολον 
τοΰ σχολείου, ή δε άνάγνωσις καί γραφή έθεωρήθη δ 
κύριος αύτοΰ σκοπός. Ά λλα  τ ί λέγετα ι άνάγνωσις ; Ά -  
ράγε άνάγνωσιν λέγοντες νοοΰμεν τήν μηχανικήν εξιν τοϋ 
συνδέειν και προφέρειν εϋχε^ώς καί άπτα ίστω ς τά  γράμ
ματα εις συλλαβάς καί τάς συλλαβάς είς λέξεις, καί 
φωνή γεγωνυία καί ρύμη γλώσσης άκατασχέτω άπαγ- 
γέλλειν σελίδας δλοκλήρους άνευ συνειδήσεως τής έλα- 
χίστης τών έπαγγελλομένων λέξεων καί προτάσεων;
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Ή  τοιαύτη μηχανική τών δρατών γραπτών σημείων 
μεταβολή εις άκουστούς φθόγγους διά τής ταχύτατη ς 
τών φωνητικών οργάνων κινήσεως καί ή πολυχρόνιος διά 
καταναγκασμού ολέθριου άσκησις τών παίδων εϊς τα χ ί-  
στην άπαγγελίαν τών λέξεων έν βιβλίοις άκατανοήτοις 
καί άνευ άναπτύξεως καί προσηκούσης έξηγήσε(ος τών 
άναγινωσκομένων εις τ ί ήδύνατο νά ώφελήση τούς μαθη- 
τάς, άφοΰ ούτε εις τήν πνευματικήν άνάπτυξίν των συν
τελεί, τοϋ πνεύματος αυτώ ν διατελοΰντος έν παντελεΐ 
άργίοι καί έν σκότει, ούτε προς ήθικήν ,μόρφωσιν, τής 
καρδίας των διατελούσης άσυγκ ινήτου; Διά τοιαύτης 
μηχανικής έμπειρίας ούδεμία έγγεννατα ι άγάπη πρός 
το βιβλίον καί προς τό μανθάνειν, άλλά μάλλον άπο- 
στροφή έ'νεκεν τής πνευματικής άργίας και μονοτονίας. 
Οί πλεΐστοι παΐδες έξεοχόμενοι τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, 
καί είς τον βίον τρεπόμενοι άποροίπτουσι διά τοϋτο τό 
άχαρι καί άκερδες βιβλίον, ώστε μετά τινα  ετη κιν- 
δυνεύουσι νά άπομάθωσι καί αυτήν τήν μηχανικήν τοΰ 
άναγινώσκειν καί γράφειν έ'ξιν, καί οΰτω κινδυνεύει νά 
ματαιωθή έντελώς δ σκοπός τοϋ σχολείου.

Ά λ λ ’ άνάγνωσιν λέγοντες νοοΰμεν τήν 2ξιν τοΰ εϋ^ε- 
ρώς διά τοΰ οφθαλμού άντιλαμβάνεσθαι καί δρθώς καί 
άπτα ίστω ς συνδεειν καί άπαγγέλλειν  τά  δρατά σημεία 
τών λέξεων, παοακολουθοΰντος τοϋ νοός καί κατανοοϋν- 
τος τά  άπαγγελλόμενα, ώς ένόει ταϋτα  δ γράψας. ΙΙρός 
τοΰτο σύν τοΐς φωνητικοΐς όργάνοις, κινουμένοις κατά 
τή ν  άνάγνοισιν, δέον νά συνεργάζωνται πασαι αί πνευ-
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ματικαί δυνάμεις τοΰ παιδός, οπως ή ά νά γνω ν ις  γένη- 
τα ι αύτό τοΰτο, γνώσις τό δεύτερον των τό πρώτον υπό 
τοΰ γράψαντο; γνωσθέντο^ν καί γραφέντων. Τοΰτο δηλοΐ 
και ή λ έ ξ ι; αυτή (άνάγνωσις =  δευτέρα γνώσις, ητοι 
επανάλτ,ψις γνώσεως). ΓΗ μνήμη και η φαντασία 6ποτυ- 
ποΰσιν έν τη συνειδήσει τάς άναγινωσκομένας έννοιας, ο 
δέ διασκεπτικός νοΰς έπεξεργάζεται συνδέουν η χωρίζων 
ταύτας, ώς συνέδεσεν η έχώρισε ταύτας ό τοΰ γράψαν
τος, και δ έποπτικός νοΰς παρακολουθών τόν τοΰ γρά
ψαντος και υποβοηθούμενος υπό τοΰ διδασκάλου υψοΰται 
εις καθολικωτέρας και γενικοιτέρας ιδέας. Τήν κί νησιν 
ταύτην τοΰ γνωστικού κατά τήν στιγμήν τής άναγνώ
σεως παρακολουθεί άναγκαίως ή τού συναισθητικού έξέ- 
γερσις, η χαρά, η δυσαρέστησις, ή έλπίς ?! δ φόβος, καί 
α ί ποικίλαι τούτων παραλλαγαι και συνθέσεις και ούτω 
και αί άπό τών εννοιών ορέξεις ένισχύονται ώς υπό έλατη- 
ρίων, άτινα καθιστά: ισχυρότερα και δραστικώτερα η τού 
διδασκάλου παιδαγωγική ίκανότης και εμπειρία, έκλέ- 
γοντος πρός τοΰτο τάς παρεχομένας εις άνάγνωσιν έν
νοιας άναλόγως πρός την ηλικίαν και την άνάπτυξιν 
τών παίδων, έρμηνεύοντος τάς δυσνοήτους λέξεις, άνα- 
πτύσσσοντος τάς συνεπτυγμένας έννοιας και κρίσεις και 
διά τή ; διδακτικής έπικουρίας άπτοντος φώς έν τή συν- 
ίίδησει τοΰ παιδός και μεταδιδόντος αύτώ πλούτον 
πολύτιμον άνθρωπογνωστικών ή κοσμογνωστικών στοι
χειωδών γνώσεων. Ούτω δέ έπιδοών έπί τού συναισθη
τικού και τοΰ βουλητι*οΰ δύναται νά διαπλάττγι κατά,
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μικρόν ώς άριστοτέχνη; τόν χαρακτήρα αύτοΰ καθ’ 
β εχει έν τώ  νω πρόπλασμα χρηστοΰ μέλους τής κοινω
νίας και τής πολιτείας και αγαθού χριστιανού. Ά λ λ ’ 
η άπόκτησις τή ; ουτω νοούμενη; έμπειρία; τής άναγνώ- 
σεως εινε τ ι δυσκολον' προϋποτίθησιν άναγκαίως πνευ
ματικήν άνάπτυξιν ικανήν, ητις ούτε διά τής διδασκα
λίας και ασκησεως ολίγων μηνών, η ενός η δύο έτών 
αποκτάτα ι, ούτε διά τοΰ έξαναγκασμοΰ εις άπόκτησιν 
τής έ'ζεως τή ; ταχείας άπχγγελίας τών λέξεων, ητις 
έζ εναντίας αποτρέπει απο τού σκοπού, έθί^ουσα τούς 
παΐόας εις την μηχανικήν μόνον απαγγελίαν αυτών" 
αλλα d o c  συνεχούς και κατά μικρόν άσκήσεως αυτών εις 
την κατανοησιν τών άναγινωσκομένων, άρχής γινομένης 
άπο τών άπλουστέρων λέξεων και προτάσεων, καί διά 
τή ; άσκησεως εις το αναγινώσκειν βοαδέ&)ς έν άρχή τάς 
λεςεις, ώστε να παρακολουθή τά κινούμενα φωνητικά 
όργανα η άντιληψις καί ή συνεργασία τών ρηθεισών 
πνευματικών δυνάμεων, α ϊτινες υποβοηθούνται πρός τοΰ
το, αν ο διδάσκαλος έξηγή καί άναπτύσστ) τό άναγινω - 
σκόμενον τεμάχιον τού καταλλήλου βιβλίου, τινές δέ 
τών μαθητών έπαναλαμβάνωσι τήν άνάγνωσιν. "Οσω 
παιδαγωγικό ; καί προνοητικός καί άν υποτεθή δ τοΰ 
αναγινωσκομένου βιβλίου συγγραφεύς, καταβάς ίκανάς 
βαθμίδας κατά τήν συγγραφήν τοΰ βιβλίου άπό τής εαυ
τού άναπτύξεως, ϊν χ  συνάντηση τήν τού παιδός άνάπτυ- 
ξιν και αντιληψιν, όσω καί άν υποτεθή επιτήδειος εις 
τήν εκλογήν τής υλης κ α ί δεξιός περί τήν ομαλήν αύ-



τής διατύπωσιν και την τοϋ λεκτικοΰ επιμέλειαν, εΐνε 
αδύνατον δ παΐς νά νόηση τά παρ’ αύτοΰ, γραφέντα 
τόσον εύκολα, ώστε νά άναγινώσκνι τροχάδην, ώς συνει- 
θ ίζεται έν τοΐς καθ’ ήμας σχολείοις πρός άκαιοον καί 
ολεθρίαν έπίδειξιν. 'Ο άναγινώσκων δέον νά άναγινώσκη 
βραδέως, καί μάλιστα κατά τάς πρώτας τάζεις τοϋ 
σχολείου. Ή λίκη δε η σύγ/υσις έν τω  πνεύματι καί ηλίκη 
έπισκότισις αυτοϋ, αν ό μαθητής γιγνώσκει βιβλίον 
«υ.εθόδως υπό τοϋ τυχόντως γραφέν, η βιβλίον επ ιστη
μονικόν καί μάλιστα άρχαΐον "Ελληνα συγγραφέα, μετά 
τά  ρηθέντα θά ητο περιττόν νά έξηγήσωμεν. Την εκ 
τοιαύτης άναγνώσεως ζάλην τοϋ πνεύματος και τον εξ 
αυτής ολεθοον άφίνομεν νά άναλογισθή έκαστος υμών 
άο’ Ιαυτοΰ.

’Ανάλογα ρητέον καί περί γραφής, δι’ ής άσκεΐται 
ο παΐς νά μεταδίδη τοΐς άποϋσι τά  αισθήματα καί δια
νοήματα αυτοϋ. Γραφήν λέγοντες έν τώ σχολείω δεν νοοΰ- 
μεν την μη/ανικήν εξιν τοϋ άπεικονίζειν δι’ άσκησεως 
τής /ειρός ταχέως έν τώ  χάρτη η τώ  άβακίω τά  γρα
πτά  σημεία, τάς λέξεις, άλλά τήν κατά μικρόν άσκησιν 
τοϋ παιδός νά εκθέτη δρθώς καί έν γλώσση κανονική 
τά  α ισ θ ή μ α τα  καί διανοήματα αυτοϋ. Πρός τοϋτο απαι
τε ίτα ι ούχί τόσον ή καλλιγραφία τών γραμμάτων, ήτις 
άλλως συντελεί εις τήν άνάπτυξιν τής φιλοκαλίας τοϋ 
παιδός, διά τοϋτο δέον νά έπ ιζητήτα ι έκ τών ένόντων, 
δσον τό εύανάγνωστον άπλώς τών γραμμάτων, ή ορθο
γραφία τών λέξεων κατά τους κανόνας τής γραμματι-
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τ ικής, και ο λογικος τών λέξείον καί τών προτάσεων 
ειρμός. Προς τ/]ν απαιτησιν δε τής ουτω νοουμένης εμ
πειρίας τής γραφής δέον νά άσκώνται οί παΐδες, νά αύ- 
τενεργώσιν γράφοντες, ήτοι νά έκθέτωσιν ή οσα διηγήθη 
αυτοΐς ο διδάσκαλος, ή οσα είδον ή ήκουσαν αυτοί οί 
μαθηταί, έκφέροντες καί τάς έπ ’ αυτών κρίσεις των. Ή  
δι’ άπλής αντιγραφής ασκησις τοϋ γράφειν έν άργία 
τοΰ πνεύματος είναι τόσω όλεθρία, οσω καί ή ασυνεί
δητος άνάγνωσις. (Έπεται συνέχεια.)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Αναγινωσκομεν έν τώ  παιδαγωγικώ  φύλλω τής Ν. 
'Τόρκης (Journal of education) περί τών νεωτέρων δι
δακτικών μεθόδων τά  εξής :

«Λέγουσι τ ινες, ο'τι τό σύστημα τοΰ Κουϊνσίου (πα ι
δαγωγού) έν πολλοΐς τών σχολείων δεν ευδοκιμεί, επει
δή οί Έ πόπτα ι δεν εισακούονται έν τη εκλογή τών δι
δασκάλων. Καί ούτος μεν 6 λόγος φαίνεται πιθανός, 
ά λλ ’ όμως ουδεμία χώρα έν τή υφηλίω υπάρχει, ούτε 
λαός, δπου ήθελεν είναι άδύνατος ή τελεσφόρος εισαγω
γή τών νέων παιδαγωγικών μεθόδων. Αί μέθοδοι εΐνε 
φυσικαί καί ουχί τεχνητα ί. Γέροντες καί νέοι, άνδρες 
γυναίκες καί πα ιδ ία , πεπολιτισμένοι καί μή, Ζουλοϋ, 
Έσκιμώοι, Ά γγλ ο ι, Γάλλοι, Γερμανοί καί λοιποί δύναν- 
τα ι καί πρέπει νά μάθωσι νά έννοώσιν άκριβώς, νά
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σκέπτωντα ι 6ρθώς, άντιλαμβανόμενοι παντός, το βποΐον 
VI είδον, η εμαθον, ί] ή'κουσαν, καί διατυπώσιν επ ιτύχω ; 
προφορικώς, η γραπτώ ; τά  πορίσματα τών παρατηρή
σεων αυτών. Ε:ς τοΰτο συνίστατκι ή πα ιδαγωγία  καί 
εις αυτό άποβλέπουσι κυρίου; α ί μέθοδοι πανταχοΰ καί 
7?άντοτε.»

—  Έπί πεζοδρομίου, έφ’ οΟ πολλοί διήρχοντο, κύριό; 
τις είπε πρός νεά'ηδα τά έξης" «ώς πρός εμέ δέν βλέπω, 
τ ί  διακρίνει κόρην καλώς άνατεθραμμένην άπό της μή 
τοιαύτης.»— «Ναί, άπήντησεν αΰτη, διότι τινές τών 
κυρίων δέν είναι καλώς άνατεθραμμένοι, ώστε νά ευρί- 
σκωσι τήν διαφοράν ταυτην.»

—  Διδάσκαλός τις ήρώτησε μαθητήν: «Τίνος γένους 
είνε ή ’Ακαδημία; » Γ0  άπειρο; μαθητή; άπεκρίθη, 
«τοΰτο έξαρτάται έκ τοΰ αν φοιτώσιν ε.’ς αυτήν άρρενες 
η θήλεις.»

—  Πατήο. «Δέν βλέπω, ΙΙέτρε, προόδου; εις τά  μα- 
θήματά σου, ώ; πρότεοον.»— Πέτρος. «Ναί, πάτερ, 
διότι δέν βλέπεις πλέον συχνάκις τόν διδάσκαλον, ώς 
πρότερον.»

—  "Εν μόνον τοΰτο επιθυμώ, διδάσκαλε, νά δείξω 
υμΐν, ότι έφεϋρον μηχανήν μικράν μεγάλης άξίας, δι’ ής 
διατρυπώνται τά  δρη.— Μεγάλως θά ευεργετήστις τήν 
νεολαίαν, άπεκρίθη ό διδάσκαλος, εάν έφεύρης τρόπον 
ευκολον, δι’ οΰ οί μαθηταί νά διατηρώσιν έν τ?ί μνή
μη πάντα τά διδασκόμενα. (Μετάφρασις) I. II.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Β. Α.  εις Πύργον : έλήφθησαν τά χρή μ ατά , α ί αποδεί

ξεις έσ τ ίλ η σ α ν  τάχυδρομ ικ& ς.— Ν. Π. Γ. εΕς Ά ργοστόλιον : έ- 
λάβομεν τά χρή μ ατα , άν1μένομ3ν κα ί τω ν λο ιπ ώ ν συνδρομητών 
κα ί τά ονόματα τω ν τ ιληρω σάντω ν, Sr.ua  ιτέμψω μεν τάς άτιο- 
δείξεις. —  Κ ον  Λ.  Λ .  Α ειβ ί ρτσιον : έλήιρθη ή συνδρομή. —  Δ.  Ν .  
εις λ ϊγ ιο ν  :  έλήφΟη ή συνδρομή.— Κ ° ν  II .  X .  εις Π άτρας: έ λ ά -  
βομεν τήν συνδρομήν* έπέμ ψαμ εν δέ τό άπολεσθέν φύλλον. 
—  Κ α ν  X .  Α. εις "Αργος : έλήψθη. —  X .  2 .  εις Μωλον : έλάβο- 
μ εν. —  Π.  Μ. εις Βελίτσαν : έλήφθη.

Β Ι Β Λ Ι Α  Ν Ε Α
Περί Φροβε.ϊιανών νηπιαχ&ν χήχων,  υπο Α’.κ. Α. Λα- 

σκαρίδο υ. Έ ν Ά θήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παρνασ
σού. 1880 .
'Υπό τοΰ καθηγητοΰ καί διευθυντοϋ τοΰ Παιδαγωγείου 

τοΰ πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων συλλόγου 
έξεδόθησαν τά  έξης βιβλία πρός χρησιν τών δημοτικών 
σχολείων :
’jS y y s ip id io r  ά να γ νω ΰμά τω ν  έτος σχολικον Α . εκδ. ς  .

» » » » Β'. έκδ. γ'.
» » » » " Γ'. έκδ. γ'.

’Α ριθμητ ικά  Λροβ.Ιήιιατα γ ραπ τή ς  Αυσεως. Μέρος A . At
τέσσαρες πράξεις τών ακεραίων άριθμών. Εκδ. Β .

Aidairxa.hxi) σύντομο; οδηγία περί της χρησεως τής 
νέας διδασκαλική; μεθόδου. 1880.

Ι ε ρ ά  ιστορ ία  κατά τό σύγγραμμα τοΰ γερμανοϋ διδα
σκάλου Φραγκίσκου Βιδεμάνου προ; χρήσιν τή ; έλλη- 
νική; νεολαίά; καί προ; ιδίαν μελέτην παντό; χρι
στιανού. Έγκρίσει τή ; ΓΙεράς συνόδου καί τού υπουρ
γείου, μετά 74 εικόνων. 1881.



Ε!ΛΟΟΟΙΤ!ΣΕ!Σ

Παρακαλοϋνται οί μετατιθέμενοι ή παυομενοι 
τών ελληνοδιδασκάλων και δημοδιδασκάλων να 
εΐδοποιώσι περί τούτου εγκαίρως τήν οιευθυνσιν, 
ΐνα μή παραπίπτωσι τά άποστελλόμενα φύλλα.

—  Τό φυλλάδιον τοΰ μηνός Μαρτίου έκδο- 
θήσεται κατά τό ήμισυ έπηυξημένον.

Παρακαλοΰνται οί κκ. συνδρομηταί ν’ άπο- 
τίσωσι τήν συνδρομήν των. Δύνανται δέ ν’ άπο- 
στε ίλωσιν  αυτήν έγκλείοντες τραπεζικά γραμμά
τια  ή γραμματόσημα εντός επιστολών έπί-συστά- 
σει πϊμπομένων.; Οί ο εν Χα7^κιοι, Πατραις και 
Σύρω καί έγ^ειρίζοντες το ΐς  αυτόθι άνταποκρ'- 
τα ΐς  τής Έφημερίδος τώ ν  Σχολείων κυρίω Νικο- 
λάω Κ,αραπ'.πέρη (έν Χαλκίδι), κυρίω ΙΙαναγιωτη  
Τραμπαδώρω (έν Πάτραις) καί κυρίω Α,νδρεα R. 
Γεωργίου (έν Σύρω). Vi αποδείξεις αποστελλον-  
τα ι ευθύς μετά τήν πληρωμήν τ?,ς έτησίας συν
δρομής.


