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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή διδασκαλία τής γεωγραφίας έν τοϊς σχολείοις.—"Εν γεωγραφικόν μάθημα.—Σύμμικτα.
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ
«Ζώμεν είς εποχήν, καθ’ ήν γράφουν μέ τήν 

αστραπήν, ζωγραφοΰν μέ τόν ήλιον καί ταξειδεύουν 
μέ τον ατμόν. Χώραι, άΐτ.νες εις ούδεμίαν πρότερον 
εύρίσκοντο σύνδεσιν, νΰν έπικοινωνοΰσιν άλλήλαις, ώ; 
νά ήλθον πλνιβιέστερον. Σήμερον αί παϊδες άκούουσι 
κάτ*  οίκον παρά τών γονέων αύτών περί Ρώμης 
καί-ΓΙαρισίων, περί Βιέννης καί Βερολίνου, " περί 
Γαλλίας, καί ’Ιταλίας, περί Αίγυπτού καί Περσίας, 
περί ’Αμερικής καί Καλιφορνίας. Έιτιστόλαί, εφη
μερίδες, βιβλία παντοϊα κάμνουσι λόγον περί άπω- 
τάτων χωρών καί .πόλεων. “Ισως ποτέ παοΟυσιασθή 
αύτοϊς εύκαιρία καί νά έπισκεφθώσι τούς τόπους 
τούτους. "Ωστε οι πρακτικοί ούτοι λόγοι ύποχρεώ- 
νουσιν ήμάς νά μή άφήνωμεν τούς μαθητάς έν τοϊς 
δημοτικοϊς σχολείοις άνευ γεωγραφικών γνώσεων. 
Άλλ’ εκτός τούτων ύπάοχουσι καί άλλοι λόγοι. Θχ 
ητο όντως λίαν ταπεινόν πράγμα νά άφήσωμεν τούς 
άνθρώπους είς παντελή αμάθειαν περί τής γής, ήτις 
είναι ή κατοικία αύτών καί ή μήτηρ παντός γηΐνου. 
Πόσον οίκτιρμοΰ άξιο; είναι έκεΐνος ό άνθρωπος, όσ- 
στις άγνοεϊ τά τής ιδιαιτέρας αύτοΰ κατοικία;! 
Άλλά καί πώς είναι δυνατόν νά άποβή ώφέλιμο; ή 
διδασκαλία τής Ιστορίας, όταν λείπη ή βχσις αύτής, 
ήτις είναι ή γεωγραφία;*Ο,τι  έν χρό'.ω συμβαίνει,συμ
βαίνει καί έν ώρισμένω τόπω, καί ό Τεγνήρος καλεϊ 
εύστόχω; τήν μέν γεωγραφίαν ώ; τοποθεσίαν τής Ι
στορίας,τήν δέ Ιστορίαν ώς κινητήν γεωγραφίαν.Ό κυ- 
ριώτατος όμως λόγος πρός διδασκαλίαν τής γεωγρα
φίας είναι ή μορφωτική αύτή; δύναμις,όταν διδάσκε

ται ώ; πρέπει. Έδώ ανοίγεται άπέοαντον στάδιον,καθ ’ 
ό λαμβάνει αφορμήν ό μαθητή; νά συλλέξη πείραν, 
νά μορφώση τόν νοΰν του καί τήν κρίσιν, του καί νά 
κατασταθή σοφώτερος. Διά τοΰ μαθήματος τούτου 
εξεγείρεται τό παρατηρητικόν αύτοΰ, όξύνεται ή 
προσοχή του, άκονάται ό νοΰς του, ένισχύεται τό 
μνημονικόν του, μορφοΰται ή πρός τά; φυσικάς 
καλλονάς αγάπη του, κρατύνεται ό θρησκευτικός 
του νοΰς, τρέφεται ή φαντασία του, μορφοΰται ή 
γλώσσα του καί προάγεται. «Kehr Praxis in der 
Schule σ. ‘204.

‘Ο δέ Schumann έν τή Παιδαγωγική του σελ. 
305 γράφει τά έξής·

«Οί νεώτεροι χρόνοι διαφέρουν τών άλλων ότι 
άνέπτυξαν ζωηράν συγκοινωνίαν καί μεταξύ τών 
μελών ένός καί τοΰ αύτοΰ έθνους καί μεταξύ διαφό
ρων λαών καί χωρών. 'Οδοί, σιδηρόδρομοι, ναυτιλία 
έν τε τοϊ; ποταμοϊς καί ταϊς θαλάσσαις, ταχυδρο
μεία, τηλέγραφοι διευκολύνουσι τήν έπιμιξίαν με
ταξύ τών άπωτάτων χωρών καί αί έφημερίδες κο· 
μίζουσιν ήμϊν καθ’ έκάστην ειδήσεις έξ όλων τών 
μερών τοΰ κόσμου. "Ωστε διά νά έννοώμεν τήν κί- 
νησιν αύτήν καί τά; πρό; άλλήλους τών άνθρώπων 
σχέσεις έχομεν άνάγκην γεωγραφικών γνώσεων. 
Αύτή είναι ή πρακτική ωφέλεια τής γεωγραφίας.

«Ή δέ περιγραφή τής πατρίδος, ή παράστασις 
ξένων χωρών καί τών προϊόντων αύτών ώ; καί τών 
άνθρώπων τών κατοικούντων αύτάς, έξεγείρει καί 
συγκρατεί τήν προσοχήν, τόν πρώτον τοΰτον πάσης 
μαθήσεω; όρον, καί ποιεί τό σώμα τοΰ άνθρώπου 
αύτενεργόν καί αύτοκίνητον. Πάσα ή πέριξ ήμών 
χώρα προκαλεϊ ήμά; είς έξέτασιν καί οΰτω διά τής 
γεωγραφίας μορφοΰται τό παρατηρητικόν τοϋ άν-



195- 194 -

θρώπου. Άλλά ζαΐ ή μνήμη εύρίσκει ύλικον πρός 
ένασχόλησιν καί πρός ένίσχυσιν αύτής καΐ ή καλαι
σθησία τοΰ άνθρώπου πρός την φύσιν μορφοΰται εϊτε 
διά περιγραφών ώραίων τοποθεσιών, είτε καί διά τής 
αύτοψίας πολλών έξ αύτών" επεετα ή γεωγραφία 
είναι ύπηρετικον μάθημα τής ιστορίας καί φυσικής 
ιστορίας καί συντελεί είς τήν γνώσιν διαφόρων λαών 
καί τοΰ πολιτισμού αύτών. Ίδια δέ διά τής γεω
γραφίας τής συγκριτικής μορφοΰται ή φαντασία, ή 
κρίσις τών μαθητών καί προσκτώνται καί πρακτικάς 
γνώσεις γεωργίας, βιομηχανίας καΐ τοϋ έμπορίου, 
είς ά μεγάλην ροπήν έχει ή φύσις τής χώρας. Έ
πειτα ή μεγαλοπρέπεια καί ή ποικιλία τών πραγ
μάτων τοϋ κόσμου μαρτυροΰσι περί τοϋ μεγαλείου 
τοΰ Θεοΰ καί έξεγείρουσι συναισθήματα εύσεβοΰς τα
πεινοφροσύνης».

Τοιαΰτα είναι τά ύλικά καί ηθικά καλά, άπερ 
παρέχει ή διδασκαλία τής γεωγραφίας. Ήδυνάμεθα, 
έάν ήτο άνάγκη καί άλλων σημαινόντων άνδρών 
γνώμας νά άναφέρωμεν περί τής σημασίας τής γεω
γραφίας ώς μορφωτικού μαθήματος. Άλλά νομί
ζομεν ότι εύκόλως καί μόνος δύναται τις, νά άπο- 
δώση τήν προσήκουσαν σημασίαν είς το μάθημα 
τοΰτο, έάν. άναλογισθή ότι διά τοΰ μαθήματος τού
του φωτίζεται ό άνθρωπος είς τό τί γίνεται καί πέραν 
τής πατρίδας αύτοϋ,τί άλλοι άνθρωποι κάμνουσι, πώς 
πολιτεύονται, ύπο τίνας φυσικούς όρους αύτοί ζώσι 
καί πώς κατορθοΰσι νά εύδκιμονώσι ή νά κακοδαι- 
μονώσΐ', καί ούτως έκ τοΰ παραδείγματος αύτών 
μανθάνει νά κανονίζη τόν βίον του καλίτερον καί 
λογικώτερον. Οί παλαιοί έφρόνουν ότι ό έπισκε- 
φθείς .πολλάς χώρας καί έζετάσας τον βίον καί τήν 
πολιτείαν τών άνθρώπων είναι σοφός άνθρωπος. 'Ο 
"Ομηρος, ίνα δείξη τού Όδυσσέως τήν σοφίαν, άρ- 
κεΐται τούτο περί αύτοϋ λ^γων «πολλών άστεα καί 
νόον εγνω». Καί όντως ούδέν διδάσκει τόν άνθρω
πον καλλίτερου τής άμέσου τών πραγμάτων έπο- 
πτείας. Καί όσιρ περισσότερα ό άνθρωπος είδε καί 
έπαθε, τόσφ καί σοφώτερος έγένετο. Διά τοΰτο αί 
περιηγήσεις καί τών μεγάλων καί τών μικρών, όταν 
μάλιστα γίνωνται έπίτηδες πρός έρευναν τών πραγ
μάτων, είναι διδακτικώτατον μάθημα. Άλλά καί 
τέρψιν ούχί μικράν παρέχει είς τούς μαθητάς ή γεω
γραφία καταλλήλως διδασκόμενη. ’Επειδή δέ ΰπό 
τό όνομα διδασκαλία τής γεωγραφίας καί γράφονται 
καί λέγονται πολλά πράγματα ξηρά καί άνούσια, 
ά καθιστώσι τον βίον τών μαθητών άνιαρόν χωρίς νά 
ώφελώσιν αύτόν καθόλου, διά τοΰτο άνάγκη νμκαθο- 
ρίσωμεν τί πρέπει νά περιέχη ή γεωγραφία καί ή 
διδασκαλία τής γεωγραφίας, ϊνα εύστοχή τοΰ σκο
πού αύτής. Σκοπός έκαστου γεωγραφικού μαθήμα
τος είναι νά δώση άκριβή όσον ένδέχεται εικόνα τοΰ 
τόπου, όν θέλει νά γνωρίση είς τούς μαθητάς. ’Ε
πειδή . δέ πολλά πράγματα διάφορα εύρίσκονται έν 
έκάστφ τόπφ, ταύτα, πρέπει νά συνδεθώσι πρός 
άλληλα καί νά συσχετισθώσι, ίνα έκ τοΰ συσχετι-

Μ τ-?
σμοΰ καί τής συνδέσεως ταύτης πρόκυψη ή γνώσις 
ούχί μόνον τί είναι καί τί γίνεται, άλλά καί διατί 
ταΰτα έχουσιν ούτως. Θέλομεν λοιπόν είς τό μά
θημα τής γεωγραφίας νά έξετάζωνται όσον είναι δυ
νατόν ή ποιότης τής χώρας καί ή ροπή, ήν άσκεΐ 
αΰτη είς τόν άνθρωπον ώς καί ή μεταβολή, ήν αύτη 
ύπέστη παρά τοϋ ανθρώπου. Κατά ταύτα λοιπόν θέ
λομεν νά έξετάζηται Α') ή γεωγραφική θέσις τής 
χώρας, ήτοι τό γεωγραφικόν πλάτος, όπερ*  ασκεί 
βοπήν είς τήν μεγαλειτέραν ή μικροτέραν διάρκειαν 
τής ήμέρας, είς τήν θερμότητα τοΰ τόπου, είς τήν 
διάρκειαν τοΰ λυκόφωτος. Β'.) Ή γειτονία αύτής 
πρός άλλας χώρας ή θαλάσσας. Γ'.) Ή Οριζόντιος 
κατάστασις ήτοι ή έκτασις αύτής, ή σχέσις τοΰ μή
κους πρός τό πλάτος, ή σχέσις τής άκτής. πρός τήν 
έκτασιν τής χώρας. Δ'.) Ή γεωλογική κατασκευή 
τοΰ έδάφους ήτοι ό σχηματισμός τής έπιφανείας, 
τά πετρώματα αύτής, έξ ών έξαρταται ό άριθμός 
τών πηγών, ή βλάστησις, ό βίος τών άνθρώπων.Ε ). 
Τά όρη κ»!. ή σημασία αύτών έν. τή οίκηνομίιγ 
τής φύσεως. ΣΤ'.) Τά ύδατα καί ή σημασία 
αύτών ή μεγάλη είς τόν βίον τοΰ άνθρώπου καί 
είς τήν λοιπήν φυσικήν οικονομίαν. Ζ'.) Το κλί
μα ήτοι ή θερμοκρασία, οί άνεμοι, ή βροχή, 
τό φώς. Η .) Τά φυτά,- καί ή σημασία αύτών είς τον 
πολιτισμόν τοΰ άνθρώπου. Θ .) Τά ζώα. I .) Ο 
άνθρωπος. Αύται είναι αί σπουδαιότερα! κατηγορίαι, 
αϊτινες χρησιμεύόυσιν είς τόν διδάσκαλον ώς οδηγός 
είς τήν.παράσιασιν τών διαφόρων χωρών. ’Επειδή 
δέ διά τοΰ μαθήματος τής γεωγραφίας θέλομεν νά 
καταίτήσωμεν τόν μαθητήν σοφώτερον, γίνεται δέ 
σοφώτερος ό άνθρωπος ούχί άπομνημονεύων λέξέις ή 
κύρια ονόματα, πρός ά ούδεμίαν αισθάνεται άγάπήν 
άλλά κατανοών τά συμβαίνΟντα διά τής έκθέσεως 
τών: λόγων τών παραγαγόντων αύτά, διά ' τοΰτο ή 
διδασκαλία τής γεωγραφίας δέν πρέπει νά έ’κθέτη τί 
είναι άλλά καί διά τί. Καί διά τοΰτο άποβαίνει ή 
διδασκαλία αύτής δυσκολωτάτη'*,  διότι ύποθέτει δι-

ΣΗΜ. Ό κ, Ίω. Πανταζίδης έν τή γυμνασιακή του 
Παιδαγωγική, σελ. 172 άξεπαινως ομολογεί δτι «άγ,·«- 
γραφηζόrepot ημωτ tutf affoS <ι *■  ϋ.ιαρχην-
air aj.loi», σελ. όμως 178 λέγει- «"Ινα διδαχθή ή στοι
χειώδης γεωγραφία ή έν τοϊς ήμετέροις γυμνασίοις απαι- 
τουμένη δέν εινάι χρεία καί τόσον μεγάλης σπουδής-, . . . 
άλλ’αρκεί νά Ουσιαση τις ολίγον χρόνον άπό τών άλλων 
έργασιώ*του  είς μελέτην έκτενεστέραν. τε καί άκριβεστέ- 
ραν γεωγραφικών συγγραμμάτων καί πινάκων καί αν είναι 
όπωσοϋν μεθοδικός καί μνημονικός καταρτίζεται ποήΰ ικα
νός καί χρήσιμος διδάσκαλος τής γεωγραφίας». Ό κ. Π. 
φαίνεται εχων λίαν ταπεινήν γνώμην περί γεωγραφίας καΐ 
εμμένει είς τήν παλαιάν πλάνην δτι αΰτη είναι κατάλογος 
ονομάτων, δι’ δ καί άπαιτεϊ διδάσκαλον μνημονικόν. Q0- ’ 
δέν δέ θαυμαστόν, άφ’ ού τοιαϋται γνώμαϊ πρεσβεύονται 
καί διδάσκονται έν τώ άνωτάτω καθιδρύματι καί" διαδί
δονται. καί δια συγγραμμάτων, αν ·τό μάθημα τοΰτο χα- 
ταφρονεϊται παρά τών· διδασκόντων αύτό καί δτι οί Έλ
ληνες εϊμεθα καί θά εϊμεθα άγεωγραβητότατοι. ,Πόσον ό- 
μως περί τούτου διάφορον, γνώμην έχουν οί Ευρωπαίοι, 
οιτινες έχουσι γνώσιν τοΰ πράγματος καί παραχολουθοΰσί 

V

δχθκαλον έφωδιασμένον μέ ποικίλας γνώσεις, μάλι
στα δέ μέ βαθεϊαν γνώσιν τών φυσικών επιστημών. 
Ευχής δέ έργον νά έδιδάσκετο τό τερπνότατου καί 
διδακτικώτατον τοΰτο μάθημα τής γεωγραφίας ίν 
τφ πανεπιστημίω, ϊνα έχώσι ιδέαν τινά τοΰ μαθή
ματος τούτου οΐ άναλαμβάνοντες νά διδάσκωσι αυ
τό έν τοϊς σχολείοις τής μέσης Έκπαιδεύσεως. Έν 
όσω όμως οΰτε έν τώ Πανεπιστημίω διδάσκεται, 
οΰτε οΐ άναλαμβάνοντες τήν διδασκαλίαν αύτοϋ δια- 
κοίνονται διά τήν ιδιαιτέραν πρός τό μάθημα τοΰτο 
στοργήν νομίζομεν ότι τελείται ό μεγαλείτεοος ίμ- 
παιγμός πρός τό μάθημα τοΰτο καί κινείται τών 
μαθητών τό μίσος καί ή καταφρόνησις πρός τήν 
γεωγραφίαν,ώς γινώσκουσι πάντες οί παριυρισκόμενοι 
είς τάς δημοσίας έξετάσεις τών μαθητών. Ε’ις τά δη
μοτικά σχολεία παρατηρεϊται πρόοδος ούχί άναξία 
λόγου έν τώ μαθήματι τούτω καί έν τή συγγραφή 
βιβλίων καΐ έν τή διδασκαλία τή προφορική. Καί 
τοΰτο προέρχεται ούχί διότι έν τοϊς διδασκαλείοις 
διδάσκεται ώς πρέπει τό μάθημα τούτο, άλλά διότι 
οί δημοδιδάσκαλοι παιδευθέντες έν τή παιδαγωγική 
νά καθιστώσι τήν διδασκαλίαν αύτών σαφή είς τούς 
μαθητάς έφρόντισαν τάς γενικάς άρχάς τής παιδα
γωγικής νά έφαρμόσωσιν οϊκοθεν καί1 έν τή διδα
σκαλία τής γεωγραφίας. Έκεΐνο, τό όποϊον λείπει 
είς αύτούς, είναι τό άπαιτούμενον ύλικόν, ό δέν είναι 
εΰκολον νά εύρωσιν έν ταΐς γεωγραφίαις οΰτε ταΐς 
παλαιαϊς οΰτε ταΐς νέαις.

τήν πρόοδον τής γεωγραφίας. Ό Peschel, 4 μέγας τής 
Γερμανίας γεωγράφος γράφει (Akhandlungen zur Er de = 
und Volker Kunde Τομ. 1 σελ 442).

«Σχεδόν ούδείς κλάδος έπιστήμης ύπάρχει, ον δέν πρέ
πει να γινώσκη ό γεωγράφος ή διά τής άγνοιας τοΰ όποιου 
να μη αισθάνη-ςαι δυσκολίας είς τήν έςήγησιν τών γεω
γραφικών φαινομένων. «Καί κατωτέρω έ. ά σελ. 443. 
«Οί πολλοί τών διδασκάλων τής γεωγραφίας άγνοοΰσιν 
έντελώς ¥όν αληθή σκοπόν τής έπιστήμης ταύτης, ής τά 
στοιχεία άναλαμβάνουσι νά διδάξωσι τούς μαθητάς καΐ 
μάλλον βλάπτουσίν ή ώφελοΰσι. Είναι ασφαλέστατου τεκ
μήριου, δι’ ού δύναται τις αμέσως νά διχκρίνη τόν ανίκα
νον διδάσκαλον τής Γεωγραφίας, άν ίδη οτι ούτος πρό 
παντός αποτείνεται είς τήν μνήμην τών μαθητών (in 
dem Masse, wie er vorzuglich auf das Cedachtniss der 
Schuler ru wirken sucht). Καΐ κατωτέρω σελ. 452. 
«Τά προβλήματα τής Γεωγραφίας μάλιστα άπό τής έμ- 
φανίσεως τοΰ Ritter καί Humboldt ελαβον απροσδόκητου 
τιμήν καί άνάπτυξιν. Καΐ ό σκοπός αύτής σήμερον δέν 
είναι άλλος ή να <i.-ro<hif>j τήν έξάρτησιν τής ανθρώπινης 
κοινωνίας εκ τής φυσικής τοΰ τόπου καταστάσεως και τήν 
επενεργειαν τών φυσικών νόμων εις τά ιστορικά συμβάντα 
τοΰ ήμετέρου γένους. Κατά ταΰτα ό καθ’ ήμάς γεωγρά
φος είναι ήναγκασμένος αείποτε νά άνευρίσκζ| τάς αιτίας 
τών φαινομένων τή βοήθεια αληθειών, αϊτινες ανευοέθησαν 
είς άλλους λίαν διαφόρους θίλάδους άλλων επιστημών». 
Νομίζομεν δτι ή μόνη όρθή άντίληψις είναι ή τοΰ Peschel 
καί πρέπει να απαιτησωμεν άπό τούς . διδασκάλους τής 
γεωγραφίας ού μόνον ειδικήν επιστημονικήν σπουδήν τοΰ 
μαθήματος τούτου, άλλά καί άσκησιν εις τήν παιδαγωγι
κήν καί μεθοδικήν ταύτης διδασκαλίαν. Έν όσω δέ τοΰτο 
δεν ύπάρχει, οί Ελληνες άά είμε^α βιωκίως αγεωγράφη
τοι καί δμιλοΰντες καί γράφοντες.

Βοηθήματα τών μαθητών είς τόν διδασκαλίαν τής 
γεωγραφίας πρέπει νά είναι πρώτον εγχειρίδιου σύμ
φωνον πρός τήν διδασκαλίαν,ώστε οί μαθηταί νά δύ
νανται νά έπαναλαμβάνωσι τή βοήθειατοϋ έγχ ειριδίου 
τό διδαχθέν καί δεύτερον γεωγραφικοί πίνακες πρός 
χρήσιν τών μαθητών. Τοσοΰτον δέ άναγκαίους θεω
ροΰμεν τούς πίνακας αύτούς, ώστε άν πρόκειται με
ταξύ εγχειριδίου καί γεωγραφικών πινάκων νά γίνη 
έκλογή πότερον νά ύπάρχη, δέν ήθέλομεν διστάση 
νά δώσωμεν τήν προτίμησιν είς τούς γεωγραφικούς 
πίνακας. Άπαιτοΰμεν όμως οί γεωγραφικοί πίνα
κες νά είναι πιστή τής χώρας παράστασις, άπεικονί- 
ζοντες μετ’ άκριβείας τήν φυσικήν μάλιστα τής χώ
ρας κατάστασιν,· ώστε νά δύνανται οΐ μαθηταί ά- 
σκηθέντες είς τήν άνάγνωσιν ούτών νά σχηματίζωσι 
έκ τών γεωγραφικών πινάκων άκριβή ιδέαν μιάς χώ
ρας. Τό τοιοϋτο μοί φαίνεται είναι έντελώς παρ’ 
ήμΐν ήμέλημένον καί όλη ή γεωγραφική διδασκαλία 
σύγκειται είς τήν άπαρίθμησιν κατά σειράν ονομά
των, ά εύκόλως μετ’ ολίγον χρόνον λησμονοΰνται" 
διότι ούδέν πραγματικόν ενδιαφέρον ένυπάοχει είς 
τήν ψυχήν τών μαθητών προς τοιαΰτα ονόματα, ά
νευ τοΰ όποιου αί γνώσεις ύπόκεινται είς τόν μα
ρασμόν καί είς τήν λήθην. Δέν άρνούμεθα ότι κατά 
τήν διδασκαλίαν τής γεωγραφίας κατ’άνάγκην θα 
άναφέρωνται καί ονόματα εί'τε πόλεων εϊτε όρέων 
εϊτε ποταμών κτλ. Άλλ’ άπαιτοΰμεν πρώτον μέν 
τά ονόματα αύτά νά είναι όσον τό δυνατόν όλιγώ- 
τερα, έπειτα πρός διατήρησιν έν τή μνήμη τών ονο
μάτων αύτών πρέπει εις τούς μαθητάς νά σχετίζε
ται τι εϊτε έκ τής Ιστορίας είτε έκ τής μυθολογί
ας εϊτε έκ τής βιομηχανίας εϊτε άλλο τι οίονδή- 
ποτε Ικανόν νά προσελκύση τήν προσοχήν τών μα
θητών δια τοΰ περιεχομένου αύτοϋ καί τότε τό έν- 
διαφέρον περιεχόμενον θά καταστήση καί τό όνομα 
έκ τής μνήμης άνεξίτηλον. "Ολοι οί διδάσκαλοι ή- 
ξεύοομεν μέ πόσην ευκολίαν οί μαθηταί διατηροΰσι 
έν τή μνήμη των τά ονόματα τών ήρώοιν τοΰ Τρωι
κού πολέμου άναγινώσκοντες τά ήμέτερα «Διηγή
ματα καθ’ "Ομηρον καί τούς τραγικούς» ή τήν 
’Οδύσσειαν. Τοΰτο δέ προέρχεται, διότι είς έκαστον 
ονομα άναφέοεται ώρισμένΟν περιεχόμενον ζωηρώς 
τήν φαντασίαν κινοΰν τών μαθητών. Έκ τοΰ γεγονό
τος τούτου πρέπει, νά φθάσωμεν έίς τήν ιδέαν ότι 
καί έν τή διδασκαλία τής γεωγραφίας πρέπει νά 
έκλέγωμεν περιεχόμενον διά τόν ενα ή διά τόν άλα
λον λόγον άγαπητόν είς τούς μαθητάς. Ό μαθητής 
άκούων έν οΐουδήποτε όνομα γεωγραφικόν πρέπει νά 
σκέπτεται τι περί αύτοϋ. Έπειτα άλλος τρόπος έμ- 
πεδώσεως γεωγραφικών ονομάτων καί πραγμάτων 
είναι ή αύτενέργεια τών μαθητών. Πρόκειται λ. χ. 
περί τοΰ Πηνειού ποταμοΰ Θεσσαλίας. Οΐ μαθηταί 
άναζητοΰσιν αύτόν έν τφ χάρτη των, όρίζουσι μό
νοι τάς πηγάς αύτοϋ, τά παραποτάμια, τήν διεύ— 
θυνσιν, τάς έκβολάς. Ένδέχεται κατά τούς ορισμούς 
τούτους νά γίνωνται σφάλματα άλλ’ό διδάσκαλος
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τοΰτο έν μεγάλη κλίμακι καΐ είς τόν μαυροπίνακα.

άς δεορθήταΰτα. Είναι δέ ψυχολογικώς β,βαιώμέ- 
νον δτι εκείνη ή γνώσις έντυπόΰται βαθυτερον εις 
τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου, ήν ούτος μόνος άνεΰρε η 
τουλάχιστον έκαμε μόνος τήν απόπειραν πρός εδοε- 
σιν αύτής. Τοΰ Σωκράτους ή μαιευτική μέθοδος έ
πρεπε νά εύρη γενικήν εφαρμογήν ίν τοΐς σχολείοις. 
Έν τώ σχολείφ δέν πρόκειται τόσον περί τών γνώ
σεων, δσον περί τοΰ τρόπου τών μανθάνειν. Άλλά 
τοΰτο δυστυχώς λησμονοΰσιν οι διδάσκαλοι.

Έν τώ Διδασκαλείω ’Αθηνών έπεκράτει άλλοτε 
ή εξής τάξις κατά τήν διδασκαλίαν τής Γεωγρα
φίας. α) Θέσις τής χώρας σχετικώς πρός τήν Ελ
λάδα’ β) σχήμα τής χώρας όρώμενον πρώτον έπί 
τοΰ χάρτου καΐ παραβαλλόμενου πρός σχήμα γεω
μετρικόν ή πρός σχήμα πραγμάτων ή ζώων γνω
στών εις τούς μαθητάς. Ούτως ή Εύβοια ομοιάζει 
ποός άρνίον έν σουβλίω, ή Κρήτη πρός θωρηκτόν 
πλοίο'·, ή Πελοπόννησος πρός χεϊρα μουτζώνουσαν, 
ή ’Αμερική πρός σώμα λίαν διά στηθόδεσμου συνε- 
σφιγμένον, ή Σκανδιναυία πρός λαγωον ανεστραμ
μένου, ή Γαλλία πρός κεφαλήν κυρίας μέ κόμην ά- 
ναδεδεμένην έπί τοΰ κατινίου όστοΰ. Τοιαΰται πα
ρομοιώσεις, άς έπεζήτουν καΐ οΐ παλαιοί γεωγρά
φοι, είναι λίαν είς τούς μαθητάς άσπάσιαι καΐ συν- 
τελοΰσι πολύ εις τήν διατήρησιν έν τή μ.νήμη 
αύτών τοΰ σχήματος τών χωρών. Μετά τόν προσ
διορισμόν τοΰ σχήματος έπί τοΰ χαρτιού σημειοΰμεν 
τοΰτο έν μεγάλη κλίμακι καί είς τόν μαυροπίνακα, 
γ) Μέγεθος τής χώρας είς χιλιόμετρα καί παραβο
λή αύτής κατά τοΰτο πρό; τό μέγεθος έπαρχίας 
γνωστής ή καί δλου τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος, 
δ) Πληθυσμός τής χώρας καΐ παραβολή πρός τόν 
πληθυσμόν άλλων χωρών άνα^όγως τής έκτάσεως 
αύτής, έξ όύ πηγάζει ή μεγαλειτέρα ή μικροτέρα 
τοΰ πληθυσμού πυκνότης καί ή αναλογία τών κα
τοίκων πρός τετραγωνικόν χιλιόμετρου, ε) Φυσική 
κατάστασις τής χώρας, δρη, πεδιάδες καί ύψος αύ
τών καί παραβολή πρός δρη τής πατρίδος τοΰ μα
θητοΰ π. χ. Ό Όλυμπος έχων ύψος τριών χιλι
άδων μέτρων (ακριβώς 2973) είναι τριπλάσιος τό 
ΰψος τοΰ Ύμηττοΰ, δστις έχει περίπου χιλίων μέ
τρων ύψος (ακριβώς 1027). Έν Ευρώπη δμως 
εύρισκόνται δρη, τά όποια είνε κατά 2000 μέτρα 
ύψηλότερα τοΰ Όλυμπου π. χ. τό Λευκόν δρος 
τών "Αλπεων, δπερ είναι τό υψηλότερου δρος τής 
Εύρώπης, έχει ύψος σχεδόν πέντε χιλιάδων μέτρων 
(ακριβώς 4810). Άλλ’ είς τάς άλλας ήπείρους εί
ναι δρη ύψηλότερα καί τοΰ Λευκοΰ π. χ έν ’Ασία 
τά Ίμαλάϊα, τά όποια είναι τά ύψηλότερα δρη τής 
οικουμένης, διότι έχουν θαυμαστόν ύψος σχεδόν 9 
χιλιάδων μέτρων (ακριβώς 8837), Καί έν τή σε
λήνη εύρισκόνται δρη πολύ ύψηλότερα καί τοΰ 0- 
λύμπου καί τών Λευκών. Τά ύψηλότερα αύτής δρη 
έχουν ύψος 7000 μέτρων. Διά τής συγκρίσεω; 
ταύτης τό ύψος τών όρέων αποκτά ένδιαφέρον καί 
έντυπόΰται βαθέως είς τήν γνώμην τών μαθητών. 

Άλλά τοιαύτη έκδρομή άπαιτεϊ διδάσκαλον γεω
γράφον: γινώσκοντα έπισταμίνως την ολην γεωγρα
φίαν. Τό αύτό γίνεται καί μέ τάς πεδιάδας καί 
μέ τούς ποταμούς, οΐτινες άφ’ ού δειχθώσιν είς τόν 
χάρτην άπό τής πηγής μέχρι τών έκβολών αυτών 
καί ίξηγηθή ή ίκτασις καί ή χρησιμοποίησες αυτών 
σημειοΰνται καί έπί τοΰ μαυροπίνακος, καθ ήν ι- 
χουσι διεύθυνσιν. ς·) Λίμναι, έκτασις αύτών καί έκ- 
τίμησις είς τετραγωνικά χιλιόμετρα η είςεώρας, 
έάν τις όδοιπορή κατά μήκος αύτών π. χ. Φενεός 
λίμνη έχει έκτασιν 63 τετρ.χιλιομέτρων (μήκος μέν9 
χιλιομέτρων ή 2 1|4 ώρ.,καί πλάτος 7 χιλιομ.ήί 3|4 
ώρας). Ή Κασπία θάλασσα έχει έκτασιν 440 χι
λιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ίν φ ή Ελλάς 
έχει έπιφάνειαν μόνον 64 χιλιάδωντχμ,ώστε είναι τής 
Ελλάδος ή Κασπία έπταπλασίως μεγαλειτέρα1 ζ) 
Πόλεις αί κυριώτεραι < δεικνύονται κατά σειράν είς 
τόν χάρτην πρώτον καί ειτα σημειοΰόται διά τοΰ 
σημείου καί τό πολύ καί διά τοΰ άρχικοΰ- γράμ
ματος τοΰ ονόματος είς τόν μαυροπίνακα. Τό 
μέγεθος αύτών ορίζεται έν παραβολή πρός την 
πόλιν τήν γνωστήν είς τόν μαθητήν π χ. Η Πι- 
τρούπολις έχει πληθυσμόν 860 χιλιάδες, αί 
Άθήναι 110 χιλιάδες, ή Κωνσταντινούπολή 875 
χιλιάδες.η) Τό κλίμα δηλ. ή θερμοκρασία ή μεγί
στη τοΰ έτους καί ή έλαχίστη’ ή βροχή καί ή χιών 
δηλ. ό άριθμός τών βροχερών ήμεοών τοΰ έτους· 
οι άνεμοι οι έπικρατοΰντες. Έν Έλλάδι ή άπολύ- 
τω; μεγαλειτέρα θερμοκρασία έκ τών άπό τοΰ 1858 
γενομένων παρατηρήσεων είναι 40® 7. C. καί ή α
πολύτως έλαχίστη είναι—6® 6 C. Ή μέση θερμο
κρασία τοΰ έτους είναι 14® C. Ό ψυχρότερος μην 
είναι ό ’Ιανουάριος 8® 01 C- καί δ θερμότερο; ό Ι
ούλιος 27® G. Ό βοοχερώτερο; μήν είναι ό Δε
κέμβριο; έχον 12 ήμέρας βροχεράς καί ό ξηρότερος 
ό ’Ιούλιο; καί ό Αύγουστο;, οΐτινες έχουν άνά 3. 
Οί έπικρατοΰντες άνεμοι είναι οί νοτιοδυτικοί 118 
κατ’ έτος καί οι βορειοανατολικοί 109, σπάνιοι δέ 
οί άνατολικοί, 6 κατ’ έτος καί οί νοτιοανατολικοί, 
1 I κατ’ έτος. Ταΰτα πάντα, ά ούσιωδώς έχουσι 
ροπήν είς τόν βίον τών άνθρώπων καί είς τήν φυσι
κήν οικονομίαν, δέν πρέπει νά παρορώνται. θ) Τά 
φυτά καί ζώα καί τά άγρια και τά ήμερα. Η έκ- 
τασις τών δασών, ή καλλιέργεια καί χρησιμοποιη- 
σις αύτών, ή κτηνοτροφία είναι σπουδαίου ζήτημα 
είς τόν πολιτισμόν μιας χώρα;, ι) Οί άνθρωποι 
(φυλή, θρησκεία,πολίτευμα, συγκοινωνία,πολιτισμός).

Έν τοΐς έπομένοις δίδομεν ύπόδειγμα γεωγραφι
κής διδασκαλίας. Ό άναγνώστης όμω; άς έχη ύπ’ 
δψει ότι έν τώ γραπτώ λόγερ δέν είναι δυνατόν τάπάν- 
τα άκριβώς νά έκτεθώσι, <5ιότι τότε καταλαμβάνο- 
μεν έδαφος έν τή Εκπαιδεύσει περισσότερον τοΰ 
προσήκοντος. Μόνον ώ; σκελετός γεωγραφικής διδα
σκαλίας θέλομεν νά θεωοηθή τό υπόδειγμα ήμών, 
αί σάρκες καί ή ζωή είναι έργον τής προφορικής δι- 

) δασκαλίας.

ΕΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ’ · ' · ‘ . ■ ί
Πρός τό βόρειον, μέρος τήςΕύρώπης ύπάρχει βα

σιλείου μικρόν, ώς είναι καί ή Ελλάς, τό όποιον 
καλείται Δανία. Ή χώρα αΰτη ένδιαφέρει ήμας πε
ρισσότερον τών άλλων, διότι είναι πατρι; του βα- 
σιλεως ήμών Γεωργίου. Έκεϊ βασιλεύ; είναι ό πα
τήρ τοΰ βασιλέως ήμών, καλούμενος Χριστιανό; ό 
ένατος, γέρων ήδη 75 έτών έχων 6 τέκνα, τρία άρ- 
ρενα καί τρία θήλεα, πάντα νυμφευμένα. Εκ τών 
άδελφών τοΰ βασιλέως ήμών ή μέν ’Αλεξάνδρα έχει 
σύζυγον τόν διάδοχον τής Αγγλίας, ή δέ άλλη ή 
Δάγμαρ τόν Αύτοκράτορα τή; Ρωσσίας. "Ωστε ό 
βασιλεύς τής Δανία; έχει συγγένειαν μέ τά μεγαλεί- 
τερα τοΰ κόσμου κράτη τήν Αγγλίαν καί Ρωσσίαν.

Είναι δέ τό βασίλειον αύτό δλον νήσοι μέ μίαν 
χερσόνησον καί κατά τοΰτο ομοιάζει πρός τήν Ελ
λάδα’ διότι ούδέν άλλο βασίλειον έν τω κόσμω έχει 
τόσας νήσους καί τόσους κόλπους, όσους έχει ή Ελ
λάς. Κεϊται δέ ή Δανία εί; τό στόμα μια; θαλάσ
σης μεσογείου ονομαζόμενης Βαλτικής. Καί όλα τά 
πλοία καί πολεμικά κάί εμπορικά, όσα θέλουν νά 
πλεόσουν εϊς τάς πολλάς μεγάλα; πόλεις, αΐτενες εί
ναι είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν, είναι ήναγκασμένα 
νά περάσουν άπό τήν Δανίαν. Πρός τοΰτο ύπάρ
χουσι τοεϊς οδοί ή πορθμοί, ό Σούνδης, ό ,Βέλίης 
ό μέγας καί ό Βέλτης ό μικρός. Ή καλλιτέρα δέ ίκ 
τών τριών τούτων οδών είναι ό Σούνδης. Έάν βλέ— 
ψωμεν εις τόν χάρτην, .διακρίνομεν μεταξύ τής 
Σουηδίας και τής νήσου Σηλανδίας μίαν θαλασσίαν 
όδόν σχεδόν εύθεϊαν. Τό πλάτος αύτής είναι 4120 
μέτρων, τό’ δέ βάθος άρκετά βαθύ άνω τών 20 μέ
τρων. Μόνον είς έν μέρος πλησίον τής πρωτευούσης 
Κοπεγχάγης, έκεϊ όπου ή θάλασσα πλατύνεται, γί
νεται ή^θάλασσα άβαθής καί είναι έπικίνδυνος είς τούς 
ναυτιλλομένους·.Έκεϊ έντός τής θαλάσσης ύψοΰται τό 
έδαφος αύτής έν τώ μέσφ καί σχηματίζονται ρηχά 
νερά καί τά πλοϊα πρέπει ή έντεΰθεν ή έκεϊθεν τή; 
ρηχίας νά πλεύσουν. Καί τό μέν πρό; τήν Δανίαν 
βαθύ μέρος τής θαλάσση; καλοϋσι. βασιλικόν βυ- 
#01», τό δέ πρό; τήν Σουηδίαν ’Ολλανδικόν βν- 
9όν. Τό πλάτος άμφοτέρων τούτων τών βυθών δέν 
είναι μεΐζον τών 1000 μ,έτρων, τό δέ βάθος τών 9 
μέτρων. Είς έν μέρος όμως είναι καί βάθος μόλις 6 
μέτρων.

Μέ όλας αύτάς τάς δυσκολίας ό Σούνδης δμως'προ- 
τιμάται τών άλλων θαλασσίων οδών,πρώτον μέν διά 
τό σύντομον διότι τά πλοία έδώ πλέουν κατ’εύθεϊαν, 
χωρίς νά άναγκάζωνται νά κάμνωσι λοξοδρομήσεις’έ- 
πειτα δέ,διότι έδώ πνέουν συνήθως άνεμοι δυτικοί, οΐ
τινες είναι εύνοϊκοί είς τούς πλους καί τούς πρός βορράν 
καί τούς πρός νότον. Διά τοΰτο ανέκαθεν ό Σούνδης 
ύπήρξεν ή κυρία θαλασσία οδός μεταξύ τής Γερμανι
κής θαλάσσης καί τής Βαλτικής. ’Επειδή δέ ή θά
λασσα είναι βαθύτερα πρός τήν άκτήν τής Σηλαν

δίας καί όχι πρός τήν άκτήν τή; Σουηδίας, έκτος δέ 
τού,του, έπειδή έδώ έπικρατοΰσι δυτικοί άνεμοι, κατά 
δέ τού; κανόνας τή; ναυτική; τά ιστιοφόρα ,πρέπει 
νά πλέωσι πλησίον ,τής χώρας,άφ’ ή; έρχεται ό άνε
μο;, διά τοΰτο ό πορθμό; αύτός. ώφέλεισεν άποκλει- 
στικώ; τήν Δανίαν καί όχι τήν Σουηδίαν. Καί εις 
τοΰτο στηρίζεται ή σημασία τής Κοπεγχάγης ύπό έ- 
ποψιν στρατηγικήν καί έμπορικήν. ’II πόλις αΰτη 
κοατεϊ τήν κλείδα τής πύλης, δι’ ής δύνανται τά 
πλοϊα νά πλεύσωσεν είς τήν Βαλτικήν. Καί διά τοΰτο 
έννοοΰμεν εύκόλως πώ; έπέβ.αλε καί φόρον ή Δανία 
έπι πολλούς αιώνα; είς τά διαπλέοντα ξένα πλοϊα 
μέχρι τοΰ 1857, ότε διεμαρτηρήθησαν διά τόν, φό
ρον τοΰτον οι Αμερικανοί καί άπεφασίσθη ύπό τών 
θαλασσίων δυνάμεων τής Εύρώπης νά δώσωσι είς 
τήν Δανίαν 30 έκατομ. φράγκων καί τοΰ λοιποϋ τά 
πλοϊα νά άφίνωνται άφορολόγητα νά διαπλέωσιν εί; 
τήν Βαλτικήν.

Ό δέ μέγας Βέλτης είναι σχεδόν διπλάσιος τοΰ 
Σούνδη καί κατά τό μήκος καί κατά τό πλάτος, 
άλλ’ ο πλοΰ; έν αύτώ πρέπει νά κάμνη πολλούς ε
λιγμούς’ ώστε ίστιοφόρον πλοΐον πρέπει ν’ άναμένη 
διαφόρους άνεμους διά νά δυνηθή νά διαπλεύση αύ
τόν. Έπειτα κατά τό στόμιον τοΰ πορθμοΰ πρός 
βορράν ό πόρο; είναι τοσοΰτον στενό;, ώστε δέν δύ
νανται άκινδύνω; τά ιστιοφόρα νά·πλεύσωΟι μέ λοξο
δρομήσει;, όταν πνέη έναντίος άνεμο;. Όθεν ό πορ
θμός αυτά; είναι καλό; διά πλοϊα θωρηκτά, τά ό
ποια δέν βιάζονται καί έχουσι καί άνάγκην καί ύδά- 
των βαθέων. , -

Ό δέ μικρό; Βέλτης έχει-βαθύτατα ύδατα, άλλά 
κατά τό μέσον είναι στενό; καί έλικοειδή; ώ; πο
ταμό; καί διά τοΰτο ώ; έπιμηκύνωι τον πλοΰν με- 
γάλω; δέν είναι άγαπητός. Διά νά σχηματίσωμεν 
μίαν ιδέαν περί τής έμπορική; άξια; έκάστου τών 
τριών τούτων πορθμών δημοηιεύομεν τόν έξη; πί
νακα τών τελωνικών προσόδων τοΰ 1856. 
Τελωνικαί πρόσοδοι Σούνδη τάληρα 2,072000 

» » μεγ. Βέλτου » » j 22000
» » μικρ. Βέλτου» » 4200

Κατά τού; τελευταίους δέ χρόνου; τό πράγμα θά 
είναι έτι εύνοϊκώτερον· διότι μεγάλως άνεπτύχθη τό 
θαλάσσιον έμπόριον. καί τή; .’Ρωσσίας καί τής Γεο- 
μανίας. , ,··.'·.

Έάν έξετάσωμεν τό έδαφος τής Δανίας βλέπομεν 
δτι είναι κατασκεύασμα τής προσχώσεως τής θα
λάσσης τή; Βαλτικής. ’Εκτός σπανιωτάτων εξαιρέ
σεων ούδαμοΰ βλέπει τις βράχους μεγάλους, παν
ταχοΰ ύπάρχει έδαφος ψαμμώδες καί, άργιλλώδες. 
Μόνον ή νήσος Βορι^χόλμη είναι πρός βορράν μέν 
έκ γρανίτου λίθου, πρός νότον δέ έκ σιλουρίου, πρός 
δυσμά; δέ έξ άνθοακούχου ραιτίου. Οί άνθρακες τής 
Βορνεχόλμης έχουν πολλήν στακτήν καί ^μεταχειρί
ζονται αύτούς μόνον πρός καϋσιν καμίνων κεράμων 
ή κεραμίνων άγγείων. Τό ύψηλότερον τής νήσου ταύ
της σημεϊον είναι 157 μέτρων, νήσος δέν έχει
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λιμένα αύτή, τοιοϋτος όμως εύρίσκεται. πρό; την 
Β. Α. αύτή; κειμένην μικροτάτην νήσον όνόματι 
X ριβτιανοώ

Έάν έπί χάρτου παράτηρήσωμεν τήν μορφήν τής 
Δανίας Χαί τής χερσοννήσου,ήτι; καλεϊται'Ιουτλάνδη, 
καί τών νήσων, ών αί μεγαλείτεραι καλούνται Ση
λανδία, Φιονία, Λαλάνδη', Λαγγελάνδη, Βορνεχόλμη 
κλπ, βλέπομεν ότι τό έδαφος τών νήσων τούτων 
τρώγεται ύπό τής θαλάσσης καί σχηματίζονται κόλ
ποι βαθύτατοι, καλούμενοι παρά τών γεωγράφων 
Φιόρδα (ποταμοειδεΐς κόλποι).'Η γή ένταϋθα δεν εί
ναι πετρώδης άλλ’ άργιλλώδης,καί διά τοΰτο ευκο
λότατα τρώγεται ύπό τής θαλασσής. Όρη έν Δα
νία δέν ύπάρχουν, άλλ’ ύψώματα μικρά, ών τό ύ- 
ψηλότερον φθάνει μέχρέ 172 μέτρων έν Ίουτλάνδη 
τό «Ούράνιον όρος».

Έπίσής καί οί ποταμοί είναι λίαν μικροί, διότι 
λείπει ένταϋθα έκεϊνο, όπερ κάμνει τούς ποταμούς 
μεγάλους, ή έκτασις. Κινούνται δέ οίποταμοί βρα
δέως, ένιαχοΰ δέ κρύπτονται ύπό τήν άμμον καί 
φαίνεται ότι έν Ίουτλάνδρ, όπου σήμερον ρέουν τοι- 
οϋτοι ποταμοί, άλλοτε νά ήσαν πορθμοί, δΓ ών 
ήνοϋτο ή Βαλτική μέ τήν Γερμανικήν θάλασσαν. 
Ό χωρισμό; δέ τών δύο τούτων θαλασσών έγένετο 
διά τή; άνυψώσεω; τοΰ έδάφους. Καί σήμερον εί; 
τά μεσόγεια τή; Ίουτλάνδη; ύπάρχουν ονόματα, 
τά όποια δηλοΰν νήσον, όπερ έζηγεϊται διά τής 
παραδοχής ότι άλλοτε έδώ έφθανεν ή θάλασσα.

Τό δυτικόν μέρος τής Ίουτλάνδης είναι στενή λω- 
ρίς κεκαλυμμένη μέ άμμον. Αύτό τό μέρος είναι ά
γονον. Άλλ’οί Δανοί, όπου ή άμμο; αύτή δέν εί
ναι πολύ βαθιϊα, άνασκάπτουν αύτήν καί φέρουν είς 
τήν έπιφάνεϊαν τή*  γής τό ύπό τήν άμμον άργΑ- 
λώδες χώμα, καί οΰτω άπέκτησαν διά τής κοπιώή 
δους αύτής καλλιέργειας εύφορους αγρούς. Ή δυ
τική αύτή άκτή τής Ίουτλάνδη; έχει πολλάς θϊ- 
νας (σωρούς άμμου), οί κόλποι πάντες ένταϋθα εί
ναι κε)ζωσμένοι καί διά τοΰτο είναι ή χώρα πανταχοϋ 
άλίμενος. Καί ένταΰθά συμβαίνουσι τά μεγαλείτερα 
ναυάγια,όταν πνέωσι δυτικοί άνεμοι σφοδροί. *Η  δέ 
Δανική Κυβέρνησις ύπό φιλανθρωπίας πρός σωτηρίαν 
τών ναυαγών έχει ίδούση 29 σταθμού; σωτηεία; 
καθ’όλην τήν ακτήν, τον ενα είς άπόστασιν 1 1)2 
μιλίου άπό τοΰ άλλου, άπέχαντα.

Είς τό βόρειον μέρος τή; Ίουτλάνδης ή θάλασσα 
έσχημάτισε μίαν διώρυγα, τήν καλουμένην φιόρ- 
δον τοΰ Λιμίού, ήν' οί Δανοί έκαθάρισαν καί κατέ
στησαν πλευστήν. Καί άλλοτε ή διώρυζ αύτη ήτο 
άνοικτή, άλλ’ άνεμοι σφοδροί έπέχωσαν αύτήν 
πολλάκις διά σωρού άμμου. Τή δέ 3 Φεβρουάριου 
1825 ισχυρά καταιγίς τή; θαλάσση; παρέσυρε τήν 
άμμον καί άνέωζε πάλιν τήν διώρυχα, τί; ήζεύ- 
ρει διά πόσον χρόνον.

'Επειδή δέ ή Δανία είναι χώρα θαλασσία, τό 
κλίμα αύΐής είναι εύκραές, καθαρώς κλίμα παρα
λιακόν. Ή μέση θερμοκρασία έν Κοπεγχάγη είναι

τόν χειμώνα. 0° Ρεωμύρου, τό έαρ + 4,5®, τό θέ- 
ρο;—f-12,6°, καί τό φθινόπωρου-f-6,6®.Τό μέγιστον 
ψύχος, όπερ παρετηρήθη έν Κοπεγχάγη όμως είναι 
τό κατά Ιανουάριον τοΰ 1789 όπερ ήτο—22,75° 
Κ.,όπερ κατά τήν ανατολικήν Γερμανίαν παρατηρεϊ- 
ται κατά πάσαν τριετίαν ή τετραετίαν. Τό θέρο,; εί
ναι θερμότερον είς τό ανατολικόν μέρος τής Δανία; 
ή είς τό δυτικόν. Τό ποσόν τή; βροχής καί τής χιό,- 
νο; αποτελεί 55 δακτύλους. Έχει δέ κατά μέσον ό
ρον τό έτο; έν Δανία 137 ήμέρας βροχερά;, έζ ών 
32 χιονώδεις. Οί συνήθως πνέοντες άνεμοι είναι ;οί 
δυτικοί (20 τοϊς έκατόν ΝΔ, 19 τοϊς έκατόν, -Δ^ 
11 τοϊς έκατόν ΒΔ). Κατά τήν δυτικήν ακτήν ,έν 
Ίουτλάνδη τόν χειμώνα άκούονται Ουχνά βρονταέ 
καί άστραπαί, τό δέ θέρο; έπικρατεϊ ομίχλη παχυ- 
τάτη, ήτις βλάπτει τά φυτά καί διά τοΰ ψύχους αυ
τή; καί διά τών άλάτων, ά περιέχει.

Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1880 ό άριθμός τών 
κατοίκων τών Δανικών, νήσων μετά τής Ίουτλήν-. 
δης άπετέλει 1,969034 κατοίκους. ’Επειδή δέ ή 
έκτασις τών χωρών τούτων εινε 38 302 τετραγω
νικά χιλιόμετρα, είς έκαστον τετραγωνικόν χιλιόμε- 
τρον άναλογοΰσι περίπου 51 άνθρωποι. 'Ώστε ή 
πυκνότης τοΰ πληθυσμού έν Δανία είναι μείζων τής 
Ελλάδος’ διότι ένταϋθα άναλογοΰσι μόνον 30 κά
τοικοι είς τό τετραγωνικόν χιλιόμετρον.

Κατά τό θρήσκευμα οί Δανοί είναι ηνωμένοι. Ά- 
νήκουσιν πλήν έλαχίστων εξαιρέσεων είς τήν , Αου- ,
θηρανήν έκκλησίαν. Επίσης καί .κατά τήν έθνικό- 
τητα, διότι όλ γεστοι έν Δανία κατοικοΰσι ξένοι. Ή 
Δανική γλώσσα, ήτις είναι διαδεδομένη καί είς τήν 
Νορβηγίαν,είναι θυγχτηρ τής άρχαίας Νορμανδικής, 
ήτιςλαλεϊται άκόμη είς τήνΙσλανδίαν. Έν τήΊου
τλάνδη όμως λαλεϊται διάλεκτος ίκανώς διαφέρουσα 
τή; Δανική; καί κατά τά άλλα καί κατά τήν χρή
σιν τοΰ άρθρου’ διότι ένφ ή Δανική θέτει τό άρ- 
θρον μετά τό όνομα, ή Ίουτλανδική τάσσει αύτό 
πρό τού ονόματος, ώ; πράττει και ή ήμετέρα γλώσσα.

Ή μεγαλειτέρα πόλις τής Δανίας είναι ή Κο
πεγχάγη, ήτις έχει πληθυσμόν κατά τήν. άπογρα
φήν τοΰ 1887 289,900, έν οί; συμπεριλαμβάνιται 
καί ό πληθυσμό; τών προαστείων., Μετά τήν Κο
πεγχάγην δευτέρα πόλις είναι ή Όδένση είς τήν 
Φιονίαν,ή; ό πληθυσμός είναι 2’1000. Αί άλλαι πό
λεις τή; Δανία;, αΐτινες είναι περί τά; 69,. έχουσι 
πληθ,ισμόν άπό 10 μέχρι 2 χιλιάδων. Είναι δέ ό 
όλικό; πληθυσμό; τών πόλεων 564 300, ό δέ τών 
χωρίων περίπου τριπλάσιος τούτου. “Ωστε οϊ χωρι
κοί είναι άσυγκρίτω; πολυαριθμότεροι. Ztoot δέ άπό 
τής γεωργία; καί τής κτηνοτροφίας. Ή γή καλ
λιεργείται έπιμελώ; καί είναι σχεδόν πάσα παραγω
γική. Δάση είναι λίαν ολίγα καί τά ζύλα είσάγον- 
ται όλα έξωθεν. Τά; μεγαλειτέρα; προσόδου; έχου- 
σιν αί νήσοι Λαλάνδη καί Φαλστέρη, τάς σμικροτά- 
τας δέ ή Ίουτλάνδη. Εννοείται δέ ότι όπου είναι καί 
πρόσοδοι μεγαλείτεραι, έκεϊ καί ό πληθυσμός είναι

πυκνότερος. “Ωστε ή Ίουτλάνδη, ήτις έχει έκτασιν 
τά 2)3 τής χώρας, δέν έχει ούδέ τό ήμισυ τοΰ πλη- 
θυσμοΰ (818511).

■: Έζάγει δέ ή Δανία σχετικώς πρός τόν πληθυσμόν 
καί τήν έκτασιν τή; χώρας Ικανόν ποσον σιτηρών, 
μάλιστα δέ κριθήν καί βρώμην.Μόνον άπό τό άλευρον 
τό σικάλινον κερδίζει περί τά 20 εκατομμύρια φράγ
κων κατ’ έτος. Άλλά πλήν-τών σιτηρών έζάγει και 
προϊόντα κτηνοτροφίας οίον βούτυρον, τυρόν, κρέας 
ώά, κλπ. έζ ών κερδίζει όμοϋ μέ τά σιτηρά περί τά 
150 έκατομμύρια φράγκων.

Τά τρεφόμενα ζώα είναι άφθονώτατα. Οΰτω κατά 
τήν άπογραφήν τοΰ 1876 ύπήρχον βοσκήματα.
Ίπποι 352272,άρα είς 1000 κατ
Βόες 1348321, » » » »
Ποόβ. 1719249, » » » »
Χοίροι 503567, » » » »

άναλογοΰσι 841
» 708
» 903
» 264

Ένόλφ2174546,άρα εί; χιλ. κατ. άναλογοΰσι 1142 
’Ολίγα τής Εύρώπης Κράτη τρέφουσι άναλόγως 

τοϋ πληθυσμού τοσαύτην άφθονίαν βοσκημάτων. 
Σχετικώς κατά μέν τού; ίππου; ύπερτερεϊ αύτήν 
μόνον ή Ρωσσία, κατά δέ τού; βοϋς μόνον ή Ιρ
λανδία, κατά δέ τού; χοίρου; ύπερτερεϊ πασών τών 
χωρών ή Δανία. Έζάγει δέ κατ' έτο; πρός πώλη- 
otv ίππους μέν περί τάς 6 χιλιάδας, βοΰ; δέ περί 
τάς 100 χιλιάδάς καί χοίρους περί τάς 170 χιλιά
δας, έζ ών κερδίζει περί τά 50 έκατομ. δραχμών.

Άλλά καί βούτυρον περί τά 175000 ίκατόλι- 
τρα έζάγονται άζίας 45 περίπου έκατομ. δραχμών.

Είσάγονταεδέ ώς έπί τό πολύ γαιάνθρακες, σιδη
ρος καί ξυλεία, ών στερείται ή Δανία.

Κατά το επάγγελμα οι Δανοί είναι.
1. γεωργοί 44,2 τοϊς έκατόν
2. τεχνϊται 20,9
3. ήμερομίσθιοι 11,0 »
4. έμποροι 5,,> » »
5. ναυτικοί καί άλιεΐςζ,6 )) »
6. έπαϊται 2,5 » »
7. κεφαλαιούχοι 1,1 )> 1)

8. ύπάλληλοι 5,9 » »
Σχετικώς πρός τήν νησιωτικήν θέσιν της χώ-

ράς καί τούς πολλούς λιμένα; ή ναυτιλία δέν είναι 
ανεπτυγμένη. Έν έτει 1887 ύπήρχον Ιστιοφόρα 
πλοία 3043, ένφ ήμεϊς έχομεν τοιαϋτα 5794, καί 
άτμοκίνητα 281, ήμεϊς όμως έχομεν μόνον 80. 
Ζωηρά συγκοινωνία έπικρατεϊ. κατά πρώτον λόγον 
μέ τήν Σουηδίαν, έπειτα μέ τήν 'Αγγλίαν καί κατά 
τρίτον λόγον μέ τήν Γερμανίαν.

Άλλά πλήν τών πλοίων διευκολύνουσε τήν συγ
κοινωνίαν καί οί σιδηρόδρομοι, ών ή έκτασι; είναι 
1942 χιλιόμετρα. Έν Έλλάδι είναι' σιδηρόδρομοι 
708 χιλιόμετρα, κατασκευάζονται όμως καί άλλα έ- 
κτάσεως 670 χιλιομέτρων. Άλλά καί τότε θχ μας 
ύπερβαίνη ή Δανία κατά 600 περίπου χιλιόμετρα.

Άλλά καί τηλεγραφεία καί ταχυδρομεία ύπάρ- 

χουσιν έν άφθονίγ. καί άναλογοΰσιν εις 100 κατοί
κου; κατ’ έτος 1040 έπιστολαί (έν Γερμανίά 11 10, 
έν Β-λγίφ 1370, έν Γαλλί^: 1010) κατά δέ τά τη
λεγραφήματα εί; τού; 100 άναλογοΰσι 49 (έν Βελ- 
γίω 54, έν Νορβηγία 47, έν Γερμανία 33). Τοι- 
αΰτα φαινόμενα μαρτυροΰσι μόρφωσιν τοΰ λαοΰ με
γάλην, καί πράγματι έν Δανίρ*  σπανιώτατα άπαντά 
τις άνθρωπον αναλφάβητων. Ό άριθμό; τών δημο
τικών σχολειών άγαβαίνει είς 2,600, τών δέ γυ
μνασίων εί; 13. (Πανεπιστήμιον είναι τό τής Κο
πεγχάγη;, όπερ έχει 60 καθηγητάς καί 1200 φοι- 
τητάς. Άλλά καί άλλα σχολεϊα ύπάρχουσιν ένταϋθα 
καί μουσεία’ διό ή Κοπεγχάγη είναι ή μητρόπολις 
τή; σοφίας, «ήν οί Δανοί θεωροΰσιν ώς τήν ώραιο- 
τάτην πόλιν τοΰ κόσμου μετά τούς Παρισίους, ώς 
θεωροΰσιν καί εαυτούς ώ; τόν ευφυέστατου λαόν μετά 
τού; Γάλλους»,

Τό πολίτευμα τή; Δανίας είναι βασιλεία συντα
γματική. Κατά τό σύνταγμα τής 5 Ιουνίου 1849, 
δπερ χνεθεωρήθη τή 28 Ιουλίου 1866 το κοενοβού- 
λιον άποτελείται έκ δύο βουλών έκ τής γερουσίας καί 
τής βουλής τού λαοΰ. Και ή μέν γερουσία άποτελεϊ- 
τχι άπό 66 μέλη, ών 12 μέν εκλέγει ό βασιλεύς ί- 
σοβίως, 7 ή Κοπεγχάγη καί τού; λοιπού; ή λοιπή 
χώρα δΓ εμμέσου έκλογής έπί 8 έτη, δηλ. οί έκλο- 
γεϊς όλοι έκλέγουσι τοΰ; ήμίσεις τών έκλεκτόρων καί 
τού; άλλου; ήμίσεις οί μάλλον φορολογούμενοι τών 
πολιτών, καί οί εκλέκτορες ούτοι έκλέγουσι τού; γε- 
ρουσιαστάς. Ή δέ βουλή τοϋ λαοΰ άποτίλεϊται άπό 
102 ά’ντιπροσώπους, οΐτινες έκλέγονται άμέσως ύπό 
τοΰ λαοΰ έπί τρία ετη, εί; άνά 16000 κατοίκων. 
Διαιρούνται δέ οί βουλευταί ούτοι εί; δύο ή ,μάλ- 
λον εί; τρία κόμματα, είς τό συντηρητικόν,έίς δ συν- 
εχωνεύθη καί τό πλεϊστον κόμμα τών έλευθιροφρό- 
νων, περιέχον τούς σΟφωτέρους άνδρας τοΰ Κράτους’ 
εί; τό κόμμα τών φίλων τοΰ λαοΰ, όπερ μετά τόν 
θάνατον τοΰ Χάνσεν ύποδιίρρέθη εί; δύο μέρη, είς τό 
κόμμα τών μέτριων καί εί; τό κόμμα τών ριζοσπα
στών,οίτινες πρεσβεύουν καθαρώς δημοκρατικά; ιδέας. 
Τό λαϊκόν τούτο κόμμα ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Χάν
σεν έπολέμει λυσσωδώ; έν τή βουλή πάσαν δα
πάνην, ήτις δέν άπέβλεπεν άπ’ ευθείας είς την ω
φέλειαν τοϋ λαού. Διά τοΰτο είς ζητήματα οικονο
μικά πρός όχύρωσιν τοΰ τόπου, πρός αύζησιν τοΰ 
στόλου ήλθεν είς σύγκρουσιν πρός τήν Κυβέονησιν καί 
πρός τόν βασιλέα, όστις έπανειλημμένω; διίλυσεν 
τήν βουλήν καί έπί τρία έτη τό 1876, 1877, 1878 
έκυβερνάτο τό κράτος διά προϋπολογισμών μή έπι- 
ψηφισθέντων ύπό τή; βουλής, είχε δέ παύσν) καί 
πάσα άλλη νομοθετική έζουσία.Έκ τών 102 τούτων 
βουλευτών 9 έκλέγει ή Κοπεγχάγη, 47 ή Ίου
τλάνδη,45 αί νήσοι καί 1 αί Φαρόαι νήσοι.

Ή διαίρεσες αύτη τής βουλής εις τρία κόμματα 
έχει τήν αιτίαν της είς τάς άγροτικάς σχέσεις τής χώ
ρας. Τά κτήματα δηλ. έν Δανία είναι μεγάλα μέν 
1856, μέτρια 70979 καί μικρά 162 415. Καί τά
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μέν μεγάλα δίδουσι κατ’ έτος εισοδήματα μόνον 14, 
2 τοΐς έκατόν, τά δέ μέτρια 74,1 τά δέ μικρά μό
νον 10,5."Ωστε τά μέτρια κτήματα έχουσι τό πλεΐ- 
στον του εισοδήματος. Ή δέ τελευταία τάξις, ήτις 
είναι ή πολυαριθμοτάτη, είνε καΐ πτωχοτάτη. Καΐ 
έξ αύτής τής τάξεως εκλέγονται οί βουλευταί οί 
ριζοσπάσται καί οί κοινωνισται.

Τά οικονομικά τοϋ Κράτους εύρισκόνται είς λίαν 
εύάρεστον κατάστασιν. Έν έτει 1884—85 ύπελο- 
γίσθησαν έσοδα μέν κορώναι*  56977800, έξοδά δέ 
47899504, έν έτει δέ 1885—86 ύπελογίσθησαν έ
σοδα μέν κοοώναι 53667600, έξοδα δέ 50035273. 
Τό δ-ηικόσιον χρέος μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ ενεργη
τικού είναι μόνον 97 έκατομ. κορώναι. "Εχουσι δέ 
δαπανηθή π^ίός κατασκευήν’σιδηροδρόμων μέχρι τοϋ 
Μαρτίου 1887 148410402 κορωνών. Μεγάλη δέ 
προσπάθεια καταβάλλεται πρός έλάττωσιν τοϋ δη
μοσίου χρέους καί έντός μιας πενταετίας άπό τοΰ 
έτους 1875—1880 κατεβλήθησαν περίπου 38 έκα
τομμύρια κορωνών.

1) Μία χορώνα εχει 1,37 1)2 φράγκου

Ή στρατιωτική υπηρεσία είναι υποχρεωτική είς 
δλους. Διαρκεϊ δέ ή υποχρέωσες αυτή 16 έτη καΐ 
αρχίζει άπό τοΰ 22 έτους συμπεπληρωμένου. Και 4 
μέν έτή άνήκουσιν εις τήν γραμμήν, 4 είς*  τήν Εφε
δρείαν καί 8 είς τήν Επικουρίαν. 'Ή Δανία,ϊνα δύ
ναται νά παρατάσση έν κάιρφ Πολέμου πολύν-στρα
τόν, έχει σχηματίση πολλά σ’τελέχη στρατού, τά ό
ποια ϊ/ καιρώ ειρήνης εχουσι-διά λόγους οικονομίας 
όλίγούς ’ στραίΐώ-ίάς. Διότι ναι μέν ή θητεία τών 
στρατιωτών είνε τετραετής, άλλά τοΰτο κατ’ όνομά 
μόνον, διότι έκ τών Στρατιωτών’ τό’μέν 1)3 ύπηρε- 
τεϊ 1 τοϋ έτους, οί δέ άλλοι υπηρετούν μόνον 
6 μήνας, πλήν τών Ιππέων; οΐτινες ύπήρετοΰν 9 ·*/ 2 
μήνας. Μετά τήν υπηρεσίαν αύ’τήν λαμβάνουσιν κα
νονικά; άδειας, μετά τήν λήξΐν τών όποιων έπανέρ- 
χονται καΐ ύπήρετοΰν κατ’ έτΣς 2 έως 4 έβδομά- 
δας. Καθ’ όλην δέ τήν τετραετίαν διαρκοΰν τά επα
ναληπτικά αύτών γυμνάσια 120 ήμέρας. Εί καί τό 
είδος τοΰτο τής στρατιωτικής μορφώσεως είναι ατε
λές, έν τούτοις οί Δανοί στρατιώται, εχοντες φύσει 
νοημοσύνην, πειθαρχίαν καί συναίσθησιν τοΰ -καθή
κοντος, δέν είνε άπορριπτέοι στρατιώται. ’Απόπειρα 
πρός εφαρμογή' τοιούτου συστήματος έγένετο καί 
παρ’ ήμΐν, άλλ’ άπέτύχεν οίκτρώς. Συμποσοΰται δέ 
ό στρατός τής Δανίας έν καιρώ ειρήνης είς 40 χι
λιάδας, έν καιρώ δέ πολέμου είς 60 χιλ.

Ό στόλος τής Δανίας άποτελεΐται άπό 5 παλαιά 
θωρακωτά, καί 3 νέα,έχοντα πάντα 107 τηλεβόλα, 
καί άπό 31 άλλα άτμοκίνητα με 122 τηλεβόλα. 
Τοιοΰτος στόλος πρός τόν άλλον στόλον τήςΒαλτίκής 
τών άλλων δυνάμεων έχει μόνον άξίαν ώς άμυντή- 

ριον όπλον. 'Η Κοπεγχάγη είναι μόνον προς βορ
ράν ευπρόσβλητος.

Άλλά πλήν τών χωρών τούτων ή Δανία έχει κα, 
άλλας κτήσεις τάς Φαρόας νήσους, τήν Ίσλανδίανΐ 
τρεις νήσους τών μικρών Άντιλλών έν ’Αμερική καί 
τήν Γροιλλανδίαν. Περί τούτων γενήσεται λόγος 
άλλοτε. .ΣΓΜΜΙΚΤΑ 1
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Ό περί κανονισμού τής δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμος 
ήμών παραδέχεται ότι 7 τοΐς έκατόν είναι όί. μαθηταί οί 
φοιτώντες εις τά δημοτικά σχολεία. Την; γνώμην ταύτην 
ήμεϊς εγκαίρως διεφιλονεικ,ήσαμεν ΐσχυρισθέντες ότι μαθη- 
ται είναι πολύ περισσότεροι δυνάμενοι νά φθάσωσι μέχρι 
τοϋ 20 τοΐς έκατόν. ’Εξηνέγκομεν δέ τήν γνώμην ταύτην 
τότε εχοντες ύπ’οψει τόναριθμόν τών μαθητών εν έκείνοιςτοΓς 
σχολείοις, ά ήμεϊς έγινώσκομεν έξ ιδίας άντιλήψεως. "Ηδη 
πέρίήλθον είς χεΐρας ήμών επιστημονικά' συγγράμματα 
ύπόθεσιν έχοντα τήν έν ταϊς διαφόροις έπικρατεία,ις φοί- 
τησιν τών μαθητών. Κατά τά συγγράμματα ταΰτα ή α
ναλογία τών μαθητών έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις πρός 
τόν πληθησμόν είναι έν Γερμανία 21.6 τοΐς 0[0, έν Γαλ
λία,ήτις φημίζεται διά τήν όλιγοτεκνίαν της, 17.2 τοΐς 0[0 
έν Χιλή 21.6 τοΐς 0]0. Παραδέχεται δέ δ Wappaeus, είς 
τών μεγίστων γεωγράφων και στατιστικών ότι ό μέσος 
δρος τών μαθητών έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις είναι 19 
τοΐς 0](|. Ίδέ Uandbuch tier Geographie und Statistik 
von Stein κλπ'.σ. 1016.Πας δέ τις βλέπει καί έκ τοΰ γεγο
νότος τούτου πόσον άμϊλετήτως συντάσσονται παρ ’ ήμΐν 
οί νόμοι κίαί τί κακόν γίνεται εις τόν τόπον έκ τοιούτων 
νομοθετημάτων, ά. φέρουσιν ούχί τάξιν, άλλά σύγχυσιν 
καί ακοσμίαν καί καταστροφήν. Σχολεία, ά κατά την ά- 
στήρικτον καί αδικαιολόγητον γνώμην τοΰ νόμου, πρέπει 
νά έχωσι 70 μαθητάς καί 1 διδάσκαλον εχουσιέν τή πραγ- 
ματικότητι 170 μαθητάς καί π'ρέπει νά εχώΟι-'δύο καί τρεις 
διδασκάλους, άν θέλωμεν διά τών σχολείων νά μορφώσωμεν 
τόν λαόν. . ,

Γράφουσιν ήμΐν έξ Άμόργοΰ ότι ό έκεΐ δημοδιδάσκαλος 
Γ. Στεφανίδης ένθουσιωδώς έργάζεται πρός διάπλασιν τών 
μαθητών του, έπιμελούμενος μάλιστα τής θρησκευτικής 
αύτών άγωγής. Τή 30 δέ τοΰ μηνός ’Ιανουάριου έπ εύ- 
καιρίμ τής έορτής τών τριών ιεραρχών ώμίλησεν έν τή 
εκκλησία διδακτικόν λόγον περί τών εργασιών τών έορτα- 
ζομένων άγιων καί προέτρεψε τούς πολίτας νά γίνωσϊ μα- 
στα είς τήν ύποστήριξιν τής παιδείας μιμηταί τών τριών 
φωστήρων τής οικουμένης. Σύμπασα ή κοινωνία μετά προ
σοχής ήκουσε τόν λόγον τοΰ κ. Στεφανίδου. Ήμεϊς δέ 
μετ’ιδιαιτέρας χαράς μανθάνοιαεν ότι οί δημοδιδάσκαλοι 
εχοντες ακραιφνή γνώσιν τής αποστολής αυτών εργάζον
ται καΐ έντός τοΰ σχολείου καΐ έκτος αύτοΰ πρός διάπλα- 
σιν τής κοινωνίας. 'Ως δ’ έχουσι παρ’ ήμΐν τά πράγματα 
ούδεμία άλλη ελπίς απομένει ήμΐν περί διοεθώσεως τών 
κακώς έχόντων ή διά τής ορθής τοΰ λαοΰ εκπαιδεύσεως. 
Είς τόν δημοδιδάσκαλον ελαχεν ή ύψίστη αΰτη τιμή, ΐνα 
θέση τούς θεμελίους λίθους εν τή κατασκευή τοΰ έθνικοΰ 
ήμών έργου. Ό Θεός έστω αύτώ βοηθός.

Έν Άθήναις «Μ τοϋ Τνπογραφςίου Α. 
' 1 · - · ;» α : j . .
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