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ΆριΟ. Κ Έν Άθήναις τή 19 ’Ιουνίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τίνες αί άρεταί τοϋ νέου συστήματος της έκπαιδεύσεως. — Πρός τί τδ τάμεϊον τής
Δημοτ. Έκπαιδεύσεως._Τό έν Αθήναις Διδασκαλεϊον.—Γαλή. —Προσευχαί.—Ή τέχνη τής διδασκαλίας.— 
ΙΙαιδαγωγικδ γνωμικά.—Βιβλιογραφία. —Πρός τούς κ. συνδρομητής τής «Έκπαιδεύσεως».— Γραμμάτοκι- 
βώτιον «Έκπαιδεύσεως»·

ΤΙΝΕΣ ΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
Till (ΙΟΙ ΣΪΣΤΙΙΜΙΤΟΣ ΤΙΣ ΜΙΙΑΕΪΣΒΟΣ

(Συνέχεια ίδέ φύλλον 4).

Έκτη άρετή τοϋ νέου εκπαιδευτικού συστήματος 
είναι ή συστηματική δεαμόρφωσις τοϋ παρατηρη
τικού τών μαθητών. Ή γνώμη δτι ούδέν έν τώ νώ, 
δ μή πρότερον έν τή αίσθήσει άνεγνωρίσθη και έφηρ- 
μόσθη σήμερον μετ’ επιμονής καΐ επιτυχίας μονα
δικής εις πάντα τά μαθήματα ού μόνον τών δημο
τικών σχολείων, άλλά καί τών γυμνασίων. Ύπήρ- 
ξεν εποχή, (ήτις παρήλθεν διά τά ευρωπαϊκά Κράτη, 
επικρατεί δμως δυστυχώς παρ’ήμΐν άκόμη), καθ’ ήν 
εις τούς μαθητάς προσεφέροντο λέξεις καί πάλιν 
λεξεις, ούδέν δέ πράγμα διά νά παρατηρήσωσι, νά 
περιγράψωσι, νά έξετάσωσι. Οί οΰτω παεδευθέντες 
μαθηταί δρώντες δέν έβλεπον καί άκούοντες δέν 
ηκουον. Κατά τοιαύτης συστηματικής τυφλωτικής 
μεθόδου έπεξήλθε μετά δριμύτητος δ ’Άγγλος φιλό
σοφος Βάκων (1561— 1626), δστις εΐπεν δτι ή 
μήτηρ τών επιστημών είναι αί φυσικαί έπιστήμαι 
καί δτι πάσα έννοια, ήτις δέν σχηματίζεται έκ 
τών πραγμάτων αύτών εΐναί τι, δπερ θολώνει τήν 
κνθρωπινην διάνοιαν καί έπιχύνει έπί τών πραγμά- 
των όχι φώς άλλά σκότος. Τήν γνώμην τοϋ Βά- 

κωνος ήσπάσθη καί λεπτομερώς ανέπτυξε εις τήν 
διδακτικήν δ Κομένιος. Ό δέ Πεστελότζης άπέδει- 
ξεν δτι ή δδός ή έκ τής αύτοψίας ίίς τήν έννοιαν 
είναι ή μ.όνη φυσική καί πρός τούς νόμους 1 τους 
αιωνίους τοϋ πνεύματος σύμφωνος οδός πρής όρθήν 
τοϋ άνθρώπου μόρφωσιν. Καί ήδύνατο πολύ δικ«ίώς 
νά είπη· «Έάν άναθεωρών τάς έργασίας μου έρω- 
τήσω έμαυτόν, τί κυρίως κατώρθωσα περί τής ορ
θής διδασκαλίας τοϋ άνθρώπου ; άποκρίνομαι τοΰ
το, δτι έθεσα ώς απαραίτητον θεμέλιόν πάσης γνώ- 
σεως τήν χρήσιν Τής αύτοψίας, ήτις είναι ή πρώτη 
καί κυριωτάτη άρχή τής διδασκαλίας».

Έκτοτε ή άρχή αΰτη εύρε παντάχοϋ ίφαρμογήν, 
καί τήν σήμερον πάς διδάσκαλος φιλοτιμεϊται τήν 
διδασκαλίαν του νά καταστήση τοσοΰτον σαφή, 
ώστε οί μαθηταί άκούοντες αύτόν νά βλεπΤωσι οίονέί 
πρό τών οφθαλμών των τά λεγάμενα, πρό παν-όός 
δέ εις τάς κατωτέρας τάξεις τοϋ δημοτικού σχολείου 
ή διδασκαλία νά γίνηται έπί αισθητών πραγμάτων. 
Διότι σήμερον άνεγνωρίσθη παρά πάντων ή άλή- 
θεια δτι, αν δέν γνωρίσωμεν άκριβώς τάς δρατάς καί 
τάς άλλας αίσθητάς τών πραγμάτων ιδιότητας, αί 
παραστάσεις ήμών θά είναι συγκεχυμέναι, οί συλ
λογισμοί ήμών πλημμελείς καί αί έρευνα ι ήμών μά 
ταιαι. «Όταν παραμεληθή ή άνατροφή τών αι
σθητηρίων, εΐπεν Άγγλος παιδαγωγός, τότε πάσα 
ή μετά ταύτα ενέργεια τοϋ άνθρώπου θά είναι
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ύπνηρά, συγκεχυμένη, άνείϊαρκής, όπερ ούδέποτε 
δύναται νά διορθωθή». Καί όντως, άν έπιστήσωμεν 
καλώς την προσοχήν ήμών, βλέπομεν δτι εις πάσας 
τάς επιχειρήσεις τάς επιτυχείς παντός άνθρώπου 
εύρίσκεται καί ή παρατηρητικότης αύτοϋ λίαν άνε- 
πτυγμένη. Οί τεχνιται, οί φυσιοδίφαι, οί ιατροί, οί 
φιλόσοφοι, οί ποιηταί οί διαφέροντες τών άλλων 
έχουν καί την ικανότητα τοϋ παρατηρειν περισσό
τερον τών άλλων άνεπτυγμένην. Διά τοΰτο είναι 
μέγα ευεργέτημα είς την άνθρωπότητα ότι ή παι
δαγωγική άπό τής μικρά: ηλικίας φροντίζει περί 
τής μορφώσεως τοϋ άνθρώπου εις το παρατηρειν, 
ερευνάν. Διότι ούτως σχηματίζονται ζωηραί καί 
πλήρεις εντυπώνεις, δι’ ών έπειτα δύναται νά έγερ- 
θή οικοδόμημα καί μέγα καί στερεόν.

Έβδομη άρετή τοϋ νέου εκπαιδευτικού συστή
ματος είναι δτι τάς γνώσεις προσφέρει συγκεκριμένας, 
καί ούχί άφηρημένας. Παράδειγμα έχομεν τό άριθ- 
μητήριον διά τά πρώτα τής άριθμητικής μαθήματα, 
τά μέτρα, τά σταθμά διδάσκονται έν συγκρ:σει 
πρός πράγματι ύπάρχοντα καί γνωστά είς τούς 
μαθητάς. Ή γεωγραφία κατ’ άρχάς διδάσκεται 
ώς πατριδογραφία έπί τοϋ εδάφους τής πατρίδος, 
δπερ οί μαθηταί βλέπουσι καί περιγράφουσι, έπειτα 
δέ έπί τών γεωγραφικών πινάκων, έπί τής ύδρογείου 
σφαίρας. Ώς βοηθητικά δέ τής εποπτικής αύτής 
μεθόδου τής γεωγραφίας έρχονται εικόνες, στερεο
σκόπια, πανοράματα κλπ. Ή γεωμετρία διδάσκεται 
κατ' άρχάς έπί στερεών γεωμετρικών σχημάτων, 
επειτα δέ ώς γαιοδαισία. 'Ενταύθα παρατηοοϋμεν 
δτι καί έν τή παιδεύσει τών νέων πρέπει νά άκολου- 
θώμεν τήν δδόν, ήν ή άνθρωπότης έβάδισε. Ώστε 
δταν αί άλήθειαι προσφέρωνται συγκεκριμένως είς τά 
παιδία σημαίνει δτι ταύτα μανθάνουσιν αύτάς ώς ή 
άνθρωπότης σύμπασα έμαθε Καί σύν τώ χρόνω θά 
πεισθή πάς τις ότι είναι άδύνατον νά μάθωσιν αύτάς 
κατ’ άλλον τρόπον. Το νά θέλη τις ιδέας γενικάς 
έννοουμένας μόνον διά τών μερικών νά διδάσκη πρό 
τών μερικών είναι τόσον άφύσικον καί άλογον, δσον 
άλογον είναι νά θέλη τις νά άναβή πρότερον εις μέ
ρος τι καί έπειτα νά κάμη χρήσιν τής κλίμακος πρός 
άνάβασιν, ή νά θέλη τις νά είσέλθη είς κλειδωμένην 
οικίαν πρότερον καί έπειτα νά κάμη χρήσιν τοϋ 
κλειδιού. Οταν θέλωμεν νά μάθωμεν καλώς έν 
μάθημα, πρέπει νά άρχίσωμεν άπό τών άπλουστάτων 
έννοιών καί κατ’ ολίγον νά προβώμεν είς τάς συν
θέτους καί συνθετωτέρας. Η διανοητική άνάπτυξις 

τού άνθρώπου συνίσταμαι είς τήν άντίληύιν αύτών 
τών έννοιών. Άλλ’ ή άντίληψις αΰτη είναι αδύνα
τος, άν δέν διδαχθώσιν αί έννοιαι κατά τόν κανονι
κόν καί φυσικόν τρόπον. Καί άν δέν τηρήσωμεν τήν 
τάξιν αύτήν, αί γνώσεις θά μένωσι νεκραί έν τή 
μνήμη τοϋ μαθητοϋ ώς βάρος μόνον, μικράν ή ού- 
δεμίαν άξίαν έχουσαι, έκτος έάν ό διδασκόμενος είναι 
εύφυής, ώστε μόνος νά άναπληρώση τά κενά, ά ή 
άμεθοδία κατέλιπε.

άκολουθεϊΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ;
'Έχομεν πρό ήμών έπιστολάς οικογενειαρχών δη

μοδιδασκάλων, ών άποκρύπτομεν τά ονόματα, ί'να 
προφυλάξωμεν αύτούς άπό τήν καταδίωξιν, περι- 
γραφόντων τά δεινά των, τήν δυστυχίαν των, τήν 
άπελπισίαν των. Άπό τοϋ μηνός Μαρτίου έχουσι 
νά λάβωσιν μισθόν. Πώς δέ ζώσι ; είναι αλγεινόν 
καί νά το ένθυμήταί τις. Δανείζονται έπί ύπερόγκω 
τόκω καί ούτως δ μικρός μισθός αύτών έλαττοϋται 
έπαισθητώς. Καί πρός τί πάντα ταύτα ; Διότε 
παρέδραμον οί αρμόδιοι νά στείλωσι πίστωσιν καί 
διότι τάς αναφοράς τών πασχόντων δημοδιδασκά
λων δέν θεωροϋσιν έπειγούσας νά ένεργήσωσΐ’ ή 
δεν προφθάνουσι νά έπαρκώσι πανταχοϋ, άφ’ ού 
γίνονται καθ’ έκάστην τόσαι μεταβολαί. Τό τα- 
μεϊον τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έθεωρήθη ώς 
πανάκεια καί έπ’ αύτοϋ ώκοδόμησαν πολλοί μεγά- 
λας έλπίδας Οτι θά συνετέλει είς τήν άνύψωσιν τής 
παιδείας. Λειτουργεί δέ ήδη τό τέταρτον έτος. 
Τακτικά δέ είσφέρουσιν αί μοναί καί οί δήμοι τό 
έπιβάλλον μέρος καί μέγα ποσόν κατ ’ έτος συλλέ- 
γεται περί τά 4 έκατομ. δραχμών. Καί τί έκέρδησεν 

! ή δημοτ. έκπαίδευσις έντεϋθεν ; Τά κτίρια τών δη

μοτικών σχολείων είναι τά αύτά, οία καί πρότερον, 
οί μισθοί τών δημοδιδασκάλων καθυστεροϋνται ώς 
καί πρότερον, καί τό δημόσιον έπιβαρύνεται μέ 
μέγα ποσόν χρημάτων πρός συμπλήρωσιν τοϋ ελ
λείμματος,ι,ός καί πρότερον, τά δέ δημοτικά σχολεία 
έγιναν όλιγώτερα άντί νά αύςήσωσι. Τί άποδει- 
κνύουσι πάντα ταύτα ; "Οτι ή κακή κατάστασις 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως δέν θά διορθωθή διά 
νομοθεσίας, άλλά διά καλής διοικήσεως. Άλλά 
τούτο υποθέτει πάντοτε πρόσωπα άγαπώντα τούς

και διά
τακτική 

τις νά

δημοδιδασκάλους καί μεριμνώντα περί αύτών. Ό 
Montesquieu εΐπεν «G’esl une Ires mauvaise 
politique de changer par les lois ce que doit 
etre changer par les moeurs» δηλ. είναι κακή 
πολιτική ή επιχειρούσα νά μεταβάλη διά τών νό
μων ο,τι πρέπει νά μεταβληθή διά τών ηθών. Μό
νον τούτο τό καλόν έφερε τό ταμεϊον τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως ότι διευκολύνει τόν 'Υπουργόν νά διο- 
οίζη έν έκάστω, σχολείω όσους θέλει διδασκάλους 
καί διδασκαλίσσας, νά δημοσιεύη παράφορος τμη- 
ματάρχης λεβέλλους κατά καθηγητών έκπληρούντων 
εύόρκως τό καθήκον των είς βάρος τοϋ ταμείου τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως καί Θεός ήξεύρει 
ποια άλλα πράγματα, τά όποια μόνον 
έξέλεγξις δύναται νά φέρη είς φώς. Άλλά 
ένεργήση αύτήν; Τό ταμεϊον τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως εις χεϊρας πολιτικών κερδοσκόπων άπέβη 
πηγή καταχρήσεων καί νομίζω ότι ή συνετωτάτη 
πράξις τής Κυβερνήσεως είναι νά άφήση τήν περί 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως μέριμναν είς τάς κοινό
τητας. Πώς οέ τούτο γενήσεται, θά πραγματευθώ- 
μεν άλλοτε έν έκτάσει, καθ’ όσον τούτο 
τημα σπουδαιότατον καί ζωτικώτατον 
δημοτικήν ήμών έκπαίδευσιν.
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ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ
Τό διδασκαλειον τούτο έφέτος πρώτην φοράν άπό 

τής συστάσεώς του παρουσιάζει περισσοτέρους μα
θητάς πρός έξέτασιν καί άπόλυσιν. Διότι έν ω πρό
τερον ό άριθμός τών άπολυτέων μαθητών δέν ύπερέ- 
βαινε συνήθως τόν άριθμόν 32, μάλιστα δέ έν έτει 
1888 κατέβη μέχρι τοϋ 1 4 καί μόνον κατά τό έτος 
1883 έφθασε τόν άριθμόν 44, πέρυσι δέ καί 49, 
ήδη έφθασε μέχρι τοϋ 79*.  Καί ή συρροή αΰτη 
εμφανίζεται έν πάσαι·, ταϊς τάξεσι τοϋ Διδασκαλείου. 
Οί μαθηταί οί τακτικώς φοιτήσαντες έφέτος είς τό 
Διδασκαλειον εινε έν ολω 287. Τούτων 79 μέν 
άνήκουσιν είς τήν Γ' τάξιν, 119 δέ είς τήν Β', 
καί 89 είς τήν Α'. Μέ εΰχαρίστησιν δέ μανθάνομεν 
ότι ή συρροή αΰτη εινε γενική εις πάντα τά Διδα
σκαλεία καί τούτο θεωροϋμεν ώς καλόν οιωνόν διά

SUM. Οί κατ’ έτος άπό τοϋ 1880 μέχρι τοϋ 1891 απο
λυόμενοι μαθη-αΐ τοϋ έν Άθήναις Διδασκαλείου έχουσι 
τόν άριΟχΐν ώ; έ'ής, 26, 25, 39, U, 30, 32, 32, 32, 

Π, 23, 29, ι9· 

τήν πρόοδον τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως. Διότι ί’να 
έχωμεν τοιαύτην, πρέπει νά έχωμεν δημόσια σχο
λεία λειτουργοϋντα είς πάσαν κοινότητα. Μοί έδόθη 
άλλοτε αφορμή νά έξετάσω πόσους διδασκάλους 
άκόμ.η χρειαζόμεθα. 'Εξεπλάγην δέ ότε είδαν ότι 
έκ 5669 κοινοτήτων, όσας αναγράφει ή τελευταία 
άπογραφή τοϋ πληθυσμού τής Ελλάδος, μόνον 
δύο χιλιάδες τούτων έχουσι σχολεία. Πολλοί ενδέ
χεται νά ώσεν οί λόγοι τής λυπηράς ταύτης κατα- 
στάσεως, άλλά κυριώτατος πάντων νομίζω ότι εινε 
ή έλ,λειψις διδασκάλων. Κατά πρόχειρον ύπολογι- 
σμόν, δν έκαμα, άν θέλωμεν νά έκπαιδεύσωμεν τόν 
λαόν ίδρύοντες άνευ έξαιρέσεως πανταχοϋ σχολεία, 
χρειαζόμεθα περί τάς 4 χιλιάδας διδασκάλων. Νο
μίζω δέ ότι ούδείς πολιτικός έν Έλλάδι ύπήρξεν 
ούδέ θά ύπάρξη θέλων νά τηρή κατ’ άρχήν τόν 
λαόν είς άμάθειαν καί άπαιδευσίαν. Σήμερον, ότε 
άλλαχοϋ τό καλώς έννοούμενον πολιτικόν συμφέρον 
καί ή πρός τούς ομοφύλους των φιλανθρωπία άγει 
τούς άνθρώπους νά ίδρύωσι σχολεία διά τούς τυ
φλούς, διά τούς κωφαλάλους, διά τούς ηλιθίους, 
καταντά άπίστευτον είς τήν χώραν τών Μουσών 
τά τών τέκνων τοϋ Ελληνικού λαού, οί μέλλον
τες πολϊται τής Ελλάδος, ή έλπίς καί ή πρόοδος 
αύτής, νά είναι έγκαταλελειμμένα είς τήν τύχην των 
ούδέ νά μανθάνωσι καί αύτά τά απαραίτητα είς 
τόν βίον έφόδια τής άναγνώσεως καί γραφής. Τοι- 
αϋται σκέψεις παρεκίνησαν ήμάς πάντας νά μή 
φεισθώμεν κόπου, ινα παρασκευάσωμεν διδασκάλους 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρους. Ευχής δέ ε'ργον ήτο 
νά ίδρύοντο καί άλλα Διδασκαλεία πρός μόρφωσιν 
διδασκάλων, ινα οΰτω γίνη δυνατή, ή μεγαλειτερα 
διάδοσις τής παιδείας είς τον λαόν. Διά τόν λόγον 

, τούτον θεωρώ τήν αποστολήν τών Διδασκαλείων με- 
γάλην μάλιστα δέ τοϋ έν Άθήναις. όπερ είναι 
Διδασκαλειον Πανελλήνιον. Ούδέποτε αισθάνομαι 
έααυτόν εΰδαιμονέστερον ή όταν διοάσκων βλέπω 
έμπροσθέν μου τά τέκνα τής Μακεδονίας, τής Θρά
κης, τής Λήμνου, τής Λέσβου, τής μικράς Ασίας, 
τής Καρπάθου, τής Κρήτης, τής Ηπείρου, τής 
ΙΙελοποννήσου τής Στερεάς Ελλάδος, τής Εύβοιας, 
τής Θεσσαλίας, τών Κυκλάδων καί Ίονίων νήσων, 
δηλ. πάντα τά μέρη τής έλευθέρας καί δούλης πα
τρίδος αντιπροσωπευόμενα’ διότι οΰτω διευκολύνεται 

ί σπουδαίως ή αποστολή τοϋ καθιδρύματος τούτου, 
ήτις είναι νά μεταδώση τό φώς καί τήν θερμότητα 

I τής παιδείας πανταχοϋ τού Ελληνισμού.
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Διά τοΰτο την προσέλευσιν· πολλών μαθητών παν- 
ταχόθεν τοϋ 'Ελληνικού έχαιρετίσαμεν ώς καλόν 
οιωνόν διά τό μέλλον τής ήμετέρας πατρίδος· διότι 
πείθομαι ότι τό Ελληνικόν έθνος ύργόό εϊς άληθή 
παιδείαν, ήτις είναι μεγάλη ακατανίκητος δύνα- 
μις έξασφαλίζουσα τό μέλλον αύτού. Καί πρό- 
τερον προσήρχοντο μαθηταί νά καταταχθώσιν εϊς τό 
Διδασκαλεΐον. Άλλ’ οί καθηγηταί, επειδή δ άριθ- 
μός δ ανώτατος τών μαθητών έν έκαστη τάξει ήτο 
ώρισμένος, έξέλεγον τούς καλλίτερους μαθητάς, τούς 
δε άλλους άπέπεμπον. Τήν μέθοδον ταύτην δέν 
ήκολουθήσαμεν ήμεϊς εφέτος, ε’ι και έγνωρίζομεν οτι 
αΰτη άπήλλαττεν ήμάς πολλών κόπων καί στενο- 
νοχωριών καί περί τήν διδασκαλίαν καί περί τήν 
πειθαρχίαν τών μαθητών. Τή έγκρίσει τού Υ
πουργείου έδέχθημεν μαθητάς διπλάσιους τού κε- 
κανονισμένου άριθμού έπί τ<ρ δρω νά διαιρεθώσιν αΐ 
τάξεις είς τμήματα. Άλλά δυστυχώς μή δυνηθέντες 
νά εΰρωμεν πρός μίσθωσιν πλησίον οίκημα διά σχο- 
λεΐον κατάλληλον, άφήκαμεν τάς τάξεις αδιαιρέ
τους. Ή βλάβη αΰτη δμως ή έντεϋθεν προσγενομένη 
εις τούς μαθητάς νομίζω δτι ύπήρξεν ' άσήμαντος. 
Οΐ μαθηταί τοϋ Διδασκαλίου συναισθανόμενοι τήν 
άποστολήν των καί ποθοϋντες τήν βελτίωσίν των 
έδείκνυον πάντοτε παραδειγματικήν εύπείθειαν εις 
τούς καθηγητάς των καί έπιμέλειαν έξαίρετον, ώς 
είδε πάς τις έπισκεφθείς τό Διδασκαλεΐον. Άλλ’ εϊς 
τούτο συνετέλεσε καί το παράδειγμα τών καθηγη
τών. Μετά δικαίας ύπερηφανεΐας αναφέρω δτι ύπήρ- 
ξαν καθηγηταί καί διδάσκαλοι, οΐτινες ούδέ μίαν 
καθ’ δλον τό έτος έκαμαν άπουσίαν, έδίδασκον δέ 
πάντοτε μετ’ έπιμελείας αξιέπαινου τά άνατεθέντα 
αύτοϊς μαθήματα θέλοντες καί διά τοϋ παραδείγ
ματος νά δείξωσιν δτι ή έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος 
είναι έχεΐνο, δπερ πρώτον πάντων πρέπει έν τώ Δι- 
δασκαλείω νά διδάξωσι τούς μαθητάς των. Καί ή 
τακτική αΰτη καί άδιάκοπος καθ ’ δλον τό σχολικόν 
έτος έργασία συνετέλεσεν ώστε νά διδαχθώσι τά 
μαθήματα καθ ’ δλην αύτών τήν έκτασιν καί άκρί- 
βειαν, τινά ίσως πρώτην φοράν μετά τόσης ακρίβειας.

Ώς πρόοδος δέ τοϋ Διδασκαλείου πρέπει νά θεω- 
ρηθή καΐ ή συμπλήρωσες τού προτύπου δημοτικού 
σχολείου δι’ έξ τάξεων καί ή έν αύτφ γινόμενη 
πλούσια άσκησις τών μαθητών ώς καί ή έπεξεργα- 
σια τών γνώσεων έν ϊδίαις συνεδρίαις παιδαγωγικαΐς, 
αΐτινες άνεγράφςντο πρότερον έν τώ προγράμματι 

τοϋ Διδασκαλείου καί έξετελοϋντο, άλλ’ άπό τίνος 
χρόνου πρός βλάβην μεγάλην τών παιδευομένων δι
δασκάλων είχον παραμεληθή, μάλιστα- δέ ύπήρξαν 
καί Διευθυνταί, οΐτινες κατήργησαν έντελώς αύτάς 
ώς βλαβεράς. Ό οργανισμός τοϋ Διδασκαλείου τού
του, καθ’δν διωργανώθησαν κατόπιν καί τά άλλα 
Διδασκαλεία, ήτο σοφώτατος οργανισμός, μαλιστα 
δέ ή διάταξις τών παιδαγωγικών μαθημάτων καί ή 
θεωρητική καί ή πρακτική ύπήρξεν έπιτυχής διά- 
ταξις, ής τά εύάρεστα άποτελέσματα έφάνησαν καί 
κατά τάς έξετάσεις τών άπολυομένων μαθητών καί 
κατά τήν εύδοκίμησιν αύτών έν τώ βίω ώς καλών 
διδασκάλων. Καί όμως, έν ώ είτε έκ συμπτώσεως 
είτε έκ προνοίας τό έν Άθήναις Διδασκαλεΐον είχε 
τόν άριστον κανονισμόν, έφηρμόζετο δέ μετά φιλοτι
μίας καί έπιμελείας μοναδικής, ώς ένθυμούνται πάν
τες οί έργασθέντες κατά τά πρώτα έτη,κατόπιν χάριν 
τοϋ δμοιομόρφου βεβαίως, ϊνα μή ύπάργη έξαίρεσις, 
έγένοντο μεταβολαί καί προσώπων καί πραγμάτων 
διαφθείρασαι τό Διδασκαλεΐον. ΙΙολλά καλά, άριστα 
τοϋ προγράμματος άντικατεστάθησαν διά κακών.Καί 
οΰτω τό Διδασκαλεΐον έν πολλοΐς ήστόχει τοϋ σκο
πού του. Καί πώς ήτο δυνατόν νά μορφωθώσι δι
δάσκαλοι καλοί, όταν τό σπουδαεότερον μέρος τής 
μορφώσεως τών δημοδιδασκάλων, ή πρακτική αύ
τών άσκησις έν τώ δημοτεκφ προτύπω σχολείω πα- 
ρημελεΐτο έντελώς, ύπήρχον δέ Διευθυνταί, οΐτινες 
άπέφευγον συστηματεκώς, δέν ήξεύρω διά τίνας λό
γους, νά καθοδηγήσωσι τούς μαθητάς των εϊς τήν 
πρακτικήν διαχείρισιν τοϋ ε’ργου των ; Καί συνέβη 
νά ϊδω μέ τούς οφθαλμούς μου διδασκάλους πρωτο
βαθμίους προσφάτως άπολυθέντας έκ τοϋ Διδασκα
λείου νά ζητώσι πληροφορίας πώς γίνεται ή διδα
σκαλία τής πρώτης άναγνώσεως, τενές δέ νά φοετώ- 
σιν εϊς τάς άσκήσεις τών παλαιών δημοδιδασκάλων, 
ϊνα μάθωσι πώς πρέπει νά διδάσκωσι τά διάφορα 
μ,αθήματα. ’Εννοείται δέ δτι ήμεϊς ήτο άδύνατον 
νά τηρήσωμεν τήν αύτήν τακτικήν καί παρεκαλέ- 
σαμεν τό Ύπουργεΐον νά άνακαλέση εϊς τήν ζωήν 
τό πρώτον πρόγραμμα καί τούς κανονισμούς τοϋ Δι
δασκαλείου μέ τινας προσθήκας καί τροποποιήσεις, 
έξεπονήσαμεν δέ πρόγραμμα έν πολλοΐς παραπλή - 
σιον καθ’ όσον άφορ£ τήν θεωρητικήν καί πρακτι
κήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν πρός τό πρώτον πρό
γραμμα τοΰ Διδασκαλείου, δπερ έγκριθέν παρά τοϋ 
Υπουργείου ήκολουθήσαμεν κατά τάς έργασίας τού 
έτους τούτου. Λυπούμαι δέ δτι ε’χοντες τό έπίσημον 

πρόγραμμα τού Υπουργείου ώς κώλυμα δέν ήδυ- 
νάμεθα νά δώσωμεν τήν άρμόζουσαν θέσιν είς μα
θήματα μεγάλης σημασίας καί σπουδαιότητος. Οΰτω 
%. χ. τά ιερά δίς μόνον τής έβδομάδος έν έκάστη 
τάξει διδασκόμενα διδάσκονται πενιχρώς διά τό 
βραχύ τοϋ χρόνου. Καί δμως τό μάθημά τούτο, έν 
ώ δ λαός ευρίσκει παρηγοριάν, έλπίδα, δι' ού διδά
σκεται τήν προς τόν πλησίον άγάπην, τήν πρός τό 
κακόν άποστροφήν, δι’ ού διδάσκεται νά συνέχη τόν 
νουν αύτού καί τήν καρδίαν ύπεράνω τοϋ ταπεινού 
καί γήινου, έπρεπε νά διδάσκεται τούλάχιστον 4άκις 
τής έβδομάδος. ’Επίσης ολίγος χρόνος έχει δρισθή 
καί διά τό μάθημα τής Γεωγραφίας, ήτις σήμερον 
θεωρείται ώς παιοευτικώτατον καί χρησιμώτατον 
μάθημά. Καί διά τούτο έφάνη ήμΐν λίαν παράδο
ξον, δτε ειδομεν προ ολίγων έτών τό μάθημα τούτο 
συγχωνευόμενον μετά τής ιστορίας δηλ. καταργού- 
μενον έκ τών Διδασκαλείων. ’Επίσης πρόοδον τοϋ 
διδασκαλείου θεωρώ νά γίνη καί τό μάθημα τοϋ 
τετραχόρδου ύποχρεωτικον εϊς τούς μαθητάς καί 
όχι προαιρετικόν, ώς κατέστησαν τούτο έσχάτως οί 
παρ' ήμΐν νομοθέται τών νεωτέρων χρόνων. Σοφός 
τις ειπεν δτι ό ήχος τής αρμονικής μουσικής είναι δ 
πρώτος, δστις διασχίζει τό σκότος τοϋ βαρβαρεσμού. 
Γνωστόν δέ μετά πόσης όξυνοίας οΐ παλαιοί άνεϋρον 
τά παιδευτικά στοιχεία τοϋ μαθήματος τούτου καί 
ποιαν σημασίαν ε’διδον εϊς αύτό ώς μάθημα μορφω
τικόν. Άλλ’ ϊνα έξασφαλισθή ή έπιτυχία τής δι
δασκαλίας τοϋ άσματος έν τώ σχολείω πρέπει οί δι
δάσκαλοι νά γινώσκωσι πλήν τής ωδικής καί εν δργα- 
νον μουσικόν, άνευ τοϋ οποίου είναι δυσχερεστάτη αν 
μή αδύνατος ή διδασκαλία τής ωδικής. Οί Γερμα
νοί προύτίμησαν τό τετράχορδον ώς εχον φωνήν πα- 
ραπλησίαν πρός τήν φωνήν τοϋ άνθρώπου, έπειτα 
καί ώς εύπόριστον καί εΰχρηστον καί διδάσκουσι 
τούτο ώς μάθημα ύποχρεωτικον έν τοΐς Διδασκα- 
λίοις. Τούτο πρέπει νά πράξωμεν καί ήμεϊς. Ότι 
άνάγκη πάντες οί διδάσκαλοι νά γινώσκωσι, δεν 
ήμπορεΐ νά είναι προαιρετικόν, άλλ’ ύποχρεωτικον.

Ή σπουδαιοτάτη δμως καί κατεπείγουσα άνάγκη 
τοϋ έν Άθήναις Διδασκαλείου είναι ή αΰξησις τοϋ 
κτιρίου προς ύποδιαίρεσιν τών τάξεων. Η μέθοδος 
τής μή παραδοχής τών μαθητών τών προσερχομέ- 
νων αύθορμήτως καί δΓ ιδίας δαπάνης νά διαμεί- 
νωσιν έπί δύο ή τρία ετη, ϊνα μορφωθώσιν ώς διδά
σκαλοι, είναι ή κάκιστη καί άντιφάσκουσα πρός έαυ- 
την μέθοδος, άφ’ ού στερούμεθα χιλιάδων .δημοδι

δασκάλων καί άφ'’ ού πρός άναπλήρωσιν τής έλ- 
λείψεως ταύτης άναγκαζόμεθα νά. έκλιπαρώμεν τά 
φώτα τών γραμματοδιδάσκαλων ! Καί περί τοϋ ζη
τήματος τούτου ό σύλλογος τών καθηγητών τοϋ Δι
δασκαλείου συνεσκέφθη έν πολλαϊς συνεδρίαις, τά δέ 
άποτελέσματα τών σκέψεών του ύπέβαλε πρό πολ- 
λού χρόνου εϊς τό ' 1’πουργεϊον συνοδεύσας αύτάς καί 
μέ σχέδιον συμπληρωτικού σχολείου έν τώ κήπω τοϋ 
Διδασκαλείου, άκριβέσιατα έπεξειργασμένον, έξ ού 
πιστεύομεν δτι θά λάβη αφορμήν νά μελετήση 
τό Ύπουργεΐον τό ζήτημα τούτο καί νά οιατά- 
ξη νά γίνη δ,τι δέον γενέσθαι, ϊνα μή πρόσκρουση 
τό Διδασκαλεΐον καί κατά τό έπιόν σχολικόν ε'τος 
εϊς τάς αύτάς, είς οΐας καί κατά τό ε’τος τούτο,
δυσχερείας. ΙΙιστεύω δέ οτι ή Κυβέρνησις κατά 
καθήκον θά προστατεύση τό Διδασκαλεΐον' τοΰτο,
τό φυτώριον τοϋ πολιτισμού καί τής προόδου τού 
έθνους, καί θά παράσχη όλα τά μέσα, δΓ ών δύ
ναται νά εύδοκιμήση.

Αί γαλαΐ,τά γνωστά εϊς όλους κατοικίδια ζώα, ζ- 
περ είναι χρήσιμα είς τούς άνθρώπους καί διά τήν 
καταδίωξιν τών ποντικών καί διά τό δέρμά αύτών, 
οπερ μεταχειρίζονται είς τάς μηλωτάς οί άνθρωποι, 
διαφέρουσιν άλλήλων ού μόνον κατά τό χρώμα καί 
τό μέγεθος αύτών άλλά καί κατά τήν τρίχωσίν καί 
τήν ίδιάζουσάν τινων οργάνων τοϋ σώματος κατα
σκευήν. Οΰτως αί γαλαΐ τής Ιαπωνίας καί τής 

! Κίνας γεννώνται μέ ούράν, άλλά πριν φθάσουν τό 
φυσικόν των μέγεθος άποπίπτει αΰτη καΐ γίνονται 
κολωβαί. Αί δέ γαλαΐ τής Άγκύρας, έν τή μικρά 
Άσίικ, έχουσι τρίχας μεγάλας καί λεπτοτάτας ώς 
μέταξαν. Τοιαύτην τρίχωσίν στίλβουσαν καί λεπτήν 
ώς μέταξαν έχουσιν ιόσαύτως καί αί γαλαΐ τής Σι- 
βιρίας, ών τό δέρμα είναι περιζήτητον έν 'Ρωσσίζ 
διά μηλωτάς. Είναι δέ το χρώμα τών γαλών ποι- 
κίλον. Καί άλλαι μέν είναι μονοχρώματοι, ή λευ
κά! ή μέλαιναι ή φαιαί ή κιτρινωπαί, άλλαι δέ δι- 
χρώματοι μέ ταινίας ή στίγματα λευκά ή καί άλ
λου χρώματος, τινές δέ καί τριχρώματοι. Ύπάρ- 

I χουσι καί γαλαΐ ποικιλόθερμοι ώς είναι αί τίγρεις, 
άλλά τοιαύτας άπαντά τις παρά ταϊς γαλαϊς τής 
Σιβιρίας. ·

Ή κεφαλή τής γαλής είναι σφαιρική, τό ^ύγχοί 
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(μΌρη) πολύ μικρόν και στρογγυλόν, ή δέ ρΐς'αύτής 
γωνιαία, ψιλή. Τά χιίλη είναι παχέκ καί εύκίνη 
τα, το δέ άνω φέρει βαθεϊαν εγκοπήν έν τώ μέσω 
καί τρίχες χονδραΐ προβάλλουσι ώσπερ μύστακες έκ 
τοϋ ρόγχους καί τής γνάθου. Αί γνάθοι είναι έξωγ- 
κωμεναι και τούτο προέρχεται ούχί διότι είναι πο
λύσαρκοι, άλλ’ έκ τοϋ σχηματισμού τών οστών. Τά 
ώτα είναι τριγωνικά, άποστρογγυλούμενα πως είς 
τήν κορυφήν. Καί έξωθεν μέν καλύπτονται ύπό 
τριχών, έσωθεν δμως είναι ά ριχα. Ταύτα εχουσιν 
αί γαλαϊ πάντοτε ορθά, μόνον όταν παίζωσι πρός 
άλλήλας ή όταν έρίζωσι πρός τόν κύνα προσπιέζου- 
σιν αύτά ολίγον. Τά όμματα είναι μεγάλα, στρογ- 
γύλα καί χρυσοπράσινα μέ μίαν κόρην στενήν, ήτις 
όμως έν τώ σκότει εύρύνεται κυκλικώς καί βοηθεϊ 
τήν γαλήν νά βλέπη ακριβώς καί είς ολίγον φώς, 
καί νά συλλαμβάνη κατά τήν νύκτα τούς ποντι
κούς, το νοστιμώτατον τούτο τών γαλών έ'δεσμα 
(φαγητόν). Οί όδόντες είναι όζεις πάντες. Καί πρόσ- 
θεν μέν είναι δώδεκα, έξ έφ’ έκατέρας σιαγόνος. 
Διά τούτων τέμνει τήν τροφήν, διό καί καλούνται 
τομείς. Εκατέρωθεν δέ τών τομέων είναι άνά δύο είς 
έκάστην σιαγόνα μεγάλοι όδόντες, οξείς καί λίαν

ά χρησιμεύουσιν ΐνα

Ισχυροί, οΐτινες ονομάζονται κυνόδοτες. Τοιοϋτους 
δέ οδόντας έχουσι πάντα τά σαρκοφάγά ζώα π. 
χ. δ κύων, δ λύκος, ή άλώπηξ, ή άρκτος καί άλλα 
ζώα, ώς καί δ άνθρωπος, είς 
δι’ αύτών σπαράττωσι τάς σάρκας τών άλλων 
ζώων. Μετά τούς κυνόδοντας 
πεζΐται, ών είναι οκτώ μέν 
έκατέρας σιαγόνος, έξ δέ 
τέρας σιαγόνος. "Ωστε τό 
τής γαλής είναι τριάκοντα, 
δρά καί σαρκώδης καί 

ς έρχονται οί τρα- 
άνω, τέσσαρες έφ’ 

κάτω τρεις έφ’ έκα- 
σύνολον τών δδόντων 
Ή γλώσσα είναι γον

ίδια άξια προσοχής διά
τάς λεπτοτάτας κερατώδης άκάνθας, αΐτινες φύ
ονται έπί τής άνω έπιφανείας αύτής διευθυνόμε- 
vat πρός τά όπίσω καί σχηματίζουσαι οΰτω τήν επι
φάνειαν τής γλώσσης τραχεϊαν καί κοπτεράν ώσπερ 
ρίνην. Ό τράχηλος είναι βραχύς καί στρογγύλος, 
τό δέ σώμα εύθυτενές καί ίσόπαχον, ώστε δέν γί
νεται είς τά όπισθεν λεπτότερον ώς είς τόν κύνα. 
Ή ούρά είναι μακρά, σχεδόν τοσαύτη, δσος είναι 
δ κορμός τού ζώου. Καί μέχρι μέν τού ήμίσεος εί
ναι χονδροτέρα, κατόπιν δμως γίνεται λεπτοτέρα.
Οταν βαίνη έπί στενής δοκού, μεταχειρίζεται τήν 

ούράν πρός ισορροπίαν, ώς μεταχειρίζονται οί σχοι- 
νοβάται τήν ράβδον, Οί πόδες είναι βραχείς μάλλον 

I καί ισχυροί. Πίπτουσα δέ άπό μεγάλου ύψους ΐσταται 
I είς τούς πόοας της. Καί οί μέν όπισθεν δάκτυλοι εί

ναι τέσσαρες, οί δέ έμπροσθεν πέντε. Οί όνυχες είναι 
όζεις και γαμψοί, οΰς δταν βαδίζη κρατεί έπάνω κε- 
κρυμμένους μεταξύ τών δακτύλων καί μόνον έξάγει 
αύτούς δταν θέλη νά άμύξη (άμύττω=ξυαρίζω) 

(άκολόΥιθεϊ).

ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ
V. ΔέηΣις προς φωτιΣμόν. (1)

θεέ τού ελέους καί τών οίκτιρμών, εύχαριστού- 
μέν σοι κλίνοντες ένώπιόν σου γόνυ εύσεβείας καί 
εύγνωμοσύνης δτι είχες τήν χεϊρά σου έφ’ ήμών 
καθ’ δλον τούτο τό έτος, δ’τι διεφύλαττες ήμάς 
ύγιεϊς καί καθωδήγεις είς επιμέλειαν καί εύπείθειαν 
καί υποταγήν ! Διά τής προστασίας σου έφθάσαμεν 
είς δ σημεϊον ήδη έφθάσαμεν. Ούδέν εϊμεθα άνευ 
σού καί ούδέν άνευ τής βοήθειας σου κατορθοΰμεν. 
Έπίβλεψον ώς πατήρ ήμών δ ούράνιος καί κατά 
τήν σπουδαίαν ταύτην τού βίου ήμών ώραν καί 
φώτισον ήμάς, ΐνα μή φανώμεν κατώτεροι τών 
προσδοκιών τής πατρίδος. , Ή χάρις τοϋ Κυρίου 
ήμών ’Ιησού Χριστού καί ή άγάπη τοΰ πατρός 
καί ή κοινωνία τού άγιου Πνεύματος εϊη μετά 
πάντων ήμών. ’Αμήν.

<8- &

3. ΙΙροΣευχέ» κατά Συκοφαντίας.
Ούδέν πράγμα λυπεί περισσότερον τον άθώον άν

θρωπον ή νά θεωρήται παρά τών άλλων χειρότερος 
παρ’ δτι είναι. Ή τιμή τού άνθρώπου είναι κτήμά 
του, δπερ έκαστος οφείλει νά εύλαβήται, ώς εύλα- 
βεΐται τήν ξένην οικίαν, τόν ξένον άγρόν, τό ξένον 
πράγμα Διά τούτο ή κακολογία, ή συκοφαντία 
ότι έ’πραξεν δ δείνα άνθρωπος πράξιν ή είπε λόγον, 
τόν όποιον δέν είπεν, είναι είδος κλοπής, είδος δολο
φονίας, τό όποιον ούδέποτε δ Θεός συγχωρεϊ, κατα- 
κρίνουσι δέ καί δικαίως οί φρόνιμοι άνθρωποι. ’Από 
τό μυσαρόν τούτο αμάρτημα τής κακολογίας, τής 
συκοφαντίας, προφύλαττε ήμάς, πανάγαθε πατερ, 
καί δδήγει ήμάς είς τήν όδόν τής άρετής. ’Αμήν.

-β*8-

4· llyodeu^ii κατά τοϋ φεύδους.
Ή άλήθεια, ή ειλικρίνεια, είναι δ στολισμός τού

(1) Ή πρ σευχή αΰτη εγένετο αρχομένων τών εξετά
σεων τοϋ έν ’Λθήννι; Δ ξασχκλείου.

ανθρώπου, τό ψεύδος είναι ΰβρις, έξευτελισμός αύτού. 
Επειδή δέ ημείς έπιθυμούμεν νά εϊμεθα άνθρωποι 
καλοί τιμώμενοι άπό τούς ανθρώπους καί άγαπώ- 
μενοι άπό τον Θεόν, διά τούτο παρακαλούμέν σε 
θερμώς, πανάγαθε πάτερ, δίδε ήμίν θάρρος νά λέ- 
γωμεν πάντοτε τήν αλήθειαν, νά μή κρύπτωμεν τά 
σφάλματα ήμών, άλλά νά έξομολογώμεθα αύτά, 
νά μετανοώμεν διότι τά έπράζαμεν καί νά έπα- 
νορθώμεν πάν άδίκημα γενόμενον είτε είς τούς συμ
μαθητής ημών είτε εις άλλον άνθρωπον. — υ, Οεε 
ήμών, δστις είσαι αύτή ή άλήθεια, προστάτευε καί 
ήμάς νά εϊμεθα πάντοτε φιλαλήθεις καί τίμιοι. Αμήν.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
"Ο,τι διδάοκομεν πρέπει οί μαθηταί νά εννοήσουν 

καλά καί νά γίνη αύτών κτήμα. Κατά πολλούς 
τρόπους δυνάμεθα νά κατορθώσωμεν τούτο. Το ά- 
πλούστατον είναι νά δείξωμεν το πράγμα εις τοϊς 
μαθητάς. "Ο,τι βλέπει δ άνθρωπος εννοεί καί μαν
θάνει. Άλλ’ έπειδή τά παιδία είναι έπιπόλαεα καί 
πολλάκις παρατρέχουν τά πράγματα, πρέπει κατά 
τήν διδασκαλίαν ταύτην νά τηρώνται οί εξής κα
νόνες·

1. "Ο,τι δεικνύεται είς τούς μαθητάς είτε γράμμα 
είτε φυτόν είτε άλλο τι πρέπει νά είναι πλήρες καί 
τέλειον.

2. Πάντες οί μαθηταί νά παρατηρήσωσι τούτο 
ακριβώς καί νά άντιληφθώσιν όρθώς. Διά τούτο τά 
γράμματα πρέπει νά γράφωνται μεγάλα είς τόν 
μαυροπίνακα, οί μύωπες νά κάθηνταε πλησιέστερον, 
τά μέρη τού διδασκομένου πράγματος νά δεικνύων- 
ται είς τούς μαθητάς έκ τού πλησίον κ.τ.τ.

3. Τά δεικνυόμενα πρέπει"*  νά είναι τόσα, δσα 
δύνανται νά τηρήσωσιν είς τήν μνήμην των οί μα
θηταί. Έν τώ σχολείο» δέν πρόκειται περί πολλών 
γνώσεων, άλλά πεοί βεβαίων.

4. Κατά τήν δείξιν τού πράγματος το όμμα του 
διδασκάλου ποέπει νά είναι έστραμμένον πρός τούς 
μαθητάς καί ούχί πρός τό άντικείμενον τό παρατη- 
ρούμενον.

5. Πάν πράγμα παρατηρούμενον πρέπει νά όνο- 
μάζηται καί διά καταλλήλου ονόματος, ΐνα μονιμο- 
ποιήται είς τήν ψυχήν τού μαθητού.

•---------- -—-—τ^ο«>οΐιπ~πτν—  -------------

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΝΩΜ1ΚΑ
(Συνέχεια ΐδέ ψύλλον 2 σελ. 14).

9. Οί παλαιοί είχον τον "Ομηρον, οί Χριστι
ανοί οί πρώτοι τήν Παλαιάν καί νέαν Διαθή
κην, οί μεταγενέστεροι την αμαρτωλών σωτη
ρίαν ώς οικογενειακόν βιβλίον, ημείς σήμερον 
δέν έχομεν τίποτε.

ίο. Τά αναγνωστικά βιβλία τοϋ δημοτικού 
σχολείου πρέπει νά διεγείρωσι διά τής καταλ
λήλου ύλης καί τής οικογένειας τό ένδιαφέρον 
καί ούτω νά γίνωνται αί σχέσεις σχολείου καί 
οικογένειας στενότεροι.

ιι. Σφάλμα σπουδαιότατον τής ανατροφής 
είναι οτι θέλει νά κάμη τά μικρά παιδία προώ- 
ρως ηλικιωμένους.

12. Είναι περίεργον ότι οί άνθρωποι, έν 
ω έμφυτεύουσι είς τά παιδία τόν φθόνον, τήν 
ζυλοτυπίαν, τήν άμιλλαν διά νά μανθάνωσι,’ έπει
τα ξενίζονται διά τάς κακίας αύτάς, τάς όποιας 
θεωρούσιν εμφύτους είς τον άνθρωπον. Δέν είνα, 
έμφυτοι, διδάσκαλε, άλλ’ έφυτεύθησαν άπό σέ.

Rousseau.

13. Ό σκοπός τοϋ σχολείου δέν είναι νά 
δώση πολλάς γνώσεις, άλλ’ όρθάς.

ι φ. Όλος ό σωρός άπό όργανα καί μηχανάς 
δέν μοί άρέσκει κοθόλου. Ή επιστημονική έπί- 
δειξις άποκτείνει τήν επιστήμην. Τό παιδίον τρο
μάζει τάς μηχανάς καί τά σχήματα καί προσέ
χει μάλλον είς αύτά ή εις τήν ούσίαν.

Rousseau.

ιό. Καθώς έκθηλύνεται τό σώμα τοΰ δεσπό
του, όν ένδύουσι καί δι’ όν έργάζονται οί ύπη- 
ρέται, ούτως έκθηλύνεται καί τό πνεύμα τοΰ μα
θητοΰ, όπερ προφυλάττεται έν τή μαθήσει άπό 
έντασιν τής πνευματικής δυνάμεώο του. Καί διά 
τούτο έπρεπεν οΐ άνθρωποι, καθώς έπιμελούνται 
νά έζεύρωσι μεθόδους, όπως μανθάνωσιν άνέτως 
τάς έπιστήμας, να φροντίσουν νά έξεύρουν καί 
μέθοδον, καθ’ ήν νά μανθάνωσι κοπιάζοντες. 
Τούτο είναι άναγκαιότατον.

Rousseau.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ πρός χρήσιν τών δημοδιδασκάλων 
ύπό Μ- Σακελ'λαροπονλον, Διευθυντού τοϋ 
έν Έπτανήσω Διδασκαλείου εκδοσις δεύτερα.
Όσον ουπω βλέπει τό φώς το δεύτερον ήδη σύγγραμ

μα χρήσιμον ε’ις τούς δημοδιδασκάλους. Γεγραμμέ- 
νον έν γλώσση σαφεΐ χαί έν πλήρει τοΰ πράγματος 
γνώσει έγένετο ευθύς εκδοθέν ασπαστόν ανάγνωσμα τών 
δημοδιδασκάλων, ήδη δέ συμπληρούμε-ον καί τελειούμε- 
νον θά αποβή ασφαλής δδηγδς αύτών. Έπιφυλαττόμεθχ 
πλείονα περί τούτου να γράψωμεν μετά τήν εκδοσιν.

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΩΝ ή ή πρώτη άνάγνωσις εντός μηνος 
οιδασχομένη κατά μέθοδον άπλουττάτην ύπδ Π. Π. Οίκο- 
νόμου, "Εχδοσις 12. Τιμή διά τους δηυοδιδασκάλους .προ
πληρωτέα λεπτά 20.

Ό συγγραφεύς δι’ επιμόνου εριύνη; τοΰ ^τελειότερου διε— 
τύπωτεν οΰτω τήν πρώτην άνάγνωσιν, ώστε μή αφυείς 
μαθηταί μανθάνουσι νά άναγινώσκωσι είς 12 μαθήματα. 
Καί τήν μέθοδον αύτήν άπλουστάτην ούσαν, ώστε νά δύ
νανται αύιήν μετ’ευκολίας νά μεταχειρίζωνται καί οί 
γραμματοδιδάσκαλοι εξηγεί διεξοδικώς έν τώ προλέγω του 
’Αλφαβηταρίου Άφ’ οΰ ή άνάγνωσις θεωρείται χαί δι
καίως σπουδαιότατων μάθημα τοΰ δημοτικού σχολείου, δί
καιον είναι νά προτι νώνται έν τοϊς σχολείοις τά βιβλία τά 
μάλλον τών άλλων συντελο.ΰντα είς τον σκοπόν.

■Ιρος τούς μ. βυνΠρομ,ητάς της

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ,·

Ή

Εις τδ έρώτημα τίνα είναι τά καλλίτερα βιβλία, 
ά έ9έσαμεν έν τώ προηγούμενα φύλλω, έλάβομεν 
μεταξύ άλλων γνωμών και εκτενή πραγματείαν,ήν 
δέλομεν δημοσιεύση έν τώ προσεχεΐ φύλλω.
πραγματεία αύτη όμολογώ δημοσία περιποιεΐ τι
μήν είς τόν διδασκαλικόν κλάδον καί δεικνύει ότι 
με ίίλον τόν πόλεμον, δν έχουσιν άνω&εν οί δη
μοδιδάσκαλοι, με όλην τήν άστοργίαν, με&’ ής φέ
ρονται πρός αύτούς οί αρμόδιοι, έγκλείει δυνά
μεις, αΐτινες κοσμοϋσι τό έ&νος ήμών. διδάσκα
λοι ένω&ήτε, άδελφοποιηδήτε, διδάξατε ότι 
υπάρχετε, ότι δεν ανέχεστε αδίκως νά σάς δέρουν, 
νά σάς υβρίζουν και θά νικήσητε. 'Αγαπάτε τήν 
'Εκπαίδευσιν και υποστηρίξατε αυτήν νά ζήση. 
Προήλ&εν έκ τοΰ μέσου τοΰ διδασκαλικού κλάδου 
καί έπι&υμεΐ νά μή &εωρήτε αυτήν ξένην. Ή 
δυστυχία ή ίδική σας αντηχεί είς τήν καρδίαν τής 
Έκπαιδεύσεως καί θά έργασθή έκδύμως ύπερ τής 
βελτιώσεως τών κακώς έχόντων.

Ίω. Ρ.. Γ. Μ. καί Κ. Κ. έν Μεγουλιάνοις. Συνδρομάς έλα- 
δομεν καί ευχαριστούμεν. Άναμένομεν καί άλλας. Ό κ. Π. Στ. 
ένεκρίθη. — Χρ. Γ. Κ. έν Καρδίτση, Μ. Τζ. καί Κ. Καπ. έν Λα- 
ρίση. Είρ. Ν. Φ.. Αν. Κ. Είρ. Λ., Ελ. Τρ., Μ. Κ., Ρ. Π. εν 
Σύρω, Αδ. Σκ. καί Λ. Κ. έν Ζακύνθω, Κ. Κ. καί Γ. Α. Στρ. 
έν Ιύαλάμαις. Γρ Λ. έν Σούρπη, Γ. I. Κ., Π Ζ., Ευστ. Οίκ. 
Χρ. 'Ρ. έν Λεδαδεία. Άρ. Π. έν Βραχατίω, Ί. Έ· Γ. έν Βλα- 
χορραφτίω, Ί. Δ. έν Μπουγιατίω, Ίω Π. έν Σχωρετσιάνοιο, Άπ. 
Ν. έν Καλαρρύταις, Κ. Δ. Β. έν Άκρωτηρίω Θήρας. Φρ. Κ. 
καί Άγγ. Σ 
καί Σ. Γ. έν 
λασίας, Σ.
Γ. Ρ. καί
Ίω. Άγ. 
Δρ. καί Ε. I.

Γ.
Ί. 
έν

π. έκ ’Άνδρω, Β. Β. έν Τριπόλει, ΆΘ. Κ., Δ. Κ· 
Άστακω, Έμμ. Π. και Π Όρ. έν ΒρουλιοΓς Σελ- 

Κ , Χρ. Μ., Έλ. Π. ενταύθα, I. Κ. Θ, Κ. Μ., 
Π, Π. έν Γαργαλιάνοις, Ί. Σ. Στ. έν Μικρομάνη, 
Βάρη Σύρου, Όδ. Γ.Ι. έν Γαρδικίω, Ίω. Λ., Χρ. 
Τρ. έν Λαμία, Δ. Δεσ. έν ΠειραιεΓ, Γ. Οίκ. I. Λ. 

Δ. Αγ. και Αγ Ν. έν 'Ραψάνη, A. Κ. Γ. έν 'Ράφτη Ήραίας. 
I Γ. Λ. Μήλος, Δ. Ε. έν Μονοπολάτοις, Γ. Α. Τσ. έν Άργο- 
στολίω. Δ. Κ. έν Πλατάνω 'Αλμυρού, Εύγ Α. Αν. και ΓΙ. II. 
έν ΓΙάτραις, Φ. I Φ. κα'ι ΆΘ. Σ. Γρ. έν Βάλω, Ν. Αν. ένΆγίω 
Κων]νω, ΆΘ, Β. έν Δημιτσάνη, Ιω. Μ. έν Αίγιαλώ Σάμης, Χρ. 
Βλ. έν Μαυρομματίω, Περ. Δ. έν Λεχουρίω, Φ. Θ. Φ. έν Λι- 
γουδίτση, Π. Τσ. και Δ I ύ. έν Πάρω, Έμμ. Δ. Κρ. έν Μούρεσι, 
Δ. Γ. Ίθ. έν Σαρατσα, Άν. Μ. έν Τυρνάβω, Αί. Κ. και Φλ. 
Κ. έν Σίφνω Ευχαριστούμεν ot ’ αποστολήν συνδρομής ύμών· 
Αποδείξεις λαμβάνετε. Άρ. Στ. έν Θουρία Συνδρομή έλήφθη. 
ευχαριστούμεν. Περ'ι τών αίτουμένων πληροφοριών εστάλη προ 
ημερών δελτάριον. Πώς δέν έλήφθη ; Αριθμός έντάλματος σταλέν- 
τως οίκείω ταμία 2171. 'Οδοιπορικά δέν πληρόνονται.—Κ. Παπ. 
και I. Σ. έν Άμφίσση Θερμάς ευχαριστίας δι’άποστολήν συνδρο
μών. Παρακαλούμεν, φροντίσατε και διά τάς λοιπάς δραστηρίως, 
Αίτηθεις κατάλογος άπεστάλη. — Μιχ. Γρ. έν Μεθώνη. Ευχαρι- 
στούμεν διά τήν εύγενή και φιλόφρονα ήμών γνώμην. Μετά τής 
άποδείξεως λαμβάνετε κα'ι αίτηθέντα βιβλία. — ΆΘ. ΓΙ. έν Γυθείω. 
Αιτησις ύμών έκτελεσθήσεται. Παρακαλούμεν, ένεργήσατε ταχέως 
εισπραξιν και αποστολήν πάντων τών συνδρομών. — Σπ. Άρχ. έν 
Κομποτίω. Ευχαριστούμεν δι’ αποστολήν συνδρομής. Παρακαλού” 
μεν νά έπιστρέψητε φύλλα. X. Κρ.—Π. Β. έν Ζαβέρδη.Ευχαρι
στούμε δι’ αγαθά και φιλικά^πρός υμάς αισθήματα. Συνδρομα'ι 
έλήφθησαν. Και παλαιοί δικαιούνται είςΓέξέτασιν. — Ίω. Π. έν 
Άγίω Λαυρεντίω. Παρακαλούμεν νά άποστείλητε φύλλα Γρ. 
εχομεν ανάγκην. Σ. Β. Π. έν Κάτω Μπέλεσι.
δι’ αποστολήν συνδρομής και αγαθήν ύμών κρίσιν Τό πρώτον φύλ- 
λον έξηντλήθη, άν άνατυπώσωμεν θά σας στείλωμεν. Π. Ρ. έν 
Πύργω Καλλίστης Θήρας Ευχαριστούμενδιά συνδρομήν. Φύλλα 
πιστεύομεν έλάβατε νύν ασφαλώς. Ευθ. I. Π. έν Άμπελακίοις· 
Ευχαριστούμεν δι’ αποστολήν συνδρομής. Παρακαλούμεν νά έπι- 
στρέψητε φύλλα Ελ. X. διότι εχομεν άνάγκην αύτών. Σας συγ- 
χαίρομεν διά τούς εύγενεις πόθους σας. Χαρ. Τζ. έν Αγία Ευ
φημία. Συνδρομή σας· έλήφθη. Αί έξετάσεις κατά νόμον ένεργούν- 
ται έντός τού Αυγούστου, τήν ημέραν προσδιορίση τό ύπουργεΐόν 
δι*  ίδιας διαταγής. Δ. Κ. Κ. έν’Ζακύνθω. Περ'ι ύποθέσεως ύμών 
φροντίζομεν. Έπ'ι πρώτη ευκαιρία θά σας γράψωμεν. Ε. Δ. Σχ. 
έν Άρτη. Έλάβομεν δραχμάς 4. Ή’έτησία όμως συνδρομή είναι 
6 ορ., ώστε άποστείλατε συμπλήρωμα δύο συνδρομών. Π. Τσ. 
κα'ι Δ. Έ έν Πόρω. Θερμάς ευχαριστίας διά συνδρομάς. Αίτη
θέντα φύλλα σταλήσονται έκ νέου. Ό κ. Π. οφείλει νά έπιστρέψη 
φύλλα μας.

των
Ευχαριστούμεν


