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Άριβ- I *Εν  Άθήναις τή Όχτωβρίον 189‘i.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περί διοργανισμοϋ τών δημοτικών σχολείων. — Περί μεθόδου της άναγνώσεως [Συνέ- 
χεια|. — Σΰμμικτα—Γνωστοποίιιρις.ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΓΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α'.
Ή δημοτική έκπαίδευσις είναι μία τών σπου

δαιότατων λειτουργιών τής πολιτείας. Μάλιστα
χατά τούς τελευταίους χρόνους, οτε έγνώσθη δτι 
ή γνώσις είναι δύναμις, ποικιλοτρόπως προσπαθοΰ- 
σιν αί Κυβερνήσεις τών πεπολιτισμένων Κρατών 
νά διαδώσωσι τή*  παιδείαν είς τόν λαόν ΐδρύουσαι 
πανταχοϋ σχολεία, προιχοδοτοϋσαι ταΰτα ota δι
δακτηρίων χαί διδακτικών σκευών καταλλήλων, έ- 
φοδιάζουσαι ταΰτα μέ προσωπικόν δσον τό δυνατόν 
τελειότερον κατηρτισμένον έν ίδίοις πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον ίδρυμένοις σχολείοις, προστατεύουσαι τούς 
διδασκάλους εναντίον πάσης αυθαιρεσίας είτε εκ 
μέρους τών οικογενειών προερχόμενης είτε εκ μέρους 
ώρισμένων'φατριών. Διά τοΰτο έκεΐ έχει διατυπω
θώ ώρισμένον σύστημα σχολικής διοικησεως, έν ω 
αναγράφονται λεπτομερώς τά περί ίδρύσεως, συν- 
τηρησεως, έπιθεωρησεως καί νομοθεσίας τών σχο
λείων. Καί δικαίως περιέμενέ τις ευθύς ώς η Κυ
βέρνησες έσκέφθη νά κανονίση τά της έκπαιδεύσεως 
παρ’ήμϊν άλλως, νά προνοηση καί περί τών τύπων 
τών έξασφαλιζόντων κανονικήν τών σχολείων λει
τουργίαν. Άλλά δυστυχώς κατά μέν τά πρώτα ετη 

ήτοι άπό τοΰ 1878—1881, 0τε της δημοτικής 
έκπαιδεύσεως προίστατο άνηρ συνετός καί μεμετρη- 
μένος δ κ. Δ. Πετρίδης, δστις ηδύνατο νά έξεύρη 
καί είσαγάγη σύστημα διοιχησεως τών σχολείων 
πρόσφορον, ή εισαγωγή τοΰ Γερμανικού συστήμα
τος μάλλον έγίνετο πειραματικώς καί εφαίνετο δτι 
οί άνθρωποι της εποχής αύτης ηθελον τό Γερμανι
κόν σύστημα οίονεί νά έγκεντρίσωσιν είς τό ύπάρχον 
σύστημα καί διά τοΰτο έθεωρεϊτο περιττή η άλλαγη 
της διοικησεως τών σχολείων, οί δέ ύπάρχοντες σχο
λικοί τύποι ύπελαμβάνοντο επαρκείς καί διά τό νέον 
πνεΰμα τών σχολείων. Διά τών Διδασκαλείων έτε- 
λειοποιηθη μόνον η παιδαγωγική καί διδακτική ίκα- 
νότης τών διδασκάλων, τά δέ λοιπά ήτοι οί διορι
σμοί αί παύσεις, αί μεταθέσεις, ή μισθοδοσία,τά σχο
λικά κτίρια έμενον, ώς ησαν καί πρότερον.Μετά την 
άπομάκρυνσιν τοΰ κ. Δ.Πετρίδου έκ τοΰ ύπουργείου 
της Παιδείας, άφηρέθη έκ τοΰ ύπουργείου τούτου 
τό πηδάλων, η δέ δημοτική έκπαίδευσις έφέ- 
ρετο τηδε κάκεϊσε κατά τόν άνεμον τόν έκάστοτε 
πνέοντα. Πάντα οσα έγένοντο μετά ταΰτα ησαν 
κυρεολεκτικώς δεατάραξις καί σύγχυσις της δημο
τικής έκπαιδεύσεως. Ή λειτουργία της δημοτικής 
έκπαιδεύσεως, μάλιστα διοργανουμένης διαφόρως καί 
άπαιτούσης άντίληψιν καί έκτίμησιν τών γινομένων 
έργασιών καί διανοητικήν ικανότητα ού την τυχοΰ- 
σαν πρός έξεύρεσιν τών ορθών τύπων τών άσφαλι-
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ζόντων την καλήν εργασίαν, ίεν ήτο άπλούν πράγ- 
υ.α. ώστε νά άνατεθή ή οιεύθυνσις αύτής εις 
ανθρώπους καθ’ ολοκληρίαν άγνοοϋντας τά σχολεία 
οχι μόνον τά ξένα άλλά καί τά ήμέτερα. Βεβαίως 
δ κ. Σ. Λάμπρος ενδέχεται νά είναι ιστορικός δεινός 
άμιλλοιμενος κατά την ιστορικήν έμβρίθειαν πρός 
τόν Γρόττε καί πρός την χάριν καί την λεπτότητα 
της έκφράσεως πρός τόν Κςύρτιον. ’Επίσης καί 
δ κ, Ν. Πολίτης ενδέχεται νά είναι δεινός μύθο-, 
λόγος ύπερβαίνων τόν Πρέλλερ πρός την άντίληψιν 
και ερμηνείαν τών μύθων καί κινών τόν θαυμασμόν 
τών λογιών διά την πολυπάθειαν του καί την περί 
την ελληνικήν φιλολογίαν εμπειρίαν του, άλλ ’ άμ- 
φότεροι οί κύριοι ούτοι έν τω ύπουργείω της παι
δείας έβλαψαν καερίως την δημοτικήν έκπαίδευσιν· 
Μη γινώσκοντες τί είναι το νεώτερον πνεύμα τών 
σχολείων συνεκύκησαν καί συνετάραξαν τά πάντα.

Τις δέν ένθυμεΐται τά γελοία νομοθετηματα περί 
διαγωνισμού τών διδακτικών βιβλίων, ά κατέστησε 
σκανδαλωδέστερα ή αναίσχυντος τών χειροτέρων βι
βλίων έγκρισις παραγκωνισθέντων τών καλλίτερων ; 
Τις δέν ένθυμεΐται την μεταβολήν τού προγράμμα
τος τών Διδασκαλείων, καθ’ δ ή Γεωγραφία συν- 
εχωνεύθη μέ τήν ίστορίαν(ί), τά ιερά περιωρίσθησαν 
εις 1 ώραν καθ’ εβδομάδα, έξεβλήθη ή εκκλησια
στική μουσική, κατηργήθησαν αί πρακτικαί ασκή
σεις καί αί παιδαγωγικαί συνεδρίας καί εις τά ιερά 
εκείνα τεμένη, ε”νθα τελείται τού ε’θνους ή άναβίω- 
σις, έγκαθιδρύθησαν άνθρωποι ανίκανοι καί άμαθεϊς 
ώς τοιούτοι πανταχού στιγματισθέντες, οπού καί αν 
ύπηρέτησαν, άστόργως δέ καί _άσυνειδήτως άπομα- 
κρυνθέντων παρά τών φατριαστών έκ τής ύπηρε
σίας τών άνδρών, ών ή άξια παρά πάντων δμολο- 
γεϊται καί οΐτινες. διά τό σπάνιον τών είδικώς παι- 
δευθέντων παρ’ ήμΐν είναι δυστυχώς δυσαναπλήρω
τοι ; Τις δέν ένθυμεΐται τήν έν ετει 1886 διάλυσιν 
τού Διδασκαλείου Θεσσαλίας, δτε τά δημοτικά 
σχολεία τής Θεσσαλίας ήσαν κλειστά δι’ ελλει- 
ψιν διδασκάλων καί ή Κυβέρνησες ή δεαλύουσα 
μέ τήν μίαν χεϊρα τό Διδασκαλεΐον έξελιπάρε^ 
τά φώτα τών γραμματοδιδασκάλων, ΐνα μή μέ- 
νωσι τά σχολεία τής χώρας κλειστά ; Εύτυχήσαν 
τες δέ νά ζώσιν εις τήν εύδαίμονα διά τήν Ελλάδα 
εποχήν τών , δανείων έσπατάλησαν καί αυτοί 
τό# καθ’έαυτούς ούκ ολίγα εις μισθούς ύπεραρίθμων 
καθηγητών έν Διδασκαλείοις, εις τήν ΐδρυσιν πλη
ρών δημοτικών σχολείων δαπάνη τού δημοσίου, εις 

τήν προικοδότησιν αυτών μέ όργανα φυσικής 
καί χημείας προμηθευόμενα έκ τών εργοστασίων 
τής Βιέννης καί εις μυρία άλλα παρόμοια πράγ
ματα. Τήν πολιτικήν τών τμηματαρχών τού
των ήρξατο κατά τήν πρώτην περίοδον νά έφαρμόζη 
καί δ νύν τήν δημοτικήν, έκπαίδευσιν διευθύνων κ. 
X. Παπαμάρκου. Ό Κύριος ούτος, ώς τό πρώτον 
διωρίσθη, άπήτησε 20 τουλάχιστον εκατομμύρια 
δραχμών πρός ΐδρυσιν καί προικοδότησιν σχολείων 
προέτεινε διά νομοσχεδίων, ά είς χιλιάδας δαπάν 
τοΰ δημοσίου ταμείου τυπωθέντα θά είναι μνημεΐον 
αιώνιον τής ατασθαλίας τών άνθρώπων, νά ίδρυ- 
θώσε διδασκαλεία θηλέων έν Μεσολογγίω μέ διευ
θύντριαν μίαν δημοδιδάσκαλον, λαμβάνουσαν όμως 
κατά μήνα 450 δραχμάς καί μέ καθηγητάς λαμβά- 
νοντας έκαστον. 50.0.δραχ. κατά ,·α ! Νά ίδρυθώσι 
πρός τοϊς ύπάρχουσι Διδάσκαλε' .-ών άρρένων καί 
άλλα 4 άκόμη μονότακτα Διδασκαλεία μέ μαθητάς 
έχοντας άπολυτήριον Γυμνασίου. Νά ϊδρυθή Διδα- 
σκαλεϊον τεχνικών μαθημάτων, οΰ δ μέν διευθυντής 
νά λαμβάνη 300 δραχμάς κατά μήνα, δ διδάσκα
λος τής καλλιγραφίας καί ιχνογραφίας 225, δ δέ 
διδάσκαλος τής γυμναστικής 1 50 ! νά ίδρυθώσι άνώ- 
τερα παρθεναγωγεία πρός τοϊς σχολείοις τών θηλέων 
τοϊς έχουσι έξαετή κύκλον μαθημάτων καί νά δοθή 
εις. ..τήν διευθύντριαν κατοικία δωρεάν καί μισθός 
κατά μήνα 300 δραχμάς, εις δέ τήν διδασκάλισσαν 
τής ωδικής καί τής ιχνογραφίας 250, εις δέ τήν δι- 
δασκάλισσαν τών εργόχειρων 200 ! Έζήτησε νά ί- 
δρυθώσι 16 ύποδιδασκαλεϊα μέ προσωπικόν δύο δη- 
οημοδιδασκάλους,ών δ μέν είς νά λαμβάνη 250 οραχ- 
μάς κατά μήνα, δ δέ άλλος 210 ! Εζητησε νά γινη 
άνώτερογ σχολικόν συμβούλιον τριμελές άπαρτιζό- 
μενον έκ τών τμηματαρχών τού ύπουργείου καί έζ 
ενός γυμνασιάρχου ή καθηγητού τού πανεπιστημίου, 
ών.δ μισθός ώρίζετο τού μέν γενικού έπιθεωρητού είς 
575 δραχμάς κατά μήνα, τών δέ άλλων εις 550 ! 
.’Εζήτησε νά διορίση 36 έπιθεωρητάς δημοδι
δασκάλους, ών οί ήμίσεις έλέγοντο μεταβατι
κοί μέ 350 δραχμάς κατά μήνα, οί δέ άλλοι ήμίσεις 
μόνιμοι μέ μισθόν 300 δραχμών! άπήτησεν έξοδα διά 
διδακτικά όργανα 2,275,740 δραχμάς καί χίλια 
.άλλα πράγμαΐ.Λ, ΐνα δαπανήση χρήματα, όπερ εί
ναι τό στοιχεΐόν του, όταν είναι μάλιστα ξένα. 
Άλλά τώρα ; Τώρα εϊμεθα πτωχοί. Διά τούτο δέν 
χρειαζόμεθα Διδασκαλεία, δέν χρειαζόμεθα έπιθεω
ρητάς, δέν χρειαζόμεθα ανώτερα παρθεναγωγεία, δέν 

χρειαζόμεθα πλήρη σχολεία, δέν χρειαζόμεθα διδα
κτικά όργανα καί σκεύη, δέν χρειαζόμεθα σχολικά 
κτίρια, δέν χρειαζόμεθα σχολεία πολλά, 800 μόνον 
εις όλον τό κράτος άρκόύσιν τά δέ άλλα πάντα άς 
είναι γραμμ,ατοσχολεϊα ! Οί ύπάρχοντες διδάσκα^ 
λοι πρέπει νά παυθώσιν χάριν οικονομίας. Άλ
λά διά τό άσκανδάλιστον πρέπει νά τούς ύβρίσωμεν 
πρότερον λέγοντες oTt ούτοι πλήν όλιγίστων εξαιρέ
σεων είναι άμαθεϊς καί ακατάλληλοι, καλλίτεροι θά 
είναι οί γραμματοδιδάσκαλοι οί 8 μήνας έν Ύποδι- 
δασκαλείοις παιδευθέντες, Άς παυθώσι λοιπόν διά νά 
έχωμεν οικονομίαν, οί δέ λοιποί διά νά αίσθανθώσιν 
τήν δύναμιν τών βραχιόνων τού τμηματάρχουάς με- 
τακινηθώσιν πάντες,διότι τό γένος αύτό τών δτμοδι- 
δασκάλων ήρχισε άπό τίνος χρόνου νά λαμβάνη αυθυ
παρξίαν καί ζωήν, πρέπει νά έξευτελισθή καί ταπει
νωθώ καί πρός τούτο χρεία νά τεθή είς ενέργειαν 
ή μέθοδος τής πείνης. Έλαττόνει αύτών τούς μι
σθούς, τούς μεταθέτει άπό τό εν άκρον τού κόσμου 
είς τό άλλο /ωρίς νά πληρόνη αύτοϊς δδοιπορικά καί 
άν έκβάλωσι γρύ τούς παύει. Ίνα δέ μη έννοήση ό 
μωρός κόσμος(καί τοιούτους θεωρεί πάντας τούς πολι ■ 
τευομένους) τά σχέδιά του,, λέγει οτι κάμνει άλλον 
διοργανισμόν τών σχολείων Τά δημοτ. σχολεία λέγει 
εις τό έξής μονοτάξια, διατάξια, τριτάξια, τετρατά- 
ξια,. καί τούτο είναι εύλογος πρόφασις νά μετάκινη- 
θώσι, νά παυθώσιν οί δημοδιδάσκαλοι, Τοιαύτας 
σκέψεις κάμνει δ νέος τής; δημοτ. έκπαιδεύσεως Δι
ευθυντής, άξιος τών χρόνων καθ ’ ούς ζώμεν και ερ
μηνευτής δεινός τοΰ πνεύματος τής συγχρόνου 'Ελ
λάδος ! Ό διάβολος φαίνεται άπέφάσισε τήν κατα
στροφήν τής δημοτ. έκπαιδεύσεως νά ένεργήση με- 
θοδικώς.; Πρός τούτο έστειλε τούς καταλλήλους τμη- 
ματάρχας. Ο δέ νύν τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
πράττων συγκεντρώνει έν έαυτώ πάντα τά εφόδια 
τής καταστροφής. Έχει τήν γενναιότητα νά παύση 
όλους τούς δημοδιδασκάλους, Καί δέν τον τύπτει 
καθόλου ή συνείδησίς του ! 'Κατορθώνει νά πλάττη 
λόγους, οτι είναι άμαθεϊς, χαρτοπαϊκται, φατριασταί 
ελεεινοί καί τούς πλαστούς τούτους λόγους πιστεύε1 
καί δ ΐ^ιος καί κοιμάται ήσυχος. Άλλ’ άς ίδωμεν 
εως πότε θά είναι δ δημοδιδασκαλικός κλάδος παρα- 
δεδομένος. είς-, ανθρώπους εμπαθείς καί άμειλίκτους 
διώκτας τής ■ καί τών γραμμάτων. Ταύτά 
ώς προς τό ιστορικόν· μέρος τού διοργανισμού τών 
σχολείων εν Έλλάδι*  έν έπομένω δέ άρθρω θά 
πραγματευθώμεν πώς πρέπει νά διοργανωθή παρ’ 

ήμϊν ή δημοτική έκπαίδευσις, δτε θά λάβωμεν άφορ- 
μήν νά έκθέσωμεν τήν γνώμην ήμών περί τού γινο
μένου ήιοργανισμού τών σχολείων τού ^ίψαντος είς 
συμφοράς πάντας άνεξαιρέτως τούς δημοδιδασκάλους, 
μέλλοντος δέ νά έπιδράση ούσιωδώς είς τήν άπο- 
σύνθεσιν τήςδημοτ. έκπαιδεύσεως.

ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΓ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ
(Συνέχεια ΰδ. φύλ. 11)

Διά τής γλώσσης προσπαθεί δ άνθρωπος νά έκφραση δσον 
τδ δυνατόν πληρέστερον τί διανοείται, τί συναισθάνεται. 
Είναι- δέ ή γλώσσα ή προφορική ή γραπτή. Καί τήν μέν 
προφορικήν μανθάνομεν άκούοντες αύτήν λαλδυμένην, δηλ. 
διά τής ακοής: Καί άν ή γλώσσα ήτο μόνον προφορική, χω
ρίς νά ε'χομεν τήν ικανότητα νά· σημειώμεν τά; ίδέάε 
μας, καί οϋτωνά μονιμοποιώμεν αΰτάς· διά τής γραφής, α{ 
σκέψεις ήμών θά άπώλοντο έν τώ άπείρω τοΰ χρόνου. Άλλ’ 
ήδη από τών αρχαιότατων χρόνων έξευρέθη ή πολύτιμος 
έφεΰρεσις τής γραφής, μάλιστα δέ ή τής τυπογραφίας ύπό του 
Γερμανού ΓουτεμβέργΟυ έν ?τει· 1450 μ. X., δτε έπολλα- 
πλασιάσθησαν'τά συγγράμματα, έγένοντο ευωνα καί προ
σιτά καί είς· τάς άπορωτέρας τάξεις τής κοινωνίας. Ή δέ 
γραπτή‘ή έντυπος γλώσσα δέν έινάι άλλο ή συμβολική 
παράστασις τής προφορικής ομιλίας, είναι οίονεί φωτογρά- 
φησις καί μονιμοποίησις αύϊής. "Ωστε έκεΐνο, τό όποϊον 
ήκοΰομεν πρότερον; ήδη διά τής γραφής κατωρθώσαμεν να 
βλέπωμεν, τάς άχουστάς λέξεις έποιήσαμεν ήδη διά τής 
γραφής δρατάς. Κατά ταϋτα ή προφορική γλώσσα ύπήρξε 
πρώτη, ή δέ ανάγκη νά δοθή είς τόν πΐερόεντα λόγον μονι- 
μότης, νά γίνη ακουστός καί εις' τούς άπόντας καί μακράν 
οΐκοϋντας ανθρώπους παρήγαγε τήν γραπτήν γλώσσαν· 
Είναι δέ ή γλώσσα άθροισμα έννοιών, αΐτινες έκδηλοϋνται 
διά λέξεων ήτοι φωνών ένάρθρων. 'Παριστώνται δέ αί φωναί 
αΰται έν τή γραπτή γλώσση συμβολικώς διά περισσοτέρων 
ή όλιγωτέρων δρατών σημείων τών καλούμενων γραμμά
των. Μεταχειρίζεται δέ ή ελληνική γλώσσα πρός τόν σκο
πόν τούτον έν δλω 24 γράμματα. Καί δταν δμίλώμεν μετά 
τίνος, σκοπός τής δμιλίας ήμών είναι νά καταστήσωμεν είς 
αυτόν καταληπτός τάς έννοιας ήμών ή τά συναισθήματα· 
Κάτορθοϋμεν δέ τοΰτο διά τών ακουστών ένάρθρων φωνών, 
ας οΰ μόνον πρέπει νά ακούση δ άνθρωπος δ μεθ’ οΰ όμι- 
λσϋμιν, άλλά καί νά έννοήση ήτοι νά "χη έν έαυτώ τάς 
έννοιας, άς θά διεγείρη εις τήν ,συνείδησιν αΰτοϋ έκάστη 
τών άκουομένων λέξεων. Τό αύτό συμβαίνει καί έν τή γρα
πτή γλώσση. Καί τής γραπτής γλώσσης σκοπός είναι αί 
εννοιαι, αΐ σκέψεις αί παντοΐαι τοΰ σΰγγραφίως, αΐτινες 

’παρίσταν'ται συμβολικώς διά τών γραπτών λέξεων. Εις τάς 
γραπτάς δμως ταύτας λέξεις δέν ύπάρχουσιν αί εννοιαι ού
τως ώστε, δστις άναγινώσκει τήν λέξιν, νά γίνηται καί τής 
έννοιας ευθύς κάτοχος' διότι άν τοΰτο ήτο αληθές, τότε δ 
δμνάμενος νά όςναγινώσκη γαλλικά; λέξεις, θά ένόει καί τά
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άναγινωσκόμενα, όπερ ουδόλως αληθεύει. At ϊννοιαι πρέπει 
νά ύπάρχωσιν είς τόν νοΰν τοΰ αναγινώσκοντος, αί δέ άνα- 
γινωσχόμεναι λέξεις χρησιμεύουσιν ώς μέσον πρός διέγερ- 
σιν αύτών. Ώστε τά γράμματα είναι τό μέσον τό μεσιτεΰον, 
ινα γνωσθή ή δι*  αύτών δηλουμένη έννοια. Κατά ταΰτα ή 
γνώσις τών γραμμάτων έχει δευτερεύοντα σκοπόν διότι δ 
χύριος σχοπός είναι ή γνώσις τών εννοιών. "Ωστε άνάγνω- 
σιν λέγοντες έννοοϋμεν τήν γνώβιν τών εννοιών τοΰ συγ- 
γραφέως τή βοήθεια τής συμβολικής τών εννοιών τούτων 
παραστάσεως διά τών ορατών γραμμάτων. Επειδή δέ οί 
άνθρωποι παιδιόθεν είναι συνηθισμένοι είς τήν προφορικήν 
όμιλίαν, όταν άναγινώσχωσιν, ινα έννοώσι τί λέγει τό άνα- 
γινωσκόμενον άπαγγέλλουσι μάλιστα οί τό πρώτον μέ βι
βλία άναστρεφόμενοι μεγαλοφώνως τάς λέξεις, ινα διά τοΰ 
ώτός διαβιβαζόμεναι είς τήν ψυχήν έξεγείρωσι τήν δι' αύ
τών παριστανομένην έννοιαν. Καί χαθώς δέν δυνάμεθα νά 
σχεφθώμεν άνευ τής γλώσσης, ούτω δέν δυνάμεθα χαΐ νά 
έννοήσωμεν, άν δέν άχούσωμεν τάς λέξεις, "Αν δέ χα- 
τορθοΰμεν ήσύχως άναγινώσχοντες νά έννοώμεν, μή λησμο- 
νώμεν δτι χαι έν τή άναγνώσει ταύτη γίνεται δ μετασχη
ματισμός τών φωνητηρίων.

Διά τής άναγνώσεως δ άνθρωπος γίνεται μέλος τής κοι
νωνίας τών μεγάλων άνδρών, οιτινες έξέθεσαν τάς σκέψεις 
των έν τή γραπτή γλώσση. Ώστε ή μέν προφορική γλώσ
σα ένώνει ήμάς μέ τους πλησίον ημών, ή δέ γραπτή ή 
έντυπος καί μέ τους άπωτάτω κατά χρόνον καί χώ
ρον ευρισκομένους. Άλλ' έκτος τής γενικής ταύτης σημα
σίας ή άνάγνωσις έχει και ιδιαιτέραν σημασίαν διά τόν 
μαθητήν. Δι' αύτής μανθάνει ούτος νά βοηβήται μόνος είς 
τήν άπόκτησιν τών γνώσεων καί γίνεται δ δεύτερος αύτοϋ 
διδάσκαλος. Μάλιστα δέ ή άνάγνωσις είναι προωρισμένη 
νά διαδεχθή καί άντικαταστήση καί’ δλοκληρίαν τόν δι- 
δάσχαλον μετά τό πέρας τής παιδεύσεως. Άλλ’ όπως ή 
άνάγνωσις έκπληρώση τόν προορισμόν αύτής, πρέπει νά 
έπιδιώξγι ίύο τινά νά έπιτύχη- 1- νά καταστήση τους μα
θητάς Ικανούς νά άναγινώτκωσι μετ’ ευκολίας καί νά έν· 
νοώσι τά άναγινωσκόμενα χαί 2. νά έξεγείρη την πρός 
τήν άνάγνωσιν τών βιβλίων αγάπην τών μαθητών. Καί 
πών δύο τούτων πρέπει έξ ίσου νά έπιμεληθή τό σχολεΐον. 
Καί διά τοΰτο ή εκλογή τής ύλης τής άναγνωστέας τής 
μορφωτικής μέν άλλά χαΐ ποθητής είς τόν μαθητήν χαί ή 
μεθοδική διδασκαλία πρός άνάγνωσιν χαί χατανόησιν αυτής 
είναι δύο ένέργειαι τοΰ διδασκάλου άλληλένδετοι καί ανα
πόσπαστοι. Καί ποια τις πρέπει νά είναι ή ύλη ή άναγι- 
νωσκομένη κατά τό πρώτον έτος, έξεβέσαμεν έν τώ προη- 
γουμένω’φύλλω, ήδη δέ θα περιορισθώμεν μονον εις την μέ
θοδον αύτής.

Τά 24 γράμματα τοϋ αλφαβήτου τής 'Ελληνικής γλώσ
σης έχουσιν έκαστον έκτος τοΰ ίδιου ονόματος καί ιδίαν 
φωνήν π. γ. τό α έχει όνομα μέν τό άλφα, φωνήν δέ μό
νον α, ούτω δέ καί τό β καί τά άλλα γράμματα Ίνα δέ 
δύναται τις νά άναγινώσκη, πρέπει πρώτιστα πάντων νά 
γνωρίζη τά 24 γράμματα προφέρων αυτά καλώς κατά τήν 
φωνήν διότι ή συνεκφώνησις ώρισμένων γραμμάτων κατά 
τήν φωνήν αύτών, ούχί δμως κατά τό όνομα, αποτελεί τας 
λέξεις καί τοΰτο είναι ή άνάγνωσις. Άφ’ ού λοιπόν ή γνώ

σις τών γραμμάτων καί ή προφορά αύτών πατά τήν φω
νήν είναι τό πρώτον, όπερ πρέπει νά κατέχη ό αναγνώστης, 
έπεται έχ τούτου ότι δστις θέλει νά διδάξη άλλον τήνάνά- 
γνωσιν, πρέπει τοΰτο πρώτον νά διδάξη. Κατά δύο δέ τρό
πους ήμπορεΐ τις νά μάθη τά γράμματα ή έν έκαστον χω
ριστά καί ούτως έδιδάσκετο ή άνάγνωσις παλαιότερον διά 
τών πινάκων τοΰ Κοκκώνη, τοΰ κ. Γ.Κωνσταντινιδου»ή ώς 
γίνεται σήμερον διά τής άναλύσεως τών λέξεων. Ή όνο- 
ματολογική μέθοδος τής άναγνώσεως, καθ’ ήν οί μαθηταί 
έδιδάσκοντο τά ονόματα τών γραμμάτων π χ άλφα, βήτα, 
βήτα άλφα = βά έπολεμήθη καί παρ' αύτοϋ τοΰ Κοκκώνη. 
Καί πολύ δυκαίως· διότι κατά τήν έκφώνησιν ταύτ,ην τών 
γραμμάτων εισέρχεται τι άλλότριον όλως τής άναγνώσεως 
καί παρεμποδίζει αύτήν. Καί είναι απορίας άξιον πώς οί 
διδάσκαλοι δέν χατενόηααν εύθύς ότι έν τή άναγνώσει δέν 
χρειάζεται τό όνομα τοΰ γράμματος άλλά μόνη ή φωνή 
αύτοϋ. Ή μέθοδος αΰτη τής άναγνώσεως, ήν όνομάζομεν 
κατά φωνήν άνάγνωσιν, ή δύναται νά άκολουθήση τήν πο
ρείαν τής όνομα τολογιχής μεθόδου σχηματίζουσα καί αύτή 
μέ τήν διδασκαλίαν τών 24 γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου 
συλλαβάς οίον βα, πα, χλαί, γραί, κ. τ. τ. χαί ένεχομένη 
ούτως είς πάντα τά ατοπήματα, δι' ά δικαίως καταχρίνε- 
ται ή όνοματολογεχή μέθοδος, καί ώς τοιαύτη δύναται νά 
όνομασθή άρχαΐζουσα ή συνθετική φωνολογική ή φθογγο- 
λογική άνάγνωσις, ή ακολουθεί όλως έναντίαν πορείαν κατά 
τοΰ Jacotot (4845) τό ύπόδειγμα. Ουτος έλάμβανεν έκ τοΰ 
αναγνωσματαρίου μίαν πρότασιν, ταύτην άνεγίγνωσχε κατά 
λέξεις, παρακολουθούντων τών μαθητών, καί άπαξ χαί δίς 
χαί πλεονάχες, κατόπιν δέ άνεγίνωσχον αύτήν χαί οί μα
θηταί, οιτινες ούτως έλάμβανον μίαν ολικήν ιδέαν έκάστης 
λέξεως, χωρίς όμως νά γνωρίζωσι χαί τά στοιχεία αύτής, 
ήτοι τάς συλλαβάς καί τά γράμματα. Μετά τήν έργασίαν 
ταύτην άνέλυεν έχάστην λέξιν είς συλλαβάς χαί έχάστην 
συλλαβήν είς τά γράμματά της. Μετά τήν γνώσιν έκαστου 
τών γραμμάτων έγίνετο ή αντίθετος έργασία, ήτοι ή ίνω- 
σις αύτών πρός σχηματισμόν τών συλλαβών χαί τών λέ
ξεων. Τήν μέθοδον ταύτην έφήρμοσεν δ Saltzam έν Βρε- 
σλαυίφ, τά δέ αποτελέσματα τής μεθόδου αύτής ησαν ότι 
οί μαθηταί, οιτινες αναλφάβητοι είσήλθον είς τό σχολεΐον 
μετά 4 μήνας άνεγίνωσχον εύχερώς κατά τά γράμματα χαί 
κατ’ έννοιαν τάς λέξεις, πρός δέ τούτοις ϊγραφον καί όρθώςό,τι 
είχον άναγνώση. Τά θαυμαστά ταΰτα αποτελέσματα πάρε 
κίνησαν τήν σχολήν τής Έρφούρτης νά άποδεχθή τήν μέ
θοδον ταύτην μέ τήν διαφοράν ότι ένταΰθα ήσκοΰντο οί 
μαθηταί μέ τήν άνάγνωσιν γραπτών λέξεων χαί έπειτα 
μέ τήν άνάγνωσιν τών έντύπων. Ώς λόγος δέ τής τοιαύτης 
καινοτομίας εφερον ότι ή άνάγνωσις πρέπει νά συνδεθή 
μετά τής γραφής, ώστε δ,τι άναγινώσκουσιν οί μαθηταί 
νά γράφωσιν επειτα καί είς τά άβάχιά των η είς τά τε
τράδιά των διότι διά τής συνδέσεως ταύτης προάγεται 
σπουδαίως ή άνάγνωσις ύποστηριζομένη ύπό τής γραφής. 
Άλλοι όμως άντέχρουσαν τήν γνώμην ταύτην ίσχυρισθέν- 
τες δτι ή γραφή τών γραμμάτων μάλιστα πάντων τών 
άποτελούντων τήν λέξιν είναι λίαν δύσχολον εργον είς τούς 
αρχαρίους μαθητάς χαί δέν επιτρέπεται εύθύς ουτοι να «πι- 
δαρύνωνται μέ πολλάς δυσκολίας χαί ούτω νά αποθαρρύ 

νωνται. Διότι έν ώ ή άνάγνωσις απαιτεί άντίληψίν μόνον 
τοΰ σχήματος τοΰ γράμματος διά τοΰ οφθαλμού, ή γραφή 
απαιτεί χαί άναπαράστασιν τοΰ γράμματος διά τής χειρός, 
όπερ ύποθέτει έζησκημένην πως χεΐρα.

Τήν σήμερον έν Ευρώπη έπικρατεΐ ή αναλυτική φθογ- 
γολογική άνάγνωσις άρχομένη αλλαχού μέν άπό τών γρα 
πτών λέξεων καί είτα έρχομένη είς τάς έντύπους, αλλαχού 
δε από μόνον τών έντύπων, τήν δέ άνάγνωσιν τών γραπτών 
λέξεων διδάσκουσίν ίδΐφ έν τή γραφή. Παρ’ ήμΐν κυρίως 
από τής συστάσεως τοΰ εν Άθήναις Διδασκαλείου έν ετει 
1878 είσήχθη ή αναλυτική φθογγολογική μέθοδος διά τής 
εκδόσεως πολλών αλφαβηταρίων. ’Επειδή δέ παρ’ ήμΐν 
συγγραφείς γίνονται καί κλητοί άλλά καί πολλοί άκλη- 
τοι, εν πολλοις αλφαβηταρίοις έπικρατεΐ σύγχυσις τής κα- 
θαρώς αναλυτικής μεθόδου πρός τήν άρχαΐζουσαν όνομα- 
τολογικήν καί διά τοΰιο καλόν είναι ένταΰθα νά παρακα- 
λέσωμεν τούς κυρίους συγγραφείς τών αλφαβηταρίων έν 
μελλούση εκδόσει τών βιβλίων των νά διασκευάσωσι ταΰτα 
επί τό αναλυτικώτερον, νά άπέχωνται δέ έπιμελώς τής 
αρχαϊζούσης όνοματολογικής μεθόδου, καθ’ ήν διδάσκονται 
οι μαθηταί κεχωρισμένα τά γράμματα καί έπειτα τάς λέ
ξεις. Τοΰ Κοκκώνη τό άλφαβητάριον είναι όντως απαρά- 
μιλλον κατά τήν πορείαν τής διδασκαλίας έκ τών άπλου- 
στέρων εις τά συνθετώτερα, άλλ’ άκολουθοΰν καθαρώς τήν 
συνθετικήν μέθοδον, καθ' ήν πρώτον γνωρίζονται τοΐς μα- 
ίηταΐς τά γράμματα, έπειτα αί συλλαβχί, καί έπειτα αί 
λέξεις στερείται πάντων τών πλεονεκτημάτων τής καθα
ρώς αναλυτικής μεθόδου, άτινα είναι τά εξής-

1. Οιχανομία χρόνου. "Ο,τι οι μαθηταί κατώρθουν κατά 
τήν συνθετικήν μέθοδον είς 6 μήνας, κατορθοΰται σήμερον 
είς 1 μήνα ή χαί όλιγώτερον ακόμη. Διότι χατά τήν ανα
λυτικήν μέθοδον τής άναγνώσεως καθίστανται περιτταί 
αί άτερπεΐς ασκήσεις εις τό συλλαβίζειν συλλαβάς άνοή- 
τους ούδαμώς τοΰ νοΰ, άλλ’ άπλώς τής γλώσσης στοχαζο- 
μένας.

2. Έζεγιρσιο τοΰ >·οΰ του μαβητοΰ tic σχόψιν. Κατά 
τήν συνθετικήν μέθοδον δ μαθητής έμάνθανε τά γράμματα, 
τάς συλλαβάς, χωρίς αύτός νά ήξεύρη ποΰ τείνει, χωρίς 
μάλιστα νά έννοή τίποτε έκ τοΰ ούδένα νοΰν έχοντος συλ
λαβισμού. ’Επειδή δέ δ άνθρωπος χαί δ μίγας καί δ μι
κρός δέν εύχαριστεϊται εις έργασίαν, τήν όποιαν δέν έννοεΐ, 
συνέβαινε κατά τήν συνθετικήν μέθοδον τής άναγνώσεως 
εύθύς άπό τής πρώτης ημέρας τής φοιτήσεως εις τό σχο
λεΐον νά έγγενναται είς τούς μαθητάς ή αηδία πρός τά 
γράμματα, όπερ πάντοτε ύπήρξε μέγα κώλυμα πρός πάσαν 
πρόοδον. Τούναντίον δέ συμβαίνει κατά τήν αναλυτικήν μέ
θοδον. Κατ' αύτήν διδασκόμενος δ μαθητής κατανοεί έκ 
τής άναλύσεως τών λέξεων καί τόν λόγον διά τί πράττομεν 
τοΰτο, ακόμη δέ καί διά τί προφέρομεν τά γράμματα κατά 
τήν φωνήν καί δ/ι κατά τό όνομα. "Επειτα εύθύς κατά 
τήν πρώτην έργασίαν εργάζεται δ μαθητής μέ λέξεις, άς 
ήκουσε πρότερον έν τή συναναστροφή ή ακούει ήδη παρά 
τοΰ διδασκάλου σημαινούσας τι χαί ούτως ή ψυχή αύτοϋ 
έξεγείρεται νά σχέπτηται, νά αίσθάνηταί τι, όταν αναγι- 
νώσκη χαί μίαν ακόμη λέξιν. Ό λόγος ουτος καί μόνος 
ήδύνατο νά εξασφάλιση τήν θέαιν τής αναλυτικής μεθόδου 

διαρκώς έν τώ σχολείφ. Άλλ’ ύπάρχουσιν χαΐ άλλοι λόγοι.
3. άιιυχό.Ιννσιΐ της προφοράς τΆν γραμμάτων χατά 

την φωνήν. Είπομεν ανωτέρω δτε χατά τήν άνάγνωσιν 
τών λέξεων χρησιμεύουσιν αϊ φωναί μόνον τών γραμμάτων 
ούχί δέ χαί τά ονόματα αύτών ’Επειδή δέ αί φωναί τών 
γραμμάτων τών καλούμενων συμφώνων ή άφωνων δέν είναι 
άκουσταί, άν δέν θελήσωμεν νά διδάξωμεν τήν άνάγνωσιν 
συνθετικώς, είμεθα ήναγχασμένοι, ινα γίνωσιν ακουστά, νά 
προσθέσωμεν εις αύτά καί έν φωνήεν π. χ. fit, ψί, τά. 
Άλλ’ ή προσθήκη φωνών περιττών διαφθείρει τήν άνά- 
γνωσιν καί παρακωλύει τήν πρόοδον. Άς φέρωμεν τούτου 
έν παράδειγμα. Κατά τήν συνθετικήν μέθοδον διά νά άνα- 
γνώσωμεν τήν λέξιν γή θά προφέρωμεν πρώτον τά δύο 
γράμματα γά, η. άπερ συνδυαζόμενα άποτελοΰσι γαή χαΐ 
όχι γή. "Ινα δέ άποτελεσθή ή λέξες γή. πρέπει τό τελευ 
ταΐον πρόσθετον φωνήεν τοΰ συμφώνου γά νά μή προφερ- 
θή. Καί είς τήν σκέψιν ταύτην, δτι τά πρόσθετα φωνήεν
τα τών συμφώνων είναι περιττά είς τήν άνάγνωσιν, πρέπει 
έχ τής συχνής άναγνώσεως νά φθάση μόνος δ μαθητής, 
όπερ διαρχεΐ πολύν χρόνον. ’Εν ω χατά τήν αναλυτικήν 
άνάγνωσιν, άφ’ ού δ διδάσκαλος άναγνώση πρώτον τήν λέ
ξιν γή, ή προφορά τοΰ συμφώνου ύποβοηθουμένου ύπό τοΰ 
φωνήεντος τής λέξεως είναι καί εύκολο; καί ακουστή. Τό 
σον δέ φυσικόν φαίνεται ήμΐν τό πράγμα νά γίνηται ού
τως ή άνάγνωσις, ώστε αποροΰμεν πώς ή άνθρωπότης έ· 
τράπη άλλην δδόν σχολιάν έπί αιώνας δυσχεράνασα ούτω 
τήν πρώτην άνάγνωσιν τών μικρών παίδων.

Τοιαύτης οΰσης τή: άναλυτικής μεθόδου τής άναγνώσεως 
καί τοιαύτης αξίας, ή σημασία αύτής γίνεται μεγαλειτέρα, 
όταν γίνηται αύτής δεξιά εφαρμογή. Πρός τόν σκοπόν τού
τον νομίζομεν καλόν νά έχθέσωμεν τόν τρόπον, δν ημείς 
μεταχειριζόμεθα εις τήν διδασκαλίαν τής πρώτης άνα
γνώσεως

Κατ’ άρχάς διηγούμεθα είς τούς μαθητάς έν παραμύθιον 
π. χ τήν Κοκκινοσκουφίτσαν, ή τήν καλήν αδελφήν ή 
άλλο τι παρόμοιον Μετά τήν διήγησιν βοηθοΰμεν τούς μα ■ 
θήτας δι' ερωτήσεων νά άποκριθώσιν είς τά σπουδαιότερα 
τοΰ διηγήματος, καί μέ τέχνην προσπαθοΰμεν τούς μι
κρούς μαθητάς νά τούς θαρρύνωμεν νά δμιλώσι, μάλιστα 
δέ νά διηγώνται, εί δυνατόν, έν συνεχεΐ λόγω τό παραμύ
θιον. Μεγάλας αξιώσεις δέν έχομεν άπό τούς μικρούς μα
θητάς καί διά τοΰτο καί ή μικρά αύτών είς τι έπιτυχία 
είναι εύπρόσδεχτος καί προθύμως αναγνωρίζεται. Ό κύριος 
δμως σκοπός ήμών είναι οί μαθηταί νά αποκτήσουν θάρρος 
νά διηγώνται, εί δυνατόν, πάντες. Καί άν δέν χατορθώσω- 
μεν τοΰτο εις τό πρώτον παραμύθιον, θά έπιδιώξωμεν αύτό 
εις τό δεύτερον, είς τό τρίτον, θά'έπιδιώχωμεν δέ μέχρις ού 
τό χατορθώσωμεν.ΙΙρός τοΰτο διερχόμεθα τό παραμύθιον μετά 
τών μαθητών ήμεΐς έρωτώντες καί έχεΐνοι άποκρινόμειοι 
έν δλοκλήρω προτάσει ώς έξής·

Διδάσκαλος. Διά τί ήγάπα τήν Κοκκινοσκουφίτσαν όλος 
ό κόσμος ;

Μαθητής. Τήν Κοκκινοσκουφίτσαν ηγάπα όλος ό κόσμος, 
διότι ήτο καλή κόρη

Δ. Τί έ/άρισεν είς τήν Κοκκινοσ. ή χυρουλά της ;
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Μ. Είς τήν Κοκκ. έχάρισεν ή χυρούλά τής μίαν σκου- 
φίτσαν.

Δ. Τί χρώμα «ΐχεν ή σκουφίτσα ; · 
ν Μ. Τό χρώμα τής βκουφίτσας ήτο κόκκινον.

’Αφ’ ού διεξέλθωμεν μετά τών μαθητών οΰτω τό πρώτον 
παραμύθιον. άσκοϋμεν επειια αύτους εις τήν διάκριτιν τών 
συλλαβών έν έκάστή λέξει. ΙΙρός τόν σκολόν τοϋτον λαμ- 
βάνομεν λέξεις μονοσυλλάβους, δισύλλαβους, τρισυλλάβους 
καί πολυσυλλάβους· π. χ. χάρη, κόσμος-, κυροϋλα, τσότρα, 
κρασί, τρώγω, πίνω; λύκος, σκουφίτσα, κουλλοϋρα, θηρίον, 
χθές,-ποΰ. ΟΙ μαθηταί καθοδηγούνται δτι διά νά εΐ'πωσι 
μίαν λέξιν μάλιστα μεγάλήν είναι άνάγκη νά κινήσωσι 
πολλάκις τό στόμα των. Πάσα τοΰ στόματος κίνησις, καθ 
ήν προφέρονται ώρισμένα γράμματα, λέγεται συλλαβή. Πρός 
κατανόησιν τούτου δ διδάσκαλος πράττει τά έξης- ’Απο
τεινόμενος πρός τους μαθητάς λέγει ταύτα · εΘά εΐ'πω μίαν 
λέξιν αργά, προσέξατε πόσας φοράς θά ανοίξω τό στόμα 
μου! κός-ρή- Οί μαθηταί λέγουσι δύο φοράς καί άπαγγέλ- 
λουσι, καί αυτοί τήν αυτήν λέξιν κατά τόν αυτόν τρόπον 
κρατούντες είς έκάστην .συλλαβήν καί τάς χεϊρας.—» Εί
πατε μοι καί άλλας τοιαύτας λέξεις, τάς δποία; λέγομεν 
άνοίγοντες δύο φοράς το στόμα μας!»—Κόσμος, λύκος, θύρα, 
τσότρα, κρασί.—Έκάστη τών λέξεων τούτων εχει δύο κομ- 

' μάτια κό-σμος, λύ χος κλπ. Τά κομμάτια ταύτα όνομάζούν 
συλλαβάς. Ώστε ή λέξις κόσμος έχει δύο συλλαβάς, ωσαύ
τως και αΐ λέξεις λύκος κρασί κλπ Τώρα θά σάς είπω αργά 
μίαν άλλην λέξιν μέ πολλάς συλλαβάςκαΐ αριθμήσατε αυτάς 
πόσας είναι. Kou-λοϋ-ρα. Οί μαθηταί βλέπουσιν δτι ή 
λέξις εχει τρεις συλλαβάς· διότι τρεις φοράς μετεκίνησα τό 

’στόμα μου διά νά προφέρω αύτήν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
γίνεται άσκησίς καί μέ άλλας λέξεις τετρασυλλάβους, μο
νοσυλλάβους. Τούτο βεβαίως δέν κατορθοΰται έν μια στιγ
μή ουδέ έν μια ώοφ, ό διδάσκαλος τών μικρών παιδιών 
πρέπει νά έχη έπιμονήν χαί ύπομονήν. Άφ’ ού οί μαθηταί 
αποκτήσουν ευκολίαν εις τήν απαγγελίαν τών λέξεων κατά 
σλλλαβάς, τότε λαμβάνομεν μίαν λέξιν μονοσύλλαβον, ήν 
άναλύομεν εις τά γράμματά της. Ή κατάλληλος πρός 
τούτο λέξις μοΰ φαίνεται γη. Κατ’άοχάς ειδοποιώ τούς 
μαθητάς ότι θά εΰρωμεν πόσα γράμματα εχει ή μικρά 
αΰτη λέξις. Πρός τούτο λέγω αύτοϊς τήν λέξιν βραδέως, 
ώστε νά άχουσθώσι τά γράμματα αύτής κεχωρισμένα π.χ. 
γγγγγ—ή. Συγχρόνως προφέρων τά γράμματα τής λέξεως 
κρατώ λογαριασμόν διά τών δακτύλων τής αριστεράς χει- 
ρός άρχόμενος άπό τού μεγάλου δακτύλου, ϊνα καί είς τά 
δάκτυλα φαίνεται πόσα γράμματα έχει ή λέξις. Οί μα- 
θηταί άκούοντες τά γράμματα χεχωρισμένως απαγγελλό
μενα καί βλέπόντ ς καί είς τά δάκτυλα τοϋ διδασκάλου 
πείθονται ότι δύο γράμματα εχει ή λέξις. Τήν άσκησιν 
ταύτην έπαναλαμβάνουσι «αί οί μαθηταί καί έκαστος χω
ριστά καί πάντες όμοΰ δειχνύοντες έν ταύτώ διά τών δα
κτύλων των τόν αριθμόν τών γραμμάτων τής λέξεως. Οί 
μαθηταί διά τής άσχήσεως ταύτης έδιδάχθησαν νά δια- 
κρίνωσι διά τής ακοής τους δύο φθόγγους τής λέξεως «γή», 
ήδη πρέπει νά ίδωσι καί διά τών οφθαλμών των τούτους. 
Πρός τούτο παρουσίάζομεν είς τους μαθητάς τά δύο γράμ
ματα ηνωμένα έν τώ άναγνωστηρίω, ή έν τώ πίνακι τής 

αναγνώσεως, άν ύπάρχη τοιοΰτος. Δεικνύοντες έκαστον 
γοάμμα διά τοΰ δείκτου άπαγγέλλομεν αύτό μεγαλοφώνως, 
οί δέ μαθηταί έπαναλαμβάνουσι τούτο. Τήν αυτήν άσκη- 
σιν έπαναλαμβάνομεν καί μέ άλλας μονοσυλλάβους, όμως 
διγραμμάτους λέξεις π.χ. ζή, μή. ’Αφ’ ού δέ οί μαθηταί 
γνωρίσωσι καλώς τά γράμματα καί τόν μηχανισμόν τής 
αναγνώσεως τούτων, τότε άνοίγουσι τά Αλφαβητάριά τμν, 
όπου αί ασκήσεις είναι κατά τόν αυτόν τρόπον έκτεθειμέ- 
ναι καί άναγινώσκει δ διδάσκαλος καί άπαξ καί δίς τήν 
πρώτην σειράν λίαν βραδέως, ώστε νά παρακολουθώσιν εν 
τώ άλφαβηταρίφ των πάντες οί μαθηταί, οΐτινες πρός 
τούτο δεικνύουσιν έκαστον γράμμα, 'ο μέλλει νά αναγνω- 
σθή, διά ξυλαρίου, κατόπιν δέ άναγινώσκουσι καί αύτοί. 
Ή αυτή εργασία επαναλαμβάνεται καί μέ έκάστην λέξιν. 
Άνακεφαλαιοΰμεν δέ τήν εργασίαν ταύτην τής πρώτης 
αναγνώσεως ώς έξης’ 1. απαγγελία τής λέξεως 2. έρμη- 
νεία αύτής 3. απαγγελία αύτής κατά συλλαβάς πρώτον 
έπειτα δέ κατά τά γράμματα 4. έμφάνισις τής λέξεως έν 
τώ μαυροπίνακι καί άνάγνωσις αυτής κατά συλλαβάς καί 
κατά γράμματα 5. άνάγνωσις έν τώ άλφαβηταρίω.

Επειδή δέ κατά τήν έφαρμογήν τής πρώτης αναγνώ
σεως εισχωρούν πολλά σφάλματα, α δυσχεραίνούσι τήν 
πρόοδον τής αναγνώσεως έκθέτομεν ενταύθα παρατηρήσεις 
τινάς αναφερομένας είς τούτο, αϊτινες είναι αί έξής.

! .Κατά τά ποώτα μαθήματα νά δίδωνται προς ανα- 
γνωσιν όλίγισται λέξεις δύο ή καί τρεις μόνον, αϊτινες πάσαι 
πρέπει προΦορικώς νά άναλύωνται πρώτον εις τάς συλλα
βάς τών καΐ είς τά γράμματά των, ή δέ άνάλυσις νά γί- 
νηται κατά τόν αύτρ,ν τρόπον, ώς είναι καί έν τω άλφα- 
βηταρίιο, ώστε ή έν τώ αλφαβηταρίω άνάγνωσις νά είναι 
έπαναληψις τής προηγηθείσης προφορικής διδασκαλίας ώς 
καί τής έν τω μαυροπίνακι. Ό μαθητής κατά τά πρώτά 
του έν τή άναγνώσει διαβήματα, δεν πρέπει να αποθαρ
ρυνθώ, άλλά τουναντίον νά ένισχυθή ότι δύναται και αυτός 
νά πράξη Τι. Τό τοιούτο προάγει ούσιωδώς τήν πεποίθησιν 
τών μαθητών πρός έαυτούς ότι δύνανται καί αυτοί εργα
ζόμενοι νά κατορθώσουν τι καί έπιχειροΰσι μετά πλειότέ- 
ρας ζέσεως καί φιλοτιμίας νά άναγινώσκωσιν. Έν τή έπα- 
ναλήψει ο μικρός μαθητής λαμβάνει συναίσθησιν τής ιδίας 
έαυτού δυνάμεως καί έν τή καλή διηγήσει λαμβάνει συν- 
αίσθησιν τής αύξανΟμένής πνευματικής του περιουσίας. Τό 
λόγιον potest quia posse videtur—δύναται, επειδή νομίζει 
ότι δύναται, αληθεύει περί άνθρώπου πανταχού μάλιστα δέ 
έν τή μαθήσει λεγόμενον. Καί οί διδάσκαλοι επρεπε νά εύ- 
λαβώνται τούς μαθητάς ώς πρός τούτο προσέχοντες μή διά 
τής άμεθόδου διδασκαλίας των ή τής κακής συμπεριφοράς 
των κλονίσωσι τήν πρός εαυτούς πεποίθησιν τών μαθητών 
ότι δύνανται νά έπιτύχωσιν εργαζόμενοι καί πονούντες.

2. Κατά τήν ανάγνωσιν τών λέξεων δέν πρέπει να γί- 
νωνται αναγραμματισμοί, δπερ συγχίζει τόν μαθητήν καί 
ρίπτει αυτόν είς τόν μηχανισμόν τής παλαιάς .μεθόδου, 
ήτις δικαίως κατακρίνεται ώς εισάγουσα εύθύς από τής 
πρώτης διδασκαλίας είς τό σχολειον τήν απερισκεψίαν καί 
τήν άπογοήτευσιν τών μαθητών. Ό χρυσούς κανών τής 
διδακτικής νά καταμερίζωντατ α! δυσκολίαι καί βαθμηδόν 
vq αίρωτναι πρέπει ένταΰθα ώς καί πανταχού νά Τέθή είς 

εφαρμογήν. Ή δυσκολία δέν είναι μικρά διά τους αρχα
ρίους μαθητάς νά βλέπωσι τά γράμματα καί νά συμπρο- 
φέρωσιν αύτά είς μίαν λέξιν π. χ. γή. Καί ή δυσκολία αΰτη 
δέν πρέπει νά καθίσταται μεγαλειτέρα διά τής άντιστρόφου 
άναγνώσεως ηγ, δπερ οΰδέν σημαίνον συνηθίζει τόν μαθη
τήν είς τήν άπερισκεψίαν καί είς τόν μηχανισμόν, Ούδεμία 
δέ είναι άνάγκη'νά άναστρέφωνται αί λεξεις, ή πρόοδος τής 
άναγνώσεως θά διδάξη τους μαθητάς πώς νά συνδέωσι τά 
γράμματα πρός άλληλα καΐ τίνα πρέπει νά λέγωνται πρώ
τον καί τίνα δεύτερον, ό άναγραμματισμός χρησιμεύει μό
νον νά πολλαπλασιάζη τάς δυσκολίας, νά σχηματίζη λέ
ξεις ή συλλαβάς μηδένα νοΰν έχούσας. καί νά άνακόπτη 
τήν πρόοδον τής άναγνώσεως.

3. Έν έκάστη σελίδι τού αλφαβηταρίου νά ύπάρχωσιν 
αΐ αναγνωστέαι λάξεες καί αί άναλύσεις αύτων διά μεγά
λων γραμμάτων παριστανόμεναι. διότι ή προσθήκη πολλών 
λέξεων χάριν δήθεν άσκήσεως τών μαθητών ταράττει αύ
τους καΐ διάσπξί τήν προσοχήν αύτών. Οί φυσιολογικώς 
τόν μηχανισμών τοΰ αισθητηρίου τής οψεως έπιστάμενοι 
γινώσκουσι πόσον κοπιαστικόν είναι είς τά μικρά παιδία 
ή καθαρά όψις τοϋ σχήματος τών γραμμάτων καί πόσον 
είναι άναγκαΐον χάριν τού σκοπού τούτου νά είναι κε/ω- 
ρισμέναι καί καθαραί καί αί λέξεις καί τά γράμματα άπ’ 
αλλήλων.

4. Δυσπρόφερτοι λέξεις ώς υστριγξ, υσπλιγξ δέν είναι 
άνάγκη νά τίθενται εις τά πρώτα μαθήματα τής άναγνώ
σεως, άλλά νά άναβάλλωντατ διά τά τελευταία. Αί δυσ
πρόφερτοι λέξεις είναι λίαν σπάνιοι έν τή ’Ελληνική γλώσ- 
ση, ή δέ απαγγελία αύτών ύποθέτει έξησκημένα φωνητή- 
ρια, δποία είναι αδύνατον νά εχωσιν οί άοχάριοι μαθηταί. 
Τάς λέξεις ταύτας ούδεμία άμφιβολία δτι θά άναγνώση όρ- 
θώς ό γεγυμνασμένος νά άναγινώσκη, προσόν, δ θά άπο- 
κτήσωσιν οί μαθηταί μετά πάροδον χρόνου.

5. Καλόν δέ είναι τά εύκολώτερα γράμματα, δσα άνα- 
γινώσκουσιν οί μαθηταί, νά γράφωσιν, ϊνα ούτως έντυπών- 
ται καλλίτερον.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Αλληλογραφία έκ ΙΊατρών. «... ΓΙρό τινων 

ήμερων διήλθεν έκ τής πόλεώς μας ό κ. Θ. Άπο- 
στολόπουλος, ό γνωστός εις τούς δημοδιδασκάλους 
συγγραφεύς, όστις διέδιδεν ότι ή «Έκπαίδευσις» έ- 
παυσεν έκδιδομένη δι’ έλλειψιν ύλης (!) Τό τοιοϋτο 
κατελύπησε πάντας τούς ένταΰθα διδασκάλους- διότι 
τό περιοδικόν τούτο άναλαβόν μετά προθυμίας νά 
διαδώση εις τούς δημοδιδασκάλους τάς ιδέας τής 
επιστημονικής παιδαγωγικής καί προμαχούν αυτών 
αποβαίνει άναγκαιότατον καί προσφιλέστατον είς 
τούς διδασκάλους έργον. Διά τούτο ήναγκάσθην δι' 
έπιστολής μου νά ζητήσω πληροφορίας. Μαθών δέ 
ότι ού μόνον δέν σκέπτεσθε νά τό διακόψητε, άλλά 
καί νά αύξήσητε τήν έκδοσιν μάλιστα δέ διά τής 

ίκδόσεως τού Αιμίλιου τοΰ Ρουσσώ,εκπλήττομαι όν
τως μέ τήν θρασύτητα τής διαδόσεως τοιούτων πλα
στών ειδήσεων και νομίζω δτι οι διδάσκαλοι πάντες 
θά άποίοκιμάσωσι τοιαύτην διαγωγήν.»

—Τό πρότυπον δημοτικόν σχολειον τό προσηρτημέ- 
νον είς τό έν Άθήναις Διδασκαλεΐον, πέρυσι έπί τής 
διευθύνσεως τού κ. Π. Π. Οικονόμου, εϊχεν 6 τά
ξεις καΐ 6 δημοδιδασκάλους. ’Επειδή δέ ό εϊς τών 
δημοδιδασκάλων τούτων ό κ. Π. Κυπριώτης άπή- 
σχολεϊτο μέ εργασίαν άλλην ξένην πρός τάς εργα
σίας τοΰ προτύπου, ήν εϊχεν αύτώ άναθέση τό Ύ- 
πουργεϊον’, άπέμενον είς τό είρημε'νον σχολειον 5 
μόνον διδάσκαλοι είς 6 τάξεις; Τό τοιοΰτο παρά τοΰ 
κ. Παπαμάρκου έθεωρήθη ώς άστοργια είς τά χρή
ματα τοΰ δημοσίου καί απέλυσε τούς τρεις διδασκά
λους ώς ύπεραρίθμους, διέλυσε δέ καί τάς δύο άνω- 
τέρας τάξεις τοΰ σχολείου. “Ωστε τό σχολειον έμεινε 
μέ 4 τάξεις καϊ μέ 3 διδασκάλους.· Άλλ’ οί φειδωλοί 
διαχειρισται τών δημοσίων χρημάτων πάραδόξως 
τόν 7βριον διώρισαν καΐ τέταρτον διδάσκαλον, χθές 
δέ καί πέμπτον τόν κ. Μερκούρην. “Ωστε τό έν Ά
θήναις πρότυπον έχει ήδη 4 τάξεις καί 5 διδασκά
λους. Σημειωτέον δέ ότι καί τούς ήμίσεις τών μα
θητών τοΰ σχολείου δέν ήθέλησαν έφέτος νά δεχθώ- 
σιν, εί καί γινώσκουσιν ότι οΰδέν δημοτ. σχολειον 
ύπάρχει κατά τήν συνοικίαν ταύτην, ϊνα μανθάνωσι 
τά τέκνα τών πολιτών ολίγα γράμματα έστω καί 
Παπαμάρκεια. Έρωτώμεν πάντα άνθρωπον τίμιον 
καί αίδούμενον εαυτόν τίνες λέγονται σπάταλοι οί 
έχοντες 6 τάξεις, περί τούς 300 μαθητάς καί 5 δι
δασκάλους, ή οί έχοντες 4 τάξεις, 120 μαθητάς 
κτί 5 διδασκάλους ; <

— Καί ό κ. γενικός έπιθεωοητής τών δημοτ. σχο
λείων καί ό αξιόλογος διευθυντής τοϋ έν Άθήναις 
Διδασκαλείου έλεγον ώς αιτίαν τής άπολύσεως τοΰ 
κ. Οικονόμου έκ τής θέσεως τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 
Διδασκαλείου ότι ένέγραψε μαθητάς έν έκάστη τάξει 
τοΰ Διδασκαλείου περισσοτέρους τών 50. Κατά χθε
σινήν διαταγήν τοΰ Υπουργείου πρός όλα τά Δι
δασκαλεία ύπεχρεωθησαν πάντες οί διευθυνταί τών 
Διδασκαλείων νά πράζωσι καί αύτοί τό αΰτό.Εϊμεθα 
δέ περίεργοι νά ίδωμεν οποίαν τιμωρίαν θά έπιβάλη 
είς έαυτον ό κ. Παπαμάρκου παραβαίνων ώρισμέ- 
νον Β. Διάταγμα καί είς τούς κ. διευθυντάς ύπα- 
κούσαντας είς Διαταγήν Υπουργού ! Ή προηγου- 
μένη συμπεριφορά τοΰ ‘Υπουργείου πρός τόν πρφην 
έν Άθήναις Διευθυντήν τοΰ Διδασκαλείου υποδει
κνύει καί τήν τιμωρίαν.



- §6 -

—Τό τμήμα τής δημοτ Έκπαιδεύσεως ύπό άκρου 
ζήλου κινούμενο» νά «ρίψη τούς δυστυχείς δημοδι
δασκάλους είς τά πόδια των» έκαμε διαφόρων δη
μοδιδασκάλων μεταθέσεις εις 2 ή 3 μέρη καί τό πα- 
ραδοζώτερον έν τώ αύτφ φύλλω τής ’Εφημερίδας 
τής Κυβεονήσεως, τινών δέ δημοδιδασκάλων δημο
σιεύεται έν τώ αύτφ φύλλφ παύεις καί έν άλλη σε- 
λίδι μετάθεσις, άλλων δέ διπλαϊ παύσεις. Ούτως ό 
κ. Π. Γεωργακής έκ Γρανιτσείκων μετετέθη εις 
Λαμπέτι, καί έπαύθη ώς διδάσκαλος Γρανετσείκων 
ό χ. Ν. Τσανιός μετετέθη έκ Βονίτσης είς Κραβα- 
σαράν έπαύθη δέ ώς διδάσκαλος Βονίτσης, ό κ. I. 
Παπαχριστοδούλου έκ Λαγκαδιών μετετέθη είς Καλ- 
λιά»ι καί είς Γιάρδενα Λαμπείας, ό κ. Γ. Γαρδε- 
νιώτης έπαύθη δίς, ό κ. Σταυράκης τρις. Ό Γ. 
Λίνάρδος μετετέθη έκ Μπούκουρα είς Πάτρας καί 
είς Βαλιμήν κτλ. κτλ. Δέν άρκεϊ ή άλλη ταλαιπω
ρία τών δυστυχών δημοδιδασκάλων, έπρεπε νά προσ- 
τεθή καί ό έμπαιγμος αύτών προερχόμενος μάλιστα 
άπό τήν άνωτάτην σχολικήν αρχήν. Τά τοιαϋτα 
είναι συμπτώματα έσχάτης έκλύσεως καί είναι α
νάγκη νά έπισπάσωσι τήν προσοχήν τής κοινωνίας, 
ώς καί τοΰ άνωτάτου άρχοντος. Οί δημοδιδάσκαλοι 
σήμερον έν Έλλάδι είναι άνδρες λόγιοι έκπαιδευ- 
θέντες έν Διδασκαλείοις καί άξιοι πάσης έκτιμήσεως, 
μετερχόμενοι δέ έργον χρησιμώτατον είς το έθνος 
καί εΰγενέστατον πρέπει μετ * ευγνωμοσύνης νά άνα- 
γνωρίζωνται καί έκτιμώνται, είς ούδένα δέ έπιτρέ- 
πεται, όσον υψηλά καί άν εΰρίσκεται, νά ύβρίζη 
αύτούς καί προπηλακίζη. Οί δημοδιδάσκαλοι οί νέοι 
είναι οί αληθείς σκαπανείς τής προόδου τοΰ έθνους, 
ό ύβρίζων δέ αύτούς ασχημονεί πρός τήν πρόοδον 
καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος.

—- Μεταξύ δέ τών άλλων ψευδολογημάτων, ά ή 
πρός τοΰτο γόνιμος διάνοια τοΰ κ.γινικοΰ’Επιθεωρητοΰ 
τών δημοτ. σχολείων καί τής σκιάς αύτοΰ τοΰ άξιο- 
λόγου Διευθυντοΰ τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου έπε- 
νόησεν, 'ίνα προπηλακίσωσι τόν άπολυθέντα Διευθυν
τήν τοΰ Δ.δασκαλείουΆθηνών,είναι καί τό ότι οί μα
θηταί δέν ήσκήθησαν καί είς τό πρακτικόν μέρος τής 
παιδαγωγικής. Τό τοιοΰτο είναι ψευδέστατον. Ούδέ- 
ποτε Ισως έν τοϊς Διδασκαλείοις έγένετο έπιμελε- 
στέρα άσκησες τών δημοδιδασκάλων ή πέρυσιν έν 
τφ Διδασκαλείω Αθηνών. "Οτι τοιαύτη iivat καί 
ή ένδόμυχος πεποίθησις τών άναισχύντως ψευδου,έ- 
νων άποδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος ότι δύο έκ τών 
μαθητών τούτων τοΰ κ. Οικονόμου τόν κ. Γκιόλ- 
μαν καί τόν κ. Καοαβέλην ό κ. Παπαμάρκου 
καί 9 *·  Γεωργαντάς προετίμησαν πάντων τών
άλλων προσλαβόντες τόν μέν ενα είς τό ιδιωτικόν 
των σχολεϊον, τόν δέ άλλον μόλις έξελθόντα έκ τοΰ 
Διδασκαλείου διορίσαντες Διευθυντήν δημοτικοΰ σχο
λείου έν Άθήναες. Τό γεγονός τοΰτο μαρτυρεί τήν 
ηθικήν κατάστασιν τών άνθρώπων καί είναι τό χαλ- 
λίτερον πιστοποιητικον ύπέρ τοΰ κ. Οικονόμου παρά 

τών εχθρών του, οΐτινες όμολογοΰσι διά τής πράξεώς 
των ταύτης ότι δέν πιστεύουσι καί αύτοί είς όσα λε- 
γουσιν, πιστοποιοΰσι δέ καί τήν ίδιαν εαυτών αθλιό
τητα. Ό κ. Παπαμάρκου καί έν Κερκύρι»' καί έν 
Άθήναις ώς διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου είς μαθη
τάς του κ. Οικονόμου είχεν άναθέση τήν πρακτικήν 
παιδαγωγικήν μόρφωσε» τών δημοδιδασκάλων, άπο- 
συρθείς αύτός τών τοιούτων ασκήσεων καί όμ.ολογων 
τήν περί ταύτας άμάθειάν του. Μοί φαίνεται δέ όταν 
τά πράγματα διαψεύδωσε τοσοΰτον κατηγορηματι- 
κώς τούς λόγους, ή φρόνησις απαιτεί νά σιωπώσιν 
οί ανίκανοι, διότι άλλως έζελέγχονται καί άνθρωποι 
άπατεώνες, όπερ καί εαυτούς προσβάλλει καί τήν 
πολιτείαν τήν τηρούσαν είς ύψηλάς θέσεις τοιούτους 
ανθρώπους.

Πρός τους χ. διδασκάλους.

Κοπάσαντός πως τού σάλου, δστις ένέπεσεν εις 
τά δημοτικά σχολεία, ή «Έκπαίδευσις θά εξακο
λουθήστε) άκωλύτως πλέον μαχομένη ύπέρ τών δη
μοτικών σχολείων καί τών δημοδιδασκάλων, καί δέν 
αμφιβάλλει δτε θάσσον ή βράδιον θά επικράτηση. 
Άπόδειξις δέ είναι δ.άκρος ενθουσιασμός,δν δεικνύουσιν 
ύπέρ αύτής πάντες οί διδάσκαλοι καί οί έσω καί οί 
έξω τής 'Ελλάδος. Ό διδασκαλικός κλάδος μάλι
στα άπό τής συστάοεως καί λειτουργίας τών Διδα
σκαλείων κατέστη ολως άλλοϊος, είναι δέ άδύνατον 
διδάσκαλοι_εύπαίδευτοι καί ζηλωταί τής εθνικής δό- 
ξης νά έγκαταλίπωσι τάς ιδέας αύτών καί πεποιθή
σεις καί νά ταπεινωθώσι μέχρι τοΰ σημείου, είς δ 
έργάζεται νά φέρη αύτούς είς άνθρωπος άκαταλόγι
στος. Τό κακόν τούτο θεωροϋμεν παροδικόν, έχω δέ 
πεποιθησιν δτι ή δημοτ. έκπαίδευσις έπί τών βά
σεων, αΐτινες έτέθησαν έν τοϊς Διδασκαλείοις, θά 
χωρήση βελτιουμένη καί άκμάζουσα, οί δέ λειτουρ
γοί αύτής θά γίνωσι προϊόντος τοΰ χρόνου εγκαλ
λώπισμα τοΰ έθνους. Ό βαθμός τοΰ πολιτισμού ενός 
έθνους πρέπει νά προσμετρήται μέ τόν βαθμόν τής 
τιμής, ήν άπονέμεε είς τούς διδασκάλους. Θέλοντες 
δέ νά έπαρκέσωμεν καί είς τήν φιλομάθειαν πολλών 
δημοδιδασκάλων, οΐτινες προτρέπουσιν ήμάς νά πα- 
ράσχωμεν αύτοϊς πρός άνάγνωσιν σύγγραμμα παι
δαγωγικόν, άπεφασίσαμεν νά έκδώσωμεν τό άριστον 
πάντων, δσα μέχρι τοΰδε έγράφησαν έν άνθρωπίνη 
γλώσση, τόν Αιμίλιον ή περί άνατροφής τοΰ Ρουσσώ. 
Τό βιβλίον τοΰτο έχει μεταφρασθή είς δλας τάς 
γλώσσας τοΰ κόσμου, έθεωρήθη δέ καί δικαίως ώς 
τό Εύαγγέλιον τής παιδαγωγικής. Έν τφ έπομένω 
φύλλω περί τούτου πλείονα.

Ty Παρακαλοΰνται οί πανθέντες διδά
σκαλοι νά δπλώσωσιν ΰμϊν ποϋ θέλουσι νά 
στέλλωμεν αύτοϊς τά φύλλα, δπερ κρατοϋ- 
μεν παρ’ Λμΐν άγνοοΰντες τήν διαμονήν των.

Έν Άβήν«κ ix τον Τυπογραφείου Α.ΝΕΣ1ΤΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1892— 3039-


