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ή  άα'.Χλα διεγείρει τ/,ν φιλοτιμίαν των £/.αθν)τών εις 
•τ/,ν πρόοδον- αί J i βραβεύσεις καί οί έπαινοι διατ7;ροΰσι 
τ/ιν αμιλλαν. Αλλ’ ο;ιω; χρειάζεται μεγάλη προσοχή εις
το νά y./]v ήναι καί αί βραβεύσεις καί οί έπαινοι τοιοϋτοι* 
ώστε να κάίλωσι τους ίλαθ/,τάς ΰπερφιλαύτούς, υπερήφανους,’ 
ρ.ατχιόφρονας, Οβριστάς και κατζορονητάς των άλλων,
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Και οί ψόγοι δέ ομοίως καί αί επιπλήξεις, καθώς καί αί 
ποιναί δέν πρέπει νά ήναι κακωτικαί τοΰ σώματος καί 
σ/.ληρυντικαί της καρδίας, η έ'ουθενητικαί του φρονήμα
τος καί έ;α/ρειωτικαί τοΰ ήβ)υς· διότι τά τοιαΰτα, δ/ι 
μόνον μας άπομακρύνουσιν ά~ό τό σκοπούμενον, τήν όρθήν 
δηλ. άνχτρορήν καί ελεύθερ ον παιδείαν, άλλά καί κα/.άς 
συνεπείας Εμουσι, καί εϊς κινδύνους δύνανται νά μάς φέρω- 
«ι, καθώς άπεδείςαμεν εις τά προηγούμενα (I).

0  διδάσκαλος, διτις φέρεται πρός τοΰς μαθητάς μέ ή- 
μΐρότητϊ, με άμερολνιψίαν, μέ δικαιοσύνην καί μ’ επιμο
νήν, δι τις τοΰς διδάσκει τά χρέη, τοΰς προτρέπει καί νου
θετεί πατρίκιος, δεικνύων εϊς αΰτοΰς -ιό αγαθόν καί τό κα
κόν, τό ωφέλιμον καί τό βλαβερόν, τό συμφέρον καί άσύμ- 
φορον, καί τοΰς κάμνει προσεκτικούς εί; τάς συνεπείας καί 
εις τά αποτελέσματα τών πράξεων τω ν  ό τοιοΰτος διδά
σκαλος δεν εχει χρείχν πολλών ποινών καί τιμωριών, ο -δέ 
πι τα/, ωμά των, η γονυκλισιών καί φυλακίσεων, ή άλλων 
σκλνρών καί άπανθρώπων τιμωριών αρκεί μόνον νά έμη 
διωρ,σμένους τόπους χωριστούς, εϊς τοΰς όποιους νά κατα- 
δι/.άζ·/] νά κάθηνται και νά έργάζωνται οί άτακτοι, οί όυ- 
πα οί, οί αμελείς· νά σημειόνη έπί τοΰ μελζνοπίνα/.ος τοΰς 
το.ούτο.ς φαινομένιυς άδιωρθώτους μέ μόνην τήν άνω ρη- 
Οεΐσαν ποινήν, ν’ άποκλέΐ/, τοΰς ταραχοποοΰς άπο τάς 
διασκεδάσεις, τάς γινομένας κατά τά; ώρας τών άνχπαύ- 
σε.’ον ν’ άντ/μείβ/, τοΰς επιμελείς καί εύτά/.τους μέ εΰ;ημ.α 
(τά όποια πρέπει νά εξαργυρόνωνται τακτικώς) νά κατα-

(1 ) Ι ί ί  rb  η ι p i  ISicctT, καθηκόντων τβδ $ γ ιμ ο ο ιδ . σ ιλ . 2 7  /Κί 55/
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γ5άφτι αύτοΰ; είς τοΰς πίνακας τής τιμής, νά κρατ* πρό 
πάντ:ον τά κάτοπτρα της δ:αγωγής, καθώς καί τάς σ-νή- 
θίΐς σημειώσεις έπί τών κατα-τίχων, λαμβανιμενας ΰποψιν 
καί γνωστοποιούμενες έπί τών δημοιίων έςετάσεων όλα 
ταυτα είνζι ίκ*νά νά διεγείρωσι τήν φιλοτιμίαν, νά διατη- 
ρώτι τήν ευταξίαν, τήν πβιθχοχίαν κχίτή/ άμιλλαν μεταξΰ 
των μαθητών, καί νά χαλινόνωσι τους άτακτους.

0  διδάσκαλος παιδεύων η άνταμείβων, έπαινών η ψέγων, 
πρέπει νά ηναι βεβαιωμένος περί τ ί ;  ά£ιεπαίνου ?1 περί 
τής αξιοποίνου πράξεως, καί οΰτω νά έπιβ'/λλη τήν τεταγ- 
μένην ποινήν ή αμοιβήν καί ό μαθητής δέ πρεπει να ν,ναι 
πεπεισμένος, ό'ιι τυχαίνει τών δικαίων κατά τα εργα τον», 
μή^ένάτώ περάση" ποτέ ή  ιδέα άπό τόν νοΰν, δτι, αν 
σ ιά  νΐ, θέλε! -αραβλεφθή ατιμώρητος, η δτι τιμωρείται 
άδί'.ως, ·ή δτι άναξάο; καί κατά χάριν άνιαμείβεται. Λί 
ποιναί καί άρο.βχί άλλως δέν δύνανται να έχωσι κάμμίαν 
t r/ΰν εί' τον' νοΰν τοΰ μαθητου, εϊμή δταν δλοι γνωρί,ωσιν 
δτι είναι άνα,όρευκτοι, καί δλοι είναι πεπεισμένοι περί 
τής δικαιοσύνης καί άμεροληψίας τοϋ διδασκάλου.

Τά 'Vo* τοΰ σχολείου δημοτία γινόμενα σφάλματα πρετει 
κ*ί δημοσία νά π'αιδεύωνταί' διά δέ σφάλματα μή γενόμεν* 
γνωστά εϊς τοΰς μαθητάς πρέπει ό σφάλλων ιόιαιτέρως να 
νουθ.τήται κατά πρώτην καί δευτέραν φοράν μέ τήν παρα- 
τήοητιν, δτι έν υποτροπή θέλει τιμωρηθώ ενώπιον τών συμ
μαθητών του πρός καταιτχύνην του. Οταν δ πολλακις προ- 
τ:/πείς έπ^ένη αδιόρθωτος είς τά αύτά οταν δ σφαλλων 
φαίνεται, δη  έκ κακής πΓοαι?έσεως καί διά *«*<*, <hc»« 
σοάλλει, ft πράττει κάνέν σφάλμα μέγα και 
c k ,  ανάγκη νά θεατρίζεται εϊς τους μαδητο^ Με™



τέλος τών μαθημάτων ό διδάσκαλος ελέγχει εί; έπη'κοον ,
τών μαθητών τόν άμαοτησαντα καί καταδικαζει αυτόν είς 
τήν ώρισμένην ποινήν, άφοϋ άποδείζνι τήν προερχομένην 
βλάβην έκ τοϋ προκειμένο;; είς τιμωρίαν αμαρτήματος, καί 
προτρέψτ] τοΰ; άκροατάς του νά φΐίλαττωνται άπ αυτο το 
αμάρτημα. Ίννίοτε έμπορεϊ νά γίνεται ό θεατρισμός ενώ
πιον τών έπιΟεωρητικών επιτροπών ή καί άλλων ανωτερων 
αρχών άλλ’ ό τοιοϋτος πρέπει νά γίνεται σπανίω* λαμβα- 
νομένων ύπ’ όψιν τών περιπτώσεων τού σφάλματος καί τής 
ήθικότητος τοϋ σφάλλοντος. II δέ αποβολή από τό σχολείο ν 
πρέπει νά ήναι ή έσχάτη ποινή, έπιβαλλομένηεις ωριβμένα; 
περιπτώσεις, καί δ'τε δεν δίδει πλέον ό άμαρτάνων κάμμίαν 
ελπίδα διορθώσεως.

Πρέπει νά συγχωρήται εί; τόν άμαρτάνοντα ή απολο
γία καί ή δικαιολογία, γινόμεναι πάντοτε μέ τό άπαι- 
τούμενον σέβας πρός τόν διδάσκαλον και με αλήθειαν. *
Είς τινα μάλις-α έκτακτα άμαρτνίματα πρέπει νά συς-ήνε- 
ται και δηκα-77’?'·07 ^  αύτών τών μαθητών, κατά τά 
διαγεγραμμένα εί; τόν οδηγόν τής μεθόδου, καί νά κρί- 
νεται ΰπ’ αύτών ό κατηγορούμενος (1)· είς τά τοιαϋτα ό 
δημοδιδάσκαλος ^έλει λαμβάνει αφορμήν νά παρατηρώ 
καί ν» έπαυξάνη τά ηθικά προτερήματα τών μαθητών, 
καί τήν κλίσιν αύτών πρός τήν φιλομάθειαν καί τήν 

δικαιοσύνην.
Απαξ τής έβδομάδος κατά Σάββατον, δτε άναγινώσκον- 

ται οί κανονισμοί καί αί δ'.ατάςει; του σχολείου, tivat

(1) lie 'OS. <!iX. 103.

καλόν νά γίνεται καί μικρά ηθική διδασκαλία έπί 
τών αμαρτημάτων καί ποινών, έπί τών κακιών καί τών 
αρετών, άποδεικνυομένων τών έξ αύτών προερχορένων κα
κών η καλών αποτελεσμάτων, μέ παραδείγματα καί διη
γήματα διάφορα έκ τών συμβαινόντων είς τόν κοινωνι
κόν βίον, καί μάλις-α εκ τών καθημερινών περις-ατικών 
τών γινομένων γνως-ών καί είς αύτοΰς τοΰς μαθητάς.

Η τοϋ διδασκάλου φροντίς καί ή έπίβλεψις έπί τής 
ηθικής διαγωγής τών μαθητών δέν πρέπει νά περιορίζε
ται μόνον εντός τοϋ σχολείου, άλλ’ ακόμη καί έξω αύτοΰ· 
καί κυρίως είς τά; όδοΰ;, είς τοΰς περιπάτους, . είς τήν 
εκκλησίαν καί πανταχοϋ, δπου οί μαθηταί δέν ούνανται 
νά ηναι όμοϋ με τοΰ; γονείς των. Αφοϋ μάλιστχ στοju -  
σθώμεν ό'τι παρ' ήμϊν ό δημοδιδάσκαλος πρέπει νά η,αι 
ό πρώτος τή; ανατροφής επιμελητής, άναπληρών καί τών 
πολλών γονέων η τήν εις τοϋτο άράθειαν ή τήν αδια
φορίαν, έννοοϋμεν δτι αύτός χρεως-εΐ νά έχη παντα/οϋ τήν 
ηθικήν έπίβλεψιν τών μαθητών του, άν $έλη νά μή μ<χ. 
ταιόνωνται οί περί ανατροφής αύτών κόποι του. όθεν ει; 
μεν τά; όδοΰ; θέλει έχει ευταξίας ε’νοριών όδηγοΰντας καί 
έπιβλέποντας τοΰς μαθητάς· εί; δέ τήν εκκλησίαν θέλει τοΰς 
οδηγεί αύτό; τάςέορτάς καί επιβλέπει, καθώς καί είς τήν 
οικίαν 3\ίλει πληροφορείται έκ τών έπί τοϋ κατόπτρου ση
μειώσεων καί έκ τών άλλων πληροφοριών, τάς οποίας 
&ελει λαμβάνει, μεταχειριζόμενο; τά πρός τοΰτο διατεταγ
μένα, πιρά τών γονέων περί έκάστου μαθητου.

(ακολουθεί).



Συνέχεια τοϋ 17  § (tts σελ. ί 3 θ )

'Εκτό; δέ τούτων δυνάμεθα νά κπασχολώμεν «π εύΟείκ; 
τό,ν εξωτερικήν ενέργειαν* π. χ. τό νά καταγράφεται τό 
πλέον «ςιοΛάρα-ηίρητον, νά προσπεριγράφηται εϊ; τόν μαυ
ροπίνακα, δςτις άπόκάνέν διδακτήριον δένίπρεπε νά >.ε£— 
τό νά επαναλαμβάνεται προφορικώ; τό κατά συνεχείαν 
παραδοθέν, καί ολίγον κατ’ ολίγον δοκιμαί ίδιαιτέοα; έκ- 
Οεσεω; πρός παράδοσιν αντικειμένου τινός* άλλά καίέκ-ό; 
τή; ωρα; τή; παραδοσεω; αϋξάνομεν τήν αυτενέργειαν υπο. 
χρεόνοντε; τόν μαΐητήν, όταν τώ συγχωρώσιν αί περις-ά- 
β»ι;, εί; τό να προμελετά καί νά έπιμελετά τό μάΟ'ήυ.ά 
του· τό όποιον είναι σημαντικόν καί πολλάκι; άποτελεσμα- 
τικώτερον της ιδίας παοαδόσεως- επειδή με αύτό μανθά- 
νϊ. να γ;ω-ί,/) τα; δυνάμει; καί τά; αδυναμία; τουκαί 
τά; σημαντικά; του προόδου;, όταν ή ιδιαιτέρα του μελέ
τη όδηγήται άπό τόν διδάσκαλον εξεπίτηδες· τό νά ϋπο- 
χρεόνεται ΰ μαθητής νά άποστηθιζν] ό,τι εξ άνάγκη; πρέπει 
να το ένθυμήται. Πρό; όέ ταΰτα νά δίδωνται έγγραφοι έρ* 
γασίαι διαφόρων ειδών, κατά τι ρέν ώς επανάληψ·; τών 
άκροασθεντων, η τών άνχγνωσθέντων, κατά τι δε ώ; θέμα
τα τοϋ πρό ολίγου άναγ,ωσθέντο; η πραγματευθέντος* καθ’ 
όλα δ;, ταΰτα δύναται ό ιδιαίτερο; διδασκα)ος, ένεκα τοϋ 
μικρού άρι^μου :ών μαΟηιών του νά κατορΟώσνι πολλάκι; 
πολλά περισσότερα τοϋ δην.οσί.υ.

Π:ρί δε τών διαφόρων είίδν τών άσχολη««ν πα:α- 
τηροϋνται καί τά έξη;.

α )θτ ι ή  προμελέτη καί έπιμελέτη είναι πολλά άναγκαίαι, έ- 
πειδή ό μαθητή; ΰποχρεόνεται νά βοηθήται μόνο; του εί; τό νά

γυμνάζϊΐ τά; νοερά; δυνάμει; του, άρα εί; τό νά σκέπτε
ται, νά κάμν/) δυ^ιμάς, καινά άνευρίσκττ, βοηθη'ματα, και ουτ» 
νά αίσΟζ'νηται εϋθΰ; πόσα ακόμη τόνλείπουσι· καίτό παιδίον 
δέ ακόμη διά τή; οδηγία; τοϋ διδασκάλου δύναται νά συ- 
νάζ? λέξ^ς, νά τά; ζητνί εΐ; τό λεξικόν, νά τά; κατατά:τγι 
λογικώ; η έτυμολογιν.ώ;, νά σκέπτηται πε^ί συντάςεω;, 
καί νά συνάζη ίςορικά παραδείγματα.

β) ό τ ι τό κατά λέξ'.ν άπος-νίθισμα αμελείται τώρα τό
σον πολΰ, όσον πρότίρον προετιμάτο κα&’ υπερβολήν και υέ 
δλα ταΰτα είναι τόσον ση /.αντικόν τό νά κατεχωμεν πολλά 
ε ί ;  τήν μνήμην μα; καί νά τά γινώσκωμεν ακριβώ; κατ* 
λίξιν, καί μάλις·* ' «  ί^ορικά άν:ικείμενα, καί τοΰ; γεν.κοΰ; 
κανόνα;, ή δέ γνώ-ις πολλών εκλεκτών χωρίων έκ τών 
κανονικών (κλασικών) συγγραφέων τών παλαιών και νέων 
γλωτσών είναι ώ; πρός τούτο αξιόλογο; θησαυρό;, καί συν
τείνει νά τελειοποιώνται εΐ; τό νά έκφράζωνται τοσον διά 
τοΰ όμιλεΐν, ίσον και διά τοϋ γράφειν, νά έκΟετωσι τ*ς ιόε- 
α; των σαφώς καί εΰ/.ρινώ;. δΟεν ά; ΰποχρεόνωνται οι νεοι 
νά άπότη'ίίζωτιν, ο;ον τό δυνατόν, πολλότατα έκτων ά;ιο- 
λογωτάτων.

γ) ό  τι αί έγγραφοι έπαναλήψ:ι; άξίζουσι πολΰ περισσό
τερον, παρά τό μόνον άναγινώσκειν καί μεταγινώικειν του 
ΰπηγορευμενου, η εκείνου, τό όποιον άνεγνώσ9 η έν καιρώ 
τή; παραδόσεω;.

δ) Οτι δυνάμεθα ϊσΜ; τά; ώρα; τή; παραδόσεω; νά 
τά; έλαττόνωμεν καί εί; το σχολείον κατα τι, όταν ο’- ν.οι 
ΰπεχρεόνοντο νά έκπαιδεύωνται μάλλον δι ΐόια; των s.vc.p- 
γεία; καί μελέτη:, καί ράλ^α,όταν ή παράδοσι; συνίσταται



ει'> εξετάσεις και επιδιορθώσεις, δττερ και επιθυμητήν ίι»  
τας γνώσεις, τας άςιας νά άπομνημονεύωνται.

Προσέτι όλα τά έγγραφα γυμνάσματα πρέπει νά Οεω- 
ρώνται και νά διορθόνωνται έπιμελώς, αλλέως μόνον ό 
ή'μισυς καρπός αποκτάται, πρό; δέ τούτοι; φαίνεται πολλά 
άξιοσύς-ατον νά έπιμένωμεν εΐ; τό νά ζητώμεν ό χ ι  μόνον 
νά γράφωνται αύτά καθαρώς καί γλαφυρώ; καί νά κατα* 
ταττωνται κατά τήν ΰπόθεσιν τών έμπεριεχομένων εϊ; μικρά 
τετράδια, άλλά καί νά συνάζονται, καί νά διαφυλάττωνται 
ωσαύτως, διά νά γίνωνται άπό καιρόν εΐ; καιρόν γνως-αΐ 
όλαι αί πρόοδοί των, εί; to;j ;  ίδιους συμμαθητά; των καθώ; 
καί διά νά καθυποβάλλωνται είς τοΰς έχοντας τό δικαίωμ* 
ν.ά εοωτώσι περί τούτου.

Περί του  oti διπλή η μέθοδος τής  
παραδόσεως.

§ 1 8  ό τρόπο; καθ όν πρέπει νά ενεργή ή παράδο- 
σι; εις τον μαθητην, και μαλι^α καθ ολα τά άντικείμενα, 
διά τά όποια άπαιτοϋντα: νοεραί δυνάμεις, προσδιορίζε
ται άπό τήν φύσιν τών ιδίων αντικειμένων, τά όποια είναι 
διπλά· τινά μέν είναι ιστορικά, εμπειρικά καί θετικά $όρι- 
ς"ΐκα· τα οποία καθαυτό διδασκόμενα καί μανθανόμενα κα
τά πρώτον νά έννοώνται, έπειτα δέ καί νά άπος-ηθίζωνται α
κριβώς· ό δέ διδάσκαλος δςτις τά απέκτησε διά τή; σπου- 
δή; του καί παρατηρήσεω;, πρέπει νά τά μεταδώσω καί 
να τά καταστήση κτήμα τοΰ μαθητου· τά δέ τοιαΰτα 
αντικείμενα είναι πχν ό',τι άφορα τάς φυτικά; έπιστ·/{υ.ας, 
τήν ιστορίαν, τους ιδιωτισμός εί; τάς γλώσσα;, τό θε

τικόν εί; ό'λα τά ανθρώπινα καθεστώτα, οργανισμούς καί 
νόυ.ους. Τινά δε αντικείμενα τής παραδόσεως 2τεμελιοϋν- 
ται εΐ; τήν φύσιν και τάς διαθέσεις τοϋ ανθρώπου, καί έπι- 
στηρίζονται μόνον είς τοΰς φυσικούς νόμου; τοϋ συλλογι
στικού, ιού αισθητικού, καί τοΰ επιθυμητικού, ώς είναι τά 
τής φιλοσοφία;- πολλά/.’.ς δε τό άντικείμενόν τής σ/.ουδϊίς 
ανήκει είς άμφότερα τά ήδη" επειδή κατα τι μεν είναι 
φιλοσοφικόν, κατά τι δέ ιστορικόν, δια τοϋτο άπαιτεϊ και 
τήν σχεδόν παντα/οϋ άναγκαίαν ενωσιν τής συνθετική;
καί αναλυτική; μεθόδου.

Γνωστόν δέ ότι τήν μέν αναλυτικήν τήν όνομάί,ουσι καί
Σωκρατικήν επειδή τήν μετεχειρίζετο συ^νά ό Σωκράτης 
εί; τά; μέ τούς μαθητάς του συνδιαλέγεις, διεγείοων και 
έκτειλίττων τάς έμβρυοειδώς εις τό πνεύμα των κεκοιμι 
σμένας ιδέας- δθεν ό αυτός άναφερόμενο; εις τό επάγγελμα 
τής μητρός του, τήν ώνόμαζε τ έ χ ν η ν  μ α ι ε υ τ ι κ ή ν  
τήν όποιαν πολλοί παιδαγωγικοί συγγραφείς τήν έςελαβον 
πάντη έσφαλμένην, ώς ερωτηματικήν η κατηχητικήν, και 
τήν περιένραψαν, ώς συνισταμένην μόνον ει; ερωταποκρί
σεις- όθεν προήλθεν ή μεγάλη πλάνη νά ^ελωσι τά πάντα 
νά τά διδάσκωσι Σωκρατικώς, ώσάν νά έδυνάμεθα νά έκ- 
τειλίσσωμεν δετικά; γνώσεις έκ τής ψυχής, η νά προσμέ- 
νωυ.εν αποκρίσεις περί ιστορικών συμβάντων αγνώστων ετι* 
άλλά μητε επρεπε νά λησμονήσωμεν, δτι „ό Σωκράτης δέν 
έδίδασκε παιδία, άλλ’ήλικιωμένου;, εις τούς'όποίους έδύνατο 
νά προϋποτεΟίι η δη πεπαιδευμενον λογικον με οχι ευκατα
φρόνητους ιδέας καί γνώσεις, τά; όποιας ή στοιχειώδης 
διδασκαλία δέν δΰναται νά τάς προ'ύποθεση.

Κάλλισταδέπχραδείγ/ατα'τής Σωκρατικήςμεθόδουεΰ:ί-



«0VTEI πρό πάντων εί; r lv  ΛΙέμνονα τοϋ Πλ*-ωνο;· « ο -  
m .  «νΛ „ , , β ; , ΙΤ ./ ν ί ;  κ η 1  >.λ

τρο,,ου,, πρώτον μέ. ενώ άναπτύτ™ τ ι άπό τά; ,’δεα* τ ά*
*” *” 7 '  “ - « » ? . ,  «  καί , Μ  4« 1ύ,;
: .e u v i,S4T* προ^ιμένην ΰλην ( σύγγραμμα διδακτικόν

;Λ ν3ν. ' * ν0,ΤΚδ;  * ■ κατά τ ι ίΛέν * *  * *  w * * .
« .» ; των «ύεών τοΰ δ ^ α ^ λο υ , κατά τ, δέ πάλιν il4

β j  *τλ· * *  ™ ένα ί· .^ « ν ,τ „  μ ίν,ν κατα τόν ? «  i ,  τών fc , τεό-

" 7  Λ ? Γ  ° ·αϊν ^  * .»»* μ*™ vi s?0T?iwl
ν.Χ τά πζιδία 4\ά νά σκ:πτωντκι, άλλά
* ^  ^ Υ Μ ίτ ο ΰ τ , .κ α ί^ ι  μόνον νά ά,απ^σση ιδέα- 

*?θυπ*?χούσας, άλλά , , ί  vi Μ ,  Mi *»λλας νέχς, « >  ν4
« ι .  *Ρ',αλλν, καί ΰλην διά τό σκέπτεσαι, καί νά βον,0>; τά m  
ecojyxTQv συλλογιστικόν των, ό Si μαθητής όχι ^ νο/π;έπ ; ι 
VZ αντιλ^ « ν·ίΐ νέα;ίδέα;, άλλά καί ό ίδιο; νά Τά; μν>- 
Γ ?  κχ! νά τά ; ί~ΐ;εργάζν!τχ4, άν κ«1 6 &ο; δέν τά^ 
ε9*υρ»ν αμφότερα δέ είναι αδύνατον νά κατορθ;υΟώσι 
μονόν τό εκπυνθάνεσθαι ( έρωτχπόκρισιν). κτλ.

Π ερ: τοΰ τρόπου της καρζοόσεως.
§. 19. Ο δε rpo-o:, κατά τόν όποιον διδάσκει ό διδάσκα- 

λο;, η ομοιάζει με τινα διάλογον, καί τότε συνήθως όνομάζε. 
τα: κατηχητικό;, η είναι αδιάκοπο; πρό; τοΰ; μαδητά; του 
αποτεινόμενο; μακρύτερο; * βραχύτερο; λόγο;, ή ,^εχή; πα
ράδοσι; (ακροαματικό;) έπειδή δέ τ*; λείπει τό ού3ιω&. 
στατον χαρακτηριτικόν, ήτοι ή αμοιβαία διακοίνωσι;, * τό 
««λογικόν, δια τοΰτο διακρίνεται άπό τήν καδ' αύτά παρά- 
*9«ν άλλ’ «μφότεροι οί τρόποι καθαυτό δεν επρεπε νά λεί-

πωσι διόλου άπό έ/.άς-ην χρήσιμον διδασκαλίαν· μάλιτ* δέ 
διά τοΰ; ηλικιωμένους αύτοΰ; είναι ζημία μεγάλη, άν δέν 
διδάσκωνται κατά τόν πρώτον τρόπον, δ;τι; νομίζεται, σχε
δόν μή ανάλογο; δί αύτοΰ;· έν ώ έ; εναντία; πασα ανταλ
λαγή ϊδεΰν βάλλει εΐ; ενέργειαν τίσον τήν αντιληπτικήν τής 
ψυχής δύναμιν, καδώ; καί τήν τελεσφορούσαν, καί ή μόνη 
άκρόασι; καί ή παραδοχή ξένων ιδεών άποτ«ί·ει, καί τέ
λος αδυνατίζει καί αυτήν τήν συλλογις-ικήν δύναμιν

Η δέ συνήθεια περιορίζει σχεδόν γενικάς τόν διαλογι- 
κόν η αναλυτικόν τρο'πον διά τά σχολεία, καί μάλιτα μόνον 
διά τά ς-οιχειώδη, τόν δε ακροαματικόν διά τήν ύψηλοτέραν 
διδασκαλίαν, ήτοι διά (ακαδημία;) πανεπις-ήμια- άλλ’ δςτις 
ζητεΐ είλικρινίς τήν παιδείαν των μαθητών του, δέν θέλει 
παύιει νά ένόνγ πάντοτε -καί τοΰ; δύο τούτους τρόπους.

Περί του κατηχητικού του δίδα
σκε ιν τρόπου.

S 20 Ουτο; δε διακρίνεται άπό τόν ακροαματικόν διά 
τή; παντοτινές άλληλενεογεία; τοΰ διδασκάλου πρά; τόν 
μαθητήν, καί τοΰ μαΟητοΰ ττρΐ; τόν διδάσκαλον · συνίστα- 
ται δ ’ έκ λόγων, ερωτήσεων καί αποκρίσεων διότι συνήθης 
πρέπει νά προηγηται τής ίρωτήσεως μακρύτερος, ή συντο· 
μώτερο; λόγο;· ά δε τρόπο; οΰτο; είναι μεν εφευρετικά;, ή 
εΰρετικ;;, δταν διδάσκη διαλογικώς νά άνευρίσκωμεν τό 
άγνωστον, ή τό μόνον σκοτεινώς καί συγκεχυμένως έσκεμμέ- 
νον, η φέρει εί; σαφή συναίσθησή ό',τι ήδη εκειτο εΐ; τήν 
ψυχήν τοΰ άκροατοΰ· είναι δε δόκιμα:ικό;, δταν δοκιμάζη 
εϊ; ποιον βαθμόν γενικών ή μερικών ιδεών καί γνώσεων εύρί-



cxwai ό μαθν,τή;· ft sTV5ti έπαναλν,-τικό-
μόνον περί τών πρός ι’διαιτέοαν μελέτην λ ” ' ?
,tA-in 4 — > ~ (ι μεΛ„τ/)ν οιωρισμενων ιιαθη-
f Τ ’ } W*P‘ ™  ™ρ«δοθέντος. άλλ' εί; ϊ  * Τ
τρίων ΤΟυτων τ ? ^ “ν ™ ««ν έξήρτηται άπό τήν έ ' J ?
? ? τών « " ■ * " ά) μ ν ν ^ ^ ώ ,ν l e t  ? ) ' ί±
Γ ^ ν V!  *  W - W a i  πρεπόν^ ί 

νΧ", '·αντ0τ° * Ψ 01 να διευθύνωσι τήν συνδιάλεξιν 
Το δε όνομα τής κατηχητικής δεν συμπεριλαμβάνει α,ί

ίό τΤ τ ! '?WT̂ aT̂ ’ I·*» ^  τ ίς  δ ια λ ο γ ή
ΐ Ζ  Γ Τ Γ ’ Γ ^  · * * » « * » ■ *  δέστιν 
^ J 77.0, (τον μαθητήν) τον κατηχούμενον άλλ’ επειδή

X s ώ? ^  τ4 ^  ΤΡέονται κατ’ |ρω J
κ * Ι Ι  W  ^  ^ σΧ·αΗαν ^  είναι άλλος
-^ λ ο τ ε ρ ο ς τ ρ ο π ο ς  άπό τόν Χατ’ ερωταπόκρισιν, *
■ - -  · επροτιμήθη η ονομασία αΰτη. (ακολουθεί.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Περι μεθόδων.
(Συνεχεία ίδε σελ. 13S)

>&ωρησ*μεν τάς μεθόδους διττώς· Λ) ,ώς ^  ^  
πασχολειν τους φοιτώντας « I  εδρομεν ό'τι είναι ή συν. 
δ ε κ τ ικ ή  και ή αλληλοδιδακτική- β) ώς πρός τό διδάσ,ην 

μεταδιδειν γνώσεις εϊς τούς μαθητευομένους, καί ον'ο-
h  αμ,ν ^  '*-Ρί των όττοίων εχομεν νϋν νά λχλήσω-«ν 
λετττομερίΓ-ερον. 1

Μ  y v « *  μ « ,  »,· 4 ,  W  *  ,ώ , , .  
« * « * * ,  * * ,  ,ϊ,„, * Τήν Λ , , Τβ> ,.

προσοχή ή σκέΑι;, ή συνδιάλεξις, ή άνάλυσι; καί ή σύνθε- 
σις' έπομένως αύτοί είναι οί τύποι τών μεθόδων οΐ προσ
διορίζοντας καί τόν αριθμόν αύτών. II δίοψις η ή παρατηρώ" 
σις τών αισθητών αντικειμένων δίδει γνώσεις διά της πα- 
ρατηρη'σεως καί τ?ίς πείρας τών πραγμάτων άποκτωμένας 
ό'θεν καί ή μέθοδο; αΰτη δύναται νά όνομασθϊί διαπειρική (ή 
καί πειραματική καί διαισθητική), ί ϊ  προσοχή είς τά λεγά
μενα υπό άλλου δίδει χώραν διά τής άκροάσεως είς τήν 
διδακτικήν μέθοδον τήν λεγομένων ακροαματικήν ή σκέψις 
εί; τήν μέθοδον τήν εΰρετικήν* ή συνδιάλεξις, εί; τήν μέθο
δον τήν ερωτηματικήν ή δε σύνθεσι; είς τήν συνθετικήν 
καί ή άνάλυσις εί; τήν αναλυτικήν. Αλλαι παρά τάς άνωτέ- 
ρω μεθόδου; ακριβώς δέν δύνανται νά ΰπάρξωσιν έμποροϋν 
όμως αί εϊρημέναι νά έφαομοσθώσι, ν’ άναπτυχθώσι καί νά 
συνδυασθώσι πολυειδώ; καί πολυτρόπως. Πολλοί δε κατα- 
γινομενοι είς τελειοποίησιν τής διδακτικής εύρον διαφόρους 
τρόπου; εφαρμογή; εί; εκαςον τών ύποίων έδωκαν καί τό- 
νομα μέθοδο;. Αλλ’ ήμεϊς ώ; ώρίσαμεν προλαβόντως καί 
εί'δομεν, τί έςΊ μέθοδος καί τ ι έςι τρόπος δεν πρέπει νά 
συγχέωμεν τάς δύο ταύτα; λέξεις παρις-ανούσας δύο διά
φορα πράγματα (ίδε σελ. 1 35). ί ϊ  ώς πρός τήν άπασχόλησιν 
τών μαθητών π. γ . αλληλοδιδακτική μέθοδο; είναι μία· 
πρό; ενέργειαν όμως αυτής ώ; πρό; τήν διάθεσιν τών μέσων 
καί τή; διδασκαλία; έμποροϋμεν νά μεταχειρισθώμεν δια
φόρου; τρόπου;, καί τήν διδχσκαλίαν αύτήν νά έκτελέσω- 
μεν διά τής δείνα καί δείνα έκ τών άνω είρημένων μεθόδων, 
βλέπομεν τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον είς τήν Γαλλίαν, 
εις τήν Αγγλίαν, τήν Ιταλίαν, εί; τήν Επτάνησον, είς τήν 
ϊίλλάδα τροποποιημένων κατά τού; τρόπου; τού; πρό; έ-*



νέργειχν αύτΛί- μολοντούτο πάντοτε λέγομεν οτι είναι ή 
«λληλο5ιδχ*τική μέθοδο;· διά νά οανερόνωμεν & κχί 
τάςδιαρορά;, τά; όποια; ώ; πρό: τού; τρόπους |χει 
εις χαθεν έθνος, έμποροΰμεν νά όνομάσβιμεν το σΰν5λον τών 
τροποποιήσεων σύ7ημχ· οίον αλληλοδιδακτικής σύστημα 
Αγγλικόν, Γαλλικόν, η καί έκ τοΰ ονόματος τοΰ ϊτοιηταν- 
Tj; τά; τροποποιήσει;, οίον σύστημα τοΰ £αραζίν>υ τοΰ 
Κλεοβούλου, τοϋ ΙΙολίτου κτλ.

11 διαπειρική, -J διαισθητική μέθοδι; βκοπόν Ιχει νά 
μεταδωσ·/ι γνώσεις διά τών αϊσθή.τεων κατχστ/ίνουσχ, δι’ 
εικόνων καί αύτάς τάς άφΤρημένας ίδέχ; αΐσθητάς καί πα
ρουσιάζουν εϊ; τήν ορασιν αύτά τά αντικείμενα ·5) τάς 
εικόνας αϋτών. Ούτως άποκτώσιν οί παϊδες γνώσει; ευκρινείς 
περί τών διαφόρων ζώων, τών φυτών, τών’ ορυκτών, πιρί 
τοΰ σχήματα; τών σωμάτων καί τ.ον διαφόρων ισοτήτων 
αύτ,ϊν, πε?ί τόν τεχνών κτλ όταν ό διδάσκαλος Υνωρίζϊ] 
νά έκλέγη, νά κατατάσσν; καί νά δεικνΰτ, καλώς τά άντικεί- 
μενα. 1·*;τήν διδασκαλίαν τή; άναγνώσεως, τής γραφή-, t5jt 
αριθμητικη;, τή; γραμμ-.κ?,; ιχνογραφία;, αυτήν τήν μέθοδον 
μεταχειριζόμεθα' διότι Ιχομεν νά διδάξωμεν τήν γνώσιν 
*'Λ ^άκρισιν τιν.ον σημείων ώρισμίνων, δι' ύν ίϊαραστήνον- 
ται α! λέζ ΐ;· Ό την άπομ'.μηίιν καί yaα^ήν τών ση* 
μείων τόν λέξεων, των μονάδων τ.ΐν σχημάτων κτλ. Λιά 
τοϋτο ή μίθοδο; αυτή φαίνεται άρμοδίωτέρα εΐ: τάς κατω- 
τέρας τάξει; τών αρχαρίων καί εί; τά; ανώτερα; δε ώρελεΐ· 
δι^τι *ά; τ ι; ο,τι ιό/j το εντυπονει εί; τόν νοϋν του :̂ αλ*'ς 
καί τό γνωρίζει εύκρινώς: δεν πρίπει ά'μω; νά ΰτΐολαμβάνωμεν 
δτι ή πειρχματική αΰτη μέθοδο; είναι καί ή μόνη κατάλ- 
ληλος πρός άπόκτησιν γνώσεων i -ερεκθειάζοντες τά πλεο

/

νεκτήματα αυτής, καθώ; καί τό διαθρυλλούμενον άρχαϊον α
ξίωμα τά » οΰδέν έντώ νώ 8 μή πρότερον έν τ/ί αίσθη'σει », 
δ>ν ε’ναι γενικόν διότι άλ/ιθώ; δέν εφαρμόζεται είμη ε”ς 
τινας τών ανθρωπίνων γνώσεων.

Η Ακροαματική μέθοδο; σκοπόν εχει νά μεταδώτρ γνώ- 
σει; διά ομιλία; συνεχοϋ; περί τινο; αντικειμένου γενομένης· 
Εχει δε πολλά; δυσκολία;, ά'ν τις 3ΐλτίθ7ΐ νά με-.αχειρισθίί 
αύτήν κατ έξαίρεσιν όλων τών άλλων* διίτι ή επιτυχία αΰ- 
'ΐί,ς κρεμαται άπό τήν προσοχήν τ.ον μαθητών είναι δε δά
σκαλον νά προσηλώ?'/; τ ι; τήν προσοχήν αρχαρίων καί ανί
δεων παίδων, ό'ταν μάλι7α καί ό διδάσκαλο; δεν εκφράζεται 
καλώς, ό επιτήδειο; διδάσκαλο; δΰναται νά μεταχειρ’.σθ/ί 
τήν μέθοδον αύτην επωφελώς καί πρό; τοΰ; άρ-/αρίθ';ς διά 
νά διδάξτι αύτοΰ; τά ; πρώτα; ιδέα; διά τερπνή; καί διασκε- 
Οαστική; διηγήσε ος, καί πρό; προχωρημένου; μαθητά; προ
σέτι έχοντα; τά; διανοητικά; δυνάμει; ίκανώς άνεπτυγμένας, 
(07ε νά δΰνανται ν' άντιλαμβάνωνται τήν σειράν τής διη- 
γήσεως καί νά ά/.ολουθ.οσι μίαν συνέπειαν λόγου. Πρό; χρή- 
σιν τής μεθίδου ταύτη; απαιτείται νά εχ/| αρκετά προτε- 
ρνίματχ ό διδάσκαλο;' νά εκφράζεται ευκόλως καί εύκρινώς 
καί άναλόγως τής καταλήψεως τών ακροατών του· νά εχη 
κρίσιν εί; τά έκλέγειν, ώ :ε νά μή κα'αβαρύν·/·, τήν προσοχήν 
των μαθητών μέ περιττά· νοΰν γο'νιμον διά νά ζωογονή, τήν 
διήγ/,σίν του με παραδείγματα διεγερτικά τή; προσοχής· νοΰν 
συστηματικόν, ώστε νά μή χάνν) τήν τάξιν κατά τήν ό
ποιαν πρέπει νά έκθίστι τήν προκειμένην ΰπόθεσιν. Αύτή ή 
μέθοϊο; χρησιμότατη εί; τήν διδασκαλίαν τής ϊςορίας, τής 
ηθικολογίας κλ. βοηθαται καί άπό τήν ερωτηματικήν, διά 
τή; όποιας βεβαιόνεται, δτι οί μαθηταί ένόησαν τήν δινίγνι-



mv τοΰ διδασκάλου· βεβαιοϋται δέ ό διδάσκαλο; — ερί τούτου 
όχι μόνον έρωτών άπλώ; τοΰ; μαθητά;, άλλά καί διορίζων 
αύτοΰ; νά έκθέτωσι προρορικώς, ή καί νά γράφωσι περίλη- 
ψιν τών δσων ήκροάσθησαν,

ίϊ  δε εΰρητική μέθοδο; είναι κατάλληλος νά γυμνάζη 
τοΰ; παϊδα; εϊ; τό νά εΰρίσκωσιν άφ’ εαυτών διά τι,; σκέ- 
ψεως καί διά τινων μικρών τοΰ διδασκάλου ερωτήσεων οδη
γητικών τά; ιδιότητα; τοϋ προκειμένου, τά; αναλογία; 
μεταξύ δύο αντικειμένων, καί τά; συνεπεία; έκ τών λεγο
μένων. Ουτω π.χ. προκειμένων δ jo σχημάτων γεωμετρικών 
νά εύρη τά ; ιδιότητα; έκαστου καί τήν μεταξύ αύτών α
ναλογίαν- προκειμένου έν ο; κανόνο; τη; γραμματική;, νά 
φέρνι τά εί; αύτδ άρμόζοντα παραδείγματα' διδόμενων παρα
δειγμάτων νά συμπεράννι τόν έξ αύτών συναγόμενον κανό
να κτλ. Αύτή ή μέθοδο; χρησιμεύει έξαιρέτως εί; δίδασκα·· 
λίαν τή; γραμματική;, τή; αριθμητική;, τή; γεωμετρία;, 
τή; θρησκεία; κλ. εχει συγγένειαν πολλήν μέ τήν ερωτημα
τικήν μέθοδον καί μεταχειρίζεται πολύ τήν αναλυτικήν καί 
συνθετικήν. Είναι δε χρησιμωτάτη καί μέ αναμφίβολον 
εύστο^ίαν έμπορεϊ τ ι; νά τήν μεταχειρισθή εί; παιδία, 
τά όποια εχουν ήδη αποκτημένα; τινά; γνώσει;, ή δέν είναι 
άκόμη αρκετά προχωρημένα, ώςε νά δύνανται εί; πάντα νά 
άκροάζωνται μετά τή; άπαιτουμένη; προσοχή; εί; τήν 
ακροαματικήν διδασκαλίαν, ό ,τι ό μαθητή; διδάσκεται μέ 
ταύτην τήν μέθοδον, έντυπόνεται βαθέω; καί εύκρινώ; εί; 
τόν νοϋν του· άλλ’ ό μεταχειριζόμενο; αύτήν διδάσκαλος 
πρέπει νά εχη ύπ’ δψιν τάς διανοητικά; δυνάμεις τών μα
θητών του· ν’ άκολουθή εν σ/έδιον διδασκαλίας καλώ; συν- 
αρμολογούμενον, νά μήν άπομακρύνηται ποτέ άπ’ αύτά, καί 
νά περιυ,ένη* μέ υπομονήν τά ; αποκρίσεις τών μαθητών.

(ά/,ολουθεΐ'.)

*

ΔΗΜ02ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΧΣΙΣ,

^ «τά ςα σ ις  της δημοτικης έκπαιδευσεως 

εϊς το τέλος του 1 838*

Eivat άνκντίρρητον δτι ή βάσις τοϋ φωτισμού και τή; 
προόδου παντό; έθνους είναι ή ς-οιχειώδης ft προκαταρκτι
κή έκπαίδευσις, ήτι; είναι- ή πρω τιά  καί αναγκαιότατη 
εις δλα; τά; τάζεις τής κοινωνία; παιδεία, όθεν δσον 
αύτή είναι διαδεδομένη είς περισσοτέρους, καί δσω τελειό- 
τερον καί καταλληλότερον διωργανισμέννι, τόσω περισσότε
ρον εύρίσκεται καί ό λαό; έχων τά αναγκαιότερα πρός άνά- 
πτυξιν των δυνάμεων του ς-οιχεΐα, καί τά πρό; τήν εύτυχε- 
ς·έραν διαβίωσίν του μέσα.

Εί; τήν Ελλάδα ήρχισε κυρίως νά τακτοπΟιήται ή ςΌ·.- 
χειώδης έκπαίδευσις κατά τό 1 8 2 9  καί ελαβεν ικανήν ά- 
νάπτυξιν πρόοδεύουσα εω; τής έποχής τών πολιτικών ανω
μαλιών, δτε καί αύτή παρελύθη. Καΐα δέ τό 1834»  εξεδά- 
θη ό περί δημοτικών σχολείων νόμο; τής 6/18  Φεβρ. 1 8 3 4  
κανονίζων τά τής προκαταρκτικής έκπαιδεύσεως μαθήμα
τα, τήν ικανότητα τών διδασκόντων, τήν διεύθυνσιν καί 
τήν έποπτείαν τών σχολείων, καί τήν σύστασιν ίδιου κα
ταλύματος, τοϋ διδασκαλείου, εί; τό οποίον εμελλον να 
μορφόνωνται διδάσκαλοι αύιοϋ τοϋ είδους* ενεινε δέ φρον- 
τίς συγχρόνως νά συναθροισθώσι τά υπάρχοντα διεσκορ- 
πισμένα, ούτω; είπειν, ςοιγ&ΐα, διά νά γένγι έ'ναρξι; πάλιν
τακτικής ^οινειώίου; έ^ταιδευσεως’ καί επειδή υπήρξε
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μεταφρασθέν καί εισαχθέν από το Γαλ/.ικον εν συςΎ,ν. :£ 
τής άλληλοδιδακτ ική ς μεθόδου, καί ολίγα τινά βι
βλία εΐχον έκδοθή, ηρχησαν τά σχολεία τής αλλη
λοδιδακτικής μεθόδου έπί τής όποιας έγίνοντο καί τινε; 
απόπειρα1, μεταρρυθμίσεως χωρίς καρπόν , και ή δι
δασκαλία έπεριωρίζετο κυρίως εί; μόνην τήν άνάγνωσιν, 
τήν γραφήν καί τήν αριθμητικήν. Κατά τό 1S36 ύπεβλη- 
θησαν εις τήν Β. έγκρισιν διάφοροι κανονισμοί πρός 
άνάπτυξιν διαφόρων άρθρων τοϋ νόμου τής 6/18 Φε- 
βοουαρίου 1834, καί πρό; τελειοποίησιν τού διδασκαλείου, 
έν οί; ένεκρίθη νά έκδοθνί μία σειρά βιβλίων περιεχοντων 
τά παραδοτέα μαθνίματα είς τά δημοτικά σχολεία πρός 
χρήσιν τών μαθητών, καί άλλη σειρά πρός χρήσιν τών 
δημοδιδασκάλων εΐσηχΟησαν δε τακτικώς καί τά μα
θήματα τή; ιερά; ιστορίας, τής κατηχησεως καί τής 
γραμμικής ιχνογραφίας. Εις το τέλος αύτοϋ τοϋ έτους 
(1836) ύπήρνον σχολεία τακτικά έν ένεογεία 113-  καί 
εως- 250 τών γραμματοδιδασκάλων· είς αύτά δ ’ έφοίτων 
μαθηταί εως 18,340, έξ ών 10,770, ησαν μαθηταί τών 
τακτικών σχολείων. Κατά τό τέλος τοϋ 1837 , ό αριθμός 
τών σχολείων τών τακτικών ηύξηνθη προστεθέντων έτι 38, 
καί ό τών μαθητών μέ 4 ,226 , ώς-ε τακτικά σχολεία ησαν Ι5ΐ ,  
καί οί εΐ; αύτά φοιιώντες 14,996· εΐ; τούτους δέ προσθε- 
τόμενοι καί οί τών κοινών γραμμάτων συνεποσοϋντο εις 
23,446·. Κατά δέ τό διάστημα τοϋ ΐ8 3 8 , έσυς-η'θησαν 
καί έμβήκαν εις ενέργειαν 34  σχολεία εχοντα 1,999 μα- 
δϊίτάί, ώς-s κατά τό τέλο; αύτοϋ τά μέν τακτικά σχολεία 
τά έν ένεργεία άνέβαινον εις ΐ85,  ό δέ αριθμός τών εις 
αύτά οοιτώντων ?ϊς l6 ,995,ei; αύτου; δε προσθετόμενοι καί

β

οί τών κοινών γραμμάτων μαθηταί συμποσοΰσι τόν αριθμόν 
περί τάς 27 χιλ:. έκ δέ τών 185 σχολείων ιδιοσυντήρητα 
είναι 21 δημοσυντ/ίρητα δέ 77 , (συντηρούμενα έκ τοϋ Εκκλη- 
σιαςΊκοΰ ταμείου μόνου 67, καί 6 έκ τοϋ ταμείου τοϋ έν Τη- 
νω ιερού ναού τή; Εΰαγγελίςρια;), καί ΐ4  συντηρούνται 
υπό τών δη'μων καί τής Κυβερνη’σεως. Τά παραδιδόμενα 
μαθήματα εις ό'λα τά τακτικά δημοτικά σχολεία ανε
ξαιρέτως είναι άνάγνωσι;, γραφή, αριθμητική, ίερά ίς-ορία 
καί κατηχησις· εις δέ τά τών Πρωτευουσών τών έπαρχιών, 
καί είς τά περισσότερα τών τή ; β'. τάξεως δη'μων διδά
σκονται οί φοιτώντε; καί γραμμικήν ιχνογραφίαν ίλληνι- 
κην ίς-ορίαν καί γραμματικήν, γεωγραφίαν καί έκθεσιν 
ιδεών, ε’ί; τινα δέ καί μουσικήν μετά της γυμναστικής, 
καθώς καί μίαν τάξιν έλληνικών μαθημάτων, ό'που οί 
μαθηταί δέν έχουν τούς τρόπου; νά μεταβώσιν εί; άλλον 
δήιιον έχοντα Ελληνικόν σχολεΐον. Ε ί;δέτά  τών κορασίων 
σχολεία διδάσκονται καί χειροτεχνήματα’ εϊς δύο δέ ν< 
τρία έξ αύτών καί την Γαλλικήν γλώσσαν’ εΐναι δέ όλα 
τά σχολεία αύτά ΐ7 , όλιγώτατα μέν ώ; πρός τήν έκπαί- 
δευσιν, τοϋ γυναικείου φύλου, άλλ’ ικανά ώς πρό; Τήν πα
ρούσαν σπάνιν τών διδασκαλισσών.

Είς ό'λα σχεδόν τά δημοτικά σχολεία υπάρχει τό ομοιό
μορφον τής διδασκαλίας κατά τάς έγκεκριμένα; διά Β. Δ. 
μεθόδο υς καί εις βιβλία παρομοίως έγκεκριμένα. Τά μέν 
τών μαθημάτων παραδίδονται διά τής αλληλοδιδακτική; 
μεθόδου, τά δέ διά τή; συνδιδακτική;. Τά τή; άναγνώ- 
σεως, τή; γραφή; καί αριθμητικής διδάσκονται διά τή; 
αλληλοδιδακτικής, τά δέ λοιπά διά τής συνδιδακτική;, 
δπου απαιτείται ή ιδιαιτέρα τοϋ διδασκάλου προσοχή πρό;



κνάπτυξιν των διάνοητικών δυνάμεων τοΰ μαθητου. Είναι 
δέ χρησιμότατη κατά τό παρόν ή αλληλοδιδακτική είς 
τήν Ελλάδα, καί διά τήν σπάνιν τών δημοδιδασκάλων 
καί διά τήν πτωχείαν των δήμων· διότι, ένώ διά τής συν- 
διδακτικής εις διδάσκαλος δέν δΰναται νά διδάξη περισ
σοτέρους τών 50 μαθητών, διά τής αλληλοδιδακτικής εξ
οικονομεί ΐσην καί οποίαν διδασκαλίαν 300  καί Ιτι πε
ρισσοτέρων, δταν εχ·/ι τά προς τοϋτο κατάλληλα μέσα. Αί 
δέ πρόοδοι τών μαθητών καταφαίνονται είς τάς εξαμηνιαίας 
εξετάσεις γινομένας τακτικής κατά τόν Μάρτιον καί Αύ- 
γους-ον υπό τών έπί τούτου διοριζομένων εξεταστικών έ- 
πιτροπών μεταξύ τών πολιτών. Οί μαθηταί διακρίνονταί 
μέ τάς ενόχους αποκρίσεις των εϊς όλα τά μαθη'ματα, 
εύδοκιμοϋσι δέ έξαιρέτως καί είς τήν καλλιγραφίαν, γραμ
μικήν ιχνογραφίαν καί σκιαγραφίαν. Διάφορα έκ διαφόρων 
σχολείων υποδείγματα δεκαετών παίδων μαρτυροϋν τήν 
προγονικήν είς τά; πλαστικά; τέχνας έπιδεξιότητα τοϋ 
λαοϋ τής έλλάδο;.

Η Ελληνική νεολαία διά τήν έμφυτον αγχίνοιαν καί φι- 
λομάθειαν αΰτής, ήθελε κάμει μεγαλητέρας καί ταχυτέρας 
προόδου;, άν ή κατάστασις ιών σχολείων ώς πρός τό υλι
κόν ήτο καλλητέρα, καί άν αί δημοτικαί άρχαί έφρόντιζον 
έν γένει νά έκτελώσιν ακριβώς τά περί δημοδιδασκαλίας 
διατεταγμένα. Μεταξύ τών τακτικών δημοτικών σχολείων 
μόλι; 50 έμποροΰν νά λογισθώσιν εχον-.α πλήρες κινητόν 
καί ακίνητον Ολικόν τά δέ λοιπά είναι κατά τό μάλλον καί 
ηττον ελλιπή, καί τινα δέ διόλου ακατάλληλα καί ά'χρη- 
ς ν  άλλ’ έλπίζομεν οτι ά'ρ’ ενός μέρους ή ευπορία τών 
δνίμων αύξανομένη, άφ’ ετέρου δέ καί τινα μέτρα κατάλ

ληλα 3έλουν διορθώσει καί ταϋτα και ά'λλα είς τους ς-ερου- 
μένους είσέτι δήμους σχολείων, 3’έλει ανεγείρει, καί τοιου
τοτρόπως πρός τοϊς άλλοις 3’έλει ολιγοστεύσει καί τών 
γραμματοδιδασκάλων ό αριθμός, οϊτινες, άν καί διόλου α
νωφελείς είς τήν ανατροφήν τής νεολαίας, παραβλέπονται 
έξ ανάγκης καί διά τήν τών δημοδιδασκάλων σπανιότη- 
τα καί διά τήν απορίαν τών δήμων εϊς τό ν’ άναγείρωσι τα
κτικά σχολεία.

Υπολογίζοντες είς 27 χιλ. τον αριθμόν τών φοιτών- 
των είς τά τακτικά δημοτικά σχολεία καί είς τά τών 
γδαμματοδιδατκάλων, εΰρίσκομεν ότι άναλογοΰσι 33 μα- 
θηταί τής ς-οι/ειώδους έκπαιδεύσεως εις τους χιλίους, 
υποτιθεμένων τών κατοίκων τοϋ βασιλείου τής Ελλάδος 
είς 800 γ ιλ. Αν δέ στοχασθώμεν τοΰς μαΟητευομενους κατα 
τά φυσικά τμήματα καί κατά τά; επαρχίας τοϋ βασιλείου, 
εΰρίσκομεν ότι ώς πρό; τό πλήθο; τών κατοίκων είναι 
πλειότερον διαδεδομένη ή ςΌΐχειώδης έκπαίδευσι; εις τας 
νήσους καί όλιγώτερον εϊς τήν Στερεάν Ελλάδα. Είς όέ 
τήν Πελοπόννησον φαίνονται τήν ση'μερον, ότι είναι τά 
περισσότερα δημοτικά σχολεία· άλλ όμως άν ς-οχ««0ώμεν 
αύτά ώς πρός τόν πληθυσμόν αΰτής ( υποτιθεμένων τών 
κατοίκων αΰτής είς 400 χιλ.) εΰρίσκομεν ότι ολίγον τ ι  
ΰπέρ τό τρίτον τοΰ όλου άριθμοϋ τών φοιτωντων εις τά 
σ/ολεΐα ανήκει είς τήν Πελοπόννησον’ διότι ολόκληροι 
έπαρ/ίαι έχουν £ν ή δύο σχολεία τακτικα" έπειτα εις μο- 
νας τάς μεγαλοπόλεις φοίτα ικανός αριθμός παίδων. Είναι 
άξιοσημείωτον δέ ότι είς δύο επαρχίας ορεινά; καί πτωχάς 
τής Πελοπόννησου ( τής Κυνουρίας καί Γορτυνίας) είναι 
συστημένα περισσότερα τακτικά σχολεία· διότι οι κατοι



κοι έξ άρχή; ήναγκάζοντο προς πορισμόν τών αναγκαίων 
νά ζενιτεύωνται- έκ τούτου δε καί νά συστήσωσι πρό χρόνων 
είς τινας χωμοπόλει; Ελληνικά σχολεία, ώς-e έκ τούτων 
ευρίσκει τ ι; διαδοθεϊσαν περισσοτέραν φιλομάθειαν εί; τοΰ; 
κατοίκου;.

Καί τό διδασκαλεϊον, έχον τον μόνον σκοπόν τοΰ νά 
μΟρφώνη δημοδιδασκάλου;, άνεπτύχθη καί έτελειοποιήθη 
βαθμηδόν, ώς·ε νά παραδίδωνται σχεδόν ό'λα τά μαθή
ματα, όσα απαιτεί ό νόμο; νά γνωρίζωσιν οί δημοδιδά
σκαλοι. Η Κυβέρνησι; διατηρεί εί; αύτό 40 υποτρόφου;, 
καί δέν αποκλείει άπ’ αύτό καί άλλου; μαθητά;, όσοι 
ϋχούν του; τρόπου; νά διατρέρωνται έξ ιδίων τω ν ώστε οί 
κατ’ ετος εί; αύτό διδασκόμενοι συμποσοΰνται εί; 80 -100  
μαθητά;, έκ τών οποίων δύνανται νά έξέλθωσιν ώ; δημο
διδάσκαλοι 3 5-40 κατά τά; δύο εξαμηνιαία; εξετάσει;, 
τά ; γινόμενα; κατ’ ετος· ό'λοι οί μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 
1 838, λαβόντε; δίπλωμα δημοδιδασκάλου είναι 2 10  
περίπου, ηγουν μόλι; τό ή μι συ τοΰ άριθμοΰ τών υπαρχόν
των δη'μων

Παρόμοιον μέ τό διδασκαλεϊον είναι ώ; πρό; τήν έκ- 
παίδευσιν τοϋ γυναικείου φύλου, τό κατάς-ημα τό διατη- 
ρούμενον ύπό τη; Φιλεκπαιδευτικής έταιρεία;· αΰτη, ώς 
είναι γνως·όν, έχουσα κύριον σκοπόν τό νά βοηθή εί; τήν 
διάδοσιν τη; ς·οιχειώδου; έκπαιδεύσεως μεταξύ τοϋ λαοΰ, 
άνεδέχθη πρό; τοΐς άλλοι; καί έ’ργον έπωφελέςατον καί 
άναγκαιότατον τό νά μόρφωση ίδίω; διδασκαλίσσα; πρό; 
έκπαίδευσιν τών κορασίων τών κατά τά ; έπαρχίας. Πρό; 
τοΰτο διατρέφει καί εκπαιδεύει ίδίαι; δαπάναι; δέκα υπο
τρόφου; καί μετ’ αύτών εκπαιδεύονται καί άλλα πάμπολα

/

διαφόρων πολιτών κοράσια, ί ί  ούστασι; τής Φιλεκπαι
δευτική; έταιρΐίας 9̂ Ρεί· ~'·\,:ΓιΊ εί; τό Ελληνικόν έθνος, ή δέ 
σύστασι; αύτοΰ τοϋ σχολείου τιμα τήν εταιρείαν, δτι Ιλαβεν 
ιδιαιτέραν φροντίδα περί τή; άνατρςφή; τοϋ γυναικείου 
φύλου. Καί άλλοτε 5έλομεν λάβει αφορμήν νά έπανέλθω- 
μεν εϊ; τά περί τοϋ σχολείου τούτου· κατά τό παρόν άρ- 
κούμεθα νά εϊπωμεν εί; τήν γενικήν ταύτην εποψιν περί τή; 
ς-οιχειώδου; έκπαιδεύσεως, ό'τι αί προσπάθειαι τή; Κυβερ- 
νήσεω; άρ’ ένό; μέρου; καί τή; Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας 
άφ ετέρου όμοΰ μέ τήν προθυμίαν τών δη'μων, θέλουν συν
τείνει τά μέγιςα εί; τήν έξάπλωσιν καί τελειοποίησιν τής 
δημοτική; έκπαιδεύσεω;, ή'τι; είναι τό πρώτον ς-οιχεϊον τή; 
προόδου καί τή; ευτυχίας παντό; εθνου;. \

Εί; τά προηγούμενα άναφέραμεν περί τών δημοσίων έξετά - 
σεων διαφόρων σχολείων- άλλά καί εί; τό παρόν έκρίναμεν κα
λόν νά καταχωρήσωμέν εν μέρο; τοϋ λόγου τοΰ έκφωνηθέντο; 
εΐ; τά ; δημοσίου; εξετάσει; τής Αμαλιουπόλεω; (Ν. Μιντζέ- 
λα;) Οπό τοΰ δημοδιδασκάλου β '. τάξεως κ. Κ. Χρις-ο- 
δούλου, λυ-ούμενοι ό'τι δέν μα; συγχωρεϊ ή εκτασί; του 
νά τόν καταχωρήσωμεν ολόκληρον. Αί εξετάσεις άρχησασαι 
τήν 14  Μαίου διη'ρκεσαν δύο ημέρας, γενόμεναι έπί παρου
σία ό'λων τών έκε~ υπαλλήλων τή; Κυβερνήσεω;, τών δη
μοτικών άρχών καί πλήδου; διατών. Οί δέ μαθηταί έξετά- 
σθησαν εΐ; τά μαθήματα τή; άναγνώσεω;, γραφή;, αριθμη
τική;, γραμματική;, γραμμική; ιχνογραφία;, Ιερα; ίς-ορία;, 
κατηχήσεω;, γεωγραφία;, καί Ελληνικής ίς-ορία;’ καί 23 έξ 
αύτών ήρίς-ευσαν ώς άποκριθέντε; όίρΐ'Γ» εί; τά περισσότερα
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τών ανωτέρω μαθημάτων. Μεταξύ τών άριστευσάντων wav 
καί 2 κοράσια άποκριθέντα επίσης καλώς μέ τά άρρενα είς 
τα διάφορα μαθήματα.

Λόγος εκφωνηθείς κατα' τάς δημοσίους 
εξετάσεις τοΰ σχολείου Άμαλιουπό- 

λεως, uVo του δημοδιδάσκαλου κ. 
Κ . Χριςοδουλου.

Αν λοιπόν, Κύριοι, είναι φυσικόν εις πάντα άνθρωπον τό 
νά χαίρηται διά τάς καλάς πράξεις, πόσω μάλλον πρέ
πει νά χαίρηται διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων, ή'τις 
κάλλις-ον ούσά καθ’ έαυτη’ν, εϊναι και ή ρίζα καί τό θεμέλιον 
δλων τών καλών; Κάλλιστον βέβαια και γλυκύτατον θέα
μα είναι τό νά βλέπν) τις τό λογικόν τοϋτο πλάσμα τοϋ 
Θεοϋ, τό πλέον έντιμον, άφ όλα τά ορατά κτίσματα. καί 
τό πλασμένΰν κατ εικόνα καί όμοίωσιν τοΰ δημιουργού του, 
νά βλέπνι, λέγω, τό τοιοΰτον πλάσμα έξ άρχής ν’ άνατρέ- 
φηται καί νά διδάσκηται λογικώς, νά συνειθίζηται είς 
τήν αγάπην και πράξιν τών καλών έργων, νά φωτίζηται 
μέ τήν αλήθειαν, νά προφυλάττηται άπό τήν κακίαν, ά
πό τάς άπατας της άμαθείας, και τοιουτοτρόπως ν’ αύξά- 
ν/ι καί νά ΰψόνεται εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν του 
τελειότητα . . . Τοϋτο τό μέγα καλόν, τό όποιον αύτήή 
ανθρώπινη λογικότης συσταίνει είς πάντα άνθρωπον, είς 
ήμάς τούς χριςιανούς καί προ^άτηται ρητώς « Οί πατέ
ρες Λέγει, εκτρέφετε τά τέχνα ήμών εν παιδεία χαΐ

νουθεσία χνρίου. » Οπου ό θειος Παύλος έν ώ αναφέρει 
τό οΰσίωδές-ερον πάντων, τόν άνώτατον σκοπόν , τήν 
παιδείαν καί νουθεσίαν κυρίου, τάς θείας διδασκα- 
λείας, άφίνει νά έννοήται ώς όμολογούμενον και την 
άλλην άνδρωπίνην έκπαίδευσιν, όποια αρμόζει γενικώς είς 
εκατόν άνθρωπον επειδή χωρίς της δευτερας είναι αδύνα
τον νά κατανοήσωμεν τήν πρώτην κατα τον μεγαν Βα
σίλειον,

Ούδ-ίς λοιπόν αίσδητικό; τών καλών δΰναται ν’ άρνηθνί 
τό καλόν της έκπαιδεύσεως, καί άν δέν ητο τίποτε άλλο, 
ειμή μόρφωσις λογική λογικού πλάσματος, καλλιεργεια πρ&- 
πουσα είς τάς ψυχικάς δυνάμεις του, χωρ τ ή ς  οποίας λ- 
θελε φαίνεσθαι ώς φυτόν, εύγενες μεν και μεγαλοπρεπές, 
διά τά φυσικά του χαρίσματα, αγενές όμως καί ταπεινόν 
διά τήν άγεώργητόν του άνάπτυξιν. Αλλα τωρα ή τοιαυ- 
τη έκπαίδευσις κάλλιστον οΰσα καθ’ έαυτήν, είναι δέ καί 
ρίζα καί θεμέλιον όλων τών καλών. Τά παιδία ταϋτα μέλ
λουν νά κατας·αθώσι, τά μέν πατερες, τα δε μητέρες, όλα δε 
πολΐται καί πολίτιδες, υπεύθυνοι εϊς θείους και ανθρωπίνους 
νόμους, υπεύθυνοι καί εις αυτήν τήν κοινήν τών συζιόντων 
κρίσιν. Αφού έξέλθωσιν άπό τήν εξουσίαν καί πρόνοιαν 
τών γονέων, δέν μένει πλέον εις αύτά, ει’μή ή χρήσις τών 
ψυχικών καί σωματικών των δυνάμεων, ή οικονομία τοϋ 
παρόντος καί ή πρόβλεψις τοϋ μέλλοντος. Ευτυχής βέβαια 
εκείνη ή οικογένεια, καί ευδαίμων, ή όποία μέ όποιονδήπο- 
τε τίμιον επάγγελμα βίου, καί τρόπον νόμιμον καί άμεμ
πτον, εύχαρις-οϋσα τάς παρούσας χρείας της, καί προλαμ- 
βάνουσα τάς μελλούσας, ζή μέ αγάπην μέ σύμπνοιαν, μέ ει
ρήνην μέ άφοβίαν έκ μέρους τών ανθρωπίνων νόμων,



μέ άγαθάς τή; παρά θεού βοηθεία; ελπίδας, καί μέ γλυ- 
κυτάτην έννοιαν τη; μελλούση; άτελευτήτου μακαοιότη. 
το;, τ ί ;  όποια; ή έλπίς έμπνέεται φυσικά εΐ; την ψυχήν 
από την συνείδησιν τών καλών πράξεων, καί τήν όποίαν 
ή θεία δικαιοσύνη και άγαθότ;;; βίβαίω; υπόσχονται. Αλλά 
ταΰτα της εύδαίμονο; οΐκογενείας τά συςατικά πόθεν 
δύνανται νά συνέλθωσίν, ό'ταν τά τέκνα τά μέλλοντα νά 
γίνωσι πατέρες καί μητέρες δέν λάβωσι τήν πρέπουσαν 
έκπαίδευσιν, όταν δεν διδαχθώσι τά χρέη τοϋ πατρδς καί 
τή; μητρός, τά χρέη τοΰ πολίτου, τά χρέη τοϋ χ ρ ίΓ - ια -  

νοϋ; Οταν δεν γυμνασθώσιν έν καιρώ εί; κάνεν τίμιου επάγ
γελμα βιου, πώς θέλουν ς·αΟή πολιται καί πολίτιδε; απείρα
χτοι καί ωφέλιμοι εΐ; τήν πατρίδα καί εί; τό Εθνος των; ό'ταν 
μεινωσι διόλου αμαθή, ς·ερημένα κοινωφελούς επαγγέλματος, 
συνειθισμενα είς ελαττώματα καί δεδουλωμένα είς έξεις 
κακα;, πώς θέλουν απολαμβάνει τήν έλευθέραν εκείνην 
«φοβίαν, τήν όποίαν εμπνέει είς τήν καρδίαν ή υποταγή είς 
του; νομού;; Ποσαι οίκογένειαι δυς·υχοϋν διά τήν ζ·έρησιν 
ταύτης τή; έκπαιδεύσεως; Είς πόσα; οΐ/.ογενείας δέν έχρησί- 
μευσαν πρό; ευδαιμονίαν τά πλούτη, ό'Οεν κα! άν έμβήκαν 
διά τήν ς-έρησιν τής έκπαιδεύσεως ταύτης; Πόσοι διά τήν 
ς·ερησιν της έκπαιδεύσεως ταύτης εκτραχηλίζονται είς πα
ρανόμι/;, καί πίπτουσιν εί; τήν δικαίαν οργήν καί τιμω
ρίαν τών νόμων! Εν ένί λόγω ή εϋς-οχία τοϋ ανθρώπου, ή ευ
τυχία καί ή δόξα έκάτίς πόλεως, ή ευτυχία καί ή δόξα καί 
ή δύναμι; έκάς-ου έθνους, άπό τήν έκπαίδευσιν τών μικρών 
τούτων πολιτών κρέμαται. αΰτη είναι ή ρίζα καί τό θεμέ
λιον ό'λων τών καλών, καί ή ς-ερνίσι; αυτή; όλων τών κακών.

Noel, φίλτατοι ομογενείς! τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων μας

πρέπει νά έ'χωμεν ώ; έν άπό τά πλέον σπουδαία αντικεί
μενα τής έπιμελείας μας· τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων μας 
πρέπει νά περιθάλπωμεν καί νά ς-ερεόνωμεν ώς ρίζαν καί 
θεμέλιον όλων τών καλών Δέν ειμεθα πλέον εί; τήν δουλεί
αν τής άμαθείας και ανομίας, νέα ΰπαρξις μας έδόθη άπό 
τόν αιώνιον καί Παντοκράτορα Κύριον τών εθνών πα.όειας 
καί ευνομίας άπόλαυσι; πρόκειται εί; πάντα; χωρίς κάμμιαν 
έξαίρεσιν. Οί δρόμοι της έθνικής μα; δόζης καί ευτυχίας 
ήνοίχθησαν καί καθ’ ήμέραν έξομαλίζονται άπο τας χεΐρας 
τής άξίας καί φρονήσεως.

Πατέρες! τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων σα; έπιμελεΐοΟε 
ένόνοντε; ρέ τήν δημόσιον διδασκαλίαν τά καλα σα; πα
ραδείγματα διά νά μορφώσν,τε εΐ; τήν κοινήν πατρίδα πο- 
λίτα; καλούς. Τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων σα;, λέγω κατ 
έπανάληψιν, ’επιμελεΐσΟε, έπειδή τά μεν αλλα κτήματα οέν 
μένουν βέβαια καί ς·αθερά είς εκείνον, δ;τις τα εχει, άλλα 
μετ'αβαλλονται καθώς τό παιγνίδιον τών κύβων έδω καί 
έκεΐ- μόνη δε άφ’ ό'λα τά κτήματα ή αρετή είναι τό αναφαί
ρετων καί ς-αθερώτατον, έπειδή παραμένει εις τόν έχονια 
καί έν ό'σω ζή καί μετά θάνατο/. Καλώς δέ περί τούτου ει- 
πεν ό σοφό; Σόλων πρός τοΰ; εύπορου;.

Ά λλ ' η μ ιΤ ; α ΰ το ίί οΰ ί ι ιχ μ ε ιψ ό μ - ε θ χ
Tijs ί ρ ι τ ΐ , ς  τόν πλούτον ε π ίΐ ί^  τό μ ϊ ν  e/χπίίον α ίίί-
χ/ϊΥϊ/Λατα, 5 ά νθ^ ύπω ν άλλος τε  άλλο* ϊχ δ ί

Δηλαδή· Πν.εΐ; δέν θέλομεν αλλάξει τή; άρετή; τόν 
πλούτον μ’ αύτά τά πλούτη- έπειδή ό μέν πλούτος τής 
άρετής είναι ς·αθερός καί παντοτεινος' τά δέ χρήματα 
άλλο τε μέν τά έχει άλλος, καί άλλο τε άλλος.

ΣεΤς δέ ώ παίδε; μου! έπψελεϊσθε τώρα είς -.ήν νεα*άν



οας ηλικίαν νά προκο'ψητε διά νά γίνητε άξιοι πολΐται 
της πατρώος σας· απ’ έσας κρέμαται ή δόξα τής πατρώος, 
ή δόξα, ή ευτυχία και ή δύναμις τοΰ έθνους σας. τότε θέλε
τε άγαπασθαι άπό τοΰς συγγενείς σας καί φίλους· τοτε ή 
πατρίς θέλει σας έχει ώς παράδειγμα Tfjf αρετής καί 
φρον/ισεως, και δέν θέλει λείπει πάντοτε νά σας μεταχειρί
ζεται ώς όργανα και μέσα είς τοΰς δημοσίους άγώνας της 
καί νά σάς βραβεύη τιμώσα τάς άρετάς σας μέ τά 
δημόσια επαγγέλματα- τότε οί λοιπό! τής πατρώο; 
σας άνθρωποι θέλουν σάς φέρει ώς παράδειγμα αρετής 
εις τά τέκνα των. Αύτά όλα άς σας παρακινήσουν αγα
πητοί μου μαθηταί! νά προτιμήστε τήν αρετήν και παι
δείαν, τήν ευσέβειαν καί έπιμέλειαν, καί οΰτω νά άξιωθήτε 
να απολαύσητε τιμήν και ύπόληψιν είς τήν παρούσαν ζωήν 
καί δοζαν αιώνιον εις τήν μέλλουσαν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χαριν τών διδασκάλων καί τών γονέων. 

Αποτελέσματα του μουσικού ήχου εις 

τινα ζώα.

Το όργανον της άκοής εις τόν άνθρωπον καί εις τά πλειό- 
τερα τών λοιπών μας·οφόρων ζώων σύγκειται άπό τρία 
μέρη· ά. τό εξωτερικόν, τό όποιον κοινώς όνομάζομεν αύ- 
τίον ΐ| κόγχην τοΰ αύτίου μέ τήν οπήν όυοΰ· β'. τό

*

ν '

μεσαίον μέρος τό όνομαζόμέναν τύμπανον, διά τήν οποίαν 
έχει αναλογίαν μέ τό είδος τοΰ τυμπανιςΊκοΰ οργάνου* καί 
γ'. τό εσωτερικού, συγκείμενον άπό διαφόρους κοιλότητας, 
αί όποιαι μέ κοινόν δνομα λέγονται λαβύρινθος, ft κόγ
χη σχηματιζομένη άπό τό δέρμα, ένα ινώδη χόνδρον, 
δέματα καί μύας, χρησιμεύει εις συναγωγήν τών ηχη
τικών, οΰτως εΐπεΐν, ακτινών, αι οποΤαι δια τής οπής
προσβάλλουσιν είς τόν έμπροσθινόν ύμένα τοΰ τυμπάνου. Εις 
τούτου δέ τό κουτίον, άποπερατούμενον είς τόν λεγόμενον 
τοΰ Εύς-αθίου σί'ρωνα, όςτις και ούτος φθάνει έως άνωθεν 
τοΰ φάρυγγος άνοιγόμενος, είναι τέσσαρα κοκκαλάκια συ
νεχόμενα συνάλληλα, καί έκ τοΰ σχήματός των ονομαζό
μενα, σφύρα, άκμων, φακοειδές και άναβολεύς. Τούτου ή 
βάσις συναρταται μέ τόν ύμενα τον κλείοντα τήν εις την 
πλευράν τοΰ κουτίου άνοιγομένην είς τόν πρόδομον τοΰ
λαβυρίνθου ωοειδή θυρίδα. 0  δε λαβύρινθος έχει τον πρό
δρομον, τόν κοχλίαν (κοινωνοΰντα μέ τό τυμπανον διά
τής άλλης θυρίδο; τής λεγομένης γογγύλης) καί τοΰς ή- 
μίκυκλικοΰς όχετοΰς, ύπες-ρωμένος ών όλος μέ λεπτότα-
τον υμένα καί γεμάτο; σχεδόν απο έν υγρόν, εις το όποιον 
μέσα εισχωρεί καί έξαπλόνετχι τό άκους-ικόν νεϋρον. Εκ 
τής τοιαύτης κατασκευής τοΰ αύτιου κατανοεΐται ευκόλως, 
ότι οί ηχητικοί κυμαπσμοί, προσβάλλοντες τόν υμένα του 
τυμπάνου, διαπορθμεύονται, διά τοΰ περιεχομένου είς αύ
τό άέρο; καί τών συνεχόμενων τεσσάρων μικρών κοκκαλιδιων, 
εις τόν λαβύρινθον, καί διά τοΰ έν αύτώ ύγροΰ είς τό α 
κουστικόν νεϋρον. Είς τά ζώα τών κατωτέρων κλάσεων 
δέν σύγκειται τό ακουστικόν σκεύασμα άπό τά προειρη
μένα τρία μέρη. Διότι, διά νά έ/.τελεσθή τής άκοής τό



αίσθημα, άπολύτως άναγκαϊον είναι το άκουςικόν νεΰρον 
έςαπλούμενον μέσα είς έν υγρόν' ή δέ περαιτέρω σύνθεσις, 
ή τελειόποίησις και ή τροποποίησι; τοΰ οργάνου, κατα- 
ς-ήνει διάφορον, έντονοτέραν καί έντελεσέραν τών διαφόρων 
ήχων τήν αίσθησιν (*).

Εϊς το αύτιον τοΰ ανθρώπου το σχήμα τοϋ άκουςΊκοϋ 
τυμπάνου είναι στρογγύλον, ώς-ε αί ίνες τοΰ έπ’ αύτοϋ 
ΰμένο; έρχονται κατ’ ακτίνας άπό τό κέντρον είς τήν 
περιφέρειαν, καί δλαι είναι ΐσομη'κει;. ό κ. Ε. Ομη; πα- 
ρετηρησεν, οτι εις το αύτίον τοΰ έλέφαντος, τοϋ οποίου 
το τυμπανον είναι ώοϊΐδες, αυταί αί ίνες είναι avtGoi πα- 
ρόμοιαι μέ τάς ακτίνας τάς έςαγομένα; άπό τήν εστίαν 
μιας έλλειψεως. Ata τόν σχηματισμόν, τόν όποιον εχει 
τό ανθρώπινον αύτίον, γίνεται τοΰτο &αυμχσίως έπιτή- 
δειον είς τήν αϊσθησιν της μουσικής άρμονίας· είς δέ τό 
τοΰ έλέφαντος, αί Ινες αί μακρύτεραι καταστνίνουσιν είς 
αυτόν κατά τήν θεωρίαν τοϋ κ. Ε. δμη, έπαισθητάς καί 
τάς παραμικροτάτας δονήσεις. Λιά νά βεβαιώσωσι διά 
πείρας, γενομέν/ις είς ελέφαντα, τό περίεργον τοΰτο φαινό- 
μενον, μετέφ-οαν εις το ^ηριοτροφεϊον £ν κλαβίριον. Οί

Π  —  Elt π ’- 'Ρ χ ;  έβεΒ χ ιώ θνιβζν  οί ι χ τ ρ ι ΐ  ά τ ι ό ύμ-ή·/ τοϋ τυμπάνου χ χ ί τ ί  
3 π,οωτα xaxxxiiBtx  δ »  ά π ο λεσ 0ώ «ν , 5) πάβοοτιν εχ τ ινο ; χ ρ ρ ω β τ ίχ ς ,  ί  χώροι, 
o is i i v  cu/iSatvtt ε ί ;  τόν ά νθ ρ ω π ο ν , ά ν  /mvov ό 6jn^v ό xJstojv τήν ο’πήν τ<ϊν 
fjsoyyOJijv χαί ό & »χΙο)εΰ( ό xisioiv τήν ώοείίν} θυ,οίύ'α ϋ π ί ρ χ α σ ι  οώοι χα! 
iS i a S : ? ; .  Ά ν  ο' ί ξ ε ι ιχ ν τ ίχ ς  πχΟγ ουτος  χχ ί ό ii.uvjv ό χλείων τόν ίϊόύ,οινΟ ον, 
δς-ε νά ε’χχυθ^ τό ε ί(  αύτ4 π ι ρ ιεχό/tsvov ύ·/,οόν, τότε χω ρα ίνετα ι i  Άιβρω~ 
πας. Π χρομοίω ς  Aiyouv, ο τ ι έ π έ ρ χ ε τ χ ι  ή χώρω τί?, χαί δταν ψ ρ χ χ θ ή , ό εις  τόν 
γ ί ρ υ γ γ χ  ίν ο ϊ/ ό μ ε ν ο ς  εΰς-αθίκνόί οι'ρων, ί ; 4  τού δποίου ε ΐσ ίρ χ ε τ χ ι  r.xi i\ ip -  
γεΤ χ ι ο χ ή ρ  ιίς  τό xuriov τοΰ τυμπάνου.

φθόγγοι οί πλέον ιιψηλοί έφάνηίαν μόλις, δτι έπληξαν τν,ν 
άκοήν τοϋ έλέφαντος· άλλ’ οί χθαμαλοί έξεναντίας έκίνη- 
σαν ζωηρώς τήν προσοχήν του. Είς δέ τήν άκοήν τοϋ με
γάλου λέοντο:, τοΰ έν τώ θηριοτρο^είφ ευρισκομένου, οί 
ό'εϊς φθόγγοι τοΰ κλαβιρίου έκαμαν τό άποτελεσμα 
τοΰτο, τό νά τόν κινήσωσι δηλ. είς μεγάλην εκστασιν. 
Αλλά μόλις ήγγισαν τάς τών χθαμαλών φθόγγων χορδάς, 
καί εύθίις ό λέων έπετάχθη δρθιος μέ ορμήν τά όμμάτιά 
του έσπινθηροβολοΰσαν εβαλλεν ολας του τάς δυνάμεις διά 
νά χόψ'(ΐ τάς άλυσΐΐς του* έκτυπα ρε τήν ουράν του του, 
λαγόνας του, καί έφαίνετο τόσον παρωξυμμένος άπό μίαν 
άκάθεκτον μανίαν, ώστε αί παρευρεθεΐσαι γυναίκες πρός 
θέαν έζηοάνθνισαν άπό τόν φοβον των. Ο λεων εορυχατο 
φριχ.τώς· καί δλα αύτά τά συμπτώματα τής μανίας του 
έπαυσαν, εύθΰς άφ’ ου κατεπαΰθη καί ή μουσίκη. 0  κ. Ε. 
δμης παρετήρησεν άνάλογον όργανισμον εις τα αλόγα, εις 
τά κερασφόρα ζώα, εί; τά έλεφαντοε'.δή, είς τοΰς λαγωοΰς 
καί είς τάς γάτα;.

Κοσμογραφία.

Αιά μόνη; άπλή; παρατηρησεως κατανοοϋμεν, δτι δλα 
τά είς τόν ουρανόν διεσπαρμένα άστρα στρέφονται τριγύρω 
τ ι ς  γής εις μίαν ήμέραν καί μίαν νύκτα, ή'γουν είς διάς-η- 
μα 2 4  ώρών. Τώ δντι βλέπομεν τόν λαμπρότατον άπό δλα, 
τον ήλιον, ν’ άνατέλλνι καθ ήμεοαν άπο έν μέρος, το όποιον 
λέγομεν Ανατολήν, νά διατρέχη δλην τήν εκτασιν τοΰ ού··
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ρανοϋ, καί νά πηγαίν/ι νά βασιλεύ·/) εις το άντικρυνόν μέρος 
τό οποίον λέγεται Δύσις, καί νά επανέρχεται πάλιν τήν ε
παύριον εις τήν Ανατολήν. Τό αύτό παρατηροϋμεν οτι λά
μνουν και δ'λοι οί άλλοι ά^έρες' φαίνονται δτι, εις αύτό τό 
διάς-ημα τοϋ καιροϋ, κινούμενοι περιγράφουν κύκλους τρι
γύρω τ ις  γής, καί ή κοινή αΰτη κίννισις φαίνεται ό'τι γίνε
ται περί έν σημεϊον, τό όποιον διαμένει ακίνητον ώς άςων 
(ς-ροφίδι). Τοϋτο δέ ονομάζεται Πόλος, καί γνωρίζεται άπό 
έ'να άς-έρα, ό όποιος εϊναι πολλά πλησίον τοϋ Πόλου, οθεν 
καί ονομάζεται Π οίιχυς άστήρ.

Από άλλην ομοίως απλήν παρατήρησιν κατανοοϋμεν, ό'τι 
ό Ηλιος καί ή Σελήνη, οί δύο κυρτότεροι άστερες τοΰ Ού 
ρανοϋ, δέν έμμενουσι σταθερώς εϊ; τήν αύτήν 3έσιν ώς πρός 
τοΰς άλλους άστέρας- ό Ηλιος προχωρεί καθ’ ήμέραν ολίγον 
πρός άνατολάς κινούμενος άντιθετως ώς πρός τήν κοινήν 
τοϋ παντός κίνησιν, είς τρόπον ό'τι αύτός δέν δύει οΰτε ά- 
νατέλλει πάντοτε μέ τους αύτους άστέρας. Τά σημεία προ
σέτι τής άνατολής καί τής δύσεως αύτοϋ δέν· είναι πάντοτε 
τά αύτά άλλά πλησιάζουν, ή άπομακρύνονται άπό τόν Πό
λον κατά τά; ώρας τοϋ έτους· αί δέ μεταβολαί αύται τής 
3ΐσεως περιορίζονται εϊς τινα ό'ρια, τά οποία δέν υπερβαίνει 
ποτέ τό λαμπρότατον τοϋτο άστρο ν. ]<>. τούτων τών παρα
τηρήσεων λοιπόν κατήντησαν, φυσικω τω λόγω, νά συμπε- 
ράνωσιν, ό'τι ό Ηλιος έχει μίαν ήμερούσιον κίνησιν κοινήν 
μέ τοΰς εις τόν Ούρανόν λοιπούς άστέρας· παρεκτός δέ ταύ- 
της έχει καί μίαν άλλην κίνησιν ιδίαν, ή'τις γίνεται άντιθε- 
τως μέ τήν πρώτην. ή  Σελήνη, μεταβάλλουσα καί αύτή 
τήν θέσιν τη ; σχετικώς ώς πρό; τά άλλα άτρα καί πρός 
τόν Ηλιον, μάς άποδεικνύει παρομοίως ό'τι έχει καί αύτή 
μίαν ιδίαν κίνησιν. (ακολουθεί)
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