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Ιυτορία.

Συμπληρώ ένταΰθα τό πρώτον κεφάλαιον τής ίερ«ς ιστορίας μέχοι
η ς «υργοίϊοιΐβς, ώς ύπεσχόμην (β . φυλλ. 5 σελ.' 207). Τά πρώτα
•αϋτα μαθήματα τής ίεριΖς ιστορίας είναι τά δυσκολώτατα εις
*°υς μικρούς παΐδας διά τό βάθος των περιεχομένων έν αΰτοΐς θρη°*ευτικών τε καί φιλοσοφικών εννοιών, οΐα είναι ή ιστορία τής δ·/)ρ.ι0υργιας, τι πτώσις τών πρωτοπλάστων, ή πυργοποιία. Έλπίζομεν δί*·ω·» ο .ι αί μεθοδικαί προπαρασκευαί, αί δημοσιευθεΐσαι έν τώ περιοj ■
καθιστώσιν αυτα οσον είναι δυνατόν εΰκολα καί προσιτά
τ/)ν διάνοιαν τών παίδων άν οΰχί τής πρώτης, πάντως τής δευτέ? ι τ ά^»ως τοΰ δημοτικού σχολείου. Θεωρώ δ’ άναγκαΐον πάλιν να
, ’°!Λν^σω τους κκ. δημοδιδασκάλους, δτι τά μαθήματα ταΰτα είναι
δ δ° :υπώ0εΐ?’ ^ι*Υράφουσαι την πορείαν της διδασκαλίας έν γένει' ό
*τκαλος πρέπει νά συμπληροΐ τά έλλείποντα καί νά τροποποιή δέ
ιδίως τό λεκτικόν. Έν τοϊς έπομένοις φυλλαδίοις τοΰ περιοδι^ ^ του^ου θά πραγματευθώ περί τής μεθόδου τής διδασκαλίας τής
?*·. ιστορίας έν γένει, μεθ’ δ θά συνεχίσω τάς υποτυπώσεις τής δι,
έν τή ιστορία τών πατριαρχών, £ως ου ευρώ κατάλληλον
ιριαν να εκδώσω άπασαν την ίεράν ιστορίαν τής τε ΙΙαλαιάς καί
e
^ιΚθήκης κατά τον τρόπον τούτον μεθοδικώς προπαρεσκευα-
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1. Ό Ά δάμ καί ή Ευ* εγέννησ^ν δυο υιού;, πρώτον τόν. Κάϊν, έ
πειτα τόν Ά β ελ . Καί έγένετο ό Ά β ε λ ποιμήν προβάτων, ό δέ Κάϊν
ήν εργαζόμενος την γήν. Μεθ’ ήμέρας προσήνεγκον^οί αδελφοί τ φ Θεω
θυσίαν, ό μέν Κάϊν ήνεγκεν άπό τών καρπών της γής θυσίαν τώ Κυρί<ρ, ό δέ "Αβελ άπό τών πρωτοτόκων τών προβάτων αύτοϋ. Καί είδεν
ό Θεός μετ’ εύαρεστήσεως επί "Αβελ καί έπί τοΐς δώροις αύτοΰ- έπί
δέ Κάϊν καί έπί ταΐς θυσίαις αύτοΰ ού προσέσχε. Καί έλυπήθγ) Κάϊν
λίαν καί συνέπεσε τψ προσώπω αύτοΰ (έγένετο δ-^λ.. ααττιφής). Καί
είπε Κύριος ό Θεός τώ Κάϊν* "Ινα τί περίλυπος έγένου, καί ϊνα τί συν
έπεσε τό πρό_σωπόν σου \ Έ άν ής.,εύσεβής, εισ,αΐ-,τώ Θεω εύάρεστος,
έάν ό'μως μή τις ευσεβής, ή αμαρτία ενεδρεύει πρό τής θύρας. Μή ΰποκύψης όμως αύτη, άλλά γενοΰ κύριός α ύτή ς».
2. Ά λ λ ’ ό Κάϊν ειπε
Α-βελ τόν.άδελφόν αύτοΰ. Διέλθωμεν εις
τό πεδίον. Καί έν ω ήσαν έν τώ πεδίω άνέστνι Κάϊν έπί "Αβελ τόν α
δελφόν αύτοΰ-*αίάπέκτεινεν αύτόν.
.
Καί είπε Κύριος ό Θεός πρός Κάϊν Πού έστιν Ά β ε λ όαδελφός «ον;
Ό δέ Κάϊν ειπεν Ού γινώσκω- μή φύλαζ τοϋ άδελφοΰ μού είμι εγω ;
Καί είπε,Κ^ριο.ς Φωνή αΐματος τοΰ άδελφοΰ σου βοα πρός με. έκ τή?
γής. Καί νϋν επικατάρατος σύ άπό τή ς.γή ς? ή έχανε τό.στόμα α«τή{
δέξασθαι. τό αίμα τοϋ άδελφοΰ σου έκ τής χειρ,ός σου. Ό τα ν εργάζ'Λ'
σαι τήν γήν, ούδένα καρπόν θά cop φέρη αυτη, στένων καί τρέμων..θά
_είσαι έπί τής γ ή ίί,
■
... , - ......
Καί άπήλθεν ό Κάϊν είς χώραν μακράν. Ό Ά δάμ καί. ή Εύα όμω;
έγέννησαν άλλον υιόν, δν ωνόμασαν Σήθ.
·_ - .
. 1. ’Ι ω . 3,ι 15. _/7«c ό μ ισ ώ ν τόν Αδελφόν χνζον άνθ
cor
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Χ κ ο π ό ί. Περί τών τέκνων τών πρώτων άνθρώπων. · “ " '
I.
Πώς Ιζών άρά γε -οί-πρώτοι άνθρωποι,, άφ’ «ΰ εξεβλήθτισαν του
παράδείσυυ ; Επίμοχθος-εργασία, άκανθοί καί τρίβολοι έν τώ «"?·?>
πολλάκις -ούχί -ικανός ό «ρτος· έμαθον όμως εν τ9} -άνάγκη γε°>?Υι*
^ αί -κτήν ο·ΐρ9<ρί αν^ -είχον- τ ούλ^άχι-στ ον: ο ν ΐ ω κ αί άγαθόν τι έκ τ ί ς *
νάγκϊΐς αύτών. Έγέννησαν δύο τέκνα, υιούς' έπρεπε διά τοϋτο νά

τίζωσ.ι. περισσότερον τνεοί. τ,οΰ άρτου. Ό-πρεσ.βύτερος, υιός. έκτος του*
του παρεϊχεν αύτοΐς πολλήν θλίψιν καί λύπην διά τής μοχθηρίας του.
θ ’ ά^ρύωσι καί θά. βλέπωσιν οί δύο υίοί παρά τών γονέων αύτών
μόνον καλά ;__
ό
ν
.
Τί θά ένεθνμοϋντο ό_Άδάμ καί ή Ε.ύα. ®ν τ ? *ναγκη καί τή θλίψει
αυτών πρλλακις^ Παράδεισο_ςν .,Θεός, πόθος- Δέν έμερίμνα τάχα. ό
Θεόςπανταπα,σ,ι Τίλίέρν,, .π$ρί, .τ.ών. τέκνων αύτοϋ ; ’Έδωκεν αύτοΐς
τουλάχιστον τόσα άγαθά, ώστε ήδύναντο νά ζώσιν. Έ ζω ν άρά.γε τά
τέκνα τςΰ .Θ.εού ;άνευ. φόβου Θεού, ως ποτε έν τώ παραδείσ^ ; *Ή άνάγκ;/) διδάσκεί,ή^,ας νά προσενχώμεθα». Εύχαρίστουν τώ Θεώ *αί διά
τΛυς..)ίάρπούς, .οϊτινες νιύζάνοντο διά -τής εύ^λογίας αύ^.οϋ καί διά τήν
«ύξνισιν τών_ πο-ιμν.ίων ..αύτών .διά ^υσίω»··, τ , έ. προσέφερον ριύτφ τούς
"ρωτους .καρπούς καί τά .πρώτα νεώτατα ζψα (^ά ποωτότοκα) καί ε^PfiQy αυτά. έπί λίθινης ,τ^νός τραπέζης (βωμού)' έπίστευον ,δέ δτι μό
νον εαν άκαπνος άναβαίνη^ρρθός, άρέσκει τώ ,Θε^,ή ίυ σ ία !;Γ-^ ^ιΐ};κίy a .la iw t c .
;x *
νΛ.; ,. ..V 5 , ; ...................... ν·..
- IL α. Προσφορά είς δύο ή πλείω τεμάχια. Πρώτη γενική άνακεφαλαίωσις.. Διάθεσή..μέ.,καθαρώς. πραγματικάς ή είς τάς λέςεις τοϋ--κεί
μενου αναφερομέν.α,ς διασαφήσεις, π .χ . *Ή φωνή τοΰ αϊματος τοϋ άδε/^)οΰ σου,βο^ πρό.ς ^ ε » ..
_ ... ,
..
β. Δια τ ί ό μέν Ά β ε λ έθυσίασε ζώ α, ό δέ Κάϊν καρπούς ; Τί ην τ φ
Κυρίω μάλλον εύάρεστον, τά ζώα ή οί καρποί j Άμφότερα ώσαύτως.
Δια,τί δμως δέν. εύχαρισ.τήθΥΐ μέ τήν θυσίαν τοΰ Κ ά ϊν.^ ^ ιό τι ό Κάϊν
κακός, .(αύθαδης ,. άπέιθής). ,Έθυ^ίαζεν δμως ε\ς τόν Θεόν, καί διά
“^οοτα .πρεπει .ν.ά .ήτο.εύσ.ε.βής ; Έθυσίασε μόνρν διότι οίΐτως είχε συννιex μικριίς ήλικίας,. ά λ λ ά . Ttspi τοΰ θελήματος καί τώ ν εντολών
■.οΰ θεοΰ. Χέν έμελεν. α ύτψ .π.αν.τάπασιν· «Α ^τη εστίν ή αγάπη ι^ρός
τον.Θεόν,..1ϊ να τά ς έντολάς αύτοϋ τηρώ μεν». Τί φφειλε νά σκεφθή καί
νά-πράξγ) ό. Κάϊν, . δτέ παρετήρησεν δτι ό Θεός δέν δέχεται τή ν θυσίαν
το υ; Έγώ αύτός π τα ίω , έπρεπε. ν.ά είπη, θέλω νά διορθωθώ, δίδα^έ
ΚΥ*1Γ'Λτε αδελφέ., Ά λλά .,τ.ί έσκέφθ·/) άντί τούτων^ Π άντοτε ό Ά • £tv*i καλλίτερος έμρΰ, οΐ. γονείς άγαπώσιν αύτόν περισσότερον εό Θεός άγαπ^ί αύτόν μάλλον, ή έμέ' ό Κάϊν έψβόκησι τόν άφόν,.τοα. Έκ, τοϋ, φθόνον»..προήλθεν ευθέως καί τ ι άλλον ;;0 Κάϊν ώρΡ * H, τοΰτο ήδύνατό τις νά παρατηρήση είς τό πικρανθέν,. «ν το ΰ
.^ρόσωπΒν.,Δίά.τί ώμίλϊΐσεν,.ό.Κύριος πρός τόν ύργισμένον Καϊν ; Ή 

θελε νά καθησυχάσν) τήν ώργισμένην αυτοΰ καρδίαν, νά νουθετήσν] αυ
τόν και νά δώση αύτώ τήν καλήν συμβουλήν : Δέν είναι άνάγκη νά
όογίζησαι κατά του ’Ά β ελ, όργίζου μάλλον έναντίον σεαυτοΰ, δύνασαι
καί σύ νά μοι εύαρεστήσης επίσης, ώς ό ’Ά βελ, έάν είσαι ώς εκείνος
ευσεβής· έάν δμως δέν είσαι ευσεβής, άλλά μένν)ς τόσον φθονερός καί
οργίλος, κάθηται ή άμαρτία πρό τής θύρας σου (πρό τής καρδίας), καί
τότε ευκόλως θά είσέλθν) καί είς τήν καρδίαν σου' φυλάττου λοιπόν!
(Έν οσω ό δφις ώμίλει πρός τήν Εύαν, ή άμαρτία ήν πρό τής θύρας
τής καρδίας αύτής, άλλ’ άμα είσήλθεν εις την καρδίαν καί ή Ευα εφαγεν άπό τοϋ μήλου). Είναι άρά γε άνάγκη νά είσέλθν) ή άμαρτία
είς τήν καρδίαν, δταν είναι άπας πρό τής θύρας ; Ούχί, ό Ά δάμ καί
ή Εύα δέν ειχον άνάγκην νά άφήσωσι τήν άμαρτίαν νά είσέλθν), ήδυναντο νά εΐπωσι, δέν κάμνω τό θέλημά σου, είμαι κύριός σου, έν τνί
καρδί^: μου έγώ είμαι κύριος, καί τότε γίνεται μόνον δ,τι θέλει ο
Θεός. Τό αύτό ήδύνατο νά ειπ·/) καί ό Κάϊν.
Ήκολούθησ3 λοιπόν ό Κάϊν τήν νουθεσίαν καί τήν συμβουλήν τοΰ
Θεοϋ ; Δέν έπροφυλάχθη, εκαμε τό θέλημα τής άμαρτίας, ώμίλησεν
(ώργισμένος) πρός τόν άδελφόν του καί έφόνευσεν αύτόν. Ούτος Y)V ο
πρώτος φόνος έν τώ κόσμω, ή φοβερωτάτη καί φρικωδεστάτη άμαρ
τία , καί ένταΰθα έτι φοβερωτέρα, διότι ό αδελφός έφόνευσε τόν α
δελφόν.
Καί πώς ήδυνήθη ό Κάϊν νά πράξν] τόσον φρικώδες εργον ; Έσκεπτετο μόνον έκεΐνο, δπερ διήγειρε τόν φθόνον καί τήν όργήν αυτου,
δέν έσυλλογίσθη τόν Θεόν (ού φονεύσεις), ούδέ τήν θλίψιν τών γονέων,
ούδέ τήν άγωνίαν τοϋ άδελφοΰ, δστις έζ'/ιτεΐτο τήν εύσπλαγχνίαν αυ
τοΰ. — Τί έπρεπε νϋν νά κάμη ό Θεός ; ’Έπρεπε νά προσφέρν) αυτω
τήν άμαρτίαν του καί νά τιμωρήσν) αύτόν. «Ούχί Θεός θέλων άνομι«ν
σύ εί». Δέν έγνώριζεν ό Θεός ποΰ ήτο ό Ά β ε λ , ώστε "έπρεπε νά ερωτήσ·/) τόν Κάϊν περί τούτου ; Τό έγίνωσκεν, άλλ' ήθελε νά άναγκ*®?
τόν Κάϊν νά όμολογήσ-/) τήν άμαρτίαν του καί νά μετανοήσ·/).
Τί παρετήρησεν ό Θεός εύθύς έκ τής άποκρίσεως τοϋ Κάϊν ; Ο Κάϊν
είναι καί ψεύστης καί αυθάδης καί θρασύς. ΙΙώς ώφειλε ν’ άποκριθ'? 0
Κάϊν : Ά χ Κύριε, τιμώρησαν με, έκυριεύθην ύπό τής οργής
ε(Ρ°
νευσα τόν άδελφόν μου" λυποϋμαι δμως έγκαρδίως, δέν θά κάμω πλέον
τό θέλημα τής άμαρτίας.
Τί βλέπετε έκ τής άποκρίσεως τοΰ Θεοΰ ; Αύτός γινώσκει βεβαίως»

δτι ό Κάϊν διέπραξε τόν φόνον, καί τιμωρεί αύτόν, καταραται αύτόν
καί τόν αγρόν αύτοϋ, ορίζει ώστε νά μή έχη ησυχίαν καί πάντοτε νά
περιπλαναται έπί τής γής.
Τί θά συνοδεύν) πανταχοΰ τόν Κάιν ; Ή κακή αύτοΰ πράζις έν τ·?ί
καρδία αύτοΰ, και διά τοϋτο καί έν τή κατοικία αύτοϋ δέν ευρίσκει η
συχίαν.
Αύτη ήτο ή τιμωρία τοϋ Κάϊν. «Ό Θεός άποδώσει έκάστω κατά
τά έργα αύτοϋ».
Συγκεφαλαίωσις τών λεχθέντων έν συντόμοις ποοτάσεσιν.
III. Ή σύναψις δύναται ένταΰθα καθ’ ον τρόπον καί έν τή προηγουμέννι ένότητι («Ή πτώσις τών πρωτοπλάστων» έν φυλλ. 6) νά έχν)
τα αυτά ρητά ώς σκοπόν" καί ή παροιμία «Μία άμαρτία γίνεται μή
τηρ άλλης» ήδύνατο ήδη ένταΰθα νά έξαχθή. Δύναται δμως νά όρμηθ'7) καί έκ τούτου,δτι άμαρτία τοΰ Κάϊν ήρξατο έν τή καρδία αύτοϋ άπό
τοΰ φθόνου καί τοϋ μίσους πρός τόν άδελφόν' ό Κάϊν δέν είναι κύριος
τοΰ μίσους, ώς άπήτει ό Θεός, άλλ’ ύπέκυψεν είς αύτό, διά τοΰτο έκ
τών κακών αύτοϋ διανοημάτων έπήγασε κακή πράξις, έγένετο φονεύς.
Ούτω συμβαίνει πολλάκις έν τω κόσμφ (παραδείγματα), ούτω συμ
βαίνει έν παντί φόνω, διότι πάντοτε μισεί καί φονεύει ό είς άόε,Ιφός
τον άλλον, καθ’ δσον ήμεΐς οί άνθρωποι είμεθα πάντες άδελφοί.
IV. 1. Ίω. 3, 15. ΙΙάς ό μισών τόν άδελφόν αύτοΰ άνθρωποκτόνος
εστίν».
^ · Αλλ’ έάν τις μισή μόνον τόν άδελφόν αύτοϋ, ούτος δέν είναι
*υριως φονεύς. Γίνεται δμως εύκόλως φονεύς, διότι ή άμαρτία κεΐται
“Ρ° τής θύρας αύτοϋ, καί έάν δέν άποδιώκη. τό μίσος, κυριεύει τό μ ί
σος τάχιστα τήν καρδίαν αύτοΰ, καί ό άνθρωπος άναγκάζεται τότε
νκ πράττγ) δ,τι θέλει ό κακός κύριός του καί φονεύει μάλιστα έπί τέ
λους έκεΐνον, δν μισεί.
Η ιστορία τής πρώτης άμαρτίας ήρμοζεν Ακριβέστατα είς ύμάς,
αΡμόζει άρά γε καί ή ιστορία τής δευτέρας άμαρτίας είς ύμας ; Δέν
εφονευσαμεν ούδένα άδελφόν, ούδέ θά πράξωμεν ούδέποτε ούδέν τόσον
φοβερόν εργον. Όρθώς, άλλ’ ή ιστορία δμως άρμόζει είς ύμόϋς. Τά παιΙχ
εϋρωσιν, δτι πολλάκις προσηνέχθησαν κακώς, ύπήρζαν φθονεροί
/'Χι °ΡΥ^λοι πρός συντρόφους καί άδελφούς κτλ. καί έμίσησαν αυτούς'
δμως άφήνει τό μίσος νά αύξάνγ) πάντοτε, γίνεται επί τέλους
φονεύς.

ΙΙοία νουθεσία λοιπόν δι’ ΰμάς ενυπάρχει έν τνί ιστορία τοΰ Κάϊν ;
Φυλάττου τό μίσος.
Ή άμαρτία έν τω κόσμω άρχεται μικρά (βρώσις μήλου), αΰξάνει
ομως μετά φοβερές ταχύτητος (άδελφοκτονία).
Εξηγήσατε και εφαρμόσατε τό ρητόν : «Ό ποιων τήν άμαρτίαν
δοΰλός έστι τής άμαρτίας». Ίω . 8,3 4. «Όργή άνδρός δικαιοσύνην
Θεοϋ οΰ κατεργάζεται» Ίάκ. 1,20. Έάν δώσνις τνί άμαρτί^ τόν δά
κτυλον, λαμβάνει δλην τήν χεΐρα.
Έ νταΰθα δίδοται έπίσης εΰκαιρία νά παοαστήση ό διδάσκαλος τό
φοβερόν αίνιγμα τοΰ θανάτου διά ζωηρές περιγραφής. Ό Ά δάμ καί ή
Ευα ιστανται προ τοϋ πρώτου νεκροϋ έπί τής γής, έκλαμβάνουσι τόν
υιόν αυτών ως κοιμώμενον, ζητοΰσι ματαίως νά τόν έξεγείρωσι, πόίς
θρήνος και ολοφυρμος είναι μ άτα ιοι, ή άρχομένη σ-7ίψις άναγκάζει αΰτους να τον θάψωσι, νϋν πρώτον κατανοοΰσι, τί ένόει ό Κύριος λέγων«Θανάτφ αποθανεϊσθε», καί άπό τοΰδε ένοικεϊ ή αγωνία τοΰ θανάτου
έν τ9ί καρδία τών άνθρώπων.

Ό κ α τα κ λ υσ μ ό ς.
1 . Κ είμενον.
1 . Οί άνθρωποι έπληθύνοντο έπί τής γ ή ς και έχρειάζοντο άεί π>είω
χώραν. Δέν ήσαν δμως καλλίτεροι τοΰ Άδάμ καί τοΰ Κάϊν, άλλ’ έγίνοντο πάντοτε πονηροτεροι" ελησμόνησαν τόν θεόν καί δέν έποίουν το
θέλημα αΰτοϋ. Ό Θεός έπί πολΰν χρόνον έμακροθύμει πρός αΰτούς.
Ό τε δμως ή κακία αΰτών έγίνετο άεί μεγαλειτέρα, ειπεν ό Κύριοί
«Ά παλείψω τόν άνθρωπον ον έποίησα άπό προσώπου τής γής». Έζη
δμως κ α τ’ εκείνον τόν χρόνον άνθρωπός τις ονομαζόμενος Νώε. Ούτος
ήν εΰσεβής άνθρωπος καί διά τοϋτο εΰηρέστησε τώ Θεώ.
2. Καί είπεν ό Θεός πρός αΰτόν «Θά πέμψω μέγαν κατακλυσμόν,
ϊνα έξολοθρεύσω τοΰς πονηρούς άνθρώπους. Σΰ δμως ποίησον σεαυτώ
κιβωτόν μετα πολλών δωματίων καί άσφάλτωσον αΰτήν έσωθεν και
έξωθεν. Είς αΰτήν θά είσέλθγις μετά τών υιών σου καί θά π α ρ α λ ά β ν ι ί
άπό πάντων τών ζώων έν ζεΰγος, ϊνα μείνωσι ζώντα. Θά λάβγις δέ κ*1
παντοειδή βρώματα, ϊνα τρέφνις σεαυτόν καί τά ζφ α ».
Καί ό Νώε έποίησε πάντα δσα ένετείλατο αΰτώ ό Θεός.
3. Οτε λοιπόν ή κιβωτός ήν έτοιμη, ειπεν ό Κύριος πρός τόν Νώε
«Εισελθε εις τήν κιβωτόν, σύ καί ·πάς ό οικός σου». Καί είσήλθεν ό

Νώε εις τήν κιβωτόν μετά τών τριών υιών αύτοϋ, τής γυναικός καί
τών γυναικών τών υιών αΰτοϋ καί ελαβεν άπό πάντων τών ζώων μεθ’
έαυτοϋ.
Καί ήλθεν ό μέγας κατακλυσμός. Π^σαι αί πηγαί τής γής έρράγησαν καί οί καταρράκται τοΰ οΰρανοϋ γινεώχθησαν καί έγένετο ύετός
έπί τής γής τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας. Καί έπληθύνθη τό ΰδωο καί έπήρε τήν κιβωτόν, καί ΰψώθη άπό τνίς γης.
Καί τά υψηλότατα όρη έκάλυψε τό ΰδωρ καί άπέθανε πάσα σάρξ κινουμένη έπί τής γής, άνθρωποι καί ζώα.
4. Εκατόν πεντήκοντα ήμέρας ϊστατο τό ϋδωρ έπί τής γής.
Καί άνεμνήσθη ό Θεός τόν Νώε καί έπήγαγεν άνεμον έπί τήν γήν
καί έφραξε τάς πηγάς καί έπέσχε τόν ύετόν καί τό ΰδωρ κατέπιπτεν.
Καί έκάθισεν ή κιβωτός έπί τοΰ όρους Αραράτ. Καί ήνοιζεν ό Νώε
τήν θυρίδα τής κιβωτοΰ καί άπέστειλε τόν κόρακα- οΰτος ϊπτατο έδώ
*αί έκεΐ, έ'ως οΰ έξηράνθη τό ΰδωρ καί δέν έπέστρεψεν. «’Έ πειτα άπέστειλε τήν περιστεράν. Αΰτη δμως μή εύροϋσα τόπον δπως άναπαυθώσιν οί πόδες αύτής, έπέστρεψε πρός αΰτόν είς τήν κιβωτόν, καί έκτείνας τήν χεΐρα ό Νώε έλαβεν αΰτήν πρός εαυτόν εις τήν κιβωτόν.
Καί περιέμενεν ό Νώε επτά ήμέρας καί έξαπέστειλε πάλιν τήν πε
ριστεράν. Καί έπέστρεψε πρός αΰτόν ή περιστερά τό πρός έσπέραν καί
είχε φύλλον έλαίας έν τω στόματι αύτής. Ό Νώε άφ’ οΰ περιέμενεν
ετι έπτά ήμέρας έξαπέστειλε πάλιν τήν περιστεράν, άλλά δέν έπέστρε
ψε πλέον. Έκ τούτου συνεπέρανεν ό Νώε δτι ή γή έξηράνθη πάλιν.
5. Καί έξήλθεν ό Νώε έκ τής κιβωτοΰ μετά πάντων τών σΰν αΰτφ
**ί ώκοδόμησε θυσιαστήριον τώ Κυρίω καί προσήνεγκε θυσίας.
Ήρεσε τοϋτο τφ Κυοίφ καί είπε- «Δέν θά ναταρασθώ πλέον τήν
γήν διά τά Ιργα τών άνθρώπων. Πάσας τάς ήμέρας τής γής σπέρμα
**ί θερισμός, ψΰχος καί καύμα, θέρος καί χειμών, ήμέρα καί νΰξ δέν
καταπαύσωσιν».
Καί εΰλόγησεν ό Θεός τόν Νώε καί έποίησε διαθήκην πρός αυτόν,
°τι ουδέποτε πλέον θά γείνν) κατακλυσμός, καί είπε- «Τό τοξον μου
τ ίθημι
τ .^ νεφ^γ)
|βτΚι εις σημεΐον διαθήκης άνά μέσον έμοϋ
**ι τ-ΐίς γής. καί όταν συννεφώ νεφέλας έπί τήν γήν, όφθήσεται τό
τόξον έν τ·ϊί νεφέλη, καί τότε μνησθήσομαι τής διαθήκης μου».
Ο Νώε έγένετο γεωργός καί έφύτευσεν αμπελώνα. Είχε δέ τρεις

υιούς ό Νώε, τον Σήμ, Χάμ, καί Ίάφεθ -/.αί τά τέκνα αΰτών έπληθύνθησαν καί έπλήρωσαν πάλιν την γην.
ΨαΛιι. 144, 20. Φυ.Ιάσσει Κύριος πάντας τονς αγαπώντας αύτόν.
2. Μεθοδική προπαρασκευη.
Περί τίνος θά σας διηγηθώ τώρα ; Περί τών τέκνων τοϋ Σήμ καί
Κάϊν. Περί αΰτών δέν έχω νά σας διηγηθώ καλά πράγματα. Διά τί
τάχα ; Α υτά τίποτε καλόν δέν εμαθον παρά τών γονέων των, άλλά
κακά μόνον. Καί τά τέκνα τών τέκνων ; Είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκετο ή άμαρτία έπί τής γης ; Ηΰξάνετο ήμέρα τ·7\ ήμέρα.
Ά λ λ ’ ό Θεός εδιδεν είς τοΰς άνθρώπους ετι τόσα άγαθά ; (Παρα
δείγματα). Αυτοί δμως δέν έσυλλογίζοντο τόν αγαπητόν Θεόν καί
τάς έντολάς αΰτοϋ, άλλά μόνον τήν κακήν αΰτών επιθυμίαν ώς ό Ά 
δάμ καί ή Εΰα. Δέν έτιμ,ώρει πλέον ό Θεός ώς τόν Άδάμ καί τόν
Κάϊν ; Επεμπε βεβαίως αγωνίαν, δυστυχίαν, φροντίδας, ασθένειαν,
θάνατον, αλλ’ ουδέν οφελος. Θά [βλέπν) ταϋτα ό Θεός μεθ’ ήσυχίας
και υπομονής πάντοτε ; Έ πί τέλους θά τιμωοήσν) άπαξ π ά ν τα ς τοΰς
άμαρτωλοΰς δεινως. (Οΰχί Θεός θέλων άνομίαν κτλ. Ό Θεός αποδώ
σει εκάστφ κτλ.). Ά λ λ ά πώς θά τιμωρήση ό Θεός τήν άσέβειαν καί
τά πονηρά έργα τών άνθρώπων ;
Σκέψις: Μιασματική άσθένεια, πανώλης, θάνατος, σεισμός, κατα
κλυσμός ;
Όρθώς, διά μεγάλου κατακλυσμοϋ ήθέλησεν ό Θεός νά εξάλειψη έ»
τής γής τούς πονηρούς άνθρώπους.
Σκοπός. Περί τοϋ μεγάλου κατακλυσμοϋ θά σας διηγηθώ τώρα.
I. Πώς νά παρεσκεΰασεν ό Θεός τόν μέγαν κατακλυσμόν. Άνάμνησις πλημμυρών, τάς οποίας τά παιδία ειδον, καί τών αιτίων αύτών
(σφοδραί καταιγίδες, διηνεκής βροχή, είσχώρησις τής θαλάσσης). Πώ;
δύνανται οί άνθρωποι νά σωθώσιν έν τοιαύτν) πλημμύρα ; (Ά κάτια,
άνάβασις είς δένδρα καί βουνά).
Θά έξαλείψ·/) ό Θεός πάντας τούς άνθρώπους ;
II. α. Προσφορά τοϋ μαθήματος έν 6 τεμαχίοις. Καλόν είναι πάλιν
διά τό μήκος τής διηγήσεως, ή πραγματική έξέτασις νά γίνηται ευ
θύς κατόπιν έκάστου τεμαχίου. Διάφοροι σκέψεις περί τής προόδου τή?
πράξεως καί τών διανοημάτων τών προσώπων πρέπει νά διεγείρωνται
έν καταλλήλοις τόποις έν μέσω τών τεμαχίων καί μεταξύ αύτών.
Είς τήν πραγματικήν έξέτασιν άνήκει : Σκοπός, διάταξις καί κα-

τάρτισις τής κιβωτοΰ, σωτηρία τών ζώων διά τής κιβωτοΰ (εξαιρουμένων τών ιχθύων άλλως θά ήτο αναγκαία νέα δημιουργία), ή γένεσις, αύξησις καί ή δύναμις τοϋ μεγάλου κατακλυσμοϋ, παράστασις
τών ματαίων πρός σωτηρίαν αποπειρών τών άπειλουμένων άνθρώπων,
κκτάπαυσις τοϋ κατακλυσμοϋ, έπικάθισις τής κιβωτοΰ έπί τοϋ δρους
’Αραράτ, οψις τής έοημωθείσης γής, αί άπόπειραι τού Νώε, όπως
πληοοφορηθί) πεοί τής στάσεως τοϋ ύδατος καί τά άποτελέσματα αυ
τών, ή έξοδος έκ τής κιβωτού.
Συνοπτική έκθεσις τοϋ περιεχομένου ύπό τών παίόων. I ενική άνακεφαλαίωσις, έντύπωσις.
II.
β. Πώς έδείχθη ό Θεός πρός τούς αμαρτωλούς άνθρώπους; Κ ατ’
άρχάς ήν άγαθός καί μακρόθυμος, έπειτα, επειδή δέν διωρθώνοντο, ήν
δίκαιος καί αΰστηρός καί ήθελε νά τούς έξολοθρεύσν).
Πρός τόν εΰσεβή Νώε δμως ό Θεός ύπήοξεν άγαθός καί είπεν είς
αυτόν, πώς ήδύνατο νά σώσγι εαυτόν καί τήν οικογένειαν αύτοϋ (ήτις
βεβαίως ήν έπίσης καλή).
Ο Νώε έποίησε παν δ,τι ό Θεός διέταξεν αύτόν, ήν εΰπίιθής. Ή
οιάθεσις τοϋ Νώε, δτε έπήλθε πράγματι ό αγγελθείς κατακλυσμό; καί
ή κιβωτός ΰψώθη. Ά ντιθέτω ς πρός ταύτην ή άγωνία καί ό άπελπισμός
τών πνιγομένων άμαρτωλών. Α ί προσευ^αί και αί κραυγαί αΰτών ήρχοντο πολύ άργά, νϋν ήκουον : Μακράν άπ’ έμοϋ, άσεβεΐς ! Ό ποιών
τήν άμαρτίαν δέν μένει ενώπιον σου. 'Ο Θεός αποδώσει έκάστφ κατά
τχ εργα αύτοϋ.
Η υπομονή καί ή πίστις τού Νώε κατά τήν μακράν διάρκειαν τού
κατακλυσμοϋ.
Τί θά έσυλλογίσθη ό Νώε, δτε τέλος ήδύνατο ν’ αφήση την στενήν
Κιβωτόν μετά τών οικείων του; Σέ εΰχαριστώ, Θεέ, δτι τόσον καλώς
μέ διεφύλαξες καί τόσον εύσπλαγχνος έδείχθης πρός έμέ καί τούς οίΑειου; [x0V)i
σοι £γα—(j πάντοτε, διότι σύ πρώτος μέ ήγάπησας.
ΙΙοθεν όύνασθε νά συμπεράνητε, δτι ό Νώε είχε τοιαϋτα διανοήματα ;
(Θυσιαστήριον, θυσία).
Τ1'
ι εςαγετε έκ τών λόγων, τού; όποιους ό Θεός είπε μετά τόν κατα
κλυσμόν ; Είναι άγαθός καί φιλάνθρωπος, διότι δέν θέλει πλέον μηδέ
ποτε νά καταρασθ·?, τήν γήν, σπέρμα καί θερισμός οΰδέποτε πλέον θά
^ίπγι, εΰλογεϊ τόν Νώε καί επαγγέλλεται αΰτφ, δτι οΰδέποτε πλέον
/

θά γείντρ κατακλυσμός, ευλογεί την εργασίαν τοΰ Νώε καί δίδει αΰτώ
πολλούς απογόνους.
Συγκεφαλαίωσις τώ ν κρίσεων περί τώ ν σκέψεων καί πράξεων τών
άλλων άνθρώπων καί τοΰ θεοΰ.
III. Περι δύο ειδών ανθρωπων καί δύο ειδών άμοιβής διηγείται ή
ιστορία αύτη.
Οί ποΛΛοϊ ποιοΰσι πολλάς καί μεγάλας άμαρτίας (π .χ . ;) ό εί; εί
ναι ευσεβής, υπήκοος, υπομονητικός, έλπίζω ν είς τόν θεόν, ευγνώμων.
Διά τοΰτο λαμβάνουσι δύο ειδών άμοιβήν. Οί μέν ποΛ.Ιοϊ πνίγον
τα ι έλεεινώς καί εξολοθρεύονται , διότι ό θεός είναι δίκαιος, ό δέ «C
φυλάσσεται ύπό τοΰ θεοΰ μετά τών οικείων του, διότι ό θεός είναι
φιλάνθρωπος καί άγαθός.
Τό αύτό συνέβη καί είς τόν Ά δ ά μ , Ά β ε λ καί Κ άϊν' πριν ό Άδάμ
πέσγι είς άμαρτίαν, έφύλαττε καί ήγάπα αύτόν ό θεός, καί πρός τόν
Αβελ ήν φίλος' ότε ό’μως ό Ά δ άμ καί ή Εύα καί δ Κάϊν ήμαρτον, έτιμωρήθησαν αύστηρώς, ή άμαρτία εγεινεν ό όλεθρος αύτώ ν. Έ κ τού
τω ν καί άλλων παραδειγμάτων πώς ό θεός τιμωρεί τούς άμαρτωλους
καί φυλάσσει τούς εύσεβεΐς, εξάγονται τά ακόλουθα ρητά.
IV . Ψ αλμ. 144,20. Κύριος φυλάσσει πάντας τούς άγαπώντας
αύτόν.
Ίά κ. 1,15. Ή άμαρτία άποτελεσθεΐσα άποκύει θάνατον.
V. Τί μανθάνετε έκ τής άπωλείας τών αμαρτωλών καί έκ τής σωτηρίας τοΰ Νώε ;
Δείξατέ μοι πώς καί σήμερον ή άμαρτία εΐναι όλεθρος τώ ν άνθρώ
πων, καί πώς ό Κύριος καί σήμερον άκόμη φ υλά ττει πά ντας τούς α
γαπώ ντας αύτόν.
Έ ξήγησις καί έφαομογή τών ρητών :
Καθώς οίκτείρει πατήρ υιούς, ώκτείρησε Κύριος τούς φ ο β ο υ μ έ ν ο υ ς
αύτόν ψαλμ. 102, 13.

• Τά όψώνια τής άμαρτίας θάνατος» 'Ρωμ. 6,23. «'Ό έάν σπείρα
άνθρωπος, τοΰτο καί θερίσει» Γαλ. 6 , 7.
'■I πυργοποεεα. τής Β α β έ λ .
1. Κ είμενον.
1 . Οί άπόγονοι τοΰ Νώε έκίνησαν πρός άνατολάς καί εύρον χώρ*ν
πεδινήν καί εύφορον μεταξύ δύο ποταμών καί κατφκησαν έκεΐ. Α
παντες δμως είχον μίαν γλώσσαν. Κ αί ειπον πρός άλλήλους. «Δεύτε

πλινθεύσωμεν πλίνθους καί όπτήσωμεν αύτάς πυρί καί οικοδομήσωμεν
πόλιν καί πύργον, ού ή κεφαλή εσται εως τοΰ ούρανοΰ καί ποιήσωμεν
έαυτοΐς όνομα». Κ αί ήρξαντο νά οίκοδομ.ώσιν. Κ αί ειδεν ό Κύριος τόν
πύργον, ον ώκοδόμησαν οί υιοί τώ ν άνθρώπων, καί είπεν" «Ίδου γένος
§ν καί χείλος (γλώσσα) έν πά ντω ν καί τοΰτο ήρξαντο ποιήσαι. Ας
συγχέω τήν γλώσσαν αύτώ ν, ϊνα μηδείς έννοη τήν γλώσσαν τοΰ άλ
λου».
2.
Καί έγένετο τοΰτο. Κ αί έπαύσαντο οίκοδομοΰντε: την πόλιν και
τόν πύργον καί άπήλθόν έκ τής πόλεως Βαβέλ. Ούτω διέσπειρεν ό
Θεός τούς άνθρώπους έπί προσώπου πάσης τής γής.

ι . I l h p . 5,5. Κ ύριος ΰπερηψάνοις ά ν τ ιτά ο σ ε τ α ι.
2. Μεθοδική παρασκευή.
Χ χ ο π ο ς . Περί τώ ν απογόνων τοΰ Νώε.
Όποιαν τινά χώραν θ’ άνεζήτησαν οί άπόγονοι τοΰ Νώε <Ηα να κατοικήσωσιν; (θερμήν, έχουσαν ύδα τα , ποταμούς, χόρτον, πεδιάδα,
επιτηδείαν είς γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν). Καί τοιαυτην ευρον τώ
οντι. (Μεσοποταμία, περιγραφή).
Πόσας γλώσσας ώμίλουν άρά γε οί άπόγονοι τοΰ Ν ώ ε; Πόσαι γλώ σσαι λαλοΰνται σήμερον; Τά π α ιδία ονομάζουσι τά ς γνωστας εις αυτα
γλώσσας.— θ ά θελήσωσιν αί πολλαί εκατοντάδες χιλιάδω ν νά μένωσιν όμοΰ μάλλον ή νά χωρισθώσι καί νά κατοικώσι χωριστά ; θ ά θελησωσι βέβαια νά μένωσιν όμοΰ, διότι τοιουτοτρόπως θα ηδυναντο να
βοηθώσιν άλλήλους καλλίτερον, πας τις είχεν ωφελειαν εκ τώ ν άλλων
(τέχναι), άπαντες όμοΰ ήσαν καί πολύ ’ισχυρότεροι καί δυνατώτεροι η
£ν μέρος αύτών.
Ή ν τοΰτο άρεστόν είς τόν θεόν ; Ό θεός ειχε κτίσει ο.Ιην τήν γήν
είπεν είς τούς πρώτους άνθρώπους : Πληρώσατε την γή ν' ήθελε
λοιπόν έν πάσαις τ α ΐς χώραις νά εχτ) άνθρώπους.
ΣυγχεφαΛαίωσις : Οί άπόγονοι τού Νώε έλάλουν πάντες μίαν γλώ σ
σαν καί ήθελον πάντες νά μένωσιν όμοΰ, ό θεός ήθελε νά διασπαρώσιν εις όλον τόν κόσμον. Τίς έκ τώ ν δύο έκαμε τό θέλημά του ; Α λ
λά π ώ ς ;
·/
II α. Προσφορά έν 2 τεμαχίοις. Πρώτη γενική εκθεσις τοΰ όλου.
Τό δεύτερον τεμάχιον δύναται νά ληφθή διά τής έοωτήσεως : Τί θά
Υειν,{1 λοιπόν ; (Οί άνθρωποι δέν έννοοΰσιν άλλήλους πλέον, λοιπόν άναγκη νά παύσώσιν οίκοδομοΰντες καί νά διασκορπισθώσι, μόνον έκεΐ-

νοι θά μείνωσιν όμοΰ, οϊτινες λαλοϋσι μ ία ν γλώβοαν' ουτοι άποτελοΰσιν §ν έθνος).
Συζήτησις περί τοΰ πραγματικού, π. χ. τοΰ πλινθεύειν κα'ι όπταν
πλίνθους. Διάθεσις. Ό λικη έκθεσις. Έντύπωσις.
II β. Διά τ ί έκτισαν οί άνθρωποι την μεγάλην πόλιν ; 'Ήθελον νά
κατοικήσωσι κα'ι νά μένωσιν όμοΰ. Καί διά τ ί τόν ουρανομήκη πύργον ; Έσκέπτοντο οτι δσον υψηλά εκτισεν ό Θεός τόν ουρανόν, τοσον
υψηλά δυνάμεθα και ήμεΐς νά κτίσωμεν τόν πύργον ήμών. Τί φρονείτε
ύμεΐς περί τούτου ; Ήσαν μωροί (διότι τό πράγμα ήτο άδύνατον) καί
άλαζόνες, ύπερήφανοι άνθρωποι (διότι ήθελον νά έξισωθώσι τω Θεώ).
Τί έσκέφθη ό Θεός περί τούτου ; Ή ασεβής, υπερήφανος πράξις αυ
τών δέν ήρεσεν αύτώ, ήθελε προσέτι νά διασπαρώσιν οί άνθρωποι έπί
πάσαν την γήν. Πώς κατόρθωσε λοιπόν ό Θεός τό θέλημά του κατα
τοΰ θελήματος τών άνθρώπων; ’Έκαμεν ώστε οί άνθρωποι νά όμιλώσι
διαφόρους γλώσσας, ουτω δέν ήδύναντο πλέον νά κτίζωσι, μηδέ νά μενωσι πλέον όμοΰ, άλλ’ ήναγκάσθησαν νά διασκορπισθώσιν, έκαστον έ
θνος νά κατοική καθ’ εαυτό παρά τω άλλω.
Πόθεν βλέπομεν σήμερον έκεΐνο, τό όποιον τότε έκαμεν ό Θεός ; Πλη
σίον τοΰ Έλληνικοΰ έθνους (Ελληνική γλώσσα) κατοικεί τό τουρκικον
καί τό βουλγαρικόν.........
III. Άντιπαοάθεσις τών άνθρώπων έν Βαβέλ καί τοΰ Θεοΰ.
Οί άνθρωποι είχον ύπερήφανον καρδίαν, διότι ήθελον νά έζισωθώσι
μέ τόν Θεόν, ένόμιζον,ήμεΐς δυνάμεθα π&ν δ,τι θέλομεν,είμεθα παντο
δύναμοι ώς ό Θεός καί δυνάμεθα νά κτίζωμεν τόσον υψηλά δπως ό Θεος·
δέν ήθελον δέ καί νά χωοισθώσιν, ώς ήθελεν ό Θεός.
Ό Θεός δέν τούς άφίνει νά κάμωσι τό θέλημά των, άλλά τους ήναγκασε νά παύσωσι τό οίκοδομεΐν καί νά χωρισθώσι καί νά κάμωτι το
θέλημά του, καί έάν δέν ήθελον. Ό Θεός άντετά χ θ η αύτοΐς, διότι ήσαν
υπερήφανοι.
Γνωρίζετε καί άλλους ύπερηφάνους άνθρώπους ; Ό Ά δάμ καί ή Ευ*
ήθελον νά έξισωθώσι τώ θεω’ό Κάϊν ήθελε νά ήναι είς τόν Θεόν εζ '·5°υ
εύάρεστος ώς ό ’Άβελ" οί άνθρωποι πρό τοΰ κατακλυσμοϋ έ σ κ έ π τ ο ντ ο ,
ό Θεός δέν δ ύ ν α τ α ι δά νά μας τιμωρήσγ). Καί αύτοΐς ά ν τ ε τ ά χ θ η 0
Θεός. (Άπόδειξις). 'Ά λλα παραδείγματα.
IV 1. Πέτρ. 5,5. « Ό Θεός ύπερηφάνοις άντιτάσσεται».
V. Ποίους άνθρώπους θεωρείτε ύπερηφάνους ; Πότε θά εΐσθε ύμεΐ·*

υπερήφανοι; Ποια όμοιότης θά υπήρχε τότε μεταξύ ύμών καί εκείνων
τών πυογοποιών; Έκεΐνοι ήθελον νά ήναί τι πλέον ή ό Θεός, ήμεΐς
πλέον ή οί άλλοι άνθρωποι, άμφότεροι δέ θέλομεν νά είμεθα πλέον ή
ο,τι πραγματικώς ε’ίμεθα.
Ποιον εΐναι τό έναντίον τής ύπερηφανίας ;
Πόθεν δύνανται οί άνθρωποι νά μάθωσι νά εΐναι ταπεινοί ενώπιον
τοϋ Θεοϋ; (Κ αταιγίς, ώραι τού έτους, λιμός, πλήμμυρα, σεισμός, νό
σος, θάνατος.) . . . .
Λ. I. Ο.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΤΡΤΕΜΒΕΡΓΗΝ
2ίημ.εεώσεες δ ιδ α σ κ ά λ ο υ Γαλλ£ δος
'jtxfzjzpr*
(Ϊ3. φυλ. 7 σελ. 224).

Τό δημοτικήν βγοΛεϊον.
III
Η έκπαίδευσις έν Βυρτεμβέργη είνε υποχρεωτική, κατά τό έπικρατοΰν θρησκευτικόν δόγμα, καί ούχί δωρεάν. Πασα περιοχή άριθμοϋσα
τριάκοντα οίκογενείας ύποχρεοΰται κατά τόν νόμον νά διατηρώ δημοτικον σχολεΐον. "Οτε δέ ό άριθμός τών οικογενειών εινε κατώτερος τοΰ
ανωτέρω ύποδειχθέντος, τότε δύνανται δύο περιοχαί νά ένωθώσιν,δπως
αποτελέσωσι κοινόν σχολεΐον, έπί τώ δρω δμως ή όδός ή πρός αύτό
φερουσα νά μη ήνε μήτε μακρά μήτε κινδυνώδης είς τά παιδία. Έάν
^ ή όδός ήνε μακρά καί κινδυνώδης, τότε ή τά σχολεία διευθύνουσα
*Ρχη δύναται νά άπαιτήση την σύστασιν δημοτικοΰ σχολείου καί έν
περιοχή κατοικουμέννι ύπό πεντεκαίδεκα μόνον οικογενειών.
Παν παιδίον διατρέχον τό 7ον έτος τής ήλικίας του ύποχρεοΰται
νκ φοιτ& είς τό σχολεΐον τοΰ Α γίου Γεωργίου' άπολύεται δέ αύτοΰ
Χ*τα τόν αύτόν καιρόν έν τ-75 δεκατετραετεΐ αύτοΰ ήλικία μετά την
*«τα πρώτον μετάληψιν τής θείας κοινωνίας. Ά λ λ ά καί μέχρι τής δεΛ*οκταετοΰς ήλικίας οφείλει ό παΐς νά συχνάζη εις τό κυριακόν σχο^εΐον, η είς σχολεΐον άνωτέρας παιδεύσεως, ή είς σχολεΐον καθόλου
Ρ0ί τελειοποίησίν του ύπό τήν έπιτήρησιν τών σχολικών αρχών τής
^Ρ'οχής, £ν ή ούτος κατοικεί.

. ,Τά.πα.ιδία, τ.άφοϊτώντα εις.ίδ ιωτικόν σχολεΐον,·/) εκπαιδευόμενα κατ’
ο.ΐκογ ύτϊοχρςοΰνται νά εξετάζονται δημ.οσία καθ’ έκαστον έτος έν τω
δημοτίκφ βχολείω, καί να άποδεικνύωσιν,οτικ,ατέχουσι τόποσρν των
γνώσεων, &ς πρέπει νά κέκτηνται τά ομήλικα αΰτοΐς.., Τρ δέκατον τέ
ταρτον έτος της ήλικίας των, τελευταία έξέτασι,ς ,αποφασίζει^, άν, πρέ
πει. νά„μείνωσιν έτι , ή οΰ.,εν τω σχολείφ.Οί .γονείς καί.κηδεμόνες τών
παίδω.ν είναι υπεύθυνοι διά. τήν απουσίαν τών παιδιών έκ τοΰ σχο*·
λείου, καί τιμωρούνται μέ πρόστιμον, ή μέ φυλάκισιν έν περιπτώσει
έπαναληφθείσης άπειθείας.Συμβαίνει δέ πολλάκις καί ή αστυνομία νά
παρεμβαίν·/], όπως έξαναγκάζγι τό -παιδίον νά (ροϊτδί είς τό σχολεΐον.
Έν τοΐς σχολείοις τών εξοχών, ή εν αίς τό διδακτικόν π ρ ο σ ω π ι κ ό ν
εΐνε ευάριθμον, ή μάλλον όπου τό οίκημα είνε ανεπαρκές, συμβαίνει
γενικώς καί μάλιστα κατά' τό θέρος,'ινα' τό' συνολσν τών μαθητών μη
εΰρίσκηται συνηνωμένον ταΰτοχρόνως έν τφ σχολειφ. Μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν 
ται τότε τήν έν Βυρτεμβέργη καλουμένην. κατά τμήματα διδασκα
λίαν, οπου διατηροΰσιν έκάστοτε είς τ ό σχολεΐον μέρος τών μαθητών.
Οΐ μάλιστα ήλικιωμένοι' διδάσκονται' 'ΐτρώ'τόί καί τό πλεΐστον της ή
μέρας δαπαναται είς αυτούς. Έ ν-τισ ι τών μαθημάτων, ώς έν τφ τή?
ώδικής, τ ί ς - ί ε ρ α ς . ιστορίας κάί.τ.ής καλλιγραφίας,, δύνανται. *.αΙ ■
τάξεις όμοΰ νά -διδάσκωνται: ή. μέν μία προπαρασκευάζει, τό, μάθημα
■τνις^ή .τήν γραφική-ν της.έργασίαν,:-ένφ-.όχδιδάσκαλος. .άπασχολεΐ?·#1
είς'Τούς άλλους μαθητάς.
νώτ
όii
^r·
■Έκαστος διδάσκαλος διδάσκει.τριάκοντα ώρας. καθ’ εβδομάδα,, χ^·'
ρίς νά ύπ-ολογισθ-7) .6 κατά τάς Κυριακάς. χρόνος τής .διδασκαλίάς>
έκάστην ώραν,· πλέον..τών-νεν-ομισμένων, λαμβάνει αυτος χατ’ ΙτΟί ·3|
μάρκα · {φραγ-»·4 5 )',έν-τ 7Ϊ. έξοχτί, .54 δέ..μάρκα. .{97:, φρ,.-.καί .50,%)
εν τ·ίϊ·πόλειΓκ^ί 72:μάρκα (90 φράγκ.) έν- τ.οΐ.ςτπρώχηί ^·τ«ξε.<ιΧ<^ή^Ι^
Τό σχολεΐον- άνοίγει· ένώρως; ~Έν. :αύτ^:τ5).~πό.λε:ΐ.. πρ.ό. τής; Ί'Μ -ψ 1^
«ρωίας,νβλέπει- τις -'χατά;τό-·θέρος:παντάχόθεν,1άρρενα..κι*ί. .-θήλεα, <Ρ5"
ροντα έπί τών^ ώμων τόν σχαλικ-όν αάκκο*, ·νά..διευθύ.νων1·£ΐ πρό? ^
διάφορα τής ·πολεως σχολεΐαν -Τό. έθος. τοΰ ^φέρειν. :μεθ.’.εάυτώ.ν.'τι*·
-προγεύματος -δεν ύφίστάται. . πλέον"; -τά π.αιδία έπισ,τρέφονβίν; Φί·*®
-οϊκόν των.τ-ήν μεσημβρίαν,, επανέρχονται δε.είς τύ;σ.χολ;εΐοΛ,,μ?Χ<*:·!*&·
σνιμβρίαν .μετά δίωρον διάλειμμα...:r
.ν •«'•*1*1
Τά^λίκρά παιδίχ .τών δύο. πρώτ.ων έ,τών.εισέρχονται..ε« 1πΛΥ·π **5!ί'
δοσιν τήν όγδόην ώραν τής πρωίας. Τ,ό.σχολεΐον.άρχετα,ι,τφν έρΚ^

σιών των δν’, άσματος καί προσευχής. Ή πρώτη ώρα εΐνε ώρισμένη
πρός άνάγνωσιν.. καί ερμηνείαν . περικοπής τής Α γία ς Γραφής, ή τής
Κατηχήσεως..
. ,.
...........
. .Ή &ρ·ησχενιτιχη όιΰασχχΜ α. Οί εφημέριοι,—*·-Τά τών άλλων δόγμά*
των παιδία . δεν άκροώνται τοΰ θρησκευτικού μαθήματος,- άλλ’ έν.αδχολοΰνταί. -περί άλλην ιδίαν εργασίαν.. Πλήν δέ τού καθ’ ήμέραν ιε
ρού μαθήματος, ^τού γινομένου ύπό τοΰ .διδασκάλου, δύο καθ’ εβδομά
δα ώραι εΐνε. ώρισμέναι νά γίνηται. θρησκευτική διδασκαλία ύπό έκκλησι.αστικοΰ..άνδρός^.:.
·.·..·>—
.·
>■.."· . . ............
Η παρουσία τοΰ εφημερίου είς τά.σχολεΐον ώς έπιτοπίου έπιθεωρητοΰ και ώς διδασκάλου πεφορτισμένου μέρους τινός τής θρησκευτι
κής διδασκαλίας, θεωρείται έν Βυρτεμβέργη ώς φυσική καί αναπόφευ
κτος...Δέν- παρατηρεΐται έκ. μέρους τών δίδασκάλων ή άντιπολίτευσις,
ήτις , έκδηλούται έν άλλάις. χώραις :τής Γερμανίας. Ή κοινή, γνώμη
&ν χωρίζει .παντάπασι τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν των άλλων.μα^
θημάτων. Π 'Λ γία Γραφή, διδασκομένη ύπό τε τού διδασκάλου καί
του εφημερίου, είνε ή βάσις τής διδασκαλίας. Ή επιρροή, τοΰ. εφημε
ρίου βαίνει παραλλήλως πρός τήν .τού διδασκάλου- καί δέν-άντιτίθεται
£ι; Κντήγ.-Ό εφημέριος εΐνε μέχρι βαθμού τίνος υπεύθυνος διά τήν
διαγωγήν τοΰι διδασκάλου’ έξασκεΐ έπ’αΰτού.έπαγρύπνησιν καί ηθικόν
έλεγχον ενεκα τής εκκλησιαστικής.αυτού έπισημότητος- καί τής ύπε?®χή?-τών γνώσεων. .:
. . ...λ .....
• Καθόλου δ’ είπεΐν ό έφημέριας δέν καταχραται τήν θέσιν του ώς
^ρος.τόνδιδάσκαλον., άλλ’ είνε. υποστήριγμα αΰτοΰι. χ.ΐ. . .rx~...-c~
Αί.σχολικοί, άρχαί.βλέπουσιν ευχαρίστως τόν έπιτάπιον· επιθέωρητνΐν η τόν τοποτηρητήν του νά έπιφοοτίζηται μέ μέρος τ ή ς έν τφ.σχο^αβκα-λίας, ότε ό διδάσκαλος είνε πολύ- έπιβεβαρυμένος, ί) επ’
ολίγον χρόνον αναγκάζεται νά άπουσιάση. .
.Η-Βυρτεμβέργη είνε ώς έπί τό-πολύ τού-διαμαρτυρομένου - δόγμαος, τό §ν τρίτον τών κατοίκων αύτής εΐνε μόνον καθολικοί.-Υπάρχει
ομένω$- -αριθμός καθολικών σχολείων-,άλλά τά-πα*δίά τού δόγματος
'ΓΟυτου Ουχνάζρυσι-καί είς τά σχολεία τών διαμαρτυρομένων. 'ΎποίρΧονισιν ετι καί ’Ιουδαίοι. At διάφοροι δέ ~α ύτα ί: λατρέΐαι διάγουσιν έν
Αρμονία πρός άλλήλάς. Ό κανονισμός τώ ν δημοτικών σχολείων τών
Καθολικών καί ’Ιουδαίων δεν διαφέρει -τού τών-διαμαρτυρομένων
Κτ «λλο τι, ή κατά τό θρησκευτικόν μάθημα- καί έν τόΐς σχολείοις

τών διαμαρτυρομένων οί μαθηται τών ά'λλων δογμάτων είνε ελεύθεροι
νά συμμορφώνται πρός τάς διατάζεις της λατρείας των.
Πιστεύω, δτι πας ξένος θέλει θαυμάσει, ώς έγώ, διά την συμφωνίαν
ητις ύφίσταται καθόλου έν Βυρτεμβέργη μεταξύ της έκπαιδεύσεως καί
της θρησκείας, καί διά τήν πλήρη έλευθερίαν τήν χορηγουμένην έκάστω τοϋ νά παρέχτ) εις τά τέκνα του τήν άρμόζουσαν θρησκευτικήν
διδασκαλίαν, εί καί φοιτώσιν είς σχολεία διαφόρου δόγματος.
Β ιβ λ ία τής χάζεως χαί πορεία τής ΰ ιό α σ χ α λία ς. — Τέσσαρα βιβλία
σχηματίζουσι τήν κυρίαν αποσκευήν, ή τήν άναπόφευκτον βιβλιοθή
κην τοϋ Βυρτεμβεργίου μαθητοϋ.
Είς τήν πρώτην σειράν ανήκει τό άλφαβητάριον (Fibel), τό όποιον
είνε ό αχώριστος σύντροφος τοϋ μαθητοϋ κατά τά δύο πρώτα έτη,
καθ’ α: μανθάνει νά γράφ·/), νά άναγινώσκη καί νά διακρίν·/) τά πρώτα
της γραμματικές (π.χ. τήν διάκρισιν τών ουσιαστικών διά τού κεφα
λαιώδους γράμματος, τού άρθρου, τοϋ γένους, τοϋ αριθμού). Τό άλφαβητάριον χρησιμεύει καί ώς ύλη τών στοιχειωδών γνώσεων της πραγματογραφίας.
Διαιρείται δέ τούτο είς πέντε μέρη :
Τό πρώτον διακρίνει τήν ήνωμένην διδασκαλίαν της γραφής και
της άναγνώσεως. Περιέχει δέ τά στοιχεία, τούς εύκολους τύπους τνίς
διά χειρος γραφής καί τούς αριθμητικούς χαρακτήρας.
Τό δεύτεοον περιλαμβάνει μονοσυλλάβους ή δυσυλλάβους λέξεις, τα
κεφαλαία γράμματα καί τόν πυθαγόρειον πίνακα.Έκας-ον νέον γράμμ*
παρίς-αται διά χαρακτήρων τοϋ τύπου καί της διά της χειρος γραφής·
Τά δύο ταϋτα πρώτα μέρη πρέπει νά άποπερατώνται έν τέλει του
πρώτου έτους.
’Εν τφ τρίτω μέρει εύρίσκονται λέξεις πολυσύλλαβοι καί οί ρωμαί*01
αριθμητικοί χαρακτήρες.
Τό τέταρτον μέρος είνε άφιεοωμένον είς τά λατινικά γράμματα με*
γάλα καί μικρά.
Τά δύο ταϋτα τελευταία μέρη διδάσκονται κατά τό δεύτερον ετος·
Δύναται δέ τις νά ένώσν) ώσαύτως τό πέμπτον μέρος ώρισμένον είς την
έποπτικήν διδασκαλίαν καί είς τήν πρώτην σπουδήν τής γλώσσης
άλλά πριν ή άναγνωσθνΐ ύπό τοϋ μαθητου, πρέπει πρότερον νά ανα*
πτύσσηται διά ζώσης ύπό τού διδασκάλου.
(άχολουΟεΤ)

■ ·
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-

Μ. Β·

Δημοσιεύοντες έν τώ περιοδικώ τούτω τάς προπαοασκευαστικάς δι
δασκαλίας, δςέδίδαξαν οί'μαθηταί τής Γ’ τάξεως τοϋ Διδασκαλείου
’Αθηνών κατά τάς απολυτηρίους αύτών πρακτικάς έξετάσεις, σκοπούμενδιά τοϋτο νά τους φιλοτιμήσωμεν είς τό διδασκαλικόν αυτών εργον,
ίνα μετά ζήλου καί φιλεργίας έκτελώσιν αύτό.Καί τώ όντι έχοντες ούτοι ύπ’όψει τήν πρόχειρον ταύτην εργασίαν των,θέλουσι δυνηθή νά κατορθώσωσι διά μελέτης διηνεκούς,νά γίνωνται όσημέραι βελτίους, παρα
σκευαζόμενοι,ώς έμαθον,είς τά μαθήματα της ήμέρας προηγουμένως καί
σπουδάζοντες, νά αύξάνωσι τήν διδακτικήν αύτών ικανότητα. Δημο«ιεύομεν δέ τάς έργασίας ταύτας,ώς έγράφησαν,και ινα δειχθνί ή διδα
κτική τούτων ίκανότης. Τά σφάλματα αύτών, αί παραλείψεις ουσιωδών
κανόνων τής διδακτικής καί μεθοδολογίας, τόχωλαϊνον περί τήν γλώσβαν και αί άλλαι τών έλλείψεων θέλουσι τούς κατας·ήσειπολύμετριόφρονα;.
Αναγινώσκοντες ούτοι τάς έργασίας των ταύτας, θέλουσι καί τόν εγωι
σμόν καίτήνοίήσιν εαυτών μετριάσει καί είς παραγωγήν καλλιτέρων έργων
®ελουσιν έπιδοθή, οπερ όλοψύχως εύχόμεθα έπ’ άγαθώ τνίς πατρίδος.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΕΡΩΝ
A ta. τή ν at' τ ά ξ ιν
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ΊπυβοΧη τών ί’ν τφ Ίερω πω.Ιούκτων ΰπο roC Σωτήρος.
Σ/ιμερον 0^ σα?
τι'
5 J χ
εκείνους, οϊτινες έπώλουν
εντός τής εκκλησίας διάφορα πράγματα.
, ‘
τούτου δμως θά μοι είπατε: ΓΙοΐος άπό Σάς εχει ύπάγει
^ τ *ΐν άγοράν; Τί είδεν έκεϊ νά κάμνουν οί άνθρωποι ; Τί δέ ήκουε;
χμα είνέ τις μεταξύ άνθρώπων πωλούντων,τί θά άκούσν); (φω,"*)· _ Είπατε μοι τώρα καί τό έξής: Είς ποίαν εκκλησίαν πηγαίνεις
ίδ ~^ " ° τεινο!Λαι πΡ°ί τινα τ “ ν μαθητών καί εί τα πρός άλλους). Έ /εις
εϊ *«μμίαν ώραίαν εκκλησίαν ; Ποίαν ; Σύ ποίαν έχεις ίδεΐ ; Πότε πη^,
ει; τγ1ν εκκλησίαν; Τί κάμνομεν πρό τού νά ύπάγωμεν είς αύ<1ν>Νιπτόμεθα, βάλλομεν φορέματα καθαρά καί καλά κτλ. Τί βλέ—
JV^6V
εκκλησίας ; Τίνος σπήτι είνε ή εκκλησία; — Άκόμη
πΡ*γμα νά μοι είπατε: Τί γνωρίζετε διά τόν Χριστόν; Τί είνε ό I.
’ ^°''ον ®Χει πατέρα! Διατί ό I. X. κατέβη είς τόν κόσμον;
Τ1 τςιν fy-ελλε νά κάμν) καλούς τούς άνθρώπους; Πώς τους έκαμνε

καλούς; (Διά τής διδασκαλίας καί τών συμβουλών). Πότε λέγομεν δτι
άνθρωπός τις είνε καλός, ή κακός ;
Τώρα λοιπόν θά σας εΐπω, τί έκαμε εκείνους, οί όποιοι έπώλουν εις
τήν εκκλησίαν.
II. Μίαν ήμέραν ό Χριστός έξύπνησε τό πρω'ΐ καί επειδή ήτον εορτή,
έσηκώθη νά ’πάγν) είς τήν εκκλησίαν. Σηκώθηκε λοιπόν, ’νίφθηκε, εκτενίσθηκε, έβαλε τά καλά του φορέματα καί ύπήγεν είς τήν εκκλη
σίαν νά προσευχηθεί. Μόλις δμως έμβαίνει μέσα είς τήν εκκλησίαν καί
τ ί νά ίδί). Είδε πολλούς άνθρώπους μέσα ποϋ φώναζαν. ’Άλλος φώνα
ζε άπ’ έδώ: ΙΙάρτε ώραία άρνιά, έχω πολύ ώραία αρνάκια: Ά λλος άπ
έκεΐ ελεγεν, έχω ώραία περιστεράκια γ^ά πούλημα,κυττάξατέ τα, τί ά
σπρα ποϋ είνε. .. . κτλ. . . . Νά ίδτί αύτά ό Χριστός,. . . έθύμωσεν άμέσως «τί καμώματα είνε α ύτά ; τούς είπε, γρήγορα νά φύγητε άπ’ έδώ».
Ά λ λ ’ αύτοί ήκουσαν νομίζετε; Ό χ ι, δέν ήκουσαν, άλλά έξηκολούθουν
νά πωλοϋν καί νά φωνάζουν. Τότε ό Χριστός άφοϋ εί δεν, δτι αύτοί δέν
παίρνουν άπό λόγια, αρπάζει ένα σχοινί άπ’έκεϊ δίπλα του ποϋ ήοαν
δεμένα τά άρν^ά καί αρχίζει νά κτυπ£ τούς πωλητάς αύτούς. Τότε ν*
έβλέπετε. "Εφευγαν φοβισμένοι άπό τό ξύλο, άλλος άπ’ έδώ καί άλλος
άπ’ έκεϊ. Καί άπό τόν φόβον των άφιναν μέσα ’ς τήν εκκλησία τα
τραπέζια των, τάς καθήκλας καί άκόμη καί τά χρήματά "^ων. Καί ο
Χριστός τότε ερριπτε κάτω τά τραπέζια, έχυνε κατά γής τά χρΆιαα"
τα καί έσπαζε ταΐς καθήκλαις καί τους έφ ώ να ζε.... Προσέξατε να ΐ"
δήτε, τί τους 'φώναζε.
■Να μ άθετε, ά λ λη μ}α φορα
τό σ π^τι το3 πατέρα μου
να μι| το χάνετε άγορα · (διασάφηαις)

Καί έτσι έβγαλεν έξω ό Χριστός εκείνους, ποϋ έπωλοϋσαν μέσα εις
τήν έκκηλσίαν.
III. Έπανάληψις ύπό τινων μαθητών κατά περιόδους.
IV. Διατί ύπήγεν είς τήν εκκλησίαν ό Χριστός; Διά νά προσευχή®?
είς τόν πατέρα του. Εύχαριστοϋσε τόν Θεόν μέ αύτό, ή τόν δυσαρε
στοϋσε;— Διατί έδιωξε τούς άνθρώπους, οϊτινες έπώλουν έντός τής εί4
κλησίας; (Διότι έφώναζον καί δέν άφινον τούς άλλους νά π ρ ο σ ε υ χ η θ ώ 5 '·’
καί διότι καί αύτοί δέν προσηύχοντο).Τί έπρεπε νά κάμνωσιν ο ί άνθρω
ποι αύτοί,άντί νά πωλώσιν έντός τής εκκλησίας ; (’Έπρεπε νά προ«ευ

χωνται). Δ ια τ ί; (Διότι έτσι θά εύχαριστεΐτο ό Θεός, καί θά τους ήγάπα).
V. Ποίαν ήμέραν ύπήγεν ό Χριστός είς τήν |έκκλησίαν; Καί ήμεΐς
πότε πηγαίνομεν ;
Τί έκαμεν έκεΐ, άμα έμβήκεν ;
Τί ειπεν είς εκείνους, οϊτινες έπώλουν μέσα είς τήν εκκλησίαν ;
'Μποδίζει καί ήμας νά κάμνωμε τίπο τε; Τί ;
VI. Τί πρέπει νά κΛμωμεν, δταν μεταβαίνωμεν είς τήν εκκλησίαν ;
Διατί νά προσευχώμεθα;— Πώς πρέπει νά καθήμεθα μέσα είς τήν εκ
κλησίαν; Καί διατί πρέπει νά κάμνωμεν ήσυχα ; . . .
Επίδειξις τής είκόνος καί έξήγησις τών έν αύτΫί;
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
έν τί} β' τάξεε τοΟ προτύπου
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— Σήμερον θά μάθωμεν, τ ί πάσχουσι τά σώματα θερμαι-

νόμ,ενα.
Λνά,Ινσις.—Εΐπατέ μοι, τί λέγεται σώμα; ’Ονομάσατε διάφορα σώ
ματα, (οί μαθηται όνομάζουσι διάφορα σώματα, στερεά, υγρά καί τόν
αέρα» «,ν δέν όνομάσωσιν δλα, τούς βοηθώ, ώστε νά τα όνόμάσωσι).
Αοιπόν τά σώματα εινε τριών ειδών, στερεά, ύγρά καί άήρ. Ποϋ ύπαρχουσι τά στερεά ; Ποϋ τά υγρά; Ποϋ ό άήρ; Ένταΰθα άποδει<νυω, οτι 5 άήρ υπάρχει έν παντί κενώ χώρω, λέγω είς τούς μαθητάς
ν* κινήσωσι τήν χεΐρα ταχέως καί ούτω αισθάνονται αύτόν. Ά λλά
κα'· εις παν κενόν άγγεΐον άποδεικνύω τήν ϋπαρξίν του οϋτω...λαμβάνω ί ^ ν έχουσαν πώμα έκ φελοϋ, φέροντος διάτρησιν κατά τό μέσον,
"δ? Τ α υ τ ν ΐν π Ρο σ α Ρι“ ·ό ζ ω ΰαλίνην χοάνην, ήν πληρώ ΰδατος, άλλά τά
ωΡ
κ«ταπίπτει. Δ ιατί άρά γ ε ; Συσκέπτομαι μετά τών μαθητών
*«ι τέλος άγόμεθα είς τό συμπέρασμα τοϋ άδιαχωρήτου τών σωμάτων
υο ^όδες δεν δύνανται νά εύρίσκονται συγχρόνως έν τώ αύτώ ύποδήΗ·*τι), δτι αλλο τι θά ΰπάρχτι έμποδίζον τήν είσοδον τοϋ ύγροϋ είς
*Ιν 'Ρίάλην’τούτου τού άλλου άποδεικνύω τήν ϋπαρξιν άφαιρώνκαί τήν
X αν/)ν καί τόν φελλόν καί χέων ύδωρ) τότε τό ύδωρ καταπίπτει, ό δέ
Άρ εξέρχεται έν εϋδει πομφολύγων. Ήξεύρετε, τ ί πάσχουσι τά σώ(<·*τα θερμαινόμενα; "Ας δοκιμάσωμεν νά ίδωμεν,τί θά συμβίί.

Σ ύγθεσις.— Πρώτον άποδεικνύω τήν διαστολήν τών στερεών, προς
τοΰτο εκτελώ τό πείραμα τοϋ δακτυλίου τοϋ Γραιβαισάντ- διά τοϋ πει
ράματος τούτου βλέπομεν, δτι ή σφαίρα ή τέως τοϋ δακτυλίου διερχομέννι, θερμανθεΐσα παύεται νά διέρχεται’ άλλ’ οχι μόνον ή σφαίρα αυ
τη, άλλ’ δτι δήποτε στερεόν καί άν θερμανθνί, διαστέλλεται, μετά ταϋ
τα προβαίνω είς τήν τών υγρώ ν λαμβάνω ύαλίνην φιάλην, ώς την ά
νω, είς τήν διάτρησιν τής οποίας θέτω σωλήνα καί χέω έν αύτνϊ ύδωρ,
δπερ φθάνει μέχρι τινός ύψους, έάν θεομάνωμεν iS)v σφαίραν τό υδωρ αν
έρχεται καί τοσούτω ύψηλότερον, δσω ή θερμότης είνε μ είζω ν δχι μό
νον είς τό ύδωρ τοϋτο συμβαίνει, άλλ’ είς δτι δήποτε υγρόν ενταϋθα οι
μαθηται διά συγκρίσεως έξάγουσιν δτι τά υγρά είνε μάλλον διασταλ
τά , ή τά στερεά. Τέλος άποδεικνύω τήν διαστολήν τοϋ άερος' πρός
τοϋτο λαμβάνω τήν αύτήν φιάλην μετά τού σωλήνος, εν ψ θετω υδωρ
ή οινόπνευμα, δπως διακόψω τήν συγκοινωνίαν τού εντός και έκτος
άέρος, είτα προσκαλώ μαθητήν νά περιβάλν) τήν φιάλην με τας χεΐρας
του, καί τότε ωθείται τό ύγρόν πρός τό άνοικτόν μέρος τού σωλήνος.
Ζητώ μετά τών μαθητών νά μάθω, πού οφείλεται ήώσις αυτη και συμπεραίνομεν, δτι προέρχεται έκ τής διαστολής τοϋ άέρος. Αλλ ή δια
στολή αύτη προήλθεν έκ μόνης τής θερμότητας τών χειρών άρα ό άηρ
είνε διασταλτικώτατος πάντων τών σωμάτων.
Σνγχεντρωτιχαί ερωτήσεις xal συνειρμός.—Τί καλείται σώμα , Πο
σων ειδών σώματα έχομεν ; Όνομάσατέ τα . Τί πάσχουσι θερμαινόμενα ,
Ό λα έξ ίσου διαστέλλονται; Ποια περισσότερον; Όνόμασέ τα κατά σει
ράν άρχόμενος έκ τών μάλλον διασταλτών. Πού υπάρχει ό άήρ; Ποϋ δέν
υπάρχει; Τί συμβαίνει, δταν βράζγι ό καφές; (Έξογκοϋται)· τ ί, δταν υ
δωρ βράζτ) έντός λέβητος ; Τί δταν γάλα έντός άγγείου ;
Σ ύ σ τ η μ α .—Τά σώματα εινε τριών ειδώ ν πάντα τά σώματα θερ
μαινόμενα διαστέλλονται, άλλα περισσότερον καί άλλα όλιγώτερον
πρώτιστα πάντων ό άήρ, ειτα τά ύγρά καί τέλος τά στερεά, τά όποι*
πολύ ολίγον έξογκοϋνται, ώστε δέν τα βλέπομεν διά τών ο φ θ α λ μ ώ ν ·
Ε φ αρμ ογή.— "Οταν πρόκηται νά θερμάνητε γάλα, θά π λ η ρ ώ σ η τ ε
ολον τό άγγεϊον; (ούχί) διατί ; "Οταν καφέ ; "Οταν οι γονείς σας «λη^
ρώσι λέβητα ΰδατος μέχρι στεφάνης καί άρχονται θεομαίνοντες, τί ^
τοΐς είπητε;

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
περι τί}ς πυρπολήαεω ς τί}ς ν α υ α ρ χ ίδ α ς ύπ ό Κ α ν ά ρ η
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Ά νάλυσις.— Ποιος γνωρίζεί νά μοι εί’π η ,τί έγεινε εφέτος τήν ήμέραν τοϋ
Ευαγγελισμού είς τ ά ς ’Αθήνας; Διατί εκείνην τήν ήμέραν έγειναν ταϋτα
καί οχι άλλην; Διατί οΐ πάπποι μας νά έπαναστατήσωσιν εναντίον τών
Τούρκων; Τί ήσαν οί "Ελληνες, πριν έπαναστατήσωσιν; Πώς τούς μετεχειρίζοντο οί Τούρκοι; Πρέπει κανείς νά κάθηται δούλος καί νά ύποφεργι τοσα κακά; Γνωρίζετε, τί ειπεν είς τού οποίου έχομεν τόν άνδριάντα εμπροσθεν τού Πανεπιστημίου; Δέν έπεσκέπτοντο κανέν δημό
σιον κατάστημα οί άνθρωποι κατά τάς ήμέρας τοΰ Ευαγγελισμού; Τί
ήθελον, και επήγαινον έκεΐ; Δέν ήδύναντο νά ύπάγωσιν καί είς έν ό πλοπωλεΐον καί νά ΐδωσιν δπλα; Διατί νά πηγαίνωσιν νά βλέπωσιν τά
οπλα, τά όποΐα ήσαν είς τό Ιΐολυτεχνεΐον; Ποιοι τά είχον μίαν φοράν
εκείνα τά δπλα; Γνωρίζετε νά μοι εί'πητε μερικούς έκ τών ήρώων τής
Ελληνικής έπαναστάσεως; Τί είναι ή Χίος;
^χοπός.— Σήμερον θά σάς εί'πω έν μέγα κατόρθωμα τοϋ Κανάοη.
Συνθεσις
Κατά πρώτον θά ομιλήσω περί τής έπαναστάσεως καί
Άς σφαγής τής Χίου, ήτις ήτο ή κυρία αιτία τοϋ κατορθώματος τού
Κανάρ/]5
όπως μάθωσιν οί μαθηται τήν βαρβαρότητα τών Τούρκων
*«ί διεγερθ·?5 εν αύτοΐς τό μίσος κατ’ αύτών. Καί δεύτερον όποΐός τις
ό Κανάρης πριν τοϋ κατορθο'ιματος τούτου, περί τού συμβουλίου
ν *Ρχηγών είς τά Ψαρά, περί τής έκλογής καί τοϋ Πιπίνου, περί
*ναΧωρήσεως αύτών έκ τών Ψαρών, περί τής πυοπολήσεως έν
καί τελευταΐον περί τής έπιστροφής είς τά Ψαρά καί τής
°χής αυτοϋ, ώς καί περί τής εύσεβείας καί ταπεινοφροσύνης τοϋ
ναΡΊ
τών συμπολεμιστών αύτού.
οΐ ^ ΚεντΡωτιχαι Ερωτήσεις. — Ή νήσος Χίος ήτο έλευθέρα; ’Ήθελον
ΐοι να είναι δούλοι; Τί έπραξαν; Ήδυνήθησαν νά έλευθερωθώσιν;
ιατί δεν ήδυνήθησαν; Τί ήθελον οί Τούρκοι νά μας έχωσιν; Τί τους
Χιουί οί Τούρκοι; Ό ταν εμαθον αύτό οί ναυτικοί τής
* 0?) τί έπραξαν; Μόνος του ήλθεν ό Κανάρης είς Χίον; Τί έπραέχ '
«ρίν κινήση έκ τών Ψαρών; Είς ποίαν πόλιν τής Χίου
*1 ν<Χυ*ρχίς; Ποίαν έορτήν έώρταζον οί Τούρκοι τήν ήμέραν έ-

κείνην; Τί έπαθον οί Έ λληνες, δταν έβαλον πυρ είς τό πυρπολικόν
των; Τί έκαμον οί Ψαριανοί δταν έπέστοεψεν ό Κανάρης έκ τής Χίου
είς τά Ψαρά; Ό Κανάρης τ ί έπραξεν ; . . .
Σύστημα ( Κ αρπός) . —Καθώς ό Κανάρης επειδή ήγάπα τήν πατρίδα
καιτους ομοεθνείς του καί δεν ήθελε νά βλέπτ) τούς Τούρκους νά ύβρίζωσι την πίστιν μας, καί νά μας έχωσιν δούλους των, ήλθε καί έκαυσε
την ναυαρχίδα τών Τούρκων, χωρίς νά συλλογισθί), άν θά φονευθή,
ούτω καί ημείς πρεπει νά άγαπώμεν τήν πατρίδα, καί τήν πίστιν μας,
καί νά την ύπερασπιζώμεθα, χωρίς νά φοβώμεθα τόν θάνατον. Καί
καθώς ό Κανάρης ήτο ευσεβής καί ένίκησε τούς Τούρκους μέ τήν βο
ήθειαν τσϋ Θεοΰ, ούτω καί ήμεΐς πρέπει νά εΓμεθα ευσεβείς διά νά έχωμεν τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ...
Εφαρμογή. Ποιος πηγαίνει με τήν βοήθειαν τού θεού καί δέν
νικ^ ; δεν εμάθετε παιδιά έκ τής ίερ£ς ιστορίας, δτι ό Δαβίδ άσθενής
και αδύνατος, εχων δμως την βοήθειαν τού Θεού, κατέβαλε τόν γίγαντα Γολιάθ ;
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
τή ς Κ υ ρ ια κ έ ς π ρ ο σ ε υ χ ή ?
!ν τί) δ' τάξει τοΟ προτύπου
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Σκοπός.
Σήμερον θα μάθωμεν περί τής Κυριακής προσευχής.. · ·
Α νάλυσις. Τίς ήτο ο Ιησοΰς Χριστός ; Διατί ήλθεν είς τόν κόσμον;
Τί εδίδασκεν εδώ εις την γήν ό Ίησοϋς; Τί έργα εκαμνε ; Καί μ ε
ποίαν δύναμιν τα επραττεν; Οταν ήρχιζε τό έργον του ό Ίησοϋς, πρό
τουτου,τί εκαμνεν ί ΐ ς τ ο ν Θεόν τ ο ν πατέρα του; Ήμεΐς δ τ α ν ά ρ χ ί ζ ω μ ε ν
τα μαθήματα τής ήμέρας, τήν πρώτην ώραν,πριν άοχίσωμεν, τί κ ά μ ν ο μεν ; (προσευχήν). Οταν προσευχώμεθα, τί κάμνομεν ; Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε κ α μ μ ί α ν πρσευχήν ; Οταν ένας άνθρωπος πράζν) είς ήμόίς καλόν τι, τότε τ ί
κάμνομεν είς αυτόν; (τόν ευχαριστούμεν).Ό Θεός κάμνει καλά πράγμ*"
τα εις ημβ?ς; Λοιπόν ήμεΐς τ ί πρέπει νά κάμνωμεν πρός αυτόν; Ο τ α ν
πέμπωμεν ευχαριστήσεις είς τόν Θεόν τ ί κάμνομεν ; (προσευχόμεθα) κτλ.
Μετα ταϋτα επαναλαμβάνω τόν σκοπόν, μήπως διέφυγε τής μνήμ'Λ?
τών μαθητών καί προβαίνω είς τήν σύνθεσιν.
Σήμερον λοιπόν είπομεν θά μάθωμεν περί τής Κυριακής προσευχή?!

τήν όποιαν έδωκεν αυτός ό Ίησοϋς Χριστός είς τους μαθητας του δια
νά προσεύχωνται, οί δέ μαθηται του τήν έδωκαν εις ήμας δια να
προσευχώμεθα.
Σύγθεσις.— Ό τε προσευχόμενος ποτε ό Ίησοϋς έτελείωσε την προσ
ευχήν του, είπέ τις τών μαθητών του Κύριε, δίδαξον ήμας νά προσευώμεθα καθώς ό Ιωάννης έδίδαξε τούς μαθητάς του. Τότε ό Ίησοϋς είπε
είς αυτούς, δταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ήμών ό εν τοΐς ουρανοΐς
*τλ. Έκ τής προσευχής λαμβάνω έκαστον αίτημα, καί δι’ άναλόγων
ερωτήσεων διεγείρω τήν αυτενέργειαν τών μαθητών' έαν δε οι μαθηται
αδυνατώσι νά εύρωσι τήν έξήγησιν, συμπληρώ τότε εγω τά υπολοιπα
καί ουτω πως ερμηνεύω δλα τά αιτήματα τής Κυριακής προσευχής
απ’ αρχής μέχρι τέλους. .. .
Συγκεντρωτιχαί ’Ερωτήσεις. — Τί είνε ή προσευχή ; Ποίαν προσευ
χήν έδωκεν ό Ίησοϋς Χριστός; Διατί λέγομεν δτι ό Θεός κατοικεί εν
ουρανοΐς, έν ω είναι πανταχοϋ παρών ; Τί παρακαλοϋμεν τόν Θεόν δια
ταυτης τής προσευχής; Πώς δυνάμεθα νά δοζάσωμεν τό ονομα τοϋ
θεοΰ ; Ποιον άρτον ζητοϋμεν παρ’αΰτού ; Ά π ό τ ί τόν παρακαλοϋμεν
ν« μ2 ς φυλάττ·/) ; . . ·
Επεξεργασία.— Διατί προσηύχετο ό Χριστός; Ο άνθρωπος οταν αι
σθάνεται έν τ·7ι καρδιά του ειτε εύχάρις-ον εϊτε δυσάρες-ον συναίσθημα,
τί κάμνει, τά κρατεί κεκρυμμένον έν τί) καρδίί»: του, ή τό λέγει εις τους
συγγενείς καί φίλους του ; Ό ταν άνθρωπος ήναι ευσεβής, τ ί αισθάνεται
ε'·? τήν καρδίαν του; Ό τα ν ό άνθρωπος έχν) χρείαν πράγματός τίνος, τί
αισθάνεται; Ό ταν μετανον) διά κακήν πρόίξιν, τί πρέπει νά κάμγι;
Οταν θαυμάζν) τά μεγαλεΐον τού Θεοϋ, ή εΰεργετηθϊΐ παρ’αύτοϋ, τί τοϋ
^γει ή καρδία του νά πράξη ; (νά δοξολογήσνι καί εΰχαριστήσγι αύτόν)
Η προσευχή πρέπει νά γίνηται, διότι είναι αναγκαία έκδήλωσις τής
ευσεοείας ήμών καί ούγί διότι ένει νοείαν ό Θεός τών ευχών ήμών καθ
®σον αύτός είναι άνενδεής. . ..
Ηθιχά Συμπεράσματα. — 1) Ή προσευχή πρέπει νά γίνηται μετά
**θαρ*ς καρδίας.
Πρέπει νά ζητώαεν νά γίνηται τό θέλημα τού Θεού καί ούχί
το ιοικον αας
4· Πρέπει νά ζητώμεν τά πνευματικά άγαθά μάλλον, ή τά σωματι** κ«ί ύλικά.
3) Πρέπει νά μή άπαιτώμεν παρά τοϋ Θεοϋ μωρά πράγματα, καί

νά μη φ λυαρώμεν έν τ·7) προσευχνί, άλλά νά ζητώμεν πράγματα δίκαια
καί άγαθά. . . .
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΓ
Έ ν τή γ'. τά ζει
Γ Π Ο

ΙίϊΑΙΝΝΟν ΠΑΠΑΓΕίΙΡΓΙΟΤ
ά. ^χοπος.
Σήμερον θά μάθωμεν διά τον ’Αθανάσιον Διάκον·
β . ΑναΛυαις.
Εις ποιον βασίλειον άνήκομεν vjμεϊςj Πότε ήλευθερώθη ή Ελλάς ; τί συνέβη τότε; Ποιοι ήσαν οί αίτιοι τνίς Έλλ. έπαναστάσεως; Ποΰ είναι αί Θεομοπύλαι; Διατί λέγονται οΰτω; Ποιος
..οταμος διέρχεται πλησίον τών Θερμοπυλών; Πρός ποιον μέρος εΰρίσκεται ή Λαμία; Ποΰ είναι ή Λεβαδεία; Ποΰ ή Υ π ά τη καί ποΰ τό
Λοιδωρίκιον; Ποιο; ήτο ο αρχηγό; τών Τούρκων; Ποΰ είχε τήν έ
δραν του;
γ . Κυρίως εργασία. — Μεταξύ τοΰ Λοιδωρικίου καί τνίς Λαμί«{
υπάρχει ένα χωριό, τό όποιον λέγεται Μουσουνίτσα. Τοΰτο τά χωρίον
εΐνε η π«τρις τοΰ νιρωος Αθανασίου Διάκου. Ό Ά θ. Διάκο; ήτο άνδρειότατος πάντων,ητο ευσεβή;, καί φιλάνθρωπο;. Δωδεκαετή; έπνιγε
ει; ενα μοναστνιριον τοΰ άγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου- οπού έγεινε και
διάκονος. Ουτος καθ ολον το διάστηρ.α, κατά τό όποιον έμενεν έκεΐ
ουδεν άλλο εσκέπτετο, η πώς νά ελευθερώσν) τό Ελληνικόν έθνο; απο
την τυραννίαν. Μη υποφερων τους Τούρκους, ένεδύθη τήν στολήν τών
κλεπτών και ωρκισθη ενώπιον τής άγίας είκόνος τοΰ Χριστοΰ, ότι
θά αποθάνν) υπερ τή ; πατρίδος του. Οταν άφησε πλέον τήν μονήν εγεινεν αρματωλάς τής Λεβαδείας' καί ήτο τό πρωτοπαλλήκαρο τοΰ
Οήυσσεω; ’Ανδρούτσου.'Οταν εμαθεν ό Διάκο;, ότι είς τήν Πελοπόν
νησόν ήγέρθη έπανάστασις,τότε μετά τοΰ ΓΙανουργ^ά κηρύττει έπανάστασιν ει; την ανατολικήν Ελλάδα καί υψώνει τήν σημαίαν είς την
Λεβαδείαν επάνω δε ει; την σημαίαν έγραψε μέ μεγάλα γράμμα*
» Ελευθερία ή θάνατο;» . Τό πρώτον κατόρθωμα τοΰ Διάκου ήτο,
οτι συνέλαβεν αιχμάλωτον τόν άδελφόν τοΰ πασά. Εν φ οί Ελληνε; επολιορκουν του; εν 1 πάτν) Τούρκους, νά καί έρχεται έκ τ·ήί
Λαμία; πολυάριθμος τουρκικός στρατός ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Όμερ
Βριονη, τόν όποιον εστειλεν άπό τά ’Ιωάννινα ό Χουρσής πασάς- Οί
Ελληνες καθώς ειδον τοσον στρατόν έφυγαν ά;τό τήν Υπάτην και υ-

πεΐγον είς τάς Θερμοπύλας, οπού κατέλαβον τοιαύτας θέσεις, ώστε
νά μήν άφήσωσι τόν Όμέρ Βριόνη νά προχωρήσν). Ό ’Αθανάσιος Δι
άκος μετά 500 κατέλαβε τήν μάλλον έπίφοβον θέσιν, τήν γέφυραν δηλ.
τής ’Αλαμάνα; ό δέ Πανουργία; μετά 600 καί ό Διοβουνιώτη; μετά
100 κατέλαβαν τά ; πλαγίας θέσεις.Ό Όμέρ Βριόνης έτρεψεν είς φυγήν
τόν Πανουργίαν καί Διοβουνιώτην- μόνος δέ ό Διάκος μετά 18 εμεινε
μαχόμενος ΰπέρ τής πατρίδος, άλλά καί τούτων οί περισσότεροι έ
πεσαν καί ό Διάκος έμεινε μόνος μέ 10 άνδρας απέναντι τόσου τουρ
κικού στρατού. Ά λ λά καί οί ολίγοι ουτοι Ελληνες ενθυμηθεντες οτι
έκεΐ έπεσε καί ό Λεωνίδας μετά 300 Σπαρτιατών, οΰτε παρεδίδοντο,
αλλ’ οΰτε καί έφυγον’ μάλιστα όταν έτελείωσαν τά πολ.εμεφόδια, έ
συραν ολοι τά ξίφη καί έμάχοντο έως ότου τό ξίφος τοΰ Διάκου θραυεεται, καί αΰτός πληγώνεται είς τόν ώμον- προτοΰ νά τον συλλάβουν,
τοϋ είπον οί Έλληνες νά φύγγι διά νά χρησιμεύση είς άλλην εποχήν,
«ΰτός είς άπάντησιν ειπεν, ότι ό Διάκος οΰτε φεύγει οΰτε τοΰς συντρό
φους του άφίνει. Τέλος τόν συνέλαβεν ό 'Ομέρ Βοιόνης καί αλυσοδεμενον τον εστειλεν είς τ ή ν Λαμίαν,όπου καί τον έψησαν είςτό σουβλιον
ε·; τόν δρόμον ό Όμέρ Βριόνης τοϋ ΰπέσχετο ότι,πολλά θά τοΰ χαρίση
εαν αρνηθνί τό έθνος του, άλλως θά τον φονεύσν)- ό Διάκος με γέλια
ειπεν, ότι ή Ελλάς ΐγ ζ ι καί άλλους Διάκους- όταν έσουβλίσθη βλέπων
χλόην καί τά άνθισμένα δένδρα είπεν.
Tia ’δίς χαιρο πο0 διάλεξεν b χάρος νά με πάρτ)
Τώρα π’ άνθίζουν τα χλαρια χα'. βγάνει ή γη χορτάρι.

Ποτε λέγεται νά εγεινε τοΰτο ; είς ποίαν εποχήν τοΰ έτους; (23
Απριλίου 1821).
δ . Ε πεξεργασία.— Πόθεν ήταν ό Διάκος; Ποΰ έμενε κατά την μίκράν του ήλικίαν; Καί τί πάντοτε εσκέπτετο; Τί έκαμεν είς την Λε^>·δείαν ; Τί έγραψεν έπί τής σημαίας; Ό ταν οί Ελληνες κατεδίωκον
τους Τούρκους είς τήν Υ π ά τη ν, τί συνέβη; Ποιος ήτον ό αρχηγός τών
Τούρκων; Ποΰ συνήψε τήν μ ά χ η ν ; ΙΙοΐον τό τέλος αΰτής; Μέ πόσους
εμεινεν ό Διάκος; ΙΙοΐος άλλος ήρως έπεσεν είς τάς Θερμοπύλας; Καί
^οτε; Τί είπεν δ Διάκος όταν τοΰ είπον νά φύγη διά νά σωθνί; Ποΐον
^το τ ο τέλος τού Διάκου; Τί πρό τοΰ θανάτου του είπεν;
ε -Καρπός.— Πόσοι λοιπόν έπεσαν είς τάς Θερμοπύλας; Τί ύπερή-

σπιζεν ό εις καί τί ό άλλος; (τήν πατρίδα των). Λοιπόν πάς άνθρωπος
ώφείλει νά ύποστηρίζν) τήν πατρίδα του.
ς'.Χ ρήσις.— Έάν ένας άπό ήμας εύρεθ-Ji είς μίαν τοιαύτην περίστασιν, τ ί θά κάμγι; Πρέπει νά θυσιάσ-/) τήν ζωήν του, άλλως είναι
μηδαμινός, καί δλοι οΐ άνθρωποι τόν περιφοονοϋσιν. Ό ταν δμως πέσν)
πολέμων ΰπέρ τής πατρίδος του, δπως καί ό Διάκος, τότε καί οί άν
θρωποι έπαινοϋσιν αύτόν καί τό δνομά του μένει αθάνατον.

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

έν τή β' τά ξ ε ι τ ο ΰ π ρ ο τύπ ο υ

πόσα κάρυα έδωκεν είς δλους όμοϋ; Πόσα θά λάβγι έ'καστον τών 5 παι
διών ;
5)
Δύο άνθρωποι ήγόρασαν 4 όκάδας θείου πρός 25 λεπτά έχάστην
οκάν, πόσα λεπτά έδωκαν ; καί πόσον θειον έλαβεν έκαστος ;
Σύστημα. — Διά παραδειγμάτων θά έξαγάγω τούς ορισμούς τών
τεσσάρων πράξεων, λ.χ . θά εί'πω είς τούς μαθητάς δτι είς παΐς είχε
12 λεπτά καί ή μήτηρ του 20 λεπτά, θά έρωτήσω τούς μαθητάς
πόσα είνε δλα όμοϋ. Καί θά εϊπω είς αυτούς, δτι τό νά θέτωμεν όμοϋ
διάφορα άριθμητικά ποσά, διά νά εύρωμεν έν άλλο ποσον ίσον πρός
«υτά, αύτη ή πραξις λέγεται πρόσθεσις. Ούτω καί διά τόν ορισμόν τής
άφαιρέσεως, πολλαπλασιασμού καί διαιοέσεως.

r πο
Π.

Κ .

Κ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚ Α ΛΙΑ Σ
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Σχοπύς.— Σήμερον θά λύσωμεν διάφορα προβλήματα.
'A ra.loaic.— Ποιος έχει υπάγει εις τήν άγοράν ; Τί θέλουσιν οί άν
θρωποι είς τήν άγοράν; "Εχει κανείς άπό σας υπάγει είς τήν άγοραν
διά νά άγοράσ·/) κανέν πράγμα; Πόίς τις δύναται νά ύπάγγι είς την α
γοράν, ϊνα άγοράση; Τί πρέπει νά γνωρίζ·/) εκείνος, ό όποιος πηγαίνει
είς τήν άγοράν, ΐνα άγοράση; Καί διά νά μάθητε νά λογαριάζητε, που
πρέπει νά ύπάγητε κατά πρώτον ; Καί τί λογαριασμούς μανθάνετε εις
τό σχολεΐον. . . .
Σ ύ νθ ισις.— Θά ζητήσω παρά τών μαθητών τήν λύσιν διαφόρων προ
βλημάτων. λ.χ . τήν λύσιν τών έξής προβλημάτων. 1) Δύο μαθηται ειχον δύο τετράδια, ών τό μέν έν εϊχεν 27 φύλλα, τό δέ έ'τερον 15 φύλλα,
πόσα φύλλα είχον καί τά δύο τετράδια όμοϋ; Καί πόσα
φύλ
λα είχε τό πρώτον τοϋ δευτέρου; 2 ) εις μαθητής άπεΐχεν άπό τοιχ°υ
τίνος 60 βήματα, ούτος έκ τής θέσεώς του ρίπτει μίαν ελαστικήν σ<ρ«1'
ραν πρός τόν τοίχον ή σφαίρα αύτη κτυπήσασα είς τόν τοίχον έστραφ*)
όπίσω πρός τόν μαθητήν, είς άπόστασιν άπό τοϋ τοίχου 35 β η μ ά τ ω ν ,
πόσων βημάτων εινε ή άπόστασις, τήν οποίαν διήνυσεν ή σφαίρα; k *1
πόσα βήματα πρέπει νά κάμγι ό μαθητής διά νά λάβνι τήν σ φ α ίρ α ν ,.··
3) Μαθητής τις έλαβε παρά τής μητοός του 15 λεπτά, παρά δέ του
πατρός του 20 λεπτά, καί παρά τοϋ άδελφοΰ του 13 λεπτά, πόσα λε
πτά ελαβε τό ολον; Ταϋτα διένειμεν είς τρία μέρη, πόσα περιεΐχεν ε
καστον μέρος ; . ..
4) πατήρ τις είχε τέσσαρας υιούς καί έδωκεν είς έκαστον 5 κ*ρυα’
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α
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^Λγα,Λνσις.—Είς ποιον πιστεύομεν ήμεΐς ; Είς τόν Ίησοΰν Χριστόν.
Είς ,wot« μέρ·/) τής γής διέτριβεν ; Διατί ήλθεν είς τήν γήν ; Διά νά
^ωσ/) τόν κόσμον άπό τής προπατορικής άμαρτίας. Τί έκαμεν, δταν
γ|Τ° επι
γίϊς ; Εδίδασκεν, ιάτρευε κτλ. Ήξεύρετε κανέν θαϋμα
Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ ; Διατί ό Ίησοϋς Χριστός έδίδασκε
^°υς άνθρώπους ; Διότι δέν ήσαν δλοι καλοί. Ήξεύρετε μερικούς άν,ωπους τής εποχής εκείνης, πού δέν ήσαν καλοί, άλλ’ ήσαν άμαρω οι , Τούς τελώνας, τούς φαρισαίους κτλ. Τί έκαμνον οί τελώναι ;
’ οί φαρι,σαίοι; Τί διδασκαλίας έκαμεν ό Ίησοϋς Χριστός ; ’Εξηγεί
’ 1’?αιΡ*?ι καί έλεγε καί παραβολάς, δπως κάμνη τούς άκροατάς αύτ°ϋ προσεκτικούς.
χοπύς.
Σήμερον θά μάθωμεν μίαν παραβολήν, πού είπε ό Κύ? ήμών Ι·/)οους Χριστός, δταν ήτο έπί τής γής.
μόνο ^ί,ω<Γ
— Επειδή ήσαν μερικοί ποϋ έλεγον, δτι αύτοί
|νεκ_ ElVat ^ι’*αιοι καί κατεφρόνουν τούς άλλους, ό Ίησοϋ; Χριστός
θρω- _ V ',°υ ε^α^εν άφορμήν νά ειπ·/) τήν παραβολήν τα ύτη ν: Δύο άν^
αν^βΐίσαν είς τό ιερόν νά προσευχηθώσιν. ό είς ήτο Φαρισαίος,
6>νχ ,
^το Τελώνης.Ό Φαρισαίος επειδή ήξευρεν, οτι οί Τελώναι
(ΑΚρτωλοί, διότι έκλεπτον τά δημόσια χρήματα, καί επειδή ένό-

μιζεν, δτι μovot οί Φαρισαίοι είναι δίκαιοι,έστάθη καί προσηύχετο ταΰ
τα είς τόν Θεόν: «Θεέ μου σε εΰχαρις·ώ,δτι δέν είμαι έγώ καθώς οί άλ
λοι άνθρωποι αρπαγές, άδικοι καθώς είναι καί ούτος ό Τελώνης, νη
στεύω δύο φοράς τήν εβδομάδα, καί δίδω τό δέκατον έξ δλων δσα α
ποκτώ είς τοΰς πτωχούς». Αΰτά έλεγεν όΦαρισαΐος είς τήν π ρ ο σ ε υ χ ή ν
του, ό δέ Τελώνης επειδή ηξευρεν, δτι είχε πράξει αδικίας πολλάς, μετενόησε μόλις είσήλθεν είς τόν ναόν, σταθείς δέ μακράν έκτύπα τό στή
θος καί έλεγεν: «Θεέ μου, συγχώρησαν με τόν άμαρτωλόν, ήμαρτον».
Ά φ ’ ού έτελείωσε ταύτην τήν παραβολήν ό Ίησοΰς, είπεν είς τόν λαον
ποΰ ήτο έκεΐ'» σόίς λέγω, δτι ό Τελώνης κατέβη είς τόν οίκόν του δι
καιωμένος περισσότερον παρά ό Φαρισαίος, διότι πό?ς δστις υψώνει τον
εαυτόν του θά ταπεινωθεί, καί δστις ταπεινεΐ τόν εαυτόν του,θά ύψωθή' Ε πεζεργασίαι. — Ε ρωτώ διά καταλλήλων ερωτήσεων τοΰς μαθητάς νά είπωσι το μάθημα, ώς λ. χ. Τί έκαμε ό Ίησοΰς Χρίστος
έ π ί τής γή ς; Διατί τούς έδίδασκε; Τί διδασκαλίας μετεχειρίζετο>
Διατί ήναγκάσθη νά εΐπγι τήν παραβολήν τοϋ Τελώνου καί Φαρι
σαίου ; Τί άνθρωποι ήσαν οί Φαρισαίοι ; Τί* οί Τ ελώναι; Τί έ κ α μ ε ν
ό Φαρισαίος, δταν είσήλθεν είς τόν ναόν; Τί έλεγεν; Ό Τελώνη;
που έστάθη ; Δ ια τί; Τί έλεγεν; Άφοΰ έτελείωσε τήν π α ρ α β ο λ ή ν ο
Ίησοΰς Χριστός, τί ειπεν είς τόν λαόν, δστις ήτο έκεΐ; Ποιος έ κ 'ων
δύο προσηυχήθη καλλίτερον; Πώς τό καταλαμβάνομεν; Μόνον οτ*ν
ποοσεύχηται κανείς καί λέγει τήν αλήθειαν, τόν άγαπα ό θεό ς; Βε
βαίως δχι μόνον δταν λέγη τις τήν αλήθειαν, τόν άγαπα ό Θεός, * λ λά καί δταν δέν πράττη κανέν κακόν, δταν δέν βλάπτη έν γένει τον
πλησίον του. Μόνον ό Θεός άγαπδί αύτοΰς τοΰς άνθρώπους; Ό χι, ά λ λ *
καί δ"λοι οί άνθρωποι; Ήμεΐς λοιπόν τί πρέπει νά εϊμεθα;
Κ αρπός η Σ υ μ π έρ α σ μ α .— Πρέπει νά μή είμεθα υπερήφανοι" νά ει
μεθ α. ταπεινοί, διότι τότε θά μας άγαπ£ ό Θεός καί οί άνθρωποι, ά λ 
λως ούτε ό Θεός θά μας άγαπα, καί αύτοί οί άνθρωποι θά μάς
στρέφωνται.
-----ΔΟΚΙ ΜΑΣΤΙ ΚΗ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α
περί τής επ α ρ χ ία ς Α τ τ ικ ή ς
r πο
Χ α ρ α λ . Φραγκακη
ΐά ξ ι; β'.

I. Σήμερον θά σϋς είπω περί τής επαρχίας ’Α ττικής.
^
II. Ποιος γνωρίζει νά μοΰ είπγι, τί είναι θάλασσα ; Τί ξ^Ρ* >

νήσος; Τί χερσόνησος; Τί κόλπος ; Τί άκρωτήριον ; Τί λιμήν ; Ποΐος
γνωρίζει νά μοΰ εϊπν), τί είνε πόλις ; καί τί χωρίον ; Ή πόλις είς τήν
όποιαν ήμεΐς τώρα κατοικοΰμεν πώς ονομάζεται ; Είς ποίαν έπαρχίαν
ανήκει; "Ολαι αί πόλεις κεΐνται πλησίον τής θαλάσσης ; Πώς ονομά
ζονται λοιπόν αί πλησίον τής θαλάσσης κείμεναι πόλεις ; γνωρίζεις
νά μοΰ εΐπης τινάς ; αί δέ κείμεναι μακράν τής θαλάσσης πώς ονομά
ζονται ; Τί καί τ ί πράγματα δύνα.ται νά έχτ) πλησίον της έκάστη
πόλις; Τί πράγμα είναι πεδιάς ; Γνωρίζεις νά μοΰ εΐπης ένταΰθα καμμίαν πεδιάδα ; Τίς γνωρίζει νά μοΰ εϊπν) ποιον μέρος όνομάζομεν ’Α
νατολήν ; Ποιον Δύσιν ; Ποιον Βοροάν ; Καί ποιον Νότον ;
III.
Πώς λοιπόν εΐπομεν, δτι ονομάζεται ή πόλις είς τήν όποιαν
τώρα εϊμεθα ; Ποΐος γνωρίζει νά μοΰ εΐπη τ ί καί τ ί σπουδαία πρά
γματα έχει ; Γνωρίζετε νά μοΰ εϊπητε, ποια είναι παλαιά καί ποΐα
νεα ; Υπάρχουσι ποταμοί ένταΰθα ; Πώς ονομάζονται ; Ποΰ εύρίσκουσι τό ΰδωρ ; Πρός ποιον μέρος τής πόλεως κεΐται ό Ίλισσός ; Ό δέ
Κηφισσός πρός ποιον μέρος κεΐται ; ’Εάν κινήσωμεν άπ’ εδώ καί θέλοfAev vac ΰπάγωμεν είς τόν σιδηρόδρομον, ποίαν όδόν θά άκολουθήσωμεν ;
Αφοΰ δέ έμβώμεν εις τόν σιδηρόδρομον καί άρχίστ) νά τρέχη ποΰ κατ’
εοθεΐζν θά ύπαγη ; "Ενα Φάληρον μόνον έχομεν ; Είναι παράλιον ή
μεσόγειόν ; Πότε πηγαίνουν οί άνθρωποι είς τό Φάληρον ; Γνωρίζετε
τι **ι τ ί είναι είς τό Φάληρον ; Ά φοΰ δέ πάλιν άναχωρήσν) έκ τοΰ
Φαλήρου ό σιδηρόδρομος ποΰ πηγαίνει ; Τί είναι ό Ιίειραιεΰς πόλις η
*“Ρίον ; Παράλιος ή μεσόγειος ; ’Έχει λιμένα η οχι ; Είς τί χρησι
μεύει ό λιμήν ; Είναι άνάγκη έκάστη παράλιος πόλις νά εχ·/) λιμένα ;
ινα αξιοζ λόγου ύπάρχουσιν είς τόν ΙΙειραια ; Ποΐος τώρα δύναται
* μοΰ εΐπγι, πρός ποιον μέρος τών Αθηνών κεΐται ό Πειραιεύς ; Τίνες
νθρωποι κατοικοΰσιν είς τόν Πειραια ; Τί εργον έχουσι ; Ποΐος γνωνα μοΰ εΐπη τί είναι όπισθεν τοΰ Ύμηττοΰ ; Πρός ποιον μέρος
ων^Αθηνών κεΐται ; Ύπάρχουσιν έκεΐ άνθρωποι ; Τί Ιργον έχουσι ;
εςαγουσιν
Χ^ς γ.^? · Μίίς είναι χρήσιμα αΰτά τά μέταλλα ; κτλ.
C το Ν ακρον τής Α ττικ ή ς τ ί ύπάρχει ; Πώς ονομάζεται καί πώς
, ω? "> Εάν άναχωρήσωμεν άπό τό Διδασκαλεϊον καί προχωοοΰμεν
,
θα “παντήσωμεν ; Έάν δμως δέν προχωροΰμεν κατ’ εΰθεΐαν
Β, άλλ ολίγον ΒΑ, τί θά εΰρωμεν ; Μετά ταΰτα τ ί άλλο ; Κ αΠ- τ °ύτου τί άλλο ; Ό λα αΰτά τά όποια τώρα εΐπομεν τί εΐναι ;
1? 71 Χωρί« ; Παράλια ή μεσόγεια ; Ύπό τίνων άνθρώπων κατοι-

κοϋνται ; Τί εργον έχουσιν ούτοι οί άνθρωποι ; Προς ποιον λοιπόν μέ
ρος τών ’Αθηνών κεΐνται όλα αυτά ; ΙΙοΐος γνωρίζει νά μοϋ εί'πν) τί
άλλο υπάρχει είς τήν επαρχίαν τής ’Α ττικής έκτος έκείνων τά όποΐα
είπομεν ; Πόθεν είπομεν, οτι πηγάζουσιν οί ποταμοί ; Γνωρίζετε νά
μου εΐπητε κανέν δρος ; Πρός ποιον μέρος τών ’Αθηνών κ ε ΐτ α ι; Τί
έξάγομεν έξ αύτοϋ τοϋ όρους σπουδαΐον; Τί άλλο όρος έκτος τούτου
γνωρίζετε; Πώς ονομάζεται ; Τί έξάγομεν έξ αύτοϋ ; Έτερον όρος
έκτος τούτου υπάρχει, τό όποιον νά άνήκη είς τήν έπαρχίαν τής
’Α ττικής; Πρός ποιον μέρος τών ’Αθηνών κεΐται ; κτλ.Ε ίς τήν έπαρ
χίαν λοιπόν τής ’Αττικήςάνήκουσιν αΐ Ά θήναι πρωτεύουσα τοϋ έλληνικοϋ βασιλείου, ΝΔ τών ’Αθηνών κεΐται τό παλαιόν καί νέον Φάληρον καί ό Ιίειραιεύς καί άκριβώς πρός Ν τό Λαύοειον- άκρωτήριον
δέ έχει τό Σούνιον τό καί άλλως καλούμενον (καβο-κολώναις). Πρός Β
τών ’Αθηνών κεΐται τό Μενίδι (Άχαρναί). ΒΑ τό Άμαρούσιον, ή Κηφισσία,καί ή Δεκέλεια(ή Τατόϊ)-όρη δέ τής ’Α ττικής είναι ό 'Υμηττός,
ή Πεντέλη καί ή Πάρνης· ποταμοί δέ ό Ίλισσός πρός Α τών ’Αθηνών
καί ό Κηφισσός πρός Δ.
ΙΙΙΙ. Είς ποίαν έπαρχίαν άνήκουσιν αί Ά θήναι ; Τί είναι αί ’Αθήναι ; Τί είναι λιμήν ; Τί κόλπος ; τί άκρωτήριον; ΓΙοΐαι πόλεις ονομά
ζονται παράλιοι; Τίνες μεσόγειοι ; Πόσους ποταμούς έχει ή ’Αττική ;
Πρός ποιον μέρος τών ’Αθηνών κεΐνται ; Πόθεν πηγάζουσιν οί ποταμοί
ούτοι; ποϋ χύνονται ; Πρός ποιον μέρος τών ’Αθηνών κεΐται τό Φάληρον ; Είπέ μοι τά όρη τής ’Αττικής ; Τίνα προϊόντα εχομεν έξ ένός
έκαστου τούτων ; κτλ.
V.
Εις μαθητής ή καί περισσότεροι έξέρχονται καί δεικνύουσιν 0λ«
όσα έδιδάχθησαν καί τά όποΐα είναι ίχνογραφημένα έπί τοϋ μαύρου
πίνακος.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΩΒ
έν τή γ’. τά ξει
r πο

Σ.
Σκοπός.— Θά μάθωμεν σήμερον περί ένός άνθρώπου οστις ήτο ευ
σεβής, καί εύτυχής επομένως καί πλούσιος1.
'ΛνάΧυσις τής πείρας τών μαθητώ ν.— Τίς άπό σάς γνωρίζει πλουΤ

I.

ς ι μ

ε α

Δεν δύναταί τις να ήνε ε&τυχής, /ω -Λ; να ήνε πλούσιος;

σιόν τινα ; Ό δείνα είναι πλούσιος ; "Ινα ήναί τις πλούσιος, τ ί απαι
τείται νά έχν) ; Χρήματα πολλά' δύναται δμως τις μή έχων χρήματα,
άλλ’άλλα άντ’αύτών πράγματα νά ήναι πλούσιος ; Μάλιστα. Τί δηλο
νότι άν έχν) τις πλήν χρημάτων δύναται νά ήναι πλούσιος ; Γαίας γο
νίμους, οικόπεδα μεγάλης αξίας κτλ.Ε κτός τούτων, τίνα άλλα πραγματα εχων τις είναι πλούσιος ; Κτήνη π.χ . βόας, πρόβατα, κτλ.
ΆνάΧυσις π ρ α γ μ α τ ικ ή .— Πότε άνθρωπός τις εύτυχεΐ; ’Αρκεί δηλο
νότι ό πλούτος δπως καταστήσ·/] τινά ευτυχή ; Ούχί. Τί λοιπόν απαι
τείται νά κέκτηταί τις δπως ευτυχή ; Εκτός τού πλούτου νά έχν) καί
τέκνα α π α ιτείτα ι. Διατί νά έχν) τέκνα ; Διότι κτλ. Όποιαδήποτε τέκνα ; ούχί. Ά λλά όποΐα πρέπει νά ήναι ; Καλά. Διατί είναι άνάγκη
να είναι καλά τά τέκνα τοιούτου άνθρώπου ; Διότι τά κακά τέκνα θά
γίνωνται πρόξενα πικριών καί λύπης καί ούτως αίρεται ή ευτυχία.
Αρκοϋσι τά πλούτη καί τά τέκνα νά κάμωσιν τόν άνθρωπον ευτυχή ;
Ουχί, άλλ’ άπαιτεΐται νά άπολαύν] καί τιμής παρά τών άλλων άν
θρώπων. Ά λ λ ’ινα τις τιμαται ύπό τών άλλων, όποιος πρέπει νά ήνε ;
καλός, δηλαδή δίκαιος, έλεήμων, ταπεινός κτλ.
Σύνθεσίΐ. — Ό Ίώβ δστις κατφκει έν χώρ$ τινί, ήτις έκαλεΐτο
Ασσίτις έν τ -Ji Παλαιστίνν) (ιχνογραφώ τήν χώραν έπί τοϋ μαυροπίνακος) ήτο τοιοϋτος δηλαδή καί ευσεβής καί ευτυχής- ήτο δέ εύτυχν]ς διότι πρώτον ήτο πλούσιος έχων πολλά κτήνη, πρόβατα, βόας,
Ονους καμήλους, είχε δέ καί πολλούς ύπηρέτας πρός οδηγίαν τών κτη
νών του" είχε δέ ώς σύντροφον γυναίκα φρόνιμον καί ευσεβή· πρός
•ουτοις δέ καί τέκνα δέκα τόν άριθμόν, έξ ών έπτά ήσαν υίοί καί τά
λοιπά θυγατέρες, έτιμάτο δέ παρά τών άλλων άνθρώπων ώς ένάρετος
διότι ήτο δίκαιος, φιλάνθρωπος, ήθικός κλπ. ώς τοιοϋτος λοιπόν ό
θ
ΙωΒ, είχε επομένως καί πολλούς καί καλούς φίλους- είς τήν ευτυχίαν
τοϋ ευσεβούς Ίώβ συνετέλει καί ή ομόνοια καί ή άγάπη μεταξύ τών
τέκνων του, άτινα έσυμποσίαζον έν άγάπν). Ό τε ήμέραν τινά τά τέκνα
τ &ϋ Ιώβ συνέτρωγον έν τγϊ τοϋ πρεσβυτέρου άδελφοΰ των οικία, έρχεται
ειί τον Ίώβ, δν εύρε έν τΐ) οικία του δοξολογοϋντα τόν Θεόν, είς τών
υπηρετών του καί αναγγέλλει συμφοράν,δτι δηλαδή ληστρική συμμορία
επιπεσοϋσα κατά τών βοών καί όνων δι’ ών ήροτρίουν οί ύπηρέται τούς
*γρους, ταϋτα μέν άφήρπασε, τούς δέ ύπηρέτας έφόνευσεν. Ό Ίώβ έπί
ταυτιρ τί\ άγγελία έλυπήθη, ούχήττον έδόξασε τόν Θεόν- μετά τήν θλιβεραν ταύτην άγγελίαν καταφθάνει δεύτερος ύπηοέτης τού Ίώβ, δστις
*Τ '

τ

πληροφορεί αΰτόν περί τνίς καταστροφή; τών βοών καί καμήλων ύπό
πυρός έξ ούρανοΰ καταπεσόντος'έτι περισσότερον έπίί τούτω συνεκινήθτ)
δ Ίώβ,άλλά καί πάλιν δέν παρέλειψε νά δοξολογήση τόν Θεόν'καί τέλος
μανθάνει δι’ άλλου ύπηρέτου, δτι λησταί ιππείς άπήγαγον τάς καμήλους λυπεΐται πολύ ό Ίώβ, άλλ’ ύπομένει δοξολογών τόν Θεόν.
Τί άπέμεινε τώρα είς τόν Ίώβ έκ τών άγαθών του λέγετε σείς; Τά
τέκνα του- ναι άλλά καί αύτά άμέσως μετά ταΰτα μανθάνει δτι έφονεύθιησαν ύπό τά ερείπια της καταπεσούσης οικίας ύπό σεισμοΰ, δτε
συνέτρωγον.
Τότε ό Ίώβ δέν ήδύνατο νά κρατήση τν)ν λύπην του καί στενοχώ
ριαν το υ, άλλά κατασχίζει τά ένδύματά του καί κόπτει την κόμην
της κεφαλής του' άλλά καί πάλιν έλπίζει είς τόν Θεόν καί λέγει τούς
πλήρεις υπομονές τούτους (λόγους); «ό Κύριος τά έδωκεν, ό Κύριος
τά έπηρεν, άς είνα« εύλογημένον τό δνομά του».
(’Έ πειτα ουτω προχωοών διηγούμαι τήν έπίσκεψιν τνίς νόσου τοΰ
Ίώβ τά κατ’ αύτήν, καί τήν ανταμοιβήν τνίς έλπίδος καί υπομονής
τού Ίώβ, έάν ίδω δτι υπάρχει καιρός εις τοΰτο, είδέμή καταπαύω έν
ταΰθα διά προσεχές μάθημα).
Μετά τά άλλεπάλληλα ταΰτα δυστυχήματα, κατέλαβε τόν Ίώβ
πρό; τούτοι; καί άσθένειά τις, λέπρα καλουμένη, έ'νεκα τής όποιας έκυλύετο έν τν5 κόπρω, ϊνα εύρη θεραπείαν' τότε ή γυνή του, ή όποια
μέχρι τούδε ύπέμενε καί έπαρηγόρει τόν Ίώβ, δέν δύναται πλέον νά βαστάσ·/) τήν δυστυχίαν καί λέγει είς τόν άνδρα της' «αδελφέ είπέ λόγον
κατά τού Θεού, ινα άποθάνης». Ό Ίώβ δεικνύεται ενταύθα πρό πάν
των ύπομονητικός καί λέγει είς τήν γυναΐκά του «ώμίλησας ώς μί«
τών αφρόνων γυναικών! ’Αφού τά άγαθά έδέχθημεν έκ τή ; χειρός τού
τού Θεού, διατί νά μή ύποφέρωμεν καί τά κακά; »
Έν τνί άσθενεία τόν Ίώβ έπισκέπτονται τρεις φίλοι ειλικρινείς έκ
τών πολλών οΰς εΐχεν, επειδή είχον ύπ’ δψει, δτι τοΐς φί.Ιοις i r καιροΐς χ ρ η βοηθεΐΫ.
’Αφοΰ δέ ό Θεός εύρεν τόν Ίώβ πιστότατον διά τής τοιαύτης δοκι
μασίας, τόν θεραπεύει, τφ άποδίδει πάλιν διπλάσιάν περιουσίαν καί τα
δέκα του τέκνα, μετά τοΰτο έζησεν έπί μακρόν ό Ίώβ έν μεγάλητέρα εύτυχία τής προηγουμένης.
2 Υ4Μ.τ<γ>α(7γ/α.Βλέπετε λοιπόν, δτι τόν Θεόν όφείλομεν νά δοξάζωμεν

όχι μόνον έν τνί εύτυχία μας, άλλά καί έν τη δυστυχίο: μας, έν γ όφεί
λομεν νά έλπίζωμεν είς τήν παναγαθότητα τού Ύψίστου ούδέποτε άπελπιζόμενοι.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
εις το ύς κρετάς τώ ν αναγνω στικώ ν βεβλίω ν.
Ουδέποτε κατεληφθην ύπό έγωϊσμού καί οίήσεως διά τά ολίγα βι
βλία, τα όποια εξέδωκα, δεν ήθελον δέ καί τώρα άναλάβει νά τα ύπερασπισθώ κατακρινόμενα ύπό τής έπιτροπείας τών κοιτών, εί μή εβλεπον, δτι άνεζητήθησαν ύπ’ αύτών καί κατεγράφησαν ώς σφάλματα,
τινά μέν, τυπογραφικά οντα λάθη, διορθούμενα ίδιοχείρως ύπ’ έμοΰ έν
αύτοΐς τοΐς άντιτύποις τοΐς σταλεΐσιν είς τούς κριτάς, τινά δ’ άβασανιστως καί άσχέτως καί άνευ παραβολής άποσπώμενα άπό τοΰ όλου έρ
γου εξεπίτηδες ί'σως καί κακοβούλως. Επειδή δέ πρόχειρος ή άπόδειζις τούτων, σημειώ τά έξής.
1) Προκαλώ τόν κ. Πολίτην τμηματάρχην τής μέσης παιδεύσεως
**ί ένα τών κριτών νά δηλώση δημοσία: εινε, ή δέν εινε διωρθωμένον
διά τής χειρός μου, είς τό όποιον τώ ένεχείρισα άντίτυπον, τό τυπο
γραφικόν σφάλμα 'ΈχΛα είς Αϊτνψ, (κεφ. ΙΖ' σελ 60). Επειδή δέ είνε
τίμιος άνθρωπος καί δέν δύναται νά το άρνηθίΐ, δυοΐν τότε θάτεοον,
4 δεν άνεγνωσε τό βιβλίον μου παντάπασιν, άλλως θά έβλεπε τήν διορθωσιν καί θά την ελεγεν είς τούς συναδέλφους του,ή έπί καλνϊ τϊ) πί°τει εθεσεν ύποκάτω τής έ*θί*τεως τό δνομά του.
2) Περί τού έΛάμβοίτεν εφημερίδας, τού ψεχθέντος καί ύπ’ αύτή;
“'ής εκδόσεως τής Στοάς,'ότι έννοώ έλληνικάς,αΐτινες τότε δέν έξεδίδον‘° Χκόμη ένΈλλάδι,θαυμάζ ω όπόθεν οί κριταί συνάγουσιν,οτι ύποτίθημι
Εφημερίδας έΑΛηηχάς. Ό χι. Ό τι δέν έννοώ έλληνικάς έφημερίδας ά ‘•^δεικνύεται διά τού εύθύς κατωτέρω έν τώ αύτώ βιβλίω μου εύρι—
^κομένου χωρίου, δπερ άναδημοσιεύω όλόκληρον (κεφ. Ε. σελ. 18), εχει
ώς εξής. « Ο πατήρ μου,ώς είπον άνωτέρω, ήτο ό μόνος έμπορος τής
μας, και εις το κατάστημά του συνήρχοντο οί δημογέροντες
προύχοντες. Έκεΐ εφερον ό Νικόδημος καί ό Σπανός διαφόρους ζέα<· ε? /'μερίδας, τάς όποιας έλάμβανον διά τού i r Χίφ npo&rou
W ΓαΛΛιας, καί άνεκοίνουν άναμεταξύ των τά ; νέας ειδήσεις περί

τών πολιτικών πραγμάτων, κ τλ.» Δέν είνε λοιπόν έκ προκαταλήψεως
ταϋτα γεγοαμμένα; Καί οΐ κοινότατοι τών άνθρώπων, ούχί κοιταί, ε
πιτρέπεται ουτω πως νά παραμορφώσι τά χείμενα;
3) Εύρον τέλος £ν τυπογραφικόν παρόραμα, διωρθωμένον εις τά βι
βλία πάντων τών μαθητών τοϋ προτύπου τοϋ τώ διδασκαλείω ποοσηρτημένου *~Ητο Ά πρί.Ιιοι; τοϋ 1 8 1 9 » άντί Μ άρτιος, καί καταλέγουσιν
αύτό ώς σφάλμα σπουδαΐον(!) καί δι’αύτοϋ πειρώνται ν’άποδείξωσι τον
συγγραφέα,δτι άγνοεϊ,τίνα ήμέραν τελείται ή εορτή τοϋ Εύαγγελισμοϋ !
Καί δμως ολίγον κατωτέρω έν τώ αύτφ βιβλίφ (κεφ. ΛΘ. σελ. 134)
άναγινώσκονται τά έξής:» Έ κεΐ έμαθον πολλάς ειδήσεις περί Ελλάδος,
διά τάς οποίας έχάρην καί έλυπήθην. "Εμαθον δηλαδή, δτι ή έπανάστασις τοϋ ‘Υψ/)λάντου προώδευεν είς τήν Μολδαυΐαν, ό Π αλαιών Πατρών Γερμανός μετά πολλών προκρίτων ύψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστάσεω-ς έν Πελοποννήσω τήν 25 Μ αρτίου, ήμέραν τοϋ Εύαγγελισμοϋ» κτλ. Αιδώς!
4) Τί δέ δέ κακόν ένέχει ή πληροφορία, ότι οί Τοϋρκοι ηρπαζον τα
εύμορφα κοράσια τών χριστιανών καί τα έξετούρκευον; Είνε άνήθικον,
ή ίστορικώς έσφαλμένον, νά γείνγ) γνωστόν εις τούς έλλληνόπαιδας,ότι
οί Τούρκοι σύν τοΐς άλλοις κακοΐς, τά όποΐα έπραττον κατά τών χρι
στιανών, έζετούρχευον πρός τούτοις καί τά τέκνα αύτών; Μόνον οί τοΐς
Τούρκοις συμμαχοϋντες δέν έπιτρέπουσι νά δημοσιεύωνται αί τοιαϋται
έκφράσεις' μόνον σεβασμιώ τατοι ήθολόγοι δύνανται νά φρονώσιν, ότι
δέν πρέπει νά λέγωνται τά τοιαΰτα είς τούς έλληνόπαιδας. Ά λ λά τό
τε επρεπε νά σβέσωμεν έκ τού Δεκαλόγου τό «μή κλέψης» «μή ψευδο
μαρτυρήσεις» καί τά άλλα τής ΓΙαλαιας καί Νέας Γραφής, διότι πα
ραβλάπτεται δι’ αύτών ή συνείδησις τών παίδων ! Δέν είνε εντροπή
τοιαΰτα νά λέγωνται είς τούτον τόν αιώνα;
Διά τοιούτων φανταστικών σφαλμάτων ήγωνίσθησαν οί κριταί μου
νά κατακρίνωσι τά βιβλία μου. Ά λ λ ’ αφού ήλίου φαεινότερον αποδεικνύεται, δτι είνε άνακοιβή,έκ κακοβουλίας βεβαίως προερχόμενα,
(άφού δυνατόν ίσως νά μή είνε έξ άμαθείας), τό ύπουργεΐον τής παι
δείας δέν πρέπει νά τιμωρήσν) τοιούτους κριτάς, δντας μάλιστα (πλην
ένός) καί δημοσίους ύπαλλήλους καί άπορρίψϊ) τής ύψηλής θέσεως,
κατέχουσιν ;
Περί δέ τών άλλων όμοιων τούτοις σφαλμάτων αΰριον, άν μοι με*"
νη καιρός, όπότε θά γείνωσι γνωστά καί πολλά άλλα.

Σπουδαΐον σφάλμα έπράχθη έν τνί έκλογη τών κριτών, δέν έξελέχθ/ισαν δ/)λαδη ot καταλληλοι, αλλ εστρατολογηθησαν πανταχόθεν
φύρδην μίγδην πάσης τάξεως καί ηλικίας άνθρωποι, πλήν ευαρίθμων
εξαιρέσεων, άνευ επιστημονικής ίκανότητος καί εμπειρίας ώς πρός τήν
ύλην, ήν έπρεπε νά μελετήσωσιν. Οί αρμόδιοι έπελάθοντο δτι οΐ πρός
κρίσιν βιβλίων αποσταλέντων είς διαγωνισμόν κοιταί έπρεπε : 1 ) νά
ώσιν επιστήμονες καί είδικώς νά έχωσι κατατρίψει τόν βίον πείί τόν
κλαδον έκεΐνον, ού τά έργα έπρόκειτο νά κρίνωσι- 2 ) νά γνωρίζωσι τήν
φιλολογίαν τοϋ έθνους, εις δ ανήκουσι, καί τήν πνευματικήν κίνησιν
την από πολλών δεκάδων ετών έν τ·^ πατρίδι διενεργουμένην- 3 ) νά έ
χωσι συγγράψει βιβλία τοϋ παρ’ αύτών προκειμένου νά κοιθή επιστη
μονικού είδους- 4) νά μή κινώνται είς τάς κρίσεις των έξ έμπαθείας
καί 5) νά ώσιν ευσυνείδητοι.
Οί κριται τών αναγνωστικών βιβλίων τής δημοτικής παιδεύσεως
κοιναντες, ώς έκριναν, δέν εχουσιν άναμφιβόλως γνώσιν τής πνευματι
κής κινήσεως τοϋ έλληνικοϋ έθνους. Δέν έγνώριζον, δτι ό 'Ροβινσών
κπο πολλών δεκαετηρίδων είνε είς τάς χεΐρας τών έλληνοπαίδων. Ά ν
τοϋτο άκριβώς έγνώριζον, δέν ήθελον ψέξει τά ποιημάτια τοϋ γερμανού
Ιωακείμ ’Ερρίκου Κάμπη, ού τόν 'Ροβινσώνα έκ τής τριαχοστής έν νατηζ έκδόσεως είχε μεταφράσει ό κ. 'Ραγκαβής1, ούδέ θά έλεγον αύτά
ακατάληπτα είς τούς παΐδας, γράφοντες ούτωσί : *Ή δ ’ ετέρα έν
7 3 στροφή δεν εινε φόβος ουτε ( γρ .μ ή τε) π ε ρ ιε ρ γ ία ν , ουτε ( γ ρ .
Ιι Άτε) α.Ι.Ιο τι αίσθημα ( γρ. συ ν α ίσ θ η μ α ) νάέμπνεύση είς τήν ψ υ χ ή ν
τ°ν παιδός διότι χαι αι .Ιε'ζεις χαι α ί εννοιαι είσι ( γρ. εννο ια ί είσιν)
αχαταληπτοι είς τους π α ΐδ α ς ». Τινες δέ είνε οί στίχοι ούτοι, ών καί
λέξεις καί αί έννοιαι είνε ακατάληπτοι είς τούς παΐδας ; Ά ναγνώσ ζ·ε καί κρίνατε έκ τής παραθέσεως αύτών :
Ύ π ο τής τ ύ χ η ς τ α πιχ ρ ά βέλη
δ π λ ά σ τη ς ί^ξευρε π ώ ς σε β λ έ π ε ι’
χ’ ΙνθυμοΟ, ό τι όσάχις θ έλει
2χ τής ά ψ ίνθ ο υ έξά γει μ έ λ ι,
χα ί τήν δδύνην ε’ ς χ α ρ ά ν τρ έπ ει.

’•ινοητοτέρους στίχους τούτων, πλήρεις έννοιών καί λέξεων, δι’ ών
Ο Ν έ ο ς Ρ ο β ι ν σ ώ ν , διήγημα δια παιδία 6πο Ίω αχειμ 'Ερρίχου Κάμπη
I* «φρασθεν &πο A. P. Ρ. χατά τήν τριαχοστήν έννάτην ϊχδοσιν' ίν Ά 0 ή να ις χτλ.

εκφράζεται ή παντοδυναμία τοΰ Θεοΰ, φρονώ, δτι δυσκολώτατον εινε
νά ευρν) τις.
Τοιαΰτα είνε τά σφάλματα τοΰ βιβλίου μου ! Ά ν δέ ταΰτα ήνε
τψόντι σφάλματα γλωσσικά σπουδαία, διατί έγραφον έν σελ. 12 τ ίς
έκθέσεως των : «όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή λέξις τοΰ συγγραφέως είνε XLar ομαλή, ά π λ ή χαί ευνόητος» ; Δ ιατί τέλος δέν έδίστασαν έν τέλει νά το άνακηρύξωσιν «ά ξιολογώ τατοr i r π ο λ λ ο ίς χαι χάλλ ισ τ ο τ εργον ;» Ά λ λ ’ έπρεπε νά εΐπωσιν οί κριταί μου κάτι τ ι , ϊνα
δικαιολογήσωσι τήν άπόφασίν των, καί πραγματικώς έπέτυχον ! Βιβλίον τοσαύτας ένέχον άρετάς έπρεπε λογικώτερον καί άπαθέστερον νά
κοιθή, καί οΰχί ώς έκρίθϊ).
Εί'πομεν έν άρχνί, δτι οί κριταί πρέπει νά ήνε επιστήμονες καί νά έχωσιν εΐδικώς άσχοληθή πολύν χρόνον περι τόν κλάδον εκείνον, οΰ τά
έργα πρόκειται νά κρίνωσιν. Οΐ άρμόδιοι δμως διώρισαν κριτάς, ϊνα
κρίνωσι περί έργων παιδαγωγικών, ήτοι νέων παιδαγωγικών συστημά
των, τόν σεβαστόν γέροντα κ. ίΗλαδελφέα, λόγιον μέν άνδρα, άλλ’
οΰδέποτε περί τά τοιαΰτα άσχοληθέντα, άνήκοντα δέ εις τόν παρελ
θόντα αιώνα, δπου ό B e ll καί ό Langaster ήσαν οΐ πρωταγωνισταί
έν Εΰρώπτ) τής δημοτικής παιδεύσεως" τόν κ. Πολίτην, άριστον μυθο
λόγον καί γνώστην τών ηθών καί εθίμων τής πάλαι καί νΰν Ελλάδος,
άλλά καθόλου άδαήμονα τών τής παιδαγω γίας 1 τόν διευθυντήν τής
'Ριζαρείου Σχολής, δεινόν άλλως τε ελληνιστήν καί περί τήν μέσην
έκπαίδευσιν άσχολούμενον, άλλά περί άλφαβηταρίων καί αναγνωστι
κών τών δημοτικών σχολείων βιβλίων πάνυ ολίγα είδότα- τόν κ. Σακελαρόπουλον, καλόν ϊσως μαθηματικόν καί φυσικόν καί . . . άλλ’ οΰδε
άκροις δακτύλοις τών τοιούτων ποτέ άψάμενον τόν κ. τέλος Χαρο
κόπον, ικανόν άληθώς δημοδιδάσκαλον καί περί τά τοιαΰτα μέν ά
σχολούμενον, άλλά μή δυνάμενον ένεκεν έλλείψεως άνωτέρων θεωρη
τικών γνώσεων νά ύψωθνϊ είς άκριβή καί επιστημονικά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α .
’Ά ν ήθελον γνώμη επιστημονική νά έξενεχθν) περί βιβλίων παιδαγωγι
κών, διατί έδέχοντο τήν παραίτησιν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ διδασκαλείου
Έπτανήσου κ. Χαρίση Παπαμάρκου καί δέν έπέμενον μέχρι τέλους να
μείνν) οΰτος κριτής είς τήν επιτροπείαν ταύτην ;
'Όχι ! Πρέπει νά το ομολογήσω, διότι ό λέγων τήν άλήθειαν ούδένα
πρέπει νά πτοήται- έπρεπε νά διορισθνί τοΰ Αμοιβαίου θαυμασμού' άν~
θρωπος,νχ εΐνε δέ φίλος καί συγγενής πιθανώς γνωστών π ρ ο σ ώ π ω ν , ϊνα

γένηται δυνατόν τά έκτελεσθί) ευσεβής επιθυμία καί φανή ό διευθυντής
τοϋ διδασκαλείου Αθηνών άγνοών καί τόν μήνα καί τήν ήμέραν καθ’
ην τελείται ή εορτή τοΰ Εύαγγελισμοΰ! . . . Διότι πώς άλλως δύναται
νά έξηγηθη, ό μέν διευθυντής τοΰ διδασκαλείου Έπταννήσου νά παραιτήται τής θέσεως τοΰ κριτοΰ, ό δέ τοϋ τής Πελοποννήσου νά διοοίζηται κριτής είς τρεις επιτροπείας, ήτοι νά κρίνν] όλόχληροτ β ιβλιοθή
κην αναγνωστικών, παιδαγωγικών καί φιλοσοφικών συγγραμμάτων, τά
όποια καί άπαξ μόνον, ϊνα άναγνώση τις, χρειάζεται δλον έτος, ούδέν
δε άλλο εργον νά πράττ·/), ή τοϋτο καί μόνον ! . . .
Δέν αίσχυνόμεθα ! καί θέλομεν διά παρεσκευασμένων ίσως πραγμά
των νά βεβηλώμεν τάς ίερωτέρας τοϋ έθνους εΰχάς, δεσμεύοντες τήν ο
ποίαν φύσει έχει ό "Ελλην ροπήν είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν !
Αύριον θέλω διαλάβει περί τής συνθέσεως καί τής υλης Α ποστόλη
τοΰ Θαλασσινού, διότι μέ δλους τούς επαίνους τών κοιτών ψέγονται
τινα. Καί περί τούτων άδαέστατα έκρινον, ώς θέλω αποδείξει, οί έπι^-ριταί μου καί ούχί κριταί μου.
Ίνα δέ φανεοωτέοαν καταστήσω τήν ποιότητα τών κοιτών μου, κα
ταγράφω τό έξής ανέκδοτον, δημοσία έν ταΐς έξετάσεσι τοϋ διδασκα
λείου ύπό τοϋ κ. Αναστασίου Διομήδους Κυριακοΰ, καθηγητοΰ έν τώ
πανεπιστημιω άνακοινωθένμοι, παρ’ οΰ καί έ^ω λάβει τήν άδειαν νά
το δημοσιεύσω. «Κριτής μου έντυχών τώ κ. Α. Δ. Κυριακω καί λόγου
πεΡι τών ΰποβληθέντων άναγνωστικών βιβλίων συμπεσόντος, ήοώτησεν
αυτόν διαπορών: «Τσάνουμ, κ. Διομήδη, δλα καλά, μά τί τον θέλουν
τον Ροβινσώνα είς τό δημοτικόν σχολεΐον; είπέ μοι, σέ παρακαλώ, διότι
εγώ δεν δύναμαι νά το έννοήσω». Άφοΰ δέ ό κ. Διομήδης έξήγησεν
αυτώ, δτι ό 'Ροβινσών είνε εισηγμένος είς τά δημοτικά σχολεία, διότι
Ψυχολογικώς εξεταζόμενος προσαρμόζεται είς τήν φυσικήν κατάστασιν τοΰ παιδός, δστις άκόμη εί? φανταστικόν κόσμον έννοιών καί πραγ
ματικόν ζών, άγνοεΐ τάς εργασίας τοϋ ανεπτυγμένου άνθρώπου, δτι
ρκρθείς ούτος έν τή έρήμψ νήσω καί άγωνιζόμενος διά τών ιδίων αΰ•ου χειρών
έπαρκέσ·/] εις τά τοΰ βίου,κατορθοΐ διά τής επιμόνου έρ(■ασιας *a 't εΰζωίαν νά άποκτήσν), περίτοανον παράδειγμα γενόμενος
0υτως είπεΐν, τών άγαθών τής φιλεργίας· δτι διδάσκει τόν κίνδυνον,
ει? ον ύποπίπτουσιν οΐ παΐδες μή ύπακούοντες τοΐς γονεΰσιν, τήν μετ«μέλειαν έπί τνί παρακοή κτλ. γνωστά οντα καί τοΐς άπλουστάτοις
των ανθρώπων, «ά, είπε, τώρα εννόησα». Καί δμως ό κριτής ούτος ύ-

πεγράφη φαρδί>ς π λ α τ ύ ς έν καθαρά συνειδήσει είς τήν έκθεσιν κοά κατεδίκασε βιβλίον, ού ήγνόει τόν σκοπόν τής εισαγωγής του εις τά σχο
λεία! Υ πολείπεται νά γίνγι γνωστόν τό δνομα τοϋ κριτοϋ τούτου, άλ
λ ’ αύτό πρόκειται νά προίξγι δ κ.Διομήδης, τήν διεγερθεΐσαν περιεργίαν ίκανοποιών.
"Εχων δέ καί πολλά άλλα ανέκδοτα νά καταγράψω άφορώντα είς
τήν εκλογήν των κριτών, άναβάλλω νά δημοσιεύσω σήμερον, προτιθέμενος νά πράξω προσεχώς, διότι σπεύδω νά διαλάβω περί τής συνθέσεως 'Αποστόλη τοΰ Θ α λα σσ ινο ύ ,ήν εύρον οί ε π ιχρ ιταί μ ου ένιαχοϋ χωλκίνουσαν. ’Ιδού δέ πώς προοιμιάζονται ούτοι έν τϊϊ εκθέσει των :
«Διά τοϋ άξιο λόγου τούτου εργον (ούτω χαρακτηρίζουσι τόν Ά ποστό λην οί κριταί μου) συνταχθέντος καθ’ άς παιδαγωγικάς άρχάς
καί ό 'Ροβινσών τοϋ De Foe (γρ. Defoe, ώς είνε έν τώ προλόγω μου)
καί τού Κάμπε, δ συγγραφεύς έπεβά.ίΛετο (γρ. έπεβάλετο) τά μάλα
άξιεπαίνως διά τής έξεικονίσεως τοϋ βίου, τών ηθών καί έθίμων τών
Ελλήνων, νά συντελέσ·/) είς άνάπτυξιν καί κραταίωσιν τών έθνικών ή
μών παραδόσεων καί τής ελληνικής ιδιοφυίας».
* Λ ποστόλης ό θ αλασσινός, (έξακολουθεΐ ή εκθεσις) φιλοπάτριδος
τυχών διδασκάλου, άσπονδον έκ τρυφερές ηλικίας αισθάνεται μίσος
κατά τών τυράννων τής πατρίδος καί μετά τήν έκ τής έρημονήσου έπάνοδόν του μέγα έκ Πόρτου 'Ρίκου όπλίσας πλοΐον δι’ είκοσι καί
πέντε τηλεβόλων, καταναυμαχεί δύο τουρκικά πλοία παρά τήν “Εφε
σον, συλλαμβάνει δύο έμπορικά, καί ούτω νικητής καί τροπαιοϋχος
άφικνεΐται είς Ψαρά, δπου ευρίσκει έπιζώντας τούς γονείς αύτοϋ»
(γρ. αύτού).
Ή περίληψις αύτη, εί καί ατελής, δεικνύει δμως τόν σκοπόν,δν εί
χον συγγράφων τόν Ά π οστόλην. Λαβών τήν ψευδή ιστορίαν τοϋ Ρο
βινσώνος,έσχημάτισα εργον έλληνικώτατον- Ά ποστόλης ό Θ α λ α σ σ ιν ά
είνε δ άληθής ελληνικός ναυτικός τύπος καί ή προσωποποίησις τής Ελ
λάδος τοϋ 1821. 'Ως πρώτον δέ σφάλμα περί τήν σύνθεσιν θεωροϋσιν
οί κριταί’μου «δτι τόν ήρωα παρέστησα ούχί "Ελληνα,άλλά ψαριανόν»
έν άλλαις δηλαδή λέξεσιν δτι παρέστησα τόν Αποστολήν δχι 'Ελληνα
άλλά Άβυσσινόν! . . . Καί τί είνε τά Ψαρά, σοφοί κριταί ; μή δέν εινε
'Ελλάς ; Ά λ λ ά λέγουσιν «ύφ’ δσης δόξης καί άνπεριλάμπωνται τά ψα-_
ρά, δσον έλληνικά καί άν είνε, νομίζομεν, δτι δέν δ ύναται (γρ. δύναντα) νά έκπροσωπήσωσι τήν Ε λλ ά δ α ». Κακώς φρονείτε, ταϋτα φρ0'

νοϋντες. Τά Ψαρά είνε γνησία καθαρά Ε λλάς, διότι 1) λαλοϋσι καθαράν
τήν νεοελληνικήν γλώσσαν, άνευ σχεδόν ξενισμών. 2 ) τά ήθη καί έθιμα
ώς καί αύτό τό πολίτευμα είνε έλληνικώτατα. 3 ) δ ήρωϊσμός αύτών,
τά άθλα των καί αύτά τά παθήματά των είναι άξιεπαινετώτατα καί
δύνανται καί νά διδάξωσι καί νά ένθουσιάσωσι. 4) Τά έργα των έν τώ
άγώνι τής έθνεγερσίας δύνανται έξαιρέτως νά προβάλλωνται ώς άξια
μιμήσεως είς τούς έλληνόπαιδας. Καί τ ί έπρεπε νά παραστήσω τόν ’Α
ποστολήν μου Κεφαλλήνα , Καισαρέα (Ά ϊβασίλη τόπο), Μεσσήνιον ,
Κερκυραΐον ή εκ Τσουμέρκων; Ποϋ τέλος τής Ελλάδος έπρεπε νά τον
θέσω (άς μοι εΐπωσιν οί κριταί μου), ϊνα τον παραστήσω "Ελληνα; Ό τε ό Ομηρος έποίει τόν Όδυσσέα του ίθακήσιον, απέκλειε τήν λοι
πήν Ελλάδα; ’Ώ ! έλησμόνησα- έπρεπε νά παραστήσω τόν Αποστολήν
μου γεννηθέντα μεταξύ ούρανοϋ καί γής ελληνικής, ΐνα άνήκν) είς όλην την Ελλάδα ! Καϊμένε Defoe καί Κάμπη, είσθε εύτυχεΐς, δτι δέν
ειχετε οΐους έγώ ηύτύχησα νά έχω κριτάς, άλλως θά έλεγον ύμιν, δτι
κάκιστα έπράξατε παοαστήσαντες τόν Ροβινσώνά σας νά γεννηθνί εί;
τό Λονδΐνον καί είς τό Άμβοϋργον, διότι αί πόλεις αύται δέν δύναντ*ι νά έκπροσωπώσι τήν καθόλου ’Α γγλίαν καί Γ ερ μ α νία ν!...
Εμάθετε, σοφοί κριταί, διατί παρέστησα τόν ’Αποστολήν νά γεν
νηθεί είς τά Ψαρά, μάθετε δέ νύν καί διατί άπεφάσισα νά γεννηθί) έν
χωρ^ ναυτική- 1) διότι ό Ροβινσών είνε πρόσωπον ναυτικόν- έχει νά κάFfl απ αρχής μέχρι τέλους μέ πλοΐα, μέ ταξείδια, μέ ναυάγια, μέ λ ι
μένας κτλ.καί 2 ) διότι (ώς το βλέπετε γεγοαμμένον έν τώ προλόγω μου)
σκοπώ επιτυχώς καί μεθοδικώς νά κινήσω συν τοΐς άλλοις τό ένδιαφέ
ρον τών έλληνοπαίδων sic ζην θ ά λα σ σ α ν, εζ ής ή δόξα χαί τό μ ε γ α λ ε ϊ°r zfjc πaτpίδoc προσδοκ&ται. Ή Ε λλάς είνε ναυτική πρό πάντω ν χώρα καί επρεπε διά τούτο νά όρισθνϊ κατά προτίμησιν τόπος ναυτικός,
ω? πατρις τοϋ ’Αποστόλη. Ιίαρέστησα δέ τά Ψαρά πατρίδα τού ήρωός
^ου, °ιότι τά ναυτικά τής νήσου ταύτης έθιμα είνε καί έθιμα πασών
τών ναυτικών ελληνικών χωρών. Μεταμελεΐσθε, φρονώ, είς τοιαΰτα ά
κριτα καί υποβολιμαία ίσως τό δνομά σας ύπογράψαντες, ώ σοφοί καί
εν*ρετοι κριταί, άλλ’ «όπίσω έχει τ ’ αχλάδι τήν ούρα» μικρόν καί θέ
λομεν μάλλον ώρισμένως λογαοιασθή.
Αποδειχθέντος δέ διά τών έν τώ προηγουμένφ φύλλω δημοσιευθένι ^τι ουκ ήν άλλως δυνατόν γενέσθαι, ή έν ναυτικοί χώρα νά γενΊ®? ό Αποστολής, προς δέ καί δτι καταλληλότατα ώρίσθησαν πρός

τοΰτο τά Ψαρά, ώ; πατρίς του, πίπτουσι τότε έν πρός έν τά έν τνί
εκθέσει άνεπιστημόνως σωρευμένα, καθ’ ά δήθεν δέν έπρεπε νά άπαριθμήσω τά διάφορα εί'δη τοΰ κολυμβήματος και τά μαλακόστρακα
καί τούς ίχθΰς. Καί διατί, σοφοί κριταί, απαρέσκει ύμΐν, δτι γράφω
περί κολυμβήματος ; Εινε άρά γε άγνωστον τοΰτο εις τούς έλληνόπαιδας ; Ποΰ ζήτε ; Οί πλειστοι σχεδόν τών έλληνοπαίδων κολυμβώσι καί τά διάφορα είδη τοΰ κολυμβήματος, ώς εκτίθενται έν τώ βιβλίωμου καλώς γινώσκουσικαί όνομάζουσι.Ήπατήθην λοιπόν κοινόν καί
χρήσιμον καί έλληνικώτατον είδος άσκήσεως μετά χάριτος περιγραφών
καί συνιστάς αύτό είς τούς παΐδας διά τρόπου θέλγοντος ; ’Αγνοείτε,
δτι τό κολύμβημα ήτο παρά τοΐς προγόνοις ήμών είς τών σπουδαιότα
των παραγόντων τής αγωγής; ’Αγνοείτε,δτι,δτε ήθελον οί’Αθηναϊοι να
ύβρίσωσί τινα ώς παντάπασιν άμαθή, ελεγον περί αύτοΰ, δτι, ‘ μήτε
τεϊν μήτε γ ρ ά μ μ α τ α ε η ϊσ τ α τα ι ,- ί». Έάν έπανήρχετο είς τόν βίον τών
άνδρών έκείνων τις, οϊτινες έκ παίδων έμάνθανον τό κολυμβαν, καί
τούς μή τοΰτο έπισταμένους Λ αντάπασιν άμαθεΐς ώνόμαζον, μέ ποιον
τι δνομα θά ποοσηγόρευεν ύμας, τούς χλευάζοντας σήμερον τό κολυμ
βαν καί μή έπιτρέποντας μηδ’ έν άναγνωστικοΐς βιβλίοις τοΰτο νά α
ναγράφεται; Καί τα ΰτα παραινοϋσι σοφοί τμηματάρχαι τοΰ υπουργείου
τής παιδείας, κληθέντες νά γείνωσιν είσηγηταί ελληνοπρεπούς παιδεύσεως είς τήν νεολαίαν τής πατρίδος ! Τί λέγει δμως ό κ. ύπουργος,
ό όποιος ώρισε τό κολύμβημα ώς άναγκαίαν τής νεολαίας άσκησιν και
συνεβλήθη μετά τοΰ κ. Δαμασκηνού,ί'να άσκώνται είς τούς θαλασσίους
αύτοΰ λουτρώνας οί μέλλοντες νά γείνωσι γυμνασταί τών παίδων έν
τοΐς σχολείοις τοΰ κράτους ;
Ά λ λ ’ οί κριταί καί τόν χαρακτήρα τοΰ πατρός τοΰ Αποστόλη έ
ψεξαν. Λέγουσι δηλαδή, δτι δειλά συμβουλεύει τώ υίώ θέλοντι νά γε1·'
ν·/) ναύτης. Καί πάλιν οί κριταί μου ούχί έκ τοΰ ολου βιβλίου, άλλ εκ
χωρίου τινός μόνον διεμόρφωσαν γνώμην τοιαύτην. Ό χι, δέν έχετε
παντάπασι δίκαιον τοιαΰτα λέγοντες.Ό χαρακτήρ τοΰ Αποστόλη εινε
ύψηλός. Παρίσταται ούτος μέλος τής φιλικής εταιρίας, γοαμμχτευς
Ι . ’Ίδε Πλάτων' περί Νόμων III, σελ. 689. «ά ν καί τί» λεγόμενον, μήτε
ματα μήτε νεΤν Ι π ισ τώ ντ α ι». Πρβ. Π α ρ ο ιμ .'Έ λ λ .ν ΐ, 5 5 .Α ρ σ ίν σ. 354. Σουίδαν τομ·
II., I, σελ. 838 «μήτε νεΤν μήτε γρ άμματα ίπίστασθαι" Ιπ\ τών π α ν τ ά π α σ tv
i μ α 0 ώ ν. Παρα γάρ ’Λθηναίοις ίύΟΰς ί* παιδός χολνιμβφν χα\ γράμματα Ιδιδ*
σχοντο ».

μάλιστα τών έν Ψαροΐς φιλικών, ποθεί δέ καί εργάζεται μέ προφανή
κίνδυνον τής ζωής του προς ελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Τοΰτο άποδεικνύεται καί εκ τών υστέρων, διότι άμα έξερράγη ή έπανάστασις, έπώλησε τό έμπορικόν του κατάστημα καί διά τής περιουσίας του κατεσκεύασε πλοΐον, δι’ ού έμάχετο γενναίως κατά τών τυράννων (ίδ. σελ.
13/). Μίαν είχεν ό άνήρ άδυναμίαν φυσικωτάτην- δέν ήθελε τόν μ ο ν ο 
γενή υιόν του νά κάμτ) ναυτικόν, διότι έπεθύμει νά τον έχγι πλησίον
του. Αλλ ή άντίθεσις αύτη έχει παιδαγωγικόν σκοπόν, δεότι ποοτίθεται νά κινήσνι τό ένδιαφέρον τοΰ αναγνώστου. Οΰτω πως καί ό
Defoe καί ό Κάμπε παρέστησαν τόν πατέρα τοΰ 'Ροβινσώνος- εγώ
δε μάλιστα παρέστησα αύτόν δρώντα ελληνοπρεπέστατα καί μαχόμενον κατα τών τυράννων. Ά λ λ ’ οί κριταί μου πολλοΰ γε καί δει νά
εννοώσι τοιαΰτα πράγματα.
Αλλ αγνοείτε, δτι τά πρός χρήσιν τών έλληνοπαίδων βιβλία πρέ
πει να ήνε έλληνοπρεπώς συντεταγμένα- δτι πρέπει νά άπεικονίζηται
εν τούτοις τό έθνος καί μέ αύτάς άκόμη τάς ελλείψεις του καί τά έ^«ττώματά του- δτι πρέπει καθαρώς νά διαλάμπ-/) ό έθνικός χαραΧτΥ)ρ. « Η νεολαία, λέγει ό Ίωάν. Φρ. Zullner1, πρέπει νά μορφώται
την εικόνα τοΰ έθνους» καί τήν γνώμην ταύτην πάντες οί παιαγωγοί άσπάζονται καί αύτός ό κληρικόφρων Dupanloup «ΐΐ faut
1ue la jeunesse soit moulee a l ’effigie de la nation». Καί δμως
σεΐς βιβλίον έθνικώτατον, δπερ άλλαχοΰ γραφόμενον ήθελεν επισύρει
επαίνους τών λογίων, σεΐς καταδικάζετε έξονυχίζοντες καί άναμνον.ες άκρίτως καί άλόγως καί κακεντρεχώς. Εύνόητον τό έν τοΐς
^ ρασκηνίοις τελούμενον. Τό σημεΐον δμως, έφ’ ού βάλλετε, δέν είμαι
Υω, αλλ ή θεσις, ήν άπό τριετίας κατέχω. Σεΐς δέν εισθε άλλοι τ ι”λλ ^ υπε^^υν01 ίσω« συντάκται, έν άγνοια πιθανώς γινόμενοι όργανα
ν προσώπων ίδιοτελεΐς, ώς κοινολογεΐται, τρεφόντων σκοπούς,
ή διεΰθυνσις τοΰ διδασκαλείου Αθηνών εινε βοΰς άφθονον παράείκ * πνευί/·ατικόν γάλα. Ποιμήν καί φρουρός αύτής υπάρχει άνήρ πρό
„ ,ί'ν ·αετίας καρποφόρως καί έπωφελώς διδάξας τήν νεολαίαν
^ ^ ΛΧί ε’ ω Ελλάδος. Ο φρουρός ούτος πρέπει νά άντικατασταθή
, °υ
$ συμπολίτου τοΰ εύκλεώς τόν κλάδον τής δημοτικής
^σεω, ιθύνοντος κ. Σπ. Λάμπρου. Τό διδασκαλεϊον Αθηνών είς
Ρ ί φιλικας προσθέτει δύναμιν είς μελλούσας βουλευτικάς έκλογάς.
Ideen iibei· National - Erziehung μίρ.1. Berl. 1804.

Έ π ειτα διατί νά μή πληρωθν) ή έσω καί έξω Ε λλάς δι’ άνθρώπων τοϋ
άμοιβαίου θαυμασμού, διατί τά μέλτ) συλλόγου τινός νά μή διευθύνωσι και τό πανελλήνιον τούτο διδασκαλεΐον ; Ά ς άναμένωσιν δμως
οί άναγνώσται κα'ι λίαν προσεχώς θά άνασύρω τόν πέπλον, δστις κα
λύπτει τήν ένδοξον εικόνα τοϋ μεγάλου παιδαγωγού τοϋ διευθύνοντος
τόν κλάδον τής δημοσίας έκπαιδεύσεως καί θά δείξω, όποια καί όπόσα
κακή μοίρα εχει πάθει ή δυστυχής δημοτική έκπαίδευσις ΰπό τόν μέγαν τούτον ιστορικόν καί μεσαιωνοδίφην.
(Ά χολουΟ εΤ ).

Μ.

Β ρατςανος.

Ό κ. X. Πούλιος έπέστειλε πρός φίλον του ένταΰθα τήν έπομένην
έπιστολιμαίαν διατριβήν.
Έν Πάτοαις τ·7\ 17 ’Ιουνίου 1884
'Α ξιότιμε φ ίλ ε !
Εννοείτε, δτι, πολύ έλυπήθην καί δυσηρεστήθην, διότι δέν επέτυχε
το αλφαβητάοιόν μου έν τω διαγωνισμω τών διδακτικών βιβλίων- αλ
λα πιστευσατε δτι έλυπήθην ούχί τόσον, διότι θά στερηθώ τήν όποιαν
είχον εως τώρα ωφέλειαν έκ τοϋ άλφαβηταρίου μου, δσον διότι προυτιμήθη άλφαβητάριον πλημελέστερον τού ίδικού μου γεγραμμένον κατα
σύστημα μή έπικρατοϋν έ ν τοΐς σοφοΐς τής Ευρώπης έθνεσιν. Έ ν θ υ μ ε ΐ σθε τους πέντε εκείνους στίχους, οϋς άνέγνων ΰμΐν έκ τού έν τ ·/5 εγκυκλοπαιδείοε τού Schm id άρθρου, περί τής πρώτης άναγνώσεως. «Καί
εν Αυστρία καί έν Πρωσία καί έν Ε λβετία καί έν Ρωσσία κλπ. έξεδοθησαν αλφαβητάρια κατά τό σύστημα τούτο (καθ’ δ καί έγώ συνέταζα
τά έμόν) καί δύναταί τις μετά πεποιθήσεως νά διισχυρισθή δτι ό τοιούτος τρότος τής συντάξεως άλφαβηταρίων θά κατακτήση άπαν το
μέλλον». Έάν δέν είσθε λίαν άπησχολημένος καθ’ άς ήμέρας διέτριβον
άκόμη έν Ά θήναις, ήθελον πείσει υμάς δτι, τό άλφαβητάριον μου είναι
ου μόνον κατά σύστημα ύγιέστερον γεγραμμένον, άλλά καί άνελλιπέστερον. Καί θά σάς πείσω μέν περί τούτου, δταν καταδείξω όλας τας
πλημμελείας τοϋ άλφαβηταρίου τού κυρίου Σκορδέλη, άλλά φοβούμαι
μη είναι άργά. Ή λύπη μου ό’μως, έπε'τάθη κατ’ αύτάς ετι μάλλον
καί ή άγανάκτησίς μου δέν ειχεν δρια- καί άκούσατε.
Γνωρίζετε δτι έγώ μέν ένετάλην ΰπό τοϋ υπουργείου ν’ ά σ κ ή σ ω εν
ταϋθα τους δημοδιδασκάλους διδάσκων αυτούς θεωρητικώς, πλην αλ

λων καί τινα έκ τής διδακτικής, ό κ. Βοϋλτσος, απόφοιτος τού διδα
σκαλείου ’Αθηνών, πρακτικώς. Καί λοιπόν τήν ήμέραν τής ένάρξεως
τών ασκήσεων ήρκέσθην νά ειπω τοΐς διδασκάλοις τινά περί τής μερίμνης τής Κυβερνήσεως καί τοϋ προορισμού τοϋ τε σχολείου καί διδα
σκάλου. Τήν δ’ έπιούσαν ό κ. Βοϋλτσος έπεβάλετο κατά φυσικόν λόγον
πρώτον τής διδασκαλίας τής πρώτης άναγνώσεως, τοϋ άλφαβηταρίου
πρακτικώς- μετά ταϋτα έδίδαξα έγώ θεωρητικώς καί ύπηγόρευσα μά
λιστα νά γράψωσιν οί διδάσκαλοι δσα ένόμιζον δτι είναι άπολύτως α
ναγκαία.
Καί άνέγνων έν πολλοΐς γερμανικοΐς συγγράμμασι καί έπείσθην δτι,
θέλων τις νά διδάξη τά γράμματα τού άλφαβήτου πρέπει νά μεταχειρισθ?].
1) Λέξεις σημαντικάς πραγμάτων μονοσυλλάβους, μόνον δ’ έν ελλεί
ψει τοιούτων έπιτρέπεται νά λάβη πρός τοϋτο δισυλλάβους- άφού δέ
ούτω κατορθώσν) νά διδάξν) δλα τά γράμματα τοϋ άλφαβήτου καί τούς
διάφορους συνδυασμούς αύτών, ώς καί τάς διφθόγγους έν τοιαύταις
λέςεσι δηλωτικαΐς διαφόρων άντικειμένων έκ τοϋ κύκλου τών γνώσεων
τοϋ παιδός, δύναται νά μεταχειρισθνί καί πολυσυλλάβους.
2) Δέν πρέπει νά μεταχειρίζηται ονόματα πραγμάτων, άρχόμενα
«Ίϊό δυο συμφώνων, εΐμή άφού διδάξν) δλα τά γράμματα.
3) Δέν έπιτρέπεται νά μεταχειρίζηται ονόματα έχοντα έν τώ μέσω
δύο η καί πλειότερα σύμφωνα, εΐμή ώσαύτως άφού διδάξν) δλα τά
Υ ρ ά μ μ α τα.

4) Νά διδάξ·/) πρώτον τά άπλά ήτοι, τά εύκολώτατα γραφόμενα
διότι αΰστηρώς παοαγγέλλεται, ϊνα ή γραφή συμβαδίζν) τνί
άναγνώσει, καί ούχί τά σύνθετα κλπ.
Ταϋτα πάντα, άκολουθών έξοχους παιδαγωγούς, ούτως έδίδαξα τήν
'·?ωτην άνάγνωσιν τούς δημοδιδασκάλους, καί δέν δύνασθε βεβαίως ν’
Κ?νηθήτε δτι, καλώς επραξα. Ά λ λά τί συμβαίνει κατόπιν; Λαμβάνει ό
*' βοϋλτσος άνά χεΐρας τό άλφαβητάριον τού κ. Σκορδέλη καί άρχεται
διδασκαλίας πρακτικώς- άλλ’ έδώ έπάθαμεν τό «δάσκαλε πού δί*®κες, καί νόμον δέν έκράτεις»- διότι ευρίσκει.
1)
Ευθύς έν άρχίΐ τού άλφαβηταρίου- ήτοι, σελίδι 3 παράβασιν
4ης άπαιτήσεως, διδάσκοντος τού συγγραφέως τό Α καί II, άτινα
είναι σύνθετα γράμματα, ένψ ώφειλε νά διδάξν) πρώτον τό Ι,ειτα τό Τ,
ειτ« τό Ο, δπερ γίνεται έκ δύο I ένουμένων άνω καί κάτω - ειτα τό Α,
Υ ρ ά μ μ α τα ,

προσθέτων είς τό Ο, έν I, είτα Τ, οπερ σύγκειται εκ δύο I σχηματιζόντων όξεΐαν γωνίαν, είτα τό Ρ, κλπ. ώς εγώ πράττω έν τω έμώ αλφαβηταρίφ.

2) Έν τν] 4γι σελίδι παράβασιν τής 1ης άπαιτήσεως, διότι αΰτοϋ
ύπάρχουσιν αί λέξεις τ ί μ ι α , α γ α π α , π ι α τ α , ι μ α τ ι α , κλπ.
3) Έν τη 5νι σελίδι παράβασιν τνίς 1ης 2ας 3ης άπαιτήσεως, διότι
έκεΐ άπαντώσι τά κ λ ίμ α τα , τ λα , η λ α , π α λ α τ ι, κλπ.
4) Έν τή 6*/) σελίδι παράβασιν της 2ας 3ης 1ης, διότι έδώύπάρχουσιν αί λέξεις φ λόγα, α γ α λ μ α , κλπ.
Τούτων όλων ένεκα ήναγκάσθην νά εί'πω τοΐς διδασκάλοις, οτι ο
συγγραφεΰς δέν έτήρησε πιστώς τοΰς περί της πρώτης άναγνώσεως κα
νόνας. Βλέπε περί τούτων καί παιδαγωγικήν Σπαθάκη, διότι δέν έχω
ένταΰθα Γερμανών συγγράμματα, ϊνα παραπέμψω έκεΐ.
Καί άλλα μέν πλημμελήματα ευρίσκω έν τώ άλφαβηταρίφ τοϋ Κ·
Σκορδέλη, άλλά παραλείπων έρωτώ.
Διά τί απεικονίζει έν αΰτώ άντικείμενά τινα; Έάν διά νά αίσθητοποιήσν) τά έν τώ παραμυθίφ μνημονευόμενα πράγματα, τότε διά τί να
μή άπεικονίσνι πάντα, δσων έκεΐ μνεία γίνεται ; Π.χ. διά τί δέν απει
κονίζει τόεΰθΰς έν άρχήτοϋ άλφαβηταρίου του,ήτοι σελ.3
παλάτι
τήν έν τή 4ν] σελίδι μάπαν, τά έν τή 5η σελίδι καλάμι, παλάτι, κλί
ματα, ελάφι κτλ. δπως άπεικονίζει τήν γάταν, τόν ΐππον κτλ; Ε ά ν
δέ πάλιν άπεικόνίζνι τοϋτο καί εκείνο τό άντικείμενον πρός διδασκα
λίαν τούτου ή εκείνου τοϋ γράμματος, π .χ . έν τή τετάρτη σελίδι την
γάταν, διά νά διδάξγι τά γράμματα γ, καί τ , διά τί νά μή άπεικονιση
καί τήν μάπαν ή τό μάτι, ών μνημονεύει έν τώ άλφαβηταρίφ του χαριν τής διδασκαλίας τού μ; διά τί χάριν της διδασκαλίας τοϋ κ. και
λ δέν άπεικονίζει τό καλάμι, οΰτινος μνημονεύει έν τφ άλφαβηταρίφ!
διά τί χάριν τού ε, καί φ δέν άπεικονίζ« τό κεφάλι ή ελάφι, ών μνη
μονεύει δπως κάμνει κατόπιν ένθυμηθείς δτι δι εικόνων ήρξατο νά διδάσκγι τά γράμματα, χάριν τού ο καί ν άπεικονίζων τόν ίππον,
καί χάριν τού δ, τήν άγελάδα έν σελίδι 7η ; άλλά καί πάλιν λ η σ μ ο ν ε ί
τήν τέχνην, καί δή διδάσκει έν σελίδι 8 ν) τό χ, άνευ είκόνος κλπ.κλπ.
Ά ς πηδήσωμεν όλίγας σελίδας. Έ ν σελίδι 14η χάριν τή? ου ει*°
νίζει τήν ά ρχούύα’ τήν αι δμως δέν άξιοι τοιαύτης τιμής- Έν σελίδι
16γι πρός τί ή είκών τού βατράχου; δέν απεικόνιζε τόν
άφου μ *'
λίστα μνημονεύει αΰτοϋ, δπως έπραξε χάριν τής ει; άπεικονίσας εν σελ.
π α π ί ,

χ ο ί ρ ο ν ,

5 τό φεΐδι; Έν σελίδι 17 βεβαίως άπεικόνισε τά δαυκί χάριν της αυ
(αφ), άλλά διά τί περιφρονεΐ τήν αυ (αβ) καί δέν απεικονίζει τό αΰγόν; Εν σελίδι 18η διά τί νά άπεικονίσνι τήν μέλισσαν καί οΰχί τήν
λεύκην χάριν τής ευ(εφ) καί τάς πλευράς χάριν τής ευ (εβ); Δέν έγνώριζεν δτι,υπάρχει τό έντομον μυΐα, δπερ ήδύνατο ν’ άπεικονίσνι πρός
διδασκαλίαν τής υι έν σελίδι 19; Ά γνωστος δέ ή α ιτία τής τοσαύτης
αποστροφής τού Κ. Σκορδέλη πρός τήν ηυ,ώςτε νά μή φιλοξενήσν) καί
αυτήν εν τώ άλφαβηταρίφ του, έστω καί άνευ άπεικονίσεως άντικει[^.ενου. Αμ ό εΰλογημένος άνθρωπος πρός τ ί νά μεταχειρισθή τήν βαρβαοόφωνον λέξιν έτσι έν σελ. 9 ;
Παραλείπων πλεΐς-α άλλα,διότι βεβαίως δέν έχετε πολλήν εΰκαιοίαν
προς ανάγνωσιν τοιούτων προστίθημι τούτο.
Δέν γνωρίζει τάχα ό Κ. Σκορδέλης δτι, εΰθΰς ώς δώσωμεν είς τά
μικρά παιδία λέξεις άγνώστους καί μάλιστα δισυλλάβους πρέπει νά θέτωμεν επ’ αΰτών σημεΐον τόνου; μέχρι τής σελίδος 28 οΰδεμίαν λέξιν
ετονισε- μόνον δέ περί ύπογεγραμένης έμερίμνησεν. Ίδε έν σελίδι 20
21 zrf οιχια, η χ α , χο λ νμ βα , ά γ α π α , κλπ.Ταϋτα έπί τοϋ παρόντος.
Καθ ήν ήμέραν άπηρχόμην έξ Αθηνών, ήκουσα δτι, τό Ύπουργεΐον, επειδή οί κριταί τών βιβλίων ένέκρινάν τινα ύπό δρους, δέν θ’
Κναγνωρίσνι αΰτά ώς άριστεύσαντα, καί θά διατάξν) τήν έπανάληψιν
του αγώνος. Επειδή δέ καί ύμεΐς ύπό δρους τινάς, άν δέν άπατώμαι,
εθεωρήυατε καλλίτερον τό άλφαβητάριον τού Κ. Σκορδέλη, έάν τ ’ α
νωτέρω φαίνωνται ύμΐν σφάλματα τρανά, ώς έγώ θεωρώ αΰτά, άκολουδν άνδρας, ών ή γνώμη έχει κύρος, φροντίσατε παρακαλώ, νά έπα^*ληφθ/ί ο άγων,καί περί συντάξεως άλφαβηταρίου- οΰτω δέ μόνον έγώ
57 ® αδικηθώ, πεποιθώς ό’τι θά επιτύχω έν τή έπαναλήψει, άλλά καί
διδασκάλοις θά δοθη άλφαβητάριον, δπερ θά δύνανται νά διδάιν ευκόλως. ΓΙις-εύσατε δτι, τοιούτου άλφαβηταρίου.οίον τό τοϋ Κ.
'
όλίγιστοι δημοδιδάσκαλοι θά δυνηθώσι νά κάμωσι χρήσιν
καί διισχυρίζεται καί αΰτός ό Κ.Χαροκόπος,είς ώ ντών κριτών,
μένει υμΐν εις απάντησιν τών άνωτέρω, ότι, τό ύπουργεΐον διά τής
τα
τ0υ °:π 1(ίτησεν άλφαβητάριον περιέχον παραμύθιον- τοιοϋευρε το τού Κ. Σκορδέλη. σύμφημι πρός στιγμήν- άλλά άφού
_
^‘y· κ*ί τόσα και έτι πλείω καί μείζω τούτων αμαρτήματα,πρέ_ '^εωροθ·/ί ως τό άριστον; ’Έ πειτα άν ενθυμούμαι καλώς, ποό ένός
χον ερωτήσει τόν κ. Σ. Λάμπρον, άν τό περί άλφαβηταρίΰυ

άρθρον τής προκηρύξεως ένόει νά διδαχθν) τό άλφάβητον διά παραμυθίου, και μοι άπεκρίνατο ούχί- άρκεΐ νά εχν) καί τι καλόν παραμύθιον.
και δικαία καί λογική ή τοιαύτνι άπόκρισις- διότι άλλως νά δια τί μή
ζητώμεν παραμύθιον και διά τήν διδασκαλίαν τών άριθμών, *αί τής
'Ιερας Ιστορίας, τής πατριδογραφίας κλπ. ivoc προκαλέσωμεν τό έν
διαφέρον τών παίδων ;
Σας ά σ χ ά ζ ο μ α ι χαί είμί φΙΛυς σάς.
Χ α ρ ις η ς

ΠΟΥΛΙΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΠ ΤΕΡΙΚΟ Ν
"Αναγγέλλομεν μετα λύπης τον θάνατον τοΰ Ιξ Εδρυτανίας Δημητρίου Πολίτου
Ιπιμελεστάτου χα'ι χρηστοηθεστάτου μαθητοϋ τής γ ’ τάξεως τοϋ Ιν 'Αθήναις 8t8a*
σχαλείου. ’Έπεσεν ουτος ΘΟμα τής μεγάλης του Ιπιμελείας χαι τοϋ ζήλου του. Ο
θάνατός του πολύ Ιλύπησε τοΰ; χαθηγητάς του χα'ι συμμαθητάς. Ό δπουργος τών
Εχχλησιαστιχών Ιπεσχέφθη α ϊτ ό ν άσθενοϋντα. Προσεχώς θα δημοσιεύσωμεν σύντο
μον συμμαθητοΟ του νεχρολογίαν· Γαίαν ϊχοις ίλαφράν, Δημήτριε Πολίτη !

ΠΩΣ Π ΓΕΡΪΡΟΤΔΙΙ Δ ΙΔΑΣΚΕΙ
ΤΑ ΕΑΤΤΗΣ ΤΕΚΝΑ.
(συνέχ. 181 φυλλ. 7).

έπιστολή, ήν ούτος είχε γράψει είς τόν Steinmfiller ( ό Steinmtiller ήτοιμάζετο τότε νά ίδρύση τό διδασκαλεΐον του, τό ό π ο ι ο ν
διέκοψε τάς έργασίας του μετά τήν άναχώρησίν του έκ τοϋ Ca'lS τφ
1805, οπερ μόλις άνασυνες"άθη τω 1833 ΰπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Krtisi)
περί τών παρατηρήσεών μου, είνε ένδιαφέρουσα ώς πρός τήν σ π ο υ δ ή ν
τοΰ ζητήματος τούτου κατά ταύτην τήν έποχήν. ’Αντιγράφω τ α υ την συνοδεύων μετά τινων σημειώσεων.
«Ίνα έκτιμήσωμεν τάς παιδαγωγικάς έργασίας τού Π ε σ τ α λ ο τ σ η ,
Ή

Σημ. Καντωνΐω τοϋ A p p e n z d l , όπου Ιδίδασχε χα\ δ Έρμάννος Rrusi· Γή αυ
στάσει δ αύτοΰ ό Kllisi προσεχλήθη ε’ ς Βερθοΰδ χαι Ιγίνετο ό συνεργάτη!
σταλότση.

• πρέπει μάλιστα νά γνωρίσωμεν τήν ψυχολογικήν βάσιν, έφ’ ής έρείδε»ται τό σύστημά του. Είνε δ’ αυτη βεβαίως δοκιμωτάτης στερεότη»τος, εί καί ή πρόσοψις παριστα άκόμη πολλάς άνωμαλίας καί έλλει»ψιν αναλογίας. Πολλαί τών άτελειών τούτων άναπτύσσονται διά
»τής έμπειρικοψυχολογικής μεθόδου τοϋ άνδοός, τών εξωτερικών πε• ριστάσεων καί περιπετειών τού βίου του, διά τών δοκιμών καί έρευ»νών αύτού. Δυσκόλως δύναταί τις νά φαντασθνί όποιον άκατανόητον
•ζήλον καταβάλλει είς τήν έφαρμογήν- καί έπειδή, έξαιρουμένων κυ»ρίων τινών ιδεών, αΐ θεωρίαι του άκολουθούσι μάλλον ή έπονται είς
•τας έκ τής πείρας παρατηρήσεις, εινε ήναγκασμένος νά πολλαπλα• σιάζ·/) αύτάς- άλλά τά συμπεράσματα βεβαίως κερδίζουσι διά τούτου.
• Μόνον δπως είσαγάγν) τά συμπεράσματα ταϋτα είς τήν ποι2ξιν, δη•λαδη νά τα προσαρμώσν) είς τάς προλήψεις, τήν θέσιν καί τάς άνάγ•κας τών άνθρώπων, δ Πεσταλότσης εχει χρείαν συνεργάτου εχοντος
•πνεύμα ευρύ καί έλεύθερον καί άσπαζομένου τάς ιδέας του, οστις νά
“βοηθήστ) αυτόν νά δώσν) είς τάς σκέψεις του μορφάς καλώς ώρισμέ*νας, εί δέ μή, θά χρειασθϊί πολύν χρόνον είς δοκιμάς, ϊνα τους άνα•καλυψ·/) αύτός ούτος καί δώσν), οΰτως είπεΐν, σώμα είς τό πνεύμα, τό
•οποίον τό ζωοποιεί. Αί άρχαί, έφ’ ών στηρίζεται ή μέθοδός του είνε
•οχεδον αί άκόλουθοι».
Αί πέντε προτάσεις, αϊτινες έπονται, καί τάς οποίας δ Fischer όνομάζει τας άρχάς τής μεθόδου μου,δέν είνε άλλαι τινές,ή μεμονωμέναι
βκε^εις, ειλημμέναι έκ τών παρατηρήσεων τής πείρας τής διδασκα^ιαί ως πρός τάς άρχάς λέγω, οτι αύται εινε ύπηγμέναι είς τάς θε—
μελιώδεις γνώμας, αϊτινες μοί τας ένέπνευσαν.
_
τουτου ό Fischer ούδέν είπε περί τής πρώτης τών σκέψεων,
*ιτινες με ώδήγησαν, τουτέστι περί τής έπιθυμίας μου τού νά θερα
πεύσω τά ελαττώματα τής έν χρήσει διδασκαλίας καί μάλιστα τής
ν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις καί νά ζητήσω μέσα διδακτικά ήττον έλ*ττωματικά.
• Ι ο ν «ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΙΙΑΡΑΣΧΗι ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΕΝΤΑΣΙΝ, ΚΑΙ
* ° ΥΧ1 ΑΠΛ11Σ ΕΚΤΑΣΙΝ, ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΙΙΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΤΟ
•ΠΛΟΥΤΙΣΗι».

/ ^πίζει δέ νά επιτύχν) τούτο διά διαφόρων μέσων. Οϋτως έφανΊ να απαγγέλλν) ένώπιον τών παίδων γεγωνυία τνί φων·71 πολλάl? λέ*ει«> Ορισμούς, φράσεις ή μακράς περιόδους, άς ώριζεν έπειτα

»νά έπαναλαμβάνωσιν. Ό σκοπός τών μαθημάτων τούτων, π λ ή ν τού
«ειδικού καί ώρισμένου σκοπού έκαστου αυτών, είνε να μόρφωση τό
«δργανον των παίδων καί νά άσκήσν] την προσοχήν καί μνήμην αΰ»τών. ’Αναχωρεί έκ τής αυτής άρχής, ήτοι άφίνει αυτούς έν καιρω
»τών ασκήσεων τής προφοράς νά ίχνογοαφώσι παν δ,τι θέλουσιν, ή να
«χαράττωσι τά γράμματα έπΐ των άβακίων των».
”Αφινον αύτοΰς τότε νά ίχνογραφώσι κατά προτίμησιν γραμμάς,
γωνίας καί τόξα καί ώριζον αύτοϊς νά άπομνημονεύωσιν ορισμούς.
Τούς κανόνας της διδασκαλίας της γραφής έζήτουν νά εξάγω έκ τ·?5ς
έμπειρικης ταύτης άρχής, καθ’ ήν τά παιδία είνε επιτήδεια νά δίδωσι λόγον των αναλογιών καί νά μεταχειρίζονται τό πετροκόνδυλον
έτη πολλά, προτού νά γίνωσιν ικανά νά μετα^ειρίζωνται την γρα
φίδα καί νά χαράττωσι λεπτούς χαρακτήρας.
«Τέ^ος δίδωσι τοΐς μαθηταΐς του λεπτά φύλλα έκ κέρατος διαφα
νο ύς, έφ’ ών είνε γεγλυμμέναι γραμμαί καί γράμματα' τά πινακίδια
«ταύτα είνε πρότυπα, τά όποια οΐ μαθηταί μεταχειρίζονται, κ α θ ό σ ο ν
«μάλιστα ευχαρίστως δύνανται νά τα έφαρμόζωσιν έπί τών ύφ’ έαυ»τών ίχνογραφημένων σχημάτων καί ένεκα τού διαφανούς αυτών νά έ«πιτύχωσιν ακριβώς την σύγκρισιν. Έχουσι πάντοτε διπλήν ένασχο"
κλησιν ταΰτοχρόνως. Προπαρασκευήν είς μυρία έργα καί μυρίας περι«στάσεις τού βίου, δπου ή προσοχή πρέπει νά δύνηται νά δ ια νέρ -'Λ »ται χωρίς νά διασκορπίζηται. 'Υπάρχουσι σχολεία βιομηχανικά, τά
»όποια εινε έν τούτοις τεθεμελιωμένα έπί τής άναπτύξεως της επί"
«δεξιότητος ταύτης».
Εϊχον ώς πρός τούτο τό άντικείμενον έκτελέσειπρό τριακονταετίας!1)
δοκιμάς, αΐτινες παρήγαγον τά όριστικώτατα τών αποτελεσμάτων.
Παιδία,νήθοντα,ελυον προβλήματα,τά όποια δεν ήδυνάμην νά α κ ο λ ο υ 
θήσω έπί τού χάρτου. Τό παν έξαρτόίται έκ τής ψυχαγωγικής μ°
τής χορηγουμένης είς την έκπαίδευσιν. Πρέπει τό πκιδίον νά ήνε τε
λείως κύριον τής διά τών χειρών έκτελουμένης έργασίας έν καιρφ του
μαθήματος, καί ώσαύτως τό μάθημα δπερ μανθάνει, ένώ έργάζεται δια
τών χειρών του, πρέπει μηδέποτε νά ήναι άλλο τ ι, ή έλαφρά προσθη*Λ
είς τά δσα ήδη ήξεύρει.
(ακολουθεί)
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Έ ν N o u h o f μέ τ ο ύ ; μιχροϋς ? π α !τ « ς , ο δ ;

Μ.

Είχε αυ ν α Ο ρ ο ία ε ι.

Β·

