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1. Ο ρ ο ε ισ * γ ω γ ικ α ί  παρατηρήοεες.

1· Κατά το δεύτερον σχολικόν έτος όφείλουσιν οΐ παϊδες νά είσα- 
χθώσιν εις τάς δυο πρώτας βαθμίδας του συστήματος των δεκάδων, 
Kf  ου κατά τό πρώτον έτος απέκτησαν τά στοιχεία προς τοϋτο, 
τους θεμελιώδεις αριθμούς άπό 1 - 10. ’Από τοϋδε δεν εμφανίζεται 
πλέον έκαστος αριθμός ώς δλον καθ’ έαυτόν, ώς αριθμητικόν άτομον, 

έκαστος αΰτών πρέπει εν πρώτοις νά γνωσθή καί κατανοηθίΐ ώς 
μέλος του συστήματος καί κατά την έννοιαν του συστήματος. ’Εν
τεύθεν ή̂ ·/) εξάγεται, ότι έν τή δευτέρα βαθμΐδι, έν τώ διαστήματι 

άριθμών 1 -100  πρέπει νά έγκαταλειφθή ή έξέτασις των αριθμών 
όλας «ύτών τάς επόψεις, ήτις έγένετο έν τώ πρώτψ ετει.Ή  έφαρ- 

^ Υ ν1 αυτ ίς  καί εις τους αριθμούς τής δευτέρας τάξεως καθιστα 
^δκολον την κατανόησιν των άριθμών καί παραβλάπτει ιδίως τήν 
Κν«πτυξιν του συστήματος τών δεκάδων, δπερ είναι ή βάσις όλης 
τ,ίς  εφεξής άριθμητικής. Πόσον δέ κοπιαστικόν καί δυσχερές συγ- 
ΧΡ°̂ ως είναι άναγκαίως εις τά παιδίον, εάν πρέπνι ν’άντιληφθνΊ π .χ .

^4 κατά τον αριθμόν τών περιεχομένων έν αΰτώ μονάδων, δυά- 
ωνι τριάδων κτλ., εάν όφείλϊ) νά εννοήσει καί έκφράσ·/) : 84 είναι



84χ1 , 84 είναι 42χ2 . 84 είναι 28χ3 , 84 είναι 21χ4  κτλ .,
έν ω ό αύτός άριθμός γίνεται διά [Αίας σαφής είς τό παιδίον, εάν 
παρασταθή έν τώ άριθμητηρίω έξ όκτώ δεκάδων καί τεσσάρων μο
νάδων. Διά τοϋτο ήμεΐς προτψ,ώμεν έν τνί δευτέρα βαθμΐδι την άνά- 
πτυξιν όλης της σειράς έν συναφεία, την άντίληψιν τών άριθμών κατα 
δεκάδας καί μονάδας καί την επεξεργασίαν της σειράς κατά τάς τέσ
σαρας θεμελιώδεις πράξεις της άριθμητικής, άλλ’ ούτως ώστε προς- 
θεσις καί άφαίρεσις άφ’ ένός, άφ’ ετέρου δέ πολλαπλασιασμός και 
διαίρεσις νά συνδέωνται. At μεθοδικαί ήμών ενότητες λοιπόν δεν είναι 
οι καθ’ έ'καστον άριθμοί, οί άκολουθοΰντες άλλήλους, ήτοι οί σπου
δαιότεροι άριθμοί τής συστηματικής σειράς, άλλ’ αύταί αΐ συστημα- 
τικαί σειραί καί αί κατηγορίαι προβλημάτων, άτινα αύται αί σειραι 
παρέχουσιν.

2.. Πρός άπόκτησιν τών θεμελιωδών άριθμών έν τή πρώτνι τάξει 
τό έξοχώτατον μέσον πρός αίσθητοποίησιν είναι τό αριθμητικόν κι- 
βώτιον. Έν τή δευτέρα τάξει προτιμώμεν τό ρωσσικόν άριθμητήριον 
(ΐδ. περί τούτων φυλλ. 6 σελ. 246, σημ.). Κατ’ ουσίαν μέν άμφο- 
τεραι αύται αί άριθμητικαί συσκευαί κατορθοΰσι τό αύτό' άλλα 
παρά τοΐς έμφανιζομίνοις νΰν μεγαλειτέροις άριθμοΐς τό ρωσσικον 
άριθμητήριον είναι εύχειριστότερον τοΰ άριθμητικοΰ κιβωτίου. Προ? 
κατασκευήν τοΰ άριθμοΰ 64 π. χ. έν τώ άριθμ. κιβωτίω απαιτείται 
πάντοτε χρόνος ικανός, έν ώ έν τώ ρωσσικώ άριθμητηρίω ό άριθρ.0? 
εύθύς είναι έτοιμος.

3. Δύναται νά τεθή τά ζήτημα, ποίαν μορφήν θά έχν) ή διά γρα" 
φής άρίθμησις έν τή βαθμΐδι ταύτν), θά είναι άπλή παράστασις των 
πράξεων τοΰ κατά διάνοιαν ύπολογισμοΰ ή θά εχνι τά σχήμα του 
γραπτού κανονικού ύπολογισμοΰ, π. χ. τό πρόβλημα 34 καί 57 θ* 
γράφηται ούτως : 34 -)- 5 0 = 8 4 , 84 —j- 7 = 9 1 , λοιπόν 3 4 -J-5 /-=911

34
ή ούτως : 57 ; Θεωροΰμεν καί έν τή βαθμΐδι ταύτν) τά πρώτον

91
— (

ώς καλλίτερον, διότι πρόωρος εισαγωγή τοΰ έγγραφου κ α ν ο ν ι κ ο ύ  

πολογισμοΰ συνεπάγεται συνήθως τά χείριστα έπακολουθήματα ^ι* 
τήν πρόοδον τής άριθμητικής διδασκαλίας, ό δέ κανονικός υπολο 
γισμάς άρκούντως εγκαίρως εμφανίζεται κατά τό τρίτον έτο?·

πασν, περιπτώσει πρέπει έν πρωίμω μεταβάσει είς αύτόν νά λαμ- 
ανηται μεγίστη προσοχή, ϊνα μή τήν θέσιν τής μετά νοΰ έπεξεο- 

γασιας τών άριθμών καταλάβν) μηχανική τις ενέργεια.
4. Τό άριθμεΐν άπαλλάσσεται πρωΐμώτατα έκ τοΰ στενωτέοου συγ- 

κεντρωτικοΰ συνδέσμου, διότι ή ιστορική διδασκαλία (ή διδασκαλία 
του φρονήματος) καί ή πατριδογνωσία δέν δύνανται παντάπασι νά 
ιευθυνωσι τήν άνάπτυξιν τοΰ συστήματος τών άριθμών. "Ολως διό- 
«» ομως δέν πρέπει νά έξέρχηται έκ τοΰ συγκεντοωτικοΰ κύκλου 

*«> το μάθημα τής άριθμητικής. Θά κινήται μετά ‘τίνος αύτοτε- 
ε·*ς εν τ γ  περιφερεία τοΰ κύκλου τούτου, χωρίς νά χάνν) εντελώς 

την συνάφειαν μετά τών μαθημάτων τών άποτελούντων τά κέντρον 
τ Ί? ιοασκαλίας. Πολλαχώς θά παρέχωνται ύποθέσεις εκ τής πρα
γματογνωσίας είς τό μάθημα τής άριθμητικής πρός περαιτέρω έπ- 
, SpJ K®‘*v (π ·Χ· περί νομίσματος έξέτασις, ή διαίρεσις του χρόνου,

Ι Γ 'Ρ  £ * δΐ“ρκεΐα τών κατά ϊ « ν κκ1 θάλασσαν ταξειδίων
**  Ροο-,νσώνος, πάντα ταΰτα τά αντικείμενα άγουσιν είς το άριθ-
χ.-τ , υπ°λογιζεσθαι), πολλαχώς δέ ή πραγματογνωσία θά έπωφε-

’ται ταςεντωμαθήματι τής άριθμητικής άποκτηθείσας παρας-άσεις.
% *ιατ^ σ ι ς  τής συναφείας τών ύπό της άριθμητικής διδασκα-

«ϊ μορφωθεισών παραστάσεων μετά τών ύπό τής διδασκαλίας τών
οιπων μαθημάτων σχηματισθέντων κύκλων νοημάτων θά καλλιερ-

^■ *ι ενέκάστη  μ α θη μ α τ ικ ή  ένό τη τι έξαιρέτως έν τ φ  π έμ π τφ  σ τα -
’ °*ου τίθενται διαφορώτατα προβλήματα.

γικά ΓΗ,^·εθθδΐκ';ΐ δί5ί?θρω^? τών μαθημάτων κατά τά 5 είδολο-
T«SQ 7 πορείας τής διδασκαλίας διασαφηνίζεται καί έν-

μετά τήν σύνοψιν τών μεθοδικών ενοτήτων, διά τινων παρα- 
Υ -̂άτων. Γ

2. Χ ύνοψες τών μεθοδ ικώ ν ενοτήτω ν.
Εντός τών άρ ιθμών τών καθαρών όεχάιίων.

 ̂  ̂ \ σειΡ*ί τών καθαρών δεκάδων άπό 1 0 — 100
 ̂ ι* ρομή αυτών έξ άρχής πρός τά τέλος καί άντιστρόφως.

3 α<ΡΚιΡε<11’ ί7·5 καΟαράς δεκάδας.
4 λ ° ^ * π^Κσιασμος μέ καθαράς δεκάδας.

ι*ίρεσις καθαρών δεκάδων.



Β. Έ ν τος t f j c  δ.Ιης σειράς άπό  1 — 100.

5. Αναπτυξις της σειράς απο 1 -  20 καί διαδρομή αυτής έξ αρ
χής πρός τί» τέλος καί άντιστρόφως.

G. Αναπτυξις τνίς σειράς μέχρι τών 100 καί διαδρομή αυτής πρός 
τά εμπρός καί άντιστρόφως.

7. Γραφή καί άνάγνωσις τών άριθμών.
8 . Πρόσθεσις καί αφαίρεσις μέ καθαράς μ,ονάδας, προφορικώς, γρα- 

πτώς, π .χ . 6 + 8 , 9— 7 κτλ.
9. Πρόσθεσις καί αφαίρεσις με καθαράς δεκάδας καί μονάδάς,

π .χ . 20-J-9, 40—6 κτλ.
10. Πρόσθεσις καθαρών δεκάδων μέ δεκάδας καί μονάδας, καί ζ<ρ- 

αίρεσις καθαρών δεκάδων άπό δεκάδας καί μονάδας, π .χ . 28-J-10,
36 +-20, 54— 30 κτλ.

11. Πρόσθεσις καθαρών μονάδων εις δεκάδας καί μονάδας, άφαί- 
ρεσις καθαρών μονάδων άπό μικτάς δεκάδας καί μονάδας, π.χ·
47 4 -5 , 68— 6, 5 2 - 6  κτλ.

12. Πρόσθεσις μικτών δεκάδων καί μονάδων μέ μικτάς δεκάδας 
καί μονάδας, π .χ . 24 +  35, 46 4-28  κτλ.

13. Αφαίρεσις μικτών δεκάδων καί μονάδων άπό μικτάς δεκάδας
καί μονάδας, π .χ . 39—27, 53 —17 κτλ.

14. Γενική έπανάληψις διά συνθέτων προβλημάτων π χ 14—$
4-23  +  40— 5 —84-56  κτλ.

15. Ή  σειρά τών δεκάδων τής προπαιδείας έν .μορφή π ο λ λ α π λ α 

σιασμού καί πολλαπλασιασμός έντός της σειράς ταύτης, π .χ . 1 χ  10,
2 x10 , 3 χ  10 κτλ. 10X 1, 10x2, 10χ3  κτλ.

16. Η σειρά τών δεκάδων εν μορφή διαιρέσεως καί διαίρεσις έντος 
τ·75ς σειράς, π .χ . 10 : 10= άπαξ, 10 : 20= δ ίς κτλ. 10 είναι τό τί
μιου τοϋ 20, 10 είναι τό τρίτον τοϋ 30 κτλ., τό ΙΟον μέρος τοΰ 
2 0 = 2 , τό ΙΟον τοϋ 3 0 = 3  κτλ.

Σημ. Ο άριθ. 15 καί 16 εΐναι μόνον έπανάληψις τοϋ άριθ. 4 X*1 
5, δπως γείνν) σύνδεσις πρός γνωστά.

17. Η σειρά τών πεντε εν μορφή πολλαπλασιασμού καί πολλαπλα
σιασμός έντός τής σειράς ταύτης καί έπέκεινα τής σειράς, π .χ . 1X5,

2X5, 3 χ 5  κτλ. 5 χ 1 ,  5 χ 2 ,  5 χ 8 ,  5χ10 , 5 χ12  ‘ 5 χ  16, 5 χ 1 8
(?δ. άριθ. 3 τών παραδειγμάτων κατωτέρω).

18. Η σειοά τών πέντε έν μορφή διαιρέσεως καί διαίρεσις εντός 
τ·/5ς σειράς, καθώς καί μέ εύκολώτατα προβλήματα επέκεινα τής σει-
ράς, π.χ. 5 : 5 = 1  φοράν, 5· : 30— 6*ις, 5 : 50— 1 Οκις 5 είναι 
το ήμισυ τοϋ 10, τό τρίτον τοϋ 15, το /ον τοϋ 35, το 5ον τοϋ 5— 
1, τό 5ον τοϋ 1 0 = 2 , τό 5ον τοϋ 1 5 = 3 . 5 : 55, 5 : 70, 5 : 85, 
τό δον τοϋ 50, τοϋ 60, τοϋ 65, τοϋ 70 (?δ. κατωτ. αριθ. 3 τών πα
ραδειγμάτων τής διδασκαλίας).

19. Ή σειρά τών δύο έν μορφή πολλαπλασιασμού καί πολλαπλα- 
οιασμός έν τη σειοα ταύτν) καί έπέκεινα αυτής, π .χ . 1Χ~ι 2 χ 2 ,
3χ2 κτλ. 2 χ  1, 2 χ 2 ,  2 χ 3 ,  2 χ 9 ·2 χ 1 0 ,  2χ14 , 2χ25 , 2χ36.

20. Ή σειρά τών δύο έν μορφή διαιρέσεως και διαίρεσις εντός της 
σειράς, μέ εΰκολώτερα προβλήματα καί έπεκεινα αυτής, π .χ . 2 · 2— 
άπαξ, 2 : 4= δ ίς , 2 : 14 = 7κ ις . Τό 2 είναι τό ήμισυ τοϋ 4, τό 
τρίτον τοϋ 6, τό 8ον τοϋ 16' τό ήμισυ τού 2 = 1 , τού 1 0 = 5 , τού 
16=8· τό ήμισυ τού 2 4 = 1 2 , τοϋ 48, τού 66.

21. Μικτά προβλήματα έξ δλων τών τεσσάρων πράξεων, π .χ .
42+38, 5χ18 , 52 -25, 5 : 85.

22. Σύνθετα προβλήματα, π .χ . 1/4-36  20, 25-4-35 να διαι-
Ρε®'? διά 10 κτλ.

3 . Π α ρ ιδ ε ίγ μ α τ α

'Αναπτυξις τής σειράς τών καθαρών δεκάδων άπό  1 0 — 100 
χαϊ δ ιαδρομή αύτών άπό τής αρχής  xal άπό τοΰ τέλους.

( ”Ιδ· άριθ.  1 τής αυνόψεως) .

Σκοπός. Σήαεοον θά κάμωμεν νέους λογαριασμούς μέ τό δεκα. 
■̂ Γάίίο»· Α'. α) Έν πρώτοις κατασκευάσατε έτι άπαξ δλους τοΰς 

«ριθμοΰς άπό 1 — 10 καί λέγετε : Τούτο είναι τό έν, τούτο είναι τό 
τούτο είναι το τρία, μέχρι τού : τούτο είναι το δεκα. 

Αντιστρόφως, δεικνύουσι καί λέγουσι : Τοϋτο είναι το δέκα, τούτο 
*ιν*ι τό εννέα, μέχρι τού : τοϋτο είναι τό έν.

β) Τώρα θέσατε είς έκαστον άριθμον έν καί λέγετε : Εν καί έν
ε’·ν*ι δύο, 2 +  1 = 3 , 3 4 -1 = 3 , μέχρι τού 9 4 -1 = 1 0 .

Αντιστοόφως : 10— 1 = 9 , 9 — 1 = 8 , μέχρι τού 2 — 1 = 1 , 1 — 
1=0.



Σ τάδ ιον  Β . Προφορικώς. α) Ό Διδάσκαλος σχηματίζει εξ δλων 
τών άριθμών τών έν μορφ/i κλίμακος τεταγμένων άπό 1 — 10 δεκά
δας κα'ι Ιρωτ^. Τί είναι τοϋτο ; τοϋτο ; τοϋτο ; κτλ. καί τά παιδί* 
άποκοίνονται : Τοϋτο είναι δέκα, καί τοϋτο είναι δέκα κτλ.

β) Τά δέκα λέγονται καί δεκάς. Έπαναλάβετέ το ! Τί εΐναι λοι
πόν τοϋτο ; τοϋτο ; τοϋτο ; κτλ. Τοϋτο είναι μία δεκάς, καί τοϋτο 
είναι μία δεκάς κτλ.

γ) Ο διδάσκαλος κατασκευάζει βαθμηδόν την σειράν τών δεκά
δων καί τά  παιδία λέγουσι : τοϋτο είναι μία δεκάς, αΰτά εΐναι δυο
δεκάδες, αυτά είναι τρεις δεκάδες μέχρι : αΰτά είναι δέκα δεκάδες.

Οί μαθ ηταί άριθμοϋσι ταχέως καί συντόμως : Μία δεκάς, δύο δε
κάδες, τρεις δεκάδες, μέχρι τού δέκα δεκάδες. Τό αΰτό φντιστρόφωί ■ 
10 δεκάδες, 9 δεκάδες, 8 δεκάδες, έως τοϋ : μία δεκάς.

δ) Δείξατε την πρώτην δεκάδα ! την δευτέραν δεκάδα, κτλ. τνιν 
δεκάτην δεκάδα! ’Αριθμήσατε ταχέως (δεικνΦοντες συγχρόνως): ί  
πρώτη δεκάς, ή 2α δεκάς, μέχρι τής 10ης δεκάδος. Άντιστρόφως: 
ή 10η δεκάς, ή 9η δεκάς, μέχρι τής πρώτης δεκάδος. Δείξατε τ"Λν 
3 η ν δε/.άδα, την 7ην δεκάδα, τήν 2αν δεκάδα, τήν 9ην δεκάδα.

Στάδιον Γ’ . Δέκα γραμμαί (σημεία, σταυροί, μηδενικά) είναι μι* 
δεκάς. Ζωγοαφήσατε (με γραμμάς, σημεία, σταυοοΰς κλ.') μίαν os- 
χάδα, δύο δεκάδας (τήν μίαν ύπό τήν άλλην), τέσσαρας δεκάδάς, 
έπτά δεκάδας ! Έάν έχ·/) ό διδάσκαλος πίνακα παριστάνοντα τάς δί' 
κάδας διά γραμμών, δεικνύει έν αΰτώ τάς δεκάδας λέγων : Έν τουτω 
τώ πίνακι ύπάρχουσιν επίσης δεκάδες. Δείξατε μίαν δεκάδα ! άκομΟ
μίαν ! άκόμη μίαν ! ’Αριθμήσατε πόσαι δεκάδες ύπάρχουσιν έπί 

I
τον

πίνακος
Δέκα παιδία τίθενται εμπρός. Σύ, δεΐξέ μοι μίαν δεκάδα εις του 

δακτύλους σου ! (Τό παιδίον κρατεί όι/.οϋ τούς δακτύλους άμφο'^?0’* 
τών χειρών του). Δείξε καί σύ μίαν τοιαύτην δεκάδα! Έκαστον ν 
δείξ·/) μίαν δεκάδα !

Ό Α. νά έλθ/) καί ν’ άριθμήσγ) τάς (τών δακτύλων) δεκάδας· I
Στάδ ιον  Β . Έ γγράφως.  α) Ό διδάσκαλος γράφει 1 είς 'roV j

νακα καί έρωτ^ : ΙΙώς λέγεται ό άριθμός ούτος ; Τώρα θέλω νά 
μίαν δεκάδα' πώς νά τήν γράψω ; Παρατηρήσατε μία μονάς 
μηδενικόν κατόπιν λέγεται 1 δεκάς (10). 'Έν 2 καί £ν 0  κατόπιν

γονται 2 δεκάδες (20). Τίς δύναται τώρα νά εΐπν) πώς γράφονται αί 
3 δεκάδες, 4 δεκάδες κτλ.

β) Έξελθε καί γράψε πάσας τάς δεκάδας άπό τής 1 δεκάδος μέχρι 
της 10 δεκάδος, λέγων συγχρόνως : Μία δεκάς, δύο δεκάδες κτλ.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.

Τίς ήμπορεΐ νά γράψ·/) τάς δεκάδας υποκάτω άντιστρόφως ;

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10.

Ανάγνωτε τούς γεγραμμένους άριθμούς !
Δείξατε έν τνί 1'/) ,σειρ# τά 40 ! τά 80 ! τά 90 ! τά 100 !
Δειςατε έν τν] 2α σειρά τά 70 ! τά 10 ! τά 50 ! κτλ.
Στάδιον Γ . α) ”Ιδ ετε είς τόν πίνακα (έάν ύπάρχη πίνας κατάλλη

λος) τοϋτον ! Τίς δύναται ν’ άναγνώσν) τούς άριθμούς, οι όποιοι είναι
! 10, 20, 30, 40, κτλ. Τίς βλέπει 6 δεκάδας ; 4 δεκάδας ; 9 δε

κάδας ;
β) Δύνασθε ν’ άναγνώσητε ήδη καί τούς άριθμ,ούς, οί όποιοι είναι 

(εις άλλον πίνακα άριθμητικόν).
Υ) Λάβετε τό άναγνωσματάριόν σας καί παρατηρήσατε, άν εύρί- 

Χ·/)τε τοιαύτας δεκάδας. Τις εύρε μίαν ; [Ιοία είναι ;
Στάδιον Δ\ 'Άνευ έποπτείας (αίσθητοποιήσεως). α) ’Ονομάσατε

τάς δεκάδας άπό τής 1ης μέχρι τής 10ης ! 10, 20, 30, 40, 
50> 60, 70, 80, 90, 100 !

I Κ ^νομασκχε τάς δεκάδας άντιστρόφως ! 100, 90, 80, /Ο, 60,
50’ 40, 30, 20, 10.

^ μ · 1ά παιδία λέγουσι πάντοτε : μία δεκάς, δύο δεκάδες κτλ.
p 1*1 δεκάδες, 9 δεκάδες κτλ.

Γράψατε πάσας τάς δεκάδας άπό I καί έξής’ 10, 20, 30, 
ι 50, 60 κτλ. Γράψατε τάς δεκάδας άπό τάς 10 δεκάδας άντιστρό-

1 100, 90, 80, 70, 60 κτλ.
Li Ε . α) Πόσαι δεκάδες είναι έδώ ; έδώ ; (έν τοΐς ξυλαρίοις
F τή·> τραπέζης). Πόσαι δεκάδες είναι αύται ;

^πι αριθμητικού πίνακος) ;
αύται ; (έν γοαμ-



β) Κάμετε 3, 4, 6 δεκάδας! Γράψατε 2, 5, 6 δεκάδας με γραμ
μάς έπί τοΰ άβακίου!

γ) Γράψατε (μέ ψηφία) 1 δεκάδα, 2 δεκάδας, 4 δεκάδας, 6 δεκά
δας, 7 δεκάδας κτλ. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 κτλ.)

δ) Ό δ '.δάσκαλος κάμνει πολλάς δεκάδας, οί δέ μαθηται γράφουσιν 
αύτάς μέ ψηφία.

ε) Είς μαθητής γράφει ενα αριθμόν δεκάδων, άλλος τις κατασκευά
ζει τόν αριθμόν τοΰτο μέ ξυλάρια !

ς·) Οΐ μαθηται A, Β και Γ κρατοΰσι τούς δακτύλους αύτών υψηλά. 
Γράψατε τάς δεκάδας, τάς ύποίας άποτελοΰσιν οί δάκτυλοι! Ό δι
δάσκαλος γράφει 20, 30, 50, 80, οΐ μαθηταί δεικνύουσιν έπί τοΰ
αριθμητικού πίνακος τάς δεκάδας, τάς όποιας δηλοΐ ό άριθμός.

2. Ά φαίρεσκ ; μ ικτών δεχάδων χαι μονάδων  
άπό μ ιχ ιώ ν  δεχάδων χαί μονάδων

(Ϊ8· άριθ· 13 της συνόψεως).

Σκοπός. Θά λογαριάσωμεν τό πρόβλημα 42 - 28 ! "Εχομεν ν’άφαι- 
ρέσωμεν άπό αριθμόν μέ δεκάδας καί μονάδας (42), δεκάδας καί μο
νάδας (28). Τ ο ΰ τ ο  δέν έπράξαμεν εως τώρα. "Εως τώρα άφηρέσαμεν 
μονάδας άπό μονάδας (ώς 8 -  5), μονάδα; άπό δεκάδας (ώς 30 - 5), 
δεκάδάς άπό δεκάδας καί μονάδας (ώς 2 5 -  10). Ά ς  έπαναλάβωμεν 
αύτά άκόμη μίαν φοράν.

Στάδ ιον  Α . ’Επαναλαμβάνεται λοιπόν α) άφαίρεσις καθαρών μο
νάδων άπό καθαοάς μονάδας, π. χ. 7 - 4 ,  9 - 5  κτλ.

β) Άφαίρεσις καθαρών μονάδων άπό καθαράς δεκάδας, λ. χ. 20-5, 
3 0 - 3, 50 - 6, 88 - 8 κτλ.

γ) Άφαίρεσις καθαρών δεκάδων άπό μικτάς δεκάδας καί μονάδας,
λ .χ . 26-10, 32-20, 45-30 κτλ.

Σ τάδ ιον  Β’. Τώρα ας λύσωμεν τό πρόβλημά μας : 42 - 28 ! Τ'·? 
ήμπορεΐ νά εί'πγ), πώς θά κάμωμεν τήν άφαίρεσιν ; Άφαιροϋμεν απο 
42 πρώτον 20, μένουσιν 22. Άπό 22 άφαιοοΰμεν 2, μένουσιν 20' 
άκόμη 6, μένουσι 14. Λοιπόν 42—2 8 = 1 4 .
Ας μοι εΐπγ είς άκόμη μίαν φοράν, πώς έλογαριάσαμεν τό πρόβλημ*» 

Τίς θέλει νά λογαριάσν) τό πρόβλημα άκόμη μίαν φοράν ;

= 2 2 · 22—2= 20· 2 0 - 6 = 1 4 .  Λοιπόν 42—2 8 = 1 4 .

Στάδιον  Γ . Ημποροΰμεν καί άλλα προβλήματα, είς τά όποΐα έχο- 
[Λεν ν αφαιρεσωμεν δεκάδας καί μονάδας, νά τά λύσωμεν κατά τόν 
ίδιον τρόπον; Λογαριάσατε 54— 3 7 ! Οΐ μαθηταί: 3 7 = 30 -)-7 . 54 
— 30 =  24. Άπό 24 άφαιοοΰμεν πρώτον 4, μένουσιν 20. Άπό 20 
άφαιροϋμεν άκόμη 3, μένουσι 17. Λοιπόν 54—3 7 = 1 7 . Συντόμως: 
5 4 -3 7  ! 54—3 0 = 2 4 . 24 — 4 =  20. 20—3 = 1 7 . Λοιπόν 54— 
37=17.

Κατα τόν αυτόν τροπον λύονται άκόμη δύο, τρία άλλα προβλή
ματα τοιαΰτα άπό κοινοΰΤ

Στάδιον Δ . α) Είπατε τώ ία  πώς άφαιροΰνται δεκάδες καί μονά
δες άπο δεκάδας καί μονάδας! Άπόκρισις: Άφαιρώ πρώτον τάς δε
κάδας καί έπειτα τάς ΐλονάδας. ’Εάν αί μονάδες άπό τά : μονάδας 
οεν αφαιρώνται, άφαιρώ πρώτον τάς ύπαρχούσας μονάδας (22 - 2) καί 
έπειτα τάς ύπολοίπους (20 - 6).

β) Λΰσε έγγράφως ώ ; παράδειγμα τό πρόβλημα 85—49 ! Λύσις :
85—40= 45 . 45— 5 = 4 0 . 40—4 = 3 6 .

Στάδιον Ε'. α) Λύσις πολλών τοιούτων προβλημάτων μέ άφγιρημέ-
ν°υ? αριθμούς, κατά διάνοιαν, έγγράφως.

β) Ομοια προβλήματα μέ συγκεκριμένους άριθμούς, κατά διάνοιαν,
εΥγράφως, λ .χ . άπό 63 δραχμάς ν’ άφαιρέσγις 24 δραχμάς, πόσαι μέ- 
νουσιν ;

Υ) Προβλήματα έν μορφή σειράς, λ .χ . άπό 100 ν’ άφαιοεθώσι 34
εως ού δέν μείνν) τίποτε

Εφηρμοσμενα προβλήματα. — Εν τινι σχολείω ΰπάρχουσιν 74
^αι ία 39 έξ αύτών άπολύονται. Πόσα μένουσιν.—Ό  'Ροβινσών εί/ε

Ρι®(1 20 κοφίνια σίτου- πόσα είχεν άκόμη, άφ’ ού είχε μεταχειρισθίί
εις άρτον; — ’Εν τώ κήπω τοΰ σνολείου μας ύπάονουσιν 67 

®ενδ;χ· Qq >r · ,  .  ̂ Γ, , , * , ,ι ο ν  ες αυτών πωλουνται. Ποσα μένουσιν ακόμη ;

3· Η σειρά τών πέντε  (χατά τόν [I νθαγοριχόν π ίναχα)
Χαι χολ.Ιαπ.Ιασιασμόι; χα ί δ ια ίρεσ ις  έντός τής σειράς ταύτης.

Ι *°ηός. Θά μάθωμεν νέους λογαριασμούς μέ τό 5.
^  · Πρότερον πρέπει νά εί'πητε μερικά, τά όποΐα ήδη γνω-

) Αριθμησις κατά διαλείμματα άπό 5 εις 5 μέχρι τοϋ 50



προς τά εμπρός, πρός τά όπίσω ! 5, 10, 15 κτλ. 50, 45, 40 κτλ.
β) Ο διδάσκαλος κατασκευάζει έν τω άριθμητηρίω ολίγον κατ’όλί- 

γον την σειράν τών πέντε και τά παιδία λέγουσι: τοΰτο εΐναι 1 χ 5 ,  
τούτο είναι 2 χ 5 ,  μέχρι τοΰ 10χ3 .

Α. Λ Ϊ  σειραί έν μ.ορφ$ πολλαπλασιασμ .οΰ.

Στάδιον  Β . 1. α) Ό διδάσκαλος κατασκευάζει καθετως ολίγον κατ’ 
ολίγον την σειράν τών πέντε, καί τά παιδία λέγουσι : α) Τοΰτο είναι
1χ5 . 1 χ 5—5. Τοΰτο εΐναι 2 χ 5 . 2χ5= 10 . Τοΰτο εΐναι 3χ5. 
3 χ  5=15, μέχρι τοΰ : τοΰτο εΐναι 10χ5. 10χ5=50.

β) Το αύτό αίσθητοποιούμενον έν τώ άριθμητηρίω άντιστρόφως άπό
τοΰ 10χ5=50. μέχρι τοΰ 1 χ 5 = 5 .

γ) Ασκησις τής σειράς διά τοΰ άριθμητηοίου. Έξελθε καί κάμε 
σΰ ό ίδιος τοΰς λογαριασμούς καί λέγε συγχρόνως: 1 χ 5 = 5 . 2 χ 5  
= 10  κτλ. Τά αύτό άντιστρόφως ! 1 0 χ 5 =  50. 9 X 5 =  45 κτλ. 
Πόσα είναι 3 χ 5 ; 6 χ 5 ;  4 χ 5 ;  7 χ 5 ;  9 χ 5 ;  κτλ. 10 ποσάκις εί- 
ναι 5 ; 25 ; 40, 15, 35, 50 ποσάκις 5 εΐναι ;

2. α) Έν τω άριθμητηρίω υπάρχει £ν 5, καί τά παιδία λέγουσι : 
τοϋτο είναι 1 χ 5 . ’Αλλά ποσάκις 1 είναι τό 5 (ό διδάσκαλος άπομα- 
κρύνει ολίγον τάς σφαίρας άπ’ άλληλων) ; 5 χ 1 .  Λοιπόν 1 χ 5= 5 . 
5 Χ 1 έπίσης = 5. : : : : : Τοΰτο είναι δύο φοράς 5. ’Αλλά
ποσάκις 2 εΐναι (ό διδάσκαλος άπομακούνει τάς σειράς άπ’ άλληλων
θέτων άνά δύο σφαιρίδια) ; 5 χ 2 . 2 χ5= 1 0 , καί 5 χ2= 1 0 . Ούτω 
δι’ αίσθητοποιήσεως άναπτύσσονται κατόπιν : 3 χ 5= 1 5 . 5 χ 3  έπι* 
σ η ς =  15. 4χ5= 20 . 5X4 έπίσης =20, μέχρι τοΰ : 10χ5=5θ· 
5X10 επίσης =50.

β) ’’Ασκησις διά τοΰ άριθμητηοίου. Είπατε πάντας τούς διπλοΰς 
αριθμούς τοΰ 5, πρός τά εμπρός, πρός τά όπίσω ! Είπατε τούς ά
ριθμούς μέ τό 5 καί αρχίσατε: 1 χ 5 = 5 .  2 χ 5 = 1 0  κτλ. Είπατε 
τούς άριθμούς καί αρχίσατε : 5 χ 1 = 5 .  5 X 2=10 κτλ. Τό 10 πο
σάκις εΐναι 5 ; ποσάκις 2 ; 15 ποσάκις 5 είναι ; ποσάκις 3; 20
ποσάκις 5 είναι ; ποσάκις ί  ;

Στάδ ιον  Γ' α) Αί αΰταί ασκήσεις μ έ  τά ραβδία τοΰ ά ρ ι θ μ η τ ι κ ο ΰ  

κιβωτίου ! Μέ τούς δακτύλους ! (Πέντε παιδία τίθενται έμπρός μέ 
τάς χεΐρας άνω). Όλοι βλέπουσι καί λέγουσι 1 χ 5  δάκτυλοι είναι

5 δάκτυλοι. 2 χ 5  δάκτυλοι είναι 10 δάκτυλοι κτλ. 20 δάκτυλοι 
ποσάκις 5 δάκτυλοι είναι κτλ.

β) Πόσα εΐναι 10χ5  ; 5 χ10  ; Ποΰ άκόμη εχομεν τάς δύο ταύ- 
τας προτάσεις; ’Απόκρ. Έν τνί σειρά τών δέκα κτλ.

Στάδ ιον  Δ', α) Προφορικώς καί άνευ αίσθητοποιήσεως αί διδα- 
χθεΐσαι προτάσεις :

1 χ 5 = 5  6X 5=30 5X 1= 5 5 χ  6=30
2 χ 5 = 1 0  7 χ 5 ^ 3 5  5 χ 2 = 1 0  5 χ  7=35
3 χ5= 1 5  8 x 5 = 4 0  5 χ 3 = 1 5  5 χ  8=40
4 χ 5= 2 0  9X 5=45 5 X 4=20 5 χ  9=45
5 χ 5 = 2 5  10X5=50 5 χ  5=25. 5 χ  10=50

β) ’Έγγραφος παράστασις τών σειρών τούτων καί άνάγνωσις αυτών.

Β. Λ -l σειραί έν μ.ορφ$ διαιρέσεως.

Στάδιον  Β'. 1. Δι’ αίσθητοποιησεως μέ την άριθμητικην μηχανήν, 
α) 5 περιέχεται εις τό 5 μίαν φοράν, είς τό δέκα δύο φοράς, μέχρι 
τοΰ: εις τό 50 10 φοράς. 5 : 50= 1 Οκις, 5 : 45= 9κ ις  μέχρι τοΰ: 
5 : 5 =  άπαξ.

β) Άσκησις. — Είς τό 5 τό 5 περιέχεται 1 φοράν, είς τό 10 τό
5 δύο φοράς, τό 2 πέντε φοράς, εις τό 1 5 τό 5 τρίς, τό 3 είς τό 15
πέντε φοράς κτλ. Είς ποιον άριθμόν περιέχεται τό 5 τρεις φοράς ; 5 
<ρορχς ; 8 φοράς ; Είς ποιον άριθμόν περιέχεται τό 2 5 φοράς ; τό 
4 5 φοράς ; τό 6 5 φοράς κτλ.

2. α) 5 είναι τό ημισυ τοϋ 10, τό τρίτον τοϋ 15, τό τέταρτον 
TfjO 20 κτλ.

β) Τό πέμπτον τοΰ 5 εΐναι 1, τοΰ 10 εΐναι 2, τοΰ 15 εΐναι 3, μέ-
Χ,Ρ'* τοϋ: τό πέμπτον τοΰ 50 εΐναι 10.

γ) ’Άσκησις. — Διαδρομή τών σειρών έν τ·»1 άριθμητική μηχανή 
πρός τά έμπρός καί πρός τά όπίσω. Κατά τόν ακόλουθον τρόπον: τό 
δεύτερον τοΰ 1 0 = 5 , τό τρίτον τοΰ 1 5 = 5 , τό τέτάρτον τοΰ 2 0 = 5 . 
Επειτα κατά τόν εξής τρόπον: 1 είναι τό πέμπτον τοϋ 5, 2 είναι 

τό πέμπτον τοϋ 10, 3 είναι τό πέμπτον τοΰ 15 μέχρι τοΰ: 10 εΐναι 
τό πέμπτον τοΰ 50.



Στάδιον Γ'. α) Σΰναψις τών σειρών προς άΙ.ΙήΛας, τνί βοήθεια 
τοϋ άριθμητηρίου, λ.χ . τοϋτο είναι 10 . 5 περιέχεται είς τό 10  δίς, 
2 περιεχεται εις τό 10  πβντάκις, τό δεύτερον τού 10  είναι 5, τό πέα
πτόν τοϋ 10 είναι 2. Τό αυτό γίνεται με τό 20, 30 μέχρι τοϋ 50.

β) Σνναψίζ πρός σειράν ήδη εσ χηματισιιέναν π .χ . ποσάκις τό 5 
■περιεχεται εις το 50 ; το 10 εις το 50 ; ΓΙόσον είναι τό δέκατον τού 
50 , τό πέμπτον τοϋ 50 ; Ποϋ εχομεν ήδη την πρώτην, την δευτέραν, 
την τοίτην, την τετάρτην ποότασιν ; Άπόκρισις: Έν τνί σειρόό τών 
δεκάδων. Είπε όλας τάς 4 προτάσεις, τάς όποιας εχομεν έν τη σειρά 
τών δεκάδων.
Σταδιοι■ Δ . Συγκεφαλαίωσις τών σειρών άνευ αίσθητοποιησεως : α) 
Προφορικώς: 5 : 5 =  άπαξ, 5 : 1 0 =  δίς μέχρι τοϋ 5 : 50 = 1  Οκις. 
Τό πέμπτον τοϋ 5 = 1 , τοϋ 1 0 = 2 , τοϋ 1 5 = 3  μέχρι τοϋ: τό πέμ- 
πτον τού 5 0 = 1 0 . 5 είναι τό ημισυ τοϋ 10, τά τρίτον τοΰ 15, τό 
τέταρτον τοϋ 20 μέχοι τού: τό δέκατον τοϋ 50. 

β) Αί αυτκί σειραί έγγράφως.
Στάδιον Ε . (κοινόν), α) Ταχεία διαδρομή ό'λων τών σειρών, πρός 

τά εμπρός, πρός τά όπίσω.
β) Πο2σαι αί σειραί έγγράφως.
γ) Ποικίλαι τροποποιήσεις τών σειρών, λ.χ. 5=1 χ 5 ,  10= 2χ 5  

κτλ. —5=1X5, κ α ί δ χ ΐ ,  10=2 X 5, κα ί'5 X  2, 15= 3χ5 , καί 
5 χ 3  *τλ. — 5 είναι τό ημισυ τοϋ 10, 2 είναι τό πέμπτον τοϋ 10 κτλ.

δ) Προβλήματα σποράδην, λ.χ. Πόσα είναι 3 χ 5 ;  7 χ 5 ; 9 χ 5 ;  
5X3 ! 5 χ 6 ;  κτλ .— 25 ποσάκις είναι 5 ; 45 ποσάκις 9 ; — 5 : 30, 
δ : 45; κτλ.— Πόσον είναι τό τρίτον τοϋ 15. τό πέμπτον τοΰ 30; κτλ. 

ε) Εύκολα προβλήματα πολλαπλασιασμού καί διαιρέσεως, άτινζ
ύπερβαίνουσι τά 50, π .χ . 5 χ 1 2  (5χ  10=50, 5 χ 2= 1 0 , 50+10 
=60). 5 : 60 (5 : 50=1 Οκις, 5 : 10= δίς, ΙΟ- f  2 = 1 2 κ ις )  κτλ.

·,) Εφηρμοσμένα προβλήματα : 1 μολυβδοκόνδυλον άξίζει 5 λε- 
‘*τά, τ ί αζιζουσιν 6 μολυβδοκονδυλα ; —  Από 6 παιδία υψώνει έκα
στον τήν δεξιάν χεΐοα, πόσοι δάκτυλοι είναι έπάνω ; —  Έάν ό Το- 
βινσών κατά τό δεύτερον αύτού ταξείδιον έπροχώρει καθ’ έκάστην 5 
ώρας, πόσας ώρας έπροχώρησεν εις 8 ήμέρας ;

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ)

( Σ υ ν έ χ ε ι α  χα' ι τ έ λ ο ς ’ Κ ·  φυλ λ .  t’ ) .

■»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ό  Α β ρ α ά μ . κα ί ό Λ ώ τ  χ ω ρ ίζο ντα ι,
Σχοπός. Πώς ό Αβραάμ και ο Λωτ συνέζων.
Στάδιον λ ' .  Ά ς  σκεφθώμεν πρώτον πώς άμφότεροι χαθ’ έαυτους 

έζων καί πόθεν έζων ; Ειχον μεγάλα ποίμνια (άπαρίθμησις τών ειδών 
τών ζώων), έξ ών έλάμβανον παν ό,τι έχρειάζοντο (βουτυρον, τυρόν,  ̂
κρέας)- πρός τοϋτο έχρειάζοντο πολλούς δουλους καί παιδίσκας, οι 
όποιοι έφρόντιζον διά τά κτήνη, ήλαυνον τά  ποίμνια εις τάς νομάς, 
δταν έτελείωνεν ή μία βοσκή, άπήρχοντο είς άλλην διά τούτο ό Α 
βραάμ καί Λώτ δεν ήδύναντο νά εχωσι σταθεράς κατοικίας, άλλά 
κινητάς οικίας, σχηνάς , καί πάντα τά οικιακά των σκεύη έπρεπε να 
φέρωνται ευκόλως (ύπό τών καμήλων). Ή κυρία αυτών φροντις ην φυ- 
σικώς τά κτήνη, διότι ταϋτα  έχρειάζοντο αύτοί καί οί οικείοι αυτών 
είς τό νά ζώσιν, έντεΰθεν καί ή φροντις περί πολλών καί μεγάλων νο
μών. Τοιαύται ύπήρχον έν τνί κοιλάδι τού Ίορδάνου. Έάν ομως αι 
νομαί κατά σειράν έτελείωνον, τ ί έκαμνον τότε οί ποιμένες ; Ε.,αν- 
ήρχοντο πάλιν είς τήν πρώτην, οπού τό χόρτον εν τώ μεταξύ ειχεν 
αύξηθν) πάλιν. Έάν δμως τό χόρτον δεν είχεν αύξηθνΊ ; Τοτε ήσαν 
τά ποίμνια παρά πολλά διά τόν τόπον, ό τόπος ήτο πολύ μικρός και 
δεν ήδύνατο νά θρέψν) τά  ζώα και (επομένως καί) του, ανθρώπου,.

Στοχασθήτε δμως,’ έν τ·? κοιλάδι τοϋ Ίορδάνου ησαν δύο κύριοι 
μετά τών δούλων καί τών ποιμένων του έκαστος. Έάν λοιπον οί δού
λοι τού Αβραάμ καί τού Λώτ σιη-χρόνως ήρχοντο είς μιαν νέαν νο- 
μΐν καί ήθελον νά βόσκωσιν έκεΐ ; Τότε έπρεπεν οί μέν νά ύποχω- 
ρώσιν είς τούς άλλους καί ν’ άπέλθωσιν, άλλως συνεβαινεν ερις, και η 

έγίνετο έτι χειροτέρα (χλευασμοί, διαπληκτισμοι), εαν μονον αυτή 
ή μία κκλή βοσκή ύπελείπετο- διότι τά  ορια, τα όποΐα σήμερον πα- 
ρακωλύουσι πασαν τοιαύτην έριν, δεν είχον θεσν) ακόμη ό Αβρααμ 
**ί ό Λώτ.



Τίνες δοΰλοι θά κατορθώσωσι το θέλημά των έν μια τοιαύτΥ] έριδι ; 
Οί ισχυρότεροι, οί θρασύτεροι. Τί θά πράξωσιν οί άλλοι ; Το λέγουσιν 
εΐ; τόν κύριόν των, καί οί άλλοι επίσης. Οί δέ κύριοι ; Αυτοί θά δυσ- 
αρεστηθώσι και θά λυπηθώσι πολύ, διότι εΐναι θειος καί άνεψιός καί 
δέν θά έπιθυμώσι διά τούτο νά έρι'ζωσι προς άλλήλους, άλλά δέν θέ- 
λουσι ν’ άφήσωσι καί τά ζώά των ν’ άποθάνωσιν έκπείνης.

Τί θά γείνιρ λοιπόν, πώς θά διορθωθνί τοϋτο ; Είς έκ τών δύο πρέ
πει ν’άπέλθν) μέ τάποίμνιάτου,διότι τά ποίμνια άμφοτέρων δέν ήδύνατο 
ό τόπος νά τρέφν). ’ Αλλά τίς θ’άπέλθη είς άλλην χώραν; ΌΑβραάμ; Ου- 
τος βεβαίως οΰχί, διότι αΰτός είχε πλείω δικαιώματα έπί τών νομών ή ό 
Λώτ,είς αΰτόν έδόθη ή χώρα ύπό τοϋ Θεού, αΰτός συμπαρέλαβεν έκ φι
λίας τόν Λώτ, αΰτός ήτο καί πρεσβύτερος καί έφρόντιζεν έκτοτε ώς 
πατήρ περί τού Λώτ.

Λοιπόν ποέπει ν’ άπέλθν) ό Λώτ. Πώς ώφειλε νά όμιλήσνι πρός 
τον 'Αβραάμ ; Καί οί δύο όμού δέν εχομεν τόπον έν τη χώρα διά τά 
ποίμνια ήμών, καί τήν εριν τών δούλων μου μετά τών δούλων σου 
δέν τήν θέλω, θά ζητήσω δι’ έμαυτόν άλλην βοσκήν, κράτησε σΰ τήν 
καλήν χώραν, έν τϊί όποία τώρα κατοικοϋμεν, διότι είς σέ άνήκουσι 
πάντα. "Ας ίδωμεν λοιπόν, άν ό Λώτ έπραξε τοϋτο.

Κ είμ ,ενον.

Στάδ ιον  Β \  α .)  *0 ‘ Αδρααμ ητο πολύ πλούσιος και είχε πολλοί κτήνη, άρ
γυρον κα'ι χουσόν, άλλα και ό Λώτ είχε πολλά πρόδατα κα\ βοΰς κα'ι δίν Ιχώρει 
αδτούς ή γ /j δια να κατοικώσιν όμοΰ. Και υπήρχε πάντοτε ίρις μεταξύ τών ποιμέ" 
νων τοΰ ‘ Αδρααμ και τών ποιμένων τοΟ Λώτ.

Είπε δϊ ο ‘ Αδρααμ πρός τόν Λ ώ τ :  « ’Αγαπητέ, ά ; μή ύπάρχη ίρις μεταξύ Ιμ0'* 
και σοΰ κα'ι μεταξύ τών  ποιμένων μου κα'ι τών ποιμένων σου- διότι είμεθα άδελφοί. 
’ Αγαπητέ, χωρίσθητι άπ’ Ιμοΰ' Γαν ου ΰπάγης εις τάριστερά, έγώ υπάγω  εις τα οε- 
ξιά ' κα'ι Γαν σύ 6 έλη ς ε’ ς τα  δεξιά, έγώ  ύπάγω  εις τα άριστερά »

Και ΰψώσας 'ο Λώτ τούς οφθαλμούς αύτοΰ, είδε π$σαν τήν περίχωρον τοΰ Ιορ* 
δάνου και Ιξέλεξεν αύτήν, διότι Ιποτίζετο όλη και ήν ώς παράδεισος τοΰ Κυρίου* 
Διεχωρίσθησαν λοιπόν ό εις άπό τόν άλλον καί ό μ ίν ‘Αδρααμ κατώκησεν Ιν τώ 
δάαει Μαμδρή πλησίον Χεδρών,ό δΐ Λώτ εις τα περίχωρα τοΰ Ίορδάνου και ϊστη®ε 
τας  σκην'ας αύτοΰ εως Σοδόμων.

Προσφορά έν 2 έ'ως 3 τεμαχίοις : (Γεν. 13, 2 — 13). Διάθεσις κ«ί 
έπανάληψις της διηγήσεως, συνδεομένη μετά τών τυχόν Ιτι αναγ* 
καιουσών έξηγήσεων περί πραγμάτων καί λέξεων.

Επειτα προσδιορισμος τών άρχα ιο .Ιογ ιχών  στοιχείων, τ .έ . ένταύθα 
τών κυρίων ιδιοτήτων τού νομαδικού βίου.

Μετα ταϋτα εξετασις και συζητησις περί έκ,είνου τοϋ πραγματικού 
περιεχομένου, έφ’ οΰ βασίζεται ή ηθική συζήτησις.

Διά τ ί ό τοπος δέν ήδύνατο νά χωρήσν) άμφοτέρους ; Διά τί ύπηρ- 
χεν ερις μεταξύ τών ποιμένων τού 'Αβραάμ καί τοϋ Λώτ ; Πώς ήδύ
νατο νά λάβ·/] πέρας ή ερις ; Ό 'Αβραάμ καί ό Λώτ έπρεπε νά χωρι- 
σθώσιν, εις εζ αυτών επρεπε να ζητήση νέαν χώραν νομής, έπρεπε νά 
θέσωσι μεταξύ των όρια. Τίς έκ τών δύο έπρεπε νά διατάξ·/), ίνα ό άλ
λος φύγτ) καί διά τ ί ; Ό 'Αβραάμ ήτο ό πρεσβύτερος, ισχυρότερος, ό 
κύριος της χώρας. Τί έκαμεν ό ‘Αβραάμ ; ’Αφήκε τόν Λώτ νά έκλέξη. 
Δια τί ; Ινα ό Λωτ ευχαριστηθνί έντελώς καί νά μή ήμπορη νά έρίση 
πλέον, άφ’ οΰ ό ίδιος έκλέξνι τόν τόπον του. Ούτω καί έγεινεν, ή έοις 
επαυσεν, έγεινεν ειρήνη. Καί διά τ ί ήν ειρήνη; Διότι ό 'Αβραάμ ΰπε- 
χωρησεν ύπεχώρησεν δμως διότι δέν ήδύνατο νά ύποφέρ·/) τήν εριν καί 
επροτίμα τήν ειρήνην ήγάπα καί τόν συγγενή αΰτού καί έχάρισεν 
αυτώ τό άριστον ( « ’Αγαπητέ, άς μή ύπάρχν) κ τλ .» ) Τίς επρεπε ν’ 
αφήσν) τόν άλλον νά έκλέξν) ; Διά τ ί ό Λώτ ; (πρβλ. στάδιον Α '.) Διά 
τι τ ό έκαμεν ; Δέν ήθελε νά χάστ) τήν καλήν χώραν, τήν οποίαν 
εγνώριζεν, καί νά ζητήσν) χειοοτέραν. Πώς έπρεπεν ό Λώτ νά έκλέξη, 
&τε ° 'Αβραάμ άφήκεν αΰτώ πάσαν τήν χώραν έλευθέραν;  Διά τί 
έξελεξεν άλλως ;

Καί δμως κακήν έκλογήν έκαμεν, άν καί ένόμιζεν, δτι εΐ/ε πράξη 
πολυ συνετώς. Διά τ ί ; (κακοί γείτονες).

β. Τί φρονείτε περί 'Αβραάμ καί Λώτ ; Ό Λώτ ήν πλεονέκτης άν
θρωπο ς, δστις μόνον περί έαυτού καί της ώφελείας του έσκέπτετο 
(^ιοτελη-ς) καί διά τοϋτο βεβαίως καί τήν εριν έπί πολΰν χρόνον θά 
εθε^το, ϊνα μή ύποστν) ζημίαν, δέν έτίμα καί τόν εΰεργέτην του.

Ο Αβραάμ ήν ΰρηνοηο ιύ ς , διότι δέν ήθελε νά έχη έριδας, άλλ’ εί- 
f/ΐν·/ιν καί έσκέπτετο περί εαυτού καί της ώφελείας του (άνιδιο- 
τ ε̂Χ/ις), άλλά περί τής ώφελείας τού Λ ώ τ- ή ειρήνη καί ή φιλία ήν 
6ι? αυτόν προτιμοτέρα ή ή ωφέλεια αΰτοϋ.

Στάδιον  Γ'. Ό 'Αβραάμ καί ό άνεψιός αΰτοϋ Λώτ έμοιράσθησαν 
τχ’ χώρας τ··?,ς νομής. Έμοιράσθητε ύμεΐς ποτε ήδη μετά τών άδελ- 
¥ων ή τών φίλων σας τ ί ; τόπος βέβαια δέν θά ήτο.

κ τών υπό τών μαθητών φέρομένων παραδειγμάτων έκλέγονται



τά καταλληλότατα καί χρησιμοποιούνται πρός διηνεκή αίσθητοποίν)· 
σιν τών επομένων σκέψεων. Τίς έν τοιαύτν) διανομή έχε ι τό κάλλ ι
στόν ; ό διανέμων, οταν έχν) νά όρίσν) το μέγεθος τών μεριδίων καί 
συγχρόνως εκείνον οστις θά τά λάβν) καί ό έκλέγων, οταν είναι εντε
λώς ελεύθερος νά έκλέζν), διότι άμφότεροι δύνανται νά έκλέξωσι Si’ 
εαυτούς τό άριστον. Ποιον θά είναι δμως τό επακολούθημα , έάν r, 
εκλογή γίνηται ούτως ; Θά ύπάρχν) έρις. Διά τ ί ; Ούτω κάμνετε ύαεϊ{ 
συνήθως έν τα ΐς  διανομαΐς ύμών. Τί θά πράξν) δμως ό άριστος μετάξιι 
τών έκλεγόντων ; Θά έκλέξν) δι’ εαυτόν, ώς ό Αβραάμ τό μικοότερον, 
εύτελέστερον καί θ’ άφήσν) είς τόν άλλον τό μεγαλείτερον, καλλ ίτερον.  

ΙΙοΐον θά είναι τό έπακολούθημα ; Δέν υπάρχει έρις, διότι ό μέν εις 
χαίρει δτι έχει τό άριστον, ό δέ άλλος χαίρει διότι ό φίλος ή ό αδελ
φός του χαίρει καί είναι εύχαριστημένος («χαιρειν μετά χαιρόντων»)· 
αύτός είναι αφιλοκερδής κ α ί  είρηνοποιός ώς ό 'Αβραάμ, διότι άγα^? 
τόν αδελφόν αύτοϋ περισσότερον η την ιδίαν ωφέλειαν καί την ειρή
νην περισσότερον ή τό ίδιον κέρδος.

Ίδετε, οστις μοιράζει ούτως, μοιράζει χ ρ ισ τ ια η χ ω ς .  Γνωρίζω5 
πώς ό Χριστός έμοίρασε μετά τών άνθρο'ιπων ; Ήδύνατο νά έχν) τ,/>ν 
μακαριότητα καί τον ούρανόν μόνος καθ’ εαυτόν (διότι ήτο έ ν τ ε λ ω ί  

αγαθός καί άθφος) καί ν’ άφήσν) είς τούς άνθρώπους άμαρτίαν κ*1 
δυστυχίαν (διότι άνευ αύτοϋ θά έμενον εντελώς πονηροί), αύτός o[tb)i 
έλαβε δι’ εαυτόν παθήματα καί θάνατον, εις ήμας έδωκε τήν χ*Ρ*ν 
καί τόν ούρανόν, διότι ήγάπα ήμας πλέον ή εαυτόν. Ό στις άγ*π(? 
τόν Χριστόν, μοιράζει οπως αύτός. Πώς λοιπόν ; Δι’ εαυτόν κρ*τ51 
τον κόπον καί την εργασίαν, καί εις τούς άλλους παρέχει χαράν /'νΛ 
εύτυχίαν κτλ. Παραδείγματα καλών γονέων κλ. Καί τ ί ακολουθεί εν- 
τεϋθεν ; Ούτω δέν υπάρχει έρις, άλλ’ ειρήνη καί φιλία μεταξύ των 
άνθρώπων, δστις δμως φυλάττει τοιουτοτρόπως ειρήνην (είναι είρ'Λ70 
ποιός), ούτος έδώ έπί τής γής θά είναι εύτυχής καί έν τφ ουρ*71? 
μακάριος, διότι πράττει ώς όσωτήοήμών Χριστός, άγαπα τούς ανθρω 
πους καί τήν ειρήνην πλέον ή εαυτόν καί τήν ιδίαν ώφέλειαν. ΤουΤ0 
ειπεν αύτός ό Χριστός.

Στάδ ιον  Δ . Ματθ. 5, 9. Μακάριοι οί είοηνοποιοί.
Στάδ ιον  Ε\ Πώς ήμπορεΐς σύ έν τνί διανομίί νά γείννι; δμο10’ 

'Αβραάμ ; Πώς έν τ·7) έριδι ;
Πώς ήμποροϋμεν ήμεΐς νά γείνωμεν μακάριοι ; Δ ιατί οί είρν)νοΛ

γίνονται μακάριοι; Ποίαν ρήσιν έκ τής ιστορίας ταύτης όφείλουσι νά 
εντυπώνωσιν έν τν) μνήμν) οί άνθρωποι, οϊτινες άγαπώσι τάς έριδας ; 
ΙΙώς ήμπορεΐτε ύμεΐς νϋν καί ύστερον νά μοιράζητε χριστιανικώς ; 
(Τά παιδία ζητοϋσι συγκεκριμένα παραδείγματα έκ τής συναναστρο
φής αυτών καί έφαρμόζουσιν είς αύτά τό εύρεθέν άξίωμα).

Δ. I. Ο.

ΠΕΡΙ

ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εινε γνωστόν έκ τών περί άφομοιώσεως άλλοτε έκτεθέντων δτι 
“ασα μάθησις καί πάσα γνώσις είνε άφομοίωσις, δτι δηλ. πάσας τάς 
νεας παραστάσεις οίκειοποιεΐται δ παΐς μόνον τνί βοηθεία άρχαίων 
σειρών καί ομάδων παραστάσεων ύπαρχουσών έν αύτώ καί δτι άπο- 

νέας γνώσεις μόνον έφ’ δσον κατορθοΐ νά φέρν) είς ύπάντησιν αύ- 
των ως πλεΐστα συγγενή νοήματα, τά  όποΐα διαφωτίζουσιν αύτάς 
!t0!t ΧΡ'Οσιμεύουσι πρός κατανόησιν αύτών καί ύποδέχονται έν έαυτοΐς. 
Τούτου ένεκα άνάγκη έν τώ πρώτω είδολογικφ σταδίω τής διδα
σκαλία; νά παρασκευάζηται τό έδαφος έν τνί συνειδήσει τοϋ μαθητοϋ 
ΙΧ τ° ν °̂ν, ν’ άναζητώνται έν ταΐς ήδη έν τνί ψυχϊ) τοϋ παιδός ύ- 
•αρχουσαις παραστάσεσι προσάμματα διά το νέον, δηλ. ν’ άναζητήται 

67 τώ κύκλω τών παραστάσεων τοϋ παιδός τό άρχαΐον καί γνωστόν, 
® οποίον περιέχει ή νέα ύλη τής διδασκαλίας, ν’ άνακαλήται είς 
Ον συνείδησιν καί νά τροποποιήται ούτως, ώστε εύκόλως νά συνδέη- 

ρ̂ος τό όμοειδές τοϋ νέου. Πλουσία συγκομιδή δέν έξαρτάται μό- 
ν ε* τής εκλογής καλοϋ σπόρου, άλλά καί έκ τής καταλλήλου πα- 

ΡΚσκευής το  ̂^γροϋ, ό όποιος θά δεχθ·?ί τόν σπόρον. Έν ταύτ·/) τή προ- 
ρκβκευφ άναλύεται ό κύκλος τών παραστάσεων τοϋ παιδός καί ά- 

°̂Χωρίζονται αί πρός τόν σκοπόν τής άφομοιώσεως τοϋ νέου κατάλ- 
 ̂ 1 Παραστάσεις έκ τής συνδέσεως αύτών πρός άλλας (κωλυούσας).

Ε — ο ή επεξεργασία αύτη τών άρχαίων παραστάσεων καλείται 
ανθ·Λυσις.

Έ· των ειρημ£νων έπεται δτι έν τ*?ί μεταδόσει τοϋ νέου άνάγκη νά 
Ρχωσιν εν τ·/ί ψυχνί τοϋ παιδός αύται αί άφομοιοϋσαι παραστά



σεις- έάν δε δέν ΰπάρχωσι, νκ δημιουργηθώσιν έν αΰτή προσηκόντως' 
άλλως θά έλλείπωσι τά νοήματα, τά όποΐα ύποβάλλουσιν οΐ μαθηταί 
είς τοΰς λόγους τοϋ διδασκάλου, δηλ. δέν θά κατανοήσωσιν οί μαθη* 
ταί τό διδασκόμενον. Ά λλά , έάν ή παραγωγή τούτων τών άφομοιου- 
σών παραστάσεων έκτελήται έν καιρώ τής μεταδόσεως τοϋ νέου, θά 
είνε καί αΰτή μετάδοσις νέου, έπομένως θά παρουσιασθϊ) καί έν αυτί 
ή αΰτή δυσκολία πρός κατανόησιν αΰτοϋ' δπου δέ μετά μεγάλης δυσ
κολίας πρέπει νά παρασκευασθώσιν έν τη, ψυχν) τοϋ παιδός παοαστά- 
σεως άφομοιωτικαί άναγκαΐαι πρός κατάληψιν τοϋ νέου, τό τοιοϋτον 
σημαίνει δτι ό διδάσκαλος άπέτυχεν έν τν) έκλογν) τής διδακτέα; ύ
λης. ’Έ πειτα έν τή μετά ταϋτα διδασκαλία δύναται ν’ άναζητήσνι ο 
διδάσκαλό; πολλάκις έν τώ ήδη δεδιδαγμένφ ταύτας τάς άφομοιούσας 
παραστάσεις' έν τνί πρώττι διδασκαλία δμως, ώς καί έν τή μετά ταϋτα 
πλειστάκις, στερείται τοϋ μέσου τούτου. Όθεν άνάγκη πρό πα«'/)ί 
διδασκαλίας νά καταστν) πρώτον ό παΐς ικανός πρός άφομοίωσιν κ*1 
δεκτικός τής διδασκαλίας, άνάγκη νά φροντίσ·/) ό διδάσκαλος όπως 
εχ·/) δ μαθητής ετοίμους διά τό κατανοηθησόμενον νέον ώς πλείστας 
όμοιας αΰτώ, ίσχυράς καί καλώς διατεταγμένας παραστάσεις.

Πρός τοϋτον τόν σκοπόν, έπειδή δέν δύναται ή διδασκαλία νά παρ«" 
γάγη έν τή ψυχή τοϋ παιδός ταύτας τάς παραστάσεις διά λέξεων 
καί περιγραφών, άνάγκη νά στραφί) πρός τήν άνεΕαρτήτως τής διδα

σκαλίας καί πρό αυτής άμέσω; έκ τή ; έμπειρίας καταγομένην ϋλην των 
παραστάσεων τοϋ παιδός, πρός τήν έμπειοίαν αΰτοϋ, άνάγκη νά κ«τ*' 
φύγν) είς τόν πρό τής διδασκαλίας άποκτηθέντα θησαυοόν τών επ°' 
πτειών αΰτοϋ- διότι ή έμπειρία τοϋ παιδός άποτελεΐται έζ έποπτει“ν 
καί είνε δεκτική μόνον έποπτειών.Λί έποπτεΐαι, τάς οποίας άπέκτν)®5
ό παΐς πρό πάσης διδασκαλίας καί άποκτα καί ένκαιοώ τής διδαοκ*

* Χμλίας, εΐνε τό τελευταΐον, τό άπόλυτον θεμέλιον, έφ’ οΰ θά οικο 
μήσν) ή δλη διδασκαλία τό οικοδόμημα αύτής, τό έδαφος, έφ’ °υ 
ρίζεται πάσα ή μόρφωσις τοϋ πνεύματος. Αί έποπτεΐαι αΰται ftpoS 
Οοϋσαι έκ τών άντιλήψεων τών αισθήσεων καί παοιστώσαι 6υΥ* 
κριμένα πράγματα καί φαινόμενα καί συμβεβηκότα οΰ μόνον etvitl 
άρισται καί ζωηρόταται άφομοιωτικαί παραστάσεις, τάς δποίαί 
ρει ό μαθητής διά τήν διδασκαλίαν είς τήν σχολήν, ου μονον 
έπιτήδειαι πρός διασάφησιν καί αίσθητοποίησιν τοϋ άπόντος και λ ι . 
χημένου, άλλ’ εινε καί σπουδαιόταται ώς άποτελοϋσαι τάς * j

γενικών εννοιών καί προσάγουσαι είς αΰτάς τροφήν καί ζωήν. Τωόντι 
έαν κατορθώσν) ό παΐς νά βυθισθ·/) εις παρωχημένους χρόνους καί νά 
παριστ£ σαφώς ιστορικά πρόσωπα καί καταστάσεις, ή νά πεοιπλανά- 
ται έν πνεύματι είς ξένα; χώρας καί νά θεωρή κατά διάνοιαν άπόντα 
αντικείμενα, πράγματι κινείται έπί τοϋ γνωστοϋ έδάφους τής πατρί
δος καί έργάζεται διά παραστάσεων καί έποπτειών, άς άπέκτησεν έν 
τ·7) πατρίδι. Αί έποπτεΐαι αύται πρός τούτους βοηθοϋσι τόν παΐδα 
ν κποκτησν) και εζασφαλίση εις εαυτόν τάς άφνιρημένας έννοιας. Διότι, 
οπως είνε βέβαιον δτι ό άνθρωπος δέν δύναται ν’ απόκτηση άληθή 
μόρφωσιν, εαν δεν μάθν) νά δεσπόζ·/) τοϋ κύκλου τών παραστάσεων αΰ- 
τοϋ <Η εννοιών, δπως είνε βέβαιον δτι «έποπτεΐαι άνευ έννοιών εινε 
τνιρλαί», επίσης είνε βέβαιον δτι «έννοιαι άνευ έποπτειών εινεκεναί»,« , ι
οτι μονον έννοιαι, αΐτινες άνεπτύχθησαν έκ τής έποπτείας καί ύπο- 
βασ.άζονται υπό πλούσιας εμπειρίας, δύνανται ν’ άποτελέσωσι τήν 
μοροωσιν και νά γείνωσιν έδρα ζωηροϋ ένδιαφέροντος. Ή  εΰκινησία 
αι ισχύς τών έννοιών έξαρτάται έκ τής ζωηοότητος καί σαφηνείας 
■<»ν εποπτειών καί τοϋ πλούτου τών έμπειριών, έξών έσχηματίσθησαν.

Αλλα τό περιεχόμενον καί ό πλούτος τών έποπτειών τούτων δένεινε 
•̂pa πασι τοΐς μαθηταΐς ό αΰτός. Δέν φέρουσι πάντες είς τήν σχο- 

*Ιν τους αυτούς πνευματικούς θησαυρούς, άλλά διαφέροντας καί ώς 
πΡ0? τό ποσόν καί ώς πρός τό ποιόν. Ά λλα ς παραστάσεις φέρει είς 

ν σΧ°λην ό παΐς, ό όποιος έγεννήθη καί ηΰςήθη έν χώρα όρεινν), άλ- 
? 0 γεννηθείς καί τραφείς έν χώρα πεδινή. ’Ά λλας ό κάτοικος τής 

*ραλίας καί άλλας ό τής μεσογαίας. Άλλ.ας ό κάτοικος τής πόλεως 
νλας δ χωρικός. *Η πόλις παρέχει είς τόν παΐδα απείρους παοα- 

ασεις5 τ^ν Οποίων στερείται διά βίου ό χωρικός' άλλά παρέχει αΰ- 
5 λίαν πολυπληθείς, ώσιε δέν δύναται ό παΐς νά γείνν) κύριος αύ- 

^ V’ ποικίλας καί ετερογενείς, ώστε κωλύονται έν τνί ψυχ*? τ οϋ 
L 1 °ς· Τά αντικείμενα τής άντιλήψεως τόσον ταχέως διαδέχονται 

, ωστε πολλάκις δέν μένει είς τόν παΐδα χρόνο'ς έπαοκής ΐνα
| Τι  ̂οφθή «υτά εΰκρινώς καί σαφώς. Ά φ ’ έτέρου δέ όλιγίστας παρέ- 

*ντι^Ψ ει? αντικειμένων καί φαινομένων τής φύσεως καί τών 
ί  ̂ ιοτατων καί άπλουστάτων ένασχολήσεων τών άνθρώπων, λοι- 
*Εκ ,επ°"'ΤειΚ̂ ι αι'τινε; εινε ή βάσι; τοϋ πνευματικού ήμών βίου. 

Kto 6 ίΛονοιυ·ε?είας ταύτης καί τής έλλείψεως έποπτειών
*ιων δια τον πνευματικόν βίον ούκ όλίγας έλλείψεις εχουσι καί



αί ήδη έν τή ψυχνί τοϋ παιδός ύπάρχουσαι έποπτεία ι. Αΐ έποπτεΐαι 
αύται είνε συνήθως ακατέργαστοι και συγκεχυμέναι. Οΐ παΐδες αντι
λαμβάνονται τά πράγματα έπιπολαίως. Συνηθίζουσι μεν νά περισκο-. 
πώσι τά περί έαυτούς, άλλ’ ύπερισχύουσι συνήθως αΐ ίσχυρόταται εν
τυπώσεις. Τό έπουσιώδες, οπερ κατά τύχην έφείλκυσε τήν προσοχήν, 
έξαίρεται έν τη έποπτεία παρά τό προσήκον, ουσιώδη στοιχεία σκο
τίζονται, τό σύγχρονον προσκολλαται εις τήν έποπτείαν, καί έάν δεν 
άνήκη είς αύτήν, τό κινούμενον έλκύει τήν προσοχήν μάλλον ή τό ηρε
μούν. Σπανίω; άποκτώσιν οΐ παΐδες γνώσιν τών μερών όλου τινός και 
τής άληθοϋς συναφείας αύτών. Μεθ’ όλας τάς έρωτήσεις περί τοϋ 
«διατί» καί «πρός τί»,  μεταχειρίζονται παν πραγμα ούτως, δπως δυ- 
ναται νά χρησιμεύση είς τήν στιγμιαίαν αύτών έπίνοιαν,μήλαμβάνοντες 
πρό οφθαλμών τόν άληθή σκοπόν αύτοϋ. Είνε οξυδερκείς, άλλά σπ«- 
νίως παρατηροϋσι. Λαμβάνουσιν όλικάς παραστάσεις όμοιων πραγμά
των, άλλά δεν διακρίνουσιν αύτάς άπ’ άλλήλων. Λοιπόν φέρει μεν ει; 
τήν σχολήν ό παΐς έν ταΐς πρωϊμώτατα άποκτηθείσαις έποπτειοαίι 
τάς άοίστας καί ζωηροτάτας άφομοιωτικάς παραστάσεις διά τ'ην μέλ- 
λουσαν διδασκαλίαν, άλλά τό μέν έλλείπουσι παρά πολλοΐς άναγκ*1*1 
έποπτεΐαι, τό δέ καί αί ύπάρχουσαι εχουσι ποικίλα έλαττώμ«τι!:· 
Ά νάγκη λοιπόν πρό πάσης διδασκαλίας νά έρευνήση ό δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  τον 
υπάρχοντα κύκλον τών έποπτειών τοϋ παιδός, ινα καταμαθών τ* 
χάσματα καί τάς ελλείψεις αύτού άναπληοώσν) τάς έλλειπουσας, ενι* 
σχύση, συμπληρώσνι καί διορθώσν] τάς ύπαρχούσας, άνάγκη νά επτε̂ ·" 
τείνη, διατάζν) καί διασαφήσν) τόν θησαυρόν τής έμπειρίας τών μ*" 
θητών, δι’ ού θά άφομοιώσωσι τό νέον.

Τό εργον τούτο έκτελεΐ ή άπό τοϋ ΓΙεσταλότση καλουμένη ixontM] 
δ ι δ α σ κ α λ ί α .  Ά λ λ ά  το όνομα τούτο τήν μέθοδον μόνον χ α ρ α κ τ η ρ ί ^ 0'' 

ούδόλως ορίζει τήν ύλην τής διδασκαλίας. Τούτου ένεκα βλέπομ5 
δτι μεγίστη άοριστία καί σύγχυσις έπεκράτησεν άπό τοϋ Ι Ι ε σ τ α λ ο τ ο Α  

ώς πρός τήν ύλην, τήν μορφήν καί τόν σκοπόν αύτής, πολλά*1? 
έλησμονήθη καί αύτή ή έποπτεία, ποοσφερομένων είς τους μ α θ / ίτ  

εικόνων άντί τών αντικειμένων ή καί μόνον διά λέξεων περιγρα?°>Χ
νων τών αντικειμένων, έπί τέλους δέ τό ονομα συνετέλεσεν εις 
διαφιλονεικήσωσί τινες καί αύτήν τήν ύπαρξιν τοϋ σ π ο υ δ α ί ο υ  ^ ° υ .  ^  

μαθήματος καί νά άποπειραθώσι νά καταργήσωσι τήν έποπτι*Λν 
δασκαλίαν ώς μάθημα, νά διατηρήσωσι δέ αύτήν μόνον ώς μεθοδι*Λ

1

άοχήν. Αύτη ή σύγχυσις αίρεται διά τής έννοιας τής Πατριδογρα
φίας, λαμβανομένης έν εύρυτέρ? σημασία. ’Εν τη πατρίδι άπέκτησεν 
ό παΐς πάσας τάς παραστάσεις, τάς όποιας φέρει εις τήν σχολήν. 
Εν ταύτ·/) εύρίσκονται τ ’ άντικείμενα τών έποπτειών αύτοϋ. ’Εν 
ταυτν) τ ’ αντικείμενα, τά όποΐα θά άναζητήστ) ώς διαφυγόντα τήν 
παοατήρησιν αύτοϋ' διότι άντίληψις καί παρατήοησις έκτείνονται μέ
χρι τών ορίων,είς α έζικνοϋνται οΐ οφθαλμοί καί φέρουσιν οί πόδες δηλ. 
μέχρι τών ορίων της πατρίδος. Λοιπόν οίκοθεν εννοείται δτι ή δι
δασκαλία ητις έργον έχει τήν έπέκτασιν καί έπεΕεργασίαν τοϋ κύκλου 
τών παραστάσεων τοϋ παιδός, οφείλει νά έπαναγάγ·/) τόν παΐδα είς 
τον «ρχαΐον κόσμον, έν ω μέχρι τοϋδε εζη, νά γνωρίση αύτόν είς τόν 
παΐδα καλλίτερον καί νά έξοικειώσν) τόν παΐδα πρός αύτόν, δτι οφείλει 
να εινε πατριδογραφία. 'Ως πρός τάς ψυχικάς ένεργείας, τάς οποίας 
«παιτεΐ παρά τοϋ παιδός, ή πατριδογραφία είνε τφόντι έποπτική δι
δασκαλία- άλλά πάσα έποπτική διδασκαλία δέν είνε πατριδογραφία. 
Υπάρχει καί έποπτική διδασκαλία φρονημάτων, οποίαν εί’δομεν έν τή 
ι®τορικ·7ί διδασκαλία καί τής οποίας συμπλήρωσις είνε ή πατριδογρα- 
?1*· Ηπατριδογοαφία περιλαμβάνει μόνον τήν εποπτικήν διδασκα- 
ι*ν την άναφερομένην είς τόν έκτος κόσμον καί λαμβάνει τό όνομα 
* τουτου δτι πάντα τάντικείμενα αύτής άνήκουσιν είς τήν πατοίδα 

τοο μαθητοϋ καί έν αύτνί πρέπει ν’άναζητηθώσιν ύπ’αύτ^ϋ, έάν θέλωμεν 
ποκτησνι πραγματικάς έμπειρίας. Άφ'έτέοου δέ δένπρόκειται έν αύτή 

μονον περί συστηματικής προπαρασκευής διά τήν Γεωγραφίαν. Ή πα- 
τ?'·δογρ(χ<ρίΚ ιώκουσα τήν άπόκτησιν ζωντανών έποπτειών δι’ έ— 
*ιμελοϋς παρατηρήσεως άντικειμένων καί συμβεβηκότων τής πατρί- 

αγνοεί ακόμη τόν αυστηρόν χωρισμόν τών διαφόρων μαθημάτων. 
8Ρι^*μβάνουσα τήν δλην πατρίδα ζητεί νά παρασκευάσ·/) τό έδαφος 
*ι τό θεμελιον διά πολλούς κύκλους τής γνώσεως. Γεωγραφικαί, φυ- 

)«στρονομικαί,φυσιογραφικαί, τεχνολογικαί, ίστορικαί, άκόμη καί 
Ί μ·ετρικαί εποπτεΐαι είνε άχώριστοι έν αύτνί. Γεωγραφία, φυσιογρα- 

^«στρονομία. κτλ.είνε άκόμη οίονεί έν σπέρματι συνηνωμέναι έν αύτή. 
Hi -1tov πρώτον εργον τής πατριδογραφίας είνε ή άναπλήοωσις τών έλ- 
^  ‘Ουσών έποπτειών.’Εννοείται δέ οίκοθεν δτι ή πατριδογραφία ύποβάλ 
\ , * τγιν άντίληψιν, παρατηοήρησιν καί έπεΕεργασίαν μόνον τά σπου-

1 -τ « καιαναγκαιόταταάντικείμενα τής πατρίδος άρκουμένηεΐς τήν 
οιουτων εποπτειών, τάς οποίας μάλιστα προϋποθέτει ή κατόπιν



διδασκαλία,αί όποίαι συχνότατα δεν χρησιμεύωσι ώς άφομοιωτικαί παρα- 
ς-άσεις και τών όποιων ταύτικειμένα δύνανται νάέξεγείρωσιν έν τώ παιδί 
Ισχυρόν καί άμεσον ένδιαφέρον.Έκ τν̂ ς αιθούσης τών παραδόσεων, εις τήν 
όποιαν κατά πρώτον άφιερουσι την προσοχήν αύτών οί μικροί παΐδες 
καί έν η δύνανται νά μορφωθώσι καί όνομασθώσι καί αί στοιχειώδεις 
τοπικαί παραστάσεις, άνω,κάτω, έμπροσθεν, όπισθεν, δεξιόθεν, άριστε- 
ρόθεν, τρίγωνον, τετράγωνον κτλ., εξέρχονται οί παΐδες εις τόν κή
πον τοΰ σχο.Ιείον ινα καταμάθωσι τά λαχανικά, τά  άνθη, τούς θά
μνους, τά όπωροφόοα δένδρα καί παρατηρήσωσι τήν ένέογειαν καί κί- 
νησιν τών κατοίκων αύτοϋ (πτηνών, μελισσών, μυρμήκων, κοχλιών 
κανθάρων κτλ.) Έπίσης καί οί άγοοί καί οίλειμώνες παρέχουσι πλου- 
σίαν καί ένδιαφέρουσαν ύλην εις τήν έποπτείαν, τάς ποικίλας έργα* 
σίας του γεωργοΰ, τόν ποιμένα καί τό ποίμνιον, τήν τυροκομίαν, τους 
σπουδαιοτάτους καρπούς τοΰ άγροΰ έν τοΐς διαφόροις σταδίοις τη: 
άναπτύξεως αύτών, τά άνθη καί τά ζώα τοΰ .άγροΰ καί τοΰ λειμώ
νας. Έν τφ  δάσει μανθάνει ό παΐς νά διακρίνν) τά διάφορα είδη τών 
δένδρων καί καρπών, συνοδεύει τόν υλοτόμον καί ένδιατρίβει παρά τφ 
άνθρακεΐ. ΙΊαρά τόν αίγιαλόν της θαλάσσης καθήμενος, ή παρά τώ 
έγγυτάτω ρύακι, ποταμψ ή λίμνν), παρατηρεί τούς κατοίκους αύτών, 
τούς άλιεις, οϊτινες θηρεύουσιν αύτούς. Παρακολουθεί τόν ροΰν του 
ποταμοΰ ή άναβαίνει είς τόν λόφον ϊνα είσέλθν) είς τόν υδρόμυλον η 
ανεμόμυλον καί λεπτομερώς έξετάση αύτόν καί άσχοληθ·/) περί τό ζή" 
τημα τής κατασκευές τοΰ άρτου. Παρατηρεί τόν ούρανόν της πατρί" 
δος, τάς νεφέλας καί τούς άστέρας αύτοΰ, καταμανθάνει τά διάφορά 
σημεία τοΰ όρίζοντος, παρακολουθεί τήν μεταβολήν τών ώρών του 
έτους, τά φυσικά φαινόμενα τά συνοδεύοντα τήν θύελλαν, αριθμεί τ« 
χρώματα τής ίριδας καί μετ’ ένδιαφέροντος βλέπει τά πλήθη τών εκ- 
τοπιστικών πτηνών έρχόμενα καί φεύγοντα κατά τά έαρ καί τ ά  φθί' 
νόπωρον. Καί δπως έν τώ χωρίφ κατέμαθε τά σπουδαιότατα έργα του 
χωρικοΰ καί δασονόμου, τάς άπλουστάτας κατοικίας τών άνθρώπων, 
ουτω επισκέπτεται έν τνί πόλει τά εργαστήρια τών χ ε ι ρ ω ν α κ τ ώ ν  κ^1 
έποπτεύει τήν κατασκευήν τών σπουδαιότατων ένδυμάΐων, σ κ ε υ ώ ν  

καί οργάνων, έπισκέπτεται οικοδομήν τινα ϊνα καταμάθν) τά έργ« του 
κτίστου καί τέκτονος, διέρχεται τάς κυριωτέρας οδούς τής π α τ ο ΐ δ ο ί ι  

καί όπου άπαντά άρχαΐον κτίριον ένδιατρίβει μετά ι δ ι α ι τ έ ρ ο υ  ενδι*' 
φέοοντος. Έάν δεν είδεν άκόμη τήν ανατολήν καί δύσιν τοΰ ήλιου,

άναβαίνει είς τό πλησίον ορος ϊνα ίδν] τό θέαμα τοΰτο, ώ; καί έάν δέν 
έχει τήν έποπτείαν ορούς. Έν τα ΐς έκδρομαΐς αύτοΰ μετρεΐ διάστημά 
τι ϊνα λάβ·/) τήν έποπτείαν ενός σταδίου, μιας οδοιπορικής ώρας, κτλ. 
Βλέπει τόν διδάσκαλον καταστοώνοντα ένώπιον αύτοΰ τό σχέδιον τής 
πατρίδος μετά τών κυριωτέρων όδών καί τών πέριξ καί οδηγείται 
ϊνα πράξ·/) καί αύτός τό αύτό καί ούτω, έξοικειούμενος πρός τόν τυ
πογραφικόν χάρτην τής πατρίδος , κατανοεί τήν σημασίαν τών 
γεωγραφικών πινάκων . Έπίσης διά πολλών έποπτειών άποκτα ό 
παΐς τας απολύτως αναγκαίας γενικάς παραστάσεις τής γεωγρα
φίας, τοΰ ρύακος, π. χ. ποταμοΰ, παραποτάμου, πηγής, έκβολών, 
νήσου, χερσονήσου, ακρωτηρίου, όροπεδίου, πεδιάδος, κοιλάδος, κτλ. 
μανθάνει νά διακοίν·/) τά διάφορα εί'δη τοΰ έδάφαυς τής πατρίδος, 
αμμώδες, έλώδες, κτλ. νά παρατηρν) τήν μεταβολήν τοΰ καιροΰ, τήν 
«τάσιν τοΰ ήλίου κατά τάς διαφόρους ώρας τοΰ έτους, τήν αύξησιν 
και ελάττωσιν τών ημερών καί νυκτών, τάς φάσεις τής σελήνης κτλ.

Κατά ταΰτα άπαιτεΐ ή πατριδογραφία νά διέλθν] ό παΐς τήν πα
τρίδα κατά διαφόρους διευθύνσεις, νά παρατηρν) άδιακόπως τ ί υπάρχει 
καί συμβαίνει πέριξ αύτοΰ. Καί επειδή έν γένει δέν έρχονται τά  πράγ
ματα πρός τόν άνθρωπον, άνάγκη νά φέρν) ό διδάσκαλος τά πράγ
ματα πρός τον παΐδα η τούς παΐδας πρός τά πράγματα. Τό πρώτον 
δύναται νά γείν·/] έν λίαν περιωρισμένψ μέτοω” διότι πρώτον πλήθος 
φραγμάτων δέν μεταφέρονται, έπειτα δέ τά  φυτά καί τά  ζώα, έάν 
μεταφερωνται είς τήν σχολήν, είνε κατά τό πλεΐστον νεκρά, ή ούκέτι 
εν τ·/5 τελεία ζωική ένεργεια καί άπεσπασμένα έκ τοΰ φυσικοΰ αύτών 
εδάφους καί έπομένως μή χορηγοΰντα τελείαν έποπτείαν. Διά τοΰτο 
βνιδεν άλλο υπολείπεται ή νά είσαγάγωμεν τούς παΐδας είς τήν φύσιν 
*ι τον βίον τών άνθρώπων,νά διδάσκωμεν αύτούς νά παρατηρώσιν άμ- 

?°τερα καί ν’ άποκτώσιν ούτω τάς έποπτείας, αΐτινες είνε άναγκαΐαι 
*Ρ°« ®εμελίωσιν τοΰ κύκλου τών νοημάτων. Λοιπόν άνάγκη νά έχωσιν 

παΐδες τούλάχιστον τών πόλεων είς τήν διάθεσιν αύτών κήπον 
σχολής περιέχοντα τά κυριώτατα φυτά τής πατρίδος καί καλ- 

}tePY? έκαστος έν ώοισμέναις ώραις τό είς αύτόν παραδοθέν τμήμα, 
ν* μάθη νά παρατηρώ τήν κατ’ ολίγον άνάπτυξιν τών φυτών.’Ανάγκη 
^ ^ ‘ώσι τακτικώς ύπό τήν οδηγίαν τοΰ διδασκάλου άπαξ τής 
ε ομάδος έν ώρα ώρισμένν) έν τώ προγράμματι έκδρομάς είς τά πέ- 
Ρ* τ^ί πατρίδας, είς τό πλησίον χωρίον, έντός τής πόλεως,έκτάκτως



δέ, οσάκις ύπάρχει άνάγκη ν’ άποκτήσωσιν οί παΐδες σαφείς έποπτείας 
δι’ ώρισμένον μάθημα. Ά νάγκη  δέ νά γίνώντα ι αί έκδρομαί ΰπό την 
οδηγίαν τοΰ διδασκάλου. 'Η σχολή δέν δύναται νά έχν) πεποίθησιν είς 
την τύχην η είς την δ ιαταγήν, τήν οποίαν δίδει, είς τούς μαθητάς. 
Σπανίως εχουσιν οί παΐδες και έν τα ΐς εΰνοϊκωτάταις πεοιστάσεσιν ευ
καιρίαν είς τό ν’ άποκτήσωσι τάς έποπτείας, τάς όποιας προϋποθέτει 
ή διδασκαλία έν τα ΐς διαφόοοις βαθμίσι. Δέν είνε αρκούντως ευσυνείδη
τοι ϊνα έπιχειρήσωσι μόνοι τάς τυχόν διαταχθείσας παρατηρήσεις.Καί 
έάν πράξωσι τοΰτο, παρορώσιν ευκόλως τά  κύρια καί στρέφουσι τήν 
προσοχήν είς τά  δευτερεύοντα καί τυχα ία . Άκόμη δέν δύνανται νά 
παρατηρώσι, λοιπόν άνάγλη νά μάθωσι νά παρατηρώσι, τοϋτο δε 
κατορθούται ασφαλές·ατα διά της μεθοδικής οδηγίας τοΰ διδασκάλου.

Πάσα έκδρομή πρέπει νά έχνι ώρισμένον σκοπόν καί σχέδιον όριζό- 
μενον ΰπό τής πορείας τοϋ μαθήματος τνίς πατριδογραφίας. Δέν πρέ-

tr > >Υ t / \ 'πει ομως να περιοριί,ωνται αι παρατηρήσεις εις τούτον τον σκοπον 
μόνον, άλλά νά έκτείνωνται είς παν ό ,τι παρέχει ή εύνοια τής τύχης 
έκ τοϋ βίου τών άνθρώπων καί τών φαινομένων της φύσεως.

Ά λ λ  η έπέκτασις τοΰ κύκλου τών έποπτειών τοΰ παιδός δέν είνε τό 
μόνον εργον τής πατριδογραφίας. Αί πλείους τών έν αύτώ  ήδη ύπαρχου- 
σών έποπτειών είνε αόριστοι,ασαφείς καί συγκεχυμέναι,πολλαί ατελείς 
καί επιπόλαιοι, ώστε είνε άπόλυτος άνάγκη νά έπαναληφθώσι καί ένι— 
σχυθώσι, νά διορθωθώσι, συμπληρωθώσι καί διασαφηθώσΓ τοϋτο δέ 
εινε τό δεύτερον έργον τής πατριδογραφίας. Έ νταΰθα πρόκειται νά 
όιευθύνωμεν την προσοχήν τού παιδός είς ώρισμένα αντικείμενα τής 
άντιλήψεως και νά γεννήσωμεν έν αύτώ τήν συνείδησιν δτι ή διά 
τών αισθήσεων αντίληψις άνάγκη νά συμπληρώνηται δ^ εσωτερική? 
πνευματικής ένε,ογείας, διά τής προσοχής. Έ νταΰθα οφείλει ή διδα
σκαλία να αναλυτ) τάς άκατεογάστους όλικάς έποπτείας τοΰ παιδός 
εις τάς έποπτείας τών μερών, νά διασαφ?! ταύτας καθ’ έαυ'τάς, καί 
συνθέτουσα αύτάς έκ νέου, χωρίς νά παραλίπν) γνώρισμά τ ι, νά μετα- 
βάλλν) είς σαφές δλον, είς σαφείς έποπτείας. Έ ν ά'λλαις περιπτώσεσιν 
εξαρτδίται η αλήθεια καί όρθότης τής άντιλήψεως έκ τής ίδιαζου- 
σης συλλήψεως τών μερών τών σχηματιζόντων τό δλον. Είς ταΰτα 
προστίθεται και τό περί τής χρήσεως τοϋ πράγματος μετά τής ύπο- 
μνήσεως τοΰ πώς δέν πρέπει νά μεταχειρίζηται τις αύτό. Μορφή, μέ
γεθος, βάρος κτλ. τών πραγμάτων πρέπει έπίσης νά έξαίρωνται καί

νά συγκρίνωνται. ’Ήδη δε ένταΰθα παρίστατάι καί ή άνάγκη δια- 
τάξεως καί συνοπτικής συνδέσεως τών έποπτειών είς σειράς καί συμ
πλέγματα. Πρωίμως ήδη καταλαμβάνουσιν οί παΐδες την διαφοράν ά- 
διατάκτου χάους παραστάσεων καί τάξεως τών νοημάτων. Καίτοι *δέ 
σκοπός τής πατριδογραφίας είνε ή έπέκτασις, διασάφησις. καί ένίσχυ- 
σις τοΰ κύκλου τών έποπτειών τοϋ παιδός,δύνανται καί πρέπει νά συν- 
δεθώσι πρός αυτήν καί γλωσσικαί ασκήσεις έκτελούμεναι δμως μό
νον ώς μέσον χρήσιμον πρός εφιξιν τοΰ σκοποΰ τής πατριδογρα
φίας. Ουδέποτε δηλν. πρέπει νά άσχολήται ό πα ΐς έν τώ μαθήματι 
τής πατριδογραφίας περί λέξεις, τούς τύπους καί τάς σχέσεις αύτών, 
αλλά μόνον νά μεταχειρ ίζηται αΰτάς ώς σημεία τών έποπτειών αύ- 
τοΰ, π χ. πρέπει νά περιγράφνι δ ,τι βλέπει καί νά κατανοή καί ά- 
ποδίδν) περιγραφήν άλλω ν- διότι δστις έν τώ μαθήματι τής πατρι
δογραφίας άμελεΐ νά άναγκάζν) τούς μαθητάς νά έκφράζωσιν έν προ- 
τάσεσι τό ύπ ’ αύτών έποπτευθέν καί νά έπαναλαμβάνωσιν αύτάς, Οά 
κισθανθνί βραδύτερον πόσον έπισφαλής, άσαφης καί αόριστος εινε ή 
γνώσις αύτών, ένω τουναντίον διά τής όρθής χρήσεως τής γλώσσης 
πρυς δήλωσιν τών έποπτευθέντων αύξάνεται ή σαφήνεια καί εΰκοίνεια 
αυτών. Ά λλά  διδασκαλία τής όρθής χρήσεως τής γλώσσης καί γραμ- 
ματικαί παρεκβιάσεως δέν πρέπει νά άναμιγνύωνται είς τό μάθημα 
τής πατριδογραφίας καί νά δυσκολεύωσι τήν μόρφωσιν σαφών έπο- 
πτειών. Ενταΰθα άρκεΐ άπλ^ή διόρθωσις τών γλωσσικών σφαλμάτων 
τοϋ μαθητοϋ. Οπως δέ ή γλώσσα ούτω καί ή ίχνογράφησις τοϋ πα- 
Ρ*τηρηθέντος πράγματος ύπό τοΰ μαθητοϋ συντελεί είς τήν αύξησιν 
τγ!ς σαφηνείας τοΰ έποπτευθέντος.

Η πατριδογραφία συνοδεύει τήν έν τή σχολ*71 διδασκαλίαν μέχρι τέ- 
λΓ'υς'άλλά μόνον κατά τά δύο πρώτα έτη εμφανίζεται ώς ίδιον μάθημα 
ε~εξεργαζομένη καί τότε μεθοδικώς έν ίδιαιτέραις μεθοδικαΐς ένότησι μέ- 
po? μονον τοΰ ύλικοΰ τών παρατηρήσεων.Έν ταΐς άνωτέραις τάξεσι γ ί- 
νεται ή επεξεργασία τοϋάποτεθησαυρισμένου ύλικοΰ τών έποπτειώνέντώ 
πρωτιρ σταδίφ τής διδασκαλίας,τ·7) αναλυτική προπαρασκευή.Καίτοι δέ 
“ποτελεΐ κατά τά δύο πρώτα έτη ίδιον μάθημα,δέν είνε αύτοτελής καί 
ανεςάρτητος, άλλά προσερείδεται είς τήν διδασκαλίαν φρονημάτων, είς 
•Αν ίς-ορικήν διδασκαλίαν,ήτις άποτελεΐ τό κέντρον τής δλης δίδασκα- 
,ι*ί· Τοιουτοτρόπως άποκλείεται πασα άοριστία ώς πρός τήν διδα- 
λτεαν ύλην, διότι ή ιστορική διδασκαλία ορίζει τό ύλικόν τής έμπει-



ρία;, τό όποιον οφείλει νά έπεξεργασθ'/ί ή πατριδογραφία. Έκ τη ; 
ιστορικής διδασκαλίας μεταβιβάζεται πρός τούτοις τό ένδιαφέρον τοϋ 
μαθητου κα'ι είς τά αντικείμενα της πατριδογραφίας. Ή  ιστορική δι
δασκαλία προδιαγράφει τέλος κα'ι τήν σειράν, καθ’ ην θά έπεξεργασθή 
ή πατριδογραφία τά διάφορα αντικείμενα.Ό'Ροβινσών π .χ . υποδεικνύει 
πλ,ήθος αστρονομικών, γεωγραφικών καί τεχνολογικών αντικειμένων 
πρός μεθοδικήν επεξεργασίαν, υποδεικνύει δέ και τήν σειράν της πρα
γματείας αύτών.

Όπως δέ πρώτιστη άπαίτησις της πατριδογραφίας εινε ή άμεσο; 
άντίληψις τοϋ αντικειμένου, οΰτω επεται έξ αΰτης οτι μόνον τό 
έπί μέρους, τό ατομικόν δύναται νά είνε άντικείμενον τνίς πατριδο
γραφίας . Οΰτω π. χ. δέν θά γείνν] λόγος περί τού δωματίου έν γέ- 
νει, τό όποιον δεν δύναται νά είνε άντικείμενον έποπτείας, οΰτε περί 
τοϋ δωματίου μαθητου τίνος, τό όποιον είνε απρόσιτον είς τήν άπό 
κοινοϋ παρατήρησιν, άλλά περί τοϋ δωματίου, εν ω εύρίσκεται ό δι
δάσκαλος καί οι μαθηταί, περί τού δωματίου τών παραδόσεων.Έπίσης 
ώρισμένον δάσος, ώρισμένον δ ρ ο ς, ποταμός, άγρός, κήπος κτλ. θά γείννι 
άντικείμενον τής πατριδογραφίας. ΓΙαν δέ άντικείμενον πρέπει νά έξε- 
τάζηται ύπό πάσας τάς όψεις, διότι πάσα μονομερής πραγματεία 
αντικειμένου τινός γίνεται κώλυμα τής σαφοϋς καί τελείας άντιλή- 
ψεως αΰτοϋ. Έάν τό άντικείμενον καί ή πραγματεία αΰτοϋ ύπερβαίνν) 
τήν άντίληψιν τών μαθητών, άς άναβάλληται ή έπεξεργασία αΰτοϋ 
μέχρι τοϋ χρόνου, καθ’ δν θά εινε ικανοί νά παρακολουθήσωσι τήν 
διδασκαλίαν.

X. Δ. Π.

ΠΕΡΙ

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ
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Η άνάγνωσις είνε σπουδαιότατον μέσον τής πνευματικής μορφω" 
σεως τού ανθρώπου. Ά ν  ό ψυχικός ήμών βίος άναπτύσσεται διά 
άλληλεπιδράσεως απείρων παραστάσεων, άς λαμβάνομεν διά τώναίσθ·/)' 
τηρίων έκ τού έξωτερικοϋ κόσμου, ή άνάγνωσις παρέ/ει πληθΰν τ ο ι ο υ -  

των προχείρως άνευ πολλής έρεύνης καί κόπου. Διά τής άναγνώσεω.

συνοδευομένης μετά τής γραφής, καθίσταται ό παΐς κατά μικρόν ικα
νό; οΰ μόνον νά έννονί τά διανοήματα τών άλλων, άλλά καί αΰτός 
νά έκφέργ) τά έαυτού διά τρόπου σαφοϋς καί εΰλήπτου καί οΰτω γίνη- 
ται καταληπτός ύπό τών άλλων. Ή  άνάγνωσις είνε συνομιλία, οΰτως 
είπεΐν, γραπτή" ό άναγινώσκων άκροαται τών λόγων άλλου τινός καί 
συνομιλεί μετ’ αΰτοϋ. Τήν θέσιν τού διαλεγομένου προσώπου κατέχει’ 
τό βιβλίον, ή δέ άνακοίνωσις γίνεται οΰχί διά λόγων προφορικώς, 
άλλά διά σημείων γραπτών δηλωτικών εννοιών καί πραγμάτων. Ή  
άνάγνωσις είνε συνομιλία οΰ μόνον μετά ζώντων άλλά καί τεθνεώτων 
δι’ αυτής μανθάνομεν τάς πράξεις τών πρό ήμών βιωσάντων καί τάς 
προόδους, άς οΰτοι έχουσι τελέσει είς τόν πολιτισμόν καί τήν καθό
λου άνάπτυξιν τού πνεύματος. Αιχ τής άναγνώσεως μανθάνομεν πρός 
τούτοις καί τά ενεστώτα, δσα οΰκ έστι δυ,νατόν ή εΰκολνον νά ί'δωμεν 
διά τών Ιδίων ήμών οφθαλμών καί άκούσωμεν διά τών ώτων. Λί εφη
μερίδες, τά περιοδικά συγγράμματα καί τά καθ’ έκάστην έκδιδόμενα 
βιβλία παρέχουσιν ήμΐν πληθΰν γνώσεων, ών θά ύστερούμεθα, εί ή - 
γνοοϋμ.εν τήν άνάγνωσιν' ή άνάγνωσις τέλος είνε ή γέφυρα ή συν- 
δέουσα ήμας μετά τοϋ άλλου κόσμ,ου, καί ώς είπομεν, τό σπουδαιό
τατον μέσον τής πνευματικής τών παίδων άναπτύξεως. Ά ν  δέ ή 
'̂■αμόρφωσις τής βουλήσεως είνε εργον εμμέσως καί διά τής παροχής 

ϊ νωσεων παραγόμενον, πόσον τό θυμ.ικόν τού παιδός δύναται νά κανο- 
νισθή καί στεοεωθή διά τής άναγνώσεως ήθικών καί ωφελίμων βι
βλίων; Ποσάκις ό είς τάς όρμάς αύτού άφιέμενος παΐς, δέν άνεχαι- 
τίσθη άναγνοΰς τήν δυσφήμησιν καί τιμωρίαν, ήν ύπέστησαν άνθρω
ποι αφεθέντες νά παρασυρθώσιν ύπό τών παθών των;

Ά λλ’ ή άνάγνωσις δέν άναπτύσσει μόνον τόν νοϋν καί διαμοοφοΐ 
καρδίαν, άλλά διευκολύνει καί τήν μάθησιν τών άλλων μαθημά- 

Των) τά όποια διδάσκονται έν τώ δημοτικώ σχολείω. "Ο; άν μάθγ 
να αναγινώσκ/) καί εννονϊ τά βιβλία, οΰτο; έχει έν ταΐς χερσίν αύτοϋ 
τ* όπλα, δι’ ών δύναται ΰστερον άφ’ έαυτοΰ νά συνεχίσγj τήν έκπαί- 
^ευσίν του καί παιδαγωγηθ'7] τελειότεοον. Είνε δέ ολως περιττόν νά 
'̂■αλαβωμεν, όπόσον ωφέλιμον αποβαίνει τό δπλον τούτο έν τώ πρα- 
τικώ β{(ρ τοϋ παιδός, είς δν μετά πάροδον ολίγων ετών θά έξέλθγι, 
*ι πόσον θά ώφελήται έν τώ βιωτικώ έργω, είς δ θά έπιδοθή. Ό 

Τ1νωσκων νά άναγινώσκτ) δέν γίνεται θύμα τοϋ άλλου, ούδέ είνε ήναγ- 
''•ασμενο; νά φανερών·/] τού; σκοπού; αύτοϋ καί τά συμφέροντά του εί;



τόν άλλον. Ευρίσκει γεγραμμένα έν βιβλίοις είδικοϊς πολλά; ωφελί
μους πληροφορίας άναφερομένας είς τό εργον, είς ο είνε έπιδεδομένος 
καί βελτιοΐ τά έργα τνίς τέχνης του ακολουθών ή έφαρμόζων τάς πα
ρατηρήσεις τών άλλ.ων. Ά λλά  καί τά πολιτικά καί θρησκευτικά αύ
τοΰ καθήκοντα καί δικαιώματα ό γινώσκων την άνάγνωσιν δύναται 
βέλ^τιον τοΰ μη μαθόντος νά έκτελη καί έκζητή. Καί άν ούδέν άλλο 
υλικόν συμφέρον ήθελεν άπολαύσει ό γινώσκων άνάγνωσιν, την ψυχι
κήν δμως σωτηρίαν του ήθελε βεβαίως άνεύρει έν τοΐς θείοις ρήμασι 
τοΰ Εύαγγελίου καί τοΐς συγγράμμασι τών πατέρων τ*?ίς ’Εκκλησίας.

Ή  άνάγνωσις είνε παράστασις πραγμάτων καί εννοιών παριστα- 
μένων διά λέξεων. Έκάστη λέξις παοίστησιν η §ν πραγμα, ή μίαν έν
νοιαν. Καί τώ δντι ούδέν πραγμα, ούδεμίαν έννοιαν δυνάμεθα νά μά
θωμεν, η νά έννοήσωμεν, άν μη όνομάσωμεν έν έκαστον τούτων δι’ ί
διου ονόματος. Τά ονόματα ήτοι αΐ λέξεις είνε συνδεδεμέναι άναπο- 
σπάστως μετά τών πραγμάτων.

’Επειδή δέ ό λόγος σύγκειται έκ λνέξεων παραστατικών πραγμάτων 
ή έννοιών, αί δέ λέξεις σχηματίζονται έκ της ποικίλ,ης ένώσεως τών 
γραμμάτων τοΰ άλ^φαβήτου, άνάγκη νά μάθωμεν κατά πρώτον τά στοι
χεία ταΰτα. Ά λλά  πώ ; πρέπει νά διδαχθη τό άλφάβητον είς τους 
άρχαρίους παΐδα; τοΰ δημοτικού σχολείου ; Μέχρι πρό ολίγου ήτο εν 
χρήσει μηχανική τ ι ;  διδασκαλία τοΰ άλφαβήτου' οί παΐδες ήναγκ*" 
ζοντο νά άναγινώσκωσιν έπί πίνακος τά 24 γράμματα τοΰ άλφαβήτου, 
άλλά τοΰτο καί δυσκολίαν παρείχε πολλήν καί άηδίαν ο^κ όλίγην είς 
τούς άρχαρίους. Οί παΐδες έπρεπε νά μάθωσι νά ποοφέρωσιν τά γράμ" 
ματα' άλλ’ ό τρόπος καθ’ δν έδιδάσκοντο νά τα. προφέοωσιν ήτο λίαν 
πλημμελής, δέν έδιδάσκετο δηλαδή ή φυσική τών γραμμάτων φων/Ι, 
άλλ’άλλη πόρρω άπέχουσα ταύτης, ή κατά συνθήκην ειλημμένη. 
δον προσοχήν οί δι-δάσκοντες είς τήν τάξιν τών γραμμάτων, ένώ αυτϊ) 
ούδέν συμβάλλει είς τήν έκμάθησιν αύτών. Ιΐοός δέ τούτοις δέν έδιδον 
προσοχήν καί είς τόν σχηματισμόν τών γραμμάτων,δι’ού παρέχεται ευ' 
κολία μεγίστη είς τήν διάκρισιν αύτών. Τό δέ χείριστον πάντων προ'/Γ 
γεΐτο ή γνώσις τών κεφαλαίων γραμμάτων, ένώ αύτών σπανιωτέρα γι" 
νεται χρνίσις έν τή άναγνώσει.

Ή  τάξις τών γραμμάτων είνε άδιάφορος' ή κατάταξις αύτών ω? 
έχει έν τή γραμματική ιστορικήν ίσως δύναται νά έχν] σ η μ α σ ι ώ ν ,  

άλλ’ ουδόλως συντελεί είς τήν έκμάθησιν τΐίς άναγνώσεως. Είτε α, Ρι

γ, δ καί λοιπά κατά σειράν, εί’τε α, χ, ψ, ω τοΰτο ούδέν έχει κοινόν 
μετά της άναγνώσεως. Τότε ή τάξις θά είχε σημασίαν, δτε έν τή πλοκή 
αύτών πρός σχηματισμόν συλλαβών καί λέξεων έτηρεΐτο αύτη. Άφοΰ 
δμως διΛφοροτρόπως συμπλέκονται καί μετατίθενται πρός δήλωσιν 
πραγμάτων καί έννοιών, είς τί αύτη συντελεί ; Καί ή παραδεδεγμένη 
μέχρι προ ολίγου προφορά τών γραμμάτων, ούχί κατά τήν φωνητι
κήν μέθοδον, άλλά κατά τήν άπό τών άρχαίων έκ συνθήκης παραδε- 
δεγμένην, μεγάλως παρημπόδιζε τήν έκμάθησιν της άναγνώσεως. Τό 
γράμμα π .χ . α διδάσκοντες τούς παΐδας νά προφέρωσι ά.Ιφα, ταράτ- 
τομεν αύτούς καί κατ’ ούδέν ώφελοΰμεν. Άφοΰ ή άνάγνωσις ούδόλω; 
μεταβάλλεται, άν τό στοιχεΐον α όνομασθή α.Ιφά ή φά.1α, ή Λάφα καί 
το X Λάμ6όα ή βόάμ .Ια , περιττόν νά μανθάνωσιν οΐ παΐδες λέξεις, 
δς ούδέποτε κατά τοΰτον τόν τρόπον θά μεταχειρισθώσιν, έπιβαρύ- 
νοντες τήν μνήμην αύτών καί συγχέοντες τήν φυσικήν τών γραμμά
των φωνήν. Είνε τφόντι λίαν άνόητυν, ένώ διδάσκομεν ίν  γράμμα, 
οίον τό α, νά παριστάνωμεν αύτό διά τεσσάρων γραμμάτων α-λ-φ-α . 
Η άληθής προφορά τών γραμμάτων είνε ή φυσική αύτών φωνή, ώς 
κατωτέρω θέλομεν ίδεΐν τοΰτο.

Ώς πρός τήν τάξιν λοιπόν τών γραμμάτων ούδέν ύφελούμεθα' άπ’ 
εναντίου ή νεωτέρα μεθοδολογία παραινεί νά διδάσκωμεν τούς παΐδας 
εκείνα πρώτον τά γράμματα, δσων δ σχηματισμός είνε άπλοΰς. Ούτω 
τα φωνήεντα ι, ο καί υ πρέπει νά διδάσκωνται πρό τοΰ α, η, ε, ω 
και τά σύμφωνα ς ρ, τ, φ τοΰ ξ, ψ, χ, μ, καί τών άλλων. Αί λέ- 

λοιπόν τοΰ άλφαβηταρίου πρέπει δσον τό δυνατόν νά συγκροτών- 
τκι έκ τοιούτων άπλών κατά τόν σχηματισμόν στοιχείων, διότι τότε 

ήνε δυνατόν είς τά παιδία εύκόλ^ως νά μάθωσι καί νά γράφωσιν 
Κοτά, ώς διδάσκει ή πεΐοα σοφών παιδαγωγών.

Ο αρχαίος, ώς εϊδομεν, τρόπος της διδασκαλίας τής άναγνώσεως 
Ατο δλως διόλ.ου μηχανικός. ’Ήδη σημειοΰμεν, δτι έγίνετο καί παρά 
τ'Αν φύσιν ούδ’ ήτο σύμφωνος πρός τούς ψυχολογικούς νομούς τής 
Πορείας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Οί παΐδες ϊνα μάθωσι, πρέπει 
τ* διδασκόμενα νά κινώσι τό ένδιαφέρον αύτώ ν κινείται δέ τό ενδια
φέρον τοΰ παιδός, δταν προηγώνται αί άπλούσταται τών γνώσεων, 
κ*ί λαμβάνωνται αύται έκ τοΰ γνωστοΰ κύκλου τής εμπειρίας καί ε- 
Ποπτείας αύτοΰ. Αί άφνιρημέναι έννοιαι πρέπει νά διδάσκωνται βραδύ- 
τε?ον, όπόταν άναπτυχθή καί ώριμάσν) ό νοΰς τών παιδίων. Τά παι-



δία αντιλαμβάνονται τών συγκεκριμένων μάλλον, ή τών άφηρημένων. 
Πάσα δέ διδασκαλία πρέπει νά βαδίζν) την φυσικήν όδόν, ην καί ή 
ανθρωπότης ίστορικώς διήνυσεν. Ινα δέ ό παΐς γ ίνητα ι κύριος τή ; δ- 
λη ; τή ; διδασκαλία;, πρέπει τό μάθημα νά διδάσκηται κατά τρόπον 
διευκολύνοντα τήν αυτενέργειαν αύτοΰ.

Τοιαύτην δέ μέθοδον φυσικήν καί έπί τή ; ψυχική; καταστάσεω; τοϋ 
παιδό; στηριζομένην μεταχειοιζόμεθα σήμερον. Δέν παρέχομεν ε ί; τοΰ; 
παΐδα; άπλώ; τά στοιχεία, ινα τα έκμάθωσιν, άλλά προσάγομεν εί; 
αυτου; ολόκληρον πρότασιν περιέχουσαν πράγματα γνωστά καί άνή- 
κοντα ε ί; τήν σφαίραν τών γνώσεων αΰτών, διαιροΰμεν αΰτήν εί; λέ- 
ζεις, λαμβάνομεν έπειτα μίαν λέξιν, διαιροΰμεν εί; συλλαβά; καί ταύ
τα ; ε ί; τά γράμματα, έξ ών συνίστανται καί διδάσκομεν αΰτούς, πώ; 
νά τα προφέρωσι, νά τα διακρίνωσι καί νά τα γράφωσι.

Ω; προ; τήν προφοράν τών στοιχείων, ώ ; έφθημεν είπόντε;, μετα* 
χειριζόμεθα την φωνομιμητικήν μέθοδον, καθ’ ήν έκαστον γράμμ* 
περιέχει τόν φθόγγον, ήτοι τήν φωνήν φυσικοΰ τινο; πράγματος. Ί ν *  

π .χ . διδάξωμεν τήν φωνήν τοΰ συμφώνου ξ, μεταχειριζόμεθα τήν φυ
σικήν φωνήν, δι’ ή ; έρεθίζομεν τοΰ; κύνα; πρό; άλλήλους, ή άποδιώ- 
κομεν τά ; όρνιθα;- τό ψ, όταν θέλωμεν νά καλέσωμεν τήν γ α λ ή ν ,  

τό σ, οταν θέλωμεν νά έπιβάλωμεν εί'; τινα σιωπήν καί τά ά λ λ *  

άναλόγω;- όμοίω; δέ καί τά φωνήεντα α, ε, ο, ε ί; έκφράσει; έπιφω- 
νηματικά;, δι’ ών δηλοΰμεν τά διάφορα συναισθήματα ήμών.

Κατά δύο δέ μεθόδου; διδάσκομεν τήν άνάγνωσιν εί; τοΰ; αρχα
ρίου;, αναλυτικώ; καί συνθετικώς. Πρώτον μέν χρώμεθα τνί άναλυ- 
τικνί μεθόδφ, ήτοι τόν λόγον διαιροΰμεν είς προτάσει;, ταύτα ; δέ ειί 
λέξει ; ,  τά ; δέ λέξει; ε ί; συλλαβά; καί ταύτα ; ε ί; γράμματα. Είτα δέ 
χρώμεθα τνί συνθετική μεθόδω, ήτοι τά γράμματα συντίθεμεν πρ°’ 
σχηματισμόν συλλαβών, τά ; δέ συλλαβά; εί; λέξει;, τάς λέξεις 
προτάσεις καί τάς προτάσεις είς λόγον.

Δύο δέ τρόπους μεταχειριζόμεθα, ινα κινήσωμεν τήν προσοχήν τών 
παιδίων καί διεγείρωμεν τό ένδιαφέρον αΰτών. 1) Διηγούμεθα εί; τ* 
παιδία μΰθόν τινα καί έκ τοΰ μύθου έπειτα έκλέγομεν πρότασιν τιν# 
κατά τήν άνωτέρω άναλυτικήν μέθοδον ή 2) διηγούμεθα εί; τά 
δία πραγματογραφικώ; ήτοι περιγράφομεν έν πράγμα ή έν ζώον γν^' 
στον εί; τά  παιδία, έπιδεικνύοντε; αΰτοΐς αΰτό τοΰτο ή έν έλλείψει 
τήν εικόνα αΰτοϋ καί πράττοντες καθ’ ον προδιεγράψαμεν τρόπον.

Καί ό εις δέ καί ό άλλος τρόπος είνε ορθός,διότι κινοΰσι τό ένδιαφέ
ρον, διεγείρουσι τήν προσοχήν τών παίδων, έξεγείρουσι τήν φαντασίαν 
καί προσθέτουσιν άκριβεΐς πληροφορίας είς τήν συνείδησιν τών μαθη
τών. Ό μΰθος είνε ό υπαρκτός κόσμος τοΰ παιδός- 6 παΐς ζή έν τγ, 
σφαίρα τή ; φαντασία;- ό διδάσκων λοιπόν μύθου; εί; τά παιδία συμ
φωνεί ποό; τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ παιδό;- έν άλλαις λέξεσιν ό 
παΐ; δίδωσι το ΐ; μύθοι; πραγματικήν ΰπαρξιν καί πιστεύει εί; αΰτού;- 
τό άνανάπτυκτον πνεΰμά του εχει άτελεΐ; άκόμη καί άβεβαίου; 
Ταραστάσει; καί συμφωνεί πρό; τόν φαντασιώδη κόσμον, δν αισθά
νεται.

Ά λλά καί αί πραγματικαί γνώσει; δέν πρέπει ν’ άποκλείωνται έν 
τνί διδασκαλία τής πρώτης άναγνώσεως, διότι ισχυροποιείται δι’ αΰ
τών τό πνεΰμα τοΰ παιδός καί παρέχονται αΰτώ ακριβείς αί παρα
στάσεις τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Πρέπει ομως, ώς έν το ΐ; άνω έμνη- 
μονεύσαμεν, τά πράγματα ή τά ζώα, τά όποΐα περιγράφομεν εί; τά 
παιδία νά είνε γνωστά εί; αΰτά. Πρέπει δέ ή διδασκαλία τών πραγ
μάτων καί τών ζώων τά όποΐα περιγράφομεν ε ί; τά παιδία νά ένι- 
σχύηται καί μονιμοποιήται, έπιδεικνυομένων αΰτών τούτων τών πραγ
μάτων καί τών ζώων, ή τών εικόνων αΰτών, όταν τά πράγματα έλ- 
λείπωσιν. Δυνάμεθα όμω; άμφοτέρους τοΰς τρόπους συγχρόνως νά 
Ρ-εταχειριζώμεθα, άλλά τότε πρέπει έκ τοΰ μύθου, δν διηγήθημεν, νά 
έίάγωμ.εν πρότασιν περιέχουσαν ζώόν τ ι ή πράγμα γνωστόν εί; τά 
π*ιδία, καί ουτω διά τή ; περιγραφή; αΰτών νά διδάσκωμεν τήν άνά- 
Υνωσιν.

Η τοιαύτη δέ διδασκαλία- τή ; άναγνώσεω;, ώ ; σήμερον γίνεται, 
''βρίζεται έπί τής ψυχολογικής καταστάσεω; τοΰ παιδίου- τό παιδίον 
δηλαδή δέν δύναται νά μάθν) άφτρρημένως καί μηχανικώς νά έκφωνΤί

γράμματα, τάς συλλαβάς καί λέξεις, άλλ’ εχει χρείαν αίσθητο- 
·θ'·ησεως αΰτών, ινα τα έννοήσν). Διά τής διηγήσεως δέ μύθου τινός 

71 τ-ίς  περιγραφής πράγματός τίνος έν τνί πραγματογνωσία, οί μαθη- 
Γαι λαμβάνουσι γνώσιν τών άναγινωσκομένων καί άσκοΰνται είς τό 
*ρατηρεΐν αΰτά καί έξετάζειν. Τοΰ μύθου ή τής περιγραφή; τοΰ 
Ρήγματος λαμβανομένων ώς βάσεως, γίνονται συνδιαλέξεις μεταξΰ 

Μ ητώ ν καί διδασκάλου, δι’ ών οΰ μόνον ή προσοχή καί το ένδιαφέ- 
Pjv διεγείροντοει, άλλά καί τό λεκτικόν αΰτών μορφοΰται καί εΰκολία 

ΚΡεχεται αΰτοΐς είς τό έκφοάζεσθαι.



Τά άνωτέρω δέ θεωρητικώς εκτεθειμένα είσερχόμεθα ήδη νά έφαρ- 
μόσωμεν διδάσκοντες πρακτικώς, πώς γίνεται ή διδασκαλία τών γρ*μ· 
μάτων. ΓΙρός τοΰτο διηγούμεθα είς τά παιδία, οπως κινήσωμεν το 
ένδιαφέρον αυτών μΰθόν τινα, τον έξής παραδείγματος χάριν ποοχεί- 
ρω.ς λαμβανόμενον :

Χ ό  ποντικάκι κα ί ή γάτα .

1. 'Στον τοίχον ένός μικροΰ δωματίου, κάτω χαμηλά είς τό πά
τωμα, ήτο μία τρυπίτσα. Αυτή ή τρυπίτσα ’πήγαινε μέσα πολύ βζ- 
θε ά̂* έφθανε κάτω άπό τό πάτωμα. Έκεΐ υποκάτω ήτο μιά ποντικο- 
φωλ4ά.

2. Μέσα ’σ εκείνην τήν φωλιά έκατοικοΰσε ένας ποντικός- δλην την 
ήμέραν εμενεν έκεΐ καί τήν νύκτα, ποΰ όλοι είς τό σποΐτι έκοιμώντο, 
έβγαινε άπό τήν τρυπίτσα καί πήγαινε στό μαγειριό- έκεΐ κρυφά άρ_ 
παζε δ,τι εΰρισκε- ψωμί, τυρί, ζάχαρά κρέας, ολα τα έτρωγε ό πον
τικός.

3. Δέν έβγαινε δμως εΰθύς άπό τήν τρυπίτσα, άλλά έβγαζε τό κε- 
φαλάκι του πρώτα καί έβλεπε δεξιά καί αριστερά, καί πάλιν έτρυπωνε 
έφοβεΐτο πολύ τήν γάτα τοΰ σποιτιού. *Οταν έβλεπε, πώς ή γ^τ* 
δέν ήτο έκεΐ, τότε έπαιρνε θάρρος καί έτρεχε ’σ τό μαγειριό.

4. Ό ποντικός ’θωροΰσε τήν γάτα, ώς τό μεγαλείτερον θηρίον του 
κόσμου- έτρεμε οσάκις τήν έβλεπε καμμιά φορά άπό μέσα άπο τνί7 
τρυπίτσα- 'σ τήν φωνή τής γάτας δέν ήξευρε, τί να κάμ-/) άπό τον φο- 
βον του- τά δόντιά της τά μυτερά, τό στρογγυλό της καί χονδρό κε
φάλι, τά  'μάτιά της, ποΰ λάμπουν τήν νύκτα 'στό σκοτάδι, ’σαν δ̂ ο 
κάρβουνα άναμμένα, τά μεγάλα της ’νύχια, ποΰ εινε ’σάν αγκίστρι 
ή μακρυά καί φουντωτή οΰρά της, δλα τοΰ προξενούσαν φόβον μεγΛ°ν-

5. Ό ποντικός αύτός είχε ένα μικρό παιδάκι* τό άγαποΰδε p· 
δλην του τήν καρδιά καί τό είχε χρυσό καμάρι. Τά ποντικάκι δέν 
έβγαινε ποτέ εξω άπό τήν φωλιά του- ή μάνα του πολλαΐς φορ*1 
τοΰ είχε ομιλήσει διά τήν γάτα, καί πώς εινε έ'να τρομερόν θηρ^ν’ 
καί κυνήγα τά ποντίκια- «άμα τό πιάσνι τό ποντίκι ή γάτα με τ 
’νύχιά της, τοΰ έλεγε ό ποντικός, άλοίμονον ’σ αύτό- άφοΰ π**1·· 
κάμποση ώρα μ’αΰτό, τό τρώγει έπειτα- δέν τοΰ άφίνει ουτε κοκ*α 
λάκι».

6. Mia ήμέρα λέγει ό ποντικός ’στό ποντικάκι- «παιδάκι μου. εΥ |

θά έβγω τώρα άπό τήν τρυπίτσα καί Οά ’πάγω ’στό μαγειριό- Οά 
πάγω νά σου φέρω κανέν κομματάκι τυρί ή ζάχαρι νά φας. ’Αλλά 

κυταξε, παιδί μου, νά μην έβγνις έξω άπό τήν τρυπίτσα- ’μπορεί ή 
γάτα νά παραμονεύν) καί νά σ’ άρπάξη- περίμενε, παιδί μου, καί ’γώ 
θα σοΰ φέρω πολλά πράγματα».

/. Ο ποντικός άφοΰ ’συμβούλευσε τό ποντικάκι τσυ, έβγήκε άπό 
την τρυπίτσα καί κρυφά κρυφά έπήγε είς τό μαγειριό- έκεΐ δμως δέν 
ευρισκε τίποτε νά πάρ·/)- τά είχε δλα κλεισμένα ή δοΰλα ’στό έρμάρι-
«ργοϋσε λοιπόν ό ποντικός νά γυρίσν) όπίσω ’σ τήν φωλιά του- καί πώς
νά γύριζε χωρίς τ ίποτε;

Β. Τώρα νά ίδοΰμε, τ ί έκανε τό ποντικάκι ’στην φωλ^ά- έκάθητο 
**ι περίμενε τήν μάνα του νά γυρίση άπό τό μαγειριό- άλλ’ ή ώρα 
-ερνοΰσε καί ή μάνα του δέν έφαίνετο- τό ποντικάκι ήτο νηστικό καί 
u  ®ε?ιζε ή πείνα- δεν ’μπορούσε πλέον νά βαστάξν)· έσηκώθη λοιπόν 

ήλθε ’σ τήν τρυπίτσα- ή πείνα τότε τό έκαμε νά λησμονήσν) τήν 
συμβουλήν τής μάνας του- έβγήκε άπό τήν τρυπίτσα καί έγύοιζε
στο δωμάτιον, μήπως εύρη τίποτε νά φάγγ).

9. Τώρα καταλαβαίνετε,τί έπαθε τό ποντικάκι- ή γάτα τό είδε άπό 
'•'■σω από την κασέλα, ποΰ ήτο κρυμμένη-ώρμησε λοιπόν καί τό έπλασε

το εφαγε. Οταν γύρισε ’στην φωλιά του 6 ποντικός, τό ποντικάκι 
ότο η τ ήν τ ·7.? γάτας.

10. Ετσι την παθαίνουν οσοι δέν άκοΰν τήν μάνα των.
Ο μύθος ούτος είνε διηρημένος είς παραγράφους καί εινε κατά τούς 

Λ*νονχς τής μεθοδολογίας εκτεθειμένος. Ό διδάσκαλος πρέπει νά έπι- 
°πως οί μικροί μαθηταί του μάθωσι καλώς τόν μΰθον τοΰτον.

PJ? τοΰτο έρωτα τούς μαθητάς περί τών κυριωτέρων εννοιών τοΰ 
μ-ιθου κχ; ποιείται διαφόρους συγκεντρωτικάς ερωτήσεις κατά τοιοϋτον 
τιν« τρόπον.

Δ. Τί ήτο είς τόν τοίχον τοΰ δωματίου;
Μ. Εις τον τοίχον τοΰ δωματίου ήτο μία τρυπίτσα.
Λ Φ- > , * » \ . *• 11 εχρησιμευεν αυτη η τρυπίτσα ;

Β3", ίμβαίνη καί έκβαίνη ό ποντικός.
Α· Καί τ ί έζήτει μέσα ’σ τήν τρυπίτσα ό ποντικός;
Μ. Ειχε τήν φωλ^άτου.
Δ. Μόνος του ήτο ’σ τήν φωλιάν του ό ποντικός;Λΐ V Λ-V γ

Οχι, ητο καί ένα μικρό ποντικάκι.



Δ. Τί το είχεν ό ποντικός τό ποντικοί·/.'.;
Μ. Τό είχε παιδί του.
Δ. Τί τρώγει δ ποντικός ;
Μ. Ό ποντικός τρώγει τυρί, ψωμί, ζάχαρι, καί άλλα πολλά. 
Δ. Τί ζώον φοβείται πολΰ ό ποντικός;
Μ. Ό ποντικός φοβείται πολΰ την γάτα.
Δ. Πώς εΐνε τά 'δόντια της γάτας ;
Μ. Τά ’δόντια της γάτας είνε ψηλά καί μυτερά.
Δ. Πώς είνε ή κεφαλή της γάτας ;
Μ. Ή  κεφαλή της γάτας είνε χονδρή καί στρογγυλή.
Δ. ΙΙώς είνε τά ’μάτια της γάτας ;
Μ. Τ ά ’μάτια της γάτας είνε γαλανά καί λάμπουν σαν δυό κάρ

βουνά αναμμένα.
Δ. Πώς είνε τά ’νύχια της γάτας ;
Μ. Τά ’νύχια της γάτας εινε καμπουρωτά καί τρυποϋν ’σάν 

βελώναι.
Δ. Πώς είνε ή οΰρά της γάτας ;
Μ. Ή  οΰρά της γάτας εΐνε μακρυά καί φουντωτή.
Δ. ΙΙοίους κυνήγα ή γάτα ;
Μ. Ή  γάτα κυνήγι?, τοΰς ποντικούς.
Δ. Τί τους κάμνει ή γάτα τοΰ; ποντικούς ;
Μ. Ή γάτα τρώγει τοΰς ποντικούς.
Δ. Ποΰ ευρισκε δ ποντικός τό φαγητόν του ;
Μ. Ό  ποντικός ευρισκε τό φαγητόν του είς τό μαγειριό. .
Δ. ΙΙότε έβγαινε δ ποντικός άπό τήν τρυπίτσα ;
Μ. Οταν έλειπε ή γάτα άπό τό δωμάτιο.
Δ. Τί συμβουλή έδωκε μιά φορά δ ποντικός ’στο παιδί του ;
Μ. Νά μή ’βγή άπ* τήν τρυπίτσα.
Δ. Διατί του είπε νά μή ’βγ·75 άπό τήν τρυπίτσα ;
Μ. Διά νά μή το φάγν) ή γάτα.
Δ. ΙΙκουσε την συμβουλήν τνίς μάνα; του τό ποντικάκι ;
Μ. ’Ό χι, το ποντικάκι δέν ηκουσε τήν συμβουλήν τνί; μάνα; του. 
Δ. Τί εγεινε τό ποντικάκι, άμα έβγήκε άπό τήν τρυπίτσα ;
Μ. ΓΓό έφαγεν ή γάτα.
Δ. Τί παθαίνουν εκείνα τά παιδιά, ποΰ δέν άκοϋν τήν μητέρα των, 
Μ. Τά τιμωρεί ή μητέρα των.

•Δ. Θέλετε σεί; νά σας τιμωρήσ-/) ή μητέρα σας ;
Μ. Δεν θέλομεν νά μας τιμωρήσν) ή μητέρα μας.
Δι Τί πρέπει νά κάμνετε, διά νά μή σας τιμωρ-Τ) ή μητέρα σας ;
Μ. Νά ΰπακούωμεν είς τήν μητέρα μας.

Τά πρώτον καί δεύτερον καί τρίτον κατά τάς περιστάσεις μάθηαα 
πρέπει νά δαπανηθώσιν είς τήν διδασκαλίαν τοϋ μύθου- ό διδάσκα
λος πρεπει νάμή σπεύδ/), ό ιό τι έχει πολλάς δυσκολίας νά άπαντήσ·/] καί 
πολλά εμπόδια νά ΰπερνικήσν). Τά πλ.εΐστα παιδία δέν έχουσι θάρρος, 
y-xι εινε άνάγκη νά τα ένθαρρύννι ό διδάσκαλος καί νά έμπνεύση είς 
αυτά πεποίθησιν, δτι τα άγαπ2. Πρέπει ή συμπεριφορά τοϋ διδασκά
λου να ήνε τοιαύτη, ώστε νά προσελκύσν) τήν εμπιστοσύνην αΰτών.

Ο διδάσκαλος πρέπει νά καταβί) πολΰ έκ τοϋ ΰψους του, νά κανο- 
νισ·/) τά βήματά του πρός τά τοϋ παιδός,νά γίννι παιδίον δ μ ο ι ο ς σχε
δόν προς τούς μικροΰς μαθητάς του. Πρέπει νά μάθη κατά τήν πρώ
τον ήμεραν τά δνομά των, καί δταν τα έρωτ£, νά τα προσφων/ΐ μέ 
«υτο. Τοϋτο πολΰ εΰχαριστεϊ τά παιδία καί τα εξοικειώνει μέ τάν δι
δάσκαλον. Κατά τάς πρώτας ήμέρας πρέπει πρός τούτοις νά διατάξγι 
**ι κανονίστ) δ διδάσκαλος τό κάθισμα τών μικρών του μαθητών, τήν 
στασιν αυτών, τήν στάσιν τών χειρών , τήν υψωσιν της χειρός έν 
τζ ΐ; αποκρίσεσιν.Είνε γνωστόν, δτι δ διδάσκαλος δέν πρέπει νά έρωτ& 
ένα μόνον μαθητήν καί είς αΰτόν μ.όνον νά προσέχη, παραμελών τοΰς 
Κλλους, διότι τότε οί λοιποί δέν προσέχουσι καί ή διδασκαλία δαπα- 
ν*ται ει; μάτην. Αί ερωτήσεις πρέπει νά άπευθύνωνται είς δλην τήν 
τκζ'·ν, καί νά έπαναλαμβάνωνται, δταν τινές τών μαθητών δέν προσέ- 
/ωσιν. Οΐ παΐδε; πρέπει νά έχωσι συμπεπλεγμένα; τά ; χεΐρα; έπί τών 
®?*νίων,τά δε νώτα των νά στηοίζωνται έπί τού έ:εισινώτου.'Οταν δέ
J '  1

ερωτώνται,πρέπει νά ΰψώνωσι τήν δεξιάν χεΐρα κατά κάθετον ές-ηριγμέ— 
ν/!ν εχοντε; αΰτήν έπί τ η ; δεξιά; χειρός. ΤΙ τοποθέτησις τών αρχα
ρίων εν τοΐς θρανίοις καί ό τρόπος τού κάθησθαι, τοϋ κρατεΐν καί 
υψοϋν τας χεΐρας, είνε εργον συνήθειας. Οί μαθηταί πρέπει άπό τής 
’ρωτγΐ; ήμέρα; τή ; εισόδου εί; τό σχολεΐον νά λάβωσιν έξιν τούτων.

Μ=·τα δύο ή τρία μαθήματα, δταν ό διδάσκαλο; βεβαιωθ-7,, δτι οί 
(,·*θ/ιταί του έξέμαθον τόν μϋθον καί άπαντώσιν εΰκόλως καί ταχέως 

τζ? ερωτήσεις του, τότε λαμβάνει έκ τοϋ διηγηθέντο; μύθου μίαν 
0·"3ιώδη πρότασιν π .χ . τήν έξής:

ή γ ά τ α  ε φ α γ ε  τ ό . t o r t  ι χ ά χ ι



Τήν πρότασιν δέ ταύτην λέγει ό διδάσκαλος βραδέως καί εύκοινώς, 
κα'ι επαναλαμβάνει α υ τ η ν πολλάκις. Μετα 6ε ταϋτα και οι μαθηται 
λέγουσι τήν άπαγγελθεΐσαν ύπό τοΰ διδασκάλου πρότασιν και επανζ- 
λαμβάνουσι πολλάκις, μέχοις ού συνηθιζουσι νά την προφέρωσι καλώς.

’Έπειτα την πρότασιν ταύτην γράφει καΟαρώς και ευδιακοίτως επι 
τοΰ μαύρου πίνακος* τά γράμματα δε τών λέςεων πρέπει νά μη ήνε 
συγκεκολλημένα μετ’ άλλήλων, άλλά κεχωρισμένα κα'ι άνευ πνευμά
των κα'ι τόνων ούτωσί:

η γ α τ a ε γ  α γ  ε τ ο  .τ ο r  τ ι χ α χ ι

Τήν πρότασιν δε ταύτην αίσθητοποιοΰμεν έπί τοΰ πίνακος γράφον- 
τες ΰπ’ αύτήν μίαν εύθεΐαν γραμμήν ισομεγέθη πρός τήν πρότασιν, 
ώς έξής:

7/ γ  α τ α ε ψ α γ  ε τ ο  π ο ν τ ι χ α χ ι

’Έ πειτα ποιεί καταληπτόν ό διδάσκαλος εις τούς μαθητάς,οτι ή προ- 
τασις αύτη δέν είνε μονοκόμματος, άλλά δύναται νά χωρισθΤΪ εις πολνλα 
κομμάτι.α' τοΰτο δέ αισθητοποιεί ούτος έπί τοΰ πίνακος ώσαύτως,γρα
φών άνωθεν της προτάσεως τόσας γραμμάς, δσαι είνε αί λέ;εις (τα 
κομμάτια)· πρέπει δέ αΐ γραμμαί νά ήναι ίσαι το μέγεθος πρός τάς 
λέξεις κατά τοΰτον τόν τρόπον:

>/ γ α τ α ε γ  α γ  ε τ ο  π ο r  τ ι x a x ι

Ό  διδάσκαλος έπειτα εξακολουθεί την εργασίαν τής διακρίσεως τών 
κομματίων, τά όποΐα οί μαθηταί πρέπει εξάπαντος νά δ ι α κ ο ί ν ω ο ι ·  

Τοΰτο δέ επιτυγχάνεται ού μόνον διά τής συχνής προφοράς τών κομ" 
ματίων ύπό τών μαθητών, άλλά καί τής ύποδείξεως έκάστης των 
λέξεων έν καιρώ τής έκφωνήσεως αύτών διά δείκτου. Ό διδάσκαλος 
δύναται νά εξαγάγν] έκ τών θρανίων καί μαθητάς, ϊνα δ ε ι κ ν ύ ω σ ι  δ ι ά  

τοΰ δείκτου τά διάφορα κομμάτια τής προτάσεως.
Άπό τής πρώτης ήμέρας τής εισόδου τών παιδιών είς τό σ χ ο λ ε ’-ον, 

πρέπει αύτά νά φέρωσι μεθ’ εαυτών καί άβάκιον μ ε τ ά  πετροκονδύλου.
Έ π ’ αύτών δ έ  τών άβακίων παραγγέλλονται ύπό τ ο ΰ  δ ι δ α σ κ ά λ ο υ  να

συρωσι γραμμάς ευθείας μικράς καί μεγάλας, ϊνα συνηθίσωσιν είς τό 
γράφειν* αί τοιαΰται γραμμαί είνε τά πρώτα βήματα είς τό γράφειν. 
Αφοΰ δε τα παιδία αρκούντως προοδευσωσιν είς τό σύρειν γραμμάς, 
τότε ό διδασκαλος διδάσκει αύτά νά σύρωσι τοιαύτας έκ τών άνω 
προς τά κάτω τάς λεγομένας ιώ τ α ς , καί νά μιμώνται καί διάφορα 
άπλούστατα γράμματα, ώς τό ο, τό π, τό ρ, καί καθεξής. ‘Η τοιαύτη 
εργασία εινε προπαρασκευαστική τής γραφής τών γραμμάτων, ήτις, 
ως είπομεν, πρεπει νά συμβαδίζη μετά τής άναγνώσεως. ΙΙάσα δέ 
τοιαύτη εργασία πρέπει νά γίνηται καθ’ υπόδειγμα, τοΰθ’ οπερ νά 
5τ·/ιρίζηται έπί τών γραμμάτων τής έν τώ πίνακι γεγραμμένης λέ- 
ζεως. Ας εζερχωνται οί μαθηταί τών θρανίων κα'ι άς γράφωσιν έπί 
τοΰ πίνακος τοιαΰτα σχήματα, διορθούμενοι καί οδηγούμενοι ύπό τοΰ 
διδασκάλου.

Μετά τάς προκαταρκτικάς ταύτας άσκήσεις λαμβάνει ό διδάσκα
λος έκ τής άνω γεγραμμένης προτάσεως μίαν λέξιν, καί ταύτην γράφι 
επι τοΰ πίνακος. Ή λέξις δ’ αϋτη πρέπει νά παριστ^ γνωστόν είς 
•ους μαθητάς πράγμα ή ζώον, νά σύγκηται δέ έκ γραμμάτων εύκο
λων κατά τε τήν γραφήν καί άνάγνωσιν. ’Έστω δέ ώς τοιαύτη ή λέ- 
·>'■·■ }ά ια .  Ταύτην γράφομεν έπί τοΰ πίνακος μόνην, ή διαγράφοντες 
°^ας τάς άλλας τής προτάσεως λέξεις, άφίνομεν αύτήν μόνον έπί τοΰ 
πίνακος.

Επί τής λέξεως δέ ταύτην έργαζόμεθα πραγματογνωστικώς, ήτοι 
“Οΐοΰι/.εν περιγραφήν αύτής, έχοντες τήν εικόνα τής γαλής προ όφθαλ- 
ί^ν τών παίδων.

Τήν λέξιν δέ ταύτην γάτα  χωρίζει έπειτα ό διδάσκαλος είς
5Άλαβζς, αίσθητοποιών αύτάς έπί τοΰ πίνακος διά δύο γραι/.υ,ών 
ουτωσί;

γ  χ τ α .

Κ- ! -  Ν‘ πρώτον μέν ό διδάσκαλος συλλαβίζει τήν λέξιν γα — ru '  επειτα 
1 ερωτ?. τά παιδία νά τω εί'πωσιν έκ πόσων κομματίων ή λέξις αύτη 

. ^ ισταταΓ ϊνα δέ έννοήσωσι τά δύο κομμάτια οί παΐδες, προφέρει 
‘δάσκαλος κατά πρώτον εύκοινώς τάς συλλαβάς γα — τα καί έπειτα 

?ωτχ ΧΚ παζδ ι α νά τω εϊπωσι ποσάκις ήνοιξε τό στόμα του εις τήν 
ί ωνοσιν τής λέξεως ταύτης. Τοΰτ’ αύτό ποιοΰσι καί τά παιδία ποο- 

? ?°ντες πολλάκις τάς δύο συλλαβάς τής λέξεως.



’Έ πειτα λαμβάνει ό διδάσκαλος μίαν συλλαβήν τής λέςεως ταύτη; 
ήτοι τνιν γ α  κα'ι αισθητοποιεί τά δύο αύτής γράμματα δια δύο στι

γμών ούτωσί' )·α καί διδάσκει την προφοράν ένος έκαστου γράμματος 
κατά τον ύποδειχθέντα άνωτέρω φωνομιμητικόν τρόπον. Μετά της δι
δασκαλίας δε της προφοράς ένος έκαστου γράμματος ήτοι τοϋ γ  καί α 
οδηγούνται οί μαθηταί καί είς την γραφήν αύτών. Προς τοϋτο Ss 
δεικνύεται ή όμοιότης τών γραμμάτων προς πράγματα γνωστά 
είς τά παιδία. Την προφοράν δε ένος έκαστου γράμματος, ώ; 
κα'ι την γραφήν αύτών έπαναλαμβάνουσι καί είς έκαστος τών 
παίδων καί δλοι όμοϋ έν χορώ. Τοϋτο bz ποιοϋσι προφεροντε; 
καί συγχρόνως γράφοντες τό γράμμα εί'τε έπί τοϋ άβακίου των, 
είτε έπί τοϋ άέρος κατά χρόνον καί ύπόδειξιν τοϋ διδασκάλου. ’Έπειτα 
άφοϋ άοκούντως μάθωσι νά γράφωσι καί προφέρωσι τά γράμματα γ  **ι 
α, διδάσκομεν τόν συλλαβισμόν καί έπί τοϋ πίνακος καί διά τών κινη
τών γραμμάτων, η τοι δεικνύοντε; £ν έκαστον τούτων και συμπλησιάζοντε, 
αύτά πρός άποτέλεσιν της φωνής γα . Διά τών κινητών δέ γραμμάτων 
δυνάμεθα νά βεβαιώμεθα, άν οί μαθηταί άκριβώς πλέον έχουσι διακρ'·' 
νει τά γράμματα, ή ου. Ούτω δεικνύομεν τό κινητόν γράμμα <* *** 
έρωτώμεν αύτά ,τί γράμμα τοϋτο είνε καί διατί είνε τό α, πόθεν δηλα  ̂
τά γνωρίζουσιν, ήγουν έκ τοϋ σχήματος καί τής προφοράς. Έρωτώμ*ν 
δηλαδή ποός τί ομοιάζει τά α καί πρός τί τό γ , καί συναλλάσσομε 
αύτά, ϊνα μή μηχανικώς έχ·/) γίνει ή έκμάθησις αύτών ’Έ πειτα εκ τ ί,  
έναλλαγής τών δύο γραμμάτων ώς καί εκ τής διδασκαλίας τοϋ Γ ε/. τ 
δευτέρας συλλαβής ra ποιοϋμεν πολλούς καί ποικίλους συνδυασμόν, 
καί διδάσκομεν τόν συλλαβισμόν. Ούτω εχομεν τάς συλλαβάς J’«  r<l 
— a y —α τ— γατ— raj·' ταύτας δέ διδάσκομεν καί έπί τοϋ πίνακος '45ί 
διά τών κινητών γραμμάτων. Πρός βεβαίωσιν δέ ότι οί μαθηταί δι*'
κρίνουσι πλέον τά διδαχθένταταύτης γράμματα,έγείοομεν ένα εκ*®*® 
νά τα εϋρνι μεταξύ τών κινητών γραμμάτων, τά όποΐα έζεπίτ’Λ ·” 
άναμιγνύει ό διδάσκαλος.

Ούτω δέ έξακολουθοϋμεν πράττοντε; έν τή διδασκαλία *αι τ ] 
άλλων γραμμάτων πρέπει δέ νά έξάγωμεν πάντα τά γράμματα εκ j 
μύθου' τήν διδασκαλίαν δέ τών δύσκολων συμφώνων καί φωνηέντων ω 
καί τών διφθόγγων πρέπει νά άφίνωμεν τελευταίαν. Πρέπει δε j

ταϋτα τά γράμματα τοϋ αλφαβήτου, ώς και τάς διφθόγγους νά δι- 
οάσκωμεν ούχί κεχωρισμένως, άλλ’ έντός λέξεων εύρισκομένας.

Δεν πρέπει δέ νά περιοριζώμεθα είς ένα μόνον μϋθον, άλλά πολλούς 
τοιούτους νά διηγώμεθα είς τά  πα ιδ ία . Ώ ς τοιούτους δέ καταλλήλους 
κρινομεν τούς τοϋ Grimm, ών ένα τό Ά χυρον, Κάρβουνον καί Φασό- 
λιον, εχομεν δημοσιεύσει έν τώ  Δ’ . φυλλαδίω τοϋ περιοδικού καί πρα- 
γματογραφικώς αναπτύξει έν τοΐς κατόπιν.

Μ. Β.

II Λ Ρ Α Μ Τ θ  I Α

Ό  λύκος κ α ί τα  επτά α ίγ ίδ ια  ·.

Ητό ποτε μία γραία α ίξ , ή όποία είχεν έπ τά μ ικρ ά  α ίγ ίδ ια , 
**ι τα ηγάπα τόσον, όσον ή μήτηρ άγαπα τά  τέκνα της. Ήμέραν 

ήθελε νά ΰπάγν) είς τό δάσος διά νά φέρη χόρτον' έκάλεσε καί 
επτά της α ίγίδ ια  καί είπεν' «ά γαπητά  μου α ίγ ίδ ια , θά υπάγω είς 
άσος, φυλάχθητε άπό τόν λύκον' νά μή άνοίξητε είς αύτόν τήν 

υ Ρ * ν ,  διότι εάν είσέλθν), όλα θά σας φάγν). Υποκρίνεται πολλάκις, 
*λλά σεΐς δύνασθε νά τον διακρίνητε άπό τήν βραχνήν του φωνήν 

• τους μαύρους πόδας του». Τά α ίγ ίδ ια  ε ίπ ο ν  « ’Α γαπητή μητέρα. 
Ζ φΛαχθώμεν δσον δυνάμεθα καλώς, πήγαινε καί μή φροντίζνις περί 

• u*· ιοτε η γραία α ίς ανεχωρησε.
Δεν παρ7,λθε πολύς καιρός, καί κάποιος έκτύπησε τήν θύραν 

Τ 1 οι*ιαί καί είπε' « ’Ανοίξατε, άγαπητά μου αίγίδια ! ή μήτηρ σας 
ν K,to τά δάσος καί σας έφερε νά φάγητε». ’Αλλά τά αίγίδια ή- 

την βραχνήν φωνήν καί ένόησαν, δτι ήτο ό λύκος. «Δέν άνοί 
1Αεν, άπεκρίθησαν τά αίγίδια, δέν είσαι σύ ή μήτηρ μας, ή όποία 

/. ‘-"■την κχί γλυκεΐαν φωνήν, είσαι ό λύκος». Τότε εφυγεν ό λύ-
*ι επίίγεν είς έμπορον καί ήγόρασεν έν μέγα κομμάτιον κιμωλίας,

τώ |] °^τοί δημοτευΟτ) δπο τοΟ συνεργάτου ημών Κ. Δ. ‘Ολυμπίου
νι*οΰ J ^*ΎωΥιΧ<δ σ χ ο λ ε ίω  τοΟ Γουσταύου Φραίλ-.y μεταφρα*3θ&\ς Ικ τοΟ Γερμα- 
οΤ4ν ‘0lotlx p̂cu β-.βλίω, συμπληρωθεί; δΐ ύφ* ήμών αναδημοσιεύεται, Γνα ώ; 

συλλογή μύθων.



το όποιον εφαγε και εγεινε λεπτν) γ) ©ωντί του. Τότε έπέζττρεψεν ο- 
πίσω, έκτύπησε την θύραν και ειπεν* « ’Ανοίξατε, αγαπητά (χου αί- 
γίδια, ήλθεν ή μήτηρ σας καί σας φέρη νά φάγητε». Ά λ λ ’ ό λύκος 
ειχεν ακουμβησει τόν μαΰρον του πόδα έπί τοΰ παραθύρου, τόν είδον 
τά αίγίδια καί έφώναξαν «Δεν άνοίγομεν, ή μήτηρ μας δέν έχει μζΰ- 
ρον πόδα, καθώς σύ, είσαι ό λύκος». Τότε έτρεξεν ό λύκος είς ενα 
αοτοποιον και τω ειπεν’ « Εχω κτυπησει τον πόδκ μου, θές έπ’αύτοΰ 
ολιγην ζύμην !» Επειτα ετρεςε προς τόν μυλωνζν καί τω είπε' «όίψε 
λευκόν άλευρον έπάνω είς τόν πόδκ μου». Ό μυλωθρός έσκέφθη, οτι 
ό λύκος θέλει νά άπατήσ·/) τινά, καί δέν ήθελε νά το κάμ·/)· άλλ’ ό λύ
κος τω ε ιπ εν  «εαν δεν καμ·/)ς ο,τι σου λέγω, Οά σε φάγω». Τότε έ- 
φοβήθη ό μυλωθρός καί του άσπρισε τόν πόδα υ.ϊ άλευρον.

3. Γοτε υπήγεν ο πανούργος λύκος τριτην φοράν είς τήν θύραν τής 
οικίας καί ειπεν « Ανθίζατε μοι αίγίδια, ή άγαπητή σας μήτηρ έπέ- 
στρεψε και σας εχει φέρει έκ τοϋ δάσους νά φάγητε». Τά αίγίδια έ- 
φωναζαν «δεΐζε μας πρώτον τον ποδα σου, διά νά γνωρίσωμεν, αν 
είσαι σύ ή άγαπητή μας μήτηρ». Τότε έθεσεν ό λύκο-ς τόν πόδα του 
επι τοΰ παραθυρου, και άμα είδον, ότι ήτο λευκός, έπίστευσαν, ότι 
ήτο η μητηο των καί ήνοιξαν τήν θύραν. Ά λ λ ’ό είσελ»θών ήτο ό λύ- 
κος. Τά αίγίδια τότε έτρόμαξαν καί ήθέλησαν νά κρυφθώσι’ Τά έν έ- 
πήδησεν υποκάτω τής τραπεζης, τό δεύτερον υποκάτω τής κλίνης, 
τό τρίτον εχώθη είς την θερμάστραν, τό τέταρτον είς τά μαγειρεΐον, 
το πέμπτον εις την σκευοθήκην, τά έ'κτον είς τήν ιματιοθήκην καί τά 
έοδομον εις την θηκην τοΰ μεγάλου ώρολογίου. Ό λύκος εύρεν όλα καί 
εντός ολίγου τα κατεφαγε τό £ν μετά τά άλλο καί τα έρρούφηξε- 
μονον το μικροτατον, τά οποίον έκρυβη είς τήν θήκην τοΰ ώρολογίου, 
δέν το εύρεν.Άφοΰ ό λύκος έχόρτασεν, έφυγε καί έπηγε καί έςηπλώθη 
επι τοΰ χλοεροΰ λ>ειβαδίου υποκάτω ενος δένδρου καί έκεΐ άπεκοιμήθη.

4. Μετ ολίγον επεστρεψεν ή γραία αϊς έκ τοΰ δάσους είς τήν οικίαν 
της. Αχ, τ ί Ιμελλεν αυτη να ί'δ·/) ! II Ούρα ήτον άνοικτή* τράπεζα, 
καθίσματα καί θρανία ήσαν αναποδογυρισμένα' ή σκάφη ήτο κατα- 
κομματιασμένη, τα σκεπάσματα καί προσκεφάλαια έρριμένα μακράν 
τΤίς κλίν/)ς. Εζητει τα αίγίδια της, αλλά πουθενά δέν τα ευρισκε. Τά 
εφωναξε τά £ν μετα το αλλο με το ονομά των, άλλά καμμίαν άπάν- 
τησιν δεν ελάμβανε, μεχρις ού ηλθε πλησίον τοΰ μικοοτάτου, τά ό
ποιον εφωναςεν· «αγαπητή μου μήτηρ, είμαι κρυμμένον είς τήν θή·

κην τοΰ ώρολογίου»· έπήδησεν έξω καί διηγήθη είς αυτήν, τ ί συνέβη- 
ότι δηλαδή είσήλθεν ό λύκος καί έφαγεν όλα τά άλλα. Τότε δύνασθε 
<τεΐς νάέννοήσητε, πόσον εκλαυσε διά τάν θάνατον τών πτωχών της αί- 
γιδίων.

5. Τέλος πάντων έπαυσεν αύτη νά θρηνή καί έξήλθε τής οικίας. 
Ταύτην δέ ήκολούθησε καί τό άπομεΐναν αίγίδιον. Καί άφοΰ ήλθον 
εις τό λειβάδιον, είδον έκεΐ τόν λύκον έξαπλ>ωμένον ύπό τό δένδοον 
καί τον ήκουσαν νά ρογχαλίζη τόσον πολύ, ώστε έσείοντο τά κλαδιά. 
Παρετήρησεν αύτόν ή α ΐ; άπό όλα τά μέρη και είδεν, οτι είς τήν γε- 
μάτην αυτοΰ κοιλίαν έκινεΐτό τι καί έσπαρτάριζε. «Άχ,Θ εέ μου,έσκέ- 
φ η̂ ·/; γραία αϊξ, μήπως, τά πτωχά μου παιδία, τά όποΐα ό λύκος 
ουτος έχει καταπίη, ζώσιν άκόμη ;» Τότε έτρεξε τά αίγίδιον είς τάν 
οικον νά λάβ·/) ψ·α.Ιίόι.ον: β ι . Ι ό η ρ -  καί χ.Ιωστψ·. Τότε έσχισεν ή αϊξ 
τν)ν κοιλίαν τοΰ θηρίου, καί άμα έγεινε τά σχίσιμον, εύθύς εξέβαλε 
τν)ν κεφαλήν του έν α ίγίδ ιονή αϊξ έμεγάλωσε τότε το σχίσιμον καί εύθύς 
επήδησαν το έν μετά τά άλλοκαί τά έξ αίγίδια καί ήσαν όλα ζωντανά 
καί δέν είχον πάθει καμμίαν βλάβην, διότι τά Οηρίον είς τήν λαιμαρ
γ ίαν του τά είχε καταπίη ολόκληρα. Όποία χαρά τότε ! ήσπάζοντο 
k'jtz τήν άγαπητήν των μητέρα καί έπήδων πέριξ αύτής. Άλλ.’ ή 
Υρζΐα ειπε’ «Πηγαίνετε τώρα νά φέρετε πέτρας, διά νά γεμίσωμεν τήν 
Χ&ιλίαν τοΰ θηρίου, ενόσω κοιμαται. Τότε έτρεξαν καί τά επτά αι- 
γίδια. πολύ γλήγορα, καί έφεραν πέτρας καί τας έβαλον είς τήν κοι- 
λίζν τοΰ λύκου. ’Έπειτα έρραψεν ή γραία τήν κοιλίαν τοΰ λύκου 
Πολυ γλήγορα, ώστε αύτάς τίποτε δέν είδε, και δέν έκινήθη ούτε 
μ.ζν φοράν.

β. Άφοΰ δέ ό λύκος έξύπνησεν, έσηκώΟη καί έστάθη ’ς τούς πόδας 
καί επειδή έδίψα πολύ, ήθέλησε νά ύπάγ·/) είς τήν λίμνην καί νά 

πι'() νερό ν. Ά μ α ομως ήρχισε νά πεοιπατή, τότε ήρχισαν είς τήν κοι- 
)·ίζν του αί·πέτραι νά συγκρούονται, καί τότε ειπε- «Τί παράδοξον 
~?*γμα συμβαίνει είς τήν κοιλίαν μου ! είνε τόσον βαρεία καί συμβαίνει
α?αχη jtsct κοότος, ώσάν νά κτυπώνται πέτοαι ή μία μέ τήν άλλην». 

V » Λ ‘
7*'* κκΟώς δ λύκος έπροχο>ρν;σεν έντός τή ς  λ ίμνης, ϊνα  πίν) υδωρ, τό  

Ρ*?ος τών πετρών τάν παρέσυρε, καί έβυθίοθη είς τά υδωρ καί έ-
νιγ η . Η δέ αϊξ μέ τά επτά της αίγίδια έπήδων άπό τήν χαράν των, 

ενΦ ό λύκος έπνίγετο. Μ. Β,



ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΝ

Ο Πλια; Μαλοΰχος I/. Ίριπόλεως κατέλιπε δια διαθήκη; δραχμα; χ ιλ ίας  εις 
το εν I ριπόλει διδασκαλεϊον.

Ο εν Νικολάΐεφ τη ; Ρωσία ;  άποκατεστημένο; φιλόπατρις ομογενή; κ. Μαθα; 
ώο'.σε δια δωρεά; εν τών αύτόθι κτημάτων του, οπως δια τών Ιτησίων αύτοΰ προσό
δων, ανερχομένων ε ι ;  3000 βουβλίων,συντηρήτχι και Ιν τω  μέλλοντι ή και νυν υπ' 
αύτοΰ συντηρούμενη οημοτικη σχολή Ιν τώ  χωρίο) 'Λειπατίων του δήμου ΚορΟίου 
της "Ανδρου

ΕδημοσιευΟη ο ισολογισμος τών εσόδων και εξόδων τη ;  Ιν Σμύρνη Ιίύαγγελικής 
σχολής κατα τήν τριετή περίοδον άπο I Ιουλ ίου  1881 — 30 Ιουν ίου  1884- Κατ’ 
αύτον αί μεν εισπράξεις της σχολής κατα το τετραετες τοΰτο διάστημα άνήλθον 
εις γρόσια 1,2 39 ,7 15 ,90  αι δε δαπάναι εις γρόσια 1,234,1  37 δπολειφθέντος και 
περισσεύματος Ιν τώ ταμε ίω  Ικ γροσίων 5 ,578 ,9 0 .

I ο υπουργεΐον της παιοείας προσεκάλεσε τού; βουλομένους εκ τών εν τώ  πεζικώ 
και μηχανικώ μετα βαθμοΰ δπαξιωματικοΰ υπηρετήσαντας φοιτητας να υποβάλω* 
σιν αιτήσεις,  οπως δίορισΟώσι ποογυμνασται Ιν ταΤ; στρατιωτικαΐς άσκήσεσι τών 
μαθητών τών γυμνάσιων. Μέχρι τοΰδε δπέβαλον πεοι τας εΐκοσι και πέντε αίτή"
σεις, Ικ τούτων οε Οιορισθήσονται 9 ή 10· Οί προγυμναστα'ι ούτοι θα φέρω σιν
ιοιαν στολήν μετα διακριτικού σημείου δηλοΰντος τον βαθμόν Ιν τώ  στρατώ.

Ο Κ. I εώργιος Παπασωτηοίου διδάκτωο τής φιλοσοφία; και είς τών άξιων έλ- 
λήνων πα ιδαγωγών διωρίσθη καθηγητή ; Ιν τώ  Γυμνασίω Κορίνθου Ό  κ. ΪΙαπα* 
σωτηρίου εινε εί;  τών τριών, ου; ο νοήμων και φιλόμουσο; κ. Γ. Μίληση;,  δπουρ* 
γο ;  τότε τή ; δημοσία; εκπαιδεύσει» ;, τήν άνασύσιασιν τοΰ διδασκαλείου και τήν Ικ 
τούτου άναμόρφωσιν τής δημοτική; παιδεύσεω; προτιθέμενος, άπέστειλεν ε ι ;  Γερ" 
μανίαν, ινα Ικπαιοευθή περι τα παιοαγωγικά . Οΰτο; μετα Ιμβριθεΐς σπουδά; Ιπανελ" 
Οών άνήρχετο κα'ι κατήρχετο τα ;  βαθμίδα; τοΰ δπουργείου τής έκπαιδεύσεως προσ- 
λ ιπαρών, Γνα τον χρησιμοποίηση ε ι;  το διδασκαλεϊον Α θηνώ ν ,  είς ο δια συμβο
λαίου είχεν ορισθή Ο διευθυντής ομω; τών δημοτικών σχολείων, οστις δια μυρίων
μέσων Ιτέθη εκεΐ, Γνα Ιργάζηται ο ύ χ  ι προς το συμφέρον τής δημοτικής παιδεύαεως, 
αλλα προς ικανοποιησιν τών προσωπικών του συμπαθειών Ιν τώ  κύκλω β ε β α ί ί 
τοΰ αμοιβαίου θαυμασμοΰ, Ικώφευεν ε ί ;  τήν δικαίαν άπαίτησιν τοΰ κ. Παπασωτη· 
ρίου, προ; το φαινόμενον προτείνων αύτώ  να μεταβή ε ί;  Τρίπολιν και Λάρισσαν, 
οπου ηςευρεν οτι ενεκα τής πασχούσης υγείας του δ'εν ήδύνατο ουτος να μεταβή.Ου:ο 
λοιπον δεξιός Ιργάτης τής δημοτικής παιδεύσεω; πέμπεται ε ί ;  τήν Κόρινθον, Ινφ 
άνθρωποι απα ιδαγώγητο ι ,  μήδ’ άκρω δακτύλφ γευσάμενοι τής παιδαγωγικής, δι«*>· 
ρισθησαν και οιευθυνται οιοασκαλειων. Μόνον επι τής διευθύνσεως τοΰ κ. Σπυρίδω* 
νος Λάμπρου, γυμνασιάρχαι,  κα\ καθηγηταί αρχαίοι γυμνασ ίων, άγνοοΰντες *α1 
αύτο το όνομα τής παιδαγωγικής , προύχειρίσθησαν διευθυνται και καθηγηταί τών 
οιοασκαλειων, παιοαγωγοϊ οΐ μετα σπουδας άξιολόγους ή παύονται ,  ώς ο κ· Στέ
φανος Ζΐκος, η τοποθετοΰνται Ιν τοΐς γυμνασίοις, ώς 6 κ. ΙΙαπασωτηρίου, ή Ικπβ·"

τρίζονται, ώς ο κ. Σωτ. Οικονόμου. Οΰτω το διδασκαλεϊον τής Πελοποννήσου μέ
νει άνευ είδικοΰ καθηγητοΰ τής παιδαγωγικής, εδρίσκεται δε εις διάλυσιν πα ιδαγω
γικόν καθίδρυμα, εχον προορισμον να συντελέση προς βελτίωσιν τής δημοτικής πα ι-  
δεύσεω; μεγάλης έλληνικής χώρας, ε ί ;  δε τήν Κέρκυραν πέμπεται νεανίσκο; άπα ι-  
διγώγητος, Γνα συντελέση βεδα ίω ; ε ί ;  τήν εξελλήνισιν τής ’Αλβανίας δια τή ;  μορ- 
φοίσεω; πα ιδαγωγ ικών δημοδιδασκάλων !

*0 κ. Γεώργιο; Στροΰμπο; δημοδιδάσκαλος ικανός άπολυθε'ι; Ικ τοΰ διδασκαλείου 
Αθηνών διωρίσθη Ιν τώ  δημοτικώ σχολείω  Ν. Ψαρών αντι τοΰ κ. Θρασυβούλου 
Κοτσια μή δεχθέντος τήν θέσιν ταύτην ,  άλλα μεταβάντο; εί;  'Ρόδον, Γνα διευθύνη 
το Ιν αύτή τή νήσω δημοτικον σχολεΐον.

’Λναγινώσκομεν εν τή " Ε σ τ ία »  τα έξής : «Κατα τον εφετεινον προυπολογισμον
τοΰ Υπουργείου τή ;  Δημοσία; Εκπαιδεύσεω; τα  δπο τοΰ Δημοσίου χορηγούμενα 
βοηθήματα δπερ τή ;  δημοτικής Ικπαιδεύσεω; τοΰ κράτους ανέρχονται είς δραχμα; 
316,135. Εννοε ίτα ι  οτι το ποσον τοΰτο παρέχεται ώ ;  Ιπιχορήγησις βοηθητική 
μόνον είς τα δπο τών διαφόρων δήμων συντηρούμενα σχολεία" πλήν δ’ αύτοΰ το 
δημόσιον δαπανα ιδιαιτέρως ίκανα ποσα προς συντήρησιν τών προσηρτημένων είς 

διδασκαλεία προτύπων, τών πλήρων δημοτικών σχολείων και προς Ιφαομογήν 
νέα; δ ιδακτική; μεθόδου·»

Αί πληροφορίαι αυται προεο*χόμεναι βεδκ ίω ; Ις ανωτέοου δπαλλήλου τοΰ 
Υπουργείου τή ;  Ικπαιδεύσεω ;,  συνεργαζομένου μετ’ άλλων Ιν τή « Ε σ τ ία » ,  δίν δ ύ - 

νανται ή να ώσιν άληθεΐ;.  ’ Αλλα θα ήσαν πληρέστεοαι α ί  πληροιρορίαι α ύτα ι ,ε ί  Ιδη - 
μοτιεύετο κχ\ πίναξ όνομαστικος τών επαρχιών, τών δήμων και χωρ ίων ,  ε ί ;  α δί- 
°οντιι τα βοηθήματα ταΰτα .  Εί τοιοΰτος πίναξ εδημοσιεύετο, θα Ιγίνετο φανερόν, 
°τι ή δ.ανομή τών βοηθημάτο)ν τούτων παρέχεται ούχί κατα τας αληθείς άνχγ* 
Χα» τοΰ λαοΰ, άλλα κατα τας πολιτ ικας συμπαθείας. Τοΰτ’ αύτο δε λέγομεν καί 
πεΡ'. τών συσταθέντων προτύπων Ιν ταΐς εδοαις τών Ιπαρχιών Πίναξ τούτων θέλει 
βεβαιώσει, οτι τα ώφελήματα  τή; δημοτική; παιδεύσεω; άνίσυ^ς παρέχονται είς 
τ°ν ελλην.κον λαόν. 'II Χαλκίς, το "Αργος, αί Καλάμαι,  αί II άτ ρ at, ή Κόρινθο;, ή 
-**ρτη και άλλαι  πολλαι πόλει ;  τής Πελοποννήσου και τών νέων Ιπαρχιών σ τ ε 
ρούνται τών Ικ τή ;  νέα ; διδακτική; μεθόδου πλεονεκτημάτων. "Ας μή ι ΐπωσ ι δε 
r'!Atv, οτι στερείται ή χώρα δημοδιδασκάλων Ικ τών δ ιδα ικαλείων άπολυθέντων, 
όιθϊι γνωρίζομεν οτι πολλοί τούτων, Νοεμβρίου ήδη άρχομένου, μένουσιν άργο1 
Γ· ενωμένοι Ιν ’ ΛΟήναι; και μάτην άπεκδεχόμενοι διορισμόν τ ινα , ύπίο τού ;  εϊκοσ1 
0ς Χ*ελπισθέντες άπήλθον είς τ/,ν αλλοδαπήν, ή Ιν ίδιωτικοΐς 1κπα;δευτηρίοις Ιρ- 
Υ*ζονται. Αί πληοοφορίαι αυτα ι φρονοΰμεν, οτι  πρέπει να ζητηθώσιν  Ιν τή Βουλή, 
ης Triv συγκάλεσιν άπεκδεχόμεθα, ινα καί ήμεΐς Ι/.θέσωμεν Ιν τώ  περιοδικώ ήμών 
*Γιν κατάστασιν τή ; δημοτική; παιδεύσεω;,  Ιξιστοροΰντε; τήν παοα τοΰ Τπουρ· 
Υ ι̂ου παιδείας ήμελημένην κατάστασιν  τών δημοτικών τοΰ Κράτου; σχολείων 

1 τα παθήματα, άτινα πάσ/ουσιν οί ποώτοι Ιργάται τή ;  Ικπαιδεύσεω; τοΰ λαοΰ·
Μ. Β.



ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Γ α λ λ c at. O ’. δ'.οχ?καλικο\ σύλλογοι. — Εν Γαλλία υφίστκνται 81 διδασκαλι

κοί σύλλογοι’ 21 μεν παρέχουΐιν εις τούς άιΟενουντας !κ τών μελών αύτών δω
ρεάν την ιατρικήν Επικουρίαν, τα φάρμακα και χρηματικήν συνδρομήν, 1 4 δε τον 

ιατρόν και τα φαομακα, 39 όε χρηματικήν άποζημ·ι*ισιν, I δε τα φάρμακα μόνον, 
5 δε φυσικά βοηθήματα, 68 τέλο ; συνέ?:η?αν ταμεΐον περιΟάλψεως εις τα ενεκα 
γϊ[ρως άπο/ωρουντα μ«λη αύτών.

—  Ό  χ. Λιάρδ, Π ρ ύ τ α ν ι ς  τ η ς  α κ α δ η μ ί α ς  τ ο Ο  C Ο C !Ί δ-ωρίαθη τμη- 
ματάρχης της άνωτάτης Ικπαιδεύσευίς εις άντικατάστασιν τοΰ κ. Dumont.

I ε ρ μ α ν ι α — Εγκύκλιος τοΟ κ Gosslcr 6πουργοΰ της έκπαιδεύσεως τη;Προ)ΐ ·  
σιας Οέλουσα νκ Ινισ/ύση την θρησκευτικήν Ικπαίδευσιν Ιν τοΐς δημοτικυΐς σ/ο· 

λειοις, ο·.ατασσει, ινα απας καθ Ιβδομάδα άνχγινώσκηται ή Ά γ ί α  Γραφή. *11 πρός 
μελέτην κα- Ι!*ήγησιν της Αγίας Γραφής ώρα αποκοπτεται εκ τών πρός άνάγνω- 
σιν ώοισμένων ώοών.

—  Α μ ε ρ ι κ rj. — Τ  α δ η μ ο τ ι χ α σ χ ο λ ε Τ α  ί ι  τ α ί ;  Ί Ι ν ω μ ί ν ι ι ;  πο-  
λ ι τ ε ί α ι ς .  Ο αριθμό; τών δημοσίων α-/ολε!ων Ιν ταΐ; Ί Ινω μίνα ι;  πολιτεία1·! 
τή; ’Αμερικής εΤνε 188, 018 Ιν α&ιοΐ; δε φοιτώσιν 9,727,1 89 μαθηται διδασκόμε
νοι 6 π ο 280,812, ων 123,683 διοάσκαλοι και 156,351 διδασκάλισσαι.· 'ϊ*φί®τ ανται 

οε -20 οιοασκαλεΐα, περιίχοντα 25,000 διδισκαλισσών, 227 καΟιδρύμα'τα τή; άνω* 
τατη; παιδευσεω; προ; ?*πα!δευσιν τών γυναικών μόνον, 351 φιλολογικά} οχολαϊ 
83 πανεπιστήμια, 142 Οεολογικαι σ/ολχί, 48 νομικαι και 120 ΐατρικαί. Δια τήν 
στοιχειωτιχήν ή δημοτικήν ξκπαίδευιιν ή Ιτησία δαπάνη άνίρ/εται εί; 8,759,620 
δολλάρια ή δρα/μα; 48,798,1 45. Μ. β-

Η συζυγος τοϋ πρωθυπουργοϋ τής Βουλγαρίας γράφουσιν «οί Συλ.- 
)>ογοι» τοϋ Βουκουρεστίου έδέξατο τη ; θέσtv διδασκαλασσης τή ; βουλ
γαρική; γλώσση; ε ί; το έν Σοφία γυμ,νάσιον τών κορασίων, ή δέ θυ- 
γάτηρ τοϋ πρώην ΰπουργοϋ Ζαγκώφ, V)τt; τά ; σπουδάς α υτή ; έπερά- 
τωσεν έν Ά γ γ λ ί^  κατέχει έν τώ αύτφ  γυμ,νασίφ την διδασκαλικά 
τή ; ιστορία; έδραν. Ά λ λά  καί έν Α γ γ λ ία  ό υιό ; τοϋ πρωθυπουργού 
1 λάδστωνος είνε ίερεύς καί εφημέριο;, ή δε Ουγάτηρ αύτοϋ υπήρξε 0!" 
δασκάλ.ισσα. ΙΙαρ’ ήμΐν δ’ ά τυχώ ; τά δύο σπουδαιότερα έργα τό τοϋ 
διδασκάλου καί τοϋ ίερέω; παρεωράθησαν καί περιεφρονήθησαν καί 
ωρίσθησαν διά τού; δι’ αύτών έπιδιώκοντα; συντήρησιν τή ; σωμ^τΐ' 
κή ; ζωή ; αύτών καί έπ ιζητοϋντα ; τά  μέσα ποό; θεραπείαν τών σω* 
μ.ατικών αυτών αναγκών. ’ Αλλοτε παρ’ ήμΐν δύο έργα ήσαν τά εντί' 
μότερα καί τά σπουδαιότερα τό τοϋ ίερέω; καί τοϋ διδασκάλου. Γχ

δέ τέκνα τών έναρέτων οικογενειών ήσπάζοντο ή τό έν τούτων η τό 
άλλο μετά ζήλου καί πεποιθήσεω; αύτά έργαζόμενα. Ά λ λ ’ άφ’ ού 
χρόνου ό υλισμός εισχώρησα; έφυγάδευσε τά  αισθήματα τή ; εύσεβεία; 
καί τής αρετής καί πανταχοΰ είσήγαγε την απιστίαν, τήν ασέβειαν 
καί τήν ψυχρότητα πρός παν εύγενέ; καί θειον, ή τά σ ι; καί ή επ ι
θυμία τών πολλών έατράφη πρό; τό έμπόρίον καί τήν βιομηχανίαν 
καί τήν κυβείαν τών χρηματιστηρίων, τά  δέ δύο ίερώτερα καί ΰψηλ,ό- 
τερα έργα τό τοϋ ίερέω; καί τοϋ διδασκάλου έλογίσθησαν ώ ; έπαγ- 
γελματα φυγοπονία;, έπ α ιτ ία ;, άνικανότητο;, κουφότητο;, υποκρι
σία;, άπαιδευσία;, καί αβελτερία;. Οί κύριοι δέ καί αί κυρίαι τοϋ συρ
μού έχοντε; τά  μέσα τή ; θεραπεία; καί τών έπιθυμιών αύτών ,άφθονα 
δέν έχουσι ν’ άσχοληθώσιν ε ί; άλλα έργα ή ε ί; τήν άνάγνωσιν μυθι
στοριών, σατυρικών εφημερίδων, ε ί; διασκεδάσει;, είς θεάματα, εις 
εργα αντάξια τοϋ κοιλιακοϋ καί άφροδισιακοϋ πολιτισμ.οϋ τοϋ παοόν- 
το; αίώνο;. Ό ,τ ι  δέ σήμερον μ ισείτα ι καί θεωρείται βδελυρόν παρά 
τοΐ; πολλοί; εινε τό Εύαγγέλιον, καί ό ,τι άγαπάτα ι καί ευχαριστεί 
λίαν, είνε ή ακώλυτο; θεραπεία τών έπιθυμιών τή ; σαρκό;, καί ή κ τη 
νώδης ζωή. Ό  ίερεύς καί ό διδάσκαλο; καταφρονοϋνται, ό θεατρώ
νες όμω; καί αί άοιδοί τοϋ θεάτρου, καί αί ράπτριαι τή ; πολυτελεία ; 
"ου συρμοϋ, θεοποιούνται! Τοιαύτη είνε ή κατάστασ ι; τή ; ήμ.ετέρα; 
εποχή; δυστυχώ;!

(Κήρυγμα)

ΠΩΣ II Γ Ε Ρ Τ Ρ Ο Τ Δ Ι Ι  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι
ΤΑ ΕΑΤΤΙ1Σ ΤΕΚΝΑ.

(πρβλ. φυλλ. 10, σελ. 480).

Τώ 1519 ό ΙΙάπα; Βονιφάτιο; έλεγεν ώσαύτω; εί; τόν άγαθόν 
Zvingli, «όχι, ποτέ αί μητέρε; δέν Οά άναγνώσωσι τήν Α γίαν Γρα- 

εί; τά τέκνα των! Ούδέ~οτε Οά συμποοσεύχωνται αύται μ.ετά τών 
τ ·̂νων των πρωι καί εσπέρας!» Τω 1522 όμως, άνεγνώριζεν, ότι ήπα- 

κκΐ έλεγε πάλιν είς τόν Z v ing li’ «Λέν θά τό έπίστευον !» Ε’ιαί 
αιος περί τή ; μεθόδου μ.ου, καί δύναμαι νά διϊσχυρισΟώ,οτι κατά τό 

Ετ°! 1803, έν ώ ζώμεν, Οά εύρεθΤί νέο; πάπας Βονιφάτιος, οστις περί



τοϋ προκειμένου ζητήματος θά τηρήσν) τνιν αΰτήν γλώσσαν, ην ετήοει 
ό παλαιός έκεΐνος κκτά τό 1522. Δύναμαι νά περιμένω, θά ελθνι τοι
αύτη εποχή.

«5»ν Ή  .πέμπτη άρχή απορρέει έκ τνίς τέταρτης. Θέ.Ιιι ra  ίχ.Ιαΐ- 
χήση την επ ισ τήμη ν» .

Δηλαδή επιζητεί νά έπιτύχη διά τρόπου γενικοϋ τον βαθμόν τών 
φώτων κα'ι τής πνευματικής ισχύος, ών πάντες οΐ άνθρωποι δέονται, 
ινα άγωσι βίον φρόνιμον και ελεύθερον. Σκοπός μου είνε βεβαίως νά 
μή παράσχω τήν έκπαίδευσιν δι’ αΰτήν ταύτην τήν έκπαίδευσιν, καί 
νά καταστήσω αΰτήν παίγνιον απατηλόν έν τα ΐς χερσ'ι τοϋ πτωχοΰ, 
τοϋ ζητοϋντος τον ά'ρτον άπ’ εναντίου έπεθύμουν νά διδάξω είς αΰτόν 
τάς πρώτας κα'ι στοιχειώδεις γνώσεις της αλήθειας καί σοφίας, καί 
απαλλάξω αΰτόν διά τούτου άπό τοϋ κινδύνου τοϋ είναι άθλιον παί' 
γνιον τής άμαθείας του καί τής έπιτηδειότητος τών άλλων.

«Τό αποτέλεσμα τοϋτο έπιτευχθήσεται διά τής συγγραφής β ι β λ ί ω ν  

διδακτικών περιεχόντων τάς οΰσιώδεις άρχάς τής επιστήμης, άπει- 
κονιζομένας δι’ορων κ α ί  φράσεων καλώς έκλελεγμένων, καί π α ρ ε χ ό ν τ ω ν ,  

οΰτως είπεΐν, τοΰς λίθους, ών τό άθροισμα θέλει εΰκόλως σχημάτισε' 
βραδύτερον τόν θόλον τοϋ κτιρίου. »

Έβουλόμην νά είπω κάλλιον τά εξής· τά αποτέλεσμα τοϋτο έπί' 
τευχθήσεται μάλιστα διά τής άπλοποιήσεως τών πρώτων σπουδών κ*1 
της βαθμιαίας προσκτήσεως και άνευ κενών παντός δυναμένου νά αυ- 
ξήσν) τάς άτομικάς γνώσεις έκαστου ήμών. Τά βιβλία δε πρέπει ν* 
ήνε τεχνικόν μόνον μέσον τοϋ προσκολλαν έκαστον κλάδον τής διοα· 
σκαλίας είς τήν ύπό τής φύσεως παρεχομένην άνάπτυξιν, καθ’ ολου? 
τοΰς δρους καί τάς περιστάσεις, έν αίς εΰρίσκονται οΐ άνθρωποι. ΠρεΛ51 
νά ήνε τεχνικόν μόνον μέσον τοϋ προπαρασκευάζειν τάς άναγκαίας δυ
νάμεις τοϋ ανθρώπου, ϊνα χρησιμοποιήση οΰτος άσφαλώς, ήν αυτνΐ Λ 
φύσις παρέχει αΰτώ ποός άνάπτυξιν του καθ’ ολας τάς διατάξεις 
γνώσεων.

«Τό αποτέλεσμα δ έ  τοϋτο έπιτευχθήσεται πρός τούτοις διά 
διαιρέσεως είς τμήματα τών διδακτικών βιβλίων καί τοϋ ε ΰ ώ ν ο υ  

τών. Τά βιβλία ταϋτα έσονται σύντομα καί πλήρη, θά σ υ ν δ έ ω ν τ α 1 

πρός άλληλα καί θά άποτελώσιν άλυσιν καί τά άθροισμα αΰτών θά συΥ ·| 
κοοτή έν δλον, άλλά ταΰτοχοόνως έκαστον αΰτών θά έχνί 
αΰτοϋ ΰπαρξιν καί θά δημοσιεύηται κεχωρισμένως. Πρός τοϋτον |

σκοπόν καί οί γεωγραφικοί χάοται καί τά γεωμετρικά σχήματα καί 
λοιπά θά πολλαπλασιασθώσι διά τής χαλκογραφίας καί θά πωλώνται 
εις ευτελεστάτην τιμήν. Ή  έκ τών δημοσιεύσεων τούτων προερχομένη 
ωφέλεια, άφαιρουμένων τών έξόδων, ώρισται ύπό τοϋ Πεσταλότση πρός 
τελειοποίησιν τοϋ έπιχειρουμένου έργου, ήτοι πρός πρακτικήν έφαρμο- 
γ/)ν τής μεθόδου του, διά τής ίδρύσεως ν.αθιδρύματος, σχολής ή ορ
φανοτροφείου, ο

Ο l· ischer προβαίνει πολυ μακράν. Μοί είνε άδύνατον νά άφήσω 
εις το κοινόν, άφαιρουμένων τών έξόδων τής τυπώσεως, τά κέρδος έκ 
Συγγραμμάτων, άτινα εινε τά εξαγόμενον παντός τοϋ βίου μου καί τών 
οικονομιών μου. Έν τούτοις έκτάς τών παντοδαπών θυσιών, ό>ς μέχρι 
τοϋδε υπέστην πρός πραγματοποίησιν τών ιδεών μου, δέχομαι έπί τώ 
ορφ -οϋ νά μοι χορηγήσωσιν ή ή Κυβέρνησις, ή οί ίδιώται τά μέσα τής 
δρύσεως όφφανοτροφείου κατά τάς άρχάς μου. Έ πί τοιούτοις δροις 
έχομαι νά αποστερηθώ τών εισοδημάτων τών σχολικών μου βιβλίων, 

δ ων την συγγραφήν τοσούτους πόνους κατέβαλον καί χρόνον καί δυ
νάμεις κατηνάλωσα.

* Ο,τι δε θέλει να επιτυχν) πρό πάντων έν τή διδασκαλία, εΐνε νά 
< Κρασχγ| μέσα καί τήν εΰκολίαν είς διδάσκαλον έστω καί ολίγον 
ικανόν, οΰ μόνον νά μή βλάπτν) τοΰς μαθητάς του, άλλά καί νά 
ωφ&λ·7) αυτούς, χρώμενος τή ύποδεινθείση μεθόδω».

Τούτο εινε τά οΰσιωδέστατον πάντων’ Πιστεύω, οτι δεν πρέπει νά 
ρεπτωμεθα νά έπιτύχωμεν, έν γένει, μίαν μόνην πρόοδον έν τή έκ- 
^αιδευσει τόν λαού, έφ’ δσον δέν έξευρεθώσιν αί μορφαί τής διδασκα- 
‘ αΐτινες άναδεικνύουσι τόν διδάσκαλον, τοΰλάχιστον είς τάς 
τ°ιχε.ώδεις γνώσεις. Πρέπει νά έξευρεθή το άπλοϋν μηχανικόν δρ- 

Τ νον μεθόδου, ήτις οφείλει τήν επιτυχίαν της είς τήν φύσιν τών 
Ρ̂ πων καί. οΰχί είς τήν ικανότητα τοϋ έφαρμόζοντος αΰτήν. Φρονεί 
8 αίως, δτι τότε £ν βιβλίον σχολικόν έχει αξίαν, δτε δύναται νά το 
 ̂ ^χε.ρισθή έπίσης καλώς καί διδάσκαλος άνευ συστηματικής παι- 
Jee<0;, δσον καί διδάσκαλος πεπαιδευμένος. Ή  κυρία άξία τοϋ 

‘ °υ βιβλίου πρέπει νά συνίσταται είς τά νά ήνε συντεταγμένον 
'^οτρόπως ώστε ό διδάσκαλος, ή καί αΰτή ή μήτηο, νά εΰοίσκη

εν otiJT ■'* * ̂  'ί °«ηγάν καί στήριγμα ικανά νά άναπτύσωσι τόν παΐδα διά βαθ-|Αιy.iy * ’ ·. ,ν
j ’ ^νελίξεως τού πνεύματος, ήτις είνε καί ό σκοπός τής έκπαι- 
ϊ °εω;. Αλλ’ άεροβατοϋσι, ποιούμενοι έπίδειξιν μεγάλων αίσθημά-

L



των λογικής καί ανεξαρτησίας, ατινα δεν ΰπάρχουσιν άλλοθι' που, η 
επί του χάρτου, καί ών αί παραδόσεις τοϋ σχολείου στερούνται [/.άλ
λον, ή οί όκρίβαντες των ραπτών, καί οί ιστοί των υφαντών. Έν 
τουτοις δεν υπάρχει επάγγελμα άλλο, δπου πληρώνεται τις διά λό
γων, η τό τοϋ διδασκάλου- υπολογίσατε από πόσου χρόνου ήδη διαρ- 
κοΰσιν αί άπάται αΰται, καί θέλετε θαυμάσει διά τάς σχέσεις αυτών 
προς τάς αιτίας, αΐτινες παράγουσιν αΰτάς.

Τοιαύτν) ήτο ή θέσις μου, δτε ό θάνατος του Fischer έθεσεν εις 
την διάθεσίν μου τον διδάσκαλον Krusi" οΰτος έξαλλου βέρους μοί 
έγνώρισε τον Tobler καί Buss, οϊτινες ήνώθησαν μετ’ εμού εβδομά
δας τινάς βραδύτερον. Ή  συνεργασία δ’ αυτη μού έσωσε την ζω·/)ν 
καί διεφύλαξε τό έργον άπό του προώρου θανάτου,καθ’ήν στιγμήν έμελ
λε τοΰτο νά άπολεσθνί έν τώ σπέρματι αυτού. ’ Ητο δε τό έργον έν 
τοσούτω έτι μεγάλω κινδύνω, δτε ή τύχη του άπεφασίζετο, ώστε δεν 
μοι έμενε πλέον ΰλικώς, καί κάλλιον εΐπεϊν ηθικώς, ή νά ριψοκινδυ
νεύσω παν ο,τί είχον. Ιδού εις ποιον σημεϊον είχον φθάσει" ή πραγ- 
μάτωσις ονείρου καταβιβρώσκοντος τον βίον μου, καθίστατο έν τνί 
σκέψει [/.ου εργον απελπιστικόν, καί μοί ένέπνεε διάθεσίν πνεύματος 
καί τοόπον τοϋ πράττειν, άτινα καί καθ’ έαυτά καί ώ ; προς τά 
αίτερά μου συμφέροντα έφερον τον τύπον παραφροσύνης. Ή  βιαία Οε- 
σις, εις ην διεκείμην, ή άκατάπαυστος διάδοχη δυστυχιών καί παθη
μάτων μη προσηκόντων έμοί, ταύτα πάντα μέ ερριψαν εις άγώνα, 
καί μέ έβύθισαν εις βαθεΐαν εσωτερικήν ταραχήν, δτε διά σ υ ο ο ο ή ί  

εξωτερικών περιστάσεων, ήρχιζα νά πλησιάζω πραγματικώς εί; τον 
σκοπόν μου.

Ή  πολύτιμος συνδρομή, ήν μ ο ί παρέχουσι σήμερον οί τρεις οΰτοι 
άνθρωποι έφ’ δλων τών σημείων, τά όποια περιλαμβάνει τό πρόγρ*μ* 
μά μου, μέλλει νά μ’ άπαλλάξη τών οικονομικών καί ηθικών δυσχε
ρείων. 'II έντύπωσις ή παραχθεϊσα εις αυτούς διά τής επιτευχθεί1*'^ 
ήδη επιτυχίας καί τού τρόπου τού πράττειν καί τών συνεπειών 
συναιτερισμού ημών, έχει πολύ τό ενδιαφέρον καί ώς προς την μ έ θ ο δ ό ν  

μου, καί ρίπτει ζωηρόν φώς επί τής εσωτερικής φόσεως τών ψ υ χ ο λ ο γ ι '  

κών άρχών_ αϊτινες εινε ή βάσις τής μεθόδου του ταύτης. Ένεκ* '°'J 
των δέ κρίνω περιττόν νά διηγηθώ ίστορικώς τά καθέκαστα τής εν0>' 
σεως ημών.

( ϊ χ ο λ ο υ Ο ί ΐ )  Μ .  Β·


