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TO A Ρ I 0 Μ Ε I Ν

(Έ χ  τοΟ R e in ) .

Α. Έ χ λ ο γ ή  καί διάταξες τής ΰλης.
 ̂ Αί άριθμητικαί άσκήσεις τοΰ πρώτου σχολικού έτους προς έκμάθη- 

των θεμελιωδών άριθμών περιστρέφονται εις τήν πρώτον θερ^λιώδη 
« ‘ράν τών άριθμών άπό 1— 10. Εντός της σειράς ταύτης πρέπει νά 
1 «σκωνται καί άσκώνται αί τέσσαρες θεμελιώδεις πράξεις της άριθ- 

^ τ ικ ίίς  έν ένί έκάστω άριθμώ, έξεταζομένω έκ πάσης δψεως.
Εαν τινες εύρίσκωσι την σειράν της πρώτης δεκάδος μικράν δι’ ίν 
^λ/jpov έτος, δεν θέλομεν ν αμφισβητήσωμεν αύτοΐς τοϋτο. ’Εάν

νά Γ ?ίστασεΐί τ °ΰ σχ°λε£θυ ^ -ρ έπ ω σ ιν , είναι μέν δυνατόν βέβαια 
Τ  , ί1()Ό τ ι? κο“  την μεγάλειτέραν άριθμητικήν σειράν άπό 1— 20, 
°Χι όμως καί άναγκαΐον. Ή  τών άριθμών σειρά άπό 1— 10 είναι τό 
9 5ΐκάν θεμέλιον όλου τοΰ άριθμητικοϋ συστήματος, έν ω πάντες οί 
Κειζονες άριθμοί είναι τρόπον τινά μόνον επαναλήψεις τί]ς πρώτης 
β Ρ~·>̂ παρέχει δ αυτη τοσον αφθονον ύλην πρός παντοειδείς άσκή- 
®ει?, ωστε καθίσταται περιττή ή έπέκτασις αύτ^ς μέχρι του 20.

« μίαν έποψιν μάλιστα είναι άναγκαϊος περιορισμός τις τνίς ΰλης 
^ υ τη ς. Διά λόγους ύγιεινούς δηλαδή ή πρώτη άριθμητική διδα- 
τει_λ"Ζ πρ̂ ~ει ν* περιορίζηται εις τάς άπλουατέρας άσκήσεις τών 
ν^ν °^ων πΡ°^εων άκεραίους άριθμούς, ν’ άποφεύγγ) δέ κατ’ άρ- 

ν παντας τούς δυσχερεστέρους άριθμητικούς συνδυασμούς, έξαιρέ-



τως δε πάντα τά προβλήματα τά μετά κλασμάτων διότι τά τε
λευταία ταϋτα έπιφέρουσιν υπερβολικήν τινα εντασιν τοϋ πνεύματος, 
καθ’ ής άε'ι μάλλον καί μάλλον καταβοώσιν έξοχοι ιατροί. Προβλήμα
τα οια τά εξής : «Πόσον είναι τοϋ 6 καί 3)  ̂ τοϋ 8 μεΐον τοΰ 
4 ;» Ή  : «Πόσον μεγάλη είναι ή διαφορά μεταξύ τού ήμίσεος τού 8 
καί τοϋ ήμίσεος τοϋ 6 ;» ’Ή : «Πόσας μονάδας εχει τό ήμισυ τοϋ 6 
πλέον ή τό ήμισυ τοϋ 4, καί πόσον όλιγωτέρας τοϋ 5 ;» ’Ή : «Ποιος 
αριθμός εχει τό 4ον μέρος τοϋ 8 τρίς ·, ’Ή  : «Σύνθεσε τό 9 έκ 2 αρι
θμών, έξ ών ό εις είναι κατά 1 μεγαλείτερος τοϋ άλλου;» τά τοιαΰτα 
προβλήματα είναι απολύτως άπορριπτέα. Ούχί διότι οΐ παΐδες δεν θά 
ηδυναντο καθόλου νά λύσωσιν αύτά, πολλοί έκ τών μαθητών θά είναι 
ικανοί πάντοτε πρός τοϋτο" άλλ’ αί κινήσεις τών νοημάτων, αί πρός 
τοϋτο άπαιτούμεναι, έπιβάλλουσιν είς τόν εγκέφαλον τοϋ 6ετοϋς παι
διού κόπους ύπερμέτρους. Τό δε σύνηθες επακολούθημα τοιούτου ά- 
μαρτήματος είς τήν φύσιν τών παίδων είναι ή πρόωρος πνευματική 
χαύνωσις, οπερ είναι τόσω μάλλον άξιόμεμπτον, καθ’ δσον πρός ασφα
λή άπόκτησιν τών παραστάσεων τών πρώτων αριθμών άρκοϋσιν έντε- 
λώς έκεΐνα τά άπλούστερα προβλήματα, έν οίς ή πνευματική δύναμις 
έπιφυλφσσεται διά μεταγενεστέρας ύψηλοτέρας έργασίας.

Ή  παιδαγωγική θεωρία άπαιτεΐ, ϊνα «ή στο ιχε ιώδης άριθμητιχή  
διδασχα.Ι ία  ό ρ μ α ια ι  έχ της έποπτε ίας  (αίσθήσεως)\» Καί είναι μεν 
πολύ σπουδαία ή άπαίτησις αύτη, καί μεγάλως συνετέλεσεν είς τήν 
διαμόρφωσιν τής διδασκαλίας, άλλ’ δμως έπρεπε νά διατυπωθΐί κατ’ 
άλλον τινά τρόπον, τόν έξης δηλονότι: «7/ στο ιχε ιώδης άριθμητιχή  
διδασχα.Ιία πρέπει νά όρμάτα ι έχ τών πραγμάτω ν  !» Έν τοΐς πράγ- 
μασιν εγκεινται οί άριθμοί, καί έξ αύτών πρέπει νά λαμβάνωνται δι 
άφαιρέσεως. Καί άνήκουσι μέν τά σημεία, αί γραμμαί, αί σφαΐραι, τά 
ξυλάρια, άτινα είναι έν χρήσει έν ταΐς κατωτέραις τάξεσι τού σχο
λείου, έπίσης εις τά πράγματα, ούχί δμως είς έκεΐνα, άτινα καθ’ έαυ- 
τά ήδη εχουσί τινα σπουδαιότητα έν τφ  πνευματικώ βίφ τών παί
δων. Αυθόρμητος ούδείς τών παίδων άσχολεΐται μέ τάς γραμμάς τού 
πεσταλοτζείου πίνακος" καί αί σφαΐραι τού άριθμητηρίου καί τά ξύλα 
τού αριθμητικοϋ κιβωτίου έχουσι διά τάν παΐδα ένδιαφέρον μόνον έφ 
δσον δύναται νά ποιήσιρ τ ι δι’ αύτών, έφ’ δσον προκαλοϋσι κίνησίν 
τινα . οίκοδομεΐ δι’ αύτών κλίμακα, γέφυραν, οικίαν. Πόσον διάφορα 
είναι παραβαλλόμενα πρός αύτά τά είς τήν διδασκαλίαν τού φρονή

ματος (παραμύθια, ιερά ιστορία κτλ.) καί την πατριδογνωσίαν ανη- 
κοντα πραγματικά αντικείμενα πατήρ, μήτηρ, παΐς, κοράσιον, βασί
λισσα, βασιλόπαις, άμαξηλάτης, άμαξα, ϊπποι, οικιακά ζώα, άγρια 
θϊΐρία, άνθη, οίκίαι κτλ. ! Ταϋτα είναι ζώσαι μορφαί, κινοϋσαι τόν κύ
κλον τών τού παιδός νοημάτων. Έ ξ αυτών λοιπόν, ουχί εκ νεκρών 
καί κενών τοπικών μορφωμάτων πρέπει νά έζάγωνται καί αί τών ά
ριθμών έννοιαι.

Ταϋτα λέγοντες δέν έννοοϋμεν, δτι ό διδάσκαλος πρεπει να φερνι εις 
τό σχολεΐον μήλα, άπίδια, δαμασκηνά, κανάρια πτηνά και αλλα πε
ρίεργα άντικείμενα, δπως έχη έν αύτοΐς την έκ πραγμάτων άφετηρίαν 
διά τό άριθμεΐν. "Ενεκα τής έπικρατήσεως τοϋ δια τά υλικά ταϋτα 
πράγματα ενδιαφέροντος θά έβλεπον μεν οί παΐδες τα  πράγματα 
ταϋτα, δυσκόλως δμως θά έλάμβανον έννοιαν τοϋ αριθμού. Η πρώτη  
άρίθμησις Λοιπόν πρέπει νά συνάπζητα ι μ ά λ λ ο ν  είς τά ηδη δ ιδαχθ έν -  
ια  π ράγματα  τής τοΰ φρονήματος δ ιδασκαλ ία ς  xml τής πα τρ ιδ ογνω 
σίας. Ή  ήρεμος σαφήνεια, ήτις ένοικεΐ εις τας υποθέσεις, τας εκ τών 
μαθημάτων τούτων λαμβανομένας, ένεκα της προηγηθείσης εκτενούς 
μελέτης αύτών, ώς καί ή μετά χαράς άφοσίωσις είς τούς παλαιούς ά* 
γαπητούς γνωρίμους, έν οίς δμως τό υπέρ τ ίς  ύλης ένδιαφέρον δέν 
διαταράττει τήν άντίληψιν ώς έν τοΐς άνωτερω μνημονευθεΐσιν αντι- 
*ειμένοις, συντελοϋσιν είς τό νά μορφωθώσιν εκ τών αντικείμενων τού
των αί παραστάσεις τών άριθμών ευκόλως καί ασφαλώς, ευκολωτερον 
καί άσφαλέστερον ή δσον συμβαίνει συνήθως δταν τις έχν) άλλας άφε- 
τνιρίας, ϊνα μή ειπωμεν, δτι διά τής νέας έπεξεργασίας καί τά πράγ
ματα πάλιν διαφωτίζωνται έκ νέου καί γίνονται ούτως ακριβέστερα 
καί σαφέστερα. Τά πράγματα ταϋτα , καί ιδίως τά είς τήν σφαίραν 
τ>ίς πατριδογνωσίας άνήκοντα, είναι τά πολλαχώς είς τό άριθμεΐν 
*αί ύπολογίζεσθαι επείγοντα καί χορηγοϋντα διά τοϋτο -τήν άρίστην 
βάσιν είς τό ένδιαφέρον. Μία άπόπειρα πείθει ήμ£ς εύθύς, πόσον δια
φόρως διάκεινται τά παιδία, δταν έχωσι ν’ άριθμήσωσι τά μικρά κο
ράσια, περί ών γίνεται λόγος έν τώ πρώτω παοαμυθίψ, ή έάν δίδωται 
«ΰτοΐς τό πρόβλημα νά προσθέσωσι πέντε κυβόμορφα ξύλα, πρός δ 
εσωτερική τις άφορμή ούδόλως καταφαίνεται. Διά τοϋτο έκ τής πραγ
ματογνωσίας πρέπει νά λαμβάνωνται αί συγκεκριμέναι ύλαι, διά τής 
έπεξεργασίας τών όποιων κατά τήν ειδολογικήν δψιν αύτών πρέπει νά 
μορφώνονται αί παραστάσεις (Ivvotai) τών άριθμών.



"Αλλως δέ ούτε άναγκαΐον ούτε δυνατόν είναι νά προσάγωνται τά 
αντικείμενα έξ ών όρμάται ή άρίθμησις αύτά *α#’ έαντά .'Απλή άνάμνη- 
σις τών πραγμάτων άρκεΐ δπως άνακαλέση αύτά ζωηρώς είς την συνεί- 
δησιν (είς τόν νοϋν τών μαθητών). Μετά την ύπόμνησιν ταύτην με- 
ταφέρονται τά άντικείμενα είς τάς σφαίρας τοϋ άριθμητηρίου η είς 
τούς κύβους τού άριθμητικοϋ κιβωτίου, άτινα ούτως ώς άντιπρόσωποι 
ύψηλοτέρων μορφών τής ζωής λαμβάνουσι κα'ι αύτά ζωήν τινα καί 
καθίστανται επιτήδεια νά διευθύνωσι περαιτέρω τό διεγερθέν ένδια
φέρον. Νϋν λαμβάνει ή άριθμητική συσκευή καθ’ δλην αύτής τήν εκ- 
τασιν εφαρμογήν. Έάν ούτως άνεπαισθήτως στραφνί ή προσοχή είς 
τάς είδολογικάς σχέσεις τοϋ άριθμοϋ, ύποχωροϋσι τά πράγματα' ή α
ριθμητική μηχανή άναλαμβάνει ετι έπί χρόνον τινά αύτοτελέστερον 
πως τήν εποπτικήν έξακολούθησιν τής διδασκαλίας, έως ού καί τοϋτο 
τό βοήθημα άποβαίνει περιττόν καί υπολείπεται ή παράστασις τοϋ 
καθαοοϋ (άφνιρημένου) άριθμοϋ. Ούτως άπό τοϋ πράγματος φθάνομεν 
είς τό σύμβολον (τά σφαιρίδια δηλ. τής άριθμητικής μηχανής κτλ.), 
άπό τούτου είς τήν έννοιαν τού άριθμοϋ και μεταφέρομεν διά τής όδοϋ 
ταύτης άσφαλώς τό ένδιαφέρον άπό τών πραγμάτων είς τούς άφνιρ'/)" 
μένους άριθμούς.

Συγκεφαλαιούντες τά προηγούμενα λέγομεν, δτι τήν πρώτην άριθ- 
μητ ιχή ν  δ ιδ α σ κ α λ ία ν  χαρακτηρίζουσι τά ακόλουθα- 

α) Περιστρέφεται είς τήν σειράν τών άριθμών 1— 10. 
β) Πραγματεύεται έκ πάσης έπόψεως τάς τέσσαρας πράξεις έν ενι 

έκάστω άριθμώ.
γ) Περιορίζεται είς τάς άπλάς άσκήσεις έκ τών τεσσάρων θεμελιω

δών πράξεων τής άριθριητικής μέ άκεραίους άριθμούς.
δ) Συνάπτεται είς τά πράγματα τά έν ττί διδασκαλία τών παρα

μυθιών καί ·τή πατριδογνωσία άναφερόμενα καί διδασκόμενα, χωρίς 
δμως νά δεσμεύηται ύπ’ αύτών.

Β . Μ έ θ ο δ ο ς  τή ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς .
1. ΕίσαγωγικαΙ παρατηρήσεις.

1. Έν τνί πρώτγι άριθμητικγί διδασκαλία οί άριθμοί τής πρώτης 
δεκάδας εμφανίζονται ώς άριθμητικά άτομα καί εξετάζονται ώς τοι- 
αύτα, έκαστος δηλ. αύτός καθ’ έαυτόν ώς τι αύτοτελές δλον. ΙΙάν 
άριθμητικόν άτομον υποβάλλεται είς μίαν επεξεργασίαν έκ πάσης ο-

ψεως έν δύο μεθοδικαΐς ένότησιν, έξ ών ή μέν πρώτη έχει πρό οφθαλ
μών τήν πρόσθεσιν καί άφαίρεσιν, ή δέ δευτέρα τόν πολλαπλασιασμόν 
καί τήν διαίρεσιν. Ά ρχεται δ’ ή σειρά τών μεθοδικών ενοτήτων έκ τοΰ 
αριθμού «τρ ία » , διότι τό μέν « i r  » ούδένα, τά δέ « δύο » δέν επιτρέ
πει άκόμη ικανούς συνδυασμούς, ώστε νά συναφθτί είς αύτούς καρπο
φόρος διδασκαλία.

2. Ή επεξεργασία ένός έκάστου άριθμοϋ συνάπτεται εί’ς τ ι θεμελι
ώδες συγκεκριμένον παράδειγμα έκ τής πραγματογνωσίας, έν τ·55 σφαί
ρα τοϋ όποιου πρέπει νά κινήται όλη ή ένότης, έν τώ τρίτω καί πέμ
πτοι σταδίω δμως δύνανται νά παρατεθώσι καί προβλήματα έκ τής 
σφαίρας προηγουμένων ενοτήτων. Ή  έπεξεογασία τοϋ άριθμοϋ τρ ία  
δύναται νά λάβη ώς άφετηρίαν τούς τρεις άνθρώπους, οϊτινες ήσαν έν 
τή οικία τοϋ κορασιού τού παραμυθίου τών «ταλλήρων τοϋ θεοϋ» (”1 δ ε 
τό παραμύθιον τοϋτο έν τώ φυλλαδίω τοϋ Δεκεμβρίου σελ. 87), δτε ε- 
ζων άκόμη ό πατήρ καί ή μήτηρ" ή τοϋ άριθμοϋ τέσσαρα  τά  τέσσαρα 
δωμάτια τοϋ σχολείου' ή τοϋ πέντε  τά πέντε μικρά κοράσια άτινα ά- 
ναφέρονται έν τώ πρώτω παραμυθίω' ή τοϋ ί ζ  τά έτη τής ηλικίας τών 
παίδων έν τώ πρώτω σχολικφ έτει, ή τοϋ έπτά  τάς επτά ημέρας τής 
έβ^ομάδος' ή τοϋ οχτώ τά έρί<{5ια μετά τής μητρός αύτών έν τώ παρα
μυθία) (τοΰτο τό παραμύθιον υπάρχει έν τί) πέρυσι έκδοθείσν] ύπ’ έμού 
’'ραγματείοί τοΰ Φραΐλιχ «Τό παιδαγωγικόν σχολεΐον κ τλ .» ) ' ή τοϋ έν- 
νέα τά παιδία τά έν τώ έμπροσθεν θρανίιρ καθήμενα (έάν εΐνε βεβκίως 
εννέα)· ή το£ δέχα τά λεπτά τά άποτελοϋντα μίαν δεκάραν.Εννοείται 
δ οΓκοθεν, δτι καί άλλαι κατάλληλοι άφετηρίαι, έάν μόνον άνήκωσιν 
ει? τά πράγματα τά διδασκόμενα ή είς τήν ιδίαν πείραν τών μαθητών, 
δύνανται έπίσης νά ληφθώσι καί εΐνε πάντως άξιέπαινος ό διδάσκαλος 
ό κατορθώσας νά εύρη καταλληλοτέρας τών προκειμένων.

3. Έν τνί στοιχειώδει αριθμητική διδασκαλία πρέπει νά φροντίζν) ό 
^δάσκαλος νά αίσθητοποι-?! ώς δυνατόν μάλιστα τάς έννοιας τών άοιθ- 
Ρ·ών. Ως μέσα αίσθητοποιήσεως χρησιμεύουσιν ήμΐν οί δάκτυλοι, οί κύ-

καί τά ραβδία τοΰ άριθμητικοϋ ^ιβωτίου, γραμμαί, σημεία, μη- 
^ ικ ά  κ .τ .λ .

4. Εκτός τής ώς δυνατόν μεγίστης έποπτικότητος πρέπει έν τή 
«ρωτη άριθμήσει ν’ άποδίδηται μεγάλη σπουδαστής είς τήν μόρφωσιν 
ωρισμένων πλήρων άριθμητικών σειρών. Τά παιδία πρέπει νά όδηγών- 
**'· έθίζωνται νά σχηματίζωσιν αύτά τάς σειράς ταύτας άνευ πολλών



λεπτομερών ερωτήσεων έχ. μέρους τοϋ διδασκάλου. Ά φ ’ ού άποκτήσωσι 
τήν ικανότητα νά σχηματίζωσιν ασφαλώς και εύστόχως τάς σειράς, 
έφαρμόζεται και ή μερική έρώτησις έν τα ΐς έπισυναπτομέναις άσκή- 
σεσιν έκτ ίς  της σειράς, δηλ. σποραδικώς.

5. Ή  χρησις τών ψηφίων εμφανίζεται μετά την έκ πάσης δψεως έ- 
πεξεργασίαν τών πρώτων τριών εως πέντε άριθμών τούντεϋθεν δέ έ- 
φαρμόζονται τά ψηφία μετά πολλής έπιμελείας. Ή  έφαρμργη αυτη 
φυσικώς πρέπει νά παρασκευασθή πολλαχώς και βασίμως. Ή σημα
σία αυτών άποκαλύπτεται είς τους μαθητάς ιδιαιτέρως, έάν ό διδά
σκαλος τους διά σημείων, ή γραμμών είκονιζομένους αριθμούς έφοδι- 
άζη διά τοϋ ψηφίου ώς ονόματος, επιγραφής, ώσπερ καί έάν κελεύγι 
τούς μαθητάς τούς διά ψηφίων γεγραμμένους άριθμούς νά είκονίζωσι 
διά σημείων, γραμμών κτλ.

Ή  εφαρμογή τών ψηφίων έν πάσν) μεθοδική ένότητι γ ίνετα ι κατ 
έξοχήν έν τώ  τετάρτιρ καί πέμπτφ  σταδίιρ, έν οίς ή έργασία γίνεται 
μέ τάς έννοιας τών καθαρών (άφτιρημένων) άριθμών, έν ώ έν τοΐς προ- 
ηγουμένοις σταδίοις πρέπει νά ϊσ τατα ι έν τώ  κέντρφ ό έποπτός, 
αισθητός αριθμός. Πάντοτε όμως πρέπει πρώτον αί άσκήσεις ν’ άγων- 
τα ι είς πλήρη βεβαιότητα διά της προφορικής μελέτης, καί ’έπειτα 
νά παριστάνωνται αί άριθμητικαί πράξεις διά ψηφίων.

Σημ. Το άριβμητιχδν χιδώτιον σΰγχειται ίζ  100 ράβδων δια πάντας τούς 
άπλοϋς αριθμού; άπο τοΒ I μέχρι τών 100. Αί μονάδες (Ιχ τών δποίων δια τήν 
συχνοτέραν χρήσιν ύπάρχουσι συνήθως 20 Εως 3 0 ) ,  εΐ ναι κύβοι εχοντες μέγεθος 
2 1[2 ύφεκατομ. Πάντες θ( λο ιπο ί  αριθμοί είναι αναλογώ ; μακροτεροι, το πλάνος 
και πάχος Ομως είναι το αύ:<5. Πάσαι αυτα ι  αί ράβδοι εύρίσκονται £ν τι ν t xi“ 
βωτ ίω  Ιπίτηδες δι’ αύτας κατεσκευασμένω, διηρημένω εις t0  Ιήκα ς ,  ών έκάστη 
περιέχει 10 ράβδους. Έ  μέν πρώτη θήκη περιέχει τας ράβδους, αΓτινες παρι* 
στάνουσι τούς αριθμούς 1 εως 10 , ή δέ δευτέρα Ικείνας , αΓτινες παρι- 
στάνουσι τούς άριθμούς 10 εως 20 , ή τρίτη τας παριστανούσας τούς άριθ' 
μούς 20 εωζ 30 κτλ. Φυσικώς το μέγεθος έκάστης θήκης ρυθμίζεται προς το 
μ^κος τών ράβδων. Το χιβώτιον τοΰτο £χει πώ μα , οπερ πάλιν είναι · υ τ ω  κατε- 
σκευασμένον, ώστε αί ράβδοι δύνανται να τοποθετώντα ι Ιπ' αύτοΰ, να συντίθενται 
και να χω ρ ίζω ντα ι  διαφοροτρόπως. Ή μηχανή αυτη είναι Ινσεσαρκωμένη παρά-  
στασις πάντων τών άριθμών άπο I εως 100. Έν αύτη δύναταί τις να δείξη π&ααν 
σχέσιν τών άριθμών, και ο σκοπος είναι να κάμωμεν δια ταύτης ,  ώστε αΟται α1 
σχέσεις ν άποτυπώντα ί  και 2ν τώ  πνεύματι τοΰ μαθητοΰ Ιπίσης καθα^ώς *αι 
στερεώς.

Τα μάλιστα διαδεδομένη είναι ή λεγομένη ^ ω σ σ ι κ ή  ά ρ ι θ μ η τ ι χ ή  f* 7ί- 
χ α ν ή , το γνωστόν και παρ' ήμΐν ήδη ευχρηστον άριθμητήριον. Αυτη σύγχειται

“  ’ "·· έ?  ι » .

. . .  »<·.. •.•— •‘•ν. m i l  -Μ  k„ („  ,ο, a .

-  ·“ ·" « ·  *·· *
{Ιίδαίως 0λη ή μηχ«νη γίνεται πλατυτέρα.

2 J v o  π αραδε ίγματα  δ ιδασκαλ ίας .

Μ . .  * « .  Τ '  Ι ΐ ΐ Χ  ζ Ζ

λειτέρου, άρκεΐ ϊνα διασαφηστρ την μέθοδο ’ 
χρώντως. Έκλέγομεν πρός τοϋτο τούς άριθμους 3 και 8.

Ό  ·ρ&βμ.6ς τ ρ ία .
Ένότης ά.

•ο τρία ίξεταζύμενος Ιχ τ *  προσΟέσεως *α\ άφαφέσεως.
Στάδιον Ά .  Ένομεν ήδη λογαριάσει πολλά καί διάφορα πραγμ -

τα. Πόσους τοίχους

t a  ; T i >4. 6,1.0 ; τ»  4 . .  ί ™  S”
μοϋ ; Πόσοι πίνακες κρέμανται έκ του ’ ν τ .Ά 0>ικία

Σήμερον θά λογαριάσωμεν, ποσοι ανθρω.. ΡΧ .
τοϋ κορασιού (έν τώ παραμυθίω «τά δώρα του Θεου»), οτε εζων

κόμη ό πατήρ καί ή μήτηρ. t Μ 4-1 =
Στάδιον Β' α) Ή το πρώτον ό πατήρ (1), έπειτα η μη 1, ,Δταοιον Ο . X) η  ρ ,« ) .«__ ον Π ό σ ο ι  άνθρωποι λοιπον

2), έπειτα τό μικρόν τ ω ν  κοράσιον ^ 1 -  ). ^  ^  ^
ύπήρχον Τρεις. Ποιοι; Ο πατήρ, η μΊ · Ί, ι ^

Τρεις. 1 H .r t f  1, W  * .

ράσιον 3. 1, 2 , 3. _ πατήο άπέθανε καί
Β  Ά » · . 1 τ ρ Λ  U v  Τ ”  . t o  Έ * » ™

έτάφη. Πόσοι άνθρωποι υπήοχον ακομ/l , »'*„.« q’.v.'oc · Έ πί
ft . . - Πόσοι άνθρωποι ήσαν άκόμη εν τή οικία , ελ»θανε και η αητηρ. Ιίοσοι α·νυρ _ , -,ι
τέλους άπήλθε καί τό μικρόν κοράσιον τότε » « {
τ ή  οικία; Ά πό  τρία έάν λειψ ’ίΐ 1 [^ενουσι 2, «  Ϋ
μένει 1, καί άπό τοϋ ένός 1 δέν μένει τίποτε (μηδέν). 1.

Ψ



γ) Μεταφορά τών προσώπων είς τους κύβους τοΰ άριθμητικοΰ κι
βωτίου (ή τά σφαιρίδια τοΰ άριθριητηοίου) και έπανάληψις τών προη
γουμένων άσκήσεων συναπτομένων είς τά συμβολικά ταΰτα αντικείμενα.

Σ τάδ ιον  Γ'. α) 1 δάκτυλος καί 1 δάκτυλος είναι 2 δάκτυλοι, 2 
δάκτυλοι καί 1 δάκτυλος είναι 3 δάκτυλοι.

3 δάκτυλοι παρά 1 δάκτυλον είναι 2 δάκτυλοι' 2 δάκτυλοι παοα 
1 δάκτυλον είναι 1 δάκτυλος, 1 δάκτυλος παρά 1 δάκτυλον είνα1 
μηδέν.

Μέ τους δακτύλους άριθμοΰντες συντόμως: l- f - l= 2 , 2 f l = 3 - 3- 
1 = 2 , 2 - 1 = 1 ,  1 - 1 = 0 .

β) Αί αΰταί άσκήσεις δι’ άλλων αισθητών πραγμάτων, οίον ξυλα- 
ρίων, έπειτα διά γραμμών, σημείων, κύκλων (μηδενικών, OjO κτλ.) 
έν τφ  μαυροπίνακι.

Στάδιον ά ' . α) Τα/εΐα διαδρομή τής επομένης σειράς συνδεδεμενη
μετά τής έποπτείας- l- j- l= 2 , 2 -j- 'l= 3 - 3 - 1 = 2 , 2 - 1 = 1 ,  1 -1 = 0

β) Ή  αΰτή σειρά άνευ έποπτείας.

Στάδ ιον  Β ' . (Δευτέρα προσφορά). Σΰνθεσις χαϊ άνά,Ιυσις τον τρία- 
Οΐ τρεις κύβοι, οϊτινες μέχρι τοΰδε ήσαν τεθειμένοι ό είς πλησ ίον  του 
άλλου, τίθενται νΰν ό είς έπϊ τοΰ άλλου. 'Ωσαύτως παρατίθεται και 
μία τοιάς ορθή εκ 2 καί 1, έξ 1 καί 2 καί είς ολόκληρος 3. (Έάν ο 
διδάσκαλος δέν εχη κύβους, άς μεταχειρισθνί άλλα άντικείμενα πρόσ
φορα είς τοΰτο). Τοΰτο είναι τρία. ’Αριθμήσατε! εν, δύο, τρία. Τοΰτο 
είναι έπίσης τρία- καί τοϋτο, καί τοϋτο. Πόσα τρία ΐστανται εδώ ; 
Τέσσαρα.

Τοΰτο το 3 είναι 1 -J-l-J· 1 ’ τοΰτο τό 3 εΐναι 2 f l 1 τοΰτο τό 3 είναι
1-J-2- τοϋτο εΐναι ολόκληρον 3. Ένάσκησις μέχρι έντελοϋς βεβαιότητος.

Είπατε τοΰτο τό 3 ! (ό διδάσκαλος δεικνύει την πρώτην τών στα- 
θεισών τριάδων)- 3 είναι 1-J-1-J-1. Τούτο! 3 είναι 2-j-l κτλ. Δείζατε 
2 f l - l f l f l ’ τό ολόκληρον 3 .— ’Ά ς μοι εί'πγι είς κατά σειράν ό λ α  

τά τρία (πρώτον έξ άριστερών πρός τ ά  δεξιά, επειτα καί άντιστρόφως)· 
β) Ό διδάσκαλος άφαιρεϊ τούς σχετικούς κύβους έκ τών σ τ α θ ε ι σ ώ ν  

τριάδων, τά παιδία βλέπουσι προσεκτικώς καίλέγουσιν:

3 - 1 = 2 ,  2 - 1 = 1 ,  1 - 1 = 0 .
3 - 2 = 1 ,  3 - 3 = 0 .

Άσκησις.
γ) Αναγραφή τών τρ ιάδων: Ό  διδάσκαλος γράφει ενώπιον τών 

μαθητών μίαν έκάστην τών τριάδων είς τά  τετράγωνα τοΰ μαυροπί
νακας. Οί μαθηταί γράφουσι τάς τριάδας έπίσης είς τόν μαυροπίνακα, 
είς τά άβάκιά τω ν, έπί τέλους άπαγγέλουσι πάλιν αΰτάς ώς άνωτέρω, 
δεικνύοντες τά  σημειωθέντα.

Στάδιον Γ . Π αράστασ ις  τών τρ ιάδων δ ιά  ζυλαρ ίω ν , δ ιά  γ ρ α μ 
μών, σημείων , μηδεν ιχών.  α) Συνθέσατε μέ τά  ξυλάρια £ν τρία έκ 
2|1, άλλο gv έξ l f l f l ,  καί £ν τρία έξ 1-J-2!

β ) Κατασκευάσατε τά  τρία έκ σημείων, γραμμών, μηδενικών! 
Στάδιον Α . α) Ταχεία έκ νέου διαδρομή τών σειρών συνδεομένη 

μετά τής έποπτείας :
3 =  l f l f l -  3 =  2 f  1 · 3 =  2 f  2 , 3 =  3.
3 — 1 = 2 -  3 — 2 = 1 -  3 — 3 = 0 .
3 — 1 = 2 -  2 — 1 =  1- 1 —  1 = 0 .

β) Αΐ αΰταί σειραί άνευ έποπτείας (τών αισθητών δηλ. άντικειμένων). 
Στάδιον Ε . (Κοινόν είς δλην τήν ενότητα).
*) Αριθμήσατε άπό τοΰ 1 μέχρι τοΰ 3 ! άπό τοϋ 3 μέχρι τοΰ 1 ! 

δέσατε τό 1, τό 2, τό 3 !
β) Ποιος άριθμός έρχεται μετά τό 1; μετά τό 2; Ποιος άριθμός 

ε'-ναι πρό τοϋ 3; πρό τοϋ 2; Ποιος άριθμός εΐναι μεταξύ τοΰ 1 καί 
Χ*ί 3; Ποΰ είναι τό 1; τό 2, τό 3; (Α παγγελία  είς συνεχείς σειράς). 

Υ) Ονόμασε τρεις παΐδας ! 3 κοράσια! Τίς έξ ύμών έχει 3 άδελ- 
Ά 2 ;  μόνον 1 άδελφόν; μόνον 1 αδελφήν;

Ονομάσατε 2 άριθμούς, οί όποιοι κάμνουσι 3! άκόμη 2! 3 ά- 
Ριθμούς1 οΐ οποίοι κάμνουσι 3! ενα ολόκληρον άριθμόν, οστις κάμνει 3! 

*) Πόσα πρέπει άκόμη νά προστεθώσιν είς τό 2, διά νά γείνωσι 
ί Πόσα πρέπει ν’ άφαιρεθώσιν έκ τοϋ 3, διά νά μείνωσι 2; 
ζ) Κατασκευάσατε £ν τρία έκ δύο ξύλων! έκ τριών, έξ ενός! 

^μειώσατε δλας τάς 4 τριάδας είς τά τετράγωνα (τοϋ άβακίου, 
0υ μαυροπίνακος), μέ γραμμάς! μέ στιγμάς !
*ΐ) Τό μικρόν ευσεβές κοράσιον ειχε δώσει πρώτον τό σκουφάκι 

ιτόσα κομμάτια ήσαν ταϋτα ; ’Έ πειτα  έδωκε καί τό φόρεμά του' 
®Κ κομμοίτιΙχ εδωκεν; Τώρα έδωκε καί τό ύποκάμισόν του, πόσα 

*°!*μάτια είναι τώρα; .
®) βα  έδωκες βέβαια καί σύ είς πτωχόν τ ινα  κάτι τ ι .  Έάν έχνις



3 λεπτά καί χαρίσης είς ενα πτωχόν 1 λεπτόν, πόσα έχεις άκόμη; 
Έάν ομως έκ 3 λεπτών χαρίσνις 2 , ή ολα τά λεπτά, τ ί κρατείς άκόμη;

Ένότης  β'.
Πολλαπλασιασμός χαϊ διαίρεσις ΙπΙ τοΟ τρια.

Στάδ ιον  Α'. Θά λογαριάσωμεν πάλιν με τό τρία. α) Κτυπήσατε 
μ,ίαν φοράν τάς χεΐρας! δύο! τρεις! Υψώσατε τόν δεξιόν βραχίονα 
[/.ίαν, δύο, τρεις φοράς! Προβάλλίτε άμφοτέρας τάς χεΐρας μ,ίαν φο
ράν! δύο, τρεις φοράς!

β) Ό διδάσκαλος θέτει κύβους είς τή ν  τράπεζαν, έπ ιλέγω ν: Τοϋτο 
είνα ι μ ίαν φοράν 1 ’ τοϋτο είνα ι 2 χ 1 ,  τοϋτο είνα ι 3 χ 1 .  Τοϋτο είναι 
1 χ 2 - τοϋτο είνα ι 2 χ 2 ,  τοϋτο  είναι 3 χ 2 .

Μίαν φοράν 2 δάκτυλοι καί άκόμη μίαν φοράν 2 δάκτυλοι είναι δις 
δύο δάκτυλοι· δίς 2 δάκτυλοι καί ετι άπαξ 2 δάκτυλοι είναι τρις 2 
δάκτυλοι.

Ά π α ξ  3 παιδία καί έτι άπαξ 3 παιδία είναι δις 3 παιδία κτλ.
Δείξατε άπαξ 2 δακτύλους! δίς, τρις 2 δακτύλους! Θεσατε μίαν 

φοράν 1, δύο φοράς 1, τρεις φοράς 1!
Θέσατε 1 X 1 ξυλάριον ! 1 χ 2  ξυλάρ ια  ! 1 χ 3  ξυλάρ ια ! Σημειώ

σατε, άπαξ, δίς, τρις 2  γραμ,μάς !
Στάδ ιον  Β' Ό διδάσκαλος 0ίτ*ι πάλιν τά τρία, δηλονότι ΙΉ Ή »

2-J-l, 1-J-2, 3. Είς ταύτην τήν σειράν τών ραβδίων (ξυλαρίων) συνά- 
πτονται αί έπόμεναι προτάσεις:

3 είνα ι 3 χ 1 ·  3 = 1 χ 2 | 1 ·  3 = 1 χ 1 | 2 ,  3 =  1 χ 3 .
Επιμελής άσκησις. Τά παιδία σημειοϋσι τάς 4 τριάδας, δεικνύου- 

otv αΰτάς καί άπαγγέλουσι πάλιν τάς προτάσεις.
Στάδιον  Ε'. Λάβετε τά ξυλάρια καί κατασκευάσατε 2ν τρία με 

τρεις φοράς 1 ! l X 2 f l  !
Παράστασις τών διαφόρων τριάδων δια γραμμ,ών, σημ,είων, μΑ ε 

νικών και έπανάληψις τών προτάσεων συνδεομένη πρός ταϋτα . Ο δι
δάσκαλος δεικνύει διά τοϋ μολυβδοκονδύλου μίαν τριάδα καί κελεύει 
τόν πα ΐδα νά είπνι τήν πρότασιν (κατά σειράν, σποραδικώς).

Στάδ ιον  Β'. (Δευτέρα προσφορά), α) Επάνοδος είς τά  ραβδία 
(δι’ ών συντίθενται τά  διάφορα τρ ία)' το 3 υπάρχει εις το 3 άπα ι 
Q είς τό 3 =  άπαξ, υπόλοιπον I - I είς τό 3 =  τρίς. \

β) Κάμετε έκ τών 3 κύβων 3 ίσους σωρούς- πόσα έρχονται sii

έκαστον σωρόν; Κάμετε 2 ίσους σωρούς έκ τοϋ δύο; έκ τοϋ τρία- πόσα 
είς έκαστον σωρόν; (1, υπόλοιπον 1).

Στάδιον Γ . Αί αΰταί προτάσεις συνημμέναι είς τάς κατασκευα- 
σθείσας, είκονισθείσας τριάδας. 'Μσχήσεις: Δείξατε τό τρία, είς τό 
όποιον 3 φοράς εισέρχεται τό 1 ! κτλ. Δείξατε (έν τοΐς δακτύλοις) 

τρία, τό όποιον έχει 1 φοράν 2 καί 1 ! κτλ.
Στάδιον Δ\ α) Νέα ταχεία διαδρομ.ή τών επομένων σειρών συνα- 

πτομένη είς τά ραβδία!
β) Άνευ πάσης έποπτεί·ς (τών αισθητών πραγμάτων):

3=  3 χ 1 ,  3 = 1 χ 2 | 1 ,  3 = 1 χ 1 | 2 ,  3 =  1 χ 3 .  1 χ 1 = 1 ,  2 χ 1  
= 2, 3 χ 1 = 3 ·  1 χ 2 = 2 ,  1 X  3 = 3 . τό 3 εισέρχεται είς τό 3 
μίαν φοράν, τό 2 είς τό 3= 1  φοράν, υπόλοιπον 1, τό 1 είς τό 3 =  
3 φοράς. Έάν διαιρέσω τό τρία είς 3 ίσα μ,έρη, είς έκαστον μ,έρος 
έρχεται 1. Έάν διαιρέσω τό 3 είς 2 ίσα μέρη, είς έκαστον έρχεται 

υπόλοιπον I - έάν κάμω τό τρία ίν μέρος, είς τοϋτο τό μ-έρος έρ
χονται 3.

Στάδιον  Ε'. α) Πόσα κάρ.νουν 3 χ 1 ;  2 χ 1 ;  1 X 1 ; — Ποιοι ά- 
ριθμοί έχουσι τό 2 άπαξ; — Πόσα κάμνουν 1 X  1 f  1; 1 X 2-J-1 ; 1 χ  
3 ; — Πόσα είναι 3 X 1 —1 ; 2 χ 1 — 1 ; 1 X 1 — 1 ; 1 χ 2 —2 ;

Ποσάκις εισέρχεται τό 1 είς τό 3, 2, 1; Ποσάκις τό 2 είς τό 3; 
ει? 2; Ποσάκις εισέρχεται τό 3 είς τό 3; — Είς ποιον άριθμόν εί- 
σερχεται τό 1 τρεις φοράς; μ,ίαν φοράν κτλ.

β) Κατασκευή, εικονισις τών διαφόρων τριάδων, έν η τό πρόβλημ,α 
ι ε̂ι άλλοτε μ,εν ό διδάσκαλος, άλλοτε δ’ εις τών μ,αθητών. 

γ) Μίαν φοράν 2 παιδία καί 1 παιδίον άκόμη πόσα παιδία είναι ; 
φοράς 1 κοράσιον καί 1 κοράσιον άκόμη πόσα κοράσια είναι; — Τί 

πΡ^γμα έχεις συ μ,ίαν φοράν; τ ί δίς; — Τί υπάρχει έν τί) αίθούσν) τοϋ 
σχολείου άπαξ, δίς, τρίς; — Ποσάκις δύο πόδας έχει ό χήν; ή βοϋς ; 

®) Τί αξίζουσι δυο σκουφάκια, οταν έν σκουφάκι άξίζ-/] μ,ίαν δραχ- 
Εχεις 1 χ 2  λεπτά καί λαμβάνεις άκόμη έν; πόσα έχεις τώ - 

" Ο Γεώργιος είχε μ,ίαν δυάραν καί 1 λεπτόν, πόσα λεπτά εί- 
^εν> Κάμε έκ τών 3 λεπτών 3 σωρούς- πόσα έρχονται είς έκαστον; 

3 κοράσια μ,οιράζονται 3 μήλα, πόσα λαμ,βάνει έκαστον; κτλ.



Ό  άριΟμ,ός οκτώ .
Ένότης ά.

Πρόσθεσις καί άφαίρεσις Ιπί τοϋ οχτώ.

Στάδιον Α . Άοίθμησις άπό τοϋ 1 — 8 έν σχέσει πρός γνωστά έκ 
παραμυθίου ή άλλαχόθεν οκτώ πράγματα, λ.χ . έν σχέσει πρός το 
παραμύθιον «τά επτά έρt<ptoc» (ίδε «Παιδαγωγικόν σχολεΐον»).

Σκοπός: Θά λογαριάσωμεν πόσα αίγίδια ύπάρχουσιν έν τω παρα- 
μυθίω περι τοϋ λύκου καί τών έριφίων. Πρώτον τό έρίφιον, τό όποιον 
έκρύβη ύπό τήν κλίνην, έπειτα τό ύπό τήν τράπεζαν (1+ 1= 2 ), τό 
όπισθεν τής θερμάστρας (2+ 1= 3), τό όπισθεν τοϋ καθίσματος (3 :̂1 =
4), τό όπισθεν τής θύρας (4+ 1= 5), τό ύπό την χύτραν τού γάλα
κτος (5+ 1= 0), τό έν τώ κιβωτίφ τού ώρολογίου (0+ 1= 7), τελευ
ταΐον ή γραία αί'ξ (7+ 1= 8). Ιίόσαι αίγες ήσαν έν τή μάνδρα; ’Οκτώ- 
’Αριθμήσατε αύτάς ετι άπας.

β) Μεταφορά είς τούς κύβους τού αριθμητικού κιβωτίου καί τα 
σφαιρίδια τού άριθμητηρίου ή τά ξυλάρια καί έπανειλημμένη άριθ- 
μησις τών έριφίων έν αύτοΐς (τοΐς ξυλαρίοις) κατά τόν εξής τρόπον: 
Ή  γραία αί'ξ καί αϋτη ή νέα αϊξ είναι δύο αίγες, δύο αίγες καί αύτη 
είναι 3 αίγες κτλ.

γ) Ά λ λ ’ ή γραία αϊξ άπήλθε νά φέρη τροφήν. Πόσαι αιγες έ μ ε ι ν α ν  

έν τή μάνδρα; "Επειτα ηλθεν ό λύκος καί έφαγε τό ύπό τή ν κλίνην 
έρίφιον. ΙΊόσαι αίγες ήσαν άκόμη έν τ·5Ί μάνδρα; κτλ. Έ πειτα  συντο- 
μως : Άπό 8 αίγας έάν λείψη μία, μένουν 7 αίγες, άπό 7 αίγας εαν 
λείψτ) μία, μένουν 6 αίγες κτλ. μέχρι τοϋ μηδενός.

Στάδιον Β '. Κατασκευή xal άνά-Ινσις τοΰ οχτώ. α) Οί οκτώ κυ οι 
ή τά οκτώ ξυλάρια, τά όποΐα παρίστανον τάς αίγας, τίθενται ο>« 
όμού. «Αύτό είναι οκτώ». Πλησίον αυτοϋ τίθεται όλοκληρος ό αρι 
θμός οκτώ καί αί όκτώ μονάδες άπομακρύνονται. «Καί τοϋτο είναι 
οκτώ' αύτό είναι ολόκληρον τό όκτώ». Τίς δύναται νά θέσγι πλησίον 
τούς άλλους άριθμούς μέχρι τής μονάδος; Έχομεν λοιπόν πάλιν εν 
ταϋθα τήν κλίμακα τών άριθμών .

Διερχόμεθα ταχέως τούς άριθμους πρός τα εμπρός καί οπισθε 
τοϋτο είναι τό έν, τοϋτο είναι τό δύο κτλ. έπειτα συντόμως: έν, δυο,
τρία κτλ. f  . Λ

β) Έκ τοϋ επτά κατασκευάζεται ήδη ώσαύτως όκτώ, εκ τού ε , 
πέντε κτλ. μέχρι τοϋ ένός έπίσης. Έν ώ έπειτα δεικνύει ό δίδασκα-

λος κατά σειράν ένα ένα τούς άριθμούς, λέγουσι τά παιδ ία : Τοϋτο 
είναι ολόκληρον όκτώ" καί έπειτα περαιτέρω: 8 είναι 7 καί 1, 8 =
6+2, 8 = 5 f 3 , 8= 4 + 4 , 8 = 3 f 5 ,  8 = 2 + 0 , 8 = l f 7 . Αί αύταί
προτάσεις άντιστρόφως κατά σειράν πάλιν. Τίς δύναται νά μοί εί'πτ) 
ταύτην τήν πρότασιν (ό διδάσκαλος δεικνύει συγχρόνως ένα αριθμόν); 
ταύτην; ταύτην; Τίς δύναται νά είπν) όλας τάς προτάσεις όμού; 
(δεικνύοντος τοϋ διδασκάλου πρώτον, έπειτα χωρίς νά δεικνύϊ) αύτός).

Απειχόησιc τών δ ιά  τών ραβδίων χαρασταθε ισών όγδοάδων. Τίς 
δύναται νά είκονίσν) τοϋτο τό ολόκληρον όκτώ έπί τοϋ πίνακος; Γρά
ψατε τοϋτο τό όκτώ (7+1) πλησίον, κτλ. έως ού γραφώσι καί τά έν-
νέα οκτώ. ’Έ πειτα έπανάληψις τών προτάσεων δεικνυομένων τών όκτώ > » ^επι του πίνακος.

γ) Πάλιν δεικνύοντες τά ξυλάρια: 8— 1 = 7 ’ 8—2 = 6 ' 8— 3= 5" 
κτλ. μέχρι τοϋ 8—8 = 0 . Αί αύταί προτάσεις άντιστρόφως. Οί μα- 
θ'Αταί προφέρουσι τάς προτάσεις σποραδικώς: Λέγε ταύτην τήν πρό- 
τασιν ! ταύτην ! — Τίς λέγει όλας τάς προτάσεις όμού;

Στάδιον Γ\ α) Κατασκευάσατε μέ τά ξυλάρια τοϋτο τό όκτώ 
W i) !  τοϋτο τό όκτώ (5+3) κτλ. — Σημειώσατε μέ γραμμάς όλα τά 
οκτώ ! Τά παιδία γράφουσι π. χ. 6 γραμμάς καί ολίγον άπωτέρω δύο 
Υραμμάς, σύρουσι κύκλον περί αύτάς καί γράφουσιν ύπεοάνω αύτοϋ 
τόν αριθμόν 8 λέγοντα : Τοϋτο είναι 8 ' 8 είναι 6 καί 2 κτλ. —  Αί 
Κυται ασκήσεις γίνονται εις άριθμούς έκ σημείων, σταυρών, μηδενικών.

β) Δείξ ατε 8 δακτύλους και ειτυατε : Αύτά είναι 8 δάκτυλοι* 8 
**T\Aot ε ν̂αι 5 δάκτυλοι καί 3 δάκτυλοι. Δείξατε άλλο οκτώ! (4-J-4, 

6+2, l-j-7 κτλ.).
Υ) 8 αίγες είναι 7 αίγες καί μία αί'ξ' 8 αίγες είναι G αίγες καί 
Κιγες· 8 αίγες είναι 5 αίγες καί 3 αίγες.

Από 8 δακτύλους έάν άφαιρέσωμεν 1 δάκτυλον μένουν 7 δά- 
*τυλοι κτλ. — Άπό 8 αίγας έάν άφαιρέσωμεν μίαν αίγα μένουν 7, 

αίγες 2 αίγες :=  6 ’ 8 αίγες — 3 αίγες =  5 αίγες κτλ.
Σταδιον Δ . α) ’Επαναλαμβάνονται έτι άπαξ έν τάχει αί σειραί 

ΤΥ1ί πΡ°®θέσεως καί άφαιρέσεως έποπτικώς.
η J  ^  ούτω σχηματισθεΐσαι σειραί άνευ έποπτείας: 8= 7 + 1 ' 8 =
J-2 , 8=5+ 3, 8= 4+ 4, 8= 3+ 5, 8= 2+ 0, 8= 1+ 7, 8 = 8 . 8— 1 
- 7 ,  8—2 = 0 , 8—3 = 5 , 8—4 = 4 , 8 —5 = 3 , 8—0 = 2 , 8—7 
«=1, 8- 8= 0 .



γ) Παράστασις τών σειρών διά ψηφίων και αναγνωσις αυτών. 
Σ τάδ ιον  Ε '.Π ροδλήματα έν σειρά, προφορικά>c, γραπ τάς .  
α) Μετά τό t είναι τό 2 , μετά τό 2 είναι τό 3 κλ. Πρό τοϋ 8 

είναι τό 7, πρό τοϋ 7 είναι τό 6 κ.λ. Μεταξύ 1 καί 3 είναι τό 2, 
μεταξύ τοϋ 2 καί 4 εΐναι το 3 κ.λ.

Έ πειτα  τό αύτό κατά τόν άκόλουθον τροπον: Τό 2 εΐναι μετα τό 
1 και πρό τοϋ 3, τό 3 είναι μετά τό 2 καί πρό τοϋ 4 κ.λ.

β) ’Ονόμασε 2 άριθμούς, οί όποιοι όμοΰ κάμουν 8. 7 f l= 8 ,  6f2 
— 8, 5 f 3 = 8  κτλ. ’Ονόμασε τά 8, τά όποια σύγκεινται έκ 3 αρι
θμών l f l f 6 = 8 ,  I f 2 f 5 = 8 ,  I f 3 f 4 = 8 ,  I f 4 f 3 = 8  κτλ.

γ) Πόσα κάμνουν I f 2, 3 f2 , 5|2, 7 f l ;  Πόσα κάμνουν I f 2, 
2 f 2, 3 f 2, 4 f2 , 5 f2 , 6 f 2; Ή  αύτή άσκησις γίνεται μέ τό 3, 4 
κτλ. π. χ. 1 f 3 = 4 , 4 f3 = 7  κτλ. J j

δ) Άφαιρέσατε άπό τά 8 πάντοτε 2 ! 8 2 = 6 , 6 2 = 4 , 4
2 = 2 , 2—2 = 0 . Άφαιρεΐτε άπό 7 πάντοτε 2 ! 7— 2 = 5 , 5 2 =
3 3 2= 1.

έ) ’Έ πειτα ή επομένη σειρά: 8—2, /—2, 6 2, 5 2 κτλ. Αί
αύταί ασκήσεις γίνονται αφαιρουμένου τοΰ 3, 4.

Προβλήματα σποραδιχώς , προψοριχάς καί γραπτώς.
α) Πόσα κάμνουν 1 f 3; 2 f5 ; 4 f3 ; 5 f3 ; κτλ. 
β) Πόσα κάμνουν 4— 1; 5—2; 6 —3; 7— 4; 8 —5; κτλ. 
ν) Πόσα κάμνουν I f 2 f 3; 2 f 3 f l ;  4 f 3 f t ;  4 f 3 f2 ; κτλ. 
δ) Πόσα είναι 7 - 2 - 1 ;  5 - 2 - 2 ;  6 - 1 - 3 ;  8 - 3 - 2 ;  κτλ.
ε) Πόσον είναι μεγαλείτερον τό 8 άπό τό 5 ; άπό τό 6 ; *πο τ

4; άπό τό 3; ,
ζ) Πόσον είναι μικρότερον τό 5 άπό τό 6 ;  άπό τό 8 ; άπο το , 

εύκολα σύνθετα προβλήματα, προφορικώς, γραπτώς.
3 f 2— 1; 6 f2 —4 ; 8— 3—2 f l ;  κτλ. J

'Εφαρμοσμένα προβλήματα .  2 άρνία είναι ε’ις τό λειβάδι’ *ρχοντ*| 
άκόμη 3 ' πόσα άρνία είναι τώρα έκεΐ; 4 λίθοι καί 3 λίθοι ποσο̂  
λίθοι είναι; 5 κάρυα καί 3 κάρυα πόσα γίνονται; 8 έρίφια ίΐσαν 
δύο μάνδρας, πόσα είναι δυνατόν νά ύπήρχον είς τήν πρωτην ^  
πόσα είς τήν δευτέραν; Πώς ομως ήδύνατο άκόμη νά είναι; Πως 
κόμη; — Έκ τών 8 μαθητών έξέρχονται^ 2, πόσοι μένουν α κ °μ . 
Φεύγουν άκόμη 3, άκόμη 1, πόσοι μένουν έν τφ  σχολείφ; Ο εωργ  ̂
εΐναι 5 έτών καί ή άδελφή αύτοϋ 8, πόσα ετη είναι μεγάλε^ ρ

άδελφή; Η Ελένη εχει 8 λεπτά, ή Ά ννα  4 λεπτά, πόσα λεπτά 
όλιγώτερον εχει ή Ά ννα  άπό τήν Ε λένην; — Ό Πέτρος άγοράζει 1 
(Λολυβδοκόνδυλον μέ 4 λεπτά , χαοτίον μέ 2 λεπτά καί 1 κονδύλιον 
με 1 λεπτόν, πόσα λεπτά πρέπει νά πληρώστι;— Ή  Μαρία έχει 8 
λεπτά, με τά 5 άγοράζει μήλα, πόσα λεπτά εχει άκόμη; —  Ή  Α 
γλαΐα εΐχεν 8 μήλα, ό Νικόλαος 2 μήλα όλιγώτερον, ό Δημήτριος 
1 όλιγώτερον άπό τόν Νικόλαον, ή Αικατερίνη 3  όλιγώτερον άπό τόν 
Δημήτριον; πόσα μήλα είχε κάθε παιδίον;

Σημ. Ο διδάσκαλος πρέπει νά διεγείργ) τούς παΐδας είς τό νά 
επινοώσι καί κατασκευάζωσιν οί ίδιοι τοιαϋτα προβλήματα.

Ένότης  β’ .
Πολλαπλασιασμός και διαίρεσις ΙπΙ τοΟ οκτώ.

Στάδιον  Α'. α) Κτυπήσατε 2, 3, 5, 6, 8 φοράς τήν χεΐρα! Κά- 
(«τε 1 φοράν 2, 2 φοράς 2, 3, 4, 5 φοράς 2 !  Χαράξ ατε είς τόν 
πιναχκ 2 φοράς 3 γραμμάς! 4 φοράς 3 γραμμάς! 5 φοράς 3 γραμμάς !

) Ο διδάσκαλος επιθετει ραβδία και ερωτδ; Ποσάκις 3 εΐναι τοΰ- 
τ°; Ποσάκις 2 είναι τοϋτο; Ποσάκις 4 είναι τοϋτο; *τλ.

γ) Ποσάκις 2 οφθαλμούς έχει ή α ίξ ; Ποσάκις 2 πόδας έχει ή αϊξ; 
~~"Τι πράγμα ύπάρχει έν τφ  δωματίφ άπαξ; δίς; τρίς; κτλ.

Στάδιον  Β'. α) Κατασκευή τοϋ 8 έξ ίσων άοιθμών. Ό διδάσκα-\ Si / *
ς^οεικνυει μίαν έκάστην τών καθέτων σειρών καί τά παιδία λέγουσι:

«είναι 8 χ 1 ,  8 = 4 χ 2, 8 = 2 x 3 f 2 ,  8 = 2 X 4 , 8 = 1  Χ5+3, 8 =  
4 * 6 f 2 ,  8 = l X 7 f l ,  8 = 1 X 8 .

Α,ι αυταί προτάσεις κατ’ άντίστρ·φον σειράν! Ύπό ενός μόνον μα-
. ηΤ0υ συναφεί^, άλλά δεικνύοντος τά ραβδία! χωρίς νά δεικνύη τά 
Ρ*6οίκ.

Ο διδάσκαλος δεικνύει τά ραβδία καί οί μαθηταί λέγουσιν: 1 
*ίιτ«ι είς τό 8 8κις, 2 είς τό 8 = 4 κ ις , 3 είς τό 8= δ ίς , ύπόλοι- 
> ί 2 εις τό 8 = 4 κ ις , 1 είς τό 8= :8κις. — Αί αύταί προτάσεις 

τροφως! σποραδικώς! υπο τινων παίδων έν συνεχεία!
Υ) Απεικόνισις μι2ς έκάστης τών όγδοάδων είς τόν πίνακα καί

 °^ 'ψ ις τών προτάσεων συνδεομένη είς τάς απεικονίσεις ταύτας.
g, ικονι®ατε μίαν όγδοάδα δλην μέ μονάδας, δυάδας, τετράδας.
Τ , σατε μίανογδοάδα με τριάδας !—Είκονίσατε ταύτην, ταύτην καί 

717 τ ^ν όγδοαδα πλησίον αλλήλων καί άπαγγείλατε αύτάς, κτλ.



Σ τ ά δ ι ο τ  Γ'. α) Συνθέσατε μιαν έγδοάδα καθαρώς άπό δύο! άπό 
τέσσαρα! Κάμετε μίαν όγδοάδα έκ τριάδων! κτλ. — Σημειώσατε μιαν 
όγδοάδα διά γραμμών (σημείων, μηδενικών), έκ μονάδων, δυάδων, 
τριάδων! καί απαγγείλατε τάς προτάσεις. (Τά παιδία λέγουσι: Τοΰτο 
είναι 8, 8 είναι 4κις 2 ’ τό 2 κεϊται 4κις είς τό 8). Τό παράθυρον  

του σχολείου εχει 8 ύαλία' ποσάκις 2 ύαλία; (Δείξατε αύτά !) ποσά- 
κις 3 ύαλία; (Δείξατε) ποσάκις 4 ύαλία; (Δείξατε!)

β) Σημειώσατε μίαν όγδοάδα διά γραμμών (σημείων κτλ.), και 
είπατε ποσάκις 2 (3 ,4 ) γραμμάς έχει ό όκτώ! (Τά παιδία περικλείουν 
τάς 8 γραμμάς είς κύκλον καί γράφουσιν έπ’ αύτοΰ τό ψηφίον 8' 
έπειτα κάμνουσι περί σύνδυο γραμμάς ενα μικρόν κύκ,λον καί λέγουσι 
τάς γνωστάς προτάσεις). 8 άρνία ποσάκις 2 άρνία είναι; ποσάκις ύ
άρνία; ποσάκις 4 άρνία; (

γ) Σημειώσατε 8 γραμμάς! Κάμετε έκ των 8 γραμμών 2 ίσα μέρΥ)· 
4, 8 ίσα μέρη! 3, 5 ίσα μέρη! — Έδώ έχομεν 8 καρύδια, κάμετε εζ 
αύτών, 2, 4, 8 ίσα μέρη. Πόσα έρχονται είς έκαστον μέρος ;

Σ τά δ ιο * · Δ'. «) Άκόμη μία ταχεία διαδρομή 3λων τών σειρών 
συνδεομένη μετά τής έποπτείας (τών μέσων τής αίσθητοποιησεω?}
. 1 » .  8«« 1, 8 = 4 X 2 ,  8 = 2 χ 3 + 2 ,  8=2x4, 8 = i X 5 f 3 ,  8 ^  
1 x 6 + 2 ,  8 = 1 X 7 + ! ,  8 = 1  χ 8 .

1 εισέρχεται είς τό 8 = 8 κ ις , 2 είς τό 8 = 4 κ ις , 3 είς το 8_-*ι<> 
ύπόλοιπον 2, 4 είς τό 8= δ ίς , 5 είς τό 8= ά π α ξ , ύπόλοιπον 3 ** ■ 

Έάν τό 8 τό κάμω I μέρος, έρχονται είς τοΰτο το μέρος »  
τό κάμω δύο ίσα μέρη, έρχονται είς έκαστον 4 κτλ. 

β) Διαδρομή τής σειράς άνευ έποπτείας.
γ) Π αράστασις τώ ν σειρών δ ιά  σημείων κα ί άνάγνω σις «υτω ν.  ̂
Σ τ ά δ ιο ν  Ε'. α) Α σκή σε ις  έν τ α ΐς  σειραΐς, προφορικαί, γραπτό»·
Πόσα ε ίνα ι Ι χ ΐ ;  1 X 2 ;  1 X 3 ;  μέχρι τοΰ 1 χ 8 ;
Πόσα είνα ι 2 χ 1 ;  2 χ 2 ;  2 χ 3 ;  2 χ 4 ,
Πόσα είνα ι 3 χ 1 ;  3 χ 2 ;  4 χ 1 ,  4 χ 2 ,
8 είναι 8 χ 1 ,  7 = 7 x 1 ,  6 = 6 χ 1  κτλ.
8 = 4 x 2 ,  7 = 3 χ 2 + 1 ,  6 = 3 X 2 ,  5 = 2 χ 2 | 1  κτλ. 
8 = 2 χ 3 + 2 .  7 = 2 x 3 f l ,  6 = 2 χ 3  κτλ 
1 εισέρχεται είςτό 1= 4παξ , 1 είς τό 2— δίς, 1 εις το 3 Ρ 

μέχρι τοΰ 1 είς τό 8:=8κις.

4—2· 2 είς τό 5 = 2  (\) κτλ.
3 εισέρχεται είς τό 3 = 1 · 3 είς τό 4 = 1  (1)· 3 είς τό 5= 1  (2V 

a εις τό 6 = 2  κτλ.
Αί αύταί άσκήσεις μέ τούς άριθ. 4 έως 8.
Εάν διαιρέσω τό δύο είς 2 μέρη, είς έκαστον έρχεται 1· έάν διαι

ρέσω το 3 είς 2 μέρη, είς έκαστον μέρος έρχεται 1, ύπόλοιπον 1 ■ έάν 
οιαιρέσω τό 4 είς 2 μέρη, είς έκαστον μέρος έρχονται 2 κτλ.

Ωσαύτως διαιροΰνται οί άριθμοί πάντες μέχρι τοΰ 8 εί'ς 3, 4 κτλ. μέρη.
, ' '*ΟΧ'ίσει< & χαθαρους (άφηρημένους) άριθμούς ούχ ϊ χατά σει- 

par. V ποσάκις είναι 1; ποσάκις 2; κτλ. — Πόσα είναι 2 χ 3 ;  3 χ 1 ·  
4Χ2; 2 X 4 ; κ τλ . ’

Ο νομάσατε άρ ιθμούς, οί όποιοι έχουσι 2 χ 3 ,  3 χ 2  1 χ 4  1 χ 5
’•τλ. Ονομάσατε τούς άριθμούς, οί όποιοι σύγκεινται έκ 2, 3, 4 
‘«ών μερών!

Ποσάκις εισέρχεται τό 1 είς τό 8, 6, 4, 2;
Εις π0Ϊ0ν αριθμόν εισέρχεται τό 2 τρίς; 4κις; δίς; Ποιος άριθμός

,  , ^ ΕΤΚΙ εί? τό 8 δίς; Ποιος άριθμός είς τό 6 δίς; είς τό 7
Ποιος άριθμός εισέρχεται είς τό 8 τρίς; είς τό 7 τρίς; είς τό 

τρις; κ τ λ .— Γνωρίζω ένα άριθμόν, είς τόν όποιον τό 2 εισέρχεται 
Ρ1? ποιος είναι ούτος ό άριθμός κτλ.
Υ) Εύκολων συνδυασμών άσκήσεις. Πόσα είναι 2 χ 3 + 1 · 4 X 2  3·

3 χ 2 —4+6; κτλ. Τ ’ ’
ΛΡοβ^ . “ α τ α · Ή  δρνις είχε γεννήσει έν ώόν. Τί

0 ; - 'I  h  ώόν; Έ ν ώόν κοστίζει 4 λεπτά, τ ί κοστίζουν 2 ώά ; —
δν ν'* τ ^ν μετά τοΰ νεκροΰ έρνιθίου. Δύο μΰς είναι
ί τ 0 Ε^ευ^ ησαν ^ ζεύγη· πόσοι μΰς είνα ι; Έν τ7\ άμάξϊ)
 ̂ °".ομη έν ζεΰγος, ή δρνις καί τό έρνίθιον. Όμοΰ λοιπόν ύπήρχοΐ

χο ί,ΓΓ ’ ^  eIvK‘ αύτ0ί; <Η ά|Λκξα Ιχει 4 τ Ρ°*ούί’ πόσου; τ Ρ°-
όπίοθ υ° x^x^xr> πρόσθιοι τροχοί είναι έν ζεΰγος, οί

Μ ^ΰγος. Πόσα ζεύγη τροχών έχει ή άμαξα; ά>λά τό κάρρον;
Ι ϊΚ-1  ^ ε5τρ<χ τ Ψ Άτχι 2 >επτ«· πόσας λαμβάνει ό Γεώργιος μέ 8
W o v  · Τρία <Α°ίΡ*ζονται 3 > 6> 8 *«Ρυίί, πόσα λαμβάνει

Ιχ«στΙΙετ?0ς ελαβεν 8 λεπτά διά νά άγοράσν) 2 μολυβδοκόνδυλα, 
ν «υτών μέ 3 λεπτά ’ πόσα λεπτά έλαβεν όπίσω; Δ.Ι.Ο.



ΥΠΟΤΥΠΏΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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Ή  «τώ α ις τών πρω τοπλάστω ν.
1 .  Κείμενον.

Ι .Ό δ έ δ φ ΐίχ ν φ ρ ο ν ψ ώ τ α τ ο ς  (πανουργότατος) πάντων των θη-

ρίων τών fa l τ . ,  γής. Καί είπεν ό δφις *  γ - - .
Θεός' Δέν πρέπει νά φάγητε άπό παντός ξύλου (δένδρου) του „ ρ 
«ο υ ;. Και είπεν ή γυνή τω όφει' «Ά πό ^ κ α ρ π ο ύ  γ  ^ ζ  
παραδείσου τρώ γουν, άπό δέ τοϋ καρπού του^ξυλου, · I* ^
τοϋ παραδείσου, είπεν ό Θεός Μή φάγητε απ αυτου μηδε γγ 
αυτό, ϊνα μή άποθάνητε». Κα'ι είπεν ό όφις τή γυναιχι «Δεν  ̂
θάνητε, άλλ* έάν φάγητε απ’ αΰτοϋ, διανοιχθήσονται υμων οι 
μοι κα'ι έσεσθεώς Θεός, γινώσκοντες καλόν καί πονηρον»

2. Κα'ι ή γυνή έπίστευσεν, ότι είναι καλόν να φαγωσιν ,

,ο » , ,«·. * * * ·  -  « * " -  * * » . « * · .  Ζ Γ Ά
αΰτοϋ σοφόν. Καί λαβοϋσα άπό τοϋ καρπού αυτου εφ γ
και τφ  άνδρί αΰτης μετ αΰτης, και έφαγον. _ . τ ~

3. Καί ήκουσαν τής φωνής κυρίου τοϋ Θ ε ο ϋ  περίπατου 
παραδείσιο. Καί έφοβήθησαν καί ϊ)σχύνθησαν και εκρυβησαν . 
σώπου κυρίου τοϋ Θεοϋ έν μέσιο τών δένδρων του παραδείσου, 
χάλεσεν ό Θεός τόν Άδάμ καί είπεν αΰτφ «Ά δ α > π ο υ  είσαι ^  
ό Άδάμ είπεν «Τής φωνής σου ήκουσα καί εφοβηθην και J
Καί είπεν αΰτφ ό Θεός· «Μήπως έφαγες άπό τοϋ ξύλου, αφ ου
λάμην σοι μη φαγεΐν ; .  Καί είπεν ό Άδάμ· «Ή  γυνη μοι εδωκε 
,οϋ ξύλου καί έφαγον». Ή  δέ γυνή είπεν «Ό  όφις ν,πατησε με

ε?Τ  Καί είπε κύριος ό Θεός τφ  δφει* «"Οτι έ π ο ί η σ α ς  τοϋτο, ί * ^
τάοατος σΰ άπό πάντων τών θηρίων τών έπί τής γής.
σου καί τ γ  κοιλί* πορεύσϊ) καί γήν φαγ? πάσας τάς ημέρας της

σου». , να; τόν
Καί τ γ  γυναιχι είπε’ «Πληθύνων πληθυνώ τάς λυπας «ου

στεναγμόν σου- έν λύπαις τέε,γ τέκνα».

Τφ δέ Άδάμ ε ίπεν «Άκάνθας καί τριβόλους θά βλαστάν·/) ό άγρός 
σου. Έν ίδρώτι τοϋ προσώπου σου φαγνϊ τόν άρτον σου, εως οΰ έπιστρέ- 
ψϊΐς είς γήν έζ ής έλήφθης" ότι γή εί καί εις γήν άπελεύσνι».

Καί έξέβαλε κύριος ό Θεός τόν Άδάμ καί τήν γυναίκα αΰτοϋ έκ 
τοϋ παραδείσου, ινα έργάζηται τήν γήν, έξ ής έλήφθη. Καί πρό 
τοϋ παραδείσου έταξεν ό Θεός άγγελον έχοντα φλογίνην ρομφαίαν, 
ϊνα φυλάσσν) τήν όδόν τοϋ ξύλου τής ζωής.

Ψαλμ. 5, 5. Οΰχϊ Θεός θ ε ίω ν  ανομ ία ν  συ ί?, ονδέ παροικήσει σοι 
πονηρευόμενος, ούδέ δ ιαμενοΰσ ι παράνομο ι κατέναντ ι τών οφθαλ
μών σου.

ίΡωμ. 2, 6. Ό  Θεός αποδώσει ίκάστω  κατά, τά, εργα αύτοϋ.

2. Μεθοδική προπαρασκευή.

Ο Αδάμ καί ή Εύα διήγον βίον εΰδαίμονα καί εΰχάριστον έν τφ  
παραδείσω. Ήμεΐς ειμεθα τέκνα αΰτών. Ζώμεν ήμεΐς έν τφ  παοαδεί- 
σ9 ; Διά τ ί οχ_ι; Οί μαθηταί σκεπτόμενοι εΰρίσκουσι ταχέως· Ό  Ά 
δάμ καί ή Εύα δέν θά έτήρησαν βεβαίως τήν έντολήν τοϋ Θεοϋ, διά 
τοϋτο έδει νά έκβληθώσι τοϋ παραδείσου’ άλλά τούτο θά ητο πολύ 
*«κον καί άσχημον, έκ μέρους αΰτών, μεγάλη αμαρτία.

Σ κ ο π ό ς . Περί τής πρώτης άμαρτίας.
I. Γνωρίζετε καμμίαν άλλην ιστορίαν, έν τνί όποία γίνεται λόγος 

“ερι άμαρτίας ; Διάφορα παραμύθια, ό "Ροβινσών κτλ. Καλόν είναι 
ε*ν προτερον άνεπτύχθη παράλληλός τις ιστορία άναφορικώς πρός τήν 
πτωσιν τών πρωτοπλάστων καί νϋν άναπλάττηται μόνον πρός άνα- 
'•“πύρησιν τ ών παραστάσεων: αμαρτία, γνώσις, άγαθόν καί κακόν, ά- 
“■ατεων, κακοϋργος, ψεύδος, φόβος, αισχύνη, τιμωρία- έν άνάγκη πρέ- 
πει νά εκτεθή νέα τις ιστορία ή καί νά πλασθϊί, ής τά κύρια στοιχεία 
* είναι ταϋτα: Είς παΐς καί ό πατήρ αΰτοϋ, νέον δενδρύλλιον μέ τά 
ρωτα μήλα, κακός σύντροφος, άπάτη, κακή πριΖξις, έρώτησις τοϋ 
τ?ος, αισχύνη, φόβος, δικαιολόγησις, τιμωρία.
II ά. Προσφορά έν τέσσαρσι περίπου τμήμασιν. Έν καταλλήλοις τό- 

1 0ις καί εν τφ  τέλει τών τμημάτων άς διεγείρωνται τά παιδία διά 
Ί? ερωτήσεως : Τί θά γείνΥ) ; είς τό νά φαντάζωνται τήν πρόοδον 

πΡ*ζεως καί τά νοήματα τών δρώντων προσώπων. Έάν ή τάξις 
ν είναι πολύ ανεπτυγμένη, πρέπει ή πραγματική καί ήθική τε καί 

ΡΊδκευτική όμιλία, ήτις ένταΰθα ώς όλον άκολουθεϊ, νά γίνηται ώς



ανωτέρω έν τγΐ πρώτνι ιστορία (περί δημιουργίας τοϋ κόσμου) ευθύς 
μετά την έντύπωσιν ενός έκαστου τμήματος.

Διάθεσις μετά τών άναγκαίων καθαρώς πραγματικών εξηγήσεων- 
άνακεφαλαίωσις, έντύπωσις.

β\ Διά τ ί έθεσεν ό Θεός τό δένδρον είς τό μέσον τοϋ κήπου; "Ηθε
λε νά γνωρίσν), άν οί άνθρωποι θά επραττον τό άγαθόν η τό κακόν, 
καί έπεθύμει, ϊνα ποιήσωσι τό άγαθόν. Ποιον θά ήτο ένταΰθα τό άγα
θόν καί ποιον τό κακόν ;

Ποιον σκοπόν είχεν ό όφις; "Ηθελε νά πλανήσν) τους άνθρώπους εις 
τήν άμαρτίαν. Πώς έκαμε τοϋτο ; Πρώτον είπεν, οτι ό Θεός ί'σως δεν 
τό άπηγόρευσε παντάπασιν- άφ’ ού τοϋτο δέν ώφέλησεν, έξέφρασε την 
γνώμην, δέν θά άποθάνητε έάν φάγητε, άλλά θά γείνητε σοφοί, τούτο 
όμως ήτο ψεϋδος, ό όφις έψεύσθη μόνον ϊνα οί άνθρωποι ποιήσωσι το 
κακόν.

Κατώρθωσεν ό οφις τήν απάτην καί διά τ ί ; Ή  γννη  έπίστευσεν 
είς τό ψεϋδος αΰτοϋ, έλαβε δέ καί μεγάλην έπιθυμίαν (πονηράν επ ιθυ 

μίαν) τοϋ ώραίου καρποϋ, καί διά τοϋτο έλησμόνησε τήν έντολην του 
Θεοϋ καί έφαγε καί έδωκεν άπ’ αΰτοϋ καί τώ άνδρί αυτής, ϊνα μ*1 
ποίηση αΰτή μόνη τό κακόν- ούτως έπλάνησε καί τον avbpa αυτής ειί 
τό κακόν.

Τί ώφειλε νά πράξν) ό 'Αδάμ ; Διά τ ί δέν τό έπραξεν ; Έλησμόνησε 
καί αΰτός τόν Θεόν καί τήν έντολην αΰτοϋ, καί τό ώραΐον μήλον 
είς αΰτόν πλέον εΰάρεστον ή ή ύπακοή. — Θ’ αρέσωσιν άρά γε τ α υ τ *  

πάντα είς τόν Θεόν ; Πόθεν καταλαρ-βάνεται αΰτό έν πρώτοις; 
Θεός έρχεται άμέσως είς τόν κήπον καί καλεΐ τόν Άδάμ, όπως ·*ρ°®? 
αΰτώ τήν άμαρτίαν του.

Τί συνέβη τότε έν τ·7) καρδία τοϋ Άδάμ καί τής Εύας ; Εφοβ/ιθΆ 
σαν, διότι νϋν ένεθυμήθησαν πάλιν τόν άγαπητόν Θεον και την εντο 
λήν αΰτοϋ- γισχύνθησαν, διότι δέν άντηγάπησαν τόν Θεόν καί δεν 
τήρησαν τήν ευκολον αΰτοϋ έντολήν — καί δια τοϋτο εκρύβηβ® 
άλλ’ άπό τοϋ Θεοϋ δέν δύναταί τις νά κρυβ·?5, ευρεν ο Θεός αυτο 
άμέσως καί ήλεγξε τήν κακήν αΰτών πραξιν.

Τί ώφειλε ν’ άποκριθ·?) ό Άδάμ ; Έγώ καί ή γυνή μου επράξα^ 
μεγάλην άμαρτίαν, άλλά λυπούμεθα πολύ έπί τούτφ, αγ«πγ)τε 
συγχώρησον ήμΐν, βεβαιότατα δέν θά τό πράζωμεν δευτέραν φορ*

Τί έκαμεν όμως αΰτός ; Έδικαιολογήθη, είπών ότι εγώ δέν ειμ

αΓΤ:°ς, άλλ’ ή r ’jW>- ^ τ ο  ή δικαιολόγησις έοθή · Δέν είνεν · ' 
να υπακουστ) είς τήν γυναίκα αύτοϋ έποεπε νά ^
Θεόν. — Ή δέ γυν·Λ · Τ ' ’■* » ζ ' 1 , W υπακουσ·/) εις τόν

τόν οφιν. Είχε δ ίκα ιο ί; ^  * *“* ^  “ ίτ’ίαν
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έμελε παντάπασι περί τοΰ Θεοΰ καί τής εντολής αυτοΰ, αλλ ηκολου- 
θουν μόνον τνί πονηρά αύτών έπιθυμί^ι. Τοιοΰτοι άνθρωποι είναι άαε- 
6(ϊc, εχουσιν άσεβή καρδίαν («ασέβε ιαν» ).

Παρετηρήσατε τοιαύτην ασέβειαν καί εν άλλοις ανθρωποις ηδη; 
Άπόδειξις έπί προσώπων, γνωστών έκ τής διδασκαλίας η τής πείρας.

Άρέσκει άρά γε τώ Θεώ τοιαύτη ασέβεια ; Πόθεν βλεπετε τοΰτο , 
Ό Θεός τιμωρεί τόν Άδάμ καί την Εΰαν. Δείξατέ μοι τοΰτο καί επί 
τών άλλων ασεβών άνθρώπων, οΰς πρό ολίγου ωνομασατε.

Πώς έζων οί άνθρωποι μετά τοΰ Θεοΰ πρό  τής αμαρτίας αυτών. 
Ώ ς τέκνα μετά τοΰ πατρός αυτών, έν «ριλίςε, ωμίλουν μετ αυτοΰ καί 
έχαιρον διά την έλευσιν αυτοΰ. Καί μετά  την άμαρτίαν ; Έφοβήθη- 
σαν διά την φωνήν αυτοΰ , νισχύνθησαν καί έκρύβησαν, έξεβλήθησαν 
έκ τοΰ κήπου αύτοΰ, δέν εμε ιναν  παρ’ αυτώ.

Καί τ ί συνέβη είς αυτούς, επειδή δέν είχον άδειαν να μένωσι παρ 
αύτώ ; (πόνος, κόπος, άγωνία περί τοΰ έπιουσίου άρτου, ένδεια, νο- 
σος, θάνατος). Έμειναν οί άλλοι αμαρτωλοί, οΰς ώνομάσατε, ένώπιον 
τοΰ άγαπητοΰ Θεοΰ ; Πόθεν βλέπετε, οτι δεν εμειναν ενώπιον αυτοΰ , 
(Κατάδειξις τής άγωνίας αύτών, τοΰ κόπου και τής ανάγκης).

Ιδού έμάθετε πάλιν νέον τ ι περί τοΰ άγαπητοΰ Θεοΰ, ότι δηλαδή 
αυτός είναι κατά τών αμαρτωλών, κατά τής «ασεβείας». Πρώτη συγ 
κεφαλαίωσις τοΰ διδαχθέντος μέ λέξεις τών παίδων, επειτα τό ρ/)τον 
ψαλμ. 5, 5 «Οΰχί Θεός θέλων άνομίαν σύεί» κτλ.

β. ΤΗτο άρά γε δικαία ή ύπό τοΰ Θεοΰ έπιβληθεΐσα τιμωρία ; Δεν 
ήτο πολύ μεγάλη ώς πρός τήν μικράν αμαρτίαν ; (μόνον έν μήλον ,) 
Ούχί, οστις κάμνει μίαν μικράν άμαρτίαν, αύτός θά κάμνι ταχέως και 
μεγάλην, οστις δέν δύναται νά έκδιώξν) έκ τής καρδίας μίαν μικραν 
πονηράν επιθυμίαν, αύτός δέν δύναται νά άποβάλγ) καί τήν μεγαλει- 
τέραν (παραδείγματα έκ τής πείρας τών παίδων).

Ά λ λ ’ ό δφις όμως ούδέν κακόν είχε κάμει, ούδέν είχε φάγει; Ηπα- 
τησεν όμως διά τών ψευδών αύτοΰ λόγων τήν Εύαν' ή άπάτη είναι 
έπίσης κακή, ώς έάν πράττν) τις ό ίδιος τό κακόν, έτι χείρων μάλιστα· 
— Ά λ λ ’ όμως ή Ευα δέν είχε πράξει άφ’ ίαντήζ  τό κακόν, αύτη ύπν) 
κουσε μόνον τώ όφει ; Αύτό άκριβώς ήτο ή αμαρτία αύτής, δέν έπρεπε 
νά πιστεύσν) καί ύπακούσνι είς τόν όφιν, άλλ' είς τόν Θεόν, δέν επρ-πε 
νά είναι παρήκοος καί άγνώμων· τοΰτο ήτο τό πταίσμα avzijC χ0 0

ποιον δέν έπρεπε νά έπιρρίψτ) εις τόν όφιν, καί διά τοΰτο δικαίως έτ ι- 
μωρήθη.

Αλλ ό Ά δάμ  ούδ’ έλαβε κάν ό ίδιος τό μήλον άπό τοΰ δένδρου ; 
Δέν έπρεπε καθόλου νά ύποφέρτ) τοΰτο, καί έάν ήτο πολύ άργά, αύ
τός δέν επρεπεν όμως νά φάγν) άπό τοΰ άπηγορευμένου καρποΰ, καί έάν 
είχε συμβή τοΰτο ήδη, επρεπε νά τό μετανοήση καί νά παρακαλέσν) 
τον Θεόν νά τφ  συγχωρήσν)· καί αύτός έποίησεν εργον  πονηρόν και 
δεν επρεπε νά ρίψη τήν αιτίαν είς τήν Εύαν, καί αύτός έπρεπε νά τ ι-  
(λωρηθϊ) ΰπό τοΰ Θεοΰ διά τήν κακήν πραξιν.

Τίς έκ τών τριών λοιπόν είναι άθώος ; Ούδείς. Τίς έποίησε τό χείρι- 
στον εργον ; Τά έργα αύτών πάντων ήσαν έπίσης κακά. Καί οποία ήτο 
*ί τιμωρία ; Αί τιμωρίαι αύτών ησαν έπίσης κακαί. Καί διατί έπέβα- 
λεν ό Θεός είς πάντας τήν αύτήν τιμωρίαν; Διότι τά έργα αύτών ή- 
σαν επίσης κακά. Λοιπόν ; Τά αύτά έργα, ή αύτή τιμωρία" όποΐα εί
ναι τά έργα, τοιαύτη καί ή τιμωρία ήν ό Θεός επιβάλλει. Συνέβαινε 
τοΰτο καί εν ταΐς άλλαις ίστορίαις, περίών ώμιλήσαμεν πρότερον ; Ά -  
πόδειξις.

Βλέπετε πόσον άληθές είναι τό ρητόν : 'Ρωμ. 2, 6. Ό θεός άπο- 
δώσει κτλ.

IV. ψ «λ μ . 5, 5. Ούχί Θεός θέλων άνομίαν σύ εί- ού παροικήσει σοι 
πονηρευόμενος, ούδέ διαμενοΰσι παράνομοι κατέναντι τών οφθαλμών 
σου. 'Ρωμ. 2, 6. Ό Θεός αποδώσει έκάστφ κατά τά έργα αύτοΰ.

V. Διηγείται ή ιστορία αυτη τί καί περί ύμών ; Σείς νομίζετε, τ ί
ποτε. Διά τ ί ; Διότι ήμεΐς δέν ήμεθα έν τώ παραδείσφ (ούδέν δένδρον, 
ουδ εντολή, ούδ’ όφις, ούδέ βρώσις άπό τοΰ άπηγορευμένου καρποΰ, ό 
®εός δεν έρχεται πρός ήμας, ήμεΐς δέν αίσχυνόμεθα, δέν φοβούμεθα καί
εν *ρυπτόμεθα άπ’ αύτοΰ). Λοιπόν στοχάζεσθε, ότι ή ιστορία αυτη 

Κποβλεπει μόνον είς τόν Άδάμ καί τήν Εΰαν, είς ήμόίς ούχί. Σας λέγω 
°!Αω;, ότι ή ιστορία άποβλέπει καί είς ύμιΖς έπίσης, πραγματεύεται 
Λερι υμών έπίσης ώσπερ καί περί τοΰ Άδάμ καί τής Εΰας, είναι ή ί-

υμών ιστορία. Σκεφθήτε περί τούτου καί αποδείξατε αύτό.
Τά παιδία συνθέτουσιν έκ τής πείρας αύτών μίαν ιστορίαν ής τά 

*υρια συστατικά εΓναι περίπου τά άκόλουθα- Ήμεΐς ήμεθα τό πρώτον 
ν τώ παραδείσφ, εντελώς εύτυχή καί εντελώς άθώα παιδία, δέν έγι- 

νω5κ°μεν τ ί είναι άγαθόν καί πονηρόν, έπειτα έφυτεύθη τό δένδρον
γνώσεως, οί γονείς έδωκαν μίαν έντολήν (π .χ .), ήλθεν ό όφις—ά-



πατεών τις ή ή ιδία ήμών πονηρά επιθυμία, ή αμαρτία έπράχθη, άν 
καί δέν ήτο άκριβώς βρώσις μήλου, συνέβησαν πάντα, φόβος, αισχύνη, 
δικαιολόγησις, τιμωρία, δέν ήμεθα πλέον άθώα παιδία ουδ’ έν τώ πα
ραδείσφ πλέον.

Ποσάκις συμβαίνει ή ιστορία αυτη έπί τής γής ; Είς λόγος τοϋ ο- 
φεως έξεπληρώθη δντως ' «Θά μάθητε τ ί είναι άγαθόν καί πονηρόν». 
Διότι τώρα έγίνωσκον αυτό ό Άδάμ καί ή Ευα πραγματικώς, είχον 
νϋν την γνώσιν. Συμβαίνει τοϋτο καί σήμερον ; Μάλιστα, ή γνώσις 
άρχεται άπό τής πρώτης αμαρτίας, τότε μανθάνει τις νά διακρίνγι 
σαφέστερον πασαν άμαρτίαν. Οΰτως ή πρώτη αμαρτία τότε καί σή
μερον έχει τουλάχιστον καί καλόν τ ι ; Μετά τής πρώτης άμαρτίας 
γνωρίζει πας άνθρωπος πρώτον την άμαρτίαν, αισθάνεται την τιμω
ρίαν καί δύναται έν τώ μέλλοντι νά προφυλάσσηται άπ’ αυτής.

Τί θά σκεφθήτε και θά κάμητε, οταν κακά παιδία θέλωσι νά πλα- 
νήσωσιν ύμάς εις τ ι κακόν ; (συγκεκριμένα παραδείγματα ψεύδους, α
πάτης κτλ.). Σκεπτόμεθα : Σύ δέν είσαι Θεός θέλων άνομίαν κτλ. Ο 
Θεός αποδώσει κτλ. Αυτη έστιν ή αγάπη πρός τόν Θεάν κτλ. καί δέν 
ύπακούομεν είς αύτά.

Όνομάσατέ μοι κακά έργα άνθρώπων και εΐπατέ μοι τ ί αποδίδει 
αύτοΐς ό Θεός άντί τούτων ;

’Εξηγήσατε καί εφαρμόσατε τό ρητόν τοϋτο' Σειρ. 21, 2. Ώς άπο 
προσώπου δφεως φεϋγε άπό άμαρτίας’ έάν γάρ προσέλθνις, δήξεταί σε.

Δ. I. Ο.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α π ά ντη σ ές  ε ις  τάς πα ιδαγω γικάς σκέψεες 
τοΰ  κ. Ο . Λϊ. Φ ιλαδελφέω ς.

Ό πόλεμος κατά τής διδασκαλίας τής ίερδς ιστορίας τής Π. 
Διαθήκης δέν εινε νέος. Άπό πολλοϋ ήδη διημφισβητήθη ή χρησιμό- 
της τού μαθήματος τούτου,οί δέ παρακολουθοϋντες τήν σύγχρονον πνευ
ματικήν κίνησιν ένθυμοϋνται βεβαίως δτι πρό ολίγου τό άνώτατον τής 
έκπαιδεύσεως Συμβούλιον έν Γαλλί^ άπεφάσισεν, ϊνα έν τοΐς λυκείοις 
(ούχί δέ καί τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις) καταργηθί) μέν ή διδασκαλία

τής ίερας ιστορίας τής Π. Δ., διδάσκηται δέ μόνον ή τής Κ .*. Καί παρ’ 
ήμΐν δ ήρχισαν άπό τίνος νά διαδίδωνται παρά τισι τοιαϋται ίδέαι, 
καί εν τφ  τύπφ δέ έξεδηλώθη ή τοιαύτη τάσις διά διατριβής έν τώ 
αρτι δημοσιευθέντι Ημερολογίφ τοϋ κ. Ειρηναίου Άσωπίου καταχω- 
ρισθείσης, φερουσης δε τόντίτλον : Σχέσε ις  πα ιδαγωγ ιχα ί.  Ό συγγρα- 
<ρεύς τών παιδαγωγικών σκέψεων κ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς πειρ2ται.έν τι) 
διατριβ·?) αυτοϋ ν άποδείξ·/) οτι πρέπει νά λείψϊ] έκ τού σχολείου ή 
διδασκαλία τής ίερας ιστορίας τής Π. Δ., διότι ή διδασκαλία αυτής, 
κατα τόν κ. Φιλαδελφέα, ού μόνον είς ούδέν ώφελεΐ, άλλά καί μεγί
στες ηθικής βλάβης γίνεται πρόξενος. Δέν έκρίναμεν καλόν ν’ άφήσω- 
μεν τας παιδαγωγικας ταυτας σκέψεις άνευ άπαντήσεως τοσούτφ 
μκλλον δσφ ό συγγοαφεύς αύτών καί έκ τών έγκριτων συμπολιτών ή
μών τυγχάνει καί ενδιαφέρον ου σμικρόν έχει ύπέρ τής θρησκευτικής 
*Ας νεότητος ανατροφής, διότι ό κ. Φιλαδελφεύς είνε ώς γνωστόν, 
ο μεταφραστής τοϋ ωραίου τοϋ Φενελώνος έργου περί τής άνατ^οφής 
τών κορασίων, εν ώ έν πάσνι σχεδόν σελίδι έξαίρεται ή σημασία τής 
θρησκευτικής αγωγής καί παιδείας. Ουδόλως άπίθανον, δτι ό κ. Φ. 
ήναγκάσθη να γράψγι τας παιδαγωγικάς αύτοϋ σκέψεις άγανακτήσας 
πάνυ δικαίως έκ τής άναγνώσεως εγχειριδίων τινών τής ίερας ίστο- 
Ριας, εν οις ανευ υπερβολής δύναται τις νά είπν), δτι συστηματικώς 
παραλείπεται μέν παν δ,τι έξοχον καί ώραΐον έν τε τ·/5 Π. καί Κ. Δ., 
εκτίθεται δε παν ό,τι καί να σκανδαλίσν] καί νά βλάψγι δύναται τούς 
ακάκους παΐδας. Αλλ υπάρχουσι καί τινα έγχειρίδια, έν οίς λ .χ . τά 
τοϋ κ. Α. Διομήδους Κυριακοϋ, άτινα, άν δέν άνέγνωσε, πρέπει ν’ ά- 
ναγνώσν) ό κ. Φιλαδελφεύς καί θά ιδη δτι ή ιερά ιστορία τής Π. Δ. 
εκτίθεται οϋτως, ώστε θ’ άναγκασθίί πάντως νά συνομολογήσω μεθ’ ή- 
Ρ·ών, δτι ουχί βλάβης αλλα μεγίστης ώφελείας πρόξενος δύναται ν’ 
κποβή ή διδασκαλία τής ίερας ιστορίας έπί τή βάσει τοιούτων έγχει- 
ριδίων γινομένη.

Τό κύριον αύτοϋ θέμα, λέγει ό κ. Φιλαδελφεύς, είνε επ ίχρ ισ ις  της

1 . Τα περί τουτου ίζέθηχεν ή Ιν Παρισίοις ίχδιδομένη ΙφημερΙς «G ra n d  J o u r -  

nal"> ^  Ί ί  "^ραλαδών Ιδημοσίευσεν αύτα χαϊ ό ήμέτερος «Α ιώ ν» .  ’ΚντεΟβεν 81 

λαβών αφορμήν έγραψε σπουδαίαν άπάντη?ιν ε’ ς το «G rand  Jo u rna l»  ί> χαΟη- 
τοΟ ΙΙανεπιστημιου χ. Κ. Διομήδης Κυριαχός, δημοαιεαΟεΤσαν Ιν τη τότε 

U7= αί,τοΟ χαΐ ήμών Ιχδιδομίνη ·  θρησχευτιχη Φ ω νή ·,  ίτος , άριβ. 1 3 . Τής'ά - 
,Ιαντήοεως ταυτης τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν θερμώς.



παρ' ήμ ΐν  δ ιδασκαλ ίας  τών ιερών μαθημάτων. Συμφωνοϋμεν μετά του 
κ. Φιλαδελφέως, δτι ή διδασκαλία των ιερών μαθηματων δεν ακμά
ζει παρ’ ήμΐν. Ά λ λ ’ ή διδασκαλία τών ιερών μαθημάτων δέν είνέ τι 
εύκατόρθωτον. Οίονδήποτε άλλο μάθημα δύναταί τ ις  νά διδάξν] κατά 
το μάλλον και ήττον έπ ιτυχώς, δταν γινώσκν) αύτό' άλλ’ ουχ ουτωζ 
ό διδάσκων τά  ιερά. Ό  διδάσκων τά ιερά εχει να παλαίσν) προς πολ 
λάς καί ποικίλας καί ανυπερβλήτους πολλάκις δυσχερείας. Πανταχό 
θεν τής κοινωνίας εκτοξεύονται βελη πίκρα κατα τής θρ/ισκειας. Σκε 
πτικισμάς καί υλισμός, δοκησισοφία *αί ήμιμάθεια, άδιαφορία θρη
σκευτική καί ψυχοότης, ήθική διαφθορα και πεοιφρονησις πρός την θο/1 
σκείαν, προλήψεις καί δεισιδαιμονιαι και τα  παοομοια, και ταΰτα  εν 
αύτα ΐς τα ΐς  έστίαις τών διδασκομένων, έν αύτοΐς τούτοις τοΐς σχο- 
λείοις πολλάκις άναφαινόμενα, πρόκεινται δεινοί κατά τοΰ θρησκευτι
κού αισθήματος πολέμιοι. Προσθεσατε εις ταΰτα  και τό δυσχερες τοΰ 
πράγματος καθ’ εαυτό, τήν κανονικήν δηλαδη και σκόπιμον αναπτυ 
ξιν τοΰ εύγενεστάτου τών αισθημάτων τοΰ ανθρώπου,τοΰ θρησκευ .ικου, 
καί θά ί'δητε δτι ή διδασκαλία τών ιερών μαθημάτων δέν εινε, ως 
έλέχθη, εύκατόρθωτόν τ ι. Εινε μέν άπλοΰς ό σκοπός τών ιερών μαθη
μάτων, διότι δι’ αύτών ό διδάσκων ζητεί να έμπνευσν) την πρός τον 
Θεόν καί τόν πλησίον άγάπην- άλλ ϊνα  τ ις  επ ιτυχή τοΰ σκοποΰ του 
του, όποιων καί όπόσων έχει χρείαν ! Οποίας και οπόσας χορδάς τή ί 
άνθρωπίνης καρδίας καί τοΰ νοΰ έχει νά κρούσγ] ! Είς οποίας μεταφυ 
σικάς θεωρίας έχει νά καταφύγγ] ! Είς όποιους και οποσους κυκλους 
τοΰ έπιστητοΰ κόσμου έχει νά έπιστήση την προσοχήν ! Οποΐα και 
όπόσα εχει ν’ άντλήση έκ τής κοινωνίας καί τής πείρας επιχειρώ 
ματα, ϊνα  κατορθώση νά έμπνεύσγ) την αγάπην ταυτην και προς 
τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον ! Το θρησκευτικόν αίσθημα-είνε 
τών πολλών τοΰ άνθρώπου αισθημάτων’ καί καθώς τα  λοιπά 
άνθρώπου α ισθήματα , πνευματικά τε και ηθ ικά , πρεπει ν α 
πτύσσωνται κανονικώς καί έν άομονία πρός άλληλα, ουτω και 
θρησκευτικόν. Δέν δύναταί τις ν’ άναπτύξτ) τό θρησκευτικόν αί'σθ/ίμ* 
ασχέτως πρός τήν λοιπήν πνευματικήν καί ηθικην άνάπτυξιν 
άνθρώπου. Τό ύπό τοΰ δημιουργοΰ εις τάν άνθρωπον έντεθεν θε“  ̂
δώρον τοΰ θρησκευτικού αίσθήματος δεν είνε δυνατόν νά τ .λή   ̂
άντιθέσει πρός τά  λοιπά τοΰ αύτοΰ δημιουργοΰ δώρα, πρός τόν λο̂  
γον καί τήν συνείδησιν. Ή  άνάπτυξις λοιπόν τοΰ θρησκευτικού « ι

σθήματος πρέπει να γ ίνητα ι ούτως, ώστε ού μόνον νά μή προσ- 
κρου-/) εις την λοιπήν πνευματικήν καί ηθικήν τοΰ άνθρώπου άνά- 
πτυξιν, αλλά καί νά καθαγιάζγ) , ούτως είπεΐν, αύτήν, χρησιμεύ- 
ουσα ώς χαλινός κατά τών παρεκτροπών τοΰ λόγου καί τής συν- 
ειδήσεως. Ο διδάσκων άρα τά  ίερά πρέπει νά εχνι τόν νοΰν οξυ
δερκή, να κέκτηται ευρυμάθειαν, πείραν κοινωνικήν καί σύνεσιν, ι
δίως δε ζήλον ειλικρινή καί ενθουσιασμόν ιερόν ύπέρ τοΰ έργου αύ
τοΰ. Είνε αδύνατον να τελεσφόρησή ή θρησκευτική διδασκαλία, δταν 
ο έμπεπιστευμένος αύτήν παριστα συνήθως τήν θρησκείαν έν πλή- 
ρει άντιθέσει ουσαν καί προς τόν λόγον καί πρός τήν κοινωνίαν" 
οτα/ εξετάζη αυτήν ύπό τήν έξωτερικήν καί έπουσιώδη αύτής μορ
ίων μάλλον ή ύπό τήν έσωτεοικήν καί ούσιώδη’ δταν εχη άνάγ- 
*)v να διδαχθη μάλλον η να διδάξ·/)’ δταν άγνοΫΪ, πώς σκέπτεται 

και πως αισθάνεται ή κοινωνία’ δταν έν τ^ διδασκαλία αύτοΰ μυρίας 
αμιγνυ/) προλήψεις καί δεισιδαιμονίας’ οταν έν τέλει έπί τοΰ με

τώπου αύτοΰ είνε έζωγοαφημένη ή θρησκευτική άδιαφορία καί ψυ- 
ΧΡοτης !

Αλλ ενώ τοσοϋτον είνε δυσχερες τό έργον τοΰ διδασκάλου τών ίε- 
Ρων, ποια κατεβλήθη παρ’ ήμΐν μέριμνα πρός μόρφωσιν άξιων διδα- 
®*αλων τών Εερών ; Ούδεμία ή έλαχίστη. Ό  μέν κλήρος, ό πρώτι
στος ούτος παράγων τής θρησκευτικής άγωγής τοΰ λαοΰ, άφέθη είς 

7 αυτοΰ μόλις δε προ ολίγου έδόθη γλίσχρος τ ις  μισθός είς
ους διδασκάλους τών ίερών. Ά λ λ ’ ούτω δέν δυνάμεθα νά έχωμεν ά - 
ί0υ? ‘ε?ών διδασκάλους. Διότι καί οί διδάσκαλοι τών ίερών είνε 

*«ι αυτοί άνθρωποι, περιστοιχοΰνται καί αύτοί ύπό ύλικών άναγκών, 
εχουσι και αυτοί φιλοτιμ ίαν, καί δέν δύνανται διά τοΰτο έν ύπεραν- 
Ρ πω αυταπαρνησει ν αποδυωνται εις στάδιον, έν ώ άκούουσιν άνά 

αν στιγμήν διακωμωδούμενα τα  ίερά μαθήματα, έπαπειλοΰνται δέ 
μείνωσιν αίφνης εκτεθειμένοι είς τό έλεος τοΰ Θεοΰ, διότι εις ταΰτα  
κείνα τα  μέλη τής επιτροπής επί τοΰ προΰπολογισμοΰ τοΰ κρά- 

°^ί επήλθεν ή σωτήριος ιδέα νά σώσωσι τό έθνος άπό τοΰ οίκονομι- 
ναυαγίου, περικοπτοντα εκ τοΰ προϋπολογισμού τάς όλίγας χ ι-  

ι* «ς δραχμών τάς δαπανωμένας είς τήν μισθοδοσίαν τών καθηγη- 
τ ν τών ίερών. Καί έπειτα παοαπονούμεθα , δ ιατί χωλαίνει ή διδα- 
<*«λια τών ίερών μαθημάτων παρ’ ήμΐν ! Ά ς  ληφθίΐ παρά τών άρ- 
0 ‘ων ή δέουσα πρόνοια πρός μόρφωσιν άξιων τής θρησκείας διδα



σκάλων και λειτουργών άς φροντίσνι πας τις έξ ήμών κατά καθήκον 
καί ώς οικογενειάρχης καί ώς πολίτης νά διατηρή έν τα ΐς καρδίαις 
τών νέων άσβεστον τήν δαδα τοΰ θρησκευτικού αισθήματος,καί άς εί'με- 
θα βέβαιοι οτι δέν θά εχωμεν χρείαν νά έπικρίνωμεν τήν διδασκαλίαν 
τών ίερών μαθημάτων. 'Υ πάγετε , κ. Φιλαδελφεΰ, είς τά  σχολεία ε
κείνα, έν οίς διδάσκουσι τά  ίερά διδάσκαλοι άξιοι της κλήσεως αυτών, 
καί θά ΐδητε δτι ή διδασκαλία τών ίερών μαθημάτων, μηδ αυτής τής 
ίερας ιστορίας τής Π. Δ. έξαιρουμένης, ού μόνον έπιβλαβής δεν εινε,
άλλά καί ώφελιμωτάτη.

Ναί, κ. Φιλαδελφεΰ· ό έπαξίως τήν έδραν τών ίερών μαθημάτων 
κατέχων δέν διδάσκει, ώς ίσχυρίζεσθε, δτι τά  περί κοσμογονίας τής 
έβραϊκής ιστορίας πρέπει νά έκληφθώσι κατά γράμμα. Ή  άγία  Γρα
φή δέν εινε βιβλίον έπιστημονικόν, άλλά θρησκευτικόν. Οί ίεροι 
αύτής συγγραφείς δέν ζητοΰσι νά διδάξωσιν ήμας φυσικήν ή γεω
λογίαν, άλλά θρησκευτικάς καί ήθικάς γνώσεις. Ό  Μωϋσής έξιστο- 
ρεΐ τά  κατά τήν δημιουργίαν κατά γενικώς έπικρατοΰσαν τότε 
παράδοσιν, ϊνα  δείξη δτι πάντα  άνεξαιρέτως τά  όντα άπό τών -ε
λάχιστων μέχρι τών άνωτάτων εχουσι τήν αρχήν έκ Θεοΰ, οστις εν τ/ί 
παντοδυναμία αύτοΰ έδημιούργησε τόν κόσμον διά τοΰ άπλοΰ λόγου ' 
εϊττε χαι έγένετο- έν τή πανσοφία αύτοΰ έποίησε τά  πάντα xaU  Mar 
καί έν τ ϊί άγαθότητι αύτοΰ έπλασε πάντα  τά  έν τώ  κόσμω ικανά να
έκπληρώσωσι τόν προορισμόν αύτών.  ̂ ·■

«Διδάσκομεν, λέγετε, τούς παΐδας οτι ή οκνηρία όχι μόνον δέν εινε 
όνειδος, άλλά μάλιστα τιμή καί δόξα καί όλβος, άτινα  άπελάμβανεν 
έν τώ  παραδείσψ τής τρυφής ό πρωτόπλαστος, ή δέ έργασια εινε αο« 
Θεοΰ, εινε ζόφος καί άπελπισμός, είνε ή σκληρά ποινή ή επιβλ/)θεΐ 
τώ  Ά δάμ καί το ΐς άπογόνοις αύτοΰ πρός τιμωρίαν τής παρακοής»· 
Ταΰτα πάντα  εινε μέν φράσεις ώραΐαι, αλλα δυστυχώς δέν στ/ιρί 
τα ι έπί τοΰ όρθοΰ. Πώς ; τήν οκνηρίαν διδάσκει ή άγία Γραφή, 
άπ’ άρχής μέχρι τέλους έξυμνεΐ μέν τήν εργασίαν, κατακρίνει δε την 
άργίαν ώς μητέρα πάσης κακίας ; Δέν λέγει ή άγία  Γραφή δτι ό Θεοί 
Ιλαβε τόν άνθρωπον, δν έπλασε, καί εθετο αύτόν έν τ<5 παραδείσιο τή ; 
τρυφής έργάζεαθαι αύτόν xal φν.Ιάσσειν (Γεν. β 15); Ι Ι α ρ ίσ τ α τ α ι  με 
ό Θεός λέγων πρός τόν Άδάμ" « Επικατάρατος η γή εν το ι, ερ")  ̂
σου· έν λύπαις φαγή αύτήν πάσας τάς ημέρας τής ζωής σου» ( α υ τ .  γ 
17)· άλλ ’ ή ώραία αυτη καί ύψηλή ιδέα, δτι ή παράβασις τοΰ θειου

νόμου, ή παρακοή εις τή ν φωνήν τής συνειδήσεως, ή διαφθορά γ ίνετα ι 
πρόξενος δυστυχίας, ή ώραία αϋτη καί ύψηλή ιδέα δέν εινε δίκαιον νά 
παρίσταται ώς άρά τοΰ Θεοΰ κατά τής έργασίας.

«Όποιον δέ τινα , εξακολουθείτε λέγοντες, παριστώμεν τόν βίον, είς 
τά πρόθυρα τοΰ οποίου εύρίσκεται ό πα ΐς , διά νά τόν έγκαρδιώσωμεν 
ώστε νά εισέλθη είς αύτόν μετά θάρρους καί έλπίδος ; "Οχι κήπον εύ- 
δροσον καί ευώδη, άλλ’ άκάνθαις καί τριβόλοις κατεσπαρμένον». ”Οχι, 
κ. Φιλαδελφεΰ, ό βίος δέν είνε κήπος εύδροσος καί ευώδης, άλλ’ άκάν
θαις καί τριβόλοις κατεσπαομένος" καί ή ιδέα αϋτη δέν είνε έπιβλα
βής, είνε μάλιστα ώ φελιμω τάτη- διότι συνειθίζει ένωρίς τόν παΐδα νά 
είνε έτοιμος νά ύπομείνγ) τάς πολλάς καί ποικίλας τοΰ βίου τούτου 
πικρίας. "Οταν ό πα ΐς συνειθίσν) νά θεωρνί τόν βίον εύδροσον καί εύώ- 
δη, τότε είς πασαν τοΰ βίου άνωμαλίαν, καί το ιαΰτα ι άνωμαλίαι άνά 
πάσαν στιγμήν άναφαίνονται έν τώ  β ίφ , θ’ άποβάλλν) τό θάρρος, θ’ 
απελπίζηται* τούναντίον, δταν ένωρίς συνειθίσν] νά θεωρνί τόν βίον 
πλήρη πικριών καί μόχθων, θά περιχαρακωθεί μέ θάρρος καί έλπίδα, 
θα προπαρασκευάζηται είς τον βίον ώς είς στάδιον, έν ώ μόνον οι ά- 
γωνιζόμενοι στεφανούνται.

Αέγετε επειτα δτι «ύποβάλλομεν είς τά  όμματα τοΰ άκάκου παιδός 
εικόνα άποτροπαίου καί μυσαροΰ έγκλήματος, καί άντί νά τονίσωμεν 
τας αρμόνικάς χορδάς τής άθώας έκείνης καρδίας πρός ΰμνον τής άγά- 
πνΐς, άντί νά διηγηθώμεν καί έκθειάσωμεν τά  καλά τά  έκ τής άδολου 
αδελφικής στοργής πηγάζοντα , χύνομεν ύπούλως είς τήν άνύποπτον 
ψυχήν ι 0ΰ παιδός τόν ιόν τοΰ φθόνου, καί τό διδάσκομεν δτι ό πρώτος 
αδελφός έφόνευσε τόν άδελφόν αύτοΰ. Ουτε δέ κάν βλέπει τόν άποτρό- 
παιον φονέα άποτίνοντα τήν ποινήν τοΰ στυγεροΰ έγκλήματος, άσπαί- 
ροντα καί έκπνέοντα έν μέσω άνηκέστων βασάνων, άλλά μάλιστα θαυ
μάζει τόν Κάϊν, προαγόμενον έν ευπραγία» . . . ’Εν πρώτοις παρατη- 
ρουμεν ύμΐν, κ. Φιλαδελφεΰ, δτι δέν έχετε πλήρες δίκαιον ίσχυριζόμε- 
ν°ι ότι διδάσκοντες τούς παΐδας τήν ίεράν ιστορίαν προτιθέμεθα νά 
εντυπώσωμεν είς τήν ψυχήν αύτών ιστορικά γεγονότα, δι’ ών νά πλή- 
£ωμεν τήν φαντασίαν καί προδιαθέσωμεν αύτούς πρός άπομνημόνευσιν, 
εϊτα δέ καί μίμησιν πράξεων έναρέτων καί άγαθών. Βεβαίως διά τής 
διδασκαλίας τής ίερας ιστορίας προτιθέμεθα νά προδιαθέσωμεν τούς 
π*ΐδας πρός άπομνημόνευσιν καί μίμησιν πράξεων έναρέτων καί ά- 
Υ^θών άλλ ’ έλησμονήσατε δτι προτιθέμεθα νά προδιαθέσωμεν αύ-



τούς καί πρός άπομνημόνευσιν καί αποστροφήν πράξεων ασεβών και 
κακών . Ή  παιδαγωγική δέν προβάλλει μόνον καλά παραδείγματα 
είς μιμησιν, άλλά καί κακά, ϊνα στηλιτεύσν) αυτά καί άποτρέψη 
άπ’ αΰτών. Τοΰτο V άκριβώς συμβαίνει καί έν τη ίεοα ιστορία’ διότι 
οΰδόλως εινε άκριβώς δτι ή Π. Δ.-'παριστα τό κακόν άτιμώρητον 
μένον, οΰ μην άλλά καί θαυμαζόμενον καί άμειβόμενον! Ό Κάϊν, 
λέγετε, δεν άποτίνει την ποινήν τοΰ στυγεροΰ αύτοΰ έγκλήματος, 
άλλά θαυμάζεται μάλιστα καί προάγεται έν εΰπραγί?. Καί τί ση- 
μαίνουσι λοιπόν αί φοβεραί λέξεις, άς η άγία Γραφή παριστ^ τόν 
Θεόν λέγοντα πρός τόν Κ ά ϊν: «Τί πεποίηκας ; φωνή αϊματος του 
άδελφοΰ σου βοα πρός με έκ της γης. Καί νΰν έπικατάρατος σΰ άπο 
της γης, η έχανε τό στόμα αΰτης δέξασθαι τό αίμα τοΰ άδελφοΰ 
σου έκ της χειρός σου. Ό τε έργ? την γην, καί οΰ προσθήσει την 
ίσχΰν αΰτης δοΰναί σοι. Στένων καί τοέμων εστ) έπί της γης» (αΰτ. δ 
10—12); Τί άλλο ή βαθυτάτην τοΰ έγκλήματος συναίσθησιν δεικνύει 
ό Κάϊν, δταν λέγγι* «Μείζων ή α ιτία  μου τοΰ άφαιθήναί με», ήτοι 
τό έγκλημά μου εΐνε πολΰ μέγα ή ώ σ τε  νά συγχωρηθή ; Τί άλλο 
ή αΰστηροτάτους τής συνειδήσεως έλέγχους μαρτυρεί 6 Κάϊν, δταν 
λέγν)· «Στένων καί τρέμων έσομαι έπί τής γής’ καί έσται πάς ό ευρι- 
σκων με άποκτενεΐ μ ε ;»  Καί λέγει μέν ή άγία Γραφή, δτι ό Θεός θα 
τιμωρήσν) βαρύτατα τόν φονεύσοντα τόν Κάϊν καί έθετο μάλιστα ση- 
μεΐον τώ* Κάϊν, ϊνα μηδείς φονεύσ-/) αΰτόν’ διά τών λέξεων ομως γού
των δέν' άνταμείβεται ό Κάϊν, άλλ’ άπαγορεύεται ή αΰτοδικία’ 5ιοτι 
θεμελιώδης ιδέα τής άγίας Γραφής εΐνε δτι ή τιμωρία τοΰ κ α κ ο ΰ  ανή
κει είς τόν Θεόν. «Έμοί έκδίκησις, έγώ ά ν τ α π ο δ ώ σ ω » ,  έπ α να λα μ & ανε ι 

πολλαχοΰ ή άγία Γραφή περί Θεοΰ.*
(’λχολουθεΐ).

1. Σημ. Ή  άδελφοχτονία ο ΐ  μόνον παρίσταται, ώ ;  ΙλίχΟη, τιμωρουμένη> άλλ* *« 
άποδοχιμάζεται ήδη ίχ τών προτέρων’ διότι προβάλλεται εις άπόδειξιν οτι ή 
είς τον θειον νόμον χα'ι ή ΙντεΟΟεν άπομάχρυναις άπο τοΟ παραδείσου, ητοι 
θεοΟ, δδηγεΐ τον άνθρωπον ε’ις τήν χαχίαν χα\ ε’ις τήν διαφθοράν’ οτι ο. «  ™ .
ϊ ν ε ι ,  δείχνυται ?χ τού «τι άμίσως μετα τήν άιώ τοΟ παραδείσου Ιίζωσ.ν τών *  
πλάστων συμβαίνει ή άδελφοχτονία, πληθύνεται δ’ έπ'ι μ ίλλον χαι μάλλον το 
οπερ τιμωρείται £ν τέλει δια τοΟ καταχλυσμοΟ.
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ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

περί τώ ν τεσσάρων μερώ ν το ΰ  ορ ίζοντας.
Σ κ ο π ό ς . Θά όμιλήσωμεν σήμερον περί τής άνατολής καί δύσεως 

τοϋ Ήλίου (ήτοι περί τοΰ μέρους, έξ οΰ άνατέλλει καί δύει ό "Ηλιος).
Στάδιον Α Πρέπει κατά πρώτον διά καταλλήλων ερωτήσεων νά έ- 

ξεγερθώσι καί άναπαρασταθώσιν αί συναφείς καί σχετικαί πρός τό νέον 
μάθημα γνώσεις τών παίδων, καί συνδεθώσιν έκεΐναι μετά τούτων.

1) Τί βλεπετε τήν νύκτα είς τόν ουρανόν ;
2) Τί βλεπετε τήν ήμέραν ;
3) Βλέπετε τήν νύκτα πάντοτε τήν Σελήνην καί τοΰς άστέρας · — 

Δ ιατί;

4) Βλέπετε πάντοτε τόν Ή λιον τήν ήμέραν ;—Διατί ;
5) Πότε άνατέλλει ό Ή λιος ;
6) Πότε δύει ό Ή λιος ;
7) Ποΰ ισταται την πρωίαν ο Ηλιος ;— ποΰ τό έσπέρας ; —ποΰ ά- 

νατελλει ;—ποΰ δύει ; ποΰ ϊσταται τήν μεσημβρίαν ό Ή λιος ;
Στάδιον Β ' . Ό Ή λιος άνατέλλει τήν πρωίαν καί δύει τό έσπέρας.
Από πρωίας μέχρι έσπέρας διατρέχει οδόν τινα έν τώ οΰρανω.
Η οδος εΐνε έν τόξον.

Την μεσημβρίαν ϊσταται είς τό ϋψιστον σημεΐον τοΰ ούρανοΰ.
Την πρωίαν ϊσταται έκεΐ’ (δειχθήτω ποΰ).
Την εσπέραν ϊσταται έκεΐ, τήν μεσημβρίαν έκεΐ.
Α σ κ ή σ ε ις . Παρατηρήσατε έκεΐ, δπου ό Ή λιος ϊσταται τήν με-

5νΐμβρί«ν.
Δείξατε διά τής χειρός τό μέρος, όπου ό Ή λιος άνατέλλει.
Δείξατε διά τής χειρός τό μέρος, δπου ό Ή λιος δύει.
Πότε ό Ηλιος ϊσ τατα ι έκεΐ ;
Ουδέποτε ϊσ τατα ι έκεΐ ό "Ηλιος, 

είξατε το μέρος, οπου ο Ηλιος ουδέποτε ιστατα ι. 
ταδιοϊ Γ  .Δ είξατε τό παράθυρον.Τό παράθυρον κεΐτα ι πρός τήν ά- 

 ̂ °λ/)ν τοΰ Ηλίου. Δείξατε την θύραν. Ή  θύρα κεΐτα ι πρός τήν δύ-
. ‘ν του Ή λιου. Δείξατε τόν πίνακα. Ό  πίναξ κρέμαται έκεΐ, δπου ό 

ιος την μεσημβρίαν ϊστατας.
\\ »ο / ,

‘tr νομασατε πράγματα, τα  οποΐα κεΐνται πρός την ανατολήν του 
Ήλίου.



2 ) ’Ονομάσατεπράγματα, τάόποΐα κεΐνται πρόςτην δύσιν τούήλίου. 
Στάδ ιον  ά ' . 1) Τό μέρος δπου ό "Ηλιος άνατέλλει λέγεται άνατολή.
2) Τό μέρος δπου ό "Ηλιος δύει λέγεται Δύσις.
3) Τό μέρος δπου ό "Ηλιος ΐσταται την μεσημβρίαν είνε μεσημβρία.
4) Έκεΐ δπου ό "Ηλιος ουδέποτε ΐσταται λέγεται Άρκτος.
Στάδ ιον Ε'. 1) Τό παράθυρον κεΐται πρός Ά νατολάς.Ή  θύρα κεΐται

πρός Δυσμάς.
Ό  πίναξ κεΐται πρός Νότον.
Ό  χάρτης κεΐται πρός Βορράν. _ ^
2) Τό παράθυρον κεΐται πρός άνατολάς. Δείξατε πράγματι, το ο

ποίον κεΐται πρός άνατολάς. Ποϋ κεΐται τό πράγμα τούτο ;
3) Ά ς  δειχθώσι πράγματα εκτός τοϋ δωματίου,τά όποια κεινται προς 

Άνατολάς — πρός Δυσμάς — πρός Μεσημβρίαν — πρός Βορραν. ^
4) Πού κεΐνται τά αντικείμενα, τά υποδεικνυόμενα ΰπό του ι « '

σκάλου.
5) ’Ιχνογραφία τοϋ σχολείου καί διαφόρων άλλων αντικείμενων. 
Α σ κ ή σ ε ις .  1) Παρατηρήσατε πρός Νότον.Τί εχετε Ιμπροσθέν σας;

Τί εχετε αριστερά ; Τί εχετε δεξιά ; κτλ.
2) ’Ονομάσατε τά σημεία τού ουρανού έξ Ανατολών προς εσ«μ

βρίαν.
’Ονομάσατε αύτά άντιστρόφως. ^
3) Έ πί τής πλατείας τοϋ σχολείου νά παραταχθωσιν οι μα ητ  ̂

είς γραμμήν καί νά στρέφονται πρός Άνατολάς, πρός Δυσμάς, Γ
κτον καί Μεσημβρίαν.

Ι χ ν ο γ ρ α φ ία . "Ηλιος, Σελήνη. . . Πανσέληνος.

’Έ γγραφος προπαρασκευαστική διδασκαλία.
Τάζις  Λ  — Ι σ τ ο ρ ία .

Σ κοπός Θά ομιλήσω σήμερον περί των άρχαίων Α ιγ υ π τ ίω ν .

Ά ν ά λ υ σ ι ς .   ̂ , _  Σύγ-
1) Προπαρασχευι) ώς προσαρμογή εις τό νέον. (Γεωγραφία

χρονος ιστορία — Διαίρεσις, όρια, οάσεις, διώρυξ, πόλεις  ̂ Γ ^ ί -  
τής Αίγύπτου). — Τί γνωρίζετε περί τών Αιγυπτίων ; τ ί περί τής 
γύπτου ; Είς τίνα ήπειρον κεΐται ή Αίγυπτος ; Είς τ ί μέρος τής _ 
κής κεΐτα ι; Τίνα τά δρια αυτής; Τίς ή φυσική αυτής καταστα ^  
Διά τίνος μεγάλου δώρου έχει ό Θεός προικίσει την Αίγυπτον ,

μνει ο Νείλος Ηκούσατε τίποτε πρό ολίγου καιρού περί τής Αίγυ
πτου ; (Ποθεν ήλθον οί Άλεξανδρεΐς ; Δ ιατί έφυγον έκ τής Άλεξαν- 
ρειας , Τι εινε ή Αλεξάνδρεια ; Τί εγειναν οί Άλεξανδρεΐς;) Ή Α ίγυ

πτος τό πάλαι είς πόσα μέρη διν,ρεΐτο ; Τίς είνε ή χ ϊτω  Αίγυπτος · 
ι γεται Λί.Ιτα ;  Πού κεΐται ή Μέση ; ποϋ ή Ά νω  ; Ποια είνε τά 

«  τής ξηράς δρια τής Αίγύπτου ; Τί είνε όασις ; Τίς ήτο ή πεοιφη- 
μοτέρα οασις τής Αίγύπτου ; Δ ια τ ί; Τίς μέγας άν ,̂ρ έπεσκέφθη αύτ-^ν 
«5 την αρχαιότητα ; Τί γνωρίζετε περί τής διώρυγος τού Σουέζ ;

ο « ς  πόλεις λόγου αξίας είχε τό πάλαι ή Αίγυπτος ; Τίς $το ή πρω
τεύουσα τής κάτω Αίγύπτου (Μέμφις). Τίς W  ή πρωτεύουσα 
τ/ις ανω ; (Θήβαι). Τί περίεργα μνημεία έχει ή Αίγυπτος ; Τί είνε
* υρκ|Αΐδες ; Τι είνε Σ φίγξ ; Τί οί έγκολαπτοί τάφο ι ; Τ ί οI έβε - 
Atcjcoi ;

Τι γνωρίζετε περί Αίγύπτου έκ τής ίεράς ιστορίας; (Ίωσή®, Ία - 
*ω , Μωύσής, Ιησούς Χριστός.)

Τι γνωρίζετε περί Αίγύπτου έκ τής ελληνικής ιστορίας (Κέκρωψ 
ναος, Σόλων, Πυθαγόρας, Μέγας Αλέξανδρος).
%) Σύνθεσις. (Ίωσηφ I860) Άνακοίνωσις τών έπισημοτέρων ίστοοι- 

*ων γεγονότων τ ής Αίγύπτου. Συγκεχυμένα καί άβέβαια τά ποό τής

(ΐ\θΠ Qnn\ Εβραιων έπ1 τοΰ Τεθμώσιος (1580). ΣέσΙοστρις
_ -800) καί Σεσωστρίδαι. Λαμπρά πολεμικά έργα’ περιοοισμός 

 ̂ ς ^?«τικής αριστοκρατίας. Τά πλεΐστα τοϋ Σεσώστριος είνε μυθώ- 
X  £̂ aVri'r‘'1V «υνήνωσε τά μικρά κράτη είς ε ν  δι-^ρεσε
λουσΓυ- V n  36 ^ θύί' κατεσκεύ^ ε *ργ«· (τείχος άπό Πη-

£1λιουπολεως, διώρυγες, οβελίσκοι).
λίσκ(ΓΙλ̂ νΐτ0ί κατεσκεύασε τόν μέγιστον τών έν ΊΡώμν) όβε-

I Χέωψ, κατεσκεύασε την μεγίστην τών πυραμίδων.

δίς- Ζ Τ ^ ίς τ?5ί 5ωδεκα?λ ι'Κ?' Ψ«|*μ<τιχος (671-617) έξωρίσθη
νον. -η ‘ ‘ϊ  Τών Έλλήνων ΚκΡών («ββοφ6ρων άνήλθεν είς τόν θρό-
τούς ΤΧί πύλας τ7ις Αίγύπτου είς τούς ξένους· προνόμια είς
τήν ν  , έξέτεΐνε ™ ¥ ™ ?‘°v καί έπεχείρησε κατακτήσεις είς

Συρίαν καί Φοινίκην.

ν ! <ωί· (594) υί0ί έπ’“ ΰτοΖ Φοίνικες περιέπλευσαν τ-ήν
Με,ονΓ επε^εί>0Υ5σε τ 'ίιν κκτασκευην τής διώρυγος πρός Γνώσιν τής 

1 μετά τής Έρυθράς. Ένικήθη ύπό τού Ναβουχοδονόσωρ.



Άμασις (525) έδωκε νόμους- σύμμαχος τοΰ Κροίσου βασιλέως τών 
Αυδών" αναγνωρίζει την κυριαρχίαν τών Περσών.

Ψ αμμήητος  (525), έφ’ ού κα τακτάτα ι ή Α ίγυπτος ύπό τοΰ Καμ- 
βύσου (μάχη έν Πηλουσίφ, πολιορκία της Μέμφεως) καί γ ίνετα ι επαρ
χία Περσική.

3) Συγχεντ ρωζιχαΐ ερωτήσεις. Πότε ήτο ό Ιωσήφ εις την Αίγυ
πτον ; Έ πί τίνος βασιλείας έγένετο ή έζοδος τών Εβραίων εκ της 
Αίγύπτου ; Τί γνωρίζεις περί τοΰ Σεσώστριος ; Τί περι τοΰ Ραμ- 
ψινίτου ; Τί περί τοΰ Χέωπος ; Τί περί τής δωδεκαρχίας καί τοΰ 
Ψαμμητίχου ; Τί περί τοΰ Νεχώ ; Τί περί τοΰ Άμάσεως ; Τί περί 
τοΰ Ψαμμηνίτου ;

4) Βοηθήματα προς ό ιδασχα.Ι ίαν . 1) 'Ο χάρτης τής ’Αφρικής. II 
άπεικόνισις τών μνημείων τή ; Αίγύπτου. Τό σχεδιογράφημα τής Αί
γύπτου, τής πυραμίδος, τοϋ οβελίσκου έπί τοϋ πίνακας.

Μ. Β.

Έ γγρ α φ ο ς προπαρασκευαστική δ ιδασκαλία.
Τάζις ΣΤ. Φνσιχη ιστορ ία .

Π ΕΡΙ 11U IO Y

Χ κοπός. Θά διαλάβωμεν σήμερον περί τοϋ 'ίππου.
Τίνα εινε τά  μέρη τοΰ ΐππου ; (Κεφαλή, λαιμός, πόδες, χα ίτη , δέρ

μα, ουρά). Πώς λέγονται τά  ζώα, τά  έχοντα τέσσαρας πόδας ; Πώς 
τά  έχοντα δύο χεΐρας ; Πώς τά  έχοντα τέσσαρας χεΐρας ;

Περί τής κεφαλής- διάφοροι ερωτήσεις. Τί σχήμα έχει ; Πώς εινε 
τά  χείλη του ; Πώς οί όδόντες του ; (κοπτήρες). Πώς αί σιαγόνες 
το υ ; Τίνας οφθαλμούς έχε ι ;  Όποιον σχήμα, μέγεθος, καί ιδιότητας 
έχουσι ; (έχουσι κεφαλήν δυνατήν, οφθαλμούς άνοικτούς καί ζωηρούς. 
'Η κάτω σιαγών σύγκειται έκ στερεών ουσιών. Γνάθος όνου, δι νΚ 
Σαμψών έφόνευσε Φ ιλισταίους). Τί σχηματισμόν έχουσιν οί μυκτήρές 
του ; Όποιον σχήμα έχει τό μέτωπόν του ;)

Πώς εΐνε ό λαιμός τοΰ ΐππου ; τίνας ιδιότητας έχει ; (ευλυγιστος, 
ισχυρός, επιμήκης). Τί εΐνε ή χα ίτη  του ;

Τό δέρμα του όποΐόν τ ι εΐνε ; (Παχύδερμα). Χρώμα τοϋ δέρματος 
(λευκός, κόκκινος, μαΰρος).

Πώς εΐνε οί πόδες τ ο υ ; Εΐνε σχιστοί ώς τοϋ βοός, έχουσι δ α κ τ ύ λ ο υ ς

ώς τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πιθήκου ; Είς τ ί  άπολήγουσιν ; (είς έ'να δά
κτυλον, ού ή τελευτα ία  φάλαγξ καλύπτετα ι πανταχόθεν ύπό όπλής) 

υψθ? ^ ε'· ° ΐππος ; (1 μ0ιρ. καί 0,20 μέχρι 1 μετρ. καί 0,50)



Όποιον τ ι εΐνε τό σώμά του ; εινε εΰλύγιστον κα'ι Ισχυρόν έχει κι
νήσεις ζωηράς καί τα χ ε ία ς- αί διανοητικαί αΰτοϋ ιδιότητες εις βα
θμόν υψηλόν.

Τί σχήμα έχει ή οΰρά'του ; Ποΐαι εινε αί τρίχες αΰτής ; είς τ ί χρη
σιμεύει ή οΰρά ; (άποδιώκει τάς μυΐας, ορθώνει αΰτήν).

Ό  ίππος ποικίλει κατά τό μέγεθος καί κα τά  τό χρώμα, καί κατά 
τάς Ιδιότητας. [Ταχύτατος εΐνε ό ’Α γγλικός- τρέχει £ν αγγλικόν μίλ- 
λιον έντός 2 λεπτών]. (’Αραβικός ΐππος— ’Αγγλικός — Οΰγγρικός 
— ’Αμερικανικός— Νορμανδικός.) [Ό  ’Αραβικός θεωρείται ώς τό αρχι
κόν γένος]. Τό κλίμα μεταβάλλει α ΰτό ν άλλοι 'ίπποι εΐνε κατάλληλοι 
πρός φορτία, άλλοι πρός τό σύρειν άμάξας, άλλοι πρός τό άροτριάν, 
άλλοι πρός ιππασίαν. Τ ί γνωρίζετε περί τ ώ ν ’Αραβικών ϊππω ν ;

Πώς διακοίνεται ή ήλικία  τοϋ Ϊππου ; (έκ τών κοπτήρων).
Πόσα έτη ζή ό ΐππος (30 —  50 έτη )- πόσον χρόνον έργάζεται ;

(12— 13).
Χρησιμότης τοϋ ΐππου- άροτριά, σύρει άμάξας- μεταφέρει φορτία 

εινε κατάλληλος πρός ιππασίαν- συντελεί πρός πόλεμον (ίππευς, ιπ
πικόν). Τό δέρμα του δίδει καλόν κα'ι στερεόν σκϋτος.

Αί τρίχες του χρησιμεύουσι πρός παραγέμισιν έπίπλων, στρωμάτων, 
μαξηλαρίων- κατασκευάζουσι χορδάς, κρησάρας (σίτας), τοξάρια (του 
βιολίου) και διάφορα πλέγματα .

Τά οστά του χρησιμώτατα- έξ αΰτοϋ γαιάνθραξ.
Τό κρέας του, όταν εινε νέος, εΐνε έπίσης νόστιμον κα'ι θρεπτικόν ως 

τοϋ βοός (έν Εΰρώπγ) πω λείτα ι τό κρέας αΰτοϋ).
Ό  Ϊππος ανήκει είς τήν συνομοταξίαν τών Σπονδυλωτών, είς την 

ομοταξίαν τών θηλαστικών είς τήν τάξιν  Παχυδέρμων καί Μωνύχων .
Συγχεντρωτιχαϊ ερωτήσεις. Ποιοι εΐνε οί ζωολογικοί χαρακτηρ6? 

τής φυλής τών ϊππω ν ; (όπλή, οΰρά μακρά, κοπτήρες).
,  Μ. Β.

1. Έ »  τ») τάξει ταύτη δύναται να διδάσχηται συστηματιχώς ή ψυσιχή ίστορ·α> 
ζτο ι  νά χατατάσσωντα ι τά  ζώ α  εις συνομοταξίας,  δμοταξίας χα'ι τάξεις , δι<5** 01 
μαδητα\ χατίχουσ ιν ολον σχεδόν το ύλιχόν, διδαχΟέντες αύτο Ιν ταΐς προηγ00!*̂  
ναις τάξεσιν. Παρίχομεν δέ προς εύχολίαν τών δημοδιδασκάλων, τών  στερουμίνων 
είχόνων ξυλογραφιχον ΐππου σχεδίασμα, "να χρησιμεύτ) προς διδασκαλίαν |ποπτιχ,ίν·

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΓΡΤΕΜΒΕΡΓΗΝ

(Σημειώσεις διδασχάλου Γαλλίδος).

1. Αί δ ιδάσκαλο ι .  Ή  θέσις αύτών έν Βυρτεμβέργη. * 
Οταν τις έπισκέπτηται τά παρθεναγωγεία της Βυρτεμβέργης, 

θαυμάζει βλέπων τήν έκπαίδευσιν άπολύτως παρεχομένην ύπ’ άνδρών. 
( π?άγμα δμως τοϋτο δέν ειχεν οΰτω πάντοτε. Τόν παρελθόντα 

αιώνα τά παρθεναγωγεία διευθύνοντο ύπό διδασκαλισσών, καί έν Τυ- 
&γγγ) π. χ. μνημονεύονται τοιαϋται μέχρι τοϋ 1771. ’Αλλά πολλών 
«ιτιών ενεκα, ή τάξις αυτη τών πραγμάτων δέν δίετηρήθη- σήμερον 
«παντα τις διδασκαλίσσας έν οίκογενείαις μόνον, ή έν έκπαιδευτηρί- 
°Κ, όμοίοις κατά τό μάλλον ή ήττον τοΐς ιδιωτικόν έχουσι χαρακτήρα.

Ο Buhl, διδάσκαλος πλήρης ζήλου καί προθυμίας περί τό εργον 
του, έπισκεφθείς τά διδασκαλεία τών θηλέων, τά ώργανισμένα έν άλ- 
λαίς χωραις της Γερμανίας, έπεχείρησε νά παρασκευάσω νεάνιδας είς 
το διδασκαλικόν έργον, πριν ή βεβαιωθή, δτι ήθελον . γείνει δεκταί νά 
ι ^άσκωσιν είς τά σχολεία τής Βυρτεμβέργης.

Ηρξατο ούτος τού έργου εχων τρεις τών παλαιών αύτοϋ μαθη- 
?1ών> ®? καί εξεπαίδευσε διά τριετών σπουδών (1855 -  1858). 
Ταυτοχρόνως ό νόμος τού 1836 τής δημοτικής παιδεύσεως έπεθεω- 

Μ ν) καί^οΰσιώδης καινοτομία είσήχθη είς αΰτόν αί διδάσκαλοι έπέ- 
*όλε°ν Τ0<υ δ^ * ΐώίΛΙΧτος το° διδ*σκειν έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις τής 
το-t δ' ■ ανα/ κνΐ καΐ 'η πεΤ?Κ δοκιμασθεΐσα ύπό τοϋ Buhl, πρός ταύ- 
0οδ'κ·~ε Τ Ι   ̂ επιθυίλια τ95ί εισαγωγής είς τό δημοτικόν σχολεΐον με- 

έ Γ  _ κΚλίας έ?Τ°χει'ρων, έπήνεγκον τό άποτέλεσμα τούτο.
Χατα " ° ' ε πΡοσεκο^ήθ'Ί είς τό νά ένισχύσγι καί τελειότεοον
ναιή^τ "σί1 Τ° S?'1I’0V ΤΟυ’ ** ^  κυβέρνησις ύπεστήριξεν αύτό μετά γεν- 
δρυτ - °?,’ τ ^ 0ί τ ό 1873, πολλά έτη μετά τόν θάνατον τοϋ ί- 
V το διδασκαλεϊον τών θηλέων, 5ν ιδιωτικόν διδακτήριον, κατέ- 

ο·/)μοσιον

τ«ξεσι ~~ ‘ωκαι^εκκ ετΥ1 αί διδάσκαλοι ήσκοϋντο έν τα ΐς κατωτέραις 
μο; έν κοΡασίακών σχολείων, τών μικτών καί τών άρρένων. Ό νό- 
W o u c ^ 'v 15 fA0V°V τ0Ϊς σλ ολείο1ί έπέτρεπε αΰταΐς νά άσκώνται δι- 

*"π*νίωί Koci ^««ρετικώς άπήντα τις αύτάς έν ταΐς άνω- 
’ ταςεσι τών παρθεναγωγείων.



Ούτως, ώ ; ελεγεν ό είσηγητης τοΰ κράτους τω 1877, τό νέον τοΰτο 
εθος παρήγαγεν έν Βυρτεμβέργη τά  αυτά αποτελέσματα, οΐα και έν 
τοΐς άλλοις κοάτεσι τή ; Γερμανίας, δπου αύτό έκ πολλού χρόνου ύ<ρί- 
στατο, και αί διδάσκαλοι διεκρίνοντο έπί π ιστϊί τοΰ ’έργου εκπληρώσει, 
έπί ευσυνειδήτω προπαρασκευή τών διδακτέων μαθημάτων, καί σωτη- 
ρίφ έπενεργεία ώς πρός την διαγωγήν τών έμπεπιστευμένων αύταΐς 
κορασίων.

Ή  κυβέρνησις προΰτεινε νά βελτιώσγι την θέσιν τών διδασκαλισσών 
έπί τούτων τών δύο σπουδαίων σημείων, νά χορηγηση πρώτον αύταΐς 
τό δικαίωμα νά λαμβάνωσι θέσεις, οΐας καί οί διδάσκαλοι, (εως τότε 
αί διδάσκαλοι έξωμοιούντο τοΐς δημοδιδασκάλοις καί βοηθοΐς) μετά ε
νεργητικήν υπηρεσίαν έτών τινων έπιδοκιμασθεΐσαι διά δευτέρων έζε- 
τάσεων,καί δεύτερον νά ΰπάγωντα ι ύπό σύνταξιν,ώς καί οί διδάσκαλοι.

Γενομένου τοΰ σχεδίου τοΰ νόμου τής κυβερνήσεως γνωστοΰ, ζωηρο- 
τάτη  έξερράγη έν τοΐς διδασκάλοις άντιπολίτευσις, ης μετέσχε καί ο 
τύπος τών τε καθολικών καί διαμαρτυρομένων.'Η άντιπολίτευσις αϋτη 
έσχεν έπίκουρον την επιτροπείαν τής Βουλής, ητις άπεδοκίμαζε τό σχέ- 
διον τής κυβερνήσεως.

Ή  διδάσκαλος, ελεγον, εχει γενικήν παίδευσιν πολύ κατωτέοαν τής 
τοΰ διδασκάλου, ιδία δέ αί πα ιδαγωγικα ί αύτής γνώσεις είνε πολυ ε- 
λάσσονες τούτου. Είνε αυτη ώρισμένη μόνον διά την πρώτην καί στοι- 
χειωτικην παίδευσιν καί δι’ αύτην κατάλληλος, καί δέν δύναται το 
πνεΰμα αύτής νά περιλάβ·/) πληρη τόν κύκλον τής διδασκαλίας του 
δημοτικού σχολείου.Ή  μετοχή αύτής έν τι) διδασκαλία τώνάνωτάτων 
τάξεων θέλει παρασύρει αύτην εμμέσως νά άποδοκιμάζη τόν γάμον, οσ- 
τις είνε μάλιστα, δι’ δν έκλήθη ή γυνη καί οστις άομόζει αύτή. 

(άκολουθεΐ). Μ·

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Δημοσιεΰομεν κατωτέρω το κείμενον τών δύο Ισχάτως ψηφισθέντων δπό τής ^ ou 
XfjC νόμων 1) περ\ τών μισθών τών δημοδιδασκάλων καί 2) περί δποδιδασχάλωνι 
Ιπιφυλαττόμενοι Ιν προσεχεΐ χρόνο) παρατηρήσεις τινας να γράψωμεν προς λυσιν 
αποριών τ ινων , ας Ιγέννησεν παρά τισι τών διδασκάλων ή άνάγνοιαις αύτών.

—  Νόμος περι τών μισθών τών δημοδιδασκάλων.
"Αρθρ. 1. Οί μηνιαίοι μισθοί τών δημοδιδασκάλων τοϋ χράτους ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  1(®ν

φύλων ορίζονται ώς Ιξής' 1) τών πρωτοβαθμίου, ε’ ς δραχμάς έκατόν τεσσαράκον
τα' 2) τών δευτεροβαθμίων, ε’ ς δραχμας εκατόν' 3) τών τριτοβαθμίων, ε’ ς δρα
χμάς όγδοήκοντα.

“Αρθρ. 2. Οί προιτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι διοριζόμενοι ώς πρώτοι διδάσκαλοι 
Ιν τοΐς προτύποις τοΐς προσηρτημένοις ε’ ς τα  διδασκαλεία ή Ιν σχολείοις δημοτι- 
κοΐς τών ’ Αθηνών, τής Κέρκυρας, τών Πατρών χαί τής Σύρου λαμβάνουσι μίήνιαΐον 
μισθόν δραχμών έκατόν όγδοήκοντα.

"Αρθρ. 3. Ό  μισθός τών πρό τοϋ 1880 λαβόντων π τυχ ία  δημοδιδασκάλων και 
τών μετα τήν προσάρτησιν τών  νέων Ιπαρχιών Ιξετασθέντων δπολογίζετα ι κατα 
τα Ιν τώ αρθρω 1 όριζόμενα μετα τήν Ιν τοΐς διδασκαλείοις ή σχολείοις πρωτευ
ουσών νομών ή Ιπαοχιών εύδόκιμον άσκησιν αύτών περι τήν συνδιδακτικήν μέθο
δον. Τα καθέκαστα τής άσκήσεως ταύτης χαι ό τρόπος τής Ικτελέσεως κα'ι βεβαι- 
ώσεως αύτής κανονισθήσονται δια Β. δ ιατάγματος.

’Εξαιρούνται τής ύποχοεώσεως τής άσκήσεως ταύτης ΐ )  οί διδάξαντες Ιπ'ι Ι'ν 
τουλάχιστον σχολικόν £τος Ιν προτύποις προσηρτημένοις ε’ ς διδασκαλεία’ 2) οί προ 
τοΰ 1862 άναγνωρισθέντες πρυίτοβάθμιοι τοΰ παλαιοΟ διδασκαλείου* 3) οί μέχρι 
τοΟδε άσκηθέντες δυνάμει τοϋ άπο 16 Μαρτίου 1881 Β. δ ιατάγματος κατα τας 
~ρος το Ύπουργεΐον Ικθέσεις τών  αρμοδίων Ιπιθεωρητών τών ασκήσεων.

"Αρθρ. 4. 'Ά πασα ι  αί πρό τοϋ 1883 άξιωθεΐσαι πτυχίου δημοδιδασκάλισσαι, 
όπως τύχωσι της κατα τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος νόμου αύξήσεως μισθοδ, όφεί- 
λουσι να προσέλθωσιν ε’ ς τας δι’ αύτας δια Β. διατάγματος κανονισθησομένας ά- 
σκήσεις περ\ τήν συνδιδακτικήν μέθοδον.

Άρθρ. 5. Τοΐς διδασκάλοις άμφοτέρων τών φύ^ων τοΐς οΰσιν Ιν δπηρεσία ενα 
τούλαχιστον μήνα πρό τής προκηρύξεως τών άσκήσεων παρέχονται ύπο τοϋ δημο
σίου τα £ξοδα τής προσελευσεως είς τό πλησιέστερον τών  όρισθησομένων κέντρων 
^σχήσεως κα'ι τής Ιπανόδου αύτών ε’ ς τήν θέσιν των .

Αρθρ. 6. Ή  πληρωμή τών μισθών τών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών  φύλων 
Χ*τα το οίρθρον 1 τοΰ παρόντος νόμου αρχεται άπό τής π ρ ώ τη ς ’ Ιανουάριου 1885, 
^'®ι?θυμένων τών άπό τοϋ 1880 κα'ι έξής Ικ τών νέων διδασκαλείων άπολυθέντων 
ϊρρίνων δημοδιδασκάλων, ών b μισθός πληρωθήιετα ι  κατα τό αρθρον 1 άπό τής 
πΡωτης Ιανουαρίου 1884.

Εν Αθήναις τή 16 Μαρτίου 1884.
Ό  Υπουργός τών Έχκλ. χαι τής Λημ. Έχπαιδεύσεως

Δ. Σ. Β ο ϊ α π ι ω τ π ς .

Νόμος περι ύποδιδασκάλων.
^ρθρ. 1. Πτυχίου ύποδιδασκάλου δύνανται να τύχωσ ι ,  μετα τρίμηνον φοίτησιν 

ει5 έ'ν τών Λιδασκαλείων τοϋ Κράτους, οί £χοντες απολυτήριον τών προτύπων τών 
πΡ°σηρτημΙνων ε’ις τ 'Λ διδασκαλεία, τών κα τ ’ αύτα διωργανωμένων πλήρων δημο
τικών σχολείων, τυχόντες δΐ τουλάχιστον τοϋ βαθμοϋ κ α λ ώ ς  καί έ'χοντες ήδη 
’’“μπεπληρωμένον τό δέκατον τέταρτον ϊτος τής ηλικίας των , ώς και οί Ιπί τώ 
* τώ βαθμώ Ιξ ιερατικών σχολών άπολυθέντες.

καθέκαστα τής Ιν τ<5 Λιδασχαλεί»]» σπουδής τών ύποψηφίων ΰποδιδασχάλων



χα'ι τά  κατά τάς πτυχ ιακάς αύτών Εξετάσεις όρισθήσονται διά Β. διατάγματος.
"Αρθρ. 2. Ή  εις τά Διδασκαλεία φοίτησις πρός άπόκτησιν πτυχίου δποδιδασκά- 

λου Επιτρέπεται τοΐς έχουσι τά κατά τό άρθρον I τοΰ παρόντος νόμου προσόντα 
μόνον κατά τήν πρώτην τριετίαν άπό της λήψεως τοϋ άπολυτηρίου αύτών.

"Αρθρ. 3. Οί πτυχιοΰχοι δποδιδάσκαλοι λαμδάνουσι μισθόν δραχμών εξήκοντα 
κατά  μήνα.

"Αρθρ. 4 . Οΐ δποδιδάσκαλοι τό πρώτον σχολικόν £τος άπό της λήψεως τοϋ πτυ 
χίου αδτών διορίζονται είς θέσεις βοηθών Ιν σχολείοις δημοτικοΐς, Ιν οΐς δπαρ- 
χουσιν ήδη δημοδιδάσκαλοι πλείους τοϋ Ενός, διδάσκουσι δ'ε δπό τήν οδηγίαν τοΰ 
δεευθύνοντος τό σχολεΐον. Μετά δε Ενιαύσιον διδασκαλίαν Ιν σχολείοις τοιουτοις 
δύνανται,  Ιλλειπόντων τριτοβαθμίων δημοδιδασκάλων νά διορισθώσι κα'ι Ιν τρίτο - 
βαθμίοις σχολείοις ώς μόνοι διδάσκαλοι.

"Αρθρ. 5. Οΐ δποδιδάσκαλοι, μετά τριετή Εν όλω δπηρεσίαν συνεχή, δύνανται η 
νά δποστώσιν είν τινι τών Διδασκαλείων τοϋ Κράτους Εξετάσεις Επ'ι προαγωγή δι 
ίδιου Β· διατάγματος κανονισθησομένας, μεθ άς εύδοκιμήσαντες προάγονται εις 
δημοδιδασκάλους τρίτης τάξειυς τό πολύ, ούδεμιάς τό έξης Επιτρεπομένης αύτοΐς 
προαγωγής, ή μετ’ Επιτυχείς είσιτηρίους Εξετάσεις νά καταταχθώσιν ε’ις τήν δευτέ- 
ραν τάξιν τοΰ Διδασκαλείου.

"Αρθρ. 6. Μαθητα'ι τών Διδασκαλείων, αμα τή Εγγραφή αδτών είς τήν πρωτην 
τάξιν ,  δηλοΰντες, ότι θέλουσι κατά τό τέλος τοΰ σχολικοϋ ϊτους νά δποστώσιν Εξε
τάσεις δποδιδασκάλου, δποχρεοϋνται νά διακούσωσιν ώρισμένων μόνον μαθημάτων 
Εκ τών Εν τώ  Διδασκαλείω διδασκομένων και νά άσκηθώσιν ιδία Εν τώ  προτυπω. 
Τά μαθήματα ταϋτα  και αί ασκήσεις δρισθήσονται δι’ ίδιου Β. διατάγματος· 

"Αρθρ. 7. Οί διανύσαντες ήδη τήν πρώτην Εξαμηνίαν τοΰ δευτέρου σχολικοϋ 
τους ϊί τινι τών Διδασκαλείων τοϋ Κράτους κα'ι εύδοκίμως δποστάντες τας χ ειΗ-ε 
ρινάς Εξετάσεις δύνανται νά λάδωσι,  Επί προσαγωγή τής σχετικής π ισ το π ο ιή σ ε ι  
τοϋ Διευθυντοΰ τοΰ οικείου Διδασκαλείου; πτυχίον δποδιδασκάλου. Οΐ τοιοϋτοι με 
τά διετή Εν όλω δπηρεσίαν συνεχή δύνανται νά καταταχθώσιν άνευ Εξετάσεων εισι 
τηρίων είς τήν τρίτην τάξιν τοΰ Διδασκαλείου.

Ό  'Γπουργός Επι τών Έκκλ. καί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως

Δ. Γ. Β ο τ λ ι ι ι ω τ η ϊ

— Γηθοσύνως γ νωστοπο ιοϋμεν ,  ότι είς τούς διά δ ιαγω ν ισμοΰ Επιτυχόντας π ρ ο ί  

σπουδάς πα ιδ α γ ω γ ικ ά ς  Εν έσπερία  δποτρόφους ηύξήθη ό μ ισθός,  ώ ς  ηύχήθημε '1 
προηγουμένω  φ ύ λ λ ω ,  είς δραχ. 3 0 0  άντ ί  τ ώ ν  2 2 5  τώ ν  δ ιά  τοϋ δ ι α τ α κ τ ι κ ο ϋ  Β .  

δ ια τά γ μ α το ς  χορηγηΟέντων. 'Εάν τό ποσόν τοϋτο  ώρ ίζετο  ά π ’ άρχής φ ρ ο ν ο ΰ μ ε ν ,  

ότι ήθελε προσελκύσει πλε ίονας  είς τόν συναγων ισμόν .
— Ό  Γυμνασιάρχης κ. Παντούρης άπεστάλη είς Λάρισσαν,"να Ιξετάση τας μετα 

ταξύ τοϋ διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου καί τών καθηγητών ύφισταμένας διαφορ®”  
τεινούσας δυστυχώς ε ί ;  τήν παράλυσιν τών Εργασιών τοϋ Εκπαιδευτηρίου Εκείνου. 
Προκαλοϋμεν σύντονον τήν προσοχήν τοϋ δπουργείου τής Εκπαιδεύσεως Επί τ^ς 
κτικής λειτουργείας τών Εθνωφελεστάτων τούτων τής δημοτικής παιδεύσεως φυτω

ρίων, Γνα μή ή δψηλή αίίτη ιδέα είς χεΐρας άδεξίους πάθη κατάπτωσιν είς τά  όμ- 
ματα τοϋ λαοΰ, ό'ν προτίθενται τά διδασκαλεία νά άναπτύξωσι καί διαμορφώσωσιν. 
Μονη η τακτική καί δπό ειδικών άνδρών γινομένη Επιθεώρησις δύναται νά διατηρή 
Ιν ανθήρα καταστάσει τά μέγαν καί δ ψηλόν έχοντα σκοπόν Εκπαιδευτήρια ταΰτα .

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

( Ανέκδοτον Φραγκλίνου).

ΙΙρουκειτο εν τή συνελεύσει τών Ηνωμένων Πολιτειών ώς ζήτηρ,α 
~οός συζήτησιν ή άνακήρυξις τής ανεξαρτησίας αΰτών. Ό Ίεφφερσών 
ειχε συντάξει τό έγγραφον τής προκηούξεως, άλλά πάντα τά μ έλη 
τ/ϊς συνελευσεως ηξίουν νά μεταβάλωσι κατά τι τό κείμενον αΰτής. Ό 
χρόνος όμως παρήρχετο εις συζητήσεις ανωφελείς περι τών λέξεων 
και τών φράσεων καί χωρία τινά άπεκόπτοντο, ή άφγιροΰντο καθ’ έκά- 
5την. Ο Ίεφφερσών άπεθαρρύνετο και παρωργίζετο. Τότε ό Φραγκλΐ- 
νος (Ηηγήθη τοΐς συναδέλφοις αύτοΰ τό εξής ανέκδοτον.

Οτε ήμην νέος, είπε, τών φίλων μου τις , θέλων νά άνοίξγιπιλο- 
πωλεΐον, συνεκάλεσε τους συντρόφους του, ινα τους συμβουλευθή περι 
τ /ΐςεπιγρ«φ-/5ς τοΰ καταστήματος. Ή  παρ’ αΰτοϋ συνταχθεΐσα είχε ν
ώς έξίίς·

’ Ιω ά ννα ς  © όμ ,ψω ν
πιλοποιός, κατασκευαστής  καί πω.Ιητης τοΐς μετρητο ΐς .

Και μετ αυτήν ήτο τό κοινόν σημεΐον τοΰ επαγγέλματος, ήτοι 
άπεικόνισμα πίλου!
Ο πρώτος τών φίλων του, λαβών τόν λόγον, παρετήρησεν, δτι ή 

•̂έξις πι.ίοΐϊοιός ήτο δλως περιττή, άφοΰ τό έπίλοιπον τί5ς έπιγραφης 
■>ήγει το επάγγελμα- 6 φίλος μου συγκατατεθείς έξήλειψε τήν λέξιν. 

Δεύ.ερος παρετήρησεν, δτι ήν περιττόν νά γίνηται μνεία, οτι ό 
ωαννης επώλει τοΐς μετ  ρητοϊς, διότι όλίγιστοι θά ήγόραζον τοσοΰ- 

„0ν .α,χΡ*ς άξίας άντικείμενον, όποΕος ό πίλος, ή τοΐς μετρητοί?, καί 
εν τ ισι περιστάσεσιν ήδύνατο αΰτόί ό ΐ’διος άγοραστής νά συμφω- 
ί1 ίΛετά τοΰ έμπορου, ινα τον πιστώση.
° «γοΐς μετρητο ϊς*  έξωβελίσθη πρός τούτοις καί ή επιγραφή πε- 

Ριωρίσθη είς ταύτας τάς λέξεις.



’ Ιωάννης Οόμ,ψων
κατασκευαστής χαί πω.Ιητής π ίλω ν .

Τρίτος φίλος την περιέτεμεν ετι μάλλον, βεβαιών, δτι οί μέλλοντες 
νά άγοράσωσι κάλυμμα της κεφαλής ουδόλως διαφέρονται νά μάθωσιν, 
τίς ό κατασκευαστής αυτοΰ. Περιέστειλαν λοιπόν την επιγραφήν ούτω.

Ιω ά ν ν η ς  © ό^ ψω ν
πωλητής π ίλων.

— “Ε ! τί διάβολον ! έκραξε τέταρτος σύμβουλος, φοβεΐσθε, μήπως 
φαντασθώσιν, δτι σεις πωλεΐτε τους πίλους ;

— Τοΰτο εινε δίκαιον, έπεΐπεν ό Θόμψων, άλλ’ επειδή τότε δεν θά 
υπάρχω ΰπεράνω της θύρας άλλο τ ι, η μόνον τό ό'νομά μου, τό όποιον 
πολύ δέν ενδιαφέρει τό κοινόν, τό εξαλείφω !

Ουτω ενεκα της τελειοποιήσεως, ή επιγραφή έξηλείφθη ολόκληρος 
κα'ι ούδέν έμεινε πλέον, η τό άπεικόνισμα τοΰ πίλου.

Τά μέλη της συνελεύσεως καί ό Ίεφφερσών ένόησαν τόν επίλογον. 
’Εκείνοι συνέταμον τάς κριτικάς παρατηρήσεις των, ούτος δέ ΰπεμο- 
νεύθη καί ή προκήρυξις τής άνεξαρτησίας προεκηρύχθη.

Ά γχο ίν ο υc αιπάντησις. 'Ιεραπόστολος διατριβών εσχάτως εν Γε 
νεύ·() προσεκλήθη είς δεΐπνον παρά οίκογενεί(£ διακρινομένη εκ των 
έκεΐ έπί φιλοξενία. Δεσποσύνη δέ εμφανίζεται τότε είς τό εστιατόριά 
ένδεδυμένη μέ ένδυμα λίαν ανοικτόν (decollete). Ό ΙΙατήρ της θελων 
νά δικαιολογήσγι τό τοιοΰτον, ώμίλησε περί τών άπαιτήσεων του συρ
μού, είς άς πρέπει νά ύποβάλληται νεάνις καλώς άνατεθραμμένη.

— «Ώ , Κύριε, ειπεν ό ιεραπόστολος, μη δίδετε πολλην προσοχή 
είς τοΰτο, διήλθον δέκα ετη τοΰ βίου μου παρά τοΐς άγρίοις»·

ΆΓ.ανΟίζομεν ίκ τοΟ Diestei’WCg τα  έξής άφορώντα. είς τήν ά νάπτυξ ιν  τών πνε» 

ματικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου.
«Το άναπτύσσειν τήν φύσιν, και καθιστάναι φωτεινόν ο,τ ι πραγματικόν και α *1 

Οες ύπάρχει Ιν τω  βάθει της άνθρωπίνης δπάρξεως, ύποτίθησι δυο τινά» 
οτι γινώσκεται ή ανθρώπινη φύσις, κα\ δεύτερον, οτι άγαπατα ι '  Ιν άλλαις 
πρέπει να άρεσκώμεθα Ιν τη μετα τών ανθρώπων αναστροφή και μάλιστα ^
μετα τών παιδιών ' πρέπει να Ιννοώμεν κα'ι τιμώμεν π&σαν Ικδήλωσιν τής * ν 
νης ζωής, ’ήτοι να εΐνέ τις  b αύτος άνθρωπος κα'ι να μή θέλη να εΐνέ τι *   ̂  ̂
τούτου. Πρέπει να άγαπώμεν ού μόνον τήν άνθρωπίνην καθόλου ούσιαν α\

πασι τοΐς ανθρώποις ^νεστι κοινόν, άλλα και τήν άτομικότητα, ^τοt ο,τι  ύπάρχει 
^otov, συγκεκριμμένον, Ίδιος τρόπος, και ιδιόρρυθμον Ιν τη άνθρωπότητι.

- ’Ανωτέρω κατέλεζα σπουδαίας και σπανίας άρετάς, πολύ σπανίως ηνωμένας. 
Και ομο>ς ήθελον μείνει αύτα ι  άγονοι, η ηθελον διαστραφή τάχ ιστα ,  εΐμή ήνοΰντο 
αύτοΐς χαι αλλα τινά. Αν δ Ιλεύθερος άνθρωπος, ού προ ολίγου τήν εικόνα κατέ
γραψα, στερείται χαρακτηρος, Γαν είνε τοσούτω αγαθός, ώστε να μή θέλη να ! -  
ξαναγκάση μηδένα, μήτε να παρορμήση εις τήν Ιργασίαν, θα δυνηθ$ ουτος να π α ι 
δαγώγηση Ιλευθέρως; Και γνωρίζω  μεν οTt πολλοί ουτω Ιννοοΰσι τήν άγωγήν . Έ -  
σχέφΟησαν, οτι προκειμένου περι άγωγής παιδιών απαλών και θελκτικών, πρέπει να 
απορριψωσι μετα δέους μακράν τήν χρήσιν της ράβδου, και νά μή ύποβάλλωσίν 
εις κοπους και εις Ιξαναγκασμον τήν νεότητα. Ουτω, γνωρ ίζω , Ινόησαν και Ιφήρ~ 
μοσαν την Ιλευθέραν άγωγήν ,  ή ώς λέγουσι, τήν κατά τάς άρχάς τοΰ 'Ρουσσώ· 
Αλλ αληθώς, την τοιαύτην άγωγήν δύναταί τις νά δνομάση άκόλαστον, Ιγω ϊστ ι-  

κην και άνάγωγον κα\ ούχί άγωγήν Ιλευθέριον, διότι α3τη ζητεί νά άπαλλάξη τον 
άνθρωπον ούχι μόνον άπο της αύθαιρεσίας, της μανίας και τής δεσποτείας τών 
άλλων, αλλα και άπο της ιδίας αύτοΰ άτελείας, Δύναταί τις νά είνε δοΰλος άλλου, 
και έαυτοΰ προς τούτοις, 7]τοι τής ιδιοτροπίας του και τής άδυναμίας τοΰ χαρα- 
κτήρος του. Ανωφελές δ είπεΐν πότερον το χείριστον, Ιπειδή φέρομεν πανταχοΰ 
μεθ ήμών ήμας αύτούς* το νά ε ΐμ :θα λοιπον δοΟλοι ήμών αύτών ,  τοΰτο θά εΐπη, 
0τι ε^Μ·ε0α τοιοΰτοι πάντοτε. Η Ιλευθέρα άγωγή  Ιπ ιζητεΐ νά μορφώση τον άνθρω
πον, καθιστάσα αύτον ικανόν νά διευθύνη έαυτόν. Ούδέν κοινον £χει αυτη μετά τής 
εύπαΟϊ,ιας και τής τρυφηλότητος. 'II τοιαύτη άγωγή δέν φοβείται νά πατάξη τήν 
άπειθειαν, δεν θα μεταχειρνσθη ώς κυρίους κα'ι εύγενεΐς μαθητάς άρχαρίους, δίν Οά 
άφήση αύτους να Ινοχλώσι τον διδάσκαλον, νά άναγινώσκωσι μυθιςορίας, ή νά πα ί-  
^ωσι τους κυβους Ιν καιρώ τοΰ μαθήματος ‘ Ο μαθητής, ο ουτω πως άνατρεφόμενος 

κατασταθή ακόλαστός, άνόητος, άσεβής, δοΰλος τώ ν  παθών του, κα'ι συντόμως 
 ̂Έεΐν το ίναντιον τοΰ Ιλευθέρως άναχραφέντος· *Η Ιλευθέρα άγωγή δεν συνίσταται 

το >.αρεχειν Ιξουσίαν άπόλυτον τοΰ πράττειν, ουτε είς απλήν μόνον προς άνάπτυξιν 
•^ρορμησιν, αλλα άπαιτεΐ Ινέργειαν κα\ προσπάθειαν προς Ιπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ, ον 
,  ̂ προτιθεται. Ή  άλήθεια δεν είνε ποσώς έμφυτος, αυτη διδάσκεται* πρέπει νά τήν 

οκτήση τις, και είνε άποτέλεσμα τής άναπτύξεως τοΰ χαρακτήρος. Ό  σπουδαίος, βέ
ρας^  ^νδρΐΧ°5 χαρ*κτ^  Ιμπεριέχεται εις τάς πεποιθήσεις, εινε το άνθος τής Ιλευθέ- 
τ<3 άπαιτοΰνται χαρακτήρες, Γνα μορφώσωσι χαρακτήρα’ Ιν τη 'μετά

V αν^ρώπων αναστροφή, γίνεται τις άνθρωπος».

Μ. Β.



ΠΩΣ Η Γ Ε Ρ Τ Ρ Ο Τ Δ Η  Δ ΙΔ Α Σ Κ Ε Ι
ΤΑ Ε ΑΥΤΗΣ ΤΕΚΝΑ.

—■=*=— /
(Συνέχεια' ίδ£ ουλλ. ε'.)

Ή  πείρα έπεβεβαίωσε τελείως τήν γνώμην μου. Εξαίρετος τις μητηρ 
ένεπιστεύθη μοι τήν έκπαίδευσιν τέκνου της, έχοντος συμπεπληρωμένα  ̂
τά τρία έτη τής ηλικίας.Τό έβλεπον χρόνον τινά επι μίαν ώραν καθ ή
μέραν, και ήδυνήθην, χάρις είς τοϋτο, νά διαψηλαφήσω, ούτως είπεΐν, 
τόν σφυγμόν της μεθόδου μου. Μετεχειοίσθην γράμματα τοϋ αλφαβή
του, σχήματα, καί παν δ,τι μοί ήτο πρόχειρον, ϊνα το διδάξω, κιτοι 
νά χορηγήσω αΰτώ διά τούτων τών μέσων γνώσεις και ιδέας καλώς 
ώρισμένας. Ένήογουν, ώστε νά όρίζν) τοϋτο σαφώς παν ό,τι εγίνωσκε 
περί έκάστου πράγματος, ήτοι τό χρώμα, τά μέρη, τήν θέσιν, τό σχή
μα καί τόν αριθμόν. Ήναγκάσθην τάχιστα νά άπομακρυνω από του 
παιδός τά γράμματα, τά πρώτα ταϋτα βασανιστήρια τής παιδικής 
ηλικίας' δέν ήθελε τό παιδίον τοϋτο άλλο τ ι, ή εικόνας καί αντικείμε 
να. Δέν έβράδυνε νά έκφράζηται μετ’ άκριβολογίας περί αντικείμενων 
ΰπαγομένων είς τον κύκλον τών γνώσεών του. Εύρεν εν τή οδώ, εν τω 
κήπω, έν τφ  δωματίω, εΰκαιρίας τινάς νά εφαρμόζν) π3ν ό,τι εγίνωσκε, 
καί κατώρθωσε μετ’ ού πολύ νά άναγνωρίζν) έν τή φυσική Ιστορία του 
Βυφώνος σειράς ολοκλήρους ζώων αγνώστων αυτώ, να ά π ο μ ν η μ ο ν ε υ / ]  

δυσκολώτατα ονόματα καί νά ποιήται πολλάς παρατηρήσεις και α
κριβείς διακρίσεις αύτών, ώς καί τών φυτών καί τών άνθρώπων.

Έν τούτοις αύτή μόνη ή πείρα δέν ήγεν είς τό συμπέρασμα, οτι ε 
φθασεν ή στιγμή, καθ’ ήν άρχεται ή πρώτη διδασκαλία. Τό τέκνον 
τοϋτο είχεν άπολέσει τρία έτη, καί δμως είμ'ι πεπεισμένος, ότι εις 
ταύτην τήν ηλικίαν ή φύσις παρέσχεν ήμΐν γνώσεις θετικωτάτας α 
πείρων πραγμάτων. Ή  τέχνη, τεθεμελιωμένη έπί τής ψ υ χ ο λ ο γ ία ς ,  

προσαρμόζει γλωσσικόν ιδίωμα είς τάς γνώσεις ταύτας, ϊνα τάς όδη 
γήσγι είς βαθαϊδα σαφηνείας άνωτέραν. Τά παιδία θέλουσι κατορθώσει 
οΰτως νά συνάπτωσιν είς τάς διδασκαλίας τής φυσεως τάς αρχας * 
τέχνης ύπό πασαν μορφήν αύτής καί τόν πραγματικόν κόσμον ΰπο πά
σας αύτοϋ τάς όψεις, καί τάνάπαλιν, νά χρησιμοποιώσι τας διδασκ*^ 
λίας τής φύσεως, ϊνα σαφηνιζωσι πάσας τάς αρχας τής τεχν/ΐς * 
τής πραγματικότητος, τήν όποιαν θά θελήσωσι νά υπολογίσωσιν. *

τα ταυτην την ηλικίαν ή πνευματική ισχύς καί ή εμπειρία ηΰξησαν 
/)δ/) αμφοτεραι' αλλα τα σχολεία ήμών μετά τοϋ άντιψυχολογικοϋ 
αΰτων συστήματος, ούδέν άλλο απολύτως εινε, ή μεγάλαι πυροσβε- 
στικαι μηχαναί, καταστρέφουσαι πάντας τούς καρπούς τής τοιαύτης 
ισχύος καί τής δυνάμεως ταύτης τοϋ μανθάνειν, ών ή φύσις αύτή έ- 
θετο εν ήμΐν τά ζώντα σπέρματα.

Γινώσκεις τοϋτο καλώς, φίλε μου. ’Αλλ’ άναμνήσθητι πρός τούτοις 
επί στιγμήν παντός τού τρόμου τής δολοφονίας ταύτης. Μέχρι τοϋ 
πέμπτου έτους άφίνομεν είς τά παιδία τήν πλήρη άπόλαυσιν τής φύ- 
οεω ,̂ εώμεν να επιδρώσιν επ αυτών πασαι αί παραστάσεις αύτής- αι- 

ανονται την δύναμιν αυτών, απολαυουσι δέ διά πασών τών αισθή
σεων τ/ίς ελευθερίας καί τών θελγήτρων αύτής· ή φυσική καί ή άνεμ- 

ιστος πορεία, ήτις ακολουθεί τώ αγρίιο έν τή αναπτύξει αΰτοϋ 
αί καθίστησιν αυτόν ευτυχή υλικώς, έκδηλοϋται ήδη παρ’ αύτοΐς 

^ιατάσεως καλώς ωοισμένης. Καί άφοϋ άφήσωσιν αύτά έπί πέντε όλα 
τη να γευθώσι τών ήδονών τοϋ αίσθητικοϋ τούτου βίου, εΰθύς άπο- 

τομω, εζαφανίζουσι προ τών οφθαλμών αύτών πασαν τήν περί αύτά 
?υσιν, τυραννική δόσις βία ανακόπτει τήν τερπνήν πορείαν τής άνεξαρ- 
Τγΐ̂ °υ και έλβυθέρας αΰτών ύπάρξεως. 'Ρίπτουσι δέ αΰτά σωρηδόν, ώς 
πρόβατα δεσμευμένα, είς δυσώδη αίθουσαν, προσηλοϋσιν έπί ώρας, ή- 
ί*ε?κς,̂  εβδομάδας, μήνας καί έτη, άδυσωπήτως, ϊνα παρατηρώσι τά 
ελεεινά ταϋτα γράμματα, τά μονότροπα καί άνευ θελγήτρων, έγχα- 
Ρ«ττουσι τέλος πάντων είς πάντα τόν βίον αύτών διεύθυνσιν έν άντι-

ττρος τ /jv εσωτερικήν αυτών υπαρξιν, ϊνα τα καταστήσωσι παοά- 
φρονας ! 1

Παύω, διότι ήθελον άναγκασθή νά περιγράψω καί τήν εικόνα τοϋ 
Y1ttQ ι ασκάλου καί νά δείξω τήν τρομεράν άντίθεσιν, τήν ύφισταμέ-

τοϋ lU,STK̂  <χύτ0° και τοΰ εΡΤου ««τού, μεταξύ τής ταλαιπώρου αΰ- 
καί τής αγαθής φύσεως ! Ά λ λ ’ είπέ μ θ ι,  ώ φίλε, ό 

 ̂ *^ς ό σχίζων τόν τράχηλον τοϋ κακούργου καί έπιφέρων τήν τε- 
^ τοϋ βίου, δύναται να παραγάγγι έντύπωσιν ίσχυροτέραν τής

εις τν)ν ψυχ^ν τών παίδων ήμών έκ τής αποτόμου μετα· 
Χπ° ώραίας φυσικής ζωής, ής έπί τοσοϋτον χρόνον ούτοι 

θ γ α * υθυ<ην’ εΐς ΰπαρξιν, ήν διάγουσιν έν τώ

Α* *ιωνιως χοιπ ν̂ οί άνθρωποι θά εινε τυφλοί ; Δέν Οά θελήσωσι νά



άνατοέξωσι μέχρι τών πρώτων αίτιων της διανοητικής ήμών ατα
ξίας, της καταστροφής της ήμετέρας άθωότητος, τοϋ έτοιμορρόπου 
τών δυνάμεων ήμών, μέχρι της πηγής πασών τών δυστυχιών, αιτινες 
καθιστασιν ήμΐν μισητόν τό ζτϊν καί όδηγοϋσι χιλιάδας είς τόν έν τοΐς 
νοσοκομείοις θάνατον, ή είς τά δεσμά τών φρενοκομείων ;

”Ω ! πόσον ήδέως, αγαπητέ μοι Γέσνερε, θά κατεκείμην έν τώ τάφφ, 
εί ήδυνάμην νά συντελέσω ολίγον είς τό νά καταστήσω γνωστάς τάς 
πηγάς τών δυστυχιών ήμών ! Ποσον ήδεως θα απεθνησκον, ει ηδυνα- 
μην νά έπιτύχω τοϋ νά ενώσω έν τη δημοτική εκπαιδεύσει την φυσιν 
μετά τής τέχνης καί τοσοϋτον ένδομύχως, δσον σήμερον αύται εινε 
βιαίως διεσπασμέναι ! 'Άγ ! πόσον δυσανασχετώ, δταν βλ.έπω τήν φυ- 
σιν καί τήν τέ/νην ού μόνον κεχωρισμένας έν τνί δημοτική έκπαιδεύ- 
σει, άλλά καί μέχρι μανίας άντιτασσομένας άλλήλας ΰπό διεστραμμέ
νων ανθρώπων !

Θά έλεγέ τις άλ^ηθώς, δτι πρό χιλίων έτών κακοποιόν πνεΰμα, ιν* 
βλάψν) τήν χώραν ήμών καί τό ήμέτερον γένος, έφύλαττε κατά μέρος 
τήν λεπτοτάτην δεξιότητα, ϊνα έκτελέσν) τήν καταχθόνιον ταυτην 
διαίρεσιν οΰτως, ώστε νά καταστήσ?) ήμας άσθενεστάτους καί ά θ λ ι -  

ωτάτους έν τώ αίώνι τούτιρ τής φιλοσοφίας, είς ήν ουδέποτε έχει φ θ ά -  

σει τό ανθρώπινον γένος, έν ούδενί χρόνψ καί έν ούδενί τόπω, δι ε
κούσιας διανοητικής πλάνης, ο’ιήσεως καί ματαιότητος !

Μεθ’ όπόσης χαράς έπιλανθάνομαι κόσμου παρέχοντος π α ρ ό μ ο ιο ν  

θέαμα ! Όπόσον δέ καλώς διατίθεμαι, ούτως έχόντων τών πραγμ«" 
των, παρά τώ άγαπητφ μοι μικρώ Λουδοβίκω1 ού αί ίδιοτροπίαι μ <*- 
ναγκάζουσι νά είσέλθω βαθύτερον είς τό πνεΰμα τών βιβλίων τών ωρί' 
σμένων τοΐς άρχαρίοις ! Μάλιστα, φίλε μου, τά βιβλία ταΰτα πρεπει 
νά δώσωσι καί θά δώσωσι τό πρώτον σπουδαΐον κτύπημα είς την ά
λογον διδασκαλίαν τής έποχής μας. Βλέπω εύδιακρίτως τόν χαρακτή
ρα, ον πρέπει ταΰτα νά έχωσι. ΙΙρέπει τά βιβλία ταϋτα νά άρχωνται 
άπό τών άπλουστάτων στοιχείων τών ανθρωπίνων γνώσεων" πρεπει να 
έγχαράττωσι βαθέως έν τφ  νώ τών παίδων τάς ουσιώδεις μορφ«5 
πάντων τών πραγμάτων- πρέπει ν’ άναπτύσσωσι παρ’ αύτοΐς ενωρωί 
καί σαφώς τήν πρώτην γνώσιν τών αριθμητικών σχέσεων’ πρεπει να 
παρέχωσιν αύτοΐς τάς λέξεις καί τό λεκτικόν έν παντί συνολφ οπερ 
έμαθον διά τής έποπτείας καί τής πείρας- πρέπει τέλος, ινα παντα-

1. "Ovoua μιχροϋ τίνος |Α«0ητοϋ, ή ψευδώνυμον.

χοΰ επαρκώσιν άφθόνως νά άνυψώσι τούς πρώτους βαθμούς τής κλί
μακας ταυτης τών γνώσεων, δι ών ή φύσις όδηγεΐ ήμας είς πασαν 
γνώσιν καί δύναμιν.

Όποιον κενόν υπάρχει ήμΐν ένεκα τής έλλείψεως τοιούτου βιβλίου ! 
Ελλείπει ήμΐν, καθ’ δσον μάλιστα έσμέν υποχρεωμένοι ούχ άπαξ, 
αλλά πολλάκις νά δώσωμεν αύτό χάριν ήμών αύτών. Καί τό πνεΰμα 
τοΰ βιβλίου τούτου, δπερ ζή έν παντί τώ περιέχοντι καί περικαλύ- 
πτοντι ήμας έν άγνοια διατελοΰντας, καί τοΰτο, λέγω, τό πνεΰμα έλ- 
λείπει ήμΐν- ή φύσις τό ειχεν έναποτυπώσει έν ταΐς καρδίαις ήμών 
πυρίνοις γράμμασι, καί έκβιάζομεν ήμας αύτούς, δταν σβύννωαεν καί 
την τελευταίαν λάμψιν αύτών έν τοΐς έλεεινοΐς δημοτικοΐς ήμών σχο
λείοις, δπου βασιλεύει ή αποκλειστική διδασκαλία τοΰ άλφαβήτου. 

Αλλ’ έπανέρχομαι δθεν έξώρμησα.
Σοί έλεγον, δτι έν τώ συμφέροντι αύτώ τής μεθόδου μου καί χά- 

?tv τών παίδων, οΰς αϋτη έξ απαλών ονύχων πρόκειται νά μόρφωση, 
^αρηκολούθουν ιχνηλατών, τρόπον τινά, τάς πρώτας έκδηλώσεις τής 
εκπαιδεύσεως καί τής πνευματικής ένεργείας.Ταυτοχρόνως, είς παιδία 
ανατεθραμμενα ούχί διά τής μεθόδου μου καί τά όποΐα ειχον έν τ -/] τά 
ζει μου μετεχειοιζόμην τά παιδευτικά μέσα, τά όποΐα μοί έφαίνοντο 
®υμφωνα πρός τάς άρχάς μου καί μάλιστα διά ψυχολογικής συνδέ- 
σεως, έν τ·?ί σπουδή τών τε πραγμάτων καί λέξεων, αΐτινες έπρεπε νά 
ιευθυνωσι τήν άνάπτυξιν τών ιδεών αύτών. Ούδέν άλλο ειχον νά 

'•ρκζω, ή νά άναζητήσω, έφ’ δσον ήτο δυνατόν καί τρόπον τινά αυ
τομάτως, τόν βαθμόν τής ισχύος, ήν ειχον έπιτύχει αί ψυχικαί αύ- 
τ<3ν δυνάμεις διά τής μεσολαβήσεώς μου. Έξήτασα αύτούς κατά 
πολλούς τρόπους καί εύρον παρ’ αύτοΐς, καίπερ έγκαταλελειμένοις είς 

ειαν άμεριμνησίαν, νοΰν πολύ ζωηοότερον καί πολύ μείζονα, ή δ- 
σον ^δύναμην νά φαντασθώ, ύπολογισθείσης τής άπιστεύτου αύτών 
τερησεως πάσης γνώσεως καί δυνάμεως προσκτωμένης διά τής άγω- 

Υ ί̂· Εν παντί ύποκειμένίρ υπό τήν έπίδρασιν τών άνθρώπων εύρον 
' -τονόμαστον αδυναμίαν, αλλ όπίσω τής άδυνααίας ταύτης ή φύσις 

^  ίτο  νεκοά.
'° '1 τι" Ά πείρα μ εδίδαξε καίτό όποιον δύναμαι σήμερον νά εί'πω. 
«ιτειτα ι χρόνος καί χρόνος άπίθανον δσον μακρός, ϊνα ή άποπλά- 

καί ή μανία τών άνθρώπων καταπνίξωσι τελείως τήν άνθρωπί- 
1)7 φύσιν έν τϊί καρδίγ τοΰ παιδός. Αύτός ό Θεός έθηκεν έν ήμΐν αύ-



τοϊς τό άντίρροπον, ΐνα διαφυλάττν) ήμας έκ τής μανίας. Εινε δε ό 
βίος καί ή παγκόσμιος αλήθεια, αΐτινες κυματίζουσαι πέριξ ήμών, ΰ- 
ποστηρίζουσι το άντίρροπον τοΰτο, ευδοκία καί χάριτι του πλάστου. 
Ό Θεός οΰ θέλει, ΐνα ή άγιότης τής ήμετέρας φύσεως έξαφανίζηται 
έν τνί ασθενείς καί άθωότητι ημών θέλει, ίνα πάντα τά τέκνα των αν
θρώπων φθάσωσιν ασφαλώς εις την γνώσιν της άληθείας και της δι
καιοσύνης, ώστε, έκπεπτωκότες έκουσίως της αξίας της εσωτερικής 
αυτών ουσίας, να μή πλανώνται ένεκα του ίδίου αυτών σφάλματος 
καί της έν πλήρει συνειδήσει ένοχης των εις τόν λαβύρινθον της πλά
νης καί μέχρι τών χειλέων της αβύσσου της κακίας. Ά λλ ’ οΐ άνθρωποι 
άγνοοΰσι, τ ί πράττει ό Θεός υπέρ αυτώ ν δεν άποδίδουσιν οΰδεμίαν 
σημασίαν ε’ις την άμετρον έπιρροήν της φύσεως έπΐ της αγωγής ή
μών. Διεγείρουσιν άπ’ έναντίου μέγαν θόρυβον περί πασών τών μη δ κ
οινοτήτων, τάς οποίας ποοσθέτουσιν άνοήτως και άδεξίως εις ταυτην 
την ίσχυράν έπίδρασιν, ώσεΐ ή εμπειρία αυτών μόνον νά επιδρά άποτε- 
λεσματικώς καθόλου υπέρ τοϋ ανθρώπου, η δε φυσις παντάπασι ! Και 
όμως ή φύσις μόνη πράττει ήμϊν τό αγαθόν μόνη οδηγεί ήμ*ς αδιάφθορος 
καί απαθής εις την αλήθειαν καί εις τήν σοφίαν. Οσω μάλλον ήκολου- 
θησα τοϊς ί'χνεσιν αυτής, έζήτησα νά προσαρμοσθώ υπό τήν οδηγίαν αυ
τής καί-μετεχειρίσθην τάς δυνάμεις μου εις το βαδίζειν μετ αυτ/ίς, τ0 
σούτιο μάλλον τά βήματά της μοί έφάνησαν μέγιστα. Ά λ λ ’έν τουτοις 
ειδον οτι ό παΐς εινε ικανός νά άκολουθνί αΰτίί. Δύναται μέν ουτος να 
εινε πολύ αδύνατος, εις τό νά χρησιμοποιήσει ο,τι ή τέχνη τώ παρέχει, 
άλλ’ δ/1 καί δ,τι ή φύσις τώ προσφέρει’ καί άν συνέπιπτε δυσκολία 
εις τοΰτο, ημην εγώ ό αί'τιος ταύτης, δστις άνεμιγνυόμην, διότι η- 
θελον νά διευθύνω άμαξαν, ήτις δεν έχει χρείαν άλλου τινός,ή φορτίου, 
ϊνα βαδίζη μόνη. Έθεώρουν, πριν ή σκεφθώ, άκαταλλήλους τους π « ι" 
δας προς έργον τ ι, καί ενώ ήτοιμαζόμην νά εΐπω, δτι τοΰτο εινε αλη
θώς άκατόρθωτον εις αυτούς ενεκα τής μικριΖς αυτών ηλικίας, αιφνΑ? 
έξετελεΐτο ΰπ’ αύτών. Κατώρθωσαν νά συλλαβίζωσι παϊδες τριετεις 
λόγον συγκεχυμένον καί δύσκολον κυρίως διά τό άφγιρημένον αυτου. 
Σύ αυτός, φίλε μου, έχεις ακούσει παΐδας ήττονος τής πενταετούς *1 
λικίας νά συλλαβίζωσιν άπό μνήμης μεγίστας καί δυσκολωτάτας προ̂  
τάσεις- ήθελες δέ σΰ φαντασθή τό τοιοΰτον δυνατόν, εΐ μή το έβλεπες , 

(άχολουΟίΐ)


