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Τοϊς άναγνώο'ταις.

Την άνάγκην παιδαγωγικού περιοδικού τής στοι
χειώδους παιδεύσεως κατιδόντες ώς έκ τοϋ έργου ήμών, 
ίίπερ επί δεκαετίαν είς ίδιωτ. καί πλήρη δημοτικά δη
μόσια σκολεία έξησκήσαμεν, εγνωμεν νά προβώμεν ε’ις 
την εκδοσιν αύτοϋ νομίζοντες δτι έκπληροϋμεν κοινήν 
ευχήν καί επιθυμίαν πάντων τών έφιεμένων πραγμα
τικής καί ΰγιοϋς μορφώσεως τών τέκνων αυτών.

Πολλοί δυστυχώς τών παρ ’ ήμϊν παιδαγωγούντων 
πολλά άστεα xoc.1 σχολεία ίδόντες, καί έξ έπιπολής 
έξετάσαντες τά πράγματα κατέκριναν τά παρ ’ ήμΐν

σχολεία, καί άπέδωκαν την δλην ελεεινότητα τής 
παιδευτικής καταστάσεως ημών είς την άμεθοδίαν 
καί άβελτηρίαν τών μαρτύρων τοϋ έθνους διδασκά
λων, οΐτινες ούχι έν όλίγοις είνε πολλώ φιλοτιμότεροι 
εκείνων, οΰς αυτοί Ιγνώρισαν κατά την έν τή ξένη 
διατριβήν των. Έρωτώμεν τους κατηγόρους τών ήμε- 
τέρων διδασκάλων· έπλησίασαν ενα έκ τών ξένων 
δημοδιδασκάλων διά νά διακρίνωσιν ίιπόση άπειρία καί 
έπιπολαιότης κατέχει αυτούς κατά την εκ τών διδα
σκαλείων άποφοίτησίν των, οΰχί μικρότερα κατά το 
πλεϊστον τής τώνήμετέρων, παρ ’ δλην την τελειότητα 
τών παρ ’ έκείνοις διδασκαλείων ;
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Τις λοιπον καθιστ% εκείνους κατόπιν τόσον πρακτι
κούς, τοτον λαμπρούς, τόσον δεξιού ςείς το εργον των, 
ωστε εν πολλοΐς να υπερβάλλωσι μέν καί αυτούς τούς 
καθηγητάς, της γενικής δέ ίκτιμήσεως καί της άμε- 
ρίστου αγάπης γονέων καί μαθητών νά άπολαύωσιν ;

Απαντώμεν : το {/.εν οί πεπειραμένοι διευθυνταί, 
το δε οι πολυμαθείς και εύστοχοι έπιθεωρηταί, τό δέ 
αι διδασκαλικαί κα'ι νομαρχιακαί σύνοδοι αί γινόμε- 
ναι ύπο την προεδρείαν τοϋ έπιθεωρητού· άλλ’ εκείνο 
οπερ μορφώνει αυτούς, εκείνο δπερ εξυψώνει αυτούς 
καί τοϊς οίδει τον τύπον τοϋ άληθοϋς διδασκάλου, τοϋ 
επιγείου άγγέλου,τού προωρισμένου νά διαπλάση την 
κοινωνίαν δλόκληρον, κατά τον Leibnitz, εινε ή με- 
λετη καταλλήλων περιοδικών καί βοηθητικών ε’ις ένα 
ίκαστον μάθημα συγγραμμάτων, άτινα ώς πηδά-hov 
και πυξίς χρησιμεύουσιν εις αυτόν, δι ’ ών διακυβερνφ 
τούς μαθητάς του καί εις καλόν καί άσφαλή λιμένα 
αυτούς κατευθύνει.

Εν Ευρώπγι καί ’Αμερική προ πάντων οί έξοχώ- 
τεροι καί εμπειρότεροι παιδαγωγοί δεν καταγίνονται 
πλέον εις την συγγραφήν βιβλίων ύπέρ τών παίδων, 
εξαιρεσει τών αναγνωσματαρίωνδιότι άπεδείχθη π α ν -  
ταχοϋ  σχεδόν οτι τά  πο.Ι.Ιά β ιβ ί ία  άποζηραίνουσι 
τον πρώτον βΛαστον τής θε.Ιήσεως, έξ ής προσδοκά- 
ται ή δλη επιτυχία της διαπαιδαγωγήσεως, έκκενονσι 
τα β α λά ν τ ια  τών γονέων, Ιδίως τών άπορων εργατι
κών τάξεων, καθιστώσι ψιττακούς μεν τούς μαθ ίτάς, 
τούς διδασκάλους δε ψυχρούς καί γυμνούς πάσης διδα
σκαλικής ικανότητας' οί ε'ξοχοι παιδαγωγοί,ώς αφιλο
κερδείς πολΐται, συγγράφουσι βιβλία βοηθητικά ύπέρ 
τών διδασκάλων· τούτοις βοηθοϋσι, τούτους ένθαρρύ- 
νουσιν εις τύ μέγα καί υψηλόν ε”ργον των, παρ ’ ών 
την πάσαν ελπίδα τού μέλλοντος της πατρίδος των 
προσδοκώσιν.

’Ιδού οί λόγοι οί’τινες παρεκίνησαν ήμάς εις την 
έκδοσιν τοϋ περιοδικού τούτου· οΰτε υλικόν, οΰτε 
εγωιστικόν έλατήριον εις τοϋτο μας ώθησεν· ά λ λ ’ 
ιερός ζήλος δπως χρήσιμον βοήθημα παράσχωμεν εις 
τούς έγκαταλελειμμένους τοϋ έθνους ήμών δημοδι
δασκάλους, δπως διαφωτίσωμεν τούς γονείς περί τοϋ 
τρόπου καθ ’ δν πρέπει νά συντρέχωσι τό έργον τοϋ 
διδασκάλου, νά έπιβλέπωσι δέ καί κατά βήμα καί 
νά παρακολουθώσι την ηθικήν διάπλασιν καί σκό- 
πιμον εκπαίδευσή τών φιλτάτων αύτών τέκνων, 
καί έν γένει δπως ύποδείξωμεν τοϊς ένδιαφερομένοις 
δση ήμϊν δύναμις, τάς άληθεϊς ελλείψεις τού ήμετέρου 
έθνους. Νομίζομεν δέ δτι τά ύφ ’ ήμών υποδεικνυόμενα 
μέτρα κατά τούτο θά έ'χωσι κύρος καθ ’ οσον δεν θά 
ώσιν άπλαϊ θεωρίαι· εινε σκέψεις εις άς άνήλθομεν έκ 
τής πράξεως καί τής πείρας, έχοντες βεβαίως πρότε- 
ρον ώς βάσιν τά πορίσματα τών νεωτέρων μεγάλων 
παιδαγωγών, θεωρίας οΰχί άποτελουμένας έξ εννοιών 
ήκοωτηριασμένων, αί'τινες κατά την παρατήρησιν 
νεωτάτου εμπειρικού παιδαγωγού οΰχί μικρόν μέρος τής 
άνθρωπότητος έθυσίασαν,άλλά τοιαύτας,αϊτινες άρμο- 
νικώς νά καλλιεργώσι τάς τε διανοητικάς καί σωμα-

τικάς δυνάμεις, καί νά μή θυσιάζωνται αί σωματικαί 
χάριν τών διανοητικών.

.Ευτυχώς δμως κατά τοϋ συστήματος τούτου, οπερ 
έκαλλιέργει μόνον τάς διανοητικάς τού παιδός δυνά
μεις, καί ένέβαλλε μέν άγάπην καί ζήλον πρός τάς 
ξηράς καί νεφελοειδείς θεωρίας, άποστροφήν δέ καί 
άδεξιότητα πρός τάς τέχνας, τό Ιμπόριον καί την 
βιομηχανίαν, λίαν ενωρίς έξηγέρθη σύμπας δ πεπολι- 
σμένος κόσμος τών γραμμάτων καί τής προόδου με
τά ρρυθμίσας άπό εικοσαετίας τά προγράμματα τών 
σχολείων συμφώνως πρός τον διπλοϋν σκοπόν τής παι
δείας.

Παρ’ ήμϊν δμως δυστυχώς οΰ μόνον επικρατεί ε’ισέτι 
το πρώτον σύστημα, άλλά καί τοϋτο λίαν άτελώς 
λειτουργεί ένεκα, τής άμεθοδίας, ήν ήκολουθήσαμεν 
κατά τήν διδασκαλίαν τής γλώσσης ήμών- καί δταν 
αΰτη άτελώς διδάσκηται, καί εις τά λοιπά μαθήματα 
δεν πρέπει τις νά άναμένγ) μεγάλα πράγματα· ένεκα 
τούτου κοπιάζουσι μέν οί διδάσκαλοι, φθείρουϊΐ δέ οί 
μαθηταί τά πολυτιμότ<4^ καί χρόνον καί ύγείαν, 
κατεξοδεύονται δέ οί δυστυχείς γονείς ! οποία δε τά 
αποτελέσματα : Περιφρόνησις τών διδασκάλων, κα
τακραυγή τών άνθρώπων κατ ’ αυτών, απελπισία 
τών γονέων.

Τούτων ένεκα πάντων τήν μεγαλειτέραν ήμών 
προσοχήν θά δώσωμεν εις τό γλωσσικόν μάθημα πα- 
ρέχοντες ύλην πρός μόρφωσιν τής γλώσσηί, ήν ήμεΐς 
επί σειράν ετών διδάξαντες εις πλήρη δημοτικά, 
συνελέξαμεν έξ αυτού τού γλωσσικού πλούτου τού 
παιδος διά τρόπου φυσικωτάτου καί άπλουστάτου στη- 
ριζομένου επί τού νέου μεταρρυθμιστικού καί προοδευ
τικού πνεύματος τών προηγμένων λαών.

’Εν ίση σχεδόν μοίρ  ̂ τιθέμενοι τάς τε θετικάς επ ι- 
στήμας  καί τήν χε ιροτεχν ία ν  θά άναπτύσοωμεν καί 
ταύτα έπαρκώς παραθέτοντες έν ανάγκη πρός πληρε- 
στέραν κατάληψιν καί εικόνας καί σχήματα.

Περιττόν κρίνομεν νά καταδείξωμεν ήμεΐς ένταύθα 
τήν άνάγκην τής μεταρρυθμίσεως τού προγράμματος, 
οιότι αυτά τά σχολεία δλων τών πεπολιτισμένων κρα
τών μονονού φωνήν έκβάλλοντα άναβοώσι, μιμηθήτέ 
μας εαν θ ίίη τε  ν α  προοδεύσητε. Ά λλως τε ώς μαν- 
θάνομεν τό ένεστώς 'Τπουργεΐον τής Παιδείας κατα- 
νοοϋν τάς ελλείψεις τοϋ προγράμματος τών δημοτικών 
σχολείων, καί έμφορούμενον ευτυχώς ύπό πρακτικού 
καί προοδευτικού πνεύματος προτίθεται κατά την γ ι-  
γνομένην σύστασιν τών άστικών σχολείων νά δώσγ). 
καί εις τά μαθήματα ταϋτα τήν δέουσαν σπουδαιότητα.

Ουδόλως πρέπει νά ύποθέσν) τις δτι ταύτα φρονοϋντες 
κλίνομεν πρός τήν γνώμην νά μετατρέψωμεν έκ φανατι
σμού τά άστικά σχολεία είς επαγγελματικά, τούθ ’ οπερ 
καί τινες τών παρ ,;ήμΐν έσπευσαν νά συστήσωσι καί νά 
ύποστηρίξωσι, δπως καί δ γερουσιαστής Lombe, δστις 
ίοών τά λαμπρά αποτελέσματα έκ τής εισαγωγής τών 
μαθημάτων τούτων είς τάς άνωτέρας τάζεις τών άστι
κών σχολείων καί ένθουσιασθείς έπρότ«νε τά έξής :

«Πάντα τ ’ ανώτερα δημοτικά σχολεία όφείλουσι
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νά κλίνωσι πρός τά επαγγελματικά, πάντα δέ είς τό 
μέλλον ιδρυόμενα μέ τήν α.ΰτήν έννοιαν καί πρόθεσιν 
νά ίδρύωνται.Τά δέ εμπειρικά u-αθήματα νά κατέχωσι 
τήν πρώτην βαθμίδα έν τφ  προγράμματι. ’Εάν ή στοι
χειώδης άνωτέρα έκπαίδευσις δέν επιδιώκει οΰδένα 
άλλον σκοπόν ή τον πνευματικόν τότε άντιπράττει 
αύ’τη κατά τού κράτους. Τοιαύτη ύπάρχει λόγος νά 
ύφίσταται είς έθνος δημοκρατικώς κυβερνώμενον, 
ειρηνικόν καί εργα τ ικόν  διότι είς οΰδένα τελικόν, 
είς οΰδένα δριστικόν σκοπόν καταλήγει.» Ε μβάλ
λει επιθυμίας κενάς καί αορίστους καί επ ικ ίν 
δυνον εξεγείρει τήν ματα ιοδοζ ίαν , προκάνει προσπά
θειας άγονους και καταστρεπτικάς, γ ίνετα ι παραίτιος 
να  γεννώ νται άχοστροφαϊ μεν προς τάς τέχνας και 
τήν β ιομηχαν ία ν , κλίσεις δε προς τάς δημοσίας θέσεις.»

Ήμεΐς μάλλον συντασσόμεθα μέ τήν γνώμην τού 
διασήμου Άγγλου φυσιολόγου Huxley, δστις κατά το 
■επίσημον γεύμα τής Βασιλικής ’Ακαδημίας εν Λον- 
δίνφ έξαίρων τά μαθήματα τών θετικών έπιστημών 
καί τής χειροτεχνίας έν ισγι μοίρι̂  θέτει αΰτά προς τά 
λοιπά μαθήματα· ώς καί μέ τόν νομοθέτην τής Γαλ
λίας, δστις κατά τήν εισαγωγήν τοϋ νομοσχεδίου περί 
χειροτεχνίας κατά τό 1882 έ'λεγε τά έξής :

«Δέν προτιθέμεθα, νά μετατρέψωμεν τά δημοτικά 
"ήμών σχολεία είς επαγγελματικά,οΰτε έπιθυμοϋμεν νά 
εξέλθωσι τά τέκνα ήμών αμέσως έκ τών δημοτικών 
σχολείων εϊτε λειτουργοί, ε’ίτε γεωργοί, είτε αμπελουρ
γοί, είτε ναύται· ή χειροτεχνία σκοπόν έχει νά οώση 
ίίς τάς χεΐρας τήν δέουσαν είκινησίαν, δεξιότητα, 
εΰλυγιστίαν, προϊόντα πολυτιμότατα μέν τοϊς izS.ni, 
άλλ ’ απαραίτητα διά τούς παΐδας ?ών δημοτικών 
σχολείων έξ ών οί πλεΐστοι θά έπιδοθώσιν είς τάς 
τέχνας καί τήν βιομηχανίαν τά μαθήματα δέ ταϋτα 
θά παρασκευάσωσι καί θά προδιαθέσωσι τρόπον τινά, 
";ούς μέν παΐδας διά τήν μέλλουσαν έν τώ πρακτικώ 
σταδίω τέχνην καί βιομηχανίαν, δπως τελειότερον 
βκμάθωσι καί τελειοτέραν αύτήν καταστήσωσι, τά δέ 
κοράσια διά τά ε’ργα έπίσης τής ^απτικής, τά εργό
χειρα, τοϋ μαγειρείου καί τής καλής μελλούσης οίκο- 
δεσποίνης».

Λίαν ενθαρρυντική τής γνώμης ταύτης εινε καί ή 
ρήσις τοϋ Σταγειρίτου φιλοσόφου Άριστοτέλους. «Διο 
τάς παιδιάς είναι δει τάς πολλάς μιμήσεις τών ύστε
ρον σπουοαζομένων».

Κατά ταϋτα τό Περιοδικόν ήμών θά διαιρήται εις 
τρία μέρη. Εις τό πρώτον, τό καθαρώς παιδαγωγικόν, 
Φα άναπτύσσωνται θέματα, παιδαγωγικά α’ )άφορώντα 
τήν αγωγήν καί διδασκαλίαν έν τε τώ οΐκω καί σχο- 
λείω, β’ ) ύποδεικνύοντα τάς αναγκαίας καί άπαραι- 
τήτους μεταρρυθμίσεις αϊτινες δέον νά έπέλθωσι καί 
είς τά ήμέτερα σχολεία. ’Εν τώ μέρει τούτ<ρ θά πε- 
ριέχωνται καί τά προβαλλόμενα ζητήματα παιδαγω
γικά καί έκθέσεις αί έγκεκριμμέναι πρός δημοσίευσιν, 
αί γνώμαι τών έπιθεωρητών,διδασκάλων καί ενδιαφε
ρομένων είς ταϋτα. Τό πλεΐστον δμως μέρος τοϋ παι
δαγωγικού θά κατέχν) τό δεύτερον μέρος ή κυρία με-

θ:δολογία καί διδακτική. Έχοντες δέ ύ π ’όψει έξατά- 
ξιον δημοτικόν σχολεΐον διά τοϋ κυκλικού ήμών συ
στήματος, δπερ πανταχοϋ σχεδόν έίνε είσηγμένον, 
ιδία είς τό γλωσσικόν μάθημα καί είς τήν ’Αριθμητι
κήν, θά προσπαθήσωμεν νά ίκανοποιήσωμεν τούς τε 
διδασκάλους τών πόλεων καί τών μικρών δήμων, 
οΐτινες οΰκ ολίγοι εινε έν Έλλάδι καί έξωτερικώ. Ή 
άδι/.ί χ ή τις προσγίγνεται είς τά δυστυχή τέκνα τών 
χωρικών δέν μάς διαφεύγει. Ό λαος τής 'Ελ
λάδος,έάν εινε άγράμματος καί άγνοή τά στοιχειώδη 
πράγματα,τούτο τό οφείλει είς τό έκπαιδευτικόν ήμών 
σύστημα τόσον, οσον καί είς τήν κακήν εφαρμογήν· 
δ διδάσκαλος, δ άναλαβών νά διδάξγι εις τινα μικρόν 
δήμον,πρέπει νά θεωρή τόν χρόνον τής φοιτήσεως τού 
παιδός τού χωρικού σπουδαιότατον χρήμα· νά μή ύπο- 
λογίζν) φοίτησιν διετή τριετή ή τετραετή· νά ύποθέτη 
δτι δ χωρικός αμέσως τό έτος έκεΐνο θά άποσύρν) τό 
τέκνον του δπως καί συμβαίνει οΰ μόνον παρ ’ ήμϊν 
άλλά καί παρά κράτεσιν δπου εινε εισηγμένος ύπο- 
χρεωτικός δ νόμος τής κατωτέρας παιδεύσεως'δι’ αΰτο 
πρέπει, τά ούσιώδη, τά άπολύτως άναγκαΐα νά πα- 
ρέχη άποσκορακίζων πάντα σχολαστικόν δρον καί κα
νόνα- τοιαύτην ΰλην θά παρέχγ) ταΐς νηπιαγωγοΐς καί 
διδασκάλοις δ α' κύκλος· δ β' ) κύκλος θά περιέχϊ) 
ΰλην διδακτικήν άναφερομένην είς τήν β' καί γ' τάξιν 
πού μέν χωριζομένην πού δέ ήνωμένην καί ό γ ’ κύκλος 
θά περιλαμβάνγι τήν δ’ τάξιν δ αΰτός μέν μέ τόν β' 
άλλ’ έκτενέστερον· δ δ' κύκλος θά περιέχϊ) τήν ΰλην 
διά τήν ε1 κ’ ί ς  τάξιν τοϋ αστικού σχολείου ευρύ- 
τερον τοϋ γ’ . Καί είς έκαστον μέν κύκλον τοϋ γλωσ
σικού μαθήματος θά διακρίνωμεν τέσσαρά τινα.· α) 
τάς άπό στόματος γλωσσικάς άσκήσεις· (κλίσεις ρη
μ ά τ ω ν  μετά κατηγορουμένων καί ύποκειμένων, μ ετ ’ 
αντικειμένων, μετά προσδιορισμών, β) τάς κυρίως 
γραμματικάς άσκήοεις (εΰρεσις παραδειγμάτων ύπό 
αΰτών τών μαθητών — σχηματισμός προτάσεων έκ τών 
παραδειγμάτων — συμπληρώσεις διορθώσεις καί πάντα 
δι’ αΰτενεργείας τού μαθητού, γ) τ ά  κυρίως ορθογρα
φικά γυμνάσματα τά έκ τών γραμματικών ασκήσεων 
άπορρέοντα, δ) τάς συνδετικάς άσκήσεις (θέματα, 
συμπληρώσεις,έλλείψεις, συνώνυμα,δμώνυμα, εναντία, 
περιγραφάς, περιλήψεις, εκθέσεις, έπιστολάς)· πού δέ 
καί τεμάχια θά άναλύωνται καί θά έρμηνεύωνται. Είς 
έκαστον δέ κύκλον ’Αριθμητικής θά διακρίνωμεν την 
άπό στόματος λογιστικήν καί τήν έγγραφον λογιστι
κήν, τήν γεωμετρίαν, τήν καταστιχογραφίαν .τό πλεΐ
στον έφηρμοσμένην είς προβλήματα ειλημμένα έκ τού 
πρακτικού βιου. ’Ε* δέ τών θετικών καί φυσικών 
έπιστημών θά δίδωμεν πρότυπα μαθήματα τής φυσι
κής, φυσικής ιστορίας, γεωργίας, υγιεινής, οίκειακης 
οικονομίας, κοσμογραφίας καί χημείας· άφού ή χώρα 
ήαών,ώς καί ύφ’ ήμών αΰτών καί τών ξένων όμολο- 
γεΐται, έγκλείει ύλικόν πλούτον άνεκμετάλλευτον ύπο 
έ'ποψιν γεωργίας, εμπορίου, βιομηχανίας, ρ.εταλλείας 
κλπ. έφ’ ού θά στηριχθή ή οικονομική εΰεξία, εΰη- 
μερια καί ή επί τά πρόσω πορεία τοϋ έ'θνους, διατί
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και ήμεΐς έπί τέλους νά μή έξεγείρωμεν ενωρίς είς 
τάς άπαλάς των παίδων ψυχάς το διαφέρον καί την 
προς αυτά κλίσιν; Εκ δέ των ιστορικών μαθημάτων, 
καί Γεωγραφίαν θά δίδωμεν πού μέν περιλήψεις, που 
δέ ίστορίδια, καί περιγραφάς· άπό τοϋ επομένου καί 
τρίτου Ιδίως άρχεται το πρόγραμμά μας

Τό δέ τρίτον μ-έρος θά περιέχη ποικίλας σχετικάς 
ειδήσεις άφορώσας υποθέσεις σχολειακάς καί διδασκαλι- 
κάς, βιβλιογραφίαν καί έν γένει πασαν τήν παρ ’ ήμΐν 
κίνησιν τής στοιχειώδους παιδεύσεως.

Οΰτω διά τοϋ περιοδικού ήμών έλπίζομεν νά δώσω- 
μεν νέαν κίνησιν, νέαν ζωήν, είς τήν δημοτικήν ήμών 
έκπαίδευσιν,έξ ής έξαρτώνται αί ελπίδες τοϋ ε'ΰνους. 
Δι ’ αΰτοϋ έλπίζομεν νά συνδέσωμεν προς άοτίαν καί 
πλήρη διαπαιδαγώγησιν τών παίδων ήμών τούς τρεις 
ουσιώδεις παράγοντας τής άγωγ?,ς, τήν εκκλησίαν, 
το σχολεϊον καί τήν οικογένειαν,έ’χοντες ύπ ’ οψει το 
τοϋ μεγάλου γάλλου ύπουργού Guijot δστις γράφων 
προς τους διδασκάλους ε'λεγεν :

« Ή  ήθική άνατροφή, ώ προσφιλείς μου φίλοι,τών 
παίδων παρ’ήμών εξαρτ&ται. 'Εκάστη οικογένεια έμ- 
πιστευομένη είς ύμ&ς το παιδίον της, άπαιτεϊ νά τό 
καταστήσητε τί{Χιον άνδρα, ή δέ πατρίς χρηστόν καί 
καλόν πολίτην· συνεργάσθητε καί μετά τών ιερέων· 
καί οί δύο έχετε ύψηλόν προορισμόν· εισθε περιβεβλημέ- 
νοι μ>. κϋρος ηθικόν. Έκ τής εμπιστοσύνης καί τών δύο 
υμών έχουσιν άνάγκην ή οικογένεια καί ή πολιτεία». 
’Ανάγκη τέλος νά συναισθανθώσι καί οί ιερείς καί 
διδάσκαλοι καί γονείς δτι πρέπει νά συνεργασθώσι,νά 
παρασκευασθώσι καλώς είς τό μέγα καί ιερόν έργον 
τής άγωγής καί διδασκαλίας τών τρυφερών βλαστών 
τοϋ ε’θνους ήμών εν οσ<ι) δέ δέν θά φροντιζωσι νά πα- 
ρουσιάζωνται προ τών παίδων καί οί τρεις ώς δ δαιμό
νιος εκείνος Περικλής, δπόταν ενώπιον τοϋ Άθηναϊκοϋ 
λαού ώμίλει παρεσχευασμένος καί προσευχόμεεος μη 
έκφύγγι απρεπής τις Λόγος καί φράσις, έν δσω οί ιερείς 
καί διδάσκαλοι δέν τάσσονται ύπό τής πολιτείας είς 
ο'ΐαν έμ.πρεπει τιμητικήν θέσιν,άλλά καί δέν τάσσουσιν 
εαυτούς διά παρασκευής καί μορφώσεως είς τοιαύτην 
θέσιν, άλλά δυστυχώς καί όλεθρίως περιφρονοϋνται ώς 
οι έσχατοι τών ανθρώπων, άς μή άναμένωμεν έ'θνος 
βαοιζον προς τα πρόσω, έ'θνος άληθώς έκπεπολιτισμέ- 
μένον, άλλ ’ έ’θνος καρκινοβατούν, οπισθοχωρούν, φθί— 
νον, καταστρεφόμενον.

Ή «Π αιοεία» άποβλέπουσα ε’ις τόν ύψηλόν σκοπόν 
ον άνέλαβε δέν θά φεισθή οΰτε πόνου, οΰτε δαπάνης, 
έν δσω βεβαίως ύπάρχει, ί'ν ’ άνταποκριθή προς τό 
πρόγραμμα δπερ έχάραξεν, άναπτύσσουσα καί συζη
τούσα τά συντελοϋντα είς τον σκοπόν αυτής, ζητούσα 
καί τήν γνώμην τών αρμοδίων έπί τών άπασχο- 
λούντων τήν εθνικήν ήμών παιδείαν ζητημάτων, συ- 
σφίγγουσα πρός τούτοις καί ένδυναμοϋσα καί ένθαρρύ- 
νουσα είς τό έργον αυτών τούς σπουδαιοτέρους παρά
γοντας τής άγωγής.

Τοιοΰτος δ ύψηλός προορισμός τής «Παιδείας». Νο- 
μιζομεν οτι πόίς οστις θέλει νά ΐδγ) τήν κατάστασιν

τοϋ ε'θνους βελτιουμένην, τά δέ τέκνα του καί τούς 
συμπολίτας άληθώς μεμορφωμένους καί χρηστούς 
θά θεωρήσν) δτι εΰγενές έργον άναλαμβάνει ύποστη- 
ρίζων διά μικρές δαπάνης 8 έπί πλέον δραχμών τα 
ε”τος, τό περιοδικόν τούτο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Α’ .

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η
ΕΚ ΤΗΣ .ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Παιδεία. — Παιδαγωγός.—  Locke — Περί ανατροφής τών 
παίδων. — Φυσική άγωγή — Ή θική αγωγή — Πνευματική 
αγωγή.

Οί πρόγονοι ήμών τόν διδάσκαλον ώνόμαζον π α ι
δαγωγόν, καί τό έργον αΰτοϋ παιδείαν ή παιδός α
γωγήν ή παιδαγωγίαν.

Τό έργον τής διαπαιδαγωγήσεως άνέκαθεν έθεωρεΐτο 
ώς έν τών δυσχερεστάτων, δι ’ αυτό πολλοί σποραδι- 
κώς έγραψαν περί τούτου, άνδρες καί γυναίκες, άπό 
τού Πλάτωνος καί Άριστοτέλους μέχρι τοϋ Κάντιου, 
καί άπό τού Montaigne μέχρι τού Πεσταλότση, καί 
άπό τής Mme Maitenon μέχρι τής Miss Edgenorth.

Ανδρες θέλοντες νά προαγάγωσι τήν παιδαγωγι
κήν είς επιστήμην, τάς γνώμας τών φιλοσόφων καί 
παιδαγωγών φιλοτ^μως έργασθέντες συνέλεξαν καί- 
συνεζήτησαν* πλήν δυστυχώς παρετηρήθη δτι πάντα 
τά ύ π ’ αυτών γεγραμμένα,ώ; συμβουλαί μάλλον ή ώς 
άρχαί δύνανται νά ληφθώσιν. Τούτου ένεκα άτελής 
περί παιδαγωγικής εμορφώθη γνώμη,καί άτελής αυτής 
εφαρμογή έγίνετο έπί πολλούς αιώνας. Έκ τών γνω
μών τούτων τών άρχαίων φιλοσόφων μετά μελέτην 
εμβριθή καί μετά πειράματα διηνεκή έμόρφωσαν τήν 
παιδαγωγικήν είς άληθή έπιστήμην,έπιδιώκουσαν τήν 
φυσικήν, πνευματικήν καί ήθικήν άνάπτυξιν τού παι— 
δός, είς ήν οί σημερινοί δίδουσι τόσην σπουδαιότητα,. 
ώστε αΰτη νά κατέχω,οί'αν θέσιν κατείχε κατά τούς 
μέσους αιώνας ή θεοΐογία.

Τάς άρχάς ταύτας τών νεωτέρων φιλοσόφων καί 
παιδαγωγών θ ’ άναπτύξωμεν καί ημείς, άναλύοντες 
έν συνόψει τά μάλλον κινοϋντα τό ενδιαφέρον συγ
γράμματα αυτών.

Καί ιδού άμέσως άρχίζομεν τήν άνάλυσιν τοϋ συγ
γράμματος τού μεγάλου νεωτέρου φιλοσόφου "Αγγλου 
Locke, τού όποιου αί λαμπραί άρχαί έξήσκησαν 
καί σήμερον ετι έξασκούσι μεγάλην επιρροήν έπί τής. 
άνθρωπότητος. Πριν ή δμως προβώμεν είς τήν άνάλυ- 
σιν ταύτην, θεωρούμεν καλό.ν νά προτάξωμέν τινα 
περί τού βίου τού άνδρός τούτου.

Ό Λώκκε (Locke) έζησε κατά τά έ’τη 1632 —
| 1704, ένησχολήθη δέ περισσότερον παντός άλλου-
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είς την παιδαγωγικήν διαπρέψας ώς φιλόσοφος ' καί 
παιδαγωγός.

Γεννηθείς είς τήν W ringlon πλησίον τής Βριστό- 
λης, έγένετο'κατ ’ άρχάς μαθητής τής έν W estim in- 
Ster σχολής, ειτα δέ σπουδάσας εις τό πανεπιστήμιον 
τής Όξφόρτης έγένετο έγκρατής τών άρχαίων γλωσ
σών καί τής ϊαΓ£>ι#ί?ς.Καταλαβών έδραν καθηγητού έν 
τώ αΰτώ πανεπιστημίω, μετά τινα χρόνον άνέλαβε 
κ*θήκοντα διπλωματικά έν Βερολίνω. Ειτα συνδεθείς 
διά φιλίας στενής μετά τού κόμητος τής Schafster- 
blirg καί άναλαβών τήν διαπαιδαγώγησιν τού υίοΰ 
καί τού έγγόνου τού κόμητος διαδοχικώς, εύρε τήν 
κατάλληλον τότε ευκαιρίαν νά έξακριβώσ-β έμπειρι- 
κώς καί πειραματικώς τάς σκέψεις του άς είχε συγ- 
κεντρωμένας καί έγκεκλεισμένας είς ύλην παιδαγωγι
κήν. Μετά τινα δέ χρόνον έδημοσίευσε τό πολύκροτον 
έργον του «σκέψεις τινες περί τής ανατροφής».

Τούτο διαιρείται είς 27 κεφάλαια, εν άς τρία ου
σιώδη μέρη διακρίνονται. Τό πρώτον μέρος περιλαμ
βάνει έν κεφάλαιον, άναφερόμ.ενον είς τήν φυσικήν α 
γωγήν. Τό δεύτερον περιλαμβάνει είκοσι κεφάλαια, 
άναφερόμενα είς τήν ηθικήν αγωγήν, καί τό τρίτον 
τέσσαρα κεφάλαια, είς τήν π νευμ ιτ ικ ή ν  αγωγήν.

Τό έργον άρχεται διά τοιούτου προοιμίου.
«.Νονς (t\ ψυχή] υγιής έν σώματι ύγιεΐ, (τό γνω

στόν στωϊκόν ρητόν). Ούτος εινε ό βραχύς άλλά πλή
ρης ορισμός τής ευτυχίας τού άνθρώπου έν τφ κόσμω 
τούτω.»

’Αφού οΰτως έδήλωσε τήν σπουδαιότητα τής φυσι
κής ανατροφής έν τή παιδαγωγία δ Locke προσθέ
τει ούχί βεβαίως άνευ υπερβολής.« Ή  άγωγή καθιστά 
τήν  δ ιά κ ρ ισ ιν  μεταξύ των ανθρώπων» μή λαμβά- 
νων ύ π ’ οψει δεξιότητα καί δώρα φυσικά, τοϋ σώμα
τος, τοϋ πνεύματος, καί τής καρδίας, καί τής άνισό- 
νητος μεταξύ τών άτόμων.

Ειτα δρίζει τούς κανόνας καθ ’ οΰς οφείλει ό παϊς 
νά διατρέξη πρός άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν τού σώμα
τος. Άναφέρονται δέ ούτοι, εις τήν υγείαν, είς τήν 
θερμότητα καί τό ψνχος, είς τον αέρα, ι ίς  τήν τρο
φ ήν, είς τά  ένδύματα, είς τήν ά νάπαυσ ιν , είς τα  
ποτά , είς τα  όπωρικά, είς τον ύπνον, καί έν γένει 
είς τήν δ ία ιτα ν .

Ό αυτός κατόπιν άνακεφαλαιοΐ έν όλίγοις αυτούς 
ώς έξής. «Πάντα ταύτα δύνανται νά ύπαχθώσιν είς 
μικρόν άριθμον κανόνων, οΰς ευκόλως δύναταί τις νά 
συναγάγγ) : TToJvv άέρα, πο.Ι.Ιήν άσκησιν, πο.Ιύν 
ϋπνον , δ ία ιτα ν  άπ.Ιήν, ο ίνον καί πνευματώδη ποτά  
ουδέποτε, μ ικρόν  ή ονδεν φάρμαχον, ενδύματα μήτε 
σ τ ε ν ά , μήτε π αχ έα  κα ί θερμά, τέ.ϊος ή απαραίτητος  
ίζ ις  τοϋ νά  κρατώσι τούς πόδας καί τήν κεφαΛήν 
πάντοτε  γ υ μ ,νά , νά  πΜ νω ντα ι ο ί πόδες πάντοτε  
είς ύδωρ ψυχρόν καί νά  έκτίθενται είς υγρασ ία ν» . 
’Εν τέλει, λέγει, δτι πάντες ανεξαιρέτως οί άνθρω
ποι οφείλουσι ν ’ άνατρέφωσι τά τέκνα των ώς οί χω
ρικοί, ή τούλάχισ-ιον νά πλησιάζγι ή άνατροφή αυ
τών προς τήν τών χωρικών.

Τάς άρχάς ταύτας τής φυσικής άγωγής τού μεγά
λου φιλοσόφου καί ίαχροϋ, άφίνομεν είς τούς άναγνώ- 
στας ήμών νά κρίνωσι κατά πόσον είνε πραγ
ματοποιήσιμοι καί τελεσφόροι διά τό έ'θνος ήμών.’Εάν 
εινε ώφέ.Ιιμον οικογένεια τις ν ’ άνατρέφγι τά τέκνα 
της τοιουτοτρόπως ή όχι.

’Εάν έξετάσωμεν κατά βάθος αυτάς, θά τάς »δ- 
ρωμεν καθ ’ δλοκληρίαν συμφώνους προς τάς άρχάς 
τών προγόνων ήμών. Πολλαί έξ αύτών φαίνονται ά
ληθώς στωικαί, παράδοξοι καί λίαν άσύμφωνοι πρός 
τόν νύν κόσμον, ά λ λ ’ ένθυμηθώμεν δτι ci πατέρες 
ήμών μόνον διότι ήκολούθησαν τάς πλείστας τών προ- 
γεγραμένων τούτων άρχών, άπέλαυον ύγείας άσαλεύ- 
του, σώματα άνέδειξαν εύρωστα καί ρωμαλέα, καί 
σθένος σωματικόν καί ψυχικόν άκατάβλητον.

Κατά ταύτα προκύπτουσιν αί έξής παρατηρήσεις 
περί τής σημερινής ήμών άνατροφής.—Κακώς πράτ- 
τουσιν δσοι τών γονέων περιορίζουσι τάς άσκήσεις καί 
τά παιγνίδια τών τέκνων τ ω ν  κακώς πράττουσιν 
δσοι τά έξεγείρουσι λίαν πρω£ λησμονούντες τήν πα
ροιμίαν, «δ ύπνος τρέφει μάγουλα»· κάκιστα δέ πρατ- 
τουσιν δσοι έκακοσυνείθισαν τά τέκνα των νά φέρωσιν 
ενα σωρό φορέματα κατά τον χειμώνα. Οί διδάσκα
λοι δέον ένωρίς νά κάμωσι τάς παρατηρήσεις ταύτας 
είς τούς γονείς : — Χ υνηΟ ίσατε  ε νω ρ ίς  τ*  
τέκνα  σας ε ις  τή ν  λ ι τ ό τ η τ α  κ α ι  ε ις  το ν  
φ υσ ικ ό ν  βέον, αν βέλη τε  νά μ.ή ά κ ο ύ η τ ·  
ά ρ ά ς  ημ.έραν τινά* ές κ ό ρ α κ α ς  δέ ά « ο -  
στε ίλα τε  τήν  Ιξένην κ α ι  ό βνε ίαν  α ν α τ ρ ο 
φ ή ν ,  ή τ ις  ύ π ο σ κ ά π το υ σ α  τή ν  υ γ ε ία ν  τώ ν  
τέκνω ν  σα ς ,  υ π ο σ κ ά π τε ι  τή ν  υγ ε ία ν  κ α ι  
εύρω στέαν  αύτοΟ τ ο ϋ  ε β ν ο υ ς ,  π α ρ α σ κ ευ-  
ά ζο υ σ α  Γ»υστυ/ήμ.ατα α ν ε π α ν ό ρ θ ω τα  ε ις  
α υ τ ό .

(Έ πετα ι συνέχεια περί ηθικής άγωγή;).

Β’ . 

ΠΓΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗ ΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ  

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Η ΖΩΓΡΑΦΟΥΣΑ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Γσνεις καί διδάσκα*λοι, θέλετε νά κεντήσητε. ένωρίς 
τήν πρός τήν έργασίαν ορεξιν τών μικρών σας ; ’Ακο
λουθήσατε μέθοδον,ήτις πρό πολλού είσήχθηε’ις τά σχο
λεία τής ’Αμερικής καί άλλαχού, καί τής δποιας τ ’ 
αποτελέσματα ύπήρξαν λίαν εύχάριστα.

Άφοϋ παρουσιάσητε άντικείμενόν τ ι, το δποϊον 
πολύ συχνά ύποπίπτει είς τάς αισθήσεις τού παιοος, 
κάμετε μικρόν τινα διάλογον έπ ’ αυτού, δι ου καί 
τήν γλώσσαν τού παιδός θά διορθώσητε,καί τινα έκ τής 
πραγματογνωσίας άσυνειδήτως θά τό διδάξητε. Πρό
κειται λ . χ. περί τής λέξεως έσχάρας τήν οποίαν
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βλέπει συχνά είς το μαγειρεΐον. Έρωτ^ άφελώς ή 
(XV)Trip δεικνύουσα τήν εικόνα. Μπορείς Κωστάκη νά  
μαντεΰσης τί παρ ιστάνει αυτή ή είχών εδώ ;  Ό μι
κρός θ ’ άπαντήση με μίαν λέξιν· άλλ ’ ή μήτηρ V ή 
νηπιαγωγός θά έπιμίίνιρ νά έπαναλάβη ολόκληρον την 
φράσιν, διότι τοϋτο συνειθίζει τον μικρόν νά δμιλή. 
Κ αι τις εχαμε Κωστάχη ζην έσχάραν ;  Ό μικρός 
θ ’ άπχντήση μέ μίαν λέξιν,έάν θά γνωρίζη την λέξιν, 
σιδηρουργός. Οΰτω ό παϊς θά μάθη την λέξιν σίάηρος 
σιδηρουργός. Τοιχϋτα μαθήματα θ ’ άναπτύξωμεν εί; 
το οίκεϊον μέρος.

Ή5η πρόκειται περί της σχηματικής Ιχνογραφ ίας.
Μετά τον μικρόν διάλογον θά σχεδιαγραφήση ό παι

δαγωγός τδ άντικείμενον καί θά δώση καί είς τον 
μικρόν παϊδα η είς την μικράν τδ άβάκιον (πλάκα) το 
όποιον νά είνε ριγωμένον,ή καί άρρίγωτον νά το σχεοι- 
αγραφήση. Τό αυτό θά κάμη καί διά τά λοιπά άντι- 
κείμενα. Βεβαίως κ α τ ’ άρχάς δεν πρέπει νά περιμέ- 
νωμεν μεγάλα πράγματα, άλλ’ εκείνο το δποϊον θά 
μα:; έκπλήξη είνε ή επίμονη τοϋ μικροϋ η της μικρας 
διά νά τό έκτελέσγ) δσον το δυνατόν καλλιτερον.

Τό σύστημα τοϋτο έ’χει μεγάλα τά πλε3νεκτηματα. 
Δ ι’ αΰτοϋ ευρίσκει μέσον δ διδάσκων καί να τά δι— 
δάξη καί νά τά κάμη νά άγαπήσουν την Ιργασίαν. 
Θα θαυμάσητε την επιμονήν τοϋ μικροϋ παιδος το 
έδοκίμασα καί τό έγνώρισα Ικ πείρας. “Αλλως καί τά 
μεγαλείτερα πνεύματα, οί μεγαλείτεροι ζωγράφοι ενη- 
σ^ολήθησαν εις τό νά εκφράσωσι τάς σκέψεις των διά 
τοιούτου συστήματος, δηλ. δ'.ά γραμμών Ο Μιχαήλ 
“Αγγελος είς τό τέλος τοϋ βίου του δεν έζωγράφει 
πλέον ά λλ ’ έξεικόνιζεδιαφόρουςπαραστάσεις διά άπλου- 
στάτων σχημάτων. Ό Reganey είς τό τελευταΐόν του 
εργον περί ιχνογραφίας έν ’Αμερική καί δ G Buisson 
επιθεωρητής έν Φιλανθρωπία τής ’Αμερικής, συνιστώ- 
σιν ώ; πρώτην βαθμίδα τής διδασκαλίας τού μαθή
ματος τής χειροτεχνίας  την τοιαύτην άπλήν ιχνο
γραφίαν. ’Αμφότεροι σημειοϋσι τ ’ άποτελέσματα τής

μεθόδου ταύτης, τής συνθετικής, ώ; την ονομάζουσι, 
λαμπρά.

("Επεται συνέχεια)

Γ .

Ζήτημα παιδαγωγικόν.—Πρέπει νά δίδηται 
έργαΰία γραφική κατ ’ οίκον είς τούς μαθητάς 
τοϋ τετραταξίοι; σχολείου ; Έάν είνε άνάγκη 
νά δοθη, όποία τις πρέπει αΐττη νά είνε και 
π ό ϋ η  είς έκαστην τάξιν.

Σημ. Το ζήτημα  τοϋτο μετά ενα μήνα θά το διαπραγμα- 
τευθώμεν. Άναμένομεν εκθέσεις τών διδασκάλων καί διδα- 
σκαλισσών. Ά ;  εχωσιν ύπ ' οψιν δλα τά είδη τών σχολείων, 
μονατάξια διτάξια κ. τ. λ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Α' .
ΗΘΙΚΗ Δ ΙΔ Α ΣΚ ΑΛ ΙΑ

Π ρόγραμ .μ .α  ήϋικί^ς δεδαακαλ£ας. 
Ή  ο ικ ο γ έ ν ε ια .

Το μάθηαα τοϋτο θε<ορεΓται σπουδαιότατον εινε η βασις 
καί ή κρηπίς δλων tSW μαθημάτων. ^Ενεκα τοϋ στενοϋ τοϋ 
γύρου  έκάστου φύλλου, δπερ κατ* αναγκην ωφελειας πρέπει 
νά περιέχη ύλην καί έξ άλλων μαθημάτων τής παιδαγωγι
κής, θά είπωμεν σήμερον περιεκτικά τινα  περί τοϋ σπουδαίο- 
τάτου τούτου τών μαθημάτων τη ; ήθική; διδασκαλίας επ ι
φυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν καί είς πολλά τών επομένων 
φύλλων έκτενέστερον καί άναλυτικώτερον.

Ή  ηθική didaaxaJia  βάσιν έχει δύο μεγάλας χρι
στιανικές άρετάς. "Ο συ μισείς έτέρω μή  ποίησης' και 
δ έάν θελητε ίνα  ποιώσιν τ,μϊν οί άνθρωποι, κα\ ύμεϊς 
ποιείτε αντοϊς Ιμοίως.

Τό πρόγραμμα τής ύλης τής ηθικής διοασκαλιας, 
άπό τής νηπιακής μέχρι τής άνωτάτης έκτης η έβοο- 
μης τάξεως είνε σχεδόν το αυτο. Δυνάμεθα και ήμεΐς 
ενταύθα νά τό συνοψίσωμεν διά τών επομένων.

Τά πρός τον Θεόν καί τούς γονείς καθήκοντα, (δ 
παϊς έν τή εκκλησία, δ παϊς έν τη οικί^). Καθήκοντα 
πρός τον κλήρον πρός τούς άδελφούς, προς τούς συγ
γενείς, πρός τούς ύπηρέτας. Καθήκοντα προς τούς οι- 
δασκάλους καϊ συμμαθητάς. ( Ο παϊς εν τή σχολή· 
άκρίβεια, εύπείθεια, κοσμιότης εργασία). Καθήκοντα 
πρός τήν πατρίδα, πρός την κοινωνίαν. ( Ο παϊς εν 
τή κοινωνί^· πατρίς, φόρος, υποχρεώσεις, προτερή
ματα, ελαττώματα, καθαριότης, σωφροσύνη, εγκρά
τεια, λαιμαργία. Αί φυσικαί άσκήσεις, εργασία, οικο
νομία, τάξις, παιδιά, συναναστροφή, άνοησία, φιλο
δοξία, ευγένεια, συμπεριφορά). Καθήκοντα συμπα-

Π A I Δ Ε I Α 7
θείας προς τούς πάσχοντας καί αναπήρους, πρός τά 
ζψα κτλ.

"Οσον δ’_ άφορ^ τήν άνάπτυξιν τής ύλης διά μέν 
τάς μικοάς τάξεις σχηματίζουσιν οί διδάσκαλοι μικρά 
διηγημάτια ειλημμένα έκ τοϋ πρακτικού βίου καί έκ 
τού κόσμου τών παιδικών παραστάσεων, ώς καί κα
ταλλήλους μυθους ΐξ ών νά δύνανται νά έξαχθώσι 
άπλα καί ώφέλιμα συμπεράσματα. “Αξιόν σημειώσεως 
είνε καί τοϋτο δτι κατά τάς δύο τούλάχιστον τάξεις, 
τάς κατωτέρας, δεν κρίνουσιν ώς κατάλληλα πολλά 
έκ τών ιστορημάτων τής Παλαιάς Διαθήκης, άκολου- 
θούντες τάς γνώμας πολλών νεωτέρων παιδαγωγικών 
φιλοσόφων (οΐτινες βεβαίως στηρίζονται είς τάς άρχάς 
τών προγόνων μας), δτι μόνον τό καλόν καί άγαθόν 
πρέπει νά παρουσιάζηται ύπό τάς δψεις τού παιδός. 
Εριδες, πωλήσεις άδελφών, άδελφοκτονίαι, καί έν 

γένει πάθη καί εγκλήματα πρέπει εν τή σχολή τού
λάχιστον νά είνε άγνωστα· άλλως τε, άφοϋ δεν γνω
ρίζει τόν γεωγραφικόν αυτών τόπον δ μικρός παϊς δεν 
ουνάμεθα νά τον μεταβιβάσωμεν άπό τάς πρώτας 
ήμέρας τόσον μακράν τής γενεθλίου, είς τήν γην Χα
ναάν, είς τήν χώραν της Αίγύπτου, καί νά τόν πε- 
ριπλανήσωμεν τόσον άστόργως.

εις προτιμώμεν διά πολλούς λόγους, οΐτινες έξ 
αυτής τής δρθότητος τών γνωμών μας πηγάζουσιν, ώς 
ύ’λην τής ηθικής διδασκαλίας κ α τ ’ άρχάς τάς συν
διαλέξεις επί μικρών μύθων καί διηγηματίων έκ τού 
παιοικοϋ κύκλου ειλημμένων διότι τά πλησίον κείμενα 
έγείρουσιν είς τούς μικρούς παϊδας ζωηρότερον τό ενδι
αφέρον, καί διότι διά τοιαύτης καί μόνης ύλης δυ- 
ναμεθκ να επιτύχωμεν τήν λεγομένην σνγκέντρωσιν 
τών μαθημάτων έν τώ προγράμματι, καί τήν γλωσ
σικήν τού παιδός μόρφωσιν, ώς κχτωτέρω θά κατα- 
δείξωμεν. Διά τών διηγημάτων καί συνδιαλέξεων δύ- 
ναται ό παϊς νά έχη τοιαύτην γλωσσικήν ποικιλίαν, 
ol'scv δεν ευρίσκει είς τήν θρησκευτικήν, δλως άκατά- 
ληπτον ούσαν διά τοιαύτην ήλικίαν καί κακώς δριζο- 
μένην εν τώ προγράμματι. Ή ύλη τών διηγηματίων 
θά χρησιμεύση ώς βάσις τών λοιπών μαθημάτων τής 
πραγματογνωσίας, τών γλωσσικών άσκήσεων καί τής 
άριθμητικής.

Τούτ ’ αύτό γίνεται καί είς τάς μεγάλας τάξεις. 
Τά οιηγηματα ε'.νε ειλημμενα άλλα μέν έκ τής ΐεράς 
ιστορίας, πολλοί δ εκ τής ιστορίας καί πλεϊστα έκ τής 
συγχρόνου ιστορίας καί τών διακεκριμμένων άνδρών 
τού τόπου.

Ά νάπ τνξ ις  τής ύλης κατά τμήματα μηνιαία.
Ή κατά ’Οκτώβριον διδαοΊς. ύλη.

( Ή  οικογένεια. Καθήκοντα τών γονέων πρός τά 
τέκνα. Καθήκοντα τέκνων πρός τούς γονείς.

Λ' τάζις. Θέλετε νά κάμητε τούς μαθητάς νά σας 
αγαπώσι ; θέλετε νά έξοικειωθώσι πάραυτα πρός σας, 
ώστε νά ύπακούωσιν καί νά έπιτύχητε λίαν ενωρίς τήν

γλωσσικήν των άνάπτυξιν ; άρχίσατέ τα διάλογον 
έκ τών εννοιών της-οίκογενείας των.

Π. χ. Διάλογος διδασκακαλίσσης ή καί διδα
σκάλου. Κα.Ιώς τον τον Κωστάκη’ χαΑ'ε ποιος σοϋ 
tp pa j-εν αυτό τό ώραΐον φορεματάχι ;  K a.lt τ ί ώ - 
ρα ϊον ύφασμα αυτό, καί τί στερεόν: ( Άς» έπαναλαμ- 
βάνη τάς άγνώστους λέξεις δ παιδαγωγός άσυνειδή- 
τως δίς, τρίς, στερεόν στερεόν κ τλ .)

Τοιουτοτρόπως διά τών ερωτήσεων τοϋ τοιούτου 
είδους, καί έν τή παραδόσει, καί έν τώ διαλείμματι, 
καί έν τφ πίριπάτφ, δύναται νά ΰποδείξη δ παιδαγω
γός εί; τό παιδίον τούς κόπους καί τά ε”ςοδα, τά 
δποϊα οί γονείς καταβάλλουσι χάριν αύτού.

Περί δέ τών καθηκόντων τοϋ παιδός πρός τήν οι
κογένειαν δύναται κατά καιρόν νά έρωτ^ ενα έκα
στον μαθητήν, δ διδάσκαλος ή διδασκάλισσα.— Ό 
πατέρας, ή μητέρα, ό πάππος τόσα κχλά πού σοϋ 
κάμουν, σύ τί τούς κάμεις ; — Τότε έκαστο; μαθητής η 
μαθήτρια θά ύποδείξη τάς εργασίας τάς οποίας έ*τε- 
λεΐ είς τήν οικίαν βοηθούμενος ύπό τοϋ διδασκάλου· καί 
ουτω θά μαθη πολλά εξ οσων πρεπει νά καμη είς τήν οι
κίαν, άναπτύσσων άμα καί τό γλωσσικόν του ιδίωμα.

Β\
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(instruction civique)

Τό μάθημα τούτο προ πολλοϋ είσαχθεν είς τά 
στοιχειώδη σχολεία, σκοπόν εχει νά διδαξη είς τούς 
μικρούς παϊδας έκ τών άπλουστέρων είς τά συνθετώ- 
τερα δσον άνερχόμεθα είς τάς άνωτέρας τάξεις, τήν 
οιοργάνωσιν, τήν διοικητικήν καί κοινοτικήν τής χώ- 
,5α;· τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τοϋ πολίτου 
Η σειρά τής ύ'λης είνε καθ’ δλα σχεδόν όμοια πρός 

τήν τής ήθική; διδασκαλίας. “Αρχεται οί άπό τής 
τρίτης τάξεως. Το πρόγραμμα τού πρώτου μηνός Σε
πτεμβρίου ή ’Οκτωβρίου. — Ό πολίτης καί ύπο- 
χρεώσεις αυτού πρός τήν πατρίδα του, τά καλώς εν
νοούμενα δικαιώματά του. Καθήκον τοϋ πολίτου νά 
.ιανθάνη τά πρώτα γράμματα. Νόμος περί τούτου 
ύποχρεωτικός.—

Ταϋτα έν τοϊς καθ’ εκαστα θ ’ άναπτύξωμεν είς 
τά επόμενα φύλλα.

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑ
Γ '.

Ή  έν xij δ ιδ α σ κ α λ ία  α π ο τ υ χ ία  α ύ το ΰ  
κ at τά  εκ τ ο ύ τ ο υ  ε π α κ ό λ ο υ θ α .— Έάν εινε 
μάθημα, είς δ όφείλομεν δλον τόν μαρασμόν, δλην τήν 
καχεξίαν τής ύπαρχούσης γενεόές, έάν είνε μάθημα,
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δπερ ϋπέθαλψε την προς τήν εργασίαν άποστρόφήν, 
Ιάν *Τνε μάθημα εις δ όφείλομεν ούχί ολίγα; έθνικάς 
άπωλείας τούτο εινε το γλωσσικόν μάθημα η μάλλον 
ή μέθοδος ήν ήκολουθήσαμεν προς διδασκαλίαν τη; 
ωραίας μας 'Ελληνικής γλώσσης : Ταϋτα δέ λέγοντες 
δεν Ιννοοϋμεν διάκρισιν δημώδους καί καθαρεύουσης 
άλλά το σύστημα της διδασκαλίας, οτεερ ούτε την 
δηαώοη οΰτε τήν καθαρεύουσαν οιοάσκει.

Μόλις δ δυστυχής παϊς πατήση τον ουδόν τοϋ σχο
λείου εύθΰς άρχεται ψιττακίζων άκατανοήτους ορούς, 
λέξεις, κανόνας, προτάσεις,ρηνά,ποιήματα, ίστορίδια. 
Ήαεϊς δέ άκούοντες μεθ ’ όσης εύχερείας ταϋτα εκείνος 
λέγει άγαλλόμεθα, βαυκαλιζόμενοι ύπό τής ιδέας δτι 
ταϋτα εινε μέγας θησαυρός διά τάς περαιτέρω σπου- 
δάς του, μή έννοοϋντες δτι οί μαργαρϊται ουτοι εινε 
δμοιοι προς εκείνους, ους ό περιπλανηθεΐς άραψ εύρεν 
έν τη Ιρήμω τής ’Αραβίας τήν ώραν καθ’ ή* άπέθνη- 
σκεν τής πείνης καί της δίψης.

Καταναλίσκοντες το πλεϊστον μέρος τοϋ πολυτίμου 
ήμών χρόνου,δύο ώρας καθ’ έκάστην, θυσιάζοντες (καί 
ίσως άλλας δύο κατ * οίκον διά γραφικάς εργασίας) 
έπί σειράν ετών, καί πάλιν έξερχόμενοι έκ τού σχο
λείου δέν εΐμεθα.είς θέσιν δύο γραμμάς νά χαράξωμεν 
χωρίς νά ύποπέσωμεν είς άσυνταξίας καί είς τόσας 
άνορθογραφίας.

Τις ή αιτία άρά γε ; Όλοι ώς δικαιολογίαν θά 
άπαντήσωμεν δτι αίτία εινε ή διγλωσσία ήμών· άλλά 
καί τριγλωσσίαν, εάν ειχομεν ό τόσος χρόνος δν κατα- 
ναλίσκομεν καί μάλιστα κατά τήν μικράν ηλικίαν, 
δπόταν ή μνήμη είνε τόσον ζωηρά, τόσον πλούσια, θά 
ήδυνάμεθα νά τήν μεταδώσωμεν είς τά τέκνα ήμών 
τέλος ώ; ξένην, όπως οί πλούσιοι διδάσκουσι τά εαυ
τών τέκνα δύο καί τρεις γλώσσας κατά τήν μικράν 
ηλικίαν,' ούχί βεβαίως μέ το nominatit, άλλά διά τής 
φυσικής μεθόδου.

Ά λλ ’ οί διδάσκαλοι ήμών διατί δέν κατώρθωσαν 
νά μεταδώσωσι ταχέως τήν Ελληνικήν μας γλώσ
σαν είς έλληνικώτατα μέρη, δπου έ’νεκα τής έπιδρά- 
σεως καί ξένων λαών άπέμαθον τήν μητρικήν οί κά- 
Tottot καί δμιλούσιν, ’Αλβανικά, Τουρκικά, Βουλγα
ρικά ή άλλην τινά γλώσσαν ; Οί παΐοες τώ< χωρι
κών τούτων οί διδαχθέντες παρά τών ήμετέρων διδα
σκάλων ε'μαθον μόνον άνάγνωσιν καί ξηράν κλίσιν 
όνοαάτων ή ρημάτων χωρίς ποσώς νά μάθωσι νά δμι- 
λώσι τήν ελληνικήν γλώσσαν. ΙΙώς δέ κατορθώνουσι δι
δάσκαλοι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί νά ρεταδίδωσιν 
διά τής διδασκαλίας έν βραχυτάτω χρονικφ διαστή- 
ματι τήν εαυτών γλώσσαν είς τούς ύπηκόους λαούς ; 
’Ιδού πώς.

Πώς διδάσκεται παρά τοϊς προηγμένοις λαοϊς 
Λ γλώσσα και πώς παρ ’ fiyav

Ή  π ρ ο φ ο ρ ικ ή  δ ιδ α σ κ α λ ία  τ ή ς  γ λ ώ σ 
σ η ς . — Διά νά γνωρίζη τις γλώσσαν νά τήν δμιλή 
καί νά τήν γράφηάνάγκη κατ ’ άρχάς να γνωρίζη τάς 
λέξεις (λεξιλόγιον) τής γλώσσης- ταύτας νά δύνηται

κατόπιν νά ένώνη οΰτως ώστε νά σχηματίζη προτά
σεις καί έκ τών προτάσεων νά εκθέτη τάς έννοιας καί 
έκ τών εννοιών καί παραγράφων τάς εκθέσεις.

Καί ϊσως μέν καί ήμεΐς οΰτω πως έννοοϋμεν τήν 
γλώσσαν άλλ ’ ή έλληνική γλώσσα χιλιάδας λέξεων 
ε'χει· ποιας λοιπόν δ διδάσκαλος θά μεταοώση πρώ
τον ; Όλας φύρδην μίγδην ; τάς ήμισείας ; τό τέ
ταρτον ; πόσας ; Τούς γραμματικούς καί συντακτικούς 
δρους ; τού; μαθηματικούς καί φυσικούς ; Ουχί βε
βαίως· ή'πρώτη εργασία τού διδασκάλου κατά τήν 
γνώμην τών νεωτέρων παιδαγωγών εινε νά μή μετα- 
δώση ούδεμίαν άλλά νά περισυλλέξη έκείνας, ών ε'χει 
παραστάσεις ό παϊς· έκείνας έπί τών οποίων δύναται 
νά αύτενεργή μόνος του. Έκείνας,άς άτελεϊς καί έσφαλ- 
μένας άπεκόμισεν έκ τής οικίας. ’Εάν δέ εινε ξένος 
τότε τάς λέξεις τών πραγμάτων ών έ’ννοιαν ε'χει. 
Έπί τών λέξεων τούτων θά σχηματίση τάς φράσεις, 
άς δ παϊς δμιλών μεταχειρίζεται, έπί τών λέξεων 
τούτων θά φροντίζη δ διδάσκαλος, ΐνα δπαΐς μόνος του 
αΰτενεργών σχηματίζη καί αυτός κατά το ύπόοειγμα 
τού διδασκάλου τάς συνήθεις φράσεις· ά λ λ ’ αυτο δυ
στυχώς παρ’ ήμϊν δέν γίνεται.

Α λ  π ρ ο φ ο ρ ικ α ι  α σ κ ή σ ε ις .  Οΰτε τό άνα- 
γνωστικόν βιβλίον, οΰτε ή ξηρά καί άποτρόπαιος γραμ· 
ματική θά διδάξη τόν παΐδα τήν γλώσσαν’ δ δι
δάσκαλος έάν άποτροπίασιν α’ισθάνηται προς τά βιβλία 
ταύτα κατά τά πρώτα τουλάχιστον έτη, το πάν 
κατώρθωσεν· ας έπαναλαμβάνη ώς άλλος Ρουσσώ.— 
Δέν θά δώσω βιβλίον είς τόν μαθητήν μου ή τήν μαθή- 
τριάν μου, έάν δέν μορφώσω αυτόν πρώτον γλωσσικώς ■ 
έάν δέν διορθώσω τούς έσφαλμένους τύπους τής γλωσ- 
σης καί τάς συγκεκομμένας λέξεις καί έάν δεν αντι
καταστήσω δπου είναι δύνατόν τάς βαρβάρους οιά τών 
ορθών καί καλών λέξεων.—Διδασκάλισσαι καί οιοά- 
σ/.αλοι τών νηπιαγωγείων καί τών πρώτων τάξεων 
τού δημοτικού σχολείου, άναφωνεΐ δ Γάλλος επόπτη; 
M ulley σεΐς ίίσθε οί διορθωται τής γλώσσης' ή τιμη 
καί ή φροντίς τής ένάρξεως τών πρώτων εκθέσεων, εις 
σάς άνατίθεται- μή λέγετε δτι οί μικροί σας μα- 
θηταί δέν γνωρίζουσι τίποτε' δμιλησατέ τους οιά πράγ
ματα, άτινα κινοϋσι τό διαφερον αυτών, ινα εννοη- 
σητε πόσα γνωρίζουσι καί ποσα Ooc σάς ειπωσι. Ταϋτα 
διορθώσατε.

Α ν ά γ κ η  νά  κ α θ ο ρ ισ θ ή  ω ρ ιβ μ ενκ ) ο ν ο -  
μ ,ασ ία  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  σ κ ευ ώ ν·  Απο τής μικρας 
λοιπόν ήλικίας άρχονται αί πολυπληθείς εκεϊναι γλωσ- 
σικαί άσκήσεις δ ι’ ών διορθώνουσι μεν τάς εσφαλ— 
μένας ονοματολογίας διά τών διάφορων αντικειμένων, 
μανθάνουσι σκεύη, έ’πιπλα, αντικείμενα τής αγοράς, 
έργάτας, τεχνίτας, βιομηχάνους κλπ. συμφώνως βε
βαίως μέ τό πρόγραμμα ήμών, αλλ έκαστον ονομα— 
στί ούχί γενικώς έ’πιπλα ή σκευή. Ινα όμως εγχαρά- 
ξωσιν είς τήν συνείδησιν τού παιδος τας νεας λεξεις, 
πλείστας κχί ποικίλας άσκήσεις καί διαλέξεις έπί τών 
αντικειμένων ποιοϋσιν οι οιδασκαλοι. Αλλ εχουσιν ευ
τυχώς έκτος τών παιδαγωγων βφημεριοων και πλεϊστα
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τοιαύτα βοηθήματα, ένφ οί ήμέτεροι δυστυχώς. διδά
σκαλοι καί διδασκάλισσαι οΰδέν έχουσι· καί άν θελή- 
σωσι νά τά διδάξωσι, ή νά τά ζητήσωσι παρά τών 
μαθητών θά έμπέσωσι είς λαβύρινθον, διότι οϊ τε φι
λόλογοι καί φιλολογούντες δέν έφροντίσαμεν νά καθα- 
ρίσωμεν τήν γλώσσαν παρέχοντες κατάλογον τών 
σκευών καί εργαλείων καί άντικειμένων πάντων τών 
τεχνών της βιομηχανίας κλπ. Έάν δέ άκούσωμεν 
διδάσκαλόν τινα ή διδασκάλισσαν νά διδάξη τάς 
■ονομασίας τών άντικειμένων διά τών κοινών ονο
μασιών λέγομεν δτι βαρβαρίζει καί έντεύθεν άποσιω- 
πώνται καί παραλείπονται αί βάσεις ύφ ’ ών θά οίκο- 
δομήσωμεν τάς πρώτας φράσεις, τάς πρώτας περιγρα- 
φάς, τάς πρώτας έκθέσεις· ή παιδεία θά ύποδείξη το 
μέτρον δπερ θά άκολουθήση δ διδάσκαλος. Είς ταύτα 
οέ θά ζητηθή καί ή γνώμη τών αρμοδίων Ϊνα 
κατορθωθή καί τεθή τέρμα είς τό γλωσσικόν τούτο 
ζήτημα.

Λ ί  π ρ ο τά σ ε ις  τ ά  Οέμ-ατα. — Ο ί  π ρ ο 
φ ο ρ ικ ο ί  δ ιο ρ ισ μ ,ο ί .  — Α ι  συμ .π ληρ ώ σε ις .
Άφοϋ μάθη καλώς τήν ονοματολογίαν, ώς θά ύπο- 
δεικνύωμεν έν ταΐς καθ ’ έκχστα, άνάγκη νά σχημα
τίζη φράσεις ποικίλας έκ τών λέξεων τών μεμαθηιιέ- 
■νων τάς λ^ξέις ταύτας θά τάς προσδιορίση οιχ δια
φόρων διορισμών λ. χ. μαθητής επιμελής, προσεκτι
κός, φρόνιμος, εύτακτος, ευπειθής, εργατικό;, φιλόπο
νος ·κλπ. ή διάτών αντίθετων αυτών· τά αυτά έπί δια
λέξεων φράσεων είς διαφόρους πτώσεις. Πάντα ταϋτα 
6ά παρασκευάσωμεν διά τάς άμέσους έρχομένας γρα
φικάς άσκήσεις. Πολλάκις αί λέξεις αί διδαχθεΐσαι 
■δύνανται άπό τίνος προτάσεως νά έλλίπωσιν ή νά 
•εινε κακώς τεθειμέναΓ δ μαθητής προσκαλείται νά 
πυμπληρώση αύτάς ή νά διορθώση. Πολλάκις δύνα- 
ται νά κάμη καί θεματογραφίαν δ διδάσκαλος έάν δ 
μαθητής γνωρίζη την συνώνυμον λέξιν· ώς λ . χ. έάν 
δ μικρός μάθη τήν λέξιν άρτοποιός δέν πρέπει νά έξο- 
βελισθή ή λέξις ψωμάς· ακριβώς δι ’ αύτής θά μάθη 
καλλίτερον καί τήν λεξιν άρτοπώλης. Ό  διδάσκαλος 
λ . χ. λέγει τήν πρότασιν δ ψωμ&ς πωλεϊ ψωμί' πώς 
άλλως δύναμαι νά τό εϊπω τούτο; έρωτ^ μαθητήν· καί 
τοιαϋται ασκήσεις δυστυχώς δέν διδάσκονται παρ ’ 
ήμΐν, ή έάν τινες διδάσκονται ούχί συστηματικώς καί 
έπομένω; ουδεμία ωφέλεια προκύπτει. Τοιαύτας ασκή
σεις καθ’ έβδομάδα θά δίδη ή «Παιδεία».

Ή  θεματογραφία παρ ’ ήμΐν, έάν είνε δυνατόν, καθ ’ 
έκάστην νά γίνηται, Ϊνα κα1· τήν δμιλουμένην μανθά- 
νωσι νά ορθογραφώσιν οί παΐδες ήαών καί τήν καθα
ρεύουσαν προσοικειωθώσι.

U  ά π ό  στόμ ,ατος κ λ ίσ ις  π ρ ο τ ά σ ε ω ν .— 
Λέγοντες άπό στόματος κλίσιν δέν Ιννοοϋμεν τήν άνι- 
αράν καί κατηραμένην κλίσιν τών ξηρών πρωτοκλί
των ή δευτεροκλ. ή τριτοκλ. ονομάτων, ή έπιθέτων 
ή μόνον ρημάτων, πράγματα δι ’ χ καταναλίσκομεν 
μέν δλον τον πολύτιμόν μας χρόνον καί άντηχεϊ έπί 
τών τοίχων τής σχολής άπό πρωίας, μέχρις εσπέρας 
το ένικος αριθμός, ονομαστική καί πολλών δραχμών

λευκός χάρτης μελανοϋται κακοσχήμως δι ’ άντιγραφής 
πάλιν της κλίσεως ονομάτων κατά τό στερεότυπον 
σχέδιον τοϋ ένικος αριθμός άνω, καί είς πέντε στίχους 
αί πέντε πτώσεις καταλήγουσαι μέ τήν επίκλησή 
τής κλητικής—ώ ταμία. Ουδόλως· φρίκην, άποτρο- 
πίασιν πρέπει νά προξενώσιν είς ήμας πλέον αί κλίσεις 
αΰται, αΐτινες άνηλεώς μάς κατεδαπάνησαν τόν 
πολυτιμότατόν .μας χρόνον. Ά ς  τό έννοήσωσιν οί δι
δάσκαλοι· άς τό έννοήσωσιν οί συντάττοντες τά 
προγράμματα καί οί ένδιαφερόμενοι διά τό έ'θνος.— 
Έν δσω ηχε ί εις τα  δημοτικά σχολεία ή ονομαστική 
κα\ ή γενική ας μή άναμένωμεν αντενέργειαν π αρά  τοϋ 
μαθητου' άς μή  περιμένωμεν ότι θά μάθωσι γλώσσαν. 
Τήν άπό στόματος κλίσιν ιννοοϋμεν δπως σήμερον τήν 
έχουσιν είσηγμένην τά καλώς λειτουργούντα δημοτικά 
σχολεία. Ουδέποτε, λέγει δ υφηγητής καί επόπτης 
Carre πρέπει νά άποζητώμεν παρά τού παιδός νά ψελ- 
λίζτ/ λέζεις έφ' ών δεν δύνατα ι νά  αντενεργήση χα\ 
έκ τών όποιων ονδεμίαν έννοιαν έζάγεο. Τήν άπό 
στόματος λοιπόν κλίσιν σήμερον έννοούσι κλίσιν ολο
κλήρων προτάσεων ένεργητικώτατον, σωτηριώτατον 
δ ι’ ήμας τούς Έλληνας, οϊτινες ε'χομεν τόσον παρε- 
φθαρμένους τύπους· δέν δύναται νά γίνη φυσικωτέοα 
μέθοδος οιά μικρούς παιδας· ένθέρμως συνιστώμεν ταύ- 
την είς τούς διδασκάλου; καί καθηγητάς μάλιστα· μό
νον οι ’ αυτών θά διορθωθή ή γλ>ώσσα· δι ’ αύτών θά 
κατανοήση δ μαθητής πάραυτα τάς διαφόρους δευτε- 
ρευούσας προτάσεις. Ή κλίσις θά γίνηται κ α τ ’ άρ
χάς μέ άπλοϋν άντικείμενον, ειτα μέ προσδιορισμούς· 
ή γραπτή αΰτη κλίσις τών προτάσεων είνε εν άρι- 
στον μέσον καί πρός έκμάθησιν τής ορθογραφίας· διότι 
κλίνων δ μαθητής άπό στόματος καί ειτα γραπτώς τήν 
πρότασιν — Σήμερον τό πρωί έπότισα τά άνθη μου, 
γράφει εξ φοράς χωρίς νά αίσθανθίΐ κόπωσή ή άηδίαν 
έκάστην λέξιν ήτις άσυνειδήτως εισέρχεται είς τήν 
μνήμην του· οΰτω· σήμερον τό πρωί έπότισας τά άνθη 
σου—δ άδελφός μου σήμερον το πρωί κλ. διά τοιούτων 
κλίσεων ύποδεικνύομεν καί πολλά τών «καθηκόντων 
είς τούς παΐδας· ειτα άρχονται αί . περιγραφαί αί 
έκθέσεις κλ.

Ή  γ ρ α π τ ή  δ ιδ α σ κ α λ ία  ’ τ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς . 
Γ ρ α μ ,μ ,α τ ικ ή .— Άφοϋ προηγηθή δλη ή έκτεθεϊσα 
άνωτέρα προφορική διδασκαλία, έρχεται ή ταυτοχρό- 
νως καί πάλιν γινομένη διδασκαλία τής γλώσσης προ
φορική τε καί γραπτή· έκ.τού πλούτου, τόν δποΐον ήδη 
έκ τών προφορικών άσκήσεων εχει δ μαθητής, καί έκ 
τών άλλων μαθημάτων, δδηγεΐ δ διδάσκαλος αυτόν 
νά συντάξη μόνος του τήν γραμματικήν, σχηματίζων 
έκ τής γλώσσης αύτήν καί όχι τήν γλώσσαν έκ τής 
γραμματικής· πρόκειται φέρ ’ ιίπεΐν νά διδάξη τά 
πρωτόκλιτα εις ης· οΰδέν περί κλίσεων θά εϊπη· δί- 
δων λέξιν τινά είς τούς μαθητάς παντοπώλης λ . χ. ζη
τεί νά εΰρωσι καί οί μαθηταί μόνοι των δμοίας· έδώ θά 
ϊδη τόν πλούτον τών μικρών του μαθητών θά περι- 
συλλέξη τόσα δσα δέν άνέμεινεν έξ αύτών θά γράψη 
10 τά κυριώτερα, θά γραμματίση έκάστην λέξιν θά
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συλλαβίσγ), θά άπαιτήσγ) νά άντιγράψωσιν οί μαθη
ταί του όρθώς, άλλά διά νά αΰτενεργήσωσιν οζ. μαθη
ταί περισσότερον, άς ζήτηση νά σχηματίση έκα
στος έξ αΰτών, άνά μίαν φράσιν άναφερομένην είς 
ένα έκ τών δέκα τεχνιτών ους εγραψεν έν τφ  πίνακι· 
έδώ θά θαυμάσ·β τήν αΰτενέργειαν τών μαθητών του· 
έδώ οΰ μικράν κίνησιν θά δώσγ) είς τάς παραστάσεις 
τών μαθητών του- δυστυχώς καί το λαμπρόν αΰτό 
μέσον προς γλωσσικήν μόρφωσιν τών παίδων παρχ- 
λείπεται πανταχού- ένφ δι ’ αΰτοϋ τοϋ τρόπου ήδυνά— 
μεθα άριστα νά πλουτίσωμεν την γλώσσαν τοϋ παι- 
δός. Τά αΰτά παραδείγματα τά -τρέπει είς τόν πλη
θυντικόν μέ την λέξιν πληθυντικά. Οί παντοπώλαι, 
οί άρτοπώλαι καί οΰτω καθεξής, ώς έν ταΐς καθ’ έκα- 
στα θά άναπτύξωμεν.

’Ο ρ θ ο γ ρ α φ ία .— ’Ιδού τό βαρόμετρον έφ ’ οΰ 
ήμεΐς οί Έλληνες στηρίζομεν την δλην πρόοδον τών 
τέκνων μας· καί αΰτη καίτοι τόσον χρόνον μας κατα- 
ναλίσκει πολύτιμον καί δμως δέν κατορθώνομεν πάν- 
τες σχεδόν νά γράψωμέν τι χωρίς νά ύποπέσωμεν είς 
ορθογραφικά λάθη· καί τοϋτο διότι καί ένταϋθα πλά
νην δεινήν πλανώμεθα·νομίζομεν δτι ή ορθογραφία διδά
σκεται διά τών ξηρών τύπων καί κανόνων τής γραμ
ματικής· δέν ένοήσαμεν άκόμη δτι αΰτη εινε απο
κλειστικόν εργον τής μνήμης καί τής συστηματικής 
άσκήσεως· μαθητής δστις δέν διήλθε συστηματικώς 
τάς μνημοΊευθεύσας άσκήσεις δέν έπανέλαβεν τ ή ν  αΰ- 
τήν λέξιν είς ποικίλας άσκήσεις, δυσκόλως δύναται ου- 
τος νά μάθη νά όρθογραφή· ώς δέ έκ της πείρας παρε- 
τηρήσαμεν δτι δσω μικρός εινε, τόσον εΰχερεστερον έγ- 
χαράττει τήν ορθογραφίαν τών λέξεων εκείνων, άς έν 
ταϊς γραμμαϊς τών άσκήσεων εύρεν. ’Ιδού δ λόγος δι ’ 
όν έχομεν μαθητάς καί έν τοϊς γυμνασίοις σφόδρα άνορ- 
θογραφοϋντας. ’Ανάγκη ενωρίς νά δίδωνται ώρισμένα 
τεμάχια έκ λέξεων καλώς διδαχθεισών πρότερον καί νά 
μελετώνται κατ ’ Ιδίαν καί νά έξετάζωνται* δέν εύρί- 
σκομεν πολύ κατάλληλον καί οιχ μικρούς παΐδας τόν 
τρόπον εκείνον, δν πολλοί έκ τών διδασκάλων ήμών 
μεταχειριζόμενοι, δρίζουσι σειράς τινας έκ τοϋ ανα
γνωστικού βιβλίου τοϋ παιδός πρός έκμάθησιν, ά λ λ ’ 
άφοϋ δέν ε'χουσιν άλλα καταλληλότερα τεμάχια, τί 
νά κάμωσιν ; Οΰδέ τήν όχληράν άντιγραφήν καί πά
λιν αντιγραφήν, διότι δ μαθητής συνειθίζει νά στηρί- 
ζηται είς ξένους πόδας καί οΰχί είς τούς ίδικούς του. 
Τά τεμάχια, άτινα θά δίδωμεν, θά εινε πορίσματα 
τών γραμματικών άσκήσεων άς πρότερον έσχημάτισεν 
ό 'ίδιος μαθητής.

Γ ρ χ π τ ή  α ν ά π τ υ ξ ε ς  τί^ς γ λ ώ σ σ η ς . Τήν δδόν 
ήν διήλθομεν προφορικώς, ϊνα μορφώσωμεν τήν γλώσ
σαν, τήν αΰτήν δδόν θά διέλθωμεν καί γραπτώς. Δί- 
δομεν λ . χ. άντικείμενόν Tt καί ζητοϋμεν παρά τοϋ 
μαθητοϋ νά θέσιρ τούς καταλλήλους του προσδιορισμούς· 
ή δίδομεν φράσιν τινά έλλιπή καί ζητοϋμεν νά τήν 
συμπλήρωσή καί οΰτω καθεξής· ή δίδομεν λέξιν τινά 
καί ζητοϋμεν τήν άντίθετον αΰτής ή τήν συνώνυμον· 
ή φράσεις τινάς, είς άς ζητοϋμεν νά άντικαταστή-

σωμεν διά συνωνύμων τάς λέξεις· καί τοιαϋτα θέματα 
πλεΐστα θά δίδ·/) είς έκαστον κύκλον· διά τών τοιού- 
των θά μάθη είς έλά^ιστόν χρόνον πτώσεις καί τύ 
πους, ους διά τής κλίσεως δέν κατώρθωσεν.

Π ε ρ ιλ ή ψ ε ι ς ,  «ερογραφαί,έκΟ έσεες. Άφοϋ 
συστηματικώς διέλθγι δλας τάς άνωτέρω βαθμίδας, δύ- 
ναται βεβαίως νά περιλαμβάνω έκαστον μάθημα δπερ 
άναγινώσκει είς δύο τρεις γραμμάς· τούτο περιττόν νά 
το συστήσωμεν, διότι οί διδάσκαλοι γνωρίζουσι τά 
πλεονεκτήματα τής περιλήψεως- ά λλ ' εινε τό ζήτημα 
τού αναγνωστικού βιβλίου, τό δποΐον οΰκ ολίγον πρέ
πει νά συντελέσγ) είς τήν γλωσσικήν μόρφωσιν τού 
πχιοός. Τό διά τάς τάξεις ταύτας ώρισμένον άναγνω— 
στικον, έάν περιέχν) τεμάχια έξ ών έκαστον νά ένέχιρ, 
πλείονα τών τεσσάρων άγνωστων λέξεων, πρέπει, 
κατά τήν γνώμην τών μεγάλων παιδαγωγών, νά μή 
δίδηται είς τούς παΐδας. ’Ιδού άλλος λόγος δστις μας. 
άπορροφ  ̂ άνεπαισθήτως τό πλεΐστον μέρος τοϋ χρό
νου· μεγάλως πρέπει νά προσέξωσιν είς τούτο οί οι- 
δάσκαλοι· άνάγκη πριν ή δώσωσ> βιβλίον τι άνά χεΐ- 
ρας τού παιδός νά μελετήσωσι τήν γλώσσαν τοϋ τε. 
παιδός καί τού βιβλίου· καί έάν αΰτη άπάδγ) προς την 
τού βιβλίου,τότε άς μή δίδϊ) καλλίτερον βιβλίον ουδέν 
κατ ’ άρχάς άλλ ’ άς καταγίνεται είς τάς γλωσσικάς 
άσκήσεις· έν άνάγκγ) χρησιμεύει τό βιβλίον μόνον 
διά τήν άνάγνωσιν. 'Η κατανάλωσις τόσης ώρας οι 
ερμηνείαν δι ’ ήν καταγέλαστοι γινόμεθα ύπό τών ξέ
νων, ουδαμού γίνεται.

Είς τοϋτο θά έπανέλθωμεν άναπτύσσοντες είς οίκεΐον 
τόπον καί τό περί άναγνωστικών... ζήτημα. *Βδη 
τούτο μόνον λέγομεν δτι δ διδάσκαλος νά προσπαθ-/), 
τό πολύ πολύ ήμίσειαν ώραν νά δαπανά δι ’ άνάγνω- 
σιν καί ερμηνείαν.

Πρός περισσοτέραν πειστικότητα τών άνωτέρω ήου- 
νάμεθα νά παραθέσωμεν οΰκ ολίγα καί έκ τών άρθρων 
τών σπουδαίων καθηγητών καί επιθεωρητών Γερμα
νών, Ά γγλων καί Γάλλων, οίοι οί Kehr, Bchurje, 
Kellner, Richter, Gatinot, Carr6, Frieh καί τόσοι 
άλλοι, άτινα κατά καιρούς έδημοσιεύθησαν εις τά 
περιοδικά παιδαγωγικά, πρόοδος, έπιθεώρησις, εκπαι- 
δευσι ^παιδαγωγικόν δελτίον PadagOgiclie Zeitung 
Schulwart καί είς τόσα άλλα.

Τό πρόγραμμα της ΰλης, ήτις μέλλει νά αναπτυχθή 
κατά τόν μήνα Νοέμβριον είς το Γλωσσικόν μάθημα 
εινε τό έξης.

Λ.' Κ ύ κ λ ο ς .
Πρακτικχί δδηγίαι είς τάς νηπιαγωγούς και οιδα·- 

σκάλους τής Α '. τάξεως πρός διδασκαλίαν τοϋ γλωσ
σικού μαθήματος— ’Ασκήσεις γλωσσικαί είλημμέναι έκ. 
τοϋ προγράμματος τής πραγματογνωσίας (τής οικίας,, 
τού σχολείου, τής Εκκλησίας τής άγορας). α ασκή
σεις είς τό εύρίσκειν κχί άπαγγέλλειν καλώς τά κύρια, 
ονόματα—τά επαγγέλματα τών γονέων, τά συνηθέ— 
στερα ζώα καί πράγματα.—β ') άσκήσεις επι τού· 
γένους καί επί τού άριθμού.— Ασκήσεις εις το εύρί
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σκειν τό ύποκείμενον δι ’ έρωτήσεων.—γ ' ) Κλίσεις 
άπό στόματος τών βοηθητικών ρημάτων είς προτάσεις, 
καί τών ενεργητικών κλ.

Β ' . Κ ύ κ λ ο ς .
’Ασκήσεις είς τό εύρίσκειν τά κύρια ονόματα 

καί ταξινομεΐν αΰτά ώς πρός τήν κατάληξιν καί γέ
νος καί άριθμόν.— ’Αντιγραφή κ α τ ’ άρχάς δμοίων. 

*— Εφαρμογή έπί προτάσεων.— ’Ασκήσεις είς τό γρά- 
φειν όρθώς τάς καταλήξεις τοϋ εχω καί τών ενεργη
τικών ρημάτων.—Εΰρεσις ρημάτων. — Ή άπλή πρό- 
τασις. — Κλίσεις.— ’Ασκήσεις είς τό γράφειν όρθώς τά 
ουνηθέστερα έπιρρήματα.— ’Ασκήσεις είς τό γράφειν 
όρθώς ονόματα επαγγελμάτων.— ’Ασκήσεις είς τούς 
τόνους.—Τά δευτερόκλιτα είς ος άρσεν. ονόματα· ή 
αιτιατική ώς άντικείμενόν τά πρωτόκλιτα άρσεν. είς 
ης τά θηλυκά είς α και είς η αί αίτιατικαί. — Αί 
γενικαί.—Κλίσεις άπό στόματος τού παρατατ. καί 
μέλλοντος κλ.

Γ ’. Κ ύ κ λ ο ς .
Τά αΰτά έκτενέστερον.— Η δοτική τών οευτερο- 

κλίτων μετά τής προθέσεως έν .—Συστηματικωτέρα 
έπανάληψις τής γραμματική;. Έπί άσκήσεων ή θε
μάτων μέχρι τών επιθέτων.— ’Από στόματος καί έ γ - 
γράφως οί άπλοι χρόνοι καί τών ένεργητικών καί τών 
παθητικών τών συνηθεστέρων ρημάτων κλ.

A r. Κ ύ κ λ ο ς .
Συστηματική έπανάληψις τών άνωτέρω. — Συμ

πληρώσεις.— ’Ασκήσεις καί σννδιαλέξεις διά τήν έκ- 
μάθησιν τών ονομάτων τών συγγενών καί έπαγγελ- 
μάτων παρά τοϊς άρχαίοις (άδελφός, αΰτάδελφος, 
κασίγνητος, θειος, πατράδελφος, μητράδελφος κλ .) 
μέχρι τών επιθέτων.—Κλίσιν άπό στόματος.— ’Ορ
θογραφικά γυμνάσματα άναφερόμενα είς τάς άνωτέρω 
άσκήσεις.

Σημ. Ή άνάπτυξις άρχεται άπό τού προσεχούς 
φυλλαδίου είς τά πλεΐστα τών μαθημάτων ή ΰλη 
τού γλωσσικού μαθήματος κατά τήν εβδομάδα ταύ” 
την έστω ή άσκησις έπί τών κυρίων ονομάτων πα- 
ρακαλούνται αί κυρίαι καί κύριοι διδάσκαλοι, έάν εινε 
δυνατόν, νά μας άποστείλωσι κατάλογον τών ονομά
των, τά δποΐα αΰτοί οί μαθηταί των θά εΰρωσιν, 
άφοϋ βεβαίως αΰτοί προηγουμένως κάμωσι τάς άσκή- 
σεις. Οΰτω. — Πώς ονομάζεσαι ; δ άδελφός σου ; δ 
πατήρ σου ; ή μήτηρ σου ; δ έξάδελφός σου; ή έξα- 
δέλφη σου ; δ θεΐός σου; ή θεία σου ; δ πάππος σου ; 
ή μάμμη σου ; δ παντοπώλης σας, άπό τον δποΐον 
άγοράζετε πετρέλαιον ; δ ιατρός σας ; δ συμμαθητής 
σας ; δ ίερεύς μας ; δ γείτων σας δ καλός, δ άνάδο- 
χος κ λ .Ά ς  μή προχωρήσωσι περαιτέρω’ π&σαν άλλην 
γραμματικήν ΰλην νά παραλείψωσιν, έάν δέν άσκη- 
θώσιν είς τοϋτο οί μαθηταί τω ν  έστω καί έάν οΰτοι 
είς τήν Ε’ . τάξιν ή καί Στ' . άνήκωσι, τόσο το χει
ρότερον. Έπί τής ονοματολογίας αΰτής δύνανται νά 
κάμωσι τόσας συνδιαλέξει·;.

'Ο δ η γ ία . Έκαστον ό'νομα θά γράφηται μεγά- « 
λοις γράμμασιν έπί'τού μεγαλοπίνακος α' ) θά συλλα- 
βίζηται, β’ ) θά γραμματίζηται—Δημήτριον—δη — 
ήττα μη—ήττα κλ. γ' ) θά γραμματίζηται άπό μνή
μης άφοϋ έξαλειφθή έκ τού πίνακος· δ’ ) θά προσκα- 
λήται μαθητής τις νά γράψϊ) τό όνομα Δημήτριος λ.χ . 
δπερ έξ άρχής έγράφη.

■ Ο Ο Ο Ο Ο  —  ιι H
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Δ '.
Μή δυνάμενοι ώς έκ τοϋ στενού τοϋ χώρου νά περι- 

λάβωμεν τήν εισαγωγήν, ήν εχομεν καί είς τό σπου- 
δαΐον τούτο μάθημα, έπιφυλασσόμενοι δέ κατά τά 
προσεχές φύλλον νά καταχωρίσωμεν αΰτήν μετά πρω
τοτύπων μαθημάτων, περιοριζόμεθκ είς τάς έξής 
παρατηρήσεις.

Δέν πρέπει οί διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι τών 
δημοτικών σχολείων νά λησμονώσιν δτι καί είς τό 
μάθημα τούτο Ιχουσι μαθητάς καί μαθητρίας, οΟς 
δέν παρασκευάζουσι δι ’ άνώτερα μαθηματικά, άλλά 
διά τόν πρακτικόν βίον καί επομένως δλην τήν ΰλην 
θά τήν άρυσθώσιν έξ αΰτοϋ, αΐ τε άσκήσεις καί τά 
προβλήματα θά ώσιν ειλημμένα έκ τών φυσικών καί 
θετικών έπιστημών,έκ τού εμπορίου ,τής β ιομηχαν ίας , 
τής γεωργίας, τών τεχνώ ν. Τούς άφνιρημένους καί 
μεγάλους άριθμούς άς προσπαθώσιν, δσον τό δυνατόν 
νά άποφεύγωσι, παριστώντες αυτούς οι ’ άντικειμένων 
προσιτών είς τά παιδία.

Ένταύθκ λόγου γινομένου περί ’Αριθμητικής δέν 
δυνάμεθα νά παρίοωμεν τήν δυσχέρειαν ήν οϊ τε διδά
σκαλοι καί οί μαθηταί αισθάνονται κατά την μετα- 
δοσιν καί κατανόησιν τών κλασματικών άριθμών 
καί κλασματικών πράξεων, ήτις αίρεται, έάν άκολου- 
θήσωμεν δδόν φυσικωτέραν μεταβαίνοντες έκ τών 
ακεραίων είς τά δεκαδικά. Παρ ’ άπασι σήμερον τοϊς 
σχολείοις ή μετάβασις έκ τών άκεραίων είς τά κλα
σματικά καί άσκοπος καί απότομος θεωρείται· καί 
ήμεΐς εύ'οομεν τήν πορείαν ταύτην φυσικωτέραν δι ’ 
ους προσεχώς θά άναπτύξωμεν λόγους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ά γαθη τύχη .—Συγχρόνους μέ τό πρώτον 
φυλλάδιον της «Παιδείας» έκδίδεται και τό 
πρόγραμμα τό ύπό τοϋ -υπουργείου της παι
δείας καταρτιΰθέν διά τά πλήρη δημοτικά ϋ χ ο -  
λεϊα. Μεταβολαί τινες έπηλθον και ώς πρός 
τάς ώρας τών μαθημάτο^ν και ώς πρός τίιν 
ύλην. Χαίρομεν §λέποντες δτι έν τοϊς πλεί- 
ατοις εΰρέθημεν ϋύμφωνοι ώς έν τοϊς· καθέ-
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κ α σ τ α  θ ά  δ ε ιξ ο ^ μ ε ν  έ π ι φ υ λ α σ σ ό μ ε ν ο ι  ε ί ς  τ ά  
π ρ ο σ ε χ ή  φ ύ λ λ α  ν ά  έ π ιφ έ ρ ω μ ε ν  τ ά ς  δ ε ο ύ σ α ς  
σ υ μ π λ η ρ ω τ ι κ ά ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  σ ι τ μ ^ ώ ν ω ς  •(.ιέ 
τ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ή ς  « Π α ιδ ε ία ς » . Χ ά ρ ι ν  τ ώ ν  ά ν -  
α λ α β ό ν τ ο ) ν  ν ά  δ ιδ ά ξ ω σ ι ν  τ ά  τ ή ς  Ε'. τ ά ξ ε ω ς  
• μ α θ ή μ α τ α  π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν  τ ό  τ ή ς  τ ά ξ ε ω ς  τ α ύ τ η ς  
π ρ ό γ ρ α μ μ α  μ ό ν ο ν .

θρησκευτικά . Εύαγγελικαί περιχοπαί IStqc αί άναγινωσχό- 
μεναι χατά τα  Κυρ. Σύντομο; χριστιανική χατήχησι; ωρ. 2.

Γ λω σσικά  Ε ρμηνεία αρχαίου κειμένου έκ τοϋ ερμηνευό
μενου έν ταΓ; κατωτέρω τάξεσι τοϋ έ^ληνικοϋ σχολείου. ’Εκ- 
μάθησι; τών δμαλών τύπων τή ; ’Α ττ ικ ή ; διαλέκτου, ορθο
γραφικά γυμνασματα, ώρα; 4.

Ά π ίγ γ ω σ κ ; έκ βιβλίων γεγραμμένων κατά το νεώτερον 
γλωσσικόν ιδίωμα, (μέχρι; ού έγκριθή βιβλίον, Γεροστάθη; 
Μελά, Νεοελληνικά αναγνώσματα, τών Ε λληνικώ ν Σχολείων, 
Θρησκευτικά! μελέται Μαυροκορδάτου κτλ.) Γραμματική, λο
γική καί καλλιλογική άνάλυσις τοϋ έκάστοτε άναγινωσχο- 
μένου. Άπομνημόνευσι; καί μ ετ ’ ήθου; απαγγελία ποιημά
των καί εν πεζώ λόγω διαλόγων. "Ασκησι; τών μαθητών εί; 
εχθεσιν τών ιδίων νοημάτων (συνηθέστατα περιγραφή τών 
παρατηρηθέντων), ώρ. 5.

Μ αθηματικά . Συμμιγείς καί κλασματικοί (κοινοί καί δε
καδικοί. ) "Ασκησι; εί; ταχεΓαν λύσιν προβλημάτων τόκου, ή 
μέθοδο; τή ; μίξεο^ς καί ή τή ; εταιρία;. Στοιχειώδη; γεωμε
τρία μ ετ ’ ασκήσεων, ώρ. 5.

'Ιστορία.. Τή; Έ λλάδο; άπό τή ; ύπσταγή; αυτή ; ύπό του; 
'Ρωμαίους μέχρι τέλου; τοϋ ΙΗ' αίώνο;, tSiqc. δ ’ οί προ; 
του; Φράγκου; καί Μωαμεθανού; άγώνε; ταίν Βυζαντινών 
καί τά  δεινοπαθήματα τοϋ δουλεύσαντο; Έ λληνισμοϋ. ώρ. 3.

Γεω γραφ ία  Φυσική καί πολιτική τή ; Ευρώπη; έκτενέστε 
στερον δέ ή τή ; Ε λλη ν ικ ή ; χερσονήσου καί τών οΰπω έλευ- 
θέρων έλληνιχών νήσων, ώρ 3.

Φυσική ιστορία  κατά τήν ανωτέρω ύποδειχθεΓσαν μέθοδον. 
Α' Ζωολογία. Μαλάκια καί σκώληκε;. Β'. Φυτολογία. ’Α γ 
γειόσπερμα συμπέταλα καί απέταλα δικοτυλήδονα Γ' ’Ορυ
κτολογία, ώρ. 3.

Φυσική πε ιρ α μ ατ ική  Γενικαί ΐδιότητε; των σωμάτων, βα- 
ρύτη;. ύδροστατική, Θερμότη;, ώρ. 3.

’Ιχ νογρ αφ ία , ώρ. 2.
Κ α λλ ιγρ α φ ία , ώο. 1.
’Ω δική, (άσματα δίφωνα) ώρ. 2.
Γνμνο,στική , άνόργανο; καί μετά κοντών. Περίπατοι, καί 

ενθα είναι δυνατόν χολύμβημα, ώ ι,  3
Έ ν όλω ώρ. 36

— Ένθερμα συγχαρητήρια απευθύνει ή « Πxt- 
δεία» εις τήν άξιόλογον καί διακεκριμένων Δεσποινίδα 
Σεβ. Κχλλισπέρη διά τήν τόσον λαμπράν καί πρα- 
κτικωτάτην διατριαβήν περί γυναικείας μορφώσεως, 
ή τις κατεχωρίσθη είς τάς στήλας τής « Άκρο- 
πόλεως». Ή «Πχιδεία» ύφ ’ όμοιου πνεύματος εμφο
ρούμενη παρέχει λίαν ευχαρίστως τάς στήλας είς τά 
τοιούτου ε’ίοους ζητήματα, άτινα θά διαπραγματευθή 
προσεχώς.

— Είς εκατόν άριθμούνται τά εκ ξύλου ύποδεί- 
γματα άτινα διά τής μεθόδου τοϋ Nafts ή Slodj εί- 
σήχθησαν είς τά σχολεία τής Σουηδίας το πρώτον κατά 
το 1878. Άναφέρονται είς τήν λεπτουργικήν, τορνευ- 
τικήν, γλυπτικήν. Οί μαθοταί ού μόνον εχουσι τά 
απαραίτητα έργαλεϊχ διά τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων 
άλλά ποιούνται χρήσιν καί ιδιαιτέρου μαχαιριού 
W 3bstinque καλούμενου. Κατά δέ τάς μακράς χειμε- 
ρινάς νύκτας, εργάζονται καί κα τ ’ οϊκον· οΰτω στολί-

ζουσι μέ τά έργα τών χειρών των τάς οικίας αυτών 
Δεν τούς ζηλεύουσι άρά γε δι ’ αυτό οί Έλληνόπαι- 
δές μας ;

— Ό σεβαστός φίλος τής «Παιδείας» κ. Βλ. Σκορ- 
δέλης έδημοσίευσεν διά τής « Άκροπόλεως» άξιόλογον 
άρθρον παιδαγωγικόν άφορών τήν πρακτικήν διδασκα- 
κίαν τών φυσικών επιστημών εν τοϊς δημοτικοΐς σχο- 
λείοις διά καταρτισμού μουσείων, συλλογών καί ερ
γαστηρίων. Τοιαϋτα άρθρα καί γνώμαι τών παρ’ ήμϊν 
διαπρεπών παιδαγωγών συμπίπτοντα εν πολλοϊς με 
το πρόγραμμα τής «Παιδείας» ένθαρρύνουσι το εργον 
ήμών καί τά μέγιστα είς επιτυχίαν τοϋ σκοπού δν 
έπιδιώκομεν συμβάλλ ουσιν. Περί μουσείων φυ·ηογρα- 
φικών καί βιοτεχνικών χάριν πρακτικής διδασκαλίας 
έν τοϊς δημοτικοΐς ήμών σχολείοις, θά γράψωμεν τά 
δέοντα προσεχώς έν τφ  ήμετέρω περωδικώ. Θά ύπο- 
δείξωμεν διά τού ειδικού ήμών συνεργάτου τον τρόπον 
τού καταρτισμού αυτών, προς δέ καί τήν εποπτικήν 
διδασκαλίαν τών φυσικών καί έφηρμοσμένων επιστη
μών. Περί τούτων εν τή εισαγωγή τοϋ οικείου μαθή
ματος θά διαλάβωμεν ε;ς το προσεχές φύλλον.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Β '.
Συμ,φώνως προς τον σκοπόν τού ήμετέρου παιδαγω

γικού, όστις περιλαμβάνει άπαραιτήτως καί τήν ήθι- 
κήν διαμόρφωσή τού χαρακτήρος τών παίδων καί τής 
οίκογενείας, θά συνιστώμεν έκάστοτε τά κατάλληλα 
βιβλία προς τούς κ. διδασκάλους καί γονείς· οσοι οε 
τών συγγραφέων έ'χουσι τά προσήκοντα άναγνώοματα 
καί θέλουσι τήν περί αυτών κρίσιν τής «Παιδείας» 
παρακαλούνται νά πέμπωσιν άνά δύο άντίτυπα είς 
το ήμέτερον γραφεΐον.

1) Άναγνωσματάριον διά τήν Β' τάξιν τοϋ δημ. 
σχολείου εστάλη ήμϊν λίαν εΰμενώς ύπο τοϋ φίλου λο- 
γίου κ. Κ. Κουρτίδου. Το έν λόγφ βιβλίον πλήν τής 
έγκρίσεως ής έ’τυχε παρά τού ύπουργείου είνε άξιον 
πάσης συστάσεως διά τε τό γλωσσικόν ιδίωμα καί οιά 
τήν διδακτικήν αυτού ΰλην. Έν οίκείφ τόπψ περί ανα
γνωστών βιλίων θά όμιλήσωμεν περί αυτού.

2) Ίω . Β. Ίωαννίδου διευθ. τής «Παιδείας».— 
’Απάνθισμα εκκλησιαστικής ιστορίας μετά λειτουρ
γικής, ρητών, τροπαρίων, προσευχών κτλ. κτλ. χάριν 
τών άνωτέρ. τάξ. τού πλήρους δημοτ. σχολείου.

Ο ί κ ρ α το ΰν τε ς  τό  Ι ο ν  φ υ λ λ ά δ ιο ν  το ϋ  
π ε ρ ιο δ ικ ο ί  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ουνδρομ .ϊ]ταΙ ,άλ·  
λ ω ς  π α ρ ϊ χ * λ θ ' 3 ν ΐ ϊ ΐ  νά. έπ ιβ τρ έψ ω σ ιν  
α υ τ ό .

Ο ι έγγ ρ ά φ ο ντες  8  — 9  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ά ς  
λαμ .6ά νο υσ ι  δ ω ρ ε ά ν  τό  π ε ρ ιο δ ικ ο ί  μ.ας.


