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Τιμ,η έκαστου φύJ J o v 2επ. 20.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— Α ’ . Γενικόν μέρος, α ) ’Ενίσχυσις της δημοτικής έκπαιδεύσεως·— Οί“Αγγλοι W1LL1AMD καί ST E A D .
— Επαγγελματικοί! σχολά!
Τό εν Βελγίω διδασκαλικόν συνέδριον — β' ) Θέμα παιδαγωγικόν.— Β' ) Διδακτική.— α' ) ’Ωδική.
Η αξια τής μουσικής παρά τοϊς άρχαίοις'Έλλησι καί παρά τοίς σημ.ερινοΓς Γερμ·ανοϊς·--Πώς μορφοϋνται οίΓερμέν τοΓς διδασκαλείοις καί πώς διδάσκουσι τό μάθημα κατά H O R B L IN .-β' ) ’Ηθική διδασκαλία (Καθήκοντα τέκνων πρός τους γονείς).-’Αποσπά
σματα. --γ' ) Γλωσσικαί ασκήσεις.—ο )’Αριθμητικά! ασκήσεις.—ε ' ) Ο ικιακή οικονομία·—Γ' ) Ποικίλα- Παιδαγωγική έπιθεώρησις
'Ελβετίας, Γερμανίας, Γαλλίας κα! ’Αγγλίας κλ. — Ή τοϋ ’Επιθ. κ· Κουβελα επιστολή·— Βιβλιογραφία. — ’Αλληλογραφία.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Α'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε ΤλΡΡΥΘ Μ ΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ

ΣΧΟΛΑΙ

Π ρ έ π ε ι νά έ ν ισ χ υ θ ίί ή δ ^ μ ,ο τικ ή πα£8ευ·
ο ις - —O t " Α γ γ λ ο ι Villiamd-Stead. — Τ ό
εν Β ε λ γ ί ω σ υ ν ε δ ρ ία ν . — Τ ρ ο π ο π ο ί η σ ι ς
τ ώ ν Β ε λ γ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ ,μ ,ά τω ν .
Τη αληθείς πολύ «στεϊοί τινες φαίνονται ήμϊν,
οιτινες τόσον επ»μένουσιν δίς τήνίδρυσιν τών επαγγελ
ματικών. σχολείων, τις οιδεν έκ ποιων όρμώμενοι λό
γω ν. Οι κύριοι ουτοι, εαν βαθύτερον μελετήίωσι τά
κ α θ ’ ήμας σχολεία καί τών ξένων, θά πείϊθώσι μεθ’
ήμών, ότι προ παντος εχομεν άνάγκην δημοτικών
σΧ°λειων *άλών, τοιουτων, οίχ έμορφώθησαν π α ντα χού σήμερον· επαναλαμβάνομεν λέγοντες μετά πε«οιθήσεως, οτι άνάγκη ή δημοτική παίδευσις νά ένισχυθϊ)·
αναγκη οπως δ παϊς άναχωρών Ικ τοϋ δημοτικού σχο
λείου άποκομίζη άκριβή, σαφή καί ώρισμένα πράγμα

τα , ήθικοποιήται δέ πρό παντος εν αΰτό). Πώς τούτο
θά κατορθωθη, δεικνύομεν καί θά τό δείξωμεν έν τοϊς
καθέκαστα.
Πόσην δέ προσοχήν δίδουσι καί μετά ποιου ενδια
φέροντος φροντίζουσι τά πεπολιτισμένα κράτη περί τής
δημοτικής πρώτον έκπαιδεύιεως δεικνύουσι τά έξής· .
Έν ’Αγγλία πρό πέντε περίπου μηνών ύπό τού
"Αγγλου S<· Williams έξείοθη ε'ργον ύψίστης σπουδαιότητος, επιγραφόαενον Mad" in Germany (τά εν
Γερμανί^ πεπραγμένα), δπερ οΰκ ολίγον ετάραξε τούς
άγγλικούς κύκλους. Δ ι’ »ΰτοϋ βοών καί οδυρόμενος δ
Sr Williams έφιστόί τήν προσοχήν τής ’Αγγλίας έπί
τής βιομηχανίας, ής ή ΰπαρξις έκ θεμελίων παλεύεται
εκ τών άνταγωνιστών αύτών Γερμανών.
Τότε ό Pr Stead δημοσιεύσας είς τήν Review of
Reviews πολύκροτον άρθρον, δι’ ού καθησυχάζω / τούς
άγγλους, γ:άφει·
«Είνε αληθές δτι τά συμφέροντα ήμών έκ μέ
ρους τών άνταγωνιστών ξένων μεγάλως διά τί)
μέλλον διακυβεύονται’ πλήν δέν πρέπει καί πολύ
νά θορυβώμεθα- ή νίκη τοΟ μέλλοντος ίγκειται
μόνον I ν τ ο Γ ς δ η μ ο τ ι κ ο ΐ ς σ χ ο λ ε ί ο ι ς .
“Οτι όσημέραι βλέπομεν έκπίπτουσαν τήν τάξιν
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τήν γεωργικήν πρό πάντων, τούτο είνε αλήθεια
άναντίρρητος- άλλά λαμβάνοντες ώς παράδειγμα
τήν Δανίαν, ας προσπαθήσωμεν καί ήμεΐς νά ένισχύσωμεν τήν δημοτικήν παιδευσιν παρέχοντες είς
τους παΐδας ήμώνγνωσεις άσφαλεΐς,β;βαίαςκαίπρακτικάς' διά μόνου τούτου τοΟ τρόπου δυνάμεθα νά
λύσωμεν τό οικονομικόν ζήτημα. Οί δροι, ύφ ’ ούς
λειτουργοΟσι σήμερον τά δημοτικά άγροτικά σχο
λεία, προξενοΰσιν αίσχος διά τόν άγγλικόν λαόν.
Οί παΐδ-ς ήμών άποφοιτώσι κατά τό ένδέκατον ή
δωδέκατον Ιτος τής ήλικίας έκ τού σχολείου' τά
σχολεία ήμών αΰτά καθ’ έαυτά είς ά έφοίτησαν
(School Boards) είνε άνεπαρκή' έγκαταλείποντες
δέ τό σχ·λεΐον, ουδέποτε σχεδόν άνοίγουτι βιβλίον
τ.ύτου ένεκα φθάνοντες είς τήν ανδρικήν ήλικίαν
δέν δύνανται μήτε νά άναγινώσκωσιν ευχερώς,μήτε
νά γράφωσιν. Ά νάγκη λοιπόν νά ένισχύσωμεν
τήν δημοτικήν ήμών παίδευσιν καί είς τήν αγρο
τικήν τάξιν τά δημοτικά ύμών σχολεία Οά χρησιμεύσωσιν ώς βάσις διά τά μετά ταύτα έπαγγελματικά τών όποιων έχομεν άνάγκην κατεπείγουσαν.
Τό περίεργον είνε δτι καί αΰτό τό Βέλγιον, δπερ
b"Sr Stead φέρει ώ; παράδειγμα καί αΰτό δέν κοιμά
ται νήδυμον καί δέν θεωρεί κχί αΰτό τά τ ις δημοτική;
παιδεύσεως ρόδινα. Ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. Van
den Dungen τοϋ κατέχοντος τήν θέσιν ταύτην τοϋ
συλλόγου τών γραμμάτων καί τών έπιστημών έπί εί
κοσι καί επτά τό δλον έτη τη 6 μέχρι της 9 τοϋ παρ
ελθόντος Σεπτεμβρίου ( ν .ε .) συνεδριάσας ό σύλλογος
μεταξύ τών πολλών συζητηθέντων ύπέβαλε καί την
έξης έρώτησιν.
— Τό ήδη υφιστάμενον έν ένεργείι^ πρόγραμ
μα τής στοιχειώδους παιδεύσεως, πρέπει νά τρο
ποποιηθεί τοιουτοτρόπως, ώστε νά άναπτύσσωνται
οί κλάδοι, οιτινες ίδία θεωρούνται ωφέλιμοι είς
τάς έργατικάς τάξεις, ή νά τηρηθή ή άκεραιότης
τοΟ^προγράμματος συμπληρουμένου διά τίνος παραρτηματικής διδασκαλίας έπαγγελματικής ;
Έπί τής σκέψεως ταύτης άπεφασίσθησαν τά
έξής :
— Νά τροποποιηθώ καί νά άπλοποιηθί) τό
πρόγραμμα τής δημοτικής παιδεύσεως ούτως,
ώστε καλώς νά κατέχωσι τά έν αύτφ οί μαθηταί'
νά συμπληρωθή δέ διά διδασκαλίας έπαγγελματι
κής έπομένης, ήν θά άρχίζΥ] άπό τοΟ ένδεκάτου
έτους ό μαθητής μέχρι τού δεκάτου έκτου διά νά
δύναται νά έξοικειωθή διά τό μέλλον έπάγγελμά του. Διά τήν έπιθεώρωσιν δέ τοΟ προγράμμα
τος νά ληφθώσιν ύπ ’ δψει τ ά έξής :
1 .) Έν καί τό αύτό αναλυτικόν πρόγραμμα
δέν πρέπει νά έφαρμοσθγ) δ ι’ δλα τά σχολεία’ τό
πρόγραμμα πρέπει νά είνε τύπος τις πρός δν έκά-

στη σχολή θά άποβλέπγ)- καί οτι τοΟτο Οά έχη ύ π ’
δψει τάς τοπικάς άνάγκας. ( ’Ακούετε κύριοι.)
2 .) Τό πρόγραμμα δφείλει νά άνταποχρίνηται
είς τάς άνάγκας πάσης ανεξαιρέτως τάξεως χωρίς
νά εύνοή μίαν τάξιν καί νά άδική άλλην. ΤοιοΟτον δέ δύναται νά γίνη λαμβάνον ώς βάσιν τού
δημοτικού σχολείου,
α ' ) Τήν πρώτην ήθικήν /αί πνευματικήν άνάπτυξιν.
β ') Τάς γνώσεις, αίτινες είνε άπαραίτητοι διά
τόν βίον καί αιτινες θά χρησιμεύσωσιν ώς κλείς
πάσης περαιτέρω άνωτέρας μορφώσεως.
3 .) “Οπως οί διάφοροι κλάδοι φθάσωσιν είς τό
τοιοΟτον τέρμα θά κατέχωσιν έν τ φ προγράμματι
θέσιν α ' ) σύμφωνον πρός τήν μορφωτικήν των άξιαν
ήν έχωσι καί β ') τής ώφελιμότητος τής έν τφ βίψ.
ΓΙάντα τάπεπολιτισμένα κράτη έφρόντισαν καίφροντίζουσιν ώς βλέπετε πρώτον περί της δημοτική; παιδεύσεως. Τά σχολεία τά δημοτικά τών "Αγγλων (Sch ool
B o ard ), περί ών θά πραγματευθώμίν προσεχώς καίτοι
άσυγκρίτως καλλίτερα τών ίδικών μας είνεκαί πρχκτικώτερα καί δμως φωνάζουσιν οί 'Αγγλοι. Ημείς καί
πάλιν έπαναλαμβάνομεν δτι δ κηδόμενος ύπέρ της σω
τηρίας τοϋ έθνους, οφείλει τών δτ,μοτικών σχολείων ν ’
άντιληφθή καί ούχί νά θέλη μάλιστα νά καταργώ
καί νόμους, οιτινες λίαν λυσιτελείς υπήρξαν είς τόσα
άλλα έ'θνη. Ή «Παιδεία» τόν κ. Πρωθυπουργόν συγχαίρει διότι θερμώς ΰπεστήριξε τόν νόμον. Περί τού
του θά έπανέλθωμεν *
Βλέπε χαί ποικίλα.

Β'. '
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΘΕΜΑ
θεωρείτε απαραιτήτους τάς ποινάς διά τό δη
μοτικόν σχολεΐον ; — Τί έπιδιώκετε διά τών τ ι 
μωριών ; — Ύπό ποίους δρους έκτελούμεναι αυται
δύνανται νά ώφελήσωσι καί νά φέρωσιν ήθικόν χα
ρακτήρα ; — Πότε οί λόγοι τοΰ διδασκάλου δέν
έχουσι κύρος παρά τών μαθητών ; — Πότε δέ ουτος καθίσταται παρ ’ αύτοΐς σεβαστός ; — Ποίας
τών ποινών ύπολαμβάνετε καταλλήλους διά τι
παιδαγωγικόν σχολεΐον.
Σ ημ. Έλάβομεν τρεις μέχρι τοΰδε εκθέσεις- άνεβάλομεν δέ
καί είς το φύλλον τοϋτο τήν άνάπτυξιν τοΰ α' ζητήματος επί
τι) έλπίδι οτι θά άποσταλώσιν ήμϊν καί ετεραι εκθέσεις· μεγαλειτέραν είς τοϋτο προθυμίαν άναμένομεν.
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Έκδίοων δ άξιόλογο; ήμών καθηγητής κ. Μιστριώτης τον Λάχητα τοϋ Πλάτωνος είς τά προλεγόμενα
αΰτού γράφει τά έξής·
«Οί το εΰπαγές καί τό κάλλος τοϋ σώματος τών
άρ^αιων Ελλήνων θχυμάζοντες, οι τό ιλαρόν καί θυμηδές τοϋ ήθους έπαινούντες καί τό έναρμόνιον τής
ψυχής τιμώντες, λέγουσι μέν καί πολλά άλλα διαιτήματα πρός τάς είρημένας άρετάς, πάντες δ ’ δμολογοϋσιν δτι ή γυμναστική καί ή μουσική ήσαν τά
άριστα τ,ών παιδευμάτων, άπερ έδημιούργησαν καί
διέπλασαν τό είδος καί τό ήθος εκείνων. Αί δύο αΰται
τέχναι, ή μέν έπί τοϋ σώματος, ή δέ έπί της ψυχής,
παρήγαγον τά προπλάσματοί τοϋ Φειδίου καί τά πρό
τυπα τών τραγωδιών τοϋ Σοφοκλέους.
Κατά τόν Πολύβιον IV 21 οί τών ’Αρκάδων νομοθέται θέλοντες νά μαλάξωσι καί κεράνωσι τό σκλη
ρόν καί αΰθαδες τής φύσεως διά νόμον έπέβαλον τήν
μουσικήν,ής άποσχόντες οί Κυναιθεΐς άπεθηριώθησαν».
Οΐαν δύναμιν έξασκεΐ έπί τοϋ ό'λου άνθρώπου ή
Μουσική έξ δλων τών νεωτίρων οί Γερμανοί τούτο κατενόησαν καλλίτερον παντός άλλου· ήμεΐς πρό πάσης
άλλης εισαγωγής καί οδηγίας κατά τό μαθημα τούτο
μεταφράζομεν ε”κθεσιν, ήν αποστέλλει είς περιοδικά
παιδαγωγικά δ είς τήν Μαγχάιν της Γερμανίας διαμένων διδάσκαλ. Horblin έχουσαν ού'τω :
Το μικρόν δωμάτιον, δπερ κατοικώ έν τή χαμηλή
πόλει Μαγχάϊν, παρά τάς όχθας τού Νέκαρ, είνε
πολύ πλησίον δημοτικού τίνος σχολίίου. Ή γειτνίασις αυτη τή άληθεί^ μοί παρέχει «ατά τήν ώραίαν
ώραν τοϋ έ'τους εΰχαρίστησίν τινα πάντοτε άνανεωμένην. Όπως άναπνεύσω τήν δροσεράν πρωινήν αύ
ραν, άνοίγω καθ’ έκάστην πρωίαν τάς θυρίδας μου.
Εκ τού δωματίου μου δύναμαι νά παρακολουθώ τάς
οιαφόρους άσκήσεις τώ ι μικρών γερμανοπαίδων, πολλάκις δέ ατημέλητος 'ίσταμαι, δπως άκούσω τήν
'Ωδικήν. Η άκρόασις αΰτη μοί προξενεί καί τέρψιν
καί θαυμασμόν. Ερωτώ δέ πάντοτε κ α τ ’ έμαυτόν,
πώς *χτορθώνουσιν οί διδάσκαλοι, ώστε παιδάκια τό
σον μικρά νά ψάλλωσι μέ τόσην αρμονίαν, ώστε νά
έκπλησσηταί τις ; ε”τι δέ περισσότερον, διότι τό πραγμα εινε γενικόν ανεξαιρέτως είς πάντα τά σχολεία
θά εύρη τις καί παρά τοϊς μικροΐς καί μεγάλοις τήν
αΰτην δμοιότητα εις τό άδειν, τήν αΰτήν ακρίβειαν.
Η μουσική μόρφωσις των διδασκάλω ν. — Όλοι
εν γένει οί ένταύθα διδασκχλοι θεραπεύουσι τήν μου
σικήν καί τό άσμα,καί πολλοί μάλιστα μέχρι μανίας·
άριστα είς τούτο έξήλθον κατηρτισμένοι ίδί<£ και έκ
τών διδασκαλείων των. Έν τοϊς καθιδρύμασι τούτοις
ή διδασκαλία τής ωδικής καί τού άσματος κ α τ’ έξο-
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χήν θεραπεύεται. Έκτος τής φωνητική; μουσικής πε
ριλαμβάνεται ή βαθεΐα σπουδή τοϋ κλειδοκύμβαλού,
τοϋ οργάνου, τοϋ αρμονίου χαί τοϋ τετραχόρδου. Οί
διδάσκαλοι τής Ludwigshafen άπετέλεσαν φιλαρμο
νικήν έταιρίχν ( Lehrergesang'erein), ήτις περιλαμβάνουσχ 1 30 έν ένεργεί$ μέλη, κατέχει άναντιρρήτως τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών φιλαρμονικών
χορικών ομίλων τών δύο πόλιων. Ό δμιλος οΰτος
λαμβάνει μέρος καί είς ιδιαιτέρας μουσικάς συναυ
λίας, οίκογενειακάς εσπερίδας, σχολικάς έορτάς κλ.
( ’Ακούσατε οί έννοοϋντες τον διδάσκαλον άνθρωπον
τής έδρας μόνον). Οί πλεΐστοι έκ τών διδασκάλων φέρουσι μεθ’ έαυτών τά όργανά των. ’Ακούσας τυχαίως
τινάς έξ αΰτών παίζοντας,κλε δοκύμβχλον, τετράχορ
δον καί βάρβιτον (violoncelle) έ· εός ε'με^α διά τήν
θαυμαστήν μελωδίαν, ήν άπετέλουν. Ίνα δέ διά βρα
χέων ε’ίπω, λατρεύουσι κυριολεκτικώς τό άσμα καί τήν
μουσικήν καί δι ’ αΰτό κ α τ ’ άκολουθίαν διδάσκουσι
καί άποτελεσματικώς το μάθημα, διότι κατά τι άξίωμα παιδαγωγικόν, πάν δτι πράττει τις καλώ; καί
μέ εΰχαρίστησίν, τούτο και διδάσκει έκουσίως καί καρποφόρως,
’Αλλά ή τόση έπίδοσις τών γερμανοπαίδων είς τό
musizieren und siilgen παίζειν δργανον καί τραγωδεΐν καί έκ πολλών άλλων περιστάσεο>ν αΰξάνει. Είς
πάντα τά μεγάλα κέντρα άκούει τις κλειδοκύμβαλον
είς έκαστον ζυθοπωλεΐον ευρίσκει τις πλήρη ορχίστρχν είς δέ το ύπαιθρον άπειρους μουσικάς συναυ
λίας· ή ατμόσφαιρα πάσα πλτ,ρούται έκ τών αρμονι
κών ασμάτων τοϋ ίππικοϋ, τού πεζικού, μηδέ αΰτών
τών άπλών στρατιωτών έξχιρουμένων, οΐτινες sntστρέφοντες έκ τών γυμνασίων, ρυθμίζουσι το έπί τών
λιθοστρώτων βήμα αύτών μέ τό άσμα «Lieder».
Ά λλ ’ ή κυρίως αιτία τής τόσης κλίσεως καί ύπερο^ής έν τώ μαθήματι τής ωδικής τών γερμανοπαίοων,
εινε ή σπουδαιόττις, ήτις δίδεται ύπό τού άνώτέρου
συμβουλίου τής δημοτικης παιδεύσεως είς το μάθημα
τοϋτο κατά τά δημοτικά σ/ολεΐα. Φρονοϋσιν δτι τό
άιμα μεγάλως έπενεργεΐ 6n't τού βίου τού άνθρώπου·
άλλά τήν έπενέργειαν ταύτην δύναται νά ύποθάλψη
καί θεραπεύση μόνον τό δημοτικόν σχολεΐον κατά τήν
τρυφεράν ήλικίαν, καθ’ ήν στιγμήν ή καρδία εινε τό
σον εΰαίσθητος.
Ή πείρα αληθώς διδάσκει δτι οΰδέν εΰχαριστότερον
τού άσματος διά τούς μικρούς παΐδας, οταν τούτο
άποτελή μικράν μελωδίαν, άπλήν καί εΰκολον. Διά
τοιούτων άσμάτων τό σχολεΐον καθίσταται τύπος τέρ
ψεως διά τούς παΐδα}, άναπτύσσεται δέ ουκ ολίγον
τό θυμικόν τού παιδός, διότι τό κείμενον τών-πλείστων τών άσμάτων τούτων περιέχει γ ν ω μ ι κ ά καί άξιώματα ώφελιμώτατα, άτινα βαθύτατα εγχαράσ
σονται έν τή συνειδήσει τού παιδός· δι ’ α ΰ τ ώ ν άλλως
ένισχύονται καί είς τήν έργασίαν, λησμονούσΐ δέ τον
έκ τής σπουδής κόπον.
Ό Βίσμαρκ εις Ttva τελευταΐον λόγον του ύπέμνησεν δτι τά γερμανικά άτματα (deilt.cchen Iied° Γ)
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ύπήρξαν δ πρώτος σύνδεσμος τών διαφόρων γερμανικών δικαστή; τής συμπεριφοράς τών γονέων).— Ή ευγνω
φυλών, «τινα παριστώσι τόν χαρακτήρα, την ποίη- μοσύνη.—( ’Οφείλει νά εινε λ ε π τή ).— Ή στοργή---atv τοϋ γερμανικού λαοϋ χαί τά δποΐα κατά τά ; ώ Σεβασμός τών τελευταίων θελήσεων τών γονίων ήμών.
ρας της (<·άχης συνήνωσαν χαί έστήριξαν τούς στρα- — Ύποχρέωσις νά διατηρώμεν εύλαβώς τήν μνήμην
αΰτών.—Μνημόσυνα.—Καθήκοντα πρός τούς πάπτιώτας είς ξένον εοαφος.
Ά λ λ ’ άς προσπαθήσωμεν ήδη νά δώσωμεν ιδέαν πους.—Τό πνεύμα τής οίκογενείας.
τινά της μεθόδου, ήν χατά την διδασκαλίαν τοϋ μα
Τ ά ξ ι ς Γ ' κ α ί Α '.
θήματος έν ταϊς διαφόροις τάξεσι μεταχειρίζονται οί
Τά αΰτά. Ή πρός τούς γονείς άγάπη εινε ή πρώ
διδάσκαλοι.
τη
μετά τόν Θεόν, ή ύψίστη κχί ή γλυκυτάτη .—
Δύο ώρας καθ ’ εβδομάδα χαθιεροϋσιν είς έκάστην
Ό
παίς οφείλει μέγαν σεβασμόν πρός τούς γονείς. Ό
τάξιν διά την διδασχαλίαν της ωδικής χαί είς τάς
σεβασμός εινε καθήκον άπαρχίτητον καθ ’ δλον τόν βίον.
χατωτάτας ωσαύτως τάξεις, ένθα δέν διδάσκουσιν
οΰτε ιστορίαν, οΰτε γεωγραφίαν- προσέτι δέ χατά την — Ή ευγνωμοσύνη εινε στενώτατα συνδεδεμένη πρός
διδασκαλίαν τοϋ θρησκευτικού μαθήματος ήμίσειαν τήν άγχπην.— Ή άχαριστία εινε έγκλημα. — Ένδειξις τή ; ευγνωμοσύνης διά τών έ'ργων (κατά τον χρό
σχεδόν ώραν πάντοτε,ψάλλοντες δμνους καί θρησκευ
νον ίοία τής άσθενείας, τού γήρατος, τής στερήσεως,
τικά τροπάρια, δι' ών ένισχύουσι τό θρησκευτικόν τών
τϋς συμφορά;. Χαρακτηρισμός τής άληθοϋς ύπακοής).
μικρών παίδων συναίσθημα.
Σ ημ . Τ αΰτα πάντα διά διηγημάτω ν καί ζωηρών παρα
Κατά τάς τάξεις ταύτας τάς μικροτέρας ό διδάσκα δείγματα)1/ θά ύποδειχθώσι- θά έξάγωνται δέ ώς συμπερά
λος,η ή διδασκάλισσα περιορίζεται είς τό νά άφαιρέση σματα ύπό τών μχθγ,τών. Καθαρίζετε έκ τών περιττών το
άπό τόν μικρόν κακάς τινας έξεις, αϊτινες ουκ ο πρόγραμμα, είς δ πλεΐστα τοιχΰτα δυστυχώς ϋπάρχουσι. Ρ ί
λίγον δύνανται νά δυσχεράνωσι το δλον ε”ργον του. πτετε τα ΰτα εί; τή ν θάλασσαν παρέχοντες τροφήν θρεπτι
κήν καί ύγια είς τους παΐδας. Έ χάθημεν- τά εγκλήμ ατα
Πρό παντός προσέχουσι τόν νοϋν πάντοτε, ΐνα & μα έπλεόνασαν, διότι τά σκολεία ήαώ ν σχεδόν δεν είνε ιιορφωτικά
θητής κρατεί στασιν άμεμπτον, τόν κορμόν του λίαν χαρακτήρος. Διδάσκετε μετά ζήλου πρό παντός τό θρησκευ
εΰθύν, τό στήθος εντελώς πρός τά έ'ξω καί ελεύθερον, τικόν καί ιστορικόν μάθημα· συζητεΐτε μ ετά τών κ. Ε π ιθεω 
« /
/
,
I
*
!»' rf
» ρητών δ ι’ δλα αΰτά καί τότε θά πεισθήτε μ εθ’ ήμών δτι Ser
τ ο σ τ ό μ α , π ρ δ π ο ν τ ω ς avoDCtOV α π χ ι τ ο υ σ ι ο ε, t v a οι
ο μ ι γ σχο.Ιέΐα.· μ ή χάνητε καΐ)όν είς άνούσια διηγήμ ατα
φθόγγοι ψάλλονται καθαρά, πλήοεις χαί έ’ναρθροι. Ο ίχ
καί περιγραφάς.
σκοπός, δν έπιδιώκουσι κατά τά δύο πρώτα ετη εινε
Τ ά ΐξ ε ς ά ν ω τ έ ρ α . Οίδίπους έπί Κολωνώ. Κά
άποκλειστικώς ή έξάσκησις τοϋ λάρυγγος χαί τών ω μετε
μικράν εισαγωγήν είς τόν Οίδίποδχ· φέρετε αύτον
των. "Οσον ί ’ άφορέ£ τάς άπαιτούσας τέχνην ώ ώς
παράδειγμα,
δι’ οΰ τιμωρεί δ Θεός τούς παραβάδικάς άσκήσεις,άφίνονται αΰται είς τάς μεγαλειτέρας
τας, καίπερ έν άγνοί^ τοϋτο πράξοντος τοϋ Οίδίποτάξεις.
δος, τήν δέ Αντιγόνην ώς πρότυπον πιστής θυγατρός.
Διδάσκαλός τις μοί έ’λεγεν « Έάν μαθητής τις Εισάγετε αΰτούς ενωρίς είς τήν γραμματολογίαν, ήτις
κατά τό τέλος τοϋ πρώτου έ'τους δύναται νά ψάλλη άρέσκει είς τούς παΐδας- παρουσιάσατε αΰτό τό κεί
δπως εγώ τώ ύποδείξω φθόγγον τινά, τούτο άρχει* ή μενον τού Σοφοκλέους χαί θέσατε τινα νά άναγνώση
διδασκαλία μου έγένετο επιτυχής.
τούς πρώτους στίχους παριστώντες αύτοΰς εύκολους.Εις
Mannheim-Strup-Horblin.
τι χωρίον τής Μακεδονίας έγνωρίσαμεν γεωργόν -ινα
ήπειρώτην, δστις ε'φερε μαζή του πάντοτε τόν "Ομη
(Έ πετα ι συνέχεια).
ρον- έγνώριζε στοιχεία ολόκληρα τής Ίλιάδος. Ημείς
τόν έξελάβομεν ώς τελειόφοιτον τοϋ Γυμνασίου·
μ ετ’ έκπλήξεως δμως έρωτήσαντες αΰτόν έμάθομεν
δτι έτελείωσε τό δημοτικόν μόνον σχολεΐον. Ε πει
δή δμως ό διδάσκαλος τού χωρίου, δστις έκάΤ ά ξ ι ς Ε ' κ α ί ς* .
θητο παρ ’ αΰτού, ήγάπα νά άναγινώσκη τόν "Ομη
Π ρ ό γ ρ α μ μ α 1. Κ α θ ή κ ο ν τ α τ έ κ ν ω ν π ρ ό ς ρον ένέβαλε τόν έρωτα τούτον καί είς τόν χωρικόν
γεωργόν, δστις άγοράσας Ίλιάδα ήρχισε σιγά σιγά
τ ο ύ ς γονεϊς*
(0 ά ύποδειχθώσιν, έν συγκρίσει πρός τάς ληφθείσας μέ επιμονήν χαθ ’ ήν ώραν έ'βοσκε τούς βούς του νά
ύ π ’ αύτών ευεργεσίας). Ή υίϊκή άγάπη. Ύπακοή, μελετ^ χαί νά άποστηθίζη πολλά άτινα έκ τής έννοια;
(έκουσία καί άβίαστος).— Υπακοή κατά τήν παιδι ή/νόει. Εννοείται δτι επίκουρος προσήρχετο καί δ δι
κήν, εφηβικήν καί νεανικήν ή λικία ν.— Ή προθυμία δάσκαλος. Τοϋτο δύνασθε νά τό διηγηθήτε και είς
είς τό νά εύχαριστώμεν τούς γονείς.—Τό σέβας, (δ τούς μαθητάς.
παίς ουδέποτε πρέπει νά καθίσταται αύτεπάγγελτος
Ή άνάγνωσις άνευ συντάξεως καί άνευ σχολαστι
κών ερμηνειών.—Τέχνον τυφλού γέροντος ’Αντιγόνη,
1 Έ πιμένομεν καί θά έπιμείνωμεν δημοσιεύοντες τ ά κυτίνας χώρας άφίγμεθα —άφικνούμαι τώρα—φθάνω άριώτερα τής ηθικής διδχσχαλίας διά λόγους οΰ; άνεπτύξαμεν,
φιχνούμην—άφιχόμην (άφιξις)- άφίγμαι έχω φθάσει
λυπβύμεθχ, διότι δέν εχομεν χώρον επαρκή προς άνάπτυξιν
έ’φθασα κλπ. ’Ολίγοι στίχοι θά άναγνώσητε.
περι®σ«τέραν.
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Κάμετε εισαγωγήν μικράν καί είς τήν Μίρόπην καί
άποστηθίσωσι τό ώραίον τούτο μέρος.
Μερ. ‘ Εχεις μητέρα ξένε ;
Αίπ.
*Εχω άνασσα
Μερ. Καί ζί) άκόμ’ ή μήτηρ σου ;
Αίπ. ,
Ζή άνασσα
Μερ. Είπέ μοι, ξένε, σ ’ άγαπά, τήν άγαπ^ς ;
Αίπ. Ναί μ ’ άγχπά, τό βλέπω τό αισθάνομαι
Κ ’ έγώ—Ώ ! άν ίγώ Θεοί, τήν άγαπώ ;
Διά τούς οφθαλμούς μου προσφιλέστερον
δν τής μητρός μου ταύτης κχί γλυκύτερον
δ ήλιος άκόμη δέν εφώτισεν
έπί τού κόσμου άνασσα. Ή θέα της
τόσον γλυκεία μ ’ εινε, τόσον προσφιλής
ώστε πρός πάντα έάν έμελλον τυφλός
νά γίνω, ?να βλέπω τήν μητέρα μου,
τυφλός νά είμαι έδεχόμην πάντοτε
καί πρός τόν κόσμον δλον τόν έπίλοιπον
καί οφθαλμούς νά έχω μόνον διά τήν μητέρα μου !
Μερ.
Εΰδαίμον μήτερ.
’Ολίγα περί μεγάλου Αλεξάνδρου. — Περί τής επι
στολής, ήν δ Αντίπατρος έ’πεμψε παραπονούμενος
κατά τής μητρός τοϋ μεγ. Αλεξάνδρου
Ά πά ντησ ις.— Ά λλά λησμονεί δ Αντίπατρος δτι εν δάκρυ
τής μητρός μου άρκεί νά σβέση χιλιάδας τοιαύτας
έπιστολάς.— Ό άσωτος υιός.— Ιστορία τοϋ Τωβίτ
καί Τωβίου.—Ρ η τά .— Ή πρώτη πρός τόν πλησίον
Ιντολή.—Τίμα τόν πατέρα σου κλ. Εΰχαί γονέων
στηρίζουσι θεμέλια οίκων, κατάρα δέ μητρός έκριζοί.
Γ. Δ —Τά περί Τηλεμάχου.—Αί περί τοϋ πατρός φροντίδες του.—Ροβιν^ών. — Συμβουλεύθητε τήν
«κδοσιν την μεγάλην τού κ. Α. Φέξη τήν νεωτάτην·
Έκαστος διδάσκαλος οφείλει νά άναγνώση αΰτήν.—
Ποίημα ή Πέρδικα κλ.

Γ.

ΓΛ Ω Σ Σ ΙΚ Α
Κ , υ κ λ . α ' . ) —Γλωσσικαί άσκήσεις έπί τών ηθών
χαί εθίμων τών εορτών, τών εργασιών, τών γο
νέων των, τών άγορών διαφόρων πραγμάτων έχ τής
αγοράς.—Περιγραφή τής άγοράς.— Έργασίαι οίκιακαί τής μητρός, τής άδελφής κλ. κατά τάς ημέρας
τα ύτα ς.—Περιγραφή τής πίτας, τού τρόπου καθ ”όν
αΰτη κατασκευάζεται, τής βασιλοπίτης, τών δώρων
τά δποία άγοράζουσι, τών όπωρικών· ακριβής ονομα
σία αΰτών καί τών διαφόρων λαχανικών κ λ .—Τά
περί ’Εκκλησίας καί λειτουργίας· πότε πηγαίνομεν
τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων είς τήν Εκκλησίαν.
— Διά τ ί . — Όμιλοϋντες περί θρησκευτικών πραγμά
των διδάσκετε ταύτα πάντοτε μετά μεγάλης καί
άσαλεύτου πεποιθήσεως καί εΰλαβείας* άλλοίμονον
είς τό σχολεΐον εκείνο, είς δ διδάσκει διδάσκαλος στε
ρούμενος τοιούτων άρετών· ή θρησκείά δέν διδάσκεται

διά τής ξηράς καί όχληροτάτης άλλως άκατανοήτου
διά μικρούς τταίδας κατηχήσεως· πρέπει δ ι’ έργων νά
δεικνύηται.
U uxV .
— Π ρ ό γ ρ α μ μ α . —Οΰδέτερα.— *
Ό ένικ. καί δ'πληθυντ.— Άσκήτεις κλ.
1. O vfctep a . —Τό παιδάχι, τό άγοράκι, το κορυτσάκι, τό σκυλάκι, τό γατάκι, τό γαϊδουράκι, τό α
λογάκι, τό όρνιθάκι, το παπάκι, τό χελιδόνι, τό άηδόνΐ, τό μυρμηκάκι, το προβατάκι, τό βωδι, τό βου
βάλι, τό άρνάκι, τό ψαράκι κλ.
2. Τά αΰτά είς τόν πληθυντικόν.—Τά πουλάκια,
τά σκυλάκια κλ.
3. Σχηματισμός φράσεων—Τό γατάκι μου . . .
(εινε κακόν). Τό γαϊδουράκι μου . . . (τρώγει χόρτα).
Τό χελιδόνι . . . (φεύγει τόν χειμώνα).
4. Ασκήσεις.—Τό . . . κολυμβ^ μέσα είς τήν
θάλασσαν. Τό. . . εύρίσκεται είς τό κλωβί. Τό. . .
γαυγίζει. Τό . . . μιαουλίζει. Τό . . . τρέχει ζωη
ρά. 'Τό . . . πηγαίνει είς τό σχολεΐον.
Σκυλάκι. — Πουλάκι. — Ψαράκι. —Παιδάκι. — ’Α
λογάκι. — Γατάκι.
Σημ. Τό τβιοϋτον είδος τών άσκήσεων ας δίόηται
συχνάκις. Είς τό 3 τή βοηθείο»: τού διδασκάλου θά
σχηματίζωσι προτάσεις. Είς τό 4 θά δίδηται ή άσκησις κατ ’ ίδίαν άντιγράφων δ παίς τό άνωτέρω γύ
μνασμα θά τοποθετήση τάς καταλλήλους λέξεις, αΐτινες τίθενται άτάκτως κάτωθεν άπό σκοπού· τοϋτο
δέ γίνεται διότι είς τήν ορθογραφίαν δέν εινε είσέτι
ήσκημένοι οί παΐδες καί άν ύποτεθή δτι δύνανται νά
εΰρωσιν αΰτάς.
5. ΚΜσις έγγραφος. — Έ παιξα μέ τό σκυλάκι
μου.— Έφόρτωσα τό γαϊδουράκι μου.— Έξύλισα το
γατάκι μου. — Έθώπευσα (έχάϊδευσα) τό σκυλά
κι μου.— Έπότισα τό πουλάκι μου κλ.
6. διορθώσεις. —Χθες το βράδυ δ άδελφός μου (έπότισα) τό άλογον.—Τά πρόβατα (έβόσχησεν) είς τό
λειβάδι.— Ό δνος (έπεσαν χαί έκτύπησαν).
7). ’Ορθογραφικόν γύμ νασμ α. — Έ χω εν γατάκι·
τό γατάκι μου τρέχει καί έγώ τρέχω( κατόπιν του.
Πρωί πρωί ή αδελφή μου έπότισε τό γαϊδουράκι μας.
Ό άδελφός μου έφόρτωσεν είς τό άλογάκι λαχανικά.
Ή θεία μου ε'χει εν πουλάκι, δύο όρνιθάκια καί δύο
γατάκια. Έγώ άγαπώ «ολύ τά πουλάκια, τά χιλιδονάκια, τά άηδονάκια, τά παπάκια.
Κ ύ κ λ ο ς Γ ' . — Π ρ ό γ ρ * μ μ .α . —Λεξιλόγιον,
συμπλήρωσις ονομάτων τεχνιτών, έπιστημόνων κ λ .—
Μιρικός δρισμός.τοϋ ονόματος. — Διάκρισις γένους.—
Κύρια ονόματα τριτόκλιτα.—Οί. τρεις πρώτοι χρόνοι
τών ομαλών ρημάτων καί κυρίως είς ω νω .— Ασκή
σεις.—Ευρέσεις.—Συμπληρώσεις— ’Ορθογραφικά γυ
μνάσματα κλ,
1.
Ίματιοπώλης —ΐματιοκάπηλος— βιβλιοκάπηλος—λυχνοπώλης —σανοπώλης—ψηκτροπώλης—ψηκτροποιός ( ψήκρα-βούρ τσα) —καλαθοποιός—επιπλο
ποιός.—Κεραμεύς.— Ήνιοποιός (σαράτσης· εφίππιον
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σέλλα καί σελλοποιό;). —Οικοδόμος.—Κοσμηματο
Γ’ .
πώ λης.—Μυρεψός (μυροποιός). — Μυροπώλης.—Κιβωτοποιός.
ΤΑΞΙΣ Γ'.
2. ’Ε π αγγέλμ ατα. — Ξενοδόχες.—Πανδοχεύς.—
(Συνέχεια τοϋ προηγουμένου φυλλαδίου).
Μάγειρος.—Καφφεπώλης (καφφετζίς). —Οίνοπώλης.
Π ρ ό σ θ ε σ ις ά π ό σ τ ό μ α τ ο ς
ΙΙοτοπώλης.—Ψιαθοποιός.— Όργανοποιός κλ. —Δι
τ ή ς α ύ τ ή ς σε&ράς.
κηγόρος.— ’Ιατρός. — Όφθαλμεϊατρός.—Ζωίατρος.—
α
')
Πρόβλημα.
Ποιμήν τις ε’χει 100 πρόβατα
Διδάσκαλος.—Καθηγητής.— Ίερεύς.— Άρχιερεύς.—
Διάκονος. — Ψ άλτης.— Ίεοοκήρυξ.— ’Αναγνώστης. καί άγοράζει άλλα 100 πόσα έχει ;
β' ) Τρία τάγματα στρατιωτών γυμνάζονται· έκα
— ’Εργάτης,—Στρατιώτης κλ. ( Έ πεται συνέχεια).
στον
περιλαμβάνει άνά 100’ πόσοι είνε δλοι οί στραΣημ. ’Εάν ή διδασκαλία τοϋ γλωσσικού μαθήμα
τιώται ;
τος γίνηται επιτυχής,συμπληροϊ πάντα τά λοιπά μα
γ' ) Χαρτοπώλης τις εχει τρία κυτία πέννας· ε'κχθήματα· &; μή λησμο\ή ποτε δ διδάσκων τά γλωσ
στον
περιέχει άνά 200 πέννας· πόσαι εινε δλαι αί
σικά το—χρόνου φείδου—τών άρχαίων καί δ χρόνος
γραφίδες ;
εινε χρήμα τών 'Αγγλων. Έως πότε πρό; Θεοϋ θά
ο ) 3 0 0 + 2 0 0 γραφ. = 600 —
|—i 00 γραφ. =
βασανίζωμεν τούς Έλληνόπαιδάς μας μέ τήν σχολα
300-f-400
γρα
φ.=
500—200
γραφ.—
στικήν μας αΰτήν διδασκαλίαν τής γραμματικής καί
ε' ) 3ϋ0-}-200 στρ α τ.= 3 00—
f- 400 στρ ατ.=
τήν έρμηνείαν φράσεων κα'ι λέξεων άκαταλλήλων διά
400+
300
σ
τρ
.=
300
+
500
στρ
.= 300+ 600
μικρούς παΐδας ; ’Εάν το σύστημα τούτο άκολούθήστρ. =
σωμεν εις το γλωσσικόν μάθημα ευχερέστατα δ μαθη
γ' ) 4 0 0 + 100 κάμηλ ι =
400+ 200 κ ά μ .=
τής δύναται νά άρχίση νά έννοή καί τούς άρχαίους
400+
400
*
ά
μ
.=
400+
300
κ .= 400+ 500
συγγραφείς ώς θά δείξωμεν, νά χειρίζηται δέ καί τον
κάμ. =
κάλαμον άφόβως.
ζ ') 500 + 100 σύκα =
500+ 300 σύκα =
3. 'Ορισμός. — Ό διδάσκαλος διδάσκει.—Τις δι 500+ 400 σ. =
500+ 200 σ .=
δάσκει; Ό διδάσκαλος.—Εινε πρόσωπον. Όσαι λέ
η’ ) 600+ 100 δραχμαί= 600+ 300 δραχ.=
ξεις φανερώνουσι πρόσωπα, λέγονται ονόματα ουσια 600+ 200 οΡ.=
στικά.
θ ') 700+ 200 άπίδια =
700 + 100 άπίδια =
Γράψον έπί τοϋ πίνακος· Ό διδάσκαλος εινε ονομα 800+ 100 ά π .=
ουσιαστικόν, διότι φανερώνει πρόσωπον.
ι’ ) Ά ναθεώ ρησις.6 0 0+ 2 00,30 0+ 5 00,20 0 +
1—300 κλ.
Ά ς συμπληρώση καθ’ δμοιον τρόπον δ μαθητής. 700 4C0—
Ό πεταλωτής πεταλώνει. Ό πεταλωτής . . .
Κ . Ά φ α ί ρ ε σ ο ς τ ή ς α ύ τ ή ς σ ε ιρ ά ς
Ό Ιατρός ιατρεύει. Ό ιατρός... Ό λεπτουργός κλ.
καβ’ ο μ ο ιο ν τρ ό π ο ν.
4. Δίδαξον καθ’ δμοιον τρόπον καί τά κυριώτερα
χ ) Σανιοοποιος πριονίζων κατασκευάζει 500 οαζώα.
νίδια- πωλεϊ τά 5 0 0 —τά 300 —τά 200.
5. Οΰδέτερα τά άνωτέρω μέ ποικίλας άσκήσεις,
β ') 'Οπωροπώλης ε’χει 900 πορτοκαλια· πωλεϊ τά
οΐας ύπεδείξαμεν κατά τά προηγούμενα φύλλα.
1 0 0 ,-3 0 0 ,-2 0 0 ,-4 0 0 .
γ' ) Σειραι άφαιοέσεως. 900 — 100 κλ. 900 —
5. Εΰρεσις ρημάτων εις ωνω. Χάριν περιεργίας
παραθέτομεν ενταύθα τά ρήματα άτινα, περισυνελέξα- 200 κλ. 900 —300"κλ. 900 — 500 κλ. 900 — 400
μίν άλλοτε έκ μαθητών τής Γ’ . τάξεως τού δημοτ. κλ. 9 0 0 - 6 0 0 9 0 0 - 7 0 0 900—800 9 0 0 - 9 0 0 .
δ' ) Καί άναμίξεις 400 — 300 600 — 300
σχολείου.
Ζυμώνω τόν άρτον—ό άρτοπώλης ζυμώνει. Τό ρήμα 7 0 0 - 4 0 0 .
ε ') Προβλήματα καθ’ δμοιον πρός τόν άνωτέρω
ζυμώνω τελειώνει είς ωνω —τις θά μοί εύρη δμοια._
τρόπον.
Τελειώνω— λαβώνω— καρφώνω—λυώνω— Παγώνω
4 ί.
Π ρ ό σ θ ε σ ε ς κ α ί αφ α ίρ εσής
—ξεσπαθώνω—μυρώνω — κρυώνω — γλυτώνω —κλει
τώ ν άνω τέρω .
δώνω—γαι,ώνω— σκοτώνω— καμαρώνω— σιδηρώνω
-—άπλώνω —χώνω —ξεχώνω—ζαρώνω—πληγώνω—
α ) Συνδυασιχός τής προσθέσεως καί άφαιρέσεως·
ριγώνω —τυπώνω—τρυπώνω —έξαπλώνο— στεφανώ 300 —200-+-100 4 0 0 + 5 0 0 -2 0 0 8 0 0 - 5 0 0 +
νω —κα ρμα ρώνω — τεντώνω —βαλσαμώνω —στραβώ 400 κλ.
νω—φυτρώνω — βερνικώνω— φαρμακώνω—σαμαρώνω
β' ) Προβλήματα. Άρτοπώλης τις ψήνει κ α τ ’άρ
—φουσκώνω —κουμβώνω —σταυρώνω —στυλ ώνω κλ. χάς 300 άρτους, ειτα 500 πωλεϊ τούς 700 πόσοι
7.
Ασκήσεις επ ’ αΰτών. Νά γραφώσιν δλα είς τόάρτοι τού ε’μειναν ;
α’ . πληθυντ. ομεν. Είς τό β' . ένικόν. Είς τόν γ' .
Ομ. Έργοστασιάρχης καί ύφάσματα.=Βιβλιο—
πληθυντ. και δ' ένικ. κλ. ( Έ πεται συνέχεια).
πώλης καί βιβλία.— Ύελοπώλης καί ΰελοι.
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Α ΡΙΘ Μ Η Τ ΙΚ Η

Όδηγ. Ζητείτε όμοια καί παρά τών μ α θ η τώ ν δίδετε μ ικοαν έργασίαν κ α τ ’ ιδίαν.

•

•

Τής ευημερίας οι δύο οΰσιώδεις παράγοντες είνε ή
εργασία καί ή οικονομία. Ό μικρά μ=.ν κερδίζων, άλλά
καί μετά περισκέψεως δαπανών αΰτά, εινε πλουσιώτερος τού πολλά μέν καρπουμένου εκ τής εργασίας,
άλλά σπαταλού οντος. Διογένης ό Σινωπεύς συνανλ τήσας ποτέ νέον, δστις εκ τής άσωτίας πάσαν αΰτοϋ
τήν περιουσίαν καταναλώσας ε'τρωγεν ελαίας μόνον,
είπεν είς αΰτόν· « ’Εάν τοιουτοτρόπως έγευμάτιζες,δέν
θά έδείπνεις νϋν οΰ^ω».
Τήν άξίαν τών δύο άρετών, έάν κατενοούμεΝ πρό
πολλοϋ, έπρεπε νά ρυθμίσωμεν τό δλον ήμών πρώτον
σχολεΐον έπί τη βάσει τών άρετών τούτων, δπως επραξαν σήμερον τά σοφά ε'θνη· ά λ λ ’ ήμεΐς, ώς τά
πράγμχτα αΰτά δεικνύουσιν, οΰ μόνον οΰδόλως έθεραπεύσαμεν ταύτας εις τά σχολεία ήμών,άλλά τοΰναν
τίον λεληθότως ύπελθάψαμεν τάς άντιθέτους τούτων.
Ή οικιακή οικονομία είς τά πεπολιτισμένα κράτη
θεωρείται σήμερον ώς επιστήμη καί τέχνη, δι ’ αΰτό
καί διδάσκεται και έξασκεΐται. Καί είς μέν τάς μικροτέρα; τάξεις δέν άποτελεΐ ίδιον μάθημα, άλλά
σπέρματά τινα τήδε κακε σε διά τών καλών διηγηματίων καί πρακτικών προβλημάτων ίδί<£ ρίπτονται
είτα δέ συστηματοποιούνται ταϋτα πάντα καί άποτελούσιν ίδιον μάθημα είς τάς άνωτέρχς πρό πάντων τών
Πχρθεναγωγείων τάξεις ( γ , ζ ' ·)
Ή «Παιδεία» επιθυμούσα νά ύποβοηθήση τάς κυ
ρίας Παρθεναγωγούς καί εις τό μάθημα τοϋτο,νά κρά
τη δέ κχί τούς άναγνώστας αύτής ένημέρους τών εΰρωπαίκών σχολείων, μέ όλον το στενόν τού χώρου, θά
άναπτύσση ενίοτε καί τούτο δημοσιεύουσα τό μηνιαΐον κυρίως πρόγραμμα, δπερ έχουσιν ύπ ’ δψει τά
εΰρωπαίκά παρθεναγωγεία.
Πρόγραμμα

κα τά τούς

π ρ ώ τ ο υ ς μ,ή να ς

'Ορισμός τής οικιακής οικονομίας. —Προσόντα κα
λής οίκοδεσποίνης.—Προϋπολογισμό; εσόδων καί εξό
δων. —Στοιχειώδης καταστιχογραφία.—Σημειωματάριον ημερησίων έξόοων.—Βιβλιάριον πλύσεως, βιβλιάριον άγορών κ λ .—Δαπάναι άπαραίτητοι· δαπάvat ανωφελείς ή καί επικίνδυνοι.—Καταγραφή τών
σκευών καί επίπλων.— Έκμίσθωσις οικίας έκμίσθωμα· άσφάλιστρα (πυρκαϊά, πλήμμυρα, ζω ή ).— Α 
ποταμιεύσεις.
Π Ο ΙΚ ΙΛ Α

Ε λ β ε τ ί α . — Κατά τήν 13, 14 καί 15 τοϋ
παρελθόντος ’Ιουλίου ίν τη Γενεύη τής μικράς ταύ
της χώρας τών γραμμάτων,μέγα διδασκαλικόν συνέδριον έγένετο. Τό πρώτον ήδη συνέρρευσε τόσος διδα
σκαλικός κόσμο; άνεξαρτήτω; τή; έθνικότητο; καί τή;
θρησκεία;,ίδί$ Ικ Γάλλων καίΓερμανών άποτελούμενο;.
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Διδάσκαλοι πλέον τών 1,700 ύπακούσαντε; είς τήν *
πρόσκλησιν τού Προέδρου αύτών συνήλθον. Το πρώτον
παιδαγωγικόν θέμα, δπερ έτέθη ε’ις τήν ήμερησίαν
διάταξιν ήτο τό έξής : Ί Ι διδασκαλία μορφωτιχη
(der erzieh°nde Unterricht). Τό θέμα τούτο δύο
καθηγηταί άνέπτυξαν- γαλλιστί μέν δ κ. Guex,
διευθυντής τοϋ διδασκαλείου Lausanne, γερμανιστί
δέ δ κ. Stucki, καθηγητής τού διδασκαλείου τής Βέρ
νης. Άμφότεροι κατέληξχν είς τό συμπέρασμα δτι
—ή διδασκαλία εινε μέρος τή; άνατροφή; καί δτι δι
δασκαλία μη ούσα μορφωτική χαρακτήρες άνάγκη νά
άποκλείηται έκ τοϋ σχολείου (καί έάν ε'πεσκέπτοντο
τά ήμέτερα σχολεία και έρριπτον καί βλέμμα τΐ καί
έπί τών βιβλίων ήμών).
Γ ε ρ μ α ν ία . — Ή παιδαγωγική έφημερίς «PadagOgische Zeitung» ή έκδιδομένη ύπό τοϋ συλλόγου
τών έν Βερολίνω διδασκάλων (Berniner Leherverein) περί ού έν έκτάσει εις τό προσεχές φύλλον θά
πραγματευθώμεν, διότι ώ; λίαν άσμενοι ήκούσαμεν
πρόκειται νά άνασυσταθή καί δ ήμέτερο; ένταύθχ δι
δασκαλικό; σύλλογος)δηλοΐ δτι δ μισθό; τών διδασκά
λων 900 μάρκαι είνε ανεπαρκή;- αγγέλλεται ώ ; έκ
τούτου δτι νέον μελετάται περί τούτου νομοσχέδιον.
Γ α λ λ ί α . —Πανταχόθεν άγγέλλεται δ έν ταΐς έπιστήμαις καί τοΐ; γράμμχσι θρίχμβο; τού ώρχίου φύ
λου. Ή έπί τών πτυχίων έπιτροπείχ τή; έποπτεία;
τών δημοτικών σχολείων και τή; διευθύνσεω; διδασκχλείων, εί; τήν τελευτχίχν σύνοδον έξέφρασε την
έπιθυμίαν,δπω; εί; τόν κατάλογον τών πρό; έρμηνείαν
συγγραφέων, περιλαμβάνωνται κχί σελίδε; τινέ; είλημμέναι έκ τών άρχαίων συγγραφέων, καί άναφερόμεναι εί; τήν παιδαγωγίαν. Ή Mile SalTroy ένασχοληθεΐσα εΐ; τήν μελέτην τών άρχαίων συνέλεξε
καί ύπό τόν τίτλον «Οί συγγραφείς παιδαγωγοί τής
άρχαιότητος» αποσπάσματα τών 'Ελλήνων και Ρω
μαίων καί μέ άξιόλογον εισαγωγήν, ήν προσεχώ; θά
μεταδώσωμεν εί; τού; άναγνώστα; ήμών, έξέδωκε. Τί
λέγουσιν οί ήμέτεροι λόγιοι "Ελληνες καί Έλληνίδε;
οί άδιαφοροϋντε; περί τήν γλώσσαν τών πατέρων των,
δέν πρέπει νά έρυθριώμεν διά τούτο,διότι περιφρονοϋντε; μέν τήν γλώσσαν ήμών, ήν άλλοι ξένοι έκμεταλλεύονται, ξένα δέ νά ψελλίζωμεν έπιθυμοϋμεν ;
Α γ γ λ ί α . — Ύπό τού w. Keatinge μετεφράσθη εί; τό άγγλικόν ή μεγάλη διδακτική τού Άμώ
Κοαενίου (Didattica Magna), τού δποίου τά ε”ργα
τόσον εύνοούσι καί οι Ά γγλοι καί οί Αμερικανοί καί
οί Γερμανοί. Πρό τού έργου πλήρη; και έκτενη; προ
ηγείται βιβλιογραφία τοΰ Κομενίου έξ δλων δσων μέ
χρι τούδε έδημοσιεύθησαν. Περί τοϋ έργου τοϋ Kea
tinge εύφημον μνείαν ποιοϋσι τά παιδαγωγικά φύλλα.
— Λίαν άσμενοι ήκούσχμεν δτι τήν διεύθυνσιν τοϋ
άνωτάτου Παρθεναγωγείου άνέλαβε ή πεπειραμένη,
έγγράμ|.ατο; καί γλωσσομαθή; δεσποινί; Μπουκουβάλα, ή τ ι; εμφορούμενη ύπό πρακτικού πνεύματο; οΰκ
ολίγον δύναται νά συντελέση εί; τήν βελτίωσιν τών
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τόσων κακώς κειμένων είς τόν ίκπαιδευτικόν κλάδον.
Εις το εργον τό τόσον [λίγα. οπερ άνέλαβεν ή δεσποινίς
Μπουκουβάλα θά «ροσέλθη ού μικρός άρωγός, και
ή «Παιδεία» ήτις εύχεται τη διακεκριμένη δεσποινίδι
καρτερίαν και εΰδοκίμησιν ε’ις αΰτό.
★*
*
— Δέν άμφιβάλλομεν ό'τιδδιακεκριμένος Επιθεωρη
τής κ. Δ. Κουβελάς θά συγχώρηση την τόλμην μεθ’
ής προέβημεν είς την δημοσίευσιν της επιστολής του
έν τη « Παιδείcf» , ήν πάνυ εΰμενώς πρός ήμας άπηύθυνεν, έάν λώβη ύπ ’ οψει,οτι τοιαϋται έπιστολαί άποτελοϋσι πολύτιμα έχέγχυα τής επιτυχίας τοϋ ήμετέρου π«ριοδικοϋ. Πλείστας δέ χάριτας οφείλει ή «Παι
δεία» έπί τή τοιαύτη ύποστηρίζει, ήν καί δι ’ ε’ργων
και διά λόγων άνέλαβεν δ κ. Έπιθ. Τεύχη ζητηθέντα Ιπέμψαμεν.
Έν Τρικάλλοις, τή 18η Δεκεμβρίου 1896.
'Αξιότιμε έκδοτα τοϋ περιοδικοΰ «Π αιδείας»,
Έγκλείστως άποστέλλω τήν συνδρομήν μου sίς τό
παρ’ ύμών έκδιδόμενον παιδαγωγικόν περιοδικόν, ού
διεξελθών τά μέχρι τοϋδε έκδοθέντα τεύχη μετά πολ
λής εΰχαριστήσεως ειδον δτι έκπληρ:ΐ άριστα τον
προορισμόν του. Διό όφείλομεν πάντες οί αρμόδιοι νά
συντελέσωμεν ύπέρ τής εύρυτέρας αΰτού διαδόσεως
παρά τοϊς λειτουργοΐς τής δημοτικής έκπαιδεύσεως.
Εΰτυχώς καί έν τώ νομώ Τρικκάλων ύπάρχουσι δη
μοδιδάσκαλοι φιλόμουσοι καί ζηλωταί, εί'τινες θά άναγνωρίσωσι τήν χρησιμότητα τοϋ ύμετέρου περιοδι
κού καί θά έγγραφώσι συνδρομηταί. Όθεν πέμψατέ μοι περί τά 20 τεύχη τοϋ τελευταίου άριθμού,
δπως άποστείλω αΰτά είς τά κυριώτερα κέντρα καί
συστήσω προσηκόντως τό ύμέτερον έ’ργον.
Εύχομαι οί ύπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως μό
χθοι ύμών νά ίχανοποιηθώσι.
Διατελώ μεθ ’ ύπολήψεως
Α . Κ ουβελας
Νομαρχιακός επιθεωρητής.

— Πλείστας έπιστολάς ύπό πολλών διδασκάλων
έλάβομεν δι ’ ών παρακαλοϋσιν ήμάς νά άρωμεν φω
νήν ύπέρ τοϋ τελευταίου νόμου τής δημοτ. παιδεύσεως ούτινος βουλευταί τινες έπρότειναν εσχάτως τήν
κατάργησιν. Ά λλά διά τοϋ νόμου τούτου τά σχολεία
ήμών τά δημοτικά έχώρησαν έν ρήμα πρός τά πρόσω,
ήζιζε δέ δ νόμος ύποστηρίξεως τοιαύτης, ής ετυχε
παρά τοϋ σεβαστού κ. Πρωθυπουργού.
— Άπό τών προσεχών φυλλαδίων έν έκτάσει θά
άρχίσωμεν νά διχπραγματευώμεθα τάς φυσικάς καί
έφηρμοσμένας έπιστήμας.
— Α γγέλλεται ή ε’κδοσις βιβλίου παιδαγωγικού
ύπο τού κ. Ή ) . Δασσαρήτου καθηγητούτοϋ άρσακείου
Πατρών έπιγραφομένου «Περί τών σχολειακών παιδα
γωγικών τιμωριών» τιμ . 1,50 δρ. Έγγράφονται καί
παρ ’ ήμϊν συνδρομηταί. Τοιούτου είδους βιβλία κα
λόν είνε νά ύποστηρίζωνται και ύπό τών γονέων,ιδίως
δμως ύπό τών διδασκάλων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έξεδόθη τό ύπό τοϋ συνεργάτου ύμών κ. Σ ιμ. Βλαβια*
νοΰ ψυχαγω γικώ τατον εργον ΤΩ ρ α ι καί ή μ έ ρ α t. Τό
εργον αΰτοϋ 6 κ. Βλαβιανός άφιεροί εις τόν χ. Ραγχαβή,
δστις αποδεχόμενος τοϋτο άπ α ντα δι’ επιστολής πλήρους σο
φών γνωμών χαί σ υμ β ουλώ ν ίδοΰ χατά λέξιν τινές έξ αυ
τών. «Κ αλλιεργείτε άνενδότως τάς λιπαράς προγονιχάς αρούρας, εχε-ε έγκόλπιον τάς χρυσάς δέλτους τών μεγάλω ν τής
αρχαιότητος πνευμάτω ν, διότι ή μετά αύτών έξοικείωσις
μεταρσιοΓ τήν διάνοιαν πρός τάς ύψίστους σφαίρας τοϋ νοη
τού, χαί συνάμα διαπ λάττει π α ρ ’ ήμϊν ύφος επάξιον τοΰ έχτάγλου ήμών παρελθόντος. ’ Α ντλείτα ι δέ αφειδώς έχ τών
αναγνωσμάτω ν ύμών παν τό τιμαλφές χαί χρήσιμον, διότι ή
θίσπ ισία ήμών γλώσσα τυγχά νει άνεξάντλητον χρυσωρυχεϊον
καί οί θησαυροί αύτής τοιοϋτοι, ώστε δι άμφοτέρων τών χειρών α ντλεί τό απεφθον μέταλλον ό exet εργαζόμενος κ λ .—
Λ ϊμ π ρ ό ν εινε τό περί 'Ομήρου χεφάλαιον. — Περί αγώ νω ν
τών άρχαίων Ε λλ ή νω ν. — Τό πρωτότυπον διήγημα μέ ρέουσαν γλώ σσαν.— "Ερως πλατωνικός χαί τόσα άλλα ώραΓα
ποιήματα, χαί διηγήματα. — Ά να γ νώ σ α τέ το πάντες.
’Ωσαύτως λίαν εύμενώς εστάλη τό γνωστόν εργον τοϋ ®ίλβυ ήμών κ Δ. I. ’Ολυμπίου χαθηγητοΰ τοϋ έν Ά θ ή ν α ις
διδασχ. «Τό παιδαγωγικόν σχολεΐον» έχ τοϋ γερμανκοϋ τοϋ
Γουσταύου Φραΐλιχ, δπερ α νετυτώ θη, τής α' έχδόσωςε
έξαντληθείσης. Συνιστώμεν αΰτό θερμώς τής φίλοις διδασκάλοις. Τ ιμ α τα ι δραχμής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πύλόν Θ· Κ. συνδρομήν σας έλάβομεν εΰχαριστοϋμεν επί
τοϊς θερμοΓς συγχαρητηρίοις διά το Λάμπρον κ α ι πΛηρες αδαμ ά ν ζ ω ν , ώς λέγετε, εργον ·ημΰ>ν· παρακαλοϋμεν ύμάς νά δεχθήτε καί παρά τής «Παιδείας» ένθέρμους εΰχάς πρός επιτυ
χίαν τοϋ ύψηλοϋ έργου, οπερ άνελάβετε. Μη λησμονείτε τον
προορισμόν ύμών καί τήν εύθύνην, ήν ύπέχετε' απλοποιεί
τε τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, οσον δύνασθε' προσπαθείτε,
νά καθιστάτε αγαπητήν τήν σχολήν είς τούς παΐδας ούτως,,
ώστε νά μή αίσθάνωνται τό καταθλιπτικόν εκείνο, όπερ εινε.
σύνηθες δυστυχώς παρ’ ήμ ϊν είσέτι- Πάντων σήμερον τα σχο
λεία είς τοϋτο τείνουσι.— Στενήμαχον Ν. Κ . συνδρομήν και.
έπιστολάς έλάβομεν νέους συνδρομητάς έγγράψαντες απεστειλαμεν φυλλάδια’ εΰχαριστοϋμεν δ ι’ ένεργείας σας. — Κερς
Ρωσ. Ν· Π. επιστολήν καί εκθεσιν έλάβομεν' άπεστείλαμεν
φ ύλλα- έλπίζομεν είς τά μέρη σας ενθα ή «Παιδεία» εχει μεγάλην άνάγκην διαδόσεως, νά τύχωμεν τοϋτο' εργασθητε.
λοιπόν. Συνδρομαί έλήφθησαν παρά τοΰ ένταΰθα κ· Β. Κυρ·
καί Μουρ. Δ. και I. Θεοδ. Ώ ϊά ύτω ς παρά Ζ· Δ οιδασκαλίσσών τοϋ ιδ’ . δημ. σχ. Μαρ. Διαμ Διευθ· Έ λ. Λεων. I,.
Μαρ Κωνστ. Κ α ί τούς λοιπούς συνδρομητάς θά παρακαλεσωμεν καί αύθις νά έπισπεύσωσι τήν αποστολήν τής μικρας
αΰτών συνδρομής, λαμβάνοντες ύ π ’ ό'ψει τας οαπανας ας
ύφιστάμεθα.

