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Τ ό τ95ς χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α ς μ ά θ η μ α .
Προ πολλοϋ, οπως προλογιζόμενοι έγράφομεν, τά
νεώτερα σοφά έΌνη, ίδόντα εκ τών αποτελεσμάτων τάς
άτελείας τοϋ παιδαγωγικού εκείνου συστήματος, το
όποιον άνέπτυσσε μέν τάς πνευματικά; τοΰ παιδός
δυνάμεις, ά λ λ ’ ήκιστα έθεράπευε τάς σωματιχάς, ε’ι σήγαγον είς τά δημοτικά σχολεία καί τά τεχνικά
μαθήματα καί δή τήν χειροτεχνίαν. Παρετήρησαν δηλ. δτι οί έκ τών σχολείων άποφοιτώντες παϊδες -ρσθάνοντο άποστροφήν προς τάς
τέχνας καί τήν βιομηχανίαν, προς βλάβην, εννοείται,
τοϋ έθνους αύτών.
Ό σπουδαίος φιλανθρωπιστής γάλλος Gilon όρμηθείς έκ τοϋ ερωτήματος πρό τινων ετών, έάν ή μόρφωσις, ήν τά τέχνα αυτών λαμβάνουσιν έν τοΐς σχο-

λείοις καί μάλιστα τοΐς στοιχειώδεσιν, ήτο κατάλλη
λος καί συμφέρουσα διά το έ'θνος, συνέγραψε βιβλίον τι
πολύκροτον έπιγραφόμενον «Κοινωνικά δυστυχήματα
καί πάλη κατά τής ευτυχίας» δι ’ ου σφόδρ*.
καταφερόμενος κατά τοΰ έκπαιδευτικοϋ συστήματος
έπαναλαμβάνει
συχνά· « Ο ί παιδαγω γοί ήμών
πρόί μ εγά λη ν ήμών β λάβ η ν μ ά ς έχ ά ρα ζα ν δνςτυχώ ς όδον λ ία ν έσφαλμένην.))
Καί άληθώς, λέγει ό διακεκριμένος καθηγητής τής
χειροτεχνίας 3ΐΐ11γ·ήμην υιός τεχνίτου· έγνώρισα πρώ
τον το έργαστήριον τοΰ πατρός μου καί τά έργαλεΐα
αύτοΰ καί είτα το σχολεϊον καί τάς γραφίδας.
Ά λ λ ’ άν καί τόσον ήγάπησα τά πρώτα, ομως μ ικροϋ δεΐν άπεχαιρέτιζον ταϋτα κατά.τήν εις τό σχολεΐον φοίτησίν μου καί κατεγινόμην καί έγώ εις θεω
ρητικήν Ttva έπιστήμην, δπως πάντες οί συμμαθηταί
μου, έάν δ πατήρ μου δέν έφρόντιζε νά καλλιεργήση
τήν πρώτην μου κλίσιν. Συμφωνοϋσι λοιπον αί γνώ
σεις τάς δποίας ιίς τά στοιχειώδη σχολεία λαμβάνουσιν οί μέλλοντες νά άσκηθώσιν εις τι έπάγγιλμα.
Έγώ άύτός, έάν είχον υιόν έπιθυμοΰντα νά άσπα—
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σθη Ιπάγγελμά τι θά ήμην χρά γε ικανοποιημένος έκ
τοϋ συστήματος τούτου τής διδασκαλίας, δπερ υπο
θάλπει Ιν μέρει την προς τάς τέχνας άποστροφήν ;
Καί ποϊον εινε τό μέλλον τών είς τά δημοτικά σχο
λεία φοιτώντων παίδων ; Πάντα Ιν γένει είνε τέχνα
η τεχνιτών, η γεωργών. Έξίρχόμενια δέ έκ τοϋ σχο
λείου άνάγκη πρός ευημερίαν τοϋ έθνους, νά άσπασθώσι καί αυτά, εί δυνατόν, τά έπαγγέλματα τών
Λ ' είνε
~ Λ
' otxatcv
Μ
' καταr
γονέων τω ν. Δεν
Λοιπον
και' iλογιχ,ον
την σύνταξιν τών 7(ρογραμμάτων τών δημοτικών σχο
λείων νά λαμβάνηται ύπ ’ οψει τό μέλλον τών τέ
κνων ήμών ;
Είνε άλήθεια αναντίρρητος λέγει ό FallC’S οτι τό
σχολεΐον, οπερ φροντίζει μόνον διά την άνάγνωσίν,
γραφήν καί άριθμητικήν την πνευματικήν δηλ. άποκλειστικώς μόρφωσιν, δέν έκπληροΐ τόν προορισμόν του’
είς την άγοράν δέν έχομεν άνάγκην άπό την συμφω
νίαν τής μετοχής, οσον έκ τής συμφωνίας τής μετο
χής είς την έργασίαν καί την οικονομίαν.
Ουτω λοιπόν, όπως μή εύνοώνται μόνον αί θεωρητικαί έπιστήμαι, καί κλίνωσιν οί παΐδίς μόνον πρός
αύτάς, θεραπεύωνται δέ έξ ίσου καί αί θετικαί έπιστήμαι καί αί τέχναι, άποκτώσι δέ οί μαθηταί καί
την απαραίτητον διά πάντα άνθρωπον επιστήμονα καί
μή, δεξιότητα, έφρόντισαν τά πεπολιτισμένα εθνη νά
θεραπεύσωσι σχεδόν πάσας έξ ίσου τάς έπιστήμας
καί τάς τέχνας, είσαγαγόντες καί τάς έκ τούτων α
ναγκαίας άσκήσεις, δι ’ ών προπαρασκευάζουσι μέν καί
προδιαθέτουσι τά τέκνα τοϋ λαού είς τάς τέχνας, άς
μέλλουσι νά άσπασθώσι, θεραπεύουσι δέ καί τάς σωματικάς δεξιότητας πάντων τών φύσει άδεξίων παίοων, δι ’ ών καί ώς επιστήμονες καλλιτερον δύνανται
νά διαπρέψωσιν. Έν «λλαις λέξεσι φροντίζουσι κατά
τήν έν τώ σχολείω μόρφωσιν νά καταστήσωσι τόν
νέον,πολίτην τοιοϋτον, οΐος ήτο ο άρχαΐος ’Αθηναίος,
ον ό μέγιστος καί δ εμβριθέστερος τών ιστορικών Θου
κυδίδης χαρακτηρίζει λέγων (βιδλ.ΙΙ 42), «τόν αύτόν
άνδρα έπί πλεΐστ’ &ν είίη καί μετά χαρίτων μάλιστ ’
&ν εύτραπέλως τό σώμα αΰταρκες παρέχεσθαι».
Κατά ταϋτα λοιπόν έ'ργον τού δημοτικού σχολείου
εινε, ΐνα έναρμονίως άναπτύσση τάς τε διανοητικάς
καί σωματικάς ίυνάμεις φροντίζον καί διά τό μέλλον
τού παιδος· άλλ ’ έπειδή ό διδάσκων άγνοεϊ την τέ
χνην, η τήν επιστήμην είς ήν 6 παίς έχει κλίσιν,
άνάγκη νά παρουσιάζωνται πάσαι πρό τών οφθαλμών
αυτού, όπως οΰτω δυνηθη έλευθέραν νά ποιήση τήν
εκλογήν. Διότι,ο πως γεννηθΫ) ή βού)ησις, άνάγκη ά—
παραίτητος νά προηγηθή ή γνώσις καί είτα ή άσκησις.
Κατά ταύτα καί ήμεΐς φρονοϋμεν ότι τό δημοτικόν
σχολεΐον άνάγκη νά είνε ώς τις πίναξ, όστις θά πα
ρουσιάζω προ τών οφθαλμών τών παίδων πάντα, τά
\
\
* \
r
ειοη των τεχνών και των επιστήμων με το αυτο μετρον άνευ οΰδεμιάς μεροληψίας, έζωγραφισμένα. εν τφ
προγράμματι τής ίλη ς, έν τώ προσώπω τών διδασκά
λων, έν τοϊς άναγνωστικοΐς βιβλίοις, έν ταΐς είκόσιν,
·»
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ίν τοϊς έργαλείοις καί ταΐς άσκήσεσι οΰτως, ώστε ή,
έκλογή νά άφεθη Ιλευθέρα είς τόνπαΐδα. Ή μεροληψία
μόνον μάς φαίνεται δύναται νά λάβη χώραν περισσότε
ρον, ενθα δ διοάσκων βλέπει ότι τό είδος εκείνο τής τέχνης, έξ ής δύναται δ τόπος νά εΰημερήση εινε σπά
νιον καί ότι οσον περισσότερον έπιδοθώσιν είς αΰτότοσον μεγαλειτερα έθνική πρόοδος θά προκύψη· έκεΐ.
λέγομεν ή δόσις έ'στω άφθονωτέρα.
Έξετάσωμεν ήδη, έάν τούτο γίνηται παρ’ ήμϊν.
Παρουσιάζονται πρό τών οφθαλμών τών μαθητών, αί
τέχναι καί αί έπιστήμαι ; "Ηκιστα· Ό μαθητής·
°Χι μόνον δέν είδε, δέν έξήτασε, δέν ήσκήθη μέ τά
εργαλεία τών διαφόρων τεχνιτών καί επιστημόνων καί
μέ τά ύ π ’αυτών έργα, ά λ λ ’ ουδέ άπαξ κάν τού έ'τους
έγένετο μνεία αύτών, ούδέ τοϋ ό· όμα-ος πολλών έξ.
α ύτώ ν ciOTt, άντ ’ αύτών άπό πρωίας μέχρις έσπέρας
σχεδόν διδάσκεται καί άναγινώσκει τεύς σκύλους καί.
τάς γάτας, τούς άετούς καί τάς χελιδόνας, τάς δρύζκαΐ τάς καστανέας μέ τόσην λεπτομέρειαν, ήν ούδ ’αύτοι οί ειοικώς μορφούμενοι δέν άναπτύσσουσιν,ήβιβλίον τ ι
συνεχούς ύ'λης άρμόζον μάλλον δι ’ έπιστήμονας, ή διά.
μαθητάς δημοτικού σχολείου.Δυστυχώς πρός άνεπανόρθωτον βλάβην τοϋ έθνους ήμών τό ζήτημα τούτο δέν·
ΐμελετησαμεν, διά τούτο έκεϊνα μέν, είς χ έ'πρεπεν ο.·
μαθητης νά άσχολήται καί δ ι’ών άριστα θά έπιτυγχάνηται δ σκοπός τού δημοτικού σχολείου όλως παραμελοϋνται καί παρασιωπώνται, άλλα δέ άδιάφορα τώ
μαθητή, διδάσκονται.
’Επαναλαμβάνομεν καί πάλιν ότι άνάγκη, έάν θέ—
λωμεν νά μορφώσωμεν σχολεία παιδαγωγικά, ή ύλη,
τοϋ προγράμματος νά είνε" τεχνΐται — έπιστήμονες—
βιομήχανοι —έργαστήρια —εργ* — έργαλεΐα καί λοιπά.
Οταν ταύτα καλώς μάθη, καί καλώς άντιληφθη δ
παίς, τότε θά έπέλθη καί ή άσκησις πρός κατασκευήν
αυτών εκ τών «πλουστέρων είς τά συνθετώτερα ά—
σκούμενος πρώτον είς τήν Ιχνογραφίαν αύτών καί «ίς.
τήν καταμέτρησιν.
Ά λλ ’ δποϊα τά μέλλοντα νά κατασκευάση έργα
τής χειροτεχνίας, διά τίνων εργαλείων καί διά ποιων
άσκήσεων θά άποκτήση τήν δεξιότητα τής νειρός,δποϊα.
οε η υλη ητις «α χρησιμευση προς κατασκευήν, πως,
θα κατορθωθη,ώστε νά προπαρασκευάση μέν καί προοιαθέση ο διδάσκων τον μαθητήν είς τάς τέχνας,ταϋτα
πάντα έν τοϊς καθέκαστα θά άναπτύξωμεν,παραθέτοντες και τα απαραίτητα πρός κατάληψιν τοϋ μαθή
ματος σχήματα.
( "Επεται .συνέχεια).

β'·

Π ρ ο κ ή ρ υξες δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ δ ιδ α κ τικ ώ ν
β ι β λ ί ω ν τ ή ς σ τ ο ι χ ε ιώ δ ο υ ς
έ κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς .
Το επι τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας
Εκπαιοευσεως Ιπουργεΐον, έ’χον ύ π ’ οψιντόν ,ΒΤΓ’

νόμον, προκηρύσσει διαγωνισμόν περί συντάξεως διδα
κτικών βιβλίων πρός χρήσιν τών μαθητών τών σχο
λείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. Έσονται δέ
ταύτα προς τοϊς δρισθεΐσι διά τής προκηρύξεως τοϋ
Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών,τής δημοσιευθείσης
-Ίν τώ ύ π ’ άριθ. 149 πχραρτήματι τής « ’Εφημερίϊος
τή; Κυβερνήσεως» τής 5 Δεκεμβρίου 1895, καί τά
-έξής τρία.
α1 ) Άλφαβητάριον διά τήν κχτωτάτην τάξιν τών.
σχολείων.
β’ ) Αναγνωστικόν βιβλίον διά τήν τετάρτην τά 
ξιν -ών σχολείων- καί
γ' ) Γραμματική τής ’Αττικής διαλέκτου διά τήν
έ'κτην τάξιν τοϋ πλήρους σκολείου
Τά άλφαβητάριον θέλει άποτελεΐσθαι έκ δύο τευ
χών, ιδία πωλουμένων, ών τό πρώτον προπαρασκευα
στικόν τής πρώτη; άναγνώσεως, άπαρτισθήσεται έκ
δύο τυπογραφικών φύλλων, τό δέ δεύτερον έκ τεσσά
ρων περίπου.
Διά τού αλφαβηταρίου τούτου γίνεται ή διδασκα
λία τών γραμμάτων κατά τήν άναλυτικοσυνθετικήν
μέθοδον, παρέχονται δέ τοϊς παιδίοις πρός άνάγνωσίν
κ α τ ’ άρχάς μέν λέξεις λογικώς άσχετοι πρός άλλήλας, εΰθύς δ ’ ώ; καταστώσι ταϋτα ικανά νά άναγινώσκωσι τοιαύτας καί λέξεις συνδεδεμέναι λογικώς πρός
άλλήλας καί πρότασιν άποτελούσαι. Διά τούτο καί
επιτρέπεται ή διδασκαλία δύο η τριών διφθόγγων πριν
η περατωθη ή διδασκαλία πάντων τών γραμμάτων
καί τών πρός έκαστον τών άλλων συνδυασμών έκάστου τούτων.
Αί προτάσεις εστωσαν έσχηματισμέναι διά τών
προδεδιδαγμάτων λέξεων καί δι ’ άλλων νέων, άπλούσταται μέν αί πρώται, συνθετώτεραι δέ αί μετά
ταύτας.
Ταύταις άκολουθείτωσαν έν τώ δευτέρω τεύχειποιημάτια γεγραμμένα έν τη δμιλουμένη, άπηλλαγμένα
δέ συνιζήσεων, παραμύθια άπλά καί σύντομα, διη
γήσεις ήθικαι βραχύταται καί περιγραφαί φυσικών
φαινομένων καί άντικειμένων. "Αν δ ’ ύπάρχωσι καί
τεχνητών αντικειμένων περιγραφαί, τά περιγραφόμενα
πρέπει νά είναι καί χωρικών παιδίοις γνωστά Τά
χειρόγραφα, η καλλιγραφικά λεγάμενα γράμματα,
επιτρέπεται νά τυπωθώσιν.έν μόνη τη τελευτά^ σε·
λίδι τού πρώτου τεύχους.
Οΰτε ή έγκρισις ουτε ή εις τι σχολεΐον εισαγωγή
τού ετέρου τών τευχών άλφαβηταρίου συγγραφέως
τινός συνεπάγεται ύποχρεωτικώς τήν εγκρισιν η τήν
εισαγωγήν τοϋ έτέρου.
Τό άλφαβητάριον, ώς καί τά άναγνωστικά βιβλία
τής β' καί τής γ' τάξεως γεγραμμένα είς τήν καθα
ρεύουσαν καί άπηλλαγμένην χυδαϊσμών δμιλουμένην,
πρέπει νά κοσμώνται δ ι’ εικόνων καλών, άναφερομένων είς τό περιεχόμενον.
Τό διά τήν τετάρτην τάξιν τών σχολείων προωρισμένον άναγνωστικόν βιβλίον θ ’ άποτελήται έκ 10
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— 12 τυπογραφικών φύλλων καί θά περιέχη η συνε
χή ΰλην,η ποικίλην.
Τό συνεχούς ύλης άναγνωσματάριον θά περιέχη έκ
τής Ήροδοτείου συγγραφής τ ’ άναφερόμενα. είς τούς
Μηδικούς πολέμους, 1 διατεταγμένα άρμοδίως, καί έκ
τής νεωτέρας ποιήσεως εκλεκτά τεμάχια άναφερόμενα
είς τήν άρχαίαν ιστορίαν, είς τά κατορθώματα τών
άγωνίσθέντων ύπέρ τής άπο τών Τούρκων άπελευθερώσεος τού ε'θνους Τιαί είς άλλα θέματα καταληπτά
μαθηταΐς 10 — 11 ετών.
Τό ποικίλης ΰλης άναγνωσματάριον θά περιέχη ήθικάς διηγήσεις, σύντομα ιστορήματα έΟνικ,ής ύπιθέσεως, συντελοϋντα είς Ιζέγερσιν τού φρονήματος, περιγραφάς τόπων, μνημείων, φυσικών φαινομένων καί
άντικειμένων, βιωφελεΐς γνώσεις π. χ . παραγγέλματα
υγιεινής κτλ. καί ποιημάτια άρμόζοντα είς τήν πνευ
ματικήν κατάστασιν παιδιών ένδεκαετών.
Φευκτέαι αί μακραί περίοδοι, αί άπό πολλών δευτερευουσών προτάσεων άποτελούμεναι, ά λ λ ’ ώσαύτως
φευκτέα καί ή καθ ’ υπερβολήν χρήσις τής παρατα
κτικής συντάξεας.
Ή διά τήν έ’κτην τάξιν τοϋ πλήρους σχολείου προωρισμένη γραμματική, άποτελουμένη έκ φύλλων τυ
πογραφικών εξ ή επτά, δέν είναι αυτοτελές έπιστημενικόν σύγγραμμα, άλλά συμπλήρωμα τής διά τήν
ε' τάξιν τού πλήρους σχολείου προωρισμένης, διδάσκον τάς σπουδαιοτάτας τών έν έκείνη μή περιεΛημμένων γραμματικών γνώσεων, καί περιέχουσα πλήν
άφθονων γυμνασμάτων, συντελούντων είς ορθήν εφαρ
μογήν τών κανόνων τοϋ τυπικού τής γραμματικής,
καί τά στοιχειωδέστατα τής συντάξεως.
Έ ντυπα η λιθογραφημένα έργα υποβάλλονται ά ναγκαίως πέντε.
Επιτρέπεται έντύπου βιβλίου ν ’ άντικατασταθώσι
φύλλα όλα τυπογραφικά διά χειρογράφων,
Τά τυπογραφικά στοιχεία τοϋ πρώτου μέρους τοϋ
άλφαβηταρίου πρέπει νά είνε τών 22 καί τών 18
στιγμών, τά τοϋ δευτέρου μέρους τών 16 στιγμών, τά
τών άναγνωστικών βιβλίων τής β' καί τής γ' τά 
ξεως τών 12 τουλάχιστον, τά δέ τών λοιπών βιβλίων
τών 11 τουλάχιστον στιγμών.
Έκαστον τυπογραφικόν φύλλον τοϋ χ μέρους τού
άλφαβηταρίου λογίζεται άποτελούμενον έκ,12 περίπου
χιλιάδων στοιχείων, τοϋ δευτέρου έκ 15 περίπου χ ι
λιάδων στοιχείων, τού δευτέρου έκ 15 περίπου χιλιά
δων, τών άναγνωστικών βιβλίων τής β’ καί τής γ'
τάξεως έξ 25 χιλιάδων στοιχείων, τών δέ λοιπών έξ
28 χιλιάδων στοιχείων.
1- Δυστυχία μας ! δυστυχία μας ! ! 1 καθ’ δλον λοιπόν τό
ετος αύτό τό πολυτιμότατον, θα διέλθγι με τόν Ηρόδοτον
μόνον; Ο tem pora, θ m ores ! Θα συγκεντρώσω λοιπόν δ
παΓς δι’ αΰτοϋ όλας τας γνώσεις τοΰ δημοτικοΰ σχολείου ; η
η θα σπουδάση είδικώς τά μηδικά ; I ! Μελετήσωμεν τα δη
μοτικά σχολεϊα, έάν έπιθυμώμεν τήν βελτίωσιν τοΰ εθνου5
ήμών.*
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Επιτρέπεται, Ιξαιρουμένων τών βιβλίων τών προκηρυσσομένων διά τά ; τρεΐ; κατώτερα.; τάξεις τοϋ τ«τραταξίου κοινού δημοτικού σχολείο,^, ή ύποβολή καί
έγκρισι; βιβλίων καθ’ εν ή δύο τυπογραφικά φύλλα
όγκωδεστέρων τών 2ta της παρούσας και της έν τώ
ύ π ’ άριθ. 140 παραρτήματι της « Έφημερίδο; της
Κυβερνήσεως» της 5 Δεκεμβρίου 1895 δημοσιευθείσης
προκηρύξεως δριζομένων, ά λ λ ’ είς τόν ορισμόν τής τ ι
μής τών βιβλίων δεν λαμβάνεται ύπ ’ οψει ή πλεονάζουσα τούτων ύ'λη.'
Ούδέν ε”ργον γίνεται δεκτόν διά τόν διαγωνισμόν
παρά τοϋ Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών. άν ύποβληθή μετά τόν Μάρτιον τού 1897.
Έν ΆΘήναις τή 13 Ίανουαρίου 1897.
Ό Υπουργός
Θ. Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΚΑΤ'Ο ΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(“Ιδε σελ. 53. 54. 55).

Πριν ή προβώμεν νά έκθέσωμεν τάς σκέψεις ήμών
επί τού α' . παιδαγωγικού ζητήματος, οπερ έπραγματεύθημεν κατά τό προηγούμενον άριθμον τοϋ φυλλα
δίου τής «Παιδείας», καταχωρίσαντες καί την έκθεσιν τοϋ έξ ’Ιτέας διδασκάλου κ. Διαούρτη, θεωροϋμεν
καλόν νά ύπομνήσωμεν τούς ήμετέρους συνεργάτας,
οΐτινες θά εύαρεστώνται νά λαμβάνωσι μέρος εις τά
τοιούτου είδους άγωνίσματα, δπως μή λησμονώσιν οτι
ενεκα τοϋ στενού τού χώρου μετά λύπης άναγκαζόμεθα ν ’ άποκλείωμεν μακροσκελείς εκθέσεις, αΐτινες
μάλιστα δεν εινε άπόρροια τής Ιδίας πείρας, ε’ι δυνα
τόν, τοϋ άποστέλλοντος. Πιστεύομεν δτι έκ τών φυλ
λαδίων ήμών, άτινα οί ήμέτεροι άναγνώσται και άναγνώστριαι διεξήλθον, θά άντελήφθησαν δτι ή Παιδεία
τό πρακτικόν καί μόνον έπιδιώκει, δπερ συνδυάζει με
μικράν μόνον θεωρίαν. Έν άλλαις λέξεσι; ή θεωρία
νά εινε έφηρμοσμένη είς πράξεις. Ό άσθενής δέν έχει
άνάγκην, τής παρά τού ιατρού άναπτύξεως τής αύτοϋ
νόσου, ά λ λ ’ εχει άνάγκην τής |κ ταύτης άπαλλαγήςτί θά εΐπητε, έάν πάσχοντες εκ τίνος επικινδύνου νοσου καί προσκαλήτε ιατρόν δστις άντί νά σας
δώσω τά κατάλληλα φάρμακα, δι ’ ών θά σωθήτε
άρχίζει καί σάς άναπτύσσει τά αίτια τής νόσου. Δέον
δέ ή εκθεσις νά περιέχω σαφή καί ώρισμένα πράγ
ματα νά είνε οΰτω; είπεϊν ώς άλλη ιατρική συνταγή.
"Ας λάβωμεν καί ένταύθα ώς παράδειγμα καί πάλιν
τόν ιατρόν. Είσθε άσθενής· προσκαλεΐτε ιατρόν, δστις
μετά τήν διάγνωσιν δέν σας βρίζει άναλόγως τής κράσεως καί τής ηλικίας τό ποιόν καί τό ποσόν τού φαρ
μάκου· λάβετε μερικούς κόκκους ή γραμμάρια ε”κ τί
νος τονοτικοϋ ή άντιστιπτικοϋ ίατρικοϋ σας λέγει.
Τοιοϋτόν Tt δυςτυχώς συμβαίνει καί είς τόν κλάδον

ήμών, δστις σχεδόν καθ’ δλα δμοιος πρός τόν τής ια 
τρικής είνε.
Έθέσαμεν τό ζήτημα, έάν πρέπη νά δίδηται κ α τ ’
οίκον έργασία γραφική δποίχ δέ καί πόση. Τό ζήτημα
τοϋτο προετάξαμεν, καθόσον παρετηρήσαμεν δτι
μικρά προσοχή δίδεται είς τούτο ύπό πολλών δι
δασκάλων, οΐτινες ούδόλως λαμβάνουσι τά μέσα,
άτινα ό μαθητής εχει, δπως διάθεση πρός έκτέλεσιντής κ α τ ’ οίκον έργασίας, ούτε τόν χρόνον, ούτε τό
είδος τής έργασίας, ούτε τον έκ ταύτης σκοπόν. Ένεκα.
τούτου ού μόνον ούδεμιά; ώφελείας πρόξενος γίνεται ή
τοιαύτη έργασία, άλλά καί βλάβης άνεπανορθώτου. Ή
άστασία, ή ρυπαρότης, ή οκνηρία φρονοϋμεν δτι κατά
μέγα μέρος τήν πηγήν των έχουσιν έκ τοιούτου είδους
εργασίας.
Είμεθα βέβαιοι δτι, εάν καί οί πλεϊστοι τών διδα
σκάλων μά; άπέστελλον εκθέσεις περί τοϋ ζητήματος
τούτου,θά έκηρύσσοντο ύπέρ τής κατ ’ οίκον εργασίας·
καί ίσως ίσως δέν θά εΐχο» άδικον καί μάλιστα, έάν
τις λάβω ύ π ’ οψει τό δυςχερές τής γλώσσης ήμών,
τό άπαιτοϋν πρός έμπέδωσιν τής ορθογραφίας ίδί(£
πλείστας άσκήσεις, καί δη κατά τήν μικράν αύτήν
ήλικίαν καθ’ ήν ώς καί άλλαχοϋ άνεφέραμεν, ή μνήμη
είν* τόσον ζωηρά. Άλ?. ’ ήδη εγείρεται τό ζήτημα έάν
αυτη θά έκτελεσθή κατ ’ οικον. Ήμεΐς τασσόμενοι
είς τήν τάξιν τών φρονούντων δτι τουλάχιστον κατά
τά τρία πρώτα έ'τη (α' β ' καί γ’ τάξιν) ούδεμία, εί
δυνατόν,γραφική έογασία κατ ’ οίκον πρέπει νά δίδεται
καί δή είς τούς παϊδας τούς φοιτώντας εί; τά άγροτικά σχολεία.
Ώς ουσιώδεις λόγους φέρομεν τού; έξη;· α' ) τήν
πολλήν πνευματικήν έργασίαν τήν έπί πέντε καί έξ„
ώρα; διαρκώ{, ή τι; .δύναται τέλειον νά εξάντλησή,
ού μόνον παΐδα;,άλλά καί ενήλικα,έχοντα άκατάβλητον σθένο;· ό παϊ; δπω; άναπτυχθή, άνδρωθή,
καί λάβν) δυνάμει;, έχει άνάγκην πρωτίστω; άέρος,
πα ιγνιδ ιο ύ, χινήσε ω<··κατά τινα γνώμην μεγάλου έπιστήμονο; ιατρού οφείλει έκαστο; τών άνθρώπων φει—
δόμενο; τή; ύγεία; αύτοϋ νά εύρίσκηται δύο καθ ^
έκάστην ώρα; εί; τό ΰπ,αιθρον γυμναζόμενο; καί κι
νούμενο;. Πού οφείλει ή άγροτική τάξι; τήν τόσην
εύρωστίαν τη ;, καί τοι άγνοεϊ ναι τού; ζωμού; καί
τήν θρεπτικήν τροφήν ; Τοϋτο ε’χοντε; ύπ ’ οψιν οί δι—
δάσκαλοι,&; άποκλείωσιν, «ί δυνατόν,πάσαν κ α τ ’οίκον
έργασίαν, ήν ήδύναντο νά δίδωσιν,έάν τό πρόγραμμα,
ή μάλλον τό ώρολόγιον τών μαθημάτων,δέν ήτο πε—
πληρωμένον έκ τοσούτων ώρών έργασία;! Ό δεύτερο;
λόγο; δστι; άποκλείει τήν κατ ’ οίκον γραφικήν έργα
σίαν είναι δτι οί τών χωρίων παΐδε; στερούμενοι ώς
έπί τό πλεΐστον καθισμάτων καί τραπεζών πρό; έκτέλεσιν ταύτη; είνε ήναγκασμένοι νά γράφωσιν Ιπί
τών γονάτων, δπερ ούκ ολίγα; άσθενεία; δύναται νά.
προξενήση τών οφθαλμών καί τή ; ράχεω;· άλλ ’ ϊσω;
θά εϊπγι τ ι; τό πλήθο; τών ασκήσεων, ά; υποδεικνύει ή
«Παιδεία» ποϋ θά Ικτελεσθώσι καί πότε.Διά τά ά γροτικά σχολεία τά μονοτάξια καί διτάξια ύπάρχουσιν-
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«opat γραφική; Ιργασία; άρκεταί νομίζομεν. "Ωστε
λαμπρά δύναται ό διδάσκων νά χρησιμοποιήσω μίαν
τών ώρών εί; γραφικήν Ιργασίαν διά τά πλήρη φρο
νοϋμεν δτι ή γραφική έργασία δέον καί αυτη έν τώ
σχολείφ νά γίνηται πρό τών όμμάτων τών διδασκά
λων, εί δυνατόν, μετά τό πέρα; τών μαθημάτων καί
μάλιστα έάν άπλουστευθή ή γλώσσα καί γνωρίζω δ
διδάσκων νά φείδηται τοϋ χρόνου ή διδασκαλία τοϋ
γλωσσικού μαθήματος δύναται εί; μίαν μόνην ώραν νά
περιορισθή καί τήν άλλην, νά χρησιμοποιεί διά το
είδο; τή ; έργασία;, δπερ ύποδεικνύομεν καί δπερ απα
ραίτητον θεωροϋμεν. Ό δέ λόγο; τόν όποιον φέρει δ
κ. Δ ια ο ύ ρ τη ς διά τή; κ α τ ’ "οίκον εργασία; δτι έκ ταύ
τη; συμβαίνει οί γονείς νά άγαπώσιν ή νά μισώσι το
σχολεΐον,δέν φαίνεται ήμϊν άποχρών. Οι γονεΐ; νομί
ζομεν δτι καλλιτέραν γνώμην δύνανται νάσχηματίσωσίν περί τοϋ σχολείου, δταν οί παΐδε; αύτών συζητώσι
μ ετ’ αύτών περί πραγμάτων, άτινα άμέσω; Ινδιαφέοουσιν αύτού;. Ό ταν μάθγι λ. χ . οποίο; δ σίτο; είνε
κατάλληλο; πρός σποράν, πώ; πρέπει νά σπείρηται,
πώ; νά καλλιεργήται δ άγρό; του, τίνι τρόπω ή μελισουργία ευδοκιμεί, δ βάμβαξ, δ άραβόσιτο;, ή διηγηθή τά; πράξει; καί τά κατορθώματα παιδικώ τώ
τρόπ<ρ τών προγόνων, ή τών πατέρων, ή καταμε
τρήσω άγρόν τινα, ή φανή πρόθυμον νά άγδράσν) τι
Ιρωτών τήν άξίαν ενός έκάστου πράγματος καί πλεΐστα άλλα πράγματα, δι’ ών δύνανται οί γονείς νά
έννοήσωσιν τήν τού σχολείου Ιπίδρασιν. "Οταν τέ λ :;
έθίσγι δ παϊς, ΐνα τά γενικά αξιώματα έκεΐνα, άτινα
έκ τής δλης εργασίας του άπεκόμισεν, Ιφαρμόσω είς
τήν οικίαν του, άγαπήση τόν άδελφόν του, τιμησγ)
καί υπακούση είς τόν πατέρα του, τρέχω
τήν
Κυριακήν καί τάς άλλας έορτάς εί; τήν Ικκλησίαν
καί ού’τω καθίξή;.
( ’Ακολουθεί)
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ΠΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Τ ΑΞ ΙΣ Β ’ καί ς '

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ %. — Κ α θ ή κ ο ν τ α α 
δ ε λ φ ώ ν π ρ ο ς α δ ε λ φ ο ύ ς . — Ή αδελφική στορ
γ ή .—ΓΙλεΐστοι λόγοι δι ’ ών πρέπει νά άγαπώνται οί
άδελφοί πρό; άλλήλου;.— Ή έκπλήρωσι; τών άδελφίκών καθηκόντων είνε φυσική. — Ό σύνδεσμο; τών
άδελφικών καί υίϊκών καθηκόντων.—Τά άρχαΐχ δι
καιώματα τοϋ πρεσβυτίρου. ( Άπεξενούντο οί μικρό
τεροι Ικληρονόαουν δέ οί μεγαλείτεροι).— Ή πρό; άλ
λήλου; ίσότη; τών άδελφών. — Ή πρό; άλλήλους ά-
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γάπη, προστασία, άλληλοβοήθεια.—Καθήκοντα τών
μεγαλειτέρων άδελφών πρό; τού; μικροτέρου; καί μά
λιστα, δπόταν [ίείνωσιν ορφανοί. — Ό μεγαλείτερος,
ώ; αρχηγό; τή; οίκογενεία; άναλαμβανει καθή
κοντα πατρό;' ώ; καί ή μεγαλειτέρα άδελφή καθή
κοντα μητρό;. Έπαγρύπνησι; έπί τών άλλων, προ
στασία, διατήρησι;, άνατροφή, μόρφωσι;· τό παρά
δειγμα δλων -τών αρετών όφείλουσιν αύτοι νά εινε, δ
πω; μιμώνται καί οί μικρότεροι (Προσευχή, σεβα
σμό; πρό; μεγαλειτίρους, έργασίαι οίκιακαί κ λ .) —
Καθήκοντα τών μικροτέρων πρός τούς μεγαλειτέρους.
( Όφείλουσι νά ύπακούωσι καί νά ύποτάσσωνται).
Ό ό η γ ία ι — Ε κλέξατε παραδείγματα έξ αύτοϋ τοΰ βίου τοϋ
μαθητοϋ, ίν 0ά μελετάτε άπό κοινοϋ συνεργαζόμενοι καί μετά
τών γονέων. ’Ά π ειρα κ αθ’ έκάστην τοιαϋτα ύπάρχουσι. Φρονοϋμεν δτι ή άδελφοκτονία δέν πρέπει νά διδάσκηται είς το κατώ
τερον τουλάχιστον δημοτικόν σχολεΐον καί μάλιστα, δπως είνε
ώρισμένη κατά το πρόγραμμα διά τήν τρίτην τάξιν εις παΓδας,
έχοντας ήλικίαν μόλις όκτώ έτών· άφίνει ίχνη πολύ βαθέως έρριζωμένα καί φόβος μήπως πάθωμεν δτι λέγει ό Παϋλος ότι—
ό νόμος έγένετό μοι παιδαγωγοί εις άμαρτίαν.— Έχομεν γνώ
μην δτι, έάν εινε ανάγκη τ'ο ιστόρημα τί) τοϋ Κ άιν δηλ. νά
παοουσιασθή προ τών οφθαλμών τών μαθητών, τοϋτο ά'ς γίνη
μόνον κατά τάς μεγαλειτέρας τάξεις καί κατά τρόπον ολίγον
διάφορον, εί δυνατόν καθ’ ον παρουσιάζει αυτόν δ Οΰγκώ
είς τ ι λαμπρόν ποίημά του τυπτόμενον δηλ. ύπο τής συνειδήσεως καί καταδιωκόμενον πανταχοϋ, δπου δήποτε καί αν ού
τος μεταβή. μέχρις ού αποθνήσκει κακήν κακώς. Ώσούτως ή
ερις μεταξύ Ή σαϋ καί ’Ιακώβ μετά πολλής προσοχής νά διδάσκηται. ’Αναγνώσατε, ή υπαγορεύσατε πρός ορθογραφικήν
άσκησιν καί τά εξής :

Χ ά πρός το ύς αδελφούς καί άδελφάς
κ α θ ή κ ο ν τ α .
Όποία γλυκύτης ανέκφραστος ύπάρχει έν τή !*φράσει ταύτιρ—«Είμεθα τέκνα τοϋ αύτού πατρος καί
τής αύτής μητρός !» Έλθόντες είς τόν κόσμον εΰρομεν τά αύτά πρόσωπα καί τά αύτά πράγματα νά
άγαπήσωμεν. Γεννηθέντες Ικ τοϋ αύτοϋ αϊματος άνεπτύχθημεν άδελφοί καί άδελφαί είς τήν αύτήν οι
κίαν θηλάσοντες τό αύτό γ ά λ α .
Επιθυμείς νά είσαι άγαπητό; αδελφό;, ΐνα και
τήν εύλογίαν τού θεού έχω? καί τήν χαράν εί; τού;
γονεΐ; σου προξ?νεΐς ; Ρίψον μακράν άπό σοϋ τον Iγωισμόν· μή σκέπτεσαι ποτέ διά τόν εαυτόν σου*
άλλά διά τό καλόν τού άδελφοϋ σου καί τή; άδελ—
φής σου. Έάν ποτέ δ αδελφός σου, φανή απερίσκε
πτος καί σέ ύβρίσΐί), ή καί σέ ραπίσω, σύ φίλησον καί
έναγκαλίσθητι αύτόν. Μή λησμονεί ποτέ τούς χρυ
σούς λόγους τού Σωτηρος λέγοντος : «Καί έβδομηκοντάκις έάν δ άδελφός σου άμαρτήσγ), συγχώρησον
αύτόν». Γίνου τό καλόν παράδειγμα καί είς τούς μικροτέρους· μιμοϋ δέ *τούς άδελφούς σου είς τάς καλά;
μόνο* πράξεις.
Έσο εύγενέστερος καί περιποιητικώτερος πρός τά ;
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άδελφάς σου, διότι ή φύσι; κατέοτησεν αύτού; άσθενεστέρας καί εύαισθητοτέρας άπ'ό σε.
Όσοι δέν φέρονται προς του; αδελφού; καί
τάς άδελφά; των εύγενώ; καί πρός τούς άλλους
ανθρώπους θά εινε αναιδείς καί αγροίκοι.
ΣοφοχΑεονΐ ’Α ντιγό νη . — Ώς πρότυπον άφωσιωμένης άδελφής δύνασθε νά παρουσιάσητε τήν ’Αντιγόνην καί πάλιν τοϋ
Σοφοκλέους. Το λαμπρόν αύτό απόσπασμα κατά μετάφρ. Ά ν τ .
τοϋ Ραγκαβή, δπερ παραθέτομεν, φρονοΰμεν δτι έκαστος μ α 

θητή?, η έκαστη μαθήτρια άποχωριζόμενος έκ τοϋ σχολείου,
οφείλει νά γνωρίζη άπό στήθους καλώς· τοιαϋτα τεμάχια εκ
λεκτά τών αρχαίων, άφοϋ παρ’ αλλοις άφθόνως διδάσκονται
εις τα ανώτερα, ώς επί τό πλεϊστον δημοτικά σχολεία, παρ’
ήμ ΐν πολύ περισσότερον.

Ή α δ ε λ φ ικ ή ά γ ά π η κ α ί ό ήΟίκός ν ό μ ο ς .
Ισμήνη. Τί ε’χεις άδελφή μου ;
Πώ; δέν ήκου,σα; ;
Ά ντιγ.
Τών άδελφών μας δέν έτίμησε τόν μέν
Ο Κρέων θάψχς, τόν δ ’ άφήκεν άταφον ;
Τόν μέν Έτεοκλέα, λέγουσι, καλώ;
καί κατά νόμον εί; τό χώμα παραδούς
έντίμω; είς τού; κάτω τόν προε'πεμψεν.
Ά λλά τοϋ Πολυνείκους άθλιον νεκρόν
είς τού; πολίτας προκηρύξας λέγεται
ουοεί; νά μη τόν θάψη· η τόν λυπηθή·
αλλ ακλαυστον, α λ λ ’ άταφον, άλλά βοράν
γλυκεϊκν νά τόν ρίψουν είς τά όρνεα.
Ο καλός Κρέων ταϋτα, λέγουν, διά σέ
καί ot Iμέ,—λέγω κ ’ εμέ —έκήρυξε·
κ ’ έ'ρχετ ’ έδώ, καί είς τού; μη γνωρίζοντας
νά τά κηρύξη καί τού; απειθείς
μ.έ φόνον ν ’ άπειλήση δημοτέλεστον.
Αυτα μεν ουτω : Συ δέ δεϊξον εύγενής
άν έγεννήθη;,ή έξ εύγενών κακή.
Ίσμ.
Ά ν ουτω ταύτα, δυστυχής, είς τί έγώ
ή πειθομ-έν ’ η άπειθοϋσ’ ώφελώ )
Ά ν τ ιγ . Αν μετ εμοϋ θά συνεργήσης σκέφθητι.
Ίσμ.
Τί [ζ,ελετ^; ; πρό; ποιον τρέχει; κίνδυνον ;
Ά ντιγ. Ή χειρ σου στέργεις νά έγείρη τόν νεκρόν ;
Ίσμ,
Νά θάψης θέλεις σύ τόν άποκήρυκτον ;
Ά ντιγ. Τον άδελφόν μου καί τόν σόν, άνίσως σύ
δεν θελεις. Δεν προδίδω καν Ιγώ αυτόν.
Ίσμ.
Ταλαίπωρος ! Ό Κρέων τό άπέτρεψε I
Ά ντιγ. Αυτο; δέν εχ ’ είς τά Ιμά νά έπεμβη.
Σύ ώς θέλεις πράξον. β ά τόν θάψω πλήν
[έγώ
εκείνον. Ν ’ άποθάνω θέλω δι ’ αυτόν.
Θά μέ δεχθή ώ; φίλην φίλος άδελφός.
Ίσμ.
Ω ! ουστυχής ώ ! πόσον τρέμω διά σέ I
Ά ντιλ. Μη δι εμέ φοβήσαι· διά σέ λυποΰ.
Ίσρι.
Κ&ν είς οΰδένα μην είπής τί μελετάς.
Ευφροσυνως κρύψον θά τό κρύψω δέ κ ’Ιγώ.
Ά ν τιγ . Ποσώς· είπε το. Θά μοί γίνης μισητή
άν σιωπήσης. Κήρυξε το πανταχοϋ.
Ά ς πάθω δτι πάθω- Δέν θενά πεισθώ

Ίσμ.
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τόν εύγενή νά μην Ικλέξω θάνατον.
Ά φ ’ ού το θέλει;, ύπαγε. Ή πρδίξίς σου
άνους μέν είνε, εΰγενώ; πλήν φιλική.

Ή

’Α ντιγόνη πραγματοποιήσασα τό γενναίον καί ευσεβές
εργον της, συλλαμβάνεται ύπό τοϋ φύλακος καί όδηγείται πρό
τοΰ Κρέοντος.

Κρέων.

Σε λέγω, σε τήν κλίνουσαν τήν κεφαλήν
δμολογεϊς, ή λέγεις δέν τό ε’πραξας ;
Ά ντιγ. Τό ε'πραξα, ουδέ τ ’ άρνοϋμαι παντελώς.
Κρέων (πρός τόν φύλακα).
Σύ μέν ν ’ άπέλθης, δπου θέλει; ήαπορεΐς,
ε”ξω βαρείας ενοχής κ ’ ελεύθερος.
(Πρός τήν Αντιγόνην).
Σύ οέ είπε, ά λ λ ’ ά'χ’ είς μήκος· σύντομα*
έγνώριζες τό κηρυχθέν επίταγμα ;
Ά ντιγ. Πώς δχι ; τό εγνώριζον ήτο σαφέ;.
Κρ.
Κ ετόλμησας νά παραβή; τού; νόμους μου;
Ά ντιγ. Δέν ην ό Ζ!.ύς, δσ*.ις αύτά έκήρυξεν,
ούοέ ή Δίκη, ή τών κάτω σύνοικος,
του; νόμου; τούτου; τοΐς άνθρώποι; ώρισεν
ουο OTt ισχύουν τά κηρύγματα τά σά
εφρόνουν τόσον, ώστε άγράπτους κ ’άσφαλε.ς
τών θεών ν ’ άκυρώσης δ θνητός.
Δεν ζώσι χθες καί τώρα άλλ ’ άείποτε
αυτοί και ουόεί; οίδε ποτ ’ έτέθησαν.
Αυτού; δεν θέλω παραβή άπό δειλόν
άνθρώπων φόβον, νά προσκρούσω τοΐς θεοϊς.
Πώς θ ’ άποθάνω μή δέν ήξευρον καί άν
συ οεν το προεκήρυττες ; Πρό τοϋ καιρού
&ν άποθνήσκων κέρδος μου τό θεωρώ.
Οστις είς θλίψει;, ώς εγώ, κ ’ είς συμφοράς
ζή, πώ; τόν τάφον κέρδος δέν λογίζεται ;
Η καταδίκη δι ’ εμέ τουλάχιστον,
οέν είνε λύπη, τής μητρό; μου δ ’ άθαπτον
ανισως είχ ’ άφήσει τόν νεκρόν υιόν
εκείνο θά ft ελυπει· οχ’ ή τύχη μου.
Αν οε μωραί αί πράξει; μου σοί φαίνωνται
σχεδόν μωρο; εϊν ’ δστι; τάς φρονεί μωράς.
Διηγηθητε τό λοιπον καί ύποδείξατε καί τάς βασάνους, ας
ύποφέρουσιν οί στερούμενοι γονέων.

Ωσαυτω; διά την αδελφικήν άγάπην άς έ’χy ύπ ’οψει
δ διδάσκων καί τήν ’Ιφιγένειαν ένΤαυρίδι τού Εύριπίδου
κυρίως τούς λαμπρούς εκείνους στίχου; 725 — 825
κλ.καθ’οδ; γίνεται διάλογο; μεταξύ Ίφιγενείας,Πυλάοου και Ορέστου, καί λαμβάνει χώραν <)άναγνώρισις.
Ωσαύτως η μ,εταξύ Μενελάου και Άγαμέμνονος.
Επίσης δ μύθο; τών Διοσκούρων.
Απαραίτητον θεωροϋμεν τήν σύστασή ώσαύτως
τού ανεκτίμητου έργου τού Λέοντος Μελδί διά τούς
παϊοας, την τραγωδίαν « Αθανάσιος Διάκος», δπερ
προ παση; άλλης φυλλάδος πρέπει νά προτιμάται.
Συστήσατε τούτο είς τά ; μεγαλειτέρας τάξεις καί
αναγνωσατε το μέρος τή; τρίτης πράξεω;.
Ελ. Ή μην θυγάτηρ πάντοτε καλή κ ’ εύπειθεστάτη,
Καί τής μητρό; τά νεύματα ώ; νόμους έθεώρουν.
Αλλ οτ επροκειτο ζωην τοϋ άδελφού νά σώστρ
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Καί τάς ερήμους καί βουνά, κρημνούς καί μαύρα Ώ οί κακοί αδελφοί ! δυστυχώς ύπάρ^ουσι καί σήμερον τοιοϋτοι αδελφοί ! Παρακαλείτε, άγαπητα παιδιά τόν Θεόν ύπέο
[ δάση
αυτών τών χακών, δπιος μή τοΰς συνερισθή δ καλός Θεός—
Ή μήτηρ μας, ή άοθενής, νά διατρέξη μόνη, παρακαλείτε
εις την προσευχήν ν ; σας φυλάττη αγαπημένους
Έ γεινα τότε απειθής, δέν ήκουσα κανένα,
έμονοοΰντας συνεσφιγμένβυς !— Είς τά ήθικά συμπεράσματα δί
Διότι πλάσματ ’ άστοργα βδελύττεται δ
δετε πολλάκις τύπον προσευχής, ήτις ώς παρετηρήσαμεν με
γάλην έπίδρασιν ε'χει έπί τήν ψυχήν τοΰ παιδός, δπόταν γί[Πλάστης.
νηται εις την καθωμιλημένην γλώσσαν καί είνε μάλιστα συμ
ΤΑΞΙΣ Γ' καί Δ' .
περάσματα τοΰ θρησκευτικοϋ μαθήματος, δ ι’ ών θά λαμβάϊ ΐ ρ ό γ ρ α μ μ α . —Τά πρό; τούς άδελφού; καθή νωνται άπτα σημεία τοΰ βίου οΰτω·
— Σύ αγαπητέ Θεέ, δστις βοηθεϊς πάντοτε τά
κοντα περιλαμβάνονται εί; τήν άδελφικήν άγάπην.
παιοία
δπω; πράττωσι τά καλό*, βοήθει καί ήμας
Οί άοελφοί καί αί άδελφαί ά^είλουσι νά άγαπώσι,
ϊ<α
άγαπώμεν
πάντοτε τού; γονείς μας καί τούς
νά βοηθώσι καί νά περιποιώνται τούς άδελφούς.Καθή
άδελφούς
μας
καί
νά βοηθώμεν αύτού;· άπομάκρυνε
κοντα ιδιαίτερα τών μεγαλειτέρων άδελφών- βοήθεια,
προστασία,μόρφωσις, άνατροφή καί πρό παντός τό κα άπο τού στόματό; μου πάντα κακόν λόγον δστις δύλόν παράδειγμα. (Τά καθήκοντα ταύτα άναλαμβά- ναται καί ήμας νά βλάψη καί τού; γονείς νά δυσανουσιν οί μεγαλείτεροι τών άδελφών μετά τόν θάνα ρεστήση καί ψιί^ρότητα μεταξύ τών άδελφών ήμών
τον τών γονέων. Οί μικρότεροι όφείλουσι νά σέβων- νά προξενήση.
Τοιαΰταί τινες προσευχαί εις τα πλείστα τών σχολείων σή
ται καί νά ύποβοηθώσιν αυτόν εί; τό ε'ργον).
Ή κα λή α δελφ ή .
Ό τε ή δυστυχής μήτηρ ήσθάνετο τό τέλος τής
ζωής τη;, προσεκάλεσε παρά τήν κλίνην τήν μεγαλειτέραν θυγατέρα αΰτή;, τήν Κλεοπάτραν καί έοωκεν
εί; αυτήν τάς τελευταίας συμβουλάς, αί δποϊαι ήσαν
φεύ ! ή μόνη κληρονομιά !
Τί) παρήγγειλε πρό πάντων διά τού; άδελφούς καί
τάς άδελφάς- τή είπεν δτι εί; τό έξή; αΰτη θά
είνε το στήριγμά των καί τήν ώρκισεν δτι θά ύπερετήση ώ; μήτηρ.
Ή Κλεοπάτρα ήτο τότε μόλις δεκαέξ ετών· ή μή
τηρ τη; άποθχνούσα άφήκε καί τινα μικρά χρέη. Τέσσαρα δέ τέκνα μικρότερα τή; Κλεοπάτρα; ήρχοντο
κατόπιν,έξ ών τό μεγαλείτερον ήτο ή Ευρυδίκη, μόλι;
δεκατεσϊάρων έτών.
Ή Κλεοπάτρα εύρεθεϊσα ε!; τήν Ισχάτην πενίαν,
δέν κατέφυγεν είς τήν έπαιτίαν, ά λ λ ’ είς τήν εργα
σίαν καί τήν οικονομίαν. Τοπίθετεϊ πάραυτα εί;
τι νφα,ντονργεϊον τήν μεγαλειτέραν άδελφην καί πλη
σίον αΰτή; τάς δύο μικρότερα;, δίδει δέ τόν μικρότετερον άδελφόν Δημήτριον, εις τι Ιργοστάσιον λεπτουρ
γική;, δπου καί τήν τροφήν του έκέρδισε και τέχνην
έμάνθανε- αΰτή δέ ή ίδία μένουσα είς τήν οικίαν,ένη ·
σχολεϊτο είς τά οικιακά,ώς καλή οικοδέσποινα, πλέκουσα δσάκι; ηΰκαίρει καί περικνημίδας γειτονίσση;
τινός εύπορου έξ ή; Ικέρδιζε καί τήν ίδικήν της τροφήν.
Τοιουτοτρόπως έντός ολίγου χρόνου καί τό μικρόν
χρέος τής μητρό; των έπλήρωσαν καί διά τά μνημό
συνα αύτής έφρόντισαν καί περίσσευμα ήρχισαν νά
ε’χωσιν έκ τή; μεγάλτ,; οικονομία; των, το δποϊον είς
τήν τράπεζαν τής οικονομίας τό κατέθετον.
Τοιαϋτα διηγήματα δύνασθε πάντοτε νά διηγείσθε εις τους
μαθητάς. Λάβετε οικογένειαν είς ήν πάντες εργάζονται οί μ ι
κρότεροι αδελφοί, βοηθοΰν εις τάς έργασίας τους μεγαλειτέρους·
παραβάλετ3 τους αδελφούς πρός τάς δακτύλους τής χειρός καί
πρός τάς χείρας· συμβουλεύετε αΰτοΰς κ α τ ’ Ιδίαν οσάκις μανθανετε δτι δεν διάγουσι καλώς είς την οικίαν Κ ατά τήν
αφηγησιν τής ιστορίας τοϋ ’Ιωσήφ, δείξατε αποτροπίασιν καί
δυσαρέσκειαν μεγάλην, όπόταν θά ελθητε εις τό μέρος, ενθα 6
’Ιωσήφ πω λείται ύπό τών αδελφών καταλήξατε είς τό έξης.

μερον γίνονται μετά τό θρησκευτικόν μάθημα· άλλά παο’
ήμίν έντελώς παραλείπονται, ίσως διότι ήμείς εχομεν ήθικωτέρους μ-αθητάς καί κατορθώνομεν με εν ρητόν άπλοΰν καί
ίσως ακατάλληλον διά τήν μικραν ήλικίαν νά ήθικοποιήσωμεν
τοΰς παίδας. Όμολογοΰμεν δτι ό χαρακτήρ γίνεται έκ τής
βουλήσεως, α λ λ ’ ή βούλησις προϋποθέτει τήν γνώσιν πάντοτε·
οΰδείς έκών κακός. Έ αν οί διδάσκαλοι παρακολουθήσωσι τοΰς
μαθητάς εκτός τής σχολής εύρισκομένους τότε δή τότε θά φρίξωσι τή άληθεί^! Ποσάκις δέν έγενόμεθα αΰτήκοοι τών α’ισχροτέρων ύβρεων ή βαναυσοτέρων, αίτινες έξέρχονται, έκ τοϋ στό
ματος μικρών παιδιών ! Κ αλύπτει τις τή άληθεία τό πρόσωπον αύτοΰ έξ αισχύνης, οικτίρει δέ τήν τύχην τοΰ έθνους.

Προσέξατε τήν πρώτην ηλικίαν γονείς καί διδά
σκαλοι· δμονοεϊτε σεις πρώτοι πρός άλλήλου;· μή ερί
ζετε ενώπιον τών παίδων σας· προσοχή είς τού; τρό
που; σας καί είς τά ; εκφράσεις σα;, είς τάς ποινάς καί
άμοιβά;. Προσπασθεΐτε νά φαίνησθε πρό παντός άμερόληπτοι, διότι αί μεγαλείτεραι έριδες μεταξύ άδελφών
δύνανται νά γεννηθώσιν, δταν ούτοι άντιληφθώσιν δτι
τούτον μέν περιποιεϊσθε περισσότερον, ή συμπαθείτε πε
ρισσότερον, εκείνον δέ ολιγώτερον. Τά τή; άνατροφή;
ζήτημα είνε πολύ λεπτόν καί άνάγκη προσοχής ού
τής τυχούσης έχει.
Β'

ΓΛ Ω Σ Σ ΙΚ Α
(Συνέχεια ΐδ . 42).
Πρόγραμμα τό αύτό. Ασκήσεις
έπί τών ονομάτων. —Ευρέσεις. — Συμπληρώσεις κλ.
1)
Τά; κεράμους κατασκευάζει δ . . . Μέ πολλήν
τέχνην κατασκευάζει τά ; καλάθους δ . . . Μεταχει
ρισμένα καί παλαιά βιβλία πωλεϊ . . . . Κατασκευ
άζει καί πωλεϊ τόν άρτον δ . . . . Τά φορέματα
ίνομάζονται καί ίμάτιχ· τά ίμάτια πωλεϊ δ . . .
Τούς ιμάντα;, τά έφίππια καί τά ήνία πωλεϊ δ . . .
Τά ώρχϊα κ:σμήμα-α πωλεϊ . . . . Τά r-ιβώτια κατασκευαζει δ . . . . Ό . . . . άγοραζει καί πωλεϊ
τά παλαιά φορέματα. Ό . . . πωλεϊ πίλου;, λαιμοδέτας ύποκάμισα σκούφου;. Ό . . . . κατασκευά—
Κύκλος

Γ ’.
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ζει κχί «ωλεΐ τά σχοινιά . . . . Τό κονιάκ, τό
κρασί, την σιχμπάνιχ, τό οινόπνευμα, την [/αστίχην, τό ουζον πωλεϊ 6 . . . Τάς φασιόλου; μαγειρεύει
b . . . Θεραπεύει το.ύ; άσθενεΐς δ . . . . Ό ταν πονϊϊς
τούς όφθχλμού; πηγαίνεις είς τόν . . . . Τά ζώχ η
τά κτήνη θεραπεύει b . . . . Περιποιείται τούς ξένου;
b . . . Μά; ευλογεί είς την εκκλησίαν . . . Μας θυμιόρ . . . Λέγει τό ειρήνη πάσι δ . . . Κηρύττει τό
άγαπήσωμεν άλλήλους b . . .
2) Ή α ι τ ι α τ ι κ ή . ’Α ν τ ιγ ρ α φ ή .
• Τόν διδάσκαλον, τόν ψάλτην, τόν ιερέα, τον ια
τρόν, τόν δικηγόρον, τόν ξενοδόχον, τον κοσμηματο
πώλην κλ. ώ; εί; τού; μικροτέρου; κύκλου;.
3) Φράσεις. Είναι άσθενή; ή μήτηρ μου καί προσ
καλώ τόν . . . Ά γαπώ καί σέβομαι jo v . . . ’Αγο
ράζω ώχ άπό τόν . . . . Ό θεΐός μου ήγόρασε οίνον
άπό τόν . . . . Ό πεταλωτής . . . .
4) Έ. Έ. Έ . .
Παρατατικός δλην τήν ήμέραν.—Κλίσις χτ,ν στό
ματος.— Ό λην τήν ήμέραν ε'γραφόν. Άπό το πρωι
έως τό βράδυ εσκαπτον.— ’Επί δλην τήν νύκτα ε”ρραπτον.— Άπό πρωίας μ.έχρις εσπέρας ϋφαινον.— 0 λην τήν Κυριακήν επαιζον. — Ό λην τήν ήμέραν ίχό·
ρευον. —Καταλήξεις ον —ες —ε—ομεν — ετε —ον.
5) Νά σχηματισθή b παρατατικός τών είς ωνω
ρημάτων (ίδ. σελ. 42, 6). ’Εκρύωνον— ’Εκάρφωνον— ’Εζύμωνον— Έτύπωνον.
6) Ζητήσατε είς τά μετχβατικά νά κατασκευάσωσι
φράσεις ευρισκομένων τών πραγμάτων η ώς κχταχρηστικώς άντικειμένων καλουμένων βερνικώνω, (την
τράπεζαν, τήν έδραν, τά θρανία, το κάθισμα)·
κουμβώνω (τό επανωφόρι μου, το πανταλόνι μου, το
ύποκάμισον μου κ λ .) ή ποτίζω, θερίζω, αλωνίζω κλ.
7) Δώσατε τάς λέξεις καί άπαιτήσατε τήν κατα
σκευήν προτάσεων.
Πίλος— πιλοπώλης—Πετρέλαιον — παντοπώλης —
Κύαμοι καί λαχανοπώλης— Όπωροπωλεΐον —και μή
λ α — Διδάσκαλος—σχολεΐον— Ίερεύς— ’Εκκλησία —
( Ό ίεριύς είνε είς τήν εκκλησίαν. Ό ίερεύς λειτουρ
γεί είς τήν εκκλησίαν. Ό ίερεύς άναγινώσκει τάς ε;χάς είς τήν εκκλησίαν κ λ .)
( Ακολουθεί)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σοφάδες — Ή λ. Γ ια τ. έπιστολ. καί συνδρ. έλάβομεν εύχαριστοΰμεν.— Ω σαύτω ς εύχαριστοΰμεν τον έν Γαλαξειδίω
διευθυντήν κ. Γ. Τσουμήν, δστις σπευδων, ώς λέγει, μ ετά
χα ρ α ί νά άπβστείλη τήν συνδρομήν καί νά συγχαρώ έγκαρδίως ήμας διά το μέγα καί υψηλόν εργον, δπερ άνελάβομεν
γράφει προς τοϊς άλλοις καί τά έξής :
Ή «Παιδεία» ύπο καλούς οιωνούς άναπετάσασα τάς πτέ
ρυγάς της έπαγγέλλεται δτι θά έπιχέη γλυκεΓαν τή ν λά μ ψ ιν
α ύτή ς είς τά έν σκοτεία διατελοΰντα δημοτ. σχολεΓα, θά
έξεγείργι τον μαρανόμενον τοΰ "Ελληνος διδασκάλου ζήλον,

θά ένθαρρύνη αύτόν είς το λίαν επίμοχθον εργον του, θά τά>
ΰποδεικνυη τή ν ορθήν καί ύγιά προς τή ν διδασκαλίαν δδόν,
θά είνε ή προστάτρια τών δικαιω μάτων του. θ ’ αγγέλλη
αΰτώ πάντοτε τάς έκάστοτε διαταγάς τοΰ υπουργείου κ αί ένί
λόγω θά τώ χρησιμεύγ) ώς πηδάλιον, δ ι’ ου θά καθοοηγή
τούς μαθητάς του είς κάλλιστον καί άσφαλέστατον λιμένα.
Έ άν λοιπόν ή «Παιδεία» τηρήση τό προδ;αγραφεν πρό
γραμμά της άγνόν, πέποιθα δτι πάντες οί δημοδιδάσκαλοι
θά δειξωσι μέγιστον ενδιαφέρον ύπέρ αύτής χαί διά πάσης
ήμών θυσίας θά ύποστγ,ρίξωμεν αΰτήν, οΰδαμώς φειδόμενο:
χαί τής έξαδράχμου συνδρομής, άντί τής μελλούσης ευδαι
μονία; τοΰ έθνους ήιχών, ύπέρ η·: καί ήχείς μεριμνώμεν, καί
ή α γ α π η τή «Παιδεία» υπόσχεται δτι μ ε τ ’ αύταπαρνήσεως
θέλει άφοσιωθή.
Κον Π .Στ. Καρδίτσαν συνδρομήν καί επιστολήν έλάβομεν,
εύχαριστοΰμεν.— Σμύρνην Ν. Σανιδ. ’Επιστολήν έλάβομεν
ένεγράψαμεν συνδρ. άποστείλαμεν φύλλα καί αποδείξεις —
κ. X . Μαγ. Π λάτσα, ώσαύτως έλάβ. εύχαριστοΰμεν.—Α .
Κ αλ. Στενήμαχον. Έ νεγράψαμεν τούς άποσταλέντας ήμ ϊν
συνδρομητάς εύχαριστοΰμεν· άπεστείλαμεν ύμΓν αποδείξεις.
— θερμώς ώσαύτως εύχαριστοΰμεν τόν έχ Γ ραλίτση διδάσκ.
Παπαγεωργίου τόν γράφοντα πρός τοΓς άλλοις· Καθήκον α π α 
ραίτητον εχω. ώ ; χαί πάντες οί βαθε'ωζ συναισθανόμενοι,
τον εΰγ ενη σχοπον τοΰ π ο λυτίμ ο υ περιοδικόν άφ' ένός, χαί
τά< δ α π ά να ζ , a c ίφ ίσ τ α σ θ ε α φ ’ ετέρου, έν πρώτοις μέν νά
συγχαρώ ύμάς έπί τώ έθνιχωτάτω άμα δέ χαί πολύμοχθο)
άγώνι κατά δεύτερον δέ λόγον νά σας πέμψω τήν μικράν
συνδρομήν μου.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.— Ευφροσύνως χαιρετίζομεν τήν εκδοσιν τοΰ
καλλίστου περιοδικοΰ τής «Οίκογενείας» τοΰ ύπό τής εύπαιδεύτου κ. Σερρουίου εκδιδομένου. Έκθύμως δέ ύποστηοίζομεν
τοϋτο διότι εύρίσκομεν σύμφωνον πρός τάς άρχάς τής «Παι
δείας». Ή «Οικογένεια» συμφώνως πρός τάς άρχάς, άς κα
θιέρωσε καί έφ’ ών καί έλπίζομεν νά βαδίσγι σκοπεΓ τήν βελτίω σιν τής Έλλη.ίδος γυναικός ώς μητρός καί καλής οίκοδεσποίνης, ού μην άλλά καί σεμνής Έλληνίδος Ή νεωτέρα
Έ λληνίς, δπως αποβή χρήσιμος τώ όντι είς τό "Εθνος καί
παράσχη άληθεΓς υπηρεσίας, οφείλει νά μιμηθή τάς αρχαίας
προγόνους, ού μόνον πρός τό ’έ νδυμα, άλλά καί πρός τό ηθος
καί πρός τους τρόπους εχουσα πρότυπον τήν γυναΓκα έκέίνην,
ήτις είς τόν περί Ήρακλέους μϋθον τοΰ Προδίκου υποδύεται τό
πρόσωπον τής ’Αοετής περιγραφομένη οΰτιο : Ε υπρεπή τε
ίδ ε ΐν χ α ί ίΛ ευθεριον φ ύσ ει χεχοσμημε'νην το μ ε ν χρΆμα
χαθαρότητι τα δε ομματα α ίδ ο ΐ το δε σχήμ α σωφροσύνή,
ίσ θ η τ ι δε Je v x rj Περί τοΰ ζητήματος τούτου θά έπανέλθωυιεν.

Ο ρ ό ς τούς άνταποκρετάς ή μ ώ ν π λη ρ ώ νουσεν οε σ υ ν δ ρ ο μ η τ α ί μ ό ν ο ν ε π ί τ $ έ^.φαν£<ϊεε έ ν υ π ο γ ρ ά φ ω α π ο δ ε ί ξ ε ι ή μ ώ ν .
Π α ρ α χ α λ ο ΰ ν τ ϊ ΐ κ α ί α υθες ο ί κ . συνδ ρ ο μ η τ α ί ή μ ώ ν , δ π ω ς 2,πεταχύνωσε τ ή ν
αποστολήν τή ς συνδρ ο μ ής α ύ τώ ν ,μ ή λ η .
σ μ ο ν ο ΰ ν τ ε ς οτε τ ο ε ο ύ τ ο υ εί’δ ο υ ς φ ύ λ λ α
μ ό ν ο ν δεά τ^ ς π ρ ο θ υ μ ί α ς α ύ τ ώ ν π ρ ο ο δεύουσε.
Είς το προηγ. φύλ. σελ. 59. στηλ. οι' . 14. σημ.
παρεισέφρησαν τυπογρ. λάθ. μετέγγισις διορ. μετάγγισις· μεταγγίζεται μεταγγίσουν. Σημ. 18. Δευτέρα
μετάγγισις.

Τ ΰποις Ίωάννον Νικολαΐδοι/

