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Locke. Ι Ιερ Ι  π α ίδ ω ν  α γ ω γ ή ς .
6 ')  Ί ΐϋ ο κ ή  α γ ω γ ή .

(Συνέχ. ίδ. άριθ. 2 σελ. 15·)
Κεφ. ζ’ . ) —Τά πλεονεκτήματα της οικιακής μορ- 

φώσεως.—Τον κ α τ ’ οικον μόρφωσιν ό Λώκκε προτιμά 
της σχολιακης, καίτοι δέν άρνεΐται δτι εκείνη 
είνε ηττον κατάλληλος νά μορφώσ·η τούς παϊδας διά 
τόν κοινωνικόν βίον, καϊ νά άποβάλγι ωσαύτως την 
δειλίαν τοϋ παιδός· άλλά τό ελάττωμα τοϋτο παρα
δέχεται δτι σύν τφ  χρόνω δύναται νά εξαλειφθη. Ό 
λόγος της τοιαύτης προτιμήσεως τοϋ Λώκκε άπορρέει 
οτι θεωρεί τό σχολεΐον ώς τόπον, ε’ις δν δύνανται νά 
γενντθώσιν και νά άναπτυχθώσιν έν τω παιδί πλεΐστα 
ελαττώματα, ίδια τό ψεύδος, ή δολιότης, ή ύποκρι-

σία καί ή αμέλεια’ καθόσον ώς έκ της μεγάλης πλη
θώρας τών είς τό σχολεΐον φοιτώντων παίοων, εύρί- 
σκονται Ιν οΛτώ καί πολλοί ψεύσται, αμελείς, ύπο- 
κριταί, δόλιοι.

Αί γνώμαι αύται φαίνονται ήμϊν πολύ παράδοξοι 
καί έσφαλμέναι Ιν μέρει, καθόσον ο χαρακτηρ ,άκριβώς 
γενναται Ιν τη κοινωνί^' διά δέ τόν παΐδα κοινωνία 
θεωρείται τό σχολεΐον. Ό ταν δ διδάσκαλο’ς ώς άλη- 
θής ποιμην παρακολουθείς τού; μαθητάς του,,δταν επα
γρυπνώ Ιπ ’ αύτών, δταν δέν λησμονη τόν ύψηλον 
προορισμόν δι ’ δν Ιτάχθη, τότε ου μόνον δέν δύνανται 
νά διαφθαρώσιν Ικ τοϋ κακού παραδείγματος τών παί- 
δων Ικείνων τών διεστραμμένων οί κατ ’ οίκον τυχόν- 
τες καλής άγωγης, άλλά δύνανται ούτοι καί νά χρΤ)- 
σιμεύσωσιν ώς τύπος καί παράδειγμα είς τούς άμελεΐς, 
ψεύστας καί ύποκριτάς. Τπό τάς συνθήκας μάλιστα 
τάς σημερινάς, ύπό τάς όποιας Ιμορφώθησαν τά σχολεΐκ 
καί οί εύπορώτεροι τών γονέων προτιμώσιν την Ιν τώ



σχολείω διδασκαλίαν τή ; κατ ’ οίκον. Άνάγκη δμω; 
προς τοΰτο το σχολεϊον νά εκπληροΐ τούς ορούς της 
υγιεινή;· νά εινε εΰάερον, εύρύχωρον εΰήλιον- δεύτερον 
οΰδεποτε ή τάξι; νά ύπερβαίνη τούς τεσσαράκοντα μα- 
θητάς, όπως δύνηται δ διδάσκαλος νά ίπιβλέπν) πάν
τα; οΰδ ’ επί στιγμήν άφίνων αυτούς μόνους ’ιδία κατά 
την μικράν ηλικίαν καί είς αυτά τά παιγνίδια τών 
παίδων & κάλος παιδαγωγός δύναται νά παρίσταται 
συμμορφούμενος, εί δυνατόν, πρός αύτοΰ;, όπως 
δυνηθή καί εξετάση κατά βάθος τάς σκέψεις αΰτών 
καί τον χαρακτήρα.

Κεφ. η' ) — Άμοιβχί και ποιναί. — Το πρώτον, 
δπερ οφείλομεν νά διεγείρωμίν Ιν τη ψυχή τοϋ παιδό; 
εινε ή πρός την σπουδήν άγάπη. Άνάγκη δμω; νά 
δίδωμεν αΰτώ εργασίαν κατάλληλον, την δποίαν νά 
μη έκλαμβάνη δ παϊ; ώς βάρος τ ν  ουδέποτε πρέπει νά 
έξαναγκαζωμεν τόν παΐδα δπως πράττη τ ι. Είς τοΰτο 
ψμένει ό Λώκκε. Πρό παντός ό παιδαγωγός οφείλει 
νά καθιστά την εργασίαν αγαπητήν εις τόν παΐδα 
ουδέποτε δμως υποχρεωτικήν. Τούτο επιτυγχάνεται, 
έάν οί μεγαλείτεροι, μεθ ’ ών συνεργάζεται, γίνωνται 
παράδειγμαέργασίας δι ’ αυτόν. Πρός δέ φρονεί δτι άνάγ
κη άνευ συζητήσεω; νά αιτιολογώ διά βραχέων πασαν 
διαταγήν. ΓΙράξον τούτο, διότι τούτο είνε αρεστόν είς 
τόν Θεόν, τούτο διατάττιι τό Εΰαγγέλιον, κλ. καίτοι 
καίε ίς τήν γνώμην ταύτην θά εΰρωμεν τούς άντιστρα- 
τευομένου; και εναντία φρονοΰντα;. Προκειμένου δέ περί 
έπιπλήξεω; δ Λώκκε συμβουλεύει τού; παιδαγωγού; καί 
δή τού; νεαρού; δτι όφείλουσι νά έπιπλήττωσιν άνευ 
πάθους άνευ ψυχικού σθένου;, μ ετ’ ηρεμία;. Έν 
γένει συνιστώ τήν ήπιότητα, τό πρ^ον, τήν γλυ- 
κύτητα. Εϊ; μόνην τήν ίσχυρογνωμοσύνην δ Λώκκε 
επιτρέπει μεγάλην αυστηρότητα, τοσαύτην ώστε φρο
νεί δτι εί; ταύτην καί μόνην τήν περίστασιν δύναται 
δπαιδαγωγός νά ποιή-ται χρήσιν καί τής ράβδου. Πλήν 
φρονεί καί δικαίως δτι ουδέποτε μετά τό πταίσμα πρέ
πει νά τιμωρώμεν διότι δ έν οργή διατελών πάντοτε 
δύναται νά γίνη πρόξενος βλάβη; μάλλον, ή ώφελεία; 
καί μάλιστα κατά Λώκκε οΰδεποτε πρέπει δ ίδιο; παι
δαγωγός νά τιμωρή τόν πταίσαντα, άλλά τρίτον τι 
πρόσωπο^. Ά ς μελετήσωσι καί άς προσέζωσι μεγάλως 
ταύτα πάντα και οί ήμέτεροι συνεργάται, έξ ών οί 
πλεΐστοι συχνήν χρήσιν ποιούνται της ράβδου. Ημείς 
άκολουθοϋντες τήν γνώμην μάλλον τού Ιν Χαιρωνεί<£ 
αρχαίου ήμών μεγάλου φιλοσόφου Πλουτάρχου, ούτινος 
τό άθάνατον εκείνο ε'ργον παιδαιγωγικόν τό περϊ Παί- 
6ων άγωγής, έξ ού «  πλεΐστοι τών νεωτέρων ήρύσθη- 
σαν τήν παιδαγωγικήν αύτών ΰλην, όφείλουσι νά θεω- 
ρώσι πάντες οί περί τήν άγωγήν τών παίδων άσχολού- 
μενοι ώς έγκόλπιον άπαραίτητον δι ’ αΰτούς,συνιστώμεν 
ϊνα δ διδ. άποφεύγων πάσαν ύπερβολήν ώς πρός τούς 
επαίνους καί ψόγου; φειδωλότατο; ών πάντοτε πρό; αύ
τά, δσον το δυνατόν έξοστρακίζει εκ τοϋ σχ. τά ; πλη- 
γά ; καί τού; αίκισμού;,διότι οί παΐδε; «άποναρκώσι καί 
φρίττουσι προ; πόνου; τά μέν διά τάς άλγηδόνας τών 
πληγών, τά δέ διά τά; ΰβρει;.» (Έ πετα ι συνέχεια).

Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ'ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(Συνέχεια ί'δε σελ. 64 άριθ. 8)

Κατά ταϋτα καί ήμεϊ; θεωροΰντε; άπαραίτητον 
τήν γραφικήν εργασίαν πρό; μόρφωσιν τη; γλώσση;, 
δρίζομεν ήδη τό ποιόν καί τό ποσόν αύτής. Όμο- 
λογοϋμεν ενταύθα δτι δ κ. Διαούρτη; δέν μας ικανο
ποίησήν άρκούντω;· διότΐλέγει δτι ή εργασία πρέπει νά 
είνε τοιαύτη; φύσεω;, ώστε δ μαθητή; μόνο; του νά 
δύνηται νά έκτελή αΰτήν άνευ τή; επικουρία; ούδενό; 
ώ; ύ'λην μά; άναφέρει τήν καταγραφήν τών κλεών 
τών μεγάλων άνδρών. Τό έδοκιμάσατε ; Ήμεΐς δμω; 
ώ; έκ τή; πείρα; άντιληφθέντε; τό πράγμα τό 
είδο; τούτο τή; εργασία;, δπερ τόσον άποτόμως 
προτείνετε εί; τούς συναδέλφους σα;, εύρίσκομεν άλυ- 
σιτελέ; καί άδύνατον, ού μόνον διά παΐδα; δημοτικού 
σχολείου, άλλά καί είς αύτού; τού σχολαρχείου, ώς 
ειδομεν διδάξαντε;.“Επειτα, λέγετε, δτι ή κ α τ ’ οίκον 
εργασία δέον νά έπιτελήται τελεία. Έρωτώμεν ύμάς. 
Δύναται μαθητευόμενό; τις ύποδηματοποιοΰ, δστις οΰ- 
δόλως ασκηθεί; εί; τήν ύποδηματοποιίχν, νά κόψη 
υπόδημα καί νά κατασκευάση αΰτό κομψόν ; Καί 
ή καταγραφή τών κλεών τών μεγάλων άνδρών 
είνε τό άνώτερον είδο; τών εκθέσεων, δπερ προϋποθέτει 
τόσα; άλλα; εργασία;. Δέν σά; φαίνεται λοιπόν δτι· 
τούτο μέγα άλμα ένεκα τοϋ δποίου αποτυγχάνεται ή 
δλη εργασία ; άλλά τοϋτ ’ αΰτό λέγομεν ού μόνον πρός 
τούς κυρίου; διδασκάλους, άλλά καί πρό; τού; κυρίου; 
καθηγητά;, ών τήν εργασίαν πιστώ; παρηχ,ολουθήσα- 
μεν καί παρακολουθούμεν.

Τό είδο; τή ; εργασία; θεωροϋμεν συντελεστικώτα- 
τον διά τήν δλην άγωγήν· δ χαρακτήρ γεννάται έκ, 
τή ; βουλήσεω; καί αΰτη πάλιν έκ τή ; αΰτενεργείας· 
άλλά πώ; θά διεγείρωμεν τήν αΰτενέργειαν έν τ&> 
παιδί ; Βεβαίως καταβάλλει τις πάσα; τά ; προσπά
θεια; πρό; έκτέλεσιν πράξεώ; τινο;, δταν δρμάται 
ε”κ τίνος ελατηρίου, είτε υλικού, είτε ηθικού. Δέν πρέ
πει δ μαθητή; νά έργάζηται διά τόν βαθμόν 
οΰτε έκ φόβου πρός τιμωρίαν οΰτε πρός έπαινον, 
διότι τότε ύποθάλπεται δ έγωισμός του· νά έργά— 
ζητα ιδ ιότιή  εργασία είνε καθήκον- άλλ ’ εργασίαν 
βεβα ίως σύμφωνον πρό; τά ; σωματικά; καί διανοη
τικά; δυνάμει;. Τοΰτο πολύ πρέπει νά προσέξωσιν 
καί νά μελετήσωσιν οί διδάσκαλοι. Τό ποιόν τή; ερ
γασία; δέον νά ε'χνι έν πρώτοι; μορφωτικόν χ α ρ α 
κτήρα, άφοϋ δ σκοπό; τοϋ δημοτικοΰ σχολείου είνε 
τοιοϋτο;. Ή κλίσι; φράσεω;, ή κατασκευή προτά- 
σεω;, ή θεματογραφία, αί έκθέσει; καί τά λοιπά νά 
άποβλέπωσιν είς τήν ήθικοποίησιν τοϋ μαθητοϋ. — 
( Αγαπώ τόν πατέρα καί τήν μητ|ρα. — Βοηθώ τού; 
γονεΐ; μου.—Δέν κακοποιώ τά ζώα. — ’Οφείλω νά 
πηγαίνω εί; τήν ’Εκκλησίαν κ λ .)—Τοιαϋτα οία ύπε- 
δείξαμεν καί ύποδεικνύομεν εί; τό γλωσσικόν μάθημα- 
δεύτερον νά είνε άπόρροια τοΰ μαθήματος, ε’ίτε τοΰ 
γλωσσικοϋ, είτε τής άριθμητικής, είτε καί τοΰ ίστο-
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,ρικοϋ, τοϋ δποίου θά δίδη δ διδάσκων βραχυτάτην πε- 
ρίληψιν κατά τό τελευταΐον στάδιον τοΰ μαθήματο;. 
γ' ) Νά είνε τοιοϋτον, ώστε νά φαίνηται έξ αΰτοϋ ή 
βαθμιαία πρόοδο; τοΰ μαθητοΰ οΰτω; ώστε καί αΰτο; 
νά άνηλαμβάνητα'. δτι προχωρεί καί μανθάνει καθ’έ
κάστην νέο» τ ι. Τό τετράδιον αύτού θά είνε τό βχθ- 
μόμετρον τή ; προόδου του, δπερ θχ φυλάττη καθα- 
ρώ; καί προσεκηκώ;, οΰτω; ώστε καί μετά τήν έκ 
τοϋ σχολείου άποφοίτησιν νά έ'χϊ) αύτά άναπολών 
τόν δλον μαθητικόν του βίον οϊαν σπουδαιότητα σή
μερον δίδουσιν εί; τά τετράδια τά καλώ; λειτουρ- 
γοΰντα σχολεία περί τούτου εί; ίδιον θέμα θά δμιλή- 
σωμεν. Τούτο μόνον αετά ψυχικού άλγου; λέγομεν 
Ινταϋθα, δτι δ μαθητή; παρ’ ήμΐν δέν κατορθώνει ού 
μόνον νά φυλάττη μηνιαϊον καί ετήσιον τετράδιον 
δι ’ ού νά καταφαίνηται ή πάσα τοΰ σχολείου εργα
σία, ά λ λ ’ οΰδέ τό έβδομαδιαΐον αΰτό, είς ο πλην τής 
άντιγραφή; καί τή ; χλίσεω; ονομάτων καί ρημάτων 
καί τή; λύσεω; τή ; κακήν κακώ; προβλημάτων τινών 
οΰδεμίαν άλλην εργασίαν θά εΰρωμεν. Εί; το ποιον 
τή ; γραφική; εργασία; δυνάμεθχ νά δρίσωμεν καί την 
’ιχνογραφίαν τών διαφόρων πραγμάτων εί; ήν ήμεϊ; 
ού μικράν προσοχήν δίδομεν.

"Οσον δ ’ άφορά τό ποσόν τή; ΰλη; φρονοΰμεν δτι 
εί; τά ; δύο πρώτα; τάξει; δέν πρέπει νά ύπερβαίνη 
τά ; δέκα γραμμά;. Εί; δέ τάς δύο άνωτέρας ουδέποτε 
τήν σελίδα τοΰ είς τέταρτον διηρηαένου τετραδίου.

Ή διεΰθι/νοΊς δηλοϊ είς τούς μέλλοντας νά 
λαμβάνωσι μέρος e Ĉ τά ζητήματα τά παιδα
γωγικά δτχ ούδεμία είς τό έξίίς εκθεσις γίνε
ται δεκτή άνει/ ψευδώνυμον.

ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΜΟΑΟΓΙΑ

"Ασμενοι κατα}νωρίζομεν το κατωτέρω άρθρον τοϋ γηραιοΰ 
ήμών καθηγητοϋ τοϋ έν Σέρραις άλλοτε γενικοϋ έπιθεωρητοΰ 
τών σχολείων κ ·Ί . Τσικοπούλου άνδρος έμπειροτάτου καί έμ- 
βοιθεστάτου,ενα έκ τών ολίγων επιστημόνων, ου; εχει νά επί
δειξη ή φιλολογική ήμών επιστήμη. Είνε δε παρήγορον δια 
το έθνος ήμών ότι ηρχίσαμεν νά όμολογώμεν και δημοσία 
τά  σφάλματα ήμών, είς ά περιεπέσαμεν καί έξ ών ζημία άνυ- 
πολόγιστος προέκυψεν. ’Ανεπτύξαμεν καί είς προηγούμενα 
ήμών άρθρα έπαναλαμβάνομεν καί αύθις ότι τήν τάσιν αΰ
τήν, ήν πάντες εχομεν είς τό νά γίνωμεν επιστήμονες, δυ- 
νάμεθα νά περιορίσωμεν είς τήν μικράν ηλικίαν, εις ήν νά 
έμβάλωμεν τήν πρός τήν βιομηχανίαν, τέχνας καί ίδίςο πρός 
τήν γεωργίαν τήν αγάπην, διά τής μεταβολής τοΰ κυκλοφο- 
ροΰντος συστήματος. Είτα διά τής ίδρύσεως επαγγελματικών 
σχολείων, διά τήν μέσην ήλικ ίαν 1 2 — 16 έτών νεανίας, εμ
πορικών, διδασκαλείων πρακτικών καί κλασικών γυμνασίων, 
τών όποιων τό πρόγραμμα νά ΰποστή αναγκαίας τροποποιή
σεις καί ίοία ή διδασκαλία τών αρχαίων γλωσσών Ε λλην ι
κών καί Λατινικών."Ας μή πλανώμεθα· όπως διδάσκομεν τήν 
γλώσσαν ήμών καί έν τοΐς γυμνασίοις ουδέποτε θά κατορθώσω-

μεν νά έπιτύχωμεν τά  προσδοκώμενα άποτελέσματα. Πάντες 
όφείλομεν νά κατανοήσωμεν ότι διά τών ξηρών γραμματικών, 
συντακτικοΰ καί ερμηνείας ουδέποτε τις άσφαλώς καί ταχέως 
δύναται νά μάθη γλώσσάν τινα. ’Απαραίτητον θεωροϋμεν πρός 
τοΰτο τήν σύνταξιν γραμματικών ελληνικών καί λατινικών, 
καθ’ ον τρόπον ύπεδείξαμεν καί ύποδεικνύομεν είς τό γλωσσι
κόν μάθημα· Ή όλη άρχαία γλώσσα νά περιληφθή είς τρεις 
η καί τέσσαρας κύκλους γραμματικών έχοντας ώς βάσιν τόν 
ιδιωτικόν βίον τών άρχαίων ώς καί τών σημερινών νά δοθή δέ 
τέρμα είς τοΰς ξηρούς κανόνας τής γραμματικής καί τοΰ συντα- 
κτικοΰ, ϊνα  καί ή άντενέργεια τοΰ μαθητοΰ άναπτύσσηται δεόν
τως. Ό ταν τοιαύτη τις εργασία γίνη τότε καί οί κόποι ο! ακάμα
τοι τών κυρίων καθηγ. τοΰ έθν. πανεπιστ. κατάδηλοι θά γίνων- 
τα ι καί επιστήμονας καλούς καί εκλεκτούς θά εχωμεν. Τό κακόν 
επανκλαμβάνομεν νά είπωμεν δέν απορρέει τόσον έκ τοΰ ανώ
τερου καθιδρύματος, είς τό όποιον άκριβώς σήμερον έργάζον- 
τα ι βαθεΓς γνώσται τή ; επιστήμης, έξ ών οί πλεΐστοι ύπερτε- 
ροϋσι και αυτών τών καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου τής ύπο- 
λαμβανομένης πεπολιτισμένης 'Εσπερίας, ίδία τής φιλοσοφι- 
λής σχολής οσον έκ τής δημοτικής καί μέσης παιδεύσεως.

«Ούδεμία σπουδαία διόρθωσι; τή; έλληνική; πολι
τεία; είνε δυνατή, έάν μή έ’χη ώ; βάσιν τόν περιορι
σμόν τή; έκπαιδεύσεω; εί; τά άνώτερα στρώματα καί 
τήν διαρρύθμισιν αΰτή; έπί τό χραχτικώτερον καί λυ- 
σιτελέστερον εί; τά κατώτερα».

Ταϋτα έγραφε πρό τινων εβδομάδων έγκριτο; καί 
σοβαρά έλληνική ε’φημερί;.

Όρθή; σκέψεω;, πρακτική; καί διαυγούς άντιλή- 
ψεω; καί λελογισμένη; κρίσεω; ύπχγόρευσιν κρίνομεν 
τήν προκειμένην περικοπήν.

Δόξα τώ Θεφ φαίνεται δτι ήρχισε νά αΐρηται άπό 
τών οφθαλμών τού εθνου; ή τέω; έπισκοτίζουσα αύτού; 
άχλύ; πλημμελού; άντιλήψεω; τών πραγμάτων . Δόξχ 
τώ Θεφ ! φαίνεται δτι ήρχισε νά άνατέλλη, τέλος 
πάντων, καί έι τώ ήμετέρω πνευματιχφ δρίζοντι ή 
ήώ; τή; όρθή; γνώσεω; καί τή ; άπλάστου και άψευ- 
δοϋ; άληθείχ;. Δόξα τφ  Θεώ ! έστω καί άργά ! 
έστω ! όψέ μέν, άλλά νοϋν έσχήκαμεν.

"Ηδη τό εθνικόν Πανεπιστήμιον συμπληροΐ άκριβώ; 
εξηκονταετή βίον.Εΰσυνείδητο; καί είλΐκρινώ; φιλόπα- 
τρι; άνήρ τολμ^. νά διϊσχυρισθή, δτι οί καρποί τοϋ 
άνωτάτου Πχιδευτηρίου ύπήρξαν άνάλογοι πρό; τόν 
προορισμόν αΰτοϋ ; τολμ^ί νά διαταθή δτι έν τή έστίκ 
τή ; άρχαία; σοφία; καί επιστήμη; καί τή πηγή τή; 
άνθρωπίνη; ήμερώσεω;, καλλιεργείται κχί θεραπεύεται 
σήμερον ή άληθή; επιστήμη έναμίλλω; πρό; τά; άλ
λα; χώρα;, έν αί; ίδρύθησαν Πχνεπιστήρια,. Άκαδη- 
μίαι καί άνώτεραι σχολαί ;

Τολμ^ νά άποκρύψη τήν δμολογίαν της άδιαμφι- 
σβητήτου άληθεια;, δτι — πλήν όλιγίστων καί έντιμων 
εξαιρέσεων — κχτά τό πλεΐστον ίν τφ Πανεπιστήμιά 
παρασκευάζονται — άντί θερμών καί ζήλου μεστών 
λατρευτών τή ; επιστήμη; καί άναδιφητών τών έπι- 
ζητουμένων επιστημονικών άληθειών — δυστυχεί; καί 
ταλαίπωροι πχλαισταί έν τφ  περί ύπάρξεω; άγώνι
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τού βίου ; Τολμ& νά μή παραδεχθή ότι ή ένεκα της 
πληθύος τών έκάστοτε άπολυομένων διδακτόρων — 
πληθύος δυσαναλόγου πρός τάς άνάγκας της έν τή 
κοινωνί^ πραγματικής εφαρμογής τών επιστημονικών 
επαγγελμάτων — άναφυομένη άνάγκη της προφυγής 
είς παντοϊα μέσα πρός έξασφάλισιν της οικείας έν τη 
κοινωνία θέσεως καί ύΛοσκελισμον τών άντιπάλων Ομο
τέχνων, τήν μέν επιστήμην καταβιβάζει είς οίκτρόν 
σημεϊον ταπηνώσεως καί έξευτελισμοϋ, τήν δέ κοινω
νίαν καί πολιτείαν διά πονηρών διδαγμάτων σπα- 
ράττει καί διαφθείοει ;

Δέν ήτο προτιμότερον νά είχε τό ε*θνος έπιστήμονας 
όλιγωτέρους μέν, άλλά μάλλον εύπαρασκεύου;, μάλ
λον επαρκείς ύπό επιστημονικήν ε’ποψιν, μδέλλον άξιο- 
πρεπώς συντηρουμένους καί έθνωφελώς έν τη κοινωνία: 
δρώντας ; Ή υπεράριθμος πληθύς τών επιστημόνων 
δέν όμοιάζει μέ τήν περίσσειαν τών άπαιδεύτων ιερέων, 
τών χάριν μιας προσφοράς η μιας πεντάρας  iptζόν- 
των καί διαπληκτιζομένων έν τφ  ίερώ θυσιαστηρίω 
πρός κοινόν σκάνδαλον ; Δέν είναι φόβος, μή τό ήμέ- 
τερον Πανεπιστήριον φωραθή υποδεέστερον όχι πλέον 
τών ευρωπαϊκών, άλλά καί αυτοϋ τοϋ Ρουμουνικοϋ, 
καί αύτοϋ τού Ίαπωνικοϋ πανεπιστημίου ;

.Τό αύτό δέν συμβαίνει καί μέ τήν πληθύν τών τρο
φίμων τών πολλών καί της εθνικής άνάγκης περισσο
τέρων κλασικών γυμνασίων μας ; Κατά τό πλεΐστον οί 
απόφοιτο: τών γυμνασίων μας, ή σπεύδουσιν εις τό πα- 
νεπιστήμιον, Ϊνα έπαυξήσωσι τήν ιδίαν δυστυχίαν καί 
τήν τοϋ ε’θνους, ή εγκαίρως ένδύονται τόν διδασκαλι
κόν τρίβωνα, Ϊνα χανδόν μέχρι τρυγός έκπίωσι τό 
ποτήριον τής άθλιότητος καί κακοδαιμονίας. Δέν είναι 
λοιπόν έθνικώς συμφέρον καί ώφέλιμον νά περιορισθή 
καί ένταϋθχ ή πληθύς καί άφθονία τής δυστυχίις ;

Ά λ λ ’ ή κατωτέρω παίδευσις μετά τριανκονταετίαν 
άπό της έπί τό γερμαν{κώτερον μεταρρυθμίσεως αύτής 
πώς βχίνει ; Τό άποτε'λεσμα είναι δα διευκολύνει, 
ύπό έποψιν ήλικίζς καί %έροους χρόνου τούς δυστυχείς 
μνηστήρας τών γυμνασίων καί τών Πανεπιστημίων. 
Ό δέ λαός, ή έστία, τοϋ ε'θνους, ό πυρήν της έθνι- 
κής ζωής καί τής εθνικής δρασεως, μένει καί πάλιν 
άπαίδευτος καί άμαθής καί εύάλωτιν θύμα της ίδιο- 
τελοϋς δημοκοπίας. Έλησμονήθη |ν όλ<ρ ό κυριώτατος 
προορισμός τής δημοτικής παιδεύσεως. Οί σκεπτόμενοι 
καί όμιλούντες καί εργαζόμενοι περί διαρρυθμίσεως τής 
δημοτικής παιδεύσεως, καθηγηταί, διδάσκαλοι, συγ
γραφείς, δημοσιογράφοι, γυμνασιάρχου, διευθυνταί σχο
λών, άρχιερεΐς, ύπουργοί, έφοροι, έπόπται καί εί τινες 
άλλοι προσφέρουσι τήν μεγίστην τών ύπηρεσιών είς 
τό έθνος. Με τά χαρ8ς εγκαρδίου έχαιρετίσαμεν τήν 
Ιμφάνισιν τής «Παιδείας» άρίστου παοάγοντος προς 
διαρρύθμησιν τής δημοτικής παιδεύσεως έπί τό πρακτι- 
κώτερον καί λυσιτελέστερον. Χαίρομεν δέ βλέποντες 
τήν πρός τήν «Παιδείαν» στοργήν τών φιλοτίμων καί 
είλικρινώς φιλοπροόδων δημοδιδασκάλων τού έθνους μας.

Β'.

Δ ΙΔ Α Κ Τ ΙΚ Η
Α '.

Ω : Δ  I Κ  Η
(Συνέχεια- Γδε as\. 39, 40, 47, 48).

’Αφού τοιουτοτρόπως επί έβδομάδας τινάς οί μαθη
ταί άσκηθώσι, τότε ό διδάσκαλος τούς διδάσκει χ τμ ο ί 
τι εΰκολον διά τάς άκροάσεις. Δ ι’ έκάστην τάξιν δύο 
τεμάχια συντιθειμένα είνε ύποχρεωτικά, τά όποια οί 
μαθηταί όφείλουσιν καλώς νά γνωρίζωσιν, ούτως ώστε 
νά ψάλλωσι μόνοι. Πλήν τούτων δύναται νά εκλέγω 
καί άλλα δσα θεωρεί κατάλληλα διά τήν τάξιν του.

Έκαστος διδάσκαλος κατά τήν διδασκαλίαν τού 
μαθήματος μεταχειρίζεται Ιν όργανβν συνήθως το 
τετράχορδον. Εί; τά παρθεναγωγεία, ένθα διδάσκουσι 
διδασκάλισαι γνωρίζουσαι μέν κλειδοκύμβαλον πλήν μ* 
ε’χουσαι τούτο ύπό τήν διάθεσίν των, ποιούνται χρήσιν 
οργάνου, δπερ μοί έφάνη λίαν ώφέλιμον καί πρακτι
κόν. Τοϋτο εινε είδος αρμονίου άπλουστάτου καί εύφο- 
ρήτου, δπερ αί διδασκάλισσχι μεταφέρουσιν έκ μι&ς 
τάξεως είς άλλην καί τό όποιον τοποθετούσιν ή έπί 
της τραπέζης, ή έπί της έδρας. Μεταχειρίζονται δε 
συνήθως τά μουσικά όργανα ίδΐ£ τό τετράχορδον, ϊνα 
ύποδεικνύωσιν άκριβώς τά μουσικά διαστήματα καί 
τήν διαφοράν τών μουσικών φθόγγων, ήν διά τοϋ λά- 
ρυγγος άδυνατεΐ τις νά διδάξη. Ωσαύτως, πρός διόρ- 
θωσιν εσφαλμένου τινός φθόγγου ύπό τοϋ μαθητοϋ.

Αί ασκήσεις τού πρώτου έτους έπαναλαβάνονται 
καί αύθις τό δεύτερον. Είς ταύτας προσθέτουσι καί 
έτέρας συμφώνως πρός τάς παιδικάς δυνάμεις βραχείς 
ή μακράς, ασθενείς ή ίσχυράς, ταπεινάς ή ύψηλάς.

Κατά το τρίτον έτο; διδάσκονται οί πρωτεύοντες 
φθόγγοι (do, m i, sol, do) ώς καί αί οεαφοραί τών 
διαστημάτων αύτών. Οί μαθηταί καθ’ ύπόδειξιν τοϋ 
διδασκάλου μανθάνουσι καλώς τήν κλίμακα. Ό δι
δάσκαλος ψάλλει χωριστά τούς φθόγγους 1, 3 do,, 
m i, sol κλ. οΰς έπαναλαμβάνουσιν at μαθηταί. ( Έ - 
ρωτ?. ποσους φθόγγους έψάλλετε ; Πάντες είνε ίσοι ; 
Ό φθόγγος do είνε χαμηλός ή υψηλός ; καί δ φθόγ
γος sol, ψάλλατε τόν φθόγγον τόν χαμηλόν do. Τόν 
φθόγγον sol-re δύο φοράς τόν χαμηλόν τόνον do ή re. 
Γράφει τόν πρώτον φθόγγον κατόπιν διά τοϋ άριθμοΰ 
1 · τόν mi διά τού 3 καί αρχίζει τάς έπί τούτων άσκή- 
σεις- ειτα τάς ασκήσεις έπί τού ?ο1 (5)· ή είς τόν 
φθόγγον 8 (do).

Ειτα άγχεται ή διδασκακία τοϋ χρόνου· διά τής κ?- 
νησεως τοϋ καρπού ύποδεικνύει μέτρον δύο χρόνων δ 
βρ*χίων μένει ακίνητος. Τά 'παιδία έπαναλαμβάνουσι 
μετ ’ αυτού κινοϋντα ώσαύτως τόν καρπόν τής χ*ιρός, 
προς τά άνω καί κάτω διά τού 1 ,2 .  Μετρήσατε τόν 
φθόγγον do 1 . do 2. Ο. do-o. Είς τόν φθόγγον do 
ποσας φωνάς, έξεβάλατε ; είνε ϊσαι ή άνισοι ώς πρός 
τήν διάρκειαν ; κ λ .)
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. Ερμηνεύει κατόπιν τήνπρώτην κάθετον γραμμήν 
ήν θέτουσιν κατά τήν ε'ναρξιν τεμαχίου τινός καί τάς 
δύο τελευταίας χ ; θέτουσιν έν τέλει. Είτα διδάσκει 
σημεϊον τής παύσεως. Δίδει άσκήσεις είς -τούτο δει- 
κνύων κ α τ ’ άρχάς τό σημεϊον τής παύσεως.

Κυρίως ομως συστηματική διδασκαλία τών μουσι
κών σημείων τών καλουμένων νότες γίνεται κατά το 
τέταρτον ετος. Κατά τό έτος τούτο τόσον λαμπρά 
άσκούνται είς την καταμέτρτησιν ώς καί τό ψάλλε ιν 
τεμάχιο·*· τ ι, ώστε δύναται πάραυτα άγνωστον τι τε- 
μάχιον νά μετρήσωσι καί νά ψάλωσιν. Άσκοϋνται 
ίδίί* κατά τό έτος τοϋτο εί; τάς διαφόρους κλίμακας· 
ψάλλουσι δέ κα τ ’ άρχάς όίφωνα άσματα, ειτα δέ τρί- 
φωνα ή καί πολύφωνα.Τά τεμάχια, ώς άνωτέρω εϊ- 
πομεν, τίθενται έπί τοϋ τοίχου, είς τρόπον ώστε νά 
είνε όρατά είς πάντας.

Μετά τετραετή ή πενταετή τοιαύτην διδασκαλίαν 
καί έξάσκησιν τής φωνής καί τοϋ ώτό;, οί μαθηταί 
τοσαύτην ικανότητα είς τάς μουσικάς άσκήσεις έκέρ- 
δισαν, ώστε κατά τάς άνωτέρας τάξεις οί διδάσκαλοι 
έχουσιν ένώπιόν των άληθίΐς Όρφεϊς.

Είς πλεΐστα σ/ολεΐα ύπάρχουσιν αΐθουσαι μουσικαί, 
ε”νθα κατά καιρούς οί μαθηταί τών διαφόρων τάξίων 
συνέρχονται καί συ 
ή άσμα, τρίφωνον ή τετράφωνον. Ή  άρμονία, μεθ ’ 
ής ψάλλουσιν οί μικροί εκείνοι παΐδες, εινε κάτι τι 
έκτακτον,, θειον, έξαίρετον.

(Strup. Herblin· Mannheim)

Πώς μορφοϋνται καί οί διδάσκαλοι ήμών καί είς το 
μάθημα τούτο έν τοϊς διδασκαλείοις, πώς οιοάσκουσ>ν 
αύτό, ποιαν δέ ιδία δλην έκλέγουσι πρός έπίτευξιν τοϋ 
σκοπού τοϋ δημοτικού σχολείου, τούτο παραλείποντες 
έκφράζομεν ένταΰθα άπλώς εύχήν τινα δπως ιόωμεν 
καί ή’/.εΐς έν τοΐς σχολείοις ήμών άσματα εισηγμένα 
καί τά άκούσωμεν ψαλλόμενα άσματα δημώδηκαί εθνι
κά, άσματα έκφράζοντα άληθώς τά άληθη έκεΐνα καί 
άγνά συναισθήματα τών πατέρων έκ τής γνήσιας δη
μώδους ποιήσεως. Τότε δέ δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι 
τό σχολεΐον έξεπλήρωσε τόν προορισμόν του, όταν θά 
άκούσωμεν ψαλλόμενα τοιαϋτα εθνικά, έν τοΐς συμ- 
ποσίοις, εν ταΐς συναΝαστροφαις καί άλλαχοϋ δημώδη 
άντί τών φραγκικών καί ξένων, άτινα πολλοί καί έκ 
τών διδασκάλων μουσικών μεταφοάζοντες έφαρμόζου- 
σιν είς ποιήματα μέ μέλος ν.εωτέρων, άπεο φυσικώς 
δέν άγαπώσιν οί Έλληνόπαιδές μας· τούτο δέ δύνα- 
ταί τις νά είκάση έκ τοϋ μετέπειτα βίου των δτε τά 
πλεΐστα έξ αύτών δέν ψάλλουσι μετά την έκ τοϋ 
σχολείου άποφοίτησίν των. Οϊαν δέ έπίδρασιν έχουσιν 
έπί τούς παϊδας καί έπί τό έθνος τά κυρίως δημώδη 
ι^σματα άναφέρομεν τό έξής. Είς τήν έλληνικωτάτην 
πόλιν τής Μακεδονίας τάς i -έρρας ένθυμοϋμαι συνά
δελφός τ ι; παιδαγωγός*.Ν.Δέλλιος άριστα μορφωμένος 
είςτό μάθημα τής Ωδικής μεταξύ τών άλλωνάσμάτων 
έδίδαξε καί τό τοϋ Στραβου-γεώργι «Κρατώντας ά π ’ 
τό χέρι τό παιδί του» άγνωστον τότε είς τόν τόπον

μψάλλουσιν όλοι όμού τεμάχιόν τι

μέ τό δημώδες μέλος. Οί δρόμοι, αί οίκίάι, αί έξοχαί 
άντήχουν έκ τοϋ άσματος τούτον τό δέ περίεργον δτι 
καί πολλοί τών γονεωνήρχοντο καί ήκουον τό άδόμενον.

Έκεΐναόμως άτινα παρήγαγον τάς καλλιτέρας εντυ
πώσεις καί είς τούς μαθητάς καί γονείς ήσαν τά δύο ά- 
μίμηταέθνικά άσματα δημωδοϋς μέλους τού «Κίτσου» 
καί τά «Γρεβενόί», άτινα πρό τετραετίας περίπου ήκού- 
σαμεν άδόμενα ύπό τών μαθητριών τοϋ έν Ξάνθη παρ- * 
θεναγωγείου διδαχθέντα τόσον λαμπρώς ύπό τού τότε 
συναδέλφου ήμών κ. Β. Παλιούρα διεηθυντοϋ τού εκεί 
ήμιγυμνασίου νύν δέ καθηγητού τοϋ άξιολόγου λυ
κείου τοϋ κ. Δ. Μακρή. Οί γονείς, τότε ένθυμοϋμαι, 
έπανειλημμένως έζήτουνκατά τάς εξετάσει; καί κατά 
την έορτήν τών Τριών Ίερχρχών αύτά καί μόνον 
κατά οέ τάς έσπερίδας άνδρες, γυναίκες, νεανίαι καί 
νεάνιοες παιδία καί κοράσια έτέρποντο επαναλαμβά- 
νοντες τά δύο αύτά άσματα.

Έξ αύτών δύναται τις νά ίίκάσν) ότι πόσον λαμ
πρόν καί εθνικόν έργον θά έπραττον οί διδάσκοντες έάν 
είς πάντα τά σχολεία ήμών τά έλληνικά είσήγαγον 
τά τοιούτου είδους άσματα, περί ών θά έπανέλθωμεν 
είς προσεχή φύλλον.

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Γ Ν Ω Σ ΙΑ
Ζ  .Ω , Δ _

Λαμβάνει ό άνθρωπος τά φαγητά του καχ 
άπό τά ζώα.

1. Έκ τών θηλαστικών. Βοϋς, πρόβατον, χοΐρος, 
λαγός, αγριόχοιρος κτλ.

2. Έκ τών πτηνών. Κότ», παπί, χήνα, γάλος, 
περιστερά, κίχλη κτλ.

3. Εκ τών ιχθύων. Κέφαλος, λαυράκι, μπαρμπούνι 
λυθρίνι, πχλαμύδα, ροφόςκτλ.

4 Έξ άλλων ζώων τής θαλάσσης. Σηπία, καλα
μάρι, άστακός, όκταπόδι, όστρακα.

Παρασκευή, τών φαγητών,
1. 'Ωμά. Χοιρομήριον, σαλάμι, καρποί. (Π οιοι;)
2. Βραστά. Κρέατα διάφορα, ψάρια, χορταρικά, 

καρποί. (Ποιοι ;)
3. Ψητά. Κρέατα διάφορα, ψάρια, καρποί.
4 . Κ ατ’ άλλον τρόπον παρασκευασμένα. Κρέας, 

ψάρια, χορταρικά.
5. Καπνιστά ή άλατισμένα. .Κρέατα, ψάρια κτλ.
Ποιος παρασκευάζει τά φαγητά ; Ή μήτηρ,

ή ύπηρέτρια, δ μάγειρος κτλ.
Πότε τρώγομεν ;
Τό πρωί. Ψωμί, καφέ, γάλα, βούτυρον, αύγά. Οί 

πτωχοί κρέας, τυρί κτλ.
Τήν μεσημβρίαν. Σούπα, κρέας, ψάρι, πιλάφι, μα

καρόνια, χορταρικά, καρποί.
Τό έσπέρας. Περίπου τά αύτά.
Τί τρώγεις ϋ ν  ; Τό πρωί ; τήν μεσημβρίαν, τό 

έσπέρας ; τόν χειμώνα ; τό καλοκαίρι ;
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Πότε τροίγοι/ίΛ τά ζώ α . Τά Ιλευθέρως ζώντα 
δταν πεινώσι. Τά κατοιχίδια τάς αΰτάς περίπου ώρας, 
καθ’ άς καί οί άνθρωποι.

Σι/μβονλαι. Το πολύ φαγητόν βλάπτει. Πρόσεχε 
νά μή τρώγγις (/.έ λαιμαργίαν, άλλά νά μασ$ς καλά 
το φαγητόν σου. Πρέπει νά τρώγγις κοσμίως, χωρίς 
νά βύθιζες τάς χεΐρας είς το πιάτον καί νά κτύπος 
τά χείλη. Πλϋνε τάς χεΐρας καί τους όδόντας μετά 
τό φαγητόν. Ό ταν τρώγγις, δόξαζε τόν Θεόν διά τά 
άγαθά, τά όποια σοί δίδει καί μή λησμονεί τούς πτω
χούς. Καί είς αΰτά τά ζφα πρέπει νά δίδγις τροφήν.

(Έ κ τής ΰ\ης τής Πραγματογνωσίας Σακελλαροπούλου).

Β'.

Γ Λ ΩΣΣΙΚ Α
Κ ύ κ λ ο ς  Γ ' .

(Συνέχεια- ί'δε 68).
8) Οί κυριώτεροι βαθμοί ίδίκ οί κατώτεροι στρα

τιωτικοί. Ης δε τον άνώτερον κύκλον οί προσιτώτεροι 
α' ) τοϋ πεζικοϋ. Στρατιώτης, ύποδεκανεύς, δεκανεύς, 
λοχίας, Ιπιλοχίϊς, άνθυπασπιστής, άνθυπολοχαγός, 
ύπολοχαγός,. λοχαγός, ταγματάρχης κλ. β1 ) τής 
χωροφυλακής. Χωροφύλαξ, ύπενωμοτάρχης, ενωμο
τάρχης, άνθυπομοίραρχος, ύπομοίραρχος, άντιμοίραρ- 
χος, μοίραρχος, (ταγματάρχης κλ .) γ' ) τοϋ ίππικοϋ.
Ιππεύς, εκλεκτός, δεκανεύς, λοχίας, έπιλοχίας, άν- 

θυπασπιστής, ανθυπίλαρχος, ύπίλαρχος, ίλαρχος κλ.
Ό τα δύνανται νά άντιληφθώσιν εκ τής εξωτερικής 

περιβολής· οί ύποδεκανεΐς φέρουσιν είς άμφοτέρας τάς 
χεΐρας σειρίτιον (λευκόν ή κίτρινον) πλάτους ενός μ ι
κρού δακτύλου. Οί δεκανείς εν τοιοϋτον διπλάσιου πλά
τους. Οί λοχίαι δύο ώς τά τού δεκανέωςκαί οί Ιπι- 
λ>οχίαι τρί* δμοια τοϊς τού δεκανέως. Οί άνθυπασπι- 
σταί πηλήκιον καί σπάθην αξιωματικού πέριξ δέ τών 
έπωμίων τής μεγάλης στολής σειρίδιον άργυροϋν ή 
χρυσούν. Οί άνθυπολοχαγοί έ'να άστέρα έπί τοϋ περι
λαίμιου τής μικράς στολής, άργυρόπλεκτον σειρίδιον 
έπί τού κύκλου τού πηληκίου καί ένα κομβίον έπί 
τών έπωμίων άργυρόπλεκτον. Οί ύπολοχαγοί άνά δύο 
όμοια τοϊς τού ύπολοχαγού καί οί λοχαγοί τρία τοι
αύτα (περί τούτων είς ίδιον μέρος τής πολιτικής δι
δασκαλίας γενήσεται λόγος). ’Ασκήσατε αΰτούς είς 
τήν διάκρισιν καί είς τήν ορθήν γραφήν. Μή λησμο
νείτε οτι τοιαύτη ύ'λη άποτελεΐ τά πρώτα στοιχεία 
πασών τών έπιστημών καί δτι είς αΰτήν πρέπει νά 
ένασχολήται τό δημοτικόν σχολεΐον.

9) Πολιτικά άξιώματα. Βασιλεύς, πρωθυπουργός, 
ύπουργός, βουλευτής, νομάρχης, δήμαρχος, γραμμα- 
τεύς, άρχιγραμματεύς, γραφεύς, άντιγραφεύς, πολί
της, χωρικός, δημότης.

δ ιχαστ ικο ί όροι.
Δ'.καστής, πρωτόδικης, πταισματοδίκης,έφέτης κλ.

10) ’Αντιγράψκτε τάς άκολούθους προτάσεις σύ- 
ροντες γραμμήν ύπό τά ύπάρχοντα ονόματα.

Ό διδάσκαλος επαινεί τόν επιμελή μαθητήν. Ό 
θεΐός μου θά άναχωρήση αυριον. Ή άδελφη μου να- 
ναρίζει τό άδελφάκι μας. Ό συμμαθητής μου θά 
ύπάγγι περίπατον μέ τόν Ιξάδελφόν του. Ή  ’Ιουλία, 
ύπακούει είς τον πατέρα της άγαπά καί περιποιείται 
καί τόν άδελφόν της. Ό έξάδελφός μου άσθενεΐ βαρέως.

11) Θεματογραφία,* τάς έν παρενθέσει λέξεις άντι- 
καταστήσατε δι ’ άλλων.

Ό (ψωμάς) πωλεϊ (ψωμί). Ό (μπακάλης) άγο- 
ρώζει (σπίρτα). Ό (παπάς) έπήγεν είς τήν εκκλη
σίαν. Ό (περιβολάρης) πωλεϊ λάχανα. Ό (καπίλ- 
λάς) πωλεϊ (καπέλλα). Ό (παπουτσής) κατασκευάζει 
(παπούσια). Ό (μαραγκός) (κάμν«) τραπέζας. Ό 
(καρεκλάς) κατασκευάζει καθίσματα.

Δίδετε πάντοτε δμοια δ ι’ ών θά κατορθωθή ή έκκαθάρισι; 
τής γλώσσης. Έ κάστην λέξιν Οά τήν γοάφωσι πρώτον εστω 
καί παρεφθαρμένην καί είτα θα άντικαθιστώσιν αΰτήν διά 
καδαρευούσης ή δοκίμου. Μόνον διά τοϋ τρόπου τούτου θά 
διορθωθη ή γλώσσα καί μάλιστα, έάν ή εργασία αΰτη άρχίση 
απο τας πρώτας τάξεις τοϋ δημοτ. σχολείου. Δ:α θεμάτων 
καί δια ποικίλων ασκήσεων, ας ύποδεικνύομεν εγχαράσσονται 
βαθύτατα αί λέξεις.

12) Ευρέσεις. Ό πατήρ μου εινε . . . Ό θεΐός 
μου είνε . . . Ό έξάδελφός μου εινε . . . Ό άδελ
φός μας εινε . . Ό γείτων μας είνε . . .  Ό υιός 
τού οιδασκάλου εινε . . .  Ό υιός τού θείου μου εί
νε . .  . Ό έξάδελφός σας είνε . . . Ό πατήο σας... 
Όταν μεγαλώσω θά γείνω . . .  Τό μεγαλείτορον 
πολιτικόν άξίωμα έχει δ . . . Μετά τόν βασιλέα έρ
χεται ό . . . Τό μεγαλείτερον πολιτικόν άξίωμα είς 
τόν δήμον έχει ό . . .

13. Σχηματίσατε τά Β' ένικά Σύ καί Β' πληθ. 
ΕΤΕ τών έξής ρημάτων. — Όλην τήν ήμέραν έγρα- 
φον, έ'παιζον, έ'ρραπτον, έλεγον, έκαθάριζον, ε’σπόγ- 
γιζον, ένιπτον, ε”λουον, έπριόνιζον, έκοπτον, έβρεχον, 
έδίπλωνον, έλογάριαζον, έταξείδευον, έμαγείρευον.

Σύ δλην τήν ήμέραΥ . . .
Σείς δλην τήν ήμέραν . . .
14. ’Ορθογραφικόν γύμνασμα. — Ό πατήρ μου 

είνε έμπορος· έταξείδευσε διά τόν Πόρον, ένθα έμεινεν 
έ'να δλόκληρον μήνα· τότε εγώ έγραψα είς αΰτον 
μίαν πολύ μεγάλην επιστολήν, δπου έπανελάμβανον 
τήν λέξιν — σέ άγαπώ.— Ό άδελφός μου δ μεγαλεί- 
τερος είνέ στρατιώτης, καί δ έξάδελφός μου ναύτης· 
εγώ θά γίνω γεωργός, διότι καί δ πατήρ μου είνε γεωρ- 
γόςθά γίνω δμωςκαί στρατιώτης.— Ή άδελφή μουχθές 
δλην την ήμέραν ήτο είς τό άμπέλι· ε”σκαπτεν,!καθάρι- 
ζ ε ν .-Ή  κακή αΰτή κόρη έκτύπησε τόν δυστυχή εκεί
νον επαίτην· δ δυστυχής επαίτης έκλαιε, έκλαιε καί τά 
δάκρυά του έρρεον άπό τούς οφθαλμούς του καί έσπόγ- 
γιζεν αΰτά διά τών χειρώντου.- Ό άδελφό;μου δ μικρό- 
τεροςπέρυσι έπήγαινε καθ’ήμέρανείς τήν άγοράνέψόνιζε 
τό κρέας μόνος του άπό τόν κρεοπώλην τά λαχανικά

*
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άπο τον λαχανοπώλην τά ώά άπό τόν όρνιθοπώλην· 
τα οπωρικά άπο τόν όπωροπώλην- τόν άρτον άπό 
τόν άρτοπώλην.

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΙΝ 
α ') .  Π ε ρ ιγ ρ α φ α ί .

1). Ό μαθητής η Λ μαθήτρια.
1) Πώς ονομάζεται δ παίς, δ όποιος φοιτά είς τό 

σχολεΐον ;
2) Τό κοράσιον, τό δποΐον φοιτά είς τό Παρθε- 

ναγωγεΐον ;
3) Διά τ ί δ μαθητής φοιτά είς τό σχολεΐον ;
4) Τίς διδάσκει τόν μαθητήν ή τήν μαθήτριαν 

γράμματα ;
5 ) Ό διδάσκαλος (ή ή διδασκάλισσα) διδάσκει 

μόνον γράμματα τόν μαθητήν (ή τήν μαθήτριαν ;)
Τί υφά.Ιει να  Λράττι/ ό κα.Ιος μαθητής. 

Ά ν ε π τ υ γ μ έ ν ο ν .
Ό παίς, δ όποιος φοι*τ  ̂ είς τό σχολεΐον ονομάζεται 

μαθητής.—Το κοράσιον, τό δποΐον φοιτ̂ ό είς τό σχο
λεΐον, ονομάζεται μαθήτρια.— Ό μαθητής φοιτά είς 
το σχολεΐον, δπως μάθη γράμματα.— Ό διδάσκαλος 
οιδάσκει τον μαθητήν γράμματα.— Ή διδασκάλισσα 
διδάσκει τήν μαθήτριαν γράμματα.— Ό διδάσκαλος 
δέν διδάσκει μόνον γράμματα τόν μαθητήν (ή τήν 
μαθήτριαν) άλλά καί τούς καλούς τρόπους. Νά προ- 
σκυνή καί νά σέβηται τόν Θεόν, νά άγαπέρ τούς γο
νείς του καί νά υπακούν) είς αΰτούς· επίσης τούς άδελ- 
φούς, άδελφάς, συγγενείς, διδασκάλους, μεγαλειτέρους. 
— Ό μαθητής οφείλει νά είνε επιμελής, προσεκτικός 
καί εύπειθής είς τό σχολεΐον νά υπακούν) είς τόν δι
δάσκαλόν του καί νά άγαπ^ τούς συμμαθητάς του.

Ά νά γ χ η  πριν η δώση τήν περιγραφήν αΰτήν κατά τήν 
προπαρασκευήν νά κλίνωσι τά  άγνωστα ρήματα. Ο ΰτω1 φοιτώ 
εις τό σχολεΐον πηγαίνω, συχνάζω· άς τδ γράψη είς τον π ί
νακα φιίτησίί-άποφοίτησις. — 'Ωσαύτως καί διά τάς λοιπάς 
αγτώστους λέξεις· οΰτω προσκυνώ-προσκύνησις, τιμώ , φιλώ- 
ασπάζομαι κλπ.—  'Ωσαύτως διά τήν υποτακτικήν φοιτώ είς 
το σχολεΐον, ίπως μάθω γράμματα. Φοιτάς είς τδ σχολεΐον, 
δπως μάθης γράμματα. Ό  διδάσκαλος άς ζητη  ώσαύτως 
καί τά  παράγωγα γράμμα-γράφιο-γράμ-μα· γράμμα-γραμ- 
ματίζω-γραμματεΰς- γραμματική-γραμματικδς-άγράμματος- 
γραμματισμένος-γραμματισμδς κλ,

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ
Κατά τάς ήμέρας ταύτας ·ιής έθνικής αγωνίας, 

είς ήν άπαν τό έθνος εύρίσκεται, ουδόλως πρέπει 
νά λησμονώμεν τά ΰψιστα τών καθηκόντων ήμών, 
άτινα ώς Έ λληνες έχομεν, ούδέ τήν έθνικήν

ήμών ιστορίαν, ήν οϋδέν έξ δλων τφν άλλων 
έθνών ηύτύχησε νά έχη, καί ήτις μόνη άρκεϊ νά 
έμβάλλ·ρ έν ήμϊν μέγα θάρρος σταθερόν καί άκρά- 

ντον.ΤαΟτα πάντα έκμεταλλευόμενοΓτόν χρόνον 
τοΰτον ν καταλληλότατον πρός ’διδασκαλίαν 
τοιούτων καθηκόντων, άς διδάςωμεν καί είς τούς 
μικρούς μαθητάς ένωρίς έχοντες έν \φ δτι δσφ μι
κρόν φυτεύσωμεν δένδρον, τόσω ή άνάπτυξις αύτοϋ 
έξασφαλίζεται- δσφ δε είς μικροτέραν ήλικίαν έν- 
σπείρωμεν τά πρός τήν πατρίδα αισθήματα πρός , 
τούς μικρούς παΐδας, τόσω προθυμοτέρους θά εύ- 
ρωμεν αύτούς είς τήν έκπλήρωσιν τών προς τήν 
πατρίδα καθηκόντων των κατά τήιι μεγαλειτέραν 
ήλικίαν. Τά πρόσφατα παθήματα καί άνδραγαθή- 
ματατών γενναίωνΚρητών καί τοΟέθνους είνε ικανά 
νά έμβάλλωσιν έν ταΐς άπαλαϊς τών παίδων ψυ- 
χαϊς γενναία αισθήματα.Άς άρυώμεθα / οιπόν τήν 
πάσαν ΰλην τοΟ σχολείου έκ τών συμβάντων κατά 
τάς ήμέρας ταύτας. Ά λ λ ’ή έκπλήρωσις το& προο- 
ρισμοΟ ήμών ώςΈλλήνω/ διδασκάλων,είς ους πά
σας τάς έλπίδας άνέκαθεν άνέθηκε τό έθνος ήμών, 
θά ήτο άτελής, έάν μόνον έν τοϊς σχολείοις 
άπό τής έδρας περιωριζόμιθα. Όχι' έπέστη 
ή στιγμή ήδη νά δείξωμεν δτι εΓμεθα άπόγονοι 
τοΟ Ρήγα, τοΟ οποίου ό σπόρος ήδη είς εύρείας 
διαστάσεις τοΰ ΈλληνισμοΟ διεδόθη. Εμπρός καί 
θάρρος' ό άποδειλιάσας θεωρηθήσεται προδότης 
τής πατρίδος. Ό "Γψιστος, είς δν τήν έλπίδα άνα- 
θέτομεν, θά εύλογήση τό έργον ή μ ώ ν άρκεϊ νάμή  
λησμονώμεν τούς άνεκτιμήτους έκείνους λόγους 
το0 μεγάλου φιλοσόφου ήμών Σωκράτους, ο&ς ό 
δαιμόνιος μαθητής αύτοΟ Πλάτων αναφέρει έν τφ  
Κριτωνι.

Μητρός τε καί πατρδς καί τών άλλων προγόνων απάντων 
τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον και 
έν μείζονι μοίροι καί παρά θεοΐς κα! παρ’ άνθρώποις τοΓς νοΰν 
εχουσι, καί σέβεσθαι δεΓ καί μάλλον ύπείκειν καί θωπεύειν 
πατρίδα χαλεπαίνουσαν ή πατέρα, καί ή πείθειν ή ποιεΐν, ά 
άν κελεύη, καί πάσχειν, έάν τι προστάττη παθεΓν, ήσυχίαν 
άγοντα, έάντε τύπτεσθαι έάντε δείσθαι, έάντ3 είς πόλεμον 
άγη τρωθησόμενον ή άποθανούμενον, ποιητέον ταϋτα , καί τδ 
δίκαιον οΰτως εχει, καί οΰχί ύπεικτέον ούδέ αναχωρητέον 
οΰδέ λειπτέον τήν τάξιν, άλλά καί έν πολέμω καί έν δικαστή
ρια) καί πανταχοϋ ποιητέον, ά άν κελεύη ή πόλις καί ή πα
τρίς, ή πείθειν αΰτήν, η τδ δίκαιον πέφυκε, βιάζεσθαι δε 
οΰχ δσιον οΰτε μητέρα οΰτε πατέρα, πολύ δέ τούτων ετι ήτ- 
τον τήν τατρίδα ;



Π Α Ι Δ Ε Ι Α

ΤαΟτα άς διδχξωμεν, άς κηρύξωμεν δημοσία 
&ς πράξωμεν ί'να τήν ευλογίαν του έθνους ϊχωμεν.

■ n B n n 1

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

ΉνΑη τής Π ραγματογνωσίας. Ύπο Μιχ. Κ. Σα- 
κελλαροπούλου διευθυντού τοϋ έν έπτανήσφ διδασκα
λείου. Έκδοσις δεύτερα τιμ. δρ. 3 ,25 . Ύπό τον άνω- 
τέρω τίτλον Ιξεδόθη πρό τι\ων ήμερων ύπο τοϋ φίλου 
ήμών κ. Γεωργίου Κασδώνη το πρχκτικώτατον εργον 
καί άπ?ραίτητον διά πάντα διδάσκαλον καί οιδασκά- 
λισσχν άναλαμβάνοντα νά διδάξη το μάθηαα τη; 
Πραγματογνωσίας κατά τά ; δύο κατώτερα; \oiof. τά
ξεις Α' καί Β’ . Ή  έξάντλησις τής πρώτης εκδόσεως 
αύτοϋ, προωρισμένου διά τούς διδασκάλους άποκλειστι- 
κώς, έντος βραχέος χρονικού διαστήματος είνε τρανώ- 
τατον τεκμήριον τής χρησιμότατος τοϋ βιβλίου, οπερ 
καί ήμεΐς θερμώς συνιστώμεν είς τούς νέου; ίοία διδα
σκάλους τούς μή κεκτημένους αΰτό.

Τί) όλον σύγγραμμα άπαρτιζόμενον έξ 176 σελίδ. 
διαιρείται είς τά έ;ής τέσσαρ* ουσιώδη μέρη Α' ) Είς 
τό σώμα τού ανθρώπου. Β ') Τά θηλαστικά. Γ' ) Τά 
πτηνά. Δ' ) Βοτανικήν καί ’Ορυκτολογίαν. Τό Α' μέ
ρος ύτοδιαιρούμενον είς τρία μιαρότερα κεφάλαια πε
ριλαμβάνει τό έν γένει σώμα, είς ο λίαν μεθοδικώς 
αναπτύσσονται εί; 20 παραγράφους μερικώτερον ή 
κεφαλή, δ κορμός, τά μέλη, αί τρίχες, τό πρόσωπον 
κλπ. Εί; τό Β' κεφάλ. τού Α' μέρου; εξετάζονται έν 
γένει αί τροφαί μέχρι τοϋ 31 παραγράφου έξ ώ / άπο- 
σπάσαντες τό β' μέρος τού 21 παρ. τό περί ζώων 
άναδημοσιεύομεν είς τό οικεΐον μέρος τής Πραγματο
γνωσίας . Είς τό γ' μέρος τού Α' άναπτύσσονται καθ ’ 
δμοιον άναλυτικόν τρόπον τό περί ενδυμασίας κεφά- 
λαιον (πίλος, ύποδήματα, περικνημίς κλπ. μέχρι τού 
■41 παραγράφου δθεν άρ^ονται τά θηλαστικά έξεταζό- 
μενα διά τής συνθετικοναλυτικης μεθόδου. Έν αύτώ 
περιγράφονται περί τά 20 ζώα τά κυριώτερα. αλλα
χού μέν διά της δεικτικής ή έποπτικής μεθόδου, άλλα- 
^οϋ δέ διά της σωκρατεικής ή μαιευτικής καταλλή
λων είς τό μάθημα καί τήν ήλικίαν καθ’ δμοιον τρό
πον εξετάζονται καί τά κυριώ-ερα τών πτηνών (ορνις, 
στρουθίον, ψιττακός, περιστερά, νήσσα, γαλή κλπ. 
γ ' ) οί κυρκοτεροι τών ιχθύων έγχελυς, άρίγγη κλπ. 
γ' ) τά κυριώτερα τών αμφιβίων (βάτραχος, σαύρα 
κλπ .) δ ') τά κυριώτερα τών εντόμων μύρμηξ, μυΐα 
κχΐ ειτα άρχεται τό τέταρτον μέρος τό περί βοτανι
κής (ρίζχ, καυλός, φύλλα, άνθη κλ. δένδρα μηλέα· 
κέρασος κλ. Έκ δέ τής ορυκτολογίας εξετάζεται ό 
άδάμας, δ χρυσός, δ άργυρος, δ χαλκός κλπ.

Καλόν θά ή το κχτά τήν διδασκαλίαν άναλυτικώς 
μόνον νά έξετάζωνται τά πράγματα· ή σύνδεσις 
κατάλληλος μάλλον διά τάς άνωτέρας τάξεις νά 
παραλ'είπηται και τούτο χάριν τού χρόνου· δύναται

δμως δ διδάσκων δ πεπειραμένος καί παιδαγωγικός νά 
έφαρμόζη καί τά γενικώτερα είς τά είδικώτερα. Πρό
κειται λ .χ . νά διδάξγ) τό περί πτηνών, άς £χγ) ύ π ’ οψει 
τήν περιστεράν ή άλλο τι σύνηθες καί χ- βαίνιτ, άναλυ- 
τικοσυνθετικώς. Έν γένει δμως τό βιβλίον είνε τοιου· 
τοτροπως γεγραμμενον ωστε παν το περιττόν η το εν- 
νοούμενον ευκόλως παραλείπεται τοϋ συγγραφέως έ'χον- 
τος ύ π ’ δψει διδασκάλους γνωρίζοντας τό εργον αύτών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Έ λλ. κ. Κ. Χουρμούζην έπιθειορ. είς Τρίπολιν επιστολήν 
καί συνδρομήν ύμών έλάβομεν ζητηθέντα φύλλα μετά αγγε
λιών άπεστείλαμεν έκφράζοντες δημοσία θερμοτάτας ευχαρι
στίας έπί τή  εύγενεΓ ύμών προθυμία καί μεγάλω ύπέρ τής 
«Παιδείας» ένδιαφέροντι.— κ. Ευθ. Παπαδ. έπιστ. καί συνδρ. 
ωσαύτως έλάβομεν χαίρομεν βλέποντες οτι το πνεύμα τήξ 
«Παιδείας» έπέδρασεν έφ’ ύμας' την προτασιν ύμών ασμ-ένως 
άποδεχομένη συνιστα ή «Παιδεία» * α ί μάλιστα έν καταλλήλω  
ήδη χρόνω. Ό πως φρονείτε οΰτω καί εχει τό πράγμ,α' πάντα  
τά  καλά είς το έθνος έκ τοϋ δημοτικού σχολείου προέρχον
ται' γνώμ.η αναντίρρητος· Συστήσατε λοιπόν πρώτον τώρα 
κατά τήν άνοιξιν τήν φύτευσιν διαφόρων δενδρυλλίων καί αν- 
Οέων έν ταΐς οίκίαις, ώς καί τήν καλλιέργειαν αύτών, άτινα  
διά τους μαθητάς τερπνοτάτη ένασχόλησις θεωρείται' περί 
τούτου γενήσεται λόγος είς τό οίκεϊον μέρος.— κ. Κ. Εύαγ. 
Σκύτην' έπιστ. καί συνδρομήν έλάβομεν εύχαριστοΰμεν νά 
είσθε πλέον ή βέβαιος οτι μ ’ δλας αύτάς τάς δυσχερείας, καί 
τά  προσκόμμ-ατα, άτινα παρουσιάζονται ήμ ϊν, ή «Παιδεία»! 
καί μέ ύλικήν ζημίαν, ήν ύφιστάμεθα άγογγύστως, θά φέρη 
είς πέρας τό ετος της' ώστε άς μή στενοχωρώνταί τινες, όπό- 
ταν δέν λαμβάνωσι τά  φύλλα τακτικώς τοΰτογίνεται ανεξαρτή
τως τής θελήσεως ήμών. Έξαρτάται παρά τών συνδρομητών 
ήμών μάλλον τοϋτο ή παρ’ ήμ.ών.— Δεσποιν. Έ . Βασιλ. Σούρ- 
π η ν  έπιστολήν συγχαρητήριον, ώς καί συνδρομήν ύμών ελαυο- 
α ε ν  σάς εύχαριστοΰμεν διά τάς τόσας καλάς ύπέρ τής «Παιδεί
ας» κρίσεις ύ μ ώ ν  εχομεν δ:’ έλπίδος δτι θά καταβάλλητε ένερ- 
γείας ύπέρ τής διαδόσεως. —  κ. Δ. Στεφανόπ. εί: Φύλλον 
Καρδίτσης' ωσαύτως έπιστ. καί συνδρ. έλάβομεν εύχαριστοϋ- 
μεν.— Στενήμαχον Βουλγαρίας' διευθ. Χρ. Φυλ. αγγελίαν 
έλάβομεν ένεγρ. συνδρ. ύμας καί τούς κ. κ. Μεγρ. ΙΙουλου- 
διάν, Ί · Γ. Ίω αν. Kojv. Πορφύρ. Σταΰρ. Εύσταθ. Α . Μίρ 
τ ζ η — ΣέροαςΜακ. ίερ. άγ. Σερρών κ. Λεοντίω' εύχαοιστοϋ- 
μεν μεγάλως διά τάς ένεργείας σας' έβραδύναμεν τήν απάν
τησή  διά λό.γους εύνοήτους' ένεγράψαμεν καί ετέρους 12 
συνδρ. ών τά φύλλα άπεστείλαμεν μετά τών λο ιπώ ν έστά- 
λησαν 30 αποδείξεις.— Βαίνδάριον' έπιστολήν έλάβομεν φύλ
λα άπεστείλαμ-εν — Πλωμάριον Μυτιλήνης' επιστολήν ελάβο- 
μεν' φύλλα άπεστείλαμεν ή συνδρομή προπληρώνεται.


