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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

fO Πεσταλότβης αυγγραφεύς.

(Συνέχ.. ΐδ. φυλλ. δ* σ. 146).

24. Τούτου δ’ ενεκα 5 εν τη άπλότητι καί άθωότητι άσκών τας 
γνώσεις του, τάς δυνάμεις του καί τά  προτερήματά του μετά τάξεως 
καί ήσυχου καί έμμδνου έπιμελείας, ούτος φύσει δδηγεϊ εαυτόν είς την 
αληθή άνθρωπίνην σοφίαν· 6 δέ άνατρέπων τήν τάξιν τής φύσεως καί 
διασπών ούτως τόν σύνδεσμον τών γνώσεων του, καταστρέφει έν έαυτώ 
μετά τής άληθοΰς αύτών βάσεως την άνάγκην τοϋ νομιμοποιήσας τάς 
γνώσεις του, καί καθίσταται άνίκανΟς τοϋ άπολαϋσαι τών άγαθών-τής 
άληθείας.

25. Πατήρ ών τέκνων, μή ώθει τό πνεΰμα αύτών περαιτέρω, &ν μή 
άπέκτησας ποδτερον δύναμιν δι’ άσκησεως άναλόγου είς τήν πνευματι
κήν αύτών άντίληψιν· φυλάττου έκ τής σκληρότητος καί τής έναν- 
τιδτητος.

26. "Οταν οί άνθρωποι σπεύδωσι μεγάλως, δταν προηγώνται τής 
«ρύσεως έν τη τάξει καί έν ττ) πορεία τής άναπτύξεως ταύτης, διακιν-
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δυνεύουσι την έσωτερικήν αυτών δύναμιν, και κατακρημνίζουσι την έν 
τή ψυχή αυτών γαλήνην καί αρμονίαν.

27. Συμβαίνει δ αΰτοϊς τοϋτο, δταν, πριν η διαμορφώσωσι τί» 
πνεϋμά των δια τής βαθμιαίας γνώσεως τοΰ υλικοϋ, τοΰ χρησίμου πρδς 
τον βίον, ρίπτωνται εις τον λαβύρινθον τών λέξεων, τών τύπων καί 
τών γνωμών, ώστε γίνονται ταΰτα ούτως ή βάσις τής άναπτύξεως τού
του καί ή μόνη άρχή τής ισχύος του.

28. Η τεχνητή πορεία τοΰ σχολείου τίθησι πανταχοΰ καί έσπευ- 
σμενως την ταξιν τών λέςείον προ τής τάξεως τής έλευθέρας φύσεως, 
ητις δεν βιαζεται και γινωσκει να άναμένη· τούτου δ’ ενεκα ή τοιαύτη 
πορεία δεν παρέχει προς άνάπτυξιν τοΰ ανθρώπου, η λάμψιν ψευδή, υπδ 
την οποίαν κρύπτεται μεν η ελλειψις τής εσωτερικής φυσικής δυνά
μεως, αλλ ητις ικανοποιεί τας απαιτήσεις τών χρόνων, καθ’ ους ζώμεν.

36. Ά νθρω π ε! έάν ζητής τήν άλήθειαν έν τη φυσική ταύτη τάξει, 
θα ευρης αυτήν, οιαν χρειαζεσαι διά τήν θέσιν σου καί διά τδ στάδιόν 
σου, τδ δποΐον άνοίγεται ένώπιόν σου.

40. Το καθαρήν συναίσθημα τής άληθείας καί σοφίας σχηματίζεται 
εν τώ κύκλω τώ στενώ τών σχέσεων, αϊτινες άπτονται ήμών, τών περι
στάσεων, αΐτινες διεγείρουσι τήν μέριμναν ήμών, καί τής ίκανότητος, 
ής χρηζομεν.

49. Ή  εξις τοΰ πράττειν πράξεις έναντίας εις τδ ένδόμυχον α ί
σθημα, οπερ έχομεν περί τοΰ δικαίου, άφαιρεΐ άφ’ ήμών τήν δύναμιν 
τοϋ αναγνωριζειν την αλήθειαν καί γίνεται α ιτία  νά άπολέσωμεν τήν 
ευγένειαν, τήν αγνότητα καί τήν απλότητα τών άρχών ήμών καί έν- 
τυπώσεων.

50. Διά τοΰτο πασα άνθρωπίνη σοφία στηρίζεται έπί τών δυνά
μεων καρδίας, άκολουθούσης τήν άλήθειαν, καί πασα άνθρώπινος εύτυ 
χια έπι τοΰ αισθήματος τούτου τής άπλότητος καί άθωότητος.

60. Αι οικιακαι σχέσεις τοϋ άνθρώπου είναι αί πρώται καί αί τά 
μάλιστα ένδιαφέρουσαι τή φύσει αύτοΰ

6  1 . Ό  άνθρωπος έργάζεται περί τής θέσεώς του καί υποφέρει τά  
δημόσια βάρη, ΐνα δύνηται νά άπολαύη ήσύχως τής κατ’ οΐκον ευτυχίας.

62. Διά τοϋτο ή άγωγή τοΰ άνθρώπου διά τδ έπάγγελμά του καί 
τήν θέσιν του έν τώ κράτει πρέπει νά εΐναι ύπηγμένη εΐς έκείνην $ν 
άπαιτεϊ ή οικογενειακή του ευτυχία.

63. Τούτων ενεκα, συ ώ πατρική οικία, είσαι ή βάσις τής άγωγή? 
ΐής άνθρωπότητος.

64. Ή  πατρική οικία είναι σχολεϊον τών Ιδιωτικών καί δημοσίων 
ήθών.

70. Ή ένδομυχοτάτη άνάγκη τοϋ άνθρώπου είναι ή-σχέσις αύτοΰ 
προς τδν Θεόν.

71. *Ω άνθρωπε, ό οΐκός σου καί αί άγνόταται άπολαύσεις αύτοϋ 
άς μή σε άνησυχώσι πάντοτε,

72. Ή πραεΐα καί ευαίσθητος φύσις σου δέν έχει δύναμιν νά υπο- 
μένη άνευ τής βοήθειας τοϋ Θεοΰ τήν στενοχώριαν, τδν πόνον και τδν 
θάνατον.

94. Ό  Θεδς είναι ο πατήρ τής άνθρωπότητος, τά τέκνα τοϋ Θεοΰ 
είναι αθάνατα.

135. Ή άμαρτία εΐναι ή πηγή καί ή συνέπεια τής άπιστίας· εί
ναι πράξις τοϋ άνθρώπου έναντίον τής εσωτερικής μαρτυρίας τής φυ- 
σεώς του περί τοϋ άγαθοΰ καί τοϋ πονηροϋ.

168. Επειδή ή άνθρωπότης πιστεύει εις Θεόν, διά τοϋτο ζώ ήσυ
χος έν τή καλύβη μου.

175. Θεμελιώ πάσαν έλευθερίαν έπί τής δικαιοσύνης· άλλά δέν 
βλέπω έν τούτω τώ κόσμω ούδεμίαν δικαιοσύνην ασφαλή, οταν ή αν- 
θρωπότης στερήται εύθύτητος, εύσεβείας καί άγαπης.

178. 'Η πηγή τής δικαιοσύνης καί πάσης ευλογιάς εν τώ κόσμο), 
Ό πηγή τής πρδς τδν πλησίον άγάπης εν τοΐς ανθρωποις, εγκειται εν 
ταύτη τή μεγάλη έννοια τής θρησκείας, ότι έσμεν τέκνα τοΰ Θεοΰ.

180. Ό  Θεάνθρωπος, δστις διά τών παθημάτων του καί τοϋ θα- 
νατου του έδωκε τοΐς άνθρώποις το υϊκδν τοϋτο αίσθημα πρδς τδν Θεόν, 
ουτος είναι δ Σωτήρ τοϋ κόσμου, δ ίερεύς καί τδ θύμα τής θυσίας τοΰ 
Κυρίου, δ μεσίας μεταξύ Θεοΰ καί άνθρωπότητος, ήτις εΐχε λησμο
νήσει τδν Πλάστην της. 'Η διδασκαλία του είναι ή καθαρα δικαιο- 
°ΰνγ), ή λαϊκή έκπαιδευτική φιλοσοφία· εΐναι ή άποκάλυψις τοΰ Θεοΰ 
τοΰ ΙΙατρδς πρδς τά  άπολωλότα τέκνα του.

'Η έσπέρα ir d c έρημίτου φαίνεται δτι δέν διήγειοε γενικώς τήν 
Προσοχήν τών άνθρώπων, διότι ή άξία τοϋ έργου τούτου δέν ήδύνατό
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να εκτιμηθη παρ έκαστου. νΕπρεπε τό φιλολογικόν προτέρημα τοϋ 
συγγραφέως να εκδήλωση δια βιβλίου δημοτικωτέρου, δι’ άναγνώσεως 
ευκολωτέρας και τερπνοτέρας, ινα κίνηση τήν περιεργίαν τοϋ κοινού, 
και αύξησή την φημην τοϋ Πεσταλότση, ώστε νά έξαγάγη αύτόν έκ τη? 
μοναξίας του καί τόν·έπαναφέρη επί της σκηνής.

Κ χτα τουτους τους χρονους τό συμβούλιον τής Ζυρίχης συνέταξε 
κανονισμόν πρός άναμόρφωσιν τών αστυνομικών κλητήρων τής πόλεως. 
Ο κανονισμος ουτος ένδιετριβε j/,αλιστα περί τής ενδυμασίας καί τής 

έςωτεοικής οψεως και τής καλής συμπεριφοράς, ήτοι επρεπεν,ΐνα τά πάντα 
όιαταχθώσι κατα τον συρμόν. 'Ο Πεσταλότσης προσκεκολλημένος πάν- 
τοτ& πολυ εις την άπλοτητα τών αρχαίων ήθών, εΰρισκε την άναμόρ- 
φοισιν ταυτην γελοίαν. ’Εν στιγμή, γελοίου ποιητικοΰ οίστρου, έγραψε 
σατυραν περι τοΰ σχεδίου τούτου νά  μεταβάλωσ ι τούς στρεβλούς χαϊ 
λασπωμένους χα\ αχτέν ισ τους αστυνομικούς κλητήρας ε ις  φύλακας  
ευθ υτενε ίς , χαθαρους χαϊ χαλοεχτενισμένους, καί επεμψεν αύτήν εις 
τήν Ζυρίχην εις τόν φίλον του Fussli τόν βιβλιοπώλην.

Ούτος δ=, την αφήκεν επί τής τραπέζης, οπου 5 ζωγράφος F iissli, 
αδελφός τοϋ βιβλιοπίολου, τήν εύρε κατά τύχην, τήν άνέγνω πολλάκις 
και τέλος ειπε μεγάλη τη φωνή a 5 γράφων οΰτο)ς ούδενός άλλου εχει 
χρείαν, ή τοΰ καλαμου του, ΐνα κερδίζη χρήματα.» Ή  κρίσις αΰτη 
έπιβεβαιωΟεΐσα και όι άλλων αρμοδίων πρός -τοΰτο ανθρώπων έπλήρωσε 
χαράς τόν F liss li, καί το άνεκοίνωσεν εις τόν ΙΙεσταλότσην, παρακι- 
νών αύτόν νά γίνη συγγραφεύς. Ό  μοναστής τοϋ Neuhof δέ ητο πολύ 
διατεθειμένος να άκολουθήση τήν συμβουλήν ταύτην, διότι έπίστευεν εαυ
τόν ακατάλληλον νά έπιτύχη ώς συγγραφεύς. « ΙΙρό δέκα ετών, έλεγεν, 
ούδέν ανέγνο>ν καί ζώ μετ’ άνθρώπων αγραμμάτων, δέν θά είμαι ικανός 
νά γράψω ουτε μίαν σελίδα άνευ σφαλμάτων.» Έν τούτοις κατεπείσθη 
εις τοϋτο. «νΕπρε§|νά κατασκευάζω φενάκας, ελεγε βραδύτερον, ΐνα  
θρέψω τήν γυναΐκά μου καί τό τέκνον μου.» 1

Τότε ήρξατο άναγινώσκων τά ήθικά διηγήματα τοϋ Μαρμοντέλ 
καί έπειράθη έως επτάκις νά μιμηθη τό είδος τοϋτο τής συνθέσεως, χω
ρίς νά εύχαριστηθη ποτε έκ τής έργασίας του. Αίφνης τώ ήλθεν ή ιδέα 
νά εξεικονιση τους χωρικούς, ών τόσον καλώς έγίνοισκε ού μόνοντά ελατ
τώματα και τας δυστυχίας των, άλλά καί τά στοιχεία ώσαύτσος τής άνα- 
μορφώσεως, αήν δύναμιν καί αρετήν, τά <5ποΐα μ ’ ολην τήν κατάπτω- 

*· Schwcitzcrblatt, τόμ. II, σ. 114 .

σίν των εχουσι. Τοϋτο δέ πράττων, θά ήκολούθει καί τήν κλίσιν του 
καί τόν σκοπόν τοϋ βίου του. 'Π έμπνευσις αΰτη έσωσε τό εργον^του.

Έκ τούτου έγραψεν άνευ κόπου καί άνευ διακοπής, καί χωρίς νά 
διαγράψη πρότερον σχέδιον, καί τό έογον ό Λεονάρδος χαϊ ή I ερτρούδη 
παρήχθη τέλειον προϊόν τοϋ καλάμου του. "Ενεκα τής άνεχείας του 
δέν ήδύνατο νά άγοράση χάρτην καί Ιγραφεν έν τοΐς διαστοίχοις πα ■ 
λαιοϋ καταστίχου· μετ’ ολίγων έβδομάδων εργασίαν τό έργον του εΐχεν 

άποπερατ&)θή.
Τό άνέγνω είς φίλον του, όστις τό εκρινεν μέν ώς κινοϋν τό ενδια

φέρον, άλλά πλήρες σφαλμάτων, στερούμενοr  τώ ν γραμματολογικώ ν  
ιιορφών καί προσεφέρθη νά τό διόρθωση. 'Ο Πεσταλότσης έδέχθη τοϋτο 
μετ’ ευγνωμοσύνης, άλλ’ όταν τό χειρόγραφόν του έπεστράφη, εύρεν αυτό 
υπεοπεπληρωμένον ίδιογνωμόνων φράσεων, οι χωρικοί ωμιλουν εν αυτω  
ώς δοκησίσοφοι, ή δέ άλήθεια καί τό επιχώριον ιδίωμα είχον έξαφανισθή.

Ό  Πεσταλότσης δέν συγκατετίθετο νά δημοσίευση τό εργον του 
οΰτω μετεσχηματισμένον έν τή άμηχανία του ’έμελλε νά εγκαταλειψη 
αύτό, ότε έτεροι τών φίλων του τόν ένεθάρρυναν. Ή το δ’ ούτος ^  Ίσε- 
λΐνος έκ Βασιλείας, οστις πρώτος ένόησε τήν άληθή αξίαν καί την δύ- 
ναμιν τοϋ χειρογράφου τούτου : ούτος διώρθωσε τά σφάλματα, ·καί κα- 
τέστησεν κατάλληλον πρός δημοσίευσιν έπεισε δέ τόν βιβλιοπώλην 
Decker έκ Βερολίνου νά άναδεχθή τήν έκδοσιν, δι’ ήν ό συγγραφεύς 
έλαβεν εξ τάλληρα δι’ έκαστον τυπογραφικόν φύλλον.

'Ο Αεονάρδος χαϊ ή Γερτρούδη έδημοσιεύθησαν τώ 1781· ήν δέ 5 
πρώτος έκ τών τεσσάρων τόμων, δι’ ών βραδύτερον άπετελέσθο το όλον 
εργον. Είχε ταχεΐαν καί άπίστευτον έπ ιτυχ ίαν αί πλεΐσται τών εφημε
ρίδων τό ύπερεπ^νεσαν έν τοΐς ήμερολογίοις παρενέβαλον άποσπάσματα 
έξ αύτοϋ. Ή οινονομική εταιρία τής Βέρνης άπηύθυνε τώ συγγράφει 
συγχαρητήριον έπιστολήν μέ δώρον έκ πεντήκοντά φλωρίων καί χρυσοΰν 
νομισματόσημον τής αύτής αξίας, φέρον στέφανον έκ δρυός καί τήν δε 
τήν επιγραφήν «Civi optillio» (τώ κρατιστω πολίτη).

Τότε τόν Πεσταλότσην έπεσκέφθησαν πληθύς έξόχων άνδρών. Προ
σκληθείς υπό τοϋ Effinger, πέμψαντος αύτώ τό όχημά του επισήμως, 
Ανάγκασε τόν υπηρέτην συνοδόν νά καθίση παρ αυτω έν τη κύριοί άμαξη· 
'Ο Κάρολος τοϋ Boastettcn τόν έβίασε νά έλθη εις τήν έπαυλιν του, 
καί πλεΐστοι άλλοι κύριοι ήθέλησαν νά τον λάβωσι πλησίον των, άλλ 
ούτος δέν έδέχθη καί έμεινεν έν Neuhof.



°  ^ eo rd fdo s x a l ή Γερτρούδη είναι διήγησις απλή, άλλά ζωηρά 
καί συγκινητική, άπορρέουσα έκ τοΰ βίου τών χωρικών, 8 ν δ Πεσταλό
τσης πολύ καλώς έγίνωσκεν. Ό  Λεονάρδος είναι τίμιος άνθρωπος καί 
πλη-ρης άγαθών κλίσεων, άλλ’ άνίσχυρος καί εΐς τδν οίνον παραδεδομέ- 
νος· δτέ μεν ή πρδς την σύζυγόν του καί τά τέκνα του άγάπη, οΐς γίνε
τα ι παραίτιος καταστροφής, τδν παρακινεί νά λάβη βελτίους άποφάσεις, 
οτε δε ή επιρροή τών κακών άνθρώπων τοϋ χωρίου τον σύρει έπί μάλλον 
εΐς το κακόν. Γερτρούδη, ή γυνή του, είναι Ιξαίρετος οικοδέσποινα, 
πρ<*εΐα, φιλόπονος καί ευαίσθητος. Διά τής δπομονής, τής έργασίας, 
και τής επιμονής σώζει την οικογένειαν καί αύτδν τδν σύζυγόν της Ό  
πάρεδρος Hummel είναι συγχρόνως καί δ κάπηλος τοΰ χωρίου· 'είναι 
πονηρός καί άπαταιών, καταχραται τήν θέσιν του, ΐνα Ιλκύση πρδς 
εαυτόν τούς άδυνάτους, άναγκάζων αύτούς νά πίνωσι έπί πιστώσει καί 
τους ώθεΐ εΐς τήν καταστροφήν των, ΐνα πλουτίση έαυτδν άπογυμνών 
εκείνους. Ό  Άρνερ, δ νέος άρχων τοΰ χωρίου, έχει ιδέας δψηλάς καί 
καρδίαν γενναίαν' άγαπ* τούς χωρικούς ώς πατήρ· ούτος δποστηοίζει
την Γερτρούδην έν τη πτώσει αύτής καί παραλύει τά σχέδια ' τοΰ 
παρέορου.

Έν τώ Λεονάρδω καί Γερτρούδη οί χαρακτήρες διαγράφονται το- 
σουτον εξόχως, ώστε άναγνούς τις τδ βιβλίον τοΰτο, πιστεύει οτι άνα- 
γνωρίζει πάντα τά πρόσωπα, ώσεί είχε ζήσει μετ’ αύτών. Δέν εΤναι 
ομως τοϋτο τδ μόνον τοΰ βιβλίου τούτου προτέρημα· τδ μυθιστόρημα 
τούτο εχρησίμευσεν εΐς τδν ΓΙεσταλότσην ώς νέος τρόπος τοΰ νά γενί
κευση τάς ιδέας του, δεικνύων, πώς ή άγωγή δύναται νά υψώσητδν λαδν 
καί καταστήση αύτδν εύδαίμονα. Κ αί ή μέν Γερτρούδη άνατοέφει τά  
τέκνα της καί διδάσκει, πώς νά έργάζωνται έν τώ κόλπω τής' οικογέ
νειας δ δέ Άρνερ Ποιείται δήλον, δποίαν ΐσχύν έχει εύνους καί πεφω- 
τισμ νη ιοικ/ισις εις τδ νά σώση καί ήθικοποιήση τδν πτωχόν. Έν 
τουτφ δέ τώ βιβλίο) ή κατά φύσιν δράσις είναι τόσω τελεία, ώστε ού- 
οαμοΰ φαίνεται ή πρόθεσις πρδς διδασκαλίαν.

( Επεται συνέχεια).

0 1  ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ Π Α Ι Δ 0 Ν 0 Μ Ι Α Σ

Χρήσις τών κανόνο)ν τής παιδονομίας γίνεται έν τε τώ οίκο) καί 
τφ  σχολείο). Μαθητής έγκαταλιμπάνων κατά τήν ώραν τής διδασκα
λίας τήν θέσιν αυτοΰ καί πρδς άλλον μαθητήν μεταβαίνων, χωρίζεται 
έπί βραχύν χρόνον έκ τής σχολικής κοινότητος— οφείλει χρόνον τινά νά 
ΐσταται. Ό  πολύ άργά έγχειρίζων εΐς τδν διδάσκαλον τδ τετράδιον 
τής έκθεσεως αυτοΰ, άνάγκη έπί ήμίσειαν ώραν νά κρατηθή έν τώ σχο
λεία» μετά τδ τέλος τών μαθημάτων. Αί προκείμεναι περιπτώσεις εΐ
ναι παιδονομικοί κανόνες έν τώ σχολείω.— Έάν παιδίον παρά δεΐπνον 
τύπτη διά κοχλιαρίου τδν ζωμδν και ρυπαίνη ουτο) τούς συνδείπνους 
αυτοΰ, δ πατήρ θ’ άπομακρύνη αύτδ έκ τής τραπέζης καί θά έπιβάλη 
εΐς αύτδ νηστείαν, έάν δέ δ παΐς υποπέση καί αυθις εΐς τδ αύτδ άτο- 
πον, δ πατήρ θά κρούση καί τούς δακτύλους τοΰ παιδός, οΐτινες έκα- 
μον κακήν χρήσιν, ήτοι θά σωφρονίση τδν παΐδα. Ή  μήτηρ συγχωρεΐ 
είς τδν παΐδα νά υπάγη εις τινα συμπαίκτορα έπί δύο ώρας, άλλ’ αύ- 
τδς μένει έπί τρεις ώρας, έπί τή άνακοιβεία ταύτη μέμφεται αύτδν ή 
μήτηρ, ή έπαπειλεΐ πρδς τιμωρίαν. Τά παραδείγματα ταΰτα εΐναι πα ι- 
δονομικοί κανόνες τοΰ οίκου.

Ποιοι λοιπδν εΐναι οί κανόνες τής παιδονομίας; καί κατά ποίας 
παιδαγωγικάς άρχάς δέον ούτοι νά εφαρμόζονται ;—

1. Άριθμδν παιδονομικών κανόνων θά εδρωμεν, έάν έρευνήσωμεν τάς 
αιτίας τών κωλυουσών έπιθυμιών καί ταύτας διά τινων μέσων άφανί- 
σωμεν. Παΐς τις προσλαμβάνεται εΐς χρονίζουσάν τινα θρησκευτικήν τε
λετήν, χο)ρίς πρότερον νά φάγη ή πίη— γίνεται άπρόσεκτος, δχληρδς 
καί τέλος κλαίει— έκ πείνης· ή παΐς τις κάθηται έν πνιγηροί, άτμώδει 
παραδόσει, ήστινος δ πυκνδς άήρ κυριεύει τήν κεφαλήν· ή έκάθησεν ήδη 
έπί τρεις ή τέσσαρας ώρας ένδελεχώς έπί τοΰ σκληρού βάθρου, έρπει 
έπ’ αύτοΰ δεΰρο κάκεΐσε καί δέν δύναται πλέον νά άκολουθήση τήν δι
δασκαλίαν— έξ ένδειας πρδς έλευθέραν κίνησιν.

Σοφός τις άρα διδάσκαλος δέν θ’ άπαιτήση παρά τών τροφίμων νά 
πράττωσι μείζονα τών δυνάμεων αυτών, ουδέ θά άπαγορεύση τοΰ νά 
εκπληρώσι τάς δικαίας φυσικάς άνάγκας αυτών, οΐον τήν άνάγκην τρο
φής, τής κινήσεως, τής άναπνοής καθαροΰ άέρος, τής ήσυχίας καί τοΰ



ύπνου, τήν άνάγκην τής δράσεως κτλ. καί ο3 τω θά διαφύγη κωλύματά 
τινα. Θά μεριμνήση περί σωματικής ευεξίας τών μαθητών καί δεν θά 
έπιβάλη αΰτοΐς φορτία βαρύτερα τών δυνάμεων αΰτών. Ουτω πράττει 
σοφή τις παιδονομία.

2. Α: α ιτια ι τών κωλυουσών έπιθυμιών δύνανται νά ένυπάρχωσι 
καί έν μερικαΐς ξέναις παραστάσεσιν, αΐτινες κατά καιρόν δεσπόζουσιν 
δλως τοΰ παιδός, αυται άνάγκη νά έντεθώσινείς ορθήν σχέσιν πρός τόν 
κύκλον τών ιδεών τοΰ παιδός δι’ αρμοδίων ασχολιών, αΐτινες ούτε υπέρ, 
ούτε υπό τόν πνευματικόν ορίζοντα τοΰ παιδός κεΐνται.—  Έάν είς τόν 
πρεσβυτερον παΐδα εν καιρώ τής διδασκαλίας παρέχονται λ.χ. διηγή
σεις παρα πολύ εύκολοι καί παιδαριώδεις, αηδιάζει ούτος καί θορυβεί. 
Ειτα αναδύονται έν τή κεφαλή αΰτοΰ άτοποι παραστάσεις, π.χ. η πα- 
ράστασις τοΰ πώλου, δν δ πατήρ νεωστί ήγόρασε, καί παρόμοιοι- ουτω 
δέ ή προσοχή άπελήλαται. Έάν δέ ή διδακτική δλη ηναι ύπέρ τόν δρί- 
ζοντα τοΰ παιδός, συνταράσσεται ούτος, γίνεται άνήσυχος καί θορυβεί. 
Ό θεν άρμοδία διδακτική ύλη, ορθή άσχολία, ώς καί καλός τρόπος δι
δασκαλίας καταθελγουσι τόν παΐδα, πληροΰσιν δλως τό πνεΰμα αΰτοΰ, 
κατέχουσιν αυτόν κοιλύουσι τό ν’ άναδύωνται άτοποι παραστάσεις, 
αΐτινες άποπλανώσι καί άπάγουσι τόν παΐδα είς ταραχάς. Δι’ έπιτη- 
δείας άσχολίας τών παίδων μετά παιγνιδιού καί έργασίας δύνανται ού- 
τοι καί έν τώ οΐκψ ν ’ άποτρέπωνται άταξιών τινων,

3. ϊ  παρχει σειρά παιδονομικών κανόνων, οΐτινες έξασκοΰσι βίαιον 
πιεσιν επι τοΰ πνεύματος, οίον προσταγαί, διατάξεις, νόμος, άπειλή 
πρός τιμωρίαν, επιστασία— καί ουτω κολάζουσι τάς κωλυούσας έπιθυ- 
μίας τοΰ τροφίμου.

Πασαι αί προσταγαί καί απαγορεύσεις, διατάξεις καί νόμοι τής 
παιδονομ ία  ς δίδονται— ώς παρά τοΐς στρατιώταις — έν συντόμο), βρα
χεία μορφή, μετά δραστήριου καί άποφασιστικοΰ τόνου. Αυται είναι 
αμετάθετοι καί σταθεραί, έπ’ οΰδενί λόγω φύρονται, δίδονται δέ πολλά
κις διά νεύματος, σημείου καί βλέμματος. Τά ρημάτια άνω  (άνά- 
στητε) καί κ ά τ ω  (καθίσατε) άρκοΰσιν, ή νεΰμα διά τής χειρός, ώστε 
δλόκληρος ή τάξις ν’ άναστν? ή νά καθήση κτλ. Τά σφάλματα ταχέως 
λησμονοΰνται ένταΰθα, οΰδέ πρέπει τις νά μνησίκακη είς τόν τρόφιμον 
δι αμαρτ/ιματα περί την συνηθη ί) εισαχθεΐσαν τάξιν.

Ή πρός τούς διδασκάλους αΰθάδεία καί άπείθεια άνάγκη νά άπο- 
μακρυνηται δ ι’ απειλών τιμωρίας ή δ ι’ αληθών τιμωριών· αί τιμωρίαι

είναι η άντισηκωσις καί ισορροπία τών δομών καί έπιθυμιών. At τιμω- 
ρίαι τής παιδονομίας είναι διάφοροι τών τής άγωγής· αι τελευταιαι δεον 
νά διορθώσιν, αί δέ πρώται φόβον έμπνέουσαι ν’ άποτρέπωσι μόνον. 
Διά τών κανόνων τής άγωγής βεβαίως δέν μεταβάλλονται αί έπιθυμία ι, 
άλλά μόνον πρός στιγμήν άναστέλλονται πρός τό συμφέρον τής  ̂ διοα- 
σκαλίας καί άγωγής. Αί τιμωρίαι τής παιδονομίας δέν άπευθύνονται 
πρός τήν οίκείαν σκέψιν τοΰ τροφίμου, αύται έπιζητοϋσι μόνον ν’ άντα- 
ποδώσωσιν αύτφ ώρισμένον άριθμόν άλγηδόνων. Αί τιμωρίαι της π α ι- 
δονομίας δέον αμέσως και άνευ πολλών λέξεων νά έπιτελώνται. Εαν 
μαθητής τις ερχηται λίαν άργά, ή διαρκούσης τής διδασκαλίας θορυοη, 
δέν εΐναι ταΰτα  ήθικά αμαρτήματα, άλλά μόνον σφάλματα περί τήν 
τάξιν τοΰ σχολείου, ταΰτα άρα ύπάγονται είς τήν έπικράτειαν τής παι- 
δονομίας, δ δέ διδάσκαλος άνευ δημηγοριών καί πολλών λέξεων έπι μεν 
τής πρώτης περιπτώσεως διά νεύματος θά προστάξη τόν μαθητήν νά 
ΐσταται παρά τήν θύραν, έν δέ τή δευτέρα περιπτώσει θά εκθέση

αύτόν.
Αί τιμωρίαι τής παιδονομίας δέον νά ήνα·. μόνον υπόμνημα, απο- 

τρέπον τόν μαθητήν πάσης περαιτέρω παραβάσεως· τούτου ενεκα άνάγκη 
αύται μητε έν καιρώ πάθους να έπιβάλλωνται, μητε παθ/ι )& γεννώ ji 
κατά τήν τιμωρίαν, μηδέ νά παρέχονται έν λίαν ισχυρώ μέτρο».

Πρό τών τιμωριών προηγούνται αείποτε απειλαι. Αλλ ομως δ»ν 
έπενεογοΰσι πασαι αί τιμωρίαι έξ ίσου διαρκώς, άλλά μόνον κατα οια- 
λείμματα χρόνου. Μακρότερον καί έξ ίσου έπενεργοΰσαν πίεσιν παρεχει 
μόνον ή επιστασία. Αύτη δμως δέν πρέπει νά καταντά άνιαροτάτη 
φρούρησις καί έποπτεία, μηδέ ν’* άποστερή τόν τρόφιμον πάσης ελευ- 
θέρας κινήσεως. Ό  έπί τής έπιστασίας τοΰ τροφίμου ών άφιησίν α ΰ 
τόν ένίοτε δλως ελεύθερον π χ. πδός επιμέλειαν παραγγελιών . ινο>ν, /) 
ολοκλήρου σειράς πράξεων, δπως ασκηθή εις τήν ορθ/ιν ανεξαρτητον 
θέλησιν και πράξιν, πολλάκις δέ δ έχων τήν έπιστασίαν προσποιούμε
νος, ότι πράττει τ ι, λάθρα, έπιβλέπει τόν τρόφιμον. Οί τρόφιμοι π.χ. 
άσχολοΰνται πεοί τήν επιμέλειαν τοΰ κήπου. Ό  παιδαγοιγός έχει καί 
αΰτός τήν ίδίαν αύτοΰ έργασίαν εν τώ κηπω, κόπτει ροδα. Οι τ->οφιμοι 
νομίζον?ιν, δτι οΰδείς έπιβλέπει αυτούς- άλλ’ δμως δ έπίσης προνοητικός, 
δσον καί φιλάνθρωπος παιδαγωγός θά ρίψη πολλάκις λαθραιον και άφα- 
νές βλέμμα έπί τάς πράξεις καί τά  έργα τής άκολάστου νεότητος, ή θά 
εΧ? -ργον τ ι πλησίον ταύτης (προσποίητος ακούσια επιστασία).



 ̂ 4. Ασφαλείς βοήθειαι τής παιδονομίας είναι ή α υθεντ ία  καί η
αγάπη , άτινα δ παιδαγωγός δφείλει νά έμπνεύση εΐς τάς καρδίας τών 
παιοω ν διότι άμφότερα έπάγουσι τόν τρόφιμον άνεπαισθήτως εΐς τόν 
αντιληπτόν καί διανοητικόν τρόπον τοΰ παιδαγωγοΰ. Ή μέν δύναα.ς 
της αυθεντ ία ς  ^ ν ίσ τα τα ι έν σπουδαί* προσωπικότητι, ήτις έπιτυγ- 
χανεται μέν διά τής πνευματικής καί ήθικής παιδεύσεως, δποστηρίζε- 
τα ι °ε 0ίά σωματικής ισχύος- ή δέ δύναμις τής α γά πη ς  συνίστα- 
τα ι εν^τη προσωπική καλοκάγαθία, καί χάριτι, ητις έπιφέρει εύνοιαν 
προς άλλους καί πίστιν. Ό  παιδαγωγός πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ 
τουτου ας συνάντηση κατά πρώτον τούς πόθους τοΰ τροφίμου. Άμφό- 
τερα ητε α υθεντ ία  καί αγάπη  άσχολοΰνται κοινώς, π.χ. εΐς άναπλή- 
ρωσιν συλλογών, άπαιτοΰσι δέ συχνοτέραν συναστροφήν.

, Ή  δ''ά τ„°° βί°υ συνο'·κε’:&>^? ^?ος χρηστά ήθη έν τώ οίκω, σχο- 
λειω και εν αλλαις κοινωνίαις, καί πάντες δέ οί άσυνείδητοι έθισμοι 
της νεότητας, οΐτινες βεβαίως είναι έργα τής παιδονομίας, έπερείδονται 
ασφαλέστατα έπί τής α υθ εντ ία ς  καί α γά π η ς , άτινα κέκτηται δ παι
δαγωγός εν ταΐς καρδίαις τών τροφίμων. Έν τέλει λέγομεν καί α3θις, 
οτι ί '  πα ιδονομ ία  άρχεται πρότερον, ή άμφότεραι «ί άδελφαί αύτής, 
ητοι η διδασκαλία καί άγωγή, ότι συνοδεύει άμφοτέρας ώς βοηθός μέ
χρι τίνος καί παύει πρότερον ή ή άγωγή, άλλά φυσικά δλίγον κατ’ ολί
γον. Ό τα ν  δηλαδή ή λογική κρίσις καί ή ήθική θέλησις τοΰ τροφίμου 
ωριμάση τοσοΰτον, ώστε άφ’ έαυτοΰ νά πράττη τό δίκαιον καί εύπρε- 
πες (αυτός ίαυτόν νά διοική); εκλείπει ή παιδονομία ώς περιττή. Ό σω
άρα ώριμώτερος γίνεται δ τρόφιμος, τοσούτω μάλλον δύνανται νά εδ· 
ρύνωνται τά  όρια αΰτοΰ.

 ̂ Εκ των ειρημένων γίνεται δήλον ότι ή μέν πειθαρχία (clisciplina) 
αναφέρεται μόνον είς τό σχολεΐον, ή δέ πα ιδονομ ία  εις τε τό σχολεΐον 
καί τήν οικίαν, άμφότεραι δέ ήτε πε ιθαρχ ία  καί πα ιδονομ ία  δηλοΰσι 
την κοσμίαν εξωτερικήν άγωγήν. Ά λ λ ’ όμως ύπό τινων παιδαγωγών 
υπό την πε ιθαρχ ία ν  έννοεϊται ή ιδίως άγωγ^ ή ή μόρφωσις χαρακτή-
ρος— έν τή περιπτώσει ταύτη ή παιδονομία έννοεϊται ύπό στενωτέραν 
έννοιαν.

Ά λ λ ’ όμως αί άνωτέρω δηλωθεΐσαι τρεις θεμελιώδεις έννοια·, τής 
αγωγής παιδονομ ία , δ ιδασκαλία , καί ά γω γ ,) χωρίζονται τοσοΰτον αύ- 
στηρώς μόνον έν τή θεωρία, ΐνα δ έφηβος άκριβώς γινώσκη, τ ί δέον νά 
πράττη, έν δέ τή πράξει τά έργα τής πα ιδονομ ίας, τής δ ιδασκαλίας

καί a w e  συνδέονται στενώτατα καί δ χωρισμός αύτών δέν γίνεται 

καταφανής.
Δ . ^ΡΩΣΗΣ

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ

ΩΣ ΤΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΑΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ή  παιδονομία τότε μόνον εΐναι τελεία, όταν έπιτυγχανη των τε
θειμένων σκοπών τοΰ νά χαλιναγωγή τάς άγριας δρέξεις του ^τροφί
μου, τοΰ νά καθιστά αύτόν ικανόν πρός τό ζήν και κινεισθαι εν χρ/1-  
στή κοινωνία καί τοΰ νά δδηγή αύτόν εΐς αμέσους άρετάς, τότε μο- 
νον’, όταν δ παιδαγωγός καταλλήλως μεταχειρίζηται τόν έθ ισα ν  προς 
πασαν έπαινετήν πραξιν- διότι δ έθισμός είναι καί έπί τής αρχής της 
άγωγής τών παίδων μεγάλη δύναμις καί περιέχει, ώς τό κεφάλαιον, 
πάντας τούς παιδονομικούς κανόνας, έργασίαν, προσταγήν, έντολήν, 
άπειλήν, τιμωρίαν καί επιστασίαν, ή πάντες οί κανόνες οϊτοι εις τόν 
έθισμόν ιδίως δπηρετοΰσι. Τοΰτο άναγκάζει ήμάς έγγύτερον νά έςετα- 
σωμεν τήν έννοιαν ταύτην, ήν, άνερευνώντες τόν άριστον παιδονομικον
τρόπον, δέν δυνάμεθα νά διαφύγωμεν.

Έ θ ίζ ε ιν  σημαίνει παρακινεΐν δργανικόν δν πρός τό έπιτελεΐν εργα
σίαν έπί τοσοΰτον, μέχρις ού πράττη αύτήν άκουσίως καί άσυνειδήτως· 
ή έργασια άρα \ ή ύπομονή άποβαίνει εΐς αύτό τό οργανικόν 8 ν φυσική 
καί άναγκαία μάλιστα. "Ιστησί τις μικρόν παιδίον επ ιζώ ν  ποόών επί 
τοσοΰτον καί άφίησιν αύτό νά περιπατήση, μέχρις ού άφ’ Ιαυτοΰ ίστα 
ται καί περιπατή καί δέν βαδίζη πλέον τετραποδιστί. Ή  μήτηρ^νί
πτει αύτό καθ’ έκάστην έπί τοσοΰτον, μέχρις ού ύτΛμένη τοΰτο ανευ 
γογγυσμού καί άντιστάσεως. Βραδύτεοον προτρέπεται πρός τό νίπτειν 
έαυτό έπί τοσοΰτον, μέχρις ού άφ’ εαυτοΰ γίνηται καθάριον. Καί παρα 
τοΐς ά λ ό ρ ς  δέζώοις καί μάλιστα παρά τούτοις φαίνεται ή δύναμις 
τοΰ έθισμοΰ έν μεγάλο) καί πολλώ μέτρω. Τό άγριον ζώον τιθασσευό- 
μενον έθίζεται διά μαθήσεως είς τό έλκειν τήν άμαξαν δ πωλοδαμνη- 
στής άφίησι τούς ίππους νά βαδίζωσιν έν χαλινώ έν τώ ίπποδρόμο) έν
τός τοΰ κύκλου έπί τοσοΰτον, έως ο& έξοικειωθώσι πρός τό έρθώς βαόί-



ζειν. Κα-, αυτα δε τα φυτα σχετικώς καί μέχρι τινός βαθμού υπεί- 
κουσιν εις τον εθισμόν. Νέον κυρτόν δένδρον εθίζεται προς το ευθέως 
αύςεσθαι δια μικροτέρας άναδέσεως πρός χάρακα· τά παρά τά χαρα
κώματα καρποφορα δένδρα εθίζονται νά έκτείνωσι τούς όζους καί 
κλάδους αυτών πλαγίως πρός τοίχον, ή δε εκ τής θερμής μικρας ’Α
σίας κερασέα ειθισται ολίγον κατ ολίγον καί εις ψυχρότερα κλίματα.

Τι να επιτελή τις αρα πολλάκις εργασίαν τινά, ώς π .χ . τό παίζειν 
ε’πι κλειδοκύμβαλού, τό γράφειν, καλείται άσ*ησις. Ούτως έξοικειοΰταί 
τις πρός τήν εργασίαν, άποκτά εις αυτήν δεξιότητα και ευχέρειαν δέν 
αποτιθέμεθα αυ-την πλέον, ώς έσθήτά τινα γενομένην ήμΐν άηδή, αυτή 
προσπεφυκεν ήμΐν, δηλ. έγένετο ήμΐν έθος, ώς π.χ. ή καθαριότης, οι
κονομία κτλ.

Τό εθος είναι προϊόν τοϋ έθισμοϋ. Έ Θ Ιζειν, σ υκε ιθ ίζε ιγ , εΐναι δύ- 
σκολον, ετι δυσκολωτερον δμως είναι τό ά π εθ ίζ ε ιν , τό Λπομανθάγειγ  
τό άποφατικον εθος, δηλ. ή απαλλαγή έργασίας συμφύτου μέν τινι 
άνθρώπω γενομένης, δυσκόλως δέ περιττής. Τό συνειθίζειν τινά πρός τό 
κάπνισμά εχει πολλάκις τάς δυσκολίας του· άλλ’ δμως πολλώ δυσκο- 
λώτερον είναι βεβαίως ή απαλλαγή τούτου. Πόσον δύσκολος είναι δ 
απογαλακτισμός τοϋ νεογνοϋ, τούτου πείραν έλαβον οΰκ δλίγαι μητέρες, 
διότι το έθος έχει μεγάλην δύναμιν· ε’ίμεθα ύποτεταγμένοι ύπό τήν 
δεσποτείαν τοϋ έθους διατηροϋντες ήθη καί έθιμα, τούς συρμούς, τήν 
δίαιταν, τας ανομοιοτάτας άνθοωπίνας διατάξεις, μάλιστα έν τή τέ
χνη και φιλολογία, )?αί δη ουκ ολίγους νόμους καί δίκαια, άτινα υπό 
τήν δεσποτείαν τοϋ έθους παραδίδονται τοΐς μεταγενεστέροις άπό γε
νεάς εις γενεάν.

Επειδή όε το εθος εχει τόσην μεγάλην δύναμιν, δέον νά καταστή- 
σωμεν ταυτην υπηρετικην και προς τήν διοίκησιν τών παιδικών καρ
διών. Ο εθισμος προαγει_ εργασίαν τινά τοϋ παιδός εις δεξιότητα καί 
έςιν, αναπτύσσει δέ κλίσιν, μάλιστα άνάγκην πρός τήν υπό τοϋ παιδός 
έπιτέλεσιν αΰτής, τοιουτοτρόπως άποβαί\ει ή έργασία είς τόν παΐδα 
εύκολος καί ήδέως πράττει αΰτήν δ παϊς. Οί έθισμοί ούτοι εχουσι καί 
πολυ ευρεΐαν αρχήν. Τον τρόφιμον δύναταί τις νά έκθέση εις εΰκίνητον 
βάδισμά, εις ατενή τοϋ σώματος στασιν, καί είς μετρίαν τροφήν καί πό- 
σιν ένταΰθα πραττομεν σωματικούς εθισμούς. Ά λ λ ’ οι έθισμοί άπτονται 
και τής πνευματικής αρχής, οταν π. χ. εθίζ«ομεν τούς παΐδας είς ταχεϊαν 
νόησιν και ακριβή αρίθμησιν, καί δή οί έθισμοί δύνανται νά ύπηρετώσιν

τή ήθική άρ/ή, δταν ήμεΐς άσκώμεν τούς νέους είς τήν δικαιοπραγίαν 
καί εΰπο'ίιαν, είς τήν έπιείκειαν καί φιλοφροσύνην. Βεβαιοις— καί δεν 
θά λησμονήσωμεν τοϋτο— δ εθισμος ουδενα θνητόν δύναται να μετεω
ρίση είς τό ύψος τής έπιστήμης καί τής ηθικής ελευθερίας, άλ^,α μονον 
δύναται νά δδηγήση αΰτόν μέχρι τινός βαθμοϋ τής σοφίας και ήθικοτη- 
τος· διότι έθισμός μένει καί είναι μαθησις, δεν απεργαζεται δ* έσωτε- 
ρικήν μόρφωσιν τοϋ πνεύματος, τής καρδίας και τής θελησεως.

Διό δρθώς λέγει δ Τσίλλερ (Ziller, die Regierung der K inder, 
Leipsig, Teubner, 1857, σελ. 5) και ένταΰθα (εν τή παιδονομια) 
δέον νά γίνη έθισμός, άλλ’ οΰχί διά μορφώσεως (Bildung), άλλά διά 
μαθήσεως (Abrichten). ’Εάν θέλωμεν νά έπεκτείνωμεν τόν έθισμόν καί 
έπί τής πνευματικής καί ηθικής άρχής, δυνάμεθα ώς πρός τόν σκοπον 
αΰτοϋ επτά εϊδη έθισμοϋ νά διακρίνωμεν μετά τοϋ έν Βουδαπέστη κα- 
θηγητοΰ Λέδερερ (Lederer, die Methodik, gegrundet auf die 
Oesetze der Menschenkunde und S itten -leh re .W ien , 1879  
A. Pichlers W itn e  unt Sohn σελ 11,) δστις ύπέβαλεν είς άκοιβή 
έξέτασιν τόν παιδαγωγικόν εθισμόν.

Ιον Σωματικός έθισμός, οΰτινος σκοπός είναι ή ύγίεια, π .χ . εις το 
πλύνεσθαι καί λούεσθαι, είς τό πρωί έγείρεσθαι, είς τό έγκαίρως κατα- 
κλίνεσθαι, είς τήν εγκράτειαν, είς τακτήν πνευματικήν καί φυσικήν ερ
γασίαν, είς τό εΰθύ βαδιζειν και καθεζεσθαι.

2ον Τεχνικός έθισμός, ουτινος σκοπός εΐναι ή εΰτεχνια, π.χ. εις 
τό γυμνάζεσθαι, είς τό πλέκειν, κολυμβάν, είς τήν επιμέλειαν καί 

άκρίβειαν.
3ον Αισθητικός καλλιλογικός έθισμός, ουτινος σκοπός εΐναι τό̂  κα

λόν, π .χ . είς λεπτήν μ ίμ η ϊΐν  έν τή ιχνογραφία καί ζωγραφική, είς τό 
καλώς δμιλεΐν, είς καθαριότητα καί τάξιν.

4ον Νοερός έθισμός, ουτινος σκοπός εΐναι ή σοφία, π .χ . εις οξειαν 
νόησιν, είς ορθήν δμιλίαν, καί εις τ  αχεί αν αρίθμησιν.

δον Κοινωνικός έθισμός, οδτινος σκοπός εΐναι^ ή εΰσχημοσύνη και 
ευπρέπεια, π. χ. είς τό προσαγορεύειν, είς τό περι άλλων φροντιζειν, εις 
τό σιωπηλώς καθέζεσθαι, είς τό μή διακόπτειν άλλους δμιλοΰντας, άλ
λους μή ένοχλεΐν καί βαρύνειν. ^

6 ον Ήθικδς έ θ ισ ε ς , ουτινος σκοπος είναι ή ήθικότης % η αρετή, 
π· 5C* εύποιίαν καί δικαιοπραγίαν, εις τί) λέγειν ΓΥ)ν αλ/ιΟ~«αν,



εΐς το ειρηνικόν (άπραγμοσύνην,) εΐς την ανταπόδοσήν ληφθεισών ευερ
γεσιών.

7ον Θρησκευτικός έθισμός, ούτινος σκοπός είναι ή εΰσέβεια π .χ . εΐς 
τό προσεύχεσθαι, εΐς τό φοιτάν εΐς την θείαν λειτουργίαν.

Έαν ή προκειμένη σύνοψις π«ρέχη ήμΐν ακριβή άπόκρισιν εΐς την 
έρώτησιν, εΐς τ ί, εΐς οποίας τινάς ιδιότητας δέον νά έθίζωμεν τους παΐ
δας, υπολείπεται άρα ήμΐν ν’ άποκριθώμεν εΐς την έρώτησιν, πώς δέον 
νά γίνηται δ εθισμός ; Τό μόνον αΰτοκρατορικόν μέσον είναι και έν- 
ταϋθα ή δρατή έναργής παράστασις, ητοι τό καλόν παράδειγμα τών 
παιδαγωγών και τών ωρίμων τροφίμοίν. Έάν δ διδάσκαλος αυτός δεν 
είναι άκριβής κα'ι τακτικός, ουδέποτε δύναται νά έμφυτεύση εΐς τούς 
τροφίμους άκρίβειαν καί τάξιν, πολλώ δε ήττον ν’ άπαιτήση ταΰτα  
παρ’ αΰτών.

Και έπιτηδεία δε διδαχή συντελεί εΐς τήν προαγο>γήν καλών συ
νηθειών. ’Ανάγκη πρός τούτοις κατά τόν έθισμόν νά γίνηται βαθμιαία 
πρόοδος έκ τών εΰκολωτέρων (π. χ. τών σωματικών) εΐς τά ; δυσκολω- 
τέοας (π.χ. εΐς τάς καλλιλογικάς και νοεράς) συνήθειας. Ά λ λ ’ ένταϋθα 
πρό πάντων ισχύει ο,τι ποτέ δ Σεβαστιανός Bach εγραψεν εΐς υπό
μνημα τών άπόντίυν φίλων προθύμου μαθητου, οστις έπίσης ήθελε νά 
γίνη μέγας μουσικός: «"Ασκεί σεαντόν, άσκει σεαντόν, ασκεί σεαντόν.»

— Ή άσκησις, ή ακάματος έπιμέλεια, ή σιδηρά υπομονή, ή καθ’ 
ημέραν και ώραν προτρέπουσα τόν τρόφιμον εΐς τό ν’ άσκή τό ωφέλι
μον, ευπρεπές, καλόν, δίκαιον και άγαθόν, άγει εΐς τόν σκοπόν βραδέως 
μένέσθ’ οτε, άλλ’ άσφαλώς. Καλώς μεν παιδαγωγεί τις διά λόγων, άλλ’ 
ετι κάλλιον δι’ έργων, διά μονίμου ένεργείας, ήτις οΰδέποτε άποκάμνει.

Δ .  3 ? ω ς η ς

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Τ ά ξ ι ς  Δ '.

Ό  κύων. 1

Σκοπός. Σήμερον θά δμιλήσοψ-εν περί τοΰ κυνός.
1. Σ τάδιον. Τις δύναται νά μας έκθέση γενικώς τάς περί τοΰ κυ

νός παρατηρήσεις του ;— (οί μαθηταί μόνοι νά περιγράψωσι γενικώς τόν 
κύνα ώς εξής· α) χρησιμότης β) κατοικία γ) σώμα). ΛΕν μόνον είδος 
κυνών υπάρχει; ένομάσατε τά διάφορα είδη τών κυνών, τά  δποΐα γνω
ρίζετε ! πώς δυνάμεθα νά δνομάσωμεν τόν κύνα, οστις δ ια ιτατα ι έν 
ταΐς οΐκίαις ήμώ ν;— Πολλά άλλα τοιαΰτα ζώα γνωρίζετε- ποΰ άπηντή- 
σαμεν τόν κύνα σύντροφον τοΰ άνθρώπου; Αποστολής δ Θαλασσινός.)

2. Σ τάδιον.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ 

α) Π εριγραφή τοΰ κυνός.

Ό  κύων εχει σώμα εύμηκες, τέτανόν καί πρός τά δπίσω στε\όν, κε- 
καλυμμένον υπό τριχών μάλλον ή ήττον δασειών, λείων ή οΰλών, κεφα
λήν έπιμήκη· ή ρίς τοΰ κυνός είναι γυμνή, υγρά καί ψυχρά (όταν είναι 
υγιής)· ή γλώσσα είναι μακρά λεία καί στενή· όταν δε θερμανθή, έξά- 
γει αΰτήν εξοιθεν τοΰ στόματος. Ό  τύπος 2  τών δδόντο>ν τοΰ κυνός έφ*

*) 'Η  διδασκαλία αύτη δέν πρέπει, οΰδ' εΤναι δυνατόν, νά διδάσκηται, ώς είναι κα- 
τ*γεγραμμένη. Τοϋτο, ε’ι κα\ δήλον παντί μεΟοδικώ διδασκάλω, όφείλομεν χα'ι πάλιν να 
’•«ρατηοήσωμεν εις τούς άναγνώστας τοϋ περιοδικού. Ή  διδασκαλία αύτη συντεταγμένη 
Ηετά πολλής λεπτομέρειας εΤναι χρήσιμος προς \δίαν τοϋ διδασκάλου μόνον μελέτην( 
καί οΰχ'ι τών μαθητών. Ό  μαθητής δέν έχει χρείαν μονογραφίας περ\ τοΰ χυνός, άλλά 
'ίίν  γενικωτάτο>ν περί τοϋ ζώου τούτου έποπτειών. Ή έπιστημονιχή και λεπτομερής έξέ- 
τ*5ΐς τών φυσικών αντικειμένων ανήκει εις ανώτερα και ούχί εις τό δημοτικόν σχολεΐον. 
Ο διδάσκαλος όμως πρέπει νά cyrt ΰπ’ όψει τέλειόν τ ι Εργον, κα\ έξ αΰτοΰ τά οσα εΤ« 
ν«ι άναγκαΐα νά λαμβάνη πρός διδασκαλίαν τών μαθητών του.

! ) Σημαίνομεν τούς ο’δόντας μόνον τής μιας πλευράς τής σιαγόνος* διπλασιαζόμενοι 
δέ καί προσΟετόμενοι οί άριΟμοί άποτελοΰσι τό ολικόν άθροισμά.



εκάστης σιαγόνος εχει ούτως {· |· V  !  =  4 2 · Έπισκόπησις έπί 
τίνος κυνός κομιζομένου έν τή παραδόσει.— Οι εμπρόσθιοι οδόντες (κο- 
π τή 3ες) εΐναι μικροί, φαίνονται δέ ώ; δμοιοι μέ τούς κυνόδοντας, οι 
κυνόδοντες εΐναι μεγάλοι καί δλίγον κυρτοί πρός τά δπίσω, οί γόμ- 
φιοι εχουσιν δξέα κυρτώματα· εΐτα οί^διάκενοι όδόντε;, ών τινες 
άπολήγουσιν είς δξύ· οί κάρχαροι όδόντες, καί οί κυρτοί δδόντες. 
Οί ζωηροί καί πανούργοι δφθαλμοί τοϋ κυνός έχουσι κυκλοτερή κό
ρην η ουρά τοϋ εΐναι συνήθους κυρτή, αυξάνει δέ μέχρι τοΰ τρίτου 
μέρους τοϋ μήκους τοϋ σώματος.Ό κύων εχει ώς επί τό πλεΐστον κνή- 
μας μακράς, καί κατά μέν τούς έμπροσθίους πόδας πέντε δακτύλους 
μ ετ’ ονύχων καμπύλων καταλλήλων μάλλον πρός άνόρυξιν γης, ή πρό; 
κατασπάραξιν βοράς, κατά δέ τούς δπισθίους τέσσαρας· 'Ο κύων εχει 
δρασιν καλήν, ά*οήν ΐσχυράν καί δσφρησιν δξυτάτην.

'Ο κύων εχει κοινά γνωρίσματα μετά τοΰ άνθρώπου α) σπονδυλικήν 
στήλην, β) πνεύμονας, γ) μαστούς, δ) αίμα ερυθρόν καί θερμόν. Τά νεο
γνά της κυνός 4 — 8 τόν άριθμόν εΐναι μέχρι τής ένδεκάτης ημέρας τυφλά· 
Ό  κύων εΐναι σαρκοφάγον ζώον δηλ. τρέφεται έκ ζωικών ουσιών, προ 
τιμδί δέ ιδίως πάσης άλλης τροφής τά όστα, άτινα κατασυντρίβει διά 
τών καρχάρων δδόντων λίαν επιτηδείων πρός τοΰτο· τρώγει δέ καί 
φυτά πρός τά όποια κατάλληλος εΐναι ή μορφή τών δπισθίων γομ
φίων δδόντων. Ζ ή περί τά 15 —20 έτη' 'εΐναι δέ χρήσιμος είς τού; 
άνθρώπους πρός φύλαξή τών οικιών, άγελών καί ποιμνίων, είς τήν Θή
ραν πρός άνίχνευσιν, σύλληψιν καί μεταφοράν τοΰ κυνηγίου, πρός άνα- 
ζήτησιν παθόντων έκ τίνος δυστυχήματος ανθρώπων καί πρός τό σύρειν 
άμάξας, έλκηθρα κτλ. Είς τινας χώρας τρώγεται τό κρέας τ ΐυ . Ό  κύων 
δύναται νά κολυμβα έπιτηδείως. Αξιοθαύμαστος δέ εΐναι ή άποστροφή 
του πρός τήν μουσικήν καί πανσέληνον. 'Υπόκειται είς τήν ποδάγραν, 
συνάγχην καί ψώραν ά λλ’ ή έπικινδυνοτάτη αύτοΰ άσθένεια εΐναι ή 
λύσσα- τό δείγμα τοΰ λυσσώντος κυνός εΐναι θανατηφόρον. rH άσθε- 
νεια αυτη γίνεται γνωστή είς ήμ8 ς διά τής μεταβολής τής συμπεριφορά» 
του- δρμα εναντίον τοΰ κυρίου του, άναπηδΐί πέριξ καί δάκνει, ή φωνή 
του άλλοιοΰται, δέν τρώγει ευχαρίστως, έξέρχεται άφρός έκ τοΰ στό
ματός του καί τό βλέμμα του θολοΰται, έπί τέλους περιφερόμενος τήδί 
κάκεΐσε π ίπτει κατά γής καί θνήσκει.

€) ιδεαίτερα προσόντα, τοΰ κυνός.

Ό  κύων κέκτηται πολλά προσόντα, άτινα καθιστώσιν αΰτόν £ν 
τών προφιλεστάτων καί χρησιμωτάτων τώ άνθρώπω ζώοιν. Διότι έκ
τος τής ζωηρότητος, εΰκινησίας καί γενναιότατος ένδείκνυται καί νοη
μοσύνην δπερτέραν τής τών λοιπών τετραπόδων έξόχως δέ διακρίνεται 
διά τήν πρός τόν κύριον αΰτοΰ π ίστιν, άφοσίωσιν καί δπακοήν ένεκα 
τούτων είναι πιστός σύντροφος καί φύλαξ τοΰ άνθρώπου, προτιμών ν’ 
άποθάνν) υπέρ τοΰ κυρίου, $] νά έγκαταλείψη αΰτόν. Οΰ μόνον δέ υπεί- 
κει μετά τυφλής ΰπακοή; είς τάς διαταγάς καί τά  νεύματα αΰτοΰ, άλλ ’ 
άνέχεται καί πάσας αΰτοΰ τάς ιδιοτροπίας, μηδόλως μνησικακών, δσάκις 
τιμωρείται. ’Ακολουθεί αΰτόν παντα/3ΰ καί άναζητεϊ, βοηθούμενος υπό 
τή; μνήμης, είς τούς τόπους, ένθα συνήθως αΰτό; φοίτα, καί εξιχνιάζει αύ
τόν διά τή ; δσφρήσεως. Ά ναμιμνήσκεται δέ μετά πολλά έτη οΰ μόνον 
τοϋ κυρίου αυτοΰ, άλλά καί πάντων μεθ’ ών εσχεν οικειότητα. Κινεί 
τήν οΰοάν αύτοΰ πρός ένδειξιν εΰαοεσκείας- υλακτεί δέ πρός ένδειξιν 
δυσαρεσκείας ή όργής, ιδίως «κατά τήν έμφάνισιν αγνώστων άνθρώποιν 
ή ζώων.

γ) Ε ίδη  κυνών.

Τό μέγεθος τών κυνών, τό μήκος, τό χρώμα, η μορφή τών ώτων, 
τή ; κεφαλής, καί τό μήκος τών κνημών είσι διάφορα- τούτών ένεκα ΰπάρ- 
χουσι πλεϊστα είδη κυνών.

Μεταξύ τών διαφόρων ειδών τών κυνών συγκαταλέγονται τά έξής.
α) Ό  οίχονρός xvu r  δστις είναι μέγας καί ισχυρός· έχει ώτα μακρά 

καί είς τά άκρα κρεμάμενα.
β) Ό  ρινη .Ιάτης χύων, Λαγωθήρας (λαγωνικόν) δστις έχει εύμηκες, 

ισχνόν καί κομψόν σώμα, μακρά σκέλη, προεξέχουσαν κεφαλήν καί ώτα 
μακρά καί κρεμάμενα, τρίχας λείας, ρόγχος λίαν δξύ, όσφρησιν ασθενή· 
Εΐναι ταχύτατος πάντων τών κυνών ενεκα τών μακρών αΰτοΰ σκελών, 
καί έπιτηδειότατος πρός καταδίωξιν λαγοκον, έλάφων, άγριοχοίρων καί 
λοιπών ζώων.

γ) 'Ο σα,μψτώηος κύων, δστις έχει συμπεπιεσμένον σώμα κίτρινου 
®«νήθω; χρώματος, στρογγύλην κεφαλήν, βραχύ ρύγχος, πρός τάς πλευ
ράς υποκρεμάμενα χείλη μακρά καί είς τά  άκρα κρεμάμενα ώ τα.



δ) f<9 βρετανικό ς χνω ν  (Dogg) είναι 'όμοιος, το άνω χείλος δέν 
κλείει καλώς το στόμα, ή ρίς του είναι ώς έπί το πλεΐστον σχιστή' δά- 
κνει πολύ· ενεκα δε τοϋ μεγέθους του είναι επικίνδυνος και είς τούς 
άνθρώπους. Συγγενείς αύτώ είναι ύ κύω ν τοΰ Βερνάρδου κα ί ό μ ε-  
λα νο π λα τνρ νγχ ο ς χνων  Mops, μ ικρότερον είδος, οπερ νΰν εΐναι πολύ 
σπάνιον.

ε) Ό  μικρός βραχνχωλος χύων, οστις εχει βραχέα προς τά έξω 
κεκαμπυλωμένα σκέλη, και μεγάλην κεφαλήν μετά κρεμαμένων ώτοιν.

ς·) ί? θηρεντικός χνω ν, οστις είναι συνήθως μέγας, εχει ίσχυράν κα
μαρωτήν κεφαλήν, μεγάλα κρεμάμενα ώτα, χρώμα συνήθως λευκόν ή 
κιτρινον μετά καστανών ?! μελαινών κηλίόων. Είς αύτόν άνήκουσιν ό 
δείχτης  καί ο ιχ νη λά τη ς

ζ) ί? νεογειος κνων  (Νέα; γής) οστις είναι μέγας, εχει πλατείαν 
μεγαλην κεφαλήν, κρεμαμενα ώτα, μακρας κνήμας, μεμβράνην ίσχυ^ά^ 
μεταξύ τών δακτύλων, χρησιμεύουσαν προς το πλέειν, καί μακράς σκολ- 
λυώδεις τρίχας.

η) Ο ούλοθριί κύων  (μελιταΐον κυνάριον), οστις έχει μακράς καί 
οϋλας τρίχας, και μακρα ώτα· είναι δε ευμαθής καί άγαπαται ιδίως 
ύπό τών κυριών.

θ) Ό  jχοιμενιχός χ νω ν, δστις εΐναι μεγαλόσωμο;, εχει ώτα ορθά 
και οξέα, ρυγχος οςυ, τρίχωμα μακρόν καί πυκνόν καί μακράν θυσανώδη 
ουράν οΰτος και το μικρόν συνήθως λευκόν μολοοσιχόν κννάρ ιον  εΐναι 
λίαν ευμαθείς· επίσης ωφέλιμος είς τον κύριόν του εΐναι καί δ Έσκι- 
μώος κύων.

Ποιον είδος τών κυνών εΐναι το αρχικόν» έξ ου παρήχθησαν τά λοιπά 
καί ποία ή αρχική πατρίς των δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν.

—ιυνδιαλεξις, διασαφησις, συγκεντρωσις καί έπανάληψις τών ούσιω- 
δεστέρων.

3 Στάδιον. Σύγκρισις τοΰ κυνός πρός τήν γαλήν.
α) μέγεθος κυνός καί γαλής.
β) κεφαλή, δδόντες, γλώσσα κυνός καί γαλής, δδόντες γαλή ς-  εμ

πρόσθιοι δδόντες πολύ μικροί, κυνόδοντες μεγάλοι, δλίγον καμπύλοι καί 
δξεΐς, οί γόμφιοι έχουσιν δξέα κυρτώματα, ί  μεγαλείτερος μεταξύ τών 
γομφίων εΐναι ό κάρχαρος οδούς· πρό αύτοΰ ΐσταντα ι οί μικροί διάκενοι 
δδόντες, όπισθεν α3τοΰ έπί τής άνω σ;αγόνος κεΐται μικρός τις ολίγον

άμβλής κυρτός δδούς· τύπος : Ί j  y "Γ =ζ εν νεότητι και -j 7 ϊ  7 
=  26 έν τώ γήρατι.).

γ) "Ονυχες κυνός καί γαλής.
δ) Τροφή, χρησιμότης καί προσόντα κυνός καί γαλής.
4 Στάδιον. Ποια τά ίδια χαρακτηριστικά τών άρπακτικών· είναι 

πεπροικισμένα ύπό ισχύος καί ευστροφία; προ; το συλλαμβάνειν άλλα 
ζωα. εχουσι μεγάλους κυνόδοντας καί δ;εΐς γομφίους προς το τρωγειν 
κρέα;, καί ισχυρούς κυρτούς δόόντα; προς το τρωγειν φυτα. Τα άρπα- 
κτικά ζώα ώς έκ τοΰ σχήματος τών πυδών και τοΰ αριθμοΰ τών κυνο
δόντων διαιρούνται είς οίκογενείας και πολλά ειόη.

Διατί δ κύων καλείται άρπακτικόν ζώον ;
Δεϊξον έν τώ πίνακι (ή δνόμασον) αλλα αρπακτικα ΐ,ώα !
'Ο κύων άνήκει είς τήν δμοταξίαν τών θηλαστικών ζωων, εις την

τάξιν τών άρπακτικών.
Οί μαθηταί νά γράψωσιν έν τώ τετράδιο) τοιν τα χαρακτηριστικά

τοΰ κυνός καί τήν τάξιν είς flv άνήκει.
5 Στάδιον. Ώ ς θέμα δεδόσθω περιγραφή ετέρου τή; αυτή; τάξεως

ζώου καθ’ υπόδειγμα.
Άναζήτησις ετέρων δμοίων ζώων. Ιΐεοιγραφη (γενική) αυτών.

Ο λ ύ μ π ι ο ς

Άστυδιδάσκαλος πρωτοβάθμιος.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Ι  Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
•προς τούς δημοδιδάσκαλους και αναλυτικόν πρόγραμμα 

δημοτικοΟ σχολείου περιέχοντος έξ ταςεις.

Τ άξις· Λ .' ή το ι κατωτάτ^

Μέρος Ζ’— δ ιδ α σ κα λ ία  γλώσσης.

( Συνέχ. ί'δ. φυλλ. δ σ. 163— 169 y*

Ή διδασκαλία τής γλώσσης πλήν τή ; εποπτικής διδασκαλίας πε
ριλαμβάνει I) τήν άνάγνωσιν μετά τής γραφής *) τας λεκτικας ασκ/]- 
σεις· 3) τήν γραμματικήν καί 4) τήν Ορθογραφίαν.



A ') 'Η μέθοδος καθ’ ήν διδάσκεται ή άνάγνωσις εις τους άρχαρίους 
είναι λεπτομερώς έκτιθειμένη έν τω δδηγώ τοϋ Α ' σχολικού έτους (σελ. 
1 9 1 — 208 καί σελ. 2 2 0 — 237), και έκεΐσε παραπέμπομεν τόν διδά
σκαλον. Ε νταύθα παρατνιρούμεν μόνον, οτι ή διδασκαλία τού αλφαβή
του κατά την παραδεδεγμένην σειράν τών γραμμάτων, οίον α ,β ,γ ,ό . . .  
ώς και δ αρχαίος συλλαβισμός, β α , β ε , β ι ,  βο , κτλ. καί ή αρχαία δνο- 
μασία τών γραμμάτων, οίον α.Ίψα, β ή τα , γάμα  κτλ. υπέπεσαν είς α
χρηστίαν. Ώ ς ή πείρα διδάσκει, πρέπει κατά πρώτον νά μανθάνωσιν 
οι παΐδες τά ευκολο>τερα ώς πρός την προφοράν καί γραφήν γράμματα, 
είτα δέ τά δυσκολώτερα καί συνθετώτερα. Ό  άρχαΐος συλλαβισμός, ώς 
περιέχων συλλαβάς μόνον ανευ έννοιας, κουράζει τόν μαθητήν καί καθι
στά αυτόν μηχανήν. Ή  δέ άρχαία ονομασία τών γραμμάτο>ν συγχέει 
τόν νοϋν τοϋ μαθητοϋ, άναγκαζομένου διά πολλών γραμμάτων νά 3 νο- 
μάζη Εν έκαστον γράμμα τοϋ αλφαβήτου.

Ή  διδασκαλία τής άναγνώσεως δέν πρέπει νά άρχίζη εύθυς άπό 
τοϋ πρώτου μηνός. Πρέπει, ώς είδομεν, νά προηγηθή ή διδασκαλία 
τών μύθων, ώστε οί μικροί μαθηταί νά αύξήσωσι τό παραστατικόν 
αυτών, καί συνεθίσωσι νά έκφράζωνται δποισοϋν. Κ ατά τόν πρώτον 
μήνα πρέπει νά γεωργηθή τό έδαφος, έφ’ ού θά ρίψωμεν τό σπέρμα. Αί 
προασκήσεις αυται είναι α) πειθαρχικαί, β) προφορικαί καί γ) γρα- 
π τα ί. Περί πάντων τούτων εχομεν διαλάβει ε’ν τοΐς έμπροσθεν λεπτο
μερώς, γίνεται δέ λόγος καί έν τώ οδηγώ (σελ. 206. I Μήν).

Ώ ς δ ’ είναι γνωστόν πρέπει νά λαμβάνωμεν πρότασίν τινα έκ τών 
διδαχθέντων μύθων, καί έκ τής προτάσεως ταύτης νά έξαίρωμεν μίαν 
λέξιν παραστατικήν πράγματος γνωστού. Πρέπει δέ νά προσέχωμεν, 
ώστε ή λέξις αΰτη νά περιέχη τά εΰκολώτερα καί άπλούστερα τών γραμ- 
ματοίν, φωνηέντων καί συμφο>γων. eH προφοοά δ5 αύτών πρέπει νά συ- 
νενώται καί μετά τής γραφής· άνάγνωσις καί γραφή πρέπει νά συμ- 
πληρώσιν άλλήλας.

Εις τάς προεισαγωγικάς ταύτας παρατηρήσεις έπισυνάπτομεν τό 
αναλυτικόν πρόγραμμα τή ; διδασκαλίας τής άναγνώσεως καί γραφής 
τών γραμμάτων τού άλφαβήτου κατά μήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α '· Γ Ρ Α Φ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ  

( ’'SSpas καθ’ έ€δο;*άδα G ).

II Μ ήν. Διδασκαλία καί έκμάθησις τών μικρών γραμμάτων τοϋ 
τύπου, καί η ένωσις αύτών εις σχηματισμόν συλλαβών 
καί λέξεων. Γραφή καθ’ υπαγόρευσιν καί υπόδειξιν τών 
στοιχείων τοϋ άλφαβήτου. Διδακτεον ό εκ α τα το νΙΙ  μήνα 
τά φωνήεντα ι καί ο καί τά  σύμφωνα σ , τ , ν , π .  Χρήσις 
κινητών γραμμάτων.

III Μ ήν. Διδασκαλία τών σύνθετον κατασκευήν έχόντων φοίνηέντων,
α  ε η ποός γραφήν καί άνάγνωσιν, καί τών υπερστίχων
συμφώνων <ϊ— θ— 6. Κ ινητά γράμματα.

IV Μ ήν. Άνάγνωσις καί γραφή τοϋ φωνήεντος ω καί τών ύποστί-
χων συμφώνων γ  καί /<· Γραφή διά τής χειρός έλευθέρως 
χ,ινου .̂έντις έν τφ  χ.ενφ ττρος παρα<7τα<7ΐν τών .ypajA{Aa- 
των, ή έν τώ θρανίω, ή έν τώ μαύρω πίνακι διά κιμω
λίας Κ ινητά γράμματα- ευρεσις τών έν τή διδασκομένη 
λέξει γραμμάτων καί κατάταξις αύτών έν τώ άναγνω- 
στηρίω κατά τάξιν* άνάλυσις και συνθεσις συλλαοών και 
λέξεων. Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων.

V Μ ήν. Διδασκαλία έν λέξεσι τών διφθόγγων οι καί ε ι, ών τό
δεύτερον φωνήεν άκούεται. Ω σαύτως καί τοϋ έπιστίχου 
συμφώνου κ καί τοϋ υπερστίχου <ρ. Ά νάλυσ ις καί σύνθε- 
σις λέξεων, έν αϊς περιέχονται τά  άνω γράμματα. Γραφή 
καθ’ υπόδειξιν ώς άνωτέρω. Κ ινητά γράμματα. Έ πανά- 
ληψις τών προδιδαχθέντων.



V II Μ ήν.

VIII Μ ήν.

IX  Μ ήν.

X  Μ ήν.

Διδασκαλία εν λέξεσι τών διφθόγγων αν, εν καί α ι, καί 
τοϋ συμφώνου χ .  ’Ανάλυσή καί σύνθεσις λέξεων, σχημα- 
<χμός μικρών προτάσεων. Γραφή έπί τοϋ πίνακος ή 'έπί 
τοϋ άβακίου διά πετροκονδύλου. Κινητά γράμματα. Έ- 
παναληψις τών προδιδαχθέντων.

Έπανάληψις καί δσκησις πρός σχηματισμόν συλλαβών καί 
λέξεων, περιεχουσών πάντα τά μέχρι τοΰδε διδαχθέντα 

γράμματα.^Διδασκαλία γραφής χαί άναγνώσεως τών διπλών 
<Γ, ; και jf. Αναγνωσις λέξεων καί προτάσεων άνάλυσις και 
σύνθεσις αΰτών. Γραφή έπί τοϋ πίνακος ή έπί τοΰ άβακίου λέ
ξεων. Κινητά γράμματα προς σύνθε<τιν καί άνάλυσιν λέξεων.

Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων. Άνάγνωτ.ς μικρών 
προτάσεων έκ τοΰ άλφαβηταρίου καί τών μύθων* τοϋ 
Γρίμμ. Διδασκαλία τών κεφαλαίων γραμμάτων. Γραφή 
καθ’ ^υπαγόρευσή λέξεων. Ταχύς σ χ ή μ α τ ο ς  λέξεων 
εν τω αναγνωστήρια) διά κινητών γραμμάτων. Χρήσις 
τετραδίου προς γραφήν διά μολυβδοκονδύλου.

Λνάγνωσις έκ τοΰ άλφαβηταρίου καί τών μύθων τοϋ 
Γρίμμ. Τά κεφαλαία γράμματα έν τοΐς κυρ{0ις 3νόμασι 
καί τή άρχή προτάσεων. Γραφή λέξεων. Ά νάλυσις καί 
σύνθεσις λεςεων προχείρους διδομένων. ’Αντιγραφή έκ τοΰ 
βιβλίου τών μύθων καί καθ’ δπαγόρευσιν. Χρήσις τετρα
δίου προς γραφήν διά μολυβδοκονδύλου.

’Λνάγνωσις ταχυτέρα έκ τοΰ άλφαβηταρίου καί τών μύ
θων. Γραφή προτάσεων έλευθέρως γινομένη δπό τών μα
θητών καί άπό μνήμης. Τό δλικόν άς λαμβάνηται έκ τών 
(Αυθων. Χρήσις τετραδίου διά μολυβδοκονδύλου.

XI Μ ήν. ’Λνάγνωσις έκ τών μύθων. Γραφή προτάσεων άπό μνή
μης. Άνάλησις καί σύνθεσις προτάσεο)ν καί λέξεο>ν έκ 
τοϋ βιβλίου τον μύθων. Χρήσις τετραδίου. Έ πανάληψις. 
Διακοπαί μαθημάτων.

Β ' Α Ε Κ Τ Ι Κ Α Ι  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ  

(7Α ρ α ι 2  καθ’ εβδομάδα).

Αί λεκτικαί άσκήσεις είναι τό δεύτερον γλωσσικόν μάθημα. Ή  
άξια δε τούτου είναι μεγάλη. Διά τών λεκτικών άσχήσεων δ παΐς δύ- 
ναται νά αύξηση τάς παραστάσεις αύτοϋ καί νά καταστήση αύτάς σα
φείς καί εύληπτους. [Ιάσα νέα λέξις αυξάνει τό λεξιλόγιον τοϋ μαθητοϋ' 
πρέπει λοιπόν νά έξηγηθή δι’ αντιστοίχου έν τη άπλη γλώση λέξεως 
καί παρασταθή σαφώς ή έννοια τοϋ πράγματος, ήν ή νέα λέξις έκφράζει. 
Επειδή δέ πάσα λέξις δύναται νά είναι καί παραστατική πράγματος, 
πρέπει νά παρουσιάζηται αύτό τό πράγμα δπ’ δψει τοϋ μαθητοϋ, ή έν 
ελλείψει τούτου ή εικών αύτοΰ.

Αί λεξικαί άσκήσεις είναι δυνατόν νά γ ! ν θ ) ν τ α ι  ού μόνον έν τώ μαθή- 
μάτι τής άναγνώσεως, άλλά καί έν άλλο) οίο)δήποτε. ’Ιδίως άφορμάς 
πρός λεκ «κάς άσκήσεις περιέχουσιν αί διηγήσεις τών μύθων, η ερμη
νεία προσευχών, ποιημάτων καί λοιπών. Αί λεκτικαί άσκήσεις σκοπόν 
εχουη προσέτι νά κανονίσωσι τήν γλώσσαν τοϋ παιδός εις τό έκφραζε- 
σθαι ορθώς καί άπταίστως τά άκροώμενα, καί έκτιθέ/αι τάς έννοιας δια 
τής γραφής κατά τοός κανόνας τής γραμματικής Οί μαθηταί πρέπει 
νά έκφράζωνται διά προτάσεων· αί προτάσεις κα τ’ άρχάς «ρέπει νά εί
ναι μικραί καί νά ένέχωσι πλήρες νόημα· οσω δέ αί δυνάμεις τοϋ μα- 
θητοϋ προβαίνουσι, τόσω καί αί προτάσεις πρέπει νά γίνωνται πληρέ- 
στεραι. Ό  διδάσκαλος πρέπει κατά πρώτον νά δίδη τό παράδειγμα 
τοΰ έκφράζεσθαι τοιουτοτρόπως καί πρέπει πολλάκις νά έπαναλαμβάνη 
τάς προτάσεις είς έπήκοον πάντο)ν. Ό  τρόπος τοϋ έκφράζεσθαι πρέπει 
νά εΤναι σύμφωνος πρός τάς δυνάμεις τών άρχαρίων μαθητών καί νά [/.ή 
δπερβαίνη τήν πνευματικήν αύτών κατάληψιν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τ Ω Ν  Λ Ε Κ Τ Ι Κ Ω Ν  Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Ν

1) Ασκήσεις προς αυςν,σιν τοΰ λεξιλογίου τών αρχαρίων· μικραί 
άσκήσεις μνήμης (ασμάτων, προσευχών, μύθων, ήθικών διηγήσεων, ιστο
ριών έκ τής Τέρας ιστορίας), και ερωτήσεις.

2) Ασκήσεις προφορικά'..— ’ Ερωτήσεις συνηθέσταται σκοπόν προ- 
τιθέμεναι νά διδάξωσι τά παιδία νά εκφράζονται καθαρώς, διορθώσεις 
τών σφαλμάτων της προφοράς καί τοϋ τονισμοϋ.

3) Ασκήσεις μνημης. ’Απαγγελία συντομωτάτων ποιήσεων.
4) Ασκήσεις γραπταί· λέξεις καθ’ υπαγόρευσιν, ειτα δε καί μικραί 

προτάσεις.
_ 5 ) ’Αναγνώσεις έκ τών μύθων τοΰ Γρίμμ, γινόμενα·. υπό τοϋ διδα

σκάλου, ακροωμεναι καί διηγούμεναι υπό τών μαθητών.

Γ'· Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  

(ySipai S  καθ’ εβδομάδα).

1)  ̂ΙΤροφορά κατά την φωνομιμητικην μέθοδον τών γραμμάτων τοΰ 
αλφαβήτου.

2} Διάκρισις τών γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου είς φωνήεντα καί 
σύμφωνα.

3) Διάκρισις τών φωνηέντων είς μακρά, βραχέα καί δίχρονα.
4) Διδασκαλία τών διφθόγγον καί προφορά αΰτών.
5) Διδασκαλία τών τόνον.
6 ) Λέξεις μονοσύλλαβοι, δισύλλαβοι, τρισύλλαβοι -?ι πολυσύλλαβοι.
7) Κλισις πρωτοκλίτων καί δευτερόκλιτων ονομάτων πρακτικώς 

διά σχηματισμοΰ προτάσεων.
8 ) Διδασκαλία τών πνευμάτον.
9) Διαίρεσις τών συμφώνων ώς πρός τόν πνευματισμόν είς ψιλά, 

δασέα καί μέσα.

10) Διαίρεσις τών συμφώνον κατά τά  φονητηρια όργανα είς χει- 
λεόφωνα, οδοντόφωνα και ουρανισκοφονα.

11) Διάκρισις τοϋ γένους τών ονομάτων διά της καταληςεως αυ
τών καί τών άρθρων.

Δ'· Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

("SSpa 1  καθ' εβδομάδα).

1) Άνάλυσις καί σύνθεσις λέξεων καθ’ υπαγόρευσιν είς συλλαβάς
καί γράμματα προφορικώς.

2 ) Αντιγραφή λέξεων μονοσυλλάβων, δισύλλαβων και πολυσυλλά
βων έν τετραδίοις είς στήλας κεχωρισμένας.

3) Γραφή μικρών προτάσεων πρός ορθογραφικήν ασκ/ισιν.
4) Γραφή λέξεων βαρυτόνων, δξυτόνων, παροξυτόνων, προπαροξυτό- 

νων, περισπωμένον καί προπερισπωμένων.
5) Γραφή λέξεων άπό φωνήεντος άρχομένων. Ψιλουμένων καί δα- 

συνομένων.

ΜΕΡΟΣ Η'· Η Π Ρ Α Γ Μ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Κ Α Ι  Π ΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ
(*Άρακ καθ’ εβδομάδα 3 ) .

Περί της διδασκαλίας τών ουσιωδών τούτων μαθημάτων εχομεν 
έν πλάτει διαλάβει θεωοητικώς καί πρακτικώς έν τώ ημετέρω δδηγω 
τοϋ Α ' σχολικοΰ έτους'(σ. 5 0 — 64 καί 65 —  135). Ένταΰθα ομως 
σημειοΰμεν δύο τινά 1 ) ότι ή διδασκαλία τών μαθημάτων τούτων πρέ
πει νά έξάγηται έκ τής ύλης τοΰ άναγνωστικοϋ βιβλίου τών μύθων τοΰ 
Γρίμμ· καί 2 ) ότι πρέπει νά γίνηται έποπτικώς. Ή μέθοδος κατά 

στάδια είναι άναγκαιοτάτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μ ή ν  " Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς .

Έβδομάς 1 καί 2 . Έκ τοΰ πρώτου παραμυθίου— rw r τα.1.1ήςνν τοΰ 
Θεοΰ. 1) Ή  αίθουσα τοϋ σχολείου. 2) Ή  κλίνη-
3) Ό  ιματισμός 4) ή τροφή καί 5) δ κήπος.



Εούομα; 3 και 4. Ex. τοΰ δευτέρου παραμυθίου.— Τοΰ γλυκέος βι· 
ζογαλον. 1 ) Καλλιέργεια τοΰ κήπου καί τ, 
πρώτη αΰτοΰ εν καιρω τοΰ έαρος βλάστησις. 2 ) 
Πεδιάς. 3) Τό δάσος. 4) Ουρανός, ήλιος, σε
λήνή καί άστέρες. 5) Τά τέσσαρα αέρη τοΰ ο
ρίζοντας καί 6 ) Τό σχολεΐον.

Μήν Νοέμβριο;.

Εοήομας 1 και 2 . Επαναληψις των προδιδαχθέντων τόν μήνα ’Οκτώ
βριον. ’Εκ τοΰ τρίτου παραμ,υθίου. — Τή ς Αραχαί- 
νης. 1 ) Τό φρέαρ. 2 ) Τό ποίμνιον.

» 3 και 4. ’Εκ τοΰ τετάρτου παραμυθίου.·— Τοΰ άχυρου τοΰ
άνθραχος και τοΰ Φασηόλου. 
t) Ό  άνθραξ· 2 ) rO φασήολος 3) Τό υδωρ της 
χώρας

Μήν Λ ε ν ι έ μ β ρ ι ο ς .

Εβδομάς 1 και 2 . Επαναληψις τών προδιδαχθέντοιν τόν μ.ήνα Νοέμ
βριον. ’Εκ τοΰ πέμπτου παραμυθίου. Τών επ ι
τηδείων. 1 ) ’Αλέκτωρ καί ’Αλεκτορίς. 2  Τό 
δρος. 3) Ή  νήσσα. 4) Ή  περιστερά.

» ο και 4. Εκ τοΰ έκτου παραμυθίου.—  Τοΰ θανάτου τής
αλεχτορίδος. 1 ) "Ό μυς. 2 ) ’Ονομασία των κυ- 
ριωτέρων μελών τοϋ άνθρωπίνου σώματος. 3) Τά 
χρώματα. 4) Διαίρεσις τοϋ χρόνου, ημέρα, νύ;, 
ώρα, λεπτόν, έβδομάς. 5) ΛΕ ημέραι τής έβδομα- 
δος· χθες, σήμερον, αΰριον.

Μ ή ν  ’ Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς .

1 και 2 . Επαναληψις τών ττ^οδ'.όα^Οέντων τον [Λ̂ να Δε* 
κέμβριον —Έ χ  τοΰ εβδόμου Παραμυθίου. Τοΰ 
λύκου κα ί τώ ν έπ τά  α ΐγ ιδ ίω ν . 1 ) Ή αίξ. 2 ) Ό

λύκος. 3) Διδασκαλία πρός διέγερσιν τής προ
σοχής τών παίδο)ν είς τάς διαφοράς τοϋ θερμοΰ, 
τοϋ ψυχροϋ, τής βροχής και τής εΰδίας.

Έβδομάς 3 και 4. Έκ τοϋ ογδόου παραμυθ'.ου. Τοϋ λυχου χαι τής 
άλώπεχος. 1) 'Η άλώπηξ 2) Χιων και πάγος.
3) Τά Χριστούγενα. 4) Ή ήλικία τοϋ παιδος.

Μ ή ν  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς .

'Εβδομάς 1 καί 2. Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων τον μήνα Ια 
νουάριον.— Έ κ τοΰ ενάτου παραμυθίου. Τοΰ β α 
σιλίσκου χαϊ τής άρκτου. 1 ) Ή άρκτος. 2 ) Ο 
βασιλίσκος. 3) Παρατηρήσεις περί τών ωρών τοΰ 
έτους, τής θερμοκρασίας έκάστης αΰτών, τών έρ
γων καί τών προϊόντων.

» 3 καί 4. Έκ τοϋ δεκάτου παραμυθίου, τοΰ Α εταχη. I)
Ό  κυνηγός. 2 ) 'Η εκκλησία. 3) Αι αισθήσεις 
τοϋ άνθρώπου, αί γεϋσις καί όσμαί, οι ήχοι και 
τά  χρώματα· ή θερμοκρασία καί αί ιδιότητες τών 
άπτομένων σωμάτων.

Μ ή ν  Μ ά ρ τ ι ο ς .

Έβδομάς I καί 2 . Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων τόν μήνα Φε
βρουάριον.— Έκ τοϋ ενδεκάτου παραμυθίου—  
τώ ν μουσικών τής πό λ ιω ς Θηβών. 1 ) Ο όνος.
2) Κύων. 3) Γαλή. 4) ’Αμπελών, κλήμα, στα
φυλή, οίνος, σταφίς.

# 3 καί 4. Έκ τοϋ δο)δεκάτου παραμυθίου. τοΰ πτωχού
και πλουσ ίου. 1 ) Γ0  ίππος. 2 ) Ή επάνοδος τής 
άνοίξεως. 3) Τό βαρέλιον, ή φιάλη, τό ποτήριον 
καί τά σκεύη τής τραπέζης.

Μ ή ν  ‘ Α π ρ ί λ ι ο ς .

Έβδομάς 1 καί 2  Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων άπό τοΰ μηνός 
’Οκτωβρίου— Ίανουαρίου. Πρός δέ τούτοις καί



τά εξής έκ τών γεωργικών εργαλείων. 1) ”ApoTpov.
2) 'Η δίκελλα.— Έκ τών πρός φωτισμόν 3)
3) Κανδ^λα 2) Λυχνία. 3) ’Έλαιον καί 4) ΙΙε- 
τρέλαιον.

Έβδομάς 3 καί 4. Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων άπό τοϋ μη- 
νός Ίανουαρίου —’Απριλίου. Πρός δε τούτοις καί 
τά έξης. 1) Τά πρός θέρμανσιν. ΙΙυρεΐα, ξύλα, 
άνθρακες. 2) Τά πρός έπικάλυψιν έν καιρώ τοϋ 
υπνου στρώμα, έφάπλοιμα, σινδών, προσκεφάλαιον.

Μ ή ν  Μ ά ϊ ο ς .

Έβδομάς 1 καί 2 . Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων κατά τόν μήνα
’Απρίλιον, πρός δέ καί τά  έξής 1 ) Τά πρός κα
τασκευήν ενδυμάτων, βάμβαξ, έριον, λινάριον. 2 ) 
Τά διάφορα πρός τόν βίον επαγγέλματα· φαγητά 
καί ποτά· αρτοποιός, κρεωπώλης, Οπωροπώλης, 
παντοπώλης, ιχθυοπώλης, λαχανοπώλης.

» 3 καί 4. 1) Τά πρός οίκοδομίαν, λίθοι, ξύλα, σίδηρος,
πλίνθοι, κέραμοι, άσβεστος, καρφία, άμμος.

Β Ιή ν  ’ Ι ο ύ ν ι ο ς .

Εβόομας 1 καί 2 . Έπανάληψις τών προδιδαχθέντων κατά τόν μηνα
Μάϊον. Πρός δέ τούτοις καί τά έξης I) Τά έν
τώ οΐκ&> δωμάτια (αίθουσα, κοιτών, έστιατόριον, 
μαγειρεΐον.) 2 ) Τά Ιντώ δωματίω, θύρα, παράθυ- 
ρον, υελοπίνακες, βιβλιοθήκη, κιοώτιον, κάθισμα.

» 3 καί 4. 1) Τά ποός βλάστησιν· σπέρματα, ρ!ζ<*, στέλεχος,
κλάδος, κλώνες, άνθη. 2 ) Ύδωρ, ρύαξ, χείμαρος 
ποταμός, θάλασσα, λουτρά θαλάσσια, κολύαβημα.

Μ ή ν  Ι ο ύ λ ι ο ;

Εοόομας 1 και 2. Έπαναληψις τών προδιδαχθέντων τόν μηνα ’Ιού
νιον καί συν τούτοις. I) Ο! δημητριακοί καρ
ποί, ο σίτος, ή κριθη, δ αραβόσιτος. 2) Τά 
όσπρια, κύαμος, φασίολος, φακη.

Έβδομάς 3 καί 4. 1) Τά πρός αλεσιν. Χειρόμυλος, άνεμόμυλος, υδρό
μυλος, άτμόμυλος. 2) Τά πρός ένδυμασιαν π.χ- 
χιτών, φανέλα, σκελέα, περισκελίς, επενδυτής.

Μ ή ν  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς .  _ _ f
Έπανάληψις τών καθ’ δλον τ& ετος οιοαχθέντων.
ΙΊροπαρασκευη εις τάς εξετάσεις· Διακοπαί.

ΜΕΡΟΣ 0'· Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
( κ α θ ’ &  ).

Περί τοϋ ουσιώδους τούτου μαθήματος εχομεν πραγματευθη εκτενέ
στατα έν τώ δδηγω. Έν σελίσι πέντε καί πεντηκοντα (136 19! )  εκ-
τίθεμεν θεωρητικώς καί πρακτικώς δλην την σειράν τής αριθμητικής, 
η τις πρέπει νά δ’,δάσκηται έν τή προκαταρκτική ταυτη τοΰ δημοτικού 
σχολείου τάξει. Αυτόθι είναι ο σχ.οπος και η έννοια και η μέθοδος σα
φώς εκτεθειμένα-, πρός δέ τούτοις καί πλεΐσται υποδειγματικαί διδα- 
σκαλίαι κατά τόν Rein. ’Απολύτως λοιπόν αναγκαϊον είναι να μελε- 
τήσν) τό μέρος εκείνο τοΰ δδηγοϋ πας φιλόπονος διδασκαλος, όστις θέλει 
νά έξασκή τό εργον του ψυχολογικώς. Ένταΰθα ημείς παρατηροΰμεν, 
δτι ,έν παντί δημοτικώ σχολείο) πρέπει νά υπαρχωσι τα προς διδασκα
λίαν βοηθητικά όργανα ήτοι 1) τά άριθμητικα πινακίδια. 2) Τα μέτρα 
καί σταθμά, τά έν χρησει. 3) Τό αριθμητικόν κιβώτιον καί 4) Τό 
άριθμητ-ήρίον. Διδάσκαλος στερούμενος τών βοηθητικών τούτων δργά- 
νο)ν θά δυσκολευθή βεβαίο)ς νά διδάςη εποπτικούς τα στοιχεία τής αριθ
μητικής καί νά δώση άκριβή ιδέαν τοϋ ποσοϋ. (ιό. δόηγόν σ. 1 5 3 1 ο7)

Αί άπθμητικαί ασκήσεις τοϋ πρώτου σχολικοϋ έτους πρέπει 1) να 
περιστρέφονται εις την πρώτην θεμελιώδη σειράν τών αριθμών άπό 1 —  
10. 2) Νά έκτελώνται έκ πάσης έπόψεως καί αί 4 πράξεις έν ένί !κά -  
στο) άριθμώ. 3) At ασκήσεις νά είναι άπλα'ι καί νά γίνωνται δι’ άκε- 
ραίων μόνον αριθμών, καί 4 ) Ή  αριθμητικό διδασκαλία να συναπτη- 
ται εις τά  πράγματα, τά  έν τή διδασκαλία τών παραμυθιών καί τη 
πραγματογραφίο* καί πατριδογραφία άναφερόμενα και όιδασκόμενα, χω
ρίς δμως νά δεσμεύηται υπ’ αύτών.

(Έ πεται συνέχεια)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
« ' Ε ρ μ η ν ε ί α  τ ώ ν ψ α λ μ ώ ν τ ο ΰ  Α α υ ’ίδ ύ π ό  Α π ο σ τ ό λ ο υ  

Μ α κ ρ ά κ η  Τ ό μ ο ς  Α ' π ε ρ ι έ χ ω ν  τ ή ν  έ ρ μ η ν ε ί α ν  τ η ς  π ρ ώ 
τ η ς  π ε ν τ η κ ο ν τ ά δ ο ς ·  Έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  έ κ τ  ο ΰ τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  
Α . Ν.  Κ α σ τ ρ ι ώ τ ο υ  4 8 8 7 . Τ ί μ δ ί τ α ι  δ ι ά  μ έ ν  τ ο ύ ς  σ υ ν δ ρ ο -  
μ η τ ά ς  δ ρ α χ μ ώ ν  3,  δ ι ά  δέ  τ ο ύ ς  μ ή  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ά ς  δ ρ α χ 
μ ή ν  4.  “

Τό £ργον τοΰτο τοΰ φ ιλοπονω τάτου τών ευαρίθμων π αρ ’ ήμΤν έλλογ ίμ ω ν δ ι
δασκάλων κ . ’Αποστόλου Μακράκη σ υνίσ ταμ εν ώς πολλοϋ λόγου άξιον βο ή 
θημα τοΤς βουλομένοις τά θεόπνευστα βήματα τοΰ Ααυίδ νά νοήσωσι κ α ι ψ υχ ο 
σωτήριον νά άρυσθώσιν έξ αύτώ ν ώ φέλειαν. Εΐναι δέ, ώς κ α ί τά  ά λλα  τοΰ κ. 
Μακράκη έ’ργα, μετά  πολλής σαφηνείας κα ι χάρ ιτος γεγραμμένον κ α ί τυγ χ ά νε ι 
προϊόν βαθείας μελέτης έπί τοΰ β ιβλ ίου  τούτου τών ψ α λμ ώ ν, ο ϊτ ινε ; ά π ’ αρχαίω ν  
χρόνων άναγινω σκόμενο ι κα ι ψαλλόμενο ι έν το ΐς ναοϊς συγκ ινοΰσ ι κα ι ά νυψ ο ΰ-  
σιν εΐς τόν Θεάν τάς καρδίας τώ ν π ισ τώ ν .

ΔΕ AT ΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Έξεδόθη ά ρ τίω ; ό Π λ ά τ ω ν  περιοδικόν τοΰ έλλ. δ ιδασκαλικοΰ συλλόγου  
τών μηνώ ν Ίανουαρ ίου, Φεβρουάριου κα ί Μ αρτίου π ο ικ ίλη ν  περιέχον γραμματο
λογ ικήν 'ύλην. Έ ν το ύτφ  δέ τ φ  τεύχε ι πρός τοΐς άλλο ις  ε'ύρηνται κ α ί δύο έ π ί-  
σημα ύπομ,νήαατα τοΰ συλλόγου τούτου έπιδ&Οέντα τ φ  κ. Ί 'π ο υρ γφ  τής Αημ. 
Έ κπαιδεύσεω ς, ών τό μέν πρώτον κατακρ ίνε ι διά σπουδαίων κ α ί λογ ικώ ν έ π ι-  
χειρημάτω ν τόν λειτουργοΰντα  ετι δυστυχώς νόμον ΑΜΒ' περί δ ιδακτικών β ι
βλ ίω ν, τό δ’ ΐτερον  δ ιαλαμβάνε ι περί τοΰ έπ ιβλαβοΰς τή  τε π ολ ιτε ία  κα ί τή  Ε κ 
κλη σ ία  σκοπουμένης άπαλείψεω ς τώ ν θρησκευτικών μαθημάτω ν άπό τών πέντε  
γυμ να σ ια κ ώ ν τάξεω ν. Περί τούτω ν 2χομεν γράψει έν τ φ  φ υλλα δ ίψ  τοΰ ’Απρι
λ ίου τά δέοντα, επαινέσαντες δ ικα ίω ς τόν σύλλογον έπ ί τή  έθνωφελεΐ περί σπου-  
δαιοτάτω ν τή  πατρ ίδ ι άποφάσει αύτοΰ. Τά έ'γγραφα δέ τα ΰτα  άναδημοσιεύομεν  
χάρ ιν  τών αναγνω στώ ν τοΰ πα ιδαγω γικοΰ σχολείου, άρχόμενοι έκ τοΰ δευτέ
ρου, δπερ ε ίνα ι τό σ υντο μ ώ τατο ν, έπ ιφ υλαττό μενο ι έν τ φ  φ υλλα δ ίψ  τοΰ Ι ο υ 
νίου νά καταχω ρίσω μεν κα ί τά πρώτον τό περί τοΰ νόμου τών δ ιδακτικών β ι
βλ ίω ν πραγματευόμενον.

—  m  —

ΠΡΟΣ ΤΟ Σ . ΥΙΊΟ ΤΡΓΕΙΟ Ν  ΤΩΝ ΕΚΚ ΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚΩ Ν  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ε Κ ΙΙΑ ΙΔΕ ΤΣΕ Ω Σ

Κύριε 'Υπουργέ,

Ό έλλη-ηκάς δ ιδασκαλικός Σύλλογος, αφορμήν λαβών έκ τοΰ σχεδίου περί 
διοργανώσεως τής μέσης έκπαιδεύσεως, οπερ μ έλλε ι νά ύπο^ληθή εΐς τή ν  ?γ κ ρ ι-  
σιν τής Γ,ουλής, κ α ι έν ψ  ά π α λε ίφ ο ντα ι τά  θρησκευτικά  μα θή μ α τα  άπό τών  
πέντε άνωτέρων γυμ να σ ια κ ώ ν τάξεω ν, κ α ι θεωρήσας τοΰτο  ώς λ ία ν  έπιβλαβές 
τήτε πολιτεία  κ α ί τή  Ε κ κ λ η σ ία , έν έκ τά κ τψ  αύτοΰ συνεδριάσει εκρινεν ά ν α γ -  
καίως νά καθυποβάλη ' ϊ μ ΐ ν  εύσεβάστως τά  έπόμενα.

F-Τνε άναντίρρητον, κ. Υ π ο υρ γέ , δ τ ι ή διδασκαλία τών θρησκευτικών μαθη
μάτων εΤνε σ ιο ιχ ε ΐο ν  άπαρα ίτητον τής γυμ να σ ια κ ή ς παιδεύσεως. 'II θρησκευτικη  
διδασκαλία ή έν το ΐς έλληνικο ΐς σχολείο ις παρεχόμενη εινε όλως ά·.επα:κης εΐς 
τήν πλήρη γυμ να σ ια κή ν π α ίδευσ ιν , α νάγκη  άρα άπολυτος να συμπληρωθή αύτη  
έν ταΐς έπομέναις γυμ να σ ια κ α ΐς  τάξεσ ιν. ’Ανάγκη άπόλυτος κα ι τήν Ιστορίαν 
τής ’Ε κκλησίας, ε ί. ήν άνήκουσ ι, νά γ ινώ σκω σ ιν  οί έλληνόπαιδες, κα ί τά καθή
κοντα αύτώ ν κα ι ώς χ ρ ισ τ ια νώ ν κ α ί ώς π ολ ιτώ ν συστηματικω τερον να διδαχθωσι 
καί τάς θείας κ α ί υψ η λ ά : άρχάς τοΰ Ε ύαγγελίου δ ι’ άκριβεστέρας αύτών ά ν α λ ύ -  
σϊως κα ί έρμηνείας νά ένστερνισθώ σιν. Ούτω μόνον κ α ί ή γυμ να σ ια κ ή  αυτώ ν π α ί-  
δευσις Οά ήνε πλήρης κ α ί ή  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή  αύτώ ν μόρφωσις ά νελλ ιπ ή ς. 'Η έν τα ΐς  
ανωτέραις λοιπόν γυμ να σ ια κ α ΐς  τάξεσι καταργησ ις  τής θρησκευτικής διδασκαλίας  
καί ή ά π ’ αύτών ελλε ιψ ις  ούσιωδεστάτων θρησκευτικώ ν μαθημάτω ν άρρήκτως σ υν-  
δεδεμέ.ων μετά τής καθόλου γυμ να σ ια κ ή ς παιδεύσεως σπουδαίως ήθελε παρα
βλάψει τούς έλληνόπαιδας ύπό τε έπ ισ τη μ ο ν ικ η ν  κ α ί θρησκευτικήν εποψ ιν , καί 
όδηγήσει αύτούς βαθμηδόν εΐς τελε ία ν  άπομάκρυνσ ιν απο τή : θρησκείας επί α νυ— 

«ολογίστφ  αύτών ήθική βλάβη.
Ά φ ο ΰ κα ί έν Γ ερμανία , ής τά  σχολεία  χρησ ιμεύουσ ιν  ώς πρότυπα σχολείω ν  

παντός π επ ολιτισμένου έθνους, τά  θρησκευτικά  μ αθήματα  δ ιδάσκονται έν ά π ά -  
®αις τα ΐς  τάξεσ ιν ού μόνον τώ ν γυμ να σ ίω ν , άλλά  κα ι τών π ραγμ ατικώ ν ^ χ°— 
λείων ( H e a lsc u u le il) , διά τ ίνα  λόγον ν ’ άπαλε ίψ ω μεν ήμεΐς αύτα  έκ τών γυ
μνασίων ; Μή το ύλά χ ισ τον  έχομεν ήμεΐς άφορμάς νά δεικνυώμεθα πολέμ ιο ι προς 
τήν θρησκείαν, ώς τοΰτο συμ βα ίνε ι έ\ Γ α λ λ ία , ένθα £νεκα τής έχθρικής θέσεως 
τής δυτική ; Ε κ κ λη σ ία ς  κ α ί τοΰ κλήρου πρός τήν π ο λ ιτε ία ν  κατήργησαν μέν προ 
όλίγου έν τυ ΐς  σχολείο ις τά θοησκευτικά  μαθή μ α τα , ά λ λ ’ ήρξαντο ήδη κ α τ α -  

ΐ ί νοοΰντες τά ολέθρια ήθικά  άποτελέσματα  τοΰ τολμηροΰ τούτου δ ιαβήματος ; 
Μή τούναντίον ό ήμέτερος κλήρος δέν συμ μετέσχε πάντοτε τών περ ιπετειώ ν τοΰ 
έθνους π ρω ταγω νιστήσας έν πάση  εύκαιρίοι ύπέρ αύτοΰ ; Μή ή ήμετέρα Ε κκλη
σία δέν έχει μ εγ ίστην έθνικήν σημασ ίαν κα ί δέν προώρισται νά χρησ ιμεύση  ώς 
^5 τών κυρ ιω τάτω ν μοχλών εΐς τήν πλ’ήρωσιν τώ ν δ ιακαώ ν πόθων παντός Ε λ-



ληνός ; Πω? δέ δ έλληνόπαις θ ’ ά γαπή ση  τήν θρησκείαν αΰτοΰ κ α ί τή ν  ’ Εκκλη
σ ίαν, όταν βλέπη αυτήν περί',ρρονουμένην έν τή  καταργήσει σπουδαιότατω ν θρη
σκευτ ικ ή ν  μ,αθηαάτων ;

Δ ιά τα ΰτα  παντα  ό διδασκαλικός Σύλλογος έκφράζει κ α ι τήν ένδόμυχον ευχήν 
κ α ί τήν άδιάσειστον αύτοΰ πεποίθησιν,. δ τι τό 2 .  'ΥπουργεΤον μετά  σκέψ ιν ώρι- 
μωτέραν δέν θά π ραγματοποίηση  τήν κατάργησ ιν τώ ν θρησκευτικών μαθημάτων 
έν τοΤς γΰμ να σ ίο ις , τοΰθ’ όπερ ού μόνον τήν πλήρη γυμ να σ ια κ ή ν  παίδευσ ιν σπου- 
δαιως θά παρέβλαπτεν, ά λλά  και έν ταΤς καρδία ις τής σπουδαζούσης νεότητος Οά 
άπήλειφε μέν όλοσχ*ρ(δς π $ν  θρησκευτικόν α ίσθη μ α , θά κ ατέπ νιγε  δέ πάντα  
ένθουσιασμον προς ό ,τ ι άληθώ ; |χέγα, εύγενές κ α ί γενναΤον έπί άνυπολογΐστφ  
έθνική ζη μ ία .

Έ ν ΆΟήναις τ^ 4 Μαρτίου 1887

'Ο Πρόεδρος Οί αντιπρόεδροι Οί σύμβουλοι
ΕΜ . ΓΑΛΑ Ν Η Σ I. Ε . Μ ΕΣΟΛΩΡΑΣ Π . ΦΕΡΜΠΟΣ

ε γ ς τ ρ . τ ς α κ α λ ω τ ο ς  ν . δ η μ α κ η ς

Δ. Α Ρ Γ Γ Ρ ΙΟ Γ  
Π. ΡΑΖΙΙΣ

Ό  γεν. γραμματεΰς 
Κ . ΖΗΣΙΟΤ

— Προσεχώς Οέλομεν δημοσιεύσει σπουδαίαν δ ιατρ ιβήν τοΰ κ. Π. Οίκονόμου 
πρώην διευθυντοΰ τοΰ διδασκαλείου Λαρίσσης κ ατά  τής είσαγω γής τών σ τρατιω 
τ ικ ώ ν  ασκήσεων είς τά γυ μ νά σ ια .

—  ΓΗ διεύθυνσις τοΰ Π αιδαγωγικοΰ σχολείου αγοράζει ά ντ ί δραχμής τό 
φυλλαοιον τοΰ πρώτου έτους τή : έκδόσεώς του. Οί έ'χοντες το ιοΰτον ποός πώ- 
λ η σ ιν , άς άπευθυνθώ σιν πρός cov δ ιευθυντήν αύτοΰ.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Ιθ '.

1) Τά δάκρυα καί ή προσευχή άνακουφίζουσι τού; πασχοντα;.
2) Ό  ανθρο^πος πρέπει νά συμπάσχη μετά τών πασχόντων.
3) Α ί βουλαί τή ; θ ε ία ; προνοία; είναι ανεξιχνίαστοι.
4) Ή  χάρις τοϋ Θεοϋ στηρίζει τού; πάσχοντα;.
5) Εύδαίμων είναι δστις ελπίζει είς τον Θεόν.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Κ'.

1) Ή  προσευχή δίδει δυνάμεις καί ενισχύει το λογικόν.
2) «"Οστις τροφήν ήτοίμασεν εί; τ ’ ούρανοϋ τά  πετεινα, τον εί; αύ

τόν προσφεύγοντα δέν θά άφησή νά πεινδί.»
3) Ό  Θεό;, έΐπεν ό ’Αποστόλη;, όστι; μέ εσο)σεν έκ τών Ά λγε -  

ρίνων πειρατών καί έκ τοϋ τρομερού ναυαγίου, βεβαίως δεν θα με 
έγκαταλείψη.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Κ Α '.

1) Τά πάντα είναι δυνατά εί; τον Θεόν.
2) Ό Θεό; δύναται τήν λύπην νά μετατρέπη εις χαραν.
3) Ό  άνθρωπος άνευ συντροφιάς ούδεμίαν τέρψιν δύναται να α ι- 

σθανθή.
4) Ή  ζωή εΐναι βασανιστήριον, όταν ό άνθροιπος είναι έρημος καί

μοναχός.
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  ΚΒ'.

1) Οί κόποι τής ήμέρα; φέρουσι γλυκύν ύπνον την νύκτα.
2) Γ0  χρυσό; εΐναι α ιτία  πολλών κακών και διαφθορας ει; τους 

άνθρώπους.
3) "Οσω περισσότερα χρήματα συναθροίζει τ ι ; ,  τοσω περισσότερα 

πάντοτε επιθυμεί.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  ΚΓ'.

1) fO χριστιανό; εύρίσκει πολλήν παρηγορίαν είς τό Εύαγγέλιον.
2) Ό  ύύών έαυτόν θά ταπεινωθή, καί δ ταπεινών έαυτόν θά ύψωθή.
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ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΚΔ'.

1) fO άνθρωπος πρέπει νά ευχάριστή τόν Θεόν διά τά  αγαθά, τά 
όποια απολαύει.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΚΕ\

1) Τό καλό τό παληκάρι, πριν πεινάσ·/), μαγειρεύει.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  Κ ΣΤ '.

1) Ο δυστυχής εΐς τόν Θεόν πρό πάντων πρέπει νά έλπίζγ).
2) Ο Θεός καθοδηγεί καί διδάσκει διά σειοας παθημάτων καί τα 

λαιπωριών.
3) Ό  Θεός εμπνέει θάρρος είς τούς άπηλπισμένους.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΚΗ'.

1) Ή  ανάγκη τέχνας κατεργάζεται.
2) Ο άνθρωπος οφείλει νά μανθάνϊ) είς τήν παιδικήν του ήλικιαν 

τέχνην τινά.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΚΘ'.

1) Μέ κόπον αποκτώνται τά  καλά.
2) Η προσπαθεια καί ή επιμονή μέχρι τέλους θριαμβεύουσιν.
3) «Εύλογει ή ψυχή μου τόν Κύριον, καί πάντα τά  έντός μου τό 

ό'νομ,α τό άγιον αύτοΰ.»

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  Λ Α '.

1) Πολλά μανθάνει καί ευρίσκει ό έρευνών καί έξετάζων τήν γην.
2) Ευχαριστώ σοι, Κύριε, διά τάς όποιας μοι παρέχεις ευεργεσίας.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΛΒ '.

1) fO άνθρωπος έπιθυμεΐ τά  δσα μάλιστα στερείται.
2) Ή  τάξις είναι πολύ ωφέλιμος.
3) Χοιριστή 'θέσις δ ι’ έ'καστον πραγμα, καί έκαστον πραγμα είς τήν 

θέσιν του.
4) Ό  εργαζόμενος καί προμηθεύων διά τών χειρών του τόν άρτον 

του, τρώγει αύτόν μέ πολλήν ό'ρεξιν καί εύχαρίστησιν.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΑΕ'.

1) Ή  ανάγκη πλεϊστα κατεργάζεται καί εφευρίσκει.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΛΗ'.

1) Διά τής φιλεργίας καί τιμιότητος άποκτα τις τήν εμπιστοσύ
νην έκείνων, μ.εθ’ ών συναναστρέφεται.

2) Ό  συναθροίζων χρήματα διά τάς άνάγκας τής πατρίδος, είναι 
άξιέπαινος.

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΛΘ '.

1) Τό αίσθημα τής θρησκείας τοΰ Χριστοΰ ανυψώνει καί έξαγνίζει 
τόν άνθρωπον.

2) Τήν αγάπην δέν περιορίζουσιν ούτε ώκεανοι, ούτε διάφορά γλωσ- 
σης, η θρησκείας.

3) Ευλογητός σύ Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν αγάπην διδάξας καί
τούς άνθρώπους πάντας ένώσας όι αύτής. ,

ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  Μ.'

1) Ούδέν γλυκύτερον καί άγαπητότερον τής πατρίδος.
2) Ή  θρησκεία τοΰ Χριστοΰ είναι πλήρης αγάπης, συγχωρήσεως

καί ελέους.
3) Ό  Χριστός εΐπεν έπί τοΰ Σταυροΰ του εΐς τόν ληστήν, «σήμερον 

θά είσαι μετ’ έμοΰ είς τόν Παραδεισον.»



ΚΕΦ ΑΑΑΙΟ Ν  ΜΑ'.

1) Δόξαν άς εχη δ Θεός, δστις σέ Ισωσε καί σέ εφερε πάλιν υγιή εΐς 
τήν πατρίδα.

2) Δόξαν ας εχν) ό Θεός, δτι ό υίός μου ζή και θά ίδω αυτόν, πριν 
άποθάνω.

3) Μήτέρ μου, ημαρτον, συγχώρησαν μοι.

Τ Ε Λ Ο Σ
των ήΟικοθρησκευτικων προτάσεων και παροιμιών.

Πρός επισφραγισιν τοϋ δλου έργου ’Αποστόλη τοϋ Θαλασσινοϋ ση- 
μειοϋμ.εν την άρχην τών ασμάτων καί προσευχών, τών έν τώ κειμ-ένω 
άπαντώντο^ν.

1) Στην πλώρη κάθετ’ ό Χριστός.............
2) Καλοκαίρι κ ι’ άνοιξι (μϋθος).
3) Τα ρόδα, τά  τριαντάφυλλα της άνοιζις καμάρι (τό τραγοϋδι τής

σκλαβιας).
4) Μανώλαρε, Μανώλαρε (ασμα δημοτικόν).
5) ΙΙροσκύνει, σέβου τόν Θεόν. (ασμα Κοραή).
6) Μέ δλην την καρδίαν σου (τοϋ αύτοϋ.)
7) Επιμελοϋ, κόπιαζε έν δσω είσαι νέος (τοϋ αύτοϋ).
8) Κόραξ είς άκραν ύψηλήν (μϋθος).
9) Ω γενναίοι Ελληνες, φίλοι τής πατρίδος (άσμα Κλεάνθους 

Σαμίου.).
10) Καράβι καρα άκι (άσμα δημώδες).
11) Μαύρ’ είν’ ή νύκτα ’ςτά βουνά (τό τραγοϋδι τοϋ Κλέφτη).
12) Καλλίτερη μιας ώρας. . . (ΓΡήγα τοϋ Φεραίου.)
13) Είς τά επίγεια βάσανά μου (προσευχή).
14) "Οστις τροφήν ήτοίμασε είς τοϋ ούρανοϋ (όμοίως).
15) ΓΓπό τής τύχης τά  πικρά βέλη (δμοίως).
16) Δύο άνθρο)ποι προσηύχοντο (Τελώνης καί Φαρισαίος).
17) Οταν νέα ήμέρ’ άνατέλλη (προσευχή).
18) Σε γνωριζ άπο την κόψι (ΰμ.νος πρός τήν ελευθερίαν τοϋ Σο-

λιομοϋ).
19) Ώ ς πότε παλληκάρια (ύμνος 'Ρήγα τοϋ Φεοαίου).
20) Στών ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη (ασμα Σολωμοϋ).

II. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1

1 .  Περί εκλογής τή ς  υλη ς.·

’Εν τοΐς προηγουμένοις έχομ.εν εκθέσει τό κοινώς παραδεδεγμένον 
αξίωμα, δτι ή φυσιολογία κατά τό δεύτερον σχολικόν ετος τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου δέν αποτελεί ίδιον διδακτικόν κλάδον, άλλ’ υποτάσσεται είς 
τήν συγκεντρωτικήν ύλην τής τοΰ φροη'ψατος διδασκαλίας. Ώ ς προς 
τοϋτο άναφερόμεθα καί είς τά  δσα περί τοΰ μαθήματος τούτου έχομεν 
καταγράψει έν τώ οδηγώ τοϋ πρώτου σχολικοΰ έτους. Καί τωόντι έκεΐ 
εύκολον ήτο νά άποδειχΟή, δτι ή φυσιολογία δέν πρέπει νά άποτελή ϊδιόν 
τινα κεχωρισμένον κύκλον, ίδιον κέντρον εχοντα, άλλα να έςαρταται έκ 
τής τοϋ φρονήματος διδασκαλίας' ή έπεξεργασία δηλαδη τής φυσιολο
γικής υλης πρέτΐει νά έκπηγάζη έκ τής τοϋ φρονήματος διδασκαλίας, 
καί έξ αύτής νά γενναται τό ένδιαφέρον τών μικρών παίδων προς τα  πε- 
ριξ ήμών αντικείμενα τής φύσεως. Ή  ένότης τοϋ κύκλου τοϋ όιανοεΐ- 
σθαι καί γινώσκειν (Gedagenkreises) 2, ήτις έπιτυγχάνεται διά τοιαύ- 
της διαπραγματεύσεως τής διδακτικής υλης, πρεπει να άκολουθή την 
αυτήν όδόν καί καθ’ δμοιον τρόπον νά διευθύνηται καί κατά τό δεύτε
ρον σχολικόν Ιτος. Διότι είναι φανερόν, δτι δ ι’ ανεξαρτήτου διαπραγμα
τεύσεως τής φυσικής υλης, δπως σήμερον έν τοΐς δημοτικοΐς ήμών 
σχολείοις γίνεται, δημιουργεΐται εν νέον κέντρον είς τούς μικρούς μα
θητάς· ή φυσιολογική δηλ. υλη διδασκομένη άνεξαρτήτως άπό παντος 
άλλου μαθήματος άντιτίθεται άναγκαίως είς τόν διανοητικόν κύκλον, τόν 
ύπό τής διδασκαλίας τοΰ φρονήματος ίδρυμένον. Καί τωόντι το τής 
φυσιολογίας μάθημα ένεργεΐ μετ’ ίσης δυνάμεως, μεθ’ οΐας καί ή διδα
σκαλία τοϋ φρονήματος, καί παντοιοτρόπως αντιτάσσει τήν ύλην έαυτοΰ 
είς τήν ύλην έκείνου. Ήθέλομεν δέ αποδώσει υπερβολικήν δύναμιν είς 
τήν κατάληψιν καί τόν νοΰν τών παιδίων, εί έπιστεύομεν δτι ή ενέργεια 
τοΰ φανταστικοΰ των ήδύνατό άφ’ έαυτής νά κλώση τούς μίτους, οΐτινες

*) Πρ6λ. α «  σχολ. ετος ο. 50— 136. Πρός τούτοις Beyer , d ie Naturkunde im 
erz iehenden Unterr icht ,  in Reins Padagog. S tad ien ,  φυλ. 2, 1883. V inze r ,  ist 
die Heimatkunde e in  se lbs tand iger  Unterrich ts gegestand  ; in Reins Padagog. 
Studian, 2 φυλλ. 1883, Έ ν  Δρέσδη.

*)Τό δ ι α ν ό η μ α  εΤναι άπόρροια τοΰ διανοεΐσΟαι η τοΰ διαγινώσκειν.



συνδέουσι τούς παραλλήλως άπ ’ άλλήλων βαίνοντας κύκλους, ώστε νά άπο- 
τελέσωσιν οργανικήν ένότητα. Διά τούτου δέ'βεβαίως φαινόμεθα δτι δια- 
φωνοΰμεν πρός τήν άνω ' έκτεθειμένην γνώμην τοϋ Έρβάρτου, δστις έν 
τη διδασκαλία δύο παρουσιάζει κλάδους, τον μέν άνατεθειμένον είς την 
γνώσιν, τον δέ είς την συμπάθειαν.

Καί δμως κατ έπίφασιν είναι τοΰτο. Άμφότεροι δηλαδή οί κλά
δοι υπεισέρχονται καί συνενοΰνται ένταΰθα· ή συμπάθεια έν τή διηγημα- 
τικη διδασκαλία, καί ή γνώσις έν τή φυσιολογία, δέν φαίνονται κεχωρι- 
σμένα απ ’ άλλήλων εν τω πνεύματι τοΰ μα θ η τοΰ, άλλ’ άποτελοΰσιν έν 
δλον συνδεδεμένον. Ά λ λ ά  καί αύτός ό Έρβαρτος δέν παραδέχεται δύο κύ
κλους, μη έξαρτωμένους άπ’ άλληλων. Κ αί είς μέν μαθητάς προκεχω- 
ρημένους κατα τήν ήλικίαν καί τήν μάθησιν είναι δυνατόν νά ζητήσω- 
σιν αύτοί καθ’ έαυτούς άνευ ξένης βοηθείας νά εύρωσι τούς συνδέοντας τά  
μαθήματα ταΰτα μίτους καί νά έλκύσωσιν αύτούς πρός άλλήλους, άλλ’ 
εις μαθητας δημοτικοΰ σχολείου καί μάλιστα των κατωτέρων αύτοΰ τά- 
ξεων Υιναι λίαν δύσκολον απόλυτος άνάγκη είναι νά βοηθήσωμεν τούτους 
πρός τοΰτο καί χειραγωγήσωμεν τούς μικρούς μαθητάς.

Ως πρός τοΰτο όφείλομεν ήμεΐς τήν ένότητα τοΰ κύκλου τής δια- 
νοιας αυτών απολύτως νά βοηθώμεν όφείλομεν νά άποφεύγωμεν νά μή 
δίδωμεν είς τούς παΐδας δεύτερον κέντρον, τό όποιον υπεισέρχεται κατα
πιεστικής είς τήν ένέργειαν τοΰ άλλου, καί δύναται νά καταστήση άμφί- 
βολον τό αποτέλεσμα τής παιδαγωγούσης διδασκαλίας. Διότι είναΙ άναμ- 
φιβολον,^οτι όι’ ανεξαρτήτου καί κεχωρισμένης φυσιολογίας εν δεύτεοον 
κέντρον δημιουργεΐται είς τούς παΐδας, εν κέντρον, τό όποιον ύπεισέρχε- 
τα ι μετά τοσαύτης δυνάμεως καί ένεργείας, ώστε ή ένότης τής διδασκα
λίας είς ταύτην τήν στοιχειώδη βαθμίδα σπουδαίως φαίνεται κινδυ- 
νευουσα. Αλλως τε ούδέν ό Έρβαρτος λέγει εν τη βαθμΐδι ταύτη τής 
διδασκαλίας περί τοιούτου τινός δευτέρου συγκεντρωτικού σημείου.' Διά 
του τοιουτου είδους δέν θά έχωμεν προαγωγήν έν τη διδασκαλία τών 
ευνοϊκών άποτελεσμάτων, άλλά κώλυσιν αύτών. Ζήτημα ωσαύτως είναι, 
έάν είς τούς παΐδάς μας, οϊτινες μεθ’ όλης τής ψυχής, καί πάσαις ταΐς 
ουναμεσιν αύτών είς τάς παραστάσεις τής ύλης τοΰ 'Ροβινσώνος είσδύου- 
σιν, άπολείπηται ικανόν ένδιαφέρον διά τά  πράγματα τής πατρίδος, τά  
όποια αύθαιρέτως συνδέονται είς καί οί έκτυλισσόμενοι μίτοι δέν 
προάγονται είς αύτούς έξ εσωτερικής άνάγκης. Ή  γνώμη ήμών κατά τάς 
αςιωσεις ταύτης τής βαθμΐδος εΐναι δτι τά  φυσικά άντικείμενα τής πα-

τρίδος δύνανται νά προσάγωνται μάλλον έποπτικώς ή έν ενώσει μετά 
τή; συγκεντρωτικής ύλης· διά τούτου δέ τοΰ τρόπου ή ένότης τοΰ δια
νοητικού τών παίδων κύκλου, ήν ήμεΐς πρός ύπηρεσίαν τής παιδαγωγού
σες διδασκαλίας έπιζητοΰμεν, δέν διαχωρίζεται οΰδέ κατατέμνεται.

Πρός τούτοις καλόν εστι νά παρατηρήσωμεν δτι τό τών φυσικών 
Αντικειμένων μάθημα κατά τό δεύτερον σχολικόν έτος, ώς ήμεΐς αύτό 
θέλομεν, εί καί εργάζεται πρός τήν τοΰ φρονήματος διδασκαλίαν, δμως 
προσάγει καί διάφορα στοιχεία, τά  όποια διά τήν έφεξής διδασκαλίαν 
τής φυσικής ιστορίας εΐναι παρά πολύ χρήσιμα. Ή  ’ διαφορά είναι μό
νον αύτη, δτι ήμεΐς κάτά τάς παρατηρήσεις ήμών, άγόμεθα έκ τής έπο- 
πτικής διδασκαλίας, ήν παρέχουσιν ήμΐν αί έκδρομαί καί διατριβαί τάς 
όποιας ή τοΰ φρονήματος διδασκαλία προδιαγράφει, ένώ άνεξάρτητος καί 
κεχωρισμένη φυσική διδασκαλία περιέχει έν έαυτή τόν σκοπόν αύτής, 
κατά τόν όποιον ή άλληλουχία, ώς καί εκλογή τής ύλης άπαντδί καί 
πολλά τυχαία καί άκολουθεΐ περαιτέρω δ,τι ή στιγμή προσφέρει, ένώ 
ήμεΐς όδηγούμεθα έξ έπόψεων, αί όποΐαι εΐναι δεδομέναι είς ήμάς έν τή 
διδασκαλία τοΰ φρονήματος, έπομένως ήμεΐς παραιτοϋμεν παν τό τοιοΰ
τον, τό όποιον δέν εΐναι σύμφωνον πρός τόν έποπτικόν ήμών κύκλον. 
Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δίακρίνεται εύκόλως μία ήθική πειθα
νάγκη. Ή  βασιζομένη έπί άλλου μαθήματος φυσική Ιστορία άκολου
θεΐ μίαν έσωτεριχήν άνάγκην, ή μή έξαρτωμένη, έξωτέριχήν Είς τήν 
μίαν περίπτωσιν ή άνάγκη πηγάζει έκ τής πάντα δριζούσηςκαί συγ- 
κεντρούσης διδασκαλίας τοΰ φρονήματος, εις τήν δευτέραν έκ τής αύθαι- 
ρέτως κατά τό μάλλον ή ήττον άκολουθούσης σειράς, ήτις περίκει- 
ται περί τό τεταγμένον κέντρον τής πατρίδος. Ή  διαφορά βεβαίως 
τούτου εΐναι, δτι έξ ένός μέρους ή άνάγκη ούδόλως γίνεται έπαισθητή, 
καθ’ δσον τό ένδιαφέρον άφ’ έαυτοΰ προσέρχεται είς έκεΐνα τά  άντι- 
κείμενα, τά  όποια ή διδασκαλία τοΰ φρονήματος προσφέρει, ένώ έξ άλ
λου μέρους ό παϊς άναγκάζεται νά κινήται εντός ένός αύστηρώς διαγε- 
γραμμένου κύκλου τής πατρίδος, καί νά προσέχη είς έκεΐνο μόνον, τό 
όποιον εύθύς εις αύτήν προσπίπτει. Φρονοΰμεν δτι ό παϊς— έάν τυχόν 
ή τοΰ φρονήματος διδασκαλία διδάσκεται σπουδαίως— πρέπει νά άσκή- 
ται άφ’ έαυτοΰ, νά παρατηρή καί έξετάζη έκεΐνα τά άντικείμενα τών πέ
ριξ, περί ά καί ό 'Ροβινσών ποικιλοτρόπως ένασχολεΐται.

Άρκούμεθα λοιπόν διά τό δεύτερον σχολικόν ετος είς μίαν φυσικήν 
ιστορίαν, ήτις προσηρτημένη είς τήν διδασκαλίαν τοΰ φρονήματος έντισι



μ.εν προ^γοΐται αυτής, εντισι δε ακολουθεί αύτήν, ήτις παν δ,τι έν τοϋ; 
πέριξ αναζητεί, επισκοπεί καί συζητεΐ, τοΰτο δύναται νά χρησιμεύση 
προς καταληψιν, σαφήνειαν καί στερέ(οσιν εκείνων τών εννοιών, αϊτινες 
προσάγονται έκ τοϋ συγκεντρωτικού σημείου.

Είναι δέ σχεδόν ταϋτα αστρονομικά, γεωγραφικά καί τεχνολογικά 
άντικειμ.ενα. Η φειδωλή έπισκόπησις της υλης τοϋ 'Ροβινσώνος πα- 
ρεχοΐ εκείνο, έφ ού ήμεΐς εΐς τα  μ.αθήματα της φυσικής ιστορίας προ 
πάντων τον κύριον σκοπόν πρεπει νά διευθύνωμεν. Είς μ.έγας πλοϋτος υλης 
προσφέρεται ήμΐν πρός διδακτικήν διαπραγμάτευσιν. Ενδιαφέρει εν
ταύθα νά ηζριοριζώμεθα είς τά  πλησιέστατα καί σπουδαιότατα άντι- 
κειμενα τα όποια πατριόογραφικός κύκλος δύναται -νά δείξγ] κάλλιστα 
και σαφέστατα. Τό επακολουθούν μεθοδικόν μέρος περί τής ύλης κεχω- 
ρισμένως, περι τής άλληλουχίας καί τής διαπραγματεύσεις αύτής έν τή 
διδασκαλία, έν μ.έρει προσθηκης τασσεται. ’Ενταύθα μ.όνον έπί τοσοΰ- 
.ον έογαζομεθα, ώστε να στρέφωμεν τήν προσοχήν ήμών κατά πρώτον 
οίς τα υόατα τής πατρίδος. Διότι εαν ήμεΐς εΐς τήν διδασκαλίαν τοΰ 
φρονήματος διατριβωμεν περί ποταμών καί θαλάσσης κτλ. στηριζόμεθα 
έπί τών συνήθων έποπττειών τής πατρίδος. Μέγας τις λιμνόλακκος 
(ύδροστασιον) έν τοΐς πέρις πρεπει να προπαρασκευάζω τήν έννοιαν τής 
οχθ/ις τοΰ λιμένος, τής χερσοννησου, τοΰ ακρωτηρίου τής νήσου- τό έπ’ 
αύτοϋ εύρεθεν σκαφιδιον παρεχει άφομ,οιωτικάς παραστάσεις πρός συζή- 
τησιν περί τοϋ πλοίου, τό όποιον έν τοΐς μεσογαίοις πρόκειται ήμΐν μό
νον εν σχεδιογραμματι. Α ί υλαι αύται ήθελον σχηματίσει τά πρώτα 
αθροίσματα τ?ίς υλης τής φυσικής ιστορίας. Α ύται πρέπει νά προηγών- 
τα ι τής οιηγησεως τοϋ Ροβινσώνος, ΐνα άνευρίσκη αύτη έν τή έκθέσει 
περι τοϋ λιμένος, τοϋ πλοίου τοϋ Ροβινσώνος κτλ. τήν άναγκαίαν επο
πτικήν βασιν έν τή ψυχή τοϋ παιδός. Έν τοΐς περιπάτοις ήμών παρα- 
τηροΰμεν ώσαύτίος πεδιάδα, κοιλάδα, ορος, βράχον καί κλιτύν— διότι 
τα πραγματα ταϋτα έπαναλαμβανονται έν τή νήσω τοϋ 'Ροβινσώνος. 
Έ ν τή κοιλάδι βλέπομεν τήν τομήν καί περικοπήν τών δένδρων. Ή  
πραγματεία αύτη όδηγεΐ ήμας εΐς τό ξυλουργεΐον. Δέν είναι μακράν τοϋ 
σχολείου καί πρέπει συχνότερον νά τό έπισκεπτώμεθα. Ή  πρώτη καί κυ- 
ριο)τατ/ϊ ένασχόλησις τοϋ 'Ροβινσώνος ήτο ή τοϋ ξυλουργοΰ, διότι πρό- 
κεΐται να παρασκευασν] έαυτω κατοικίαν καί νά 7ΓροΦυλαχθτ) έκ τών ένδε- 
χομένων έπιδρομών. "Έν περαιτέρω σπουδαΐον σημεΐον είναι ή προμή
θεια τροφής. Οφειλομεν έκ τούτου νά προσέχωμεν είς τήν γεωργίαν τής

χώρας, εΐς τήν σποράν καί θερισμ.όν τών δημητριακών καρπών, την προ- 
παρασκευήν αύτών έν τώ μύλω καί τώ άρτοποιώ. Ά λ λ ’ δτι ήμεΐς όεν όυ- 
νάμεθα έκτος νά εύρωμεν, πρέπει νά προμηθευώμεθα έκ τοϋ έν τή σχολή 
κήπου. Πλεΐστον δέ έπωφελούμεθα είς τήν σπουδήν τών στοιχειωδών 
τής φυσικής ιστορίας γνώσεων καί έκ τών ποικίλων έργων τοϋ Ροβινσώ
νος· πλέκει ούτος έπ’ ώφελεία έαυτοΰ καλάθους καί δίκτυα, παρασκευά
ζει πήλινα άγγεΐα καί κατεργάζεται ένδύματα καί υποδήματα. Εκ τών 
εργασιών δέ τούτων τοΰ 'Ροβινσώνος λαμβάνομεν αφορμήν νά έπισκε- 
φθώμεν τά  εργαστήρια τών καλαθοποιών, τών αγγειοπλαστών, τών ρα
πτών, τών υφαντών, τών ύποδημ.ατοποιών, τών βυρσοδεψών και άλλων 
χειρωνακτών. Πολλής σπουδαιότητος πρός τούτοις είναι, ότι δ παΐς έν 
τώ 'Ροβινσώνι βλέπει εαυτόν μεταφερομενον όπισω εις τας άρχας τοϋ 
ήμετέρου πολιτισμού" έκεΐ αύτός παρατηρεί τάς πρώτας ατελείς απόπει
ρας πρός ίκανοποίησιν τών αναγκών του, καθιστάμενος είς άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις ενεργητικός καί δραστήριος εΐς ταΰτα. Εκ τουτου το 
δμμα του πρός τά όπίσω υπερπήδα την δλην σειράν μιας άναπτυζεως 
πολλών αιώνων καί συνδέει τό τέλος τής θεωρίας τών παρ’ ήμΐν τεχνών 
μετά τής αρχής αύτών. Αί τέχναι δ’ αύται δ ι’ άλλων δλως διαφοροιν 
οφθαλμών θεοιροΰνται ύπ ’ αύτοϋ, η οπως εθεωροϋντο παρα τοϋ I οβιν- 
σώνος· ούτω δέ ή σειρά τών παραστάσεων έπέρχεται έν ταυτη τή ύλη, 
ώς καί έν πολλαΐς άλλαις κατά την κοινήν καί δλως έλευθεραν διατα-
ξιν καί τακτοποίησιν.

Πολύτιμος πνευματική κίνησις διεγείρεται πλήν τούτων καί διά 
τής έν τώ πλοίω εύρεσεως τών χρημάτων. Επι τής νήσου του και c-ις 
τήν πρώτην φυσικήν κατάστασιν άποκεχωρηκώς ό Ροβινσών δεν απο
δίδει εΐς τά  τάλληρα ούδέ τών πεπαλαιωμένων ηλων την ά;ιαν, /) ένος 
σφυρίου, ή μιας μαχαίρας. Αύτός δέν δύναται τίποτε νά έπιχειρηση 
δί αύτών- είναι είς αύτόν δλως άχρηστα. Ούτω ό άνθρωπος συζών με. 
άλλων άνθρώπων, διανέμεται μετ’ αύτών την έργασίαν καί μία γενική 
ανταλλαγή καθίσταται απαραίτητος ανάγκη. ’Ενταύθα έκβλαστάνουσι 
τά πρώτα στοιχεία τής έννοιας τής πολιτικής οικονομίας.

Τά κυνηγέσια τοϋ 'Ροβινσώνος καί αί μάχαι όδηγοϋσιν είς σκέψιν 
περί τών δπλων (τών ίδικών του, τών ΐόικών μας)- αί προσπαθειαι του 
τοϋ νά παρασκευάση θερμά φαγητά, τοϋ νά καταστηση βραχυτέρας τας 
μακράς νύκτας διά τής λυχνίας φέρουσιν είς σκέψιν περί τοϋ πυρος και 
τής Λυχνίας' ή άνάγκη τοΰ νά διακρίνει τας ημέρας και έβδομαόας, φε-



ρουσιν είς την σκέψιν τοΰ διαμε.Ιισμον τοϋ χρόγον (τοΰ έτους είς μήνας, 
έβδομάδας, ημέρας— ήμερολόγιον τής ημέρας είς ώρας—ωρολόγιο ν). Τά 
ζωα τοΰ δάσους, οί καρποί τών δένδρων, αί σβέσεις της θερμοκρασίας 
είς την νήσον τοΰ 'Ροβινσώνος δδηγοΰσιν άκουσίο^ς το βλέμμα δπίσω 
εις τας αντίστοιχους σχέσεις, καί τά  αντικείμενα της πατρίδος πάντοτε 
παρακολουθοΰνται ύπδ πολυτίμων συγκρίσεων καί προάγονται. Κυνήγιον 
και άλιεία δδηγοΰσιν έπί τών όμοιων ενασχολήσεων τοΰ κυνηγοΰ καί 
άλιεως παρ* ήμιν. Εκ της φροντίδος τών αιγών του βλέπομεν αύξάνου- 
σαν την ήμετέραν κτηνοτροφίαν.

Έ κ τών συντόμων τούτων παρατηρήσεων είναι -«δη φανερόν, όποια 
πλουσία παρόρμησις έκ της διηγήσεως τοΰ 'Ροβινσώνος διά τά πράγ
ματα τών πέριξ παραγεται, και θ ’ άναγκασθώμεν την πλησμονήν είσερ 
χομένης υλης νά άναγάγωμεν είς Εν μέτρον (δριον), ή δποία πρέπει νά 
παρασκευασθη είς εν ετος. ΓΙώς τίράττει τοΰτο δ 'Ροβινσο>ν; Πώς πράτ- 
τομεν ήμεΐς τωρα; Αί έρωτήσεις αυται φέρουσιν ήμάς διηνεκώς έν τώ 
μέσω της πατριδογραφικής σφαίρας. Ά λ λ ά  ΐνα τήν ποικίλην ΰλην, τήν 
δποίαν ήμεΐς με τον χαρακτηρισμόν «της φυσιολογογίας» περιλαμβά- 
νομεν, κεχωρισμενως ελαττωσωμεν, περί τούτου φροντίζει ή συγκέντρω- 
σις της διδασκαλίας, ητις τα  μεμονωμένα μέρη συνδέει, στερεώς συγκρα- 
τεΐ και την διασπασιν προλαμβάνει. 'II συγκεντρωτική διδασκαλία βέ
βαιοί ήμάς μάλλον^περι τοΰ καλοΰ άποτελέσματος της παιδαγωγούσης 
διδασκαλίας, ή πάσα άλλη έκ τής πείρας προερχομένη.

2 .  Ή  δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ ή  τ ή ς  υ λ η ς .

1. Προειταγωγικαί παρατηρήσεις.

1. 'Η φυσιολογία τής πατρίδος περιλαμβάνει τήν σπουδαίαν περιο- 
χην, ητις είναι ευπρόσιτος εις την ήμετέραν άμεσον άντιληψιν* έκ ταύ- 
τ/)ς όε ή|λείς άρυο(χεθα τον ολον πλούτον τών ζωτικών αισθητικών πα- 
ραστασεο)ν, έ'ρ ών το ολον παραστατικόν ήυ,ών οίκοδό[Αη*/.α βασίζεται. 
Η διδασκαλία πρεπει ταυτην την περιοχήν δσον τδ δυνατόν προς τον 

σκοπον τ/ις να εκ^εταλλέυΟη. Το σπουόαιότατον δέ πάντο)ν εις την δι- 
δασκαλίαν τής πατριδογραφίας εΐναι ή άμεσος άντίληψις διά τής έπι- 
σκοπήσε6>ς. Καθώς δ 'Ροβινσών τήν νήσόν του, οΰτω καί οί μαθηταί 
ύπδ τήν οδηγίαν τοΰ διδασκάλου πρ.έπει νά διατρέχωσι πεδιάδα καί δά

σος, ορος καί κοιλάδα καί τήν δλην χώραν. Πρέπει νά βλέπωσι δια τών 
ιδίων των οφθαλμών, πώς άροτριώσίν έν τοΐς άγροΐς, βωλοκοποΰσί, σπεί- 
ρουσι, θερίζουσι* ποια έργαλεΐα είς τάς έργασίας μεταχειρίζονται καί 
ποίαν διακόσμησιν ταΰτα εχουστ πώς έπί τοΰ εργαστηρίου τοΰ λεπτουρ- 
γοΰ επί τής αυλής τοΰ λιθοξόου, έν τώ καταστήματι τοΰ ράπτου έργα- 
ζονται· ποίας ΰλας κατεργάζονται, διά τίνος, πώς, προς τίνα σκοπον κα
τεργάζονται αυται. Μόνον λόγοι είναι ένταΰθα παρά πολυ ανωφελείς, 
ιχνογραφήματα καί εικόνες καθ’ έαυτά μόνον άνεπαρκή. Έ ν τη διδα
σκαλία τοΰ σχολείου δύναται τδ έωραμένον μόνον κανονικώς περαιτέρο) 
νά έπεξεργασθή.

Οί περίπατοι άλλως τε χρησιμεύουσιν <ϊχι άποκλειστικώς είς τήν 
πλησιέστατον αύτών σκοπόν. ΙΙάν, δτι ή εύνοια τής στιγμής προσφέρει, 
έπισκοπεΐται, έν τώ ούοανώ καί έπί τής γής. Ούδέν σπουδαΐον πρέπει 
νά διαφεύγη τούς παΐδας, καί άν τοΰτο δέν άνήκη άπ’ εύθείας είς την 
συνέχειαν τοΰ μαθήματος. Οί περίπατοι καθίστανται οΰτως ύπηρετι- 
κοί είς τήν δλην διδασκαλίαν τήν τε παροΰσαν καί τήν μέλλουσαν.

2. Ά λ λ ά  δ παϊς πρέπει ού μόνον νά βλέπη πολλά, άλλά καί πα- 
ρορμώμενος ύπδ τής διηγήσεως νά δοκιμάζη έαυτδν εις παντοΐα, θεώμε- 
νος καί παοατηρών αΰτά. Κ τίζει έαυτώ έν άφεστώση γωνία τής παικτηρίου 
αύλής καλύβην καί καταρτίζει αύτήν, δοκιμάζει μετά τοΰ φίλου τοΰ 'Ρο
βινσώνος νά πλέξη κάνιστρον έκ κλάδο>ν λύγου ή ιτέας, νά συνδέση μίαν 
φωλεάν έκ μηρίνθου (σπάγου)1 νά πλάση μίαν λοπάδα έκ μαλακής άργίλ- 
λου, ή μίαν χύτραν καί νά έτοιμάση έξ ένος τεμαχίου ύφάσματος φόρεμα 
μικρόν διά τήν πλαγγόνα του· σκέπτεται δέ περί τούτου πάντοτε, πώς 
αύτά κάλλιστα νά κατασκευάση καί πώς τάς έπιπροσθούσας δυσκολίας 
νά ύπερνικήση. Τοιαύτας δ’ ιδίας απόπειρας Ιχοντα, προσέρχονται τα  
παιδία επειτα μετ’ αύξανούσης άντιλήψεως είς τον τόπον τής οικοδο
μής, εις τδ έργαστήριον, καί έπιδίδονται μετά διπλάσιου ενδιαφέροντος 
είς τήν παρατήρησιν καί είς τήν άκολουθοΰσαν επειτα συζήτησιν τής περί 
ού δ λόγος πατριδογραφικής υλης.

3. Καί έν αύτή τη διδασκαλία πρέπει νά μή έλλείπη ή έποπτική 
ΰλη. Αΰτη εισέρχεται έν τούτοις είς τήν διδασκαλίαν τότε μόνον πά
λιν, δταν έν τη συζητήσει έπί τούτου ή έκείνου τοΰ χωρίου παρουσιάζη- 
ται άσάφειά τις. 'Υποδείγματα καί εικόνες έρχονται ώς έπιβοηθητικά 
προς τοΰτο. Επιθυμητόν εΐναι τδ ύπόδειγμα ένδς άπλοΰ ξυλίνου οίκου, 
προς έπανόρθωσιν τών κεχωρισμένως λαμβανομένων άντιλήψείον τοΰ παι-



δός, και τοϋ ίδιου τρόπου έν τω οίκοδομεΐν, καθώς καί το υπόδειγμα 
ένός πλοίου. Έ ν έλλείψει τοϋ τελευταίου δύναται νά προσαχθή τουλά
χιστον μία μεγάλη καί καλή είκών. 'Ως Ολικόν εικόνων διά τήν ήμετέ- 
ραν βαθμίδα συνίσταμεν τάς παρά τω Schreiber έν E sslin  έκτυπωθεί- 
σας εικόνας προς έποπτικήν διδασκαλίαν «έργαστήοια καί όργανα, έν 12 
πίναςι. Τιμή αύτών μετά τής ερμηνείας τοϋ κειμ.ένου 9 μάρκαι.»

4. "Ο,τι έν τή διδασκαλία τών φυσικών γνώσεων αρμόζει διά μίαν 
άπλήν ΐχνογράφησιν, τοϋτο θέλει ίχνογραφηθή ύπό τών μαθητών, τό πλευ
στόν δέ κατά μίαν προηγηθεΐσαν σχεδιογράφησιν έκ μέρους τοϋ διδα
σκάλου έπί τοΰ μ.έλανος πίνακος. At ιχνογραφήσεις τών μαθητών έκτε- 
λοϋνται έν τώ γ ρ α μ μ ο κ ί  χ αρ α γ μένω άβακίω. Τό σχήμα αύτών πρέπει 
έκλέγηται έκ τών «R. Bauer τών δικτυωτών ιχνογραφημάτων ώς βοη
θημάτων εΐς τήν εποπτικήν διδασκαλίαν. Δρέσδη, Bley 1 und Kaem - 
m erer».

5. Αύθομολογουμένως ΐσχύουσιν γενικώς καί ένταϋθα α! γενικαί με- 
θοδικαί άρχαί, καθώς αύται έν τώ πρώτω σχολικώ έτει άνεπτύχθησαν, 
καί μάλιστα ύπό τήν έποψιν της συνδέσεως τών κεχωρισμένων ένο- 
τήτων κατά τάς πέντε τοπικάς βαθμίδας. Έάν ήμεΐς είς τήν έπομένην 
πορείαν της διδασκαλίας εχομεν συντόμως μόνον σκιαγραφήσει τήν ύλην, 
χωρίς νά ύποδείξοιμεν τήν σύνδεσιν αύτών έν ταΐς κεχωρισμέναις με- 
θοδικαΐς ένότησι, τοϋτο έπράζαμεν, διότι πιστεύομεν, ότι τόν τρόπον 
τής μεθοδικής συνδέσεως καί τήν έζεργασίαν έν τώ πρώτω σχολικώ ήμών 
έτει αρκούντως καθαοώς καί όφθαλμ.οφανώς έχομεν έκθέσει. Μόνον παρα- 
δειγματικώς καί μ.άλιστα χάριν διδασκάλων τινών, είς τούς δποίους τό 
πρώτον σχολικόν ετος έμεινεν άγνωστον, άκολουθοΰσι κατά τήν έπισκό- 
πησιν της υλης καί τινα λεπτομερή ύποδείγματα της συνδέσείος της υλης 
συμ.φώνως πρός τάς τοπικάς βαθμίδας, κατά τάς οποίας εύκόλως και τάς 
λοιπάς ενότητας δύνανται νά έπεξεργάζοινται. 'Ο σκεπτικός αναγνώστης 
δεν άγαπα άλλως τοϋτο, ΐνα καταγράφωνται αύτω πάντα καί τά  καθέ
καστα μ.έχρι καί τής έλαχίστης λεπτομερείας. Έ ν τώ πρώτω σχολικώ 
έτει έπρεπε νά έκτανθώμεν είς τοϋτο περισσότερον, ΐνα τάς σκέψεις ήμών 
καθαρώτερον έντυπώσωμεν, έν δέ τώ δευτέρω σχολικώ έτει πρέπει ήμεΐς 
νά ώμεν συντομ,ώτεροι.

6. Επειδή τά πρός χρήσιν ποιήμ.ατα, άσματα καί ίχνογραφήμ.ατα, 
τινά μέν μετά τής διδασκαλίας τοϋ φρονήματος, τινα δέ μετά τοϋ μα
θήματος τής φυσιολογίας συνάπτομεν, διά τοΰτο έπρεπε νά εϊχομεν δια

νείμει αύτά κυρίως είς ταΰτα τά  δύο μαθήματα. Συμπεριελάβομεν δέ 
ταΰτα εις τήν φυσιολογίαν, ΐνα τά έχοψ.εν ύπό τήν αύτήν έπιγραφήν. 
"Οπουδέ συνάφεια μετά τούτ&)ν έν τισ ι χοιρίοις δέν είναι φανερά, ας άπο- 
βλέψνι ό αναγνώστη; είς τά  περί ού ό λόγος σύγχρονα μαθήματα τής τοϋ 
φρονήματος διδασκαλίας.

Μίαν αύστηρώς γεννητικήν συνεχή βαθμ.ΐδα δέν πρέπει νά ζητή 
τις έν τοΐς ίχνογραφήμασιν ήμών. Ίχνογραφοϋμεν βεβαίως μ.όνον, ΐνα 
τήν πραγματογραφίαν ζωηρώς διατυπώσωμεν, καί τό κυρίως ακριβές 
ϊχνογραφεΐν τών άμ.έσο)ν βαθμίδίύν προπαρασκευάσωμεν, άλλ’ οχι, ΐνα  
είς αύτό και μ.όνον άρκεσθώμεν.

2 . Έ πισκόπησις τη ς ύλης.

1. Νήσος' Λόφος' Ενβοια' Ψαρά.

(Κεφ. 1 ’Αποστόλη).

Τί λέγεται νήσος, ίχνογράφησις νήσου έν τώ μαύρω πίνακι· επο
πτική διδασκαλία περι νήσου. Παραλία, λιμήν, δχθη. Τί λέγεται λόφος. 
Ό  Λυκαβητός, ό ’Άρειος Πάγος, 6 λόφος τής άκροπόλεως. κτλ· Τό 
Παλαιόκαστρον. 'Η νήσος Εύβοια θέσις αύτής ώς πρός τά Ψαρά. 
σχήμα αύτής, πόλεις, προϊόντα. 'Η πόλις Κύμη. Πρός ποιον μέρος τού 
δρίζοντος κεΐται ή Εύβοια ώς πρός τά Ψαρά. Τά ψ α ρ α — Αντιψαρα- 
θάλασσα.

Ίχνογράφησις. Τά ψ αρά  καί ’Αντιψαρα· ή Εύβοια.

2. ΣχοΛεΐον' ΈχχΛησία' οίκος.

(Κεφ. 2—3 ’Αποστόλη).

Ή  αύλή τοϋ σχολείου· ή παράδοσις· ό μαυροπίνας, ή καθεόρα τοϋ 
διδασκάλου· ή βιβλιοθήκη· τό θρανίον ή σφαίρα. Τό βιβλίον.

'Ο νάρθηζ, ό κυρίως ναός, τό τέμπλον, ή άγία τραπεζα· ό αμβων δ 
θρόνος τοΰ άρχιερέως. Τό έπιτροπικόν, τό είκονοστάσιον ή κανδυλα, τό 
*ηροπήγιον.

Τό μαγειρεΐον τό έστιατόριον ή αίθουσα" ό κοιτών* το ύπόγειον 
ή τράπεζα· ή κλίνη- δ καθρέπτης.

Ίχνογράφησις. 'Η ’Εκκλησία, δ οίκος.



3. Θάλασσα' άλιεία.
(Κεφ. 4—6).

Τό ναυπηγεΐον* ή προκυμαία· τό τελωνεΐον τό λιμεναρχεΤον τό 
'Υγειονομέϊον.

Ό  καρκίνος· ό έχϊνος* τό οστρεον* ή πίνα· ό όκτάπους· ή σουπία, ό 
αστακός.

Ή  σμαρίς* ή σαρδέλλα* ή πέρκα, ή γούπα, τό κεφαλόπουλον, ό σπά
ρος· ό σκορπίος· ή γλώσσα· τό μελανούρ'ιον* ή τρίγλη (μπαρπούνιον).

Τό άγκιστρον- τό δίκτυον ό κιούρτος. Ίχνογράφησις τών έν τώ βι- 
βλ ίω* ήτοι τοϋ καρκίνου· τοΰ έχίνου· τοϋ στρειδιού- τής πίννης* τής 
τευθίδος (σουπιας)· τοϋ άστακοϋ, τής γλώσσης*

»
4. Λέμβος' γαντιχά είδη.

* (Κεφ. 6—10).

Τό σκάφος· τά εδώλια τών κωπηλατών ό ιστός· τό ίσ τ ίο ν  ή πρώρα, 
ή πρύμνη* τό πηδάλιον* ό ποϋς (σκότα)· ή άγκυρα· ή κώπη- ή σακκορ- 
ράφα* λεμβούχος· κωπηλάτης* ναυτόπαις· έπιβάτης· ή λεμβοδρομία.

Ίχνογράφησις. Λέμβος' άγκυρα.

5. /Ιένδρα' όπώραι' προϊόντα.
(Κεφ. 10—15).

Ε λαία· λεμονέα· πορτοκαλέα· μαστιχόδενδρον. κερατέα· συκαμινέα,
Σϋκα* λεμόνια- πορτοκάλια· ελαιον μαστίχη- πέπονες- ΰδροπέπονες* 

ξυλοκέρατα.
Έ λαιον- οίνος- σταφίδες* οινόπνευμα- μέταξα- κηρός· μέλι.
Ίχνογράφησις. Σϋκον* λεμόνιον πεπόνιον.

6. Ξηρά' θάλασσα.
(Κεφ. 15—21).

Πεδιάς· κοιλάς· ορος (κορυφή— κλιτυς— πρόποδες)* λίμνη* ποταμός* 
ρυαξ* κοίτη- δάσος- λειμών ήφαίστιον* σπήλαιον μεταλλεία* φρούριον*

δχθη* ορμος* λιμήν* άκρωτήριον* βράχος* ύφαλος* αγκάλη* ναυμα^α. 
ωκεανός* τρικυμία* γαλήνη* θύελλα* φύκος.

7. ΙΙλοΐοΥ' προσδιορισμός χρόνον μ έταλλα ' νομίσματα.
(Κεφ. 21—24).

Πλοϊον, σκάφος* κϋτος* πρώρα* πρύμνη* τρόπις* κοράκια* ή εσο> τρό- 
πις, σκαλμός* έξάρτια- σχοινιά- κατάστρωμα- τό δωμάτιον τοϋ πλοιάρ
χου- τά δο>μάτια τών ναυτών- κουπαστή* ή άναβάθρα- τό πηδάλιον*

Ήμέρα* νύξ- ήμερονύκτιον- έβδομάς- μήν, έτος- πρωία- μεσημβρία* 
έσπέρας, μεσονύκτιον- ώραι- ήμερολόγιον.

Σίδηρος- χαλκός* ορείχαλκος* κασσίτερος* μόλυβδος* λευκοσίδηρος* 
^Αργυρος* χρυσός* άδάμαντες* νομίσματα έκ χαλκόϋ* λεπτόν, άβολος* διω- 
βολον* έξ άργύρου* δραχμή, ήμίσεια δραχμή* τής δραχμής* πεντα- 
δραχμον- Γεώργιον* χρυσοϋν ήμισυ* τέταρτον.

8. Ζ ώ α '—φυτά- όσπρια.
(Κεφ. 24—3 2 ) .

Κ ύων γαλή- λαγώς- άΐξ* ψιττακός- κόνικλος* ποιμήν κυνηγός* ποί- 
μνιον* αίπόλιον* ’’Ορυζα* φασίολος* κισσός* ινδικά κάρυα* κοκκοφοίνιξ* 
χαρτομωρέα* νεώμηλον.

9. Τεχνΐται καί εργα τέχνης.
(Κεφ. 32—34).

Γεωργός* ποιμήν* ναυτικός* τέκτων* λεπτουργός* σανδαλοποιός* 
καλαθοποιός* ράπτης* άγγειοπλάστης* μάγειρος* άροτρον* δικελλα- πρό- 
βατον- γάλα, τυρός, βούτυρον, κατασκευή ο’ίκου- ναυπηγία πλοίου* Σανί
δες- ήλος* τρυπάνη’ πρίων* υποδήματα* καλάθων, κοφινιον, κανιστρον* 
κιούρτος* Σκελέα* ύπενδύτης ύποκάμισον* περισκελις* περιπόδια* πίλος* 
έπανοιφόριον* χύτρα* λύχνος, λοπάς* βραστόν κρέας* ψητόν

10. Λρόμοι, όδοί.
(Κεφ. 35).

'Οδός Έρμοϋ* Αιόλου* Άθην&ς* Σταδίου* Πανεπιστημίου* Περί
πατοι* πρός τά Πατίσια· πρός τούς στήλους* τόν γύρον τής άκροπολεο>ς·



τόν γόρον τοϋ βασιλικού κήπου· Πρό; τους αμπελοκήπου;· πρός την Κο- 
λοκυθοΰν.

Πλατέϊαι· ή τοϋ Συντάγματος· της Όμονοία;· της Ελευθερίας, 
τοϋ Βαρβακείου· Διεόθυνσι; αΰτών έκ τοϋ σχολείου·

Κυρία όδό;· πεζοδρομίαν υπόνομος- δενδροστοιχία.
Ό  βοτανικός κήπος· ό βασιλικός κήπος' ό κήπος τοΰ λαοϋ.

11. Καιρός* τά μέρη τοϋ όρίΐ,οντος.

Κλίμα έν ττ) νησω τοΰ 'Ροβινσώνος· έν Άθήναις· Ή  ανατολή τοΰ 
ήλιου, ή δύσις· ζέστη· ψύχος- πάγος· χ ιώ ν  βροχή· χάλαζα· αστραπή· 
βροντή- κεραυνός· καταιγίς.

ί2 . '// σπορά' δ θερισμός' ό τρυγητός.

Προπαρασκευη της γης διά τοϋ άροτρου, διά της δικέλλης και διά 
τών λοιπών έργαλείο>ν σπορά- βλάστησις- ώρίμανσις· Δημητριακοί καρ
ποί- σίτος, κριθη, άραβόσιτο;· δρυζα- θερισμός αύτώ ν δρέπανον δεμά- 
τ ιο ν  αλώνισμα- άχυρον- Άμπελών, κλήμα- σταφυλαί· ώρίμανσις αΰτών- 
συλλογή· Τρυγητός· πατητήριον (ληνός)· γλεϋκος· οίνος.

ί.ί. 'Ο Μ.ΙαθοπΙόκος.

Έπίσκεψις είς έργαστηριον καλαθοπλόκου· Πώς πλέκεται §ν κοφί- 
νιον; Ί τέα ι, λόγος πόθεν; Πώς τάς μεταχειρίζονται; Τό ύπόβαθρον 
(ή βάσις) τοϋ καλαθιού. Τί πρός τούτοις πλέκεται ; Τί πλήν τών κλα
διών της λόγου και ιτέας μεταχειριζόμεθα πρός πλέξιμ.ον; Κάλαμος, 
άχυρα, φλοιός.

Ίγνογράφησις. Καλάθιον.

14. Τά έν ΈΧλάδι πτηνά.

Στρουθίον (πυργίτη;)- σιταρίθρα- καρδερίνα· άηδών κόσσυφος· πέρ- 
διξ· περιστερά· τρυγών όρτυξ· άσπάλας· κόραξ· γλαόξ· νυκτερίς·

Μέγεθος αύτών, χρώμα, σχήμα* ώδη· τρόπος τοΰ ζη ν  φωλεά· ώά.
Ίχνογράφησις. Φωλεά.


