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(Συνέχ. ιδ. φυλ^. ζ* σ.  331). 

β) Ά * ρ ο · » μ « τ « ή  μ ο ρ φ ή  τί^ς δ ιδοκ ιχαλίας.

Κατά τήν μορφήν ταύτην δ διδάσκαλο; διηγείται έν λόγω συνεχεϊ 
τά ; παραστάσει; και έννοια;, ά; θέλει νά γεννησ/ι έν τή ψυχή τών μ.α- 
θ/)τών. Ό  διδάσκαλο; διηγείται, ό δε μαθητή; ακούει και άντιλαμ-βά- 
νεται. ’Επειδή δέ ή διήγησι; απαιτεί έν πρώτοι; παρά τών παρόντων 
τήν άκρόασιν, διά τοϋτο ώνομάσθ/) ή μορφή αύτη έκ τοϋ άκροάσθαι 
άχροαματιχή.

ΓΙαραδόσει; καθ’ δλον τον κανόνα τή ; τέχνη;, οΤα; έν τα ί; άνωτέ- 
ραι; Σ^ολαϊ; άπαντώμεν, ή Δημοτική Σχολή ούτε εχει ούτε δύναται 
νά iy ry  έν ταύτη ή ακροαματική μορφή περιορίζεται εί; παιδικά; διη- 
γήσει; καί άπλώ; περιγραφά;.

Εί; τήν διήγησιν καί αύτδ τδ μικρόν παιδίον ευχάριστο); εντείνει 
τδ ού; αύτοϋ. Διδ ήδυνάμεθα τ/)ν ακροαματικήν μορφήν ώ; τδ φύσει 
αρχέτυπον είδο; πάση; διδασκαλία; νά δνομάσωμεν μητέρα δλων τώι/ 
μορφών. ’Εφαρμόζεται S ' αύτη έν τή Δημ.οτική Σχολή έπι πολλών μα-
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θημάτων π. χ. Ίεράς Ιστορίας, 'Ιστορίας, Κατηχήσεως, και Γεωγρα
φίας, δτανό διδάσκαλος παρεμβάλλη έν αύτοϊς διηγήσεις· ~ρος τούτοις δε 
καί είς την διδασκαλίαν τής γλώσσης, δταν ταύτην ποιήται έπί διηγη
μάτων. Τδ δύνασθαι καλώς διηγεϊσθαι έστί λίαν πολύτιμον δώρον τώ 
διδασκάλω. Γ0  τόνος δέον να ή παιδικός, το λεκτικόν δημώδες και άπλοΰν 
προσέτι δέ έςαισθητοΰν καί έντονον. Ένταΰθα χωρεϊ και ή έςακριβωσις 
τών διδασκόμενων, διότι οί μέν ενήλικες δύνανται να εννοησωσι και εζω- 
θεν τδ έςυπακουόμενον, τδ παιδί ον δμως θέλει ν άκου σ η παντα ταΰτα  
έκ τοΰ στόι/.ατος αύτοΰ τοΰ διδασκαλου, δια να δυνηθή να σχηματισ/] 
Ιστορικήν εικόνα κατά πάντα; και κατ αύτους τους έλαχιστους χαρα
κτήρας. ’Ορθότατα παρατηρεί ό Palm er δτι «Τδ δρθώς διηγεϊσθαι 
απαιτεί σύναμα και φυσικδν προτέρημα και ικανήν ασκησιν. Ούδείς μαν
θάνει δρθώς νά διηγήται, αν μη προτερον άκουση τινά δρθώς διηγου- 
μενον μόνον δταν τδ προτέρημα τοΰ δρθώς διηγεϊσθαι ένυπάρχη παρα 
τ ιν ι είς μέγαν βαθμόν, και τότε δμως πάλιν διά τής άκροάσεως ταύ
της αφυπνίζεται.» Ή  άγια Γραφή, δ "Ομηρος ό Ηρόδοτος διηγοΰνται 
μέ θαυμαστήν απλότητα τόσον δημοιδώς, εναογώς και άρεστώς, ώστε 
δ λαδς τάς Ιστορίας αύτών άγαπα πάντοτε έκ νέου προθύμως ν ’ άκούη. 
Έκ τών ιστοριών αύτών δύναται και δ δημοδιοασκαλος να διδαχθή, πώς 
νά διηγήται παιδικώς και δημωδώς.

Ή  περιγράφουσα μορφή έφαρμόζεται εν τή φυσική Ιστορία και τή 
γεωμετρία άναγομέναις άμφοτέραις είς την εποπτικήν καλουμένην δι
δασκαλίαν. Διηγεϊσθαι καί περιγράφειν έχουσιπρδς άλληλα σχέσιν, οίαν 
δ χρόνος και ό χώρος* διότι τδ μέν διηγεϊσθαι σχετιζηται μετα τών χρο
νικών γεγονότων, τδ δέ περιγράφειν μετά τών τοπικών σχημάτων.

Μετά τής περιγραφικής μορφής συγγενεύει ή διήγησίς. Η περιγρα- 
φουσα μορφή λέγεται και γίνεται ζοιηρά, δταν δ διδάσκαλος διηγήται μετα 
ζ(οηρότητος εκείνα τά  άντικείμενα, δσα χρήζουσι ζωηρων χρωμάτων έν τή 
διηγήσει* π.χ. έν τή ύπδ τών Τούρκων καταστροφή τοΰ Μεσολογγίου 
ζωγραφίζει διά ζωηρών χρωμάτων τήν οίκτράν κατάστασιν τής πολεως 
έν καιρώ τής πολιορκίας, τής άλώσεως αύτής και τά  τοιαΰτα, είτα τήν 
φυγήν τών κατοίκων. Ή  περιγραφή τών καλλονών τοΰ εαρος, τοΰ φθι
νοπώρου, θερινής τινδς έσπέρας, τοΰ ανθρωπίνου βίου έν χώραις καλώς 
ύπδ τής φύσεως πεπροικισμέναις και τών τοιούτων, άνάγκη νά γίνηται διά 
χρωμάτων ζωηροτέρων τών συνήθων. Κατά τήν ακροαματικήν μέθοδον 
δ διδάσκαλος μόνον δμιλεϊ, τδ δέ παιδίον άκροαται μόνον και δφείλεί νά

tpOGc.yr,. Ά λ λ  αν εν τοϊς ενηλιζιν αποβαίνει δύσκολον νά παρακολου- 
θώσι μετά προσοχής παρατεταμένας διηγήσεις, εύνόητόν έστι πόσον τά  
μικρά παιδία ταχύτερον κουράζονται. Τά παιδία άγαπώσι και τήν με 
ταβολήν, ευχαριστούνται μάλλον είς τοιαύτην μορφήν διδασκαλίας, ήτις 
καθιστά αύτα λόγω τε και εργω ένεργά. Διδ ή ’Ακροαματική μορφή δυ
νατόν μέν έστιν δτε καρποφόρως νά έφαρμόζηται έν τή στοιχειώδει δι
δασκαλία, άλλά δέον έν ούδεμια περιπτώσει νά η ή μόνη καί έπικρατοΰσα.

V) Ή  ερωτηματική (Κ ατηχητική) μορφή.

Η στοιχειώδης διδασκαλία εστιν ούσιωδώς καί κυρίως ερωτημα
τική εάν έπέτρεπεν ό χρόνος να εκθέστΐ τις, πώς ή ερωτηματική μέθοδος 
έπεκράτησε κατά μικρδν έν τή Δημοτική Σχολή, ή έκθεσις αυτη θ’ άπε- 
τέλει πλήρη Ιστορίαν τής στοιχειώδους διδασκαλίας. "Οστις τήν ερωτη
ματικήν μέθοδον τοΰ κατηχεϊν καί έξετάζειν έξορίζει εντελώς έκ τής 
Σχολής του, λέγει ό αρχαίος Trozendorf, ουτος άφαιρεϊ τδν ήλιον έκ 
οΰ κόσμου. Ή  μορφή αυτη δύναται κλήθ^ναι Κατηχητική, διότι έπί 

?ής Κατηχήσεως έξετάθη καί άνεπτύχθη, είτα δέ έκεϊθεν έφηρμόσθη 
Χαί έπί τών λοιπών μαθημάτων. Τδ καλώς διηγεϊσθαι έστι καλόν, άλλ’ 
ετι κάλλιον τδ καλώς έρωταν* τδ καλώς διηγεϊσθαι εστι δύσκολον, άλλά 
δυσκολώτερον τδ καλώς έρωταν. Διάσημος τις Γερμανδς ίεροκήρυξ καί 
κατηχητης συναμα, έλεγεν, δτι προύτίμα δεκάκις νά κηρνττη , ?) απαζ νά 
Χατηχηση .» διότι εν κατηχητικδν μάθημα έκούραζεν αύτδν περισσότερον 
έκα κηρυγμάτων. Και αύτοι οί εμπειροι κατηχηταί περιπίπτουσιν εύ- 

κόλωςείς τδ σφάλμα νά διηγώνται, οπου έπρεπε νά έρωτώσιν. Ύπεδείχθη 
ο αρκούντως πώς ή έρωτηματική έν γένει έστίν δυσκολωτέρα τής άκροα- 
ματικής. Ο διηγούμενος όιόάσκαλος δέν έννοεΐ, ?) ούχί άμέσως, έάν τά  
παιδία εννοώσιν αύτόν, ένω ό έρωτών αισθάνεται τοΰτο παρευθύς* διότι 
°?αν τά παιδία δέν άπαντώσιν είς τάς έρωτήσεις αύτοΰ, τοΰτο δηλοϊ ?ι 
0τι πραγματα δύσκολα έρωτα, ή δτι τά παιδία δέν δύνανται νά σκε- 
^θώσι. Διά τής δεξιώς ήσκημένης έρωτηματικής μορφής έρχεται 6 διδά
σκαλος είς άμεσον συνάφειαν μετά τής σκέψεως τών παιδιών καί άπα- 
®χολεϊ ταύτην διαρκώς. Δ ι’ αύτδ δέ τοΰτο άκριβώς ή μορφή αυτη έστί 
,^άμάλα μορφωτική τοΰ πνεύματος. Ή  έρώτησις ποιεί τήν Σχολήν σκε- 
π~θμένην. Επειδή διά ταύτης γεννάται διάλογος, καθ’ δν τδ παιδίον 
σκέπτεται καί δμιλεϊ, άδιακόπως μετά τοΰ διδασκάλου, διά τοΰτο αυτη
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καθίστησι καί τήν διδασκαλίαν φαίδραν καί ζωηράν. Έν όλίγοις ή έρώ
τησίς έστιν έν τή χειρί έμπειρου διδασκάλου ή μαγική ράβδος, δι’ ής 
αφυπνίζει τά  πνεύματα. Ή  έρώτησις ήτο έπίσης ή ζωή τής διδασκαλίας 
(διδακτικής μεθόδου) τοΰ Σωκράτους,όστις, ώς δ ’Αριστοτέλης λέγει, έπι- 
δεξίως έρωτών άνέπτυσσε τάς ιδέας έκ τών σπλάγχνων και έκέντα την 
αυτενέργειαν τοΰ μαθητου παντοιοτρόπως.»

Ό  Σωκράτης ποιούμενος χρήσιν τής μεθόδου ταύτης έπειρατο να 
μαιεύη τήν διάνοιαν τών μαθητών εις τήν κύησιν τής άληθείας. « Ω Σο̂ - 
κρατες, άποκρίνου, έπειδή καί εϊωθας χρήσθαι τώ έρωταν τε καί άποκρι- 
νεσθαι.» (Πλ. Κριτ. σ. 51.)

ΙΙαρατίθεμεν βραχεΐαν διδασκαλίαν περί τής ουσίας τής έρωτησεως 
έξετάζομεν δέ τήν ουσίαν τής έρωτησεως, έπί τής έξής προτάσεως.

«Ό  Θεμιστοκλής ένίκησε τούς Πέρσας έν Σαλαμΐνι.» Έ πί τής προ
τάσεως ταύτης ποιοΰμεν τάς έξής έρωτήσεις.' 1) Τις ένίκησε τούς ΙΙέρσας;
2) Τίνα ένίκησεν ' ό Θεμιστοκλής ; 3) ποΰ ένίκησεν ό Θεμιστοκλής τούς 
Πέρσας ;4 ) έν Σαλαμΐνι ένίκησεν ό Θεμιστοκλής κ τ λ ; Έ κάστη τών τεσ- 
σάοων τούτων έρωτήσεων περιλαμβάνει μέν ώρισμένον τ ι, άλλα και τι 
αόριστον έν ταύτώ. Έν τη πρώτη έοωτήσει ορίζεται 'ότι οί Πέρσαι ένι- 
κήθησαν, άόριστφν δ ’ Ιστι, τις ένίκησεν αυτούς· έν τή δευτέρα ώρισμένον 
έστίν, οτι ό Θεμιστοκλής ένίκησεν, αόριστον δέ τίνα ένίκησεν έν τή τρίτη 
ώρισμένον μέν έστίν, ότι ό Θεμιστοκλής ένίκησε τούς Πέρσας, αόριστα δε 
ποΰ ένίκησεν αυτούς- έν τη τετάρτη έρωτάται, άν έν Σαλαμΐνι ένίκησεν 
αυτούς, διότι ήδύνατό τις ΰπολαβεΐν καί άλλαχοΰ. Ούτως έν έκάστη έροι- 
τήσει άφίεται μετά σκοποΰ άόριστόν τ ι, όπερ μέλλει νά όρίση ό έρωτωμε- 
νος· το αόριστον έφ’ ού βασίζεται ή έρώτησις καλείται σημεΐον τής έρω- 
τήσεο>ς η άντικεψενον αύτής (punctum questionis). Οτι ί>ε έρωτω- 
μενος αποκρίνεται είς τήν έρώτησιν λέγεται άπόκρισις' έάν τις τήν έρω- 
τησιν θεωρη ώς ζήτημα προτεινόμενον εις τήν σκέψιν τοΰ παιδίου, τοτε 
ή άπόκρισις έστιν ή Λύσις.

"Ινα δυνηθώμεν νά διατυπώσωμεν τόν ορισμόν τής έρωτησεως, όεον 
νά προσέξωμεν καί είς τόν ίδιάζοντα αύτη τόνον καί τήν μορφήν. Ως 
πρός μέν τόν τόνον ϊστ ιν  ούτος τοσοΰτον ίδιάζων, ώστε ό μαθητής και 
αύτοΰ μόνον εικάζει, ότι ό διδάσκαλος έρωτοό. Ώ ς πρός δέ τήν μορφΆν 
γνωστόν έστιν ότι τής έρωτησεως συνήθως προτάσσεται £ν τών έρώί’Ί" 
ματικών λεξιδίων, αντωνυμία η έπίρρημα π.χ. τίς, τίνος κτλ. ποιος,

πώς κτλ.) έξ όλων τούτων δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τόν έξής ορισμόν 
της έρωτησεως.

Ή  έρώτησίς έστι πρότασις, ητις διά τίνος έρωτηματικοΰ λεξιδίου 
καί τοΰ ίδιάζοντος αύτη τόνου, ?) διά τούτου μόνου απαιτεί παρά τίνος 
ετέρου, όπ<ος όρίση τό έν αύτη αόριστον άφιέμενον η ή έρώτησις έστί 
πρότασις έν ή μέρος τ ι αύτής ?) καί ολόκληρος κρίσις άφίεται αόριστος 
μετά τής άπαιτήσεως .τής δια τοΰ ερωτηματικού λεξιδίου καί τοΰ τό
νου δηλουμένης, όπ&ις ό έρωτώμενος όρίση το άόριστόν άφιέμενον.

Ώ ς πρός τάς ιδιότητας δέ τής έροιτήσεως σημειωτέον, ότι αύτη 
δέον νά η βραχεία, άπλή, ώρισμένη, σαφής καί σκέψεως διεγερτική.

1) Βραχεία έστιν ή έρώτησις, όταν περιέχη όσον τό δυνατόν όλίγας 
λέξεις, όταν δηλ. περιέχη μόνον τούς άναγκαιοτάτους ορισμούς. Α ί έρ&)- 
τήσεις : Τίς ένίκησε τούς Πέρσας έν Θερμοπύλαις ; Τίς ην ό πρώτος τοΰ 
’Ισραήλ βασιλεύς; Έ πί τίνος 'Ρωμαίου αύτοκράτορος έγεννήθη ό Χριστός ; 
εΐσί βραχεΐαι. Ή  έρώτησις ! Τίς 'Ρωμαίος αύτοκράτοιρ, ότε ό Χριστός 
έν τη πόλει Δαβίδ τη καλουμένη Βηθλεέμ έγεννήθη, έξουσίαζε τό 
Ιπειρον καί μέγα τών 'Ρωμαίων κράτος^ τό τελευταΐον τοΰτο τών κα
θουμένων τεσσάρων μοναρχιών τοΰ κόσμου ; 'Η έρώτησις έστίν άνευ ανάγ
κης λίαν μακρά. ’Ισχύει δέ έν γένει ό κανών : έπιμελείσθω τις μάλιστα 
τής κατασκευής βραχειών1 έρωτήσεων, ένθα τά  παιδία εΐσίν αγύμναστα 
είσέτι είς τό άντιλαμβάνεσθαι, σκέπτεσθαι, καί όμιλεΐν ιδίως μάλιστα έν 
Ταΐς κατωτέραις τάξεσιν.

2) A n.iiϊ καλείται ή έρώτησις, όταν έν μόνον σημεΐον εχη άντικεί- 
μενον έρωτησεως. 'Η έρώτησις: τίς έδημιούργησε τόν κόσμον καί πότε 
ούτος έδημιουργήθη, έρωτα περί τοΰ δημιουργού καί σύναμα καί τοΰ χρό
νου τής δημιουργίας, έχει αρα δύο σημεία έρωτήσεως καί έστιν ούχί άπλή.

3) Ώρισμένη έστίν έρώτησίς τις, όταν ούτως είπεΐν άνανκάζη τό 
προσεκτικόν καί σκεπτικόν παιδίον μίαν μόνην ώρισμένην άπόκρισιν νά 
δωση. Αιά τοΰτο καί όνομάζουσι τάς ώρισμένας έρωτήσεις άναγκαστικάς. 
=·'·? την έρώτησιν : τί πρέπει νά έχη ό βασιλεύς ; δύναται τις μετά τοΰ 
αύτοΰ δικαίου πολλά ν ’ άποκριθη· είναι λοιπόν άόριστος. 'Η αύτη δ’ έρώ- 
τ 'Ίσΐς όύναΐαι νά γίνη μάλλον ώρισμένη ώδε- τ ί πρέπει νά έχη ό βασι
λεύς, όταν θέλη νά κίνηση πόλεμον ;

4) Σκέψεως διεγερτική έστίν ή έρώτησις, ή πράγματι δίδουσα τώ παι-
άραγμά τ ι πρός σκέψιν. 'Γπό τήν εποψιν ταύτην έκάστη Σχολή καί

**, τ η τάξις έχει τόν ίδιον τρόπον τοΰ έρωταν άναλόγως πρός τήν σκε



πτικήν δύναμιν τών μαθητών. Ό  επικρατών τρόπος τοϋ έρωταν έν ταΐς 
κατωτέραις ταξεσι 6α ητο λίαν εύκολος είς τους μαθητάς τών άνο τ̂έοων.
Εντεύθεν διακρίνει τις άσφαλώς τον κύριον σκοπόν’ τής έρωτησεως, ούτος 

εύθύς διορα πόσον οί μαθηταί αύτοϋ είσιν ισχυροί το σκέπτεσθαι, και 
οτι τάς ερωτήσεις αύτοΰ κατά τοΰτο καταρτίζει,

Εί'δη τής έρωτήσεως.

Ως προς τα είδη τών έρωτήσείον σημειοϋμεν ένταϋθα τά σπουδαιό
τερα αύτώ ν εισι δε τα  έξής: ή άναπληρώσεως έρώτησις, ή αΐρέσεως, 
ή διαζεύξεως, ή άνα.Ιύσεως, ή άναπτύξεως καί ή εξετάσεως.

1) Άναπ.Ιηρώσεως ερωτήσεις εϊσίν έκεϊναι, έν αίς το σημεΐον τής έρω- 
τησεοις άπευθυνεται εις έν μόνον μέρος τής προτάσεως : οίον τίς έδη- 
μιούργησε τδν κόσμον ; έστίν έρώτησις άπαιτοΰσα τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
Οποκειμένου· Τί έποίησεν δ Θεός, τήν τοΰ αντικειμένου. Τίνος δημιούρ- 
γη|λα έστιν δ κοσμος;—* Την τοΰ κτήτορος. Πότε έδημιούργησεν ; — τήν 
τοΰ χρόνου, διατί έδημιούργησεν ; έρώτησις αιτίας.

2) Αίρεσεως ερωτήσεις εϊσίν έκεϊναι, α'ίτινες άπαιτοΰσι παρά τοϋ 

παιδιού κρίσιν καταφατικήν ή αποφατικήν. Διδ διαιροΰσιν αύτάς είς κα- 
ταφατικάς ή βεβαιωτικάς καί άποφατικάς. ή άονητικάς. π.χ. έστιν δ
θεδς πνεϋμα ; είσίν οί άγγελοι δρατά οντα ;

3) Α ι της διαζευξεως έρωτήσεις παρατάσσουσιν όλα τά είδη ένδς γέ
νους είς έρώτησιν καί άπαιτοΰσι παρά τοϋ έρωτωμένου ν ’ άποδώστ) εν 
τών ειδών τούτοιν (κατηγορουμένου) είς τδ υποκείμενον, π.χ. Ό  Πο- 
σειδών έστιν άστήρ (γένους)· έστι λοιπδν ούτος πλανήτης, ή απλανής, 
ή κομήτης, ή δορυφόρος.

4) Άνα.Ιύσεως ερωτήσεις είσίν έκεϊναι, α'ίτινες άναλύουσιν πρότασίν 

τινα ή περίοδον είς τά μέρη αύτής. ’Ίδε τήν ανάλυσιν : 'Ο  Θ εμ ισ το 

κλής ένίκησε κτλ.
5) Ά ναπτύξεω ς  έρωτήσεις είσίν έκεϊναι, δ ι’ ών δ διδάσκαλος όδηγ« 

τδν μαθητήν όπως αύτδς σκεπτόμενος ευρνι έκ παραδειγμάτων τά διά

φορα μέρη έννοιας τινός, ενα κανόνα καί τά τοιαϋτα· παραδείγματα τού
των έ'ξομεν παρακατιόντες.

6) Η τής εξετάσεως έρώτησις χρησιμεύει όπως δ διδάσκαλος έξερευ- 

νησί), τ ι ό μαθητής γινωσκει καί τ ί έτήρησεν έν τή μνήμη του έκ τών δι^*'

χθέντων δύναταί τ ις προς τούτω νά έξετάση καί είς τίνα βαθμόν εύρί- 
σκεται ή σκεπτική δύναμις αύτοΰ.

5) * Α ναλυτική , συνθετική και γεννετική μορφή  
τής διδασκαλίας.

Ή  αναλυτική μορφή τής διδασκαλίας προϋποτίθησι πάντοτε εν όλον 
(πρότασίν τινα, ρήσιν, διήγημα) οπερ αναλύεται είς λέξεις ή προτάσεις 
διά τής καλούμενης αναλυτικής έρωτησεως. Έ πί τών προτάσεοιν : «Ό  
μέν Πέτρος ήν απόστολος τοϋ Κυρίου έν τοις Ίουδαίοις, ό δέ Παΰλος 
έν τοις έθνικοΐς, δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν τάς έξής άναλυτικάς έρωτή- 
σεις : Περί τίνος έστίν έν πρώτοις ό λόγος έν ταΐς προτάσεσι ταύταις. 
Τί ήν ό Πέτρος ; τ ί έπάγγελμα; Τίνος απόστολος ήν ; έν τίν ι λαω εΐρ- 
γάζετο; Περί τίνος προσέτι ετέρου προσώπου γίνεται λόγος έν ταΐς ήμε- 
τέραις προτάσεσι; Τί ήτο δ Παΰλος, τ ί έπάγγελμα. Έν τίν ι λαώ εϊρ- 
γάζετο ; τίνος απόστολος ήν. Ή  συνθετική μορφή δέν δρμαται έκ τοΰ 
όλου προς τά μέρη, άλλ’ άντιστρόφως εκ τίνος μόνης περιπτώσεως ή 
ένδς -παραδείγματος άναζητεΐ τά  διάφορα συστατικά έννοιας τινός, ή 
κανόνας καί έπί τέλους συνάγει καί συντίθησι πάντα έν ένί όλω. 1 πο- 
τεθείσθω, ότι ό διδάσκαλος θέλει νά δρίση τω μαθητή τήν έννοιαν τοϋ 
τετραγώνου. Τδ παιδίον θά δνομάση κ α τ ’ άρχάς τδ προδεικνύμενον τε
τράγωνον σχήμα τετράπλευρον.— Ό  δρισμός ούτος έστίν έπίσης ορθός, 
καί γίνεται παραδεκτός ύπδ τοΰ διδασκάλου^ Ά λ λ ά  δείκνυσί τις πρδς 
τούτω καί ετερον τετράγωνον ορθογώνιον, ή τετράγωνόν τ ι ρομβοειδές.— 
Άμφότερα ταΰτα τά σχήματα είσίν έπίσης τετράπλευρα· άλλά τδ μέν 
ορθογώνιον εχει άνίσους πλευράς, τδ δέ ρομβοειδές άνίσους γωνίας, ένω 
τδ τετράγωνον εχει καί τάς γωνίας καί τάς πλευράς ίσας και αί γωνίαι 
αύτοΰ είσίν δρθαί. Έ κ τούτων λοιπδν τών συστατικών θελει ευρει δ μα
θητής άφ’ έαυτοΰ τδν δρισμδν τής έννοιας τοΰ τετραγώνου, ότι δηλ. τδ 
τετράγωνον έστι σχήμα συνιστάμενον ε’κ τεσσάρων γραμμών 'ίσων το μή
κος και συνδεόμενων ούτως ώστε ν ’ άποτε.Ιώνται τε’σσαρ ες ορθαι γω νια ι. Κ α
λείται δέ ή αύτή μέθοδος, οΐα συντόμως ύπεδείχθη έν τώ άνω παραδείγ- 
[ΐ-χτι,διασαφηηστική, ζητη μαζική ή ενρεζική, εποικοδομητική ή συνοπτική. 
Επειδή δέ ό Σωκράτης έξόχως έποιεΐτο χρήσιν αύτής καλείται καί 
Σωκρατική· συνίσταται δ’ αυτη είς τήν έπιτηδειότητα τοϋ εύρίσκειν 
τήν έννοιαν καί τόν λογικδν δρισμδν δ ι’ επαγωγής έκ δεδομένος όμοιων



φαινομένων καί παραδειγμάτων. Ή  γεννετικη μέθοδο; η μορφή εχει πα
τέρα μέν τον Βάκωνα, (Baco von Berulan) εφαρμοστήν δέ καί ειση
γητήν έν τή στοιχειώδει διδασκαλία τον καθηγητήν Lindner.

Ό  μέν Βάκων περιγράφει τ/ιν γεννετικην μέθοδον ώ; μέθοδον, καθ’ 
ήν ό διδάσκαλος εισάγει του: μαθητάς έν τή έπιστήμη διά τής αύτής 
όδοΰ, δ ι’ ής καί αύτός έφθασεν είς αύτήν. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον, λέ- 
γει, εμφυτεύει τις έν ταΐς ψυχαΐς των νέων τά διδάγματα ούτως, ώστε 
ν ’ αύςάνωσι καί προκόπτωσιν έν αύταΐς όργανικώς.

Ό  Lintner όστις τήν άρχήν τής γεννετικής μεθόδου πρώτος εσχε 
τό εύτύχημα νά μεταχειρισθή έν τή στοιχειώδει διδασκαλία καί έφήρ- 
μοσε ταύτην πρακτικώς έπί πολλών αντικειμένων περιγράφει ταύτην ώς 
έξής. ν,Γεννετιχην μέθοδον χαλοϋμεν έχείνην την τέχνην τοϋ διδάσκειν, 
χαθ’ ην τά αντικείμενα εξετάζονται κατά την τάζi r  αύτών καί δ/) όντως, 
ώστε βαίνει τις εκ τοϋ άπ.Ιοΰ είς τό σύνθετον, έκ τοϋ αίτιου είς τό α ίτια - 
τόν, εκ τοϋ μικροϋ είς τό μέγα, άπό τοϋ εύχό.Ιου είς τό δύσκολον καί 
συγχρόνως συνδέει επιμελέστατα μ ετ ’ ά λλήλω ν τά διάφορα συστατικά. 
Ό  διδάσκαλος εν τ!) μεθόδω ταύτη οφείλει νά ζητήση τό αληθές όρμη- 
τήριον, ΐνα  eF αύτοϋ τό παν χατατάξη εν αυστηρά συνεχεία. "Εκαστον 
επόμενον πρέπει νά άτηρίζηται έπι τοϋ ηγουμένου χιά νά έζειψίσχηται 
υπ ’ αύτοϋ τοϋ μαθητου όδηγουμένου διά ζινων νύξεων μόνον. "Οσω ό 
διδάσκαλος έν ταΐς πρώταις άπ.Ιουστάταις βάσεσι μ εθ ’ υπομονής και 
αγάπης ενδιατρίβει, τόσο) στερεώτερον θεμελιοϋνται τά επόμενα. Έ ν  έκα
στη δέ τοιαύτη άσκησει ό, διδάσκαλος δέν πρέπει νά προσπαθη νά ιιετα- 
δώση μονον γνώσεις, άλλά καί δύναμιν κρίσεων.'» Έ κ τούτων πάντων 
δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τήν ούσίαν τής γεννετικής μεθόδου ώς έξής : 
"Εκαστον άντικείμενον δέον νά παράγηται πρό τών οφθαλμών τοΰ μα
θητου- διό ό διδάσκαλος οφείλει έξ έκείνων τών συστατικών νά άρχηται, 
έξ ών τό όλον άφ’ έαυτοΰ καί κατά μικρόν οίκοδομεΐται.

Ή  Γεννετικη μέθοδος είναι κα τ’ ούσίαν άναλυτ/κοσυνθετική' ή λέ
ξις γέννησις σημαίνει κυρίως τήν σύστασιν καί αΰξησιν οργανικών σωμά
των, παρ’ οίς ή αύξησίς έστιν αληθώς, άναλυτικοσυνθετική. Τό φυτόν 
είσδέχεται θρεπτικά; ούσίας, αΐτινες έν αύτώ ύφίστανται άνάλυσίν τινα, 
καί έξ ών τό φυτόν πλάττει συνθετικώς χυψελας' έκάστη δέ τούτων έστί 
προϊόν μιας άνα.Ιύσεως καί μιας συνθέσεως. Φαντασθώμεν πρός στιγμήν 
τάς είς τήν ψυχήν είσερχομένας έννοιας ώς οργανικά εικονίσματα. Διά 
τής άναλύσεως τών τεσσάρων ειδών τών τετράπλευρων ευρίσκει τό παι-

Χίον, οτι τό τετράγωνον έ^ει τέσσαρας πλευράς ϊσας καί τέσσαρας γωνίας 
όρθάς. Διά τής συνθέσεως δέ τών συστατικών τούτων συνισταται έκ τών 
μερικών έκείνων συγκεκριμένων παραστάσεων ή άφηρημένη παρα- 
στασις.

Ό  L in d n er έκάλει τήν μέθοδον του καί ίο ινρικογεννετικην, διότι 
•/.ατά ταύτην στηρίζεται τις έπί γεγονότων, ΐνα έξ αύτων παραγαγή 
κανόνας διδασκαλίας. Τοιαύτην δέ έθεώρει καί την δια παραβολών δι
δασκαλίαν τοϋ Ίησοΰ, δ ι’ ής ούτος έν παραβολαΐς εξηγεί τα  μυστήρια 
τής βασιλείας τοϋ Θεοΰ. "Οταν ό κατηχητης έκ διηγήσεων τών γρα
φών παράγη δογματικάς ή ήθικάς έννοιας,, τότε έφαρμόζει έπισης την 
ιοτοριχνγεννητιχ'ην μέθοδον ώς πρός τήν ^ρήσιν τών λεξεων αναλυτικής 
καί συνθετικής διαφωνοϋσιν οΐ παιδαγωγοί συγγραφείς' όιοτι τινες όνο- 
μάζουσιν αναλυτικόν, ο,τι οί άλλοι συνθετικόν καί τ  άναπαλιν. Κ ατα  
"όι Palm er ή διαφορά μεταξύ άναλύσεως καί συνθέσεως ύφίσταται μο- 
κον κατά θεωρίαν, έν τή πράξει ομως πάσα μάθησις γίνεται κυρίως κατά 
,νθεσιν.

ε) Ή  προδειγματική ή εποπτική μορφή  
τής διδασκαλίας.

Δύναταί τις περιγράφειν, όσον άκριβώς καί αν θέλή, πώς γραπτέον 

Υράμμα τ ι, πώς δεικτέον έν τιν ι είκόνι τόν άέρα, πώς άναγνωστέον ποίημά 
τι> πώς άστέον άσμά τι, τά  παιδία όμως έκ πάντων τούτων δεν θα δυ- 
ν’Ίθώσι νά σχηματίσωσιν σαφή καί ορθήν παράστασιν αύδεμίαν. Οταν 
°μοκ αύτός ποίηση πρώτος ταΰτα, τότε οί μαθηταί έννοοϋσιν άμέσοις. 
Διατί τά παιδία λογιών γονέων όμιλοϋσι καθαρώς καί έκφραστικώς; 
οιότι τοιαύτην καθ’ έκάστην άκούουσι γλώσσαν. Δ ιατί πολλάκις ή γλώσσα 
τ&ν χωριιών έστι τόσω σκληρά άνευ καθαρότητας καί έκφράσεως ; διότι 
έκ νεότητος αύτών τοιαύτην ήκουσαν. Τό καλόν πρόδειγμα κέντα πρός 
4ρθήν μίμησιν. Ή  διά τών οφθαλμών καί τοΰ ώτός πρός τό πνεΰμα δδός 
έστιν ευθεία, διό καί ή βραχύτατη ' καί αύτη ή καρδία πιστεύει ό,τι ό 
®?θαλμός όρ£. Τό πραγμά έστι λίαν σπουδαΐον διό μνημονευτέον έν- 
Τ*ϋθα δύο έπισήυ.ων άνδρών, οΐτινες μεγάλα έν τή διδασκαλία αύτών 
ι̂έπρ«ξαν διά τής προδειγματιχής μεθόδου- είσί δ’ οΰτοι ό be*



bastian Bach έν τή μουσική καί ό Am os Comenius έν τή δι
δακτική.

Περί τοϋ Sebastian Bach διηγείται ό βιογράφος αύτοϋ Forkel 
τάδε: «."Ira διευκολύνΐ) τάς δυσκολίας τών μαθητών του, έχρήτο χατα.Ι- 
ληλοζάτω τ ιν ί μέσω, προ έπαιζε δι/λ. αύτός έν συνεχεία τό τεμάχιον, 
δπερ έμελλε νά διδάζ// αυτούς, £ i ’r a  έπέλεγεν, ουτω πρέπει νά ήχη. » Δεν 
δύναταί τις νά φαντασθή, έπιπροστίθτσιν ό Forkel πόσα προτερήματα 
εχει ή μέθοδος αυτη. "Οταν διά τής έπιθυμίας τοϋ άκοΰσαι τεμάχιόν τι 
τοιοϋτον παιζόμενον δλον έν τω άληθει αύτοϋ χαρακτήρι έξάπτηται ό 
ζήλος καί ή προθυμία τοϋ μαθητου, τότε έπέρχεται μεγίστη ώφέλεια. 
"Ενεκα τούτου δέ καί μόνου, διότι ό μαθητής άπαξ συνέλαβε τήν ιδέαν, 
πώς το άσμα πρέπει νά ήχή καί έπί τίνα βαθμόν τελειότητος δέον νά 
σπεύδη, παράγεται ετι μείζων ώφέλεια- άνευ δή τοϋ διευκολυντικοϋ τού
του μέσου άμφότερα ταϋτα ό μαθητής κατά μικρόν καί ίσως λίαν άτελώ; 
θά ήδύνατο νά αίσθανθή. Προς τούτοις διά τής μεθόδου ταύτης συν 
δέεται μετά τών μηχανικών ασκήσεων καί ό νοϋς ΰπδ τήν όδηγίαν τοΰ 
όποιου τά δάκτυλα ύπακούουσι πολύ καλλίτερον, παρ’ όσον θά ύπήκουεν 

άνευ αύτών. Κ αί απλώς είπεϊν ή μέθοδος αυτη αίωρεΐ προ τοΰ πνεύμα
τος τοΰ μαθητοϋ ιδανικόν τ .  πρόδειγμα,τδ όποιον διευκολύνει είς τά  δά
κτυλά αύτοϋ τάς εν τώ δοθέντι ασματι έγκειμένας δυσκολίας καί πολ- 
λάκις πρωτόπειρος μαθητής τής μουσικής, δστις μόλις μετά πολλά ετ'Λ 
θά ήδύνατο νά είσαγάγη εννοιάν τινα είς ' τοιοϋτον άσμα, δύναται εν 
ένί μηνί μόνω, λίαν όρθώς νά μάθη, όταν τοϋτο προδειχθή αύτώ μόνον 
άπαξ μετά τής προσηκούσης συνεχείας καί τελειότητος.

Καί ή διδακτική καί ή κατηχητική δεξιότης ασκείται πολλώ εύ- 
κολώτερον διά τής προδειγματικής διδασκαλίας ή διά πολλών θεωρητικών 
κανόνων. Τής γνώμης ταύτης ήτο ήδη ό Am os Comenius, δ προφήτη 
οϋτος τών άρχαιοτέρων παιδαγωγών, όστις ελεγε, πασα τέχνη μανθάνεται 
διά τής άσκήσεως, ή γραφή διά τοΰ γράφειν, ή μουσική διά τοΰ αδειν. 
Ό  διδάσκαλος οφείλει προδακνύναι αύτός πρός μίμησιν, χωρίς νά <><*" 
πανα τόν χρόνον εις θεωρητικάς όδηνίας. Ό  άνθρο)πός έστι ζώον φύσει 
μημητικόν- τεχνϊται ώς πρός τοϋτό είσι σοφώτεροι, διότι ούδείς αύτών 
δίδοισι τώ μαθητή αύτοϋ μαθήματα θεωρίας περί τής τέχνης, άλλά πρώ
τον μήν άφίησιν αύτόν^νά βλέπη, πώς αύτός ό ίδιος διαχειρίζεται το 
εργον, έπειτα δέ δίδωσιν αύτώ τό έργαλεϊον είς τάς χέϊρας καί όδηγεΐ 
τόν πώς νά μεταχειρίζηται αύτό καί μιμήται αύτόν. Τό πράττειν δυ-

ναταί τις νά μάθη μόνον διά τοϋ π ρ ά ττε ι, τδ γράφειν διά τοΰ γράφειν 
τό ζωγραφίζειν διά τοΰ ζωγραφίζειν, καί έν ένί λόγω τό μέγα καί τέ
λειον παράδειγμα διεγείρει μέγα ζήλον καί παρέχει εις τήν κρίσιν άνω- 
τέρους νόμους.

© Λ ΪΜ Π ΙΟ Σ  
Άστυδιδάσχαλος πρωτοβάθμιος.

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ Π ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ε Δ Δ Α Δ Ι  ΔΙΔΑ ΣΚ ΑΛΕ ΙΩ Ν
( Σ«νΙχ. ?8. φύλλ. ς .  5. 2 5 8 ).

Δύο κανονιστικά περί κατανομής τών μαθημάτων χαι τών ωρών τής 
διδασκαλίας έν τοις διδασχαλείοις εχουσιν έκδοθή διατάγματα, τό μέν 
πρώτον τής 25 Μαίου 18 7 8  φέρον τήν υπογραφήν τοΰ κ. Θ. ΓΙ. Δη- 
ληνιάννη, τό δέ δεύτερον τής 5 Σεπτεμβρίου 1886  φέρον τήν υπογρα
φήν τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών κτλ. Ύπουργοΰ κ. Π. Μανέτα. Τδ 
τελευταϊον τοΰτο τό καί νεώτερον μεταβάλλει καί μεταρρυθμίζει έν 
πολλοϊς τό παλαιόν τό ύπό τοΰ κ. Θ. II. Δηλιγιάννη συνταχθέν. Καί 
καθόλου μεν είπεΐν ύπό τήν λέξιν μεταβολή καί μεταρρύθμισις έννοεΐται 
πρόοδος- μεταβάλλονται δηλαδή καί διαρρυθμίζονται οί παλαιοί νόμοι οί 
δοκιμασθέντες έφ’ ικανόν χρόνον καί άποδειχθέντες εσφαλμένοι- έν τή 
αεταβολη καί διαρρυθμίσει τών παλαιών τής διδασκαλίας νόμων λαμ- 
βάνονται ύπ ’ δψει τά  πορίσματα τής πείρας καί παρατηρήσεως καί αί 
έπιστημονικαί βελτιώσεις τής καθόλου παιδείας καί ένός έκάστου κλά
δου αύτής ιδία. Συνεπώς τούτοις άνήκομεν τη τάξει εκείνων, οΐτινες ζη- 
τοϋσι καί έκτελοΰσι τάς μεταβολάς καί διαρρυθμίσεις έν τοϊς έκπαιδευτικοΐς. 
Το (ίόρχαϊα μή χίνειϊ) ούδ’ έν τή πολιτεία, ούδ’ έν τοις γράμμασιν αρ
μόζει πλέον- είναι τοϋτο σημεΐον στασιμότητος καί καταδεικνύει, δτι τό 
ανθρώπινον πνεϋμα έπαυσεν έφευρίσκον καί παράγον, είναι ό δογματισμός, 
δστις έπί τοσούτους αιώνας έδέσμευε τήν φιλοσοφίαν είς τά εργα τοΰ 
’Αοιστοτέλους καί εις τά  στενά δρια τοϋ αυτός εψα. Άνήκοντες δέ είς 
τήν τάξιν τών διαρρνθμιστών τών τής παιδείας, δέν έπιδοκιμάζομεν δμως 
τήν διαρρύθμισιν τών παιδευτικών νόμων είκή καί άνευ ώμολογημένης 
άνάγκης- πολλ.οϋ γε καί δει- έπιθυμοΰμεν νά γίνηται αυτη έν έπιγνώσει



και διαγνωσει τοΰ ορθού, τοΰ άληθονς καί τοΰ δικαίου' έπιθυμοΰμεν να 
έπιτελήται αυτη συμφώνως πρός τά ήθη καί ϊθιμα  τοΰ λαοΰ, ύπέρ ου 
νομοθετοΰμεν, νά περιέχη δέ φανερά καί αλάνθαστα σημεία, δτι οί διαρ- 
ρυθμίσαντες συνεβουλεύθησαν καί τήν παρά τοϊς άλλοις, τοΐς ευ ήγμένοις 
λαοΐς, έπιτελεσθεΐσαν εν τη σειρά των χρόνο>ν επιστημονικήν πρόοδον. 
Φ°Ρε ^  ν ν̂ εςετασωμεν, ει το ί)ιαρρυ0μιστικόν διάταγμα τοΰ προγράμ
ματος των διδασκαλείων φερει παντα τά άνωτέρω προσόντα, η είναι καί 
τοΰ.ο άβασαησζον νομοθετημα καί πλημμελές, ενδεικτικόν της στασι
μότητας και άπf αξίας, ήτις, ώς μή ώφειλεν, εδράζει έν τω ύπουργείω τής 
Παιδείας, άφ οΰ χρονου άπαιδαγώγητοι καί έπιστημονικώς ασύντακτοι 
αν0ρω,.οι δια λόγους φατριαστικούς κατέλαβον τά εδώλια τών τμημα- 
ταρχων των διαφόρων κλάδων τής έκπαιδεύσεως.

Το διαρρυθμιστικόν τοΰτο διάταγμα τής 5 Σεπτεμβρίου 1886 πα
ρουσιάζει τάς έςής ουσιώδεις μεταβολάς. 1) Άποκόπτει έκ τοΰ προγράμ
ματος μαθήματα 2) Καταβιβάζει την άξίαν καί θέσιν τών μαθημάτων 
και 3) περικόπτει τας ώρας τής διδασκαλίας αύτών. Περί έκάστου τού
των πραγματευόμε&α ήδη.

Πρώτον. Απεκοπη και χατηργήθη τό μάθημα τής εκκλησιαστικής 
μουσικής άπό τοΰ προγράμματος τοΰ διδασκαλείου, δηλαδή ό κρίκος ό 
συνόεων το δημοτικον σχολεϊον μετά τής Εκκλησίας έθραύσθη, κεΐνται 
όέ ήδη μακράν άπ ’ άλλήλων άφεστώτα τά δύο ταΰτα μορφωτικά κέντρα, 
άσχετα πλέον καί άδιαφόρως εχοντα. Έάν, ώς όμολογεΐται, ή έπίδρα- 
σις ~ής Εκκλησίας σωτηριωδώς επενεργεί έπί τής κοινωνίας- Έάν, ώς ή 
ιστορία μαρτυρεί, το δημοτικον σχολεϊον έν ταΐς νεωτέραις κοινωνίαις 
έλαβεν άρχήν έν τή εκκλησία, καί έν αύτη αύξήθη καί διεμορφώθη. 
Έάν ή Εκκλησία, θείαν εχουσα άποστολήν, καθοδηγεί τόν άνθρωπον άπό 
τοΰ λίκνου-μέχρι του τάφου, ήθοποιοΰσα αύτόν, ώς καί τό σχολεϊον, καί 
έξευγενίζουσα τόν νοΰν αύτοΰ καί τήν καρδίαν έάν τό σχολεϊον καί 
h Εκκλησία εχουσι προς άλληλα, οιαν ομοιότητα καί σχέσιν syουσ: μή
τηρ και θυγατηρ· εαν ή Εκκλησία, καί μάλιστα παρ’ ήμΐν, διακρίνεται 
δια τοΰτο προ πάντων, δ-.οτι εφροντισε καί έν καιροΐς ^αλεποϊς ύπέρ τής 
δι ’ ίδρύσεως σχολείων έκπαιδεύσεως τής Έλληνίδος νεολαίας· ταΰτα πάντα 
διά τής καταργήσεοις τής εκκλησιαστικής μουσικής διεσπάσθησαν τά φύσει 
ήνωμένα, καί άπεχωρίσθ/ισαν. ’Ίδωμεν δέ τ ίςή ά ξ ία κ α ί ή δύναμις τής εκ
κλησιαστικής μουσικής, ή συνδέουσα τό σχολεϊον μετά τής Εκκλησίας. 'Η 
εκκλησιαστική μουσική χρησιμεύει ώς ό'ργανον καί μέσον προσευχής είς

ΐ^ν Θεόν καί δοξολογίας τοΰ ονόματος Αύτοΰ* δ ι’ αύτής συγκίνεΐται ή 
καρδία τών πιστών καί έξυψοΰται είς σφαίρας πνευματικωτέρας, καί 
ένοΰταιαυτη μετά τοΰ πνεύματος τοΰ Θεοΰ. Λιά τής εκκλησιαστικής μου
σικής ή ψυχή τοΰ πιστοΰ γίνεται θερμοτέρα καί διατίθεται είς αγαθά α ι
σθήματα- δ ι’ αύτής ό νοΰς αποχωρίζεται άπό τών καθημερινών έργων καί 
τών γήινων άσ/ολιών καί απαλλάσσεται άπό τών χοϊκών φροντίδων καί 
τών [ίιωτ-.κών μερίμνων καί ύλικών συμφερόντων δ ι’ αύτής πτερυγίζει 
τό πνεΰαα ήμών πρός τά ψυχικά καί αιώνια άγαθά, καί άναβαίνει ώς θυ
μίαμα εύπρόσδεκτον ένώπιον τοΰ θρόνου τοΰ Θεοΰ" δι’ αύτής αί προσευ- 
χαί καί ύμνοι τών ιερών τής έκκλησίας μελοποιών, ένοΰνται μετά τών 
μελωδιών τών αγγέλων, α'ίτινες άντηχοΰσι πάντοτε έν τοΐς Ούρανοΐς. 
διά τής μουσικής τέλος, συγκινούσης τάς μυχιαιτάτας χορδάς τής αν
θρώπινης καρδίας, κρούεται τό παναρμόνιόν μελ.ος τής άγαπης, τής έλεη- 
μοσύνης, τής εύσπλαγχνίας καί πάσης συλλήβδην άρετής. Τοιαύτην δ’ 
ούσαν τήν μουσικήν είσήγαγον οί παιδαγωγοί είς τα διδασκαλεία και 
δ ι’ αύτής ήθέλησαν νά περ.κοσμήσωσι τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν τοΰ 
διδασκάλου τοΰ λαοΰ. Οί ψάλται είς τά  ό'μματα τοΰ λαοΰ θεωρούνται σε
βασμού καί τιμής άξιοι- άν δέ τύχωσιν ούτοι καί διδάσκαλοι οντες, τότε 
διττώς οί τοιοΰτοι 'άγαπώνται καί τιμώνται, καί ώς μορφωταί τών παί- 
δων καί ώς ιερά πρός ψυχαγωγίαν καί προσευχήν όργανα. Άφοΰ όέ θρη
σκεία καί παίδευσις τόν αυτόν σκοπον επιδιωκουσιν, ητοι τ^ν /]θικην διά- 
πλασιν καί μόρφωσιν τοΰ παιδός, πόσον ενθαρρυντικόν σημεΐον είναι καί 
είς τόν λαόν καί είς τούς παΐδας τοΰ λαοΰ νά βλέπωσι τούς διδασκάλους 
τών τέκνων των όύ μόνον συχνάζοντας είς τόν ναόν, άλλά καί άναγι- 
νώσκοντας έν αύτοΐς και ψαλλοντας ; Και ομως όια τής άποκοπής τοΰ 
μαθήυ.ατος τής .εκκλησιαστικής μουσικής άπό τών διδασκαλείων κατέ
στησαν άδιάφορον τόν δημοδιδάσκαλον είς τήν εκκλησίαν καί άπεμά- 
κρυναν αύτόν άπ ’ αύτής, άφεΐλον άπό τής Ικτελέσεως τών θρησκευτι 
κών καθηκόντων τό παράδειγμα τοΰ διδασκάλου, οπερ όμολογουμενον 
stvat, ότι άσκεΐ μεγίστην εις το.ύς παΐδας έπιρροήν είς τό καταστήσαι 
αύτούς φιλοθρήσκους καί εύσεβεΐς. Ούτω τοΰ διδασκάλου φιλακολούθου 
οντος καί ψάλλοντος, καί οί μαθηταί συχνάζουσιν είς την Εκκλησίαν 
καί συαψάλλουσι καί άναγινώσκουσι καί κανοναρχοΰ-ι, ήρέμα καί κατά 
μικρόν έθιζόμενοι εις άληθεΐς καί ώφελίμους συνήθειας. Πρό πάντων δέ 
έν τοΐς χωρίοις καί κώμαις ό ψάλτης διδάσκαλος ένέχει μεΐζον γόητρον 
καί θεωρείται χρησιμώτατος καί άναγκαιότατος παράγων πολυειδώς καί



πολυτροπως είς τού; κατοίκους. Ου μόνον έν ταίς ίεραίς άκολουθίαις 
χοροστατεί ούτος καί ψάλλει, άλλά καί έν ταΐς χαραΐς καί λύπαις αυτών 
παρίσταται έπιλαμπρύνο>ν μέν εκείνα;, παρηγορών δ’ έν ταύταις καί πα- 
ραμυθούμενος τούς πενθοϋντας. Πρός δέ τούτοι; ή παιδαγοιγική διδάσκει, 
ότι πρέπει νά ύφίσταται άδιάκοπος σχέσις μεταξύ σχολείου καί οίκου' 
τότε γίνεται μείζων πρόοδος τών παίδο^ν, όταν οί μέν γονείς μανθάνοισι 
παρά τοϋ δημοδιδασκάλου τήν έν τω σχολείω κατάστασιν τών τέκνων, 
οί δέ γονείς πληοοφοροϋσι τον διδάσκαλον περί τής κα τ’ οίκον μελέτης καί 
συμπεριφοράς αΰτών. Ά λ λ ά  τοϋτο διευκολύνεται έτι μάλλον, έάν ό δι
δάσκαλος ώς ψάλτης φαίνεται ένώπιον τών γονέων έν τή έκκλησία, καί 
χοροστατεί έν τή τελέσει τών μυστηρίων είς τούς οίκους αύτών συχνότε- 
ρον. Διά τής καταργησεως λοιπδν τή ; εκκλησιαστικής μουσικής έκ τών 
διδασκαλ.είων έπηνεγκον το διαζύγιον μεταξύ τοϋ σχολείου καί τής εκ
κλησίας καί έτέλεσαν §ν ετι βήμα προς την θρησκευτικήν άδιαφορίαν, 
νίτις νίρξατο άπό τίνος χρόνου είσαγομένη είς τόν λαόν. Δέν έπετελέ- 
σθη λοιπόν βελτίοισις είς τό πρόγραμμα τών μαθημάτων τοϋ διδασκα
λείου διά τής καταργησεως τοϋ χρησιμωτάτου τούτου μαθήματος, άλλά 
τούναντίον όπισθοδρόμησις. Τό τοιοϋτο δέ μόνον ά.ΙΑόθγησχος ύπουργός 
τής Έκπαιδευσεως καί άΛ.Ιόθρησχοι τμηματάρχαι, σκοποϋντες νά καταρ- 
ρίψωσι τό χριστιανικόν συναίσθημα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ήδύναντο νά άπο- 
τολμήσωσι. Δέν δύναται δέ νά έξηγηθή τό πράγμα άλλως πως, $ ώς 
θρησκευτική άδιαφορία, άφοϋ έξ ούδενός εύρωπαϊκοϋ διδασκαλείου άπο- 
κλείωνται τά εκκλησιαστικά άσματα, όπως τοϋτο καί έκ τοϋ τυχόντος 
προγράμματος ξένου διδασκαλείου δύναταί τις νά ίδη. Έ ν τοίς διδασκα- 
λείοις προ πάντων μανθάνουσιν έν Γερμανία καί Ε λβετία  νά ψάλλωσιν 
έν τοίς ναοίς τών δυτικών καί διαμαρτυρομένων.

Ά λ λ ά  θά είπωσιν ήμίν οί άναμορφωταί' ή έκκλησιαστική ήμών μου
σική είναι ατελής· άλλά καί τούτου δοθέντος, διατί δέν τήν βελτιοϋτε, 
άλλά τήν καταργείτε ; Ά λ λ ’ όχι ή μουσική ήμών δέν είναι άτελής- δ 
διδάσκων αύτήν έν τω διδασκαλείω έπί τής διευθύνσεως ήμών εί^ε κα
ταστήσει αύτήν άληθές ό'ργανον ψυχαγο^γίας καί κατανύξεώς.

Αεύτερον. Άπεκόπη έκ τών θρησκευτικών μαθημάτων τής Α' τά -  
ξεως, ή εισαγωγή είς τάς Αγιας Γ  φαγάς πολύ ωφέλιμος καί άναγκαία 
είς τούς μαθητής τού διδασκαλείου, ώς είσάγουσα αύτού; είς τήν γνώσιν 
τών ιερών βιβλίων καί παρέχουσα αύτοίς περίληψιν τοϋ περιεχομένου 
έκαστου αύτών.

Τρίτον. Άπεκόπη έκ τής Α' τάξεως τοϋ διδασκαλείου ή άνάγνωσις 
περικοπών έκ τών Α γ ίω ν  Γραφών. Πόσον δέ ή ή άνάγνωσις έκλεκτών 
περικοπών συντελεί είς τήν κατάληψιν τών Ιερών βιβλίων καί πόσον συ- 
νειθίζη τούς μαθητάς είς τό διαχειρίζεσθαι τήν Α γ ία ν  Γραφήν, περιττόν 
είναι νά ύπομνήσωμεν.

Τέταρτον. Άπεκόπη ή άνάγνωσις έκ τών συγγραμμάτων τοϋ Γρη- 
ΥΟρίου, Βασιλείου καί Χρυσοστόμου.

Τό δέ πάντων σπουδαιότατον είναι ή έλλάττωσις τών ώρών τής δι 
δκσκαλίας τών θρησκευτικών μαθημάτων, ώς δύναταί τις ευκόλως νά 
βιψπεράνη παραβάλλουν πρός άλληλα τά  δύο διατάγματα.

Έν τώ τοϋ κ. Δηλιγάννη δρίζονται αί ωραι τών θρησκευτικών μα- 
βηρ.άτων καθ’ έβδομάδα ούτωσί'

έν μέν τή α' τάξει ώ ρα ι.......................................................  3
έν δέ τή β' τάξει ώ ρα ι.......................................................  3
έν δέ τή γ' τάξει ώ ραι.......................................................  3

Ητοι τό όλον τών ώρών καθ’ έβδομάδα διδασκομένων ίερών
μαθημάτων είναι................................................................  9

ί Έν τώ τοϋ κ. Μανέτα δρίζονται αί ώραι τών θρησκευτικών μαθη- 
(*«των καθ’ έβδομάδα ούτωσί-

έν μέν τή α' τάξει ώραι.................................................. 2
έν δέ τή β' τάξει ώραι...................................... ................... 2
έν δέ τή γ'. τάξει ώ ρ α ..................................................  1

Τ ίτοι τό ολον τών ώρών τών καθ’ έβδομάδα διδασκομένων ίερών
μαθημάτων είναι ώραι......................................................  5

Ητοι ό χρόνος τής διδασκαλίας τών θρησκευτικών μαθημάτων 
έν τώ νέω κανονιστικοί δ ιατάγαατι ήλαττώθη κατά ώρας. . . 4

Ό  καθηγητής λοιπόν τών ίερών μαθημάτοιν έν τώ διδασκαλείο)
διδάσκει κατά μήνα ώρας 20, ένώ άλλοτε έδίδασκε 36 καί παρεπονείτο,
°~ι δέν έπήρκει νά άποπερατώση τόν κύκλον αύτών, ώς ήθελεν. Άπορον
"έ φαίνεται ήμίν, πώς δ καθηγητής ούτος δέν άνήνεγκεν, ώς είχε καθή-
°ν> τήν διακο>μώδ/ισιν ταύτην τών μαθημάτων του είς τήν Κυβέρνησιν

/'ν· όεν παρέστησε τό άτοπον αύτών διά τών καταλλήλων νοωαάτοιν. 
'Η > 1τ\θιχη καί ή ερμηνεία της νέας διαθήκης ώρίσθ/ισαν νά διδάσκωνται
^  καθ’ έβδομάδα ώρα 1 . . .  .



Ό χ ι τά τοιαϋτα δέν είναι γελοία, ώς άπας ό λόγιος κόσμος εξε- 
φράσθη, άλλ’ εχουσιν ώρισμένον σκοπόν, τον σκοπδν νά διαγράψωσίν 
έκ τοϋ προγράμματος τοϋ διδασκαλείου τά θρησκευτικά μαθήματα. Ά ν 
θρωποι στερούμενοι τδ παράπαν θρησκευτικών πεποιθήσεων, άνελθόντες 
δέ είς τήν θέσιν τοϋ τμηματάρχου δ ι’ εκδουλεύσεων φατριαστικών, εύοον 
κατάλληλον τήν περίστασιν νά έκχύσωσι τδν ίδν κατά τής θείας ήαων 
θρησκείας, εις ήν δ ελληνισμός οφείλει τήν ελευθερίαν του. Και πώς άλ
λως δύνανται, σοφοί τμηματάρχαι, τά άγρια καί άτίθασσα ήμών ήθη να 
έξημερωθώσιν, ή διά τής μεταδόσεως διά τών δημοδιδασκάλων είς τδν· 
λαδν υγιών θρησκευτικών άρχών ; Δέν βλέπετε, άναμορφωταί, ότι 
ήμέρα δέν παρέρχεται νά μή συμβή φόνος ; δέν βλέπετε, ότι τδ αίρια 
χύνεται διά τήν παραμικροτέραν αιτίαν άφθονον ; Καί θέλετε διά τής 
χαλαρώσεως τών θρησκευτικών συναισθημάτων νά καταστήσητε τήν Ε λ 
λάδα αληθές σφαγειον ; Θέλετε άπδ άκρου είς άκρον τής Ελλάδος δ πέ- 
λεκυς τοϋ δημίου νά άποκόπτη κεφαλάς φονέων καί δολοφόνων;

(Έ πεται τδ τέλος).

ΠΕΡΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Α'.

‘Ιατορία τ^ς γεωγραφίας

(Συνέχ. Ϊ8. φυλλάδ. ς·'. σ. 267.

Συγχρόνως ομως ταΐς περιηγήσεσι τοΰ Εύδόξου τδ 'Ρωμαϊκόν Κρά
τος έςηπλοϋτο, καί αί γεωγραφικαί γνώσεις ηυξανον’ καί έγίνοντο άκρι- 
βέστεραι. Α ί 'Ρωμαϊκαί λεγεώνες διέτρε/ον τήν Γαλλίαν, Βοετταν:·*ν 
καί Γερμανίαν μέχρι τοϋ ’’Ελβα καί ’'Ιστοου. Ή  άνΐιΓ Αραβία έξηρε'-*' 
νατο ύπδ τοϋ Αίλίου Γάλλου, καίτοι δέ άπώλοντο τά πλεϊστα εργα τών 
τής εποχής εκείνης Γεωγράφων, σώζεται όμως έ'ν, τδ τοϋ Στράβωνος, 
όπου βλέπει τις, οποία ήτο ή επιστήμη τής Γεωγραφίας κατά τά ; άρ
χάς τοϋ Χριστιανισμού. Ό  Στράβων γνωρίζει ολίγον τήν Δυτικήν Ευ
ρώπην. Δίδει π.χ. είς τά Πυρρηναϊα διεύθυνσιν άπδ Βορρά πρδς Νότον

καί υποθέτει τδν 'Ροδανόν, ρέοντα παραλλήλως πρδς ταϋτα. Παρίστησί 
δέ τήν Α γγλ ίαν  ώς τρίγωνόν τ ι, ούτινος ή μέν μία πλευρά άποβλέπει 
είς τήν Γαλλίαν, ή έτέρα είς τήν Ισπανίαν καί ή τρίτη είναι έστραμμένη 
πρδς Βορραν. Εί καί άπαταται ομως ώς πρδς τήν θέσιν καί τά  πέριξ 
τής χώρας ταύτης, γνωρίζει όμως κάλλιστα τδ κλίμα αύτής, καθόσον 
περιγράφει αύτδ οιον πράγματι είναι. ’Εκθέτει δέ καλώς τά  κατά 
τήν ’Ιταλίαν, εί καί άγνοεΐ τδ σχήμα αύτής. Κ α τ ’ αύτδν ή Ά σ ία  είναι 
μεμερισμένη είς δύο μεγάλα μέρη άπδ τοϋ Ταύρου, ών τδ μέν πρδς Βορ 
ραν υποδιαιρεί είς τέσσαρας μεγάλας χώρας, έν δέ τώ πρδς Νότον θέτει 
τήν Περσίαν, Άριανήν, Βαβυλ&)νίαν, Μεσοποταμίαν, Συρίαν, Αραβίαν 
καί Αίγυπτον μέχρι τοϋ Νείλου. Τών μερών τούτων αί περιγραφαί 
καθίστανται εστιν ότε σκοτειναί. Ουτω συμβαίνει, ώστε πολλά νά εύρί- 
σκη τις περί τών ηθών τών κατοίκων χώρας τινός, όλίγιστα δέ περί τής 
θέσεως, τοϋ ποιου κ.τ.λ. αύτής. Καί τοϋτο συμβαίνει ίσως, διότι ό Στρά-r 
βων είχεν ΰπ’ όψει τάς περιγραφάς τοϋ Νεάρχου, όστις έπεσκέφθη τά  
μέρη ταϋτα (άπδ τοϋ Ίνδοϋ μέχρι τοϋ Εύφράτου) κατά τούς χρόνους 
τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου, ώς εφθημεν είπόντες. Ό  Στράβων ώς πρδς τήν 
Αφρικήν δέν πιστεύει, όσα ό Πολύδοξος καί δ Εύδοξος λέγουσι περί τών 
ανακαλύψεων καί τών Εργων τών Καρχηδονίων. Έ ν συνόύει ό γνωστδς 
κόσμος έξετείνετο, κατά τδν Στράβωνα, πρδς Βορραν μέχρι τοϋ ’Έλβα, 
πρδς Νότον μέχρι τών άλύσεων τών όρέων τοϋ Ά τλα ντο ς, πρδς Ά ν α -  
τολάς μέχρι τοΰ Ίνδοϋ καί πρύς Δυσμάς μέχρι τοϋ ώκεανοϋ.

Μετά τδν Αύγουστον καί κατά τήν Α' μ. X. έκατονταετηρίδα ή 
επιστήμη τής Γεωγραφίας έπετελέσατο μεγάλας προόδους, καθ’ άς πλη- 
θυς συγγραμμάτων γεωγραφικών έδημοσιεύθησαν, έξ ών ομως δυστυχώς 
δλ ίγα καί μικροΰ λόγου άξια διεσώθησαν. Κατά τήν έποχήν ταύτην δ 
Πλίνιος γράφων περί τοϋ 'Ρωμαϊκού κράτους, παρέχει πλείστας όσας δια
σαφήσεις περί αύτού, δ δέ Άρριανδς διδάσκει ήμας έκτδς άλλων ότι τά  
παράλια τοϋ Αραβικού κόλπου κατωκοϋντο ύπδ 'Ελλήνων άποίκιον· παρ’ 
αύτώ δ ’ άπαντώμεν έπίσης καί τήν κατάστασιν τοϋ έμπορίου τών ’Ιν
διών κατά τούς χρόνους έκείνους. Έ πί τοϋ Αύγούστου δ Αίλιος Γάλλος 
κυβερνήτης τής Αίγυπτου, περί ού καί ανωτέρω εχομεν ομιλήσει, έξα- 
πέστειλεν έκεΐθεν τδν πρώτον στόλον, όστις έταξείδευσεν είς τάς ’Ιν
δίας· πρδς τδ ταξείδιον δε τοϋτο κατηναλώθη έ'ν ολόκληρον Ετος, άλλ’ 
Εκτοτε πολλοί άλλοι στόλοι έξετέλεσαν αύτδ καί ουτω; έγνώσθησαν έφε 
ζής έπί πλέον τά νότια παράλια τής Ά σίας.



Έ ν τούτοις ή μαθηματικά γεωγραφία παραμεληθεΐσα μεγάλως μέ- 
ypi της έποχης ταύτης άνυψώθη έπειτα ύπό τοΰ Πτολεμαίου, οστις προά
γει δ ι’ αύτης πλειότερον την έπιστήμην. Δέν πιστεύει ούτος πλέον, ώς 
ό ΙΙλίνιος, δτι ή Κασπία ένοϋται μετά τοϋ Ώκεανοΰ, γνο>ρίζει όέ κάλ- 
λιον τά παράλια της δυτικής Εύρώπης.

Μετά τόν Πτολεμαίον έρχεται ό Μαρκελλΐνος, ό Προκόπιος κ.λ.π. 
οίτινες δμως ολίνας προσθέτουσιν έπί πλέον όιασαφησεις και μετα του- 
τους άλλοι πολλοί, περί τών όποιων δέν δυνάμεθα έπί τοϋ παρόντος νά 
όμιλήσωμεν ώς μικροϋ λόγου άξίων.

Κατά τόν Ζον μ. X. αιώνα τά  πολλά είς τούς αγίους τόπους τα- 
ξείδια έξήγειραν ζωηροτέραν την επιθυμίαν τών γεωγραφικών σπουόών, 
πολλαί δέ κατά την έποχήν ταύτην συνετάχθησαν γεωγραφίαι γενικαι 
καί μερικαί (α' λεξικόν Γεωγραφικόν κ.τ.λ. β' Περιγραφαί καί τοπογρα- 
φίαι της 'Ιερουσαλήμ καί της άλλης άγίας Γης ή άλλων χωρών), πολλοί 
δέ χάρται έξεδόθησαν, ών άξιοι λόγου είσίν ό περισωθείς μέχρις ήμών έν 
τοΐς χειρογράφοις Τορρίνου, έν φ  βλέπει τ ις  τήν Ευρώπην κεχωρισμέ- 
νην της Ά σ ίας διά βραχίονος τοϋ Ώκεανοϋ, πρός Νότον ό’ έχουσαν τήν 
Αφρικήν, καί πρός τά  Νοτιοδυτικά τετάρτην τινα ’Ήπειρον, καί έν ώ 
ολίγα άπαντώσιν ονόματα πόλεων καί χωρών- καί ό τοϋ Καρόλου Μα- 
ννου, δστις έπί τριών πινάκων είκόνιζε τήν γην ολόκληρον.

Ά λ λ ’ ένω κατά τήν έποχήν ταύτην οί Ελληνες και Ρωμαίοι ΐ  εω- 
γράφοι γνωρίζουσι πλειότερον τήν Δύσιν η τήν Ανατολήν, οί Αραβες 
φαίνονται τούναντίον γνοιρίζοντες πολύ κάλλιον αύτών την τελεύταγαν 
(καίτοι άγνοοϋσι τά  κατά τήν πρώτην). "Ωστε μόνον άρυόμενός τις άμφοτέ- 
ρων τάς ειδήσεις είς δ,τι άληθεύουσι δύναται νά σχηματίση άκριβη ιδέαν 
της καταστάσεως τών έθνών καί τοϋ γνοιστοϋ μέρους τής γής κατά την 
έποχήν έκείνην.

Ά π ό  τοϋ ενάτου μ. X. αιώνος άρχεται νέα περίοδος διά τήν έπι* 
στήμην τής γεωγραφίας, μέγας δ’ έξεγείρεται ζήλος πρός ανακαλύψεις· 
Ατρόμητοι Νορβηγοί καί Δανοί θαλασσοπόροι έπιχειροϋσι πλοϋς μα* 
κοούς *αί επικινδύνους καί έπιχέουσι νέον ελαιον είς τόν λύχνον τ ις  
έπιστήμης.

Κατά τό τέλος τοϋ I Δ00 αιώνος δημοσιεύεται ύπό τών Βενετών άόελ- 
φών Zeni χάρτης ίκανώς ακριβής τής βορειοδυτικής Εύρώπης, περιγρ*' 
φαί δέ πολλαί περιηγήσεων ίδιο>τών, έμπόρο>ν ή δημοσίων ύπαλλήλων 
έξακολουθοϋσιν αύξάνουσαι καί καθαίρουσαι τόν τής έπιστήμης θησαυρόν.

Μεταβώμεν είς τόν ΙΕ°ν καί ΙΣ Τ ον αιώνα μ .Χ . Οί Πορτογάλλοι 
άκολουθοΰντες τους Μαύρους μέχρι τής Αφρικής, έκυρίευσαν τήν Γύταν.
Εκεί ό ηκουσαν να όμιλώσι περί μεταλλείων χρυσού τής Γουινέας, 

και αυτη ισως είναι ή αιτία, ήτις παρεκίνησεν αύτούς νά συνεχίσωσι 
τάς ανακαλύψεις αύτών έν τη Ήπείρω ταύτη. Συγχρόνως ό Δον Ερρί
κος ωθησεν αύτούς είς τόν περίπλουν τής Αφρικής. Άνακαλύπτουσι δέ 
τότε τήν Μαδέραν καί μ ετ’ ού πολύ τάς νήσους τοϋ Πρασίνου Α κρω 
τηρίου, τα  παράλια της Γουινέας κλπ. Μετά τόν θάνατον τοϋ Δόν Ε ρ
ρίκου αί ανακαλύψεις έςακολουθοϋσι- φθάνουσι μέχρι τοϋ Ζαίρα καί Κόγ- 
γου καί τέλος μέχρι τοϋ Ακρωτηρίου της Καλής έλπίδος όνομασθέντος 
ούτως ύπο τοϋ βασιλεως Ίωάννου τοϋ Βου· Γ0  Βασιλεύς ούτος πολλούς 
άπέστειλεν έξόχους άνδρας καί πρός έξέτασιν της Βορείου Αφρικής καί 
τής Νοτίου Ασιας, πολλοί δε στόλοι διέσχιζον ήδη τόν ’Ινδικόν ωκεα
νόν και την Ερυθραν θαλασσαν. Ά λ λ ’ ένώ οί Πορτογάλλοι προύχώρουν 
ήδη προς Ανατολάς, δ Χριστόφορος Κολόμβο; συνέλαβε τόν μέγαν σκο- 
πον να προχωρήσν) πρός Δυσμάς. Δέν έβράδυνε δέ νά έπιτύχ·/] της μεγά
λης εκείνης άνακαλύψεως, ήτις τό ήμισυ τοϋ κόσμου δλου έαελλε νά έκ- 
πολιτισ/) και ητις άπηθανατισε τό ονομα αύτοΰ. Τήν υπαρξιν κόσμου 
προς Δυσμας της Εύρώπης πρώτος ό Αριστοτέλης ύπέθεσεν είς τήν αρ
χαιότητα, άργότερον δ ’ έγένοντο ύπό τών Σκανδιναυών θαλασσοπορίαι 
προς την Νεαν Γήν καί την Γροελανδίαν, ώστε φαίνεται παρά τήν έπι- 
κρατοϋσαν ϊδεαν οτι ό Κολόμβος εύρε μόνον δ,τι άλλοι ήδη πρό αύτοϋ προϋ- 
πέθετον ύπάρχον δπως δήποτε δμως ούδόλως βεβαίως έλαττοΐ τοϋτο τό 
κλέος τοϋ άνδρός. Καί ούτος μέν ώνόμασε τήν άνακαλυφθεΐσαν χώραν 
Δυτικας ’Ινδίας, καθότι ένόμιζεν αύτήν συνέχειαν τών Ανατολικών ’Ιν
διών, μετά δ ’ έ'ν έτος ο>νομάσθη Αμερική άπό τοΰ Φλωρεντινού Ά μερί- 
κου, δστις έπεσκέφθη τήν Γουϊάννην. Πολλοί δέ ήδη καί άλλοι έπεξέ- 
τειναν τάς περί αύτής j-νώσεις έπί πλέον. Ούτως άνεκαλύφθη ή Βρα- 
σιλια, διέόραμον τόν ’Ισθμόν τοΰ Παναμα, έγνωρίσθη τό Μεξικόν, τό 
Περού καί άλλα, καί τέλος ή Νέα Γη, τό Λαβραδόρ, ό Μαγελάνιος κλπ. 
Τό όε τέλος τοΰ ΙΣ Τ ου αιώνος, τού τοσούτω πλουσίου είς ανακαλύψεις 
και έφευρέσεις συγχρόνως, έμελλε νά έπισφραγισθη διά τής έξευρέσεως 
όδού εύθείας πρός τήν Κίναν (ύπό Ά γγλο ιν καί 'Ρώσσων) καί διά τής 
εί ιχνιάσεως απάντων τών βορείοιν μερών τής Αμερικής.

Αξιοσημείωτος μετά τόν αιώνα τούτον είναι ό IH°s καθ’ δν ανακα
λύπτεται μέν ή Νέα Όλανδία, ή Νέα Καληδονία κλπ. ή δέ γεωγραφική
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επιστήμη έξυψούται έπί μάλλον καί μάλλον διά τών συστημάτων τοΰ 
Γαλιλαίου καί τοΰ Κοπερνίκου, διά τής έξευρέσεως πλείστων μέσο>ν 
αστρονομικών καί τής βελτιώσεως (ύπδ Γεράρδου Μερκατόρου) τών Γεω
γραφικών χαρτών.

Ό  ήμέτερος τέλος ήτοι Ιθ°> είναι αιών συμπληρώσεων καί βελ
τιώσεων διά την Γεωγραφίαν. Είναι ή παραμονή τής έντελοΰς, τής πλή
ρους γνώσεως άπάσης τής έπιφανείας τής Γής. Κ ατά τοΰτον άπαντα 
τά  παραθαλάσσια καθίστανται έντελώς γνωστά. Ή  ’Ινδία, καταστάσα 
χώρα ’Αγγλική, έξερευναται άπδ άκρου εις άκρον. Μακροί καί επικίν
δυνοι τελοΰνται έκπλοι εις τδν Βόρειον ’Ωκεανόν ύπδ 'Άγγλων, 'Ρώσ- 
σων καί άλλων. Ανακαλύπτονται πλεΐσται νήσοι έν τώ Είρηνικώ Ώ - 
κεανώ. ’Επαναλαμβάνονται έκδρομαί είς τά  μεσόγεια τής Αφρικής καί 
αί πηγαί τοΰ Νείλου ανακαλύπτονται (ύπδ Γάντ) ώς ούσαι αύται έκεΐ- 
ναι, α’ίτινες ύπετίθεντο ύπδ τών Πτολεμαίων ήδη. Ό  περίπλους τέλος 
τής Γής τελείται έν διαστήματι έλάττονι τών τριών μηνών συχνάκις καί 
χάριν διασκεδάσεως πλέον.

3 s! .  ^Πε τ α λ α ς

Η ΕΝ ΓΟΤΘΗι ΓΕΝΙΚΗ Σ Υ Ν Ε ΛΕ ΥΣ ΙΣ
Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ

Έ ν ώ παρ’ ήμίν ούδεμία διδασκαλική κίνησις γίνεται πρδς βελτίω- 
σιν τών κακώς έχόντων, καί έκ τής πνευματικής άκινησίας καί στασι- 
μότητος ούδέν άγαθδν προοιωνίζεται τδ μέλλον, καί έν φ  τά πάντα 
ήρτηνται έκ τής πολιτικής καί κατά τά νεύματα καί τά συμφέροντα αύ
τής διέπονται, οί άγαθοί διδάσκαλοι τής Γερμανίας, καίπερ καλώς έχόν
των τών έκπαιδευτικών, διηνεκώς καί άκαταπαύστως κινούνται πνεύμα- 
τικώς, καί γενναίως άγωνίζονται, τ ίν ι τρόπω νά προαγάγοισι καί τελειο- 
ποιήσωσι τήν έκπαίδευσιν έν πασι τοίς έκπαιδευτηρίοις καί σχολείοις" 
καί πρδς τδν σκοπδν τοΰτον, κατ’ έτος συνέρχονται έν μεγάλαις καί γε- 
νικαΐς συνελεύσεσιν, δτέ μέν είς τήν δείνα, δτέ δέ είς τήν δείνα πόλιν ή 
πολίχνην τής μεγάλης Γερμανικής Αύτοκρατορίας, ΐνα έν αύταΐς ύποδεί- 
ξωσι τάς έν τη εκπαιδεύσει ύφισταμένας έλλείψεις καί προτείνωσι τά 
δέοντα γενέσθαι πρδς θεραπείαν αύτών. Κατά δέ τδ έτος τούτο, συνήλ-

θον, τή 30  τοΰ παρελθόντος μηνός, έν τή μικροί πόλει τοΰ δουκάτου 
Σαξονικοΰ Κοβούργου Γότθη, είς κζ'. γενικήν συνέλευσιν χίλιοι πεντα
κόσιοι γερμανοί διδάσκαλοι. Περί τών έργασιών τής Συνελεύσεως ταύτης 
αί γερμανικαί έφημερίδες άναγράφουσι τά  ακόλουθα :

«Έ πί τή εύκαιρία τής σήμερον άρξαμένης κζ'. γενικής Συνελεύσεως 
τών γερμανών διδασκάλων, πολλαί αψίδες έστήθησαν καί πασαι σχεδδν 
αί οΐκίαι τής πόλεως έσημαιοστολίσθησαν καί έστεφανώθησαν. Μέχρι 
τοΰδε, χίλιοι περίπου διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι, ώς αντιπρόσωποι 
σχολείων, παρθεναγωγείων καί διδασκαλικών Συλλόγων, έξ δλων τών 
μερών τής Γερμανίας άνηγγέλθησαν. Περί δέ τήν 9 ώραν τής εσπέρας, 
ήνεώχθη ή Συνέλευσις, διά φιλικωτάτης καί θερμοτάτης προσαγορεύσεως 
τού Δημάρχου τής πόλεως Liebetrau. Ό  πρόεδρος τής μέχρι τοΰδε 
Επιτροπής διδάσκαλος κ. Moerle έξέφρασε τάς εύχαριστίας, έν όνόματι 
τής Επιτροπής, έπί τή φιλική ύποδεξιώσει. Μετά δέ ταΰτα ήρξατο 
ζωηρά συζήτησις περί τής εκλογής τών είς τήν Συνέλευσιν ύποβληθησο- 
μένων θεμάτων. Έ ν πρώτοις προύτάθη νά συζητηθώσι τή επαύριον τά  
έξής δύο θέματα : α) ή έκπαίδευσις έν τή άληθεϊ αύτής σημασίοτ β) ή 
δδδς πρδς συνεννόησιν τού σχολείου καί τής Εκκλησίας. Ό  διδάσκαλος 
A. Kaferstein, έξ 'Αμβούργου, προέτεινε νά έκλεχθώσι δύο άλλα θέ
ματα άντ’ αύτώ ν διότι, λέγει, τδ πρώτον τών προταθέντων συνεζητήθη 
ήδη καί έν άλλαις συνελεύσεσιν άλλά καί τδ δεύτερον ούχί κατάλληλον 
έστί· άμφότερα δέ ούχί κατεπείγοντα, καί επομένως ούδεμίαν εχομεν 
ανάγκην νά ζητώμεν δδδν πρδς συνεννόησιν τού Σχολείου μετά τής Ε κ 
κλησίας. Έ ξ ετέρου δέ προύτάθη τδ θέμα· «Κατά τ ί δύναται τδ σχο- 
λεΐον νά συντελέση «είς τήν λύσιν τού κοινωνικού ζητήματος»· διότι τδ 
ζήτημα τούτο καθίσταται λίαν κατεπέίγον, καθ’ οσον αί δημοκρατικαί 
καί κοινωνιστικαί αξιώσεις άκαταπαύστως αύξάνουσιν. Εί καί οί διδά
σκαλοι δέν πρέπει τοιαΰτα ζητήματα νά συζητώσιν, ούχ ήττον ομως 
ανάγκη άπαξ νά έρευνηθή έν τή γενική Συνελεύσει τών διδασκάλων, 
κατά τίνα τρόπον δυνατδν νά τεθή φραγμός τις είς τήν πολιτικήν ταύ
την σύγχυσιν. Ά λ λ ο ι ομως ρήτορες, διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι, έν- 
τόνως ύπέδειξαν τήν ανάγκην νά συζητήσωσι παιδαγωγικά θέματα. Έν 
τέλει δέ άπεφασίσθη νά συζητήσωσι τήν έπαύριον α') περί τής ένωτικής 
βάσεως καί διοργανώσεως τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, καί β') περί 
τού διά τ ί καί κατά τίνα τρόπον δύναται τδ σχολεΐον νά ύποβοηθήση 
τάς προσπαθείας τού γλωσσολογικοΰ Συλλόγου τής Γερμανίας. Μετά



τίιν διατύπωσιν τών ζητημάτων τούτων, έξελέχθησαν πρώτος μεν Πρόε
δρος ό καθηγητη; τοϋ σεμιναρίου ’Αμβούργου Halben, δεύτερος δέ δ 
καθηγητή; τοΰ σεμιναρίου τής Γότθη; Voigt, καί τρίτος δ καθηγητης 
Moerle, καί ούτω διελύθη ή συνεδρίασις.

«Τής β' συνεδριάσεω; τής 31 Μαΐου μετέσ/ον χίλιοι πεντακόσιοι 
αντιπρόσωποι, καθ’ ·ί,ν δ μέν δπουργικό; Σύμβουλος Gebhart προσηγό- 
ρευσε την Συνέλευσιν έν όνόματι τής Κυβερνήσεω; και συνεχάρη αύτη, 
οτι έν ήμέραις ειρήνη; συνεδριάζει, δ δέ τής Γότθης πρώτος δήμαρχος 
H iinersdorf έχαιρέτισε την Συνέλευσιν έν δνόματι τών πολιτικών καί 
δημοτικών ’Αρχών τής πόλεως, τρίτος δέ δ διδάσκαλος Koppenstatter 
(έκ Βαυαρίας) προσηγόρευσεν αυτήν έν όνόματι τοΰ βαυαρικοΰ διδασκα- 
λικοϋ Συλλόγου καί ύπέδειξε την ανάγκην, όπως και έν τή έκπαιδεύσει 
ή γερμανική ένότης κατορθωθή. Πρώτον υποκείμενον τοϋ προγράμματος 
άπετέλει «ή ενωτικη βασις και διοργάνωσις τοϋ γερμανικοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου». Είσηγητης τούτου έγένετο ό πρώτος πρόεδρος Halben, όστις 
έν τή πρώτη θέσει τοϋ ύπ’ αύτοΰ προταθέντος θέματος έπρότεινε την 
εισαγωγήν ένωτικής νομοθεσίας περί ένάρξεως, έκτάσεως καί διάρκειας 
τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως έν τώ δημοτικώ σ/ολείω, καθ’ δλην 
τήν γερμανικήν Αυτοκρατορίαν. ’Εναντίον ομως τή ; γνώμης ταύτης έκη- 
ρύχθη δ διευθυντή; Δρ. Bartels, νομίζων τολμηρήν νά κανονίζϊ) ή Συ' 
νέλευσις τά τής έκπαιδεύσεο^; τής Αυτοκρατορίας· διότι είς τινα γερ
μανικά Κράτη ακμάζει ή έκπαίδευσις καί διά μιας γενικής νομοθεσίας 
τής Αυτοκρατορίας δύνανται νά διακινδυνεύσωσι τά συμφέροντα Κρα
τών τινών. Ή  Συνέλευσις άπεφάσισε νά άποστή τής ψηφοφορίας έπί τών 
ύπο τοϋ Είσηγητοϋ προταθεισών θέσεων. Δεύτερον Υποκείμενον τής συ- 
σκέψεω; ην, «διά τ ί καί κατά τίνα τρόπον οφείλει τό δημοτικόν σχο- 
λεΐον νά ύποστηρίξ·/) τά ; προσπαθεία; τοΰ γερμανικοΰ Γλ&>σσολογικοΰ 
Συλλόγου». Περί τοϋ θέματο; τούτου, ό εισηγητής διδάσκαλο; Δρ· 
Saalfeld παρετήρησε, μεταξύ άλλων, ότι δ γερμανικός γλωσσολογικό; 
Σύλλογο; κατέστη ήδη ισχυρά δύναμι;· διότι πολλαί πολιτικαί Ά ρχ«ι 
έχορήγησαν τήν ύποστήριξιν αύτών εΐ; τόν Σύλλογον. «Ό  ήμέτερο; 
«στέφανο; πρό; κάθαρσιν τή ; γερμανική; γλώσση; προηγήθη ήδη, καί το 
«παράόειγμα ήμών παρηκολούθησαν καί αί στρατιωτικαί άρχαί. Ίδιαίτε- 
«ρον δέ καθήκον έστι τών Γερμανών διδασκάλων, εί; οδ; διαπεπιστευ- 
«μένη έστίν ή έκπαίδευσι; τή ; γερμανική; νεότητο;, νά ύποστηρίξωσι 
)?τά; προσπαθεία; τοΰ γερμανικοΰ γλωσσολογικοΰ Συλλόγου». ’’Ανευ τι*

νό; συζητήσεω;, έγένετο δέκτη ή πρότασι;, ότι «ή γενική τών Γερμα- 
»νών διδασκάλων Συνέλευσι; διακηρύττει, ότι ύπό πασαν έποψιν σύμ- 
»φωνό; έστιν εί; τάς προσπαθεία; τοΰ γερμανικοΰ γλωσσολογικοΰ 
Συλλόγου».

«Ε ί; τό πρόγραμμα τή ; επομένη; ημέρα; ώρίσθησαν τά  επόμενα .δύο 
ζητήματα- α') «Τ ί; ή όδό; πρό; συνεννόησιν τοϋ Σχολείου καί τή ; 
’Εκκλησία; ; β') Πρέπει νά διατηρηθώσιν αί δημόσια! εξετάσει; τών σχο
λείων;» Τήν άκόλουθον ήμέραν (1 ’Ιουνίου) ήρξατο ή συζήτησι; τοΰ 
πρώτου θέματο;. Ό  είσηγητη; τούτου ίερεύ; Bsehring έξεδήλωσε τήν 
χαράν αύτοΰ, ότι οί γερμανοί Διδάσκαλοι μεθ’ όλα; τά ; προσπαθεία; 
περί τή ; άνεξαρτησία; τοΰ Σχολείου, μένουσι πιστοί πρό; την ’Εκκλη
σίαν. Τό δέ ύπό συζητησιν θέμα τοσούτω μάλλον κατεπέίγόν έστι, οσω 
λυπηρόν ήθελεν είναι, έάν διά τών νέων έκκλησιαστικών νόμων τό Σ^ο- 
λεΐον έτίθετο πάλιν ύπό τήν δεσποτείαν τή ; ’Εκκλησία;.

« ’Αντιβαίνει εί; τό πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμού,» προσέθηκεν ό σοφό; 
Ίερεύ;, «ΐνα οί άνθρωποι χάριν δογματικών αρχών έχθραίνωνται πρός 
άλλήλους. 'Ημείς δφείλομεν νά έρευνώμεν τήν έσωτερικήν άλήθειαν καί 
νά μή έρίζωμεν περί τών έξωτερικών τύπων. Δέν πρέπει λόγιοι άνθροι- 
ποι νά φιλονεικώσι περί πραγμάτων, περί τών οποίων ούδεμία συμφωνία 
δύναται νά έπιτευχθη. Έν πεπολιτισμένω Κράτει έπρεπε πασαι αί δογ- 
ματικαί έριδες νά έγκαταλειφθώσιν. Ά φ ’ ής εποχής ό αγαπητό; ήμών 
Αύτοκράτωρ είπε τά ; ακολούθου; λέξει;, « Επιθυμώ νά αύξήσω τό Κρά- 
το; ούχί όμω; διά ξένιον κατακτησεων, άλλά δ ι’ έλευθερία;, εύτυχία; 
καί ήθικότητο;,» έκτοτε ή Γερμανία έγένετο πεπολιτισμένον Κράτο;, 
καθ’ όλην τήν σημασίαν τή ; λέξεω;. Ή  Εκκλησία χρεωστεΐ νά κηρύττη 
τά; θεμελιώδει; άληθεία; τοΰ Χριστιανισμού, τό δέ Σχολεϊον νά έκ- 
παιδεύγ) τήν νεότητα πρό; ταύτα; τά ; άληθεία;, διά τή ; ιστορική;, φυ
σική;, μαθηματική; καί γλωσσική; διδασκαλία;. Διδάσκαλοι, έμφορού- 
μενοι τή ; πίστεοι;, δύνανται νά ευρωσι τήν εύθεΐαν όδόν πρό; διδασκα
λίαν τή ; άληθεία;. Νΰν δέ αναφύεται τό ζήτημα, «τίνι τρόπω πρέπει νά 
διδαχθή ή ίερά Γραφή έν τώ σχολείω.» Οί Θεολόγοι έρίζουσι πολύ περί 
τούτου καί έ'καστο; αύτών πιστεύει, ότι έχει, δίκαιον. "Ενεκα δέ τούτου 
επάναγκε; θεωρώ νά συστηθΐ) Σχολειακή Επιτροπή καί Ά ρχή, ή τ ι;, 
έρειδομένη έπί τή ; έπιστημονική; γνώσεω; τοΰ πράγματο;, θά δυνηθή 
να είσαγάγη τήν Ίεράν Γραφήν εί; τό σχολεϊον. Και αύτη, νομίζω, έστίν 
ή άρίστη όδό; πρό; συνεννόησιν τοϋ Σχολείου μετά τή ; Εκκλησίας,



(Ζωηραί έπιδοκιμασίαι). »Έ φ ’ οσον,» λέγει ό ρήτωρ, «6 κληρικδς δύνα- 
τα ι νά λέγη τω διδασκάλω, τοΰτο καί τοΰτο πρέπει να κάμης, έπί το- 
σοΰτον ούδείς λόγος πρέπει νά γίνηται περί συνεννοήσεως τοϋ Σχολείου 
καί τής Εκκλησίας. (Θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι). Έ άν δέ ή περί συ- 
στάσεως σχολειακής Επιτροπής πρδς κανονισμδν τής θρησκευτικής διδα
σκαλίας πρότασις μου γίνη αποδέκτη, τότε έξ άπαντος θά έπέλθν) ειρήνη 
καί ησυχία, έπ’ άγαθώ τής Εκκλησίας, τοϋ Σχολείου καί τής ήμετέ- 
ρας Πατρίδος. Έ ν Κράτει ουτω πεπολιτισμένω, ώς τδ ήμέτερον, έπρεπέ 
τις ν ’ άποφεύγη πάσας τάς δογματικάς Ιριδας καί άποκλειστικώς νά θε- 
ραπεύη τδν έσ&ιτερικδν έκκλησιαστικδν βίον (Έπιδοκιμασίαι). ’’Εχομεν 
κρεΐττον τ ί νά πράξωμεν ?ι νά δαπανώμεν έκατομμύρια είς άποστολάς 
Ιεραποστόλων, οπως τούς είδωλολάτρας διά τής βίας προσηλυτίσωυ.εν 
είς τδν Χριστιανισμδν (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι). Τοϋτο έστίν ύπερβολι- 
κδν καί σκοπεί κυρίως ν ’ άποσπάση την προσοχήν ήμών άπδ τών έσωτε- 
ρικών πραγμάτοιν. (Έπιδοκιμασίαι). Έάν θέλη τις τούς είδωλολάτρας 
νά εκπαίδευση χριστιανικώς, ανάγκη πάσα τά τέκνα αΰτών νά έκπολι- 
τίση καί νά έμπνευση αύτοΐς την γνώσιν τοϋ χριστιανισμού κατά παι- 
δαγωγικάς άρχάς. Μόνον κατά τοΰτον τδν τρόπον δύνανται νά έργασθώ- 
σιν οί 'Ιεραπόστολοι άποτελεσματικώς παρά τοίς είδωλολάτραις. Πρέπει 
δέ νά συνδεθώσιν αί άποστολαί τών Ιεραποστόλων μετά τών άποικια- 
κών αποστολών. Έ φ ’ οσον ομως οί είδωλολάτραι δέν έκπαιδεύονται πνευ- 
ματικώς, πασα αποστολή τοιούτων αποβαίνει ματαία. "Οπως δέ παρά 
τοίς ειδοίλολάτραις, ουτο) καί παρ’ ήμίν, μόνον τδ σχολεΐον δύναται νά 
έκπαιδεύση θρησκευτικώς την νεότητα. Διά τοϋτο ή Εκκλησία καί τδ 
Σχολεΐον, μεθ’ όληντήν διάφορον έργασίαν πρδς επιτυχίαν τής άληθείας 
διατελοϋσιν έν αμοιβαία έπενεργεία. ’’Ανευ τοϋ κατά παιδαγωγικήν μέ
θοδον έπιζητοΰντος τήν αλήθειαν Σχολείου, αληθής θεοσέβεια, έν τοίς 
χριστιανικοΐς δόγμασι, δέν δύναται νά ύπαρξη καί ζήση. Τούναντίον μά
λιστα, ή χριστιανική θεοσέβεια, άνευ τοΰ αύτοτελώς έργαζομένου Σχο
λείου, περιπίπτει εις τδν φανατισμδν καί είς τήν δεισιδαιμονίαν. (Θυελ
λώδεις έπιδοκιμασίαι) Ή  Εκκλησία ώφελεϊ τήν ανθρωπότητα καί ούχί 
μίαν μόνον φυλήν, καί ούχί μίαν μόνον τάξιν ανθρώπων. Τδ Σχολεΐον 
ώσαύτως ώφελεϊ τήν άνθρωπότητα, άναπτΰσσον είς πάντα παΐδα τά ύπδ 
τοΰ Θεοΰ δοθέντα προτερήματα καί δυνάμεις. Ό τ ι  δέ ό γενικδς νόμο? 
τής διαμονής τής έργασίας καί έν τγ) έκκλησία καί έν τώ σχολείω πρέ" 
πει νά είσαχθή, τοΰτο άποδείκνυσιν ή ίστορία. Ή  πρόοδος τής ήμετε-

ρας έκπαιδεύσεοις κατωρθώθη μόνον διά τής χειραφετήσεως τής επιστή
μης άπδ τής κηδεμονείας τής Εκκλησίας. Ό Πεταλότσης, ό Frobel, δ 
Disterweg καί πάντες οί λοιποί πατέρες τής νεωτέρας παιδαγωγικής 
καί έκπαιδευσεως, θά ήσαν ακατανόητοι, αν ή φιλοσοφία, αί φυσικαί έπι- 
στήμαι, ή γλωσσική καί ιστορική έρευνα, άδιαφοροΰσαι περί τών αρχών 
τής Εκκλησίας, δέν ύπεδείκνυον ιδίας όδούς καί δέν ένέπνεον τή άνθρω- 
πίνν) διανοία τήν πρέπουσαν έλευθερίαν. Αυτη δέ ή έλευθέρα, φυσική καί 
λογική Ικπαίδευσις καί διδασκαλία, πολύ περισσότερον συνετέλεσε πρδς 
άποκατάστασιν ειρηνικής συμβιώσεως παρά τοίς διαφόροις έκκλησιαστι- 
κοϊς δόγμασι καί έθίμοις, ή πασαι αί μεσολαβήσασαι θεολογικαί άπόπει- 
ραι. Έ π ’ αύτής έρείδεται τδ μέλλον τοΰ ήμετέρου γερμανικού Κράτους. 
(Θυελλώδεις καί παρατεταμέναι έπιδοκιμασίαι).

«Μετά ταϋτα ό ρήτωρ έπρότεινεν έξηγήσεις τινάς τών θέσεων αύτοϋ. 
Κατά πρότασίν δέ τοΰ καθηγητοϋ τοϋ σεμιναρίου Αμβούργου κ. Halben 
άπεφασίσθη, δπ6)ς ή έντύπωσις τοΰ λόγον τούτου μή έξαλειφθή καί άπο- 
στώσι πάσης συζητήσεως τών προταθεισών θέσεων.

«Ό διδάσκαλος τής πραγματικής Σχολής (Giessen) K ahl ώμίλησε 
περί τών δημοσίων έξετάσεων καί άπεφήνατο όριστικώς κατά πασών τών 
δημοσίων έξετάσεων, α'ίτινες ούδέν άλλο είσίν είμή μόνον δημοσία θεα
τρική παράστασις, παρέχουσαι κακήν εικόνα τών καρπών τοΰ σχολείου 
καί άτίμωσιν τοϋ διδασκάλου έμπεοιέχουσαι Οί άνθρωποι έκεΐνοι, ο ΐτι- 
νες παρουσιάζονται εις τήν δημοσίαν έξέτασιν τοϋ Σχολείου, είσί κατά 
τδ πλεϊστον ανίκανοι νά κρίνωσι τούς καρπούς τοΰ σχολείου. Ά φ ’ έτέρου 
δε τά ζητήματα, τά  προταθησόμενα ταΐς μαθηταΐς έν ταΐς δημοσίαις 
έξετάσεσιν, ένίοτε έκ τών προτέρ&ιν είσί παρασκευασμένα. Ό  Διδάσκαλος 
όστις οφείλει νά διδάσκη τούς μαθητάς τήν άλήθειαν πρέπει άρα νά ψευδο
λογ·/). Τοΰτο έστι μεγάλη διαφθορά, ην οί Διδάσκαλοι δέν πρέπει πλέονν’άνε - 
χθώσιν. Ά λ λ ά  καί αν ύποτεθη,οτι τοΰτο δέν συμβαίνει, πάλιν αί δημόσιαι 
έςετάσεις δέν παρέχουσιν όρθδν τεκμήριον τής προόδου ένδς σχολείου. 
Ειτα ό ρήτωρ προσήνεγκεν ώρισμένα καί πειστικά παραδείγματα δημο
σίων έξετάσεων, καί έπρότεινε νά ψηφισθη ή έπομένη πρότασις : «Επειδή  
α!- δημόσιαι εξετάσεις προάγουσι τήν έπιπολαιότητα τής έν τοίς σχο- 
«λείοις διδασκαλίας; καί επειδή έκθέτουσιν τδ σχολεΐον, τούς διδασκά
λους καί τούς μαθητάς είς ψευδείς κρίσεις τοϋ Δημοσίου, καί τούτου 
«ένεκα έπιβλαβώς έπενεργοϋσιν ηθικώς έπί τών διδασκάλων καί τών μα
θητών, ανάγκη πάσα νά καταργηθώσιν.» (Θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι.)



Πολλοί ομως ρήτορες χαρακτηρίζουν, τά  λεχθέντα, ώς υπερβολικά, ούχ 
ήττον δμως θεωροΰσι την κατάργησιν τών δημοσίων εξετάσεων, δπ6)ς 
νυν γίνονται, άποδεκτήν. Οΰτω δε ή πρότασις τοϋ Είσηγητοϋ διά μεγά
λης πλειοψηφίας έγένετο δέκτη. Τελευταΐον δέ, άφ’ οΰ ώρίσθη ώς τόπος 
της κατά τδ 1889  γενησομένης Συνελεύσεως ή Αϋγούστα της Βαυα
ρίας, διελυθη ή Συνέλευσις.»

‘p v t .  Γ . Δ η μ ι τ ς α ς

Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ ΙΚ Α  Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΑ ΓΕ Ω ΓΡ ΑΦ ΙΑ Σ
Τ Α Ξ Ι Σ  Γ -·

Ν ο μ ό ς  Ζ α κ ύ ν θ ο υ .

Νήσος Ζάκυνθος.

Σκοπός. Σήμερον θά έπισκοπήσωμεν ταύτην τήν χώραν (ό διδ. κτλ). 
έπανάληψις τοϋ σκοποϋ μετά τής δηλώσεως τοϋ ονόματος τής χώρας.

1. Στάδιον. Τίς γνωρίζει νά μάς ε’ιπη τ ι περί Ζακύνθου; ένταϋθα 
μνημονευτέον δ,τι γνωστόν τοΐς μαθηταΐς. Η Ζάχυνθος είναι νήσος.

2 Στάδιον. θέσις τής νήσου. ΙΙοϋ κεϊται ή Ζάκυνθος;—οί μαθηταί 
άποκρ. ό διδ. συμπληροΐ: — Ή  Ζάκυνθος κεϊται είς τό Δυτικόν άκρον 
τών χωρών τής Ελλάδος πρός Νότον τής Κεφαλληνίας καί πρός Δ. 
τής ’Ήλιδος, άνήκει δέ είς τάς νήσους τοϋ Ίονίου —ελάγους, κατέχει τήν 
νοτιωτάτην θέσιν αύτών καί αποτελεί ίδιον Νομόν, τόν τής Ζαχύνθου.

Σχήμα, μέγεθος, έδαφος. Όποιον τό σχήμα τής νήσου ;— τό μέγε
θος;— Ό  διδ. συμπληροΐ : Ή  Ζάκυνθος έχουσα τριγοινοειδέ; σχήμα, φέ
ρεται άπό τοϋ Βορρειοδυτικοϋ πρός τό Νοτιανατολικόν τοϋ όρίζοντος άπο- 
λήγουσα είς δύο βραχίονας σχηματίζοντας ημικύκλιον. Ίχνογράφησις τοϋ 
σχήματος τής νήσου· (ό διδ. ίχνογρ. έπί τοΰ μαυροπίνακος· οί δέ μαθη- 
ταί έπί τών γεωγραφικών τετραδίων.) Τί δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ 
τοΰ χάρτου περί τοΰ εδάφους τής νήσου ; — Οί μαθηταί άποκρίνονται — 
ό διδ. συμπληροΐ.— Ή  Ζάκυνθος διασχίζεται άπό Β. πρός Ν. ύπό χα" 
μηλής σειράς βουνών έπί τής ανατολικής παραλίας άποτελουμένης σχε-

δον άπάσης ύπό χωματωδών λόφων, καταφύτων ύπό έλαιών καί όποιρο- 
φόρων δένδρων, δπισθεν τής πόλεως Ζακύνθου έκτείνεται ώραία πεδιάς 
καλυπτομένη ύπό σταφιδαμπελώνών, όπωροφόρων δένδρων καί κήπων, καί 
λίαν φιλοκάλως καλλιεργημένη. Ά π α σ α  σχεδόν ή νήσος ενεκα τής κα
λής καλλιεργείας ομοιάζει πρός λαμπρότατοι έκτεταμένον περιβόλιον αί 
εξοχαί της είναι έξαίσιαι, ή δε θέα λίαν μαγευτική· άληθώς δέ έκλήθη 
ή Ζάκυνθος «άνθος τής ’Ανατολής.» Πρός Βορραν τής νήσου κεΐτα ιτό τρι
κυμιώδες άκρωτήριον Σχοινάρι' πρός Νότον δε τό Κερί. 'Η νήσος είναι 
ήφαιστειώδης καί παρά τό Κερί ύπάρχουσι πηγαί θειούχων ύδάτων καί 
νάφθης, έζ ών έζάγεται κατράμιον, πίσσα καί πετρέλαιον άκάθαρτον. Τά 
φρέατα ταΰτα μνημονεύονται ύπό τοΰ Ηροδότου. Ή  νήσος δέν στερεί
ται ύδάτων. Ίχνογράφησις τοΰ έδάφους τής νήσου.

Ή  Ζάκυνθος πολιτικώς άποτελεΐ ενα Νομόν τών Ίονίων νήσων κα- 
λούμενον «Ζακύνθου.» Οί κάτοικοι τοΰ Νομοΰ τούτου συμποσοϋνται είς
45,000.

Ποία άλλη νήσος κεϊται πλησίον τής Ζακύνθου ; ποΐαι χώραι κεΐν- 
Tat πρός ’Ανατολάς τής Ζακύνθου; ποΐαι πρός Βορραν; Διά τίνων χω
ρών πόλεων, κωμοπόλεων θά διέλθωμεν διά νά μεταβώμεν εϊς Ζάκυν
θον; Συγκρίνατε τό μέγεθος τής Ζακύνθου πρό; τό τής Κεφαληνίας καί 
Κερκύρα;!— Ποία τών είρημένων νήσων είναι εύφορωτέρα ; — ’Επί τίνο; 
(,ώσι πλειοτεροι κάτοικοι;

Τί δυνάμεθα νά εϊπωμεν περί τών λιμένων τή ; νήσου; — Ό  διδ. 
συμπληροΐ.— Ό  λιμήν τή ; πόλεω; Ζακύνθου κειμένη; έπί τής άνατολικής 
παραλίας τής νήσου νεύει πρός τό άνατολικόν τοϋ όρίζοντος· δέν είναι 
δμως άσφαλής, διότι δταν πνέη ισχυρός Βορειανατολικός άνεμο; προσ
βάλλεται ύπό τών κυμάτων. Συγκεφαλαίωσι; τών προειρημένων.

Τό κλίμα τή ; Ζακύνθου είναι τερπνόν καί ύγιεινότατον έν αύτη προ
σέρχονται πολλοί άσθενεΐ; καί διαμένουσιν έπί πολύν χρόνον χάριν τή; 
πασχούση; υγεία; των.

Προϊόντα, ζώα, πόλεις, χωμοπόλεις.

Τί συμπεραίνετε έκ τών λεχθέντων περί τών προϊόντων τή ; νήσου; — 
Ο- μαθηταί άποκρίνονται — δ διδάσκαλο; συμπληροΐ : Ή  Ζάκυνθο; πα
ράγει σταφίδα;, οίνον, ελαιον, ώραΐα όπωρικά, σάποίνα, ποϋδραν, μέ- 
ταξαν καί Ικανήν ποσότητα πίσσης. Οί κάτοικοι έπεξεργάζονται ώραΐα



μεταξινα βαμβακερά καί λινά ύφάσματα" τινές δέ άσχολοΰντ&ι εις τήν 
κεραμοποιίαν, πλινθοποιίαν, αγγειοπλαστικήν, γεωπονίαν και κηπουρικήν, 
εις ήν ιδιαζόντως εύδοκιμοϋσιν. Ή  κτηνοτροφία συνίσταται είς αίγας 
πρόβατα καί βοΰς.

Πρωτεύουσα τής Ζακύνθου κα'ι τοϋ Νομοϋ, δστις δέν διαιρείται είς 
επαρχίας, είναι ή Ζάκυνθος έκτισμένη έπί τής ανατολικής παραλίας τής 
νήσου είς σχήμα έπίμηκες, ύπεράνω δέ αύτής, έπί άποτόμου βράχου ύψοΰ- 
τα ι το φρούριον τής νήσου. 'Έχει καλάς οικοδομάς, άξιολόγους ναούς 
μεταξύ τών όποίοιν διαπρέπει ό τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, έντός τοϋ οποίου 
σώζεται τδ σεπτόν λείψανον τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, προστάτου τής νή
σου, πολλά βιομηχανικά καταστήματα, ώς σαπωνοποιεία, νηματοκλωστή- 
ρια, οινοπνευματοποιία, άτμομύλους, μικράν βιομηχανίαν βαμβακερών 
μεταξωτών καί λινών υφασμάτων, πουδροποιεΐα καί 17 ,6 0 0  κατοίκους. 
Προς Δυσμάς τής πόλεως Ζακύνθου έπί τών υπωρειών χαμηλών τινοιν 
βουνών κεΐνταί τινα χωρία συγκοινωνοΰντα προς άλληλα καί προς την 
πολιν δι άμαςιτών όδών. Οί Ζακύνθιοι είναι καλοί άοιδοί, εύθυμοι, φι
λελεύθεροι, εύτράπελοι, γενναίοι καί φίλοι τών διασκεδάσεων, πολλοί έξ 
αύτών μεταβαίνουσιν είς τήν απέναντι εύφορον πεδιάδα τής ’Ήλιδος καί 
εκεί έργάζονται· αρκετοί δέ είσίν έγκαταστημένοι έν Πάτραις.

Ό  Νομός Ζακύνθου δέν διαιρείται είς έπαρχίας.
Συμπλήρωσις τοϋ Χάρτου έπί τοϋ μαυροπίνακος. Ό  διδ. παρατηρεί 

τούς χάρτας τών μαθητών.
3 Στάόιον. Σύγκρισις τής νήσου προς αλλας γνωστάς, τοΰ Νο- 

μοΰ πρός έτέρους.
4 Στάδιον. Καταγραφή έπί τοϋ γεωγραφικού τετραδίου τών μαθη

τών, διαφόρων ονομάτων όρέων, πόλεων, τοποθεσιών, λιμένων κτλ. ’Έ κ- 
θεσις συγκεφαλαιωτική.

5 Σταδιον; Διά τίνων χ&)ρών θά διέλθωμεν διά νά μεταβώμεν είς 
Ζάκυνθον; διά τίνων μέσων θά μεταβώμεν; Πόσον απέχει ή Ζάκυνθος 
τών ’Αθηνών;— άλλων γνωστών χωρών ; Ποια προϊόντα τής Ζακύνθου 
κυρίως πωλοϋνται είς διαφόρους χώρας τής Ελλάδος ; Ή  πούδρα τής 
Ζακύνθου πωλείται είς διαφόρους πόλεις τής 'Ελλάδος. Είς ποίαν κα- 
τάστασιν εύρίσκεται ή συγκοινωνία έν Ζακύνθω ; — Είς ποίαν άλλην 
χώραν παρετηρήσαμεν τό αύτό ;

Ο λ ύ μ π ι ο ς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΚ Ο Υ  Σ Υ ΛΛ Ο ΓΟ Υ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΰΙΑΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

(Σννέχ. /.αί τέλος ϊδ. φύλλ. 6 . σ. 286).

Τούτων ούτως έχόντων παρακαλοϋμεν 'Υμας, κύριε'Υπουργέ, δπως 
είσαγάγητε Νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν, καταργούν τό υφιστάμενον 
περί διδακτικών βιβλίων ΑΜΒ' Νόμον, τόν καθιεοοϋντα τό μονοπώ- 
λιον έν τοίς διδακτικοΐς βιβλίοις, τόν άνακόπτοντα τήν πνευματικήν κί- 
νησιν, τόν άδικοϋντα τούς λογίους, τόν βλάπτοντα τούς μαθητάς, καί 
καθόλου έπιφέροντα τήν νέκρωσιν καί τήν καταστροφήν έν τή εκπαιδεύ
σει, άπερ έν παντί τρόπω πειρώνται ν ’ άποφύγωσιν αί σοφαί τής Εύ- 
ρώπης Κυβερνήσεις κανονίζουσαι δικαιότερον καί σκοπιμώτερον τα  περί δι
δακτικών βιβλίων.

Καθ’ ήμας, κύριε 'Υπουργέ, ή πρέπει ν ’ άφεθώσιν ελεύθεροι οί συγ
γραφείς είς τήν εύρεσιν καί δ ιάταξή τής ύλης, ήν πρέπει νά περιέχωσι 
τά δ ι’ έκαστον σ/ολεϊον καί δ ι’ έκάστην αύτοϋ τάξιν προορισμένα βι
βλία, ή νά ύποχρεώνται νά συμμορφώνται πρός πρόγραμμά τ ι, ύπό ειδι
κών άνδρών συντεταγμένον, άλλά διά γενικωτάτων τινών γραμμών κα- 
νονίζον τήν τοϋ συγγραφέως ενέργειαν ούτως, ώστε νά παρέχηται είς 
αύτόν αρκετή έλευθερία πρός σκοπιμωτέραν τής διδακτικής ύλης δια— 
πραγμάτευσιν. Όσαδήποτε δέ βιβλία καί αν εΰρεθώσιν ύπό πεφωτισμένων 
καί άμερολήπτο>ν Κριτών έπιτυχόντα τοϋ όρθοϋ πρέπει καθ’ ήμας νά 
έγκρίνωνται.

Κριτάς δέ καταλλήλους δι’ έκαστον είδος βιβλίων θεωροϋμεν τούς 
διδάσκοντας τό μάθημα, είς 8 τό είδος τοϋτο τών βιβλίων άναφέρεται, ή 
Υ! τούς όπωσδήποτε περί αύτό άσχολουμένους. Ούτοι δέ εστωσαν δσον 
οϊόν τε πλείονες πρός πλείονα έγγύησιν καί έξασφάλισιν τής δικαιοσύ
νης. Εννοείται δέ δτι πρέπει νά έξαιρώνται τής έξεταστικής έπιτροπείας 
οί έχοντες παρόμοια βιβλία συντεταγμένα, δπερ καί ό ήδη υφιστάμενος 
νόμος έπιτάσσει.

Πεποιθότες, κύριε 'Υπουργέ, είς τά  διακρίνοντα 'Υμ&ς αισθήματα 
Οπέρ άναμορφώσεως καί προαγωγής τής παρ’ ήμίν έκπαιδευσεως, έλπί-



ζομεν, οτι θέλετε ενεργήσει, οπω; καταργηθή δ παρ’ ήμΐν ισχύων περί 
διδακτικών βιβλίων ΑΜΒ' Νόμος, αντικαθιστάμενος δ ι’ έτέρου σκοπίτ 
μο>τέρου, λυσιτελεστέρου καί συμφωνοτέρου πρός τε το όρθδν καί τδ δί
καιον καί —ρος τδ πνεΰμα τής άληθοΰ; παιδείας καί έπιστήμης.

Έ ν Α θ ή να ις  τή  5  Μ αρτίου 18 8 7 .

Ό  Πρόεδρο; Ο! ’Αντιπρόεδροι Οί Σύμβουλοι

ΒΙΒ ΛΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

1) Λόγος εκφωνηθείς κατά το μνημύσυνον Ξενοφώντος Σεκ,ίηστίνον 
μεγάλου ευεργέτου τής έν Τεργέστ/ι κοινότητα; τών ορθοδόξων Ε λ λ ή 
νων ύπδ Σωτηρίου Λ. Οικονόμου Σχολάρχου τή 2 ’Απριλίου 1887  έν 
τώ ίεοώ ναώ τοΰ 'Αγίου Νικολάου έντολίί τοΰ Βουλευτηρίου καί άπο- 
φάσει τούτου έκτυπ&)θεί; επιμελεία τοΰ Προεδρείου τής κοινότητος. Τύ
ποι; τοΰ αΰστροουγγρικοΰ Λόϋδ.

2) Πραγματεία περί ’Αθανασίας της ψυχής άναγνωσθεΐσα τή 10 
Μαίου 1887  έν τώ Α' δημοτικώ σχολείω ύπδ τοΰ έν τώ έν Πελοπον
νήσω διδασκαλείω καθηγητοΰ ’Αθ. Μπάτσα. Έ ν Τριπόλει τυπογρα- 
φεΐον καί βιβλιοπωλεΐον A. Α. Πετούνη καί Β. I. Σεχιώτου. 1887 .

3) Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθεί; έν τώ έν Πελοποννήσω διδασκα- 
λείω τήν έπέτειον τής 25 Μαρτίου έορτάζοντι ύπδ τοΰ έν αύτώ καθη
γητοΰ ’Αθαν. Μπάτσα. Έ ν Τριπόλει έκ τοΰ τυπογραφείου τής Τριπό- 
λεω; αδελφών Ν. Κλεισιούνη 1887.

4) Πραγματεία περί γυμναστικής έκφωνηθεΐσα έν τή πρώτη συνε
δριάσει τοΰ κατά ’Απρίλιον τοΰ 1887  ένταΰθα συσταθέντο; γυμναστι- 
κοΰ συλλόγου ύπδ τοΰ έν τώ έν Πελοποννήσω διδασκαλείω καθηγητοΰ 
’Αθ. Μπάτσα· Έ ν Τριπόλει τυπογ. Πετούνη καί Σεχιώτου 1887.

5) Λόγος θρησκευτικός έκφωνηθεί; έν τώ ένταΰθα μητροπολιτικώ ναώ 
-ij άγια καί μεγάλν) Παρασκευή· τ?ι 3 ’Απριλίου 1887 , ύπδ τοΰ καθη- 
τοΰ Ά θ . Μ πάτσα. Έν Τριπόλει Τυπογρ. καί βιβλ ι̂οπ. Πετούνη καί 
Σεχιώτου.

6) 'Η έλληνική έπανάστασ^; ύπδ Π. Π Οικονόμου γενικοΰ πρό- 
τερον έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων. Έν ’Αθήναι; έκ τοΰ Τυ
πογραφείου Έρμοΰ 1887.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟΝ

Ώ ς μανθάνομεν μ ετ ’ όλίγας ήμέρας πρόκειτα ι νά γ ίνω σ ιν  α ί έτή σ ια ι γ ε ν ι-  
καί μεταβολαί τδιν δημοδιδασκάλων, ε ίτα  δέ θέλει δημοσιευθή ό τελεοταΤος ψ η -  
φισθείς περί δημοδιδασκαλικών παύσεω ν κ α ί μεταθέσεων Νόμος. Ε ϊχομεν δ ι’ έ λ -  
πίδος, δ τ ι ό Νόμο; έκεΐνος, ό μέλλω ν νά αναστατώστε τόν δημοδιδασκαλικόν 
κλάδον, δέν τ^θελε δημοσιευθη διά τής Έ φημερίδο; τ7\ς Κ υβερνήσεως, κ α ί 3 τ ι 
σοφώτεραι ήθελον έπ ικρατήσει σκέψεις, ά λ λά  φ α ίν ε τα ι, δ τ ι μ άτη ν ή λπ ίσ α μ εν·  
ό Νόμος ουτος δημοσιεύετα ι.

—  ’Επειδή δέ φέτος ταχύτερον θέλουσι διενεργηθή α ί δημοδιδασκαλικαι μ ε -  
ταβολα ί, είς ταύτας δέ θά συμπεριληφθ& σι κ α ι συνδρομηταί τοΟ Π αιδαγω γικοί 
σχολείου, παρακαλοΟμεν αύτούς, νά γνω στοπ ο ιήσω σ ιν ή μ ΐν  έγκαίρως τόν τόπον 
τής διαμονής τω ν, 'ίνα μή συμ βή  καθυστέρησις τοΟ φύλλου , ή άπώ λεια  αύτοδ 
έν τοΤς ταχυδρομείο ις.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟΝ

Γ α λ λ ία .— Ό  κ . Βερθελώ υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως μετέβη τόν 
παρελθόντα μήνα εις τή ν  ’Α λγερίαν ίπ ω ς  σπουδάση έπιτοπ ίω ς τή ν  έκεΤ κ α τ ά -  
στασιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. Ό  σκοπός του έπαρκΟς κ αταδείκνυτα ι έκ 
τ&ν έπομένων, S σταχυολογοΟμεν έκ τ&ν διαφόρων του λόγω ν, ούς έξεφώνησε 
διατριβών έν Α λ γ ε ρ ία .

«Θά έγκαθιδρύσω έν Ά λ γ ε ρ ί$ , ε ΐπ εν δ 'Υπουργός, σχολάς τή ς άνωτέρας 
έκπαιδεύσεως, άναγκα ΐο ν έπ ιφ ράγ ισμ α  διά τήν πα ιδε ίαν. Π ροτίθεμαι Ιδίως, μετά  
τδ ν  άνδρ&ν τΰ>ν πλέον άφοσιωμένων είς τήν δημοτικήν έκπ α ίδευσ ιν, νά μελε
τήσω έπ ιτοπ ίω ς τά  ζη τή μ α τα , δ τ ινα  ε ίνα ι συναφή  μετά  τής έκπαιδεύσεως t G>v 
ίθαγεν& ν, Ϊνα τους ένώσω μετά  τής Γ α λλ ία ς , καθιστ& ν αύτούς μετόχους τών  
εύεργετημάτων τής έθνικής άναπτύξεω ς. 'Η δημοτική  έκπα ίδευσις, θεωρουμένη 
ύποπτος μέχρι τοΟδε, έτιμήθη  άρκούντως ύπό τή ς Αημοκρατίας· κατέστη  Ιν τ&ν 
ούσιωδεστάτων μ ελημάτω ν τής κυβερνήσεως. 'Π έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  έ ν  Γ α λ λ ί α  
Ή ρ ο ώ δ ε υ σ ε  τ ο σ ο Ο τ ο ν ,  ώ σ τ ε  π λ η σ ι ά ζ ο μ ε ν  ν ά  ΰ π  ε ρβ & - 
μ ε ν έ κ ε ί ν ο υ  ς,  ο ύ ς  ε ϊ χ ο μ ε ν  ώ ς  π α ρ ά δ ε ι γ μ α .  Σήμερον έν 
’Αλγερία έργάζεσθε διά τήν π α ιδ ε ία ν  ιδρύσατε σχολήν διά τά  θήλεα, ^τις πρό
κειτα ι υπόδειγμα . Θ ίγετε νΟν τό κύριον ζή τη μ α  : θέλετε νά θέσητε είς έπ ικ ο ι-  
νωνίαν τούς Ιθαγενείς τής ’Α λγερ ίας, τούς "Αραβας κ α ί τούς Ν αβιλίους πρός 
*όν π ο λ ιτ ισ μ ό ν  ήμ&ν»

Σ. Τό συμ πέρασμ α , δπερ προκύπτει έκ τ&ν άνω τέρω , ε ΐνα ι 6 τ ι έν Γ α λλ ία  κα ί 
■πανταχοΟ 8που προοδεύει ή δημοσία έκπα ίδευσις, αυτο ί ο! υπουργοί ΘεωροΟσι



♦
ώς κύριον β ώ ΐβ ν  μ ίλ η μ α  νά έπιθεωρώσι τά  σχολεΤα κ α ί δ ι’ είδικών άνδρών, Λ  

συζητώ σ ι τά συναφή  ζη τή μ α τα  πρός τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν. Έ ν δέ τή  Έ λ-  
λάδι οί έκάστοτε υπουργοί οδτε α υτά  τά  σχολε ία  τής πρωτευούσης έπιθεωροΟσιν 
ε ίμή  μόνον κατά  τάς έξετάσεις ( ! ) ,  τά? δέ έκθέσεις τών έπιθεωρητών, οδς άπο- 
στέλλουσ ι πρός έπιθεώρησιν τών διαφόρων σχολείω ν τοΰ Κ ράτους, τάς ρ ίπτου-  
σιν είς τά  άρχεΐα  τοΟ γραφείου τω ν. Οί κ>ς. υπουργοί τής Δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως έν Έ λλάδ ι κ α τα γ ίνο ντα ι τ ίς  έξ αύτώ ν περισσοτέρους νόμους νά θέσπιση  
νομίζοντες δτι έν τή  π λη θύ ϊ τούτων ϊγ κ ε ιτ α ι ή πρόοδος τή ς έκπ α ιδεύσεω ς!

Γ ερ μανία .— Ά να γ ιγνώ σ κ ο μ εν  έν τή  P a d a g O g i s c k e  Z e i t U U g  τοΟ Βερολίνου 

τά  έιτόμενα :
Ό  κ . D u p l e r i s  καθηγητής γαλλικοΟ δ ιδασκαλείου, δστις ταξειδεύει άνά τήν 

Γερμανίαν δαπάνη τής κυβερνήσεώς το υ, πρός μελέτην τής δημοσίας έκπαιδεύ-  
σεως, άφ ίκετο  είς Βερολΐνον σκοπεύων νά δ ιαμείνη  έκεΤ έπ ί μακράν. Μανθάνομεν 
δμω ς, 8 τ ι έγκατέλειψε τήν π όλ ιν  ήμώ ν, δ ιότι δέν τ φ  έδόθη ή άδεια, δπως άκολου-  
θήση τά  μαθήματα  τοΰ διδασκαλείου »

Α γ γ λ ία .  Ά π α ν τώ ν  έν τή  Βουλή τών Κ οινοτήτω ν ό έπ ί τής έκπαιδευσεως υφ υ
πουργός S i r  W i l l i a m  H a r t  D y k e  είς έπερώτησιν τοΟ κ . G h a n n i n g  έδήλωσεν 
δ τι α! πρός τούς έπιθεωρητάς όδηγίαι άπαγορεύουσι (ϊητώς είς τό έξής τήν χρή
σιν τών σω ματικώ ν ποινών έν τοΤς σχολείο ις, κα ί δ τ ι ό παραβαίνω ν τα ύτα ς  δη
μοδιδάσκαλος π άραυτα  θά π α ύη τα ι.

 Έ ρανοι σ υλλέγοντα ι έν Λ ονδίνψ , δπως ίδρυθώσιν έστια τόρ ια , &τινα θά π α -
ρέχωσι τροφήν δωρεάν ή τιμ ω μένην μόνον ά ντ ί πενταλέπτου ( p e n u y  d i u n e i ' S )  

είς τούς άπόρους μαθητάς.
Π ορτογαλλία.— Τό υπόμνημα  τοΟ Ά νω τέρου συμβουλίου τή ς έκπαιδεύσεως 

διά τό ϊτο ς  1 8 8 6  ορίζει τάς μεταρρυθμ ίσεις, α'ίτινες δέον νά έπ ιτελεσθώ σιν έν 
τή  δημοτική έκπαιδεύσει. Μ εταξύ άλλω ν σ υν ισ τ?  τήν ε ίσαγω γήν έν το ίς δη μ ο τι-  
κοΤς σχολείο ις τής στοιχειώδους δ ιδασκαλίας τής ϋγε ινή ς, τή ς γεωγραφίας, 
τή ς έθνικής ιστορ ίας κ α ί τώ ν καθηκόντων κ α ί δ ικα ιω μάτω ν τοδ π ολίτου.

’Α μερική. Νομοσχέδιον συζητούμενον νΟν έν τή  βουλή τής Μ ασσαχουεσέτ-
τ η ;  άπαγορεύει τήν έργασίαν έν Β ιομηχανικο ΐς κ α τα σ τή μ α σ ι παντός παιδός μή 
ϊ/ οντος ή λ ικ ία ν  το ύλά χ ιστον 1 4 έτώ ν, κα ί άγνοοΟντος νά άναγ ιγνώ σκη  κα ί νά 
γράφη έπ ί πο ινή  2 0  μέχρι 50  δ ο λλα ρ ίω ν  άπαγορεύει έπ ίσης νά έργάζητα ι καί 
π 2ς τ ις  ίχ ω ν  ή λ ικ ία ν  άνωτέραν τώ ν 45  έτώ ν, αν εΤναι έντελώς αγράμματος καί 
διέμεινεν έπί Sv Ετος είς τόπον δπου ΰπήρχον σχολε ία . Διά τοΟ μέτρου τούτου 
έλπ ίζετα ι δτι θά κατορθωθή δπως κα ί αύτο ί οι έργαζόμενοι έν το ΐς β ιομηχανικο ΐς  

κ α τα σ τή μ α σ ι μάθω σι τά πρώ τα γρ ά μ μ α τα .

Ως Λεύτερα βαθμίς ακολουθεί ηδη ή άνάγνωσις τοΰ προπαρεσκευα- 
σμένου κεφαλαίου. Τοΰτο το κεφάλαιον βασανίζεται, μέχρις ου και οί 
άδυνατωτεροι τών μαθητών να δύνωνται νά άναγινώσκωσιν αύτδ εΰχερώς. 
^  τεχνική έπιδεξιότης τοΰ διδασκάλου πρέπει ένταϋθα ούτως νά άνα- 

πτυσσηται, καθώς και εις τας πρώτας της άναγνώσεως άσκησεις, διά 
τουτου δε ή προσοχή διατηρείται και γίνεται έντονος ασκησις τής άνα- 
γνωσεως. Ηρεπει δε είς ταΰτα νά παρατηρησωμεν και τά  έξής. Οί μαθη- 
τα ι καθηνται εν καλή στασει προ τοΰ ήνεωγμένου βιβλίου και δεικνύουσι 
την άναγινωσκομένην λεζιν. Ρίνεται δε μετακίνησις προς τά πρόσω, δ ι’ 
ώρισμ,ενου σημείου, καθώς και δ ι’ ένδς τοιούτου ή λέξις προφέρεται. Τά 
διαλείμματα είς τάς λέξεις χωριστά εΐναι κα τ’ άρχάς μακρότερα, έπειτα 
βραχύτερα και παύουσι φυσικώς έν τη άναγνώσει τών προτάσεων. Γ ί
νεται δε ή άνάγνωσις κανονικώς πρώτον μ.έν έν χορώ, έπειτα δέ παρ’ 
ένος έκαστου τών μαθητών, οταν δέ έπέλθη κάματος, τότε έν ποικίλη 
εναλλαγή. Οί άδύνατοι μαθηταί άναγινώσκουσι συχνότερον προτάσεις 
μένουσι μ ετ’ ού πολύ είς την μνήμην, έπειτα συχνάκις δέν βλέπουσι 
πλέον τάς λέξεις. Διά τούτο άναγινώσκονται αί λέξεις και ό'χι κατά 
σειράν (π. χ. ή πρώτη, ή τετάρτη, ή προτελευταία κ.τ.λ.) Τδ άναδρομ,ι- 
κώς άναγινώσκειν συγχωρεΐται μόνον εις έξαιρετικάς περιστάσεις. Προ
σκρούει μαθητης τις είς λέζιν τινά, τότε πρέπει αυτη έν ούδεμιο: περι- 
πτώσει νά μ.η άναγινώσκηται είς αύτόν. Πρέπει αύτδς νά άναλύσνι αύτήν 
είς τα  στοιχειά της χαμηλοφώνως η μεγαλοφώνως. Αύστηρώς δε είναι 
ήμποοισμενον τδ να άκολουθη τις άλλον είς τδ δεικνύειν τά άναγινωσκό- 
μ.ενα, η νά άναγινώσκη κατόπιν τών άλλων. Πρδς την παρ’ ένδς έκάστου 
μαθητου χωριστά άνάγνωσιν οί ικανοί κατά πρώτον μαθηταί δρίζονται, 
ειτα δε οί άδύνατοι. Όφείλομεν δέ μετά τούς τελευταίους τούτους όλί- 
γον χρόνον νά άρκώμεθα καί είς τδ κατά λέξιν άναγινώσκειν. Έκάστου κε
φαλαίου άναγινωσκεται πρδς άσκησιν πρότασις πρδς πρότασίν ή προη- 
νουμένη πρότασις φέρεται πάντοτε πρδς την έπομένην, μέχρις ου τέλος 
το ολον κεφάλαιον νά άναγινώσκηται εύχερώς. Βραδύτερον δύνανται μι- 
κρα κεφάλαια εύθύς μ-έχρι τέλους νά άναγινώσκωνται. Έ ν τώ άναγινώσκειν 
Χατα λεξεις προστίθενται εύκαιρίας τυχούσης παρατηρήσεις περί τών 
σημείων τής προτάσεως. Ό  όρθδς τονισμδς έπιτυγχάνεται διά συντόμων 
έρωτήσεων μ.ετά την έξαιρουμένην λέξιν. Και ή προανάγνωσις ύπδ τοΰ 
διδασκάλου πρέπει άπδ καιρδν είς καιρδν νά είσάγηται. Έάν προτάσεις 
ει~ε ολα κεφάλαια έν χορώ άναγινώσκωνται, τότε πρέπει ό διδάσκαλος
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να ήγήται τούτου, καθώς έν τω δμιλεΐν έν χορώ, άλλως ό τονισμός βλά
πτεται διά τοΰ έν χορώ άναγινώσκειν.— Είς την άνάγνο^σιν επονται ερω
τήσεις τινές κατά την ύλην, αναπτύξεις, έάν τινες είναι άναγκαΐαι, ή ολό
κληροι δηλώσεις τοΰ περιεχομένου ( ύπδ τών μαθητών). (Κατάλληλοι 
περικοπαί άπομνημονεύονται καί άπαγγέλλονται). Τοΰτο δε πρέπει να 
γίνηται μετά τδν της έκ τής άναγνώσεως κάματον, άλλά πρέπει νά είναι 
σύντομοι αί περικοπαί. Ά π ό  καιροΰ είς καιρόν γίνεται έπανάληψις τών 
άναγνωσθεισών περικοπών.

'Ο σκοπδς τής άναγνώσεως τοΰ δευτέρου έτους δύναται νά θεωρήται 
ώς έπιτυχών, όταν οί μαθηταί τάς μικράς άναγνωστικάς περικοπάς τοΰ 
άναγνοίστικοϋ των βιβλίου καί άλλα είς ταύτην την βαθμίδα ώρισμένα 
χωρία καί άνευ προηγουμένης άσκήσεως εύχερώς άναγινώσκουσι, βραδέο)ς 
καί μετά τής άπαιτουμένης έννοιας.

2. Το γράψειν. Διά τοΰ γράφει}· έννοοΰνται ένταΰθα άπασαι αί γρα- 
φικαί άσκησεις μετά τών προπαρασκευών αύτών πρδς τδν σκοπδν τής δι
δασκαλίας τής γλώσσης. 'Ως θέμα τοΰ δευτέρου σχολικού έτους νομίζο- 
μεν τήν πρόσκτησιν μιας γραμματικής καί ορθογραφικής όρθής έκφράσεως 
έν τή περιοχή τής πραγματευόμενης ν.Ιης, μετά τοΰ π ε ρ ιο ρ ισ μ ο ύ  είς τους 
αρχικούς τύπους τής άπλής προτάσεως.

Α ί ποός έπίτευξιν τούτου τοΰ σκοποΰ άναγκαΐαι ασκήσεις τάσσονται 
είς τήν άνάγνωσιν. Έκ τής πλούσιας αναγνωστικής ύλης πρέπει νά γ ί-  
νηται σκόπιμος έκλογή κατά προηγουμένως όρισθέν σχέδιον ό,τι άπαν- 
τατα ι έκ τής ( θεωρητικής ) διδασκαλίας τής γλώσσης, τοΰτο δεν λαμ- 
βάνεται χάριν αύτοΰ τούτου, άλλ’ είναι βοηθητικδν μέσον πρδς γραφικήν 
παράστασιν. Εις ταΰτα άνήκουσιν ή διαίρεσις τών συλλαβών, ή ετυμολο
γία καί μεταβολή τών φωνών των, τδ ούσιαστικόν δνομα, ή έκτασις και 
έπίτασις, καί μερικά σημεία προτάσεως. Α ί γραπταί άσκησεις συνίστανται 
μάλιστα είς τήν ακριβή άντιγραφήν, γραφήν καθ’ ύπαγόρευσιν, άντιγρα- 
φήν άπδ μνήμης, αντιγραφήν καθ’ έαυτάς έσχηματισμένων προτάσεων 
έκ τής αναγνωστικής υλης.

Ή  γραφή λοιπδν άρχεται μετά τής γλωσσικής προσφοράς. Α να γ 
καιότατη δ’ είναι ή ορθογραφική συζήτησις ( ορθογραφική προπαρασκευή )· 
Πασαι αί ολίγον γνο>σταί ήτοι δύσκολοι λέξεις, πρέπει νά έξάγωνταί καί 
νά γράφ&^νται έπί τοΰ μέλανος πίνακος, έπειδή οί πολλοί τών μαθητών 

δέν είναι έξησκημένοι είς τδ γράφειν αύτάς. Έκεΐ έν τώ πίνακι πρέπίΐ

νά παοατηρώνται αί λέξεις αύται, νά προφέοηται δ φυσικδς φθόγγος τών 
Φωνηέντων αύτών, βραδύτερον δε νά συλλαβίζωνται, έπειτα δέ νά άντι- 
γράφωνται. Πρδς περαιτέρω δέ ένίσχυσιν έ'πεται ή προφορά τοΰ φυσικοΰ 
φθόγγου τών φωνηέντων άπδ μνήμης καί ή έπί τοΰ μέλανος πίνακος 
γραφή, ή αντιγραφή άνευ βοήθειας ( ά-ό μνήμης ν) καθ’ ύπαγόρευσιν) καί 
ή διόρθωσις. Γίνεται δέ άσκησις μέχρις ου καλώς οι μαθηταί έθισθώσι. 
Τδ κυρίως ενδιαφέρον πρδς τοΰτο πρέπει νά στηρίζηται είς τδ όραν. 
Αιότι παρά τώ παιδί ή ορθογραφία δέν είναι αποτέλεσμα σκέψεως, άλλ’ 
έργον τής άσκήσεως καί τής έκ ταύτης έξηρτημένης συνήθειας. Πρέπει 
δέ οΰδεμία έσφαλμένη πρότυπος λέξις νά θειορήται ύπδ τών μαθητών 
δια τοΰτο πρέπει και έπί τοΰ μέλανος πίνακος ούδεμία λέξις έσφαλμέ- 
νοις να γραφηται, ουόε να μένν) έπ’ αύτοΰ πολύν χρόνον γεγραμμένη. 
Εάν μιας λέξεως δύο διάφοροι άπεικονίσεις είς τήν ορασιν ύποβάλλων- 

~αι, τότε δύνανται καί αί δύο βραδύτερον καί πάλιν έν τή συνειδήσει νά 
άναπαριστώνται, μία όρθή καί άλλη έσφαλμένη, καί έξαρταται έκ τύχης 
ό εκλογή και προτιμησις τούτων. Οπου άπλοι κανόνες ύποστηρίζουσι 
πράγματι τήν ορθογραφίαν, πρέπει νά γίνηται χρήσις τούτων.

Επειδή ή ελληνική γλώσσα έχει πολλά φωνήεντα καί σύμφωνα ώς 
πρδς τδν φθόγγον όμοια, ( π. χ. ι, η, υ, οι, ει, αφ, αυ, αβ, αυ είς τάς λέ
ξεις αύτός, αύ.Ιύς, α φ ιξ ις )} διά τοΰτο είναι άναγκαΐον νά προφέρηται δ 
φυσικός φθογγος αύτών. Ωσαύτως είναι άναγκαΐον καί νά γίνηται συλ- 
λαβισμος των λεξεων, ινα διακρίνωνται ακριβώς τά άποτελοΰντα τάς λέ
ξεις γράμματα καί μή συγχέωνται πρδς άλληλα τά ό'μοια τούτοις.

Το δρθογραφ.ικόν ( καί τδ γραμματικόν ωσαύτως ) ύλικδν έπισωρεύε- 
~<ζι ήδη τόσον πλουσίως, ώστε δέν δύναται τοΰτο πλέον νά γίνη κτήμα 
Πραγματικόν τοΰ μαθητοΰ, αν μή διαταχθή συστηματικώς. Διά τοΰτο 
πρεπει νά γίνηται πλήρης καί τελεία προπαρασκευή γλωσσικών τινων πε
ρικοπών.

Κατά τήν τρίτην βαθμίδα παρατίθενται αί λέξεις καί παραβάλλον- 
·«’· τόσον έκεΐναι αί τής προκειμένης περικοπής, όσον καί έκεΐναι, α ϊτ ι-  
;ε; είναι είς σχέσιν πρδς τά προηγούμενα κεφάλαια. Έ κ τής εύρισκομέ- 
ν<ΐ; ένταΰθα άναλογίας καί άντιθέσεως προκύπτουσι κατά μικρόν τάξεις 
Μ ώρισμένων γνωρισμάτων, π. χ. λέξεις μετ’ ιδιαιτέρων γραμμάτων 6 
( β'Λς, βήξ( βοτάνη)} σσ ( γλώσσα, θάλασσα), j·;· ( άγγεΐον, άγγελος ).

Ιζεις μ ιτ ’ Στάσεως δτέ μέν διά τής προσθήκης συμφώνου (π. χ. άλλος,



Βάκχος— Βάχχος) ότέδέ έκ τοϋ διπλασιασμού τοϋ αύτοϋ φωνήεντος (ποιέω 
— ποιεέσω — ποιήσω' έχω εεχον — ε'·χον) κ.τ.λ.

ΓΗ παράταξις ένίων κλάσεων λέξεων, αΐτινες συμφώνως προς μίαν 
πρότυπον λέξιν ονομάζονται, είναι λίαν ορθή. «’Ά νευ τούτων ή μνήμη 
δεν λαμβάνει τάς αναγκαίας βοήθειας καί αποκρούει έπί τέλους την 
βοήθειαν».

Έ πι της τέταρτης βαθμίδας συν.παρατίθενται αί λέξεις κατά τά χα
ρακτηριστικά αύτών γνωρίσματα και κατατάσσονται άναφορικώς είς τας 
κλάσεις αύτών.

Συμφώνως πρδς τδν σκοπδν γράφουσιν οί μαθηταί τάς όρθογραφικάς 
ταύτας σειράς έν τινι τετραδίω. Έάν όρθονραφικδς κανών η παλαιά τ ι; 
πρότασις έκ της γλωσσικής διδασκαλίας πρέπει νά άναπτυχθή, τότε γί
νεται τοϋτο ομοίως κατά τδν γνωστόν τρόπον. Έ πι της τέταρτης βαθ- 
μΐδος ή πρότασις εκφράζεται και έναποτυποϋται δ ι’ ολίγων καί σαφών 
λέξεων.

Τώρα πρέπει ό μαθητής νά μάθη πρδς τούτοις, οτι δέν πρέπει όρθώς 
μόνον τδ πράγμανά άντιλαμβάνηται, άλλά και νά δύναται νά τδ έφαρμόζη. 
Γράφει ούτος διά τοϋτο εν κείμενον καθ’ ύπαγόρευσιν, αύτοσχεδίους 
προτάσεις, ( π. χ. τ ί τά  έν τη άναγνωσθείση περικοπή άναγεγραμ- 
μένα πράγματα πράττουσιν, τ ί αύτά είναι, ή ποια είναι), δηλώσεις τοϋ 
περιεχομένου κ.τ.λ. Πλήρεις προτάσεις δέν πρέπει ακόμη νά ζητώνται. 
Πάν γεγραμμένον φυσικώς άναγινώσκεται καί έξετάζεται- αί έπιδιορ- 
θώσεις έ'πονται κοινώς. ( ’Ήδη έν τώ γράφειν δύναται ό διδάσκαλος τ* 
τυχόντα σφάλματα νά σημειοΐ). Ταϋτα δέ σημειοϋνται κάΐ διορθοϋνται 
βασίμως.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
1 .  II αΐς καί γονείς.

Έγώ είμαι £ν παιδίον.
Εγω έχω έ'να πατέρα καί μιαν μητ^ρίί.

Πατήρ καί μήτηρ είναι έμοι γονείς.
Οί γονείς μου δίδουσιν είς έμε νά τρώγω καί νά πίνω.

Οί γονείς μου δίδουσιν είς έμε ώσαύτως φορέματα καί υποδήματα. 
Οΰτοι μέ κοιμίζουσιν έπί μιας κλίνης.
Οί γονείς μου με άγαπώσιν.
Έγώ αγαπώ έπίσης τους γονείς μου.

α) Ή  άνάγνωσις.

Σκοπός. Ά π δ  τοϋδε άναγινώσκετε σείς είς τδ νέον σας άναγνωσμα- 
τάριον. Έν τούτω άπανταται κατά πρώτον τ ι περι ήμών καί τών γο- 
νέιον σας.

1. Βαθμίς. Τί απαντάται έν τώ άναγν(οσματαρίω περί ύμών καί τών 
γονέων σας ; (Οί γονείς μου μέ άγαπώσιν. Οί γονείς μου δίδουσιν εις 
έ[λέ νά τρώγω καί νά πίνω. Οί γονείς μου δίδουσιν εις έμε φορέματα, 
κ.τ.λ. Έ γώ αγαπώ τούς γονείς μου. 'Υπακούω είς αύτούς ). Έάν σείς 
εχητε όρθώς άντιληφθή, θά ίδωμεν. ΓΙοΐαι λέξεις έπρεπε τότε νά άπαν- 
τωνται πρότερον έν τώ άναγνωσματαρίω ; Δύνασθε σείς τώρα νά άνα- 
γνώσητε αύτάς ; Θά ίδωμεν. Άναγνώσατε, τ ί είναι τεθειμένον έν τώ  
«ναγνωστηρίω.

1. Λέξεις γνωσταί. 
α) Είς, μία, έ'ν.
β) Έμός,έμή, έμόν. (Πότε τδ είς και εμάς γράφονται διά κεφαλαίου Ε. 
γ) Είς, έγώ, έμοϋ, είς έμέ, είμαι, ώσαύτως. 
δ) Καί, μήτηρ, μία μήτηρ, μήτηρ του.
( Βραδύτερον, οταν ούδεμία πλέον θά ύπάρχη αμφιβολία, οτι πασαι 

αί λέξις θά είναι δυνατδν νά άναγινώσκωνται έν τώ άναγνοισματαρίω, πα
ραιτούνται έν τή προπαρασκευη). Έάν μεταχειρίζηταί τις αύτάς πρδς 
γλωσσικδν σκοπόν, τότε έπαναφέοει αύτάς πάλιν έν, τή προπαρασκευή ).

Πρδς πλήρη βεβαιότητα έν τή άναγνώσει δύνανται νά ύπάρχωσι άμ- 
φιβολίαι ώς πρδς τάς λέξεις.

ε) Είναι ( ένικοϋ καί πληθυντικοϋ) παιδίον, έν παιδίον, έμδν παιδίον. 
γ)' Παιδία, φορέματα, πατήρ. Τά παιδία, τά φορέματα, ό πατήρ, 
ζ) Τπόδημα. Τά ύποδήματα, έμά ύποδήματα. ^
η) Πίνω, κοιμώμαι.
θ) Τά παιδία κοιμώνται, τά παιδία τρώγουσιν.
0 Αγαπώ.
ΙΙοϋ έχετε μάθει τδ γράμμα β ; είς τάς λέξις βους, βασι.Ιευς κ.τ.λ.



Ποια ή φυσική αύτοΰ προφορά ; Σχηματίσατε συλλαβάς διά τής ένώσεως 
τοϋ β μετά διαφόρων φωνηέντων και διφθόγγων.

Φυσική προφορά τών γραμμάτων διαφόρων λέξεων ευρισκομένων έν 
τω άναγνωστικω βιβλίω. Πώς προφέρονται αί δίφθογγοι αν και εν είς 
τάς λέξεις αύξάνο), αύλός, ευτυχής κτλ.

2. Βαθμίς. Ή  άνάγνωσις έν τώ άναγνωσματαρίω θά γίνηται ήδη 
άνευ δυσκολιών. Αυτη θά έκτελήται 'πρδς τούτοις, καθώς ανωτέρω ήδη 
εχει δηλοιθη. Έάν πρέπει ακόμη νά είναι επιθυμητά! ασκήσεις προφοράς, 
τότε δύνανται αύται νά είσάγωνται πρδ της τών λέξεο>ν άναγνώσεως. 
( π. χ. Δείξατε τήν πρώτην λέξιν. ΓΙροφέρατε αυτήν ήρεμα κατά τήν 
φυσικήν τών γραμμάτο>ν προφοράν ! ’Αναγνώσατε αύτήν ! και ουτω κα
θεξής. Πρέπει δέ πρδς τούτοις νά γίνηται ασκησις προφοράς, οταν οί 
μαθηταί προσκόπτωσιν, ή όταν άπδ μνήμης τάς προτάσεις γινώσκωσι, 
καί δέν βλέπωσι πλέον είς τάς λέξεις. )

β) Ή  γραφή.

Σκοπός. Σήμερον θά μάθωμεν νά γράφωμεν ό,τι εχομεν άναγνώσει.
Παρατήρησις. Δέν είναι άνάγκη δλη ή υλη της άναγνώσεως νά συ- 

στηματοποιήται, άλλά μόνον αί λέξεις, είς ώρισμένα φωνήεντα ή σύμ
φωνα, κατά τδν φυσικδν φθόγγον προφέρονται. Ό  καθόλου σκοπδς της 
προκειμένης άσκήσεως τοΰ γράφειν είναι γραφή καθ’ ύπαγόρευσιν άπηλ- 
λαγμένη ορθογραφικών σφαλμάτων. Διά τοϋτο πρέπει ή προπαρασκευη 
νά πραγματεύηται μόνον περί τών έξης.

1. Βαθμίς. Ε ίπατε λέξεις, αί όποΐαι γράφονται διά κεφαλαίου γράμ
ματος. ( Δημήτριος, Παΰλος, Πέτρος, Δημοσθένης). «’'Ητό ποτε μικρά

τις κόρη  Ή  κόρη τότε ήτο πολύ πτωχή, κ.τ.λ. ( παραμ. πρώτ. τα
τάλληρα τοΰ Θεοϋ ). ( Κύρια ονόματα γράφονται πάντοτε διά κεφα
λαίου γράμματος. Πάσα λέξις τιθειμένη έν άρχή μιας προτάσεως, λαμ
βάνει κεφαλαΐον άρχικδν γράμμα ).

Είπατε πώς γράφονται αί άκόλουθοι λέξεις· έγώ, ώσαύτως, είμαι, 
εν, κα ΐ,'έμέ.

2. Βαθμίς. Τάς έξής λέξεις θέλομεν ήμεϊς νά παρατηρήσωμεν πως 
γράφονται. ’Αναγνώσατε τάς λέξεις ταύτας. ( Α ί λέξεις είναι γεγραμμ5'  
ναι έπί τοΰ μέλανος πίνακος ). Παιδίον, γονείς, πατήρ, μήτηρ, ενδύματα, 
ύποδήματα, κλ ίνη , έχω, δίδω, τρώγω, π ίνω , χοιμώμαι, αγαπώ. Είπατε

περί μιας έκά^της τούτων τών λέξεων, πώς γράφεται ! Τώρα θέλω νά 
άπαλείψω τάς λέξεις ταύτας. Πώς γράφεται ή λέξις παιδίον ;  πώς ή λέ
ξις γονείς ;  καί ουτω καθεξής.

α) ’Αντιγράψατε ήδη τδ γ copiov έκ τοΰ αναγνωσματαρίου ! (Τδάβά- 
κιον, τδ κονδύλιον, τδ άναγνωσματάριον ολα έν τάξει καί ρυθμώ ). Πα
ρατηρήσατε τήν πρώτην λέξιν. ( Παιδίον ). Προφέρατε τά γράμματα αύ
τής κατά τδν φυσικδν αύτών φθόγγον, ( π —α ι— δ —ι — ο— ν=παιδίον). 
Γράψατε αύτήν τήν λέξιν. Ή  δευτέρα λέξις είναι «γονείς». Γράψατε 
αύτήν, 'Π τρίτη λέξις. Παρατηρήσατε αύτήν. Προφέρατε αύτήν. Γρά
ψατε. ( ’Α ντί δέ τούτοιν τών διαταγών μεταχειρίζονται βραδύτερον ώρι
σμένα ακουστά σημεία, π. χ. διά παρατηρήσατε §ν έλαφρδν κτύπημα, 
διά τδ προφέρατε, δύο έλαφρά κτυπήματα, διά τδ γράψατε, τρία ελαφρά 
κτυπήαατα. — Κ ατά τήν φυσικήν προφοράν προφέρεται ή λέξις πάντοτε 
όρθώς. Α ί εύκολοι λέξεις δέν προφέρονται κατά πρώτον, άλλ’ εύθύς γρά
φονται ). Α ί περικοπαί ώσαύτως προφέρονται.

Ά φοϋ άντιγραφή τδ ώρισμένον μάθημα, άπαγγέλλεται τοϋτο έκ τοΰ 
άβακίου καί έπισκοπείται ύπδ τοΰ διδασκάλου. Βραδύτερον οί μαθηταί 
δύνανται νά άνταλλάσσωσι τά άβάκιά των καί νά σημειώσι τά  σφάλ
ματα. Κ α τ ’ άρ^άς θά πράττνι καλώς ό διδάσκαλος, ίνα έκαστον σφάλμα 
αύτδ; ό ίδιος σημειοΐ, έάν αύτδς δύναται νά επαρκή είς τοϋτο. Τήν 
διόρθοισιν ό μαθητής πρέπει πάντοτε αύτδς νά έκτελή. Ας προφέρη τις 
τάς κακώς γεγραμμένας λέξεις, ένώ δλοι οί άλλοι μαθηταί βλέπουσι την 
περί ής 6 λόγος λέξ ιν  όστις έχει πράξει τδ σφάλμα, αύτδς ας τδ όιορθώνή.

Έάν ή άπαξ γενομένη άντιγραφή δέν είναι άρκετή, τότε πρέπει καί 
δεύτερον νά γίνη καί μάλιστα άνευ συνδρομής τής φυσικής προφοράς τών 
γραμαάτων. Τότε φαίνεται τδ θέμα είς τδν μαθητήν ώς £ν ολ«ος διάφορον.

β) ’Αντιγράψατε ήδη τήν περικοπήν, χωρίς νά βλέπητε αύτήν έν τώ 
βιβλίω. Πώς ονομάζεται ή έπιγραφή; Γράψατε αύτήν. Τήν πρώτην πρό- 
τασ ιν  καί ουτω καθεξής.

3. Βαθμίς. Προφέρατε καί άναγνώσατε- είμαι, έχω, αγαπώ} δίδω. 
Πώς ακούεται τδ ει τδ at τδ ε, τδ α, τδ ω ; Πώς τδ μ, τδ χ, τδ γ, 
τδ δ ; κ.τ.λ.

4. Βαθμίς. Θέσατε όμοϋ τάς λέξεις, έν αίς τδ ευ καί αυ προφέρεται 
ώς έφ καί αφ, ή ώ; εβ καί αβ. Γράψατε όμοϋ τάς λέξεις, ών τδ ει, οι, η , 
ν προφέρονται ώς ι.

5. Βαθμίς. Καθ’ ύπαγόρευσιν γραφή. ( Α ί προτάσεις δύνανται νά



εύρίσκωνται παρ’ αύτών τών μαθητών διά καταλλήλων ερωτήσεων). Έγώ 
έχω γονείς. ’Αγαπώ τόν πατέρα μου. ’Αγαπώ τήν μητέρα μου. Ό  πα
τήρ μου με άγαπα.. Η μήτηρ ώσαύτως με άγαπα. Τρώγω, πίνω. Κοι- 
μώμαι. Οί γονείς μου ώσαύτως τρώγουσι και πίνουσι. Οί γονείς μου μου 
όιόουσιν ενδύματα και ύποόηματα. Οΰτοι μου δίδουσιν ώσαύτως μίαν 
κλίνην.

IV.  Τ Ο Α Ρ Ι 0 Μ Ε Ι Ν  Ε Ν  Τ Ηι  Β'  Τ Α Ξ Ε Ι

1 .  Π ρ ο ε ι σ α γ ω γ ι κ α ι  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .

1. Κατα το δεύτερον σχολικόν έτος όφείλρυσιν οί παΐδες νά είσα- 
χθώσιν είς τάς δύο πρώτας βαθμίδας τοΰ συστήματος τών δεκάδων, άφ’ 
οΰ κατα το πρώτον ετος άπεκτησαν τα στοιχεία πρός τοΰτο, τούς θεμε
λιώδεις αριθμούς άπό 1 — 10. ’Από τοΰδε δέν εμφανίζεται πλέον έκα
στος άριθμός ώς όλον καθ’ έαυτόν, ώς άριθμητικόν άτομον, άλλ’ έκαστος 
αύτών πρέπει έν πρώτοις νά γνωσθή καί κατανοηθη ώς μέλος τοΰ συ
στήματος καί κατά τήν έννοιαν τοΰ συστήματος. Έντεΰθεν ήδη έξάνεται
δτι εν τή δευτέρα βαθμΐδι, εν τώ διαστήματι τών άριθμών 1  ·’ 100
πρέπει να εγκαταλειφθή ή εςετασις τών άριθμών καθ’ δλας αύτών τάς 
έποψεις, ήτις έγενετο έν τώ πρωτω έτει. Ή  έφαρμογή αύτης καί είς τούς 
άριθμους τής όευτέρας ταςειος καθιστα όύσκολον τήν κατανόησιν τών 
άριθμών καί παραβλάπτει ιδίως τήν άνάπτυξιν τοΰ συστήματος τών δε
κάδων, δπερ είναι ή βάσις δλης τής έφεξής αριθμητικής. Πόσον δέ κο
πιαστικόν και δυσχερες σύγχρονους είναι άναγκαίως είς τό παιδίον, έάν 
πρεπη ν άντιληφθη π. χ. τό 84 κατά τόν άριθμόν τών περιεχομένων έν 
αύτώ μονάδων, δυάδων, τριάδων κ.τ.λ., έάν όφείλν) νά έννοήση καί έκ- 
φράση : 84 είναι 8 4 χ 1 ,  84 είναι 4 2 χ 2 ,  84 είναι 2 8 χ 3 ,  84 είναι 
21 χ 4  κ.τ.λ., έν ώ ό αύτός άριθμός γίνεται διά μιας σαφής είς τό παι- 
διον, έαν παρασταθη έν τώ άριθμητηρίω ές οκτώ δεκάδων καί τεσσάρων 
μονάδοιν. Διά τοΰτο ήμεις προτιμώμεν έν τή δευτέρα βαθμΐδι τήν άνά-

πτυξιν δλης τής σειράς έν συναφεία, τήν άντίληψιν τών άριθμών κατά 
δεκάδας καί μονάδας καί τήν έπεξεργασίαν τής σειράς κατά τάς τέσσα
ρας θεμελιώδεις πράξεις τής άριθμητικής, άλλ’ ούτως ώστε προσθεσις και 
άφαίρεσις, άφ’ ετέρου δέ πολλαπλασιασμός και όιαιρεσις να συνόεωνται. 
ΑΙ μεθοδικαί ήμών ενότητες λοιπόν δέν είναι οί καθ’ έκαστον άριθμοι, 
οί άκολουθοΰντες άλλήλους, ήτοι οί σπουόαιότεροι άριθμοι τής συστημα
τικής σειράς, άλλ’ αύταί αί συ στη μα. τ ι καί σειραί καί αί κατηγοριαι προ
βλημάτων, άτινα αΰται αί σειραί παρέχουσι.

2. Πρός άπόκτησιν τών θεμελιωδών άριθμών έν τή πρώτη τάςει τό 
'έξοχώτατον μέσον πρός αίσθητοποίησιν είναι το άριθμητικόν κιβωτιον. 
Έν τή δευτέρα τάςει προτιμώμεν τό ρωσσικόν άριθμητήριον ( ιό. πεοι 
τούτοιν όδηγ. ar έτους σ. 156  ). Κ α τ ’ ούσίαν μεν άμφοτεραι αΰται αί 
άριθμητικαί συσκευαί κατορθοΰσι τό αύτό- άλλα παρα τοΐς έμφανιζομε- 
νοις νΰν μεγαλειτέροις άριθμοΐς τό ροισσικόν άριθμητηριον είναι εύχειρι- 
ριστότερον τοΰ άριθμητικοΰ κιβωτίου. Πρός κατασκευήν τοΰ άριθμοΰ 6 ι 
π. χ. έν τώ άριθ̂ Λ. κιβωτίω απαιτείται πάντοτε χρονος Ικανός, έν ώ έν 
τώ ρωσσικώ άριθμητηρίω ό άριθμός εύθύς είναι έτοιμος.

3 Δύναται νά τεθη τό ζήτημα, ποίαν μορφήν θά έχη ή διά γραφής 
άρίθμησις έν τή βαθμΐδι ταύτη, θα είναι άπλή παραστασις τών πραςεων 
τοΰ κατά διάνοιαν ύπολογισμοΰ, ή θά έχη τό σχήμα τοΰ γραπτού κανο
νικού υπολογισμού, π. χ. τό πρόβλημα 34 και ο 7 θα γραφηται ούτως .
34 - f  50 =  84 , 84 +  7 =  9 1 , λοιπόν 34 +  57 =  9 1 , ή ούτως : 

34
57 ; Θεωρθΰμεν«καί έν τή βαθμΐδι ταύτη τό πρώτον ώς καλλιτερον, 

91
διότι πρόωρος εισαγωγή τοΰ εγγράφου κανονικού υπολογισμού συνεπάγε
ται συνήθως τά χείριστα έπακολουθήματα διά τήν προοόον τής άριθμη
τικής διδασκαλίας, 6 δέ κανονικός ύπολογισμός άρκουντως εγκαίρως έμ- 
φανίζεται κατά τό τρίτον έτος. Έ ν πάση περιπτώσει πρέπει έν πρωίμω 
μεταβάσει είς αύτόν νά λαμβάνηται μεγίστη προσοχή, ίνα μή τήν θέσιν 
τής μετά νοΰ έπεξεργασίας τών άριθμών καταλαβη μηχανικη τις ένέργεια.

4. Τό άριθμεΐν άπαλλάσσεται πρω'ίμώτατα έκ τοΰ στενωτέρου συγ
κεντρωτικού συνδέσμου, διότι ή ιστορική διδασκαλία ( ή όιόασκαλια τοϋ 
φρονήματος ) καί ή πατριδογνωσία δέν δύνανται παντάπασι νά διευθυ- 
νωσι τήν άνάπτυξιν τοΰ συστήματος τών άριθμών. Ολοις διόλου δμως



δέν πρέπει νά εξέρχεται έκ τοϋ συγκεντρωτικοΰ κύκλου κα'ι το μάθημα 
τής αριθμητικής. Θά κινήται μετά τίνος αύτοτελείας εν τή περιφερεία 
τοϋ κύκλου τούτου, χωρίς νά χάνη εντελώς τήν συνάφειαν μετά τών μα
θημάτων τών άποτελούντων τό κέντρον τής διδασκαλίας. Πολλαχώς θά 
παρέχωνται ύποθέσεις έκ τής πραγματογνωσίας είς τό μάθημα τής αρι
θμητικής πρός περαιτέρω έπεξεργασίαν ( π. χ. ή περ'ι νομίσματος έξέτα- 
σις, ή διαίρεσις τοϋ χρόνου, ή οίκοδομητική, ή διάρκεια τών κατά γην 
και θάλασσαν ταξειδίων τοϋ Φοβινσώνος, πάντα ταϋτα τά αντικείμενα 
άγουσιν είς τό άριθμεΐν καί ύπολογίζεσθαι ), πολλαχώς δέ ή πραγμα
τογνωσία θά έπωφελήται τάς έν τώ μαθήματι τής αριθμητικής άποκτη- 
θείσας παραστάσεις.

'Η διατήρησις τής συναφείας τών ύπό τής αριθμητικής διδασκαλίας 
μορφωθεισών παραστάσεων μετά τών ύπό τής διδασκαλίας τών λοιπών 
μαθημάτων σχηματισθέντων κύκλων νοημάτων θά καλλιεργήται έν έκα
στη μαθηματική ένότητι έξαιρέτως δ ’ έν τώ πέμπτωσταδίω, δπου τίθενται 
διαφορώτατα προβλήματα.

5. Ί ΐ  μεθοδική διάρθροισις τών μαθημάτων κατά τά  5 ειδολογικά 
στάδια τής πορείας τής διδασκαλίας διασαφηνίζηται καί ένταϋθα, μετά 
τήν σύνοψιν τών μεθοδικών ενοτήτων, διά τινων παραδειγμάτων.

2 .  Σ ύ ν ο ψ ι ς  τ ώ ν  μ ε θ ο δ ικ ώ ν  ε ν ο τ ή τ ω ν .

Α. Έντ'ος τών αριθμών τών καθαρών δεκάδων.

1. Ά νάπτυξις τής σειράς τών καθαρών δεκάδων άπό 10 —- 100 
καί διαδρομή αύτών έξ αρχής πρός τό τέλο; καί άντιστρόφ’ω;.

2. Πρόσθεσις καί άφαίρεσις μέ καθαρά; δεκάδας.
3. Πολλαπλασιασμό; μέ καθαρά; δεκάδα;.
4. Διαίρεσις καθαρών δεκάδων.

Β. Έντός τής ο.Ιης σειράς άπο 1 —  100.

5. Ά νάπτυξις τής σειράς άπό 1 — 20 καί διαδρομή αύτής έξ 
χής πρός τό τέλος καί αντιστρόφους.

6. Ά νάπτυξις τής σειράς μέχρι τών 100 καί διαδρομή αύτής πρός 
τά έμπρός καί άντιστρόφως.

7. Γ ραφή καί άνάγνωσις τών αριθμών.
8. Πρόσθεσις καί άφαίρεσις μέ καθαράς μονάδας, προφορικώς, γρα- 

πτώς, π. χ. 6 -j-8, 9 — 7 κτλ.
9. Πρόσθεσις καί άφαίρεσις μέ καθαράς δεκάδας καί μονάδας, π. χ.

20-|-9, 4 0 - 6  κ.τ.λ.
10. Πρόσθεσις καθαρών δεκάδάν μέ δεκάδας καί μονάδας, καί άφαί- 

ρεσις καθαρών δεκάδων άπό δεκάδας καί μονάδας, π. χ. 28. -j— 10, 36-}-
20, 5 4 - 3 0  κ.τ.λ.

11. Πρόσθ εσις καθαρών μονάδων είς δεκάδας καί μονάδας, άφαίρεσις 
καθαρών μονάδων άπό μικτά; δεκάδας καί μονάδας, π. χ. 47 5, 68  
— 6, 52 — 6 κ.τ.λ.

12. Πρόσθεσις μικτών δεκάδων καί μονάδων μέ μικτάς δεχάδας 
καί μονάδας, π. χ. 24 -j- 35, 46-(-28  κ.τ.λ.

13. Άφαίρεσις μικτών δεκάδων καί μονάδων άπό μικτάς δεκάδας 
καί μονάδας, π. χ. 39 — 27, 5 3 — 17 κ.τ.λ.

14. Γενική έπανάληψις διά συνθέτων προβλημάτων, π. γ . 1 4 — 8 
4-2 3  +  4 0 — 5 — 8 +  56 κ.τ.λ.

15. Ή σειρά τών δεκάδων τής προπαιδείας έν μορφή πολλαπλα
σιασμού καί πολλαπλασιασμός έντός τής σειράς ταύτης, π. χ. 1 X 10, 
2 X  10, 3 χ 1 0  κτλ. 10χ  1, 1 0 χ 2 ,  1 0 χ 3  κ.τ.λ.

16. Ή  σειρά τών δεκάδων έν μορφή διαιρέσεω; καί διαίοεσις έντό; 
τή; σειράς, π. χ. 10 : 10 = ά π α ξ , 10 : 20=τδίς κτλ. 10 είναι τό ήμισυ 
τοϋ 20, 10 είναι τό τρίτον τοϋ 30 κτλ., τό 1 Οον μέρος τοϋ 20^=2, 
το ΙΟον τοϋ 3 0 = 3  κτλ.

Σημ. Ό  άριθ. 15 καί 16 είναι μόνον έπανάληψις τοϋ άριθ. 4 καί 
°) όπως γίνη σύνδεσις προ; γνωστά.

17. Ή  σειρά τών πέντε έν μορφή πολλαπλασιασμού καί πολλαπλα
σιασμός έντός τής σειράς ταύτης καί έπέκεινα τής σειράς, π. χ. 1 X  5,
2 Χ 5 , 3 χ 5  κτλ. 5 χ  1, 5 χ 2 ,  5 χ 8 ,  5 χ 1 0 ,  5 χ 1 2 ,  5 χ 1 6 ,  5 χ 1 8  
( ϊό. άριθ. 3 τών παραδειγμάτων κατωτέρω ).

18. Ή  σειρά τών πέντε έν μορφή διαιρέσεως καί διαίρεσις έντός 
τος σειρας? καθώς καί μέ εύκολώτατα προβλήματα επέκεινα τής σειράς 
~· Χ· ·> : 5 = 1  φοράν, 5 : 3 0 = 6 κ ις , 5 : 5 0 :=  1 Οκις* 5 είναι τό ήμισυ 
τοϋ 10, τό τρίτον τοϋ 15, τό 7ον τοΰ 35, τό δον τοΰ 5 = 1 ,  τό 5ον



τοϋ 1 0 = 2 ,  το δον τοϋ 1 5 = 3 .  5 : 55, 5 : 70, 5 : 85, το 5ον τοϋ 
50, τοϋ 60, τοϋ 65, τοϋ 70 ( ’ίδ. κατωτ. άριθ. 3 τών παραδειγμάτων 
τής διδασκαλίας ).

19. Ή  σειρά τών δύο έν μορφή πολλαπλασιασμού καί πολλαπλα
σιασμός έν τη σειρά ταύτη και έπέκεινα αύτής, π. /. 1 χ 2 ,  2 χ 2 ,
3 χ 2 κτλ. 2 χ  ί , 2χ 2, 2 χ 3 .  2 χ 9 ,  2 χ  10, 2 χ  14,'*2χ25, 2χ36 .

20. Ή  σειρά τών δύο έν μορφή διαιρέσεως και διαίρεσις έντός τής 
σειράς, μέ εΰκολώτερα προβλήματα και έπέκεινα αύτής, π. χ. 2 : 2=^ 
άπαξ, 2 : 4= δ ίς , 2 : 14 = 7 κ ις . Το 2 είναι το ήμισυ τοϋ 4, το τρίτον 
τοϋ 6, το δον τοϋ 16' τό ήμισυ τοϋ 2 = 1 , τοϋ 1 0 = 5 ,  τοϋ 1 6 = 8 ·  
τό ήμισυ τοϋ 2 4 = 1 2 ,  τοΰ 48, τοΰ 66.

2 1 . Μικτά προβλήματα έξ δλων τών τεσσάρων πράξεοίν, π. χ. 
42 +  38, 5 χ  18 , 52 — 24, 5 : 85.

22. Σύνθετα προβλήματα, π. /. 17-[-36  — 20, 25-[-35  νά διαι- 
ρεθή διά 10 κτλ.

3 .  Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς .
«

1. Ά τά π τνζ ις  της σειράς τών καθαρών δεκάδων ci.ro 10 — 100 

και διαδρομή αυτών άπό τής άρχής χιά άπό τοΰ τέλους.

( ’Ίδ. άριθ. 1 τη; συνόψεωζ).

Σκοπός. Σήμερον θά κάμωμεν νέους λογαριασμούς μέ τό δέκα.
Βαθμίς Α ' . α) Έ ν πρώτοις κατασκευάσατε έτι άπαξ δλους τούς 

άριθμούς άπό 1 — 10 καί λέγετε : Τοΰτο είναι τό έν, τοΰτο είναι τό 
δύο, τοϋτο είναι τό τρία, μέχρι τοΰ : τοϋτο είναι τό δέκα.

Άντιστρόφως, δεικνύουσι καί λέγουσι : Τοΰτο είναι τό δέκα, τοϋτο 
είναι τό έννέα, μέχρι το ΰ : τοϋτο είναι τό έν.

β) Τώρα θέσατε είς έκαστον άριθμόν £ν καί λέγετε : Έ ν καί §ν εί
ναι δύο, 2-[- 1 = 3 ,  3-[- 1 = 4 ,  μέχρι τοΰ 9-[- 1 =  10.

Άντιστρόφως; : Ί θ  — 1 = 9 ,  9 — 1 =  8, μέχρι τοϋ 2 — 1 =  1 , 
1 — 1 = 0 .

Βαθμις Β '.  Προφοριχώς. α) Ο Διδάσκαλος σχηματίζει έξ όλων

τών άριθμών τών έν μορφή κλίμακος τεταγμένων άπό 1 — 10 δεκάδας 
καί έρωτα. Τί είναι τοϋτο ; τοΰτο ; τοϋτο ; κτλ. καί τα  παιδία αποκρί
νονται : Τοΰτο είναι δέκα, καί τοϋτο είναι δέκα κτλ.

β) Τά δέκα λέγονται καί δεκάς. Έπαναλάβετέ το ! Τί είναι λοιπόν 
τοϋτο ; τοΰτο ; τοϋτο ; κτλ. Τοΰτο είναι μία δεκάς, καί τοϋτο είναι 
μία δεκάς κτλ.

γ) Ό  διδάσκαλος κατασκευάζει βαθμηδόν τήν σειράν τών δεκάδ&)ν 
καί τά  παιδία λέγουσι τοϋτο είναι μία δεκάς, αύτά είναι δύο δεκάδες, 
αύτά είναι τρεις δεκάδες μέχρις : αύτά είναι δέκα δεκάδες.

Οί μαθηταί άριθμοϋσι ταχέως και συντόμως : Μία δεκάς, δύο δεκά- 
κάδες, τρεις δεκάδες, μέχρις τοϋ δέκα δεκάδες. Τό αύτό άντιστράιρως : 
10 δεκάδες, 9 δεκάδες, 8 δεκάδες, εως τοϋ : μία δεκάς.

δ) Δείξατε τήν πρώτην δεκάδα ! τήν δευτέραν δεκάδα, κτλ. τήν 
δεκάτην δεκάδα ! Αριθμήσατε ταχέως ( δεικνύοντες συγχρόνως ) : ή 
πρώτη δεκάς, ή 2α δεκάς, μέχρι τής 10ης δεκάδος : Άντιστρόφως : ή 10η 
δεκάς, ή 9η δεκάς, μέχρι τής πρώτης δεκάδος. Δείξατε τήν· 3ην δεκάδα, 
τήν 7ην δεκάδα, τήν 2αν δεκάδα, τήν 9ην δεκάδα.

Βαθμί'ς Γ '.  Δέκα γραμμαί ( σημεία, σταυροί, μηδενικά ) είναι μία 
δεκάς. Ζωγραφήσατε ( μέ γραμμάς, σημεία, σταυρούς κτλ. ) μίαν δε
κάδα, δύο δεκάδας ( τήν μίαν ύπό τήν άλλην), τέσσαρας δεκάδας, επτά 
δεκάδας! Έάν εχη ό διδάσκαλος πίνακα παριστάνοντα τάς δεκάδας διά 
γραμμών, δεικνύει έν αύτώ τάς δεκάδας λέγων: Έ ν τούτω τώ πίνακι 
ύπάίχουσίν έπίσης δεκάδες. Δείξατε μίαν δεκάδα ! άκόμη μίαν, άκόμη 
μίαν ! Αριθμήσατε πόσαι δεκάδες ύπάρχουσιν έπί τοϋ πίνακος !

Δέκα παιδία τίθενται εμπρός. Σύ, δεΐξέ μοι μίαν δεκάδα είς τούς 
δακτύλους σου ! ( Τό παιδίον κρατεί όμοϋ τούς δακτύλους άμφοτέρων 
τών χειρών το υ). Δείξε καί σύ μίαν τοιαύτην δεκάδα ! "Εκαστον νά 
δείξη μίαν δεκάδα !

Ό  Λ. νά έλθϊ) καί ν ’ αρίθμηση τάς ( τών δακτύλων ) δεκάδας.
Στάδιον Β ' Έγγράγως. α) Ό  διδάσκαλος γράφει 1 είς τόν πίνακα 

καί έρωτα : Πώς λέγεται ό άριθμός ούτος ; Τώρα θέλω νά γράψω μίαν 
δεκάδα· πώς νά τήν γράψω; Παρατηρήσατε μία μονάς καί tv μηδενικόν 
κατόπιν λέγεται 1 δεκάς (10). Έ ν  2 καί £ν 0 κατόπιν λέγονται 2 δε
κάδες (20). Τις δύναται τώρα νά είπη πώς γράφονται αί 3 δεκάδες, 4 
δεκάδες κτλ.

β) Έξελθε καί γράψε πάσας τάς δεκάδας άπό τή ; 1 δεκάδος μέχρι
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τής 10 δεκάδος, λέγων συγχρόνως : Μία δεκάς, δύο δεκάδες κτλ.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.

Τίς ήμπορεΐ νά γράψη τάς δεκάδας ύποκάτω άντιστρόφοις ;

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10.

Ά νάγνω τε τους γεγραμμένου; αριθμούς !
Δείξατε έν τη 1η σειρά τά 40 ! τά  80 ! τά  90 ! τά  100 !
Δείξατε έν τη 2α σειρά τά 70 ! τά  10 ! τά  50 ! κτλ.
Βαθμίς Γ '.  α) Ίδετε είς τον πίνακα ( έάν ύπάρχη πίνας κατάλλη

λος ) τοΰτον! Τίς δύναται ν ’ άναγνώση τούς αριθμούς, οί όποιοι είναι 
έδώ 10, 20, 30, 40, κτλ. Τίς βλέπει 6 δεκάδας ; 4 δεκάδας, 9 δε
κάδας ; )

β) Δύνασθε ν ’ άναγνώσητε ηδη καί τούς αριθμούς, οί όποιοι είναι 
εδώ ( είς άλλον πίνακα αριθμητικόν ).

γ) Λάβετε τδ άναγνωσματάριόν σας και παρατηρήσατε, αν έύρίσκητε 
τοιαύτας δεκάδας. Τίς εϋρε μίαν ; ΙΙοία είναι ;

Βαθμίς Α '. Ά νευ  έποπτείας ( αΐσθητοποιησε6)ς ). α) ’Ονομάσατε 
ολας τάς δεκάδας άπό τής 1ης μέχρι τής 10ης ! 10, 20 , 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100 !

β) ’Ονομάσατε τάς δεκάδας άντιστρόφως ! 100 , 90 , 80, 70, 60, 
50, 40, 30, 20 , 10.

Σημ. Τά παιδία λέγουσι πάντοτε : μία δεκάς, δύο δεκάδες κτλ. καί 
10  δεκάδες, 9 δεκάδες κτλ.

γ) Γράψατε πάσας τάς δεκάδας άπό 1 καί έξής- 10, 20, 30, 40, 
50, 60 κτλ. Γράψατε τάς δεκάδας άπό τάς 10 δεκάδας άντιστρόφως! 
100 , 90 , 80, 70, 60. κτλ.

Βαθμίς Ε '. α) Πόσαι δεκάδες είναι έδώ ; έδώ ; ( έν τοίς ξυλαρίοις 
έπι τής τραπέζης ). Πόσαι δεκάδες είναι αύται ; αύται ; ( έν γραμμαΐς 
έπι άριθμητικοΰ πίνακος ) ;

β) Κάμετε 3, 4, 6 δεκάδας ! Γράψατε 2, 5, 6 δεκάδας μέ γρα;·'" 
μάς έπί τοΰ άβακίου !

γ) Γράψατε ( μέ ψηφία ) 1 δεκάδα, 2 δεκάδας, 4 δεκάδας, 6 δεκά
δας, 7 δεκάδας, κτλ. (10, 20, 30, 40, 50, 60 , 70 κτλ,)

δ) Ό  διδάσκαλος κάμνει πολλάς δεκάδας, οί δέ μαθηταί γράφουσιν 
αύτάς μέ ψηφία.

ε) Είς μαθητής γράφει έ'να άριθμόν δεκάδων, άλλος τις κατασκευά
ζει τόν άριθμόν τοΰτο μέ ξυλάρια !

ς) Οί μαθηταί Λ, Β καί Γ κρατοΰσι τούς δακτύλους αύτών ύψηλά. 
Γράψατε τάς δεκάδας, τάς οποίας άποτελοΰσιν οί δάκτυλοι ! Ό  διδά
σκαλο; γράφει 20 , 30, 50, 80, οί μαθηταί δεικνύουσιν έπί τοΰ αριθμη
τικού πίνακος τάς δεκάδας, τάς οποίας δηλοΐ ό άριθμός.

2. Άφαίρεσις μ ικτών δεκάδων χαι μονάδαν άπο 

μικτών δέχάδων χαι μονάδων.

(”18. άριθ. 13 της συνύψεως).

Σκοπός. Θά λογαριάσοψ-εν τό πρόβλημα 42 — 28 ! ’’Εχομεν ν ’ άφαι- 
ρεσωμεν άπό άριθμόν με δεκάδας καί μονάδας (42), δεκάδας καί μονά
δα; (28). Τοΰτο δέν έπράξαμεν εως τώρα. "Εως τώρα άφηρέσαμεν μο
νάδας άπό μονάδας ( ώς 8 — 5 ) ,  μονάδας άπό δεκάδας ( ώς 30— 5), 
δεκάδας άπό δεκάδας καί μονάδας ( ώς 25 — 10 ) . 'Ά ς έπαναλάβωμεν 
*ΰτά άκόμη μίαν φοράν.

Βαθμίς Α ' . ’Επαναλαμβάνεται λοιπόν α) άφαίρεσις καθαρών μονά- 
<*ων άπό καθαράς μονάδας, π. χ. 7 — 4, 9 — 5 κτλ.

β) Άφαίρεσις καθαρών μονάδων άπό καθαράς δεκάδα;, λ, χ. 20 — 5 
3 0 - 3 ,  5 0 - 6 ,  8 8 - 8  κτλ.

γ) Άφαίρεσις καθαρών μονάδοαν άπό μικτάς δεκάδας καί μονάδας,
λ. χ. 2 6 — 10, 3 2 — 20, 4 5 - 3 0  κτλ.

Βαθμίς Β '. Τώρα άς λύσωμεν τό πρόβλημά μας : 4 2 — 28 ! Τίς 
Ίμπορεΐ νά εΐπη, πώς θά κάμωμεν τήν άφαίρεσιν ; Άφαιροΰμεν άπό 42 
πρώτον 20, μένουσιν 22. Ά π ό  22 άφαιροΰμεν2, μένουσιν 2 0 - καί άκόμη 
6, μένουσι 14. Λοιπόν 42 — 2 8 = 1 4 .

Ας μοί ε’ίπη είς άκόμη μίαν φοράν, πώς έλογαριάσαμεν τό πρόβλημα ; 
Γις θέλει νά λογαρχάση τό πρόβλημα άκόμη μίαν φοράν; 4 2 — 20

^ 2 2 ·  2 2 — 2 = 2 0 ·  2 0 — 6 = 1 4 .  Λοιπόν 4 2 — 2 8 = 1 4 .
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V. TO ΚΑΑΛΙΓΡΑΦΕΙΝ

1 .  Ή  εκλογή τ ή ς  υλη ς.

Κατά τδ έν Όδηγω τοϋ Α' σχολικοΰ ετου; έν πλάτει έκτεθειμέ- 
σύστηαα ή γραφή συνδιδάσκεται μετά τής άναγνώσεως, ήτοι διόά- 

(τχομεν συγχρόνως τούς αρχαρίους καί νά άναγινώσκωσι και νά γράφω- 
σιν. Ό  τρόπο; ουτος·διευκολύνει μεγάλοι; τήν έκμάθησιν τής πρώτης 
άναγνώσε6ις, διότι πλείονες αισθήσεις εργάζονται συγχρόνως, γεννά δέ 
τό διαφέρον τών παίδοιν, διότι, συνοδεύεται ή φυσική προφορά τών στοι- 
χείων τοΰ άλφαβήτου μετά κινήσεων τή ; χε'-ρός, είτε έν τώ κενώ, ειτε 
έν τώ άβακίω, είτε έν τώ μελανοπίνακι, καί ρυθμίζεται αύτη κατά μι
κρόν. Ή  γραφή είναι δεξιότης άποκτοψ.ένη προ πάντων διά τής άσκη- 
σεοις τής χειροc καί τοϋ οφθαλμού.

Καθώς δέ ή άνάγνωσις, ούτω καί ή γραφή είναι λίαν άναγκαΐον 
μάθημα, συντελοϋν πρός μείζονα μόρφωσιν τοΰ πνεύματος, καί χρήσι
μον είς τάς βιωτικάς άνάγκας καί χρείας. Διά τοϋ μέσου τής γραφεί.
δύναταί τις νά άνακοινώση είς άλλους τάς ιδίας αύτοϋ σκέψεις καί θελή- * <
σεις, καί νά διαφυλάξη όσα θεωρεί πρόσφορα, χρήσιμα καί συντελεστικ* 
είς τήν πνευματικήν του πρόοδον. Ί Ι  γραφή είναι τό μέγιστον τής μνή
μης βοήθημα. ’

Έ ν τή β' τάξει ή γραφή, ώς είδομεν ανωτέρω προβιβάζεται· όεν 
περιορίζεται εί; τήν γραφήν μόνον τών στοιχείων τοϋ άλφαβήτου, άλλ 
έπεκτείνεται καί είς λέξεις καί είς προτάσεις. Ή  γραφή όμως είναι λε- 
ξις γενική, περιεκτική πολλών ιδιαιτέρων έργασιών. Έ ν τώ δημοτικω 
όμως σχολείω κατά τρεις τρόπους έκδηλοϋται 1) ώς καταγραφή ήτ°ι 
γραφή άπό μνήμης έκ τοΰ πνευματικού πυρήνο; τοΰ μαθητοΰ, ή έκ προ η- 
γηθείση; διηγήσεω; τοΰ διδασκάλου· 2) ΓΩς ορθογραφία γινομένη έξ αν
τιγραφής έκ τοϋ άναγνωστικοΰ βιβλίου καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ διδασκά
λου καί ήτις συντελεί σπουδαίοι; είς μείζονα κατανόησιν τής γραφομέν« 
γλώσσης καί 3)'Ως καλλιγραφία  περί ής έν τώ παρόντι θέλομεν διαλαβε^· 

'Η καλλιγραφία, ώς καί ή ορθογραφία, πρέπει νά διδάσκωνΤαί εν 
δημοτικώ σχολείω* έν αύτώ πρέπει νά καταβάλλωνται αί βάσεις τ(,)ν 
δύο τούτων κλάδων τής καθόλου γραφής. Καί διά μέν τή ; όρθογΡ^


