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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

"θ Πεσταλόταης αυγγραφεύς.

(Συνέχ. ίδ. φυλ>.ζ' σ. 303).

ΓΩς πρδς τάς Ιξεις δέ τάς έκ τής πείρας προερχομένας, αιτινες ησαν 
,: τότε δ κανών πάσης παιδεύσεως, αύται ένέττνεον είς τδν παΐδα άηδίαν 

την έργασίαν, έττληρουν την κεφαλήν του λέξεων, καί καθίστων αύ- 
τ ν ανίκανον νά πράξη τ ι άφ’ έαυτοϋ. ’'Επρεπε νά άντικαταστηση*π·άντα 
ταυτα διά πορείας απλής, φυσικής καί δραστικής, ης ή άναζητησις κα- 
Τ«χεν αύτδν άπδ πολλοϋ ήδη χρόνου, ητις κατέστη έπί μάλλον τδ κύ- 
Ρι°ν εργον τοϋ βίου του, καί κατέληξεν είς την άναμόρφωσιν ταύτην, 

ά-εΟανάτισε τδ ονομά του.
:  ̂Εν τή έποχή ταύτη, έν γ  ένδιατρίβομεν, εΤχεν ήδη άνεύρει πολλάς

■̂7.*, τής μεθόδου του, λίαν διαφερούσας, παραδείγματος χάριν : τδ άλη-
 ̂L* σΥ|μεΐ0ν το° έξορ{Λ«ν υπάρχει είς τάς προσωπικάς έκάστου παραστά-

ε?τε ®’Εσθητάς, είτε ήθικάς· αί λέξεις, οί κανόνες, αί έξηγησεις ποέ- 
7551 να £πωνται.

o r  \υτως αί γλωσσικαί άσκησεις προηγούνται τής άναγνώσεως. Πρέπει
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νά παρέχωμεν είς τό παιδίον θρησκευτικά; παραστάσεις, προσευχάς και την 
άγίαν Γραφήν πρός άνάγνωσιν, άλλ’ ούδεμίαν κατήχησιν, ούδεμίαν δογ
ματικήν διδασκαλίαν. Έ κτοτε ήδύνατο τις νά ϊδη και την τάσιν του 
είς τό παραβάλλειν την άγωγήν τοΰ παιδός πρός την άνάπτυξιν τοΰ 
φυτοΰ, και ή σύγκρισις αυτη, ου ή ακρίβεια είναι αναντίρρητος, ύποόηλοϊ 
τήν ιδέαν τής οργανικής άναπτόξεως τοϋ ανθρώπου ού μόνον ύπ’ έπο- 
ψιν φυσικήν, άλλά καί πνευματικήν καί ηθικήν. Και ή ιδέα αυτη είναι 
μάλιστα ή διακρίνουσα τόν Πεσταλότσην τών προκατόχων του· ή άρ- 
χαία σχολή έσκόπει νά ίδρυση χάριν τοΰ παιδιού κτίριον επιστημονικόν 
καί ήθικόν, ή νέα θέλει νά δώση τό υποστήριγμα, τήν διεύθυνσιν καί 
τήν τροφήν εις τάς έσωτερικάς δυνάμεις τοΰ παιδός, ου ή έλευθέρα ενέρ
γεια οφείλει νά παραγάγη άνθρωπον τέλειον.

Μετά τό 1787  ό Πεσταλότσης έπί δεκαετίαν ούδέν έδημοσίδυσεν ή 
πρώτη αίτια τή ; σιωπής ταύτης ητο ή άνάγκη νά διαθρέψη τήν οίκογέ- 
νειάν του, διότι παρά τήν έπιτυχίαν τοϋ πρώτου αύτοϋ μυθιστορήματος, 
τά  βιβλία του δέν έπήρκουν νά τόν συντηρήσωσιν. Έγραφε πρός μίαν 
ιδέαν καί ούχί πρός τέρψιν τοΰ λαοΰ. Έν τούτοις ΐνα κερδίση τις χρήματα 
ώς συγγραφεύς, άπαιτειται πνεΰμα έμπορικόν, τό όποιον ελειπεν άπό 
τόν Πεσταλότσην. Ό  Ααβάτερ ειχε δίκαιον λέγων είς τήν σύζυγον 
τοΰ Πεσταλότση· «Εί ήμην ήγεμών, Οά συνεβουλευόμην τόν σύζυγόν σου 
περί τών μέσων τής άνυψώσεως καί τής εύδαιμονίας τών λαών, άλλά δεν 
θά τώ ένεπιστευόμην ούτε λεπτοΰ τήν διαχείρισιν.» Άφοϋ έδημοσίευσε 
πάντα τά άνωτέρω μνημονευθέντα βιβλία, ήτο μέν πάντοτε πτωχός, 
άλλ’ συνετήρει τήν υγείαν καί τήν σωματικήν ίσχύν : "Ινα διαθρέψη 
τήν σύζυγον καί τόν υίόν, έπεδόθη είς τήν καλλιέργειαν τών άπολειφθει- 
σών αύρώ γαιών, καί μετεχειρίσθη και είς την γεωργίαν τόν αύτόν ζή
λον, τόν όποιον καί είς τάς άλλα; αύτοΰ επιχειρήσεις. Μετ’ ολίγον όμως 
ή γαλλική έπανάστασις έγένετο κυρία τής προσοχής τοΰ Πεσταλότση. 
Ό τεέζερράγη, ειδεν ούτος κ α τ ’ άρχάς έν αύτή τήν ευτυχή πραγμάτω- 
σιν τών σχεδίων του· ή έπανάστασις αυτη έμελλε νά καταρρίψη τά έμ- 
πόδια είς τάς άναμορφώσεις, ας έμελέτα.

Τότε έγραψε περί τών αιτιών τής γαλλικής έπαναστάσεως μικρόν τι 
έργον άπολειφθέν άνέκδοτον μέχρι τοϋ 1872 , δπότε εύρεθέν έδημοσιεύθη 
ύπό Σεΰφφάρτ έν τέλει τοϋ έκτου καί τελευταίου τεύχους τής συλλογής του.

Τό χειρόγραφον τοϋτο είχε δοθή ύπό του Πεσταλότση είς τήν κυρίαν 

'Ροσσέταν Νειδέρου, ήτις μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου της τώ έόώ-

ρησεν είς τόν Κρούσιον, ού ό υίός, δ διδάκτοίρ Γ. Κρούσιος, εύηρεστήθη 
νά τό παραδώση είς τόν Σεΰφφάρτ.

Ή  κυρία Νειδέρου προτιθεμένη νά τό δημοσιεύση, προύταξε τώ 184 6 , 
είσαγο>γήν, έξ ής άποσπώμεν τά επόμενα :

Τάδε Ιλεγέ μοι ό Π εσταλότσης, ό γέρων προφήτης, ου ό πολύπονος βίος είχεν 
άφιερωθ^ κ αθ ’ όλοκληρίαν εις τή ν  άγω γήν.

«'Ημέραν τ ιν ά , δταν ήμεΐς άπέλθω μεν, μετά  τή ν πάροδον ή μ ισ ε ία ς  έκα το ν-  
ταετηρίδος, νέα γενεά θά μ$ς διαδεχθη. Ό τα ν  ή Ευρώπη θά άπειληθή  έπ ί τοσοΟ- 
τον διά τής έπαναλήψεω ς τ δ ν  αδτΟν σ φ α λμ ά τω ν , διά τής αδξούσης δυστυχ ίας  
τοΟ λαοΟ, κ α ί διά τ&ν σκληρ&ν συνεπει& ν, δταν δλα τά  κο ινω νικά  υπ ο στη ρ ίγ
ματα διασαλευθ& σι, τότε, ώ ! τότε ?σως θά περ ισοναγάγω σι τό μάθημα  τή ς έ μ -  
πειρίας μου, κ α ί ο! μδλλον π εφω τισμένο ι θά έννοήσωσι τέλος, δ τι έξευγενίζω ν  
τ ις  τούς άνθρώπους, δύνατα ι νά περιορίση τήν δ υστυχ ία ν  κ α ί τούς άναβρασμοΰς 
τ&ν λα&ν, ώς κα ί τάς καταχρήσεις  τοΟ δεσποτισμοΟ κ α ί τ&ν ήγεμόνων κ α ί τοΟ 
δ χ λ ο υ .»

» ’Από ε ίκοσι κ α ί έπέκεινα έτ&ν ή  γ ή  κ α λ ύ π τε ι τά  λ ε ίψ α να  τοΟ έκτάκτου  
τούτου άνδρός, κ α ί πλέον ήμ ίσεω ς αί&νος παρήλθεν, ά φ ’ δτου ή ψ υ χ ή  του έξε- 
χύνετο εις τό £ργον τοΟτο.

» ’ Εάν δέν έδημοσίευσε τοϋτο, ένφ  άκόμη £ζη, τοΟτο ϊπραξεν άναμφ ιβόλω ς, διότι 
θά διέτρεχε κ ίνδυνόν τ ιν α  τά π άντα  λέγω ν, κα ί δέν ήθελε νά δ ιακ ινδυνεύση τήν  
έπ ιτυχ ία ν  τοΟ παιδαγωγικοΟ του ?ργου, εις 6 ε ιχεν άφ ιερωθή.»

Ή  άνάλυσις τών αιτίων τής γαλλικής έπαναστάσεως ήθελε μάς πα
ρασύρει πολύ μακράν. Οί λόγοι τοΰ Πεσταλότση, οί μνημονευθέντες ύπό 
τής κυρίας Νειδέρου, είναι άρκετ,οί είς τό νά γνωρίσωσι τό διαφέρον καί 
τόν σκοπόν τοϋ πονηματίου τούτου.

’Αλλά μετ’ ολίγον έγένετο περίφοβος ένεκα τών βια·.οτήτο)ν τής μα
νίας καί τών κακουργημάτων, τά  όποια έπισημοποίησαν έν Γαλλία τάς 
άρχάς τοΰ 1789. Κατά τήν πρώτην αύτοΰ νεότητα είχεν έπιδιώξει τήν 
άναφόρφωσιν τών πολιτικών ήθών τής Ζυρίχης μετά παντός τοϋ ένθου- 
σιασμοΰ επαναστάτου- ήδη δμως άπεστρεφετο τάς βιαίας επαναστάσεις, 
ένω διεκαίετο ύπό ζήλου πρός τά εργα τής ειρήνης. Κατείχε λοιπόν θέ
σιν ολίγον ψευδή μεταξύ τών οπαδών καί τών έχθρών τής έπαναστάσεως· 
παρετήρει, έτήρει σιωπήν, καί μετεχειοίζετο πάσας αύτοϋ' τάς δυνάμεις 
πρός θεραπείαν τών γαιών του.

Κατά ταύτην τήν περίοδον ό Πεσταλότσης δίς μόνον άφήκε τό 
N e u h o f .  Τώ 1792  μετέβη νά ΐδη τήν άδελφήν του ύπανδρευθεΐσαν τόν 
Gl’OSS, έμπορον έν Λειψία- έπωφελήθη έκ τοϋ ταξειδίου του τούτου
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έπισκεφθείς πολλά γερμανικά Διδασκαλεία· έκ τής έπισκέψεως τούτων 
ολίγον μέν ηύχαρ:στήθη, έγνώρισε δέ τδν Klopstock, τον Goethe, τόν 
W ielan d , τόν Herder καί Jacobi.

’Έ πειτα δεύτερον διήλθε τό τέλος τοΰ έτους 1793 και τάς άρχάς 
τοϋ 1794 έν R ichtersw yl, παρά τω ίατρώ Hotze, άδελφώ τής μη- 
τρός του. Έκεΐθεν επεμψεν έπιστολήν είς τόν φίλον του Νικολόβιον, σύμ
βουλον τοϋ Κράτους έν Βερολίνω, ής χωρία τινά άνεγνώσθησαν πολλά- 
κις, ΐνα άποδείξωσιν, δτι ό ΙΊεσταλότσης δέν ήτο χριστιανός.

Ό  φίλος ούτος τών πτιοχών, δστις ΐνα σώση αυτούς, άπωλέσθη αυ
τός ούτος έν Neuhof, και εϊχεν ίδεΐ έκλέΐψαν ουτω τό ονειρον τού βίου 
του, εύρισκεν έν τω Ν'.κολοβίω άνθρωπον έννοοϋντα καλώς τάς ιδέας του, 
και άναλαβόντα θερμώς την ύπόθεσιν, είς $ν αύτός ούτος μάτην εΐχεν 
άφοσιωθή. νΕβλεπεν ήδη έν αύτώ τόν ισχυρόν και ζηλο>τήν τοϋ έργου 
του διάδοχον, έδειξεν ενθουσιώδη φιλίαν είς αύτόν, και ήνοιξεν αύτώ τήν 
καρδίαν του άνευ έπκρυλάξεως.

Μεταφράζομεν τήν επιστολήν ταύτην όλόκληρον, δηλαδή δλον τό 
μέρος αύτής, δπερ έδημοσιεύθη· θά ίδη τις έν αύτή τόν Πεσταλότσην, 
έν πάση τή άπλότητι τής ψυχής του καί έν μεγίστη εύαισθησία τής συ- 
νειδήσεώς του· έν αυτή κρίνει έαυτδν ούτος μεθ’ υπερβολικής αύστηρό- 
τητος, καί δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ούτος έαυτόν έσυκοφάντησεν.

Richtem vyl, 1 ’Ο κτωβρίου 1793.
«Φίλε ! πλανηθείς έν τ φ  βεύματι τοΟ βίου μου, ίπ ιο ν  ολίγον έκ τών καθαρών 

π η γώ ν, ά φ ’ ώ ν οί σοφώ τατο ι κ α ι οί κ ά λ λ ισ το ι τών άνθρώπων άντλοδσ ι τάς δ υ
νάμεις έκ τοδ δψους, δταν ώς πρώ την πράξιν τοδ βίου των προσφέρωσιν έαυτούς  
είς άγ ια σμ ό ν. Ο ΐμοι 1 τό δλον ϊργον τοϋ βίου μου έμολύνθη διά τοδ έγω ϊσμοδ  
μου κα ί διά π οταπώ ν κλίσεω ν.

«ΕΤναι αληθές, δτι έν τή  νεότητί μου, έγενόμην Εμπλεως ζήλου κα ί έπ ιθ υ - 
μ ίας πρός πδ ν αγαθόν- ά λ λ ’ ό βόρβορος τοδ κόσμου, δ ι’ οΰ Ιμελλον νά διαβώ, 
ε ΐχ εν  δλλον νόμον, 8ν δέν έγ ίνω σκον, κα ί πρός 8ν ούδόλως ήαην προπαρεσκευα- 
σμένος· έν τή κρ ισ ίμ ψ  στιγμ ή  τής πρώτης ώριμότητος, άνέλαβον φορτίον ύπέρ 
τάς δυνάμεις μου, κα ί τούτου ϊνεκ α  ύπέπεσα  είς ταραχήν, είς δυσαρέσκειαν, 
είς άσυμφω νίαν πρός έμαυτόν. ΟΙΙτω ήκολούθησα τήν νεκράν όδόν τοδ αίώνος 
μου, ταλαντευόμενος μετάξι» τώ ν συνα ισθημάτων τώ ν όδηγούντων με είς τήν 
θρησκείαν, κα ί τών κρ ίσεων, τώ ν άπομακρυνουσών με ά π ’ αύτής· ούτω  ά π εψ ύ - 
χθησαν έν τή  ψ υχ ή  μου τά κυρ ιώ τατα  τώ ν θρησκευτικών συνα ισθημάτω ν μου, 
χω ρ ίς δμως νά άποφανθώ  κατά  τής θρησκείας.»

(Έ πεται συνέχεια). “jMi. £Β.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε  ΕΝ Β Α Υ Α Ρ Ι Α ι
Ιστορικώς. Μέχρι τής μεταρρυθμίσεο^ς ή κατάστασις τών σχολείων 

ητο ή αύτη, δπως καί έν ταΐς άλλαις χώραις. Ά παντώ σι μόνον Λ α τ ι
νικά σχολεία, άτινα εΰρίσκονται άποκλειστικώς έν ταΐς χερσί τοϋ κλή
ρου. Προέχουσι τά  μοναστηριακά σχολεία τοϋ τάγματος τών Βενεδεκ- 
τίνων, παραλλήλως δέ τούτοις ίδρύθησαν ένώρως ήδη αστικά τινά σχολεία 
μετά λαϊκών διδασκάλων, καθηγητών καί μαθητών, άφοϋ τότε τό δια- 
τηρεΐν σχολεΐον έθεωρεΐτο ώς έπάγγελμα. Ουτω έν Μονάχω, έν ώ άπό 
τοϋ 1 3 1 7  ύπήρχε αστικόν σχολεΐον, ό διευθυντής τούτου καταλέγεται 
έν τω πίνακι τών έπαγγελματιών μετά τούς καταμετρητάς τοϋ σίτου. 
Ή  κατάστασις αυτη διήρκεσεν έν μέρει αμετάβλητος καί μετά τήν με- 
ταρρύθμισιν, ένώέπί παραδείγματι ή Βαυαρική διάταξις τοΰ 1553  προσ- 
τάττε ι τήν άνίδρυσιν τών Α ατιηχώ ν  σχολείου έκεΐ, δπου πάλαι ύπήρ- 
χον. "Ινα ή πρόοδος τής μεταρρυθμίσεως έμποδισθή, έξεδόθη τό 1548  
«σχολική διάταξις» τής όποιας σκοπός ήτο ή διατήρησις τής θρησκείας 
κατά τήν καθαράν διδασκαλίαν τής καθολικής έκκλησίας· είς τοΰτο ή 
κυβέρνησις ύπεστηρίχθη ύπό τής μεγάλης ένεργείας τοϋ τάγματος τών 
’Ιησουιτών. ’Λληθής τροπή ήρξατο έπί τοΰ έκλέκτορος Μαξιμιλια- 
νοϋ ’Ιωσήφ τοΰ τρίτου ( 1 7 4 5 — 1777), δστις ίδρυσε τήν ’Ακαδημίαν 
τών Επιστημών έν Μονάχω, καί τό σχολεΐον άπεμάκρυνε τής έπιδρά- 

, σεοις τών ’Ιησουιτών, και έθνικήν παίδευσιν έπί τή βάσει τής μητρικής 
γλώσσης προδιέγραψε. Τοΰτο κατοιρθώθη διά τοΰ ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ 
τοτε Βενεδεκτίνου ’Ερρίκου Βράουν έπεξεργασθέντος καί κατά τό 1770  
δημοσιευθέντος «Σχολικοϋ Κανονισμοΰ διά τά  Γερμανικά ή κοινά σχο
λ ε ία '»  ούτος κατέγραψε τούς κανόνας περί τής βελτιώσεως καί τού ορ
γανισμού τής δημοσίας παιδείας, ύπό τήν όδηγίαν τοΰ «πνευματικού 
συμβούλου» τοϋ έπιβλέποντος τά σχολεία, περί τής διαιρέσεως τών σχο
λείων είς τάξεις, περί τής εισαγωγής νέων βιβλίων, περί τής έξετά- 
σεως τών διδασκάλων ύπό τοΰ πνευματικού συμβούλου, περί τής διδα
σκαλίας τούτων, περί τής έν τώ προτύπω σχολείω τοΰ Μονάχου διδα
κτικής μεθόδου, περί τών τριμηνιαίων έκθέσεο^ν, περί τής καταστάσεως 
τής παιδείας ύπό τών ύπαλλήλων καί τών διευθυντών τών σχολείων, περί 
τών όδη γών ύπέρ τής άνιδρύσεως τής ύπολήψεως τών διδασκάλων διά



της παραχωρησεως σταθερού μισθοϋ είς τούτου; κτλ. Ό  Βράου προενόει 
συγχρόν&)ς και διά τά αναγκαία βιβλία- αύτό; ό ίδιος συνέταξε «Γερ
μανικήν Γλωσσικήν Μέθοδον», « ’Ορθογραφικόν Γερμανικόν Λεξικόν» και 
μικρόν ’Αναγνωσματάριον χάριν τών άρχαρίων. Πρός την μόρφωσιν των 
διδασκάλων τών χωρίων έλήφθη πρόνοια διά τοϋ έν τώ Μονάχο) ί^ρυθεν
τός προτύπου σχολείου, και πρός την τακτικήν φοίτησιν διά της νόμω 
διαταχθείσης πειθαρχίας. Τω 17 7 8  εισήχθη έν τη Βαυαρία ή σχολική 
μεταρρύθμισές τοϋ Φέλβιγερ. Κ α τ ’ αυτήν έπρεπε 1) έν ταΐς πρωτευού- 
σαις παρά τοΐς γυμνάσιο·.; νά ίδρυθώσι πραγματικά σχολεία διά την 
άνωτέραν τάξι^τώ ν πολιτών 2) κοινά σχολεία αστικά καί τών χωρίων 
διά τάς λοιπάς τάξεις τών πολιτών 3) έν ταΐς πόλεσιν, έν αίς ύπηρχον 
γυμνάσια, νά ίδρυθή tv πρότυπον σχολεϊον ή διδασκαλεΐον, καθ’ 8 τά  λοιπά 
σχολεία τών πόλεων και τών χωρίων πρέπει νά όργανισθώσι.

Ή  δημοσία έκπαίδευσις προώδευσε περισσότερον έπί τοϋ Έκλέκτο- 
ρος (ή άπό τό 18 0 6  βασιλέο>ς) Μαξιμιλιανοϋ ’Ιωσήφ τοϋ Δ', ούτος τά  
Λατινικά μοναστηριακά σχολεία είς δημοτικά μετέβαλε, τά  κατά τό 
έτος 1803  έκ τών μοναστηρίων ληφθέντα χρήματα μετεχειρίσθη διά τά 
σχολεία, ίδρυσε ίδιον «Τμήμα διά τά δημόσια έκπαιδευτικά καταστή
ματα» έν τω Ύπουργείω τών ’Εσωτερικών, τήν σχολικήν πειθαρχίαν 
κατέστησε αύστηροτέραν, και διωργάνωσε τήν έπιθεώρησιν τών σχολείων. 
Τήν 3 Μα'ίου 1804  έξεδόθη λίαν έκτεταμένον «Πρόγραμμα διά τά  
στοιχειώδη δημοτικά σχολεία» οπερ καθορίζει φυσικήν και βαθμιαίαν 
άνάπτυξιν τών πνευματικών δυνάμεων τοϋ παιδός κατά τάς άρχάς : 
Θεός, άνθρωπος, φνσις, τέχνη , γλώσσα, αριθμός καί, ποσόν και έμφανη 
ίχνη τούτων φέρει, οτι αί ίδέαι τοϋ Πεσταλότση μεθ ’ όλα; τά ; άντιθέτου; 
τάσει; ήδη τότε είχον είσαχθή έν Βαυαρία, ένω έν τη γείτονι Αυστρία, 
συνεπεία της οΰτω κληθείσης «Πολίτικης σχολικής νομοθεσίας», ύπαρχε 
πεντηκονταέτις στασιμότης έν τή δημοσία έκπαιδεύσει.

(Έ πετα ι συνέχεια).
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Ή  ψυχή ήμών προσκταται πλήθος παραστάσεων καί έννο>.ών έκ 
τούτων δε αναδύονται συναισθήματα καί ορέξεις. ΙΙάσαι δέ αί τής ψυχής 
παραστάσεις δεν είναι έπίσης ϊσχυραί καί σαφεΐ;" έπί πάντων τών πλα- 
σμάτ6)ν της ψυχής ισχύει μόνον ή βία καί χειροκρατία, τό ΐσχυρότερον 
καταδουλοΐ άνηλεώς τό άσθενέστερον, ώσπερ τά υψηλότερα δένδρα δά
σους τινός τά χαμηλότερα καί οί ισχυρότεροι κάλαμοι σιτοφόρου άγροϋ 
άπωθοϋσι τους άσθενεστέρους. Καθάπερ δέ έν τώ πολιτικώ βίω πρόσωπά 
τινα ένούμενα άποτελοϋσι.κόμματα, διά δε τής ένώσεως άποκτώσι δύ- 
ναμιν καί πολεμοϋσι κατά της έξουσίας άλλων, ούτως ένοϋνται καί αί 
παραστάσεις τη ; ψυχής, προσπολεμοϋσι πρός τήν έπικράτειαν άλλων 
παραστάσεων καί νικώσι ταύτας. Τοϋτο τό δίκαιον έπικρατεΐ καί έν τώ 
ψυχικώ βίω.

'Η θεοιρία αυτη περιέχει πολλά αληθή. Τό ισχυρόν καταπιέζει βε
βαίως έν τή ψυχή τό άσθενές- άρχουσιν όμως πρός τούτοι; έν αύτή άλ
λοι ώρισμένοι νόμοι της ψυχολογίας. Δείξωμεν δέ τους ψυχολογικούς τού
τους νόμους, οίτινες είναι σπουδαιότατοι είς πάσαν διδασκαλίαν.

T otoiiiot νόμο ι είναι ο ί έςής.

1. Γ,Ομοια αισθήματα ή παραστάσεις, δηλ. τοιαϋται αΐτινες έχουσιν 
όλως τό αύτό περιεχόμενον, άναπλάττουσιν άλλήλας=νόμος της άμέσου 
άναπλάσεως.

2. Συνδεδεμέναι ανόμοιοι παραστάσεις άναπλάττουσιν άλλήλας=νό- 
μος της έμμέσου άναπλάσεως.

3. Μέλη σειράς παραστάσεων άναπλάττουσιν άλληλα=ώσαύτως έμ
μεσος άνάπλασις. Διασαφηνίσωμεν τούτους τούς συγγενείς, πρό; άλλή- 
λου; δέ συνδεομένου;, ψυχολογικού; νόμους.

Πρώτο; νόμος (άμεσος άνάπλασις). ΓΥποτεθείσθω, ότι ό διδάσκαλος 
παρέστησεν είς τούς παΐδας τό λευκόν χρώμα, έπιδείξας είς αύτούς τεμά- 
χιον λευκής όθόνης, φύλλον χάρτου καί τεμάχιον κιμωλίας. Ή  παρά 
στάσις αύτη τοϋ λευκοΰ χρώματος βραδύτερον, ύπ’ άλλων παραστάσεων 
πιεζομένη, αφανίζεται αύθις έκ της συνειδήσεως, ούχί όμως καί έκ τοϋ 
[•'•εγάλου ταμιείου τής μνήμης. Διότι, όταν οί παΐδες ίδωσι τήν χιόνα ή



κεκονιαμενον τοίχον, 8ιχ τοΰ λευκοΰ τούτων χρώματος άναπλάσσεται 
αύθις ή πρότερον ήδη σχηματισθεΐσα παράστασις τοΰ λευκοΰ τής οθό
νης, τοΰ χάρτου καί τής κιμωλίας. Ή  παράστασις Λευκόν, δπως αυτη 
γίνεται δια μιας μονής αίσθήσεως, είναι άπλή κα'ι μία (γνώρισμα πράγ
ματος τίνος)· άλλα και σύνθετοι παραστάσεις όμοιου περιεχομένου άνα- 
πλάττουσιν άλλήλας. Ό  διδάσκαλος έδίδαξε διά βιολιού κατά την άρ- 
χην τοΰ σχολικοϋ έτους τους μαθητας την μελωδίαν τοΰ ύμνου είς την 
έλευθερίαν «Σε γνωρίζω άπό την κόψι.» Βραδύτερον κατά την έορτήν 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ, οί μαθηταί έλησμόνησαν αύτήν, διότι έν τω μεταξύ 
έπλήρουν καί ήσχόλουν τήν συνείδησιν άλλαι παραστάσεις. "Οπως δ ’ αύ
τήν αύθις δ διδάσκαλος άνακαλέση είς αυτούς, έπάδει αύτήν μετά τής 
φωνής του, η συνοόευει αύτην με το κλειδοκύμβαλον. Ν”ΰν έπέρχεται αύ- 
τοίς αύθις ή μελωδία, ήν πρότερον εμαθον διά τοΰ βιολίου. — Εΐκών προ- 
οατου άνακαλεΐ αυθις εις τους παΐόας τό πρότερον εις αυτούς παραστα- 
θέν αισθητόν ον πρόβατον.

Ά λ λ α  δια τ ί δμοιαι παραστάσεις άναπλάσσουσιν άλλήλας ; Διότι 
εχουσιν Ιν και το αύτο περιεχομενον καί διότι αισθήματα ή παραστάσεις 
δμοίου περιεχομένου έντελώς διατηροΰνται έν τη ψυχή, δηλ. ένοΰνται είς 
μ ία ν  άναμνηστικήν εικόνα.

"Οσω Spa συχνότερον καί ποικιλώτερον παριστο: ό διδάσκαλος είς 
τούς πάϊδας μίαν καί τήν αύτήν παράστασιν, τοσούτω σαφεστέρα γίνε
τα ι αύτη καί τοσούτω άσ^αλέστερον προβαίνει ή άνάπλασις.

Ό  ανωτέρω ρηθείς δεύτερος νόμος πραγματεύεται περί άνομοίων πα
ραστάσεων. Τί έννοητέον ύπό ταύτας ; Αύται είναι διάφοροι, ούδόλως 
πρός άλλήλας συγγενείς καί δμοιαι παραστάσεις, ώς π. χ. τό ώρισμένον 
ξανθόν χρώμα τοΰ κίτρου, τό μακρογόγγυλον τούτου σχήμα καί ή ιδιαι
τέρα αύτοΰ δριμεΐα γεΰσις, έν ώ τό λευκόν χρώμα τής κιμωλίας καί τό 
λευκόν τής οθόνης, ό τόνος α τοΰ τονοδότου καί α τοΰ βιολιού ή τοΰ 
κλειδοκύμβαλού, η και ό αύτος τονος α ενος καί τοΰ αύτοΰ οργάνου, εις 
διαφόρους καιρούς αισθανόμενος, πρός τούτοις ή δριμύτης τοΰ κίτρου καί 
ή δριμύτης τής τρύγος τοΰ οίνου δμοιαι ούσαι (καί δή έν πάσαις ταύταις 
ταΐς περιπτωσεσιν απλάΐ) παραστασεις, είναι σχετικώς αισθήματα. — 
Εαν λοιπον δ διδάσκαλος συγχρόνους παριστο: τάς τρεις ταύτας άνομοί- 

ους παραστασεις, ξανθόν, δριμύ καί μακρογόγγυλον, τότε πάσαι αί τρεις 
συγκεραννυνται εις μ ια ν  εικόνα ( εις την παράστασιν κίτρον), ητις είτα 
ονομαζεται όλικη παραστασις ή σύνθετος ( κεφάλαιον παραστάσεων ή =

δέσμη ). Έ κ ταύτης είτα προκύπτουσι τά τρία γνο>ρίσματα, αί μερικαί 
παραστάσεις άποτελοΰσιν Ιν άμερές δλον, άνάγκη δ ι’ έκάστης άναπλα- 
σθείσης μερικής παραστάσεως νά προκληθη αύθις σύμπασα ή δλική πα- 
ράστασις. "Οταν βλέποι τό ξανθόν (π. χ. είς απιον ή πορτογάλλιον), 
ανακαλείται αύθις είς τήν συνείδησιν ή δλική παράστασις κίτρον ώσαύ- 
τοις δταν γεύο»μαι δρίμύτητός τίνος, ή δταν βλέπω μακρογόγγυλον σώμα.

Ώ ς ννοιστόν μία παράστασις ταράσσει ή έπισκοτίζει τήν έτέραν, ή 
κατά καιρούς έκβάλλει αύτήν δλως έκ τής συνειδήσεο^ς. Παρατηρώ π. χ. 
περί τήν έσπέραν τήν ώραίαν γλαυκότητα τοΰ ούρανοΰ- νΰν δμως έπι- 
ψαίνεται ή έρυθρότης τοΰ δύοντος ήλίου, δ ι’ ής ή πρώτη παράστασις 
γΐανκον κωλύεται, ή δλως άποσοβέΐται έκ τής συνειδήσεως. Άκούοι τό 
κελάδημα τοΰ ορτυγος, ή παριστώ αύτό μόνον είς τόν νοΰν μου. Αίφνης 
πίπτει βολή πιστολιού — οδτως ή πρώτη παράστασις έντελώς άπε- 
σοβήθη.

Ά λ λ ά  διά τής συνδέσεοις μιας παραστάσεως πρός έτέραν άνόμοιον 
προσκταται ή πρώτη τοσαύτην δύναμιν, ώστε δέν δύναται εύκόλως νά 
έκβληθη έκ τής συνειδήσεως, ούδ’ έκ τής μνήμης εύκόλως ν’ άφανισθή. 
Λιύτι παραστάσεις, ατενώς προς ά.Ι.Ιας συνδεόεμέναι, έπενεργοϋσιν επί 
τών Αντιθέσεων των μετά τοϋ συνόλου της ισχύος των.

Ή  φο>νή ο καί τό γράμμα ο, δταν ό παΐς ταΰτα συγχρόνως μανθάνη, 
ένοΰνται είς μίαν δλικήν παράστασιν, διότι άμφότερα εΐναι ανόμοιοι πα
ραστάσεις· ή παράστασις δέ τής φωνής ο κρατύνεται διά τής παραστά
σεως τοΰ γράμματος ο καί τούναντίον, ή παράστασις τοΰ γράμματος 
ένισχύεται διά τής παραστάσεως τής φωνής ουτοις, ώστε τοιαύτην σύν
θετον παράστασιν δέν δύναται εύκόλως ν ’ άπωθήση μία δμοιος, ώς π. χ. 
ή φο̂ νή, ή τό γράμμα ι. — 'Η παράστασις τοΰ τόνου α είναι ίσχυρο- 
τέρα καί έμμένει κάλλιον έν τή συνειδήσει, δταν έν τη διανοία ήναι συν- 
δεδεμένη μεθ’ δμοίου σημείου (νότα) α. Ά λ λ ’ δμοις αί πλεΐσται παρα
στάσεις— ποιοΰμεν δέ τήν παρέκβασιν ταύτην πρός πλείονα κατανόησιν 
των λεγομένων — $ς έν τε τώ βίω καί κατά τήν διδασκαλίαν ύποδεχό- 
μεθα, δέν είναι τόσον άπλαΐ, ώς π. χ. ώρισμένος φθόγγος, τόνος, χρώμά τ ι 
γραμμή, ιδιαιτέρα γεΰσις κ.τ.λ., άλλ’ είναι ώς έπί τό πολύ σύνθετοι, ώς 
π. χ. ή ίρις, καναρίνιον πτηνόν, δένδρον, ή οικία κ ά., ήτοι εικόνες ατό
κων, ή ώς άτόμων διανοουμένων αισθητών φαινομένων τότε δέ κατά 
πρώτον αποκτώ τάς μερικάς παραστάσεις, δταν τό δλον φαινόμενον χω
ρίζω είς γνωρίσματα. Οΰτο) π. χ. δύναμαι διά χοιρισμοΰ τής καθολικής



παραστάσεως ΐρος νά έχω τά  γνωρίσματα η τά ; μερικά; παραστάσεις, 
πολλάς καμπύλας γραμμάς, πλάτος τοΰ τόξου καί τά  χρώματα ερυθρόν, 
μηλινοειδές, ξανθόν, πράσινον, γλαυκόν, κυανοειδές καί ιοβαφές. εις το 
καναρίνιον πτηνόν έχομεν τάς μερικάς παραστάσεις ξανθόν, λαμπρότα- 
τον άσμα, βραχύ ράμφος κτλ. Ό τα ν  ή έπιστήμη πραγματεύεται περί 
παραστάσεων καί έκτιθή π. χ. τούς ανωτέρω νόμους, έννοεΐ πάντοτε ή 
τούλάχιστον κατά πρώτον μόνον άπλας παραστάσεις· δταν δέ έν τω 
βίω η καί έν τοΐς μεθοδικοϊς διδακτικοϊς βιβλίοις ό λόγος είναι περί πα
ραστάσεων, έννοοΰσι ταΰτα πάντοτε παραστάσεις πραγμάτων δηλ. κ*θο- 
λικάς παραστάσεις==σύνολον παραστάσεοιν ή ά ΐνσ ιν  παραστάσεων. Ό ,τ ι 
περί άπλών παραστάσεων λέγεται, πολλάκις βεβαίως ισχύει καί περί κα
θολικών παραστάσεων. ’Έ τι δέ συνδέονται αΰται, άπωθοΰσιν άλλήλας, 
έρχονται είς την συνείδησιν καί απέρχονται, αίρονται καί τίθενται, ώς 
τά  ψηλαφήματα έμπνευστοΰ τίνος οργάνου η κλειδοκύμβαλού, όταν 
ταΰτα κρούωνται καί αύθις έγκαταλιμπάνωνται ύπό τοΰ νοητοΰ δακτύ
λου· ώσαύτως άνακαλοΰσιν άλλήλας κατά τον άνο>τέρω νόμον. Συνδεδε- 
μέναι ανόμοιοι καθολικαί παραστάσεις περιέχουσι σύστημα παραστά
σεων, ένδέ μέλος τούτου ανακαλεί τό όλον σύστημα. Έάν π. χ. περιγράφω 
τό πτηνόνλάρος, συγχρόνως δέ καί την θάλασσαν, παρ’ ή κατοικεΐ'άμφότερα 
θά σχηματίσωσι σύστημα παραστάσεων, έκάτερον δέ τούτων άναπλάσ- 
σει τό ετερον. Έάν λοιπόν ένθυμηθώ τήν θάλασσαν, αναδύεται ή παρά- 
στασις λάρος, έάν ένθυμηθώ τόν λάρον, έπέρχεται είς τήν συνείδησιν καί 
ή παράστασις θάλασσα.

Τοιαΰτα συστήματα παραστάσεων είναι π .χ . κατά τήν διδασκαλίαν 
άριθμός καί ψηφίον, έννοια καί λέξις, πραγμα καί σημεΐον' έ'ν λοιπόν σύ
στημα άναπλάσσσει τό ετερον καί τό έ'ν ένισχύει τό ετερον ?! παρέχει 
αύτώ βοήθειαν. Έ άν άπαξ δηλοιθή Ivvota με ώρισμένην λέξιν, τότε έμ- 
μένει ή έννοια ίσχυροτέρα έν τή ψυχή. Έάν έν έμοί σημειώσω υ.έ τινας 
γραμμάς πραγμά Tt, π.χ. ώρισμένον ό'ρος, τότε ή παράστασις τοΰ ορούς 
τούτου γίνεται έν έμοί ϊσχυροτέρα καί ίκανωτέρα πρός άπώθησιν άλλων 
παραστάσεων.

Τρίτος νόμος. Έ άν συγχρόνως παραστήσο» τά χρώματα έρυθρόν, 
ξανθόν καί κυανοΰν, κατ’ άρχάς κωλύεται ή πρώτη παράστασις ύπό τ ίς  
δευτέρας καί τρίτης, ώσαύτως ή δευτέρα ύπό της τρίτης καί πρώτης 
κτλ. διότι πασαι αΰται αί τρεις άνήκουσιν είς μίαν άρχήν (εις τήν τών 
χρωμάτων)- όθεν δύνανται μέν νά παραβληθώσι πρός άλλήλας, είναι όμως

έναντίαι άλλήλαις. Τοιαΰται παραστάσεις συγχωνεύονται βραδύτερον, 
όταν συγχρόνους λαμβάνοινται, είς μίαν σειράν παραστάσεων. Ά λ λ α  καί 
διαδοχικώς λαμβανόμεναι έναντίαι παραστάσεις πιέζουσιν άλλήλας κατά 
πρώτον καί τέλος άποτελοΰσι σειράν παραστάσεο^ν. Έάν νΰν άκούω τόν 
τόνον c (do), είτα δέ τόν e (mi), είτα τόν g (sol), είτα τήν διά πα- 
σών c (do), αί παραστάσεις κατά πρώτον βλάπτουσ.ν άλλήλας, βραδύ
τερον δέ συγχωνεύονται εις σειράν παραστάσεων ο, Θ, g, C. (do, Qli, 
sol, do). 'Η σειρά αύτη τών παραστάσεοιν άποτελεΐ εν ολον, όταν δε 
βραδύτερον παρασταθή άπαξ εν μέλ,ος (π. χ. c ή β), συνεπισπα τοϋτο 
αυθις όλην τήν σειράν είς τήν συνείδησιν, καθάπερ μέλος τής άλύσεοις 
έλκει πρός εαυτό όλην τήν άλυσιν. Ή  κλίμαξ (έν τή μουσική), μελωδία 
τις, τά έπτά χρώματα της ίριδος είναι σειραί παραστάσεων. Κατα τά  
παραδείγματα ταΰτα ένησχολούμεθα είς άπλάς, έναντίας παραστάσεις, 
αΐτινες άπετέλουν σειράν άλλά καί άνόμοιοι καί σύνθετοι παραστασεις 
δύνανται πρός άλλήλας νά συγχωνεύωνται είς σειράς, όταν κατά διαόοχην 
άντιλαμβάνηται αύτών ή ψυχή, π. χ. θεωρώ βροντάς καί άστραπας- κατα 
πρώτον παρατηρώ τά μαϋρα νέφη, είτα τόν πάταγον της θυελλης, ειτα 
τό φέγγος τοϋ πίπτοντος κεραυνοΰ, είτα άκούω τήν βροντήν παταγοϋσαν, 
είτα αισθάνομαι τήν θειώδη οσμήν. Πάσαι αί ανόμοιοι παραστασεις, μαΰ- 
ρον, πάταγος, φέγγος, βροντή, θειώδης όσμή, σχηματίζουσι σειράν παρα
στάσεων, έφ’ όσον έν βραχεία αλληλουχία παρετηρήθησαν. — Ή  παρα- 
στασις διηγήσεώς τίνος, π .χ . τοϋ έπταετοϋς πολέμου, είναι σειρά παρα
στάσεων.

Ή  σειρά άριθμών σχηματίζει σειράν παραστάσεοιν, ετι δέ τα  γράμ
ματα ή αί φωναί (συλλαβαί) λέξεώς τίνος' άλλ’ αί λέξεις προτάσεως η 
όλοκλήρου στροφής άσματος ή καί όλοκλήρου άσματος σχηματίζουσι 
σειράν συνισταμένην έκ συνθέτων μελών. Κ αί αί σειραί δ ’ αυθις δυναν- 
ται νά συνδεθώσιν είς διστοιχίας καί είς μείζονας άλύσεις- ούτω π. χ. 
κείμενον καί μελωδία άσματός τίνος άποτελοΰσι διστοιχίαν, άτινα είναι 
πρός άλληλα άνόμοια (δηλ. τόνος καί λέξις είναι ποος άλληλα έτερογε- 
νεΐς παραστάσεις). Έάν δ ’ αύθις ποικιλοτρόπως συνάπτωνται συστήματα 
καί σειραί παραστάσεων, τότε προκύπτουσι πλήθη παραστασεων, άτινα  
καί αυθις δύνανται νά γίνωσι συνδέσεις πρός κύκλους παραστάσεων. 
Τοιουτοτρόπως έν τή γεωγραφία συνίσταται ή παράστασις χώρας τίνος, 
ώς λ. χ. της Ε λβετίας έκ πολλών παραστάσεων, έξ ών ή παράστασις 
τ ών Ά λπεω ν άποτελεϊ ϊν  σύστημα, ή παράστασις τών έν Αλπεσι



φυτών καί ζώων δεύτερον σύστημα, ή τών ελβετικών πόλεων παράστασις 
τρίτον σύστημα παραστάσεων κτλ. Είς την διδασκαλίαν λοιπόν δ σχη
ματισμός τής σειράς παραστάσεοιν είναι σπουδαιοτάτης άξίας.

Εαν δ όιδασκαλος διδακτικήν τινα ΰλην έναργώς παρέστησε καί 
καλώς διεπραγματεύθη, δέον είτα όρθώς νά δηλώση τά έξαχθέντα τή; 
διδασκαλίας αποτελέσματα, άρμοδίως νά διευθετήση και είτα νά πα- 
ραδώση είς την μνήμην, ήτοι δέον νά πράξη, δπως δ φαρμακοπώλη;, 
δστις, άφ’ ού πλήρωση τά κιβώτιά του, ταΰτα εύπρεπώς τακτοποιεί καί 
είς σειράς τίθησιν ούτως, ώστε πάντα καί τά  καθ’ εκαστα— τά  βάμ
ματα, τα  εκχυλίσματα, τά  βότανα, τά έμπλαστρα και οί σάπωνες— νά 
ηναι εν τώ οίκείω τόπω. Τοιαϋται σειραί παραστάσεων παρέχουσιν είτα  
έρρυθμισμένην γνώσιν και έπιστημην, είσδύονται εύκόλως είς την ψυχήν* 
πιστώς άναπλασσονται καί συντελοΰσιν είς τήν γένεσιν τοϋ ενδιαφέρον
τος, άτε διεγείρουσαι προσδοκίας.

Είς σειράς παρίστανται αί λίαν διάφοροι παραστάσεις, είτε αΐσθηταί 
ή γενικαί (εννοιαι) είναι, είτε μερικαι ή καθολικαί παραστάσεις είναι, 
ειτε κρίσεις είναι, τέλος, πασαι αί γνώσεις, έν αίς διακρίνονται μερικαι 
συγγενείς η έναντίαι περιπτώσεις.

Έποιησαμεν π. χ. έν τή άριθμητικη τών παίδων σαφές, ποσάκις 
είναι 2 χ 8 ,  3 χ 8 ,  4 χ 8  κτλ. άφ’ οΰ τόν αύτόν άριθμόν (8) πολλάκις 
προσεθέσαμεν τη βοήθεια τοΰ άριθμητηρίου. ’Εάν τό πρόβλημα όρθώς κα- 
τενοήθη, τότε άνάγκη νά κατατάξωμεν τά άποτελέσματα τής διδασκα
λίας είς σειράς.

1 X  8 = 8
2 χ 8 = 1 6  
3 χ 8 = 2 4
κ.τ.λ. εως
10 χ  8 = 8 0

Ούτως εχομεν σειράν παραστάσεων τοΰ κεφαλισμοΰ.
Τό άλφάβητον ούδέν άλλο είναι, ή σειρά απλών παραστάσεων — τών 

γραμμάτων.
Έάν έν τη γεωμετρία διεπραγματεύθημεν τά είδη τών τριγώνων, 

έν τέλει θά ποιήσωμεν τήν έξής σειράν.
Τρίγοινα δύνανται νά ήναι-

1. έν σχέσει πρός τάς πλευράς τω ν

Α. ισόπλευρα, η 
Β. ισοσκελή, ή 
Γ. σκαληνά-
2. έν σχέσει πρός τάς γ<ονίας τω ν  
Α. ορθογώνια, η 
Β. άμβλυγώνια, η 
Γ. οξυγώνια.
Έν τή φυσική αιτία καί άποτέλεσμα, ώς ψΰχος καί πάγος, θερμό- 

της καί τήξις χιόνος, ή έν τώ υψει πίεσις τοΰ άέρος καί ή άνάβασις τοΰ 
βαρομέτρου, άστραπή καί βροντή άποτελοΰσι δικώλους σειράς παρα
στάσεων.

Έάν είς ώριμους μαθητάς διεπραγματεύθημεν έν τή διδασκαλία τής 
ιστορίας γερμανούς αύτοκράτορας, έν τέλει άνάγκη είναι νά κατατάξω
μεν (σύστημα) αύτους εις σειράς καί π. χ. νά είπωμεν.

Έμάθομεν.
1. Δύο άπογόνους τοϋ Καρόλου· Κάρολον τόν μέγαν καί Λουδοβί

κον τόν Γερμανόν.
2. Δύο αύτοκράτορας έκ τοϋ σαξονικοϋ οίκου, Ερρίκον τόν Α'. καί 

νΟθωνα τόν μέγαν.
3. "Ενα Σάλιον ή Φράγγον, τόν Ερρίκον Δ', καί
4. Δύο Χοχενστάουφεν, Φρειδερίκον Βαρβαρόσσαν καί Φρειδερί

κον τόν Β'.
Έάν διεπραγματεύθημεν τήν γεοιγραφίαν τής Γερμανίας, έν τέλει 

κατατάσσω τά ; άποκτηθείσας γνώσεις είς σειράς.
1. ’’Ορη· ’'Αλπεις, Σβάρτσβαλδ (μέλας δρυμός), Φογέσεν κτλ.
2. ΙΙοταμοί. ’'Ιστρος, Ρήνος, ’Αμάσιος, Βίσουργις κ. ά.
3. ’Ορυκτά- άμμίτης, τίτανος, γεώδεις άνθρακες, σίδηρο; κτλ.

.4. Φυτά- οίνος, σίτος, καρποφόρα δένδρα κτλ.
5. Ζώα· ελαφοι, δορκάδες, άγριόχοιροι κ. ά.
6. Κάτοικοι κτλ.
Αί τών παραστάσεων σειραί είναι άείποτε τό ύπό τών διδασκάλων 

καί μαθητών κο·.νώς συναγόμενον άποτέλεσμα· δθεν ούδέποτε πρέπει τις 
>α άρχηται τής διδασκαλίας ζητήματός τίνος, μικροΰ ή μεγάλου μέ σει- 
Ρ«ς παραστάσεων, άλλ’ οφείλει πάντοτε συν ταύταις νά τελευτή, άλλ(ος 
^ πίθω ή κεραμεία γίγνεται, δπως μάλιστα συχνάκις συμβαίνει τοΰτο 

μή παιδαγωγικώς μορφωθεϊσι διδασκάλοις άνοιτέρων Σχολείων,



Κ ατά ταΰτα άρα δέν εΐναι όοθόν, έάν ή διδασκαλία τών ξένοιν γλωσ
σών έρχεται έκ τη ; κλίσεως ονομάτων καί ρημάτων ή κλίσις τούτων 
δέον πολλώ μάλλον νά διασαφηνίζεται και άναπτύσσηται κατά πρώτον 
διά παραδειγμάτων και είτα έκ τούτων νά συνάγη τ ις  τά  άποτελέσματα 
συντεταγμένα είς σειράς. —

Κ ατά την άνωτέρω λοιπδν θεωρίαν τών τριών τούτοιν ψυχολογικών 
νόμων έδείχθη, δτι αί παραστάσεις έν τ/ί ψυχή δέν είναι φύρδην μίγδην, 
ώ; τά σπειρία σωροΰ άμμου, άλλά ποικιλοτρόπο>; προς άλλήλας συμπλέ
κονται, ώ; τά  νήματα τεχνητοΰ υφάσματος, καί διέρχονται ώ; τά  μέρη 
πολυυδρία;. Ή  ψυχή σπεύδει άείποτε νά συγκεφαλαίωσή πάσας αύτης 
τάς καταστάσεις είς μικρότερον η μεγαλείτερον δλον, είς μίαν ενότητα- 
έπί της εργασίας δέ ταύτης της ψυχής έρείδεται ή Μεταφυσική, ή χα- 
ρακτηρίζουσα την ψυχήν ώς άπλήν (μίαν) ούσίαν.

Σπουδαιότατον κεφάλαιον τής Διδακτικής είναι περαιτέρω ή έπι- 
μέλεια περί τής όρθής υποδοχή; καί έξοικειώσεω; τή ; διδακτικής ύλη;- 
αύτη (ή διδακτ. ύλη) στηρίζεται έπί τών νόμων τή ; υποδοχής παραστά- 
σεο>ν καί τής τούτων έξοικειώσεως. Είπωμεν βραχέα τινά περί τοΰ σπου
δαίου τούτου κεφαλαίου.

Ή  καλή ήμών πνευματική μόρφωσις έζήρτηται έκ τή ; σαφηνείας 
τών παραστάσεοιν. Πρδς τοΰτο δέ δ διδάσκαλος βεβαίους είναι έν τώ 
Σχολείω ό αριστος οδηγός, ό έπιστάμενος καί δύσκολα μαθήματα νά κα
θιστά είς τούς μαθητάς εύκολα καί σαφή, ώς διαυγές ύδωρ, νά ένθέτή 
δέ εί; τά ; ψυχάς αύτών άείποτε σαφείς παραστάσεις. Συντεταραγμέν'Λ 
κεφαλή μετά άσαφών, ακρίτων ιδεών καί εννοιών δέν δύναται νά παρά- 
σχνι τοιαύτην λειτουργίαν δθεν άνάγκη αύτδς ό διδάσκαλος νά έχη σαφή 
κεφαλήν — άλλά δέν άρκεΐ μόνον τοΰτο, δφείλει νά γινώσκη ποΰ κατ’ 
ούσίαν συνίσταται ή σαφήνεια τών παραστάσεων καί πώς αύτη εντίθεται 
είς τά ; κεφαλά; μικρών καί μεγάλων παίδων. Ή  σαφήνεια τών παρα
στάσεων δέν πρέπει νά συγχέηται μετά τή; ίσχύο; τοΰ αισθήματος. 
Βολη πυροβόλου ποιεί όξυτέραν έντύπωσιν, % ή γλυκεία ωδή τή ; άηδό- 
νο;, παρέχει άρα ισχυρόν α’ίσθημα, άλλ’ δμω; δέν παρέχει ( ή βολη πυ
ροβόλου ) άπολύτως καί έν πάσαις τα ί περιπτώσεσι σαφή παράστασή» 
π. χ. δταν συμβαίνη συγχρόνως μετά τής ΐσχυράς βροντής έπί κακοκα^- 
ρίας. Νέα παράστασις ?) θέα είναι φυσικά ίσχυροτέρα, ή μία ά ν α π λ α σ θ έ ΐδ α ’ 

άν δέ ήναι καί σαφεστέρα, δέν έρρέθη έτι· Σαφή; παράστασι; είναι έναρ- 
Υ'ό?! ζώσα, ισχυρά καί άκοιβή; άναμνηστική είκών, ούχί άρα άσθενιίίι

άρ.υδρα καί άχρου;, ώ; άνεπιτυχή; φωτογραφία. ’Εάν καθολική Tt; πα- 
ράστασις δέον νά ήναι σαφής, άνάγκη νά κατανοήστ) τις άκριβώς τάς 
μερικάς αύτής παραστάσεις (τά γνωρίσματα) καί άπ ’ άλλήλων νά δια- 
κρίνη. ’Εάν π. χ. έχω σαφή παράστασιν τοΰ κυανοΰ χρώματος, άνάγκη 
αύτη νά ηναι ισχυρά καί άκριβής είκών, δέν πρέπει νά κλίνη προ; τδ 
ξανθόν ή πράσινον. Έάν έχω σαφή παράστασιν πορτογαλλίου, παρίστα- 
ταί μοι αύτη έν άκριβεΐ τύπω, δέν ε’-vat άχρου; είκών δυναμένη νά συγ- 
χέηται καί μετά κίτρου, καί δύναμαι νά διατηρώ άκριβώ; τά γνοιρί- 
σματα άπ’ άλλήλων, τδ μηλινοειδέ; ξανθόν χρώμα, στρογγύλον σχήμα 
καί γλυκεϊαν ύπόξυνον γεΰσιν. Σαφείς παραστάσεις έξέχουσιν έν τη συ- 
νειδήσει έκ τών άλλων, έπιπολάζουσιν ώ; έπί τδ πλεΐστον και έπισπών- 
ται πρδ; έαυτάς τήν προσοχήν τή ; ψυχή;· δσω δέ μείζων είναι δ βαθ- 
μδς τή ; σαφηνείας παραστάσεώς τίνος, τοσούτω μείζων είναι ή προσοχή.

Νΰν λοιπδν προβάλλομεν τδ ζήτημα, πώς, διά ποιων έπιμελητών 
γεννώνται σαφείς παραστάσεις ;

Άποκρινόμεθα- Γεννώνται 1. διά τής ’ισχύος (έντασις) τοΰ αισθή
ματος. Φωνή φθεγγομένη ίσχυρώ; καί έξακουστώ;, γράμμα άμυστί προ- 
γεγραμμένον, είκών πράγματός τίνος παριστανομένη έν προσφάτοις, ζωη
ροί; χρώμασι κατα νοείται σαφέστεοον, η φωνή λεπτώς φθεγγομένη, γράμμα 
άσθενώς προγεγραμμένον καί είκών παριστανομένη έν άσθενέσιν, άμυδροΐς 
χρώμασιν.

Ά λ λ ’ δμως δέν πρέπει πάλιν τά αισθήματα νά ήναι καί λίαν δξέα, 
διότι άλλοι; άπαμβλύνουσι τήν άντιληπτικήν δύναμιν.

2. ΓΙρδς γένεσιν σαφών παραστάσεων δέον μόνον μία ή τινες παρα
στάσεις συγχρόνους (εφάπαξ) νά παρίστανται $ βραχύ τ ι έφεξής. — Ό  
έν πινακοθήκη έπί βραχύν χρόνον πολλάς εικόνας θεωρών, !)\ ό έκ τής σι
δηροδρομικής συνολκής μέγαν άριθμδν πραγμάτων βλέπων, ούδενδς πρά
γματος ζ(οηράν παράστασιν λαμβάνει, διότι τά  πολλά αισθήματα!, κω- 
λύουσιν άλληλα καί διασπώσι τήν προσοχήν.

Έ άν έν τή γραπτοαναγνωστική διδασκαλία φωνής τίνος διδάσκηται 
καί τδ γραπτδν καί το έντυπον γράμμα, δ μαθητής δέν λαμβάνει σαφή 
παράστασιν. Πρδς τοΰτο δέον τις έν τΫί κατωτάτη τοΰ δημοτικού σχο
λείου τάξει νά διδάξη κατά τήν πρώτην εξαμηνίαν μόνον τήν διά γρα
φής άνάγνοισιν (άνευ έντύπου βιβλίου), είτα έντίθησιν ό μαθητης είς την 
ψυχήν του διά μίαν φωνήν μόνον σημειόν τ ι, οπερ καί πάραυτα δύναται 
νά γραφθΐ) καί πολλάκις ν’ άναπλασθί) (πρβλ. κατωτέρω 5), ούτω δέ



γενναται σαφής άντίληψις. Έ ν τη διδασκαλία μαθ^μαΐός τίνος δέον 
συνήθως μόνον £ν δλον, όρος, ζώον, φυτόν κτλ. ακριβώς νά περιγράψω 
καί εξετάσω, μόνον μίαν διηγησιν νά διεξέλθω, διότι τά  πολλά πιέζου- 
σιν άλληλα και παρακωλύουσι τήν σαφήνειαν.

Εν τουτω κειται και ή διδακτική άπαίτησις· ή διδακτική υλη δέον 
να διαιρήται εις μικρόν μεθοδικόν δλον καί μόνον £ν εφάπαξ έν ένί ?ι Ιν 
τισ ι μαθημασιν άκριβώς νά διαπραγματεύηται.

3. Είς τήν άντίληψιν νέων παραστάσεων άνάγκη πρός άκριβή πάν
των θεωρίαν καί έντελή κατανόησιν ν’ άφεθη χρόνο;· διότι τάτε ψυχικά 
συμβάντα κατα την πορείαν των καί τά  ινδάλματα τής ψυχής πρός γέ- 
νέσίν των άπαιτοΰσι χρόνον. Ώ ς δέ ή αλήθεια, ουτω καί ή παράστασις 
είναι θυγάτηρ τοΰ χρόνου.

Εάν ιόω την αστραπήν μονον άπαξ έν άκαρεΐ, ούδεμίαν σαφή εικόνα 
αυτής δύναμαι να εχω- άγνοώ το χρώμα τοΰ φωτός της, τόν δρόμον, 
8ν κατά τήν φοράν της έλαβε, τό πάχος τοΰ σπινθήοος κ.τ.λ.

Καθημενος έν τώ ταχέως τρέχοντι σίδηροδρόμω, διέρχομαι παλά- 
τιόν τι. Εν άκαρεΐ ήφανισθη αύθις τοΰτο έκ τών βλεμμάτων μου. Νΰν 
όεον να είπω, ποσους πύργους εχει, πώς είναι αί στέγαι κεκοσμημέναι, 
κατά ποιον ρυθμόν είναι φκοδομημένον καί έφεξής. — ’Αδυνατώ νά πράξω, 
παντα ταΰτα, διότι ές έλλείψεως χρόνου δέν έλαβον σαφή παράστασιν 
τοΰ παλατιού. Ως προς την κατανόησιν δηλαδή άντικειμένου τινός 
ισχύει δ έξής ψυχικός νόμος, αάντιχειμένου τίνος γνώρισμα, δπερ δέν 
παρατηρεί τις ιδιαιτέρως κατά την παράστασιν τοϋ δ.Ιου άντικειμένου, χαι 
χαζά την άνάπΛασιν εκλείπει.·» Ύποτεθείσθω δτι π. χ. είδον τό δωμά- 
τιον περίφημου άνδρός. Νΰν έρωτώμαι, όποιον τάπητα είχεν αύτό ; 
Αγνοώ, δεν δύναμαι περι τούτου να σκεφθώ, διότι κατά την παρατη- 

ρησιν τοΰ δωματίου δεν έστρεψα ιδιαιτέραν προσοχήν πρός τόν τάπητα- 
~t. Ο νομος ουτο; αγει ήμας εις την ψυχολογικήν άλήθειαν, δτι κα- 

θολικαί παραστασεις και συστήματα παραστάσεων διασαφηνίζονται, έάν 
τις τα  καθ έκαστα μερη αυτών ( = : τάς άπλας ί) μερικάς παραστάσεις ) 
άκριβώς διαχωρίζη καί έξετάζη ιδιαιτέρως h  έκαστον. Έάν θέλω νά εχω 
σαφή παραστασιν λέοντος, άνάγκη νά παρατηρήσω τό μέγεθος του, τό 
χρώμα του, την κεφαλήν του, τό στόμιόν του, τήν χαίτην του, τού; 
ονυχας του, την φωνήν του κτλ. £ν Ικαστον μέρος ιδιαιτέρως.

ο. Ανάγκη πρός γένεσιν σαφών παραστάσεων νά γίνη συχνοτέρα 
παρατηρησις καί άναπλασις τής είκόνος, σύναμα δέ καί σύνδεσις τών

όμοιων ί) συγγενών προτέρων παραστάσεων. — Ή  συχνοτέρα άντίληψις 
καί ή έπανάληψις ( =  άνάπλασις ) παραστάσεως έννοεΐται βεβαίως οϊ- 
κοθεν, διότι ουτω μόνον ή έν τη ψυχή προκληθεΐσα έντύπωσις αποβαίνει 
σαφεστέρα καί κάλλιον εγχαράσσεται.

("Επεται συνέχεια).
^ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  ^ΡΩ Σ Η Σ

Π ΡΟΠ ΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Τ  Α  Ξ  I Σ  Γ'.

Λίομ,ος Κ ερχύρας

Σχοπύς. Σήμερον, αγαπητοί μοι παΐδες, θά έπισκοπησωμεν ταύτας 
τάς χώρας, αΐτινες άποτελοΰσι τόν νομόν Κερκύρας- (όδιδ. δεικνύει έπί 
τοΰ χάρτου κτλ.). Έπανάληψις τοΰ σκοποΰ μετά τής δηλώσεως τοΰ ονό
ματος τών χωρών.

1. Στάδιον. Τ ί; γνωρίζει νά μας είπη τ ι  περί τής Κερκύρας, Λευ- 
κάδος καί τών Παξών ; — Ένταϋθα μνημονεύονται καί τά έξής γνω
στά ταΐς μαθηταΐς : Γ0  πολυμήτις Όδυσσεύς μετά τό ναυάγιον ρίπτε- 
τα ι ύπό τών κυμάτων τής θαλάσση; είς την Σχερίαν (Κέρκυραν), χώραν 
τών Φαιάκων. Ό  φιλόξενος βασιλεύς ’Αλκίνοος φιλοξενεί αύτόν μεγαλο- 
πρεπώς, τώ δίδει δώρα ξενίας καί αποστέλλει είς την Ιθάκην δια πλοίου 
πρώτην φοράν ριπτομένου είς τήν θάλασσαν. Κέρκυρα, άφορμη τοΰ Πελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου κτλ. εΐτι καί άλλο. Η Κέρκυρα, ή Λεύκας καί 
οί Παξοί είναι νήσοι.

2. Στάδιον. Θέσις τών νήσων. ΙΊοΰ κειται ή Κέρκυρα ; — Ποΰ ή 
Λεύκάς; — Ποΰ οί Παξοί; — Οί μαθηταί αποκρίνονται- ό διδάσκαλος 
συμπληροΐ. — Ή  Κέρκυρα κειται είς την βορρειοδυτικωτάτην άκραν τών 
χωρών τής Ελλάδος άντικρύ τή ; ’Ηπείρου· ή Λεύκάς είς την δυτικήν 
άκραν τών χο>ρών τής Ελλάδος πρός βορραν τής Κεφαλληνίας και πλη
σίον τής ’Ακαρνανίας, οί δέ Παξοί μεταξύ Λευκαδος και Κέρκυρας. 
"Απασαι αί χώραι αυται άνηκουσιν είς τάς νήσους τοΰ Ίονίου πέλαγους 
καί άποτελοϋσιν ίδιον νομόν, τόν τής Κέρκυρας.



Σχήμα, μέγεθος, έδαφος.

Όποιον τδ σχήμα τών νήσων ; — τδ μέγεθος ; — δ διδ. συμπληροΐ.
— 'Η Κέρκυρα έχουσα σχήμα δρεπανοειδές φέρεται άπδ τοϋ βορρείου 
πρδς τδ Νοτιοδυτικδν τοϋ δρίζοντος καί είναι αρκετά μεγάλη. Ή  Λεύ
κάς έχουσα σχήμα σχεδδν έπίμηκες φέρεται άπδ τού Βορρειοανατολικοϋ 
πρδς τδ Νοτιοδυτικδν τοϋ δρίζοντος, άποληγουσα είς έ'να βραχίονα. Οί 
Παξοί είναι νήσος μικρά, μακρά καί στενή και φέρεται άπδ τοϋ ΒΔ. πρδς 
τδ ΝΑ. τοϋ δρίζοντος. Ίχνογράφησις τοϋ σχήματος τών νήσων* (δ διδ. 
Ίχν. έπί τοϋ μαυροπ. οί μαθηταί έπί τών γεωγραφικών τετραδίο>ν). Τί 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοϋ χάρτου περί τοϋ έδάφους τών νήσων ;
— Οί μαθηταί άποκρίνονται δ διδ. συμπληροΐ. Τδ έδαφος της Κέρκυρας 
έν γένει είναι ορεινόν ΰπάρχουσιν δμως έπί της νήσου καί τινες κοιλάδες 
καλλιεργούμεναι πρδς δημητριακούς καρπούς. Πρδ της Κερκύρας υπάρχει 
άκρωτηριον καλουμενον ’Αράτης* είς δε τδ ΝΑ. αύτης κεϊται ή Λευ- 
κίμμη δνομαστδν άκρωτηριον διά την κατά τδν ΙΊελοποννησιακδν πόλε
μον ναυμαχίαν τών Κερκυραίων και Κορινθίων. Ή  Λεύκάς είναι μάλλον 
ορεινή* μόνον δέ τδ Βόρρειον μέρος αύτής είναι πεδινόν, καλλιεργούμενον 
πρδς δημητριακούς καρπούς* πρδς Νότον τής Λευκάδος κεϊται τδ άκρω- 
τήριον Αευκάτας. *Η Λεύκάς εχει άφθονα ΰδατα. Ή  δέ νήσος Παξοί 
είναι πετρώδης καί άνυδρος. Ποταμδς άξιος λόγου είς ούδεμίαν τών εί- 
ρημένων νήσων ύπάρχει. Ίχνογράφησις τοϋ έδάφους τών νήσων (δ διδ. κτλ.)

Ή  Κέρκυρα, ή Λεύκάς καί οί ΠαξοΙ πολιτικώς άποτελοϋσιν έ'να νο- 
μδν τών Ίονίοιν νήσων, καλούμενον «Κερκύρας». Οί κάτοικοι τοϋ νομοϋ 
τούτου συμποσοϋνται είς 10 5 ,0 0 0 , ιδίως δέ τής μέν Κερκύρας είς 76 ,000 , 
τής δέ Λευκάδος είς 2 4 ,000  καί τών Παξών είς 6 ,000.

Κ εϊτα ι άλλη νήσος πλησίον τής Κερκύρας ; — Λευκάδος ; — Παξών ;
— Ή μεΐς διά νά ύπάγωμεν είς τήν Κέρκυραν, Λευκάδα, καί Παξους 
πώς θά διευθυνθώμεν ; διά τίνων χωρών, πόλεων, κωμοπόλεων θά διέλ- 
θωμεν; — Συγκρίνατε τδ μέγεθος τών νήσων πρδς άλλήλας, πρδς άλλας 
γνωστάς ! ποία είναι μεγαλειτέρα ; εύφορωτέρα ; — Έ πί τίνος ζώσι πλειό- 
τεροι κάτοικοι ;

Τί δυνάμεθα νά είπωμεν περί τών λιμένων τών νήσων ; Ό  λιμήν 
τής πόλεως Κερκύρας είναι εΰρυχωρότατος καί άσφαλέστατος μέ ώραίαν 
καί έκτεταμένην προκυμαίαν, καί νεύει πρδς τδ Β Α . τοϋ δρίζοντος. Ό

λιμήν τής πόλεως Γαίου τών Παξών είναι άσφαλέστατος καί εχει ώραίαν 
προκυμαίαν.

Τδ κλίμα τής Κερκύρας είναι γλυκύτατον καί ύγιεινότατον. Τών δέ 
άλλων νήσοιν έν γένει υγιεινόν.

Προϊόντα, ζώα, πόλεις, κωμοπόλίις.

Τί συμπεραίνετε έκ τών λεχθέντων περί τών προϊόντων τών νήσων; 
— Οί μαθηταί άποκρίνονται — ό διδάσκαλος συμπληροΐ. Τδ κυριώτερον 
προϊδν τών νήσων τούτων είναι τδ λαμπρδν ελαιον, ούτινος πολλαί χ ι
λιάδες οκάδων άποστέλλονται είς Ευρώπην. Έ ν Κερκύρα ιδίως έκ τοϋ 
προϊόντος τούτου έν ευφορία είσάγονται περί τά  20 έκατομ. δραχμών. Ή  
Κέρκυρα παράγει καί άλλα προϊόντα π. χ. γεώμηλα άφθονα, λινόσπορον, 
βαλανίδια, πορτοκάλια, σϋκα καί κίτρα. Ό  μέλας καί έξαίρετος τήν 
γεϋσιν οίνος τής Λευκάδος είσάγεται είς τήν Ευρώπην* έν Λευκάδι ύπάρ- 
χουσιν άλικαί καί ιχθυοτροφεία. Ή  κτηνοτροφία τών νήσων συνίσταται 
είς αίγας, πρόβατα καί βοϋς.

Προιτεύουσα τής Κερκύρας είναι ή Κέρκυρα, πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ, 
κεϊται έπί τής άνατολικής παραλίας τής νήσου εχουσα έν γένει στενάς 
δδούς, ΰψηλάς οικίας, ωραίας καί δενδροφύτους πλατείας, κοσμουμένας 
ύπδ ανδριάντων έπισήμων άνδρών.

Ή πόλις αυτη κατοικεΐται ύπδ 20 ,0 0 0  κατ. έξ ών πολλοί έβραΐοι* 
εχει εύρυχωρότατον λιμένα, πολλά βιομηχανικά καταστήματα π. χ. σι
δηρουργεία, βυρσοδεψεία, χαρτοπαιγνιοποιεΐα, χειριδοποιεΐα, πλινθοποιεία, 
σαπωνοποιεία κτλ. Είναι δέ καταλληλοτάτη ύπό τε στρατηγικήν καί 
εμπορικήν Ιποψιν, διεξάγει σημαντικδν έμπόριον μετά τής Ηπείρου καί 
εχει καί στρατιωτικήν σχολήν καί φρενοκομεΐον. Παρ’ αύτήν κεΐνται 
τέσσαρα λόγου άξια προάστεια, τδ Μαντοϋκι (4 χιΚ. κατ.) ή Γαρίτσα 
(2,160) ό «γ. 'Ρόκος (820) καί ό ’Ανεμόμηλος (750 κ.) Έ ν τή πόλει 
ταύτη εΰοίσκεται καί τδ σεπτδν λείψανον τοϋ αγίου Σπυρίδωνος έντδς 
χρυσής λάρνακος. Ό τε  ή Κέρκυρα διετέλει ύπδ τήν αγγλικήν προστα
σίαν, οί άγγλοι ώχύρωνον αύτήν μέ φρούρια δχυρώτατα, υπερμεγέθη 
δχυρώματα, βαθείας τάφρους καί πολλάς κανονοστοιχίας* άμα τή παρα
χωρήσει δμως αύτής είς τήν Ε λλάδα (1864) κατηδάφισαν καί άφώπλι- 
σαν τά φρούρια. Έ πί τής Κερκύρας ύπάρχουσι καί πολλά μικρά χωρία.
Επί τής Λευκάδος πρδς Βορ. μεταξύ τριών φρουρίων ή Λεύκάς μικρά
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πόλις κατοικουμένη ύπδ 5 ,000  κατ. ητις έχει ξυλίνας οικοδομάς, κήπους 
ωραίους καί άφθονα υδατα- έπί της νήσου ταύτης ^βπάρχουσι καί έ'τεραι 
κώμαι, άλυκαί καί ιχθυοτροφεία. II νήσος αύτη τδ πάλαι ήνοϋτο μετά 
τής Ακαρνανίας· έχωρίσθη δέ απ’ αύτής δ ι’ άβαθοΰς καί στενής αύλακος, 
δ ι’ ής διέρχονται τά  πλοία. Οί κάτοικοι μεταβαίνουσι καί πεζή είς 
’Ακαρνανίαν διά κινητής ξυλίνης γεφύρας κατεσκευασμένης έπί τοΰ πορ- 
θμοΰ. Έ πί τής Λευκάδος ύπάρχουσι καί τινα μικρά χωρία.

Έ πί τής πετρώδους καί άνύδρου νήσου τών ΙΙαξών κειται ή κώμη 
Γάϊος έχουσα ώραίαν προκυμαίαν, άσφαλέστατον λιμένα καί 300 κατοί
κους. Έν Κέρκυρα χάριν τής υγείας των διαμένουσι τδν χειμώνα καί 
τήν άνοιξιν πολλοί ασθενείς μεταβαίνοντες κατά διαταγήν τών ιατρών 
έκ διαφόρων μερών τής Ευρώπης. ·
Οί Κερκυραΐοι είναι λίαν φιλόμουσοι, διατηροΰσι φιλαρμονικήν καί θεα
τρικήν σχολήν. Οί Λευκάδιοι καί οί Παξοί είναι φιλόπονοι.

Ό  νομδς Κερκύρας σύγκειται έκ τών νήσων Κερκύρας, ΓΙαξών και 
Λευκάδος καί διαιρείται είς 5 έπαρχίας.

Συμπλήρωσις τοΰ χάρτου κτλ.
3. Στάδιον. Σύγκρισις πασών τών νήσων πρδς άλλήλας, τοΰ νομοΰ 

πρδς έτερον γνωστόν.
4. Στάδιον. Καταγραφή έπί τοΰ γεωγραφικοΰ τετραδίου τών μα

θητών διαφόρων ονομάτων, όρέων, πόλεων, κωμοπόλεων, λιμένων κτλ. 
ϊκθεσις συγκεφαλαιωτική.

5. Στάδιον. Διά τίνων χωρών θά διέλθωμεν διά νά ΰπάγωμεν είς 
τήν Κέρκυραν ; Λευκάδα ; ΙΙαξούς ; — Μετά πόσον χρόνον θά φθάσωμεν) 
έάν κινήσωμεν έξ ’Αθηνών ; — Πρδς ποιον μέρος τών ’Αθηνών κειται ή 
Κέρκυρα ; τής Κεφαλληνίας ; ’Ιθάκης ; Δυνάμεθα νά ύπάγωμεν διά ξη- 
ράς είς τήν Λευκάδα ; — πώς ; — ΙΙοία ή συντομωτέρα όδδς ή άγουσα 
είς Κέρκυραν ; Ποία προϊόντα τοΰ νομοΰ Κερκύρας μεταφέοονται είς τδ 
έξωτερικόν ;

Ή  Κέρκυρα είναι νήσος ούδετέρα τουτέστιν έν καιρώ πολέμου ί  
Ε λλάς δέν δύναται νά χρησιμοποιήση αύτήν ώς όρμητήριον πρδς έχθρι- 
κάς προσβολάς τών ομόρων χωρών. Οϋδενί δέ έπιτρέπεται νά προσβάλ'Λ 

αύτήν. Έ κ τής Κερκύρας κατήγετο καί ό πρώτος κυβερνήτης τής 'Ε λ 
λάδος ό Καποδίστριας (*)

Ο  Σημ. Ένταϋθα μνημονευτέα ή ιστορία πασών τών Ίονίων νήσων. Δ ιατί χαλοΰν” 
ται Ε π τ ά ν η σ ο ς ;  ποΐαι εΤναι αύται αί νήσοι ; ( 1) Κέρχυρα. 2) ΙΙαξοί, 3) Λεκ»

Λ ίο μ ό ξ  Κ ε φ α λ λ η ν ία ς .

Κ εφαλληνία— Ίθάχη.

Σκοπός. Σήμερον, άγαπητοί μοι παΐδες, θά έπισκοπήσωμεν ταύτας 
τάς χώρας, α'ίτινες άποτελοΰσι τδν νομδν Κεφαλληνίας, (ό διδάσκαλος 
δεικνύει έπί τοΰ γεωγραφικού χάρτου τάς χώρας· έκ τών έπί τοΰ χάρ
του γεγραμμένοίν ονομάτων γράφονται τά κυριωδέστερα έπί τοΰ μαύρο- 
πίνακος). Έπανάληψις τοϋ σκοποϋ μετά τής δηλώσεως τοϋ ονόματος 
τών χωρών.

1. Στάδιον. Τίς γνωρίζει νά μάς ε’ίπη τ ι περί Κεφαλληνίας καί 
’Ιθάκης ; — Οί μαθηταί λέγουσιν ό,τι γνωρίζουσιν. — Ένταϋθα μνημονευ- 
τέον καί τά  έξής γνωστά τοίς μαθηταΐς : 'Η ’Ιθάκη είναι πατρίς τοΰ 
πολυμήτιος Όδυσσέως ένδς τών ήρώων τοϋ τρωϊκοϋ πολέμου, καί τοΰ 
Όδυσσέως Άνδρούτσου μεγάλου στρατηγοϋ τής ελληνικής έπαναστά- 
σεως, τοΰ κατατροπώσαντος έν τώ Χανίω τής Γραβιάς τδν τουρκικδν 
στρατόν. Ό  πολυμήτις Όδυσσευς ηγούμενος τών μεγαθύμων κεφαλ- 
λήνων έξεστράτευσε κατά τής Τροίας μετά δώδεκα μιλτοπαρήων νηών 
κτλ. έτι δέ καί παν άλλο. 'Η Κ εφαλληνία  καί ή Ιθάκη είναι νήσοι.

2. Στάδιον. Θέσις τών νήσοιν ποϋ κειται ή Κεφαλληνία; — Ποΰ 
ή ’Ιθάκη ; — Οι μαθηταί αποκρίνονται— ό διδάσκαλος συμπληροΐ. — Ή  
Κεφαλληνία καί ή ’Ιθάκη κεΐνται πλησίον άλλήλων εις τδ Δυτικδν 
ακρον τών χωρών τής Ελλάδος, άντικρύ τής ’Ηλείας τής ΙΙελοποννή- 
σου καί τής ’Ακαρνανίας τής Στερεάς 'Ελλάδος· άνήκουσι δέ είς τάς 
νήσους τοΰ Ίονίου πελάγους καί άποτελοΰσιν ίδιον νομόν, τδν τής Κε
φαλληνίας.

Σχήμα, μέγεθος, έδαφος.

Όποιον τδ σχήμα τών νήσων ; — τδ μέγεθος ; — ό διδάσκαλος 
®υμπληροΐ : 'Η Κεφαλληνία άπολήγουσα είς τρεις βραχίονας φέρεται άπδ

4) ’ΙΟάχη, 5) Κεφαλληνία, 6) Ζάχυνθος, 7) Κύθηρα.) Πώς έχαλεΤτο τό πάλαι ίχά- 
στ>) ) — Μετά τήν κατάλυσιν καί τόν διαμελισμόν τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ κράτους αί 
ϊονιοι νήσοι περιήλθον είς τήν έξουσίαν τών ^ωμαίων, ένετών, τούρκων, γάλλων, 

£ωσσων κα\ αγγλων· το δέ 1862 ήνώθησαν μετά της μητρός αΰτών Ε λλάδος. Έ π ί 
Της αγγλιχης προστασίας έτελέσθησαν πολλά δημόσια έργα ώς φρούρια, οδοί, γέφυραι 
πΡ<>χυμαΐαι χτλ. ήχμαζε δέ χαί ή έν Κερχύρα άχαδημία.



τοΰ Βορρειοδυτικοΰ προς το Νοτιοανατολικόν τοΰ δρίζοντος, είναι δέ ή 
μεγαλειτέρα των ’Iovicov νήσων ή δέ ’Ιθάκη είναι μακρά, στενή και 
μικρά. Ίχνογράφησις τοΰ σχήματος τών νήσων — Ό  διδ. ιχνογραφεί 
έπι τοΰ μαυροπινακος' οί δε μαθηταί έπί τών γεωγραφικών τετραδίων.— 
Τι δυναμεθα να συμπερανωμεν εκ τοΰ χάρτου πεοι τοΰ έδάφους τών ννί— 
σο>ν ; — Οί μαθηταί αποκρίνονται — ό διδ. συμπληροΐ : Ή  Κεφαλληνία 
διασχίζεται καθ ολον τδ μήκος αύτής άπδ Βορρά πρδς Νότον ύπδ μιας 
σειράς δρεων, τής όποιας ή ύψηλοτέρα κορυφή κεϊται πρδς Νότον τής νή
σου και αποτελεί το ορος το καλούμενον «Αίνος». Ή  δυτική πλευρά τή; 
νήσου ειναι ώς έπι το πλειστον πεδινή. ΙΙρδς τδ Βορρειοδυτικδν τοΰ Α ί
νου παρά τήν θάλασσαν εκτείνεται εύφορωτάτη επιμήκης πεδιάς κατά
φυτος ύπο άμπελων και σταφιδαμπέλων και καλλιεργουμένη πρδς δημη 
τριακους καρπούς. Έ π ί τής νήσου ύπάρχουσι καί τινε; μικραΐ κοιλάδες 
καλλιεργούμεναι πρδ; δημητριακούς καρπούς καί ιδίως σταφιδαμπέλους. 
Η Ιθάκη είναι έπισης ορεινή* το δ έπ’ αύτής ορος καλείται «Νήριτον» 

δπερ το παλαι ητο δασώδες. ΙΙοταμοί άξιοι μνείας είς τε τήν Κεφαλλη
νίαν και Ιθάκην δεν ύπάρχουσι· δεν στερούνται όμως ύδάτων οΐτε κά
τοικοι καί οί διάφοροι καλλιεργηταί. ΙΊρδς Νότον τής Κεφαλληνίας εΐσ- 
αΧ.ΜΡε  ̂ αρκούντως έντος τής ζηράς κόλπος τις καλούμενος τοΰ ’Αργοστο
λιού. Εν Ιθακν) έντος σχισμής πελωρίου μονολίθου βράχου ύπάρχει πηγή 
τις  καλούμενη κοινώς μελαννδωρ, έξ ής άναβλύζει μέλαν μεταλλικόν ΰδωρ 
είσρεον έντος λαξευτοΰ φρεατος κατασκευασθέντος έν αρχαία έπο^ή. Ί^νο - 
γράφησις τών όρέων καί τοΰ έδάφους (ό διδ. ΐχνογρ. κτλ.).

II Κεφαλληνία και ή Ιθάκη μετα τινων αλλοιν νησιδίίον πολιτικώς 
άποτελοΰσι ενα νομον τών Ιονιων νήσων καλούμενον τής «Κεφαλληνίας.» 
Οί κάτοικοι τοΰ νομοΰ τούτου συμποσοΰνται εις 8 0 ,000 , ιδίως δέ τής 
μέν Κεφαλληνίας είς 70 ,000 , τής δέ ’Ιθάκης είς 10 ,000 .

Ποία έτέρα νήσος κεϊται πλησίον τής Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης ; — 
Ή μεΐς διά νά μεταβώμεν είς Κεφαλληνίαν καί ’Ιθάκην, πόθεν θά κινή- 
σωμεν ; =  ποιαν διεύθυνσιν θά λάβωμεν ; — πόθεν θ’ άποπλεύσωμεν ; 
— διά τίνων χωρών, πόλεων, κωμοπόλεων Οά διέλθωμεν; — μετά πόσον 
χρόνον θά φθάσωμεν ; — Συγκρίνατε τδ μέγεθος τής Κεφαλληνίας πρδς 
το τής Ιθάκης ! τής Κεφαλληνίας και Ιθάκης πρδς τδ μέγεθος άλ
λων γνωστών νήσων ! ποία είναι ή μεγαλειτέρα ; — ποία ή εύφορωτέρα;

Επι τίνος ζωσι πλειοτεροι κάτοικοι ; — Τί δυνάμεθα νά ειπωμεν 
περι τών λιμένων τών νήσων ; — ό διδάσκαλος συμπληροΐ : Γ0  καλλί

τερος λιμήν τής Κεφαλληνίας είναι ό τοΰ ’Αργοστολιού κείμενος πρδς 
τήν Νοτίαν άκραν τής νήσου εντο; τοΰ ομώνυμου κόλπου και νευων προς 
τδ ΒΛ. τοΰ δρίζοντος- ό λιμήν ουτος είναι εύρύχωρος καί άσφαλής, εχει 
ώραίαν προκυμαίαν· έπί τών δύο δέ άκρων αύτοΰ ύπάρχει μεγίστη λιθό
κτιστος γέφυρα. "Ετερος λιμήν εΐναι δ τοΰ Αηξουρίου κείμενος έντος τοΰ 
αύτοΰ κόλπου άντικρύ τοΰ ’Αργοστολιού και νευων προς Ανατολάς. 
Παρά τοΰτον ύπάρχει καί ίχθυοτροφεΐον, έξ ου εξάγονται ώραΐοι ιχθύες. 
Τής δέ ’Ιθάκης, δ τοΰ Βαθέος, δστις είναι βαθύτατος καί άσφαλέστατος. 
ή είσοδος αύτοΰ τοΰ λιμένος φράττεται ύπό τίνος νησιδίου καλουμένου 
κοινώς λαζαρέττο, έφ’ ου είναι έκτισμένον οικοδόμημά τ ι  έν σχήματι 
οκταγώνου, οπερ εχρησίμευεν άλλοτε μέν ώς λοφοχαθαρτήριον, νΰν δέ ώς 
φνλαχη. Συγκεφαλαίωσις συνοπτική τών προειρημένων* γενικαί συμπλη-
ροιτικαί ερωτήσεις.

Τδ χλίμα τών νήσων είναι βροχερόν, ύγιεινδν καί μελαγχολικόν.

Προϊόνταj ζώα, πόλεις, χαιμοπολεις.

Τί συμπεραίνετε έκ τών λεχθέντων περί τών προϊόντων τών νήσων ; 
— Οί μαθηταί άποκρίνονται — ό διόασκαλος συμπληροΐ. Α ί νήσοι 
αύται καί περ δρειναί καί τραχεΐαι, έν τούτοις ενεκα τής καλής καλλιέρ
γειας παράγουσιν έξαίρετον μέλανα οίνον, κορινθιακήν σταφίδα, ελαιον 
άριστον, βαλανίδιον, βάμβακα, λίνον καί ολίγα πορτοκάλια καί λεμόνια. 
Ή κτηνοτροφία συνίσταται εις αιγας, πρόβατα και βοΰς.

Πρωτεύουσα τής Κεφαλληνίας καί τοΰ νομοΰ είναι τδ ' Αργοστόλιον, 
κείμενον είς τδ έσώτατον μέρος τοΰ όμωνυμου λιμένος έπι κατωφερειας 
λόφου έν ώραία άμφιθεατρικϊ) θέσει* εχει πολλας οικοδομάς, όδους πλα
τείας καί εύθείας καί κατοικεΐται ύπδ 10 ,0 0 0  κατ. άσχολουμένων είς 
τήν γεωργίαν, τδ έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Πρδς τδ ΒΔ. τοΰ Α ί
νου κεΐνται κατά σειράν τά μαγευτικά χωρία τή ; Λειβαθοΰς, τα εχοντα 
λαμπράς οικοδομάς καί αμαξιτούς όδούς τόσον πλησίον άλλήλων, ώστε 
φαίνονται ώσεί άποτελοΰντα πόλιν μεγάλην έξοχικην. Αριστερά τφ  
εΐσερχομένω είς τδν κόλπον τοΰ ’Αργοστολιού κεϊται έπι εύφορου πεδι
νής θέσεως ή παράλιος πόλις Ληζοΐψιον κατοικουμένη ύπδ 8 ,000  κατ. 
άσχολουμένων είς τήν γεοιργίαν, τδ έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν. Προς 
άνατολάς τοΰ ’Αργοστολιού έπί τών τραχέων όρέων κεΐνται πολλά ετερα 
χωρία* έπί τίνος δέ όροπεδίου καλουμένου Ομαλά κεϊται ή πλουσιωτέρα



μονη τής νήσου, εν yi ευρισκεται και το σεπτόν λείψανον του προστάτου 
αύτής άγιου Γεράσιμου* επι τνίς νήσου εν ολω ύπάρχουσι 17 μοναί, έν 
αίς διαμενουσι περί τους 250  μοναχούς. Διερχόμενοι δε διά τίνος αμα
ξιτού όόοϋ έκ τής δυτικής παραλίας τής νήσου προς την ανατολικήν, 
άπαντωμεν την παράλιον κωμόπολιν ΑιγιαΛογ έκτισμένην άκριβώς έπι 
τής θς.σεο>ς έπι τής όποιας εκειτο το παλαι ή Σαμη (ιστορία, τά γνιοστά 
εκ τής Όδυσσείας). ΙΊρος Β. τής νήσου κειται έπί ωραίας θέσεο̂ ς 
/j μικρά και έμπορικη κώμη Φισχαρδογ. Ε νταύθα εύρί σκόντα t πολλά 
αρχαία μνημεία, τάφοι και νομίσματα, τούτο το μέρος καλείται Δολί- 
χιον είναι δε τόσον πλησίον είς τήν Ιθάκην, ώστε έν καιρώ γαληνιαίας 
νυκτος αλέκτωρ φωνών ακούεται άπό τής μιας είς τήν άλλην νήσον. 
Επεχτασις κατα βουλησιν τοΰ γεωγραφικού πίνακος, ήτοι σημείωσις τών 

διάφορων πόλεων, κωμοπόλεων, κωμών καί τοποθεσιών.
Έ πί τής ανατολικής παραλίας τής ’Ιθάκης κειται ή πόλις Βαθυ 

εις τό μέσον τής νήσου- είναι πρωτεύουσα αύτής, έχει άσφαλέστατον καί 
βαθυτατον λιμένα, και κατοικεΐται ύπο 0 ,000  κατ. άσχολουμένο>ν είς 
το έμποριον και την ναυτιλίαν. Ένταϋθα υπάρχει καί ναύσταθμος. ΙΙαρά 
ταυτην τ/ιν πολιν κειται ή άρχαια πόλις τοΰ όμηρικοΰ Όδυσσέως, ένθα 
εύρίσκονται πολλά αρχαία μνημεία μαρτυροΰντα τό κατά τήν έποχήν 
εκείνην μεγαλεΐον τής νήσου. (Ιστορία έκ τής ’Οδυσσείας). ΙΙρός τήν Β. 
πλευράν τής ’Ιθάκης κειται ό λιμήν τοΰ Φόρκυνος, ένθα άπεβιβάσθη ό 
Οδυσευς μετα εικοσαετή έκ τής πατρίδος του άπουσίαν. Έ πί τής ’Ιθά

κης σώζεται το καλουμενον σχολεΐον τοΰ Όμηρου, τό φρούριον τοΰ Όδυσ- 
σέως, ή πηγή τής Άρεθούσης, ή νΰν καλουμένη πέτρα τον Κόραχος, ή 
καλυβη τοΰ Εύμαίου καί τό σπήλαιον τών Νυμφών· Οπό τό άνάκτορον 
τοΰ Οδυσσεως άνεκαλυφθησαν πρό τίνος 200  τάφοι έντός τών όποιων 
εύρέθησαν ένώτια, άργυρχ νομίσματα καί διάφορα άλλα πράγματα.

Οι Κεφαλλήνες καί οί ’Ιθακήσιοι είναι γενναίοι, φίλεργοι, φιλόμου- 
σοι, έπιχειρηματιαι και φιλοπρόοδοι. Πολλοί δ ’ έξ αύτών άπέρ^ονται είς 
Ρουμανίαν, Ρωσσιαν καί Αίγυπτον, ένθα διά τής φιλεργίας των πλου- 

τίζουσι καί επανερχόμενοι είς τήν πατρίδα των εύεργετοΰσιν αύτήν δια- 
φοροτροπως· τινες εχουσι καί ίδικά των άτμόπλοια διαπλέοντα τό* Δού- 
ναβιν, τήν Μαύρην καί Μεσόγειον θάλασσαν καί τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεα
νόν και μεταφεροντα διάφορά έμπορεύματα.

Ό  νομός Κεφαλληνίας διαιρείται είς 4 έπαρχίας : τόν τής Κρα-

mac μέ πρωτεύουσαν Άργοστόλιον, Σάμης με πρωτ. Αίγιαλόν, ΠάΛ.Ιης 
μέ πρωτ. Ληξούριον καί ’Ιθάκης μέ πρωτ. Βαθύ.

Συμπλήρωσις τοΰ χάρτου έπί τοΰ μαυροπίνακος- οί μαθηταί έπίσης συμ- 
πληροΰσι τούς χάρτας των- ό διδ. παρατηρεί τούς χάρτας τών μαθητών.

3. Στάδιον. Σύγκρισις άμφοτέρων τών νόσων πρός άλλας γνωστας, 
τοΰ νομοΰ πρός έτερον γνωστόν.

4. Στάδιον. Καταγραφή έπί τοΰ γεωγραφικού τετραδίου τών μαθη
τών διαφόρο)ν ονομάτων όρέων, πεδιάδων, πόλεο)ν, κωμοπόλεων, λιμένων 
κτλ. Έκθεσις συγκεφαλαιωτική. Ταξείδιον είς άπασαν τήν νήσον έπί 
τοΰ βωβοΰ χάρτου" (ό διδ. παρουσιάζει τοίς μαθηταΐς χάρτην τών νήσων, 
έφ’ ού ούδέν ό'νομα είναι γεγραμμένον οί δέ μαθηταί δεικνύουσι τάς δια
φόρους τοποθεσίας. Τοΰτο γενέσθω λίαν συνοπτικώς ) (*).

5. Στάδιον. Διά τίνων χωρών θά διελθοιμεν διά νά μεταβώμεν είς 
Κεφαλληνίαν καί ’Ιθάκην ; — Ι1όσΐ>ν άπέχουσιν αί χώραι αύται τών 
’Αθηνών ; — Κορίνθου ; — κτλ. — ΙΙοΐα προϊόντα τής Κεφαλληνίας καί 
’Ιθάκης κομίζονται καί ποίλοΰνται είς ’Αθήνας ; — Έκ τής Κεφαλλη
νίας καί ’Ιθάκης γίνεται ικανή έξαγο>γή έξαιρέτου μέλανος οίνου είς 
’Αθήνας, είς άλλας πόλεις τής Ελλάδος καί είς ξένας χώρας. Ό  νομάρ
χης Κεφαλληνίας έδρεύει έν Άργοστολίω. ΤΙ συγκοινωνία έν Κεφαλλή
νιοι σχετικώς πρός τάς άλλας χώρας τής Ελλάδος εύρίσκεται είς λίαν 
εύάρεστον κατάστασή. Τά πλεΐστα χωρία, αί κοιμοπόλεις καί πόλεις συγ- 
κοινωνοΰσι δ ι’ αμαξιτών όδών. Α ί νήσοι είναι ήφαιστειώδεις καί πά- 
σ/ουσι συχνάκις ύπό σεισμών- κατά τό 17 16  καί 1867  κατεστράφη- 
σαν αί πόλεις Ληξούριον καί Άργοστόλιον.

Περίεργα φαινόμενα έπί τής Κεφαλληνίας ύπάρχουσι τά έξής : 
α) Πρό τοΰ στομίου τοΰ λιμένος άντικρύ τοΰ Ληξουρίου ύπάρχουσι 

δύο ύδρόμυλοι κινούμενοι διά θαλασσίου ρεύματος, τό όποιον ακολούθως 
πίπτει έντός βαράθρου, ούτινος αί έκβολαί είναι άγνωστοι.

β) Κ ατά τήν Δ. άκραν τής ΙΙαλλικής χερσονήσου ύπάρχει λίθος 
στρογγύλος έντός τής θαλάσσης κινούμενος άεννάως καί άλλοτε μέν πλη
γιάζει καί ένοΰται μετά τής στερεάς, άλλοτε δέ άπομακρύνεται.

Ο λ ύ μ π ι ο ς

Άστυδιδάσκαλος πρωτοβάθμιος.

(*) Σημ. Ενταύθα δύναται ό διδ. να προσαγάγτ) ταΤς μαθηταΐς εικόνας τινάς σπου
δαίων τοποθεσιών, ούχ\ ομως γ ε λ ο ι ο γ ρ α φ ί α ς .  Εΐκόνας τοιαύτας καλάς ημεΤς 
®ι>νίσταμ3ν τάς τοΰ άζιολδγου περιοδικοΰ «έσπέρου» καί τάς φωτοτυπίας τών Ρωμαΐδών.



Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ε Δ Λ Α Δ Ι  ΔΙΔΑ ΣΚ ΑΛΕ ΙΩ Ν
(Συκέ/. χαι τέλος 'δ. φυλλ. 8 . σελ. 352).

Ού μόνον δέ έν τοΐς θρησκευτικοΐς μαθήμασι τί> νέον πρόγραμμα τοϋ 
υπουργείου επήνεγκεν ουσιώδεις μεταβολές προς τά χείρω, άλλά καί έν 
τοΐς άλλους· αποκοπή ώρών άσκοπος καί άκριτος, έλάττωσις τής διδα
κτέας ύλης, είναι τά  δύο χειρουργικά έγχειρήαατα, εις χ υπεβλήθη το 
πρόγραμμα τοϋ Δηλιγιάννη. Έ πί τη παρατηρήσει, ότι οί μαθηταί έρ- 
γαζονται ύπέρ τδ δέον, ότι δύο η τρεις τούτων ήσθένησαν έκ τών πολ
λών μαθημάτων, έπήλθεν ή χειρουργική ψαλίς ανηλεώς άποκόπτουσα. 
Τοιαύτη δε καί τοσαύτη έπήλθεν ή περικοπή καί συστολή έν τώ νέω 
προγραμματι, ώστε κατέστη τοϋτο όλως δυσδιάγνωστον έγένετο ώς τό 
φόρεμα άδεξίου ράπτου, όστις άγωνιζόμενος νά διορθώση τάς έλλείψεις 
τοϋ οαφέντος ύπ’ αύτοϋ φορέματος, περικόπτων καί περιστέλλουν αύτό, 
εσχηματισε μόλις χωρητικόν σώματος παιδός.

Εν τφ  προγράμματι τοΰ 1878  τά  παιδαγωγικά μαθήματα έδιδά- 
σκοντο έν 7 ώραις, έν δέ τφ  τοΰ 1886  έν i  ! . . .  Τ ί δέ είναι τά  παι- 
δαγωγικα μαθήματα έν τφ  διδασκαλείω ; Τό κυριώτατον τών μαθημά
των και άναγκαιότατον, τό διακρίνον τό διδασκαλεΐον τών άλλων έκ- 
παιδευτικών καταστημάτω ν ή είδικότης τών διδασκαλείο>ν είναι ή παι
δαγωγική μόρφωσις τών τροφίμων αύτών ή διά τών παιδαγωγικών έπι- 
τελουμενη μαθημάτων, τούτων δέ άποκοπέντων η έλαττο)θέντων, τό 
διδασκαλεΐον άπόλλυσι τόν ειδικόν αύτοϋ σκοπόν. Ά λ λ ’ έξετάσωμεν 
άκριοεστερον τα διάφορα παιδαγωγικά μαθήματα καί ίδωμεν, εί ταΰτα  
ε'.ναι δυνατόν δια 4 μόνον ώρών νά διδαχθώσι. Πρώτον ή ιστορία τής 
παιδαγωγίας, έστω καί άν περιορισθϊ) είς τήν παρά τοΐς άρχαίοις έλ- 
λησιν, αδύνατον είναι νά διδαχθη διά μονοώρου καθ’ έβδομάδα διδα
σκαλίας και έν μόνω τφ  πρώτω έξαμήνω. Τά μαθήματα άρχονται τα- 
κτικώς ένεκα των εισιτηρίων καί έπαναληπτικών έξετάσεων έν τοΐς δι- 
όασκαλειοις περι το τέλος Σεπτεμβρίου η κατά τάς άρχάς τοΰ ’Οκτω
βρίου· το πρώτον λοιπόν έξάμηνον άπό τοΰ ’Οκτωβρίου μέχρι Μ αρτίου 

συγκειται έκ 5 μηνών έάν δέ ύπολογίσωμεν 4 ώρας κατά μήνα διδα
σκαλίας, πρέπει έντος 20 ώρών νά διδαχθή ή ιστορία τής παιδαγωγίας

ιδία παοά τοΐς άρχαίοις ελλησι! . .  . Καί ό ύπολογισμός ουτος τών ώρων 
γίνεται έπί τή υποθέσει ότι ούδεμία εορτή θα συμπέση. Ώσ«υτως και 
ή ιστορία τής νεωτέρας παιδαγωγίας έν τη γ ' τάξει δεν δύναται νά δι- 
δαχθή διά μονοώρου διδασκαλίας. Πώς συστήματα παιδαγωγικα το- 
σον πλούσια καί εκτεταμένα, τόσοι σπαιδαΐο·. παιδαγωγοί, λαμπρυναν- 
τες τούς τελευταίους τούτους χρόνους είναι δυνατόν δια είκοσαωρου έν 
συνόλω διδασκαλίας καί έν ένί έξαμήνω νά άναπτυχθώσι καί διδαχθώσι 
καταλλήλως ; Γελωτοποιοϋμεν τά  σπουδαία ούτω πως σκεπτομενοι και 
νομοθετοΰντες ! Δέν είναι καλλιών τοιαύτης άτελοϋς διδασκαλίας ό κα- 
τάργησις τοϋ μαθήματος τούτου ; Τίνα πραγματικώς τάςιν θα έχωσιν 
έν τή συνειδήσει τών μαθητίον τοσαϋται και τηλικαϋται παραστασει, 
φύρδην μίγδην έκτεθειμέναι! Κ αί δέν θά άναγκασθώσιν οΰτοι μηχανι
κώς μόνον άνευ καταλήψεως να διατηρήσωσι τοσαυτας γνώσεις έν τή 
μνήμη των ; Ούτω τά παιδαγωγικά κατήντησαν έν παιδαγωγικό) καθι- 
όρίψατι τό έσχατον τών μαθημάτων, έξηυτελισθησαν δε τα διδασκα
λεία καί κατέπεσον έν τη συνειδήσει τοΰ λαοϋ' άποδειξις οί παραγομε- 
νοι κ α τ ’ έτος καρποί. . .

Μετά τά παιδαγωγικά ή μέθοδος τοΰ ψαλιδιζειν εφηρμοσθη και έν 
τοΐς άλλοις τών μαθημάτων, οία τής γεωγραφίας τής ιστορίας, τών 
ελληνικών καί μαθηματικών. Αναγκαζόμενοι νά καταπαύσωμεν τόν λό
γον περί τοϋ θέματος τούτου, μικρόν το όιαφερον τοΐς πλειστοις τών άνα- 
γνωστών τοϋ παιδαγωγικοϋ σχολείου κινοΰντος, λέγομεν τα έςής μονον· 
*Η γεο>γραφία συνεχωνεύθη μετά τής ιστορίας ώσάν τό διδασκαλεΐον 
νά είναι δημοτικόν σχολεϊον ή Έλληνικη ίστορια διδασκεται συντομως 
καί περιληπτικώς, έν έκτάσει δέ ή 'Ρ ω μ α ϊκ ή !! . . .  Ή  ψυχολογία, 
εϊπομεν, περιωρίσθη είς μίαν μόνον ώραν καθ έβδομαδα ! ! .  Εκ δε 
τών Ελληνικών άπεκλείσθησαν συγγραφείς, οίος ό ξενοφών καί άντ 
αύτοϋ ώρίσθη ό πανηγυρικός τοΰ Ίσοκράτους ! . . Έ ν γενει δέ τα ελ
ληνικά έξ 11 ώρών, ας κατεΐχον έν τώ πρώτω προγράμματι, περιοιρι- 
σθησαν είς 8 μ όνον ! . .

Τελευτώντες λέγομεν, ότι είναι πλέον γνο^στόν ότι διά τών ανα
μορφωτικών προγραμμάτων τοϋ τμηματάρχου τής δημοτικής παιόευ- 
σεως διδασκαλεία δέν έχομεν. Ούτω δέ μία ιδέα τόσω ύψηλή, ·?,ν έπαγ- 
γέλλεται ή σύστασις διδασκαλείων έν Έ λλάδι, έξέπεσεν είς χεΐρας άόο- 
κίμους περιπεσοϋσα’ ώς δέ τό έν Λαρίσση διδασκαλεΐον κατηργήθη, θα 
ίδωμεν δυστυχώς καί τήν κατάργησιν τών άλλων, διότι τοΰτο έπεζητη-



σαν διά τών ανόητων νομοθετημάτοιν των οί άναμορφωταί διά σκοπούς, 
ούς αύτοί καλώς γινώσκο^σιν, άλλ’ ο'ίτινες και εις πολλούς ήδη κατέ
στησαν γνωστοί.

£Β.

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

1) Έγχειρίδιον ίεράς ιστορίας κατά τούς κανόνας τής παιδαγωγι
κής συντεταγμένον είς τεύχη τρία προς χρήσιν τής έν τοίς άστικοΐς καί 
δημοτικοΐς σχολείοις μαΟητευούσης νεολαίας άμφοτέρων τών φύλων. Έν 
Κωνσταντινουπόλει 1887  ύπό Α. Κουζουλάρη καί Ν. Εύσταθίου.

Τά έγχειρίδια ταϋτα είναι μεθοδικώτατα. Ή  ύλη τών ιστορημά
των είναι, ώς έμπρέπει είς βιβλία διδακτικά διά την δημοτικήν παίδευ- 
σιν, συνοπτική καί περιληπτική. 'Ο μαθητής τοϋ δημοτικού μάλιστα  
σχολείου πρέπει νά εύρίσκη έν τώ βιβλίω τά ούσκοδέστατα- ή διδασκα
λία μόνη έχει το δικαίωμα νά προσφεύγτι είς λεπτομερείας πρδς άνάλυσιν 
τών αρχαίων παραστάσεων τών μαθητών καί διασάφ/ισιν αύτών. Άφοϋ  
ή αφαιρετική τοϋ παιδος φαντασία δέν είναι άκόμη έπί τοσοϋτον άνε- 
πτυγμένη, ώστε νά διακρίνη τά ούσιώδη άπδ τών μή τοιούτων, χο>λαίνη 
δέ ούτος καί περί τήν γλώσσαν, τδ βιβλίον' πρέπει νά άρκήται είς τά  
κυριώτατα σημεία, άποφεϋγον τά καθέκαστα Ό  πρόλογος τοϋ βιβλίου 
αρκούντως σαφηνίζει τδ σχέδιον, έφ’ ού τοϋτο έφιλοπονήθη· καταχωρί- 
ζομεν δ ’ αύτόν, διότι πραγματεύεται συ\τόμως, διατί πρέπει νά διδάσκη- 
ται ή παλαιά Γραφή έν τοίς σχολείοις. «Οί μέν λέγουσιν δτι μόνον έν 
έβοαϊκοΐς σχολείοις μάλλον πρέπει αύτη νά διδάσκηται ώς ιστορία τοΰ 
έβραικοϋ έθνους, οί δέ έν πάσι τοίς χριστιανικοΐς σχολείοις (κατ’ έκλο- 
γήν βεβαίως) ού μόνον χάριν τοϋ ήθικοϋ περιεχομένου, άλλά καί χάριν 
πληρεστέρας κατανοήσεως τοϋ Εύαγγελίου, δπερ θεωρείται ώς συμπλή- 
ρο»μα τοϋ Μωσαϊκοϋ νόμου. Ούδέν ένταϋθα λέγομεν περί τών φρονούντων 
δτι καθ’ ολοκληρίαν πρέπει νά λείψη τδ μάθημα τοϋτο άπδ τής άστικγ)ς 
σχολής, έπιφυλασσόμενοι νά έξενέγκωμεν τήν ήμετέραν γνώμην άλλα- 
χοϋ. Ένταϋθα άρκούμεθα νά ειπωμεν δτ> διά τδ ήμέτερον έθνος τδ ζή
τημα είναι λελυμένον.

»Κύριος σκοπδς τής διδασκαλίας τοϋ μαθήματος τούτου, ώς καί 
άλλων τινών μαθημάτων δέν είναι ή άνάπτυξις τής γνοιστικής τής ψυ

χής δυνάμεως διά τής προσκτήσεως γνώσεων δτι πλείστων, άλλ’ ή μορ- 
φωσις τής συναισθητικής τοϋ παιδος δυνάμεως διά παραγωγής τών κα- 
ταλλήλων ψυχικών κινήσεων. Αιά τής διδασκαλίας δηλονότι τής ίερας 
ιστορίας δέν πρέπει νά φροντίζωμεν, δπως διά παντδς τρόπου έμβάλλω- 
μεν εις τήν ψυχήν τοϋ παιδος δσον τδ δυνατδν πλείστας γνώσεις, διότι 
ταύτας, δσον καλώς καί αν μάθη ό μαθητής, θά λησμονήση μετά πάρο
δον μικρού χρονικοϋ διαστήματος, άλλ’ δποις διά τής τεχνικής διδασκα
λίας κατορθώσωμεν νά συγκινήσωμεν ουτω τδν μαθητήν, ώστε νά δη- 
μιουργήσωμεν έν αύτώ εύσέβειαν πρδς τδν θεόν, αγάπην πρδς τδν πλη
σίον καί τάσιν πρδς άγαθοποιίαν. Πρδς τδν σκοπδν τούτον συντελεί καί 
ή κατάλληλος έκλογή καί ψυχολογική κατάταξις τών ίστοριδίοιν, ούδέ- ν 
ποτε δέ τά πολλά ήθικά συμπεράσματα, άτινα πολλάκις είναι έξαμβλώ- 
ματα διάνοίας καί φαντασίας πενιχράς, ώς στοχαζόμενα τής κριτικής 
δυνάμεως μάλλον, ητις ύπνώττει έτι.» Συνίσταμεν τά έγχειρίδια ταϋτα  
είς τούς κκ. δημοδιδασκάλους διά τά πολλά αύτών προτερήματα καί τδ 
εύωνον. Τυπογραφεΐον Λ. Πετούση κτλ. 1887.

2) Έ πιστολιμαΐαι παιδαγωγικαί διατριβαί ύπδ ’Αθαν. Δ. Μπάτσα 
καθηγητοϋ τοϋ έν Πελοποννήσω διδασκαλείου. Έν Ά θήναις έκ τοϋ τυπο
γραφείου ’Ανέστη Κωνσταντινίδου 1887. ΙΙερί τοϋ άξιολόγου τούτου 
παιδαγωγικού έργου θέλομεν γράψει προσεχώς.

3) Έξεδόθ/ί κα τ’ αύτάς ύπδ τού διευθυντού τοϋ παιδαγωγικού 
σχολείου Μ. Βρατσάνου καί ό β' τόμος τοϋ οδηγού τοϋ δημοτικοϋ σχο
λείου, περιέχων 1) τδ άναγνωστικδν βιβλίον τής β" τάςεως. 2) τήν πραγ- 
ματογραφίαν. 3) τήν αριθμητικήν. 4) τήν άνάγνωσιν καί γραφήν. 5) τήν 
καλλιγραφίαν καί 6) παράρτημα περί τοϋ δημοτικού σχολείου, ώς ίδρυμα- 
τος άγωγής καί διδασκαλίας* περί τοϋ έργου αύτοϋ- περί τής σχέσεως 
τοϋ σχολείου πρδς τδν οίκον- περί διευθύνσεως αύτοϋ- περί τοϋ κτιρίου 
καί τής διασκευής αύτοϋ- περί τής θέσεως αύτοϋ- περί κατασκευής καί 
τοϋ ύλικοϋ αύτοϋ· περί τών χωρισμάτων τοϋ σχολείου καί τής αιθούσης· 
τών παραδόσεων περί τού μεγέθους καί τοϋ σχήματος αύτής· περί τοϋ 
φωτισμού τής αιθούσης· περί τοϋ άέρος έν τή αιθούση τών παραδόσεων 
*Vi τής άνανεώσεως αύτοϋ· περί τών αιτίων τής διαφθοράς τοϋ άέρος· 
περί τοϋ άερισμοϋ· περί θερμάνσεο>ς· περί τών μαθητικών βάθρων 
καί τής τεχνικής κατασκευής αύτών- περί τής καθέδρας τοϋ διδασκά
λου καί άλλίον πολλών, άτινα πρέπει καλώς νά γνωρίζη ό νεομεθοδικδς 
διδάσκαλος καί δύνηται νά έκφράζη τήν γνώμην του, δπου δει, συμφώ-



νως πρός την επιστήμην. 'Ως έπίμετρον δέ προσετέθη σπουδαΐον κεφά- 
λαίον τής σχολικής υγιεινής περί τών «χολικών ασθενειών. Είς τούς συν- 
δρομητάς τοΰ παραγωγικού σχολείου ό β' ούτος τόμος σχήματος μεγά
λου όγδοου σελίδων 184 τ ιμ ατα ι δραχ. δύο>, τοίς δέ ίλη, τεσσάρων. 'Ο 
τρίτος τομος τοΰ δδηγοΰ περιλαμβανων τα μαθήματα τοΰ τρίτου έτους 
θέλει έκδοθή προσεχώς.—

4) Νεον μεθοδικόν άλφαβητάριον καί άναγνωσματάριον μετ’ είκόνοιν 
έξεδόθη προ μικροΰ ύπό Μ. Βρατσάνου και ’Ανδρέου Κοκκινάκη άριστο- 
βαθμιου δημοδιδάσκαλου. 1 ο άλφαβηταριον τοΰτο είναι συντεταγι/,ένον 
κατά τρόπον, πολύ διαφέροντα τών συνηθοιν άλφαβηταρί<ον καί λίαν διευ- 
κολΰνοντα τήν έκμάθησιν τής άναγνώσεως. Δ ι’ αύτοΰ έντός 15 ήμερων 
δύναται ό παΐς νά μάθη ού μόνον όρθώς νά συλλαβίζη, άλλά καί νά γράφη 
τα άναγινοίσκόμενα. Τ ιμαται δια τους διδασκάλους αγοράζοντας ποσό
τητα αντίτυπων λεπ. 25 , τοίς ό αλλοις λεπ. 50. Πωλείται δέ παρά τοίς 
συντάκταις καί τώ εκδότη κ. Βλαστώ.—

ο) Ο Ελικών, ητοι συλλογή ποιημάτων καί ασμάτων ύπό A. Ζ. 
Κοκκινάκη διευθυντοΰ τής προτύπου σχολής 'Ηρακλείου. Τό βιβλίον 
είναι χρησιμώτατον διά τό δημοτικόν σχολεΐον ή έκδοσις δ ’ αύτοΰ πλη
ροί μιαν ώμολογημένην άνάγκην. Περιέχει δέ τοΰτο έκλογήν ποιηματίων 
διά τούς μαθητάς τής Β', Γ' καί Δ' τάξεως τοΰ δημοτικού σχολείου. 
'Η εκλογή δ ’ αυτη έγένετο μετά πολλής περισκέψεως καί είναι ανάλογος 
τής πνευματικής καταλήψεως έκαστης βαθμΐδος τής παιδικής ηλικίας. 
Συνισταμεν τό χρήσιμον τοΰτο βιβλίον τοΰ κ. Κοκκινάκη είς τούς φί
λους δημοδιδασκάλους. Τ ιμαται δέ δραχ. 1 ,25  ανάλογος δέ γίνεται εκ- 
πτωσις τής τιμής είς τούς βιβλιοπώλας καί δημοδιδασκάλους. Πωλείται 
δέ παρά τώ έκδότη κ. Βλαστώ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟΝ

Έ ξακολουθοΟ ίιν άκόμη έν τ φ  ύπ ο υρ γείψ  ’ Εκπαιδεύσεως α! μέταθέιΚ ίί 
καί αί τοποθετήσεις τώ ν δημοδιδασκάλων- Π ολλαί τώ ν γενομένων μεταβολώ ν  
προσκρουουσαι είς τά ατομ ικόν συμφέρον τώ ν π ο λ ιτ ικ ώ ν  τής Κυβερνήσεως φ ί*  
λω ν, συμ β ιβ ά ζο ντα ι διά διαφόρων παραχωρήσεων. 'Ο νόμος περί τοδ άμεταθέτου  
τώ ν δημοδιδασκάλων κ ατέστη , ώς προείπομεν, χάρτης άγραφος είς τάς χεΐρας 
τής γα τρ ία ς . Δ υστυχείς δημοδιδάσκαλοι, ούδέ σ τ ιγμ ή ς  ή σ υχ ία ν  κα ί ά νά π α υσ ιν

δέν δύνασθε νά εύρητε ! Τίς θά ά π α λλάξη  ήμδίς τής άθλιας τα ύτη ς καταστάσεω ς ; 
—Ή άναμόρφω σις^βαίνει π λη σ ίσ τιο ς· έν μέσα ις Ά θ ή να ις  κ α ί άλλο συνεστάθη  
σχολεΐον άρρένων διευθυνόμενον καί διδασκόμενον ύπό δ ιδασκαλισσώ ν. Τοιαδτα  
δέ συνεστάθησαν κα ί έν πολλοΤς χωρίοις τής ’Α ττικής κ α ί έν τα ΐς  έπ α ρ χ ία ις'  
Διδασκάλισσαι κα ί γραμματοδ ιδάσκαλο ι θά δ ιδάσκωσιν τοδ λοιποδ έν το ίς  δη -  
μοτικοΤς σχολε ίο ις. Οί δημοδιδάσκαλοι άπεδείχθησαν αν ίκ α νο ι είς τά μέγα τής 
έθνικής άναμορφώσεως ϋργον . . .

—  Κ αθηγητής έν τ φ  δ ιδασκαλείω  Π ίλοποννήσου διωρίσθη ά κ . ’ Αριστοτέλης 
Γραφειάδης υιός τοδ συνετοδ κα ι δραστήριου άνδρός, τοδ διευθύνοντος τό κ α θ ί-  
δρυμα τοδ Χ ατζη κώ στα· ό νέος καθηγητής μορφωθείς πα ιδαγω γικώ ς έν Γ ερμα- 
νίαι £νθα έπ ί π εντα ετ ία ν  έσπούδασε, θέλει φανή  έλπ ίζομεν άντάξιος τών π ολ
λών περί αύτοδ έλπίδων.

—  Ή άναμόρφω σις, είς τά  άκρα χωροδσα, Ιλαβε τύπον άβδηριτισμοδ κα ί 
χορηγεί ϋλη ν  κω μ ικώ ν υποθέσεων. Ά π όδειξ ις  δέ ή άστεία  άπόφασις τής έν τοΤς 
χωρίοις ά ντικαταστάσεω ς τών δημοδιδασκάλων διά δημοδιδασκαλισσώ ν. Τά άπο- 
τελέσματα ταύτης έκαστος προγινώ σκει καί νοεί, π λήν τώ ν αστείω ν αναμορ
φωτών. Γνωστόν, δτι έν τ ψ  χ ω ρ ίψ  Μ αρκοπούλψ, τή  ϊδρα τοδ δήμου Κ ρω πίας, 
άντί δ ιδασκάλου, ο! Ιθύνοντες π αρ ’ ή μ ίν  τά  τής έκπαιδεύσεως διώρισαν δημοδι
δασκάλισσαν, ΐν α  διδάξη 18 0  π α ιδ ία , δσα δήλα δή ε ΐνα ι τά  έν τ φ  δημοτικψ  
«χολείψ τοδ χωρίου νδν φ ο ιτώ ντα . Έ νθαρρυνθέντες ο! όξεΤς νεωτεροποιοί άπό  
τής έφαρμογής τής άποφάσεως αύτώ ν έν Ά θ ή ν α ις , δπου ή ά ντ ικ α τά σ τα σ ις  τών  
δημοδιδασκάλων διά δημοδιδασκαλισσών ούδέν παρήγαγε τό παράχορδον *) ένό μ ι-

8τ ι ήδύναντο νά πράξωσι τό  αύτά  κα ί έν Μ αρκοπούλψ, δπου φ ο ιτώ σ ι π α ι
δία τά δέκατον πέμπτον έ'τος τής ή λ ικ ί« ς  ύπ ερβα ίνοντα , κ αθ ’ & κ α ί οί πρόκριτοι 
τοδ χωρίου παρέστησαν είς τάν Πρωθυπουργόν, 8τε προχθές ήλθον ένταδθα, ίν α  
διατυπώσωσι τά  παράπονά τω ν. Ό  Πρωθυπουργός έβέβαίωσεν α ύτούς, 8 τ ι θά ζ η -  
τήση πληροφορίας παρά τοδ αρμοδίου Ί ’πουργοδ περί τοδ πράγματος κα ί θά 
έντείληται α ύ τ ψ  νά έπανορθώση τά άτοπον. ’ Αλλά τό παραδοξότερον έν τή  π ερ ι-  
στάσει τα ύτη  ε ΐνα ι δ τι έν ώ  δέν ήρκει ό υπάρχω ν διδάσκαλος πράς τοσαύτην  
πληθΰν διδασκομένων, κα ί ή  σχολή Ιχρηζε κα ί δευτέρου δ ιδασκάλου, ά ντ ί νά 
®ταλή βοηθός, μ ετα τοπ ίζετα ι μέν ό υπάρχω ν διδάσκαλος, άπο σ τέλλετα ι δ ’ ά ν τ ’ 
«ύτοδ διδασκάλισσα γ ' τάξεω ς, 'ίνα διδάξη 18 0  παΤδας, κα ί τα δ τα , έν ψ  ή άλλη  
διδασκάλισσα, ή διευθύντρια  τοδ έκεΤ παρθεναγω γείου, διδάσκει τρ ιακοντάδα  
Χοραο(ων- τοδ Α ίώ νος.)

—  Καί έν Π ατησίοις διορισθείσης δ ιδασκαλίσσης είς τά σχολεΐον τών άρρέ- 
νων, οί χωρικοί ϊδω καν ΐ ν  καλάν μάθημα είς τούς άναμορφω τάς τή ς δημοτι
κής παιδεύσεως, άθρόοι δηλαδή άπέσυραν τά τέκνα τω ν έκ τοδ σχολε ίου, ά φ ή -  
®αντες τήν δ ιδασκάλισσαν νά διδάσκη τούς τέσσαρας το ίχους τής π αραδόσεω ;! 
Άλλά τέλος π άντω ν δέν θά παύση πλέον ή κω μψδ ία  αύτη  ; Τί ζητοδσ ιν οί 
*ύριοι oinot διά το ύτο υ; Θ έλουσι νά κατα στή σω σ ι τά σχολεία  τόπους δ ια -  
?®°Ρ3ς, ή ζητοδσι νά καταστή σω σ ι θηλυπρεπή τά  appeva ήμώ ν τέκ να , έγ χ ε ι-  
ρίζοντες αύτά  είς γυνα ίκας ; Τί ώραΐον τή  ά λη θε ί?  πρότυπον εις δεχαπενταετή

‘) Πολλά παράχορδα αγνοούμενα ύπό τοΰ χ. συντάκτου τοΰ Αίώνος.



και άνωτέρας ή λ ικ ία ς  αρρενα, ά τ ινα  μετ' οδ πολ!» θά έξέλθωσιν είς τήν κοινω
νίαν κα ί θά άναλάβω σ ι β ιω τικάν £ργον, νά βλέπω σιν δεκαοκταετή κορασίδα ή 
κ αί κατωτέρας ή λ ικ ία ς  μετά  π τ ε ρ ώ ν  κα ι τ  « ι ν ι & ν καλλω π ιζομένην καί 
διδάσκουσαν α ύτά . . . At δ ιδασκάλισσα ι διά τά θήλεα , κα ί οί διοάσκαλοι δια τά 

αρρενα. ’Αφήσατε, άναμορφ ω τα ί, Ισχύοντα τόν νόμον.
—  Κ ατά τόν τελεσθέντα  έπ ί προβ ιβασμφ  δ ιαγω νισμόν τ&ν δημοδιδασκάλων, 

έκ τ&ν έξετασθέντων 7  δημοδιδασκάλων, εΤς μέν ό κ. θεοδωρακάκης προήχθη εί, 
δημοδιδάσκλαλον α' τάξεω ς, ϊτερος άπό δευτεροβαθμίου έγένετο τριτοβάθμιος, 
ένάς ήκυρώθη τό δ ίπλω μα , ot δ’ έτεροι 4 δ ιετήρησαν τά δ ίπλω μα αύτ& ν.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Ν

Γ ερμανία . Ή βουλή έψήφ ισε νόμον προστατεοκτικόν τής π α ιδ ικής ήλικ ίας. 
«Ούδέν παιδ ίον μικροτέρας τ&ν 1 2  έτ&ν ή λ ικ ία ς  έπ ιτρέπετα ι νά έργάζητα ι έν τοΤ; 
έργοστασίο ις. Ά π ό  τής 1η ς  ’Απριλίου 1 8 9 0  ούδείς μή  συμπληρώ σας τό 13ον 
Ετος τής ή λ ικ ία ς  τοο κα ι έκτελέσας τά ς  περί παιδεύσεως δ ιατάξεις δύνατα ι να 
έργάζητα ι έν τοΤς έργοστασ ίο ις. Μέχρι δέ τής έποχής έκείνης, ο! φοιτ&ντες είς 
τά  σχολεία  παΐδες δέν δύναντα ι νά έργάζω ντα ι έν το ΐς έργοστασ ίο ις, ή έπι τφ  
8ρψ νά φοιτ&σι τρεΤς καθ ’ ήμέραν ώρας έ’ν τ ιν ι  σχ ο λε ίψ  ή δημοσ ίψ , ή Ιδιωτική  
άνεγνω ρ ισμ ένψ  ύπό τής κυβερνήσεως. Ή διάρκεια  τής έργασίας παίδων κατω - 
τέρας τ&ν 1 3  έτ&ν ή λ ικ ία ς  δέν δύνατα ι νά ε ίνα ι μείζω ν τΟν 6  ώρ&ν, ή δέ τδν 
άνωτέραν ή λ ικ ία ν  έχόντω ν μέχρι 1 6  έτ&ν δέν πρέπει νά ύπερβαίνιρ τάς δέκα 

κ αθ ’ ήμέραν ώ ρ α ς .» + &
’Α γγλία . Τό School Board τοΟ Λονδίνου έψήφ ισε π ρότασιν. δ ι’ ής θεωρέ 

ά ναγκα ίαν τήν ε ίσα γω γή ν είς τό δημοτικόν σχολεΤον χ ε ιρ ω να κ τικ ό ν  έργασιδν.
’Ιτα λ ία . Τά σύνολον τ&ν δαπανών τοΟ κράτους διά τήν δημοτικήν έκπα ί- 

δευσιν έν τ φ  π ροϋπολογισμφ  τοϋ 1 8 8 8  άνεβιβάσθη κ ατά  τήν Εκθεσιν τής έπιτρο- 
πείας τής βουλής είς 9 ,  1 6 9 ,7 2 9  φρ. Α! κυριώ τεραι τ&ν δαπαν&ν εΤναι «I έξή«·

1 )  Μισθοί έποπτΟν κα ί έπιθεωρητ&ν 8 2 4 ,2 8 3 ,  φρ.
2 ) Έ ξοδα έπιθεωρήσεως τΟν δημοτικ&ν σχολείω ν 3 5 2 ,0 0 0  φρ.
3) Βοηθήματα ύπέρ τής δημοτικής παιδεύσεως 2 ,4 7 4 ,2 8 3 .  φρ.
4) Μ ισθοί τοΟ προσωπικοΟ τ&ν διδασκαλείων. 1 ,2 6 8 ,3 6 3 .  φρ.
5 ) ’ Επιχορηγήσεις τοΰ κράτους είς τούς δήμους πρός μισθοδοσίαν τ&ν δημ9

διδασκάλω ν, 2 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ.
6 )  Κ ατασκευή κα ί έπιδιόρθωσις τ&ν κτιρ ίω ν τ&ν δημ. σχολείω ν 3 1 0 ,0 0  <fPr
7 )  Χ ορηγήματα πρός σύνταξιν τ&ν δημοδιδασκάλων φρ. 3 0 0 ,0 0 0 .

φίας έπιτυγχάνεται κατά τό πλεϊστον ή όρθή κατάληψις τής γρά- 
φομένης γλώσσης, διά δέ τή ; καλλιγραφίας εξυπηρετείται σπουδαίο»; 
ού μόνον τό υλικόν τοΰ ανθρώπου συμφέρον, άλλά και ή φιλοκα
λία αύτοΰ διαμορφοΰται καί αναπτύσσεται. Και δεν προτίθεται βε- 
Saioj; τό δημοτικόν σχολεϊον νά καταστηση τού; μαθητάς^έξ έπαγ- 
γέλματο; καλλιγράφους, σκοπεί ομως νά παράσχη τό μέσον τή ; κα- 
Οαρδς καί εύαναγνώστου γραφή;. Έ ν τώ δημοτικώ σχολείω πρέπει νά 
καταβληθώσιν αί καλλιγραφικαί βάσει; και συνηθίση ό παί; νά διευθύνη 
δεξιώς τήν χεΐρα και τόν οφθαλμόν εί; τήν ακριβή παράστασιν τών 
στοιχείοιν τή ; γραφομένης γλώσση;.

Δέν πρέπει δμο>; νά συγχέωμεν ένταΰθα τό σχήμα τών γραμμάτων 
πρό; τήν ΰλην τοΰ γραπτοΰ λόγου. Είναι βέβαιον ότι ί*άτερον είναι διά
φορον. Πολλοί σπουδαίοι άνθρο>ποι καί συγγράφει; εχουσι πολύ ασχημον 
γράψιμον τό σοφώ; γεγραμμένον καί τό δυσανάγνο>στον θεωρούνται πολ- 
λάκι; ώ; άντίστοιχα, άλλ’ δμο>; καί τά  προϊόντα τών έξ έπαγγέλματο; 
καλλιγράφων, τών λιθογράφων, καί τών έπιγραφοποιών καί λοιπών, θαυ
μάζονται συγχρόνο); καί έπαινοΰνται.

Τό μάθημα τή ; καλλιγραφία; πρέπει νά εχη θέσιν έν τώ δημοτικώ 
σχολείω, διότι ε'.ναι ωφέλιμον εί; τόν πρακτικόν βίον. Δέν άρκεϊ νά δύ- 
νηταί τ ι ;  μόνον νά γράφη, άλλά πρέπει καί παν τό γραφόμενον νά άνα  ̂
γινώσκηται ευκόλως. Ά λ λ ’ ΐνα τοΰτο άναγινώσκηται, πρέπει νά είναι 
γεγραμμένον καθαρώς, δηλαδή τό σχήμα τών γραμμάτων νά είναι όο- 
Οον καί ούχί άμφίβολον. Ό σ τ ι; δέ θέλει νά κάμη χρήσιν τής γραφής 
τοιαύτην, ούτος πρέπει νά προσλάβη δεξιότητά τινα έν τώ γράφειν.
Α λλ’ ή δεξιότης άπαιτεϊ πολλάς άσκησεις· αί ασκήσεις δ ’ αΰται τότε 

φέρουσι τό ποθούμενον αποτέλεσμα, όταν γίνο)νται είς ιδιαιτέρας ώρας.
Τό καλλιγραφεϊν άρμόζε·. δικαίως έν τώ δημοτικώ σχολείω, διότι 

£χει παιδευτικήν αξίαν. ΙΙεριποιεΐ τοΰτο είς τόν μαθητήν τήν έπιτηδειό- 
τητα νά χαθιστα τελεία}· οσον τό δυνατόν την έργασίαν του, νά έχτελή 
αυτήν (ΐεταχειριζόμενος πάσας αυτόν τάς δυνάμεις. Τό καλλιγραφεί*· έ£ε· 
Ρψ<  τέλος καί Αναπτύσσει την έννοιαν τής χαθαριότητος, τής τάζεαις καί 

χα.ίοΰ.
Ταΰτα δέ είναι σπουδαιότατα είς τήν άγο>γήν. Διότι ιιτό καλόν εχει 

Ι'^γαλην ροπήν πρός μόρφωσιν ήθους, έπειδή τοΰτο κωλύει τήν παντοδυ
ναμιών τοΰ ώφελίμου, καί διδάσκει τήν καταφοόνησιν τής παχυλής ύλι-



κής άπολαύσεως (*). 'Η καλλαισθησία προσδιορίζει τρόπον τινά την κα
θαριότητα καί ή έννοια της καθαριότητας διαχαράττει σχεδόν την δδόν 
προς την ηθικήν έπίδρασιν τοϋ καλοΰ. Ό σω μείζονα φροντίδα οί μαθη- 
τα'ι περ'ι της γοαφης καταβάλλουσι, τόσω μείζων θά είναι ή προσοχή 
αύτών νά μή άσχημίζωσιν αυτήν διά τής ρυπαρότητος. "Οταν τις άνα- 
λογίζηται, ποσάκις το μεμονωμένον τοϋτο ελάττωμα είναι Ικανόν νά ύπο 
σκάψ·/) τήν ευτυχίαν τοϋ όλου βίου, πώς αύτδ καθ’ έαυτδ μεταφυτεύεται 
είς τάς μελλούσας γενεάς, καί έκδηλοΐ συγχρόνως τάς όλεθρίας αύτοϋ 
επιδράσεις, τότε βεβαίως ό διδάσκαλος δέν θά θε&)ρ-/) άσήμαντον ό,τι περί 
τούτου δύναται νά πράξ·/)». (Flesse).

Έ ν τώ καλλιγραφεΐν ό μαθητής διάκειται ώς προς το καλδν ού μό
νον παρατηρών καί αισθανόμενος, άλλά καί ενεργών. Τδ καλλιγραφεί 
είναι μία τών πρώτων εργασιών, είς ην ό μαθητής ευχαριστείται· έν 
τούτω τίθεται ή βάσις τοϋ νά συνεθίση ό παΐς είς τήν προσοχήν και 
ακρίβειαν, είς τήν άδιάκοπον έπιμέλε.αν, καί είς τήν κατανίκησιν τών 
άντιτασσομένων έλαττωμάτων, τά δποΐα καθιστώσι τούς άνθρώπους ανε
παρκείς καί άχρηστους. Ή  πείρα διδάσκει, οτι ώραΐον γράψιμον έπι- 
βάλλει καί συνίστησι ούτως, ώς άρεστδν έξωτερικόν δ ι’ αύτοϋ άνθρωποί 
τινες έπέτυχον.

Έ άν ένυπήρχεν είς τδ μάθημα τής γραφής ηθική έπίδρασις, ώς ένι- 
σχύον τήν προς τδ καλδν ιδέαν, τότε έπρεπε νά ύποτεθή, ότι δύναταί 
τις νά άποδίδη, καθόλου είπεΐν, κάλλος είς τδ σχήμα τής γραφής. Είς 
τ ί όμως συνίσταται τδ κάλλος τοΰτο ; Γίπ δ  τήν έννοιαν βεβαίους, ύφ’ 
·$ν όμιλοϋμεν περί τοϋ κάλλους άγάλματός τίνος ή είκόνος, δέν θά δυνη- 
θώμεν νά όνομάσωμεν καί τά  στοιχεία τοϋ άλφαβήτου ώραΐα. Διότι 
κα τ ’ ούσίαν ούδεμία ιδέα υπάρχει είς αύτά, ητις νά εύρίσκη τήν έκφρα- 
σίντης διά τής μορφής ένος γράμματος. Ά λ λ ’ έπειδή τά γράμματα δεν εί
ναι μεμονωμένα στοιχεία ( π. χ. σ τ ιγ μ α ί), άλλ’ όμοϋ συναρμογαί καί 
συνδέσεις ( έκ γραμμών εύθειών καί καμπύλων ), διά τοΰτο αί ύποθέσεις 
τής αισθητικής εύαρεσκείας καί δυσαρεσκείας έπαρκώς παρέχονται. (Όσω  
μάλλον έπικρατεΐ έν τ ιν ι στοιχείω τοϋ άλφαβήτου ή καμπύλη γραμμή) 
τόσω ώραιότερον δυνάμεθα νά όνομάσωμεν αύτό. Τούτου έ'νεκα τά κε
φαλαία γράμματα, είς & ή άνάτασις καί ή κυματοειδής γραμμή έν με** 
ζονι άναλογία ενυπάρχει, θεωρούνται γενικώς ώς τά ώραιότατα, καί με-

(*) Περί τούτου πληρέστερον άνάγνωθι S . H eese. Der Sc re i bbun terich  t. §  40 
« 'Ii πρός τήν διάπλασιν τοϋ ήθους δύναριις της γραφής.»

τα;ύ τών ποικίλων ειδών τής γραφής άποδίδει τις τά πρωτεία γενικώς 
είς τά λατινικά στοιχεία ). Ή  ώραιότης τής γραφής κειται ιδίως είς τήν 
κανονικότητα, τήν συμμετρίαν, είς τδ κεκανονισμένον τοϋ μέτρου, καί 
τήν τελειότητα τής έκτελέσεως.

Πρδς κανονικότητα δέ καί συμμετρίαν άπαιτοϋνται ήδη πολλά. Ό  
Stockmayer (Schmids Εγκυκλοπαίδεια VII, σ. 748) άπαριθμεΐ 
πρδ; τοΰτο τά έξής : α) "Έκαστον γράμμα πρέπει νά γράφηται τελεί&ις 
καί καθαρώς· πρέπει νά μή έλλείπη κανέν μέρος, άλλά καί ούδέν πρόσ- 
θεμα (ξόμπλιο), π. χ. τόξα καί περιττά ποικίλματα, νά μή έπιτρέπων- 
ται. β) Εύθεϊαι χαι .Ιέπτόταται γραμμαί τών στοιχείων πρέπει νά δια- 
κρίνωνται *αλώς ώς πρδς τήν παχύτατα, γ) Τδ νψος καί μήκος τών 
στοιχείων πρέπει νά είναι είς όρθήν σχέσιν, έ'ν βραχύ στοιχεΐον πανταχοΰ 
καί πάντοτε νά έχν) τόσον υψος ώς το άλλο, έ'ν έπίμηκες στοιχεΐον τόσον 
μήκος, ώς τδ άλλο. δ) ΓΗ διεύθυνσις τών εύθειών γραμμών πρέπει νά 
είναι όλοτελώς ή αύτη, πρδς δέ τούτοις μήτε δρθία, μήτε κεκλιμμένη· 
ε) Αί εύθεϊαι γραμμαί τών χωριστών στοιχείων πρέπει νά έχωσι πάντοτε 
την αύτήν άπόστασιν. ς ')  Τά έπισύρματα πρέπει νά γίνωνται καθαρώς ού
τως, ώστε αί γραμμαί νά μή συρρέωσι, τδ πλάτος καί τδ μήκος τών πρδς 
τα άνω έπισυρμάτων νά είναι τοσούτω μεγάλα, όσω καί τών πρδς τά  
κατω κτλ. ζ) Τά στοιχεία μιας λέξεως δέν πρέπει νά συνάπτωνται.— 
Πρέπει νά προσέχωμεν, ΐνα ή άρχή καί τδ τέλος ένδς έκάστου γράμμα
τος έπαισθητώς δρίζωνται, άλλως έλλείπει ή ένάργεια. η) Αί διαστάσεις 
μεταξύ μιας έκάστης λέξεως άπδ τής άλλη; πρέπει νά είναι ισομεγέ
θεις (ϊσαι δηλαδή πρδ; τδ γράμμα η), θ) Τά γράμματα τών διαφόρων 
Υραμμων πρέπει νά έχωσι τήν προσήκουσαν άπόστασιν. (Τά ύπόστιχα 
τής άνω καί τά  ύπέρστιχα τής κάτο> γραμμής δέν πρέπει νά ένώνται μ ετ ’ 
άλλήλων, άλλά νά ΐστανται έν διαστάσει άπ ’ άλλήλων. Μεταξύ δύω 
διάστιχων πρέπει τις νά δύναται νά σύρη μίαν έτι γραμμήν, χωρίς δ ι’ 
*ύτής νά είναι δυνατόν νά ψαύηται τδ μήκος τών στοιχείων).

ΓΗ κανονικότης μόνη τή ; γραφής δέν κατεργάζεται άκόμη ούδεμίαν 
ι ’̂ άριστον έντύπωσιν, παέπει πρδς τούτοις νά μή έλλείπν] καί τδ έπίχαρι. 

, Τοϋτο άπαιτεΐ, "ίνα έκάστη σειρά διεκπεραίνηται έν πασν) δυνατή άτε- 
^ε.α, ;να y  φ^ς κα'( σκιά όρθώς διανέμωνται, αί μεταβάσεις έκ τοΰ 
εΰμεγέθους είς τδ λεπτδν βαθμιαίο»; γίνωνται, τά έπισύρματα ούχί κοι~ 
λιωόη ή ισχνά, αί τοξοειδεΐ; γραμμαί ν ’ άρύωνται μάλλον τδ ώοειόές, το 
^κλικδν καί έκάστη σειρά αετ’ ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  καί άσφαλείας νά γράφηται.
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Έ ν γένει τρέπει νά προσέχωμεν, ώστε έκαστον γράμμα νά γράφεται 
τέλειον χωρίς νά έλλείπη ούδέ στΐγμά τ ι έκ των άνηκόντων εις αύτό· 
άλλ’ έπίσες πρέπει νά μή προστίθεται μηδέν περιττόν στίγμα, οπερ δεν 
άνήκει είς τδ σχήμα τοϋ γράμματος. Ά π δ  τούτου τοϋ ελαττώματος 
άπαλλάττεταί τις, όταν προσέχε νά μή συνάπτη τά γράμματα μια; 
λέξεως μετ’ άλλήλων. Ή  σύναψις τών γραμμάτων μ ετ’ άλλήλων άλλοιοΐ 
και παραμορφώνει αύτά. Ή  έλληνική γλωσσά δέν παρέχει ε υ τ υ χ ώ ς  τοιαϋτα 
προσάμματα οΐκοθεν, ώς άλλαι ξέναι γλώσσαι, και ΐδί(ο; ή γερμανική, 
καί δυναται ό γράφων, αν καταβάλλη όλίγην προσοχήν, νά μή ύποπίπτν) 
είς το έλαττοιμα τοϋτο, τδ όποιον καθιστά δυσανάγνωστον τήν γραφο- 
μένην λέςιν καί άσχημον. Ό  λόγος, οτι ή σύναψις διευκολύνει τήν τα
χυγραφίαν, δέν είναι άρκούντως ισχυρό;, διότ·. καί άνευ ταύτης δύναταί 
τις νά ταχυγραφή. *)

Έ ν τώ όδεγώ τοϋ πρώτου σχολικοϋ έτους έχομεν διαλάβει ικανά 
περι γραφές' έκεΐ είδομεν, ότι, πρίν η άρχίσωμεν τήν γραφήν τών στοι
χείου, συνεθίζομεν τους αρχαρίου; εί; τδ διαχωρίζει καί σύρειν καθέ
τους, δριζοντίου; καί πλαγίας γραμμάς· τδ τοιοϋτον είναι προάσκησις 
τοϋ γράφε:ν καί προδιατίθησι τήν χεΐρα είς τδ Ιργον τής νραφής· Έν 
ταΐς άρχαίαις καλλιγραφίαις προτάσσονται αί <wr«<, έξ ών πολλά γράμ
ματα τοϋ αλφαβήτου σχηματίζονται. Τά; τοιαύτα; ιώτα; καί ήμεΐς συμ- 
λευομεν είς του; διδασκάλους πρδ τή ; γραφή; τών γραμμάτων. Τδ μ, 
τδ α, τδ υ, καί άλλα σχηματίζονται έκ τοϋ ι τούτου. Έ ν τή Α' τάξει 
ή καλλιγραφία εμπεριέχεται είς τήν γραφήν. Ό  μαθητή; πρέπει νά μάθη 
κατά πρώτον, πώς νά γράφε τά στοιχεία, ή καλλιγραφία έ'πεται· οί μα- 
θεταί παρατεροϋντε; τά  ύπδ τοϋ διδασκάλου εν τώ μελανοπίνακι γεγραμ- 
μένα γράμματα, άπομιμοϋνται αύτά έν τοΐς άβακίοι; τοιν. (ίδ. Ό δε- 
γδν Α' έτους σ. 232).

Εν τή Β τάξει ή καλλιγραφία λαμβάνει ιδιαιτέρα; ώρας έν τώ 
όημοτικω σχολείω. Τετράκις τής έβδομάδος πρέπει νά γίνηται γραφή’ 
δΐ; δε καλλιγραφία. Η καλλιγραφία πρέπει νά έκτελήται έπί χάρτου. 
Πρέπει δε καί δ χάρτη; νά είναι καλό;, καί ή μελάνη καλή, καί ή γραφή 
ώσαύτω; καλή. Έάν ταϋτα είναι άθλια, άθλία θά γίνηται καί ή γραφή, 
έστω και αν τελήται ϋπδ άρίστου καλλιγράφου. Έν τ?ί τάξει ταύτη Ό 
καλλιγραφία πρέπει νά γίνηται κατά την γεννετικήν μέθοδον, ποώτον τά

*) Προβλ. Διίασχαλιχήν Μωρα'ίτου σ. 87.

άπλούστερα γράμματα, είτα τά σύνθετα. Καί πρώτον μέν τά μικρά, 
εΙτα δέ τά κεφαλαία. ΓΙροϊόντο; δέ τοϋ χρόνου δίδονται καί λέξεις. Ά λ λ ’ 
αί λέξεις αύται πρέπει νά σύγκεινται έκ γραμμάτοιν, τα  όποια Ιχει συ
νηθίσει ό παΐς νά καλλιγραφή. Κανέν νέον γράμμα δέν πρέπει νά παρεμ
βάλλεται. Είναι δέ ικανή τοιαύτε καλλιγραφική εργασία καθ’ όλον τδ έτος.

2 .  Ή  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ή ς  υ λ η ς .

Καθώς άλλα τινά μαθήματα, ούτω καί ή καλλιγραφία διδάσκεται 
κατά διαφόρους μεθόδους. Ό  C. Hey έν τή ιστορία τή ; μεθοδολογία; 
τή έκδοθείσε ύπδ τοϋ C. C ehr, Β. 2, καταγράφει πολλάς μεθόδους, κα
θώς τήν μεχανικήν, τήν γεννετικήν, τήν γραμμικήν, τήν στιγμογραφι- 
κήν καί άλλας εκ τοϋ ονόματος τών εφευρετών αυτών. Εχει ό ’ όμω; 
ουτος διά τούτοιν δνομάσει τά ; μάλλον γνο^στάς· πολλοί δ’ όμως άλλοι 
διδάσκαλοι τής καλλιγραφίας συμβουλευουσιν αλλας μεθοδους, ας δια 
τής πολυχρονίου αύτών πείρας ευρον. Ή μεΐς ένταΰθα θέλομεν διαλάβει 
περί τής μηχανικής καί γεννετικής μεθόδου, διότι έκείνε μέν χαρακτερίζει 
τδ μάθεμα τής γραφής τών πρδ ήμών χρόνων, αύτε δέ τών καθ’ έμάς. 
Ή μηχανική μέθοδο; συνίσταται εις μίαν άλαλον καί τυφλήν είς τδ γρά- 
φειν καθ’ ύπόδειγμα άπομίμεσιν. Ά φοϋ διενέμοντο τα τετράδιά, οι 
μαθηταί άπεμιμοϋντο κατά τά ύποδείγματα, τά  δποΐα ήσαν τυπωμένα 
έπί ταινιών χάρτου ή καί έπί τετραδίου, ή ήσαν γεγραμμένα έπί τοϋ πί
νακος, τά  στοιχεία ή τά ; λέξει;, όσον ήδύναντο καλώς. Περί διαμελι- 
σμοϋ, περιγραφής καί άντιλήψεως τοϋ σχήματος τών γραμμάτων ούδείς 
έγίνετο λόγος. Ή  πάσα σχεδδν διδασκαλία ήτο μεμονωμένε διδασκα
λία. Έ κ τών μαθητών άλλος μέν εγραφε ταχέως, άλλος δέ βραδέως, ό 
μέν μακροτενώς, ό δέ στενώς, δ είς τοϋτο, δ άλλος έκεΐνο. Τδ έργον τοϋ 
διδασκάλου συνίστατο είς τήν έπιτήρησιν τής διανομής τών τετραδίων 
καί ύποδειγμάτοιν, ίσως είς τήν άναγραφεν τών τελευταίων, είς γενικήν 
παραίνεσιν καθώς : καταβάλλετε περισσότερον κόπον! παρατερήσατε άκρι- 
βως τδ ύπόδειγμα! γράφετε ολίγον βραδέως! κτλ. "Οταν μαθητής ήθελε 
γεμίσει μίαν σελίδα, έδείκνυεν αύτήν είς τδν διδάσκαλον, δστις έξέφερε 
τήν γνώμεν του, ίσως δέ καί διώρθου μερικά έσφαλμένως γεγραμμένα 
γράμματα. ’Έπρεπε δέ νά καθοδεγ?, καί τήν χεΐρα τών άρχαρίοιν. Οί 
διδάσκαλοι πρδς τούτοις εσαν εύχαριστεμένοι, έάν έτερεΐτο ύπδ τών μα
ν τώ ν  κατά τδ μάλλον ή ήττον εύταξία, καί δέν ήναγκάζοντο νά κατα-

. .



λε1.770)7! την επί τής έδρας των άνάπαυσιν. Γ0  χρόνος τής γραφής έθεω- 
ρεΐτο ώς χρονος άναπαύσεοίς, καθώς άκόμη και σήμερον φρονοΰσί τινες. 
Ο Κέλλνερ είς τδν 62 άφορισμόν του λέγει» Δεν ύπάρχει ούδέν άλλο 

μάθημα άγονον εις τά  δημοτικά σχολειά μας, ή τό της καλλιγραφίας, 
κατά τόν κοινώς παραδεδεγμένον μηχανισμόν διδασκόμενον.»

Η τοιαυτη μηχανική μέθοδος τοϋ μαθήματος τής γραφής ΰπεχώ- 
ρησεν είς άλλην λογικωτέραν οί διδασκαλοι της γραφής σχεδόν άπαν- 
τες χρώνται τή γεννετική μεθόδω. Είναι δέ ή μέθοδος αύτη, καθόλου εί- 
πείν, ούχί τών νεωτέρων χρόνων εύρημα· διότι ώς πατήρ ταύτης θεω- 
ρεΐται ό Albrecht D tirer (1538). ΓΗ ουσία αύτής συνίσταται έν τοίς 
έςής. «Παντα τα  γράμματα τοϋ αλφαβήτου αποσυντίθενται εις τά στοι
χεία των, ήτοι είς τάς θεμελιώδεις αύτών γραμμάς· αύτό δέ έπιτυγχάνεται, 
είτε λαμβανομένου ένος έκάστου κεχωρισμένοις, είτε καί έν τή συναρμογή 
αύτών προς ασκησιν καί μάλιστα έν διαδοχική σειρά' έξετάζονται δέ 
πώς τα σύνθετα σχήματα τής γραφής άπ ’ άλλήλων παράγονται.» «rΗ 
σαφής γνώσις τών στοιχειο^όών γραμμών των γραμμάτων προσφέρει είς 
την διδασκαλίαν τής γραφής τάς βάσεις, τάς συμφώνους είς τήν φύσιν 
αύτών. Πριν ή ό μαθητής γράψν) γράμμα τ ι, πρέπει ουτος νά έχ·/ι σαφή 
αύτοϋ παραστασιν, τοϋτο δέ έπιτυγχάνεται δ ι’ άκριβοϋς έποπτείας καί 
οξείας άντιλήψεως τών στοιχειο)δών αύτοϋ γραμμών.»

’Εννοείται δέ άφ’ έαυτοϋ, ότι πλήν τούτου καί άλλαι άπαιτήσεις εί 
ναι χρήσιμοι, ήτοι ή έν τώ σχολείω διδασκαλία τής γραφής δέν πρέ

πει να γίνηται κεχωρισμένως είς έ'καστον μαθητήν, άλλ’ είς όλην όμοϋ 
τήν τάξιν.

Η κυρία γνώμη τής γεννετικής μεθόδου είναι δρθοτάτη- ’Επιστροφή 
είς τα  στοιχεία, ένταϋθα δε είς τά στοιχεία τής γραφής, δέν είναι πε
ριττή είς ούδεμίαν μεθοδικήν διδασκαλίαν. Ό  διδάσκαλος τής καλλιγρα
φίας πρέπει φυσικώς να εχϊ] πολλην πεποίθησιν είς αύτήν τήν μεθοδικήν 
διδασκαλίαν, ής ήμεις συνοπτικώς έξεθέσαμεν.

A .  A t  κυριαι βάσεις και «ι μορφαι τών γραμμάτο)ν.

Εν τή  ελληνική γραφή ύφίστανται δύο ούσιώδεις καί άπ ’ άλλήλω ν  

διακρινόμεναι μορφαί- 1) ή μορφή ή τό σχήμα μικρών καί κεφαλαίω ν  

το ϋ  ά λ φ α β ή το υ  γραμμάτων, καθώς αύτά διεμορφώθησαν παρ’ ήμίν έν τω 
γράφειν καί 2) ή μορφή ή τό σχήμα τών γραμμάτων τοϋ τύπου, 8ν ήρ'

ξαντό ήδη πολλοί απομιμούμενοι έν τώ γράφειν. Μεταξύ τών δύο τού
των μορφών ή σχημάτων ίιπάοχει ούσιώδης διαφορά, διότι άλλο>ς πως 
γράφονται κατά τόν συνήθη τρόπον πολλά τών γραμμάτων, ή ώς είναι 
τετυπωμένα έν τοίς βιβλίοις. Τό ι,κ,θ,π,τ,λ ζ,ξ,ψ και αλλα διαφερουσι 
μεγάλως κατά την μορφήν τών τοϋ τύπου καί κινδυνεύει νά είναι σπου
δαία ή έν τούτοις παραλλαγή.

Σ . Ένταϋθα δ διδάσκαλος δύναται νά ύποδείξγ) είς τούς μαθητάς 
τήν άρχαίαν γραφήν τών γραμμάτων τοΰ άλφαβήτου.

Πώς δέ προύκυψεν ή τοιαύτη διάφορά ; Η διάφορά αυτη βεβαίως 
είναι παραλλαγή άπό τών τοΰ τύπου γραμμάτων προελίοϋσα πρωτί- 
στως έκ της ταχυγραφίας. Ένεκα δέ τής ταχυγραφίας προήλθε καί ή 
άσχημία, ήν τά  χειρόγραφα εχουσιν. Ό  κακοσχηματισμός ούτος ύπει- 
σήλθε καί είς τάς διφθόγγους· ούτω αί ον καί ει τόσον πολύ μετεμορφώ- 
θησαν, ώστε κατήντησαν δυσδιάγνωστοι. Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου αί 
τοιαΰται συντομεύσεις καί άσχημίαι τών χειρογράφων ύπεισήλθον καί 
είς τόν τύπον. Οί παΐδες δέν πρέπει να συνηθιζωσιν εις την τοιαυτην έκ τής 
ταχυγραφίας προελθοΰσαν γραφήν, καί δ ι’ άλλους λογους και διότι έν 
τή συνειδήσει του δ άρχάριος θά έχιρ διπλας παραστάσεις τών γραμμά- 
το)ν τοΰ αλφάβητου, οπερ πολλά θα παρεμοαλλ/) προσκομματα προς 
ταχεΐαν έκμάθησιν αύτών. ΓΗ γραφή τών στοιχείων πρέπει νά είναι μία 
καί ή αύτή- ώς πρότυπα δέ καί ύποδείγματα πρέπει νά ώσι τα  τοϋ τύ
που, ώς ουτος νΰν διεμορφώθη, γράμματα, διότι καί κομψότερα έ’,ναι και 
εύαναγνωστότερα τών διά τής χειρός γραφομένων. Τά τοϋ τύπου γράμματα 
έ^ουσι τάς εύθείας καί τοξοειδείς αύτών γραμμάς ίσομέτρους καί κανο- 
νικάς καί είναι άποτέλεσμα ίχνογραφικής έργασίας. Κ αθ’ όν τρόπον δ άρχά
ριος συνηθίζη άπ ’ άρχής νά άναγινώσκη καί νά γράφ/] τά στοιχεία τοϋ 
αλφαβήτου, κατά τόν αύτόν πρέπει καί νά τά καλλιγραφή. Ούτω θέλει 
κατ’ δλίγον σχηματισθή εν είδος μόνον τοΰ γράφειν και δεν θα καλώμεν 
τόν γράψαντα τήν έπιστολήν, Ινα καί τήν άναγνώστ) ! . .  .

H epi τών κυρίων γραμμώ ν καί τοΟ σχήματος 
τών στοιχείων.

Είπου.εν οτι έν τή καλλιγραφία πρέπει νά άκολουθώμεν τήν γεννε- 
τικήν μέθοδον. Δ ι’ αύτής είναι δυνατόν νά τεθώσιν αί πραγματικαι βά
σεις τοΰ καλλιγραφεΐν καί λάβωσι τήν φυσικήν νατάταξιν έν τή συνει-



διίσε-, τοϋ παιδί»; τά  στοιχεία τοϋ αλφαβήτου. Πλήν δέ τούτων ό παϊ; 
δια τή ; μεθόδου ταύτη; είσάγεται εί; τήν ιχνογραφίαν, ήτις είναι ή βά- 
σι; τή ; ζο^γραφική;.

Εκ γεωμετρική; εποψεω; παντα τά στοιχεία δύνανται νά κατατα- 
χθώσιν εί; τά  δύο ταΰτα άθοοίσαατα.I I

1. Ε ί; ττ ιγμ ά ; η σημεία.
•2. Ε ί; γραμμά;,
Ε ί; τήν πρώτην σειράν κατα τ άσσομεν τήν τελείαν στιγμήν (.), τήν 

άνω στιγμήν ή κώλον (.), τήν ύποστιγμήν ή τό κόμμα (,)·'τό διαλυτι 
κόν (..), τό έπιφωνηματικόν (!), τό ερωτηματικόν (;). Τό άποσιωπητι- 
κόν (...), τήν άπόστροφον (’), τήν κορωνίδα (’). Τά εισαγωγικά (« — ») 
τά πνεύματα (’. ' ) ■

Ε ί; τήν δευτέραν σειράν κατατάσσομεν τό διαιρετικόν (— ), τήν 
παϋλαν(— ). κτλ.

Ει; ταϋτα τά σημεία καί γραμμά; τρέπει νά άσκηθώσιν οί μαθηταί 
όλ'.γον χρόνον, πριν η εισέλθωσιν εί; τήν γραφήν τών γραμμάτων. Μετά 
δέ ταΰτα νά άσκηθώσιν εί; τά ; ιώτα; καθέτου;, κυρτά;, καί καθεξή;, 
και τελευταϊον εί; τά  γράμματα τοϋ άλφαβήτου.

1 ά γραμματα όε τοϋ έλληνικοϋ άλφαβήτου δυνάμεθα κατά τήν 
γεννετικήν ταύτην μέθοδον εί; τέσσαρα νά κατατάξωμεν αθροίσματα ή 
συνομοταξία;.

I. Ε ί; την συνομοταξίαν τών πρώτων καί απλών γραμμών.
II. Ε ί; τήν συνομοταξίαν τών σφηνοειδών.
III. Ε ί; την συνομοταξίαν τών τοξοειδών, καί
IV . Ε ί; την συνομοταξίαν τών συνθέτων τοξοειδών.
Είς την I. τάσσομεν τά  έξής γράμματα.

ω

Ε ί; τήν II. τά  έξή;.

ν Υ φ ρ λ ψ κ χ

Εί; τήν III. τά έξή;.

ο ο α e Ο

Εί; τήν IV . τά έξή;.

β  π  ς  ΐξ

Ή  γραφή τών μικρών γραμμάτων τοΰ άλφαβήτου πρέπει νά προη- 
γήται· πολλήν δέ ευκολίαν θά εΰρωσιν οί μαθηταί άκολουθοϋντε; τήν 
άνω καταγεγραμμένην τάξιν. Ά φοϋ δέ συνηθίσωσι νά καλλιγραφώσι 
οί παΐδε; καλώ; τά στοιχεία ταϋτα, τότε πρέπει νά άρχίζωσι τά  κεφά
λαια. Και εί; ταΰτα,πρέπει νά άκολουθή ό διδάσκαλο; τήν γεννετικήν 
μέθοδον, προβαίνων έκ τοϋ άπλοϋ τούτων σχηματισμοΰ εί; τόν σύνθετον 
κατά τήν έξή; τάξιν.

Ι Η Γ Ρ Τ Π Β Ν  Μ Λ Α Δ Ε Κ  
Ζ Υ Ο Θ Φ Ω Χ Ψ Σ Ξ

Μ ορ φ ή  τής δ ιδασ κα λία ς.

Ή  διδασκαλία τή ; καλλιγραφία; πρέπει νά άκολουθή τά ; γενικά; 
άρχάς τή ; διδασκαλία;. Ή  ένάργεια έπιτυγχάνεται διά τή ; καθ’ υπό
δειγμα γραφής τής περιγραφής, καί τής παραβολής τών στοιχείων τοϋ 
άλφαβήτου· ή βαθΰτης διά μακρα; ένασχολήσεω; περί τάς στοιχειώδεις 
γραμμάς τών γραμμάτων, δ ι’ υπομονής, έπιμονής, και τής ακολουθίας, 
τοΰ διδασκάλου τή ; γραφής, διά τή ; συνεχοϋ; έςετάσεοίς, διά τής άδια- 
λειπτου παρορμήσεως, έπιμελοϋς προσοχής, άποφυγής τών σφαλμάτων^ 

προσεκτικής έπανορθώσεως τών σφαλμάτων. Τήν δέ βαθμιαίαν άναλο- 
γιαν διά τής γεννετικής άναπτύξεως τών στοιχείων έξω τής αλφαβητικής 
^ειρας.

Λιδαχτιχή ενέργεια. Άντικείμενον αύτής είναι 1) Ή  άντίληψι; τοΰ 
σχήματος τών στοιχείων. 'Εκαστον στοιχείον γράφεται πρότερον δίς 
εν τώ μαύρω πίνακι. Τήν πρώτην φοράν ΐνα διαγράψω αύτό έκ τών στοι
χειωδών γραμμών, ή έξ άλλων στοιχείων, είς ά έγένετο ήδη άσκησις· 
Τν)ν δευτέραν φοράν, ΐνα οί μαθηταί μάθωσι τόν τρόπον τής έκτελέσεοις 
«υτοΰ, Τό καθ’ υπόδειγμα γράφειν προϋποτίθεται γινόμενον έκ τοΰ δι



δασκάλου, ώστε, αύτός ούτος κύριος ών τής γραφής, Ιχει πεποίθηση  μά
λιστα είς τό έπί τοϋ πίνακος ύποδειγματικώς γράφειν. Τούτω επεται 2) 
ή περιγραφή τοϋ γράμματος. ΓΩς πρός τοϋτο ό δ ά σκα λο ς προβάλλει 
τάς έξής έρωτήσεις. Έκ τίνων γραμμών συνίσταται τό στοιχεΐον; 
Ια— έί  ωοειδούς κύκλου ο καί τής γραμμής ι· μορφαί τών στοιχείων 
τούτων καί υποδειγματική διδασκαλία τής κατασκευής αΰτών). Ποιον 
μέγεθος και θεσιν έχει έκάστη γραμμή; Πώς συνδέονται αύται μετ’ 
άλλήλων ; και 3) ή ασκησις περί τήν γραφήν τοϋ στοιχείου. Έάν τό 
στοιχεΐον παρεχ·/) δυσκολίας, τότε ασκούνται οί μαθηταί είς μίαν πρό; 
μιαν τών αρχικών μορφών, έκτο; δε τούτου γράφουσιν ούτοι πάραυτα 
τό δλον γράμμα. Κ ατά τήν άσκησιν μεταβαίνει ό διδάσκαλος άπό τοϋ 
=./ος μαθητοϋ εις τον άλλον, παρατηρεί, καθίστησι αυτούς προσεκτικούς 
και γράφει εδώ καί ,έκεϊ γράμμα τ ι έν τώ τετραδίω τών άδεξίων μαθη
τών. Κ ατά ταλλα έκτελοϋνται αί διορθώσεις έπί τοϋ πίνακο:.

A t  μεθοδικαί ενότητες

Γην υλΛ,ν τής γραφής κατατασσομεν ώς καί τήν άλλην διδακτικήν 
"λ^ν εις μεθοδικάς ενότητας. Αύται παρέχονται ήμίν ένταϋθα έν χωρι- 
στοΐς τοΰ άλφαβήτου γράμμασι. Λιότι θέλει φανή, οτι εις βάσιμον 
όιαπραγμάτευσιν γράμματός τίνος παρουσιάζονται σύμπαντα τά πέντε 
στάδια ή αί βαθμίδες. Κυρίως καί πασαι αί στοιχειώδεις γραμμαί, δι’ 
ών συνίστανται τά  γράμματα, θεωρούνται ώ; μεθοδικαί ένότητες. Ά λ λ ’ 
ήμεΐς ένταϋθα δεν δυναμεθα άπό τούτων αύθαιρέτως νά συγκρίνωμεν τά 
γράμματά, πολυ όε μάλλον νά έξαγάγωμεν τάς στοιχειώδεις γραμμάς 
έκ τών γραμμάτων, διά τοϋτο κατατάσσομεν τήν διαπραγμάτευσήν τών 
στοιχειωδών γραμμών είς τήν δευτέραν βαθμίδα. 1 Ή  πλείονας τών εκα
τόν μορφών περιεχουσα διδακτική ύλη απαιτεί μίαν κατάταξιν πρός εδ- 

κολον καί βεβαιαν κατάληψιν. Τούτου έ'νεκα όφείλομεν άπό καιοοΰ εί* 
καιρόν νά παρεισάγωμεν μείζονας μεθοδικάς ένότητας, τάς άνωτέρω κα- 
ταγραφείσας συνομοταξίας η αθροίσματα. Τοϋτο έξαρτάται έκ τή ; τά- 
ζ&ως, ει; ήν διδασκεται ή γραφή· όσω άνωτέρα είναι μία τάξι;, τόσω

(*) Δέν τασσομεν λοιπον π . χ .  σ x ο π ό ν : τήν ορθήν διαγραφήν καμπύλης γρ*^" 
μής, άλλά τήν ορθήν διαγραφήν τοΰ ο. "Ινα δέ καταληπτόν ποιήσωμεν το χύριον μέροί 
τοϋ γραμματος τουτου, είναι άναγχαία ή έπισχόπησις χα\ περιγραφή αύτοϋ (2 βαθμίς») 
ή σύγχρισις αυτο ί μετά τής στοιχειώδους γραμμής ( 3 βαθμίς) xal ή έξύψωσις τοϋ χα
ρακτηρισμού (4 βαθμίς). ΙναΙ η 5 βαθμίς (έφαρμογή) τέλος πάντων δέν έλλείπει.

μείζονες πρέπει νά είναι καί αί μεθοδικαί ένότητες. Ά λ λ ’ ή καθαρά 
γραφή μίας τελείας προτάσεως δεν ύπάγεται εις τήν μορφήν τών μεθοδι
κών ένοτήτων.

'Η διδακτική διαπραγμάτευσις γράμματός τίνος γίνεται ώς εφεξής·
ΓΩς σκοπός τίθεται ε’ίτε τό γράμμα τό ύπό άσκησιν, ειτε εν άθροι

σμα λέξεων. (Ή γνώσις τών στοιχεΐ6>ν τοΰ άλφαβήτου προϋποτίθεται).
Ή  πρώτη βαθμις άναφέρει τά  συγγενή στοιχεία τοϋ άλφαβήτου, 

είς τά όποια εχει γίνει πλέον ασκησις, καί έν οίς καί ή νέα στοιχειώ
δης γραμμή περιέχεται, άναφέρει γενικώς τό σχήμα τών γραμμάτων, 
καθόσον αύτό τηρείται είς τήν μνήμην τών μαθητών έκ τοΰ πρώτου τής 
γραφής μαθήματος.

Έ πί τής δεντέρας βαθμίδας γράφεται τό γράμμα καί διαιρείται είς 
τά μέρη του. Ταΰτα περιγράφονται καί γίνεται άσκησις, καί πάλιν συν
τίθενται πρός σχηματισμόν τοΰ γράμματος. ’Έ πειτα άκολουθεΐ περι
γραφή τοϋ στοιχείου, άσκησις πρός γραφήν αύτοΰ καί διόρθωσις.

Έ π ί τής τρίτης βαθμΐδος παραβάλλεται τό γράμμα πρός άλλα γράμ
ματα τής είς τήν αύτήν ή καί είς άλλην άνήκοντα ομοταξίαν. Επειτα 
επε·Λα ώς τέταρτη βαθμις ό χαρακτηρισμός τοΰ στοιχείου (αί πραγμα- 
τικαί στοιχειώδεις γραμμαί καί ή ίδιάζουσα συναφή αύτοϋ).

Έ πί τή ; πέμπτης βαθμΐδος γράφεται τό στοιχεΐον άπό μνημης και 
γίνεται εφαρμογή είς λέξεις καί προτάσεις.

ΙΙερΙ τοΰ τεχνικοΰ μέρους τής γραφής.

Τό τεχνικόν μέρος τοϋ μαθήματος τής γραφής περιέχει τό ύλικόν 
τοϋ γράφειν, τήν στάσιν τοϋ σώματος, τάς κινήσεις έν τφ  γράφειν καί 
τά τοιαϋτα.

Καλόν τοΰ γράφειν ύλικόν είναι τοσοΰτον άναγκαΐον είς τόν διδά - 
σκαλον τής γραφής, οσον καλά χειροτεχνικά έρ ^αλεΐα είς τόν τεχνίτην.

Ό  χάρτης ήδη πανταχοϋ εύρίσκεται έν καλή ποιότητι πολύ εύθη- 
νός. Ό  διδάσκαλος πρέπει νά προσέχη νά μή είναι κακής ποιότητας, 
ίδιοι; δέ νά μή απορροφά, καί ΐνα τά τετράδια έχοισιν ομοιόμορφον σχήμα 
καί άλλας άναλόγους διευθετήσεις. Περί τοΰ χάρτου καλόν είναι νά 
φροντίζη, 6 διδάσκαλος, διότι αύτός δύναται νά γνωρίζη τήν ποιότητα 
καί τήν τιμήν αύτοΰ κάλλιον τών μαθητών. Ό  διδάσκαλος πρέπει ώσαύ
τως νά συνάπτΥΐ σχέσεις καί μετά τοϋ βιβλιοδέτου καί τοϋ πωλητοϋ



προ; το συμφέρον τών μαθητών. Δύναται ούτος νά διακανονίζη μετ’ 
ταυτών τη ; τιμήν τή ; ποιλήσεως τών πρό; την γραφήν άναγκάίων καί 
το δέσιμον τών βιβλίων πρό; τό συμφέρον τών μαθητών. Έν πάση πε- 
ριπτωσει ομως ό διδάσκαλο; εχετο) τά ; χέϊρας καθαρά: εν τα ϊ; έμπορί' 
•καις ταύταις έργασίαι;.

Οΰ μόνον ό χάρτη; πρέπει νά είναι καλή; ποιότητος, άλλά και αί 
γραφίδες. Η εκλογή τούτων δεν πρέπει νά άφίνηται εί; τους μαθητάς, 
διότι οΰτοι φέρουσι μεθ’ εαυτών ώς έπί τό πλείστον η πολΰ σκληράς, ή 
πολυ σουβλερας. Εν καί μόνον είδος γραφίδων δέν αρμόζει είς πάντας 
τους μαθητας. II γραφίς έστω άπλή τό σχήμα, ελαστική καί ισχυρά* 
έχετω αυτη τήν άκμήν εύκόλως σύρουσαν καί τήν σχισμάδα (τομήν) κα
λώ; έφαρμόζουσαν. Α ί καινουργείς γραφίδες, ΐνα διατηρώνται πρέπει πρό 

χρήσεως αύτών νά ύγραίνωνται κατά πρώτον καί είτα μετά τήν 
χρήσιν νά σκουπίζωνται διά ράκους.

Τό ξύλον τής γραφίδος (ό κονδυλοφόρος) έστω έκ ξύλου ή καλάμου, 
να μη ληγη το ανω αύτής μέρος είς όξύ, άλλά νά είναι άπεστομωμε- 
νον καί πάχους καλάμου πτερού χηνός. Οί έκ καουτσού κονδυλοφόροι 
γεννώσιν εκ τής χρήσεως ηλεκτρισμόν καί προξενοΰσιν αίσθημα πόνου 
είς τήν χεϊρα, οί ε; όστοΰ είναι πολύ λείοι, οί δέ έξ άκανθοχοίρου έπικίν- 
δυνοι είς τήν ύγείαν. Ή  γραφίς δέν πρέπει νά είσέρχηται βαθέως έν τώ  
κονδυλοφόρο), διότι άπόλλυσι 7 0  υαλώδες αύτής.

Ή  μελάνη πρέπει εύκόλως νά τρέχη, νά στεγνών/ι ταχέως καί εύθύς 
έκ τής γραφίδος εξερχομένη, νά φαίνηται μαύρη. Τά μελανοδοχεία πρέ
πει νά είναι στερεώς έντεθειμένα έν τώ θρανιω καί άνά δύο μαθηταί νά 
εχωσιν εν πρός χρήσίν των. 'Έκαστον μελανοδοχεΐον πρέπει νά έχη τό 
επικάλυμμά του, ΐνα μή φθείρηται ή μελάνη έκ τοϋ κονιορτοϋ καί ΐνα 
μή μολύνωνται έκ τής μελάνης τά βιβλία καί τετράδια. Πρέπει αύστη- 
ρώς νά άπαγορεύηται πάσα διά μελάνης άταξία. Α ί έλάχισται έκ μελάνης 
κηλιόες εν τοίς τετραδίοις πρέπει νά έξαλείφωνται, ΐνα δέ μή μολύνωνται 
τα  τετράδια, πρέπει πρότερον νά καθαρίζονται καλώς τά θρανία, οταν 
είναι λερωμένα. Τά τετράδια τής γραφής πρέπει πάντοτε νά εϊναι καί 
εντός και έκτος καθαρά* αύτά είναι ώς τό πρόσωπον τον Σχο.Ιεΐον.

Κ ατά τούς νεωτέρους χρόνους καταβάλλεται πολλή προσοχή, ΐνα τά  
θρανία τής γραφής ώσι καταλλήλως καί σκοπίμως καΐεσκευασμένα. 
Πρέπει τό tv νά μή είναι πολύ πλησίον τοϋ άλλου, άλλά νά μένη αρκε
τόν διάστημα, ΐνα διέρχηται 6 διδάσκαλο; καί δέν ένοχλή τούς άλλους

μαθητάς ή έμποδίζη άπό τής έργασίας των, οταν έπιφέρν) διορθώσεις είς 
τό τετράδιον έκάστου.

Δέν είναι δέ μικροϋ λόγου άξια καί ή στάσις τοϋ σώματος έν καιρώ 
τοϋ γράφειν. Διδάσκαλοί τινες δέν προσέχουσι πολύ είς τοϋτο* διά τοϋτο 
έν καιρώ τής διδασκαλίας ό ij.lv είς τών μαθητών κάθηται εύθυτενώς, δ δέ 
έσκυμμένως, ούτος μέν κειται κεκλιμμένος είς τό πλευρόν, εκείνος δέ έγ- 
γίζει μέ τήν ρίνα του τό τετράδιον, όταν γράφν), άλλος μέν κρατεί τόν 
κονδυλοφόρον έχων τού; δακτύλου; εκτεταμένου;, άλλο; δέ συγκεκαμμέ- 
νου;. Τών τοιούτων έλλείψεων προέρχεται θεραπεία έκ τής ένεργητικό- 
τητος τοϋ διδασκάλου καί τής όλης τοϋ σχολείου πειθαρχίας. 'Η στάσις 
τοϋ όλου σώματος έν τώ κάθησθαι πρέπει νά είναι φυσική* κύρτωσις τής 
σπονδυλικής στύλης μήτε έξωθεν, μήτε πρός τό πλάγιον δέν πρέπει νά 
γίνηται. Τό ανω μέρος τοϋ σώματος πρέπει ολίγον είς τά έμπρός νά 
κλίνη, καί ούδέποτε νά ένγίζη είς το άκρον τοϋ θρανίου. Ό  αριστερός 
βραχίων ας σχηματίζν) τό στήριγμα τοϋ σώματος καί άς κειται ούτως έπί 
τής τραπέζης, ώστε ή χειρ αύτοϋ νά δύνηται νά κρατή στερεώς τό τε
τράδιον. Ό  δεξιός βραχίων άς κειται έλαφοώς μεταξύ τοϋ καρποϋ τής 
χειρός καί τοϋ άγκώνος, ώστε ούτος κινούμενος πρός τά πρόσω νά μή 
είναι άνάγκη νά ύψώται. Τό τελευταίον συμβαίνει μόνον εν τή γραφή 
μεγάλων μονοκονδυλ;.ών, είς ών τήν εκτέλεσιν δέν έξαρκεϊ ή κίνησις τής 
χειρός. Ο άνω βραχίων κρέμαται έλευθέρω; καί φυσικώ; κάτω τοϋ σώ
ματος καί πρέπει νά Ιχη κατά τόν άγκώνα ελαφράν ψαϋσιν μετά τοϋ 
σώματος. Ή  θέσις τοϋ τετραδίου πρέπει πάντοτε νά διευθύνηται κατά 
τόν δεξιόν βραχίονα, ούδέποτε δέ άντιθέτω;. (Οί μαθηταί είναι ήναγ- 
κασμένοι εί; έ'καστον στίχον νά φέρωσιν ολίγον πρός τά όπίσω τόν βρα
χίονα, άντί νά μετακινώσι τόν χάρτην πρό; τά άνω). Τά σκέλη δέ πρέπει 
νά έπαλλάσσωνται (σταυροποδίζωνται)-*.οί πόδε; πρέπει νά παρατάττων- 
ται στερεώ; καί παραλλήλω; ό μέν τοϋ δέ. Έάν ό διδάσκαλο; παρατηρώ 
κάμψιν τή ; ράχεω;, πρέπει νά σκεφθή, μήπω; τοϋτο συμβαίνει ενεκα 
άμελείας είτε καμάτου τών μυών τής ράχεως. Έν τή τελευταία περι- 
πτώσει (ήτι; ιδίως είς τού; μικρού; μαθητά; συχνότερον συμβαίνει) πρέ
πει άρκοϋσαν άνάπαυσιν νά παρέχωμεν εί; αύτούς.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Μ ία ί»ποδεεγμ.ατική^δεδαακαλ£α.

Σκοπός. Σήμερον θά γράψωμεν λέξεις περιεχούσας α μικρόν.
1. Βαθμίς. Ε ίπατε τοιαύτας λέξεις.
Τίνας λέξεις έχετε γράψει κατά τό τελευταΐον .̂άθνιμα τής γροςφής 

(ησαν λέξεις περιέχουσαι ο) .
Δ ιατί σας ήρώτησα περί τών λέξεων τών γραφόμενων μέ ο ;
Είπατε, έκ τίνων μερών συνίσταται τό ο ;
Δύνασθε σείς καί τά μέρη (στοιχειώδεις γραμμά;) τοΰ α νά όνο- 

μάσητε;
Δύνασθε καί τώρα νά είπητε, ποίαν εξωτερικήν οψιν πρέπει νά εχγι 

έν πραγματικόν α ;
Τοΰτο λοιπόν πρέπει ακριβώς νά μάθωμεν.
2. Βαθμί'ς. Ό  διδάσκαλος γράφει τό α έπί τοΰ μαύρου πίνακος.
Είπατε τά μέρη (τάς στοιχειώδεις γραμμάς) τοΰ α. (Ό διδάσκαλος

γράφει αύτά, καθώς ονομάζονται, μεταξύ τών γραμμάτων). Εΐναι είς 
τοΰτο μέρος τ ι, περί τοΰ οποίου άκόμη δέν εχεται άσκηθν) ;

Πρέπει νά πραγματευθώμεν ηδη κυρίως περί τής συνδέσεως τών με
ρών. Κ άτι γνωρίζετε περί τούτων ηδη. (ή σύνδεσις τών τόξων εχει ανα
λογίαν πρός τό ο . )

Τό στοιχεΐον γράφεται ηδη έν τώ χαρακωμένω πίνακι. (Έάν δέ ύπάρ- 
χωσι δύο πίνακες, έν τώ μέν γράφονται αί στοιχειώδεις γραμμαί, έν δέ 
έν τώ άλλω αύτό τό γράμμα).

Πόσον ύψος έχει τό ο, πόσον τό ι ;
Ποίαν θέσιν έκαστον κατέχει ;
Πόσον ύψηλά διευθύνεται ή καμπύλη γραμμή τοΰ ο ; πόσον τοΰ ι ·
Πώς συνδέεται τό ο μετά τοΰ ι ;  Είς τό ο;
Τώρα είπατε, πώς προχωρείτε, οταν θέλητε νά γράψητε τό α. (Έάν 

έγώ θελήσω νά γράψω τό σ, προχωρώ ώς καί είς τήν γραφήν τοΰ ο καί 
τοΰ ι '  ή κατασκευή τοΰ ο είναι γνωστή· σχηματίζεται τοΰτο διά καμ
πύλης γραμμής άρχομένης έξ αριστερών άνοίθεν πρός τά δεξιά καί ένου- 
μένης έν τώ σημείω τής άρχής· είτα είς τό σχηματισθεν ο ένοΰμεν τήν 
γραμμήν ι ί)τοι έν ιώτα, έκ δεξιών αΰτοΰ, καί ούτω έκ τής ένώσεως τό

ο καί ι γίνεται τό α) — Ή  περιγραφή αύτη έκτελεΐται κατά πρώτον 
ύπό τών ίκανωτέρων μαθητών, είτα δε καί ύπό τών άσθενεστερων έν 
πρώτοις διά τής έποπτείας τοΰ γράμματος τούτου, είτα δέ καί άπό 
μνήμης).

Τώρα θά γράψωμεν τό α. (Έ πί τοΰ μαύρου πίνακος γράφεται δλό- 
κληρον τό α).

Λάβετε τάς γραφίδας· (συγχρόνως έπιβάλλεται καί ορθόν κάθισμα.)
Τήν χεΐρα έπάνω !
Μετρώ. Γράψατε μετ’ έμοΰ α. (γραφή έν τώ αέρι* ό διδάσκαλος 

διαγράφει μέ τόν δείκτην τό στοιχεΐον, οί μαθηταί διευθίνουσι τόν οβε
λόν τής γοαφίδος των πρός τοΰτο). Πρός γραφήν τοΰ ο γίνεται άρίθμη- 
σις 1, 2, 3, τοΰ δέ ι 1 ,2 .

Τήν χεΐρα κάτω !
’Αφήσατε τήν γραφίδα !
Ποΰ πρέπει νά γραφή τό α έν τώ τετραδίω ; (Μεταξύ τών δύο 

γραμμών.)
Πόσα « χωροΰσιν έν όλη ταύτη τή γραμμή ;
Γράψατε τό α. (άνευ άριθμήσεως). (οστις τό έγραψε, κατατίθησι τήν 

γραφίδα καί τάς χεΐρας. Ό  διδάσκαλος μεταβαίνει ταχέως είς τά  θρα
νία καί έπιθεωρεΐ τό γραφέν. Έ άν έγένοντο σφάλματα, διορθοΰνται τά  
(/.εγαλείτερα).

Τί είναι έσφαλμένον ;
Πώς ποέπει νά είναι τοΰτο ; (Τό έσφαλμένον σχήμα διορθοΰται).
Ό  διδάσκαλος πρός τόν μαθητήν, όστις είχε κάμει τό σφάλμα λέ

γει · είπέ μοι καί πάλιν έκ πόσο»ν μερών συνίσταται τό α !  Τί έλλείπει έκ 
τοΰ α ;  (Τό διορθωθέν στοιχεΐον άποσπογγίζεται).

Γράψατε καί πάλιν τό α. (6 διδάσκαλος διορθοΐ καί έκ δευτέρου τά  
λάθη· φυσικώς παρατηρεί τούς έσφαλμένους γράψαντας, έάν έγραψαν 
καλώς).

"Αμα δέ τό σχήμα τοΰ γράμματος γράφεται πλέον δρθώς, τότε 
έπεται ή

3. Βαθμίς. Τίνα άλλα γράμματα συνίστανται έκ καμπύλων γραμ
μών ; Παραβολή τών γραμμάτων τών έχόντων δμοιότητα πρός τό α.

4. Βαθμίς. Θέσατε ολα τά γράμματα τά γραφόμενα διά καμπύλων 
γραμμών έν σειρά συνεχεΐ, οποις ήσκήθητε είς αύτά.

Είπατε τά κύρια μέρη τοΰ α.



4. Βαθμίς. (Το γ^φέν α άποσπογγίζεται). Γράφομεν τδ rr έν όυθμω 
(?) αντί τής δια λέξεων δηλώσεως μ ε τ  αχ ε ι ρ ι ζ ό μ. ε 0 α ώρισαέν ον σημεΐον. 
Τοιαΰτχ δε εΐναι πρόσφορα διά τάς διαταγάς : καθίσατε καλώς ! λάβετε 
τάς γραφίδα; ! ΓΙάρετε μελάνην κτλ.)

Καθίσατε καλώς.
Λάβετε τάς γραφίδας.
ΙΙάρετε μελάνην.
Αριθμώ. 1 ,2 ,3 .  κτλ.
Τινές τών μαθητών μετροΰσιν.
Οι μαθηταί ένδς θρανίου μετροΰσιν,
Έν καιρώ τής έν ρυθμ.ώ γραφής ό διδάσκαλος λαμβάνει θέσιν παρά 

τή εύρα (τραπέζη), ίνα δλοι οί μ.αθηταί δύνωνται νά τδν βλέπωσιν. Ά μ α  
μαθηταί γραφωσιν άνευ ρυθμοΰ, έπιβάλλεται διακοπή. — Άφοΰγραφώσιν 
δλίγαι σειραί, γίνεται διακοπή και ό διδάσκαλος ταχέως διέρχεται τά 
τετράδιά των μαθητών. Λ μα δε οι μ.αθηταί προσλάβωσι τήν δεξιότητα 
τοΰ γραφειν τδ «, τότε ένοΰται τοΰτο μ.ετά άλλων γοαμ.μάτων εί;  ̂
προησκήθησαν π.χ. αν, «μ. α>.; κτλ.

ΤΕΛΟΣ
τοΰ όδηγου τοϋ 6' σ/ολιχοϋ ετου;.


