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Άρι-θ. τ.ρω• . 55077. Άpι-θ. έyι.υΥ.λ. 53 . .. 
ΠΕΡΙλΗΨΙΣ 

Πε91 Μι'ΙΟ";~οιήσεως τοu Β. Δ. ύπ' άpιθ. 42.5) 1966 «περl ώpο
λογί·οu Υ.αt ά'ιαλυτιΜu πρ·a.γρ~μ.ματος τής Γ' τάξ~ως Γυ
μνασίων ήμεpησίων 'Υ..αt 'Ι'U"Κ.τεpινών>J. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕθΝΙΚΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ & θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Προς 

Τοuς Γεvικοuς Έπιθεωρητ&:ς Μέσης Έκπαιδεόσεως, 
Διεuθuvτaς Προτύπων Σχολείων Μέσης Έκπαιδεό

σεως καl Διεuθuντaς Γυμνασίων. 

Κοινοποιοίίμεν κα1τωτέρω 1φος γνώσιν σ'ας το Β. Δ. ύπ'άρι-θ. 
425) 1966, Ο'Ι/μΟ'σt ·ευ1θe •1 'tίς το •ύ'π ' άρι-θ. 1110) 16.10.66 τεi.ί
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ί.σ~χlις &ριχετ·αι . άπο το·ίί σχσ.λαοu eτ10'υς 1:91616~7. 
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Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 425 

Π ερt ώρολογίο:.ι καt άνα;λ:.ιτιΥ,οίί πpογρψ;μ:χτος της Γ' τάξεως 
Γυμ•ι:χ:rίωv, Ήμερφίωv Υ.αt ΝΙΥι!.ηpινώ'Ι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

"F.χοντες ίιπ' οψει α) την παρ. 4 τοίί &ρ-θ-ρου 8 τοu ίΝ'.Δ. 
4379) 1964, 6) γνωμοaότησιν τοίί Π αιaαγωγικοίί Ίνστιτούτο:.ι 
περιλχμ6ανομ.ένην είς την ίιπ' άρι-θ-. 14) 1966 πριΧξιν αύτοu 
και γ) γνωμοaότησιν τοίί Σ'Jμ6ουλίου 'Επικρατείας περιλαμ6α
νομέν"'!ν είς την ίιπ' άριθ ..... πρ&ξιν αuτοίί, προτάσει τοίί Ή
μετέρσ:.ι έπt της 'Ε-ΙJ.νικης Π αι?Ιείας καt Θρησκευμάτων Ί0-
πουργοίί, ά7t'εψα,;ίσαμεν καt aιατάσσομεν: 

Το (.,ρολόγιον κα\ άναλυ-;ικον πρόγραμμα της τρίτης (Γ') 
τάξεως τών Γυμνασίων, 'Ημερησίων καt Νυκ.τερινών, καθο
ρίζετα: ώς είς τά έπόμενα &ρθρα. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟ!Ν 

Ήμερήσιον Γυμνάσιον 

ν Αρθρον 1. 

'Ωρολόγιον πρόγραμμα Γ' τάξεως. 

τΩραι 

Μαθήματα έ6οομ. ?Jιa)λ;α; 
1. Θρ'φκευτικά 2 
2. 'Αρχαία Έλληνικη Γλωσσα 3 
3. 'Αρχαία Έλληνικη Γραμματεία 3 
4 . . Νέα Έλληνικη Γ),&'>σ:rα καt Γραμματεία 4 
5 . .Ξένη Γλωσσα (Γαλλική, 'Αγγλικη) 3 
6. 'Jσ"τορία 3 
7. ~f α-ΙJ.ημ:χτιχ.ά 5 
8. Φυσικαt 'Επιστημαι 4 
9. Γεωγραφία 2 

10 . .Στοιχεία Δημοκρα<:Υ.Οίί Πολιτεύματος 11) :-2 

11. Π ρακ τικαt γν~εις περt τά κύρια 'Επαγγέλματα 11 ) 2 
12. RαλλιτεχνtΥ.'Jν Σχέδιον 1 
13 . .Μουσικ-Ι~ 1 
14. Γυμναστικ~ καt 'Εθνικοι χοροt 3 

Σύνολον ωρων άρρ. 37 
15. Στrιιχεία ΟίΥ.ιακης Οίκονομίας και π αι-

?ι : κομl.ας ( ?Ιιά μα./).ητρίας) 1 

Σύνολον ώρων θηλ. 38 

'· 
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w Αρ-θρον 2. 

Το &ναλυτικον πρcγρο:μμα τώ·ι aιaασΥ.ομένων μα-θημάτω; 
είς τήν Γ' τάξ:ν τών ήμερησίων Γυμνασίων κα~ορίζεται c:):; 
είς τa έπόμενα άρ-θρα. 

"Αρ-θρον 3. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ 

Χριστιανικη 'Αλή-θεια χα\ κατa Χριστον ζωή. 

Α'. Αί ά) ή-θ::ιαι της χριστιανικης πίστεως. 

1. Ί~Ί χοιστιανικη 7tίστις ώς -θ.εμέλιον της ζωη; 
τοίί άν-θρώπου. Αί aύο πηγαt της -θείας 'Αποκαλύψεως. Ή 
Άγ\α Γραφη και ή 'ΙερΟ: Παράοοσις. Ή 'Αποκάλυψις τσ'..\ 
Θεοίί ~ν τ'i) Π αλσ.ι~ και έν τ'i) Καιν'i) Δια-θήκΊJ. Περί το:; 
Κανόνος της 'Αγίας Γραφ1jς (γενικώς). ΤΟ: τέσσαρα Εύαγ
γέλ:α ( είaικώτερον). 

2. 'Ο Θ ε ο ς Δη μ ι ο v ρ γ ό ς. Ό Τριαθικος Θεός. 'Η 
8ημιου?γία τοίί πνευματιχοίί κόcτμου. Ή aημιουργία τοίί κόσμο..ι 
έν γένει. Ή συντήpησις και ή κυ6έρνησις αύτοu. 

3. Ή a η μ ι ο υ ρ γ ί α -: ο ίί ά ν -θ ρ ώ '1t ου. Ό &ν-θρω7tι.; 
ώς «εί:ι..ών τοίί Θεοuη. Ή συνείaησις. Ό Νόμος. Αί καλαi 
r.ράξ~ις. Ή '!t"τώσις το,ίί άν-θρώ'Ιtου. Ή •οίισ(α τής άμαρ;ίας. 
Το προπατοραον άμάρτημα .. Η περί άμαρτίας μαρτυρία της 
Άγ. Γpαφης και της 'Ιεράς Π αραaόσεως. Αί συνέπειαι της 
άμαρτίc:ς. Ή ύπόσχεσις της λυτρώσεωι;. 

4. Ό Θεά ν -θ ρ ω π ο ς Λυτρωτή ς. Το πρόσωπον τc.~ 
Λυτρωτοίί. Ό «1ίος τοίί Θεοuη και ό «Τίος τοίί Άν-θρώπου». 
Ή Έναν-θρώΠ"ησις τοu Θεοϋ--Λόγου. Το Θεάν-θρω7tον τοίί 

'Ιησοίί Χpιστοίί ώς ΙJ.υσ-iήpιον καt μέγιστον -θαίίμα. Το άπολ:;
τρωτικον έργον τοu Κυρίου. Ή aιaασκαλία τοίί 'Ιησοίί ΧριστοC. 
ΤΟ: -θαύματα. Ή στσυΡ.ικη -θυσία τοίί Κυρίου. Ή θεία Λε.1-
τουργία ώς άνα:ίμακτος λατρεία. Ή ένaοξος 'Ανάστασις κ.~(· 
'Ανάληψις τοίί Κυρίου. Ό 'Ιησοίίς Χpιστος ώς Προφήτης, 
ώς συμφιλιωτης Άprι.:~ρ·;υς γ.α:ι ώς 6:σι.λ:.ύων Κύριος. 

5. Το "Αγιον Πνείίμα. Ή περί 'Αγίου Πνεύματο; 
aιaασκαλία της 'Αγίας Γραφής κα:t της Ίεράς Π αραaόσεω;. 
Το έρ-:ον τοίί 'Αγίου Πνεύματος. 

6. Ή Έ Υ. χ λ η σία. Ό 'Ιησοίίς Χριστος και ή 'Εκκλ·r.
σία. Ή ιaρυσις της Έκλησίας. Ή ούσία και το έ:ργον .,ης 
'Εκκλησίας. Το "Αγιον Π νεϋμα καt ή 'Εκκλησία. Ή Θεία: 
Χάpις κα1 ή ζω.η •οίί χριστιανοίί. Κληρικοl και λαϊκοι είς τ:~, 
ύπηρεσία:ν της 'Εκκλησίας. 

7. Ή ζω η το u μέλλοντος α ί ων ο ς. Ό -θάνατος 
ώς -θ.ύρα 7tρος την αίωνιότητα. Ή Δευτέρα τοίί Κυρίου Πα
ρουσία. Ή άνάστΜις τών νεκρών. Ή κρίσις τοίί κόσμου. Ό 
θιαχωρισμος τών άν-θρ<~πων. Ό «Ούρανος» ώς κοινωνία: μ.ετΟ: 
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τοίί Θεοίί. Ή μ•ετa τwν Άγίων κοινωνία. Ή τελείωσις τ1jς 
Δημιουργίας· <cτα πάντα έν ?taσι Θεός». 

Β'. Λατρεία και Χριστιανικος 6ίο.ς. 

1. Τρόποι Λατρείας: Ό Ναός, ό 1οfκος τοίί Θεοίί. 
Ή Κυριακή, ή ήμέρα τοίί Κυρίου. Αί έορταί. Ή ύμνολογία 
τής 'Ορ-θοδόξου 'Εκκλησίας. Ό Χριστοκεντρικος χαρακτηρ 
της λατρείας. Ή προσευχή. Ό 'Ιησοίίς Χριστος και τα Μυ
ι;τήρια της 'Εκκλφίας. Ή έν ·τοίς μuστηρίοις -θεία Χάρις 

καί ό πισ'τός. Το μυι;τήριον τοίί Βα?tτίφατος. Το μυι;τήριον 
τοίί Χρίι;ματος. Το μυστήριον τ-ijς -θείας Εύχαριστίας ώς -Μ.ν
τρον όλοκλήρου ·το/)ς Λατρείας. Το μυστήριον της 'Ιερωσύ- · 
νης. 'Ο ίερος κλήρος και οί λαϊκοί. 'Ανάλυσις και άνά?tτυ
ξις τής Θείας Λειτουργίας. 

2. Ή π ν ε υ μ α τ ι κ η ζ ω η τ ο ίί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ίί: Ή 
συ[JJμετοχη τοίί χριστιαvcιίί είς ·την μυστηριακην ζω'1)ν τής 'Εκ
κλησίας. Το μυστήριον της μετανοίας. Ό 'Ιησοίίς Χριστος 
και ή άφεσις των άμαρτιών. Ή -θεία Κr>ινωνία τοίί Σώματος 
καt Α'ίμω.ος τοίί 'Ιησοίί Χριστοίί. Το μυστήριον τοίί άγίου εύ
χελαίου. Ή 'Πίστις, ή έλπtς καt ή προς τον Θεον άγάπη. Ή 
προς τον πλησίον άγά?tη. Το πρό5λημα της «άλη-θείαςΗ. Ή 
«δικαιοσύνη». Ή αύτο-θυσία. 

3. Ό Χ ρ ι σ' τ ι αν ο ς χ. α θ' έ α υ τ ον κ α ι ώ ς π ρ ο ς 
το v '1t λ 'f'/O" ί 10 ν· : Ό &νθρω1'Ος καt το σώμά του. Ή ?ΡΟ'/τ\ς 
διa τa ύλικa άγα-θά. Το μυστήριον τοίί γάμου. Ή οίχ.ογένεια. 
Περιουσία και ?tλοίίτος κατa την Άγία;ν Γραψήν . . 'Εργασία 
χ.αt έπάγγελμα. Ή φροντ1ς διa ·τa mευματιχ& άγαθά. Π ί
στις, γνώσις και μόρφωσις τοίί Χριστιανοίί. 

4. Ό χ ρ ι σ ·τ ι α; ν ο ς χ α ι ή χ ο ι ν ω ν ί α: Αί διάψΌροι 
χ.οινωνιχ.αι μορψαί. Το Κράτος. Σχέσεις Κράτους καc 'Εκ
κλησίας. 

• Αρ-θ.ρον 4. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ Γ ΛΩΣΣΑ 

α) Σχ.οτός: 

Δι& τοίί μα-θ.ήματος τούτου έπιaιώΥ.εται ή ?tρώτη προσπέ
λασις τών μα-θ.ητwν είς . τα στοι~ιώ.aη ψαιvόμενια-γρΤJ,μα
τικά, συνταΥ.τικά, λεξιλογικ&--τοίί άρχαίου άττικοίί πεζο~ 
λόγου, οίίτως ώστε οχι μόνον οί aι& το Λύκειον προοριζόμενοι 
να άποχ.τήσοuν τd:ς 6ασικάς γλωσσικ&ς προϋπο-θ.έσεις διa την 
περαιτέρω ά?t' εύθείας έπαψήν των προς τ& κλασσικά κείμ~
να, άλλ& τόσον οί προς την έπαγγελμ.ατικην έκπαίδευσιν κα
τ-ευ-θυνόμενοι, οσον και οί δι& της Γ' τάξεως τοίί Γυμνασt!>') 
Υ.λείοντες τον κύκλον τής γενικής των έκπαιδεύσεως, να λά-
6ουν άθρ&ν είκόνα ένος έξέχοντος στα-θ.μοίί της ίσ't'οpίας τrj; 

· Έλληνικ1jς γλώσσης, ιέκ τοίί όποίου έξελικτικ.wς προrjλθεν ·~ 
Νεοελληνική. 

1 

1 

j! 

• ΙJ 
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β) Διοα-χ.τέα ίίλη: 

Α. ΓλωσσικΎJ οιοασ-χ.αλία. 

1. Γ ρ α μ μα ·τικ ή: Φ-θοηολογι-χ.όν. Μέρη τοίί Λόγου. 
• Αρ-θρον. Ούσιαστι-χ.ά: αί τρείς Υ.λίσεις. 'Επί-θε·τα: κ.λίσις, 
παρα-θετι-χ.ά. Άντωνυμίαι. Άρι·&.μ:ητικά. Ρήματα: 6αρύτονα, 
συ\/'Ωρημένα, είς -μι· τά συνη-θέστερα των άνωμάλων. Στοι
χεία έτυμολογαοίί. 

2. Σ υ ν ·τ α κ τ ι κ ό ν: 'Απλή πρότασις. Ρήμα, ύποκιείμε
νον. Ρήματα μεταοατικά και άμε·τά6ατα. Άνταείμενον. 'Α
παρέμφατον. Μετοχή. Κατηγορούμενον. 'Ομοιόπτωτοι προσδιο
ρισμοί. Βασικαι χρήσεις των πλαγίων πτώ01εων ώς όνοματι
Χών Υ.α1 έπιpρηματικών προσοιορισμών. 'Ενεργητοr..ΎJ Χα1 πα
·3-ητικΎJ σύνταξις. Οί 6ασιΥ.ο1 έμπρό-θετοι προσδιορισμοί. Ση
μασία των έγκλίσεων. Κύριαι και οευτερεύουσαι προτάσεις. 
Σύνδεσις κατά παράταξιν Χαι ύπόταξιν. 

3. Ά σ κ ή σε ι ς. ΓραιΙJJματικαί, συντακτααί, λεξιλογικαί. 
• Ασ-χ.ησις είς τΎJν σύν-θεσιν άπλων φράσ-εων Υ.α1 προτάσεων. 

4. Ί σ τ ο ρ ί α τ ή ς Έ λ λ η ν ι Χ ή ς γ λ ώ σ σ η ς : Με
τά τΎJν συμπλήρωσιν τής διοασ-Υ.αλίας των στοιχείων Γρ~
ματιχής και Συ'ΙταΧτικοίί, -θά οο-θ~, είς Ζ-3 μα-θήματα, 
σύντομος γενικΎJ έπισκόπησις ·τής ίστορίας τής Έλληνικης 
γλώσσης. 

Β. Κείμενα. 

'Η γλωσσιy.ΎJ διδασκαλία -θά γίν11 δάσει λημμάτων έκ κε~
μένων τοίί άττιΥ..οίί η άττιy.ίζΟ"ιτος πεζοίί λόγου, κατά πρατί
μησιν αύτοτελων. Κείμενα προς άνθολόγησιν ένδεικνυόμενα 
δύνανται νά -θεωρη-θοίίν τά κάτω-θι: 

Ξενοφώντος άποσπάσματα, Λυσίου άποσπάσματα, 'Ισοκρά
τους άποσπάι;ματα, Άπολλοοώρου Βι6λιο-θήΧη, Στρά6ωνος, 
Γεωγραφικά, Αίσώπαυ Μίίθοι, Πλουτάρχου Βίοι-Άποφθέ
γματα, ΛουΥ.ιανοίί Νεκρικοί Διάλογοι, Π αυσανίου Έλλάaος 
Περιήγησις, 'Αθηναίου Δειπνοσ-οφισ-ταί, Αίλιανοίί Ποικίλη 
'Ιστορία, Διογέ,ιους Λαερτίου Βίοι-Γνώμαι, Ίεροκλiους 'Α
στεία, Στο6αίαυ Άν-θολόγιον. 

'Άρθρον 5. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Α. Κατά τά δύο πρώτα δίμηνα, Ύ\τοι άπο της ένάρξεως 
τοίί σχολιΥ.ΟU έτους μέχρι τέλους 'Ιανουαρίου, θά οιδαχθοίίν: 

1. Θ ο υ κ υ δ ίο ου «'Ισ'τορίαω: ( α' δίμηνον ώραι 3, β' 
δίμηνον ώρα 1) . Μετά σ'ύν•τομον είσ-α:γωγήν, κατά τΎJν όποίαν, 
πλΎJν τής "Προσφορaς οιογραφικων στοιχείων τοίί συγγραφέως 
Χαt της άξιολογήσεως κα\ πο:ριλήψεως τοίί έργου του, -θά οο
·.9.~ και άορομερης έκ-θεσις των 6ασικών ίστορικών γεγονότων 
τοίί β' ήμ.ίσεος τοίί Ε' π.Χ. αίωνος, άνάγνωσις κα1 έρψι;'ι~ία, 
έΧ τω'/' «'ΙστοpΗ~}ν~> τοίί Θου-χ.υο~οου, τ<οίί Α' Βι6λίου ( πλΎJν •ϊi>·ι 



-6-

παραγράφων 1 ~3) η τώ'ν ένοτήτων τών άναφερομένων είς: 
τάς άφορμάς τοίί πι>λbμου (6ι6λ. Α' παρ. 56-88), τά περί 
την Πλάταιαν (6ι6λ. Β' παρ. 1-6, 71-78, 6ι6λ. Γ' παρ. 
20-24, 52-68), τον λοι•μον ;ι..αι "to τέλος τοϋ Π εραλέους 
(6ι6λ. Β' παρ. 47-65), τά περι την Πύλον .(6ι6λ. Ε' 
παρ. 1-41). 

2. Ξ εν ο cp ω ν τ ο ς «'Απομνημονεύματα» η «Οίκ.ονομι-
;ι..ός»: (β' οίμηνον ώραι 2). Μετά Ο"'t'Οιχειώοη εχ./J.εσιν των 
οασιχών τάσεων τής Φιλοσοφίας άπο της έποχ-ίjς τών φιλοσό
φων τής 'Ιωνίας μέχρι τών μέσων τοϋ Ε' π. Χ. αίώνος ;ι..αι 
σύντομον είσαγωγην γενιχώς είς ·τά «σω;ι..ρατιΥ..ά» eργα τοίί 
Ξενοφώντος, άνάγνωσις χα! έρμηνεία άποσπασμά,ων έκ τώ·ι 
«'ΑπομνηΙJ.ονευμά:των» η ·τοίί <(Οί;ι..ονομιΥ..Οίίη, έ;ι..είνων, ;ι..ατά 
προ,ίμησιν, ·τιΧ όποία έξαίρουν την ή-θ.ι;ι..ην προσωπαότητα τοίί 
Σωχράτους. 

Β. Κα,α τά <ϊύο ·τελευταία οίμηνα, η,οι άπο των άρχώ·ι 
ΦειJρουαρίου μέχρι τέλους τοίί σχολαοίί ετους, ..9-ά οιοαχ./J.οίίν: 

1. Π λ ά τ ω ν ο ς «Κρίτων» χα! «Φαίοων»: ( γ' οίμηνον 
ώραι 3 ) . ΜετιΧ σύντομον είσαγωγην είς το eργον τοίί Πλά
τωνος, άνάγνωσις ;ι..α\ έρμηνεία τοίί «Κρίτωνος», ώς χα! τώ·ι 
πρώτων (1-8) ;ι..α\ τελευταίων (64-67) ;ι..εφαλαίων τοίί 
αΦαίοωνος». 

2. Ε ύ ρ ι π ί ο ο υ α'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις» η <<'Ιφιγέ
νεια ή έν Αύλίοιη: (ο' οίμηνον ώραι 3). Μετά σύντομον είσα
γωγην είς "'ο ορ~μα, ""'ά ε'ίοη αύτοίί κα! τά δασικά έξωτερικά 
χαραχτηριστικά του, σ'ιι.ιαγράφησιν τών τριών τραγιχών χα! 
είοιχώτερον τοίί Εύριπίοου, άνάγνωσις κα! έρμηνεία μιας των 
ώς &νω άναγραφομένων τραγωοιώ•ι. 

Ώς προς τον τρόπον οιοασχαλίας ·της 'Αρχαίας Έλληνι
χής Γραμιμ.α,είας, ίσχύουν τά διά τψ Α' και Β' τάξι·ι άνα
γραφόμενα. 

• Αρ./J.ρον 6. 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Α. Γλωσσιχη οιδασχαλία (ώρα 1). 
1. Γ ρ α: μ.μ α τικ ή: Μετά σύντομον έπανάληψιν τών έν 

τ~ Β' τάξει ~κ τής Γρ~ματιχ'Ϊjς τής ά:πλ-ίjς Κα./J.αρευούσης 
οιοαχ./J.έν'Ι"ων και μη έμπεοω-θέντω·ν στοιχείων, συστηματιχη 
Οι·οασχαλία ·τοίί έτυμολογιΥ.ΟU αύτ'Ϊjς μέρους και έψπέοωσις 
αύτοίί ί31ιά πολλών είοι;ι..ών χ.α! Υ.αταλλήλων &σχήσεων ώς Μι 
συχνών παραλληλισμών προς τά άντίστοιχα φαινόμενα τΤjς 
Δημοτα-ίjς. 

2. Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ν: Μετά σύντομον έπανάληφιν των έν 
τ~ Β' τάξει έκ τοίί Συνταχτιχοίί τής ά:πλ-ίjς Κα./J.αρευούσης 
οιοαχ./J.έντων και μη έμπεδω./J.έvτων στοιχείων, συστφατιχη 
οιοασχαλία "tOU περι σχημάτων τοίί λόγου Υ.εφαλαίοu έν σuσχε-

1 

' 
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τισμ<j') πάντοτε προς τά έν τ<j') ΣυνταΥ.τικφ ,,.ης Δημοτικης 
οιδαχ..9.έντα. 
Ή διδασκαλία Γραμματικης καl Συντακτικοίί συμπληροίί

ται άφ' ένος διά της στοιχειώθους ίστορικης έρμηνείας ένίων 
-θε-μελιωδών γρ~ματικών και συντακ;τικών φαινομένων, προς 
6α-θυτέραν διείσδυσιν είς το πνείίμα της γλώσσης, και άφ' έ
τέρου διά συχνών Υναl καταλλήλων γραπτών άσκήσεων, πρα
κτικοίί κυρίως περιεχομένου, προς έμπέθωσιν ·τόσον της γλωσ
σιχ.1jς όμοιομορφίας, οσον y.,αι δασικών τινων στοιχείων, ώς ή 
διάκρισις -των παραγράφων, ή όρ..9.η στίξις, οί δασικοl όρ-θο
γραφικοl κανόνες, ή δομη της φράσεως κλπ. 

3. Λ ε ξ ι λ ο γ ι και ά σ κ ή σε ι ς: Π ροcpοριy,.η Υ.αl γρα
πτη έξάσΥ.ησις, ώς έν τη Α' Υ.αl Β' τάξει, προς έμπλουτι
σμον τοίί λεξιλογίου τών μα-θητών, γ..α.,9.ώς Υ.αl συστηματικη 
καλλιέργεια της κα..9.αρότητος της γλώσσης διά ·της έπ' εύ
Υ.αιρίιt έπισημάνσεως ίοιωματισ'μών, άρχαϊσμών, νεολογισμών, 
ξενισμών, δαρδαρισμών, σολοικισμών, eτι aε Υ.αι χυοαίων ί
διωτισ'μών. Προς ·τούτοις σχηματισ'μος καl μελέτη οίΥ.ογε
νειών λέξεων Υ.αl Υ.ατανόησις ώρισμένων όρολογιών ( τεχνι
Υ.ών καl έπισ"τημονιΥ.ών) η πολυσημάντων γ.α;( άσ'αφοίίς έννοιο
λογικοίί περιεχομένου λέξεων. Ν εοελλήνιΥ.αl παροιμια:Υ.αl φρά
σεις Υ.αl έκφράσεις. Έ..9.ισμος τών μαθητών προς χρψιν Λε
ξιΥ.ών Υ.αl δη τοίί τύπου ·τών Όνομ.αστιΥ.ών (Άντιλεξικών, 
Συνωνύμων Υ.αl ΣυγγενιΥ.ών λέξεων Υ...τ.ό.). 

Β. Κείμενα έΥ. της Νεοελληνικης Γραμματείας (ώραι 2). 
'Ανάγνωσις καl έρμηνεία έΥ.λεκτών λογοτεχνικών, η /Ψ(j

σίαν λογοτεχνα·Ι)ν ύφ"~ν έχόντων, κειμένων έκ καταλλήλου 
συλλογης η Υ.αι έξ αύτοτ·ελών eργων, ώς Υ.αι έν ·τη Β' τά
ξει, ά'Ιταποκρινομένων πάντοτε είς τ"~ν άντιληπτιχ."~ν ίκανό
τητα Υ.αl τ"~ν εύαισ-θησίαν τών μαθητών χ.αι άναφερομένων 
είς τΟ'/ θpησΥ.ευτιχ.όν, -τον ο.ίκογενειαχ.όν, ·τον Υ.ΟινωνιΚΟ'/ 'Κ.αt 
έν γένει ·τον έ-θνιχ.ον 6ίο'1, τ1}ν φύσιν χ.αl -τον χώρον της 'Ελ
λάδος, ώς χ.αι είς τόπους χ.αl λαούς, γεγονό·τα, πράγματα 
και πρόσωπα κα..9.' οίονδήποτε τρόπον συνδε-θέντα μe ·τ"~ν 'Ελ
λάδα η χ.εΥ.τημένα οίκουμενικ"~ν παραδοχ1}ν χ.αι σημασίαν. 
· Τά χ.είμενα έν τη τάξει ταύτ'!] είναι άντιπροσωπευτικά δια
φόρων εϊ,a1ω.ν 't'Οίί ποιητι"κ.οu γ..αι ιrοεζοίί ~ο·ελληνικοu iλιόγου. 
Και ένταίίθ•α π·οορέχαν-τ-αι κα-τά περ ίπτωΟ"tν •ι.α:ι έπ' εύκ.α~ι

ρ!~ ~'Ιτομ~· ι 7--ιl 'Ο~tα:σ_:ικα:l πληψο1φ~0<ρίαι "Π'εp\ τ;οu 6ίου χ.α~ 
τ>αυ εργω .ε,χα;στου ~;ι. των διθασy.φε%)ν συγγρ•χcpεω·1, -rενικ.α:: 

σuμπλη,pωματικα~l γνώσεις ~ρl .... ω-v εΒa~ών· τοu 1t'εζοu "Ι<αl τ·οϋ 
ποιη1τικ.οίί λόγ·ου, τώ'Ι συνηrS~εστιρων 'Ι..αλαισ-θητιy.,ών στο·ιχεί
ων, ώς και τ>ών έ:πt•κρατ~'t!bρων έν τη rέθ•ν•ικη Τμώ·~ λογοτε
χνίq; -τε.χνοτpο'ίtιώ'Ι, .έν άναψαρ~ -π.ρος τάς τής παγκοομίου λο
γοτεχνίας. 'Εν τ>έιλrει πάντα~ 'tlά 6ι·ογ1ρ •ωφικά ααι αίσ-θΥ(ttΧά τ1-ιίί
τα στaιχεί·α: έντάσσαντ.σ;ι έντος ά'ορφερ.οίίς Ιθ«ι·αγ·p&ιψ.ΙΧΙτος -της 
ίστοpικΎjς rέξ~λ~ίξεως της ΝεοελJληνιrι.'Ϊ)ς .λογο·τ>εχνίας. 
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'ΕΥ. τής Μ~τpικ'Ϊ)ς ά'ια;ι.ιzφαλαίωσ-ις ;ι.,αl έμπέδωσις των έν 
τ~ Α' και Β' τάξ-<:ι ο•ιa.αχ-.%ντων, διά: συν.εχοίίς έψ1~pμογΎ)ς 
y,:χι ·έ•π:χληn91ε•ΟΟ•εως α&Τών ιέ'Ιtι τών έ·κιmτ·οτ>& άν·αγιγνωσ~μέ
ν•ων 'Π'Οιηιμ~των. Είδ~χ.ώτε.pον rέν τη τάξ~ι ταύτ-η διιaάι:r;ι,ονται 
τα ιοιάψο,ρ.α σuψπλέγμαιτ•:χ στίχων, ό έλεύ.ΙJ.•ψος στίχος ικ.αι τα 
ΠCίιήματα στ•α.IJ.εpάς μ~pψΎ)ς, ώς 't""O δίστιχον και το ΙJ'Ονέττον. 

Γ'. Έκ.ΙJ.εσις ίδεών (ώρα 1). 
Κ·αι έν τη τάξει τ·αύτ'Ω ίσχύουν γενικώς τά δια την Λ' κ.α\ 

Β' τάξιν ιέκτε.θέντα. Είδικώτερcw έν•τ. αίί.IJ. ·α ό κ.ύκ.λος τών· 

./).~μ6.τω'Ι πλουτίί,ε·ται ;ι,α;I οιά τών κάτω.ΙJ.ι: 

α) Σύν.ΙJ.1ε.σις άπλιώ.ν ΙΟ:ιηγiϊσ•εων ;ι.,αl συν.ΙJ.•ετωτέρων πεpιγ·ρα- ι 
φών έξ άψοιpμης έrΛJοηιλώΙΤεων κ-αιl ιπράξ1εων· όμαcικο~ 6ίου, 
μιετα η ;ι.αl &ν1ευ χ·αF•α-,1.τη;ρ· ισ~μ·οίί η ,ά:ξιολογήΙΤεως αύτίi:ιν, ·ώς 
κ.αl έν·τ:ηtώσεων έξ έπισ:~fψεων, έικδ,ρ.ομώ\Ι και ταξιδίων. 

<β) Π •ε.ρι1λήψεις άναγνωσμάτων, άκ.ροα<μ&των κ.αl .IJ.•ε.αv.6- ι 
των. 

γ) Χαρακτηρισμοί, π :.ψαλληλισμ.οί, συγκρίσεις Υ.αl άντι
.ΙJ.έ~εις ιπpοσ-ώπων, -rόπω'Ι, άν.IJ.ιpωπίνων ε.prγων 'Κ:Χt πράξ><:ω'Ι, 
ίθιοτήτω\Ι Υ •. τ.ό. 

Θ) Γεν• ιικ:Χ .ΙJ.ψ.αιτα 1.,ρ•ακτικοίί ~αι 'Πp~ματολ•ογικΌίί 'Π'εpι•::
χομέν·Ο•Ιi. 

ε) Άπλ:riί. 'Πpο6λιχι.ατισμοί, σ;ι.έψεις και κρίσεις. 
στ ) Μι;ι.pιχl έργdσίαι 'ι'tεpιγ,ριαψ~Υ.αι η ιy,α( στοιχειω~·ώς κ.pι

τ~;ι.,α( έ'ι'tl λογο•τεχ'Ι'ι:κώ·ν η &λλων -ι..αλλι·τεχνικΎ)ς ψύΌ"Ιε·ως .ΙJ.ε
μάτωv. 

ζ) ΣΙJνεντ>εύξrεις, ά:ντ<:~ποrι..ρί<!'εις •Κιαιt ·είδησεογραφίαι, χρο
vογιρ·αφικ:Χ στιγμιότΙJΠα και ύπο μ1ιψψην σ't'οιχειώοους ρηιτ·ορι
ΜU γuμνάΟ'μαιτ<0ς σύντομοι .ά:να"ι..οινώσtεις η κα-l ά1t'λα'ί 'ίψοσφω
'Ιiϊσ•εις. 

) "Α ' ' , !:: ,,, Ι ' -η σκ·ησ-ις 'Π'εριι την συν·ταc,ιν Ιο"r,μοσιων 'Κ:Χι 1tpαχ.τι•Jιου 

'Π'εpιεχ01μ1f·v1ου :έγγ0ράφων, ώς Ml ι'Ι' τ~ Β' τ>άlξει, '1\το. ι α~ίτή
~ε:uν, crιαψοpι~_ν, ~πλω'/' σ1-1μ!(,)'/η;ικω'~, 'ι'tΧ'fτ.ος ~ίοους έ'ι'tισ-το
J>Jων, 1tpαrι..τι;ι.ων, •υι~t'Ιjφwιακ.ων εγγραφων, εχ.-θ~ν, 'Π'Ξ'ΠF ·Χ
γμένων κ.a. 

παραλλήλως προς τον γραπτον καλλιεργείται χ.αl έν τη 
τε.λ·εuτα-ίq: γυμνα.στιrι.η τάξrει σuσπ.1μ~τικ.ώς ό '1ψΌψορι.χος λό
γος ( προφορικαl έχ.-θέσεις), είτε οδτος έμφανίζεται ώς μο
νιόλογος ιεί-re ώς ιa•ιάiλογος. 

Σ'Ιjι;ι;ειωτέσ'ι> οτι αί ;ι,α.ΙJ.' δι"Νον το σχολιχ.0'1 έτος γραφ~εν·αι 
έκ.ΙJ.~ι.ς δεν 1t1ρέΠ'ει ν"i εί-rα-ι αλιιγώτ~εραι τω'~ δέιχ.α ( 10) . 
Κατα κ·αν·όνια αδτ~ι γρ•άφοντα· ι έν τφ σχολεί<J). 

ΗΑρ.ΙJ.ρον 7. 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Α'. Π ρ Ό φ ο ·Ρ ά : Άσ-κήσεις ώς έν ·~ Β' τάξeι. 'ιΕ<πι
μονη ιεiς τ~νι όρ-9ην 1tp(Jψoρ1m ;ι.~ι ρυ-θμι;ι,..J~γ έκφορα'ι τΥ)ς φρά
σ~εως. 

1 

1 1 

1: 
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Β'. Ά ν ά γ ν ω σι ς και ερμηνεία έΥ. Υ.αταλλήλου 
6ι6λίου περιγραφών, διηγήσεων καt ποιημάτων άναφερομένων 
ε!ς την ζω1Jν της πόλεως (οiΥ.Ονομικ.ήν, συγΥ.ΟινωνιαΥ.1Jν και 
πνεuματα·ι\ν), κα-8ως έΠίσης "J(.αι άναγνωσμάτων σχετικών 
προς την ζωήν, τα .;\i!η, τον πολιτισμον Υ.αt τ1Jν ίστορίαν τώ'Ι 
Γάλλωrι. 

Παραλλήλως προς τιΧ- πραγματιΥJοu 10εριεχΟοΙJ.ένου ά-ια-
γνώσμ•ατα -8•α 'Ιt'ε.ριλ'Ιjφ-8>ϊ) •εiς το άν·χγνω;rτικ.ο•ν άριι-8μος ΝΟ•γιο
τ<εχνιΧώ'Ι άναγνωσμάτων. Τα α.ν•αγνώσv.α"t'α Ιδ~ιον ν•χ ιεΪ.ν •αι έπαι
γωγα ικ.αt Χι'ΙΟu'J'τα το .έ-1Ιθ0 ι•αφέ.pΟ"I της 'ΠαιδιΙΥ..'Ϊ)ς ψυχrjς, μ•ετα
ξu δε τούτων iJ.α περιλαμοάνωνται κ.αt περιΧΟΠαt συγγραφέων 
Υ.αt cΧΠΟ·7πά:r(JJαΙτ<Ji tστO.ptY.a λογοΊΙεχνιχ.rjς άξίας, δ.uνάμεν·α 'l•lit 
δώσουν ε!Χόνα της ζωης τoiJ Γαλλικ.οu λαοu, της ίστορίας του 
καί τών έ'Πιτ<ευeγμ&Τh)'~ τοί) 'ΠΟλιτισ~μοίJ ''t'Ου. 

Γ'. Λ εξ ι λ ό γ ι ιο ν : Το λιεξιιλιόγιιη ·τοοίί ά-ιωτέρω ίιλι·.ι<ιοίί 
aέιον να περι•iχ'!) 500 τούλ&χιστ'(}ν ν·i·ας λέξ~ις. Άπομνημόν•εu
σις τών έκάστοτε άπαντωμένων νέων λέξεων Χαt τών ίδιοτύ
'Πω 't γαλλικ.ώ'ι έΧφράσ>ε.ων '1'1Χt άπαγ~λί·α1 άπο στή-8οιuς ένίων 
έκ. τών ποιημάτω't . Ιl{,ατ-άριτισις ό:μάδων λέξιεω'Ι έτΙJΙμολιογικ.ης 
;ι,αι ένν•οι•ολογι•Υ.ης συγγεν•είας 'Χαt συλλιοΎης για;λλισμών, ·τιών 
σuνηi!εστέρων άπαντωμένων, Χαt έκ.φράσεων έκ τών λίαν συ·ι
ή-8ων και άπαραιτήτων είς την διεξαγωγην συνομιλίας. 

Δ' . Γ ρ α μ μ α τ ι •ι. η 'hXt Σ υ ν τ α "Α. τ ι Υ. ό νι : Σ·:.ιστ'Ιjr
μ,α~τι κ.ω τέρ·α δι1θ1α:11καλία της Γιρα;μματαης ένι τ~ τάξ~ι ταύ
τ'!). 'Επανάληψις ·τώrv οιο•αχ-81fν1των Υ.αι σψ'Πλή.ρ·ωσις 't'OU άνω
μάλ·ο:.ι τυιπικοίί. ΧρΎjσις τώ·ν χρόνων τών ρημάτων, έγκ.λίσ1εις, 
ΙJι<:τ·αο•ατιΧά, άμετά~α'tlα, αύτοπαθη κ.αl &πρόσωπα ρήματα. 
Άπα~ρέμψα't"ον y,zl ιμετοχ·ι\, έν·~ριγητι•Χη ικ.α·l 'Π'α>θ·ηιτιΥ.ή. 'Επαν·ά
λr,.ψις ικ.αl συμπλή.ρωσις τών ~τοοιχ1ει•ω:ο1ε.σ-τέιρωνι σ·ι>νταιy.τιχ..ών 
9αινομέ.νωrv έν &-ιτιπαρα&ολ~ "Προς τα της Έλλφικ-ϊjς γλώ~
σης, ί'να .άποΥ.τή;:;ο:.ιν ιο · ί μα>θ·ηται έ"ΠΟ'Πτ•εtαν τ'Ϊjς ;!Jα;τασΙΥ.,Ιε.υ'Ϊjς 
τ'Ϊ)ς ιλώσ<σης. 

Ε'. Π p ο φ ο p ι Υ. α l ά σ κ. Υι σ •ε ι ς: 'Α"Π~διο:rις περιλή
ψεων ά't'αγιγνωσ:ιJομένων τοειμαχίων, &σι-1"ηr:rις -είς τ1Jν .ρυθ\J.tΧην 
έγ,φορχ•Ι τοί) ιf./ηου, σι>vδιαλέ.ξεις .έ-πt y1ωστιώ1'/ ·ιJCl!t ι:ιεοtΟ•Χ"'(\J.'έ
'iω'Ι -Ι:ιιειμάτ;ων, 1&παντήσεις ιε•ίς τ.ι.Sιφ:έ.ν·ας ·έιρωτήσιεις, ά-παγγε
λίαι -ποιημάτων, άπ'ιομνr,.μόν•ε:.ισις έΥ.λεrι.:.των χωρίων, &τηJ.αιτα. 

ΣΤ'. Γ .ρ ·α"' τ <1ι l α σ χ. ή σ -ε ι ς: Έyγ;ρ•αψος -wψίλ11ι\\Jις 
ά·~αγνωσθ•είσης ϋλriς, γι>μ1v~ατα έ"Πt τής Ιο• ιιΟ·αχθ~· ί:11η1ς Γρ•αμ
ματι•ι.Ύjς "ΥJαιt του Σt1ιιτ,αy.τιχιου, έιγ.ραφο· ι σι>νθ~·ε. ις ( ά<~tλαί) 
-;;ο· ιι~ίλι>ΙJ -περι•εχομέvο:.ι, ιπαρη1)Jλ1αγμένη .άπόοιnις ΟιΙΟ'αχθέντ•ος 
/',εψ.ένου, μ<ε-ταφράσεις έ.Υ. ·τ·oiJ Έλ~λ'Ιί"~κου ε!ς το Γα;λλιΙΥ..Ο '/ 
,., αl 't'άν&παλιν. 

"Αρθρον 8. 
ΑΓΓΛΙΙΚΑ 

Α'. Π ·Ρ ο φ ορά : "Ασ.Υ..ψις •ε•iς τη'ι lψ~ην -rοροφοραν <τών 
rtθόγγων της ΆγγλιΥ.'Ϊjς ιλώσσης, είς τον όρ-8ον τονισμο'Ι και 
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την pu'i9-μι1y.ην έt.φοpαν τ'ων 'ΙΟpΟϊάσ~εων 1Υ.ατα τον ίιQψαίτΞ1pΟ'Ι 
χαψαr.ι1.τ-ί)pα τ1)ς jlλώσ-σης τmτης. 

Β'. Άιν ά γ ν ω σι ς ~.ι1.αl έ 1p μην ε ία: Θα ά-ιαryνωσ>θωσιν 
έ:ι, κα.τσJλλή1λου 6ι6λί1ου1 ιπε,ρ1ι)ψαφαί, οιη:γ{pει1ς γ,αl ποιήμ.χτα 
άναψ;.ρόμ<εν·α είς .,9. 1~ματα ηετιy.α 'lt<pQς 1τη'/ 1ζω./ιν Υ.αt το ιwψ
Μλ/vον ·τ<οu μ·αι-θ1η:'t'οu, την φύσιν, τας ~'Ιt'οιχάς, 'tη'Ι' ζωηνι της 
'Π'όλεως, Όίκ.ο'Ιομιrχ.ήν, σuγκ1οινωνιαy.ην rχ.ιαl -π~υμwrι-ι.ήν, rι.α
-Θως Ι~'Ιtί<rηις κ.αl άν·αγνώσμ·α.τα έ11:αγωγα κινοuΨrα το ένοιαφέ
pΌ'Ι της 11:α:ιοι7ν1)ς ψυχής :ι.αl &.λλα ά-ηφεp~'tα 1ε1ίς χαριχΥ.π,
pιστικcΧς έκοηλώσεις της 'Αγγλικής καl Άμεpικανικης ζωής. 
Ή άν1&-rιωσις .a.α γί'~ετ<αοι ~γωνυί~ τ~ φων'i), χωρlς νι:Χ άπα
γορ><.&ε·ται ή 'Χ)p'Ϊ)σις της σιωπη1ρ~ς ά:ν1αογνώσεως. 

Γ'. Λ 1εξι :λ 1όγιον: Το .Οι:a.ακτικον 6ι6λίον ./Ja Υ.ιν'Ϊ)τ<αι 
έ"Ι'rος Π'φι-θωρίοιυ 1500 λέξεων, ών· 1000 1αί r.p<Jοι·οαχ-θ-είσαι 
είς ·τaς -πpο1η.γ0'1)μένα1ς ούο τ&ξεις κ.αl 500 νέαι &γνωσοτ<Jι. Ά
π1ομνημbνεuσις "t'Ou λ0εξι1λlογιΜu .Sηlljlαup·ou ia. ι' <έντάξ·εως αύ
τοu είς 'Μχτσ;λλήλ:οuς ψpώ:τ.εις άι1t'Ot!J.Y'/j(JJO'/lε1J'OIJ.ένας. 'Απrομινη• 
μό'Ιευσις ~3'ι0:τ&ποων ~:ι.φpάσεω't' τής Άγγλι-ι.ής γλώ~ης :ι.αt 
'Π'Ο\•ημάτων. Κ.α:τάψτισις bμάιο1ω'~ λέξ<εων1 έτuμιολοιιΙΥνής :ι.ιαl 
έ·Ψ1.οι •ολοιιrχ.ής σι;γ"(Ιε.νεία·ς. 

Δ'. Γ p α μ. μ ·α τ ι κ. η :ι.ιαl Σι.; ν• τακτ ι :ι. ον, : ΣUΟ'τ"η-
ματικωτέρα οιοασ:ι.ιαλία ·τής Γραμματικής έ-ν τfι τάξει ταuτ11 
:ι.αι τ·οu ΣυΨ~αΥ.τι:ι.,οίί ΚΙαί, 07rOU τοuτο ,έ'/'οείκ.νuτ-αι, w~τιπαρα~ο
λη προς τα άντίστοιχα φαινόμενα τής Έλληνικ-ϊjς γλώσσης, 
ίν1α γίν·'Ω σαφης ή ΥJατασ:ι,ευη έ:ι.ια.τ~ρ·ας τω'~ γλωcrσων. 'Επα
νάληψις τών οιοαχ./Jέν ... ων ικαι σuμr.λήpωσις τοu 1&-1ωμάλοu 
τuπι'ΥJΟU. Χpησις ''t'ών ρr,μάτων είς ο•λοuς τοuς -χρ&1Όυς τής 
ένεργητιr.ι1.ης :ι.αί παθητικής φων1jς, χpΎ)σις τών ά:ι.λίτω 'Ι λέ
ξεω'Ι Υ.αl &σ-ι.ησις είς τι:Χς t.διωματικάς έ:ι.φpώrεις τής Άγγλι
:ι.ης γλώσσης χ.αl •εiς τι:Χς ~01ιοτΙJΠίας τής Άγγλι·κ'Ϊ)ς σuν·τά
ξεως. 

Ε'. Π p ο φ ο ρ ι χ. α t ά σ :ι. ή σ ε ι ς: 'Απόδοσις: περιλή
ψ,εω'Ι ·aΥ.αγινωσ~:ι,ι0μέ'1ων τφ .. αχίων•, &nησιι.ς είς τ1)'1' ,ρu-1Jμι:ι..1ιν 
έκιrορά,,. τοu λόyοu, σwοιαιλέ·ξεις έr.1 γνω11τών Υ.αl Βιεοιοαιμέ
νων ./Jεμάτων και 6pαχεi'αι όμιλίαι έπ\ τ-ϊjς καθημεριν-ϊjς 
ζωΎ}ς, &παντ.-ι}:rεις .είς ''t'ι-θιεμένιας έpω1τήσεις, άπt'αryγε•λίαιι 11:οι.η
μάτωι-;, άπ0tμνημο'~εύσ-εις έκλ!ε:ι,'t'ώ''Ι χωρίων ΚΙαt άσ,J.ά-.ων. 

ΣΤ'. 1Γ ,ρ αι "1t' τ α l ά σrι. ή ι:r ιε ι ς : Ι1ρ.ωπ:τη 'Π'ε.pί·ληφις ά-

'rαγ'Ιω:r-θ~είσης uλης, γ~νάφατα έ-πl τής !0°ι!01αχ~.είσης Γpαμ
ματι.:ι.ης χ.αιl Σ1.tν't'αικη~οu, ά-πλαιί jp•(mt''t'αt συν-θι~σιεις 'WΟιΥ.ίiλΙΟu 
wε1pΦεχομέ"Ιο.1>, 'Π'αpηλλα"'(\Jlέ'~ ώrσόιa~ο.σις ΟtοιαιχiJ.ένwς γ,ειμέ'/ΙΟΙ.t, 
σύντιαιξις ά:παγτήσιεων είς 1έιρωτψεις, w,mciλιήρωσ<ις "Προτά
σ'εω'Ι, μ•εταιτ.ροιπη ·άποφα~η.:ι.ών είς 'Υ.ατιαφ·σJτικάς, άν<ασύν-θεσις 
μι:ι.ρ~'Ι 1a• ι-rrrφ.άJτω,., μιε't'σJ't"ΡΌ'ΠΥJ rι.:εψ1έν-01> -π0:ιημάτων είς 'Πε
ζ-lιν ά:πόοοσιν, μ•ε't'αψ,pάσε.ις bκ τ'Ϊ)ς \Ελλην0ι·.ι1.Ύjς είς την Άγ
γλι.r.ι1.ή'1, σύ'Ι·τ.αιξις ~πιΟ"τιολώ'Ι' M't σuντ1όμων -περιγρl(]Jφών ·ι,,α\ 
οιηγήσ<Ξω'Ι έ·πt iJ.φάτων τής 'YJα./J' ήμέpανι ζωrjς. 

" 

.11 



-11 -

• Αρθρον 9. ' 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

'Ιστορία των Νεωτέρων και Νεωτάτων χρόνων. Άπο 
τοϋ 15ου μ. Χ. αίώνος (δια τ1)ν Έλληνα1)ν άπο τοίί 
1453 ) μέχρι τών Υ.αθ' ήμά'ς χρόνων. 

Α'. Ό 15ος χιαι ό 1ϋος .αίών. 

1 ) Πολιτική , οίκονομικη και Μινωνικη κσ:τάστασις της 
Εύρώπης Υ.ατα τον 15ον αίώνα. 2) Ή άνθρωπιΟ'ταη κίνησις 
ε ί ς τ1)ν Ίταλίαν και είς τας &λλας χώρας της Εύρώπης. 
3 ) Αί μεγάλαι έξερευνήσεις και αί άνακαλύψει,ς τών νέων 
χωρών. Συνέπειαι των άνακαλύψεων. 4) Ή 'Αναγέννησις. 
5) Μεταρρύθμισις και 'Αντιμεταρρύθμισις. 6) Ή ένίσχυσις 
-.ης κεντρικης έξουσίας και ή διαμόρφωσις έθνικών κρατών. 
7 ) Ό χαρακτηρ των πολέμων 'τοϋ 16ου αίώνος. Ή άρχη της 
εύρωπcι"iy.ης ίσορροπίας. Οί πρώτοι θρησwευτικοι πόλφοι . · 

Β'. Ό 17ος και ό 18ος αίών. 

1 ) Ό Τριακονταετης πόλεμος. 2 ) Ή άπολυταρχία είς 
την Γαλλίαν μέχρι ·τών παραμονών της Γαλλι·κης έπαναστά
σεως. 3 ) Ή πολιτ-ειακη έξέλιξις είς την 'Αγγλίαν και ή 
έθ ραίωσις τοϋ Κοινο6ουλευτιΥ.Οu καθεστώτος. 4) Γενικ1) έπι
σκόπησις . της Ίσ-τορίας της Κεντρικης και Άνατολικης Εύ
ρώπης μέχρι τοίί τέλους τοίί 18ου αίώνος. 5) Τα άποικιακα 
;ι.ράτη. Ή άνεξαρτησία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της . Ά
μερα1jς. 6 ) π νευματαη κα\ καλλιτεχναΎJ άνάπτυξις κατα 
τον 17ον αiώνα. 7 ) Το κίνwα τοίί Διαφωτισμοίί. Ή Γαλλιy.,η 
έπανάσ-τ.α1ης. 8 ) Ή έποχη τοu Να'Π'ολέοντος. Το σ-υνέδριον 
της Βιέννης και ή ίδρυσις της Ίερά'ς Συμμαχίας. 

Γ. Ή έwοχη της Τουρ;ι.οκρατίας έν Έλλάθι ( 15ος -
19ος σ.ίών) . 

1 ) Ή σημασία ·της άλώσως τ1jς Κων )'Πόλεως δια τ.fι·ι 
Άνατολ1)11 και δια την Δύσιν. 2) ΤουρΥ.ιΥ.αι κατακτήσεις μέ
χρι 'Υ.αι τοίί 17-ου ·αίώνος. 3) Ό Έλλφισιμος μ,έχρι -;οίί 
17 ου αίώνος: α ) bJμεσοι συνέπειαί "tης κατακτήσεως β) πα
ράγοντες διατηρήσ-εως τοίί Έλληνισμοίί ( ό θεσμος της αύτο
διοικήσεως, ή 'Εκκλησία ) · γ ) οίΥ.Ονομαη και πνευματικη κα
τάστασις των κατοίΥ.ων της 'Ελλάδος και τοίί εξω Έλληνι
σμοu· δ ) στρατιωτικη όργάνωσις. 4) Ή ΤουρΥ..ία κατα τον 
17ον αίώνα. 5) Ό Έλληνισμος κατα τον 17ον αίώνα: α) οί-

, ' \ ' ' ι: β) • ,,,,, - ' λ κονομαη Υ.αι r-νευματαη αναπτυ..,ις- η ιοεα της απε ευ-

θερώσ-εως και ό Έλληνικος Διαφωτισμός· γ) έπαναστατικαί 
ένέργειαι. Αί 'Εταιρείαι Υ.αι κυρίως ή Φιλική. 

Δ. Ή Έλληνι-ι..η έπανάστασις Υ..αι ή δημιουργία Έλληνι
κ.οu Κράτους. 

1) Το εύρωπα'iκον κλίμα. Αί δυνατότητιες τών 'Ελλήνων. 
Ή κατάσ-τασις της ΤΙJυρκίας. 2) Ή άρχη της έπαναστά-
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σεως και τa κυριώτερά γηονότα μέχρι τοίί 1824. 3) Ή 'ΠΟ-
λ ' ' 1 

' ' ' ' - 'Ελλ ' 'Εμ ' ιτικη καταστασις -ι.αι η οργα:νωσις των ηνων. , φ~-

λιος πόλεμος και συνέmιαι αύτοίί. 4) Ή Έλληνικη επα:να
στασις ;ι.αι ή διε-Θ.νης πολιτικη 'μέχρι τοίί 1824. 5) ΤΟ: πολε
μικa γεγονότα μέχρι τοίί τέλους της έπα:ναστάσεως. 6) Ή 
διε-θνης πολιτικη κατa το 1824 και αί συν-θ-ij1.αι διa την 
άπελευ·.9έρωσιν της 'Ελλάδος. 7) Το Έλληνικον Κράτος. Κα
ποδίστριας. 

Ε. Ή Εύρώπη 'Κlαiι ό Κόσ;μος άπο τοίί Συν1εδρίοu τ-ijς Βιέ'ι·
νης μέχρι τοίί Α' πα:γκοσμίου πολέ!J.ΟU. 

1) 'Ε·.9'/'!ΚcΧ και φιλsλε6-θ<:::rα χ.ιν~\ν.ατα. Αί παράλληλο: 
έπ;αναστάσεις τοίί 1820, τοίί '30 χ.αι '48. 2) Ή 6ιομηχα·1ι;r.;1 
έπα_νά:rτασις 1.αι αί οίκονομικοτεχνικαί της συνέπειαι. 3) . Ή 
Εύρώπη άπο τοίί 1870 μέχρι τοίί Α' παγκοσμίου πολέμου. Ό 
Γαλλογερμανικος πόλεμος· ή €.νωσις της 'Ιταλίας- ή €.νωσις 
τ-ijς Γερμα:νίας. 4) 'Αr.οικιακη έπέΥ.τασις. Άνταγωνισμος των 
Μεγάλων Δυνάμεων. 5) Γρά>μματα, έπιστημαι, τέχναι κατ3: 
τον 19ον αίωνα. 

ΣΤ'. Ή Έλληνικη ίστορία άπο τοίί "0-θωνος μέχρι τoiJ 
Α' παγκοσ;μίου πολέμου. 

1) "0-0.'ω'Ι. 'Οιpγάνωσις τοu Κp,άτους έπι ·τ-ijς 'Αντι6cι::;ι
λ·εία:ς. Π ρο6λήματα τ,οίί ΈλληνιΜίί Κp·άτοuς. Δι•ο'ί'Χησις τcίί 
'Ό-θωνος. ΤΟ: 1.υpιώτ,ερα yεγονbτα τ-ijς έ'Π'οχης τοίί Ό-θωνι;; 
(ή έπα:νάστα:;ις τής 3·ης Σεπτεμ6pίοu, ό Κριμαϊκος πόλεμος 
και το Άνατολικον ζήτημα). Λ'ίτια έξώσεως τι;ίί Ό·θ.ων-cς. 

2) Γεώργιος ό Λ' και τa κuριώτερα γεγονότα τ-ijς 6ασ~~ 
λείι::ς του. 3) Ό Ρωσοτουρκι1.ος πόλεμος. 4) Ό Μακεδονικος 
άγών. 5) Ή έπανάστασις των Νεοτούρκων. 6) Ή έπανάστα
σις είς το Γοu3ί. 7) .Ο Έλεu·9έριος Βενίζέλος. Οί Βαλκα
νικοί πόλεμοι. 8) π νευματικΎ; και καλλιτεχνικΎ~ άνάπτυξις 
τ'Ϊjς 'Ελλάδος Υ.ιατa τον 19αν αίωνα. 

Ζ. Ό Α' παιhόσμιος πόΛJφος y.,αι ή έποχη τοu με:rο-
'1tολέιμ<ο~. 

1) Αίτια-φάσεις. 2) Ή Ρωσικ.Ύ~ έπανάστασις. 3) Ή Έλ
λaς κατa τον πόλεμον. 4) Αί συν-θ-ijκαι τοίί πολέμου Χαι ή 
Κοινωνία τών Έ-θνων. 5) Ή έποχη τοίί μεσοπολέμου: α) τ.i 
σπου3αιότερα διε-θνΎj γειονότα και προ6λήματα· β) τa σΠΙ)U
θαιότερα γεγονότα κα\ προ'-:λήματα της 'Ελλάδος (ή Μικρα
σιατικη καταστροφη και αί σuνέπειαί της θιa την Έλλάοα, ή 
έσωτερικη κατάστασις κλπ.). 

Η. Ό Β' παγκόσμιος πόλεμος και ό ι;ύyχρονος κόσμος. 

1) Α'ίτια-φάσεις. 2) Ή Έλλaς κατa τον πόλεμον. 
3) Ό μεταπολεμικος κ6σμος: α) Διε-θν'Ϊj μεταπολεμικι7. 

γειονότα "Υ.αι προ6λήματα: Ό Ο.Η.Ε. και οί λοιποι μεταπο
λεμικο1 οι~-θνεί'ς όρ,·:.ανισμοί. Ό άνταyωνισμος τοiί 'Ανατο-
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λαοί) και τοίί ΔuτιΥ.Ι()U Υ..όσμοu. Ά'Π'ελεuθ•ερ<•»'ηΥ.ά κινήμ~-;α 
και δημιοuργία νέων κρατών. 6) Σύγχρονα έλληνικά προ6λή
ματα i<Jαt γεγονό-rα. Ή έσω't'ερικ.J~ Χατ~τασις. Το έ·~νικον 
~ ' - l{' ' - Β ' 'IJ ' Τ' ' λ v:μα της u1φou οcαι της 0>ρ•ειοu ::ιπ-ειρο:.ι. ο 7tp'o6 η:ι.α 

των 6ιομηχανικών 8υνατοτήτων τοu τόποu. Το έργατικον ζ ή
τη.μα και\ ή άστuφι.λ~α. Το μετα'Ι'αστ<εuτ·ιy,,ον πρό6λημια. Οί 
"Ελλφες τ'Ϊ)ς οια>:Τ'Π'οράς. γ ) Παγκόσμι•α πνευματιy.,α καi τε
χν ικα έπιτεύγματ~α κατα τον 20ον αίώvα. Ή ΈλληνικΎ, 7t"Ιευ
μ.ατιrι<.η χ.α( τεχν1)(.Ύ~ τ.ρόοοος. 

'Άρθρον 10. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ 

Α' "Α λ γ ε 6 ρ α: 
Μονώνυμα; μ~ μίαν μετα6λητ.J~ν χα;\ πράξεις με αυτα. 

Πολuών·uμα με μίαν ΙΙJετα6.λητ.fιν Χαt "Πράξεις με αύτά. Με
τασ",.(rι<ΙJ.ατισμος μ·φιmν τριωνύμων 2ο~ 6αθμ•οu είς γινόμενα 
'ϊσρωτο6αθμίων Π·αραγόντων. Πολυώνυμα με Ούι> η ·τρείς μ.ε
τα6λη·τάς. Πρωτο6Μμιος έξί111ωσις με Μο άγνώστοuς. Σύ
στημα δύο "Πρωτο6α·Sμίων έξισώσεων με aύο άγνώσ-rους· γρα
φικη κ.αt άριθμητικ1J έπίλuσίς του. Σύστημα ·τρ•ιών πρω·το~7.
θμίων .έξισώσιεων με τρείς άγνώσ-r-ους. Π ριο·6λ.f.ματα ποu λ~
οντ:ιι με την 6οή-θ-ειαν σ'Jστημά,ων 'Πpωτο6α>θ.μίω'Ι έξι-!ώσιεω·ι. 
Π ρωτοΜθμιος &νίσ.ωσις με Ούο άγνώστους. Ή τετ?αιωΨκί; 
σuνάρτησις χ-χ2 και αί άντίστροφοί της. 'Εξίσωσις 2ου 
t.α·~μοu .με ένα &:;νωστοv· άρι-θμφικ.J~ γ.α\ γρ.οοφιl)(.η έ.r.ίλυσίς 
της. Ά)(.ολοuθί-r άρι-θμών. 'Αρι-θμ-ητιy,ή τρό(J·aο.ς. ν Αθ·ρ·οισψι. 
τών ν πρώτων ορων άριθμητικ7)ς προόοου. π αρεμ6ολ1J ορων. 
Γεωμετρικη πρόοaος. "Άθροισμα τών ν πρώτων ορων γεωμετρ~
κ-ίjς 'ΠρΌόδου. π αρεμιολη ορων. Ή g,~οια -τοϋ λογαρίθμο•J 
θετι'1-ιοϋ άρι..a.μοϋ. 

Β. Γ ε ω μετρ ία ε ί ς τον χ ώ ρ ον (Σ't'tρεωμετρία): 

Εύ-θείαι, έπίπεaα "και σχετικαι -θέσεις των. Γωνία δύο άσυμ-
6.ά-rωv εύ-θιεtώ'Ι'. 'Ορθογων·ιότης aύο aιεuθύν~·ω.ν. 'ΕJπίπεοα 
κάθετα (iJΙειτοοξύ •των). Δίε~.ρο1 γωνί.ιχι. Συμμιετρία 7t'ρος ση-

... ' 'G,.. ' ' ι ~ Δ ι ' \ .. 
μ,ειον, πp?ς >εu"'ε,ιαν, π,ρος επιΊt1~σ·~ν.. ιανυ~α~α ~ις ·τον χω-

ρfJν. Πραξε·lς με οια·ιοοματα (τ.;ραι-θ•εσις •ι.αι αφιαιρεσις, Π()λ
λα'Πλασιασιμος διανύσματος με σχετικον άρι-θμόν). Οί yεωμε
τρι!κοt μεταΟ"',(ηματισμοί: 'Ι':αράλληλο~ μετατόπ:ισιι;, στροφ·h 
τ.>~ρι &ξονα, όμ.οθεσία. Σχ1jμα oμoιfJ>J -π:ρ.Οι; &.λλο. ':Εμ6-r~ον 
έ1t1ι~αν1είας ~ρίσ~;ατος, κ~ν·~'Ι'ι.κ'Ϊ)ς 1'7t'ιψαμίιο'Ος,, όρ_θο~ κυΥ.λικ::-u 
Υ.uλιν.8.ροu 'Υ.αι κωνοu, σ-φαιρας. Σχεσις με·ταξυ των επι1φννs·ιω ι 
δύο &μοίω'Ι' σ'τ·φ~ώνι. Ότι.ος 'Πρtσμ.ιχτος, πυραιμί10Gς, bρ ... <ι·οίJ 
~uκλικοu, κ~λίν,δρου y,α\ ~ώνου, σφαίρας. Σχέσεις μεταξu τών 
ογκων δυο φοιων cττερεων. 

Γ. Τ 1ριγωνοQμε ·τρίια: 

'Εφαπτομένη όξείας γωνίας. 'Ημίτονον ;ι,,α\ σuνημίτονο·ι 
όξιείας ι·ων-ίας. 'Α!Πλαί έ.ψα~ρμογ·αιί. 
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Ε. Π ε ρ ι γ ρ• ·α φ ι Υ. η Σ ''t' ·αJ τ ι σ τ ι "/. ή : 

Βασιry.σ;\ έV>V>Οι ·σJι. 'Έmεξερrγασί•α στατιστικών :Qιεδφiινων καί 
'Π'αιρουσίσ;σις α&..,ων οιι3: πιν~:ι..ων. Π ια~ραJ<;"ίασις σ't1α~τιιrτιιχ,ών 
οιεl~1φbνων ;θιιra i'·?αφιrι.ών> 1t1αραιστάσ~ε<ων. ίΚιεV>τ0ρt rΧ1α\ τψ.αί. 'Δι·α
~01pά. Το ιΟ-ιάιρ,αμμα οι·α~σ'Π'οpaς ιχ.σ;\ ή έννοιοο τ'Ϊ)ς σuσχετί
Φεως. 

"Αρ-θρον 11. 

ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠ Ι:ΣΤΗΜΑΙ 

Α'. ΦΤΣΙιΚΗ - XHMJill.A 

1. Φυσικ.η (ώραι 2): 

'Έ ν ν '0 ι . ι;ο τοί.ί l ρ γ ο u: "Εργον κιΨητrιρίου 002\ άν..9.1ι
σταμένης δυνάμεως. Μονάδες έργου. "Εν ν ο ι α τ η ς ί
σ χ ύ ο ς. Μονάδες ίσχ6ος. "Εν ν ο ι α τ η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς. 
Μονάδ,ες. Έν~ρ-γ~ς:ια μη,~αν,ιy.η κα\ ./»ιερμική. Μ,ετ1ατpιο-;tη τής 

-μ'tjιχαvιrι.Ύ)ς ένεp'('εεσ.ς είς -θ~ρ.μιrχ:ήιν. Τ1ρ,ιι>ή. Μηrχα!'/ΙιΥ.ον ί010ού-
ναμον της -θερμίδος. Διατήρησις της ένεργείας. 'Απόδοσις 
άπλης μηχανης. Μετατρcm~ τηg -θεpμικης; ένεργείας είς 
μηχανιrι.ήν. Μηrχ;ων,α\ έσωτ<:pιικ.Ύjς καύσιεως. Πύp·wλοι. Ά-00-
οmις -θε1ρ!J!ομηrχ;αινής. 

Ήλεκ.τρισμος - Μαγνητισμός: 
Σύστασις ·τής ίίλης (μόρια, &τομα). ΣυστατιΥ.a τοίί άτό

μου. Ήλεκτραον ρείίμα. Φορά. 'Αποπ.λέ01ματα τοίί ήλεΥο.τρι
Υ.οίί ρεύματος. 'Αγωγι3: y,,α\ μονωτικ.ι3: σώματα. 

ΉλεΥ.τρόλυσις. 'Ιόντα, -θεωρία ίόγτων, οευτερεύουσαι χη
μαα\ άντιοράσεις· νόμοι Faraday y,,α\ έφα:ρμογαί. Ποσό-

1 
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της ήλε·y,,τρισμοίί. Μ0νaς Coulomb. Έντασις ήλεΥ.τριΥο.Οίί ι· 
ρεύματος. Μονι3:ς Ampere. Θερμότης παρα:γομένη είς άγω-

I Ι 

γον διαρρεόμενοV> ύπο ήλεy,,τραοίί ρε&ματος. 'Αοιτίστασις :ΧΎω-
11 

γοίί. Μονaς Ohm. 'Ισχuς ήλεΥ.τρικ.οίί ρεύματος. Μονaς Watt ι 
Διαφορa ου•ιαμιΥο.Οίί. Μονι3:ς Volt. Π ραχ.τικη μέτρησις της 
διαφοράς τοίί ουναμικοίί· 6ολτ6μετρον. Νόμος τοίί Ohm· μέτρη-

11 

σις της άντιστάσεως. 'Εφαρμογα\ τοίί νόμου τοίί J oule. Πει-
ραματtΥ.η μέτρησις της άντιστάσεως άγωγοίί. Σύνδεσις άντι-
στάσεων. 'ΗλεΥ.τρικ.α( πηγαί. 'Ισχuς ήλεχ.τρικης γεννητρίας. ll 
Ήλατρεγερτι•ι.'fι ~ύναμις. Συσσωρευταί. 11 

ιl 
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Μαγνηται, μαγνητικη πuξίς. 'Αλληλεπίδρασις των πόλων. 
Μαγνηταa φάσματα. Π εθίον μαγνήτοu, μαγνητικον ?tεθίον 
εύ-θuγράμ.μοu ρεύματος καt σωληνοειδοίίς. 

Ήλεκτρομαγνητα!. Έφαρμογαι τών ήλεκτρομαγνητων. Ά
μοι6αία έπίθρασις ήλεκτρικοίί ρεύματος καt μαγνήτοu. Ήλεκ
τρομαγνητιΥ.η θύναμις. Ήλεκτροκινητηρες. 

Σ ·τοιχεία μηχανικ'Ϊjς: 

Κίνησις εύ-θ.ύγρcφ.μος ( ίσοταχής, άνισοταχ1)ς και όμαλώς 
μετα6αλλομένη· έλεu-θέρα 'Ιt'τώσις). Άρχη της άορανείας. Θε
μιελιώθης άρχη της οuναμικης. Κίνησις κuκλικη όμαλή. Κεν
τρομόλος ούναμις και -φuγόκεντρος άντίθρασις. Άπλοίίν έκ
κρεμές. Π αγκόσμ.ιος ελξις. Κίνφις των 'Ιt'λανητων 'Περ1 "τον 
WΗλιον. Ί1εχνητοι οορuφόροι. 

'Ο'Πτική: 

Εύθύγραμμος οιάθοσις καt ταχύτης τοίί φωτός. 'Ανάκλα
σις τοίί φωτος καt σχφατισμος εί·οώλων είς τά κάτοπτρα 
(έπί'Πεοα, κοίλα ΥJαι κuρ·τά). Διάθλ>ασις ·τοίί φωιrός. Σπουοη 
>tοίί φαινομένου. Έφαρμογαι ~είς το πρίσμα ΥJαι τοuς φσ:Μύς. 

'Ανάλυσις τοίί φωτός. Χρώμα τών σωμάτων. "Εντασις φω
τεινης πηγης. Φωτισμος έπιφανείας. Μετα6ολ1) τοίί φωτισμοίί 
μετά τής άποστάσεως. 

'Ακουστική: 

Π αραγωγ1) Υ.αι οιάοοσις του ηχου. 'Ανάκλασις τοu ήχοu. 
Γνωρίσματα τών μ,οuσικων ήχων. Χοροαt καt ήχητικοι σωλ'Ϊj
νες. Μου.:τικη κλψ.αξ. 

2. Χ η με ί α: (ώρα 1). 
wΑλ<Χ"t'α: Χλωριοίίχον νάτριον. Ν ιτρικον νάτριον. Θ~ιϊκ~ν 

άμμώνιον. Φωσφορικά άλατα άσ6εστίοu. 

Μέταλλα: Ίοιότητες των μετάλλων. Κράματα. Σίοηρος 
και κ.ράμ.ατα αύτοίί. Χαλκός. Μόλυ60ος. ΨεΙJοάργuρος. Β(ι)
ξίτις. 'Αργίλιον. 
Χημεία τοίί &νθρακος: Μονοξείοιον και οιοξείοιον τοίί &ν

."9ρακος . Χηιιικοί τύποι. Σ-θένος στοιχείων. 
Με.θάνιl'J'Ι, 'Π'ρ·οπάνι·ον, βουτ&rιιοιν. 'Ομάς τοίί ΙJΙε-θανίοu. 'ΑΥ.:.

τuλένιον. Β:.νζόλιον. Φωταέριον. Γαιαέρια. Πετρέλαιον. Πα
ράγωγα τοίί 'Π'ετρελαίοu. Οί·κονομικ7J σπου/3αιότης τοίί 'Π'Ηv~
λαίου. Π λαστικαt δλαι. Π ολυαιθυλένι·ον. Χλωpιοίίχον 'Π'ολu-
6ινύλιον. Νάuλον. Σuν-9-ετικον και φυσικον καουτσούκ. 

Σάκχαρα. Ζυμώσεις και φuράματα . . Οfνος. Οίνοπνεύματα. 
Λίπη----έλαια. Σάπωνες. 

Β'. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ώρα 1) 

Το κύτταρον ώς μονάς της ζωης. Σuστατικά τοίί κuττάρου, 
πολλαπλασιασμuς αύτοίί. Μονοκύτταροι κα: πολuκύτταροι ~~
γανισμοί. Καταμερισμος τοίί φuο·ιολογικοίί έργοu. Σύστασις τί1ν 
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ζώντων όpγα:νισΙJJ.ώ.ν ( τd: 6ασαώτ.εpα 6ιοj'ΙWετικΟ: στοιχεία ) . 
Αί ψ?ιpα) τών ;ιuτων κα\ τών ζώων. Κατηγοpίαι τώ·ι ./Ι.pεπτ:
κών r;~"'tών και διταμίνα:. Π ροέλεuσις και χp•φιμοποί·r, :Η; 't'ών 
όpγανικών ούσιών. Α! κupιώ-.εραι λειτουpγίαι τών φυτικών 
όpγανισμ:'::·ν ( τφόσληψις ·9ρεπτικώ'Ι στοιχείων , κι;y./.ος~ορίσ; 
τούτων, atαπνοή , φω-.οσύνθεσις aιd: "t'1jς χλωpοφύλλ'tj:;, σχr,μ7.
τισμος τών uaα-.ανθpάκων και -.ων πρωτεϊνών). Al Υ.:.ι;~ίιτ<.f• α: 
λειτοu:γίαι τών ζωϊκών όργανισμώ'Ι (πέψις, κυ:ι.λοφ?ρί("(, ;.·ια
πνοή, με-.α6ολισμός). Ή λει-.οuργία του '/εuρικοίί συ1-. ·r. :1.α-;~ς 
και τZJ 'I άaένων έσω έκκρίσεως. Σύγκρισις μεταξ1ι ζι.)\χ,υ~ ;;.αι 
φuτικοu όργα·ιισμοίί και εί~ικώ-.ερον ώς προς τd:ς ψι.ισ:~ί ιγι.:ι.ας 
λειτοuρ.,ία:ς των. Ό κύκλος τοίί άνθρακος. Ό κ:.ι;ι.λ~ ·; το5 
άζώο;οu . 'Σuνθ1jκαι έκ -.ών όποίων έξαρτάται ή ζω·r, ( ~~ι.y;εp:
και Κ?.t έξu.τερικ.αί). 'Ερεθιστικότης. Κ.ινήσεις τι;-ι·ι όργανι
σμών :{,,ι μερών αύτών, έξαρτώμεναι έκ "t'ών παραϊc'Ι';ων τοίί 
περι6άλλ0ιντος. Π.ολλα:πλασιασμος τών όργανισμών ( ά':'ε•11)ς 
κ.αι έγγενής). Κληρονομικό-.ης και νόμοι αύ-.ης. Περιο:τώ
σεις κ \ηρονομου~.ι.ένων ίaιο-.ήτων. Αί μεταλλάξεις. 'lI r.αρ!Ζ
γωγή νέων ποικιλιών 'Εφαρμογαt τών πορισμάτω ·ι -;Υ)ς Β:Q
λογίας είς τήν 6ελτίωσιν των ζωίκών κ.αt φυτιχώ·ι όrγαv:
σμών . 

Άρ·3ρcν 12. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ώραι 2). 

Η ΕJΛ.ΛΑiΣ 

Α. Είσαγωγή: 

Ή Έλιλd:ς 1έν τn Βαλ1κσ;ν· ικ.Τi ~αιι έ~ :τ<ϊ> . \Κ.ΟΟμ<ι>. Γεωλf.ηι
κ.ή ~έξέλι·ξις :ι.αι :a.ι .ι:φ.όρ~φωσις -.~ 'Ε>λλη'Ι'ιχιώ'Ι Χωρώ~. Κιά
τ~οι~:ι.οι ~:ι.αι ο~~ησις ·τής '.Ελλάaος. 

Β. Φ •U σ ι ,;<, η Γ >ε ω γ ,ρ αι φ ί aι : 

Ή μορφdλιογίια, ·τό 1;ι.λ~JJJαι, -.α ϋ~αιτ~~, ή χιλωρις ι;ι.«I ή 'Τ'α
νις τής Έλλάaος είς γενι;ι.Ο:ς γραμμάς. Διά:ι<.ρισις -τής 1Ελ
λάaος είς μεγάλα:ς κα\ μικρd:ς ψuσικd:ς περιοχάς. Λεπτομε
ρής έξέτασις πάντων tών γεωγραφικών στοιχείων έ;ι.άστης 
περιοχής .έν συσχετισι,.ι.ιj'> προς &λληλα. 

Γ. Π ο λ ι τ ι ;ι. η Γ ε ω γ p α φ ί ·ΙΧ : 

Π λ'Ι}θοομος ( σύν-θεσις , -πυ;ι.νότης χιαt κατανομή· τρ6-πcι 
ζωής τοίί άιψ~το<.ο·ίί :ι.αι &στιmίί -πλη,θυσμ>0ίί' ·έσιωτ1ερι;ι.η μιε't'α>
κίνησις κ.αι μετανάστευσις). Πολίτευμα. Διοίκησις ;ι.αl ~ιοι
:ι.ητική δι·αίρις:σις. Θρησ;ι.εία. Π αιδεεα. Π Vξυματι;ι.ος χιαl -;ε
χνιΥ1.ις πολιτι~ός. 

Δ. Ο ί :ι<. >0 ν •ο μ ~Χ η Γ <ε ω γ 1pι <.ο φ ία: 

Συντελ-εσταl 'Εθινικής παραγωγής: α) ?tρωτογενοίίς 
( γιεωργ[α, κτηνοτραφ~α, οασοκ.ομία Υ.ια:t άλι,εεα). β) aευτερc-
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;ενοίίς ( μεταλλεία - όρυχεία - λατομεία - άλυκ.αί, 01ίχο>sχνία, 
6ιοτεχνία, ~ιομηχανία, ήλατριχη ένέργεια κ.αt οίχοοομιχαt 
Υ.ατασχ'ευαί ) · Υ.αt γ) τριτογενοίίς (μεταψορα1 κ.αt έπιχοινωνία, 
ναυτιλία, έσωτεραον έμπόριον, έξωτεριχον έ>μπόριον με τας 
Χώρας της Εύρώπης Mt aη της Κοινης Ά γορ&ς χα1 με τον 
λοιΠΟ'Ι :Κόσμον, Τουρισμός ) . 'Επίορασις της π αιοείας εiς τ-fιv 
οίκ.ονομικ.ην άνάπτυξ ιν της Χώρας. Συμ6ολ η τοu άπο0ήμου 
Έλληνισμοίί είς την 'Εθνιχ1Jν Οίχονομίαν. 

Ε. Έ ξ ω Έ λ λ η 1ν ι σ μ ό ς : 

Κ~ρ1ος . 'Αλύτ:F(~)>ος Έλληι'Ιισμός. 'Αrπ>bοηψ;ς Έλληνι-
σ~μος κιαl όργάνωσ-ις αuτοu. 

Η Αρ-θρον 13. 
ΣΤΟΙΧιFΉ1Α Ί1Οr ΔΗΜΟΚΡΝΙΊιΚΟr 

Π 0Λ]ΤΕΤΜΑΊ10Σ 

( Α' έξ~. 6ψαιι 2 -Β' ~ξ~μ. ί:ψα 1) 

αJ) Σικο-πός: 

Το μά-θ1ΤΛJ.α τ0οίίτιο έχ;ει ώς σκιοπον1 νά ε1 ίσ~cη&η'(! τον νwν είς 
την σύγχ,p ·ΟVΟ'J κιοιν(~)'Ιι •κ.Ύ~~~ ζωηv %at .είΟ~"Υ.ώτιειpιΟ't να -παpάσχ\ι 
την 13'υνα;τιότητα Ο-πως: 

α ) ιΜε.λ~ε τη-θ10U~ν ιμε τα άv,~γα 'ltlρoς τ·ΎJν ήλιrι..ίαν· 't'οίί ψχ
-θητοίί μJiσαJ · y,,αι\ μιε-Θ.ιθοους 1αιt χιψιώτ·Ξ~p ·α~ι μιορψιαι\ ~ρ-rανώσ·εως 
της συγχρόνου Υοοινων1ίας. 

β ) κ - ' . ' /!' ' ' ,,. -. ι σ;τcwτη ,~,σ;ταvοηιτη η 1αμ1ο~"αιαι .ε-πιlο 'ρ ·αισις τω~ κιυριω-

τ~ρ(ι)ν γιεγοvότω'Ι της συγ",(!ρόνου χο1ινωνιχ1jς ζωης 'Κ!α"t άντι
μιετω-πισ-θiJ ή •ιφοσαpμQγη 'ΠpΟς τας συν-θή"Νας TOU 'Π"Spι6άλ
ΝΟ'Ι"CΟς. 

γ ) Κα-..αι6λη-θiJ -πάαtα ""p·οσ-πώθ-.ει·α οια τΎJv οοαι't"άιp·τισι"Ι ύ-π.ευ
θύν~ων 'Κ!αιt άλληλε..γyύων 'Πολιτών, -ε!ς τρ&~rο~~ ώσw. ό κα>ΙJ.είς , 
σε66μεvος τ.fιν άξισπρέ~ι·αν τοίί &λλi(ίl)' νιχ οέξυψοi)τ,αιι είς μία'ι 
π:λήρη •ι..ιοινωvικ.-Ι}ν ζωήν γ,,α\ ν·α συμ6άιλλ'(! ιείς τψ άνά'it'τυξι•ι 
YJαl -rοριόοΙΟ'~ν τ'Ϊ]ς γ,;οινωνίαις είς ·τΥιν όποιίαν· ιζ.η. 

· β) Δ ι ιδ α; ""' τ έ •α ffr )); η : 

Α. 'Α'Πο τών άρχών 't"Ou σχολιχιοίί eΤους μιiχρι τέλο-υς Δ~
κφ.6ρί()υ. 

1. Ή !Κοινότης η ό Δημος: 

<ι) Ι1εωγραιψι"/..-ή, οη!J.!ΟΎ1ρο:ψιrι.ή "/..-σ;l ίσ-τιαρ 1ιοc.η μ1ελ~:τ·η ~της 
Κοινότητιος η τοίί Δήμιοιυ ο-ποο ' r,οίίr~ οί μ1αιθ·ηrt>αιt (k~ συι'~Ο'υασμcf> 
με το άντίστο.ιχον μά-θημσ: τής Γ>εωΎiρσ:ψί·αις 7Jαt τιης Ίσιτ10-
ρίας). 

1β ) Διι1οιχ.ηιτικ.η bργάνω~ις τής Κιοιν,ότηΤος η τ~οίί Δήμ·ο1υ: 
Κοιν.a-τιrι<.ον Συμ6ούλιΟ"Ι, Δήμαρχο~ς. 

Ύ) ΚQινοτιχιαιt ή οημΟ'τι'ΧJαt ίnt-'Ι)pΙW'ί·σ:ι: uορευ7ις, οr,μ1οσία 
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ίη1εία, 1~φ~μ1οι, κ.crινο,·ηχά η δ·ημ()τιl'Υ.α %.ρ-rσ:, ~ο· ιν()τιΙΥ.α~\ η Θlημο
τι κ.α\ έ"Π ιχ:ε. ιφ ήσε ι ς. 

δ) Σύγy.ρ,ισις μ·εταξu Κοινότητ()ς γ,α\ Δήμου. 

ε) Ή Κ()ι~&της ώς ~ρώτη /\Ια"θ(J:tς της π0<'λiιτικης Υ.αί διοι
Χη,ταης ~ργσr!'ώσεως τ1)ς χώρας. 

2. Ό Νομός: 

α;) Γε.ωγραφιry.ή, Ιο,ψ.'Οjpα;φικ..η Υναι ιστιο.ριr.<:1) ιιιε.λέτη του 
νομοί) και του γεωιρα:φικοίί διαμερίσματος οπου ζοuν οί μα
-θηιτ~α\ ( έ~ν συνδυασμ(i'> μe το ιmτί01τοι~ μά>θ-ημια της Τhωιρα-

, , - 'Ι , ) 
φ~:χς "λΙ:Χ• ι της :1''t'Οp 1ιας . 

δ) Διοαητικ./ι όριάνωσις τοu Ν ομοu: ό Νομάρχης, το Ν ο
μcιρχιαΥ.ον Συμδούλιον. 

γ) Διοικηταο;\ ύπηρεσiαι του νομοί): Ή έΧπαί~~ι;7ις, αί 
γεωργικαl ύπηpεσίαι, αί ~ 't'){J.όσιαι οίκονομικ.αι ύπr~~~σfα~, -:~ 
δημόσια €ργα, αί ύπηρεσίαι άπασχολήσεως κλπ. 

δ) Νομός: τοπα./ι διοικητικ1} άρχή. Κοινότης-Δήμος: 
ΝομικιΧ π9όc-ωπα δημοσίου δικαίου. 

3. C ί κ ? ν ο μ ~ κ ή κ α \ Κ ο ι ν ω ν ι κ η ~ F γ ~ ν ω
σ ι ς: 

( Κοινότης-Δημος-Ν ομ.ος) 
) π - " , ' , " ' ') ' " ' , α ως προμηνευεται το χωριον η η πο ,ις τα r.ιιο:φορα τρο-

φφ.α yα\ λοιπα είδη καταναλώσεως. 

β) Π οίαι εΤναι αί κυριώτεραι ίδιωτικαί, συ~ταιριστιΧαί 
κα\ δημόσιαι έπιχειpήσεις. 

γ) Ποία εΤναι ·τα μέσα συγκοινωνιών Χαt με•ταφορών. 

δ) Πώς λειτ~ουργοuν αί ύπηρεσίαι δημοσίας ύγιεινης καί 
Μινωνικης άσφαλίσεως. 

ε) Πώς λειτοuργοuν αί στατιστικαί ύπηρεσίαι. Ποία ή 
χρησιμότης αύτών. 

στ) Π οίαι είναι αί χυριώτεραι έπαγγελματιΧαt όργανώσεις. 

ζ) Ποία -εfναι ή σπουδαιότης της -παραγωγαης άποτα
μιεύσεως. 

Β. Άπο τών ά:ρχών 'Ιανουαρίου μέχρι τέλους σχολιΥ.οu έτους. 

Βασιy.α· στοιχεϋα τοίi δημοκρατΙιΥ.οu πο
λιτεύματος: 

1. α) Γενικαί άρχαί: Τα δικαιώμα~α Υ..αt αί ίι'Ποχρεώσεις 
του πολίτου· ή άν-θρωπίνη ά:ξιο-πρέπεια:· ή δικαιοσύνη κα\ ή 
ά:λληλ-εηύη· ή ά:ξιοπρέπεια της έργασίας ύφ' οίανδή-ποτε μορ
φήν" τα Υ..υριώτεpα κα-θή'Μvτα ξ!,γ(Ι;'/τι της οίκογενειαχ'Ϊjς χ.αt 
κοινωνικης ζωής ό σεδασμος ·της ίδιωτικης καί rijς δημοοίας 
περιουσίας τα κα-θήΧΟντα ' προς τ.fιν il ατρίδσ:· το δικαίωμα 
είς τ./ιν μόρφωσιν. 
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β) Οί μJεγάλοι στα-θμοι έξελίξεως τrjς έλεϋ-θερίας: Κλασ
σικη άρχαιότης. Habeas Corpus. Ή άμερικανικΎι δια
κήρυξις τών δικαιωμάτων τοίi άν-θρώπου και ή Διακήρυξις 
τών δααιωμάτων τοίi άν-θpώπου και τοίi πολίτου της Γαλλι.
κης έπωια.στάσ-~ως. Ή Οίκουμε'Ιικ.η Διακ.ήρυξις τώv Δ:Υ-ιαtω
μάτων τοίi άνθpώ'Που το 1948. 

γ) 'Άσκ.ησις τrjς έλευ-θ<.ρίας: Π ολιτικη έλευ-θερία, έλευ
-θερία τοίί τύπου, έλευθεpία συνοικαλιστικη κλ11:. 

δ) Στέρησις της έλειι-Θ.ερίας. Το όλοκληρωτικον κράτος. 

2. α) Πολιτεία-Πολίτευμα. Ε!δη 'Π'ολιτευμάτων. Σύντα
γμα ( Άpχαι και ρόλος ένος Συντάγματος). 

ι;) Σύντομος συνταγματικη ίστορία της νεωτέρας Έλλάοος. 
γ) Το ίσχίίον Σύνταγμα: Ή έκτιελεστικη έξουσία. Ό Βα

σιλεuς Υ.αι ή Κυδέρνησις. Ή νομο-θετικΎι έξοοοία. Ή Βουλή. 
'Η ~ ' ' f: ' ( ' λ ι ι ~ ' ' utΥ.αστικη ε_,οuσια τα πο ιτικ.α, ποινικα, οιοικητικ.α κ.αι 

φορολογικά δικαστήρια). 

3. Ό 'Οργανισμος 'Ηνωμένων Έ-θνών -χ.αt οί λοιποί διε
-θν<.ίς 'Οργανισμοί. Το Συμ6ούλιον της Εύρώπης καl ή Εύ
ρωπαϊκ.η Οίκονομαη Κοινότης. 

• Αρθρον 14. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙ ΤΑ Κ!ΡΙΑ ΕΠΑΓΙΈΛΜΑΤΛ 

(Α' έξάμ. ώρα 1 - Β' έξά~μ. ώρ·αι 2) 
α) Σκ.οπός: 

Σκ.οπος της οιοασκαλίας τοίί μαθήματος είναι: 

α) Νά κατατοπισθοuν οί μαθη'ται θεωρηtικώς και έν γε
νικαίς γριχμμαίς έπι τοu χαρακτηρος, τοίί 'Περιεχφένου Υ.αι 
τών συν.,9.ηκών έργασίας ·τών συνη-θ·εστέρων έπαγγελμάτων, 
παραλλήλως aε νά δο-θ~ έν τ~ 'Πράξει ή δυνατότης νά οια
πιστω-θοίίν αί τυχον κ.λίσεις και ίΥ.ανότη·τες α~Jτών προς οιεu
κόλυνσιν τοίί σχολικοίί Υ.αι έπαπε)ψ.ατικοίί των προσανατο
λισμοίί. 

β) Ν ά άναπτύξουν οί μα-θηται τάς χεφο·τ~εχνικάς των δε
ξιότητας έν συνδuασμ<)J προς τάς γενικ.άς Π"ιευματικ.άς των 
ί;ι.ανότητας. 

γ) Ν ά έκ.τψ.ήσουν ·τΎιν χειροτεχναΤιν έργασίιχν κα\ την 11:α
ράλληλον 'Προς τΤιν πνευματικΎιν έργ~ίωι συμδολήν της είς 
τΎ}ν rιροαγωι1Jν ·τής κοινωνίας. 

ο) Ν ά προαγάγουν το πνείίμα συνεργασίας Υ.αt άλληλεπύης 
κατά τάς όμαοικάς έριιχσίας. 

β) Διδακτέα ϋλη: 

Α. Έ πα γ γ ε λ ματ ι κ η έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς (Α' έξάμ. 
ώρα 1 - Β' έξάμ. ώρα 1 )2 έοοομαδιαίως). 
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1. Σημασία 1τοi)ς έρ~α~ίας. Είοη καί κατηγορίαι έπαγγελ
μάτων. Κατανομη τών κατηγοριών τών έπαγγελμάτων 6άσ:::: 
στατιστι·κών στοιχείων. Π εριγραφη κατηγοριών τινων έπαγ
γελμάτων (γεωργικών, 6ιομηχανικών καί ύπηρεσιών) καί προ-
6λεπομέν'fl έξέλιξις αύτών. Πληροφορίαι περί τών 6α.Q.μίοωv 
καί μορφΔν της μεταγυμνασιακοi)ς, ίοίως της έπαγγελματικ.ης, 
έί'.παιοεύσ:εως. 'ΑΝ"λυσις καί μελέτη έπαγγέλματος. Βασικοί 
παράγcντες οια την έπαγγελματικ./~ν προκοπήν. 

·2. Κατa το δυνιατον όργάνωσις: α) rι.ατ1αλλήλων cμιλιώ'Ι 
~πο εiοιΥ.ώ'~ -ισερί τών έπαγγελμάτων των, β) προΌολώ'ι σχετι
κών προς τι:Χ έπαγγέ)φ.ατα ταινιω'~ ΥJαί γ) έπισuψεω·ι είς έ
τ.αγγελματικας σχολάς, έργο:στάσια κατασκευης καί έ'Τiεξε·9-
γασίας προ:ίόντων, 7tρότυ•rοα κτήματα - δ·ενορο;ι.φεία Υ.αί έκτρο
ι;~εία ζώων, άν.εγειφ.ομέ'Ιας οί;ι.Ι)οομάς, τυπογραφεία, 6ιΌλιο1;ω-

1 

λεία, έψπορι;ι.d: Υ.ατΜτήμα'i'α πλοία, λψ;ενικιiς έγmταστασ-εις, 
11 

συμ.Όολαιογραψεία, οιy_,mτήρια όργα'ιισμούς κοινης ώφι:λείας 
zλπ. 

Β. Έ πα γ γ ε λ ματ ι κ. η έ μπει ρ ία (Β' έξάμ. ώραι 
1 1) 2 έΌοομαοιαίως ) . 

"Ασ;ι:φι.; τών μα.Q.ητών, ύπο την έπίΌλεψιν τl)u οιοάσκοντος 
Υ.α\ την κα.Q.οδήγησι'Ι είοικοίί έπιστήμονος η τεχνικοu, είς 
την Χ?ησιν έργαλείων και μηχανών, την Υ.ατασκ.ευην άντικεr,
μένων Υ.αι τΎJν έκτέλεσιν eργων είς ένα τούλάχιστΟ'I τών κά
τω./)ι χώρων έργασίας η έργαστηρίων, έφ' οσον το σχολείον 
οια.Q.έτει τοuς άναγκ.αίους χώρους μετd: στοιχειώδους έξοπλι
σμ.οίί. Είοικ.ώτερον: 

1 ) Ξ υ λ ο υ ρ γ ι "!. ο ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν : 'Εκ.μά.Q.ησ~ς 
χρήσεως έρyαλείων. Πριόνισμα, πλάνισμα, διάτρησις, σύνοε
σις, κόλλημα, τελικη έπεξεργασία, δαφή, στίλδωσις κ.λπ. Κα
τασΥ.εuΎJ Υ.αι έπισκευΎJ μικρών άντικεψ.ένων (κυτίων, ραφιών 
κλπ.) και μ<.γαλυτέρων eργων ( τραπ<.ζών, κα.Q.ισμ.άτων, 6ι-
6λιο.Q.η1κώ-t Υ.λ"Π.). Κατασκευ.J~ μικρών "Προτύπων (μοντέλω'Ι :1. 

2) Μ <. τ α λ λ ο υ ρ y ι κ ο ν - ύ ο ρ α υ λ ι κ ο ν έ ρ γ α
σ τ ή ? ι ο ν: 'Εκμά.Q.ησις χρήσεως έργαλείων. Χάραξις, κό
Ψιμον, διάτρησις, ΎJλωσις, κάμψις, λ<.ίανσις, τελικη έπεξερ
γασία, δαφή, διακόσμησις -ι.λπ. Κατασκευη καί έπισκευη μι
κρών άντικειμένων, διακοσμ'Ι)τικών, οίκιακ-ijς χρήσεως κλ7:. 
Κατ®"Υ.ευη μι•Υ.ρών προτύ"Πων (11-οντέλω'Ι). 

'ΕπισΥ.ευη ·ι.α\ τοπο·θέτησις κpουν()u, καί συντήρησις έγκα
ταστάσεως. 

3) Ή λ εκ τ ρ ο τε χ ν ι κ ον έργα σ τ ή ρ ι ον: Άπλαί 
ήλεκτrικαι έγκαταστάσεις, μe ρείί11-α ΠΙ)λu χα11-ηλής τάσεως. 
Συρμά •ωσtς, άπφόνωσις, έλεγχος ήλεκτρικοίί Χυκλώματο-;, 
τοπο-θέτησις λαμπτήρων και κωοώνων, άντι;ι.ατάστασις άσφα
λειών κλπ. 

4) Δ ο μ ι κ ον έργα σ τ ή ρ ι ον: 'Εκμά-θησις χρήσεως 
έργαλ::ίων. Π αρασκευ.J~ οιαφόρων κονιαμάτων. Πλιν-θοοομι], 
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λ ο ~ ' f~ ' 'λ ' , ι'JJ'Οο?μη. υορο~ρωμαiισμος, ε αιοχρωματ-ισμος, περιφράξεις 
κλπ. 

5) Μη χα ναι Γραφεί ου. Χρήσις γραφομηχανών, 
άρι-8-μομηχανων, μηχανών λήψεως φωτοαντιγράφων και πολυ
γράφων. 

6) ΓεωργιΥ.ον 'Εργαστήριον. Κονσερ6οποίησις 
καρπών Υ.αι λαχανιΥ.ών. ΆπολUμανσις Υ.αι Υ.α-8-αρισμος σκευώ·ι 
Υ.αι δοχείων. Συλλογ.J~ Υ.αι προετοιμασία Υ.αρπών Υ.αι λαχανι
γ..ών. Βρασμός, τοπο-θέτησις είς δοχεία, σφράγισις και άπο-

στείρωσις. 
β) Κατ α σ Υ. ευ η Ο 'ί νου. 'Απολύμανσις κα! Υ-α-8-αρισμος 

των σJ!.ευών Υ.αι οοχείων. Μέτρησις ·τοίί σακχάρου Υ.αι των 
όξέων τοσ γλεύκους. Αίίξησ:ς η έλάττ-ωσις τοίί σακχάρου και 
των όξέων. Θερμομέτρησις τοίί ζυμουμένου γλεuΥ.ους. Ζωογό
νησις της 6ραοείας ζυμώσεως. 'Ωρίμανσις τοίί ο'ί,ιου, διαύγα
σις , δελτίωσις Υ.α\ έμψιάλωσις. 

ι ) Κατασκευ.J~ σάπωνος. Ζέσις έλαίου μετχ 
ΝαΟΗ. 'Αποχωρισμος τοίί σάπωνος. Ξήρανσις κα\ κοπ.J~ αίιτοίί. 

7) Σ χ ο λ ι κ ο ς κ η π ο ς. 'Εργασία είς τ.J~ν περίφραξιν 
κήπου , κατασκευ.J~ν μικρών έγΥ.αταστάσεων, προετοιμασίαν κα\ 
οιευ-8-έτησιν τοίί έοάφους, σποράν, φύτευσιν, λίπανσιν, &ροευσιν, 
έν γένει περιποίησιν άν-8-έων, λαχο:νιΥ.ών, οένορων κα\ έμ6ολια
σμ.ον αuτών. Χρησιμοποίησις γεωργιΥ.ών Υ..αι οενορ!)Κομικών 
έριο:λείων. Χρψις γεωργικών φαρμάκων. 

8) Έ κ τροφεία ζώων. 'Εργασία είς τ.J~ν κατασκευ.J~ν 
μικρών προτύπων έγκαταστάσεων και την συντ·ήpησιν μικρώ·ι 
ζώων ( όρνί-8-ων, "ΠεριΌ"t'ερώ.ν, κονίκλων, μ1ελισσώ'11 , μ.ετ-~ξοσ;ι.ω
λήκων κλπ.). 

Γ. 'Επαιιελματιy. η κα-8-οοήγησις. 
Συζήτησις 't'OU οιοάσκοντος μ.έ ένα έκαστον τών μ.α-8-ητ-ών, 

μέ σΚΟΠΟν νd: δοη-8-ήσ'() αU't'OUς νd: γνωρίσΟΙ>ν ·τd:ς Υ.λίσεις και 
iΥ.ανότητάς των ΥJC&θώς και τd:ς 1έπαιιελ,μ.αηκιΧς δυνατ6τ·11τας 
αί όπο~αι οιανοίγονται είς αύτ-άς, καί, έπι τ~ 6άσει των δεδc;
μένων τ-ούτων κα\ έν συνΟυασμ.cJ> προς τ-.J~ν uγείαν, τ.J~ν σωμα
τικήν των οιάπλασιν, τον χαραy.τηρα και τ.J~ν χ.οινωνικ.J~ν κα\ 
οίκονομιy • .J~ν κατάστασιν της οίκογενείας των, νd: κατ-αστ-ρώ
σουν έν δοΥ.ιμ.ασηκον πρόγρα;μ.μα μελλοντικης σταδιοορομ.ίας. 
ο οιοάσΥ.ων δέον νd: άποφεύγ'!) έπιμελώς νd: uποοεικ.νύ'!) είς 

τον μα;-8-ητ-.J~ν τ-.J~ν έπο:γγελματ-tΥ.ην Υ.α1'εύ-θ-uνσιν, τ.J~ν όποίαν 
οδτος πρέπει νd: d:κολου-8-ήσrι, περιοριζόμενο~ αύστηρώς είς τΎιν 
παροχΎJν στοιχείων, τd: όποi'α -9-Q: οιευ·J!.ολύνουν τον μα-θ-ητ1J'Ι 
νd: λάδ'!J έλε~έρως ·τd:ς άποψάσεις ·του. 

Δ. Σ χ ο λ ι κ ο ς συν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς. 
Οί μα-8-ηταl της τάξεως όργανοίίνται άπο της ένάρξεως 

τοίί σχολιΥ.οίί έτους είς σχολικον συνεταιρισμον κα\ άνο:λαμδά-
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' , ' t - ,. ,. ' ' \ , 'λ νauν uπο την επιδλεψιν του οιοασκοντος Ύ.ιαι την ε?tιμε εια-1 

του Διοαητικ.ου Σuμ6οuλίου του συνεταιρισμου τ'1Jν έϊ<.τέλεσιν 
έλcι:φρών εpγων είτε φιλαλληλίας Υ.αt Υ.Οινωψελους χαρα-1.τ'Ϊj
ρος είτε και ?tρος έξασφάλισιν οίκ.ονομικών ?tόρων οιGι οτο-1 
σuνε τιχιρ ισμόν. 

"Ait;~'F()'I' t ι5. 

Κ1ΑΛΛΙfl1.ΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΕJΔΙΟΝ 

Σ χ έ οι ον. 

F}ί-;tχγωΊή: 'ς;ς ιείς τ.η,, ~, τiξιν-. ΦωτD1Δοο;'ι1ς. Άνάiμ.ι
ξις ΧΙΡω!JJΧτωv. Αξ·ονιε·ς κ.ινφεων. 

ιχ) 'ΕJλ1εύθJ<.p.ον σχέ.ο•ιοΥ: 'Α'Πο μν~JJης η εγ, 'Ιt'ρtο,ύπων 'Πiροο
φερομένων άπο του πίνακος: Έλληνικ.Gι τοπία εγχρωμα, eιί- . 
κίαι, να ·tσχοι, οένορα, .fJ.άλασσα. πρόσωπα άπο διαφόρους οψεις. 
Κινή~εις άlπλαί άν>θ-ιpώτ.ων, 'Πτηvώ'ι" ζώω'Ι. Πiλοιιάρι.α:, λέμ-
6οι . . αύτ,ο;χ' ίν ··φα, σιΙΟηp•όιοφφοι, άφοπλ•w11χ. 'Ε'ΙτuπώσΕις ?.πο 
ταξίδι•α, έορτάς, "Jt;αιοικοuς κή?tους κλπ. 

β) Γιρ•ψ.tJ!ιΙκ.ον σχlέοιον: Εί1αrγω;1J ιείς τ1)ν• ι0~~~;ητι,κ.1)ν 
τέχν't)ν. 'Ε'ξ·Θ\)ιξις 1κιαι έψαpμ.οrα1 ταιότηις ιείς τον κι:zι.θ" ήμάς 
βίΟ'Ι. Εύ-θύγρ~μ;α οιαΙΚιΟσμητ~κά σχήματα οιGι μετρήσεω ·ι, είς 

σ~νι3ι.ιmμιο\ι.ς χι~ωμ<άτιων ττης, άρ1ε,1γJ;:ία~ς τώ1"Ι' μ.ιαιθ'Ι}τ~.\ l!'λια
:ιJοοτ,pω•τια Ο1~~tω'Ι, Υ..trγi'Ι1λι'~ωματ7. σ':J'/Ιθετω-;~~F1α, 1λ1αιχ.α Uip'IΧV
't'Gt ΥJλ'Π. έ~ι. "ΠΙFΙΟτύπων• ±Π'ο 't'Ου πίν1Χ-ι•σς 'Π/pω-ψ;:~pιομένων•. 

γ) Ι1εωμιεψι!Κον σχέΙ~ιιον: Ή φύσις τ.ου Ύ%>1JJ<:τρ~·λw σχε.
οίοu. 'Όργανα σχεδιάσεως. Λύσεις γεωμετρικων προδλrγιJ.άτω? 
3ι' ά?tλω,,,. Υ..ατα.σκ.ευών. Κλίμαγ,;ες ώιαγωyη.ς. 'Ιχνογράφησις 
iJ.1t10 'ιJλίμι~:ι.α έιπιtπέ13ω·1 σχ>rι,J.ιχτω'Ι. ΓεωμιεψιrJ.~ σχέο'ια ~απέ
οω·,, (ιρι0ιφώv. 

Π~1p•ι 11φο.6ολών: Κιι;Ψφι1.tf~ rnψοδο.λη η π;ρl()οπτι1rnv σχ.fw;α
τοις. 'Οιρ·3,.η 1φο6αλή. ( Π .ρ>0δο:λ:αl σιημsίιο.υ, ΎpιαμιμJων ΥJ:ιι έ'Ιt'ι
'Π'έι3ων' ισχΊjμ.ιχτων). 

Π ιFΟ'Οπτιrι:ή: Σ'rιμαιο-ί·α ιχυτης. 'Ο!πτιχ.'1J j1ω'Ι1~α;, rz,ωμιzτρα.όν 
και προσπτικ.Ον έπί?tεδο.ν. Γραμ;..ι.'1J έοάφοuς. Γρ·rχμμ'1J όρίζο·ιτος. 
Σημείον bράσεως. Σ'η!JJ~ίον άποστάσεως. Προοπτική :ρι
γώνωv, 't'Ηραγώ.νω'Ι, έγγ~γραμμένων τοί) έ•/'Ος έντος του !J.λ
λw, Υ.~κιλω'Ι' , 1t'ο ιλ•υγώνων. 

"Αρ.9ιpον 116. 

ΜΟΥ ΣΙΚ Η 

Α. Θωερία της Μοuσικrjς - Μελωοικ.αt άσκ.ήσεις: Έ
Μ:JΊ1ων :ιJλί.μJαξ του Λά, άρμιονι1κ1η ;;ιJΙΧΙι με.λω•οι:-ι~ή. Θε.ωρ~1-
τιικη έξέτ211ι1ς τ~ών οιιιαστημ(άτ•ω'f 12Jα.ς 1:ι..ιχι άpΙJJO'l'tΚr}ς έ.λάι;
σονος κλίμακος του Λά. Μελωοικ.α! άσκήσεις και άσματα 
μΙΟ'Ι&φωνια ,κιαl δΙ ί.φ'ωVΙα .ε1ίς τ'1Jv bλ•~Μσ-οvαι ΥJ'λ:ίμα<!.iΙΧΙ του Αά. 
Σ , 'ζ ' . 1 .~ , ('\ , Τ , , 

υγ~ρισιι.ς {JJ~ι Ο'ΙΙ()ς κιαι W\αJ:!1J'Ο'ΙΌς .Υ.;Λ' ι:μια:ι,ος. 1ρ•αwοι μιzιζω'Ι 
, 'λ, Μ λ ~ ' , , ' v , ' και ε ασσων. ε ωοικαι ασκησεις Χαι ασματα μονοφωνα κα: 

1 
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σ~ι:pων1α~ -εί1ς ~λ1άσ~:J'ον1α~ς 'ΥJλiίμαΥJα~ς Μί, Σ<ί, Ρε :YJα:t Σό'λ. Μέ
τρα ~)2, 3)2 Υ.αt 4)2. Άpχαϊοι Έλληνικο1 τρόποι. τΗχοι 
Βυζ'αντt'Ι'Ϊjiς ΜοΙtJΙσ-ι•ι:ίjς. ΤψόΠtΙοt 'Ε!)~λιη'ι'ι.κων 01ημ0<ηΚιω'Ι τ.ρια~ 
γουοιων. ΜέτιpΙΟν 7) 8. Σχετι·ΥJa 'Ο"ΙίΙ:J.ώ~η ·ΥJα\ ΒιΥζ·ωιτινιΧ έκ
~λη~ι:mτ:κ.ιa &;,μ.α:τια. 

Β'. Σύν1τφ.ιος σικ.ιι, α~γp•αι:pία των ίστοp,ι:κ.ιώ'' περικ\ισων κο:χl 
των σ7t'ΟΙJ3-(Χlt~τέρω; μορψοιλΙΟγιοοώνο τύ.wν τrις Μουσι,.χ.ijς. 

Γ'. • Αι31JJα:τα: 'Θ:φ.ιά-&.>ησ-ι . ς ·~&!των1 'tlων1 ιmιwΜν μοu
σ~ΥJώ 'Ι 'ofrι:nι(J•t.ψyώv οι' άνια:γ'ιώ~ειως 'i'OU {JJO!nιrι.Όu ΥJεψ.ιένοu. 

• Αρ.ΙJ.φον 17. 

ΓΤΜΝΑΣΥΓΙιΚΗ κ.ια\ ΕΘΝ~ΟΙ ΧΟΡΟΙ 

Α. ΓΤΜΝ ΑΣΤΙίΚΗ 

1.. Γυμ"f ·αστικαl άσκ.ή<rεις: 
α ) Διάφcψοι 6ημα:τιφ,.ι.<0ί, ·τ1pΙΟχάΙΟ·ην. ιΚλί01εις Κια<t μετα6ο

t..α:ί. Σχ·φJατισ,μ;οl φ&.λιιrγγος έΝ κινήσει. Δι1άψοροι ""αp·ατ'1Η;ειι;ι 
β) 'ΕΙλιειJ..Sιε.ραι .άc-1.ή:ι>εις, ώς -χ.αl άσrι..ήσιεις με έλαφpΟ: γu

y~ασ:τι"ha Οp"(>α'Ι·ΟΙ, με 'JJινησ-ι1ΟΙλιο1ικ'1}'.' 6άσινο τον~ ,ρu-θμό'Ι. 
Ύ) Άσ-κήσεις έοάφους καl έφαλτηpίων: κυ6ιστήσ-εις και 

aνια:χ.u6ιστήσ>εις ιέ'Π't ΎΙJ:'ιJ.'Ι'α:σ"τικ.ιώrt σ1τ.ρωμάτω'/< η rι..σ:wλλή,'/JΟυ 
έaάφους. Διάφοροι άσκήσεις έπl έφαλτηρίων καl πλιν-θίων. 

"') 'Α ' , , , , , ζ' "'ζ' ο σκησεις επι ο-τεpεωμενων οpγανων: μονο υγων, οι u-
'Ύων, 'Π'Ολυζύγων, οrη,ών, έοpά-νων, -χ.λιμ.m.ωrι κλ7'. 

Αί άνωτέpω κ.ι:mη1γοιpίαι Γmικ..fpε·ων η τμψ,α .σ:ύτών1 άΙΠ'Ο·τιε
λοίίν ιμέpΙΟς τ>οu ·i~ιιψt101rου 'Π'pΙΟγρ&μμ.αwς, -θιΧ 1ϊίν>αι ~·ε 'Π'ψιω
ρισμέΨης χp0<ν1ιΙΥ.ής οι1α~ρwείας, ιδ1ιa ~a οιο./J.~ φιpσ;~ις ε.ίς τήν 
Άγωνιστικήν ικαl τιΧς 'Α-θι~σ;ιιcιάς. 

2. Ά Ύ ω ν ι ο- τ ι κ ·ΙJ Σ τ ί 6 ο υ. 
Μα-8.ητών: 

α) Δ p ό μ ο ι: Ταzuτητος: 50-75 μ. «Ήμιαντοχ-ίjς>J: 
έως 400 μ. Δρόμοι πpοοοευτικώς αύξανομένης άποστάσεως 
;r.αι 6ραοέος pu.f.!μoϋ, έναλλαο-ο-όμενοι μέ ιiάοισιν: έως 1000 μ. 
'Ανώμαλος: 1000-2000 μ., έναλλασσόμενο~. με 6άοισιν. 

'.Μετ' έμποοίων: 60-80 μ. (6-8 έ.μπόοια 0,765 ϋψους). 
Σκ.ιιτσ.λοcρομίαι: 4Χ50, 4Χ100 κ.α( Μα-θ·t1τι·κή 100-200-· 
300-400 μ. 

6) "Αλματα: Είς μ-ίjκος ( άπλοuν, τpιπλοϋν) · είς ϋψος. 
Είσ~wrωγή ε.ίς τή'Ι' 'tlε'Χ"ικψ τοϋ &λμ1χτ1ος έ.πl "ι(.!Οντη'>. 

γ ) Ρίψεις: Σι:pισ:φο6οιλί·α (3--4 'Ί)λγ.). Λι./Ι.ο6ολία η 
Β6Ιλι ι Κpη1τι;κ.ιο ( 3 χλγ.), Δισ~wοδ'Ολία 'Ελληi'Ιικη ( 1 χλι). 
Είσαγωyη ~είς τήv τεχνικην της Έλ~υ-θέρας ΔισΥ.cδολίας 
( 1 χ λ Ύ.) κα~I τ>οϋ Ά'i'JΟν<τισμ1οί.ί ( ι600 γ,ρ .. ). 

ο ) π έ 'Ιτα-Θ.λον Γι;μνσ:σ-ί>Ου: Δρ~J.ΙΟς 50 μ •. Δρό
μ:ος 400 μ. ".AJ),μn: άπλιοϋν. "Αλμα εί.ς υψος. Σι:pα-ιρο.6ολ•ία 
( 3-4 χλγ.). 8"rq-(: k 1-:. $~-

fίΊt itΦ:ι·f\',:tλ•n!!lfl 

S<;h.,11~·. • • ..., •nQ 

iΓ•J\)Ι' 

bΙ~riuιι,,. . .,.Jιt!ii 
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Μ , χ -θ η τ .ρ ι ω ν : 
α) Δ ρ ό μ ο ι: Ταχύτητος: 50-75 μ. Ήμιαντοχ'Ϊjς: έω~ 

200 μ. Σκ.υταλοορομία: 4Χ50. 

6) "Αλματα: Είς μΎ)κ.ος ά?tλοίίν, είς ίίψος. 

γ) Ρ ί ψ ε ι ς : Ρίψι.ς =οπώο,ους Ιέ1λαlσ'τι.κ.Ύ)ς σφα~ρ,ας 
(SOFT-:BALL 180 γρ.), έπισ;ι..υρο6ολία (2 χλγ.) ;ι..αl 
σ?αψοδολία (3 χλγ.). 

•01) Τ ,ρ ί °' -θ λ ον Γ υ μ ν ,ιz σ ίο ~υ : Δρ6μος 50 μ. "Αλμι-χ 
ά1t1λο~. Ρίψ:ς σπ,ο,ιγώοαυς έλwτι;ι..οί)ς D"tpαιίρας. 

3.Κ ιολύμ 16ησις χ ,αι -θ·αJIΝάσ1σι ·ι,α <rπόρ: 

rΕλiεu-θέιρ~ Κ1αλύμ.6ηι;ις' (ιΚρόουλ) :, 1φοσ-θία1 ,ΥJα) ύπιτiα: 
έως 50 μ. 'ΕΥJ;ι..ινήσιeις, ·ι..ατιαβώ>εις έ"Υν τής έ?tιψιrιοείας wίί 
ίίδ\χwς Ιο1ιά τψ ά~λΧοοιv ?tλίν-θου έrι.. μι,ΥJριοίί 6&-θοl)ς 'YJIX't όμα
λοίί πu-θ1μένος. 'ιΑ.σ~-ι..ήσ~ε,ις "ΚΙαt "tΙεχνιΧη Ι'ΚJαιταiούσιεων άπο μιιγ.,ρ~'' 
uψος (1-1.50 μ.). Dι..Ι)τιαλοοραμίαι, σΥ.υταλοδφομίαι με έy,.,: 
;ι..ίνησιν έ;ι.. τής παραλίας (10-20 μ.). Λεμδο/Jρομίαι. Τοα
τ'οσψαί.ρισις. Σ>τ·οιχϊία Ναι.ιαγοσωσ't'ιιχ.-i)ς: 1)Jα6αl Ο•t1ασώ~ως 1 
11Jεταφορ1ά 'Π"Ι't'(μ•έ'Ι'Ου, 1τεχνητη ιάνοαrπ"Ι()ή. 

Το π1ρ1ό1·Ρ 'ΙΧΙJ.JJ.α -31:3: -rορ ιοσ,αρ•ΙJΙόζετ~α· ι είς ·τάς Ιο\Jναwτη~τας τιοίί 
Σχάλιείου. Δf.ηα~ντα.ι να ιiWΙνν είοιΥJαιt έw1Jιρομαι είς ιπ~χριωθα
λασσί·ας 'Π'ερι·οχaς οιa ·τον σ1Υ..0Πw ώτ.όν·. 

4. Ά-& λ '° ~ ·αι ι 1J ι .α ί : 
Καιλοα-θιbσψαι.ρ·α, Πετοοφοαιραι, Χειρόσψια~ι•FΙΖ, Σφα~ιρι&~rολε-

!JΙΟς (Τhρμι<ΧV'ιΥ..Ο) Υ...&. Αδται -θά eιιεξάγωιν~τ:αιι ε•ίς '(ή'Π'ΖΟαι μι
-χ.ροτ~ρων .~ιιαιστάσιε<ι)/\Ι με ~ιωμέν·α χρονιι"ι..α ορ~ια. Θά προηγη
't'αι 1φrmόν-η11ης είς ·τψ ·&τιομ· ιrχ.ηv "t'ε~ιrχ.ην ι;ι..αl ~~1J1ι1κ.1}v 'tlα
Χτικην έΥ.άστης παιοι<Χς. 

5. Λοι"Παt Δρ .αστηριότηι τες: 

α) 'Ι1οπιr;,α:I παιιο1ιαιί, χω,ρlς 1t1ροσ'8·ήχιας η άλλοιώσ"ε·ις. 
δ) Σ;ι..uταλοδρομίαι διάφοροι, μετ' έμ?tοοίων Χλ1t. 
γ) Διοελικ.υν1Ττiι1J·α, τραψ111οιλίνο, 'Ιt'αιιl81ιιαιl 1Π1Ο1 t'wίlλ12ι. 
~) Π.ιiλη ό.ρ-θιοσ;'t'&οηοι (μ&η με μέσ'f!) ~ιά ·τt0uς μψ'Ι[τ&ς. 

'Επ' ιείrι..αιιιρ ι ίι;t -ήμ•ε.p ιη-σ(ύ)ν "hαlt ήιJ.~ημιεpηΦίων ιι'Υ..οpφώ-v Ot 
μωθηταιl •ΜΧJΟίΪV'ται, Ο'Π'ου τιοίίτο 'Π1pαιφ~ρ1ετ0αιι, ιείς την. ώργαινν.>
μένην πεζοπορίαν, ;ι..αl έφαρμόζεται πρόγραμμα άγωνιστικ.Ύ)c; 
κιαιι ά-θλιΟ'Π'αιοι~ων. Ε&κ:rέαι, ε:rοι> .σ,ι! σ>ννΘ1jy.αι το έ?tιτp~ΙΠ'ΟUν, 
1-2 άνα&άσ~εις ιει ίς ~ψ'Ι)λbπψαι ~ρ'Ι) μe :Ο1 ι 0αιννwrέριεwι'Ι'. 

Β. Ε Θ ΝΙΚ ΟΙ Χ Ο ΡΟ Ι 

Ο! Θ~ο 1tοC'ιi'Ι'ελλ~ιοι ικ.αιτ' ~ρχ1)'1' χιο·ρ·οί, ό ΚJ~λα1μ;αιτιαrtος κοο:Ι. 
ό Κλέφτι"/Jος, Χαt έ.Υ.. των A/Qt'Jt'ών έκιεί'Ιοι, ιοί όmίιοιι εί'Ι·Χt άΠΌ
λύτως ινωσ-'t'οt ιείς το'Ι' Κ:χ-8ηιγη,τ.fιν Σ.Α., μe τψ 1ηγεν0ή μ~ρ
φήν 't'ων, χωρ·tς χορ•Ο'(ρ·αφιικ.άς 'Ιt'pοσ-θήwας η άλλο.ιώ01εις, ά'Jt'α
ρσ;ιτήτως eιε •Οί ΙW!t'ι"MJot ~ροι 
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Άρθρον 18. 
ΟΙΚΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΑ 

Α' έ ξ ά μ η ν ο ν: Ο ί κ ι α κ η Ο ί κ ο ν ο μ ί α. 

Α. θεωρητιχον μέρος. 

1. 'rγ1ε1νη της καταιχίας: Ή κατοικία καt α! 
ύγιεινο:! συν-Θ.ηκαι αύτης. Π ροσανατολισμος αύτης καt έκλο
γη aω.~ατίων, άναλόγως προς τaς άνάγκας κα\ οίκογενειακaς 
συνθήκ7.ς. Βοηθητ:κο\ κα\ πρωτεύοντες χώροι. 

2ι. Τεχνιy.α\ έyκ .α ·~α1σ"t'ά!σεις: 
α) 'Υοραυλικα\ έγκαταστάσεις: Ή Gορευσις της κατοικίας· 

πηγα\ -:rρι;ελεοοzως τοί.ί GΟατος- άποχέτευσις άκαθάρτων ύοι.ί
των- .,<;ιέρu.ανσις καt ε'ίοη αύτης . 

.. ) 'Ηλ '' ' Φ ' ' ' u εκτρικαι εγκαταστασεις;: οοικος και τεχνητος φω-

τισμός. 'Επάρκεια ψωτισμοί.ί. 'Έλεγχος ήλεκτρικών συσκευών 
χα\ έγι..αταστάσεων. Άσφάλειαι γνώμονος. 

3. Έ π ί π λ ω σ ι ~ κ α \ ο ι α κ ό σ μ η σ ι ς τ, η ς α ί
κ ία ς. 

α) 'Επίπλωσις: Έπιπλα καt ρυθμ.ο\ αύτών. Έλληνικ·ΙJ1 
λαϊχη τέyνη . Σι..ν/Jυασμο\ έπιπλώσεων οωματίων άπο άπόψεως 
αίσθητικης άλλα κα\ άνέσεως. Δάπε/Jα, τοίχοι. 

6) Διιrχ.όσμησις: Χρώματα, συνουασμο\ χρωμάτων, χώροι, 
,άναλcγ·:- ία, άpμονία, έκλο1"1 /Jιακοσμητικών άντικειμένων, χα
τάλληί.ος τοποθέτ·φις αύτών είς ένοεοει1μένας θέσεις κα\ 
χώρους;. 

Β. Π ρακτικον μέρος . 
.Σύσ·:ημα κα\ καταμερισμος τών οίκιακών έργασιών. Μέ1α 

και τρόποι καθαρισμοί.ί τών οωματίων, έπίπλων καt σκευών 
χαt συντήρησις αύτών. 'Απορρίμματα. Ύπόοειγμα καταμερ:
σμ.οί.ί οί'Κιακών έργασιών μιaς έ6οομάοος παρ' έκάστης μ.αθη
τρίας. 
Αί κυριώτεραι ήλεy.τρικα\ συσκ.ευα\ κ.α\ χρησις αύτών. 

Β' έξάμηνον: Παιοοκομία. 
1. :Σ'κ.οπος κα\ ι;που1Jαιότης τών γνώσεων της παιοοκ.ομίας. 

Ό ρόλος της ύγείcις τών γονέων έΠ\ της ύγείας τών τέχνωVο 
-χ.αt ή κ.ληρονομικ.ότης. 

2. 'Ί'γιειν1) οια6ίωσις μ.ελλούσης μ.ητρος (οιατροφή, φυσι
κη ζωή, είοικα\ άσκήσεις. περι6άλλον. Προφύλαξις έξ ώρι
σμ.ένων έπικινΟύνων άσθενέιών. Ένουμασία, έργασία κ.λπ.). Το 
6ρέ~ος κ.α\ ή περιποίησις αύτοί.ί ( ένουμασία, Gπνος, εξοοοι, πε
ρίπατο:, παι;νίQια). 

3. Ή 1Jιατροφη της θηλαζούσης -χ.α\ τοί.ί 6ρέφους· ή μητρι
κη γαλουyία -χ.α! ή σπου1Jαιότης αύτης. Γαλουχία μεικτή, τε
χνr;τ·ή, οιΟ: τροψοί.ί· άποθηλασμ.ός, άπογαλακτισμος- όοοντοφυία 
τοί.ί 6ρέφους -χ.α\ έπίορασις άσθενειών έπ' αύτης. 

4. Αί συνη-θέστεr.αι νοσηρα\ έ')Ι.;οηλώσεις κ.α\ 1Jιαταραχαt το~ 
6ρέφοι..ς. Π ροφυλακτικοt έμ6ολιασμοί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 

ΝuΜερινον Γυμνάσιον 

• Αρ!J.ρον 19. 

Ώρολ6γιον πρcγραμμα Γ' τάξεως. 

Μα-θήματα 
Ώραι 

έ6θομ. θιθ) λί:ις 
1. Θpησκεuτικα 
2. 'ι\ρχαία 'Ελληνική Γλ:;)σσα 
3. 'Αρχαίο: 'Ελληνική Γραμματεία 
4. NέCt 'Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
5. Ξένη Γλώσσα (Γαλλαή-Άγγλική) 
6. 'Ιστορία: 
7. ~σ.-θηματικα 
8. Φυσικα! 'ΕπιστΎ)μαι 
9. Γεωγραφία 

10. Στοιχεία Δημακρατιχ.οu Πολιτεύματος 
11. ~ ρακτιΥ.α1 γνώσεις περl τα κύρια έπαγγέλματα 
12. Γυμναστικη καl Έ!J.νικοl χοροl 

Σύνολον 

• Αρ!J.ρον 20. 

1 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
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Το άναλυτικον πρόγραμμα των aιaασκομένων μα!J.ημάτω\/ 
είς τή·ι τρίτην (Γ') τάξιν τών Νυκτερινών Γυμνασίων καθο
ρίζεται ώς άκολούθως: 

1. Ά:ρ<J(!α>ίαι Έλληνι ι .ΥJή Τhώοοχ. 

ιαι) Σ<Υ.ΟJπΙ6ι; : Ό U'Π'Ο 't'OU &ρ~Ιρ~u 4 του 'ΠΙGιip~ντGς Β. Δ. -π:ρ~
δλS!Π'όιμJε~ς ιθια τήν Γ' τιfξι'Ι' ''Ι'ών 'Ημ;ειριησ~lων Γυμνιαι:rίωv. 

β) Δι1a~σ.ΙΥJτ·iαι W-rη: Ή •πφιο&λιε."Wμένιη uπΌ τοϋ &ρrθιρου 4 τοu 
1t'cqρ1όνιτος Β. Δ. ιδιιια την Γ' τ~ξιν τ.ών 'Ι:ψJερ-φ~ων· Γψ:~χΟ"ίων. 

2. Ν iσ. ''ΕJλλ1η'Ι ·ι•hή m,ωσσα: ,YJα:t Γ p1αp!,J.IX't"S ίια. 
Δι·δαrh'τέ:ι ~λιη; 'Η 'Π"ροδΙλι;ιιrαμέν>η ιίι7t1ο W:G <ι:ρ.Sρ1aυ 6 ταU 

'Π'cψόντος Β. Δ. ιδιια 'Ι'ήν Γ' ταξι'' τών- 'Ημερ1φ~ων1 Γ"μvιmίω'~. 
3. Στοιχιε~α: ΔΤΙ!J!Ο<Υ.Ιρ ιο:τι:χ.ιοu Πdλ1ιτιεύμιο:τ>ος. 
4. Π ρχκτικαι Γνώσεις περl τα κύρια έπαγγέλματα. 
α. Σκοπός: Ό uπο των άντιστοίχων &ρθρων 13 καl 14 τ?Ί 

παρόγ.;ος Β.Δ. προδλεπόμενος aια τήν Γ' τάξιν των ήμεpη
σίων Γ•Jμνασ;ων. 

6. ΔιδαΧτέα ϋλη: Ή ύπο των άντιστοίχων &ρθρων 13 κα1 
14 τοu παρcντος Β.Δ. προδλεπομένη θιa τήν Γ' τάξιν τω, 
ήμερησίων Γυμνασίων, προσαρμοζομένη προς τον διατιθέμενον 
χρόνον. 

5. Θp'Ι)σ"ι.ευτικά. 
6. 'Αρχαία 'Ελληνική Γραμματεία. 
7. Γαλλικά. 
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8. 'Απλιχ.ά. 
9. 'Ιστορία:. 

10. Μα:θημα:τ~χ.ά. 
11. ϊ ~ωγραψία. 
12. Γυμνα:στιχ.ΎJ χ.α{ Έ-θνικοl χοροί. 

Δ ~ ' "λ 'Η .. λ ' • ' - • ' ,, ιοv.:κτεα: u r:: προο επψενη υπο των α:ν.τιστοιχων α:ρ-

-θpων 3, 5, 7. 8, 9, 10, 12 κα:l 17 τοίί παρόντοι; Β.Δ. aιιΧ την 
Γ' τάξιν τών ήμερησίων Γυμνασίων, προσα:ρμοζομένη προ; 
τον' a ισ.τι-θέμενο·ι χρόνον. 

13. Φυσιχ.α:l 'Ειtισ-τΤ,μ.αι: α) Φυσιχ.'1) κα:l Χημεία. Α' έξά
μηνον ώρα:ι 3, Β' έξάμηναν ώρα:ι 2. β) Βιολοιία: Β' έξάμη
νον ώρα 1. Διaαχ.τέα ϋλη: ή ύπο τοίί άρ-θρου 11 τοϋ παρόντοι; 
Β.Δ. προ6λεπομένη aιιΧ τ1Jν Γ' τάξιν •τών ήμεpησίων Γυμνα
σίων πpοσαρμοζομένη προς τον διατι-Θ.Θμιενον χρόνον. 

v Αp-θρον 21. 

'Η ίσχi'>ι; ·τοίί παρόντος Β. Δ. άρχεται &πο -.οϋ σχολικοίί 
ετοuι; 1966-67' χ.αταργουμένηι; πάσηι; θια:τάξεως άντιχ.ει
μένης είι; τας θιατάξεις τοϋ πα:ρόντοι;. 

Είς τον αύτον έπl της Έ-θνιχ.'Ϊ)ι; Π αιθεία:ι; κα\ Θρησγ.,ευ
μάτων 'Υπουpγον άνατί-θεμεν την δημοσίευσιν καl έκτέλεσιν 
τοϋ παρόντος. 

'Εν 'Α-θήνα:ις τ~ 4 Μαfου 19&6 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Β. 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕθΝ. ΠλΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜλΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ 




