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(Συνέχεια)

ίί. ΙΙερΐ υπακούς

'Υπακούω σημαίνει κάμνω ό,τι μοΰ λέγει τις, 
ύποτάσσομαι εις αυτόν, συμμορφοΰμαι πρός το θέ
λημά του. Κατά ταΰτα ύπακοή έν τω σχολείω ση
μαίνει προθυμίαν τών μαθητών νά έκτελώσιν ό,τι 
λέγει ό διδάσκαλος, ύποταγήν εις αύτόν, εύπείθειαν. 
Έπειδή δέ ό άνθρωπος γεννάται ατελής καί μόνον 
διά τής οδηγίας καί διδασκαλίας τών άλλων δύναται 
νά άναπτυχθή καί τελειοποιηθή, ή έλλειψις τής ύπα
κοής κατά τήν μικράν ήλικίαν είναι μέγα καί τρο
μερόν δυστύχημα διά τόν άνθρωπον, άλλά καί διά 
τήν πολιτείαν, είς ήν θά είσέλθωσιν ώς πολΐται κα
τόπιν τοιοϋτοι ίδιογνώμονες καί ανυπότακτοι άνθρω
ποι. Διά τοΰτο ή ύπακοή κατά τήν μικράν μάλιστα 
ήλικίαν είναι άρετή μεγάλη τοΰ άνθρώπου καί δί
καιον περί αύτής ό διδάσκαλος νά γινώσκη πώς γεν
νάται καί πώς διατηρείται, ίνα πράττη τά πρέποντα 
προς τήν άπόκτησιν τοιαύτης αρετής.

Τό παιδίον έχει άνάγκας, έπιθυμίας καί σωματι- 
κάς καί ψυχικάς, αίτινες ζητοΰσι πλήρωσιν. Ή με
ταστοιχείωσή τών τροφών καί ή αύξησες τοΰ σώ
ματος είναι παρ’ αύτφ μεγάλη, ή εύερεθιστότης τών 
νεύρων καί ή εύκινησία τών μυών είναι λίαν ζωηοά 
καί ώθοΰσιν αύτό είς κινήσεις, ών σκοπός είναι τής 
υγιείας ή διατήρησις καί ή προαγωγή. Τάς όρμάς 
ταύτας τής κινήσεως καί τής τροφής, έξ ών προκύ- 
πτουσιν ώρισμέναι έπιθυμίαι, δέν δύναται ούδέ πρέ
πει νά παρίδη ό διδάσκαλος’ διότι είναι υπαγορεύσεις 
τής φύσεως, αϊτινες, δταν εύρίσκωσι κωλύματα, κα- 
ταφεύγουσεν εϊς πλαγίας οδούς πρός πραγματοποίη- 
οιν καί γεννάται ούτως ή απείθεια καΐ ή παρακοή.

ΙΝ ΤΗΙ ΑΑΛΟΔΑΠΗΙ
Συνδρομή έτησέα προπληρωτέα

<ρρ· χρ· 7
Άποστέλλεται δια συστημένης 
επιστολής εις μονόγρσσσα γραμ- 

ιβ. ματόσημα Τσυρκίας (5 γρ.1 φβ.)

Διά τοΰτο οί μαθηταί πριν έλθωσιν εις τό σχολεΐον 
πρέπει νά έχωσι μεταλάβη τροφής, ή ένδυμασία αύ
τών καί η θερμοκρασία τοΰ σχολείου νά πληροί πάν
τας τούς όρους τής έπαρκιίας, ώστε ούτε νά κρυώ
νουν ούτε νά θερμαίνωνται περισσότερον τοΰ πρέπον
τος, ο έν τω σχολείω άήρ νά διατηρήταε καθαρός, 
ώστε νά μή προέρχηται έζ αύτοϋ μεμολυσμένου όν— 
τος βραδεία τοΰ σώματος δηλητηρίασις καί κατά- 
πτωσις τής προσοχής καί τάσις πρός άταξίαν καί 
άθέτησιν τών διατασσομένων. Έν τφ σχολείω ό κα
θιστικός βίος τών μαθητών δέν πρέπει νά παρατείνη- 
ται έπί πολύ- διότι άντιστοατεύεται είς τήν φυσικήν 
τών παιδιών προδιάθεσιν είς κινήσεις, ήτις πολεμου- 
μίνη θά άντιδράση καί ούτω θά άναπτυχθή ίδια τών 
μαθητών έπιθυμία καί θίλησις, μάλιστα έάν ή επι
θυμία αύτη ή ιδία τύχη τής εύκαιρίας τής έκπλη- 
ρώσεως. Αλλά πλην τών ορμών τών σωματικών έχει 
ό άνθρωπος καί όρμάς πνευματικάς. Τοιαυται δέ εί
ναι ή πνευματική ένασχόλησις καί ή ένέργεια. “Ηδη 
ο Αριστοτέλ,ης είπε’ Τά παιδία δέν δύνανται νά με- 
νωσιν αργά, πρέπει νά ποιώσί τι, άλλως προξενοΰσι 
βλάβας. Άλλ’ ή πνευματική ένασχόλησις διά νά έκ- 
τελήται παρά τών μαθητών πρέπει νά είναι είς τήν 
ηλικίαν καί είς τήν άντίληψιν αύτών άρμόζουσα' διότι 
ή έργασία ή διδομένη είς τούς μαθητάς, έάν είναι 
αγαν ταπεινή ή άγαν ύψηλή άνιά αύτούς καί ή όρμή 
Ό φυσική άγει αύτούς είς άλλας προσφυεστέρας έρ
γασίας καί ούτω γεννάται παρακοή καί άπείθεια είς 
τα παρά του διδασκάλου λεγάμενα καί προστατ- 
τόμενα. Λοιπον έάν θέλωμεν είς τούς ααθητάς νά 
μή άναφαίνωνται ϊδιαι έπιθυμίαι καί βουλήσεις έναν- 
τίαι πρός τάς ήμετέρας, έν άλλαις λέξεσιν, έάν θέ
λωμεν ό μαθητής νά ύποτάσσηται είς ήμάς καί νά 
έκτελή τα διατασσόμενα, πρέπει νά φροντίσωμεν νά 
άρωμεν έκ τοΰ μέσου πάν όπερ δύναται νά άποπλα-
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νήση αυτόν καί κάταστήση ίδιογνώμόνα καί ίδιί- 
τροπον.

Ό διδάσκαλος δέν πρέπει νά λησμονή ότι ό εύ 
ήγμένος άνθρωπος οφείλει νά υπακούν) είς την συνεί- 
δησίν του καί ότι ή άνατροφή είς τοΰτο τείνει ένθεν 
μέν νά παράσχη είς τόν άνθρωπον άκριβή γνώσιν τοϋ 
τί πρέπει έν έκάστη περιπτώσει νά γίνηται η νά πα— 
ραλείπηται, ενθεν δέ την προθυμίαν νά ύποτάσση έ— 
κάστοτε την θέλησίν του είς τάς υπαγορεύσεις της 
συνεεδησεώς του. Καί άν οι μαθηταί είχον γνώ
σιν τών καθηκόντων αύτών, ήμεϊς οί διδάσκαλοι 
θά περεωρίζομεν τό έργον ήμών νά παραινώ - 
μεν ή νά νουθετώμεν αύτούς νά τηρώσιν άκριβώς καί 
άνελλιπώς τό καθήκον των. Άλλ*  επειδή τοιοϋτό τι 
δέν συμβαίνει κατά τήν μικράν ήλικίαν, κατ’ άνάγ
κην είς τήν θε'σιν τοΰ ήθικοΰ νόμου, όστις είναι άφη- 
ρημένος καί άκατάληπτος είς τούς μαθητάς, έρχεται 
ή θέλησις τοΰ διδασκάλου, ήτις άπαιτεϊ άπόλυτον 
ύποταγήν. Κατά ταΰτα δύο τινά διδασκόμεθα έκ 
τής θεωρίας ταύτης πρώτον ότι ή θέλησις τοϋ διδα
σκάλου ώς άντιπροσωπεύουσα τόν ήθικόν άνθρωπον 
καί τόν εύ ήγμένον πρέπει νά είναι άπαίτησις πρός 
το πρέπον, πρός το αγαθόν, πρός τό ήθικόν. Διά 
τοΰτο δέν πρέπει ό διδάσκαλος, έπειδή έχει άσυγκρί 
τως μείζονα ρώμην τών μαθητών καί άπόλυτον έν 
τω σχολείφ εξουσίαν, νά διατάσση τούς μαθητάς νά 
έκτελώσιν αύθαίρετα καί γελοία πράγματα, νά άπαι- 
τή παρ’ αύτών ταπεινά καί εξευτελιστικά πράγμα
τα, νά έπιβάλλη πρός έκτέλεσιν έργασίας ύπερβαι- 
νούσας τάς δυνάμεις αύτών *).  Τοιοϋτος διδάσκαλος 
βίαιος καί δεσπότης έξευτελίζεται ενώπιον τών μα
θητών του καί συντελεί διά τής διαγωγής του είς 
σχηματισμόν μυστικών κατ’ αύτοΰ εταιρειών, αΐτινες 
ύποσκάπτουσι τό άξίωμα αύτοΰ καί ποιοΰσι τό πνεΰ
μα τών μαθητών άνυπότακτον, κρυψίνουν καί έπί- 
βουλον, όπερ δέν βραδύνει εύκαιρίας δοθείσης νά έκ-

1) Έγνώρισα διδάσκαλον, όστις διέτασσε τούς μαθητάς 
νά φέρωσι πρός αύτόν όρνιθας παρά τήν θέλησιν τών γο
νέων, βητώς λέγων νά χλέψωσιν αύτάς. Έγνώρισα διδάσκα- 
λον,όστις ίδερε μαθητήν,διότι δέν έρράπιζε συμμαθητήν του 
κατά τό πρόσταγμα τοΰ διδασκάλου. Έγνώρισα διδάσκαλον, 
όστις διά βαρειών τιμωριών κατώρθωσεν οί μαθηταί νά 
λέγωσι περ: εαυτών ότι είναι άλλοι μέν όνοι, άλλοι δέ αλώ- 
πεκες, άλλοι δέ βλάκες κτλ. Έγνώρισα διδάσκαλον, δστις 
πάντα τα διδαχθέντα μαθήματα τής έβδομάδος απήτει νά 
έπαναλαμδάνωσι οϊ μαθηταί κατά τήν Κυριακήν καί νά λέ- 
γωσιν τήν Δ»υτέραν."Οσοι δέ δέν κατώρθουν τοΰτο έκ τών 
μαθητών, έτιμοιροΰντο δι’ αλλοκότου τιμωρίας, έπινοηθεί- 
σης παρ*  αύτοΰ τοΰ διδασκάλου, ην εχάλες διόρθωσιν τών 
χειλέων, πράγματι δέ ήτο ή καταστροφή αύτών. Ό διδά
σκαλος ούτος, δστις ητο άλλως επιμελέστατος καί ενάρετος 
άνήρ, έθλιβε διά τοϋ άντί/ειρος καί τοΰ λιχανοΰ τής δε
ξιάς χειρός του τό κάτω χείλος τών μαθητών μέχρις δτου 
έξήρχετο αίμα. Αί άλγηδόνες ησαν φρικταί καί τών τι- 
μωρουμένων μαθητών αΐ ύπόκαζροι άραί καί ύβρεις ώς καί 
τών θεωμένων ή άγανάκτησις ητο μεγάλη. 

ραγή καί είς φανεράς έχθροπραξίας'*).  Άλλά κα'ι 
δεύτερον διδασκόμεθα έκ τής θεωρίας ταύτης.Καθώς 
πρέπει ό διδάσκαλος νά άπέχηται πάσης άπαιτή- 
σεως μωράς καί τυραννικής, οΰτω πρέπει νά έπιμέ- 
νη νά έκτελήται καί πάσα αύτοΰ εύλογος καί δίκαια 
προσταγή, ούδέ πρέπει νά λαμβάνη ύπ’ όψιν ποικί
λας προφάσεις, άς έπινοοΰσι μαθηταί αμελείς ή ακα
τάστατοι. Διότι έκτος τής ώφελείας, ήν φέρε^,ή πι
στή τών διαταγών τοΰ διδασκάλου έκτέλεσις είς πάν 
σχολεϊον, έχει ή τοιαύτη ύπακοή καί άνώτερον ήθι
κόν λόγον ότι συνηθίζει τόν μαθητήν νά έχη ώς 
κανόνα τών πράξεών του ούχί τάς σωματικάς ή ψυ- 
χικάς αύτοΰ διαθέσεις καί ορέξεις, άλλά μίαν βούλη- 
σιν άνωτέραν, εναντίαν μάλιστα πρός τάς πράξεις 
αύτοΰ, είς ήν οφείλει νά θυσιάση τάς στιγμιαίας αύ
τοΰ ήδονάς καί επιθυμίας. Καί μία τοιαύτη συνή
θεια είναι ό πρόδρομος τοΰ ήθικοΰ χαρακτήρος, οστις 
δέν είναι άλλο ή ή ύποταγή τοΰ άνθρώπου είς τάς 
άπαιτήσεις τοΰ ήθικοΰ νόμου ανεξαρτήτως πάσης 
αύτοΰ ιδιαιτέρας ώφελείας ή βλάβης

Άφ’ ού λοιπόν ή ύπακοή είναι σπουδαιότατον 
πράγμα καί βάσις τής άνατροφής, πρέπει νά σκε- 
φθώμεν πώς είναι δυνατόν νά καλλιεργηθή ή άρετή 
αΰτη έν τώ σχολείω πρός τό καλόν τοΰ διδασκάλου, 
πρός τό καλόν τών μαθητών καί πρός τό καλόν τής 
πολιτείας, ής θά γίνωσιν οί εύπειθεΐς ούτοι μαθηταί 
κατόπιν πολϊται.

Τήν ύπακοήν πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη τής 
άρχαιότητος ώ; καί τών νΰν χρόνων ώς καί πάντες 
οί έπίσημοι παιδαγωγικοί έθεσαν ώςβάσιν τής παιδεύ- 
σεως τών παίδων. Γνωστόν είναι όποια σημασία άπε- 
δίδετο εί; τό ύπακούειν παρά τοϊς Πέρσαις. «ζ/ι<5α- 
βκουβι δε αντονς (τούς παϊδας) xal πεί&εβ&αι 
οτι δρωβι τούς πρεββυτέρους πει&ομένους τοϊς 
άρχουβιν ίοχνρώς.» Έπί τής ύπακοής δέ έστήριξε 
τήν παίδευσιν τών Σπαρτιατών ό Λυκούργος, όστις 
έγύμναζε τούς νέους νά μάθωσι νά άρχωνται αύτοί 
πρώτον, ΐνα κατόπιν δύνανται νά άρχωσι καλώς.Οί 
πεσόντες έν Θερμοπύλαις δέν ήδύναντο έκφρασιν άλ
λην Σπαρτιατικωτέραν καί τεμητικωτέραν έαυτοϊς νά 
ποθήσωσιν, ή ότι άπέθανον τοίς ’χείνων ρήμ.ααο 
πεο6όμ.ενθο. Πολλαχοΰ δέ τών ’Ελλήνων συγ
γραφέων φαίνεται ή τιμή τής ύπακοής καί παρά τής 
μικροϊς καί παρά τοϊς μεγάλοις. Ό Αριστοτέλης 
ρητώς λέγει- «.Τδν παϊδα δει κατά τδ πρόσταγμα 
τοϋ παιδαγωγόν ζήν *)».Ό  Ξενοφών 3)· ωσαύτως 
συνιστά πολύ τήν πειθαρχίαν λέγων‘«Μέγιβτον άγα- 
θον τδ πει&αρχεΐν φαίνεται είς τδ καταπράττειν τά

Πελοποννησιακου πολέμου ότι «τό εϋη&ες, 
νενναϊον πλεϊοτον αετένει. κατανε\αο&ειΛΜΜΒΙΜΜΜ·Ι

δλης πο- 
νέων πει-

« Σκέψεις

1 ) Είίον μέ τούς οφθαλμούς μου μαθητάς συσσωματω- 
θέντας χαί παραχωλύσαντας διά λιθοβολισμών τήν είσοδον 
τοΰ διδασκάλου, οΰ ειχον λάβη πίκραν πείραν, είς τό χωρίον 
των.

2) Ήθικ. Νικομαχ.Γ. 12.8.
3) Κύρου παιδ. Β. 1. 3.

1) Θουκυδ. γ. 83
2) Haus—und Schulpolizei σελ. 11. 
(α) Rousseau Emil. βιβλ. Π. § 50, 54.

πρέπει, όσον είναι δυνατόν νά άποφεύγη νά μεταχει
ρίζεται λέξεις δηλωτικάς τούτων τών ιδεών,διότι κα
θόλου παράδοξον τό παιδίον μέ τάς λέξεις αύτάς νά 
σύνδεση τοϊαύτας έννοιας, άς δέν έχομεν ούτε τήν 
δύναμιν ούτε τήν τέχνην νά έκριζώσωμεν πάλιν. Ή 
πρώτη ψευδής γνώμη, ήτις έρχεται είς τήν κε
φαλήν του, γίνεται σπέρμα βλάβης καί κακίας.

Καί διά τοΰτο πρέπει πολύ νά προσέχωμεν είς τά 
πρώτα βήματα τοΰ παιδιού. Έν όσω τό παιδίον 
περιορίζεται είς τήν άντίληψιν τοΰ αίσθητοΰ μόνον 
κόσμου, άφες αί παραστάσεις αύτοΰ σύμπασαι νά πε- 
ριορίζωνται έντός τής περιοχής τοϋ αίσθητοΰ. Κα- 
τόρθωσον, ΐνα πανταχοϋ περί αύτο άντιλαμβάνηται 
μόνον τοΰ φυσικοΰ κόσμου. Άλλως μή άμφιβάλ- 
λετε ότι δέν θά άκούη τί τοΰ λέγετε ή ότι’ θά σχη- 
ματίση περί τοΰ ήθικοΰ κόσμου, περί ού όμιλεϊτε 
πρός αύτό, ιδέας άλλοκότους, άς δέν θα δυνηθήτε νά 
έκβάλητε έξ αύτοΰ καθ' άπαντα τόν βίον του.

. «Τοΰ Λοκκίου κυριωτάτη γνώμη ητο νά ζητώμεν 
νή πείθωμεν τά παιδία διά λογικής άναπτύξεως. 
Αύτός ό τρόπος έχει σήμερον λάβη πολλήν διάδοσιν. 
Έν τούτοις δέν μοΰ φαίνεται τά άποτελέσματα, τά 
όποϊά τις επιδιώκει τοιαϋτα, ώστε νά συστήσωμεν 
τό μέτρον τοΰτο- τό κατ’ έμέ ούδέν άλλο έγνώ
ρισα μωρότερον τών παιδιών, τά όποια άνετράφη- 
σαν διά τής μεθόδου τής πειθοΰς. Έξ όλων τών 
δυνάμεων τοΰ άνθρώπου άναπτύσσεται το λογικόν, 
όπερ κατά τινα τρόπον απαρτίζεται έκ πασών τών 
άλλων, δυσκόλως καί πολύ αργά καί όμως θέλουσι 
νά κάμωσι τούτου χρήσιν, ΐνα άναπτύξωσι τά άλλα. 
Καλή άνατροφή θέτει ώς κορωνίδα τοΰ έργου της 
ότι έποίησε τόν άνθρωπον λογικόν, καί όμως ζη- 
τοΰσι τοΰ λογικοΰ νά κάμωσι χρήσιν εύθύς έν άρχή 
τής άνατροφής. Τοΰτο σημαίνει ότι άρχίζουσι άπό 
τοΰ τέλους, ότι θέλουσι νά μεταβάλωσι τό έργον 
αύτο είς έργαλεϊον. Έάν οί παΐοες ύπακούωσιν είς 
τό λογικόν, δέν έχουσι άνάγκην άνατροφής. Άλλ’ 
όταν όμιλώμεν πρός αύτά έκ τής νηπεακής ήλικίας 
γλώσσαν, ήν δέ έννοοΰσι, συνηθίζομεν αύτά είς τάς 
λεξεις, νά εύρίσκωσιν αντιρρήσεις είς ότι λέγομεν, νά 
θεωρώσιν έαυτά σοφά, όπως εΐνε οί διδάσκαλοί των 
καί οΰτω νά γίνωσι άντιλογικοί καί φιλόνικοι καί 
έν φ νομίζομεν ότι διά λογικών επιχειρημάτων κα- 
τωρθώσαμέν τι ύποτρέφομεν αύτών τάς έπιθυμίας, 
τούς φόβους ή τήν ματαιότητα.

»Ή φύσις άπαιτεϊ οί παϊδες νά tivat παϊδες,πριν 
γίνωσιν άνδρες- Έάν θέλωμεν νά άντιστρέψωμεν 
τήν τάξιν αύτήν, τότε παράγομεν καρπούς παρά τόν 
καιρόν, οΐτινες ούτε ώριμοι είναι ούτε γεΰσιν έχουσι 
καί εύκολα σήπονται. Τότε έχομεν νέους λογίους καί 
γέροντας παϊόας. Όί παϊδες έχουν τόν Ιδιαίτερον 
αύτών τρόπον τοϋ βλέπειν,τοϋ σκέπτεσθαι, τοΰ συναι- 
θάνεσθαι.Καί ήδύνατό τις μέ τό αύτό δικαίωμα νά ζη- 
τή παρ * ένός δεκαετούς παιδιού νά έχη ανάστημα 
πέντε ποδών ώς ζητεί νά έχη καί κρίσιν. Άλλά 
πρός τί πράγματι ήθελε κατά τήν ήλικίαν αύτήν
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εί; λόγους, 
τοΰτο ΰπό ελατηρίων 
διά της βίας. Αύτά 
ύπακοή τά ώφελεϊ, ή

όσον γίνεται ύμΐν το ε

έν ώ τό αληθές είναι ότε 
ισοτελών ή ά- 
κατανοΰσι πολύ 
ανυποταξία τά 

εν ή τό άλλο 
αύτοις

χρησιμεύση αύτώ τό λογικόν του; Τοΰτο είναι ό 
χαλινός τής δυνάμεως, άλλά τό παιδίον δέν έχει ά
νάγκην τοιούτου χαλινού.

»Ζητοΰντες δέ νά πείσητε τόν τρόφιμόν σας 
διά λόγων ότι ύπακοή είναι καθήκον καταφεύγετε 
πρός ύποστήριξιν τής λεγομένη; ταύτης πεποιθήσεως 
είς τήν βίαν καί είς άπειλάς ή καί το χειρότερον είς 
θωπείας καί ύποσχέσεις. Καί ούτως προσποιούνται 
ότι πείθονται 
κινούνται είς 
ναγκάζονται 
καλά ότι ή 
βλάπτει, έφ ’ 
γνωστόν. Κρυφίως όμως έκτελοΰσι ότι άρέσκει αύτοις 
καϊ άν φωραθώσι, είναι πρόθυμα νά ζητήσωσι σύγ- 
γνώμην'διότι ήξεύρουσι ότι αναμένει αύτούς βαρύτε
ρα τιμωρία. Έπειδή διά τήν ήλικίαν αύτών δέν είναι 
προσιταί αποδείξεις ύπέρ τοΰ καθήκοντος,διά τοΰτο ού- 
δείς άνθρωπος δύναται νά εύρεθή έν τώ κόσμω, όστις 
ν*  κατορθώση νά διεγείρη ζωηρόν ύπέρ τοΰ καθήκον
τος τό ενδιαφέρον αύτών.Ό φόβος τής τιμωρίας,ή έλ
πίς ότι θά τύχωσι συγγνώμης, ή δυσκολία νά εΰρωσι 
δικαιολογίαν, άποσπώσιν αύτών τήν έξομολόγησιν.ήν 
άπαιτοΰμεν παρ’ αύτών, καί νομίζομεν ότι ούτω έπεί- 
σαμεν αύτά έν ω μόνον τά κατεπονήσαμεν καί τά 
ΐφοβήσαμεν».

Έντονώτερον δέ όμιλεϊ ύπέρ τής απολύτου ύπο· 
ταγής τών παιδιών ό Rousseau έν τή νέα Έλίζρι(α) 
ώς έξής.

α’Εάν παρατηρήση τις τά παιδία, βεβαίως δέν 
ύπάρχουσιν όντα άλλα άσθενέστερα καί έχοντα άνάγ- 
γκην βοήθειας καί όντα μάλλον τούτων έξηρτημένα. 
Ούδέν άλλο δν έχει μάλλον τοΰ παιδιού άνάγκην τοΰ 
οίκτου,τής στοργής, τής προστασίας.Καί διά τοΰτο δέν 
είναι άτοπώτερον καί άντιφατικώτερον ή νά βλέπη τις 
παιδίον δεσποτικόν, αύθαδες, όπερ προστάττει πάντας, 
οΐτινες τό περικυκλοΰσι καί όπερ αποθρασύνεται νά 
λαμβάνη ήθος προστακτικόν κατ’ έκείνων, οΐτινες έάν 
έπετρέπετο νά τό έγκαταλείπωσι, ήθελεν εύθύς άπο- 
θάνη. Τί άλλο είναι άλογώτερον ή νά βλέπη τις 
γονείς ύπό τυφλώσεωςέγκρίνοντας τήν αύθάδειαν ταύ
την, μάλιστα δέ άσκοΰντας τό τέκνον των νά είναι ό 
τύραννος τής τροφοΰ του, μέχρις ότου γίνη καί αύ
τών τών ιδίων τύραννος.

Νομίζω ότι τό σπουδαιότερον μέρος τής άνατρο
φής τών παιδιών είναι νά αίσθάνωνται τήν άνεπάρ— 
κειάν των, τήν άδυναμίαν των, τήν έξάρτησίν των 
καί νά ύποκύψωσιν είς τον σκληρόν ζυγόν τής άνάγ- 
κης, τόν όποιον ή φύσις έπιβάλλει είς τόν άνθρωπον 
καί τοΰτο όχι μόνον διά νά έκτιμήσωσι καλλίτερον 
τά γινόμενα ύπέρ αύτών, άλλά μάλιστα ϊνα έννοή- 
σωσ,ι ένωρίς είς ποιαν βαθμίδα έχει αύτά ή Πρόνοια 
θέση ώστε νά μή άπαιτώσιν άνώτερα τών δυνάμεών

(a) Rousseau' Nouvelle Elisois, lettre. III. 

των καί νά μή θεωρώσι ξένον αύτών ούδέν άνθρώ- 
πινον. — Διά νά διδάξω τόν υίόν μου νά ύποφέρη 
τήν στέρησιν, έγύμνασα αύτόν είς τάς στερήσεις, διά 
νά τόν προφυλάξω άπό δυσθυμίαν, άπό χόλον-,· άπό 
παράπονα καί ίσχυρογνωμοσύνην, είναι πάσα άρνη- 
σίς μου άνέκκλητος. Ούδέποτε κατορθώνει νά έπίτύ- 
χη τι δι’ έπιμόνων έκλιπαρήσεων. Καί τά δάκρυα 
παρ’ έμοί ολίγον τόν ώφελοΰν δσον καί τά θφπεύ- 
ματα.»

Καί ό Κάντιος έν τή παιδαγωγική του §. 54. 
λέγει.

«Κατ' άρχάς πρέπει βεβαίως το παιδίον νά ύπα- 
κούη τυφλώς. Είναι δέ παρά φύσιν να διευθυνη τό 
παιδίον διά τών κραυγών του καί ό ισχυρός νά ύπα- 
κούη είς τον ασθενή.

»Πρό; σχηματισμόν δέ χαρακτήρος έν τοϊς παιδί- 
οις ίδί^ δέ τοΐς μαθηταϊς, απαιτείται πρό παντός 
άλλου ύπακοή.Δύναται δέ ή ύπακοή αύτη νά έπιτευ- 
χθή ή διά τής βίας ή διά τής πειθοΰς καϊ τής έμπι- 
στοσύνης. Ή τελευταία αύτη ύπακοή ή εκούσια είναι 
λίαν σπουδαία. Άλλά καί ή πρώτη λίαν άναγκαία, 
διότι προπαρασκευάζει τά παιδία πρός έκτέλεσιν τοι
ούτων νόμων, ούς όφείλουσι νά έκτελώσι κατόπιν ώς 
πολϊται, καΐ άν δέν είναι αύτοις άρεστοί.

»Τά παιδία λοιπόν πρέπει νά ύπόκηνται τρόπον 
τινά ύπό τόν νόμον τής άνάγκης, τοΰ άναποδράστου. 
Αύτός όμως ό νόμος πρέπει νά είναι γενικός καί εις 
τοΰτο πρέπει μάλιστα νά προσέχωσι τά σχολεία. Ο 
διδάσκαλος δέν πρέπει νά έχη μαθητάς μάλλον ευ- 
νοουμένους' διότι τότε παύει ό νόμος νά ηναι γενικός. 
Εύθύς δέ ώς τό παιδίον ϊδη ότι δέν οφείλουν πάντες 
νά ύποτάσσωνται εις τό; αύτόν νόμον, γίνεται επα
ναστατικόν.»

“Ολως έναντία τούτων έφρόνουν καί έπραττον οί 
φιλανθρωπισταί. Ούτοι έδόξαζον ότι ή ύπακοή έκτε- 
λεϊται προθύμως, όταν δίδωνται καί οί λόγοι διά τί 
οφείλει νά ύπακοΰση τις,ή δέ τυφλή ύπακοή είναι εξευ
τελιστική είς τό άξίωμα τοΰ άνθρώπου. Ό άνθρωπος 
έγεννήθη δεά τήν έλευθερίαν, ούχί διά τήν δουλείαν. 
"Οστις ύποβάλλει πάντοτε τήν ίδιαν θέλησιν ύπό τήν 
θέλησιν τών άλλων, περί τούτου δέν πρέπει νά ΰ- 
πάρχη έλπίς ότι θά γίνη ποτέ ούδέ κατά προσέγγι- 
σιν άνθρωπος. Πάντες ήλθομεν είς τόν κόσμον έχον · 
τές τά αύτά δικαιώματα καί τά; αύτάς αξιώσεις. 
“Εκαστος ανήκει είς έαυτόν καί ύπάρχει δι’ έαυτόν. 
Ύπακοή δέν έγκειται έν τή φύσει τοΰ ανθρώπου.» 
Αί θεωρίαι αύται περί τής ύπακοής έφερον είς σύγ- 
χυσιν τούς διδασκάλους καί συνετέλεσαν είς τήν μόρ- 
φωσιν γενεά; στερουμένης παντός χαλινού’ διότι ένό- 
μισαν ότι ή ακολασία καί τό αχαλίνωτου τών παι
δίον μαρτυρεί τήν άληθινήν αύτών άξίαν καί έλευ
θερίαν. Ήμεϊς όλως έναντίας τούτων άρχάς πρεσ- 
βεύοντες έπιθυμοΰμεν νά ίδωμεν είς τά σχολεία καί 
είς τάς οικογένειας τέκνα σεβόμενα τού; διδασκάλους 
καί γονείς των καί άκολουθοΰντα τάς συμβουλάς αύ- 

τών προθύμως καί άγογγύστως μετά τής πεποιθήσεως 
ότι αί συμβουλαί αύται πάντοτε άποβλέπουσι πρός 
τό καλόν αύτών. Δέν είναι αληθές ότι οί παϊδε; είναι 
ελεύθεροι φύσει. Η ελευθερία ύποθέτει γνώσιν τών 
καθηκόντων αύτών καί άσκησιν είς τήν πιστήν τού
των έκτέλεσιν. Άλλ’ έν τή μικρά ήλικίιη, άφοΰ δέν 
ύπάρχει άκόμη ή γνώσις τών καθηκόντων τούτων, 
ούδέ είναι καταληπτή ή περί αύτών διδασκαλία, διά 
τινά μή βαδίζωσιν τά παιδία τήν αύτήν όδόν χει
ραγωγούμενα μέχρι ώριμάνσεω; τοΰ πνεύματος; Άφ' 
ού δέν ύπάρχει άκόμη τό λογικόν, ή μεγάλη αΰτη 
τοΰ άνθρώπου δύναμις είς τό κατ’ άνθρωπον ζήν, 
πρέπει τήν θέσιν αύτοϋ νά άναπληρώση άλλη δύνα- 
μις, ό πρός τόν παιδαγωγόν σεβασμός, ή πίσνις πρός 
τήν σοφίαν καί αρετήν αύτοϋ, ήτις αναφαίνεται με
γάλη είς τά παιδία καί ήν πρέπει νά εύλαβήται ό 
διδάσκαλος προσέχων μή δώση καμμίαν άφορμήν ούτε 
διά λόγου ούτε δι’ έργου είς τήν έλάττωσιν τοΰ κύ
ρους αύτοϋ παρά τοΐ; τροφίμοις του. Διά τούτο ό,τι 
προστάσσει νά γίνη ό διδάσκαλος, πρέπει νά άποβλέ- 
πη είς τό άληθές τών μαθητών συμφέρον, νά είναι 
λογικόν καί ώ; τοιοϋτο οφείλουσιν οί μαθηταί έκόντες 
άκοντες νά ύποταχθώσι.

Ό πολύς Νιμάίερ λέγει περί ύπακοής τά έξής, ά 
θέτομεν ώς κατακλείδα τών σκέψεων ύμών.

»Δέν άρνούμεθα ότι ή έκουσία ύπακοή είς τόν νό
μον, δσον ούτος καί άν είναι άντίθετος είς τάς ιδιαι
τέρας τοΰ άνθρώπου ορέξεις καί κλίσεις, μαρτυρεί 
χαρακτήρα ήθικόν. Καί έν μέν τή ώρίμω ήλικί^: 
διδάσκει τό περιεχόμενον τοΰ νόμου τό άναπτυχθέν 
τοΰ άνθρώπου λογικόν, έν τή μικροί όμως ήλικια καί 
έν αύτή άκόμη τή έφηβική ώ; νομοθέτης τοΰ άνθρώ
που είναι ό παιδαγωγός του, οστις έχει τό δικαίωυ.α, 
όσφ όλιγώτερον είναι τό λογικόν τών μαθητών του 
άνεπτυγμένον, τοσούτφ μάλλον νά άπαετή παο’ αύ
τών ύπακοήν. Διότι τοιαύτη είναι ή αιώνια τοΰ κό
σμου τάξις ή άδυναμία νά άκολουθή τήν δύναι/.tv, 
ή άνοια τόν νοΰν, ή άπειρία τήν πείραν. Ένταΰθα 
ούδέν πάσχει το ήθικόν συναίσθημα, όπερ διά τή; 
διδασκαλίας, ήτις δέν πρέπει νά λείπη, έξεγείρεται καί 
κρατύνεται καί μεταβάλλεται είς ήθικήν ιδέαν. Αΐ 
ήθικαί ΐδέαι πρέπει νά διευθύνουν καί κανονίζουν τήν 
θέλησιν τοΰ άνθρώπου, έκ δέ τής ιδέας προκύπτουσιν 
αί πράξεις. Καί διά τοΰτο είναι σπουδαιότατον νά 
μή λείπη ποτέ ή ορθή έννοια περί τοΰ πράγματος. 
Άλλ’ ό μικρός τρόφιμος δέν έννοεϊ ώς έπί τό πλεΐ- 
στον τούς λόγους. Καί διά τοΰτο παρ’ αύτφ τήν 
θέσιν τοϋ λογικοΰ πρέπει νά καταλάβη ή προσταγή 
καί νά ύποστηρίξη τό ξένον άζίωμα τήν άπαίτησιν 
πρός ύπακοήν. ’Αλλά δέν είναι ούδεμώς άδιάφορον 
πώς δίδεται ή προσταγή, ή άπαγόρευσις, πώς απαι
τείται ή ύπακοή.

Περί τούτου έκθέτομεν τούς έζής πρακτικούς κα- 
νάνας.

Ι.Τά παιδία έκ τής νηπιακής αύτών ήλικίας πρέπει 
να έννοήσουν, ότι ή θέλησις τοΰ διδασκάλου αύτών εί

ναι ισχυρότερα τής ίδικής των καί ότι ούδαμώς δύ
νανται νά απαλλαγώσιν αύτής.

2. Τοΰτο όμω; άς γίνεται είς περιστάσεις, έν 
αίς ό σκοπός δέν δύναται νά έπιτευχθή δι’ ούδενός 
άλλου μέσου. Καί διά τοΰτο ά; δίδωνται προστα— 
γαί, όσον ένδέχεται όλιγώτεραι καί άς όδηγώμεν αύτά 
νά εύρίσκωσι όπου είναι δυνατόν νά γείνη, μόνοι των 
οί μαθηταί τό δίκαιον καί τό άδικον.

3. Ό νόμος τών δεόντων γενέσθαι άς έκφέρηται 
με ήσυχίαν καί μέ φιλοφροσύνην, χωρίς ούδέποτε νά 
διεγείρη πάθος.

4. Είς τό προσταχθέν άς δεικνύηται σταθερότης, 
δι’ ή; διευκολύνεται ή ύπακοή. Ούδέποτε πρέπει νά 
παραβλέπωμεν τήν παρακοήν ή νά στέργωμεν διά 
παρακλήσεων νά άνακαλώμεν ή τροποποιώμεν τό 
προσταχθέν’ διότι ούτω δυσχεραίνεται ή ύπακοή.Εί; 
πάν νέον πρόσταγμα φρονοΰσιν οί μαθηταί ότι δέν θά 
έκτελεσθή άκριβώ;, μάλιστα δέ δυνατόν καί νά άνα- 
κληθή όλον.Έάν δέ άπατηθώσι, τότε εύρίσκουσι μύ
ρια; προφάσει; πρός δικαιολογίαν.

5. Τά προστάγματα πρέπει νά μένωσι τά αύτά. 
“Οτι διετάχθη απολύτως νά γίνη ή νά μή γίνη, άς 
μένη αμετάβλητον, ότι δέ άπηγορεύθη ύπό όρους, άς 
είναι άπηγορευμένον, έν όσω ύπάρχουσιν οί όροι αύ
τοί. Πώς δέ είναι δυνατόν νά ύπάρχη εύπείθεια είς 
λογικόν ξένον, όπερ διευθύνεται ύπό ιδιοτροπιών ;

6. Άς βλέπωσιν οί μαθηταί διά τών καλών απο
τελεσμάτων τής ύπακοής, καί τών κακών τής παρα
κοής,ά δύνανται πρός τόν σκοπόν τοΰτον καταλλήλως 
νά διοργανώνταιότι καλλίτερον έχουσιν, όταν ύπακού- 
σωσιν ή όταν άκολουθώσι τήν ιδίαν αύτών θέλησιν'δι
ότι ούτω μανθάνουσι νά έχωσι έμπιστοσύνην είς τήν 
ξένην θέλησιν καί νά αίσθάνωνται έαυτά εύτυχή ύπό 
τήν χειραγωγίαν αύτής, άλλ’ ά; συνηθίζωσι άοκετά 
πρωίμως καί άνευ άμέσου εξωτερικής τίνος ώφελείας 
νά είναι ύπήκοα καί εύπειθή; διότι άλλως συνηθίζουν 
νά θεωρώσι τήν ωφέλειαν ώ; δίκαιον. Θέλουσι νά άν- 
ταμεΐβωνται, διότι έξεπλήρωσαν τό χρέος των.

7. Έφ’όσον οί μαθηταί γίνονται ώριμώτεροι οί 
λόγοι τοΰ διδασκάλου ά; λαμβάνουν τόν τύπον τής 
φιλικής νουθεσίας. Είς τό παιδίον δίδε προσταγάς 
συντόμως, είς τόν παΐδα ώρισμένα παραγγέλματα, 
είς τόν έφηβον συμβουλάς, ίνα ή ύπακοή φαίνηται 
αύτώ ώς αποτέλεσμα ίδιας σκέψεως καί έλευθερίας’ 
διότι άλλως γίνεται απότομος ή μετάβασις έκ τής 
τυφλή; ύπακοής εί; τήν ανεξαρτησίαν, ή διαφορά 
άγαν οξεία καί ή κατάχρησις τής έλευθερίας ανα
πόφευκτος.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2. άπλαΕ αεσδήββες

Τάς πρώτας πληροφορίας περί τοΰ κόσμου λαμ
βάνει ό άνθρωπο; διά τών αισθητηρίων του καί κα- 
λοΰμεν αισθήσεις. Γεννώνται δέ αύται μόνον έν τώ 
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έγκεφάλφ, είς ον διαβιβάζεται δια τών νεύρων πας 
ερεθισμό; είτε διά της προσεγγισεως τών πραγμά
των είς αύτά τά νεΰρα, α φυόμενα έκ τοϋ εγκεφά
λου διακλαδοϋνται εις δλον τό σώμα, είτε διά 
της κινήσεως ένός άλλου μέσου,ένός άλλου medium, 
όπερ αύτό ερεθίζει τά νεΰρα, ώς είναι ό αιθήρ είς 
τόν οφθαλμόν καΐ ό άήρ είς τό ούς. Διά νά σχημα- 
τισθή λοιπόν αϊσθησις άπαιτεΐται α’) νά έρεθισθή 
τό νεϋρον β’) ό ερεθισμός νά διαβιβασθή διά τών 
νεύρων είς τόν έγκέφαλον καΐ γ') νά γίνη έν τφ έγ- 
κεφάλφ ύπό της ψυχής ή άντίληψις τοϋ έρεθισμοϋ. 
Κατά ταΰτα ή ένέργεια τών νεύρων δεν είναι ψυ
χική, άλλ’ άπλώς μηχανική, δηλ. αύτά δέν αισθά
νονται, άλλά μόνον μεταφέρουσι τόν έρεθισμόν. Πώς 
δέ ό έρεθισμός αύτός, όστις φαίνεται νά είναι άλλοί- 
ωσίς τις τοϋ νεύρου, φθάνων είς τόν έγκέφαλον γί
νεται αϊσθησις είναι μυστήριον καί ώς τοιοΰτο άνα- 
γνωρΐζουσι τό πράγμα πάντες οί φυσιολόγοι τοΰ κό
σμου.‘Αν δέ ύπάρχωσι καί άλλαι αισθήσεις έκτός τών 
διαβιβαζομένων ήμΐν διά τών αισθητηρίων,τοΰτο δέν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν.Δυνατόν είς τά ζώα νά διεγεί- 
ρωνται άλλαι αισθήσεις, ήμΐν άγνωστοι. Ήμεϊς 
όμως ήξεύρομεν μόνον τί συμβαίνει έν ήμΐν καί έκ 
τών συμβαινόντων τούτων κρίνομεν καί περί τών 
άλλων. ’Επειδή δέ έν ήμΐν αίσθανόμεθα μόνον τάς αι
σθήσεις τών πέντε αισθήσεων ώς καί τοΰ κοινοΰ ή 
ζωϊκοϋ αισθητηρίου, διά τοΰτο δέν δυνάμεθα νά 
έχωμεν ιδέαν καί περί άλλων αισθήσεων. Σημει- 
ωτέον δέ ότι ό διοργανισμός τώ/ νεύρων ήμών είναι 
τοιοϋτος, ώστε δέν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν παν
τός οίουδήποτε έρεθισμοϋ. Έάν π. χ. τό δονού- 
μένον σώμα κάμνη παλμούς ολίγους, δέν αίσθανό
μεθα ούδένα ήχον, ώς δυνάμεθα νά δοκιμάσωμεν, 
έάν π. χ. χορδήν οργάνου λίαν χαλαράν κρούσωμεν, 
βλέπομεν αύτήν κινουμένην, χωρίς νά άκούσωμεν 
ήχον. ’Επίσης δέν βλέπομεν τήν κίνησιν τοΰ ώρο- 
δείκτου, ή τήν αΰξησιν τών φυτών, διότι γίνεται 
λίαν βραδέως. Ποΰ έγκειται δμως τό κώλυμα, δι’δ 
δέν δυνάμεθα ένταϋθα νά άντιληφθώμεν τοΰ έρεθι— 
σμοϋ, μ.ένει ήμΐν άγνωστον.

Αί πρώται αύται αισθήσεις περί τοΰ κόσμου διά 
τών νεύρων μεσιτευόμεναι είναι κατ’ άρχάς άόριστοι, 
ονειρώδεις. Προϊόντος όμως τοΰ χρόνου διά τής έπα- 
ναλήψεως αύτών γίνονται μάλλον καί μάλλον ώρι- 
σμέναι.Τά παιδίαέχουσι κατ’άρχάς περί τών πραγμά
των, ά προσπίπτουσιν είς τά αισθητήρια αύτών, μίαν 
ιδέαν,ήν έσχημάτισαν έκ τών έντυπώσεων(αίσθήσεων) 
άς ταΰτα παράγουσι.Καΐ πρός τήν ιδέαν ταύτην πα- 
ραβάλλουσι πάσαν άλλην έμφανιζομένην αύτοϊς κα
τόπιν. Έν παράδειγμα θέλει καταστήση εναργές 
τό πράγμα.

Τό παιδίον βλέπει εν ίππον. Ή μήτηρ καλεΐ τό 
ζώον τοΰτο ντεντέ, έν τή νηπιακή γλώσση. Τό παι
δίον βλέπει άλλον ίππον καί έκ τής πρώτης α’ισθή- 
σιως έχει άνάμνησιν τής μορφής τοϋ ζφου, όπερ 
καλεΐ ή μήτηρ πάλιν ντεντέ. Κατόπιν βλέπει ήμίο- 

νον, πάλιν άκούει τήν προσηγορίαν ντεντέ, κατό
πιν όνον, πάλιν άκούει ντεντέ. Έκ τών έπανειλημ- 
μένων τούτων έντυπώσεων σχηματίζει τήν ίδέαν ότι 
πάν κινούμενον, συνοδευόμενον μέ άνθρωπον ή φέ- 
ρον μάλιστα έπί τής ράχεώς του άνθρωπον είναι 
ντεντέ. Τί δέ θά συμβή, έάν αίφνης εύρεθή πλησίον 
τής θαλάσσης καί ϊδη λέμβον μετ’ άνθρώπου κινου- 
μένην. Εύθυς ή ιδέα τοΰ ντεντε θά έπέλθη είς τόν 
νοΰν του καΐ θά καλέση καί τό νέον πράγμα έχον 
τάς αύτάς ιδιότητας μέ τό αύτό όνομα. Παιδίον 
15 μηνών ζήσαν πάντας τούς μήνας τούτους έν Λα
ρίση καΐ ε’χον τήν έννοιαν τοΰ ντεντέ έκ τοϋ υδρο
φόρου, όστις καθ’ έκάστην διά τοΰ ίππου έκόμιζεν 
είς τήν οικίαν ύδωρ έκ τοΰ ποταμοΰ, ώς είδε τό 
πρώτον έν Βώλφ λέμβον έν τή θαλάσση πλέουσαν 
μεθ’ ορμής έφώνησεν ντεντέ μπλούμ ! = ’Ιδού ά
λογον έν τω ύδατι.

Τό παράδειγμα τοΰτοδηλοϊ ότι αί πρώται εντυ
πώσεις είναι άτελεΐς καί άμυδραί καί συγκεχυμένη 
καΐ πρέπει δι’ άφθονωτέρας πείρας καί τής διδα
σκαλίας νά λάβωσι ένάργειαν καί καθαρότητα καί 
άκρίβειαν. Έάν έρωτήσωμεν άνθρωπον άπαίδευτον 
τί είναι τριαντάφυλλον, έκπληττόμεθα ότι τόσον 
πενιχρά πράγματα περιλαμβάνει ύπό τήν έννοιαν 
ταύτην, ίσως νό χρώμα, τήν εύωδίαν καί τάς ά- 
κάνθας αύτοΰ. Καί όμως ή έννοια τοϋ τριανταφύλ- 
λου εχει τόσον πολλά πράγματα, ώστε δυνάμεθα 
σελίδας πολλάς βιβλίου νά γράψωμεν περί αύτής. 
Εννοείται δέ ότι μέ τοιαύτα; έννοιας πενιχράς καί 
συγκεχυμένας δέν δυνάμεθα ούδέν σπουδαΐον νά έπι- 
χειρήσωμεν.Διά τοΰτο χάριν τών ακριβών αισθήσεων 
καί χάρεν τών μετ’ αύτών συ/δεομένων άκριβών πα
ραστάσεων και άκριβών έννοιών πρέπει νά προσέ- 
χωμεν πρώτον μέν νά δίδωμεν αύτά τά πράγματα 
είς τούς μαθητάς, ούχί εικόνας αύτών καί δεύτερον 
νά. άποφεύγωμεν νά δίδωμεν σωρόν πραγμάτων διά 
μιάς·διότι τοΰτο καταπονεί τόν μαθητήν καί παρα
κωλύει τήν άντίληψιν. Έπίσης βλαβερόν είναι, 
όταν γίνεται ταχεία αλλαγή τών έντυπώσεων. ’Εν
ταύθα συμβαίνει είς τούς μαθητάς, ότι συμβαίνει 
ήμΐν έν τώ σιδηροδρόμω. Διεοχόμενοι μακράν σειράν 
πραγμάτων ταχέως διαδεχομένων άλληλα καταπονού 
μέθα μετά βραχύν χρόνον, χωρίς νά λάβωμεν έν τώ 
νφ ήμών περί τών πραγμάτων, ά παρήλθον προ 
τών οφθαλμών ήμών, ίδέαν τινά σαφή.

Είς τόν νοΰν τοΰ μαθητοΰ έκ τής δψεως τών 
πραγμάτων, έκ τής άκοής αύτών άπομένει μετά τήν 
παΰσίν τοΰ έρεθισμοϋ, μία άνάμνησις τής αίσθήσεως, 
μία εΐκών περί μιάς αίσθήσεως, ήν έλάβομεν πρό
τερον. Ή άνάμνησις αΰτη τής αίσθήσεως καλείται 
παράβταβις τοΰ πράγματος. "Ωστε ή παράστασις 
διαφέρει τής αίσθήσεως’διότι ή μέν αϊσθησις άναφέ- 
ρεται πάντοτε είς τά παρόντα κα·. ύποθέτει έρεθι— 
σμόν τινα, ΐνα σχηματισθή, ή δέ παράστασες άνα- 
φέρεται είς τά παρελθόντα καί γεννάται άνευ έρε- 
θισμοΰ. Ή παράστασις τοΰ φωτεινοΰ δέν φέγγει, 

τοΰ ίσχυροτάτου ήχου δέν ηχεί, τής μεγίστης ο
δύνης δέν προξενεί άλγηδόνα, είναι όμως μία γνώ- 
σις, μία ιδέα πάντων τούτων, χωρίς νά άναπαρα- 
γάγη αύτά *0  άνθρωπος ώς λαμβάνει πολλών πραγ
μάτων αϊσθησιν διά τών διαφόρων αισθητηρίων του, 
ούτως έχει καί τάς άναμνήσεις τών αισθήσεων τούτων 
ή τάς παραστάσεις. ’Αλλά συμβαίνει αί παραστά
σεις αύται νά μή είναι πάντοτε είς τόν νοΰν του 
(είς τό συνειδός του). Αύται έρχονται καί παρέρ
χονται καί πάλιν έρχονται καί πάλιν φεύγουν. Κα- 
λοΰμεν δέ τάς παραστάσεις, όταν δέν έχωμεν αύτάς 
έν τώ νφ ήμών, άφανεϊς, λανθανούσας, ασυνειδή
τους. Αί παραστάσεις δέ αύται έρχονται εί; τόν νοΰν 
τοΰ άνθρώπου ή μόναι ή βοηθούμεναι παρ’ άλλων 
συγγενών.

Περί τής άναπαραστάσεως ταύτης θά πραγμα- 
τευθώμεν άλλοτε έν έκτάσει. Νϋν δέ περιοριζόμ.εθα 
νά προσθέσωμεν ολίγα περί τής μορφώσεως τοΰ 
οφθαλμού εί; τό ακριβώς παρατηρεϊν διότι τοΰτο 
άσκεΐ δύναμιν είς όλην τήν μετά ταΰτα τοΰ άνθρώ
που πνευματικήν άνάπτυξιν. Οΐ παιδες καί οί άμόρ- 
φωτοι άνθρωποι κλίνουσιν ένταϋθα φύσει είς τήν 
επιπολαιότητα. Τά πράγματα βλέπουσι πάντα διά 
μιάς. Άλλ’ όστις πράττει τοΰτο, δέν βλέπει άκρι- 
βώς. Διά τοΰτο πρέπει έκαστον μέρος έκάστου πράγ
ματος νά έξετάζη ό μαθητής καθ’ ώρισμένην τάξιν. 
Διά νά είναι μία παράστασις, μία έννοια σαφής, 
πρέπει νά είναι πάντα τά μέρη αύτής σαφή. Άλλ’ 
όταν τινά είναι άσαφή, θά εΐπη ότι δέν ύπάρχουσιν 
ταΰτα πλέον έν τώ νώ καί έκ τούτων μή ύπαρχόν- 
των, έχ τον μηδενός, ούδέν δυνάμεθα νά έπιχειρή- 
σωμεν. Ασαφείς έννοιαι συγκεχυμέναι είναι ϊσαι 
τώ μηδενί.

Έπίσης άς παρατηρώσιν οί μαθηταί καί τήν αύ- 
ξησιν τοΰ σώματός των, τήν αΰξησιν τών φυτών, 
ίνα ούτω λαμβάνωσι μίαν ίδέαν τοΰ γίνεσθαι. Ε
πειδή δέ ή αύξησις αΰτη δέν είναι άμέσως ληπτή 
διά τών αισθητηρίων, διά τοΰτο άς έξακριβώνωσιν 
αυτήν μετροϋντες διά μέτρου Γαλλικού κατά χρο- 
νικάς περιόδους καί βλέποντες τήν διαφοράν.

Σχήματα γεωμετρικών σωμάτων κανονικών οίον 
κύβου, σφαίρας, πρίσματος, πυραμίδος, κώνου, κι- 
λίνδρου άς δεικνύωνται καί άς όνομάζωνται. "Οταν 
δέ δεικνύη τις συγχρόνως μέγαν καί μικρόν κΰβον, 
λευκόν καί έρυθρόν καί πάντας καλή κύβους, διευ
κολύνει τή/ άντίληψιν τοΰ μαθητοΰ ότι τό μέγεθος 
καί τό χρώμα δέν άνήκουσιν είς τήν έννοιαν τοΰ 
σχήματος. Καλόν δέ είναι μετά τήν παρατήρησιν 
τοΰ πράγματος νά ίχνογραφήται τοΰτο καί νά έ— 
παναλαμβάνηται ή ίχνογράφησις καί άπό μνήμης.

Άλλά πλήν τών σπουδαιοτέρων σχημάτων ένωρίς 
πρέπει νά μάθη ό μαθητής καΐ τά χρώματα, ά δυ- 
σκολώτερον μανθάνει. Καί διά τούτο καλόν είναι νά 
άσκώνται οί παιδες είς τόν προσδιορισμόν τών χρω
μάτων έν τή φύσει, μάλιστα δέ έν τοΐς άνθεσι. 
Πρώτον όμως πάντων πρέπει νά έπίστανται κα

λώς τά κύρια χρώματα, τά δέ παραλλάσσοντα άς 
καλώνται έκ τών σωμάτων, οίς προσιδιάζουσι π. χ. 
έλαιόχρουν, τεφρώδες, σιτόχρουν, θειόχρουν, καφ— 
φόχρουν κ. λ. π. Αί ξέ/αι τών χρωμάτων όνομα- 
σίαι ώς bleu marin, rose κλπ. άς άποφεύγωνται· 
διότι αύται έπικρατοϋσαι γίνονται παραίτιοι νά έ- 
παναπαυώμεθα είς ταύτας καί νά μή μεταχειριζώ- 
μεθα έλληνικά; ονομασίας.

Ωσαύτως πρέπει νά άσκηθή ό οφθαλμός καί είς 
τήν έκτίμησιν τοΰ μεγέθους τών πραγμάτων, τής 
άποστάσεως, είς ά παρατηροΰνται ύπερβολικαί καί 
γελοΐαι πολλάκις έκφράσεις. Αί ύπερβολικαί έκφρά- 
σεις έξασθενοΰσι τόν νοΰν είς άκριβή παρατήρησιν, 
πρός δέ τούτοις καί τήν άγάπην πρός τήν άλήθειαν. 
Εκφράσεις οίαι είδον έν θεόσκυλον, ή έ'να όφιν έ
κατόν όργυιών ή μίαν οικίαν άπέραντον, ή δένδρον 
ούρανόμηκες είναι γελοΐαι διά τήν ύπερβολήν των. 
Διά τοΰτο καλόν είναι νά έθίζωνται οί παιδες είς 
άκριβή έκτίμησιν τοΰ μεγέθους έν Γαλλικοί; μέτροις. 
Τοιοΰτο μέτρον πρέπει πάντες οί μαθηταί νά φέρωσιν 
μεθ’ έαυτών. Καί τό ύψος, καΐ τό βάθος, καί ή ά- 
πόστασις δέν όρώνται παρά τών άνθρώπων, άλλ’ 
έκτιμώνται. Άλλά πρός τοΰτο άπαιτεΐται άσκησις. 
Καί εϊς μέν τήν έκτίμησιν τοΰ μεγέθους πραγμάτων 
έν όριζοντίφ διευθύνσει εύρισκομένων έχομεν εύκολίαν 
τινά άλλοι μέν πεοισσοτέραν άλλοι δέ όλιγωτέραν.'Ως 
πρός τήν έκτίμησιν όμως τών χαμηλότερα ήμών 
ή ύψηλότερα εύρισκομένων ύποκείμεθα εύκολώτερον 
είς άπάτην. Άνθρωπος έπί κωδονοστασίου κάτωθεν 
δρώμενος ή τάνάπαλιν άπό τοΰ κωδονοστασίου 
παρατηρούμενος φαίνεται λίαν μικρότερος ή όσον 
φαίνεται έν τή αύτή ύποστάσει καθ’ όριζοντίαν διεύ- 
θ υνσιν.

Έπίσης οπτική άπάτη συμβαίνει καί είς τήν έκ- 
τίμησιν τής διαστάσεως δύο παραλλήλων σειρών, 
ήτις όσφ μάλλον άφίσταται άπο τών οφθαλμών ή
μών, τοσούτφ φαίνεται καί μικροτέρα. 'Οδοί πα
ράλληλοι, ή δενδροστοιχίαι, ή γραμμαί σιδηροδρό
μων ή αύλακες φαίνονται είς τό αντίθετον άκρον 
στενότεραι. Έάν δέ μεταβώμεν έκεϊ, τότε φαίνεται 
στενότερον τό πρώτον άκρον.

Εύκόλως δέ δυνάμεθα ν’ άπατηθώμεν καΐ ώς πρός 
τήν έκτίμησιν τής άποστάσεως τών άντικειμένων έκ 
τής μεγαλειτέρα; ή μικρότερα; έντάσεως τοΰ φωτι
σμού. ’Όρη χιονισμένα φαίνονται ήμΐν πλησιέστερα 
ή δσον έφαίνοντο πριν χιονισθώσι. Θεωροΰντες όμως 
αύτά πλησιέστερα νομίζομεν αύτά καί μικρότερα.

'Ωσαύτως καί τήν κίνησιν δέν βλέπομεν άλλ' 
έκτιμώμεν. Διά τοΰτο δέ ύποκείμεθα καί είς πλά
νην. Έν σιδηροδρόμφ ταξειδεύοντες βλέπομεν τά 
δένδρα κινούμενα, έν πλοίφ σαλεύοντι βλέπομεν τά 
δρη άνυψούμενα καί καταπίπτοντα, όπερ δέν είναι 
άληθές.

Καί ού μόνον ή όρασις άλλά καί ή άκοή ύπόκει- 
ται είς άπάτην. Καί αύτή μόνον τήν αϊσθησιν τών 
διαφόρων ήχων άμέσως παρέχει ήμΐν,τήν δέ άπόστα-
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«ιν, τήν διεύθυνσιν, τό μέγεθοςτοϋ ήχοΰντος σώματος 
μανθάνομεν συντελούσης πρός τοΰτο τής κρίσεως 
ήμών.

Έπειδή δέ αί αισθήσεις είναι τό πρώτον ύλικόν, 
έζ οΰ ανοικοδομείται ό πνευματικός κόσμος, άνάγκη 
αί αισθήσεις αύται νά είναι σαφείς καί ανεξάλειπτοι. 
Κατορθοΰται δέ τοΰτο καί διά τής άκριβοΰς άντι- 
λήψεως καί διά τής έπαναλήψεως, άλλ’ ούχ ήκιστα 
δέ καί διά τής ονομασίας αύτής τής καταλλήλου, 
διότι ή λέξις μονιμοποιεί τήν έννοιαν καί καθιστά 
αύτήν εύκολον νά έπανέλθη είς τόν νοΰν (συνειδός).

Αί άσκήσεις δέ αύται δέν καθιστώσι μόνον 
τά αισθητήρια έπιτηοειότερα καί εύχρησιότερα έν 
τφ μέλλοντι προς πρακτικούς σκοπούς, άλλά παρέ
χουσι καί τό ύλικόν τό άομόζον διά παραγωγικάς 
έργασίας. Διότι έκαστη σαφής αΐσθησις παράγει καί 
σαφή παράστασιν, αί δέ σαφείς παραστάσεις είναι 
τό μόνον κτήμα, όπερ έχει ό άνθρωπος έπί τών γήι

νων πραγμάτων. Καΐ πλούσιος άνθρωπος πνευματι- 
κώς δύναται νά κληθή έκεϊνοο, όστις έχει πολλάς 
σαφείς παραστάσεις συνδεομένας πρός άλλήλας καί 
άποτελούσας πνευματικόν οργανισμόν. Διά τοΰτο χά
ριν τών σαφών αισθήσεων καί παραστάσεων έν τή 
έποπτική διδασκαλίςρ δέν πρέπει νά προσφέρωνται διά 
μιάς πλειότεραι τοϋ δέοντος παραστάσεις. Ένταΰθα 
θά συμβή είς τούς μαθητάς, ότι συμβαίνει ήμΐν έν 
πινακοθήκη. Έάν τις θέλη πλείστας εικόνας έν όλι- 
γίστφ χρόνφ νά παρατηρήση, ούδέν μανθάνει. Αί αι

σθήσεις προσπίπτουσι συγχρόνως είς τήν ψυχήν καί 
παοεμποδίζουσι τήν άντίληψιν αύτών. Δύο άνθη δύ
ναται νά παρατηρήση άκριβώς καί νά ένθυμήται ό 
μαθητής, όχι όμως καί δέκα, (ακολουθεί).

ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

'Όσον ουπω λήγει τό σχολικόν έτος καί άρχεται τό 
νέον. Οί διδάσκαλοι, εις ο'ύς θά έμπιστευθή ή Κυ- 
βέρνησις τήν διαπαιδαγώγησή τών νέων, νομίζομεν 
ότι έχουσι καθήκον νά μεριμνήσωσι περί έθνικής 
μοοφώσεως τών μαθητών. Πρός τόν σκοπον τοΰτον 
συντελοΰσι τά ύπο τών νέων Διδασκαλείων καί ύπό 
τών κορυφαίων παιδαγωγικών ύποδεικνυόμενα βι
βλία έκ τών άρχαίων κλασσικών Ελλήνων ειλημ
μένα. Τοιαΰτα δέ είναι πρός τοϊς άλλοις ή ’Οδύσ
σεια καί ό 'Ηρόδοτος. Τά βιβλία ταΰτα έδοκιμά- 
σθησαν έπί 15 έτη καί μετ’ ενθουσιασμού 
άποδεκτά καί παρά τών μικρών καί παρά τών 
γάλων καΐ δίκαιον είναι νά προτιμηθώσι 
τών άλλων. Έπειδή δέ ύπάρχουσι πολλοί 
δασκάλων, οΐτινες νομίζουσιν ότι εξακολουθεί άκόμ.η 
ή ύποχρέωσις νά είσάγωσι τά έν τφ διαγωνισμφ 
ποτέ έγκριθέντα βιβλία, δηλοΰμεν αύτοις ότι άπο 
δύο έτών ούδεμία πλέον δι’ αύτούς ώς πρός τοΰτο 
ύποχρέωσις ύπάρχει καί ότι έκαστος διδάσκαλος 
δύναται μόνος νά είσάγη ό,τι βιβλίον αύτός θεωρεί

έγένοντο 

με- 
πάντων 
τών δι-

τβ καλλίτερον. Έγώ ώς άριστα βιβλία προκρίνω.
1. ’Αλφαβητάρια κα'ι άναγνωσματάρια έκ τοϋ 

έθνικοΰ ήμών βίου διά τήν πρώτην τάξιν τοϋ σχο
λείου

2. Ροβ ινσώνα διά τήν δευτέραν τάζιν.
3. ’Οδύσσειαν διά τήν τοίτην τάζιν.

τάξιν.
’Οδύσσειαν διά τήν τρίτην τάξιν.

4- 'Ηρόδοτον διά τήν τετάρτην τάξιν.
Τοιαΰτα βιβλία κατά τό άριστον παιδαγωγικόν 

σύστημα πάντων τών συστημάτων έχουσιν έκδοθή 
πολλά παρά πολλών έν Έλλάδι καί ό διδάσκαλος 
είναι ελεύθερος νά προτιμήση όποϊον θέλη. ’Αναγ
κάζομαι δέ νά ύπομνήσω είς τούς διδασκάλους τό 
σύστημα τοΰτο, διότι εσχάτως εύρέθησαν άνθρωποι 
καπηλεύοντες τά γράμματα, οΐτινες άσεβοΰντες 
πρός τό έθνος έξεπόνησαν βιβλία, έν οίς δέν είζεύ- 
ρει τις τί πρώτον νά θαυμάση καί τί νά οίκτείρη 
τήν χυδαιότητα τών εννοιών κάΐ τήν άπειροκαλίαν 
τής γλώσσης ή τόν πόλεμον τόν συστηματικόν 
κατά παντός ό,τι δύναται νά συντελέση πρός μόρ— 
φωσιν έθνικήν τών παίδων. Νομίζομεν ότι έπιβάλ- 
λεται καθήκον είς τούς διδασκάλους νά ύπερασπί- 
σωσε τήν πατρίδα των άπειλουμένην ύπό άνθρώπων, 
οΐτινες κατέστησαν ή χλεύη τοϋ κόσμου διά τά 
άσυνάρτητα καί θαυμάσια περί σχολείων καί διδα
σκάλων σχέδιά των.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΙ10

Β- ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Είναι φυσικόν είς τον άνθρωπον τούς άνδρας έκεί- 

νους, οΐτινες παρέσχον άνεκτιμήτους εκδουλεύσεις καί 
συνετέλεσαν είς τήν πρόοδον τοΰ έθνους, νά ποθή νά 
βλέπη. 'Η είκών είναι ή προσωποποίησις τής ιδέας 
καί βλέπων τις τήν εικόνα άναμιμνήσκεται τών έρ
γων, τών πόθων, τών παθημάτων τοΰ προσώπου καί 
έκ τής άναμνήσεως άρύεται διδασκαλίας περί τοΰ έν 
τφ μέλλοντι βίου. Αί εικόνες δε τοΰ κ. Κόκκοτα 
άναφερόμεναι είς τήν πρόσφατον ήμών Ιστορίαν και 
μετά πολλής τέχνης έξειργασμέναι άποβαίνουσιν άναγ- 
καιότατον έφόδιον πρός διδασκαλίαν τών παίδων. 
Άλλά καί ένταϊς οΐκογενείαις,ένθα δέν πρέπει νά λεί
πη ή πρός τά πάτρια τιμή καΐ άφοσίωσις, πρεπει αι 
ίστορικαί εικόνες τοΰ Κόκκοτα νά άποτελώσιν οίονεί 
τό οικόσημα τής εύγενειας αύτών. Γάς εικόνας τοΰ 
κ. Κόκκοτα συνιστώμεν θερμώς είς τούς διδασκά
λους και διά τών διδασκάλων είς τάς οικογένειας. Οί 
παλαιοί έλληνες τούς μεγάλους άνδρας έτίμων ώς ε
φεστίους θεούς, δέν είναι άρά γε πρέπον και είς ήμάς 
νά τιμώμεν τούς μεγάλους τοΰ έθνους ήμών ευεργέτας 
έχοντες έπί τοΰ τοίχου τοΰ οωματίου ημ.ών τας ει
κόνας αύτών άνηρτημένας, ίνα βλέποντες αυτάς βλε- 
πωμεν τί έκεΐνοι έπόθησαν καΐ τίνα καθήκοντα επι
βάλλονται ήμΐν, ίνα τό έθνος ήμών άκμάση καί ευ- 
δαιμονίση ;


