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Η ΟΡΘΙΑ ΤΠΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ

Όταν τά παιδία πίπτωσι κατά γής ή προσ- 
κρούωσι μέ τήν κεφαλήν κατά τραπέζης, αι
σθάνονται άλγη-δόνα, ήτις εξεγείρει αύτών τήν 
προσοχήν έν τφ μέλλοντι νά μή πίπτωσι κατά 
γής μηδέ νά κτυπώσιν έπί τής τραπέζης.

Ή πικρά δέ αΰτη πείρά πολλάκις έπαναλη- 
φθεϊσα διδάσκει αύτά νά γίνωνται κύριοι τών κινή
σεων των. Ωσαύτως καί όταν άπτωνται τοϋ πυ
ράς, δταν φέρωσι τόν δάκτυλον εις τήν φλόγα τοϋ 
άνημμένου κηρίου ή δταν χύνωσιν έπί τίνος τών 
μελών τοϋ σώματός των ζέον ΰδωρ, τά καύματα, 
ά έκάστοτε δέχονται, έμποιοϋσιν αύτοί; βαθειαν έν- 
τύπωσιν καί παρέχουσιν αύτοις διδασκαλίαν αείμνη
στον νά άποφεύγωσι τοϋ λοιποϋ τοιαΰτα αλγεινά 
πειράματα καί νά φροντίζωσι περί τών δρων τής 
εύδαιμονίας αύτών τηροϋντες αύτούς εύλαβώς δσον 
καί άν τις ήθελεν αύτά πρός παράβασιν τούτων 
παρορμήση.

Διά τοιούτων παραδειγμάτων διδάσκει ήμάς ή 
φύσις κατά τρόπον άπλούστατον τί είναι ή άλη
θής θεωρία καί έφαρμογή τής ηθικής άνατροφής, 
ήτις δμως έν τώ βίω έλαχίστην ή καί διάστροφον 
δλως εύρίσκει χρήσιν, ώς θέλομεν εύθύς απόδειξη.

Καί έν πρώτοις βλέπομεν δτι τά παθήματα αύ 
τά ά πάσχουσι τά παιδία ούδέν άλλο είναι ή τά 
αποτελέσματα πράξεων κακών. Δεύτερον δτι τά 
παθήματα ταϋτά εινε σωφρονιστικά! ποιναί προς 
προφύλαξή τοϋ σώματος, είναι προφυλάξεις άπό 
πράξεων, αίτινες διακυνδυνεύουσι τήν σωματικήν 
ευδαιμονίαν,μάλιστα δέ καί’ τήν ύγείαν αύτήν,είναι 
τά άφυκτα επακολουθήματα προηγηθεισών πρά

ξεων, είναι άντιπράξεις πρός τάς πράξεις τών παι
διών τάς βλαβερά;.

Τρίτον βλέπομεν δτι αί όδυνηραί αύται αντιπρά
ξεις εύρίσκοντο είς άκριβή αναλογίαν προς τάς πα
ρεκβάσεις. Μικρόν πταίσμα συνεπάγεται μικράν 
οδύνην, βαρύ δέ βαρεϊαν. Τό μικρόν παιδίον, δπερ 
πίπτει μή δυνάμενον νά ύπερβή τήν φλιάν τής θύ- 
ρας, δέν πάσχει μέγα τι κακόν ή μόνον τόσον 
δσον είναι ικανόν νά διδάξη τοΰτο τό ορθόν. Καί 
οΰτω διά τών μεγαλειτέρων ή μικροτέρων παθη
μάτων, χ καθ’ ήμέραν πάσχει, διδάσκεται τά με- 
γαλειτέρα ή μικρότερα σφάλματά του καί ή γνώσις 
αΰτη άποβαίνει δ διδάσκαλός του έν τώ βίω του. 
Άλλά καί τέταρτον μανθάνομεν έκ τών φυσικών 
αύτών τιμωριών, δτι αύται επέρχονται εύθύς, άνευ 
βραδύτητος καί άνευ έξαιρέσεως. Ούδεμία ύπάρ- 
χει έν αύταϊς άπειλή, άλλά σιωπηλή, αύστηρά έκ- 
τέλεσις. Έάν τό παιδίον τρυπήση τόν δάκτυλόν 
του διά βελόνης, θά αίσθανθή άλγηδόνα καί έάν 
έπαναλάβη τοΰτο καί δευτέραν καί τρίτην καί έκα- 
τοστήν φοράν, θά αίσθανθή τό αυτό άποτέλεσμα.

Καί ού μόνον έν τή βελόνη, άλλά καί παντα- 
γ οϋ έν τή άνοργάνω φύσει παρατηρεί τήν αύτήν 
ακαμψίαν, ήν ούδέν δυσωπεΐ, ήν ένώπιον ουδενος 
κριτοϋ δύναται τις νά έγκαλέση. Καί το παιδίον 
ύπό τής σιδηράς αύτής άνάγκης πιεζόμενον αναγνω
ρίζει τό άμετάτρεπτον καί εύεργετικόν τοιαύτης 
άνατροφής καί θά προσέχη πολύ έν τώ μέλλοντε νά 
μή περιπίπτη εις αμαρτήματα.

Άλλά καΐ έκτον σπουδαιότατον πλεονέκτημα 
τών φυσικών τιμωριών όφείλομεν ένταΰθα νά έξάρω- 
μεν δτι τοιαϋται τιμωρίαι ίσχύουσί κατά πάσαν 
ήλικίαν καί κατά τήν φεικράν καί κατά τήν κα- 
θεστηκυΐαν καί κατά τήν γεροντικήν. Έάν δ 
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άρνήσεως άνευ οργής καί άνευ άδικίας. 
άδύνατον τοιαύτη τιμωρία νά μή σω- 

αύτό δτι πράξεις

Καί ετερον παράδειγμα. Έν γνωστή οικογε-

πτει κατά γής καί είναι άνάγκη νά καθαρισθή τό 
δωμάτων. Άλλά τήν καθαριότητα ταύτην, ήν 
έπρεπε νά έκτελέση τό παραίτιον τοιαύτης άκα- 
θαρσίας παιδίον, άναθέτουσιν οί γονείς νά έκτε
λέση εις τών μεγαλειτέρων αδελφών, μάλιστα δέ 
άν αΰτη είναι άδελφή, ή ή ύπηρέτρια, ήτις καθαί- 
ρει τό δωμάτων γογγύζουσα καί μεμφομένη δ^ά 
τήν αύθαιρεσίαν τοϋ παιδιού. Διά τής διαγω
γής ταύτης τών γονέων δέν έπέρχεται ή διόρθωσις 
τοϋ παιδιού, ήτις θά έγίνετο πάντως, άν ήτο ύπο- 
χρεωμένον μόνον νά έπκνορθώση τό πλημμεληθέν 
ή άν έν τώ μέλλοντι δέν παρείχετο αύτώ ψαλίδιον, 
ρητώς δέ έλεγε πρός αύτό ή μήτηρ τούς λόγους τής 
τοιαύτης άρνήσεως άνευ οργής καί άνευ αδικίας.

Ε
Τ Γ»'ιναι οε ..

φρονίση τό παιδίον διδάσκουσα 
αύθαίρετοι συνεπάγονται στερήσεις καί λύπην —, ά 
δύναται νά άποφεύγη άποφεϋγον καί τήν πράξιν.

Καί έτερον παράδειγμα. Έν γνωστή οΐκογε- 
I νείορ κοράσιον ούδέποτε ήτο έτοιμον νά έξέλθη κατά 

τήν τεταγμένην ώραν είς περίπατον μετά τής παι
δαγωγού καί ήσαν ήναγκασμένοι καί οί άλλοι ά- 
δελφοί ώς καί ή παιδαγωγός νά άναμένωσιν αύτό. 
Ή μήτηρ έκαμνε διά τοϋτο παρατηρήσεις, άλλά 
μάτην, αύτό έξηκολούθει τήν παλαιάν αύτοϋ τα
κτικήν. Μίαν δ’ ήμέραν, έπειδή δέν ήτο έτοιμον 
πάλιν, άπήλθον εύθύς είς τόν περίπατον χωρίς νά 
άναμένωσιν αύτό. Τό κοράσιον εμεινεν έκπληκτον, 
διότι είδεν ότι έγκατελείφθη καί τήν έπομένην 
ήμέραν ένωρίτερον πάντων ήτο έτοιμον διά τόν 
περίπατον. Ή φυσική τιμωρία νά στερηθή την 
τέοψιν τοϋ περιπάτου ένεκα τής άργοπορίας περί 
τήν ετοιμασίαν του, δι’ήν πρέπει έαυτό καί ούδένα 
άλλον νά αίτιάται, έπέδρασεν είς τήν ψυχήν του 
καί συνέλαβε τήν άπόφασιν νά έπανορθώση έφεζής 
τό σφάλμα του, δπερ φέρει τοιοϋτον άποτέλεσμα. 
Ή άγάπη πρός τήν ακρίβειαν, ήν θαυμάζομεν 
παρά τοΐς Εύρωπαίοις, έγεννήθη καί έκ τής αύ- 
στηρότητος περί τήν τήρησιν τών διατεταγμένων 
καί έν τή πολιτεία καί έν τή κοινωνίρρ, ήν εύρί
σκομεν παρ’ αύτοϊς. Ό σιδηρόδρομος δέν άναμένει 
τόν βραδύνοντα, ή θύρα τοϋ ναού κλείει ώς άρχίση 
ή ιερουργία, δ μαθητής ό ύστερήσας θεωρείται 
ένοχος πταίσματος, τό γεύμα καί τό δεϊπνον άρ
χονται καθ’ ώρισμένην ώραν έν ταϊς οίκογενείαις, 
δ δέ βραδύνων δέν εύρίσκει πλέον φαγητόν νά 
φάγη. Τοιαϋται τιμωρίαι, ουσαι φυσική άκολου- 
θία πράξεων προηγηθεισών, σωφρονίζουσι κάλλιστα 
τόν άνθρωπον καί όχι αί αδιάλειπτοι έπιτιμήσεις, 
αΐτινες άπεργάζονται άναισθησίαν μόνον.

Ήδυνάμεθα καί πολλά άλλα παραδείγματα 
νά φέρωμεν,ϊνα καταστήσωμεν φανεράν τήν διαφο
ράν τοϋ συστήματος τών φυσικών ποινών άπό τοϋ 
συστήματος τών τεχνητών ποινών. Άλλά πριν ε’ισ- 
έλθωμεν είς τήν έφαρμογήν αύτοϋ, καλόν νομί
ζομεν νά καταδείξωμεν τήν ύπεροχήν αύτοϋ άπα- 

νέος, δστις το πρώτον εισέρχεται είς τον πρακτικόν 
βίον καί άναλαμβάνει ώρισμένα έργα νά έκτελέση, 
άμελεϊ τούτων καί διέρχεται τόν χρόνον φλύαρων 
καί διασκεδάζων,τότε θά παυθή τοϋ άξιώματός του 
καί θά ύπομείνη τά κακά της στερήσεως καί της 
πενίας.' Ο άνακριβής άνθρωπος, δστις πανταχοΰ 
άθετεϊ τάς ύποσχέσεις του καί έν ταϊς συναλλαγαϊς 
καί έν ταϊς συναναστροφκϊς, θά ύποστή πάντως τά 
εντεύθεν προκύπτοντα κακά, θά ύποστή ζημίας καί 
άλλας άπωλείας. Ό έμπορος, δστις ζητεί νά κερ- 
δήση μεγάλα, άπόλλυσι τούς πελατας του καί 
άναχαιτίζεται έν τή πλεονεξία του. Ό απρόσεκτος 
ιατρός διδάσκεται έκ της έλαττώσεως της πελα
τείας του νά δίδη περισσοτέραν προσοχήν καί νά 
κοπιάζη περισσότερον ύπέρ τών άρρωστων του. Ό 
εύπιστος δανειστής καί ό θερμός κερδοσκόπος οιοά- 
σκονται έκ τών δυσχερειών, είς ή άς σπουδή πολ
λάκις ρίπτει αύτούς, νά μελετώσι καλλίτερα τά 
πράγματα. Διά τών παραδειγμάτων τούτων και 
διά μυρίων άλλων, ά ήδυνάμεθα πρός πίστωσιν 
της γνώμης ήμών νά καταλέξωμεν, βλέπομεν δτι 
ή καλλίστη καί απαραίτητος άνατροφή τοϋ άνθρώ
που είναι ή διά τής πείρας, ή διά τών παθημάτων, 
ήτις μάλιστα δέν είναι δυνατόν νά άναπληρωθή δι’ 
ούδεμιάς άλλης τεχνητής τιμωρίας. Παράδειγμα 
τούτου έχομεν τά διάφορα σωφρονιστικά συστή
ματα, ών γίνεται χρήσις έκπαλαι κατά τών κα
κούργων έν ταϊς φυλακαϊς, καί άπερ πάντα άπέ
τυχον. Έξαίρεσιν δέ τούτου ποιείται μόνον τό σύ
στημα έκεϊνο, όπερ προσεγγίζει είς τό σύστημα 
τής φύσεως, καθ’ δ οί κακούργοι όφείλουσι νά 
φροντίζωσι περί τής ζωής των καί τής συντηρή- 
σεώς των έργαζόμενοι έν τή φυλακή. Άφ’ ού 
λοιπόν βλέπομεν ότι τό σύστημα τής διά τών ά- 
ποτελεσμάτων άνατροφής τών άνθρώπων είναι το 
κάλλιστον έν πάση ήλικίιη, διά τί νά μή γίνη 
ται τούτου χρήσις καί έν τή άνατροφή τών παί
δων ς

Ένταϋθα δύναται τις νά διϊσχυρισθή ότι το σύ
στημα τοϋτο τής άνατροφής διά τών λυπηρών άπο- 
τελεσμάτων νά σωφρονίζηται δ άμαρτάνων μα
θητής, δέν είναι τι νέόν καί δτι τοϋτο προ πολλοϋ 
εύρίσκεται είς έφαρμογήν καί έν τφ οϊκφ καί έν τώ 
σχολείφ. Διότι αί σωματικαί τιμωρίαι, αί ύβρεις, 
ή νηστεία καί τά τοιαύτα τί άλλο σκοποϋσιν ή νά 
λυπήσωσι τόν μαθητήν καί διά τής λύπης νά δι- 
δάξωσιν αύτόν νά άποφεύγη τάς τοιαύτην λύπην 
προκαλούσας πράξεις ; Βεβαίως τούτο είναι άναν- 
τίρρητον, άλλ’-ή λύπη ένταϋθα γεννάται διά τε
χνητών μέσων καί δ σωφρονισμός δ έντεϋθεν προ- 
κύπτων δέν είναι δ βαθύς κάί διαρκής σωφρονίσμός. 
Άς φέρωμεν τούτου παραδείγματα πρός καλλιτέρκν 
κατάληψιν.

Έν τινι οικογένεια ύπάρχουσι πολλά παιδία 
καί μεγαλείτερα καί μικρότερα. Τούτων τό μικρό— 
τερον πάντων κόπτει διά ψαλιδιού χαρτία, ά ρί-

ριθμοϋντες τήν έκ τής έφαρμογής τοϋ συστήματος 
τούτου προερχομένην ώφέλειαν είς τούς άνατρεφο- 
μένους.

Καί πρώτον ή ποινή, δταν είναι φυσικόν έπακο- 
λούθημα τής πράξεως, συνδέει τό άποτέλεσμα μέ 
τήν πράξιν καί οΰτω διδάσκει ότι, δταν θέλωμ,εν 
νά άποφεύγωμεν τό δυσάρεστον άποτέλεσμα, πρέπει 
νά άποφεύγωμεν πρώτιστον πάντων τήν πράξιν καί 
ό κανών ούτος ισχύει ού μόνον κατά τήν μικράν, 
άλλά καί κατά πάσαν ήλικίαν. Αντί δμως τοι
ούτου σωφρονισμού προερχομένου έκ τών άποτελε- 
σμάτων συνήθως έν τοΐς σχολείοις καί έν τώ οϊκφ 
μεταχειρίζονται τεχνητάς τιμωρίας, τάς ΰβρεις καί 
τήν μαστίγωσιν, καί οΰτω δίδουσιν είς τά παιδία 
πρός έκτίμησιν τών πράξεών των μέτρα δλως πλημ
μελή καί ολέθρια. Τά παιδία καί οί έφηβοι διδά
σκονται νά θεωρώσι τήν απαρέσκειαν τών γονέων 
ή τών διδασκάλων ώς τό άποτέλεσμα τών άπη— 
γορευμένων πράξεων καί οΰτω συνδέουσι τάς πρά
ξεις καί τήν άπαρέσκειαν ώς αιτίαν καί άποτέλε
σμα· Τί δέ συμβαίνει ένταϋθα ; Εύθύς ώς οί γονείς 
καί διδάσκαλοι δέν είναι πλέον παρόντες ή εύθύς ώς 
πεισθή ό παϊς δτι ή πράξίς του θά μείνη άγνωστος 
είς τά πρόσωπα αύτά, ά φοβείται, έκτελεϊ αύτήν 
άφόβως. Παραδείγματα πλεϊστα εμφανίζει ήμΐν 
καθ’ ήμέραν ό βίος. Νέοι, οϊτινες άνατρέφονται έν 
πάση δυνατή αύστηρότητι έν Λυκείοις ώς οικο
δίαιτοι, έξερχόμενοι έκ τοϋ σχολείου περιπίπτουσιν 
είς παντός είδους ακολασίας· διότι οΰτε άρχάς στα- 
θεράς τών πράξεών των έχουσι σχηματίση, οΰτε 
έλατήρια τών ήθικών πράξεων γινώσκουσι, καί μέ- 
χρις δτου χαλιναγωγήση τούτους δ βίος, είναι 
τά επικινδυνότατα μέλη τής κοινωνίας.

Δεύτερον πλεονέκτημα τής φυσικής αύτής άνα
τροφής είναι ότι αΰτη άποδίδει δικαιοσύνην καί 
δτι τοϋτο άναγνωρίζει καί τό παιδίον. Διότι δέν 
είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι αύτό, άφ’ού 
πάσχη παθήματα, χ παρεσκεύασε μόνον διά τών 
πράξεών του, θά αίτιάται άλλους μάλλον ή έαυτό. 
Άς φαντασθώμεν έπί παραδείγματος παιδίον, δπερ 
άπροσέκτως παϊζον έσχισε τό φόρεμά του. Αντί 
δε νά έπιπλήξωμεν αύτό,δπερ ούδεμίαν σχέσιν έχει 
πρό; τό γινόμενον, καλλίτερον είναι πρός βελτίωσιν 
αύτοϋ νά δώσωμεν αύτώ βελόνην, ϊνα έπανορθώση 
καθ’ οίονδήποτε θέλει τρόπον τήν βλάβην, νά μή 
άγοράσωμεν δέ αύτφ νέον φόρεμα. Ή ταλαιπωρία 
δέ αΰτη περί τήν ραφήν καί ή λύπη νά έξέρχη- 
ται μέ φόρεμα έσχισμένον, νά μή συνεξέρχηται δέ 
μετά τών γονέων καί άδελφών είς περίπατον καί 
διασκεδάσεις κλονίζει τήν ψυχήν του καί διδάσκει 
αύτό νά προσέχη είς τήν φύλαξιν τών φορεμάτων 
του, χωρίς καί νά όργίζηται καί κατά τών άλλων, 
οϊτινες είς ούδέν πταίουσιν δτι έξέσχισε τό φόρεμά 
του, καί ούτως άναγνωρίζει μάλλον ή ήττον καθα- 
ρώς τό δίκαιον τής ποινής.

Τρίτον πλεονέκτημα τής φυσικής άνατροφής είναι 

δτι κατά τάς τιμωρίας διατηρεί καί ό τιμωρού 
μένος καί δ παιδαγωγός σχετικήν ψυχραιμίαν, δπερ 
δέν συμβαίνει έν τώ συστήματι τών τεχνητών ποι
νών. Έν αύταΐς μετά τών πολλών προσβολών καί 
νόμων είναι στενώτατα συνδεδεμένον καί τό πρόσω- 
πον καί τό άξίωμα τοϋ παιδαγωγού καί πάσα 
παράβασις τών διατεταγμένων είναι έν τούτφ καί 
προσβολή κατά τοϋ προσώπου τοϋ παιδαγωγού καί 
τοϋτο είναι λόγος άγανακτήσεως αύτοϋ κατά τοϋ 
παραβάτου. Άλλά καί τά παιδία, πρός ά έπέρχε
ται ή τιμωρία τοϋ παιδαγωγού, λησμονοϋσι τό 
σφάλμα των καί οργίζονται κατά τής ποινής καί 
κατά τοϋ έπιβαλόντος αύτην. “Οταν ή ύπηρέτρια 
έξ άπροσεξίας έθραυσε τό ποτήριον,ή σωφρονίζουσα 
τιμωρία δέν είναι τό ράπισμα ούδέ αί ΰβρεις, άλλ’ ή 
άγορά τοϋ ποτηριού έκ τοϋ μισθού της. Τοϋτο καί 
τήν ζημίαν έπανορθοϊ καί τάς σχέσεις διατηρεί φι- 
λικάς. 'Ωσαύτως έάν δ μαθητής δέν έγραψε τό 
προσταχθέν, ή φυσική τιμωρία είναι νά τό γράψη 
μάλιστα κατά τόν χρόνον τής σχολής, δτε οί άλλοε 
συμμαθηταί του οί έκτελέσαντες τό προσταχθέν 
παίζουσιν ή άλλως πως διασκεδάζουσι.

Τέταρτον δέ πλεονέκτημα, προκύπτον έκ τών 
άνωτέρω, είναι δτι διά τοϋ συστήματος 'τούτου αί 
σχέσεις γονέων καί διδασκάλου πρός τούς μαθητάς 
διατηρούνται φιλικώτεραι καί άποτελεσματικώ- 
τεραι. ’Οργή γονέων καί διδασκάλου κατά τοϋ μα· 
θητοϋ ώς καί όργή αύτοϋ κατ’έκείνων, οίαδήποτε καί 
άν είναι ή διεγείρουσα αύτήν άφορμή,είναι άείποτε 
βλαβερά, διότι συντελεί εις τήν χαλάρωσιν τών 
δεσμών τής άφοσιώσεως καί άγάπης,ήτις είναι απα
ραίτητος εις τήν ορθήν άνατροφήν. Οί άνθρωποι 
κατά τόν ψυχολογικόν νόμον τοϋ συνειρμού τών 
ιδεών μισοϋσι πάντα τά πράγματα, χ διεγείρου- 
σιν είς αύτούς λυπηρά συναισθήματα. Γονείς δέ καί 
διδάσκαλοι, οϊτινες ύβρίζουσι καί δέρουσι τά τέκνα 
των, τούς μαθητάς των, συντελούσε διά τής έπα- 
ναλήψεως τοιαύτης αύτών διαγωγής νά άποξενώσι 
τά τέκνα των, ή τούς μαθητάς των. Καί τάνάπα- 
λιν παιδία, ά διά τής ίσχυρογνωμοσύνης των καί 
τής έπιμονής τών είς πράγματα, ά δέν έπιθυμεϊ 
νά πράττωσιν δ πατήρ των ή δ διδάσκαλός των, γί
νονται μισητά. Άλλά τοιαϋται σχέσεις άδιαφορίας 
ή μίσους ή περιφρονήσεως· είναι όλέθριαι είς τήν, 
άνατροφήν. Καί διά τοϋτο πρέπει έκ παντός τρό
που οί άνατρέφοντες νά φροντίζωσι νά μή καθι- 
στώσιν έαυτούς πρόσωπα άπεχθή είς τούς τροφί
μους.'Έν δέ μόνον πρός τοϋτο σπουδαίου είναι καί 
ή άποφυγή ποινών τεχνητών, αΐτινες έμφανίζουσι 
τόν παιδαγωγόν εις τά όμματα τών τροφίμων ώς 
αύθαίρετον καί άνάλγητον αύτών δεσπότην καί 
δήμιον.

Ή μέθοδος δέ αΰτη τοϋ σωφρονισμού τών παι
διών διά τών άποτελεσμάτων τών πράξεών των, 
άτινα’είναι ή φυσική αύτών άκολουθία,ισχύει έν πά
ση ήλικίρε καί έν τή παιδική καί έν τή νεανική,και
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έν τη άνδρΓΛη.Τά πλεονεκτήματα αύτών είναι φα
νερά. Πρώτον παρέχει δεδικαιολογημένην γνώσιν 
τής καλής ή κακής πράξεως διά τών καλών ή κα
κών αποτελεσμάτων, ά δοκιμάζει ό παϊς αυτο
προσώπως. Δεύτερον, έπειδή ό παϊς έν τή τιμωρίιγ 
αισθάνεται τά λυπηρά άποτελέσματα τής ιδίας 
έαυτοΰ κακής πράξεως, αναγνωρίζει καϊ τό δίκαιον 
τής τιμωρίας. Τρίτον έπειδή τήν τιμωρίαν δέν δέ
χεται έπιβαλλομένην αυτφ ύπο άλλου, άλλ έπερ- 
χομένην αύτώ ύπο τής φοράς τών πραγμάτων, ήν 
αύτός παρεσκεύασε, δέν ταράσσεται, δέν αγανακτεί 
διά τούτο, άλλά καί ό παιδαγωγός, οστις βλέπει 
τόν παϊδα λαμβάνοντα τά επίχειρα τών αταξιών 
τού τών παραπτωμάτων του, διατηρεί τήν άπαι- 
τουμένην ψυχραιμίαν και άπάθειαν. Τέταρτον, 
επειδή οΰτως άποσοβοΰνται αί άμοιβαϊαι δυσαρε- 
στήσείς καϊ αντεγκλήσεις, διατηρούνται μεταζύ 
άνατρεφόντων καί άνατρεφομένων σχέσεις άγαθαι 
καϊ λίαν πρός άνατροφήν έπιτήδειαι.

Άλλά τοιαύτη συμπεριφορά, δύναται τις νά 
εΐπη, ϊσώς νά άρμόττη εις μικρά καϊ ακίνδυνα 
παραπτώματα. Άλλ’ όταν έμφανίζωνται κακίαι 
τοϋ παιδός σοβάραί, οίαι είναι κλοπή,ψευδολογία, 
άδικίαι καϊ αϊκισμοϊ πρεσβυτερών εϊς νεώτερα παι
δία, τότε τί δεϊ γενέσθαι. Περ'ι τούτου έν τω επο
μένη) φύλλω.ΨΕΥΔΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ή άχαριβτία είναι δυσειδεστάτη κακία μαρ
τυρούσα ψυχήν μοχθηράν καϊ καταγγέλλουσα έ'λ-' 
λειψιν παντός εύγενοϋς συναισθήματος. Ή ευγνω
μοσύνη είναι οφειλή δι ’ εύεργεσίαν μικράν ή με
γάλην άποτινομένη διά νομίσματος ηθικού· δ άρ- 
νούμενος τήν άπότισιν τής οφειλής ταύτης είναι 
κατά τούτο πολύ χειρότερος καϊ άξιοκατακριτώ- 
τερος τού' άρνουμένου την άπότισιν τού υλικού 
χρέους του, καθ’ δτι ούτος μέν πολλάκις άδυνατεϊ 
ύλικώς ν’ άποτίση τήν οφειλήν του, έκεΐνος οε αρ 
νεϊται τήν πληρωμήν; διά νά μή φανή οφειλέτης. 
Ή εύεργεσία, τήν όποιαν άπέλαυσε, πιέζει την μο
χθηράν ψυχήν τού άχαρίστου, δεν θέλει νά φαί
νεται δτι εύηργετήθη, άν καί, οτε εϊχεν άνάγκην, 
έξηυτελίζετο δουλοπρεπέστατα καϊ είρπε καϊ έκολά- 
κευε, καί είναι πάλιν έτοιμο; νά έξευτελισθή, άμα 
τής πρώτης άνάγκης παρουσιαζομένης είς αύτόν. 
Ούδόλως στενοχωρούσιν αύτόν αί έκλιπαρήσεις, αι 
κολακεϊαι, ή ταπεινή δέησις πρός έπίτευξιγ ευερ
γεσίας ή χάριτος ή βοήθειας. Έκεΐνο, το δποϊον 
έπεμελώς άποφεύγει δ άχάριστος, το δποϊον δεν ύπο- 
φέρει, είναι τό ν,ά δμολογήση χάριτας άνθ' ών ευ- 
ηργετήθη καϊ πρός τόν εύεργέτην. Ή δμολογία 
τής εύγνωμοσύνης νομίζει δτι τόν ταπεινόνει, θέλει 
νά φαίνεται δτι πάν δ,τι έχει, πάν δ,τι είναι, εϊς 

έαυτόν τό οφείλει καϊ τέλος πάντων, δτι ή γενομένη 
εις αύτόν εύεργεσία ήτο άπόδοσις δικαίας αμοιβής 
όφειλομένης εις αύτόν ! άρα αύτός ούδέν είς ούδένα 
οφείλει. Δύναται νά ύπάρξη φρόνημα ταπεινότερον 
τούτου ή οϊησις μισητοτέρα ταύτης;; Τοιούτος 
δ άχάριστος πρός τούς εύεργέτας του ! Πόσον χα- 
ριέντως καϊ έκφραστικώς χαρακτηρίζει τήν όφειλέ- 
μένην εύγνωμοσύνην ή λαϊκή σοφία :

«Ή χάρις θέλ’ άντίχαρι 
καϊ πάλι νάναι χάρις.»

Ένφ δ εύεργετών οφείλει νά λησμονή άμέσως, 
σχεδόν νά άγνοή την εύεργεσίαν, δ ευεργετού
μενος οφείλει άείποτε διά βίου νά διατηρή ζωηράν 
έν τή γνώμη αύτοϋ καί τήν έλαχίστην εύεργεσίαν, 
τάν όποιαν λαμβάνει.

Άλλά τις ήθελε πιστεύση δτι ύπάρχει καϊ εύ- 
γνωμοσύνη αγνώμων, άπρεπής, έάν αποδίδεται, 
παράλογος δέ, έάν άπαιτήται ;

Ύπάρχουσι συχνότατα άνθρωποι προσηλωμένοι 
είς πρόσωπά Ttva, άφωσιωμένοϊ, έτοιμοι νά χρη- 
σιμεύσωσιν όργανα τυφλά είς πάν νεύμα των. Καϊ 
τήν έθελουσίαν ταύτην δουλείαν των δικαιολο- 
γούσι λέγοντες δτι είς τά πρόσωπα ταύτα όφεί- 
λουσι τήν θέσιν των, τήν κατάστασιν των.

Βεβαίως πρό; τόν ιατρόν, δστις μάς έσωσεν άπό 
τού θανάτου, όφείλομεν βαθεΐαν εύγνωμοσύνην' ούδ’ 
έπιτρέπεται νά εΐπη τις. δτι δ ιατρός έπληρώθη 
διά τάς επισκέψεις του. Προς τον διδάσκαλον, 
ύπό τού όποιου καρποφόρως έοιδάχθημεν, όφείλο
μεν ισόβιον εύγνωμοσύνην ούδ’έπιτρέπεται νά συλ
λογίζεται τις δτι δ διδάσκαλος έαισθοδοτεϊτο διά 
tx μάς διδάσκη. Πρός τόν βοηθήσαντα ήμάς έν 
καιρφ άνάγκης χρηματικώς όφείλομεν παντοτεινήν 
εύγνωμοσύνην, άδιάφορον, έάν άπέδομεν είς αύτόν 
τά χρήματα.

■ Άλλά τό νά όφείλη τις χάριτας ή εύγνωμοσύ
νην, τό νά είναι άφωσιωμένος και προσηλωμένος 
δίκην ανδραπόδου είς τον δείνα ύπουργόν, διότι τον 
διώρισεν ε’ις θέσιν τινά, είς τον δείνα βουλευτήν, 
διότι τή συστάσει αύτού διωρίσθη, εις τον οεΐνά 
κομματάρχην, εις τόν δείνα αυλικον διά παράπλή- 
σιον λόγον, ή τοιαύτη εύγνωμοσύνη, ή τοιαύτη έξ 
εύγνωμοσύνης δήθεν προσήλωσις οχι μόνον αρετή 
δέν είναι, άλλά πολύ δικαίως δύναται ένίοτε του
λάχιστον νά χαρακτηρίζηται ώς έγκλημα.

Δυοϊν θάτερον, ή δικαίως καί κατ’ άξίαν έλαβες 
τήν θέσιν τήν όποιαν κατέχεις, ή παρ’ άξίαν και 
άδίκως. Έν τή πρώτη περιστάσει ούδεμία οφεί
λεται εύγνωμοσύνη οΰτε είς τον ύπουργον ούτε εις 
τόν τμηματάρχην οΰτε είς τον βουλευτήν OtOTt δ 
ύπουργός ώς ύπηρέτης τής πολιτείας εςετελεσε το 
καθήκον του καϊ ώφειλε νά τό έκτελέση- αύτός δέ 
δέν ύπέστη ούδεμίαν θυσίαν, ώς έκ περισσού μά
λιστα έπηνέθη ΰπό τής κοινωνίας καϊ τού άντι- 
προσωπεύοντος τήν κοινήν γνώμην ανεξαρτήτου 

τύπου διά τήν καλήν έκλογήν του. Ό διορισθεϊς 
οφείλει εύγνωμοσύνην πρός τήν πατρίδα, ήτις μι
σθοδοτεί αύτόν και πρός τόν λαόν, έκ τών φόρων 
τού όποιου μισθοδοτείται, καϊ τήν ευγνωμοσύνην 
άποδίδει ΐκπληρών εύόρκω; καϊ πιστώς τό καθή
κον του. Τον άξιον λοιπόν ύπάλληλον ούδεμία εύ
γνωμοσύνη, ούδεμία ύποχρέωσις συνδέει υ,έ τόν διο- 
ρίσαντα ύπουργόν ή μέ τόν βουλευτήν.

Εν τή δεύτερα περιστάσει, όταν τις σιτίζηται 
καΐ πλουτή έκ τού δημοσίου ταμείου παο’ άξίαν, 
καθ ’ υπερβασιν, λαθροχειρικώς, ουτος βέβαια έχει 
ισχυροτατον λόγον νά είνε εύγνώμων, άφωσιωμένος, 
τυφλόν οργανον είς τον ύπουργόν, τόν τμηματάρ
χην, τόν βουλευτήν καί πάντα άλλον, όστις- συν- 
ετέλεσεν είς τό νά ληστεύη τό δημόσιον ταμεϊον . 
Αλλ ήμεϊς δμιλούμεν περί τής εύγνωμοσύνης ώς 

άρετής εύγενεστάτης- ενταύθα δέ πρόκειται περί 
εγκλήματος. Ο προσφέρων, δ δήθεν εύεργέτης είναι 
προδότης τού καθήκοντος του, διότι, ένώ έτάχθη 
ύπό τής πολιτείας φύλαξ και τών νόμων καΐ τής 
τιμιότητος καΐ τού δικαίου θησαυρού, αύτός ανοίγει 
τάς πύλας είς τούς κλέπτας καί τους λωποδύτας, 
οΰτω δέ χωρίς αύτός νά ύφίσταται μηδέ τήν έλα
χίστην θυσίαν, τούναντίον μέ ζημίαν υλικήν καί 
ηθικην τής πολιτείας καϊ τής κοινωνίας συνάγει 
σπείραν φίλων καί ετέρων έτοιμων νά διαπράξωσι 
πάσαν παρανομίαν ύπέρ τού άνοσίου προστάτου των.

Αΰτη δέ είναι ή κακοηθεστάτη συναλλαγή· δέν 
είναι εύγνωμοσύνη καϊ εύεργεσία, άλλ’ ά.πεμπόλη- 
σις τής συνειδήσεως είς ανταλλαγήν αθεμίτου ώφε
λείας. Είναι δ φαυλότατος κύκλος. — Σέ διορίζω, 
οχι διότι είσαι άξιος τής θέσεως, άλλά διά ν ’ άγο- 
ράσω τήν συνείδησίν σΟυ, διά νά σέ κάμω όργανον 
τυφλόν, όχι διότι σ’ εκτιμώ, άλλά διότι διά σού 
έχω άπολαυάς,. θέσεις, άξιώματα. Ή .τοιαύτη 
ψευδής εύγνωμοσύνη ύποδουλόνει τά πνεύματα,δια
στρέφει τήν έννοιαν τού καθήκοντος, γεννφ τήν άν- 
θροπωλατρείαν,ήτις είνε ή χειριστή τών θρησκειών, 
καί φονεύει τήν άνεξαρτησίαν τού χαρακτήρος.

Διδάσκομεν τήν αχαριστίαν ; — “Απαγε ! πα- 
τάσσομεν τήν χαμερπή δουλοφροσύνην καϊ άνυ- 
ψούμεν τήν λατρείαν τού καθήκοντος.

Βλ Γ. Σκορδέλης

ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΉΣΕΙΣ
Ίμερόεσσάρετή πολυθάλμιε, παμ.β<χσίλεια,

. Κλϋθι μάχαιρ’ Ύγίεια φερόϊβιε, μήτερ άπάντων. 
Έκ σέο γάρ νοΰσοι μέν άποφθινύθουσι βροτοϊσι, 
Πας δέ δόμος θάλλει πολυγηθής εΐνεχα σεϊο, 
Καί τέχναι βρίθουσι" ποθεί δέ σε χόσμος άνασσα, 
Μοΰνος δέ στυγαίει σ’ Άΐδης ψυχοφθόρος αϊεί. 
Ευθαλής, εΰχταιοτάτη, θνητών άνάπαυμα.
Σοΰ γαρ ατερ πάντ”1 έστιν ανωφελή άνθρώποισιν.

Όρφέως (ε’ις Ύγείαν)
.ττό έαρ πλησιάζει. Πανταχόθεν ραγδαία επέρ

χονται τά προμηνύματα αύτοϋ, τά σφριγύντα 
βλαστήματα τών κήπων και τών λειμώνων, ή λε
πτή όρεσίτροφος αύρα, μεθ’ ύφερπούσης ζεί
δωρου οσμής χόρτων καΐ δροσοφόρου εύωδίας 
άνθέων. Μετά δέ τούτων επέρχονται μοι, ώς 
έπίκαιροι, άναμνήσεις τινες καΐ σκέψεις προ 
έτών έπι τοΰ χάρτου ριφθεΐσαι, ύπέρ τής παρ’ 
ήμΐν μυριοτρόπως έτι χειμαζομένης νεότητος.

'Ρίψωμεν έν βλέμμα όπίσω είς τούς γλυκυτά- 
τους χρόνους τής παιδικής ήμών ήλικίας, τής 
ήλικίας έκείνης, τής οποίας ή άνάμνησις τίθη- 
σιν εις δόνησιν τάς μελωδικωτέρας χορδάς πά
σης εύαιθήτου καρδίας, τής οποίας τό θέλγητρον 
εις πολλά στήθη έξήγειρεν έκ τοΰ ληθάργου τό 
ποιητικόν δαιμόνιον καΐ είς τήν οποίαν πάντες 
οί ποιηταΐ άφιέρωσαν τόν θελκτικότερου αύτών 
ύμνον. Τοσοΰτον δέ ιδιόρρυθμον καΐ μέγα είνε 
τό θέλγητρον της, ώστε δύναται όύ μόνον τοΰ 
άτόμου ή παιδική ήλικία νά συγκινήσι^ ήμας, 
άλλά καΐ αύτοΰ έτι τοΰ ψυχροτάτου έθνους. Ό 
ούρανός είς άμφοτέρας πάς περιπτώσεις είνε: 
«τόσον χαμηλά,ώςτε τόν γλύφουν τά βώδια», ό 
δέ Θεός, ό έμφροντις έκεΐνος, άπλοϊκός καΐ 
εύερέθιστος οίκοκυρης τής τών έθνών φαντασίας.

Είνε μυστηριώδες τό θέλγητρον τής ήλικίας 
ταύτης, ώς είνε καΐ έκεΐνο τοΰ έρωτος. Άμφό- 
τερα πράγματα τετριμμένα, καί όμως άμφό- 
τερα έξοχα, θελκτικά, άεΐ νεάζοντα. Πώς τοΰτο ; 
Άντίφασις φοόερά !— Διότι πρέπει νά όμολο- 
γήση τις ότι καΐ τό έν καϊ τό άλλο άληθεύει. 
Πόθεν τό αιώνιον θέλγητρον τοΰ έρωτος καΐ 
τής παιδικής ήλικίας, είς τά όποια ή Ποίησις 
καΐ ή καθόλου Καλλιτεχνία όφείλουσι τά τρία 
τέταρτα τών αριστουργημάτων των ; Είνε δυνα
τόν είς τόν κονιορτόν τών άγυιών νά φυτρώσωσι 
τά δροσερά τοΰ δάσους άνθη ;

— Καί όμως, όσον άφορα τόν έρωτα και τήν 
παιδικήν ήλικίαν, τοΰτο είνε δυνατόν τούλά
χιστον έν οσω οΐ άνθρωποι δέν γεννώνται μέ 
λεύκάς τρίχας καΐ μέ έρρυτιδωμένον μέτωπον'.

Όσοι έτυχε νά γεννηθώσιν έν χωρίοις καί νά 
ύπάγωσιν είς τό πχολεΐον έν προόεόηκυία όπω- 
σοΰν ήλικία, ένθυμοΰνται τά τής παιδικής των 
ήλικίας μετ’ ένθουσιασμοΰ· ή ήλικία αΰτη είνε 
δι ’ αύτούς ώς γωνία τις τοΰ παραδείσου, μα
κράν είς τήν ομίχλην τών έτών ύπολάμπουσα, 
καΐ είς τήν όποιαν δέν είναι πλέον αύτοϊς έπι- 
τετραμμένον νά έπιστρέψωσιν. "Οσοι όμως έγεν- 
νήθησαν καΐ άνετράφησαν είς τάς πόλεις, δέν 
έχουσι πάντοτε τόσον εύχαρίστους άναμνήσεις 
τής παιδικής των ήλικίας. ’Εξαιρούνται, έννοεϊ- 
ται, οΐ τρόφιμοι εύπορων τινών καΐ πεφωτισμέ
νων οικογενειών, εις τούς οποίους αύται παρέ- 
σχον πάν ό,τι υπηγόρευσεν . αύταΐς διάνοια όρ
θώς πεφωτισμένη καΐ καρδία όρθώς φιλούσα καί
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τό εύρωστόν των βαλάντιον. Άλλά δέν πρόκει
ται περί τών εύαρίθμων τούτων έξαιρέσεων.
- Πολλάκιε έτυχε νά παρατηρήσω, και πολλοί 
βεβαίως τών άναγνωστών θά παρετήρησαν, παΐ- 
δας παίζοντας είς τάς άκρας ρυπαρών πεζοδρο
μίων, βυθίζοντας τάς παιδικός των χεϊρας ούχί 
είς τά: «καθαροφλοίσβιστα νερά» τοΰ ποιητοΰ, 
άλλ’ είς τον ρύπον τής όδοΰ, καί προσπαθοΰντα 
μέ ολίγον μιασματικόν πηλόν νά άσχολήσωσι τδ 
σφριγών των πνεΰμα—πτωχέ Φροίβελε 1— άλ
λοτε δέ όμιλον μικρών παιδιών σύροντα έκ τής 
ούράς μυσαρδν καί όζον πτώμα γαλής καί παί- 
ζοντα μετ’ αύτοϋ, μέ κίνδυνον νά εύρωσιν οίκ- 
τρόν θάνατον ύπό τά κάρρα βαρβάρων καρρα- 
γωγέων άλλοτε πάλιν παϊδας σιωπηλώς θεω- 
μένους ρύακας αίματος παρά τό πεζοδρόμιον 
ρέοντας. Έν τούτοις πρέπει νά όμολογήσωμεν 
ότι, έάν άφ’ ένός ή τοΰ καλοΰ αίσθησις καί ή 
ύγεία τών μικρών ήμών συμπολιτών ώς έκ τούτου 
φθείρονται, άφ’ έτέρου ούτοι έθίζονται τώ όντι 
έκ παίδων είς τήν θέαν αίματος — εινε τοΰτο 
ήρωϊκή άνατροφή !— Εινε δέ φανερόν ότι έχο
μεν άνάγκην πλειοτέ'ρων ηρώων . . . τής κάμας 
καί τής πιστόλας ! Πλήν τούτου ή χύσις αύτη 
τοΰ αίματος έκ τών κρεωπωλείων είς τάς οδούς 
δύναται νά χρησιμεύση καί ώς εύστοχος in na- 
tura άπεικόνισις είς μάθημα περί τής σφαγής 
τών παίδων υπό τοΰ Ήρώδου ! —

Ή παιδική φύσις σφριγά' έκ τής άνάγκης 
άσχολίας τινός πρακτικής προήλθον οί πετροπό
λεμοι καί αί ολέθριοι τούτων διά τήν παιδικήν 
ήλικίαν συνέπειαι. Τά λυπηρά ταΰτα φαινόμενα 
είναι ένώπιόν μας παρορμώντα ήμάς είς γενναίαν 
έργασίαν πρός άρσιν αύτών καί πρός βελτίωσιν 
τής οίκτράς καταστάσεως τής παιδικής ήλικίας, 
τοΰ θεμελίου τούτου τοΰ μέλλοντος έθνικοΰ οι
κοδομήματος.

Έάν ρίψωμεν έν βλέμμα είς τά σχολεία, πα- 
ρατηροΰμεν — και πάλιν δέν πρόκειται περί ευα
ρίθμων τινών έξαιρέσεων — τό αύτό παλαιόν 
κακόν.

'Ο τρόμος έντυποί καί τώ^ά τά ολίγα γράμ
ματα ε’ις τόν νοΰν διά τοΰτο ταΰτα έμπνέουσι 
τοσαύτην πολλάκις αηδίαν. Πολλοί βεβαίως εν
θυμούνται —διότι ταΰτα είνε ανεξάλειπτα—τάς 
γονυκλισίας έκείνας καί τους ύπό τά γόνατα ό
ζεις χάλικας καί τάς νηστείας καί τάς φύλακας 
είς έλεεινάς κρύπτας, τά άποστηθίσματα καί 
τούς σοφούς ψιττακισμούς. Ό διδάσκαλος μάς 
εστελλε νά κόπτωμεν τούς ώραίους κλάδους τών 
δένδρων, όπως έχη βέργας καλάς διά τήν ρά- 
χιν μας. Κατεστρέφομεν ώραΐα δενδρύλλια,έδι- 
δασκόμεθα τήν κλοπήν, τήν βαρβαρότητα καί 
τήν σκληρότητα, έκτιθέμενοι ένίοτε εις κίνδυνον 
τής ζωής αύτής. Αί δέ ποιναί, ών ή αιτία ήτο 

σχεδόν πάντοτε ασήμαντος, προερχομένη έκ τής 
άθώας καί φυσικής ζωηρότητος τής παιδικής 
ήλικίας, ήσαν βαρύταται καί ώς έπί τό πλέϊ- 
στον καινοφανείς.

Ενθυμούμαι περίπτωσίν τινα, ήν ώς παρά
δειγμα αναφέρω ένταΰθα.

Μαθητής τις έτρωγε τρωγάλια σκληρά, ων,ό 
κρότος ήνώχλει φοβερά τον διδάσκαλον : «έβγα 
έξω ! . . .» έφώνησεν ούτος πρός τόν μαθητήν, 
ούτινος αΐ παρειαί ήσάν πως παρά φύσιν έξωγ- 
κωμέναι : «έξω, έξω ! . . .» τώ έφώνει μανιωοώς, 
βλέπων έλαττούμενον τόν όγκον τών παρειών 
του. 'Ο μαθητής έξήλθεν, άλλ’ έν τώ μεταξύ 
είχε πλέον καταπίη μασημένον άμάσητον τό 
corpus delicti’ ή οσμή έν τούτοις έγένετο προ- 
δότις. Ή ένστασις ότι είχεν έν μόνον στραγά- 
λιον καί ήθελε δι’ αύτοϋ «νά βουλώση το κού
φιο του δόντι» δέν έλήφθη ύπ’ όψεΐ’ ιόου δε 
ποια ποινή τώ έπεβλήθη. Ό έπί τοΰ σπουδαιο- 
τάτου περί ποινών κεφαλαίου τής Παιδαγωγικής 
έντριβέστατος καί έπινοητικωτατος διδάσκαλος, 
άφοΰ έδησε χειρόποδα είς στήλην τινά τόν πτω
χόν μαθητήν, ανέλυσε ζάχαριν έν παροψιδι και 
έχρισε τό πρόσωπον τοΰ μάρτυρος διά τοΰ σι
ροπιού τούτου. ΤΗτο θέρος καί ό καύσών υπερ
βολικός. Αί μυϊαι περί τό θύμα ιπτάμενοι εξε- 
μύζων τήν έπί τοΰ παιδικού- προσώπου άναλε- 
λυμένην ζάχαριν Ο μαθητής άπεδίωκε μέν τό 
κατ’ άρχάς αύτάς διά κινήσεων τής κεφαλής και 
διά μορφασμών τοΰ έρυθροΰ έξ αδημονίας προ
σώπου, οΰς θά έφθόνει καί ό κωμικώτερος τοΰ 
κόσμου πίθηκος, κατόπιν όμως αί κινήσεις του 
αύται έμετριάσθησαν καί τήν έρυθροτητα οιε- 
δέχθη ψυχρά τάφου ώχρότης’ ή δέ έπί τής μορ
φής του άτονος άθυμία ήτο τοσαύτη, ώστε και 
τώρα έτι φρικιώ, οσάκις ή φαντασία μοί επα- 
ναφέρη είς τήν μνήμην τήν λυπηράν εικόνα, 
κινούσα πραγματικόν έν τη ψυχή μου οίκτον-

Παρόμοιοι βαρβαρότητες σώζονται, δυστυχώς, 
έτι καί σήμερον.

Κατά τινα περιοδείαν μου πρό τίνος εν Λα
κωνία είδον είς τι χωρίον σκοτεινήν σχολικήν 
φυλακήν, έπί τοΰ τοίχου τής όποιας ητο* — καί 
είναι βεβαίως έτι— έζωγραφημένον (!) εν άπο- 
τρόπαιον τέρας, όπερ λαμβάνει τεράστιας δια
στάσεις έν τη φαντασία τών μικρών, ατινα θεω— 
ροΰσιν αύτό μετά ύπερφυοΰς φοοου, ώς «ζων
τανό» πλέον «στοιχειό». Τοΰτο ο άποδοτεον 
ούχί είς τήν έπιδεξιότητα τοΰ χωρικού ζωγρά
φου, άλλ’ είς τήν έμβρόντητον φαντασίαν τών 
μικρών μαρτύρων, οΐτινες ζωογονοΰσιν ύπό του 
τρόμου καί τοΰ σκότους το ειδεχθες εκείνο και 
ύπό καλλιτεχνικήν (!) έποψιν τέρας.

Ούδόλως άρα παράδοξον, έάν τοιαΰτα οωμα- 
τικώς καί ηθικώς καί διανοητικώς έν τε τή άρχή 

και καθ’ όλην έν γένει τήν πορείαν τής άναπτύ- 
ξεώς των πάσχοντες οί μαθηταί, καταρώνται καί 
διδασκάλους καί σχολεία καΐ βιβλία καί πάν ό,τι 
έχει σχέσιν πρός ταΰτα· έάν περαιτέρω θεωρώσι 
τούς δαιμόνιους ήμών ποιητάς καί συγγραφείς 
ώςτόσας γραμματικός καί συντακτικός φυλλάδας, 
έάν μετά φρίκης καί άβρόχοις ποσί διέρχωνται 
τούς ώραιοτέρους έλληνικούς στοχασμούς, τούς 
τό ώραιότερον τοΰ κόσμου ένδυμα περιβεβλημέ- 
νους, καί έάν είς τήν γυμνασιακήν ατμόσφαιραν 
μυριόστομος άκούεται ήχώ τών στόνων, τών ώσεί 
έκ ψυχών κολασμένων τοΰ Δάντου έκπεμπομέ- 
νων : «άς τά βγάλω — νά τά κάψω !....»

Βεβαίως τό πάν δέν δύναται νά κατορθωθη 
διά τών παιδιών, ώς ό ‘Ρουσσώ πρεσβεύει συμ- 
παρασύρων έκόντα άκοντα καί τόν Πλάτωνα. 
Ό θετικός ’Αριστοτέλης λέγει που έν τοϊς Πο- 
λιτικοϊς του ότι ή μάθησις γίνεται μετά λύπης. 
Ή λύπη όμως αύτη δύναται νά μετατραπή είς 
χαράν άναλόγως τής παιδαγωγικής άξίας τοΰ δι
δασκάλου. Έν τούτοις τοιοΰτό τι σπανίως πα- 
ρατηρεΐται παρ’ ήμΐν. Ού μόνον τά μαθήματα 
διδάσκονται μετ’ άμοιβαίας λύπης καί άθλιότη- 
τος, άλλά καί αύται αύται αί παιδαγωγικοί παι
διά! διαφθείρονται είς τάς χεϊρας άδεξίου παιδα
γωγού. Οί μαθηταί αύτοϋ δύνανται νά έκμάθωσι 
παιδιάν τινα πρός εύχαρίστησιν του καί έξ οί
κτου μάλλον— έλαβε δά τόσον κόπον καί έδειξε 
τόσον ζήλον !— καί έκ τής αύτής αιτίας θέλου- 
σιν έπί τινα χρόνον έκτελέση αύτήν, είτα δέ 
παραδώση τή λήθη.

Παρέστην ποτέ εις τήν διδασκαλίαν παιδιάς 
τίνος. Ό διδάσκαλος περιστοιχούμενος παρά 
πολυαρίθμων μαθητών έν τινι καλώ χώρω έξήγει 
αύτοις τήν τής παιδιάς πλοκήν- έτοποθέτει μα
θητάς καί αύτός λαμβάνων μέρος. Ή παιδιά ήτο 
εύκολος, εύχάριστος καί άρκούντως ζωηρώς έξε-· 
τελείτο. Αίφνης ό διδάσκαλος, αγνοώ πως καΐ 
ποιου έχόμενος ένθουσιασμοΰ,παρασύρει καΐ έμέ 
είς τήν εύθ,υμον έκείνην τών μικρών χορείαν. 
Μετ’ όλγγον έν τούτοις ύπεχωρήσαμεν’ ή παι
διά τότε ήρξατο μετ’ άνελπίστου ταχύτητος νά 
σβέννυται, ώς είπεϊν, ότε φωνή τις έκ τοΰ παι
δικού ομίλου ήκούσθη λέγουσα : «Έ, πάμε τώρα 
νά . . . . παίξωμε !» καί τώ όντι οΐ παΐδες δια - 
σκορπισθέντες έπεδόθησαν αύθις είς τάς συνήθεις 
αύτών παιδιάς.Ή φωνή έκείνη ή έν τώ μέσω τοΰ 
παιδικού θορύβου, άκουσθεΐσα ήτο ή όρθοτέρα 
καί έμμελεστέρα κριτική τής παιδαγωγικής τοΰ 
διδασκάλου μεθόδου. Ούτος,δέ χωρίς νά δώση 
πολλήν σημασίαν είς τήν κριτικήν ταύτην, καί 
^ωρίς νά έννοήση ότι καταδικάζει έτι μάλλον 
αυτός έαυτόν, μοί είπε δεικνύων τούς μαθητάς 
του : «'Αψίκορα καί φιλύποπτα πράγματα 1 . . . 
Καί ένα κομμάτι τούρτα άν τούς δώσης, αύτά 

πάλιν θά τό κυττάξουν μέ ύποψίαν !» — Ίσως 
κατάγονται έκ τών Τρώων,» τώ είπον γελών· 
έκεϊνος δέ : «πώς τοΰτο», ήρώτησε- « — Και 
έκεϊνοι ήσαν φιλύποπτα πράγματα», τώ άπήν- 
τησα καί άνέφερον αύτώ είς βάρος του τό 
γνωστόν :

quidquid id est, timeo Danaos et dona ferenes

Έκ τούτων είνε φανερόν ότι ένόσω ή δυσπι
στία αύτη ύφίσταται ούδεμία πραγματική προ
κοπή δύναται νά έπιτευχθή· οΐ διδάσκαλοι θά 
είνε καλοί παίδων στιλβωταί, οΐ δέ μαθηταί νε
κροί κορμοί δένδρων μέ έστιλβωμένον έπίχρυσον 
φλοιόν, όν άμφότεροι, καθ’ όλον τό έτος συν- 
ομόσαντες κατά τής ορθής προκοπής, κατά τών 
οικογενειών καί τής κοινωνίας, έπιδεικνύουσι κατά 
τάς έξετάσεις, κινοΰντες τόν οίκτον τών ολίγων 
κα! τήν έκπληξιν τών απλοϊκών, τούς εύτυχώς. 
άνευ τινός συνέπειας άνωδύνους έκείνους έπαί- 
νους είς τάς έφημερίδας έκ μέρους τών οικείων, 
τών φίλων, τών συμπαθώς διακειμένων καί όλων 
έκείνων τών φανερών καί άφανών ύπάρξεων, τών 
άποτελουσών μίαν τών όχληροτέρων πληγών παν
τός διευθυντοϋ ή συνεργάτου έφημερίδος.

Όφείλομεν άρα νά άρωμεν τήν δυσπιστίαν 
ταύτην τών τροφίμων ήμών κάτορθούμεν δέ 
τοΰτο μεριμνώντες ολίγον καί περί τοΰ παρόν
τος αύτών, διότι έκ τούτου ύφαίνεται τό μέλλον, 
έντεΰθεν άρα δήλον ότι ούδόλως θυσιάζομεν τό 
μέλλον χάριν τοΰ παρόντος· ώς έχουοι τά πράγ
ματα θυσιάζονται καί παρόν καί μέλλον, τό δέ 
παρελθόν φαίνεται ήμΐν βραδύτερον ώς ομιχλώ
δης καί μελαγχολικός τόπος,— άληθές βάσανον 
εύπετοΰς φαντασίας καί εύαισθήτου καρδίας. 
Άλλ’ ύποτεθίεσθω ότι καί γίνεται τις τοΰ μέλ
λοντος θυσία· ποιον ήμεϊς δικαίωμα έχομεν νά 
θυσιάζωμεν έκάστ^ν στιγμήν τοΰ παρόντος χά
ριν άδήλου καί χαώδους μέλλοντος, κατά τήν 
σφαλερόν τοΰ όποιου πορείαν ή πένθιμος χιών 
τοΰ γήρατος περικαλύπτει πολλάκις τήν καρδίαν 
πολύ πριν ή έπικαθίση έπί τών μελανών τής 
νεαράς κόμης βοστρύχων ; Άποδώσωμεν τή παι
δική ήλικία τά τής παιδικής ήλικίας !

Αύτη είνε τό έαρ τής ζωής- — άποδώσωμεν 
τό έαρ είς τό έαρ ! Τό έαρ είνε ή πατρίς τοΰ 
παιδός, καί όμως οί παΐδες παρ’ήμΐν διέρχονται 
τοΰτο έξόριστοι έν τώ μέσω τοΰ κονιορτοΰ τών 
άγυιών, έν τώ μέσω πετροπόλεμων, αισχρολογιών 
καί αίσχρουργιών, κατερρυπωμένοι τά ένδύματα, 
τό σώμα,τήν διάνοιαν,τήν καρδίαν. Τούτων πάλιν 
οί εύποροΰντες έχουσι 'καί τινας εύτυχεϊς τω
όντι στιγμάς. Τά άπορα όμως παιδία, καχεκτικά, 
ώχρά, χαίροντα μόνον ότι άπηλλάγησαν τοΰ μυ- 
σαροΰ σχολείου, παραδιδονται τροφήϊήδεία εις

*0
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τδ ύπουλου τέρας της διαφθοράς· στρέφονται 
πρδς τδν οΐκόν των, άλλ’ ούδέν εύρίσκουσιν έν 
αύτώ δυνάμενον νά θρέψη τδν νοϋν των, τήν 
καρδίαν των, νά έπανορθώση τήν φθίνουσαν ύ- 
παρξίν των ϊατρδς καί φάρμακα εϊνε πολυτέλεια 
ανήκουστος δι’ αύτά· έν τούτοις και ξηρόν τε- 
μάχιον άρτου κινεί τά πτωχά εις εύγνωμοσύνην 
πρδς τδν Δημιουργόν, άγνοτέραν καί εύπροσδε- 
κτοτέραν έκείνης τοϋ πλουσίου τοϋ βυθίζον- 
τος μέχρι τοϋ ώμου τάς χεΐρας είς κιβώτια πλήρη 
χρυσίου.

'Υπέρ τών πτωχών τούτων πλασμάτων εϊνε 
δίκαιον καί φιλάνθρωπον άμα νά σπεύση άρωγδς 
ή κοινωνία. Εύτυχεΐς οί άποροϋντες πώς έπί τδ 
φιλανθρωπικώτερον δύνανται νά διαθέσωσι τά 
χρήματά των. Διά τούτους δύναται τις μετά 
βεβαιότητος καί τίνος δικαίου παραπόνου νά 
είπη ότι έχουσιν εύρύ στάδιον.

("Επεται συνέχεια) Γ.

Αριθ. 1.
Βιβλιοθήκη πρός έθνικήν και θρησκευτικήν 

μόρφωόιν τών Έλληνοπαίδων.ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ο

ΝΙΚΗΤΗ&ΤΏ.Ν' ΠΕΡΣΩ,Ν
ΤΠΟ

Π- Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δτδάκτοροςτής φιλοσοφίας, πρώην γενικούΈπιθεω- 

ρητιού τών δημοτικών σχολείων τοΰ Κράτους 
Διευθυντοΰ τοϋ Διδασκαλείου

’Αθηνών κτλ

Πρός τούς κ.κ. διδασκάλους.

’Επιχειρώ τή συμπράξει καί άλλωνόμοφρόνων 
είς έργον,ουτήν σπουδαιότητα ούδεΐς δύναται νά 
άμφιοβητήση,νά γνωρίσω δηλ. είς τδν 'Ελληνικόν 
λαόν τούς μεγάλους άνδρας,οϊτινες έκλέϊσαν την 
πατρίδα των δι’έργων, άτινα κινοϋσι καί σήμερον 
τδν- θαυμασμόν τοΰ κόσμου. Ούδέν άλλο έθνος 
έχεϊ ιστορίαν τοιαύτην, οϊαν τδ 'Ελληνικόν, άλλά 
καί ούδέν άλλο έθνος αγνοεί τήν ιστορίαν του 
ώς τδ'Ελληνικόν. 'Ο. σκελετός τής ιστορίας, ό 
άνευ σαρκδς καί αϊματος και νεύρων διδασκόμενος 
έν τοΐς σχολείοις, έπειδή εϊναι σώμα νεκρόν, δέν 
έμψυχώνει ποσώς τούς, μαθητάς καί κυριολεκτι- 
κώς.^καταργεΐ τδν χρόνον.

Άλλ’ έκτενής ιστορία πάλιν έν τοΐς σχολείοις 
μάλιστα ή Ελληνική, ήτις γέμει άνδρών θαυμα
στών, δι ’ έλλειψιν χρόνου δέν εϊναι δυνατόν νά 
διδαχθή πλήρης. Πρός τοϋτο άνάγκη νά προ- 
σέλθη είς τδ σχολεϊον έξωθεν. . έπικουρία και 
τοιαύτη νομίζω ότι εϊναι ή ύπό τών μαθητών 
τή ύποδείξέι τοΰ διδασκάλου άνάγνωσις καταλ
λήλων βιβλιαρίων, έν οϊς έκτίθενται πρός τδν 

σκοπόν τής έθνικής καί θρησκευτικής μορφώσεως 
μεγάλα τοϋ έθνικοϋ και θρησκευτικού ήμών βίου 
γεγονότα. Διά τού μέτρου τούτου ού μόνον ο! 
μαθηταί θά άσκηθώσι νά μανθάνωσι μόνοι, άλ
λά καί ή οικογένεια ή 'Ελληνική πολύ πιθανόν 
νά άρχίση καί αύτη νά άναγινώσκη καί νά άπο- 
βή οΰτως αυτή τοΰ σχολείου ισχυρός σύμμαχος 
καί συνεργάτης. Ύπό τοιούτων σκέψεων κινού
μενος προέβην είς τήν έκδοσιν τής βιβλιοθήκης 
τών μαθητών, εύχομαι δέ νά εύρη αύτη ά- 
ποδοχήν καί ύποστήριξιν ύπό τών διδασκάλων.

Ή τιμή έκάστου τεύχους ώρίσθη λεπτά 10 
"Οσοι διδάσκαλοι έγκρίνουσι τήν γνώμην μου άς 
δηλώσωσι τούτο πρός έμέ δι ’ έπιστολής των.

Προσεχώς έκΠοθήσονταο

1. δ ’Απόστολος Παύλος
2. Φιλοποίμων ό Μεγαλοπολίτης
3. Άργοναυτική έκστρατεία
4. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
5. 'Ρήγας Φεραΐος
6. άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως
7. άγιος Γεώργιος
8. άλωσις τής Θεσσαλονίκης «
9. Πύρρος δ βασιλεύς τής Ηπείρου
10. Μανουήλ ό Κομνηνδς
11. Σουλιώται
12. Τά ‘Ολύμπια
13. ’Αλέξανδρος ό μέγας
14. Μιαούλης
15. Καραϊσκάκης
16. Τδ εύφρόσυνον τοΰ ιερού ήμών άγώνος έτος
17. Λάμπρος Κατσώνης
18. άγιος ’Αθανάσιος
19. Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος
20. Εύμένης

Γ ρχμ.μ.ατοκεβώτεον

Η συνδρομ-n τής Εκπαιδεύσεως ώς γνωστόν 
εϊναι προπληρωτέα. Νομίζομεν δέ οτι δέν προσκρού- 
ομεν εις τδ φιλότιμ,ον τών συνδρομητών τών κωλυ- 
θέντων μέχρι τοϋδε νά στείλωσι την συνδρομήν 
των,έάν παρακαλέσωμεν αύτούς ένταϋθα νά ένθυμη- 
θώσι τήν μικράν των ταύτην οφειλήν πρδς τήν 
Έκπαίδευσιν, ήτις είναι άναγκαιΟτάτη πρδς συν- 
τήρηαιν φύλλου άγωνιζομενου γινναίως καί καρ- 
τερικώς ύπέρ καλλιτέρας τύχης τών σχολείων και 
τών διδασκάλων. Τά καλά κτώνται δι’ άγώνων 
κα’ι θυσιών. Δικαιότατων. δέ είναι νά μετέχωσι 
τούτων πάντες, ύπΐρ ών πάντα ταϋτα γίνονται. 
Νομίζομεν δέ οτι οί κκ. διδάσκαλοι έκτιμώντες 
τήν άποστολήν τοϋ φύλλου θά συμπράξωσι μεθ ’ 
ήμών καί λόγω καί έργω, ινά κατορθωθώ τι γεν. 
ναϊον. Πλείονα νά εΐπωμεν περί τούτου θεωροϋμ{ν 
περιττόν.
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