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Πριν έκθέσωμεν τήν γνώμην ήμών περί τούτου 
άς κατέλθωμεν είς τήν πραξιν, ϊνκ ’ίδωμεν τί εν
ταύθα συμβαίνει.

Φίλος μου τις ε”ζη έν τή οίκίιγ τοϋ έπ*  αδελφή 
γαμβρού του άναλαβών νά έκπαιδεύση αύτός τά 
δύο μικρά τέκνα τής αδελφής του έν άρρεν καί εν 
θήλυ. Μάλλον ύπό τής καρδίας του ή ύπό θεω
ριών κινούμενος ήκολούθει έν τή άνατροφή τών 
παιδιών τήν μέθοδον τής φύσεως. Άμφότερα τά 
παιδία ήσαν αύτώ έν μέν τή οίκα μαθηταί του, 
ε”ξω δέ αύτής φίλο·, του. Καθ’ ήμέραν έπορεύοντο 
είς περιπάτους καί εις φυτολογικάς έκδρομάς, ένθα 
τά παιδία άνεζήτουν φυτά καί έκόμιζον είς τόν 
διδάσκαλόν των καί μετά προσοχή; ήτένιζον αύ
τόν είς τό στόμα, ϊνα άκούσωσι παρ’ αύτοϋ τι 
καινόν περί τών φυτών τούτων καί οΰτω άπήλαυον 
ίν τή μετά τοϋ διδασκάλου των συναναστροφή 
καί διδασκαλίας καί τέρψεως. Καί δέν παρήλθε 
πολύς χρόνος καί ό διδάσκαλός των ητο αύτοις 
προσφιλέστερος καί τοΰ πατρός καί τής μητρός. 
Μίαν δέ ήμέραν επαιτών ήμΐν τήν μέθοδον ταύ
την τής άνατροφής άνέφερε μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξής. «Ήτο εσπέρα, δτε καθήυενος έν τφ 
δωματίφ μου μετά τοϋ ανεψιού μου, δστις κατε- 
γίνετο ίχνογραφών, ε'λαβον άνάγκην πυρείων, ϊνα 
άνάψω τό σιγάρον μου. Καί πρός τοΰτο παρεκαλεσα 
τόν ανεψιόν μου νά μεταβή εις τό παρακείμενον 
δωμάτιον καί φέρη εις έμέ τό κυτίον τών πυρείων. 
Παραδόξως δέ παρετήρησα ε’ις αύτόν ε”λλειψιν προ
θυμίας νά έκτελέση τήν παράκλησίν μου, καί έζηκο- 

λούθει αμέριμνος ίχνογραφών. Τότε έγώ χωρίς νά 
έπαναλάβω τήν παράκλησίν μου άλλά καί χωρίς 
νά έπιπλήξω αύτόν καθόλου άναστάς έκ’ τοΰ καθί
σματος μου έπορεύθην είς τό δωμάτιον και λαβών 
τό κυτίον έπανήλθον είς τό δωμάτιόν μου καί άνή- 
ψα έμπροσθεν τοΰ άνεψιοΰ μου τό σιγάρο μου δεί- 
ξας διά τής ψύχρας πλέον πρός αύτόν συμπεριφο
ράς μου δτι ή διαγωγή του μέ έλύπησεν. Κατά 
τήν εσπέραν ταύτην μέ ήρώτα κατά τό είωθός 
πολλά πράγματα, άλλ’έγώ άπεκρινόμην είς αύτόν 
μετά πολλής ψυχρότητος, πολλά δέ πράγματα, ά 
έπέτρεπον αύτώ άλλοτε νά κάμνη, δέν έ'δωκα είς 
αύτόν τήν άδειαν κατά τήν έσπέραν ταύτην νά 
έκτελέση.Τό παιδίον έκ τής συμπεριφοράς μου ένό— 
ησε> δτι έ'σφαλεν καί μέ τοιαύτην συντριβήν έπο- 
ρεύθη νά κατακλιθή. Ότε δέ είχεν έξημερώση, 
άνέστη λίαν πρωί και έλθών είς την θύραν τοΰ 
δωματίου μου εκρουσεν αύτήν νά έπιτραπή αύτφ 
νά είσέλθη. Άκούσας δέ παρ’ έμοϋ τό έμπρδς 
είσήλθε κομίζων ΰδωρ ζεστόν, ϊνα νιφθώ, δπερ άφή
σας έπί τοΰ νιπτήρος περιεσκόπει τί λείπει μοι, ϊνα 
κομίση καί τοΰτο. Ίδών δέ τά ύποδήματά μου 
λείποντα· Είπε, «δέν έ'χεις, θειε, καί τά ύποδή- 
ματα σου, θά τρέξω νά φέρω καί ταΰτα». Καί 
ταΰτα είπών έ'δραμε καί έκόμισε τά υποδήματά 
μου καί οΰτω καθ’ δλην τήν ήμέραν ήγωνίζετο νά 
έπανορθώση τήν παρακοήν τής έσπέρας. Το πχι- 
δίον έν τή ψυχρότητί μου ένόησεν δτι έστερήθη 
τής φιλικής μου συναστροφής διά τήν άπείθειάν 
του καί δτι πρός τοΰτο αύτό καί μόνον ένέχεται 
καί άπεφάσισε μετανοήσαν εΐλικρινώς ού μόνον νά 
έπανορθώση τό σφάλμα του, άλλά καί τοΰ λοιπού 
νά μή περιπέση πάλιν είς άλλο. Άφ’ οΰ έγνώρισε 
τί σημαίνει ή άπώλεια τής φιλίας, εν τφ μέλ-
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λοντι έποιεΐτο π;ρί πολλοΰ πλέον την κτηθεϊσζν.
Ό πάϊς έκεϊνος, δ οΰτω παιδευθείς ηύξήθη καί 

νυν είναι πατήρ τέκνων, άπερ ανατρέφει κατά τάς 
αύτάς άρχάς καΐ αύτός. Πατήρ καί τέκνα είναι φί
λοι πρός άλλήλους. Τά παιδία ποθοΰσι διακαώς νά 
έλθη ή εσπέρα, οτε επανέρχεται δ πατήρ έκτης 
έργασίας καί συναναστρέφεται μετ’ αύτών διηγού
μενος πολ,λά πράγματα. Ευδαιμονέστατα όέ είναι 
τά παιδία κατά την Κυριακήν, οτε δλην τήν ημέ
ραν ό πατήρ είναι μετ’ αύτών. Τοσοΰτον οε η προς 
τόν πατέρα πίστις καί άγαπη επικρατεί έν τοϊς 
παιδίοις, ώστε άπλή ε’κδήλωσις τοΰ πατρός τί 
πρακτέον καί τί φευκτέον είναι εις τά παιδία άκα- 
τάπειστος δύναμις. Έάν ποτέ ό πατήρ έπα· ελθών 
κατά τήν εσπέραν έκ τοΰ έργου μάθη ότι διεπρα- 
χθη σφάλμα τι έν τώ οίκω παρά τίνος τών τέκνων 
του, φέρεται πρός αύτά μετά ψυχρότητος και τοΰτο 
είναι εί; αυτά ή δραστικωτάτη τιμωρία. Κζλλίτε · 
οον είχον να έδέροντο ή νά έβλεπον τόν πατέρα 
πρός αύτά ψυχρόν. Μίαν δέ ήμέραν ό μεγαλείτερος 
υίός, παιδίον πενταετές,πλήοεςζωής, καί ένεργείας, 
άπούσης καί τής μητρός έκ τής οικίας, εΐσήλθεν 
εις τό γραφεΐον τοΰ πατρός καί ίόών έκεΐ κείμενα 
τά ξυράφια έλαβεν εν εις τάς χεϊρας καί έκοψε δι’ 
αΰτοΰ έζ απροσεξίας ολίγον τόν δάκτυλόν του, οιά 
δέ τοΰ ψαλιδιού έκοψε έκ τής κόμης τοΰ νεωτέρου 
άδελφοΰ πολλά μαλλία. Η μήτηρ, ήτις έπανελ- 
θοΰσα έμαθεν πάντα ταΰτα, άνήγγειλεν αυτά εις 
τόν πατέρα έτανελθοντα κατά τήν εσπέραν, οστις 
ούδεμίαν λέξιν οΰτε τώρα οΰτε κατά τήν πρωίαν 
ώμίλησε πρός τό παιδίον. Ότε δέ ή μήτηρ παρε- 
σκευαζετο μετά δύο ή τρεϊ; ήμέρας παλιν νά έζέλθη 
πρός έργασίαν. ό άτακτήσας πζις παρεκάλει αύ
τήν έπιμόνως νά μή έξέλθη. Έρωτήσασα δέ ή μή- 
τηρ διατί ζητεί τοΰτο, διότι έφοβεϊτο, είπε, μή έν 
τή ώπουσίοε της κάμη πάλιν ανοησίας.»

Έκ τών παραδειγμάτων τούτων, ά προετάξαμεν 
του ζητήματος ήμών, τί ποιητέον έν παραπτώμασι 
μεγάλοι;, βλέπει τις δποϊαι πρέπει νά είναι αί σχέ
σεις γονέων καί τέκνων πρός άλλήλους, ϊνα τελε- 
σφορήσωσι τά προτεινομενα παρ’ ήμών μέτρα.Συνή
θως παρ’ ήμΐν οί γονείς είναι τών τέκνων των κατά 
τό ήαισυ φίλοι καί κατά τό ήμισυ έχθροί, είναι οΰ
τως είπεϊν έχθρόφιλοι αύτών. Διά τών λόγων, οΰς 
συνήθως λέγουσι πρός αύτά' «Δέν θά σέ άφήσω 
νά χαθής» ή «τώρα δέν έννοεϊς τό καλόν, ποΰ σοΰ 
θέλω,δταν δέ μεγαλώσης,θά μέ εύλογής δτι έφρόν- 
τιζον περί σοΰ» δεικνυουσι φιλίαν,διά δέ τών σκλη. 
ροτάτωνκαίάδυσωπήτων τιμωριών,ά: έπιβάλλουσιν 
αύτοϊς, έμφαινουσι πάν τούναντίον, δήλον δτι έχθραν 
καί μίσος πρός αύτά.’Επειδή δέ αί τιμωρίαι είναι 
μάλλον αίσθηταί είς τά παιδία ή οί λόγοι, τό άπο
τέλεσμα είναι δτι αύται κυριεύουσι τής ψυχής αύ
τών καί λησμονοΰσι τούς γλυκείς λόγους, οΰς εύρί- 
σκουσιν εϊς πλήρη άντίθεσιν πρός τά έργα, καί οΰ
τως έλαττοΰται ή εύσέβεια αύτών πρός τούς γο

νείς .καί ή άγάπη, άό απαραίτητον τοΰτο καί άνεκ- 
τίμητον μέτρον πρός τελεσφόρον άνατροφήν.

Νοαίζομεν δτι τό κακόν τοΰτο δέν ύφίσταται, 
δπου ύπάρχει τό σύστημα τών φυσικών τιμωοιών. 
Ό καλλίτερος διδάσκαλος τοΰ άνθρώπου είναι τά 
παθήματα. Καί δπου τά παθήματα δέν είναι επι
κίνδυνα, έκεΐ δύνανται οί γονείς νά συμβουλευωσι 
τά τέκνα των νά άπέχωνται πράξεων μ.ελλουσων 
νά φέρωσιν είς αύτά πικρίαν καί λύπην."Αν δέ παρά 
τήν συμβουλήν ταύτην διαπραξωσι τάς πράξεις 

ταύτας, τότε άς άφήσωσιν αύτά νά γευθώσι δλης 
τής πικρίας, ϊνα μάθωσιν έφεξής νά μη πράττωσι 
τοιαύτας πράξεις, να εΰλαβώνται δέ και νά πεί- 
θωνται είς τά; συαβουλάς τών γονέων, οΐτινες νοοΰσι 
καλλίτερον τόν κόσμον καί διαγινώσκουσι καλλίτε
ρον τά πράγματα. Σημειωτέον δέ δτι δεινά παρα
πτώματα κατά τό σύστημα τών φυσικών τιμωριών 
σπχνιώτατα -αναφαίνονται, έν ώ τό άλλο σύστημα 
οίονεί προκαλεϊ τοιαΰτα. Ή κακή διαγωγή πολ
λών παίδων είναι συχνάκις τό επακολούθημα τής 
διαρκούς εκείνης άγανακτήσεως, είς ήν φθάνουσι 
διά τής κάκιστης μεταχειρίσεως.Κολαζόμενοι άόυ- 
σωπήτως καί περιφρονούμενοι ύπό τών γονέων απο- 
ξενοΰνται, δέν συμπαθοΰσι πλέον πρός αύτούς καί 
εύκόλως νΰν έκτρέποντκι είς πράξεις κακάς, διότι 
έξέλειπεν ή συμπάθεια και ή εύσέβεια, άτινα είναι 
πρόχωμα κατά τών παρεκτροπών. Παρετηρήθη δε 
δτι έκεϊνοι, είς οΰς αί άνώτεραι απολαύσεις είναι 
άποκεκλεισμέναι, ρίπτονται εί; τάς ταπεινάς, εκεί
νοι, οΐτινες δέν άπολαύουσι τής χαράς, τής συμπά
θειας καί άγάπης, άναζητοΰσιν άλλαχοΰ τέρψεις καί 
απολαύσεις.

Άλλ’ ας δεχθώμεν δτι καί μέ δλην τήν αύστη- 
ράν έπιτήρησιν καί άνατροφήν τήν λελογισμένην 
αναφαίνονται ήθικά σφάλματα σπουδαία π.χ. ψευ
δολογία, κλοπή. Τι πρέπει ένταΰθα κατά τό σύ
στημα τών φυσικών τιμωριών νά πραξωμεν ; Ας 
έξετάσωμεν έν τή κλοπή π. χ. τίνα δυνατόν νά 
είναι τά φυσικά επακολουθήματα.Ταΰτα είναι διτ
τά, άμεσα καί έμμεσα.Καί άμεσα μέν είναι ή άπό- 
δοσις, ή ή άποζημίωσις, έάν τό κλαπέν δέν ύπάρ- 
χη. Έμμεσα δέ ή δυσαρεστησις ή μεγάλη τών 
γονέων δια τό συμβάν έγκλημα. Ή μαστίγωσις, 
οί όνειδισμοί, δ έξευτελισμός έμποεεΐ φόβον καί ορ
γήν είς την ψυχήν τοΰ άμαρτάνοντος και διοάσκει 
αύτόν μετά περισσοτέρας έν τώ μέλλοντι δεξιότη
τος νά έκτελή τό έγκλημα, δέν είναι άρα σωφρο
νισμός καί διόρθωσις, άλλά τελειοποίησες έν τή 
μεθόδφ τοΰ έγκληματεϊν. Διά τοΰτο εϊμεθα εχθροί 
τή; βαρβαρότητος έν τή άνατροφή τών παίδων 
διότι γινώσκομεν δτι ή βαρβαρότης γεννά βαρβα
ρότητα καί ή φιλοφροσύνη γεννςό φιλοφροσύνην. 
Παΐδες, πρός οΰς φέρεται τις ανευ άγάπης, άνευ 
αισθήματος, γίνονται αναίσθητοι, έν φ ή πρός αυ- 

Ιτούς συμπάθεια διεγείρει τήν συμπάθειαν αύτών 
πρός άλλους. "Οπως φέρονται οί μεγάλοι πρός τούς
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μεκρους, οΰτω φέρονται καί οί μικροί πρός άλλή
λους. Καί έν τή οίκογενείρε, καί έν τώ σχολείω 
και εν τή πολιτεία σκληρός δεσποτισμός προκαλεϊ 
πολλά καί σπουδαία παραπτώματα καί ε’γάλή 
ματα, ά ζητεί νά εξάλειψη, έν φ εξουσία ήπια 
και φιλελεύθερος ου μ.όνον αίρει πάσαν αιτίαν πρός 
έριδας, άλλά καί καθαίρει τά; ψυχάς τών άνθρώ
πων καί συντελεί εί; τήν έλάττωσιν τών παρεκτρο
πών καί άνομιών. Ήδη πρό πολλοΰ δ Ιωάννης 
Λοκκιος είπε' «Μεγάλη έν ταΐς τιμωρίαις αύστη- 
ρότης έλάχιστον ώφελεϊ έν τή άνατροφή, μάλιστα 
δέ βλάπτει καί πιστεύω οτι θά εΰρή τις δτι έκεΐνα 
τα παιόία, τά δποϊα μάλιστα έδάρησαν σπανιώ- 
τατα έγένοντο άνδρες άγαθοί.» Πρός τοΰτο δε συμ
φωνεί και δ Rogers, ίερεύ; τών Φυλακών έν Παν— 
τομβίλλη, καθ’ δν έκ τών καταδίκων οί αυστηρό
τατα τιμωρούμενος οί μαστιγούμενοι μάλιστα περι- 
πίπτουσι συγχνότατα πάλιν είς εγκλήματα. Τίνα 
δε τά αποτελέσματα τής φιλελευθέρου καί φιλαν- 
θρώπου πρός τά παιδία συμπεριφοράς μαρτυρεί καί 
τό έξής γεγονός, δπερ ήκούσαμεν παρά οίκοδεσποί- 
νης Γαλλιδος. Αΰτη είχεν υίόν λίαν ζωηρόν, οστις 
ούτε εν τώ σχολείω οΰτε έν τώ ο’ίκω ήνέ ποτέ 
ησυχίαν. Μάτην ένέκλεισαν αύτόν έν Λυκείω τών 
Παρισίων, καί ένταΰθα αί άταξίαι ίξηκολούθουν 
και οέν ήζιυρον οί γονείς τί νά πραξωσι πρό; διόρ- 
θωσιν τοΰ παιδός. Τότε κατά συμβουλήν φίλου των 
έστειλαν αυτόν είς Λύκειον τής ’Αγγλίας,καί παρα- 
δοξως ένταΰθα μετεβλήθη καθ’ δλοκληρίαν δ παϊς 
καί επανήλθεν περάνας έκεΐ τάς σπουδάς του εις 
τήν πατριοα του σώφρων καΐ ευπειθής. Τοΰ ’Αγ
γλικού σχολείου δ ελεύθερος βίος δέν παρέσχε έμ 
ποοιον εις τήν ζωηρότητά του καί μετά καιρόν έδι- 
δάχθη νά κάμνη όρθήν χρήσιν τής έλευθερίας του 
προς το ϊύιον έαυτοΰ συμφέοον.ΕΠΑΝΕΑΘΩΜΕΧ ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΡΒΑΡΤΟΝ

Έν Γερμανίά έγένετο κατά τόν αιώνα μάλιστα 
τοΰτον επιμελέστατη έργασία παρά τών έξοχωτα- 
των αυτής πνευμάτων πρός βελτίωσιν τής διδα
σκαλίας καί άγωγής τών Γερμανοπαίοων. Καΐ βα
σιλείς και υπουργοί και φιλόσοφοι καί ποιηταί καί 
στρατηγοί ίθεώρησαν τό ζήτημα, τής εκπαιδεύ
σει»; τοΰ λαοΰ άζιον ίδιαζούση; φροντίδος καί έφιλο- 
τιμήθησαν έκαστος νά συνεισφέρη τάς σκέψεις του 
έν βιβλίοις πρός διαφωτισμόν τών πολλών Άλλ’ 
εκ πάντων τών αρμοδίων νά έχωσι περί τής διδα
σκαλίας καί άνατροφής γνώμην δ Έρβαρτος εξέχει 
ώς ύψηλοτάτη κορυφή έν τώ συμπλέγματι τούτω 
τών εύγενών πνευμάτων τής Γερμανίας. Έγεννήθη 
τή 4 Μαιου 1776 έν Όλδεμβούργω καί άπέθανε 
τή 14 Αύγούστου 1841 ώς καθηγητής τής φιλο
σοφίας έν τώ Πανεπιστημίω τής Γοτίγγη;. Έν 
Βέρνητής ’Ελβετίας έπί τετρατίαν (1791 —1801) 

διατριβών ώς οικοδιδάσκαλος έγνώρισε προσωπικώς 
τον Πεστολοτζην, τον νεον τοΰτον προφήτην τής 
ανθρώπινης τών παίδων διδασκαλίας, καί έκτοτε 
δ Έρβαρτος κατέστησε τήν τελειοτέραν άνατροφήν 
τοΰ άνθρώπου ώς ύποκείμενον ίδιας έργασίας, ήτις 
ώδήγησεν αύτόν είς τήν άθανάσίαν. Ή γενική 
αύτοϋ παιδαγωγική έξεδόθη κατά τό 1806, ή δέ 
επιτομή τών παιδαγωγικών του παραδόσεων έν τώ 
Πανεπιστημίω είδε τό φώς έν έτει 1835. Καί τά 
δύο ταΰτα έργα είναι τά πρώτα επιστημονικά έργα 
τής Παιδαγωγικής, άτινα θεμελιοΰνται έπί τής 
ψυχολογίας τοΰ άνθρώπου. Έν αύτοϊς προμηνύεται 
μεταρρύθμισις τών σχολείων τής Γερμανίας, οΐα 
ούδέποτε έν τώ παρελθόντι έγίνετο. Τρεις δέ άρ— 
χαί διήκουσι διά τών μεταρρυθμιστικών ιδεών τοΰ 
Έρβάρτου, αϊτινες εκτίθενται έν τοϊς συγγράμασι 
τούτοις.

Ή πρώτη είναι δτι ή διδασκαλία έν παντί σχο
λείω μή έπαγγελματικώ πρέπει νά είναι μορφωτική, 
δηλ. νά στοχάζηται τής μορφώσεως ήθικοΰ χαρα- 
κτήρος έν τώ άνθρώπω. ώστε αύτος έν παντί νά 
διευθύνή έαυτόν καθ’ ώρισμένας σταθεράς καί άναλ- 
λοιώτους ήθικάς άρχάς. Τοΰτο δέ δέν κατορθοΰται 
μ,ηχανικώς «Πράξατε, λέγει δ 'Έρβαρτος, όπως δ 
τρόφιμος άσκηθή νά έκλέγη μόνος τό άγαθόν, νά 
άπορρίπτη μόνος τό κακόν. Καί τοΰτο καί ούδέν 
άλλο είναι μόρφωσις χαρακτήρος. Άλλ ’ δπως τό 
εύγενές τοΰτο φυτόν, δ ηθικός χαρακτήρ, αύξηθή 
μέγα καί ισχυρόν, ώστε νά άνθίσταται είς τάς 
καταιγίδας τοΰ βίου, καί διά τών καρπών αύ 
τοΰ καί τής σκιάς παρέχη τροφήν καί εύδαι- 
μονίαν εις τούς άνθρώπους, άνάγκη νά καλλιεργη
θώ έπιμελώς καί έπιστημονικώς τό έδαφος, έν φ 
φύονται αύτοϋ αί ^ίζαι. Τό έδαφος τοΰτο είναι 
αί έννοιαι τοΰ άνθρώπου.» Τότε μόνον έχομεν τήν 
άνατροφήν είς τήν έξουσίαν ήμών, έάν γιγνώσκω- 
μεν νά διαβιβάζωμεν είς τήν νεαράν ψυχήν μέγαν 
κύκλον έννοιών στενότατα πρός άλλήλας κατά τά 
μέρη αύτών συνδεδεμένον. Τοιαϋται έννοιαι μετ’ έν
διαφέροντος έχουσι τήν δύναμιν νά πολεμώσι άπο— 
τελεσματικώς τό κακόν έν τή κοινωνικέ, νά διακρί- 
νωσι τό έν αύτή άγαθόν καί νά άποδέχωνται αύτό.

Ή δευτέρα άπαίτησις τοΰ Έρβάρτου, ήτις συν
δέεται στενότατα μέ τήν προηγουμένην καί προέρ
χεται έξ αύτής, είναι δτι πρέπει νά καταβληθή με
γίστη έπιμέλεια εις τό πρόγραμμα τών σχολείων, 
δηλ είς τήν έκλογήν, κατανομήν καί σύνδεσιν τών 
μαθημάτων, ώστε τό έν νά προπαρασκευάζω ή νά 
συμπληροϊ τό άλλο. Είναι ή ιδέα, ήτις σήμερον 
είναι γνωστή έν Εύρώπη ύπό το όνομα βυγκέντρω- 
clg τών μα&ημάτωυ. Ό Έρβαρτος, δστις ηύτύχησε 
νά άποκαλύψη τόν μηχανισμόν τοΰ πνεύματος καΐ 
είδε πώς ή πνευματική ένέργεεα τοΰ άνθρώπου προά— 
γεται διά τής σκόπιμου τής πνευματικής δυνάμεως 
χρησιμοποιήσεως·'δ Έρβαρτος,δστις σκοπόν τής άνα—
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αύται άρχαί άνατρέπουσιν άρδην τά

τροφής δέν έθεώρησε τήν συναγωγήν γνώσεων, άλλά 
τήν Αάά τών γνώσεων καταλλήλως διδασκόμενων 
μόρφωσιν ήθικοϋ χαρακτήρος έν τώ άνθρώπφ, κατε- 
νόησε τί δύνανται σπουδαία μαθήματα καλώς δι
δασκόμενα νά συντελέσωσι είς τήν μόρφωσιν συναι
σθημάτων καί έπιθυμιών, είς τήν μόρφωσιν βου
λήσεως.

Τρίτη δέ άπαίτησες είναι ή μεθοδική διδασκα
λία, δηλ. ή κανονική μετάδοσις καί επεξεργασία 
τής διδασκαλίας. Κατά τάς άρχάς τοϋ Έρβάρτου 
σκοπός τής διδασκαλίας, δέν είναι αί γνώσεις, άλλ’ 
ή διά τών γνώσεων προκύπτουσα μόρφωσις. Άλλ 
δπως κατορθωθή τοΰτο, πρέπει τό πνεύμα τοϋ μα- 
θητοϋ νά διατηρή τήν αύτοτέλειάν του, νά μή ύπο- 
κύπτη ύπό τό άχθος πολλών γνώσεων, άς δέν προ- 
φθάνει νά έπεξεργασθή. Διά τούτο δ Έρβαρτος έν 
έκάστφ μαθήματι συμφώνως πρός τούς ψυχολογι
κούς νόμους άναγράφει τήν ποικίλην τοϋ μαθήμα
τος έπεξεργασίαν. Θέλει κατά τήν διδασκαλίαν νά 
έπικρατή ή αυτενέργεια τοϋ μαθητού, αί νέαι γνώ
σεις νά συνδέωνται πρός τάς παλαιάς, νά άνευρί- 
σκωνται αί σχέσεις καί ούτως νά έμπεδώνται εις 
τήν ψυχήν, ώστε νά δύναται δ μαθητής νά ποιή- 
ται αύτών χρήσιν. Ό Έρβαρτος δέν θεωρεί σταθ
μόν τελευταΐον τό έπίστασθαι, άλλά τό δύνασθαι, 
τό πράττειν. Αύτόν δέν έκπλήτουσιν αί γνώσεις, 
άλλ’ δ χαρακτήρ τοϋ άνθρώπου, καί τάς γνώσεις 
θέλει ώς μέσον πρός μόρφωσιν χαρακτήρος.

Αί τρεις 
μέχρι τοϋδε γινόμενα έν τοΐς σχολείοις καί έγκαι- 
νίζουσι νέαν 
άνατροφής. 
τριών τούτων άρχών τοϋ

Τά γυμνάσια καί τά έλληνικά σχολεία άπολύ- 
τως ούδέν έκέρδησαν έκ τών άρχών τούτων. Άλλά 
καί πώς νά κερδήσωσιν, άφ ’ ού ή Παιδαγωγικό 
διατελεΐ terra incognita καί Κύριος οίδε πόσον 
χρόνον θά διατελή άκόμη. Ώς πρός δέ τά δημοτικά 
σχολεία ή τύχη έφάνη εύμενεστέρα κατά τούτο, 
καθ' δσον τό έν Άθήναις Διδασκαλεΐον κατά τά 
πρώτα έτη τής λειτουργίας του εύτύχησε νά έχη 
καθηγητάς τής Παιδαγωγικής ένθέρμους τού Έρ
βάρτου οπαδούς, οΐτινες μετά φιλοτιμίας άξιεπαί- 
νου «ίργάσθησαν εις τήν διατύπωσιν τοϋ παρ ’ήμΐν 
παιδαγωγικού συστήματος κατά τάς ύγιεϊς τοϋ 
Έρβάρτου άρχάς. Ή παιδαγωγική τοϋ Αινδνέρου, 
ήν μετέφρασεν δ κ. Χρήστος Παπαδόπουλος καθη
γητής τανϋν τοϋ Πανεπιστημίου, ή ψυχολογία καί 
λογική τοϋ ίδιου συγγραφέως, ήν μετέφρασεν δ κ. 
Δ. ’Ολύμπιος καί δ κ. Σ. Λελέκος, είναι συγγράμ
ματα έκ τών δοκίμων τής Έρβαρτείου παιδαγω
γικής καΐ φιλοσοφίας. Άλλά καί τά άναγκαιοΰντα 
βιβλία τοϋ δημοτικού σχολείου, τό άλφαβητάριον 
καί τα πρώτα άναγνώσματα τών παίδων, δ 'Ρο
βινσών, τά Διηγήματα καθ’ Όμηρον, τά Διηγή
ματα καθ’ 'Ηρόδοτον, ά έξεδόθηυαν, ΐνα άνυψωθή 

έποχήν έπιστημονικής τών άνθρώπων 
Ώφελήθημεν ήμ^ϊς οί "Ελληνες έκ τών 

Έρβάρτου ;

τό δημοτικόν σχολειον διά σπουδαίων άναγνωσμά- 
των κλασικών είς τήν προσήκουσαν περιωπήν, συν- 
εγράφησαν ύπό τό κράτος καί τήν έμπνευσιν τών 
ιδεών τοϋ Έρβάρτου. Δέν ύπήρχε δέ ούδεμία άμ- 
φιβολία δτι ή δημοτική έκπαίδευσις ή διά τοϋ Δι
δασκαλείου Αθηνών κατά πρώτον διατυπωθεϊσα 
καί κατόπιν έν τώ αύτφ πνεύματι καί παρά τών» 
άλλων Διδασκαλείων καλλιεργουμέ»η θά έχώρει δ- 
σημέραι είς πρόοδον καΐ είς άκμήν, άν δέν άνεκό- 
πτετο διά τής εισόδου είς τό Διδασκαλεΐον καί είς 
τό Τπουργεϊον άνθρώπων δλως ρός πτό παιδαγωγι
κόν έργον ανικάνων. Τό αποτέλεσμα δέ είναι δτι το 
μέγα καί ύψηλόν πνεύμα τοϋ Έρβάρτου, δ έζωο- 
γόνεε πρότερον καί σχολεία καί διδασκάλους καί 
μαθητας, αντικατέστησε τό μεσαιωνικόν πνεύμα 
τής άπρστηθίσεως καί τής μωρολογίας καί άντι 
τοϋ ένθου φρονήματος, δ έδέσποζε πρότερον τών 
σχολείων, βλέπομεν τόν μαρασμόν καί τήν άπόγνω- 
σιν έν αύτοϊς κυριαρχούσαν καί δίκαιον είναι νά 
άναφωνήσωμεν κατά τήν παρούσαν μάλιστα τών 
σχολείων κατάπτωσιν άς έπανέλθωμεν είς τόν Ερ- 
βαρτον.ΜΕΘΟΔΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ΥΠΟ

A.. Ζ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Διευθυντοΰ Δημ. σχολείου er ΉρακλεΙω-

Ό κ. Άνδρέας Ζ. Κοκκινάκης ΰπέβαλέ μοι άλφαβητάριον νέον, 
δπερ συνέταξε καί έξέδωκε έν Ήρακλείω Κρήτης, ένθα εργάζεται 
ώς διευθυντής τών δημ. σχολείων τής πόλεως. Τήν γνώμην ήμών 
περί τής αξίας τού αλφαβηταρίου γούτου άνεκοινώσαμεν αυτώ δι*  
επιστολής, ήν καταχωρίζομεν καί ενταύθα.

’Αγαπητέ μοι χ. Κοχκιυάκη,

Τό άλφαβητάριον σου διεξήλθον άπ’ άρχής μέ
χρι τέλους μετά προσοχής. Έγώ, ώς γινώσκεις, 
είμαι δπαδός τής καθαρκς άναλυτικής ^μεθόδου 
νομίζω δέ δτι αΐ μονοσύλλαβοι λεξεις είναι απα
ραίτητοι έν άρχή πρός κατανόησιν τοϋ μηχανισμού 
τής άναγνώσεως.Έπειτα φρονώ δτι κατά τά πρώτα 
μαθήματα μέχρι γνώσεως πάντων τών γραμμάτων, 
δσαι λέξεις δίδονται πρός γνώσιν τών γραμμάτων 
πρεπει πρώτον νά άναλύωνται είς συλλαβάς καί 
εις γράμματα παρά τών μαθητών τή βοηθείρε τοϋ 
διδασκάλου καί κατόπιν αύται μόνον νά άναγινώ- 
σκωνται. Δέν συμφωνώ δέ ούδόλως προς τούς συγ
γραφείς άλφαβηταρίων, οΐτινες προσθίτουσι νέας 
λέξεις έκ τών γνωστών τφ μαθητή βεβαίως γραμ
μάτων συγκειμένας καί άξιοϋσι νά άναγνώση δ 
μαθητής αύτάς άνευ προηγήθείσης αυτών αναλυ- 
σεως. Έν τή άναγνώσει ή άντίληψις τών γραμμά
των καί ή σύνθεσις αύτών είς συλλαβάς παρά τοϋ 
μαθητου έχει άρκετάς δυσκολίας, ώστε δέν πρέπει 
τάς δυσκολίας ταύτας νά πολλαπλασιάζωμεν διά 
νέων λέξεων. Έγώ θεωρώ μέγαν σύμμαχον εις τήν 

πρόοδον τών μαθητών τήν πεποίθησιν είς έαυτούς, 
ήν προσπαθώ διά πολλών μέσων νά αύξήσω, καί 
διατηρήσω καί προαγάγω. Άλλ’ ή πεποίθησις 
αΰτη κινδυνεύει, δταν ό διδάσκαλος άπαντρί δύ
σκολα εύθύς έν άρχή πράγματα παρά τοϋ μα- 
θητοϋ ή καί άδύνατα. Νομίζω δέ δτι το έμόν 
άλφαβητάριον, ώς είναι διεσκευασμένον έν τή ιγ’ 
έκδόσει, διευκολύνει τήν άνάγνωσιν έν βραχυτάτφ 
χρόνψ καί ή πείρα, ήν καί έγώ καί οί εργαζό
μενοι κατά τό άλφαβητάριον τούτο έκάμομεν, μέ 
πείθει δτι ή δδός, ήν ακολουθεί τούτο, είναι καί 
άσφαλής καί βραχεία. Έάν δυνηθής, καθ’ ήν έγώ 
ύφηγοϋμαι πορείαν έν τώ άλφαβηταρίφ νά έξεύ- 
ρης λέξεις, ώστε νά ένώσης καί τήν γραφήν, τότε 
πιστεύω δτι σύ θά παρουσιάσης τό άριστον πάν
των άλφαβητάριον. Έν τούτοις εύρίσκω αύτό τε
λειότερον καί έπιστημονικώτερον πολλών άλφα
βηταρίων μεγαλοσχήμων άνδρών, οΐτινες φαίνεται 
δτι δέν έχουσι γνώσιν τοϋ τι ζητοϋσι. Έγώ όέν 
άποκρύπτω δτι μεγάλως εύχαριστήθην έκ τής άνα
γνώσεως τοϋ άλφαβηταρίου σου, διότι παρετήρησα 
δτι έχεις ώρισμένας άρχάς καί ταύτας. άκόλουθος 
είς έαυτόν πάντοτε, άπ’ άρχής μέχρι τέλους ήκο- 
λούθησας τοϋ βιβλίου. Καί δέν διστάζω νά άνα- 
κηρύξω τό άλφαβητάριον σου ώς τό τελειότερον καί 
εύχρηστότερον πάντων τών αλφαβηταρίων, ά άκο- 
λουθούσι τήν μέθοδον ταύτην. Καλλίστη δέ είναι 
καί ή έκτύπωσις τοϋ έργου καί σέ συγχαίρω διά 
τήν έπιμέλειαν καί διά τήν έπιτυχή έκτέλεσιν. 
Νομίζω δέ δτι ύποτιμώ το άλφαβητάριον σου παρα
βάλλουν αύτό πρός τό τοϋ κυρίου Παπαμάρκου.

Τοσοΰτο ύπερέχει τό σόν καί κατά τό σχέδιον 
καί κατά τήν έκτέλεσιν.

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Έν τή «Εκπαιδεύσει» έγένετο παρά πολλών 
διδασκάλων λόγος περί διδάκτρων, πάντες δέ δμο- 
φώνως άπέκρουσαν τό μέτρον τούτο. Οί λόγοι, οΰς 
έφερον κατά τών διδάκτρων είναι πρώτον ή είσ- 
πραςις αύτών παρά τοϋ διδασκάλου, ού καταρρί
πτει τό άξίωμα δίδουσα είς αύτον χαρακτήρα έ- 
παίτου ή δεσπότου καΐ οΰτω συντελούσα είς τήν 
άλλοίωσιν τών σχέσεων, αϊτινες πρέπει νά ύπάρ- 
χωσι μεταξύ διδασκάλων καί μαθητών. Έπειτα 
άλλος λόγος έμνημονεύθη ή άπορία τών μαθητών, 
«ίς οΰς τά δίδακτρα ήθελον συντελέση νά μή φοι- 
τώσιν είς τό σχολειον μάλιστα κατά τό τέλος τοϋ 
μηνός, δτε θά γίνηται ή εϊσπραξις. Άς βασανίσω- 
μεν τούς λόγους τούτους, άν πρέπει νά θεωρώνται 
-σπουδαίοι λόγοι κατά τών διδάκτρων.

Οτι σχολεία δημοτικά πρέπει νά ύπάρχωσι 

πανταχού καί έν αύτφ τώ όλιγανθρώπφ χωρίφ, 
τούτο είναι άξίωμα κοινωνιολογικόν άναμφίσβητον. 
Άν δέ παρ’ ήμΐν δέν έφηρμόσθη τό άξίωμα τούτο 
άκόμη, τούτο άποδεικνύει δτι ήμεϊς ύπολειπόμεθκ 
άκόμη τοϋ πρέποντος. Καί είς τήν ϊδουσιν τοιούτων 
σχολείων πρέπει νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν 
αύτη ή πολιτεία. Άλλ’ δπως γίνωσι πανταχού 
σχολεία, άπαιτοϋνται χρήματα. Τά χρήματα δέ 
αύτά πρέπει νά καταβάλλωσιν έκεϊνοι, οΰς ώ- 
φελοϋσι τά σχολεία. Τοιοΰτοι δέ είναι οί γονείς 
τών μαθητών, είς οΰς μάλιστα ή ώφιλεια έρχεται 
άμεσος, καί ή πολιτεία, ήτις ώφελεΐται εμμέσως. 
Άμφότεροι λοιπόν πρέπει νά καταβάλουσι τάς δα- 
πανας τής ίδρύσεως καί συντηρήδεως τών σχο
λείων. Οί γονείς έ’χουσιν εύθήνην νά τρέφωσι καί 
νά άνατρέφωσι τά τέκνα των. Καί καθώς δέν ε
χουσι τήν άζίωσιν νά τρέφωσιν άλλοι τά τέκνα 
των, ά αύτοί έγένν-ησαν, οΰτω δέν πρέπει νά ε”χω- 
σι τήν άξίωσιν νά δαπανώσιν άλλοι άνατροφήν 
αύτών, άφ’ ού μάλιστα αύτοί κατά πρώτιστον 
λόγον ωφελούνται έκ τής καλής άνατροφής. Τά 
τέκνα ε’.ς τούς γονείς ειναε ή έξακολούθησις τής 
ύπάρξεώς των, εινε αύτοί ούτοι οί γονείς καί εκ
παίδευσες αύτών είναι βελτίωσις αύτών, δπερ κατά 
πολλούς καί ποικίλους τρόπους συντελεί εις το ζην 
κρεϊττον καί άνθρωπινώτερον. Άλλως καί τό κοι
νόν ώφελεΐται έκ τών καλών σχολείων, διότι τά 
καλά σχολεία παρασκευάζουσι χρηστούς πολίτας, 
νοημονεστέρους άνθρώπους, δπερ συντελεί πολύ είς 
τήν προαγωγήν τοϋ δλου. Καί δίκαιον είναι τής 
δαπανης προς ϊδρυσιν καί συντήρησιν σχολείων νά 
μετέχη καί τό κοινόν, ώς μετέχει καί ή πολιτεία.

Έκ τών είρημένων άπεδείχθη δτι οί γονείς όφεί- 
λουσι νά μετέχωσι τής δαπάνης πρός ϊδρυσιν καί 
συντήρησιν τών σχολείων. Καί ό άπλούστατος καί 
ήττον καταθλιπτικός τρόπος είναι τά δίδακτρα, 
δι’ ών άνοίγεται σπουδαίος πόρος πρός πολλαπλα
σιασμόν καί βελτίωσιν τών σχολείων. Βεβαίως τά 
δίδακτρα ταύτα δέν έννοοϋμεν νά θεωρώνται ώς 
τυχηρά τών διδασκάλων καΐ νά μή καταλογί- 
ζωνται είς τόν μισθόν αύτών, ώς έθεωροϋντο πρό
τερον έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις τής Έλλαδος, 
πριν καταργηθώσι διά νόμου. Τούναντίον ήμεϊς 
τόν πόρον τοΰτον θεωροΰμεν ώς σπουδαϊον πρός 
βελτίωσιν τοΰ μισθού ιών δημοδιδασκάλων, πρός 
πολλαπλασιασμόν τών δημοτικών σχολείων, πρός 
άνέγερσιν κτιρίων κτλ. Και διά τοΰτο θέλομεν τά 
χρήματα ταύτα νά εισέρχονται είς τό ταμεϊον τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως, δπερ πρέπει νά ύπάρχη 
έν τή πρωτευούση έκάστου δήμου αύτοτελές καί 
άνεξάρτητον εχων ώρισμίνους πόρους πρός ώρισμέ- 
νους σχολιακούς σκοπούς, ώς θέλομεν περί τούτου 
άλλοτε διά μακρών διαλάβη. Βεβαίως ή έπί πλη
ρωμή διδασκαλία θά έμφανίζη καί τινας δυσκολίας 
π. χ. δτι θά στενοχωρή πως τούς πτωχούς, οϊτι
νες. συμπίπτει νά είναι καί πολυτεκνότεροι, δτι ή 
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«ϊσπραξι; τών ίιδάκτρων, α.ν θχ γίνηται παρά τοΰ 
δΗασκαλου, θά άπασχολί) αυτόν, εσθ’ οτι δέ και 
θά \υπη. Άλ'λά μοΰ φαίνεται οτι ταϋτα πάντα 
ίύνανται νά οΐκονοριηθώσι, γινομένων ευκολιών τι- 
νων ε’ις τούς όμολογουμένως πτωχούς καί άνα.τιθε- 
ριένης εις άλλους της είσπράξεως, εί καί ή είσπρα- 
ξις τών διδάκτρων παρά τοΰ διδασκάλου ένεργοΰν- 
τος νΰν προς λογαριασμόν άλλων καί οΰ/ι προς 

’ιδίαν άμεσον ωφέλειαν άπόλλυσι την οξύτητα 
αυτής καί δέν εϊναι δυνατόν νά μειώση τοΰ διδα
σκάλου τό άξίωμα. Άλλά τί εϊναι οΐ λόγοι αυτοί 
απέναντι τών ωφελειών τών μεγάλων, άς επαγ
γέλλεται τό μέτρον τοϋτο. Πρώτον ή καταβολή 
διδάκτρων θά καταστήση τούς γονείς προθυμότε
ρους νά στέλλωσι τά τέκνα των εις τό σχολεϊον, 
έπειτα θά φροντίζωσι νά λειτουογή καλώς, καί φέοη 
καρπούς τό σχολεϊον, δι’ δ ύποχρεοΰνται νά πλη- 
ρώνωσι. Άλλ*  δ κυριώτατος πάντων λόγος είναι 
ότι πλουτίζεται τό ταμεϊον τής δημοτικής έκπκι- 
δεύσεως μέ έ’να καλόν έτι πόρον καί διευκολύνεται 
ή πολιτεία νά ίδρύση περισσότερα σχολεία προς 
έκπαίδευσιν τών πολιτών καί πρός ήμέρωσιν αυτών. 
Ούτος είναι σπουδαιότατος λόγος, δν δέν πρέπει 
νά παρίδωμεν.

(Συνέχεια ί'δε βελ. 240)

Μία τών σκοπιμωτέρων -βελτιώσεων καί της 
παιδικής ήλικίας εϊνε καί ή σύστασις σχολικών 
αποικήσεων κατά τάς διακοπάς τών μαθημάτων, 
καί τούτα ούχί' ύπέρ τών εύπορων άπλώς, άλλ’ 
ύπέρ τών έπιμελών, ώς έπαθλον—εϊνε δέ τώ όν- 
τι τσ κάλλιστον ύφ ’ δλας τάς έπόψεις τών παι
δαγωγικών βραβείων—τής έπιμελείας αύτών, 
καί μάλιστα ύπέρ τών πτωχών έκείνων καί κα- 
χεκτικών παιδιών, ών ολίγον έν τοΐς άνω έμνή- 
σθημεν. Ή τοιουτότροπος φιλανθρωπική άποψις 
τού κοινώνικοΰ τούτου ζητήματος εϊνε πραγμα- 
τικώς καί φυσικώς ποιητική- διό αίτούμεθα συγ
γνώμην, άν που θερμότερου τοΰ δέοντος έκ- 
φραζώμεθα. Έν τούτοις χωροΰμεν περαιτέρω 
είς κατάδειξιν έπί τό πρακτικώτερον τών έκ 
τοιαύτης τινός συστάσεως σχολικών έκδρομών 
ωφελειών.

Έν πρώτοις ή ύγεία τών παίδων βελτιοΰται 
Ινεκα τής αλλαγής τοϋ τόπου καί τοΰ καθαρω- 
τέρου όρεινοΰ, κατά προτίβησιν, άέρος, ένεκα 
τής κινήσεως καί άσκήσεως, τών παιδιών έν έξο- 
χικώ ύπαίθρω, τής διαίτης καί τών μικρών έκεί
νων άπολαύσεων τών τόσον αγαπητών εις τά 
παιδία καί ων τά πτωχά τούτων στερούνται.

Έν ταϊς έκδρομαΐς ταύταις μανθάνουσιν οί 
παϊδες κάλλιον τήν διεξαγωγήν τών άγροτικών 
έργων καί διαφόρων άλλων έργων τής πρακτικής 

βιομηχανίας τοΰ λαού. Φυτά καί ζώα, άνθρωποι 
καί πράγματα παρίστανται πρό αύτών πραγμα
τικά έν όλη τή φυσική των καταστάσει καί σχέ- 
σει. Ή άχλύς τής φυσικής των παίδων περί τά 
τοιαύτα απειρίας, ήτις έτι πυκνοτέρα γίνεται 
έκ τής οίκτράς θέας τών ελεεινών ξυλογραφιών 
πολλών αναγνωστικών βιβλίων, αίρεται, καί -,ή 
φύσις ανοίγει τάς θερμάς αύτής άγκάλας έϊς 
τόν παΐδα- ένίοτε δέ έν διαστήματι μηνάς δι
δάσκει αύτόν πλείονα ή όσα ό διδάσκαλός του 
καθ’ ολον τό έτος. Ή θέα μιας πλτνου άλώπεκος 
ή Σκυθικής γαλής (κουναδίου) δύναται νά κινή- 
ση τό διαφέρον τοΰ παιδός ύπέρ τής Ζωολογίας 
μάλλον ή πάσα ύπέρ τοΰ σκοπού καί τής χρησι· 
μότητσς τού μαθήμάτος τούτου θεωρία καί δια
τριβή, ή άσώδης άνευ εικόνων ή δι’ έλεεινών 
τοιούτων ζωολογική περιγραφή.

Ήλίκη εύχαρίστησις καί προσοχή καί χαρά 
έξαστράπτουσιν έπί τοΰ προσώπου τοΰ παιδός, 
όταν ούτος λ. χ. βυθίζη τήν χεϊρα εις τόν £ύα- 
κα καί συλλαμβάνη έλαφρώς είς την παλάμην 
του τόν μικρόν πλάνητα σκώληκα. Ιδού άφίνει 
νά έκρεύση τό ύδωρ διά τών δακτύλων του- ό μι
κρός σκώληξ μένει έπί τής παλάμης, καί ήδη άρ- 
χεται τό θαύμα ! Ή κεφαλή τοΰ σκώληκος έξογ- 
κοΰται καί φαίνεται ώς νά συνεκεντρώθη αύτοΰ 
άπασα ή ζωή του- άλλ’ ιδού αύτη διασπάται καί 
έκ τοΰ αισχρού καί ρυπαρού σκώληκος έξέρ- 
χεται ώραϊον καί καθαρόν καί έλαφρόν έντομαν, 
ως έκ τής κεφαλής τοΰ Διός ή Άθηνά, ένοπλον 
καί τοϋτο δια πτερυγίων λεπτοτάτων, ισταται 
έπί στιγμήν έκπληκτον έμπροσθεν τοΰ εύρέος 
τούτου κόσμου- κατόπιν όμως ϊπταται έπί τών 
πτερύγων συρόμενου τής έαρινής αύρας καί ύπά- 
γει έν μέσω τών μυροβλύτων άνθέων νά διανύση 
τήν έφήμερον ζωήν του, παρακολουθούμενον 
ύπό τών έγκαρδίων εύχών τών περί αύτό 
παίδων.

’Ιδού κατά ποιον τρόπον ή φύσις άποβαίνει τό 
άριστον διδασκαλείου.

Έάν τώρα φανταοθώμεν — φαντασθώμεν, ύπο- 
θέσωμεν, διότι, δυστυχώς, τοιοΰτό τι έν τή 
πραγματικότητι καθόλου δέν συμβαίνει — 
έάν ύποθέσωμεν τόν διδάσκαλον εκεί που πα- 
ριστάμενον καί διά τοΰ λόγου ζωογονοΰντα την 
ώραίαν καί διδακτικήν έκείνην παντομίμαν τής 
φύσεως, τότε θέλομεν έννοήση τήν ορθήν συνο
χήν ταύτης μετά τής τέχνης τής παρατηρήσεως 
καί τής έπιστήμης, ήτοι τήν φύσιν, ώς τήν βά- 
σιν ένός τώ όντι ύγιοΰς παιδαγωγικοΰ καί διδα
κτικού συστήματος.

Τοιαϋται περαιτέρω εντυπώσεις μένουσιν άνε- 
ξάλειπτοι έν τή ψυχή τοΰ παιδός καί καθίσταν
ται βραδύτερον τροφή ύγιής τοΰ φιλοσοφικού 
πνεύματος, τοΰ φισιοδίφου, τού θεολόγου, τοΰ 
καλλιτέχνου, τοΰ ποιητοΰ κ. X. Ό νοΰς πλου

τίζεται ή καρδία έξευγενίζεται καί ή ύγεία τοΰ 
σώματος έδραιούται. Τις έχων τά τρία ταύτα 
θεία δώρα δύναται νά είπη : εϊμαι δυστυχής !

Έπειτα κηλοΰσι τά παιδικά ώτα αί τόσον ώ- 
ραϊαι καί άφελεϊς έκεΐναι παραδόσεις τών χω
ρικών περί διαφόρων προσώπων καί πραγ 
ματων καί τόπων, ων ή άφήγησις τοσοΰτον έχει 
θέλγητρου διά τούς παϊδας,διότι καί τά χείλη 
τά όποια διηγούνται εϊνε, καί πλήν τού λευκού 
μύστακος, παιδικά.

Μεγάλη δέ εϊνε ή ώφέλεία, ήτις καί έκ τής 
σκοπίμου έν τούτοις διαθέσεως τοΰ χρόνου τών 
παύσεων προσγίνεται εις τούς παϊδας, καί πολλά 
μαθήματα εύρίσκουσι τόν φυσικόν αύτών χώρον 
καί χρόνον τής άναπτύξεώς των. Ούτω λ. χ. 
τό μάοημα τής Γεωγραφίας καθόλου καί ιδία 
τής Πατριδογραφίας, τά όποια διδάσκονται, ώς 
έπί το πλεϊστον, όπως καί άλλοτε,—εϊνε ή αύτή 
αθλία εΐκών μέ ολίγον νεώτερον παιδαγωγικόν 
βερνίκι ! — Ό κόσμος καί τώρα, ώς όρθώς καί 
έμμελώς άπεφήνατο ό Ρουσσώ, εϊνε είς τούς 
παϊδας μία σφαίρα έκ ναστοχάρτου (un globe 
de carton):» Ιδού φοβεροί δεκαετείς σοφοί γι- 
νώσκοντες έν ρητώ χρόνω πού κεΐται τό Πεκΐνον 
και η Ισπαχάνη καί μή δυνάμενοι νά περιπα- 
τησωσιν έν τώ πατρικώ αύτών κήπω χωρίς νά 
άποπλανηθώσιν. «Έπί τούτοις καί τοΐς τοιού- 
τοις άναφωνεΐ στενών ό Γαλάτης φιλόσοφος καί 
παιδαγωγός : Des mots, encore de mots, et 
toujours des mots I άτιναεϊνε άπήχησίς τις τών 
τοΰ Αμλέτου παρά τώ δαιμονίω Σαιξπήρω, 
τών «ψιλώ λόγω» τού θείου Πλάτωνος.

Πλεΐστα άρα πρακτικά και εύχάριστα αποτε
λέσματα στέφουσι συνήθως τάς τοιαύτας έκδρο- 
μάς- δύναται δέ τις καί νά έπιζητήση έν τή 
φυσική τής παιδαγωγικής ταύτης έπιχειρήσεως 
άναπτυξει τοιαύτα αποτελέσματα.Ούτως αί σχο
λικά! έκδρομαί δύνανται νά διευθύνωνται είς μέ
ρη,τά όποια σύν τοΐς ύπέρ τής ύγείας τών παί
δων δροις νά έχωσι καί ύλικόν κατάλληλον πρός 
θρέψιν τοΰ νού καί προς άπόκτησιν πρακτικής 
τίνος πείρας, είς μέρη είς τά όποια νά ύπάρχη 
καί βιομηχανία τις οικιακή ή έπαγγελματική.

Ή έκπληξις ακολούθως ή έκ τής παρατηρή
σεως τών φυσικών φαινομένων προσγινομένη τώ 
τροφίμω συντείνει νά άπομακρύνη άπό τοΰ 
νού κτηθείσας ήδη κακάς ροπάς — έν βήμα μέγα 
είς ήθικήν προκοπήν ! — Ό δέ θαυμασμός ό 
πρό τής μεγαλοπρεπείας τής φύσεως έμπνέει 
είς τήν ψυχήν τού παιδός τόν. θαυμασμόν πρός 
τόν Θεόν, έπομένως τήν λατρείαν καί τήν πί- 
οτιν πρός Αύτόν.

Τό θρησκευτικόν αίσθημα έχει καί άλλαχόθεν 
τροφήν ύγιά- διότι οί τρόφιμοι ήμών θά 'δια— 
τρίψωσιν έν τώ χωρίω έπί τινα χρόνον ού μόνον 
•εν μέσω τών άπλοίκών ήθών,άλλά καί είς τάς άγ

κάλας άπλοΐκής έκκλησίας. Έκεϊ δέν διατρέχουσι 
τον κίνδυνον τού νά άκούσωσί ποτέ έκ στόμα
τος ίερέως ότι :«δέν έχει πέρασι ή τέχνη του», 
ή τό :«κεοάτχα βρ’αδελφέ, κεσάτια! »—Ό 
άπλοϊκός τού χωρίου ίερεύς θά όμιλήση είς τήν 
καοδίαν αύτήν τών παίδων, διότι εϊνε συνειθι- 
σμένος νά όμιλή είς τάς παιδικός καρδίας τών 
χωρικών του. Ό παΐς θά άκροασθή έν κατανύ- 
ξει τών ιερών ασμάτων, μουοτόνων μέν τή αλή
θεια, άλλ’ούχ ήττον άρεστών,διότι ταύτα έχου- 
σιν ίδιον θέλγητρον, βυθίζοντα είς θρησκευτικήν 
μελέτην τάς άληθώς χριστιανικός καί έλληνικάς 
καρδίας- εϊνε ώς τά τετερίσματα τοΰ τέττιγος, 
τά όποια βυθίζουσιν είς γλυκείς έαρινούς ρεμ
βασμούς τάο άληθεϊς ποιητικός καρδίας.

Έτερον δέ πρός τούτοις εύγενές αίσθημα 
άναπτύσσεται είς τόν παΐδα, τό αίσθημα τής 
εύγνωμοσύνης ούχί πρός έν πρόσωπον,άλλά πρός 
όλην τήν κοινωνίαν τοΰ έθνους του, ήτις άνέ- 
λαβε τά έξοδα τής έκδρομής, πρός τά μέλη τής 
έπιτροπείας, τούς διδασκάλους κ. λ., οϊτινες 
έμερίμνησαν ύπέρ τής διαοκεδάσεως καί διδα
σκαλίας αύτών. Συνδέονται άρα διά τοΰ αισθή
ματος τούτου τής εύγνωμοσύνης καί τής πε- 
ποιθήσεως πρός τούς άνεπτυγμένους συμπολίτας 
των στενότερου πρός αύτούς, καί οΰτω άποκτώ
μεν νέον μέσον, έστω καί άφανές, πρός τήν τοΰ 
έθνους ήμών ένότητα, έπιτυγχανομένην ού μό
νον διά τών άμοιβαίων συμφερόντων, άλλά μά
λιστα διά τής άμοιβαίας χάριτος- άποκτώμεν δέ 
νέον όπλον κατά τής μυσαράς αρχής τοΰ ubt 
bene ibi patria, ήτις όσημέμαι τείνει ν’ άπσβή 
χαρακτηριστικόν ούσιώδες τής νέας γενεάς.

’Επίσης δέ καί ή πρός τούς οικείους σχέσις 
γίνεται διά τών έκδρομών τούτω στενοτέρα. Ό 

ί δεσμός, όστις συνδέει τούς παϊδας πρός τούς οι
κείους των, καί όστις έν τώκαθ’ ήμέραν βίω συ
νήθως δέν εϊνε τόσον ζωηρός, γίνεται αίοθητό- 
τερος διά τής πρόσκαιρου άπομακρύνοεώς των 
έκ τοΰ οίκου. Έπε'τα όποια χαρά, όποια ζωή, 
όποια αισθήματα κατά τε τόν άποχωρισμόν καί 
τήν έπάνοδον ! Πας τις εύ φρονών θά συνομολο- 
γήση ότι άνάγκη έκ μικράς ήλικίας νά έθισθή 
τις είς τό καλούμενου συχνότατα δέ παρανοού- 
μενον σχολεϊον τού κόσμου.

Αί έκδρομαί αύται παρέχουσι τροφήν ύγιά 
είς πάν ό,τι εύγενές καί ύψηλόν έγκλείει ή ανθρώ
πινη καρδία. Αύται βραδύτερον δύνανται, έπα- 
ναλαμβάνομεν, νά δώσωσι ζωήν είς τόν χρωστή
ρα τοΰ ζωγράφου, είς τον κάλαμον τοΰ ποιητοΰ 
καί τοΰ συγγραφέως.Είδομεν είς τάς έφημερίδας 
έπανειλημμένως περιγραφάς έκδρομών τών ήμε- 
τέρων φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής. Περι- 
γραφαί αύται, έν τώ μέσω τής ξηροτητος τών ει
δήσεων καί τοΰ ψύχους τής πολιτικής, ώς αύραι 

1 μάς έδρόσισαν έαρϊναί- τοσοΰτον είχον σθένος.
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καί έπαγωγόν ύφος I διότι αί καρδίαι τών νέων, 
οΐτινες τάς συνέταξαν, ύπερχειλεϊς σφρίγους νεα
νικού έκ τής Θέας νέου όρίζοντος ζωής καΐ 
σκέψεως, ώθησαν εϊς ταχείας καΐ φυσικάς γραμ
μάς τόν κάλαμον. Δέν έλειψε βεβαίως κα’ι τότε 
ν’ άκουσθή καΐ έπί τούτων ή έπάρατος λέξις 
«ρεκλάμα !» ήτις άφίνει όπισθέν της ύπουλον 
ιόν, δν βάσκανος τις δαίμων, φαίνεται, έπιχέει 
έπί άπασών άδιακρίτως τών παρ’ ήμΐν ωθήσεων 
εις προκοπήν, και όστις έν τή μανία του συγχέει 
τά τε τίμια καΐ τά ιερά μετά τών μή τοιούτων 
όντων, άλλ’ ώς τοιούτων όντων, άλλ’ ώς τοι
ούτων φαινομένων.

Μία έν τελεί πρακτική πρόταϋις.
Νά συσταθή Σύλλογος έκ καταλλήλων προ 

σώπων (μή έξαιρουμένων και τών ιδιωτών) πρός 
εύόδωσιν τοϋ φιλανθρωπικού καΐ παιδαγωγικού 
τούτον έργου. Σκοπός τοΰ Συλλόγου τούτου νά 
ή ή κατά τάς διακοπάς τών μαθημάτων άποστολή 
μαθητών πτωχών καΐ καχεκτικών είς έξοχικάμαθητών πτωχών καΐ καχεκτικών είς 
μέρη, ιδίως ορεινά, κατάλληλα πρός βελτίωσιν 
τής ύγείας των καΐ πρός άπόλαυσιν τών εύερ- 
γετημάτων τής φύσεως κ. λ.

Περί πλειστέρων λεπτομεριών έπί τών ένερ- 
γειών καΐ τής έργασίας τοιούτου τινός Συλλόγου 
θέλομεν διαλάόη, όταν ή πρότασις ήμών αύτη 
λάβη πως σώμα έν τή πράξει Τί δέ πρός τοΰτο 
άπαιτεΐται εινε άνάγκη νά είπωμεν; —: «Ήμεϊς 
συνήθως μιμούμεθα τούς Γάλλους κατά τάέλατ- 
τώματα, ούχί δέ καί κατά τά προτερήματα, ένώ 
έπρεπε νά πράττωμεν τό έναντίον,» ’Ιδού τό σύ
νηθες ήθικολογικόν θέμα πάσης καλώς μεμορφω- 
μένων άνθρώπων συναναστροφής· έχει δέ ορθό
τατα. Όποια όμως εινε αύτά τών Γάλλων τά 
προτερήματα, περί τούτου ύπάρχει συνήθως 
συγκεχυμένη ύπόληψις. Όθεν έπιτραπήτω μοι 
νά φέρω περί τούτου έν τούλάχιστον σαφές πα
ράδειγμα.

Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου π. έ έδημοσι- 
εύθη παρά τοΰ K.P.Loti έν Φιγαρώ ώραΐον άρ
θρον ύπέρ τοΰ Pen — Bron φιλανθρωπικού ιδρύ
ματος πρό< περίθαλψιν καί νοσηλείαν χοιραδικών 
παίδων. Εΐ καί ή έφημερΐς αύτη δέν έδήλωσεν 
ότι δέχεται εισφοράς, έν τούτοις άπεστάλησαν 
αύτή παρά διαφόρων τοιαϋται, συμποσούμεναι 
εϊς 5οοο φρ., καΐ δή έντός μιάς έβδομάδος.

Τέλος πέποιθα ότι ή φιλανθρωπική αΰτη έπι— 
χείρησις δύναται καϊ παρ’ ήμΐν νά έπιτύχη, άρ- 
κεϊ μόνον νά άναλάβωσιν αύτήν άνδρες, οΐτινες 
μόνην άμοιβήν τών ύπέρ παντός εύγενοϋς σκο
ποΰ κόπων των εύρίσκουσιν έν έαυτοΐς καΐ ούχ! 
εϊς χρήματα, παράσημα, διπλώματα, εύχαρι- 
στήρια καί ύπερβολικούς έφημερίδων έπαίνους.

Τόσα έν τή ωραία ήμών χώρα εύγενή καί φι. 
λάνθρωπα έργα δέν μειοΰσι τό παράτολμον τής 

έλπίδος ότι καί παρ’ ήμΐν ύπάρχουσι τοιοϋτοι 
μεγάθυμοι άνδρες ;

'Αριστοτέλης Γραφεκίδ τ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ.
Τό Ύπουργειον της Παιδείας έξέδωκε αναλυτι

κόν πρόγραμμα δημοτικού σχολείου τετραμερούς 
(τετραταξίου), έν ω ένδίδον εις τάς δικαίας απαι
τήσεις της παιδαγωγικής έπιστήμης εύηρεστήθη νά 
όρίση και μίαν ώραν ιστορίας έν τή τρίτη τάξει 
καί δύο έν τη τέταρτη. Νομ'.ζομεν δτι οί κύριοι 
Υπουργοί τής Παιδείας , οσάκις θέϊωσι νά προ- 
βαί/ωσιν είς μεταρρυθμίσει; ριζικά;, καλόν είναι 
νά μελετώσι ταύτα; όμοΰ μετά τών ειδικών άνδρών, 
ών εύτυχώς εύμοιρεΐ ή'Ελλάς,"να μή διαπράττωνται 
σφάλματα, ά διασείουσι έκ θεμελίων το κύρος τοΰ 
Ύπουργείου. Τό έκδοθέν πρόγραμμα είναι 'προϊόν 
ούχί έπιστήμης, άλλ’ αύθαιρεσίας. Διότι δταν όρί- 
ζωνται έν αύτώ διά τήν ωδικήν μέν 3 ώραι καθ’ 
εβδομάδα, άφ’ ού, ώς πάντες γινώσκουσιν, έν 
Έλλάδι δημοδιδάσκαλοι δυνάμενοι νά διδάξωσι 
τήν μουσικήν είναι όλίγιστοι, δύο ή τρεις τοϊς 0]θ, 
διά δέ τήν ιστορίαν 1 ώρα μόνον, τότε πάς δικαιού
ται νά φρονή, δτι τό Ύπουργειον τής Ελλάδος παί
ζει μέ τήν τύχην τών σχολείων. Περί τούτο πλεί- 
ονα έν τώ έπομένω φύλλφ.

Παλαιός τις σοφός είπε· Μόνον έκεΐνο 
τό γήρας είναι καλόν, δπερ είναι ώκοδο- 
μημένον έπϊ τών θεμελίων έγκρατοΰς νεό
τατος. "Αλλος δέ πάλιν είπεν Ή νεότης 
καϊ τό γήρας έχουσιν άμφότερα έν καϊ τό 
αύτό θέμα. Είναι δέ δύσκολον νά καταλήξη 
άρμονικώς ή ζωή, ήτις ήρχισεν άνευ £>υθ- 
μοϋ καϊ άρμονίας.

Οίνος κακός δέν διορθοϋται διά τοΰ χρό
νου καϊ άνθρωπος έν τώ χρόνω τής άκμής 
του άκρατης, απολαυστικός, ΐδιοτελής, αυ
θάδης δέν θά είναι πάντως κατά τό γήρας 
ούτε έγκρατής οΰτε μετριόφρων. "Ελκος, 
δπερ δέν ήδυνήθη ή νεανική ήλικία νά ία- 
τρεύσμ, έν τω γήρατι θά μεταβληθή εις 
καρκίνωμα Καϊ ίπολλαϊ παρεκτροπαί , είς 
άς ή νεότης εύκόλως δίδει διαόατήριον, αϊ
τινες μάλιστα θεωρούνται καϊ άξιαγάπη- 
τοι, κατά τό γήρας γίνονται απεχθέστατοι.

Ή τριανταφυλλή, όταν έμαράνθησαν τά 
τριαντάφυλλα, γίνεται θάμνος άκανθώδης. 
Τό καλόν δένδρον καϊ γηράσαν καρποφορεί.

— Άν τις έπιστήση τήν προσοχήν του, 
θά πεισθή δτι οΐ άντρες οί έμφορούμενοι 
εύγενών αισθημάτων καϊ θελήσεως τηροΰσι 
Καϊ είς τούς λόγους αύτών καϊ εις τάς πρά
ξεις άπλόϊκότητά τινα καϊ άφέλειαν ή, ϊνα 
είπωμεν κατά Θουκυδίδην γ, 83,τηροΰσι «τά 
εΰηθες, ού τό γενναϊον πλεϊστον μετέχει.»
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