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«'Υπάρχει τόπος 
τις, όπου εύρίσκεται 
το τέλειον.Δέν ΰπάρ- 
χουσιν δμως δύο,αυ
τός εΐνε είς καί μόνος. 
Ουδέποτε είχον φαν- 
τασθή τοιοΰτον τι.Τό 
ιδεώδες άποκρυσταλ- 
λωμένον παρίστατο 
ίνώπών μου έν Πεν- 
τελικφ μαρμάρφ, Μέ
χρι τοΰδε έφρόνουν 
δτι έν τω κόσμφ τού
τφ δέν ύπάρχει τέ
λειον... Πρό πολλοϋ 
δέ δέν έπίστευον εις 
θαύματα . . . άλλ’ 
ιδού ότι άπεκαλύπτε- 
τό μοι τό ελληνικόν 
θαϋμα, πραγμά τι, 
δπερ άπαξ μόνον ύ- 
πήρξε, δπερ ούδέποτε

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

άλλοτε ώφθη, δπερ 
ουδέποτε έν τώ μέλ- 
λοντι θά έμφανιαθή, 
ού δμως τό αποτέλε
σμα θά διαρκή αιω
νίως.’Εννοώ τόν τύ
πον τοϋ αιωνίου κάλ
λους άνευ τοπικής ή 
εθνικές τίνος κηλϊδος. 
Έγίνωσκον πρό του 
ταξειδίου μου, δτι ή 
'Ελλάς είχε δημ.ιουρ- 
γήσχΐ τήν έπιστήμην, 
τήν τέχνην,τήν φιλο
σοφίαν, τόν πολιτι
σμόν’ άλλά μοί έλει- 
πεν ό γνώμων. "Οτε 
ειδον τήν ’Ακρόπολιν, 
μοί άπεκαλύφθή τό 
θειον... Τότε δλος ό 
κόσμος μοί έ φ ών η 
βάρβαρος!» Renan

HERBERT SFEJSTCEEL

IV. Ιίερί δοανοητοκής ανατροφής.

Τέταρτον άυάγνωβμα.

*Εν τφ προηγουμένφ άναγνώσματι άνεπτύξαμεν 
δτι τά παιδαγωγικά συστήματα τά εφαρμοζόμενα 
έκάστοτε εΐνε άνάλογα πρός τό πνεύμα τής έποχής, 
δτι τό πλήθος τών παιδαγωγικών ιδεών,αΐτινες κατά 
τούς ήμετέρους χρόνους άναφαίνονται, θά συντελέση 
νά έξευρεθή τό καλλίτερον παιδαγωγικόν σύστημα 
καί ή καλλιτέρα μέθοδος πρός διδασκαλίαν, δτι σήμε

ρον έπικρατοϋσιν ίδέαι δλως άντίθετοι πρός τάς ιδέας 
παρελθόντων χρόνων,ώς ή τιμή καί θεραπεία τοΰ σώ
ματος, ή καταφρόνησις τής μηχανικής άποστηθίσεως 
τών μαθημάτων,ή καταφρόνησις τής διά κανόνων δι
δασκαλίας και ή τιμή τής έκ τών καθ’ εκαστα διδα
σκαλίας εΐςτά καθ’ όλου,ή συστηματική διαμόρφωσες 
τοϋ παρατηρητικού διά τής διδασκαλίας τών αισθη
τών, ή διέγερσις τοΰ ένδιαφέροντος τών μαθητών κατά 
τήν διδασκαλίαν,καί ή διάταξις τής διδασκαλίας κατά 
τήν πορείαν τής άναπτύξεως τοϋ άνθρωπίνόυ πνεύ
ματος. Ταΰτα δέ γενικώς είπόντες άς έλθωμεν νΰν νά 
κάμωμεν είδικωτέρας τοϋ πράγματος έρεύνας. Καί 
έν πρώτοις παρατηροΰμεν δτι ό Πεσταλότζης δτιθεω-
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ρητικώς ύπέσχετο, δέν ήδυνήθη νά εφαρμόση καλώς 
έν τη πράξει. 01 μαθηταί του δεν είχον ένδιαφέρον 
εις τά διδασκόμενα μαθήματα καί δέν έφαίνετο με
γάλη διαφορά μεταξύ τών μαθητών τών παιδευομέ- 
νων εις Πεσταλότσεεα σχολεία καί τών παιδευομένων 
άλλαχοΰ. Άλλά τοΰτο δέν πρέπει νά διεγείρη τήν 
δυσπιστίαν ήμών πρός τήν αλήθειαν τής θεωρίας.
Η επιτυχία παντός μέσου έζαρταται προ παντός 

εκ τής βυνέβεως, με&’ ϊ]ς τοΰτο εφαρμόζεται. "Ε
καστος καθ’ημέραν παρατηρεί ότι αδέξιος τεχνίτης 
καί έάν δεχθώμεν ότι έχει τά κάλλιστα εργαλεία, θά 
διαφθείρη δι’ αύτών τήν έργασίαν του· ωσαύτως καί 
κακός διδάσκαλος καί μέ τάς καλλίστας μεθόδους 
ούδέν δύναται νά κατορθώση. Μάλιστα δυνάμεθα 
νά διϊσχυρισθώμεν ότι ή καλή μέθοδος είς χεϊρας 
άμαθοϋς διδασκάλου γίνεται αίτια ολοσχερούς απο
τυχίας, απαράλλακτα ώς τέλειον έργαλεϊον είς χεϊ
ρας άπειρου τεχνίτου γίνεται αίτια τής άτελείας τοϋ 
παραγομένου. Απλή, μονότονος, μηχανική άνατρο
φή δύναται νά έφαρμοσθή ύπό κοινών πνευμάτων 
καί νά ώφελήση τόσον, όσον πράγματι αύτή δύνα
ται νά ώφελήση. Άλλά σύστημα τέλειον τοσοΰτον 
ποικίλον είς τάς έφαρμογάς του, όσον ποικίλον είναι 
τό πνεΰμα τοϋ άνθρώπου είς τάς ένεργείας του, σύ
στημα όπερ δι’ έκαστον σκοπόν προϋποθέτει καί εν 
μέσον, τοιοϋτο σύστημα άπαιτεϊ προς έφαρμογην 
τοιαύτας δυνάμεις, όσας ολίγοι τών διδασκάλων σή
μερον κατέχουσι. Πάσα διδασκάλισσα δύναται νά 
διδάξη τήν άνάγνωσιν, πάς γραμματοδιδάσκαλος 
δύναται νά κάμη τούς παϊδας νά άπομνημονεύσουν 
τόν κεφαλισμόν. Άλλά τό νά διδάξη τις όρθώς τήν 
άνάγνωσιν καθιστών έπαισθητήν είς τούς μαθητάς 
τήν άνάγκην τών γραμμάτων, τό νά διδάξη τις 
τούς συνδυασμούς τών άριθμών αίσθητοποιών τάς 
σχέσεις αύτών, πρός τοΰτο άνήκει άρκετον ποσον 
νοΰ. Καί τό νά μεταχειρίζεται τις πανταχοϋ είς 
δλα τά μαθήματα μέθοδον διδασκαλίας λογικήν, ά- 
παιτεϊται σημαντική ποσότης κρίσεως, έφευρετικότη- 
τος, πνευματικής ουγκεντρώσεως καί ίκανότητος α
ναλυτικής, πράγματα, τά όποια δέν θά ίδωμεν τούς 
διδασκάλους έχοντας, έν όσφ τό διδασκαλικόν επάγ
γελμα έκτιμάται Ολίγον. Αληθής άνατροφή κατορ- 
θοΰται μόνον δι*  άληθοΰς φιλοσόφου. Καί έκαστος 
άς κρίνη κατά πόσον θά είναι σήμερον, δτε ή ψυχο
λογία μελετάται τόσον ολίγον, δυνατή ή εφαρμογή 
φιλοσοφικής μεθόδου καί πόσας ελπίδας πραγματο
ποιήσεων πρέπει νά έχη σύστημα παιδαγωγικόν 
στηριζόμενον έπί τής ψυχολογίας.

Άλλο έμπόδιον καί φόβητρον προέκυψεν έκ τής 
συγχύσεως τής άρχής τοΰ Πεσταλότζη πρός τούς τύ
πους, ούς αΰτη έλαβεν έν τή εφαρμογή της. Επειδή 
δοκίμια τενά έφάνησαν κατώτερα τών ελπ δων, ή 
δυσπιστία έπεξετάθη καί μέχρι τής θεωρίας αύτής, 
καί ούδείς έξήταζε άν τά δοκίμια ταΰτα όντως 
εύρίσκοντο είς συμφωνίαν τινά πρός τήν θεωρίαν. 
’Επειδή δέ οί άνθρωποι, ώς συνήθως συμβαίνει, έ- 

κρινον ένταΰθα κατά τά συγκεκριμένα πράγματα 
καί ουχί κατά τήν θεωρίαν, κατέκοιναν τήν θεωρίαν 
διά τήν αμάθειαν τής πράξεως. Τοΰτο είναι άκρι- 
βώς τό αύτό, ώς έάν διϊσχυρίζετό τις, έπειδή ή πρώτη 
άπόπειρα πρός κατασκευήν ατμομηχανής άπέτυχεν, 
ότι άρα ό άτμός δέν είναι δυνατόν νά χρησιμεύση 
ώς κινητική δύναμις. Τοΰτο πρέπει πάντοτε νά έ
χωμεν έν νώ ότι αί θεμελιώδεις ΐδέαι τοΰ Πεστα- · 
λότζη είναι όρθαί, άλλά τοΰτο δέν συνεπάγεται κατ’ 
άνάγκην ότι καί ή έφαρμογή αύτών είναι όρθή. "Ο 
πως παριστάνεται ό Πεσταλότζη, μάλιστα ΰπό τών 
θαυμαστών αύτοϋ, μάλλον ήτο άνθρωπος αιφνίδιων 
έμπνεύσεων, τυχαίων τής διανοίας πλημμυρών, ή 
άνθρωπος συστηματεκώς σκεπτόμενος. Μέγα μέρος 
τών αληθειών, άς άνεκάλυψεν, οφείλει είς τό λεπτόν 
αύτοϋ τής συμπάθειας αίσθημα, δι’ού έμάντευε τί 
είναι εΰκολον νά μάθωσιν οί μαθηταί του, τίνες 
γνώσεις είναι αύτοις εύεργετικαί καί τις είναι ό κάλλε- 
στος τρόπος τής μεταδόσεοις αύτών. Έστερεϊτο όμως 
τής ίκανότητος νά κατατάσση λογικώς και νά άναπτύσ- 
ση τάς άληθείας, άς άπό καιρού είς καιρόν συνελάμβα- 
νεν έν τή διανοίρι του, καί άφινε? ώς έπί τό πλεϊστον 
νά πράττωσι τοΰτο οί βοηθοί του ό Κρούσιος, ό 
Τόβλερος, ό Βούσιος, ό Νίδερος, καί ό Σμίθιος. 
Καί συνέπεια τούτου ήτο ότι έν τή έφαρμογή τών 
ιδεών καί αύτοϋ καί τών οπαδών του περιέχονται πολ
λά πράγματα άκαιοα καί άνιιφατικά. Ή μέθοδος τής 
κατ’ οίκον αγωγής τών μικρών παιδιών, ήν έκθέτει 
έν τώ βιβλίφ τών μητέρων, καί ήτις πρώτον κατα
λέγει τά διάφορα τοΰ σώματος μέλη, έπειτα τήν 
σχετικήν αύτών θέσιν, καί έπειτα τήν σύνδεσιν αύ— 
τών πρός άλληλα, ούδαμώ; αρμόζει είς τήν διδα
σκαλίαν τής πρώτης τοϋ άνθρώπου πνευματικής ά- 
ναπτύξεως. Η δέ μέθοδός του νά διδάσκη τήν μη
τρικήν γλώσσαν διά τυπικών άσκήσεων είς τά ση- 
μαινόμενα τών λέζεων καί είς τήν κατασκευήν προ
τάσεων, είναι καθ’ ολοκληρίαν άσκοπος καί συνεπά
γεται άπώλειαν χρόνου, έργασίας καί εύχαριστήσεως 
τοΰ τροφίμου. Αί δέ γνώμαί του περί γεωγραφικής 
διδασκαλίας είναι άπολύτως άνάξιαι τοΰ Πεσταλό
τζη. Άλλά καί όταν τά δοκίμιά του είναι ορθά, 
και αύτά είναι ή ελλιπή ή τεθολωμένα έκ λειψά
νων τοΰ παλαιοΰ συστήματος. Διά τοΰτο φρονοΰ- 
μεν ότι ή τυφλή άποδοχή πάντων, όσα προέτεινεν 
ό Πεσταλότζη, θά έχη λίαν βλαβερά άποτελέσματα, 
εί καί άναγνωρίζομεν ότι ή γενική αύτοϋ άρχή περί 
άνατροφής είναι όρθή. 'Η τάσις τών άνθρώπων, ή 
ούδέποτε έκλείπουσα, νά θεοποιώσι καί τούς τύπους, 
μεθ’ών παρεδόθη είς αύτούς μία μεγάλη άλήθεια, 
η προθυμία αύτών νά κλίνωσι γόνυ λατρείας πρός 
τόν προφήτην καί νά ομνύωσιν είς πάσαν αύτοϋ λέ- 
ξίν, ή συνήθεια αύτών νά συγχέωσι τό ένδυμα τής 
ιδέας μέ τήν ιδέαν αύτήν άναγκάζει ήμάς νά έμμεί- 
νωμεν αύστηοώ; είς τήν διάκρισιν τής θεμελιώδους 
άρχής τοΰ Πεσταλοτζείου συστήματος καί τών πρός 
έφαρμογήν τούτου μέσων καί νά όμολογήσωμεν ότι 

ώςάρχή μέν είναι άληθής, τά δέ μέσα προφανώς ούδέν 
άλλο είναι ή έν άκατέργαστον διάγραμμα τής ορθής 
μεθόδου. Πριν ή αί παιδαγωγικαί μέθοδοι όρισθώσι 
τις τούτων άομόζει πρός τήν έκάστοτε τοΰ άνθρώπου 
πνευματικήν κατάστασιν είναι άνάγκη νά γνωρίζωμεν 
τήν κατάστασιν αύτήν καί πώς αύτη άναπτύσσσεται. 
Άλλά τήν σήμερον πρός τοΰτο δέν δυνάμεθα νά 
καυχηθώμεν ότι γνωρίζομεν πολλά πράγματα. Αί 
όλίγαι γενικαί ΐδέαι, άς έχομεν περί τούτου, πρέπει 
νά άναλυθώσιν είς τά καθ’ έκαστα, νά προστεθή είς 
αύτάς πλήθος ειδικών παρατηρήσεων καί εφαρμογών 
καί τότε δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν ότι κατέχομεν τήν 
έπιστήμ-ην, έφ’ής μέλλει νά άνοικοδομηθή ή τέχνη 
τής άνατροφής. Καί τότε, ότε θά όρίσωμεν,πώς α
κολουθεί ή μία πνευματική δύναμις τήν άλλην έν 
τή άναπτύξει καί πώς αύται συνδέονται πρός άλλή- 
λας, δυνάμεθα έκ τών πολλών οδών τών άγουσών 
είς τόν σκοπόν νά έκλέξωμεν τήν πασών άρίστην καί 
ταύτην νά μεταχειριζώμεθα έν τή διδασκαλία πρός 
άνάπτυξιν έκάστης πνευματικής δυνάμεως. Καί διά 
τοΰτο δέν δυνάμεθα σήμερον, έλλιπόντων πάντων 
τούτων, νά δεχθώμεν ότι έξευρέθησαν αί όρθαί ή 
αί σχεδόν όρθαί μέθοδοι τής άνατροφής, όσον αύται 
καί άν φημίζονται.

Έχοντες λοιπόν πρό οφθαλμών τήν διαφοράν 
μεταξύ τής άρχής καί τής πράξεως τοΰ Πεσταλό- 
τζη, γιγνώσκοντες δέ καί έκ τών είρημένων ότι ή 
πράξις αύτοϋ είναι συνυφασμένη μέ πολλά σφάλμα
τα, εϊμεθα ήναγκασμένοι νά ζητήσωμεν έν τφ μέλ- 
λοντι τήν πραγματοποίησιν τών αρχών αύτοϋ. Καίτοι 
δέ, ώς έν τοϊς έμπροσθεν έλέγομεν, τοεαΰται ΐδέαι 
έπί τοΰ παρόντος δέν είναι πραγματοποιήσιμοι, καθ’ 
όσον λείπουσιν αί προπαρασκευαστικαί έρευναι, ούδέ 
ειναι|δυνατόν νάγίνη σχέδιον άνατροφής τέλειον καθ’ 
ύλην τε καί κατ’ είδος, διότι τοΰτο προϋποθέτει 
ψυχολογίαν μάλλον άνεπτυγμένην, έν τούτοις δύνα- 
ταί τις τή βοηθείφ άρχών τινων νά κάμη έμπειρικώς 
διάγραμμά τι κατά προσέγγισιν τέλειον. "Ινα δέ έξ- 
ομαλύνωμεν τήν οδόν είς περαιτέρω έρεύνας, άναφέ- 
ρομεν τάς άρχάς αύτάς, αϊτινες 4vat αί έξής.

1. Ή άνατροφή πρέπει νά βαίνη άπό τών απλών 
είς τά σύνθετα. Ή άρχή αΰτη έφηρμόσθη πολλα- 
χοΰ, ε’ι καί ούχί πάντοτε έν συνειδήσει. Τό πνεΰμα 
άναπτύσσεται, άναπτυσσόμενον δέ χωρεϊ άπό τών 
όμοειδών είς τά άνομοειδή. Καί έν κανονικόν έκπαι- 
δευτικόν σύστημα ώ; τό έξωτερικώς άντίστοιχον τοΰ 
συμβαίνοντος έσωτερικώς πρέπει νά άκολουθή καθ’ 
όλα τήν αύτήν οδόν. 'Ο τύπος ούτος περικλείει πε
ρισσότερα ή όσα έκ πρώτης δψεως φαίνεται ότι πε
ριέχει. Διότι ότι λέγεται περί τών μερικών έννοιών 
καί τών είς κλάδον τινά γνώσεων άναφερομένων ισχύει 
καί έπί τών καθολικών έννοιών καί τών έπιστημών 
ώς δλου. Έπειδή δέ τό πνεΰμα κατ’άρχάς όλίγας 
εμφανίζει ένεργούς ιδιότητας, αί δέ λονπαί καθίσταν
ται τοιαΰται σύν τφ χρόνφ καΐ μετά πάροδον χρόνου 
έμφανίζονται άπασαι ένεργοί, επεται ότι ή διδασκα

λία πρέπει κατ’άρχάς νά περιορίζηται είς ολίγα 
άντικείμενα, προϊόντος δέ τοΰ χρόνου νά συνάπτων- 
ται καί τά λοιπά καί έπί τέλους δύνανται καί πάντα 
τά μαθήματα τό έν κατόπιν τοΰ άλλου νά διδά
σκων ται. Ούχί λοιπόν ώς μέρος άλλά καί ώς βλον 
θεωρούμενο? ή άνατροφή πρέπει νά προβαίνη άπό 
τών απλών είς τά σύνθετα.

2. Ή άνάπτυξις τοΰ πνεύμ,ατος, ώς καί πάσα 
άλλη άνάπτυξις προβαίνει άπό τών άορίστων είς τά 
ώρισμένα. Καθώς τά λοιπά τοΰ οργανισμοΰ μέλη, 
οΰτω καί ό έγκέφαλος φθάνει τήν τελείαν αύτοϋ ά- 
νάπτυξιν, όταν γίνη ώριμος. Πρό δέ τούτου, δηλ. 
πριν φθάση είς τό σημεϊον τοΰτο τής άναπτύξιώς 
του,αί ένέργεεαι αύτοϋ παρουσιάζουσεν άτελείας καθ’ 
δσον άφορόρ τήν άκρίβειαν. Καί διά τοΰτο είναι ώς 
αί πρώται αύτοϋ κινήσεις οΰτω καί αί πρώταί του 
άπόπειραι πρός ομιλίαν καί αί πρώταί του άντιλή- 
ψεις καί αί πρώταί του έννοιαι λίαν άόρισται. Καί 
καθώς ό άγύμναστος οφθαλμός κατ’ άρχάς διακρίνει 
αόνον τό φώς άπό τό σκότος, σύν τφ χρόνφ δέ διά 
τής άσκήσεως κατορθώνει νά διακρίνη καί τά διά
φορα χρώματα άπ’ άλλήλων ώς καί τά διάφορα τών 
άντικειμένων σχήματα μετά πολλής άκριβείας, οΰτω 
καί τό πνεΰμα κατ’ άρχάς διακρίνει χονδρικώς τά 
πράγματα, κατόπιν όμως έρχεται καί είς τάς λεπτάς 
καί διακριτικάς τών άντικειμένων διαφοράς. Τήν ο
δόν ταύτην τοΰ πνεύματος οφείλει νά άκολουθήση 
καί ή άνατροφή καί πρός ταύτην πρέπει νά συμ- 
μόρφωθή. Ούτε κατορθωτόν είναι ούτε φρόνιμον νά 
λέγωμεν είς τό άμόρφωτον πνεύμα μεμορφωμένας 
καί άκριβεϊς έννοιας. Καί δέν άρνοΰμεθα ότι δυνάμεθα 
νά δώσωμεν τήν λέξιν έντός τής όποιας περικλείεται 
ή έννοια. Καί άπλοι διδάσκαλοι πιστεύουσιν ότι, όταν 
οί ααθηταί των κατέχωσι τήν λέξιν, κατ’ άνάγκην 
κατέχουσι καί τήν έννοιαν. Άλλ*  άρκεϊ ίσως μία 
πλαγία έρώτησις νά άποδείξη τό έναντίον. Άποδει- 
κνύεται δηλ. ότι αί λέξεις είναι άποτεταμιευμέναι ή 
άνευ σημασίας ούδεμιάς ή μετ’ άμυδράς καί άσαφοΰς 
ή καί μετά στρεβλής. Μόνον άφ’ού έπανειλημμένη 
πείρα παράσχη ήμΐν ύλην είς ώρισμένας έννοιας, μό
νον άφ’ ού σύν τφ χρόνφ διά γενομένων παρατηρή
σεων άποκαλυφθώσι καί αύτά τά ήττον φανερά γνω
ρίσματα, δι’ ών διακρίνονται τά κατ’ άρχάς συγχεό- 
μενα πράγματα καί γενόμενα, μόνον άφ’ ού γνωσθή 
έκάστη κλάσις τών φαινομένων είτε συγχρόνων είτε 
κατά διαδοχήν,έξεταζομένων άκριβώς τών είς έκάστην 
κλάσιν ύπαγομένων μερικών περιπτώσεων, μόνον άφ ’ 
ού τά διάφορα είδη τών σχέσεων διακριθώσιν άκρι
βώς άπ’ άλλήλων καί διορεσθώσι, τότε καί μόνον 
δύνανται οί δρισμοί οί άκριβεϊς, νά κατανοηθώσιν ά- 
ληθώς. Καί διά τόν λόγον τοΰτον εϊμεθα ήναγκα- 
σμένοι έν τή άνατροφή νά άρχίζωμεν μέ άκατερ- 
γάστους έννοιας. Και τάς έννοιας αύτάς πρέπει νά 
τείνωμεν νά ποιώμεν άεί μάλλον καθαρωτέρας προσ- 
πορίζοντες είς τόν τρόφιμον τοιαύτην πείραν, ήτις 
κατ’ άρχάς τά αδρά, έπειτα δέ καί τά ήττον έπαι- 
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σθητά σφάλματα δύναται νά διορθώση. Οί δέ έπι- 
στημονικοί τύποι πρέπει νά δίδωνται τότε μόνον, 
δταν έκάστη τών έν αύτοϊς περιεχομένων εννοιών έχη 
ηδη κατανοηθη.

3. Ή άρχή ότι ή διδασκαλία πρέπει νά άρχηται 
άπό τών συγκεκριμένων καί νά καταλήγη εις τά άφη- 
ρημένα ήμπορεϊ νά θεωρηθή ώς έπανάληψις της πρώ
της τών ήμετέρων άρχών. Έν τούτοις είναι άρχή, ήν 
πρέπει διαρρήδην νά όνομάσωμεν καί άν ούχί δι ’άλλο 
τι, τούλάχιστον διά τοΰτο, ΐνα δειχθή τί είναι άπλοΰν 
εις ώρισμένας περιστάσεις καί τί σύνθετον. Δεότι δυ
στυχώς καί ένταϋθα έγένοντο πολλαί παρεξηγήσεις. 
Αί καθολικαί κατηγορίαι, αΐτινες έγένοντο παρά τι- 
νων, ίνα δηλώσωσι συστήματα μερικών περιπτώσεων 
καί ούτω νά διευκολύνωσι τήν κατάληψίν συμπερι- 
λαμβάνοντες πολλά πράγματα ύπό έν όνομα, έθεω- 
ρήθησαν παρά τινων ότι διευκολύνουσιν έν τή γενι- 
κότητι αύτών καί τήν κατάληψίν τών παιδι
ών. Οί κύριοι ούτοι έλησμόνησαν ότι ή γενίκευσις 
είναι άπλή μόνον έν συγκρεσει πρός τό πλήθος όλων 
τών μερικών άληθειών, αΐτινες ύπάγονται εις αύτήν, 
σύνθετος όμως έν συγκρίσει πρός έκάστην τούτων 
τών αληθειών, χωριστά λαμβανομένην καί ότι ή 
γενίκευσις τών αληθειών τούτων, άφ’ού πρότερον 
έγνώσθη έκάστης ή άλήθεια ίδίγ, χρησιμεύει μόνον 
νά ύποστηρίζη τήν μνήμην καί νά διευκολύνη τήν 
σκέψιν, καί ότι ή γενική αΰτη έννοια εις πνεύμα, ό
περ δέν κατέχει τάς μερικάς ταύτας άληθείας, μένει 
άλυτον αίνιγμα. Συγχέοντες δέ οί διδάσκαλοι τά 
δύο ταΰτα είδη τής άπλοποιήσεως έσφάλλοντο διηνε- 
κώς καί είς τάς πρώτας τής|διδασκαλίας αυτών τάς 
άρχάς. Έδίδασκον έναντίον τών θεμελιωδών κανό
νων, καθ’ ούς τό πνεύμα πρέπει νά φέρηται είς τάς 
άρχάς διά τών παραδειγμάτων ήτοι άπό τών έπί 
μέρους εις τά καθ’ όλου, άπό τών συγκεκριμένων είς 
τά άφηρημένα.

4· Ή άνατροφή τών παιδιών πρέπει νά σύμφωνη 
καί κατά τήν ποιότητα αύτής καί κατά τήν διά— 
ταξιν πρός τήν άνατροφήν τοΰ άνθρωπίνου γένους 
ίστορικώς θεωρουμένην. Έν άλλαις λέξεσιν, ή γένε- 
σις τών γνώσεων έν έκάστφ άτόμω πρέπει νά άκο- 
λουθή τήν αύτήν οδόν, ήν ήκολούθησε καί ή γέ- 
νεσις τών γνώσεων έν τώ άνθρωπίνω γένει. Ή άρ
χή αΰτη, ήν όφείλομεν είς τόν Γάλλον φιλόσοφον 
Comte, στηρίζεται έπί δύο λόγων, δλως άνεξαρτήτων 
άπ’ άλλήλων καί ών έκαστος άρκεϊ νά μαρτυρήση 
περί τής άληθείας αύτής. Καί ό μέν είς τών λόγων 
έξάγεται έκ τοϋ νόμου περί κληρονομικής μεταδό- 
σεως, ής λαμβάνομεν ύπ’ όψει καί τά άπώτατα έπα- 
κολουθήματα. Έάν δηλ. άληθεύη δτι οί άνθρωποι 
όμοιάζουσι πρός τούς προγόνους αύτών καί κατά τό 
εξωτερικόν καί κατά τόν χαρακτήρα' έάν άληθεύη 
δτι πνευματικαί τινες ίδιοφυΐαι π. χ. παραφροσύνη, 
έκρήγνυται είς τά άμέσως έπερχόμενα μέλη τής αύ
τής οικογένειας κατά τήν αύτήν ήλικίαν- έάν πα- 
ρατηρώμεν[πώς οί εθνικοί"? χαρακτήρες άπό αίώνος 

είς αιώνα διατηρούνται καθ’ όλας αύτών τάς αντι
θέσεις- έάν άναλογισθώμεν ότι αί διαφοραί αύτών 
προέκυψαν έκ κοινοΰ τίνος πρέμνου καί ότι έχουσι 
τήν αιτίαν των είς περιστάσεις, αΐτινες έγέννησαν αύ
τούς έπί σειράν γενεών, ών έκάστη μετέδιδεν τάς άεί 
έπεγενομένας έπιδράσεις είς τούς έπιγενομένους- έάν 
σήμερον άναγνωρίζωμεν ώς όργανικάς τάς διαφοράς 
ταύτας, ώστε έξ ένός Γάλλου παιδιού νά γίνεται’ 
είς Γάλλος άνήρ καί άν άκόμη ήθελεν αύξηθή έν 
τή ξένη· έάν τό πράγμα τούτο τό γενικόν άλη
θεύη περί συμπάσης τής φύσεως λεγόμενον, συμπε
ριλαμβανομένου καί τοϋ πνεύματος, έπεται ότι έάν 
ύπάρχη τάξις, καθ’ ήν τό άνθρώπινον γένος γίνεται 
κύριον τών παντοδαπών γνώσεων, ότι θά μορφωθή 
εν έκάστω παιδίιρ μία προδιάθεσις τάς γνώσεις ταύ
τας νά προσοικειωθή κατά τήν αύτήν τάξιν' ώστε 
καί άν ή τάξις αύτη ήθελεν είναι άδιάφορος, πάλιν 
σπουδαίως θά διευκολύνετο ή άνατροφή, έάν έφέρο- 
μεν τό πνεύμα τοΰ άτόμου διά τών βαθμιδών, άς 
διήλθε τό πνεΰμα τής άνθρωπότητος. Άλλ’ ή τάξις 
καθ ’ όλου δέν tivat άδιάφορος καί διά τοΰτο είναι 
θεμελιώδης άρχή, καθ’ ήν ή άνατροφή πρέπει νάήναι 
έπανάληψις έν σμικρώ τοΰ πολιτισμού. Δύναται δέ 
νά άποδειχθή ότι καί ή ιστορική άκολουθία έν γενικφ 
διαγράμματι ήτο άναγκαία καί ότι αί όρίζουσαι αύ
τήν αίτίαι έπιδρώσι καί έπί τοΰ παιδιού ώς καί έφ’ 
ολοκλήρου τοΰ άνθρωπίνου γένους. Παραλείποντες δέ 
τήν περαιτέρω τών αιτιών τούτων άνάλυσιν άρκού- 
μεθα ένταϋθα άναφέροντες ότι, άφ’ού τό πνεΰμα 
τοΰ άνθρώπου τιθέμενον έν τώ μέσω τών φαινομένων 
με τήν τάσιν νά έννοήση τά φαινόμενα αύτά, κα- 
τορθώνη νά φθάση είς τήν γνώσιν αύτών δΓ ιδίας 
όλως όδοΰ κατόπιν άπειρων συγκρίσεων, παρατηρή
σεων, πειραμάτων καί θεωριών, έντεΰθεν δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν κατά λογικόν τρόπον ότι αί σχέσεις 
πνεύματος καί φαινομένων είναι τοιαΰται, ώστε ή 
γνώσις αύτών δέν είναι κατορθωτή δι’ άλλης όδοΰ 
καί ότι, άφ’ ού καί τό πνεΰμα έκάστου παιδιού εύ
ρίσκεται είς τήν αύτήν πρός τά φαινόμενα σχέσιν, 
μόνον διά τής αύτής όδοΰ δύναται νά φθάση πρός 
αύτήν Καί διά τοΰτο ή έρευνα τής όδοΰ, ήν ήκολού- 
θησεν ο πολιτισμός, δύναται νά μάς χρησιμεύση ώς 
οδηγός είς τήν κρίσιν περί τής όρθοτε'ρας μεθόδου 
πρός άνατροφήν.

5. 'Έν δέ τών συμπερασμ,άτων, πρός ά φέρει ή
μάς ή τοιαύτη τών πραγμάτων έρευνα είναι νά βαί- 
νωμεν είς έκαστον μάθημα άπό τής έμπειρίας είς τήν 
θεωρίαν. Έν τή πορεί^ι τής άνθρωπίνης προόδου 
παρατηρεϊται ότι πάσα έπιστήμη έγεννήθη έκ προη- 
γηθείσης τέχνης άναλόγου. Είναι άνάγκη, είς ήν ΰ- 
ποκείμεθα καί ώς άτομα καί ώς γένος νά φθάνωμεν 
είς τά άφηοημένα διά τών συγκεκριμένων, ότι πρέ
πει πρότερον νά ύπάρξη πράξις καί πείρα πάντοτε 
αύξανομένη, πριν ύπάρζη έπιστήμη. Άφ’ ού έπι
στήμη είναι διωργανωμέναι γνώσεις, άνάγκη αύται 
πριν οργανωθούν, νά ύπάρχουν. Καί διά τοΰτο πάσα 

σπουδή πρέπει νά άρχηται άπό έμπειρικής εισαγωγής, 
κατόπιν δε, αφ ου σωρευθωσεν αρκεται παρατηρήσεις, 
τότε ήμπορεϊ νά άρχίση ή άπό τούτων θεωρία' ώς 
παράδειγμα εφαρμογής τής άρχής αύτής φέρομεν τήν 
θέσιν, ήν έλαβεν έσχάτως ή γραμματική, θέσιν ούχί 
πρό τής γλώσσης άλλά κατόπιν αύτής' ή τήν έπι- 
κρατοΰσαν πλέον κοινήν συνήθειαν τής διδασκαλίας 
τής προπτικής έν τή ίχνογραφίφ νά προτάσσουν δι
δασκαλίαν μαθημάτων πρακτικής ιχνογραφίας. Σύν 
τφ χρόνφ πρέπει νά έπεκταθή ή περαιτέρω χρήσις 
τής άρχής αύτής καί είς άλλα μαθήματα.

6. Δεύτερον συμπέρασμα έκ τής προηγουμένης 
γενικής άρχής, ο δέν δυνάμεθα άρκούντως νά έξά- 
ρωμεν είναι ότι έν τή άνατροφή πρέπει ό τρόπος 
τής αύταναπτύζεως ιδιαίτατα νά καλλιεργηθή. Οί 
παϊδες πρέπει νά όδηγώνται νά κάμνωσεν ιδίας έ- 
ρεύνας,νά εξάγωσιν ίδιους συλλογισμούς. Πρός αύ
τούς πρέπει νά διηγώμεθα όσον τό δυνατόν όλιγώ- 
τερα, τουναντίον δέ νά όδηγώμεν όσον τό δυνατόν 
περισσότερον νά κάμνωσιν αύτοί άνακαλύψεις.Ή άν- 
θρωπότης προώδευσε μόνον διά τής αύτοδιδαχής, 
τά δέ θαυμαστά κατορθώματα μερικών αύτοδιδά- 
κτων συνηγοροΰσιν ύπέρ τής άρχής τής αύτοδιδα- 
χής. Βεβαίως οί μή γινώσκοντες άλλον τροπον διδα
σκαλίας ή τόν έν χρήσει έν τοϊς παρ’ ήμϊν σχο
λείοις θά εύρεθώσιν έν άμηχανία περί τοΰ πρακτέου, 
δταν έγκαταλείπωσι τάς συνήθεις αύτοϊς μεθόδους, 
κάί θά χαρακτηρίσωσι τήν γνώμην ήμών, οί παϊδες 
νά γίνωσι διδάσκαλοι εαυτών, ώς χίμαιραν. Άλλ’ 
έάν ήθελον νά λάβωσιν ύπ’ όψιν ότι τάς σπουδαιο- 
τάτας γνώσεις περί τών περικυκλούντων τούς παϊ- 
δας άντικειμένων, άς ούτοι άποκτώσι κατά τήν 
πρώτην ήλικίαν, άποκτώσι μόνοι άνευ βοήθειας- 
έάν ήθελον νά ένθυμηθώσιν ότι τήν μητρικήν των 
γλώσσαν μανθάνωσι οί παϊδες μόνοι των άνευ ίδιου 
διδασκάλου- έάν εύηρεστοΰντο νά έκτιμήσωσιν έ- 
παρκώς τό κεφάλαιον τής πείρας τοΰ κόσμου, ό 
άθροίζει ό παϊς μόνος έκτος τοΰ σχολείου- έάν ήθε
λον νά έβλεπον πόσον έκτακτον πνεΰμα δεικνύουσιν 
οί πανταχόθεν έγκατατελειμμένοι λοΰστοοι τοΰ Λον
δίνου, καί πώς χρησιμοποιοΰσι τοΰτο είς πάσας τάς 
περιστάσεις' έάν ήθελον νά άναλογισθώσι πόσα πνεύ
ματα άνυψώθησαν μέ όλα τά προσκόμματα τής παρ’ 
ήμϊν έπικρατούσης άλογου μεθόδου τής διδασκαλίας 
τών μαθημάτων και έναντίον μυρίων άλλων δυσχε- 
ρειών-®τότε δέν θά εύρωσιν άλογον τόν διϊσχυρισμόν 
ήμών ότι πας τρόφιμος έχων τόν κοινόν νοΰν, έάν 
προσφέρωνται αύτω τά μαθήματα κατά τήν προσή— 
κουσαν τάξιν καί κατά τήν προσήκουσαν μορφήν, διά 
μικράς βοήθειας θά ΰπερνικήση μόνος τάς άναφαινο- 
μένας δυσχερείας. Καί μά τήν άλήθειαν, τίς-,βλέ- 
πων τών παίδων τό άκαταπαύστως παρατηρεϊν, 
έρευναν, συλλογίζεσθαι ή τάς όξυνουστάτας αύτών 
παρατηρήσεις περί πραγμάτων κειμένων έν τή πε
ριοχή τής γνώσεως αύτών δέν αισθάνεται ότι αί έκ- 
δηλούμεναι αύται δυνάμεις καταλλήλως στρεφόμεναι 

πρός τά μαθήματα τά άρμόζοντα, θά γίνωσι κύριαι 
αύτών άνευ κόπου καί άνευ βοήθειας ; Άν δέ οί μαθη- 
ταΐ μανθάνωσι διά τής διηγήσεως ήμών καί ούχί μόνοι, 
τοΰτο δέν είναι άποτέλεσμα τής μωρίας αύτών, άλλά 
τής μωρίας ήμών. Ήμεϊς άπομακρύνομιν αύτούς έκ 
τών πραγμάτων, τά όποια έχουσι δι’ αύτούς έν
διαφέρον καί ήδύναντο αύτοτελώς έργαζόμενοι νά 
κατανοήσωσι, καί προβάλλομεν αύτοϊς νά μάθω- 
σι πράγματα πολύπλοκα καί άκατάληπτα καί διά 
τοΰτο άδιάφορα είς αύτούς. Καί άν ίδωμεν ότι δέν 
μανθάνουσι αύτά προθύμως,τότε καταφεύγομεν είς ά- 
πειλάς, καί τιμωρίας Sta. νά έμβάλωμεν αύτά δια τής 
βίας είς τήν κεφαλήν των. Άλλ’ άρνούμενοι αύτοϊς 
τάς γνώσεις, άς άπαιτοΰσι καί πληροΰντες τάς κε- 
φαλάς αύτών μέ πράγματα, α δέν δύνανται νά χω- 
νεύσωσι, καθιστώμεν τάς πνευματεκάς αύτών δυνάμεις 
νοσηράς καί έμβάλλομεν οΰτω αύτοϊς άηδίαν προς 
τάς γνώσεις. Καί άφ’ού ό μαθητής δέν δύναται ούδέν 
νά έννοήση άνευ έξηγήσεως, όπερ εΐνε άποτέλεσμα 
ώς έπί τό πολύ τής παρ’ ήμών γεγενημένης αύτω 
μωράς άδρανείας καί άφοΰ οΰτω καταντήση δοχεϊον 
άπλώς τής ήμετέοας διδασκαλίας,τότε συμπεραίνομεν 
ότι ή άνατροφή οΰτω πρέπει νά γίνηται. Άφ’ού έπη- 
νέγκομεν αύτώ τήν άβοηθησίαν, θεωροΰμεν τήν άβο- 
ηθησίαν αύτήν ώς λόγον ύπέρ τής μεθόδου ήμών. 
Καί διά τοΰτο ή πεϊρα τών παιδαγωγών δέν δύ
ναται κατά λογικόν τρόπον νά χρησιμεύση ώς όπλον 
κατά τοΰ ήμετέρου συστήματος. Καί πας δστις κα- 
τανοήση τάς γνώμας ήμών θά δμολογήση ήμϊν οτι 
ήμεϊς όφείλομεν νά άκολουθώμεν άνεξαερέτως τήν 
άνατροφήν τής φύσεως καί νά άφίνωμεν τό πνεύμα 
διά δεξιάς διευθύνσεως έλεύθερον είς τήν αύτανάπτυ- 
ξιν αύτοΰ καί κατά τά πρώτα ώς καί κατά τά με- 
τέπειτα έτη καί ότι οΰτω μόνον δυνάμεθα νά κα— 
τορθώσωμεν τό μέγιστον καί κατά τήν δύναμιν καί 
κατά τήν ένέργειαν.

7. Ώς ή Λυδία λίθος τής άξίας καί καταλληλό
τατος παντός μαθήματος καί παντός έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος πρέπει νά θεωρήται τό ένδιαφέρον, δπερ 
τοΰτο γενν^ί είς τόν μαθητήν. Ώστε δπου ύπάρχει 
άμφιβολία άν συμφωνώσιν ή μή προς τάς άνωτέρω 
μνημονευθείσας άρχάς είτε ή διάταξις τών μαθημάτων 
είτε και ή διδασκαλία αύτών, τό έξεγειρόμενον ή μή 
ένδιαφέρον τών μαθητών πρός το μάθημα έστω α
ναμφισβήτητος άπόδειξις τής όρθότητος ή μή τού
των. Καί έκεϊ άκόμη, ένθα θεωρητικώς άποδεικνύε- 
ται ότι ή προτεινομένη διάταξις τών μαθημάτων 
είναι ή άρίστη, έάν αύτη δέν διεγείρη ένδιαφέρον ή 
διεγείρη μικρότερον τών άλλων, πρέπει νά έγκατα- 
λείπωμεν αύτήν- διότι περισσοτέραν πεποίθησιν πρέ
πει νά έχωμεν είς τά ένστικτα τοϋ παιδός ή είς τάς 
ήμετέρας θεωρίας καί μελέτας. Καί πλήρης θάρρους 
δυνάμεθα νά έμπιστευώμεθα είς τον γενικόν νόμον 
καθ’ ον πάσα άσχολία τοΰ πνεύματος διεγείρουσα 
εύχαρίστησιν είναι εύστοχος άσχολία καί πάσα άσχο
λία διεγείρουσα λύπην είναι άστοχος άσχολία. Κατά 
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τόν νόμον τούτον κανονίζεται ή διανοητική τοϋ αν
θρώπου φύσις καί οί διδάσκαλοι οί παραπονούιεενοι 
διά την έλλειψιν πάση; κλίσεω; τών μαθητών είς τά 
μαθήματα, έπρεπε νά παραπονοϋνται κατά τη; μω
ρίας τοϋ συστήματος των. Ό Fellenberg λέγει· 
« Εκ πείρας γιγνώσκω ότι ή ραθυμία τών νέων είναι 
ούτως εναντία είς την φύσιν αύτών, ήτις είναι ένέρ- 
γεια, ώστε νομίζω, έάν αύτη δέν είναι αποτέλεσμά 
κακής ανατροφής, θά έχη άναμφιβόλως τήν αιτίαν 
της είς σωματικήν τινα νόσον.»

Τοιαϋ ται είναι αί γενικαί άρχαί περί άνατροφής, 
άς έν τοΐς έπομένοις θά προσπαθήσωμεν νά έφαρμό— 
σωμεν έν τή πράξει. (ακολουθεί)ΣΚΕΨΕΙΣ
, ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

1) Άφοΰ το νϋν δημοτικόν σχολειον σκοπή ούχί 
πλέον τήν μετάδοσιν έμπειριών τινων και δεξιοτή
των ασυνειδήτων καί άφηρημένων άλλά τήν μόρφω- 
σιν καί ένίσχυσιν τής βουλήσεως τών τροφίμων του, 
έξ ής έξήρτηται ή άξια ή απαξία τοΰί άνθρώπου, ό 
δέ διδάσκαλος ό επιτελών τό εύγενές τοΰτο έργον 
δέον νά διατηρή άκμαϊον τό αξίωμά του, δπως έπι- 
βάλληται δι’ αύτοΰ καί παρέχη ζωήν είς τά παι
δαγωγικά αύτοΰ μέτρα, οφείλει πρώτιστον πάντων 
νά διάγη βίον άξιοπρεπή. Διάγει δέ βίον αξιοπρεπή, 
άν τά παρεχόμενα άύτφ υλικά μέσα είνε επαρκή 
πρός τοιούτον σκοπόν. Φαντάσθητε δέ διδάσκαλον 
ρακενδύτην, λιμώττοντα, άν δύναται νά έκπληρώση 
τον προορισμόν του’ ούτος στερούμενος ύποκιιμε- 
νικώ; μέν ήθικοϋ σθένους, άντικειμενικώς δέ παρά 
τοΐς μαθηταΐς καί τή κοινωνία ήθικοΰ κύρους θά ύ- 
ποκρίνηται παρφδίαν διδασκάλου, άνίκανος πρός έπί- 
τευξιν γενναίου τινός’ ώστε πάσα έλάττωσι; τής 
μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων εινε έλλάττωσι; 
τής παιδευτικής ένεργείας τοΰ σχολείου, τό όποιον 
θέλει παρασκευάζη άνθρώπους ευτελείς καί ταπει
νούς τό φρόνημα άναξίου; πρός μεγαλουργόν δράσιν.

2) Ό περί διδάκτρων θεσμός έλειτούργησεν έπί 
Ικανόν χρόνον, ήστόχησε δέ οίκτρότατα κατά τήν ε
φαρμογήν αύτοΰ καί διά τοΰτο πάνυ όρθώς έθεωρήθη 
άναγκαία ή κατάργησες αύτοΰ. Άποροΰμεν δέ πώς 
ζητείται ή έπάνοδος μέτρου, τό δποϊον τόσα; βλάβα; 
έπήνεγκεν είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν' κατέρρι- 
ψε τοΰτο μεγάλως τό κΰρος τοΰ σχολείου καί τοϋ 
διδασκάλου έν οίς σχολείοις μάλιστα τά δίδακτρα 
είσεπράττοντο ύπό τών ίδιων διδασκάλων τό σχο- 
λεϊον είχε μεταβληθή είς τόπον γραμματοκαπηλίας 
παρεκκλϊναν τοϋ εύγενοϋς αύτοΰ σκοπού, ή δέ οικο
γένεια είχε κηρύξη διηνεκή πόλεμον κατ’ αύτοΰ, έ- 
γένοντο δέ καί αφορμή ν’ άναφύωνται έριδες έν πο- 
λυταξίοις σχολείοις μεταξύ τών διδασκάλων διά 
τήν διανομήν αύτών τών διδάκτρων. ’Επανερχό
μενου τοΰ θεσμού τούτου τινές τών διδασκάλων έ-

πιμένοντες είς τήν άκριβή εϊσπραξιν τοΰ δικαιώμα
τος των, άρξονται αμείλικτου πολέμου κατά τής 
οικογένειας καί οΰτω θά καταρρίψωσε τό γόητρον 
τοΰ σχολείου διαστρεφομένου τοΰ προορισμού αύτοΰ' 
άλλοι δέ άξιοποεπέστεροι καί φιλοτιμότεροι, ΐνα 
διατηοώσι τήν ύπόληψίν των άβλαβή θ’ άν»γκά- 
ζωνται ν’ άπέχωνται τής εΐσπράξεως τών διδάκτρων 
χαρίζοντες ταΰτα είς τούς μαθητάς των. Τούτων 
ούτως έχόντων δέν δύναται νά έπέλθη άνάλογον 
άντισήκωμα εί; τήν έλαττουμένην μισθοδοσίαν τών 
δημοδιδασκάλων, άλλά καί ή αγαθή ύπόληψις τοΰ 
σχολείου μειοΰται. ι

3) Ώς πρός τό Γον ζήτημα έχομεν τήν γνώμην 
ότι οί Δήμαρχοι πρέπεε ν' άπέχωνται έντελώς τής 
διοικήσεως τών σχολείων ούτοι ούδαμώς συντελοΰσιν 
είς τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως αύτών ούδε
μίαν έπ’ αύτών έποπτείαν ένασκοΰσιν οί κ. Δήμαρ
χοι τότε άναμιγνύονται είς τά σχολικά αύτών πράγ
ματα, όταν απαίτηση τό συμφέρον τοΰ κόμματος' 
τά σχολεία δι’ αύτού; είνε έδαφο; πολιτικής έκμε- 
ταλλεύσεω;· οί διδάσκαλοι οί φίλοι αύτών δέν είνε 
άνάγκη νά φοιτώσι τακτικώς είς τό σχολειον, έχουσι 
προνόμιον αί μισθού, καταστάσεις θεωρούνται άμέ- 
σως· οί δέ έχοντες άντίθετα πολιτικά φρονήματα ό- 
φείλουσιν άνελλιπώ; νά μεταβαίνωσιν είς τό σχολειον, 
νά ύφίστανται δέ μαρτύρια κατά τήν θεώρησιν τών 
καταστάσεων' κατ’ αύτών συντάσσονται τά κατη
γορητήρια τών έφορευτικών λεγομένων επιτροπειών 
τών οργάνων τών κ. Δημάρχων όχι διότι δέν έπι- 
τελοΰσι τό καθήκον των (άπαγε τής βλασφημίας) 
άλλά διότι δέν φρονοΰσι φίλα πρός τούς πάτρωνας 
των. Άν καί τό· μέτρον τοΰτο είνε τό όλεθριώτατον 
πάντων, ούδεΐς έσκέφθη νά τό καταργήση μέχρι 
τοΰδε, ούτε έγένετο ποσώς λόγος περί τούτου καί τοΰ
το άποδεικνύει ότι στερούμεθα ήμεϊς οί "Ελληνες 
πρακτικού πνεύματος' μεταχειριζόμεθα φάρμακα χω
ρίς νά διαγνώσωμεν τό νόσημα τό κατατρΰχον ήμάς. 
Ούδεΐς τών κατά καιρούς νομοθετών τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως έξήλθεν είς τάς έπαρχίας, ίνα άντι- 
ληφθή ίδίαΐ; αίσθήσεσι τό είδος τών άσθενειών ύφ’ 
ών πάσχουσι τά σχολεία ήμών καί κατόπιν έπι- 
διώξη τήν θεραπείαν αύτών διά τής χρήσεως τών 
καταλλήλων φαρμάκων. Ψιτακίζομεν όμως τι γίνε
ται έν Γερμανίφ καί άλλαι; χώραις χωρίς νά σκε
φθώμεν άν προσαρμόζηται πρός τήν ίδιοσυγρκασίαν 
ήμών άλλά κάμνομεν πάντοτε πειράματα. Άρα 
καθ’ ήμάς ού μόνον πρέπει νά μή παραχωρηθή έτέ- 
ρα έξουσία είς τού; κ. Δημάρχους άλλά καΐ ή ύ- 
πάρχουσα ν’ άφαιρεθή.

4) Όσον άφορά είς τό Δον ζήτημα άποφαινό- 
μεθα ώς έξης. Έπάναγκες θεωροΰμεν ΐνα ό κύκλος 
τών μαθημάτων τού δημοτικού σχολείου είναι έξα- 
ετής τούλάχιστον' ό νΰν τετραετής είνε ανεπαρκής 
διά τήν μόρφωσιν τοΰ λαοΰ' ώς μάλιστα σήμερον 
ταΰτα λειτουργούσε τ’ άποτελέσματα αύτών είνε 
ίσα τφ μηδενί' δέν παρέχουσι ταΰτα μόρφωσιν καί 

γνώσεις πρακτικάς, εφόδια τοΰ πρακτικού βίου, είς ον 
θά εΐσέλθωσι μετ’ ού πολύ' οί τρόφιμοι αυτών άρ- 
κοΰνται νά άποκτήσωσι γνώσεις τινάς καί αεξώτη- 
τας πενιχράς άνευ πρακτικού σκοπού καί οΰτω κατέ
στησαν ύπηρετικά τών έλληνικών σχολείων δυνάμει 
φαίνεται τής παγκοσμίου έλξεω; καθ’ ήν το μεγαλη- 
τεοον σώμα ελκει πρό έαυτό τό μικρότερον είλκύ- 
σθησαν καί τά δημοτικά σχολεία ύπο τών έλλη
νικών. ’Επειδή δέ τά τοιαΰτα έξάτακτα ή άλλως 
πλήρη δημοτικά σχολεία εινε δύσκολον νά συσταθώ- 
σι πανταχοΰ, νά περεορισθώσιν είς τάς πρωτεύουσας 
τών δήμων μόνον' έκάστη λοιπον πρωτεύουσα δήμου 
νά έχη άνά έν πλήρες δημοτικόν σχολειον' αναλό- 
γως δέ τοΰ άριθμοΰ αύτών νά λειτουργώσι ταΰτα διά 
τριών μέχρις έξ διδασκάλων' τήν ιδέαν καθ ήν ταΰ
τα δύνανται νά λειτουργώσιν τελεσφόρως καί δι’ ένο; 
διδασκάλου ήμεϊς θεωροΰμεν χιμαιρικήν. 1 Ο διευ- 
τής τών πλήρων τούτων δημοτικών σχολείων νά 
λέγηται Σχολάρχης καί νά εινε πρωτοβάθμιος δη
μοδιδάσκαλος έκ τών νέων διδασκαλείων εχων του
λάχιστον πενταετή διδασκαλικήν ύπηρεσίαν καί 
δούς ευδόκιμους έξετάσεις ένώπιον έπί τούτω συ- 
στάσης επιτροπείας. ’Επειδή δέ έκ τής συστάσεως 
τών τοιούτων σχολείων θά έπέλθη ή διαλυσις τών 
Ελληνικών καλουμένων, τό νΰν προσωπικόν αυτών 
άφοΰ προηγουμένως μυηθή τό νέον παιδαγωγικόν 
σύστημα δι’ άσκήσεως είς αύτο έπι ικανόν χρόνον, 
νά έξοικονομηθή ώς εξής" οί μέν τριτοβάθμιοι Ελ
ληνοδιδάσκαλοι νά τοποθετηθώσιν ώς Σχολάρχαι, 
οί δέ λοιποί νά συγχωνευθώσι μετά τών δημοδιδα
σκάλων ούτως' οί βοηθοί τών έλληνικών σχολείων 
καί οί τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι νά όνομα- 
σθώσι πρωτοβάθμιοι διδάσκαλοι, οί πρωτοβάθμιοι 
ελληνοδιδάσκαλοι καί οί δευτεροβάθμιοι δημοδι
δάσκαλοι νά όνομασθώσι δευτεροβάθμιοι διδάσκα
λοι, οί δέ δευτεροβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι καί 
πρωτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι νά ονομασθώσι Τρι
τοβάθμιοι διδάσκαλοι. Ή μηνιαία μισθοδοσία τών 
μέν Σχολαρχών νά είνε 200 δραχμαί, τών τριτο
βαθμίων διδασκάλων 160, τών Δευτεροβαθμίων 
130, καί τών Πρωτοβαθμίων 100' αυξάνει δε 
κατά πενταετίαν μέχρι 250 δραχ. ούτως πως εξο
μαλίζεται τό πράγμα, δέν παραπονοϋνται δε καί οί 
κ. έλληνοδιδάσκαλοε. Πλήν τοΰ Σχολάρχου τό λοι
πόν προσωπικόν άς σύγκειται άπό διδασκάλους δια
φόρων βαθμών. ’Εκτός τών πλήρων τούτων σχολείων

I. Σ. Σ. Πρός αποφυγήν παρανοήσεως ότι καθόλου η 
λειτουργία τών αδιαιρέτων σχολείων είναι χιμαιρική πα- 
ραπέμπομεν τόν αναγνώστην εις τό ήμέτερον σύγγραμμα, 
δ Διοργανισμός τοΰ αδιαιρέτου σχολείου, ένθα φαίνεται ότι 
τό αδιαίρετον σχολειον καί μέ ένα διδάσκαλον δύναται 
πολλά νά κατορβώση, άρκει νά είναι δ διοργανισμός αύ
τοΰ καλός καί δ διδάσκαλος νά έννοή τί νά πράξη. "Οτι δε 
δέν είναι χίμαιρα τό σχολειον τοΰτο, αποδεικνυουσιν και 
οί Ποώσσοι, οΐτινες έχουσι τοιαΰτα 22520, ι* τ“ν 33398 
δημοτικών των σχολείων. Ότι δέ οί Πρώσσοι δεν αγα- 
πώσε χίμαιρας, περιττόν καί νά ειπωμεν. 

άς συσταθώσιν είς τάς κώμ.α; σχολεία τετράτακτα, 
μονοτάξια ή διτάξια λειτουργοΰντα διά διδασκά
λων τών κατωτέρων βαθμών, ών οί απόφοιτοι νά 
περαίνωσι τάς σπουδάς των φοιτώντες έπί διετίαν 
έτι είς τά πλήρη δημοτικά σχολεία.Ή τοποθέτησις 
τοΰ άναγκαίου προσωπικού γενε'σθω ουχί κατά τάς 
απαιτήσεις τοΰ κόμματος άλλά κατ’ άρχαιότητα 
καί ικανότητα. Τοιοΰτόν τι σήμερον συμβαίνει είς τό 
σώμα τών πολιτικών Μηχανικών, έν φ ύπάρχει πί- 
ναξ έμφαϊνον τήν άρχαιότητα έκάστου ύπαλλήλου, 
έξ ού κατά σειράν καταλαμβάνονται αί χηρεύουσαι 
θέσεις. Εις περιωπήν όντως επίζηλον άνεβίβασε τόν 
κλάδον τοΰτον ό παντός έπαίνου άξιος κ. Βλαχό
πουλο;. Τοιαΰτα άποτελέσματα δύναται ν’ έπιφέρη 
καί εί; άγαθός Τμηματάρχη;. Ήμεϊς φρονοΰμεν ότι 
τά Διδασκαλεία πρέπει πλέον νά καταργηθοΰν άφοΰ 
συνεπληρώθη τό άναγκαΐον προσωπικόν» ."Εν Διδα
σκαλείου έν Άθήναι; είνε έπαρκές, νά μεταρρυθμι- 
σθή όμω; τοΰτο έπί νέων βάσεων' έπί τή; εισόδου δε 
αύτοΰ νά γραφώσι μεγάλοι; γράμμασιν αί λέξεις 
«Ούδεΐς άπαιδαγώγητο; είσίτω» όπως συνέβαινεν, άν 
δέν άπατώμαι, εί; τήν σχολήν τοΰ Πλάτωνος, εν η 
ήσαν γεγραμμέναι αί λέξεις' «Ουδείς άγεωμέτρητος 
είσίτω»'Αμφιβάλλω δέ άν δέν διωρίσθησαν έσχάτως 
Καθηγηταί πρφην Σχολάρχαι τελειοδίδακτοι τοΰ ή- 
μετέρου Πανεπιστημίου, κατώτεροι πολλών δημο
διδασκάλων. Καλόν προσέτι θεωρώ ίνα οί εισερχό
μενοι είς τό Διδασκαλεΐον είνε άπόφοιτοι τοΰ Γυ
μνασίου, άφοΰ πλέον τό Πανεπιστήμιον θά παρα
σκευάζη Καθηγητάς.

Τοποθετηθέντος τοΰ άναγκαίου προσωπικού έν 
τοΐς διάφοροι; σχολείοι; κατ’ άρχαιότητα καί ικα
νότητα, ώ; εΐπομεν προηγουμένως, καί άρξαμένη; 
τή; λειτουργίας αύτών τά σχολεία έκάστου δήμου 
θά έπιτηρώνται άπό τόν Σχολάρχην οντα προσω- 
πικώς ύπεύθυνοιν διά τήν πρόοδον αυτών. Ουτος θά 
είνε δ έπιθεωρητής τών σχολείων τοΰ δήμου, ει; όν 
ανήκει. Οί δημοτικοί ούτοι έπιθεωρηταί θά είνε ύπο- 
χρεωμένοι νά έπισκέπτωνται τά σχολεία τής περι
φέρειας των έπί τόπου, θά συμβουλευωσι και θά 
ένισχύωσι τούς διδασκάλους είς τό καθήκον των. 
Ούτοι θά θεωρώσι τά; μισθοδοτικά; Καταστάσεις 
τών διδασκάλων καί ούχί οί κ Δήμαρχοι. Πλήν 
τών δημοτικών τούτων επιθεωρητών νά έδρευη εις 
έκάστην πρωτεύουσαν Νομοΰ ανά είς ανώτερος επι
θεωρητής φέρων βαθμόν Τμηματάρχου Αη; τάξεως 
καί ών έκ τών σπουδασάντων είδικώς τά παιδαγω
γικά έν Γερμανίςρ ή Έλβετί<κ έπί πολλά ετη διατε- 
λεσάντων δέ ώ; Διευθυντών ή Καθηγητών τής

Σ. Σ. Ό κ. Π. πιστεύει ότι δέν έχομεν άνάγκη πλέον 
μορφώσεο»; διδασκάλων, έν ω λείπουν τοιοΰτοι ακόμη εις 
τό Κράτος περί τάς 3000 καί αφ’ού βλέπη δτι αναγκαζό
μενα νά έκλιπαρώμεν τά φώτα τών γραμματοδιδασκάλων. 
Ή διάλυσις τών Διδασκαλείων είναι τό λάκτισμα τής α
γελάδας εις τήν καρδάραν.
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Παιδαγωγικής καί Διδακτικής έν Διδασκαλείοις 
τουλάχιστον έπί πενταετίαν ούχί βεβαίως Καθη- 
γηταί έκ τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου διδάξαντες 
ίπί ολίγα έτη έν τοϊς Διδασκαλείοις ώς διελάμβα- 
νον τά άλλοτε ύποβληθέντα εις τήν Βουλήν τοιαϋ- 
τα Νομοσχέδια. Φρονώ δτι ικανοί καθίσςανταε διά 
τδ Υπούργημα τοΰτο καί Πρωτοβάθμιοι δημοδι
δάσκαλοι έκ τών νέων Διδασκαλείων μετά πενταετή 
αυτών διδασκαλικήν πείραν, άφοΰ φοιτήσωστν (έπι- 
τρεπομένου τούτου αύτοις) έπί τετραετίαν είς τδ ή 
μέτερον Πανεπιστήμιον. Ούτοι οί ανώτεροι ή Νο
μαρχιακοί έπιθεωρηταί νά άντιλαμβάνωνται τής κα
ταστάσεως τών σχολείων τής περιφέρειας των διά 
τών Σχολαρχών τών άμεσων αύτοις οργάνων, νά 
ύποχρεώνται δέ νά περιέρχωνται ταΰτα αύτοπροσώ- 
πως άπαξ τούλάχιστον τοΰ έτους- νά είνε δέ τεθω
ρακισμένοι κατά τής πολιτικής έπιδρομής διά μονι- 
μότητος άπολυόμενοι μόνον δυνάμει δικαστικής ά- 
ποφάσεως. "Εργον αύτών θά είνε καί αί μεταβολαί 
έν τφ διδασκαλικώ κλάδφ γινόμεναι μόνον κατά 
μήνα Αύγουστον καί κατά τάς άνάγκας τής ύπηρε
σίας, οπότε συνέρχονται έν αιθούση τοΰ Υπουργείου 
τής Παιδείας οΐ έπιθεωρηταί ούτοι καί άποφασί- 
ζουσι περί αύτών,ύποβάλλουσι δέ τήν άπόφασίν των 
πρός τόν ύπουργον ό όποιος έκτελεΐ ταύτην. Ούτοι 
θά εινε και τό άνώτατον εκπαιδευτικόν συμβούλων, 
δντος τοΰ Γενικού έπιθεωρητοΰ τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συμβουλίου, ένός τούτων έκλεγομένου κατά πλειο
νοψηφίας ώς γραμματέως. Οΐ διδάσκαλοι θ’ άπολύ- 
ωνται είτε όταν τρις τιμωρηθώσιν πειθαρχικώς έντός 
τοΰ έτους είτε δυνάμει δικαστικής άποφάσεως. Ούδέ
ποτε δέ ήμεϊς πιστεύομεν δτι οΐ έπιθεωρηταί ούτοι 
δντες πρόσωπα σοβαρά θά γίνωσιν εύτελή όργανα τής 
πολιτικής. Καί οί κ. Εισαγγελείς ένασκοΰσι μεγάλην 
δικαιοδοσίαν έπί τών Είρηνοδικών καί Γραμματέων 
αύτών, άλλ’ είς ούδέν διάβημα προέβησαν κατ’αύ
τών παρά τήν συνείδησίν των καί τό συμφέρον τής 
ύπηρεσίας- τούλάχιστον ήμεϊς ούδέν παράπονον ή- 
κούσαμεν ύπ’ ούδενός. Καί τά τοπικά συμβούλια 
ήμεϊς νομίζομεν περιττά, περί ών έγένετο άλλοτε 
σκέψεις, όπως συσταθώσιν. Άντί τούτων άς δύνανται 
νά έκφέρωσι γνώμην περί τής καταστάσεως τών 
σχολείων τά δημοτικά συμβούλια. Καθ’ ήμάς καί 
τό Διάταγμα τό τελευταίως έκδοθέν περί έξετάσεων 
τών δημοτικών σχολείων πρέπει νά τροποποιηθή. 
Τό άρθρον, καθ’ ο αί έξεταστικαί έπιτροπεϊαι έχουσι 
ψήφον ώς πρός τόν ορισμόν τών έξετάσεων καί ώς 
πρός τούς προβιβαστέους καί άπολυτέους μαθητάς 
πρέπει ν’ άπαλειφθή έντελώς. Άντί τούτου άς συ- 
νεννοώνταε οί διδάσκαλοι μετά τών σχολαρχών δεά 
πάν τό άφορών είς τάς εξετάσεις. ’Εν τφ άρθρφ τού- 
τφ γίνονται πολλαί καταχρήσεις, ν ’ άφεθή μόνον 
είς τήν εξεταστικήν έπιτροπείαν τό δικαίωμα νά 
παρίσταται είς τάς έξετάσεις, μετά δέ τό πέρας αύ
τών νά ύποβάλη είς τό Ύπουργειον έκθεσιν τής έν- 
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τυπώσεώς της έκ τών έξετάσεων. Οΰτω πως φρο- 
νοΰμεν ήμεϊς δτι χειραφετείται ή δημοτική έκπαί- 
δευσις έκ τής κεντρικής ύπηρεσίας.

5) Ώς προς τό ζήτημα τοΰτο ήτοι τήν έσωτερι
κήν έργασίαν τών δημοτικών σχολείων άποφαενό- 
μεθα τήν έξής γνώμην. Τό σύστημα τό παιδαγω
γικόν καί αί μέθοδοι τής διδασκαλίας έστω έργον 
τών Διδασκαλείων. Δέον δμως νά έπικρατήση· καί 
έν τή αγωγή καί έν τή διδασκαλία μέθοδος ψυχολο
γική βαίνουσα κατά τούς κανόνας τής ψυχολογίας.

Εν τή περιστάσει ταύτη το σχολεΐον θά θέλγη καΐ 
θά δεσμεύη τά παιδικά πνεύματα, θά είνε τόπος 
ήδονής, τό δέ μανθάνειν τερπνή ένασχόλησις- τά 
έκτροπα καί παράχορδα τά συμβαίνοντα σήμερον 
είς τά σχολεία ώς ή ασέβεια πρός τούς διδασκά
λους έκ μέρους τών μαθητών, καί ή αποστροφή αύ
τών προς τό σχολεΐον καί έν γένει πρός τά γράμματα, 
ήμεϊς άποδίδομεν είς τόν έλαττωματικόν διδάσκαλον 
καί είς τήν έλαττωματικήν διδασκαλίαν. Ό διδάσκα
λος εινε αψυχολόγητος, ή δέ διδασκαλία δέν γίνεται 
κατά τούς νόμους τής άναπτύξεως τοΰ πνεύματος. 
Τήν έλλειψιν ταύτην δύνανται νά θεραπεύσουν τά 
Διδασκαλεία, δταν διδάσκωσι τήν ψυχολογίαν κατά 
βάθος καί συγκεκριμένως καί ούχί δπως σήμερον δι
δάσκεται τό μάθημα τοΰτο. Περί δέ τών καταλλή
λων βιβλίων καί τών προγραμμάτων τών τε ανα
λυτικών καί ώρολογίων πρέπει νά μεριμνήση τό 
εκπαιδευτικόν Συμβούλων έκλέγον έκεϊνα, συντάσ- 
σον ταΰτα κατά τάς διακοπάς τών δημοτικών σχο
λείων, αί όποϊαι πρέπει νά διαρκώσι τούλάχιστον 
δύο μήνας. Νά γίνωνται άρχάς ’Ιουλίου αί θεριναί 
εξετάσεις καί νά άρχωνται τά μαθήματα τή πρώτη 
7βρίου. Αύτη είνε ή γνώμη ήμών έπί τών 5 πρός 
μελέτην ζητημάτων, τήν όποιαν ήρυσάμεθα έκ,δε
καετούς διδασκαλικής πείρας.

’Αθ. Παχαναατασίου (δημοδιδάσχοίλος Καρύστου).

Έξεδόθησαν έχ τών καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταν- 
τινίδου Π. Π. Οικονόμου, 1. Διοργαησμος αδιαιρέτου 
σχο-lelov ptia προγράμματος ara-Ιυτικοΐί τίΛτ'μαθημά- 
των και ώροΛογίον. Άποστέλλεται είς πάντα διδάσκαλον 
ελεύθερον ταχυδρομικών τελών, δστις ήθελε προχαταβάλη 
δραχ. 1.50. Διά τόΰ βιβλίου τούτου λύεται σπουδαιότατον 
χαΐ δυσχερέστατον ζήτημα τής πρακτικής παιδαγωγικής 
κα'ι άποδεικνύεται ότι είναι εφικτή ή έφαρμογή τοϋ Γερ
μανικού συστήματος εις πάντα τά σχολεία.

2. Διηγήματα χαθ’ "Ομηρον χαί τους τραγικούς. "Εχ- 
δοσις 12. 3. Παλαιό Διαθήκη πρός χρήσιν τών μαθητών 
τής Γ. τάξεως τοϋ δημοτικού σχολείου. Έκδοσις δευτέοα.

4. Καινή Διαθήκη, πρός χρήσιν τών μαθητών τής Δ. 
τάξεως. Διά τοϋ βιβλίου τούτου ώς κα'ι δια τοϋ προηγου
μένου τέ|ΐνεται νέα όδος πρός άνύψωσιν τών μαθημάτων 
τούτων εις τήν προσήκουσαν περιωπήν καΐ είναι άμφότερα 
άξια τής ΐδιαζούσης τών διδασκάλων προσοχής.

5. Μεθοδική αριθμητική τεύχος Α. Β. Δ. Δ. "Εκδοσις 
τρίτη. "Εκαστον τεΰχος περιέχει τήν αριθμητικήν μεθοδι
κώς διατεταγμένην δι*  έχάστην τάξιν τοϋ δημοτικού σχο
λείου καί οΰτω διευκολύνει καί διδασκάλους καί μαθητάς 
σπουδαίως εις τήν διδασκαλίαν τοϋ σπαυδαιοτάτου, άλλά 
κα! δυσχερέστατου τούτου μαθήαατος.


