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(Συνέχ. ’.δέ προηγούμ. φύλλον)

Είδον κατά τήν διδασκαλίαν τών άδιαφθόρων 
παιδιών τής έποπτείας τήν δύναμιν καί τήν άκλό- 
νητον πεποίθησιν αυτών είς δσα ειδον καί έγνώρι- 
σαν, περί ών οί ήμέτεροι διδάσκαλοι, τά νευρόσπα- 
στα ταΰτα τών λέξεων, ούδέποτε έφαντάσθησαν.

Καί διδάσκων τά παιδία έμαθον—καί θά ήμην 
τυφλός, έάν δέν έμάνθανον— τήν φυσικήν σχέσιν, 
ήν έχουσι πρός άλλήλας αΐ γνώσεις τών πραγ
μάτων προς τάς γνώσεις τών λέξεων. Ένταΰθα έμα
θον όποιαν βλάβην φέρει είς τδ παρατηρητικόν καί 
είς τήν μονιμότητα τών περικυκλοϋντων ήμάς 
πραγμάτων ή μονομερής γνώσις τών λέξεων καί 
ή άνευ ούδεμιάς βάσεως άφοσίωσις είς τάς λέξεις, 
αϊτινες ούδέν άλλο είναι ή ήχοι καί φωναί.

Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ειχον φθάση έν Στάν- 
τση. Ή πείρα μέ έπεισε δτι είναι δυνατόν νά θε- 
μελεώσωμεν τήν διδασκαλίαν τών δημοτικών σχο
λείων επί ψυχολογικών βάσεων, νά θέσωμεν ώς θε
μέλιον «ύτής γνώσεις πραγματικάς διά τών αισθη
τηρίων προσλαμβανομένας καί νά άποσπάσωμεν τό 
προ,σωπείον άπό την κενότητα τής έπιπολαίου λε- 
ξιμαθείας. Ένόμισα δτι ήδυνάμην νά λύσω τδ πρό
βλημα τοΰτο δι’ εκείνους, οΐτινες έμβαθύνουσι είς 
τδ πράγμα καί δέν έχουσι προκαταλήψεις. Άλλ’ 
οί πολλοί, οΐτινες είναι προκατειλημμένοι, ώς αΐ 

χήνες, αϊτινες άπδ τής στιγμής τής έκκολάψεως αυ
τών έκ τοΰ ώοΰ τρέφονται διαρκώς έν τφ σταύλφ 
ή έν τώ μαγειρείω καί ουτιος έχουσιν άπολέση πά
σαν τήν δύναμιν αύτών εί: πτήσιν ή είς τδ κολυμ- 
β?7, τοιοϋτοι προκατειλημμένοι άνθρωποι δέν ήτο 
δυνατόν νά προσηλυτισθώσιν παρ ’ έμοΰ εις τάς 
ιδέας μου.

Έμελλε ή Βουργοδόρφη νά μέ διδάξη έτι 
πλείονα.

Άλλά δέν λησμονείς, μέ γνωρίζεις, μέ ποια 
αισθήματα άπήλθον έκ Στάντσης. Ώς δ ναυαγός 
μετά πολλών ήμερών άκατάπαυστον πλοΰν κατα- 
πεπονημένος βλέπει ξηράν καΐ άρχίζει νά άναπνέη 
ζωογονούμενος ύπό τής έλπίδος τής σωτηρίας, άλλ ’ 
αίφνης παλιν ύπό τοΰ άνεμου σφενδονάται είς τήν 
άχανή θάλασσαν καί χιλιάκις έν τή περιδεεϊ ψυχή 
του λέγει· διατί δέν άποθνήσκω ; — καί δμως δέν 
^ίπτεται είς τόν βυθόν τής θαλάσσης, καί δμως 
άνεγείρει διά τής βίας τούς καταπεπονημένους 
οφθαλμούς του καί βλέπει πέριξ καί άναζητεΐ πά
λιν άκτήν, και άν τύχη νά ϊδη τοιαύτην, εντείνει 
ύπερμέτρως τά μέλη του, — τοιοϋτος ύπήρχον 
καί έγώ.

Γέσνερ ! Ενθυμείσαι πάντα ταΰτα, ενθυμείσαι 
τί έπόθει ή καρδία μου καί τί ήθελον νά επιτύχω, 
τάς έργασίας μου καί τήν άποτυχίαν μου εϊς αύτάς 
—τήν δυστυχίαν μου και τον τρόμον τών τεταραγ- 
μένων μου νεύρων καί τήν πλήρη άφασίαν μου. 
Είς τοιαύτην θέσιν,- φίλε μου εύρισκόμην, δτε έφυ
γον έκ Στάντσης καί έφθασα είς Βέρνην.

Ό Φισχήρος μέ συνέστησεν ένταΰθα είς Ζέν- 
δερον τόν έκ τής κώμης Γουρνίγελ, ένθα {- 
ζησα ήμέρας αναψυχής παρά τώ φιλανθρώ- 
πω τούτφ άνδρί. Καί τοιαύτης άναψυχής ειχον 
άνάγκην. Θαυμάζω, πώς είσέτι ζώ. Άλλά τό
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Γουρνίγελ Sh ήτο ή ποθητή μου άκτή, ήτο μό
νος λίθος έν τή θαλάσση, έφ* οΰ άνεπαύθην ολίγον, 
ΐνα αρχίσω πάλιν τό κολύμβημα. — Τάς ήμέρας 
ταύτας θά ένθυμώμαι πάντοτε, Ζένδερε, έν δσφ 
ζώ. Εις αύτάς οφείλω την ζωήν μου, άλλά δέν 
ήδυνάμην νά ζήσω μακράν τοϋ έργου μου. Και 
είς αύτήν τήν στιγμήν, καθ’ ήν έβλεπον τήν ώ
ραίαν άποψιν άπό τής κορυφής τοϋ Γουρνίγελ πρός 
τήν εκτενή κοιλάδα τήν ίξαπλουμένην κάτω ύπό 
τούς πόδας μου, ούδέποτε είδον θέαν άλλην αύτής 
υ,άλλον άναπεπταμένην,έγώ έσκεπτόμην μάλλον περί 
τής κακής διδασκαλίας τοϋ λαοϋ ή περί τής ώραι- 
ότητος τής θέας ταύτης. οΰτε ήδυνάμην, οΰτε ήθε- 
λον νά ζώ άνευ τοϋ σκοποΰ μου.

Ή άποδημία μου ίκ Στάντσης, ήτις εί καί ή
μην ετοιμοθάνατος, δέν προήλθεν όμως έξ έμοϋ, 
άλλ’ έκ στρατιωτικών λόγων καί ήτις κατέστησε 
τήν συνέχειαν τοϋ σχεδίου μευ άδύνατον, έδωκε 
πάλιν άφορμήν νά έπαναληφθώσιν αί παλαιαί 
φλυαρίαι δτι είμαι άνθρωπος άχρηστος καί έντελώς 
άνίκανος νά έγκαρτερήσω είς εν οίονδήποτε έργον. 
Καί αύτοί οί φίλοι μου έλεγον- «Πέντε μήνας κα
τορθώνει νά προσποεηται δτι δύναται νά έργάζη— 
ται, τόν έ'κτον μήνα σταματφ. Τοΰτο έπρεπε νά 
γνωρίζουν οί άνθρωποι. Ούδέν γινώσκει πλήρες καί 
ούδέποτε έδείχθη ικανός πρός πραγματικόν τι. 
πλήν άπαξ πρός έν μυθιστόρημα. Άλλά καί έν 
τούτω έπαλαίωσε.» Και άναφανδόν μοϋ έλεγον- 
Είναι μωρία νά νομίζωμεν δτι δ κατά τό τριακο- 
στόν έτος τής ηλικίας του γράψας λογικόν τι θά 
δυνηθή νά γράψη παρόμοιον καΐ πεντηκοντούτης. 
Μεγαλοφώνως δέ έλεγον δτι τό μόνον δπερ ήδύ
ναντο νά δμολογήσωσιν ύπέρ έμοϋ ήτο δτι έγκυ- 
μονώ ώραϊόν τι δνειρον καί δτι ώς πάντες οί μωροί, 
οΐτινες είναι παραδεδομένοι είς τι, έχω ένίοτε καί 
εκλάμψεις τινάς σχετικάς πρός τό ονειρόν μου καί 
πρός τό πεφιλημένον μου άσχόλημα. ’Εννοείται δέ, 
δτι ούδεΐς ήθελε νά μέ άκούση, πάντες δμως συνε- 
φώνουν δτι έν Στάντση τά πράγματα μοί διήγειρον 
τήν άηδίαν καΐ δτι τά πάντα διεγείρουσι ίν έμοί 
άηδίαν.

Ό Φ . . . . μοί διηγήθη άλλόκοτον συνδιάλε- 
ξιν φίλων σχετικώς πρός τοΰτο. Αΰτη έγένετο δη
μοσία: έν συναναστροφή, άλλά δέν εκθέτω τάς λε
πτομέρειας.

Ό εις είπε. Πόσον ελεεινός φαίνεται έξωτε- 
ρικώς ;

Ό άλλος. . . Μάλιστα, ή άθλιότης τοϋ βλα- 
κός αύτοϋ μέ θλίβει.

Ό πρώτος. Καί έμέ ώσαύτως. Άλλά δέν δυ
νάμεθα καί νά τόν βοηθήσωμεν. 'Οσάκις πρός στιγ
μήν παρ’αύτώ έκδηλωθή άκτίς τις ώστε νά πι- 
στευθή δτι δύναται τινά πράξη, εύθύς πάλιν σκό- 
•τος καλύπτει αύτόν καί άν τις έλθη αύτώ πλη- 
σιέστερον, βλέπει δτι ούδέν άλλο πράττει ή νά καίη 
έαυτόν.

Ό άλλος. Είθε νά έκαίετο δλος. Δέν είναι δυ
νατόν νά τφ παράσχη τις βοήθειαν, έ’ως δτου άπο- 
τεφρωθή.

Ό πρώτος. Τοΰτο πρέπει, μάρτυς ήμών δ Θεός, 
πάντες νά ποθώμεν δι’ αυτόν.

Αύτή ήτο ή άμοιβή τής έργασίας μου ίν Στάν
τση, έργασίας μου, ήν ούδεΐς ίσως άλλος άνθρώςτος 
έπεχείρησεν έν τοσαύτη έκτάσει καί ύπό τοιαύτας 
περιστάσεις, καί τής δποίας ή έσωτερική έπιτυχία 
έφερεν έμέ κυρίως είς τό σημεΐον, είς δ σήμερον εύ- 
ρίσκομαι. Καΐ έξεπλάγησαν, δταν είδον έμέ κατελ- 
θόντα έκ τοϋ Γουρνίγελ μέ τήν παλαιάν «.ου θέλη- 
σιν καί μέ τόν πρότερον σκοπόν μου καί ούδέν άλλο 
ποθοϋντα, ούδέν άλλο ζητούν τα ή νά άναλάβω ά
νευ ούδενός άλλου πλαγίου σκοπού πάλιν τό νήμα, 
τό δποϊον είχον άφήση.

Ό 'Ρεγγήρος καί δ Σταπφήρος έχάρησαν διά 
τούτο. Ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου Σνέλλος μι 
συνεβούλευσε νά μεταβώ εις Βουργοδόρφην και μετά 
δύο ήμέρας ήμην έκεϊ καί παρετήρησα δτε καί δ 
Σνέλλος καί δ διδάκτωρ Γρίμμ, έγίνωσκον δτι έπί 
άμμου είναι ώκοδομημένον τό παλαιόν καί σαθρόν έν 
χρήσει διδακτικόν σύστημα,άλλά δέν έθεώρουν καί 
άδύνατον ότι κάτω τής άμ.μου ταύτης εύρίσκεται 
καΐ έδαφος στερεόν. Είς αύτούς οφείλω χάριτας. 
"Εκριναν τού; σκοπούς μου άξιους τής προσοχής 
των καί μέ συνέδραμον καί ot*  έργων καί διά τής 
εύνοιας των καί είσήλθον εις τό στάδιον, δπερ 
έζήτησα. Άλλά καί έδώ τά πράγματα δέν ήσαν 
ρόδινα. Ευτυχώς εύθύς έν άρχή άπέδωκαν και είς 
έμέ σχεδόν τήν ύπόληψιν δσην άποδίδουσι είς πάντα 
διδάσκαλον, δστις περιφέρεται ΐνα κερδήση τόν άρ
τον του. Πλούσιοι μέ έχαιρέτιζον φιλοφρόνως, κλη
ρικοί ίπεκαλοϋντο λίαν εύγενώς, άλλά καί μετά 
τίνος προφανούς δυσπιστίας, τοϋ Θεού τήν εύλογίαι 
είς τό ε’ργον μου. 'Γπήρχον δέ καί άνθρωποι έξυ
πνος, οϊτινες έπίστευον δτι ήδύναντο νά ώφελη- 
θώσι κάτι τι έκ τής διδασκαλίας μου τά τέκνα 
των. Πάντες δέ έφαίνοντο δτι συνενώνουν είς τούτο, 
νά περιμείνωσι, ϊνα ίδωσι, τί θά προκύψη έκ πάν
των τούτων.

Άλλ’ δ δημοδιδάσκαλος τής κάτω συνοικίας, 
μεθ’ οΰ έγώ ώφειλον νά συνεργάζωμαι έν τώ αύτώ 
δωματίφ, άντελήφθη πως τοϋ πράγματος βαθύ- 
τερον. Αύτός είχε προαίσθησήν , αύτός έγίνωσκεν 
δτι τό τέλος τής επιμελούς ταύτης μεθοδικής μου 
διδασκαλίας θά ήτο νά ύπερισχύσω έγώ καί αύ
τός νά έξαρτάται τοϋ λοιπού δλως έξ έμοϋ. Καί 
δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί έλέγετο είς τάς δ- 
δούς, ένθα κατώκει δ διδάσκαλος οΰτος, δτι κιν
δυνεύει ή θρησκεία, διαστρεφομένης τής διδασκα
λίας τής Έϊδελβεργείου κατηχήσεως. Είναι δέ ή 
Έϊδελβεργειος κατήχησις είς τάς διαμαρτυρομένας 
πόλεις τής Ελβετίας ή μόνη τροφή, ήν παραθέ- 
τουσιν έπί μακρόν χρόνον λίαν περιεσκεμμένως είς 
τά τέκνα τών κοινών πολιτών καί τών μετοίκων, 

ώς συμβαίνει εις τά δλως έγκαταλελειμμένα τέ
κνα τών χωρικών και ήξευρεις δτι παρ’ ήμΐν διαρ- 
κεϊ τούτο μέχρι τοϋ χρόνου, καθ’ δν δ νέοςξάρρα- 
βωνίζεται.

Άλλ’ ή Έίδελβέργειος κατήχησις δεν ήτο δ 
μόνος λόγος. Ήκούετο είς τάς αύτάς δδούς ψιθυ- 
ριζόμενον δτι δέν ήξεύρω γραφήν, αριθμητικήν, μά
λιστα δέ άνάγνωσιν.

Βλέπεις, φίλε μου, δτι οί λόγοι τών τριόδων 
έχουσιν ένίοτε καί άλήθειάν τινα. Άληθώς δέν ή
ξεύρω οΰτε καλλιγραφίαν, οΰτε άριθμητικήν οΰτε 
άνάγνωσιν. Άλλά δέν δύναται τις ίκ τοιούτων 
άληθώς λόγων τών τριόδων νά συμπεράνη ύπερ
βολικά πράγματα. Είδες δτι έν Στάντση ήδυνά
μην νά διδάσκω τήν γραφήν, χωρίς έγώ νά δύναμαι 
νά γράφω καί ή άγνοιά μου αΰτη ήτο πρό παντός 
άναγκαιοτάτη, ϊνα μέ κάμη νά επινοήσω τήν ά- 
πλουστάτην μέθοδον τής διδασκαλίας καινά έξεύ- 
ρω μέσα, δι’ ών καί δ τά μάλιστα άνάσκητος καί 
άμαθής διδάσκαλος νά δύναται κάλλιστα νά $ι- 
δάσκη τούς μαθητάς του.

Άλλ ’ έν τφ μεταξύ δεν ήδυνάμεθα νά άπαιτή- 
σωμεν άπό τούς μετοίκους τής Βουργοδόρφης νά 
άποδεχθώσιν πάντα ταΰτα προκαταβολικώς, πολύ 
δέ όλιγώτερον νά θεωρώσι ταύτα δυνατά. Καί οΰ
τως έγένετο. Έν τινι συνεδριάσει άπεφάνθησαν 
δτι δοκιμάς είς τά τέκνα των τής νέας διδασκα
λίας δέν έπιθυμούσι νά κάμωσι, τούτο ήδύναντο 
νά κάμωσι οί έντόπιοι πολϊται.

Και οΰτως έγένετο. Οί προστάται μου και οί 
φίλοι μου κατώρθωσαν μετά πολλής δεξιότητος, 
ήτις άπητεϊτο είς τοιούτον τόπον καί πρός τοιοϋ- 
τον σκοπόν, νά μοί έπιτραπή νά διδάσκω έν τή 
κατωτάτη τάξει τοϋ σχολείου τής άνω πόλεως.

Τούτο μέ κατέστησεν εύτυχή. Άλλά κατ’ άρ 
χάς ήμην περιδεής. Κατά πάσαν στιγμήν είχον 
τόν φόβον μή ε"λθωσι καί μέ διώξωσι έκ τής τά- 
ξιώς μου. Καΐ τούτο τή άληθεί^ι μέ καθίστα έτι 
άνεπιτηδειότερον ή δσον είμαι καΐ δταν συλλογίζω- 
μαι .το πύο καί τήν ζωήν, δι’ ών έν Στάντση 
κατά τά πρώτα μαθήματα ώκοδόμουν τόν μαγευ
τικόν ναόν μου, καί τήν δειλίαν, μεθ’ ής έν Βουρ- 
γοδόρφη ύπεβαλλόμην ώς κοινός χειρώναξ εις τόν 
σχολικόν ζυγόν, τότε δέν δύναμαι νά έννοήσω πώς δ 
αύτός άνθρωπος δύναται νά έκτελή τοιαύτα πράγ
ματα, τό πρώτον δηλ. καί τό δεύτερον

Ένταϋθα ύπήρχε σχολική τάξις, έπίφασίς τις 
ευθύνης, μικρολογία τις καί άλαζονία. Άλλά 
πάντα ταύτα ήσαν είς έμέ ξένα Τοιαύτα πράγ
ματα καθ’ δλον μου τόν βίον δέν ήνέχθην ποτέ, 
άλλα τώρα τά ήνέχθην, θέλων νά έπιτύχω τοϋ 
σκοπού μου. Άπό πρωίας μέχρις εσπέρας καθ’ ή
μέραν έλάλουν ώς πετεινός τό άλφα βήτα καί άνευ 
σχεδ ίου έβαενον τήν πεπατημένην οδόν, ήν είχον 
εγκαταλίπη έν^Στάντση, Άκαμάτως άπήρτιζον 
σειράς συλλαβών καί έπλήρουν δλόκληρα βιβλία μέ 

σειράς συλλαβών καί άριθμών καί έζήτουν διά 
παντός τρόπου νά άναγάγω τά πρώτα μαθήματα 
τοϋ συλλαβισμού καί τοϋ λογισμού είς τήν δυνα
τήν αύτών απλότητα καί είς τύπους, δι’ ών νά δύ
ναται τό παιδίον ψυχολογικώτατα νά κάμνη κατ’ 
άρχάς μέν βραδέως τό πρώτον βήμα καί τό δεύ
τερον, κατόπιν δμως άνευ άλμάτων καΐ ίπί τή 
βάσει τοϋ κατανοηθέντος δευτέρου βήματος νά προ- 
χωρή ταχέως καί άσφαλώς ε’ις τό τρίτον καΐ είς τό 
τέταρτον. Άλλ’ έν φ έν Στάντση έδιδον είς τούς 
μαθητάς νά παριστάνωσι μέ τό κονδύλιόν των 
τά γράμματα, ένταϋθα νϋν έλεγον νά ίχνογραφώσι 
γωνίας, τετράγωνα, γραμμάς, τόξα.

Έν τή έργασία ταύτη βαθμηδόν ίγεννήθη ή 
ιδία δτι είναι δυνατόν νά γίνη έγχειρίδιον τής 
κατ’ αϊσθησιν διδασκαλίας, δπερ νΰν θεωρώ σπου- 
δαϊον καί δπερ καί τότε άμυδρώς έτι είχον έν νφ 
καθ’ δλην τήν έκτασιν, ήν ή μεθοδική άνάπτυξις 
αύτοϋ έν τοΐς καθ’ εκαστα θά έλάμβανε. Καί πο
λύς χρόνος παρήλθε, μέχρις δτου σχηματίσω περί 
τούτου σαφεστέρας ιδέας. Άλλά ε’ις σέ φαίνεται 
άκατανόητον, καί δμως είνε άληθές. Επί πολλούς 
μήνας έσκεπτόμην περί τών πρώτων μου δοκιμίων, 
δι’ ών έτακτοποίουν τή^ διδασκαλίαν μου άπό τών 
απλών είς τά σύνθετα, καί είργάσθην ύπερανθρώ- 
πως νά καταστήσω τά πρώτα ταΰτα μαθήματα, 
δσον ένδέχεται απλά. Αλλά δεν ηδυνάμην νά έν- 
νοήσω άκόμη τδν σύνζισμον αυτών, τούλάχιστον 
δέν ήτο είς έμέ ούτος άρκετά φανερός. Έν τούτοις 
έπειθόμην είς πάν μου μάθημα καί περισσότερον 
δτι έχώρουν προσωτέρω σπουδαίως.

Παϊς έτι ών ήκουον πολλάκις νά μοί λέ- 
γωσιν, δτι είναι ιερόν καθήκον νά άρχίζη τις 
άπό τά μικρά καί νά προχωρή εις τά μεγάλα. 
Αλλά τώρα βλέπω θτι καί γέρων τις πρέπει 
νά άρχίζη οΰτως, έάν θέλη νά κάμη θαύματα. 
Έγώ δμως θαύματα δεν επιδιώκω, άλλως τε καί 
δέν είμαι κατ’ ούδένα τρόπον προς τούτο οΰτε πε- 
πλασμένος, οΰτε παρεσκ^υασμένος. Τοιαΰτα ΰψη 
είς τήν εΰρεσιν τής άληθείας δέν θά φθάσω έγώ 
ποτέ, άλλ’ ούδέ τδ θάμβος τοϋ φενακισμοϋ δι ’ 
οίουδήποτε τρόπου θά αποκτήσω. Καί έάν ήθελον 
τούτο, δέν θά ήδυνάμην. ί ινώσκω είς ποιον βαθμόν 
τώρα κατέπεσον αΐ δυνάμεις μου. Άλλοι όμως τής 
έμής ήλικίας άνδρες εχοντες ελεύθερον τόν νοΰν των 
καί τά νεϋρά των άκλόνητα, έάν ήθελον ή ήσαν 
ήναγκασμένοι είς παρομοίαν ύπόθεσιν, ώς είναι ή 
ϊδική μου, νά ύπηρετήσωσιν έν αυτή έκ τών κάτω 
προς τά άνω, άναμφιβόλως θά έφθανον έκεϊ. Καί 
δμως αύτοί ζητοϋσι έν τοιαύτη ήλικίιγ, ώς είναι 
δίκαιον καί πρέπον, τήν άνάπαυσίν των. Έγώ δ
μως δέν ποιώ τό αύτό. Χαίρω δτι καί εν αύταϊς 
ταϊς γεροντικαϊς μου ήμεραις μέ κάμνουσι νά ίρ- 
γάζωμαι έκ τών κάτω πρός τά άνω. Τούτο ποιώ 
εύχαρίστωςάλλά κατά τόν ίδιάζοντα είς έμέ τρόπον. 
Καΐ ποιών καί ποθών ζητώ άείποτε τήν πλατείαν
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δδόν, ήτις έχει ταϋτα τά πλεονεκτήματα οτι είναι 
εύθεϊα και άναπεπταμένη καί στερείται τής μα
γείας τών αφανών δδών, δι’ ών συνήθως οί άνθρω
ποι έκτελοϋσι θαύματα και άποκτώσι τιμάς. Έγώ 
καί εάν κατορθώσω τό άκρον άωτον εκείνου, όπερ 
ζητώ, τοϋτο καί δ εύηθέστατος τών ανθρώπων 
δύναται νά μιμηθή, άρκεϊ μόνον νά έκφράσω τοϋτο 
Άλλ’εΐ καί κάλλιστα προγιγνώσκω ότι οΰτε ε!ς 
τιμάς οΰτε είς θαύματα θά φθάσω, θεωρώ έν τού- 
τοις ύψίστην τιμήν μου καί έν αύτή τή πρεσβυ- 
τική μου ήλικίφ, δτι έν τφ έργφ μου ήρχισα έκ 
τών κάτω. Τά πλεονεκτήματα ταϋεα φαίνονται 
μοι καθ’ έκάστην ημέραν καλλίτερον.

Άναλαβών πάντα ανεξαιρέτως τά αύχμηρά 
σχολικά καθήκοντα, ά έξετέλουν διαρκώς άπό τής 
8ης πρωινής ώρας μέχρι τής έβδόαης εσπερινής, 
μέ διακοπήν ολίγων ώρών έν τώ μεταξύ, κατά 
πάν μου βήμα «ύρισκόμην πρό φαινομένων, τά ό
ποια έμαρτύρουν περί ύπάρξεως φυσικών νόμων, 
καθ’ οΰς τό ήμέτερον πνεύμα εύκολώτερον ή δυσ- 
κολώτερον δέχεται καί διατηρεί πάσας τάς έξω- 
τερικάς επιδράσεις. Καί έγώ καθ’ έκάστην έρρύθ- 
μιζον τήν διδασκαλίαν μου κατά τούς κανόνας 
τούτους, οΰς μάλλον συνησθανόμην, ή ίγίνωσκον, 
μέχρις δτου δ υπουργός Γλάϋρος, πρός δν κατά το 
παρελθόν έτος έπειράθην νά καταστήσω καταλη
πτόν είς τί κυρίως συνίσταται τό σύστημά μου,είπε- 
«Vous voulez mechanises 1 ’education?» (θέλετε 
νά τακτοποιήσητε τήν αγωγήν ώς μηχανήν ;) 
Γαλλικά ένόουν πολύ ολίγα, καί ένόμισα δτ·. διά 
τής λέξεως ταύτης ήθελε νά είπη δτι εγώ ζητώ 
τά μέσα τής άγωγής καί τής διδασκαλίας νά κα
τατάξω κατά ψυχολογικήν τάξιν, καί ύπό το αύ- 
την έννοιαν διά τής λέξεως ταύτης επέτυχε τοϋ 
όρθοϋ καί μοϋ εδωκε τήν λέξιν, ήτις έδήλου τήν 
ουσίαν τοϋ σκοπού μου καί δλων τών πρός τούτον 
τόν σκοπόν μέσων. “Ισως θά παρήρχετο πολύς χρό
νος, μέχρις ού φθάσω είς τήν ιδέαν ταύτην διότι 
έγώ περί τής μεθόδου μου δέν έκαθήμην νά άνεύρω 
είς τί κυρίως συνίσταται, άλλ' ώδηγούμην είς τήν 
πράξίνμουύπό αορίστων, άλλ’ ισχυρών συναισθη
μάτων, τά δποϊα έξησφάλιζον μέν τήν πρά- 
ξίν μου άλλά καί δέν μέ έφώτιζον περί ταύ
της. Άλλο δέν ήσυνάμην νά πράξω. Άπό τριά
κοντα έτών δέν έχω άναγνώση πλέον βιβλίον, ούδέ 
ήδυνάμην πλέον νά άναγνώσω τοιαύτα. ΔΓεννοίας 
άφηρημένας έστερούμην πλέον γ λώσσης καί έζων 
μέ τάς πεποιθήσεις μου μόνον, αϊτινες ήσαν εξα
γόμενον άπειρων παρατηρήσεων, άς δμως ώς έπί 
τό πλεϊστον είχον λησμονήση.

Οΰτω δέ ήρχισα, χωρίς νά έχω άνάγκην τής 
άρχής, άφ' ής ώρμήθην, νά εξετάζω καί έγώ έκ 
τοϋ πλησίον τά πράγματα, δσα έδίδασκον τά 
παιδία. Καί καθώς άνεζήτησα καί εύρον ποια εί
ναι τά πρώτα μαθήματα τοϋ παιδιού, οΰτω ένη- 
σ/ολήθην νά εΰρω καί τόν χρόνον, καθ’ δν πρέπει 

νά άρχηται ή διδασκαλία αύτοϋ καί δέν έβράδυνον 
νά πεισθώ, οτι ή διδασκαλία παντός παιδιού πρέπει 
νά άρχηται άπό τής ώρας τής γεννήσεώς του.Άφ’ 
ής στ γμής τά αισθητήριά του γίνονται δεκτικά 
τών εντυπώσεων τής φύσεως, άρχεται καί ή φύ- 
σις νά διδάσκη αύτό. Καί τό 'ιδιαίτερον έν τφ νέφ 
τούτφ βίφ τοϋ παιδός δέν είναι άλλο τι ή ή έξ,ε- 
γειρομέ -η νϋν ίκανότης νά δέχηται τάς εντυπώσεις 
ταύτας δέν είναε άλλο τι ή ή έξέγερσις τών τελει- 
ωθέντων φυσικών σπερμάτων, νά τείνωσι δι’ δλων 
τών δυνάμεων αύτών καί δ-μών πρός άνάπτυξιν 
τής αύτομορφώσεώς των, δέν είναι άλλο τι ή ή 
έξέγερσις τοϋ νϋν άπαρτισθέντος ζφου, δπερ θελει 
και οφείλει νά γίνη άνθρωπος. (άκολουθεΐ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΤΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΝΩΜΑΠΩΝ^ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Ή έφτμερίς Άκρόπολε; άπό πολλοϋ χρόνου διά 
τής ίδιαζούσης είς αύτήν επιμονής πρωτοστατεί εις 
τή·/ ιδέαν νά γίνωσι τά ήμέτερα σχολεία πρακτικά 
ή τεχνικά. Ή μονομερής τοϋ έθνους ορμή ε;ς τά 
γράμματα, ή πληθώρα τών επιστημόνων, τών 
ύπαλλήλων, ή έγκατάλειψις τής πατρικής σκα
πάνης καί τού πατρικού άροτρου, ή περιωρισμένη 
κτηνοτροφία, δ άνεκμετάλλευτος μένων πλούτος 
τής χώρας ένέβαλον αύτήν είς μέριμναν περί τοϋ 
αέλλοντος τής χώρας καί ύπέλαβε μέγα αύτής 
καθήκον νά υπόδειξη τί δει γενέσθαι προς διόρ- 
θωσιν τών πραγμάτων. "Ινα δέ ή γνώμη αύτής 
λάβη καί μεϊζον κύρος κατέφυγε καί είς τά φώτα 
τών ειδικών καί μέχρι τοϋδε έξεθεσε τάς γνώμας 
τού κ. Παπαμάρκου καί τοϋ κ. Βρατσάνου.

Ό κ. Παπαμάρκου άναφανδόν ομολογεί δτε τό 
Γερμανικόν σύστημα τής δημ. Έκπαιδεύσ. τό έφαρ- 
μοζόμενον έν Έλλάδι άπό τοϋ 1878 είναι άκα- 
τάλληλον δι’ ημάς καί συνηγορεί ύπέρ τοϋ 'Αγγλι
κού,δπερ λέγει συμφωνεί πλειότερον πρός τό σύστημα 
τών αρχαίων Ελλήνων,καθ δ δήθεν οί παϊδες τό ήμι- 
συ τής ήαέοας διέτρεβον έν ταϊς παλαίστραις καί τό 
άλλο ήμισυ έν τοΐς σχολείοις. Είναι καί ούτος έν
θερμος θιασώτης τής τεχνικής τών μαθητών μορ- 
φώσεως καί κατ’ αύτήν τήν Ιδέαν συνετάχθησαν 
λέγει καί τά άναλυτικά προγράμματα τών δημο
τικών σχολείων, διά τά δποϊα λέγει δτι είργάσθη 
τρία δλόκληρα έτη. Ώς έκ περισσού δέ λέγει οτι 
δ Frobei είναι δ πατήρ τής τεχνικής μορφώσεως 
τών σχολείων, ήν έφήρμοσεν είς τά κατώτερα σχο
λεία μή δυνηθείς νά έφαρμόση αύτήν καί εις τά 
άνώτερα ώς άποθανών προώρως Γνω
στόν δέ δτι δ Frobei άπέθανεν έβδομηκοντούτης. 
Άλλά τό σκανδαλωαέστατον πάντων έν τή γνώμη 
τοϋ κ. Έπιθεωρητοϋ είναι ή έξής φράσις· «Καί 
διά νά σάς συνοψίσω τήν γνώμην μου έν όλίγοις. 
Είμαι καί έγώ τής γνώμης δτι πρέπει νά γίνωμεν 

πρακτικοί. Το ώ Λιγυρόν και κοπτιρόκ βπα&ί 
μου και αί ά.ίΚαι φαντααιοπ.Ιηζίαι και αί πολλα'ι 
άεωρίαι νά μιίνουν κατά μέρος».

Τή γνώμη · ής εισαγωγής εις τά σχολεία τεχνι
κών μαθημάτων συντάσσεται καί δ κ. Βρατσάνος, 
δστις μάλιστα ώς διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου 
Αθηνών λέγει δτε έκαμε καί άπόπειοαν εισαγωγής 
εις τό Διοασκαλεΐον τών τεχνικών έργασιών. «Διά 
τοϋτο λέγει άς προσθέσωμεν μερικά μαθήματα ώς 
ύποχοεωτικά, ας άνακουφίύωμεν δέ τό 
πνεύμα τώνμαθητών άπό τώνλοεπώνμα- 
θημάτων καί άς παοασκευάσωμεν αύτούς είς τάς 
τέχνας». 'Όταν τοιαϋται γνώμαι διατυπώνται έν 
όνόματι τής επιστήμης, ή Έκπαίδευσις εχει καθή
κον νά μή άφήση αύτάς άνεξελέγκτους.

Τό δτι τό Γερμανικόν σύστημα είναι άκατάλ- 
ληλον δΓ ήμδς ώς λίαν θεωρητικόν και δτι τό 
’Αγγλικόν, καθ’ δ οί μαθηταί μένουσιν κατά τό 
ήμισυ μέν τής ήμέρας έν ταΐς παλαίστραις, κατά 
τό ήμισυ δέ έν τοΐς σχολείοις, είναι αΐρετώτερον, 
είναι άναλήθειαι μεγάλαι στηριζόμεναι έπί τής 
άγνοιας καί τών έν Γεομανίρε καί τών έν ’Αγγλία 
συμβαινόντων. Άλλά τό δόγμα τοϋτο έμφαίνει καί 
άλλο τι δτι ή έννοια τοϋ δημοτικού σχολείου, οία 
διατυποϋται ύπό τής επιστήμης, παραγνωρίζεται 
ή άγνοεϊται τέλεον ύπό τών είδικών παιδαγωγι
κών. Δέν πρέπει δέ νά λανθάνη ούδένα ήκιστα δέ 
τούς ειδικούς δτι δημοτικά σχολεία κατά τήν άν- 
θρωπιστικήν καί υψηλήν έννοιαν, άξια τοϋ αίώνος ■ 
καί τής προόδου τών έπιστημών καί τεχνών μόνον 
ή Γερμανία έχει νά έπιδείξη καί δτι είς τήν χώ- | 
ραν ταύτην, ήτις έκλήθη δικαίως ή χώρα τών 
διδασκάλων , έχουσι τά βλέμματα έστραμμένα 
σύμπας δ κοσμος καί δ παλαιός καί δ νέος. Άς 
ίδωμεν δέ δποίαν έννοιαν δίδουσιν οί Γερμανοί είς 
τά δημοτικά αύτών σχολεία καί άν είναι άληθής 
ή γνώμη τοϋ κ. Παπαμάρκου δτι τά σχολεία 
αύτών είναι θεωρητικά.

« Καί διδάσκαλοι καί Κυβερνήται συμφωνοϋσιν 
νϋν πάντες έν τούτφ· 1. δτι τά μαθήματα τών 
σχολείων μέχρι τής ηβικής ήλικίας, μέχρι τοϋ 15 
έτους τής ήλικίας περίπου,πρέπει νά στοχάζωνται 
γενικώς τής άνθρωπικής μορφώσεως, άποκλειομένης 
πάσης μονομερούς πρός τι μορφώσεως· 2. δτι ώς 
βάσις τοιαύτη γενικής μορφώσεως δύναται καί πρέ
πει μάλιστα νά έκλεχθώσι τοιαύτα μαθήματα, τά 
δποϊα νά έφοδιάζωσι τόν παΐδα συγχρόνως καί μέ 
ποσόν γνώσεων πρακτικών ήτοι νά προπαρασκευά- 
ζωσι αύτόν γενικώς διά τό μέλλον έπάγγελμα. 
3. μετά τό πέρας τών μαθημάτων τούτων καλόν 
καί χρήσιμον είναι, οΐ μέν μαθηταί οί θέλοντες 
μηχανικώς νά άσκήσωσι ε’ργον τι, νά τρέπων- 
ται εύθύς είς τοιούτου είδους έπαγγελματικά σχο 
λεϊα, δσοι ό'μως θέλουσι νά άσκήσωσιν έπαγγέλ
ματα έπιότημονικΛς φύσεως,νά προσκτήσωνται 
έτι μείζονα γενικήν μόρφωσιν 1).

’Ακούετε, Κύριοι Ειδικοί τής Ελλάδος, τί λέ- 
γουσιν οί Γερμανοί ; Ό μαθητής πρώτον πρέπει 
νά μορφωθή καί γίνη άνθρωπος, καί έπειτα άς 
γίνη τεχνίτης, άς γίνη επιστήμων, άς γί<η 0,Tt 
θέλει. Σεϊ; δέ τί λέγετε ; άς γίνη τεχνίτης, άφί- 
νετε δέ νά ύπονοήταε δτι δέν σάς μέλλει άν είναι 
άνθρωπος. Σείς θέλετε βόας άροτήρας, πρόβατα 
πυκνόμαλλα καί γαλακτοφόρα, χοίρους σιτευτούς, 
όρνιθας ώοτόκους. Άπό τόν λαόν άς λειψή ή γνώ
σις τής ιστορίας του, τής θρησκείας του, άς μή 
λάβη μηδέποτε συνείδησιν τοϋ άνθρωπισμοϋ του, 
άς μάθη νά έργάζηται ώς μηχανή τήν γήν, άς 
μάθη ώς μηχανή άπό τής μικρά; ήλικίας νά ρά
πτη, νά πλύνη, νά πλέκη, νά κόπτη. Τό ιδεώδες 
αύτοϋ άς είναι δ χρηματισμός καί ή παραγοιγή ή 
άφθονος τών μέσων τής ζωής. "Οποία εύδαιμονία 
είς τό έθνος, δταν τά δημοτικά του σχολεία μετα- 
τραπώσιν είς βουστάσια, δταν έν αύτοϊς άντί τών 
απαίσιων γνώσεων τής ιστορίας, τής γεωγραφίας, 
τοϋ ευαγγελίου, άκούεται τοϋ σκυτοτόμου δ κρότος 
τοϋ μονείτα καί τοϋ ξυλουργού τό καταφερόμενον 
σκέπαρνον.Δέν άποκρύπτομιν δτι έξιστάμεθα πρό 
τοϋ μεγέθους τών πρωτοτύπων τούτων ιδεών. Καί 
θά παρηρχόμεθα αύτάς άπαρατηρήτους,άν δέν περι- 
εβάλλοντο μέ τό ένδυμα τής είδεκότητος καί δέν 
έπήρχοντο ώς επιστέγασμα, ώς ύψίστη έπικύρωσις 
τής γνώμης τών μή ειδικόν. Κύριοι ειδικοί, δταν 
θέλητε νά καταδικάσητε σύστημα έκπαιδεύσεως 
οίον τό Γερμανικόν, οφείλετε πρώτιστα πάντων νά 
τό γνωρίσητε. Ότι δέ δέν τό γινώσκετε οΰτε κατά 
θεωρίαν οΰτε κατά πράξιν, φαίνεται έξ δσων λέγετε 
καί έξ δσων πράττετε.Οί Γερμανοί, οϊτινες δέν αύ- 
τοσχεδιάζουσιν^δτι κεν έπ’άκαιρίμαν γλώσσαν έλθη, 
έπείσθησαν δτι τό πρώτον καθήκον τής πολιτείας 
καί τών γονέων καί τής έκκλησίας είναι δ μαθη
τής νά γίνη άνθρωπος. Τοϋτο δέ κατορθοϋται διά 
τής παιδείας, ήτες έθεωρήθη ώς άναγκαία είς 
πάντα άνθρωπον καί έκλήθη διά τοϋτο παιδεία 
KOtvh ή καθολική παιδεία. Ή καθολική 
δέ αΰτη παιδεία άπεδείχθη δτι συντελεί τά μάλι
στα καί είς τήν τελειοτέραν άσκησιν τοϋ έργου, 
δπερ θά έκλέξη κατόπιν ώς ίδιον επιτήδευμα δ 
άνθρωπος. Τό Ιδιαίτερον έπάγγελμα τοϋ άνθρώπου 
πρέπει νά φυτευθή είς τό έδαφος τής καθολικής 
αύτοϋ παιδείας καί κατά τήν τελειοτέραν ή άτε- 
λεστέραν αύτοϋ καθολικήν παιδείαν άποβαίνει καί 
τοϋτο τελειότερον ή άτελέστερον. Είναι δέ τό πρό
γραμμα τών δημοτικών σχολείων τής Γερμανίος, 
δπερ ή έπιστήμη ύπαγορεύει ήτοι δ νοϋς δ άγόμε- 
νος ένθεν μέν ύπό ύψηλοτέρας τών πραγμάτων 
έπισκοπήσεως, ένθεν δέ καίμπό τών άναγκών τοϋ 
βίου, ύφ’ ών εύρίσκεται πά; άνθρωπος περιστοι
χισμένος, οΰτως διατετυπωμένον, ώστε νά έφοδιάζη 
πάντα άνθρωπον μέ τάς άναγκαίας γνώσεις πρός

1) G. Kuhiior. Ρ ι ·. I :h > Z-itfrig-in σ 180.
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άσκησιν παντός οΐουδήποτε έργου. Και τοΰτο είναι 
τό συμφέρον και τοϋ ατόμου καί τής κοινωνίας νά 
μη προκαταλαμβάνη ή πολιτεία μηδέ νά προορί- 
ζη τόν παϊδα έκ της μικράς ηλικίας, δτε άκόμη 
δέν έκφαίνεται ή ιδιαιτέρα αύτοϋ προς ώρισμένον 
έπάγγελμα κλίσις, άλλά νά παρέχη Αύτφ πάσαν 
την διδασκαλίαν, ήτις αναπτύσσει τόν νοΰν αύτοϋ 
και την θέλησιν καί διευκολύνει αύτόν έν τφ μέλ- 
λοντι νά εύδοκιμήση έν τφ έργφ, δπερ αύξηθεΐς 
ήθελεν έκλέξη νά άσκή δΓ δλου τοϋ βίου του. Τά 
τοιαΰτα είναι τοσοΰτον κοινά πλέον έν τη έπιστή
μη, ώστε έκπλήττεταί τις άκούων τά^ έναντία 
ύποστηριζόμενα ύπό τών έν τή κλασσική χώρα 
ειδικών, ών φαίνεται ή προσοχή δέν περισπάται 
πολύ μέ τάς απαιτήσεις τής έπιστήμης. Ό,τι δέ 
πρός άσκησιν τής χειρός καί τοϋ όφθαλμοϋ άπό 
πολλών έτών ή Γερμανική έπιστήμη είσήγαγε καί 
τεχνικάς έργασίας, φέρομεν ώς μάρτυρα τήν παι
δαγωγικήν τοϋ Τ. Ziller, έν ή έγράφησαν πρό 
20»τίας τά έξής’ «Αί τεχνικαί έργασίαι σκοποϋσι 
κυρίως τήν διαμόρφωσιν τής χειρός, εί καί αύται 
συγχρόνως συντελοϋσιν εις τήν άνάπτυζίν τής πα· 
ρατηρητικότητος τοϋ άνθρώπου καί είς τήν καλ- 
λαισθητικήν μόρφωσιν αύτοϋ. Είναι δέ άξια τοι
αύτης θεραπείας ή χειρ, άφ ’ οΰ έπί τής τελειότητος 
αύτής στηρίζεται έπ’ ίσης ή νόησις τοϋ άνθρώπου 
ώς καί έπί τών αισθητηρίων».

Κατά ταΰτα ή έπιστήμη ή Γερμανική ή κατα- 
πεφρονημένη ύπό τών ειδικών τής Ελλάδος συνη
γορεί νά είσαχθώσι έργασίαι τεχνικαί ε’ις τά δη
μοτικά σχολεία, άλλά τούτο πράττει ούχί δπως 
άποκτήση όρνιθας παχυτέρας ούδέ πρός πορισμόν 
τών άλφίτων ή άλλου τοιούτου άναγκαίου είς τόν 
βίον πράγματος, άλλά πρός τελειοτέραν διαμόρ- 
φωσιν τής χειρός. Ώς έθεωρήθη μέγα πράγμα ή 
μόρφωσις τοϋ παρατηρητικού, ήτις άπέδειξε τόν 
Πεσταλότσην μέγαν, οΰτω πρέπει νά θεωρηθή 
μέγα καί ή μόρφωσις τής χειρός τού άνθρώπου, 
ϊνα καταστή μάλλον επιδέξιος πρός έκτέλεσιν τών 
βουλήσεων τού πνεύματος. Ή άσκησις αύτής είς 
τό γράφειν, ΐχνογραφεΐν άπεδείχθη δτι δέν είναι 
έπαρκής, άνάγκη νά γυμνασθή καΐ διά μεγαλει- 
τέρων εργαλείων περί ών ήδη ώμιλήσαμεν 1) "Ώστε, 
Κύριοι είδικοί, έκεΐνο τό δποϊον σείς ζητείτε έν 
Γαλλίφ ή Άγγλίιγ, εύρίσκεται έν τελειοτέρα μορφή 
καί είρημένον καί έφηρμοσμένον έν Γερμοονίςο. Καί 
άφ’ οΰ τούτο οΰτως εχει, πώς πρέπει νά χαρζκτη- 
ρισθή δ διισχυρισμός σας δτι τό Γερμανικόν σύ
στημα είναι θεωρητικόν καί δτι τό ’Αγγλικόν είναι 
καλλίτερον, καθ’ δ οί μαθηταί διημερευουσι τό 
ήμισυ τής ήμέρας έν ταΐς παλαίστρας καί τό ήμι- 
συ έν τφ σχολείφ, ώς έποίουν καί οί παλαιοί Έλ
ληνες ! 1 Άλλά μήπως είναι άληθές τό τελευταϊον ; 
Οΰτε έν Αγγλία ύπάρχουσε παλαϊστραι," έν αίς

I) ΓΙρβ. Έκπαίδευσιν Γ. σελ. 11 κ. έ. 

διέρχονται τό ήμισυ τής ήμέρας οί μαθηταί, ούτε 
παρά τοϊς παλαιοϊς Έλλησι συνεβαινε τούτο. Ύπό 
ιατρικήν έποψιν είναι ή ιωματική κόπωσις τών 
μαθητών άπηγορευμένη. Νομίζω δέ δτι μία ώρα 
πρός σωμζτικάς άσκήσεις τών μικρών μαθητών είναι 
ικανή, άν δέν είναι καί τοσοϋτος χρόνος μείζων τοϋ 
πρέποντος. Οί δέ παλαιοί, οΐτινες άγρύπνως ^τή- 
ρουν τό μηδέν άγαν, είναι άδύνατον νά ήστόχήσαν 
τοϋ προσήκοντος ίν ταΐς άσκήσεσι τής παλαίστρας.

Διά νά καταδείζωμεν δέ τήν ακρίβειαν τών ειδι
κών είς τήν έπιστημονικήν τών γνωμών των ε’κφρα- 
σιν άναφέρομεν καί τούτο δτι θεωροϋσι τον Frbbel 
ώ; πατέρα τών τεχνικών έργασιών έν τοϊς σχο
λείοις, έν φ πολλά έτη πρό αύτοϋ οί ,Φιλανθρω- 
πισταί είχον εΐσαγάγη τοιαύτας έργασίας είς τά 
σχολεία καί λέγουσιν δτι δ πρόωρος θάνατος έκώλυσε 
τόν Frobel νά έφαρμόση καί είς τά ανώτερα σχολεία 
τάς ιδέας του, ίν φ δ Fr. άπέθανε γέρων 70 ίτών.

Τί δέ νά εϊπωμεν καί περί τών αναλυτικών προ
γραμμάτων, τοϋ άωρου τούτου καρπού τριετοϋς 
κυήσεως ; Ούδέ ίχνος έν αύτοις φαίνεται τεχνι
κής μορφώσεως, οϊαν ζητεί ή « Άκρόπολις» .’Αλλά 
περί τούτου άλλοτε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΠΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Π1Ν ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΑΗΝΟΝ
4L Τροφή καί ανατροφή τών παεδίων.

Είναι φυσικόν νά θηλάζη καί νά περιθάλπη τό 
βρέφος αύτή ή μήτηρ, ή δώσασα εις αύτό τήν 
ζωήν. Καί τοιοϋτο συμβαίνει πανταχοϋ, δπου οί 
άνθρωποι ζώσι βίον άπλοΰν καί φυσικόν. Άλλ’ 
δπου εΐσάγεται πλούτος καί πολυτέλεια, έκεΐ 
άναφαίνεται καί ή κακή συνήθεια νά παραδίδωσι 
τά τέκνα των αί μητέρες είς ξένας γυναίκας, ϊνα 
θηλάζωσι καί τρέφωσι ταύτα.Ή κακή αΰτη συνή
θεια άναφαίνεται παρά τοϊς παλαιοϊς είς άρχαιο- 
τάτους χρόνους. *0  Όδυσσεύς έχει τήν Εύρύκλειαν 
τίτθην (παραμάνναν). Έν Όδυσσείας Τ. 481 λέ
γεται £ητώς·

Μαϊα, τί ή μ’ έθέλεις όλέσαι; σύ δέ μ’ ετρεφες 
αύτή τφ σω επί μαζφ ....
Άλλά φαίνεται δτι τό έθιμον τούτο δέν ήτο 

πανταχοϋ διαδεδομένον διότι έν Ίλιάδος X, 81 
^ητώς λέγεται δτι ή ’Εκάβη αύτή είχε θηλάση 
τόν υίόν της καί έν Όδυσσείας Λ. 448 λέγεται 
περί τής Πηνελόπης δτι πάις δέ οί ήν ίπϊ μαξώ 
νήπιος. Έν Σπάρτη γινώσκομεν δτι αί μητέρες 
αύται ώφειλον νά θηλάζωσι τά τέκνα των καΐ 
νά τρέφωσιν αύτά μέχρι τοϋ 7ου έτους, δτε παρε- 
λάμβανεν αύτά ή πολιτεία, είς ήν πλέον καί άνή- 
κον καθ’ άπαντα τόν βίον των. Άλλά καί ίν 
Άθήναις βλέπομεν έκ τοϋ Άριστοφάνους δτι αί 
μητέρες αύται έθήλαζον τά τέκνα των, πλείστας 
δέ σκηνάς διέσωσεν ή τέχνη, ίν αίς άπεικονίζονται 
χαριέστατα μητέρες θηλάζουσαι τά τέκνα των. 
Οΰτως έπί κυπέλλου έκ τής νεαροπόλεως Μυρίνης 

είκονίζεται γυνή πιέζουσα διά τής χειρός τόν 
μαστόν είς τό θηλάζον βρέφος καί δλως ύπό τής 
ήδείας ταύτης μερίμνης άπερροφημέ <η, έν ω δ τής 
είκόνος κύων έπί τών οπισθίων αύτοϋ ποοών άνορ- 
θούμενος καί έχων τούς έμπροσθίους έπί τών γο
νάτων τής δεσποίνης παρευρίσκεται μετά κωμικής 
σοβαρότητος εις τό δεϊπνον τοϋ συνήθους συνοδού 
τών παιδιών αύτού “·). Ωσαύτως ώοαία τοιαύτη 
σκηνή άπικονίζεται καΐ έν τενι υδρία τοϋ Μουσείου 
τοϋ Βερολίνου. Έν τώ κέντρφ κάθηται γυνή παρέ- 
χουσα τόν μαστόν είς τό παιδίον καί θεωρούσα 
άμα δύο πρό τών ποδών αύτής ερίζοντας άλέκτορας- 
άριστερά δ πατήρ έπί ράβδου στηριζόμενος θεωρεί 
τήν ειδυλλιακήν ταύτην εικόνα, δεξιοί δέ θεράπαινα 
τήν άριστεράν έχουσα ύψωμένην καί άτρακτον διά 
τής δεξιάς κρατούσα ϊσταται όρθια πρό τοϋ κα- 
λαθίσκου *).  Παρ’ Άριστοφάνει θ) ή Μυρρίνη 
θηλάζει καί λούει αύτή τό τέκνον της, άλλ’ άφ’ 
οτου συνώμοσε μετά τών άλλων γυναικών νά ρί 
ψωσι τό κράτος τών άνδρών καΐ νά άναλάβωσιν 
αύται τήν Κυβέρνησιν τής χώρας έλησμόνησε καί 
τό τέκνον της, δπερ άφήκε άλουτον καί άθήλαστον 
καί δ Κινησίας, δ σύζυγος αύτής, πειράται νά 
κάμψη αύτήν λέγων ταύτα-

Αΰτη, τί πάσχεις ; οΰδ*  ελεείς τό παιδίον
άλουτον ον κάΟηλον εχτην ήμέραν ;

Άλλά καί αί άλλαι συνωμότιδες γυναίκες βρα- 
δύνουσι νά έλθωσιν είς τήν Άκρόπολιν, διότι ή μέν 
παιδίον κατέκλινεν, ή δ’έλουσεν,ή δ’ έψώμισεν^).

Άλλ’ άν ίξ δσων άνεφέρομεν φαίνεται δτι αί 
μητέρες αύται έθήλαζον τά τέκνα των, ύπάρχου- 
σιν δμως καί μαρτυρίαι άλλαι, έξ ών άποδεικνύε- 
ται δτι μητέρες μάλιστα αί εύποροι παρέβαινον 
τόν φυσικόν νόμον τόν έπιβάλλοντα «αύτάς τάς 
μητέρας τιτθεύειν,ά γεγεννήκασε καί τρέφειν». Καί 
φυσικόν ήτο νά έζαναστώσι κατά τής μητρικής 
ταύτης άστοογίας οί φιλόσοφοι καΐ νά ζητήσωσι 
διά τής δεινότητος τών λόγων να έπαναφέρωσι τάς 
μητέρας είς τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος των. 
Άλλά μάτην. Τό κακόν εΰρε μιμητάς. Οί εύποροι 
έλάμβκνον ζένας γυναίκας ε’ις τόν οίκόν των, ϊνα 
θηλάζωσι τά τέκνα των. ’Εκαλούντο δέ αί γυναί
κες αύται τίτθαι.Άλλάπλήν τών τιτθών,ών έργον 
ητο νά θηλάζωσι τά βρέφη, παρελάμβανον οΐ πα
λαιοί καΐ άλλας ύπηρετρίας πρός θεραπείαν τοϋ 
παιδός, αϊτινες καλούνται τροφοί, εί καΐ ή λέξις 
αΰτη περιλαμβάνει καί τήν τίτθην.Έσαν δέ καΐ αί 
τίτθαι καϊ αί τροφοί συνήθως δοϋλαι,ώς τοιαϋται δέ 
άρισται έφημίζοντο έν Έλλάδι αί Λάκαιναι,αϊτινες 
άνέτρεφον τά βρέφη άνευ σπαργανών. Τοϋ ’Αλ

ί) Paul Girard’Αθηναίων αγωγή ύπό Α.Καράλη σ.69.
2) Paul Girard έ. ά σελ. 70.
3) Λυσιστράτη σ. 880.
4) Λυσιστράτη στ. 16 κ. έ. 

κιβιάδου ή τίτθη όνόματι Άμύκλα ήτο Λάκαινα.
Τά παιδία έκοιμώντο ώς συμβαίνει πανταχοϋ 

τοϋ κόσμου έντός ίδιας κλίνης, τοϋ γνωστού λίκνου 
ή τής σκάφης. Καί ή έσειον αύτά πρότερον έν ταΐς 
άγκάλαις καί άποκοιμηθέντα κατέθεντο εις τό λί
κνον ή έλίκνιζον έντός τοϋ λίκνου μ.έχρις ού άπο- 
κοιμηθώσι λέγουσαι καί άσματα επίτηδες άπο- 
κοιμιστικά τά γνωστά νανναρίσματα,ά οί παλαιοί 
έκάλουν βαυκαλήματα ή καταβαυκαλήσεις. Χα- 
ριέστατον δέ βαυκάλημα είναι τό τοϋ Θεόκριτου 
(Είδ. XXIV 4 και έξής) καθ’ δ ή Αλκμήνη 
κατακοιμίζουσα τόν Ήρακλέα καί Ίφικλέα άδει- 

«Εϋδετε έμα βρέφεα γλυκερόν και έγέρσιμον ύπνον 
εϋδετ’ έμά ψυχά, δυ’ άδελφεά εύσοα τέκνα 
άλβιοι εΰνάζοισθε και δλβιοι άώ ΐδοιτε»

ήτοι
κοιμήβητε βρέφη μου γλυκά καί πάλιν νά ξυπνήστε 
κοιμήθητε ψυχοϋλές μου, πάντα καλά νά εισθε 
εύτυχή νά κοιμηθήτε καί ευτυχή νά σηκωθήτε.

Πλήν δέ τών λίκνων ύπήρχον καί αίώραι, άς δ 
ΙΙλαϋτος καλεΐ cunas, καί περί ών καί δ Γαληνός 
περί ύγείας ποιείται λόγον.

Άλλ’ έκτος τοϋ γάλακτος παρεϊχον είς τά ηύ- 
ξημέναπως παιδία αί τίτθαι ψωμίον μεμασσημένον, 
δηλ. άφ’ οΰ αύται πρότερον έμάσσων τό ψωμίον, 
λαμβάνουσαι διά τών δακτύλων ένέθετον είς τό 
στόμα τών παιδιών. Ό δέ Αριστοφάνης καί άλλοι 
παλαιοί συγγραφείς κατηγοροϋσι τάς τροφούς δτι 
αύται καταπίνουσι τό ψωμίον καί μόνον σίαλον θέ- 
τουσιν είς τό στόμα τών παιδιών. Διά νά προφυ— 
λάττωσι δέ αύτά άπό άταξίας ή άπό κλαύματα, 
διηγούντο είς αύτά μύθους, συνέπαιζον μέ αύτά, ή 
έφόβιζον έπικαλούμεναι τήν Γοργώ, ή τήν Άκκώ, 
ή τήν Λάμιαν, ήτις έξαρπάζει"καί καταβιβρώσκει 
τά παιδία. Άλλά καΐ έπληττον αύτά ένίοτε διά 
τοϋ σανδάλου εις τάς πυγάς.

Ότι δέ τήν ύπηρεσίαν ταύτην π. χ. τοϋ ψω
μί όζεον ή σετίζεεν τά παιδία, τοϋ διηγεϊσθαι 
μύθους, τοϋ φοβίζειν, τοϋ βαυκαλάν κ.τ.τ. έζετε- 
λουν αί μητέρες ή ή μάμμη ή άλλη τις γυνή τών 
οικείων, δπου δέν ύπήρχον τροφοί, περί τούτου ού
δεμία ύπήρχε άμφι€ολία. Περίεργον δέ δτι δ τρόπος 
ούτος τής πρώτης τών παιδιών άνατροφής εύρίσκε
ται άμετάβλητος καί παρ’ ήμΐν σήμερον, ώς ήτο 
και παρά τοϊς παλαιοϊς.Τά παραμύθια τών γραιών 
καΐ σήμερον δεσμεύουσ- τήν προσοχήν τών παιδιών 
έν τοϊς χωρίοις, ένθα κατά τάς μακράς τοϋ χειμώ- 
νος νύκτας διέρχεται ώρας τινάς παρά τήν εστίαν 
δλη ή οικογένεια. Άλλά μήπως έξέλιπεν δ ψωμε- 
σμός, ή δ φοβισμός διά τών στοιχειών, διά τών 
Νεράιδων, διά τοϋ γέρου, διά τοϋ λύκου ;

Οί άνδρες διετέλουν δπως δήποτε ξένοι πρός τήν 
πρώτην ταύτην άνατροφήν, έθεώρουν δέ γελοϊον 
νά έκτελή έργα τροφού δ πατήρ σιτίζων ή ποπ- 
πύζων ή φλυαρών μετ’αύτών.Ό Πλούταρχος λέγει
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περί τοϋ’Αγησιλάου τοϋ βασιλέως, δτι παρεκάλεσε 
τόν άνθρωπον,δστις είχε ιδη αύτόν νά συντρέχη έν 
τή οΐκίιγ μετά τών παιδιών, έχων καί αύτός κάλα
μον καβαλικεύση ώς ΐππον, νά μη εΐπη τοΰτο εις 
κανένα μέχρις δτου γίνη καί αύτός πατήρ παίδων.ΕΓΚΪΚΛ ΙΟΣ
Άρ. πρωτ. 20186, 21025, 21821,

Πΐξ>'ι άποΛντη(ίιον οξβτάσεων er γυμνασίοις 
τΰτ πννχιονχωτ όημοθιόασχά.Ιιον

ΤΟ ΥΠΟΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς χκ. γυμνασιάρχας, καί διευθυντάς γυμνασίων

Πτυχιοϋχοι τινές τών νέων διδασκαλείων ύπέβα- 
λον ύμϊν αιτήσεις, ίνα καθορίσωμεν έν τίσι μαθή- 
μασιν ύποχρεοΰνται νά διδαχθώσι καί έπί πόσον 
χρόνον, ίνα ύποστώσιν άπολυτήριον έν γυμνασίφ 
έξέτασιν. Έκ τών αιτήσεων τούτων λαμβάνοντες 
άφορμήν καί άντιπαραβαλόντες τά προγράμματα 
τών έν τοΐς γυμνασίοις καί τών έν τοΐς διδασκα- 
λείοις διδασκομένων μαθημάτων, ίΰρομεν ότι ταΰτα 
έχουσι κοινά καί διάφορα μαθήματα, επομένως ό 
πτυχιοϋχος τοΰ διδασκαλείου οφείλει νά διδαχθή τά 
μή διδασκόμενα ίν τοΐς διδασκαλείοις μαθήματα 
καί τοιαΰτα πρό πάντων είναι τά Λατινικά καί 
Γαλλικά. Άλλ’ έκτός τούτων οί πτυχιοϋχοι τών 
διδασκαλείων έδιδάχθησαν κατά δύο διάφορα προ
γράμματα τών διδασκαλείων, τό τοϋ 1878 καί 
τό τοΰ 1886, διαφέροντα άπ’ άλλήλων, διά τοΰτο 
δίκαιον νά διακριθώσιν άπ’ άλλήλων οΐ πτυχιοϋχοι 
τοΰ διδασκαλείου. Κατά ταΰτα οί πρό τοΰ 1886 
άπολυθίντες τών διδασκαλείων όφείλουσι πρός συμ- 
πλήρωσιν τών γυμνασιακών μαθημάτων νά διδα- 
χθώσι, 1) Λατινικά καϊ Γαλλικά τής Β', Γ και 
Δ’ γυμνασιακής τάξεως κατά το επίσημον πρόγραμ
μα, έάν προσήλθον είς τό διδασκαλεΐον δι’ ένδει- 
κτικοΰ Α’ τάξεως, ή αύτά ταΰτα τών άνωτέρων γυ
μνασιακών τάξεων, έάν φέρωσιν ενδεικτικόν άνωτέ
ρας τάξεως, 2) Άλγεβραν, Τριγωνομετρίαν καί κο
σμογραφίαν, 3) Δύο δράματα τοϋ Σοφοκλέους καί 
Εύριπίδου. Οΐ δέ μετά το 1886, 1 ) Λατινικά καί 
Γαλλικά Β’, Γ' καΓΔ' . γυμνασιακής τάξεως κατά 
τό επίσημον πρόγραμμα, 2) Άλγεβραν, τριγωνομε
τρίαν καί κοσμογραφίαν καί 3) Όμηρον καί εν 
δράμα Εύριπίδου, έάν έδιδάχθησαν δράμα Σοφο
κλέους, άλλως δύο δράματα.

Τά μαθήματα ταΰτα δύνανται νά διδαχθώσι έν 
δημοσίφ ή ίδιωτικφ γυμνασίφ ώς τακτικοί μαθη
ταί ή νά συμπληρώσωσι διά διδασκαλίας κατ ’ οί
κον ύπ’ άνεγνωρισμένων-καθηγητών καί έν χρόνφ 
άναλόγφ, ήτοι έπί δώδεκα μήνας πλήρεις καί άνά 
μίαν καθ’ έκάστην ώραν τά Λατινικά καί άνά μίαν 
τά Γαλλικά, τρις τής έβδομάδος τήν Άλγεβραν 
τριγωνομετρίαν καί κοσμογραφίαν καί μίαν καθ’ 

’Εκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 

έκάστην πρός διδασκαλίαν τών έλλειπόντων 'Ελλη
νικών. "Ινα δέ διδαχθή τις πτυχιοϋχος τά μαθήμα
τα ταΰτα κατ’ οίκον, οφείλει νά συμμορφωθή πρός 
τά κεκανονισμένα περί τούτου έν τφ άπό 12 Άποι- 
λίου έ. έ. Β. Διατάγματε, μεθ’ ών νά παραπεμφθή 
ύφ’ ήμών πρός άπολυτήριον δοκιμασίαν είς έν τών 
έν Άθήναις γυμνασίων καί έπί πάντων τών Μαθη
μάτων,ώς καί οι τακτικοί τών γυμνασίων μαθηταί.

Πάς δέ μή πρός ταΰτα συμμορφούμενος ούδέν 
έχει πρός άπολυτήριον δοκιμασίαν δικαίωμα,

Έν Άθήναις ivj 1 Νοεμβρίου 1891.
Ό Ύπουργός -

Αχιλλ. Γεροκοςτοπουλος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Βιβλία διδακτικά τοΰ κ Π. Π. Οίκο νόμον 

πανταχοΰ καί. έν Έλλάόι καί έν Τουρκία 
καί έν τοΐς δημοσίοις καί Ιδίως ττκοϊς σχο
λείοις γενόμενα μετ’ ένθουσιασμοΰ άποδε- 
κτάκαί παρά διδασκάλων καί παρά μαθητών 
καί παρά τών οίκογενειών αύτών, ώς μαρ
τυρεί τό πλήθος τών έκδόσεων αύτών, εύρί- 
σκονται παρ’ ήμΐν έχοντα ώς έξης.

Α' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Άλφαβητάριον έκδοσις 14. 1893.
Πρώτα άναγνώσμ-ατα τών παίδ. έκδ.3.
Μβθοδοχή Άροθρ.ητιχήΤβΰχος Α' έκδ.3.

Β' ΤΆΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Άρχαί πολετοσμ.οΰ τοΰ ( 'Ροβινσών)
έκδοσις 6.

Μεθοδοκή Άριθμ.ητιχή τεΰχος Β’έκδ3.
Γ' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Όδύσσεοα έκδοσις νέα
Αιηγήμ,ατα χαΟ’ 'Όμ.ηρον έκδοσις 11. 
ΜεΟοδεχηΆρίθμ.ητίχή τεΰχος Γ'έκδ.3. 
Γραμ-μ.ατιχή μ.εΗοδεχή έκδοσις 6.
Παλαιά Λεαβήκη 1892

Δ’ ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Άναγνώσμ,ατα χα6*  Ηρόδοτον έκδ. 
νέα

Χαραχτήρες έχ τί}ς νέας Έλληνεχής 
ιστορίας.

Μεβοδιχή άριβμ.ητιχή τεΰχος Δ' έκδ.3. 
Ιώαινη διαβήχη 892.
Γραμ.μ.ατιχή μ.ε6οδϊχή έκδοσις 6.

Παρακαλοΰνται οί μή δυνηθέντες νά έμ- 
βάσωσι τήν συνδρομήν των νά εύαρεστη- 
θώσι ν’ άποστείλωσι αύτήν. Ίσχυς της 
Έκπαιδεύσεως δέν είναι ή καθυστέρησες 
τής συνδρομής.

ΑΝΕΣΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ —1894 — 3039
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