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Έπιϋτολή πρώτη.

(Συνέχεια ίδέ προηγούμ. φύλλον)

Καί πάσα διδασκαλία τοϋ άνθρώπου δέν 
είναι άλλο τι ή ή τέχνη νά προσέλθωμεν επί
κουροι εις τήν τάσιν ταύτην τής φύσεώς του προς 
ίδιαν έαυτής άνάπτυξιν καί ή τέχνη αΰτη στηρί
ζεται κυρίως έπί τής σχέσεως καί αρμονίας τών 
έντυπώσεων, άς θέλομεν νά μεταδώσωμεν είς τδ 
παιδίον, πρδς τδν βαθμόν τής άναπτυχθείσης έν 
αύτφ δυνάμεως. Καί διά τούτο κατ’ άνάγκην 
ύπάρχει είς τάς έντυπώσεις, άς θέλομεν νά μετα
δώσωμεν είς τό παιδίον διά τής διδασκαλίας, 
ώρισμένη διαδοχική σειρά, ής ή άρχή καί ή 
πρόοδος πρέπει νά συμβαδίζωσιν άκριβώς μέ τήν 
άρχήν καί τήν πρόοδον τών άναπτυσσομένων τοϋ 
παιδιού δυνάμεων. Καί ευθύς κατενόησα οτι ή 
έρευνα τής διαδοχικής ταύτης σειράς έν πάση 
άνθρωπίνη γνώσει καί μάλιστα κατά τά πρώτα 
μαθήματα, έξ ών γίνεται ή άνάπτυξις τοϋ 
άνθρωπίνου πνεύματος, είναι ή εύθεϊα καί μόνη 
δδός, δι’ ής ποτέ θά φθάσωμεν είς άληθινά, 
και τήν φύσιν ήμών καί τάς ήμετέρας άνάγ
κας ίκανοποιοϋντα διδακτικά βιβλία πρδς χρή
σιν τών σχολείων. Κατενόησα δέ εύθύς καί 
τούτο δτι ίν τή συγγραφή τοιούτων βιβλίων πρέπει 
«ις τούτο κυρίως νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 

ήμών ώς άναγκαιότατον, νά ταξινομηθώσι τά 
μαθήματα κατά τάς άναπτυσσομένας δυνάμεις 
τών μαθητών καί νά όρισθή μετά μεγίστης άκρι- 
βιίας ποιον μάθημα πρέπεε νά διδάσκεται κατά 
ταύτην καί ποιον κατά τήν άλλην ήλικίαν καί 
τούτο ϊνα μή συμβή, ώστε .νά παραλείπωνται μα
θήματα, ά δύνανται νά έννοήση τδ παιδίον κάλ- 
λιστα, νά έπιβαρύνηται δέ καί νά ταράττηται 
πάλιν μέ άλλα, ά δέν έχει τήν ικανότητα νά 
κατανοήση καλώς.

Περί τούτου δέν άμ,φιβαλλω πλέον, δτι είς τό 
παιδίον δύνανται πλεΐσται γνώσεις καί πραγματι- 
καί καί γλωσσικά! νά μεταδοθώσι, πρό τοϋ νά 
κριθή εύλογον νά διδαχθή άνάγνωσιν ή καί τδν 
συλλαβισμόν άπλώς. Ό λόγος ούτος μέ πείθει δτε 
τά παιδία κατά τήν πρώτην αύτών ήλικίαν έχουσι 
άνάγκην ψυχολογικής χειραγωγίας πρδς όρθήν 
τών πραγμάτων έξέτασιν καί άντίληψιν. Καί 
έπειδή τοιαύτη χειραγωγία άνευ τής συνδρομής 
τής τέχνης είς τούς άνθρώπους, οίοι είναι, δέν 
είναι δυνατή, ούδέ πρέπει νά άναμένωμεν έξ αύτών 
τοιαύτην, κατ’ άνάγκην ήσθάνθην τήν έλλειψιν 
πραγματογνωστικών βιβλίων, τά όποια πρέπει νά 
προηγούνται τοϋ άλφαβηταρίου, καί διά τών όποιων 
προσάγοντες πρό τών αισθητηρίων τών παιδιών 
πράγματα καλώς έκλελεγμένα είτε αύτούσια ώς 
είναι αύτά πράγματι, είτε κατασκευαστά είτε καί 
ίχνογραφημένα, καθιστώμεν διά τής αίσθητοποιή- 
σεως τάς έννοιας, άς θελομεν αύτοϊς νά μεταδώ
σωμεν διά τής γλώσσης, σαφείς καί εύκρινεϊς.

Εύτυχώς δέ ήλθε γεγονός τι πρδς βεβαίωσιν 
τής σαλευούσης, άώρου γνώμης μου, εί καί τά 
μέσα μου ήσαν περιωρισμένα καί ή έκτέλεσις τοϋ 
πειράματος μου ήτο καί πλημμελής καί μονομερής. 
Μήτηρ τις φιλόστοργος ένεπιστεύθη «είς έμέ τό
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της μόλις τριετές, ϊνα διδάσκω αύτό 
ιδίαν. Καθ’ ήμέραν έδίδασκον αύτό έπί μίαν

κατορθώσω και 
σχ'ψ κτίση και

παιδίον
κατ’ ... , ,
ώραν κατά τήν μέθοδον τήν ψυχολογικήν. Έοο- 
κίμασα έπί τή βάσει τών γραμμάτων, τών εικόνων 
καί παντός, όπερ είχον πρόχειρον, νά διδάξω αύτό, 
δηλ. διά τών μέσων τούτων νά 
ώρισμένως έν έαυτώ εικόνας νά 
ώρισμένας ταύτας νά έκφράζη. "Ωδήγουν αύτδ 
νά όνομάζη ώρισμένως τί έγίνωσκον έζ έκάστου 
πράγματος, τό χρώμα, τά μέρη, τήν θέσιν, το 
σχ ήμα καί τον άριθμόν. Καί εύθύς είδον οτι έπρεπε 
τό πρώτον βασανιστήριον τών παιδιών, τά άθλια 
γράμματα, νά θέσω κατά μέρος, διότι δέν ήθελεν 
αύτά, άλλά τάς εικόνας μόνον καί τά πράγματα, 
καί ότι διετύπωνε τάς σκέψεις του σαφώς περί τών 
πραγμάτων, ά δέν ύπερέβαινον τήν άντίληψιν του. 
Ευρίίκε δέ καί καθ’ δδόν, και είς «τόν κήπον, 
καί ε’ις τό αωμάτιον γενικήν έφαρμογήν τών 
γνώσεών του καί κατώρθωσεν έντός βραχέος 
χρόνου νά προφέρη όρθώς καί τά δυσκολώτατα 
ονόματα καί τών φυτών καί τών ζώων καί πράγμα
τα αύτώ όλως άγνωστα νά παραβάλλη πρός γνω
στά αύτώ καί νά σχηματί,η περί αύτών ώρισμέ
νην ιδέαν. Καί δέν άρνοΰμαι μέν ότι τοιοϋτο —'■ 
ραμα έφερε εις πλάνας καί ότι προετίμα τά

πει
ξένα 

καί μακράν όντα έπί βλάβη τών εντυπώσεων τών 
έν τούτοις όμως έπέ- 

μέσων πώς νά ζωογο- 
τό παιδίον κατά τάς φυσικάς προδιαθέσεις

παρόντων καί τών πλησίον, 
χύσε πολύ φώς περί τών 
νώμεν
του καί πώς νά καθιστώμεν αύτώ επαγωγόν τήν 
αύτενέργειαν πρός συντήρησιν τής δυνάμεως του. 
Άλλ*  όμως τό πείραμα τοΰτο δέν ήτο άρκετον 
δι’ έκεΐνο, τό δποϊον έγώ έζήτουν, διότι το παί 
οίον είχε διέλθη τά τρία πρώτα αύτοϋ έτη, χωρίς 
νά χρησιμοποίηση αύτά, είμαι δέ πεπεισμένος ότι 
ή φύσις μέχρι τοϋ χρόνου τούτου κατορθοΐ, ώστε 
τό παιδίον νά γνωρίζη ακριβέστατα άπειρα πράγ
ματα. ’Απαιτείται όμως νά σϋνδέωμεν ήμεϊς προς 
τάς γνώσεις ταύτας μετά ψυχολογική; τέχνης τήν 
γλώσσαν, ϊνα οΰτω αί γνώσεις αύται γίνωνται όσον 
ένδέχεται σαφείς και ϊνα καταστήσωμεν τά παιδία 
ικανά νά συνδέωσι τάς στοιχειώδεις γνώσεις τών 
τεχνών καί επιστημών πρός δσα εδίδαξεν αύτά ή 
φύσις, καί πάλιν δσα έίίδαξεν αύτά ή φύσις νά 
μεταχειρίζωνταΐ ώς μέσα διασαφήσεως, τών στοι
χειωδών γνώσεων τής τέχνης καί τής έπιστήμης, 
τάς δποίας θέλομεν νά διδάξωμεν αύτά. Είναι 
δέ άμφότερα έν τή ηλικία ταύτη, δηλ. καί ή δύ- 
ναμϊς αύτών καί ή πείρα, ϊκανώς μεγαλα. Άλλά 
τά ήμέτερκ άψυχολόγητα σχολεία κυριολεκτικώς 
δέν είναι άλλο τι ή βρόχοι πρός άποπνιγμόν τής 
δυνάμεως καί τής πείρας, μέ τά δποϊα ή φύσις 
αύτή προικίζει τά παιδία.

Σύ γινώσκεις, φίλε μου, ταΰτα. Άλλά σκέ- 
φθητι μίαν'στιγμήν τό άποτρόπαιον τοΰτο κα
κούργημα. Άφίνουσι τά παιδία μέχρι τοϋ πέμπτου 

έτους τής ηλικίας των να άπολαύωσι άκωλύτως 
τής φύσεως, νά δεχωνται πάσαν αύτής έντύπω- 
σιν, καί αύτά συναισθάνονται νΰν τάς δυνάμεις 
των, άπολαύουσι τής έλευθερίας των καί τών 
θέλγητρων αύτής καί έχουσιν ήδη αρκετά προχω- 
ρήση είς τήν φυσικήν δδόν, ήν ακολουθεί πλ,ήρης 
ύλικής εύδαιμονίας δ βάρβαρος άνθρωπος. Άλλά 
μετά τά πέντε ταΰτα έτη, καθ’ ά άπήλαυσαν 
τής εύδαιμονίας τοΰ αισθητικού βίου, αίφνης ώς 
έκ θαύματος Αφανίζεται έκ τών οφθαλμών αυτών 
ή φύσις σύμπασα, ανακόπτουν δεσποτικώς τήν 
πλήρη θέλγητρων πορείαν τής έλευθερίας των καί 
τών έπιθυμιών των καί ρίπτουσι αύτά ώς αγέλην 
προβάτων τό έν συνεσφιγμένον μετά τοΰ άλλου 
εις βρωμερόν δωμάτιον,καίάδυσωπήτως δεσμεύουσιν 
αύτά ώρας, ήμέρας, έβδομάδας, μήνας, έτη νά 
βλέπωσι τά έλεεινά, τά ανούσια καί πληκτικά 
γράμματα καί νά ζώσι βίον διάφορον μέχρι παρα
φροσύνης έν συγκρίσει πρός τόν βίον, δν έζησαν 
πρότερον, καί δν θά ζήσωσι κατόπιν.

Διακόπτω τήν περιγραφήν, καί έρχομαι νά 
δώσω τήν εικόνα τών δημοδιδασκάλων, ών οί 
πλεϊστοι έν τοϊς χρόνοις ήμών άφιερώθησαν εις τον 
ταλαίπωρον βίον τοΰ επαγγέλματος τούτου διά 
τόν λόγον ότι δέν ήσαν ικανοί νά ζήσωσίν έντίμως 
είς άλλο έργον, καί συμφώνως πρός την ανικανό
τητά των ταύτην παρέχεται .αύτοις καί τοσοΰτος 
μισθός, ώστε μόλις νά προφυλάττωνται άπο τον 
έκ πείνης θάνατον. Καί είναι αμφιβολία ότι ύπο 
τοιούτου; όρους τά παιδιά’πάσχουσε ή τούλάχιστον 
ότι είναι έντελώς έγκαταλελειμμένα !

Άλλ’ είπέ μοι, φίλε, νομίζεις ότι δύναται νά 
προξενήση μεγαλειτέραν αίσθησιν είς τό σώμα τοΰ 
κακούργου τό κτύπημα τής λαιμητόμου, ήτις 
άφαιρεϊ παρ’ αύτοϋ τήν ζωήν, ή όσον προξενεί είς 
τήν ψυχήν τών παιδιών τοιαύτη μετάβασις άπό 
τής κατά φύσιν ώραίας ζωής, ής έπί πολύν χρόνον 
άπήλαυσαν, πρός τήν άθλίαν ζωήν τών σχολείων;

Θά είναι άρα γε αιωνίως τυφλοί οί άνθρωποι ; 
δέν θά άνέλθωσί ποτέ μέχρι τών πρώτων αίτιων, 
έξ ών γεννάται ή δεατάραξις τοΰ πνεύματος ήμών, 
ή διαφθορά τής άθωότητος ήμών, ή καταστροφή 
τής ήμετέρας δυνάμεως καί πάντα τά έπακόλουθα, 
τά δποϊα ποεοΰσι τόν βίον ήμών άβίωτόν, καί πολ
λοί ήμών νά άποθνήσκωσιν έν τοϊς νοσοκομείοις ή 
νά μαίνωνται σιδηροδέσμιοι ;

Φίλε Γέσνερ ! Πόσην εύχαρίστησιν θά αισθανθώ 
έν τώ τάφω μου, έάν συντελέσω κατά τι νά 
ποιήσω τά αίτια ταΰτα γνωστά ! Πόσην εύχαρί» 
στησιν θά αισθανθώ έν τώ τάφω μου, έάν κατορ
θώσω νά ενώσω σφιγκτά πρός άλλήλας φύσιν και 
τέχνην έν τή διδασκαλία τών δημοτικών σχολείων, 
άτινα νΰν διίστανται λίαν άπ’ άλλήλων ! Πόσον 
ή καρδία μου φεΰ ! άγανακτεϊ βλέπουσα φύσιν 
καί τέχνην έν τή διδασκαλία χωριζόμενα, βλέ- 

πουσα αύτά διϊστάμενα μέχρι παραφροσύνης ύπό 
τών κακών άνθρώπων.

Νομίζει τις ότι δαίμοιν κακός έπεφύλαζε είς 
τήν ήπειρον ήμών καί εις τόν αιώνα ήμών άπό 
χιλιετηρίδων νά κάμη ήμΐν τό δώρον τοΰτο τοΰ σα
τανικού χωρισμού αύτών μετά πολλής έπιτηδειό- 
τητος, ϊνα καταστήση ήμάς τούς ζώντας έν τφ 
φιλοσοφικω αίώνι μάλλον άσθενεϊς καί μάλλον κα- 
κοδαίμονας, ή δσον ποτέ έν οίαδήποτε ήπείρω καί 
έν οίφδήποτε αίώνι έποίησαν τό ανθρώπινον γένος 
ή αύταπάτη, ή αύθαιρεσία καί ή αλαζονεία.

Άλλά τοιοϋτον κόσμον, ένθα τά πράγματα 
έχουσιν ούτως, έγώ εύχαρίστως λησμονώ. Και λίαν 
εύφραίνομαι καθήμενος εις τό πλευρόν τοϋ καλοΰ 
μου παιδιού, τοΰ Λουδοβίκου, οΰ αί ίδιοτροπίαι μέ 
άναγκάζουσε νά έξετάζω βαθύτερου τό περιεχόμενον 
τών πρώτων βιβλίων διά τού; μικρούς παϊδκς. Καί 
τά βιβλία ταΰτα, φίλε μου, θά φέρωσι κυρίως καί 
κατ’ άνάγκην τό ποθούμενον άποτέλεσμα κατά 
τής διδακτικής μωρίας τής εποχής ήμών. Τό πε
ριεχόμενον αύτών γίνεται μοι δσημέραι σαφέστερου. 
Θά άρχωνται άπό τών απλών στοιχείων τής άν- 
θρωπίνης γνώσεως, θά έντυπώσιν είς τούς παΐδας 
βαθέως τά κυριώτερα σχήματα τών πραγμάτων, 
θά έξεγείρωσι πρωιμως καί έναργώς έν αύτοις τήν 
γνίϋσιν τών αριθμητικών καί μετρικών σχέσεων, 
θά δίδ ωσιν είς αύτά γλώσσαν πρός έκφρασιν παν
τός αύτών διανοήματος καί πάσης αύτών πείρας 
και πανταχοϋ θά συμπληρώσι τάς πρώτας γνώσεις 
άκολουθοΰντα τήν δδόν, ήν άκολουθεϊ καί ή φύσις 
ή άγουσα ήμάς είς τάς τέχνας καί εις τάς έπι- 
στήμας.

Καί δποϊον κενόν άφίνει ή έλλειψις τών βιβλίων 
τούτων ! Καί δέν λείπει μόνον ό,τι ήδυνάμεθα 
αύτά διά τής τέχνης ήμών νά άποκτήσωμεν, άλλά 
λείπει καί έκεΐνο, τό δποϊον θά άπεμάκρυνε άφ’ 
ήμών ό,τι δέν έπρεπέ ποτέ νά άποκτήσωμεν. Καί 
αύτό τό πνεΰμα, υπέρ βλέπομεν ζών πανταχοϋ 
τής φύσεως άνεύ':τη; ήμετέρας συνδρομής, καί 
αύτό δέν ύπάρχει καί άνάγκη νά μεταχειρισθώ- 
μεν καθ’ήμών βίαν, άφ’ οΰ κάΐ τόν τελευταϊον 
σπινθήρα, δι’ οΰ ή φύσις θέλει τό πνεΰμα τοΰτο 
νά έντυπώση έν τφ στήθει ήμών, ήμεϊς άποσβέν- 
νυμεν διά τών άθλιων ήμών δημοτικών σκολείων 
καί διά τής μονοτόνου τών γραμμάτων έν αύτοις 
διδασκαλίας.

Άλλ’ άς έπανέλθω όθεν παρέξέβην.
Έν φ ένθεν μέν άνίχνευσα τά στοιχειώδη μέσα 

προς ψυχολογικήν άνάπτυξιν τών δυνάμεων καί 
τών φυσικών προδιαθέσεων τοΰ άνθρώπου, ώς είναι 
δυνατόν νά γίνη τούτων χρήσις έξ απαλών ονύχων 
πρός μόρφωσιν τών παιδιών, ένθεν δέ έδίδασκον 
συγχρόνως παιδία, τά δποϊα μέχρι τοϋδε είχον 
διδαχθή καί μορφωθή διαφόρως τών ιδεών τούτων 
καί τών παιδαγωγικών μέσων,φυσικώς περιέπιπτον 
εν τή ^πράξει μου έν πολλοϊς είς άντίφασιν ποιού-

•r
κατορθώσωσι 

καί ή παραφροσύνη 
:ώ πνεύ- 
0 θεός

μένος χρήσιν μέτρων, τά δποϊα ήσαν έκ διαμέτρου 
αντίθετα πρός τάς άρχάς μου, μάλιστα δέ είς τώ 
πραγματικά καί γλωσσικά μαθήματα, δι’ ών 
κατά ψυχολογικόν τρόπον έμελλον νά σχηματι- 
σθώσιν αί εννοιαε τών παιδιών. Καί διά τοΰτο 
ήμην ήναγκασμένος νά ερευνήσω είς τά τυφλά 
τόν βαθμόν τής δυνάμεως τών μαθητών, άφ ’ οΰ 
δέν ήδυνάμην νά εξακριβώσω αύτόν κατ’ άλλον 
τρόπον. Καί τοΰτο έποίησα ώς ήδυνήθην καΐ εύρον 
πανταχοϋ αύτήν καί έν αύτοις τοΐς έρειπίοις τής 
μεγίστης έγκαταλείψεως πολύ περισσότερον άνε- 
πτυγμένην ή δσον προσεδόκων, διά τήν έλλειψιν 
πάσης μεθοδικής διδασκαλίας. Τούναντίον δέ δπου 
οί άνθρωποι είχον θέση τήν χεΐρά των, πανταχοϋ 
εύρον χαυνωσιν άπερίγραπτον. Άλλ’ ή φύσις έν 
τούτοις όπισθεν τής χαυνώσεως ταύτης δέν είχε 
άποθάνη Τοΰτο είδον μέ τούς οφθαλμούς μου καί 
δύναμαι- νά εΐπω, ότι χρειάζεται πολύς χρόνος 
όσον δέν φαντάζεται τις μέχρις οΰ ι------ βΛ-----
τών άνθρώπων ή πλάνη ;
νά πνίξωσι καθ’ δλοκληρίαν τήν φύσιν έν 
μάτι καί έν τή καρδία τοϋ παιδιού, 
έθεσεν έν τώ στηθεί ήμών τό άντίρροπον κατά τής 
μανία; τής έναντίον ήμών αύτών. Ή δέ φύσις σύμ
πασα, ή περιβάλλουσα τήν ύ’παρξιν ήμών, ύπο- 
στηρίζει τό άντίρροπον τοΰτο καΐ τήν αίωνίαν τοΰ 
δημιουργοΰ θέλησιν, οστις δέν θέλει νά άπολέσωμεν 
τό άγιον τής φύσεως ήμών έν καιρφ τής Αδυνα
μίας ήμών καί άθωότητος, άλλά θέλει πάντα τά 
παιδία νά φθάσωσι άσφαλώς είς τήν γνώσιν τής 
άληθείας καί τοΰ δικαίου, καΐ κατόπιν έάν έξ 
ύπαιτιότητος αυτών τών Ιδίων έκπέσωσε έκ τοΰ 
άξιώματο; τής έσωτερικής αύτών φύσεως, νά γι- 
νώσκωσιν δτι αύτά ένέχονται είς τοΰτο καί αύτά 
είναι οί αίτιοι ότι πλανώνται εις τόν λαβύρινθον 
καί είς τό βάραθρον τή; κακίας. Άλλ’ οί πλεϊ- 
στοι τών άνθρώπων σήμερον δέν γτνώσκουσι τί δ 
Θεός έποίησεν ύπέρ αύτών καί ούδεμίαν σημασίαν 
άναγνωρίζουσιν είς τήν δύναμιν τής φύσεως καθ’ 
δσον άφορρέ τήν μόρφωσιν ήμών. Τούναντίον δέ 
ποιοΰσι θόρυβον διά πάν άσήμαντον πράγμα, όπερ 
αύτοί προσθέτουσι μετ’ άρκετής μωρίας είς τό μέγα 
έργον τής φύσεως, ώς νά κατορθώνη είς τό αν
θρώπινον γένος τά πάντα ή τέχνη αύτών, ή δέ 
φύσις ούδέν. Καί δμως μόνον ή φύσις ποιεί ήμΐν 
καλόν. Μόνη αύτή δδηγεϊ ήμάς άδεκάστως καί 
άκλονήτως είς τήν αλήθειαν καί είς τήν σοφίαν. 
Καί όσω μάλλον έβαινον έπί τά ίχνη αύτής, δσω 
μάλλον προσήρμοζον τό έμόν έ'ργον πρός τό έ'ργον 
αύτής καί ένέτεινον τάς δυνάμεις μου νά συμβα
δίζω μετ’ αύτής, τοσούτω καί ή πρόοοος μοί έφαί
νετο μεγάλη, άλλά καί ή δύναμις τοΰ παιδός 
ώσαύτως έγίνετο μεγάλη συμβαδίζουσα μέ τήν 
φύσιν. Αδυναμίαν άπήντων, οσάκις προέκειτο νά 
κάμω χρήσιν τών συνήθων μεθόδων, δσάκις προέ- 
κειτο να δδηγήσω τά παιδία έκεΐ, δπου δέν έπρεπε
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νά τά οδηγήσω, άλλά νά τά δέσι» έπί άμάξης, 
ήτις βιχβν έν έαυτή τήν δύναμιν τοΰ βαδίζειν, ή 
άνευ είχόνος, ένθα έπρεπε νά έξαγάγω έκ τοΰ 
παιδιού αύτοΰ δ,τι εύρίσχεται έν αύτφ, δ,τι έπρεπε 
έν αύτφ νά εξεγείρω καί ούχι νά διαβιβάσω εις 
αύτό.Καί τώρα, ϊνα δυνηθώ νά είπω δτι τοϋτο δέν 
δύνανται οί μαθηταί, έσκεπτόμην τό πράγμα τρις, 
ϊνα δέ έκφράσω δτι τούτο είναι αύτοϊς αδύνατον, 
έσχεπτόμην τούτο δεκάκις. Έδιδον είς παιδία 
τρεετή νά συλλαβίζωσι άνοητότατα πράγματα, 
διότι ταύτα ήσαν πράγματα ακατάληπτα καί 
δύσκολα. Καί ενθυμείσαι, φίλε μου, πώς τά παι
δία ταϋτα, τά δποϊα δέν ήσαν άκόμη 4 έτών έσυλ- 
λάβ ιζον άπό στήθους τάς μακροτάτας καί δυσκο- 
λωτάτας προτάσεις.Καί δέν θά έπίστευες τοϋτο, έάν 
δέν τό έβλεπες αύτός I 'Ωσαύτως έδίδασκον νά 
άναγινώσκωσι δλοκλήρους κόλλας γεωγραφίαν, ήτις 
ήτο γεγραμμένη μέ συντομεύσεις μεγάλας, δπου 
ονόματα άγνωστα έδηλοϋντο μέ ολίγα γράμματα, 
έν φ μόλις ήδύναντο νά άναγινώσκωσιν έντυπα. 
Είδες πόσον όρθώς άνεγίνωσκον τάς κόλλας εκεί- 
νας καί πόσον εύκόλως άπεστήθιζον αύτάς !

Εις τινα πρεσβύτερα παιδία έπειράΟην νά κα
ταστήσω καταληπτής καί τινας προτάσεις δύσκο
λους έκ τής φυσικής, αϊτινες αύτοϊς ησαν δλως 
ακατάληπτοι.Καί έμαθον τάς προτάσεις ταύτας με- 
ταλέγοντα δ,τι έγώ ύπηγόρευον, ώς καί διά τής 
άναγνώσεως, έντελώς άπό στήθους, ώσαύτως καί 
τάς ερωτήσεις τάς σχετικάς πρός τάς προτάσεις 
ταύτας. Καί κατ’ άρχάς μέν ώς πάσα τοιαύτη 
έρωτηματική διδασκαλία, ήτο έπανάληψις ψιττα- 
κιστι λέξεων άσαφών, άκαταλήπτων. Άλλ’ δ 
χωρισμός δ άκριβής έκάστης έννοιας, ή τάξις είς 
τόν χωρισμόν αύτόν καί ή άκριβής άποστήθισις 
τών άσαφών μέν λέξεων άλλ’ έν τφ μέσφ τοΰ 
σκότους αύτών έκπεμπουσών άμυδράν τινα άκτϊνα 
φωτός, ταϋτα πάντα έξήγειρον έν αύτοϊς συναί
σθημά τι άληθείας καί ιδέας τίνος περί τοϋ πράγ
ματος, ήτις βαθμηδόν άπεκαθαίρετο, ώς τό φώς 
τού ήλιου έκ πυκνοτάτης δμίχλης.

Ούτως έκ τών πρώτων μου τούτων πειραμά
των, έν οίς έγένετο χρήσις σφαλερών μέτρων πρός 
εφαρμογήν όρθοτάτων ιδεών, βαθμηδόν έγεννήθησαν 
έν έμοί άρχαί μάλλον ώρισμέναι περί τής πρά- 
ξεώς μου, καί έπειθόμην καθ’ ήμέραν περισσότερον 
δτι κατά τά πρώτα έτη μέ τά παιδία δέν πρέπει 
νά φιλοσοφώμεν, άλλά νά περιοριζώμεθα κατ' 
άνάγκην πρός άνάπτυξιν τού πνεύματος αύτών 
είς τά έξής πράγματα.

1. Νά έπεκτείνωμεν έτι μάλλον τόν κύκλον 
τών κατ’ αίσθησιν γνώσεων των.

2. Τάς γνώσεις ταύτας, ών καλώς πρέπει νά 
άντιληφθώσι, νά έντυπώνωμεν είς τήν μνήμην 
αύτών άσφχλώς, ώρισμένως καί εύκρινώς.

3. Νά δίδωμεν αύτοϊς πολλάς πραγματικάς 
γνώσεις, καί έκ τής φύσεως καί έκ τής τέχνης, 

ών πολλάς μέν έχουσιν 'ίδη, τινάς δέ θά 'ίδωσι κατό
πιν. Τά τρία ταϋτα πράγματα έγίνοντο είς έμέ 
καθ’ ήμέραν καθαρώτερα καί άνεπτύχθη σύν τώ 
χρόνφ έν έμοί άκράδαντος πεποίθησις.

1. ΙΙερί τής άνάγκης βιβλίου πραγματογραφίας 
κατά τήν πρώτην ήλικίαν.

2. Περί τής άνάγκης σταθεράς καί ώρισμένης 
τών βιβλίων τούτων έρμηνείας.

3. Περί τής άνάγκης δδηγοϋ στηριζομένου έπί 
τών βιβλίων τούτων καί τής έρμηνείας αύτών πρός 
γνώσιν τών ονομάτων καί τών λέξεων, αϊτινες 
πρέπει νά ώσιν εις τούς μαθητάς πρόχειροι, πρό 
τοϋ χρόνου τοϋ συλλαβισμού.

Η ωφέλεια πρωίμου καί προχείρου πάντοτε γνώ- 
σεως μεγάλου ονοματολογίου είναι είς τά παιδία 
ανεκτίμητος. Ή ασφαλής τών ονομάτων έντύπωσις 
ποιεί αύτοϊς τά πράγματα άνεπίληστα, έάν άπαξ 
κατανοήσωσιν αύτά, καί ή αλληλουχία τών ονομά
των, ήτις στηρίζεται έπί τής αλήθειας καί έπί τής 
ορθότητας άναπτύσσει καί συγκρατεϊ έν αύτοϊς τήν 
συνείδησιν περί τής πράγματι αλληλουχίας καί τών 
πραγμάτων. Τά ωφελήματα δέ τοιαύτης διδασκα
λίας κεϊνται έν τφ μέλλοντι. Ούδέποτε πρέπει νά 
νομίζωμεν, έπειδή τό παιδίον εκ τίνος πράγματος 
δέν έννοεϊ όλα, δτι έκ τούτων ούδέν ώφελεϊ αύτό. 
Τό βέβαιον είναι ότι παιδίον, όπερ ήθελε μάθη είτε 
κατά τήν πρώτην του άνάγνωσιν είτε έκ τής άνα- 
γνώσεως αύτής τόν ήχον ή τήν φωνήν μέρους έστω 
καί έπιστημονικοϋ τίνος ονοματολογίου έχει το πλεο
νέκτημα, δπερ έχει καί παιδίον, όπερ γινώσκει έξ 
άπαλών ονύχων τά ονόματα άπειρων πραγμάτων 
εύρισκομένων έντός μεγάλου τινός καταστήματος.

(άκολουθεΐ)

——·—-οϊο'—>—
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§ ί5. Περί τών παιδιών.

Οΐ παλαιοί καί έν τοΐς παιγνίοις αύτών είναι 
διδάσκαλοι τοϋ κόσμου. 'Οποία δέ ή ■ σημασία 
τών παιγνίων, φαίνεται δτι τοϋτο παρ’ ήμΐν 
δέν κατενοήθη άκόμη καλώς. Τά παιγνίδια είναι 
ή πρώτη ποίησις τοϋ άνθρώπου, εινε τό επάγγελμα 
τοϋ παιδίου, εινε τό μέγα σχολεϊον του. Παίζει 
δέ ή μετά πραγμάτων ή μετά δμηλίκων.Τά δέ αθύρ
ματα παρέχουσι τροφήν είς τήν φαντασίαν του, 
ήτις μεταβάλλει αύτά κατ’ άρέσκειαν καί κατά 
τάς περιστάσεις. Καλλίτερα δέ αθύρματα είναι 
τά άπλά, τά άτελώς έξειργασμένα. Τά έτοιμα, 
τά πολυτελή θανατοϋσι τήν φιλοπαιγμοσύνην.

Αί παιδιαί αί μετά τών δμηλίκων ώς γινόμε
νοι συνήθως έν ύπαίθρφ ώφελοϋσι καί διά τόν 
καθαρόν άέρα καί διά τήν άσκησιν τοϋ σώματος. 
Άλλά καί ηθικώς ώφελοϋσι. Οί συμπαίκτορες 

δημιουργούσε πνευματικήν κοινωνίαν ή πολιτείαν, 
εις ήν πάντες υποτάσσονται κατά τού; νόμους τής 
παιδιάς. Προσφιλείς δέ παιδιαί είς τούς παϊδας 
είναι αί ταλαιπωρούσα^ αί δεόμεναι δυνάμεως. 
Έν τή παιδιδί δέ πρέπει νά έπικρατή αύτενέργεια. 
Έκδηλοϋνται δέ έν αύτή ή φύσις καί ή κλίσις τοϋ 
παεδός καί τό μέλλον αύτοϋ έπάγγελμα. Δεά 
τοϋτο καί ή παιδαγωγική παρά τοΐς άρχαίοις 
συμπεριελαμβάνετο είς τήν πολιτικήν. Ό Πλάτων 
θέλει άπό τοϋ τρίτου έτους δδηγούς είς τάς παι- 
διάς, δπω; δώσωσιν ώρισμένην διεύθυνσιν είς τό 
μέλλον έπάγγελμα τών παιδιών διά τών παιδιών. 
Καί διά τοϋτο έπιθυμεϊ δ παϊς γεωργού νά παίζη 
μέ άροτρα κλπ. δ τέκτων μέ ο’ικοδομίαν, δ ναυ
τικός μέ πλοία, δ μαχητής μέ ιππασίαν. Ό 
Αριστοτέλης θέλει άπό τοϋ 5 έτους τά παιγνίδια 
νά ώσι άπομιμήσεις έκείνών, ά θά άσκήσωσιν 
άνδρες γινόμενοι μετά σπουδαιότητος. Ό παιδα
γωγός δύναται νά συμπαίζη καί αύτός, άλλ’ 
άπαντες όφείλουσι νά ύποτάσσωνται είς τούς νό
μους τοϋ παιγνιδιού. Εύτυχές δέ τό έθνος, δ δια
τηρεί τήν φυσικήν του φαιδρότητα καί έκδηλοϊ 
ταύτην είς τά παιγνίδια. Οί άρχαϊοι Έλληνες 
δέν έφαντάζοντό ποτέ εορτήν άνευ άγώνων, οϊ
τινες ήσαν δημόσιαι παιδιαί. Άκόμη καί έν τφ 
"^.δει έπίστευον δτι καί οΐ νεκροί έπαιζον καί ή- 
γωνίζοντο. Δυστυχώς δμως έν τή πολυδακρύτφ 
έποχή ήμών έξέλιπον καί έκλείπουοιν δσημέραι έκ 
τοϋ λαού τά παιγνίδια, ή δέ διασκέδασις περιο
ρίζεται ε’ις τό φαγητόν καί ποτόν. Τά παιγνίδια 
δέν πρέπει νά θεωρώνται καταισχύνη ούδ’ έξευ- 
τελισμός διά πάντα οίονδήποτε άνθρωπον. Πεπαι
δευμένος άνθρωπος δέν πρέπει μόνον νά θεωρήται 
δ νοητικώς ανεπτυγμένος, άλλά καί δ σωματικώς. 
Τά δέ παιγνίδια συντελοϋσι καί είς τά δύο. Συγ 
κινητική δέ είναι ή διαθήκη τοϋ Άναξαγόρου, 
δστις πάσαν άλλην τιμήν άποκρούσας άπήτησε 
κατά τήν ήμέραν τοϋ θανάτου του νά άφήσωσι 
τούς παϊδας νά παίξωσι Ί).

Πλήθος δέ τοιούτων παιγνιδίων ύπήρχον παρά 
τοΐς παλαιοϊς, ών τά ονόματα καί περιγραφαί 
δίασωθέντων είς τούς συγγραφείς άναγράφομεν, 
μετά συντόμου παραβολής πρός τά ήμέτέρα.

1. Κάλαμιον περοβήναο. Είναι τό γνωστόν 
παιγνίδιον τών παιδιών, καθ’ δ καβαλικεύοντες 
ράβδον τρεχουσι μιμούμενα ϊππον άμα καί άνα- 
βάτην.

2. ΪΙετυλόζεον. ϊστασθαι ακροποδητί, είς τά 
’νύχια καί κινεϊν τάς χεϊρας.

3. Άκενητόνδα, άμιλλα δύο παιδιών, ών τό

(1) Πλούταρχ. Πολιτικά παραγγέλματα XXVII. «Ά- 
νεξαγίρας δέ τας διδομένας τιμάς ά·ήσας ήτήσατο, τή» 
ήμέραν «κείνην, καθ’ ήν άν τ«λ«υτηση, τους παϊδας ά- 
ψιήναι παίζ«ιν καί σχόλαζαν άπδ τών μαδημάτων » 

μιν θελει νά κίνηση τό έτερον έκ τής , θέσεώς του, 
τό δέ άλλο προσπαθεί νά τηρήση τήν θέσιν του.

4. Ι*Λθθΐπυγόζβεν,  διά τών πτερνών ή τοϋ 
πέλματος τών ποδών κρούειν τήν πυγήν ή τούς 
γλουτούς.

5. Άσκωλοασμός, τό έν χρήσει καί σήμερον 
παρ’ήμΐν παιγνίδιον τό κουτσαλωνάκι, καθ’ δ οί 
παίζοντες είναι διηρημένοι είς δύο τάξεις, εις διώ
κοντας καί διωκόμενους. Καί οί μέν δρμώμενοι έκ 
κύκλου διά γραμμής έπί τής γής σεσημε'-ωμένου, 
τοϋ καλούμενοι άλωνίου, έν φ μόνον έπιτρέπεται 
νά ϊστανται έπί άμφοτέρων τών ποδών, διώκουσι 
τούς άλλους ποιούμενοι χρήσιν μόνον τοϋ ένός πο- 
δός, έν φ οί φιύγοντες ποιοϋσιν χρήσιν άμφοτέρων. 
Καί άν μέν ό άσκωλιάζων συλλάβη ή έγγίση διά 
τής χειρός τόν φεύγοντα καβαλικεύει αύτόν καί 
έρχεται οΰτως μέχρι τοϋ άλωνίου έποχούμενος, άν 
δέ ύπό καμάτου ή ολισθήματος πατήση καί μέ τόν 
έτερον πόδα κατά γής, τότε καταδιώκεται ύπό 
τών φευγόντων καί άν συλληφθή έκτος τοϋ άλω
νίου, τότε παραδίδεται τό άλώνιον καί έξέρχονται 
πάντες οί εταίροι μεταβαλλόμενοι νϋν είς φεύγοντας, 
έν φ οί άλλοι γίνονται διώκοντες.

6. "Χ-αλκή μυΐα. «Ή δέ χαλκή μυϊα, ταινίφ 
τόν οφθαλμόν περισφίγξαντες ένός παιδός δ μέν 
περιστρέφεται κηρύττων «Χαλκήν μυϊαν θηράσω,» 
οί δ’ άποκρινομινοι «θηράσεις, άλλ’ ού λήψεο) 
σκύτεσι βυβλίνοις αύτόν παίουσι,εως άν τινός αύτών 
λάβηται.» Πολυδεύκης.

7. Μυονδαε. «Ή δέ μυΐνδα, ήτοι καταμύων 
τις «φυλάττου» βοά καί δν άν τών ύποφευγόντων 
λάβη άντικαταμύειν άναγκάζει ή μύσαντος (γρ. 
μύσας τούς) κρυφθέντας άνερευνφ μέχρι φωράση, 
ή καί μύσας, ού άν τες προσάψηται ή έάν τις προσ- 
δείξει (;) μαντευόμενος λέγει, έστ’ άν τύχη. 
Πολυδεύκης.

8. ’Α.Λθδοδρασκ£νδοε.« Ή δέ άποδιδρασκίν- 
δα, δ μέν έν μέσφ καταμύων κάθηται ή καί τούς 
οφθαλμούς τις αύτοϋ έπιλαμβάνει, οί δ’ άποδι- 
δράσκουσι- διαναστάντες δ’ έπί τήν έξερεύνησεν, 
έργον έστίν έκάστφ εις τόν τόπον τόν έκείνου 
φθάσαι.» Πολυδεύκης. Τό παιγνίδιον τοϋτο έχει 
δμοιότητα πρός τό παρ' ήμΐν έν χρήσει παρά τοΐς 
παιδίοις κρυφτόν.

9. Χ.^>τρ£νδα.« Ηδέχυτρίνδα. δ μέν έν μέσφ 
καθηται καί καλείται χύτρα, οί δέ τίλλουσι ή 
κνίζουσι ή καί παίουσιν αύτόν περιθέοντες· δ δ’ 
ύπ’ αύτοϋ στρεφόμενου ληφθείς άντ’αύτοϋ κάθη- 
ται. Έσθ’ δτε δ μέν έχεται τής χύτρας κατά τήν 
κεφαλήν τή λαι^ περεθέων έν κύκλφ, οί δέ παίουσιν 
αύτόν έπερωτώντες «τις τήν χύτραν;» κάκεϊνος 
άποκρίνεταε «έγώ Μίδας.» Ού δ’ άν τύχη ποδί, 
έχεϊνος άντ αύτοϋ περί τήν χύτραν περιέρχεται.» 
Πολυδεύκης.Ό Παπασλιώτης λέγει δτι τοϋτο έχει 
δμοιότητα πρός τό κλωτσοσκοϋφι.

10. Χχοονοφολ£νδα. «Ή δέ σχοινοφιλίνδα 
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κάθηται κύκλος, είς δέ σχοινίον έχων λαθών παρ' 
αύτώ τίθησι- έάν μέν άγνοήση έκεΐνος παρ’ ω 
κεϊται, περιθέων περ'ι τόν κύκλον τύπτεται, εί δέ 
μαθών, περιελαύνει τόν θέντκ τύπτων.» Πολυ
δεύκης. Τό πχίγνιον τούτο κατά τόν ΙΙαπασλιώ- 
την διατηρείται ίν Ήπείρφ ύπό τό όνομα λορι.

11. βασελένδα· «παιδιά; είδος, ή βασιλέας 
καί στρατιώτας απομιμούμενοι έχρώντο.» Ήσόχ.

12. 1<.υνδχλεβ|χός. «Ό δέ κυνδζλισμό; διά 
πατταλίων έστί παιδιά- κύνδάλαΐδέ τούς πχττζλους 
ώνόμαζον. Ήν δ’ έργον ού μόνον αύτφ τινι κχ- 
ταπήξαι τόν πάττχλον κχτά διύγρου, άλλά και 
τόν κχταπαγέντα έκκρούϊαι πλήξχντχ κχτά τήν 
κεφαλήν έτέρφ παττάλφ- όθεν καΐ ή παροιμία-

ήλφ τόν ήλον, παττάλφ τόν πζτταλον 
ε"νιοι δε τών Δωριέων ποιητών τόν ώδε πχίζοντα 
κυνδχλοπαίκτην έκάλεσχν». Πολυδεύκης.

13. ’Οοτρακόνδχ.α Όστρακίνδα δέ,όταν γραμ
μήν έλκύσαντες οί παιδες καί διανεμηθέντες, έκα- 
τέρζ μερίς ή μέν τό εξω τοϋ οστράκου πρός αύ
τής είναι νομίζουσα, ή δέ ένδον, άφέντος τινός 
κατά τής γραμμής τό όστρακον, όπότερον άν μέ
ρος ύπερφανή, οί μέν έκείνω προσήκοντες διώκω - 
σιν, οί δ’ άλλοι φεύγωσιν ύποστραφέντες... Ό 
μέν τοίνυν ληφθιίς τών φευγόντων όνος ούτος κά
θηται, δ δέ ρίπτων τό όστρακον έπιλέγει νύξ καί 
ήμέρα- τό γάρ ένδοθεν αύτοΰ μέρος καταλήλισται 
πίπτη καί τή νυκτί έπιπεφήμισται.» Τό πχίγνιον 
τούτο δμοιάζει πρός τό παρ’ ήμΐν πχίγνιον «βροχή 
ξέρα.» (ακολουθεί). 

ΤΕΧΝΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΐΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ

Α'.
Γνώμη X. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

Έν ταϊς έφημερίσι έξενέχθησαν μέχρι τούδε αΐ 
γνώμαι τεσσάρων παιδαγωγικών άνδρών περί τού 
ζητήματος τούτου, άς άναδημοσιεύομεν έν τή’Εκ
παιδεύσει, διότι είναι άνάγκη νά μελετηθή τό ζή
τημα καθ’ δλας τάς έπόψεις του, ΐνα εύρεθή ή 
άλήθεια.

Ό κ. X. Παπαμάρκου, γενικός έπιθιωρη-ή; τών 
δημοτικών σχολείων εκθέτει τάς σκέψεις του έν τή 
Άκροπόλει, φύλλω 16 8βρίου 1894 ώς έξη;·

«Είναι άληθώς πολύ σπουδαϊον, τό ζήτημα έτι 
τού όποιου προκχλείτε τήν γνώμην μου καί έν Εύ
ρώπη άκόμη δέν ειπον περί αύτού οί σοφοί τήν 
τελευταίαν των λέξιν. Τήν ιδέαν τής εισαγωγής 
τής τεχνικής διδασκαλίας έν τή έκπαιδεύσει έρ- 
ριψε πρώτος δ Frobel έν Γερμχνίιχ. Είνε άδύνατον 
ν’ άναγνώση τις τό τρίτομον αύτού σύγγραμμα 
καί νά μή καταληφθή έζ ιερού ένθουσιασμού πρός 
αύτήν. Ό ενθουσιασμός ούτος έκαμε τούς Γερμα
νούς τότε πρώτον νά συστήσωσι νηπιαγωγεία, έν

οίς είσήχθη κατά το σύστημα τού Φροϊβελ ή δι
δασκαλία τής χειροτεχνίας. Άλλ’ δ Φροϊβελ άπέ- 
θανε προώρως καί δεν ήνωσε τάς ιδέας του περί τής 
τεχνικής διδασκαλίας εϊς πλήρές τι σύστημα, κατά 
τών όπχδών δέ αύτού άντετάχθη τοιαύτη άντί- 
δρασις ώστε ή έφαρμογή τών ιδεών τοϋ έμεινε μέ
χρι τών νηπιαγωγείων, ώς σάς ειπον. 1) Έμεήλον 
δμως νά εΰρωσι κατάλληλον έδαφος πρός άνά· 
πτυξιν άπροσδοκήτως είς τάς Σκανδιναυΐκάς χώ - 
ρας. Έν Σουηδία %) άπόστρατος ταγματάρχης, ού 
δέν ένθυμοϋμαι αύτήν τήν στιγμήν τό όνομα, έ
λαβε τήν άδειαν παρά τής κυβερνήσεώς του 
νά ίδρύση έν άπομεμακρυσμένω τινι έξοχικφ μέρει 
διδασκαλεΐον, είς τό δποϊον είσήγαγε τήν τεχνικήν 
έκπαίδευσιν έν συνδυασμφ πρός τήν θεωρητικήν. 
Ή έπιτυχία τού διδασκαλείου τούτου εΐλκυσε τήν 
κοινήν προσοχήν. Ό τύπος καί οί σοφοί ήρχισαν 
συζητόύντες τήν καινοτομίαν ταύτην, καί άντί- 
δρασις φυσικά άνεπτύχθη, ώς κατά πάσης νέας 
ιδέας, άλλά τά εύάρεστα άποτελέσματα ταχέως 
ήδυνήθησαν νά έξουδετερώσώσιν αύτήν καί ή κυ
βέρνησες υιοθέτησε τό σύστημα, δπερ σήμερον 
κρατεί είς δλα τά Σουηδικά σχολεία.

Τόσος δέ θόρυβος ήγέρθη έκ τής έπιτυχίας τού 
συστήματος, ώστε ή Γερμανία ήναγκάσθη ν’άπο- 
στείλη πρός μελέτην αύτού είς Σουηδίαν τόν δι- 
ευθύνοντα τήν μέσην καί κατωτέραν έκπαίδευσιν 
έν τώ ύπουργείφ τής Παιδείας, οστις έπανελθών 
έδημοσίευσε τάς έντυπώσεις του είς σειράν επιστο
λών, ή άνάγνωσις τών δποίων προύκάλεσεν άληθή 
άναστάτωσιν είς τόν κόσμον τών γραμμάτων. Τότε 
ίδρύθη κατά πρώτον έν Λειψία διδασκαλεΐον, είς 
τό δποϊον είσήχθη ή τεχνική έκπαίδευσις κατά τό 
πρότυπον τού Σουηδού, καί έπολλαπλασιάσθησαν 
αί τεχνικαΐ σχολαί. ’Οφείλω δμως νά σάς εϊπω 
δτι άκόμη καί σήμερον δέν καθιερώθη έν Γερμα
νία ή τεχνική διδασκαλία ώς κοινόν έκπαιδευτικόν 
σύστημα τού κράτους καί τά περί αύτού συζη- 

τούνται..— Άλλ’ έν Γαλλίιγ, ή τεχνική διδασκαλία 
έχει πρό πολλού καθιερώθη !

(I) "Οία ένταϋθα αναγράφονται περί τοϋ Φροιβήλου 
είναι πάντα συγκεχυμένα, άν μή πάντα ψευδή. Ό Φρ· 
θέλει ή διδασκαλία έν τοΐς σχολείοις νά μή είναι μόνον 
γνώσις, άλλά καί πραςις,να μή μχνθάνωτιν π.χ.οί μαθηταί 
τί είναι ορθόν έν τή γλώσση, άλλα καί ,νά όμιλώσιν όρθώς, 
νά μή μανθό.νωσιν τί είναι όρθόν έν τή θρησκείμ, άλλά χαί 
νά ζώσιν κατά τήν όρθήν αύτών πίστιν.’Αλλά τοΰτο διαφέρει 
πολύ τοΰ ζητήματος τής εισαγωγής ώρισμένων τεχνών έν 
τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις .Τόσον δέ ό κ. ’Επιθεωρητής γι- 
νώσκει καλώς τόν Fr., ώστε νομίζει αύτόν προώρως άπο- 
θανόντα, έν ω άπέθανε 70 έτών.

(2) Τό άληθές είναι μόνον δτι έν Δανίμ χαί ούχί έν 
Σουηδίμ ίλαρχος τις όνόματι Κλαυσοκάσιος (Glaueon-Kaas) 
έφήομοσεν έν Νεστφεδη είς τά τέκνα του τήν τεχνικήν 
διδασκαλίαν καΐ ότι άπδ τοΰ 186ε ϊδρυσιν έν Κοπεγχάγη 
σχολειον παραιτηθείς τής στρατιωτικής θέσεως πρβλ. Α. 
Γραφειάδου. Χειροτριβικήν σελ. 52.

— Έν Γαλλία μάλιστα, άλλ’ έκεϊ ήρχισεν 
άπό τήν χειροτεχνικήν διδασκαλίαν, ήτις κατέστη 
υποχρεωτική καί προπαρεσκευάσθη ή πρός αύτήν 
δδός. Έδόθη μείζων προσοχή εί; τά πρακτικά μα
θήματα καί είσήχθη πανταχού ή διδασκαλία τής 
ιχνογραφίας, ήτις είνε μάθημα πολύ σπουδαϊον, 
κατ' έμέ, δσον άπλούν καί άν φαίνεται, έξασκούν 
τόν οφθαλμόν, διδάσκον την ύπομονήν καί τήν έγ- 
καρτέρησιν καί προσηλούν τόν νούν εις τά επίγεια, 
έπί τήν πράξιν. Είς τά γαλλικά σχολεία "*)  διδά
σκεται ή ιχνογραφία 4 καί 5 ώρας. Γνωρίζετε 
δέ ποια εινε τά άποτελέσματα τής τοιαύτη; διδα
σκαλίας ; Είς τά 1879, δταν έγεινεν ή Παγκόσμιος 
εκθεσις τής Βιέννης έθαυμάσθησαν πρό πάντων διά 
τά σχήματα καί τήν χάριν αύτών τά γαλλικά 
κομψοτεχνήματα. Καί τοσούτος έγεινε λόγος περί 
αύτών, ώστε άνώτερος γερμανός ύπάλληλος, ειδι
κός περί τά τοιαύτα, άπεστάλη εϊς Βιέννην νά 
μελετήση τά έκθέματα, νά άνεύρη τόν λόγον τής 
τοιαύτης ύπεροχής. Απέδωσε δέ αύτήν είς τήν 
έπισταμένην διδασκαλίαν τής ιχνογραφίας καί τήν 
γενίκευσιν έν γένει αύτής είς τά,γαλλικά σχολεία.

(1) Διατί δέν είναι κατάλληλος ή Γερμανική μέθοδος;"Αν 
πχρενίοκιμή έσχάτως παρ’ήαΐν αίτια,τούτου δτι άνετέθη ή 
έφαρμογή αύτής είς άνθρώπους, οΐτινες ούτε μέθοδον γιγνώ- 
σχουν, ούτε άγάπην τινά αισθάνονται πρός τούς διδασκά
λους, ούτε τόν λαόν θέλουν νά αναπτυχθή, όστις κατα
βάλλει ανελλιπώς είς αυτούς τόν μισθόν των. Περίεργον 
δέ δτι δ X. Παπαμάρκου ιδρύων πρό τριών έτών ιδιωτικόν 
έκπαιδευτήριον έν Άθήναις άνέγραφεν έν ταϊς έφημερίσι 
μέχρι αηδίας δτι τό σχολειον του θά είναι κατά τά σχο
λεία τής Δρέσδης,Βερολίνου και Βαΐμάρης, δηλ. κατά τό 
ύπόδειγμα Γερμανικών σχολείων, ά νΰν χατακρίνονται 
αναφανδόν ώς ακατάλληλα.

(2) Όταν αύτά, α ευαρεστείται ό κ. II. νά άποκαλή 
φαντοσωπληξίας, τεθώσι κατά μέρος, τότε έκλείπει έν τώ 
σχολείω ό ανθρωπισμός καί δέν βλέπω διά τί ταΰτα νά 
υπάρχουν καθόλου.

Καί δταν οί Γερμανοί ήκουσαν το τοιούτον έχά- 
λασαν τόν κόσμον καί άπήτησαν παρά τής κυβερ
νήσεώς των νά γείνη τό αύτό καί διά τά ίδικά των 
σχολεία. Παρ’ ήμΐν δμως ή ιχνογραφία όχι μόνον 
δέν έθεωρεϊτο μάθημα σοβαρόν, άλλά καί ούδέποτε 
έδιδάχθη καθώς πρέπει.

— Εισθε οθεν ήμεϊς ύπέρ τής εισαγωγής τής 
τεχνικής διδασκαλίας εί; τήν δημοτικήν έκπαί- 
δευσιν, διότι συνηγορούντες ύπέρ τών έν Γαλλίιγ 
γενομένων, συνηγορείτε ύπέρ αύτής. Καθ’ δσον 
προχθές άκόμη άνεγίνωσκον δτι έν Γαλλίη άπό 
τών νηπιαγωγείων μέχρι τών προηγμένων προκα
ταρκτικών σχολείων ή τεχνική διδασκαλία έχει 
είσαχθή, τά δέ κοράσια διδάσκονται τήν ραπτικήν 
εί; πάντα κλάδον, μεθ’ ύγιεινής καί οικιακής οικο
νομίας; Γ ν .

— Είμαι ύπέρ τής βαθμιαίας βελτιώσεως τών 
παρ’ήμΐν κειμένων. Τόύτ’ αύτό έ'λεγον πρότινος 
καί είς τόν κ. Ρετσίναν, δήμαρχον Πειραιώς, δστις 
ήλθε νά ζητήση χάριν τών σχολείων τού δήμου 
του τήν γνώμην μου καί δ όποιος διά τά τοιαύτα 
ε’χει τήν κατά Πλάτωνα θείαν μανίαν. Καί χωρίς 
αύτήν, νά έξεύρετε, δέν γίνεται τίπ.τε. Δέν ήμπο- 
ρούμεν ν ’ άποτρέψωμεν εύκόλως καθεστώς τόσων 
έτών.^) Ά; προπαρασκευάσωμεν τήν οδόν παρα- 
κολουθούντες τά έν Ευρώπη γινόμενα. Έπί τού 
παρόντος κατωρθώσαμεν νά δοθή μεγαλητέρα

(1) Είς τά δημοτικά ;
(2) Ό χ. 'Ρετσίνας ύπό τοΰ ύγιοΰς νοΰ αγόμενος ένόησε 

τό ορθόν χα'ι έφήρμοσεν αύτό, αλλα την έργασίαν του 
ανέτρεψε τό ύπουργεΐον μεταθέσαν αΰθαιρέτως τούς διδα- 
χθέντας τήν χειροτριβικήν διδασκάλους χαΐ διόρισαν άλ
λους άγνοοΰντας αυτήν, ώς δ ίδιος κ. Ρ. έν τή «Άκροπόλει» 
έχθέτει. 

προσοχή είς τά πρακτικά λεγάμενα μαθήματα. 
Αύτά διδάσκονται κατά προτίμησιν περισσότερον 
είς δλα τά δημοτικά σχολεία, δπως θά ϊδητε είς 
τά προγράμματα τών'δημοτιτών σχολείων, τά 
όποια τώρα άμέσως θά σάς δώσω καί διά τήν σύν
ταξιν τών όποιων είργάσθημεν τρία περίπου έτη(;!!). 
Είσήχθη πρός τούτοις τό μάθημ,α τής ιχνογραφίας 
ώς ύποχρεωτικον πανταχοΰ καί βραδύτερον ίσως 
θά είσαχθη ή χειροτεχνία. “Ας κάμωμεν καί ή
μεϊς δ,τι έκαμαν οί Γάλλοι πριν ή φθάσωμεν είς 
τήν τελείαν έφαρμογήν τής τεχνικής διδασκαλίας. 
ΔΓ αύτού τού τρόπου συγκιρνώμεν ολίγον την γερ
μανικήν μέθοδον, έφ*  ής στιρίζεται καί τό ίδικόν 
μας σύστημα τής έκπαιδεύσεως, καί προσηλούμεν 
ολίγον κατ ’ ολίγον τόν νούν τού παιδός είς τήν 
πράξιν. Διότι, τί τό θέλετε, ή γερμανική μέθοδος 
εινε ήκιστα κατάλληλος δι’ήμάς τούς "Ελληνας, 
καί θαυμαζω περισσότερον τούς Άγγλους, οί ό
ποιοι κατώρθωσαν νά προσπελάσουν είς τό άρχαϊον 
έλληνικόν έκπαιδευτικόν σύστημα, καθ ’ δ οί παϊ- 
δες έζεπαιδεύοντο κατά τό ήμισυ είς τάς παλαί- 
στρας '*).

Καί διά νά σάς συνοψίσω έν ολίγοι; τήν γνώμην 
μου. Είμαι καί έγώ τής ιδέας δτι πρέπει νά γεί- 
νωμεν πρακτικοί. Τό ώλιγυρόν και κοπτερόν 
(λπαθί μου, καί αί φαντασιοπληξίαι καί αί πολ
λαί θεωρία νά μείνουν κατά μέρος. 1 2) Διά τούτο 
χρειάζεται νά καταστήσωμεν πρακτικωτέραν τήν 
έκπαίδευσιν μας. Άλλ’ αί μεταρρυθμίσεις δέν γί
νονται άμέσως καί άνατρεπτικώς. »

ι. Γ ■ ■ . “ ; ■ ,··'·.·-.

1. "Οστις δέν άκούει τήν φωνήν τού Θεού έν τή 
καροίιγ του, αύτός δέν θά άκούση αύτήν λαλούσαν 
καί έν τή φύσει. Όστις δέν άκούει τόν Μωύσήν 
καί τούς προφήτας, αύτός δέν θά πιστεύση καί αν 
άναστηθώσι οι νεκροί καί εϊπωσι αύτώ τά μυστή
ρια/ Άλλ’ ή φωνή ! τού· θεοΰ δέν ήκούσθη μόνον
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άπό τοϋ στόματός τοΰ Μωϋσέως καί τών προφητών, 
άλλά καί άπό τοϋ στόματος πάντων τών μεγάλων 
κχί ενθών άνίρών. Ό ναός τοϋ Ήχοβά εύρίσκετο 
καί έν τφ στήθει τοϋ Σωκράτους καί τοϋ Πλάτω- 
νος”καί πανταχοΰ ένθα, κηρύσσεται καί λατρεύεται 
Θεός καί άρετή,έκεϊ κατοικεί καί δ λαός τοϋ Θεού.

2. Διά τί άγαπώμεν τό ώραϊον; διατί τοϋτο 
προσέλκει ημάς πρός εαυτό μετ’ άκατασχέτου £υνά- 
μεως; διά τί τοϋτο άνυψοΐ ημάς ύπεράνω ήμών αύ
τών. Διότι εϊμεθα άνθρωποι. Μή ίυνάμενοι νά 
άποχωρισθώμεν τοϋ φθαρτού καί γήινου καί άίια- 
σπάστως μετ’ αύτοΰ συναιρεμένοι εύφραινόμεθα, 
όταν βλέπωμεν αύτό έξαγνιζόμενον καί έξευγενιζό- 
μενον ίιά τής συνυπάρζεως ύψηλοτέρας θείας δυ- 
νάμεως. Άλλ’ ούιϊεμία ώρχιότης ύπάρχει, έν ή 
Αέν συουάζονται άρμονικώς τό θειον πρός τό γήϊνον, 
ένθα δέν συνοικεί τό δρατόν μετά τοϋ αοράτου.Διά 
τούτο καί ή κανονικωτάτη μορφή θεωρείται νεκρά 
μέχρις δτου ίιεισίύση είς αύτήν ή ψυχή καί άκτίς 
ϋψηλοτέρου κόσμου καταυγάση αύτήν έκ τών εν- 
δον. Καί τότε άγαπώμεν αύτήν, τότε έκπληροϋται 
ή προαίσθησις ήμών περί τοϋ μυστηρίου τής άκα- 
ταλήπτου ήμών έσωτερικής φύσεως. Καί δ ενθου
σιασμός, δστις εξαιρεί ήμάς, δέν είναι άλλο τι ή 
χαρά περί τής έμφανίσεως τοϋ συγγενούς ήμΐν 
θείου, δπερ ήμεϊς έκπληκτοι άνευρίσκομεν έν τφ 
γηΐνφ καί άσπαζόμεθα αύτό. Και τότε έςεγείρεται 
δ έν τφ βάθει τοϋ στήθους ύπνώττων πόθος τής πα- 
τρίδος, εις ήν άνήκει τό κάλλιστον τής ήμετέρας 
φύσεως. Άφ ’ ού προήλθομεν έκ τού Θεού, πρός τόν 
Θεόν ποθοϋμεν νά έπανέλθωμεν. Καί ώς πανταχοΰ 
πνέει τού Θεού ή πνοή, οΰτω καί παρά τοΐς άν- 
θρώποις μάλιστα δπου εμφανίζεται ώραϊον τι 
πράγμα. Καί δέν ήτο ή πνοή τοϋ Θεού, τό πνεύμα 
αύτό τού Θεού, δπερ είσήλθε ε’ις τόν έκ πηλού 
κατασκευασθέντα άνθρωπον, καί μετέβαλεν αύτόν 
εις ψυχήν ζώσαν ;

Fr. Jakobs.

ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΟΥΣΣΠ

Άφ’ ού κατά τόν παρελθόντα αιώνα έσαλεύθη- 
σαν αί παντοϊαι βάσεις καί αί έπιστημονικαί καί 
αί κοινωνικαί καί αί βιωτικαί τού σαπρού μεσαιω
νικού οικοδομήματος, έγεννήθη έν ταϊς καρδίαις 
τών άνθρώπων πόθος διακαής πρός νέον βίον έπ ’ 
άλλων βάσεων. Απόπειραν πρός διατύπωσιν τοΰ 
νέου τούτου βίου έκαμεν δ 'Ρουσσώ, διά τών συγ
γραμμάτων του τοϋ κοινωνικού <iuy6o- 
λαίον καί τού Αιμιλίον η περϊ άνατρο- 

έν οίς άναφαίνεταε δ προφήτης τών νεωτέ- 
ρων χρόνων. Αύτός, δστις δέν είχεν οΰτε γονείς, 
οΰτε οικογένειαν, οΰτε πατρίδα, οΰτε αΐρεσιν θρη

σκευτικήν, ούδέ άνήκεν είς κοινωνικήν τινα ταξιν, 
ήτο ελεύθερος νά κρίνη έλευθέρως περί πάντων 
τούτων, αύτός είχε διά τών περιηγήσεών του τών 
μεγάλων άποκτήση εύρυτάτην πείραν τού κόσμου, 
ϊνα έν τή μοναξί^ κατορθώση νά άναπαραστήση 
σύμπαντα τον κόσμον. Αί ΐδέαι]αύτοϋ έθεσαν»νέας 
βάσεις’τού βίου τών λαών. Καί σύμπας^δ κόσμος 
ήλεκτρίσθη ύπό τών ιδεών καί τής πύρινης εύ- 
γλωττίας τού νέου τούτου προφήτου, αί δέ παν- 
τοϊαι τοΰ άνδρός καταδιώξεις καί ή δυστυχία, ή- 
τις άείποτε δι’δλου τοΰ βίου του ύπήρξε σύντροφος 
αύτοΰ, έκίνησαν ζωηροτάτην τών άνθρώπων συμπά
θειαν καί τής συμπάθειας ταύτης καί έκτιμήσεως 
άποτέλεσμα είναι τό ποίημα τού μεγάλου Γερμα
νού ποιητοϋ Σχιλλίρου, δπερ έν μεταφράσει είς 
τήν γλώσσαν ήμών δημοσιεύομεν κατωτέρω, τη
ρούντο; τό μέτρον κα! τούς στίχους τοϋ πρωτοτύπου.

«Μνήμα έποχής ήμών άτιμου, 
Αίσχος τήν πατρίδα σου άττμάζον, 
Χαϊρε, χαϊρε τύμβε τοϋ 'Ρουσσώ ! 
Είρήνη, γαλήνη ’ς τόν νεκρόν σου ! 
Έν τώ τάφω ειρήνην, γαλήνην 
Ευρίσκεις. "Α ζών έζήτεις μάτην, 
Καί τά δυο εύρες έδώ !

Πότε ή βαθειά πληγή θά ’γιάνη ; 
Πάλαι σκότος σοφούς έθανάτου 
Τώρα φως θανατώνει σοφόν ! 
Σωκράτην σοφισταΐ^άποκτείνουν 
'Ρουσσώ Χριστιανοί θανατοϋσι 
'Ρουσσώ, δόντ’αύτοϊς ανθρωπισμόν!

ΑΙΙΛΩΣΙΣ
'Γό πρώτον τεύχος τοΰ/Ρουσσώ άπό τοΰ Μαιου εκδοθεν 

χαΐ άπό 160 σελίδας έν μεγάλφ σχήματι συγκείμενον δέν 
άπεστάλη είς τους συεδρομητάς· διότι πολλοί τούτων, 
πρός ους έστάλη, έδήλωσαν ήμΐν ότι δέν τε ελαδον, περι- 
πεσόν είς χεΐρας άρπακτικάς. Διά τοϋτο κρατοΰμεν τά 
τεύχη παρ’ ήμΐν επί τοΰ παρόντος. Δηλοΰμεν δέ ότι, 
επειδή ’“σχετικώς -ελάχιστοι συνδρομηταί άνεγράφησαν ή 
τιμή τοΰ συγγράμματος, ογκωδέστατου δντος, ώρίσθη εις 
δραχμάς οκτώ διά τους συνδρομητάς· διότι μόνον διά τοι
αύτης τιμής δύναται νά καλυφθή μέρος τών πολλών δα
πανών τής έκδόσεως. ’Ελπίζω, ε’ις τήν ευγένειαν τών δι
δασκάλων πιστεύων, νά τύχω τής συνδρομής αύτών πρός 
άποπεράτωσιν τοΰ εργου,Έκαστον τεΰχος έκ 160 σελίδων 
συγκείμενον τιμάται δραχμών δύο, το δε πέμπτον τεύχος 
καί τελευταϊον θά δοθή είς τούς^συνδρομητάς δωρεάν. Όσοι 
τών κκ. συνδρομητών έστειλαν μίαν δραχμήν προκαταδο- 
λιχώς άς εΰαρεστηθώσι νά πέμψωσι χαί τό συμπλήρωμα 
τής τιμής τοΰ πρώτου τεύχους^ήτοι άκόμη μίαν δραχ
μήν καί δύο δραχμάς άντίτιμον τοΰ δευτέρου τεύχους. Οΐ 
θέλοντες νά*εχωσι  ^τό τεΰχος ταχυδρομικώς έπί συστάσει 
διά τό άσφαλέστερον προκαταδάλλουσι τά ταχυδρομικά 
λεπτά 30.

Έν Άθήναις έχ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕίΤΗ KQNZTANTINIAOY 1894— 3450.


