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Διίάχτορος τής Φιλοσοφίβς, χ«ι ιϊίιχΰς τής παιίαγωγι· 
χής, πρώην γενιχοΰ ΐπιβιωρητοϋ τών δημοτικών 

σχολείων τοΰ Κράτους, μέλους ταχτικόν τοϋ έν 
Γ«ρμ«νΙσ συλλόγου τοϋ πρός διάδοσιν τής 

επιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.
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ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘Οδός 'Αναγνωατοεεούλου Αριί. 1·.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ίωάννου ’Ερρίκου Πεσταλότση. Πώς ή Γερτρούδη ανατρέφει τά τέκνα της, επιστολή πρώ· 
τη.—Χειροτριδική ύπό Άρ. Γραφειάδου.— Άπορίαι X. Φράγκου.—Φωνή πόνου ύπό *.—Διάφορα.

Ή Απλή βιογραφία άνδρών, οΐος ό Πε
σταλότσης, δέ*  δύναται νά δώση σαφή πως 
ιδέαν περί τής ιδιοφυίας, έφ’ ής στηρίζεται 
τό μεγαλεϊον αύτών. Τόν Πεσταλότσην γι- 
νώσκει τις μόνον, έάν άναγνώση τά συγ
γράμματα αύτοϋ.Καί τίς διδάσκαλος παιδείας 
καλής τυχών καί άκούων τό όνομα τού Πε
σταλότση δέν έπόθησε νά άναγνώση τι έκ 
τών συγγραμμάτων αύτοϋ, νά καθίση τρό
πον τινά πλησίον τοϋ μεγάλου άνδρός καί 
νά θερμανθή έκ τής μεγάλης πυράς, ήτις 
καίει έν τή καρδία αύτοϋ πρός διαφωτισμόν 
τοϋ λαού καί πρός προαγωγήν αύτοϋ είς 
βίον κρείττονα ; Διά τοϋτο άπεφάσισα έν
ταϋθα νά μεταφράσω είς τήν γλώσσαν ήμών 
τήν πρώτην έπιστολήν τοϋ βιβλίου, πώς ή 
Γερτρούδη ανατρέφει τά τέκνα της. Τίνα δέ 
άξίαν έχει τό βιβλίον τούτο, είπομεν ήδη 
πρότερον (Όρα Έκπαίδ. έτος Γ. σελ. 27), 
θά φανή δέ έτι καλλίτερον έκ τής προσε
κτικής άναγνώσεως τής πρώτης έπιστολής 
Άν οί διδάσκαλοι εύρωσιν εύχαρίστησιν είς 
τήν πρώτην έπιστολήν, τότε θά έξακολου- 
θήσωμεν νά μεταφράσω μεν καί τάς άλλας 
έν δλω 14 έπιστολάς. Έκ τών έπιστολών 
τούτων θά μάθωσιν οί διδάσκαλοι δτι παν- 
ταχοϋ καί πάντοτε δι’ άγώνων καί στερή
σεων κατορθοϋνται τά καλά έργα καί δτι 
τοϋ καλοΰ διδασκάλου ή αμοιβή υπάρχει έν 
τή ϋστεροφημία καί έν τώ άλλω κόσμω, 
δπου οί άγωνισταί ύπέρ τής άναπτύξεως 
καί τοϋ διαφωτισμού τών άνθρώπων θά τύ- 
χωσι τής τιμής,ήτις άρμόζει είς τάς έξοχους 
ύπηρεσίας των. Έδώ άς ήξεύρωσιν δτι α
ναμένει αύτούς ό άκάνθινος στέφανος. Άς 

έχωσι τούτο πάντοτε ύπ’ δφει, ϊνα μή άπο- 
θαρρύνωνται έκ τών άπροσδοκήτων δεινών, 
άλλ’ άς έμμένωσιν έν τή όδώ τού μαρτυ
ρίου, ήτις έξυφοϊ αύτών τόν άγώνα καί έμ- 
φανίζει τόν χαρακτήρα αύτών άγιον. Τού 
Πεσταλότση ή έξωτερική δυστυχία, τοϋ 
μεγάλουΠεσταλότση παραγνωριζομένου καί 
ύβριζομένου, άλλ’ούδέποτε άπελπισθέντος, 
άς πείση αύτούς δτι ή μόνη ήμών τών δι
δασκάλων εύτυχία, ήν όφείλομεν νά έπιδιώ- 
κωμεν, είναι ή άφοσίωσις είς τό έργον καί 
Λ μετά συνέσεως έκτέλεσις αύτοϋ. Χάριν 
τής ίδέας ταύτης μεταφράζσμεν καί τήν έ
πιστολήν ταύτην.

ΙΟΑΝΝΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΑΑΟΤΣΗ
ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Έπιότολή πρώτη.

Αγαπητέ μου Γέβνιρ

Μοί λίγης οτι είναι καιρός νά είπω δημοσία 
τάς σκέψεις μου περί τών δημοτικών σχολείων.

Τοϋτο άπεφάσισα και έγώ τώρα νά πράξω καί 
ώς έξέθεσε άλλοτε ό Λαφάτερ πρός τόν Τσίμμερμαν 
τήν έλπίία του περί τής αίωνιότητος, νά εκθέσω 
καί έγώ πρός σε μεθ*  όσης δύναμαι σαφήνειας έν 
σειρ^ επιστολών τήν ελπίδα μου ή μάλλον τήν 
γνώμην μου περί τών σχολείων.

Τά δημοτικά σχολεία μοί έφάνησαν ώς απέραν
τα τέλματα, είς τήν ίλών τών όποιων καί έγώ



- ® -
περιεπάτησα,μέχρις οτου κατενόησα την αιτίαν των 
τελμάτων χαί πώς ούναν^γ·; j
τά νοσογόνα ΰδατα αύτών.

Θέλω έπί τινα χρόνον νά όδηγήδώ'λ'.ΐάι ■'θεΆίΓ1 
τόν λάβύρινθόλ, ‘Ιξ'-άΰ· έγώ κάτώρθωία 4& έζέλθω- 
εύντηθείς ρίάλλον SJWΉ# όθ^ήξ ?,'δ’ιά'τ'ής Ιδιάς 
εμού’ φρονήάεωΐγ·κ'*1·'Ή^ήί;. “'' ' ·Ι!'£/1ιΐ

”Η^ι^ ■^°λλώ»!1'?εύ ! ΧΡό>ων, 
νω V ,7% VJ^ycjg^VajiQilpif  i "ή Κ^ρΙ1 ί:»Μ’Ο» ΗΌ 
ρετο ώς ποταμός δρμητικός είς., ταβπα .χαί μόνον,.· 
νά φράξω τήν^πήγήν της άθλιότητοςμεί; ήν έβλε-· - 
πον τόν “λαοί-’ήΐέόιξ βέβυθιάμένον. Καί .ήδη’,. άπό-,. 
τριακοντ^ , JTve^up^a, εις το epyou, ορφ».
τώρα. ααχώ, Il g<p*/)p.spt£  τού $ ϊ’^Υίυ,,^,τυ^Ι 
οτε τά-όνείρον τών πόθων μου δέν νοώ τώρα καλ
λίτερα δτι έζήτο^
τοΰτο. _________.,___________________ _____

άπό τών χρό—■ > ΐλεξα μεγάλην πείραν,

. Άρ’ήμην νέος , καί δέν έγίνωσκον ούτε( τάς 
χρείας τού ονείρου ^ο,ρί,^ΰτε· qTSp.tav , προσοχρν_και>ν 
οποίας ίυνάρεεις-άπάςτεε—καί—προύπεθετεν ή.έ’ναρ- 
ζις καΐ ή συντέλεσις αύτού. Τό Ιδεώδες τού ονεί- 
pdo!'|bo0; ','πέριέλάρ/^όίνεηγέι3^γ’ίά!/,*'?ργοσ >ίίάβιογ,,’*Γεσ ; 
χνην.Καί εις τιά·*+φΐά'¥ίέυ^α /πράγ:ρΐ·α*ϊ ι1 έΙχδύ’ νέδώί1 
ύψήλϊί<11τροάίιπθ^!ιέώς)άαΐ ΐά κυριώτίρέί^όύ Σχεδίου ■ 
ριΜυ έ#άίέΟ'ίτο ^ΐ^"έρίέ άνάριφίβίλά.*  Κάί'όφείλω 
νά'^.ολόγή|σώ'δ¥(·;,κάν*;ή|Λέ^όν·άκό/^,τ,  ^έτά yrtkcie^ 
irtipav έλέϊ'χέσ’τ'ά1' ίκ -τήξ'-'τόΐί· γνώαη; ριου περί τών! 
[όάσΐων ' τόΰίβχέδίσύ ριΜυ' ‘ρίεΉβαλσέ’.·' kK.ai δρ.ό>ς 
πίότίς φίδΌ νίρόί; *ήν  άΓήθϊίάν τών βά'σεών'^νΛτών 
κάΐ· ή'βέβαίότήξ; tojpt ΐής- προαινθήσκύς
ρ,όυ1 ύπήρξίν' ή ^ρίφΐ^ά' ριο'ύρ Ή άλήθέΛι τώνίδεών 
JiW ηΐό: άλήθεια-^άβάσίριοί και 'ή :έριπιστο*ίύνη  
πρός’ τήν'! πρόάίσθ^όίέ-'ρισυ καθ’ *δόον  ,ιάφορα τάς 
βάσίίξ -Of) σκΐίέίόΰ ρίόυ'.',4|τά-άριά?ισ·ίό<>ύνή·'ύπ'»ώτΧ- 
τοντος πρός τήν άλήθειαν όνείρόίέ.1 -’ΦΙριήν1'καε ιείς 
τά τρία πράγματα, ϋΜΛρΜΒ^εά-άρχίσω νά δοκι
μάσω, παιδίον άπειρον.Έστεοούμην πανταχού τής δεξιότητο^4ϊ^4αί Ι^ε^ήίΐ|^ίαί^ί^ν δι’ ακρι

βούς, καρτερικής καί δεξιάς χρήσεως ήδύναντο νά 
πρε»νψ»9»Λΐΐ|ί Λ?(ΑΤ:ρά.<άπ<ιΤ¥λίίψ·ε'-«, 
έγώ έπεοίωκον. Καί δέν-έβράδυνον νά παρουσια- 
σθώσιν τά άνικανότη-
τός μου πρός τούς Ίπιδιιοκομένους σκοπούς. Ί ά 
οικονομικά μου πρός τοιούτους σκοπούς μέσα έγιναν 
ταχέως καπνός, άφ’ οΰ .μάλϋταιιέν άρχ_ή.ήμέλησα 
νά προσλάβω καί τό κατάλληλον πρός τοιούτους 
Λ«0πδύν πρδάωιΗόιόν.-.Ό^ε 'δέ ήρχϊ«α-·;ήά-άίσθά'νω- 
μάι τήνιάνάγκήν ■ύτ'ής ϊάήέργάβ?ας'·'μ<τά,*ίόΛύτλίν  
προσώπων·,' άτινα-;ήδί/νάντ^^ά'άνά'πλντρώσώά^Ι'ά; 
έλλείψέΐζ έρίού',-'τό+ε- Tf)ifoVi’it£-ov άπολέσ^-’Α'άί’τάς’ 
οιπά^ήϊιιίάς ■μϋΰ''δυνάρ'ί<ς >*άί  4ήν οΐαϋνίρίνκήνέ μ$υ 
rtfewV'Witf δέν ιήίέΜ£|ϊ.·ην ,'ι?ίέ<& 'νά^ίιρββ® tli’i’Jp?1 
προσλήφά^^οεϊύνώ'έ -νίρυσώπώννήΓοόάΰτή ίδέ: σώγ- 
χυσις ταχέως ένίαάήΊγν7 >ςίς'τΐήν Ο^ίΐ Λ μηυ,'ώστε.' 
κατεστή .άναπόφεδκίος- ''ή^’άπάττιχτν.· -τέϊν οκο

Udii. νωΤ νύλι vpr ;i: κ . \.υΑάΤ <.

ΠΑΠ,^ή ;Η συμφορά μου επηλΰε και δ άγων κατα της 
mw^frjrh'iW ^τκβ^γένης

αόύνα^ιας κατα <χ“ρ°υ ύσηριεραι γινομένου ισχυ- 
ή&τίρά£ H^sU τίστασις πρός την συμφοράν μου ού
δένα πλέον ε’χε σκοπόν. Καί όμώς έν ταΐ^μεγάλαις 
■τιάύ'τάίς δύσκολίάιζ·, άς άπήντησα είς7 τά πέιρά- 

' ίί'ατά μου,' έδιδά/θην μεγάλα; άληθΛα'ς καΐ συνέέ-, 
, ή δέ ■.τνΑΤϊ^ίησ,ςί,μβυ περί 

ίΐΦβ) σπ£[δάι£ϊητος τώ^βς^ωμη
..κ<φ.ί· τών προσπαθειών ριου ούδέποτε άλλοτε ύπήρζε 

ρ.εγιάλτίτέρα ή άκριβώς τότε, οτε έξωτερικώς ταύτα 
δ’.χον εντελώς ναυαγη· η. Η οε zapota μου εφε- 

,!’ρετβ.««ίποτε άκλόνητος προς ,το,γρρωξτογ^κρτφό,ν και 
4'^ιεΐ3?^θγ)ν “ς θε<Πν, γνω

ρίσω ψηλαφητώς ενθεν ριέν τάς ούσιώδεες. τών σκο- 
^ν^ου ρ.χ^^^ <ϊέ τόν τρόπον^α^’. δν

πράγματι οί περί έριέ άνθρωποι πασών τών τά-

Γξεων καί ιρμταστάσεων βκέρετονφορι ^^ρ^ τώ,ν φά
σεων μου καί πράτγςυσ^, οπερ ούδέποτε θά κοε- 
τώρθομν, .^ά γνωρίσω δηλ. ,τ.άσο.ν ψηλκφητώς. 
την άλήθειαν τών γνωμών τούτων, έάν τά πείρά- 
μαΛ-ά μον-δβαινβνύ^υθύς 4^ άρχής· άπφβσκόπ^ως. 
Τούτο λέγω τώραμέ ένδόμυχονχαράν καί-μέεύν 
γλ^ψΛσύνην1 πρός την έπεεγρυπνούσαυ έπ ’ έμέσερόάι 
νοεάν ·θτν έν·τ^νί>υστ<>χί<κ μου έγνώρισα 'άκφνβέ*·  
στάνά' κάί τΐτίΜ''ίο'ρνυγίανέτσύ λαη^ίζαί'τάΊαϊτια 
ταόάης/>ώςίβύΙϊίί ϊίυτύχνίς γινώσκει αύτά/’ΊίΚπέ·-. 
ζειίί έ>γνι ύπυμίνεεί κάί'δΆμός·, ■'λ δέ'λμές εφάνΐ*-·  
ρώθη ‘ εί^έμέ/',οέοςί’ηόο κάν^ΙόςΓεΐς,όύδένα έφάενε-*·  
ρώθη. Αλάκράν σετράν4τών-ε'κα (άλμην μεταξύ
οί&πών*4>ς  ,'γλα’3ξ> ρέέτίΖξύ',πών ν πρηνών1·; ΑΑλλ’έν 
τώ· μ.έσώ τών άκώμμάπων .τώνΧ -κεε^άφμςνόίΚτΛ’ύ 
με ά^ρδίπώ^,'^'ν'τ^1 μ'έβω »ΚήςγμεγάλοφώνΙίμ &πώ- 
ότροφός· Ταλοάγοιρε ■άνθρί^πί,' συ δέν δόνάσαιώ;· 
δ~χ είρνστσς'τών' έργατιάών άνθροϊπων1 νά ·βυηθλσή;, 
σεαύτύννάάίοφάντάζίσαι’ί^ι δόνα,σάν V& βίήθήάής 
τ^ν'λώύν ,^Έν^τ^ μ.^ωνσήν’*άρ£*σάιΜήφ ,ι?«ύτη·ς 
φωνφςμ ήν '>άνεγίν«4κον' εί^'.τά’ χείλη 'πάντων,··ώ· 
ύρμήτικός.''πήή KXfiS’id^ μΦϋ-'*π4'ξαμ ιος δίν 'έπαυσε· 
νά ‘τέίνηλκποκίλέι<σϊ ίκέίζΐ ^ίίρόςΑ τόή;(σάοπόν'’έκίΐνον· 
νάΡφράξή δηλ. Μάςνπηγάό τής · άθλίόΐητό.ύ *ί.ς  
έβλεποςΌ+Φν· περί · έμ1^Αιάόύφΰ8εΛΛώέ4<?^7λ*χVάρ·3ό  " 
ν/έμίς μοιτ'θσήμξράκ ο έκρ*<|'άί)ούνώ^4 ’άυΐτοί.>' ν’Η 
συμφοράγ.βυ μέ’έδιδασκϊ ' τήν'-'άλή—
θείαν^άπέρ'Λούΐσκοπίύ (ptWj'.'Op^J Ουδένσε έλάν*εί  
Οών» ̂ θϊόβ^δ^έΜ&θαΐΰ έφ,Ι'ΐπάντντέ1·’ δ,+ιώμώς-^ομ;- 
πάν^ς^έΐλάνθάνεγπούτΐ ίπλέ'οΑ'δ’έε' βλάνθάνεν· -έμέ·.· 
-ΰΈγάώρε*»»  τόννλοΡόΰ, ώς αΟεις' 'ΜλΟς έκ·τών 
περιξ ^piou^avtiLijlirtV’ iyWopWtvviiiztetV3 ΨΙ· άγα.λ*·.  
λ-ίάθβς.μύτοϋ δίά lb ‘κίρδθς>τ®’λκ'τ'ώ? βάμΛάΜοί’νύ 
αυξανόμενος αυτού1 πλούτος{'«ί κςλογ^ιιένάι^οιύτάύ 
όΐκίάϊ·'1 όί'λαμπράυ αύνίύ' θεμεάμοΚ’-1 άαΐ'«ύάή η> 
κώνάΐΈωκράτην' 5ιίαβ|κ«λίαιι1πενώγ· ■'διδασκάλων 
τού ^ά·ί’θί.·άνάγΑώό*/κοί| ι^έ.ιλέκ1τώϋ'φίώέ’4Ϊ>ν άρ;, 
γόότών*  τό<> ^ένγ'εέ-έείπ.λητ’Μώ'.Ι 'βγω έβΛίπβε'-'τήν 
άθθΐότησά Η’Λυ. ■ Άλλ-’Μί-ώ'Ηή 'έΖτίΗΪ >Μκώνι πών 

σπορζδριώς εύρισκομένων πηγών φερτής άπεπλανή- 
θην καί δέν προεχώρησα ,μίχρι τοιούτου σημείου 
νά κάμω χρήφ,ιν . τής πρακτικής δυνάμεω$ πρός 
θεραπείαν τών κακών του, ό;ον έξετείνοντο αί 
Ιδέαι.μου περί τής άληθείας τής θέσεως του. Καί 
αύτο τό βιβλίον, έν <ύ ε’ξέφρασκ. τό αίσθημά μου 
περί τής θέσεώς . του ταύτης- «ϋ ,Λιναρδος καΐ ή 
Γερτρούδη» ύπήρζε έργον τής έσωτερική; ταύτης 
εμού άοεξιότητος καί ΐστα,το μεταξύ τών συγχρό
νων μου ώί στήλη νεκρά, ήτις ομως κηρύττει ζωήν. 
Πολλο,ί άνθρωποι ε'ρριψαν.εΐς αύ.τό βλέμμά τι, αλλά 
τόσον , ολίγον ένόησαν καί έμέ καί τούς σκοπούς 
μςυ, όσον ένρησα: έγώ τής λεπτομέρειας τών δυ
νάμεων καί τών ιδείϋν, ας προϋποθέτει ή ε’κτελεσις 
αύτώί.

Ώλιγώρησα έμού αύτοϋ καΐ άπωλέσθην ty τή 
δίχ·$ τοϋ βίαιου ποθου πρός έζωτερικάς πράξεις, 
τών όποιων δέ,ν ειχόν έπεζεργασθή αρκετά καλώς 
έν έμαυτώ τάς έσωτερ-ικάς βάσεις.

Έάν είχον φο.ύτο πράξη,πρόζ.ποιον ψυχικόν ΰψος 
θά ή,δυνάμην νά άναγάγω έμαυτόν χάριν τών σκο
πών μου καί πόσον ταχέως θά έπετύγχανον αυτών, 
ών άείποτε ήστόχησα διότι ήμην ανάξιος αύτών, 
άφ’ οΰ έζήτουν αύτούς έξωτερικώς,καί άφ’ού άφήκα 
νά γίνη ό πρός τήν άλήθειαν καί τό δίκαιον έρως 
μου πάθος,οπερ περιήγε έμέ ώφ καλάμιον έκριζωθέν 
έπί των κυμάτων τής ζωής καί δπερ τάς έκπεπλυμ- 
μ.ίνας έμοϋ ^ίζας καθ’ ήμέραν έκώλυε νά άναβλα- 
στήσωσι -πάλ.ιν έπί στερεού· εδάφους ..καί νά εΰ- 
ρωσι τήν τροφήν, ής. είχον μάλιστα άνάγκην χάριν 
τών σκοπών μου. Ή δέ ελπίς μου τοσοΰτον ήτο μα· 
ταία,ώστε έπρεπε άλλος τό έκριζοιθέν τούτο καλά- 
μιον νά άποσπάση έκ τών κυμάτων καί νά φυτεύση 
αυτό είς το έδαφος, εις δ έγώ είχον άμελήση. χά τό 
φυτεύσω.

’Αγαπητέ μου φίλε ! Ό έχων καί μίαν μόνον 
σταγόνα έκ τού αΐμ-ατός μου γινώσκει τώρα,· πού 
έγώ κατ ’ άνάγκην θά κατήντων. Καί σύ, Γεσνερ 
μου, πριν, άναγνώσης περαιτέρω, έξάγνισον τόν 
δρόμον μου δι’ ένός δακρύου σου.

Μεγάλη δυσθυμία κατέλαβε με τώρα. Ό,τι 
είναι α’μσνιον δίκαιον,.δ,τι είναι αίωνία άλήθεια, 
έν τή άναισθησίιγ μου έθεώρουν ώς ονειροπόλημά. 
I Ιροσεκολλήθην πωρωθείς τόν ,νοϋν ε’ις λέξεις καί 
^Χου»> άπολέσας πάν ίχνος έ^ωτερικής άληθείας 
καί καθ’ ήμέραν κατέπιπτον έπί μάλλον καί μάλ
λον ε’ις τήν λατρείαν κοινών τόπων, ε’ις τόν δια- 
τυμπανισμόν συχταγών γοήτων, δι’ ών ο: νεώτεροι 
χρόνοι ήθελον νά βοηθήσωσι τό άνθρώπινον γένος.

’Αλλά δέν συνέβη είς εμέ και νά αή α’ισθάνω- 
μαι τήν καγαστάσίν μου καί νά μή αντιδράσω εις 
Τούτην. Έπί τρία όλα έτη. κατεγινόμην μετ’ άπι- 
στευτου ταλαιπωρίας νά συγγράψοι το.βιβλίον μου 
« Ερευναί περί τής πορείας τής φύσεως είς τήν άνά- 
πτυζιν τού άνθρωπίνου γένους® , κυρίως διά^τούτου 
σκοπών νά φω-ίισθώ,καί. έγώ αύτός περί τή, πο

ρείας τών ίόε&ίν, είς άς είχον ιδιαίτατα προσκολ— 
ληθή και να φέρω εις αρμονίαν τά φυσικά μςυ αΐ 
σθήυ.οιτκ ;.ρές τά; ιδέας μου περί τών’πολίτικων 
δ.κ./-ωμάτωϊ κχί περί τής ήθικής. .’Αλλά καί'^τό 
έργον τούτη είναι καί είς εμέ’αύτφν’άκόαή απόδ»ι· 
ξι; ’·ή; ψυχικής μου άδεζιότητος ’ ά'πύή π·/ιδ· 
ετασ’τικοϋ μου πνεύματος, μονομερές," έστερήάενον 
τού ^πρακτικού πνεύματος," οΰ είχον μάλιστα ανάγ 
κην διά νά επιτύχω τών σκοπών μου. Ή διαφω
νία τών .ίοεών μου πρός. τήν Πράξιν μου εγένετο 
ήδη μεγαλειτέρα καί τό χάσμ.α μεταξύ τούτων, 
όπερ επρεπε .νά πληρωσεο, άλλά δέν ήδύνάμήν., 
έγενετο νύν μέγαλείτερονί

Και Ο,τι άπειρα, αυτό α^δως και Weeteai. 
Τού βιβλίου "μου "τά .αποτελέσματα ήσαν ώ« τά

< ’■ \\;<··!«. ν/ει >·, . 1 , ....αποτελέσματα πασ.ης επιχειρησεως μου, Ουδεις μλ 
ένόει καί δέν ευρισκον ούδέ δύο. άνθρό>π(;υςι'’έκ: των 
συναναστρ-.φόντ’ων με .ί οΐτινες 'νά'μή μοΰ ΰπεδεί 
κνυον ότι το. βΛολίον ώι'ον έθεώρόύν ώς μωρολόγημα. 
Καί πρό όλίγου άκόμη άνήρ επιφανής έκ τών άγα- 
πωντων με μέ Ελβετικήν οικειότητα μοί είπε- 
«Δέν εχει ρύ’τώ, Πεσταλότση, καΐ αυτός’τωοα‘αι
σθάνεσαι οτι τότε γράφών τό, βιβλίον δέν ηζευρες 
καί σύ καλώς, τί ήθελες;» Άλλ’ αυτή ήτο ή 
μ.οϊρα μου νά πάραγνωρίζωμαι καΐ νά ύπομένω 
άδικίας. Ήδυνάμην νά ωφεληθώ έκ τούτού’, άλλά 
οέν τό έπρμξα. Είς τήν συμφοράν μου αντέταξα 
χλεύην κάί μίσος πρός τούς" άνθρώπους καΐ έβλαψα 
αυτό» τό ,εργον'μου κατά τάς βάσεις του. αύτάς,, »«. , · ., ‘ . , , _ , 
και εϋλαψα ουφω απειρως .περισσότερόν η οσον η- 
δύναντο νά μέ .βλάψωσι πάντες όΐ άνθρωποι, ο?- 
τινεφ μέ .παρεγνώριζ^ον άν τοιάύτη, θέσεί καΐ μέ 
έχλεύαζον. Έν τούτοις. έκ τοΰ σκβπούμρυ ρέν άπε- 
μ.ακρύνθην. Άλλ’ έζων τυφλούττων μέ φαντασίαν 
άχαλίνωτον καί μέ καρδίαν δύσθυμον. Όσημεράι 
κατέπιπτον βαθύτερον, διότι ήθελον νά .ευδοκίμηση 
το ιερόν φυφόν τής σωτηρίας τών άνθρώπων είς 
βέβηλον τόπον.

Γέσνερ ! Έγώ, όστις είς τάς έρεύνας μου άνεκή- 
ρυξα τάς άζιώσεις επί παντός δικαιώματος πολιτικού 
ως καθχρας αξιώσεις της ζωωοουχ ιν βμ,οί φυσιως, και 
’β ε - . ~ < ν ’ ♦ , - 'βΰ«ι)ρη.σα ota τούτο αυτας ως κωλυαα του μονού, 
οπερ εχεε ϋια τον άνθρωπον αζιχν, ως κώλυμα

- Ό - η" -■ * — ι νσβνε · z :τ ς.-,Γ , Γτης ηθικης καθαρότητος, κατεπεσον μεγρι 'τοσουτου 
βαθμού, ώστε να προσάοκω, επικρατουσης της ΐΕω» 
τερΐκης, βίας καί τών εσωτερικών παθών, εύλογίάν 
εκ τών ξηρών λέξεων πολιτική; άληθείας κάί δι- 
καιολογικών έννοιών έξαπλουμένην έπι τών Ανθρώ
πων τής εποχή; μου, οϊτινες, ολιγίστων έζαιρου- 
μένων, πανταχού έζων μέ κοινά αισθήματα, μετε- 
χειρίζονιο τήν βίαν καί ήτένιζον περιπαθώς είς τής 
τφαπέζας τάς μεστά; πλουσίων εδεσμάτων.

Καί λευκανθείς τήν κόμην ήμην άκόμη παιδίον, 
άλλά παιδίον τώρα βαθύτατα συντετριμμένόν. Καί 
εν τή ζάλη τών χρόνων τούτων έτεινον μεν ε’ις τόν 
-κοπίν τοϋ βίου.μο·>,άλλά μονομερίστερον καΐ πλημ-I
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μελέστερβν ή ίσον πρότερον ειχον μέχρι τοϋδε πρά
ξη. Νΰν έζήτουν άποκαλύπτων γενικώς τάς πηγάς 
τάς παλαιάς της δυστυχίας τών πολιτών καί 
μετά πάθους έκθετων τά δίκαια αύτών καί τούς 
λόγους τούτων,επωφελούμενος δέ κα'ι τά έζεγερθέντα 
πνεύματα κατά τινων τοϋ λαοΰ παθημάτων, νά 
τέμω δδόν πρός τόν σκοπόν μου. Άλλ*  άφ’ οΰ αί 
άλήθειαι, άς πρότερον έξήνεγκον, έθεωροϋντο παρά 
τών άνθρώπων, οΰς είχον πέριξ έμοΰ, άπλοι φθόγ
γοι καί λέξεις, ούδεμία άμφιβολία ότι αί νεαι μου 
θεωρίαι περί τών πραγμάτων θά ησαν αύτοϊς κα
θαρά μωρία. Έν τφ βορβόρω των έβάπτισαν καί 
την άλήθειαν ταύτην, καί έμειναν οίοι ήσαν, καί 
κατεφέροντο κατ’ έμοΰ, όπερ έγώ ώφειλον νά προΐ- 
δω,άλλά δέν προείδον,διότι όνειρευόμενος τά σχέδιά 
μου ε’ζων είς τάς νεφέλας καί ούδεμία φιλαυτία μέ 
ήνάγκασε νά άνοίξω τούς οφθαλμούς μου διά νά 
ϊδω τούς άνθρώπους μου. Καί δέν μέ ήπάτων μόνον 
οί πανούργοι, μέ ήπάτων καί αύτοί οί βλάκες καί 
πάντα, δστις μέ έπλησιαζε καί έλεγε καλήν τινα 
λέξιν, έθεώρουν καλόν άνθρωπον. Καΐ δμως έγώ 
έγνώρισα τόν λαόν καί τά αίτια τής βαρβαρότη- 
τος αύτού καί τοΰ έξευτελισμοΰ του, ώς ίσως ού
δείς άλλος. Καί ούδέν άλλο, άπολύτως ούδέν ή
θελον ή νά άρω τά αίτια ταΰτα καί .νά παύσωσι 
τά δεινά του. Καί οί όψιφανεϊς της Ελβετίας άν
δρες (novi homines), οΐτινες δέν έπεζήτουν τοι- 
αΰτα μικρά πράγματα, καί οΐτινες δέν έγίνωσκον 
τόν λαόν, εύρον φυσικόν οτι έγώ δέν άρμόζω είς 
«ύτούς. Οί άνθρωποι ούτοι, οΐτινες έν τή νέα αύτών 
θέσει ώς γυναίκες ναυαγήσασαι έθεώρουν πάσαν 
παλάμην ώς ιστόν, έφ’ ού ή πολιτεία ήδύνατο νά 
φθάση είς άσφαλή λιμένα, έθεώρουν έμέ, έμέ μόνον 
ώς καλάμην, πρός ήν ούδέ γαλή ήδύνατο νά έμπι- 
στευθή. — Αύτοί, χωρίς νά γινώσκωσι τοΰτο καί 
χωρίς νά τό θίλωσι, μοί έποίησαν καλόν μέγα, όσον 
ούδείς άλλος πρότερον μοί έποίησε. Αύτοί μέ εκα— 
μον να συνέλθω είς έμαυτόν, βλέπων δέ τόν κα
ταποντισμόν τοΰ πλοίου των, δπερ αύτοί ήθελον νά 
διορθώσωσι, κατελήφθην ύπό έκπλήξεως καί έπανέ- 
λαβον τόν λόγον, δν είπον κατά τάς πρώτας ή
μέρας τής ταραχής των· «&ίλω νά γίνω διδάσκα
λο?.» Είς τοΰτο εύρον έμπιστοσύνην.Κκί έγινα διδά
σκαλος καί έκτοτε άγωνίζομαι αγώνα, δστις δσαι 
καί άκουσίως μέ ώθεϊ νά πληρώσω τάς έλλείψεις, 
προέρχονται έκ τής άνικανότητός μου καί αΐτι- 
νες είναι κωλύματα κατά τοΰ τελικού σκοποΰ μου.

Φίλε μου ! θά σάς άποκαλύψω έν δλη τή έκτά- 
σει μετά παρρησίας πάν ό,τι έσκέφθην καί έπραξα 
άπ’ έκείνου τοΰ χρόνου καί έφιξής. Διά τοΰ 
Λεγράνδου προσείλκυσα την έμπιστοσύνην τοΰ 
Διευθυντηρίου καθ’ δσον άφορόρ τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσιν καί άνέλαβον νά έφαρμόσω μέγα 
έκπαιδευτικόν σχέδιον έν Άργάφ, δτε έκάη ή 
Στάντσα καί δ Λεγράνδος μέ παρεκάλεσε νά προ
τιμήσω τόν τόπον τούτον τής συμφοράς ώς τόπον τής 

διαμονής μου. Μετέβην.—Καί είς τάς άπωτάτας 
τών όρέων χαράδρας θά μετέβαινον, "να προσεγ
γίσω είς τόν σκοπόν μου καί άληθώς προσήγγισα 
είς τοΰτον. Άλλά συλλογίσθητι τήν θεσιν μου, 
μόνος, έστερημένος δλων τών μέσων τής άνατρο
φής, έγώ μόνος καί έπιστάτης καί λογιστής καί 
ύπηρέτης καί ύπηρέτρια έντός οικήματος άτελόΰς, 
έν τφ μέσφ άπαιδευσίας, άσθενειών καί νέων πραγ
μάτων παντός είδους. Ό άριθμός τών παιδιών βαθ
μηδόν ηύξήθη μέχρι τών όγδοήκοντα, ά ήσαν διαφό
ρου ήλικίας, καί τινα μέν τούτων ήσαν αύθάδη,άλλα 
δέ τέκνα έπαιτών καί πλήν ολίγων έξαιρέσεων δλα 
έν έσχάτη άμαθείφ. Καί δποία εργασία ήτο, 
αύτά τά παιδία νά μορφωθώσι, νά άναπτυχθώσι, 
δποία έργασία 1

Είχον τό θάρρος νά άναλάβω την4 έργασίαν 
αύτήν καί ιδού εγώ έν τφ μέσω τών παιδιών, 
λέγων αύτοϊς λέξεις, άς ταΰτα έπανελάμβανον. 
Όστις είδε τήν έργασίαν μου, έθαύμασε διά τά 
άποτελέσματα της. Υπήρξε μετέωρον, δέν άρ- 
νοΰμαι, δπερ φαίνεται έν τώ ούρανω καί πάλιν 
εξαφανίζεται. Ούδείς έγίνωσκε τήν ούσίαν τής δι
δασκαλίας έκείνης, ούδ’ έγώ αύτός. Ήτο άποτέ
λεσμα άπλής ψυχολογικής ιδέας, ήν ήσθανόμην, 
άλλά δέν ήδυνάμην σαφώς άκόμη νά γνωρίσω.

Έδώ ή ε’πιστήμη, ήν έζήτουν, έβαλε τήν χεΐ- 
ρά της εις τόν σφυγμόν, — έξαίσιον έ’ργον. — Άνθρω
πος ύγιεϊς έχων τούς οφθαλμούς δέν θά έπεχείρει 
είς τούτο, άλλ ’ έγώ εύτυχώς ήμην τυφλός, άλλως 
ούδέ έγώ θά έπεχείρουν είς τοΰτο. Άκριβώς δέν 
έγίνωσκον τί έποίουν, άλλ’ έγίνωσκον τί ήθελον 
καί τοΰτο ήτο ή θάνατος ή πραγματοποίησις τοΰ 
σκοποΰ μου.

Άλλά τά μόνα μέσα πρός τόν σκοπόν μου ήσαν 
τά άποτελέσματα τής άνάγκης, καθ’ ής έπρεπε 
νά άντιπαλαίσω ένεκα τής άθλιωτάτης θέσεως, 
εις ήν είχον καταντήση.

Δέν ήξεύρω καί έγώ δ ίδιος ούδέ δύναμαι νά 
έννοήσω πώς έξήλθον έκ τών δυσχερειών αύτών. 
Έπαιζον μέ τήν δυστυχίαν, περιεφρόνουν τάς 
δυσχερείας αύτής, αϊτινες πρό έμοΰ ύψοΰντο ώς 
όρη, και άντέταξα είς δ,τι έφαίνετο φυσικώς άδύ
νατον τό κράτος τής θελήσεως, ήτις δέν ε"βλεπε τί 
άμέσως θά ήκολούθει ούδέ έΤίιδε είς τοΰτο σημα
σίαν, άλλ’ έναγκαλίζεται τό παρόν, ώς νά ύπήρχε 
αύτή μόνη, καί ώς άν αύτή μόνη νά είναι ή ζωή 
ή δ θάνατος.

Οΰτως είργαζόμην έν Στάντση, μέχρις δτου ή 
έλευσις τών Αύστριακών κατεστρεψε τό έ'ργον μου 
καί τά αισθήματα, τά δποϊα τώρα μέ κατέθλιβον, 
ένίσχυσαν τάς φυσικάς μου δυνάμεις μέχρι τοΰ ση
μείου, είς δ ήσαν, δτε έγκατέλιπον τήν Στάντσαν. 
Μέχρι τής έποχής αύτής δέν ήμην καί έγώ άκόμη 
καλώς πεπεισμένος περί τών βάσεων τής πορείας 
μου. Άλλά ζητών τά αδύνατα, εύρον τά δυνατά, 
άπερ έγώ δέν προέβλεπον καί εΐσδύσας εις τά άβα

τα μέρη, είς ά ούδείς έπί αιώνας ήλθε, άνεκάλυ- 
ψα όπισθεν τών θάμνων ίχνη ποδών, τά δποϊα 
μέ έφερον είς τήν λεωφόρον, ήν ώσάύτως ούδείς 
έπί αιώνας είχε διέλθη.

θά διηγηθώ πως ταΰτα μέ άκρίβειαν. Άφ’ οΰ 
ήμην ήναγκασμένος νά διδάσκω μόνος, άνευ ού
δενός βοηθού, τά παιδία, εύρον τήν τέχνην πώς 
δύναται τις νά δεδάσκη πολλά παιδία συγχρόνως 
—καί μή έχων ούδέν άλλο μέσον ή μόνον τό δμι- 
λεϊν αύτοϊς μεγαλοφώνως, ε’φθασα είς τήν σκέψιν 
πώς νά μανθάνωσι συνάμα νά ίχνογραφώσι, νά 
γράφωσι καί νά έργάζωνται. Ό δέ θόρυβος τοΰ 
πλήθους τών παιδιών, τά δποϊα έπανελάμβανον, 
δ,τι έγώ έ"λεγον αύτοϊς πρότερον, μέ έκαμε νά κα
ταφύγω κατ’ άνάγκην εις τήν ^υθμικήν άπαγγε- 
λίαν, δ δέ“ ^υθμός ηΰξησε τήν έντύπωσιν τής δι
δασκαλίας. Ή δλοτελής άγνοια παντός πράγματος 
μέ ήνάγκασε νά έμμένω μακρόν χρόνον είς τά 
στοιχεία καί τοΰτο μέ έδίδαξε δτι ή έσωτερική 
δύναμις τοΰ άνθρώπου κρατύνεται, δταν γίνεται 
κύριος τών πρώτων στοιχείων καί δτι τό συναίσθη
μα τής κυριότητος ταύτης καί τελειότητος άσκεϊ 
δύναμιν καί έν τή κατωτάτη βαθμίδι. Τώρα ένό- 
ησα τήν σχέσιν τών στοιχείων έκάστου μαθήματος 
πρός τό πλήρες τούτου διάγραμμα, ώς ούδέποτε 
άλλοτε, καϊ συνεπλήρωσα τά άναρίθμητα χάσμα
τα, άπερ κατ*  άνάγκην γίνονται έκ τής συγχύσεως 
καί τοΰ ήμιτελοΰς τών στοιχείων τούτων έν πάση 
συνεχεΐ διδασκαλία γνώσεων, ώς δέν είχον άλλοτε 
πράξη. Καί τά άποτελέσματα τής προσοχής μου 
εις τήν συμπλήρωσιν ταύτην ύπήρξαν άνώτερα 
πολύ τών προσδοκιών μου. Ταχέως τά παιδία συν- 
ησθάνθησαν τάς έαυτών δυνάμεις, άς ούδέποτε 
είχον γνωρίση, καί ιδιαιτέρως έγεννήθη έν αύ
τοϊς γενικόν προς τό καλόν καί πρός τήν τάξιν 
συναίσθημα.Έλαβον συνείδησιν έαυτών καί δ συν
ήθης σχολικός βίος δ άχαρις καί μισητός είς τά 
παιδία έξηφανίσθη ώς φάντασμα έκ τοΰ σχολείου 
μου. Αύτά τώρα ήθελον—ήδύναντο — ένεκαρτέρουν 
— έτελείωνον καί έγέλων—ή διάθεσίς των ή ψυ- 
χική δέν ήτο ή συνήθης διάθεσίς τών σχολείων, 
ήτο διάθεσίς έκ τοΰ ύπνου έξεγερθεισών άγνώστων 
δυνάμεων, ήτο συναίσθημα άνυψοΰν νοΰν καί 
καρδίαν αύτών πρός έκεΐνα τά πράγματα, πρός ά 
ήδύναντο νά δδηγήσωσι τούς παϊδας αί δυνάμεις 
αύται καί πρός ά θά ώδήγουν αύτούς.

Παιδία έδίδασκον παιδία. Έδοκίμαζον,έπεχείρουν 
νά έκτελέσωσιν, δ,τε έλεγον αύτοϊς δτι οφείλουν νά 
ποιήσωσι καί άνεύρισκον αύτά πολλάκις μόνα τά 
μέσα τής πραγματοποιήσεως καί ή πολλαπλώς αΰτη 
άναπτυσσομένη αύτενέργεια κατά τήν «ρχήν τής 
μαθήσεως συνετέλει πολύ νά έξεγερθή καί νά ένι- 
σχυθή ή πεποίθησις δτι πάσα διδασκαλία άληθινή, 
πάσα διδασκαλία μορφωτική πρέπει νά μαιεύηται 
έκ τών παιδίων καί νά γεννάται έν αύτοϊς. Είς 
τοΰτο μέ ώδήγησε μάλιστα ή άνάγκη. Έπειδή 

δέν είχον άλλους διδασκάλους, έθεσα μεταξύ δύο 
άφυών παιδίων άνά έν εύφυές, δπερ περιέβαλε δι’ 
έκκτέρας τών χειρίΛ του έκάτερον τών παιδιών 
καί έλεγεν αύτό πρότερον δ,τι ήξευρε, αύτά δέ 
ήσκοΰντο νά μεταλέγωσι 8,τι δέν ήξευρον. Έκά- 
θηντο τό έν πλησίον τοΰ άλλου άδελφικώς άγα- 
πώμενα. Χαρά καί συμπάθεια εΰφραινε τήν ψυχήν 
των καί δ έξεγερθείς’αύτών έκ τής άμοιβαίας συν
αναστροφής ψυχικός βίος έφερεν αύτά πρός τά 
έμπρός, καί μόνον διά τοιαύτης ήνωμένης αύτεμ- 
ψυχώσεως ήδύναντο πράγματι νά βαδίσουν έμπρός.

Αγαπητέ μου φίλε 1 'Ηχούσες τόν θόρυβον τής 
συγχρόνου ταύτης διδασκαλίας καί είδες ποιον 
θάρρος καί ποιαν χαράν διεγείρει. Είπέ σύ τί συ
νέβη είς σέ, δταν είδες τοΰτο ; — Είδον τά δά- 
κρυά σου καί έν τω στηθεί μου έκόχλαζε ή όργή 
μου κατά τοΰ άνθρώπου, δστις ήθελε τολμήση άκό
μη νά εΐπη δτι δ έξευγενισμός τοΰ λαοΰ είναι κα
θαρόν όνειρον.

Όχι. δέν είναι ποσώς όνειρον. θέλω τήν τέχνην 
αύτήν νά άναθέσω εις τάς χεϊρας τής μητρός, είς 
τάς χεϊρας τοΰ παιδιού καί είς τάς χεϊρας τής ά
θωότητος, καί πάς φαύλος θά σιγήση καί δέν θά λέ- 
γη πλέον δτι δ έξευγενισμός τοΰ λαοΰ είναι όνειρον.

Εύγνωμονώ σοι, θεέ μου, διά τήν δυστυχίαν μου! 
Άνευ δυστυχίας δέν θά ελεγον τούς λόγους τούτους 
καί δέν θά ε'παυον νά σιωπώσι οί φαύλοι.

Ή πεποίθησις μου τώρα είναι πλήρης. Τοιαύ
την δμως δέν είχον έπί πολύν χρόνον. Έν Στάντση 
ειχον παιδία, ών αί δυνάμεις άβλαβεϊς μείνασαι έκ 
τοΰ καμάτου άψυχολογήτου οικιακής καί σχολι
κής άνατροφής ταχέως άνεπτύσσοντο. Έκεΐ ήσαν 
άλλοι άνθρωποι καί αύτοί οί πτωχοί των έκεΐ ησαν 
δλως διάφοροι παρά τούς πτωχούς τών πόλεων καί 
παρά τούς άσθενικούς άνθρώπους τών σιτοφόρων 
καί οίνοφόρων χωρών. Είδον τήν δύναμιν τής άν- 
Ορωπίνης φύσεως καί τάς ιδιότητας αύτής έμφα- 
νισθείσας έν δλη τή ζώση αύτών ποικιλίγ.

Ή προσβολή τής δυνάμεως ήτο προσβολή κατά 
τής ύγιοΰς φύσεως, μεγίστη διαφορά έν συγκρίσει 
πρός τήν διαφθοράν τής άπέλπιδος άτονίας καί 
τής πλήρους άναπηρώσεως, ήν έπάγουσι ή άθλιό- 
της τών σχολείων καί ή άθλιότης τής τέχνης.

(άκολουθεϊ)

ΧΕΙΡΟΤΡΙΒΙΚΗ
ΗΤΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

ύπό Άριστοτελου? ζ/. Γραφιι,άϋου 
(συνέχεια ϊδ. προηγ. φύλλον).

Τοσαΰτα δ πρώσσος Ύπουργός περί πρακτικής 
έργασίας έν χώρα δσημέραι καί βιομηχανικωτέρα 
άναδεικνυομένη.
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Όσον, ρ'άφορ^ τά ήμίτ^ρα, <ρρβνοΰ{Αεν, δτι ούδέν 
άλλο έθνος έπρεπε νά μεριμνά πλειότερον περί 
τοιούτων ζητημάτων, δσον τ· ήμετερον, λιότι ού · 
δέν. που, τολμώ είροεϊχ^,^λλο-έν ταϊς όρθώς πεπο- 
λετισμενοις εινε τοσοιίτφ ελλιπές, §.σον άφορφ . τήν . 
ε’ις .τόν πρακτικόν βίον άσκησιν . )ΐαΐ την βιομη
χανίαν, δσον,. δυστυχώς, αμτό.. ... , χ · -

Πάντες όμολογοΰμεν δτι οΐ ιατροί, ?ί νομικοί, 
αί επιστήμονες καί σοφοί καθόλου ύπερεπλεόνασαν 
παρ’ ήμΐν- άνάγκη άρα μεγίστη νά ύπερπλεονά- 
σωσι καί οΐ έργάται καί οί βιομήχ,ος,ναι, ου. μήν 
άλλά καί αύτοί ούτοι οί σοφοί ήμών άνάγκη νά 
μορφωθωσί πως πρακτικώτερον. Ακούει τις ευχα
ρίστως ρτι τινίς τών παρ’ήμΐν ευαρίθμων, άληθφν 
ύπ'εύρυτέραν τής λέζεως σημασίαν, επιστημόνων 
χειρίζονται μετά τής αύτής εύκολ.ίας τήν ρυκάνην 
καί τόν πρίονα, κ«ί τήν σφϋραν, μεθ’ής καί τήν 
γλώσσαν καί τόν κάλαμον καί τήν ανατομικήν 
μάχαιραν. Τοϋτο βεβαίως εινε εύχάριστον καί 
χρήσιμον διότι, εί καί δέν άναμένουσιν ήμάς πάν- 
τας αί περιπέτειας του 'Ροβινσώνος, ή πρακτική 
έν τούτοις άσκησις τής χειρός καί τοϋ. οφθαλμού 
δεν είνε ήμΐν δλως περιττή καί έν αύτή έτι ταύτη 
τή νωθροτάτη έν τή πόλει άπραξί^. Ένέχυχόν 
πςτε άνδρί σοφφ, λεινφ περί τήν τών αστερών 

, καταμέτρησιν καί περί τήν ερμηνείαν παλαιών 
μυστηρίων ούτος άγοράσας ποτέ, τφ συρμφ επό
μενος, κομψότατα δίοπτρα, έμεινε κεχηνως πρό 
φοβεροτάτου Γορδίου, μάλλον δ’ είπειν κορδίρυ δε
σμού, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ένταϋθα ό λό
γος ήτο ούχί πλέον περί λύσεως, άλλά περί δέ
σεως τοϋ κορδονιού τών διόπτρων, Οί τών σοφών 
καί τφ όντι πατριωτικών παραδόσεων τοϋ μακα
ρίτου Φιλίππου Ίωάννου μετ’έμοϋ ποτέ άκροα- 
σάμενοι βεβ ίως ενθυμούνται ε’.,σέτι πόσα ένεκαρ- 
τέρησεν δ άνήρ έκεϊεος ύπό τήν τυραννίαν τών 
καταράτων faux cols, ών άλλως τε βραχεϊαν, 
δυστυχώς, έποιήσατο χρήσιν,

Ό Φοϊνιξ παρ' Όμήρφ (I» 44,3), λέγει δτι 
έξεπαίδευσε τόν . Άχιλλέα άναδείζας αύτόν :

Μύθων τε ρητήρ’ έμεναι, πρηκτήρά τε έργων.
Ό 'Ομηρικός ούτος στίχος, εφαρμοζόμενος έπι 

τοϋ περί πρακτικής μαθητικής έργασίας ζητήμα
τος τούτου, δηλοΐ σαφέστατα καί άκριβέστατα 
τόν σκοπόν αύτοϋ. Ήμεϊς μέχρι τοϋδε έχομεν και 
προσπαθοΰμεν νά μορφώσωμεν ρητήρας μόνον μύ 
θων· έχομεν έντελώς παραλείψει νά καταστήσω- 
μεν αύτούς καί άρηκτή’ρας έργών, εί καί ή λεξις 
εις τά τοϋ πολέμου κυρίως έργα παρά τώ ποιητή 
άναφέρεται, ά+ίνα ήσαν άείπόάέτο κύρεον μέλημα 
τών ήρωΐκών χρόνων παντός λαού. Ό πόλεμος ήτο 
τό έπάγγελμα, ώς είπειν, τών ήμετέρων παλαιών 
ηρώων, ούχί βεβαίως ύπό τήν έννοιαν τοϋ άγριου 
πόθου τοϋ αίματος, καί κυρίως ούχί ύπό οΰτω πε- 
ριωρισμένην τοιαύτην άναφορικήν είς τούς ήμετέ^ 
ρους, ώς δ Βύρων χάριν τής έμμελείας τής ποιή-

τικής είκόνος έποίησεν, άλλ’,ϋν τρόπον και, τήν 
σήμερον εις τίνος κατ' έξοχήν στρατιωτικές. χφ- 
ρας συμβαίνει. ■ · ,

Όφείλομεν άρα, τώ έν το;ς άνω.; άναγραφένγι 
Όμηρικώ στίχφ έπόμεναε, ΐνα^τώχ, νίφν ήμών ή 
καθόλου άγωγή ή τελεία καί σύμφωνος τφ νεω- 
τέρφ πνεύματι, παρά τό μέχρι τοϋδε σχολεϊον tpv 
μύθων νά θέσωμεν καί εν σχολεϊον των έργωση ε”ρ 
γων αναίμακτων καί ειρηνικών; Ι£$ί τρ.ήτο ,ούχί 
ύπερμέτρως είς τρόπον ώστε ν’ άπο^ώσ.ι τά σχο
λεία καθαρώς έπαγγελματικάί ,σχολαί —. SUIU11 
cuique—άλλά μετά τής -φρονήσεως εκείνης. τής 
έμπρεπούσης κατά τήν αρχήν και κατά τήν μετά 
τήν μετά ταϋτα πορείαν παντός κοινωφελές έργου. 
Δέον -νά προχωρώμεν χωρίς ούδ' έπί στιγμήν νά 
δεαφύγη ήμάς δ σκοπός τών τοιούτων-«χολών. Αί 
έν αύταΐς έργασία, δέον νά ώσι σύμφωνοι . καί έν 
εφαρμογή πρός τά. μαθήματα συνωοά τοΐς πόνοις 
τής μαθήσεως καί οί τών έργων πόνοι, συμμέτροις 
εργοις, καί, κατά τήν Ίσοκράτειονεκφρασιν «σπου- 
ήαίοις λόγοις» καί ασυμμέτροις πόνοις»· τοϋτο 
μέν γλώσσα καί ώτα πεπαιδευμένα,τοϋτο δέ όμματα 
και χεϊρες τεχνικά!" άφ'έ,νός τό φιλόσοφον, άφ’ ε
τέρου τό φιλοπονον καί το φιλότεχνον.

Ό Dr. Gotge, ίκευθυτής. τοϋ έν Λειψία δια- 
σήμον διδασκαλείου χειροτριβικής. καί άκρος ζη
λωτής αύτής, φίλος δ’άνήρ, φρονεί, καί έν τή 
πράξει τοϋτο πάντοτε έθετα,, δτι δ μαθητής, δ ύπό 
τών οικείων αύτοϋ προωρισμ-ένος νά έκμάθη βιο
ποριστικόν τι έπάγγελμα, δέον νά άσκήται είς 
έτερον έν τφ σχολείφ έργον ή είς εκείνο, όπερ έν 
τφ μέλλοντι θέλει άσπασθή π. χ. δ μέλλων βι · 
βλιοδέτη; δέν πρέπει έν τώ σχολείφ νά άσκήται 
είς τάς τοϋ χάρτου καί άδροχάρτου χειροτριβικάς 
έργασίας, άλλ’ είς έτέρας- καί τοϋτο ίνα μή βρα
δύτερον έμφυσιωθή ύπό τού.τρφου δτι ούδέν πλέον 
παρά τφ βιβλιοδέτη υπολείπεται αύτφ νά έκμάθη. 
Τό πρακτικόν τοϋτο μέτρον τιμά βεβαίως τό πα- 
ρατηρητικόν πνεύμα τοϋ λαβόντος αύτό, έτμλαθο· 
μένοιν έν τούτοις νά σημειώση, έάν αΰτη φρυ ή ψυ
χολογική π,αρατήρησις εινε τι έκ τής . πείρας .·, βε- 
βαιωμένον ή απλώς ex priori έρρέθη. Τό πράγμα 
δέν φαίνεται ήμΐν έν τούτοις τόσον επικίνδυνον, Τό 
καλώς διωργανωμένον σχολεϊον δύναται καί οφείλει 
νά καταπολέμηση κατά δύναμιν πάσαν κακήν τοϋ 
μαθητοϋ ροπήν, ή ίέ χειροτριβική δέν ώθεϊτ.αι δή 
καί μέχρι τοϋ σημείου επαγγελματικής, φιλαυτίας.

Έν τούτοις καί μέχρι .τοϋ σημείρυ^ τούτου θά 
ήτο .ίσως έπιθυμητόν, όσον τούλάχεστον, άφορφ τά 
ήμέτερα.

’Αναχωρεί τις τοϋ λιμένος· τό πέλαγος, δ ού- 
ρανός, τό πάν προμηνύει αύτφ γλυκύ,τ,ςφον έν 
σταθερά γαλήνη καί άμέριμνον πλούν· δ τοϋ (Αιό
λου δμως άσκός δύναται νά λυθή καί λυσσώδεις 
άνεμοι νά ποιήσωσιν έν ριπή οφθαλμού άνάστατον 
τόν οίνοπα πόντον. ’Αναχωρεί ,τις έκ τοϋ λιμένος τής

ζωτ,ς· δ οίκος, ή κδίνωΧΐκιη τάξις, ή χώρα, αύτοϋ 
τό πάν προμηνύει αύτώ' βιωτικην εΰΛΐόίάν. *Ώ,

' t 1 ,. I \\ . > γ < · ■ ■ ίν1' rεαν μον.ρν ο pw; οεν ωμοιαζε τοσον το υπουλον πε- 
λαγός, εαν'.^ονον οι |χγ£ιοι ανίμοι οεν ησαν τοσογ 
πιστή εΐκών τών παθών τής ανθρωπίίής καρδίας ! 
"Οτι δμως ταϋτα μοιράίως δμόιάζου'σι, βεβαϊοϋσιν 
, „ . Γ _ .; ■ ι ·\ · J , .ό' «ότ'Α ,ί Κω.ημ-άς η.τε σκληρά πείρα και απαντες καυολου ^o’J 
κόσά.ου.'οΐ ποιηταί. (άιΐοΛουθεϊ).. ίτχί ,υαωίι ξ·;τ® ?,ττ νιοκττ ντχΛ νρττ.·?.:.<·,··; » 
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Ό έν '4.Xai|<>«.Tftt<{ Τής Χ'μύρ»·ηςσν*δρ?μητής  ^4 «Έκ-, 
παιξίύσεω,ς» κ, Ί<^..ΛΦρ.άγιςος ζητεί παρ’ τΆών τήγ λύσιν 
αποριών τινων είς’α; άπαντώμεν οιά τής «Έκπαιδεύσεως» 
ΐνά'λαβωίί τ^ύ βάΐθίίίώί Ϋρστων ζητημάτων άα'ί οί λοι
ποί δημοδιδάσκαλοι γνώσΙν. ·-·■■·’’

Απορία πρώτη. Iloiqv Gvetqfia «ιναι προ
τιμότερου, »'άν όεόιίσκ6)βικ οί. όιόάαχπλοί εν τφ 
δημοτικώ αχολείω έν τη τάξίίί, τον. ί'καιρπας χώμοί-ι 
Ρήματα, πάντα, ή νά άιδάσκη ΐκαοτος zoiirwv εώ 
ό'ικώ«*  ωοιιίμένα· μα&ήμτ<τ<ε έν άπάβαίτ yplg τά~ 
ξεβι :

Tel ζήτημά τσΰτο άθόβλέπει έκείνα for δημο
τικά σχολεία.. ένθα είνάι-πσλλσί διδάσκαλοι διω- 
ρΓοψίένσίΓ Καί' ένΤαύθα δύο πράγματα δύνάνται' 
νά συμβώσιν νά · άναλάβη έκαστος τών. διδα
σκάλων ή μίαν τάζιν'διδάσκων πάντα τοΓμάθή- 

.] ενή· 
ς. Τό πρώ- 
ά τάζςις, τό 

Ιήμάτα ·ή κατ ’εΐ- 
Α ..αο·....*-..  '

ματα τής τάξεώς του ή νά άναλάβη 
δύο μαθήματα είς^γάρας πάφ,τφζεας. Γ 
τον σύστημα καλοϋ]}εν-σύστηΡ'α χατά 
δέ δεύτερον σύστημα κατά μαθήματα ή κ 
δικότήτάς. Καί ζητείται ήδη'νά μάθωμεν ποτε- 
ρόν τών ζητημάτων τούτων είναι το προτιμό
τερου Δέν ύπάρχέι αμφιβολία ούδεμία οτι όταν 
ό διδάσκαλος περιορίζεται εις ολίγα μαθήματα 
καί μελετών καί διδάσκων δτι σύντώ χράνω Θά τε- 
ΛΓίοποιηθή περισσότερον εις τά μαθήματα ταϋ
τα καί τελειότερος γινόμενος θά δύναται' νά ώφε-’ 
λή καί περισσότερον τούς μαθητάς,τούς όποιους 
διδάσκει. Κα'ι ό λόγος δυτός πείθει τινάς νά 
έφάρ^οζωόιν'έν’ τοΤί σχολείοις τοΐς έχουσι ττόλ- 
λόυ'ς δίδασκάλους'Τό σύστημα 'τών ειδικοτήτων.' 
Άλλ’ ό λόγος ούτος δύναται νά Θεωρητή σπου
δαίος μόνδ'ν εις άνώτερα σχολεία, όπου όντως 
ύπάρχουσι μαθήματα π. χ. τά μαθηματικά, τά' 
γαλλικά, τά όποια δέν θάνατοι πας τις τών δι
δασκόντων μετ’" εύκολίας νά δίδάσκη καί άποτε- 
λεσματίκώς, άλλ' είς τά δημοτικά σχολεία τοι- 
οϋτος λόγος δέν ύπάρχει· διότι πας τις διδάσκα
λός γινύοΧει τά μαδήματα ϊίάντα, 'όάα ' έχει'νά 
δίδάζη, 'όύδέμία' δέ άνάγκη' άναφ'αίνέτ’αι ειδικών 
καί άπηκριβώμένων σπουδών, άψ’ ό'ύ'έν τώ δημό-’ 
τι'κώ σχόλείώ ιΤρόκέίταϊ νά’διδαχθώσϊ οήίμάθη-ίαί 
στοιχειώδεις γνώσεις καί τάς χρησίμους είς πάν-

τα άνθρωπον. ’Αλλά πλήν τοΰ λόγου τούτου ότι 
δέν έχομεν έν ^(ίδήμ^ΤΪιέώ ^χίολέίώ'άνάγκην τών 
ειδικοτήτων, ύπάρχουσε κοΗ. θετικοί λόγοι κατά 
τοΰ συστήματος τούτου οι έξης· . , ■

ι. Όταν α διδάσκαλος διδάσκ-η εν ή .δύο μα
θήματα εις τίάόας τάς τάζεις τοϋ σχολείου, τότι 
δέν ένδιαφέρεται διά, την γενικήν πρόοδον έκά- 
στης τάζεως .είς πάντα τά .μαόήματρ, .αψιρς δι
δάσκει το μάθημά του καί προσπαθεί νά κα<τα-,ί 
νοώσι τοϋτο οί μαθηταί του, τίνα δέ πρόοδον 
κάμνουσιν όμως ούτοι εις-τά άλλα μαθήματα, 
άδιοΛοοεΤ. Καί ούτως επέρχεται χαλάρωσις τής 
πειθαρχίας καί βλάβη σπουδαία είς τό σχολεϊον. 
Ή παροιμία· «τό άνταμικόν γαϊδούρι τρώγει όλύ- 
κό’ς» έχει πληρεστάτην έφαρμογήν καί ένταϋθα.

2. Ό διδάσκαλος όταν δέν εύθύνηται διά τήν 
κατάστασιν ώρίσμένης τάζεως, εύκολα απουσιά
ζει έκ τοΰ σχολείου, έάν παρουσιασθή αύτώ: κώ· 
Λύμα τι ενθυμούμενος οτι οι μασήται μιαν ώραν 
Θά άργήσωσι, τάς δέ άλλας ώρας θά άπασχολη- 
θώσί ύπό τών άλλων ειδικών διδασκάλων. Άλλά 
το τοιούτο δεν συμβαίνει όταν' ύπάρχωσι τα
κτικοί διδάσκαλοι δι’ έκάστην τάζιν, ,διό.τι γινώ- 
σκουσιν δτι ή απουσία αύτών συνεπάγεται τήν 
άργίαν τής όλης τάζεως δι’ όλης τής ημέρας.

3. 'Ο διδάσκαλος κατά το σύστημα'τών ειδικο
τήτων δέν γινώσκει τί διδάσκουσιν οί άλλοι συνά
δελφοί του καί δέν δύναται κατά τήν διδασκα
λίαν τών μαθημάτων νά ουνδέη τάς γνώσεις 
καταλλήλως, όπερ λίαν συντελεί καί πρός μόνι- 
μοποίησιν αύτών καί πρός ένίσχυσιν τής.πνευμα- 
τικής’τών μαθητών δυνάμεως.

φ. Όσω όλιγώτεροι οί μαθηταί, τόσούτω"εύ- 
κολώτερον δύναται ψυχικώς νά διά'γνώ,ση αύτούς 
ό διδάσκαλος καί τοσούτω άποτελεσματικώ'τερό'ν 
δύναται νά έπιδράση ε’ις τήν διάπλασιν αύτων. 
Τό σύστημα όμως τών ειδικοτήτων, καθ’ ο ( ό 
διδάσκαλος διδάσκει πάσας τάς τάζεις καθιστά 
άνέφικτόν τήν διάγνώσίν τών μαθήτών και δυσ
χεραίνει ούτω τήν διαπαιδαγώγησιν αύτών καί. 
διά τόν λόγον τούτον είναι άπορρίπ*τέόνλ  ”Αν δέ 
ό διδάσκαλος δέν δύναται νά διδάζη μάθημά τι 
ϊί. χ. μουσικήν, τότε ίς ζητήση την βοήθειάν 
ένός τών συναδέλφων του, ϊνα μή στερώντ'άι.οΐ 
μαθηταί της μορφώσεως έν τώ μαθήματι τούτω'. 
Αλλα τούτο πρεπει να υεωρηται ωε εεαιρεοις 

και υπο της αναγκης επιοαλλομενον. Ιο αριοτον 
εΐναϊ πας διδάσκάλός νά δύναται νά δ'ι^άσιίη

,0 . <■> , 1C , ' VC-» “
παντα τα μαθήματα. .ΔιωυίϊΑζΑίο »ν vvTTic»7t ,ιχνικ ,νωνκ νωχχ Ου ία παντας τους ανωτέρω Λογους1 φρονουμεν 

----- τώ δημότϊκω σνολείω τίρέπέι πας διδάσκα-· 
λος να εχρ, την ταςιν του, και εν . ταύτη μονή 
να δίδάόκη πάντα τά μαθήματα,'άποκρούομε'ν δέ 
ώς βλαβερόν το σύστημα τής κατά ειδικότητας 
δίδαοκαλίος. ’ “ (ακολουθεί)

i : λ-α · ",. ■■ . 'e,ll.ir

« , XJi _.οτι εν τω



40

ΦΩΝΗ ΠΟΝΟΥ

Άνήρ τις έκ τών τά μάλιστα άγωνιζομένων περί τής 
δημοτικής ήμών έκπαιδεύσεως έπέστειλεν ήμΐν τδ κατω
τέρω δημοσιευόμενον άρβρον, δπερ εΰχδμεθα νά ένστερνι- 
σθώσι άρχοντες και άρχόμενοι. Ή δσημέραι δεινουμένη 
κατάστασις τών δημοτικών σχολείων έξήγειρε πανταχοϋ 
τήν άγανάκτησιν τής κοινωνίας καΐ είναι καιρός νομίζομεν 
ή βουλή τής ‘Ελλάδος νά σκεφθή περί λήψεως μέτρων 
σωζόντων τά σχολεία

Eivat νομίζομεν καιρός ή Κυβέρνησις καί ή Βου
λή νά ^ίψωσιν έν βλέμμα είς τά ήμέτερα σχολεία, 
ή κατάστασις τών οποίων, ώς κοινώς όμολογεΐται, 
είναι ύπό πάσαν έποψιν οίκτρά έπί μεγίστη ζημί$ 
τών ύψίστων συμφερόντων τοϋ έθνους καί τής κοι
νωνίας. Ποιος είναι τόσον άνόητος, ώστε νά μή 
γνωρίζη, δτι δ κύριος παράγων τής κοινωνικής καί 
έθνικής προόδου είναι τά καλά σχολεία καί ποιος 
δυστυχώς δύναται νά άρνηθή οτι ήμεϊς όχι μόνον 
καλά σχολεία δέν έχομεν, όχι μόνον πρός βελτίω- 
σιν αύτών προσηκόντως δέν έργαζόμεθα, άλλ’ άπό 
ήμέρας είς ήμέραν έτι μάλλον αύτά καταστρέφο- 
μεν ; Άδεακόπως γίνεται λόγος περί τής κατωτέ- 
ρας καί μέσης ήμών έκπαιδεύσεως, συχνά αί έφη- 
μ?ρίδες διαλαλοϋσι τά σοφά μέτρα, τά δποία τδ 
Ύπουργειον τής Παιδείας διά πολυμελών έπιτρο
πών σκέπτεται νά λάβη πρός βελτίωσιν τής δημο
σίας ήμών έκπαιδεύσεως, καί όμως δημοσίαν έκπαί- 
δευσιν ή ’Ελλάς δέν έχει, άν καί πολλά δι ’ αύτήν 
έξοδεύει. Αύτή είναι ή λυπηρά άλήθεια, τήν δποίαν 
δέν έδυσκολεύθησαν νά δμολογήσωσι μετά παρρη
σίας άπδ τού βήματος τής Βουλής Υπουργοί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ειλικρινείς, χωρίς δμως νά 
νομίσωσι δυστυχώς δτι ειχον καί τήν ύποχρέωσιν 
νά έργασθώσι πρδς βελτίωσιν τών κακώς έχόντων.

Γίνεται άδιακόπως λόγος περί τής παρ’ ήμΐν δη
μοτικής έκπαιδεύσεως καί δμως ούδαμοϋ τής Ελ
λάδος δύναται τις νά εΰρη διδακτήρια άνεκτά 
έκτδς τών 4 ή 5, τά δποϊα ήγειρε τοϋ Κυβερνήτου 
ή πρόνοια, έκτοτε δέ, έπί εξήκοντα δηλ. καί πλέον 
έτη τδ αρμόδιον Ύπουργειον δέν ήδυνήθη ν< κάμη 
τίποτε άλλο, είμή νά δημοσιεύση πρό τινων μηνών 
έν Β. Διάταγμα, δΓ οΰ έγκρίνονται διάφορα σχέ
δια δημοτικών σχολείων, τάς εικόνας τών δποίων 
δύναται τις νά ϊδη είς τήν «’Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως». Περί τών έπίπλων τών ήμετέρων δη
μοτικών, κατά μεγαλήτερον δέ λόγον περί τών δι
δακτικών οργάνων είναι περιττόν νά δμιλήσωμεν, 
άφ’ οΰ είναι γνωστόν, δτι είς πλεϊστα σχολεία δη
μοτικά τής 'Ελλάδος οί δυστυχείς μαθηταί κάθην- 
ται σταυροποδητί έπί τοϋ εδάφους ! Ύπο περι
στάσεις τοσοΰτον δυσμενείς επόμενον ητο καί το 
έργον τών ήμετέρων Διδασκαλείων νά έπισκιασθή, 
άφ’ οΰ μάλιστα οί νέοι δημοδιδάσκαλοι, έμειναν
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άνευ ούδεμιάς έπιβλέψεως καί δδηγίας, ή δέ τύχή 
αυτών άφέθη καθ’ δλοκληρίαν ε’ις την έκάστ τε 
ίσχύουσαν πολιτικήν, ήτις σκαιώς καί άπανθρβώ- 
πως πρός αύτούς φερομένη, όχι μόνον έκσφενδονί ζει 
αύτούς άπό τοϋ ένός άκρου τής Ελλάδος είς τό άλλο, 
άλλά πολλάκις άνευ ούδενός λόγου καί αύτόν τόν 
έπιούσιον άρτον τούς άφαιρεϊ. ,

’Ανάλογος πρός τήν ελεεινήν καί όντως άξιοθρή- 
νητον ταύτην κατάστασιν τής στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως είναι καί ή τής μέσης. Ή τύχη τών κα
θηγητών τών Γυμνασίων είναι έντελώς δμοία πρός 
τήν τών δημοδιδασκάλων, ή δέ είς αύτούς άσκου- 
μένη πίεσις τής πολιτικής καί τοϋ αρμοδίου Ύπουρ
γείου αί άπερίσκεπτοι διαταγαί έπηύξησαν τό κα
κόν καί έφερον τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως 
είς έντελή άποσύνθεσιν. Είναι καιρός νά σταματή- 
σωμεν, δέν έχομεν τδ δικαίωμα νά καταστρέψωμεν 
τδ μέλλον τοϋ έ'θνους. Ή κατάστασις αΰτη δέν 
πρέπει νά παραταθή, ή δέ περαιτέρω άδιαφορία διά 
τά σχολεία τοϋ έ’θνους άποβαίνει καθαρά προδοσία. 
Ή Κυβέρνησις καί ή Βουλή όφείλουσι νά έπιστή- 
σωσι την προσοχήν των έπί τοϋ σπουδαιοτάτου 
τούτου ζητήματος καί νά προβώσιν άνευ άναβολής 
είς μέτρα σοβαρά, πρδς άνόρθωσιν τής τοσοΰτον 
παραμεληθείσης έκπαιδεύσεως τοϋ έ’θνους. Τοΰτο 
έπιβάλλει ούχί τδ πολιτικόν συμφέρον τοϋ ένός ή 
τοϋ άλλου κόμματος, άλλ’ αύτή ή φιλοπατρία πάν
των έν γένει τών διεπόντων τάς τύχας τού ήμετέ- 
ρο» έ’θνους, πρδς οΰς καί άπευθύνομεν τάς γραμμάς 
ταύτας.

ΔΙΑΦΟΡΑ
— Αί γνώμαι τών κ.κ. κριτών περί τών βι

βλίων τής δημοτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως 
ήρξαντο έκδιδόμεναε έν τή « Έφημερίδι τής Κυ
βερνήσεως».Πρώτη δέ έδημοσιεύθηή έκθεσις περίτών 
άναγνωστικών βιβλίων τώνδημοτικών σχολείων,ήτις 
είς 32 σελίδας περιλαμβάνει τήν κρίσιν 19 βιβλίων.

Δέν άποκρύπτομεν δέ δτι έπεθυμοϋμεν νά έβλέ
πομεν τήν ε’κθεσιν ταύτην μάλλον έκτενή, νά 
μή έσιωπώντο δέ οί σπουδαίοι λόγοι, δι’ οΰς 
άλλα μέν τών βιβλίων άπερρίφθησαν, άλλα δ’ ένε- 
κρίθησαν. Οί έκτιθέμενοι λόγοι ύπέρ τών έγκρι- 
θέντων μάλιστα βιβλίων δέν φαίνονται έπαρκώς 
δικαιολογοϋντες τήν κρίσιν ταύτην. Συντομωτάτη 
δέ είναι ή περί τών άλφαβηταρίων έκθεσις, ήτις 
ώφειλε πλατύτερον νά άναπτύξη τούς λόγους, 
δΓ οΰς προτιμά τήν μέθοδον τής άναγνώσεως, ήν 
προύτίμησε. Κακίζοντες δέ τήν έκθεσιν καθόλου διά 
τό σύντομον αύτής, όφείλομεν £ητώς νά κάμωμεν 
έξαίρεσιν τής έκθέσεως τών βιβλίων τής Γ’. τά
ξεως, ήτις διά μακρών έλέγχουσα αύτά ού μόνον 
κατά τό ποιόν τών άναγνωσμάτων άλλά και κατά 
τήν γλώσσαν αύτών άποβαίνει λίαν διδακτική είς 
τούς ελεγχόμενους. Τήν έκθεσιν ταύτην θά άνα- 
δημοσιεύσωμεν προσεχώς.


