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0! συνδροίΛηταί δύνανται νά άποστείλωσι τήν συνδρομήν των έγκλείοντες τραπεζικά γραμμάτια % γραμματόσημα έντί,ς επιστολών έπί συστάσει πεμπομένων εις τί>ν κ. Όλύμπιον. Αί άποδείξεις θελουσι φέρει τας
υπογοαφάς τοϋ ταμίου τοϋ περιοδικού κ. Δημ. ’Ολυμπίου και του
Μ. Βοατσάνου.
( ,
'Η συνδρομή εϊνε ετησί* καί προπληρωτέα εις τούς θέλοντας να γεινωσι συνδρομηταί τού περιοδικού. Κατ’ έζαίρεσιν οί μαθηταί τών διδα
σκαλείων δύνανται νά προπληρώνωσι την συνδρομήν των εις δύο ϊσας δό
σεις έκ φρ· 6 εις την αρχήν έκαστη; εξαμηνίας.
’Αγγέλλεται παν βιβλίον, ών τρία αντίτυπα νίθελον σταλή εις τήν ιεύθυνσιν τού περιοδικού.

Τά οίκτρά αποτελέσματα τοϋ νεκρού μηχανισμού, εις ον άπό πολ~
λού είχε καταπέσει ή δημοτική παρ’ τ,μΐν έκπαίδευσις, γενόμενα βαθ
μηδόν έπαισθητά έν πάσαις ταϊς βαθμΐσι της δημοσίας έκπαιδεύσεως
μέχρι του ανώτατου εθνικού εκπαιδευτηρίου, έξήγειραν άπό ικανού
ήδη χρόνου τού λήθαργου ίδιώτας τε καί Κυβέρνησιν καί νύν καταβάλ
λεται μεγάλη φροντίς πανταχόθεν πρός άνόρθωσιν της δημοτικής ιδίως
παιδείας, ήτις έστί τό θεμέλιον πάσης άλλης άνωτέρας! Τέσσαρα δι
δασκαλεία ίδρυθησαν έν βραχεί χρόνω πρός τον σκοπόν τούτον, έν οίς
οί μέλλοντες δημοδιδάσκαλοι συντρέχουσιν έκ πασών τών ελληνικών
χωρών, όπως πορισθώσι την μόρφωσιν την άπαιτουμί'νην ϊνα διδάσκωσι καί παιδαγωγώσι μετά νού καί επιτυχίας την έμπιστευθησομένην αυτοΐς νεολαίαν. ΙΙρός δέ τούτοις ή Κυβέρνησις άπό καιρού εις
καιρόν θέτει εις χρν)σιν καί τό σύστημα τών λεγομένων κινητών διδα
σκαλείων προς άσκησιν τών παλαιών δημοδιδασκάλων, ιδίως τών πρό
τΐΐς ιδρύσεως τών νέων διδασκαλείων ύπό της γνωστές έπιτρόπτίς άναγνωρισθέντων. Ά λλά γνωστόν ήδη έστί τοΐς τε νέοις καί άσκηθεΐσι δημοδιδασκάλοις, οτι τό νέον σύστημα δεν είναι τυφλός μηχανισμός,άλλ’
ολον νοΰς καί ενέργεια σκόπιμος, στηριζομένη επί τής ώς ϊνεστι βαθειας γνώσεως τής παιδαγωγικές καί τών βοηθητικών αύτής επιστη
μών, ψυχολογίας καί ήθικής. Οθεν οί δημοδιδάσκαλοι, οϊ τε έκ τών

διδασκαλείων απολυόμενοι καί οι άσκηθέντες έν τω νέω συστήματι,
όπως ποιώνται ασφαλώς χρήσιν τού νέου συστήματος, εχουσι χρείαν
ενδελεχούς μελέτης και εμβαθύνσεως εις την θεωρίαν, έζ ής καί μόνον
δύναται νά προέλθν) ασφαλής, βεβαία καί καρποφόρος πράξις. Ούαί
τω εφαρμοζοντι' το νεον σύστημα δημοδιδασκάλω, εάν μη άεί προσέχτ)
έαυτω καί μή έγκύπτη άεί βαθύτερον εις τήν μελέτην των νέων παι
δαγωγικών αρχών. Αύτος άποτυγχάνων έν τω έργω αύτού ένεκα άμελείας θέλει βλάπτει την νεολαίαν δσον ούδείς των παλαιών δημοδιδα
σκάλων, καί υπέχει ευθύνην μείζονα ή εκείνοι. Διότι ω έδόθη πολύ,
και άπαιτηθήσεται πολύ παρ’ αύτοϋ.
Ό άγων λοιπόν του δημοδιδασκάλου καί του διδασκάλου έν γένει
δεν τελευτά τή ημέρα της άναγνωρίσεως αύτοϋ καί χορηγήσεως τού
πτυχείου, άλλ’ εξακολουθεί καί μετά την τοιετή φοίτησιν έν τω διδασκαλείω τουλάχιστον παρά τοΐς ευσυνειδήτοις δημοδιδασκάλοις, οΐτινες ορέγονται άεί τοΰ κρείττονος. Εις τον αγώνα τούτον της δι’ εαυ
τών βελτιώσεως καί τελειοποιήσεως των δημοδιδασκάλων τών τε νέων
και παλαιών, ειτε ασκηθέντων είτε μή, όργώντων όμως όπωςδήποτε
προς τά κρείττω, σκοπούντες νά έλθωμεν άρωγοί, άπεφασίσαμεν μετά
πολλήν καί ώριμον φροντίδα νά προβώμεν εις την έκδοσιν τού παρόν
τος περιοδικού, πεποιθότες άκραδάντως, δτι ή παρ’ άπασι τοϊς δημοδιόασκάλοις, τοϊς εχουσι τούλά^ιστόν εννοιάν τινα τού προορισμού
αύτών, αισθητή ούσα άνάγκη πρός βελτίωσιν τού δημοτικού σχολείου
θέλει ένισχύσει ή μας άμοιβαίως έν τω δυσχερεΐ τούτω έργω. Όφείλομεν δ’ άπο τού νύν νά προαγγείλωμεν πάσι τοΐς δημοδιδασκάλοις, δτι
τό ήμέτερον περιοδικόν έρείδεται ιδίως έπί τών άρχών της παιδαγω
γικής τού Έρβάρτου, οΐα διεμορφώθη μέχρι τού νύν ύπό τών κορυ
φαίων οπαδών - τού μεγάλου εκείνου φιλοσόφου καί παιδαγωγού, καί
επί τή βάσει τής οποίας κ α τ’ αγαθήν τινα καί δαιμονίαν ούτως είπεΐν
συγκύρησιν πραγμάτων διωργανώθησαν καί τά νέα ημών διδασκαλεία.
Τούτο το σύστημα λοιπόν θά καταβάλωμεν πάσαν φροντίδα νά καταστησωμεν προσιτόν τοΐς διδασκάλοις. Καί γενικώς μέν τοιούτον χα
ρακτήρα θά εχτ) τό περιοδικόν" ιδία δέ θά παρέχγι ού μόνον γνώσεις
παιδαγωγικάς καί μεθοδολογικάς καί τάς συνδεομένας ταύταις ψυχολογικάς καί ήθικάς μελέτας, άλλά καί πραγματικάς, τ. έ. ύλην διά
την διδασκαλίαν, οΐαν απαιτεί τό νέον διδακτικόν σύστημα καί διεσκευασμένην κατά τάς άρχάς αύτοΰ, ύποδείγματα διδασκαλίας τών

διαφόρων μαθημάτων κλ. Καί αύτη μέν θά είναι ή κ,υρία εργασία’ εκ
περισσού όμως θά δημοσιεύηται πάσα κυβερνητικη εργκσία αφοοώσα
εις τά δημοτικά τού Κράτους σχολεία, τ. έ. τας εκάστοτε εκδιδομενας
εγκυκλίους, νόμους, διατάγματα, τάς περί δημοτικής παιδείας γινομένας έν τή βουλή συζητήσεις,· τάς μετακινήσεις τού προσωπικού, τάς
εργασίας τών εντός καί έκτος τής Ελλάδος διδασκαλείων και τα τοιαύτα. ’Εν έξωτερικώ δέ δελτίω θέλει μεταδίδει εις τους αναγνώστας
πάσαν ένδιαφέρουσαν εϊδησιν περί διδασκαλικών πραγμάτων και εζ
Ελβετίας, Γερμανίας, Γαλλίας καί Ευρώπης εν γένει’ εν τέλει δέ καί
τήν εις τά'δημοτικά σχολεία άναφερομένην βιβλιογραφίαν.
Σημειωτέον προς τούτοις δτι αί παιδαγωγικαι άρχαί, εφ ων βασί
ζεται ή έν τω δημοτικω σχολείω διδασκαλία, εφαρμόζονται εν γένει έν
πάσν) διδασκαλία, οπουδήποτε γινομένν), είτε εν τω οίκω, ειτε εν σχολείοις, εί'τε έν συλλόγοις, είτε έν άλλοις τόποις. Δια τούτο τό ήμετερον περιοδικόν, καίπερ είδικώς εις την βελτίωσιν τής δημοτικης παι
δείας άποβλέπον, θά είναι χρήσιμον ουχ ήκιστα πασι τοΐς οπουδή
ποτε διδάσκουσι καί περί τό διδάσκειν άσχολουμένοις. Εύχόμεθα
λοιπόν 'ίνα παρ’ άπασι τοΐς διδάσκουσι τύχν] προσοχής και ευμενούς
ύποδοχής, 'ίνα πληθυνομένης τής παιδαγωγικής γνώσεως και φωτιζομένων πολλών καθαιρεθή τό επικρατούν παρ’ήμΐν μηχανικόν σύστημα
τού διδάσκειν έπ’ άγαθώ τής σπουδαζούσης νεότητος καί τής φίλης
πατρίδος.
Τού περιοδικού τούτου, όπεο θά εκδίδηται είς μηνιαία φυλλάδια έκ
3 τυπογραφικών φύλλων μεγάλου ογδόου έκαστον, ώρίσαμεν συνδρομήν
έτησίαν διά μέν τό έσωτερικόν δραχ. 12, διά δέ τό εξωτερικόν δραχ.
15, συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών τελών. II συνδρομή
είναι προπληρωτέα, ώστε οί βουλόμενοι νά γείνωσι συνδρομηταί παρακαλούνται νά πέμπωσι τήν έτησίαν συνδρομήν σύν τ7ι αιτήσει αυτών,
σημειούντες καί τήν διεύθυνσιν αύτών άκριβώς.
ΟΙ ΕΚΛΟΤΑ1
Έ ν ΆΟήναις
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περιέχει ώς προϋποθέσεις πάντας τούς λοιπούς, κατωτέρους καί ύψηλοτέρους, σκοπούς τής αγωγής, τ. ε. διάνοιαν καί πλοϋτον πνεύματβς, καλλιαισθησίαν, θρησκευτικότητα, παν ο,τι υψηλόν καί λαμπρόν
έχει τό ανθρώπινον πνεύμα- πόίσαι αί βαθμίδες της μακράς όδοΰ της
αγωγής καί αύτό το ΰγιές καί ευρωστον σώμα, έξ ού φύεται ό χαρακτήρ, είναι αναγκαίοι οροί τής άναπτύξεως αύτοϋ' ό τοιοϋτος χαρα
κτήρ εμπεριέχει καί την άναγκαίαν προπαρασκευήν διά τον βίον, την
κοινότητα, την πολιτείαν καί την βασιλείαν τού Θεοϋ, διά τε τόν
πραγματικόν καί τόν ιδανικόν κόσμον. Ή μόρψωσις τής βον.ΐήσεως
λοιπόν είναι τό κύριον κέντρον τ-ής αγωγής καί επομένως τό σπουδαιότατον εργον τής παιδαγωγικής.
Ά λλα νϋν προσπίπτει ήμΐν τό ζήτημα’ Τις είναι άρά γε ό επιτν(>ίίο<· τίί.τος, έν ω τοιοΐηοι γαραχτήρες ά ρ ισ τ α φύονται και έχ6 J a σ τ ά ν ο υ σ ιν ; Τό άριστον φυτώριον τοϋ χαρακτηρος είναι έν ηρώτοις
(καί κατά τό πλεΐστον) οΰχί τό ρεύμα τοϋ κόσμου, άλλ’ άναντιρρήτως ό κήπος τής πεπαιδευμένης ηθικής οίχογενείας, τό ιερόν τής οΐxiar. μετ’ έναρέτου οΐχογενειαχχϋ βίου' πολλω δέ βραδύτεοον, οταν
πρόκηται περί τής δοκιμασίας καί τελειώσεως τοϋ ήδη έν κρυσταλλώ
σει δντος χαρακτήρας, δύναται τό ρεύμα τοϋ κόσμου ν’ άναπτύξϊ) τήν
εαυτοί ενέργειαν. Διότι τοιαύτη οικογένεια έχει εις διάθεσιν τά ύψιστα παιδαγωγικά μέσα, οίον συναναστροφήν, α γ ά π η ν καί π α ράδ ειγ μ α '
εν τω βίω αυτής δέχεται ό παΐς τον κ,ύκλον τών ηθικών ίδεων, έζ οΰ
πηγάζει ή βούλησις τοϋ άγαθοϋ, έκεΐ έζασκεΐ τό αίσθημα τοϋ καθή
κοντος καί θηλάζει σύν τω μητρικω γάλακτι τάς γενναίας άρχάς τοϋ
βίου, εξ ών βλαστάνουσιν αί αποφάσεις καί πράξεις αύτοϋ- ή οικία δύναται νά γνωρίσν) τούς έαυτής τροφίμους καί ουτω νά λαμβάνγι πρό
οφθαλμών τήν ατομικότητα- ήδη μετά τής σωματικής θεραπείας δύναται νά συνδέη ευκόλως ήθικά παραδείγματα τής αγωγής καί εν τε
ταυτν] καί εν άλλαις εύκαιρίαις νά έθίζη τόν παΐδα εις τήν τήρησιν
αυστηρές περί τόν βίον τάξεως καί έν τη έπιτυγχανούσ·(ΐ πράξει, ήτις
μορφώνει τήν βούλησιν, ν’ άσκνΐ αυτόν καθ’ έκάστην. "Ολη ή οικογέ
νεια είναι ηθικόν καθίδρυμα, οπερ βασταζόμενον ύπό τών στύλων τής
φιλεργίας, τής αγάπης καί τής ομοφροσύνης, στηρίζει το οικοδόμημα
του πολιτικοϋ καί κοινωνικού βίου' οθεν δεν θά Οαυμάσνι ό αναγνώστης
βεβαίως, έάν ΰφ’ ήμών ή υΐχία χαρακτηρίζηται ώς ό κατάλληλος τόTCo?, εν ω τίθενται τά σπέρματα πρός μόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος.

Σπουδαιότατοι δμως λόγοι πείθουσιν ήμας, δτι καί τό σχοΛεϊον,
εάν δεν θέλγι νά παρέχη μόνον περιωρισμένην ειδικήν μόρφωσιν, καί
αυτό τό δημοτικόν σχο.Ιεΐον (ώς το καθίδρυμα, δπερ προσφέρει τοΐς
μαθηταΐς αύτοΰ παν δ,τι είναι κοινόν πνευματικόν κτήμα πάσι τοΐς
άνθρώποις άνευ διακοίσεως τάξεως, περιουσίας καί επαγγέλματος) πρέ
πει νά έπιδιώκη τόν ύψηλότερον τούτον σκοπόν, την άγωγήν προς α
ρετήν, καί δεν δύναται παντάπασι ν’ άρκήται μόνον νά είναι άπλοΰν
διδακτικόν καθίδρυμα. Οί λόγοι οΰτοι είναι διά βραχέων οι επόμενοι.
Α. Ή διδασχα.Ιία, ώς σπουδαιότατος παράγων της αγω γές, δεν
δ ύ να τα ι νά χωρισθή τής κυρίας, άμέσου αγωγής' άμφότερα, δ ιδ α axa.Ua xat α γω γ ή, άποτε.Ιονσιν ο.l o r τι σνναγές. Μετά της παιδαγωγούσης διδασκαλίας, της περί ηθικών νόμων καί άρχών. διδασκα
λίας, πρέπει νά συνδέηται τό καλόν παράδειγμα, ώς ή συγκεκριμένη
ηθική μορφή του βίου, ό εθισμός εις τό αγαθόν καί άλλα παιδαγω
γικά μέσα.
Ού μόνον δ’ ή φύσις τών παιδα·) ωγικ&ν παραγόντω ν, άλλά καί ή
ψύσις του τροφίμου απαιτεί την δίωξιν ήθικοΰ ιδανικού ύπό της σχο
λής. Διότι έν τώ πνεύματι του μαθητου τό νοεΐν, συναισθάνεσθαι καί
βούλεσθαι συνέχονται στενώς, τό ανθρώπινον πνεύμα είναι έν πάσαις
τα ΐς βαθμΐσι της άναπτύξεως αδιαίρετον δλον διά τοΰτο τό είδέναι
μόνον ουδόλως ευχαριστεί ουδέ καθίστησιν ευτυχή τόν τρόφιμον. Εάν
τις ήθελε νά διαιοέση αυτόν παρά την φύσιν καί νά μορφώσγ) μονομερώς, θά έγίνετο τοΰτο προς βλάβην τής έναρμονίου μορφώσεως, ή V
επιτυχία τής άγωγής θά καθίστατο άμφίβολος.
Β. Ή άΛηθής έζημέρωσις είναι. τό α γ α θ ό ν , ό πυρήν χαϊ ό άστήρ της
μυργώσεως ή ή θ ικ ό τη ς.'Ό π ω ς λοιπόν τά σχολεία είναι αληθείς από
στολοι τής έξημεοώσεως, πρέπει έν ποώτοις νά καλλιεογώσι τό αγα
θόν. Ή δικαιοσύνη, ή εσωτερική άλήθεια καί ίκανότης ύψοΰσι πάν
τοτε τά έθνη.
Γ. Τό σχο.Ιεΐον ώς π α ιδα γ ω γικ ό ν καθίδ ρυμα εχει π.Ιουσιώτερον
θερισμόν, ενεργεί ώς άνωτέρα δ ύ ν α μ ις , ή εάν είναι άπ.ίοΰν δ ιδ α κ τ ι
κόν χατάστημα, ή δε διάνοια, τό πνεύμα καί τό είδέναι δεν βλάπτον
ται παντάπασι διά τής επιδιώξεως του ήθικοΰ σκοποΰ, άπ’ εναντίας
διά τής ηθικής έξημερώσεως τό πρώτον λαμβάνουσι τήν άληθή αύτών
άξίαν. Ή πνευματική μόοφωσις τής νεολαίας δεν πρέπει νά βλάπτηται" διότι οί πολΐται τών εξημερωμένων πολιτειών πρέπει νά είναι

νοήμονες, δπως μή άπόλωνται έν τώ σφοδρώ άνταγωνισμώ τόσων δυ
νάμεων, άλλά να δύνωνται νά ΰπάρχωσιν έν τιμή καί επιτυχία.
Δ. Ή οικογένεια προσδοκά π α ρά τοϋ βοηθητικού αΰτής ίδρύματος,
τον σ γο2είου, νά θέση έαυτω ηθικόν σ κ ο π ό ν θελει νά βλεπν) προερχομένους έκ τοΰ σχολείου ού μόνον συνετούς, άλλά καί άγαθούς αν
θρώπους. 'Η μέν εύ ήγμένη οικογένεια άπαιτεΐ τήν δίωξιν τούτου
τοΰ σκοποΰ, ή δέ χείρον τι ήγμένη έχει ανάγκην αύτοΰ.
'Η οπισθοδρόμησις τοΰ οικογενειακού βίου, ή ελλιπής άγωγη τής
οικίας, ιδίως έν ταΐς κατωτέραις τάξεσι τής κοινωνίας, ή καθολική
τάσις προς τήν υλην καί ή ηθική χαύνωσις τής καθ’ ήμας γενεάς άπαιτοΰσιν έπιτακτικώς, ΐνα τό σχολεΐον μή παραγνωρίζη τήν ηθικήν
αύτοΰ άποστολήν, άλλ’ έκπληροΐ αύτήν πιστώς.
Ό οικογενειακός βίος λοιπόν δεν συντελεί δυστυχώς πανταχοΰ εις
τήν ηθικήν μόρφωσιν. Ή ανθρώπινη κοινωνία δμως έχει ού μόνον χάριν τοΰ άτόμου, άλλά καί έαυτής χάριν σπουδαΐον συμφέρον ν’ άνατρέφηται καλώς πας άνθρωπος, διότι μόνον καλώς άνατεθραμμένοι άν
θρωποι προάγουσι τήν εύημερίαν αύτής, οί δέ κακώς ήγμένοι κωλύουσιν αύτήν. Καί δπου μέν ό οικογενειακός βίος είναι καλός, ή σχολή
έχει νά ένισχύση, έπεκτείνη καί έμβαθύνν) τό ύπαρχον δπου όμως ό
οικογενειακός βίος είναι σαπρός καί διεφθαρμένος, έκεΐ τό σχολεΐον έ
χει τό διπλοΰν καθήκον, τό μέν νά έξουδετερών*/) ώς δυνατόν τάς παοαβλαπτούσας επιδράσεις, τό δέ νά παρασκευάζγι τόπον τώ άγαθφ καί
νά θεραπεύ·/) καί έπιμελήται αύτοΰ. Είς δέ τά παιδία, άτινα στερούν
ται παντελώς τής εύλογίας τοΰ οικογενειακού βίου, πρέπει τό σ χ ο .Ιεΐον ν’ άντικαθιστα τήν οικογένειαν.
Εκ τών προηγουμένων εξάγεται, δτι τά μη ειδικά σχολεία όφεί—
λουσι νά έπιδιώκωσι πρό πάντων ήθικόν σκοπόν, οτι επομένως οφεί—
λουσι νά διατάσσωσι καί σχηματίζωσι τήν διδασκαλίαν, τήν άγωγήν,
την εύταξίαν, τήν ενέργειαν καί τόν βίον έν τώ σχολείω, καί έν γένει
τά πάντα οϋτως, ώστε νά καταβάλλωνται έν τ-?ί ψυχνί τών παίδων τά
θεμέλια τοΰ ήθικοΰ χαρακτήρος καί έφ’ δσον είναι δυνατόν ν’ άναπτυσσηται ούτος.
Σχολεΐον τοιούτον σκοπόν έπιδιώκον καί τά επιτήδεια ποός αυτόν
μέσα έφαρμόζον, τοιοΰτον περιεχόμενον καί τοιαύτην μορφήν έχον ο
νομάζεται π α ιδα γ ω γικ όν σχολεΐον. Εύρίσκομεν βεβαίως ήδη πολλά
σχολεία, άτινα προσέχουσιν είς τήν καλήν καί κοσμίαν διαγωγήν τών

μαθητών εντός καί εκτός τοΰ σχολείου- ολίγα δμως μόνον θέτουσιν ώς
ά ρ χ ή ν την μόρφωσιν τοΰ χαοακτήρος καί έψαρμύζονσιν αύτήν αύστηρώς' ολίγα μόνον ρυθρ,ίζουσιν ακριβώς πάσας τάς ένεργείας τοΰ δι
δασκάλου άπλώς πρός τό έν τέλος, την αρετήν, ώστε πάντα νά τείνωσι καί νά ύπηρετώσιν είς τόν ενα υψιστον σκοπόν,-καί δμως είναι
άναγκαΐον καί πρέπον νά καταστν) τοΰτο καθολικόν.
Ή έξάπλωσις καί ή διοργάνωσις τών παιδαγωγικών σχολείων πρέ
πει προ πάντων νά είναι έργον τής παιδαγωγικής, οφείλει νά είναι ή
εγκάρδιος μέριμνα τών διδασκάλων καί τών φίλων τής σχολής καί
είναι ιερόν καθήκον τής πολιτείας καί τής κοινωνίας.
Ά λλά δεν παραμειοΰται υπό τής έν τώ σχολείω αγωγής καί τοΰ
παιδαγωγικοΰ σχολείου ή ευεργετική π α ιδαγ ω γικ ή ενέργεια τής οικο
γένειας, ή τουλάχιστον δεν π εριορίζεται το δικαίω μα τής οικίας επί
τής αγωγής ; — Ουδέτερον τούτων σκοποΰμεν, ουδέ φοβούμεθα, μή
γείνγι τοΰτο διά τής εισαγωγής τών παιδαγωγικών σχολείων. Έάν
άμφότεοοι οί παράγοντες είναι ικανοί καί άγαθοί , ένδυναμοΰσι καί
έμβαθύνουσιν άλλήλους, ούδαμώς δέ πίπτομεν είς τό σφάλμα παιδα
γωγών τινων, οιτινες μεθ’ δλης τής σπουδαιότητος προυτειναν τήν
άντικατάστασιν τής οικογενειακής ανατροφής δι’ εθνικής καί δημο
σίας, δπερ θά ήτο τόσον άτοπον δσον καί άκατόρθωτον' ήκιστα επί
σης επιθυμοΰμεν νά ίδωμεν τήν οικογένειαν μεταφυτευομένην καθ’ ολο
κληρίαν είς τάς αίθούσας τοΰ σχολείου' — ή μ& οικία θά μ έτη έσαει
ή κυρία τής άγωγήζ εστία , α’ς δε τ η ν σχο.Ιήν θά Λ αγχάνη πάντοτε
ώς i r τών κυρίων αύτής έργων ή επ ιμέλεια τής (π α ιδ α γ ω γ ο ύ σ ε ς ) δ ι
δ ασκαλίας. Ώς ανωτέρω ήδη ΰπεδηλώθη, ή οικία είναι ή φυσική έ
δρα τής μορφώσεως τοΰ παιδίου, τό θειον καίάρχέγονον παιδαγωγικόν
καθίδρυμα, ό δέ ενάρετος οικογενειακός βίος είναι ή πνευματική καί
ηθική άτμόσφαιρα, έν ■/) άριστα τρέφεται ή καρδία καί ό χαρακτήρ
τοΰ γινομένου άνθρώπου, ιδίως έν τνί παιδική καί νεανική ηλικία. Έν
τή, οίκογενεία λοιπόν οφείλει νά παραμένν) το κέντρον τής τών παίδων αγωγής, είς αύτήν δμως οφείλει νά παρίσταται ώς βοηθούσα δύναμις ή σχολή, ήτις άπαιτει μέγα μέρος τοΰ χρόνου καί τής δυνάμεο>ς τής νεότητος' τό σχολεΐον οφείλει νά έποικοδομγί επί τών υπό
τής οικίας καταβληθέντων ηθικών θεμελίων καί έάν τυχόν τά θεμέλια
ταΰτα άποδειχθώσιν ώς ελλιπή καί επίμεμπτα, νά διορθοΐ τάς ελ
λείψεις, νά έκριζοΐ τά άναφυόμενα τυχόν ζιζάνια καί ούτω νά παρα

σκευάζει τόπον είς τήν αυξησιν τοΰ σίτου. Άμφότερα λοιπόν τά παι
δαγωγικά ιδρύματα, σχολή καί οικία, δεν πρέπει νά διάκεινται πρός
άλληλα ώς κύριος καί υπηρέτης, άλλ’ ώς έπιχειρηταί ενός καί τυϋ
αντοϋ έργου, ώς άρχιτέκτων καί κύριος τής οικοδομής, όφείλουσιν έν
αρμονία νά ορέγωσιν άλλήλοις τήν χεΐρα πρός τήν κοινήν οικοδομήν,
νά συνάπτωσιν άλλήλοις συμμαχίαν καί έπιμαχίαν.
Ή έν τω σχολείω άγωγή δμως είναι πρόβλημα δύσλυτον καί δι’
άλλους μέν λόγους, άλλά καί διότι λείπει ή άποχρώσα πείρα περί αυ
τής. Μία τών κ,υρίων δυσχερειών είναι αΰτη, δτι πρέπει ν’ άνατρέφηται κοινώς μέγας αριθμός παίδων διαφόρου φύσεως, ήτις άπαιτει τήν
εφαρμογήν διαφόρων μέσων παιδαγωγικών. Όθεν τό σπουδαιότατον
ζήτημα είναι τοΰτο' «διά τίνων μέσω ι και μέτρω ν δ ύναται τις ra ί>ψώση τό σχο.ΙεΧυν είς ηθικόν ν.αθίδρνμα ; » Ά ς πειραθώμεν νά λύσωμεν τό ζήτημα τοΰτο διά τής προκειμένης πραγματείας. Πρός
τοΰτο δμως εχομεν χρείαν τής συμβουλής μιας βοηθητικής επιστή
μης τής παιδαγωγικής, δηλ. τής ψ υ χ ο λ ο γ ία ς . ”Ας έπιχειρήσωμεν
λοιπόν σύντομόν τινα πορείαν είς τάς στοάς τής επιστήμης ταύτης,
όπως εΰρωμεν γενικώς μόνον τήν διεύθυνσιν τών κυρίων δδών πρός τήν
λυσιν τοΰ μνημονευθέντος ζητήματος.
Πρόκειται έν αύτώ περί τής μορφώσεως ήθικοΰ χαρακτήρος έν τφ
τροφίμω' πώς δμως καί πόθεν γεννάται οΰτος ; — Ό χαρακτήρ είναι
ή έξις τοΰ βούλεσθαι καθ’ ώρισμένον σταθερόν τρόπον, ώρισμένος τύ π°ς τής βουλήσεως, λοιπόν προ πάντων βούλησις, τ. I. έπιθυμία συνοδευομένη υπό τής πεποιθήσεως δτι τό επιθυμητόν είναι εφικτόν. Εί
καί τινες έπιθυμίαι προέρχονται άμέσως έξ ορμών, κατ’ εξοχήν όμως
βλαστάνουσιν αΰται έκ τών παραστάσεων, αί δέ παραστάσεις ένισχύουσι τας όρμάς. Πρός τουτοις ή δυναμις τής βουλήσεως στηρίζεται
v ’ ,>* ' 5 x ' V ' r
εςοχην επι τής ζωηρότητας καί σαφηνείας τών παραστάσεων, αϊτινες διεγείρουσι τό ενδιαφέρον, καί επί τής βαθείας πεποιθήσεως δτι
τό βουληθέν είναι σκόπιμον, δίκαιον καί έχει ά ξία ν ή ηθική όρμή, ή
συμφωνία τής βουλήσεως πρός τό καθήκον, προΰποτίθησι τήν γνώση■■οΰ καθήκοντος, τών ηθικών ιδεών. Ά λλά π α ρ α σ τά σ ε ις, πεποιθήσεις
γνώσεις άποτελοΰσι τόν κύκλον τών νοημάτων, οΰτινος ή καλλιεργία είναι έργον τής διδασκαλίας. Ό κύκλος τών νοημάτων λοιπόν
χο'ρηγεΐ τους λίθους πρός οίκοδόμησιν τοΰ ναοΰ τής βουλήσεως, καί ή
μορφωσις αυτοΰ, ή διδασκαλία, είναι ή πρώ τη, δυνάμεθα μάλιστα νά

εί’πωμεν, τι ουσιωδέστατη Λειτουργία έν τη //οργώσει τοϋ χαρακτήρος.
Παιδαγωγοί, κτήσασθε δύναμιν επί των νοημάτων τών τροφίμων ΰαών, καί έ/ετε κράτος επί τοϋ προϊόντος αύτών, τές βουλήσεως !
(Πρώτος παράγων της αγωγής ή διδασχα.Ιία). — Η ακολουθία τής
βουλήσεως, τ. ε. ή ίκανότης του βούλεσθαι έν όμοίαις περιστάσεσι
πάντοτε τό αυτό, στηρίζεται ιδίως έπί τνίς μνήμης τής βουΛησεως
καί δύναται νά κατορθωθή προ πάντων δι έγκαιρου εθισμού εις την
τάξιν του βίου καί εις τό πράττειν ακολούθως, καθώς καί δια παρα
δείγματος, διά παραινέσεων καί νουθεσιών, ποινών κτλ. διά τών μ έ 
σων τής π α ιδονο μ ία ς, ήτοι της αγω γές εν στενο>τερα εννοία. (Λεύτε
ρος παράγων της άγωγης).—Πρ.όςτουτοις ενεργοϋσι βαθεως και άνεςαλείπτως έπί τοϋ χαρακτήρος της νεότητος αί σχεσεις καί αί πράςεις
τών περί αυτόν, ή συναναστροφή, ή "κοινωνία, έντός τνίς οποίας αυ
ξάνει, ένί λόγω ή μετ’ άλλων σι'μβίωσις είτε έν τή οικία, είτε έν τή
σχολή, είτε άλλαχοϋ. (Τρίτος παράγων της άγωγης.) — Ό πως έπιτυγχάνη ή αγωγή τέλος, δεν πρέπει νά ίδρύηται χάσμα μεταςύ τών
δύο κυρίο>ν κέντρων τής αγωγής, τές οικίας καί τής σχολές, τα ύ .α
δεν ποέπει ν’ άντιφάσκωσιν άλλήλοις έν τώ σκοπώ καί τοΐς μέσοις αυ
τών, ή καί ν’ άντιαάχωνται αί γνώμαι και τα εργα αυτών, αλλα πρέ
πει άμοιβαίως νά ύποστηρίζωνται, καί οί οίκογενειάρχαι πρέπει έντός
τινων όρίων νά μετέ^ωσι τής διοικήσεως τοϋ σχολείου. (Ίέταρτας πα
ράγων της άγωγης).
Διά τών προηγουμένων ύποτυπωσεων ευρομεν λοιπον τα σημεία,
κατά τήν διεύθυνσιν τών όποιων θέλομεν ερευνήσει περαιτερω, όπως
ευρωμεν τά όρθά μέσα πρός μόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος διά τές σχολέςΉ μελέτη ημών έφερεν ήμας εις τεσσαρα κεφάλαια, άτινα εις τήν σχο
λήν εφαρμοζόμενα είναι τά επόμενα.
Ή έν τή σγολή άγωγή τελείται, ή ή σχολή καθίσταται ήθικόν
καθίδρυμα :
1. Δι’ άληθώς παιδαγωγούσης διδασχιι./ίας, ώς τού πρώτου καί
σπουδαιοτάτου παράγοντος τές άγωγές·
2. Διά Τές έν τή σχο.ίί) άμεσου αγωγής.
3. Διά τού έν τή σχ ο.ίή βίου, καί
4. Διά τές συνεργίας τής σχο.ΐής χα'ι τής οι χίας καί τ·7,ς συμμε
τοχής τών οικογενειαρχών έν τή διοικήσει τοϋ σχο.Ιείου.

Εν τοΐς έπομένοις κεφαλαίοις θέλομεν πραγματευθή έκαστον τών
τεσσάρων τούτων ζητημάτων, διά μακροτάτων δ’ ιδίως τά 2, 3 καί 4.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν

ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ϊ ύ ν τ ο μ ο ς λ ό γ ο ς π ερι
παιδαγω γούα^ ς
δ ιδ α β χ α ιλ ία ς.
Επειδή περι τέ,ς σχέσεως τής παιδαγω γούσης διδασχα.Ιίας προί
την μόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος καί περί της ουσίας καί φύσεως αυτής
κατά τε ύλην καί είδος έπραγματεύθημεν ήδη διεξοδικώς έν τώ πρώτω
μέρει τούτου τοϋ συγγράμματος *, άρκούμεθα ενταύθα εις τήν συγκεφαλαίωσιν τών έκεΐ λεγομένων. Ό Εσχατος σκοπός τής παιδαγωγουσης διδασκαλίας είναι ή ά ρ ετή ’ καί διά τοϋτο αυτή θέτει εις τό
κέντρον πάσης τής διδακτικής ένεργείας τάς θρησκευτικάς καί ήθικάς
ιδέας. Ό πρώτιστος όμως σκοπός τής παιδαγωγούσης διδασκαλίας
είναι τό αΰτενεργον ένδιαφέοον εις γνώσεις καί δεξιότητας, τ. έ. ή ένδόμυχος καί μετά χαράς άφοσίωσις εις τά αντικείμενα της διδασκα
λίας και ή ζωηρά όρμή πρός τά πρόσω, είναι ό έρως τοϋ άληθοϋς, κα
λού, άγαθοϋ καί άγίου. Πρέπει λοιπόν νά δημίουργηθή Ιδανικός τις
χυχ.Ιος νοημάτων, έχων ίσχύν ικανήν, ώστε ή βούλησις νά υποτάσ
σεται αυτφ άναντιρρήτως, ν’ άντιτάσσηται εις τε τούς έσωθεν καί
έζωθεν πειρασμούς. Δι’ ιστορικών υποθέσεων, ο'ίας προσφέρει ή ποίησι?, ή ιερά καί ή παγκόσμιος ιστορία, δύνανται νά προσενεχθώσιν ά
ριστα αί ήθικαί ΐδέαι τώ μαθητή ούχί άφηοημέναι άλλ’ έχουσαι σάρκα
*αι οστ2, νά καλλιε'ργηθώσιν έξ ί’σου άπαντα τά υψηλότερα ένδιαφέροντα καί συγχρόνως νά προσάγωνται αύτώ λαμπρά παραδείγματα
προς μίμησιν, είναι τώ όντι δυνατόν νά δημίουργηθή ιδ α νικ ή τις συναναστροφή, τ. έ. διαρκής ένδόμυχος κοινωνία τοϋ τροφίμου πρός εΰ/εν?5 ιστορικά πρόσωπα. Εγκριτοι ίστορίαι (μϋθοι παραδειγματικοί,
παραμύθια, συναξάρια, παραβολαί, ποιήματα, διηγήματα, κατάλλη
λοι ίστορίαι έκ τής άγίας γραφής, χαρακτήρες άνθρώπων καί χρόνων
εκ τ '^ παγκοσμίου ιστορίας) πρέπει διά τοϋτο ν’ άποτελώσι τό κέντοον
Πρβλ. Γ. Ψ ραιλιχ. Γο πχιδχγωγιχ ον σ^ολεΤον,
τοΟ γερμανικού μεχ&φραΌεν ur.0 Λημ. Ίω αννίδου ’Ολύμπιοι. χΧ. Ιν 'AOijvai;, 1882.

τής διδασκαλίας, άπαντα δε τά λοιπά μαθήματα να σννδέω νται στε
νώ ς μετ’ αύτοΰ (συγκέντρωσις), και κΐ παραστάσεις να συνυφαινωνται
πανταχοΰ καί νά σχηματίζωνται έζ αυτών σειραί, παντα δέ ταΰτα,
οπως μορφωθτί έν τω τροφιμφ ή ένότης τής συνειδήσεως, τ. έ. ή .τροσωπιχότης.
To ενδιαφέρον περί τοΰ άληθοΰς, καλοΰ και αγαθοΰ, ή ανυψωσις
τής πνευματικής ένεργείας, είναι ή γέφυρα πρός την βουλησιν καί εκτέλεσιν τοΰ άληθοΰς, καλοΰ καί άγαθοΰ' ό πλούσιος πνευματικός βίος
είναι τό γόνιμον έδαφος διά την καθαράν καρόίαν και τόν γενναΐον χα
ρακτήρα. Ό στις ένδιαφέρεται νά ρίπτν) βλέμματα είς τόν βιον τών
άνθρώπων καί τής φύσεως καί νά σπουδάζν) ταυτας τας δυο μεγάλας
έπικρατειας, δστις παρατηρεί την έν αυταΐς τάζιν, ουτος άποτρεπεται
άπό τοΰ β λ έμ μ α τ ο ς χαΐ τής μερίμνης περί έαυτοϋ, ό εγωισμός αυτοΰ
θραύεται, καί λαμβάνει αγάπην πρός την άνθρωπότητα καί την φυσιν, άγάπην πρός τηρησιν τής παρατηρούμενης τάξεως διά τοΰ δικαίου
καί τοΰ ήθους — αύτός λοιπόν είναι έν τνΐ όδώ τής ηθικοτητος. Νΰν
δμως παρουσιάζεται ήμΐν τό σπουδαΐον ζήτημα : Πώς είναι ουνατον
νά διεγερθή καί καλλιεργηθεί τό ένδιαφέρον τοΰτο εν τώ τροφίμω ,
πώς πρέπει νά έξυψωθή καί ν’ αύξηθ·75 ή πνευματική ενέργεια εν τ·^
διδασκαλία ; — Ύποδεικνύομεν μέσα τινα κατάλληλα πρός τόν σκο
πόν τοΰτον. Ά ς έκλέγωνται διά πκσαν βαθμίδα άναπτύςεως έκειναι
αί διηγήσεις, α'ίτινες άρέσκουσιν είς τόν παΐδα, άς λοιπόν αί φυσικαί
διεγέρσεις, αί ΰπάοχουσαι όρμαί τοΰ παιδός υποδεικνυουσιν, οιον δια
την τρυφεράν ηλικίαν, έν ή έτι επικρατεί ή φ αντασία, τα παραμυθία.
— Πρός τούτοις, επειδή τό παιδίον ένδιαφέρεται πολλώ μάλλον δια
τά π ρ ά γ μ α τ α , η διά τάς μορφάς και τά ση μ εία , άς επικρατή ή τών
π ρ α γ υ ά ιω ν διδασκαλία, ή δε τών μορφών καί σημείων διδασκαλία,
οίον γραφή, άνάγνω οις, ί χ ν ο γ ραιρία καί γρα μ μ ατική , άς συνάπτηται
ποός εκείνην. "Ας παρασκευάζηται προσέτι εις τους παΐδας ή ΧαΡ^ S7Ct
τή βαθμιαία αύξήσει τών γνώσεων, π. χ. δια συλλογών ειτε πραγμά
των εί'τε καί πεοιπτώσεων καί παραδειγμάτων είς τινα οίονδήποτε κα
νόνα (ώς έν τή γραμματική). ΙΙηγη πνευματικής ευκινησίας, η εστία
μονίμου ένδιαφέροντος είναι μία ενκίνητος ύμάς παραστάσεων, ήτις
άναπτύσσεται, έάν πάντα τά μαθήματα τής διδασκαλίας αμοιβαίως
συνδέωνται. ΙΙώς δε δύναται νά έκτελεσθ·?} αΰτη ή σχέσις τών μαθη
μάτων πρός άλληλα έν τ?1 πράξει τής διδασκαλίας καί έν γένει νά

δοθη παιδαγωγική διδασκαλία, άς δείξωμεν νΰν εν τινι λίαν σπουδαίω
είς τήν παιδαγωγούσαν διδασκαλίαν μαθήματι, έν τή Ιστορία. Διά
τί άρά γε ή ιστο ρ ία είναι τόσον άνεκτίμητος, τόσον απαραίτητος είς
τήν παιδαγωγοΰσαν διδάσκαλίαν ; Έ ν αύτή ζ·?ί τό ήμέτερον, τό αν
θρώπινον πνεΰμα, τοΰτο λοιπόν δεν είναι ήμΐν άλλότριον καί άκατάληπτον. Διά τοΰτο ή ιστορία είναι έστραμμένη πρός τό πνεΰμα τοΰ
άνθρώπου, άρέσκει ήμΐν καί συγκινεΐ ημάς. Διά τών μεγάλων φορέων
τής ιστορίας, τών υψηλών πνευμάτων, άτινα διά τής διανοίας, τών
πράξεων καί τών παθημάτων αύτών ανύψωσαν τήν ιστορίαν εις νέον
ϋψος, έλάμπρυναν τόν βίον τοΰ πνεύματος καί τής καοδίας, άνυψοΰται
ή ψυχή ήμών, συμβιοΰμεν αύτοΐς, αύτοί καθαίρουσι τήν καρδίαν ημών
καί ένισχύουσι τήν βούλησιν ήμών είς τό άγαθόν.
Έν τή διδασκαλία τής ιστορίας πρόκειται έν πρώτοις περί μεταδόσεως καί έντυπο)σεο)ς τών γεγονότων καί κτήσεως σαφών π α ρ α σ τ ά 
σεων. Ό διδάσκαλος κατορθοΐ τοΰτο άριστα διά τοΰ ζώντος αύτοΰ λό
γου- άναζωγραφεΐ τά γεγονότα προσηκόντως καί ζητεί ούτω νά διε—
γείρ·/) τό έμπειρικόν ένδιαφέρον. Τό δέ παιδίον διηγείται κατόπιν, έ'ως
ού άποδώστ) ώς δυνατόν αύτοτελώς διά τών ιδίων λέξεων τήν διήγησιν. Ά λλά τά ξηρά γεγονότα ούδόλως άρκοΰσιν είς τήν παιδαγωγού
σαν διδασκαλίαν, πρός οίκειοποίησιν αύτών άρκεΐ μόνον γνώσις καί
εργασία της μνήμης' άλλ’ ή παιδαγωγούσα διδασκαλία έξεγείρει, είναι
πλήρης πνεύματος καί καρδίας. Συνδέει μετά τών ιστορικών γεγονό
των έν πρώτοις τάς γνώσεις έκ τής γεωγραφίας καί τής φυσικής ιστο
ρίας, α'ίτινες είναι άναγκαΐαι είς τήν κατανόησιν ή άβιάστως έκείνοις
συνάπτονται. Έάν π. χ. πραγματεύωμαι τήν υπέρ τάς ’Ά λπεις εκ
στρατείαν τοΰ Ναπολέοντος είς ’Ιταλίαν, ή τήν είς 'Ρωσσίαν έκστρατείαν αύτοΰ, πρέπει έν μέν τ?) πρώτγι περιπτώσει νά περιγράψω συντόμως τήν φύσιν τών ’Ά λπεων, έν δέ τ·?ί δευτέρο* τήν Μόσχαν. Έάν
διηγώμαι, πώς ό ‘Ροβινσών έτρέφετο έν τ -?5 νήσω αύτοΰ, πρέπει νά
δώσω είς τον μαθητήν ιδέαν τινά περί τοΰ Λάμα κτλ. ΙΙρός τούτοις,
οπως προσενέγκω τροφήν καί είς τήν χαρό/αν, θά διαφωτίζω καί ζωο
γονώ την ιστορίαν δεικνύων ώραίας εικόνας, άπαγγέλλων ποιήματα.
Τά περί Αρμοδίου καί Άριστογείτονος π. χ. έξιστορών, δέν θά παοαλείψω ν’ άπαγγείλω το δημώδες άσμα-

Ιν μύρτου κλαδί
το ξίφος φορήσω,
ώσπερ ’Αρμόδιος κάριστογείτων,
οτε τον τύραννον Ικτανέτην,
ισονόμους τ ’ ’Αθήνας εποιησάτην.

Έν τή ιστορία των Μεσσηνιακών πολέμων, θά εμψυχώσω τούς μαθητάς διά του ποιήματος τοΰ Τυρταίου■Τί τιμη *ς το παλληκκρι, οταν πρώτο στη φωτΓα κτλ.»

Προ πάντων όμως πρέπει νά διεγερθν) καί άσκηθή καί ή γόησις, ή
σ^έσις των παραστάσεων προς άλλήλας. Πρός εζέγερσιν τής διανοητι
κές δυνάμεως όφείλουσιν οί μαθηταί νά σχηματίζωσιν έκ τής ιστορι
κής ύλης έννοιας, νά έκφέρωσι χρίσεις, νά έξάγωσι συμ περάσμ ατα και
γενιχάς ά.Ιηθείας, αΐτινες έξαίρουσι τον πυρήνα του ανθρωπίνου, έν
τοΐς διαφόροις νά διαγιγνώσκωσι το όμοιον. Οπως όιεγείρηται ή πνευ
ματική ενέργεια τοΰ μαθητοΰ, ασκείται ουτος εν τώ συνδυάζειν, συγκρίνειν, παραλληλίζειν.
Οΰτω δύνανται νά σχηματισθώσι και έφαρμοσθώσιν αί εννοιαι α ι
τία καί άποτέΛεσμα , Λόγοι' καί άχοΛονθια, σκοπός καί μέσον. Πα
ραδείγματα. Τίνα (εξωτερικά) αίτια έπήνεγκον τήν απώλειαν τοΰ
στρατού του Ναπολέοντος τω 1812 έν Τωσσίι* ; Τά δριμΰ ψύχος καί
ή πυρπόλησις τής Μόσχας. Τίς (έσωτερική) αιτία έκίνει τόν Ναπολέοντα εις πάσας αΰτοΰ τάς πράξεις ; (φιλοδοξία, φιλαρχία). Διά τίνα
λόγον έκαμε Πέτρος ό Μέγας πόλεμον προς τους Τούρκους καί τούς
Σουηδούς ; Ό πως κατακτήσνι τάς δύο θαλάσσας, την Μαύρην θάλασ
σαν καί την Βαλτικήν. Τίς ήν ό σκοπος πασών αυτοϋ των πράξεων ;
’Ήθελε νά έξημερώση τον λαόν αΰτοΰ. Τίνα μέσα μετεχειρίζετο προς
τόν σκοπόν τούτον ; Μεγάλη εκδρομή εις την δυτικήν Ευρώπην, ΐδρυσις σ/ολείων κτλ. — Ύποτεθείσθω ότι ό βίος τοΰ Ναπολέοντος ίστορήθη μέχρι τοΰ σημείου, καθ δ συμπασα η Ευρώπη συμμαχεί κατ
αΰτοΰ. Νΰν δύνασθε ύμεϊς αυτοί νά έξαγάγητε συμπέρασμα, νά προβλέψητε, πώς θά τελευτήση, ; — Θά ύποκύψν) άναγκαίως εις την ύπερέχουσαν δύναμιν.— "Αλλοι συνδυασμοί. Ή εκστρατεία τοΰ Ναπολέ
οντος είς'Ρωσσίαν υπομιμνήσκει άλλας μεγάλας εκστρατείας έν τή ιστο
ρία, την εκστρατείαν τοΰ ’Αλεξάνδρου εις τάς ’Ινδίας, Λαρείου τοΰ
Ύστάσπους εις Θράκην και Σκυθίαν, την μετανάστευσιν τών εθνών άπό

τοΰ 3/5 καί τάς σταυροφορίας. Κατά τί διέφερον δμως αύται ; —
Ούτω προσέτι οί ήρωες τής άρχαιότητος ύπομιμνήσκουσι τούς ίππότας
τοΰ μέσου αιώνος- διότι άμφότεροι έδόξασαν την δύναμιν καί την αν
δρείαν. Κατά τί διεκ.ρίνοντο ό’μως τά δύο ιστορικά φαινόμενα ; — Οι
μεν ήρωες ήλευθέρουν τόν κόσμον άπό τών τεράτων, οί δέ ίππόται 6περήσπιζον καί τήν αθωότητα, την εκκλησίαν άπό τής άγριας άνθρωπίνης βίας, ήσαν έν τή υπηρεσία ηθικών ιδεών κτλ. — Έκ πλειόνων
μερικών περιπτώσεων ζητείται γ ε η χ ή τις άΛήθεια, π. χ. έκ της ιστο
ρίας τοΰ Ιουλίου Καίσαρος, τοΰ Ναπολέοντος ή ιδέα αϋτη" «Ή φιλο
δοξία άνυψοΐ πολλάκις τούς άνθρώπους μεγάλως, καί κρημνίζει δμως
αυτους πάλιν εις τήν κόνιν». Έκ τής εκστρατείας Δαρείου τοΰ Ύ στάσπους εις Θράκην καί τής τοΰ Ναπολέοντος εις 'Ρωσσίαν εξάγεται τό
δίδαγμα· « Η ύπερηφανία τιμωρείται», ή «Της πτώσεως προηγείται
λ υψηλοφροσυνη». — Γό απόφθεγμα : «'Ο γενναίος άνθρωπος ένθυμεΐται εαυτόν το τελευταιον» δυναται ν’ άνενεχθή εις Πέτρον τόν Μέγαν, οστις όπως σώσγι τούς ναυαγούς, έρρίφθη εις τό ύδωρ καί έπεσπάσατο οΰτω θανατηφορον κρύωμα. Ή τελευταία ρήσις άγει ημάς
εις τ/)ν σπουδαίαν ηθικην χώραν, τήν κορωνίδα της διδασκαλίας τής
ιστορίας, την χρησιν αΰτής πρός μόρφω σιν τοΰ φρονήματος.
Εν τών κυρίων έργων δηλονότι τής διδασκαλίας της ίσταρίας είναι
να ujriipcTij εις τήν ηθικήν μόρψωσιν. ΙΙρός τόν σκοπόν τοΰτον υπο
βάλλει ό διδάσκαλος τά ιστορικά πρόσωπα εις ηθικήν έκτίμησιν, ύποτυποΐ εικόνας χαρακτήρων καί κατασκευάζει ήθικά διδάγματα. Παρα
δείγματα. Οτε Φρειδερίκος ό Μέγας έν τή νεότητι αΰτοΰ ήθελε νά
*Ρυγ{1 εις Α γγλίαν, παρεβαινε την εντολήν : «Τίμα τόν πατέρα σου
**ι . /ΐν μητέρα σου». — Αί Ιριδες και οί πόλεμοι τών χριστιανικών
ομολογιών πρός άλλήλας κατακρίνονται υπό τών λόγων αΰτοΰ τοΰ
ριο.οΰ . «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υίοί Θεοΰ κληθήσονται»
καί . ο Εν τούτω γνώσονται πάντες δτι έιιοί μαθηταί έστε, έάν
α·]<χ.πη> έχητε έν άλλήλοις».— Οί δύο γερμανοί αΰτοκράτορες, Φρει
δερίκος ό Αΰστριακός καί Λουδοβίκος ό Βαυαρός (1325— 1330) είναι
λαμ„ρόν παραδειγμα μεγαλοψυχίας καί συνδιαλλακτικού χαρακτήρος.
^ φ ου ό τελευταίος ενίκησε τόν πρώτον, συνδιηλλάγησαν άμφότεροι
εντελώς, έκυβέρνων κοινώς καί Ιζων έν είλικρινεϊ καί πιστή φιλία, ή0 ιον μάλιστα έν τή αντί) τραπέζν), έκοιμώντο έν μιά κλίνν) κτλ. ΈρΡ ' ος ό Δ τής 1 αλλίας έβόα έν τή μάχν) πρός τούς στοατιώτας αΰ-

τοϋ· «Φείβθητέ μοι των Γάλλων !» Δεν έξεδικήθη, συνεχώρησεν, ώς ό
Χριστός, τους εχθρούς αύτοϋ. Ήκολούθε-. λοιπόν τγί δυσκόλω έντολτΓ
«'Οφείλεις ν’ άγαπας πάντα άνθρωπον, και αύτόν τόν εχθρόν σου».—
Ό Ηρακλής, δστις έκάθητο άπορων ποτέραν των όδών τράπηται, την
δι’ αρετής ή την διά κακίας, δεν ήκολούθησε τ% χεκαΛΛωηιοftirr, Κ α 
κία, άλλά τη έξωτερικώς ήττον κεκοσμημένιρ 'Αρετή, ής οί καθαροί
καί διαυγείς οφθαλμοί άνταστράπτοντες αύτώ διήγειρον πιστιν, ης το
σχήμα ην σωφροσύνν) κεκοσμημένον καί ήτις προσελθοϋσα ησπασατο
αύτόν διά των λό γω ν «’Ά γω σε εις πόνους καί κινδύνους, άλλ' επαγ
γέλλομαι σοι αθανασίαν, τιμήν καί δόξαν παρά θεοΐς και ανθρωποις,
εάν ύπακούσηί εις εμέ». Ό Ηρακλής έγένετο εύεργέτης του ανθρωπί
νου γένους καί ό πρώτος ηρως της Ελλάδος. Ή δ’ αθάνατος αύτοϋ
ψυ/η άνυΑώθη εις τόν Όλυμπον μεταξύ των θεών. Έκ της ιστορίας
ταύτης εξάγεται ή διδασκαλία αΰτη'
κακία άγει «C τήν ά πώ.Ιειαν, ή <Γ άρετή etc σω τηρίαν». Ό Χριστός έκτίθησι την αυτήν
Ιδέαν έν τη παραβολή περί της στενής καί ευρείας πύλης. ^
Σχεδόν πάντα τά μνημονευθέντα άνωτέρω ιστορικά πρόσωπα είναι
κατάλληλα εις ύποτύπωσιν χαρακτήρων. Οί μαθηταί δι’ άφαιρέσεως
έξάγουσιν έκ τών πράξεων αύτών τάς άγαθάς καί κακάς ιδιότητας αυ
τών, συνθέτουσι ταύτας εις μίαν εικόνα καί έγγράφουσιν ουτω φ ώ ςκ α ι
σκιάν εις την εικόνα του βίου. Ούχί σπανίως δέ έν τ·?, εκτιμήσει αυτών
θ’ άληθεύη έκ νέου τό ποιητικόν λόγιον : «Ό που πολυ φως, εκει βαθεΐα σκιά».
Έ άν κατά τοϋτον η δμοιον τρόπον πραγματευώμεθα ιστορικήν τινα
ΰπόθεσιν, πλήρεις πνεύματος καί καρδίας καί έν τ?1 ύπηρεαία της ήθικότητος, έάν δεν έξεργαζώμεθα αυτήν καθ’ αυτήν ώς σκοπόν, αλλ ως
μέσον πρός έξέγερσιν του νοεΐν, συναισθάνεσθαι καί βουλεσθαι, ωστε αι
ίστορικαί εικόνες νά συγκινώσι τό τε πνεύμα καί τήν καρδίαν τών τρο
φίμων, ώς οί λόγοι τών ποιμένων τήν μητέρα του Ίησοϋ, τότε ή δι
δασκαλία παιδαγωγεί. Βεβαίως τινά έξ δσων εν παραδείγματι άνεφέραμεν ένταϋθα έφαρμόζονται μόνον έπί ώριμωτέρων μαθητών των σχο
λείων τών πόλεων, ή έν ταϊς άνωτέραις τάξεσιν άνωτέρων σχολείων.
Καθ’ δμοιον τρόπον δυνάμεθα νά πραγματευώμεθα καί άλλα μαθή
ματα, π. χ. τήν γεωγραφίαν. Έν πρώτοις πρέπει οί μαθηταί νά λάβωσι σαφή π α ρ ά σ τα σ ιν του γεωγραφικού άντικειμένου’ έπειτα συ γ χ ρ ιrtz a i τοϋτο πρός άλλα συγγενή δύνανται νά συναφθώσιν ίστορικαί καί

φυαικαί γνώσεις, νά προτεθώσιν εικόνες καί ποιήματα πρός διαφώτισιν
αύτοϋ· δύνανται νά σχηματισθώσιν Ιννοιαι, νά έξενεχθώσι κρίσεις, νά
έξαχθώσι συμπεράσματα κτλ.
Τό γενικόν πρέπει πάντοτε νά έξάγηται έκ πολλών μερικών περι
πτώσεων, λοιπον δι’ ίχαγω γής νά λαμβάνηται, τής πνευματικής έκεί■yW ίργαοίας, έφ’ ης έθεμελιώθησαν καί άνεπτύχθησαν δλαι αί φυσικαί
έπιστήμαι. Ουτω καί έν τή φυσική Ιστορία ιδίως πρέπει τά γένη, καί
αί τάξεις ν’ άναπτύσσωνται έκ τών καθ’ Ικαστα (τών ατόμων καί τών
ειδών), τά βασίλεια καί αί τάξεις τών ζώων όμως νά μή διδάσκωνται
εκ τών προτέρων, ώς δυστυχώς συμβαίνει έτι συχνότατα έν τοϊς σ? ολείοις* Λοιπόν^ δεν πρέπει π. χ. ή μη.ΙοΛόνθη νά κατασκευάζεται'έκ
της εννοίας «Ιντομον», άλλ’ άντιστρόφως έκ της έξετάσεως της μηλολόνθης, τής μελίσσης καί τής ψυχής νά σχηματίζεται ή έννοια «έντομον».
Όσον δ’ άφορα τήν μέθοδον, τ. ϊ. τ ήν κανονικήν πορείαν ή τ ήν
ώρισμένην διεύθυνσιν τής διδασκαλίας πρός ώρισμένον τέρμα, καί τάς
μορφάς Tijr Sidaoxa.liac, τ. έ. τόν έξωτερικόν σχηματισμόν αύτής, ή
παιδαγωγούσα διδασκαλία μεταχειρίζεται μόνον τοιαύτας μεθόδ’ους
°^ ινες θεμελιουνται έπί ψοχοΛογιχών νόμων, ιδίως τών
τής ά ν τ ι.Ι ή ρ ω ς (τής παραδοχής τοϋ νέου) καί τών τής προσ.Ιή^εως ή
αφομοιωσεωc (τής ένώσεως τοϋ νέου μετά τών ήδη γνωστών). Ή παιοαγωγοϋσα διδασκαλία διά τοϋτο διαιρεί τάς μεταδοτέας παραστάσεις
εις μικροτέρας ενότητας ή τμήματα (μεθοδικαί ενότητες) καί έξεργάεται ^ταυτας κατά τόν ύποτυπωθέντα τρόπον, όρίζουσα πρώτον καί
ιορ ουσα τό γνωστόν {άνα.Ιυτιχή μέθοδος) καί έπειτα ένσπείρουσα τόν
νε°_ν σ“°Ρον ε>1ξ τό γεωργηθέν έδαφος (συνθετική μέθοδος).
Εκ ^ών μορφών τής διδασκαλίας είναι μάλιστα άξιαι συστάσεως
4 π χ τ ιχ η ^ /) ό ι α Λ ο γ ι χ ή , προ π ά ντω ν δ’ ή ε νρ δ τιχ ή, Ύ\τις θέτουσα προ-

δλήματα προκαλεΐται τούς μαθητάς εις τό νά ζητώσιν αύτοί τάς λύσεις· διότι αύται είναι ίκαναί τά μάλιστα νά διεγείρωσι καί ζωογον/)σωσι τήν πνευματικήν αύτενέργειαν καί τά ένδιαφέρον.
, Εν γένΕί δέ W λησμονώμεν, δτι ή παιδαγω γούσα διδασκαλία θέλ*ι
ν* στηση τόν νέον άνθρωπον εις τούς ίδιους αύτοϋ πόδας, δπως καταικανός νά παιδαγωγέ καί βελτιοϊ εαυτόν κατά τήν άρίστην γνώδιδ · °υν-ι’δ/]σιν δτι οί στύλοι έφ ών έδράζεται ή παιδαγωγούσα
«σκα toc είναι τό φρόνημα καί ό βίο ς καί δτι έν ταύττ) δεν φρον-
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βητης δι’ αύτενεργείας. Τδ μανθάνειν δεν είναι παθητικν) είσδοχν] γνώ
σεων, συναισθημάτων καί φρονημάτων, άλλ’ έκ νέου πκραγωγη αυτών
υαο τοΰ μαθητοΰ τ?ί χειραγωγία τοΰ διδασκάλου καί παιδαγωγοΰ. Ή
διδασκαλία έν ταΐς πλείσταις πεοιπτώσεσι μεταδίδει μόνον λέξεις. Αί
αντίστοιχοι παραστάσεις, έφ’ ών στηρίζεται ή κατανόησις τών λεγο
μένων, πρέπει νά έλθωσιν έκ τών εσω τοΰ άκούοντος.Τό μανθάνειν *υμβαίνει κατά τό πλεϊστον μέρος, κατανοουμένων λέξεων, λοιπόν ΰποβάλλοντος τοΰ μαθητοΰ την έννοιαν εις τάς λέξεις εκ τής πνευματι
κής περιουσίας, την οποίαν ήδη άπέκτησεν. Αΐ παραστάσεις τοΰ μα
θητοΰ εξηγοΰσι την λέξιν τοΰ διδασκάλου, πληροΰσιν αΰτην περιεχομένου, νοήματος, κατανοοΰσι τό μεταδιδόμενον νέον καί οίκειοποιοΰνται αυτό. Τό μανθάνειν δεν είναι τό παθητικόν τοΰ διδάσκειν, άλλ*
είναι ρημα ενεργητικόν. Τό παθητικόν τοΰ διδάσκειν είναι τό διδάσκεσθαι. ’Αλλά πας διδασκόμενος δέν μανθάνει, ώς διδάσκει ή πείρα.
Ποσάκις άπόλλυνται τωόντι οί λόγοι τοΰ διδασκάλου χωρίς νά καταλίπωσι τό έλάχιστον ίχνος έν τ·?ί ψυχίί τοΰ παιδός, ποσάκις πλαν2•αι εν τ·?ί ώρα τές διδασκαλίας ό νοΰς τοΰ παιδός επί απαγορευ
μένων λειμώνων, η καί, έάν προσέχ·/), ή άντίληψις αύτοΰ είναι άπείρως διάφορος της τοΰ διδασκάλους ταΰτα δέ, είτε διότι δεν υπάρχει έν
·?> ψυχνΐ τοΰ παιδός κύκλος παραστάσεων συγγενής πρός τά διδασκό
μενα, είτε διότι ΐσχυρότεραι αντιλήψεις άπωθοΰσιν έκ τής συνειδήσεως
•ους συγγενείς πρός τά διδασκόμενα κύκλους καί προσάγουσιν άλλοτριους, είτε διότι ό συγγενής κύκλος είναι λίαν πτωχός, λίαν δυσκί
νητος, ο δε διδάσκαλος δεν εφροντισε νά έξεγείρν) αυτόν προσηκόντως.
Τούς θησαυρούς τοΰ πνεύματος, τούς όποιους οφείλει ή άγωγή καί διασκαλία να περιποιήσ·/] εις τον παΐδα, θά οίκειοποιηθή οΰτος μόνον
? βο/ιθεία τών υπαρχόντων εν αυτώ κύκλων παραστάσεων καί μόνον
επι τοσουτον, έφ’ δσον κατορθοΐ νά φέρ·/) εις ύπάντησιν αύτών ώς πλεϊσυγγενέ νοήματα, τά οποία διαφωτίζουσι τό νέον, κατανυοΰσιν
υτο καί υποδέχονται έν έαυτοΐς. Εκείνος ό παΐς μανθάνει, ό όποιος
ιάκειται παθητικώς εν τή διδασκαλία, άλλ’ είναι δλος ενέργεια.
Αοιπόν ή άγωγη καί διδασκαλία δεν έχει Ιργον τήν άπλϊίν μετά®‘v παραστάσεων, συναισθημάτων καί φρονημάτων, άλλά τήν έξέϊ Ρ«ιν τών ενεργειών τούτων καί τών προϊόντων αύτών, δ^ ών κατορ1 ι\ κατανόησις, διασάφησις, άπόκτησις καί άγάπη τών μεταδιΚ νων. Αΰτη ή ψυχική ένέργεια, δι’ ής αποκτάται τό νέον τή βοη-

θεία αρχαίων παραστάσεων καί ήτις έχε·, την μεγίστην σπουδαιότητ*
όύ μόνον διά την μάθησιν, άλλά κοά διά πάσαν γνώσιν, καί δι’ αυτήν
την διά τών αισθήσεων άντίληψιν, καί διά τόν δλον πνευματικόν βίον
ήμών, καλείται έν ττί ψυχολογία άφομοίωσις. Η ψυχική αυτη αφομοΐωσις είναι αντίστοιχος τή έν τοΐς όργανισμοΐς έκτελουμέν-j). "Οπως
πφ», 3,τι θά συντελέση πρός την θρέψιν καί αΰξησιν του οργανισμού,
πρέ*βι νά ύποστνί μεταβολήν τής μορφής διά τής έπιδοάσεως τών·
υλών καί οργάνων αύτοΰ, ουτω καί τό πνεύμα οΰδέν δύναται ν’ από
κτηση διαρκώς, έάν μή προσαφθή τοϋτο εις τους ήδη σχηματισθέντας
κύκλους παραστάσεων τροποποιηθέν κατά τό μάλλον καί ήττον. Ό 
πως δε ή υγιεινή ήρχισε νά έχν) ροπήν εις τόν σωματικόν βίον ευεργε
τικήν καί σωτήριον, έξ δτου έθεμελίωσε τους κανόνκς αυτής έπί τών
φυσικών νόμων τής οργανικής άφομοιώσεως, ουτω καί ή παιδαγωγική
καί διδακτική θά έπιδράσωσι σπουδαίως εις τήν άνάπτυξιν τοΰ ατόμου
καί τής άνθρωπότητος, έάν έπιχειρώσι νά παράγωσι παν παιδαγωγικόν
μέτρον, πασαν διδακτικήν άρχήν έκ τών φυσικών νόμων τοΰ ψυχικοϋ
οργανισμού, οΰς εύρεν ή ψυχολογία. Ε πειδή δε ή άγωγή καί διδασκα
λία στηρίζονται κυρίως έπί τής ψυχικής άφομοιώσεως, έπειδή ή μεγί
στη τέχνη τοΰ διδασκάλου καί παιδαγωγού είναι τό νά ε’ισηγήται πάν
τοτε όρθώς καί προπαρασκευάζη έπιτηδείως τήν ένέργειαν ταύτην τής
άφομοιώσεως έν τφ μαθητ·?) καί νά φέργι αΰτήν ασφαλώς εις πέρας, ε
πειδή αί γενικώταται,τώ ν άρχών τής παιδαγωγικής καί διδακτικής άπορρέουσιν έκ τής θεωρίας τής άφομοιώσεως, ώς θά γείνγι γνωστόν έκ
διαφόρων άρθρων τούτου τού περιοδικού, νομίζομεν δτι λίαν ένδιαφέρουσ* θά ήναι εις τούς άναγνώστας αυτού ή έκθεσις τών νόμων, καθ’
οΰς εκτελεΐται ή ψυχική άφομοίωσις. ’Επειδή δμως αύτη προϋποθετει
τά θεμελιώδη γεγονότα τοϋ ψυχικού βίου ν.αί τούς νόμους αυτών, α
νάγκη νά προταχθώσι βραχέα τινά *αί περί τούτων.
Τά πρώτιστα καί άπλούστατα προϊόντα τής ένεργείας τής ψυχής*
έξ ών αναπτύσσονται κατ’ ολίγον άπαντα τά ανώτερα πνευματικά δη
μιουργήματα αυτής, είναι τά αισθήματα, αί έσωτερικαί δηλ. κατα
στάσεις τής ψυχής αί προκαλούμεναι έν αΰττί ύπό τών διεγέρσεων τών
νεύρων καί τοΰ έγκεφάλου. Χρώμα, ήχος, γεΰσις, οσμή κτλ. είναι τοιαύτα αισθήματα. "Εκαστον αίσθημα έχει ποιόν, άντιστοιχοΰν πρός
τήν ύπό έξωτερικοΰ τίνος έρεθισμοΰ προκληθεϊσαν διέγερσιν τοϋ νεύρου,
καί ποσόν (ίσχύν, σαφήνειαν) άντιστοιχοΰν πρός τά μέγεθος τού έξω-

τερικού έρεθισμοΰ. Τά αισθήματα τοϋ αύτοϋ αισθητηρίου είναι πρός
άλληλα ομογενή, τά αντά κατά ποιόν ή κατά διαφόρους βαθμούς ά γ τιθιτα. Τα αισθήματα διαφόρων αισθητηρίων είναι πρός άλληλα ετε
ρογενή, ασύγκριτα. Κυανοϋν καί ερυθρόν, λευκόν καί μέλαν εϊ*αι αν
τίθετα, ηχος καί χρώμα ασύγκριτα. Αί έσωτερικαί αύται καταστάσεις
τής ψυχής δεν εκμηδενίζονται μετά τήν παΰσιν τής νευρικής διεγέρσεως, αλλ* έξακολουθοϋσι διατηρούμεναι έν αυτή. Καλούνται δέ τότε
παραστάσεις εν στενωτέρα σημασία. Σύγχρονοι παραστάσεις καί διαδοχικαί (καθ’ δσον καί αΰται είναι έν μέρει σύγχρονοι) συνδέονται
εις έν κατά τούς εξής νόμους· (νόμοι τοϋ συνειρμού), ί) Δύο ή πλείον„, παραστάσεις τής αυτής ποιότητος συγχρόνως παρουσιαζόμεναι
συγχωνεύονται εις μίαν ίσχυροτέοαν, π. χ. δύο φθόγγοι τής αυ
τής ποιοτητος. 2) Δύο ή πλείονες σύγχρονοι παραστάσεις άντιθέτου
ποιοτητος π. χ. δύο φθόγγοι do καί la συνέρχονται εις έ'ν, συγχωνεύ
ονται, άφοΰ ύποστώσιν άμοιβαίαν κώλυσιν, σκοτισμόν. Κώλυσις λέγε
ται η όλική ή μερική δέσμευσις τής παραστατικής ένεργείας, ή μεταολή .7\- ορατής ένεργείας εις λανθάνουσαν, ήτις έμφανίζεται έν τή
ντόπαρα.ηρ„σί* ώς μερικός ή ολικός σκοτισμός τής παραστάσεως.
) Δυο ή πλείονες σύγχρονοι ετερογενείς παραστάσεις διατηρούσαι τό
ον καί ποσόν αυτών συμπλέκονται είς μίαν ολικήν παράστασιν.
αύται συμπλοκαί είναι αί τών γνωρισμάτων πράγματός τίνος, π.
Χ· μήλου, αί τών πραγμάτων καί τών ονομάτων αύτών. Αί συνδέσεις
αυται τών παραστάσεων είναι τόσω μάλλον ένδόμυχοι, δσω διαρκεστέρα
Ίτο >] συνάντησις αυτών, δσω συχνότερον έπανελήφθη καί δσω μείζο•JX-'v (σαφήνειαν) εΐχον αί έπί μέρους παραστάσεις έν τή στιγμή
της συνδέσεως.
‘
νουσ1 κ,ε*ω^υ(Αέν°“ 7ΓΚΡαστάσεις δεν έκπίπτουσι τής ψυχής, άλλά μέ*ν εν αΰτ^ ώς τάσεις πρός τήν ορατήν ενέργειαν προσπαθοΰσαι ν’
ελευθε·3 ίκν’ τ '')ν ««ϊ^ νεια ν αύτών. Αύτη ή άνάκτησις
ή άνά"' '"ν^ ^ ° V0V * πο^εσθείσης σαφήνειας καλείται αναπαραγωγή
«ναπ ασις τής παραστάσεως.Έκτελεϊται δέ ή άνάπλασις κατά τούς
^ g J JJs (v°F-ot τή? άναπλάσεως). I) ΙΙάσα παράστασις άναπλάττει
που τ^ν παρα,Ιτασεκ τΐ1ί αύτ'7|« ή όμοιας ποιότητος· π .χ . ή θέα προσώΡι«το! ε ί '
π<Χρκστχσιν «ΰτού, -«ν άλλοτε άπεκτήσαμεν καί ήτις πασιν τ'οΓ? Ύ>μ* ς Τ° πΡ0σωπον ώ? γνωστόν, ή θέα είκόνος τήν παράστα'•ρωτοτυπου (νόμος τής όμοιότητος). 2) Πάσα παράστασις άνα-

πλάττει άμΟίως καί παραστάσεις αντιθέτου ποιότητος, π. χ. ή τοΰ
γίγαντος τών τοΰ νάνου (νόμος τής άντιθ&ιεως). 3) Διά πάσης παραστάσεως αμέσως άναπλασθείσης άναπλΛττεται (εμμέσως) ή μετ’ αυτής
άλλοτε ένεκα της συγχρόνου συνυπάοξεως συνδεθεΐσα' π. χ. θεωρών τό
πρόσωπον γνωστόν ένθυμοΰμαι και ποΰ πρώτον είδον αυτό. (νομος τοΰ συγχρονισμού). 4) Πασα παράστασις άναπλάττει τάς παρα
στάσεις, αϊτινες Ακολούθησαν εις αυτήν έν ίκανώς ταχείς διαδοχή π.
χ. ή πρώτη λέξις ή ό πρώτος φθόγγος στροφής την ολην στροφήν (νό
μος της διάδοχης).
Ή γένεσις τών αισθημάτων,-J κώλυσις τών αντίθετων παραστασεων,
ό συνειρμός τών άκωλύτων καί ή άμεσος και έμμεσος άνάπλασις αυ'.ών
είναι τά θεμελιώδη γεγονότα τοΰ ψυχικοΰ βίου, έκ τών συνδυασμών
και τροποποιήσεων τών οποίων προκύπτει τό φαινόμενον της αφομοιωσεως.
Τό σύνολον τών παραστάσεων ήμών διαιρείται κατά τήν συγγένειαν
καί σύγχρονον συνάντησιν αύτών έν τή συνειδήσει εις πολλούς κύκλους^
έκαστος τών οποίων έχει ίδιον περιεχόμενον. Τοιοΰτοι κύκλοι είναι π.
χ. οί άναφερόμενοι εις τάς ποικίλας γνώσεις τοΰ ανθρώπου, εις τά συμ
φέροντα, τό έπάγγελμα, τήν σχέσιν αύτοΰ πρός τό έθνος, τήν πολι
τείαν, τήν εκκλησίαν, τήν οικογένειαν. Έκαστος έχει κύκλον φυτολογικών, ζωολογικών, ιστορικών γνώσεων κτλ. Έκαστος τών κύκλων
τούτων δύναται νά περικλείν) έν έαυτώ μικροτέρους' π .χ . ό κύκλος τών
φυτολογικών γνώσεων περικλείει τον εΐδικώτερον κύκλον τών παραστα
σεων τών άναφερομένων εις το ρόδον, εις τήν κυπάρισσον κτλ. Εκαστος
τών κύκλων τούτων έχει οΰ μόνον ίδιον περιεχόμενον, άλλά καί ίδιον
ρυθμόν, ιδίαν ευκινησίαν. Όσω ισχυρότερα! καί ζωηρότερα', είναι αϊ
παραστάσεις τοιούτου τίνος κύκλου καί οσφ στενώτερον είναι συνδεδεμέναι πρός άλλήλας, τόσω εΰκολώτερον δύναταί τις νά διέλθγι τάς πα
ραστάσεις τοΰ κύκλου τούτου, τόσω συχνότερον θά άναπλασθή εις την
συνείδησιν ό κύκλος. Οί κύκλοι ούτοι, οΐτινες άποτελοΰσι την πνεύμα-,
τικήν ιδιοφυίαν έκάστου άνθρώπου, άπαξ σχηματισθέντες έχουσι με
γίστην ροπήν εις άπαντα τόν θεωρητικόν καί πρακτικόν βίον αυτοΰ.
Οΰδεμία γνώσις, ούδέν συναίσθημα, οΰδεμία βουλησις δυναται να μορφωθη άνευ της έπιδράσεως τών κύκλων τούτων. Οί κύκλοι ουτοι
είναι τά όργανα ούτως είπεΐν καί μέσα, διά τής ένεργείας τών ό

ποιων κατορθοΰται ή άφομοίωσις τοΰ νέου πρός το παλαιόν καί ι’
αυτής ή συντήρησις καί άνάπτυξις τοΰ ψυχικοΰ βίου. Οί κύκλοι οΰτοι
έπιδρώσιν έπί τών νεωστί εισερχομένων εις τήν συνείδησιν άντιλήψεων,
έλκουσιν αΰτάς πρός εαυτούς καί μεταβαλόντες αΰτάς κατά τό μάλλον
καί ήττον συγχωνεύονται μετ’ αύτών. Ά ς ίδωμεν νΰν κατά τίνας νό
μους γίνεται ή ενέργεια αύτη τής άφομοιώσεως.
Έάν εΐσέλθη είς τήν συνείδησιν άντίληψίς τις, σύμπλεγμά τι πα
ραστάσεων, έκ τοΰ περιεχομένου αυτής έξαρταται ή άνάπλασις τού
του ή έκείνου τοΰ κύκλου τών αρχαίων παραστάσεων. Σπανίως συμ
βαίνει ν’ άπαντήση ή νέα άντίλ.ηψις παράστασιν ολως όμοίαν αύτή καί,
έπειδή οΰδέν κώλυμα ύπάρχει, νά συγχωνευθή άπλώς μετ’ αυτής εις"
μίαν μόνην παράστασιν χωρίς νά πάθν) μεταβολήν τινα, ώς τοΰτο συμ·βαίνει π. χ. ό'ταν άντιληφθή τις πρόσο>πον γνωστόν μέν, άλλ’ δλως
άδιάφορον. Ή συγχώνευσις ενταύθα αυξάνει μόνον τήν σαφήνειαν τής
παραστάσεως. Επειδή δέ οΰδεμία τροποποίησις συμβαίνει οΰτε τής
νεας άντιλήψεως, οΰτε τοΰ αρχαίου κύκλου, δεν δύναται ένταΰθα κυ
ρίως νά γείν·/] λόγος περί άφομοιώσεως. Συνήθως ή νέα άντίληψίς τρο
ποποιείται κατά τόνάρχαΐον κύκλον, τροποποιηθεΐσα δέ συγχωνεύεται
μετ αυτοΰ. Ή τροποποίησις αύτη δύναται νά είναι συμπλήρωσις τής
νέας άντιλήψεως ύπό τών παλαιών. Ό άναπλασθείς κύκλος συμπληροϊ τήν νέαν άντίληψιν προσθέτων τινά στοιχεία έλλείποντα είς αυτήν,
ούτω δέ άφομοιώσας αυτήν πρός έαυτόν αναγνωρίζει αυτήν ώς γνω
στήν. Ού τω π. χ. ή άναγνώρισις τούτου τοΰ προκειμένου πράγματος
ώς άλατος είναι άφομοίωσις έκτελουμένη διά συμπληρώσεως. Ή νέα
άντίληψίς παρέχει μόνον το χρώμα, τό σχήμα, ούδέν δέ γνώρισμα άντίθετον πρός τά εν τώ άναπλασθέντι κύκλω. Ούτος συμπληροΐ τήν
άντίληψιν προσθέτων τήν γεΰσιν, τό διαλυτόν έν τώ ύδατι, τήν χρη
σιμότητα αύτοΰ κτλ. Επίσης έάν είσέλθωσιν είς τήν συνείδησιν αντι
λήψεις άσαφεϊς καί άτελεϊς, ή άφομοίωσις διασαφεΐ καί τελειοΐ αύτάς
συμπληροΰσα τό έν αύταϊς άόριστον καί έλλεϊπον διά τών μελών ό
μοιων παραστάσεων άναπεπλασμένων. Ό έξησκημένος είς τήν άνάγνωσιν δεν παρατηρεί έκαστον γράμμα, έκάστην γραμμήν αύτοΰ ιδία, όπως
ποιεί ό άρχάριος, άλλά συμπληροΐ τά πλεΐστα οί'κοθεν.
Εν τή έκτεθείσγ) περατώσει ή άφομοίωσις συμβαίνει ταχέως καί
ανευ κωλύσεως, άνευ τινός δυσκολίας. Έάν όμως ή νέα άντίληψίς πεΡιέΧΤ> και στοιχεία άντίθετα πρός τά έν τφ άναπεπλασμένψ κύκλψ ύ-

πάρχοντα, ταΰτα τά έν τω άναπεπλασμένω κύκλω κατ’ άρχάς κωλύ
ονται. Λοιπόν ή νέα άντίληψις έπάγει κατ’ άρχάς κώλυσιν, διαμάχην,
παρατεινομένην ώς έκ της δυνάμεως, ήν αντλεί έκ τοΰ έρεθισμ-οΰ τών
αισθητηρίων. Ή νέα άντίληψις αναπτύσσει κατ’ άρχάς την μεγίστην
δύναμιν, έχει την ρ.εγίστην σαφήνειαν. Κατ’ ολίγον όμως μεταβάλλον
ται τά πράγματα. Όσω μακρότερον χρόνον καί όσω σφοδρότερον κω
λύονται τάντίθετα στοιχεία, τόσω.περισσότερον σκοτίζονται, τόσω ρ.ικροτέρα ή άντίστασις, ην δύνανται ν’ άντιτάξωσιν εις τήν συγχώνευσιν. ’Εκτός τούτου ή νέα άντίληψις αποβάλλει μετά τήν παΰσιν τοΰ
έξωτερικοΰ έρεθισμοΰ τήν σαφήνειαν, ένφ ό αρχαιότερος κύκλος αναβαίνει ύψηλότερον έν τη συνειδήσει καί αποκτά μείζονα σαφήνειαν ενεκα τής στενής συναφείας τών μελών αυτοΰ και τής δι επανειλημ
μένων αναπλάσεων καί συνδέσεων άποκτηθείσης ισχύος. Ουτος λοιπόν
επιδρά νΰν έπί τη ; νέας άντιλήψεως. Τά κοινά στοιχεία άμφοτερων
τών συμπλεγμάτων συγχωνεύονται, άπωθοΰνται δε υπο τοΰ άρχαιοτερου κύκλου τά έν τνί vice, άντιλήψει μη άντιστοιχοΰντα πρός αυτόν καί
προστίθενται τά έλλείποντα. Οΰτω ή νέα άντίληψις αφομοιωθεΐσα πρός
τόν άρχαΐον κύκλον, δηλ. διορθωθεΐσα κατανοεΐται καί εγκατατάσσεται έν αύτφ. Οΰτω π. χ. εισερχόμενοι εις μακράν όδόν, καίτοι βλέπομεν τάς δύο σειράς τών οικιών αποτελούσα; γωνίαν, δεν πιστευομεν εις
τήν οοασιν, άλλά θεωροΰμεν αΰτάς παραλλήλους' τοΰτο συμβαίνει δι
ότι άρχαΐαι άφομοιοΰσαι παραστάσεις (δηλ. ήδη προτεοον άποκτηθεΐσαι έμπειρίαι) διορθοΰσι τήν νέαν άντίληψιν απωθοΰσαι ταντίθετα
στοιχεία αυτές (τό γωνιώδες) και μεταβιβάζουσαι τα οικεία (το πα
ράλληλον). Τό αυτό συμβαίνει καί όταν ό πεπαιδευμενος εμμένη έν τω
Κοπερνικείψ συστήματι, καίτοι ή καθ’ ημέραν άντίληψις άδιαλείπτως
ζητεί νά πείση αυτόν περί τής κινήσεως τοΰ ήλίου περί την γην· Εν
τή αφομοιώσει τούτου τοΰ είδους εϊπομεν ότι ή νεα άντίληψις δtop—
θοΰται. Πολλάκις όμως προστίθενται εις την άντίληψιν τοσαΰτα νεα
καί ζένα στοιχεία, ώστε ή τροποποίησις αυτές άντί διορθωσεως είναι
μάλλον διαστροφή. Οΰτω προκύπτουσιν αί κακώς λεγομεναι απάται
τών αισθήσεων διότι αί αισθήσεις δεν άπατώσιν. Ή άπάτη προέρχε
ται έκ της κακής έζηγήσεως, ήν δίδομεν εις τήν άντίληψιν.
At μέχρι τοΰδε έκτεθεισαι μορφαί τής άφομοιώσεως σπουδαΐαιδιά τήν
συντήρησιν τοΰ ψυχικοΰ βίου ούδεμίαν έχουσι ροπήν εις τήν άνάπτυζιν
αύτοΰ. Αΰτη κατορθοΰται διά τών μορφών έκείνων, εν αίς καί ό άφο-

μοιών κόκλος τροποποιείται εί'τε πλουτιζόμενος, είτε μεταμορφούμενος,
ή δημιουργεΐται κατά πρώτον. Ή γνώσις τών έν τοΐς πράγμασι μετα
βολών, ή άνακάλυψις νέων ιδιοτήτων αύτών καί νέων αληθειών, ή μάθ^σις καί ή πνευματική άνάπτυξις έν γένει στηρίζεται έπί τούτων τών
ειδών τής άφομοιώσεως. Τοιαύτη άφομοίωσις συμβαίνει, έάν ή νέα
άντίληψις άναπτύσση τοσαύτην ΐσχύν καί σαφήνειαν, ώστε νά μή εί
ναι δυνατόν ν’ άποκοούσωμεν ή μεταβάλωμεν αυτήν. Αΰτη ώς ’ισχυρά
θ άφομοιώσ·/) πρός έαυτήν τό άρχαΐον καί θά συγχωνευθή μετ’ αΰτοΰ.
Εάν ή νέα άντίληψις άφομοιοΐ μόνον μίαν απλήν ή ολικήν παράστασιν, ή άφομοίωσις έκτελεΐται ά'νευ τινός δυσκολίας, άνευ θυμικης τ ί
νος διεγέρσεως. ’Εάν όμως όλοι κύκλοι παραστάσεων άνακινώνται ϊ\χ
[λεταμορφωθώσι κατά τήν νέαν άντίληψιν, ή τοιαύτη άφομοίωσις θά
προκαλέσγι πολλάκις πλήρη άναστάτωσιν, οδυνηράν ανησυχίαν έν -τω
βυμικώ. Άφομοίωσις διά τροποποιήσεως τοΰ άοχαίου κύκλου συμβαίνει π · Χ· έν τω παιδί, ό όποιος είδε μέχρι τοΰδε ώρολόγια τοΰ κόλπουνΰν δε βλέπων ώρολόγια τοΰ τοίχου αναγκάζεται μέν έκ τές όμοιότητος, τοΰ σκοποΰ κτλ. ν’ άναγνωρίσϊ) καί τό παρόν ώς ώρολόγιον, ν’
αφομοίωση αυτό πρός τόν κύκλον τών παραστάσεων τών άναφερομένων
εις το ώρολόγιον τοΰ κόλπου, άλλά μεταβαλλομένου καί τοΰ άφομοιουντος κύκλου, ό όποιος έγένετο πλουσιώτερος- διότι εμαθεν ό παϊς
οτι υπάρχουσι καί τοιαΰτα ώρολόγια. Πάσα άνακάλυψις νέων ιδιοτή
των τών πραγμάτων ή νέων ειδών αυτών γίνεται διά τοιαύτης άφομοιωσεως. Αφομοίωσις δέ διά τροποποιήσεως άμφοτέρων τών κύκλων,
του νεου καί τοΰ παλαιοΰ, συμβαίνει, όταν π.χ. άπαντήσωμεν άρχαΐον
βυμμαθητην μετά μακρόν χωρισμόν, οτε ή παροΰσα άντίληψις διαφέ
ρει πολυ τές αναπλασθείσης είκόνος αύτοΰ. Ή άντίθεσις κωλύει κατ’
*νΧα» την συγχώνευσιν τών δύο εικόνων, ή όμοιότης όμως ώθεΐ πρός
Κυτ/)ν. Τροποποιείται μέν ένταΰθα ή άντίληψις, καθόσον άφαιροΰμεν
πασας τάς μεταβολάς (τήν γενειάδα, τήν πολυσαρκίαν κτλ.), άλλ’ αύται ως αντιλήψεις είναι ίσχυρότεραι. Λοιπόν αί άρχαΐαι ιδιότητες αί
«ναπλασθεΐσαι ΰπό τών νέων άναπλάττονται μέν, άλλ’ ϊνα κωλυθώσιν
αμ^·σως, δηλαδη άναγνωρίζομεν τήν ταυτότητα τών δύο εικόνων, άλχ και τ/)ν μεταβολήν. ΙΙάσα γνώσις τών έν τοΐς πράγμασι μεταβοΤ V Κ,1,0*τάται δια τοιαυτης άφομοιώσεως. Σπουδαιοτάτη άφομοίωσις
lV0Cl τ ^ος έκείνη, έν ή ό άφομοιών κύκλος είναι προϊόν τές άψομοιώσεως. ΙΙολλάκις 8ηλ. ό άναπλασθείς κύκλος είναι άνίκανος ν’

άφομοιώση προς εαυτόν τήν νέαν άντίληψιν. Τότε αναπλαττονται και
άλλοι συγγενείς κύκλοι, γεννώνται διαλύσεις, κωλυσεις και νέαι συγ
χωνεύσεις των στοιχείων αυτών, ουτω δε χ.ατορθοΰται επι τέλους ό
σχηματισμός κύκλου ικανού ν’ άφομοιώσ·/] πρός εαυτόν την νέαν αντίληψιν. Αοιπόν ή νέα άντίληψίς αφομοιούσα προς εαυτην τους αρ
χαίους κύκλους δημιουργεί τόν κύκλον ό όποιος θα αφομοίωση αυτήν.
Έάν έν ταύτνι τ·7ί πεβιπτώσει ή αφομοιωτική ενέργεια της νέας αντιλήψεως έκτείνηται έπϊ κύκλων παραστάσεων, εζ ων μέχρι τοΰδε προόρ-_
χοντο τά βαθύτατα και ισχυρότατα συναισθήματα, #αί πλεΐσται και
σφοδρόταται ορέξεις, ή άφομοίωσις αποτελεί ριζικήν μεταβολήν τοΰ
φρονήματος, έγκαινίζει νέαν περίοδον τοΰ βίου τοΰ ανθρώπου ^επιστροφή τοΰ αποστόλου Παύλου). Έ πί τοιούτων αφομοιώσεων στηρίζεται ή
προαγωγή τής επιστήμης καί τέχνης, ή μάθησις, ή μόρφωσις ηθικών
παραστάσεων καί άρχών, ή μόρφωσις ήθικοΰ χαρακτηρος. Πολλάκις
μία μόνη άντίληψίς,μία μόνη ιδέα άνέτρεψε συστήματα κατα τό φαινόμενον άδιάσειστα καί έγένετο τό θεμέλιον νεου συστήματος γνώσεων,
ή βάσις νέας θεωρίας. Μία μόνη μετά προσοχής βασανισθεΐσα αρχη μετέβαλε πολλάκις τό ολον σύστημα βουλήσεως καί πράςεως και εγενε.ο
άφετηρία νέου βίου. Ό ,τ ι δε συμβαίνει έν ν7ί ψυχ'75 τοΰ έπιστήμονος,
επαναλαμβάνεται καί έν τ7\ ψυχνΊ τοΰ μαδητου, τοΰ όποιου αί γεωμε
τρικοί γνώσεις π. χ. είναι άνάγκη τ -Ji βοήθεια τοΰ διδασκάλου ν άναπλασθώσι καί συνδυασθώσιν οΰτω, ώστε να σχηματισθνϊ κύκλος γεωμε
τρικών γνώσεων Ικανός ν’ άφομοιώσ·/) πρός εαυτόν τό διδασκόμενον
θεώρημα, προκειμένου περί κατανοήσεως γεωμετρικού θεωρήματος. Εαν
δέ πρόκειται νά παρακολουθήσει ό μαθητής τήν διδασκαλίαν τής ιστο
ρίας κατανοών αυτήν, άνάγκη ν’ άναπλασθώσι γνωσταί παραστάσεις
τοποθεσιών της πατρίδας, προσώπων, άρχών, σχέσεων, συμβεβηκότων,
αντικειμένων,διά συνδυασμού δέ αύτών νά δημιουργηθή έν τΤ, ψυχή τοΰ
μαθητού ή ιστορία,αυτή δέ ν’ άφομοιώση πρός έαυτήν τήν διήγησιν τού
διδασκάλου. Αί γνωσταί παραστάσεις της πατρίδος θά χρησιμευσωσι
πρός τούτοις καί πρός διασοίφησιν καί αίσθητοποίησιν χωρών μεμακρυσμένων, άντικειμένων μή παρόντων. Έν γένει έν πάσγ) διδασκαλία, έν ή
πρόκειται περί αίσθητοποιήσεως καί διασαφήσεως τοΰ μεμακρυσμένου
καί παρελθόντος διά διηγήσεως καί περιγραφής, άνάγκη ν’ άναδράμη ό
διδάσκαλος είς τάς εκτός τής σχολής άποκτηθείσας παραστάσεις τού
παιδός, εξ ών θά δημιουργηθή ό άφομοιών κύκλος. Προκειμενου δέ περι

ηθικών πεποιθήσεων, οΰδεμία άλλη μέθοδος υπάρχει τής άναπτύξεως
αυτών εν τώ παιδί, είμή ή άφομοίωσις τούτου τοΰ είδους. Αί ήθικαί
παραστάσεις δεν δύνανται νά μεταδοθώσι διά τής γλώσσης. νά κατασταθώσι καταληπται, εαν δεν γεννηθτί έν αΰτω τφ παιδί τό κύριον
περιεχόμενον αυτών, δηλ. τά ηθικά συναισθήματα. Ό πως δεν δύνατα ί τις να καταστήσν) καταληπτόν είς τόν τυφλόν έκ γενετής τί έστι
φώς καί χρώμα, ουτω δεν δύναται νά έξηγήση τήν εσωτερικήν ε
πιδοκιμασίαν, τήν απόλυτον αξίαν καί τό κάλλος τής πρός τόν πλη
σίον αγαπης εις εκείνον, ό όποιος ουδέποτε συνησθάνθη αυτήν. Λοιπόν
ϊνα γεννηθώσιν εν τώ παιδί αί ήθικαί ίδέαι, άνάγκη νά δειχθώσιν αί
μέχρι τοΰ(5ε άγνωστοι είς αύτόν ήθικαί σχέσεις βουλήσεων, οΰχί έν τί}
αφαιρέσει, άλλ’ έν τή ζώσγ πραγματικότητι, έν τώ βίω, έν τϊί ίστορίί»:,
εν τ·?5 ποιήσει, κ;«ι νά προκληθή ή περί αυτών κρίσις α'ΰτού. Ινα δέ
μεταβληθώσιν αί ιδεαι αυται είς πρακτικάς άρχάς , άνάγκη νά παρασκευασθώσι κατάλληλοι εΰκαιρίαι πρός εφαρμογήν αύτών έν τγί πράξει,
^ι ης μεταβάλλονται είς πραγματικάς άργχς άφομοιούσας πάσας τάς
μετά ταΰτα βουλήσεις.
Η άφομοίωσις δεν συμβαίνει μόνον μεταξύ άντιλήψεως καί άναπεπλασμένου κυκλου, άλλά καί μεταξύ άναπεπλασμένων παραστάσεων.
Πολλάκις διαφωτίζονται παραστάσεις γεγονότων σκοτεινών μέχρι τοΰδο και ακατανοήτων διά τού νέου φωτός, τό όποιον έπιχέει έπ’ αύτών
υπόθε,σίς τις, π .χ ., ή γνώσεις είλημμέναι έξ άλλοτρίου κατά τά φαινόμενον κυκλου. Ουτω π.χ. τό φαινόμενον τής ψυχικής άφομοιώσεως άφωμοιώθη πρός τό φαινόμενον τής οργανικής καί διεφωτίσθη ΰπ’ αυτού.
Μετά τα έκτεθέντα ευκόλως κατανοεΐται δτι ψυχική άφομοίωσις
εν γενει είναι ή αλληλεπίδρασις δύο όμοιων παραστάσεων ή κύκλων πα
ραβάσεων, έν τ) ό ετερος ελκεται ύπό τού ετέρου, τροποποιείται πως
και έπί τέλους συγχωνεύεται μετ’ αύτοΰ.
X. Δ Π.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝ ΤΗ λ ' ΤΑΞΕΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κ ά ϊν κ α ί ’Ά β ε λ .
I.
Α ν ά λ υ σ ε ς . Ό Ά δά μ και ή Εύα ειχον διωχθή άπό τοΰ
Παραδείσου. ('Ο διδάσκαλος μ ετα χ ειρ ίζετα ι ένταϋθα, ώ ς πρέπει,
και τον οίκεΐον εις τούς αρχαρίους χρόνον τοΰ παρατατικού).
Τότε ουτοι δέν εύρίσκοντο είς πολύ καλή ν κατάστασίν. Επρεπε
με κόπον νά έργάζω νται τήν γη ν,δ ιά νά προμ ηθεύω νται τόν άρ
τον τω ν. Ά λ λ ’ ό αγαθός Θεός δέν τους έλησμόνησεν. Ά φ ω ε
τον ήλιον νά φ έ γ γ η , και έβρεχεν εις τόν κ α τά λ λ η λ ο ν καιρόν.
Κα\ τά ποίμ νια, τά όποια έλεύθερα ετρεχον έδώ καί έκεΐ, έκλειοντο εις τόν σταΰλον. — Ό τ α ν ή μήτηρ σου σοί δίδη άρτον,
βεβαίως τήν ευχαριστείς. Εκ τοϋ άγαΟοϋ Θεοϋ εχομεν πάντα
τά άγαθά. Ε ύχαριστοΰμ ν αύτόν διά ταΰτα εις τήν προσευχήν
μας. Τοιουτοτρόπως έπραττον καί ό Ά δ ά μ καί ή Εύα. Δέν υ 
πήρχε τότε άκόμη ούδεμία ’Εκκλησία- όταν δέ ουτοι ήθελον νά
εύχαριστήσωσι τόν Θεόν, τότε έσώρ,υον έπί τής γ η ς πέτρας καί
εχυνον χ^ μ α έπ αύτώ ν. Ωνόμαζον δέ τούτο θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν
(βωμόν). “Έ β α λλο ν επ' αύτοΰ δεμάτιον σταχύω ν ή πρόβατον καί
ήναπτον πυρ καί ί ο έκαιον. Διά τουτου τοΰ τρόπου ήθελον νά
δώσωσι τά π ρ άγμ ατα τα ΰτα δώρα είς τόν ά γα π η τό ν Θεόν. Τοΰτο δέ ώνόμαζον Ο υ σ ί α ν . Ό τ α ν δε ό καπνός άνέβαινεν εις τόν
Ούρανόν, τό τε έπίστευον, ότι ό Θεός ευχαριστείται εις τή ν θυ
σίαν τω ν. 2> κοΐτός. Σ ή μ ε ρ ο ν θ ά ό μ ι λ ή σ ω μ ε ν π ε ρ ί
μιας θυσίας.

I I . 2ΕύνΟεσις. I I I . Χ υγκεντρ ω τικα Ι «ρω τήσεις.
I V · Μ ο ν ιμ ο π ο ^ σ ις .
1 . ϊύ ν Ο ε σ ις. Ό Ά δ ά μ καί ή Εύα είχον δύο υιούς. Ό μεγαλείτερος ώνομάζετο Κ άϊν, ό μικρότερος ’Ά β ε λ . Ό Κάϊν καί ό
Ά β ε λ έβοήθουν τούς γονείς τω ν εις τά ς έργασίας τ ω ν .Ό Κ,άϊν,
ό ισχυρότερος, ήτο γεω ρ γ ό ς. Ό Ά β ε λ , ό άδυνατώτερος, ήτο
ποιμήν. Ό άγαπητός Θεός εδωκεν είς αύτούς π ο λλά άγαθά. Οί
άγροι τοΰ Καιν έδιδον π λο υσ ίο υς καρπούς, καί τά πρόβατα τοϋ
’Ά β ε λ έπληθύνοντο. Καί διά νά εύ^αριστήσωσι τόν καλόν Θεόν,
έκτισε καθείς μέ πέτρας θυσιαστήριον. 'Ε πάνω είς αύτό έβαλλον
ξύλα, καί ήναψαν πΰρ. Ό “Αβελ έκαιε τό καλλίτερον άπό τά
πρόβατά του,ό Κάϊν έκαιε τούς καλλιτέρο υς καρπούς τών άγρών
του. Ο ύτως είχον ίδεΐ νά πράττω σιν οί γονείς τω ν.
Χ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ α Ι έρ ω τή σ εις.Π ό σ ο υς υιούς εΐχον ό Ά δ ά μ
καί ή Εύα ; Πώς ώνομάζετο ό μεγαλείτερος ; Πώς ώνομάζετβ
ό νεώτερος ; Τ ί έογον εΤχεν ό Κ ά ϊν ; Τί εργον έΐχεν ό Ά β ε λ ;
Πώς έπήγαινον τά π ρ ά γμ α τα τοΰ Κάϊν καί Ά β ε λ ; Δ ιατί έπήγαινον καλώ ς τά πρ άγμ α τά τω ν ; (Διότι εδωκεν είς αύτούς ο
Θεός π ο λλά άγαθά). Πώς έλαβαν ό Κάϊν τά άγαθά έκ τοΰ άγαπητοΰ Θ εοΰ; (Διότι οί άγροί του εφερον πλουσίους καρπούς).
Πώς ελαβεν ό ’Ά β ελ τά άγαθά έκ τοΰ άγαπη τοΰ Θ εοΰ; (Διότι
τά πρόβατά του έπολλαπλασιά ζοντο). Τ ί έπραξαν ό Κάϊν και ό
Ά β ε λ , άφοΰ ελαβον άπό τον Θεόν τόσα π ο λ λά ά γ α θ ά ; (Ούτο»
τόν ευχαρίστησαν). Πώς έδειξαν τήν εύχαρίστησίν τω ν είς τόν
Θ εόν; ("Εκτισαν θυσιαστήριον καί τά λοιπά). Τ ί προσέφερεν ό
Κ α ιν; Τί προσέφερεν ό "Α βελ;
3 . Λ1ονΐ]*ο?:ο£ησις. Ό διδάσκαλος διη γείτα ι πρώτον είς
μικράς περιόδους τό παραδοθέν μάθημα, καί ορίζει νά το διηγηθώσι καί τά παιδία.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΕΝ ΤΗ α ' ΤΑΞΕΙ.

"Ασκ^σις Α.'. άπί* το ΰ 1 —
Οί μαθηταί πρέπει νά άσκώ νται έποπτικώ ς είς την ακριβή κα
τανόησήν τω ν αριθμών μεταχειριζόμενοι προς τοϋτο τους δακτύ
λο υς τη ς χειρός, ή τό άριθμητήοιον, ή ξυλάρ ια, ή σφαιρίδια.
Τ ό ε ν . Δ., δεικνύων αίαν πεντάραν (οβολόν). Τί είναι τοΰτο
τό νό μ ισ μ α ; Μ. Αυτή εινε ρ.ία πεντάρα. Έ ν χορω ! (Ό διδά
σκαλος κανονίζει την φω νήν καί τόν χρόνον). Α ΰτη εΐνε — μία
— πεντάρα. Δ. 11 ό σ α ι π εντάραι εΐνε α ΰ τ α ί; Μ. Αυτή εΐνε
μ ί α πεντάρα. (Οί μαθηταί πρέπει νά άποκρίνω νται μέ πλήρεις
προτάσεις καί νά το νίζω σι περισσότερον τή ν λ έξ ιν, τήν δηλοΰσαν
τόν αριθμόν). 'Ω σαύτω ς. Αυτό εινε εν λεπ τό ν — έν μήλον —
μία σφαίρα - εν πορτοκάλιον — μία σ τιγ μ ή .
Δ εί'α τε όλοι ε ν α δ ά κ τυ λο ν! Γράψατε όλοι έπί τοϋ άβακιου
σας μίαν γραμμήν. Ό άνθρωπος έχει μίαν κ εφ α λή ν, μίαν ρίνα,
έν στόμα. Είς τό σχολεϊον εΐνε μία έδρα, μία Ούρα, εις πίνα ξ.
Πόσας κεφαλάς εχει ό ά νθρ ω π ο ς; Ό άνθρωπος εχει μίαν κε
φα λήν. Πόσας ρ ίνα ς; Πόσα στόματα ; Πόσας έδρας έχει ή αίθ ο υ
σα ; πόσας θύρας ; πόσους π ίνα κ α ς; πόσα σφαιρίδια εΐνε τα ΰτα ;
Α ϋ ιό εΐνε έν σφαιρίδιον. Α ύταί εΐνε π ο λ λ α ί πενταραι, πολλά
μ ήλα , π ο λλά σφαιρίδια, π ο λλά ξυλά ρ ια ,π ο λλα ί γραμμαί κ. τ. λ .
Τ ά δύο. Α ύταί εΐνε δύο πεντάραι, δύο χάρτιναι τα ινίαι. 1 ψώ σατε ένα δάκτυλον καί ακόμη ένα. Δ. Α ύτά εινε δ ύ ο οακτυλοι. Γράψατε μίαν γραμμήν καί μίαν ά λ λη ν ακόμη ! Ωόσαι
γραμμαί εΐνε α ύ τ α ι; Μ. Α ύταί εΐνε δύο γραμ μ αί. Α ύταί εΐνε
δύο σ τιγ μ α ί κ. τ . λ .
Ό άνθρωπος έχει δύο οφθαλμούς, δύο ω τα , δυο χεΐρας, δύο
πόδας. Πόσους πόδας έχει ό άνθρωπος ; πόσας χεΐρας ; πόσα
ώ τα ; πόσους όφθαλμούς ;

Τ ά τ ρ έ α . Α ΰταί εΐνε τ ρ ε ι ς πεντάραι, τρεις τα ινία ι, τρεις
δάκτυλοι, τρεις γραμμαί κ. τ. λ .
Αύτά εΐνε τρία σφαιρίδια, τρία μ ήλα , τρία ξυλάρια κ. τ. λ .
Γράψατε τρεις γρα μ μ άς. 'Υ ψώ σατε τρεις δακτύλους. Ή α ί
θουσα έχει τρία παράθυρα. Κρατώ τρία μ ή λα , τρία ξυλάρια,
τρεις σφαίρας.
Πόσας ρίνας έχετε όμοϋ καί οί τ ρ ε ις ; πόσα στόματα, πόσας
κεφαλάς ; Πόσα σφαιρίδια
εΐνε αυτά ;
Τ ά τέσ α α ρ α . Γίνονται αί αύταί άσκήσεις.
Τ ά π έ ντε . Ομοίως. Πόσους δακτύλους έχει ή μία χείρ σας ;
Ποσα μήλα εΐνε α ύ τ ά ; Πόσα ςυλάρια ; ΙΙόσα σφαιρίδια;
Α ισ Ο ^ τ ο π ο ίη ο ίς.
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Τ ρ ό π ο ς τ ο ϋ λ έ γ ε ιν .
*
Α ύτή εΐνε μία σ τιγ μ ή .
Α ύταί εΐνε δύο σ τιγμ α ί.
Α ύταί εΐνε τρεις στιγμ αί.
Α ύταί εΐνε τέσσαρες σ τιγμ α ί.
Α ύταί εΐνε πέντε σ τιγμ α ί.

Η ασκησις αΰτη γ ίνετα ι καί έκ τώ/ κάτω προς τά άνω. Ό
διδάσκαλος δεικνύει μίαν γραμμ ήν. Οί μαθηταί λέγο υσ ίν. Αύτή
siνε μια γραμμή. 'Ω σαύτως με 2 , 3 ,4 , 5 γρα μ μ άς καί μέ ά λλα
αράγματα. — 'Υ ψώ σατε τήν δεξιάν χεΐρα· άνοίξατε ένα δάκτυ
λον, δύο, τρ εις, τέσσαρας, π έ ν τ ε .— Γράψατε μίαν γραμμήν έπί
τοϋ άβακίου σας, δύο, τρεΐς κ. τ. λ . — Είς ποιον μέρος του π ίνακος εινε δύο σ τιγ μ α ί, 4 στιγμ αί ;
Η άσκησις αΰτη παύει, όταν π ά ντες οί μ αθηταί γνω ρίσω σι
μετα βεβαιότητος τό άριθμητικόν τούτο διάστημα.
Μ. Β.

’Έ κθεα ις περί άσκήαεως δημ-οδεδαοκάλων
Κ ύ ρ ιε Υ π ο υ ρ γ έ ,

’Επισυνημμένως ύποβάλλων περιληπτικήν έκθεσιν τών ασκήσεων
τϋ ν παλαιών δημοδιδασκάλων των Επαρχιών Καρυστίας, Θηβών »αί
Κορινθίας, ώς καί ονομαστικόν κατάλογον μετά τής βαθμολογίας τής
προσηκούσης έκάστω τούτων, οί όποιοι ποοσελθόντες ήσκήθησαν, έδίδαξαν δοκιμαστικώς καί έξητάσθησαν, καθήκον μου θεωρώ να προτάξω
βραχείας τινάς παρατηρήσεις περί των άσκηθέντων καί του έργου τής
άσκήσεως των παλαιών δημοδιδασκάλων.
Έν ολω προσήλθον, ΐνα άσκηθώσι 63 δημοδιδάσκαλοι, ήτοι 21 έκ
τής Καρυστίας, 12 έκ τών Θηβών καί 19 έκ της Κορινθίας" πρός τούτοις δε προσήλθον δύο άνευ δημοσίας θέσεως,τρεις καταλιπόντες τάς έν
Σύρφ ασκήσεις διά*λόγους άποχρώντως δεδικαιολογημένας,δύο έκ της
έπαρχίας Λακεδαίμονος, προτιμήσαντες νά άσκηθώσιν έν Άθήναις,καίάλλος τελευταΐον έκ τής έπαρχίας Μεγαρίδος. Άφαιρουμένων δέ έκ τοϋ
ολου άοιθμοϋ τών δι’ άλλας αιτίας προστεθέντων οκτώ τόν αριθ
μόν, ήσκήθησαν έκ τών έπαρχιών Καρυστίας, Θηβών καί Κορινθίας 54
μόνον.
Καί ταϋτα μέν καθόλου περί τής προσελεύσεως τών διδασκάλων εις
τό πρότυπον Αθηνών πρός άσκησιν. Ιίερί δε του έργου τής ασκήσεως,
του έπιτελεσθέντος ύφ’ ημών, πληροφορεί Ύμας, Κύριε Υπουργέ, ή
περιληπτική εκθεσις ή έπισυνημμένως τή, παρούση ΰποβαλλομένη σή
μερον. "Αν δέ μοι έπιτρέπεται νά εί'πω περί τοϋ προγράμματος τής
γενομένης άσκήσεως, λέγω,δτι τοΰτο έγένετο έπί τνί βάσει τής έκτιμήσ*ως τών δυνάμεων τών άσκουμένων δημοδιδασκάλων" ουδέν δε κατά
τό μέτρον τοΰτο παρελήφθη τό δυνάμενον νά συντελέσν) πρός βελτίωσιν
αυτών. ΉρΕάμεθα τής διδασκαλίας τών μαθημάτων οΰχί άτάκτως,
χλλά κατά διαγεγραμμένον σχέδιον, το όποιον ήγωνίσθημεν να εφαρμόσωμεν άκριβώς. Διελάβομεν κατά πρώτον περί τής διδασκαλίας τών
ίεοών μαθημάτων γενικώς, ειτα περί τής μεθόδου τής διδασκαλίας αυ
τών έν έκάστη τάξει, έδιδάξαμεν ύποδειγματικώς καί εις τάς τέσσαρας
τάξεις τοϋ ηνωμένου σχολείου, καί προσδιωρίσαμεν έκ τών άσκουμένων
τινάς νά διδάξωσι δοκιμαστικώς ώρισμένα τινά μέρη έκ τής ίεράς ιστο
ρίας καί κατηχήσεως, έπικρίναντες τελευταΐον τά σφάλματα αυτών

εις έπήκοον πάντων. Καθεξής δε διελάβομεν περί τών άλλων μαθημά
των, άκολουθήσαντες την αυτήν όδόν, ήν καί εις τά θρησκευτικά.
Πρός ευχερεστέραν δε κατανόησιν τής διδασκαλίας τών μαθημάτων
άνεπτύξαμεν τά κυριώτατα ζητήματα τής Διδακτικής καί Μεθοδολο
γίας καί έστηρίξαμεν πασκν ημών έργασίαν έπί τών άρχών τής έπιστήμης.Φρονοΰντες δέ,ότι έπρεπε καί περί του ήθους τών δημοδιδασκάλων
νά φροντίσωμεν, άνεπτύξαμεν τά σπουδαιότατα έκ του γενικού μέρους
τής Παιδαγωγικής (περί του σκοπού,του έργου καί ΐή ς αξίας τοϋ δημο
τικού σχολείου, περί τών καθηκόντων τοϋ δημοδιδασκάλου, περί ηθικής
μορφώσεως, περί χαρακτήρος καί άλλων τινών), καί διά πολλών παοαδειγμάτων την ιερότητα καί μεγάλην αξίαν τοϋ παιδαγωγικού Ιργου
υπεδίίξαμεν. ’Επειδή δε τό δημοτικόν σχολεΐον, ώς έχει σήμερον, δεν
διεμορφώθη ευθύς, άλλά κατά μικρόν καί διά τοϋ χρόνου, ήτοι περι
λαμβάνει μακροτάτην ιστορίαν καί δοκιμάς καί απόπειρας καί παρα
τηρήσεις άνδρών πρός τοϋτο εΐδικώς έργασθέντων,διελάβομεν συντόμως
περίτώνκυριωτάτων έκ τής ιστορίας τής παιδαγωγίας,έπιμείναντες ποό
πάντων εις την αγωγήν καί παίδευσιν τών Ελλήνων, ώς προγόνων ήμετέρων, καί έφ’ ών στηρίζεται ή νεωτέρα πρόοδος τής παιδαγωγικής
επιστήμης, διαλαβόντες περί 'Ρουσσώ καί Πεσταλότση τελευταΐον ώς
ιδρυτών τών νεωτέρων διδακτικών μεθόδων, τών έπί τής φύσεως τοϋ
παιδός στηριζομένων.
Επειδή δέ τέλος οί πλεΐστοι τών δημοδιδασκάλων διευθύνουσι μο
νοτάξια σχολεία, ήτοι ΰπό ένός διδασκάλου τρεις, ή τέσσαρας τάξεις
εν μια και τ·7) αυτνί αίθούσν) διδασκομένας, διά τούτο τάς πλείστας ήμων εργασίας ένηργήσαμεν έπί τοϋ ηνωμένου σχολείου τοϋ Διδασκα
λείου,|τό όποιον άπό ένός Ιτους ύφίσταται καί λειτουργεί.
Καί ταϋτα μέν ούτως διά βραχέων, τήν ολην όμως διδακτικήν πορειαν, ήν ηκολουΟήσαμεν έν ταΐς άσκήσεσι, δύνα,σθε, Κύριε Υπουργέ, νά
ητε εν τ·?ί μακρΚ έκθέσει, ήν έπισυνημμένως υποβάλλω, καί τό σαφές
και φανερόν τοϋ προγράμματος καί σχεδίου νά έκτιμήσητε, διό καί
"αύομαι μακρηγορών περί τούτων.
Ενταϋθα δέ τοϋ λόγου συμπεσόντος, θεωρώ καθήκον μου νά έπαινεσω τον ζήλον καί τήν προθυμίαν τών άσκηθέντων. Έβλεπον καθ’ έκαστην τους πλείστους αυτών άκριβώς φοιτώντας, καί μετά μεγάλης
"ροσοχής αύτοΰς[άκροωμένους καί τόν νοϋν προσέχοντας εις τά διδα
σκόμενα. ’Εν ήσυχία καί τάξει άπαραμίλλω έβλεπον ούτοι καί ήκουον

καί έγραφον' είχε διεγερθή έν αύτοΐς άμιλλα καί φιλοτιμία, τις voc
ώφεληθή μάλλον των άλλων. Ούδ* έφάΐϊαξ έλαβον αφορμήν νά συστήσω
αότοϊί προσοχήν ή Ησυχίαν. *Η τοιαύτη δε προθυμία των άσκουμένων
μεγάλως ηίξησε, (δεν διστάζω νά το ομολογήσω) την προθυμίαν των
άσκούντων. Ούδέ ή άπόστασις, ούδέ ή ώρα του έτους, ή ύπέρπολυ το
καϋμα φέρουσα, οΰδε ή έν ένΐ δωματίω πνιγηρώ καί άκαταλλήλφ συσώρευσις έκατόν μαθητών καί διδασκάλων, ήμπόδισε άσκουντας τε
καί άσκουμένους άπό της έκπληρώσεως του καθήκοντος.
Καί κατά πρώτον οί διδάσκαλοι οΰτοι παρέστησαν περιδεείς καί
συνεσταλμένοι έν τ·7) παραδόσει τών μαθημάτων έδέησε δε καί ό κ.
έπόπτης καί ήμεϊς νά ένθαρρύνωμεν αύτούς διά λόγων καί τροπου οι
κείου καί συμπεριφοράς φιλικωτάτης. Ουτω δέ πράξαντες ήδυνήθημεν
άν έλκύσωμεν τήν εμπιστοσύνην αύτών καί θάρρους νά έμπλήσωμεν τας
καρδίας των.
#
Οί πλειστοι δε τ*ούτων άπειροι ολως διόλου τών νεωτέρων παιδαγω
γικών έργασιών, έθάδες δε του αρχαίου τρόπου τής διδασκαλίας, προσ·?5λθον, ϊνα χλευάσωσιν, ούτως είπεΐν, του ’έργου ήμών,^ ή απλώς περιεργασθώσιν έτίμων μεν ήμας, διότι ούδέ τό πρώτον έβλεπον ημάς οι
πλειστοι καί τών λόγων ημών ήκουον, άλλ’ έφρόνουν,^ οτι έγενομεθα
θύματα πυρεσσούσης φαντασίας, διότι έπίστευον, οτι ούδεμία ύφιστατα ι διαφορά τρόπου καί μεθόδου διδασκαλίας. Ήσαν συνελόντι ειπειν
οί πλειστοι τούτων θιασώται του αλληλοδιδακτικού τρόπου ττ,ς ι
δασκαλίας.
Τ
, ,
Καί όμως συγχωρηθήτω μοι είπεΐν, οί προκατειλημμένοι ουτοι απο
τών πρώτων μαθημάτων μετεπείσθησαν καί μια φωνή άνεκήρυ αν
τοϋτο· έν τέλεϊ δέ τινες αύτών τήν έντολήν παρά τών λοιπών λαβοντες καί διά λόγων θερμών ύπ’ ευγνωμοσύνης ηύχαρίστησαν ήμας.
Τοιαύτη τις έγένετο, Κύριε Υπουργέ, ή έπί £ξ δλας εβδομάδας biαρκέσασα άσκησις έν τώ προτύπφ σχολείφ Αθηνών τ ώ ν δημοδιδασκα.
λων τών έπαρχιών Θηβών, Κορίνθου καί Καρυστίας' ευελπιζομαι ί>ε
Βτι έν προσεχεΐ μέλλοντι ικανούς θέλομεν δρέψει καρπούς εξ αυτής.
’Αλλά, Κύριε Υπουργέ, καί περ όμολογουμένως άναγκαία καί εθνω
φελής ή τοιαύτη άσκησις τών παλαιών δημοδιδασκάλων, ώς γίνεται
δαως, έλέγχει ούχί άκριβή γνώσιν τής ύλικής τούτων καταστάσεων
άπό τής Σεβαστής Κυβερνήσεως. Έπιτρέψατέ μοι Κύριε Υπουργέ, να
έκθέσω τούς λόγους, οΐτιν.ες μέ έπεισαν νά μεταχειρισθώ τοιαυτην εκ-

φρασιν. Οί πλειστοι τούτων τών δημοδιδασκάλων, εΐνε τριτοβάθμιοι,
ήτοι λαμβάνουσι, άν δεν άπατώμαι, ώς μισθόν 54 μόνον δραχμάς,
αϊτινες βεβαίως δεν έπαρκοϋσιν πρός διατροφήν αυτών καί τών οικο
γενειών των, διότι οί πλειστοι αύτών εΐνε έγγαμοι καί πολλών τέκνων
πατέρες. Πώς λοιπόν ήτο δυνατόν ούτοι νά ζήσωσιν έν Άθήναις έπί
έζ έβόομάδας διά τής γλίσχρου ταύτης άντιμισθίας ; Καί τ ί έκ του
ευτελούς τούτου μισθαρίου ήτο δυνατόν νά άφήσωσιν εις τάς οίκογενείας των, ϊνα ζήσωσι κατά τοΰτο τό διάστημα τής απουσίας των ;
Αλλοι μέν λοιπόν παρήτησαν τάς συζύγους αυτών καί τά τέκνα είς
το έλεος του Θεοΰ, άλλοι δέ ήναγκάσθησαν νά δανεισθώσι χρήματα,
ινα έπαρκέσωσιν είς τάς διπλάς ταύτας δαπάνας, άλλοι τέλος τον έν
Αθήναις βίον γλίσχρως καί οίκτρώς διήγον, τέσσαρες ή καί πλείονες
εν ένί δωματίω συγκατοικοϋντες καί ξηρόν άρτον έσθίοντες. Ένεκα τού
των πάντων ουκ ολίγοι έπαθον έκ διαλειπόντων πυρετών καί τινες έκ
σπουδαίων κοιλιακών νοσημάτων καί δύω ή τρεις άνεχώρησαν είς τάς
πατρίδας των.
Τοιαύτας ΰλικάς δυσκολίας παρουσιάζον τό περί άσκήσεως τών πα
λαιών δημοδιδασκάλων Βασιλ. Διάταγμα, πρέπει νά συμπληρωθη. Τό
κράτος πρασδοκών έκ της άσκήσεως τών παλαιών δημοδιδασκάλων
ωφελείας υπέρ της βελτιώσεως του λαοϋ, οφείλει νά δαπανήσν). Τοΰτ’
αυτό έπραξε καί ή Γαλλία, ότε έκάλεσε τούς δημοδιδασκάλους της είς
Παρισίους το 1878, ϊνα άκούσωσι μαθημάτων πρός βελτίωσιν του έρ
γου των. Καί έχομεν βιβλίον έκτυπωθέν τότε καί περιέχον άπάσας
■αυτας τας εργασίας καί άνεγνώσαμεν τά περί προσκλήσεως τών Γάλ
λων δημοδιδασκάλων είς Ιίαρισίους έν ταΐς Γαλλικαΐς έφημερίσι. Ή
Γαλλική Κυβέρνησις έδωκεν αύτοϊς ού μόνον τά οδοιπορικά έξοδα,άλλά
και πολλάς άλλας ευκολίας’κατοικίαν δηλαδή άνέξοδον,είσοδον δωρεάν
ει·; τ/)ν εκθεσιν καί είς τά Μουσεία, εισιτήρια, ϊνα δωρεάν άκροώνται
του 1 αλλικοϋ δραματικού θεάτρου, καί αύτός ό υπουργός τής Δημ.
Εκ,.αιδεύσεως κ. Bardoux μεθ’ δλων τών τμηματαρχών παρέστη είς
■ήν έναρζιν τών έργασιών τών δημοδιδασκάλων καί λόγον έξεφώνησε
κατάλληλον πρός εμψύχωσιν αυτών έν τώ άνακτόρω τής Σορβώννης,
ενθα ετελοϋντο αί ασκήσεις, καί δπου καί ή μ εις έκεΐ τότε παρέμεν του κ. Φωστηοοπούλου πάνυ εύμενώς είσιτήριον ήμΐν ποομνιθευσαντος. (Conferences Pedagogiques faites aux instituteurs

primaires venus a Paris pour 1’ exposition universelle de 1878.
P a r is Librairie Hachette 1878).
Τί δέ πρέπει νά γίνετα ι άλλοτε έν παρομοίαις περιστάσεσιν άφίημι
εις την κοίσιν τοϋ Σ. 'Υπουργείου. "Αν δέ [/.οι έπιτρέπεται νά έκφοάσω
γνώμην, φρονώ, δτι έν τώ προϋπολογισμό) τοϋ 'Υπουργείου τής Έ κπαιδεύσεως πρέπει νά προστεθή, χρηματικόν τι ποσον προς συνδρομήν
τών προσερχομένων είς άσκησιν δημοδιδασκάλων. Διά τής τοιαύτης
προσθήκης δύναται νά άνακουφισθή ή πενία τών δυστυχών δημοδιδα
σκάλων, ώστε ευχαρίστως και άγογγύστως νά παραμένωσιν είς τάς
ασκήσεις.

' ϊ'π οφ αίνομ αι ενσεβάστως
'Ο Λιευθυντής τοΰ Ιν ’ λ.0ήναι; διδασκαλείου και
’ Επιθεωρητής τών ασκήσεων

Μ." Β ρατςανος.
Σ.

Λ! στήλαι τοΰ περιοδικού προθύμω; θα δεχΟώσι καί τών άλλω ν Επιθεωρή

σεων τας Ιργασίας Ιν ταΐς τών δημοδιδασκάλων άσκήσεαιν.
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« ε ρ ί διδασκαλείω ν έν Γ ε ρ μ α ν ία κ α ί Α ύ α τ ρ ία είνε α ί εξής
Πίνακες τών βίδ&οχο,Λ,είίύΥ
ΚΡΑΤΗ
Πρωσσία .
Βαυαρία .
Σαξωνία .
Βυτεμβέργη .
Βάδη .
Έσση .
Μεκλεμβούργον Σβε
ρΐνον
Όλδεμβοϋργον
Ά νχάλτη.
Θουριγκία.
Βρουνσβίκη
Αυστρία .

Πληθυσμός
25,772,000
5,023,000
2 ,7 00 ,00 0
1,8 81 ,00 0
1,506,000
884,000
553,000
319,000
213,000
1,108,000
373,000
38,200,000

ιν £ι$ασχαλιΐον
άναλογιϊ «ρδς
άοιθμλς
Δι4«7·/α'λ«ίι»ιν ποσού; ·χατοΐχους;
224,000
115
336,000
15
172,000
16
313,000
6
301,000
5
2
442,000
2
2
2
8
2
68

276,000
159,000
106,000
148,000
186,000
570,000

Έν ΙΙρωσσία, έχούσνι 115 διδασκαλεία, έξ ών ούκ ολίγοι κατ’ έτος
απολύονται δημοδιδάσκαλοι, υπάρχει έλλειψις έν τοΐς χωρίοις τοιούτων. Διά τοϋτο διά βασιλικού διατάγματος τοϋ 1872 (§ 2) περί έξετάσεων χορηγείται άδεια και είς μη έν διδασκαλείοις μοοφωθέντας νά
γίνωσι δημοδιδάσκαλοι δι’ έξετάσεων. Πρέπει δέ οί τοιοϋτοι νά εχωσι συμπεπληοωμένον τό 20 έτος, πιστοποιητικόν περί ανεπίληπτου
διαγωγής, καί σωματικήν ικανότητα πρός διοίκησιν δημοτικού σχο
λείου.
Ή διάταξις αϋτη άποδεικνύει δτι έν Πρωσσία πολλαί κώμαι στε
ρούνται δημοδιδασκάλων. Τοϋτο δέ καταφαίνεται καί έκ τής κατ’ έ
τος συστάσεως νέων δημοτικών σχολείων. "Η άπαίτησις, ϊνα έκαστον
χωρίον καί άγοοτικόν διαμέρισμα έχν) τό δημοτικόν του σχολεΐον,
πολλαπλασιάζει όσημέοαι τόν άριθμόν αύτών. Διά τούτο καί ό αριθ
μός τών δημοτικών σχολείων έν τοΐς χωρίοις είνε πλέον η επτάκις
μειζων τού έν ταΐς πόλεσιν. Είς τοσαύτην λοιπόν αΰξησιν τών δημο
τικών σχολείων έν τοΐς χωρίοις δέν έπαρκούσι τά 115 διδασκαλεία
τής Πρωσσίας, άλλά κατ’ έτος νέα ιδρύονται, ΐνα κατορθωθνί ή συμπληοωσις τών κενών καί ή σύστασις νέων.
Οσω δέ ό αριθμός τών μαθητών έν τοΐς δημοτικοί? σχολείοις αύζανει, τόσω πολλαπλασιάζονται οί δημοδιδάσκαλοι. Έν Βαυαρία π.
χ. είνε διατεταγμένον, δταν ό άριθμός τών μαθητών σχολείου δημοτι
κού υφ ενός διδασκάλου διδασκομένου ΰπερβγϊ τούς 100, άναγκ,αίως
τοτε πρέπει νά προστεθή καί δεύτερος διδάσκαλος καί ή σχολή τότε
γίνεται ihzdF.ioc έκ /ioy-οταζίου, ητοι διαιρείται είς δύο τμήματα, έ
καστον ύπό ίδιον διδάσκαλον. Ά λ λ ’ όταν ή κοινότης δέν εχγι πόρους
πρός οικοδομήν κτιρίων δημοτ.σχολείων καί διατήρησιν δευτέρου διδα
σκάλου, τότε συμβαίνει τό εξής. Οί μαθηταί τοιούτου μονοταξίου δημοτ. σχολείου διαιρούνται είς δύο τμήματα κεχωρισμένα άπ’ άλλήλων, ων τό μέν πρώτον περιλαμβάνει τά τρία πρώτα σχολικά έτη,τό
^έ δεύτερον τά τέσσαοα ανώτερα. Τό πρώτον τών τμημάτων τούτων
^νομαζομενον «μέγα σχολε ΐον» διδάσκεται πού μεσημβρίας,τό δέ δεύ
τερον ονομ<χζόμενον «μι.κρόν σχολεΐον» διδάσκεται μετά μεσημβρίαν
J<p ενος καί τού αυτοΰ διδασκάλου. Διά τής τοιαύτης δέ διατάξεως
/ενναται διτάςιον σχολεΐον όνομαζόμενον Ύίμιημερήσιον σχολεΐον(ΙΙαΙΙ)tagsschule). Τοιαύτα δέ ήμιημερήσια σχολεία εύρίσκονται διεσπαρ[* να κατά την χώραν καί κατά τούς θερινούς μήνας γίνεται ή διδα

σκαλία μόνον προ μεσημβρίας,διαδοχικώς καλουμένων τών τμημάτων,
ητοι πρώτοι μεν καλούνται πρός διδασκαλίαν οί αρχαιότεροι, είτα δέ
οί νεώτεροι τών μαθητών.
Ώς πρός τόν διοογανισμόν τών διδασκαλείων υπάρχει μεγάλη ποι
κιλία. 1) Έν άλλοις μεν διδασκαλείοις οί μαθηταί ένδκκιτώνται έν
αύτοΐς, έν άλλοις (καί ό αριθμός τούτων αυξάνει όσημέραι) εΐνε έλεύθεροι διαιτώμενοι είς τήν πόλιν κατά βούλησιν καί μόνον έν αύτοΐς δι
δασκόμενοι. 2) Σπουδαιοτέρα εΐνε ή διαφορά ώς προς τον χρονον της
έκπαιδεύσεως' έν Ποωσσία ή διδασκαλία εΐνε τριετής,άλλ’ απαιτείται
ό μέλλων νά καταταχθη είς τό διδασκαλεϊον νά εχτ) πρότερον διδαχθή έν προπαρασκευαστική σχολή (Praparandensehule). Έν Σαξωvitjt δέ ή διδασκαλία διαοκεΐ £ξ έτη. 3) 'Ως πρός τό πρόγραμμα τών
μαθηι/,άτων επικρατεί ωσαύτως μεγάλη ποικιλία- άρκεΐ νά μνημονευθη, οτι έν μέν τοΐς διδασκαλείοις τής Σαξωνίας εΐνε υποχρεωτική ή
λατινική γλώσσα, έν δέ τνί ΓΙρωσσί^ καί αΰταί αί νεώτεραι γλώσσαι
εΐνε προαιρετικαι. Έ ν τισι τών διδασκαλείων συνυφίστανται καί (ΤχοJ e t a κωφα.ΙάΛων, χοησιμεύοντα ώς σχολεία άσκήσεως είς τούς διδασκαλιστάς.
Ή αύξησις τών διδασκαλείων προβαίνει έν Γερμανία καταπληκτικώς καί φαίνεται άμιλλωμένη πρός τήν αΰξησιν του στρατού. Εκ τών
175 διδασκαλείων τών έν Γερμανία υπαρχόντων, τά πλεΐστα συνεστάθησαν κατά τούτον τόν αιώνα. Έν Πρωσσί^ δ αριθμός αυτών ηυξησεν άπό τού 1870 μέχρι σήμερον κατά τό £ν τέταρτον τού δλου άριθμού. Ό αριθμός τών διδασκαλιστών έν ΙΙρωσσία ηύξησεν άπό τού Δε
κεμβρίου τού 1870 μέχρι τού 1876 κατά 2079' ηδη δέ ό αριθμός
αύτών εινε 6729. Καί δμως δέν πληρούσι τήν ύφισταμένην ανάγκην
έν τώ παρόντι κατά τρόπον πλήρη.Τό Schlesische Scliulzeitung βέ
βαιοί, οτι τό 18*72 τό προσωπικόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως εν
Πρωσσία έστερεΐτο 595 τακτικών δημοδ. και 1174 βοηθών. Μεταξύ
δέ τών έν ένεργεια δημοδιδασκάλων 1792 έστερούντο πτυχίων. Η
Ε λβετία έχει διδασκαλεία ισάριθμα τών καντωνίων της, ή δέ Γαλλία
άμιλλαται πρός τά εθνη ταύτα ώς πρός τόν πολλαπλασιασμόν τών δι
δασκαλείων της.
Έν Γερμανία ή κατωτάτη έκπαίδευσις κανονίζεται κατά τάς άνάγκας τού λαού.'Γφίστανται λοιπόν σχολεία τών πτωχών (ArmenscllUlen), δημοτικά σχολεία τών όπωσούν εύπορων τάξεων τού λαού

(Volksschulen) καί δημοτικά σχολεία τών πλουσίων καί εΰγενών
(Btirgerschulen).
Τά διδασκαλεία έν Γερμανία εΐνε διττά, 1) τά λεγάμενα μικρά δι
δασκαλεία καί 2) τά μεγάλα διδασκαλεία. Τά μικρά εινε ώρισμένα νά
μορφώσι δημοδιδασκάλους άποκλειστικώς χάριν τών πτωχών κοινο
τήτων. Πρότυπον τοιούτου διδασκαλείου εΐνε τό έν Αασταδία τού
Στετίνου (Lastadie a Stetin). Έν αΰτώ διδάσκονται αί άναγκαΐαι
μόνον γνώσεις είς τούς κατοίκους τών πτωχών αγροτικών διαμερισμά
των. Οί χωρικοί έχουσι χρείαν δημοδιδασκάλων ευσεβών καί χρησί
μων καί παρέχουσιν είς αυτούς έντελή μισθόν. Γίνονται δε δεκτοί εν
τοΐς τοιούτοις διδασκαλείοις χωρικοί πρό πάντων γεννηθεντες και ανατραφέντες έν τη έξοχ-7). Έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις τοΐς ύπό τοιούτων διδασκάλων διευθυνομένοις οί μαθηταί μανθάνουσι νά συλλογίζωνται καί διδάσκονται άνάγνωσιν, γραφήν, ωδικήν καί αριθμητικήν
ή διδασκαλία γίνεται ούτως, ώστε μετά τήν άποπεράτωσιν τού δημο
τικού σχολείου εινε ικανοί νά συνεχίσωσιν άφ’ εαυτών τήν έκπαίδευσίν των.
Οί έκ τών διδασκαλείων απολυόμενοι ύπόκεινται έν Γερμανία είς
δευτέ ρας έξετάσεις μετά τριετή διδασκαλίαν- αί δεύτεραι αύται έξετάσεις σκοπόν έχουσι νάδείξωσι καθόλου μέν τήν στερεότητα τών
γνώσεων, όσας προσέλαβον έν τώ διδασκαλείο), ιδίως δέ την πρακτι
κήν έπιτηδειότητα καί έπιδεξιότητα είς τό διδάσκειν. Επίσης οί thενθυνταί τών διδασκαλείων περιέρχονται κατά τάς διακοπάς καί επι
σκέπτονται μέν πρό πάντων άπολυθέντας δημοδιδασκάλους κκί έξετάζουσι τήν ικανότητα αύτών δίδοντες τάς αναγκαίας οδηγίας είς τό
εργον τού διδάσκειν.
Έκ πάντων τών κρατών τ'Τΐς Γερμανίας Υ] Σαζωνία εχει τα πολυαριΟμότερα καί τά κάλλιον ώργανισμένα σχολεία.
Ο όλικος αριθμός τών δημοτικών σχολείων δημοσίων μεν εινε 25,051)
ιδιωτικών . . . .
906
έν δλφ

25,962
Μ. Κ.

’Λναγινωσχομεν fV τrj άξιο.Ιόγφ « Έφημερΐδι τής ’Ανατο.Ιικ·Τ\ς ’Ε
πιθεωρήσεων» τά έζής.
Επειδή κατ’ αυτάς 6 τύπος όλος πολϋν λόγον έποίησε περί τής ευ
τελούς τών υπάλληλων μισθοδοσίας, ή δέ κυβέρνησις προτίθεται ήδη
να βελτιώσν) τήν τύχην της αδικούμενης ταύτης τάξεως τών δημοσίων
λειτουργών, οΰχί άπο σκοπού ένομίσαμεν νά παραθέσωμεν ενταύθα σημείωσιν περί της μισθοδοσίας τών διδασκάλων τής ΓΙρωσσίας προερχομένην εζ αυθεντικωτάτης πηγής, έξ άνωτάτου καί διακεκριμένου φι
λολόγου ΙΙρώσσου.
’Ανάγκη δμως ενταύθα νά παρατηρηθώ, δτ* έν Πρωσσία οί τής ν.έσης εκπαιδευσεως λειτουργοί δέν είναι άπαντες έν ισνι μοίρ<£, ώς συμ
βαίνει παρ ήμιν, αλλά λαμβάνεται ΰπ’ δψει ή επιστημονική σπουδή
τού διδάσκοντος καί η ικανότης αυτού, ούτως ώστε νά διεγείρηται ή
άμιλλα, καί να προάγηται ούτω καί ή επιστήμη. ’Εντεύθεν πολλοί καθηγηται Γυμνασίων εν 1 ερμανία πολλάκις είναι ανώτεροι καθηγητών
Πανεπιστημίου, διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι καί έν Γυανασίω ό
διδάσκαλος αμείβεται κάλλιστα καί είναι ίσόβαθμος καθηγητή Πανε
πιστημίου.
’Εκεί είναι οί διδάσκαλοι τεχνικών καί στοιχειωδών μαθημάτων δι
δάσκαλοι (Techniche und Elementarlehrer) καί έπιστήμονες· οί
πρώτοι αμείβονται όλιγώτερον, οί δεύτεροι περισσότερον. ’Έ πειτα οί
τελευταίοι ούτοι διαιρούνται είς βοηθούς, διδασκάλους καί ανώτερους
διδασκάλους, εάν δε άνεδείχθησαν διά συγγραφών λαμβάνουσι καί τόν
τίτλον καθηγητού.
Παρ ήμΐν καθηγητής κατατρίψας χρόνον καί χρήματα είς σπουδήν,
λαμβάνει όλιγώτερον μισθόν άλλου άπόνως προαχθέντος. ’Έ πειτα καΟηγητης διδάσκων εικοσαετίαν λαμβάνει τόν αυτόν μιο θόν ποός άλλον
νεωστί διορισθέντα, είναι δέ καταδεδικασμένος νά
δι’ δλου του τού
βίου π'ενιχρώς,ουδεποτε ελπίζων υλικήν βελτίωσιν'παραλείπομεν δέ δτι
ουγχεεται εντελώς ή θέσις τού κλασικού φιλολόγου πρός τούς διδα
σκάλους ξένων γλωσσών, περί ου άλλοτε γενήσεται λόγος.
Εν [Ιρωσσία οί μισθοί διευθυντών άρχονται άπό μαρκών 4,500 καί
φθάνουσι μέχρι μ. 6,600, δ έστι μέχρι φρ. 9,0 00 άναλόγως τού πλη
θυσμού τών πόλεων καί τών έτών τής υπηρεσίας.
’Ανώτεροι διδάσκαλοι λαμβάνουσι μισθόν 3,600 μάρκας καί φθά

νουσι μέχρι μαοκ. 4,500, δ έστι φραγκ. περίπου 6,000, είς δέ τήν τελευταίαν άνωτάτην διδασκαλικήν θέσιν δύναται νά ύψωθή τό ποσόν
μέχρι μαρκών 6,300, δ έστι φρ. 8 ,5 0 0 ' οί τά τεχνικά καί οι τά στοι
χειώδη μαθήματα διδάσκοντες έν τοΐς άνωτέροις έκπαιδευτηρίοις λαμ
βάνουσι μισθόν 1500—3000 μαρκών.
Πρός δέ τούτοις ή κυβέρνησις παρέχει δι’ ένοίκιον'
Είς μέν τούς διευθυντάς καί άνωτέρους διδασκάλους άναλόγώς τών
πόλεων,
μάρκας 900, 660, 540, 480, 420, 360
Εις δε τους άλλους,
μάρκας 640, 432, 360, 300, 216,180.
Η σύνταξις άρχεται μετά 10 έτη - ώστε καθηγητής δέκα έτη ύπηρετήσας λαμβάνει 25/60 τού μισθού του, έκεΐθεν δέ κατ’ έτος αυξάνει
ή σύνταξις κατά ’/Gg.
Κατά τάς έλευθέρας του ώρας άκωλύτως δύναται νά διδάξν) ό καθηγητης καί ίδιαιτέοως, τή έγκοίσει δέ τού διευθυντοΰ δύναται νά δικαι την ίδιαν του τάξιν.
Τα ποός διδασκαλίαν βιβλία έγκρίνει τό συμβούλιον τών καθηγητών
μετα τής έπί τών σχολείων έπιτροπής τ·7) έγκρίσει τού υπουργείου.
Εκ τών ανωτέρω έξάγεται, δτι έν Έλλάδι ή θέσις τού διδασκάλου
είναι δυσχερεστάτη. Ούδεμίαν εχων οΰτος ούτε ηθικήν ούτε υλικήν
αμοιβήν είναι καταδεδικασμένος νά ζή έν πενία, ούδέν έχων παρόρμημα προς άμιλλαν, είναι απλούς ημερόβιος εργάτης, παρ’ ου ή πολιτεία
ουδέν άλλο πρέπει νά άναμέννι, εΐμή τήν τυπικήν διδασκαλίαν, διότι ό
εχων αναγκην νά προσπορισθνϊ τόν άρτον τής οίκογενείας του ουδέποτε
ήυναται να σκεφθγι ήσύχως καί νά παραγάγγι καλόν τι πνευματικόν
εργον. Οταν ή όργωσα νεότης μαραίνηται, διότι οΰδείς τγι δικνοίγε•αι πνευματικός άγων, δταν άφαιρήται άπ’ αυτής πάσα πνευματική
άμιλλα, καί τά πάντα κύπτωσιν ΰπό τόν πολιτικόν φατριασμόν, οΰδεν άλλο πρεπει νά περιμέν·/) τις, εΐμή νάρκην καί μαρασμόν είς πάντα
τής πολιτείας τά μέλη.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Μεταβολαί Ιν τοΐ; Διδασκαλείοις- Ό κ. Θεόδωρος ’Αποστολόπουλο; Πρωτοβάθ
μιος δημοδιδάσκαλο; έν τώ προτύπω Αθηνών διωρισθη βοηθο; τής γυμνασ τική ; έν
τω Α' έλληνικώ σχολείω fist’ έπιμισθίου δραχμών 80.

Ιλληνικα κα'ι δημοτικά σ'/ολεΐα. Πόσον χρήσιμον είναι το τοιοΰτον βιβλίον εις π ά ν 
τα διδάσκαλον και μάλιστα τούς διευθυντας σ χ ολ είω ν, ε?νε περιττόν να δ ια λ ά β ω μεν. Εις πόσας δυσκολίας και α μ η χανία ς δεν δπόκειται πολλάκις ο διδάσκαλος Ιν
τω £ργω αδτοΟ δι ^λλειψιν και ά γ ν ο ια ν τών νόμω ν; Συνίσταμεν την άπόκτησιν του
άναγκαιοτάτου τούτου βιβλίου.
Μ |{.

Ό καθηγητής τοΰ Διδασκαλείου \αρίσση; κ. Δ. Γερολαζος θέλει διόασκει Ιν τ ώ

Δ Ε Λ ΤΙΟ Ν ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Ν

<*ί>"Cό9·. έλληνικώ σχολείω έπιμηνιαίω έπιμισθίω δραχμών 75.
Διορίζεται δπότροφος έκ τών τόκων του Βελλειου κληροδοτήματος ο κ. Κων
σταντινο; Χατσή Ηεοδοσίου, μαθητής τού Διδασκαλείου Αθηνών, έπι μηνιαία χο
ρηγία δραχμών 60.
'Ο διευθυντής τού πλήρους δημοτικού σχολείου Ναυπλίου κ. Γεώργιος Δαλοάκης,
πρωτοβάθμιο; δημοδιδάσκαλος, διορίζεται γυμναστής τοΟ αίιτοθι γυμνάσιουΌ κ. Κ. Κλεάνθης ποιμενίδης διωρισθη διδάσκαλος της φυσικές ιστορίας έν τώ
διδασκαλείω της Θεσσαλίας
Ό διευθυντής τού Διδασκαλείου Πελοποννήσου κ. Σακελλαρόποτλος καλείται εις
’ Αθήνας, ινα κατά το άπό 4 Σεπτεμβρίου 1882 Β. διάταγμα περι Οιδακτικών β ι
βλίων συσκεφθή μετά τών άλλω ν τών έν τώ διατάγματι όριζομένων περί διορισμοΟ
κριτών είς τον τελούμενον διαγωνισμόν.
Έ ν τή * Εύθύνη» έφημερίδι έν Ναυπλίω έκδιδομένη, ό διευθυντής τού αύτόθι
πλήρους δημοτικού σχολείου δημοσιεύει όρθάς παιδαγωγικά.; γ ν ώ μ α ; περι τής μ ε 
θοδικής διδασκαλία; έν τοΤ; νέοις σχσλείο.ς' έπαινούμεν τόν κ. Δαλδάκην, οτι τας
ώρας τ ή ; άναπαύσεώς του χρησιμοποιεί είς έργα κοινώς ώ φέλιμα.
Έ ν τή φωνή τού Έ θ νο υ ς» ό πρώην διευθυντής τών δημοτικών σχολείων κ. Δ.
ΙΙετρίδης δημοσιεύει σειράν αοθρων περί δημοτικής παιδεύσεως, ών τήν άνάγνωσιν
συνίσταμεν πασι τοΤς περ'ι τήν έκπαιδευσιν τοΟ λαοΰ ασχολουμίνοιςΈ ν τώ · λ ί ώ ν ι ■ έδημοσιεύθη Κκθεβις πεο) τής καταστάσεως τών δημοτικών σχο
λείων τ ή ; προ>τευούσης υπό τού δημοτικού συμβούλου κ.. Μιχαήλ Λάμπρου έν αΙ>τώ καταλίγο νται πρός βελτίωσιν αύτώ ν άκριβείς σκέψεις- Θέλομεν παρακολουθεί
τάς ένεργεια; τού Δημοτικού συμβουλίου περί τώ ν δημοτικών σχολείων τών Α
θηνών και άναγγέλλει εύχαρίστως τάς έπιφερομένα; βελτιώσεις.
11 καταστασις
τών σχολείων τής πρωτευούση; Ινδιαφέρει οί> μόνον τούς κατοίκους α ΐτ ή ς , οι τινες
άποστέλλουσι τά τέκνα των είς τά σχολεία, ά λ λα κα'ι πασαν τήν Ελλαδα, μίμου
μένην πάντοτε τά έν Ά θ ήναις καλά

-

Έξεδόθη άδεί? τοΰ δπουργείου τής έκπαιδεύσεως δπό τού κ. Γεωργίου Βενθυλου,
γρ αμμα τίω ς έν α ύ τώ , Οεσμολόγιον, περιέχον πλήρη κατά χρονολογικήν τάξιν σ υ λ 
λογήν τών νόμων, Β· διαταγμάτω ν κα'ι έγκυκλΐων άφορώντων εΐ; τα Διδασκαλεία,

Παρατίθεμεν τά ποσά τά δαπχνηθέντα προς κατασκευήν κτιρίων δημοτικών σχολείων
έν τώ Καντωνίω τής Ζυρίχη; κατά τά τελευταία 50 έτη. Έ κ τών στηλών ή μέν πρώ
τη δεικνύει το όλον ποσόν, ή δέ δεύτερα τήν χορηγίαν τού κράτους.
1832
1841
1851
1861
1871

—
—
—
—
—

40
50
60
70
80

.
.

.
.

.

φράγκα

.

Φράγ.

1,405,173
1,067,543
746,210
3,314,950
5,148,794
11,682,670

φρ.
»
.
»
»

171,609
141,240
116,468
233,095
335,135

φρ

997,539

Ό Pionier περιέχει άξιολόγους πραγματείας περι τού άερισμού τών παραδόσεων,
οστις Ινδιαφέρει και τόν διδάσκαλον κα'ι τοΰ; μαθητά;. ΠαραπονεΤται κατ’ άργάς, οτι,
ει; πολλά σγολεϊα, τά παράθυρα δέν είν α ι δυνατόν νά άνοίγωνται ένεκα λόγων Εξωτε
ρικών, καί οτι οί διδάσκαλοι άμελοϋσι νά πράττωσι τό άναγκαΐον. Παρατηρεί δέ ότι δέν
αρκεί νά άνοιχθή έ'ν παράθυρον, άλ λ’ οτι πρέπει νά σχηματισΟή ισχυρόν £εϋμα, Γνα άποοιωχθή άπό πάσης γωνίας δ μεμολυσμένος αήρ. Κατά τά γενόμενα πειράματα απαι
τείται όλόκληρος ώρα διά νά έπιτύχη Τις τούτου, και όταν ακόμη εινε ανοικτά όλα τά
παράθυρα. Επειδή δέν δυνάμεθα έν ώρα χειμώνος κατά τήν διδασκαλίαν νά άφίνωμεν
τα παράθυρα ανοικτά, διά τοΟτο έ'χομεν χρείαν τεχνικού αερισμοί). Ό Pionier συνίστησιν ίδ’ω ; τήν μηχανήν τοΰ Muude, ήτις τιμ&ται δραχμών 5.
Βέρνη. — Ή διάρκεια τώ» σπουδών τοΟ διδασκαλείου τοΰ Munchenbuchsoe έγένετο
άπο τριετοΰς τετραετής. Συνεπεία δέ τούτου ο σύλλογο; τοΟ διδασκαλείου τούτου συνέ
ταξε νέον πρόγραμμα. Περιλαμβάνει δέ τούτο τό αίιτό ποσόν τών μαθημάτων, όσον και
Οταν ή διάρκεια τών σπουδών ήτο τριετή;. Τό τέταρτον έτος πρυσετέθη, Γνα οί διάφο
ροι κλάοοι τών μαθημάτων διδάσκωνται βαθύτερον. Προσετέθη δέ μόνον Ολη περισσοτέρα τή; προτέρα; ώ ; πρός τήν γαλλικήν γλώσσαν, τήν ιχνογραφίαν καί τήν γεωργίαν
Αι ωραι τή; διδασκαλία; ήλαττώθησαν άντι 44 καθ’ έβδομάδα είς 40. Προτείνεται δέ
ΰπο τού συζύγου και μεταβολή τών Ιξετάσεων. θ ά γίνωνται δηλαδή δύο έξετάσεις, ή
μέν μια έν τώ τέλει τού τρίτου ?τους εις τά τής μνήμης μαθήματα, ή δ 'ά λλη ή απο
λυτήριος έν τώ τέλει τού τετάρτου. Καί εις τό διδασκαλεϊον τών θηλέων τοδ Ilimlulbank ό χρόνος τών σπουδών άπό διετού; έγένετο τριετής, άνευ ο&δεμιάς μεταβολής
πεΡι τ ° ποσόν τών μαθημάτων.
Μ. Β.

ΓΙ P Ο Λ Ο Γ Ο Σ
θέλοντες τας άπο τής άοχής τοΰ παρόντος αίώνος Ιπικρατησάσας παιδαγωγικ ας
ιδέας να καταστήσωμεν γνο>στας εις τήν ήμετέραν πατρίδα δι’ αναγνώ σματος τερπνοΰ, επεχειρήσαμεν τη μεταφράσει τοΰ £ογου του ελβετοΟ παιδαγωγού Πεσταλότση του Ιπιγραφομένου «Πώς ή Γερτρούδη διδάσκει τα έαυτής τέκνα··. Το £ργον
τοΰτο, το οποίον φρονοΰμεν, οτι πρέπει να κοσμη ού μόνον την βιβλιοθήκην π α ν 
τός παιδαγωγοΰ, ά λ λα κχι παντός λογίου οικογενειάρχου, Ιξέδωκεν 6 ΙΙεσταλότσης
τη 1 Ιανουαρίου 1801, οτε είχεν Ιπιτύχει να διορισθή 6 π ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ά μ ι σθ ο ς εις B e rlh o u d ! Έ ν τω £ργω τούτω περιγράφει ο παιδαγωγός ούτος μετα
συγκινήσεως οδ μόνον τας πρώτας αδτοΰ Επιχειρήσεις και τας σκληρας αδτοΰ δο
κιμασίας, άλλα και το άκαταδάμαστον αδτοΰ θάρρος iv Neuhof κα'ι Slanz. Έ ν
μέσο) τών καταστροφών, τας οποίας ή εισβολή τοΰ γαλλιχοΰ στρατοΰ προδξένησεν»
ο Πεσταλότσης άνευ οδδεμιάς άλλης βοήθειας, ή τής άνεξαντλήτου άφοσιώσεώς του,
προνοεΐ περι ιώ ν αναγκών τών ορφανών, τα όποια ή πατρίς του τω Ινεπιστεύθη>
κα\ ζητεΐ να πατάξη οδ μόνον τήν άμάθειαν, άλλα και τήν άπορίαν και πενίαν.
Δεν είνε άκόμη κάτοχος τών διδακτικών μεθόδων του, άλλ' £χει πασαν τήν δύναμιν τής βουλήσεως, τήν άγάπην προς τούς παΐδας,κα'ι τήν στοργήν προς τήν άνθρω
πό :η τα· Ούδεμία άλλη άνάγνωσις Ιφάνη μοι καταλληλοτέρα, Γνα άνάψη και διατή 
ρησή το ιερόν έν ήμΐν πυρ, ή τα λαμπρα υπο μνήματα τοΰ κοινωφελοΰς τούτου άνδρός, ό όποιος, ινα κατασταθη ώφέλιμος μετα βεβαιότητος εις τήν πατρίδα του κ α ι
εις τόν κόσμον, ώρκίσθη τόν μέγαν Ικεΐνον ορκον, ον Ιτήρησε, μ’ ολας τας καταφορας τής τύχης και τας άδικίας τών άνθρώπων, καθ’ όλον αδτοΰ τόν βίον*
« Θ έ Α ω , ε ιπ ε , ν ά γ ε ίν ω Λ η μ ο δ ι δ ά σ χ α Λ ο ς * .

ΙίΥΟε ή άνάγνωσις αδτη άνάψοι εις τας καρδίας τών 'Ε λλήνων δημοδιδασκάλων
και τών Ιν τοΐς διδασκαλείοις πρός τό £ργον τοΰτο άσκουμένων τόν ζήλον πρός τό
μέγιστον κα\ ΰψιστον τών επαγγελμάτο>ν, άφ' ών μάλιστα άναμένει ή πατρις τήν
θρησκευτικήν, ηθικήν και πνευματικήν αδτής άναμόρφωσιν.

Μ.

Β ρατςατνος .

Πράττων τοΰτο σήμερον, θέλω, ώς ποτε ό Ααβάτερ3 άνεκοίνου προς
τόν Τσίμερμανν^ τάς περί αίωνιότητος γνώμας αύτοΰ διά σειράς επι
στολών, ούτω καί εγώ νά εκθέσω ποος σέ, ώς οιόν τε σαφώς τάς περί
τής δημοτικής παιδεύσεως παρατηρήσεις μου, ή ορθότερον είπεϊν τάς
σκέψεις μου.
Ή δημοτική έκπαίδευσις παρέστη πρό τών οφθαλμών μου ώς άπει
ρος λιμνοθάλασσα, ήν τινα έχω διατρέξει ευτόλμως βυθιζόμενος έν τω
βορβόρω, καί οΰκ εστην, η δτε εγνων τάς πηγάς, τάς τρεφούσας τά
λιμνάζοντα αυτής ύδατα καί τά παρεμβαλλόμενα είς τήν εκροήν αυ
τών εμπόδια καί έσημείωσα τούς τόπους, έν οίς θά ήτο δυνατόν νά
κατασκευασθώσι διώρυχες προς έξοχέτευσιν.
’Επίτρεψόν μοι δέ τώρα νά σε οδηγήσω επ’ ολίγον είς τους διαδρό
μους τοΰ λαβυρίνθου, εξ ού έκ τύχης μάλλον, ή έκ σκέψεως καί τέχνης
έξήλθον.
’Από πολλοΰ χρόνου, οί’μοι, άπά τής παιδικής μου ηλικίας μία καί
μόνη ισχυρά Ιμπνευσις έξήγειρε σφοδράν έπιθυμίαν έν τν) καρδία μου,
πώς νά άποξηράνω τάς πηγάς τής δυστυχίας, έν η εβλεπον περί εμέ
τόν λαόν βυθιζόμενον.
ΓΙρό τριακονταετίας καί έπέκεινα έπεχείρησα τώ εργφ, περί δ νΰν
ένασχολοΰμαι. Αί εφημερίδες τοΰ Ίζελίν5 μαρτυροΰσιν, δτι άπέχω έτι
μακράν τής έπαληθεύσεως τοΰ ονείρου τών ημερών μου εκείνων.’
Συνέζων δλον έτος μετά πλειόνων, ή πεντήκοντα μικρών επ α ιτώ ν
λότσσ χρονολογούνται ?x τής Berthoud ή Bourgdoi'f δευτίρας πόλεως τοΟ χαντω-

νιου τής Βέρνης, Εν η ό παιδαγωγός ουτος κατώχει από τοΟ 1 7 9 9 . — Απευθύνον
τ α ι δε πρός τόν φίλον του τόν φιλόπατριν Έρρΐχον Γέσνερ, βιβλιοπώλην Ιν Ζυρίχη
χαι υίόν τοΰ είδυλλιογράφου Σολομώντος Γέσνερ*

ΠΩΣ II ΓΕΡΤΡΟΥΑΙΙ1 ΔΙΔΑΣΚΕΙ
ΤΛ ΕΑΥΤΗΣ ΤΕΚΝΑ.
Βουρδόρφ2) τη ά Ιανουαρίου 1801

'Ακριβέ μο ι Γεσνερ.
Μοί είπες, οτι θά ήρχετό ποτέ καιρός νά εκθέσω δημοσί^ τάς περί
τής παιδεύσεως τοΰ λαοΰ ιδέας μου.
1. Ρερχρούδη είνε ή ήρωΐς μυθιστορίας τοΟ ΓΙεσταλόιση έπιγραφομένης >Λεο νάρδος χαι Γερτρούδη» είνε δε ή Γερτρούδη πρότυπον οΐχοδεσποίνης.
2. Αί τέσσαρες χαι δέχα Ιπιστολαί, Ιξ ών συνίσταται τό εργον τοϋτο τοϋ Πεστα-

3.
Λαβάτερ ( J . G aspar) (1741 — 1801) γεννηθείς Ιν Ζυρίχη, Ιφημέριος, συγγρα
φ έ ς χαι ποιητής, ιδρυτής τής φυσιογνωμικής, ήτοι τής τέχνης τοϋ γνωρίζειν τούς
ανθρώπους δια τής ίξετάσεως τής φυσιογνωμίας αύτώ ν.
4· Τοίμιερμαν IJ c a n —(ϊ eorge) (172 8 — 1795) γεννηθείς ίν E n ig g τής ’ Αργοβίας,
'ατρος χαι φιλόσοφος, συγγραφεύς τών περι Ιρημίας σχέψεων- εγένετο φρενοδλαδής
περι το τέλος τοδ βίου του.
5.
Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς τ ή ς ά ν Ο ρ ω π ό τ η τ ο ς , ούτως Γπεγράφετο ίδδομαδιαία ί φ η δημοσιευομένη Ιν Βασιλεία 5πό τοΟ Ί ζ ε λ ίν , φίλου τοΟ Πεσταλότση, είπόντος
περι αύτοΟ τούς έξής λόγους “Ιγένετο πατήρ μου, χύριός μου, παρήγορός μου χαι
δποστηριχτής μ ο υ ·. ’ Κν ταΐς έφημερίσιν είδε τό φώς τό πρώτον «ία πέρα ένός έρημιτου», το πρώτον παιδαγωγιχόν ^ργον τοΟ Πετσαλότση.

διένεμον τόν άρτον [/.ου μετ’ αυτών έν πτωχεία, καί εζων εγώ αυτός,
ώς επαίτης, ϊνα διδάξω τούς έπαίτας νά ζώσιν ώς άνθρωποι6. ’Αλλά
τότε ήμην νέος, ήγνόουν δέ καί τάς χρείας τής αγωγής καί τήν φρον
τίδα, δι’ής γεννάται τό ενδιαφέρον καί τό έργον προάγεται.
Τό ιδανικόν τής αγωγής μου περιλαμβάνει τήν γεωργίαν, τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριον. Είς τά τρία ταΰτα επαγγέλματα άπένεμον μεγάλην άξίαν καί εαρινόν άσφαλώς περί παντός άφορώντος εί'ς τε
τό σύνολον καί είς τά ουσιώδη μέρη τοΰ σχεδίου μου’ δέν ευρίσκω άκόμη ααί σήμερον οΰδεμίαν σπουδαίαν πλάνην. Ά λ λ ’ δμως, ακριβώς
είπεΐν,οΰδενός τών κλάδων τούτων κατεΐχον τάς λεπτότητας καί τάς
λεπτομερείας τοΰ επαγγέλματος καί τό πνεΰμά μου φύσει δέν προσεκολλατο στερεώς εις τά μικροΰ λόγου άξια. ’Ήμην δ’ ώσαύτως τόσφ
πτωχός καί τόσον άπομεμονωμένος, ώστε δέν ήδυνάμην νά εχω ύπό
τάς διαταγάς μου άνδρας καταλλήλους, ΐνα συμπληρώσι τάς ελλεί
ψεις μου. Ή έπιχείρησίς μου άπέτυχεν.
Ά λ λ ’ ή μεγίστη προσπάθεια, ήν ανέπτυξα έν ταύτ·/) τ?5 δοκιμαστικά)
εργασία μέ έδίδαξε μεγίστας αλήθειας καί ή πεποίθησις μου είς τήν
ορθότητα τών ιδεών μου ουδέποτε άλλοτε υπήρξε μείζων, ή ότε αΰται
άπετύγχανον. Ή αύτή ακατάσχετος επιθυμία, αί αύταί εμπνεύσεις,
διήγειρον πάντοτε παλμούς έν τ γ καρδίι^ μου, καί δυστυχής εγώ, έμάνθανόν βασίμως, ώς 'ούδέποτε άνθρωπος ευδαίμων ήδυνήθη νά μάθη,
καί τήν δυστυχίαν τοΰ λαοΰ καί τάς αίτιας τής δυστυχίας ταύτης.
Έπασχον δσας καί ό λαός δυστυχίας, έφαίνετο δέ ούτος είς έμέ, οίος
ήτο καί οιος είς ούδένα έφαίνετο. Έζησα έτη μακρά μετά τοΰ λαοΰ,
ώς γλαύξ έν μέσω τών πτηνών. Ήκουον τούς σαρκασμούς τών ανθρώ
πων,οϊτινες μέ άπέβαλλον τής συναναστροφής των,καί ήκουον τούς λό
γους τής αποστροφής των. «’Ά θλιε, είσαι άνικανώτερος καί τοΰ τε
λευταίου τών έργατών'δέν δύνασαι νά βοηθήσγις έαυτόν, καί θέλεις νά
βοηθήσης τόν λαόν; » ’Ήκουον τά σκώμματα ταΰτα καί άνεγίνωσκον
αύτά έφ’ όλων τών χειλέων, καί όμως ή καρδία μου μ’ ώθει ίσχυρώς
πρός τόν μόνον καί αποκλειστικόν σκοπόν μου, νά άποξηράνω δηλαδή
τάς πηγάς τής δυστυχίας,έν ή έβλεπον περί έμέ τόν λαόν βυθιζόμενον!
6.
lily εν άγορά^ει τό -/ωρίον Neullof, "να χαλλιεργ^ση α ϊ τ ό , ά λ λ ’ άπέτυχεν' iv
τώ χω ρ ίω τούτω χα! Ιν τ^ οίχί$ του συνέλεξε τους άστέγους παΤδ»ς. Ιίίναι γ ν ω 
στόν, ότι ή Ιπιχείρησις αΰτη τα& ΙΙεαταΧότση άπέτυχεν.

Καί ή ένέργειά μου ηΰξανεν όσημέραι, καί συνεχώς, ή δέ δυστυχία μου
άπεκάλυπτεν είς έμέ μέγαν αριθμόν αληθειών χρησίμων είς τά σχέδιά
μου. "Ο,τι ούδένα ήπάτα, τοΰτο ήπάτα έαέ πάντοτε, άλλ’ έν τούτοις
δ,τι ήπάτα τόν κόσαον άπαντα, τοΰτο δέν ήπάτα έμέ πλέον.
Έγνώριζον τόν λαόν,ώς ούδείς τών περί έμέ δέν τον έγνώριζεν.'Η χαρά
ή διεγειρομένη διά τών ευεργετημάτων τοΰ βάμβακος, ό αύξάνων πλοΰτος, αί έκ νέου λευκαινόμεναι οίκίαι, αί πλουσιώταται συγκομιδαί,
αύτή ή σωκρατική διδασκαλία εισηγμένη ΰπο ένίων διδασκάλων, καί
τά αναγνωστήρια διευθυνόμενα ύπό κουρέων καί τών υιών μικρών δη
μοσίων υπαλλήλων, ούδέν τούτων μ’ έλάνθανεν. "Εβλεπον τήν δυστυ
χίαν, άλλ’ έχανόμην είς τόν μακρόν πίνακα τόσων μεμονωμένων καί
διεσκορπισμένων αιτίων, άτινα τήν παρήγον. Εΐχον ποιήσει λίαν έκτεταμένας παρατηρήσεις περί τής άληθοΰς θέσεως τοΰ λαοΰ- άλλ’ ά
πειρον είσέτι πολύ ώς πρός τήν εύρεσιν μέσων πρακτικών προς άνακούφισιν τών παθημάτων αύτοΰ. Αύτό τό βιβλίον, τό έκτιθέν έν τ·71 άπλότητί του τό αίσθημά μου περί ταύτης τής καταστάσεως τοΰ λαοΰ,
ό Λεονάρδο: κοιί ή Γερτρούδη, προέδιδε τήν αδυναμίαν μου. ’Εφάνη
είς τούς συγχρόνους μου ώς μνημεΐον λίθινον, δπερ όμιλεΐ περί ζωής
καί τό οποίον εΐνε νεκρόν πτώμα" πολλοί έρριψαν βλέμμα είς αύτό,
άλλά δέν ένόησαν ούτ’έαέ, ούτε τούς σκοπούς, οΰς έπεδίωκον, ώς έγώ
δεν εί^ον εννοήσει τάς λεπτομερείας τής δυνάμεως καί έννοιας αυτών.
’Εγκατέλειπον αυτός έμαυτόν καί παρεφερόμην ώσεί ύπό δίνης, δι’
άνανταγωνίστου άνάγκης εξωτερικής βίας,πριν ή βεβαιώσω, καί κατα
βάλω στερεά θεμέλια είς ταύτην τήν ένέργειαν δι’ εσωτερικής έργασίας
τής μελέτης.
Εάν ήθελον άοχίσει εντεύθεν, είς ποιον υψος αί ίδέαι μου ήθελον
ύψωθν) ; Μετά ποίας ταχύτητος θά έπετύγχανον τοΰ σκοποΰ μου ; Λεν
ήδυνήθην ποτέ νά το υπολογίσω.' ’Αλλά δέν ήμην άξιος τοΰ έργου
μου, διότι έζήτουν τήν έξωτερικήν μόνον έπιτέλεσιν αύτοΰ, καί άφήκα
την πρός τήν αλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην αγάπην μου νά μεταμορφωθή είς πάθος, τά όποιον μέ άπώθησεν, ώς κάλαμον ύποσκαπτόμενον
και εκοιζούμενον καθ’ έκάστην ημέραν ΰπό τοΰ ρεύματος, έπειτα άποοπώμενον έκ τής παραλίας καί παρασυρόμενον ύπό τών κυμάτων, μέXpK ου, πεσών έπί τής γής καί έκ νέου ριζωθείς, έπανεύργ) έκεΐ τήν
αναγκαίαν πρός τήν ύπαρξίν του τροφήν. Καί πώς θά ήτον έλπιστόν,
°τι άλλος τις, ή έγώ, θά ήδύνατο ν’άποσπάσν) έκ τών κυμάτων αύτόν

τον παραφερόμενον κάλαμον, μεταβάλη την διεύθυνσιν αύτοΰ και θέση
αυτόν έπί τής όχθης, έάν μη εγώ αυτός έζήτουν νά έλκύσω αυτόν
έκεΐ ;
’Ακριβέ μοι φίλε, δστις μίαν μόνην σταγόνα αίματος εχει έν ταΐς
φλεψίν αύτοΰ, όποιον τρέχει έν ταΐς έμαΐς, ούτος βλέπει η δη την ά
βυσσον, είς ήν έμελλον νά πέσω. Καί σύ, αγαπητέ μοι Γέσνερε, πριν η
άναγνώς πλείονα τών γραφομένων τούτων, χύσον iv δάκρυ είς την τύ
χην μου !
Ί Ι μην βορά βαθείας δυσθυμίας" την αιώνιον αλήθειαν καί την αι
ώνιον δικαιοσύνην τό πάθος μου μετέβαλλεν είς χίμαιρας. Προσέκρουσα
έν τη πηρώσει μου είς λέξεις κενάς νοΰ, αίτινες δέν άνταπεκρίνοντο
είς ούδεμίαν τών πεποιθήσεων μου’ έπιπτον έπί μάλλον καί μάλλον
είς την λατρείαν τών κοινών τόπων καί είς τάς συνταγάς τών άγυρτών, τάς άγγελλομένας ύπό τόν κρότον τοΰ τυμπάνου, δι’ ών ό νέος
αιών θέλει νά βοηθήση τό ανθρώπινον γένος.
Καί όμως εΐχον συνείδησιν τοΰ διανοητικού ναυαγίου μου καί ήγωνιζόμην άντιδρών. Διήλθον τρία έτη γράφων μετ’ άπιστεύτου πόνου,
τάς έρεύνας επί τής φυσικής πορείας χαϊ άναπτύζεως τοϋ άνθρω πον.
Συντιθείς τό εργον τοΰτο, έσκόπουν πρό πάντων νά συνδέσω άκριβώς
τάς άρεσκούσας μοι ιδέας καί τάξω τά φυσικά μου συναισθήματα έν
αρμονία πρός τάς δοξασίας, άς είχον περί τοΰ άστικοΰ δικαίου καί
τής ηθικής. ’Αλλά τό βιβλίον τοΰτο είνε νέα άπόδειξις τής αδυναμίας
μου’ εινε άπλή παιδιά τής έξερευνητικής δυνάμεώς μου, εργον δλως
αποκλειστικόν, σχετικώς άνίσχυρον, δπου δέν ευρίσκει τις ικανήν ίσχύν
πρός ταύτην την πρακτικήν ενέργειαν, ητις ήτο τόσ<ρ άναγκαία πρός
την έπιχείρησίν μου. 'Η δυσαναλογία μεταξύ τής βουλήσεως καί δυ
νάμεώς μου ηυξανε, καί ούτως έπεξέτεινεν Ιτι έν έμοί τό χάσμα, δπερ
έδει νά πληρώσω, ΐνα επιτύχω τοΰ σκοποΰ μου" όσημέραι δέ καθιστάμην ανίκανος νά πληρώσω τοΰτο τό κενόν.
Οΰτω ούδέν συνεκόμιζον πλέον τοΰ σπαρέντος. Τό βιβλίον μου τίαοήγαγε την αύτην έντύπωσιν, ήν καί πό?σαι αί πράξεις μου. Ούδεις,
πλην ευαρίθμων τινών, μ’ ένόησε, καί δέν εύρον καί μεταξύ τών περιστοιχούντων με δύο ανθρώπους, οΐτινες νά μή έσήμαινον διά τών χαμηλοφώνως παρ’ αύτών λ,εγομένων, δτι έθεώρουν τό έργον μου δλον,
(ΆχολουΟεΐ).

Μ. Β.

