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ΚΕΦ Α ΛΑΙ ΟΝ ΤΡΙ ΤΟΝ.

Η  ούναμε^  τή ς  εν τω  σ χ ο λ ε ίω  α γ ω γ ή ς  η ρ ο ς  τή ν  μ ό ρ φ ω β ίν  
τ ο ΰ  χ ϊρ α χ τ ή ρ ο ξ  /cni ή « α ιδ ο ν ο μ ία .

Η παιδαγωγούσα διδασκαλία δύναται μόνον νά προπαρασκευάσω  
την μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος, άλλ’ ό ηθικός χαρακτηρ μορψοΰται ύιά 
τής αγωγής- διά τοΰτο ή διδασκαλία πρέπει νά συμπληρώται και ΰ- 
·»οσ. /)ρί^/)ται υπό τής εσωτερικής αγωγής. 'II έννοια τής έν τω σ χ ο -  
Ιειω ά·) ω·) ής,τ.ζ. τής βεβουλευμένης αμέσου έπενεργείας τοΰ διδασκά
λου i„[ τής βουλήσεως τοΰ μαθητου, δπως καταστησν) αυτόν άγα- 
όν άνθρωπον, δέν πρέπει παντάπασι νά συγχέηται μετά τής έννοιας 

της Λαιδονομίας (πειθαρχίας), είς τό όποιον σφάλμα περιπίπτουσι καί 
πολλοί εκ τών σπουδαίων παιδαγωγών. ’Εμφανίζονται μέν πολλάκις 

πρά^ει αμφοτεραι συγχρόνως, έν τή ιδέα δμως πρέπει αΰστη- 
ρώ, νά χωρίζωνται. ’Εάν τό παιδίον έρχηται είς τό σχολεΐον */4 τής 
ωρκ, βραδυτερον, εαν δεν έκτελέσν] την κατ’ οίκον έργασίαν, έάν φλυ- 
α·Ρίΐ εν καιρώ τής διδασκαλίας, έάν ρίπτ·/) είς τό δωμάτιον τής σχο- 

Ίς λείψανα τροφής, έάν είσερχόμενον καί έξερχόμενον τοΰ σκολείου 
συ?ίζ/·| και θορυβώ, υποπίπτει είς πειθαρχικά πλημμελήματα' έάν δέ 
?ονευ/) ασθενοΰντα κύνα, ή κλέπτν) τό πρόγευμα τοΰ γείτονός του, έάν 
Τ υ ηται καί άπατΧ τόν διδάσκαλον καί τοΰ ίδίου έγκλήματος την



υπόνοιαν έπιροίπτει είς αθώους συμμαθητάς' αυτά είναι πράξεις ανή
θικοι, άνήκουσαι είς τήν αγωγήν. Η μεν εν τω σχολείω αγωγή δη
λονότι είναι αληθής αγωγή, ή δε παιδονομια μονον αστυνομία. II 
μεν πρώτη σκοπεί νά βελτιώσ·/) τήν καρδίαν καί τήν βούλησιν τών παί- 
δων, ή δέ τελευταία οδηγεί μόνον και οιακίζει την νεολαίαν, τη 
ρεί τήν ευταξίαν έν τω σχολείω,αίρει τάς ταραχάς, όπως ή διδασκα
λία καί αγωγή έκτελώνται ανεμπόδιστοι καί όύνανται ν άναπτύσσωσι 
τήν ενέργειαν αυτών* η παιδονομια λοιπον είναι η προϋποθ εσις, ο α
ναγκαίος δρυς της διδασκαλίας καί αγωγής. Ή μέν άγωγή ζητεί νά 
έμφυτεύση είς τήν καρδίαν τών νέων δικαιοσύνην, άγάπην καί καθα- 
ράν αγαθότητα, πραότητα καί ειρήνην, τήν πάντας δικαιοΰσαν αντα- 
πόδοσιν, τήν δραστηρίαν καί τη οίκεί^ πεποιθήσει πιστήν μένουσαν 
όρμήν καί τάσιν καί νά έξεγείρη καί ένισχύσγ) τήν συνείδησιν, τον ά- 
γρυπνον εκείνον φύλακα έντός ημών, οστις επαγρυπνεϊ εις την εκπλή- 
οωσιν τών καθηκόντων ημών' ή δε παιδονομια μονον να περιοριζ/) 
τάς επιθυμίας, αΐτινες τό πρός τά ! άνω τεΐνον επίγειον πλάσμα αει 
έκ νέου είς την γην κατασπωσι, καί ν ασκτι και καλλιεργ/Ί ε^ωτε 
ριχάς  έξεις, οίον τάξιν, καθαριότητα, ακρίβειαν, επιμελειαν, κοσμιό
τητα , ΰπακοήν καί ησυχίαν. Είς ταύτας τας εμμέσους άρετας εθί
ζεται ό παΐς έξωτερικως,ώς ό στρατιώτης παρά τή σημαία'διά τούτων 
παρασκευάζεται μόνον τό έδαφος είς τήν ηθικότητα, αύτή δέ δέν 
έμφυτεύεται ουδέ έκτρέφεται έτι' ένί λόγω, ή μέν άγωγή σ*οπει κατ 
έξοχήν τήν μόρφωσιν τοϋ έσω ανθρώπου, ή δε παιδονομια την του 
έξω ανθρώπου, έκείνη μέν είναι εσωτερική, αυτη δ’ εξωτερική ανα
τροφή' καί διά τοΰτο ή μέν πρώτη ένεργεϊ μάλλον δι αγάπης, ή δέ 
τελευταία διά συντόμου προσταγής  καί δι’ αυστηρότητας. Ως οϊκοθεν 
εννοείται, υπάρχει καί σπουδαία διαφορά μεταξύ τών ποινών  τής ά 
γωγης καί τών της παιδονομ ιας' αί μέν πρώται όφείλουσι νά βελτιώ- 
σιν, αί δέ δεύτεραι ν’ άποτρέπωσι διά φόβου (ποιναί συνετίζουσαι).

Πριν δέ όρίσωμεν τάς άρχά ς  καί τά μέσα  τής έν τω σχολείω α
γωγής, είναι άνκγκαϊον νά ρίψωμεν έτι £ν βλέμμα είς τό μυστηριώ
δες έργαστήριον τής ψυχής τών νέων, είς τό εσωτερικόν ημών αύτών 
καί είς τήν πορείαν τής άναπτύξεως τοΰ χαρακτηρος, οπως κατασκο- 
πεύσωμεν τήν γένεσιν καί τήν αΰξησιν τοΰ χαρακτηρος έν τνί φυσική 
πορείιφ τής άναπτύξεως αύτοΰ.

‘Η ιστορία, ώς καί ή πείρα έν τνί καθημερινή συναναστροφή μετά

νεωτερων και πρεσβυτέρων ανθρώπων, διδάσκει, δτι ό υψιστος σκοπός 
τής αγωγής, ή μορφωσις τελείου χαρακτήρας, είναι καρπός ολίγον 
κατ ολίγον μονον αναπτυσσόμενος, πολύ άργά, μόλις κατά τήν νεα
νικήν καί ανδρικήν ήλικίαν ώριμάζων, δστις κατόπιν δι’ αύτοαγω- 

τ. ε. δια παρατηρήσεως, έπικρίσεως καί κατεξουσιάσεως ημών 
αυτών τελειοΰται καί πεπαίνεται διά τοΰ σχολείου τοΰ βίου, διά τών 
τρικυμιών καί καταιγίδων τής τύχης, ή ψι,.Ιαυτία ύπερνικαται ύπό 
της αυτοαγωγής. Τοΰτο διδάσκουσιν ημάς άνδρες καί γυναίκες τε- 
λοίου χαρακτηρος παντός χρόνου, ό Σωκράτης καί ή μήτηρ μετά 
τών επτά υιών έπί Άντιόχου τοΰ Έπιφανοΰς επίσης,ώς ό Βαρβαρόσ- 
οος, ό Λούθηρος καί Σπινόζας καί άλλοι. « Ό εΰγενής άνθρωπος
δέν δύναται νά όφείλτ) τήν μόρφωσιν αύτοΰ είς στενόν τινα κύκλον. 
*11 , , , , ’ . , ,  , , ,'»ατρις και ο κοσμος πρεπει να ενεργήσωσιν επ αυτοΰ».

Αλλά πριν ήδη έπέλθν) ή μνημονευθεΐσα έξέτασις, δοκιμασία καί 
κατεςουσιασις ήμών αυτών, έχει ό άνθρωπος, παραδεδομένος είς εξω
τερικά πραγματα, βουλησιν μετά τινων ιδιωμάτων χαρακτηρος. Δυ- 
νάμεθα νά όνομάσωμεν τοΰτο τό έκ της φύσεως τοΰ ανθρώπου καί τής 
φυσικής αύτοΰ άναπτύξεως φυόμενον μέρος τοΰ χαρακτηρος, ού θε
μέλιον είναι ή έμμονή της βουλήσεως, άντ ιχε ιμεν ιχόν  χαρακτήρα, 
διότι εμφανίζεται απέναντι τοΰ έγώ ήμών ώς άντ ιχε ίμενυν  τής άν- 
τιλήψεως· τό δέ έτερον τό έκ τής εσωτερικής παρατηρήσεως, σκέψεως 
κι*ι έπικρίσεως, κατεξουσιάσεως καί άναγκασμοΰ ήμών αύτών άνα- 
"τυσσομενον μέρος τοΰ χαρακτηρος. διότι πηγάζει έκ τοΰ κρίνοντας 
υποκειμένου ήμών, ίπ ο χ ε ιμ εηχ ύν  χαρακτήρα. Ό μέν αντικειμενικός 
χκρακτηρ περιλαμβάνει λοιπόν έν έαυτώ τάς ποικίλας βουλήσεις, αϊ- 
τινες αναπτύσσονται έκ τών φυσικών ίπ ιθυμ ιών  (τό περιε χόμε> ον τοΰ 
βθ’-ιληθεντος), ό δέ υποκειμενικός περιλαμβάνει αύτό τό βούλεσθαι, 
TCSP γενναται έκ της χρίσεως, τοΰ έπικρατοΰντος (άφομοιοΰντος) κύ

κλου τών νοημάτων. Άμφότεροι δ’ οί παράγοντες όμοΰ, δ τε υπο
κειμενικός καί ό αντικειμενικός χαρακτήρ, καθιστώσιν αύτόν τέλειον. 
Τοιοΰτον δμως ύψος χαρακτηρος δύναται νά κατορθωθή μετά δια- 
Ρ&μην διαφόρων ώρισμένων βαθμιδών άναπτύξεως. ’Εν μέν τώ άντι- 

,ιε'·μενικώ χαρακτήρι δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τάς βαθμίδας τοΰ επ ι- 
’/<£(> καί τοΰ βον.Ιεσθαι (ιδ.άνωτέρω σ.9).Τό μικρόν παιδιον,δπερ ζη- 

Τεϊ φθάσγι τήν σελήνην,ΐσταται έτι έν τή (ϊαθμΐδι τής επιθυμίας,
°Τι Κ*όμη δέν έχει γνώσιν περί τοΰ κατορθωτοΰ τοΰ επιθυμητού. ’Εάν



β' ΰ.Ιηται νά έπισκεφθή ασθενή τινα, τότε ΐσταται ύψηλότερον, διότι 
καθορα τό δυνατόν τής έκτελέσεως.—Ή  δ’ υποκειμενική βούλησις δια
τρέχει τά επόμενα ειδολογικά στάδια' α) τό της αίρέσεως (εκλογής), 
ήτις προέρχεται εκ τίνος κρίσεως, β) τό της προθέσεως, ήτις είναι 
εκλογή γενικωτέρας φύσεως, περιλαμβάνουσα δλην σειράν μελλουσών 
δυνατών περιπτώσεων, γ) το του άξιώματος, ό έστι κανών τοΰ βίου, 
π. χ. περί της άναστροφής,περί τής τιμής, καί δ) τό τών πρακτικών  
άρχων,  αΐτινες είναι οί γενικώτατοι κανόνες τών πράξεων ήμών, λ.χ . 
«Έκπληρου άεί τά παραγγέλματα τοΰ ηθικού νόμου!» — «Έπου αεί 
τή φωνή τής συνειδήσεως». «Ό γενναίος άνθρωπος ενθυμείται εαυτόν 
τελευταιον».—Ό μαθητής ευρίσκει έν ώρολόγιον. Νυν γεννάται τά 
ζήτημα: Νά τό κρατήηη η νά τό άπούώστ) ;  Ή  κρίσις αυτοΰ αποφαί- 
νεται: νά τό άποδώση^νά γνωστοποίηση  (στάδιον τής έχ.Ιογής). Βρα
δύτερο·/ ευρίσκει §ν χρυσοΰν νόμισμα' συμβαίνει τό αυτο, ώσαυτως εν 
τν) εύρέσεί βιβλίου. Ό  μαθητής σημειοΐ εν τνί μνήμη, πώς έπραξεν έν 
ταΐς τρισί περιπτώοεσι [μνήμη της βουΛήσεως), καί συλλαμβάνει την 
πρύθεοιν: Παν δ,τι ευρίσκω πάντοτε αποδίδω (ή βούλησις αΰτη άνα- 
φέρεται είς πολλάς περιπτώσεις).— Εαν ή προθεσις αυτη επεκταθη α
κόμη, ώστε νά περιλαμβάνη ολας τάς σχεσεις πρός αλλοτρίαν κτήσιν, 
γεννάται τό αξίωμα' «Σέβου την αλλοτρίαν κτήσιν !» ’Εντεύθεν βλέ- 
πομεν συγχρόνως, οτι αί βουλήσεις εκ μερικών περιπτώσεων η πράξε
ων (έκ τοΰ συγκεκριμένου) ύψοΰνται βαθμηδόν είς άεί γενικωτέρας βου
λήσεις ή κανόνας (είς τό άφτιρημένον), άπαραλλάκτως, ώς έκ τών εν
νοιών τοΰ εΐδοιις μορφοΰνται δι’ άφαιρέσεως αί έννοιαι τοΰ γένους , ή 
εκ τίνος άριθμοΰ παραδειγμάτων άριθμήσεως ό αριθμητικός κανών, ή 
εκ τίνος πληθύος μερικών περιπτώσεων ή κρίσεων παράγεται μία γε
νική αλήθεια.

Ή  έχ.1υγη έν τούτφ, δ βούλομαι νά ποίύ, νά έχω και ύπομένω, δύ- 
ναται νά γείνη κατά τρεις διαφόρους επόψεις ή ι ϊό η  αρχών'  διό ό 
χαρκκτήρ δύναται νά διανύσγι τρία διάφορα στάδια' 1) ιό  στάδιον 
τής άπο.Ιβιύσεώς, έν ώ διώκει τις μόνον τό ύλικώς εύάρεστον, τήν η
δονήν, 2) τό τής σκοπιμότητος  ή συνέσεως, έν φ τις έπιδιώκει μόνον 
τό ωφέλιμον καί σκόπιμον, καί 3) τό τής ηθικότητας , έν ω ζητεί τις 
νά πραγματοποιτί τό δίκαιον καί αγαθόν. Έν πάσι τούτοις τοΐς στα- 
δίοις δύναται νά ύπάρχν) ευστάθεια καί άκολουθία τής βουλήσεως"

ηθικός όμως χαρακτηρ μόνον έν τώ τοίτω σταδίω. Διότι τά δύο πρώ
τα στάδια κατέχονται έτι ύπό τοΰ έγωϊσμοϋ.

Έκ τής ψυχολογικής ταύτης έκθέσεως καταφαίνεται έκ πρώτης ο- 
ψεως, οτι ή μόρφωσις χαρακτήρων δέν είναι παντάπασιν άπλή καί 
εΰχεοης έπιχείρησις, οτι την αγωγήν καθ’ δλην αυτής την έκτασιν 
δύναται νά έκτελέσν) μόνον μία πεπαιδευμένη καί δ^ ορθών παιδαγω
γικών γνώσεων έφωδιασμένη οικογένεια, ή τά παιδαγωγεΐον, ή δέ σχο
λή μόνον νά ύποστηρίζη αυτήν. Ά λ λ ’ έν τούτοις ό διδάσκαλος ώς έ- 
πιστήμων παιδαγωγός πρέπει νά εχν] γνώσιν τής πνευματικής ταύτης 
άναπτύξεως, νά γινώσκη ακριβώς τά προβλήματα, καί τά μέσα τής ά- 
γωγής ώς καί τάς ένεργείας καί τάς άρχάς τής έφαρμογής αύτών. Ό 
παιδαγωγικώς ενεργών διδάσκαλος πρέπει τουλάχιστον νά γινώσκ*/], έν 
τίνι τών τριών έκείνων σταδίων εΰρίσκονται οί μαθηταί αύτοΰ. Πρέπει 
π. χ. νά έννοή, οτι είς τά στάδια τοΰ άζιώματος  καί τής πρακτικής  
αρ χής μόνον οί νεανίαι δύνανται νά ύψωθώσιν, οί έπισκεπτόμενοι τάς 
ανωτέρας τάξεις άνωτέρων σχολείων' δτι πρός τούτοις οί πλειστοι 
μαθηταί τών δημοτικών καί άστικών σχολείων (οί άπό τοΰ ένδεκάτου 
μέχρι τοΰ δεκάτου τετάοτου καί δεκάτου πέμπτου έτους) κινούνται 
έτι έν τω σταδίω τής προθέσεως καί πρέπει νά προχωρήσωσιν ε ίςτό  
στάδιον τοΰ αξιώματος, καί δτι οί παΐδες τών μέσων τάξεων τοΰ σχο
λείου είναι έτι έν τώ σταδίω τής έχ.Ιογής καί οί παΐδες τών κατωτέ
ρων τάξεων είναι άκόμη παντελώς ανεπίδεκτοι ανεξαρτήτου καί αυτο
τελούς κρίσεως τοΰ βουληθέντος,ούδ’έχουσι μάλιστα άκόμη έντελώς α
νεπτυγμένα συστήματα παραστάσεων καί σταθεοάς βουλήσεις, λοιπόν 
ακόμη εΰρίσκονται έν τώ καθαοώς άντ ικε ιμεν ικώ  χαρακτήρι, ή στε
ρούνται έτι έντελώς χαρακτήρος.

Κχτά τάς έν τή εκλογή ίσχυούσας επόψεις  ή άρχάς  εύρίσκομεν τούς 
μικροτερους μαθητάς συνήθως άκόμη έν τή κατωτάτν) βαθμΐδι,τή τής 
ο-πο.Ιαύσεως' τούς μεγαλειτέρους έτι έν τή βαθμΐδι τής σκοπιμότη- 
τος (συνέσεως), καί μόνον άπό τοΰ δωδεκάτου έτους κινούνται τινες 
Ρρα^έως πρός τήν βαθμίδα τής ήθικότητος. Καί πολλοί τών ενηλί
κων, ιί>ία>; χων κατωτέρων ιού λαοΰ τάξεων, δέν φθάνουσιν εις τήν 
τρίτην βαθμίδα.

Εκ τής προηγουμένης έκθέσεως κατανοεΐται επίσης, πόσον έσφαλ- 
μενον, τ. ε, πόσον έναντιον τής παιδαγωγικής είναι νά έντυπώνωσι 
τ «  παιδία κατά τά πρώτα ήδη σχολικά έτη αξιώματα καί πρακτικάς



άρχάς, λ. χ. έν μορφϊ) ρητών τής Γραφής, ώς « Παν ο τ ι θέλετε ϊνα 
ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, ποιείτε καί υμείς αύτοΐς ομοίως».— 
«Άσκει άε'ι πίστιν καί τιμιότητα μέχρι τοΰ τάφου σου».— Τοιαΰ- 
τα ι άρχα'ι άποδεικνύονται ωφέλιμοι μόνον έν ταΐς ύψηλοτέραις βαθμΐ- 
σιν- άφ’ ού τά παιδία ήδη καταστώσιν ικανά νά έκλέγωσι μεταξύ ά- 
γαθοΰ καί κακοΰ καί νά συλλαμβάνωσι προθέσεις, τότε μόνον πρέπει 
αί άρχαί έκεϊναι ν’ άναπτύσσωνται έκ παραδειγμάτων καί μερικών πε
ριπτώσεων.

Εις τάς προηγουμένας σκέψεις συναπτό μεν τάς έπομένας άρχάς  καί 
κανόνας  περί τής έν τώ σχολείω αγωγής. Θά ύποδείξωμεν μόνον τά 
κυριώτερα καί μόνον νύξεις θά παοάσχωμεν.

1 . Έ θεσμ .ός, ΐ-λίμ-^σες κ α ί υπα,κοή.

Έ ΰισμόc, προαγωγή τής μιμήαεως καί τής νπακοης είναι τά 
τα μέσα  τής τών πα ίδων άγωγής. Ό τ ι ή παιδονομια άσκεΐ τάς 
ανωτέρω μνημονευθείσας άρετάς πρό τής διδασκαλίας, έν αύτ*?ί καί 
μετ’ αυτήν, τοΰτο προϋποτίθεται. Ά λ λ ’ Ϊνα μη τό κακόν καταλά- 
βγι,τόν παΐδα καί καταπνίξγι τό αγαθόν, πριν έμφανισθν) ό υποκει
μενικός παράγων τοΰ χαρα/.τήρος, ή αυτοπαρατηρησία, ή οικεία κρί- 
σις καί τό αυτεξούσιον, πρέπει τό παιδίον καί νά έθισθνί πρωΐμως είς 
τό κυρίως άγαθόν καί δίκαιον ομοίως, ώσπερ τό δενδρύλλιον έθίζεται 
διά προσδέσεως εις ράβδον έγκαίρως είς τό ν’ αύξάνη ευθύ. Τό πα ι
δίον πρέπει ν’ άσκη άγάπην, ειρήνην, φιλόφρονα συμπεριφοράν, τιμιό
τητα κ. τ. λ. πολύ πριν γείνν) ικανόν νά κρίννι περί έαυτοΰ καί μορ- 
φώσ·/) έαυτώ άοχάς. Τοΰ παιδίου ό ζών νόμος είναι κατά πρώτον ό 
παιδαγωγός, ό διδάσκαλος, αύτόν οφείλει νά μ ιμ η τά ί, είς τούς λόγους 
αύτοΰ νά υπακούς, κατά τόν παγκόσμιον νόμον, καθ’ δν ή κατωτέρα 
γνώσις πάντοτε καί πανταχού οφείλει νά ύποτάσσηται εις την άνωτέ- 
ραν. Ή ϋπαχοη είναι ή κρηπίς τής αγωγής, καί ή εζις ή τροφός τοΰ 
ανθρώπου. Οϋτω μανθάνουσι τά παιδία ν’ άσκώσι καί άγαπώσι την 
άρετην πολύ έτι πριν γνωρίσωσι τήν ΰψηλην αύτής αξίαν καί τήν η
θικήν εκτίμησιν τών άγαθών. ’Ακριβώς έν τ·?5 άγωγ·?ί τής ύπακοής 
κατορθοΐ ή σχολή πολλάκις πολύ πλείω ή ή οικία. "Οπως κατορθω
θεί ή άχο.ΙουθΙα τής βουλήσεως, άς έθίζωνται οί παΐδες πρό πάντων

καί είς τό νά ποάττωσι πάντοτε όαοίως έν όμοίαις περιπτωσεσι και 
εις τινα κεκανονισμένην τάξιν έν τώ σχολείω.

Ή  πρώτη ενέργεια έν τώ έθισμω ανήκει φυσικώς εις την οικίαν 
άλλ’ ή σχολή οφείλει νά συνεχίζη αυτόν, να επεκτείνν) και ουτω νά 
ύποστηρίζη τήν οικίαν.

Ό  διδάσκαλος όφεέλει νά λαμ.<5άν^ ύπ ’ δψ ιν  
τήν άτομ.ικήν φυαιν τών μ.α6^τών.

*Λφες τόν τρόφιμον ν' αΰΕάνη πνευματικών καί ηθικώς κατά φύσιν 
καί ώς ενεστιν άνενοχ  Ιήτως κατά τήν Ιδίαν αύτοΰ ατομ ικήν φί·σιν (τό 
φυσικόν, την κράσιν), έπέμβαινε μονον, οπου είναι αναγκη να κανό
νισες καί προφυλάξεις,πλήρου δμως τόν εσω άνθρωπον αυτοΰ δια θρη
σκευτικών καί ηθικών ά.Ιηθειών καί άσχει την ηθιχην αντοϋ χρίσιν .

Τής ατομικής φύσεως πρέπει πανταχοΰ νά φείδηται οσον δυνατόν 
ό διδάσκαλος. Τά παιδία δέν πρέπει νά γείνωσιν ατελέστερα ή τελειό
τερα άπεικάσματα τών έαυτών διδασκάλων, άλλ’ άνθρωποι εχοντες 
πρωτοτυπίαν, άλλως γεννώνται εύκόλως παραμεμορφωμένα άντίτυ- 
πα καί νευρόσπαστα, καί ούχί χαρακτήρες ισχυροί' <“>ιότι ουτοι προ- 
κόπτουσι μόνον δι’ έλευθέρας ένεργείας. Ό αιωνίως έκ τής χειρός α
γόμενος καί οδηγούμενος δέν άποκτα ίσχυράν βούλησιν. ’Εκτός του- 
του ή άνάπτυξις τοΰ χαρακτήρας δέν είναι εντελώς ανεξάρτητος, αλλ 
ορίζεται καί έπομένο>ς περιορίζεται υπό τοΰ φυσικοΰ, τών φυσικών 
προδιαθέσεων καί κλίσεων. Ά λ λ ’ ϊνα μη ό τρόφιμος άπαπλανάται, άς 
εχη αύτόν πάντοτε έν οφθαλαοΐς ό παιδαγωγός, άς βοηθή αυτόν έν 
τώ άγώνι κατά τών άψικαρδιών, παθών καί πειρασμών, άς γονιμοποιή «
το παοθενικόν έδαφος τής ψυχής αύτοΰ διά τού σπόρου τοϋ θειου λο- 
γου, διά θρησκευτικών καί ηθικών διδαγμάτων, έν γένει άς μη αφηνγ) 
πάσας τάς όρμάς αύτοΰ ν’ αύξάνωσιν αχαλίνωτοι, ουδαμώς !— Ας 
ενεργή δέ μάλλον, ώς σοφός κηπουρός, δστις έν τή φυτεία τοΰ κήπου 
εις μέν τά σπουδαία καί εύγενή παρέχει χώρον, τά δέ μη σπουδαία 
καί αγενή έκτέμνει καί έκριζώνει τάς άκάνθας. Είς τήν γλώσσαν τής 
παιδαγωγικής μεθερμηνευόμενον τοΰτο σημαίνει' Συντηρεί, στερέωνε 
εν πρωτοις τό άγαθόν, ο,τι βεβαίως καί σταθερώς κεΐται εν τώ αντι
κειμενικοί χαρακτήρι ώς σπέρμα, ϋψωσον αύτό είς τήν άρετην καί σκέ- 
κζ κατά κινδύνων' καί έν κακώς ήγμένοις καί διεφθαρμένοις τροφί-



μοις εΰρίσκονται ετι, πολλάκις *αταπεπνιγμένα ύπό τοΰ πονηρού, 
άγαθά σπέρματα, έξ ών πρέπει νά δραττώμεθα αύτών. Άπώθει τό 
άναφυόμενον κακόν. Μετά ταύτης της καλλιεργίας τοΰ αντικειμενικού 
χαρακτήρος δύναται εν τη έφηβικνί ηλικία νά συνδεθή ή τοΰ υποκει
μενικού κα'ι ουτω νά φυτευθν) έν ττι ψυχνί νέον σπέρμα άγαθοΰ. Ή 
γονιμοποίησις τής ψυχής δι ευγενοΰς σπέρματος, ή καλλιεργία ιδανι
κού τίνος κύκλου νοημάτων είναι ίδΐως, ώς ηδη ανωτέρω έσημειώθη, 
εργον της παιδαγωγούσης διδασκαλίας.

3 .  Ματαπολεμ-^σες τών τρεών μ,εγάλων εχθρών 
τί^ς μορφώσεως τοΰ χαρακτήρος»

Καταπολεμε ί πρό πάντω ν τονς τρεις μεγά.Ιους έχθρονς τής μ ο ρ -  
φωσιως τοΰ χαρακτήρος ,  τ . ί .  την νωθρότητα,τήν κονφύνοιαν και τό

Εαν τις θέλν] νά έπιτύχ·/) σκοπού τίνος, πρέπει ποώτιστα πάντων 
ν αφέλτ] τά εμπόδια, άτι να φράττουσι την άγουσαν είς τόν σκοπόν 
όδόν. ΙΙρό τοΰ ήμετέοου σκοπού, τής μορφώοεως τοΰ ήθικοΰ χαρακτή- 
οος, κεΐνται τά τρία μνημονευθέντα ελαττώματα ώς εμπόδια. Ό μέν 
νωθρός, δυνάμει τής γενικές εκείνης ίδιότητος τών σωμάτων, της ά- 
δοανείας, άσμενίζει εις τό μηδέν πράττειν, ό δέ κουφόνους στερείται 
πάμπαν χαρακτήρος,και ό ψεύστης βαίνει πρός τόν κακόν χαρακτήρα, 
το δέ κακόν είναι, οτι πάντα ταΰτα τά γεννήματα καί βλαστήματα 
τοΰ εγωισμού, τής σαρκός, δέν έκοιζούνται διά ψόνου, δι’ ηθικών κη
ρυγμάτων καί ποινών.Πρέπει νά έπιδιωχθνί πρωίμως ή έξαφάνισις τών 
νοσημάτο:>ν τούτων, πρ'ιν γείνωσι καρκίνοι, οΐτινες ώς γνωστόν δέν θε
ραπεύονται μέ ροδέλαιον. ’Εάν ή νωθρότης έγκειται έν τώ σώματι, 
πρεπει να λαμβάνηται φροντίς περί τής άναρρώσεως καί ένισχύσεως 
αυτού, διά δέ τά λοιπά ας δίδωνται αί άκόλουθοι παιδαγωγικαί συν- 
ταγα ί' παρόρμησις είς εύκο.Ιωτέραν ενέργειαν, έξέγερσις τού ενδιαφέ
ροντος είς άσχολίας, καί διά παιδιών μετά ζωηρών συντρόφων. — Ό 
δέ κουφόνους αισθάνεται παραχρήμα τά κακά επακολουθήματα τής 
απερισκεψίας καί άσταθείας αύτοΰ, πρέπει ν’ άναπληροΐ τό έλλεΐπον 
ό παιδαγωγός πρέπει νά δεικνύν) επιμονήν, σταθερότητα καί καλήν 
μνήμην.— « Η άγωγή είς τήν φιλαλήθειαν» είναι ώς γνωστόν τό 
προσφιλές θέμα διά τούς ύποψηφίους τοΰ διδασκαλικού επαγγέλματος

και διά τάς διδασκαλικάς εξετάσεις καί αρχαΐον σταθερόν θεμα τών 
συλλόγων,καί δικαίως,διότι άνευ ειλικρίνειας, μετα ψευδους και απά
της τοΰ τροφίμου ή άγωγή είναι άπολυτως αδύνατος. Τα μάλιστα 
ενεργεί βεβαίως τό παράδειγμα, τό άγαθόν,εί.Ιοκρινες και φιΛά.Ιηθες 
Λνενιια τών πέοιξ, παρ’ώ τό ψεύδος θεωρείται ετι ως ατιμία και δει" 
λία, τό χρηστόν πνεύμα, οϊον έξαιρέτως εύοίσκεται έτι εν ταΐς άνω- 
τέραις άγγλικαΐς καί σκωτικαΐς σχο^αΐς, έν ώ έν ταΐς άνωτέραις ημών 
σχολαΐς βασιλεύει τό άλληλέγγυον, έκ τοΰ πνεύματος τών σωμα
τείων γεννώμενον ψεύδος. Παρά τοΐς μαθηταϊς δηλονοτι τινών εκ τών 
άνωτέρων ημών σχολών θεωρείται ώς καλόν μηδέποτε  να προδίδη ό 
είς τόν άλλον είς τόν διδάσκαλον, τόν νομιζόμενον κοινόν εχθρόν ά- 
πάσης τής τάξεως, καί αύτά τά παχυλά ηθικά παραπτώματα νά μη 
όμολαγώσιν. Πώς είναι δυνατόν νά προκόψνι ή ηθικοτης, δπου ή·τάξις 
έμπνέεται ύπό τοιούτου κακού πνεύματος!— Πρός τούτοις άς εθίζηται 
ό παΐς έξ απαλής ήδη ηλικίας νά όμολογΐ) αεί αυτόκλητός τα ελατ
τώματα αύτοΰ καί τό ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεν άδικον' ηδη τα μικρά 
παιδία πρέπει νά προτρέπωνται ν’ ά?αγγέ.Ι.Ιΐύοιν οιχοθεν τό διαπρα- 
χθέν άτοπον,καί δταν τούτο δέν άναφέρηται είς πολ̂ υ σπουδαία πράγ
ματα, δπως οί τρόφιμοι διά τής φανερας φιλαλήθειας εν τοΐς μικροΐς 
καταστώσιν επιδεκτικοί καί μορφωθώσι διά την ευσυνείδητον φιλαλή- 
θειαν'άπό τοΰ έπανειλημμένως ψευδομένου αφαιρει την πίστιν.Βαθύτατα 
πάντων ομως ένεργοΰσι βεβαίως τά θρησκευτικά ελατήρια' παραίνεσις 
υποδεικνύουσα συγχρόνως τόν πανταχού παρόντα καί παντογνώστην 
θεόν, οστις έταζει καρδίας καί νεφρούς καί αύτό τό κατά διάνοιαν 
πραχθεν αμάρτημα γινώσκει καί τιμωρεί.

Λ.  ϊ ϊρ ο φ ύ λ α ς ε ς  καέ καταπολέμ ησες τώ ν 
άψεκαρΠεών καε π α θώ ν .

Σπούδαζε νά εμποδίΓ,ης ώς δυνατόν τάς ά ναφα ινομέ ιας  άψ ιχαρδ ίας  
χαΙ τά πάθη, ί ίτ ινα  δ ιαταράττουα ι την ηρεμον άιάπτυΕ,ιν τον τρικρι- 
Ρ°», η τον.Ιά γ ισ τον  νά χαταπν ίγης  αύτά εν σπέρμα τ ι .

Ο χαρακτήρ δύναται ν’ άναπτυχθή μόνον, έάν ύπάρχν) θυμικη ατα
ραξία καί περιεσκεμμένη, σαφής κρίσις. Ή γαλήνη ομως τής άνθρω- 
πινης καρδιας μετατρέπεται είς άγρια κύμ.ατα καί έκτρεπεται εις έ- 
σφαλμ,ένας όδούς ύπο τοΰ άσματος τών Σειρήνων τών άψ'.καοδιών καί



παθών. Ούτως αί άψικαρδίαι, ώς αί θυμικκί ταραχαί, έν αίς ό άνθρω
πος δέν είναι πλέον παρ’ έαυτώ άλλ’ έκτος έαυτοΰ, καί τά πάθη, ώς 
αί σφοδραί επιθυμία!, α'ίτινες έγένοντο μόνιμοι καί έξουσιάζουσιν δλον 
τόν έσω άνθρωπον, διαταράττουσι την ισορροπίαν τών παραστάσεων 
καί της άνθρωπίνης ψυχής.

Εναντίον τών άψικαοδιών, οίον όργής, υπερβολικής χαρόίς, άγανα- 
κτήσεως, αγωνίας, τρόμου καί έ*πλήξεως, οπλίζεται' τις καί πολεμεΐ 
μετ’ έπιτυχίας πρός τοΐς άλλοις διά σώματος ύγιοΰς, δι’ άναστροφής 
μετά ήσυχων, είρηνοποιών προσώπων , διά στερεάς μορφώσεως τοΰ 
κύκλου τών νοημάτων διά μέσου της διδασκαλίας , δι’ άσκήσεως 
έν τη κατεξουσιάσει έαυτοΰ. Κατά δέ τών εύχερώς εις χρόνια ψυχικά 
νοσήματα μεταβαλλομένων παθών σκέπει καί ένεργεΐ τά μάλιστα ή 
καλλιεργι'α τοΰ έναρμονίως πολυμεροΰς ένδιαφέροντος, οπερ είς ούδένα 
κύκλον παραστάσεων έπιτρέπει κυριαρχίαν έπί άλλων, ώς καί ή άπο- 
<ρυγή τών ευκαιριών πρός σφοδοάς έπιθυμίας" πρός τούτοις ό έθισμός 
εις όλίγας άνάγκας, εις τάξιν, σωφροσύνην καί έγκράτειαν (τήν μητέρα 
πολλών άοετών) · τέλος άποτρέπουσα ένασχόλησις καί διέγερσις 
νέων ένδιαφερόντων. Ήδη παρά τοΐς μικροΐς παιδίοις, άτινα δέν δύ- 
νανται νά ήσυχάζωσιν, έάν άλγώσι σωματικώς ή έπιθυμία τις αύτών 
δέν έκπληρώται, άποκαθίσταται ή ήρεμος ισορροπία τής ψυχής αύτών 
διά διασκεδαζούσης ένασχολήσεως καί προσαγωγής νέων ένδιαφερόν
των άντικειμένων. Έάν λοιπόν τό πάθος τοΰ παίζειν απειλή νά κα- 
ταστήσνι τόν τρόφιμόν σου ανίκανον εις σοβαρωτέραν ενέργειαν, ή 
ή πλεονεξία, ή τό συλλαμβάνειν καί βασανίζειν ζώα ν’ άποσκληρύνη 
τήν καρδίαν αύτοΰ, διέγειρε^έν αύτώ νέον, άντίθετον ενδιαφέρον, π .χ . 
τήν ήδονήν προς τό συλλέγειν φυτά ή κογχύλια, είς τό καλλιεργεΐν 
άνθη, είς σωματικάς έργασίας, είς θεραπείαν ζώων αγάπης έμφορου- 
μένην, έπιχείρει μετ’ αύτοΰ ταξείδια κτλ. — Εκτός τούτου άς ζητή 
ή παιδονομια νά ΰφαιοή άπό τοΰ τροφίμου τό άντικείμενον τής έπιθυ- 
μίας αύτοΰ.

Κ. Ilo tv& l x a l « μ ο ίδ ΐ ί .

Έπί ηθικώς άδννάτων καί νοσούντων παίδων μεταχε ιρ ίζε τα ι ύ π α ι 
δαγωγών δ ιδάσκαλος ώς μέσα  έζεγέρσεως τας άμοιβάς και ποινάι,.

Έ πί ηθικώς ύγιαινόντων καί κανονικώς άναπτυσσομένων παίδων

τά έξεγερτικά καί διορθωτικά μέσα, άτινα καλοΰμεν άμο ιβητ  και πο ι
νήν ή παντάπασιν ή σπανιώτατα μόνον είναι άναγκαΐα. Εκ τών ποι
νών, τ. έ. τών παιδαγωγικών έκείνων μέσων, δι ων περιποιοΰμεν τώ 
τροφίμ<ρ κακόν, οπως φέρωμεν αύτόν είς αυτογνωσίαν, μετάνοιαν και 
βελτίωσιν, είναι είς τήν διάθεσιν τοϋ διδασκάλου αί επομεναι.

α) Ποιναι δ ιά  βΑεμμάτων, μορφασμών και σημείων άνεν Λεζεων, 
ώς τό έπιεικέστατον είδος τών ποινών τ . έ. σοβαρά σιγη ή διακοπή 
τής διδασκαλίας, βλέμμα φιλικώς νουθετούν, έπειτα δε άγριον καί 
τιμωροΰν, απειλή διά τοΰ δακτύλου, κίνησις τής κεφαλής, ψυχρότης 
καί άποδοκιμασία.

β) Τιμωρίαι δ ιά Λέξεων μόνον'  ήτοι παραίνεσις, νουθεσία, σύντο
μος έπίπληξις, σοβαρά μομφή, άπειλή κολάσεως, έγγραφη έν βιβλίω 
ηθικής, έλεγχοι μεμφόμενοι.

γ) Τιμωρίαι διά πρα ίεω ν , ήτοι βραχυτέρα ή μακροτέρα άποπομ- 
ΐϊη έκ τοΰ σχολείου, έξοδος έκ τών εδωλίων καί στάσις, καταβίβασις 
εις θέσιν ταπεινοτέραν, καί τέλος χρήσις τής ράβδου.

δ) Ποινα) νφ' άπαντος του συλλόγου τών δ ιδασκάλων  ή τοΰ προϊ
σταμένου τής σχολής καί ενώπιον αύτοΰ έκτελούμεναι,δημοσία μομφή, 
π. χ. έν ταΐς έξετάσεσιν.

/4ί ποιν ικα ϊ έργασ ία ι  είναι άπορριπτέαι, διότι κατα τής ήθικότητος 
τής έργασίας δέν πρέπει νά έξεγείρηται άποστροφή" άλλά τό ελλιπώς 
έκτελεσθέν καί παραμεληθέν πρέπει νά συμπληρώνηται.

Στηρ-ζόμενοι έπί μακράς πείρας καί άκριβοΰς έξετάσεως δυνάμεθα 
νά θέσωμεν τάς έξής άρχάς ώς κανόνας περί τής χρήσεως τών ποινών.

Λ. Αί ποιναι τής αγωγής πρέπει νά συντε ίνωσιν είς ιη ν  μόρφωσιν 
τοΰ χαρακτηρος, ε’ν τούτοις δεν ε ίνα ι π αντάπασ ι τά νψ ιστα  τής α 
γωγής μέσα. Αί ποιναι κεντοΰσι μόνον τόν ηθικώς άδυνατον.

Ιίολύ άνώτερα μέσα πρός άνάπτυξιν τοΰ χαοακτήοος είναι ή δι- 
δαχη καί ή παραίνεσις, τό παράδειγμα καί ή συναναστροφή, υποδει
γματικός βίος εν τε τή οίκογενεία καί τώ σχολείω, καλλιεργία ύψηλο- 
τέρων ένδιαφερόντων, ένθουσιασμός ύπέο τοΰ άγαθοΰ καί άγιου, ό λό
γος τοΰ θεοΰ καί ή θεία λατρεία, ή αύθεντία καί ή άγάπη τοΰ διδα
σκάλου. Όθεν τό ιδανικόν τοΰ παιδαγωγοΰντος διδασκάλου είναι 
να έκτρέφν) καί οΐακίζτι τούς μαθητάς ώς δυνατόν άνευ  ποινών. Ούδέ- 
~οτε θά μεταχειρισθή ποινήν αύστηροτέραν ή όσον άπαιτεΐ ή βελτίω- 
51S τοΰ μαθητοΰ. Αί ποιναι. πρός τούτοις πρέπει νά είναι λεπτής καί



πνευματικής φύσεως καί νά έπενεργώσιν έπί τής καρδίας καί τής βου- 
λήσεως.

Ο χαρακτηρ σπανίως μέν προκόπτει ύπό τυραννικήν πιεσιν, πολλώ 
δε μάλλον ύπό τάς ήλιακάς ακτίνας τής φιλανθρωπίας καί τής αγά
πης· δθεν ό παιδαγωγός οφείλει νά χορηγέ τοΐς μαθηταΐς τόσην ελευ
θερίαν. δσην επιτρέπει ή ήθικότης, ό τακτικός βίος τοΰ σχολείου καί 
ή κοσμιότης, επομένως αί ποιναί ουδέποτε πρέπει νά εΰρίσκωνται έν 
άντιφάσει πρός την φιλανθρωπίαν, ουδέποτε νά είναι ώμαί καί βαρ βα- 
ρικαί καί νά μη βλάπτωσι την τιμ,ήν τοΰ ανθρώπου. Ή  ποινή εστω 
επίσης φυσική , τ. έ. ας μιμήται την φυσικήν τών πραγμάτων πορείαν. 
Ευθύς ώς ό μαθητής δείξν) . μετάνοιαν καί βελτίωσιν, η τό αμάρτημα 
αύτοΰ τιμωρηθή διά τίνος φυσικού κακοΰ επακολουθήματος, άς παρα- 
λείπηται ή ποινή είτε έν μέρει είτε παντελώς.

Β. // jtoiri) πρέπει τά χανον ίζητα ι πρός τήν άτομ ιχην  φύσιν τον 
μαθητου, την πο ιότητα χαι αιτίαν- τής πράΕεως.

Έάν δύο πράττωσι τό αύτό, έν τούτοις ομως ούδέποτε τοΰτο είναι 
τό αύτό. Διά τοΰτο ό σοφός παιδαγωγός λαμβάνει ύπ’ δψιν, αν παΐς 
ή κοράσιον, επταετής ή δεκατετραετής παΐς, άφυής ή εύφυής μαθητής 
διέπραξεν αμάρτημά τι, άν τοΰτο προήλθεν έξ ανάγκης ή έξ ύβρεως, 
έκ κουφότητος ή μοχθηρίας, ποιαν κρόΐσιν έχει ό αύτουργός κ .τ .λ . Ό - 
θεν πάν άμ.άρτημα πρέπει πρώτον νά έξετάζηται έπιμ.ελώς καθ’ ολας 
τάς επόψεις, ιδίως δέ νά έρευνκ-at καί ψυχολογικώς, ποίν έκλεχθτί μία 
τις τών άνοιτέρω μνημονευθεισών ποινών.Επειδή λοιπόν πάντοτε πρέ
πει νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν ή ατομική φύσις τοΰ μαθητου καί ή μ.ε- 
ρική περίπτωσις, θά ήτο έναντίον τής παιδαγωγικής, απολύτως άδύ- 
νατον μ.άλιστα νά συνταχθή έκ τών προτέρων γενικός τις ποινικός κώ- 
οιξ, ον ό διδάσκαλος έν έκάστν) περατώσει νά άνοίγν) καί συμβουλεύ- 
ηται, όπως εύρη τήν προσήκουσαν ποινήν. Έν γένει έπίδρασις έπί τής 
ατομικής φύσεως τοΰ τροφίμου τότε μόνον δύναται νά συμ.βή, έάν ό δι
δάσκαλος γινώσχη ακριβώς τούς μαθητάς αύτοΰ’ δύναται ομως νά 
γνωρίση αύτούς όρθώς μόνον διά τής καθημερινής συναναστροφής. Διά 
ταύτης άποκτ# τις καί αγάπην  πρός τούς μαθητάς. Ή ποινή ποέπει 
πάντοτε νά είναι άνάλογος πρός τό είδος καί τό μέγεθος τής πράξεως. 
Χρόνιαι ψυχικαί κακίαι έξαλείφονται μ,όνον διά καρτερικής επιμελούς 
θεραπείας. — Παρά κορασίόις, παρά τρυφεραϊς δειλαϊς ψυχαΐς, παρά 
πρεσβυτέροις μάλλον μ.εμορφωμένοις μαθηταΐς δέν πρέπει συνήθως νά

έφαραόζηται πλέον ή σωματική ποινή. Όσω ύλικώτερον τό παιδίον, 
τόσω ύλικωτέρα ή ποινή.Ά ς προχωρή δέ τις έν τ γ  χρήσει τών ποινών 
βαθμ.ηδόν, μεταχειριζόμενος πρώτον μετριωτέρας καί είτα αυστηροτε- 
ρα.ς ποινάς.

Έάν πασαι αί δοκιμασθεΐσαι ποιναί καί τά μέσα τής αγωγής δεν 
φέρωσι τό ποθούμ.ενον άποτέλεσμ.α, τότε δεν πρεπει ν απαξιοΐ τις ως 
έσχατον μέσον καί τήν σωματικήν π ο ιν ή ν , ιδίως άς εφαρμοζηται αυτη 
έναντίον βαρυτέρων άμαρτημάτων, έναντίον ωμοτητος, θράσους, αναί
δειας καί μοχθηρίας.

Τό δημοτικόν σχο.Ιείον ιδίως δέν δύναται νά στερηθνί την σωματι
κήν ποινήν" διότι αύτό δέχεται παιδία διαφόρου φυσεως και ηθικής 
μορφώσεως, καί παΐδας τραχείς, άνεπιδέκτους πλέον λεπτοτερας τίνος 
καί μειλιχιωτέοας μεταχειοίσεως. Καί άμφιβάλλομ,εν μ.εν σφοδρά αν 
ηθική ολιγωρία δύναται έν πάστι περιπτωσει νά θεραπευθτΐ δια τοΰ ξυ- 
λου (πολλώ μεΐζον αποτέλεσμα κατοοθοΐ ή άγάπη  καί ή βρησχευτιχό- 
τνζ)' — άλλά μαθηταί τινες θά άπώλλ.υντο ίσως ανευ τής ράβδου 
διά τοΰτο είναι καθήκον τουλάχιστον τοΰ διδασκάλου να δοκιμ.άζ/1 
τήν χρήσιν τοΰ σχολικού σκήπτρου. Καί ή πείρα διδάσκει, δτι ή σω
ματική ποινή έν ταΐς άνωτέραις σχολαΐς καί οικογενειαις τής Αγ
γλίας ούδόλως παοαβλάπτει τήν μ.όρφωσιν τοΰ χ_αρακτήρος, έν ω εν 
I αλλία,οπου ή σωμ,ατική ποινή έν τοΐς σχολείοις είναι διά νόμου απη- 
γορευμένη καί έφαρμ,όζονται μονομερώς μ,όνον τιμής ποιναί, ή τοΰ χα
ρακτήρας μόρφωσις δέν έχει παντάπασι κρείττω άποτελεσματα, η εν 
’Αγγλία. Μόνον έλλειψις παιδαγωγικής πείρας καί νοσηρά τις εύαι- 
σθησία δύνανται νά θέλωσι τήν έξορίαν τής σωματικής ποινής εκ τών 
αιθουσών τοΰ σχολείου. (*)

(*) 'Ο Πεσταλότζης άποφαίνεται περ ί  τής σωματικής π ο ινής  εύστόχως τα έπόμενα.
«"Α ^ χ ο ν  βεβαίως ?χομεν προσδοχώντες παρά της δυνάμεως κενών λό γω ν  τα  

πάντα χατα τοΟ έρεΟισμοΟ ύλ ικώ ν  ΙπιΟυμιών κα'ι π ιστεύοντες  ότι δυνάμεΟα να  ο ΐα -  
Χιζωμεν χατα την ήμετέραν θέλησιν  την βούλησιν  τοΟ πακ-ο ;  ανευ -κολάσεως ot ά -  
πλής πραγματ ικής  παραστάαεως .  Φ ανταζόμεθα , ότι ή φ ιλα νθ ρ ω π ία  ημών  ϊφΟασεν 
ε?ς τ ινα τρυφερότητα ,  ή τ ις  έν οίιδεμιδ περ ιπτώ σε ι  πλέον έπ ιτρέπει μηοέ να  σκεπτω- 
μεΟα περι τοΟ άηδοΟς, ώμοΟ μέσου τώ ν  πλ η γώ ν .  Αλλ ο ΐ χ ΐ  η άβρότης τής φ ιλ α ν 
θρωπίας ημών ,  ά λλ 'ή  α δ υ ν α μ ί α  αύτής  6δηγεΐ ήμ&> οδτως .  U άγάπη  ημών  δέν 
^Τ,ει δύναμιν , δέν είνα ι χαΟαρά. Δέν γ ινώακομεν  ουτε τα  έπακολουΟήματα τής εν 
α ΐ®πη χολαζούσης δυνάμεως ,  υ'υτε τα  τής πάσαν  τ ιμ ω ρ ίαν  φευγοόσης άδυναμ ίας .  
^υνασαι να Υδης έν είρκταΐς και φρενοχομείοις τα  έπαχολουθ ϊ]ματα ταυ τη ς  τής αδυ-



Οτι άλλως ό διδάσκαλος πρέπει νά έπιβάλλη καί έκτελή την ποι
νήν αείποτε μετα δικαιοσύνης, μετα περισκέψεως καί συνετής μετριό
τητας καί ν’ άποφεύγγ) τάς σωματικάς βλάβας, δέν χρήζει άλλης δια- 
σαφήσεως.

Γ. Αί πο ινα ι τότε μόνον ε ίνα ι αληθή πα ιδαγωγικά  μ έσα , orar δι 
αύτών έπ ιτυγχάνη τα ι ό σκοπός τής εν τώ σχολε ίω  αγωγής,δστις ε ΐνα ι 
νά άγη τα ι ό μαθητής είς έλενθέραν νπακοήν πρός τόν δ ιδάσκαλον  
και τόν ηθικόν νόμον. Ή ποινή δεν πρέπει νά κατασνντρίβη, ά λ λ ά  
νά έζυψώνη ηθικώς.

Ό σκοπός ούτος τότε μόνον δύναται νά κατορθωθνί, όταν ό μαθη- 
της σχηματίζ·/) την πεποίθησιν, δτι άτόπως έπραξε καί κατέστη άξι- 
ος ποινής, και δτι αυτη είναι έκφρασις ήθικης αγανακτήσεις τοΰ δι
δασκάλου εμπνεομένης υπό πατρικής αγάπης πρός τόν μαθητήν. Έάν 
ή πεποιθησις αύτη ΰπάρχ·/) παρά τω μαθητή, τότε 4 διδάσκαλος προ
βαίνει αόιστάκτως είς την ποινήν άνευ πολλής εκλογής καί σκέψεως, 
ή επιβληθεΐσα ποινή βεβαίως δέν μένει άνευ ήθικοΰ αποτελέσματος.

Οσον δ άφορά τάς ποινάς τής πε ιθαρχ ίας  η αστυνομίας, αϊτινες 
οφείλουσι νά διατηρώσι τήν τάξιν έν τω σχολείω, άρκεΐ διά τά πει- 
θαρχικά πλημμελήματα μόνον ή νπόμνησις  ή νουθεσία, συντόμως καί 
άνευ πολλών λέξεων έκτελουμένη. Ό διδάσκαλος δμως ας ζητή νά 
οίακίζ·/) τούς μαθητάς καί δι’ επιμελούς έπιτηρήσεως, σκοπίμου ένα-' 
σχολήσεως τ·7ίς άπεριορίστου νεανικής ορμής πρός τό ένεργεϊν, διά συν
τόμων καί βραχέων προσταγμάτων, δι’ εγκαίρου έθισμοΰ είς ταχεϊαν 
ΰπακοήν καί δι’ άμετακλήτου έκτελέσεως τοΰ άπαξ διαταχθέντος καί 
ουτω νά προφυλάττ·/] αυτούς ώς δυνατόν άπό πειθαρχικών αμαρτημά
των. Αλλ ετι μάλλον ευόοκιμεΐ ή κυβέρνησις τών μαθητών, έάν στη- 
ρίζηται έπί τής αύθεντίας τοΰ διδασκάλου, τ . ί .  τής ύπολήψεως, τοΰ 
αξιώματος, τής ευγενείας τοΰ πνεύματος αύτοΰ καί τής καρδίας,ήτις 
ϊχει άκαταμάχητον δύναμιν.

Εν γενει είς τε την παιδονομίαν καί εις τήν αγωγήν ή αυθεντία καί 
/] άγαπη  τοΰ διδασκάλου είναι τά άριστα παιδαγωγικά μέσα, άτινα 
σπανίως μένουσιν άνευ αποτελέσματος.

Αί άμοιβαί είναι, ώς καί αί ποιναι, έπισης ιατρικά μόνον δι’ ήθι-

ναμιας xat ν αχούσες άν0ρώπους έν δαχρυοις χat μετα γοερας φων51ς λέγοντας"
• Εαν ό naTjJp μου χαΐ ή μήτηρ μου μ Ιτιμώρουν έν ττ) πρώτη χακί$ δέν Οά ί)μην 
νΟν βδέλυγμα ενώπιον θεοΟ χαί ανθρώπων».

κώς ασθενείς' έπαινος καί βραβεία διεγείρουσι την εις εαυτόν πίποι- 
θησιν καί τήν φιλοτιμίαν, πρέπει δμως νά έφαρμόζωνται μόνον μετά 
προσοχής, ϊνα μή έπιτείνωσι τό συναίσθημα τής τιμής μέχρι φιλοδο
ξίας καί μή διεγείρωσι φθόνον καί χαιρεκακίαν, λοιπόν 'ίνα μη ένεργώ- 
σιν άνηθίκως.

(Άχολουθεϊ). λ .  I. Ο.

' 11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τ11Σ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Ϊ Λ Ι Ι Σ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

(χατα τόν Rein. Πρβλ. «Περί ψυχιχί)ς αφομοιώαεως» έν ®υλλ. α'. σελ. 18).

1 . Τ ό  μ ,ανϋάνειν κ α ί ή δ ιδασκα λ ία .

Τό μανθάνειν είναι ψυχική ενέργεια, ήτις πρέπει νά γίνηται αύστη- 
ρώς κατά τούς ψυχολογικούς νόμους, έάν δι’ αυτής μέλλν) νά χορη- 
γηται συμβολή είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ τροφίμου. Άπό 
τής άκριβοΰς γνώσεως τής ψυχικής ταύτης ένεργείας καί τών δρων της 
κανονικής αυτής πορείας κρέμαται ή επιτυχία τής διδασκαλίας, διότι 
μόνον έκ ταύτης τής γνώσεως δύνανται νά παραχθώσιν αί ασφαλείς 
δδηγίαι πρός τήν τής διδασκαλίας μέθοδον.

’Αλλά τό μανθάνειν διατρέχει δύο κύρια στάδια. Τό μέν πρώτον δη
λαδή ήμισυ αύτοΰ είναι πρόσληψις (άφομοίωσις), το δέ δεύτερον άφαί- 
ρεσις. Πάντοτε πρέπει έν πρώτοις ΰπό μέν τοΰ διδασκάλου νά προσε- 
νεχθή συγκεκριμένον τ ι υλικόν γνώσεων, ποικιλία τις μερικών παρα
στάσεων έκ τίνος τών διδασκομένων μαθημάτων, π. χ. ιστορία τις , άν- 
τικείμενόν τι τής φυσιογνωσίας, γλωσσικός τις τύπος, τοπικον σχνίμα 
κ.τ.λ. ΰπό δέ τοΰ μαθητοΰ νά ληφθή καί οίκειοποιηθή" καί δεύτερον 
πρέπει αί κτηθεΐσαι παραστάσεις νά μετατρέπωνται διά τνϊς περαιτέ
ρω διδακτικής έπεξεογασίας είς έννοιας. 11 μεν πρώτη πράξις, ή 
μόρφωσις δηλονότι καί οίκειοποίησις νέων μερικών παραστάσεων λαμ
βάνει τήν ακόλουθον πορείαν. Λιά τής προσφοράς τής υλης τής διδα
σκαλίας παράγεται ποικιλία τις εντυπώσεων είς τον μαθητήν, αιτινες 
κινοΰσιν αύτόν νά προσέχνι εις τό άντικείμενον, νά έγκύπτνι εις αυτό. 
Έν ταύτη τή καταστάσει λαμβάνει ή ψ’-ΐχή τάς διδομένας έντυπώσεις, 
τ · έ. αντιλαμβάνεται αύτάς. καταλαμβάνει αύτάς, γεννώνται λοιπόν



αντιλήψεις, παραστάσεις, διάφοροι εκείνων, αΐτινες τέως ύπήρχον έν 
τή σαφεΐ συνειδήσει τοΰ μ,αθητοΰ. Ά λ λ ’ έν ω ήδη γεννώνται αί νέαι 
παραστάσεις διεγείρουσι καί έν ταΐ£ ήδη ύπαρχούσαις έν τή ψυχή πα 
ραστάσεσιν ίδιάζουσάν Ttva άντίδρασιν. ήτις καθίσταται γνωστή έκ 
τούτου, δτι αί πρός τάς νέας σχέσιν έχουσαι άοχαιότεραι παραστάσεις 
άναβαίνουσιν εις τήν σαφή συνείδησιν, ϊιαφωτίζουσι τάς νέας πα305- 
στάσεις, έλκουσιν αΰτάς ζωηρώς προς έαυτάς καί είσάγουσιν αύτάς είς 
τους κύκλους τώ^ παραστάσεων, είς οϋς άνήκουσιν αί άοχαιότεραι. Έ 
άν δέ συμβνϊ ώστε τό προσφερόαενον νέον νά μ. ή εύρίσκη έν τνί ψυχή 
συγγενείς παραστάσεις,νά μ. ή έρχηται λοιπόν έκ τοΰ κύκλου τών νοη
μάτων μηδέν είς ύπάντησιν τοΰ νέου, τότε μένει τοΰτο ασαφές,άκατα- 
νόητον, γεννάται τό πολύ νεκρά γνώσις λέξεων ά'νευ αξίας.Έάν τουν
αντίον τό νέον έξεγείρη πλοΰτον άρχαιοτέρων παραστάσεων, αΐτινες 
άπασαι εισέρχονται μετά ζωηρότητος εις τήν συνείδησιν, αΰται γίνον
τα ι τόσαι δυνάμεις, αΐτινες βοηθοΰσι ταΐς νέαις νά φθάσωσιν είς πλή
ρη σαφήνειαν, ίσχύν καί βεβαιότητα.

Τήν σπουδαίαν ψυχικήν ένέργειαν, έν ή κατά τήν ψυχολογικήν θεω
ρίαν τό νέον άφομοιουται πρός τό παλαιόν καί ούτως εισέρχεται καί 
αύτό είς τόν κύκλον τών νοημάτων, ονομάζει ή ψυχολογία άφομοίω- 
σιν (ή πρόσληψιν). Έάν αύτη συμβαίν·/] έν όλτ) αύτής τι) ζωηρότητι, 
ό μαθητής αισθάνεται εαυτόν αυτενεργοΰντα, πνευματικώς έξεγη- 
γερμένον, έξυψωμένον, αΰξανόμενον κατά τόν έσωτερικόν βίον, ή δι
δασκαλία τότε μορφο>νει.

Έν τή άφομοιώσει ομως γεννάται πάντοτε μόνον καθαρώς έμπει- 
ρική γνώσις, γνώσις τών έξωτερικών γεγονότων, ήτις χρησιμεύει μέν 
ώς θεαέλιον της αντικειμενικής, της δι’ εννοιών γνώσεως, αύτη ή τε
λευταία ομως τότε μόνον δύναται νά,προέλθη έξ αΰτης, έάν προσέλθη 
ή κατόπιν επεξεργασία τοΰ έμπειρικώς δεδομένου έν τη άφαιρέσει. Ή  
πρόοδος αΰτη άπότής συγκεκριμένης γνώσεως είς τήν δι’έννοιών γνώσιν 
είναι απαραίτητος. Διότι μόνον έν ταύτη τν] μορφή τών έννοιών είναι 
ή γνώσις ημών αληθώς ανθρώπινη γνώσις, κεκτημένη δύναμιν καί ρο
πήν έπί της ήμετέρας βουλήσεως. Αντιλήψεις τών αισθήσεων παν- 
τοδαπωτάτας λαμβάνουσι καί τά άνωτέραν άνάπτυξιν έχοντα ζώα, 
δέν λύονται ομως δι’ αυτών τών δεσμών τοΰ ένστικτου καί τής έπι- 
θυμίας, διότι δέν δύνανται νά ΰψώσωσι τάς παραστάσεις ταύτας είς 
άνωτέραν γνώσιν δυναμένην νά όρίζ·/) τήν βούλησιν. Μόνον διά τ·?ίς

—  6 δ  —

περαιτέρω διαπλασεως τών στοιχειωδών ήμών παραστάσεων μέχρι 
της καλώς διατεταγμένης γνώσεως δι’ έννοιών είναι δυνατόν εκ τίνος 
πληθύος συγκεκριμένων μερικών παραστάσεων νά προέλθη διάνοια, ή- 
θικοτης καί θρησκεία. Διακρίνομεν ομως ψυχικήν καί λογικήν έννοι
αν. Ή ψυχ̂  ική έννοια είναι ή κατώτερα βαθμ,ίς της μ,ορφώσεως τών 
έννοιών, είς ήν άντίκειται ή λογική έννοια ώς ή άνωτέρα βαθμίς. Έν 
μεν τή ψυχική έννοια έχομεν όρθήν τινα γενικήν παράστασιν, χωρίς 
όμως να δυνάμ.εθα νά δώσωμ.εν λόγον περί πάντων τών καθ’ έκαστα 
στοιχείων της έννοιας. Έν δέ τή λογική έννοια έχομ,εν σαφή συνείδη- 
σιν πάντων τών γνωρισμ,άτων αΰτης, δυνάμεθα ν’ άριθμήσωμεν αΰτά 
εν τοΐς δακτύλοις. Οτι έσχημ.ατίσθη ή ψυχική έννοια, άποδεικνύει 
ή βεβαιότης, μεθ’ής ύποτάσσομεν τάς μ.ερικάς παραστάσεις είς τήν γε
νικήν παράστασιν, ό'τι δέ έμορφώθη ή λογική έννοια, δεικνύεται έν τώ 
ορισμώ, ή λογική έννοια δηλαδή δύναται νά όρισθή. Έάν λάβωμεν 
~· χ· τήν έννοιαν βιβ .Ι ίον , έννοοΰμεν νά καθυποτάσσωμεν είς ταύτην 
την έννοιαν τά καθ’ έκαστον πράγματα (βιβλία), γινώσκομεν δτι τοΰ
το είναι βιβλίον, έκεΐνο ωσαύτως, τό άλλο οΰχί. Δύσκολον δμως θά 
είναι είς ήμας νά δώσωμ.εν ευθύς ορισμόν τού βιβ.Ιίου τέλειον, οστις 
νά περιέχ·/] μέν παν δ,τι ανήκει είς τήν έννοιαν, ν’ άποκλείτ) δέ παν 
δ,τι δεν ανήκει είς αΰτήν, οίον δυνάμ.εθα νά δώσωμ,εν πεοί τοΰ κύκλου 
και περί τοΰ τριγώνου. Ή  έννοια λοιπόν βιβ.Ι ίον  εχει παρ’ ήμΐν τήν 
μορφήν της ψυχικές έννοιας, ή έννοια κύχ.Ιος, τρ ίγωνον  τήν μορφήν 
τής λογικής έννοιας. Βεβαίως έν τ·/) διδασκαλία πρός παΐδας πολ- 
λάκις, καί συνήθως μ.άλιστα.0’ άρκώμεθα είς ψυχικάς έννοιας. Τοΰ
το όμως δύναται νά γείντ) τόσω μάλλον, δσω καί ό ένήλιξ, καί αύτός 
ο πεπαιδευμένος ένήλιξ, σχετικώς μικρόν μόνον μέρος τών έννοιών 
αυτοΰ διεσκεύασε μέχρι λογικής ακρίβειας' αί πλείονες δέ τών έννοι- 
ων αυτοΰ έμειναν καί παρ’ αΰτώ έν τψ σταδίω της ψυχικής έννοιας.

Αλλο δέ ζήτημα είναι, άν είναι ανάγκη οί μ.αθηταί νά όδεύσωσι 
•ήν μακράν όδόν τής ιδίας άφαιοέσεως άπό τών μερικών παραστάσεων 
μέχρι τών γενικώς ίσχυουσών εννοιών, ή άν δύναταί τις συντόμως νά 
Χ°Ργΐγήσ·/) είς αΰτούς τάς έννοιας, οΐαι πρόκεινται έν ταΐς είδικαΐς έ- 
‘*ιοτημαις, έν μορφ·7) π. χ. ορισμών, κανόνων, θεωρημάτων, άπο- 
?®εγμάτων κ .τ .λ . Δυστυχώς πρός βλάβην τής νεολαίας δέν έξέλιπεν 
**ομη ή φατρι'α έκείνων, οΐτινες θεωροΰσι τό τελευταΐον ώς δυνατόν, 
οσω φανερά καί άν είναι τά θλιβερά αποτελέσματα τά έκ τοιαύτης



μεθόδου προκύπτοντα. Τα άκόπως παραλαμβανόμενον άθροισμα τών 
εννοιών παράγει πάντοτε μόνον κενήν καί κατ’ έπίφασιν γνώσιν, ήτις 
προχωρούσα συνεπάγεται πάσαν την κουφότητα, την έμφασιν (γνώ
σεως), την φράσιν, την κενολογίαν, ύφ’ ών τόσον πολύ νοσεί ή ήμε- 
τέρα εποχή, î>roc ό μαθητής πρέπει νά δημιουργήσν) τον κόσμον 
τών εννοιών αυτοΰ' διότι έκαστος έχει ώς ζώσαν γνώσιν μόνον εκεί
νην, ήντινα διά της έαυτοΰ πνευματικής ένεργείας έκτήσατο. Καί 
έκ ζώσης έποπτείας  πρέπει ό μαθητής ν’ άφαιρέσ·/) τάς έαυτοΰ έννοι
ας, διότι οΰδέν έρχεται είς τον νοΰν, δ μή ποότερον ύπήρξεν έν ταΐς 
αίσθήσεσι, καί μόνον διά τής πλήρους δυνάμεως τής ιδίας ήμών άντι- 
λήψεως λαμβάνουσιν αί έννοιαι ήμών τήν ζωήν, τήν ζωηρότητα, ή- 
τις καθιστά αύτάς έλατήριον τής νοήσεως καί πράξεως ήμών. Τοΰ
το ισχύει περί τε τής ηθικής καί τής θεωρητικής ήμών γνώσεως. Ή  
γενική άπαίτησις: « ’Αγάπα τον πλησίον σου ώς εαυτόν !» μένει παν
τελώς άνευ άποτελέσματος, έάν δέν στηρίζηται έπί πολυαρίθμων ποι
κίλων πράξεων έλεήμονος άγάπης (ό έλεήμων Σαμαρείτης, ό Κύριος 
έν τοΐς έργοις τής σωτηρίας κ.λ.. ). Ό ψυχολογικός λόγος είναι τό γε
γονός, ότι ή ζωηρότης τής αίσθήσεως δέν προσκολλάται άμέσως είς 
τό άφνιοημένον, άλλ’ είς τό συγκεκριμένον, έποπτόν, πραγματικόν, 
καί οτι αυτη ώς ή κυρίως κινοΰσα δύναμις έν τώ κύκλω τών ήμετέρων 
νοημάτων μόνον άπό τού μερικού δύναται νά μεταδοθή είς τό γενικόν.

Έκ τών είρημένων έπεται: Ιίάσα παιδαγωγούσα. 0idaoxa.Ua οφεί
λε ι έν πάσι\ βαθμ ϊδ ι  χαι έν πάση μερική περιπτώσει όνο τ ινά  νά 
πράττει, 1) νά προσφέρη πο ικ ιλ ία ν  τ ινά  σνγχεχριμένων γνώσεων 
καί 2) )ά  έζάγτ) ex τούτων το έν αντα ίς σνγχρόνως έμπεριεγόμενον  
γενικόν. Ή  μέν πρώτη πράξις προσάγει τό πολύτιμον άκατέργαστον 
υλικόν, ή δέ δευτέρα έπεξεργαζομένη αυτό παράγει λεπτότερα πνευ
ματικά προϊόντα, έννοιας, κανόνας, νόμους, άξιώματα, άρχάς, έν οίς 
όφείλομεν νά ζητώμεν τό άνθος συμπάσης τής πνευματικής ήμών ζω
ής. Τό μέν περιεχόμενον παντός μαθήματος πρέπει νά πρυαενεχθη  ΰ
πό τοΰ διδασκάλου, νά προσληγθτ) δέ καί οίκειωθή ΰπό τοΰ μαθητοΰ, 
τάς δ’ έν αύτώ έννοιας πρέπει αύτός ό μαθητής δι’ άφαιρέσεως νά έξα- 
γάγν), ή δέ διδασκαλία οφείλει μόνον νά θέτν) τόν σκοπόν πρό οφθαλ
μών, νά δεικνύϊ) τάς είς αύτόν οδούς, νά αί’ρν) τά εμπόδια. Διά τοΰ
το τό μανθάνειν κρέμαται έκ τών άπλών νόμων τής άφομοιώσεως (προσ-

λήψεως) καί τής άφαιρέσεως, καί ή παιδαγωγική διδασκαλία οφεί
λει νά συμμορφώται πρός τούς νόμους τούτους.

2. Τ ά  ε ιδο λο γ ικά  στάδια τής δ ιδασκαλίας  
εν κεφαλαιω.

Εάν εγκύψωμεν βαθυτερον είς τήν παιδαγωγικήν διδασκαλίαν,πρέ
πει πρό πάσης διδασκαλίας ή υλη έκάστου μαθήματος,π.χ. διά μίαν έ- 
ν-αυσίαν περίοδον, νά διαιρήται είς αριθμόν τινα μικροτέρων τμημά
των διά μίαν, δύο έως τεσσάρων καί πλέον ώρας τής διδασκαλίας, ά- 
τινα ονομάζομεν «μεθοδικάς ενότητας»,  καί ών έ'καστον πρέπει νά 
επεξεργαζώμεθα καθ’ έαυτό έν τακτική τινι πορεία. Διότι ϊνα κατα- 
νοηθώσι σαφώς τά καθ’ έ'καστα καί οίκειωθώσιν άσφαλώς, ποέπει νά
ι ?* ,y  ^
ε,.ί,ςεργάζωνται καί εν τοΐς καθ έκαστα, πρός δ είναι άναγκαΐαι έν 
"ή διόασκαλία διακοπαί καί άνάπαυλαι, έν αίς ό μαθητής δύναται νά 
εγκύψ·/) είς τά παραδοθέντα καθ’ έκαστα, άλλά καί νά ρίψη βλέμμα είς 
τα οπίσω, είς τά πέριξ καί είς τά έμποοσθεν αύτοΰ.

Εάν ή διδασκαλία άρχηται άπό τίνος τούτων τών μεθοδικών ενοτή
των, οφείλει έν πρώτοις νά δηλώσν) τώ μαθητή τόν αχοπόν, οστις μέλ- 
λει νά έπιτευχθή, π. χ. έν τή κατωτέοα τάξει' «Σήμερον θά σάς διη- 
γηθώ περί μικροΰ τίνος κορασιού, τοΰ όποιου είχεν άποθάνει ό πατήρ 
κ*ι ή μήτηρ»· ή έν τή άνωτέρο: τάξει' « Έν τώ μαθήματι τούτω θά 
μάθωμεν, μέ τ ί ίσοδυναμοΰσιν αί γωνίαι ένός τριγώνου σύαπασαι».Λ f ιν / * * 1
Λυτη η οηλωσις τοΰ σκοποΰ έχει μεγάλην σπουδαιότητα. α) Διεγεί
ρει την προσδοκίαν, αϋτη δέ είναι ή καταλληλοτάτη διάθεσις διά τήν 
κρχομένην διδασκαλίαν, β) Μεταφέρει τόν μαθητήν είς τόν κύκλον 
των νοημάτων, έν ώ μέλλει νά κινήται,καί προάγει ούτω τήν έλευθέ- 
ραν άνάβασιν τών άρχαιοτέοων παραστάσεων (φέρει δηλ. αύτάς είς 
τον νοΰν),αΐτινες είναι αί καταλληλόταται βοήθειαι έν τή έπεξεργασία 
ΓΟυ ν ο̂υ· γ) ΙΙαρέχει τω μαθητή ισχυρόν έλατήριον πρός τά βούλε- 
σθαι. Ο μαθητής πρέπει νά γινώσκνι έκ τών προτέρων περί τίνος πρό- 
ειται, εαν πρέπγι νά μεταχειρισθή ολην αύτοΰ τήν δύναμιν είς τό 

μανθάνειν, μεταχειρίζεται δ’ αύτήν, όταν γινώσκη άκριβώς, τ ί πρέπει 
** κατορθωθή. Νά φέρη τις αύτόν είς τόν σκοπόν άνεπαισθήτως δι’ 
ερωτήσεων καί προβλημάτων, ών άγνοεΐ τόν σκοπόν, είναι επιβλαβές, 
ι°τι ούτω δέν γεννάται ούτε έλευθέρα πνευματική ενέργεια, ουτε συν-



αφης έν έαυτ·?) γνώσις. ’Έκθαμβος βλέπει περί εαυτόν ό μαθητης έν 
τω τέλει τής τοιαύτης κινήσεως τών νοημάτων, δέν γιγνώσκει,τί συ
νέβη αύτφ ’ δέν έποπτεύει την οδόν, ην ήλθε' δέν εννοεί την συνάφει
αν, ην εχει τό έξαγόμ.ενον τής διδασκαλίας πρός τάς άρχαιοτέρας αύ
τοΰ γνώσεις, δέν φθάνει είς την ίσχυράν καί φαίδραν πνευματικήν ενέρ
γειαν,πρός ήν μ.όνον διά βραχείας καί άκριβοΰς δηλώσεως τοΰ σκοποΰ 
ηδη λαμβάνει την καταλληλοτάτην διάθεσιν. "Ανευ σκοποΰ ούδεμ,ία 
βούλησις. Ή  δήλωσις τοΰ σκοποΰ όμως δέν είναι αναγκαία μ,όνον έν 
άρχή νέας τινός ένότητος, άπ’ εναντίας π α ν  μάθημα πρέπει νά όρ- 
μ-άται έκ τίνος σκοποΰ.Όθεν ό γενικός σκοπός τής όλης ένότητος πρέ
πει ν’ άναλύηται εις τινα σειράν ειδικών σκοπών δι’ έν έκαστον μάθη
μα. Οί ειδικοί σκοποί δύνανται συνήθως νά εύρεθώσι καί τεθώσιν ΰπ’ 
αύτοΰ τοΰ μ.αθητοΰ.

Μετά την δήλωσιν τοΰ σκοποΰ άρχεται αΰτη ή έργασία τής διδα
σκαλίας, ητις έν πάσν) μεθοδική ένότητι έκτελεΐται έν πέντε άΛΛή- 
Λοις άχο.Ιονθονσι σταδίοις . Έν πρώτοις οφείλει ή διδασκαλία, καί 
τοΰτο είναι τό έργον τοΰ πρώτου σταδίου, νά παρασκευάσν) είς τό νέ
ον το έδαφος έν τοΐς άρχαιοτέροις τών νοημάτων κύκλοις τοΰ μαθη
του, δπερ γίνεται, έάν αί πρός τά νέον σχέσιν έχουσαι άρχαιότεραι 
παραστάσεις έν τώ πνεύματι τοΰ μ,αθητοΰ άναζητώνται καί άναζω- 
πυρώνται έν ττϊ συνειδήσει πρός υποδοχήν τοΰ νέου. «Μόνον δταν έρ- 
χηται είς ύπάντησιν τοΰ νέου πληθύς συγγενών άρχαιοτέρων παρα
στάσεων, κατανοεΐται τοΰτο εντελώς’ οΰτω μόνον καθίσταται δυνατόν, 
ώστε τό νέον νά έμποιήσν) βαθεΐαν έντύπωσιν, νά παραγάγη ζωηρόν 
συναίσθημ,α». Έάν λείπτ) αύτη ή ζώσα βάσις, ό μαθητής διάκειται 
',’.ρός τήν διδασκαλίαν ψυχρώς, όλιγώρως, άδιαφόρως, άπαραλλάκτως 
ώς σοφή τις ομιλία, ύπέρ τάς κεφαλάς τών ακροατών διερχομ-ένη, 
άντί ένδιαφέροντος, προσοχής καί πνευματικής συμ.μετοχής γέννα μό
νον χαύνωσιν καί άνίαν. Τοΰτο τό τελευταΐον ομως συμ.βαίνει παν- 
ταχοΰ όπου τό διδασκόμ.ενον οΰδεμίαν ηχώ εύρίσκει έν τώ πνεύματι 
τών άκουόντων. Έάν μηδέν προσέρχηται έσωθεν είς ύπάντησιν, μένει 
τό νέον ξένον, τό δέ πνεύμα αποκρούει αύτό. Τό νέον δύναται νά κα- 
ταληφθή καί νά οίκειωθνί μόνον διά πληθύος άρχαιοτέρων παραστάσε
ων, ή δέ δ ιδασκαλ ία  οφείλει νά φροττίσΐ) έν τω πρώτω αυτής σταδίω  
περι τής προπαρασχενής εκείνων τών παραστάσεων.

Ηδη άρχεται έν τφ  δευτέρω σταδίφ ή προσφορά (παράδοσις) αύ-

τοΰ τον νέον, ητις κατά την ηλικίαν τών μ.αθητών και το είδος τής 
ύλης λαμ,βάνει διαφόρους μοοφάς, τό παραμυθιον π. χ. έν τή κατω- 
τέρα τάξει διηγονμεθα, γλωσσικόν τι τεμάχιον άναγινώσχεται μετά 
μαθητών μ.αλλον ηλικιωμένων, γεωγραφικόν τ ι αντικειμενον διδάσκει 
ό διδάσκαλος Ι α  Ιών  καί ίχνογραφών, τά φυσικά φαινόμ,ενα όιά πε ι
ραμάτων καί ό ιι ιλ ίας . Έάν ή προπαρασκευη ήν ορθή, ή κατάληψις 
καί οίκείωσις γίνεται άσ©αλώς, ό δέ διδασκαλος δεν έχει ανάγκην να 
κάμνν] πολλάς όμ,ιλίας, πολλάς ερωτήσεις καί εξηγήσεις εις τό πράγ
μα. "Οπου αύται καθίστανται έτι άναγκαΐαι,ή προπαρασκευη ποεπει 
νά θεωρήται ώς άποτυχοΰσα.

Τό παοαδοθέν δμ.ως δέν πρέπει μ.ονον να κατανοηθή προς στιγμήν, 
άλλα καί νά οίκειωθή καί νά μένη. Διά τοΰτο μ.ετα τής παραδόσεως 
πρέπει νά συνδέηται ή άσχησ ις , ητις πρεπει ύπό ποικίλας μ.ορφάς νά 
εςακολουθνί γιγνομ.ένη, έως ου τό διδαχθέν εντνπωθή ασφαλώς εις τον 
νοΰν τοΰ ι/,αθητοΰ. Ούτω περαίνεται ή πρώτη πραζ ις  τον δ ιδασχε ιν  
xal μανθάνε ιν , ή παοάδοσις καί οίκείωσις τής υλης τής διδασκαλίας, 
καί ήδη άρχεται έντός τής σχετικής μ.εθοδικής ένότητος ή εις έννοι
ας επεξεργασία τών νοημάτων, ήτις τελείται εν τρισιν αλλοις σταδί- 
οις. Έν πρώτοις πρέπει έπί τοΰ τρίτον σταδ ίου  αί σχηματισθεΐσαι 
παραστάσεις καί αί σειραί αύτών νά συνδεθώσι, συγκριθώσι καί συγ- 
χωνευθώσι τό μέν πρός άλλήλας, τό δέ πρός άλλας άοχαιοτερας, έν 
ανάγκ·/] δέ καί πρός νεωστί σχηματιζομ.ένας παραστάσεις έν τή συνει- 
δήσει. Ή τοιαύτη σύνδεσις τών παραστάσεων είναι διά δύο λόγους 
αναγκαία, πρώτον μ,έν, όπως είσαχθί) συνάφεια καί ενότης είς τόν 
κύκλον τών νοημ,άτων, έπειτα δέ όπως έκ τών μερικών, τών καθ εκα- 
στα αποχωρισθ·^ τό γενικώς ίσχΰον καί ουσιώδες. Ουδαμοΰ ποεπει 
νά συσσωρεύηται άμορφος ύλη, πάντοτε καί πανταχοΰ ποεπει νά τεί- 
νωμ.εν είς γνώσιν συναφή. Καί όλη δε ή προσωπικότης ημών στηρίζε
ται επί τής ένότητος τής συνειδήσεως, ητις διαταράσσεται, όταν εις 
το πνεύμα ήμ.ών ρίπτωνται παντοδαπαί γνώσεις άσυνάρτητοι πρός άλ
λήλας.

Αλλ’ έν τοΐς καθ’ έκαστα, έν τοΐς μερικοΐς εκάστης μεθοδικής ενό
τητας ένυπάρχουσι καί εννοιαι καί τι γενικόν, γενικώς ισχΰον, τό ό
ποιον έν τφ  σταδίω τούτω πρέπει ήδη ν’ άφαιρεθνΐ sc έκείνων. II 
αφαίρεσις αύτη κατορθοΰται μόνον, έάν πρός τάς νεωστί προσληφθεί- 

συγκεκριμένας γνώσεις, πρός τά καθ’ έκαστα, συγκριθώσιν άλλαΐ



γνωστάi ήδη μερικαί περιπτώσεις, έν αίς πεοιέχονται τών αύτών εν
νοιών στοιχεία. Έν ω ούτω συναντώσιν άλλήλαις εν τή συνειδήσει συγ~ 
γενεΐς άλλ’ όμως μή ταυτιζόμεναι παραστάσεις, εξαλείφονται εξ αυ
τών αμοιβαίος καί σκοτίζονται τά επουσιώδη, αί διαφοραί, έν ώ τό 
έν άπάσαις κοινόν ένισχύεται διά της έπαναλήψεως καί προκύπτει είς 
μέσον ώς νέα παράστασις άνωτέρας τάξεως, ώς γενική παράστασις,ώς 
έννοια, ώς κανών, ώς νόμος.

Ά λ λ ’ ακόμη συνέχεται τό άφτιρημένον μετά τοΰ συγκεκριμένου, α
κόμη δεν άπεχωρίσθη αύτοΰ έντελώς. Τοΰτο γίνεται έν τώ τετάρτω 
σταδίω. Έν τούτω έξάγομεν, συνήθως δι’ έπιτηδείων ερωτήσεων, τάς 
έννοιας έκ τών μερικών περιπτώσεων καθαράς καί ακριβείς, διατυποΰ- 
μεν την γλωσσικήν αύτών εκφοράν, ά’γομεν τάς ληφθείσας προτάσεις 
πρός άλλήλας καί πρός άλλας άρχαιοτέρας έννοιας είς τάξιν καί συ
στηματικήν συνάφειαν, έντυποΰμεν τάς κτηθείσας έννοιας ασφαλώς 
καί ένεργοΰμεν διά πάντων τούτων τρόπον τινά έπισήμως κατοχήν 
της νέας πνευματικής ήμών κτήσεως.

Ούτω περατοΰται κυρίως ή άφαίρεσις. Έν τούτοις ή διδασκαλία 
δέν ποέπει άκόμη νά τελευτή ένταΰθα. Δέον νά προσέλθ·/) ακόμη τό 
πέμπτον  καί τελευταΐον σ τά δ ιο ν . Ή  γνώσις καθ’ έαυτήν ούδεμίαν έ
χει άξίαν, έάν δέν ΰπηρετή είς τόν βίον. Ό άνθρωπος πρέπει νά έν- 
νοή νά εφαρμόΐ,Ί) ό τι μανθάνει, αί γνώσεις πρέπει νά χρησιμοποιών
τα ς  Ή  γνώσις πρέπει νά μεταβάλληται είς δύναμιν συνειδητήν. Δέν 
γίνεται τοΰτο άφ’ έαυτοΰ ; Ούδαμώς. Εκατοντάδες μαθητών έμαθον, 
πώς υπολογίζεται ή έπιφάνεια τοΰ τριγώνου, καί πολλοί έξ αύτών 
δύνανται μετά δεξιότητος καί άσφαλείας ν’ άποδείξωσι τήν ορθότητα 
τών ένταΰθα άνηκουσών προτάσεων. ’Ήδη τίθεται εις τινα έξ αύτών 
τά ζήτημα, πόσων όργυιών είναι ό τρίπλευρος κήπος ό πρό αύτοΰ κεί
μενος. Ίστατα ι έν αμηχανία, μή στοχαζόμενος, ότι έν τώ πνεΰματι 
αύτοΰ έχει πάντα τά μέσα πρός λύσιν τούτου τοΰ προβλήματος. Πώς 
έξηγητέον τούτο ; Δέν έμαθε νά έφαρμόζν) τάς γνώσεις αύτοΰ, αύται 
ήσαν κτήμα έν χερσί νεκραΐς μένον. Καί δέν άπαντώσι πλήθος τοιού- 
των περιπτώσεων ; Έντεΰθεν έπεται, ότι καί ή έφαρμογι) τωκ γνώσε
ων ποέπει νά διδάσκηται' καί έπειδή έν τούτω κυρίως έγκειται ή α
ξία αύτών, ή διδασκαλία οφείλει έν τφ  τελευταί^ αύτής σταδίψ νά 
καλλιεργή μεθ’ άπάσης της έπιμελείας την έφαρμογήν τών γνώσεων. 
Πρός τοΰτο είναι άναγκαΐον, ϊνα ό μαθητής άσκηθή έπιμελώς, όπως,

βασιζόμενος έπί τών έν τώ πνεύματι αύτοΰ νοημάτων, μεταβαίντ^από 
τοΰ μερικού είς τά γενικόν καί άντιστρόφως άπό τούτου είς εκείνο, νά 
διέρχηται τούς κύκλους τών νοημάτων έκ δεδομένων σημείων καθ’ ά- 
πάσας τάς διευθύνσεις, νά μεταχειρίζηται έπιμελώς τά κτηθέντα α
ποτελέσματα πρός λύσιν ηθικών, θεωρητικών καί πρακτικών ζητη
μάτων.

Κατά τόν τρόπον τοΰτον έν τοΐς τρισί τευλευταίοις στα()ίοις αί πα
ραστάσεις τοΰ μαθητοΰ διασκευάζονται έπί τοσοΰτον, ώστε συνδεόμε- 
ναι πανταχόθεν πρός άλλήλας καί καλώς διατασσόμεναι γίνονται 
κτήμα τοΰ μανθάνοντος μόνιμον, σαφές, εύσύνοπτον καί πειθήνιον. Καί 
ούτω περατοΰται τό οικοδόμημα των e r r o iw r  εντός τής σχετικής ενό
τητας.

Συγκεφαλαιοΰντες τά προηγούμενα λέγομεν. Η διδασκαλία έν πά- 
σνι μεθοδική ένότητι οφείλει νά λαμβάν/ι τήν ακόλουθον πορείαν, δηλ.

1) νά προπαρασκευάζη τόν μαθητήν πρός υποδοχήν τοΰ νεου διά 
τίνος εισαγωγής,

2) νά προσφέοτ) αύτό τό νέον,
3) νά συγκρίν·/) καί συνάπτη αύτό πρός έαυτά καί πρός τά αρχαία,
4) νά έξάγ-/) τάς έν αύτώ έμπεριεχομένας έννοιας καί νά συστηματο- 

ποιή αύτάς καί
5) νά μεταφέρω τήν κτηθεΐσαν γνώσιν είς τήν χρήσιν έν τώ βίω.
Διεξοδικώτερον περί τής πορείας τής διδασκαλίας κατά τά πέντε

ειδολογικά στάδ ια  θέλομεν πραγματευθή έν τώ έπομένω τμήματι. 
( ’λχολουΟ&ΐ). Ι· Ο.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τ Η Σ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝ ΤΩι iH M O T IK Q i ΣΧΟΛΕΙΩι

Έκθέσαντες έν τώ προηγουμένω τεύχει την θεωρίαν τής ψυχικής
κφομοιώσεως έρχόμεθα νΰν νά δειξωμεν τήν έφαρμογήν αύτής έν τή
διδακτική άρχόμενοι άπό τών έξ αύτής άπορρεουσών άρχών, καθ’ άς
οφείλει νά έκλέγη τήν ύλην αύτής ή διδασκαλία τής ιστορίας έν τώ 

'°*ΐμοτικφ σχολείω.
Εκ τών περί άφοριοιώσεως είρημένων έπεται ότι ή διδασκαλία ου

δέποτε πρέπει νά πραγματεύηται άντικείμενα, διά τά όποια ·δέν ύπάρ-



χουσ^ν έν τ·7ι ψυχνϊ τοϋ μαθητού σημεία επαφής, ουδέποτε πρέπει νά 
διδασκν) τ ι, εις υπαντησιν τοϋ οποίου δεν έρχονται έσωθεν αφομοιωτι
κοί κύκλοι, ουδεποτε να μεταδίδ·β τ ι, τό όποιον δέν ευρίσκει ήχώ έν 
τη ψυχή τοϋ μαθητου. Ο ψυχολογικός ορός της άποκτήσεως νέων 
γνώσεων είναι ή δμοιότης καί συγγένεια αύτών ποός τάς ήδη έν τη 
ψυχνΐ υπαρχουσας παραστάσεις, ή άρμονία της προσφερομένης νέας ύ
λης προς την εκάστοτε υπάρχουσαν αφομοιωτικήν ικανότητα τοϋ παι- 
δος,ήτις διηνεκως μεταβάλλεται. Επομένως καί ιστορική ύλη πρέπει νά 
εκλεγηται τοιαυτη, ητις αντιστοιχεί πρός τόν κύκλον τών παιδικών 
παραστάσεων,πρός τας όρμας καί κλίσεις τοϋ παιδός,πρός την ηθικήν 
καί θρησκευτικήν αυτού μόρφωσιν,έν γένει πρός την έκάστοτε βαθμίδα 
τής άναπτύξεως αύτοϋ.

Αλλα τίνες είναι αί βαθμίδες αύται της άναπτύξεως τού παιδός, 
πρός άς οφείλει νά Yivat συγγενής ή ιστορική ύλη της διδασκαλίας i 
Η παρατηρησις διδάσκει δτι έν ταΐς διαφόροις ήλικίαις τοϋ άνθρώπου 

επικρατοϋσι διάφοροι καταστάσεις τοϋ πνευματικού βίου, η, δπως συ
νήθως λέγουσι, διάφοροι δυνάμεις. 'Υπάρχουσι μέν άπασαι αί κατα
στάσεις αύται έν πάσαις ταΐς ήλικίαις (έξαιρουμένης τής νηπιακής), 
άλλ’ επικρατεί τών λοιπών έκάστη κατά σειράν. ’Εκείνη ή κατάστασις 
τού ψυχικού βίου, ή μάλλον εκείνη ή μορφή τής άφομοκόσεως, ήτις 
προσιδιάζει εις τό άνθρώπινον πνεύμα έν τή παιδική ηλικία καί δι’ ής 
αντιλαμβάνεται ό παΐς τόν περικυκλούντα αύτόν κόσμον, είναι τό φαν
ταστικόν. II φαντασιώδης άντίληψις είναι ή άναγκαία είς τόν παΐδα 
αντιληψις τοϋ κόσμου, ή άναπόδραστος βάσις τής κατόπιν άναπτυσ- 
σομένης δι’ εννοιών άντιλήψεως τού βίου τής φύσεως καί τών άνθρώ- 
πων, τής έπί έννοιών θεμελιουμένης γνώσεως. Αύτη δέ πάλιν ή νοη- 
τική γνώσις άναπτύσσεται διηνεκώς κατ’ ολίγον ώς πρός τήν σαφή
νειαν, την άκρίβειαν, τόν πλούτον, τάς συνδέσεις καί τήν συστημα- 
τοποίησιν τών στοιχείων αύτής.

Εντεύθεν επεται ότι ό λόγος τής εκλογής τοιαύτης ή τοιαύτης 
ιστορικής ύλης πρέπει νά ζητηθνί έκάστοτε έν τ·»ί βαθμΐδι τής άτομικής 
αναπτύξεως τού παιόός, διδασκαλία δέ, ήτις θέλει νά φέρτ) άποτέλε- 
σμα,πρέπει νά προσαφθή είς τήν ύπάρχουσαν πνευματικήν κατάστασιν 
αύτού καί νά έξασφαλίσν) είς έαυτήν τήν κυριαρχίαν έπ’ αύτής, ΐνα 
όυνηθνί νά προαγάγγι ούτω τόν παΐδα είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν.

Τοιαύτη ύλη πρέπει νά ζητηθ?ί καί δύναται νά εύρεθί) μόνον έκεΐ,

ένθα πρόκεινται δλως αί αυταί πνευματικαι καταστάσεις και κινήσεις 
έν μεγαλογραφία, δηλαδή παρά τοΐς εθνεσι, τά όποια διατρεχουσι τάς 
αύτάς βαθμίδας τής πνευματικής άναπτυςεως" διότι, ο,τι ισχύει περί 
τής πνευματικής άναπτύξεως τού ατόμου, ισχύει μετά τινων τροπο
ποιήσεων καί περί τής άνθρωπότητος έν γένει καί τών εθνών ίδια. Καί 
έν τώ πνευματική βίω τών λαών δύνανται να καταδειχθώσι διάφοροι 
περίοδοι, έν αις έκαστος λαός αντιλαμβάνεται τόν εκτός κόσμον κατ 
ίδιον τρόπον τή βοήθεια τών ήδη αποκτηθεισων παραστάσεων. Εκα
στον έθνος έχει έπίσης τήν νηπιακήν, την παιδικήν, την νεανικήν, την 
ανδρικήν ηλικίαν αύτού καί μεταβαίνει κατά μικρόν επίσης άπο τής 
φαντασιώδους κατ’ άρχάς άντιλήψεως τοϋ κόσμου, τής μυθικής,εις την 
νοητικήν, τήν επιστημονικήν. Λοιπόν εργον τής διδακτικής είναι να 
εύρ·/] έν τώ βίω τών έθνών ίστορικάς ύλας, εν αις γίνεται βαθμιαία 
πρόοδος άπό φαντασιωδών προϊόντων εις απλά καί διαφανή εργα νο/)- 
τικής άναπτύξεως, καί πάλιν άπό τούτων είς πολυπλοκώτερα πορί
σματα, νά χοησιμοποιήση πρός τον σκοπον αυτής τα πνευματικα τών 
έθνών έργα, έν αις άπετυπώθησαν αύται αί διάφοροι βαθμίδες τής άνα- 
πτύξεο>ς τού πνευματικού αύτών βίου, να μεταχειρισθνί αυτα ως τα 
έπιτηδειότατα παιδευτικά μέσα διά τάς αντιστοίχους βαθμίδας τής 
παιδικής άναπτύξεως. Ποοσφέοουσα ή διδασκαλία είς τόν μαθητην 
τοιαύτας ίστοοικάς ύλας, δι’ άς έχει ούτος φυσικήν προδιάθεσιν, ου 
μονον δύναται νά έπιδράΛη ευεργετικώς εις την εκάστοτε παρούσαν 
πνευματικήν κατάστασιν αύτού, άλλά καί ουδεμίαν βίαν επιφερει εις 
τήν φυσικήν άνάπτυξιν αύτού' διότι παρακολουθούσα τήν ιστορικήν 
πρόοδον τής άνθρωπότητος καί τού έθνους άπό τών άρχαιοτέρων κα
ταστάσεων τού πολιτισμού, αί όποΐαι ένεκα τής έν αύταΐς έ ; άνάγ- 

έγκειμένης παιδικότητας καί στενότητας τού ορίζοντας ,έπί τού 
θρησκευτικού, ηθικού, πολιτικού καί τεχνικού έδάφους είναι άπλού- 
στεραι, καί προβαίνουσα είς τάς μεταγενεστέρας, πολυπλοκωτέρας, 
ακολουθεί τήν ορθήν μέθοδον μεταδίδουσα είς τόν μαθητήν ύλην άνά- 
λογαν πρός τήν έπίσης κατ’ ολίγον αύξανομένην άφομοιωτικήν ικανό
τητα αύτού καί ΰποστηοίζουσα ούτω καταλλήλως τήν κατά φύσιν ά- 
■νάπτυξιν.

Οποία λοιπόν θά είναι ή εκλογή τής ύλης τής ιστορικής διδασκα
λίας δι’ έκάστην τάξιν τού δημοτικού σχολείου, καί δή έν πρώταις διά 
την πρώτην ; Ή  διδασκαλία καί ή ύλη αύτής πρέπει, ώς εί'δομεν, νά



προσάπτηται καί προσαρμ,όζηται είς την έν τω παιδί ύπάρχουσαν βα
θμίδα τής άναπτύξεως,ίνα έξυψώστ) αύτόν ύπερ την βαθμίδα ταύτην. 
Η πνευματική δε κατάστασις πάντων των παίδων έν τω εκτω έτει της 

ηλικίας, δτε άρχεται ή είς το σχολεΐον φοίτησις, παρίσταται δεσπο- 
ζομένη υπο τοΰ φανταστικού. Εν αυτή έπικρατεΐ ή περίοδος της ά- 
«ρομοιώσεως, καθ’ήν όπαΐς συναναστρέφεται πρός τά άψυχα πράγματα 
τοΰ έκτος κόσμου, ώς εί ήσαν έμψυχα, διαλέγεται πρός τά έμψυχα, 
ώς εί είχον τάς αύτάς ιδέας, τά αυτά συναισθήματα, τάς αύτάς όοέ-
Υ ff 1 » / * * Τ »» » ~ 4ζεις, οιας και αυτός, ως ει ήσαν όμοια αυτώ, ώ: εί είχον άπάσας τάς 
ανθρωπίνους ιδιότητας. Είναι ή μυθική περίοδος τοΰ παιδός, ή έπο- 
χή, καθ’ ήν προσωποποιεί τά αντικείμενα καί φαινόμενα τής φύσεως. 
Αυτη ή φαντασιώδης αντίληψις τοΰ κόσμ.ου, ή μυθική περίοδος, 
είναι αναγκαία οΰ μόνον είς τό πνεΰμ.α τοΰ παιδός, άλλα καί τών ε
θνών έν τνί παιδική ηλικία. ΙΙαρά πάσι τοΐς έθνεσιν εΰρίσκεται αΰτη 
ή μυθική περίοδος. Αυτη ή μυθοπλαστική ενέργεια τοΰ ανθρωπίνου 
πνευμ.ατος είναι αναγκαία είς αυτό, είναι ή φυσικώς αναγκαία άφομοί- 
ωσις τοΰ έκτος κοσμ,ου, την όποιαν έκτελεΐ τό ουπω άνεπτυγμ,ένον 
πνεΰμα ουχί διά ποιητικές αυθαιρεσίας,άλλ’ ενεκα ψυχολογικής άνάγ- 
κης επι τών αντιλήψεων τών αισθητηρίων διά τών ηδη έν αύτώ ΰπαρ- 
χουσών άφομοιωτικών παραστάσεων. Τό τήν άφομοίωσιν όρίζον είναι 
ένταΰθα ή παράστασις τής οικείας ψυχής. Όπως αΰτη είναι ή αιτία 
τών κινήσεων τοΰ άνθρωπίνου σώμ.ατος, οΰτω αποδίδεται είς παν τό 
έν τή φύσει κινούμ,ενον άνθρωπίνη ψυχή μετά τών νοημ,άτων καί θυμι- 
κών κινήσεων αυτής. Όπως ό παΐς δέρει την τράπεζαν, είς ήν προσέ- 
κρουσεν, ουτω και ό κατα φυσιν άνθρωπος αντιλαμβάνεται έν τή κα— 
ταιγίδι μάχην τών νεφών καί έν τώ έπί τής κορυφής τών όρέων κατά 
πρώτον άναφαινομένω καί έκεΐθεν εί; τά κατώτερα μέρη έξαπλουμένω 
νέφει τόν'Ερμήν κλέποντα τάς βοΰς τοΰ ’Απόλλωνος.Όθεν ή καταλλη
λότατη πνευματική τροφή διά τόν εξαετή παΐδα είναι ή in USUm 
delphini ύπό τοΰ λαοΰ πχρασκε’̂ σθεΐσα ϊκδοσις τών μυθολογικών 
προϊόντων τής παιδικής ηλικίας αύτοΰ, τά παραμύθια. Τά παραμύθια 
οεικνύουσι τήν παιδικήν άφομοίωσιν έν ολ·/) αυτής τή έλευθερία καί 
τολμν). Ο τόπος καί ό χρόνος δεν σημαίνουσι δι’αΰτήν τίποτε' μετεω
ρίζεται δέ είς τάς αιθέριους χώρας μετά τής αυτής ευκολίας, μεθ’ ής 
κινείται επι τής γής. Η μυθική αντίληψής τοΰ κόσμου, ήτις έκδηλοΰ- 
ται έν αύτοΐς,είς ήμάς μόνον φαίνεται ώς ποιητική, είς τόν παΐδα ομως

καί είς τήν ανθρωπότητα έν τ·7ί παιδικτί ηλικία είναι ή μόνη δυνατή 
μορφή τής άληθείας. Τά παραμύθια περιέχουσιν έν άπλή και άφελεΐ 
μοοφή τάς παραστάσεις καί τά συναισθήματα, τά όποια πληροΰσι τήν 
παιδικήν καρδίαν έν ταύτν) τν) ηλικία, ένδιατρίβουσιν εν σφαίρα όλως 
παιδική, έν ταΐς άπλουστάταις κοινωνικαΐς σχεσεσιν, εν τοΐς σπουδαιο- 
τάτοις κύκλοις άνθοωπίνης ένεργείας. Οί ήρωες τών παραμυθιών σκέ
πτονται καί όμιλοΰσιν ώς παιδία καί, έπειδή τά έν αύτοΐς εκτιθεμενα 
γεγονότα ήκιστα συνδέονται πρός ώρισμ.ένον τόπον καί χρόνον, είναι 
καταληπτά άνευ γεωγραφικών, ιστορικών και άλλων προεισαγωγικών 
γνώσεων. Καί ύπό ήθ'.κήν δέ οψιν είναι κατάλληλα διά τους παΐδας. 
Ούδαμ.οΰ παρουσιάζονται αί ήθικαί σχέσις άπλουστεραι καί σαφέστεραι 
ή έν τοΐς παραμυθίοις, άπηλλαγμ.έναι τής όχληρότητος ψυχρών ηθο
λογιών βιαίως έπιβαλλομένων, ούδαμοΰ είναι τοσοΰτον προσιτοί εις τους 
παΐδας οί ηθικοί ήοωες έν τοΐς συναισθήμ.ασι καί ταΐς βουλησεσιν αυ
τών, όσον ένταΰθα. Ωστε δέν καθίσταται δύςκολος εις τον παΐδα ή 
κοίσις περί άγαθοΰ καί κακοΰ, δικαίου καί αδίκου. Λοιπόν συγκεφα- 
λαιοΰντες λέγομ.εν ότι πολυάριθμοι καί ίσχυραί άφομοιωτικαί παρα
στάσεις ελκουσι τοΰ,ς παΐδας είς τό παοαμ.ύθιον, διότι ΐσταται επί 
τής αΰτης βαθμΐδος τής άναπτύξεως, είς ήν όφείλουσι ταΰτα την γέ- 
νεσιν αύτών. Διά τοΰτο τά παραμύθια πρέπει νά είναι αί πρώται διη
γήσεις, τάς όποιας ποοςφέρει ή διδασκαλία είς τούς παΐδας. Είναι δι
ηγήσεις άληθώς παιδικαί, δηλαδή άπλαΐ καί συγχρόνως φαντασιώδεις, 
μάλιστα δέ πκρουσιάζουσι μορφάς καί σχέσεις άπλας προκαλούσας 
την ηθικήν επιδοκιμασίαν καί αποδοκιμασίαν, κρύπτουσιν έν έαυταΐς 
ήθικάς έννοιας,αΐτινες προβιβάζουσιν ύπέρ τήν σφαίραν τοΰ φανταστι
κού. Είναι άληθές ότι κατ’ ολίγον μεταβάλλεται ό κόσμος τών -αρα- 
μυθίων εν τώ παιδί είς ποιητικόν προϊόν πλησίον άλλων πραγματικών 
αληθειών, διότι δεν δύναται να έγκαταμείν-/) ό παΐς έν τή μυθική άν- 
τιλήψει τοΰ κόσμου, άλλ’ ανάγκη κατ’ ολίγον νά μεταβίί είς τήν νοη- 
τικην, άνάγκη νά ελθη είς ρήςιν πρόοτήν πρώτην καί νά προβ·?) είς τήν 
“νοικαδόμησιν τής δευτέρας. 'Αλλά τά κέρδος, τά ό ποιον μένει έκ τού 
τ ου οτι έζησεν όπαΐς έν τούτω τώ οίκείω αύτοΰ κόσμω,τώ κόσμω τών 
"αραμ.υθίων, είναι τό ποιητικόν πνεΰμ.α, τά δεκτικόν ένθουσιασμοΰ ιδα
νικόν φρόνημα, τά όποιον είναι παραμυθία καί έςύψωσι; έν έκείναις 
τ<χΐς ήμ.έρας, έν αίς έκδιωχθείς ό παΐς έκ τοΰ παραδείσου αύτοΰ θά 
'?ωγή τόν άρτον τής γνώσεως έν ίδρώτι τοΰ προσώπου.



Με.ά τα παραμυθία επρεπε ν ακολουθήση το έτερον ποοϊόν της 
παπικής ηλικίας τών λαών, ή επική ποίησις, ούχί ή τεχνική, άλλ’ ή 
γνήσια ποίησις τοϋ λαού, εν γ διατηρούνται αί άρχαΐαι παραδόσεις. 
Η ποίησις αυτή επίσης αληθης ιστορία διά τους λαούς, ώς και διά 
Γ°υς παΐδας, αποτελεί την φυσικήν μετάβασιν άπό τοϋ παραμυθίου 
εις την ιστορίαν, απο τ·?ίς μυθικής άντιλήψεως τοϋ κόσμου είς τήν νοη- 
τικήν, διότι κινείται μάλλον έπί τής γης και στρέφεται μάλλον ποός 
ανθρωπινας μορφάς καί πράξεις, διότι καταλείπουσα τήν άχαλίνωτον 
περιπλάνησιν έν τη φύσει προςάπτει τάς διηγήσεις αύτής είς ώρισμένα 
προςωπα και τοπους καί ουχίσπανίως περιλαμβάνει έν αύταΐς ιστορικά 
γεγονότα. Ά λλά πριν ή προβ·?) ή διδασκαλία είς τήν επικήν ποίησιν 
ανάγκη νά κρούση ίσχυρότεοον διά τίνος καταλλήλου διηγήσεως έν τή 
ψυχν) τοϋ παιδός χορδήν, ήτις άρχίζει ήδη νά πάλληται έν αυτή 
και ητις οφείλει νά ηχνί δι’ ολου τοϋ βίου, νά ένισχύσ·/] δηλαδή τήν 
όρμην πρός τήν γνώσιν τής φύσεως καί τήν καθυπόταξα αύτής είς τού; 
οικείους σκοπούς. 'Η διήγησις αύτη δύναται νά θεωοηθή ώς ποοπαι- 
δεία μάλιστα μέν διά τήν φυσιογνωσίαν, άλλά καί διά τήν ηθικήν καί 
θρησκευτικήν διδασκαλίαν άντίστοιχος πρός τήν βαθμίδα τής άναπτύ
ξεως τοϋ παιδός. Τοιαύτη διήγησις είναι ή τοΰ 'Ροβινσώνος. ’Ενώ 
δηλαδή ό παϊς έν τή βαθμΐδι, καθ’ ήν τά παραμύθια είναι συγγενή 
πρός αυτόν, θεωρεί πάντα τά έξωτερικά πράγματα ώς ομοια έαυτώ 
καί μορφώνει διά τοϋτο τήν πραγματικότητα κατά τάς φαντασίας καί 
ευχάς αυτοϋ, έρχεται μετ’ ολίγον ό χρόνος, καθ’ δν ή αυξανόμενη γνώ
σις τού πραγματικού δέν έπιτρέπει πλέον ταύτην τήν αυθαίρετον με- 
ταχείρισιν, ερχεται ό χρόνος, καθ δν ό έκτός κόσμος άντιτάσσεται είς 
τον παΐδα ως τι εζ αντικειμένου, τό όποιον είναι ανεξάρτητον τού υ
ποκείμενου και τών ευχών αυτού. Καί όμως δέν παραιτεΐται τό έγώ 
τής τό παν μορφούσης δυνάμεως αύτοϋ, άλλά τροποποιεί μόνον αυτήν 
κατανοούν κατ ολίγον ότι ινα αρχν] καί κραττ] τών έξωτεοικών πραγ
μάτων άνάγκη νά ρυθμίζηται πρός τήν φύσιν αύτών. Εντεύθεν γεν- 
ν*ται ή ζωηρά άνάγκη τής γνώσεως τής φύσεως καί ή όρμή τοϋ καθυ- 
ποτάζαι αυτήν διά ταύτης τής γνώσεως είς τούς οικείους σκοπούς. 
Αύτη ή μεταβολή έπέρχεται έν τί) άναπτύξει έκαστου παιδός, έν γένει 
δέ άριστα προςαρμόζεται είς ταύτην τήν φάσιν τής άναπτύξεως αυτού 
ή διήγησις τού Ροβινσώνος καί προάγει δέ τάνάπαλιν τήν πραγματι
κήν έμφάνισιν ταύτης τής άναπτύξεως τού ατόμου, ήτις δμως βεβαίως

δέν θά περιορισθίί, ώς εϊπομεν, έν τ·7) δευτέρα τάξει τοϋ σχολείου, αλ
λά θά διαρκή καθ’ όλον τόν βίον ώς όρμη πρός καθυπόταξιν τής φύσεως 
διά τής γνώσεως αύτής, έν δέ τώ σχολείω θά τραφτ, ιδία δια τής φυ- 
αιογνωστικής διδασκαλίας. Έκτος τούτου ανελίσσουσα ή διήγησις αύ
τη πρό τών οφθαλμών τού μαθητού τους ώς επί τό πλεΐστον προϊστο
ρικούς χρόνους τής δι’ αγώνων αποκτήσεως των απλ^ουστάτων μέσων 
τής πληοώσεως τών αναγκών τοϋ ανθρώπου και παριστώσα εν τώ βίω 
τού Ροβινσώνος έπί τής έρήμου νήσου αυτοϋ οιονει τον βίον τής αν
θρωπότητας, ήτις ένδεώς πεπροΐκισμένη καί εκτεθειμένη επί τής γής 
έν τή, πορεία τών χρόνων κατώρθωσε δια τοϋ εφευρετικού αυτής πνεύ
ματος καί διά ρ.υρίων αγώνων καί μόχθων να μεταβάλν) την ενδειαν 
καί στέαησιν είς ευμάρειαν, οΰ μόνον συνενοΐ έν μια έστία ύπό μορφήν 
καταληπτήν είς τόν παΐδα ταύτην την γιγαντιαίαν πρόοδον, αλλ 
άποτελεΐ καί το κατάλληλον προοίμιον πάσης ιστορίας.

Μετά τήν διετή προπαρασκευήν διά τών παραμυθιών καί τής διηγή
σεως τού Ροβινσώνος δυνάμεθα νά προςαγάγωμεν τον οκταετή παΐδα 
είς τήν κ λ α σ ι κ ή ν  έκθεσιν τής παιδικής ηλικίας τού ημετερου έθνους, 
είς τήν έπικήν ποίησιν τοΰ Ομήρου, ητις τα μάλιστα αντιστοιχεί εις 
τάς ήρωϊκάς όρμάς τής παιδικής φυσεως και διά τούτο δύναται να 
γείντι κυρία τής όλης ψυχής τού παιδός καί νά εξευγενιστ) τας ορμας 
ταύτας. Ή ομηρική ποίησις καί μάλιστα ή  Οδύσσεια ου μονον ευρί- 
σκεται, ώς ανωτέρω είδομεν, εν πληρει αρμονία προς την πνευματικήν 
κατάστασιν τοϋ παιδός έν ταυτνj τ*̂  ηλικία και την αφομοιωτικήν ικα
νότητα αύτού, άλλά καί δι άλλον λόγον είναι ιδία κατάλληλος εις 
ταύτην τήν ηλικίαν. Οπως έν τνί πρώτν) περιόδω τού βίου τών εθνών 
ή μόνη γενικώς άναγνωριζομένη καί έπικρατοϋσα αρετή είναι ή ανδρεία, 
ή ρώμη τού σώματος καί ή  πνευματική υπεροχή, όπως παρ Ομήρω 
ή άρετή οΰδέν άλλο σημαίνει ή τήν άνδρείαν, ούτω καί παρά τοΐς παι- 
σίν ούδεμία άλλη ηθική ιδέα έπικρατεΐ ή ήτής τελειότητος. Κξοχος 
ρώμη τοϋ σώματος καί δεξιότης τοϋ πνεύματος, βουλησις ισχυρά καί 
τόλμη χαρακτηρίζουσι τούς άρχηγους τών παίδων έν ταΐς διαφόοοις 
παιδιαΐς. Εντεύθεν ή χαρά, μεθ’ ής άκροώνται οί παΐδες τάς διηγή
σεις πεοί ένδοξων ηρώων άρχαιοτέρων έποχών. Έν ταύττ) τ γ  ηλικία 
εύρίσκεται ό παΐς έν τνί περιόδω τής δυνάμεως- μόνη ή δύναμις, τό 
θάρρος, ή άνδρεία, ή νοημοσύνη άρέσκει είς αύτόν. Άνάγκη λοιπόν νά 

τούς ήρωας αύτού, μεθ’ ών μάχεται καί υποφέρει, έν τνί βουλήσει



τών όποιων κρατύνεται καί άνδρίζεται καί ή ίδια αυτού βούλησις' ά- 
ναγκη να δωσωμεν είς αυτόν τοιούτον πρότυπον καί νά παραχωρήσω- 
μεν είς την ’Οδύσσειαν την θέσιν, ητις αρμόζει είς αυτήν. Τό ηρωι
κόν έπος θά άποτελέσν) την άρχήν της κυρίας ιστορικής διδασκαλίας. 
Τούτο μάλιστα εξεγείρει έν τω παιδί απείρους άφομοιωτικάς παραοτά' 
σεις, διότι εξυμνεί πράξεις καί νίκας ανθρώπινης δυνάμ.εως' διότι διη
γείται πώς- ό πολυτλας καί πολύμ.ητις Όδυσσεύς μ,ετά μ,ακράς πλά
νας καί αγώνας κατώρθωσε νά έπανέλθν) είς τήν φίλην πατρίδα. Ά λ λ ’ 
εκτός ταύτης τής συγγενείας τής επικής ποιήσεως πρός τήν βαθμίδα 
τής άναπτύζεως καί τάς όρμάς τού παιδός έν τνί ηλικία ταύτη ΰπάο- 
χει καί άλλος μεθοδικός λόγος τής εκλογής αυτής διά τήν τρίτην τά- 
ζ:ν τού δημ,οτικού σχολείου. Οί παΐδες είςήχθησαν διά τών παραμ,υ- 
θίων είς τόν φαντασιώδη κόσμον τής παιδικής ηλικίας τής άνθρωπό - 
τητος· διά τής διηγήσεως τού 'Ροβινσώνος παρηκολούθησαν τά πρώ
τα βήματα αυτής προς τόν πολιτισμον, οτε ήρξατο νά έξυψώνηται 
ΰπέρ τήν φύσιν καί νά ύποτάσσν) αυτήν είς τούς οικείους σκοπούς έπινο- 
ούσα διάφορά μ.έσα προς πλήρωσιν τών ποικίλων αυτής άναγκών. Ά μ— 
φότεραι αί ΰλαι αΰται είναι προϊστορικαί. Άφού δέ δι’ αύτών άοκούν- 
τως παρεσκευάσθησαν οί παΐδες, καιρός είναι έν τνί τρίτη τάξει νά 
ειςέλθωσιν είς τό ιστορικόν έδαφος,ένθα ή άνθρωπότης παρίσταται έγ- 
καθιδρυμ.ένη έν ώρισμ,έναις χώραις καί άνεπτυγμένη είς έθνη μετά ποι
κίλων πολιτικών, κοινωνικών καί ηθικών διαταξεων. ’Ενταύθα λοιπόν 
ή ’Οδύσσεια είναι τά μάλιστα κατάλληλος ϊνα δώσγι τήν πρώτην ι
στορικήν περιγραφήν άρχαίων ήθών καί χρόνων, νά χορηγήστ) τάς πρώ- 
τας καί θεμελιώδεις έννοιας τής ιστορίας καί νά χρησιμεύση ουτω ώς 
προπαίδεια πάσηςίστορικής διδασκαλίας. Έν αυτί) άνελίσσεται πρό 
τών οφθαλμών τού μ,αθητοΰ ή ζωηρά είκών τής άπλουστάτης μορφής 
πολιτικής οργανώσεωςέν πατριαρχικν) βασιλεία. Οίπαΐδες θά διέτασσον 
την πολιτείαν αυτών ούτως, όπως έποίησαν αύτό οί άνδρες τής ’Οδύσ
σειας. Πρώτον πρέπει, λέγει ό Έρβαρτος, νά παρακαθίσωσιν οί παΐδες 
έν τ·?ί θορυβώδει άγορα τών ’Ιθακήσιων, έν γ άποκατοπτρίζονται τά 
οικεία αύτών συμβούλια, καί έπειτα νά ύπερασπίσωσι τάς Αθήνας με
τά τού Μιλτιάδου καί τού Θεμ,ιστοκλέους. Έν τν) Όδυσσεία τέλος 
εχει ή διδασκαλία πολυτιμότατα προςάμμ,ατα διά τήν μ,ετά ταύτα 
ελληνικήν ιστορίαν.

Δεν είναι άνάγκη πολλών λόγων ϊνα κατανοήσν) τις οτι μετά τήν

’Οδύσσειαν πρέπει έν τν) τετάρτν) τάξει τού δημοτικού σχολείου ν’ ά- 
κολουθήσγ) ό Ηρόδοτος, ό όποιος μετά παιδιχ,ής φαιδροτητος, παιδι
κού ύφους, παιδικής άφελείας καί έπικής διεξοδικοτητος καί πολλά- 
κις έν εϊδει παραμ.υθίων, καί όμ.ως μετά τοσαύτης χάριτος καί βαθείας 
διανοίας είςάγει τά πρόσωπα καί τάς καταστάσεις τών άρχαίων χρό
νων. Προς τήν άνάπτυξιν τού παιδικού πνεύματος αντιστοιχεί ή ά- 
νάπτυξις τών ύπ’ αυτού έκτιθεμ.ένων καταστάσεων. Τό θέατρον καί 
τά δρώντα πρόσωπα είναι άλλα παρά τά έν τν) Όδυσσεία. Έθεμελιώ- 
θησαν άποικίαι, ή Ελλάς έξετάθη,συγχρόνως δέ έτέθη είς άντιθεσιν 
πρός τάς άπεράντους /ώρας τής Ανατολής. Τά πολιτεύματα μετε- 
βλήθησαν άντί τής πατριαρχικής βασιλείας έν μ.έν τνί άνατολή ανα
φαίνεται ή άπόλυτος δεσποτεία, έν δέ -τνί Έλλάδι ή αριστοκρατία καί 
μετ’ αυτήν ή άρχαιοτέρα τυραννίς καί ή δημοκρατία. Ά ντ ί τού έξ έ
θους δικαίου τίθενται νόμ,οι γραπτοί. Έγεννήθησαν νέα κοινωνικά ζη
τήματα. 'II συμπάθεια τού μ.αθητού στρέφεται μάλλον πρός τόν δημό
σιον βίον, χωρίς νά μ,είνν) άνευ τροφής καί ή συμ.πάθεια διά το άτομον. 
Διά τούτο φαίνεται ότι « οίονεί ύπό ευεργετικής τίνος χειρός προελε- 
άνθη διά τόν παΐδα ημών ή όδός ή άγουσα άπό τής Τροίας καί τής 
’Ιθάκη ς είς τόν Μαραθώνα, τάς Θερμ,οπύλας καί τήν Σαλαμίνα, ένθα 
κατά πρώτον άνηγγέλθη μ.ετ’ έμφάσεω; είς τήν άνθρωπότητα οτι δέν 
είναι ή ζωή, δέν είναι ή άπόλαυσις τό ύψιστον τών άγαθών καί οτι 
αυταπαρνησία διά τ ι ύψηλότερον καί θάνατος ΰπέρ πατρίδος είναι ό 
αίνος ένθουσιώσης καρδίας.»

Διά τής έργασίας τών τεσσάρων πρώτων έτών κατέστη ό μαθητής 
ικανός ινα άναβή εις τήν ΰψίστην βαθμ.ΐδα τού έν τν) άοχαιότητι βίου 
τ ού ήμετέρου έθνους, έφ’ όσον έπιτρέπουσι τούτο τά περιωρισμένα μ.έ- 
σα τού δημοτικού σχολείου. Πρός τούτο θά βοηΟήσνι αΰτόν ή Ά νά- 
βασις τού Ξενοφώντος, τό μόνον σύγγραμμα τής έποχής ταύτης, διά 
το όποιον έχει ό μαθητής άφομ,οιωτικήν ικανότητα έν ταύτη τή ηλι
κία. Αύτη ή βαθμίς είναι ή τελευταία διά τήν στοιχειώδη διδασκα
λίαν τής άρχαίας ιστορίας τού έθνους ημών. Έν τή αΰτή τάξει, τή 
πεμπτ·/), δύναται νά διδαχθ·?) καί ή άνάβασις τού Μεγάλου Αλεξάν
δρου, τής τελευταίας ταύτης εΰγενούς καί ήρωϊκής μορφής έν τ·7) ιστο
ρία τής άρχαίας Ελλάδος, τού οποίου τά μ.εγαλουργήματα παρήγαγον 
Αποτελέσματα έπιδρώντα μέχρι τής σήμερον είς τήν ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος καί τού έθνους ήμών.Έν τώ μεγάλω Άλεξάνδρψ ιελευτιΖ



ή αρχαία ιστορία τοΰ έθνους ήμών καί ή ιστορία της νεανικοί ηλι
κίας της άνθρωπότητος ή τόσον ενδιαφέρουσα καί συγγενής πρός τό 
πνεΰαα της νεότητος.

ΓΙερί της ιστορικής διδασκαλίας έν ττ, έκτη καί τελευταία τάξει 
δέν λέγομεν τίποτε, διότι εν αύτί) πρόκειται νά συνδεθώσι διάφορα έν 
τα ΐς κατωτέραις τάξεσι κατ’ ιδίαν κλωσθέντα νήματα, περί ών ούδείς 
ένταΰθα έγένετο λόγος, πρόκειται νά συμπληρωθώσι χάσματα δυςδιά- 
γνωστα μέχρι τοϋδε, νά εκτεθτ) ή συνάφεια τής εθνικής ήμών ιστορίας 
πρός τήν γενικήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος καί πρός τά στοιχεία, 
τά όποια έδωκαν νέαν ζωήν εις τό έθνος ήμών. Άφοΰ πρώτον πραγμα- 
τευθώμεν τά περί τής παραλλήλως πρός τήν κοσμικήν ιστορίαν βαινού- 
σης 'Ιεοάς 'Ιστορίας καί τά περί τής πρός τάς περιόδους τής άρχαίας 
ιστορίας τοΰ έθνους ήμών άντιστοιχούσης νεωτέρας ιστορίας αύτοΰ, 
τότε θά είναι δυνατόν νά γείνγ) λόγος καί περί τής συνδέσεως καί συμ- 
πληρώσεως τών νημάτων τούτων έν τί) άνωτάτν) τάξει τοΰ δημοτικού 
σχολείου. Ένταΰθα ήθελήσαμεν στηριζόμενοι έπί μόνης τής θεωρίας 
τής άφομοιώσεως νά έξαγάγωμεν πρακτικά συμπεράσματα διά τήν εκ
λογήν τινων έκ τών υλών τής ιστορικής διδασκαλίας έν τώ δημοτικώ 
σχολείω έπιφυλαττόμενοι έν άλλ·/] ευκαιρί^ ού μόνον νά συμπληρώσωμεν 
καί τάς λοιπάς ίστορικάς ύλας, αΐτινες βαίνουσι παραλλήλως πρός τάς 
ήδη έκτεθείσας, άλλά νά έκθέσωμεν καί τούς λοιπούς λόγους, δι’ ο'ύς 
ού μόνον είναι άναγκαία ή διδασκαλία τής ιστορίας καί έν τώ δημο
τικώ σχολείω, άλλά καί δτι ό σκοπός τής παιδαγωγικής διδασκαλίας 
έν γένει έπιτυγχάνεται μόνον διά διδασκαλίας παρακολουθούσης τήν 
ιστορικήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού τής άνθρωπότητος.

X. Δ. 11.

Δ Ι Λ Τ Ι  Δ Ε Ν  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ή Ν  0 1  Ν Ε Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
ΤΗΝ ΔΗΜΩΔΗ ΑΥΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ;

Έν τώ παρόντι αίώνι, έν ώ αί μέν προΰπάοχουσαι έπιστήμαι τοσοΰ- 
τον άνεπτύχθησαν, νέαι δέ προήλθον είς φώς, καί αί σπουδαιόταται 
έφευρέσεις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έγένοντο, ήτο άναμφιβόλως αδύ
νατον νά μή καλλιεργηθώ καί έξετασθνί καί ή περί τήν γλώσσαν έπι-

στήμη. Η γλώσσα άνέκαθεν έξελήφθη εύλόγως ώς τό σπουδαιότατον 
κτήμα καί τοΰ άνθρώπου καθόλου καί τών καθ’ έκαστα έθνών καί λα
ώ ν ένεκα δε τούτου ήδη άπό τοΰ παλαιοτάτου πάντα τά οπωσδήπο
τε πολιτισθέντα έθνη έστρεψαν ταχέως τήν προσοχήν αύτών έπί τήν 
γλώσσαν, επί τοΰτο δηλ. άκριβώς, δ διαστέλλει τόν άνθρωπον άπό τ'2ς 
«λόγου φυσεως. Θα ευρη δε έκαστος φυσικόν οτι έν τώ αίώνι τούτω 
τής (ρ ε υ γ η ς  επόμενον ήτο ου μόνον κατά νέον δλως τρόπον νά έξετασθή 
/] γλώσσα, αλλα καί η περι ταυτην ερευνά είς επιστήμην εΰρυτάτην 
και αζιολογωτάτην νά άνυψωθή.

Ούτως άπο τοΰ 1816 εκδους ό Βορρ τό πρώτον αύτοΰ εργον, το 
Conjugationssystem,ίδρυσε τήν γλωσσικήν έρευναν έ.τι ιής συγκρίσεως 
■ ών διαφόρων μεν ‘/ατά τό φαινόμενον, συγγενών δέ κατ’ αλήθειαν 
Ιαπετικών γλωσσών. Ο Βορρ έπεμελεΐτο μέν τών καθ’ έκαστα γλωσ
σών, όπως ποιούμενος χρήσιν τών έν αύταΐς φαινομένων έομηνεύη, δ- 
-.ως ηουνατο, την κατασκευήν τής γλώσσης εκείνης, έξ ής πασαι αί 
συγγενείς Ίαπετικαί κατ’ ανάγκην προήλθον,άλλ’δμως προσέχων πάν
τοτε επί τά γενικώτεοα, γλωσσογονικά ώς είπεΐν, ζητήματα ταΰτα, 
^ ν ηδυνατο ώς είκός νά έξετάσν) μετά μεγάλης άκριβείας τά φαινό- 
μ»νχ εκάστης ιδιαιτέρως γλώσσης. Δι’αυτο εύτύχημα πρέπει νά νομί- 
«,ηται δτι σχεδόν συγχρόνως μετά τοΰ Βορρ είργάζετο άλλος γενναίος 

ρ εν στενώ κύκλφ,έν μια μόνη τών συγγενών γλωσσών, τΐΐ Γερμανική, 
ό Jacob Grimm, όστις εκτείνων τό βλέμμα ήττον μέν άνά τάς εύρείας 
Χ.ωρας τών Ιαπετικών,ή κατ’άλλους ήττον όρθώς Ίνδογεομανικών λαών, 
μάλλον δε άνά τούς μακρούς χρόνους καί έξετάσας ούτω τά μνημεία 
τής παλαιοτέρας γραμματείας τής Γερμανικής γλώσσης καθόλου καί 
Γ<Ζ ι®ιω(**τα τής νΰν λαλουμένης έγένετο πατήρ τ ή ς  ιστορικής  γλωσ
σικής έρεύνης. Άμφότεραι δ’ αί μέθοδοι αύται,ή τε τής συγκρίσεως καί 
Ί ιστορική, ένωθεΐσαι κατόπιν κατέστησαν τό θεμέλιον καί ή κρηπίςτής 
γλωσσικής επιστήμης είτε γλωσσολογίας. Έφηρμόσθησαν δέ κατά 
“ρωτον έπί τών αρχαίων γλωσσών, τής ’Ινδικής, Ελληνικής καί Δα
ν ικ ή ς , μετά ταΰτα δέ καί έπί πασών τών λοιπών Ευρωπαϊκών,Άσι- 
 ̂ ' ω,ν πλεΐστα αυτών φαινόμενα περιφανώς ήομηνεύθησαν.
ΙΚ Η-όνη γλώσσα Ευρωπαϊκή ούδεμιόΖς έτι κατά τήν ήνωμένην ταύ- 

μ-θοδον έτυχε καλλιεργίας καί έρεύνης' είναι δ’ αύτη—είναι ά- 
Υ*η νά τό ειπωμεν ; — ή καθ’ ήμάς Ελληνική. Διατί τοΰτο ; διό— 
°ι μεν Ευρωπαίοι δυνάμενοι νά μεταχειρίζωνται είς τάς γλωσσικάς



έρεύνας τήν άρχαίαν Ελληνικήν ’έκριναν ουχι άλως ατοπως οτι δεν η— 
το άναγκαία ή γνώσις τής νέας Ελληνικής, ήμ.εΐς δε δεν εφροντίσαμ.εν 
μέχρι τοΰδε να έκμάθωμεν καί τοΐς άλλοις γνωρίσωμεν την γλώσσαν 
ταύτην, ώστε καί άν τις ποτε ηθελεν έπιθυμ.ήσγ) νά λάβν) πρό όφθαλ- 
μ.ών καί την νέαν ήμ.ών γλώσσαν, δέν ήδυνατο,έπειόη ουτε τής μ.εσαι- 
ωνικής ημών γραμ-ματείας ύπάρχουσι μνημεία αληθώς δημ.ωδη καί προ
σιτά παντί καί έκ πασών τών Έλλην. χωρών, ούτε τής καθ ήμ.άς 
Έλλην. γλώσσης τά ιδιώματα έτυχον οίασδήποτε επιστημονικής έξ- 
ετάσεως.

Ανυπολόγιστος δέ πρέπει νά θεωρήται ή έκ τής παραμελήσεως ταύ
της εθνική ζημία, ην ύπέστημ,εν καί ύφιοτάμεθα καί θά ΰφιστάμεθα, 
έφ’ δσον δέν θά έπιχειοήσωμεν άξίως οΰ φέρομεν μεγάλου ονόματος τή 
σπουδή καί εξακριβώσει τής γλώσσης ταύτης. Ούτως, ΐν ’ έπί παρα
δείγματος εΐπωμεν, τίς θά έπίστευεν δτι ή νέα Έ λλην., ητις έλαχί- 
στας μ,όνον περιέχει Σλαυϊκάς λέξεις, έμελλεν έν τούτοις νά χρησιμεύ- 
ση είς άνθρώπους κακοβούλους, ϊνα δήθεν άποδείξωσιν δτι καί ή γλώσ
σα ημών είναι πλήρεις Σλαυϊσμών καί ήμεΐς Σλαΰοι ; άλλ’ δμως συν
έβη" καί οΰδείς σήμ.εοον άγνοεΐ πόσον ήμεΐς ώς έθνος έβλάφθημεν έκ 
τής έπί μακρόν έπικρατησάση; καί ούδέ έξαλειφθείσης άκόμη επαρά
του καί ίστορικώς άσυστάτου γνώμης ταύτης' ή τίς θά έπίστευεν, δτι 
ή γλώσσα ημών επ’ έσχάτων έτι θά άνεκηρύττετο συνέχεια γλώσσης 
άλλης, ην δήθεν τό πάλαι έλάλουν οί δούλοι τών άρχαίων Ελλήνων, 
δθεν κατ’ άνάγκην εθνολογικήν άμειλικτον εΐπετο τό ύβριστικώτατον 
καί ψευδέστατον δτι καί ήμεΐς είμεθα απόγονοι τών αργυρωνήτων αν
δραπόδων έκείνων ; καί δμως άνεκηρύχθη. Τοιαύτας άλλοκότους καί 
άτοπους άλλ’ ούχ ήττον επιζήμιους ήμΐν γνώμ-ας θάκούωμεν, έφ’ δσον 
δέν θά φροντίσωμεν νά φωτίσωμεν τό πολυτιμότατον εθνικόν ήμών κει- 
μήλιον διά τοΰ θείου φωτός τής άληθείας.

Ά λ λ ’ άναμ-φηρίστως τοΰτο δέν είναι έργον ένός ή δύο, είναι μέγα 
εθνικόν έργον καί έχει άνάγκην πολλών εργατών καί πολλής έπιμ.ελεί' 
ας. Διότι δπως είς κατανόησιν τής φύσεως καί ουσίας παντός πράγ
ματος απαραίτητος είναι ή γνώσις τής άρχής, τής έκτάσεως, τής χρή" 
σεως κ .λ.π . αύτοΰ, ούτω καί είς κατάληψιν τών γλωσσικών φαινομέ
νων άπαιτεΐται πρό πάντων ή γνώσις τής έν τή ιστορί^ γενέσεως αυ
τών καί ή πλήρης δσον οίόν τε καί έξηκριβωμένη σπουδή σύμπαντος 
τοΰ ΰλικοΰ, τ . έ. πάντων άνεξαιρέτως τών ιδιωμάτων. Καί την μέν

ιστορίαν πολλών φαινομένων δύναταί τις οπωσδήποτε νάποκτήστ) διά 
τής επισταμένης μελέτης τής παλαιοτέρας ήμών γραμματείας, άλλά 
τοΰ υλικοΰ πάντων τών ιδιωμάτων ουδέ κατά προσέγγισιν είναι δυ
νατόν να λάβη τις γνώσιν, δπως έχουσι σήμ,ερον τά πράγματα.

Δι αυτο αποτείνομεν σήμερον τον λόγον πρός τούς διδασκάλους 
καί ίσως καί πρός άλλους τινάς λογίους, δπως τό μέν παροτρύνωμεν 
καί παρακαλεσωμ,εν αυτους νά έπιμ,εληθώσι τοΰ έθνικωτάτου τούτου 
έργου πάσγ) δυνάμει, τό δέ διαβεβαιώσωμεν, δτι, άν μετά τής σοβα- 
ροτητος, ής τό θέμα είναι άντάξιον, έπιδοθώσιν είς τήν μελέτην καί 
εξακρίβωσή τοΰ μόνου ύπολειφθέντος ήμΐν προγονικού θησαυροΰ, αυ
τοί πρώτοι θάμειφθώσι, πολλώ κρείττονες είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου 
των γενόμενοι, τά δέ, τέλος, ύποδείξωμ.εν αύτοΐς τίνι τρόπω καί ευκό
λως καί επωφελώς οφείλει νά γίνηται ή έοευνα.

Διότι πρέπει νά εϊμεθα δίκαιοι άν μετά έπανειλημμένας παρακλήσεις 
και προσκλήσεις μή άπεφάσισαν νά κατέλθωσιν είς τόν εύγενή τοΰτον 
αγώνα, ούτε άφιλοπατρία ούτε άφιλοτιμία ούτε ύπερβάλλουσα φυγο
πονία εΐ να[ αιτία τής αποχής, άλλά μάλλον έλλειψις γνωστής τίνος 
μεθόδου, δείγματός τίνος,καθ’ δ δέον νά γίνηται ή εργασία, ρητών καί 
ώρισμένων οδηγιών, καθ’ άς οφείλει νά έξετάζηται.

1) *Ινα χατανοήσωμεν οπωσδήποτε τήν γλώσσαν ήμών, άνάγχη  νά 
χαταστήσωμεν αντήν τχύτην ύποχζίμ ινον τών σπονδών μας ,  νά μή με- 
ταφέρωμεν δέ είκή καί άλογίστως τούς νόμους τούς περί τήν κλίσιν 
**ι περί τούς φθόγγους κ .τ .λ . τής άρχαίας έπί τήν νεωτέραν, όπως 
οι μέχρι τοΰδε περί αυτήν άσχοληθέντες φιλόλογοι καί δη τής αρχαί
α? μάλιστα γλώσσης έμπειροι επραττον άλλά τήν άρχαίαν ώς όργα- 
νον είς τήν σπουδήν τής καθ’ ήμ2ς Ελληνικής μεταχειριζόμενοι νά 
ιτρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών έπί ταύτην τήν νέαν.

2) Οΰ τε τής επιστήμης ά ντάζ ιο ν  οΰτε ά ναγχα ΐο ν  ε ίνα ι οϋτε τήν  ά π α -  
ρα,ιτηζοΐ πεποίθησιν εμπνέει τό νά έπιδιώχωμεν χατά τήν έρευναν τής 
*α·θ ήμας Ε λλην . γλώσσης άλλους σκοπούς οίουσδήποτε, δπως οί προ 
Ίμών διαλαβόντες περί αυτής ύπό ζήλου καί φιλοπατρίας κινούμενοι 
^ραττον, πανταχοΰ Δωρισμούς, Αίολισμούς κ .λ.π . άνακαλύπτοντες 
κ*ι καθόλου την μεταξύ τής άρχαίας καί νεωτέρας διαφοράν δσον τό
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δυνατόν έλαχΐστην παριστώντες, οπως εντεύθεν συναγάγωσιν εθνολο
γικά συμπεράσματα περί ήμών(*).

3) Οί μέλλοντες νά φιλοτιμηθώσιν, οπως άποσπάσωσιν έκ τής λή
θης τους μέχρι τοΰδε παρ’ άξίαν έγκαταλελειμμένους θησαυρούς της 
γλώσσης ημών καί νά συνδέσωσιν ούτω τό όνομά των μετα της αθανά
του· Ελληνικής γλώσσης,όφείλουσι νά έπ ιχειρήσωσι τή εξετάσει αύ
τής μετ' αγάπης, i'ra μή  είπω μετ '  ενθουσιασμού , ενθυμούμενοι πάν 
τοτε, δτι α σχολούν τα ι περι τήν γλώσσαν , τ. ε. περί τό πρώτον καί 
σπουδαιότατον δώρον τυΰ θεοϋ είς τον άνθρωπον.

4) Όφείλομεν νά ένθυμώμεθα προ πάντων οτι ή γλώσσα τών ανθρώ
πων δέν άποτελεΐται μόνον έκ λέξεων, άλλά καί έξ άλλων έτι στοιχεί
ου, τ. έ. τών τύπων, της ευφωνίας, της συντάξεως κλπ. κ .λ .π ., ά δεν 
δύναται τις νά έννοήσν) πώς έχουσιν έν έκ,άστφ ίδιώματι, οταν μόνον 
ψιχία τινά αύτής, αί λέξεις προσφέρωνται ήμΐν, έξαίρετα δέ, δταν 
λόγος ολος. "Οστις λοιπόν δέν δύναται νά γινώσκ·/) τ ί είναι κοινόν τί) 
καθόλου Ελληνική καί τ ί ίδιάζον τώ έξεταζομένψ ίδιώματι, τί έςη- 
τάσθη καί ήρμηνεύθη ύπ’ άλλων καί πώς κ .λ.π . ήμπορεΐ νά παραλί- 
πη πάσαν τοιαύτην έρευναν, νά τραπν) δε ευθυς επί την συλλογήν ολου 
λόγου, τ. ε. παραμυθιών , άτινα καί είς άλλα έτι δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσιν, οπως πάντες ήξεύρουσι καί ήμεΐς έν τοΐς άκολούθοις διά 
βραχυτάτων θά ύποδηλώσωμεν, παρο ιμ ιώ ν , αΐτινες καί την βιοσοφίαν 
τοΰ Έλλην. λαοΰ γνωρίζουσιν ήμΐν καί φράσιν εχουσι σύντομον άλλ’ 
ίσχυράν, αστείων άνεχόότων , έστω καί άκολαστοτέρων, όποια πολλά 
ευφυέστατα ύπάρχουσιν έν πάστ) χ_ώρ<£’ εύχών , χαταρών , δ ίσ τ ιχω ν , 
διαφόρων ασμάτων , o£or πολεμ ικών , ιστορ ικών , οικογενειακών , ίρω- 
τικών, γαμ ιχών , μνρολογ ίων κ .τ .τ . ,  οποία πλεΐστα και μεγίστης ποι
ητικής άξίας αναγκάζονται όσημέραι ΰπό τοΰ πανταχόθεν είσχωροΰν- 
τος δυτικού πολιτισμού νά καταφεύγωσιν έπί τούς άγρους καί τά ορη’ 
διηγημάτων  περί φαντασμάτων, περί Νεράιδων, στοιχειών, άγιων, 
δαιμόνων, όποια πανταχού γινώσκονται καί πιστεύονται' διηγήσεων 
περί φυσικών φαινομένων, δημωδών παραδόσεων περί τής Θεοτόκου και 
τών Θαυμάτων αύτής, δημωδών ερμηνειών περί τής φυσικής ίδιότητος 
τών διαφόρων ζψων, π .χ . τίς ή αιτία τής τοσαύτης έχθρας τοΰ κυνός

(*) Περ\ των δύο τούτων ζητημάτων ίπραγματεΰθηιχεν Ιν έχτάαει Ιν « Ε σ τ ία ; »  
άο;0. 320 Ιουνίου 19. 1883·

καί λαγοΰ, διατί τά μέν πρόβατα ύποφέρουσι τόν ύετόν καί τό ψΰχοί, 
αί δέ αίγες ούχί, άλλά κρύπτονται κατά τήν βροχήν, διατί ό χοίρος 
πολλάκις τόν χειμώνα συλλέγει καί στοιβάζει ξύλα κ .τ .τ . όμοίων πε
ρί τών διαφόρων δένδρων, θάμνων κ .τ .τ . π .χ . δ ιατί ή μέν άμπελος 
μόνον διά μεγάλης έπιμελεία; δύναται νά ευδοκίμηση, ή δέ βάτος άφ’ 
έαυτής προκόπτει θαυμασίως κ .τ .τ . καθόλου λοιπόν έπί τήν συλλογήν 
παντός τοΰ πνευματικού κόσμου τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Κατά τήν εργασίαν ταύτην ούδεμία υπάρχει χρεία νά έξετάζωσιν οΐ 
συλλογείς, άν τοΰτο ή εκείνο έχν) μεγάλην ή μικράν ποιητικήν αξίαν, 
ή άν έχν) άνάλογόν τι έν τή άρχαιότητι, άν είναι αληθές ή ψευδές, 
κ .τ .τ .

Όμοίως ούδεμία άναγκαΐον νά κατα βάλλη ται επιμέλεια, οπως αί 
λέξεις έτυμολογώνται καί όρθογραφώνται’άν τις μή ήξεύργι τό έτυμον 
λέξεώς τίνος καί τήν ορθογραφίαν αύτής, άς εΐσάγ·/] τήν ορθογραφίαν 
τής ρομέϊκις γλόσας , άς γράφν) μόνον τά φωνήεντα α,ο,ε, «, καί ού
τως άπαλλάσσεται περαιτέρω ζητήσεων καί ένοχλήσεων. Τήν ποοσο- 
χην πάσαν οφείλει νά έφιστ2 έπί έν, άλλ’ έπί τούτο άπασαν, δηλ. 
τήν πιστήν καί άκριβή παράστασιν πάντων τών φθόγγων, τών τύπων 
κ .τ .τ ., οπως απαγγέλλονται ούχί ΰπό γραμματισμένων οπωσδήποτε 
ή εμπόρων, ναυτικών κλπ. άλλ’ ύπό τών ουδέποτε εις άλλην χώραν 
μεταβάντων άπαιδεύτων,μάλιστα πάντων ύπό τών γυναικών καί τού
των γραιών. "Οπου δύο λέξεις ή τύποι κ .τ .τ . έξ ίσου γινώσκονται καί 
λέγονται, καταγραπτέοι άμφότεροι, άν δέ τις λέξις ή τύπος διά τής 
παιδείας ή διά τής εκκλησίας παρεισήλθεν,ήμπορεΐ καί νά παραλείπη- 
ται, τουλάχιστον άνάγκη νά προτιμαται ό δημώδης. Όταν δέ τις μή 
δύναται νά διακρίν-/) τό γνησίως δημώδες εν τινι χώρα ώς πρός τινα 
φαινόμενα, όπερ πιθανόν νά συμβαίν/ι ενίοτε, άν τις έπί μακρόν έν άλ- 
λψ τόπω διέμεινεν, ή μή είναι έγχώριος ή μή συνανεστράφη μετ’ αν
θρώπων άπλών άπό πολλοΰ χρόνου, τότε άς συμβουλεύηται αυτούς 
Χ«ί μάλιστα,καθά έρρήθη,τάς γυναίκας καί τάς γραίας. Έν τούτψ δέ 
απαιτείται τις επιτηδειότης· διότι άν έρωτήσητε αύτήν π .χ . πώς θά 
ιϊΧΛ'·'·ιχτισθ·7) ό άόρ. τούτου τοΰ ρήματος, ού μόνον δέν θά μάθητε τίπο
τε, αλλά καί νομίσασα οτι σκώπτετε αύτήν περί ούδενός θά σας δώ- 
σνι πληροφορίαν- ή άν τήν έρωτήσητε «αύτό τό λέτε έτσι ή ετυι ,·» θά 
σ«ς απαντήση «χ' h a t  χ' ετσι τό ίδ ιο ε ίνα ι.»  ’Οφείλει λοιπόν πρώ
τον νά δειχθ·»5 αύτή ότι δέν σκώπτετε, άλλά τούναντίον σοβαρώτατα



την αλήθειαν εξετάζετε,καί δεύτερον νά κατορθώνατε, ώστε έκείνη νά 
εκστομίζτ], άνευ προηγούμενης μνείας, τήν λέξιν ή τόν τύπον κ .τ .τ . 
οποία θέλετε, απαγγελθέντα δε νά τά χλέπτητε. Διότι προκειμ-ένου 
περι συναγωγής τοΰ διεσπαρμ.ένου θησαυροΰ τιμών δέν διστάζομεν νάντ- 
είπωμεν τνί Γραφνί κα'ι νά παρακαλέσωμεν τούς φιλοτίμους συνεργά- 
τας έπί τό κλέπτειν.

Πρό πάντων δ’ ανάγκη κατά τάς εργασίας ταύτας νάποφεύγωμεν 
σχεδόν ώς μίασμα πάσαν τάσιν έξελληνισμοΰ αύτών, διότι τά πλεΐ- 
στα τούτων γλωσσικήν μ.όνον έχοντα άξίαν άποβάλλουσι κα'ι ταύτην, 
όταν οπωσδήποτε εξελληνίζονται ή καί μ.εταβάλλωνται είς τήν 
τοΐς πολλοΐς συνήθη, διότι οΰτω καθίστανται ύποπτα καί δλως 
άχρηστα. Οΰτω π .χ . διεοχόμενος πέρυσι γλωσσάριόν τι εύρον ότι έν 
Αίγίντ) λέγεται ή άγρία ελαία κύτινας  έκ τοΰ παλαιοΰ κότινος- δυνη- 
θείς δένά εξελέγξω τό ακριβές έμ.αθον τάληθές δτι είναι χόστινας.Οΰτως 
απέβα^ν πάσαν πεποίθησιν έπί τήν ακρίβειαν τών άναφερομένων,ήτις 
έν τούτοις είναι άπαραιτήτως αναγκαία είς πάσαν επιστημονικήν έρευ
ναν. Όμοίως διερχόμενος πρό τίνος παραμύθιά τινα, άλλως αξιόλογα, 
άνέγνωσα μπα ίνε ι  ενας,σον υπόσχομα ι, γ ια τ ί  έκεϊ ποΰ ε ϊτα ι ,  χαΐ εχΛα~ 
ψε έδΰ όΛομόναχη , .Ιε'ει ή . . κ .τ .τ . Έξηνέχθησαν δ’ οΰτω, διότι ό 
λόγιος συλλέκτης προσεΐχε τόν νοΰν έπί τάς λέξεις καί ένόμιζεν δτι έ
γραφε δημώδη λόγον, άν έκαστη λέξει ήθελεν άποδίδ-/) χροιάν ή τύπον 
κ .τ .τ . όποιον παρά τφ  λαφ έχει. Ά λ λ ’ άναμφιβόλως τοΰτο δέν έξαρ— 
χ.εΐ, ϊνα αποτελέστι λόγον καθαρώς δημώδη, διότι ή χασμωδία έν τού- 
τω , έφ’ δσον έγώ ήξεύρω τουλάχιστον παρ’ ήμΐν, δέν είναι άνεκτή. 
Οΰτω τάνωτέρω θά άπηγγέλλομεν ήμεΐς έν Κρήτη, « μπαίν’ ένας,σοΰ 
’πόσχομ-at γ ια τ ’ έκεΐ ποΰ ’νε, κ’ έκλαψεν έδώ ’λομόναχη, λέ’ ή (μά
να) κ .τ .τ . » Προσέχοντες λοιπόν έπί τήν ακριβή παράστασιν τών ά- 
παγγελλομένων καί δηλοΰντες πιστότατα τήν δι’ έκθλίψεως, άφαιρέ- 
σεως, συγκοπής, συνιζησεως κ .τ .τ . άποφυγήν τής χασμωδίας έν τη 
καθ η μας γλωσστι, θα μάθωμεν πώς εχουσι παρ’ ήμΐν τά πάθη τής έκ
θλίψεως, συνιζησεως κ .τ .τ . πώς τά τής έγκλίσεως τών τόνων κ .τ .τ . 
και εκ τούτων, γνωστών ήμ,ΐν καί αισθητών, θά όρμήσωμεν έπί τήν 
κατάληψιν τών σήμερον ώς άρθρα πίστεως καί δόγματα άποστηθιζο- 
μενων αλλά σπανιωτατα έννοουμένων άναλόγων φαινομ.ένων τής άρχαί
ας γλώσσης. Διότι μή άπατώμεθα ! άλλως εχουσι ταΰτα'έν τ^ καθ’ 
ήμάς καί άλλως εν τη αρχαί^ γλωσσν). Πάντες δ’ άνομ,ολογοΰσιν δτι

έκ τών γνωστών καί οικείων όφείλομεν νά όρμώμεθα έπί τήν έξακρί- 
βωσιν καί κατανόησιν τών άπωτέρω, άλλ’ δμως οί καθ’ ήμάς Έλληνες 
δέν ήδυνήθησαν είσέτι νά έννοήσωσιν έπαρκώς τοΰτο καί έφαρμ-όσωσιν 
έπί τής γλώσσης των, άποφαίνονται μ.άλιστά τινες δτι ουδέ λόγος πε
ρί νεωτέρας Έλλην. γραμματικής οφείλει νά γίνηται, άλλ’ δτι οί παΐ 
δες ήμών πρέπει ευθύς άπό τής Α ττικής νάρχωνται κ .τ .τ . ολως άπό- 
βλητα καί πάντας τούς νόμους τοΰ όρθοΰ λόγου καταπατοΰντα πράγ
ματα.

Άλλά πλήν τής γραμματικής ώφελείας θά προέλθν) έκ τής κατά τόν 
ρηθέντα ποικίλον άλλ’ άκριβέστατον τρόπον τής έρεύνης καί άλλη έπ’ 
ίσης σπουδαία είς τήν ιστορίαν τοΰ πολυπαθοΰς ήμών έθνους. Διότι 
ώς γνωστόν αΰτη δέν άποτελεΐται μόνον έκ τών μεγάλων γεγονότων 
π.χ. πολέμων, τής εισαγωγής τοΰ χριστιανισμού, κ ’τ .τ . άτινα αμέ
σως ή έμμέσως έπέδρασαν έπί τοΰ έθνους, άλλά καί έκ τών ήθών καί 
έθίμων, δεισιδαιμονιών κ .τ .τ ., διότι ταΰτα διδάσκουσιν ήμας τόν βα
θμόν τής πνευματική; άναπτύξεως τοΰ έθνους έν έκάσττ) έποχτΐ, ταΰ
τα τούς πόθους, φόβους καί καταστάσεις κ .τ .τ . ταΰτα τόν χαρακτή
ρα αύτοΰ, καί τέλος ταΰτα πλειστάκις έρμηνεύουσι τά μέγιστα καί 
σοβαρώτατα,άκατάληπτα δ’ άλλως ιστορικά φαινόμενα, δπως ήδη ύπό 
πολλών έδιδάχθη. (άκολουθεΐ).

Έν ’ λΟήναις Tij 7 ΙΟβρίου 1883
Γ. Ν. Χ ατζιδακηϊ.

ΜΕΡΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1 .  Τ ά  τάλληρχ  το ΰ  Ο εοΰ.

ΙΙτο μια  φορά και Ενα καιρόν Ενα κοριτσάκι.  ΠοΤον ήτο το όνομά του, δίν  ή -  
ϊευρω, ήτο δμως πολύ καλόν· Λύτό ειχεν Ινα καλόν κατε'ρα και μίαν καλήν μητί-  
Ρα αϊιτοί το ή γάπω ν  πολύ .  Το κοριτσάκι κατοικοΟσε μαζ ί  τους και 2κοιμάτο μαζ ί  
τους. Αύτοι τοΟ ίδ ιδον νά τρώγη·  τοΟ ίδιδον φορέματα καί όλα ,  όσα Ιχραιάζετο· 
Μίαν ήμέραν τοΟ άπέΟανίν b πατήρ καί ή μήτηρ .



2 .

Γο κορίτσι ητο τοτε πολυ πτωχόν ' δεν ειχεν ουτε καμαρίτσα να κάθηται, οΰτε 
κρεβοατάκι να κοιμαται’ και οια να μή τα πολυλογώ, δεν είχε τίποτε πλέον, παρά 
έν φορεματάκι, το όποιον Ιφοροΰσε, και εν κομματάκι ψωμί,  το όποιον Ικρατοΰσε 
εις το χέρι του. Επειδή δε κανείς άνθρωπος δεν Ιφρόντιζε δι’ αύτό, επήγεν £ζω εις 
τα χωράφια* είχε πίστιν είς τον Ηεόν, πώς θά το βοηθήση.

3 .

Εκεΐ τάπήντησε ενας γέρος, καί του είπε «Δός μου το κομματάκι του ψωμίου, 
ποΟ κρατεΐς ή πείνα πολύ με κόβγε; » Το κοριτσάκι τότε του £δωκε όλο το κομμα
τάκι τοΰ ψωμΙοΟ. Καθώς δέ το κοριτσάκι 2τράβηξε ολίγο παραπέρα, ήλθε ενα παιδί 
και τοΰ ειπε, · δός μου το καπελάκι σου, διότι κρυώνει το κεφάλι μου". Το κορι
τσάκι τότε έβγαλε το καπελάκι της καί το £δωκε εις αύτό. Καθώς δε είχε πάρη ο 
λίγον άκόμη δρόμον, ήλθε πάλιν ενα παιδί, ποΰ δεν είχε φόρεμα. Τότε τό κοριτσάκι 
εδγαλε τό φορεματάκι του καί το £δωκε και αύτό. *Σ τό τέλος ήλθε ενα κοριτσάκ1 
ακόμη, ποΰ δεν είχε μεσωφοράκι καί του είπε,«Δός μου τό μεσωφοράκι σου· .  Τότε 
το πτωχόν κοριτσάκι έβγαλε καί του £δωκε και αύτό άκόμη τό μεσωφοράκι 
του. 'Ύστερα ήλθι το κοριτσάκι εις ενα μεγάλο δάσος, και άρχισε να σκοτεινιάζη. 
τότε ήλθε ενα κοριτσάκι άκόμη καί του Ιζήτησε τό πουκαμισάκι του. Τό φρόνιμο 
κοριτσάκι εσυλλογισθ?^ τότε, «τώρα εινε πλέον σκοτάδι'κανεις άνθρωπος δεν με β λ έ 
πει,  θέλω να δώσω καί το πουκαμισάκι μου·: * καί το £δωκε.

4 .

Και καθώς αύτό Ιστεκετο και δεν εΤ'/ε πλέον τ ίποτε, άνοιξαν άξαφνα τα ούράνια 
και έπεσαν χάμω σ την γή πολλά άσπρα τάλληρα και Ικουδούνιζαν. Και εύθύς εΐχε 
το κοριτσάκι ενα κατακαίνουργίο ’πουκαμισάκι.Ίίμάζευσε τότε τό κοριτσάκι τα τ ά λ 
ληρα ς τήν ποδιά του και £γεινε πλούσιον κα\ £ζησε αύτό καλά κ’Ιμεΐς καλλίτερα.

γενοκαί Γιςζαακαλόαν τοΰ μ ύθο υ .

ΓΟπο>ς τα παιδία εννοήσο>σι τό παραμύΟιον και σχηματίσωσιν όρθάς παραστά- 
ρεις περι πάντιον τών Ιν αύτώ άπαντώντο>ν πραγμάτων’ οπως ή Ιξ αύτοΰ Ιξαγο- 
μένη ηθικη όιοασκαλία συμπληρωθή, ‘ϊτηριχΟη και βαστάζηται ύπό άλλων γνώσε
ων, πρ-πει να γείνη λόγος περι Ικβίνων τών άντικειμένων, περι ών τά παιδία δέν 
Εχουσι σαφή και σταθεραν παράστασιν και Γνα μή δ'.ακόπτηται ή σειρά τηςδ ιηγή-  
σεως διά Οιασαφήσεων και βλάπτηται ή £ντασις και τό ενδιαφέρον, πρέπει αΰτη ή 
σ γ μ π λ η ρ ω τ ι κ ή  δ ι δ α σ κ α λ ί α  νά γ ίνηται πρό τής μεταδόσεως τοΰ δ ιηγή- 
ματτος, να ήνε λοιπον προ ε ι σ α γ ω γ ή .  Επειδή δέ αύτη συνάπτεται είς τόν ύπ-

άργοντα κύκλον παραστάσεων τών παιδίων, άναλύει,  διοοθοΐ και τακτοποιεί το ύ 
τον, κατ ’ ούσίαν λοιπόν Ιν α ν α λ ύ σ ε ι  συνίσταται,  όνομάζομεν αύτήν α ν α λ υ τ ι 
κ ή ν  διδασκαλίαν. Αύτό τό παραμύΟιον εΐνε τό ν έ ο ν ,  ο σπόρος ό Ινσπειρόμενος 
είς τό ηδη καλλιεργηθέν έδαφος τής παιδικής ψυχής' παρέχει λοιπόν είς τήν μόρ- 
φωσιν αυξησίν τινα κα'ι Ιπέκτασιν, εΐνε σ ύ ν θ ε σ ι ς* δυνάμεθα λοιπόν τήν μεταδο- 
σιν ϊδτής νά όνομάσωμεν σ υ ν θ ε τ ι κ ή ν  διδασκαλίαν. ( Γ. Φραΐλιχ, Παιδ. Σχολ. 
μετ. Δ· 'Ολυμπίου, σελ. 80).

Α ν α λ υ τ ικ ή  δ ιδ α σ κ α λ ία  τ ο ΰ  μ ύ θ ο υ .

1. Έγόζης.

1. Σ τ ά δ ι ο ν .  Κάλει τά παιδία Ιν τή συνήθει τάζει,  έπειτα δέ και σποράδην. 
Τίς άπό σας εχει αδελφήν; Τίς άπό σας £χει άδελφόν; Τίς άπό σας £χει αδελφόν 
και αδελφήν ; Πώς ουτοι ονομάζονται ; Τίς άπό σας εχει πατέρα ; μητέρα ; Πώς 
ονομάζεται ο πατήρ σου ; ή μήτηρ σου; (Γονείς, άδελφοί). Τίς σας εστειλεν είς τό 
σχολεΐον ; Διατί ; Τί κάμνουσιν οί γονείς, οταν Ιπιστρέφητε είς τήν οικίαν ; (Φρον- 
τίζουσι περι τροφής, Ινδύσεως, κατοικίας, υγείας) . Οί γονείς σας άγαπώσι.

2. Σ τ ά δ ι ο ν .  Διήγησις άπό τοΰ " ή τ ο  μ ί α ν  φ ο ρ ά ν  — τ ο ΰ  ά π έ θ α ν ο ν  
ο π α τ ή ρ κ α ΐ ή μ ή τ η ρ ' »  — ’Ερωτήσεις πρός μονιμοποίησιν τής διηγήσεως. — 
Διηγούνται και οί παΐδες τό μέρος τοΰτο τοΰ μύθου.

3. Σ τ ά δ ι ο ν .  Τοΰ κορασιού ό πατήρ και ή μήτηρ άπέθανον. ’ Εν συγκρίσει πρό; 
τοΰτο πρέπει πολλά παιδία νά ερωτώνται πρός άλληλα , Γαν και αύτών ο πατήρ 
και ή μήτηρ £χουσιν άποθάνει. Τό κοράσιον δέν κατοικεί πλέον πλησίον τών γονέων 
των Μετά τίνος συ συγκατοικεί; ;

ϋερί τοΰ κορασιού δέν δύνανται πλέον οί γονείς νά φροντίζωσιν. Ά λ λ α  τίς φρον
τίζει πεοι σοΰ (Πρέπει ένταΰθα νά παρασταθή διά τρόπου βεβαίου τό ουσιώδες 
τών πατρικών και μητρικών φροντίδων).

4. Σ τ ά δ ι ο ν -  ί )  'Έκαστον παιδίον λέγε ι ’ «κατοικώ μετά τ ο ΰ · . .  ονομάζομαι 
• . . Οί γονείς μου κα’ι οί άδελφοί μου ονομάζονται . . .  2) Οί γονείς μου φραντίζουσι 
περι τροφής (Ινδύσεως, κατοικ ία ; ,  ύ γε^ ς) .

5. Σ τ ά δ ι ' ο ν .  θ έματα .  Έν παιδίον πρέπει νά εΐπτ) τό ονομα ένός άλλου, ή 
τήν κατοικίαν του. Τί οφείλει αύτό νά πράττη Ιν τώ σχολείω κατά τήν έπιθυμίαν 
τών γονέων τ ο υ ;

2. Έ>'ότη<;.

^ • Σ τ ά δ ι ο ν  Ό  πατήρ και ή μήτηο τοΰ κορασιού άπέθ ινον. Λέν δύνανται πλέον 
να φροντίζωσι περι αύτοΰ Τί οφείλει τότε νά πράξη τά πτωχόν κυρ^σιον ; Τίς θά 
β°*)0ήστ) τό κοράσιον ; *0 άγαπητός θεός φροντίζει περί αύτοΰ.

2· Σ τ άδ ι  ο ν.Διήγησις*μέχρι τοΰ "είχε πίστιν είς τόνθεόν πώς θά τόβοηθήση». 
ι*ίγησις καί σύνδεσις μετά τοΰ προηγουμένου τεμαχίου ΣυγκεντρωτικαΙ Ερωτήσεις-



3. Στ αδ  t ον .  Τις είνε ηδη δ πατήρ του κορασιού; *0 καλός θεος είνε ώσαύτως 
πατήρ ήμών.

4. Σ τ άδ ι ο ν -  1) Γ/0 ) ο ι  ήμεΐς £χομεν ενα πατε'ρα εις τους ουρανούς
2) Δεν πρέπει να Ιπαιτώμεν.

5. Σ τ ά δ ι ο ν .  Θέμα Πότε βοηθεΐ ή μάς ο .αγαπητός θεός;

3. 'ΕνότηC.

1. Σ τ ά δ ι ον.  Που Ιπήγε το κοράσιον; ('Οδός, πεδιάς, δάσος).Ποΐον φόρεμα είχε 
το κοράσιον;

2. Σ τ άδ ι ο ν. Διήγησις μέχρι «καί το £δωκε». Συγκεντρωτικά! Ερωτήσεις.
3· Σ τ ά δ ι ο ν .  ’Έχεις  δώσει εως τώρα τίποτε εις πτωχούς άνθρο>πους; Χαιρετ ι

σμός καθ’ οδόν, Ιν τη οικία, Ιν τω σχολείω-
4. Σ τ ά  δ ιο ν. 1) « Οφείλομεν να βοηθώμεν,κα'ι οταν £χωμεν ολ ίγα ;»

2) · Όφείλομεν να ώμεν περιποιητικοί ;»
5· Σ τ ά δ ι ο ν .  θέματα . Τί πράττεις σύ, οταν έρχεσαι εις το σγολ$Τον; Τί πράτ

τεις συ, οταν άπαντας άνθρωπον π τω χ όν ;  κτλ.

4 .  'Ε ν ό τ η c.

1. Σ τ ά δ ι ο ν .  Το κοράσιον δίν £χει πλέον κανέν φόρεμα.Πώς θά ήδύνατο τοΟτο 
να άγοράση τοιοΟτο ; (αγορά, λευκά τάλληρα). Ά λ λ ’ αύτη δίν ειχε διόλου χοή - 
ματα- Μήπως τις θά την βοηθήσει; Ό  άγαπητος θεος εν τω ούρανώ. Ό  ουρανός·

2. Σ τ ά δ ι ο ν  Διήγησις μέχρι τέλους.Συγκεντρωτικαι Ιρο>τήσεις.
3· Σ τ ά δ ι ο ν .  Τί ήγόρασε το κοράσιον με τα πολλά χ ρ ή μ α τα ;  Εις τ ίνα άνή- 

κουσιν οί αστέρες εις τον ούρανόν ; Τί ανήκει προσέτι εις τον αγαθόν Θεόν ; Βοη- 
θεΐ τούς ανθρώπους. Αύτδς βοηθεΐ και σέ. Τον εύχαρίστησες δια τοΟτο άπαξ εως 
τώρα;

4. Σ τ ά δ ι ο ν .  1) “ Ο αγαθός θεος μας βοηθεΤ».
2) « ’Οφείλομεν να εύχαριστώμεν τον αγαθόν θ εό ν» .

5· Σ τ ά δ ι ο ν .  θέμα  ΙΙώς εύχαριστεΐς σύ τον αγαπητόν θ ε ό ν ;  Προσευχή έσπε- 
ρινή, πρωϊνή). Τί δύναται να συμβη εις σεφήν νύκτα ;  ΈνταΟθα δύναται δ διδά
σκαλος να ε?πη εις τούς μαθητάς απλήν τινα και σύντομον προσευχήν εις τήν δη
μώδη γλώσσαν π. χ.

«Πατήρ ήμών ειν* δ θεος 
•αύτος γΐά ’μας φροντίζει 
»ψηλά άπο τον Ουρανόν 
"μ&ς τρέφει,μας ποτίζει.

»  "Γΐα τα καλά, αύτά θεέ,
»πο)ύ  Σ’ εύχαριστοΟμεν 
»τδ ένδοξόν Σου ονομα 
"ύμνοΟμεν καί εύλογοΟμεν.

Διήγησις απ ’ αρχής μέχρι τέλους τοϋ παραμυθίου. Αν ύπάρχει εικών τοΟ παρα
μυθιού. άς δείξη αύτήν δ διδάσκαλος εις τούς μαθητάς. Τα παιδία Ιξηγουσι τήν ε ι 
κόνα, τήν δποίαν κρατεί δ διδάσκαλος εις τήν χεΐρά του.

Σ. Ή διήγησις του διδασκάλου πρέπει να γ ίνηται εις γλώσσαν απλήν και αφελή. 
Αί περίοδοι να είνε μικοαι και ασύνδετοι Να μή μεταχειρ ίζηται λέξεις αγνώστους 
εις τα παιδία. Να δίδη εις τήν διήγησιν υφος γνωστόν εις τά  παιδία Ικ τών διη
γήσεων τής μητρός. Νά μή κουράζηται συνεχώς επαναλαμδάνων και διηγούμενος' 
πρέπει νά £χη το πρόσωπον φαιδρόν και τον τρόπον τοΰ διηγεΐσθαι ζωηρόν. Να I- 
ρωτα συνεχώς τούς μαθητάς, Γνα τδ πραγμα Ιντυπωθη εις τον νουν αύτών .  ΓΟταν 
τά παιδία διηγώνται τδ παραμύθιον, νά άφίνωνται Ιλεύθερα νά πράττωσι τοΰτο 
καθ’ ον τρόπον αύτά γνωρίζουσι. 'Ο διδάσκαλος πρέπει νά γνωρίζη, οτι δ παΐς £χει 
τον ατομικόν του εις τδ διηγεΤσθαι τρόπον. ’Ά ς  διοοθώνη μόνον τά σφάλματα, ας 
συμπληροΐ τά κενά, και άς Ιπαναφέρη αύτά νά ευρωσι τον μίτον, τον δποΐον άπώ- 
λεσαν. Πρέπει όίσον τδ δυνατδν νά άποφεύγωμεν άπδ του νά διακόπτωμεν τά π α ι 
διά, οταν αύτά διηγώνται .

(Κατά τδν Rein, E rstes Schu/jahr).
Μ .  Β .

— '—

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Ε Σ Π Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν

Διά. Ιϊ. Διατάγματος τής 22 Νοεμβρίου συνίσταται διαγωνισμδς αποστολής είς 
τήν Κσπερίαν τριών μίν ύποτρόφων προς σπουδήν τής παιδαγωγικής, ένδς δε πρδς 
σπουδήν τών φυσικ.και μαθημ.Ιπιστημ. ,ώς αυταιπρέπει νά διδάσκωνται?ν τοΐς δίδασκα- 
λείοις,δύω δε πρδς σπουδήν τών τεχνικ.μαθημάτ.Οί πρδς σπουδήν τής παιδαγωγικής 
Οιαγωνισθησόμενοι πρέπει νά εΤνε διδάκτορες ή προλύται τοΟ φιλολογικού τμήματος 
τ^ς φιλοσοφικής στολής, ο* δέ πρδς σπουδήν τών φυσικών και μαθηματικών Ιπι- 
στημών διδάκτορες τοΰ φυσικοϋ ή μαθ^ιατικοΟ τμήματος τής φιλοσοφικής σχολής, 
ή κα’ι διδάκτορες τής ιατρικής. Διά τούς πρδς σπουδήν τών τεχνικών μαθημάτων ύ- 
ποτρόφους άρκεΤ Ινδεικτικδν διετοΰς φοιτήσεως Ιν οίαδήποτε σχολή του Πανεπιστή
μιου. Κριται του διαγωνισμοΟ τών μεν άποσταλησομένων πρδς σπουδήν τής παιδα
γω γ ική ς  διωρίσθησαν οι καθηγηται τοΟ Πανεπιστημίου κκ .  Σπ. Φιντικλή;,  Ηασ. Λά- 
Χων» Ιω. Πανταζίδης καί Χρήστος Παπαδόπουλος και δ διευθυντής του Ιν Λθή- 
ναις διδασκαλείου κ. Μιλτιάδης Βρατσάνος, τών δέ πρδς σπουδήν τών φυσικών και 
μαθηματικών οί καθηγητα) τοΟ Πανεπιστημίου κκ. 'Ηρακλής Μητσόπουλος, Ανα- 
°Χάσιος Χ ρ ησ το μ άνο ς  κα\ Δημήτριος Κοκκίδης,  δ γ υ μ ν α σ ιά ρ χ η ς  κ.  Κ<#νσταν. Γ ρ α μ -  
μ^ικόπουλος και δ καθηγητής τής στρατιωτικής σχολής κ Ί .  Χατζηδάκης, τών 

πρδς σπουδήν τών τεχνικών μαθημάτων οί κκ. ’Λλέξ. Κατακουζηνός, Ά ν τώ ν .  
»Αντωνιάδης, Ίω άν .  Φωκιανός, Ν· Λύτρας κα\ Ιούλ ιος  ’Έ ν ιγγ .  Οί διαγωνισμοί τε-



λεσθ^σονται απαντες συγχρόνως ό μέν πρός σπουδήν τής π α ι δ α γ ω γ έ ;  χα1 τών 
φυσικών καί μαθηματικών Ιν τώ  διδασκαλείω 'Αθηνών, ό δέ τών τεχνικών μαθημά
των Ιν τώ 'Ωδείω. 'Ημέρα Ινάρξεως αύτών ορίζεται ή 28 Δεκεμβρίου |. ε.

- -  Ό  αριθμός τών φοιτώντων είς το Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών κατά το π α 
ρελθόν ακαδημαϊκόν £τος άνήλθεν ε’ ς τούς 2 ,600 .

— Κατα τόν περι διδακτικών βιβλίων Νόμον ύπεβλη'θησαν πρός κρίσιν Ιν τώ γε- 
νησομένω διαγώνισμα» διδακτικά βιβλία 160- ΣημειοΟμεν Ινταϋθα μόνον τ'α δπο- 
βληθέντα διί*. τα  δημοτικά σχολεία καί διδασκαλεία, άτινα είνε τά έξης :  Τέσσαρες 
κατηχήσεις δια τα δημοτικά σχολεία , Ιπτά αλφαβητάρια δια τήν στοιχειωτικήν τά 
ξιν, τρία αναγνωσματάρια δια τήν δευτέραν τάξιν τών δημοτικών σχολείων, δυο 
αναγνωσματάρια της τέταρτης τάξεως τών δημ σχολείων, μία ιερά ίστορία διά τά 
διδασκαλεία, και δύο ΐστορίαι της πα ιδαγωγίας  διά τά διδασκαλεία. Κριταΐ διά τά 
βιβλία τών δημοτικών σχολείων εξελέχθησαν οί κκ. Χρηστός Νικολαίδης Φιλαδελ- 
φευς, Χαρίση; Παπαμάρκου διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου 'Επτάνησου, Μιχαήλ Σα- 
κελλαρόπουλος διευθυντής τοϋ Ιν Πελοποννήσω διδασκαλείου, Ιωάννης  Άογυριάδης 
καθηγητής της 'Ριζαοείου σχολής και προσωρινώς διευθύνων αύτήν καί 'Αριστείδης 
Χαροκόπος,νομαρχιακός δημοδιδάσκαλος 'Αθηνών καί πρότερον διδάξας Ιν τώ προ 
τύπω  Λθηνών κα'ι Ιν τώ Διδασκαλείω τής Θεσσαλίας.

Ο ύπουργος τής Εκπαιδεύσεις  ύπέβαλεν ε’ ς τήν Βουλήν πίνακας τής δημο
τικής παιδεύσεως. Κατ αύτους τα καθ ολον τό κράτος δημοτικά σχολ.εΐα ανέρ
χονται εις 1624,  Ιξ ων 1372 άρρένων καί 252 θηλέων- Εκ τούτων Ινεργά μέν ε ί 
ναι 1251 ( 1027 αορένων καί 224 θηλέων) ε’ ς ά διδάσκουσιν άτομα Ικατέρου τοΒ 
φύλου 1453. Αργοϋσι δέ καθ’ ολον τό κράτος 373 σχολεία ( 345 άρρένων καί 28 
θηλέων). "Κνεκα δέ Ιλλείψεως δημοδιδασκάλων προς πλήρωσιν τών άργούντων τού
των δημοτικών σχολείων, τό ύπουργεΐον άνεπλήρωσε πολλά Ιξ αύτών διά γραμμα- 
τοδιδασκάλων.

-  Διωρίσθη γυμναστής Ιν τώ γυμνασίω Καλαμών ό κ. Ιωάννης IIαπαδόπουλος 
εις τών  ίκανωτάτων πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων τών Ικ τοϋ Διδασκαλείου εξελ- 
θόντων ·

ΔΕΛΊΓΙΟΝ Ε Ζ ί ΐ Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν

Έ ν Γεραανία ύφίσταται Ιταιρεία σκοπόν Αχούσα νά χορηγτ) είς τού; παϊδας κατά τό 
θέρος τα μέσα τής αναψυχής καί υγεία; διά Οαλασσίο,ν 'λουτρών κ .ς .λ .  Είς ταύτην τήν 
S ταιρείαν Ιερμανός διατριβών εν tij αλλοδαπή Ιδώρησεν άνωνύμως 100,000 μαρκών 
(ήτοι 125 000 ®ράγκων. Ό  Αύτοκράτωρ τή; Γερμανίας ύπεσχέθη ώσαύτως χρηματικήν 
Χ°Ρ*ΐγι* - *0,000 μαρκών (ήχοι 312,500 φράγχων) προς άνέγερβιν άσυλου είς τήν Γερ- 
μανικήν θάλασσαν, λαχεΤον δ'ώργανίσΟη πρός συλλογήν χρημάτων υπέρ τοϋ Οεααοτου 
τούτου £ργου.

ΠΠΣ Η Γ Ε Ρ Τ Ρ Ο Υ Δ Η  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι
ΤΑ EATTHS ΤΕΚΝΑ.

(Συνέχεια* Υδ. φυλλ. λ ) .

ώς τερθρείαν σχολαστικήν. Έναγχος ετι, πρόσωπον συμπαθούν πρός 
έμέ,μοί έλεγε μετ’ Ελβετικής οικειότητος. « Ας ιόωμεν, ΙΙε'ΐταλοτση, 
δέν είνε αληθές, οτι αναγνωρίζεις καί συ αυτός σήμερον, ότι ηγνοεις, 
τί ήθελες, δτε έγραφες τό βιβλίον τούτο ; » Μοι ήτο πεπρωμένον να 
παραγνωρίζομαι καί γίνωμαι θύμα άδικου εκτιμησεως. Ωφειλον να 
έπωφεληθώ έκ, τών μαθημάτων της πείρας, αλλα δεν επορίσθην ώφε- 
λείκς ές αύτών * άντέτασσον είς την δυστυχίαν μου την περιψρονησιν 
καί την χλεύην τών ανθρώπων. Δεν απεκλινα ουδε στιγμήν του σκο
πού μου’ άλλ* η κρίσις μου ήτον εσκοτισμενη, η φαντασία μου τετα- 
ραγμένη και η καρδία μου δυσηρεστημένη. Εκων ενέμενον γεωργών 
καί θεραπεύων έπί γης κατηραμένης το ιερόν φυτον τν}ς τών ανθρώπων 
ευδαιμονίας.

Μάλιστα,αγαπητέ μοι Γέσνερε,άνέπτυσσον τότε έν τώ βιβλίω τώ> 'Ε- 
psvyair πάντα τά παραγγέλματα του αστικού δικαίου δι αυτών του- 
των των νόμων τοϋ ζωικού μου οργανισμού. Παρετήρουν εκεί, ότι το 
έμποδίζον τήν άνάπτυζιν παντός, ό,τι ή ανθρώπινη φυσις έχει πολύτι
μον, τοϋτο έμποδίζει καί τήν ηθικήν άγνότητκ. Κίνα ι δε τοϋτο, ο
πότε ή μεν βία έξωθεν, τά δέ πάθη έσωθεν εγείρονται απειλητικά. ΙΙάν- 
τες οί σύγχρονοι μου, πλήν ολίγων, έζων έχοντες λίαν παχυλά αισθή
μ α τα - άπέβλεπον είς τάς άρy άς κα’ι έπεζήτουν τάς πεπληρωμένας ε
δεσμάτων τραπέζας' εγώ δέ είς τοσοϋτον άνοίας εΐχον ελθίί, ωστε ήλ- 
πιζον, ότι είς μόνος λόγος άλη^ις μέτριου άνδρός, άπλαΐ γνώσεις δ ι
καίου θά ήδύναντο νά έπιδράσωσιν επί τού πνεύματος αυτών ωφελίμως.

Καίπερ λευκόθριζ, ήμην όμως έτι παΐς, αλλά παϊς έχων τό πνεύμα 
βαθέως τεταραγμένον. Καί κατ’αΰτήν τήν ηλικίαν καί έν τν5 καταιγί<Η 
τ·7)ς εποχής μου έπεζητουν διακαώς νά ί’δω τήν έκπλήρωσιν τοϋ ονείρου 
μου,άλλ’ήμηντοσοϋτον άποκεκλεισμένοςκαί άποπεπλανημένος,όσον ουδέ
ποτε. Έζήτουν δέ νά επιτύχω του σκοπού μου εκκαλυπτων γενικώς τας 
αρχαίας πηγάς τών δυστυχημάτων τού λαού,εκτιθείς τας εμπαΟοΐί ερ
μηνείας τούάστικού δικαίου καί τάς άρχάς αυτού καί επωφελούμενος έκ



του επανας-ατικοϋ πνεύματος, τό όποιον έξηγείρετο ενεκα τών δεινών,τά 
όποια Ιπασχεν ό λαός. Ά λ λ ’ αί σπουδαιότεραι άλήθειαι, ας έξεδήλωσα 
έν προγενεστέροις καιροΐς τοΰ βίου μου, ησαν είς τούς περί έμέ ζώντας 
κενοί ηχοι λέξεων άφοΰ δέ έκεΐναι αί άλήθειαι έφαίνοντο έκείνοις λέ
ξεις άνευ έννοιας, τ ί άραγε θά φαίνηται είς αυτούς ό σημερινός τρόπος 
μου τοΰ παρατηρεϊν τά πράγματα ; Βεβαίως μανία. Τάς αλήθειας 
δ’ έκείνας^ κατεκάλυψαν διά βορβόρου, ώς επραττον πάντοτε. Παρέμει- 
ναν, οιοι ήσαν, καί έφέροντο πρός έμέ. δπως ώφειλον έγώ νά προΐδω- 
δέν είχον ομως προίδει τοΰτο, διότι παραδεδομένος είς τάς Ονειροπο
λήσεις μου, έπλανώμην είς τάς νεφέλας, καί ό έγωισμός μοΰ εκλειε 
τους οφθαλμούς,ώστε νά μή γνωρίζω τούς μεθ’ ών συνεκοινώνουν. Έξ- 
ηπατώμ,ην ού μόνον ύπό τών επιτηδείων, άλλά καί ύπό τών μωρών 
έπίστευον είς πάντα παριστάμενόν μοι καί λέγοντα λόγους καί γνώμας 
καλάς. Καί δμως έγίνωσκον τόν λαόν καί τά αί'τια τής άποκτηνώσεως 
αυτοΰ καί διαφθορας κάλλιον ίσως παντός άλλου. Ούδέν δ’ άλλο άπο- 
λύτως έπεθύμουν, ούδέν αλλο, ή νά φράξω τάς πηγάς ταύτας καί νά 
καταπαυσω τα κακά και οι Ελβετοί,νέοι άνθρωποι (novi homines),οϊ- 
τινες δέν είχον μεγάλας άςιώσεις καί ήγνόουν τόν λαόν, εύρον, οτι δέν 
ήρμοζόμην πρός αύτούς. Οί άνθρωποι ούτοι, οΐτινες έν τη νέα αύτών 
καταστάσει ώμοίαζον πρός γυναίκας έν ναυαγίω καί έξελάμβανον τό 
έλάχιστον κάρφος ώς ιστόν κατάλληλον νά όδηγήση τήν δημοκρατίαν 
είς τόν λιμένα, αύτοί ουτοι οί άνθρωποι μ.’ έτίμησαν καί μ’ έθεώρησαν 
ώς τό κάρφος, έφ ου δμως ούδέ γαλή ήδύνατο νά κρατηθή. Έν ά
γνοια των καί άκοντες έπραξαν πρός έμέ τηλικοΰτον άγαθόν, ήλίκον 
ούδείς ποτε άνθρωπος μοί επραξε. Μέ άπέδωκαν πάλιν είς έμαυτόν,μέ 
άφήκαν νά παρασταθώ έν μέσω τοΰ ναυαγίου μετά σιωπηράς έκπλήξεως 
είς τάς έργασίας, τάς γενομένας πρός διόρθωσιν τοΰ πλοίου. Κατά τάς 
πρώτας δέ στιγμάς τής άταξίας ε ίπ * , «0έλω νά γείχω δημοδιδάσκα
λος»  έπίστευσαν είς τόν λόγον μου.’Εγενόμην τοιοΰτος καί άγωνίζό- 
μαι απ έκείνης τής στιγμής άγώνα, οστις μέ έξαναγκάζει νά συμπλη
ρώ τάς ελλείψεις τοΰ πνεύματός μου, καί νά νικώ τήν ανικανότητα, 
/)τις μ εμπόδισε να εκτελέσω τα σχέόιά μου.

Θά σοι έκθέσω φίλε,ήδη άνευ περιστροφών καί θά σοι φανερώσω τόν 
απο τουτου τοΰ χρόνου βίον μου καί τάς πράξεις μου. Τη ένεργεια 
τοΰΛεγράνδ(Ι) είχον έπιτύχει τήν έμπιστοσύνην τοΰ πρώτου Διευθυν- 

( ’ ) *'“ τα τα{ αΡΧα« το° 1738 ό Γαλλιχός στρατός είχεν εισχωρήσει εις τήν

τηρίου ώς πρός παν τό άναγόμενον είς τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαου ίί- 
μην δ’ έτοιμος νά έγκαινιάσω έν τώ καντωνίω τής Άργοβίας μέγα 
πρόγραμμα έκπαιδεύσεως, δτε τό Στάντς (Stanz) ί 1) έγένετο παρανά- 
λωμ,α τοΰ πυρός. Τότε ό Λεγράνδ προυτεινεν είς έμέ νά προτιμήσω τ/)ν 
χώραν ταύτην τής δυστυχίας και εν τη πολει εκείν/) εγκα.ασ.χθώ. 
Μετέβην έκεϊσε. Καί ήθελον μεταβή είς τάς άπωτάτας φάραγγας τών 
όρέων, φθάνει μ-όνον νά έπετύγχανον τοΰ σκοποΰ μου, αληθώς δε ε..λ/) 
σίασα νά έπιτύχω αύτόν έν Στάντς. Αλλ αναλογίσθητι τ/)ν θεσιν μ.ου. 
Ήμην μόνος, παντάπασιν έστερημ-ένος πάντων τών αναγκαίων βοηθη
μάτων έν τώ ϊργω τοΰ διδάσκειν" ήμην μόνος ! εγώ επιμελητής, καί 
υπόλογος, έγώ θεράπων καί θεοαπαινίς εντός οίκου ηρειπωμ-ένου, εν μέ 
σω τής άμαθείας, τών άσθενειών καί παντοδαπών περιπετειών δλως δι
όλου νέων είς έμέ. Ό αριθμός τών προσφυγόντων παίδων άνήλθε κα
τά μ.ικρόν είς όγδοήκοντα- ήσαν δ’ ούτοι διάφορου ηλικίας, καί . ινες 
μέν τούτων λίαν αύθάδεις, τινές δέ συνειθισμένοι είς τό φανερώς επαι- 
τεΐν, πάντες τέλος, πλήν όλιγίστων, δλως διόλου αμαθείς. Ο,.οΐον 
πρός λύσιν πρόβλημα προΰκειτο είς έμ.έ, νά άναπτύςω πάντας τούς 
παΐδας τούτους, καί νά έκπαιδεύσω- όποιον πρόβλημα!

Έπεχείρησα νά λύσω τό πρόβλημα τοΰτο. Όρθιος έν μέσω αύτών 
άπήγγελλον λέξεις καί παρεκίνουν αυτούς νά τάς επαναλαμ.βάνωσιν. 
Οί παοασταθέντες έν τη διδασκαλία έθαυμαζον τό άποτελεσμ.α. Ητο 
άληθώς ώς μ,ετέωρον, φαινόμενον έν τη άτμ,οσφαίρα και εζαφανιζόμ.ενον. 
Ούδείς ένόησε τήν φύσιν τοΰ έργου τούτου, ουδ εγω αυτός. ΙΙτο ί) 
ενέργεια άπλής τίνος ιδέας, ψυχολογικής, ήτις ΰπήρχεν εν τώ πνεύι/,α- 
τί μου, άλλ’ ής τίνος ούδεμ-ίαν είχον καθαράν συνείδησιν. Επραττον, 
ώς ιατρός τεκμ.αιρόμ.ενος τό νόσημα έκ τοΰ σφυγμοΰ τοΰ πάσχοντος ο, 
τι επραττον ητο ή μ,έθοδος,ήν έζήτουν.Παράδοξος εμπειρία! Ανθρωπος

Ελβετίαν, χα\ άνεχηρύχΟη ή Ίίλβετιχή δημοχρατία. Λιευθύνετο δ αυτη χατα πρώ 
τον ύπό πενταμελοΟς διευθυντηρίου, ου μέλος ήτο χα\ ο Αεγρανο, θαυμαστής του 
Πεσταλόχση.

(Ο  Πρωτεύουσα τοΟ Das -  U llte rw ald . Οί χάτοιχοι τής χώρας ταύτης ήρνήθη* 
σαν να όμίσωσιν είς τό ίνωτιχόν σύνταγμα τί)ς 'Ελβετίας' σύνταγμα τοτε 1 αλλ ι-  
χοΟ στρατού διετάχΟη ύπό τοδ διευθυντηρίου να Ιξαναγχάση α ϊτούς  είς ύποταγήν. 
Κζηγριωμίνοι εχ τής άντιστάσεω ;, ήν εΰρον, οΐ Γάλλοι στρατιώται ούδενος ίφε ι-  

σθησαν, είμή τών γυνάιχών χα\ παιδιών χα\ χατέχαυσαν τήν πάλιν (9 Σεπτεμβρίου 
1798). Πρός περίθαλψιν λοιπόν τών ix τής σοαγής διασωθέντων παίδων άπεστάλη 
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καλώς βλέπων δέν θά έτόλμα βεβαίως νά άποπειραθνϊ τούτου’ άλλ’έγώ 
ήμ,ην ευτυχώς τυφλός, άλλως δέν θά άπεπειρώμην τούτου. Δέν έγίνωσκον 
ώρισμένως, τ ί επραττον, άλλ’ έγίνωσκον,τί ήθελον' τόν θάνατον ή την 
έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ μου.

Ά λλά  τά μέσα της επιτυχίας οφείλω άπολύτως είς την άνάγκην, 
είς ην εύοέθην, καί είς τάς πολλάς περιπετείας, τάς οποίας έπρεπε νά 
διέλθω ένεκα της θέσεώς μ,ου.

Οΰδ’ εγώ αυτός ήξεύρω, οΰτε δύναμαι νά εννοήσω, πώς διήλθον τάς 
δυσκολίας ταύτας. Έπάλαισα τρόπον τινά μετά της ανάγκης, ύπερέ- 
βην τά εμπόδια, τά όποια αυτη παρενέβαλλεν έμ,προσθέν μου, ώς όρη, 
άντέταξα είς τό φαινόμενον φυσικής αδυναμίας τήν δύναι/,ιν θελήσεως, 
ήτις τήν λίαν προσεγγίζουσαν καί έπικειμένην στιγμήν οΰτε Ιβλεπεν 
οΰτε έςετίμα, άλλά προσεκολλάτο είς τό παρόν, ώσεί τό παρόν μ,όνον 
ύπαρχε καί άπ’ αύτοΰ έξηρτάτο ζωή καί θάνατος.

Οΰτως είργαζόμην έν Στάντς,μέχρις ού ή προσέγγισις τών Αυστρια
κών προσέβαλε καιρίως τό έργον μου(*).Τά καταβαρύνοντά μ,ε τότε αι
σθήματα μέ κατέβαλον καί μέ ώδήγησαν είς φυσικήν αδυναμίαν, έν ή 
διεκείμ.ην, οπότε κατέλιπον τό Στάντς. Μέχρι της στιγμής έκείνης δέν 
είχον άκριβώς διακρίνει έν τώ πνεύματι μ,ου τάς θεμελιώδεις άρχάς, 
έφ’ ών έπρεπε νά βαδίσω. Ά λ λ ’ ότε άπεπειράθην τοΰ αδυνάτου, εύρον 
τοΰτο παρά προσδοκίαν δυνατόν' καί ότε είς άδιαβάτους δουμούς είσ- 
ήλθον, είς οΰς ούδείς πρό αιώνων είχεν είσέλθει, άνεκάλυψα όπίσω αύ
τών ίχνη ποδών, άτινα μ’ ώδήγησαν είς λεωφόρους, είς άς ούδείς πρό 
αιώνων είχε βαδίσει.

Ά λ λ ’ είσέλθωμ.εν είς τά καθ’ Εκαστα.
Επειδή ήναγκαζόμην μ.όνος άνευ βοηθοΰ νά διδάσκω μέγαν αριθμόν 

παίδων, έμ.αθον τήν τέχνην νά διδάσκω τούς μ,έν διά τών δέ' έπειδή 
δέ ούδέν άλλο είχον μέσον, ή τό άπαγγέλλειν μεγαλοφώνως, έπηλθέ 
μοι φυσικώς σκέψις νά προσδιορίζω αύτοΐς νά ίχνογοαφώσι, γράφωσι 
καί έργάζωνται έν καιρώ τοΰ μαθήματος. Ή  αταξία, ή προσγινομένη 
ενεκα τής συνομ,ιλίας τοσούτο>ν παίδων, ώδήγησέ με έξ άνάγκης είς 
τήν χρήσιν τοΰ όυθμοΰ· εύρον επομένως, ότι ή μετά ρυθμοΰ προοορά

(1) Ό Γαλλικός στρατός πιεζόμενος ύπό τών λύστριαχών, έπανήλΟεν εις Στάντς. 
”Εφερον μεθ Ιαυτών πολλούς άσΟενεΐς" μετέδαλον τ ί τ ε  τό δρφανοτροφεΤον ε’ ς νο- 
σοχομεΐον,χαι ό Πεσταλότσης άπεχωρίσΟη τών παίδων τούτων τήν 8 ’ Ιουνίου 1 799. 
’Κξηντλημένος, πτύων αίμα, μετέβη είς τα λουτρά τοϋ Gurnigd, πέραν τής Βέρνης·


