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δ ) Ή  προσφορά.

Εν ταύτη πρέπει νά εχωμεν προ οφθαλμών τά έπόαενα.
ά) Κατά τον vojxov τ·?5ς διαδοχικής σα®ηνείας (καθ’ δν αΐ πάραστά- 

σει! έρχονται εις την συνείδησιν [ΛεΟ’ όλης της σαφήνειας οΰχΐ συγχρό- 
νως, αλλ’ ·/) ja i 'o c  μετά την άλλην) δεν πρέπει ή διδακτική υλη νά 
προσφερηται σωρηδόν διά [Λΐδς, άλλά πάντοτε ί’χ ύ ια .Ιεψμάτω τ ,  άνα- 
λόγως της εΰρύτητος της συνειδήσεως των μαθητών. Διά τοϋτο ή δι
δακτική υλη πάσης μεθοδικής ένότητος πρέπει νά διαιρήται έτι άπαξ 
ει; τ[Λή[ΛκτΚ) ε^χοχον δίλως πρέπει πάντοτε ν’ άποτελή £ν δλον.

Λ ,  * * *

° ) Εκαστον ταηρια της μεθοδικής ένότητος πρέπει πρώτον νά 
“ροσφερηται μόνον καθ’ έαυτό. Έάν τό νέον προσφέρηται έν ρ.ορφτί δι·/]— 
γνΐσεως5 εστω αΰτη ελεύθερα, ζώσα, εις την άντίληψιν του παιδός 
~ροσηρ[Λοσ(/.ένη. Εις δέ την άνακοίνωσιν ακολουθεί πάντοτε αμέσως 
πρώτη συναφής έκΟεσις του παραδοθέντος. Εις ταΰτην την πρώτην, 
Συνήθως ελλιπή έτι, όλικην άντίληψιν συνάπτεται, ποός συμπλήρωσιν 

διόρΟωσιν του διδαχθέντος, συνομιλία τις , έν γ χί ληφθεϊσαι ύπο 
■°νι μαθητου ομάδες των παραστάσεων δι’ εζηγήσεων άπαλλάσσονται 
*ων προσκεκολλημένων αΰταΐς ελλείψεων καί άνακριβειών,μεθ’δ ό πρώ-



τος μαθητής πρέπει νά δίδη έτι άπαξ την περίληψιν ολου τοϋ τμή
ματος. Έάν αυτη γίνηται προσηκόντως, πρέπει καί οί λοιποί μαθηταί 
μέχρι τών άσθενεστάτων ν’ άηοδ ίδωσιν  έν συναφεία  τό διδαχθέν. Κα
τά τόν αύτόν τρόπον επεξεργάζονται καί τά επόμενα τμήματα, συν
δεόμενα μετά τών προηγουμένων καί έπί τέλους εκτιθέμενα δλα όμοϋ.

γ") Μετά τήν άντίληψιν καί οίκειοποίησιν τοϋ καθαρώς πραγματι
κού περιεχομένου πρέπει νάπροκαληται ό μαθητης διά συγκεντρωτικών 
ερωτήσεων είς έπίκρισιν τών έν ττ, συγκεκριμένη υλη δεδομένων ηθικών 
σχέσεων, δπως άποκτήσν) τάς έν τη διδαχθείσ/) ΰλτ] περιεχομένας ή- 
θικάς θεμελιώδεις ιδέας, περί ών άεί κατ’ εξοχήν ένδιαφέρεται ή παι- 
δαγωγοϋσα διδασκαλία. Αΰτη ή ηθική έκτίμησις γίνεται άσφαλέστα- 
τ « , έάν προηγουμένως βεβαιωθώσιν έντελώς τά εξωτερικά γεγονότα, 
δι’ δ ή αυστηρά διάκρισις τών δύο πράξεων άπ’ άλλήλων έν τώ δευτέ- 
ρω σταδίω πρέπει νά τηρηται ώς κανών. 'Ότι δ’ ή έκτίμησις αΰτη 
δέν πρέπει νά έκπίπτ·/] είς γυμνήν καί ξηράν ηθολογίαν, εννοείται οί- 
κοθεν.

δ ) Έκ δέ τών διδακτικών μορφών της προσφοράς είναι άξία ιδιαι
τέρας μνείας διά τήν σπουδαιότητα αύτής ή έχθέζοιισα διδααχα.ΙΙα. 
Αΰτη είναι ή καταλληλότατη μορφή της διδασκαλίας διά πασαν γνώ
σιν της φύσεως, ώς ούδέν ήττον διά π&σαν ιστορικήν γνώσιν, ητις δέν 
έξάγεται έξ αύτών τών εγκρίτων άναγνωσμάτων, συνίσταται δ’ αΰτη 
ή μορφή της διδασκαλίας έν τούτω, δτι τό νέον συντίθεται έκ τών εν 
τή πείρα τοϋ τροφίμου κειμένων στοιχείων. Έκαστον στοιχεΐον τοϋ 
ξένου καί πόρρω κειμένου πρέπει έν πρώτοις νά συγκρίνηται έπιμελώς 
πρός τά έν τη πείρ^ τοϋ τροφίμου κείμενα κα’ι γνωστά αύτώ δμοια 
καί συγγενή' καί έν ώ συντίθεται τά νέον κατά διάνοιαν έκ τούτων, 
προσάγεται τόσον εγγύς είς τήν φαντασίαν τού τροφίμου, ώστε γεννά- 
ται έν αύτφ ή άπάτη, ώς εί πραγματικώς όράται καί έν γένει διά τών 
αισθήσεων λαμβάνεται. Τό μακράν καί πόρρω κείμενον εμφανίζεται 
τότε ώς τι έν τνί πείρα τοϋ τροφίμου κείμενον, καί οΰτω συνάπτεται 
έντελώς είς τά τής πατρίδος πράγματα. Έάν ό μαθητής δύναται να 
έκτελνί αύτός τήν σύνθεσιν ταύτην, πρέπει πάντοτε νά έπιβάλληται 
αύτφ ή εργασία αΰτη, ώστε ολόκληρα συμπλέγματα παραστάσεων, ο
λόκληρα μέρη διηγήσεώς τίνος αύτός νά συμπληροΐ, νά έπινοή ελευ- 
θέρως. Παραδείγματα τοιαύτης έκθετούσης διδασκαλίας θέλομεν δώσει 
βραδύτερον.

έ) Μεγίστη σπουδαιότης πρέπει ν’ άπονέμηται είς τά νά κατατάσ- 
σηται ή διδαχτιχη ν.Ιη έν τακτικαΐς σειρα ίς  καί ν’ άπαγγέλληται έν 
συναφεία. Δια τούτο δεν πρεπει οΐ μαθηταί νά διακόπτωνται εν τη 
συναφεΐ αυτών εκθέσει, εί μή δταν κάμνωσι μεγάλα γλωσσικά άμαρ- 
τήματα, δσον καί άν αΰτη φαίνεται έτι ελλιπής. Πρέπει ν’ άφήνωμεν 
αυτούς νά έκφράζωνται, και έν τφ  τέλει νά διορθώνωμεν τά λεχθέν.

ζ ) Δέν είναι καλάν έν τνί οίκειοποιήσει τοϋ νέου νά διατάσσωμεν 
έπιτακτικώς έκαστον μαθητήν είς τό λέγειν. Πολύ κρεΐττον είναι, έάν 
οί μαθηταί, καί ού μόνον τινές, άλλά πάντες αύθορμήτως προσψέρων- 
ται εις τ/)ν εκθεσιν τοϋ μαθήματος. Η διδασκαλία πρέπει νά φροντί- 
ζν), ώστε νά ύπάρχγ) πάντοτε τό ζωηρόν ένδιαφέρον, δπερ ώθεΐ τόν 
μαθητήν νά δηλώνν] εαυτόν. Έκ τοϋ άριθμοϋ τών δηλωσάντων έκλέ- 
γει ό διδάσκαλος. Έάν κατ’ έξαίρεσιν δέν γίνηται δηλωσις ή λίαν σπο- 
ραδικώς μόνον γίνηται, είναι άναγκαϊον νά έπαναλαμβάνη ό διδάσκα
λος έτι άπαξ τήν εκθεσιν. Διάφορος είναι ή μέθοδος έν τ-75 έπαναλήψει 
τοϋ μαθήματος. Ένταΰθα ό διδάσκαλος προσκαλεΐ κατά βούλησιν α
διαφορών άν έγένετο δήλωσις ή οΰ.

ή) Δέν πρέπει ό διδάσκαλος ν’ άπαιτνί παρά τοϋ μαθητου νά έκθέ- 
G'{1 τό δλον δι’ ώρισμένων έκ τών προτέρων φράσεων. Τοΰτο αισθάνεται 
ο μαθητής ώς πίεσιν, πα^αλύουσαν τήν πνευματικήν ενέργειαν. Τούν- 
«ντίον πρέπει νά συγχωρηται πλήρης έλευθερία είς τήν άτομ ιχην εκ- 
Τρασιν, έάν αΰτη γλωσσικώς οπωσδήποτε δικαιολογήται, άν καί κατά 
τάλλα είναι μάλλον η ήττον άκριβής.

θ) Έ καστον τρήμα ,  δπως έν τέλει δλη ή ένότης, πρέπει πο.Ι.Ια- 
χως νά έπανα.Ιαμβάνηται κατά ποικίλους τρόπους άνευ βίας καί 
σπουδής, δπως έντυπωθώσι καί συγχωνευθώσι στενώς αΐ παραστάσεις.

ι) ’Αντικείμενα δυνάμενα νά Ιχνογραφ& ηαι , πρέπει έν τφ  σταδίω 
~’Ίζ προσφοράς νά παριστάνωνται καί διά της ιχνογραφίας ύπό τε τοΰ 
διδασκάλου καί τών μαθητών. Έν ταΐς μέσαις καί άνωτέοαις τάξεσιν 
εν τουτω τφ  σταδίω, ώς καί έν π2σι τοΐς λοιποΐς, πρέπει μετά προη- 
Υουμένην προφορικήν προπαρασκευην νά γίνηται έγγράφως συνοπτική 
ε*0εσις τοΰ περιεχομένου έν μέρει ή καί ολου.

έ) 7/ σύνατίης.
Η σύναψις άρχεται άπό τίνος έπαναλήψεως τής συνθετικής ΰλης, 

προς ήν ειτα σχετίζει τούς άρχαιοτέρους κύκλους τών νοημάτων, είς 
°υς εισέρχεται τό νέον, είτε είς προηγουμένην διδασκαλίαν είτε είς



τήν ίδιαν πείραν τοϋ μαθητού άνήκουσιν ούτοι. Ή  σύναψις δμως δέν 
πρέπει νά έπεκτείνηται άσκόπως είς παν δ,τι έν γένει έπιτοέπει τοιαύ- 
την. Τουναντίον πρέπει πάντοτε ν’ άποβλέπωμεν είς συνδέσεις νοημά
των έχούσας άξίαν. Συνδέσεις παραστάσεων ούδεμίαν έχουσαι άξίαν 
είναι παιδιά, άσκοπος σπατάλη χρόνου.

’Ιδιαιτέρα άξία πρέπει ν’ άπονέμηται είς έκείνας τάς συνδέσεις, ών 
σχ,οπός είναι ό άποχωρισμός  τών έν τω διδαχθέντι εμπεριεχόμενων  
e r r  ο ιών. Ά λλά  καί ένταΰθα ύπάρχουσιν ώρισμένα όρια, άτινα δέν πρέ
πει νά ύπερβαίνωμεν. Ή  διδασκαλία δέν πρέπει νά έπιδιώκη τόν απο
χωρισμόν πάσης έννοιας έμπεριεχομένης έν τω συγκεκριμένη περιεχο- 
μένω της ένότητος. Ή ΰλη ή άναγκαία διά τάς συνδέσεις δύνατ&ι νά 
ληφθή έξ άλλων μερών τής συνθετικής διδασκαλίας, άλλά καί έκ τής 
άναλυτικης προπαρασκευης, ώς καί έκ τών άοχαιοτέρων κύκλων τών 
νοημάτων έν γένει. Πάντοτε δμως πρέπει νά είναι γνωστή ή ΰλη, ή- 
τις συγκοίνεται πρός τό νέον μάθημα. Έκτος έκείνου, δπερ ή μέχρι 
τοϋδε διδασκαλία παρέσχε, πρέπει ιδίως νά λαμβάνωνται ΰπ’ όψιν καί 
αί έκ της οικείας τοϋ μαθητοϋ πείρας παραστάσεις έν ταΐς συνδέσεσι 
τών νοημάτων. Έκ της ιδίας συναναστροφής καί τής οικείας πείρας 
πρέπει άκριβώς νά προσάγωνται τί) διδασκαλία αί κράτισται δυνάμεις. 
Ό μαθητής πρέπει νά λαμβάνη την έντύπωσιν, δτι αί γνώσεις, άς πα
ρέχει ή διδασκαλία, δέν είναι μεμονωμέναι άκαρποι γνώσεις, άλλά με
τά τοϋ βίου συνδεόμεναι, τφ  βίω ΰπηρετοϋσαι γόνιμοι γνώσεις.

ζ') ή  σννοψις .
Έν τώ σταδίω τούτω πρέπει, ώς γινώσκομεν ήδη, αί έννοιαι καί οι 

νόμοι, οϊτινες έν τή συνάψει πάντοτε συγκρατοϋνται έτι μετά τών 
μερικών, ν’ άποχωρισθώσι τόσον έντελώς καθαραί καί ακριβείς έκ τοϋ 
συγκεκριμένου περιεχομένου, ώστε νά έμφανίζωνται καθ’ έαυτάς έν τή 
συνειδήσει ώς άλικη παράστασις άνεξάρτητος τών έπί μέρους παρα
στάσεων. Αύστηρώς έάν έξετάσωμεν βέβαια, δέν χωρίζεται τό γενικόν 
άπό τοϋ μερικοϋ, άλλά μόνον διακρίνεται αύτοϋ" έν τώ βάθει τής 
συνειδήσεως συνέχεται ετι πάντοτε μετά τού συγκεκριμένου1). Καί ού
τως οφείλει νά είναι καί νά μένν)- διότι μόνον διά τής συναφείας ταυ- 
της έν τώ βάθει τής ψυχής δύναται νά διασωθή είς τάς γενικάς έν
νοιας ή ζωοποιοϋσα δύναμις.

t ) .  ”18i Έγχ. Ιμπ. ψυχολ. 4πό Λ. I. ’Ολυμπίου § 34 σελ. 59 τής 6 '.  Ιχδ. (§ 53 
σελ. 104 τής ά.).

Τά Ληφθίντα εξαγόμενα  τής διδασκαλίας πρέπει νά διατυπώνται 
δι’ ακριβούς γλωσσικής εκφοράς καί έν ταύτ·/] τή μορφή νά έντυπών- 
ται στερεώς καί άσφαλώς. Όπου πρόκειται περί κανόνων τών ηθικών 
ήμών σχέσεων, δύνανται ούτοι νά έντυπώνται καί έν μορφνί ρητών, 
παροιμιών, προτάσεων τής κατηχήσεως κτλ.

Έν τή πρός έντύπωσιν αύτών γινομένν] έπαναλήψει δέν πρέπει πλέον 
νά άναμιγνύωνται αί συγκεκριμέναι μερικαί περιπτώσεις. Πρέπει δμως 
νά έπιτρέπηται τοΐς μαθηταΐς νά συνάπτωσι παραδείγματα είς τήν 
γενικήν πρότασιν.

Έν τοΐς μαθήμασι τής φυσικής ιστορίας καί γεωγραφίας ή δι’έννοιών 
σύλληψις συνίσταται έν τή συντόμω καί άκριβεΐ, παν τό ούσιώδες πε- 
ριλαμβανούσ·/], άποκλειούσγι δέ παν έπουσιώδες περιγραφή ή έκθέσει 
τοϋ άντικειμένου, οίαι είναι αί περιγραφαί καί έκθέσεις τών άντικει- 
μένων τούτων, αί έν τοΐς συντόμοις έγχειριδίοις εύρισκόμεναι.

Ή  κτηθεΐσα γνώσις καί έν τούτω τώ σταδίω πρέπει νά έμπεδοϋται 
δι’ έπιυ.ελοϋς άσκήσεως. Αί πρώται βοήθειαι διά τάς συγκεφαλαιώ
σεις τοϋ συστη^.ατικοϋ περιεχομένου (τοϋ γενικοϋ δηλ.), καί μάλιστα 
έπί μειζόνων μερών τού συστήματος τών έννοιών, είναι αί συγκεντρω
τικά! ερωτήσεις καί λέξεις. Αί μέν πρώται μορφοϋνται τοιουτοτρόπως, 
ώστε νά έπακολουθώσιν είς αύτάς αί μερικαί προτάσεις ώς αποκρίσεις, 
χωρίς νά δίδηται είς τόν παΐδα διά τής έρωτήσεως μέρος τι τής προ- 
τάσεως. Αί δέ συγκεντρωτικαί λέξεις γράφονται διά μίαν έκάστην πρό- 
τασιν έπί τού πίνακος, ίσως καί έν τώ τετραδίφ, καί άναγινώσκονται 
ώς προτάσεις. Πάντοτε δμως έν τέλει πρέπει νά γίνηται ή καθολική 
συγκεφαλαίωσις καί άνευ τούτων τών βοηθειών. Τό συστηματοποιηθέν 
περιεχόμενον πρέπει νά έπαναλαμβάνηται καί έγγοάφως καθ’ ύπαγό- 
ρευσιν ή έκ μνήμης καταγραφόμενον.

η’) Ή εφαρμογή.

Έν τώ σταδίω τής έφαρμογής γίνονται δύο τινά. Πρώτον πρέπει 
νά δοθή είς τάς γνώσεις βαθμός τις βεβαιότητος καί εύκινησίας, δστις 
καθιστά τό πνεϋμα ικανόν νά διαθέτν) τό διδαχθέν έν πάσν) δεδομένη 
περιστάσει μετ’ έντελοϋς έλευθερίας· καί δεύτερον πρέπει αύτό έπιμε
λώς δι’ έφαρμογής είς πρακτικά ζητήματα νά χρησιμοποιήται. Τό 
πρώτον είναι ή προϋπόθεσις τοϋ δευτέρου. Τό στάδιον τής έφαρμογής 
είναι ενταύθα ετι κατ’ έξοχήν το στάδιον τής έφαρμοζούσης άσκήσεως.



Αί ασκήσεις τοΰ σταδίου τούτου ίινα ι ποικιλώτατκι. Τινες έξ κυ
τών είναι αΐ έπόμεναι"

α ) Διαδρομή τής συστηματικές σειράς τών εννοιών κατά διαφορω- 
τάτας διευθύνσεις, πρόσω, οπίσω, κατ’ άλλας δεδομένας επόψεις' β”) 
κατάβασις άπό τνίς έννοιας είς τάς μερικάς περιπτώσεις και άντιστρό- 
φως ανάβασις άπό τούτων είς εκείνην. Έ πί μαθημάτων ηθ ικών  γ*) 
συναγωγή παραδειγμάτων έκ της ιστορίας καί τοΰ βίου, έν οίς έφηρ— 
μόσθη ή δέν έφηρμόσθη μία ηθική άπαίτησις, καί δήλωσις, τ ί έν τη 
τελευταία ταύτ·/) περιπτώσει έπρεπε νά πραχθν)' δ') εισαγωγή τών 
παίδων εις νοητας καταστάσεις και δηλωσις εκ μέρους αύτών, πώς θά 
έπραττον έν αύταΐς εύρεθέντες. Έν τοΐς γ.Ιωσσιχοΐς μ α θήμ αα ι· έ) ά- 
ναζητησις παραδειγμάτων εί'ς τινα κανόνα της γλώσσης, καί άντι- 
στρόφως άπόφανσις, κατά τίνας κανόνας έσχηματίσθησαν οί προτιθέ- 
μενοι τύποι ς" ) επεξεργασία γλωσσικού τίνος τεμαχίου διδαχθέντος 
κατά τά είδη τής προτάσεως, άτινα έν αύτώ έφηρμόσθησαν κτλ. ζ') 
εκτελεσις έλευθέρων πω ; εργασιών εντός της μεθοδικής ένότητος. 
Έν τη μαθηματ ική  χαι τή ψνσική ιστορία" ή) εφαρμογή τών γεωμε
τρικών, άριθμητικών καί φυσικών νόμων είς λύσιν πρακτικών ζητημά
των καί προβλημάτων θ') ίχνογράφησις φυσικοΰ τίνος σκεύους κατ’ 
ίδιαν έπίνοιαν, όφείλοντος ν’ άνταποκοίνηται είς δεδομένας απαιτή
σεις. Έν τή γεωγραφία' ι') ίχνογράφησις συνοπτικού τίνος χάρτου 
είς τήν διδαχθεΐσαν χώραν καί μάλιστα έκ μνήμης κτλ. Έν τή ιστο 
ρία,· κ ) χαρακτηρισμός ιστορικών προσώπων, χαρακτηρισμός ιστορι
κών περιόδων κτλ.

Εν τώ σταδίω τούτω δύναται νά γείνν) επωφελής χρήσις καταλλή
λως έκλεγομένων βιβλίων άσκήσεως, ιδίως έν τνί μαθηματική καί 
γλωσσική διδασκαλία;.

Δ. I. Ο.

ΔΙΑΤΙ  ΑΚΝ Κ Α Λ Α Ι Ε Ρ Γ Ο Π Ι Ν  01 S8I I I  Ε Α Λ Β Ν Ϊ Ϊ
ΤΙΙΝ ΔΗΜΩΔΗ ΛΥΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ;

(Συνέχεια χα'ι τέλος' Τδ. φυλλ. δ').

Αλλ έν ουδενι τών μέχρι τοΰδε μνημονευθέντων τοσαύτη παρατη- 
ρεΐται ποικιλία,τοσαυτη εμφαίνεται άνάπτυξις,οσην ή έρευνα τών φθογ
γικών φαινομένων εΐ'τε ή φθογγολογία παρέχει ήμΐν. Ούδείς δ’ άγνοεΐ

οτι μάλιστα πάντων κατά τήν απαγγελίαν τών φθόγγων διαφέρομεν 
άλλήλων καί οτι μόνη ή άπαγγελία, καί άν αί λέξεις είναι αί αύταί, 
άρκεϊ κάλλιστα, ϊνα δυνηθνί τις νά διακρίνγι τόν Κρήτα τοΰ Πελοπον- 
νησίου, τοΰ Ήπειοώτου, τοΰ Στερεοελλαδίτου, τοΰ Μακεδόνος κτλ. καί 
τούτους άπ’ άλλήλων. Ά λλ ’ ούχί μόνον χονδρικώς, ώς είπεΐν, είναι 
καταφανής ή διαφορά αύτη, άλλά καί έκάστη έπαρχία, πολλαχοΰ έκα
στη κώμη σχεδόν, ίδιον έχει τρόπον άπαγγελίας. Εισερχόμενοι εις τό 
σχολεΐον ή μεταβαίνοντες είς τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας μας ή 
τοΰ νομοΰ ή τοΰ κράτους νομίζομεν (καί ούχί άτόπως), ότι οφείλομεν 
ν’ άποφεύγωμεν τήν διαλεκτικήν προφοράν ήμών, διότι είναι αισχύνη 
νά έξακολουθώμεν άπαγγέλλοντες τάς λέξεις τής καθαρευούσης Ε λλη
νικής απαράλλακτα οπως τάς τής μητρικής δημώδους έκεΐ ενθα πρώ
τον εί’δομεν τό φώς.

Δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν έπίψογον τήν τάσιν τα ύτη ν παρα- 
τηροΰμεν δέ μόνον δτι, δσοι μέλλουσι ν’ άσχοληθώσι περί τάς φθογγο- 
λογικάς έρεύνας τών τής δημώδους κατά τόπους ιδιωμάτων, όφείΛονσι 
νά έπιμελώνται έξ ίσου καί τής πιστής καί άκοιβοΰς άπαγγελίας ένός 
ή καί πλειόνων, εί δυνατόν, ιδιωμάτων. Διότι δσω πλείονα ιδιώματα 
άπροσκόπτως δύναταί τις νά όμιλνί τ.έ. δσω ίκανώτερος είναι είς το νά 
κντιλα^.βάνηται όξέως καί τών έλαχίστων παραλλαγών τών προφερο- 
μένων φθόγγων καί δσω δεξιώτερος είς τό νά έπαναλαμβάνν) καί άνα- 
παριστα αύτούς τούς ποικιλωτάτους φθόγγους, καθ’οΰς παοαλλάσσουσι 
τά διάφορα ιδιώματα, τοσούτω καταλληλότερος είναι είς τήν κατάλη- 
ψιν τών φθογγικών φαινομένων ού μόνον τής νέας άλλά καί τής άρχαίας 
γλώσσης. Διότι δταν τις έπισταμένως μελετήση ταΰτα καί συνηθίσνι ν’ 
ακούτ) καί, εί δυνατόν, άναπαριστό! καί τήν κατ’ έλαχίστην άλλ’ ά'- 
πειρον βαθμολογικήν κλίμακα προβαίνουσαν έν τα ΐς διαφόροις χώραις 
παραλλαγήν τής προφοράς τών φθόγγων, δύναται νά μεταφέργι την 
έν τώ χώρφ παρατηρουμένην ταύτην λεπτεπίλεπτον τής μεταβολής 
τών φθόγγων κλίμακα έπί τόν παρελθόντα χρόνον καί ούτω σχηματίσν) 
ιί>έαν τινά τής έν τοΐς αίώσι βαθμηδόν τελουμένης τών φθόγγων μετα- 
*ινήσεως. Πρός δε τούτοις σκεπτόμενος όποΐαι καί όπόσαι λεπτότητες 
ύπάρχουσι πάντοτε έν τοΐς κατά τόπους ιδιώμασι διαστέλλουσαι αύ- 
τ& άπ’ άλλήλων, καί δτι άδύνατον άνθρωπίνως νά έξεύργι τις αύτάς, 

μή έπανειλημμένως ήκουσε καί έπανέλαβε, κατανοεί πόσον μέγα ει- 
ν*ι νά διισχυρίζηταί τις ή δτι έξεΰρε τήν προφοράν τής άρχαίας Έλλην.



η οτι ί>ιεσωσεν αυτήν αλωβητον, αμετάβλητον, άκριβή και άμωμον ό 
Ελλην. λαος. Θα πίστευα·/) ήμΐν οτι οΐ νεκροί δέν άνίστανται, καί οτι 
άν ήμεΐς σήμερον εισάγωμεν εις χρήσιν άρχαίας λέζεις οΙονι}α)ς,εύμήχης, 
αιώνιος, κ ττ ., αναλαμβάνομεν έκ τής λήθης τό ορατόν μέρος αΰτών 
αλλ ουχί τό ακουστόν, τα γράμματα ούχί τους φθόγγους' πρός δέ ότι 
τοτε μονον θα ήτο δυνατόν νά σχηματίσνι τις γνώμην άσφαλή και βε- 
βαίαν περι τής, καί κατ’έκείνους τούς χρόνους έπ’ ίσης δπως καί σή
μερον ποικιλωτάτης κατά τους τόπους καί τους χρόνους, προφοράς τής 
άρχαίας γλώσσης, άν οί παλαιοί έσπούδαζον, ό'πως έν μέρει οΐ άρχαΐοι 
Ινδοί και μάλιστα δπως οί νυν Ευρωπαίοι,προπάντων "Αγγλοι, Σουηδοί 

καί Γερμανοί, νά περιγράψωσι τάς είδικάς ένεργείας τών φωνητικών ορ
γάνων, τ.έ. τίνα φωνητικά όργανα έκινοΰντο έκάστοτε καί τίνα οΰχί καί 
τίνας κινήσεις εκαμνον καί τίνας οΰχί κατά τήν άπαγγελίαν έκάστου 
φθογγου και καθ εαυτόν και εν συναφεια μετ’ άλλων, καί ταΰτα ούχί 
μόνον τών εν Αθήναις προφερομένων άλλά καί τών πανταχοΰ τών 
Ελληνικών χωρών, καί οΰ μόνον μιας τίνος εποχής άλλά καί τών διά
φορων αιώνων. Ά λ λ ’ ώς γνωστόν τοιαύτας έπί τής φυσιολογίας στη- 
ριζομένας μελέτας οΐ παλαιοί οΰδ’ έφαντάζοντο, ήρκοΰντο δέ πάν
τοτε εις τήν παράστασιν τών άκουομένων φθόγγων οπως ήδύναντο διά 
τών λίαν ανεπαρκών 24 γραμμάτων, άγνοοΰντες βεβαίως δτι μέγιστοι 
αγώνες έμελλον νά καταβληθώσι καί πλεΐστος χάρτης νά καταναλωθή 
είς άτοπους ώς τά πολλά δοξασίας καί άμφιβολωτάτους διισχυ- 
ρ t σ μ ο ύ ς περί τοΰ τής άπαγγελίας τής Ελληνικής γλώσσης ζητή
ματος, περί οΰ ώς έκ τής φύσεώς του μόνον ε ΐκασ ία ι χαι ούδέ πασαι 
π ιθανα ι  δύνανται νά λεχθώσιν. Ό άμφιβάλλων περί τούτου άς έπι- 
χειρήσν] νά άναγνώσγι μέρος τι τοΰ Έοωτοκρίτου κατά τήν Κρητι- 
κην άπαγγελί αν ή τών Ναξίων παραμυθιών κ,ατά τήν Ναξίαν κ .τ .τ . 
καί θά πεισθή δτι ούδέν κατορθώνει.

Ιπολάβ·/] δέ μηδείς οτι τό Τσακωνικόν, Ποντικόν, Κύπριον, Κρητι
κόν, Σαμοθρ^κικόν, Σκύριον, Καρπάθιον, καί εί'τι άλλο ΐκανώς παραλ- 
λάσσον τής κοινής συνήθειας ιδίωμα, δεόντως έξεταζόμενα δύνανται ν’ 
αποβώσιν ωφέλιμα καί διδακτικά είς τήν σπουδήν τής άρχαίας, 
καθ’ υν καί άλλαχοΰ καί έν τοΐς άνωτέρω ύπεδείξαμεν τρόπον, δτι δε 
άλλα μικρόν άφιστάμενα οΰχί. Ή  δοξασία αΰτη είναι καθ’ ο λ ο κ λ η ρ ί α ν  

εσφαλμένη, εί καί ύπό τινων έτι παρ’ ήμΐν πιστεύεται, οϊτινες οπως οΐ 
νήπιοι παΐδες μόνων τών ζωηρών χρωμάτων άντιλαμβάνονται καί πρός

ταΰτα φέρονται,* οΰτω καί ούτοι μόνα τά πλεΐστον άφεστώτα, μόνας 
τάς δυσχερεστάτας νά έτυμολογηθώσι λέξεις, οίον ετσι, άκόμη κ .τ .τ . 
όρμώσι νά διαλευκάνωσιν, τά  δέ πρό ποδών άπειροπληθή μικρά μέν κα
τά τό φαινόμενον άλλά άληθώς έξ ί'σου σπουδαία φαινόμενα παρατρέ- 
χουσιν, ώς δήθεν γνωστά ή ώς εΰτελή καί προσοχής άνάξια. Τάληθές 
είναι δτι πάσα μεταβολή, ής πιστώς άντιλαμβανόμεθα καί παριστώ- 
μεν, άδιάφορον άν είναι μικρά ή μεγάλη, γνωσθεΐσα δύνατα-t νά είναι 
πολύτιμος, ατε συχνότατα τήν κλείδα εις ερμηνείαν άλλων άρχαίων 
καί νεωτέρων άνερμηνεύτων μέχρι τοΰδε φαινομένων παρέχουσα.

’Επί τής Στερεάς Ελλάδος επικρατεί καθ’ ολου ή τάσις νά λεπτύ- 
νωσι τό άτονον ε είς t, τό δέ άτονον ο νά μεταβάλλωσιν είς τόν κωφό- 
τερον φθόγγον ου' άλλ’ άοα γίνεται τοΰτο έν πάσαις ταΐς χώοαις ανε
ξαιρέτως; οΰχί, ύπάρχουσι μάλιστα τόποι, έν οις τό άτονον ο καί ου 
μέση τινι προφορά άκολουθοΰντα παντάπασι συγχέονται, ώστε ούς μή 
ήσκημένον οΰδαμώς σχεδόν διαστέλλει αύτά. Γνωστόν είναι προσέτι 
οτι έν ταΐς αΰταΐς έπαρχίαις έπικρατεΐ μεγίστη τάσις είς άποβολήν 
τών ατόνων φωνηέντων, ώστε αΐ λέξεις καθίστανται σχεδόν μονοσύλ
λαβοι. Τό φαινόμενον δέ τοΰτο είναι τό σπουδαιότατον πάντων, διότι 
«ν λάβ·/) τις αύτό ώς βάσιν διαιρέσεως, δύναται νά διαστείλη τήν Έλ- 
λην. δημώδη είς δύο μέρη, πρώτον τό Πελοποννησιακόν καί τό ήμισυ 
νησιωτικόν, οίον τό τών Κυκλάδων καί νοτίων Σποραδών, τό Κρητικόν 
καί Κύπριον, πρός δέ τό μεσημβρινόν ’Ασιατικόν έτι δέ τό Μεγαρικόν 
καί Αττικόν, δεύτερον τό τών βορείων Σποράδων,τό Λέσβιον, Σάμιον, 
Ποντικόν, Θρακικόν καί καθόλου Στερεοελλαδικον,εί καί τά όρια ένια- 
χου συγχέονται. Τούτων τό α" δέν άνέχεται τήν συσσώοευσιν πολλών 
Νυμφώνων, διό ή άποβάλλει τινά ή παρεμβάλλει μεταξύ αΰτών φωνήεν 
π.χ. τό σπλήνα λέγομεν ήμεΐς σπίλήνα, τό φκαριστώ φουκαριστώ, τό 
ψαλτήρι λέγομεν ψαλητήρι , τό σεΰκλο («σεΰτλον») λέγομεν σέ- 
ψουκλο, άλλαχοΰ φέσουκλο ή σεύκουλο, έν Φερτακαίνοις τής Καπ
παδοκίας λέγεται σ ιπ ληνα  , έν ’Αθήναις ήκούσαμεν πολλάκις βα- 
Λιμένα άντί βαλμένα κ .τ .τ , τοΰτο έπ’ ί’σης δέν άνέχεται καθόλου 
εν τέλει λέξεως άλλο σύμφωνον ή τό ς, ένια τούτου μέρη καί 

τό τών Φερτακαίνων καί τό ς. Κατά ταΰτα τό μεσημβρινόν Έ λ- 
^/)νικόν είναι μαλακόν ούτε πολλά σύμφωνα συμφώνοις οΰτε φωνήεν- 

φωνήεσι καθόλου είπεΐν συνδέον οΰτω δ’ άπεμακρύνθη πολύ τοΰ άρ
τ ιο υ  Ελληνικοΰ, 6περ ού μόνον πολλά σύμφωνα συνήπτεν άλλά καί



πολυειδώς καί πολυτοόπως. Τουναντίον το βόρειον Έ λλην. αποβάλλει 
τά  φωνήεντα, ώστε δύνατα ι νά καταλήγγ) είς παν σύμφωνον κα ί νά συμ- 
πλέκη πολλά καί πο ικ ίλα  σύμφωνα' ά λ λ ’ έν τη  άποβολνί ταύτνι τών 
φων. κα ί ττί συνάψει τώ ν συμφώνων ά φ ίσ τα τα ι καί τοΰτο τάρχαίου  
π ολλφ  πλέον η το νότιον. Κ α ί έντός δ’ αύτοΰ τούτου παρατηροΰνται 
μ έγ ιστα ι π α ρ αλλα γα ί, δ ιότι ά λλα  μέν μέρη αύτοΰ άποβάλλουσι μόνον 
τόν φθόγγον «, ά λ λ ’ αν μη σφάλλω μαι, οΰχί τόν έκ τοΰ άτονου ε προελ- 
θόντα, ά λλα  συστέλλουσι τόν άτονον φθόγγον οΰτως ώστε έλάχιστον 
αύτοΰ μέρος ακούεται ε τ ι άσθενώκ,καί τον όποιον οΰτως άν τ ις  ’έγραφε, 
θά παρίστα  την συστολήν αύτοΰ καί διά της γραφής π .χ . «ΤοΜουΛΑΡι 
Το ΤουΦΕΚι»' ά λλα  άποβάλλοντα  τό τελικόν φωνήεν ύγραίνουσι τό 
πρό αΰτοϋ σύμφωνον ολίγον ώστε οΰχί καθαρόν έν τέλει απ αγγέλλετα ι. 
Ό ποιος κα ί όπόσος θερισμός πρόκειται ή μ ΐν ! όπόσας σπουδαιοτάτας  
φω νητικάς παρατηοησεις δέν θά ήδύνατο τ ις  νά κάμ νι!

Ά λλά  καί έπ’ άλλα φαινόμενα φθογγικά πολυπληθέστατα δύναν- 
τα ι οί φιλοτιμούμενοι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν' π .χ . παρά το ρ 
καί Λ, απαγγελλόμενα παρ’ ήμΐν διά τοΰ κρασπέδου τής γλώσσης και 
δή έν τη χώρα τοΰ ε, τρέπονται διάφοροι φθόγγοι είς ε, π. χ. κερί, 
μερί, κερά, κέρτος, μερσίνη, σμέρτα, νερό, περνάρι, άχερα, πίτερα, λυ- 
θερνάοι, κίτερνος, αλέτρι, άλεποΰ κ ττ ., πλησίον δέ τών χειλικών //, Λ, 
β , <ρ, τών λαρυγγικών χ καί γ  άλλοι διάφοροι φθόγγοι τρέπονται είς ον 
ή αναπτύσσεται ου φθόγγος' διότι ό ου φθόγγος δύναται νά παραχθή 
καί έν τοΐς χείλεσι καί έν τώ λάρυγγι, οΰτω δέ συγγενεύει πλεΐστον τοΐς 
χειλικοΐς καί λαρυγγικοΐς συμφώνοις, καί δή βούδι=βφδι, μουσταριά 
(=μαστός), πουρνάρι, πουρνό,κουδούνι, κουνούπι,γούονα=γρώνη, μου- 
νοΰχος=*μνοΰχος=εύνοΰχος, τοΰ γουδιοΰ=τοΰ ’γδιοΰ, φουκαριστιά- 
στώ, φουκάρι=φκάρι=θ(η)κάρι κττ.Πόσην δ’ εχουσι ταΰτα ένέκάστη 
χώρίΧ Ικτασιν ; Πολλαχοΰ τής Ελλάδος τοΰ ν καί οι δέν κατήντησαν 
έτι είς τήν προφοράν τοΰ «, οΰτως έν Αθήναις καί άλλαχοΰ λέγουσι 
κιουλιά, άχιουρα, κιοΰρτος κτλ. Πόσην ταΰτα έχουσιν εκτασιν ;

Πολλαχοΰ τής Ελλάδος τό σύμπλεγμα χ ν  γίνεται γν ,  τ.έ. το χ  
μεταλαμβάνει τής ήχηρ2ς φύσεως τοΰ r  καί δή γίνεται γ' διό άκουει 
τις έν Αθήναις καί άλλαχοΰ λυγνάρι, πάγνη,τέγνη - γνίτης κττ. άλ
λαχοΰ τοΰναντίον τό γν  τρέπεται είς χ ν ,  (άλλ’ ίσως ούχί έν άρχή λέ- 
ξεως), δθεν παιχνίδια κττ.Καί ώς πρός τό διπλοΰν ρρ ή ρσ έξεταστεα, 
διότι πολλαχοΰ λέγεται μερσίνη,  Αρσενικό, (έν Αθήναις τά σεονικο^ο

παΐς, έν Φερτακαίναις σερνικοί=οί άνδρες), χ έ ρ [ ι ] σ ο  κττ'. άλλ’ δμως 
θαρρώ, θάρρος. Τό ρ τοΰτο καθόλου οί "Ελληνες άπαγγέλλομεν, οπως 
έλέχθη, διά τοΰ προσθίου άκρου τής γλώσσης, άλλ’ δμως οΰχί πάντες 
ομοίως' έν Σαμοθράκη φαίνεται δτι παραλείπουσιν αύτό ή είς άλλον ά- 
σθΐνή τινα τρέπουσι φθόγγον ένιαχοΰ τής Κρήτης παραλείπουσιν αύτό 
παντελώς π.χ. μωή, Μαία, μουάϊ=μωρή,Μαρία μουλάρι κττ .Έ ν Σκύ- 
ρω ήκουσαμεν ότι τρέπουσιν αύτό είς £· είναι δέ γνωστόν δτι τό ζ  συγ. 
γενευει τό )̂, διότι ο πολλοΐς παλαιοΐς συνήθης ρωτακισμός τ.έ. ή τροπή 
τοΰ σ εις ρ , δεν ήδύνατο νά γίνν) έκ τοΰ σ τοΰ άφώνου άλλά έκ τοΰ ή- 
7_/]οοΰ σ τ.έ. τοΰ ήμετερου ζ. Ομοίως ποικίλλει καί ή τοΰ .1 προφορά. 
Εν Σφακίοις πάντα τά άφωνα μετεβλήθησαν είς ήχηρά,οίον μχ,)ρέ g o -  
hsh , β('ρε μαιρε d o  t a g o v l ’ Abo 'ει dd  Λιβάνι — ra  βέρω d o  Cagov.V 
<ibo ε ιά ό  βΖώμί ;=μωρε κοπέλι, φέρε μωρέ, τό σακκούλι οπού έχει τό 
λιβάνι.—νά φέρω τό σακκούλι δποΰ έχει τά ψωμί; μά dd J b  ra  f j  g n -  
μω δέΛω =u.x  τό (ν)θ(ε)ά νά σέ κάμω θέλω ! σφοδρά άπειλή.Οΰτω δ’ 
αποβαίνει ό λόγος ωδικός τις, δπως,ώς γνωστόν,οί τών Ίονίων κάτοικοι 
λαλοΰσιν. Επειδή δ’ οΰτε το τυπικόν οΰτε τό φθογγολογικόν, οΰτε 
τ° περί παραγωγής έξαρκοΰσιν είς τήν έξακρίβωσιν γλώσσης τινός, 
«ναγκη νά προστεθνι καί ή έρευνα τών σημασιών τών λέξεων, ή σηαασιο-
\ , \ ψ / γ
°για, και ή σύνταξις. Διότι έκφανέστερον ή έν τή λοιπίί έρεύνη καθί

σταται τά πνεΰμα τοΰ ζωηροΰ καί ευφαντάστου λαοΰ έν τνί μεταβολή 
~ών σημασιών, ένθα πολλάκις μέγιστα παρατηροΰνται πηδήματα, άλ
λοτε μεν απο τής αιτίας εις το αποτέλεσμα, άλλοτε τοΰναντίον άπό 
·°υ αποτελέσματος είς τήν αιτίαν, άλλοτε άπά τοΰ γενικοΰ είς τό μεοι- 

και άλλοτε άντιστρόφως άπό τοΰ μερικοΰ είς τό γενικόν' άλλοτε 
■πο τοΰ όμοιου εις τό όμοιον καί άλλοτε άπό τοΰ όμοιου"είς τό άνό- 
μοιον κττ. Δέν είναι δέ μόνον τερπνόν τό νά παρατηρτί τις τάς κινήσεις 
^κυτας και ενεργείας τοΰ πνεύματος τοΰ έθνους του, καί τήν έν αΰταΐς 
^•φαινομένην φαντασίαν, ήτις πολλάκις ούδέ πρό τών τολμηροτάτων 
Ρ·ε·αφορών πτοεΐται, άλλ’ είναι καί διδακτικόν διά τε άλλα καί διότι 
πο)λάκις άνευ τής έξακριβώσεως τής μεταβαλλόμενης σημασίας άδύ- 
,Κτος αποβαίνει πδ!σα ετυμολογία, καί δι’ αΰτά έν πάσν) παραγωγή 
°ψείλει να δεικνυηται και αίτιολογήται οΰ μόνον τό κανονικόν τής με- 
τχβολής τών φθόγγων καί τύπων, άλλά καί τής σημασίας' ούχί σπα- 
1“? μάλιστα συμβαίνει, ώστε μόνη ή σημασία νά άγη ήμ&ς είς τήν όρ- 
Υ|ν πκραγωγήν οΰτω π .χ . έκ μόνης τής ταΰτότητος τής σημασίας



τοϋ Κρητ. ζημϊό  πρός τό εν ττ, μεσαιωνική Γραμματεία συχνόν είς μίον 
ήδύνατο πας τις νά είκάσϊ) οτι τό ζιμιό προήλθεν έκ τοϋ είς μίον καί 
δτι ή γραφή διά τοϋ η ούδένα εχει λόγον . Όπως δ’ ήδη ό μέ
γιστος της άρχαιότητος ιστορικός παρετήρησεν, αί τών λέξεων σημα
σία! συχνά συμμεταβάλλονται μετά τών κοινωνικών άντιλήψεων και 
δοξασιών,καί άλλοτε μέν λέξεις εύτελοϋς η καί δυσφήμου σημασίας εξ
ευγενίζονται και εξαγνίζονται, άλλοτε δέ πάλιν έπί τό χείρον τρέπον
τα ι' ενίοτε δέ παρατηρεΐται καί μετακίνησίς τις ώς είπεΐν της ύπο τοϋ 
ανθρωπίνου πνεύματος άντιλήψεως διαφόρων εννοιών, ώστε αί σημαί- 
νουσαι ταύτας λέξεις καταντώσιν είς τήν δλως άντίθετον σημασίαν νις 
είχον άλλοτε. Ούτω π .χ . άπό τοϋ όμ ιλε ϊν= :βυνχναστρέφεσθαι, συνεΐ- 
ναι, προήλθε τό (ύ )μ ιλω=·λέγω ,  διότι έν ταΐς συναναστροφαΐς τό 
πρώτιστον είναι ό λόγος’ έκ τοϋ 7·α^ίίϊν=γυναΐκ« άγεσθαι προήλθε 
τό γαμεΐν= βινεΐν- έκ δέ τοϋ ά ν α λ α μ π ή = φ λ ό ξ  (πρβλ. άναλάμπω= 
=έκβάλλω, άναπέμπω φλόγα) έλέχθη ύποχωοητικώς ή Λ ναλαμπή^1*11 
φρύγανα , δι’ ών άνάπτομεν πύρ. τ.ε. έκ τοϋ αποτελέσματος, τής φλο- 
γός, έπανήλθομεν έπί τό παράγον αύτήν φρύγανον- άπο τού γενικού 
λ ά χ α ν ο ν , οιί-θ('·(:=προσφάγιον) βγένοντο τά ειδικά λάχανον=κράμβϊ), 
οψάρ iov=̂ îy θύ ς * τουναντίον , δέ πάλιν άπό τών ειδικών περ ιβόλιον =̂- 
= τό  περιβεβλημένον μέρος τού άγροϋ έν ω συνήθως σπείρονται τα 
λάχανα, έγένετο τό περιβόλι=τ:5ίζ κήπος, εϊτε περιβεβλημένος δια τά
φρου ή τοίχου είτε μή· έκ τοϋ αίγιαλός=^Ύ\ ακρογιαλιά, ή άκτη, ε-

ν  ^λέχθη καθολικώτατα π&σα τι θάλασσα ’γιαλός. Τοπον κ,ατάςηρον, τ.ε. 
άδενδρον καί άνυδοον, όνομάζομεν π α ξ ιμ άδ ι  (άντί παξαμάδι άπό 
ξάμου  τοϋ γράψαντος Όψαοτυτικά),διότι καί τό παξιμάδι (διπυρίτνκ) 
είναι έπίσης'κατάξηρον. Τάς λέξεις δουλειά  καί δουλεύω, τρώγω , ijrup  ̂
κττ. έξηυγενίσαμεν, έννοοϋντες δι’ αυτών εργασίαν καθόλου, έργάζε- 
σθαι, έσθίειν, άρτον, ούδέν δ’ ούδαμώς έπίψογον ή έπίμεμπτον δπω? 
οί παλαιοί- τήν δέ δύσφημον λέξιν μαυλ ίζ ε ιν  καί ζεμαυλ ίζε ιν  ήμε1? 
έν Κρήτη έξηγνίσαμεν μεταχ ειριζόμενοι αύτήν έπί τής σημασίας του 
διά μαλακών λόγων πείθειν τινά νά πράξη τ ι, άλλ’ ούχί αίσχρόν=πε- 
ριποιεΐσθαι, θωπεύειν καταπραύνειν- τάς άρίστας λέξεις ευήθην, άγα~ 
θός, κττ. διέστρεψαν εν μέρει οί παλαιοί έν μέρει ήμεΐς. Τό ρήμ* 
ζυγώνω=ζυγοϋν , συνάπτειν, ένοϋν, ήμεΐς έν Κρήττ) λέγομεν επι 
τής έννοιας τοϋ άποπέμπειν, άποδιώκειν, έκβάλλειν, ένώ έν ‘Ελλά 1 
όρθότερον έπί τής τοΰ πλησιάζειν, έν δέ Ήπείρφ έπί τής τού πλησι«"

ζειν πρός τινα απερχόμενον, φεύγοντα. ’Επειδή δέ ό μέν ζυγώνει είτε 
επιθυμεί νά ζυγώσγι, προσέγγιση, πρός τόν απερχόμενον, ό δέ δυνατόν 
να εχγι λόγους νάποφεύγη τήν προσέγγισιν, τότε άν ό ζυγώνων έπιμέντ) 
να ερχηται κατόπιν, προκύπτει ή έννοια τοϋ διώκειν, ής ήμεΐς άντε- 
λήφθημεν, διό τό ρήμα μετ’ α ίτ ., ούχί μετά γενικής δπως τά σιμώνω 
κττ., συντασσομεν «ζύγωξέ τονε» «μή με ζυγώννις».

Πολλαι λέξεις ούσαι τό πάλαι επίθετα έγιναν κατόπιν ουσιαστικά 
κατα παράλειψιν τοϋ μεθ’ ού συνεξεφέροντο ούσιαστικοϋ- π .χ . σκώτι^= 

συκωτιον—συκωτόν (δηλ. ήπαρ), κυδώνι=κυδώνιον (μήλον), νερόν 
νηρον=ναρόν (δηλ. ύδωρ) έκ τού νάω, μιγάδι=μιγάδιον=^μιγάς 

(δ/)λ. σίτος), θάσια= 0άσια (δηλ. άμύγδαλα), ποντικός=Ποντικός 
(δ/)λ. μϋςj, λαγωνικός=τλακωνικός (δηλ. κύων) κττ.

Άξιαι ση ,ειώσεως είναι καί αί έν ταΐς ovoj/,ασίαις των χρωμάτων 
ίπελθουσαι [Λεταβολαι, ενθα σχεδόν τά πάντα άπώλοντο άντικ,ατα- 
σταθεντα ύπ άλλων π .χ . τό μ έ λ α ν  έλέχθη μανρον  (αμαυρός), το ερυ
θρόν χοχχινον (εκ τοΰ κοκκου τής πρίνου), τό χλω ρόν  είπομεν πράσ ι  
r or εκ τοϋ φυτοϋ πράσου" τό λευκόν είπομεν άσπρο  (περί τούτου διέλαβε 
Κοραής ev ο Ατάκτοις») ή γα λ αν ό ν  έκ τοΰ γάλα’ τό δέ ώχρόν  χρώμα 
x<-zpivofvJ ή χίτερνο άπό κιτρίου κττ. ’Εννοείται δτι καί έν τούτοις 
πλεΐσχαι υπάοχουσι παραλλαγαί καί ποικιλίαι" ήμεΐς π .χ . λέγομεν 
Υ* ανό πανί, γαλανά σταφύλια, γαλανό περιστέρι κττ. ot έν Άθήναις 
λέγονται άσπρα.

ττ ,
> ταϋτα μεν περί τών διά παραδόσεως συνεχούς καθ’ δλους τούς 
ιώνα, διασωθεντων εν τώ λαώ, άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλα, άτινα διά 
ς εκκλησίας εισελθόντα είς χρήσιν κοινήν παρενοήθησαν καί τώρα 
γονςαι έσφαλμένώς έπί άλλης σημασίας- π .χ . ας οψεται, άς οψεστε, 

^(ύΤται' ώς ευ παρέστης=γ.χ1ώζ  ήλθες, ένώ τό έξ ού έλήφθη χω- 
Ρ^ν τοϋ Αίαντος τοϋ Σοφοκλέους στ. 92 εχει τήν έννοιαν «πόσον κα

ί  _  ̂ εβοήθησας !» κθάρχίστ/ π ά λ ι  νά ψ άλλη  τόν ά να6αλλδμ ενο=
μ γαν θόρυβον,πολλας επιπλήξεις θά κάμγι» ' «εβαλεν πά,./ι τό ’β λ ο - 

fe w f ω —ηρξατο αύθις»' «επεράσανε ζωί/ χαρισάμενη--=fj-
Ε ,*V’ ευΧ*ριστον», έκ τοϋ «καί τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν χαρι- 

Κμενοςι>= δωρησάμενος· «αύτός ε ίνα ι ύ'ριον £<?ου;=έξώλης καί ποοώ- 
*βί» κττ.

Τ ιαυται συλλογαί λεξεων είτε ίερών είτε δημωδών μεταβαλουσών 
' ^*σίαν γενόμεναι εύσυνειδήτως καί μετ’ άκριβείας δύνανται νά χρη-



σιμεύσωσι πλεΐστον εις τνιν έρευναν τνίς νέας 'Ελληνικής ύπό διαφόρους 
επόψεις.

Ά λλά  καί άλλων εννοιών παραστατικαί λέξεις δύνανται νά συλλε- 
χθώσιν, ΐνκ οϋτω πρός τη εύφυία τοϋ λαοΰ καταδειχθνί καί ό πλοϋτος 
της δημώδους γλώσσης έν πολλοΐς' ας γράψγ) τις π .χ . πάσας τάς λέ
ξεις δσαι σημαίνουσι δέρειν, πάσας δσαι έσθίειν, δσαι βινεΐν, δσαι εϋ- 
λογεΐν, ευχεσθαι, δσαι καταρασθαι, δσαι ύβρίζειν, δσαι παριστώσι μέ
τρα είτε υγρών είτε στερεών καί άλλα αγγεία κττ. άλλος άς συλλέξη 
φράσεις δυσχερεστέρας άλλά καί διδακτικωτάτας, καθ’ δσον δύνανται 
νά δώσωσι την ερμηνείαν είς άναλόγους της αρχαίας' π. χ. «Λοϋ καί 
ποΰ=:ένιαχοΰ, πότε {χαι) π ό τ ε^ έ ν ίο - ε ,  αν  τη μ ια ν  αν την α.ί.1η^= ι̂- 
νίοτε, ποΰ χαϊ γεϊς η που χ ’ ενας , jrou καί ^«ά=σπάνιος, άρείά χαϊ 
Λοϋ=σπανίως' τά τώρα χαι νά π ά η = τ ο ϋ λοιπού' δ ίας^^^ ί'  
βακκ, (καί δλα) όχιάλλο=δχι άλλο», άλλ’ ή χρησις περίεργος «ά θέ- 
λνις, κάμε το, ά δέ, όχ ΐάλ .Ιο=ούδέν με μέλει» κττ. ’Ά λλα ι φράσεις 
καί λέξεις έπ’ ίσης προσοχής άξιοι π .χ . σφίγγε τα  όόδια  σου πρός νο- 
σοΰντα=θάρρει, μη φοβοΰ πρβλ. «άνδρός δέ ψυχή. . . ούθ’ αιρετή ουΟ 
έλετή επεί χεν άμείψετΑι ερχος ύδύντων» ' έν Ληξουρίω λέγεται α.Ια- 
.ioc— ανόητος πρβλ. νήπ ιος , νηπ ιάας όχέε ιν  κττ.

Ά λλά καί παλαιάς λέξεις ακαταχώριστους έν τοΐς λεξικοΐς δύναν- 
ται νά εύρωσιν οί περί την νέαν Ελληνικήν άσχολούμενοι' ούτω π.χ· 
λέγεται πολλαχοΰ της Στεοεας Ελλάδος ξαιθέλλω άντί ξαιθάλλω, 
άόρ. ξαίθαλα:=έκβάλλω την αιθάλην' τό ρήμα είναι παλαιόν, εί και 
δέν μνημονεύεται, διότι άπό τοΰ αιθάλη ρημα παρά^ωγον θά έληγεν 
είς ιζω - ωνω - ευω - αω κ ττ ., άλλά δέν θά ήτο βαρύτονον, δπως αυτο, 
άνευ καταλήξεως.Άπό τοΰ ρήματος λάμπω ήδύνατο νά παράγηται όνο
μα λαμπή  (πρβλ.μέμφομαι μομφή,κάμπτω καμπή),οί παλαιοί συγγρα* 
φεΐς δέν διέσωσαν ήμΐν αύτό, άλλ’έν Κρήτη λέγομεν πάντες άνα.ίαμίχι\ 
την φλόγα  καί τά ταύτην παράγοντα φρύγανα, δπως καί άναλάμπω-

Καιρός πλέον νά καταπαύσωμεν τόν περί τούτων λόγον, έλπίζομεν 
δ’ δτι τοΐς φιλοτιμουμένοις νά έργασθώσιν ίκαναί έδόθησαν νυζει? 
καί άφορμαί, έστωσαν δέ βέβαιοι δτι καί τό πολύ καί τό ολίγον, δ θ* 
συνενέγκωσιν είς τό κοινόν τής γλωσσικής έρεύνης ταμεΐον, θα ειν«ι 
εύποόσδεκτον, άν μόνον τόν χαρακτήρα φέρν) τοΰ πιστοΰ καί άκριβοΰς.

Έν ’Αθήναις, τ^ 24 Φεβρουάριου 1884.
Γ. Ν. Χατζιλακιις.

Υ Π Ο Τ Υ Π Ώ Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ

(πρβλ. φυλλ. γ ’ . σελ. 173 X. ί .).

*-ημ. Προτίθεμαι να Εξακολουθήσω τά μαθήματα τής ίεράς ιστορίας μέχρι τής 
πυργοποιίας Ιπι τοΰ παρόντος. Ένόμισα όμω; άναγχαΤον νά μετονομάσω τά μαθή
ματα ταϋτα «δποτυπώσεις  διδασκαλίας» , τ . ί . σχεδιάσματα, "να μή δώσω αφορ
μήν εις τους 2ξ ό'κνου φεύγοντας τήν ιδίαν πνευματικήν Ινέργειαν και Ιπι τά ετοι- 
μ* τρεπομένους νά πιστεύσωσιν, ότι άχριβώς όπως γράφοντα ι  Ιν ταΰθα  τά μαθήμα
τα ταϋτα πρέπει και νά διδάσκωνται. Ό  εις τά £αστα £έπων διδάσκαλος θ’ άνεγ ί-  
νωσχε τότε έκ τοΟ βιβλίου ή θ’ άπήγγελλεν άπό μνήμης κατά λέξιν τά μαθήματα 
χαι θα καθ ιστα την ΟιΟασκαλιαν νέκραν άντί  ζώσης, ο:χ οφείλει πάντοτε  νά ε ίνα ι ,  
οπω; καρποφορή. Διαρρήδην λοιπόν παρατηρώ ένταΰθα ότι αΐ «δποτυπώσεις* αυ -  
Ται ”Ρ * « ι  νά χρησιμεύωσιν ώς άφορμαι τοΐς σοφοί; Γνα γείνωσι σοφώτεροι, είναι 
οχέδια μόνον, ατινα οφείλει ό Ιπιμελής διδάσκαλος νά συμπληρο!. Προτάσσεται 
*α: παλιν τό κείμενον πρώτον, είτα επεται ή μεθοδική αύτοΰ προπαρασκευή.

Ό  παράδεισος.
. 1. Κείμενον.

Καί έφύτευσεν ό Θεός κήπον έν Έδέμ καί έξανέτειλεν έν αύτώ παν
τοειδή δένδρα. Τά δένδρα ταΰτα ήσαν ώραΐα είς τήν δρασιν καί καλά 
ει? βρώσιν. Καί έλαβεν ό Θεός τούς άνθρώπους καί έφερεν αυτούς είς 
τον κήπον, ϊνα έργάζωνται καί φυλάσσωσιν αύτόν.

Καί ηγαγεν ό Θεός προς τόν Άδάμ πάντα τά θηρία τοΰ άγροΰ καί 
πάντα τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ, ϊνα ίδωσιν αύτά ό Άδάα καί ή Εύα. 
Και οί άνθρωποι έκάλεσαν ονόματα πασι τοΐς κτήνεσι καί πασι τοΐς 
πετεινοΐς τοΰ ούρανοΰ καί πασι τοΐς θηρίοις τοΰ άγροΰ. Ούτω ό Άδάμ 

ή Εύα κατώκουν έν τώ ώραίω κήπω, ό δέ κήπος ούτος όνομάζε- 
ται παράδεισος.

Εν μέσιρ δε τοΰ κήπου έφύτευσεν ό Θεός τό ξύλον τής ζωής, το 
ξύλον τοΰ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν. Καί ένετείλατ® κύριος ό Θεός 
τοΐ, ανθρώποις λεγω ν « Απο πάντων τών δένδρων τών έν τώ παρα- 
είσω δύνασθε νά τρώγητε, άπό δε τοΰ ξύλου τοΰ γινώσκειν καλόν καί 

πονηρόν δέν πρεπει νά φάγητε" διότι έάν φάγητε άπ’ αύτοΰ, θ’άποθά- 
νητε».

Ιω. 5, 3. Αΰτη έατl r  ή άγάπη  τοΰ Θεοΰ, ϊνα  τάς έντολάς αν-  
Γϋϋ τηρύμεν ' χαϊ α ί  έντολα ϊ αύτοΰ βαρε ϊα ι  ούχ είσ ίν .



2. Μεθοδική προπαρασκευή.
2 ·κ ο π 0 ς . Πεοί τίνος θά διηγηθώμεν τώρα ; Πώς εζων οί πρώτοι 

άνθρωποι.
I. Σκεφθήτε περί τούτου. Που νά κατώκουν άρά γε, τόπος δά ύπήρ

χεν αρκετός ; Όπου ύπήρχεν άρκετή τροφή, λοιπόν έν θερμή χώρςε, 
έν γι ύπήρχε καί πολύ ύδωρ (ποταμοί). Όποια ενδύματα είχον άρά γε ; 
Όποιαν κατοικίαν; Τί νά έτοωγον ; ’Άρτον ; Πρός τοΰτο χρειάζεται 
νά γεωργήσγι τ ις , νά σπείρν], άλωνίστ], άλέση, οπτήσ*/)' αυτα δεν η- 
δύναντο νά κάμωσιν έκεΐνοι. Λοιπόν όπωριχά έκ τών δένδρων έτοωγον 
(έν τα ΐς θερμαΐς ^ώραις γίνονται πολύ καλλίτερα οπωρικά ή παρ ή- 
μΐν, π .χ .). Ά λλά  τότε έπρεπε πάντοτε νά περιτρέχωσι καί νά ζητώσι 
δένδρα, ίσως δε πολλάκις νά πάσχωσι καί ύπό πείντις ; Ό  Θεός θα ε- 
φρόντισε καί περί τούτου, ϊνα οί πρώτοι άνθρωποι ευρωσι γόν ιμον  χω" 
ραν, δπου ύπήρχον αρκετά όπωροφόρα δένδρα.

Ακούσατε λοιπόν τ ί έκαμεν ό Θεός.
II. α. Προσφορά ήτοι διήγησις της ιστορίας έν 2 - 3 τεμαχίοις. 

Διάθεσις, τ.ε. συνοπτική δήλωσις τοΰ περιεχομένου υπό τών παιδων, 
έζήγησις λέξεων καί πραγμάτων, ών τήν έλλιπη κατανόησιν δεικνυου- 
σιν οί μαθηται έν ταΐς άποκρίσεσιν αύτών, κατα πρώτον εκ μεοους 
τών είδότων μαθητών’ συγκεφαλαίωσις, έντύπωσις.

β. Άποδεικνύεται, πώς ό Θεός ήγάπησεν άκόμη τούς άνθρώπους 
(λαμπρός κήπος, έξαίρετα όπωρικά, ολίγος κόπος καί φροντίς περι 
τροφής, ένδυμασίας καί κατοικίας, ούδεμία άσθένεια, ουδεις φοβος προς 
τά άγρια θηρία— οί άνθρωποι ήσαν δά κύριοι πάντων τών ζώων κ* 
έδωκαν αύτοΐς ονόματα, εύθυμος, ευδαίμων βίος, θάνατος δεν ύπήρχεν)·

Τί άπήτησεν ό Θεός διά τήνπολλήν άγάπην ; ϊνα οί άνθρωποι υπα- 
κούσωσιν είς τήν εντολήν  αύτοΰ καί νά μη φάγωσιν εκ τών όπωρι* ν 

τοΰ ένός κα'ι ιιόνυν δένδρου. Τί φρονείτε υμείς περι της εντολής ·αυ 
της ; '0  Θεός έδωκεν είς τούς άνθρώπους παντελώς ευκολον εντολην(<>>ς 
οί γονείς είς τά μικρά παιδία), ϊνα μάθωσι να υπακουωσιν, ή υχβ 
χοή ήν τό μόνον όπερ άπτιτησε διά τά πολλά εκείνα αγαθα ηπείληο® 
όμως καίμε τιιιωρίαν,'ί'ίΐχ. βέβαια φυλάξωσι την έντολήν’εν όσω έφυλατ 
τον τήν εντολήν, ήσαν αθώοι. t

Συναγωγή τών νέων άποδείζεων τής αγάπης τοΰ Θεοΰ πρός ·° 
πρώτους άνθρώπους.

III. Ούτως ήγάπησεν ό Θεός τούς πρώτους ανθρώπους. Αγ*··? **

τούς άνθρώπους οϊτινες ζώσι σήμερον, άγαπα καί ύμ£ς ; Άπόδειξις έν 
τοΐς καθ’ εκαστα (πρβλ. III β. τοΰ δευτέρου μαθήματος, φυλλ. δ\ σελ. 
181). Τί άπαιτεΐ άντί τούτων; « Άγαπώμεν αύτόν κτλ. » (πρβλ. αυ
τόθι). Διόει είς ύμας ό αγαπητός Θεός τά πολλά άγαθά (τροφήν, πό- 
σιν, ενδύματα . . . ) διά της ιδίας αύτοΰ χειρός; Τά δίδει είς τούς γο
νείς καί ουτοι τά δίδουσιν είς ύμ£ς· οί γονείς μό£ς άγαπώσιν έπίσης. 
( Σύγκρισις πτωχών καί πλουσίων γονέων ώς πρός τά διάφορα δώρα 
προς τά εαυτών τέκνα καί τήν ΐσην  αύτών άγάπην). Τί άπαιτοΰσιν οί 
γονείς άντι τούτων ; Όφείλομεν καί ήμεΐς ν’ άγαπώμεν αυτούς.

Συγκεφαλαίωσις. Ο Θεός καί οί γονείς ήμών άγαπώσιν ήμέΖς, όφεί
λομεν καί ήμεΐς ν’ άνταγαπώμεν αύτούς.

Αλλα πώς δυνασθε νά κάμητε τοΰτο, πώς δύνασθε νά δείξητε τήν 
αγάπην σας. Δυνάμεθα νά ίδωμεν τοΰτο έν τ?ί ιστορία' ό Άδάμ καί ή 
Ευα ώφειλον νά ποιήσωσι τήν εντολήν τοΰ Θεοΰ, έκ τούτου ήθελε νά 
ίο·/) ό Θεός, άν ήγάπων αύτόν, ή δέ εντολή ήτο πολύ ευκολον νά τη- 
ρ/ΐθί), διότι υπήρχε δά πλήθος δένδρων μέ καλά όπωρικά, καί μόνον έκ 
των καρπών ένός δένδρου ώφειλον νά μή φάγωσιν' καί ήμεΐς λοιπόν ό
φείλομεν νά τηοώμεν τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ καί τών γονέων.

Εδωκεν άρά γε καί είς ήμας έντολάς ό Θεός; Τά παιδία θά φέρωσιν 
ε* τής ποοτέρας ήθικής διδασκαλίας διαφόρους θείας (ήθικάς) έντο- 
"λαςι &ν *<*ί ούχί έν τώ τύπω τής Ά γιας Γραφής. Είναι τοΰτο δύσκο-
ο̂ν ή ευκολον νά τό κάμν) τις ; Διά τ ί ;

Είναι πάντα ταΰτα καί ώς ποός τούς γονείς τά ίδια ; Οί γονείς δί-
όουσιν είς ήμ«ς έπίσης έντολάς (π .χ . Ισο έπιμελής, έσο φιλόφρων, κά
με μοι τοΰτο κτλ.) καί δταν άγαπώμεν αύτούς, καί ύπακούωμεν είς 
κύτους, αί έντολαί αύτών έπίσης δέν είναι βαρεΐαι. Ό ταν δμως 2ν παι- 
50ν δεν φυλάττη την εντολήν τών γονέων; Τό τοιοΰτον παιδίον δεν 

εινο» ύπήκοον καί δέν άγαπόί τούς γονείς αύτοΰ. Ό  Θεός δμως Ιδωκε 
χ*ί τ/)ν εξής εντολήν. Οφείλεις νά ύπακούης είς τόν πατέρα σου καί 
·*ΐν μητέρα σου. Λοιπόν; Οστις δέν ύπακούει είς τούς γονείς, ούτος 
° είς τ ί-ν Θεόν ύπακούει ούδ’ άγαπ2 αύτόν, καί δμως δέν είναι διό- 
ου δύσκολον νά ύπακού-/) τις είς αύτόν.

IV. 1. Ιω. 5, 3. Αύτη έστίν ή άγάπη τοΰ Θεοΰ, ϊνα τάς έντολάς 
*οτοΰ τηρώμεν' καί αί έντολαί αύτοΰ βαρεΐαι ούκ είσίν.
( V. ΙΙώς δύνασθε νά κάμνητε τά μάλιστα ^αράν είς τόν Θεόν καί 

ει? τούς γονείς ύμών καί άριστα νά δείξητε είς αύτούς, δτι τούς ά-



γαπάτε ; Ή  άπόκρισις πρέπει νά φέργι δλώς συγκεκριμένα? και ειδικά; 
περιπτώσεις έκ τής πείρας τών παίδων. — Έ ν πτωχόν παιδίον λεγει- 
Έ γώ δεν έχω ανάγκην ν’ άγαπώ τούς γονείς μου, διότι αυτοί μοί δί- 
δουσι πολύ όλιγώτερα, ή δσα άλλα παιδία λαμβάνουσιν. Τί φρονείτε
ύμεΐς περί τούτου ;

Τί θά έκάμνετε ύμεΐς, έάν ησθε είς την θέσιν τοΰ Άδάμ καί τής 
Εύας ; Έάν τις ομως έλεγεν είς ύμας : Μη ακούετε, ό άπαγορευθείς 
καρπός είναι ό ά'ριστος πάντων έν τώ κήπω, ό Θεός δέν ένόει τό πρα- 
γμα τόσον σπουδαίως, καί δέν θ’ άποθάνητε καθόλου, τί θά έλέγετε 
καί τ ί θά έκάμνετε ύμεΐς ; Τοΰτο είναι ψεΰδος, ήμεΐς άγαπώμεν τον 
Θεόν, δέν τό κάμνομεν, θά ήτο μεγάλη άμαρτία.

Λ. I. Ο.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

(Συνέχεια χα\ τέλος* ίδ. φυλλ. δ').

Έν πρώτοις λοιπόν έπιβάλλεται είς τήν διδασκαλίαν τό Ιργον τοΰ 
νά γεννήστι έν τω παιδί γνώσιν άνταποκρινομένην πρός τάς ήθικας 
ιδέας καί * έπεκτεινομένην είς πάσας τάς σχέσεις, είς άς θά διευθύνη- 
τα ί ποτε ή βούλησις αύτοΰ. Έξέγερσις τής ηθικής κρίσεως του παι- 
δός, γνώσις τών ηθικών ιδεών, άνάπτυξις τών έξ αύτών άπορρεουσων  

έπιταγών καί απαγορεύσεων διά πάσας τάς δυνατάς σχέσεις του βιου, 
τοΰ τε άτομικοΰ καί τοΰ κοινωνικού, όποΐαι θά παρουσιασθώσιν εν τφ 
βίφ βραδύτερον, ιδού ό σπουδαιότατος κύκλος παραστάσεων, τας ο
ποίας'οφείλει πρώτιστα νά άναπτύξτι έν τή συνειδήσει τοΰ παιδός "Λ
διδασκαλία. , ,

Είς ταύτην τήν ηθικήν γνώσιν ανάγκη νά προσέλθτι δεύτερον και ^
καλλιέργεια τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, άνευ τών όποιων ή βου
λησις καί πράξις τοΰ άγαθοΰ εΐνε άδύνατος. Εΐνε μέν άληθές δτι ή r r
θική γνώσις στηρίζεται έπί αμέσου έναργείας καί προς την κα ^
τητα καί βεβαίωσιν αύτής ούδόλως χργιζει τής θρησκευτικής γνω«^
ως. "Ινα μάθγι τις τ ί έστιν άγαθόν καί δίκαιον, άρκεΐ νά στρέψνΐ 1**1*
προςοχην πρός τοιαύτας σχέσεις βουλήσεων, έκ τής καθαράς και
λείας παραστάσεως τών όποιων προκύπτει άμεσως κρίσι, άπολ

έπιδοκιμάζουσα αύτάς. Όπου δμως πρόκειται, ώς έν τώ τελικώ σκο
πώ τής άγωγής, περί έχτεΛέσεως τούτου, τό όποιον προδιαγράφει ή 
ηθική, ή θρησκεία είναι αναγκαία συμπλήρωσις τής ηθικής- διότι, έάν 
πραγματική βούλησις δύναται νά ύπάρξη μόνον δπου τό άντικείμενον 
τής όρέςεως προϋποτίθεται ώς εφικτόν, ό δρος, έφ’ ώ καθίσταται δυτ- 
νατη βούλησις καρτερική επιζητούσα τήν τελείαν αγιότητα καί τήν 
πραγμάτωσιν τοΰ άγαθοΰ έν ήμΐν καί έκτος ήμών, είναι ή πίστις είς 
ηθικήν όιάταξιν τοΰ κόσμου καί ή ιδέα δτι αύτη ή τάξις προέρχεται 
ες οντος παναγάθου. Μετά μεγίστης πεποιθήσεως έναποθέτει τότε ό 
άνθρωπος τάποτελέσματα τών ηθικών αύτοΰ πράξεων είς χεΐρας Θεοϋ, 
μετα μεγίστης καρτερίας ανέχεται τήν αποτυχίαν καί τών αρίστων 
προθέσεων αύτοΰ συνοδευθεισών καί ύπό μεγάλων θυσιών, έάν ή άπο- 
τυχία προέρχηται έξ άντιξόων περιστάσεων" διότι παραμυθεΐ αύτόν 
V) ιδεα ότι ουδέν άπόλλυται έν τνί ήθικτί οικονομία τοΰ Θεοΰ, δτι ό 
σπορος τοΰ άγαθοΰ, τον όποιον κατέβαλε, θαττον ή βράδιον θά καρ- 
ποφορήστ). Ά νευ ταύτης τής πεποιθήσεως δέν έχει ό άνθρωπος οΰτε 
τγ)ν δύναμιν, ούτε τό θάρρος νά πράξν) τό άγαθόν. ’Έ πειτα ή δύναμις 
του αγαθοϋ έν ήμΐν αυξάνεται ετι μάλλον, έάν είς τήν άπόλυτον α
ξίαν αύτοΰ προςέλθη καί ύψίστη αυθεντία, περί ής έσμέν πεπεισμένοι 
°"ι βούλεται τό αύτό, δπερ προδιαγράφει είς ήμάς ή ήθική, δτι οί νό- 
μοι τής ηθικής είναι βούλησις αύτής. Τωόντι, ή πρός τόν Θεόν ά- 
Υ«πη δύναται νά δώσν) είς τήν ηθικήν προςπάθειαν τοϋ ανθρώπου 
σταθερότητα καί μονιμότητα, όποία μόνον έκ τής συνδρομής δύο καθ’ 
ε*υτ* ισχυρών έλατηρίων, τοΰ ήθικοΰ καί τοϋ θρησκευτικού,, δύναται 

προκύψγ).
Είς την ηθικήν καί θρησκευτικήν γνώσιν θαρρούντως δυνάμεθα νά 

προςάψωμεν καί τήν καλαισθητικήν, τήν γνώσιν τού καλοϋ, τοΰ ό- 
“•οιου 71 κντίληψις καί άπόλυτος έπιδοκιμασία μή σκοτιζομένη ύπό 
ων ορμών καί ορέξεων τοϋ άνθρώπου εΐνε άριστον μέσον πρός τήν 

γνωσιν τής απολύτου άξίας τοΰ άγαθοΰ. Δέν είναι μέν ή άξια τοΰ 
καλοΰ άναγκαίως πηγή άξίας διά τήν βούλησιν, ήτις τείνει είς τήν 
1 ^ραγωγήν ή τήν θεωρίαν αύτοΰ- άλλ’ ή άσκησις έν τν5 παραγωγή ή 

μονγι τ·55 άντιλήψει αύτοΰ είναι άναγκαία προπαρασκευη διά τήν 
Υ^ωσιν καί πράξιν τού άγαθοΰ, διότι ή άσκησις αΰτη διευθύνεται καί 
κ«τορθοϋται πολύ εύκολώτερον, ή δέ αΐσθησις τού άγαθοΰ καί δικαίου 
“■ροκοπτει μόνον έπί έδάφους, έν ώ έκαλλιεργήθη πρότερον ή αΐσθησις



τοΰ καλοΰ. Έν τώ καλώ διαγινώσκει έκαστος τ ί, τό όποιον εχει. από
λυτον άξίαν, τό όποιον ανεξάρτητον τών άτομικών ορέξεων καί κλίσεων 
επιδέχεται καί άπαιτεΐ καθαράν άφοσίωσιν. Έμβαθύνων είς τήν θεω
ρίαν τοΰ καλού απαλλάσσεται ό άνθρωπος της αμέσου δεσποτείας τοΰ 
ψυχικοΰ μηχανισμόΰ, ευρίσκει τροφήν διά τό πνεΰμα αύτοΰ, ήτις κα- 
θιστα αύτό ελεύθερον της χαμαί έρπούσης φιληδονίας. ’Ακούσιον άνα- 
γνώρισιν της άξιας τοΰ καλοΰ άπαιτεΐ η καλλιτεχνία, οΰτω δέ εύλο- 
γως τάσσεται παρά τη ήθικνί εκτιμήσει διδάσκουσα καί αυτή τόν άν
θρωπον δτι υπάρχει έν γένει τ ί ύπέρτερον πάσης αυθαιρεσίας. Διά 
τοΰτο δπου καλλιεργείται καί αναπτύσσεται ή αίσθησις καί γνώσις 
τοΰ καλοΰ προλεαίνεται ή οδός πρός τήν πνευματικήν έν γένει ελευ
θερία·/, έφ’ ής δύναται νά έποικοοομηθ?) ή ήθική έλευθερία' διότι δσω 
καθαρωτέρα άναπτύσσεται αυτη ή αίσθησις καί γνώσις τοΰ καλοΰ, 
τόσω όλιγώτερον άφίσταται ό άνθρωπος της κυρίως ήθικής έκτιμή- 
σεως, τόσψ εύκολώτερον θ’ άναζητήσν) καί θά εύργι καί έν τή βουλή- 
σει καί πράξει τ ί είναι τό κύριον άντικείμενον τής άπολύτου επιδοκι
μασίας.

Θρησκευτική διδασκαλία, ιστορία, φιλολογία, μουσική καί ιχνο
γραφία, μάλιστα δ$ ή ποίησις παρέχουσι τό υλικόν, τό όποιον χρησι
μεύει πρός άπόκτησιν τ*ής τριπλής ταύτης γνώσεως, της θρησκευτι
κής, ήθικής καί καλαισθητικής.

Ά λ λ ’ δσψ και άν είνε σαφής καί τελεία ή ήθική γνώσις, δσψ και 
άν έξευγενίζν) ή περί τό καλάν ένασχόλησις, δσω καί άν έξαγνίζτ], ένι- 
σχύγι καί καθαγιάζη τό φρόνημα ή άφοσίωσις είς τάντικείμενα της 
θρησκευτικής διδασκαλίας, άπαντα ταΰτα τάγαθά της διδασκαλίας 
δέν δύνανται νά εχωσι σημασίαν άνευ έτερογενοΰς καί άλλοτρίου μεν 
κατά τό φαινόμενον παράγοντος, πράγματι δέ άπολύτως άναγκαίου, 
τής θεωρητικής γνώσεως τοΰ κόσμου τών φαινομένων της φύσεως και 
της ιστορίας. Είνε μέν ΰψιστος σκοπός τής αγωγής ·ί) μόρφωσις ήθικου 
χαρακτηρος, δηλαδή διαρκοΰς καί μονίμου υποταγής τής βουλήσεως 
ύπό τάς ήθικάς ιδέας, ή δέ έννοια τοΰ ήθικοΰ χαρακτηρος παριστα τον 
έχοντα αυτόν ώς μέλος ίδανικοΰ κόσμου, ώς πολίτην της βασιλείας 
τοΰ Θεοΰ, ή άπαίτησις δμως της πραγματώσεως εκείνων τών ιδεών 
παραπέμπει αυτόν είς τούς επί γής δρους, έξ ών έξαρτδται ή ένέργει* 
τοΰ ήθικοΰ χαρακτηρος. Ό πολίτης τοΰ ούρανοΰ έξ άπαντος άνάγκη 
νά είναι συγχρόνως καί πολίτης τής γής, άναγκη νά είνε ώπλισμένος

διά πάντων τών δπλων τής κοσμικής γνώσεως καί δυνάμεως, ί'να δυ- 
ν·/]θ·/5 νά γείντ) ΐ»ανός καί δραστήριος στρατιώτης τής ιδανικής βασι
λείας τοΰ Θεοΰ, άνάγκη ν’ άποκτήστ] γνώσεις τής εξωτερικής φύσεως 
καί τής φύσεως τοΰ ανθρώπου καί τής κοινωνίας,ϊνα εύρίσκνι έν αύτώ τό 
καθήκον άγρυπνον, ταχύν καί φρόνιρ,ον εκτελεστήν τών άπαιτήσεων 
αύτοΰ. Γνώσις καθαρώς θρησκευτική καί ήθική κεχωρισμένη τής κοσμι
κής καθιστεί τάν άνθρωπον άχρηστον διά τόν κόσμον καί περιοοίζουσα 
αύτόν μόνον είς ξηράς εΰχάς άποδεικνύει γελοΐον. Έν ταύτ-/) τνί κοσμική 
γνώσει κεΐται ή ακένωτος πηγή, έξ ής θά άντλήσ·/) ό θρησκευτικός καί 
ηθικός χαρακτήρ τά μέσα πρός τήν μέλλουσαν πραξιν. Μεταξύ τών 
μέσων τούτων σπουδαίαν κατέχει θέσιν ή γλώσσα καί ή μαθηματική. 
Βεβαίως ή ιστορία καί μάλιστα ή φυσιογνωσία είνε αΐ έπιστήμαι, αϊ- 
τινες αμέσως ΰπηρετοΰσιν *ίς τούς σκοπούς τής θεωρητικής γνώσεως. 
Αλλ’ έκτός τούτου δτι ή γλώσσα εινε τό μέσον τό είσάγον τόν άν
θρωπον είς τήν ιστορίαν καί φιλολογίαν, ή γλώσσα έχει καί αυτοτελή 
αξίαν, είνε τό δργανον τής πνευματικής έπιμιξίας τών άνθρώπων καί ό 
φορεύς τής πνευματικής άναπτύξεως. Ό μή δυνάμενος νά όμιλν) καί 

γράφη δέν δύναται νά ένεργν; δπως θέλει καί οφείλει, ή δέ λεπτό- 
της τής γλώσσης είναι αιτία καί άποτέλεσμα τής λεπτότητος τής 
διανοίας καί τοΰ συναισθήματος . 'Ωσαύτως καί ή μαθηματική είναι 
μεν σπουδαία καί ώς δργανον τής φυσιογνωσίας, μεγίστην δμως έχει 
και αυτη αυτοτελή άξίαν, καθ’ δσον έν αυτή μάλιστα άσκεΐται τό 
Πνεύμα έν τί) βφαρμογή τών νόμων τής ορθής νοήσεως, καθ’ δσον αϋ- 
τη μάλιστα γέννα τήν πεποίθησιν δτι ύπάρχβι άλήθεια, αναντίρρητος 
αλήθεια, καθ’ δσον έξ αύτής μάλιστα προέρχεται ή ευεργετική εκείνη 
ενέργεια τής άληθείας, ή τής έλευθερίας τοΰ πνεύματος.

Ενταΰθα δμως γεννάται σπουδαία δυσκολία. Έν πρώτοις έρρέθη ά- 
νωτερω δτι δέν έπιτρέπεται είς τόν παιδαγωγόν νά προδιαγράψ·/) είς 
τον παΐδα. τούς σκοπούς, ο'ύς ούτος θά έπιδιώξν) άνήρ γενόμενος. Οί 
σκοποί ούτοι άνάγκη νά εινε ήθικοί, διά τοΰτο δέ νά προέρχωνται 
ε* τής ελευθέρας έκλογής τοΰ προσώπου. Δέν έπιτρέπεται είς τόν παι
δαγωγόν νά καταστήσγι έκ τών προτέρων αδύνατον ταύτην τήν έκλο- 
Υην περιοριζόμενος είς τήν μετάδοσιν γνώσεως αναγκαίας δι’ έπάγ- 
γελμ« εκ τών προτέρων ώρισμένον. Τουναντίον οφείλει νά έπεκτείνη 
τον πνευματικόν ορίζοντα τοΰ μέλλοντος άνδρός καί νά έξασφαλίσν) 
οοτω είς αύτόν πλουσίαν εκλογήν μεταξύ τών ήθικών σκοπών. Έπο-



μένως φαίνεται δτι οφείλει νά μεταδώση είς τόν παΐδα άπαντας τους 
θησαυρούς της έργασίας του πνεύματος, οϊτινες είνε κατατεθειμένοι 
έν ταΐς διαφόροις έπιστήμαις. Έ πειτα  μέχρι τοϋδε έλάβομεν πρό 
οφθαλμών τά έτερον τών στοιχείων τής ήθικότητος, τήν γνώσιν.Άπ·/]- 
τήσαμεν διά τόν μαθητήν γνώσιν θρησκευτικήν, γνώσιν ήθικήν και 
καλαισθητικήν, γνώσιν θεωρητικήν. Ά λ λ ’ εις μόνον τήν γνώσιν δε* 
δύναται ν’ άποδοθτί τό γνώρισμα της ήθικότητος. Ή  γνώσις του ά- 
('αθοΰ καί τοΰ δικαίου καί τών μέσων τής πραγματώσεως αύτοΰ έν 
τώ βίω, έλλειπούσης τής άναλόγου βουλήσεως, ήθελεν έπισύρει άπο- 
δοκιμασίαν μάλλον ή τήν δόξαν τής άρετής. Ά ξίαν άπονέμομεν ούχί 
εις την γνώσιν, άλλ’ είς τήν βούλησιν τήν σύμφωνον πρός ταύτην 
τήν γνώσιν. Ή  μόρφωσις βουλήσεως ήθικής καί θρησκευτικής άκολού- 
θου έαυτή καί ένεργοΰ εινε ό ΰψιστος σκοπός τής άγωγής. Ενόσω λοι
πόν r\ διδασκαλία περιορίζεται είς τήν μετάδοσιν γνώσεων, αϊτινε; 
κεΐνται αποτεθησαυοισμέναι έν τνί ψυχνί τοΰ παιδός ώς νεκρός θη
σαυρός,δέν δύναται νά γείνη λόγος περί άγωγής διά τής διδασκαλίας. 
Ινα ενεργήση ή διδασκαλία παιδαγωγικώς,άνάγκη νά έχν) ροπήν είς 

τήν βούλησιν, άνάγκη νά προέρχηται έξ αύτής βούλησις. Ζητείται 
λοιπον τίνα μορφήν πρέπει να λάβωσιν αί περιωρισμέναι, ώς είκός, 
γνώσεις, ινα μη λείπγι είς αύτάς ή ανάλογος βούλησις καί ΐνα έν α
ναγκ/ι επεκτείνωνται καί αναπτύσσωνται, άφοΰ π ανεπιστημοσύνη καί 
νέκρα πολυμάθεια είναι άδύνατος καί άχρηστος.

Γαυτην τήν δύναμιν άποκτώσιν αί γνώσεις, έάν λάβωσι τήν μορ
φήν εκείνην, δι’ ής γεννάται έν αύταΐς τό πολυμερές καί ίσόρροπον 
ένδιαφέρον, έάν ό κύκλος τών παραστάσεων έν άπασι τοΐς μέρεσιν αύ- 
r°ΰ ύποβαστάζηται ύπό τοΰ βαθυτάτου καί άμεσωτάτου ενδιαφέροντος- 
διότι το ένδιαφέρον είνε ή αναγκαία προϋπόθεσις τής βουλήσεως καί ή 
δύναμις r, διατηροΰσα, διορθοΰσα, έπεκτείνουσα καί έφαρμόζουσα τήν 
γνώσιν. Μόνον ό αισθανόμενος έν τινι σφαίρα ζωηρόν καί βαθύ ένδιαφέ
ρον βούλεται έν ταύτνι τ -7ί σφαίρα- διά τοΰτο δέ ούδεμία άλλη όδός 
ύπάρχει πρός την μόρφωσιν τής βουλήσεως, επομένως καί τοΰ ήθικοΰ 
χα^ακ . ϊίρος, παρα την δια τοΰ ενδιαφέροντος άγουσαν. Βούλησις πλού
σια καί ισχυρά στηρίζεται ουσιωδώς έπί τής συνδέσεως τών παρα
στάσεων είς σειράς καί έπί τής συνυφάνσεως τών σειρών τ ο ύ τ ω ν  είς 
δίχτυ ον σειρών. Τοΰτ’ αύτό προϋποθέτει καί ή έξέγερσις τοΰ ένδιαφέ
ρον. ος. Οπως ή βούλησις είνε κίνησις καί γινώσκει δτι δύναται, δηλ.

προϋποθέτει τό έφικτόν τοϋ σκοποΰ αύτής, δπως είναι ένέργεια συνο- 
δευομένη ύπό εύαρεσκείας, δπως ενεργεί μετ’ ευκολίας καί άπονέμει 
άξίαν είς τά άντικείμενον, πρός δ διευθύνεται, ούτω καί τό ένδιαφέρον 
ού μόνον συνίσταται έν τή τελεία άφοσιώσει είς τά άντικείμενον τών 
παραστάσεων αύτοΰ, έν τώ ήδει συναισθήματι, τό όποιον θερμαίνει 
ήμάς δι’ αύτό, ού μόνον ή εργασία αύτοΰ είνε εύκολος καί παρασκευά
ζει διηνεκή ευαρέσκειαν, ού μόνον κατέχει άρκετήν περιουσίαν γνώσεως 
καί δυνάμεως, άλλά περιέχει συγχρόνως καί τάς ποώτας άρχάς τά" 
σεως, ήτις προσπαθεί νά έξυψώστι τάς παραστάσεις αύτού είς τόν υψι- 
στον βαθμόν σαφήνειας, νά διορθώστι καί έπεκτείντ) αύτάς, νά έφαρ- 
μόσν; καί χρησιμοποιήστ] τήν έν αύταΐς περιεχομένην γνώσιν. Έάν δέ 
άναχαιτισθή αύτη ή τάσις διά κωλυμάτων, ζητεί δι’ δλης αύτής τής 
δυνάμεως ένισχυομένης διά ποικίλων βοηθειών νά κατανίκηση τά κω
λύματα καί νά έφιχθνί τοϋ σκοποΰ αύτής. Αύτη ή συνείδησις τάσεως 
παραστάσεων εναντίον κωλυμάτων είνε ή ορεξις, ήτις μεταβάλλεται 
εις βούλησιν, έάν γςνώσκτ) τά έφικτόν τοϋ σκοποΰ αύτής. Άμφότεραι 
εχουσι τήν ρίζαν αύτών έν τώ ένδιαφέροντι. Τό ένδιαφέρον λοιπόν σχη
ματίζει πανταχοΰ τήν άναγκαίαν μετάβασιν είς τήν βούλησιν. Αυτη 
είνε ή δύναμις τοΰ πνεύματος, τήν όποιαν οφείλει νά γεννήστ) ή διδα
σκαλία. Ή  διδασκαλία ή κατοοθοΰσα τοϋτο εύλόγως πρέπει νά ονο- 
μασθνί παιδαγωγική διδασκαλία. Τό ένδιαφέρον είνε τά άριστον έφό- 
διον, τά όποιον δύναται νά δώσν) ή διδασκαλία είς τάν μαθητήν είςερ- 
χομενον είς τό στάδιον τοΰ βίου. Δέν δύναται νά θεωρήσ·/) έργον αύτής 
το νά «αταστήση αύτόν τέλειον καί έτοιμον διά τόν βίον, διότι τοΰτο 
εινε αδύνατον- άλλά μάλλον δύναται καί θέλει μόνον νά καταστήσ-/) 
κυτάν ικανόν νά εύρίσκτ) ττί βοηθεία τοΰ μεμαθημένου τήν ορθήν όδόν 
εν τώ κύκλω τής γνώσεως, συναισθήσεως καί βουλήσεως. Έάν έπιτυγ- 
χάντι έν τούτω, έάν προβαίνη ό μαθητής ρωμαλέως έπί τής όδοΰ τής 
γνωσεως καί δεξιότητος, έάν αί θοησκευτικαί πεποιθήσεις, αί καλαι- 
σ0τ]τικαί ίδέαι καί αί ήθικαί άρχαί αύτοϋ άναδεικνύωνται τόσον ίσχυ- 
Ρ*ι καί δραστήριοι, ώστε νά γινώσκτι καί έν ταΐς δυσχεοεστάταις σχέ- 
°εσι νά διακρίνη πάντοτε τό καλόν άπό τοΰ αίσχροϋ, τό θειον άπό τοΰ 
«ντιθέου, τά άγαθόν άπό τοΰ κακοϋ καί νά εύρίσκ·/] καί έν ταΐς πολυ- 
^λοκωτάταις καταστάσεσι τήν εύθεΐαν όδόν καί τά κατάλληλα μέσα, 
•οτε ή διδασκαλία σπουδαίως διηυκόλυνε τό εργον τής άγωγής κατα
λαλούσα τά θεμέλια, έφ’ ών θά οίκοδομηθΐ) ό ήθικός καί θρησκευτικός



χαρακτηρ. Λοιπόν ό κύριος, ό μόνος σκοπός της διδασκαλίας εινε ή 
ίκάνωσις τοΰ παιδός πρός τήν σχβτικώς όμοιόμορφον αυτενέργειαν έν 
τα ΐς ποικιλωτάταις ένεργβίαίς τοϋ πνεύματος, ή γένεσις πολυμερούς 
καί ίσορρόπου ενδιαφέροντος. Τό μανθάνειν εΐνε τό μέσον, τό ένδιαφέ
ρον ό σκοπός της διδασκαλίας. Τό μανθάνειν πρέπει έπί τέλους νά 
λήξ·/), άλλά τό δι’ αΰτοϋ έξεγερθέν χ.αί άναπτυχθεν ένδιαφέρον πρέπει 
νά εΐνε πνευμοίτικόν κεφάλαιον διά τόν βίον. Ή  κυρία προσταγή της 
άρχαίας παιδαγωγικής ήτο, οφείλεις νά μανθάνης, διότι άλλως τιμω
ρείσαι καί δέν θά ευργ,ς βραδύτερον προαγωγήν έν τω βίω καί τω έπαγ- 
γέλματι. Αυτη ή απάνθρωπος προσταγή μετατρέπεται δλως ύπό της 
παιδαγωγικής τού ένδιαφέροντος καί μεταφυτεύεται ώς φαιδρά καί 
ήδέως άνατείνουσα όρμή, ώς εσωτερική όρεξις, είς τήν ψυχήν τοϋ παι- 
δός, ό όποιος νύν λέγει’ θέλω νά μάθω, διότι άλλως δέν θά μάθω.

Άναθεωρούντες άπό τής σκοπιάς ταύτης, είς ήν άνήλθομεν διά 
τής μέχρι τοϋδε πορείας ήμων, τινά τών ήδη μνημονευθέντων μαθη
μάτων καθορώμεν οτι ή ιστορία, ήτε ιερά καί ή κοσαική, καί ή φιλο
λογία λαμβάνουσι τήν υπεροχήν ΰπέρ τά φυσιογνωστικά μαθήματα. 
Ή αρετή καί ήθικότης προϋποθέτει έν πρώτοις γνώσιν τοϋ άγαθού, 
τήν γνώσιν δ$ ταύτην δέν δύναται νά μεταδώσν) ή κατήχησις, ήτις 
εινε καί οφείλει νά εινε συστηματοποίησις τών αλλαχού άναπτυχθει- 
σών ηθικών καί θρησκευτικών γνώσεων. Τήν γνώσιν ταύτην θά παρά- 
σχν) ή ιστορία καί φιλολογία. Κατά τά περί ήθικής γνώσεως ένταΰθα 
καί περί ένδιαφέροντος έν τώ γ '. τεύχει είρημένα εΐνε ανάγκη νά κα- 
τανοήσ·/) ό παΐς οτι ύπάρχουσι σχέσεις βουλήσεων έχουσαι αίωνίαν, γε
νικώς ίσχύουσαν καί άναγκαίαν άξίαν, ταύτην δέ τήν πεποίθησιν νά 
έκφράζγι διά τών οικείων αύτοϋ κρίσεων. ’Ανάγκη νά εύρη ό παΐς έν 
τ·?ί οικεία αΰτοϋ έσωτερικνί έμπειρία τήν όρθήν έκτίμησιν τής άξια; 
φρονήματος τίνος, πράξεώς τίνος. Τοϋτο δε δέν κατορθούται, έπιβαλ- 
λομένης είς αΰτόν τής ήθικής κρίσεως ή άντικαθιστώσης τήν οίκείαν 
αυτού *οίσιν τής αΰθεντίας-τής 'Αγίας Γραφής καί τής κατηχήσεως, 
άλλά άναπτυσσομένων τών ήθικών ιδεών καί άρχών έκ τής έποπτειας 
ποικίλων σχέσεων, άς παρουσιάζει ό βίος, ή ιστορία καί ή ποιησις.
Ηθική διδασκαλία, ήτις θέλει νά έπιδράσν) διαρκώς έπί τού πνεύμα

τος τοϋ παιδός, άνάγκη ν’ άναπτύσση τάς έννοιας καί άρχάς αύτής 
έκ τών εποπτειών συγκεκριμένων ήθικών σχέσεων. Όπως ό Κύριος έ- 
δίδασκε τούς μαθητάς αύτοϋ οΰχί δι’ άφηρημένων όοισμών, άλλά δι

εποπτών εικόνων, διά παραβολών καί διηγήσεων άποτεινομένων πρός 
την καρδίαν,ούτω καί οί παΐδες πρέπει ν’άναβαίνωσιν άπό τών παοα- 
δειγμάτων ειςτόννόμον. Τότε μόνον δένθάλείπν) είς τόννόμον ή έσωτε- 
ρικη ζωη και ήεπίδρασις έπί τής βουλήσεως,ή αφομοιωτική ίκανότης."Ε
πειτα εΐνε ανάγκη νά έςειδικευθώσιν αί ήθικαί άρχαί κατά τό δυνατόν 
καί να όιαταχθώσιν ούτως,ώστε νά συνοψίζωνται εΰκόλως καί νά συνδυά- 
ζωνται καταλλήλως, οσάκις παρουσιάζεται άνάγκη πρός έφαρμογήν αΰ- 
τών'έπομένως άνάγκη νά μάθη ό παΐς τάς ποικιλωτάτας καί έτερογενε- 
Γκτας σχεσεις βουλήσεων, αΐτινες δύνανται νά γεννηθώσιν έν τώ βίω τώ 
ε ατομικω και τώ κοινωνικώ, καί νά εύρνι τούς ιδανικούς κανόνας διά 

την έκτίμησιν έκάστης αΰτών.Έ πί τέλους άνάγκη νά μάθτ] οΰ μόνον νά 
κρίνν; ορθώς περί ςενων προσώπων καί ξένων συμβεβηκότων, οπερ καί 
ευκολώτερον, άλλά καί νά θέτνι έαυτόν είς σχέσιν πρός τάς ήθικάς κρί
νεις,νά κρίνν) καί περί τών ίδιων κλίσεων καί εξεων καί νά ποάττγ οα- 
θώ; τουλάχιστον κατά διάνοιαν έν όμοίαις περιστάσεσι συμφώνως 
7ΓΡ°ς T«c ήθικάς άρχάς.Όσω μάλλον μανθάνει ό παΐς νά πρά τ τ γ  κατά 
διάνοιαν, τόσω κάλλιον θά δύναται νά πράττ·/] έν τώ πραγματικώ κό- 
°Ρ·ω, τόσω τελειότερον διαμεμορφωμέναι καί έξειδικευμέναι θά εινε αί 
"ρακτικαί αΰτοϋ άρχαί. Ταϋτα πάντα κατορθούνται διά τής ιστορίας 
**i 9‘λολογίας. Αΰται προσφέρουσαι είς τήν έποπτείαν τοϋ μαθητοϋ 
εικόνας τοϋ βίου έξοχων άνδρών καί παρψχημένων κοινωνικών κατα
στάσεων, οποίας θά δείξτ; είς αΰτόν κατόπιν ό βίος αΰτοϋ έν ποικί
λας μορφαΐς καί περιπλοκαΐς, άσκοϋσαι αΰτόν νά κατοπτεύη τάς ό- 
δ ' . ~ ’ Ν *ους ανθρώπινης καροίας καί νά κρίνη οζέως περί εύγενών καί ά-
γενών προσπαθειών καί επιθυμιών καταβάλλουσιν εΰγενή σπέρματα είς
10 θυμικον αυτού καί καθιστώσιν οΰ μ.όνον αύτόν ικανόν νά έαβλέπη 
ft  ̂' 1
ΡΡ«ουτερον όξυδερκώς είς τήν πορείαν τής οικείας αύτοϋ καρδίας,άλλά
και τον έν αΰτώ κριτήν, τήν συνείδησιν, μεγαλοφωνότερον καί μάλλον
άδυσώπητον.Τά μαθήματα όμως ταϋτα έμφανίζονται έν τώ άληθεΐ με-
Υ«λείω αυτών,έαν ενθυμηθώμεν ότι ή γνώσις οφείλει νά προβιβασΟνί είς
Ρουλησιν; ΓΙώς άλλως δύναται νά κατορθωθη τά τοιοϋτον διά τήν εΰ-
ΐενεστέοαν γνώσιν, τήν ηθικήν, ή έάν ό μαθητής πρωίμως ένδιατρίβη
•̂ετα συμπάθειας είς τάς τύχας άτόμων καί άνθρωπίνων κοινωνιών,

ε ν̂ >| διδασκαλία προσάγουσα αΰτόν είς αΰτά*; τάς πηγάς, ού μόνον
Χεινκ?ι εν αίς έκτίθεται συνεχής εί*ών τοϋ παρελθόντος καί έξ ών ό-

| ^‘λοϋσι πρός ήμάς οί έξοχώτεροι τών άνδρών, άλλά καί έκείνας, α ΐτ ι-



νες είνε σιωπηλοί μάρτυρες παρωχημένων χρόνων, δηλ. ού μόνον τούς 
ιστορικούς, ρήτορας, φιλοσόφους, ποιητάς, άλλά καί τά μνημεία τής 
τέχνης, μεταθέτγ) αύτόν οίονεί έν σώματι μεταξύ εκείνων τών άνδρών 
ούτως, ώστε νά συζνί πράγματι έν τνί φαντασία μετ’ εκείνων, νά συν- 
αισθάνηται, νά συσκέπτηται, νά συμπράττη καί νά συναναστρέφηται 
μετ’ αύτών. Αϋτη ή κατά φαντασίαν σύμπραξις είνε ή έφαρμογή τών 
ήθικών ιδεών, ήν άπαιτεΐ τό ένδιαφέρον, έκ δε τής συναναστροφής 
γεννάται ή συμπάθεια πρός τά άτομα καί τάς κοινωνίας, ήτις, καίτοι 
δέν εινε αγάπη, είνε όμως ή ρίζα αύτής· διότι ευκόλως τό πάσχειν 
μετά τοΰ άλλου μεταβάλλεται είς τό πάσχειν ύπέρ τοΰ άλλου.Διά τής 
συμπαθείας κατανικάται δ έγωϊσμός, ή ρίζα πάσης κακίας. Έκ τής 
συμπαθείας πρός τά άτομα καί τής κοινωνίας θά προέλθγι ή ενεργός 
αγάπη, έν ή κατά τό Εύαγγέλιον περιλαμβάνεται πάσα ή ήθικότης.

Λοιπόν ένεκα τών λόγων τούτων ή ιστορική ή ήθική διδασκαλία, 
ή διδασκαλία φρονημάτων, ώς άποκαλοΰσιν αύτήν, οφείλει νά έχν) 
τήν υπεροχήν καί ν’ άποτελνΐ τό κέντρον τής δλης διδασκαλίας. Προς 
ταύτην πρέπει νά συνδεθώσι πάντα τά λοιπά μαθήματα, καί ου μονον 
νά συνδεθώσιν, άλλά καί νά τεθώσιν ώς υπηρετικά μέλη ΰπό την κυ
ριαρχίαν αύτής. Έξ αύτής καθαγιάζονται καί ή φυσιογνωσία, καί τα 
μαθηματικά, καί τά λοιπά μαθήματα.Ούτω μόνον τίθενται καί ταΰτα 
είς στενήν σχέσιν πρός τόν υψιστον σκσπόν τής άγωγής καί τοΰ βίου.

Διά τοιαύτης πνευματικής τροφής έκθρέψασα ή παιδαγωγική διδα
σκαλία τόν παΐδα θά άποστείλγι αύτόν είς τόν βίον εί'τε άμέσως, ειτε 
άφοΰ έν ειδική σχολή λάβν) ειδικήν μόρφωσιν διά τό έπάγγελμα. Η 
διά τοιαύτης διδασκαλίας άποκτηθεΐσα μόρφωσις Οά είνε άρά γε πρα
κτική ; Πώς δέν θά είνε άληθώς πρακτική, άφοΰ είναι άπολύτως α
ναγκαία καί χρησιμωτάτη διά τό κύριον έπάγγελμα τοΰ ανθρώπου, 
τήν ήθικότητα; Άφοΰ ή τοιαύτη μόρφωσις συνάπτουσα ένδομύχως 
καί ταξιθετοΰσα καταλλήλως τούς διαφόρους κύκλους παραστάσεων 
εινε στήριγμα καί σκέπη κατά τής δουλείας, ήτις προέρχεται έκ τή; 
δεσποτείας τών όρμών καί παθών ; Άφοΰ έν τώ πλούτψ τών ενδια
φερόντων καί προσπαθειών τοΰ άνθρώπου θραύεται ή δύναμις τών πα
θών ; Άφοΰ τό ζωηρόν ένδιαφέρον προφυλάττει άπο πάσης ά π ο π λ α -  

νήσεως, ήτις είνε άποτέλεσμα τής αργίας ; Άφοΰ είνε τό άλάνθαστον 
κριτήριον τής άξίας οικείας καί ξένης προσπαθείας ; Άφοΰ γνώσις και 
δεξιότης είνε δύναμις, αύτη δέ ώς τελειότης τής βουλήσεως έχει

πόλυτον άξίαν; Άφοΰ εινε πηγή συμπαθείας καί αγάπης ; Άφοΰ ά- 
ποτελεΐται έκ μεγάλης περιουσίας γνώσεων τών διαφορωτάτων άντι- 
κειρ,ένων καί ειδών άνθρωπίνης ένεργείας, εκ τούτων δέ προκύπτουσι 
ποικίλαι βουλήσεις καί πράξεις, οϊας άπαιτοΰσιν οΐ ύψιστοι σκοποί 
τοΰ άνθρώπου ; Ή  τοιαύτη μόρφωσις θά καταστήσ-/) τόν άνθρωπον ι
κανόν καί διά τά είδικώτερα έπαγγέλματα αύτοΰ, τά όποΐα περιλαμ
βάνει τό γενικόν, ή ήθικότης' διότι ό τοιαύτην μόρφωσιν κεκτημένος 
θά ένδιαφέρηται είλικρινώς καί θά σκέπτηται ώρίμως περί τών αλη
θών συμφερόντων καί τοΰ προορισμού τοΰ έθνους, τής εύπρεπείας καί 
τοϋ κόσμου τής εκκλησίας, τής προαγωγής τών γραμμάτων, τεχνών 
καί έπιστημών, Οά εινε νοήμον καί ένεργόν μέλος κοινωφελών σωμα
τείων, θά είνε έμπειρος πραγματογνώμων καί συνετός σύμβουλος τών 
άρχών, θά μετέχνι έπαξίως τής δημοτικής διοικήσεως καί τής δικαιο- 
νομίας ώ; διαιτητής καί ένορκος, θά άπολαύν) δικαίως τής εμπιστο
σύνης τών συμπολιτών αύτοΰ έκλεγόμενος μέλος τοΰ κοινοβουλίου. 
Η τοιαύτη μόρφωσις θά καταστήσ·/) αύτόν ικανόν, γινώσκων τάς μη- 
χανικάς, χημικάς καί ανθρωπίνους δυνάμεις νά χρησιμοποιή αύτάς 
μετ' άνωτέρας δυνάμεως τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας διά τό έπάγ
γελμα αύτοΰ έν στενωτέοα σημασία, ένεκα δέ τοΰ κοινοΰ δεσμοϋ, ό 
όποιος συνδέει πάντας τούς κύκλους άνθρωπίνης γνώσεως καί δεξιότη
τάς νά έπωφελήται παν ο,τι χρήσιμον παοέχουσιν οΐ άλλοι κλάδοι άν
θρωπίνης επιστήμης καί τέχνης. Αυτη ή μόρφωσις θά όπλίσνι αύτόν 
κατα τών περιπετειών τής τύχης καί θά καταστήσ·/) ικανόν νά εύρν) 
νεον επάγγελμα, έάν έξεβλήθη τοΰ άρχαίου. Αύτη θά ύψώσνι αύτόν 
εί; τό σημεΐον εκείνο, έξ ού επίγεια άγαθά καί ή έπιτυχία έπιγείου 
προσπαθείας φαίνονται ώς τ ι τυχαΐον, ύπεράνω τών οποίων ϊσταται ό 
ηθικός χαρακτήρ έλεύθερος καί άδούλωτος. Αύτη ένισχύουσα τήν πί- 
<5τιν είς τήν θείαν πρόνοιαν θά έμπνεύσν) είς αύτόν τήν πεποίθησιν οτι, 
εαν θύελλά τις κατέρριψεν είς τό έδαφος τούς βλαστούς τών άγαθών 
δερμάτων, τά όποΐα κατέβαλεν έν τνί ένεργεία αύτοΰ, ή ζωτική αύ- 
•ών δύναμις δέν έθραύσθη, άλλά θ2ττον ή βράδιον Οά άναβλαστήσω- 
σιν· Αϋτη ή μόρφωσις θεμελιωθεΐσα έπί τής άτομικότητος τοΰ μαθη- 

καί έποικοδομηθεΐσα έπί τής γνώσεως τής μητρικής γλώσσης, τής 
Ενικής φιλολογίας καί εθνικής ιστορίας άφεύκτως θά φέρνι είς τελείαν 
?ιμοτητα καί τόν πολυτιμότατον τών καρπών αύτής,τήν φιλοπατρίαν.

X. Δ. II.

1



Λ 'έο ι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,1

Σήμερον, οπότε καταλείπετε τά εδώλια τοΰ Διδασκαλείου και ανα
βαίνετε έπί την έδραν τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, εύκαιρον μάλιστα νο
μίζω νά προσαγορεύσω ύμας και διά συμβουλών ποοπέμψω απερχομέ
νους.Διάφορα αισθήματα κατέχουσι την στιγμήν ταυτην την καρδίαν 
ήμών. Χαίρομεν και λυπούμεθα ήμεΐς οΐ διδάσκαλοι αποχωριζόμενοι 
υμών σήμερον. Άπέρχεσθε οί σύντροφοι ήμών, ους πανημέριον έβλεπο- 
μεν καί προσηγορεύομεν άπέρχεσθε οΐ κοινωνοι τών ελπίδων ημών, 
τών ιδεών ήμών, οί φίλοι καί συνεργάται είς το μέγα καί ιερόν του 
δημοδιδασκάλου εργον' άπέρχεσθε οί τοσάκις μεθ ήμών συζητησαντες 
δσα δύνανται νά συντελέσωσιν είς μόρφωσιν τών παίδων'άπεοχεσθε,και 
βαθέως λυπούμεθα.

Έν νώ δέ πάλιν έχοντες, δτι μεταβαίνετε είς χώρας Έλληνικάς, ϊνα 
παιδεύσητε καί παιδαγωγήσητε τρυφεοωτάτους παΐδας, χαίρομεν και 
χαίρομεν υπερβαλλόντως. Γινωσκοντες καλώς,οτι πανταχοΰ τής Ελλα 
δος, δπου καί άν πορευθήτε, εθνικήν εργασίαν θα επιτελέσητε, εις τ/)ν 
ηθικήν, θρησκευτικήν καί πνευματικήν άφοσιούμενοι τών Έλληνοπαι- 
δων άνάπτυξιν, αίσθανόμεθα τήν καρδίαν ΰμών βαθύτατα συγκ ινο υ μ έ -  

νην. Τίς πατήρ δέν άγάλλεται βλέπων τόν ενήλικα υιόν του νέαν πη- 
γνύοντα νεοσσιάν καί έκ νέου κέντρου ώφίλιμον γινόμενον έαυτώ τε 
καί τοΐς άλλοις ;

Πλήρης λοιπόν συγκινήσεως καί ιερά ή στιγμή αΰτη. Αποτίθεσθε 
τό τριβώνιον τοΰ σπουδαστοΰ καί ένδύεσθε τόν μανδύαν τοΰ δ η μ ο σ ί ο υ  

λειτουργοΰ. Μέχρι χθες έμανθάνετε έν τώ δημοσίιο τούτψ ίδ ρ υ μ α τ ι ,  

ποοασκούμενοι καί προαλειφομενοι εις το μέγα y.at ίερον υμών εργον 
άπό τής σήμερον δμως θά διδάσκητε άλλους. Τό μ ίγα δέ τοΰτο ερ
γον, τό όποιον άποδύεσθε σήμερον, δεν προήλθεν έκ χειροτονίας, '/i Κ 
νακηρύξεως, ή κυβερνητικοΰ διορισμοΰ' προέρχεται εκ μακράς μαθητει 
ας, πόνων πολλών καί συνεχών,και μελέτης διαρκοΰς εΐνε καρπός top1 
μος, παραχθείς έκ δένδρου καλώς γεωργηθεντος, ον η υγρασία, h άρ 
δεία, ή δρόσος, ό άήρ καί τό θάλπος τοΰ ήλίου έγέννησαν, ηΰξ"/)«<*ν 
καί ωρίμασαν.

Εΐπον, δτι τό εργον ήμών εΐνε μεγα και ιερόν' τοΰτο δια βρ^Χ

1. Ή  προσλαλ ιά  αΰτη  ά π η γγ ίλ θ η  ύπό τοϋ ΔιευΟυντοϋ τοΟ Δ ιδασκαλείου *· Λ ' 

Βρατσάνου έν τ $  /.ατά τόν Ι ο ύ λ ιο ν  γενοιιέν») oiavojif) τώ ν  π τ υ χ ίω ν .

να δηλώσω προτίθεμαι. Ή  άξία οίουδήποτε έργου γινώσκεται έκ τοΰ 
σκοποΰ, δν προτιθεταί' κατά ταΰτα λοιπόν τό εργον τοΰ δημοδιδα
σκάλου έχει τόν μέγιστον σκοπόν' δέν εινε τοΰτο βιοποριστικόν επάγ
γελμα, δέν άφορ<£ είς τήν ώφέλειαν τοΰ έπαγγελομένου αυτό, άλλ’ είς 
την ωφέλειαν τών άλλων,οΰχί είς τό άτομικόν,άλλ’είς τό δημόσιον συμ
φέρον. Καί πραγματικώς,τί άλλο συντείνει μάλλον είς τό δημόσιον α
γαθόν, η το εργον το περι την αγωγήν καί ανατροφήν τής νεότητος 
ασχολούμενον ; Έσμέν εντεταλμένοι νά διαπαιδαγωγήσωμεν τούς παΐ
δας τοΰ όλου Ελληνικοΰ έθνους, ήτοι νά μορφώσωμεν νέαν γενεάν ικα
νήν ου μόνον νά διατηρήσγ) τό παρόν, άλλά καί νά βελτιώσ-/] καί προ- 
αγάγτ) τό μέλλον τής πατρίδος.

Βεβαίως ύμεΐς εστε οί λαμπτήρες καί δαδοΰχοι τής παιδείας, άφ’ 
ων οί νεώτεροι θ’ άνάψωσι τάς έαυτών λαμπάδας. Πρόκειται τό ά- 
Κ-ορφωτον καί άπαιδαγώγητον τών παίδων πνεΰμα ύμεΐς μάλιστα νά 
μορφωσητε καί παιδαγωγήσητε, έλκύοντες αύτό καί άφομοιοΰντες πρός 
την εσωτερικήν ήμών πνευματικήν άνάπτυξιν καί ήθικήν μόρφωσιν. Οί 
λόγοι ύμών, αί πράξεις, αί όδηγίαι, αί συμβουλαί, τό παοάδειγ- 
Ρ·1*) ο ηθικός ύμών χαρακτήρ, εινε ύποστηρίγματα καί χάρακες, μέλ- 
λουσαι βεβαίως νά στηρίξωσι τό τρυφερόν στέλεχος νέων βλαστημάτων 
κ<χι καταστήσωσιν αύτά εύθυφερή καί άστραβή.

Εάν ή άγωγή εΐνε έπίδρασις τών ενηλίκων έπί τούς άνηλίκους γ ι- 
ομέν/) κατά τι σχεδιον, ϊνα δι αυτής δοθτϊ είς τό εσωτερικόν τών 

^«ίδων αυτοτελής μορφή άνάλογος πρός τόν προορισμόν αύτών, ώς 
^ελων τής πολιτείας καί τής άνθρωπότητος καθόλου, έπεται, δτι 
Ο'-οι υμείς, τοιοϋτοι καί οΐ παΐδες, οΰς θά διδάξητε καί παιδαγωγή
στε. Υμεΐς^ ώ νεοι συνάδελφοι, εστε κεκλημένοι νά καταβάλητε

7α? βάσεις, έφ ών θά στηριχθνί ή έπί τό τελειότερον έν τω μέλλοντι 
‘«παιδαγώγησις τών Ελλήνων πρός σώφρονα καί καρτερικόν πολιτι

κόν βίον.
Τοΰ διδασκάλου δε τό υψηλόν εργον δύναται νά κριθτΐ καί έκ τής

, λυα'μ°υ παρακαταθήκης, ήν οί γονείς καί ή πατοίς έαπιστεύονται 
«υτώ Τ' ”·\ι ν < 1jj ' ’ <*λλο εχουσιν οι γονείς πολυτιμότερον τών τέκνων αύτών ;

Ρ τίνος δ αλλού φροντίζουσιν ουτοι, ή περί τής ευτυχίας τών τέ-
ν των ; Πόθεν δ’ αΰτη έξαρταται, ή έκ τής θρησκευτικής καί

ρευματικής τούτων διαμορφώσεως ; Οί γονείς έπιθυμοΰσιν όλοψύχως
*ταλίπωσι κληρονομιάν τοΐς παισίν αΰτών πνευματικά μάλιστα



άγαθά καί πρός άπόκτησιν τούτων διδασκαλοις εμπιστεύονται αύτούς 
άπό τής τρυφεοωτάτης ηλικίας. Ινα καταστώσί ποτε οι παΐδες ήθι- 
κοί και πεπαιδευμένοι, ό μέν πατήρ νυχθημερόν εργάζεται και υπο 
τοΰ βάρους της έργασίας καταπονείται, η δε μητηρ απείρους υπομένει 
πόνους καί κακουχίας. Ταύτην δέ την πολυτιμοτατην παρακαταθή
κην τοΐς διδασκάλοις εμπιστεύονται ούτοι καί άπ’ αύτών άπεκδεχον- 
τα ι την έκπλήρωσιν τών επιθυμιών αυτών και ελπίδων.

Ά λλά  καί ή πατρΐς έκ τών παίδων τούτων, τών έμπιστευθησομε- 
νων ΰμΐν, ώ νέοι δημοδιδάσκαλοι , αναμένει την έκπλήρωσιν πολυτι
μότατων προσδοκιών καί ελπίδων . Εκ της μορφώσεως νεας γενεάς, 
γενναίας, σώφρονος, δικαίας, φίλης τοΰ καθήκοντος και προστατιδο, 
της ευνομίας, της τάξεως και της ελευθερίας, αναμένει ή πατρις /)με 
ρας ευτυχείς καί ενδόξους. ’Εάν έξ απαλών ονύχων οί παΐδες άσκή- 
σωσι τό σώμα αύτών καί την ψυχήν ούτως, ώστε ήδεως νά υπομενωσι 
τούς πόνους καί στέργωσι τήν τιμήν καί δόξαν, ή πατρις εύρήσει εν 
αύτοΐς άτρομήτους ΰπεοασπιστάς, προθυμως τό αιμα αυτών χεον.κς 
έν τοΐς πεδιοις τών μαχών. Εάν οι παΐδες εν τοΐς βάθροις τοΰ σ χ ο  

λείου άγαπήσωσι τήν εργασίαν, προσλάβωσι δέ ώφελίμους γνώσεις Χ·αι 
άσκηθώσιν είς τό όρθώς κρίνειν καί αύτενεργεΐν, Οά άποβώσι τ Τις /ΐλι 
κίας προϊούσης αγαθοί γεωργοί, ατρόμητοι ναΰται, έμπειροι τεχνΐται, 
αληθείς επιστήμονες καί θά προαγάγωσι τό κοινόν άγαθόν. Πάντα δε 
ταΰτα τά άγαθά, έφ’ ών στηρίζεται τό τε παρόν καί τό μέλλον τ« ί 
πατρίδος, έν ταΐς χερσίν υμών τών δημοδιδάσκαλων κεΐται. 1 μεΐς 
λετε σπείρει τά σπέρματα, άφ’ ών άφθονοι καί καλοί θά π α ρ α χ θ ώ σ ι  

καρποί! Έκ τών παίδων, ο'ύς θά παιδεύσητε, θά άναφανώσιν οί μέλ
λοντες μετά πάροδον ολίγων έτών νά διοικήσωσι την πατρίδα,προμ*^ 
χοΰντες ύπέρ τών πολιτικών καί ανθρωπίνων δικαίων. Τίς οίδεν, άν μ’Λ 
κρύπτηται μεταξύ τών παίδων, οΰς θά μορφωσητε, ό μεγας εκείνος 
άνήο, ό όποιος θά ποαγματώση οσα οί πατέρες ήμών επεΟύμ/)σαν, 
άλλά δεν ήδυνήθησαν, τουτεστι την απελευθερωσιν πάσης ελλην1ί4 
χώρας καί τήν ενότητα καί πολιτικήν σύνταξιν τών υπό τόν ζυγ° 
τής δουλείας ευρισκομένων άδελφών !

Ά φ ’ ού λοιπόν οί γονείς καί ή πατρις τοιαύτην ε μ π ισ τ ε ύ ο ν τα ι^  

μΐν παρακαταθήκην καί τήν πραγμάτωσιν σπουδαίων και υψηλών ε 
πίδων άπεκδέχωνται παρ’ υμών, μέγα τψ  οντι καί ιερόν είνε τό έρΥ 
ύμών, οπερ ήδη άναδέχεσθε.

Φερε δέ νΰν έξετάσωμεν διά βραχέων, πώς έχετε ύμεΐς μορφωθη πρός 
τοΰτο τό έργον καί πώς θέλετε δυνηθή νά έκπληρώσητε καλώς τά 
σπουδαία ταΰτα καθήκοντα.

Εχετε συνέλθει , ώ νέοι δημοδιδάσκαλοι, πανταχόθεν της Ε λλά
δος, ινα έν διδασκαλείψ, ίδρυθέντι κατά τάς σήμερον έν Εύρώπτ) απαι
τήσεις της επιστήμης,παιδευθήτε έκεΐνα τά μαθήματα καί άσκηθήτε 
εκεινας τας διδακτικας μεθόδους, όσαι διά πολλοΰ δοκιμασθεΐσαι χρό
νου θεωροΰνται συντελεστικαί πρός τελειοτέραν τών διδασκάλων μόρ- 
φωσιν.

Εχετε διδαχθη ένταΰθα πάσας εκείνας τάς γνώσεις, οσαι μεταδι- 
ομεναι εις την άπαλην ηλικίαν δύνανται νά μορφώσωσιν αύτήν ηθι

κώς καί θρησκευτικώς, καί βοηθήσωσιν έν τώ πρακτικώ βίω. Τριε
τίαν διανύσαντες ένταΰθα, έχετε διδαχθη, πώς εινε δυνατόν νά δια- 
πλασθί) θεωρητικώς καί πρακτικώς ή ζύμη, ήτις δύναται νά ζυμώσγ) 
τόν νουν καί τήν καρδίαν τών παίδων. Έ χετε ίδεΐ, δτι δέν είνε.τά 
πολλά μαθήματα, αλλ ό τροπος καί ή μέθοδος τής διδασκαλίας, ή- 
,t; μάλιστα αναπτύσσει τόν νοΰν. ’Έχετε ίδεΐ, δτι ού μόνον αί συμβου- 
Κι και /]θικαι ομιλίαι καί αί πολλαί θρησκευτικαί γνώσεις, άλλ’ ή ά- 
'ΐθ/ις ευσέβεια καί τό καλόν παράδειγμα στηρίζουσι πρό πάντων τό ή- 

®ος και μορφοΰσι τήν καρδίαν. "Αν ή μέθοδος όδηγνί ημάς νά βαδίζω- 
μεν ασφαλώς είς τόν σκοπόν, τότε αύτη ούδέν άλλο εινε, ή κλίμαξ σύμ- 
?“ν°ς τόν φυσικόν νόμον τής τοΰ άνθρώπου άναπτύξεως. ’Έχετε 
^οιπόν μάθει ένταΰθα διά τών νεωτέρων διδακτικών μεθόδων νά φι- 

ητοι να εξετάζητε τόν παΐδα ψυχολογικώς καί νά διδά- 
 ̂  ̂Κυτον ακολουθοΰντες τους αναλλοιώτους νόμους τής φύσεως, ή- 

ί ως οδηγός αρίστη δεικνύει ήμΐν τήν εύθεΐαν καί ομαλήν όδόν τήν 
? ?ουσαν βαθμιαίως εις την άνάπτυξιν τής διανοίας καί τήν μόρφω-

τ ος βουλήσεως. Εχετε μάθει ένταΰθα, δτι, ινα έπιτύχητε τής ά- 
, ί'0?'!? *αι παιδεύσεως τών παίδων, δέν πρέπει νά λαμβάνητε ώς 
^?ε·’/]ρίαν υμας αυτούς, άλλά τήν σκέψιν καί τά αισθήματα τών πα ί- 

, 1 ^δ/ιγοΰντες αυτούς τρόπον τινά έκ τής χειρός καί τό βήμα ύμών 
J  S τό εκείνων κανονίζοντες. ’Έχετε τέλος πάντων μάθει ένταΰθα, δτι 
i  . “νκπτύσσητε τάς πνευματικάς δυνάμεις τοΰ παιδός διά τής

L· ^ ς ,  εθίζοντες αυτόν νά αναβαίνγι βαθμιαίως εις τήν γνώσιν τοΰ 
καλοΰ και αγαθοΰ καί είς τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος.

: Ψ·1 δέ βέβαιος,δτι κατέστητε ικανοί νά διακρίνητε πλέον τά διά-



φορά εϋδη τής διδασκαλίας, διότι έπί μακρον χρονον ησκηθητε προς 
τοϋτο ένταΰθα. "Ενεκα λοιπόν τής άσκήσεως έν τοΐς μαθήμασι, τοΐς 
έν τνί διδακτικν] έπικρατεια τοϋ δημοτικού σχολείου π^ριλαμβανομέ- 
νοις, εχετε διδαχθή, πώς νά άποφεύγητε τόν μεμπτόν εκείνον τροπον 
της διδασκαλίας, όστις ένθεν μεν αποκοιμίζει τάς πνευματικας δυνά
μεις τοϋ παιδός άντί νά τας άναπτυσστ), ενθεν δε αποξηραίνει την καρ- 
δίαν, άντί νά την έξευγενίζγι. Έ χετε μάθει, πώς νά άποφεύγητε τον 
ψιττακισμόν τον καθιστάντα άδρανή τον νοϋν τών παιδων και απερ- 
γαζόμενον μηχανήν τό ζών καί κινούμενον πνεϋμα αυτών. Η στοι
χειώδης έκπαίδευσις σήμερον ούδέν άλλο εΐνε, ή έφαρμογή τής φιλο
σοφίας έν τή καθόλου άντιλήψει τών πνευματικών δυνάμεων τοϋ παι- 
δός' ούδέν δηλαδή πλέον έν ττ, δημοτική έκπαιδεύσει άνευ λόγου και 
μή δεδοκιμασμένον ύπό τής πείρας. Ή  στοιχειώδης έκπαίδευσις προ- 
τίθεται σήμερον άντιθέτως πρός προγενεστέρους χρόνους νά χορηγνί εις 
τή·* καρδίαν καί εις τόν νοϋν τήν άληθή έλευθερίαν, ί τ ι ς  εΐνε άναγκαια 
ποός έλλογον διακανόνισιν πάντων τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων 
τοϋ πολίτου. Ή  άληθής δημοτική παιδευσις θέλει μορφώσει εν τω 
παιδί ανεξάρτητον χαρακτήρα, ϊνα ούτος παρατηρή καί κρίνν) αφ ε- 
αυτοϋ, καί μή άπορροφαται ύπό τοϋ κομματισμοϋ, τής δ η μ α γω γέ  
καί τής ραδιουργίας. Ή τοιαύτη παιδευσις καθίστησι τόν παΐδα δη
μιουργόν τών γνώσεών του, παρέχει αύτώ εύκολίαν είς τό μ ανθανε ιν  

καί παοασκευάζειν εύγενεΐς κλίσεις. Ό παΐς ό τοιαύτας βάσεις κατα- 
βαλών, ευκόλως έπειτα καθ’ δλον αύτοϋ τόν βίον θέλει παιδαγωγεί Κυ'  
τός έαυτόν. 'Η τοιαύτη τέλος πάντων έκπαίδευσις, ήν ό παΐς κ τ α τ α ι  
διά τών ιδίων αύτοϋ δυνάμεων, άπαλλάττει αύτόν άπό τής τυραν
νίας τών έν χρήσει δοξασιών, άπό τής προλήψεως, ήν παρελθοϋσαι 
γενεαί άμα θείας ενεκα κατέλιπον ήμΐν, καί άπό όλεθρίου καί έπικιν 
δύνου πλάνης.

Τοιαύτας δέ ιδιότητας καί γνώσεις ένταΰθα προσλαβόντες, πορευ 
Οητε ήδη, δπου ή Κυβέρνησις θά άποστείλν) ύμας, ϊνα τάς έφαρμ-0* 
σητε. Όπου ή Κυβέρνησις, είπον, σας άποστείλη’ ναί ! γινώσκει αυτ/) 
άκριβώς , ποϋ έκαστος εΐνε χρήσιμος ■ ό δημοδιδάσκαλος οφείλει ν* 
υπακούν), νά μή μεμψιμοιρώ, νά μή καταδέχηται έλεύθερος αύτος ων? 
νά γίνηται δοϋλος πολιτικών συμφερόντων, ϊνα κατορθώσν) τοϋ κοΟον  ̂
μένου. Ό δημοδιδάσκαλος ό γινόμενος οργανον τοϋ δημάρχου, τ0 
βουλευτοϋ, τοϋ ίσχυροϋ, στερείται τής έλευθερίας του καί δέν δύνατ^

άμερολήπτως νά έκτελϊ) τά σπουδαία αύτοϋ καθήκοντα. Ό καλός καί 
πεπαιδευμένος δημοδιδάσκαλος δύναται νά άναδειχθνϊ καί τιμηθνί δι
δάσκων καί έν τώ έλαχίστω τοϋ κράτους χωρίφ. Ό ίερεύς καί ό δι
δάσκαλος μόνοι ούτοι έκ τών δημοσίων λειτουργών δέν πρέπει νά έκ- 
λεγωσι τό ποίμνιον, τό όποιον πρέπει νά ποιμαίνωσι καί διδάσκωσιν- 
αρκεΐ αύτοΐς οίαδήποτε ποίμνη, οίαδήποτε κοινότης.

Εν τώ διδασκαλικώ δ’ εργω ύμών, ώ δημοδιδάσκ,αλοι, δέν θά εΰ- 
ρητε άνθόστρωτον τήν οδόν- θ’ άπαντήσητε άκάνθας, άνωμαλίας, καί 
δυσχεοείας· τοιαύτη εΐνε ή μοίρα τών ύπέρ τοϋ κοινοϋ άγαθοΰ έργα- 
ζομένων.

Προσέξατε πάντα ταϋτα εύθαρσώς καί άγογγύστως νά ύποιιένητε. 
« Εν τώ κόσμφ· θλίψεις εξετε», ειπεν ό Σωτήρ του κόσμου, είς τούς 
μαθητάς αύτοϋ καί ’Αποστόλους.

Μή βλέπετε μήτε πρός δεξιά μήτε πρός άριστερά, διότι θά άπογοη- 
τευθήτε ταχέως καί θά άποτύχητε. Πολλαχοΰ τών έπαρχιών, δπ»υ 
θ* μεταβήτε, δέν θά εύρητε κτίρια σχολείων κατάλληλα, οΰτε βάθρα, 
ουτε διδακ τικά δογανα καί σκεύη. Πολλαχοΰ ή στέγη αύτών διαρρεΐ, 
τ° σ«νίδωμα υποχωρεί είς τούς πόδας, οί άνεμοι δέ καί ή βροχή ώς έν 
ελευθέρω πεδίω συναγωνίζονται. Μή πτοήθητε, μηδέ άποκάμητε. Ζη
τ ά τ ε ,  κρούσατε, παρακαλέσατε, ικετεύσατε τούς. πάντας, μικρούς 
κχι μεγάλους, άλλά μή αύθαδώς καί έριστικώς καί άντιπαιδαγωγικώς 
συμπεριφέρεσθε. Διά καλής συμπεριφοράς θέλετε κατορθώσει πλείονα, 
Ί δια τής απαιτήσεως καί τής ίσχυρογνωμοσύνης. ’Έχετε αποστολήν 

μονόν νά μορφώσητε παΐδας, άλλά καί νά έμπνεύσητε είς τούς δη
μοτικούς άρχοντας ζήλον ύπέρ τών σχολείων καί είς τούς γονείς νά έν- 
1Κφέρωνται ΰπέρ τοΰ ναοϋ καί τοΰ σχολείου τοϋ χωρίου των.
Τοιαύτη πρέπει νά εΐνε ή διαγωγή ύμών καί συμπεριφορά- άποτεί- 

νεσθε δε ευγενώς πρός τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν τής χώρας καί ζητείτε 
' ΚΡ αυτής τήν έκπλήρωσιν τών αναγκών τοϋ σχολείου σας. Εύτυχώς 
^ροισταται τοΰ Υπουργείου τής Έκπαιδεύσεως* άνήρ τόν βίον αύτοΰ 
ΚιΡοσιώσας ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ. Γινώσκει ούτος τάς άνά- 
ϊ**? υμών καί πρόθυμος έκ τών ένόντων φροντίζει ύπέρ αύτών.Νομοθε- 
τήματα δέ εΐνε παρεσκευασμένα ύπό τοΰ ύπουργείου άναμένοντα τήν 
Λυ?'ΔΓτιν τής Βουλής, ϊνα συνδράμωσιν ύμας είς τό μέγα καί ιερόν έρ- 
Υ07, οπερ άνεδέχθητε.

Ο Κ. Κ. Λομδάρδος Ύπουργος τών ’ Εσωτερικών.



Ευχόμενος ΐνα φανήτε άξιοι τών προσδοκιών της πατρίδας, χαιρε
τίζω  ύμας σήμερον απερχομένους. Χαίρετε, νέοι συνάδελφοι, κα'ι εργά- 
ζεσθε υπέρ τών παίδων της φίλης Ελλάδος.

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

( σ υ ν έ χ .  ’ 81 φ υλ λ .  8* σ ελ .  1 8 4 )

Π ρανματογραφία.
2. Τό Φασόλιον.

1. Στάδιον . Που αύξάνουσι (γίνονται) τά φασόλια; Είς τους κή
πους, είς τά χωράφια. Πώς εύρέθησαν τά φασόλια είς τους κήπους 
κο̂ ί είς τά χωράφια ; Πώς έφυτεύσαμεν τά φασόλια τήν άνοιξιν ; Ρά
βδοι είς τάς φασολέας τών κήπων. Δ ιατί στηρίζομεν τάς φασολέας ε
πάνω ράβδων ; Φύλλα τών φασολιών (πράσινα- άλλ’ ολίγον όξυτερα). 
'Άνθη (έχουσι τό χρώμα τοΰ ούρανοΰ (κυανοΰν), λευκά, κόκκινα (ερυ- 
θρόν), ώς ή πεταλούδα., (ψυχή). Φασολέαι μικραί καί φουντωταί (θα
μνώδεις).—είνε μικραί, δχι ΰψηλότεραι τής λιναριάς, δέν στηρίζονται 
έπί ράβδων.

2. Στάδ ιον .  α) Τά φασόλια είνε τυλιγμένα εντός πράσινης μακράς 
σποροθήκης (φλοΰδα) (λοβός). Είς πό£σαν σποροθήκην εύρίσκονται δυο 
η τρία φασόλια. Αΐ σποροθηκαι είνε τά σποιτάκια ή τά κ ρ ε β β α τ ά -  

κια τών φασολιών. Έκεΐ εύρίσκονται άσφαλή καί ζεστά καί προφυ- 
λάσσονται άπό τήν βροχήν καί άπό τήν ζέστην τοΰ ήλίου. Αί ο^ο- 
ροθήκαι είνε μακραί ώς ή χειρ τοΰ παιδίου, είς τήν πλευράν εχουσι 
μίαν ραφήν, είς τό έμπροσθινόν μέρος τελειώνουσιν είς οξύ, καί εις το 
όπισθινόν εχουσιν £ν μικρόν κοτσάνι (μίσχος). Χρώμα  τών φασολιάν 
τών μέν μικρών (Σμυρνιά) είνε άσπροκίτρινα, τά μεγάλα άσπρα ή π6£Ρ 
δαλά, πλουμιστά (ποικίλος). Μέγεθος τών διαφόρων ειδών τών φαο° 
λίων. Ό  φλοιός. Ό  κόκκος. Σχήμα. ('Ομοιάζει πρός νεφρόν μι*?°υ 
άρνίου).

β). Χρησιμότης : Τά λευκά φασόλια εξάγονται άπό τών σπορο&Λ̂  
κών καί βράζονται. Τά μικρά κόπτονται δταν ήνε πράσινα καί τρυφερά 
καί βράζονται. Ξηραινόμενα φυλάττονται, καί φυτεύονται πάλιν ειί

τους κήπους, ϊνα καί πάλιν φυτρώσωσι καί γείνωσι νέα πάλιν φασόλια.
3. Στάδιον. α). Παραβάλετε τό φασόλιον μέ τό πιζέλι (πλατέα καί 

μεγάλα φασόλια, ζαχαρένια πιζέλια, άνθη δμοιά πρός πεταλούδας- 
σποροθήκαι- Τά φασόλια είνε μακρά καί παρδαλά, τά πιζέλια στρογ
γυλά, κίτρινα καί μικρότερα). Ήξεύρετε καί άλλα φυτά, τά όποΐα πα- 
ράγουσι σποοοθήκας ; β). Τό φασόλιον εΰρίσκεται εντός σποροθήκης, 
τό βελανίδι εντός θήκης όμοιαζούσης πρός δακτυλήθραν, τό λίνον, τό 
καστανόν, τό καρύδι κτλ.

4. Στάδιον . 1). Τά φασόλια εχουσιν άνθη δμοια πρός πεταλούδας.
2). Τά φύλλα είνε ωοειδή καί εχουσιν είς τό έμπροσθινόν μέρος άκίδα 
(αγκίδα). 3). Τά φασόλια αύξάνουσιν εντός σποροθηκών. 4). Αί σπορο- 
θήκαι είνε δίφυλλοι. 5). Τά φασόλια χρησιμεύουσι πρός τροφήν.

5. Στάδιον.  α). ’Απαριθμήσατε είς τά παιδία καρπούς γνωστούς αυ
ξάνοντας εντός σποροθηκών, β). ’Απαριθμήσατε φυτά έχοντα άνθη δ- 
μοια πρός πεταλούδας, γ). Συγκεφαλαίωσις πάντων, δσα οΐ παΐδες 
γνωρίζουσι περί φασολιού άπό τής φυτεύσεως αύτοΰ είς τήν γήν μέχρι 
τοΰ θερισμοΰ του. δ). Τί είδος φασολιού ήτο εκείνο, τό όποιον συνετα- 
ξείδευσε μέ τό κάρβουνον καί τό άχυρον ; Εύρίσκετο αύτό εντός τής 
σποροθήκης, ή δχι ;

Π α ρ ο ι μ . ί α ι .  « Φ α σ ο υ λ ά κ ι  φ α σ ο υ λά κ ι  γ ε μ ί ζ ε ι  τ ο  σ α κ κ ο υ λ ά κ ι · .

 ̂ X ν 0 Κ ρ a φ η σ ι ί ·  Ζ ω γ ρ α φ ί σ α τ ε  π ι ζ ί λ ι α ,  φ α σ ό λ ι α ,  σποροΟήκοις φ α σ ο λ ι ώ ν .

( ’ Α κ ολουθε ί ) .

Μ. Β.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
(?ν ταΤς κατωτέραι; τάξεσι τοΟ Σχολείου).

Τ ό  δένδρον.

Γό προκείμενον μάθημα έχθέσεως έπεμψεν ήμΐν ό έν Γαλαζίψ συν
δρομητής τοΰ περιοδικοΰ κ. Σπ’. Μιχαηλίδης λαβών αύτό, ώς σημει- 
°^ται, ε* τοΰ Kehr. ”Αν καί ό Kelli* δέν άνήκει είς τήν τοΰ Έρβάρ- 
*ου σχολήν, ής τάς άρχάς, ώς προανηγγείλαμεν, προτιθέμεθα ήμεΐς 
■χ τοΰ περιοδικοΰ τούτου νά διαδώσωμεν παρά τοΐς ήμετέροις διδα- 

°*άλοις, είναι δμως είς τών εύφυεστάτων καί πρακτικωτάτων ένΓερ- 
Ksvisc παιδαγωγών. Οί τοιοΰτοι δέ παιδαγωγοί, καί δταν λόγψ πο- 
^εμώσι τήν σχολήν τοΰ Έρβάρτου καί οί’ωνται δτι έξέρχωνται νικη-



τα! τοϋ άγώνος, εργω δμως ήττώ ντα ι, διότι μελετώντες τά συγγράμ
ματα της σχολής ταύτης, ί’να καταπολεμήσωσιν αΰτά, άνεπαισθήτως 
είσάγουσιν έν έαυτοΐς ώσπερ ξένην τινά φρουράν τάς υγιείς έοβαρτι- 
κάς ιδέας καί άφομοιοϋνται πρός ταύτας βαθμηδόν. Διά τοϋτο δημο- 
σιεύοντες τό μάθημα τοϋτο δέν έκτρεπόμεθα πολύ τοϋ ήμετέρου προ
γράμματος, έπιθυμοϋμεν δέ άλλως νά ένθαρρύνωμεν καί τους περί την 
παιδαγωγικήν άσχολουμένους καί νά ΰπεκκαύσωμεν έτι μάλλον τόν 
πρός ταύτην ζήλον αΰτών, πεποιθότες δτι ό ενδελεχώς καταγινόμενος 
είς τ ι θά προσεγγίζτ) άεί είς τό άληθέστερον καί όρθότερον. Κρίνομεν 
δμως άναγκαΐον νά προτάξωμεν όλίγας λέξεις περί τών εκθέσεων.

Κατά τόν Rein, δστις έν τοΐς πλείστοις χρησιμεύει ήμΐν ώς οδη
γός,·/) άνάγνωσις καί ή πραγματική διδασκαλία είναι τά ανεξάντλητα 
μεταλλεία τοϋ πολυτιμοτάτου ΰλικοϋ διά τάς γραφικάς ασκήσεις, 
πρός δ οΰδέ πόρρωθεν δύνανται νά παραβληθώσιν αί επίτηδες πρός 
τόν σκοπόν τούτον τών άσκήσεων κατασκευαζόμεναι υποθέσεις μετά 
τοϋ ώς έπί τό πολύ άδιαφόρου περιεχομένου αύτών. Αύται στερούνται 
παντός βαθυτέρου θεμελίου έν τώ κύκλω τών νοημάτων τών παίδων' 
ούδεμίαν αύταί εύρίσκουσιν ήχώ έν τώ πνεύματι τοϋ μαθητού' διό δέν 
δυνάμεθα νά περιμένωμεν ζωηρόν ένδιαφέρον τοϋ μαθητοϋ πρός αυτας. 
Καί δμως ή έπιτυχία τών έγγράφων εκθέσεων είναι δυνατή μόνον, έάν 
δύο τινά έν ταύτη συνεργώσιν, έάν δηλ. ό μαθητής είναι έντελώς κά
τοχος της ύποθέσεως καί έάν έχη πλήρες ένδιαφέρον είς τήν ύπόθεσιν. 
Οί μαθηταί πρέπει νά αίσθάνωνται μίαν έσωτερικήν άνάγκην να 
έκφέοωσι γλωσσικώς έκεϊνο, δπερ σαφώς καί ώρισμένως γινώσκουσι και 
ύπέρ ού θερμαίνονται. Τοϋτο δμως είναι δυνατόν μόνον έπί τοιουτων 
ύποθέσεων, είς άς διαρκώς άσχολούμενοι έπί μακρόν χρόνον ήσαν εν
τελώς άφωσιωμένοι, διότι μόνον διά τοιαύτης ένασχολήσεως είς τινα 
κύκλον νοημάτων γεννώνται μέν σαφείς έννοιαι, συνάπτονται δέ τα 
καθ’ έκαστα νοήματα είς στερεώς διατεταγμένας σειράς καί συγχω
νεύσεις καί άποκτώσιν οί μαθηταί τή-ν ικανότητα έντός ολοκλήρων 
κύκλων παραστάσεων άπό παντός οίουδήποτε μέλους όρμώμενοι ν α- 
ναπλάττωσι πάντα τά λοιπά. Δ. I .  Ο.

Θέλω νά ίδω, αγαπητοί μοι παΐδες, έάν δύνασθε νά πεοιγράψ’/)τε 
£ν δένδρον. Τί θέλω νά ίδω ; — 'Όταν θά σας είπω π. χ. δτι θέλω νά 
περιγράψητε τήν γαλήν, ποιας ερωτήσεις θά κάμητε ; — ( μαθηταί)· 
Τί είναι γαλή ; είς ποίαν τάξιν τών ζψων άνήκει ; κτλ.

Γνωρίζετε λοιπόν τί είναι τό δ νδρον ;— Τό δ νδρον δέν είναι οΰτε 
ζώον, οΰτε πτηνόν. Τό δένδρον ε ίνα ι φυτόν. Έπαναλάβετε καί σείς 
τοϋτο ! δλοι ! — Είς μόνος. — Τί είπατε ; — γράψατε λοιπόν τώρα 
ταύτην τήν πρότασιν είς τό άβάκιόν σας.

Ποια καλούνται φυτά ; — όνόμασον σύ τινά φυτά ; — Ή  ροδή καί 
τό ίον είναι έπίσης φυτά. Δ ιατί ; —· άλλά δέν ονομάζονται δένδρα. 
Πόθεν λοιπόν διακοίνομεν τά δένδρα άπό τό ίον καί τήν ροδήν ; — 
Τό δένδρον εχε ι μ έ γ α ν  xal ξύλινων κορμόν. Συνδέσατε ταύτην τήν 
πρότασιν μέ τήν άνωτέρω ! γνωρίζετε πώς ;— τί έγράψατε ; —Λοιπόν 
γράψατε κατωτέρω μέ μ έ γ α ν  κα ι ζ ύλ ιν ο ν  κ ο ρ μ ό ν  άνάγνωθι σύ ! θέ
σατε τελείαν, (ό διδ. ποιεί λόγον περί τελείας).

Έκ πόσων μερών σύγκειται τό δένδρον ; — Ό κορμός λοιπόν είναι 
£ν μέρος τοϋ δένδρου. Τίς δύναται νά όνομάσν] καί άλλα μέρη τού δέν
δρου ; — Μέ τό κάτω τέρμα τοϋ κορμοϋ τοϋ δένδρου συνέχονται αί 
ρίζαι- είς τ ί χρησιμεύουσιν ; έπανάλαβε σύ τώρα δσα εΐπομεν ! (δει
κνύει, ή άποτείνεται ό διδ. πρός τινα μαθητήν). — Τό δένδρον σ νγ -  
κειται έχ τρ ιών μερών , έχ τών ριζών, τοϋ κορμοϋ κα ί τών κλάδων. 
41 ρ ίζα ι μ εταδ ίδουσ ιν  εις τό δένδρον την τροφήν κα'ι τό κρατοΰσι στε- 
ρεως. Γράψατε !

Ανωτέρω εΐπομεν δτι οί κλάδοι είναι έτερον μέρος τού δένδρου. Μέ 
ποιον τέρμα τοϋ κορμοϋ συνέχονται οί κλάδοι ; — Τί εΰρίσκονται έπί 
τών κλάδων ; — Τίς δύναται καί ταϋτα μέ όλίγας λέξεις νά τά εΐπη ; 
λέγε σύ ! Μέ τό άνω τέρμα τοϋ κορμοϋ τοΰ δένδρου συνέχοντα ι οί 
κλαδοι’ μέ  z o i c  κλάδους δέ οί κλώνες" γράψατε λοιπόν !

Τί ύπάρχουσιν έπί τών κλώνων ; — τά φύλλα- έχει καί ή πεύκη 
?υλλα πλατέα ; — Λοιπόν δέν εχουσιν δλα τά δένδρα πλατέα φύλλα, 
«λλά μόνον τινά. Πώς ονομάζονται τά φύλλα τής πεύκης ; — Τριχο— 
ε δ̂ή. Λοιπόν γράψατε ! Πολλά δένδρα  εχουσ ιν  είς τονς χλώνας π λα -  
τεα φύλλα ' τ ινά  δέ τρ ιχοε ιδή .

Πώς ονομάζονται τά δένδρα τά όποια εχουσι πλατέα φύλλα ;
" Πώς δέ έκεΐνα τά όποια εχουσι τριχοειδή φύλλα ; -— Πώς λοιπόν 

τών φύλλων δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τά δένδρα ; — Λέγε σύ ! Τά 
^νδρα διαιρούνται είς πλα τύφυλλα  καί τρ ιχόφ υλλα .  Λέγετε μερικά 
πλατύφυλλα ; —■ άλλα τριχόφυλλα ; — Ποια δένδρα κατατάσσονται 
6t? τ ά πρώτα ; — ΙΙοΐα είς τά δεύτερα ; — Γραπτώς. Είς τά πρώτα



κατατάσσοντα ι ή μη.Ιέα , ?/ δαμασκηνέα, ό πλά τανος  καί ά λ λ α  πολλά '  
είς δέ τά δεύτερα ήπ εύχη , ή π ίτυς κα ί τ ινα  ά λ λ α .

Την ά!νοιξιν έπί τών δένδρων φαίνονται έν πρώτοις οί κάλυκες, τά 
άνθη καί τά φύλλα' τ ί έπειΐα  ; — Τί γίνονται έκ τών άνθέων ; — Τί 
εχουσι τά δένδρα συνήθως τό φθινόπωοον ; γράψατε! Την ά νο ιξ ιν  τά 
δένδρα εχουσ ιν  άνθη γΛ rfi φθινόπωρον συνήθως καρπούς.

Οί καρποί τινών δένδρων τρώγονται' π .χ . ; — Πώς ονομάζονται οί 
καρποί, οΐ όποιοι τρώγονται ; — Ό πω ρ ικά .— Πώς δε ονομάζονται τά 
δένδρα, τά όποΐα παράγουσιν όπωρικά ; — Τί εννοείς δταν λέγγ,ς όπω
ροφόρα δένδρα ; — όνόμασόν τινα τοιαΰτα. — Που φυτεύονται συνή
θως τά όπωροφόρα δένδρα ; — καί πώς άλλως ήδύνατο τις νά όνομάσγι 
αυτά ; — (δένδρα τών κήπων). Πώς ονομάζονται τά δένδρα τών δα
σών ; — όνόμασόν τινα. — Διατί δέν όνομάζομεν καί ταΰτα όπωρο
φόρα ; — Πώς άλλως λοιπόν δύνασαι νά διαιρέσης τά δένδρα ; —- 
(είς δένδρα τών δασών καί είς δένδρα τών κήπων ). Πώς δε θά γρα- 
ψητε αύτά τά όποΐα ε ίπα τε ; — Τά δένδρα δ ια ιρούντα ι είς όπω
ροφόρα και μή  όπωροφόρα' τά όπωροφόρα , ώς ή μ η λ έ α , ή κερασεα 
καί ή βερυχοκέα , φυτεύονται συνήθως είς τους κήπους , καί παράγονσ ι  
φαγώσιμους καρπούς , οϊτινες ονομάζοντα ι όπωρικά' τά δε μή  όπωρο
φόρα ώς ή πεύκη, ό πλά τανος  και ή π ίτυ ς , δέν παράγουσ ι φ α γ ώ σ ι μ ο υ ς ,  

καρπούς.
Τώρα λοιπόν , αγαπητοί μοι παΐδες, άς έξετάσωμεν περί τίνος ώ- 

μιλήσαμεν. Τίς ενθυμείται ; — Έν πρώτοις είπομεν' 1) τ ί είναι δεν- 
δρον' έπειτα ; — 2) έκ πόσων μερών σύγκειται' καί τέλος ; — 3) πόσα 
είδη δένδρων διακρίνομεν. Τίς γνωρίζει άκόμη καί άλλο τ ι περί τών 
δένδρων νά μ£ς εΐπνι ; — Είς τ ί χρησιμεύουσι τά δένδρα ; Λοιπόν θά 
είπωμεν τώρα καί 4) περί τής χρησιμότητος τών δένδρων' γράψατε ! 
Τά δένδρα μ α ς  ε ίνα ι πολύ  χρήσ ιμ α .

Είς τ ί μ2ς χρησιμεύουσι τά δένδρα. — Τίς , — Λοιπόν άς όμιλη- 
σωμεν πρώτον περί τής χρησιμότητος τών κορμών τών δένδρων' έπει
τα περί τής χρησιμότητος τών φύλλων, καί τελευταΐον περί τής χp'fl" 
σιμότητος τών καρπών. Τίς δύναται νά μας είπτ) τι περί τής χρ^51" 
μότητος τών κορμών τών δένδρων ; — Τίς περί τής χρησιμότητος 
τών φύλλων ; — Τίς δέ περί τής χρησιμότητος τών καρπών ; — 1 ρά
ψατε ! Τά ζύλα  τών κορμών καί τών κλάδων τών δένδρων μας ΧΡ’Γ 
αιμεύουσιν είς το νά θερμαινώμεθα, νά κτίζωμεν τάς οικ ίας μα<·> γα

κατασκευάζω μ  εν τραπέζας κα'ι θ ραν ία , και είς διαφόρους ά λ λ α ς  ά νάγ·  
κας' τά δέ φύλλα μας  χρησ ιμ εύουσ ιν  είς τροφήν τών ζώων , κα ι είς 
τί> νά χοπρίζωμεν τους αγρούς μας. Οί ώριμοι καρποί ε ίνα ι νόστ ιμος  
χαι υγιής τροφή.

Τοΰτο τό όποιον έτελειώσαμεν καί έγράψατε αγαπητοί μοι παΐδες 
ονομάζεται "Εκθεσις. ΙΙοΐον άντικείμενον περιεγράψαμεν ; — ’Επειδή 
λο ιπόν περιεγράψαμεν άντικείμενον τ ι, διά τοΰτο ή εκθεσις αυτη ονο
μάζεται Περιγραφή αντ ικε ιμένου  τινός. Ποΰ θά θέσωμεν τήν επιγρα
φήν ταύτης τής περιγραφής ; — Θέσατε λοιπόν αυτήν. Περί τίνος είς 
ταύτην τήν περιγραφήν ώμιλήσαμεν πρώτον ; δεύτερον ; — καί καθ’ 
εξής' (’Επανάληψις καί ορισμός τών κοινών διατάξεων). Λοιπόν άνα- 
γνώσατε τώρα μίαν φοράν τήν εκθεσίν σας. (Όμιλία περί τής ορθο
γραφίας τινών λέξεων). Γράψατε καλώς ταύτην τήν εκθεσιν είς τό τε- 
τράδιον τών έκθέσεών σας.

Σ. Έν άλλψ μαθήματι άς άντιγράψωσί τινες τών μαθητών τήν 
έκθεσιν ταύτην άπό μνήμης έπί τοΰ μαυροπίνακος.

Σ π . Μ ι χ α ι ι λ ι λ η ς  Ο λ τ μ ι ι ι ο ς .

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΝ

Ρ ω μ ο υ ν ί α .  Ή  Ιπίσημος στατιστική τοΟ σχολιχοΟ £τους 1882— 1883 παρέ- 
Χει τ* έξης αποτελέσματα: Ύφ ίσταντα ι  2459 άγροτιχα δημοτικά σχολεία , μικτά 
αρρένων και θηλέων, ε’ ς α οοιτώσι 74 ,532  άρρενα χα\ 8544 θήλεα. Λιδάσκουσι δ 

αίιτοΐς 2101 δημοδιδάσκαλοι χαι 358 διδασχάλισσαι. 'ΙΓπάρχουσι δέ 8 διδασκα
λ ί α  π:ρι^χοντα 85 καθηγητάς και 741 μαθητάς. 'Η  δευτερεύουσα και ή τεχνοδιδα- 
τ**ή παίδευσις παρέχεται δι ί π τ ά  λυχείων, (μετα 160 καθηγητών καί 2108 μαθη- 

τι“ν)> 19 γυμνασίων (μετα 180 καθηγητών χα\ 2077μαθητών) και 5 Ιμπορικών σχο- 
'̂“'Κμετά 56 καθηγητών και 772 μαθητών).  Εινε δέ προς τούτοις 12 δευτερεύοντα 

** "εΧνοδιδακτιχα σχολεία τών χορασίων (μετα 244 καθηγητών καί 1316 μαθητών ) . 
^ριθμοδσι δέ χαι 205 ’ιδ ιωτικά σχολεία διαφόρων βαθμών μετά 1 150 διδασκάλων 
^*«τέρου τοϋ φύλου- ό αριθμός τών διδασκομένων έν αυτοίς παίδων ανέρχεται ε’ ς 

Ό  δλος αριθμός τών μαθητών τ^ς 'Ρουμανίας συμπεριλαμβανομένων 
> ιών ταΐς ιδιωτιχαΐς σχολαΤς και τοΓς πανεπιστημίοις ανέρχεται εις 1 44 ,568  
9°τέρων τ ώ ν ούλων. Ό  πληθυσμός δέ τών κατοίκων τ^ς 'Ρωμουνίας συμπο- 
ν̂ ' αι πδρι τά πέντε έχατομμύρια.

, u Ρ 1 X Ί· Ή πόλις τί]ς Ζυρίχης παρέχει τοΐς μαΟηταΐς, τά τετράδια, τάς γρα- 
 ̂ ®5ι τά μολυβδοκόνδυλα, ενα διαβάτην και λοιπά κα'ι οΐ μαθηται πληρώ·



νουσιν εις μεν την ά. τάξιν £# φράγκον Ιτησίως, εις δέ την β '.  και γ ' .  2 φράγκα, 
εις δε την δ', έ. κα'ι ς \  4 φράγκα. *Η πόλις αγοράζει τα  ε¥δη ταΰτα  δλικώς και 
δεν χάνει έκ τοΰ Ιμποοίου τούτων .  Ώ ς  αποτέλεσμα της τοιαύτης διατάξεως εινε δ 
περιορισμός της χρώσεως τοΰ άβακίου, οπερ ώς φαίνετα ι Ιπιφέρει πολλάς ώφελείας.

‘ Ε λ β ε τ ί α .  *Η Εφορεία τ ώ ν  σχολείων του καντωνίου Appenzell  άπεφάσισε την 
αγοράν μεγάλου άριθμοΰ δποδημάτων χάριν τών  π τ ω χ ώ ν  παίδο>ν τών  φοιτώντων 
εις τα σχολεία . Ουτω λο ιπόν τα παιδία τα  ήναγκασμένα Ιν καιρώ χειμώνος να 
προσέρχωνται εις το σχολεΐον Ικ μακρών αποστάσεων, δύνανται να άλλάσσωσι τα 
βεβρεγμένα σανδάλια των και δποδύωνται τα  καθαρά, τα οντα Ιν τώ  σχολείο)* 
δια τούτου δέ διατηροΰσι τους πόδας θερμούς, οπερ πολύ συμβάλλει προς διατή" 
ρησιν τής υγείας των .

Α μ ε ρ ι κ ή .  ’ Εν τα ΐς  Ήνωμέναις  πολιτείαις  το δημόσιον κληροδοτεί εις τα 
σχολεία £*τασίν τ ινα γης, δι’ ής σχηματίζετα ι  κατα μικρόν κεφάλαιον, ώς ΐδιοκτη* 
σία αύτών.  "Ενεκα δε της αύξήσεως της τιμής τη ;  γής πολλά τούτων τών κρατών 
εινε κύρια μεγάλης περ ιουσίας , χρησιμευούσης προς βελτίωσιν και άνάπτυξιν τών 
σχολείων των .  Λέγουσιν, οτι τα σχολεία τοΰ Kansas κατέχουσι γα ίας άξίας 70 
έκατομμυρίων φράγκων* εάν δε ή αξία τών γα ιών αύξάνη ετι μάλλον, ώς έλπιζε- 
τα ι ,  τότε ή περιουσία αυτη θέλει διπλασιασθή ή τριπλασιασθή.

— *Η Θ', σύνοδος τών διδασκάλων τής Γαλλικής ‘ Ε )βετίας , ητις θα συνέλΟη το 
ετος τοΰτο Ιν Γενεύη, πρόκειται να συζήτηση τα έξης δύο θέματα.

1. Τίς εινε ή αποστολή του δημοτικού σχολείου ώς προς την Ιπι το βελτιον 
προπαρασκευην τοΟ μαθητοΰ εις το βιωτικόν Ιν τώ  μέλλοντι £ργον αύτοΰ ; Εινε 
δυνατόν να ε’ισαχθώσιν εις τα προγράμματα του σχολείου χειρωνακτικαι Ιργασιαι » 
Τούτου δέ παραδεχομένου, όποιον πρέπει να ήνε το σχέδιον τής νέας ταύτης οι- 
δασκαλίας, και δπο τ ίνος θα πα ρ έχη τα ι ;

«2· ’Ορθογραφική τις άναμόρφωσις τής Γαλλ ικής γλώσσης κατα την έ ν ν ο ι α ν  και 
το μέτρον, καθ* ά Ινόει ο ’ Αμβρόσιος φ ιρμΐνος Διδότος εΐνε ευκταία ) Ίουτου οε 
παραδεκτοΰ γενομένου, τ ίνα  £σονται τα προσφορώτερα μέσα προς πραγματωσιν 
τα ύ τ η ς ;  *0 Σύλλογος τών διδασκάλων τής Γαλλικής 'Ελβετίας δεν θα ηουνατο να 
προκαλέση Ινέργειάν τ ινα άπό κοινοΰ χάριν τής άπλοποιήσεως τής ο ρ θ ο γρ α φ ώ  Η·ε 
ταξύ τών συλλόγων τής Γαλλ ία ς ,  ο*τινες Ιπιδιώκουσιν άνάλογόν τ ινα σκοπόν ,*

Μ. Β.

Γράφουσιν ήμΐν  Ικ πόλεώς  τ ίνος τή ς  Α ν α τ ο λ ικ ή ς  ‘ Ρω μ υλ ία ς  τ α  έξής αναγραφή* 
ά ξ ια .

•Πιστεύω, οτι Ιπιθυμεΐτε να μανθάνητε παρά τών εις τα διάφορα μέρη πεμπο 
μένων αποφοίτων τοΰ Ιν ’ Αθήναις Διδασκαλείου, πώς Ιργάζονται,  όποιον το εοα 
φος, Ιφ* ου τόν πνευματικόν ^ίπτουσι σπόρον, και όποιον τό άποτέλεσμα και οι 
ραγόμενοι καρποί· *'Λν τοιαύτη ή Ιπιθυμία ύμών, σύγγνωτέ μοι, οτι Ιδράδυνα να 
άνταποκριθώ πρός αύτήν, διότι ή ^λλειψις προήλθεν Ικ τών πολλών α σ χ ο λ ι ώ ν  και 
μόχθων. Ό  διδάσκαλος Ιν τή 'Ανατολή και ιδία Ιν τή ’Ανατολική 'Ρωμυλία δέν 
προτίθεται μόνον να μορφώση άνθρωπον ηθικόν, άλλα κα\ να παλαίη  κατα οιαφο 
ρων Ιχθρών τοΰ Ιθνισμοΰ. Αγωνιζόμεθα Ινταΰθα αγώνα ιερόν μέν, άλλά άπελπιν

όιοτι οί μεν Βούλγαροι εχοντες τήν ύποστήριξιν τής κυβερνήσεώς των προσπαθοΟσι 
να Ιξοντώσωσι παν ο,τι ‘ Ελληνικόν ενταύθα, ήμεΐς δε άφειμένοι εις τάς ιδίας δυ
νάμεις, προτεινομεν εις αύτούς την ασπίδα και ζητοΰμεν νά διασώσωμεν ο ,τ ι  εΐνε 
δυνατόν. Ας £ίψωσιν οί εν Έ λλάδ ι εν βλέμμα και Ινταΰθα, και μικρόν άς Ινθαρ- 
ρυνωσι ιούς αγωνιζομένους* δέν άπαιτουσι πολλά αί ελληνικαι κοινότητες, μικράν 
τινα χορηγίαν και βοήθειαν Ιν τώ  άνίσω άγώνι ,  Γνα μή άποκαμοΰσαι παραδώσωσ1 
τα οπλα εις τόν Ιχθρόν- ‘ Ο Ιχθρός τάς πολιορκεί, ί δ ρ ύ ω ν  β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  σ χ ο 
λ ε ία ,  ο π ο υ ο ύ δ έ  α κ ο ύ ε τ α ι  κ α ν  ή γ λ ώ σ σ ά  τ ο υ ,  κ α ι  δ ι ά  δ ώ ρ ω ν ,  
υ π ο σ χ έ σ ε ω ν  κ α ι  λ ο ι π ώ ν  σ α γ η ν ε ύ ω ν  τ ο ύ ς  ά σ θ ε ν ε σ τ έ ρ ο υ ς .  *Η κυ - 
βέρνησις τής ΙλευΟέρας ‘Ελλάδος δεν δύναται διά τάς κοινότητας τοΰ Εύξείνου νά 
διαθέση 500 λίρας, Γνα σώση εκ τοΰ βουλγαρισμοΰ χιλιάδας ‘ Ελλήνων ; Τήν μ ι-  
κοαν χορηγίαν τής έλληνικής κυβερνήσεως θά θεωρήσωσιν ώς τό Ιξ ούρανοΰ μάνα, 
και αυτη μονη αρκεΐ νά Ιμπνεύση αύτοΐς θάρρος και καρτερίαν. Τά λοιπά άναπλη- 
ροΐ η ιοιωτικη συνδρομή και ή προθυμία και ό ζήλος τών διδασκάλων. Ο διδάσκα
λο, ενταύθα δπο μιας μόνης ιδέας κατέχετα ι,  ύπό τής διασοίσεως τοΰ ‘ Ελληνισμοΰ. 
Ο εθνισμός του εινε ή θρησκεία του, ή διάσωσις δε αύτοΰ τό πρώτιστον τών κα

θηκόντων του. Τον νοΰν και τήν ψυχήν του κυριεύει αύτή μόνη ή ιδέα, εις έαυτήν 
υποτασσουσα πάσαν Ινέργειαν».

Δ.
 -----

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Η πλειονοψηφία τής Ιπιτροπείας Ιπ\ τοΰ προΰπολογισμοΰ τοΰ ύπουργείου τής 
**αιοευσεως συνίστησι τήνείσαγωγήν τής πα ιδαγωγικής εις τά  γυμνάσια τοΰ κρά 

^είοομεν μέχρι τοΰοε την Εκθεσιν ταυτ7]ν και έπομένως άγνοοΰμεν τούς λό 
' ?  ω : ή ^ Ρ ° ^ ^ σ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν η ,  Ιγνωμάτευσε τοιουτο τρόπως.* Α λλ* άν αφορμήν 

ε0ωκεν ή ^λλειψις δημοδιδασκάλων, ους Ιλπίζει  ή πλειονοψηφία νά στρα- 
°γηση δια τών Ιν τοΐς γυμνασίοις άπολυομένων, φρονοΰμεν, οτι οί δποστηρίζον- 

^ τ η ν  γνωαην ΧαύΧην Οέλουσι νά θεραπεύσωσιν εν κακόν δι’ άλλου/Όπως σήμερον 
τ στη ή δημοτική παιδευσις δέν εΐνε άδιάφορον εις τήν πολιτείαν ή τοιάδε ή 

Τ0ΐα0ε *υ,0Ρ!?ωσις τοΰ δημοδιδασκάλου. ‘U μόρφωσις τού διδασκάλου τοΰ λαοΰ 
σ«ντελειται εν σχολείοις μόνον ειδικοΐς, Ιν διδασκαλείοις, και ούχι Ιν γυμνασίοις. Ή 
Χι°αγωγιχή μ<5ρφωσις δέν κατορθοΰται διά διδασκαλίας τής παιδαγωγής μόνον, άλλ* 

^  ι άσκήσεως πρακτικής Ιν προτύπω προσηρτημένω τοΐς διδασκαλείοις. Ό  δημο- 
δημο °? π? έκει ν * Ιφαρμόση οσα θεωρητικώς ίίμαΟε διδάσκων κα'ι ασκούμενος Ιν

% σλ°^ειοις δπο την Ιποπτειαν και Ιπιτήρησιν άνδρών πα ιδαγωγικών. ’Εν
^ ο α σ κ α λ ε ί ο ι ;  διδάσκονται μόνον οί κλάδοι τών μαθημάτων, τών διδασκομένων 
Έ V '  0η^οτιΧΟ*ί σχολείοις πρακτικώτερον, και Ιν αύτοΐς ή δέουσα γ ίνεται Ιφαρμογή. 
των^0̂ 11* ^  ^ φυσική ιστορία κα'ι τά λοιπά το>ν μάθημά-

 ̂ αχ°νται μεθοοικώς, πρακτικώς και άναλυτ ικώς, λαμβανομένης δπ* όψει τής 
°ΥιΧής καταστίσεως τών παιδίων καί τοΰ γνωστοΰ κύκλου τών γνώσεων αύ -



τών. Κα'ι αύτη ή άνάγνωσις και γραφή, αΓτινες μεγάλως παραμελοΰνται Ιν τοΐς 
γυμνασίοις, Ιν τω  διδασκαλείω κατέχουσιν Ιξαίρετον θέσιν.Εΐνε δε καί μαθήματα Ιν 
τοΐς διδασκαλείοις,  άτ ινα είνε ολως άγνωστα Ιν τοΐς γυμνασίοις και ών ή γνώσις 
εινε αναπόφευκτος τοΐς δημοδιδασκάλοις. ‘ Η ιχνογραφία, ή καλλιγραφία , ή ώδική, 
ή γυμναστική προσαρμοζόμεναι εις τήν φύσιν και τας χρείας τών παιδιών, συμ- 
φώνως προς τον καθολικον τοΰ δημοτικού σχολείου προορισμόν, δέν καταλέγοντα ι 
Ιν τω  προγράμματι τών γυμνασίων. Πλήν δε τούτων ή διάπλασις τοΰ διδασκαλι
κού ήθους £υθμίζεται εν διδασκαλείοις δια της καθημερινής αναστροφής μετ ανθρώ
πων αύτο τούτο το £ργον Ιχόντων, τοΟ διδάσκειν παιδ ία , μακράν πάσης τύρβης και 
και θορύβου, ον ή άνάμιξις διαφόρων άνομοίων χαρακτήρων παράγει. Εί και φρο- 
νοΰμεν, οτι ή βουλή και ή κυδέρνησις δέν θα παοαδεχθή τοιαύτας καινοτομίας, π α 
ρά πλείστων σπουδαίων πα ιδαγωγών κατακρινομένας, και άς Ενιαχού μόνον άπαντα 
τ ις , Επιφυλαττόμεθα ομως νά Ιπανέλθιομεν εις το ζήτημα τούτο. Προς γνώσιν ό
μως τών α ρ μ ο δ ί ω ν  μεταφράζομεν έκ του τελευταίου φυλλαδίου της επιθεωρή- 
σεως τοΰ διδάκτορος Kehr (Poedagogiscl ie  Βloetter)  τήν γνώμην τής Εσχάτως 
συνελθούσης συνόδου τών καθηγητών και διευθυντών τών διδασκαλείων τής Γερμα
νίας Εν τ?) πόλει τοΟ Άνοβέρου π ε ρ ι τ ο 0 δ ι α κ ρ ι τ ι κ ο ύ  χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς  τ ή ς  
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  Ι ν  τ ο ΐ ς  δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ι ς ,  Αχούσαν Εν συνόψει οΰτως. « Τά 
διδασκαλεία δεν εινε ουτε λύκεια, ουτε άκαδημίαι’ δέν προτίθενται σκοπον νά άνα- 
πτύξωσι τήν σπουδήν τών επιστημών* εινε σχολα'ι είδικαί, ώρισμέναι νά μορφώσωσι 
διδασκάλους τών δημοτικών σχολείων. Πρέπει λοιπον νά άγρυπνώμεν, Γνα ταϋτα  
μηδέποτε άπολέσωσι τον χαρακτήρα τοΰτον. 'Π διδασκαλία δέν πρέπει έν τοΐς δι- 
δασκαλείοις νά λαμβάνη πορείαν Επιστημονικήν, άλλά νά μέντ) δημοτική* πρέπει νά 
τείνη οχι μόνον εις το νά αύζάνη τάς γνώσεις τών μαθητών, άλλά  και νά τάς Ιντυ- 
πώνη είς τον νοΰν αύτών μετά σαφήνειας, καθαρότητος και μεθόδου, αιτινες θέλου- 
σιν παράσχει αύτοΐς ύστερον Ιν τώ  εργω τοΰ διδάσκειν τήν εύκολίαν νά διαλύωσιν , 
ώς μηχανήν ώρολογίου, ούτως είπεΐν,  κα\ νά άνασυνθέτωσι μετά νοημοσύνης τά με- 
μαθημένα, δίδοντες λόγον τών δυσκολιών, τοΰ Ενδιαφέροντος και τών χρειών. Τά 
διάφορα ε’(δη τών μαΟημάτο>ν Ιν τοΐς διδασχαλείοις δέν πρέπει νά κατατάσσωνται 
Επ\ τής αύτής βαθμΐδος* πρέπει νά βαθμοθετώνται κατά τήν ίσχύν και διαφέρον αύ 
τών, νά Ιφαρμόζωνται διά τρόπου καταληπτοτάτου κα'ι πρακτικωτάτου και Ιν αύ 
τ°ΐς  τοΐς Ιλαχίστοις , τά οποία θεωροΰνται ώς τά σπουδαιότατα εν τή διδασκαλία 
τοΟ δημοτικσΰ σχολείου. Συντόμως δ' είπεΐν, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, οτι ό 
διδασκαλιστής, πλήν τών πρακτικών ασκήσεων, αιτινες είνε ή ίδιάζουσα προπαρα
σκευή του είς το £ργον τοΰ διδασκάλου, μανθάνει προς τούτοις κα\ οσα συντελοΰσι 
προς τον σκοπον τοΟ διδάσκειν·.

- Ά φ ’ έτέρόυ το διδασκαλεΐον, οπερ είνε σχολή Ιπαγγέλματος , δέν πρέπει νά πα- 
ρίδτ| τήν ανάγκην γενικής τίνος παιδεύσεως, αλλά νά άναπτύζη διά ταύτης τάς ο* 
λας πνευματικά; δυνάμεις τοΰ άνθρο'ίπου. *0 διδάσκαλος τότε Οά είναι καταλλη
λότατος είς το £ργον του, οταν προσλάβη μέγιστον Ινδιαφέρον πρύς τάς σπουδάς 
και προς τά £ργα τής διανοίας, μεγίστην δέ ώθησιν και γενικήν παίδευσιν, διότι 
εινε πανθομολογούμενον, οτι το δημοτικον σχολεΐον £χει ώς σκοπον νά προπαρα
σκευάσω τούς παΐδας προς τον βίον και ούχι προς τήν Επιστήμην. Πρέπει ο μαθη-

της τοΰ οιοασκαλείου νά £χτ) προσλάβει ιδέας 6ψηλάc, αΓτινες νά παρέχωσιν αύτώ 
την εύκολίαν νά βλέπγ] τά  πράγματα Ικ π ε ρ ι ω π ή ς ,  νά άρχη τής διδασκαλίας του, 
να είνε αληθώς κύριος τής διδακτικής υλης, και νά έ'χη τήν Ιπιθυμίαν νά συνεχίζη 
την Ικπαίδευσίν του κυρίως μέν είς τά άφοοώντα είς το δημοδιδασκαλικον £ργον, 
προς τούτοις δέ και είς Ικεΐνα, άτινα θεωροΰνται ώς πολυτέλε ια , ητοι τάς ομιλου- 
μένας γλώσσας, τήν μουσικήν, τήν ζωγραφικήν, καί τά λο ιπά" .

•Οί καθηγηται τών διδασκαλείων, οπως παοασκευάσωσι τοιούτους δημοδιδασκά
λους, πρέπει νά διαφ^οωσι τών εν τοΐς άλλοις παιδευτικοΐς καθιδρύμασι, νά  ύπε- 
ρέχωσι τών κατ επάγγελμα σοφών, νά είνε Ιξαιρετικώς σοφοί διδάσκαλοι εγκε- 
κλεισμένοι έκαστος Ιν τώ κύκλω τοΰ μαθήματος, οπερ δ.δάσκουσΓ πρέπει ούτοι νά 
Ιίχωσι προσλάβει τήν μεγάλην παίδευσιν τοΰ πνεύματος και νά είνε κάλλιστα παι- 
οαγωγικώς συγκεκροτημένοι, ώστε νά δύνωνται νά διδάσκο^σιν απλώς ,  σαφώς, με- 
θοοικώς, χωρίς νά άποτρέπωνται παντάπασιν άπο τοΰ σκοποΰ τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου* πρέπει ούτοι νά γινώσκωσι τον λαόν, και τά  σχολεία του λαοΰ, τάς δυσκο
λίας των και τάς χρείας των* πρέπει νά έ'χωσι σχέσεις προσωπικάς προς τούς μα 
θητάς των, σχέσεις εύγενεΐς,  χαριέσσας, Ιμπνεούσας Ιμπιστοσύνην, αιτινες νά χρη- 
σιμευωσιν ώς δπογραμμος είς τούτους τούς μέλλοντας διδασκάλους, Γνα και ουτοι 
ουτω πως συμπεριφέρωνται προς τά πα ιδ ία ’ πρέπει νά ποοσθέσωμεν είς τήν Ιπιδε- 
^οτητα, είς τήν μέθοδον, είς τήν εύχέρειαν τής πρακτικής διδασκαλίας και χαρα
κτήρα σταθερόν και βέβαιον, προσωπικότητα ηθικής ώριμότητος, Γνα ώσιν ουτοι 
^αραοειγμα και είδος ίδανικότητος προ τών οφθαλμών τών μαθητών» .

* I έλος τά διδακτικά βιβλία πρέπει νά μή εινε τά αύτά Ιν τοΐς διδασκαλείοις 
χα.ι Ιν τοΐς άλλοις παιδευτικοΐς καθιδρύμασιν, ών σκοπος ή κλασσική παίδευσις* 
δρέπει τά βιβλία τών διδασκαλείων νά προσαομόζωσιν είς τάς ιδιαιτέρας άνάγ- 

άς προτίθενται· .  Μ. Β.

Το Ύπουργεΐον τών ’ Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ιζέδωκε 
την εξής Ιγκύκλιον προς σύστασιν τοΰ « Παιδαγωγικοΰ σχολείου· ^

"Προς τούς διευθυντάς τών διδασκαλείων κα'ι τούς δημοδιδασκάλους τοΰ Κράτους.
Προς βελτίωσι* τής παρ ήμΐν δημοτικής Εκπαιδεύσεως συντελεστικωτάτη προ- 

°ήλω; £σται ή παρά τών δημοδιδασκάλων τοΰ Κράτους άπόκτησις Ιπαρκών γ ν ώ 
σεων περι τών διδακτικών μεθόδων, τής προόδου τής παιδαγωγικής Ιν γένει καί 
τών θαυμασίων αύτών Εφαρμογών Ιν τοΐς ευ ήγμένοις κράτεσιν. Αλλά τά τοιαΰτα 
διοαγματα δέν δύνανται Ιπαρκώς νά πορισθώσιν οί δημοδιδάσκαλοι και οί Ιν τοΐς 
ΦιΟασκαλείοις φοιτώντες άν μή συμπληρώσι τάς γενομένας περι τήν συνδιδακτικήν 
μέθοοον ασκήσεις και τήν Εν διδασκαλείοις συστηματικήν αύτής διδασκαλίαν διά 
τίΐ; μελέτης παιδαγωγικών συγγραφών κα'ι ειδικών δημοσιεύσεων- ’ Επειδή δέ τό γε 
ν0ν tyov αί τοιαΰται είναι σπάνιαι παρ’ ήμΐν, λ ίαν εύχαρίστως εΐδομεν τήν £ναρ- 
ζιν τής Ικδόσεως είδικοΰ παιδαγωγικοΰ περιοδικοΰ φέροντος τον τ ίτλον «χο πα ι
δαγωγικόν σχολεΐον» καί Ικδιδομένου ύπο τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ένταΰθα Διδασκαλείου 
*· ^Κλτ. Βοατσάνου και τοΰ Εν αύτώ καθηγητοΰ κ· Δημ. ’Ολυμπίου συμπράττον- 
τ0ιί και τοΰ Ιν τώ  Πανεπιστημίω καθηγητοΰ τής παιδαγωγικής κ. Χρ. Παπαδο-
πούλου.



Συνιστώντες λοιπόν τήν μετά ζήλου δποστήριζιν κα'ι διάδοσιν τοΟ περιοδικοί! 
τούτου, πεπείσμεθα ότι οί δημοδιδάσκαλοι τοΰ Κράτους και οι μαθηταί τών οιΟα 
σκαλείων Οέλουσι προσπαθήσει διά της προσεκτικής μελέτης τών έν αύτώ δημοσι
ευόμενων παιδαγωγικών διατριβών νά β ελτ ιωσωσ ι και παρ ημΐν οσον ενεστι τα 
τής δημοτικής Ιχπαιδεΰσεως, ήτις δυστυχώς περι πλεΐστα ούσιωδώς χωλα ίνε ι .»

Έ ν  'Α θ ή ν α ι ς ( τή  3 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ  1 8 8 4 .

Ό  υ πουργό ς

Α . Έ. Ο ο υ λ π ιώ τ η ς
Σ. Μ. Παρίσης.

Π ΑΣ II Γ Ε Ρ Τ Ρ Ο Υ Δ ΙΙ Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι
ΤΑ. ΕΑΓΤΗΣ ΤΕΚΝΑ.

( Σ υ ν ίχ ε ια '  ί δ ϊ  φ υλ λ .  δ . )

Επομένως έν ταΐς πόλεσι τ91ς Ελβετίας,εν αίς τό δόγμα τών διαμαρ 
τυρομένων ισχύει, ή κατήχησις εΐνε ή πνευματική τροφ/ι, εις ?)ν υπο  ̂
βλημένοι εΐνε ο ί  παΐδες τής τε μεσαίας και κατωτάτης τάξεως επί χρ 
νον μακράν σΰ δέ, φίλε, γινώσκεις, δτι παρ’ ήμΐν ό χρόνος οΰτος λήγε^ 
τήν ήμέραν, καθ’ήν ο ί  νέοι εΐνε ύποχρεωμενοι να μεταβώσιν εις -ον εφνί 
μέριον κ α ί  άπαγγείλωσιν ενώπιον αΰτοϋ τάς προσευχάς τω ν  ή τ ο ι α ύ τ η  

δέ ήμέρα εινε ή τής μνηστείας1.
Ά λλά  τοϋτο δέν ήτο ή μόνη α ιτία  τής κατ έμοϋ διεγέρσεως. Ε*·^ 

νελάμβανον επίσης είς τό οϋς, έν αύταΐς τα ΐς όδοΐς, ότι ήγνοουν ο 
μόνον νά γράφω καί νά αριθμώ, αλλα και να αναγινωσκω ακόμη *
ταλλήλως. ί

Καί ομως, φίλε μου, σΰ τό βλέπεις, δτι τά έν τα ΐς όδοΐς διαθου -
λουμένα δέν εΐνε πάντοτε πεπλασμένα. Πράγματι δέν έγίνωσκον, μΛτε 
νά γράφω, μήτε νά άναγινώσκω, μήτε νά λογαριάζω ακριβώς.

Τό δυστύχημα εινε δτι έκ τών άληθειών τών διαθρυλλουμένων ε 
ταΐς όδοΐς ζητοϋσιν οί άνθρωποι νά έξάγωσι πολλά συμπεράσματα 
Σΰ είδες τούτο, φίλε, έν Στάντς' έδίδασκον νά-γράφωσιν, ένώ έγω « υ 
τός ήγνόουν νά γράφω καλώς, και βεβαίως η ανεπιτηδειοτ/w

1. Προ τής ιεροτελεστίας τοϋ γάμου των οί μεμνηστευμένοι ήσαν ί>ποχρ*ω Ι* 
νοι νά έξετάζωνται είς τό μάθημα τής κατηχήσεως ένώπιον τοϋ έφημ»ρκ>«·

πρός ταυτας τας γνώσεις ήτο όρος απαραίτητος τού νά κατορθώσω 
νά άνκκαλυφθίϊ ή άπλουστάτη διδακτική μέθοδος καί νά ΰποβάλω 
τους τροπους, όι ων ο αμαθέστατος καί άπειρότατος τών άνθρώπων 
θά ήδύνατο νά έπιτύχν), ϊνα έκπαιδεύ·/) αΰτός οΰτος τά τέκνα του.

Εν τούτοις δέν είχον τόν εγωισμόν νά καταστήσω άποδεκτάς καί 
πιστευτάς τουλάχιστον πάσας ταύτας τάς άληθείας είς τούς πτω
χούς κατοίκους τής Βερθούδ. Καί αυτοί ουτοι δέν θά τας έπίστευον. 
Συνεννοηθέντες διεκήρυξαν, δτι δέν ήθελον νά δοκιμασθή ή νέα μέθο-

λ .  I  « Γ

ος εις τα τέκνα των. Οΐ προνομιούχοι άστοί άς έφαρμόσωσιν, έλεγον 
ουτοι, τήν νέαν ταύτην διδασκαλίαν είς τά ίδικά των τέκνα.

Τοϋτο και εγενετο. Οί προστάται καί φίλοι μου ανέπτυξαν πάσαν 
δεξιότητα, ήτις ήν άνάγκαία έν τ ο ιχ ΰ τ γ  χώργ  καί πρός τοιοϋτον 
σκοπόν, και κατωρθωσαν τέλος πάντων τήν είσοδόν μου είς τήν κα- 
τωτατην τάςιν ενός τών σχολείων τής άνω πόλεως.

Εκρινον έμαυτόν λίαν εΰτυχή διά τοϋτο. Ά λ λ ’ έν χρχγ  ήμην ώσεί 
επτοημένος' έφοβούμην έν πάση στιγμή χρόνου, μή μ’ άποπέμψωσι 
*αι πάλιν έκ δευτέρου τής τάξεως τοϋ σχολείου' ό φόβος δ’ οΰτος 
Ίυςανεν έτι μάλλον τήν φυσικήν μου άνεπιτηδειότητα. ’Έ τι καί νύν, 
οτκν αναπολώ είς τήν μνήμην μου τό Στάντς, τό πϋρ δηλαδή καί τήν 
^ωην τών πρωτων εκείνων ώρών, δπου 'ίδρυον, οΰτως είπεΐν, τέμενος 
θελκτικόν, καί έπειτα τάς ημέρας, άς διήλθον έν Βερθούδ, άπελπις, 
ερπων υπο τον πεπαλαιωμένον καί άδόκιμον ζυγόν τού σχολείου, μό
λις δύναμαι να εννοήσω, πώς είς καί ό αΰτός άνθρωπος ήδυνήθη νά 
ψέρ·/) δυο υπάρξεις τοσούτον άλλήλων διαφερούσας.

Ενταύθα τό σχολεΐον ΰπέκειτο είς κανόνας, είχέ τι τό κατ’ έπί- 
?*«ιν, αρκούντως δεδικαιολογημένον, μετά μικράς σχολαστικότητος 
®ι παράλογου άξιώσεως. Τά πάντα ένταΰθα ήσαν νέα είς έμέ. Έν τώ 
1(Ρ μου ουδεποτε έφερον έπί τών ώμων τοιοϋτον φοοτίον έπειδή δμως 

ήθελον να επιτύχω τού σκοποΰ μου, έφερον αΰτό. Έπεχείρησα νά φω- 
μεγαλοφώνως τό ΑΒΓ κατά πάσαν ήμέραν, άπό πρωίας μέχρις έ- 

εΡκς> να ακολουθώ άνευ ουδενός σχεδίου τήν εμπειρικήν όδόν,
* ιεκοψα έν Στάντς. Συνήνωνον άδιακόπως σειράς συλλαβών. Έ - 
, ρουν τετράδια ολόκληρα σειρών καί άριθμών κατά βαθμίδας άνι- 
οας εζήτουν διά παντός τρόπου νά απλοποιήσω ώς οίόν τε μάλιστα 
5τοιχεΐα τής άναγνώσεως καί τής άοιθμήσεως, νά εΰρω τάς μορ- 
τ*ς μάλλον καταληπτάς ύπό έποψιν ψυχολογικήν καί τάς μάλλον



επιτήδειας νά όδηγήσωσι το παιδίον βαθμηδόν καί άνευ κενών έκ τοϋ 
πρώτου εις τό δεύτερον βήμα, καί τούτου βεβαιουμένου, νά οδηγήσω 
αύτό ταχέως και ασφαλώς είς το τρίτον καί τέταρτον. Μόνον άντί 
τών γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου, ώς έν Στάντς, ήσαν γωνίαι, τετρά
γωνα,' γραμμαί καί τόξα, τά όποια τά παιδία έπρεπε νά είκονίζωσιν
έπί τού άβακίου των δια γραφίδος.  ̂  ̂ ■

Μικρόν κατά μικρόν η έργασία αυτη έσχημάτισεν έν τώ πνεύματί 
μου τήν ιδέαν τοϋ κατ’ αίσθητοποίησιν άλφαβήτου, οπερ ητο λιαν 
ένδιαφέρον είς έμέ, καί ού ή πραγματοποίησή μέ καθίστα ίκανον να 
διορώ έν τω συνόλω, εί καί άορίστως άκόμη, γενικήν μέθοδον διδα
σκαλίας. Έχρειάσθην πολύν χρόνον, ϊνα ποιήσωμαι έναργεΐς καί σα
φείς τάς περί τούτου ιδέας μου. Ό ,τ ι δέ μέλλω νά ε’ίπω,  ̂ θά σοι 
φαννί άναμφιβόλως άκατάληπτον, καί δμως ούδέν τούτου άληθέ.στερον. 
Είχον έπεξεργασθη έπί μήνας τάς στοιχειώδεις άρχάς της διδασκα
λίας· ειχον πράξει παν δ,τι δυνατόν, ινα απλοποιήσω αυτάς πέραν 
τού δέοντος, καί όμως ήγνόουν άκόμη τόν σ ύ ν δ ε σ μ ο ν  αύτών, ή τούλα- 
^ιστόν δέν ήδυνάμην νά έκθέσω αύτάς πολύ καθαρώς'αλλά μικρόν κατα 
μικρόν Υίσθανόμην δτι προεχώρουν, καί προεχώρουν μεγάλοις βήμ*™· 

’Ήμην έτι μικρόν παιδίον, δτε μέ συνεβούλευον ώς ιερόν τινα κα
νόνα ! τό νά βαδίζω πάντοτε βαθμηδόν έκ τών κάτω πρός τα. άνω. 
Ά λ λ ’ έκ πείρας γινώσκω σήμερον, δτι ϊνα κατορθώσω θαύματα, πρ 
πει καί πολιάς τάς τρίχας έχων νά προχωρώ ομοίως εκ των κατω 
πρός τά άνω. Δέν έχω τήν οί'ησιν, δτι τελώ θαύματα, δέν έφηρ[«» 
αξιώματα, καί θά είμαι αιωνίως ανίκανος νά πράξω τοιαΰτα, ειτε α 
ληθη, εί'τε ψευδή· άλλ’ άνθρωποι, οϊτινες θά φθάσωσιν εις τήν Τ'λικ^  
μου διατηροϋντες έν καλτ} καταστάσει τό πνεύμα καί τήν
τοΰ νευρι^οΰ αύτών συστήματος, και οϊτινες έκόντες r\ άκοντες 0  ̂ ^

 ̂ / ’ -ι ν ntov εινεκολουθήσωσι τήν άνιούσαν προς προοόον πορείαν εν τω εργφ, ο»
τό έμόν, ούτοι θά κατορθώσωσι θαύματα έν άμφοτέροις. Άνθρωποι

■ μως έχοντες τήν ήλικίαν μου ουδεν αλλο ζητούσιν η την αναπ ^
’Εγώ δέ δέν έπραξα ούτω. Πρέπει δέ έτι καί νϋν νά χαρώ, διότι κ * ^
τάς ημέρας ταύτας τοϋ γήρατος μου μοί επετράπη άπλώς νά ε? 11 ^
σω τήν γεννετικήν ταύτην κ α ί  προοδευτικήν ^μέθοδον. Αγ*'·® ^
©αοαόσω αύτήν, άλλά καθ δν εγώ οίδα τρόπον. Ιΐ2σαι αί πράξ
* * 1 r. * ν·. ·> λ tviv Λ*και π£σαι αί προσπάθειαί μου δεν τεινουσιν εις α>λο, ^
ζήτησιν τίίς λεωφόρου, ητις χωρεΐ κατ’ εύθεϊαν γραμμήν και μ

νά άνακαλυφθνί, χάρις δέ είς τά πλεονεκτήματά της μέλλει νά έξαλεί- 
ψϊ) τά θέλγητρα πασών τών σκαλιών όδών, δι’ ών συνήθως φθάνουσι 
νά άποκτήσωσι τήν δόξαν καί νά έπιτελέσωσι θαυμάσια. Έάν φθάσω 
νά επιτύχω τοϋ σκοπού, ον επιδιώκω, εΰθύς θά τον διακηρύξω καί ό 
άπλούστατος τών άνθρώπων θά έπωφεληθγ) έκ τούτου μετ’ έμέ. Δέν 
άγομαι μέν ύπό ονειροπολήσεων, άλλ’ δμως προβλέπω, δτι δέν θά 
φθάσω τοιουτοτρόπως νά κατακτήσω τήν δόξαν, ούτε νά έπιτελέσω 
έργα θαυμαστά. Παρά πάντα δέ ταϋτα, τοϋτο έσται ή κορωνίς τοϋ 
σταδίου μου, δτι δηλαδή ήκολούθησα κατά τάς ημέρας τού γήρατος 
καί μετά πολυετή έργασίαν τήν βαθμιαίαν καί προοδευτικήν ταύτην 
πορείαν. Τά εύεργετήματα ταύτης της μεθόδου μ’ έκπλήττουσιν όση- 
μέραι έπί μάλλον.

ού τω πως είργα^όμην έν τώ κονιορτώ τοϋ σχολείου. Έξεπλήοουν 
πάντα τά έπιβαλλόμενά μοι καθήκοντα, και ένησχολούμην είς τήν έκ- 
“λήρωσιν αύτών ούχί έπιπολαίως’ έξηκολούθουν έργαζόμενος άπό της 
ογδόης πρωϊνης ώρας μέχρι της έκτης έσπερινης, πλήν μικοας ώρών 
τινων διακοπής. Αρχήν δέ ποιούμενος της διδασκαλίας, προσέκρουον 
φυσικώς είς έκαστον βήμα είς γεγονότα, τά όποΐα έφώτιζον τήν ύπαρ- 
ζιν τών φυσικομηχανικών νόμων, καθ’ οΰς τό ήμέτερον πνεύμα προσ
έχετα ι καί διατηρεί, μάλλον ή ήττον ευκόλως πάσας τάς έξωτερικάς 
εντυπώσεις. Καθ’ έκάστην διωργάνιζον τήν διδασκαλίαν μου έν πνεύ- 
I'-x-ci συρ,φώνω πρός τούτους τούς νόμους, άλλά δέν ήδυνήθην νά έξη— 
Υ'ίσω την άοχήν αύτών άληθώς, ή τό παρελθόν έτος, καθ’ ήν δηλαδή 
Ημέραν ό έν ένεργεία σύμβουλος Κλαΐρος, πρός δν προσεπάθουν νά έξη- 
Τίϊίσω τόν χαρακτήρα τής μεθόδου μου, μοί ειπεν «Θέλετε Λοιπόν νά 
χαταστήσητε μ η χ α ν ικ ή ν  την δ ιδασκαλ ία ν  » . Vous VOuler lliecaniser 
 ̂ education1.

’ · A‘ θίξε ις  αυτα ι ευρηνται ?v τ φ  χειμένω γαλλ ιστ ί  οδτω πως γεγραμμέναι· 
γ ν " meehoni s er  1 ^ducu l io i l» .  Περί τής φράσεως ταύτης Ιλαττούσης 
Ron T̂V (®αυΗια<5τήν τ ω ί ν τ ι  διδαχτιχήν μέθοδον τοΟ Ιΐεσταλότση, b μαθητής αύτοΟ 

°ger cle Guimps, b συγγράψας  τήν ισ τορίαν τοΟ'ΕλδετοΟ παιδαγωγοΟ (σ ελ .2 3 4 ) 
β ι ο λ ό γ ε !  ουτω πως. "Σπεύδομεν να εϊπωμεν, οτι 2ν τή δευτέρα έχδόσει (1 82 1) 
\tc τούτου ό ΓΙεσταλότσης χρίνει διαφόρως. ’Ανεγνώριζεν, ό  τι ή

ς ,l,e('!'n iser Ιχφράζει διάφορον σημασίαν τής ίννοίας, ήν είχε περί τοΟ π ρ ά γ -  
.°5’ ^ ιχειοποιη0ε1ς δ' αύτήν, αμα την ήχουσεν ?χ τοϋ Κλαίρου, ϊπραζε τοΟτο 

 ̂ ®γνοι*ς τής γαλλιχής γλώσσης ' δέν ?νΰησε τήν αληθή σημασίαν τή ;  λέζεως 
Κα\ όμως παρεδίχΟη τήν λ{ζ ιν χα\ ΙξηχολούΟει χρώμενος αύχή. Ιΐύνόητον 

ί ί ' ΐ  ί αν ώφειλον να άποχομίζωσι μεθ' έαυτώ ν  οΐ ξένοι, είς οΰς ϊλεγεν ,  οτι
6 ν® χ α τ α στ ή σ η μ η χ α ν ι κ ή ν  τήν Ιχπαίδευσιν. Ή πλάνη του δέν ύπήρξε



/

Ένόουν πολύ κακώς ακόμη την Γαλλικήν. Έφαντάσθην δτι διά της 
φράσεως ταύτης ένόει, δτι εγώ έζήτουν νά κατατάξω τά μέσα της α
γωγής καί παιδεύσεως εις βαθμίδας ανιούσας , συνδεομένας ψυχολογι- 
κώς προς άλλήλας. Διά τοΰτο έχάρην, δτι εύρε τό πραγμα καί ύπέ- 
βαλεν εις τό στόμα κατά την ιδέαν μου την λέξιν, ήτις έσήμαινε την 
ουσίαν τού σκοποϋ μου καί πάντων των προς άπόκτησιν αύτοϋ μέσων, 
θ ά  ηύχαριστούμην ίσως πολύν χρόνον ακόμη διά τοΰτο , διότι προε- 
χώρουν χωρίς νά δίδω λόγον ούτινος έπραττον, οδηγούμενος μόνον 
ύπ’ αισθήματος λίαν σκοτεινού, άλλα καί λίαν ζωηοοΰ, τό όποιον έξη- 
σφάλιζε την όδόν μου, χωρίς νά την καταστήστι γνωστήν εις έμε. 
Καί δεν ήδύνατο νά γείνν) άλλως.

Προ τριάκοντα ετών δεν είχον άναγνώσει ούδέν βιβλίον, ουδέ ήδυ- 
νάμην πλέον νά άναγνώσω τοιοΰτον. Δεν ήδυνάμην πλέον νά εκθέσω 
διά τής γλώσσης ιδέας άφνιρημένας, και προσεπάθουν νά ζώ μέ τάς 
πεποιθήσεις μου, αΐτινες ήσαν τό άποτέλεσμα έποπτειών μεγίστου μεν 
ενδιαφέροντος, άλλά καί κατά τό πλεΐστον εις λήθην εμπεσοΰσαι.

Τούτου ενεκα έτι καί νυν άνευ συνειδήσεως τής άοχής, γ ύπήκουον, 
ήρξάμην, είς τάς εξηγήσεις, άς έδιδον εις τά παιδία, νά προσκολλώ
μαι προ πάντων είς παν προσβάλλον συνήθως τάς αισθήσεις των.

Καί επειδή έπέμενον πέραν του δέοντος είς τάς στοιχειώδεις γνώ
σεις, ήθέλησα νά μάθω μέχρι τίνος σημείου άνέρχεται ή πρώτη εκ- 
παίδευσις, ήν λαμβάνει ό παϊς, καί έσχημάτισα μετ’ ολίγον την πε- 
ποίθησιν, δτι ή πρώτη ώρα τής διδασκαλίας είνε ή ώρα τής γεννήσεως. 
Ά φ ’ ής στιγμής τά αισθητήρια του παιδός δέχονται παραστάσεις 
έκ του εξωτερικού κόσμου, έ/.τοτε ή φύσις διδάσκει αυτόν. II νεα 
ζωή ούδέν άλλο είνε, ή ή δύναμις τής ψυχής έλθοϋσα είς ώριμότητα, 
ώστε νά δέ/ηται τάς παραστάσεις’ είνε δέ ή δύναμις αΰτη ή εξέγερ" 
σις τών φυσικών σπερμάτων, τά όποια ώρίμασαν καί μέλλουσι του λοι
πού νά μεταχειρίζονται πάσας αυτών τάς δυνάμεις καί ένεργειας ως 
τό άκολουθεϊν την άνάπτυξιν του ίδίου αυτών οργανισμού- είνε ή 
γερσις τού ζώου, τελείου νυν γενομένου, τό όποιον θέλει καί οφείλει 
νά κατασταθ/ϊ άνθρωπος. Μ· ” ·
μαχρά. Ίδ ο ΰ  ή πρ ώ τη  φράσις τί)ς ΙχΟέσεως xfjs δ ιδααχαλ ίας  του , την όποιαν 
μικρόν ΰστερον μ ετα  την προς τον ΚλαΤρον συνομ ιλ ία ν  του .  « θ έ λ ω  ν α τ *̂̂ · 
λ  ο γ rj g u  τ ή ν I * π  α ! δε υ ο ι ν ». Je veux psychologiser Γ education.
ήδη π λ ά τ τ ε ι  νέαν τ ινα  λ έξ ιν ,  Γνα άντ ιχαταοτήαη  τήν προτέραν,  ης άνεγνωριζε  
άχατά λλη λο ν .


