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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

Ο Ο εσταλοτσης συγγραφεύς.

(Συνέχ. ϊδ. φυλ>. ς '  σ. 241).

1· Γέκνα καλώ; άνατεθραμμένα είναι εϋπειθ·?,, ευχάριστα, καθάρια, 
επιμελή, και άγαπώνται μ ετ’ άλληλων.

2. Τδ οίνοπωλεϊον παρα,φέρει ενίοτε τού; ανθρώπου; νά φέρωνται ώ; 
*νό/ιτοι.

3· Ιναθώ; ΰπάρχουσιν άνθρωποι ανόητοι, οΰτω και πόλει; καί χωρία. 
* διαφθορά καθίστησι αυτά δυστυχή.

4. Ανθρωποι διεφθαρμένοι ζώσι πανταχοϋ καθώ; καί άνθρωποι άνευ 
πιιτεω; και νόμου.

5· Οσον περισσότερον χώρα τ ι;  είναι διεφθαρμένη, τόσον περισσότε- 
Ρ°; εΰρίσκονται έν αυτή πονηροί, ών πασα ή ένασ/όλησι; καί ό πόρο; τοϋ
fit f 1y Ρ ου συνίσταται νά άφαφώσι τό άργίριον έκ τοϋ θυλακίου τών άττλων 

τιμίων ανθρώπων.
Ό  έκ τιμών τού; ύποταγεΐ; του όλιγώτερον τών κυνών καί τ ί ;



όήρας προξενεί μέγα κακόν έν τώ κόσμω καί ύπόκειται είς μεγάλην 
εύθύνην.

7. ' Γ-άρχει, μεταμέλεια, ήτις ούδέν άλλο είναι ή σκιά, καί ήτις μέ
νει άνευ έπιρροής έπί τών πράξεων τών ανθρώπων.

8. Κακή συνείδησις άφαιρεΐ παρά τών ανθρώπων την δύναμιν τ ις  
αλληλοβοήθειας.

9. Οικοδεσπότης κακός προξενεί άπειρους λύπας εις τε την σύζυγον 
καί τά  τέκνα του.

10. "Οταν τά  τέκνα συμπεριφέρωνται καλώς, οταν είναι εύσεβή καί 
δεικνύωσι την πρδς τον Θεδν καί τούς ανθρώπους αγάπην των, τότε 
έκαστη λύπη αύτών λυπεί διπλάσιους τήν καρδίαν τών γονέων των.

11 . Ό  θεδς ό έν τοϊς Ούρανοΐς δίδωσι τέλος είς τάς λύπας τών 
ανθρώπων.

- ·
Τοιαύτη τις είναι ή άρχή της μεγάλης ταύτης έργασίας, δ ι’ ής δ

Πεσταλότσης ήθελε να δείξη είς τδ κοινόν, δτι δ Λεογάρδος και r) Γερ- 
τρονόη δέν είναι μόνον μυθιστορία, άλλά καί παιδαγωγικδν τοΰ λαοϋ 
βιβλίον, χρήσιμον πρδς πάσαν ηλικίαν.

Ό  συγγραφεύς ήρνήθη νά το δημοσιεύση, καί κατά τήν γνώμην ήμών 
είχε δίκαιον. Ά λ λ ’ ήθέλησε νά εξακολούθηση τήν ιστορίαν, ην είχεν αρ
χίσει μετά τοσαύτης έπιτυχίας. Τώ 1783  έφάνη δεύτερον τεΰχος τοΰ 
sieordpdov και τής Γερζρούδης, τώ 1785  τρίτον καί τώ 1787  τέταρτον.

Ό  Πεσταλότσης άνέθηκε τδ τέταρτον τοΰτο τεΰχος τώ Φήλικι 
B attier, έμπόρω έν Βασιλεία, οστις πολύ συνέδραμεν αύτδν έν τή δυ
στυχία του, βοηθήσας νά πληρώση τήν άξίαν τών γαιών τοΰ Neuhoh. 
Ό  συγγραφεύς εκτίθεται έν τω άναθηματικώ προλόγω της I ’Απριλίου 
l^|£t ούτως.

«Φίλε, μ ’ εύρες ώς φυτόν καταπ ατούμενον έν τ φ  μέσψ  τ?ίς όδο3, κα ί μ ’ 
άπή λλαξας άπό τοΟ νά μή κατα π α τη θώ  ύπό τ&ν ανθρώπων. Ά νά γνω θ ι ταύτας  
τάς σελίδας κ α ί δέχθητι τά? ε ύχ α ρ ισ τή σ ε ι; μου· α ί γν& μαί μ ο υ ,- α ί τά μ ά λ ισ τα  
ένδιαφέρουσαι, δέν ^Οελον ώ ρ ιμ ά σε ι, ε ίμ ή  σΰ έβοήθεις μ ο ι. . . .  Τό βάρος τ&ν έμ~ 
πειρι&ν μου μέ κ ατα π ιέζε ι έ'τι πολύ* ζ& 2τ ι, ώ? έν όνείρψ, μετά  τ?\? είκόνος το5 
Ιίργου μου. Έ φ ’ 6σον Οά αναπνέω , δέν θά π αύω  εύχαρίστω ς νά έπιδιώκιο τόν 
σκοπόν, κ α ί δέν Οά ήσυχ άσω , έφ ’ ΰσον δύναμαι νά έργάζω μαι άποτελεσματικ® ?  
προ? π ραγμ ατω σ ιν  τ&ν σκέψεω ν, α ί όποΤαι μ ’ ώθησαν εί? τά ς  πρώτα? μου έπ ι-  
χειρήσει? . »

Τδ έργον έν τέσσαρσι τεύχεσιν είναι ή πλήρης έξιστόρησις τής άνα-

γεννήσε6>ς τοΰ χωρίου τής Βινάλης, τή συνδρομή τής νομοθεσίας, τής 
οιοικήσεως, τής έκκλησίας καί τοΰ σχολείου. Γ0  Πεσταλότσης είχεν 
επιγράψει τοΰτο χίΑεονάρδος και Γερτρονόη, βιβ.Ιίογ· χάριγ τοΰ .Ιαοΰ. 
Ά λλ ’ ό Ιαος δέν το άνέγν&) ποσώς. Οί πολυάριθμοι άναγνώσται τοΰ 
πρώτου τέύχους ένετρύφησαν έν αύτώ, ώς έν μυθιστορήματι, χωρίς νά 
δώσωσι προσοχήν είς τάς έν αύτώ περιεχομένας διδασκαλίας. Τά τρία 
άλλα τεύχη έσχον πολύ δλιγωτέραν έπ ιτυχ'αν ή δράσις είναι έν αύτοΐς 
ήττον ύψηλή καί δραματική, τά  ζητήματα οντα παιδευτικά, οικονομικά 
καί κοινωνικά κατέχουσι πολύν χώρον άνεγνώσθησαν τά τεύχη ταΰτα  
ευχαρίστως ύπδ τών σπουδαίων, καί ούτοι μάλιστα δέν ένόησαν πάσαν 
τήν δύναμιν τοΰ λόγου, διότι δ συγγραφεύς είχε προδράμει τοΰ αίώνός 
του. Έθεώρησαν ώς άποκύημα άπραγματοποίητον τής φαντασίας τήν 
αναμόρφωσή χωρίου, ού ό χαραχθείς πίναξ ύπδ Πεσταλότση παριστά 
ήμΐν έν τούτοις τδ πλεΐστον τών προόδ&ιν οικονομικών τε καί ήθικών, 
έφ’ οίς καυχάται σήμερον ή Ε λβετία , καί αίτινες, ΐνα έκπληρωθώσι, 
παρήλθον άπδ τής δημοσιεύσεως τοΰ Λεογάρδου και της Γερτρονδης 
τριάκοντα, έξήκοντα κα» δγδοήκοντα ετη.

Ούτως ευρίσκει τις έν αύτώ τώ βιβλίω «τήν κατάργησιν τής άκο>- 
λύτου ποιμνιοβοσκής, τήν διανομήν τών άνευ παραγωγής κοινωτικών 
Κτημάτων, τά δποϊα ούδέν άλλο άπαιτοΰσιν, ΐνα καταστώσι πηγή πλού
του, ή τδν δφθαλμδν καί τήν χεΐρα ιδιοκτήτου, τήν εξαγοράν τής δεκά- 
της, τήν σύστασιν άποταμιευτηρίου τών οικονομιών, τήν διοργάνωσιν φυ
λακών έπανορθωτικών, τήν περιστολήν τής Θήρας, τέλος τήν ΐδρυσιν κα
λών δημοτικών σχολείων, έν οίς ή αγωγή νά διευθύνηται συγχρόνως ώς πρδς 
τα; ήθικάς χρείας τής ψυχής καί τάς ύλικάς άνάγκας τοΰ βίου.

Ό  ύπουργδς τών Οικονομικών τής Αύστρίας, κόμης Zinzeildot’f, 
ύπέβαλε ματαίως είς τδν Πεσταλότσην προτάσεις επωφελείς, ΐνα τδν 
έλκύσνι είς Βιέννην. Λαβών τήν συνέχειαν τοϋ Αιονάρδου καϊ τής Γερ- 
ΐρονδηc, τώ έγραψε τή 26 ’Απριλίου 1784 .

«Τά σχέδια καί αί άπόπειραι ύμ&ν πρό? ά^ωγήν τ&ν πτω χ& ν, πρός β ελ τ ίω -  
ί ι ν τ&ν διεφθαρμένων παίδων κα ί Ιδίω? π 3ν τό όποιον έπιθυμεΤτε πρό? έκπ α ίδευ-  
®ιν τοο λαοΟ, συνελόντι δ’ ε ίπ ε ΐν , π 3ν  τό όποιον πρέπει νά ε ίνα ι τό άντικείμΕ - 
ν°ν νομοθετιχ&ν μέτρω ν, Ιστα ι μοι πολλοΟ λόγου άξιον κ α ί θά λάβω  ΰ π ’ ο ψ ίι  
^ετά μεγάλης εΰχαριστ-ήσεως π 3ν ί , τ ι  γράφετε περί tot} αντικε ιμένου το ύ τ ο υ .»

Επειτα τή 19 Δεκεμβρίου ΐ!
• Μς άνέγνων τό ΐέταρτον τεΟχο;· άπό τ^ς 164 σελίδος διεγείρει μέγα SvSta—
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φέρον, κα ί ά να π τύσσε ι γνώ μας σπουδαίας τϊ^ς νομοθεσίας ώς πρός τάζεις τοβ 
λαοδ. Ί ν α  έφαρμόση τ ις  τάς Ιδέας σου, τό πρώτον πρός δοκιμήν πράγμα θά 
ήτο νά διαδώση ουτος τάς Ιδέας τοδ "Αρνερ είς δλους τους εύγενεΤί, ο’ίτινες ε ί
να ι ο! μόνοι κύρ ιο ι δλο>ν τώ ν Ιδ ιο κτη σ ιώ ν  άπρεπε νά έλάμβανον τήν κ λ ίσ ιν  καί 
το θάρρος νά άναθρέψωσι τά  τέκνα των ΰπά τοδτο τά πνεδμα, παραπλεύρως 
τών τέκνων τ δ ν  αγροτώ ν, κα ί νά διέμενον μ ε τ ’ εύχαριστήσεω ς έν τοΤς κτήμασιν  
α ύ τώ ν .»

Έ ν ττ  απαντήσει του τη 18 Ίανουαρίου 1788,- ό Πεσταλότσης 
λέγει.

«Π ολιτικοί τινες δνδρες κ α ί τ ινες άρχοντες έπήνεσαν π ολύ τά τέταρτον τοδτο 
τεΟ νος, ά λ λ ’ οί πολλοί τώ ν αναγνω στώ ν τά ευρον πολΰ π ληκτικό ν άπά τ?\ς 
164* σελίδος. . . .

»Ή ά γω γή  ε ίνα ι τό κέντρον, ά φ ’ ου τά π άντα  πρέπει νά έ κ π η γ ά ζω σ ιν  τά 
κράτος οφείλει νά Οεωρίί τό άντικε ίμενον τοδτο ώ ; τόν κυρ ιώ τατον αύτοδ σκο
πόν, κ α ί νά ΰποτάσση  α ΰ τ φ  π αν τά έπ ίλο ιπον. Έ άν τοΟ πρώτου τούτου συμ;· 
φέροντος τοΰ κράτους έπ ιμελη θώ σ ι προσηκόντως, κ α ί τά  Υδια συμφέροντα τών 
ήγεμόνων εύκόλως θά δ ιατηρηθώ σιν. Οί δεσμοί μεταξύ τώ ν τοπ ικώ ν άρχών καί 
της άνω τάτης άρχ?\ς θά δυνηθώσιν ευκόλως νά συνδ ιαλλαχθώ σ ι διά τρόπου ίκ α -  
νοποιοδντος.

»Έ λπ ίσω μ εν. έξοχώ τατε, δ τ ι ο! διευθύνοντες τή ν  άνθρωπότητα θά πεισθώ - 
σ ιν , δ τ ι ή βελτίω σις  τοδ ανθρωπίνου γένους εΤναι τό σπουδαιότατον κ α ί μονα
δικόν αΰτώ ν συμφέρον, κ α ί έ’χω  τήν βεβα ιότητα, 8τ ι θαττον ή βράδιον δ,™ έπ ι-  
θυμώ  πράς άγω γήν τοδ λαοδ, θά εύρη τήν άδάν κεχαραγμένην, κ α ι δ τ ι ο! ηγε
μόνες αυτο ί θά ε ίνα ι ο! π ρώ το ι, ο'ίτινες θά δ ιάκ ε ιντα ι εύμενώς είς τήν ανατρο
φήν καί θά τε ίνω σ ι χεΤρα πράς έκείνους, ο'ίτινες θά ε ίνα ι οί κ ατα λλη λό τα το ι νά 
τή ν δ ιευθ ύνω σ ιν .» *)

Άνέγνων και πάλιν, μετά πολλών έτών/πάροδον, τά  τέσσαοα τεύχη 
τοϋ Λεονάρδο]) καί τής Γερτρονδης και εξεπλάγην έπί τη αφθονία, τή 
ποικιλία και τη άκριβεία τών ιδεών, αΐτινες ένυπάρχουσιν έν τούτοις τοίς 
έργοις άπδ έτών έννενήκοντα. Ή  ζώσα πεποίθησις τοϋ Πεσταλότση καί 
ή βαθεία αύτοϋ αγάπη πρός τούς δυστυχείς, παρέχουσιν αύτώ άπλήν τινα 
καί φυσικήν εύφράδειαν καί έμπνέουσιν αύτώ σελίδας λίαν συγκινητικά;. 
Δύναταί τις νά είπη δτι ή ζωηρά καί εύρεϊα νοημοσύνη του είναι ολη έν 
τη καρδία του. Ή  καρδία του κινεί αύτδν νά έννοή καί αίσθάνηται πά
σας τάς λύπας, πάσας τάς δυστυχίας, πάσας τάς αδυναμίας καί πάσας

*) “Εχομεν δανεισΟη τ ί  άποσπάσματα ταϋτα έξ άνταποκρίσεως έν τω  σπουδαίω εργω 
τοϋ Φιλίππου Pompee «E tudes su r la  v ie  et les trav au x  de J-P esta lo zz i, I’®* 
r is  1850.

τας άνάγκας. Ή  καρδία του κινεί αύτδν νά αίσθάνηται ώς τδ παιδίον, 
ώς δ πτωχός καί ώ; αύτδ; ό κατάδικος.

Παρατηροϋμεν, οτι έν τω πίνακι τούτω, ><αίπερ πληρεστάτω τών 
κακιών λαοϋ διεφθαρμένου, ό Ιΐεσταλότσης δέν συμπεριέλαβε την αι
σχρολογίαν' δέν δμιλεί πρδ; τούτοις περί κακοηθείας καί τών είς ταύτην 
άναφερομένων, διότι ώς πρδ; τοϋτο πάντες οί συμπολϊταί του ήσαν άγιοί) 
καί δέν ήδύνατό τις νά εύρη ούδαμοϋ τοΰ βιβλίου ούδεμίαν λεξιν, ητις 
νά έπετρέπετο νά άναγνοισθή ένώπιον κορασίο>ν.

Έν τώ πρώτω τεύχει παρατηρεί τις γραμμάς τινας, ών τδ κείμενον 
άντικατεστάθη ύπδ στιγμώ ν καί ό συγγοαφεύς λέγει έν υποσημειώσει, 
δτι διέγραψε τδ χωρίον τοϋτο, διότι παιδίον δεκαετές άκροώμενον αύ
τοϋ άναγινωσκομένου, έφώνησεν, α ’Ιδου τοϋτο είνα ι jtoJv ΐίτοποτ.»

Μετάφρασις γαλλική τοϋ πρώτου τεύχους τοΰ Λεονάρδον και τής 
Γερτρούδης ύπδ τής βαρώνης G uim ps έδημοσιεύθη έν Γενεύη, παρά 
j j. Paschoud, τώ 1826· νεωτέρα έκδοσις αύτοϋ έγένετο πρδ ολίγων 
έτών. Είναι λίαν λυπηρόν, δτι τά  τρία τελευταία τεύχη δέν έχουσιν 
«κόμη μεταφρασθή.

Ή  έκδοσις τών απάντων τής (Γότθας), δημοσιευθεϊσα ύπδ τοϋ Πε
σταλότση πεοί τά  τέλη τοΰ βίου του, δέν περιέχει δλόκληρον τδ τέταρ
τον τεΰχος τής πρώτης έκδόσεως τοϋ Λεονάρδον και τής Γερτρούδης. 
Ό συγγραφεύς ήθελε νά μετασκευάση τδ τέλος αύτοϋ, νά τδ αύξηση και 
νά διαιρέση τδ βιβλίον του είς £ξ μέρη, δέν προέφθασεν δμως νά το φέρη 
είς πέρας. Έ ν τή νεωστί γενομένη έκδόσει ύπδ Scyffarth , δ Λεο- 
ναρδος και ή Γερτρούδη σύγκειται έκ πέντε μερών άλλα το πεμπτον 
είναι ή έκ νέου έμφάνισις τοΰ περιεχομένου έν τώ τεταρτω τευχει, δπερ 
έδημοσιεύθη τώ 1787.

’Ενώ ό Πεσταλότσης είργάζετο πρός συγγραφήν τοΰ Λεονάρδου καί 
τής Γερτρούδης, ένησχολεΐτο συγχρόνως και εις τέσσαρα αλλα σύγγραμ
μ α ,  τά όποια έδημοσιεύθησαν τω 1781 μέχρι τοϋ 1783, καί περί ών 
*εν έχομεν διαλάβει άκόμη, ινα μή διασπάσωμεν τήν συνέχειαν παντός 
ο,τι ειχομεν νά είπωμεν περί τοΰ βιβλίου, οπερ άπετέλεσε την φιλολογι
κήν αύτοϋ αξίαν.

Τώ 1779 ή έταιρεία τής άμίλλης έν Βασιλεία είχε θέσει είς διαγω- 
ν'·®μ.δν τδ έξής ζήτημα- «Μ έχρι τίνος σημείου αρμόζει νά περιορίσωμεν 
τας δα,τάνας τών πο.Ιιτών μικρού τίνος κράτους έ^ευθερου, ουτινος ή εύ- 
α̂ιμονία συνίσταται έπ ί τοϋ εμπορίου/ Εϊκοσιν δκτω υπομνήματα άπε-



o r άλησαν, καί τό δικαστήριον άπένειμε το πρώτον βραβεΐον έξ ήμισείας 
εις τόν καθηγητήν M eister καί τον Πεσταλότσην, άμφοτέρους έκ Ζυ- 
Ρ'·/_ό; καί παλαιού; συμμαθητάς. Τω 1781 το υπόμνημα τοϋ Πεσταλό- 
τση έδημοσιεύθη μετά δύο άλλων έν ένί καί τω αύτώ τεύχει ύπό τής 
δρισάσης το διαγώνισμα έταιρείας.

Έν τιο εργω τούτω ό Πεσταλότσης καταδικάζει απολύτως τους 
περιοριστικούς νόμους διά λόγους, ούς δεν άναφέρομεν, διότι το ζήτημα 
τοΰτο άπό πολλοϋ λελυμένον χρόνου, είναι πεπαλαιωμένον. Ταύτο- 
χρόνως συνηγορεί μετά δυνάμεως δπέρ τής ελευθερίας τοϋ εμπορίου καί 
τής βιομηχανίας. Ά λ λ ’ ωσαύτως οίκτείρει τάς προόδους τής πολυτε
λείας καί ζητεί τά  μέσα προς καταπολέμησιν αύτής. Τά αέσα δε ταϋτα 
είναι καθαρώς παιδευτικά, διότι ή βία, αί παρακωλύσεις, καί ή διακα- 
νόνισις αύτών, θά έπήνεγκον κακόν αντί καλοϋ. ’Ιδού δε πώς το προτα- 
θέν ζητημα, τό όποιον έκ πρώτης αρχής έφαίνετο ξένον εις τάς έργασίας 
τοϋ Πεσταλότση, ανάγει αύτόν είς τήν προσφιλή αύτώ σκέψιν τής 
αγωγής.

Επιζητεί δε δια τής αγωγής καί διδασκαλίας τήν μόρφωσιν καί 
ΰψωσιν τής καρδίας καί τοϋ πνεύματος ούτως, ώστε νά μή εύχαριστή- 
ται πλέον ό άνθρωπος είς τάς επιτηδεύσεις πρός τάς ζωώδεις καί ίδιοτε- 
λεις έπιθυμίας τοϋ ύλικοϋ βίου· θέλει, ΐνα ό πλούσιος άγαπα τόν πτοιχόν 
ούτως, ώστε νά φοβήται νά έπιδεικνύ?) ενώπιον έκείνου τάς τέρψεις, αΐ- 
τινες δεν πρεπουσιν είς αύτόν καί ύπερβαίνουσι τάς δυνάμεις του· θέλει, 
ΐνα οί όιοικοϋντες καί οί δημόσιοι άρχοντες παύωσι παρέχοντες τοϊς πασι 
το κακόν παράδειγμα τών ανωφελών, επιβλαβών καί κενοδόξων δαπανών.

Γοιαϋται τινες είναι έν συνόψει αί κυριώταται καί μνήμης άξιαι τών 
ιδεών τοϋ ΓΙεσταλοτση, άς ούτος κατέγραψε πρό τής έκδόσεως τοϋ δευ
τέρου τεύχους τοϋ Λεονάρδου και Γερτρούδης.

Γώ 1782  ό Πεσταλότσης εδημοσιευσε τόν Xρισζόφορον. και 
Έ .ϊίζα ν  το δεύτερον χάριν τοϋ .Ιαοϋ βιβΛίον μου. Ά λ λ ’ ή έπιγραφή 
αυτη ήπατησε το κοινόν* Επιστευσε τοϋτο, ότι ευρίσκει εν νέον μ υθ ισ τό 
ρημα, εν βιβλίον ελκυστικόν καί πλήρες θερμότητος, καθώς τό τοϋ Λεο-' 
νάρδου και Γερτρούδης, τό όποιον πρό τίνος χρόνου άνέγνω, καί όμως δεν 
ητο τοϋτο άλλο τ ι, ή ύπομνημάτισις έκείνου.

Ό  σκοπός τοϋ συγγραφέως ή το νά έξυψώση καί νά άναπτύξη "*ί 
διδασκαλίας τας περιεχομενας έν τώ πρώτω συγγράμματι, καί τό όποιον 

οί άναγνώσται δεν ειχον δυνηθή νά οίκειοποιηθώσιν. Είχεν έκλέξει r ty

μορφήν διαλόγου μεταξύ Χριστοφόρου καί Έλίζης, συζύγων, οίτινες καθ’ 
έκάστην έσπέραν άνεγίνωσκον εν κεφάλαιον τοΰ Λεοναρδον και τής Γερ
τρούδης ενώπιον τοΰ υίοΰ τοιν Fritz καί τοϋ υπηρέτου των Joost. Ό  
Πεσταλότσης έξήγαγεν ούτο>ς εκ τοΰ κειμένου τοΰ πρώτου βιβλίου του 
πληθύν έξόχων ιδεών, ένεχουσών ένίοτε με βαθύτητα, πάντοτε δε όιαφε- 
ρουσών καί γονίμων πρός ήθοποίησιν, χρησιμότητα καί εύτυχίαν τών 
λαών.

Ά λ λ ’ ή άνάγνωσις αύτη απαιτεί προσοχήν σύντονον, καί έργασίαν 
τοΰ πνεύματος, δέν είναι δέ κατάλληλος τοϊς πασιν. ’Εκείνοι μαλιστα  
οίτινες ’έπρεπε νά ήδύναντο μέν νά ώφεληθώσιν έκ τοΰ βιβλίου τουτου, 
άλλ’ οΐτινεςόμως έζήτουν άνάγν&>σμα τερπνόν καί άναπαυτικόν, τό άφή- 
καν μ ετ’ ολίγον.

'Ως πρός τοΰτο ό Πεσταλότσης ύπέπεσεν είς πλάνην, είς ην συχνα- 
κις ύπέπιπτε, καί ήτις πλεονάκις έματαίωσε τάς προθέσεις του πρός 
έξάπλωσιν τών άρχών του. Α ί άλήθειαι, ών αύτος έκέκτητο την έπο- 
πτείαν, τώ έφαίνοντο τοσοΰτον άπλαΐ καί τόσον πρόδηλοι, ώστε έπι- 
στευε περί αύτών, ότι είναι προσιταί είς πασαν καταληψιν, και OTt δεν 
άμφέβαλλεν, οτι ήδύνατο νά τάς διαδώσν) όια τών λαϊκών συγγραμμά

των του.
Τό βιβλίον ό Χριστόφορος και ή Έ Μ ζα  δέν έπέτυχε, διότι έπεγρά- 

φετο κακώς καί είχε μορφήν παραστατικήν κακήν. Αλλα κατα βάθος 
υπερέχει καί αύτοΰ τοΰ Λεονάρδου και τής Γερτρούδης όιοτι περιεχει 
πλοϋτον ένδιαφερουσών ιδεών περί τής αγωγής, τής ηθικής, τής διοικη- 
σεως καί τής οικονομίας. Κ αί σήμερον άκόμη ευρίσκει τις έν αύτφ φω-

^  y  f \ * nj y
τεινάς ιδέας περί τών πλείστοον /.οινΐονικών ζγ)τγ)[Αατο)ν, τα  οποία 
τοϋνται καί καθ' ους ζώ[χεν χρόνους. At ιδεαι αυται του Ι1εσταλοτ<77) 
περί τοϋ θέματος τούτου ήμπόδισαν πολύ τήν έπιτυχίαν τοϋ βιβλίου του 
μεταξύ τών πεπαιδευμένων καί λογιοιν, διότι αι δοξασιαι αύται κατα 
τόν χρόνον έκεΐνον άπήρεσκον σφόδρα είς τας άνωτέρας κοινωνικας τά 
ξεις. Ούτω βλέπει τις έν αύτώ γενικώς, ότι ή διαφθορά τών διοικουμέ- 
νων πηγάζει έκ τής διαφθορας τών διοικούντων καί ότι πολύ συνήθως 
τά έλαττώματα τών αρχόντων γεννώσι τα  έλαττωματα τών υπηκόων. 
Κατά τήν γνώμην ήμών ούόείς σήμερον θα τολμησ1/] να καταδικαση τ/ιν 
ιδέαν ταύτην απολύτως, ώς Οά έπραττον πρό έννενήκοντα έτών.

Μετά τήν άποδοκιμασίαν τοΰ Χριστοφορου και της Ε.Ιιί,ης ό Πε
σταλότσης έξηκολούθησε τόν Λεονάρδον m i την Γερτρούδην.



Ένταϋθα κατατάσσεται δημοσιευθέν έργον τοΰ Πεσταλότση, οδ τό 
θέμα είχεν εξεγείρει τά ; έρευνα; και μελέτα; του άπό τή ; νεανικής αύ- 
τοΰ ήλικίας. Ή το  ακόμη φοιτητής τής νομικής έν Ζυρίχη, οτε δύο νεά
νιζες έκ τοΰ Waucl κατεδικάσθησαν είς θάνατον έπί βρεφοκτονία. ΓΗ 
δίκη αυτη συνεκίνησεν ολην την Ε λβετίαν, καί ό Πεσταλότση; ήσθάνθη 
όδυνηράν άγανάκτησιν. Κ αί κα τ’ άρχάς δέν ήθελε νά πιστεύση είς τό 
δυνατόν τοϋ παρά την φύσιν κακουργήματος τούτου, άλλ’ όταν αί έρευναν 
του τον επεισάν, ό'τι ή βρεφοκτονία ήτο οΰ μόνον δυνατή, άλλά καί συ- 
χνάκις έγίνετο, έπεχείρησε νά άναζητήση τάς αιτίας, α'ίτινες έν τη χρι
στιανική καί πεπολιτισμένη Ευρώπη ήδύναντο νά παρασύρωσι νεάνιδας 
είς πράξεις τόσον τερατώδεις, άγνώστους καί παρ’ αύτοΐς άκόμη τοις 
βαρβάροις λαοΐς.

Τω 1780  μετά μακράς μελέτα; έγραψεν ούτος τό βιβλίον, τό όποιον 
έτυπώθη τω 1783 υπό τήν έπιγραφήν ταύτην. «Περί τής νομοθεσίας 
χαι τής βρεφοκτονίας, ά.Ιήθειαι χαι όνειρα, ερευναι χαι περιγραφαί. ’Εν 
Φραγκφόρτη καί Λειψία. I

Τό προοίμιον τής πρώτης ταύτης έκδόσεω; περατοΰται διά τών 
έξής.

«Έ ξήτασα  μετά  πάροδον πολλ& ν έτδιν τάς περί τοϋ θέματος τούτου Ιδέας 
μου κα ί εΰρον αύτάς όρθίδς έτι έχούσας. Γ ινώ σκω  δμως δύο τ ιν ά . Πρώτον, δ τι 
ε ίμ ΐ μ ικρός, κ α ί τό σχέδιόν μου δέν έκτε ϊνετα ι έπ ί π ο λύ . Δεύτερον δ τ ι έν π ά -  
σαις τα ΐς  άνθρω πίνα ις άληΟείαις ά να μ ιγ νύε τα ι κα ί π λάνη  τ ις  κ α ί ούδεμία όδός 
δέν ακολουθεί π αντα χ ο ΰ  κα ί πάντοτε τήν εύθεΐαν γρ αμμήν. 'Ο ,τ ι έπ ιθ υμ β  εΤναι 
δ τι ή  αλήθεια  κα ι ή π λά νη , α'ίτινες εΰρ ίσκονται έν τα ΐς  Ιδέαις μου, νά ϊδω σιν  
άμφότεραι τό φδ>ς.»

Η έπιγραφη τοϋ συγγράμματο; θά ήδύνατο νά άπατήση τινά, διότι 
ό συγγράφει»; δέν πραγματεύεται έν αύτώ ποσώς περί τής νομοθεσίας, 
είμη ινα όειξη το κακόν τό δ ι’ αυτής πραχθέν, καί τό άνίσχυρον αυτής 
νά έμποδίση τήν άνηθικότητα καί τά  κακουργήματα, είς ά αυτη δύναται 
να όδηγηση· διδάσκει ήμΐν αυτός ούτος έν τιν ι ύποσημειώσει, οτι τό έρ- 
γον του έγράφη πρός άπάντησιν είς τήν έρώτησιν (.(τίνα είναι τά' χα.Ι- 
Λιτερα μέσα τά όννάμενα νά προ,Ιάβωσι τήν βρεφοκτονίαν;  Είς τούς 
οφθαλμούς του τά μέσα ταΰτα είναι καθαρώς παιδευτικά, άλλ’ έκλαμ- 
βανει ένταϋθα την έννοιαν τής έκπαιδεύσεως Οπό τήν γενικωτέραν αύτής 
έννοιαν ήθελεν ίνα οί γονείς, οί διδάσκαλοι, οί Ιερείς καί οΐ άρχοντες 
χρώνται άόιαλείπτως τη έπιρροη των, ινα άναμορφώσοισι τά  ήθη, τά

Ιίδιμα, τάς δοξασία; καί τήν διαγωγήν τών άνθρώπων πάση; ήλικία;.
Τό έργον διαιρείται ώς έξής.
1) Είσαγ&>γή.
2) Α ίτια  έν γένει τής βρεφοκτονίας παραγόμενα έκ τής νομοθεσίας 

καί τών κοινωνικών σχέσεων.
3) Έ ξέτασις τών ειδικών α ιτ ίω ν  οκτώ περιπτώσεις.
4) Τά άποτελέσματα τή ; έργασίας ταύτης ένισχυόμενα έκ τής άνα- 

γνώσεω; τών δικαστικών πρακτικών τών έπί βρεφοκτονίοι δικών.
5) Μέτρα προληπτικά.
Θέλομεν έπανέλθει μ ετ’ ολίγον ευκαιρία; δοθείση; εί; τό έργον τοϋτο 

άναφορικώς πρός τήν βρεφοκτονίαν, διότι έν τω χρονικ(ο διαστήματι τω  
(λεσολαβήσαντι άπό τής συντάξεως αύτοϋ (1780) μέχρι τής πλήρους δη- 
μοσιεύσεως (1783) μέγα μέρος αύτοϋ έδημοσιεύθη έν τη ΈΜεχιχΐ) έφι\- 
μιρίόι, ήν όφείλομεν νά καταστήσωμεν ήδη γνωστήν τοις άναγνώσταις.

Έν τη έποχη ταύτη, καθ’ $ν ό Πεσταλότσης εζη, ό'που πάσα πρα
κτική εργασία ήτο άδύνατος, ή ένέργεια τοΰ άνδρός τούτου ώς συγγραφέως 
ύπήρξε μεγίστη, διευθυνομένη πάντοτε πρός έ'να καί τόν αύτόν σκοπόν, 
τον τής βελτιώσεως τής τύχης τοϋ λαοϋ διά τής αγωγής. Πρόθυμος είς 
τό άναλαμβάνειν πάσας τάς ευκαιρίας, α'ίτινες τώέφαίνοντο εύνοίκαι, ένη- 
^χολεΐτο γράφων συγχρόνως πολλά έργα, καί τό πρώτον γραφόμενον δεν 
Ίτο καί τό πρώτον δημοσιευόμενον τούτου έ'νεκα είναι ένίοτε δυσχερές 
ν* όρίσωμεν τήν τάξιν χρονολογικώς τών έργων του.

Ό  Ίσέλινος αύτός τω είχε συμβουλεύσει, τήν έκδοσιν έφημερίδος, 
ωί τό κάλλιστον μέσον νά έφελκύση τήν άνάγνωσιν τών πολλών ήρξατο 
λοιπόν τήν 3 Ίανουαρίου 1782 τής έκδόσεως αύτής καί έξηκολούθησε 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους. Κ αθ’ έκάστην πέμπτην έδημοσιεύοντο έξ 
κ«ί δέκα σελίδες είς σχήμα 12 ύπό τήν έπιγραφήν Ein Schw eitzer 
Blatt, ήτοι έφημερίς τής Ε λβετίας. Τό άθροισμα τών έκδοθέντων 
9’Λλων συγκροτεί δύο τόμου; σπανιωτάτους καί ήκιστα γνωστούς.

Τά θέματα έν αύτοΐς ήσαν ποικιλώτατα. Ευρίσκει τις έκεϊ ειδήσεις, 
('•’•κρα ήθικά διηγήματα, διαλόγους, μύθους, ποιήσεις. Ά λ λ ’ ή ποικιλία 
*οτη είναι μάλλον κατ’ έπίφασιν, ή πραγματική. ΓΥπό τάς διαφορωτά- 
τ«ς ταύτας μορφάς βλέπει τις άναφαινομένας πάντοτε ιδέας άγαπίΊτάς 
ει? τόν συγγραφέα· δσον προχωρεί, τόσον καθίστησι γν(οστά τά  άναμορ- 
?ωτικά του σχέδια- οΰτο) δέ κατά τήν κρίσιν ήμών ή έφημερίς τοϋ Πε-



^ταλότση προχωρεί απ’ αρχής μέχρι τέλους αύξανομένης τής άξίας «ΰ- 
τής καί τοϋ ενδιαφέροντος.

Ά π ό  τοϋ 2 άριθμοΰ ευρίσκει τις απόσπασμα τοϋ έργου του περί 
βρεφοκτονίας. Α ί ΐδέαι αί εκφράζομε ναι έν τω πονηματίω τούτω και εν 
τοϊς άλλοις εργοις αύτοϋ διήγειραν τήν προσοχήν τών έςοχωτέρων ήγε- 
μόνων τής έποχής ταύτης. Ούτοις ό αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ ό II καί ό μέ- 
γας δουξ Λεοπόλδος τής Τοσκάνης έζήτησαν άμφότεροι νά έφαρμόσωσι 

τάς ιδέας τοϋ Πεσταλότση πρός βελτίωσιν τής τύχης τών υπηκόων το>ν, 
καί ιδίως πρός τήν άναμόρφωσιν τής ποινικής νομοθεσίας καί τής κατα- 
στάσεως τών φυλακών. Πρός τοϋτον τον σκοπόν έπεφόρτισαν, έκεινοι 
μέν τόν υπουργόν τών οικονομικών κόμητα Z inzendorf, ο&τος δε τον 
κόμητα Hohenheim νά συνάψωσι άλληλογραφίαν πρός τόν συγγραφέα 
τοϋ Λεονάρδου και τής Γερτρούδης.

Οί άριθμοί 19 μέχρι τοϋ 24 τής έφημερίδος ταύτης π ε ρ ιέχ ο υ σ ιν  

έκθεσιν έπανορθωτικοϋ συστήματος ούτω τελείου, ώστε ηθελέ τις πιστευ- 
σει, δτι έχει γραφή έν τώ μέσω τοϋ παρόντος αίώνος καί δτι και την 
σήμερον θά ήδύνατό τις νά το συμβουλευθή έπωφελώς. Ό  σ υγ γ ρ α φ εύ ς  

Οποβάλλει, δτι ήγεμών, δν σημειοΐ ύ π ό  τό δνομα τοϋ δουκός Λ εο π ό λ δ ο υ , 

έχει συμβουλευθή τόν Άρνερ (τόν άρχοντα τής Βονάλης έν τώ Λ ε ο ν ά ρ δ ω  

και τι) Γερτρούδ/)) περί βελτίονος όργανισμοϋ χορηγηθησομένου είς τας φυ- 
λακάς. ’Αντιγράφει τήν έπιστολήν τοΰ δουκός, έπειτα τήν έκτενή άπαν- 
τησιν τοΰ ’Άρνερ. Ή  άπάντησις αυτη είναι άναμφιβόλως τό ύπόμνημ*> 
δπερ ό Πεσταλότσης ύπέβαλεν είς τόν μέγαν δοϋκα τής Τσοκάνης κατ* 
τήν αίτησιν τοΰ Οπουργοΰ του.

Δυστυχώς διά τό μέγα δουκάτον ό Λεοπόλδος προσεκλήθη προ? 
άντικατάστασιν ’Ιωσήφ τοϋ II έπί τόν θρόνον τής Αύστρίας- άλλ’ flon 
ν.γζ πράξει μέγιστον καλόν καί έπιτρέπεται νά πιστεύωμεν, δτι ή επι- 
δρασις τών ιδεών τοϋ ΙΙεσταλότση δέν ητο ξένη είς τά  έςαίρετα νομό- 
θετήματα, τά  όποια πολύν χρόνον συνετέλεσαν, ΐνα ή Τοσκάνη βαο'-ν? 
ώς πρόσκοπος τοϋ πολιτισμοΰ καί ών ενεκα ετι καί νΰν αί πεδιάδες τ'°υ 
Άρνου καλλιεργοϋνται ύπό τοΰ καλλιτέρου λαοΰ τής ’Ιταλίας.

Ή  έκπαίδευσις κατέχει τό μέγιστον μέρος εν τή Ε λβετική έφ'Λ̂ ®' 
ρίδι. Έν γένει ό Πεσταλότσης φαίνεται καί έν αύτή μαθητής '•°. 
'Ρουσσώ, διακρίνεται όμως πάντοτε καθαρώτατα τοΰ έκ Γενεύης φιλο<τ°1 
φου διά τό λαϊκόν καί πρακτικόν αύτοΰ πνεϋμα καί διά τήν ΰπεροχ"'»

$ν άποδίδει είς τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν άνάπτυξιν. Δύναται δέ νά 
κρίνν) τις τοΰτο έκ τών επομένων περικοπών.

Τόμ. II σ. 1 1 .  «Π2ν 3 ,τ ι άνυψοΤ τόν άνθρωπον είς τέρψεις π νευμ α τ ικ ω τέ -  
ρας, τοΰτο  προσήκει α ύ τ φ  μάλλον. 'Ο άνθρωπος ε ΐνα ι βεβαίως ώρισμένος νά 
άναπτύσσ^ 8λας τάς Ιδιότητας κ α ί κ λ ίσ ε ις , α ίτ ινες έδόθησαν α ύ τφ , κ α ί έπο- 
μένως διά τούτου νά ϋψωθή είς τό ύψος τω ν περ ιστάσεω ν, α'ίτινες δύναντα ι νά  
συντελέσωσι κα ί χρησ ιμοπ ο ιήσω σ ι τή ν  άνά π τυξίν  τοο τα ύτη ν .»

Σελ. 2 4 . «Ο'ύτως έ^όντων τ&ν π ραγμ άτω ν δέν υπ ο λε ίπ ετα ι το ΐς κυβερνήτα ις  
καί τοΐς διδασκάλοις άλλο τ ι,  ή νά διευθύνωσι τή ν  πρόοδον τ&ν φώτων κ α ί τ&ν 
τέρψεων τοΟ αί&νος τούτου συμφώ νως πρός π ασαν τή ν  ίσ χ ύ ν  κα ί π 2σ α ν  τήν  
σοφίαν, ήν κατέχουσ ιν , ώ στε ό λαός νά μή χάνγι π 2 ν  δ ,τ ι έ’χ ε ι καλόν, νά έννοή 
καλ&ς δ ,τ ι οφείλει νά πράττη  έκουσίως δ ,τ ι π αρέχει είς αύτόν τροφήν.»

Σελ. 1 5 7 .  «Ά νθ ρ ω π ο ι, δ ιατ! λατρεύετε τ φ  Θ εφ, ή 'ίνα καθηγιάσιρ ϋμ δ ς α υ 
τούς κα ί έλευθερώσ$ τής αμα ρ τία ς , είς τή ν  οποίαν ΰπόκεισθε έπ ί τοσοΟτον μ δ λ -  
λον, έφ’ δσον φοβεΤσθε τόν Θεόν όλιγώτερον κ α ι λατρεύετε α ύ τ φ  όλιγώτερον ;

»'Η υπηρεσ ία , ήν προσφέρετε τ φ  Θ εφ, δ ια φ υλά ττε ι ΰμδς έκ των μεγ ίστω ν  
κινδύνων. Ε ΐναι υπηρεσ ία , ήν αποδίδετε ΰμ ΐν  α ύτο ΐς . Ούκ έ'στιν αλήθεια , ή έφ’ 
δσον τυγ χ ά νε ι ΰμ ΐν  ω φ έ λ ιμ ο ς .»

Σελ. 1 5 8 .  «Ό  Θεός σου κ α ί Σωτήρ σου θέλει νά σέ εισαγάγω  διά τής νίκης 
τ&ν παθ&ν σου είς τήν σοφίαν τοΟ βίου, κα ί διά τής σοφίας τοΟ βίου είς τήν  
λατρείαν τοΟ π αντο δυνάμου.»

Σελ. 1 5 9 .  «Ή  ά γά π η  ε ΐνα ι είς τόν άνθρωπον ή μόνη αληθής λ α τρ ε ία , ήν 
άποδίδει ουτος τ φ  Θ εφ, κα ί ή μόνη π η γή  τής άληθοΟς π ίσ τεω ς. Μόνος ό Θεός 
όδηγεΤ τόν άνθρωπον είς τή ν  ζω ήν. "Ανευ αγάπη ς δέν υπάρχει έπ ί τής γή ς, ή 
θάνατος κ α ί ά π ώ λε ια .»

»Ό  άνευ αγάπη ς άνθρωπος ε ΐνα ι άνευ έλπίδος· ό δυστυχής, τόν όποιον ν ι-  
κ&σιν ό φθόνος, τό μ ίσος κ α ί ή όργή, κ ε ΐτα ι έν α π ε λ π ισ ία . Α ί κ α λλ ίτερ α ι δυ
νάμεις τοΟ ανθρώπου έκλε ίπ ο υσ ιν , δταν ουτος δέν άγαπ^  τόν αδελφόν το υ, κα ί 
δέν άγαπφ ουτος τόν άδελφόν σου, δταν δέν σέβητα ι τόν Θεόν.»

»Ούτω ή λήθη πρός τόν Θεόν ε ΐνα ι είς τόν άνθρωπον α ίτ ια  άδυναμ ίας κα ί 
θανάτου.»

Σελ. 16 7 . « Ώ  πατρ ίς μου ! είθε νά δυνηθής νά παραδεχθής, δ τι α ί ο ίκ ε ια -  
καί άρεταί άποφασ ίζουσ ι τήν ευτυ χ ία ν  τοϋ κράτους.»

Σελ. 1 7 1 .  « Έ π ί τοΟ θρόνου ή  έπί τή ς καλύβη ς, ό άνθρωπος έ’χ ε ι έξίσου 
ανάγκην τής θρησκείας, κα ί κ α θ ίσ τα τα ι τό δυστυχέστατον δν τή ς γή ς , έάν λ η -  
σμονή τόν Θεόν το υ .»

Σελ. 1 7 3 .  «Βλέπε, ώ  άνθρωπε, τ ί ε ΐνα ι ό θνητός άνευ ΘεοΟ- δέν εχει τίποτε  
έπί τής γή ς, δ ιότι δέν έλπ ίζε ι τ ίπ ο τε  έν τ φ  ούρανφ· ά λ λ ’ δστις φοβείτα ι τόν Θεόν} 
οΰτος εχει τά π 2ν  έπ ί τής γή ς, δ ιότι έλπ ίζε ι τό π 3ν  έν τ φ  ούρανφ .»

Σελ. 2 0 9 . «Τό παιδ ίον έν τ φ  κόλπ ψ  τής μητρός του ε ΐνα ι τό άσθενέστατον



τώ ν ζώων, ά λ λ ’ α ισθάνετα ι τάς πρώτας ήθικάς εντυπώ σεις τής αγά π η ς *«1 εύ-  
γ νω μ ο σ ύ νη ς».

Σελ. 2 1 1 .  «Ή ηθικοτης τοΟ ανθρώπου ούδέν άλλο ε ίνα ι, ε ϊμή  αποτέλεσμα  
τής άναπτύξεω ς τ δ ν  πρωτων συνα ισθημάτω ν τής αγάπης κ α ί ευγνω μοσύνης, άς 
έδοκίμασεν έν τή  πα ιδ ική  του ή λ ικ ία .»

Σελ. 2 1 8 .  «'Η πρώτη ά νά π τυξ ις  τών δυνάμεω ν τοδ παιδός οφείλει νά πή
γαζα  έκ τής συμ μετοχής του ε ίς τή ν  έργασίαν τής π ατρ ικής του ο ικ ίας· διότι 
ή έργασία αυτη  ε ΐνα ι άναγκαίω ς έκείνη , ήν έννοοΟσιν δτε πατήρ  κα ί ή μήτηρ  
κάλλ ιο ν , είς ήν προσηλοΟται ή  προσοχή τούτω ν, καί ήν δύναντα ι κ άλλ ιο ν  νά δ ι- 
δαξωσιν. Ά λ λ ’ ή ανεξαρτήτως τής περιστάσεως ταύτης έργασία , ή  άναφερομέ\η 
είς τάς ΰλ ικά ς  χρείας, εΤναι οΰχ ή ττον τά βεβα ιότατον θεμέλιον καλής ανατροφής.

“Τό διεγείρει-/ τήν προσοχήν τοΟ π α ιδ ιο ύ , έξασκεΤν τήν κρ ίσ ιν το υ, ΰψοΟν 
τή ν  καρδίαν είς εύγενή συνα ισ θή μ α τα , ταΟτα ε ΐνα ι, π ισ τεύω , οί πραγματικο ί 
σκοποί τής αγωγής· κ α ί ποιον ε ΐνα ι άσφαλέστερον μέσον νά έπ ιτύχ η  τ ις  τούτους 
τους σκοπούς, ή το ασκεΐν τά παιδ ίον ένώρως είς παντοδαπάς έργασίας, δς ά π α ι-  
τοδσιν α ί καθημεριναΐ έργασία ι to3 ο ίχ ιακοΰ βίου ;

«Ουδέν α σ κε ί κάλλ ιο ν τή ν  προσοχήν, ή ή έργασία έν γένε ι, δ ιότι άνευ συντό
νου προσοχής ή έργασία δέν δύνατα ι νά γ ίνη  κ α λ ή , έκείνη δέ ή έργασία  εΤναι 
μ ά λ ισ τα  αληθής, η τ ις  εΤναι κατάλλη λο ς είς τούς παΐδας έν τή  ο ίκ ί? , δ ιότι rcot- 
κ ίλει ά κα τα π αύστω ς κ α ί παντοδαπώς καί έλκύει τήν προσοχήν έπ ί πολυαρίθμων  
ποικ ίλω ν αντικε ιμ ένω ν.

«Ούτως επιδιδόμενος ά άνθρωπος ένώρως είς παντοδαπάς έργασίας άποκτδ  
κρίσ ιν ορθήν, διότι π ασ α ι α υτα ι α ί έργασία ι έκτελοδντα ι έν π ο ικ ίλα ις  π ερ ιστά -  
σεσιν, δς πρέπει τ ις  να έκτ ιμ ή σ η , 'ίνα έπ ιτύχ η · κ α ί π 8σ α  έλλε ιψ ις  κρίσεως δ ια κ ιν 
δυνεύει την έ π ιτυχ ία ν  αύτών διά τρόπου, δστις δέν βραδύνει νά γ ίνη  φανερός 
είς τό παιδ ίον.

«Τέλος εΤναι κ α ί ό καλλίτερος τρόπος τοΟ έξαγνίζειν  τή ν  καρδίαν τοΟ ανθρώ
που κα ί παρασκευάζειν αυτήν πρός πάσας τάς ο ίκ ιακάς κ α ι κοινω νικάς άρετάς. 
Διότι δια να διδαξη τ ις  το παιδ ίον τήν ΰπακοήν, τήν άφοσίω σιν κ α ί τήν ΰπο— 
στηρ ιξ ιν , π ισ τεύω , ότι ούδέν δύνατα ι νά ά ντ ικ α τα σ τή σ η  έργασίαν, είς ή ν  π αρα-  
όίδεταί τ ις  τακτικώ ς μ εθ ’ άπάσης τή ς ο ίκογενείας του κα ί μετά  τώ ν συνηθειών 
τής ο ίκ ίας.

«Καθόλου δ ’ ε ίπ εΐν ή τέχνη  κα ί τά  β ιβλ ία  ούδαμώς δύναντα ι νά ά ν τ ικ α τα -  
τάσω σ ι την έργασίαν. Ή καλλ ιτέρα  ισ το ρ ία , ή εΐκών ή πλέον σ υγκ ινη τ ικ ή , ήν ό 
παΤς ευρίσκει έν τ ιν ι β ιβ λ ίφ , δεν ε ίνα ι δ ι’ έκεΐνον ε ίμή  είδος ένυπνίου, πρ2γμά  τ ι 
τό  όποΤον δέν περιέχει π ρ α γμ α τ ικ ό τη τα , κ α ί τό όποιον στερείτα ι απολύτου ά λ η -  
θείας· ένφ  π 2 ν  8 ,τ ι υπ οβάλλετα ι είς τούς οφθαλμούς το υ , είς τό δωμάτιον τής 
οίκογενείας, συνδέεται είς τη ν  συνείδησίν του διά χ ιλ ίω ν  είκόνων, εις π3Εσαν τήν  
έμπειρ ίαν το υ, είς την τών γονέων το υ, τών γειτόνω ν του, κα ί τόν άδηγεΐ ασφα
λώς είς αληθή γνώ σιν τών ανθρώπων, κα ί είς αληθές πνεδμα παρατηρήσεως. *

Όφείλομεν νά καταστήσωμεν γνωστήν περικοπήν τινα της Έ Μ ετι-  
χής έ<ρημ(ρίόοζ, όπου εύρίσκομεν τήν πρώτην ενδειξιν τής γνώμης, ητις

Κατέστη ή κυρία βάσις τής μεθόδου τής άγο>γής τοΰ Πεσταλότση, δη
λαδή τήν αναλογίαν τής πνευματικής και ήθικής άναπτύξεως τοΰ ανθρώ
που πρός τήν άνάπτυξιν τήν φυσικήν τοΰ φυτοΰ, όηλαδη τον οργανισμόν 
τή; αγωγής.

’Αναγινώσκου.εν έν τώ  I τόμω έν σελίοι 407.

«Θερινή εσπέρα ! τ ις  δύνατα ι νά σέ περ ιγράψη ; "Οταν σΰ έ'ρχεσαι τέλος μετά  

ήμέραν καταπ ιεζούσης θερμότητος'; .
»Π3ν 8 ,τ ι  α ναπνέε ι, απολαύε ι τής δροσερότητός σου· π αν 8 , τ ι αναπνέει, Εχει 

χρείαν σοΰ.
»'Η δορκάς κεκρυμμένη είς τό δάσος έξέρχεται έκ τοΟ κ αταφ υγ ίο υ  της, ’ίνα  

έ’λθη καί άναπνεύση κ α ί βοσκήση έν τή  πεδιάδι.
«Τά π ο ίμνια  ώ σαύτω ς σκιρτώ ντα  ά πολαύουσ ι τή ς δροσερδς χλόης.
»Και ό άνθρωπος, καταπεπονηκώ ς έκ τής θερμοτητος τής ήμέρας παραδί

νεται είς άνά π α υσ ιν  μέχρι τή? έπιστροφής τοΟ ή λ ίο υ.
• 'Ημέρα θερ ινή ! δίδαξον τήν κάμ πην τα ύτη ν , ή τ ις  ϊρ π ε ι έπ ί τής γή ς , 8τ ι οί 

καρποί τοδ βίου σ χ η μ α τ ίζο ντα ι έν τ ψ  μ έσ ψ  τών κ ατα ιγ ίδω ν τή ς σφαίρας ταύτης·  
δτι δμως ’ίνα  ώ ρ ιμ άσω σ ιν , έ’χουσ ι χρείαν ώ σαύτω ς τής ήσύχου βροχής, τή ς λα μ -  
πρας δρόσου κα ί τής δροσιζούσης άναπαύσεω ς τής νυκτός.

«Αίδαξόν με, ήμέρα θερινή, δ τ ι ό άνθρωπος, πεπλασμένος έκ, τής Ιλύος τής 
γής, αυξάνει κ α ι ώ ρ ιμάζει ώς τά φυτόν τό προσκεκολλημένον είς τά Εοαφος.»

Μίαν έτι περικοπήν καταχωρίζομεν έκ τής Ε λβετικής ’Εφημερίδας, 
ητις εσται ή τελευταία. Δ ι’ ολίγων στίχιον ό Πεσταλοτσης αυτός απει
κονίζει τόν χαρακτήρα του δ ι’ ΰφους δλως πρωτοτύπου και συγκινητικοΰ. 
'Η περιγραφή αυτη άπανταται περί τό τέλος τής εισαγωγής. ’Επειδή 
είχον κατηγορήσει τόν συγγραφέα, δτι ήτο ετι ολίγον παΐς, αποκρίνε
τ α ι  ουτω.

«Θέλω νά ε ίμ α ι τοιοδτος (παΤς) μέχρι τοΟ τάφου· ε ΐνα ι τόσον ήδΰ νά εΐναι 
Ίις ολίγον παΤς, νά π ισ τεύη , νά έμ π ισ τεύη τα ι, να αγαπ^ι, νά υπ ο π ίπ τη  ι ίς  τα  
σφάλματά του, είς τά ς  π λάνας το υ, είς τήν μ α νίαν  του· νά etvai τ ις  καλλίτερος  
και άπλούστερος π άντω ν τών πονηρών, κα ί £νεκα τής κακ ίας τούτων νά κ α θ ί
σταται τέλος σοφώτερος αΰτώ ν. Ε ΐναι ευτύχη μα  νά π ιστευη  τ ις  πάντοτε είς τό 
αγαθόν έκ μέρους τών άνθρώπων, έναντίον π αντός, ό ,τ ι βλέπει και ακούει· κα ί 
®τ®ν ά π α τ ίτ α ι καθ’ ήμέραν, νά έμπ ιστοσύνην κ αθ ’ έκάστην ήμέραν είς την  
ανθρωπίνην καρδίαν, κα ί νά συγχω ρή τόν φρόνιμον ώς κα ί τον τρελλάν τοΟ 
*οσμου τούτου, δταν έκαστος τούτω ν τό καθ ’ έαυτον ζητοΟσι νά μ 5ς  α π ο π λ α -  
νήσωσιν.»

Οί δύο τόμοι τής Ε λβετικής έφημερίδος είναι βεβαίως εν τών άξιο-



σημειώτων προϊόντος τοΰ πνεύματος τοϋ Πεσταλότση· ό πλοΰτος, ·ίι 
πρωτοτυπία καί ή ανεξαρτησία τοϋ σκέπτεσθαι αναπτύσσονται έλευθέ- 
ροος καί άνευ ούδεμιας ξένης επιρροές.

Εχομεν ειπεΐ, ότι ή αγωγή κατεϊχεν έν τη έφήμερίδι έκείνη τό μέ
γιστον μέρος· έκ πρώτης δμως ίψεως ήδύνατό τις νά κρίνη άλλως. Α ί
τιον δε τουτου είναι, ότι ό συγγραφεύς έξετάζει εκεί ποό πάντο>ν την 
καθόλου αγωγήν της άνθρωπότητος σχετικώς πρός τά ήθη καί τάς συ
νήθειας αύτής, πρός τόν κοινωνικόν οργανισμόν καί τό πολίτευμα τών 
λαών. Δια τοΰτο ή πολιτική συζητεϊται έν τή έφήμερίδι έκείνη σπου- 
δαιότερον.

Ά λ λ ’ ό Πεσταλό τσης έζήτει αναμορφώσεις καί αύται δεν ήρεσκον 
είς την λογίαν ταξιν τών άναγνωστών του- έδίδασκεν έν τη έφήμερίδι, 
ΐσ<ος πρω'ίαίτερον τοϋ πρέποντος, τήν κατάργησιν τής θανατικής ποινής, 
ούχί όμως πρωϊαίτερον διά τήν Τοσκάνην, έν ή τότε ήδη έθεωρήθη καλή 
ή άναμόρφωσις αύτη, διαταχθεϊσα ύπό τοΰ μεγάλου αύτης δουκός Λεο- 
πόλδου. Έ ξ οϊας δήποτ’ ούν δμως αιτίας οί συνδρομηταί έξέλιπον τής 
Ελβετικής έφημερίδος καί έδέησε νά διακόψη αύτήν ό ΙΙεσταλότης είς 
τό τέλος τοΰ πρώτου έτους.

Μετα τοϋ τετάρτου τεύχους τοΰ Λεονάρδον και τής Γερτρούδης, 
δπερ έφάνη τώ 1^87, περατοϋται ή πρώτη σειρά τών δημοσιεύσεων τοϋ 
Πεσταλότσ/). Δέκα έτη σιωπής έπηκολούθησαν αύτώ· κατά τόν χρόνον 
δε τοϋτον έζετελέσθη ή μεγάλη γαλλική έπανάστασις, καί όψόμεθα 
άνοιγομένην νέαν φάσιν έν τω φιλολογικώ βίω τοΰ παιδαγωγοΰ φιλοσό
φου. Σταθώμεν στιγμήν τινα, δείξ(ομεν τίνες ήσαν αί ίδέαι του έν τώ 
τέλει τής πρώτης ταύτης περιόδου τής συγγραφική; αύτοΰ ένεργείας.

Ως άφετηρία τοϋ έργου του ύπήρξεν ή πρός τόν πτωχόν λαόν εύ- 
σπλαγχνία του. Είχεν άνεύρει, δτι τό κακόν δέν δύναται νά θεραπευθη 
μήτε διά τής έλεημοσύνης μήτε διά τής νομοθεσίας, μήτε διά τοϋ λόγου. 'Η 
άγωγη παρίστατο ένέκείνωώς τό μόνον δραστικόν φάρμακον, άλλ’ ήτο ανα
γκαία άγωγη κατορθουμένη διάτής πείρας τοΰ κόσμου, ήτις τίθησι είς εργον 
πασας τας σωτηρίας δυνάμεις,αίτινεςεύρίσκονται εν σπίρματι είς τήν αν- 
θρωπίνην φύσιν, αγωγήν, είς ήν τό τέκνον ύττήρξε πάντοτε ενεργόν. Διά 
τοΰτο ήθελε τροπον τινα νά συγχωνεύσ/) τό σχολέΐον με τήν εργασίαν τών 
άγρών η!τοϋ εργοστασίου, καί νά σχηματίση έκ τής μίξεως τούτων εν 
μόνον πραγμα, εν πραγμα ζ(">ν, έλκυστικόν, άρτον έπιούσιον καί συγχρ ·̂·

νιος άσκηίιν ένισχυτικήν καί σωτήριον τής καρδίας, τοΰ πνεύματος καί 
τοϋ σώματος.

. Άποτυχών τοϋ σκοποΰ του, δστις ήτο νά παράσχη τώ κόσμω πα
ράδειγμα πρακτικόν τοΰ τρόπου τούτου τής άναγεννήσεως, ήθέλησε νά 
γνωρίση αύτόν διά τών συγγραμμάτων του, καί έξέθηκε τούτον, οίον εκρι- 
νεν εύχρηστον έκάστω, καί πραγματοποιήσιμον είς έκαστον χο>ρίον καί 
εις έκάστην οικογένειαν. Τότε παρεστάθησαν αύτώ ώς κωλύματα, πρώ
τον αί μηχανικαί καί ασυνείδητοι συνήθειαι τοϋ σχολείου καί τής έκ- 
χλησίας, έπειτα τά ήθη, αί προλήψεις καί τά μεσότοιχα τά παρεντιθέ
μενα κατά τό μάλλον ή ήττον κοινωνικόν είς τόν πολιτικόν οργανισμόν 
τής έποχής του. Ταΰτα ήσαν τά  τελευταία εμπόδια, τά όποια κατεπολέ- 
jtst οσάκις συνέπιπτε λόγος περί τής πολιτικής, καθώς δύναταί τις νά ίδη 
έν τοϊς πολυαρίθμοις περικοπαΐς, άς εχομεν άναφέρει.

(’Έ πεται συνέχεια).

Β Α Σ Ε Δ Ο Φ Ι Ο Σ
(Συνέχ. Ϊ3. φυλλ. ε’ . σελ. 246. και τέλος)

Τω Βασεδοφίω άνήκει ή άναμφισβήτητος υπηρεσία δτι διά τούτον εί- 
°>)]·αγο-· 3ίς την Γερμανίαν την πρώτην παιδαγωγικήν τρικυμιώδη καί 
'ψμητικήν περίοδον, ώστε ούτος, ώς ό,Νείμερος λέγει, έν έκ τών πολλών 
λησ[Λον/)6έντων αντικειμένων, είς δ πολλά ή άνθρωπότης οφείλει, καί έφ’ 
&’J τό παν έπερείδεται, έκ νέου έξήγειρεν δτι αύτός έγνώρισεν ώς πρός 
Τούτο νά έξεγείρη τήν προσοχήν καί τόν ένθουσιασμόν, άπέκτησε τήν 
^•μετοχήν τών κυβερνήσεων καί έδίδαξεν αύτάς πάλιν νά αίσθανθώσιν, 
,J~'· ήσαν υπόχρεοι διά τήν ευτυχίαν τών πολιτών καί τήν ιδίαν αύτών 
ευτυχ!αν, οπού αύτοι ούτοι δεν έπεχείρουν τ ι, έκεΐ τάς εργασίας τών άνα- 
^ρφωτών τών σχολείων νά ύποστηρ'.ζωσι, νά διευκολύνωσι καί νά προ- 
"γωσι! Μετά ζήλου δέ άνέλαβε τήν πρώτην δοκιμήν τής εκπαιδευτικής 
°η 'μορψώσεως κατά τάς ιδέας τοΰ Μ ονταιννίον καί τοΰ Ρουσσώ. Είς αύτόν 
αν-Ίκει ή τιμή δτι έπέστησε τήν προσοχήν τοΰ σχολείου έπί τής οωμα- 
r‘*'/C αγωγής τοΰ μαθητου. Άπεμάκρυνε τών παίδων πάντα τά δεσμά, 
Λ?ΐνα τήν άνάπτυξιν τών αισθητηρίων καί τών μελών έμποδίζουσι, καί



έπέτρεπε τοις παισι την ελευθερίαν καί την κίνησιν. ^Αλλην ύπηρεσίαν 
προσήνεγκεν έπιστήσας την προσοχήν εις την μητρικήν γλώσσαν  καί 
τας πραγματικας γνώσεις, αΐτινες μέχρι τοΰδε παρημελοΰντο. Έζητεί 
όπως ούχι μόνον έπιμελοϋνται τών αρχαίων γλωσσών, άλλά καί τών 
νέων. Τά άντικείμενα τής καθημερινής τιαρατηρησεως έπρεπε νά χρησι- 
μοποιώνται ώς μέσα διδασκαλίας χαι πάσα διδασκαλία νά άπορρέη ex 
τών συγκεκριμένων αντικειμένων τής έποπτείας χαι παρατηρήσεων' ώς 
βοήθημα προς τοϋτο ώρίζετο τό μ ετ ’ εικόνων στοιχειώδες β ιβλίον του. 
Δια τουτου κατωρθοισε την έν τώ σχολείω διδασκαλίαν έν ζοιηρα 
σχέσει μετά τοΰ βίου νά θέση. Σπουδαίοις συνετέλεσε καί ή ακούραστος 
αύτοΰ ένέργεια καί ή ενεργητική αύτοϋ διαγωγή, ώστε νά κατωρθώση νά 
έξεγείρη τήν προσοχήν πάντοιν καί αύτών τών ηγεμόνων καί βασιλέων 
περί τής σπουόαιότητος τοϋ σχολείου, καί νά καταστήση αύτό διά τού
του άντικείμενον ενδιαφέροντος. Βελτίους παιδαγωγικαί άρ/αί διεδόθη- 
σαν είς τον λαον, καλα βιβλία έπεξειργάσθησαν, καί ή προσοχή τής 
έκπαιδεύσεως έστραφη καί είς τήν θεραπείαν τοϋ σώματος. Νέαν ώθησιν 
δια τών ενεργειών τούτων ελαβε καί ή μόρφωσις τών διδασκάλων.

Ούτοι, ή αποστολή τοϋ Βασεδοφίου προέβη έπί τοσοϋτον, ώστε τάς 
ιδέας τοϋ ΓΡουσσώ έπί τοϋ γερμανικοϋ εδάφους νά έγκαθιδρύση. Είναι 
παράόοξον φαινόμενον οτι άμφότεροι ούτοι οί προιτεύοντες παιδαγωγοί 
τοϋ παρελθόντος αίώνος καί έν τώ βίω των καί έν τη ένεργεία των κατά 
πολλά συμφωνοϋσιν. Άμφότεροι έστερήθησαν τής ώφελιμωτάτης επιρ
ροής τής οίκογενείας, καί ίσως ή αισθησις τής έλείψεως ταύτης έν τή 
ανατροφή των ήτο τό αίτιον, όπερ τους προέτρεψεν, όπως είς τους άλ
λους καλλιτέραν νά παράσχωσιν. Άμφότεροι άνωμολόγησαν όμως τήν 
ανικανότητα αύτών ώς παιδαγωγών, ήν ό 'Ρουσσώ μετ’ επαινετή; 
παρρησίας έδήλωσεν. Ό  Βασεδόφιος δέν είχε χρείαν τής όμολογί*? 
ταύτης, τά  αποτελέσματα τής πρακτικής αύτοϋ έκπαιδευτικής ένερ- 
γητικότΤίτος διά τόν φιλανθρωπισμόν ελεγον τοϋτο καθαρώς· άτϊε· 
κάλυπτον άμφότεροι τά έλαττώματα, δέν έγνώριζον δμως ν ’ άποδώ- 
σωσι τά κατάλληλα φάρμακα. Ώ ς ό 'Ρατίχιος, ό Κομένιος, καί ό Ιΐε- 
σταλότσης, άνέμενε καί δ Βασεδόφιος πασαν θεραπείαν έν τή έκπαί- 
δεύσει ούχί έκ τής ίκανότητος καί τής διαγωγής τοϋ μαθητοΰ, ούχί 
έκ τής προσο^πικότητος του όιδασκαλου, άλλά έκ μιας αυτοσωτιιριώδονς 
μεθόδου. Διά τοϋτο προσκαλεΐ έν μια αύτοΰ δηλώσει νά τώ άποστεί- 
λωσι τά παιδία «πρός ευτυχή νεανικήν ζωήν άβεβαίαν καί ούχί έτη*

τυχή παίδευσή εχοντα.» Παρ’ ή μ tv ελάχιστη είναι ή άπομνημόνευσίς. 
Πρός επιμέλειαν τών μαθημάτων οί μαθηταί ούτε έξαναγκάζονται, ούτε 
τιμωρούνται. Ά λ λ ’ όμως ύποσχόμεθα διά τοΰ καλοΰ τρόπου τής διδα
σκαλίας ημών χαι διά τής συμφωνίας ταύτης μετά συμπάσης τής γ ιλα ν-  
θρωπινής ανατροφής καί τοΰ τρόπου τοΰ ζήν τουλάχιστον διπλάσιάν πρόο
δον έν ταΐς σπουδαΐς, ή όση έν τοις καλλιτέροις σχολείοις, οίκοτροφείοις 
καί γυμνασίοις κατορθοΰται. Καί ιδιαιτέρως ύποσχόμεθα μείζονα θερα
πείαν τοΰ ύγιοΰς λογικοΰ δ ι’ άσκήσε&)ς τοΰ άληθοΰ; φιλοσοφικοΰ τρόπου 
τοΰ σκέπτεσθαι. Ή  νεολαία διδάσκεται χωρίς παρά πολύ νά κάθηται, 
μάλλον έν ύπαίθρω, παρά έν τοις δωματίοις τών παραδόσεων. Παρ’ ήμΐν 
γλώσσά τις, όπως έννοήται καί καθώς ή μητρική γλώσσα δμιλήται καί 
γράφηται άνευ κανόνων, άπαιτοϋνται 6 μήνες. “Εξ άκόμη μήνες άπαι- 
τοϋνται διά γραμματικά γυμνάσματα, όπως καταστήσωμέν τινα τέλειον 
γάλλον ή λατΐνον, ένώ διά νά καταστή τοιοΰτος έν τοις κοινοΐς σχο
λείοις απαιτείται ιδιαιτέρα τις τύχη, ιδιαίτερόν τ ι πνεΰμα, καί ιδιαίτε
ρός τις κόπος.»

Τό εκπαιδευτικόν αύτοϋ άξίωμα ε!ναι ή άγωγή πρός τί,ν αληθή άν- 
θρωπισμόν. «Τά πράγματα ήμών λέγει, δέν είναι ούτε καθολικά, ούτε 
λουθηρανικά ή διαμαρτυρόμενα, άλλα χριστιανικά . . . Ει'μεθα φιλανθρω- 
πισταί ή κοσμοπολΐται. Τήν μοναρχικήν κυριαρχίαν τής Τωσσίας ή τής 
Δανίας έν ταΐς διδασκαλίαις καί έν ταΐς γνώμαις ήμών δέν θά θέσωμεν 
έν ήσσονι μοίρα τής έλβετικής έλευθερίας. Κ ατά γενικόν όρον θά κατα- 
στώμεν προσινεΐς πρός πάντας τούς φίλους τών χριστιανικών δογμά- 
το>ν, καί τά  διδακτικά ήμών βιβλία θά ήναι άπηλλαγμένα θεολογικών 
δοξασιών.» Κ α τ ’ αύτόν ή νεολαία πρέπει νά άνατραφή όλως κατά τήν 
ιδέαν τοϋ ,Ρουσσώ μόνον έν τή φυσική θρησκεία. Έ ν τη θεμελιώδει έν
νοια πασών τών θρησκειών έν τώ Θεώ καί τή λατρεία αύτοΰ διά τής 
άγαθοεργίας συναντώνται οί θρησκευτικοί άνθρωποι πάντων τών χρόνων 
Καί πάντων τών λαών. Ή  πρός τήν έκκλησίαν π'στις άνήκει είς χρό
νους μεταγενεστέρους. Πρέπει τήν άρετήν καί τήν θρησκείαν νά άπλο- 
ποιήσωμεν καί εύαρέστους είς τήν νεολαίαν νά καταστήσωμεν, όπως άγα- 
πήση αύτη ταύτας. Δεν πρέπει τήν φυσικήν πρός τήν έλευθερίαν κλίσιν 
νά καταπιέζωμεν, αλλά μόνον νά καθοδ/ιγώμεν. Έ κ φ'ισεω; οί παΐδες 
είναι αγαθοί· ό περιορισμός τούς καθιστά ώς έπί τό πλεΐστον χειροτέρους.
Η φιλανθρωπία δέον νά ηνε ή τάσις χάσης ανατροφής.— Ό  Βασεδόφιος 

■Ίτο ό μετά λελογισμένης κρίσεως κατανοήσας τά έλαττώματα τής μέ-
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χρι τοΰ^ε έκπαιδεύσεως, την αμέλειαν τής θεραπεία; και μορφώσεωί τοδ 
σώματος, τον κατά παράδοσιν μηχανισμόν τόν έρειδόμενον έπί άπλής 
άπομ.νημ.ονεύσεως, την Ιλλειψιν πρός την άραόζουσαν έκτίμησιν τής μϊ)- 
τρικής γλώσσης καί τών επιστημών· ούτος ην δ ζητήσας διά της τονι- 
σθείση; πρακτικής ώψελείας της διδασκαλίας νά χαράξη την άληθή σχέσιν, 
ητις υπάρχει μεταξν τοΰ σχολείου καί τοϋ βίου καί ό 6είς λαμπρόν πρό
τυπον ευπροσηγόρου ανατροφής της νεολαίας έν τω Φιλανθρωπινώ του. 
"Οτι τω ελειπε είναι τό ηθικόν εκείνο πνεύμα} δπερ τους αγώνας ένος 
Φράγγε, ένός Κομενίου καί Πεσταλότση ένεψύχου καί ού την θέσιν παρ 
αύτώ κατέλαβε το πνεύμα τής έργασίας— δ χρηματισμός. Έν τή με- 
θόδω του πλαναται ούχί σπανίως είς ανυποστήρικτους παιδαγωγικές 
δοκιμασίας καί άγυρτείαν. Ή  ψυχρά καί καθαρά σκέψις, ητις ούύεμίαν 
άνέχεται γλυκυΟυμίαν, ώς ύπερβολήν της άρχής τής άτομικής ώφελείας, 
ητις τήν άξίαν τ -?,ς κλασσικής μορφώσεως παραγν&)ρίζει καί τό ποιητικόν 
ιδανικόν καταστρέφει, ταΰτα δύνανται νά είναι αί κυριώτεραι έλλείψεις 
τής φιλανθρωπινής άγωγής. "Ενεκα τούτου ήδύνατο δ Βασεδόφιος δ'.ά τών 
πλασμάτων του τούς συγχρόνους του νά τύφλωση, χωρίς έν τούτοις τε- 
λεσιουργόν έπίδρασιν νά έξασκήση. Έ ν τούτοις έκ τοϋ έν Δεσσάου Φι- 
λανθρωπινοϋ έξέδραμε τήν Γερμανίαν, τήν Ε λβετίαν καί μέγα μέρος 
τής Εύρώπης μεγάλη παιδαγωγική άναμ.όρφωσις καί κίνησις. Έντος 
δλίγου ίδρύθησαν πανταχοΰ εκπαιδευτήρια κατά τό ύπόδειγμ.α τοϋ Φι- 
λανθρο>πινοϋ. Κ ατά πρώτον ίδρυσε τοιοϋτόν τ ι ό Όδυσσεύς iSalis κατα 
τό  έτος 1775  έν M arschlins τής Ε λβετίας καί ό Κάμπε έν Ά μ -  
βούργω. Άμφότερα ομ.ως έπί μικρόν διήρκεσαν, καί τήν σήμερον ϋφι- 
σταται μόνον τό έκπαιδευτήριον τοϋ Σάλτζμανν έν tSchnepfenthal 
παρά τή Γότθη ίδρυΟέν τώ ετει 1784. «Ή  φιλανθρωπινή σχολή δεν έπέ- 
δρασε μόνον διά τών τοιούτων καθιδρυμάτων, άλλά συγχρόνως καί δι* 
πληθύος συγγραφών φιλοπονηθεισών χάριν τών νέων καί τών ήλικιωμένων, 
ών ϋπερεπληρώΟη ή Γερμανία. Έ πί κεφαλή; τών παιδαγωγών, ο'ίτινες 
συνέγραφον ΐστατο δ Κάμπε. Μεταξύ τών συγγραφών αύτοϋ χάριν τών 
παιδίων δ Ροβινσων δ νεώτερος έτυχε πλείονο; έκτιμήσεως. Πρός εκδο- 
σιν τούτου προύτράπη κατά πάσαν πιθανότητα έκ τοϋ ό'τι δ Φουσσω 
τόν 'Ροβινσώνα τοϋ Δεφου* συνέστησεν έπιμόνως ώς βιβλίον τά μάλ* 
άρμόζον είς παΐδας.— Έπεδοκιμ.άσθησαν ώσαύτως αί ύπό τοϋ Κάμπε 
έκδοθεϊσαι περιγραφαί ταξειδίων καί ιδίως ή άνακάλυψις τής Ά μ ε?1" 
κής· άλλά καί ένταϋθα έπίσης ή άληθής ποιητική ύλη ά π ο ψ υχ ρ α ίνετα ι

διά πληκτικών καί διά παϊδας λίαν ψυχρών παρατηρήσεων. Μεταςύ 
τών έργων, άτινα ό Κάμπε συνέγραψε διά παιδαγωγούς ή «άκα- 
θεώρησις τής καθό.Ιον σχολικής και διδακτικής πα(δευσεωςτ> κατέχει 
τήν πρώτην θέσιν. Τήν έξέδωκε έν συνεργασία μετ’ άλλων δμοφρό- 
vcov αύτώ διδασκάλων καί παιδαγωγών τοϋ Resewity τοϋ Elers 
τοϋ Trapp καί άλλων. Έν τώ εργω τούτω εύρίσκει τις μεταφρά
σεις τών σκέψεων τοϋ Locke περί άγωγής, τοΰ Αίμ.ιλίου τοΰ 'Ρουσσώ· 
πραγματεύεται έν αύτώ δ Κάμπε τά σπουδαιότατα παιδαγοιγικά ζητή
ματα, ίδίο>ς δ ’ έκεινα, έν οΤς ένυπάρχει άντίθεσις τής νέας πρός τήν πα- 
λαιάν σχολήν. Μετά τόν Κάμ.πε έπέδρασε κατά πλεΐστον μέρος δ Salz- 
mann διά τών παιδαγωγικών αύτοΰ διατριβών. 'Η έπίδρασι; τών φιλαν- 
θροιπιστών περί τό τέλος τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνος ητο λίαν άσθενής, 
μέχρις δτου κατά τάς άρχάς τοϋ δεκάτου ενάτου άρχεται νέα εποχή με
ταρρυθμίσεων μετά τής ίδρύσεως εν B urgdorf Πεσταλοτσίου έκπαι- 
δευτηρίου καί οί ολως θεωρητικοί Πεσταλοτσισταί Ιλαβον τήν θέσιν τών 
ολως πρακτικών Φιλανθρωπιστών. Τήν σήμερον τό δνομ.α Φιλανθρωπι- 
νός ύπάρχει ετι, άλλά κατήντησε έμπαικτική προσωνυμ-ία, δ ι’ ής είκονί- 
ζουσι τούς έπιπολα'ους παιδαγωγικούς άγώνας». (Raumer.)

( Έ κ  τοϋ Eneyklopad iskes Handbuch der Erz iehungskunde Lindner)
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ΑΙ Ο Υ Ι ΙΩ Δ Ε Σ Τ Ε Ρ Α Ι
ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΩ Δ Ε ΙΣ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ

^Evvotat κ α ί ειοτ; τώ ν  αορτών έν γένει.

Ό  διδάσκων διδάσκαλος διαχειρίζεται τό πνεϋμα τών μαθητών 
ήτοι τάς διανοητικάς αύτών δυνάμεις. "Ο,τι δ μαθητής άναλαμβάνει 
παρά τοϋ διδασκάλου είς τό πνεΰμ.α αύτοΰ, δυνάμεθα νά τό συμπεριλά-
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βω μεν ύπό εν όνομα τό τών παραστάσεων, ών αί μέν εΐσιν αίσθηταϊ % 
συγκεκριμμέναι, είλημμέναι έκ τών πραγμάτων τοΰ δρατοΰ κόσμου, αί δέ 
νοητά} ή άφηρημέ^αι, αί δέ ΐδανιχαί. Έ κ τούτων τώνπαραστάσεων πρέπει 
νά διδαχθή τό πνεΰμα τοϋ μαθητου νά πλάττν) νέας έννοιας, κρίσεις καί 
συμπεράσματα. Παραστάσεις γεννώνται κατά τήν διδασκαλίαν έν τή 
ψυχή τοΰ μαθητοΰ κυρίως διά τοΰ λόγου, άλλά καί διά της εικόνας. 
Ά λ λ ά  πόσον ποικίλαι εϊσίν αί παραστάσεις καί πόσον δύσκολόν έστι 
πολλάκις, ΐνα κατα στη δ μαθητής ικανός, όπως σκέπτηται καθαρώς καί 
είλικρινώς τάς παραστάσεις της καθημερινής διδασκαλίας ;

Τό είδος καί δ τρόπος, καθ’ ους δ διδάσκαλος διεγείρει έν τή 
ψυχή τοΰ μαθητοΰ κατά την διδασκαλίαν παραστάσεις καί σκέψεις, άγει 
αύτόν είς καθαρότητα καί εύκρίνειαν, άνυψοΐ τό πνεΰμα τοΰ μαθητοΰ 
καί έν γένει μεταβιβάζει είς αύτό πνευματικήν ΰλην καί καθιστα αυ
τήν ζών κτήμα, αύτά ονομάζονται μορφή, τρόπος καί κατά τήν στενω- 
τέραν σημασίαν τής λέξεως μέθοδος τοϋ διδάσχειν \ μέθοδος τής δι
δασκαλίας.

Τπάρχουσι λίαν διάφοροι μορφαί τής διδασκαλίας. "Οταν δ διδά
σκαλος πρότασίν τινα, ρητόν, ασμα, διήγησιν τμηματικώς προαπαγ- 
γέλλτ) καί τά  παιόία μ ετ’ αύτόν έπιλέγουσιν έπί τοσοΰτον, μέχρις ου κα
λώς έντυπώσωσι τό προαπαγγελλόμενον, τότε τά  παιδία άποστηθίζου- 
σιν αύτό' τό τοιοΰτον δέ είδος τον μανθάνειν καί τήν μορφήν ταύτην 
τής διδασκαλίας, καλοΰσιν άπομνημονεντιχήν. — rO διδάσκαλος δύναται 
καί διά συνεχούς καί άδιακόπου λόγου νά διδάξ^ τά παιδία, δ,τι ταΰτα 
δφείλουσι νά μάθωσιν ή μέθοδος αυτη καλείται διηγημαζιχή ?; ακροαμα
τική. Δύναται πρός τούτοις δ διδάσκαλος καί διαλογικώς νά διδάσκη 
τά  παιδία· έρωτα δηλ. αύτός καί ταΰτα αποκρίνονται· αύτη ή μέθοδος 
καλείται ερωτηματική. Ένταΰθα διακρίνουσι πρός τούτοις καί τόν άνα.Ιυ- 
τιχ'ον καί συνθετικόν τρόπον τοΰ έρωταν. Ή  δέ επιδέξιος ενωσις άμΦΟ- 
τέρων τουτ6)ν τών τροπών αποτελεί την λεγομένην γεννε τικήν μέθοδον· 
Ό τα ν  δ διδάσκαλος διδάσκτι προδεικνύων είκονικώς η π ρ ο π ο ι ώ ν  Tt, τότε 
δνομάζουσι τήν μέθοδον ταύτην τοΰ διδάσκειν προδεηψατικήν. Δύναται 
τέλος δ διόάσκαλος νά προαγάγ/) τήν δύναμιν καί γνώσιν τών μαθητών 
δια μαθ/ιματων, άτινα διόει αυτοις πρός αντενέργειαν. Πάσας ταύτας 
τας μεθόόους ακολούθως θέλομεν περιγραψει άκριβέστεοον.

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ώ ν  ο ύ σ ι ω δ ε σ τ έ ρ ο ^ ν  σ τ ο ι χ ε ι ω δ ώ ν  μ ο ρ φ ώ ν  
τ ή ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς

α') Άπομ,νημ,ονευτική μορφή.

Πασών τών στοιχειωδών μορφών τής διδασκαλίας ή άπομνημονευτική 
έστιν ή σχετικώς εύκολωτάτη καί άπλουστάτη· αύτη ανήκει είς τήν 
παλαιάν Δημοτικήν Σχολήν καί ήτο ή μόνη μέθοδος καί άνά τήν Εύρώ- 
πην αύτήν έν τοϊς πλείστοις σχολείοις τής 16Ί5 17Ί5 καί 18ΐ* έκατον- 
ταετηρίδος. ’Επειδή οί μαθηταί τό πάλαι άπεστήθιζον τό παν καθαρώς, 
καί μηχανικώς, έκωλύοντο δέ ύπό τών διδασκάλων τής έλευθέρας έκθέσεως 
τοΰ μεααθηαένου, διά τοΰτο καλοΰσι τήν μέθοδον ταύτην καί απλώς 
μηχανικήν, πνενματοκτόνον. Α ντίθετος αύτής έστίν ή δυναμική μέθοδος, 
ή άπευθυνομένη πρός τόν νοΰν τών παιδιών. ’Εν τη παρ’ ήμΐν παλαια 
σχολή άπεστηθίζοντο ή ’Οκτώηχος, τό Ψαλτήριον, αί περικοπαί τών 
’Αποστόλων ή ό Απόστολος καί τά  έν τώ Ώρολογίω τροπάρια τών έξο- 
χωτέρων Ά γ ιω ν , ή λεγομένη προπαίδεια, διάφοροι προσευναί καί τά  
τοιαΰτα. Διό καί ή ήμετέρα παλαιά σχολή εύρίσκετο άδιακόπως ένη- 
σχολημένη εις τά  «διάβασέ με καί άκουσέ με».

Άνδρες τινές πεφωτισμένοι έπολέμησαν έν Εύρώπνι τήν μηχανικήν 
ταύτην διδασκαλίαν καί έφρόντισαν έν τώ κύκλω αύτών περί καλλιτέρων 
μεθόδων, άλλ’ δμως παρ’ ήμΐν εμεινεν εΐσέτι κατά τό πλεΐστον ή πα~ 
λαιά καί τετριμμένη δδός έπικρατοΰσα.

Ό  Ρατίχιος (Ratichius) ( f l6 3 5 )  γράφει: ούδέν πρέπει νά απο
στηθίζεται, διότι τοΰτό έστι παράβασις τής φύσεως, παραβίασις τοΰ νοΰ. 
Η δέ πείρα μαρτυρεί, δτι δσοι λίαν έδεσμεύθησαν εις την άποστήθη- 

σ,ν, ουτοι άπέβαλον πολύ τοΰ νοΰ καί τής άγχινοίας· διότι δνοΰς δεσμευό
μενος είς τό γράμμα, δέν έχει ικανόν χρόνον νά σκεφθη έπί τών πραγμάτων. 

Ό  Ά μ ο ς Κουμένιος (Amos Cumenius) (τ 1677) απαιτεί έν 
μεγάλη αύτοΰ διδακτική (Didactica magna), ΐνα μή άποστηθίζη 

 ̂ μαθητής παν δ,τι δέν έννόησε καλώς.
Ό 'Ρουσσώ (Rousseau) ήν άπολύτως έναντίος πάσης άποστηθίσεως. 
Ό Βάσεδοφ (Basedof) έθεώρει ώς λίαν κατάλληλον συστατικόν 
φιλανθρωπινοΰ αύτοΰ έκπαιδευτηρίου, τό ότι ήδύνατο να δμολογησϊ) 

νώπιον τοΰ κόσμου, δτ* έν τώ καταστήματι αύτοΰ (ούδέν) ή όλίγα μόνον
«ποστηθίζονται,



*0 Πεσταλότσης (Bestalozzi) άπητει (/.εν νά έντυπώνται πολλά 
μέχρις άλησμονησίας, άλλ’ έν τη σχολ·7) αύτοϋ ούτε τά κοσμικά ουτε 
τά  θρησκευτικά μαθήματα άπεστηθίζοντο.

Διά τοϋ Ρουσσώ και ιδία διά τοϋ Βάζεδοφ και τή ; σχολή; του ή 
άποστηθισι; άπωλεσε πολύ τή ; ύπολήψεο); αϋτή;· ούτοι έθεώρουν τότε ταύ- 
την ώς πνευματικόν βασανισμόν και έγκλημα γινόμενον εί; τά  αθώα παιδία· 
Έ ν γένει όμως κατήντησαν, ώ; συν/,θως συμβαίνει, εί; τό αντίθετον άκρον 
διότι, άφοϋ ή παλαιά σχολή μόνον δ ι’ άποστηθήσεω; έδίδασκεν, ή νεωτέρα 
ηΟελεν ούδέν πλέον νά μνημονεύη. Κ αί δμως ή παλαιά παροιμία tantuni 
scimus, quantum  memoria tenemus, γνωρίζομ.εν τόσα, δσα 
έν τή μνήμη ήμών κρατοϋμ.εν, ισχύει πανταχοϋ καί πάντοτε- ή μ.όρ- 
φωσις τοϋ νοϋ ητο ή άπαίτησι; τών τότε καιρών. Τυπικήν τοϋ πνεύ
ματος μόρφωσιν καί μόνην ταύτην εζήτουν οί άνθρωποι, διότι ή υλική 
γϊ-ώσις, έλεγον, παρέρχεται, ή δε τυπική παραμένει. Ό  πρακτικός 
Dinter άπορρίττων άμφότερα τά  άκρα καί ζητών νά εύρη τ ι μ,έσον λίαν 
καταλληλον, λίαν έπιτυχώ; λέγει- « Οταν ή κρίσι; προώρως έπιτείνεται, 
τότε άπόλλυσιν ή μνήμη τήν έκτασιν αύτής, δέν έργάζεται μόνον δ ι’ 
ίαυτήν. "Οταν δε ή κρίσις λίαν όψέ καλλιεργήται, τότε ή μνήμη κατα
κυριεύει δλου σχεδόν τοϋ πνεύματος. "Οθεν έν τή παλαιό: σχολή ύπάρ- 
χουσι παιδία πολλά μέν άποστηθίζοντα, ολίγα δε σκεπτόμενα- έν δε τή 
νέοι, θεμένη τήν βελτίωσιν είς τό αντίθετον άκρον, εΰρίσκονται παιδία 
πολλά μέν έννοοϋντα, ολίγα δέ κρατούντα- διό καί τοϋτο δει ποιήσαι, 
κάκεΐνο μ.ή άφιέναι.

Ή  νεωτέρα παιδαγωγική άνεγνώρισε ίκανώς τήν αξίαν καί την 
άναγκην τής άπομνημονεύσεως καί άπεκατέστησε τήν άπομ,νημονευ- 
τικήν μέθοδον είς τά  αρχαία αύτής δικαιώματα- άπέβαλλεν δμοος τόν 
παλαιόν πνευματοκτόνον αύτής μηχανισμόν καί περιώρισε τήν έκ στή
θους μαθητέαν ύλην είς μ-έτρον κατάλληλον- συνδέει δέ στενότατα μετά 
τής μνήμης καί τόν νοΰν, ώστε ό μαθητής άποστηθίζων νά σκέπτηται. 
Περί τής ανάγκης καί τής αξίας τής λογικής άπομνημονεύσεως έγραψαν 
πολλοί παιδαγωγοί καί φιλόσοφοι- ένταϋθα παρατιθέμεθα τάς γνώμας 
τινών.

Ο Jacotot λέγει «τό παν έν τή διδασκαλία έστίν ή έπανάλη^ις- 
δμοίω; καί ή αρχαία ρήσι; «Repetitio est m ater studiorum ». Γινώ- 
σκει τ ι ;  μόνον δ,τι έμαθε, καί κρατεί μόνον δ ,τ ι-έπανέλαβε, καί δύναται 
μονον περι έκεινων να σκέπτηται, δσα δια τή ; μ.νήμ,ης έκράτησε.»

*Ομοίο)ς ό Palm er λέγει «όταν τις φιλοσοφικήν τινα, ?ι μαθητικην 
πρότασιν πρώτον λέξιν πρός λέξιν είς τήν μνήμην άναλαμβανη, τοτε έχει 
μεγαλειτέραν έλευθερίαν καί εύκαιρίαν ν ’ άποδείςη και έννοηση και είς την 
πλέον έξωτερικην άφομοίωσιν νά προσθέση καί τήν εσωτερικήν.

Σημ.. Ή  λέξις άφομοίωσις υπενθυμίζει, δτι πολλοί την μνημ.ην 
πολλάκις είκονικώ; στόμ.αχον τή ; ψυχής ώνόμασαν. Οταν ό στομ,αχος 
ούδέν λαμβάνη, τότε καί ό λοιπός οργανισμός δέν έχει πόθεν νά τραφη- 
ή έφαρμ-ογή τούτου έπί τής μ.νήμη; είναι πρόδηλος.

Κ αί φιλόσοφοι ώμ.ίλησαν υπέρ τών άπομνημονευτικών άσκησεων και 
έθεώρησαν τήν άπομνημ-όνευσιν ώ; άναγκαίαν ασκησιν προς βασιμον και 
ύγια τοϋ πνεύματος μ-όρφωσιν.

Ό  ’Έγελ λέγει. «Πασα γνώσις, έστω αυτη οΐαδήποτε καί αύτη ή 
ΰψίστη, διά νά διατηρηθή ύπό τοϋ ανθρώπου δέον πρώτον νά έναποτα- 
μιευθή είς την μνημ.ην αύτοϋ είτε έν άρχή είτε και έν τέλει τοϋτο γίνε
τα ι- έάν έν άρχη, τότε έχει τις περισσοτέραν έλευθερίαν καί εύκαιρίαν νά
σ κ έ π τ η τ α ι  π ε ρ ί  α ύ τ ή ς . »

Ό  καθηγητης Erdm ann προστίθησι «Ε πειδή δ προορισμός τοϋ 
παιδιού έστιν ούχί τόσον, ΐνα σκέπτηται πρός παραγωγήν, δσω μάλλον 
τό έσκεμμένον νά οίκειοποιήται, διά τοϋτο καί ή μ,νήμη αύτοΰ έστιν ίσχυρο- 
τέρα τών άλλων πνευματικών δυνάμ.εων. Σπουδαία σημασία τής φυσεως 
έγκειται βεβαίως έν τούτω, δτι τά παιδία δύνανται έν γένει ν άποστη- 
θίζωσι μ.ύθω παραπλησίως εύκόλως καί πολλά. Εύτυχής μνημη διά θη
σαυρού γνώσεων πεπληρωμ.ένη παρέχει είς την τοϋ πνεύματος ύψηλοτέ- 
ραν μόρφωσιν σπουδαίας ύπηρεσίας, δταν δ όιδασκαλος γινοισκη \α χρη- 
σιμοποιήση αυτήν. Διό ή νεωτέρα παιδαγωγική άνεγνώρισεν ώς καθή
κον νά χρησιμοπΟΐήση τήν μνήμην ώς μ.έτρον καταλληλον, άλλ ούτως, 
ώστε συνδέει στενώς μ.ετά τή ; έκστηθίσεω; και τήν ένστήθησιν (ένστέρνι- 
σιν) κατά του; γνωστού; στίχου; τοϋ Riickerts.

«Τό έκστηθίζειν, έστω σοι, υΙέ μου, ώ; καθήκον, μη άμελή; δε πρός 
τούτοι καί τοϋ ένστερνίζεσθαι παν δ,τι έξεστήθισας, έξεστηθισας όέ παν 
δ,τι έκ τοϋ στόματος έκρέει, ένεστήθισας δ ’ δτι ζωηρώς έν ταΐς αίσθη- 
σεσί σου διανάγεται.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ) .  © Λ ΐ Μ Π Ι Ο Σ

Άατυδιδάσν.αλοί ποωτο6ά0μιος.



Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Ι  Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
Πρός τους δημοδιδασκάλους και αναλυτικόν πρόγραμμα 

δημοτικού σχολείου περιέχοντος εξ τάξεις.

Τ ά ξις  Β '.

I. Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α  

( 3  καθ’ έ6δομ*δ* ).

( Σ ν ν ί χ .  Ϊ8. φύλλ. c' 266).

α) Προσευχή. Έ ν τη τάξει ταύτη δύναται ό διδάσκαλο; νά έκλέγν) 
έκ τοΰ προσευχηταρίου προσευχάς τινας, καί ταύτας νά δρίσ·/) νά άπαγ- 
γέλλωνται Οπο τών μαθητών έν τη προ καί μετά μεσημβρίαν ένάρξει καί 
λήξει τών μαθημάτων. Τοιαΰται δε κατάλληλοι έν τη τάξει ταύτη εΐναι
1) Είς τό ονομα τοΰ Πατρός καί τοϋ Τίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος 
κτλ. 2) Τό τρισάγιον. 3) 'Η Κυριακή προσευχή. 4) ΔΓ ευχών τών 
Αγίων πατέρων ήμών. καί 5) Τό Βασιλεΰ ουράνιε.

β) Καί τά  έςής τροπάρια έν τή έποχή καθ’ ήν καί έν τοΐς Ιεροΐς 
ναοΐς ψαλλονται. 1) Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου (έν άρχή έκάστου μη- 
νός). 2) Η γέννησίς Σου, Χριστέ δ Θεός ήμών. 3) Έ ν ’Ιορδάνη βα- 
πτιζομένου Σοΰ, Κύριε. 4) Σήμερον τής σωτηρίας ήμών τό κεφάλαιον. 5) 
Χριστός άνεστ/) έκ νεκρών. Τά τροπάρια ταΰτα πρέπει νά ψάλλωνται 
υπο τών μαθητών μετά τήν προσευχήν, άφοΰ προδιδαχθώσιν ύπό τοΰ 
διδασκάλου έν τώ μαθήματι της μουσικής.

γ) Ιερά Ιστορία. Λκα.ΐντιχον πρόγραμμα αύτηζ.
Ή  Διδασκαλία γίνεται άνευ βιβλίου καί έν τή Β' ταύτ/) τάξει.

Μ ή ν  ϊ ί π τ ί μ β ρ ι ο ς .

Έβδομάς 1. 'Η γέννησt; τοΰ ’Ισαάκ. — Θυσία τοΰ ’Αβραάμ 
9 2· Ό  γάμος τοΰ ’Ισαάκ. — Ό  πιστός Έλιέζερ.

Έβδομάς 3. Περί Ήσαΰ καί Ιακώβ, (άπάτη τοΰ Ιακώβ καί φυγή). 
» 4. Ό  ’Ιακώβ παρά τώ Λάβαν ( γάμος, έπιστροφή ).

Μ ή ν  ’ Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς .

Έβδομάς 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατά τόν μήνα
Σεπτέμβριον.

» 2 καί 3. 'Η ιστορία τοΰ ’Ιωσήφ καί τών αδελφών αύτοΰ
έκτενέστερον ή έν τή Α' τάξει.

» 4. Μωΰσέως γέννησις καί νηπιότης,φυγή καί κλήσις.

Μ ή ν  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς .

Έβδομάς 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων τόν μήνα Οκτώβριον.
» 2. Έξοδος τών Εβραίων.
» 3. Ή  διάβασις διά τή? Έρυθράς θαλάσσης.
ΐ) 4. Διατροφή τών Εβραίων έν τή έρήμω.

Μ ή ν  Λ ι χ ί μ β ρ ι ο ς .

'Εβδομάς 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατατόν μήνα Νοέμβριον.
» 2. Δαβίδ καί Γολιάθ.
» 3. ’Αβεσσαλώμ.
» 4. Σολομώντος σοφία.

Μ ή ν  ’ Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς .

Έ βδομάς 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατά τόν μήνα Δε
κέμβριον.

» 2. Ό  Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου ( έκτενέστερον ή έν τή
Α' τάξει ) καί Ιστορία τής τοΰ Χριστοΰ γεννήσεως.

» 3. Οί Μάγοι καί ή φυγή τοΰ ’Ιωσήφ.
>) 4. Βάπτισις τοΰ Ίησοΰ.



Μ ή ν  Φ ί β ρ ο υ ά ρ ι ο ς .

Εβόομάς 1. Επανάληψής τών διδαχθέντων κατά τον μήνα’Ιανουάριον
» 2. Ή  'Γπαπαντή· — Ό  έν Κανδέ γάμος.
» 3. Ή  αλιεία τοΰ ΙΙέτρου.
» 4. 'Η θεραπεία τοΰ υίοΰ τοΰ Έκατοντάρχου.

Μ ή ν  Μ ά ρ τ ι ο ; .

Εβόομ,άς 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατά τον μη να Φεβρουάρ.
» 2. Τό θυγάτριον τοΰ Ίαείρου.
» 3. Ή  κατεύνασις της τρικυμίας.
» 4. Ό  εύσπλαγχνος Σαμαρείτης.

Μ ή ν  Α π ρ ί λ ι ο ς .

Εβδομας 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατά τόν μήνα Μάρτιον.
2. Ή  θριαμβευτική είσοδος τοΰ Ίησοΰ έν 'Ιερουσαλήμ.

» 3. Ό  μυστικός δεΐπνος.
» 4. Ή  σταύρωσις τοΰ Χριστοΰ.

Μ ή ν  Μ & Ι ο ς .

Εβδομας 1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων κατά τόν μ.ηνα’Απρίλιον.
2. 'Η ταφή τοΰ Χριστοΰ.
3. Ή  άνάστασις.
4. Ή  άνάληψις.

»

Μ ή ν  ‘ Ι ο ύ ν ι ο ς .

Γενική έπανάληψις τών καθ’ δλον τό έτος διδαχθέντων.

Σ. Η μέθοδος της δ.δασκαλίας της Ιεράς Ιστορίας πρέπει νά γίνε
τα ι κατά τάς ύποδειγματικάς διδασκαλίας, ας εχομεν δημοσιεύσει έν

Τω παιδαγωγικώ σχολείω. ’Εν τώ μ.αθηματι τούτω πρέπει νά τέμνηταί 
ή διδασκαλία κατά τά  πέντε στάδ',α. (’Ίδ. καί 'Οδηγόν Μ. Βρατσανου 
ίίτος σχολικόν Ιον). 'Η γλώσσα τοΰ διδασκάλου έν τη διηγησει τών 
ιστοριών τούτων πρέπει νά εΤναι^εύληπτος, άλλ’ ούχί καί χυδαί'ζουσα.

δ) Έν ταΐς ίστορίαις δε ταύταις πρέπει νά παρεμβάλλωνται και 
ρητά σχέσιν εχοντα πρός τά Ιστορούμενα. Τοιαΰτα δέ εστωσαν τα  έξης.
1) Είς την γέννησιν τοΰ ’Ισαάκ, « Ευλογία πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, 
κατάρα δέ μ.ητρός έκριζοΐ θεμέλια» (Σειράχ 3, 9). 2) Έ ν τώ Ή σαΰ και 
’Ιακώβ — «Μη ποίει κακά, και ού μή σε καταλάβη κακόν. ’Απόστηθι 
άπό άδικου και έκκλινεΐ άπό σοΰ (Σειράχ, 7, 1). 3) Ό  ’Ιακώβ παρα τώ  
Λάβαν. — «Έ άν γάρ και πορευθώ έν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθη- 
σομαι κακόν, ό'τι σύ μ.ετ’ έμ.οΰ εί- ή ράβδος καί ή βακτηρία σου αύτοί με 
παρεκάλεσαν». 4) 'Π Ιστορία τών άδελφών τοΰ ’Ιωσήφ — «Οίόαμ.εν, ότι 
τοις άγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεογοΐ εις άγαθόν τοις κατα πρόθεσιν 
κλητοίς ουσιν». 5) Μωϋσέώς νηπιότης καί φυγή, — «Μη φοβοΰ, μ.ετα 
σοΰ γάρ έστίν ό Θεός σου, ό έν.σχύσας σε" καί έβοηθησέ σοι καί ήσφα- 
λισάμην σε τη  δεξιά μου τη δικαία». 6) Ή  διάβασις διά της Έρυθράς 
θαλάσσης. — «Δεξιά Κυρίου έποίησε δύναμιν». Ψαλμ. ριζ'. 3 6 . — 
«Θεός ΰπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάριν». Α'. Πέ
τρου 5. 5. 7) Διατροφή τών Εβραίων έν τη Έρήμω. «Μή μεριμ.νήσητε 
λέγοντες, τί φάγωμεν, τ ί πιωμεν, ή τ ί περ;βαλλώμ.εθα». ( Ματθ. ε'. 31 
— 32 ), — « ’Αγαθός μοι ό νόμ.ος τοΰ στόμ.ατός σου υπέρ χιλιάδας χρυ
σίου καί αργυρίου». (Ψαλμ.. pin*· 32). 8) Δαβίδ καί Γολιάθ. — «Ο  
Θεός ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάριν»..(Πέτρ. Α. 
5, 5). 9. ’Αβεσσαλώμ. — «Παίδευε τόν υίόν σου καί άναπαύσει σε καί 
στήσει κόσμον τή ψυχή σου». (Παροιμ. μ. 17), καί «Όφθαλμ.όν κατα- 
γελώντα πατρός καί άτιμάζοντα γ·ηρας μητρός έκκόψειαν αύτόν κόρακες 
έκ τών φαράγγων καί καταφάγοισαν αύτόν νεοσσοί άετών». (Παροιμ. 
24, 17). 10) Σολομώντος σοφία. — « ’Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύ- 
νεσις δέ άγαθή πάσι τοις ποιοΰσιν αύτήν ή αίνεσις αύτοΰ μένει είς τόν 
αιώνα τοΰ αίώνος». (Ψαλμ. 12, 13). 11) 'Ο έν Καν£ γάμος. — «Χ αί- 
ρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαιόντων». ('Ρωμ.. 12, 15). 11) 
Τί αλιεία τοΰ Πέτρου. — «Μακάριοι οί άκούοντες τόν λόγον τοΰ Θεοΰ 
καί φυλάσσοντες αύτόν». (Λουκ. 1 1 . 28). 12) Ό  εύσπλαγχνος Σαμα
ρείτης. — «Μακάριοι οί έλεήμονες, ότι αύτοί έλεηθήσονται.» (Ματθ. 5i
7). 13) Ή  θριαμβευτική είσοδος τοΰ Ίησοΰ είς 'Ιεροσόλυμα. — «Ώσαννά



τω υΐώ Δαβίδ, ευλογημένος ό ερχόμενος έν όνόματι Κυρίου, ώσαννά έν 
τοΐς ΰψίστοις»·. (Ματθ. 2 1 , 9) 14) Ό  μυστικός δεΐπνος). — « Τ Α ·
ΐιυ'α ε^ωκα ΰμΐν, '.να, καθώς έγώ έ—οίησα ήμΐν, καί ύμεΐς ποιήτε»,
(Ίωάνν. 13, 15).

ĵ . Τα ρητα ταΰτα πρέπει να έξηγώνται είς τους μαθητάς σαφώς 
και ειτα άπομνημονεύωνται.

(Έ πεται συνέχεια).

Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΜΙΑΣ
ΤΩΝ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Ω Ν  ΝΟΜΟΣ ΕΝ Α Τ Σ Τ Ρ Ι 4

Μεταξύ τών πολλών καί παραδόξοιν πολιτικών καί κοινωνικών ζη
τημάτων, άπερ καθ έκαστην αναφύονται έν ταΐς καθ’ ήμάς ήμέραις, 
άναντιρρητως το παραδοςοτερόν έστι, καί τούτου ενεκα δυσεπιτευκτότε- 
ρον, ώς άντιβαΐνον εις τον φυσικόν τοϋ ανθρώπου προορισμόν, τό έσχά- 
τως εν τη κατω Αυστρία γεννηθέν, ήτοι τό «περί άγαμίας τών διδα- 
σκαλισσών», οπερ, έπειδή προωρίσθη νά καθιερωθώ ώς νόμος τοϋ Κρά
τους, φοβέραν θύελλαν, ώς ήν έπόμενον, έξήγειρε μεταξύ τών ταλαιπώ- 
ρων Διδασκαλισσών, έπαπειλουμένων ν’ άποστερηθώσι διά παντός τών 
κοινών έλπίδων της μελλούσης άποκαταστάσεως αύτών. Πρός πρόληψιν 
δε της πραγματώσεως τού άπροσδοκήτου τούτου κακοϋ, μεγάλη διδα- 
σκαλισσών συνέλευσις συνεκροτήθη έν Βιέννη, κατά τάς τελευταίας ταύ- 
τας ήμερας, sva συσκεφθη περί τών ληπτέων αποφάσεων, πρός ματαίωσιν 
τοϋ όλεθριου τουτου σκοπού. Περίληψιν τών λεχθέντων έν τη συνεδριά
σει καί άποφασισθέντων έδημοσίευσεν ή έπίσημος έφημερίς «F rem d en - 
b la tt ,» Ιχουσαν, ώς έξής :

«Μεγάλη ταραχή καί φοβερά άγανάκτησις έξεδηλώθη κατά τής προ- 
ταθεισης άςιοισεως, «οτι αί διδασκάλισσαι, έν τη μετά τοσούτου κόπου 
»κτηθείση θέσει, πρέπει να άπολέσωσι διά παντός τοϋ βίου τό τοΰ γά- 
»μου δικαίωμα», έν τη χθές τό έσπέρας συγκροτηθεί ση μεγάλη συνελεύσει 
τοϋ Συλλόγου των Διδασκαλισσών, έν τη μεγάλη αιθούση τοΰ ΙΙαιδα- 
γωγειου τής ήμετέρας πόλεως. Έν τη συνελεύσει ταύτη, προύκειτο, 
ν άποφασισθη περι αιτήσείυς πρός τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής κάτω 
Αυστρίας κατα τής άδικου εϊσηγήσεως καί προτάσεως τοΰ δημάρχου Ηθ1“

bing, «οτι αί διδασκάλισσαι, έν περιπτώσει γάμου, άπόλλυσι την θέσιν 
» αύτών wf ΓΗ κ. Frischl’auer ήνέωξε τήν συζήτησιν, άνακοινώσασα είς 
είς τήν συνέλευσιν, δτι ή πρότασις τοΰ κ. Helbing θά τεθη είς ψηφο
φορίαν έν τή προσεχεΐ συνεδριάσει τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, καί δτι 
αί διδασκάλισσαι, τά  μέγιστα άδικούμεναι έκ τής προτάσεως ταύτης, 
όφείλουσι νά φροντίσωσιν, δπως ματαιώσωσι ταύτην. «Ή μεΐς,» λέγει 
ή διδασκάλισσα, «α'ίτινες διά πολυμόχων σπουδών έκτησάμεθα τήν 
δυσχερή ταύτην θέσιν, ή μ εις καταδικαζόμεθα ν ’ άπολέσωμεν τό δι
καίωμα, οπερ πάσα ήμερομίσθιος γυνή άπολαμβάνει, τό δικαίωμα 
τοΰ γάμου ! 'Ημείς πρέπει νά λατρεύσωμεν τήν άγαμίαν ! Πρός 
τοϋτο δε έπάγονται αισθητικούς καί ήθικούς λόγους, τελευταΐον δέ 
καί οικονομικούς. Ναι, κυρίαι, καί οικονομικούς, διότι λέγουσιν, δτι 
τό ταμεΐον τής Κοινότητας θά άνακουφισθή, έάν ή διδασκάλισσα έξ 
οικογενειακών λόγ&>ν, άναγκασθ/j νά λάβη άόειαν. Νΰν έτοιμοί έσμεν, 
έάν τοϋτο σώζη τήν Κοινότητα, νά διορίσωμεν άναπληρωτάς ίδίαις δα- 
πάναις διά τόν χρόνον τούτον (έπιδοκιμασίαι)». Μετά ταϋτα άνελθοϋσα 
έπί τοΰ βήματος ή άγαμος διδασκάλισσα κ. Cl’iinzweig λέγει, «δτι ή 
ποότασις,» «δτι αί διδασκάλισσαι πρέπει νά «άπαρνηθώσι τήν ευτυχίαν 
τοϋ γάμου», ταυτόσημός έστι τώ περιορισμώ τής προσωπικής ελευθερίας 
τών διδασκαλισσών. Λέγουσι δέ, δτι αδύνατον νά ύπάρξη συγχρόνως 
μήτηρ καί διδασκάλισσα. Έ γώ δμως νομίζω παν τουναντίον, δτι ή δι- 
δασκάλισσα, ώς μήτηρ δύναται νά έκπληρώση τά παιδαγωγικά καθή
κοντα πολύ καλητερον, ?ι ή άγαμος· διότι ή μήτηρ δύναται νά χρήσιμο 
ποιήση κάλλιστα τήν περί τής παιδικής φύσεως πείραν παρά ταΐς μα- 
θητρίαις.» Διό προτείνε·. έν τ ίλε ι νά άποστειλωσιν όριστικήν καί έντονον 
δ’.αμαρτύρησιν κατά τής προτάσεοις περί άγαμίας τών διδασκαλισσών. 
(Θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι καί χειροκροτήματα). Μετά ταύτην ή δε
σποινίς Borsisky, ή μόνη διδασκάλισσα, ήτις ύπέρ τής άγαμίας τών 
διδασκαλισσών ώμίλησε, προσέθηκεν, «οτ; θέτουσι πρό ήμών τό δί
λημμα ή διδασκάλισσα, ή σύζυγος!» Καί νομίζω δικαίο>ς· διότι θεωρώ, 
δτι ή διδασκάλισσα ύπέρ τοϋ ίεροϋ σκοπού τοΰ έπαγγέλματος δύναται 
νά στερηθη τής χ*ράς τοΰ γάμου καί νά ζήση υπέρ τοϋ σχολείου. Δέν 
βλέπω διατί δέν δυνάμεθα νά προσφερωμεν τήν θυσίαν ταύτην ύπέρ τοΰ 
Σχολείου. Κυρίαι, έρωτώ ύμάς, τόσον δύσκολόν έστιν ν ’ άπαρνηθη τις τόν 
γάμον ; Δέν έπιθυμώ χάριν τοΰ γάμου κυρίως νά καταδικάσω τό έπάγ- 
γελμα, λέγω δέ μετά τής κ. Καρολίνας Πίχλερ, δτι πρέπει μέν νά τιμ$



τίς τόν γάμον, πρέπει ομως καί νά δύναται νά στερηθή αύτοϋ.» *11 δι- 
δασκάλισσα Lang (έγγαμος), άποκρινομένη είς ταϋτα, λέγει: «'Η τά- 
ξις τών διδασκαλικών θά έξαφανισθή δλίγον κ α τ ’ ολίγον καί παρευθύς 
θά δυνηθή νά ειπ/ϊ τις «κύτταςε, αυτη έστιν ή τελευταία διδασκάλισσα !» 
Θέλει τις νά έξωθήση τά πράγματα μ.έχρι τοϋ σημείου εκείνου, ώστε 
πασα νεαρά κυρία, άμ.α είσέλθ/) είς τό παρθεναγωγεΐον, ν ’ άπαρνηθή τόν 
κόσμον, ώς εί είσηρχετο είς Μοναστήριον ;» (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι). 'Η 
δέ διδασκάλισσα Ressuguer (έγγαμος) στρέφεται κυρίους κατά της γνώ
μης, «δτι ό γάμος τών διδασκαλισσών δέν έπιτρέπεται έξ ηθικής άπό- 
ψεωςβ. « ’Ηθικούς φόβους,» λέγει, «πρέπε: νά εχη τίς μάλλον διά τά; 
αγάμους’ διότι πολύ ευκόλως βλάπτεται ή φήμη μιας νέας διδασκαλίσ- 
σης, καί πολύ εύκολώτερον δύναται νά έξολισθήση είς αμάρτημά τ ι νεαρά 
διδασκάλισσα, ή έγγαμο;.» Ά φ ’ ου δέ καί άλλαι πολλαί ώμ,ίλησαν κατά 
της άγαμ.ίας, έντόνως καί έμ.παθώς, άπεφασίσθη νά ΰποβληθή τό ζήτημα 
είς άλλην γενικήν συνέλευσιν τών Διδασκαλισσών, καί ουτω διελύθη ή 
συνεδρίασις, τρίωρον διαρκέσασα.»

Λίαν περίεργόν έστι νά μάθωμεν, πώς θά λυθή έπί τέλους τό γαμή- 
λιον τοϋτο ζήτημα τών Διδασκαλισσών.

£ Π .  Γ. Δ η μ ι τ ς α ς

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟΝ

Δ ι δ α σ κ α λ ε Τ ο ν  ’Α θ η ν ώ ν .  Έ κ τοΟ αποτελέσματος τών ά π ο λυτη -  
ρίιυν έζετάσεων τοΟ Δ ιδασκαλείου ’Αθηνών, γνωστοΟ γενομένου δηυιοσϊα, δημο- 
σιεύομεν τά  έξής· Έ κ τώ ν 3 2  μαθητώ ν τής γ' τ α ύ τη ; τάξεω ; τών ϋποστάντω ν  
τήν απολυτήριον δο κ ιμ α σ ία ν, δέκα μέν άνεκηρύχθησαν πρω τοβάθμ ιο ι, ένδεκα δέ, 
δευτεροβάθμιοι κ α ί έπτά τρ ιτοβάθμ ιο ι· έκ δέ τών λο ιπώ ν τεσσάρων δύο μέν άπερ- 
ρίφθησαν, δύο δέ ϋπεχρεώθησαν νά άναπληρώ σω σι τάς έλλε ίψ εις  των μέχρι τοΟ 
Δκεμβρίου.

—  Ό  κ Γ. Τσακύρης έκ Μάκρης τής Μ ικρ2ς ’Ασίας νέος χρηστός καί κόσ- 
Η·10?) ϊχ ω ν  δέ κ λ ίσ ιν  πρός τό δ ιδασκαλικόν 2ργον, ΰποστάς τήν άπολυτήρ ιον δο
κ ιμ α σ ία ν  έν τ φ  δ ιδασκαλείψ  ’Αθηνών άνηγορεύθη πρωτοβάθμιος δημοδιδάσκαλοί, 
έπαξίως τ&ν πολλώ ν κόπων καί τοΟ ζήλου, ίίν έδειξε κατά  τήν έν α ΰ τφ  μα θη 
τε ίαν του. Πεπείσμεθα, 8 τ ι μεταβα ίνω ν ε ί;  τήν πατρίδα του θέλει μετά  ζήλοΐ> 
έργασθή, έφαρμόζων τά  8σα ίχ ε ι διδαχθή έπ ’ ώ φελεία  τής Έ λληνΐδο ; νεολαίας.

—  Ό  *. Α. Κ ωστόπουλος Α' δημοδιδάσκαλος έν Βόλψ έξέδοτο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν

„u τα«ου διδασκάλου e -  βυνδ«ασμφ πρός τά πορίσματα

σταμεν τήν πρόσκτησιν αυτή; εί; τους κ. κ. ιμ

Σ Τ Α ΤΙΣΤΙΚ Η  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λ .’ ά ρ ρ έ ν ω ν .

Σχολαι

Α'
Β'
Γ '

Μαθηταί

45 5
4 3 5
2 8 7

Διδάσκαλοι

5

Διδασκάλισσαι

ΣχολαΙ

Α'
Β'
Γ '
Δ'
Ε'
Γ'

1 1 7 7

Β '  (■> η  λ  έ  ω  ν .

Μαθήτριαι

2 5 0  
4 5 0  
42 0  
45 8  
200 
3 0 0  _  

" 2 0 7 8

1 4

Διδασκάλισσαι

7
9
9
9
7
5 _

" 4 6

Έ άν δέ έν αέν τώ  π ροσω π ικφ  τώ ν χ. δ ιδασκάλω ν συμπερ ,λάβω μεν χ.\ το !,; 

δύο διδασκάλου; τ ή ;  καλλ ιγρ α φ ία ς  ^  1^ ° Ύ ^ 
.χεδόν τ άς  σχολάς τώ ν ά ρ ρ έ ν ω ν κ α τ ά ;  δ ί σ κ ο υ σ α ;  τήν 
τφ  τών χ. Διδασκαλισσών καί τ ά ; τέσσ ρ ^  ούνολ ον τών δ ιδα-

μουσικήν είς τάς διαφόρους σχο * τ^ ’ διδαοκαλισσώ ν ε ί;  τόν σεβαστόν
σκάλων θέλει άνέλθει ε ί;  1  ■·£ μ ον >  ̂ «Αθηνών ε ί;  τ ά ;  άπό τοΟ
άριθμόν l i l i .  Ε π ειδή  δέ κατά  τήν στατιστικήν, τ α » · ^  ά να λογοΟσι κατά  
5 - 1 0  ϊτ ο υ ;  ή λ ικ ία ; άμφοτέρων τών φυλών έ π ι , ούτω ν 8μ ω ;

ι ν δοα έπ ί 8 5 ,0 0 0  θέλουσιν αναλο γε ί
μέσον δρον 1 2 ,8 5 ,  ip a  iirt , « ο τικ4  , γολ5Τα μόνον 3 ,2 2 5 ,  τ( γ ίνο ντα ι 
κατά τά  άνωτέρω φο ιτώ σιν e l; τα  δημοτι χ
ο ί λ ο ι π ο ί  ο ΐ  ά ν ι ρ χ ό [ ΐο ν ο ι  « Ι ί  7 6 6 7  ;■·■·

«ΣΙ· ? Λ ·  ® ·



ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Ν

Λ η μ ο τ ι κ ή  έ κ π α ί δ ε υ σ ι ;  έν  Ο υ γ γ α ρ ί α .  Κ ατά  τό <885, ύπαρχον 
έν Ο ύγγαρία 2 ,2 9 2 ,0 5 2  πατδες, άνήκοντες είς τήν ή λ ικ ία ν  τΤίς υποχρεωτικές 
έκπαιδεύσεως, ών 1 ,8 3 6 ,4 5 9  έ-ροίτησαν είς τά  σχ ο λε ία , κα ί έντεΟθεν προκύ
π τε ι, 8 τ ι ό αριθμός αΰτ&ν έν συγκρίσει πρό; τό 1 8 6 9 ,  ηδξησε κ ατά  684,34-4. 
'Η σπουδαία αδτη αδξησις άποχρώντως μαρτυρεί περί τϊ^ς μεγάλης προόδου, 
ή τις  έγένετο κ ατά  τά τ ε )ευ τα ΐα  έτη. Ή δαπάνη τής συντηρήσεως 1 6 ,3 0 5  δη
μ ο τ ικ ή ν  σχολείω ν (έν ψ  κατά  τό 1 8 6 9  ΰπήρχον 1 3 ,7 9 6  τοιαΟτα) άνήλθεν είς 
1 3 ,0 0 0 ,0 0 0  φ ιορ ινίω ν τ φ  18 8 ο , έν ώ κατά  τό 1 8 6 9  έδαπανήθησαν μόνον 3, 
7 6 0 ,1 2 3 .  Κ αί ώς πρός τά  δ ιδασκαλεία  τ&ν άρρένων κ α ι θηλέων έγένετο μεγάλη  
πρόοδος· δ ιότι, έν ψ  κ ατά  τό 1 8 6 9  ΰπήρχον 46  τοιαΟ τα, κ ατά  τά 1 8 8 5  ηύξή- 
θησαν ε ί;  7 0 . Έ ν ώ  δέ ό άριθμός τ&ν διδασκόντων κατά  τό 1 8 6 9  άνήρχετο  
t l ;  4 6 2 , ουτος ηϋξήθη, κ ατά  τό 1 8 8 5 ,  ε ί;  1 0 4 3 .  Έ κ τοΟ τμήματος τούτου, 
λέγει ή έφημερίς, έζαίρομεν, ώ ; Ιδίως ένδιβφέρουσαν, τή ν  σχέσιν τ&ν είς τά 
σχολεία  ψο ιτη σάντω ν κ ατά  τήν μ ητρ ικήν γλ& σσαν αύτ& ν, καθ ’ ή ν  τ φ  1 8 8 4 —  
1 8 8 5  έφοίτησαν είς τά σχολεία  9 2 4 ,2 8 3  Ο ύγγροι, 2 8 4 ,6 7 6  Γερμανοί, 2 2 2 ,6 7 3  
Ρ ουμάνοι, 2 7 7 ,6 7 3  Σλοβάκοι, Τσέχοι, Πολωνοί κλ. 4 9 ,1 6 3  Σέρβοι, 3 6 ,2 4 6  
Κ ροάται κα ί Βένδοι κα ι 4 4 ,9 3 8  Ρουθηνοί. 'Ο δέ άριθμός τ&ν ά π ο υσ ια σ ά ν τω ν  
σχετικ& ς μ έγα ; έστι κα ι άποδείκνυσιν, δ τ ι πολλαχοΟ έτι δέν κατενοήθη ή με
γάλη  σπουδα ιότη ; τής υποχρεω τικής έκπαιδεΰσεως. 'ίκ πρός δέ τά  άποτελέ- 
σματα  τής έν τ φ  ο χ ολε ίψ  δ ιδασκαλίας μανθάνομεν έκ τής έκθέσεως, δ τ ι έκ τ&ν 
κ ατά  τό τέλος τοΟ έτους άπολυθέντω ν 2 1 5 ,9 9 0  δωδίκαετ&ν παίδω ν, 19 2 ,9 4 9  
έγίνω σκον καλ&ς νά γράφωσι κ α ί νά ά να γ ινώ σ κω σ ι, 9 2 8  δέ μόνον νά άνα γtvtii- 
σκω σι. Κ ατά δέ τήν γλ& σσαν τής δ ιδασκαλίας ο! ήμ ίσεις σχεδόν τ&ν μαθητδν  
— 8 ,0 8 4 — έδιδάχθησαν ο ύγγρ ισ τ ί, έν ψ  2 ,7 9 7  μ αθητα ι έδιδάχθησαν έν τή  μη
τρ ική  γλώ σσ$. 'Ο δέ άριθμός τ&ν έν τή  οόγγρική γλώσστ) σχολείω ν άπό το0 
1 8 6 9  ηύξήθη κατά  39  τοΤς % , κα ί ό έν μ ικ τή  γλώ σση  κατά  9 3  τοΤς «/„. Έκ 
δέ τοΟ περί τ&ν διδαξάντων κεφαλα ίου μανθάνομεν, δ τ ι έκ τ&ν 2 3 ,6 9 9  τα κ τ ι-  
κ&ν δ ιδασκαλω ν, 1 9 , / 20 έλάλουν τήν ουγγρικήν γλ& σσαν, ώς μητρ ικήν, 900 
έλάλουν αυτή ν κ ατα λη π τ& ;, 1 ,6 3 5  ένόουν α ύτή ν , χωρίς νά ό μ ιλ ο σ ι, κ α ί 1 ,2 0 2  
ήγνόουν καθ ’ ολοκληρίαν. Έ ν δέ τοΤ; δ ιδ ασ κ α λε ίο υ  ώρισεν ό νόμο; τοΟ 1868  
τρ ιετή  δ ιάρκειαν πρό: μόρφωσιν τ&ν διδασκάλω ν. Έ κτο τε  δμως έγένετο έπ* ι- 
σθητή ή άνάγκη τ ή ;  έπί ΐ ν  έτος έ τ ι παρατάσεω ς α ύ τή ;·  τά δέ μέτρον τοΟτο 
ήκολουθησαν μόνον 34  διδασκαλεΤα. Έ ν γένει δέ π αρατηρεί ή έκθεσις, ί>τι 0 
οργανισμός δ ιδασκαλείων τιν&ν έχει ανάγκην βελτιώ σεως· ο’ύτω  δέ τΟν 70  δι- 
Οασκαλείων μονον 53  ησχολήθησαν είς τήν προπαρασκευήν δημοδιδασκάλων, ^  
φ  τά λο ιπ ά  έχρησίμ,ευον, ώ ; π αραρτήματα  δημοτικοΟ σχολείου μοναστηρίω ν, 
μ έρ ιι δέ κα ί ώς συνδεδεμένα μετά  κληρικοΟ σεμ ιναρ ίου ή θεολογικοΒ σ χ ο λ ε ί ο υ ,  

#περ δέν δύναντα ι νά θεωρηθ&σιν ώ ; δ ιδασκαλεία .

'jM. Γ . Δ η μ ιτ ς α ς

15. Ό  αγγειοπλάστης.

’Απόπειρα! τινες πρός κατασκευήν χύτρας έκ πηλοϋ καί άποσκλή- 
ρυνσις αύτης είς τό πϋρ. Έπίσκεψις είς έργαστηριον αγγειοπλάστου· προ- 
παρασκευη τοϋ πηλοϋ· σχήματα τών αγγείων ψησιμον (καϋσις) αύτώ ν  
στίλβωμα αύτών στολισμός (διακόσμησις) αύτών. Τίνος είδους αγγεία 
γίνονται έκ πηλοϋ ; (στάμνα'.· σταμνάκια· κανάτια· τσανάκαι· γαβάθια. 
γάστραι-) Τιμη αύτώ ν εύθραστότης αύτώ ν σκεύη έκ πορσελάνης' τά  
φαυεντιανά αγγεία (φαρφουριά)· ποτήρια καί σκεύη έξ ύέλου' παραβολή 
αύτών. >

Ίχνογράφη σ ΐζ . Κανάτι ον.

16. Κυνηγός και κυνήγιον.

'Οπλισμός τοϋ κυνηγοϋ· κύων κυνηγετικός· ζώα τοΰ κυνηγίου (λα- 
γώς, ελαφος, δορκάς, άλώπηξ, πέρδιξ). Περιγραφή τών ζώων χρησιμό- 
της τών φονευομένων ζώων ένεδρα- ·ί) συγκέντρωσις της Θήρας.

Ίχνογράψησις. Τσάντα (κυνηγετικός σάκκος) οπλον τοϋ κυνηγίου.

Π . Οϊχιαχά ζώα.

Βοϋς, αϊξ, πρόβατον, χοίρος, κύων, γαλή, χην, νήσσα, ορνις, άλέ- 
κτο)ρ· Ώ φέλειαι αύτών ζώντων, φονευθέντων, (ύποζύγια· φορτηγά ζώα· 
γαλακτοφόρα ζώα· ώοτόκα ζώα, ών τό κρέας είναι χρήσιμον έριοφόρα 
καί πτεροφόρα ζώα)· παραβολική περιγραφή αύτώ ν χηλοφόρα ζώα· όνυ- 
χοφόρα ζώα. πτεροφόρα· τροφή αύτών καί επιμέλεια.

Ίχνογράφησις. Ά μαξα .

18. 'Ράπτης.

α) ‘Ράπτης' ροίπτρεΐον υλαι, τάς όποιας αύτό εργάζεται· ένέργειαι. 
αύτοΰ· εργαλεία· φορέματα, τά  όποια κατασκευάζει.

β) 'Τ<ράντης' ακατέργαστοι υλαι, τάς οποίας επεξεργάζεται· 6 Ιστός 
(άργαλειός)· αύτή ή υφανσις, υλαι, τάς όποιας υφαίνει· πώς αϋται 
«κόμη περαιτέρω κατεργάζονται'



Παραθί,σις τής υλης κατα την πραγματικήν αύτών συνάφειαν. 

Α .' Έ κ  τ ή ς  Γ ε ω γ ρ α φ ία ς .

1) Θάλασσα· ποταμός· ξηρά.
2) Ή  χώρα της γεννήσεως· ή πατρίς.
3) Θερμοκρασία- ώραι τοϋ έτους.
4) Διαίρεσές τοϋ χρόνου.
5) Χειμών.

** ’ Ε * τ ή ς  φ υ σ ικ έ ς  κ α ί  τ ή ς  φ υ β ίκ ή ς  ισ τ ο ρ ία ς .

1) ΙΙϋρ καί λύχνος.
2) Φυσικά φαινόμενα.
3) Δένδρα τοϋ δάσους.
4) Πτηνά τοΰ δάσους.
5) Οίκίδια ζώα.
6) Πτηνά τών κλωβίο>ν.

Γ '  Έ κ  τ ή ς  κ ο ιν ω ν ία ς  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν .

α') Πώς δ άνθρωπος φροντίζει διά την κατοικίαν του.
1) Οΐκοδομία· λιθοτομία καί κτίστης.
2) Ξυλουργεΐον καί ξυλουργός.

β') Πώς δ άνθρωπος φροντίζει περί της τροφής του.
3) Γεωργία.
4) Μυλωθρός καί μύλος.
5) ’Αρτοποιός καί παρασκευή τοΰ άρτου.
6) Α λιεύς καί αλιεία.
7) θηρευτική καί Θήρα.
8) Κτηνοτροφία, (οίκίδια ζώα).

γ') Πώς ό άνθρωπος φροντίζει περί τής ενδυμασίας του.
9) 'Ράπτης καί ύφάντης.

10) υποδηματοποιός καί βυρσοδέψης.
δ) Πώς δ άνθρωπος φροντίζει περί άναπαύσεώς του.

11) Ο τραπεζοποιός· (ξυλουργός).

12) *0 καλαθοπλόκος.
13) Ό  άγγειοπλάστης.

ε') 'Η σχέσις τών άνθρώπων πρδς άλλήλους.
14) Σχολικός περίπατος.
15) Όδοί καί δρόμοι.
16) Τά χρήματα.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
ΥΠ Ο ΔΕΙΓΜ ΑΤΙΚ ΑΙ ΔΙΔΑ ΣΚ Α Λ ΙΑ Ι ΤΗ Σ Π ΡΑΓΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ

1 .  Ή  οτέγν].

Σκοπός. Ή  νέα οικία εχει ίδρυθή. Τώρα πρέπει αύτή νά τελει,ο- 
ποιηθή καί νά σκεπασθή διά στέγης. Σήμερον λοιπόν θά διαλάβωμεν περί 
τών στεγών τών οικιών μας.

1. Βαθμίς. Δ ιατί καλύπτομεν τήν οικίαν μας μέ στέγην; 'Η στέγη 
έμποδίζει τό ψύχος, τήν βροχήν καί τάς καυστικάς ακτίνας τοΰ ήλίου. 
Διατί λοιπόν καλύπτομεν τήν οικίαν διά στέγης ; Διά τούς ανωτέρω 
λόγους. Δ ιατί δέν στεγάζομεν τήν οικίαν μας μέ λίθους ; Διά τών διά 
μέσου κενών τών λίθοιν διέρχεται ή βροχή· βαρύνουσι πολύ καί πίπτου- 
σιν έπί της κεφαλής τών έν αύτώ ένοικούντων. Διά τίνων στεγάζομεν 
τάς οικίας μας ; Διά κεράμων, σχιστολίθο>ν. Ποΰ βλέπετε στέγας μέ 
κεράμους, ποΰ μέ σχιστολίθους ; Τίνος είδους στέγη είναι ή τοΰ σχο
λείου ; Ποίαν έξωτερικήν δψιν έχουσιν αί στέγαι ; ΙΙοίας προτιμάτε, 
τάς διά κεράμων ή τάς διά σχιστόλιθων ;

2. Βαθιάς, α ')  Κέραμοι. Τά διάφορα είδη τών κεράμων προσάγουσιν 
εις τούς παΐδας έν τώ σ/ολείω πρός υπόδειγμα. Κοίλοι κέραμοι, έπίπε- 
δοι κέραμοι· έξ ύέλου κέραμοι" Περιγραφή αύτών. Έ κ τίνος δέ αύτοί 
κατασκευάζονται ; ( Έ ν τώ πλυνθουργείω έκ πηλοΰ, διά τοϋ πυρός ψή
νονται.) Έ ξ ιδίας πείρας, έξ άπαλης υλης νά σχηματίσωμεν μικρόν κοΐ- 
λον κέραμον καί νά ξηράνωμεν. Έπίσκεψις είς τό πληθουργεΐον καί συν- 
διάλεξις καί συγκεφαλαίωσις τών παρατηρηθέντων. Δ ιατί αί κέραμοι



ακριβώς ουτω διασχημ.ατίζονται ; Πώς τίθενται αί κέραμοι έπί της στέ
γης ; Δοκιμή r-K πρδς στέγασιν μετά κοίλων κεράμων εν Tivt ύποβάθρω.

— Τδ δρόφοίμα, δ στρ<οτήρ (ή πλαγία δοκός στέγης), τά πέταυρα. 
Στέγασμα μ.ετά κεράμων. Ή  κορυφή της στέγης και ή στεγαία κεραμίς. I 
Προς ποιον σκοπόν; Έπίχρισις τών διακένων δ ι’ άμ.μ,οκονίας, ή προφύ- 
λαξις δ ι’ άχυρων. Τελευταία επικάλυψις. Δ ια τ ί; Ή  στέγη μετά κοίλοιν 
κεράμων πολλούς μικρούς όχ'ετούς ( ύδρορρόας) σχηματίζει προς τρέξιμον 
τών έκ τής βροχής ύδάτων.

β') Σχιστόλιθος. Ι ΙόΟεν αί επίπεδοι πλάκες προς έπίστρωσιν τή; στέ
γης φέρονται ; Λατομεΐον σχιστολίθ&ΐν. Περιγραφή αύτοϋ διά περιγρα
φικής διδασκαλίας, εάν δέν ύπάρχει έκει που πλησίον λατομ,εΐον σχιστό
λιθων. Κατασκευή τών σχιστόλιθων είς ώραΐα ίσομετρικά και τετρά- 
γωνα επίπεδα. Πώς δ τεχνίτης ( ό διά σχιστολίθο^ν στεγάζοίν ) έκτελε1· 
τήν έργασίαν του ; Πώς πρέπει νά προπαρασκευάσω τήν κορυφήν τής στέ-Η  
γη ς; ( δρόφωμα); Πώς στερεόνει τά  έπίπεδα τών σχιστόλιθων; Πως j 
αύτός εισάγει τά ; τρύπας ; Πώ; αύτδ; τά ; έπιπέδου; πλακας θέτει την 
μίαν έπί τής άλλης ; Δια,τί ουτω ; ΙΙοϊα έργαλεΐα εί; τήν έργασίαν του 
μεταχειρίζεται ; Πώ; φαίνεται ή έκ σχιστόλιθων στέγη ;

3. Βαθμίς. α') Παραβολή μ.εταξύ στέγη; έκ σχιστόλιθων καί κε- 
ράμ,ων. Άμφότεραι έμ.ποδίζουσι τήν βροχήν έξίσου. Ή  έκ σχιστόλιθων 
στέγη φαίνεται ώραιοτέρα,ή ή έξ έρυθρών κεράμ.cov στέγη. Ή  έκ σχιστό- '· 
λίθων στέγη βαρύνει δχι τόσον τήν οικίαν, δσον ή έκ κεράμων. Άλλά V)

έκ σχιστόλιθων στέγη στοιχίζει άκριβώτερον, ή ή έκ κεράμων, καί όταν 
φθαρή, δυσκολώτερον έπιδιορθοϋται, ή ή έκ κεράμων.

β') Τίνα πρδ; τούτοι; έπικαλύπτουσι διά στέγη;, ΐνα προφυλάξωσιν 
αύτα άπο τ&» άνεμ,ον καί τήν βροχήν ; Τήν σκηνήν, τδ παράπηγμα» «  
ποιμ.ενικην καλύβην, τήν τοϋ κυνδς καλύβην. Διά τίνος αΰται καλύπτον- a  
τα ι ; Δ ιατί δχι μέ κεράμους, ή σχιστολίθους ; Καί τά  φορτηγά άμαςί* | 
καί τά  λεωφορεία εχουσιν στέγην. Καί δ σωρδς τοϋ σίτου έν τή πεδιάοι -3| 
φυλάττεται ύπδ άχυρίνης στέγης.

4. Βαθμίς. Απευθύνατε έτι άπαξ τά ; έξη; έρωτήσεις. οι') Διατι σ̂ ε I 
γάζονται αί ο ΐκ ία ι; β') Μέ τ ί πρέπει νά στεγάζωνται ; γ') Πόθεν προ
μηθεύονται τά ; κεράμους, πόθεν τά ; σχιστολίθου; ; δ)' Έάν τις
βαλη την στέγην έκ κεράμων πρδ; τήν έκ σχιστόλιθων, τ ί π λ ε ο ν ε κ τTlj1* J  
ευρίσκει, ή τ ι ελάττωμά ; fH νέα οίκία έκτίσθη.

1) Αί οΐκίαι ήμών πρέπει νά στεγασθώσιν, ΐνα έμποδίζηταί ή

αύτάς δρμή τοϋ άνέμου καί τή ; κακοκαιρίας. 2) 'Τπάρχουσι στέγαι έκ 
κεράμων καί έκ σχιστόλιθων. 3) Α ί κέραμοι πλαττονται έν τώ κεραμειω 
έκ πηλοϋ καί ψήνονται δυνατά έν τή καμίνω. Α ί επίπεδοι σχιστολιθοι 
προέρχονται έκ τών λα.τομ.είων τών σχιστόλιθων. 4) Η έκ σχιστόλιθων 
στέγη φαίνεται ώραιοτέρα, ή ή έκ κεράμ.ων, στοιχίζει ομω; περισσότερόν 
καί έάν χαλάση, δέν έπιδιορθοϋται τόσον ευκόλως,1 δσον ή εκ κεράμων.

5. Βαθμίc. α) Έάν πτωχοί άνθρωποι κτίζωσιν οίκισκον, μ-έ τ ι θα 
τόν σκεπάσωσιν ; Δ ιατί ; Ή  έκ κεράμων στέγη εμποδίζει τδν άνεμον 
καί τήν κακοκαιρίαν έπίσης καλώς, καί είναι εύθηνοτερα βεβαίως, ή ή 
στέγη έκ σχιστόλιθων.

β) Διατί δέν καλύπτομεν τάς οικίας μ.ας, ώς οί ποιμένες την καλύβην 
των, μέ κλάδους καί καλάμους ; Φαίνονται άσχημοι, δεν διατηρούνται 
πολυν καιρόν, και δέν έμποδίζουσιν δσον πρέπει καλώς την βροχήν. Επι 
ολίγου χρόνου διάστημα γίνονται αί τοιαϋται μ.ικραι οίκιαι ( κάλυβαι ) 
ύγραί καί σήπονται.

Τί είδους στέγην έχει ή στέγη τής μητροπόλεως, τοϋ πανεπιστήμιου, 
τοϋ διδασκαλείου, τοΰ οίκου μας ; Τίνα στέγην εχει το θεατρον ;

Κ. Διατί οί ποιμ.ένες δέν καλύπτουσι τάς καλύβας τοιν μ.ε κεράμους ΐ) 
σχιστολίθους ; Βεβαίως θά τδ έκαμνον τοϋτο, έάν είχον χρήματα, και 
εάν ήδύναντο νά βαστάσωσι τόσον βάρος.

δ) Ιίόσας κεράμ.ους εχουσι ακριβώς·μ.εταχειρισθή έπι τής στ-γ/ίί εκει- 
ν'Ί? ; Έν έκάστη σειρά 100  καί άκόμ.η 80, είς τάς 15 επάλληλους σειράς 
15 φοράς 100 καί 15 φοράς 80. Έ πί τοϋ άλλου μέρους βεβαίους αλλας 
τοσα;. Αύταί άποτελοϋσι μέγαν αριθμόν τόσου; μεγάλους άριθμ.ους δεν 

ζ̂ευρομεν άκό[Λη νά (χετρώ^εν.

Τ ά  χ ρ ή μ α τα .

Βαθμίς, Έ πί του ναυπηγησαντος πλοίου εύρεν ό Ροβινσων και £ν 
β^λαντιον πλήρες χρυσών καί αργυρών κερμάτων. Έχαρη ούτος δια την ευ- 
Ρ^ιναύτών ;Τοϋελειπον βεβαίως πολλά καί ποικίλα πράγματα, ήδύνατο 
1 αυτών τότε νά προ|ληθευθη, οσα ήψυχη του νίθελεν ; Ηδυνατό νέαν και 

ώρα',αν οίλίαν νά κτίση * *Αχ, δέν ύπαρχον διόλου τέκτονες έν τη νησ(θ. 
Ηδυνατο νά άγοράση ώραΐα <ρορέ[/.ατα *, Βέβαια, άλλα που ράπτης, 

ήδύνατο νά τώ κατασκευάση *, Ή δυνατό να προ[/.η6ευθ'?ί δι αυτών 
αΡ*-°ν, κρέας, *αί οίνον ; Ά λ λ ά  δέν ητο έν τώ κηπω ουτε αρτοποιός.



ουτε κοεωπωλης, ουτε οινοπωλης. Τί τα  ήθελε λοιπόν τά  πολλά χρήματα, 
τ ι ήδύνατο νά κάμη St’ αύτών ; Όλως διόλου τίποτε· δέν ητο κανείς 
έκεΐ, παρ’ ού θά ήδύνατο αύτός δ ι’ αύτών νά άγοράση τ ι. Έλαβε 
μέν τά χρήματα μεθ’ έαυτοΰ, άλλά δέν εύχαριστήθη δ ι’ αύτά. Τά μα
χαίρια καί τά  πηρούνια ( κρεαγρίς ), το σφυρί ον καί δ πέλεκυς ησαν πο- 
λυτιμο>τερα αύτώ, ?) δ σωρός τών χρημάτων.

Τώ ό'ντι, έάν ήδύνατο αύτδς νά μας τά  χαρίση ; Αύτά θά ησαν πολύ 
χρήσιμα εις ήμας. Τί ήδυνάμεθα νά άγοράσωμεν δ ι’ αύτώ ν; Δέν εχομεν 
και ήμεΐς χρήματα ; Περί τών χρημάτων τώρα θά μάθωμεν, πώς νά 
τά διακρίνωμεν.

2. Βαθμίc. α) Παρατήρησις τών νομισμάτων καί συνδιάλεξις περί 
αύτών. Το Λεπτόν, το δί.Ιεπτον (διάρα), ό όβο.Ιος (πεντάρα), το διώόο- 
Λον (η όεκαρα), το είχοσάΛεπτον (άργυροϋν), τδ πεντηχοντά.Ιεπτον ( ή 
ήμισεια δραχμή )· ή δραχμή, το δίδριαχμον, το πεντάδραχμον (άργυροϋν 
και χρυσοϋν), το δεχαδραχμον (χρυσοϋν), το είχοσάδραχμον (χρυσοϋν)· 
σχήμα, μέγεθος, δ τύπος (έκτύπωμα) καί έπί τών δύο μερών, ΰλη έξ ής 
κόπτονται (χαλκός, νικέλιον, άργυρος, χρυσός), άξία τινών κερμάτων.

β ) Χαρτονόμισμα' f<<ac δραχμής, <Wo δραχμών, πέντε  δραχμών, rfiW 
δραχμών, είχοσιπέντε δραχμών, έχατον δραχμών, πενταχοσιων δραχμών. 
Περιγραφή αύτών.

5. Βαθμίς. α) Παλαιά νομίσματα τοϋ Ιναποδιστρίου καί 'Όθοινος· 
(δ Φοΐνιζ· τδ είχοσιπεντάριον, ή ήμισεια δραχμή, ή δραχμή, τδ πεντά- 
^f aXf,or' τδ όθώνιον). Έπίδειξις αύτών τών παλαιών νομισμάτων. Πα
ραβολή αύτών πρδς τα έν χρήσει σήμερον παρ’ ήμΐν κατά τδ σχήμα, τδ 
μέγεθος, το μεταλλον, κατα την αξίαν ( τά  χαλκα τοϋ ’ Οθωνος έχουσι 
την αύτην μέ τά σημερινά αξίαν ; ή δραχμή τοϋ ’Όθωνος λεπτά σημε
ρινά 90 καί ή ήμίσεια δραχμή λεπτά 45 τδ πεντάδραχμον 4 δρ. 50 λεπ.). 

β') Πώς δύναταί τις μέ τίμιον τρόπον νά άπολαύση χρήματα ; 
γ') Δύναταί τ ις νά άγοράση πάντα διά τών χρημάτων ;
4. Βαθμις. α) Είπατε μοι όλα τά  νομίσματα τά έλληνικά μέ την 

τακτικήν σειράν έκ τοϋ μικροτάτου μέχρι τοϋ ανώτατου. ( τδ μονόλε- 
πτον, το όιλεπτον, δ οβολός, τδ διώβολον, τδ είκοσάλεπτον, ή ήμίσεια
Ρ̂αΧΡ>> P̂aXF*lj τδ όίόραχμον, πεντάδραχμον, δεκάδραχμον, τδ εί- 

κοσάδραχμον).
Γ̂ α Χ*^κινα, τ £ νικελίου, τά  έξ αργύρου, τά  έκ χρυσοϋ.

5. Βαθμίς. α) ’Ονομάσατε τά νομίσματα κατά σειράν κα τ’ άντί 
στροφον τάξιν έκ τοϋ εΐκοσαδράχμου μέχρι τοΰ λεπτοΰ.

β) Πόσα μονόλεπτα, οβολοί, διώβολα κάμνουσι μίαν δραχμήν ; Πόσα 
δίδραχμα, πεντάδραχμα, κάμνουσιν έν δεκάδραχμόν, έν είκοσάδρα- 
χμον ; κ.τ.λ,

Τί δύναταί τις νά προμηθευθή μέ έν λεπτόν, μέ έν δίλεπτον, μέ 
έ'να οβολόν, μέ έν διώβολον, μέ μίαν δραχμήν ; ( έν πετροκόνδυλον, έν 
φύλλον χάρτου, έν βιβλίον κ.τ.λ. Τί στοιχίζουσι μερικά πράγματα ; 
είς πίλος, έν ζεϋγος υποδημάτων, έν μολυβδοκόνδυλον, μία όκα ζακ- 
χάρεως κ.τ.λ.

ΙΊαράδοσις της υλης ταύτης είς τήν άριθμητικήν.
1. Βαθμίι;. Ό  Ροβινσών συνέλαβε τήν ιδέαν νά πλέξη καλάθους. 

Πρδς τ ί ήθελε νά τάς μεταχειρισθή ; Τίνα πράγματά του ήθελε νά φυ- 
λάξη έντδς τών καλαθιών ; Έ κ τίνων ήθελεν αύτδς νά πλέξη καλάθια ; 
Έκ κλάδων λιγαριας. Έπέτυχεν αύτδς τοΰ σχεδίου του ; Μάλιστα. 
Είχε μάθει ούτος νά κατασκευάζη καλάθια ; ’Ό χι ! άλλά συχνάκις πρό- 
τερον μέ τδν διδάσκαλόν του Νικόδημον είχεν έπισκεφθή τδν καλαθο- 
ποιόν, καί είχεν ίδεΐ τδν τρόπον της κατασκευής αύτών.

Δυνάμεθα νά φέρωμεν εις τήν παράδοσιν έν καλάθιον έκ λιγαριας. 
"Ας τδ παρατηρησωμεν. Έ χω φέρει μετ’ έμοΰ έν καλάθιον ( ό διδάσκα
λος δεικνύει έν ήμισφαιροειδώς έσχηματισμένον πρδς ενθεσιν γεωμή- 
λοιν καλάθιον)· είς τοϋτο δυνάμεθα νά ’ίδωμεν, πώς έχομεν έπιχειοήσει 
τήν έργασίαν μας. Κοινώς κατασκευάζουσι μαθηταί καί διδάσκαλοι τδ 
ύπόβαθρον ( τδν πάτον τοΰ κοφινιού) ( έ'να κύκλον μετά τών ακτινοει
δών ραβδώσεων) έπιχειροΰσι τήν έργασίαν τοϋ πλέκειν. Τδ καλάθιον εΐ
ναι έ'τοιμον. Δέν είναι όμως βεβαίο>ς τόσον ώραΐον, όπως εκείνο τδ όποιον 
νμα φέρει μετ’ έμοΰ. Δέν είναι τόσον στρογγύλον, είναι λοξδν (στραβόν), 
άλλ’ όμως δυνάμεθα νά τδ μεταχειρισθώμεν. ’Ακόμη ώραιότερον είναι 
τοΰτο έδώ τδ καλάθιον. Τίς βεβαίως ή'θελε δυνηθή νά κατασκευάση ώσαύ- 
τως έν τοιοΰτον καλάθιον ! Ήξεύρετε, ποΰ τά  τοιαϋτα πλέκονται ; Μά
λιστα έν τώ καλαθοποιείω τώ πλησίον τής έκκλησίας τοΰ άγιου Φιλίπ
που. Έκεΐ θά ύπάγωμεν αύριον, ΐνα μάθωμεν, πώς πλέκονται τά  καλάθια.

2. Βαθμίc. α) Πορεία είς τδ έργαστήριον τοΰ κοφινοποιοϋ καί έπι- 
σκόπησις τών έργων αύτοϋ.

β) Συνδιάλεξις τοϋ παρατηρηθέντος έν τή σχολή κατά τάς έξής έπό- 
ψεις : Πώς είναι ή εξωτερική μορφή τοϋ εργαστηρίου ; Πώς δ καλαθο-



πλόκος κατασκευάζει όρθως τό ύπόβαθρον ; Πώς διευθύνει τά  έκ λυγα
ριάς κλαδία ; Πώς έκτελεΐ τό ττλέξΐ[Αον; ΙΙοΐα έργαλεΐα μεταχειρίζεται; 
Τίνος είδους πλεκτά σκεύη έχομ.εν ίδεΐ ; ( Καλαθάκια τής χειρός, φορητά 
κοφίνια ( φορμ-οί), χαρτοδόχα καλάθια κ.τ.λ.

3. Βαθμίς. α) Μόνον καλάθια πλέκονται ; Τίνα άλλα ακόμη πλέ
κονται ; Καθίσματα, άμαξά/ια τών παιδιών, ψίαθοι, πίλοι ψάθινοι, ζεμ.- 
πίλια, φρύγετρα οπωρών, δικτυωταί κιγκλίδες, φορητόν κοφίνιον.

β) Έ κ τίνος άλλης ύλης πλέκονται καλάθια ; Έ κ καλάμ,ου, ές άχυ
ρου, έκ λεπτών σανίδων κτλ.

4. Βαθμίς. Είπατε άκόμη άπαξ έν άλληλουχία α) τ ί πλέκετα ι; β) 
ΙΤοίας ύλας είς τό πλέκειν μεταχειρίζονται ;

5. Βαθμίς. Πράγματα, τά  όποια πλέκονται έκ λιγαριάς, ές άχύρου 
έκ λεπτοΰ έλάσματος ( σύρματος), έκ φλοιοϋ, έκ μηρίνθου ( σπάγου).

3 . Ο ί δημητρ ια/ot καρποί.

Σκοπός. Θά διαλάβωμεν περί τών φυτών, τά  όποια χθες είδομεν 
εις την πεδιάδα· ποια λοιπόν, εχομεν ίδεΐ ; Βρίζαν, σίτον, κριθήν, και 
βρόμην.

4. Βαθμίς. Είς ποίας έξοχάς εχομεν ύπάγει ; είς την τοΰ Φάληρου, 
είς τόν έλαιώνα, είς τά  Πατήσια, είς τούς ’Αμπελοκήπους. Όδοί φέρου- 
σαι είς αύτάς, θέσις αύτών. Είς αύτάς εχομεν ίδεΐ σπαρτά- έκεϊ βρίζαν 
και σίτον, αύτοΰ κρίθήν και βρόμην. "Οτε πρώτην φοράν ύπήγαμεν 
είς την έξοχήν, φαίνεται ό σίτος καί ή βρίζα καθώς χόρτον. Κατά τό 
θέρος έχει αύξηθή καί κατασταθή κίτρινον.

2. Βαθμίς. α) Συγκριτική συνδιάλεξις τών τεσσάρων ειδών τών δη
μητριακών καρπών. Ή  βρίζα είναι ύψηλή, όσον ανάστημα άνδρός, μεγα- 
λειτέρα τοϋ σίτου καί τής κριθής. Ποίαν τάξιν εχουσιν αύτά ώς πρός τό 
μέγεθος ; Είς τήν βρίζαν, τόν σίτον, τήν κριθήν είς τό άνω μέρος έπί τής 
καλάμης έίς στάχυς, είς δέ τήν βρόμην δχι. 01 στάχυες εχουσιν πρός 
τούτοις αθέρα (τό άγανον)- είναι δ ι’ ούτος είς μέν τόν σίτον βραχύτερος, 
είς δέ τήν κριθήν μακρότερος τοΰ τής βρίζης.

β) Συζήτησις περί τίνων δημητριακών καρπών. Ή  β ρ ίζα :  καλάμη 
μακρά, κοίλη, κόμβοι μέ φύλλα, καθώς χλόη. Στάχυες, κόκκοι, έντός 
μικρών φύλλων έντεθειμένοι, καί έντός αύτών τά  άγανα- αύτά δέ άγκυ- 
λόνουσι καί πιάνουσιν έάν τις μέ τόν δάκτυλον έκ τών άνω πρός τά κάτω

τά ψαύση. 'Ρ ίζα έν τη γη κρατεί στερεώς τήν καλάμην, ώστε ό άνε
μος δεν δύναται νά τήν άνατρέψη. Συγκεφαλαίίοσις.

Κατά τάς αύτάς έπόψεις γίνεται λόγος καί περί τών τριών άλλο>ν 
ειδών τών δημ,ητριακών καρπών έν τοις καθέκαστα.

γ) Πώς ό καρπός φέρεται είς τό χωράφιον ; οί άγροί κοπρίζονται, 
άροτριώνται, βωλοκοποΰνται- σπορά, φθινοπωρινή σπορά, έαρινή σπορά, 
χειμερινοί καρποί, καλοκαιρινοί καρποί- καιροί τής ώριμότητος, θερισμός.

3. Βαθμίς. α) Τίνες δημητριακοί καρποί έχουσι στάχυν ; Τίνες ένα 
κόρυμβον; Τίνος είδους καλάμ,ην εχουσι ; (Κοίλος μ,ετά κόμβων). Ποια 
φυτά γνωρίζετε, έκ τών περιπάτοον σας, τά  όποια εχουσιν ώσαύτο>ς κα- 
λάμην, καθώς ή βρίζα καί ό σίτος ; (ή ράπη (βοτάνη μέ καλάμ,ην) είς 
τούς φράκτας). ’Εχουσιν αύτά ώσαύτως στάχυας καί κόκκους; Μάλι
στα. ’Αλλά ή ράπη όχι τόσον παχέϊς, οί κόκκοι δχι τόσον μεγάλοι καί βα
ρείς, καθώς εις τήν βρίζαν καί τόν σίτον. Τίνος είδους καλάμ,ων εχει τό 
λίνον ; ( δχι κοίλον, όχι κόμ.βους, κανένα στάχυν έπάνω, άλλά μικροί 
κλαδίσκοι καί κόμ-βοι έντός αύτών.

β) Πώς έξάγει τις τούς κόκκους έκ τοϋ στάχυος ; Πώς ονομάζονται 
αί καλάμαι τοϋ σίτου καί τών άλλων δημητριακών καρπών, άφοϋ άλω- 
νισθώσι ; Τί άχυρον ύπάρχει ; ( τής βρίζης, τοΰ σίτου, τής κριθής καί 
τοΰ βρομίου άχυρου). Έπίδειξις αύτών. Τί κατασκευάζουσι μ,έ τούς 
κόκκους ; Είς τ ί μεταχειρίζονται τό άχυρον ;

4. Βαθμίς. 1. Βρίζα, σίτος, κριθή, βρόμη είναι είδους βοτάνης φυτά.
2. Εχουσι ρίζαν, κοιλότητα, κομβώδη καλάμην, καί έπάνω είς τόν 
καυλον (κοτσάνι) ένα σταχυν ή κόρυμ,βον. 3. Είς τούς στάχυας καί είς 
τούς κορύμβους είναι έντεθειμ,ένοι οί κόκκοι. 4. Οί κόκκοι παρέχουσιν 
ήμΐν άλευρον πρός τροφήν ήμών. 5. Είναι καλόν, ίνα ό αγαθός Θεός αύ- 
ζάνη τούς δημητριακούς καρπούς. «Ό  Κύριος όίδωσι χλόην τοις χτήηα ι 
*ηΙ σπόρον προς χρήσιν τών ανθρώπων.»

5. Βαθμίς. Ποια είδη δημητριακών καρπών έσπειρεν δ ΓΡοβινσών ; 
ΙΙοΐα καλλιεργούνται παρ’ ήμ ΐν ; α) ΙΙοίους δημ,ητριακούς καρπούς γινώ- 
σκετε ; ΙΙοϋ βλέπει τις δτι αύςάνουσι τά  βοτανοειδή φυτά ; ( ’’Αρχον- 
ται καθώς ή χλόη, κόμβοι,* στάχυες, κόκκοι ). ΙΙοΐα κατά σειράν ώρι- 
μαζουσι ; Δ ιατί είναι καλόν, ΐνα ό Θεός βρίζαν, σίτον, κριθήν καί βρόμην 
παρέχη ; Θερισμός τών δημητριακών καρπών, έργασίαι τοϋ θερισμοϋ.



III. ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ Κ Α Ι  ΓΡΑΦ ΗΣ  

1 .  Ε κ λ ο γ ή  τ ή ς  υ λ η ς .

Τό περί άναγνώσεως ζήτημα είναι έτι καί νΰν έν τή ήμερησία αύτοΰ 
διατάξει. Οί παιδαγωγικοί περί τούτου μόνον συμφωνοΰσιν, δτι τό ανα
γνωστικόν βιβλίον δέν πρέπει νά χρησιμεύη μόνον πρός έκμάθησιν τής 
άναγνώσεως. Διαφωνοϋσιν όμως περί της θέσεο>ς, ήν πρέπει τοΰτο νά 
κατέχη έν τή σχολική διδασκαλία, καί ποθεν πρέπει νά λαμβάνηται ή 
ύλη πρός σύνθεσιν αύτοΰ. Ό Mager έθηκε τό περί τούτου ζήτημα ού- 
το>σί. «Τό άναγνωστικόν βιβλίον πρέπει νά παρέχη εικόνα της καθόλου 
φιλολογικής άναπτύςεως, νά παριστα τόν εξωτερικόν καί έσωτερικόν των 
άνθρώπων βίον τοΰ τε παρόντος καί παρελθόντος καί τάς βάσεις καί 
όρους αύτοΰ, μάλιστα δέ νά γνωρίζη ποικιλοτρόπως τό έθνος, καί νά άνα- 
παριστοί ζωηρώς τήν φύσιν, διδάσκη καί έπεκτείνη.» Ό  δρισμός δ ’ ούτος 
δέν πρέπει μέν νά παροραθή, ένέχει όμως έν έαυτώ ύψος πλεΐον τοΰ δέ
οντος. ''Αλλος δέ τις μετριοφρονέστερος απαιτεί, ΐνα τό άναγνωστικόν 
βιβλίον χρησιμεύη ποικιλοτρόπως πρός καλλαισθητικήν μόρφωσιν διά τής 
προσαγωγής τών καλλίστο^ν ύποδειγμάτων τής έθνικής φιλολογίας.

’'Αλλον τινά όλως διάφορον ορισμόν παραδέχονται έκεΐνοι, οίτινες 
άναζητοΰσι βοηθείας κατά τής βλάβης, ήν έπιφέρει ό εις τά  σ/ολεΐα 
ήμών είσαχθείς έγχυχ.Ιοπαιδισμός, ήτοι ή ίγκύχΛιος παιδεία. (*) Κατά  
τούτους πρέπει νά σχηματισθή κέντρον τής διδασκαλίας, ώς τινες μέν 
λέγουσι τής γερμανικής, (2) ώ; δ ’ άλλοι συμπάσης τής σχολικής, έφ’ 
όσον τοΰτο είναι δυνατόν. Οί ταΰτα δέ φρονοΰντες παραδέχονται τήν 
άρχήν τής συγχεντρύσεως, Ά λ λ ’ έάν ή διά τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου 
σκοπουμένη συγκέντρωσις είναι κατ’ έπίφασιν, ήτοι λίαν έξωτερική, στε
ρείται δέ ένότητος, τότε βεβαίως τό τοιοΰτο βιβλίον δέν δύναται νά 
εχγι άληθή συγκεντρωτικήν δύναμιν. "Οταν π. χ. μάθημα ή άναγνωστι
κόν βιβλίον άπ ’ άρχής έγκυκλοπαιδικώς κατατάσσηται, τότε μένει τοΰτο 
γυμνόν πάσης έσωτερικής ένότητος· γυμνόν δ ’ ώσαύτως ένότητος μένει,

(*) Vogt, Dr. T li . , Der Encyklopadismus und die Leseb i icher . W ien  1878.
(*) Otto, Dr, Fr . ,  An le itung, das Lesebuch a ls Grundlage und Mitte lpuukt 

e ines b ildenden Unterrichts i a  der Muttersprac l ie  zu bebandeln .  Erfurt.

καί όταν ή διδασκαλία άναφέρηται πάντοτε είς τό άναγνωστικόν βιβλίον, 
?Ι μετ’ αύτοΰ συνάπτεται. Ή  συγκέντρωσις πρέπει νά έχη βαθυτέραν έν
νοιαν. (:Τό τής συγκεντρώσεως ζήτημα δέν λύεται διά τοΰ ζητήματος 
τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου, άλλ’ άπ’ έναντίου, διότι τό δεύτερον είναι 
μέρος μόνον τοΰ πρώτου. Ά λ λ ’ ίκανά τά  περί τούτου λεχθέντα. Ή  
γνώμη ήμών περί τούτου είναι γνωστή έκ τοΰ πρώτου σχολικού έτους. 
Κατά τήν γνώμην δ’ ήμών έκείνην πρέπει ήμεϊς νά ζητώμεν άνα γνω
στικά βιβλία, ών τό περιεχόμενον εχει σχέσιν πρός την συγκεντρωτικήν 
ύλην η προς ένα κύριον τής νοήσεως κνκ.Ιον τοϋ περιεχομένου, π,ερι ον 
πρόκειται. Ούδεμία περικοπή άναγνοιστικοΰ βιβλίου άξιοΰται παραδο/ής 
ένεκα τοΰ άπλοΰ μόνον τής μορφής.

Ή  χρήσις τοιούτου άναγνωστικοΰ βιβλίου δύναται διαφόρως νά 
νοηθή· ή προστίθεται τό άναγνωστικόν βιβλίον συμπληροΰν καί έπανα- 
λαμβάνον τήν λοιπήν διδασκαλίαν, ή τάνάπαλιν, ή διδασκαλία έπεξερ- 
γάζεται περαιτέρω ό,τι προσφέρει τό άναγνωστικόν βιβλίον. Έάν τοΰτο 
τό τελευταίως λεχθέν, ( δύναται δέ τοΰτο περί τήν ίστορικήν μόνον δι
δασκαλίαν νά περιστρέφηται) είναι σύμφωνον πρός τόν σκοπόν, ή μόνον 
έπιτρέπεται, είναι χρεία βαθυτέρας έτι έρεύνης (1). Ά λ λ ά  τήν διδασκα
λίαν έν τώ πρώτω καί δευτέρω έτει δέν δύναται νά βλάψη ή εκβασις τής 
έρεύνης ταύτης, καί διά τοΰτο δέν έκτείνομεν ένταΰθα τόν περί τούτου 
λόγον.

Ε ντούτοις τοΐς δύοπρώτοις σχολικοΐς έτεσι δέν είσάγεται ή τοΰ φρο
νήματος διδασκαλία έν τώ άναγνωστικώ βιβλίω, διότι οί μαθηταί δέν 
δύνανται άκόμη νά άναγινώσκωσι, καί έτι βραδύτερον είναι ή άνάγνωσις 
πολύν έτι χρόνον τόσον έλλιπής, ώστε ή άλλη διδασκαλία δέν δύναται 
κατόπιν νά βραδύνη. Έάν τις ήθελε καί μόνον μίαν στενήν σύνδεσιν 
νά έπιτελέση, τότε θά ήδύνατο εύκόλως τά  τεχνικά ώς καί τά  αλλα μα
θήματα νά βλάπτωνται, π.χ. ήδύνατό τις τήν διδασκαλίαν τής άναγνώ
σεως καί γραφής νά έπισπεύση, ή δυσαναλόγως νά παρατείνη. Θά ήτο 
βεβαίοις εύχής άξιον άν έγίνετο άρμονική συνάφεια τής ύλης τής άναγνώ
σεως μετά τής έκάστοτε ύλης τής τοΰ φρονήματος-διδασκαλίας, ούτως, 
ωστε νά περιορίζη τις τήν πρώτην έξωτερικώς, π.χ. έξ έκάστης μεθοδικής

(*) Πρβλ. Κ e f  e r  s t e i n, Dr. H., Das deutsche Lesebuch in der Volksschule. 
Deutsche B la t te r  fur e rr iehenden  U nterr ich t ,  1878, Nr. 40 L angensa lza ,  J u  s t, 
Dr. Κ., Lesebuch fttr das  d r i t te  S ch u l jah r .  Jah rbuch  des Vere ins  fu r  W . P. 
Leipzig 13G8.



ένότητος τινάς μόνον προτάσεις ώς ύλην άναγνώσεως νά έκλέγη. 'Ως κα
νών έν τη διδασκαλία τής πρώτης άναγνώσεως έστω, ότι παν ο,τι πολύ 
η έπί πολύ άναγινώσκεται, τοϋτο καταλείπει βραδύτερον την άα'^βολίαν 
του. Μία π. χ. περικοπή τής άναγνώσεως, ητις εχει ώς ύλην μ,ϋθόν τινα 
άλλ’ ητις είς τέσσαρας εως πέντε ξηράς προτάσεις συμπτύσσεται, δεν 
άναγνοιρίζεται γενικώς ύπό τών μαθητών ώς διήγησις μύθου. Αν θεσω- 
μεν «παράρτημα» είς την υλην τής τοΰ φρονήματος διδασκαλίας και 
είς τήν φυσικήν ιστορίαν ο'χι ισοδύναμον πρός τήν «σύγχρονον πραγμα
τείαν», τότε προσφέρονται ήμΐν πλείονες ώφέλειαι. Τό πράγμα είναι 
μέν μετά τινα χρόνον είς τόν μαθητήν ούπω αρκούντως γνωστόν, ούτως 
ώστε ημείς νά μ.ή φροντίζωμεν περί νέου «παρέμβασις τής νοήσεως» ή 
«διέγερσή τοΰ ενδιαφέροντος» μ,άλιστα δέ νά χρειαζώμ.εθα μ.ίαν σύντομ.ον 
έπανάληψιν, άλλ’ ή προτέρα μορφή είναι ή'δη κεχαλαρωμένη ή διαλελυ- 
μένη, έάν δέν ένασχολώμ.εθα περί τήν άπομνημ.ονευθεΐσαν περικοπήν. Δυ- 
νάμεθα τήν άναγνωστικήν ύλην έπί μ.ίαν νέαν καλ.ήν μορφήν να φέρ&)μεν> 
ή καί συντομωτέραν, ένδιαφέρουσαν όμως. Καί τοΰτο άκόμη είναι άναγ- 
καΐον, διότι ή μ,ορφή πρέπει νά είναι ύπόδειγμ.α. Δυνάμεθα ήόη να πα- 
ρενείρωμεν πολυαρίθμους ποιήσεις, αί όποΐαι πρέπει είς την προφορικήν 
διδασκαλίαν νά έναποτυπώνται καί είς τήν μνήμην. Δυναμ.εθα πλήν 
τούτου τήν κατάταξιν τής ύλης συμ.φώνως πρός τόν σκοπόν να μ.ε- 
ταβάλλωμεν, καί νά έχωμ.εν καιρόν έκάστην αναγνωστικήν περικο
πήν βαθέως νά άσκώμεν, διότι τοΰτο άμέσως δέν τασσεται εις την λοι
πήν διδασκαλίαν. Διά τής τοιαύτης ουσιώδους έργασίας λαμ.βανομ.εν κα- 
θαράν ιδέαν τής λέξεως «παράρτημ.α».

Χ η μ ε ί ω ή ξ .

Οί συγγραφείς τών σχο.Ιιχών ετών εχουσιν έκδώσει εν άναγνωσμ.ατα- 
ptov (*) έν ώ τό άνωθι έκτεθειμ.ένον πρακτικώς χρησιμοποιήται. Τό πε- 
ριεχόμ.ενον αύτοΰ εύρίσκεται κατά τό μάλλον ή ήττον έν στενή σχεσει 
πρός τήν διδασκαλίαν τοΰ φρονήματος ή τήν πατριδογραφίαν τών δυο 
πρώτων σχολικών έτών καί προϋποτίθηβι τήν έπεξεργασίαν τής ύλη; 
ταύτης. Α ί ύλαι είναι γνωσταί είς τούς μ.αθητάς καί διά τής διδασκα-

(*) D a s  e r s t e  L e s e b u c h .  Διασχευασθέν ύπό τών Διδακτ. W . R ein , Α· 
B liedn er χα\ τών A . P icke l χα\ Ε. S ch e lle r . Δρέσδη B leyl χα\ K aem m erer· I 
ρος 0,30 τής Μάρκας. II μέρος 0,30 τής Μ. ϊκδοσις 2.

λικής διαπραγματεύσεο>ς καθίστανται άγαπηταί. Διά τοΰτο πρός ερμη
νείαν έχει χρείαν όλίγου μ.όνον χρόνου ό διδάσκαλος. Ή  δλη δύναμις 
τοϋ διδασκάλου καθώς καί τοϋ μ.αθητοΰ δύναται νά συγκεντρωθή κατά  
τάς πρώτας ταύτας άσκησεις είς τήν άνάγνωσιν. Θεοιροΰμεν τοϋτο ούχί 
ήκιστα σπουδαΐον. Τό άναγινώσκειν καί γράφειν είναι δεξιότητες, α'ίτινες 
άπαιτοϋσι πλέον ικανήν άσκησιν, διότι είς τάς πρώτας βαθμ.ΐδας πρέπει 
νά ύπερνικηθώσιν αί μηχανικαί δυσκολίαι, τουλάχιστον κατά μ.έγιστον 
μ-έρος, ΐνα αί σχέσεις τής διδασκαλίας τής γλώσσης ώς πρός τά άλλα 
μ-αθήματα κατασταθώσι πολύ στενώτεραι.

Τό αναγνωστικόν βιβλίον διαιρείται είς δύο μ.έρη ανάλογα «πρός τό 
πρώτον καί δεύτερον σχολικόν έτος». Τό πρώτον μ.έρος πρέπει νά προ- 
σφέρνι τήν άναγνωστικήν ύλην μ-έχρι τοΰ άλλου ήμίσεως τοΰ πρώτου σχο- 
λικοϋ έ'τους. Αύτό περιέχει μ.ικρά χωρία πρός άνάγναισιν έκ τής διδα
σκαλίας τής φυσικής ιστορίας, ίκανάς ποιήσεις καί τούς δώδεκα μ,ύθους 
τοϋ πρώτου σχολικοϋ έτους (*). Τό δεύτερον μέρος, τό όποιον μ,εταξύ τοΰ 

'Σεπτεμβρίουκαί τής Χριστοϋ γεννήσεως τοΰ δευτέρου σχολικοϋ έτους 
πρέπει νά άρχίζη, περιέχει κεφάλαια έκ τής Ιστορίας τοΰ Ροβινσώνος 
( άπό τοϋ Πάσχα διδασκόμ.ενον), τήν ωδικήν ύλην τοϋ πρώτου καί δευ
τέρου σχολικοϋ έτους καί ίκανάς άλλας ποιήσεις, αΐτινες άναφέρονται είς 
είς τήν ύλην τής τοϋ φρονήμ.ατος διδασκαλίας (2).

Τ ίτο  πολύ γνωστόν είς τούς συγγραφείς, ότι διά τήν κλασσικήν ύλην 
απαιτείται καί κλασσική- μορφή. Κ αί όμως πρέπει νά επιτρέπονται,

, ιδίως είς τόν 'Ροβινσώνα, έννοούμεναι έκτροπαί άπό τοΰ πρωτοτύπου. 
Ταύτας πρέπει νά ύπολογίζωσι συμ.φώνως πρός τήν ψυχολογικήν κατά- 
στασιν τών παίδων καί είναι άναγκαΐον κατά τά  πρώτα δύο έτη ούχί 
κλασσικότης νά προστίθηται, άλλ’ άπλότη; καί εύκαταληψία.

2 . Ή  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ή ς  ΰ λ η ς

1. Τό άναγινώσχειτ. Τό δεύτερον σχολικόν έτος έχει κατά πρώτον 
τόν σκοπόν νά άσκηση τούς μαθητάς είς τήν άγάγγα>σιν Λέζεων, έν γέ- 
νει καί νά καταστήση αυτούς νά άναγινώσκωσιν ευκόλως καί μ.ετά όρθοϋ

(*) Τό πρώτον αΰτό μέρος Ι'χομιν ε'χδώσει 6πό τήν έπιγραφήν ο ί μ ΰ Ο ο ι  τ  ο 0 Γ ρ ί μ μ ,  
οπερ είσήχθη εις τά δημοτικά σχολεία.

(*) 'Ημείς τά δεύτερον τοΰτο μέρος τοϋ R ein  διεσκεύσαμεν διά της έχδόσεως Ά π ο -  
οτόλη τοΰ Θαλασσινοΰ, δστις περιέχει τήν άναγχαΐαν έχ τής φυσιχής Ιστορίας χα\ πατρι» 
δογραφίας υλην χαΐ ίχανά άσματα, ιδ. περ\ τούτου έν τοις έμπροσθεν.



τονισμού προτάσεις. Είς την άνάγνωσιν τών Μ ζεων  απαιτείται, ΐνα τδ 
ομμα αμέσως την δλην λέξιν διατρέχη, ένω εις την άνάγνωσιν τών προ
τάσεων πρέπει πάντοτε νά προτρέχη ένίων έπομένοιν λέξεων, ένω ή προ- 
ηγουμένη άκόμη προφέρεται. 'Η άνάγνωσις τών λέξεων τονίζει μάλιστα 
τάς συλλαβάς δρθώς, άλλά θεωρεί πάσας τάς λέξεις μιας προτάσεως ισο
δυνάμους. Ή  άνάγνωσις τών προτάσεων έξαίρει λέξιν τινά ώς ιδία ση
μαντικήν, άρα προϋποθέτει μίαν κρίσιν. Τοϋτο δέν δύναται νά γίνη προ- 
τοΰ ή ζητουμένη δεξιότης έν τη άναγνώσει τών λέξεων καταστηση τδ 
βλέμμα έλεύθερον εις τήν ταχεΐαν καί τροχάδην βαίνουσαν τών στίχοιν 
άνάγνωσιν- διά τοϋτο πρέπει τις νά μή ζητη τοϋτο προώρως. Γέννα τοϋτο 
καί εύκόλο>ς τήν πρόσκρουσιν ( σκόνταμμα )· γίνεται δ ’ αύτη δταν τις 
τάς γνωστάς λέξεις πολύ ταχέως τήν μίαν μετά τήν άλλην άναγινώσκη, 
άλλ’ είς έκάστην δύσκολον λέξιν ΐστατα ι, καί έπειτα πάλιν σπεύδων είς 
τήν άνάγνωσιν προσκρούει έκ νέου. 'Ωσαύτως δεν πρέπει τις τήν άνά- 
γνωσιν τών λέξεων νά θέλη νά έκβιάζη κατεσπευμένως, έφ’ δσον ή συλ
λαβιστική άνάγνωσις παρέχει άκόμη δυσκολίας, διότι καταφεύγουσιν οί 
μαθηταί τότε είς μαντεύσεις τής λέξεως. Πρέπει λοιπδν νά σπεύδωμεν 
βραδέως ! Εις τήν συλλαβιστικήν μέθοδον πρέπει συχνάκις νά έπανερ- 
χώμεθα, δταν μία δύσκολος λέξις καθίστησι τοϋτο άναγκαΐον. Έκάστη 
πρότασις πρέπει έν πρώτοις αρκούντως νά άναγνωσθή, καθώς αί λέξεις. 
( Παρατηροϋμεν προσέτι, δτι ή εις βαθμίδας κατάταξις τής άναγνώσεως 
δέν πρέπει νά νοήται ούτως, ώστε νά μή είναι παραδεκτή είς τήν κατω- 
τάτην άναγνωστικήν βαθμίδα καμμία άνάγνωσις λέξεως ή προτάσεοις. 
Μέχρι τέλους πολυειδώς καί έν τή κατωτάτη βαθμΐδι γίνεται πρόοδος, 
έάν αυτόθι παρεισάγονται προτάσεις. Εις τούς αρχαρίους ή φυσική προ
φορά τοϋ ήχου τών γραμμάτων είναι ή μόνη διδακτική μέθοδος, βραδύ
τερον δέ εισέρχεται δ συλλαβισμός. Πρδς ευκολίαν έν τούτοις αναλύονται 
αί δύσκολοι λέξεις. Τδ συλλαβικώς ( κατά συλλαβάς ) άναγινώσκειν μίαν 
λέξιν δύναταί τ ις  νά μή έπιζητή ευθύς, διότι ό μαθητής δέν γνωρίζει 
βέβαια άκόμη, πόσον μακράν μία συλλαβή εκτείνεται.

Λέγει τις τώ μαθητή πολλάκις, μέχρι τίνος γράμματος πρέπει αύ
τδς νά άναγνώση π. χ. εις τήν λέξιν «ριζόγαλον» άναγινώσκει μέχρι τοΰ 
ι ! — 'ρι— , έκεΐθεν μέχρι τοΰ ο ! — ζ ο — , είτα καί τάς δύο συλλαβάς I 
ριζο — · έπειτα έκ τοΰ γ μέχρι τοΰ α ! — γαλα.— , καί έκ τοΰ .1 μέχρι 
τοΰ τέλους I — λον— , έπειτα τάς δύο συλλαβάς δμοΰ — γα.Ιον — , καί 
τέλος τήν δλην λέξιν ! ριζόγαΛσν. Πολλά αναγνωσματάρια τής κατωτά-

της βαθμΐδος φέρουσιν έ'νεκα τούτου τάς λέξεις χωρισμένας είς συλλαβάς· 
( ριζογαλον π. χ. έκτίθεται — ρι ^— ζ ό— γα — λον). Το άναγινώσκειν 
γίνεται έν πρώτοις διά τούτου βεβαίως εύκολώτερον, άλλά μετατρέπεται 
αυτό ευκόλως εις άνάγνωσιν συλλαβών- πρδς τούτοις παραμορφοΰται καί 
το σχήμα τών λέξεο^ν. Οταν μία πρδς άνάγκην περικοπή δρθώς προπα- 
ρασκευασθή, τότε δέν είναι άναγκαία ή προμνημονευθέίσα βοήθεια.

’Εκ τής κεφαλαιώδους γραφής τοΰ άναγνο^στηρίου μέχρι τών μικρών 
γραμμάτων τοΰ άλφαβηταρίου είναι μεγάλη διαφορά. Πρδς τοϋτο προσ
τίθενται οί πολλοί στίχοι μετ’ άλλήλοιν καί ή μικρά άσκησις έν τή 
δείςει καί τή προχωρήσει έπί τούτων τών γραμμών. Ταΰτα πάντα συγ- 
χέουσιν ευκόλως τους μαθητας. "Ενεκα τούτου παρεμβάλλουσι μεταξύ 
τοϋ άναγνωστηρίου καί τοΰ άλφαβηταρίου ώς σκόπιμον καί άνάλογον με- 
τάβασιν τούς πίνακας, ών ή γραφή κατέχει τδ μέσον μεταξύ τών γραμ- 
p-ατων τοΰ άναγνωστηρίου καί τοϋ άλφαβηταρίου. Οΰτοι οί πίνακες έπι- 
τρέπουσιν άνευ κόπου μίαν σπουδαίαν έν συνόλω διδασκαλίαν καί άσκη- 
ffiv έν τή άπδ κοινοΰ δείξει καί άναγνώσει. Έν τώ άναγνωστικώ βιβλίω 
ϊπομονοϋνται οί πρδς άνάγνωσιν στίχοι διά τών αναγνωστικών π ινακ ι- 

ψ&ύν, ή δ ι’ ένδς φύλλου χάρτου, ή δέ πρδς άνάγνωσιν λέξις διά τοϋ πρδς 
^ ίζ ιν  ζνΛαρίον.

Η διδακτική πραγματεία άναγνο^στικής τίνος περικοπής γίνεται 
κατά τάς γνωστάς πέντε μορφωτικάς βαθμίδας. Ά λ λ ’ δμως δέν πρέπει 

θεωρήται πάσα αναγνωστική περικοπή ώς μεθοδική ένότης καί νά έπε- 
ζϊργαζηται καθ’ άπάσας τάς βαθμίδας, διότι άλλως ή άσκησις τοϋ άνα- 
γινωσκειν πρέπει νά είναι πολύ μικρά. Πολλαί άναγνωστικαί περικοπαί 
«ποχωρίζονται ενεκα τούτου έπί τής δευτέρας βαθμίδος μετά τής άνα- 
Υνωσεως, ή κατά πρώτον κατόπιν άργότερον γίνεται χρήσις.

Η προπαρασκευή χωρίου τινδς έκτείνεται κατά πρώτον έπί τοϋ πε- 
Ριεχομένου. Τδ ένδιαφέρον πρδς αΰτδ πρέπει νά διεγείρηται διά τοϋ σκο- 

J· Πρέπει τις δμως συχνάκις έτι πλέον νά πράττη· βεβαίως πρέπει 
*ροσυζήτησις νά μή καταδεικνύη δλην τήν υλην τοϋ άναγνωστικοΰ χω

ρίου. Έ ν άναγνωστικώ χωρίω είναι τώ μαθητή ίσως καί τ ι, ώς φαί- 
»ται, άκατάληπτον ή άσαφές, δπερ σαφηνίζεται έκ τής συναφείας έν τή 
νχγνωσει, ούχί άφ’ έαυτοϋ. *11 ύπάρχουσιν έκφράσεις τινές, ή συντακτι- 

προτάσεις* τούτων πρέπει δσον τδ δυνατόν νά γίνηται χρήσις προ ττ/ς 
α̂ αγνωσεως εν πλήρει σαφηνεία. ΓΙολυειδώς παρεμβάλλεται ή σαφήνεια 

καθίσταται βεβαίο>ς τοΰτο άναγκαΐον, ή παρέχεται αύτη έν τώ τέ-



λει ενός κεφαλαίου. Τό τελευταΐον δέν εχει καμμίαν όρθην έννοιαν, διότι 
οί μαθηταί αναγκάζονται κατά πρώτον νά άναγινώσκ&)σι χωρίς νά έννοώ- 
σιν. Ά λ λ ά  καί ή παρεμβολή τής άναπτύξεως δέν δύναται καλώς νά προ
σαρμογή, διότι ό συνειρμός τών ιδεών ενεκα ταύτης άδιακόποις δ'.ασπα- 
ται. Διά τόν διδάσκαλον είναι ή πείρα αυτη βεβαίως εύκολωτέρα, η μία 
καλή προπαρασκευη. Διότι αυτη ή τελευταία δέν πρέπει νά ύφίσταται 
έξ ένίων περικοπών άνευ συναφείας, άλλά νά σχηματίζη έν ολον τέλειον. 
Τοϋτο πολλάκις δυσκόλως, έκτελεΐται καί άπαιτεΐ πολλην σκέψιν, έάν 
δέν θέλει τις νά έπιτηδεύηται. Μία έπιτυχης προπαρασκευη άνταμείβει 
πάντοτε την μετά ταύτης συγγενεύουσαν έπιμέλειαν. Α ί άναγκαΐαι άνα- 
πτύξεις πρέπει νά έκφράζωνται όσον τό δυνατόν συντόμως, καί τό μάθημα 
τής άναγνώσεως δέν πρέπει νά μεταβάλληται είς μάθημα γεωγραφίας, 
η φυσικής Ιστορίας. Κείμενα αναγνωστικά, άπαιτοϋντα πολλάς αναπτύ
ξεις, πρέπει νά θεωρώμεν ώς μη έπιτυχή η ώς μη κατάλληλα είς μαθη- 
τάς τής τάξεως ταύτης.

Περαιτέρύ) εκτείνεται έπί τής στοιχειωτικής βαθμ-ΐδος τής άναγνώ
σεως ή προπαρασκευη έπί τοϋ τεχνικού μέρους τή? άναγνώσεως καί έπί 
τής εις αύτήν περιλαμ.βανομένης γραφής. (Καί  ή προπαρασκευη αύτη 
άπαιτεΐ μεγάλην έπιμ-έλειαν καί πρέπει έξ άπαντος νά γίνηται γραπτώς. 
Μόνον άπειροι καί έπιπόλαιοι διδάσκαλοι δύνανται νά έπαναπαύων- 
τα ι έπί στιγμιαίων είσηγησεο>ν η έπί πρακτικής έπόψεως ). Ένταϋθα 
παοατηροϋμεν σπουδαίους καί τά  έπόμ,ενα. Αριθμός τις λέξεο>ν τών έν 
χρησει αναγνωστικών περικοπών είναι γνωστός εις τόν μ,αθητην έκ τών 
προτέρων. Α ί λέξεις αύται άποχωρίζονται κατά πρώτον καί παρουσία
ζαν τα'., έφ’ όσον τοϋτο θεωρείται άναγκαΐον, έν μ-ορφη έπαναληψεως. Μό
νον οπου προκύπτουσιν έλλείψεις, άποχ&>ρίζονται αί λέξεις αύται είς τα  
στοιχεία αύτών. Έ κ τών νέων λέξεοιν πολλαί είναι γνωσταί εις τά  άθροι- 
σμ-ατα φωνών ητοι εις τάς στοιχειώδεις συλλαβάς· μέ ταύτας προβαί- 
νομ.εν όμ,οίοις. Α ί πρότυποι λέξεις παρέχουσιν ήμΐν είς τοΰτο πραγματι- 
κάς βοήθειας καί είς ταύτας πάντοτε άνατρέχομεν. Έ άν πρέπει νά γί- 
νωσι νέοι ολως συνδυασμοί, τότε άσκοΰνται ούτοι ώς πρότερον. Ή  άνά- 
γνωσις τών λέξεοιν άνηκει ιδίως καί είς την δευτέραν βαθμίδα. Ά λ λ ’ είί 
τάς δυσκόλους λέξεις συνίσταται, νά τοποθετώνται αύται έπί τού άνα- 
γνωσΐηρίου, καί μ.άλιστα έάν είναι πολυσύλλαβοι. Άναγνωσματάριον διά 
την στοιχεΐ6>τικήν βαθμίδα θά λαμ.βάνηται ύπ’ οψει έπειτα, διότι 
δύσκολοι λέξεις έν περικοπή τ ιν ι δέν έπισωρεύονται).


