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Η ψυχολογία καί φυσιο/ογία δύνανται πολλούς σαφηνισμούς νά πάρά~ 
σχωσι τ?ί παιδαγοίγικη, άλλά πλείονας νά λάβωσι χαρ’ αύτης.

Ωζ λατινική λεςις educ&tio, εν όέ ταΐς θυγατράσι της λατινικές 
γλώσσαις education, educatione κτλ. παράγεται «χο τοΰ educere—  
* εξάγω», ούτως η γερμανική λέξ. «Erziehung» (=άγωγ*ό, παιδαγωγία) 
«πο τοϋ «erziehen<■, η-οι άγω, οδηγώ τινα εις τ ι τέρμα, σκοπ ,̂ν^ ί̂Π” 
ducero, perducere.

Προ παντός δέ ο παραγωγών γιγνωσκέτω, οτι πλείω άεί ποτε δε'ον νά 
εςαγα.γ?) απο του παι^γωγουμένου η νά εισαγάγω κα! ένστοιβάση αδτ<5> 
λόγοις, κραυγαΐς κ.λ.

Η παιδαγωγία δεν αποέλεπει τοσουτω ειςΓ το νά διεγείρη το πνεΰμα 
καί τήν φαντασίαν του παιδκγωγουμένου, δσω εις το νά. μ.η άφ^ση νά 
σβεσθωσιν έν τη παιδική ηλιαία τά  όπάρχοντα έμφυτα προτερήματα 
και καλαι κλίσεις αυτοΰ, νά· μη κοιμηθη ή φαντασία αύτοΰ, νά μη περιο- 
ρισθη και ^ποτρα—?,. διά τοΰ φόβου ή επιθυμία. και ό πόθος αδτοδ πρδς· 
ενασχόλησή και αί υπ  άλλων (άνικάνων % άπαιδεύτων γονέων) Ιπενε- 
χθεισαι- βλάβαι οσώ δυνατόν νά. θεραπευθ,ώσι και ΙπανορθωΟωσιν»



Άλλά ποσώς δεν είνε επάναγκες νά προλαμβάνομεν την φυσικήν άνά~ 
πτυξιν του παγίου, του παιδός, του κορασιού, του νεανίου, και τνίς νεά- 
νιδος, οπως έπιταχύνωμεν αυτήν· ’Αρκεί, νά έπιτηρώρ-εν αυτν;ν και εγκαί
ρως διά τών προσηκόντων μέσο)ν νά οδηγώμεν και βοηθώμεν.

Οι άνθρωποι εινε ήττον τύραννοι άλλήλων, ή έκαστος έαυτοΰ, γενόμενος 
δοΰλος κακών συνήθειών'

Αληθώς ελευθερία εινε η παιδαγωγία η ικανόν ποιούσα τον παιδευό- 
μενον ν’ άσπάζηται έν πασι την τάξιν και μη ρυρ-ουλκήται υπο ξένων η 
ιδίων συνηθειών. ΓΩς εις π&σαν άνθρωπίνην πραξιν ουτω και είς την παι
δαγωγίαν δέν άρκει μόνον τδ παρατηρεί ν και παραβαλλειν αι παρατη- 
ρήσεις πρέπει ν’ άποβλέπωσιν εις ώρισμένον σκοπόν. Δεον να γενωσκωμεν 
περί που, τ ί ζητοΰμεν, οπως ευρωμέν τ ι . .

Υπάρχει τάξις ανευ μεθόδου, άλλά πολλω πλείονες ρ.έθοδοι ανευ τά 
ξεως. Π. χ. εν τινι πολιτεία και έπί της μεγίστης ήθικης αύτ*/ίς παρακ
μής δύναται νά επικρατή εξωτερική τις  άναγκαστική τάξις, εν ω Απε
ριόριστος σχεδόν πολιτική ελευθερία πολύ καλώς συμβιβάζεται μετά. τής- 
καλλίστης εξωτερικής και εσωτερικής τάξεως, καίτοι ή δημοσία επιμιξία 
τοσούτω ποικίλη και ζωνιρά. Ή παιδαγωγία ομοιάζει πρδς τροχόν, ού αί 
ακτίνες συγκεντροΰνται έν κοινφ κεντρω.

Τδ πνεΰαα και δ χαρακτήρ τοΰ ανθρώπου εινε όργανα, τα  οποία δεν 
δ-ιαπλάσσονται άφ’ εαυτών ~~ μουσικά όργανα, τά οποία δεν ήχοΰσιν άφ 
εαυτών.

.Πρδς κατασκευήν και κροΰσιν τούτων τών μουσικών οργάνων άπαιτοΰν- 
τα ι καλλιτέχναι, οιτινες έπίστανται νά κινώσί τάς χορδάς. Καλδν μούσι- 
κδν οργανον κακώς κρουόμενον εινε χείρον και του χεεριστου μουσι,κου 
οργάνου, καλώς κρουομένου. Ούτως ενιοι παιδαγωγοί είνε, ώς ή παροιμία 
λέγει, « καλοί μέν άνθρωποι, κακοί δέ μουσικοί ». Δέον ν’ άνερευνήσωμεν 
ποσοστον του αληθούς και κακού ενυπάρχει ήδη έν τω πνεύματι και τη  
θυμςκ^ τοΰ παιδευομένου δυνάμει πριν ή έποικοδορ-ήσωμεν περαιτέρω επί;· 
τοΰ τοιούτου θεμελίου — ινα μή δαπανώμεν μάτην χρόνον καί κόπον 
πρδς διδασκαλίαν και παραίνϊσϊν πραγμάτων, άπερ ήδη ούτος γινώσκει 
και δύναται. Πασα περαιτέρω απερίσκεπτος εποικοδόμησης έπι άγνώστου^ 
ή μή ίκανώς εγνωσμένου θεμελίου εινε ή ανωφελής ή μάλιστα επικίνδυνος·' 
:επ£ΐδή.δ παιδαγωγός έν τοιαύτη περ’πτώσει και τήν καλλίστην θέλησιν 
εχων δ;έν συνεπιλάμβάνεται άλλά παρακωλύει τήν φύσει καλήν καΐ 'κα^ 
•νονικήν άνάπτύξιν του παιδευομένου. ν

?Οταν νεανίαν διδάσκωμεν ώς νέόν τ ι  οσα αύτος ήδη, γιν^ κει? «©τε··

ταραττομεν αύτδν μ.όνον, παριστώντες αύτώ ώς άπώτερόν τ ι καί £ένον τα  
υπ αυτοΰ ήδη κατέχομε να. Ούτως δ παιδευόμενος καθίσταται ευκόλως 
και ανευ λόγου αμφίβολος καί δύσπιστος πρδς έαυτδν καί πρδς τούς άλλους.

Πολλοί τώ ν  νεωτέρων παιδαγωγών λαμβάνΰυσι πείραν τών πραγμάτων 
καί τοΰ παιδευομένου πρίν ν) παρατηρήσωσιν εκείνα και αύτόν· Κατα- 
σκευάζουσιν έν νώ τά πράγματα μή γινώσκοντες εν μέρει καί έν γένει: 
τουτέστι πράγμα τ ι κώς τά συστατικά, αύτών μέρη.

Υπάρχει παιδαγωγική οιησΐς και αγροίκος υπερηφάνεια, ή τις γινώσκει 
νά ύποκρυπτη Ιαυτήν υπδ τδ πρόσχημα τοΰ ζήλου τοΰ καθήκοντος. Και 
τοΰτο τδ προσχημάτων φαίνεται οτι παρέχει εκείνοι ς « τοΐς παιδαγω-' 
γΟϊς ϊ> το καθήκον και τδ δικαίωμα άδιακόπως μετά πραότητος νά πα- 
ραϊνώσι και έπιτιμώσι τούς άλλους.

Πολλοί παιδαγωγοί είνε δυσμαθέστεροι τών παιδευομένων, νομίζοντες 
οτι τα εαυτών ετη του μανθάνειν παρελθόν.

Ή πεοιποίησις καί επιμέλεια *$ν άφιεοοΰμεν τοις υφ’ ημών παίδαγω- 
γουμένοις, δύναται νά ήνε τώ  οντι πρόθυμος και εν τούτο ις ούχ ήττον- 
άστοργος και ιδίοτελής (παράδειγμα τά ώς εμπορική έπιχείρησις συνιστά- 
μενα ιόιοιτικά σχολεία και παιδαγωγεΐα καί τινα δημόσια άστυνομικο- 
στρατιωτικά σχολεία !). *Ωστε παιδαγωγία και διδασκαλία φαίνονται τώ  
παιδευομένω διηνεκής κακομηχανία, και ολως άηδιάζει τις άύτήν.

Τά πραξικοπήματα τών παιδίων εινε πολλω ήττον παιδαοιώδη ή τά  
τών ενηλίκων.

Οστις θέλει νά παιδαγωγήσει εαυτόν, και άλλους πρέπει πάντοτε νά 
προσέχη καί ν’ άρύητάι ωφέλειαν άφ’ δλων τών περι Ιαυτδν.συμβαινόντων.

Και έν τη  παιδαγωγία άνάγκη νά γίνωνται πειράματα^ άλλά ταΰτα· 
νά μή είνε αυθαίρετοι' καί «τακτοί δοκιμαί, η μάλλον πράξεις άπλής 
πέριεργίάς. '

_ίΟ ιατρδς δ πράττων τοίαΰτα είς άσθενη, δέν πράττει τίμίως. "Οστις 
ομως πράττει τοιαΰτα εις ύγι& διακινδυνεύων δι’ αυτών τήν υγίειαν αύ
του, διάπράττεί : έγκλημα. Άνάλόγίσθητε λοιπδν τάς. τοσ^-νεαράς καί 
τρυφεράς ψυχάς Ουτω μεταχειριζομένας , Πλείω πείραν καί βεβαεοτέρας 
γνώσεις κταται οστις παρατνιρεΐ καλώς, ?) οστις μόνον ποιείται πειρά
ματα' διότι αυτή ij φύσις πράττει τδ. δεύτερον υπέρ καί μετ’ εκείνου. rO 
παρατηρώ ν διδάσκαλος μελετά, τήν φύσιν καί ή φύσες συνεπι λαμβάνεται 
αδτφ τής διδασκαλίας. ’Αλλά σποραδικά καί άσυνάρτητα πειράματα άνευ 
νοΟ,οδηγού καί άληθοΰς κλίσεως πρδς τδν παιδευόμενον δμοιάζουσι πέριη- 
γήσέσιν ’άσκόπΟις καί- μή ·πρΌδίαγεγραμμέναιί.' - "· i"
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Δεν δύναται τ ις  νά'ήνε διδάσκαλος χαι παιδαγωγός μή έννοών γ.οά- 
αεταχειριζόμενος άρμοδίως σομβολικάς τινας κινήσεις· του σώματος,· σχή
ματά Ttva καί 'νεύματα— ήκιστα δε μ ή ένασκών έν τω βίω ο,τι ό^άσκειί' 
Αληθώς και ένεργώς λέγομεν και παραινοΰμεν,. οταν συνάμα δεικνύωμεν 
και διατυπώμεν τά λεγάμενα διά παραδειγμάτων (το παράδειγμα του 
παιδαγωγοΰ).

Κακός παιδαγωγοί £ΐνε τόσω ο μή εγκρατή της γλώσσα? και άνίκα- 
νος εύχερώς και γλαφυρώς νά έκφράζγ), οσω και δ μή δυνάμενος νά κερ
δίση διά του τρόπου αύτοΰ τδ σέβας και τήν ύπόληψιν των περι αυτόν· 
Έν τη δευτέρα περιπτώσει ή άδίκία μεγαλειτέρα τ) έν τη  πρώιη* διότι ή 
γλωσσά τών σχημάτων τοΰ προσώπου και τοΰ δλου σώματος εινε διαρκε- 
στέρα και βαθύτερον και διαρκέστερον ένεργεϊ έπί τόν.παιδευόμενον */) τά  
«- πτερόεντα επη » κατά τόν ποιητήν.

Πας φοιτητής σχολείου δέν εινε μαθητής. Ύπάρχουσι παΐδες, οΐτινες  ̂
φαίνονται οτι φοιτώσιν έν αύτώ μόνον οπως διέλθωσιν ολίγα ς ωρας κα- 
θήμενοι· και ούδεμίαν άλλην έντύπωσιν έκεΐ άπολαύουσιν η τήν βάθυνσιν- 
τοΰ· μαθητικού έδωλ ί̂ου, έν νι θέσει έκάθηντο. Άλλοι άντιλαμβάνονται τών 
λόγων άλλ’ ουχΐ και τών έννόιών τοΰ διδασκάλου" άλλοι τών εννοιών, άλλ1 
ούχί τών αισθημάτων. ’Εντεύθεν συρ,βαίνει καί έν .τφ άρίστω σχολεί^ οί: 
μέν τών μαθητών ουδέν σταθερόν νά μκνθάνωσιν οί δέ μόνον βλίγον νά 
λάλώσιν. Οί πλεΧστοι δέ αύτών γεμίζουσι τήν κεφαλήν κάί έπιστρέφουσιν 
εις τά  ’ίδια μετά κενίίς καρδίας.
·■' *0 μ ή αύτουργώς τ^ διδασκαλία παρακολουθώ^ δέν είνε αληθής μαθη
τής καί ούδέποτε σταθερά ν ώφέλειαν θάεχν; άπό της άκρο ασθείσης διδα
σκαλίας.

’'Ετι δέον νά διακρίνωμεν μαθητάς καί Οπαδούς. Οί μαθηταί τοΰ Ίη~ 
σοΰ Χρίστου, τοΰ Σωκράτους καί λοιπών ησαν δπαδοί. fΩσαύτως καί οί 
ένθουσιωδέστατοι εταίροι· καί μιμηταί μεγάλου καλλιτέχνου ονομάζονται 
οπαδοί. Ό Ξενοφών ήτο μάλλον οπαδός, 8 Πλάτων μάλλον μαθητής τοΰ 
Σωκοάτους-. 'Ο Αριστοτέλης μκγίστ6>ρ εγένετο και ιδίαν σχολήν ίδρυσε 
μή ών ποτε μαθητής ήτοι τό πνεΰμα αύτοΰ άνεπτύχθη άφ’ έαυτοΰ και 
κ α τ ά  μέγα μέρος άντίθέτως τφ  τοΰ διδασκάλου αύτοΰ. Άλλά τρόπον τινά 
έτιμωρήθη έπι τούτο) ούδέποτε κερδήσας οπαδούς άλλά μόνον απείρους 
μαθητάς δι* ολων τών αιώνων.

fH ίστορία έκάστου έθνους δύναται νά θεο>ρηθη ώς ιστορία της παιδα
γωγίας αύτοΰ, καί ή -παγκόσμιος ιστορία ως Ιστορία της παιδαγωγίας 
ολης της άνθρωπότητο.ς, , . · - . .
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Τά πάντα βελτιοΰνται τη παιδαγωγία. fH παεδαγωγία δύναται πλέον 
Τί οι νόμοι. Η λέζις studium παρά τοΧς άρχαίοις 'Ρωμαίοις έσήμαivsv 
« σπουδήν, κλίσιν πρός τ ι »· Ιϊερίφημον εινε τό άπόφθεγμα τοΰ μεγάλου 
'Ρόψ.αίου ιστορικού Κορνηλ. Τακίτου. (Χρον. I, Ί), « sine ira et studio » 
ανευ οργής καί κλίσεως, ήτοι ούδέν πρός χάριν καί ούδέν πρός βλάβην, εν 
ενί λογίο άμερολήπτως. Η σπουδή τίερίτά γράμματα παρά τοις άρχαίοις 
ήν πράγμα, της καρδίας μάλλον η τοΰ νοΰ. "Οθεν σπουδή, εν τ^ -άρχαι^ 
κυριολεκτική σημασία της λέζεως, σημαίνει πρός τη συνήθει σημχσία της 
μ,αθήσεως : φροντίδα καί επιμέλειαν, ειλικρινές καί δι/,νεκές. ένδιαφέρον, 
επιθυμίαν, άγάπην και εύλάβειαν πρός τό μα,νθανόμενον, τήν σπουδαζο- 
|xsvnv έ πιστή μην.

’Επιστήμη καί συνείδησις παράγεται άπό τοΰ ειδέναι. Άνευ συνειδή- 
σεως ούδεμία άληθής επιστήμη. Ούδεμία άληθής ενέργεια τοΰ νοΰ* ανευ 
έννοίας της ήθικΐς καί της άρετης,

Δέν δυνάμεθα νά διδάςωμ.εν άληθώς μή παιδαγωγοΰντες συνάμα. ί;Οστις 
εινε καλός διδάσκαλος είνε καί καλός παιδαγο>γός. Ά λλ ’ δ καλός παιδα
γωγός δεν είνε πάντοτε καί καλός όιδάσκαλος* διότι παρά τούτου απαι
τούνταν πλνείονες γνώσεις ή παρ’ εκείνου. Κακώς διδάσκειν ταύτόν τφ  κα
κώς παιδεύει ν, διαστρέφειν. . .

Υπερβολικός ζήλος καί ύπερβολική ένασχόλησις βλαβεραί ούχ ήττον η 
ολιγωρία καί αργία, τ άφέλεια. Παν τό υπέρμετρον κακόν. Ne <|uid ni- 
m isf «Μηδέν αγαν! » «πολύ ολίγον καί πολύ πολύ είνε ολων τών μωρών 
σκοπός ! » « Μέτρον έν πάσι ! » « Παν μέτρον άριστον » κτλ. λέγουσιν 
α ί παροιμίαί καί οί σοφοί ολων τών εθνών καί τών αιώνων............

Άπρέπειαί τινες τοΰ κοίνωνικοΰ βίου, ήθικά ελαττώματα, ελλείψεις 
τοΰ ?ιθους, καί τοΰ προσωπικού τρόπου άποφεύγονται καί παύονται μ,όνον 
διά τοΰ καλοΰ παραδείγματος.

Τό κακόν, ώς καί τό καλόν, δέν εισέρχεται είς τάς νεαράς ψυχάς έξαί- 
φνης καί βιαίως, άλλά πάντοτε βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως λωποδύτου 
δίκην « Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo » nfot αί 
σταγόνες κοιλαίνουσι τούς λίθους, ούχί δυνάμει, άλλά σταλάζουσαι, Τό 
κακόν ώςκαί τό καλόν μανΟάνομεν τη έπαναλήψει καί τ^ ασκήσει. Διά τών 
πολλών συστάσεων καί έπαίνοιν διεγείρομεν έξ ’ίσου τήν δυσπιστίαν, οσω 
-καί διά τών πολλών νουθεσιών̂ * έπειδή συχνή σύστασις. τοΰ καλοΰάκου- 
σίως πο>ς ποιεί τόν παιδαγωγούμενον νά ύπονοήσ^, οτι έν έκε.ίν&ρ υποκρύ- 
π ιετα ι προσωπικόν τ ι συμφέρον τοΰ παιδαγωγού.

Μετά σ^νΙσίως, περισκέψεις καί προσοχής χωρώμεν δ(ς τό ^ργον της
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παιδαγωγίας μηδεμίάν δεικνύοντες αβεβαιότητα, μηδεμίαν συστολήν τ) 
φόβον’ διότι ή ταιαύτη ψυχική κατάστασής του παιδαγωγοΰντος δυσχε
ραίνει το εργον αύτου κκί άφκιρεΐ του χαιδαγωγουμένου την δέουσαν χε- 
ποίθησιν περι της εκείνου ικανότητας, Δυσπιστώμεν εαυτοΐς, έςετάζωμεν 
τάς ήμετέρας γνώσεις και δυνάμεις δσω το δυνατόν αύστηρώς, άλλά μη 
προς Θεοΰ ενώπιον των μαθητών ημών! * Εκαστον πράγμα εχει τον εαυ
τοί» καιρόν καί τόπον. Τα πάντα εγκαίρως και έν τω προσήκοντα τόπω !

Ό  .τέλειος διδάσκαλος έν τνί διδασκαλία εχει νά έκτελέσν], συγχρόνως 
διπλοΰν, 9) μάλλον τριπλοΰν και τετράχλουν εργον. Πρώτον νά διδάξη 
«ρμοδίως το θέμα της διδασκαλίας.καί δεύτερον νά έχιτηρτί έν αύτη διη~ 
νεκώς εαυτόν καί τούς. μαθητάς. Έάν δ’ έχη πολλούς, τότε είς το. τρι- 
π.λοΰν τούτο εργον προστίθεται, καί τέταρτον, τουτέστι διαρκούσης της. 

• διδασκαλίας οφείλει νά δεσπόζ*/) αυτών διά Ttv&>v χειρονομιών καί τηρϊί 
προσεκτικούς είς τά διδασκόμενα. Έάν ο διδάσκων στερηται ένο.ς μόνου 
τούτων τών προτερημάτων, η διδασκαλία αυτοΰ είνε κατά το μάλλον η 
ή.ττον ά.νωφελής. Έναργη εικόνα τοιαύτης συγχρόνου τριπλής καί τετρα
πλής εργασίας παριστώσιν ήμΐν εκεϊναι αίπτ6>χαί γυναίκες, αΤτινες βαρύ 
φόρτίον φέρουσαι έπί τη,ς κεφαλής καί 4 ~ 2  παιδία επί τών ώμων άνέρ- 
χονται καί κατέρχονται επικινδύνους άνάντεις άτραπούς νηθουοαι. συνάμα 
και αδόυσαι! (Πάντη πραγματική καί συγκινητική, είκών τοΰ κοινού βίου 
τών Δαλματών καί Μαυροβουνίων, άφ ου δ συγγραφεύς. της παρούσης 
πραγματείας άνυψώθη έν τοΐς κορυφαίος συγγραφεδσι της νεω τέρας ’ΐτζ~  
λίας. 2ημ. του Γερμανού μετάφρ.)

'Ο παιδαγωγός εχει νά πολεμήσνι. i ) προς τά ίδια αυτοΰ ελαττώματα·
2) προς τάς ιδίας συμπαθείας καί άντιπαθείας, πολλάκις ούχί αδίκους*
3) τάς αδυναμίας, εύμενείας καί δυσμενείας τών προσώπων, άτινα περί- 
στοιχίζουσιν αυτόν καί τούς υπ’ αυτοΰ παιδαγωγούμε νους. Ά λλ ’ δ .πόλε
μος ουτος πρέπει νά είνε πάντοτε άμυντικος καί μόνον εις εξαιρετικά ς 
περιπτώσεις επιθετικός. Έάν δε έν τ¥; τοιαύτη άμύν/ι κατά το'σούτων άν-

! τιπάλων καί πολεμίων δυνάμεων έπί στιγμήν άποβάλη τήν ετοιμότητα 
τοΰ πνεύματος, κινδυνεύει νά προξενήση. μεγίστην βλάβην έαυτω τε καί 
τοΐς υπ* αδτοΰ χαιδευομένοις.

,ΜΟσω πλείω καί μείζ&> έν γένει τά δικαιώματα τοΰ-άνθρώπου καί ιδία 
τοΰ παιδαγωγοΰ, τοσουτω πλείω καί μείζω τά καθήκοντα αύτοΰ. Μετά 
τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων .συναυξάνονται, οί κίνδυνοι, αί\εύ.θύναι. 
και λύ πα ι καί μετά τούτων α ί χαρα ί. -·. ν j ·· -  , ν . . ν , ..> ·, ·· ·

..•,rEv·: τισι. φ.ά'σεσι·.·τ.0Λί· ανθρωπίνου, βίου γίνονται ->3ί. ρίοί ^παιδαγωγο^τώ»
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πατέρων καί οί άμαθεϊς τών παιδευμένων. Κ αίτοι ή τοιαύτη-, παιδαγωγία 
υπ’ ολίγων άναγν&>ρίζεται, έν τούτοις υφίσταται επ’ άγαθώ της. άνθρω- 
πότητος.

*Η ψυχή τοΰ ανθρώπου φύσει, κλίνει προς το αγαθόν. Σφάλλονται δέ 
συχνόνατα οί μεταλλωρύχοι ot ίσχυριζόμενοι οτι έκ τοΰ βάθους, τη,ς ψυ
χής φέρουσιν εις φώς το ευγενες μέταλλο ν ! Το παίδαγωγεΐν τινα  επίτη
δες ,ποος κακούς σκοπούς είνε το βαρύτατον έγκλημα, οπερ δύναται νά 
πράξη άνθρωπος. Εύτυχώς ομως τοΰτο είνε κα ί το δυσχε ρέστα τον 
πά ι»των.

Δεν αρκεί είς λαόν τινα νά γινώσκη ν’ άναγινώσκτ), δέον νά εχη καί 
καλόν τ ι προς άνάγνωσιν. Γ,Οταν λέγω μεν δτι γινώσκει τά στοιχεία του 
αλφαβήτου, δέν έννοοΰμεν δτι γινώσκει καί ν’ άνανινώσκη. Βίς τήν- άνά- 
γνωσιν άπαιτεΐται καί νά έννοϊί τις τήν έννοιαν τών λέξεων καί προτά
σεων καί οίκοθεν νά κρίν/ι, έν συν τόμ ω νά δύνηται νά έκλέγνι μόνος.

Υπάρχει τρόπος τοΰ διδάσκειν καί μανθάνειν, οστις. ποιεϊ τον διδά
σκομε νον νευρικόν καί πληροί τήν φαντασίαν αυτοΰ νοσηρών φαντασιο- 
σ&όπιών καί βασανιστικών ονείρων.

"Εκαστος άνθρωπος, φπερ είς τά  πρώτα ετη της ζωης αύτου συνέβη 
έκτακτόν τ ι  καλόν η κακόν, ενθυμείται αύτο διά βίου. Ά λλά μ&λλον εν
θυμείται το καλόν, οπερ απόλαυσε, ή το κακόν, οπερ επαθε καί ώς ίερον 
κειμήλιον εκείνο διατηρεί πιστώς έν τ?ί μν ή̂μη αύτου άναπολών μετά 
χαρας καί ύπερηφανείας, Ό άνθρωπος είνε άξιος., ων οι δε και δύναται.

Είκάζουσι και ισχυρίζονται, δτι ή νόσος τών γεωμήλων,· τών σ.ταφολών 
καί άλλων φυτών καί καρπών προέρχεται έξ. δπεαμέτρου λιπάνσεως. Καί 
έν ττί παιδαγωγία ένίοτε αύτο τοΰτο συμβαίνει· Καί σήμερον συχνά αλτ 
λώς πως διδάσκουσι, πράττουσι, γράφουσι, λαλοΰσι.

Ούχί σπανίως κακή (οικιακή) παιδαγωγία εΐνε συνημμένη μετά καλής 
διδασκαλίας, καί τουναντίον μ,ετά καλής παιδαγωγίας κακή διδασκαλία. 
ΓΗ καλή παιδαγωγία συγκαλύπτει καί άναπληροΐ έν μέρει τήν κακήν δι
δασκαλίαν" άλλά πώς δύναται ν’ άναπληρώση. η άποκρύψ*/) ή καλή διδα- 
καλία τήν κακήν παιδαγωγίαν ;

'Υπάρχει άπο φατική τις άρετη, τουτέστιν άνθρωποι, οί οποίοι δεν 
ποιοΰσι το κακόν, #χι διότι δεν εχουσι την πρύς τοΰτο έπιθυμίαν καί θέ- 
λησιν» άλλά διότι δεν εχουσι τήν δύναμή καί το θάρρος.

'Άμα το σχολειον παύση τοΰ νά είνε ναός, γίνεται σταΰλος- Τύ σχο" 
λειον εστω. ναύς της φιλανθρωπίας, της άγάπης και τιμής, πνευματική; 
δΟνα.θροίσ’δώί : άλλά, μη δδσμωτ.^ρίδν. καί κολαστ'ήριον, μή„
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■τόπος τής άκάμπτου ακινησίας, της βασάνου και τής κακώ<7εως, τοΰ φό
βου καί τρόμου.!.

Ot διδάσκαλοι τών θοησκευτϊκών μαδημάτων δέν πρέπει νά διδάσκω- 
σιν οόδέν άντιφατικον ταΐς επιστημαις, άλλως βλάπτουσι μάλλον η ώωε- 
λοΰσι διεγείράντες εν ταΐς ψυχαΐς τών νέων παντοιας αντιφάσεις και δια- 
μάχας, αΐτινες στεροΰσίν άϋτούς της άπάιτουμένής είς' τήν σπουδήν γα
λήνης το.ΰ πνεύματος και τελεϋτώσιν είς περιφράνησιν πάσης θρησκείας.. 
Ουκ έλίγοι τών Γάλλων ά θεϊστών· τώ. δεκάτω. όγδάω αίώνι. έξήλθον εκ τών 
σχολείων τών ’Ιησουιτών-.

Κληρικοί τινες ποθούσε λίαν την άνωτάτην έποπτείαν τών σχολείων, 
ούχι ώς καθήκον άλλ’ ώς δικαίωμα, κάι ούχι οπως βελτιώσω σι. την νε©,- 
λαίαν, άλλ.’ δπως δεσπό.ζωσι,ν αύτης..

' Β " .  '

('τ τΐ) (jhda χαί τώ σχοΐ,ρίω- παιδαγωγία.

"Ο πατήρ και ή μ'ό,τηρ εινε ού μόνον ο ί γεννήτορες, οί μεταβιβάζοντας 
τοΐς τέκνοις τάς εαυτών σωματικάς, πνευματικάς κάί ^θεκάς ιδιότητας:,, 
άλλά και ο: πρώτοι τά μάλα επιδρώ ντες. παιδαγωγοί κατά την καλήν 
καί κακήν σημασίαν. Τοΰτο λέγοντες έκφράζομεν την μεγάλην περι τών  
τέκνων ευθύνην, ητις επιβαρύνει, τούς γονείς. Έ φύσις πλάττεε καί γεννα- 
βεβαίως άσθενεΐς κάί δυστυχείς ανθρώπους, ©ύδένα ομοις κακόν, Τάς κα
κίας μανθάνει δ άνθρωπος μόνον παρά τών ομοίων αύτώ. Συνήθως έκείνας 
τάς ιδιότητας λαμβάνει κληρονομιάς παρά του πάτρ.ος δ υίός, αΐτινες. 
ττί σωματική καί πνευματική ενεργείς και τώ προαιρετικώ άνηκουσι, 
ν/τοί ρώμην τοΰ σώματος., βούλησιν* νοΰν, φαντασίαν’ παρά δέ της μητρος 
μάλλον τάς ήσόχους και δεκτικάς, ^τοι ευαισθησίαν, υπομονήν καί επι
μονήν. συμπα θείας κάί αντιπαθεί ας, έν συντόμ.ω ιδιότητάς της θυμικής 
δυνάμεως καί της καρδίας.

''Οταν ποτέ οί άνθρωποι κάλλιον γνωρισωσι τά  κύρια χαρακτηριστικά 
τής λειτουργίας της τροφές τοΰ ανθρώπου καί τάς ενεργεί ας αύτης είς 
δλον τον άνθρώπινον όργα-νισμόν, και δταν κάλλιον άνερευνήσωσι τά μυ-> 
στήρι α τή ς τ εκ νο πο ιία ς, τ  ότ,δ γε νήσετ α s ά μ έσ ω ς ί σχυρ ο τ  έ ρ α, ώρ α 10 τέ ρα 
και εύτυχεστέρα γενεά άνθρώπωγ. Έπί τ*ίρ θέα εκείνων τών αγροτικών 
νεανίων, αΐτινες άντί εύτελοΰς μισΟαρίον μισθοΰνται ώς τροφοί καί ουτω, 
το· άριστον αΤμα τής· ηβνς αυτών είνε ήναγκασμέν.αι νά πωλώ σιν ε&ωνό- 
τερον δνείου γάλακτος— επί-τή θέα εκείνων- τών πτωχών μικρών πλά~
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σμ,άτων, άτινα μακράν μητρος και πατ.ρος έπι Ί 8 μήνας μέχρι 2  ετών 
πρέπει νά διαμείνώσι παρά ξένοις καί άσυμπαθέσι, πολλάκις κατωτά.της. 
τάξεως άνθρωποι ς πρίν η το πρώτον γνωρίσωσι μητέρα καί πατέρα— έπί 
τ?ί θέα τοιούτων μητέρων, τών μέν δντων φύσει ανικάνων είς έκ πληρώ σε ν 
τοΰ πρώτου καί ίερωτέρου μητρικοΰ καθήκοντος, της γαλακτοτροφίας τοΰ 
ίδιου αυτών τέκνου, τών δε διεφθαρμένων έν. ματαιότητι καί ιδιοτέλεια, 
έν άσπλαγχνία κάί άσυνειδησία—έπ ιτη  θέα τοιαύτης παρά φύσιν απαν
θρωπιάς, ητις .απειλεί νά επεκταθή- καί έν .τα ΐς. κατώτερα ις τάξεσί, 'κα
ταλαμβάνει ήμας αίσθημα βδελυγμού καί φρίκης προς την ί νεστώ σαν γε
νεάν τών άνθρώπων.

'Η αίφνιδία μετάβασις άπο τής τρόφοΰ . είς την μητέρα, άπο τοΰ άγρο- 
τικοΰ βίου είς την πατρικήν οικίαν έν τνί μεγάλο π όλει, .αί άμεσοι αύταε 
και πολεμιαι αντιθέσεις ένεργοΰσιν επιβλαβέστατα είς το σώμα καί το 
πνεΰμα τοΰ παιδιού, κ&Αύουσι τά μόλις άναβλαστάνοντα διανοήματα.·αύ- 
τοΰ, συγχέουσι τάς έννοίας καί κρίσεις καί άναβάλλουσι την δλην πνευ
ματικήν αύτοΰ άνάπτύξιν.

'Ιερόν καθήκον τών γονέων καί κυβερνήσεων είνε νά διαδίδωσι καί άπαι- 
τώσι παρά τών ενηλίκων νέων, ιδίως παρά τών μελλονύμφων τάς πρώτας. 
-άναγκαιοτάτας γνώσεις.προς διατηρησιν της συζυγικής υγιείας, πρ6ς άπο- 
κώλυσιν καί διάδοσιν νόσων τινών και την πρώτην επιμέλειαν τοΰ π.άί
διου, εμβρύου ετι καί ειτα νεογνού βρέφους.

Έν ταες πλε'σταις τών πολιτειών καί νΰν ετι συνάπτονται ot γάμοι. 
λίαν κουφόνως και ανευ τών προκαταρκτικών εκείνων γνώσεων' ώστε ή. 
γέννησις καί. ή πρώτη, άγωγη τοΰ τέκνου άφίεντκι ερμαιον τής τυφλής- τύ
χης κα'ι τής μάλλον βαναύσου δεισιδαιμονίας!

Α ί <τό ι χε ι ώ δ ει ς ά ρχ αί. τή ς υγ ι ε ι ν ή ς (έπ ι ς-η μη ς τ ής δ ι α τ η ρη σεως κ αί έπ'ί μ ΐ-  
λείας τής σωματικής.καί πνευματικής υνιείας),ητις είνε ή σπουδαιότερα *ίαι. 
ώφελιμωτερα τών έπις·ημών, μένουσιν είσέτι καί πολλοΐςίατρ.οις αγνως·ρ'..

ΑΙ -αισθήσεις, ταΰτα τών εξωτερικών ημών .εντυπώσεων τά  όργανα και 
οί -διερμηνείς ολων. τών διανοημάτων καί αίσθημάτων ημών καί· σήμερον 
ετι δέν. επιμελούνται καί. αναπτύσσονται,, ώς άςιον καί δέον. Ά λλ ’ απαί
δευτοι . αισθήσεις, άπαίδευτον πνεΰμα. Γ,Οθεν .ή . πρώτη πνευματική···καί. 
ηθικη παιδαγωγία τοΰ. παιδίου εινε ή παιδεία τών αισθήσεων αότ.οΰ·.
. Δεν πρέπει νά δεικνύωμεν τοΐς μικροΐς παεδίοες. λαμπρά· πράγματα, τά:; 

,δποΐα. δύσαρέστως ένεργοΰσιν είς τάς αισθήσεις αύτώ ν, άφ5 ετέρου όμως 
και νά μη έκθηλύνωμε,ν και Ικθω.πεύωμεν αύτά χαριζόμενοι δουλοπρεπώς: 
-καί ολας τάς επιθυμίας αύτών έκπληρουντες-
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Φυλαττώμεθα τήν φύσει ζωηροτάτην φαντασίαν τών παιδιών νά Ιρε~ 
• θίζωμεν .ετι πλέον δι* δλως μυθωδών διηγήσεων καί πλαστών δποσχέσεων 
καί απειλών, καί ούτως ανευ άνάγκης ν’ άπατώμεν και καθιστώμεν αύτά 
.δεισιδαίρ,ονα καί δειλά.

Μηδέποτε λέγωρ.εν τω παιδίω, οτι τούτο η εκείνο τό πρόσωπον εινε 
άπαρέσκον ήρ,ΐν. καί τοιοΰτον πρέπει νά ηνε επίσης καί αύτώ. ϊό  εδρί- 
σκειν Ιν έκάστ(£ άνθρώπω αντιπαθητικόν τ ι και μη δύνασθαι άνακαλύ- 
ψ.αΓκαί εν τώ #ντως άπεχθεΐ. τοΰτο η εκείνο τό καλόν καί ώραιον προ
σόν άποδεικνυει σμικρότητα καρδίας καί πνεύρ.ατος. ’’Ανθρωποι, ot οποίοι 
πάντοτε μεμψιμοιοοΰσι και ψέγουσι τους άλλους έϊνε οί ήττον συμπαθη
τικοί, τά μάλιστα δε βελτιώσεως δεόμενοι.

Δέν άνηρευνηθη εισέτι, οποίαν δύναμιν εχουσιν έπί τό πνεΰμα καί τό 
θυμικόν τοΰ παιδιού ή μεταβολή τής θερμοκρασίας, α ί διάφοροι τής ημέ
ρας καί τοΰ έτους ώοαι, τό κλίμα 'κτλ. ΓΩσαύτως οποίαν δύναμιν δ βαθ
μός τής.ήθικής ψυχρότατος καί. θερμότητας, ή θυμική ιδιοσυγκρασία και 
ο χαιρακτηρ τών ανθρώπων, έν οίς τό παιδίον αυξάνεται.

ftVariatio deiectat et educate ή ποικι7\ία τέρπει καί οδηγεί, k l  
κινήσεις τών μικρών παιδιών δέον νά γίνωνταν κατ’ εναλλαγήν·, ή Ινα- 
σχόλησις αύτών νά. ήνε οσω τό δυνατόν παντοία. Γ,Οσω νεώτερος δ άν
θρωπος, τόσω θερμοτέρα ή ιδιοσυγκρασία αύτοΰ καί τόσο̂  εύκολώτερον 
άπόκάμ,νει καί άηδίζεται. "Ολαι αι αισθήσεις τοΰ βρέφους, ή μία μετά 
την άλλην καί πλείονες συγχρόνως ένασχολείσθωσαν μεθοδικώς καί 
«ρμονικώς.

Τά πρό̂ ς παιδείαν τοΊς παιδίοις διδόρ.εν« πράγματα, είκονογραφικά βι
βλία κτλ. έκλεγέσθωσαν μετ’ έπιμελείας καί καλαισθησίας. Μη εμπεριε- 
χέτωσαν δε μηδέν . επιβλαβές τη ύγιεία, άνάρρ.οστον και «καταληπτόν 
τη. παιδική ηλικία, δυσειδές, άκοσμον, έν συντόμω μηδέν δυνάρ.ενον νά 
προξενηση βλάβην έκείνοις.

Φύσει αδύνατα παιδία έπιρρωννύωμεν βαθμηδόν μετά πάσης προσοχής 
καί περισκέψεως, άδρομερή δέ προπαιδεύωμεν εις αβρότητα αισθημάτων· 
Διδάσκωμ,εν τά  παιδία οσω τό. δυνατόν πρωΐ’μως νά αισθάνωνται τοΰ 
«γαθοΰ καί ωραίου ν’ άποβάλωσι δέ την αίσθησή τοΰ ώμοΰ καί δυσει
δούς Έναγωνίως προφυλαττώμεθα τά μ,ικρά άπό μεγάλων κόπων καί 
ταραχής .τών-νεύρων, άπό τρόρ.ου, φόβου καί παντοίας. αγωνίας. Δεικνύω- 
μ.εν αύτοΐς έν εκείνη τη ηλι^ί^ τ Γν κόσρ,ον, ούχί οπως είνε, άλλ* οσφ τό 
δυνατόν δπό τήν ώρχιοτέραν καί ευάρεστο τέραν οψιν. ^Ο τιτά δυσάρεστα 
τοΰ $νθ9.ώπίνου βίου πολυ ταχέως αυτόματα, αύτόΐς θά.προσέλθωσ?,. Δίη~
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•νεκεΐ ■ φαιδρότητι ; καί ■ εύδάίμονί' ευθυμία έθίζ'ωμεν αύτά πρωίμως πρός 
/τν)ν ενδόμυχον εκείνην αυτάρκη ευθυμίαν, ητις ούδέποτε εν τώ βίφ εδει 
νά έγκατα λίπη ημα?ϊ και προπαρασκευάζωμεν άριστα, οπως τάς μετέ- 
πειτα παντοίας δυστυχίας, καί. θλίψεις υποφέρωσιν άςιοπρεπώς καί δπερ- 
νικήσω’σ ι . γενναίως.
’ Δεν εννοώ, διά τ ί οί πλούσιοι τοσαΰτα περιττά .Ιπιπλα 'καί πολυτε
λείας πράγματα, εχοντες έν:τοΐς αυτών μεγάροις. τοσούτω σπανίως θέ- 
τουσι μουσικόν οργανον έν τώ δωματίω τών παιδίων αύτών.· 'Η «πλοϋ- 
στάτη μουσική, δ ήχος συριγγίου, χορδής, κ.τ.ομ.· φαιδρύνει άμέσως την 
παιδικήν ψυχήν. Διά της μουσικής τό παιδίον παιδεόεταε έν τω ώραίφ. 
Τοσοΰτοι διατηροΰσι Κανάρια πτηνά, τά δποϊα. διά μικρών περιστρόφων 
καί θηκών δίκην μουσικών οργάνων διδάσκουσίτ— διά τ ί δέν θέτουσιν καί 
Ιν κλειδοκύμβαλον . παρά τό λίκνον τοΰ τέκνου αδτών. *Η οσφρησις τοΰ 
βρέφους, αναπτύσσεται βραδέως καί έν γένει κατ* άρχάς έπέχει-'δευτε:- 
ρεύουσαν θέσιν... *Ετι δέ ρ,αλλον ή γεΰσις, ητις τώ "πρώτω' ε'τέι’τής ηλι
κίας τοΰ σοφοΰ άνθρώπου—homo sapiens τά  μύρια δυνατα& νά δποφέρη 
απαθώς.

Αι φυσικαί τοΰ πνεύματος καί τοΰ θυμικοΰ δυνάμεις, α“τινες ώς βλα- 
: στός πρό της γεννήσεως. ήδη έμφύονται τό πλεΐστον εν τώ οργανισμώ· τοΰ 
ανθρώπου, είνε ολαι κατά την διδασκαλίαν θεολόγων τινων «έκ θεμελίων 
κακαί». Άλλ* αί πλεΐσται κακαί ιδιότητες, τής ήρ.ετέρας νεολαίαςναί δση- 
μέραι καταφαινόμεναι είνε ’λ κληρονομιά τών γονέων η αποτέλεσμα τής 
πρώτης παιδαγωγίας, τουτέστι τής στρεβλής η μηδερ.ιας άγωγής.

Α ίσωματικαι καί πνευματικαί νόσοι τών μικρών παιδίον δέν διεσα- 
φήθησαν εισέτι άρκούντως. ’Αλλ’ οι ιατροί καί παιδαγωγοί είθισμένοι 
εισίν άντί νά μελετώσιν ο,τι δεν έννοοΰσι, νά καταφρονώσι καί ολιγω- 
ρώσιν. ’Επειδή δ μικρός πτωχός πολίτης τοΰ κόσμου δέν δύναται' νά πε- 
ριγράψη, οπερ πάσχει πάθος, εκείνοι τι δέν πιστεύουσιν αύτό .η σπεύδουσι 
νά ,παρέλθωσιν αύτό'οσω τό δυνατόν ταχέως. Δίδουσι τώ ρ,ικρω.παιδίω

• τά  αύτά τοις ένήλιξι φάρμακα, μόνον εις ρ,ικροτέρας δόσεις ; καί -ταύτας
• ούχί πάντοτε, έν.: λογική άναλαγίςι. Όρίζουσι διά συνταγής τώ β;ρέφει τό 

αύτό φάρμακον νομίζοντδς οτι τήν νόσον αύτοΰ ποΰ κάι πότε παρετήρη- 
σαν εν τννι ένήλικι. Εαί όυτω πράττουσι πολλοί παιδαγωγοί' πεπαιδευ-

' μένοι. καί· άπάίδευτον, οιτινες έν ώ ώφείλον νά ήνε ο ί ψυχίατροι .τών υπ 
-αύτών παιδευορ-ένων εινε . ούχί σπανίως οί χείριστοι :φαρρ.ακδίς έπαιτιώ- 
- μενοί: .· τά ς; ;;αύ τώ ν ά'πο τυχί α ς -τόν: πα ιδαγ6>γούμενο ν . καί ή δη έν τοις? πρ ώ- 

τοις ετεσν τής, ηλικίας■· τοΰ·:;παιδίο.υ;·ψέγοϋσι·:· καίνέπιτιμώσι··την .« όιζ»κήν



*ύτοΰ διαφθοράν», ·Α«ί « άδιόρθωτον » Αμέλειαν, Απροσεξίαν, κακίαν 
κ,λ. κ.λ. άντε κάλλιο ν νά παρατηρώηι καί ιατρεόωσιν/Όπου παύει 5 παιδα
γωγικός νοΰς καί ή παιδάγωγίκή επιτηρείότης, εκεί άρχονται ot θόρυβοι καί 
as ταραχαι, a? Ιπι τιμήσεις καί τιμο)ρίαι. Παν νεογενές παιδί ον εΐνε κα

λόν κάγαθον, όταν ήνε υγιές και όρθώς αύτώ προσφέρονται οί περι αυτό.
ΓΙρώϊμ.ος μεθοδική σκληραγωγία προφυλάττει τό παιδίον διά βίου, άπο 

πολλών νοσημάτων και εινε άληθής θησαυρός έν τοις μετέπειτα δυστυχή- 
μασιν, εν πτωχεία και διωγαοΐς,

Έάν πρωΐ'μως εθίζωμέν τά παιδία νά συνεργάζωνται 'έν τη σκευασία 
των φαγημάτων αυτών, της στρωμνές, των παιδιών κ.λ- θά έπετυγχάνο— 
μείν οδτω πολλών καλών, προ πάντων ομως ή νεολαία θά έγνώριζε νά εκ
τιμά την τιμήν και άξιοπρέπειαν της έργα σι ας καί τήν ιδίαν αυτών άξίαν!

Δεν εινε σκόπιμον ν’ άνταμείβωμεν δώροις η χρήμασι πασαν μικράν 
πρ&ςιν τών παιδίων, ητις οίκοθεν, ούτως ειπεΐν, εννοείται καί είνε άπλουν 
καθήκον εύχαριστίας προς τούς γονείς ή τον διδάσκαλον.

Αί τοσούτω απαραίτητοι εις τήν κανονικήν άνάπτυξιν καί ρώμην του 
παιδιού σοψ,ασκίαι δέον νά ήδύνωνται πάντοτε και άποβαίνωσιν ηθικώς 
τερπναι τ^ νεολαία* διά του ομιλητικού καί της ευτραπελίας. Άξιον τοΰ 
κοπου θά ήν βεβαίό)ς ν’ άνερευνήσωμεν άκριβέστερον, πόσα οφείλει τη 
πρώτη παιδαγωγία έκαστος τών πάσας εποχής και παντδς έθνους μεγά
λων άνδρών και ευεργετών της άνθρωπότητος·

Έν ταΐς Βαλεάροις νήσοις'(·ΙΙιτυούσαις) επικρατεί ;ή ώραία συνήθεια του 
νά μη δίδω σι πρόγευμα τοΐς πα^δίοις πριν η γυμνά σθώσι τη σφενδόνη η 
άλλ<£ τιν ί δργάνω καί διεγείρωσιν ουτω την ό'ρεξιν αυτών. Τοΰτ’ αύτο 
ωφειλέ νά γίνεται και παρ’ ήμΐν. Καί ημείς εδει νά μ ι  δίδωμεν αύτοΐς 
ούδέν φάγημα, ουδέ λίχνευμα, ούδέ παιδιάν κ.λ·. πρίν η διά τίνος κόπου 
γίνωσιν άξιοι νά λάβωσιν αυτό. Παν το μετά κόπου υφ’ ήμών κτώμενον 
ευφραίνει ήμας άσυγκρίτως πλέον η το άνευ της ήμετέρας συνεργεία; ευ- 
ρεθεν 9) δωρηθ'έν ισότιμον πραγμα. Διά της αυτουργίας τά παιδία μανθά- 
νουσι νά έκτιμώσι τ ί »  τέ εργασίαν καί άξίαν την ιδίαν και την τών άλ
λων. fO έν <αύτουργίςι καί χρηματισμώ άνατεθραμμένος βεβαίως δέν δύνα- 
τα ι νά εΐνε άσωτο?, η μάλλον τουναντίον.

Ό πλούσιος ·μή διατηρείτο) διδάσκαλον τφ  έαυτοΰ υ:ί!μ έν τη ιδία οικία 
.μετά τής αυτου οικογενείας, τών αύτοΰ υπηρετών καί κολάκων* άλλως δ 
πτωχές διδάσκαλος συχνάκις δέον νά γίνεται δ υπηρέτης τών υπηρετών 
και. b ;κόλας τών κολάκων τοΰ έαυτοΰ κυρίου. Καί τότε οίχέται το κύρος 
'«ύτδ'ΰ καί ;μ,5τά .γούτου πασα επιτυχής 7;«ιδαγωγίαϊ
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>!Οταν δ.ίταις εχη πολλούς κατ’ ιδίαν διδασκάλους, τότε σογχδϊταϋ 
ϊίολύ ευκόλως εν τω νω αύτοΰ ή τοΰ ένδς διδασκαλία μετά τής τοΰ άλ
λ,ου, έκάστου αύτών εχοντος διάφορον χαρακτήρα καί διδασκαλίαν καί 
συνήθως ούδόλως φροντίζοντος περί τή ; διδασκαλίας τών άλλων. Ά λλ’ &1 
καί οί τής αύτης οικίας ίδιοι διδάσκαλοι ολως φιλικώς προσφέρονται άλ- 
λήλοις, εντούτοις διαφέρουσι. πάντοτε κατά το μάλλον 2h ήττον ζΐζ τάς αύ
τών θεωρίας, ιδέας, τούς τρόπους, την γλώσσαν καί τον χαρακτήρα τοΰ 
λόγου* διότι ώς έπι το πλεϊστον είν? συναγμένοι άπο διαφόρων χωρών 
ούχί σπανίως ώ; ^ύτραι διαφόρου μεγεθου; και π.οιοτητος περιίστανται 
την εστίαν τοΰ παρέχοντος αύτοΐς τροφήν καί στέγτν.

Έάν οί πλούσιοι δέν θέλωσί νά συμφοιτώσιν έν τοΐς σχολείοις τά  αύ
τών τέκνα μετά τών τέκνων τών πτωχών, τότε οικοδορ,ησάσθωσαν ΐδια  
σχολεία, άλλ̂ ά μή άφέτ6>σαν έκεΐνα ν’ άνατρέφωνται άπομεμονωμένα τής 
λοιπής νεολαίας,ηής χώρας ωςκατοικίδια πτηνά έν κλωβοΐς ή ως κατάδικοι.

Οί ίδιοι διδάσκαλοι τών μεγάλων οίκων είνε ούχί σπανίως άνθρωποι,οι- 
τινες συνενοΰσιν έν εαυτοΐς τάς βδελυρωτάτας κακίας τών πλουσίων καί 
τών πτωχών. Γ0  κατ’ οίκον διδάσκαλος πλούσιας οίκογενείας άναγκάζε- 
ταν πολλάκις παρά τήν αύτοΰ κρείττω γνώμην και συνείδησιν καί μόνον 
τοΰ. έπιουσίου άρτου ενεκα νά γίνηται δτέ μέν τής μερίδος τών παίδων 
κατά. τών γονέων καί τών υπηρετών, δτέ δέ τής μερίδος τών γονέων κατά 
τών παίδων, καί άλλοτε τής μερίδος τής οικοδεσποίνης καί μητρδς κατά  
τοΰ χείρονος (inferioris) συζύγου καί ουτω καθεξής προς μεγάλην ζη* 
μίαν τής παιδαγωγίας 1·ών·· τέκνο)ν. Δέν είνε μ,ακρός χρόνος, άφ’ δτου τδν 
κατ’ οίκον διδάσκαλον cm πλοόσιαι καί άριστοκρατικαί οικογένειαι μετε- 
χειρίζοντο χείρον τοΰ 'κα-τ&)τάτου υπηρέτου. (Π^ρά τοΐς άρχαίοις ^Ελλησι 
καί 'Ρωααίοις οί παιδαγωγοί ήσαν οί λεγόμενοι πεπαιδευμένοι δούλοι 
(servi litterali), οί άναγνώσται, γραφείς (amanuenses οί διά χε-ιρδς δου- 
λεύοντες), ταχογράφοι (notani), άντιγραφεΐς (librarti) κ.λ. δοΰλοί ως 
γνωστόν, οιτινες κατά τήν παιδείαν καί τά νίθη ήσαν ώς έπί τδ πλεΐστον 
ανώτεροι τών.κυρίων καί δεσποτών αύτών. Σημ. τοΰ Γερμαν. μεταφραστοΰ).

Κατά τά αρχαία καθεστώτα τοΰ Prato (πόλ. τής Τοσκάνης ί  8  κοιλόμ. 
ΒΔ. τής Φλωρεντίας μετά 36,000 κατοίκ- Σημ. τ. μεταφρ.) ήτο έπιτε- 
τραμμένον εις τδν πατέρα καί τήν μητέρα νά ραπίσωσιν ή δείρωσι τ$  ρά·- 
βδω.κτλ., τδν υιόν,, δ πάππος τδν εγγονον, προέγγονον καί προαπέγγονον, 
δ άνήρ τήν αύτοΰ γυναίκα, δ πενθερδς τήν. νύμφην, δ πρέσβότερος αδελφός 
τδν νεώτερον., δ θείας τδν άνεψιόν, δ κύριος τδν ύπηρέτην, δ δημόσιος δ«~ 
δάσκαλος τδν μαθητήν, Ιπϊ τώ δρω ομο>ς ινα δ δέρων Λμή φονεύσ^ τον
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δερόμενον, μή :θραύστ) ούδέν μέλος.αύτοΰ μηδέ αίματώστ) .αυτόν». Ούτως 
εύρίσκομεν ένιαχοϋ το 3''y„cuQv τοΰ ραβδισμού (jus virgae( ώς προσθήκην· 
καί. παράρτημα του φυσικοί) δικαίου (jus naturale). -

Ό μαθητής δ .διά δεαβολών θηρευων τήν εΰνοεαν τών αύτοΰ διδασκά
λων γ) . άλλο τ ι ώφελος δέον νά τιμωρήται πάντοτε δημοσία παρόντος: 
τοΰ. ·όιαβαλλθΜιένου, και έν περιπτώσει επαναλήψεως νά άποδκδκηταί του. 
σχολείου..

'Υπάρχουσι δυστυχώς εκπαιδευτήρια καί οικογένειας εν αίς ή νεολαίά, 
διδάσκεται μάλιστα τήν κατασκόπων καε διάβολον.

Τδ κενόν, οπερ δ νέος αισθάνεται εν τϊί ψυχή αύτοΰ μή εχων οικογέ
νειας ..εις ·3}ν ήδύνατο νά προσκολληθή εξ δλνίς καρδίας, ενεργεί έπιβλαβώς 
ε ί  ς τε .τη ν ολην.πνευματικήν καί -ηθικήν αυτοϋ άνάπτ υξ ι ν κ α ιτ ή  ν φ ι λ ε ρ- 
γίαν· .

fH των άρχαίων fΕλλήνων και ‘Ρωμαίων παιδαγωγία ήτο συνάμα οι
κιακά και δημοσία, ή δέ τών.νεωτέρων εθνών έν πλείσταις περιπτώσεσι 
μόνον ιδιωτική, νίτοι μήτε οικιακή η οικογενειακή μήτε δηρ.οσία. Ay-· 
μοσία παιδαγωγία έστερημένη τοΰ πνεύματος .τής ελευθερίας έν λόγω 
και γραφή, έν τω κοινωνικώ βίω, είνε χείρων τής κακής ιδιωτικής παι
δαγωγίας. ’Εάν πλείονες άληθώς πεπαιδευμένοι γονείς κα ί: πλείονες κα- 
λαί θελήσεις δπήρχον, 6ά συνεβούλεοον τάς ικανωτάτας εις τοΰτο και μή: 
πολυάσχολους μητέρας, άδελφάς, θείας κτλ. νά διδάσκωσι τά  τέκνα τής 
αυτών οικογενείας και τών συγγενών-καί γειτόνων τά. πρώτα μαθήμάτα. 
της οικιακής διδασκαλίας, συνεχίζο.υσαι ουτω τον ο!κειακον βίον άντί 
τοΰ διακόψαι αύτδν έξαίφνης. καί ούτως άποτόμως διά τών·δ.ημοσίο>ν 
σχολείων και τής ξένης διδασκαλίας τών έν.αύτοΐς διδασκόντων διδα· '̂ 
σκάλων... .·. c -

Θά ήτο καλόν, έάν οί γονείς $ι όί Αντιπρόσωποι αύτών αύτοϊ ένίοτε : 
πάρήσαν ττϊ διδασκαλία. $ν έν τοις δημοτικοΐς καί μέσοις σχολείο ις ?τά 
τέκνα αύτών διδάσκονται. Οί' μαθηταί. ot μόνον κατ’ ιδίαν δ»δαχθέντές- 
δέο ν ..επί Tt ν ας μή ν α ς το ύ λ άχ ισ τ.ο ν νά φ ο ι τή σω σι και έ ν . τοας δ η μο σ ί ο ι ς . 
σχολείοις.. Έάν η επιστημονική, καί θρησκευτική, ή ?δία καί ή κοινωνική-, 
ή· οικιακή καν ή δημοσία παιδεία δέν συμφωνοΰσίν άλλήλαις, τότε. ή 
άγωγ,ή-είναι πάνίοτε κατά το μα,λλον !/ι ήττον άτυχης.

Το σχολείο ν μή έστω στρατών μηδέ μοναστήριον. Τδ · σχολειον. δφείλει 
νά έκπ.αιδεόϊ] άνθρώπους, άλλ’ ούχί,στρατιώτας, μήτε μοναχούς..

Ή; ;γύνή ώς μητηρ δίδει τω, τέκνω. ού. μόνον σώμα καί; ζωή ν, άλλά και 
διαπλάτΐειώτήν κά ρδί α ν./ καί^.τδ ·,-θ υμικ ρ ν'- αύτοΰ-καί? πλάτ τ ει -τή ν/ ίπρώτη ν?· ?

* 3 $  SKEM'EIS ΓΪΕΡΙ ΙΙΑίΔΑΓΩ ΓΙΑΣ' 2atE»FBIS. ΙΙΕΡΪ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ 439

αύτοΰ γλώσσαν (8θεν «ή μητρική γλώσσα»). Τά ελαττώματα τοϋ χαρα- 
κτϋρος τής γυναικδς είνε σχεδόν πάντοτε συνέπεια τών άδυναμιών καί 
σφαλμάτων τοΰ άνδρος. Θυγατέρες τινές εύπορων γονέων φαίνονται οτι 
άνατρέφονται μόνον, οπως φέρωσι τφ  άνδρί προίκα. Αί γυναίκες έμφυτα 
εχουσαι τήν ύπο μονήν καί το εράσμιον, τήν εύρυθμίαν καί φιλοκαλίαν, 
καί πλούσιον πνεΰμα θά ήσαν ot άρμοδιοτατοι προπαιδευτικοι διδάσκα
λοι ολων τών επιστημών, τών ωραίων τεχνών καί τών τεχνικών κλάδ&)ν, 
δσοί δέν άπαιτοΰσι μεγάλην σωματικήν δύναμιν. Τοιαύτη χρήσις τής γυ- 
ναικδς έν πο.λλαΐς περιπτώσεσι θά έμετρίαζε κατά τδ μάλλον $ ήττον 
τήν δουλικήν δποταγήν αύτης, &’ άνύψου τήν αξιοπρέπειαν καί ύπόληψιν 
τοΰ ώραίου φύλου καί ούσιωδώς θά έβελτίου τήν παρούσαν λυπηράν κα- 
τάστασιν αύτοΰ, ητις κατά μέγα μέρος είνε άποτέλεσμα τής ταπεινής 
καί άναρμοδίου ένασχολήσεως αύτοΰ.

ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΓΩΓΑΪ
ΠΙΟ . . .

ΕΡ. ΛΕΓΟΥΒΕ.

(σονέχ . ιδε σελ . 398 ).

θ ά  προβάλω τρίτηW αγωγήν, ■ και τετάρτην και πέμπτην. Ά λλ’ &ς· 
προβώμεν κατά σειράν, και προ πάντων μή εχετε φόβον· Τδ πρόγραρ.μά 
μου. θά διαρκέση δέκα λεπτά. Άπδ τοΰ Πανθέου ας μεταβώμεν εις τήν> 
δδδν τοΰ Faubourg-Poiss-anniere. Συμπεραίνετε ποΰ σας άγω; Μάλι^ 
στα ! Εις τδ ’Ωδεΐον· ’Ενταΰθα είνε ή άγωγή τής φωνής· Δεν είνε παρά
δοξον, δτι διά πάσαν ημών άσκησιν ύπάρχουσι καθηγηταί, μόνον δέ ού- 
δεις υπάρχει διά τδ οργανον, τδ όποιον καθ’ έκάστην μας χρησιμεύει, καί 
εις πάσαν ημών έργασίαν; Μας διδάσκουσι τδ κολυμβαν, το χορεύειν, το 
πυγμομαχεΐν, τδ γυμνάζεσθαι^ τδ ξιφασκεΐν, άλλ’ ουτε το αναγίνωσκειν 
ούτε'τ.δ δμιλειν. ^Ετι δέ πολύ μάλλον, έν τοις Λυκείοις ένίοτε διδάσκον
τα ι κακώς.

*Εν τών ’ τέκνων μου επρεπε ποτε .νά άπαγγείλν μΰθόν τίνχ  τοΰ Λα- 
φονταίνου καί ένεθυμεΐτο δυστυχώς πρδς τοΰτο τάς συμβουλας, τας οποίας 
τώ εδωκα. ^Ητο τόσω άνόήτον, νά ώς·επροφέρη καλώς τδν μΰθόν του.Παρευ- 
ρείένΐεςΐΟ} συμμαθηταί'του·'έξέρράγησαν ε?ς δυνατόν γέλωτα? 5 δε >εάθη-
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γη τής του τω είπεν αύ στηρώς: Παιδί μου, δεν άναγινώσκόυσιν ούτως, ή 
άνάγνωσίς σου sivs γελοία J

Το σχολειον i’iionge διαρρηγνύει την άρχαίαν· ταύτην σχολήν. *Απο 
(Ληνός ηδη διδάσκεται ενταύθα η τέχνη του άναγινώσκβιν υπο τοΰ κ. "Ρε- 
γνιέρου. Ά λλ’ δπως τά μαθήματα διατηρησωσι πασαν αυτών τήν ισχύν, 
πρέπει ημείς νά πεισθητε περί τοΰ ωφελίμου αυτών. Διά τοΰτο αποτείνο
μαι προς πάντας υμας.

Ύμεΐς διδάσκαλοι! 'Η τέχνη τοΰ άναγινώσκειν βοηθεΐ άμα υμ&ς εν τη 
διδασκαλία, ώστε νά μή έξαντλησθε διδάσκοντες. Ή φωνή είνε το όργα
νο ν, δι’ ου δμώΐ; έργάζεσθε. Σας (Λανθάνει νά τήν μεταχειρίζησθε, ινα δι- 
δάσκητε, ινα φείδησθε αυτη;. Έ φωνή είνε το οργανον, δι’ου δμεΐς πείθετε. 
Σας μανθάνει νά τήν μεταχειρίζησθε, οπως κερδίζητε τέ ους τών μαθητών 
σας, διότι άκριβώς διά τοΰ ώτος εισέρχεται τις είς τήν καρδίαν και είς 
τον νουν.

Γμεΐς παιδες ! θά σάς εί'πο> ηδη οποία εινε ή αδυναμία σας. Τί σας 
δυσαρεστεί ώς έπί τδ πλεΐστον έν τί} μαθητεία σας; Το άποστηθίζειν. 
Ά ν δέ θέ),ετε ταχύτερον νά μανθά.νητε το μάθημά σας, αρχίσατε νά άνα- 
γινώσκητε τοΰτο καλώς. Το άναγινώσκειν καλώς μάθημά τ ι,  εινε ταυ το 
τώ γινώσκειν αύτο άπο στήθους κατά το ήμισυ. Ό ήχος τ%  προφερθεί- 
σης λέξε&ίς εισάγει αυτήν εις το πνεΰρ,ά σας και τήν διατηρεί εκει στε-* 
ρεώς. Θέλετε άπόδειξιν τούτου ; "Εχω παλαιόν μνημονικόν, τοΰ όποιου 
άπο πολλοΰ ηδη ποιούμαι χρησιν, το δμ.έτερον εινε νέον καί ζωηρόν. Είς 
έκαστον ομ6)ς έζ υμ,ών θά κάμω τήν. έξης πρότασιν' Ά ς  λάβωμεν άμφό- 
τεροι τεμάχιόν τ ι οίονδήποτε μέχρι τοΰ δε εντελώς ήμΐν άγνωστον, οπως 
το άπόστηθίσωμεν. Στοιχηματίζω οτι αν υμείς προς τούτο χρειασθ^τε 
.25 λεπτά, είς εμέ θά άρκέσωσι μόνον 4 5. Δ ια τ ί; ’Επειδή άντί νά έγχα- 
ράζοί μ,ετά πόνου τάς λέξεις διά μηχανικης έπαναλήψεως, χρησιμ,οποιώ 
τήν φωνήν μ,ου και τον νοΰν μ,ρυ προς τοΰτο, οπως έπιβοηθήσω τήν μνη- 
μ.ην μου. Λοιπόν ! θά άφεθητε ώστε νά νικηθητε κατά τήν ταχύτητα 
υπο εβδομηκονταετούς μαθητου; Δανείσθητε παρ’ αύτοΰ το μέσον, τοΰ 
νά έλευθερωθητε ταχύτερον τής εργασίας. Μάθετε νά άναγινώσκητε.

'ϊμεις δέ πρεσβύτεροι μαθηταί, έπιδόθητε είς τοΰτο ενεκα άλλης αίτιας! 
Πάντες δμ.εΐς είσθε προωρισμ.ένοι δι’ Επιστημονικόν τ ι και έλευθέριον ερ
γον. Θά γίνετέ πότε δικηγόροι, δικασταί, ιατροί, βιομήχανοι. Θά ελθετε 
είς άνάγκην νά έκφωνήσητε λόγους, νά άναγνώση τε άναφοράς, νά δώσητε. 
εύθύνας, καί νά άντικρούσητε τοιαύτας, νά άναπτύ.ξητ$ διάφορα. Ή τέχνη 
λοιπον.τοΰ" άναγινώσκει-ν δεν εινε δμΐν μόνον' ευάρεστος άλλά καί ώφέλι-
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μο>.Λ> Biegnier θά ©ας· αποδείξη,. δτι τέ (λανθάνει ν άνάγνίοσίν εΐνε ταυ” 
τόσημον τω μανθάνει ν  το δ μιλεϊν. Ά ν τ ις  έξ υμών εχη τήν διάθεσή; νά 
γείνν]' πολιτικός, συνιστώ αύτώ το μ.άθημα τοΰτο διά τήν μέλλουσαν αύ
τοΰ· ρητορείαν.

’Ήδη είς τήν τέταρτηVv Άς. μεταβώμεν είς τήν δδέν VaurigarcL ΙΙώς; 
είς τήν οδον Vaurigard · Ένταΰθα· εινέ το κατάστημα τών Ιησουιτών. 
Μάλιστα. Πώς ; Σχολειον προόδου παρά τοΐς Ίησου'ί'ταις Βεβαίο>ς ! Γίαίαν: 
λοιπόν- πρόοδόν θά εδρισκέ τις. ενταύθα; Μόνον εξ· άρχαίων χρόνων δια- 
σωθεί σάν: τίνα συνήθειαν. Ο ύχ ήττον πρέπει καινά προ χωρώ μ εν, αν ανευ
ρίσκω  μεν τό καλόν είς παλαιοτέρους χρόνους. Αι σχολαί τών ’Ιησουιτών 
είνε σχεδέν α ι μόναι, εν θα οι μαθηταί παίζουσι και τρέχουσιν, δπως. 
άλλοτε* Είς τά  ήμέτερα σχολεία δέν- τρέχουσι πλέον. "Ωστε έπεθυμουν 
άπότόυς σεβασμίους πατέρας νά δανεισθώ'τοΰτο: ζην αγωγήν t&r χνη- 
μωτ. Είνε άληθές,- δτι· ο ί μαθηταί των εχουσι προς, τοΰτο χώοον, οί δε 
ημέτεροι ούχί. ’Αλλά δέν εινε· μόνον ό. χώρος, ελλείπει είς δμας το πΰρ. 
Μόλις είσίλθετε εις τήν ηβικήν ήλικίαν, και εύθύς γίνεσθε σπουδαίοι και 
μεμετρημένοι. Περιπατειτε άνά δύο, συνδιαλέγεσθε -άνά δύο δπο τήν έπί- 
βλεψιν τών διδασκάλων σας. Παρά τοις Ίησου'ί'ταις σηκ-ώνουσιν οι διδά
σκαλοι τον μανδύαν των και'τρέχουσι μετά τών μαθητών των.

Μη-μοι λέγετε περι της άντικαταστάσεως. τούτου διά της.γυμ.νάστικης<» 
’Ώ ! τιμώ και- περί πολλοΰ ποιούμαι ταύτην, άλλ’ εινε άσκησις, ούδεμία 
παιδιά. Παιδί#! Το όνομα επρεπε νά σημειωθτι χρυσοΐς γράμμ^.σιν είς τάς 
δέκα έντόλάς της νεότητας,, διότι τοΰτο εινε ταύτόσημόν τη ύγεία, φαι
δρό τη τι, χ-ρηστοηθεί^. Έγνώρισα ·Ημέρας,, ώς τήν σημερινήν. Άνέβην έπι 
τοι·αύτής: βαθμιδός, ώς αυτη,· δπως: σ.τ'εφ,ανωθώ και πδριπτυχθώ δπ’ άν- 
δοός, οστις ήτο τόσος τήν̂  ήλικίαν, ώς εγώ τώρα. ’'Ήκουσα νά άντηχη το 
όνομά μου: έν τ^. μεγάλη αίθούση: της Σορβόννης., Ά λλ ’ ούχ ήττον τήν- 
ζωηροτάτην άνάμνησίν1 εχω της. βαλβϊδος,ενθα k  μέχρι 5 ώρών έτρέχομ,εν- 
ο είς κατόπιν τοΰ άλλου.-Πόσω έκενησθανόμεθα δτι ζώμεν  ̂ Πόσ ·̂ ζωήρον- 
εροεε- το αϊμα· είς:- τάς φλέβας. Πόσον ή: κεφαλή ήτο ελεύθερα πάσης φρ'ον- 
τίδος, πόσω έγελώμεν ! Γελάν καί τρέχειν εχονταιάλλήλων!

Δεν-εννοώ <Wrt ^ άρχαιότης, ^τις.ώ^ο^μησε ναού; της νεότητος, της, 
καλλονής καί τοΰ φόβου, ούδένα αφιέρωσε βωμόν τ η . ίλαρότητι^ τφ  γέ- 
λώτι, άτινα τόσω ένισχύουσι τή ν  καρδίαν έν τώ βίω:· Ήδυνάμην νά-άπα- 
ριθμήσώ πολλούς περι φή μου ς άνδρας, οΐτινες. ούδέποτε θά έγίνόντομεγά- 
λοι, αν; μ̂ ή'’ήσαν καΙ μεγάλοι γελοατταί!

Έορικός ο τέταρτος δεν θά ήδύναϊ-o νά πράξη παν'δ,τι επραξεν,αν'βοη-
9.
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θόν δεν είχε τήν ,φαιδρότητά. του. *Οτε ή χλαμύς του διερρηγνύετο, οτε 
οί εχθροί του τόν περιε'Λύκλουν, δτε οί φίλοι του τον προέδιδον, δτε τό 
!3αλάντιόν του ήτο κενόν, ήθελεν πολλάκις ελθει εις άπόγνωσιν, αν μή 
αΐφνης έκ των χειλέων του έξεπήδα άστεϊός τις λόγος καί μή διεσκέ- 
-δαζε πασάν του φροντίδα δυνατός τις γέλως.; Ή ρώτησα ποτε τόν λεσσέψ, 
τ ί  τον έκράτησεν δτε ευρέθη μεταξύ τόσων δοκιμασιών, απατών καί εναν
τίων ; «ή φαιδρό της μου» άπήντησεν εκείνος. Διά ταύτης εκράτησε και 
ανθρώπων και. τών πραγμάτων. Καί δ περιφημότατος τών συγχρόνων, αύ- 
τό'ς, εις οί) τήν. φήμην ουδέν ελειψεν, ουτε ή συκοφαντία και ή αχαριστία, 
πιστεύετε, δτι θά ήδύνατο μετά τών 75  ετών νά εκτέλεση το μέγα εργον 
της ήμετέρας σωτηρίας, αν μή έν τω μ.εταξύ τών ,φοβερωτέρων δοκιμασιών

ίλαρότης του δέν έξεδηλοΰτο, άπό καιρού είς καιρόν εις σφοδρόν γέλωτα;1 
■δυνατός γέλως εινε άκτίς Γ£Ιλίου. κατα.ιγ'ις καθαρού άέρος. Γελάτε- λοιπόν 
αγαπητοί, τρέχετε, παίζετε, ενόσω ακόμη εισθε εικοσαετείς. !,Ισως θά σας 
μείνΐΐ τ ι τούτου.καί οταν φΟάσητε εις τά Ιςήκοντα, καί. Οά σας καμη νά 
δποφέοητε εύκολώτερον εκείνα. fO γέλοίς ομοιάζει προς ρόφημα καλόΰ οί
νου, εινε ώς εκείνος το γάλα τών γερόντων.

'Έν ετι βήμα προσοίτέρω καί.ειμεθα εις τό τερμά τοΰ’-ταξειδίου μας* 
Ταύτην τήν φοοαν δεν εχομεν άνάγκην νά πορευθώμεν μακράν,. ’Ολίγα βή- 
μ,ατα άφ’ υμών ευρίσκεται ή τελευταία πρόοδος, τίν δι’ υμάς έκπορίζ&>? 
ε ν τω κο λ λ εγ ί Chaptal, Τοΰτο, ώς γνωρίζετε, si ν? ή κόιτ ις της β ιό μη - 
χανικής διδασκαλίας έν Γαλλία. Κατ’ άρχάς εκαλείτο Κολλέγιον Φραγκί
σκου τοϋ I. ’Αλλ’ δ μόνος ιδρυτής εινε δ κύριος CoubatiX. Μόλις ήρχισε 
το εργον του, και εύθύς συν έλαβε τήν ώραίαν ίδεαν, τήν δπόίαν εκΐοτε 
πολλοί έδέχθησαν, νά διοργανίση τούς μαθητάς του, ωστ̂ ε νά έπϊσκεπτων- 
τα ι τούς πτωχούς καί δυστυχείς έν τω τετάρ'τω διαμερίσμάτΓ ‘"της" πό
λεως. Έν τη σχολή του εισήγαγε κιβώτιον έλεημοσύνής. ’ ΈΙνε' τούτο ή 
τελευταία, άγω γη,, τήν δ πο ί αν έγώ έπεΟύμουν .νά; μεταφυτεύω έν ταυ θ α, 
τήν αγωγήν της καρδίας. 'Ως. προς τοΰτο, το. σχολειον ί^ΐϊ^ρίάΐ δύναται 
νά δώση υμ·1ν καί άλλο άκόμη σπουδαίον μάθημα. Βεβαίως; ερώτάτε,'. πώς 
υπηρζε δυνατόν, ωστε το δνομα. τοϋ κυρίου C o u b a u x ,  δστις έδήμιούργη- 
σέν εθνικόν, τ ι Ιργον, νά μή συνδέεται μετά τοϋ έργου τ ο υ ; ’ Τοΰτο εΐνε 
άκολο^ία της άνθρωπίνης άχαριστίας, ήτις άρέσκε.ται είς; τοΰτο,’ νά άφαιρη. 
άπο τών εφευρετών τήν τών έφευρέσεών τών δόξαν.. Ουδεμία τών μεγά
λων άνακαλύψεων τοϋ αίώνος τούτου .φέρει το δνομα εκείνου, δστις τήν 
εφεΰΛεν, ουτε ο διά δαμαλίδος εμβολιασμός, ούτε ή άτμ.ομηχανή,·ούτε ή.

1 Ε ν ν ο ε ί  %ν·) Θιέρσ&ν. '
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^λωροφόρμησίς, ούτε ο ηλεκτρικός τηλέγραφος, και ή φωτογραφία, άλλ5 
ολα τά  άθάνατα ·· ταΰτα; ευεργετήματα μένουσιν άνευ τοΰ ονόματος τών 
εφευρετών των. Μόνον μία εξαίρεσες f Ιϋς τόν δυστυχή «ϊόκτορα ΓυιλετΕνόν. 
’Αλλ’ αυτός, ώς λέγεται, άπέθανεν έκ τής λύπης του, διότι έδόθη το #νομά 
του εις τήν λαιμητόμον.

Χωρίς.νά θέλωμεν νά συνδεσωμεν τόν Cotibaux πρός τά μεγάλα πνεύ- 
μ,ατα, ών τά εργα εμνημόνευσα, δυνάμεθα ούχ ήττον νά ειπωμεν, οτι αύ- 

... τός δύναται νά λογισθη μεταξύ - τών εδεργετών της εποχής του, διότι 
έπεξέτεινε τόν ορίζοντα τής δημοσίας·· διδασκαλίας.

Άλλά πιστεύσατε, δτι άπό 26 ετών μάτήν παοεκάλεσα δλας τής 
Γαλλίας τάς κυβερνήσεις, νά παράθέσωσι ε’ς το τοϋ C hartal καί τό ονομα 
τοΰ Coubaax’ πάντοτε καί πανταχοΰ άπέτυχον. Μάτήν δπέμνήσα πάσας 
τάς θυσίας, πάσας τάς προσπαθείας, και πάντάς τούς άγώνάς, ους κατέ
βαλε διά τήν ιδρυσίν του. Μάτην έπανέλαβον δτι ουτος επροίκισε τήν· Γαλ
λίαν διά νέας διδασκαλίας, τούς δέ Παρισιού: δι’ άπαραμίλλου έ^άίδεω- 
τικοϋ καταστήματος' δτι δέν πρόκειται ή πολιτεία νά άποδέιξτ, εύνόιαν, 
άλλά νά άποτίση δφειλήν' οτι ή άποθανάτισις αυτη εΐνε δμόνος- κλήρος 
τών τέκνων του* δτι ή επιγραφή τοΰ ονόματος του έπί'τής οικίας ταύ- 

. της θά ήνε. διά τούς μαθητάς διηνεκές άνάγνώσμα τής άφοσιώίτεώς προς 
τήν πατρίδα. Πανταχοΰ καί πάντοτε εύρον άντίστασιν." Ό ευεργέτης μ.έ- 
νει ,άπϊλλοτριώμένος έκ. τής ευεργεσίας του. ! ’Ωφελήθητε εκ τοΰ πα
ραδείγματος τούτου, αγαπητοί μου φίλοι. ΓΤμεις, οιτινες εχετε'τήν εδτυ- 
'χίαν νά ίδρύσητε έλευθεράν σχολήν, οιτινες οδτε διά τοΰ υπούργου, ούτε 
διά τοΰ επάρχου! ούτε άπό ούδεμιας άλλης εξουσίας έξαρτασθε^ ό'ίτινες 
ώς ςάθμην μόνσν λαμβάνετε τήν συνείδησίν σας κάί τήν καρδίαν σας, κά
μετε, ώστε ο ί ανδρες άφ’ ών τό. σχολδΐον Chaptal έξαρτδται, να ερυθριά- 
σωσιν ενεκα της άγνωμοσύνης των και διά τής ευγνωμοσύνης ήμών, άνα- 
γινώσκοντες έπί της οικίας ταύτης : Σχολειον Monge-Godaft. Ελπίζω  
βεβαίως,, μετά πολλά ετη, διότι δ κύριος Gddart κατ’ ούδένα άλλον 
τρόπον- δύναται νά ,έξαγιασθη’ τούς ανθρώπους έξαγιάζουσι μετά τον 
θάνατόν των. ^Ηδη πρέπει έπί πολλάς ετι γενεάς νά μόρφώση άληθείς 
και ικανούς γάλλους, τών δπόίων εχομεν άνάγκην. ΓΗ Γαλλία είνε πολύ 
ασθενής, άλλ’ εδτυχώς πάρεστε υμείς, ή νεόττ,ς, τό μέλλον.'Τό εργον σας 
είνε βαρύ, άλλ’ ώραΤίον. Ό πατριωτισμός σας δέν δύναται νά εχη τόν εν
θουσιασμόν καί τάς φαντασιοκοπίας τοΰ ήμετέρου* ήμεΐς, ή γενεά' τοΰ 
1830  άγαπώμεν μεθ' υπερη.φανείας τήν Γαλλίαν διά παν,' δ,τι ήτό' άγα^ 
πάτε υμείς αυτήν διά παν, ο,τι πλέον δέν είνε, άλλά δύναται πάλιν νά
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γεί.ν> >f Εχετε δε μόνον εις εαυτούς πεποίθησιν* ο καιρός τών έλέω θεοΰ 
άνδρών παρήλθεν, αντ’ αύτών δε βασιλεύει ο λαός, ο,τι ο? Γερμανοί κα~ 
λοΰσι λατινιστί omnnes* καί σκέφθητε, &ν δ σπουδαίος ήθικος νόρ,ος των 
Ατόμων κελεύει : Γνωθι σαυ.τόν ! Το σπουδαΐον καθήκον τών λαών κειται 
έν τνί φράσει: σώσον σεαυτόν !

Π Ε Ρ Ι
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Π ρ α γμ α τε ία  ε π ι  υ ^ ιγ ε σ ία

ΤΟΪ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
πιο

APISTEIAOr Κ. 2ΠΛΘΑΚΗ

διδάκτορος τη ?  φ ιλ ο σ ο φ ία ς  κ α ι καθη γη το Ο  ε ν  τ ε  τ ρ  'Ρ ιζ α ρ ε ίω  

κ α ι ’Α ρ σα κείω  σχολ·§.

Ά μ ω ς 6 Κομένιος (J. Amos Comenius, 4 592—1674), ο επίσκοπος 
τής των άδελφων Βοεμών κοινότατος, θεωρείται ώς προφήτης μεταξύ τών 
παιδαγωγών, πρρϊδων καί προκηρύξας τήν άσφαλεσ.τέραν άρχήν τής τοΰ 
άνθρώπου άναπτόζεως καί διδασκαλίας. «Προ παντος άλλου, έκήρυττεν δ 
Κρμένιος, άπχιτ&ϊτχι ή α-σκησις τών αισθήσεων. Μετα τής τ-ών πραγ
μάτων παρατά ρήσεως, καί της τ,ών οντων κατοπτεόσεως, ούχί δέ μετά 
της άπαριθμήσεω; ξηρών λεζεων, πρέπει ν’ αρχηται ή διδασκαλία. eH 
διδασκαλία, εσται σαφής καί σταθερά, δταν τά  αισθητά άντικείμενα, 
δρθώς προ τών αισθήσεων παριστάμενα, διά του νοΰ ^ροςλαμβάνωνται. 
Λ,έγω καί επαναλαμβάνω τρανή. τή φωνή δτι τοΰτο χρησιμεύει ώς κρ,η- 
πίς πάντων τών άλλων. Ούδέν έστιγ έν  τω νω 6 μή πρότερον έγ.έ~ 
veto εν τή αίσθήσει, Έάν λοιπον αί αισθήσεις καλώς άσκηθωσι, τοΰτο 
2σοδυναμεΐ προς το δποτιθέναι τήν βάσιν τή φιλοσοφία, τή  λογική, τη 
ρητορεία, καί καθόλου πάσ*{] συνετή τοΰ βίου πράξει. Προ των παίδων 
πρέπει νά προβάλλωνται καί δεικνύωνται τά γνωστά αντικείμενα ξ>μ μό
νον. έν σχήματι καί είχόνι, άλλά καί εν αύτή αυτών τή φύσει (in natura), 
Καθόλρυ ε?πειν, οι άνθρωποι πρέπει νά προαχθώσιν ούτως ώστε τήν πρώ
την αυτών σοφίαν ν’ ^ντλώσιν ούχί έκ βιβλίων, άλλ’ έκ της θεωρίας 
τοΰ ούρανοΰ καί της γης, εκ της δρυος καί της φηγρυ* του,τέ^τιν οί αν- 

1 *Ορα συνέχειαν εν σελ. 403.
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θρωποι πρέπει αύτά τά πράγματα νά μανθάνωσι καί έρευνώσι καί όύχί, 
άπλως νά άρκώνται εις τάς τών ξένων περί τών οντων τούτων θεωρίας; 
καί μαρτυρίας. Πράγματα πρέπει νά προβάλλωνται πρύ τών αισθήσεων, 
δρατά μεν προ τών οφθαλμών, ακουστά δέ προ τών ώτων, όσφραντά δέ 
προ τής ρινός, γευστά δέ έν τφ  στόματι καί άπτά έν τα ις χερσίν. 'Η άρ~ 
χή τή? γνώσεως πρέπει νά γίνηταί ούχί διά τίνος λεχζικής έξηγήσεως 
τών #ντων, άλλά διά τίνος πραγματικής έποπτείας. Έ χ ζής έποπτείας 
αναπ τύσσετα ι ή. βέβα ια  γ ν β ϋ ις » .  Προς πραγμάτωσιν τής θεωρίας ταύτης 
συνέταξεν δ Κομένιος το περίφημον αυτοΰ σύγγραμμα Orbis 'pictus (δ 
απεικονισμένος· κόσμος), έν ώ' υπάρχου σι ξυλογραφήματα, παριστώντα 
διάφορα αντικείμενα, άτινα .οί παΐδες πρέπει νά κατοπτεύσωσιν οπως δυ- 
νηθώσι νά σχηματίσωσι σαφείς αύτών παραστάσεις καί έννοίας1. Τήν επο
πτικήν διδασκαλίαν, ής εγένετο πτωτουργός, εφηρμοσε ν δ' Κομένιος ε£ς. τά 
Ιξ πρώτα ετη της ήλεκίας· τών παίδων* τών διδασκόμενων έν τή οικογε- 
"νεΐίχ, '/ϊν εχάλε'σε μητρικόν σχολειον. Δι’ αύτής τής διδασκαλίας τίθενται» 
κατά τον Κομένίονν αί βάσεις της μεταφυσικής, φυσικής, οπτικής, αστρο
νομίας, γεωγραφίας, χρονολογίας, Ιστορίας, άριθμητιχής, γεωμετρίας, 
στατικής, μηχανικής, διαλεκτικής, γραμματικής, ρητορικής, ποιητικής, 
μουσικής, οικονομικήςy πολιτικής, ηθικής καί θεολογίας2.

Αι περί- εποπτικής διδασκαλίας θεωρία ι του Κομενίου Εδωκαν αφορμήν 
είς τε τούς εύσεβόφρονας (pietisteo) καί φιλανθ ρωπιστας (philanthro- 
pinen) νά στηρίξωσι τήν διδασκαλίαν έπί τε τής χ  ρήσεως και άσκησε ως 
τώ ν αισθήσεων καί νά είςαγάγωσίν εις τά σχολεία πραγματικάς γνώσεις 
καί αισθητά διδασκαλίας μέσα. ’Εντεύθεν δρμηθείς καί δ έκ Γενεύης πε
ριώνυμος παιδαγωγός 'Ρουσσώς (4 7 1 2 —-1778) μετέτρεψε το. άρχαΐόν· 
δόγμα τών Στω'ίκων φιλοσόφων α-όμολογονμένως τή φύσει ζην» εις- παι
δαγωγικόν, «όμολογονμένως zfj (φύσει πα ιδα^ω γεΐν». Ουτος έν τώ άθα- 
νάτω αυτοΰ" παιδαγωγΐκώ συγγ ράμμα τι, τω Αιμιλίφ^, άπεφήνατο δτι, 
δ,τνδήποτε·' παραλαμβάνει το άνθρώπίνον πνεΰμα, παραλαμβάνέι αύτύ διά 
των αισθήσεων. Το παραβάλλειν, το μετρεΐν, το άριθμεΐν, το σταθμασθαι 
Ιστωσαν, ελέγεν, αί πρώτα ι τοΰ παίδος ασκήσεις.

ι  'Η πλήρης επιγραφή τοΰ βιβλίου έΐναι· «Orbis sensualium pictus h. c. 
omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita aetionum nomenclatura, 
ad ocularem demonstrationem dedueta».

8 Άνάγνωθι τό 28 κεφάλαιο ν τοΰ άξιολογωτάτου σόγγ ράμματος τοΰ Ito[/.sviooj 
S«sp rl)idaetica mag'M» επιγράφεται·.

s Jean-Jaques Rbusseau, «Emile, ou de ledUcation».
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Τνιν 'συνέχειαν τής έπί τής εποπτικής διδασκαλίας εργασίας τοΰ Κομε-· 

τ ί ο υ πα ρ έλα β sv 6 Βαϋ'ίδόΰ.ιος (. 17 i  3 —-1 7 9 Ο), δ ά ρχ^γο ς τοΰ φ ι J a r  dp ω -, 
j ίισμον, τοΰ πηγάσαντος έκ τών παιδαγωγικών ιδεών τόΰ Βάκωνος, Κο- 
ρ,ενίου, Λοκκίου καί :ιδ.ί ως του ΓΡουσσώ. 'θ  «νν]ρ ούτος έν. ταΐς παιδαγωτ 
γικαΐς αύτοΰ ;έν$ργεία·ις· ηκολούθει. τήν άρχην., καθ’ ^ν, παν, οπερ πρόκει-:. 
τα  ι ν ά μά θη.; δ παΐ ς·,:: πρ έπ ει - ν ά ν α ι κ,αταλη π τ ον εις.: αύτόν καί ,πρ άκτ ι 
κό ν, ' δ ιό ·η · τ ε ' ύλη· του■ γνωστέου ■■ πρέπει νά π αοα λ α μ. βά νη τα  ι κα τ ’ αυτόν 
εκ το ΰ̂  ά ψ η το υ ; κόσμου, κα ί Γο .μ.έθο..δος. πρέπει νά ή vat εποπτική. Έντευ*/ 
θεν :&ρμώμ;ενος■'■· έξέ<5ωκεν Βασεδόβιος το. Στοιχ.ειϊύδες πάτημα ρ.ετά εκα·-.: 
τον χαλκογραφιών*{ οπερ σκοπόν, προ ύ.τ.ίθετο «ινα ρ,ετα.βάλν) εις. ζωηαάν 
καί εύθυμον' π αι διά ν τήν.; νέκραν μάθησιν, την. συχνάκις διά^της; εξωτε
ρικής πα ιδ'εύαεως καθιστώ σαν τον: βίον. πένθιρ.ον καί-θλιβερόν »·..·Τ<ό .στοι·̂ -· ■ 
χει ώ δ ε ς- το υ τ θ ·: πό νημ α : ·δικ-α ί ω ς ·. ώ ν ο μ ά σ Q η .0 r b i s ρ ί c 1 u s τή ς 1 S’15 !  κ α τ  ο v.r; 
ταετήρίδο ς, γένόρ ε̂νον; κατά ρ: ί ρ. η σ ι ν. τ  ου πε ρ ι φ ή μο υ Or bis pictus τοΰ, 
Κορ,&νίΟυ καΛι περιλάρβώνο ν τας,θεμελιώδεις άρχάς πάσής διδασκαλίας. , ■*

• Δίκαιον είναι·.*νά . ρ»νημονε.υσώμεν,έν.ταυδα καί,τοΰ φιλανθρωπιστοΰ Φρει
δερίκον- ' Ρο:·χό$ίον (Fr.iedrich Ebenhard . .yon Rochojw, \ -734>̂ —-.4 S0,5)r_.. 
οστις, άναλαβών την φροντίδα : του νά διόρθωση τά  στοιχειώδη σχολεία 
πρός- βέλτ ί ω σ ιν τής·· ά θ λ  ί α ς κ ατ α σ τά σεω ς τ ω ν άρ,,α θ ών * δει σ ι δ α ι ρ- όνων καί ί 
προληπτικών - χωρικών-, ρ,εγάλην .· άπέδιδεν αξίαν εις τήν. εποπτικήν -διδα--.. 
σκαλί αν, ώς δηλοΰται εκ τώ ν λόγων, ους, έξη νε γκ δ ν έν τ ω : £π’ α,ύ.το ο ίδρ.υ̂ , · 
θέντί εν; τω·'· παρά τώ Βρά νδερ.βρύ ργω R&clia11 ,δι δάσκαλε it*. · ;λ’Η:·,πρώτη, 
διδασκαλία,· έλεγε/ διά· παΐδας. καθόλου, επορ-ένως^κάί παΐδας·.,χωρικώ^5.> 
εστω 'μάλιστα "αισθητική; καί·τερπνή. fQ. διδάσκαλος ..δέν πρέπε^,εύθυς,-.καί;. 
ρ.ό ν Ο ν μ^τά τής: έ ν βιβλίοις' διδασκαλίας ν’ άρχηται* αλλ’; ο φε ί λε ί/νν ά· τέ  ρ;π$::· 
τό ν πάΐδα δι’ εύκόλων κ α ί άναλόγω ν. πρός τάς δυνάμ εις. αύτου,,, δ̂ αλ.ό γων, 
περί' παντός γνωστού είς .αύτδν καί επί τά  αισθητήρια έίαδρώντος αντί-·: 
κε ι με ν ου. Ι\αί πρ ώτ ο ν ■ ρ.έ ν  δ ι εγει ρέτ ω :κ α ι α σκεί τό) · την προσοχήν, ;,τ.ω ν πα ί -  · - 
δων̂  ειτα δε διδασκέτίο αυτούς ...οπως ποιώντάι όρ)3ήν. χρ.ήσιν των ,αισθη- · 
τη ρ ί ών δ ργ ά ν ω ν, ο πω ς δ ρ θ ώ ς β λέ πωσ ι : καί, ά κ ο υ ω σ ι y,: οπως πο λλά . έ πο γ 
πτέύωσί 'καί πειρώνται .μετά προσοχής ν’, άποδίδωσιν, δρθώς το.οφθεν. .η 
άκουσθέν1 βελτίούτω εύθύς. έν άρχη την γλώσσαν .αυτών.καί άπασχολείτω 
τήν διάνοιαν καί <ρ tλο ρ-α θ ει α ν α ύτώ ν.. χω ρί ς\; ν ά υπ ερπ λ,ηρ ο ι. τήν κε.φ.α λή ν ., 
αυτών πραγματικών γνώσεων  ̂ Ανωτέρω ν τίίς τε ήλικίας καί. της:άντιλή~ : 
πτικής αυτών δυνάμεώς». Έν δε τώ υπδ Z i t a n i e r m a n D  εκδιδορ,ένω νέφ : 
γερμανικω Sellalfreand εγραφεν δ .αύτος 'Ροχόβιος1. «Έ. νεανική ηλικία.

1 J o h a n n  R e r n h a r d  B a s e d o w ,  I 'E I e m e n la n v e r k  m i t  K « p f e r f t :> .
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άποτελεΐ τδν χρόνον τής διδασκαλίας. fcH διδασκαλία αυτη. εν τω σχολείω 
έγκειται κατ’ άρχάς μεν: εν τη. άσχήσει tear αϊσϋή(Τεωτ,ν^Λ τών. ψυχικών 
δυνάμεων εις τδ παρατηρεΐν κάί προσέχειν. καί καθόλου ,εις το ορθώς δραν 
καί Ακούειν' εΙτα έν τή άσκηδεί .εις. τδ-σκοπεί ν παν^προκείμενον άντι- 
κείμενον, έν:τω παραβάλλει ν, διακρίνει ν,. λαλέΐν,'άριθρ.εϊν.-καί. γράιρειν1 ».

Μεταβαί'νομεν */)δη εις:i τάς περν εποπτικής·, διδασκαλίας, ενεργεί ας. του. 
έκ Ζυρίχης ^Ιωάνναν 'Ερρίκον τον ΙΓε^ταΧότσι/ ί ί̂οΙίΆ-Χΐΐΐ Heinrich ,P,e- 
staioziri, 7 ίβ :---'Ι·82'7}, δ'στις,· ώς ειπομεν άνωτ ρ̂&). ε.ιςαγαγών τήν τέως. ... 
π α ρα με ληθ εΐ <τα ν" ΐή  ς' εχοχζε ία c ά ργυ] ν: ε·ί ς <τή V' δ ι.δασ κα λ.ί,α ν .χαι· κατ « δ.ε.ί ξ,α ς , · 
μ ε θ 6 δι κώ τερ ο ν κ αί ψ υ χο λο γικώτε ρο ν πά ντ ω ν τώ ν.: π ρο- :ά.υ τ  όΰ ,νπα.ι.δ α γ ωγώ ν . 
τήν τής έποπτ ι κή ς διδασκαλίας Ιφ αρμό γή ν, S ι καί ω ς ν έ.θ ε ωρήθ η: ώ ς ά να ;xop:'... ·. 
φωτή '̂-τώ-ν· νεώτέρων" σχολείων; *0 άνήρ όΟτο ς, ■; σ εβό μένος παντα.χου· τήν.,. · 
φυσίν καί τάς· ουσίκάς' σχέσεϊς» καταθέτδί τήν πρώ’τ,ην-.'ροΰ.· παί.δο ς. 4γώ“..·.·.· 
γήν έις τάς χεΐρας· τής μηζρόο Ο παιδικός .θά:λ.α·ρ,.ο.ς. είναι,·::·.κα,τά..ΙΙεστα·”·.,·.·.·:,· 
λότσην,ϊ'τδ-'πρώ'τόν ίερδν τέμενος τή ς ά ν θ ρω πί ν η ς (λο ρφώ σε ως. ού του ενεκα· 
πειράτάι ΐ ' έ ξ  %λβ’ετίας παιδαγωγός νά' διεγείρη ·προ: παντδ,ς . άλλου τον 

‘ τής μήτρος ένθΟυσίασρ.δν πρδς' τάς·'εαυτού άρχάς·,· κάί1' νά-γνωστοποίηση.,·: ·,. 
εις :αύ'τηνΓτά' στοϊχέιώδη διάμο ρ'ρωτικα μέσα. Χάριν·.τής", ,μητρ.^ \ συν ε τ ar ···/,·.: 
χθη 'τδ <t4r μ ψ έρ ω ν  »2  ̂οπερ, κατ’ αύ.τδν τον' συγγραφέα, « ούδε ν.;:, -
ε τ ε ρ Ο ν ; ε π ' ι δ ι ώ κ ε ι ' '^ ν ά ” δ ια τ η ρ η τ τ ί  > τήν 'ρ .ή τ έ ρ α  ·έ π ί  τ ή ς  δ ,δ ο υ ,.^ ν . α υ τ ή .,  ή^ θ ε ι α  ,.. ,·.. 

π ρ ό ν ο ια  'πρ  ό'δ ε ί κ  V ΰ  ε  ι  π  ρ δ ς ά ν ά π τ ύ ξ ι ν  τ 6) ν  τ ο ΰ  π α ί δ δ ς  δ υ .ν ά ρ ,ε ω ν ^  κ α ί .  ο υ τ ω .  .. 

κ  α  τ ά  σ τ ^  σ η  α ύ  τ ή ν  έ π ί  τ η  δ ε ί  α  ν  ϊ τ α  ά  ν α  Λ τ ύ ^ η  :ζ ? ι  ϋ  δ ν ν α μ ι ν  τ ο ν . ,  x  a i d  ο  <’ ε  τ  

■ ζ ώ .& α :ρ ’ώ τ ή . ρ έ - Ρ ν ' - ή ά ϊ  ί φ ά ε ΐ ί *  :ε ν % epeirzatcc, . ά τ ΐ ΐ ο ν ν ζ α - ζ ά  χα ί ο μ ο Λ ρ γ ο μ μ ε-·,s  ̂
y !-χρε - ί α ι ς :>· τ η ς  ϊ ΐ ν ε ν ρ α τ ι χ ή ς  κ α ι  ή θ ι χ ή ς  μ ·0ρ ( [ ( ύ ΰ β < ύ θ '> , Έ ν  τ ω  β ι έ λ ι ω  

τ ο ό τ ω ^ ' "ά κ ό λ ο υ θ ώ ν · : ο  ·· σ υ γ γ ρ α (ρ ε ύ ς  τ ή ν  ά ρ χ ή ν  - ο τ ι  ·:π·ασα, γ ν ω σ ι ς  . . τ ο υ  α ν θ ρ ω - . ; .

• π ο » '  WpsWt-;ν ά ::π η γ ά ί η 'έκ'· τ η ς :  γ ν ώ σ ε ω ς  έ α υ τ ο ΰ .  . έ ξ ε τ ά ζ ε ι  τ ο ν  α ν θ ρ ώ π ο ν  ά π ο  ... 

κ ε φ α λ ή ς  μ έ χ ρ ι  π ο  δ  ώ  ν  κ  α ί  δ ι δ ά σ κ ε ι  τ ή ν  ρ ,η  τ έ ρ α - π ώ ς  ^ π ρ έ π ε ι  ,νά Γ ο ^ η γ η  τ α  , .

·· Ιαυτής· τέκνα · κατ’ -άρχάς' ρ.ε ν είς τή ν· '· πα ρ α τη ρη σ ι ν. έκά.σ το υ·: · ρ, έ  λ ου ς, ,  .ει τα , 

δε έιζ τήν δνόρ.άσία’ν. άύτων, ασκούσα ουτω. την τε -παρατηρητί-κην και 
εκφραστικήν· 'του1 παιδδς δύναρ-ιν. Τοΰ αύτοΰ παιδαγωγικού πν^υρ-ατος . 
έμψορΟϋνται1 ετερά δύο τόΰ ΙΙεσταλότσΐ συγγράμματα, ^Λειν-χαρδος. και 
Γερτρούδη» (Lienhard und Gertrud) καί «ττ,ώς. ή Γερτρονδη διδάσ.χβΐ - 
τ<ν εαυτής τ εκ ϊα ■» (W ie Gert ra.d ihre Xinder lehrt) έπιγραφόμένα,: ών
τ δ  δ έ ό τ ε ρ ο ν  ε ί ν α ι  τ δ  σ π ο υ δ α ιό τ ε ρ ο ν  κ α ί  έ μ ^ ρ ιθ έ σ τ ε ρ ο ν  . π ά ν τ ω ν  τ ώ ν .  π α ι 

δ α γ ω γ ι κ ώ ν  α ύ τ ο ΰ  σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν ; . ’ Ε ν  τ φ  σ υ γ γ ρ α ρ - ρ .α τ ι  τ ο υ τ ω ,  ε ν  <'<> υ π α ρ -  
1 Τ ά  έ·Εΐση|Λ0τερα. τΓ β νή α κ τ κ  τ ο ΰ  'Ρ ο χ ο έ ίο υ .,  εΤ να ι τ ά  φ έ ρ ο ν ια  τη ν . ε π ιγ ρ α φ ή ν

«Kinderfrcund» και «iiiiterrieht far Lehrcr an rkietlcreii’tahdschulcn»,
3 «Bnch tier Miitter». ··



; χούσι διάφορα βίδτ, πραγματογνωσίας, οίον γεωγραφικά, ιστορικά, φυσικά, 
μετρικά, γραφικά καί μαθηματικά, πειραται § Πεσταλότσης ΐνα απα.ντα 
τά  τεχνικά μέσα της διδασκαλίας παραγάγγ] εκ τίνος γενικής ψυχολογι- 
χής Αρχής’ έν αύτώ παραδέχεται. δτι πασών τών εποπτικών ημών γνώ
σεων η διασάφγισις Απορρέει εκ.τοΰ αριθμόν,· τοΰ σχήματος και τής γΛόχ?-· 
σης' εν αύτώ τέλος άνεκήρυξεν δτι «?? έτΐοτζτεία ε ίνα ι ή χνριωζάζη βάσ ις  

" 7Twc:«6>c». Την μεγάλην αξίαν της αρχής ταύτης τοσοΰτον συννι-
σθάνετο δ Πεσταλότσης, ώστε αύτος περι lay τοΰ εγραφεν εν τώ προμνη- 
μονευθέντι συγγράμματΓ1 «"'Οταν ερωτώ έμαυτόν, τ ί ιδίως συνειςήνεγκον 
εις την τοΰ άνθρώπου διδασκαλίαν» ακούω την έξης Απάντησιν’ κατώρ~· 
θωσα νά θεμελιώσω την υψίστη:ν και άνωτάττ,ν αρχήν τής διδασκαλίας εν 
ττί Αναγνωρίσει τττς έποπτείας ώς κυριωτάτης βάσεως πάσης γνώσεως,, 
καί, παραλιπών πασαΥ έτέραν εργασίαν, έπειράθην νά ευρω την ούσίαν 
αύτης τής διδασκαλίας και την Αρχικήν μορφήν, καθ’ γ|ν ή διάπλασις 
τοΰ 'ή μ ετέρου γένους δι* αύτης τής φύσεως πρέπει νά διορισθη». Ό Πε- 
σταλότσης ούδέν μέσον ευρίσκει κατά πάσης παρούσής και μελλούσ^ς πο- 

• λιτικής, ή θ t κής καί θ ρ η;σκ ε υ τ ι κής διαφθοράς, κ α.τ ά τώ ν ε ϊς τδ γρά μμ α 
•και. τάς λέξεις προσκεκολλημένων Ανθρώπων, κατά της έπιπολαιότητος,, 
καί κατά της έλλιποΰς καί τδν νοΰν έπισκο-τιζούσης διδασκαλίας τόυ λαοΰ 
■’η. τη,ν Αναγνώρισιν τής αρχής οτι «εκάστη γνώσις εκ τής εποπτείας πρέ
πε ι ν’ Απορρέη. και εις την αύτην πάλιν να επανακάμπτω2». Διά τή.ς νέας 
ταύτης Αρχής μετέστρεψεν δ Πεσταλότσης, ώς αοτδς Απεφαίνετ©,. τδ εν 
Ευρώπη σχολικδν αρμα και άλλην αύτώ τροχιάν διεχάραξε. Κατά την  
αρχήν ταύτην ο Πεσταλότσης πρώτον μέν εφίστα τήν προσοχήν ιώ ν  τΐα ί- 
δων sjtl ζά. αντικείμενα, τάς ένεργείας αύτών, τάς ιδιότητας, ητοι τδ. 
χρώμά, τδ μέγεθος, τδ σχήμα,, την στάσιν κ.τ.λ·, είτα δέ έχαρακτηριζε; 
τδ· διά τών αισθήσεων προςληφθέν διά τοΰ ηροσήχοντος ονόματος και·, 
•έβοήθει. ουτω τούς παι·δα·ς εις πρόςκτησιν πλούτου, λέξεων, τάς τών αντι
κειμένων έννοιας παριστανουσών. 'Έποπ.ζεία λοιπον και Λεχτιχή ϋσχησις· 
Απετέλουν κατά Πεσταλότσην την ουσιώδη βάσιν τής τών νέων μ.ορφώ- 
σεως. «Αιωνίως, ελεγεν,ή. Ανάπτυξις τής τοΰ Ανθρώπου διάνοίας συνάπτε- 
τα ι μετά τής Αναπτύξεως τή,ς λεκτικής αύτοΰ δυνάμεως* τά  δέ πράγματα, 
θέλουσι χρησιμεύει ώς Αντικείμενα, έν οίς ούτος θέλει αισθάνεσθαι τήν τε. 
πνευματικήν αύτοΰ οό.σίαν και τήν- πνευματικήν φύσιν τών ό'ντων καθόλου »

Ει καί αί διδακτικαί α ΐτα ι θεωρίαι εστηρίζοντο. έπι βάσεων Ασφαλε-
1 «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt». εκδ. τοΰ 1801 σ. %1%.
2 Α ότό9 ι? σ .  2 8 ^ ·
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στάτων, Αλλ’ δ μ ως εν τ5ϊ πρακτική αύτών εφαρμογή δεν υπήρξε: πάντοτε 
ευτυχής 5 Πεσταλότσης* Ούτως εύθύς έν τνί εφαρμογή τής εποπτικής δι
δασκαλίας υπέπεσεν ε ιςτδ  εξής σφάλμα, οτι τδ πλειστον της προσοχής 
αδτοΰ έπέστησεν εις- τήν -μόρφωσιν τής λεκτικής δυνάμεως, εν δεύτερα 
μοίρα θέμενος τήν εποπτικήν. Άλλά και έν τη έ<λογ.  ̂ τής διδακτικής 
-υλης προςέκρουσεν δ Πεσταλότσης, λαβών ώς Αντικείμεν.ον έποπτικής συν
διαλέξεων μετά των μικρών παιδιών τδ ανθρώπινον σώμα*. Το σώμα τοΰ 
Ανθρώπου είναι όντως τδ πλησιέστατον εις αύτδν Αντικείμενο ν, αλλ ουχι 
και τδ. πλησιέστατον ώς πρδς τήν διδασκαλίαν. Ο παις τδ πρώτον ρίπτει 
τά  βλέμματα αυτοΰ μάλλον έπι τά Αντικείμενα, τα έκτος αυτοΰ κείμενα, 
ήτοι έπί τά  ζώα, τά  φυτά* τά  σκεύη και επι τας ιδιότητας αυτών και 
ένεργείας, ή έπί-τδ ίδιον αύτοΰ σώμα. Ά λλά ει καϊ ωρισεν ο Πεσταλότσης 
ώς πρώτον εποπτείας Αντικείμενον τδ Ανθρώπινον σώμα, ουδολως όμως 
Απέκλειε και τήν τών λοιπών Αντικειμένων κατόπτευσιν, ώς αυτδς ρητώς 
Αποφαίνεται έν τώ Βιβλίω τών μητέρων^. «5,Ασκει, εγραφε, τον παϊδα εν 
έκάστω Αντικειμένω, οπερ δεικνύεις αύτώ είτε έν τώ οίκω είτε εν τώ αγ^ώ 
και τω κήπς>, εις τδ ακριβώς δνομάζειν αύτό τε και τάς ιδιότητας αυτοΰ 
καί ένεργείας* είτα κατάς·ησον αύτδν προσεκτικδν έπί τής Απος·ασεο)ς, τοΰ 
αριθμού, τοΰ μεγέθους τών διαφόρων Αντικειμένων». Γ/Ετερον σφαλμα τοΰ 
Πεσταλότση είναι οτι υπετίμησε τήν Αξίαν τής διδακτικής υλης. Η δι
δακτική υλη επρεπε κατ’ αύτδν νά έπιδιώκη μάλλον τυπικόν σκοπόν,, 
ήτοι τήν άνά πτνζ ιν  Των ψυχ ικώ ν δυνάμεων. «Έ τών νέων μόρφωσις* 
ελεγε  ̂ πρέπει έν ολη αυτής τη έκτάσει νά ήναι μάλλον μορφωτική δυνά
μεων η μεταδοτική γνώσεων. ’'Ανευ τής τηρήσεως τής αρχής ταύτης ουδό-1 
λως επιτυγχάνεται ή μεταξύ τών δυνάμεων τοΰ παιδδς Αρμονία, και ανευ 
ταύτης· ή ήμετέρα γενεά Αποβήσεται έν τ?ί καθολική αυτής διαμορφώσέε 
ούχι Ακμαία, Αλλ’ Ασθενεστάτη και έλεεινοτάτη. Πασα μάθησις τών νέων 
πρέπει, νά ήναι αύτενέργεια,έλεΰθέρα κύησις έξ εαυτών5 καί ζώσα άντλ·ησις.»

Αί διδακτικαι αύται θεωρίαι τοΰ Πεσταλότση διεδόθησαν ταχέ&>ς Ανά- 
πασαν τήν Γερμανίαν και εκάστη πόλις καί έκαστον χωρίον έφιλο τ ι μεστο

ί  A. Diesterweg, «Wegweiser zur Bildung fur deutsche Lelirer» τόμ . A'̂  
σελ. 313^ £κδ. δ'.

3 Έν τώ -προλόγα), σελ. VIII-
3 Τόν της «ύτενεργείας σκοπόν έπεδίωκε καί ή μαιευτική τέχνη του Σωκρά- 

τους? διέιρερε τη ί τών μαιον «τω δνδραξ^ άλλά μή γυναίκας μαιευεσθαι κ  at 
»τώ  τάς ψυχάς αύτών τικτούσας έπισκοπεΐν, άλλά μή τά σώματα» (Πλάι, Θεαίτ, 
σ, ' m ,  β).
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νά πραγματώση αύτάς. Φιλόπονοι διδάσκαλοι έπεξέτειναν τήν εποπτικήν, 
διδασκαλίαν jcotl έξηπλωσαν αύτην κατά πάσας τάς.διευθύνσεις’ διο: δέν 
παρήλΟε πολύς χρόνος καί ή-διδασκαλία αυτή κατέλαβε σπουδαίαν θέσιν 
έ ν τοΐ ς προ γρ ά μ μα σ ι τών στο ιχ ειω 5 ών: σχ ρλεί ω ν. Τ ή ν. δι $ α σκ α λ ία ν ομως, 
ταύτην άλλοι.άλλως έκάλεσαν καί έχαοακτήρισαν κ.ατά τον διάφορον σκο
πόν, 3ν έκαστο ς απέδιδεν ,sc? , αυτήν.'. καί κατά.τινας μέν διδασκαλία 
αυτη ώφειλε νά προαγάγιρ τον rovr τών παίδων, κατ’ άλλους .δε την 
γλώσσαν* καί-κατά-τινας μέν εχρησίμευεν αυτη ..προς πρόςκτησιν πραγ-, 
{.ιατικωτ γνώ σεω ν,-κατ’ άλλους δε προς προαγωγήν του Θρησκευτικόν .καί 
ήθιχον συV α ι σθ ή μ α το ς.. Τούτο υ ε ν εκε ν.. ε ΰ.ρ ί σ κ.ο μεν τή v δ ι δ α σ κ α λί α ν τα  ύ τ η ν 
ποικίλω; άναφερομένήν εν τοις προγράμμασι των στοιχειωδών σχολείων,, 
που μεν ώς « έχοπτίκαί Ασκήσεις*»> που ..δε ως «διατοητίκαί άσκήσεις».? 
που δε to ς δί,ατοητικαί ·χα b γ λ  (ύσσι,χαϊ άσχ ή.σει ς » , που δέ ώς « θ ρησχε ν- 
τιχΐΓ\ εΛοπτική δ ιδασκαλία».

'Η υπό του Πεσταλότση άνακαινισθεΐσα εποπτική διδασκαλία έγενετο; 
υποκείμενον εύρυτέρα-ς συζ-ητήσεώς και ά να πτύξεως. Παρά τώ Πεσταλό.τστϊ;. 
μνημονεύομε ν ένταΰθα του ^.Meioingen Γουλλιέλμον Tvpxiov(Wi Ihelin 
von Turk, 17 7 4 -1846),δστις συν εζη σε μήνάς τινας έν Munchen-Buchee 
παρά τφ : μέγάλω τής Ελβετίας παιδαγωγώ, διδάζας καί Ιν τω εν Vyerdori 
καθιδρύματ& αύτοΰ χρόνον τινά. Γ0  ΐύρκιος, εμφορούμενος. ·π8σ.τ«.λοτ.σ.εί-0?>.. 
πνευ ματο ς, δι ετ ύ πο> σ ε ' τη ν μέθ ο δ ι κνι ν. -τή ς έπο πτ ι κή ς δ ι δ α σ κ αλί <χ ςν εν τώ  
συγγράμματι αύτοΰ «Α ί αίσθ η τα /■, αντιλήψεις ώς θεμεΜώδ ης /βφ&ις. της 
διδασκαλίας έν τή p7)zpixfj γλώ σ σψ ^ . Ούτος αύτο; μέν. το σώμα, τ̂ρΰ.,... 
παιδός δεν έθεώρεί .κατάλληλον -έποπτικής διδασκαλίας d ν τ ι κε ί με ν o ν,..,εξε.-, 
λεγε δέ .μάλλον έκ τών τον παίδα περιβαλλόντων, ατινα κατέτα,σ-σ .̂,-,κα-τά ̂  
τάς αισθήσεις, δι’ . ών ούτος αντιλαμβάνεται. αυτών.» οίον: κατά τ^ν- ;ppot-:-, 
σιν, την άκοην, την οσφρησιν κτλ. Κατά τον Τύρκιον ρί παιδες, μετά.,τϊιν ,· 
κατά πτευ σι ν τώ ν εξωτερικών Ιδιοτήτων πρέπει ν’ άσκώ.νταίι',εις. .τε; ·,:·τ?) ν,.. 
κατανόησή της αιτίας καί ένεργείας, τής αμοιβαίας έπιδράσεονς, της. χρώ
σεως κα) ώφελείας τ  ώ ν δ ι αφό ρω ν αντικειμένων, κα ί. ε! ς τρ ύ.ς σχετικούς 
γλωσσικσύς τύπους. Την λογικήν ταύτην και γραμματικήν μέθοδον θεω
ρεί δ Τυρκιος ώς προπαρασκευαστικήν, ου μόνον της γλωσσικής,; άλλά καί 
της πραγματικής διδασκαλίας. ...

Ό δέ έκ Stettin Γράσσχάννος (F. Η. G. Grassmann) έν τώ περιω- 
ν ύ μω α & τοΰ σ υγγ ρ.ά μ μα τ >, τώ έ κ δ ο θ έ ν τ ι μέ ν έ ν ετε ι 4 8 2 5, έπ ι γρ α φο μέ ν ω

1 W. von Turk, «Die sinnlichen Wahrnehmungen als Griindliage des‘ Un- 
terrichts in der Mutterspracbc·, 4814.
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δέ, ^Οδήψος προς διανο,ητιχας k a l γλωσσικας άσχήο εις. <i>c Tt}y. φνοΊ,χην 
βάσ ιν  σνμχάβηζ^ώασ%αλ:1αςν xa l IS ία  τψ ; i f  ΐο ϊς  σχολείοις πρώτης 
γλωσσικής διδασκαλίας»4, δοξάζει οτι αί διανοητικά! καί γλώσσικαί 
ασκήσεις εινάι τδ κοινόν στέλεχος; έξ ού πάντα τά λοιπά διδακτικά αντί-, 
κείμενα ως κλάδοι άποσχίζονται\ διο ·:αυτα-ι...': καθ’, ύλην μεν· πρέπει;, να 
π ε ρ ι λα μβ ά ν ω σε: τάς άρχάς πάντων τών τής διδασκαλίας κλάδων, κατά 
τύπον δέ νά περιλαμβάνωσι -πάντά τά τοΰ λόγου συστατικά μερη, .παντα, 
τ  ά είδη τών λέξεων μετά τών διαφόρων τύπων, μεταβολών,: συν θ έσ.εω ν 
καί έτύμων. Ή γλωσσική άσκησις δεν εγκειται .κατά Γρά.σσμαν.νΡ'ν έν τη 
θ ε ω ρ ή ■τ  ι κτ| ■ τή ς γλώσσης δι δα σκαλ ί α-, ά λλ’ :' εν ,τή συ,ν.α θ ρο ί σε ι, τοΰ υλικό ΰ, 
έξ ο ύ κατόπιν δύνανται εδκόλως - ν’ ^ναπτυχ.θώσιν οί κανόνες, καί ρι νο- , 
μοι ήτής . γλώσσης. Τδ εργον τοΰ διδασκάλου ώς. καί τον σκοπόν τών δια
νοητικών κάί γλωσσικών άσκήσε&)ν διετύπωσεν ο Γράσσμαν.νος έν .τφ προ- 
μνημονευθέντι συγγράμμα^ι δίά τών εξής λεξεων* :..«/Οταν, ο: παις. κατ^ ̂  
το 8k το v:r τής: ηλικί άς; · αυ τοΰ ετος - ε ιςέρχηταν: εις !τρ · ημέτερον - σχολειον·,'. δ" 
διδάσκαλος πληροί-κατά πρώτον τον καθ’ ήμέραν σχολικόν χρόνον,· οστις 
πρέπΐΐ''νά;' η ναι βραχύς, δί.αλέξεο>ν περί τών αντικειμένων τοΰ αισθητού, 
κόσμόυ καί ιδίφ τών τον παίδα άμέσως περιστοι^ιζρν.των τάς δίαλέςεις.. 
ταύτάζ έπι μου μεν ήμεϊς νά δνομάζίομεν ’ διβ-νοηζ ιχα ς.-και. .γ.λώ.σσ.ι·χας . 
άσχήσεχς* ο δε; σκοπδς αύτών είναι νά καταστησωσιν είς τους.·παΙ^ας ,γνω- 
στοντον έξώτέρικδν’ -κόσμον—-καί ά π ε ργάσ ω ντα ι .. αυτούς., επιτήδειους- εις., 
το λάλεΐν κατά πρώτον περί τών αισθητών Αντικείμενων». Τρ περι δια
νοητικών'-κάί γλωσσικών ασκήσεων σύγγραμμα τοΰτο τοΰ Γρασσμά\>νου 
αποκάλεΐ.· 'θ''Δέίστερβέγιος' '-άρότύΛον ■ %&1 αρισζονργ-ηρβ, (MustcΧ=~ und 
MeisterWerk) -'καί παντί .διδασκάλω άναγκαιότατρν οδηγόν^. Το εργον 
τοΰ Γράσσμάννρύ είναι οντως αξιον πολλής μελέτης καί σπουδής,. είναι 
άξιολογός ’πρακ'τικη■ λογική καί γραμματική,: άλλά διά σχολεία υψηλό- 
τερά'::καί; έν πολλοίς·διά παίδας έχοντας ηλικίαν μείζονα τών. 6 — 8. ετών,, 
εν οίς·; περίώρϊζεν -τάς εποπτικά ς - αύτοΰ «ίσκ^σεις. Ο' F ράσσμαννρς. . Τούτου 
ενεκίκ ' δφείλει έ διδάσκαλος νά - έπωφελήται.. αύτο . μετά πολλής προσοχής, 
λαμβάνών ;δπ’ οψιν τήν· τε · πνευματικήν κατάστασιν τών. παίδων ν,αί. τάς 
έν αίς έ'ϋοί'σκεται ■ περιστάσεις, καί άπο·<ρευγων. το .. σφάλμα, εις ρπερ .πί-; 
πτει ένιαχοΰ ο Γράσσμαννος, θυσιάζων τήν διδακτικήν υλην χάριν τοΰ

* <· Anieitung zu Denk und Sprechabungen. als der nai,urgem;issi>a: (?run~ 
diage fiir den gesammten Unterricht, feonders fiir den ersten Sprachunter- 
richt in Voiksschulea». . .·-· ·.,. .,·.·'·'.

® A. BieStenYcg «WegWeiser», τό».. «λ.- 316. .... . · ·,. ;
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γραμματικού τύπου. Τήν ανάγκην τής έλευθέρας καί μετά προσεχής χρή̂ *
σεως της γρασσμαννείου μεθό&ου ου μόνον ot ξένοι παραγωγοί, άλλά
καϊ α&τδς ό Γράσσμαννος; συναισθάνεται, ώς ρητώς άποφαίνεται έν ταΐς 
περι γΛωσσιχης S ιόαΰκαΛίας θεωρείαις αδτου. Προς τάς περι εποπτικές 
διδασκαλίας τοϋ Γασσμάννου θεωρίας δμοιάζουσι και αί τόυ *Λργισχίον<^ 
Σχοάχσίον^  καί Σ πειασ ίον?  καθ’ οδς το τυπικόν στοιχεϊον της διδα
σκαλίας ταύτης επικρατεί του ύλικοΰ. (έ'πεται συνέχεια).

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

’Εν ταις άρχαιρεσίαις ταϊς γενομέναις τη. 26η Αδγούστου ε. ε. ψηφο
φόρησαν των τριάκοντα καί εννέα παρόντων έν τη συνελεύσει καί έχόντων 
δικαίωμα ψήφου εταίρων έξελέγηβαν Σύμβουλοι έκ μέν τών καθηγητών; 
οί κύριοι Κ. I. Γραμματικόπουλος, Άθ. Παπαγεωργίου, Ν. Χαλκιόπουλος 
Θ· Παπαδημητρακόπουλος καί Βλ. Γ. Σκορδέλης. ’Εκ δέ τών ελληνοδιδα
σκάλων οί κκ, Α. Κ&>νσταντινίδης Σχολάρχης καί Β. Γεννηματας* καί έκ 
ών δημοδιδασκάλων οί κκ. Γ. Μανοΰσος καί Ν, ’Αναστασίου.

’Εν δέ τη πρώτη συνεδριάσει τοΰ Διοικητικοΰ τούτου Συμβουλίου, γενο- 
μένη τη 1 σεπτεμβρίου, άνεδείχθησαν πρόεδρος μέν δ κ. Κ. ϊ. Γραμματι- 
κόπουλος, αντιπρόεδροι δέ οί κκ. Άθ. Παπαγεωργίου κ. Ν. ΧαλκιόπουλΟς, 
γενικός γραμματεύς δ κ. Βλ. Σκορδέλης καί ταμίας δ κ. Ν, ’Αναστασίου»

Άριθ. ^  1 
Πρωτ. 27.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ.

Τοις κκ. έΐαίροις τον Έ ΙΛηηχον Jidacxadcxov Σ νίΐόγον..

Το διοικητικήν Συμβούλιον τοΰ καθ’ η μας Συλλόγου συνεστάμ^νον διά 
τδ ένεστώς·. συλλογικδν έτος. υφ’ ήμών ώς. Προέδρου καί Γεν. γραμματέως?

1  Πρβλ. «Erste fassliche Anweisung zuiii vollstaendigen deutschen Spra- 
chunterr icht, enthaltend das Sprechen and Zeichnen, Leseri und Schreiben, 
Besehauen und Verstehen,» von W .H a r n is c h .

8  «Praktischer Lehr gang zu den Uebungen im Anschauen, Denken und 
Reden- verbunden mit einer' Anweisung zu Stylubungen in Volksschulen,» 
von Ghr. G. Scholz.

3  «Der Unterrichtswegweiser fiir das Gesammtgebiet der Lehrgegensta- 
endc in Volksschulcn fiir Leher an denselber),» von J. B. Spiess.

τών κ.κ. ’Αθ. Παπαγεωργίου καί Χαλκιοπούλου Αντιπροέδρων, τοΰ κ. Ν. 
Αναστασίου ταμίου, καί τών κ.κ. β. Παπαδημητρακοπούλου, Γ. Μανού- 
σου καί Β. Γεννήματα, συμβούλων, συναισθάνεται* μέν όλον τδ βάρος τών 
ίερών καθηκόντων, άπερ αναλαμβάνει διά της εμπιστοσύνης τών εταίρων 
καί άπερ επιβάλλονται αύτώ ύπδ τοΰ ύψηλοΰ σκοπού, Βν ο ημέτερος Σύλ
λογος επιδιώκει, θέλει όμως καταβάλλει πασαν επιμέλειαν όπως συντελεση 
το εφ’ Ιαυτω ζΐς το νά τιφαγματώση έκ τών ένόντων τον υψηλόν τοΰ ήμε- 
τέρου Συλλόγου σκοπόν,

fH παιδαγωγία καί διδασκαλία τοΰ λαοΰ είναι η βασις της αληθούς 
προόδου καί εύδαιμονίας τών εθνών. Καί ούκ δλίγα μεν μέχρι τοΰδε έγέ- 
νοντο καί γίνονται δπέρ της βελτιώσεως τ ή ς  κρηπΐδος ταύτης τοΰ εθνικού 
μεγαλείου, άλλά καί πολλά ετι υπολείπονται. 'Η μέν μεθοδική διδασκα
λία πλείστας ετι παρουσιάζει ελλείψεις, η δε του λαοΰ παιδαγωγία απέ
χει τοΰ νά ήναι, ώς δει, εθνική καί νά μορφώνη χριστιανικώς την καρδίαν
τών 'Ελληνοπαίδων. _

Το διοικητικόν Συμβούλιον μ.ή αγνοούν τάς δυσχερείας, καθ’ ών εχει ν’ 
αντίπαλα ίση, θέλει επιδιώξει πάση δυνάμει την βελτίωσιν της δημοτικης 
καί μέσης Ικπαιδεύσεως* αλλ’ ομολογεί, οτι μόνον τη συναρωγη «πάντων 
των έταίρων δύνανται οί αγώνες τοΰ ήμετέρου Συλλογου να στεφθώσιν
έπί τέλους $πδ επιτυχίας.

Το νεοσύστατον περιοδικον τοΰ Συλλόγου, ο H . d a t εχει ετι, ως ήν 
έπόμζνον, ρυκ δλίγας άτελείας, άλλά τδ .Συμβούλιον συνεννοούμενον μετα 
της ιδιαιτέρας έπιτροπείας αυτοΰ θέλει καταβάλει πασαν προσπαθειαν·? 
οπως έπενέγκτι εις αύτο πάσας τάς δυνατας βελτιώσεις, ωστε ν ανταπο- 
κρίνηται τοΰτο πληρέστερον εις τον σκοπόν του, να ευρισκωσι δε οι φ,ιλα- 
ναγνώσται πάσης τάξεως ποικίλην καί διδακτικήν υλην εν αυτφ· Αλλα 
προς επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου αναγκαία είναι επίσης η πρόθυμός συμ- 
πραξις πάντων τών μελών τοΰ Συλλόγου. Δια τοΰτο το Συμβουλιον απο
τείνεται εις την φιλοπατρίαν καί τδν ζήλον τών αξιότιμων εταίρων και 
παρακαλεΐ αύτούς νά πέμπωσι προς το προεδρεΐον διαφόρους μελετάς, δια- 
τριβ.άς, παρατηρήσεις, συλλογάς τών ζώντων μνημείων τοΰ έθνικοΰ ήμών 
βίου καί ε ί τ ι  αλλο σύμφωνον πρδς τδν σκοπδν τοΰ περιοδικού, άπερ εδ- 
γνωμόνως δεχόμενον τδ Συμβούλιον καί ή ’Επιτροπεία τοΰ περιοδικοΰ προ- 
θόμως θέλει δημοσιεύει εν αύτώ. Έπιγραφαί άρχαίαι, περιγραφαί γεωγρα- 
φικαί,, δνομασίαι πόλε&>ν, ποταμών, δρέων,, μυθικαί καί ιστορικαί παρα
δόσεις, ηθη καί έθιμα, λέξεις, φράσεις,, παροιμίαν,· αινίγματα, άσματα» 
μΰθοι καί τά  παρόμοια, είναι δλη, συμβάλλουσα τδ μέν είς. κατάληψήν
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άρχαιότητος, το δε εις πλ·«ρβστέραν γνωσιν τοΰ εθνικού ημών βίου, πολύ- 
τιμος μεν ημΐν, περιζήτητος δέ τοις κχτά την δυτικήν Ευρώπην :σοφοΐς.

ίίεποιθος λοιπον το νέον Συμβούλιον είς τήν πρόθυαον συνδρομήν των 
φίλων εταίρων, αναλαμβάνει μετά χρηστών ελχίδων την διόίκησίν τοϋ 
ήμετέρου Συλλόγου,

JEv ’Αθήνοας, τη 12  Σεπτεμβρίου 1 879. 
fO Πρόεδρος

Ιί. I. I. ΡΑΜΜλΤΙΚΟΙΙΟΥΑΟΣ Ο Γεν· γραμματεύς·
Β λί Σ κο ρ δ έ λ*η ς.

Άριθ. 28. · ' " ■ '·

: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Πρός ζονς άπαντα χοΰ εταίρους.

'Υπο ..τοϋ'Υπουργείου τών Εσωτερικών άνεκοινώθη εις ,το.ν ήμετερον 
σύλλογον, οτι εν Αονδίνω τ?; .πρωτοβουλία τοΰ έπιτετραμμένου τά·τ$ς ’Ελ* 
λάδος κ. Ί. Γενναδίου καί άλλων ομογενών συνεστάθη «'Ελληνικός φιλεκ
παιδευτικό ς ; Σύ λ λο γο ς »,., ο υ σκο πος, είνε η διάδο σ ι ς τώ ν ελληνικών: γραμ μά- 
των καί. η κ ρά τυ ν σ ι ς . τ οΰ έ ν ’ Αγγλ ί α φ ιλ ε λλη ν ισ μ ο υ ,.. εξ ώ y τ α .. β,έλτ ιστ α 
καί τά μέγιστα δύναται. να προ.σδοκ ,̂'ή 'όρ.ετέρα.;πατρί.ς καί. ,έκπαίδ?υσΐς* 
προσκαλοϋνται δέ . υπο. τοΰ επιτετραμμένου. κ· Γενναδίου δια τοϋ.. υπουρ
γείου τών Ιξωτερικών καί εκ . των έν τη ελεύθερα. κ α ί.. τη δούλη,'Ελλάδι 
ομογενών οί βουλόμενο.ι.,νά Ιγγραφώσι μέλη τοϋ Συλλόγου 'εκείνου.:,..,,

Ταΰτα γνωρί ζο ντε ς τοις απανταχού, κ.κ. Ιταίρρ'ΐς τοϋ ήμετέρου. συλλόγου 
. εδ ελπι στόϋ με ν ο τ ι πολλοί. αύτ ών θ ελ ου σι - φιλρτιμηβη να ,γείνωσ.ι -μέλη1, συ λ- 
λόγου, ουτινος αί. έ νεργειαι πολλαχώς θέλουσιν ά πο βη. ώ φ έλ ιμο t; τη  πατ ρ ί δ ι .

Ο Πρόεδρο;
[\. 1. Γ Ρ Α Μ Μ ΛΤΙΚΟΙΙΟ Υ Λ Ο Σ rO Γεν. γραμματεύς

Βλ. Σ κ ο ρ δ έ λ η ς.

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Τ ο Διοικητικήν Συμβουλιον έν τη συνεδριάσει της 8 ίσταμένοΰ έπιθυμοΰν 
νά μη έπιβαρύνη τούς νεωστί ...έγγραφομένους δι* απαντος τοΰ Αντιτίμου 
τών προεκδεδομένων τευχών τοΰ ΠΛάτωνος, άτινα βεβαίως οί νεωστί έγ- 
γραφόμενοι δέν δικαιούνται νά λάβωσιν δωρεάν, ωρισε τήν τιμήν έκάστου 

γ. ..-τών προεκδεδομέ νων τ?υχών είς λεπτά έξήκρντα (60). Οί βουλόμενοι λοι- 
πον νά έγγρα.φώσιν viot Εταίροι καί. νά .εχωσιν πληρη. τήν σειράν των τευ
χών τοΰ ΠΙάτωνος, οφείλουσι νά πέμπωσιν είς το.· ταμείο ν τοΰ. συλλόγου 
μετά της εξαμηνιαίας συνδρομής των καί τοΰ δικαιώματος της έγγραφη
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;■ καί χρηματικόν πόσον άνάλογον πρί>ς τά προεκδεδομένα τεύχη- Ωσαύτως 
άντί .εξήκοντα λεπτών θέλουσι λαμβάνε* τεύχη καί δσοι τών συνδρομητών 
η εταίρων άπώλεσαν τεΰχός τ ί */) τεύχη καί θέλουσι νά σ.υμπληρωσωσι το- 
μον τινά, τοϋ ΠΧατίύνος,.

ΔΟΡΕΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
Υ π έ ρ  τής βώΜ οθήκης το ν  ΣνΛΜγοο.

fII. διεύΟυ,νσις τοΰ Ά θψ 'α ίϋ ν  τη παρακλήσει τοΰ προεδρείου έδ&>ρήσατο 
■ολην την σειράν τοϋ περιοδικοϋ (άπο τοΰ πρώτου μέχρι τοϋ εσχάτως Ικδο- 
θέντος τεύχους,) αποτελούσαν έπτά τόμους μετά σχεδιογραφημάτων δια
φόρων αρχαιοτήτων, τών δπδ της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας γενομένων 
άνασκαφών έν Μυχήναις, Σπάτα, υπο τήν *Ακροναυπλίαν καί δπο τήν 
’Ακρόπολιν τών Αθηνών καί άλλαχοϋ.

—  fO καθηγητής κ. Δ- Κυριάκό πουλος έδωρήσατο ανά εν άντί τύπον της 
διά τοϋ προηγουμένου τεύχους το ϋΠΧάτοανος άγγελθεισης (Ηπληζ Ελλη
νικές Ιστορίας, της μέν προς χρήσιν τών -'Ελλην. σχολείων, της δέ προς 
^ρησιν τών δημοτικών,

Γ0  κ. Βλ. Γ. Σκορδέλης δύο μέν αντίτυπα τοϋ υπ’ αύτοΰ πρό τίνος έκ- 
δοθέντος βιβλίόυ Οί γονείς cov rΡ ήγα , καί ανά εν άντί τύπον άλλων τ ι-  
νών βιβλιαρίων, τόϋ μέν έπιγραφομ.ένου Θραχιχα,ι μεΧέταί ζί Λειψία εκ- 
δεδομένου, τοϋ δέ έπιγραφομένου . «νΕκθεσις.'τών πεπραγμένων κατά το 
'•έτος 18 7 3  τοϋ έν Φιλιππούπόλει Έλληνικοΰ συλλόγου τών φιλομούσων» 
καί Ιν αντίτυπο ν τοϋ Κανό νισμοϋ τοΰ αδτοΰ συλλόγου.

;Τ°·’^'^ΰίνφιλί5*αλ6ϊ·άδβλφοί Γ· καί Κ; Βλαστοί ώς συνέχειαν της προ πολλοΰ 
,ί: -6π,:'αύτών δώρηθέισής τφ  συλλόγω αξία; λόγου συλλογής πάντων τών δπ’ 
" ν άυτών έν̂ δεδομένών· βιβλίο>ν καί συγγραμμάτων έδωρήσαντο τη βιβλιοθήκη 

τοϋ ήμετέρου συλλόγου χαλ ανά Ιν άντίτυπον τών εσχάτως δπ αδτών 
τούτων έκ.δοθεντων.-βιβλίων της *Ε22ηΥΜής μνθοΧογίας δπο Δ. Ηανταζή, 
καί τής Φνοιχής ιστορίας δπο Δ. Μηλιαοάκη, άμφοτέρων μετά εικονο
γραφιών λίάν φιλοκάλως έκτετυπωμένων εν τοις καταστήμασι τών κ.κ. 
αδελφών Βλαστών. ,

ΛΩΡΕΛΤ ΒΙΒΛΙΩΝ.

. . ' , · . . . .  6. ' V ,  ·<>: ^
Τίνι τρόπω προστιθέμενοι οί άριθμόί 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 καί 8 άπο- 

φέ’ρουσί τά  έξης άθροίσμάτα; ήτοι



Πώς εΤναι -δυνατόν δι’ 24  γραμμών τοΰ αύτοΰ μήκους νά σχ/ιματι- 
σθώσιν 9 μικρά τετράγωνα ίσα καί συνεχόμενα, μετά δέ τήν άφαίρεσιν 
8 γραμμών, νά μείνωσι δύω τετράγωνα ανισα ;

8.

Τί έσημαινεν η απάντησις ποιμένος τινός, ειπόντος, οτι «μέ Ί 5 πρό
βατα, πλτιρονω χρέος και τοκίζω χρήματα ;»

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. .

Λ Τ Σ I Σ

. Των έν τω Η'. ψυΛΛαάίφ ζητημάτων.

Τοΰ 3.
’Αλέκτωρ.

Τοΰ 4.
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9 46 41 36

.· 14. - 42 4 0 36

13 8. 15 36

36 36 36 #

Τοΰ 5.
α'.) Ααμβάνομεν εκ τοΰ,άσκοΰ τρις διά τοΰ μικρού δοχείου καϊ πλη-' 

©Οΰμεν το μεγαλητερον ($τοι.τδ τών 3 4/2 οκάδων). Καϊ τοιουτοτρόπως 
Ιχομεν εις μέν τόν άσκον 4/2 3κ. είς το μικρόν δοχεϊον 4, καϊ εις τδ με- 
γα 3 1/2.

β\) Τδ έκ 3 1/2 οκάδων πεπληρωμένον δοχείο ν, κενοΰμεν εις τδν άσκόν.
γ'.) 'Ωσαύτως είς τδ κενω^έν δοχεϊον, κενοΰμεν και την εν τω μικρφ 

δοχείω 1 σκαν.
δ'.) Πληροΰμεν τδ μίκρδν δοχεϊον (εκ τοΰ άσκοΰ) καϊ κενοΰμεν αυτδ' 

τίς, τδ μεγαλητερον.
Ουτω πως δέ πράττοντες, εχομεν εις μέν τον άσκδ-ν 2-1/2 οκά δα ς, 

δ?ς δέ τδ μένα δοχεϊον ετέρας §11/2, νίτοι εν δλφ οκά δ. 5·
,Ν . Α.


