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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

/I*.·;·.5 ύ : Kfc-ίΆ: d  ■

Εινε αναγκαία ή αγωγή εις τον άνθρωπον ;.
Ή αγωγή εινε τόσον άρχαία, όσον καί ή άνθρωπότης αύτή.' 

"Εκαστος άνθρωπος έγεννήθη δεόμενος καί αύτός αγωγής και 
παιδεύσεως, καί τούς αύτου απογόνους καθήκον εχων νά παί
δευση. Προς τούτο .δέ αύτή ή φύσις παρέσχεν αύτω τό ενστεγ- 
κτον, οπερ 'κοινόν έχει ό άνθρωπος προς τό ζώον* διότι καί 
τό τελευταΐον τούτο έ-ν τφ κύκλω του έχει τήν αότήν τω άν- 
θρώπφ άποστολήν. Τό ενστιγκτον δέ τούτο, εκδηλουται ίδίως έν 
τω θήλεί γένει των τε άνθρώπων καί ζώων, διότι ε?ς αότό κυ
ρίως ή φύσις ένεπιστεύθη τήν άνατροφήν των άπογόνων. Ή  
μήτηρ εινε ή καλλίστη τοΰ τέκνου της τροφός καί παιδαγω
γός. Ή διαφορά μεταξύ ζώου καί άνθρώπου ε!νε αΰτη ο τι, ένω 
παρά τφ  ζφω τό Ινστιγκτον μένει αεί τό αότό, 6 άνθρωπος 
τούναντίον νουν καί ελεύθεραν βούλησιν εχων έκβαίνει καί πέ
ραν τούτου καί πράττει κατά συνείδησιν καί κατά λογικούς νό
μους. Π ολλαί μητέρες καί παρ’ αύτοϊς τοις πεπολιτεσμένοίς I- 
θνεσι δεν έξέρχονται πέρα τοΰ ένστίγκτου, άλλαι δέ καί τού
του άμελοΰσι καί των λογικών νόμων παρεκτρέπονται* πολλαί 
μάλιστα έν τω σταδίω τόυ· ένστίγκτου ευρισκόμενα! δυνανταί 
πολλά, καί παρ’ αύτών των ζώων νά διδαχθωσιν. Ά λλ α  δύνα-



ται ό άνθρωπος νά έμμένη έν τή φύσει; Τό ενστίγκον έξαρκε? 
προς άγωγήν μόνον,έκεΐ ένθα καθόλου επικρατεί σύμπας δ βίος 
οντος τ ίνο ς , ώς παρά τοΤς ζώοις συμβαίνει. Ά λ λ 5 εις τόν γευ- 
σάμενον, του άπηγορευμένου καρπού, εις τον άψάμενον του δέν
δρου της γνώσεως του άγαθου και πονηρού διανοίγοντάι οι 
οφθαλμοί καί δεν δύ'ναταί πλέον νά άκολουθή τό ένστιγκτον 

άθωότητι καί τυφλ'/j. όπακοή. Εύθύς, άφοΰ 6 άνθρωπος άρ- 
χίση νά δίατάξη τά τοΟ pi ου του κατ’ ιδίαν άρέσκειαν, πρέ
πει νά τροποποίησή καί την άγωγήν του κατά ταΰτα* διότι ή 
παίδευσις άφορα εις τον βίον καί την διάταξιν τούτου* "Οσω 
μ,άλλον ό βίος ούτος άφίσταται της φύσεως, τόσω μάλλον καί 
ή άγωγή θά έκτρέπηται των ύποθηκών του ενστίκτου. Ό δέ 
πολιτισμδς πολλαχώς άντικείμενος τη φύσει άδυνατεΐ νά άκο- 

' λουθήση καί ταύτην έν τη άγωγη καί ούτε πρέπει νά πράξη 
τούτο· 8to'τι τό έ'νστιγκτον είναι ό δεσμός, δ διαφυλάττων τον 
α.νθρωπον έκ της. πτώσεως, έν οσω ετι ουτος δεν δυναταί νά 
περιπατήση, άποβάλλεται δέ εύθύς άφοΰ 6 παΐς ενδυναμωθείς 
ούναταί νά πράξη τοΰτο. Ό προορισμός άρα καί ή αξία του αν
θρώπου συνισταται έν τούτω : νά άπαλλαχθή του φυσικοΰ έν- 
στίγκτου, νά μή καθοδηγήται ύπ’ αύτοϋ, άλλ’ αύτός νά διοικ^ 
εαυτόν. Εις έκαστον λοιπόν παιδαγωγόν ή έπιχειρουντα νά παί
δευση ώς πρόβλημα άγωγής προτίθεται τούτο: νά λάβη καθαράν 
έαυτοΰ συνείδησιν, ό'πως ώς λογικόν δν έπιχειρήση καί έκτελέ- 
ση-τήν άγωγήν κατά λογικούς κανόνας.

Τό έ'νστιγκτον λοιπόν τής αγωγής οφείλει δ άνθρωπος να 
άνυψώση εις τέχνην παιδαγωγικήν· άλλά τό δυνατόν τούτου 
προϋποτίθησι την γνώσιν, ή τέχνη του παιδεύειν την έπιστή- 
μην τούτου. Εντεύθεν παρ’ άπασι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοίς 
εύρίσκομεν, οτι εύθύς άφοΰ ή άγωγή διαγνωσθη ώς τέχνη σπου
δαία διά πάντα, οι νόμοι ταύτης καθίστανται άντικείμενον σκέ- 
ψεως παρά τοις σοφοις του Ιθνους*

^Αλλ’ ή περί την άγωγήν τέχνη καί έπιστήμη συμβαδίζει- 
προς την άνάπτυξιν τής έπιστήμης, πολιτείας καί εκκλησίας 
καθόλου· άλλως δεν ε!νε δυνατόν. Έν έλευθέρα πολιτεία πρέ-ν
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πει καί ή άγωγή νά ήνε έλευθέρα. Επίσης ένθα ή Ικκλησία 
ευνοεί θεσμούς έλευθερους, Ικεϊ καί ή άγωγή τής νεολαίάς φέ
ρει έλευθερόφρονα τύπον. Εντεύθεν καί ό διάφορος χρώματι- 
σμός των παιδαγωγικών έν Ευρώπη συγγραμμάτων υπό δια- 
μαρτυρομένων ή καθολικών συγγραφέων^ Ή άνατροφή· των 
νέων εινε πάντοτε τό άπεικόνεσμα του χαρακτήρος το»· έπικρα- 
τουντος εν τε τη πολιτεία καί έκκλησία, αίτινες ε!νε αί δύο* 
μεγάλάι "δυνάμεις καί όριζουσι κατά τό μάλλον καί ήττον τόν 
εξωτερικόν καί εσωτερικόν βίον τών ύπηκοων των,, συχνάκρς δε: 
μάλιστα καλούνται καί νά παιδαγωγήσωσιν. Αιοτκ πασα πολι
τεία, πάσα εκκλησία επιθυμεί, ώστε ή νεότης νά άνατραφή συμ» 
φώνως προς τούς σκοπούς της καί τά. έαυτης όργανα^ καί νά  
εχη αύτήν ύποχειριον τών θεσμών ή πεποιθήσεων της. 'Ενθα: 
διαφοράόπάρχει,έκεΐ καί ή νεότης κατά διαφόρους πρέπει;άρχάς 
νά άνατραφή.

Αλλα πρέπει νά. εινε αυτη ή άληθής άγωγή, ήτις όρμδται- 
έξ αύτρΰ του σημείου; ή τοιαύτη παιδαγωγική θεωρία άποδεί- 
κνύει ότι. τοιαύτη μονομερής και πλεονέκτις περί άγωγής ϊΖίσ. 
άγει εις ούχι ευάρεστα αποτελέσματα. Ή Πρωσσία ε&ρισκεταε; . 
ήναγκασμένη νά ά'ρη τήν άγωγήν τών νέων έκ τ^ς έκκλησίας,. 
διότι ευρίσκει δτι αυτη μόνον οι’έαυτήν ανατρέφει, ένω ή. έκκλη- 
σία.παραπονειται, ότι καί ή πολιτεία μόνον προς- τό ιοιο-ν έαυτης 
συμφέρον τό αυτό πράττει· ή δέ παραγνώρισις αυτη της άληθους 
άγωγής φέρει περισπασμούς μεν καί ανωμαλίας ώςπρός τήν παι~ 
δευσιν, διάστασιν δέ εις τούς διδάσκοντας, οΐτινες Βιά μανής ττ|ς 
όμονοίας. καί συνεργασίας δύνανται νά προάξωσι τήν δημοσίαν 
παίδευσιν καί διά ταύτης καί εαυτούς. Εινε.πλάνη τό νομίζειν,οτε 
ή παίδευσις τής νεότητος τούτον κυριώτατον έχει. σκοπόν, τρ νά. 
ήνε δεράπαινα της πολιτείας ή έκκλησίας,καί νά χρησι·μεύη:πρός 
στήριξιν καί ένίσχυσιν αυτών. Ή άγωγή είνε τό πρώτον δί
καιον, οπερ ό άνθρωπος συναποφέρει ώς τοιουτος έν τφ  κόσμω,. 
και τό πρώτον καθήκον, όπερ ο·ι τώ, άνθρώπω· τήν ζωήν διδόν- 
τες άναδέχονται. προς τόννεογέννητον· ή άγωγή ή χρησίμεύουσά. 
να μορφ.ωση άνθρωπον καί ο.ύχί πολίτην ταύτης ή. έκείνης τής



πολιτείας, Όύχί οπαδόν ταύτης η έκεή>ης τής θρησκευτικής αί-- 
ρέσεως εινε 6 δψιστος σκοπός πάσης παιδαγωγικές επιστήμης· 
ό υψιστος οϋτος σκοπός πρέπει νά έπιδιώκηταε. υπό τοδ παι
δαγωγού,. άδιαφορουντος άν εύαρεστή ή ου μεγάλα πολιτικά 
ή θρησκευτικά συστήματα, άν ώφελή ή βλάπτη τους σκοπούς 
των* διότι το τελευταίον ή θελεν άπο δείξει οτι έν αύτοϊς δπάρ- 
χεε τι τό σαπρόν, και. τότε ούχί διά της διαστροφής τής πάι- 
δεύσεως, άλλα διά της άποκοπής του σαπρου κρέατος.πρέπει 
νά θεραπευθη. Έν πολιτεία, άρίστη η έν έκκλησή ή άρίστη καί 
έλευθέρω άνδρί πρέπουσα άγωγή δεν εινε κινδυνώδης, δεοτε ά- 
ρίστη πολιτεία και εκκλησία ούδέποτε κατά βάθος διίστάνται. 
Ά λ λ ’ άν τοιαυταε έλλείπώσιν τότε μάλιστα πρέπει ή παιδα
γωγική νά άποβλέπη προς τον σκοπόν, ον ή φύσις άπ’ αρχής 
εθηκεν εις τον άνθρωπον, ώς τον.κύριον παιδαγωγικόν σκοπόν 
διότι διά τούτου ή άγωγή των νέων καθίσταται πράγματι τοι- 
αύτη, ο έστι ανάλογος προς τήν έποχήν άνάπτοξις' της πολι
τείας καί έκκλησε'ας' άμφότεραε δέ. μόνον διά τής άδιακόπΟυ 
συνδρομής καλώς καί πολλαχώς άνατεθραμμένων επιγόνων ά- 
νανεουνται και άναγεννώνται. "Οπου λοιπόν ύπάρχωσι το ι ου το ι 
επίγονοι, εκεί και τά άτομα ως και σύμπασα ή πολιτεία, ε£ς. 
ήν άνήκουσι, βαίνουσι προς τά πρόσω έκ παραλλήλου, τόν αύ- 
τόν εχοντα ζήλον και τήν αυτήν τάσιν.

Παιδαγωγικόν έν Έλλάδι περιοδικόν δέν έχει ανάγκην νά 
γείνη βεβαίως ύπηρετικόν οΰτε των άπαιτήσ.εων τής πολιτείας 
ούτε τής έκκλησίας, διότι εύτυχώς καί ή ήμετέρα πολιτεία ύπό 
έλευθέρους διοικεϊται θεσμούς και ή ήμετέρα εκκλησία ανεκτι
κή και φιλελεύθερος πάντοτε δειχθεισα συνεταύτισε τά έαυτής 
συμφέροντα πρός τά τής πολιτείας.

Επίσης έν Έλλάδι περιοδικόν δέν δύναται νά περιορισθή άνα- 
γράφον τούς γενικούς,περί άγωγής και π.αιδεύσεως νόμους διά 
μόνην μίαν τάξιν άνθρώπων,διότι ούτε ή ήμετέρα π.ατρίς εύτυχώς 
άναγνωρίζει προνόμια ούτε ημείς έννοοΰμεν οτι ή άγωγή, δύ- 
να.ται νά μερικευθή, άλλά θεωρόΟμεν οτι παίδευσις έν γένεε εινε 
μια και . ή αύ;ΐή μέχρι τινός εις πασαν τάξιν άνθρώπων, και

δ* ΠΡΟΛΟΓΟΣ

πλουσίων και πενήτων καί άρχόντων καί άρχομένων\ ούτε δύ- 
ναται μόνον ,ένταυθα νά περιορισθή , άλλά θά πραγματευθ'2| 
και περί διαφόρο^ν άλλων θεμάτων, άτενα άποβλέπόυσιν εις τε 
τήν μεσην έκπαίδευσιν καί άνωτέραν. Ά λλ ά  τό σπουδαιότατον 
ζήτημα εινε, πώς ή άγωγή των παίδων, ήτις εινε έμπεπιστευ- 
μένη εις τούς διδασκάλους, δύναται νά έπιτύχη",Τνα τούτο έπΐ- 
τευχθη πρέπει προ παντός καί of διδάσκαλοε νά παιδευθώσιν* 
και άν ή πολιτεία, παρ* οις οί διδάσκαλοι λαμβάνουσι τήν &- 
οειαν τοΟ παιδεύείν, έπαναποιύηται εις τούτο καί μόνον, οτι. οδ- 
το ι ύπέστησαν επιστημονικήν τενα δοκιμασίαν, νομίζόμεν οτι. 
Οεν σκέπτεται όρθώς άλλ’ οφείλει αύτή νά φροντεσή, ©πως 
καί ούτοι λάβωσι τήν άπαιτουμένην πρός τό εργον, ε?ς ο άπό- 

'δύονταε, άγωγήν καί παίδευσιν.
Πώς παιδεύει ή πολιτεία τον διδάσκαλον καί παιδαγωγόν των 

τέκνων της; *Εχει ανάγκην ιδιαιτέρας παεδεύσεως ό παιδαγω
γός; Εινε ικανή άρα ή καθόλου παίδευσις, ήν λαμβάνει έν τρΐς 
σχολείοις; Ή καθόλου παίδευσις ήθδλεν είσθαι άρκοΰσα εις 
τόν διδάσκαλον, άν άποστολήν ειχεν μόνον ούτος νά μετα- 
δωση εις τούς παεδας τοεαύτην μόρφωσιν, ήτις έκπληροΟταε. διά 

■ τής καθόλου, μορφώσεως, ήν καί οδτος ελαβεν. Ά λ λ ’ άν ή πο
λιτεία άπαιτει. παρά του διδασκάλου ού μόνον ώρισμένας νά 
μεταδώση γνώσεις εις τόν διδασκόμενον, άλλά καί άριθμόν μα
θητών ταύτοχρόνως νά διδάσκη, τότε τό πράγμα εχέι άλλως, 
διότι τούτο προ.Οποτίθησι τέχνην, .ήτις πρέπει νά διδαχθ^. '.Η 
πολιτεία άρα όφείλεε τοιούτους θέλόϋσα τούς διδασκάλους της 
και να διδάξ'/] .τούτους. Εινε άνάγκη νά δώση εις τούτους ειδι
κήν τινα σπουδήν, άν θέλη νά τύχη του σκοπού της, Τοΰτρ προ . 
πολλοΰ καί α ί διάφοροι τής Εύρώπης κυβερνήσεις καταν.οήσα- 
σαι συνέστησαν διδασκαλεία ή φροντιστήρια, έν οις έκπαιδεύον^ 
ται οί διδάσκαλοι..του. έθνους. Τούτο-καί. ή ήμετέρα κυβέρνη- 
σις συναισθανθεισα ίδρυσε διδασκαλεΐον, ώστε ούχί πλέον πας 
.ο άναγνωσιν 'καί γραφήν γινώσκων νά διορίζηται διδάσκαλος 
■του λαοΰ,. άλλ’ ό ώρισμένον κύκλον γνώσεων γινώσκων καί

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ι '



πρακτικώς τήν μέθοδον τοΰ διδάσκειν άσκούμενος νά καληταί 
εις το υψηλόν τοΰτο εργον* ··

Ά λλα  δεν εινε άρκοΰσα άρά γε ή μάθησις ή έν τοις γυμνά» 
σίοις ή άλλοις σχολείοις. γενομένη καί πρακτική τις άσκησις 
έν προτύπω σχολείω; οί τήν ενστασιν ταυτην ποίουντες αγνοούσε 
παντάπασι τον προορισμόν των διαφόρων σχολείων. Έν Εόρώπη 
το ςήτημα τοΰτο εινε λελυμένον, ή δέ.ίδρυσις των γυμνασίων, 
των πραγματικών σχολείων, τών.πολυτεχνείων καί άλλων εϊνέ 
τρανή άπόδειξις, οτι διά πάντα κλάδον τής άνθρωπίνης γνώσεως 
οφείλει τις και νά προπαρασκευαστή προσηκόντως. Ή έν τοις 
διόασκαλείοις μόρφωσις αποβλέπει ε?ς τοΰτο, ότι πάσαι αίθεω- 
ρητικαί καί πρακτικαί γνώσεις καί τέχναι αι έν αύτοϊς προσ-. 
κτωμεναι, πρέπει νά μεταδοθώσιν υπό τοΰ διδάσκοντος εις τούς 
παιδας τοΰ λαοΰ, καί μάλιστα ουτώς, ώστε ού μόνον 6 νους,, 
άλλα καί ή καρδία νά μορφώται. Τοΰτο δέ, οπερ κυρίως άφορα 
εις τήν εκλογήν, μέτρον καί τρόπον τής διδασκαλίας τών καθ* 
έκαστον μαδημάτων, οόδέν άλλο διδακτήριον δύναται νά έκ- 
πληρώση. Έντεΰθεν ούδέν γυμνάσιον, ούδεμία άλλη. σχολή, καί 
αύτοΰ τοΰ Πανεπιστημίου μή έξαιρουμένου, δύναται νά άντι- 
καταστήστ] τό διδασκαλειον. Είναε πλάνη τό πιστέύειν, ότι οσω 
περιεκτικωτέρα καί βαθύτερα εινε ή παίδευσις τοΰ άνθρώπου,. 
τόσφ ικανώτερος είνε οδτος προς τήν. στοιχειώδη διδασκαλίαν* 
τούναντίον διδάσκαλος, οστις διήνυσε τάς σπουδάς του ε?ς γυ- 
γνάσιον καί πανεπιστήμιον νομίζει λίαν ταπεινόν τό διδάσκειν 
μικρούς παιδας, καί έν τη άπεερία του ή τω έγωισμώ του θά 
βλάπτη μάλλον ή θά ώφελη. Τά διδασκαλεία λοιπόν εινε τά: 
μόνα παρασκευάζοντα ώφελίμους διά τήν παίδευσιν των τέ
κνων τοΰ λαοΰ διδασκάλους, καί θά ήτο εύχης εργον, άν ί\ κυ~ 
βέρνησις συνίστα καί έτερα δύο, εν μέν έν Ιϊάτραις, έ'τερον δέ 
έν Κέρκυρα, διότι νΰν ειπερ ποτέ ή πα.τρίς εχει. αύτών μεγί- 
σ'την ανάγκην.

Πρέπει νά διαιτώνται ο ι προαλειφόμενοι εις τό διδασκαλι
κόν έπάγγελλα έν τοις διδασκαλείοις; Τό ζήτημα τοΰτο εσχέ 
πολλούς, τούς υπερασπιστάς,άλλά καί πολλούς τούς.έναντίους* ή
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συμβίωσις μετά πολλών έχει πολλά τά κινδυνώδη εές νέους, 
άλλα και πολλά τα καλά. Ή άμιλλα, ή φιλική ενωσις, ή άπο- 
βολή πολλών έλαττωμάτων ένεκα τής προς άλλους άναστρο- 
φής, ή τό ύπομένειν τάς ξένας ιδιοτροπίας εινε κέρδη, άτινα 
μονον δια τής αναστροφής και συμβιώσεως προσαποκτών·* 
ται. Το διδασκαλειον δεν εινε, μονον άπλώς διδακτικόν Γδρυμα- 
αλλά καί μορφωτικόν* οέ νέοι έχουσι χρείαν άγωγής. Τοιαυτη 
εινε ή γνώμη πολλών, ενώ άλλοι τήν άντιθετον εχουσι, δι- 
ισχυριζόμενοι οτι έκτος άλλων κακών τό σχολείον τότε καθί
σταται άληθές μοναστήριον καί στρατών, άφαιροΰν τήνέλευθε- 
ρίαν, ήτις εινε'τής άγωγής τό αξίωμα. ‘Ά λ λ α  ταΰτα πάντα 
έχουσι μεγάλην σχέσιν πρός τήν διεύθυνσιν τοιούτων ιδρυμά
των*. Τό μέτρον εν παντί εινε τό άριστον· Τό πολύ ώς καί το 
ολίγον εινε ώς ή Σκύλλα καί ή Χάρυβδις· έλευθερία άνευ έ- 
ρίων φέρει προς τό άχαλίνωτον, περιορισμός άνευ έλευθερίας 
άποπνίγει τήν ζωήν. Μόνον έν ύπαίθρω βλαστάνε ι καί άνθε? 
το εγχώριον φυτον. Η έλευθερα μάλιστα κίνησις μετ’ άδια- 
κοπου άναπτυξέως εινε πάντοτε άναγκαιοτερα* διότι ό σκοπός 
τής άγωγής είνε ελευθερία έν νομίμοις όρίοις. Τό παρά πολύ 
βλάπτει όλιγωτερον, ή τό ολίγον-εκείνο άγει εις παρεκτροπάς 
καί καταχρήσεις τής νομίμου ελευθερίας, άλλ’ εόκολώτερον εϊτα 
διαγινωσκόμενον διορθοΰται καί φέρει εις μεταμέλειαν τον πράτ- 
τοντα, ένφ τοΰτο διαρρήγνυσί τά δεσμά καί φέρει εις άνεπανόρ- 
θωτα δυστυχήματα.

’Εν τή άγωγή λοιπόν εινε αναγκαία ή έλευθερία, έν τη επι
τηρήσει ή χρηστότης, έν τή κρίσει καί άποφάσει ·ή δικαιοσύνη, 
έν τή διοικήσει ό σεβασμός τοΰ άτόμου. Ταυτα πρέπει νά -ηνε 
τά προσόντα τής διευθύνσεως έν έκπαιδευτηρίω, ένθα οίμαθη- 
ται διαιτώνται, άν θέλωμεν ού μόνον νά διδάξωμεν, αλλά καί 
νά μορφώσωμεν τό ήθος των μελλόντων διδασκάλων τοιαυτα 
άποφαίνονται πολλοί τών άρίστων έν Εόρώπη παιδαγωγών.

Παρ ήμιν δέν έκρίθη έπί τοΰ παρόντος καλόν νά προσλαμ- 
βάνωνται καί τρόφιμοι έν τω διδασκαλείω μαθηταί, έλπίζομεν 
ο μ ω ς  ότι ή κυβέρνησις ού μόνον προ ϊόντος  του χρόνου θελει



διαρρυθμίσει τοιαΰτα,. άλλά καί Γυμνάσια, ώς έν Γερμανία, έν
θα ■ τά άριστα αύτης Γυμνάσιά και Λύκεια τοιαύτην έ'χουσι.δι- 
οργάνωσιν.

"Οπως δέ καλά δημοτικά σχολεία εινε ή πρώτη βάσις της παί- 
δεύσεωςτοΰ λαου,ουτω καί καλά διδασκαλεία είνε έκ τών ων ούκ 
ανευ πρός παίδευσιν δι δασκάλων .Ά λ λ ’ ίνα άποκτήση ή πολιτεία' 
καλούς καί ικανούς διδασκάλους άπαιτειται οό μόνον νά τους 
μόρφωση, άλλά καί νά έξασφ αλίση τήν θέσεν αύτών εν τη κοινω
νία.Ή γλίσχρος άνταμοιβή είνε άναξία εις έθνος καυχώμενον επί 
πολιτισμφ .καί παιδεία· ή ταπεινή θέσις, ύ ς  ήνκατήλθον οί δι
δάσκαλοι του γένους,· δεν'τιμα πολύ τούς έκάστοτε τήν πα
τρίδα κυβερνήσαντας. Έν τη. παρούση έποχη δεν δύναται αντί 
50 ή 80 δραχμών νά ζήση έντίμως οικογενειάρχης διδάσκαλος, 
ούτε αντί 250 δραχμών δύναται νά τηρήση άξιοπρεπή θέσιν ό 
καθηγητής, άλλα θά φροντίση ή επαιτών νά προσπορίζηται τόν 
άρτον του ή άπεμπολών τό ύψηλοντου ερ.γον. Ά .ς μή λησμο- 
νήση ή κυβέρνησις (ινα μεταχειρισθώμεν τήν |5ήσιν μεγάλου φι
λολόγου), οτι εις τούς διδασκάλους έχει αναθέσει τήν νεότητα, 
άλλ’ εις τήν νεότητα εινε άνατεθειμένον τό μέλλον τής. πα- 
τρίδος ί (1)
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Γηθόσυνοι συνήλθομεν σήμερον έορτάσωμεν τά  εγκαίνια του άνασυ- 
σταθέντος Διδασκαλείου. Φαιδρά καί χαρμόσυνος καθ5 εαυτόν είναι *Jj εορτή 
αΰτη* διότι, εάν η σύστασις Σχολείων, ή καθίδρυσις πολυτεχνείων καί άλ
λων όμοίας Φυ̂ εως εκπολιτιστικών καθιδρυμάτων πληροί θυμηδίας πάντα 
φίλον του καλοΰ καί του εθνικού ήμών μεγαλείου, πολλώ δικαιοτέρας άφορ- ' 
μάς παρέχει πρδς πνευματικήν ευφρόσυνων καί άγαλλίασιν ^σύστασις καθν 
δρύματος, εν φ μέλλουσι νά μορφωθώσι καλλιτέχναι προωρισμένοι νά διαπλά-'- 
σωσι καί μορφώσωσι τήν πολυτιμότατων · υλην, τδ πνεύμα του ανθρώπου, 
καί νά εζασκήσωσι τήν υψίστην καί, βασιλικωτατήν τών τεχνών, τήν μόρφω- 
σιν τοΰ χαρακτήρος τών πολιτών 1 "Ετι φαιδρότερων όμως καθιστώσι τήν 
εορτήν ταύτην αι περιστάσεις, καθ’ άς τελείται. Τό έθνος ημών μετά έπτα- 
ετή καταστρεπτικόν αγώνα άναλαβδν εν μέρει τήν ελευθερίαν του πρώτιστον; 
μέλημα έθεώρησε. τήν Ικπαίδευσιν τοΰ λαου. Στερούμενον δέ μέσων επαρκών 
ήσπάσθη κατ’ αναγκών τδ Ααγκαστριανον σύστήρ,α, τ'* όποιον διά μικρά ς 
δαπάνης υπισχνειται σημαντικάς ώφελείας. ’Ανάλογον προς τό σύστημα τοΰτο 
της διδασκαλίας διωργάνισε καί τδ ΛιδασκαλεΓον. Προϊόντος όμως τοΰ χρό
νου ηρξαντο γινόμεναι καταφανείς αί ελλείψεις καί τδ ανεπαρκές κ τ ή μ α 
τος αναθέτοντας τήν διδασκαλίαν είς παΐδας απείρους καί απαίδευτους καί 
περιορίζοντος αυτήν κατ’ ανάγκην είς μηχανικήν άνάγνωσιν, γραφήν, αριθ
μητικήν καί ,άποστήθισιν ίερας ιστορίας καί κατηχήσεως* ή δέ αίθουσα υλική 
ευημερία τοΰ έθνους, ή ταύτην παρακολουθούσα πρόοδος έν τώ πολιτισμώ 
καί αί ώς εκ τούτων γεννηθεΐσαι ποικίλα ι κοινωνικαί απαιτήσεις καί άνάγκαι 
καταδείξασαι τδ ανεπαρκές καί μονομερές της κατωτέρας εκπαιδεύσεως *αί 
τοΰ είς ταύτηνίιπηρετοΰντος Διδασκαλείου άπνίτουν ταχειαν τήν θεραπείαν.
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τών ελλείψεων, τούτων. Ή διάλυσις τού Διδασκαλείου δεν ητο βεβαίως ή 
κατάλληλος θεραπεία, διότι δυστυχώς δέν επακολούθησε» είς Μ  ■ ή ανα- 
σύστασις αύτου έπί νέων, εδρυτέρων βάσεων. Οδτω ^έ αντί νά τεθίί; τέρμα 
εις τον νεκρόν μηχανισμόν τόν έπικρατούντα εν τοΐς δ^μοτικοΐς ̂  σχολείοις, 
ηοθη καί δ τελευταίος φραγμός, δ όποιος άπειργεν αύτών τούς μή κεκλημέ- 
νους εις αυτά. Εις ποίαν νοσηοάν θέσιν περιΐίλθεν «ς·τούτου ή δημοτική παί- 
δ ε υ σ ις  δέν είναι τού παρόντος νά εκτραγωδήσω. ’Απέναντι τής τοιαυτης κα- 
ταστάσεως του σπουδαιοτάτου τών κλάδων τής δημοσίας Ικπαιδεύσεως δέν 
3το δυνατόν νά μείνη τό Ιίθνος άδιάφορον. ’Ήδη από τινων έτών ήρξαντο 
παρουσιαζόμενα ευχάριστα συμπτώματα του ζωηρού Ενδιαφέροντος, το δ- 
π ο ΐο ν  τρέφει .τό έθνος διά παν τό άφορών εις τήν έκπαίδευσιν. "Ιίδη ι’διώται 
καί ι δ ι ω τ ι κ ο ί  σύλλογοι άφορωντες εις τάς όσημέραι αύξανούσας απαιτήσεις 
τ ώ ν  χρόνων, δ ω ρ ώ ν τ ε ς  τόνμέγαν κίνδυνον τόν άπειλούντα τόέ'θνος έκ τη ; 
μονομερούς διανοητικής άναπτύξεως καί ταύτης ατελούς καί αμέθοδου, κα~ 
θορώντες οτι ή μόρφωσις του χαρακτήρος τών πολιτών δεν πρέπει ν’ άφεθή 
εις τόν ρούν του βίου,' αλλά νά παρασκευασθη έν τη σχολή διά παιδαγωγι
κής διδασκαλίας, κατανοούντες οτι· τόν κύριον παράγοντα rfo μόρφωσεως 
τοΰ χαρακτηρος αποτελεί δ πνευματικός βίος, τόν όποιον παράγει ή διδα
σκαλία έν τη ψυχη. του παιδός, έπελήφθησαν δραστηρίως του,σπουδαίου έρ
γου τής σ υ σ τ ά σ ε ω ς  τού Διδασκαλείου καί τ ις  μορφώσεως διδασκάλων άξιων
του προορισμού αυτών. Έν ταύτη τη παιδαγωγική κινήσει μεγάλην περι- 
ποιει τιμήν ε?ς τήν τάξιν του διδασκάλων ό'τι δέν έγκατελείφθησαν ούτοι τε
λευταίοι. Έπί τέλους η κίνησις αυτη έξετάθη καί ε?ς τούς κυβερνητικούς 
κύκλους, οιτινες υίοθεττίσαντες τήν έθνοφελή ιδέαν τής συστάσεως ̂ Διδασκα
λείων άξαντο σπουδαίως μεριμνώντες περί τ ις  πραγματώσεως αυτής. Έάν 
δέ εν τά  μέσω τών πολεμικών παρασκευών, τής οποίας προεκάλβσεν ή διεκ- 
δίκησίς πατρικής κληρονομίας, έν τώ μέσω τών διπλωματικών αγώνων, τούς 
οποίους καταβάλλει' άπό τής άναβασεως αύτου είς τήν ύπουργικήν Ιόραν. 
πρός έπίτευξιν τών εθνικών πόθων b φιλόμουσος τής παιδείας υπουργός κύ
ριος Θ. Ληλιγιάννης κατώρθωσε .νά σχεδιάση περιεσκεμμένως καί νά έκ- 
τελέση δραστηρίως τοιουτον έθνωφελές ε'ργον, ij Ιπιμονή «ύτοΰ αδτη προερ- 
χομένή έκ τής πεποιθήσεως δ'τι,τό φυλάξαι τ ’ άγαθά χαλεπώτερόν έστι τού 
κτησασθαι, οτι η Ιθνική.καί πολιτική έλευθερία μόνον φύλακα έ’χουσι τήν άρε-. 
τ ή ν  τ ώ ν  πολιτών, είναι ένθεν μέν βεβαία άπόδειξις τής κατανρ^σεως0 ς  
σπουδαιότατος του έργου, ένθεν δέ άσφαλές εχέγγυον της διατηρησεω^του 

. ζωηρού ενδιαφέροντος, υπέρ. τής εύοδώσ&ως αυτού. ’ΐδού διά τ ί μείζονος χα- 
ας πρόξενος .είναι ή παρούσα ήμερα, Ιδ ο ύ  διά τ ί καί,ή. παρουσία τού κ. 6?··

X . ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. 3

πουργοΰ έν τη ειρηνική ταυ τη έορτ  ̂ κατά τάς παρούσας περιστάσεις .επαυ
ξάνει τήν σημασίαν καί σπουδαιότητα αυτής.

Κατά τήν ευάγγελαν λοιπόν ταύτην ημέραν τής καταθέσεως του.θεμελίου 
λίθου τής άνακαινίσεως της δημοτικής πάιδεύσεως οφειλών ώς έκ τής θέσεως, 
εις ην με έκάλεσεν  ̂ βασιλική ευμένεία καί ή εμπιστοσύνη τής σεβαστής κυ- 
βερνήσεως, ;ν'α προοιμιάσωμαί διά βραχέων τά εργα ημών, ,εθεώρησε σκόπι- 
μον καί τη παρούση έορτη άρμοζον νά λάβω ώς θέμα τού λόγου αυτήν τήν 
ανάγκην καί τόν σκοπόν τού . Διδασκαλείου;

Ή άγωγή. κατά τό πρώτον στάδιόν τού βίου τών εθνών επιδιώκει μόνον τό 
χρήσιμον εις τάς άνάγκας τής κοινωνίας, “Ό,τι απαιτεί ο ιδιωτικός, ο δημό 
σιος καί ό θρησκευτικός βίος, τούτο μανθάνουσιν οί παΐδες διά τόύ παρα·̂  
δείγματος καί τών ανακοινώσεων τών γόνέων, οι ανήλικοι διά τής δίδασκα-, 
λίας καί μιμησεως τών πράξεων τών ενηλίκων. Τούτο συνέβη καί παρά τοΐς 
ήμετέροις προγόνοις. ?Αλλ’ ό· περίεργος ούτος λαός παρουσιάζει εύθύς έξ αρ
γής καί έν τη άγωγη μοναδικόν φαινάμενον. “Ένεκα τής ίδιαζούσης αύτώ 
απεριορίστου αγάπης καί ακραιφνούς λατρείας τού καλού έν πάσαις αυτού· 
ταϊς έκδηλώσεσι προφυλαχθεις άπό τού νά δουλεύη ε*ς. τήν γυμνήν ανάγκην 
τού βίου Ιπεδίωξεν έξ αρχής καί έν τη άγωγη ιδεώδη σκοπόν, τήν εναρμό- 
νιον άνάπτυξιν τού ολου ανθρώπου διά τής μουσικής καί τής γυμναστικής, 
σύμπας δε ό βίος τού έ'θνους υπηρετεί θαυμασίως εις τόν σκοπόν τοΰτον> 
Διά τής |ν. τη μουσική περιλαμβανομ.ένης, ά να γνώσεως τών ποιητών ώξύνετο 
η διάνοια, διηγείρετο τό αίσθημα τού καλού καί του πρέποντος, έθερμαΒ- 
νέτο ή καρδία διά παν υψηλόν1 καί γενναιον. "Εκαστη περίοδος της άναπτύ-? 
ξεως τού εθνικού βίου αμα περατωθείσα ^τατο τετελειώμένη καί Ιξιδεω- 
μενη έν τοΐς εργοις τών ποιητών καί καλλιτεχνών ενώπιον τών οφθαλμ.ών 
τοΰ λαού ώς άκαθαίρε.τον μνν;μεΐον του παρελθόντος, καί ώς. κά-τοπτρον 
καί οδηγός τού παρόντος καί τού μέλλοντος. Τά ομηρικά έπη αποτε
λούν τα τό κύριον ανάγνωσμα τών.παίδων παρεΐχον. εις αυτούς φωτεινά 
πρότυπα προς 'μίμησιν.' Τό θέατρον άνελίσσον έπί της σκηνής τούς ποι-. 
κιλωτάτους χαρακτήρας καί χρησιμοποιούν πρός τούς σκοπούς αίιτοΰ πά
σας τάς τέχνας κατέστη αληθές δημοτικόν σχολεΐον έν τη υψιστη σημασία 
τής λέξεως. Έν ταΐς έορτάΐς καί παν.ηγύρεσιν έδίδετο αφορμή προς έκδήλω- 
σιν τής.έν τη γυμναστική άποκτηθείσης ισχύος καί δεξιότητος, τό δέάθλον 
του αγώνος, στέφανος έκ χ,λάδων δένδρου αφιερωμένου εις τόν Θεόν, έχον 
μόνον θρησκευτικήν καί ηθική/ σημασίαν, ούχί δέ Ολικήν αξίαν, έμαρτύρει 
Ότι οί νέοι ήγωνίζοντο έν Έλλάδι ούχί Ινεκα χρημάτων, αλλά χάριν τής ά- 
ρετής. Διά τόιούτων παιδευτικών μέσων εις το ιού τον βαθμόν τελειότητας
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φθασεν εν Άθ'/ναις μάλιστα ί) μόρφωσις., ώστε ηδύνατο νά λέγνι περί τών 
ο υμ πολιτών α.υτου ο ’Ολύμπιος Περικλή. «,Ευνελών τε λέγω την τε πάσαν 
πολιν τής ‘Ελλάδος παίδευσιν είναι, και καθ’ έκαστον δοκεϊν αν μοι τόν' αυ
τόν ά'νδρα παρ’ ήμών επί πλεΐστ’ αν ειδη καί ρ,ετά χαρίτων μάλιστ’ αν ευ * 
τραπέλώς τό σώμα «ίίταρκες παρέχεσθαι». . .

Καί όμως μικρόν πρό' του Π ελοπον νησιακοΰ πολέμου έπήλθε σπουδαία 
μεταβολή έν toic νίθέσι καί φρόνήμασι προκληθεΐσα εκ ποικίλων λόγων. *Η 
παράδοσις Ικλονίσθη, έτέβη υπό συζήτησιν ή αλήθεια πασών τών ηθικών και 
θρησκευτικών ιδεών, τό κύρος πασών τών καθιερωμένων διατάξεων τοΰ βίου 
καί. άνεφάνη μία ρητορική, ·?ίς 6 θρίαμ.βος η το τό νά κλονήσ*/) καί διασείσνϊ παν 
τό μέχρι τοΰδε μονίμως δφιστάμενον και άνατρέψν) τό καθεστώς. Τά ολέ
θρια αποτελέσματα της μεταβολής τάυτης δέν έβράδυναν νά γείνωσιν ε- 
παίοθητά και έντν) άγωγτ). *Ότι τό ελληνικόν έθνος δέν υπέκυ^εν εις ταύ- 
την την ανατροπήν, αλλ’ ηντλησεν εξ αύτής νέας δυνάμεις, τοΰτο μαρτυρεί 
την εσωτερικήν ζωτικότητα αύτοΰ. ’Εχρειάζετο όμως ισχυρά, υπο της αν
τ ί θέσεως πρός τήν πραγματικότητα διεγερθεΐσα, έν δε τγ  κάθαρόιητι αύ· . 
της υπό ίσχυράς πρακτικής' όρρ.ής σονοδευομένη και υπό της θρησκείας υπο—' 
βασταζόμενη ήθιχ.η συνείδησις, ό'πως διά δυνάμεως λόγου ούχί κάτωτέρας 
της τών σοφιστών και διά της εντελούς αρμονίας τοΰ βίου και της. διδασκα
λίας κατορθώσνι νά θεμελιώσν) την ηθικήν καί τήν άγω γην επί άκραδάντων 
βάσεων. *Απάσας ταύτ.ας τάς ιδιότητας συνήνου έν εαυτώ δ δαιμόνιος Σω
κράτης. 'Ορμώμενός εκ της πεποίθήσεως οτι υπάρχει απόλυτος άλνίθεια καί 
επιστήμη ταύτης τής άληθείας, οτι υπάρχει αρετή ώς άμεσον αποτέλεσμα 
ταύτης της επιστήμης, έπειράθή νά καταδείξή διά της μαιευτικής «ρ.φότερ« 
έν τί) άναλύσει τών διδομένων της ηθικής τοΰ ανθρώπου συνειδήσεων. ’Επί 
τής ορ,ολογίας τών διδόμενων τούτων, τνν όποιαν εκβιάζει ή ακαταμάχητο? 
διαλεκτική του, στηρίζει τήν βαθύτέραν γνώσιν τοΰ άνθρώπόυ ώς ό'ντος ηθι
κού, τήν θέσιν καί τόν προορισμόν αύτοΰ, ενεκα τούτων δέ· απαιτεί.τήν άγω
γής εις τήν αρετήν ώς. τό. πρώτον. ’Επειδή δε αυτη στηρίζεται έπί τν5ς έπι- 
στήμνις, ευρύ ανοίγεται έκ τούτου στάδιον είς τήν διδασκαλίαν καί άγω γην, 
’Επειδή δ σκοπός αύτών δεν είναι ή γένεσις στενής καί περιωρισμένης ήθικό- 
τητος, άλλ’ ή χρησιμοποίησις πασών τών νοητικών καί ηθικών δυνάμεων 
τοΰ ανθρώπου πρός έπίτευξιν τοΰ προορίσρ,ου αύτοΰ, διά τοΰτο Ουρείς απο
κλείεται κλάδος της γνόίσεως οΰτε της μέχρι τοΰδε συνήθους διδασκαλίας, 
αρκεί1 μόνον νά. τηρηται έν τούτοις δ κύριος σκοπός της αγωγής, ή ηθική 
μόρφωσις. *Η· ψιλή γνώσις ά'νευ τής βαθυτερας θεμελϊώσεως εν τνί οικεία συν- 
είδήσει καί «νευ ταύτης της αναφοράς πρός τον τελικόν σκοπόν ούδεμίαν £χε&
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διά τόν Σωκράτην αξίαν, αλλά θεωρείται ώς άμαθία μή άπαλλάττούσα της - - 
δουλείας. Τό μέν οΰν λεκτικόύς κάί πρακτικούς καI μηχανικούς γίγνεσθαι 
τούς συνονταςούκ έσπευδεν, αλλά προτερον τούτων ωετο χρηναι σωφροσύνην 
αύτοις έγγενέσθαι* τούς γάρ ά'νευ τοΰ σωφρονεΐν ταΰτα δυναμένους άδικωτέ· . 
ρους καί δυνατιοτέρους κακουργεΐν ένόμιζεν εΐναι». Τό αναμορφωτικόν, τοΰ το. 
Ιργον της Σωκράτους, άνεπτύχθη περαιτέρω Θεωρητικώς καί εξετελ'έσθη καί 
πρακτικώς έν τφ  κύκλω τών μαθητών αύτοΰ, έν τάίς σχολαΐς τών φιλοσό. - 
φων* ο ΪΙλάτων ίδια καί ο ’Αριστοτέλης έστρεψα* τήν προσοχήν αυτών 
ε:ς τήν αγωγήν κατά πάσας τάς διευθύνσεις, διότι η υπ’ αύτών σχεδιασθεϊσα 
πολιτεία μόνον διά τ ις  άγωγής. τών πολιτών δύναται νά'λάβ# υπόστασιν.

ΜεΟ’ ολην όμως τήν λαμπρότητα τών αποτελεσμάτων αυτής fj έπί τοΰ 
κυρους της παρα^όσεως στηριζομένη συνηθης αγωγή ουδέποτε άπεξεδύθη τόν 
χαρακτήρα τόν εμπειρικόν καί χρησιμ,οθηρικόν, αί δέ βάσεις αυτής έ.πί τέλούς 
έσαλεύθησαν καί άπεδείχθησαν ανεπαρκείς. ’Εκτός δέ τούτου έν ταΐς έλλη- 
νικαΐς πολιτείαις άπεκλείετο της άγωγής καί διδασκαλίας το πλεΐστον τοΰ 
πληθυσμού αποτελούμενον εκ γυναικών καί δούλων. Αι υγιείς τέλος Σωκρα- 
τικαί άρχαί έκαλλιεργοΰντο έν λίαν στενοί ς κύκλοις^

*Όλο>ς διάφορον τών τελευταίων συμπερασμάτων τών ’Ελλήνων φιλοσό- 
άνέτειλεν εν τώ εύαγγελίω τό φώς τή ; απολύτου αλήθειας. *0,τ ι έκεΐ. μετά., 
κόπου έζητεϊτο καί υπ’ ολίγων κατενοεϊτο.  ̂ προυκειτο ενταύθα σαφές καί 
προσιτόν τοΐς πασιν. Ή ουσία καί ενέργεια τοΰ Θεοΰ, ή ουσία του ανθρώπου, 
ώςκαί ό προορισμός αύτου καί ή οδ̂ ός πρός τουτόν αποκαλύπτονται ενταύθα, 
ουτω δ ϊ υποδεικνύεται έπίσης καί δ σκοπός τής αληθούς μορφώσεωζ} ώς καί 
η πηγή, εξ ής οφείλει νά άντλ^αΰτη διηνεκώς τήν ζωογόνον αύτήί τροφήν. 
Πόσον γόνιμ,ος είναι παίδαγωγικώς. ο χριστιανισμός κατανοείται εκ τοΰ 
πνεύματός, έν ώ. εζη καί ενήργει. ο κύριος, έκ τοΰ πυρήνος τής διδασκαλίας 
αΰτοΰ περί τής τά. πάντα νικώσης αγάπης τοΰ Θεοΰ καί τοΰ πλησίον. Έπί 
χριστιανικού εδάφους έβλάστησεν έ'νθεν μέν ή ί’δέα τής έν Χριστώ άναγεννή- . 
σεως του ανθρώπου καί τής,κοινωνίας αύτοΰ πρός τό θειον' ενθεν δέ ή από- 
λυτός ισότης τών δικαιωμάτων, πάντων επί μορφώσεως καί άγωγ%. Έν· . 
ταΰθα, ενθά ούκ: ενι Ιουδαίος ουδέ “Έλλην  ̂ δοΰλος ή ελεύθερός, αρσεν καί 
θήλυ, αλλά πάντε; εν έσμέν,’ αίρονται πάσαι οά άριστοκρατικαί διακρίσεις 
καί τά προνόμια έν τη ρ.ορφώσει, τό δέ σπουδαιότερον, ούδεμίαν εχει άςίαν'··,,, 

. μόρφωσίς μή καθαγίαζόμένη υπό τής θρ·/σκείας* ενώπιον τοΰ χριστιανικού 
πνεύματος τής αγωγής εξαφανίζεται πάς βίαιος χωρισμός τής διανοητικής 
καί τής ελεύθερα ς ηθικής μορφώσεως. ■;

Αιώνες.. δλοι ,παρήλθον, μέχρκ· οδ, τά. γόνιμα σπέρματα, τά όποια, κατέ-
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βαλεν ο χριστιανισμός, ριζοβολήσωσι καίάποφέρωσι τοΰςκαρπούς αυτών' 
διότι άλλαχοΰ μέΜεραρχική ισοτέλεια, αλλαχού δέ πολιτική αυθαιρεσία* 
αλλαχού δε. δυσμενείς περιστάσεις άντέτασσον ·ε?ς τήν άνάπτυξιν αι τ̂ών αν
υπέρβλητα κωλύματα. Μόλις δέ ρ.ετά τήν θρησκευτικήν άναμόρφωσιν, κυρίως 
δε περι τα τέλη τής παρελθούσης εκατονταετηρίδας και τάς άρχάς τής ένε- 
στωσ«ςν] επιστήμη καταυγαζομενη υπό τοΰ άπλέτόυ φωτός τής χριστΐανι* 
κΤις ηθικής και ωπλισμενη δια τών ρ.εσων τής γνώ τ̂εως τοΰ ανθρώπου καί τής 
φύσεως κατώρθωσε νά όρίσνιμέν τον σκοπόν τής αγωγής καί νά ευ'ρν) τά πρός 
τούτον μεσα, ν’ αναγνωρίτ·/] ί ε  τήν σπουδαιότατα της γενικής εκπαιδεύσεως 
τοΰ λαι,ΰ καί τόν προορισμόν τών δημοτικών σχολείων. *ε| οτου δ Κάντιος 
άπεφήνατο οτι ουδέν υπάρχει δυνάμενον απολύτως νά θεωρηθ* ώς αγαθόν 
ή η «γάθή βουλησις,εξ οτου ο ‘'Ερβαρτος άπέδειξεν οτι η βούλησις, ητις 
μονη δίδει αξίαν είς τόν άνθρωπον, δέν υπάρχει, ανεξάρτητος τών γνώσεων 
καί παραστάσεων αυτου, άλλ* είναι κατάστασις, ε:’ς $ν καταντώσιν αύται 
υπο τινας περιστάσεις, εκτοτε άνεγράφη υψιστος σκοπός της αγωγής ή μόρ-
φάσίς ήθικοΰ·κ*ί θρήσκευτικοΰ χαρακτήρας, κύριόν δέ. μέσον αυτής ή διδασκα
λία, νιτις δια τής. αναλύτεως τών περιστάσεων τοΰ παιδός καί συγκρίσεως 
«υτων κατά τήν μέθοδον τοΰ Σωκράτους, τής-· προσθήκης νέων στοιχείων 
καί τοΰ σχηματισμού νέων συνδυασμών αυτών μεταβάλλει τό σύνολο να υ
τών εις οργανισμόν έτοιμον ν’ άφομοιώση πρός εαυτόν πάσαν νέαν γνώτ 
σιν, πάσαν νέαν βούλησή. Τοιαύτην όμως πνευματικήν δύναμι.ν δύναται νά 
παραγαγνι ή διδασκαλία, εάν διαθέ-η μεγάλην περιουσίαν γνώσεων, εάν 
Φροντίζν) περί τής καταλλήλου συνδέσεως αυτών, εάν είς τήν γνώσιν έπάγη 
τνιν πρακτικήν ασκησιν πρός χρήσιμοποίησιν καί εφαρμογήν αυτής·, εάν αί 
γνώσεις, τας οποίας μεταδίδει, καί αί παραστάσεις, τάς οποίας διεγείρει, με- 
ταβληθώσιν είς ελατήρια τν5ς βουλ,ήσεως, καταστώσιν εδραι πολυμερούς εν
διαφέροντος. *Η διδασκαλία επιτυγχάνει τοΰ σκοπού αυτής Ιάν διεγείρουσα 
τήν φιλομάθειαυ, δηλαδή τήν ορμήν πρός - τήν παρατήρτισιν καί γνώσιν τής - 
ποικιλίας τών οντων, τήν νόησιν,τήν δρμήν πρός τήν έρευναν τής αιτιώδους 
συναφείας αυτών, υποτρέφουσα τήν καλλαισθησίαν,. ένισχύουσα τήν συμπά
θειαν δι* ανθρωπίνων εύτυχίαν καί δυστυχίαν καί τό ζών,ρόν ενδιαφέρον διά 
τας τυχας μεγαλειτερων η μικρότερων κοινωνιών, εις ας ο άνθρωπος ανήκει, 
της ανθρωπότητάς, τοΰ έθνους, τής εκκλησίας, τής πολιτείας, καί υποθάλ- 
πουσα την φιλοπατρίαν, διά πάντων δέ τούτων άναβιβάζουσά τόν νουν εις 
τον αίτιον τοΰ κόσμου καθιστα τόν παΐδα ικανόν νά μορφωθη περαιτέρω καί 
νά διατηρν) έντίμως τήν οίκεΐαν θέσιν έν τφ  οργανισμφ τής κοινωνίας. Τω
όντι, εάν αί νοητικαί δυνάμεις άφυπνιθώσι καί ένισχυθώσι διά τών ορθών
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μέσων, εάν τό φρόνημα καί η βούλησις λάβωσι τήν προσ.ηκουσαν διεύθυνσιν 
■καί-μονίμοποιηθώσιν εν αυτή, εάν δ οφθαλμός,καί ή καρδία άνοιχθώσι διά; 
τά  υψήλότερα καί αληθή συμφέροντα της κοινωνίας, εάν ή σκέψις περί Θεοί}, 
καί θείων πραγμάτων κασαστη είς τόν άνθρωπον ανάγκη, ή αναστροφή μετά 
!τής φύσεώς τέρψις, ή ομιλία μετά μεγάλων ιστορικών προσώπων εζύψωσις, 
ή εμβάθυνσις εις τό καλόν καί εύγενές αναψυχή, ή έρευνα τής αλήθειας επιού
σιος ά'ρτος, τότε η διδασκαλία κατώρθωσε νά μεταβάλτ}! τήν ψυχήν είς ορ
γανισμόν, διά τόν οποίον πασα νέα πείρα καί γνώσις είναι νέα τροφή ου. 
μόνον διατηρούσα, άλλά καί έσωτερικώς άναπτύσσουσα καί επαυξάνουσα τήν 
δύναμιν αότής, τότε επετεύχθ·/; ή γνησία μορφωσις, τότε δύναται ν* από
κτηση δ άνθρωπος, ευκόλως καί τήν πρός τό’ιδιαίτερον αύτοΰ επάγγελμα 
άπαιτουμένην δεξιότητα*

Τοιούτους σκοπούς οφείλει νά έπιδιώκτι και παν άλλο παιδευτήριον* 
μάλιστα δέ ή δημοτική σχολή, τό εργαστήριο ν τοΰτο, έν ώ λαξεύονται 
οι θεμέλιοι λίθοι τής εθνικής ευημερίας καί τοΰ άληθοΰς πολιτισμού καί. 
καταβάλλονται τά  σπέρματα τής άληθοΰς ελευθερίας καί τής πραγμα
τικής ηθικής καί κοινωνικής ίσότητος. Λαός άνατραφείς καί παιδευθείς εν 
καταλληλοις σχολείοις θά εχη καθαράν συνείδησιν τών καθηκόντων καί δι
καιωμάτων αυτοΰ, ακριβή καί σαφή γνώσιν τών άληθών συμφερόντων τοΰ 
έθνους καί ζήλον καί ικανότητα, πρός προαγωγήν καί υπεράσπισιν αυτών. 
Πολίτης διδαχθείς εν τοιαύτη σχολή θά'φέρη μεθ’ εαυτοΰ διά τόν μακρόν 
τόΰ βίου πλουν ου μόνον τήν πυξίδα, τάς ηθικά ς καί θρησκέυτικάς πεποιθή
σ εις , άλλά και τήν άναγκαίαν γνώσιν καί ικανότητά προς ορθήν εκτίμησιν 
τών αγαθών τοΰ βίου, πρός ανεξάρτητον εκλογήν, απόφάσιν καί Ικτέλεσιν 
ποικίλων σκοπών, πρός αληθώς σκόπιμον διαμόρφωσιν τοΰ βίου,· πρός άγφυ- 
πνον, ταχεΐαν καί περιεσκεμμένην Ικτέλεσιν τοΰ καθήκοντος.

Τοιούτου ό'ντος τοΰ προορισμού τών δημοτικών σχολείων, τοιούτου δέ τοΰ 
σκοποΰ καί τών δρων τής εν αύτοϊς διδασκαλίας, ευκόλως καταφαίνεταί η 
σπουδαιότης τής μορφώσεως άληθών διδασκάλων, ή ανάγκη τής ίδρύσεως 
ειδικών σχολών πρός ταύτνιν, ευκόλως εξηγούνται αι προσπάθειαι, ̂ ς κατα- 
βάλλουσιν αί πεφωτισμένα ι κυβερνήσεις ήδ ί από τών μέσων τοΰ, παρελθόν
τος αιώνος, μάλιστα δέάπό τών αρχών τοΰ ενεστώτος πρός ίδρυση» καί τε- 
λειοΐϊοίησιν τών Διδασκαλείων, τών φυτωρίων τούτων τοΰ σπο.υδαιοτάτου 
παράγοντος τοΰ πολιτισμού. *

Τά φυτώρια τ«ΰτα· οφείλουσιν εν πρώτοις νά περιποιήσώσιν εις τούς μα- 
θητάς αυτών βάσιμους γνώσεις έν πασι τοις κύκλοι ς τοΰ επιστητού, εντός 
τών οποίων θά κινώνται εν τώ μέλλοντι -διδασκαλικώ αυτών σταδίω καί οί
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δποΐοι άποτελουσι τό θεμέλιον ουλάνον τής γενικής μορφώσεως τοΰ λάου, 
αλλά καί της υψηλό τέρας παιδείας. Ά λλ’ εάν καί αλλαχού, έν τώ Αιδασκα- 
λειφ μάλιστα ισχύει τό «ου/, έν τώ πολλω τό ευ». Δημιουργός έν τη 
επιστήμη δεν είναι προωρισμένος νά γ.είνη ό δημοδιδάσκαλος ουδέ οφείλει 
νά επιδίωξη την τελειότητα έν τω πλάτει, τήν πολυπάθειαν, αλλά τήν σα
φήνειαν έν τω βάθει, τήν άπόκτησιν το ιού των γνώσεων εν τοΐς κύκλος του- 
τοις, αίτινες καθιστώσι δυνατήν αληθή κατανόησιν, εμ^άθυνσιν βις τά πράγ
ματα καί τά; σχέσεις αυτών, γνώσιν τών εν τοΐς φαινομένοις έκδηλουμένων 
γενικών νόμων. Αυτ7) ή περιληπτική καί βάσιμος μόρφωσι; δύναται νά κατα- 
στη'σητόν δάσκαλον ίκανόν εις το νά έγχαράττη εις τό διδασκαλικόν το« 
Ιργον τόν τύπον πνευματικής εργασίας, αυτη καθιστά” αυτόν δημιουργόν τής 
μορφώσεως του λαοΰ/ μεσίτην μεταξύ λ«οΰ καί επιστημόνων. "Ενεκα τής 
μορφώσεως ταύτης δυνάμενος νά παρακολουθη τάςπροόδου; τών επιστημών 
προώρισταί δ δ/μοδιδάσκαλος νά προσάγη εις τόν λαόν τά ασφαλή συμπε
ράσματα αυτών.

Άλλα, μόνη η ειδική σπουδή μια; % πλειόνων επιστημών δεν παρέχει καί 
τήν ικανότητα τής ορθής παιδαγωγική; διδασκαλίας, εάν δέν ληφθη δπ’^ -  
ψιν καί ή ποιότη; τοΰ μαθητου. *11 επιστήμη ώς τοιαύτη ακολουθεί οδόν 
διάφορον τής άναπτύξεως του νεανικού πνεύματος. Ευρίσκουσα εν έαυτη τόν 
σκοπόν της δεν εχει τοιαύτην μορφήν, ώστε οί'κοθεν νά υπηρέτη εις τήν άγωγήν. 
’Ανάγκη λοιπόν ένταΰθα νά διαχαραχθη άλλη οδός πρός τήν γένεσιν, τής 
επιστήμης εν τώ πνεύματι του παιδός η έκεΐ. *Ενταΰθα ανάγκη νά γείνη Η - 
λογ ήιής διδακτέας ΰλης καί άρμοδία διάταξις αυτής. "Ο,τι εν τη επι
στήμη εδρίσκεται εν τέλει, δυναται ενταύθα νά μετατεθη εις τήν άρχήν, ο,τι 
«ιναι συνδεδεμένον, νά χωρισθη καί τ ’ άνάπαλιν. Πρός τήν τοιαύτην εκλο
γήν τή; υλης καί ευρεσιν τών καταλλήλων μεθόδων τής διδασκαλίας απαι
τείται θεωρητική σπουδή τής παιδαγωγικής. Αυτη Ιξυψοΐ τήν άγωγήν εκ 
τή; απλής μηχανικής εργασίας εις επιστήμην καί τέχνην συγχρόνως.. Ό παι- 
δ αγωγός οφείλει νά έμπνέηταν υπό υψηλοτέρας ιδέας, νά Ιπιβλέπη. τό εργον 
αυτου απο υψηλοτερας σκοπιάς καί νά ο δη γη τοΰί παΐδας εις ύψηλοτέραν 
περιωπην. ’Άνευ τής γνώσεως τής παιδαγωγικής λείπει εις αυτόν ί} άυνείδη- 
σις τοΰ σκοποΰ καί τών;μεσων τής Ινεργείας αύτου, λείπει ε?ς τάς προσπά
θειας αυτουπασα γεώδης έξαρσις, δι’ ί ς  τό επάγγελμα αυτοΰ άποκτα 
πνευματικά θέλγητρα καί ή'τις εμφυσα καί εις τάς άπλουστάτας πράξεις αυ
τού πνεύμα καί ζωη'ν. ’'Ανευ τή; γνώσεως τών παιδαγωγικών αρχών εκπί
πτει τό εργον τόΰ διδασκάλου εκ .τής περιωπής τή; τέχνης εις τά κοινά βχ ■ 
ναυσα εργα,. αυτός δέ καθίσταται μισθωτός εργάτης. .
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Ά λλ’ α ί άρχαΐ καί οί κανόνες τή ; παιδαγωγική; καί διδακτικής μένουσι 
κεναί λεξει; διά τόν μέλλοντα διδάσκαλον καν δεν κατανοοΰνται υπ* αυτοΰ, 
έάν δεν προηγηθί αυτών ·η διδασκαλία τή; φύσεως καί άναπτΰξεως τοΰ 
πνευματικοί βίου. *Η παιδαγωγική εν γένει είναι έφηρμασμένη ψυχολογία, 
u\ δε μέθοδοι τής διδασκαλίας, συγκέκοιμέναι μορφαί τών αναλλοίωτων νό
μων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος προδιαγραφόμεναι υπό τούτων τών νόμων. 
’’Ανάγκη λοιπόν νά προηγηθη τή; διδασκαλίας τή; παιδαγωγικής ή γνώσις 
τών νόμων, εις ου$ υπόκειται δ εσωτερικός βίος τοΰ ανθρώπου, ή ψυχολο
γία. Επειδή δέ άφ’ ετέρου είναι άναντίρρητον οτι εκείνη ή διδασκαλία ριζο- 
βολεΐ ευκολώτατ» εις τήν συνείδησιν τοΰ μαθητου, -ή'τις είναι διατεταγμένη 
λογικώς, πρός τη γνώσει του υποκειμένου τής διδασκαλίας, τής ψυχτίς, πρέ
πει νά προσέλθη καί ή.γνώσις.τή; λογικής μορφή; τοΰ αντικειμένου -αυτής, 
 ̂διδασκαλία τών· νόμων τής λογικ*ής. .

Άφοΰ δε οΰτω διά τής παιδαγωγικής καί τών βοηθητικών αυτής επιστη
μών, τής ψυχολογίας καί λογικής, καταστη ό μέλλων διδάσκαλος ικανός νά 
διακρίνη τά διάφορα παιδαγωγικά ζηττ'ματα καί επιδεκτικός διά τήν Ορθήν 
Ικτίμησιν τών διαφόρων λύσεων αυτών, τότε καθίσταται καί ή ιστορία τής 
παιδαγωγικής γνησία διδάσκαλος καί εξαίρετος φίλη «ύτοΰ, διεγείρουσα μέν 
τό παιδαγωγικόν αυτοΰ ενδιαφέρον, οξύνουσα δε τήν κρίσιν καί έξυψοΰσα 
αυτόν εκ τ% μαθητικής εις τάς ξένα; ιδέας όποτελείας, εις τήν ανδρικήν 
ανεξαρτησίαν τής κρίσεως.

Άλλ* ή παιδαγωγική είναι θεωρία· ή δέ παιδαγωγία τέχνη. *Όσω λεπτο
μερής καί.φν δποτεθη η θεωρία, δεν δύναται νά περιλαβη πάσας τάς ατομι
κά; περιστάσεις, έν αίς θά ευρεθη ποτε δ διδάσκαλος, τάτομικά μέτρα, δι’ 
<1>ν θά άνταπ.οκριθη εις έκείνας.‘‘Όπως πασα τέχνη, ουτω καί ή παιδαγωγία 
στηρίζεται έπί της δεξιότητος τοΰ εκτιμάν ταχέως καί ασφαλώς πάσαν πα-, 
ρουσιαζομενην περίστασιν καί ευρίσκειν αμέσως τά κατάλληλα μέσα τσρος' 
επιτυχίαν του παιδαγωγικού σκοπού. Ί Ι  δεξιότης αυτη προΰποτίθησιν 
οτι ο εχων αυτήν κατέχεται 5πό τών άρχών της παιδαγοιγικης ούτως, ώ
στε έν πάση π^ρουσιαζομένη περιστάσει δεν δύναται νά πράξη άλλως % ν’ 
άντιληφθηκαί μεταχειρισθη αυτήν συμφώνως πρός τάς άρχάς εκείνας, χω
ρίς νά εχη κατά τήν στιγμήν1 τ'7>ς πράξεως «υνείδησιν τής συναφείας αυτής 
πρός έκείνας τάς άρχάς, χωρίς νά εξάγη εκ τών αρχών έν τη στιγμή τής 
πράξεως τόν κανόνα, τόν όποιον θά άκολουθήση έν αυτη. 'Ή δεξιότης αυτη 
άποκτατΛι μόνον έν τη πράξει. ’Ανάγκη λοιπόν νά προσέλθωσιν εις τάς θεω- 
ρητικάς. σκέψεις τοΰ παιδαγωγού, δι’ ών προδιατίθεται δ νους καί ή καρδία 
αυτοΰ ε:ς ορθήν κάτανόησιν και Ικτίμησιν τών ατομικών περιστάσεων τής

%
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τϊράξεως, ή πρακτική ασκησις εν τρ <?χολ·̂ , Ιν ·/) «αρίσταται ή παραγωγική 
διδασκαλία. εν ταις σπουδαιοτάταις των ποικίλων αυτής μορφών. Δεά τοοτο 
ή πρότυπος , σχολή είναι αχώριστος του Διδασκαλείου. Αυτη είναι τό κύριον , 
εργαστήριον αύτοΰ. Έν ταύτνι πρέπει νά λάβωσι ζωήν και μορφήν αι παι- 
δαγωγικαί θεωρίαι, εν ταύτ'/j πρέπει νά υπεκκαυθνί τό Ιερόν εκείνο πυρ, τδ 
όποιον θά εξυψώντ} καί έξωραέζγ) τον διδασκαλικόν βίον φωτίζον και θερμαϊ- 
νον. 'Ήδη ή μόνη παρουσία τοΰ διδασκαλιστοΰ κατά την έ-v τω-προτύπω 
διδασκαλίαν διεγείρει τήν ηδονήν και τον ζήλον αύτοΰ διά τδ επάγγελμα 

. βλέποντος τά παιδία πνευματικώς διεγειρόμενα καί κραταιούμενα καί χαί* 
ροντα, εν δε τοις λάμπουσιν εκ χαράς οφθαλμοΐς αυτών άναγινώσκον το ς τήν 
πρός τόν διδάσκαλον ευγνωμοσύνην. "Ετι μάλλον χρησιμεύουσιν ώς κέντρον 
διά τον διδασκαλιστήν. αι δοκιμαστικαε διδασκαλίαι. Έάν δέ άνατεθνί εις 
«ύτον ή τακτική διδασκαλεία μαθήματος τίνος, ού μόνον μανθάνει νά ενέργνί 
εν τω πνεύ'ματι καί κατά τάς απαιτήσεις τής επιστήμης, αλλά καί νά προ
αισθάνεται τήν καλλονήν καί λαμπρότητα, αλλά καί τάς δυσκολίας καί su~: 
θύνας τοΰ διδασκαλικού επαγγέλματος.

Ά λλ ’ οΰτε at βαθειαΐ γνώσεις, οΰτε ή ανεπτυγμένη διάνοια, οΰτε ή apt— 
στη μέθοδος παοάγουσιν εν τνί σχολνί τό ποθούμενον αποτέλεσμα, εάν στε- 
ρήται ό εν αύτ$ διδάσκων ηθικού καί θρησκευτικού χαρακτήρος. Τδ πρόσω- 
πον τοΰ παιδαγωγού καί διδασκάλου είναι καί μένει ή άσφαλεστάτη έγγύη- 
σις περί της επιτυχίας τών προσπαθειών αύτοΰ. Ου έ̂ν επενεργεί εις τήν 
ψυχήν τοΰ παιδός ίσχυρότερον τοΰ παραδείγματος τόΰ διδασκάλου* τοΰτο 
επιδρά ισχϋρότερον η η εύγλωττοτάτη διδασκαλία καί νουθεσία. *Η άποστο- 
λική ρήσις «δειλόν μοι τήν πίστινσου εκ τών έργων σου» απευθύνεται μάλι- 
.στα εις τούς διδασκάλους* ή δέ περιγραφή τών χαρακτήρων τοΰ άγαθοΰ 
ποιμένος οτι οφείλει νά *̂ vs ανέγκλητος, μή πάρόινος, νηφάλιος, σεμνός, σώ- 
φ«*>ν, μή αυθάδης, μή οργίλος,,μή πλεκτής, υγιαίνων τι} πίστει, τ’{ί άγάπνί, 
τνί δπομοννί,έτοιμός πρός πάν εργον αγαθόν, αρμόζει επίσης καί διά τόν δι
δάσκαλον. Διά τοΰτο τό Διδασκαλειον μάλιστα οφείλει νά vjvai παιδαγωγι
κόν καθίδρυμα έπιδιώκον διά της διδασκαλίας καί αγωγής τήν ηθικήν μόρ- 
φωσιν τών μαθητών αυτού. Οί μαθηταί αύτοΰ οφείλουσι πρό πάντων νά εθι- 
σθώσιν εις τήν υπακοήν εις τδ θεϊον θέλημα, τήν φωνήν τής συνειδήσεως* 
εις τδ σέβας πρός τούς νόμ.ους καί τάς υπερεχούσας άρχάς, εις τήν ορθήν 
καί γνησίαν ελευθερίαν, τής οποίας τδ σύνθημα είναι «Έλευθερωθέντες τής· 
αμαρτίας διά τής πίστεως έδουλώθημεν τώ Χριστώ». fO κατανοησας κατά 
βάθος καί ενστερνισθείς. εξ όλης καοδίας τό σύνθημα τούτο, ό εχων τήν.πε- 
ποίθησιν οτι ό άνθρωπος επί τοσοΰτον άποτινάσίϊξΐ· τόν αόρατον· ζυγόν τής
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δουλείας, εφ’ δσον «παρνηθείς τήν οικίαν βούλησιν καί απαλλαγείς τής δε
σποτείας τών ατομικών ορέξεων καί εμπαθών επιθυμιών υποτάσσει τήν βου- 
λησίν του εις τά αιώνια πρότυπα παντός άγαθοΰ, τάς ήθικάς ίδεας, καί εφίε- 
τα ι νά γίννι δργανον τής βουλήσεως τοΰ Θεοΰ, εκείνος είναι ό αληθώς ελεύ
θερος. ‘Η ελευθερία αύ τη υποτρέφεται ούχί διά χαλαρής διαχειρίσεως τής 
πειθαρχίας' διότι ή πειθαρχία είναι τό έδαφος, επί τού οποίου αυξάνει καί 
προκόπτει η ελευθερία. *Η ιστορία διδάσκει οτι εκείνοι οί λαοί άνέθρεψαν 
τούς έλευθερωτάτους, άνδρειοτάτους καί σωφρονεστάτους άνδρας οί όποιοι 
άνέτρεφον τήν εύπειθεστάτήν νεολαίαν. Άρκει ν’ αναφέρω ενταύθα τδ ονομα·. 
τής Σπάρτης. Παρά τοϊς μαθηταίς τοΰ Διδασκαλείου οφείλει τέλος νά ενι- 
σχυθνί ή φυσική, εις πάντα άνθρωπον ένοικοΰσα κλίσις πρός τά παιδία, τών 
οποίων είναι ή βασιλεία τών ούρανών, καί νά τελειωθη εϊς εύγενή, ηθικήν καί 
χριστιανικήν αγάπην πρός αύτά* διότι τότε μόνον εφάπτεται ή αγάπη τοΰ 
παιδός πρός τόν διδάσκαλον καί πρός τήν υπακοήν,ήτοι είναι ή βάσις πάσης 
μορφώσεως.

Τοιοΰτοι είναι οί σκοποί, ο$ς οφείλει νά Ιπιδιώξτι τό Διδασκαλεεον. Έν 
τνί δειλία τνί συνεχούσνι ήμάς, εις οδς άνετέθη ή επιδίωξις αύτών, ατενίζον
τας πρός τό μέγεθος τοΰ έργου και τά ασθενές τών ήμετερων δυνάμεων ά- 
νορθοί τδ φρόνημα ημών τδ φύσει φιλομαθές καί εύάγωγον τοΰ ‘Έλληνος,. 
εμπνέω ήμίν θάρρος ή ενεργός, καί.πεφωτισμένη προστασία τής Σ. Κυβερνή- 
οεως, μάλιστα δέ πάντων ενισχύει ή πίστις ε:ς τήν πανσθενή δεξιάν τού υψί- 
στου. Έάν άδιστάκτως πρέπει νά έναποθέτωρ,εν τάς ελπίδάς εις τήν θείαν 
άντίληψιν εν τΐί επιδιώξει παντός ήθικοΰ σκοπού, πολύ βεβαιότερον οφείλομεν 
νά πράξωμεν τοΰτο άφιερούμενοι ε’ς £ργον, οίον τδ παιδαγωγικόν,εν τνί εξα- 
σκήσει τοΰ οποίου γινό μεθά, Θεοΰ συνεργοί, όργανα τοΰ θείου ημών παιδα
γωγού. Άναθέτοντες λοιπόν τήν ελπίδα εις εκείνον, τοΰ οποίου ή δύναμις 
Ιν άσθενεία τελειοΰται, άποδυόμεβα εις τόν προκείμενον ,ήμΐν αγώνα μ.ετά 
θάρρους καί τόλμης επικαλούμενοι τήν εξ ύψους άντίληψιν ύπέρ τής προαγω
γής καί εύοδώσεως τοΰ φυτωρίου τούτου τή ; μορφώσεως καί αγωγής τοΰ 
λαού πρός δόξαν μέν καί εύκλειαν της φίλης ημών πατρίδος, οικοδομήν δέ 
καί κόσμον τής εκκλησίας, χαράν δέ καί ευφροσύνην τοΰ σεπτού Βασιλέως 
ημών.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ  
T O Y  P E C T A Λ O T S Η.

*Η ελλειψις περιοδικού, συγγράμματος, πραγματευόμενου ?δία περί παε~ 
λαγωνικών αντικειμένων, κατέστη από τίνος χρόνου λίαν έπαισθητη. *Η η
θική κατάπτωσή του έθνους, ή προερχόμενη εκ τής ελλείψεις ορθής μέν κατ* 
οικον άγω γη;,-πλημμελούς δ* έν τοις σχολείο ις διδασκαλίας, παρεκίνησέ τι-  
νας τών φρονίμων καί φιλοπατρίδων άνδρών ινα υψώσωσι φωνήν υπέρ της 
τοΰ έθνους διαπαιδαγωγνίσέως. Τήν φωνήν ταύτην. άνέλαβο-» νά έντείνωσι το- 
ρώτερον οι τόν /ίιόασχαΜκόν εν Άθηναις ΣύΜΙογον άπαρτίζοντες, ου μ ^  
νον συζητοΰντες περί διαφόρων παιδαγωγικήν αντικειμένων, άλλά καί δήμο- 
ρεύοντες εν ιδίω περιοδικώ συγγράμματι τάς παιδαγωγικά? αυτών θεωρία;»

Προςκληθέντες ο πως μετάσχωμεν καί ήμεΐς τής έκδόσεως τοΰ παιδαγω
γικού τούτου περιοδικού συγγράμματος,· ό'περ φέρει τό όνομα τοΰ Πλάτω
νος, */ίτοι τοΰ επιφανέστατου απάντων τών αιώνων φιλοσόφου καί παιδαγω
γού, άνελάοομεν ασμένως τήν καταχώρισιν διαφόρων παιδαγωγικών πραγ
ματειών, άμεσον η έμμεσον σχέσιν εχουσών πρός τόν έπιδιωκόμενον διά τοΰ 
περιοδικού τούτου σκοπόν (1). Τάς έν ταις πραγματείαις ήμών παιδαγωγικάς

( ί )  Μ ε'^ρτοΰδε ενεκ* έλλείψεως ιδίοΐ» παιδαγωγικού περιοδικού έδημοβιεάομεν τας τ\^ζτ4- 
ρχς πα ιδαγωγικές πραγματείας έν» διαοόροίς περιοδίκοΐς ιτ^γγοάμμαα’.ν , οίον έν τώ οφ’ ήμών 
κ α ι τ ώ ν κ κ ,  Κοντογόνου κ ύ  Καλογερα έκδιδομενω «Εΰ*γγβλι»ω Κ'θρυ>ϋ», έν τί) «Έ ΰψ ,ε ίίδ ι 
τώ ν Φιλομαθών», τω «Ά θηνα ίω », τω  «Π αρναίαώ», τω  «Σωτήρι» και τω  « ’Λττικώ 'Π ρ,ίρί- 
λογιω», εν οίς ήψάμεθα τών έξής παιδαγωγικών αντ ικ ε ίμ ενω ν 1 )  Περ\ τ ή ςπ α ρ ’ ίίμϊν ί:6ικης 
κχταίτχσεως και των ταότης αιτίων* 2 )  Περ'ί της παρΐ; τοΐς άοχαίοίς 'Έλλησιν άξι'βς τής άγω— 
γης* 3 )  Ηερ'ι των αρετών τοΰ διδασκάλοα* 4 )  Περί τω ν καθηκόντων τής μητρός* 5 )  Περί τής 
έννοιας τής αγωγής· 6 )  ΪΙερ\ τών προσόντων τοΰ παιδαγωγού* 7 )  Περι παιδαγωγικού τ:ίπβ«* 
8 )  Περί τής παρ ϊ τοϊς άρχαίοις "Ελληιιν αγωγής κχ\ τώ ν μερών αΰτής κ*θόλοι>· 9 )  Περι τής 
μητρος ώς πρώτης τροφού τοΰ παιδός· 1 0 )  ΧΙερε της υποϋδ^ιότητος ν ο ΰ  τριπλού προορι- 
βμοδ τ η ; γΰ')*'.·Λος, ά ς  ουζυγο-α, μητρδς. v.x\ olKoSesiwivo;* \ $ ) ' Otf\ τοΰ χν*γκ*ίο<ι, τοΰ 
διι,νατβΰ^ τοΰ. δικαιώματος κοιΥ του εργοι» της «γωγής· 1 2 )  Περ\ τοΰ οικου χχ\ της πα ιδα
γωγικής «ΰτοο άςίας* 13 ) Περί τών προσόντων/. τώ ν  μελλονύμφων νεανιδων· 4 Ί )  Περι εκ
λογής β’ίζόγου* 4 8 )  Περί της αγω γές του τεκνού 7Λο τη ; γεννίισεως.. βΰτοΰ* Ί 6 )  ΪΙερε 
της ενν.5!«ς. του σχολειού· 1 7 )  Π«ρ* παιδαγωγικής' κληρονομιάς* 1 8 ) Περι εσωτερικής δια— 
μορφώσεως·, 19 ) Περι σωματικής υγείας· 20 ) Περ'ι βρώσεως καθόλου *α'& ιό ;» παρϊί το“ς άρ- 
χαίοις “ΕΛλησιν 2 1 )  Usp'i της διαφοράς του «ρρενος χ χ Υ  δηλεος γένους κα\ τω ν έντευδεν 
βυνει?ειών 2 2 ) Περς των ολε&ρίων άποτελε^ίλάτων· rau φραγκικοΰ '^οροΰ* 23 ) Πεο'ι τώ ν p.u- 
θων και τής παιδαγωγικής α ίτω ν  αξίας· 2 ί )  Περ'ι παιδαγωγικής· 23 ) Περ^ γ«/Λνα5τικής π «ρ «  
τοίς αρχαΐοις *Ελ’ληβιν ώς με’σου παιδαγωγικού 6εωροΰμένης· 26 ) Περ\ του ^ίου κα'ι. τοΰ πα ιδα
γωγικού <ιν<ιτί·,μ.*τος τοΰ Φροίδε'λου, τοΰ ίδρ^τοΰ τώ ν νηπιαγωγείων· 2 7 ) ΗερΥ τής ηθ,οπβιςΰ Ssr=

θεωρίας ουδόλως διστάί^ομεν νά όμολογησωμεν οτι άντλουμεν. κατά τό πλει- 
σΐον έκ τοΰ πολυχεύμονος παιδαγωγικού κρατήρος τών Γερμανών, έ£ ού άν-. 
τλοΰσι καί τά λοιπά τής γης έθνη, τά ε’’ς τόν πολιτισμόν προαγόμένα.

Άρχόμεθα λοιπόν νΰν τής δημοσι εύσεως τών παιδαγωγικών θεωριών τοΰ 
Πεσταλότση, ρστις ώς άλλος. Πλάτων κατέβαλε τάς βάσεις τοΰ νεωτέρού 
παιδιαγωγικοΰ συστηματος.

ΤΟΪ ΠΕΧΤΑΛΟΤΣΗ. 13

"Ότε κατά τό τέλος τής 18ης κ?ί τάς άρχάς τής 19ης μ. X. εκατοντα- 
ετηριδος ό περικλεής Ιω ά ννη ς 'Ερρίκος ό Π«σταΛότσηζ (Joh. Heinrich' 
Pestalozzi) κατέϊδε τήν ελεεινήν κάτάστασιν καί τήν αθλιότητα τών ομο
γενών αυτού καί ομοφύλων ‘ Ελβετών, τοσοΰτο συνετρίβη τήν καρδιαν καί 
τοσαύτην συννισθάνθη πρός αυτούς συμπάθειαν καί αγάπην, ώστε, άφείς πα- 
σαν άλλην μέριμναν και φροντίδα, διείογίζετο μόνον περί τής ευρέσεως τής 
τε ,πηγ^ς καί τών μέσων τής θεραπείας τών τοΰ λαοΰ δυστυχηρ,άτων. Μετά 
πολλά ς καί διαφόρους ερευνάς άνεκάλυψεν δ. φιλανθρωπότατος άνήο οτι yj 
«ληθής πηγή τής τοΰ λαοΰ κακοδαιμονίας άπέρρεεν έκ τής κακής αύτοΰ α
γωγής καί παιδείας. «Είδον, λέγει, τήν τοΰ λαοΰ παιδείαν ώς άπέραντόν 
«τι ελος, εκτεινόμενον πρό τών οφθαλμών μου* περιώδευσα μετά καρτερίας 
»τόν βόρβορον αύτοΰ εως ού τέλος άνεκάλυψα τήν πηγήν τοΰ ΰδατος, εύρον 
«τήν αιτία'» τής τούτου έμφράξεως καί έμάντευσα τό σημεΐον, εφ’ ού ΐστά- 
»μενος ήδυνάμην νά εξοχετεύσω τό διεφθαρμένον υδωρ.»

Κατανοήσας λοιπόν ό'τι η αληθής, τοΰ λαοΰ κακοδαιμονία ένέκεΐτο εν τη 
κάκη αύτοΰ άγωγ*  ̂ καί παιδεία,, εσπευσεν εύθΰς νά ίδρύσνι έν Neuhof σχο- 
λειον πρός μόρφωσιν των τοΰ πτωχικού λαοΰ τέκνων. Ά λλ1 ε: και ή έν Neu- 
hof διδασκαλία συνετέλεσεν είς. πρόςκττσιν ολίγων μόνον παιδαγωγικών αρ
χών, ώς όντος τοΰ ενταύθα σχολείου μάλλον βιομηχανικού η έκπαιδευτικοΰ, 
αι άρχαί.ομως αυται ησαν άρκεταί &1ς τό νά ένισχύσώσι καί παρορμήσωσι.τόί 
Πεσταλότσην πρός Ιζακολούθησιν τής περί τών παιδαγωγικών τοΰ ανθρώπου 
αρχών έρεύνης. ‘‘Οθεν υπερπηδήσας πλείστας δυσκολίας κ-χί προςκήμματα 
συνη'γαγεν έν Stanz πλείστα άπορφανισθέντα παιδία, ών εγένετο διδάσκαλος

νάμεως τώνέν τοΤς οχολείοις διδασκόμενων μαθημάτων" 28 ) Περ'ι μουσικής παρα το“ς αρχαίοι ς 
"Έλλησιν ώς μέσου παιδαγωγικοί) δεωρουμένής· 2 9 )  Περι έθνικής τών'Ελλίινων αγωγής* 3 0 ) 0ερ ι 
,τής άπλότητος κα'ι άφελέίας τώ ν «ρ^αίων'Ελλήνων· 3 1 ) ΙΙερ\ τοΰ παιδαγωγικού ^αρακτήρος 
Λοοιζης, τ?5ς γοναικδς Γοολιέλμου τοΰ Γ ', β ίσ ιλέως τής Πρωσσί*ς· 3 2 ) Περ'ι τοΰ βίου κα'ι τών 
παιδαγωγικών ένεογειών του Πβττίλότση. Τής πραγματείας τα ίτης (δημοσιέοθδίβης έν «Π *?- , 
ναβ ιώ» τόμ. Α/ σελ* 342) «υνίχειΛ Υ.ίΧ ί«μπλ·ήρωμα είνα ι ή  νΰν ένταΰθ* δημοσιευμένη , ΐ τ ι ς  
«νεγνώσΟη έν τώ  2! υ),λόγω τοΰ Παρναιοοΰ ~,ή 1 0  Μαρτίοο τοΰ. 1878.
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κχί παιδαγωγό;. «Αι δυνάμει; τών παίδων τούτων, λέγει δ Πεσταλοτσης? 
«δεν είχον. διαστραφή υπο της πλημμελούς, του τε οίκου καί του σχολείου 
»αγωγές· τούτου ένεκα άνεπτύχθησαν ταχύτερον. Τά παιδία άπεβησαν οίο- 
»vst άλλη τις γενεά. Έν αυτοί; κατείδον τήν δύναμιν τνί; άνθρωπίνη; φύ- 
»σεως και τά ; ποικίλα; α υτ ί; ιδιότητα;.» Έν τοις παιδίοις καί παρά τοις 
πζιδίοι; τούτοι; κατέμαθεν δ Ιϊεσταλότσ·/]; τήν φυσικήν σχέσιν, εν η πρέπει 
νά ευρίσκηται ή πραγματογνωσία προ; τήν γραμματογνωσίαν* παρ’ αυτοί; 
κατενόησε πόσην βλάβην δύναται νά προξενήση ή <&πλ5ί γραμματογνωσία 
ητοι. ή άπλή εις τό γράμμα προ;κόλλησ{;, ητις, στερουμένη βάσεως, ουδέν- 
άλλο είναι η πάταγο; άέρος* παρ’ αυτοί; τέλος τοις παιδίοις έδιδάχθη τα  
δυνατών της θεμελιώσεως τη ; σχολική; διδασκαλία; επί βάσεων ψυχολογικών.

Κατόπιν μεταβά; εί; Burgdorf έπειράθη ενταύθα τό πρώτον νά δοκι- 
μάση τήν δύνχμιν τη ; διδακτική; τέχνη;. κΈνταΰθα εκόκκυζον, γράφει ο- 
«Πεσταλότση;, τό αλφαβητάριόν μ.ου άπό πρωία; μέχρι; έσπέρα; καί έξηκο- 
«λούθουν άνευ σχεδίου, επί εμπειρική; όδοΰ βασιζόμενο;, τήν διδασκαλίαντ 
»?1ν εν SfcanZ ήναγκάσθην νά διακόψω. ,Συνέταττον άκαταπαύστω; βιβλία,. 
»πλήρη συλλχβών καί αριθμών, καί έσπόύδαζον νά φέρω εί; ενότητα τά ; άρ- 
»χά; τοΰ συλλαβισμού καί της άριθμ·ήσε.ως, δίδων εις αύτά; τοιαύτην ψυ- 
»χολογικήν μορφήν, ο ία γ’δυνατό νά προαγάγη ταχέως καί ασφαλώς τόνπαι- 
»δα άπό τη ; πρώτη; βαθμίδος ζΐς τήν δευτέραν καί άπό τη; δευτέρας εις 
»τήν τρίτην καί ούτως, εφεξής, μηδενός χάσματος Ιν τφ  μέσφ άφιεμένου. 
»’Αλλ’ όμως πρό τη ; γραφή; τών γραμμάτων, άπερ Ιν Stasiz έγύμναζον 
»του; παίδας νά γράφωσι δεά γραφιδίου, είςη'γαγον τήν γραφήν γραμμών 
«ευθειών, γωνιών, τετραγώνων, τόζων κτλ. Έκ τη; εργασία; ταύτης ανε- 
»πτύχθη κατά μικρόν ή evvota περί του δυνατού τή ; συντάξεως άλφαβηια- 
ν>ρίοο tijc παφαννρήσεως (ABC der Atischauung), μεθ’ ού παρίστατό μ-θι, 
set καί είσέτι «σαφώ;, ολόκληρον σύστημα διδασκαλία;. Παρηλθε πο~ 
»λύ; καιρό; μέχρι; ού τοΰτο παραστη σαφέ; Ιν τνί συνειδήσει μ.ου. Είναι: 
«περίεργον οτι τήν πρώτην απόπειραν πρός αναγωγήν τών μέσων τής δι- 
»δασκαλία; ft; τά πρώτα αυτή; στοιχεία είχον τολμήσει προ πολλοΰ. Άλλ*  
»et καί εισέτι δεν Ιγίνωσκον/ η τουλάχιστον Ιγίνωσκον λίαν άσαφώς  ̂ τόν 
»εσωτερικόν σύνδεσμον, άλλ’ ομω; ησθανόρ,ην οτι πάντοτε εβαινον προς τα  
»πρόσω καί εβαινον σταθερώ;.»— Ουτω λοιπόν άφίκετο κατα μικρόν ό Πε- 
σταλότση; ε»’ς τήν γνώσιν τνί; ουσία; τή; διδασκαλίας, νίτι; κατ’αυτον ουδεν- 
άλλο ήτο η ι) ζίγ^η τοΰ βυηθεΐν Tp φύσει έν zfi idla, ai>zf\c &ναπζύζει’ 
ή δέ τέχνη αυτη ήρείδετο κυρίω; επί τή; άρμ,ονία; τών εις τήν ψυχήν τοΰ·· 
παιδό; εμποιητέων. εντυπώσεων, .μετά τοΰ βαθμού τη; άναπτύξεω; τών δυ~

νάμεων αύτοΰ. κ *ΓΙ Ι'ρευνα της μεταξύ τών εντυπώσεων καί τών άναπτυκτέων 
»δυνάμεων υπαρχούση; σχέσεως είναι, λέγει ό Πεσταλότση;, ή απλή καί μό~ 
»ν*Λ όδός, ή άγουσα εί; ιδρυσιν σχολείων καί σύνταζιν διδακτικών βιβλίων? 
«ίκανοποιούντων τήν ή^ετέραν φύσιν κα\ τάς άνάγκας αυτή;. Έν τνί συντά- 
3>ξει τοιούτων βιβλίων κατενόησα ευθύς οτι απαιτείται νά διαίρεση τ ι;  τά 
»μέρτι πάσηί διδασκαλίας κατά τόν βαθμ,όν τών προαγομένων δυνάμεων 
»τοΰ παιδός, καί εν πασι τοις εί'δεσι τής διδασκαλίας νά όρίση ακριβώς τ ΐ 
»εκ τών μερών τούτων άρμόζει ε’ς έκάστην περίοδον τής παιδικής ηλικίας 
»ινα ό παΐς ενθεν μέν μή στερνιθη μηδενός, οδπερ τυγχάνει επιδεκτικός, εν- 
»θεν δέ μή επιβαρυνθη δι* ούδενό;, ούπερ δέν είναι επιδεκτικός. Έβεβαιώ- 
»θην άκριβώ; βτι ο παι; πρέπει νά προαχθη εις τήν θέαν καί. ονομασίαν τών 
«αντικειμένων πριν η μάθη νά -άναγινώσκνι η καί νά συλλαβίζη. Τά παι δία 
»έν τη πρωψ.ωτάτη αϋτών ήλικία εχουσι χρείαν ψυχολογική; τινο; όδνιγία; 
»πρός λογικήν παρατήρησιν πάντων τών αντικειμένων. Επειδή δέ τοιαύτη 
3)τ ι; οδηγία καί διεύθυνσις ,άνευ τής συνεργία; τνίς τέχνης είναι άκατανόνι- 
»τος, έπρεπε κατ'* ανάγκην νά περιέλθω εις τήν έννοιαν παρατηρητικών βι- 
»βλίων, ατινα,προηγούμενα των αλφαβηταρίων,δύνανται νά παοαστησωσι διά 
»πιστών εικόνων σαφεστέρας τά ; τών αντικειμένων Ιννοία;, άς σπουδάζει 
»τι; νά παραστησνι διά τή; γλώσσης.»

Ουτω λοιπόν χωρών ό Πεσταλότση; εν ταϊς παιδάγωγικαί; αυτοΰ ενερ- 
γείαις άνεκάλυψεν ί'διον Ικπαιδευτικόν σύστημα, στηριζόμενον επί αρχών ψυ
χολογικών. Τό εκπαιδευτικόν τοΰτο σύστημα, έφαρμοσθέν καθ’όλοκληρίαν εν 
τώ εν Vverdoa όμωνύρ,ω εκπαιδευτ'Λρίφ, ζΐς δ πανταχόθεν τή; Ευρώπη; συν- 
έρρεον πλείστοί νέοι καί γέρο ντε;, οί μέν παιδεύσεως γλιχόμενοι, οί δε 
έπιθυμοΰντε; νά μάθωσι τήν θαυμασίαν τοΰ Πεσταλότση διδακτικήν μέθο
δον, παρήγαγε καρπούς άγλαωτάτου;.

Τό παιδαγωγικόν σύστημα τοΰ Πεσταλότση στηρίζεται επί παιδαγωγι
κών 08ύ»ριων, ών αί μέν άναφέρονται ε?ς την χαθ'οΑον άγωγήν, αί δέ ιδίως 
εις ζην διδασκαλίαν* Τάς παιδαγωγιχάς ταύτας θεωρίας, καί περ. μή συ- 
στηματ.ικώς εκτεθείσας υπό τοΰ Πεσταλότση, θέλομεν πειραθη νά εκθέσωμεν 
ένταϋθα ώς οιόν τε συστημάτικώς, εζάγοντες αύτά; εκ. τών διαφόρων αύτοΰ 
συγγραμμάτων καί δή εκ τοΰ επιγραφομένου, πως ή Γερζρούδη διόάσχει 
ζά z ixm  αύζής (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt).

A ' ·
ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΧΑί.

Αί περί άγωγής χαθό^ον άρχαΐ τοΰ Πεσταλότση, ουδόλως διαφέρουσαι

ΤΟΥ ΠΕΣΤΑΛΌΤΣϊί. -J5



Jiar’ ουσίαν τών αρχών εκείνων, &ς εζεπροσώπει ή τών χρόνων εκείνων <ρν» 
uwty ηάρόαγωγι'Λ'Αί συγκεφαλαΐοΰνται έν τοίς έξης.

a') At θεμελιώδεις άρχαί της του. ανθρώπου αγωγής δέν επινοούνται,άλλ* 
άναζητοΰνται- ’Αναζητούμεναι Δέ ευρίσκονται έν αυτνί τ$  «ptfcrei τον ά ϊθρ ώ ' 
πον, ήτις κατ’ ουσίαν μένει πάντοτε .ή αυτή αμετάβλητος καί αιώνιος.

β') Έν τη ανθρώπινη φύσει εγκειται ζωηρά τις τάσις καί όρμή προς άνά- 
πτυξιν* αρα ύ άνθρωπος είναι άναπτύξεως επιδεκτικός. ’Οργανικού δε οντος 
τοΰ ανθρώπου καί ή άνάπτυξις αυτοΰ ου δέν άλλο είναι η εσωτερική τη? αν- 
θρωπίνης φύσεως Διοργάνωσις, αρχήν έλουσα, ούχί ό'μως καί τέλοςί

γ') Επειδή ή άνάπτυζις τοΰ ανθρώπου ουΔέν άλλο είναι η τ'Λς άνθρωπί- 
: νγς φύσεως εσωτερική Διοργάνωσις, έ'πεται οτι ή αληθής τοΰ άν&ρώηον άγω-’ 
γη  σκοπόν επιδιώκει τον άν&γωπισμόν (huraanitatem)* τούτου ένεκα καί τ !  
εργον αυτής, τό τε αρνητικόν και τό θενικόν, άναφέρεται εί'ς τε τήν άπο- 
μώκρυνσιν τών έπιπροσθούντων κωλυμάτων, καί είς τήν χρνσιν τών μέσων, 
τών συντελούντων είς τήν έλευθέραν τής ανθρώπινης φύσεως άνάπτυξιν. Κατά 
τήν θεωρίαν ταύτην άπητει δ Πεσταλότσης δπως άνατρέφνται δ άνθρωπος 
φνσιχSc· *Η φνσιχή #μως αδτη τοΰ ανθρώπου άγώγη διαφέρει τής yvoixrii 
αύτοΟ αγωγής, ην άπ^τει δ έτερος της Ελβετίας παιδαγωγός, ο περίφημος 
ΚΡουσΰύ>ς. *Η διαφορά αυτη εγκειται εν τη Διαφόρω έννοία,ην έκάτερος τών 
παιδαγωγών άπέΔιδεν εΐς τήν λέξιν φυσικόν Καί ό μεν 'Ρουσσώς άποκαλεί 
<ρναιχόγ παν οπερ είναι ζένον καί άλλότριον της τοΰ πολιτισμού έπιδράσεώς 
καί ευρισκεται καθαρόν καί αμιγές παρά τόίς άγριΟις λαοίς, ών Δέν άπτετάι 
τό πνεΰμα τοΰ πολιτισμού* δ δέ Πεσταλότσης, ορθότερόν φρονών, εννοεί εν 
τη λέξει φυσικόν εκείνο, ό'περ δέν άπ^δει πρός τάς άρχικάς τοΰ ανθρώπου 
δυνάμεις, επομένως εκείνο, ό'περ επρεπε μέν νά ή ναι, δέν είναι ομως είσέτι. 
Κατά ταΰτα κατά μ.εν τόν 'Ρουσσώ τό τέρμα της φυσικής άγωγής κείται 
έμπροσθεν, κατά δέ τόν Πεσταλότσην οπισθεν/λτον δ μέν ‘Ρουσσώς απαιτεί 
νά Ιπανελθτι δ άνθρωπος είς τήν άκατέργαστον εκείνην μορφήν, ην τό πρώ
τον είχεν* δ δέ Πεσταλότσης απαιτεί νά λάβνι δ άνθρωπος τήν έπεξεργα- 
σμένην εκείνην μορφήν, ^ς φύσει είναι ΙπιΔεκτικός καί ης ή τελειότης κείται 
έν τώ μέλλοντί.

Δ) 'Η θετική ενέργεια τής αγωγής έ'γκειται εν τ'{ί διεγέρσει τών δυνά
μεων της άνθρωπινης φύσεως" τούτου ενέκα καί ή της άγωγής έπιστημη 
ούδέν άλλο .είναι  ̂ ή περί τής Διεργέσεως ταύτης θεωρία.

«/) Ή άνάπτυζις τοΰ ανθρώπου «ρέεται μετά τών. αισθημάτων, Ήτοι μετά 
τών παθημάτων τής ψυχής, τών πηγαζόντων εκ τής επί τών αισθητηρίων 
/οργάνων επιΔράσεως τών αντικειμένων* δ δέ υψιστος βαθμός τής άναπτύ-Γ
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ξεως του ανθρώπου, πνευματικώς μεν θεωρουμένου είναι ή Λορχόζης, πρα- 
κτικώς δέ, ή αϋϊεζουοιότης. '

ς*) Τό μέσον πρός προαγωγήν καί· διατήρησιν τής αύτεξουσιοτητος, ητοι 
του αύτοδιορισμ.ου,.είναι ή αΰΐενέργενα. Τούτου ενεκα άπασα ή ενέργεια τής 
αγωγής εις ουδέν άλλο πρέπει νά άναφέρηται η είς τήν Διέργερσιν τής «ύ- 
τενεργείας, ή'τοι τής έσωθεν έλευθέρας καί αρμονικής άναπτύξεως πασών τών 
δυνάμεων τη; άνθρωπίνης φύσεως.

Β'

ΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙ.

At περί Διδασκαλίας άρχαί τοΰ Πεσταλότση εχονται άπρίξ τών περί ά-. 
γωγής καθόλου αρχών η μάλλον στηρίζονται επί τών αρχών τούτων. Τουτου 
ενεκκ ή' τε άγωγή καί ή ΔιΔασκαλία κατά Πεσταλότσην τόν αυτόν σκοπόν 
έπιΔιώκουσιν; 4Ως ή άγωγή σκοπόν προτίθεται τήν αδζενεργααν -foot τήν 
Διέγερσιν τών δυνάμεων τοΰ παιδός πρός αύτανάπτυξιν, ουτω καί ή διδα
σκαλία τον αυτόν σκοπόν πρέπει νά επιδιώκνι, τουτέστι τήν αύτενέργειαν. 
α*Η Δ^Δασκαλία τών παίΔων, λέγει δ Πεσταλότσης, πρέπει εν ολν] ,αδτής: τνΐ 
«έκτάσει νά ή ναι μάλλον μορφωτική δυνάμεων $ πληρώ τικ ή γνώσεων. ’'Ανευ 
»της τηρήσεως τής αρχής ταύτης ουδόλως δύναται νά Ιπιτευχθη ή αρμονία 
«μεταξύ τών δυνάμεων τοΰ παιΔός, καί άνευ τής αρμονίας ταύτης τό ήμέ- 
»τερον γένος εν τί} πορεία τής έαυτοΰ άναπτΰξεως αποβαίνει ουχί πλήρες 
βρώμης καί δυνάμεως, άλλ* ασθενές καί ελεεινόν. Πάσα μάθησις τής νεότη- 
»τος εστω αυτενέργεια, έλευθέρα εσωθεν προαγωγή, ζώσα άντλησις έξ εαυ- 
»τοΰ». 'Ωσαύτως, ώς ή άγωγή στηρίζεται έπί βάσεως ψνχο.Ιογιχής, ουτω 
καί ή διδασκαλία κατά Πεσταλότσην επί τής αυτής βάσεως πρέπει νά εδρά
ζεται. Διό, μνείαν ποιούμενος . δ Πεσταλότσης τής περιστάσεως, καθ’ ην δ 
Glaure, επ?σκεψάμενος τό εν Bargdorf εκπαιδευτηριον αυτοΰ καί λαβών 
γνώσιν τών περί τήν Διδασκαλίαν καινοτομιών, ήρώτησεν αυτόν γαλλιστί, 
)>Vous voulez done m^caniser 1’ instruction?» γράφει ^τι, «αν m4ea- 
aniser λέγων δ Grlaure ένόει δτι ζητώ νά στηρίζω τά  μέσα καί .τήν πορε&ί·* 
»τής ΔίΔασκαλίας έπί ψυχολογικών νόμ,ων καί νά καθυποβάλω ταύτην' είς 
»ψυχολογικήν τινα τάξιν, επέτυχε θαυμασίως. ’Αληθώς δ σκοπός τής ΔιΔα- 
»κτικής μεθόΔόυ μου ουΔείς ετερος είναι καί πρέπει νά ηναι η τέχνη του 
ΛβοΓ.θειν τήν ορμήν τής ανθρώπινης φύσεως *ρός τήν έαυτής.. άνάπτυξιν,ερει* 
»όομένη έπί τής μέταςΰ. τών εντυπώσεων καί τών άναπτυκτέων τοΰ άν~ 
ί  θρώπου Δυνάμεων υπαρχούσες αρμονίας.» -



Πάσα δίδασκαλία δρέπει κατά .Πεσταλότσην νά άρχνιτάι άπό·τήζ t a -  
ααραΐηρήσίως-ΐήί ψύσεως (Anschaaung- der Natur). Οΰτος shm  

: χ> πρώτος καί δ σπουδαιότερος τής πεσταλότσείου διδακτικής ρ,εθόδου ν<5- 
-.■ μος. Ή εξωτερική όμως αυτά παοατήρησις πρέπει κατά Πεσταλότσην νά γί- 
v*Tσυγχρόνως έσωζεριχή, vixot ίδιον κτήμα -τής. πάιδικής φύσεις, όυντε*·' 
λοΰν εις την έλεύθέοαν αυτής άνάπτυξιν; Κατά την αρχήν ταυ την· προ της 
γραφής καί της άναγνώσεως πρέπει νά προβάλλωνταί ενώπιον τών παιδι
κών-αισθήσεων αυτά τά αντικείμενα η αί εικόνες αυτών ινα εκ της τούτων 
άντιληψεως δυνηθϊί δ παίς νά σχηματίσω σαφείς αυτών παραστάσεις καί ορ~ 
θάς έννοιας,

Τά προ τών αισθήσεων του παιδός καθυποβαλλόμενα αντικείμενα προς 
σχηματισμόν σαφών καί καθαρών έν νονών πρέπει κα τά II εσταλότσην νά εξε- 
τάζωνται τρι%ώς,' νίτοι 1) πώς ταΰτα patrorzai, νιτοί. ποία είναι ή μορφή 
$  το σχήμα αυτών (Foriii)* 2) πόσα καί πόσων είδων tivctι τά προβαλλό
μενα αντικείμενα (Zahl), καί 3) πώς ταΰτα καλούνται, ητοι πώς έκαστον 
αντ'ικείμενον' διά φωνή; νΐ λέξεως δύναται νά παρασταθνί (Sprache). 'Όπως 
δυνηθνί ομως δ παίς' νά άντιληφθ*?) τών αντικειμένων τούτων ως τοιούτων 
πρέπδι νά εχν) την δύναμιν α') ν’ άντιλαμβάνηται διαφόρων κατά τό σχήμα 
αντικειμένων. καί νά παριστα εις τήν συνείδησιν αυτοΰ τήν ουσίαν αυτών* 
β7) νά διακρίντ) τά αντικείμενα κατά τόλ αριθμόν καί νά παριστα αυτά ώς 
$? η ως ΛοΑ.Ιά' γ )  νά διπλασιάζει διά τής γλώσσης καί ουτω καθιστα 
άνεξίτηλον τόν αριθμόν καί τό σχήμα έκάστου αντικείμενου.— Κατά ταΰτα 
έκαστη γνώσίς πηγάζει έκ τριών στοιχειωδών δυνάμεων, άναφερομένων εις 
τήν κατά σχήμα., κατ’ άριθμόν καί γ,ατ’ ηχον f) φωνήν άντίληψιν τών αν
τικειμένων.—— Σχήμ « λοιπόν αριθμός καί γλωσσά είναι τά τρία στοιχειώ
δη πάσης διδασχάλίας μέσα, έξ ών πηγάζουσι πάντα, τά εΐ'δη τής διδα
σκαλίας. Επειδή' δέ έν τνί πρακτική διδασκαλία προηγείται της μέν-περί 
αριθμού διδασκαλίας ή περί σχήματος, ταύτής δέ ή περί γλώσσης,διά τόΟτα 

. καί ή-μεις έν V?i συντόμω · εκθέσει τών τριών τούτων διδακτικών μέσων 
ταύτην τήν τάξιν θέλομεν ακολουθήσει.

4 . Η ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗ2 ΔΙΑΑΣΚ.4ΛΙΑ.

' Ή περί γλώσαης διδασκαλία διαιρείται κατά Πεσταλότσην εις τρία. μέ
ρη, ήτοι α') εΐς τήν περίτονισμού' β') τήν περί Λέξεων1 καί όνομάΐών καί 
γ') τήν ιδίως περί γλώσσης διδασκαλίαν.
1 . α') Ώς πρός τήνπερί τονισμού διδασκαλίαν δ παΐς πρέπει ν’άσκή τα ι κατά 
πρώτον εις τό προφερειν τά γράμμα τα3 τάς συλλαβάς; καί τάς λέξεις άκούων
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τόν τονιβμόν αυτών παρά του στόματος'αυτόυ τοΰ παιδαγωγού. Είτα πρέ- 
πεινά προβάλλωνταί ενώπιον τών παιδικών οφθαλμών οί τών γραμμάτων τύ-r 
ποι. Τά γράμματα δέ ταΰτα πρέπει.; νά ηναι κατ? άρχάς μεγάλα καί'προς? 
ηρτημένα επί τεμαχίων-στέρεου χάρτου* επί τούτων δέ αρχεται η πρώτη άνά~ 
γνωσις, άναφερομένη πρώτον μέν sftf τήν τών φωνηέντων προφοράν,'εϊτα. δ έ . 
εις τήν τών συλλάβων, τών άποτελουμένων εκ τών φωνηέντων, εχόντων προ- 
τεταγμένα η έπιτεταγμενα σύμφωνα. Μετά ταΰτα παραδίδεται εις τάς χεί- 
ρας του παιδί ου τό τοΰ συλλαβισμοΰ καί της άναγνώσεως βιβλίον. Έ  άνά-' 
γνωσις μεγάλως διευκολύνεται διά τη; μετά ρυθμοΰ γ^ομένης προφοράς.

β') *Η kepi λ ΐζεω ν  χάΐ ονομάτων ,όιδασκβλίαέγκειτα ι εν τη παραθέσει 
διάφορων ονομάτων  ̂ άναφερομένων εις αντικείμενα της ιστορίας, γεωγραφίας 
καί των διαφόρων τοΰ ανθρώπου σχέσεων η επαγγέλματος. Ά ί λέξεις αύταί; 
καί τά  ονόματα., προβαλλόμενα μετά τόν συλλαβιομόν,χρησίμεύουσιν ου μό
νον πρός ενίσχυσιν της άναγνώσεως,, άλλά καί ώς υλικόν της μετά ταΰτα 
διδασκαλίας.

γ') 'Η περί γ  ΐώσσης έν στενότερα της λέξεώς σημασία διδασκαλία σκο
πόν προτίθεται ?να προαγάγη τήν πνευματικήν τοΰ παιδός άνάπτυξιν, πα- 
ραλληλως βαίνουσαν τΐί σωματικνί. Διά τής γλωσσικής διδασκαλίας' δ παίς 
πρέπει κατά μικρόν να προβϊ) από τής ασαφούς καί σκοτεινής παραστάσεως 
τών άντίκειρ-ένων εις τόν σχηματισμόν σαφεστέρων καί καθαρωτέρων Ινδιών. 
Πρός τοΰτο απαιτείται ινα αί γλωσσικαί ασκήσεις ηναι συγχρόνως καί δια- 

t νοητικαί. ασκήσεις. At γλωσσικαί ασκήσεις* αι συμπερελαμβάνουσαι- καί τάς 
διανοήτικάς, δύνανται νά διαιρεθώσιν εις τρεις βαθμίδας. Καί εν μέν τη  πρώ- 
τ ΐ )  βαθμίδι δ παίς ασκείται επί αντικειμένων τής αμέσου έποπτείας, καί, 
δή κατά πρώτον επί τής λέξεις καί έννοιας άνθρωπος. «’Εντεύθεν δρμώμε
νός δ παίς προάγεται βαθμηδόν, εΐς τήν κατόπτευσιν καί γνώσιν πάντων τών 
προ τών αισθήσεων αυτοΰ κείμενων του θεοΰ δημιουργ/μάτών», *·Η ασκησις 
αυτη καί διδασκαλία κατά πρώτον ανήκει' εις τ^ν οικογένειαν καί πρέπει νά 
γίνηται κατά πρώτον υπ’ αυτής τής μητρός, δπέρ ής εγραψεν δ Πεσταλότσης 
ζΐό-βιβΜ ον τω ν μητέρων» (Das Buch der Mutter). Έν δέ τί) Δευτέρα 
βαθμίδι τής γλωσσικές διδασκαλίας δ παίς οδηγείται εις τήν άκριβεστέραν 
κατανόησιν τών του ανθρώπου καί τής ό'λης φύσεως ενεργειών καθ’ οσον αό- 
ται δύνανται νά γνωσθώσιν. υπό τοΰ παιδός, '0  διδασκαλία τών τόιούτων 
γνώσεων ανήκει έ:ς τό ίδίως σχοΛεΐον, υπέρ όύ. συνέγρα^εν δ Πεσταλότσης 
τό σύγγραμμα, το έπιγραφόμενον «.φυσικός διδάσκαλος» (Naturlicher 

. Schulmeister). ’Εν δέ τγ  τρίηι βαθμίδι τής γλωσσικής διδασκαλίας δ παίς 
ειςάγεται εις τήν; κατανόησινντής εσωτερικής.^αυναφείας τών τε  λέξεων καί
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Ικφράσεων, $ς ο&το£·. μεταχειρίζεται έν τώ λόγω. *Η γραμματική αυτη ερευ
νά καί εξέτασές προςπορίζεται εις τον παι δα την ακριβή γνώσιν της έαυτο& 
γλώσσης.

2 . Η ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

*11 περί μορφής η σχήματος διδασκαλία περιλαμβάνει α') τήν του ^s- 
rp sir  τέχνην* β') τήν ’/.as γ*) τήν y ^ a ^ n  ,

α')Της του μεζρεΐν διδασκαλίας προηγείται ή θέα αντικειμένων, διάφορα 
σχήματα έχόντων. *ίΙτοΐ ο παις, πρίν η καταμάθη τους εις τήν μέτρησιν 
άναφερομένόυς κανόνας, πρέπει νά κατοπτεόστι διάφορα άντικείρ,ενα, εχοντα 
διάφορα σχήματα, οιον τριγωνικόν, τετραγωνικόν, στρογγύλον, ωοειδές κτλ. 
$ οντα διαφόρου μεγέθους.. και πυκνότατος, οίον μικρά, μεγάλα, παχέα, 
λεπτά κτλ. Μετά την τοιαύτην κατόπτευαν Ιπεται ή τέχνη, ή απλοποιούσα 
καί άκριβέστερον προςδιορίζουσα τούς κανόνας της καταμ,ετρησεως διά της 
άκριβοΰ.ς διαιρέσεως πασών τών άνίσων ποσοτήτων, πρό τών αισθήσεων τοΰ 
παιδός παρασταθεισών. Μεταξύ δέ τών διαφόρων σχημάτων τό ζεζράγω* or 
θεωρεί ο Πεσταλότσης ώς δυνάμενον νά χρησιμεύσω ώς θεμελιώδης βάσις 
έν τ'/f τΤ'ς μετρησεως διδασκαλία' διότι έν. τώ τοΰ τετραγώνου σχνίματιδν- 
ναται δ παις νά κατίδ·/] επαισθητότερον τά διάφορα μέρη τη; ρ,ονάδος καί 
να λάβ^ ακριβή γνώσιν τών κλασμάτων αυτής, χωρούν των τακτικώς άπό 
τοΰ όλου εις τά  μέρη καί τάνάπκλιν. Διά τών μετρικών ασκήσεων, γινομέ
νων κατά πρώτον επί χαρτίνων τεμαχίων, προάγεται δ παΐ.ς εις τόν προσ
διορισμόν τών αμοιβαίων σχέσεων τών ποσοτήτων, τήν ονομασίαν καί τήν 
χρησιν αυτών.

β') Μετά τήν μετρικήν διδασκαλίαν Ιπεται ή ίχνογρα<ρία, νίτοι ή τέχνη τν|ς 
δεά γραμμών παρα στάσεως της μορφής τών διαφόρων αντικειμένων. Ή τέχνη 
αυτη εν πασιν αυτής τοις μέρεσι παρίσταται ώς εφαρμογή τις τών σχημά
των τών τέως πρός καταμέτρησιν καθυποβληθέντων αντικειμένων. Έν τν* 
. ίχνο γραφική διδασκαλία πρέπει ο παις νά άσκηται πρώτον μέν εις τδ άγειν 
όριζοντείους γραμμάς, ειτα δέ καθέτους, εί τα γωνία; εύθυγράμμους καί μετά 
ταΰτα εις τδ σχηματίζειν μορφάς καί εικόνας,, αιτενες απαρτίζονται έκ τοιού- 
των γραμμών καί γωνιών.

γ') ‘Η περί TW γραφήν διδασκαλία επεται τνί τε μετρική καί ιχνογραφικ^ 
διδασκαλία, διότι :<j γραψν ουδέν άλλο είναι η τέχνη μετρική άμα καί ιχνο- 
γραφικη'τούτου ενεκα καί ή γνώσις τοϋ μετρεΐν καί ιχνογραφεϊν μεγάλως διευ
κολύνει την γραφήν* νίτοι, οταν δ παις άσκηθνι εις τήν καταρ,έτρησιν έκαστου 
αντικειμένου καί ε?ς τήν παοάστασιν τοΰ σχήματος αύτοΰ, ταχέως καί επί-

ΤΟΤ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ. Μ

τυχώς θέλει προαχθη εις.τήν γνώσιν της γραφής τών γραμμάτων, τών έχόν? 
των ώρισμένον μέγεθος καί . σχήμα. Μή προηγούμενης της γνώσεως τοΰ με- 
τρεΐν καί ιχνογραφείν ή γνωσις τ ις  γραφής καθίσταται δυσκολωτέρα*

3 . Η ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

*Η περί αριθμού διάασχα.Ηα είναι τδ κυριώτερον διδακτικόν μέσον, ο- 
περ εκπληροϊ τόν σκοπόν της διδασκαλίας, νίτοι προάγει τήν σαφήνειαν ζωτ 
irrot&v·, ακριβέστατα καί ασφαλέστατα. Διά της περί αριθμών διδασκα
λίας προάγεται δ άνθρωπος ου μόνον είς σαφη γνώσιν τοΰ πολλοΰ καί τοΰ ο
λίγου, τοΰ εν τοις φαινομένοις παρατηρούμενου, αλλά καί εις άκριβεστάτην 
αύτοΰ. καταμέτρησιν καί ακριβέστατον προςδιορισμ,όν. .

*Η περί αριθμών διδασκαλία κατά Πεσταλότσην δέν πρέπει νά αρχη- 
ται άπό της περί αριθμών θεωρίας, καί νά προχωρώ ευθύς πρός τά πάθή αυ- 
τών, δ'πως μέχρι τοΰδε έγίνετό. Κατά τήν γενικήν αρχήν τοΰ Πεσταλότση 
καί ή I'vvota τοΰ Αριθμόν, πρέπει νά π.ηγάζτ, έκ τών εις τάς αισθήσεις υπο- 
πιπτόντων άντικεψ,ενων* ‘ίίτοι επί τών αισθητών άντικειρ^ένων πρέπει νά παρα- 
σταθνί εις τήν σ.υνείδησιν τοΰ παιδός ή σύστασις τών αριθμών καί νά κατα- 
δειχθώσιν at διάφοροι αύτών σχέσεις ούτως, ώστε τά άριθρ/ητικά πορίσματα 
νά φαίνωνται οτι ούδέν άλλο -είναι η αναγκαία τις φυσική συνέπεια. Ινατά 
ταΰτα ή επί αριθμητικών ψηφίων άριθμησις πρέπει κατά Πεσταλότσην νά έ'- 
πηται τν) επί αισθητών αντικειμένων^ ώς ούδέν έτερον επιδιώκουσα η τήν 
εικονικήν παράστασιν τοΰ κατοπτευθέντος.

*0 αρχικός τύπος τή; άριθμησεως είναι ό έξης* «εν καί εν άποτελοΰσι δύο», 
καί «Ιν άπό. δύο άφίνει υπόλοιπον εν». "Εκαστος αριθμός, καθ’ εαυτόν θεω
ρούμενος, ούδέν άλλο. είναι η συνοπτικόν ρ,έσον τοΰ ουσιώδους εκείνου καί 
άρχικοΰ πάσης άριθμησεως τύπου. *Η άριθρ,ητική λοιπόν διδασκαλία πρέπει: 
κατά Πεσταλότσην νά άρχηται άπό της μονάδος καί νά χωρν; περαιτέρω,, 
πρός τούς λοιπούς αριθμούς, έφαρμοζομένου τοΰ άρχικοΰ εκείνου της άριθ- 
μνίσεως τύπου., Πρός .τοΰτο δέ οφείλει ρ παιδαγωγός νά ποιήται χρησιν 
κατά πρώτον μέν τών δακτύλων. τΫ,ς χειρδς αυτού, τΐ λιθαρίων, οσπρίων καί ’ 
άλλων αισθητών άντικειρ,ένών,. ώς εδόξαζε καί ο Πλάτων (ί), είτα δέ ετέ
ρων τεχνικών μέσων, έν οίς διακρίνεται ® αριθμητικός nirat, ζοϋ Πεστα~
U0Z07}.

eH Ιφαρμογή τοΰ άρχικοΰ τής άριθμησεως τύπου, επί αίσθητών άντικειρ.έ-
Α·, ■ ■ 1 1 ,-------:—;—

(Ί )  «Πρδ'.ον ρ.Ιν· γαρ λογ·'.σρΛ!)ς άτΐχνως 7t3!!c\v έξευρηρ,ενχ «αxc}’c,ij.xto!. p,?T5t παίδιας 
»τε  και Τΐδονης p.avriav :tv , ρ-τ,λων τε  τινων διανcuat και στίοάνων ι>λε?ασIV Sjxx κα'ς έλάττοσίν^., 
»Kp;A0T75yTwv.ij)[flu.S.v τών αΰτων κτλ.,» (?ίο|Α, ζ'σ. SI9).



νων γινόμενη, συντελεί θαυμασίως όυ μόνον -προς κατανόησιν τών αριθμών, 
αλλά καί πρός έκμάθησιν τών τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, αιτινες χρνι- 
σιμεύουσιν ώς βάσις πρός περαιτέρω εξακολούθησιν του αριθμητικού, συστή
ματος. 'Ομοίως καί ή κλασματική άρίθμησις, έπί τών αισθητών αντικειμέ
νων έρειδομένη, μεγάλως διευκολύνεται. Πρός ταύτην δέ μεγα συμβάλλον
τα ι καί Οί κλασματικοί τον ΙΙεβιαΑότση ηινα,χες.

Έν τί} καθόλου αναπτύξει τών φυσικών δυνάμεων τοΰ παιδός συμπερνέ- 
λαβεν δ Πεσταλότσης καί την ήθιχην αύτον μόρψ<ύa ir ,  μεθ’ ης εταυτισε 
και τ??* θρησκευτικήν. *0 Πεσταλότσης εζη κατά τούς χρόνους εκείνους, 
καθ’ ους at ίδέαι του 'Ρουσσώ καί των Εγκυκλοπαιδιστών επλήρουν τόν κό
σμον ήτοι εζη κατά τους χρόνους Ικείνους,ο?τινες προπαρεσκεύαζον τάς επα
ναστάσεις. Πάντα τά περί τόν Πεσταλότσην καί ίδέα.ι καί λόγοι καί συγ
γράμματα καί ένέργειαι διήγειρόν αν ουχί άπέχθειαν καί περιφρόνησιν, του
λάχιστον ψυχρότητά καί αδιαφορίαν πρός τόν θειιχόν χριστιανισμόν η την 
θείαν αυτοΰ . ουσίαν. Τό πνεύμα τούτο της εποχής, καί περ επιδρασαν έπί 
τών περί χριστιανισμού πεποιθήσεων" τοΰ Πεσταλότση, ουδόλως ομως κα
ί  (όρθωσε νά έμπνεύσ*/) εις την καρδίαν αυτοΰ τό μίσος καί την περιφρόνηπν 
πρός τόν χριστιανισμόν, ίς  ένεφορείτο ή καρδία τοΰ 'Ρουσσώ καί τοΰ Βασε- 
δοβίου. Τουναντίον ρ,άλιστα έν μέν τώ Χριστφ διέβλεπεν δ Πεσταλότσης 
τόν σοφώτατον διδάσκαλον καί τόν μέγιστον της. άνθρωπότητος. φίλον* τόν 
δε χριστιανισμόν έθεώρει ώς τήν άγνωτάτην καί έύγενεστάτην διδασκαλίαν, 
την άνυψοϋσαν τό πνεΰμα υπεράνω τοΰ σώματος. Τοιαϋτα φρονών περί Xpt- 
στοΰ ■ καί χριστιανισμού b Πεσταλότσης έταύτισε τήν ηθικήν μετά τής χρι
στιανικής διδασκαλίας. Τά στοιχεία λοιπόν τής χριστιανικής θρησκείας είναι 
κατά Πεσταλότσην ή αγάπη, ή ευχαριστία, © σεβασμός, ή ειλικρίνεια καί η 
6πακοη\ Τάς.χριστιανικάς ταύτας αρετάς παρέστησεν δ Πεσταλότσης ώς συν
αισθήματα, άτινα πρέπει ν’ άναπτυχθώσι καί έκδηλωθώσι πρός, τούς γονείς 
καί τούς λοιπούς ανθρώπους πριν ν) άναπτυχθώσι πρός τόν θεόν. «Πρέπει,ελε- 
»γε, νά αγαπώ τούς ανθρώπους, πρέπει νά έμπιστεύωμαι, πρέπει νά ευγνω- 
;;μονώ, πρέπει νά. υπακούω αυτοίς πριν ?) δυνηθώ νά ανυψώσω Ιμαυ,τόν ε’ς 
»τήν πρός τόν θεόν αγάπην* τήν πρός τόν θεόν ευχαριστίαν, τήν πρός τόν 
»θεον πίστιν καί υπακοη'ν* διότι, δσζις ο.ύχ άγαήφ τόν αδεΑψόν αΰτον, Sv 
νέώραχε, τόν θεόν, 5>· ούχ εώρακέ, πώς δύναται άγαπαν  ; » — '’’Απασαν 
τήν θρησκευτικήν τοΰ παιδός άγωγήν 7 ώς καί τήν πρώτην βασιν της καθό
λου άγωγής, κατέθηκεν ο Πεσταλότσης εις τάς χέιρας τών γονέων, καί μά
λιστα τών μτιτέρων, ών τήν θρησκευτικήν επίδρασιν ζωηρότατα παριστώσιν 
οι εξής αύτοΰ λόγοι, «Έπίστευσα, λέγει,ε;ς τήν μητέρα μου’ ή καρδία αυτής

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ / ΤΟΤ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ.

» κ α τ έ δ ε ι ξ ε ν  εις. εμέ τον θεόν* θεός είναι ο: θεός τής μητρός μου* θεός τής 
»καρδίας μου είναι δ θεός τής καρδίας αυτής.— Μήτερ ! Μήτερ ! σύ κατέδει- 
»ξάς μοι τόν θεόν εν τοις προστάγμασί σου, καί εγώ εύρον αυτόν έν.τφ 6πα- 
»κονί μου. Μήτερ ! -Μήτερ ! Έάν λησμονήσω, τόν θεόν, λησμονώ σε αυτη'ν.»

Τοιαΰται είναι at παιδαγωγικαί θεωρίαι, Ιφ’ ών ο Πεσταλότσης εστήριξε. 
τό εκπαιδευτικόν αυτοΰ σύστημα. At θεωρίαι αύται, καί ιδίως αί περί διδα
σκαλίας, αστραπηδόν διαδοθεΐσαι άνά πάσαν:τήν Ευρώπην, τοιαύτην αΐσθη-- 
σιν έποίησαν καί τοσαύτης ευμενούς υποδοχής ήξιώθησαν, ώστε καί αυτός δ 
διάσημος τής Γερμανίας φιλόσοφος. Φίχθιος,. εκτιθέμενος εν τοις πρός τό 
γερμανικόν έθνος λόγοις αυτοΰ . τήν ιδέαν τής τοΰ ανθρώπου άγωγής καί ε
ρώτων, πόθεν πρέπει νά Ιξαρτηθτί ή έν τώ πραγματικω κοσμώ διεξαγωγή 
αυτής, άπαντα ο αυτός α άπό τής ϋπό τονΊω άννου 'βρρίχον Πεσταλότση 
Ώέπινόη&εΙσης διδακτικής μεθόδον.ν ΑΪ παιδαγωγικαί θεωρίαι τοΰ Πε
σταλότση καί ιδίως αί περί τής εν τοις σχολείοις διδασκαλίας, έπιπεσοΰσαι 
ώς κεραυνός, άνέτρεψαν τά πεπαλαιωμένα καί εύρωτιώντα τών χρόνων αυτοΰ 
παιδαγωγικά συστήματα,καί άποσπάσασαι. τάς σεσαθρωμένας αυτών βάσεις, 
ήτοι τόν μηχανισμόν καί τόν ψιττακισμόν, κατέθήκαν θεμέλια ψυχολογικά, 
έφ’ ών ιδρύθησαν συστήματα παιδαγωγικά έδράιότερα καί διαρκέστερα. 
Τούτου ενεκα δικαίως θεωρείται δ Πεσταλότσηςπατήρ τής νεωτέρας nat- 
δαγωγιχής έπιστήμης.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΣΠΑΘΑΚΗΣ.
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Ο Δ Η Γ Ο Ί  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν
(ΚΑΤΑ TON KEHR)

Ή  έν τφ  διόασχαλί'ίφ παιδεία.

*0 Διστερβέγιος μέγας παιδαγωγός ελέγεν οτι ή πειθαρχία έχει μείζονα 
αξίαν η ή διδασκαλία, ο δέ Κομενως επίσης παιδαγωγός άοιστος άπεφαί- 
νετο, οτι σχολείον άνευ παιδείας> οιαν οι αρχαίοι έξελάμβανον, εινε ώς μύ
λος άνευ δδατος. Καί δικαίως' διότι αν τοΰ δημοτικού σχολείου σκοπός 
εινε ,νά παράσχ*/] είς τους παΐδας τοΰ λαοΰ τόν βαθμόν έκεϊνον τής μορφώ
σεως, 8ν πρέπει νά εχνι έκαστος άνευ διακρίσεως τάξεως κ*ί επαγγέλματος, 
τότε .τό δημοτικόν σχολείον ουδέν αλλο εινε,η άπλοΰν γραμμάτων διδακτη- 
ρίον. Ά λλ5 ή μόρφωσις δέν εΤνε ρ.όνον πνευματική, αλλά καί αισθητική, ήθική
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καί θρησκευτική.Ίίοΰς, θυμός καί. βούλ'/]υΐί ί  χαρακτήρ πρέπει έπίση$ νά μορ- 
ψωθώσιν. Καίτοι δε τό σχολειον επιζητεί τον καθόλου αυτοΰ σκοπόν εν τ$  
άρμονικν} αναπτύξει και διαμορφώσει πασών τών εν τω άνθρώπω πνευματι*· 
κών δυνάμεων, ούχ ήττον ή ήθική μόρφωσις πρέπει νά κατέχω τήν πρώτην 
θέσιν, διότι ά'νευ ταύτης καί ο επιστν,μ.ονικώτατοξ ουδεμίαν έχει αξίαν. ’Αμά
θεια είνε μέγα κακόν, αλλά διαφθορά ήθους καί ελλειψις αυστηρας ηθικές 
άνω γη; τής νεολαίας είνε τό χείριστον πάντων. Καθ’ όσον δέ τό σχολειον 
επιμελείται τ^ς ηθικής τών νέων μορφώσεως, δέν είνε μ,όνον διδακτήρίον, 
αλλά καί παιδευτήριον, καί μάλιστα, ώς τοιοΰτον. εχει κοινήν πρός τόν πα
τρικόν, οίκον αποστολήν, νά παίδεύσν} τούς παίδας έν τ$  τάξει, τνί ακριβείς, 
τνί καθαριότητι, τν5 κοσμότητι, τ'/ι ευπρεπεία, τνί ευγνωρ-οσύνν), τνί σωφρο
σύνή καί αίδαιμοσύν/], τνί άληθδία, τη αυστηρα υπακονί καί έπιμελδία, καθο·* 
λου δέ Ιν πάσν) άρετ·$. ’ίδίως δέ καθήκον εχει τό σχολείον νά παιδεύσνι τό 
ατομον ώς μέλος της κοινωνίας, εν ή ζη. Τό σχολειον άσχολείται περί τήν 
παίδευσιν του πλήθους, καί πρέπει ένεκα τούτου νά άπ«ιτ*$, ώστε δ παΐς,ώς 
μέλος τής ηθικΐς κοινωνίας, νά μή πράττνι, ο,τι θέλει, άλλ’ ο,τι σύμφωνον 
πρός τούς νόμους τής ήθεκής. 'Όπως ή πολιτεία εχει. τους νόμους της, εις 
Οδς υποτάσσεται έκαστος πολίτης άνευ διακρίσεως, ουτω καί τό’σχολειον, 
ώς πολιτεία iv  σμικρώ, έχει τόν κανονισρ,όν του. 'II περιοχή πάντων τών 
νόμων, διατάξεων καί βοηθητικών μ.έσων, ατινα είνε αναγκαία πρός κατόρ- 
θωσιν τής ηθικής ιδέας τοΰ σχολείου, καλείται σχολική παιδεία. Διά τής λέ~ 
ξεως δέ ταύτη; δέν νοείται σχολική τις αστυνομία, άλλά δηλοΰται σύμπασα 
ή εν τ6> σχολείω αγωγή.

Πασα σχολική παιδεία (κατ’ άντίθεσιν πρός τήν οικιακήν αγωγήν) ό pp.it- 
ταί άπό τών εν τώ σχολείω δρώντων προσώπων καί έξαρτδται άπό τής προ
σωπικότητας τοΰ διδασκάλου- ή τέχνη ακμάζει ή παρακμάζει εκ τοΰ τε
χνίτου καί τό σχολειον έκ τοΰ διδασκάλου/Εκαστον σχολειον εινε ό'πως ό δι
δάσκαλός του. Τό σχολειον είνε ή πνευματική του φωτογραφία.

’Αλλά διά νά ήνε ο αληθής διδάσκαλος, πρέπει νά εχτ) τάς τέσσαρας ά- 
ρετάς,.άνευ τών οποίων η άνόρθωσις καί διατήρησις καλής σχολικής παιδείας 
είνε αδύνατος,, δ έ σ τ ι: Τήν, επαγρύπνησή, τήν πρός τήν τάξιν εφεσιν, τήν 
πρός τήν δικαιοσύνην αγάπην, καί τήν ευστάθειαν.

’Εξεταστέα λοιπόν α') όποιος τις πρέπει νά ήνε καθόλου δ διδάσκαλος* 
€"} αι ποόζ τήν πειθαρχίαν άναγκαϊαι τοΰ διδασκάλου ιδιότητες ό' έστι· I) 
ij έπαγρύπνησις η επίβλεψις έν τφ  σχολείω β') τη πρός τήν τάξιν άγάπή τοΰ 
διδασκάλου* γ*) ή πρός τήν δικαιοσύνην αγάπη (ή πειθαρχία)’ δ') ή πρός τήν

αγάπην ευστάθεια, ητις στηρίζεται εις τήν άδιάκοπον εγκαρτέρησή πρός 
τήν Ικπλήρωσιν τών άπαξ δοθέντων ηθικών παραγγελμά ων.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ. ·2&"

Ό ποϊός ztc πρεπεύ νά  ήκε *αθό.Ιον δ όιόάσκα,Ιος;

”Λν τό σχολειον πρέπή νά ήνε παιδευτικόν καί άν έν αυτώ πρεπνι νά 
παιδευθώσιν οί παιδες. πρός πλήρωσιν τών ανωτέρω αρετών, είνε τότε πρό 
παντός αναγκαίον, ώστε δ διδάσκαλος νά ήνε πάντοτε κχί πανταχοΰ παρά
δειγμα εις τούς μαθητάς του έν πάσ/j άρετνί, καθ’ η>> όφείλουσΐ νά παιδευ- 
θώσιν. Οι άνθρωποι πιστεύουσι μόίλλον εις τούς οφθαλμούς ή εις τά ώτα,κα
λόν δε παράδειγμα διεγείρει τήν άμιλλαν καί παρέχει εις τήν κρίσιν δψηλο- 
τέρους νόμους* δ διδάσκαλος πρέπει ενεκα τοότου νά ήν2, ο,τι πρέπει οί παΐ- 
δες νά γείνωσι, πρέπει -νά πράττν^ οτι οί παιδες όφείλουσι νά πράττωσι, 
πρέπει νά παραλείπω, ο,τι ουτοι οφείλουσι νά παραλείπωσιν, πρεπει οδτος 
νά ήνε δπόδείγμα έν παντί άγαθώ. Τό παράδειγμα ενεργεί ίσχυρότερον τοΰ 
παραγγέλμ,ατος.

Τό παράδειγμα τοΰ διδασκάλου εχει θαυμασίαν δύναραν επί τον μ,αθη- 
τήν. Οί παίδες είνε τακτικοί καί ακριβείς είς πάντα, ό'ταν τοιοΰτος ήνε καί 
b διδάσκαλός των. Είνε πραίοι, φιλόφρονες, δίκαιοι, εύτακτοι, καί αγαπητοί, 
δταν δ; διδάσκαλος φέρηται προς αυτούς μετά πραότητος, δικαιοσύνες καί 
φιλικώς, μ,άλιστα δέ εινε φαιδροί, ευχαριστημένοι καί ευτυχείς τοιοΰτον ε- 
χοντες διδάσκαλον. Τουναντίον, δε εινε άληθές, οτι αύθάδεις διδάσκαλοι 
πάντοτε παραπονοΰνται περί αυθαδείας,, αμελείς καί οκνηροί πάντοτε περί 
άμελέίας καί οκνηρίας, βάρβαροι περί βαρβαρότητος. ’Άν δ διδάσκαλος ευρν) 
έλαττώρ.ατά τι να εν τώ σχολείω, τότε πρέπει πρό παντός νά συμβουλευθνί 
εαυτόν καί έν Ιαυτώ νά ζνιτήσν] τά ελαττώματα. “Όπως δ διδάσκαλος, ουτω 
καί δ μαθητής, οια ή πηγή, τοιοΰτος καί δ ρύαξ,.οίον τύ πρότυποι μα τοιοΰ- 
τον καί τό άπείκασμ,α. °Όπου έλ?.είπ£ΐ τό καλόν παράδειγμα, ο'που δ δι
δάσκαλος θέτει νόμους, οΰς αυτός δέν τηρεί1, ό'που τιμωρεί σφάλρ,ατα, ά'περ 
αυτός κάμνει, εκεί δέν πρέπει τις νά σκέπτηται περί καλής τών παέδων 
άγωγής.

Τό πρώτον καί σπουδαίοτατον, οπερ πρέπει νά ζητήται παρά παντός δι
δασκάλου άνευ έξαιρέσεως, είνε ή αγάπη— ή αγάπη πρός τό έ'ργον του, πρός 
τούς παϊδας, πρός τόν λαόν, πρός τόν θεόν/'Ανευ αγάπης καί δ ίκανώτατος 
διδάσκαλος ουδέποτε είνε παίδαγωγός.*0 διδάσκαλος πρέπει νά δέχηται τόν 
παϊδα εις τό σχολειον μετ’ .αγάπης* δέν είνε δέ τέχνη τό νά δεικνύη αγά
πην μόνον εις τόν καλόν κ«ί επιμελή παιδα, οστις έ'τυχε εξαίρετου αγάπης
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έν πατρική οικία. Τήν αγάπην προς τά  πτωχά καί Ιγκατάλελειμμένα 
πρέπει έκαστος $ δάσκαλος νά διδαχθ?). Διά της αγάπες ταύτης τό διδα
σκαλικόν επάγγελμα γίγνεται ευλογητόν. "Οταν δ διδάσκαλος εχγ, τήν άληθη 
αγάπην, τότε δέν εχει ανάγκην νά ειπνι είς τούς παΐδας, οτι τούς άγαπα. 
"Οσφ περισσοτέραν εν έαυτφ φέρει αγάπην, τόσφ όλιγώτερον θά ήνε ηναγκα- 
σμένος νά δμιλ'/j περί αυτής, διότι ή αγάπη έν τ?ί παντοδυναμία της καί 
θε'ιότητί της υποτυποΰται έν τω σχολείω καί έκτος αυτοΰ έν πάσαις ταΐς 
. πράξεσι καί τοις τρόποις τόΰ διδασκάλου. Περιττοί ο! λόγοι, όταν λαλώσιν 
αι πράξεις.

"Ενθα δέ η αγάπη ελλείπει, εκεί τό διδασκαλικόν επάγγελμα εινε οχλη
ρά καί λυπηρά εργασία, καί ένθα δ διδάσκαλος δέν κερδίζει διά τοΰ ήσύχου 
καί καλοΰ παραδείγματος του όλίγω κατ’ ολίγον σεβασμόν καί αγάπην, πί- 
στιν καί άφοσίωσιν, ούτος εινε αξιολύπητος άνθρωπος. Τό σχολειό ν του δέν 
εΐνε τότε παιδευτηριον,ουτε αυτός παιδαγωγός, διότι δπως έν ττ5 φύσει μό
νον δ θερμός ήλιος δύναται νά προκαλέστι τρυφερούς βλαστούς, εξαίρετα άν
θη νά άναπτύξιρ καί εύγενείς καρπούς νά καταστηση ώριμους, . ουτω. καί δ 
διδάσκαλος διά της αγάπης μόνον δύναται νά έπιδράσν) εύεργετικώς έπί τούς 
ρ,αθητάς του. Έπιτυχώς λέγει ώς πρός τοΰτο δ Κομένιος: Πρός άρίστην παι
δείαν δπόδειγμα εστω δ ήλιος, δστις εις τά αυξανόμενα ό'ντα πάντοτε μέν 
επιδαψιλεύει φώς καί θερμότητα, συχνάκις δέ βροχήν καί άνεμον, καί σπα- 
νίως βροντάς καί άστραπάς. ,

”Αν ή διδασκαλική ενέργεια έρείδεται επί εξωτερικών τινων οία εινε ή 
επιβάλλουσα π. χ. τοΰ σώματος φυή, στρατιωτικά προστάγματα, σκυ
θρωπόν πρόσωπον, τό . φόβητρον της μάστιγος καί της ράβδου, τότε 
ο'ί διδάσκαλοι, οι τοιαΰτα μέσα μεταχειριζόμενοι, έπρεπε νά εχωσι τήν άρί
στην σχολικήν παιδείαν, οί δέ μικροί τό σώμα,οι πράοι καί τούς τρόπους γλυ
κείς, τήν χειριστήν. Ά λλ5 ή πείρά, διδάσκει ημας τό εναντίον, οτι δηλαδή $) 
άγωγή μόνον έπί τών ψυχικών προτερημάτων τοΰ διδασκάλου ερείδεταϊ. ,νΑν 
δ διδάσκαλος ήνε τοιοΰτος, ώστε ου μόνον νά διδάσκνι τούς παΐδας, αλλά 
καί νά ποιτι αυτός,ο,τι διδάσκγ, αν άγαπα αυστηρώς τήν δικαιοσύνην καί τό 
άμερόληπτον, αν πρός τη ήθικν5 εχνι καί τάς γνώσεις καί τήν εμπειρίαν, τότε 
έκαστος αυτοΰ λόγος εχει βαρύτητα, ή ιδωγνωμοσύνη τών μαθητών υποκύ
πτει τότε έκουσίως προ της ηθικής παντοδυναμίας τοΰ διδασκάλου των καί 
η δύναμις τοΰ ήσύχου, καλοΰ παραδείγματος παρέχει αυτώ σέβας καί αγά
πην, πίστιν καί άφοσίωσιν. Περί το παράδειγμα τοΰ διδασκάλου περιελίσσε- 
ται τότε ή παιδική ψυχή, ώς δ κισσός περί τόν κορμόν της δρυός. "Ανευ 
τοΰ κέντρου τούτου δ μαθητής ηθικώς βαίνει πρός. τά  οπίσω* δ διδάσκαλος

ΠΕΡΙ ΤΗ2 2ΧΕΣΕΩΣ ΤΙ1Σ HOAITEIAS. 2 7

άς μή λησμονη ό'τι τό γράφείν διδάσκεταί τις διά τοΰ γράφεΐν, τό ζωγρα- 
φείν διά τοΰ. ζωγραφεΐν καί τό ποιείν μόνον διά τοΰ ποιείν!

"Αν δ παίς πρέπη νά άνατραφ?} διά τνίς αγάπης,, είναι άναγκαίον, ώστε η 
αγάπη αυτη νά *̂ νε δικαία* τοΰτο δπερ τινες καλουσιν αγάπην, όυδέν άλλο 
είνε συχνάκνις· παρά αδυναμία, είνε γελοιογραφία της άληθοΰς αγάπης. 'Η 
αληθής αγάπη δεν εγκειται εις τήν έκπληρωσιν πάσης επιθυμίας, η είς τό 
ίκανοποιείν πάσαν κλίσιν, άλλ’είς τό έξεγείρειν τά εύγενέστατα καί ΰψιστα έν 
τνί ανθρώπινη ψυχ·?5, τό θεραπεύειν τά ίερώτατα καί βαθύτατα εν τώ σταθεί 
τοΰ ανθρώπου, καί είς τό προκαλείν τήν άληθη ευτυχίαν τοΰ παιίός* ή άλη- 
θή?^Σπουδαία, αυστηρά καί μορφωτική αγάπη πρέπει πρό παντός νά εκδη^ 
λωθνί εις τάς τέσσαρας έκείνας άρετάς, περί ών ανωτέρω έγένετο λόγος' η 
,έσωτερική δηλον οτι άγζπη πρέπει νάήνε: έπαγρύπνησις 1ν τ^ αποτροπή 
τών ελαττωμάτων καί εν τνί διαφυλάξει του άγαθοΰ- αυστηρά έμμονή εν 
τνί ήθικνί τάξει, όταν πρόκηται περί τοΰ εθίζειν πρός τό αγαθόν' δικαιοσύνη 
έν τνί χρησει τοΰ επαίνου vj ψόγου, αμοιβής καί τιμωρίας καί πρό παντός 
ευστάθεια έν παντί, επειδή άνευ της εύσταθείας πρό; τήν αγάπην άγωγή,ο 
έστι, παίδευσις $ έθισμός πρός τό αγαθόν εινε ακατάληπτος. ’Άς εξετάσωμεν 
εν τοις έπομένοις άκριβέστερον καί καθ’ έκαστας τάς εκδηλώσεις τ%  άλη
θοΰς του διδασκάλου αγάπης.

ΕΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΚ ΤΟΤ ΛΑΟΓ ΠΑΙΔΕΤΣΙΝ

Υ Π Ο  ΓΟ ΥΣΤΑΒΟ Τ Ε8ΕΡΤΎ  

Διδάκτορος κ α ί μ έλο υς  το υ  πρω σσίκοΰ κοινοβουλίου (Ί ) .

(Μ εζάφρασις έκ τον γερ^uarixod).

Πολιτεία είναι ο οργανικός τοΰ λαοΰ βίος. Αυτη δέν δύναται νά έννοηδ“$ 
κεχωρισμένη άπό τοΰ λαοΰ, ώς ουδ’ δ λαός άπό της πολιτείας.

Πολιτεία κεχωρισμένη άπό τοΰ λαοΰ ηθελεν είσθαι άπλοΰ.ς τις σκελετός* 
λαός κεχωρισμένος άπό της πολιτείας θά ήτο άναρθρος υλη. Πολιτεία καί 
λαός ύπάρχουσι μέν στενώς συνδεδεμένα πρός άλληλα, άλλ’ είναι διάφορα.

( 4 )  Σι)[α.—'Η  up«γρ.«τεία α ϊτ ΐ ί  άπΆ^ελθη έν τω  κβινοβίϋλίφ Πρωσσιας ΰπέ του βου- 
λευτοΰ κ.Έβέρτu, οτ.ε jj-erSc τον γ«λλογερ(Α*νι»5ν πόλεμον εζ^τεΐτο ή έπ\ tJ  βε'λτιον άναδιοργιίνω- 
σ ίς τω ν σχολείων* ζ ΐ τ ε ϊ  δέ ο λίγιος βουλεΰτης v i . οποίαν έτίίδρασιν έζασκεΐ ό τρόπος
τη ς  τοδ λαοΰ παιδειίβεω? x*V οτι τ»3ς -πίλιτείας ·πρε’«ε!· yds ηνε ή του λ«3υ παίδευσίς.



*Η Πολιτεία είναι το σώμα, ή ισχύς τό κράτος του λαοΰ* δ λαός δέ δ μυε
λός, ij ψυχή, το πνεΰμα τής πολιτείας.

Έκ τής σχέσεως ταύτης του λα ου πρός τνιν πολιτείαν προκύπτει ή σπου
δαίο της τής του λαοΰ παιδεόσεως. Διά ταύτης μόρφοΰται ή ψυχή της πο
λιτείας μεγάλη και ισχυρά καί άποκαθίσταται ή πολιτεία, οποία υπάρχει. 
Ούτως ή . του λαοΰ παίδευσις γίνεται κυριωδέστατον μέλημα της πολιτείας»

"Αν ή τοΰ λαοΰ παίδευσις δέν συμβαδίζν, πρός την σύμπηζιν αυτοΰ εις πο
λιτείαν, μεταπίπτει δ λαός εις αμορφον, ευμάλακτον ΰλην. ’'Αν ή πολιτεία 
θελήσνι νά συμπιscrvj τόν λαόν υπό τούς τύπους αύττς, άν Λεν παράσχν; αύτφ 
έλευθέραν άνάπτυξιν, μαραίνεται δ του λαοϋ βίος, κενή τις τυπικότης ναρ
κώνει τό πνεΰμά του, καταπίπτει καί εκ τών λειψάνων αυτοΰ άνίστατάιτό 
πνεύμα νέου λαοΰ, όπως ΙξοπλισΟνί διά νέων πολιτευμάτων καί διαγράψη 
νεον βίον.'

Τοίαύτη είναι ουσιωδώς ή ιστορία της παιδεύσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους.
Ή παίδευσις προβαίνει Ιπι.τΛουμένη άναλόγως της μορφής, καθ’ ήν συμ-* 

βιουσιν οί άνθρωποι.
*11 οικογένεια είναι ή μορφή, ην ελαβεν δ. άνθρωπος, αμα υπερεπήδησε 

την βαθμίδα της ζωώδους άυτοΰ καταστάσεως.
Κατά την νηπιώδη της άνθρωπότητος ήλικίαν ή ανατροφή ενεργειται έν 

τνί οικόγενεία καί χάριν σκοπών οικογενειακών. Τά τέκνα υποτάσσονται απο
λύτως εις τόν αρχηγόν της οικογενείας.

ΚΙΜ Α. —  Έν τη βαθμίδι ταύτν} εσταμάτήσεν ή ανατροφή εν 2Π>·α, 
επειδή ή πολιτεία αυτη δέν εζήλθε τών αρχών τοΰ οίκογενειακοΰ βίου. Είς 
την υποταγήν τών τέκνων άνταποκρίνεται  ̂ πρός τόν κοινόν πατέρα, τόν 
Αυτοκράτορα υποταγή.

Ο; Μ ανδαρίνοι άνδραποδώδεις υπάλληλοι μηχανικής πολιτείας, διευ&ύ» 
νουσι τά της ανατροφής. ’Ανατροφή καί πολιτεία δέν εξέρχονται τών σκοπών 
τής οικογενείας.

ΪΙασα διδασκαλία γίνεται στοιχειωδώς καί μηχανικώς' το ρ.ερ,αθημένον 
πρέπει νά δηλωθνί δι’ εξετάσεων. Περί τοΰ μεταδιδόμενου επικρατεί αλλό
κοτος τις φαντασία ανευ λογικής σκέψεως.

Πάσα γνώσις πρέπει νά τείν/ι πρός όφελος τής οικογενείας 5] τοΰ κρχνγοΰ 
άπασών τών οικογενειών, τοΰ Αϋτοχφάτορος. Έν τώ προσώπω τοΰ Αυτο  ̂
κράτορος, συγκεντροΰται ’η σχεσις τής πολιτείας πρός τόν λαόν. *0 ά'νθρω- 
πος άνατρέφεται χάρ*·ν τών οικογενειακών καί πατριαρχικών αυτοΰ σχέσεων. 
*Η άπολυταρχία τών Μανδαρίνων κρατεί τόν άνθρωπον καί τόν λαόν άμετα- 
κινήτως έν ταύτνι ττΐ τροχιά.
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ΙΝ Δ ΙΑ !· —  Παρομοίαν θ.έσιν τών Μανδαρίνων εχουσιν εν Ίνδίαΐς ο! 
Βραβινοι. Οί άνθρωποι άνατρέφονται διά τάς φυλάς* περί δέ τοΰ θήλεως γέ
νους, ουδεμία λαμβάνεται πρόνοια, εξαιρέσει τών Βαγιαΰάρων. Αί γυναίκες 
άνατρέφονται από τοΰ εβδόμου καί ογδόου έτους. *ίΙ τετάρτη φυλή άφί- 
εταΐ ανευ διδασκαλίας. Εις τήν Βην και 4ην φυλήν επιτρέπεται ή άνάγνοί- 
σις τών ιερών βιβλίων καί αυτη μόνον υπό τήν έπιτήρησιν τών ιερέων. Οί 
επιτηδευματίαι ενασκούνται εις τό επιτήδευμα .αυτών, οί δε πολεμισταί 
περί τόν χωρισμόν τών οπλών.

Οί Βραβινοι, ώς φύλακες τής θρησκείας, ώς αγωγοί τών τεχνών καί επι
στημών, ώς σύμβουλοι τών δικαστών καί ιατρών, διδάσκονται απαντά ταΰτα 
τά αντικείμενα.

Έν πασιν επικρατεί δεισιδαίμων τις έθιμοταξία.
Διά τούς Βραβίνους,ώς άποτελοΰντας ιδίαν φυλήν, υπάρχει διάφορος ν̂ θική 

τής τών ά'λλων. Εις τάς μυστηριώδεις τούτων διδασκαλίας πρέπει νά υπεί- 
κωσι πάντες.

’Άν καί δ ά'νθρωπος υπό τής ίερας αυτών γλώσσης, τής σανσκρητικής, κα
λείται λογικός (manusha), εν τούτοις τό σκέπτεσθαι περιορίζεται είς μο
νούς τούς Βραβίνους. Ούτοι ώριζον τ ί είναί άληθίο, τ ί tfaviHc·

Τό έλενθέζ,ας (ρρονειν καί αγαπαν ουδέποτε άνεγνωρίσθησαν παρά τοΐς 
Ίνδοίς. *Η γυνή ήτο δούλη τοΰ άνδρός.

’’Ανευ τον έλενθερ&ς ψρονειν χα ί zov ηρόζ ζάς γυναϊν.αζ σεβάομον 
οϋδϊν έθνος ενόοκψεΐ, .·

At Ίνδίαι πιεζόμεναι ύπό τών ιερέων υπέκειντο αείποτε είςξένουςΔεσπότας.
ΑΟΓΊΓΙΙΊΈΟΙ·— Εις. τούς Αίγυπτίονς  επεβλήθη δ πολιτειαχ.ός οργα

νισμός υπό τής φύσε ως, διά τών κανονικώς έπερχομένων πλημμυρών τοΰ Νεί
λου. Έντεΰθεν πρρήχ.θησαν επιστήμη καί τέχνη, ών ή ιδιότης έλήφθη παρά 
τών ’Ινδών.

Εις άμφοτέρας τάς χώρας αί επιστήμαι αύται εμενον. κτήμα τών ιερεων.
Οί ιερείς συνεχώνε^σαν τήν· δύναμιν αυτών μετά τής τών Φαραώνων,
Ούτοι έτιμώντο ώς δ "Ηλιος, ώς οί θεοί, προΐσταντο δέ τής θρησκείας, καί 

πολιτείας.
Κατά τάς ιδέας τών Αιγυπτίων, οΰτε ή υπαρξις. τής φύσεας, ουτ’ εκεί

νη τής.̂ πολιτείας ητό τι αυΟύπαρκτον. Έν άμφοτέοοις επικρατεί κατ’ αυ
τούς δ περφυσικόν, τι.

Ουδέ καν λόγος εγένετο περι κατορθωμάτων τών είς τόν λαόν άνηκοντων 
ατόμων,, ουδέ περί (pvffix&r <ραινομέΐ'6)ΐι,) ,ουτε περί ιστορίας τοΰ λαοΰ καί 
φυσικών ερευνών.
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Η περί Δημιουργίας θεωρία «πετέλει τήν βχσιν πάσ/ις «ναπτύξεως,:
Η επιστήμη αύτών εστηρίζετο επί άφ^ρημένων θεωριών. CH ανατροφή 

ομως τοΰ λαοΰ,μ,άλιστα δέ ή τών κορασίων,ήτο μεγάλως παρημελημένη κατά 
τας πληροφορίας τοΰ Πλάτωνος. *0 κοινός λαός έμάνθανε τάς βαναύσους τέ- 
χνας παρ$ τών πατέρων καί συγγενών.

Αιτία τής παρεμ,ποδίσεως πρός εξάπλωσιν τοΰ πολιτισμού, εν Ίνδίαις μέν 
ησαν ac φυλαί,εν Αιγύπτω δέ ή τών τάξεων,ώς εν Περσία ή τών γενών διαφορά.

IIEFSAI* —  Οί Γ1 έρσάι ετίμων ώς θεούς τήν φύσιν, τό φώς, τούς κΰ- 
νας, τους ίππους. Ένφ δέ οι ανατολικοί λαοί κατείχοντο υπό ναρκωτική? 
«παθείας, παρά τοις Πέρσαις επεκράτησεν, ενεκεν της παρ’αύτοΐς· υφιστάμε
νης διαφοράς τής φύσεως τοΰ εδάφους, δ πόλεμος μεταξύ φωτός καί σκότους.

Έκ της αντιθέσεως ταύτης άνεπτύχθη τό αρρενωπόν, ή ανδρεία τοΰ Γέ
νους, οπερ ουτω διεμορφώθη εις οργανικήν κοινωνίαν, εις πολιτείαν έν ta la r ,

Χάριν της πολιτείας τά  τέκνα τών Περσών άνετρέφοντο δημοσία καί συγ
χρόνως εξησκοΰντο τά σώματα αυτών.

Η τοοαντη έκιμεμεΑημένη διά ζής χολιζείαζ ά,ναΐροψη κατέστησετους 
ΙΙέρσας κυρίους τής ’d a iac .

EBFAIOJ. —  Εκ της Αίγυπτου εξέρρευσαν δύο διάφοροι πολιτισμοί.
*0 πρώτος εις Χαναάν διά τοΰ Γένους τοΰ Μωΰσέως.
Το Γένος τοΰτο άπτιλλάγη της δουλείας τών Αιγυπτίων, όπως δουλεύσή 

τόν ενα θεόν, άλλ* εγένετο δοΰλον τών ιερέων.
Καί παρά τοις Εβραίοι ς ή ανατροφή εφερεν Ιν άρχη χαρακτήρα οικογε

νειακόν. 'Ο πατήρ μετέδι,δεν εις τόν υίόν του τό αύτοΰ επιτήδευμα. Έν τού- 
τοις έκαστος πατήρ εξήσκει τά  τέκνα του καί έϊς τά δπλα, καθ’ οσον πας 
Ισραηλίτης ήτο υποχρεωμένος άηό του ΊΟ szovc νά ϋπ?/ρ8Ζΐ} zpavtQZix&c. 
Τοιουτοτρόπως οί 1 Εβραίοι εμορφώθησαν πολεμικώτατοι, ενφ τών θυγατέ
ρων αυτών καί ή ανατροφή ήτο παρημελημένη καί η πώλησις επιτετραμμένη.

*Η ανατροφή τών Εβραίων εστηρίζετο επί τοΰ φόβου. Ό πατήρ ήταν ο. 
ίερεύς τής οικίας καί άνέτρεφε τά τέκνα του Ιν φόβω θεοΰ. *Η διδασκαλία 
περιωρίζετο κυρίως εις τήν ιστορίαν τοΰ παρελθόντος καί τά μεγάλα τοΰ ’Ιε
χωβά εργα.

Άφοΰ σίιν αη ανεξαρτησία τών Ίσραΐλιτών έξέλιπεν ή αγνότερα αδτών 
περί θεότητος έννοια, έχειροτέοευσε καί ή διδασκαλία τών ίερεων.

Δημόσια σχολεία δέν υπήρχον καί ομως ί; παίδευσις ήτο γενική. Άλλα  
τών σχολείων καί τής συναγωγής ήρχον οί 'Ραδινο ί, οίτινες κατεδίωκον 
πάντχ, οστις ώμίλει δημοσία περί Νόμου καί προφητών μή συμφώνων πρός 
τό πνεΰμα αυτών.
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‘Γπο.τήν αιχμαλωσίαν τών Χαλδαίων, Ιγένοντο αύτοΐς γνωστοί οί άγγε
λοι καί τα ράγματα τοΰ Σατανα* ούδ* ώφελήθησαν ποσώς, δτε μετά τήν εκ 
τής εξορίας Ιπάνοδον, διεμορφώθη Sj διά τών δογμάτων τούτων διαφθαρεί- 
σα θεολογονομϊκή ορθοδοξία. Κατετρίβοντο εις εξωτερικάς, τό πνεΰμα εξα- 
σθενούσας, τυπικότητάς κ:αί εθιμοταξίας.

'Η διδασκαλική καί επιστημονική ανάπτυξές τοΰ Ίουδάίσμοΰ, ουδεμίαν ε- 
σχεν αποτελεσματικήν καί διαρκή επιρροήν.

E&AASS· —* "Ετερος ροΰς, πολιτισμού έξ Αιγύπτου, εισέρρευσε διά τής 
Μεσογείου κατά πρώτον εις Κρήτην καί εντεύθεν ε:ς * Ελλάδα.

Ή εξ Αίγυπτου μεταγγισθείσα γνώσις τή? φύσεως άπηλλαγμένη τοΰ ίε- 
ρατείου, εγένετο εν Έλλάδι πηγή γενικής παιδεύσεως. Έκ τής τάσεως τοΰ 
εισχωρησαι είς τήν φύσιν, προέκυψεν ή τάσις πρός κατανόησιν καί Ιπικράτη- 
σίν τή ς. φύσεως. Άνεφύη ή γυμναστική καί επιστημονική τών Ελλήνων μόρ- 
φωσις ώς τις σύζευξις τής .θεωρίας τής φύσεως μετά τοΰ ανθρωπίνου βίου. 
Έκ τής συζεύξεως δέ ταύτης τοΰ καλοΰ μετά της έκ τής ελευθερίας πηγα- 
ζούσγις δικαιοσύνης παρήχθη ή καλοκάγαθία. *0 Αυκοΰργος καί ο Σόλων συνή
ψαν τήν εκ τούτων πηγάζουσαν ανατροφήν μετά- τοΰ πολιτεύματος.

(ακολουθεί)

Α Μ Α Α Ε Κ Τ Α .

Γνώμη Φριδερίκον ζου μεγάλου. —  Ά ν  επεθύμουν τ ι, 6ά ήτο νά εχω 
περί εμέ λογίους καί συνετούς άνδρας. Δέν πιστεύω οτι ή περί αύτών φροντίς 
δέν' ήθελεν φέρει άρκοΰσαν ανταμοιβήν. Καί πρώτον είνε περιποίησίς τις, ήν 
οφείλει τις νά παρέχνι ενεκα. τών ύπηρέσιών των, επειτα δέ αναγνώριάς τής 
ανάγκης, ήν εχει τις, νά φωτισθτί παρ’ αύτών. Θαυμάζω, δταν σκεφθώ, ό'τι 
πεπολιτισμένον έθνος δέν διαγινώσκει τόν θησαυρόν, δν εγκρύπτει εν τοις 
κόλποις του.

Καίτοι πληθύς φιλοσοφιών σχολών υπάρχεε, ούχ ΐττον δ άνθρωπος slvs 
τό άγριωτερον θνιρίον τοΰ κόσμου* δεισιδαιμονία, ιδιοτέλεια, εκδίκτισις, προ
δοσία, αχαριστία θά προξενώσι πάντοτε αίματηράς σκνινάς, επειδή τα παθη 
κρατοΰσι καί σπανίως το λογικόν. Πάντοτε θά υπάρχωσι πόλεμοι, δίκαι, δνι- 
ώσεις καί ccKka. κακά. Διά τά δυστυχήματα κατεακευάσθη ή αιγίς τοΰ Διός, 
διά δέ τάς ευτυχίας οί στέφανοι εκ τών κήπων τοΰ Επικούρου.

Σομβονίαί ζινες εις οικοδιδάσκαλον.—  1. ΕΠ ταζις τής εργασίας πρέτ 
πει νά ήνε τάσω ακριβής, ώστε δ. παις νά γινώσκν} τ ί θα εχν} δια την επομε-



νην. Λιά τούτου εθίζονται ουτοι ζ ϊ ζ  την τάξιν καί ευχαριστούντο είς την ερ
γασίαν.

2. Ουδειί εργον πρέπει νά διαρκνί πολύ, η ένεκα ευάρεστου εργασίας νά θυ- 
σιάζηται δ χρόνος ό ώρισμένος ζίς ά'λλην* ή διανομή και διάθεσις τ ις  εργα
σίας πρέπει νά '̂ νε ώς νόμος τές θεού έν τί) φύσει, και δ πλειον ε’πιθυρ,ών νά 
ακρόασή τίνος, ανάγκη διά πλείονος επιτελεία? νά Ιξαγοράστ] τό ετερον.

3. Καθ’ έκάστην ημέραν πρέπει νά μάθνι. δ παΐς ολίγον τ ι από στήθους, 
νά γράφνι τ ι καί νά επεξεργάζηται.

4 . Κατά Σάββατον πρέπει νά έρωταται, τ ι καθ’ οληντην έ β ^ ο ^ α  . έ
γραψε, τ ι έπεξειργάσθή η τ ί άνέγνωσεν* ο γινώσκων καί έν τάξει τηοησας δλα 
επαινείται καί ανταμείβεται.

/Totoc d σκοπός των εξετάσεων J —  1. ‘'Οπως δ διδάσκαλος δείξγ) τ ΐ 
καθ’ δ'λον τό έτος επραξεν.

2. "Οπως οί μαθηται δείξωσι, πόσφ ώφεληθησαν εκ της διδασκαλίας καί 
δψ,οσί^ νά φανη ή επιμέλεια των.

3. ‘Οποία αρμονία υπάρχει εν τφ  σχολειφ ώς πρός τήν τοέξιν, την μέ
θοδον κτλ. * Ε ρ $ ψ

Β Ι Β Λ Ι Ο  Π » Α Φ Ι Α .

Πολίτικη" Γεωγραφία, πρός χρνίσιν τών 'Ελληνικών σχολείων και παρθε
ναγωγείων, υπό Μ. Δημητσα. —  Μέρος πρώτον. Γεωγραφία τής 'Ελλτ,νικης 
χερσοννησου.

Λιαχριβη Ν . Ζενενράχη. Περι άβασανίστου παραδοχής γνωμών άλλο- 
τρίων.— ’Εν ’Αθηναις 1878.

Φυσική Γεωγραφία,) δπό Geikie πρός χρήσιν τών σχολείων μεταφρασθεϊ- 
σα υπό Έμ. Γαλάνϊΐ.

Σνοιχειώΰης μα&ημαζιχν Γεωγραφία^ υπό Μ. Νικολαίδου.
Studien Zar alten Griechischen Musik, υπό I. Παπασταματοποόλου. 

(Bonn 4878).
Fremdworter im Griechischen irnd Lateinischen von Alois Vanigek* 

Leipzig.
Π ερί άφομοιώσεως έν τω ι/οχικφ β ίω ,  υπό X. Παπαδοπούλου (1878).
Π. Β ιργ ι.Ι ίου  Μ άρωνος' A ire id d o c, τά  έν τοις Γυμνασίοις διδασκόμε

να μετά σημειώσεων 6πό I. Κοφινιώτου.
Encyclcpadie Methodologie und Liheratur. der padagogik von Sfcoy. 

(1878).
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