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Μ EPOS Λ'.

®ίϊ της νεότητος άγωγή καί παιδεία τοσοΰτον συνδέεται τοΐς λοιποί 
πράγ[λασι καί θεσρ,ίοις τών λαών, άτινα ρυθμίζουν τόν βίον ώσ-t’ οΰτ* εκ 
ΐτής προαίρέσεως ενίων άντρων, οΰτ’ εκ τής εξουσίας συρ,πάντών τών πολι
τών ΰρττ,ται, άλλ’ υπείκει ταις νόμοις ανάγκης τινός. Κρέραται £ήλον οτξ, 
ένθεν ρ.έν εκ. τ ίς  φύσεως αυτής καί της ποικιλίας του τόπου καί τοΰ κλί
ματος καί έκ τών πραγμάτων^ οσα ώς έκ της φύσεως τοΰ τόπου έπαρχου- 
σιν ζΐς τήν άνόρθωσιν τοΰ βίου, ένθεν έκ τοΰ πνεύματος τών Ιγκατοίκων 
καί τοΰ Ιθισρ.οΰ αυτών, καί άλλοτε πάλιν εκ τ ίς  θρησκείας τής ρ,έγα έν τ$ 
πολιτεία ίσχυούοης πρός τό ήνιοχεΐν τάς ψυχάς καί, συνελόντι ειπειν, εξ ά- 
πάντων, έζ ών συναποτϊλειταϊ ή ί ί  ιό τνίς λαοΰ τίνος. Λιότι άλλως εν αλλοις 
τόποις καί εν α,Λοις καιροί;, άλλως $έ και έν ι̂αφόροις τάξεσιν έξετρά- 
Φη καί επ«ι$εύθνι ήνεότης· οίον παο’ Αιγυπτίοις, ^ββραίοις, Περσαις, ’ Α.θη~ 
ναίοις, Αακε$αιρ.ονίοις, Καρχη^ονίοις, Γαλάταις καί ‘Ρωμαίοις διάφορον 
έγένετο τό σύστημα τ ί ;  ανατροφής τών νέων και $ή κατάλληλον καί πρός 
τήν δίαιταν ενός έκάστοϋ τών λαών καί πρός τά έθιμα τής πολιτείας καί 
τών Ιερών καί επί πασι π;ρός τήν βαθμίδα. τής έκπαιδεύσεως. Ει καί  ̂άνο~ 
{Λοιότής καί διαφοροτης τής άγωγή; καί παιδείας τών αρχαίων λαών ρ.εγί- 
στην παρέχεται τήν ποικιλίαν, ούίέν ήττον κατά τά πλειστα καί σπουδαίο·* 
τα τα τής ανατροφής υπερβαλόν τως ο[Λοφωνοΰσι καί έποδένω τφ  λόγω πά{λ~ 
πολλά ανευρίσκονται παραυτοϊς καί υπό τώννεωτέρων εθνών έπιδόκιμασθέντα
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καί παραλή φθεν τα (1). Διότι τ ’ αρχαία εβνη, τά  είς τον πολιτισμών m l τήν 
ήμερωσιν προεληλακότα,άκολουθοΰντα κατά τήν άγωγήν καί τήν παίδευσιντών 
τέκνων αυτών τνί φύσει τ5) παλαιοτάτν) και αρίστ·/]· πα&δαγωγώ καί τών ατό
μων καί ά'παντος. του ανθρωπίνου γένους καί ούδεποτ’ άφιστάμενα τής πε- 
στοτάτης εκείνης διδακτρίας τοΰ βίου, πεποιθότα δ 5 ουδέν τττον τω ίδίω 
πνεύματι καί δι εύαρίθμ,ων παιδευτικών βοηθημάτων Ιφωδιασμένα, $ τά 
νΰν έθνη, πολλά, ενιαίου δέ καί μείζονα διεπράζαντ© τών νεωτέρων αυτών 
εθνών. Προασπιζόμενοι λοιπόν οί άοχαΐοι λαοί ουχί υπό. πολλαπλών επι- 

 ̂κουρεμάτων της παιδεία? καί τά φυσικά μέσα μεταχειριζόμενοι, εθερά" 
πευον ευσταθώς καί άρμοζόντως τό οικείον καί γνώριμον τών φυσικών αυτών 
μέσων. ΟΟτω καταρτισμένοι κατώρθωσαν, δπως μετά ζήλου έτΐιδίδωνται ου 
ρ,όνον εις τάς τοΰ βίου σπουδαιοτάτας ασχολίας καί δποδύωνται το.ύς χα~ 
λεπωτάτους τών πόνων, άλλα δι* εύγενών καί άριστων τεχνών πεπαιδευμέ
νοι νά υποτυπώσι τελείαν τήν εικόνα του καλοΰ καί τοΰ ευμούσου. *Όθεν τα  
διδάγματα, ατινα έφήρμοζον πρός Ιπιμέλειαν καί χειραγωγίαν της νεολαίας? 
θεωρ/ιτέα δόγματα τής φύσεως, απεροδτε παλαιόΰνταί, νί διά τήν παλαιό- 
τητα άρδην καταπίπτουσιν, οΰτ’ όλιγωροΰνταί ποτε, η άκινδύνως δύνανται 
νά ε*(3ΐασί)ώσιν; Κ,αί ταυτα μ.εν, ώς αυτόδ·/]λον, άναφέρονται μάλλον είς τούς 
"Έλληνας, άλλ* αξία Οαυμ.ασμοΰ είναι καί οσα οί ‘Ρωμαίοι τ?) εαυτών φύσει 
εμ,μ.ενοντες διά τής δυνάμεως του πνεύματος καί τής άγωγής άπετέλεσαν. 
Προς επίτευξιν δε τών έξοχων ε/είνων αρετών, εφ* αίς έν τί) αρχαίο τη τι 
διέπρεπον καί πρός επιτυχίαν τής ανθρώπινης εκείνης δόξης, εφ* % μακρόν 
ηκμαζον παρά τά λοιπά κατασκευάσματα του βίου πολύ συνεβάλετο καί ο

( 1 )  T i τής αγωγής, έκπχ'.δευσεως γ.χ\ r,μιρώσεω; xxSiXo'J «χρ\ CPωμζΐαΐς πολΧχγβς 1τροα- 
πελαζόυσι ·προς τ* νεωτερ'.·** πρβ Bcrnhardy Grande dec R . L . Erste Abtheil 3.. Awsg-.he 
P· 33  x, ε .Ά λλ ’ άπο τη? 'reeot τούτον οτάσεως των ‘ Ελλήνων αξιολόγως αποκλίνουν. Αι^τι αυ
τόθι (παρ’ ελλυσιν) τι γραμματολογία (τουτ^στ*. το «θροκτμΛ τών υφ’ έκαστων φυλών δημι- 
ουργχ^έντων ειοώψ τοΰ λ»γο« χ,αι δφους) -παρακολουθεί έξ τ.άσϊν -πρόοδον τοδ Ι8··>ους, 1%-
ψράζου«α τον πνευματικήν αύτόυ β?ίν· ‘Η ελληνικη παιδεία υπεχειτο ·»] κρηπΐ; έν t jj γρα;ι*μα·- 
τολογι^, ι;αρ*μείνασα σύμφωνος θ\ τ.ο-.ϊΐΐα\ έκρίνοντο παρ’ απάντων τρέψεις και τ:ο5 θί
γετα ι τη ; βοίρίας, τα Si ποιήματα αυτών παρεΐ^ον rig μ ίν νεολαία την πρώτον υλ-QV itfo; 
•παιδαγωγίαν κα\ αιοΟ^σιν του καλοΰ, tjj δε άνδρικΐί riXix'se όγια τροφήν Wsp ΐη ς  χ«ταν®ί;«εωί- 

ττ,ς (/ορφώσεΜς ^αρακτηρος.Έν <*τ£νωτερ<-> δ3 κίίκλω οι πεζο^ρά®ο(, ίο καταλογάδην βογγρά- 
φοντε;, διεβρολοϋν τοί-ιταλαιότατα γεγονότα κα\ τοις έρεόνας της έ ιτ ισ τ ΐ^ ς . Kx't ί) ρ.εν ·κόίκ!λι?. 
■πχι,οαγ«γ('χ των ‘Ελλήνων, h  παρ* τοΤς’ &ττικοΐζ τελειωθεΐσα, ·»ι St έπιδεξίοο {ΑΕταχείρ'σεως 
τάβτ,ς εί5γενους τέχνης την νεότατα διαπλάττουσα ίΓροτίβρεσκειίαζεν εναρίΛονιον σΰζευξιν τζς 
,ί)5ω F!«? καί της πολυ^ίρφοο ίΐράξεως. Τουναντίον εν ‘PoijAtj ί>πεδείχ0·η τλο\ της «ολιτείας 
■πά^ευυει στΐνος χώρος, «ν όΐδεποτ’ εκείνη έδονίιΟ'β τε'λεον νά έγκαταλε'-ψϊ',* έκ των πολίτικων 
δτιλ. και ΐϊρακτικών cujAfflspsVTMV τής ψο^ηί τοΰ ‘Ρω^ϊκοΐ» κράτους έγεννί)3ϊ5 nsptepWffcivaS 
κύκλο; των &iftx$tpivee't του διΟαίκειν κα'ι “ου διανοεΐοΟαι. κλίί.

ΑΓΩΓΗ2 ΚΑί ΠΑΙΛΕΪΑ2. ί Ο Ί

f®D0 .T0C r?/t ά>'ηΐξ>ο(ρίί< χαι ίτάι 'ενσεως τί}ζ νεολαίας, περί ών εσεται ήμΐν 
δ Χόγος. Ουδέν δέ θαυμαστόν, άν μή καί εν ταΐς τρισί μεγάλαις περιόδϋΐς 
τής ‘Ρωμαϊκή; ιστορίας έπεκρ'άτησε τό αυτό σύστημ.* τοΰ άνατρέφειν καί έκ- 
παιδεύειν τήν νεολαίαν. Αιτία τούτου ύπήρξεν ή μεταβολή τών παλαιών ‘Ρω
μαϊκών ήθών, χρονολογούμενη ά^ο τών φοινικικών πολέμων, εξ δτου παρε\- 
<ίδύει κατ·άπτωσι'ς καί η πολυτέλεια καί αί άλϊότριαι κακία ι ’Ασιανών καί 
"Ελλήνων 6?σοικίζονται ε?ς τήν "Ρωμαϊκήν πολιτ®ίαν. ^Απαντα τότε τρέπον
τα ι επί τό χείρον καί ή πολιτεία διασπαραχθεισα ένεκα τών εμφυλίων πο
λέμων καί της φιλαρχίας τών δυνατωτέρων περιέρχεται υπό τήν δεσποτείαν 
ενός. “Όθεν εν τνί παρά "Ρωμαίόις ιστορία τής άγωγής καί παιδείας, δια- 
^τέλλονται τρεις περίοδοι διαφέρουσαι κατά τό χρονικόν διάλειμμα, ών ή 
μέν πρώτη η τής βασιλευομένης ‘Ρώμη? περιλαμβάνει τόν αίώνα τ^ς άνα- 
•φυομένης καί άναθαλλούσηζ πολιτείας άπό του 754—· 146  π. χ.  ̂δε δευ- 
τέρα τόνττίς παρακμαζούσης καί καταρρεούσης άπ6 14 6  π. χ .-—15.· μ. χ. 
καί τελευτάtον ή τρίτη τήν εκ τής καταλύσεως τής δημοκρατίας εποχήν 
τής αυτοκρατορίας μέχρι τής καθαιρεθείσνις ανατολικής, τ. ε. άπό τοΰ 14 
“ 476 ετουε μ . χ. Και ουτω μέν διαιροΰσιν οί αρχαιότεροι, οί Ιν «ρχνί τοδ. 
ένεοτώτος αίώνος συγγράψαντες τά περί παιδείας καί αγωγής παρά 'Ρω- 
μα^ ς. 0̂ δέ Βερνχάρδν;ς, ενδ* ανωτέρω σ. 36* διακρίνει δύο περιόδους τής 
ανατροφής, παιδεύσεως καί ήμερώσεως παρά ‘Ρωμαίοις τήν όημοκ^αη^ην 
καί, τήν μοναρχικήν τοΰ ά. π. X. αίώνος, υποδιαιρών αύτάς εις τέσσαρ* 
τμήματα. Έντεΰθεν Ιν μέν τνί πρώ.τ'/i περιόδω, ην μέλλομεν διά βραχέων 
νά εξετάσω μεν, ο ίc Ρωμαίος δέν ένδιέτριψαν πολύ είς τάς μελετάς καί τάς 
έπιστημας, άλλα μάλλον προσήλωσαν τήν εαυτών προσοχήν είς τήν αγω
γήν καί τήν διάπλασή τών ηθών τής νεολαίας. *Εν δέ τοις μ.ετεπειτα και» 
ροίς επιτερπόμενοι επί ταίς έλευθέραις .μ.ελέταις (5.) καί μαθήσεσιν ηρχισαν 
w  εναμιλλώνται περί τόν έπαινον τής παιδείας; "Οθεν έν μέν r?i πρώτνι 
περιόδω πλείονά είσι τά ρητέα περί άγωγής,  ̂'περί έκπαιδεύσεως* κατά 
δέ τήν δευτέραν καί τήν τρίτην μ^ροΰ δεϊν ολιγωρειται η τής νεότητος' 
διαπαιδαγώγησις, ουδϊν τών «ρχαιοτέρων τηρήσασα, η τήν είς τά ελληνικά 
γράμματα εκπαίδευσίν εκείνης. Αιακρίνονται δέκαί έν τνί παρά ^Ρωμαίοις

( 1 )  Πρ3· Κικεροινος pro Archie poeta Κεφ. I. Ί . o p t i m a r u w  a r i i u r a  s t u -  
d i i s ,  οπερ τ.χΜτοστ,μαντον τω liberalissimi* . sludiis* τ ά τ ζ σ ι ΐ  τιρος t t j v  μάΟκιαιν τών καλ- 
λίοτων veyvc"5vK εΐζ «;.κ«ταλϊγοντ*ι h  Γρα</.ρ.ατικη Ϋιτο*. ύ, κατ’ .ενρυτέραν Εννοιαν ερρ,ηνεια των 
λεξεων, »α\ τών πραγμάτων, α ιτινεί άπαντώίΐ ιταρα τοΤς οογγραοείσιν , «ρα ίι φιλολογία, ri 
^ητορικη, τι ΐίΰίηβις και ij φιλοσοφία ίδ . κα’ι τόος σοφού; έκδίτας «χϋτόΟι, μάλιστα 5ε τον νεώ~ 
τατον αυτών R ichter..



αγωγνί και παιδειβι, ωςδή καί παρ’ ελλησι βαθμοί τινες. Καί τόν μέν πρω* 
τον κατέχει. η τ  ής παιδικής ηλικίας άγωγή, δςηκουσα εις τό δέκατον εκ τον 
ετος, ο9 οι παιδες παρα ίΡωμαίοε> αποτιθεμενοι τήν περιπόρφυρον τηβενον 
(togam praetextam) άνελάμβανον τήν ανδρικήν (togam virilem) τήν δ5 επό
μενον βαθμίδα τής παιδεύσεως τοίί νέου η πρωτοπείρου κατελάμβανον σπου~ 
δαιότεραι μελεται, ή ανατροφή δηλαδή καί ή έκπαίδευσις διαρκοΰσα περί τα 
10 ετη (από του 16—*26), εν '/ι οί νεανίας otovsl προηλείφοντο ε’ς τό λαμ- 
βάνειν δημοσίας λειτουργίας στρατιωτικά?, η πολιτικά ς, η εις τό μετέρχε- 
σθαι άλλα έπαγγέλματα* Τότε τέλος έκμορφωθέντες εις τάς πρός τό 
πραττειν μαθτισεις και τας προς διοίκησιν τής πολιτείας απαραίτητους 
καί εις τήν υπό πάσαν εποψιν επιτέλεσιν τοΰ καθήκοντος εισηρχοντο εις τό 
μέγα σχολειον του βίου εκμανθάνοντες τήν άπασών των μαθήσεων έκπρεπε» 
στέραν, τόν τρόπον δήλον ό'τι τοΰ όρθώς βιοΰν ώς έκ της χρώσεως τών έρ
γων και της πείρας. Έπειδτ] δ’ οι Ρωμαίοι εν τνί περιόδω ταύτη ησαν τά 
μέγιστα ασχολημένοι, οπως εξωθεν μεν σκέπωσι τήν άρτίβλαστον πολιτείαν 
απο των επιδρομών τών πολεμίων, έσωτερικώς δέ διακοσμώσιν αυτήν διά 
vfy-ων καί θεσμών, οπως παρασκευάζωσι τά πρός τόν βίον καί τήν λατρείαν, 
ό'πως ευρύνωσι τά στενά ό'ρια του βασιλείου, ΙκπολιορκοΟντε; τά όμορα 
κράτη μόλις έδύναντο νά ένθυμώνται τήν πνευματικήν καλλιέργεια^ πολύ δέ 
ολιγώτερον νά έγκύπτωσιν εις τάς μελετάς τών ελευθέρων τεχνών καί έπι- 
στημων. Ιίΐ καί οί πρώτοι κάτοικοι τής πόλεως, οί ούχί έξ αγρίου συρφετοί* 
ληστών ποιμένων καί συγκλύδων συναθροισθέντες, ουΟ’ οί Πατόι'κίοί, οί τό 
«παν κράτος της νέάς πολιτείας κατεχοντες, οΰθ* ή άλλη πληθυς τών Λα
τίνων, τών Σαβίνων καί τών Μπρούσκων καί οίτινες δη'ποτε ήσαν οί Ιν σώ
μα τοΰ λαοΰ συναποτελεσαντες δέν υπήρξαν παντάπασιν απαίδευτο* καί 
άμοιροι τοΰ πολιτισμού καί τής ήμερώσεως, ομως ομολογουμένως ολίγιστοι 
φαίνονται οι παρα την λατρείαν τοΰ θείου προβιβάσαντες καί τήν καλλιερ- 
γιαν τών αγρών και τών δχμωδών τεχνών, δι’ ών ορθοΰται δτε δημόσιος 
καί δ- ιδιωτικός βίος. Πρώτος δέ· κλείετα ι δ θεοσεβής Κουράς, οτι ένεκαί- 
νέσε την πολιν διά νόμων καί ήθών *αί δή καί βιβλία άπέλιπεν, περί ών 
διέλαβεν δ ευφυής LasauxI έν τοις πρακτικοί ς της εν Μονάχω ’Ακαδημίας 
τών επιστημών. Παρα τον Νομάν καί ο Σέρουιος Τύ2Αιοζ% ό τών φυλών καί 
τών τάζεων δημιουργός, έσποΰδασεν δπως πολλούς τών πολιτών αδαείς τών 
νόμων απαλλάξη επαχθούς καί άνίσου θέσεως, στρέφων τά βάρη από τών 
ενδεεστέρων εις τους ευπορωτέρους καί ουτω διάφορα στοιχεία τη ; πολι
τείας σύμπηξη μάλλον εις ενα λαόν. Πλήν αλλ’ ομως οΰτ’ έκ τούτων, οΰτ9 
εξ άλλων θεσμών, ούδ’ έκ της ^αταλύσεως τής βασιλείας καί τής έπεκτά-
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ssw? τοΰ κράτους δ λαός Ιδυν^θη εκ τής χαμηλό τέρας βαθμίδος τής παι
δείας ταχέως ν' άναβη επί τήν υψηλοτέραν, ουδέ τήν ελευθερίαν τών πολιτών 
προσεβίβασε τοΰτο, ίς  άνευ η εύγενής θεραπεία τής ψυχής καί τνΰ πνεύμα
τος δέν ήμπόρει νά λάβη εύφρόσυνον επίδοσιν* διότι ή παρούσα περίοδος (*ο 
τής ‘Ρώμης δηλ. υπό βασιλείς) δέν ειχεν. ακόμη ώριμάσει πρός πραγμά- 
τευσιν επιστημών καί ελευθέρων τεχνών, πρός ας άλλοτρίως διέκειντο οί εν 
τη πολιτεία τά πρώτα -φέροντες. ^κατέρας δέ τών τάξεων (πατρικίων καί 
πληβείων) αί δυνάμεις κατηναλίσκοντο ώς τό πλείστον εις τούς πολέμους, 
τή» γεωπονίαν καί τήν μεταβολήν καί εγκαίνισιν πολιτευματικής μορφής. 
Εύρύτερον εν τούτοις πεδίον, έν ώ ήμπόρει νά έκτυλίσσνι τάς δυνάμεις λαός 
μειζόνων ορεγόμενος, ήνεώχθη ίζ  οτου οί πληβείοι, ινα παύσωνται εξω μέν 
υπέρ τοΰ κράτους άγωνιζόμενοι, οικοι δέ υποκύπτωσιν υπό τό βάρος χρεών 
καί έπομένω τω λόγω πιέζωνταί 6πό τών εαυτών συμπολιτών, έξ οτου λέ- 
γομεν, -οί πλ,ηβειοι στάσιάσαντες εγκαθίδρυαν δύο απαραβίαστους άρχον
τας (τους δημάρχους). Άπό τούτων δριμυτάτη έξερράγη ανά τήν πολιτείαν 
ή διαπάλη, διότι οί μέν πληβείοι παντί σθένει ηγωνίζοντο πρός άπόλαυσιν 
ισοπολιτειας, οί δέ πατρίκιοι ενέτεινον άπάσας τάς δυνάμεις, #πως διακατέ- 
χωσι τάς προνομίας τοΰ ιδίου γένους, τούς αγρούς·, τά πλούτη τάς τιμάς, 
τά ; οιωνοσκοπίας, τάς εξουσίας κβΐ άποκωλύσωσδ τούς πληβείους άπό τής 
εις ανώτερα αξιώματα εισόδου. ‘Ο λαός εντεύθεν έν τη συναισθήσει τών ΐ-' 
δίων δικαίων δέν ήνείχετο τήν μ,ικροΰ δείν απεριόριστον περί τάς δίκας α
κολασίαν τών υπάτων διακηρυξάντων τών δημάρχων, ό'τι δ λαός δέν θά υ- 
πείκη μακρότερον τ*ίί αύθαφέτω κρίσει τών δυνατών, ουδέ θά πείθηται νό-· 
μοις άποκρύφοις. Τότε λοιπόν (ετει 462, π. X.) ο Γάϊος Τερεντέλιος "Αρ- 
σας (1) έδημοσίευσε νόμον άνευ ηγουμένου δόγματος τής συγκλήτου περί 
εκλογής πέντε άνδρών επί τώ συγγράψαι νόμους περί υπατικής εξουσίας, οι- 
τινες καί τοι μακρόν (δέκα δλα ετη άπό τοΰ 41621— 4 5 1  π. X.) καταπολε· 
ρ.ηθέντες δπό τών πατρικίων, τών άναπιεζόντων τήν ελευθερίαν τοΰ λαοΰ 
και έντέχνως φενακιζόντων. αυτόν, ό'μως μετά πολλάς έριδας τροποιηθέν- 
τες έκυρώθησαν ί’δ. Αιβίου III 9. 33, ‘Η δέ εξουσία άπό τών υπάτων μετα
βαίνει εις τούς δημάρχους καί τίθενται τελέυταιον οί δώδεκα πίνακες, οι- 
τινες καί τοι μή περιέχοντες νέα τινά δικαιώματα τώ λαώ παραχωρηθέντα,

( 1 )  TcifV jj.Iv του "iĉ iou wti TepcvtiXcu (lex torentelia) ιδ . Atcvaa. ‘AX'.xafvxs. P. 
’ Af)r. X, Ί ·/. I y.x\ Zoavijav r .  4 Ί  Ns?6eiif B ; G.—  1 280  xa't Becker gallas Ί Ι . 2 . Ί33 
Ucpt δ ! τοΰ ονόρ,Λτβς ιτ«ρχτΥΐροιρ.εν, το T e r e n t e l i a s  έσχ^ματίοθ») χχτ w x te yx v  
τω ν  P u b  I ί 1 i η  s, M a n  i 1 i u s εκ των BuMhis, Manlius x*i ·πεο τοΰ &ίονυσ:βύ «ΰτον 
Τερεντι«ν ένο|λάζίνϊ55, e ŝflev το Τϊρεντε’λ'.ος 7fp§; Weissenborn είς Λ:β. αΰτέΟ'..



άλλά π φ ΐ ψ ζ ί η η ζ ς  ώς το πλεϊ 5™  I *  * r t s ν
φθέντα,^ου  ̂ εξίσουντε; κατά την διαβεβαίωσιν τών δεκάρχων τά  δικαιώ
ματα των υποδεεστέρων καί τών ανώτερων, δ'μως άπέβησαν. μέγα. ίρεισμ* 
τφ  λαφ, π„ριορισαντες τά περί τα? δίκας δικαίωμα τών πατρικίων καί πως 
καί του . μετά ταΰτα δημοσίου καί ίδιωτικοΰ δικαίου πηγή καταστάντες, 
Π δωόεκαδελτος λοιπόν «3τη άδομέννι δπό τών παίδων τελεσφόρως έπέ» 
λρασεν έπί τήν Αγωγήν καί παιδείαν. Τελευταιον έξαναγκαοθέντες οί δέκαρ- 
χ«ι· παρατήρησαν τήν *ρχ*ν, τοΰ δέ δ ή μ α ρ χ έ , ,άξιώματος- καί της έκ 
κλησεως επανιδρυ&είσης,. οί νέοι ύπατοι τοϋέτους (449 π. X.)Λεύκιος Ουα- 
λέριος- ΙΙοπλικόλας καί δ Μάρκος ‘Οράτιος Βαρβάτης είσηγ&αντο νόμον h  
ταις λοχίτισιν εκκλησίαις περί τοΰ κύρους τών αποφάσεων τών φυλών δι*£- 
παντα τόν^ήμον, εξ ού καίριον τραύμα κατηνέχΟη ύ ς  τάς έπί τών δημάρ
χων εισηγήσεις νόμων,Περί τών αυτών τούτων νόμων (leges hoi-atiae καί Va
leria© πρβ.Νηβουρ ίν&’ άνωτ. ρ. 3 15  καί 322 καί Peter K .G .t86. Μεγάλη* 

% ν έγε ιρ α ν  ολίγον δστερον Ι'τει 445  π.Χ. αί τοΰ Κανουλη^ου προτάσεις 
νομού περί αμοιβαίου γάμου Πατρικίων καί πληβείων κατά τό δοκοΰν ί'δ.Λιβ, 
IV 1» οj  η με/ μετα πολλας αντιδρασεις εκυρώθη, ή δέ τοσοΰτον κατεμ®- 
ρίσΟ/], ωστε χιλιάρχοι υπατικήν έξουσίαν περι βεβλημένοι έξελέγοντο υπο 
πατρικίων καί πληβείων. Οί δέ πατρίκιοι φοβούμενοι περί τής υπατείας « ,  
πεχώρισαν αυ’τοΐς τήν τι^ητείαν,. άρχήν μέγα τό κΰρος Ιχουσαν έπί, τήν δη
μόσιόν αγωγήν, ατε παρά τό τίμημα έποπτίύουσαν καί τά ηθη τη ; πολι
τείας καί δικαίως υπό τοΰ Πολυβίου ίπίσχ&χον. απάντων . έπονομαζομένην 
«επίσκοπον απάντων τήν τιμητείαν κ α τέσ τη ν ;; (οί 'Ρωμαίοι). «Όθεν βε.~ 
βαιοτερον οί δήμαρχοι προέ,βησαν- είς τά άλλα, τά  πρός: εξίσωσιν τών δι. 
καιωμάτωνάντίΟετα, foot ε£ς τήν άρσιν τών προσκομμάτων, *  είς τήν έπα
κρά τη σιν των προνομίων. Οί δήμαρχοι λοιπόν Γάϊος Λικίνιος καί δ Αεύκιος 
Σηζτιος,  ̂τών μεγίστων τιμών άρεγόμενοι. προ έτειναν ετει '376 π. X. νόμους 
κατά του πλούτου τών πατρικίων, ενα μέν περί χρεών (άποσβέσεως τών χρεών 
τών πληβείων), άλλον δέ. κληρουχιών (lex agraria) καί ινα μή γίνωσιν άρ, 
χ«ιρεσίαι χιλιάρχων καί έτερος τών. δπάτων έκλέγηται δπό τών πληβείων. 
Όψβ τέλος οί πατρίκιοι καί ουχί ά'νευ μεγίστων αγώνων μετέδωκαν τοις 
υψιστης τιμν>ς, ην χρονιώτερον δέν έδύναντο νά κατέχωσιν, πλ/ν έπί τώ  
ορω ο πραίτωρ δ έν τφ  αστει δικάζων νά έκλέγηται παρά τών πατρικίων 
Τριακοντα όμως ετι ύστερον η ε?ς τήν πραιτωρίαν είσοδος κατέστη προσιτή 
και τοις.πληβείοι ς καί δή ο Κόί’ντος Πόπλιο.ς Φίλων ού πολΰ τών πατρικίων 
Ιναντιουμένων ρ̂έθη έ'τει 337  π. X. πρώτος πραίτωρ έκ τών πληβείων, 
νικησας 3 αυτός, ετι 3S9 π. X. ώ? ύπατος τού  ̂ Λατίνους καί δικτάτωρ άνα-

ΊείχΟείς f t  λίβ. ν  J i i  5 .Εις δέ τά επιφανέστατα αξιώματα τής δικτατορίας 
καί τιμητείας ευάριθμοι τών πληβείων άνήλθον, οΐτινες καί τών ιεροπραξιών 
άπεκλείοντο πλήν ό'τε κατά τό 366  π.. X. κατορθώθη διά τοΰ νόμου τοΰ 
Σηξτίου καΙ.Λικινιου ή έκλογή πέντε πληβείων, ητοι τό ημισυ τών δέκα 
άνδρών, οιτινες έπετηρουν τά τής λατρείας καί ώς έκ τοΰ διαβήματος τού
του κατά τόν Αίβιον VI 42  προελεάνθη τοϊς πλ.ηβείοις ή πρός τήν υπατείαν 
έδός.Άλλ, οότοι άρκεσθέντες ε?ς τήν νίκην ταύτην σύνδεσαν τοις πατρικίοις 
Ιν’ αίρώνται χιλίαρχοι. ^Οθεν οί δήμαρχοι Κόίν.τος καί Γναίος Όγίλνιος 
ετει 200 π. X. έπρότει,ναν νόμον περί Ιπαυξησεως τοΰ άριθμοΰ τών ιερέων 
καί όπως έκλέγωνται υπό τών πληβείων τέσσαρες Ποντίφικες και πέντε οι- 
ωνοσκόποι άντί τών τέως τεσσάρων ί'δ. Αιβ. X 6 πρβ. καί Γίείβουρ Yortr 
ϊ.  525  καί Mommsen 1. 174 , οπερ όί πατρίαοι βαρέως φέροντες δπε· 
κρίνοντο, οτι άπέβλεπον μάλλον είς τούς θεούς η είς αυτούς, άντιτάσσοντδξ 
αυτά, απερ έν ταις προτέραίς ειστιγνίσεσι νόμ.ων, νίγουν διϊσχυριζόμενοι, οτι, 
παρ’ έαυτοΐς ήσαν αί οίωνομαντειαι, οτι αυτοί μόνοι εχουσι νομίμως τήν 
εξουσίαν και τήν οι ωροσκοπίαν καί οί'κοι καί έν πολέμω. Ευφρόσυνον δ’ έ’κ- 
βασιν ίσχεν δ άγων, άτε τοΰ νόμου έν βραχεί χρονφ αποδεκτού γενομ,ένου, 
^Οθεν μετά τήν εξίσωσιν τών δικαιωμάτων έκατέραςτών τάξεων ή πολιτείόε 
τοσοΰτον έστερεώθη  ̂ώστε άπέδρεπε τον τδιστον καρπόν τής ελευθερίας. *0 
αίών!ούτος οπήρξεν δ ή^οϊκός τών 'Ρωμαίων, γονιμώτατος αρετών, εις 8ν 
έπανατρέχουσι πολλοί τών οψιγενεστέρων συγγραφέων προάγοντες είς μέσον, 
παραδείγματα έκπρεπεστάτων. αρετών. Εις ταύτην τήν εποχήν ένατενίζων 
δ Αίβιος άποφαίνεται (ίούδεμία ουδέποτε πολιτεία οΰτεμ-είζων, ούθ* άγι- 
ωτέρα, ουδέ καλών παραδειγμάτων δαψιλεστέρα εγένετο, ούδ’ Ιφ’ ^ν το- 
σοΰτον οψέή απληστία καί ή πολυτέλεια μετηνάστευσαν.» Ουτω μετά πάλην; 
διακόσια ετη έμμείνασαν έπέτυχον οί πληβείοι κατά μικρόν τών δψίστων 
τιμών καί έκτος πάσν>ς αμφιβολίας κειται, δ'τι ή διάρκεια τοΰ πρός εξίσωσιν 
τών δικαιωμάτων άγώνος εγένετο. αυτοί ς άνυσιμωτέρα, ·λ η έξαπιναία έπιτυ- 
χ(α τών πόθων αυτών. Έφ* οσον δ? δ τών (Ρωμαίο>ν δήμος έν δμοφροσύνη καί 
βεβαία βουλ'̂  πράττων καί τνΐ πατρίδι άφωσιωμένος μεθ’ Ενωμένων τών δυ
νάμεων ισχυεν έπί τοσοΰτον πικρότατα έδοκίμασαν τ ’ αποτελέσματα τής έ- 
νώσεως αύτης οί όμοροι καί άφεστώτες λαοί, ών ί) δύναμις ήτο κατακεκερ- 
ματισμένη, οΐον οί Έτροΰσκ.οι, Αατΐνοι, 2 αμν ι τα ι,’Όμβριοι, Ταλάται, Άπού* 
λιοι,Αδυκανοί καί Βρούτιοι, οιτινες καίτοι τήν άνδρίαν καί τόν αριθμόν ύ- 
περέχοντες αί3τών, δμως έπανειλημμένως μετέπειτα καταπολεμηθέντες υπε- 
τάγησαν έκείνοις. Μετά δε ταΰτα αί μέγισται καί ευρωστόταται δυνάμεις 
τής πολιτείας κατεστράφησαν υπό δύο συνίχών καί πρός πανολεθρίαν έπι·-

ΑΓΩ ΓΗ Σ Κ.Α1 ΠΛΙΑΕΙΑΣ. 111



χειργ^έντων πολέμων. Τών Καρχηδονίων εν Ζάμη (ετει 20  π, X.) ήΤ- 
τηθέντων ού έ̂ν £θνος Ιλείπετο δυνάμενον ν’άντιστηττρός τά ρωμαϊκά ό'πλα,

??Λ \ Τ θν5<Γαν βίί κρν,π^ 8? τ ° 3  παΥκο*ί«'ου ρα>μ««.οϋ κράτους οπερ άνη- 
γωδη επί τόν κολοφώνα τής άνδρίας καί τ?,ς $ ύξ ^  »Α λν  |νταΰ0Κ τοΰ ^
γουέλλόγως άναφύεται τό ζ^ημα «πρός τ ί ή ηγουμένη άφν5γησις γνωρίμων 
«γωνων;» Τήν έξιστόρησιν αύτήν ε’κρίναμεν απαραίτητον, διότι πάντες ό! 
προειρημένοι αγώνες Ιγένοντο έν τνί νυν περιοδω, τά σχολεία, ώς είπειν, τ ών 
‘Ρωμαίων οόχί Ινίων άτόμων, άλλ» άπάντων τών πολκών ούχί. τών παίδων, 
ει καί ούτοι πολλά εκ τών πολέμων Ιξέμα&ον, άλλά καί των προβεβηκότων 
τήν ήλικ^ν, σχολεία, Ιν οίς εμπειρότεροι κατέστησαν ούχί διδασκόμε^, 
«λλα δρώντες Τίν« δ> δδόν Ιτρέποντο Ιν τοίς δε .το* σχολείοις καί ποίαν 
μεθοοον απεδεχοντο, μόλις ανευρίσκει δ άνογνώστν,ς έν τοις περί των το 
ουτω ν^λοΒ ον^σίτώ ν νεωτέρων. Πλήν άλλ' ό'μως καταμανΟάνει τ ήν εύ- 
τυχη £κβα<Ην τη ; άγνώστου Ιχ,είνης μεθόδου. θ ! δήμαρχοι, ώς έν παοαδεί- 
γματι, οj  έν άρχη καί τών λέξεων αύτών άδαεις, κατέστησαν ε^γλωτίότα- 
τθι3 καθάπερ τεκμηριοΰσΐ τά χωρία του Αιβίου, έν. οξς £ λόνος περί τών 
δημάρχων του Ααιτωρίου καί του 2η|τ ίου. Καί Ιν μέν τώ πρώτω τούτων II 
56 λέγεται^ό'τι^ή τοΟ Α«ιωρίου άξεστος ώς στρατιωτικού γλώσσα δέν 
επηρκε  ̂τνί ελεύθερα καί τη  πνευματική παρρησί?. “Όθεν Ιλλείποντος τοΰ 
λογου, επειδή δέν κατέχω έτοιμότητα περί τό λέγειν, προσΙΜ rs Κυριται 
ειπεν, αυριον είς τήν Ικκλησίαν, Ι'νθα δ Weisscborn διαλευκαίνων τό adeste 
(πάρεστε προσέλθετε) εχεται γνώμες, οτι ό Λαιτοίριος αγορεύει έν εκκλησία 
*ρό της ημέρας της συνεδριάσεως. Έν &} τώ δεΰτέρω VI 36 άναγίνώσκονται 
ταόε, «δ Σ^ιος^καί δ Αιχίνιος μετά τινων συναρχόντων καί ενός τών 
χιλιάρχων Φαβίου ώς Ικ τ ις  μακροχρονίου άσκησεως ήσαν δεινοί περί τήν 
τέχνην. του ίθύνειν τάς ψυχάς (τάς διαθέσεις του λαοΰ). θ ί  δήμαρχοι ά'ρα,

τ 'α  ανά ^ Ρ αν ^«ρεχομένην εύκαιρίαν του λέγειν,τοσαύτην έτοι- 
μοτνιτα λόγων έκ έκτη ντο, ως τ ’ έδύναντο.ν’ άντιπαλαίσωσιν ούχί μάλλον 

ά των βελών, ή διά τής γλώσσης'έπειδή δ’ έν τοις προτέροις άγώσιν ά'πα-. 
ντα τα αγαθά, ών άπληστως οί άνθρωποι έοίενται, ή'τονάγροί. χρήματα, 
τιμαί όιεκυ^ευοντο, έξεγέρθησαν αί έπιθυμίαι τοΰ λαοΰ, παρωρμήθησαν αί . 
πνευματικαί δυνάμεις τών άγροτών καί έξεγυμνάσθησαν καί έπετάθησαν, 
αυτοί όε συνετώτεροι καί Ιμπειρότεροι Ιγένοντο, διότι καθ’ έκάστην Ιδιδά- 
σκοντο έντη  άγορα,έν τώ βουλευτηρΐω,έν. τω πεδίω τοΰ Άρεως *«ί Ιν τοις 
στρατοπεδοις, εςεμάνθανον έκ τών λόγων καί έξ άν^ραγαθημάτοίν τών πά
τερων αυτών, τών οίκείων καί τών συμπολιτών καί έπί πασι κατεμάνΟανον 
τν,ν αρετήν, κατ’ εξοχήν έκ τών προγονικών παραδειγμάτων. ’Εν τνί πρώτη

ΠΕΡΙ TH2 ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙ0Ι2 ΑΓΩΓΗ2 ΚΑΙ ΠΑΙΔ1Α2.

αρα περιόδω Ταύτη τη άπό της καταβολές της πόλεως μέχρι τοΰ 146  π.Χ 
καθηκούση Ινορώμεν, δτι αί πνευματικαί καί ψυχικαί δυνάμεις τών *Ρω- 
μαίων, αί διά τών πολέμων καί. τών άπ’ αυτών αναπόσπαστων μόχθων 
άνκρριπιζόμεναι, ^ιεστερεώθησαν καί εκρατύνθησαν. Άλλ* εάν τις ερώτηση, 
τίνα βοηθήματα παρά τά  αρτι είραμένα μετεχειρίσθησαν. είς τήν κατ οίκον 
αγωγήν καί διδασκαλίαν τών παίδων αυτών, δέν θά ευρίσκετό τ ι  ασφαλές, 
συναφές, καί Ικανοποιούν τήν διάνοιαν τοΰ έρευνητ&υ. “Όμως καί οΰτως Ιχον- 
τος του πράγματος ή παρούσα περίοδος κρίνεται αξία πραγματεύσεως, ατε 
δή Ιπ αύτη έπερει^ομένης της έν τη επομένη περιόδ<ρ ήρ,ερώσεως καί Της 
παιδείας. Ουδ εύνόητον αποβαίνει, πώς οί ‘Ρωμαίοι, οι περί τό τέλος τής νΰν 
περιόδου τοσοΰτον πεπαιδευμένοι καί καθ’ ά'παντα τόν βίον εκμεμορφωμένοι, 
Ιφίκοντο τηλικαύτης πνευματικής υπεροχής, εί καί ησαν έστερημένοι σχεδόν 1 
απάντων τών εκπαιδευτικών μέσων.

‘Οποΐα δ’&πήρξεν η παλαιότάτη άγωγή καί παιδεία τών /Ρωμαίων εξά
γεται έξ αύτοΰ. τοΰ πνεύματος τοΰ λαοΰ καί τ%  πολίτικης διοργανώσεως 
καί τών ιερών καί εκ παντός τοΰ βίου μάλλον, η έξ ώρισμένων μαρτυριών τών 
συγγραφέων. Διότι συγγραφείς τών υπό τών ‘Ρωμαίων πεπραγμένων δέν 
υίΐηρχον ακόμη, κ.α! ή της έπομένης εποχής τοιοΰτοι ασαφώς καί Ιπιπο- 
λαίως διατρίβουσι περί τό πραγμα, ούδέν διασαφουντες, ώστε νά προκύψη 
άκριβετέρα γνώσις. Πολλά λοιπόν φαίνονται παραλιπόντες, άτινα υπελάμ- 
βανον γνωστά τοις συνηλικιώταις, άλ>α δέ πάλιν είς τήν άρχαιοτάτην ιστο
ρίαν τοΰ * Ρωμαϊκού λαοΰ άφορώντα, φαίνονται άγνοοΰντες, καί: αλλα: πιθα
νώς δέν έκριναν άξιαφηγητα. Ν. ΠΕΤΡΗ2. (ακολουθεί)

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝ Α Γ Γ Λ ΙΑ  ΕΚΠΑ1ΔΕΥΧΙΣ 
‘Χπό HIPPEATJX. (α)

Αι σπουδαιότεραι τών έν *Αγγλία εταιριών, τών ασχολούμενων περί τήν· 
ιδρυσιν καί τήν διεόθυνσιν σχολών προκαταρκτικών, είναι ή έθνικη έια ι^ ία , 
ή ’Λγγλική καί £err} έΐαι^ία  καί ή oixtaxi) xa\ αποικιακή έταιρί%.

‘Η πρώτη είναι, ουτώς είπειν, παράρτημα της Άγγλικανικής εκκλησίας, 
ϊΐρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής είναι δ αρχιεπίσκοπος της Κανταβρα- 
γίας καί αντιπρόεδροι οί επίσκοποι τοΰ Αονδί\ου, τοΰ Αούρχαμ καί τής Καρ- 
λίσλης κλπ. ·0 προτεινόμενος ώς διευθυντής σχολής τίνος, άνν;κούσης είς τήν 
εταιρίαν ταύτην υποχρεοΰτα.ι' 1ον νά διδάσκη τοι>ς παι δας τήν άγίαν Γρα-

(κ) 2av̂ Êt« ι3. upoijv. τίυχίς.



*ην, τήν λειτουργίαν καί τήν κατήχεσιν τνίς |πΛ^ τοό^ ς Ικκλησίας* 2ον 
καθόσον άφορ? τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν νά διευθόνν, τά τοΰ κλήρου τ ί?  
ενορίας, 3ον νά μεριμνά περί της τακτικ*3ίςτών παίδων φοίτησε ως εις τήν εκ
κλησίαν της Ινορίας κατά τήν θείαν ιερουργίαν* 4ον Ιν {  περιζώσει *$ελον 
αναφυε μεταξύ αύ τοΰ καί τοΰ κλήρου διαφωνίας νά Ιπικάλήται τήν. διαιτη
σίαν καί τήν άπόφασιν τοΰ άρμοδίου επισκόπου. ‘Ο τρόπος καί τό άντικείμε- 
νον της διδασκαλίας, άτι να Οφείλει νά Ικλέξη, είναι ζήτημα δευτερεΰον 
καθόλου είπειν, ή εταιρία αυτη είναι. σργανον προσηλυτισμοΰ,'

'Η κατά τό 1836> Μ  *ήν προστασίαν τοΰ πρηγγεπος ’Αλβέρτου, ιδρυ
θεί®* έταιρία, Ιπονομασθεισα h a ip la  olxtaxi, xa l ά η ο ικ ι^ ,  δέχεται ε?ς· 
τάς σχολάς της μαθετάς ανήκοντας είς πάσαν αΐρεσιν* ούχ ήττον ομως 
απαιτεί παρά τών διδασκάλων καί παρά παντός υπάλληλου έγγραφον δηλω-
σιν, δι’ ής δμολογοΰσιν ουτοι, οτι «σπάζονται τάς άληθείας τοΰ χριστια
νισμού.

’ΐδίως -Jj εταιρία αδτη Ιπιμελειται τήν εκπαίδευσίν τοΰ γυναικείου φύλου, 
άναγνωρίζουσα τήν περί τό παιδαγωγεΐν καί διδάσκειν Ιπιρροήν αύτοΰ καί 
δεξιότητα. ‘U μόρφωσις παιδαγωγών ικανών καί άφωσιωμένων καί καλών 
τροφών καί έπιττατίδων είναι τό κυριώτερον αυτές μέλημα. Έν τοις διδα- 
σκαλείοις καί τοις βρφ^νοτροφείοις της εταιρίας ταύτης α! γυναίκες άποτε- 
λοΰσιτόν μεγαλείτερον αριθμόν. Εις τάς άπό της. Ιταιρίας ταύτης Ιξαρτω- 
μένας σχολάς καί είς πλείστας άλλας οί μαθηταί καί μάλιστα οί έφηβοι τών 
δύο φύλων συσπουδάζουσι παρακαθήμενοι. Όί ’’Αγγλοι ουδόλως εύρίσκουσιν 
ατοπον τήν εντός τών αύ-ών καταστημάτων φοίτησιν νέων. καί νεανίδων, 
ένφ ίν Γαλλία πάσα προσπάθεια καταβάλλεται πρός.κατάργηση» τών μέχρι
τοΰδε υφισταμένων τοιούτων συμμίκτων. σχολών.

Π Αγγ.Ηκη xal ξένη έ-αι. ία, ιδρυθεί σα από μελών άνηκόντων εις δια
φόρους θρησκευτικά ς αιρέσεις, μεγάλως άνεπτύχθη εσχάτως. <11 εταιρία αδτη 
δέχεται είς τάς παρ’ αύτής διευθυνομένας σχολάς μαθητάς διαφόρων αιρέ
σεων' επομένως αί σχολαί αύται ούσιωδώς είναι ανάμικτοι, διότι έκαστον 
μέλος, ένουμενον μετά τών άλλων καί συμπράττον πρός κοινόν τ&να σκοπόν 
οφείλει κατ’ άνάγκην νά παραιτηθνί.τών αισθημάτων καί τών ιδεών του.

Καί αύται μέν αί άξιολογώτεραι. τών εν Ά γγλ ί*  εκπαιδευτικών εται
ριών.

At δε παντος είδους ιδιωτικαί σχολαι, καίτοι ούχί ολίγαι. τ&ν. αριθμόν 
(οντος κάθολοκληρίαν ελευθέρου τοΰ επαγγέλματος τοΰ παιδαγωγού) παλαι
ούς μετά κόπου, ώς δύναται τις νά συμπεράνν), κατά εταιριών πολυαρίθμων., 
καί ισχύω ν θεμελιωθεισαί έπί της άρχης τοΰ χωρισμού της έκκλησίας W
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τοΰ Κράτους, άπέχουσιν πάσης θρησκευτικές διδασκαλίας, άπαγορευομένης 
εντός αυτών καί αύτης τής άναγνώσεως της αγίας Γραφής* οσάκις ομως; 
οί διευθυνταί τών τοιούτων σχολών αίτοΰσι παρά της Ιίυβερνηοεως χρημα
τικήν βοήθειαν, τότε μεταξύ τών - ορών τών παρά τής Κυβερνησεως πρός 
τους διευθυντάς δια γραφόμενων υπάρχει καί ο υποχρεών τούτους εις τήν καθ* 
έκάστην άνάγνωσιν τΐις αγίας Γραφής* ένφ α! παρά τώ.ν διαφόρων εταιριών 
διευθυνόμεναι σχολαι οφείλουσι νά επαρκέσωσίν είς τάς άνάγκας των άφ’ εαυ
τών, καθότι ούδεμίαν άλλην υποστήριξιν εχουσιν η την εκ μέρους τών εται
ριών τούτων χορηγουμένην. Ή τύχη των επομένως είναι στενώς συνδεδε- 
μένη μετά της προόδου τών φιλελευθέρων ιδεών..

Πόσος καιρός παρήλθε, μέχρι ς ού καταλήξωσι ούχί είς τόν χωρισμόν τ«ς 
Ικκλησίας καί τοΰ Κράτους (είσέτι τούτου μή έπιτευχθέντος Ιν ’Αγγλία, 
πολλώ δέ μάλλον εν Γαλλία), άλλ’ εις τήν § ΐδρυσιν σχολών μόνον, έκτος 
τών υπαγομένων είς τεν αποκλειστικήν εξουσίαν τής εκκλησίας, βοηθούμε - 
νων παρά τοΰ Κράτους καί μετρίαν τήν ωφέλειαν παρεχουσών είς τό λαϊκόν 
στοιχεΐον!

^Οταν πίρί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αιώνος δ Κουάκεοος Λαγκάστερ επρό- 
τεινε τήν δι5 έκουσίων συνεισφορών σύστασιν σχολών, εν αίς ή θρησκευτική 
διδασκαλία ήθελε περιορίζεσθαι εις τήν άνάγνωσιν τής άγιας Γραφής* κα~ 
τηγγέλθη ώς άθεος. Μόνον κατά τό 1839  ηρξατο η Κυβέρνησις σπουδαίως 
Ινδίαφερομένη υπέρ της δημοτικής εκπαιδεύσεως, συστήσασα επιτροπήν πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον. *0 δέ δόκτωρ Hook δ ανανεωσας τότε τάς προτάσεις 
τοΰ Λαγκάστερ, χαρακτηρισθεις ώς στασιαστής ήναγκάσθη νά σιωπηστ).

Έδέησεν οθεν νά περιμείνωσι μέχρι τοΰ 18 6 2 , οτε ή Κυβέρνησις, άποφα- 
σίσασα έρϊστικώς, προέβη εις τακτικά ς καί αύστηράς Ιρεύνας, αποτέλεσμα 
τών οποίων υπηρξεν ή δημοσίευσις τών καταχρήσεο^ν, οσαι ελαβον χώραν 
συνεπεία τοΰ άνατιθέντος είς τήν εκκλησίαν μ,ονοπωλίου,καί μέχρι τοΰ 1868, 
οτε ή .επέμβασις τοΰ Κράτους έπεψηφίσθη παρά της Βουλής.

®H ιστορία τής εν Γαλλία εθνικής εκπαιδεύσεως σχεδόν υπηρξεν ή αυτή 
πρός τήν τες ’Αγγλίας, εκτός τών διαφορών, τών υφισταμένων μεταξύ τών 
πολιτικών συστημάτων τών δύο κρατών. 'Η πρόοδος έν Γαλλία δυστυχώς 
δεν υπήρξε ταχύτερα.

'ίΐ αρχαία Γαλλία εσχεν, ώς ή ’Αγγλία, τό πανεπιστήμιό ν τες καί τάς 
φιλολογικάς σχολάς τες* άλλ’ Ινώ οί.εύγενεις καί  ̂ ανώτερα τών πολιτών 
τάξις εθεωρεΐτο εν Ευρώπη ώς πρότυπον παιδείας καί κομψότετος, δ λαός 
μέχρι τοΰ 1789  η το βεβυθισμένος είς παχυλήν αμάθειαν. *11 τάξις τών 
λογίων ήτον, οΰτ.ως είπειν,. αριστοκρατία τις, ητις, άκολουθοΰσα άπαρεγ-
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κλίτως τάς «ρχάς της, ανέπτυσσε μέν πάντα ζήλον διά τήν άνωτέραν εκ
παίδευση», ολίγον δμως έμερίμνα περί τής διανοητικής του λαοΰ άναπτύ- 
ξεως.

Οί φιλάνθρωποι ήδύναντο νά χορηγήσωσιν είς τόν λαόν εργασίαν, άλλ* ου
ρείς έσκέπτε το η έφρόντιζε περι έκπαιδεύσεώς του. ΤΗτο γενικώς παραδε
δεγμένο ν, οτι ο λαός άπρεπε νά μέν^,έίς ην ευρί σκέτο κοινωνικήν κατάστασιν. 
At διά τούς πτωχούς παΐδας· ίδρυόμεναι σχολαί Ιξηρτώντο έκ τής γεναι- 
ότητος του κλήρου η έκ τής ματαιότατος τών εύγενών. ’Αρκούντως γινώ- 
σκομεν κατά τάς μαρτυρίας* τοΰ Β^μπάν, τοΰ Τουργκώ, τοΰ άγγλου 'Αρθού
ρου Γ’ούγκ εις όποιαν αθλιότητα και έξουδένωσιν διέκειτο περι τά τέλη του 
παρελθόντος αίώνος ή αγροτική τάξις καί δπ·ια μίση αποτρόπαια εμελλον 
βραδύτερον νά έκδηλωΟώσι κατά τών άνωτέρων κοινωνικών τάξεων, τών ο
ποίων  ̂ απρονοησία συστνιματικώς εκράτει τόν λαόν είς τήν αμάθειαν, έξ 
$ς αί πρώτα ι επαναστατικοί συνελεύσεις πρό παντός ε φρόντισαν νά έξαγάγω- 
σιν αυτόν. 'Η συντακτική συνέλευσι; έψηφίσατο άνέξοδον καί όποχρεωπκήν 
τήν έκπαίδευσιν καί προεκτρυξε τάς άρχάς Ικείνας, αΐτινες εις δλα τά δη- 
μοκρατικά έθνη εχρτισίμευσαν πάντοτε ώς βάσις τής δημοτικής εκπαιδεύ- 
σεως. Ά λλ ’ ή ελλειψις χρόνου, χρημάτων, άνθρώπ&>ν και πρό πάντων τά
ξεως δέν έπέτρεψε τήν εφαρμογήν των. *Η Αυτοκρατορία καί ή παλινόρθω- 
σις υπέκυφαν εις δλως διαφόρους τάσεις. Ό Ναπολέων Af ίδρύσας πανέπι- 
στημιον διά τήν μέσην εκπαίδευσιν, εγκατελιπεν δλως εις τήν φροντίδα τών 
οίκογενειών τήν ΐδρυσιν σχολών διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαόΰ. Εις τούς 
προϋπολογισμούς τής αυτοκρατορίας ούδέν ποσόν υπάρχει ώρισμένον πρός τόν 
σκοπόν τούτον.

Ή παλινόρθωσις, φυσικώ έμπνεόμενη, τω λόγιο, εκ τών παραδόσεων καί 
τών αναμνήσεων τής αρχαίας βασιλείας,τήν οποίαν παντι τρόπφ προσεπάθη- 
σε νά επαναφέρν], ένεπιστεύθη τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν εις τά  κατα- 
πλημυρήσαντα τότε τήν Γαλλίαν πολυάριθμα ιερατικά σωματεία^ παρ’ οίς 
έβλάστησαν α? σχολαί τοΰ λαοΰ, διευθυνόμεναι υπό διδασκάλων σχεδόν 
αμαθών και επομένως ανικάνων νά διδάξωσνν. Ουχ ήττον δμως η Κυβέρ- 
νησις έδήλωσεν, οτι ενδιεφέρετο υπέρ τής εκπαιδεύσεως, διά τήν άνάπτύξιν 
τής οποίας ώρισεν εν τφ  προΰπολογισμώ χρηματικόν χορηγημα εκ 1 * 0 ,  
Ο Ο Ο  φράγκων!

*Η διά των φροντίδων τοΰ κ.Γκιζώ ένεργηθεΐσα κατά τό1833αυστηροτάτη 
Ιρευνα, άπεκάλυψε τήν οίκτράν κατάστασιν,είς ην αί σχολαί τότε διέκειντο; 
Τετρακόσιοι επιθεωρηταί Ιπεφορτίσθησαν νά επισκεφθώσι *αΙ εξελέγξωσι 
τήν κα τά στασ ιν τών σχολώ ν τ  ή ς Γαλλίας. At εκθέσεις των περ τεληφθησ α ν
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εν τινι βιβλίω, Ιπιγραφορ.ένω{(?  ̂ είκώκ τής προκαταρκτικής εκπαιόεύοεο>ς 
έν ΓαΑΜφ'ϋκαϊ συντεταγμένη  υπό τοΰ κ. Π. Αοραίν.

Πλείστων δήμων ο! δημοτικοί σύμβουλοι ίσαν άν«λφάβητοΙ.*Επιθεωρη- 
της τις άνέφερεν δτι τέσσαρες δήμαρχοι έλάλουν μόνον τήν χυδαϊκήν διά
λεκτον, ά'λλοι δέ μόλις καί μετά βίας υπέγραφον. Πολλάκις μία καί μόνη 
«χολή άνήκεν είς 2 5  δήμους. Πολλοί τών διδασκάλων οβτε γραφήν οΰτδ 
άνάγνωσιν εγίνωσκον, Πλεισται σχολαί, αναφέρει ο αυτός επιθεωρητής, 
επεΐχον τόπον φυλακείου καί ούδέν πλέον. Ot πλειστοι τών διδασκάλων 
άποζώντες μετά τών οικογενειών των εκ τοΰ γλίσχρου εισοδήματος τοΰ 
έπαγγέλματός των ησαν είς θέσιν άξιολυπηταν. Είς αυτούς ή σχολή ητον 
άντικείμενον δλως επουσιώδες. *Εξ αυτών οί μέν ησαν γεωργοί, εκμισθωται, 
ot δέ κατασκευασταί ξυλίνων εμβάδων, υποδηματοποιοί, εργαζόμενοι κατά 
τάς ώρας τής παραδόσεως καί άλλοι κάπηλοι. Τό αυτό δωμάτιον έχρησί̂ · 
μευε πολλάκις κχί ώς σχολή καί ώς καπηλειό ν καί ώς οίκημα τοΰ δι
δασκάλου.

Είς τόν ά'γιον *Αντωνινον, Ιν τώ νομώ τοΰ Γερσ ό διδάσκαλος ητο καί 
δημ αρχικός κλητήρ καί κωδωνοκραύστης καί νεκροθάπτης. ΙίαΙ τίς ήθελε 
πιστεύσει, οτι διά τήν διδασκαλικήν εκείνην θέσιν υπήρχον πλδϊσται απαι
τήσεις; Κυρίως οί άσθενεις5 ανίκανοι διά πασαν εργασίαν, διωρίζοντο δι
δάσκαλοι, έπί τ>5 έλπίδι τοΰ νά προσπορίζωνται τόν έπιούσιον. *ό κ. Αο
ραίν. εγνώρισέν ενα εξ αυτών κατεχόμενον υπό επιληψίας.

Ολίγιστοι δήμοι ειχον ώρισμένον κατάστημα σχολής. Τοΰτο βεβαίως 
ήτον έξαίρεσις.'Συνήθως τόπος παραδόσεως τών μαθημάτων έχρησίμευον 
ί  ή αίθουσα τοΰ δημαρχείου % καπηλειό ν η φυλάκεΐον ηαΐ'θουσα χοροΰ η 6 
πρόναος εκκλησίας η υπόγειον, έν ψ  είσήρχετό τις ερπων, εστερημένον φωτός 
καί άερος και τό οποίον ώς εκ τής γειτνιάσεως οχετών ακαθάρτων ην δυ* 
σωδέστατον. Τοιαύτη ήτο πρό τεσσαρακονταετίας ή κατάστασις τών σχο
λών καί τών διδασκάλων εν Γαλλία,

'Όθεν άπό τοΰ 1833 χρονολογούνται αί σπαυδαιαι προσπάθειαί πρός κα
τάλληλο ν οργανισμόν τής προκαταρκτικής Ικπαιδεύσεως, διότι τά πάντα I- 
πρεπεν έξ αρχής νά δημιουργηθώσιν.Κατά τήν εποχήν εκείνην η Γαλλία ευρί̂ * 
σκέτο εντελώς είς τό αυτό σημεΐον, είς δ καί ή Αγγλία· άλλ’ ή παλαιά αρι
στοκρατία παρεσύρθη υπό τής επαναστάσεως καί ϋ κλήρος δέν. ήδυνήθη, ώς 
εν ’Αγγλία, νά εμποδίσν] τήν άνάπτύξιν καί τήν διάδοσιν τών γραμμάτων 
εις τάς τάζεις τοΰ λαοΰ. *Έκτοτε ή διεύθυνσις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
διενδμήθη μεταξύ τών σχολών τοΰ Κράτους, τών θρησκευτικών συλλόγων 
καί τών ελευθέρων σχολών. eO αγών, 8ν ή κατάστασις αυτη τών πραγμάτων



παρηγαγεν Ιν Άγγλίΰΐ, ώς εν Γαλλία και τη λοιπνί Ευρώπ·/], δυστυχώς δέν 
προσεγγίζει είς τό τέρμα του. *Η .πάλη αυτη διαιρεί τνιν κοινωνίαν εις δύο 
αντίθετα στρατόπεδα, συνεχώς πολέμια άλληλοις καί ώς εκ τοΰ είδους της. 
διδασκαλίας, οπερ εφαρμόζουσιν, Οποκείμενα εις δύο ρεύματα ιδεών, ούδέν 
κοινόν εχουσών προς άλλ^λας. *Η ανάγκη της ενότητος τους μέν ώθει εις 
τήν παραδοχήν του συστήματος, τοΰ άξιοΰντος, όπως ή δημοτική εκπαί
δευσες καταστΐί αποκλειστικόν εργον του κλήρου, τούς δέ., δπως αυτη θεω- 
ρηθη ώς τοιοΰτον τοΰ λαοΰ κα! μόνου.

λ ί  κυβερνήσεις, άκολουθοΰσαι κατ’ ανάγκην την μέσην οδόν,δυσαρεστοΰσιν 
αμφοτέρας τάς μερίδας. Διά της πλήρους ελευθερίας, διά της έπεμβ^σεως 
τών οικογενειών κα! τών τοπικών διοικήσεων κατώρΟωσαν αί 'Ηνωμέναι Πο- 
λιτεϊαε νά συνδιαλλάξωσιν άμφότερα τά συστήματα. Διά της ελευθερίας επί
σης *5) ’Αγγλία και ή Γαλλία δέλουσν δυνηθή, έλπίζομεν, νά φθάσωσιν εις 
άποτέλεσμ.α τοσοΰτον επιθυμητόν. (ακολουθεί)
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
υπό τοΰ διδάκτορος Karl Oppel.

(Μετάφρασες X. ΠΟΥΑΙΟΤ).

Καί ετι εν ! fH εκφρίσις δτι οι δικηγόροι, το μέλαν λευκόν καί τδ 
λευκόν μέλαν παριστώσι, πρός δέ καί τιν.ες λίαν όνειδιστι&ο! τίτλοι Απο
διδόμενοι εις αυτούς, καί τινες δηντικα! παροιμίαι, τά  δπο'ΐα πάντα |ν 
παρελθόντι καιρώ έγένοντο, άποδεικνυουσεν οτι κ«1 τά  της δικαιοσύνης 
δέν ευ ρίσκο ντο είς έξαίρεέτον κατά&τασιν

Γουλ. Καί έν τη  έγκρατεία, κα! έν έκ&ίνω, βπερ συνηθωί εννοούσαν ύπ& 
την λέξιν ήθικτί, εγένετο ομοίως πρόοδος;

Κάρ. Άναμφιβόλως. Το βλέπεις σαφέστατα έν τούτφ, οτι σήμερον (ε
ξαιρούμενων ολίγων μόνον νέων τών Πανεπιστημίων) ούδείς π)έον κ«υ- 
χαται έπ! άκρατεία: η μέθη* αισχυνόμέθα διά τά έλαττώματα ταΰτα, 
περι τούτων ούδένα κάμνομεν λόγον, κα! οστις εν τη τοΰ Βάκχου λατρεία 
υπερβη το μέτρον, δέν δηλοΐ αυτό, άλλά προσπαθεί παντε σθένεκ νά το 
άποκρύψη.

Βρότερον τύ πραγμα εγένετο δλως τόύναντίαν. Μετά τά  τακτνκά συμ
πόσια, τά  διδόμενα υπο αύτοκρατόρ6>ν, βασιλέων, Ηγεμόνων, ιπποτών 
βουλευτών, μέχρι και τοΰ κατωτάτου πολίτου, πάντες οί συνδαιτυμόνες
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δέν τζδυναντο νά ευρωσε μόνοι των την κλίνην* οί υπηρέται ωφειλδν νά 
τούς οδηγώσε διά της χειρος η και νά τούς φέρωσιν επ’ ώμων, και ούδείς 
ιρσχόνετο τούς υπηρέτας τούτους. Έάν τις περί τά  τέλη τοΰ συρ,ποσίόυ 
άντι νά κάθηται Ιπ! της έδρας του Ικειτο υπο .την τράπεζαν, ούτος Ικα- 
μνε το χρεοζ. του.

Τοιαΰται πράξεις γίνονται τώρα ακόμη μόνον έν ταΐς κατωτάταες τά
ξετε. τοΰ λαοΰ, κα! μόνον παρά τοις βαρβάρας’ ήμεϊς δέ άηδιάζομεν κα! 
νά δμιλφμεν περ! αυτών.

Εινε γνωστόν οτι έν παρελθοΰσι χρόνοις έπηνεΐτο κα! έτιμ&το ο ετοι
μότητα περ! το πίνειν εχων’φαντάσθητι μόνον πόσα ποτήρια έκκενώνουσιν 
οί συντεχνιται, δταν έπανίδωσί τινα  άκοδημ^σαντα, λέγοντες αύτώ 
«καλώς ώρισες®, κα! τά ομοια, και δτε διά τούτου μ,άλιστα άν'4ρχοντ·ξ» 
ζ\% τιμάς κα! άξιώματκ.

Τώ 1δδ'ί ο Winricb Ικ Kniprode εγεινεν αρχηγός τοΰ Γερμανικοΰ τά
γματος. Τότε έγίνοντο παντοειδείς έορται, διαρκοΰσαι πολλάς ήμέρας? 
και ιδίως μεγάλαι εστιάσεις. 'Όστες δέ έλάμβ.ανε μέρος εις το μέγεστον 
συμπόσιον, ώφειλε νά έκκενώ.ση διά μιας άργυροΰν δοχεϊον περιλαμβά- 
νον <5κτύ φιάλας οίνου. ‘Ο Veit έκ Rassenheim εξέπι^ν αύτο. -τριςν κα! 
$ιά τό Ικτακτον τοΰτο . κατόρθωμά του ώνομάσθη υπο TouWinrieh φρού- 
ραρχος.

*Εν παρομοία, περιστάσεε το χωρίο ν IliiCfelsheim προετέθη ως άθλον 
εΐς εκείνον, όστις -τ,θελε πίει πλήρες οίνου ταχυδρομικόν υπόδημα ('!). £0  
ιππότης Bos von Waldeck έκέρδησε το άθλον, καιυπέσχέθη νά πί νι και 
το Ιτερον υπόδημα, αν τ59ελον τώ δώσει το χωρίον Toxheim.

?/Οσον δέ τώρα άφορβέ εις την ονομαζομένην ηθικότητα, οι καλο! άρτ 
χαιοι χρόνοι *̂ σαν χιλιάκις χείρονες τών νΰν.

Δέν θέλω νά σοι άναφέρω περι της μεγάλης άναιδείας τών ίΡωμ«ίων 
κάι τών μανιωδών βδελυγμάτων, ατινα έφαίνοντο παρά τάς ό'χθάς 
τοΰ Τιβέξ>2ως έπ! τών αυτοκρατόρωνί —  άς ελθωμεν πλησιέστερον κατά  
\ 500  ετη.

Τφ \ 503  άπέθανεν ό Πάπας ’Αλέξανδρος ο 6ος. Ούτος ειχε ζησει έπ! 
πολλά ετη μετά της ιδίας του θυγατρός, και άπασα δ πόλις της ‘Ρώμης 
•/ίξευρε το,ΰτο. ‘Γπύ την σύμποαξίν του και τη  όδηγίοι του Ιωρτάζοντο 
πανηγύρεις,. τάς οποίας σήμερον ουδέ νά περιγράψη τις τρλμ^.

Τω 17 5 3  άνίδρυσεν ή Μαρκισία Πομπαδούρ διά τόν αγαπητόν της
(Ό  22. Μ. 01 ναχυορόα-οι έν Tijp.avtf τον χε*.μ.ών« ΰποδέονται ΰττοοίίρ.ατα ιτολΰ μεγίλχ,εκ*- 

5T3V “oi'j oitetwu ϊϋναται v i  -λεον τών τεσσάρων άοίδων otvcv.
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ίΐκον τον 15ον το περίφημον Parc auxcerfs (1), καί τάς σκη* 
νάς, αΐτινες έξετελέσθησαν μετά ούρανίου άπλότητος, ουδείς κάλαρ,ος 
πλέον -περιγράφει.

Αίκατερίνα ή Bf. ί  μεγάλη, της ‘Ρωσσίας (17964·) εΐχεν ηδη ζώντος 
τοΰ δυστυχούς άνδρός της, του φονευθέντος έν ταΐς φύλακαΐς Πέτρον 
τοΰ Γ?. αθεμίτους σχέσεις προς τούς ευνοουγένους της, πρώτον προς 
τον κόμητα Soltikof, Ιπειτα προς τδν νεον Πολωνόν Πονιατόβσκη, έ
πειτα προς τόν κόμητα Όρλώφ κλπ. *Οτε δέ εγεενεν αυτοκράτειρα, ε- 
λαβον καί αδται χαρακτήρα δλως έπίσημον. Τό άξίοψ,α αύλικοΰ~~-δηλ«. 
«εύνοουμένου» διότι ή τότε πράγματι έν χρίσει Ονομασία δυσκόλως εξέρ
χεται Ικ των χειλέων ημών— εφερεν εις εκείνον, οστις καλώς μετεχει- 
ρίζετο αυτό, τούς μεγίστους πλούτους και τιμάς* ή Αίκατερίνα άνεβί- 
βαζε τούτους τούς «εύνοουμένους της» είς τά  ύπατα άξιώματα, Ιδώρει 
αύτοις ρεγάλας χώρας, πολλά χωρία και χιλιάδας ψυχών, άπένειμεν 
αύτοίς τάξιν, τίτλον, μεγάλην πεοιουσίαν, κοιι δστισδτίποτε έ ζητεί τ ί  
παρά της Αικατερίνης, ώφειλε νά άποταθνί είς ενα τιοόΰτον έραστην. 
Και η αυτοκράτειρα ^ρέσκετο είς τάς μεταβολάς, σπανίως εμεινεν η 
κλίσις της έπί μακρότερόν τινων μηνών, τό πολύ ΙπΙ εν μέχρι δύο ετών, 
είς τό αυτό άντικείμενον, {/.όνου τοΰ Ποτεμκίνου έξαερουμένου. Έν συγ- 
κρίσει πρός τοιαύτας καί παρόμοιας ιστορίας, τάς οποίας %  εις σήμερον 
δέν τολμώμεν ουδέ νά δεηγηθωμεν, τά  συμβάντα τίίς Lola Montez, τά  
δποΐα πρό 30 ετών ούχί μόνον τό Μονάχον και την Βαυαρίαν, άλλα καί 
πασαν την Γερμανίαν συνετάραξαν, είναι μόνον άκακα παίγνια»

yAv τις ταΰτα άγνοτί, φαντάζεται οτι ο βίος τών εύγενών, άνδρείο>ν 
επποτεκών χρόνων ητο λαμπρός και ιδανικός, ώς  ̂ οικοδέσποινα περί-· 
κυκλουμένη ύπό τών παίδων της κάθηται μετά της Ηλακάτης,,και διη
γείται εις τά  παιδία της τάς ηρω'ίκάς πράξεις τών προγόνων και μνη
μονεύει μετά πίστεως και άφοσιώσεως τοΰ μακράν συζύγου της* όπως 
|ν τη πόλει παρά τοΐς χρηστούς πολίταις άπλότης καί ηθικη παίδευσες 
«ινε αίπροστάτιδες τ$ίς οικίας θεαί. *Αλλ* έάν τ ις  βζύτερον ρίψη βλέμμα 
εις τό παρελθόν αυτό, μεγάλως άμ.αυροΰται η δόξα και σχεδόν μηδε
νίζεται.

Γουλ. Πώς λοιπόν συμβαίνει, εάν είς την άνατροφήν πρέπη νά άπό- 
•δοθη τοιαύτη επιρροή, ώ^τε παιδία πολλάκις .άριστα άνατραοέντα νά 
■γίνωνται κακά, και άλλα, περί ών ούδείς έφοόντισεν, και. άτι να αυξά-

«(-I) -περίβίλίς evO* £γ*λ*ίθ«ΐν έλκαδΰ' ττώός θήρ;.ν.
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. ’ί&ντα'ί ώς τά δένδρα τόΰ δάσους, πολλάκις νά γείνωσιν εξαίρετοι α ν  
Φρωποι ;

Κάρ. Πρό παντός άλλου θά σε παρακαλέσω νά εξαλείψης τό ποΛΜκας 
δ&ότι δεν stvs αληθές ©τι τό υπό σοΰ άναφερόμενον πο.ΐΛάχις γίνεται. Δύ
ναμαι δέ δι έκαστον ίδικόν σου παράδειγμα νά σοι άντιτάξω 10 0  περί 
τοΰ εναντίου. Διό εν πρός 400 δεν δύναται νά λεχθ·  ̂ πολλάκις.

Άλλ* οί άνθρωποι ούτως;. δμιλοΰσεν* άπερισκέπτως προτείνεταί διισχυ- 
|>ίσμός, οστις ίσα ισα είς-αυτούς άρέσκει, οταν δε πρόκηται πεοι άποδεί- 
ξεως, ουδέν δύνανται νά άποδείξωσιν. Καί έγώ ηδη εχω άκούσει τινάς 
λέγοντας «καλώς άνατεθραμμένα παιδία ώς έπί τό πολύ γίνονται κά- 
adU, ΤΟΰτο δύνανται νά λέγώσε τοιοΰτοι γονείς, οιτινες εινε πολλώ κα
τώτεροι ωστε να δωσωσιν εις τά  τέκνά των την άπαιτουμένην άνατρο— 
φην'θέλουσι δέ νά δε.ίξωσιν είς τόν κόσμον, οτι δύνανται βέβαια, άλλα 
δέν θέλουσιν. {’Ανάγνωθι τ&ν μΰθον της άλώπεκος καί τών σταφυλών.)

Έάν επιμελώς άνατεθραμμένα παιδία δεν γίνωνταιολα πάντοτε καλά? 
τ©ΰτο εχει τόν λόγον εν το ύτω, δ τ ι έκτος τοΰ οτι τά  παιδιά δέν άνάτρέ- 
φονται μόνον έν τ| οίκία, συμβαίνει πολλάκις καί ετεραι δυνάμεις νά 
έπιδρώσιν επ' αυτών, π.χ. έν τώ σχολείω,, έπί της δδοΰ, παρά τοις συγ- 
γενέσιν, εχει, λέγω, τόν λόγον του. πρώτον έν τούτω, οτι -η ανατροφή 
§έν είναι παντοδύναμος* πρέπει δέ τ ις  νά. εύχ.αριστηται μέ την υπάρχου- 
σαν υλην και νά ζητ^ έκ ταύτης νά διαπλάσ^ δτν δήποτε είνε δυνα
τόν. Περί τούτου Ίδη εΐπομεν' δεύτερον ετι έν τούτω, δτι έπιμελης ανα
τροπή δέν εινε καί κοτλη/Αν συ έίς άνθος τ ι, δπερ τρέφεται έν τη  ξη^α- 
βία, καταβάλεις τίιν έπιμελεστάτην φροντίδα Ινός λιμναίου φυτοΰ, βε
βαίως θέλει καταστραφη, Καλη θέλησις καί επιμέλεια μόνον δέν εινε 
επαρκή, άπαιτδίται προσέτι καί γνώσις,. έπιτηδειότης καί ενέργεια. Τρυ- 
φεράν καί ευαίσθητον ψυχήν πρέπει νά μεταχειρισθώμεν άλλως % ενα 
κουφόν καί άγριον άνθρωπον9 άλλως φλεγματικήν κρασιν καί άλλως χο
λερικήν, άλλως τόν παιδα καί άλλως τό κοράσιον. Καί δέν άπαιτεΐταί 
πολύ, λίαν ττολύ παρά της μητρός, άν εργον αύτης εινε μετά της αυτής 
έπιτήδειότητος καί τόν νωθρόν νά ενθαρρύνει καί τόν βξύν νά δαμάση καί 
τόν μάλιστα προφυλ*κτικόν νά καΟησυχάση, καί τόν κουφόν καί αστα- 
τον νά κράτηση; rii μητηρ δύναταε. ισως νά έννοήβϊ; τού; χαρα
κτήρας τών τριών πρώτων τέκνων της, άλλ* δ : τρόπος τοΰ τε 
τάρτου Ιπί τοσοΰτον άντίκε^ται είς τόν ^διον αύτης, ώστε άδυνατεϊ νά 
τον έννοησιρ. Παν ο,τι ποιεί, εχει αποτέλεσμα άλλο η τό σκοπούμενον, 
και ί  00κ’.ς κάθηται άπελπις, κλαίουσα καί τάς χεΐρας σταυρώνουσα καί
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ο,ϋάαμως ήξεύρου^α τ ί νά κάμη. Ούτως άγαπώσα, επιθυμούσα καϊ-βχέ-* 
δον άπηλπνσμένη μ νιτρική καρδία παρέχει ήμϊν εικόνα λυπηρά ν. Άλλ* 
εάν δ υιός μή άποβη χαλός, δεν δύναταί τις νά ειπη: «ει και καλώς ;Ιτυ~ 
χέν ανατροφής, έ'γεινε κακός», άλλά, «εγεινε κακός, διότι ί  μήτηρτου, 
εί καί την καλλίστην έιχε θέλησιν, έστερειτο γνώσεων η: δυνάμεων η: κ,αΐ 
άμ,φοτέρων συγχρόνως». .·

* Ακούει τ ις  συχνά «άμφότεοοι οί αδελφοί εΤχον την αύτην άνατροφην’ 
άλλ’ δ μέν είς εγεινεν έντιμος άνηρ, δ δε άλλος αχρείος— δ'ά τ ί ; »  Ά-  ̂
πάντησι?: «Διότι ή άνατροφη, οπως την έδοσαν είς.αύτους οί γονείς, εις 
μεν τον πρώτον ηρμόζεν, εις δέ τον ετερον ούχί.»

Τελευταΐον. καί ί  λεγομένη*. 1 «εντελώς ή αυτη ανατροφή» είνε μία  
φρ.άσις, 3Εν τω πρώτω. παιδίω η μητηρ εινε έπιμελδστάτη, διότι δύνα- 
τα ι νά είνε'ούδέ λεπτόν άφίνει «ύτό νά άπομακρυνθη τών οραμάτων της? 
παίζει μετ’ αύτοΰ, τραγωδέ? προς αύτό, τω διηγείται, εξέρχεται μετ’ 
αύτοΰ εις περίπατον, άναλαμβάνει αύτη τό πρώτον μάθημά κτλ. κτλ. 
Κατά δε τό δεύτερον τέκνον, τά  πράγματα δέν βαίνουσι κατά . τόν αυ
τόν τρόπον, καί οταν ·η οικογένεια γείνη ετι μείζων,-δταν θορυβώσι καί 
κραυγάζωσι καί πηδώσι διά μιας πέντε η εξ μικρά άγριά παιδία περί 
την μητέρα, τότε πολλά παραλείπονται, καί α ί λαμπρόταται άρχαί.καί 
οί άριστοι σκοποί λησμονοΰνται. f,JSv μόνον παιδίον ■ηδύνατο' % μ^τηρ 
κανονικώς.τό τε θέρος και τόν χειμώνα, τήν πρωίαν και την εσπέραν νά 
λούη, τέσσαρα ομως δέν εινε δυνατόν. ''Οπως. δέ ενταύθα εχει πρός την 
τοΰ σώματοΓ επιμέλειαν, ουτω καί έν πολλφ μείζονι ,8αθρ.ώ πρός την 
κυρίως άνατροφην..
. Ούχί άπαξ,άλλά πολλάκις άτ.ν 40 έτων· παρετήρνισα, ότι, Αν εκ τίνος 
ούχί τών εύκαταστάτων οικογενειών^, 4, 5 παιδί α διαδόχικώς ελθωσιν. 
εις τό σχολειον, καθ’ έκαστον δέ· ετος έξακολουθώσι νά πληθύνωνται η 
ανατροφή εϊν.ε παρημελημένη είς τά  νέώτερα κατ’ αυξοντα αριθμόν. ‘Μ 
δε διαφορά πολλάκις είνε τοσουτον απότομος, ώστε έκ τοΰ πρώτου βλέμ 
ματΟς δύναται νά γνωρίση αύτην οφθαλμός έξησκημένος, Τό πρωτότο
κον ουδέποτε ήλθεν εις τό σχολειον μετά άκαθάρτου περιλαίμιου, τ»  
φόρεμά του ητο πάντοτε καθαρώτατον, τό δέ δεύτερον ήτο δλως δια̂ · 
φορετικόν. ‘Η μητηρ αδύνατο νά ένδύη καθ’εκάστην τόν πρώτον κληοονό- 
μ,ον της διά καθαρού υποκαμίσου,—  άλλά διά & παιδία §8 υποκάμισα 
την εβδομάδα ί Τούτο δέν έπέτρεπον τά  οικονομικά I Τό πρώτον παι
δίον επαιζε μετά της μητρος, οτε δε έγειναν 6, άφίνοντο ελεύθερα νά 
τρεχωσιν εις τόν δρόμον. «Παρατηρώ -καλώς, οτι τούτο εΐνε βλαβερόν»

ΠΚΡΙ ΤΠ2 ASfAS-

έλεγε ^ρός ε με πατήρ τις, «άλλ* άφοΰ γεννηθώσιν, έφ’ όσον'' δέν φέρωσι 
μεθ’ εαυτών τάς-οικίας των, οπως οί κοχλίαε, επί τοσοΰτον δεν δύνατ&ι 
νά.μ.ετ.αβληθη τ.. ’'Οστις εχει πολλά-· παιδία, ανάγκη νά τά σ τέλ λ η  εξο* 
της οικίας».

Άντιστρόφως δε εχ« άνευρεΐ οτι παρ’ αληθώς μεμορφο>μένοις καί εύ·̂  
καταστάτοις άνθρώποις πρόοδοι έγένοντο έν τη  τέχνη της ανατροφής. f0  
οικοδεσπότης εΤχεν αρκετά χρήματα, ώστε πάσας τάς κατωτέοας έργα.-' 
σίας. έν. τη  τών παίδων ανατροφή (π. X. πλύσιν, κτένισμα, ενδυσιν) 
νά έκτελη δί υπηρετριών, ή δέ μ.ήτηρ άφιεροΰτο: π&σα είς την κυρίως άτ 
νατροφήν,^— καί πάντοτε τό επόμενον παιδίον είχεν ολιγωτέρας κα'κάς 
συνηθείάς, ητο ευπειθέτερον, μ,αλλον ανεξάρτητον, επιμελέστερος · εν 
ένί λόγω καλλίτέραν άνατεθραμμένον τοΰ προηγουμένου, 
ι Αοιπόν: δέν άπολαμβάνουσι πάντα τά παιδία. της αύτης οικογενεία^ 
την ιδίαν άνατροφην’ καί άν · πάντα ειχον την αύτην, δέν θά ητο διά' 
π.άντά ή κύτη ώφέλιμος* καί έντιμοι, μεμ.ορφωμένοι άνθρωποι, έχουσι 
κατά κανόνα καί καλά παιδ ία καί κακά·' '

Περί τ ίς  ανατροφής ταύτης άνάγκη -αύτά τά  πρακτικά τών δικαστη
ρίων σας νά σε πείσώσι μέ τρόπον φοβερόν,καί δ εξαίρετος Snringar^u- 
•ναται νά σοί παράσχη τάς φρικωδεστάτας άποδείξεις,. ‘Ο άνηρ οδτος, δ 
εύγενης ιδρυτής της έν ταϊς αποικίας γεωργίας Noderlandsch Mefctrag 
παρά. τώ 'Znephen και άλλοι ς φιλανθρωπικοΤς καταστημασι μετ’ άνεκ- 
φράστων κόπων συνέθηκε γενεαλογίας διαφόρων έν τοις σωφ(ίονεστ¥ΐρίθι>'· 
γενομένων μηδαμινών νέων.» καί α£ίτ«ι δεικνύουσι σαφέστατα-,πώς ^

;· κακία διά τνίς άνατροφί\ς. μεταδίδεται.- -Εκε?' βλέπει τ ις  άπό του:προ-
. πάτπου μέχρι τοΰ νεώτάτου. έγγόνου διά πάντων τών μελών με,γάλης όί-τ ,.

κογένείας ούδέν οίλλο η κλέπτας, πανούργους,·' απατεώνας καί μηχανορ^'
. ’ ράφους, :έπαίτ«ς καί ετι χείρονας.'Εις μίαν γενεαλογίαν, περιλαμβά-·

νουσαν 70  πρόσωπα  ̂ μόνον 4 ευρον, άτι να (ένεκα άλλων επιρροών) ε- 
- γείναν έντιμοι άνθρωποι, οί δέ άλλοι 66 παντοειδείς κακούργοι

• Γουλ. Πολό καλά !'5υ μόνος, ομως είπας δτι ούδεμία άνατρο.φη; ά·ρ»' 
Κ μόζει διά πάντα τά  παιδία, διότι ταΰτα είνε διάφορα κατά, τάς φυ*

σικάς κλίσεις καί δρμάς, φύσεις καί έπιτηδειότητας' επομένως υρ.εις οΓ 
παιδαγωγοί ούδεμία ν γενικώς ισχύ ου σαν. παραγγελίαν δύνασθε νά μας 
δώσητε. '·

| ' Κάρ’ Μόνον αγύρτης δύναται νά πωλη καταπότια θεραπεύοντα πασαν··
[ άσθένειαν’ άλλ’ εγώ προβθετώ: μόνον ανόητος άνθρωπος θέλει ζητησει η

θέλει ,παραδεχΟη τά  τοιαΰτα καταπότια».
k ' ■■ ■U. . :  " i  ■■■ - ■ ■F,·.'. · . . · · '
!?·. y·' .. " · . ... - ' · · . ·..



1 2 4 ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

2ύ άπα&τεΐς παρά τοΰ ιατρού βου νά σοΐ λέγ^ «όταν ο στόμαχός <?οϊ> 
διβταραχθϊί, κάμετε ταύτην την δίαιταν, όταν . εχητε βηχα δυνατόν 
ένεκα ψύχους, βράσατε το δείνα τέϊον'δν έπαναληφθη £ αύτη άδιαθεσία; 
λάβετε έκ νέου τύ αύτο φάρμακον κτλ>  ’'Αν ομως Ιπέλθ'{5 περίστασις, 
καθ* *̂ ν δέν ήξεύρεις νά βοηθήσιρς σεαυτον, κάλεσον τον ιατρόν και συμ- 
βουλεύΟ'/ϊτι αυτόν.

Τοιουτοτρόπως καί ο παιδαγωγός σοί $ίδει γενικούς κανόνας διά την 
ανατροφήν v.al λίαν ειδικού; δια ταύτην η δι* έκείνην την περίπτωσιν” 
αυτός σοι λέγει πώς πρέπει νά μεταχειρισθ·7ίς τους διαφόρους χαρακτήρας* 
πώς νά άπομακρύν?)ς τά  Ιλαττώματα καί νά διόρθωνες τας κακάς συν
ήθειας κ τλ 'α ν  δε Ιν τ ιν ι λίαν Ικτάκτω περιπτώσει δέν ήξεύρτις τ ί νά 
πράξνις, τότε ζήτησον συμβουλήν. Καί δταν λ.άβ·/ις καλάς συμβουλάς κάν 
ακολούθησες αύτάς πιστώς, εξάπαντος θά κατορθωθη, ώ«τε έ ψ.άζ βον 
νά γείννι καλόν παιδίον, άξιος μαθητής καί γενναίος άνήρ. . . .  . .

Μεταξύ δέ των λόγων τούτων ή κυρία τοΰ δικαστοΰ(Γουλιέλμόυ)είσηλ- 
θεν,ηκουσε τάς τελευταίας λέξεις καί έξεφώνησε μετά πλεί£ης σπουδ*Ζς«

«Τί άνάγκη τάχα νά γείντρ τόσον καλόν ; άλλα παιδία άς γείνουν 
καλά' δέν άγαπώ ούδαμώς παιδία τοσοΰτον άγαθά.

Κάρ. ’Αγαπάτε λοιπόν περισσότερον τά  κακά ‘,.
Κυρία δικαστοΰ. Πιστεύω νά μέ ί'/ον\ΰχτζ.

Κάρ’ Βέβαια, σαςένόησα. Αί λέξεις, καλός, άγαθός καί at παρό·̂  
μοιαι διά τής χρήσεως Ινίων τών κληρικών μας Σλάβον κακήν σημασίαν, 
Οί κύριοι ουτοι εκαμον την χριστιανικήν θρησκείαν,"θρησκείαν της υπο
ταγής, της; άνοχής καί υπομονής, της δουλείας; καί της λύπης καί της 
παθητικης υπακοής. Άπαιτοΰσιν ινα κα! δ άνδρειότατος «νήρ,οστις με- 
τώ δυνάμεως καί αποτελέσματος ένεργει, νά ,λέγη περί έαυτοΰ οτι είνε 
μόνον «ανωφελής δοΰλος»* άπ.αιτοΰσιν ινα τις άπο αγάπην προς την zl~ 
ρήνην υποφέρϊ) τά  πάντα καί. σιωπί£ έπί τνΐ έλπιδι πολλαπλασίας αμοι
βής έν τφ  ούρανφ. Τοιουτοτρόπως σκέπτεσθε καί υμείς* δτι.έννοώ ύπρ 
τον «άγαθον πανδα» ενα τοιοΰΐον, οστις εύπρεπώς καί ήσύχως κάθηται 
παρά τήν εστίαν,καί αν τις δώση αύτώ £ν ράπισμα έπί της δεξιάς σια- 
γόνος, αμέσως προσφέρει καί την άριστεράν'δστις είς. έκαστον β^μα έρω
τα: «πρέπει εγώ νά κάμω τοΰτο;έπιτρέπεταί μοι τοΰτο,)) οστις δειλώς,...

Κυρ. Αικ. (διακόπτουσα αύτον μετά ζωηρότητος» άκριβώς ενά τοι
οΰτον νωθρόν, ενα τοιοΰτον κρυψίνουν.

(} ' Παρατηρώ έντχϊΟα $χι t}jv ττρίτΛϊΐν tswttjv άπ« t s υ »ν· ανάγκη» ρ-ΐ'/J?1 τί'λδνζ Ίίχ  ft? 
γ>*ί) έηιπλχίκτίχώ$ eijre Tteoi s{«;.
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■ μήτηρ εν τω ζήλω της είχε πρβφέρει λίαν !σχυρώς τάς λέξεις ταύ- 
τας, —-το παι^ίον έξύπνησε, καί δ διάλογος επαυσε.

Τρεις εβδομάδας μετά τον άνωτέρω διάλογον εγραψεν ο δικαστής 
Ι-ουλιέλμος την επομένη ν έπιστολήν προς τον φίλον του.

«Έσκέφθην ώρίμως τον νέον παιδαγωγικόν μας διάλογον κα! έπανει- 
λημμένως μετά τ^ς γυναικός μου συνεζητήσαμεν αυτόν καί παρακαλώ 
δμας ινα μοι δώσητε τάς φιλικάς σας οδηγίας, οσον άφοα εις την άνα- 
τροφην τοΰ παιδιού μας.

?Αλλ” ομως εχω πρώτον μίαν άλλην ετι παράκλησιν* έπιθυμώ δηλ: 
(καί η κυρία μου άπαιτεΐ αύτο. έπ* ίσης) νά μάθω κατά πρώτον την 
πρώτην «ρχ^ν σας, τδν σκοπον της ανατροφής. Ήξεύρεις οτι έΓμί νο
μομαθής, καί τδ σύμβολόν μου είνε: suum euique εκάστω το Ιαυτοΰ* 
κατά τοΰτο κανονίζονται παρ* Ιμοί πάντα, τοΰτο είνε ο σκοποςκαί ο ά- 
στήρ μου. Διά τοΰτο επιθυμώ νά ιζξεύρω τίς  καθ* υμας εινε ο σκοπός 
τ^ς άνατροφης* έπομέν&>ς* τ ί  θέλεις κάμει το παιδίον μας, έάν σοί ακο
λουθήσω μεν;

*Αν άρέσ  ̂ ρ̂,Ίν ·ζ πρώτη αρχή σου> θέλεις ευρεΐ έν ήμϊν ευμαθείς, ευ
πειθείς καί ευ γνώμονας μαθητάς.

fO Σδς Γουλιέλμος.»

*Α π  ά ν τ  ή σ ι ς.
Είινε λυπηρόν δτι δέν ησο ενταύθα την Κυριακήν, οπότε ήθελες άκρο- 

ασθη μ,ετ’ έμοΰ τυχαίως «κριβη διάλογον περί τοΰ κυρίου περιεχομένου 
τ?ίς έπιστολης σου.. ’'Ημην προσκεκλημένος εις τί}ν τράπεζαν φίλου μου 
τίνος καί έκει εδρον τόν παρά τνϊ ίερα Συνό^ω σύμβουλον Α., τον Εφημέ
ριον Β., τον σύμβουλον της επικράτειας Γ., καί τον ιατρόν Δ»

Μετά το φαγητύν ή συνάθροισις διελύθη, μικρδς μέν κύκλος εμεινε π ί- 
V6JV τον καφέ του κα! καίων τά  σιγάρα του έν τή αίθούσνι, έν  ̂ ητο 
καί ή τράπεζα, έγω δέ μετέβην ε?ς το δωμάτιον τών παιδίων, διά νά 
παρατηρήσω τά  μικρά καί τ ά ;  εργασίας αυτών.

Μετ* ου πολύ Ακόυσα τούς κυρίους λαλοΰντας μεγαλοφώνως, καί μετ* 
ολίγον προσεκλήθην εκεί. Ευρίσκοντο Ιν ζωηρότατη συνδιαλέξει καί ^δίως 
ό ίατρος και δ εφημέριος, ο'ίτινες και παρά την τράπεζαν Ετι είχον άπ- 
ευθύνει προς άλλήλους πλαγίας τινάς προσβολάς, ειχον πολύ έξαφθη.

«’Ακούσατε» ^ρξατο δ ιατρός «υμείς μέλλετε νά άποφανθ?ϊτε τ ίς  έξ 
έξ ημών εχει δίκαιον* έκαστος Ιχει άλλην ιδέαν, και ούδείς θέλεϋ νά έν-



δωση. .Πρόκειται περί τοΰ σκοποΰκαί τέλους .τνίς ανατροφής, κα'1 έπείδή 
υμείς εχετε τούτο τό.'εργον, διά τούτο.— »

. .0 Σύμβουλος παρα τή ιερα συνόδα)- δεν άφηκεν αυτόν νά τελείωση,? 
άλλ’είπε μετά τόνου: δ άνθρωπος πρέπει νά άνατρέφηται προς το θειον.»

’Ιατρός. Δ. Τούτο ούδείς βεβαίως εννοεί.
Σύμβουλ. Α. ”ί ϊ  -προς τήν δόξαν τοΰ 0εοΰ' διά τοότου έλέχθη το παν,
*Ιατρ, Δ. ’Αλλά και κατ* αυτόν τον τρόπον ουδείς τό εννοεί, ουτε δύ- 

ναται νά τό διακρίνη* τ ί  εΐνε ή δόξα τοΰ ΘεοΟ ;
Έφηρ..·Β.· δ άνθρωπος. πρέπει νά άνατρέφηται. διά τόν ουρανόν, διότε 

η {Λ εις δεν έχομεν ένταΰθα μόνιρ.ον κατοικίαν, αλλά ζητοΰρ.εν..τήν ρ.έλ- 
λουσαν, . . . · · ·

Σόρ,β. Γ. Έγώ λαμβάνω τό πράγμα πρακτικώτερον καί τοΐς πασι κα
ταληπτόν- ’Ανατρέφετε, τά. παιδία, ινα κάταστώσι καλοί, πολΐται τη,ς 
πολιτείας, εν η ζωσι, τοΰτο αρκεί.

Έφημ. Β. Λοιπόν μόνον διά. τήν επίγειον ταύτην κοιλάδα τοΰ κλαυθ~ 
μώνος, εν ·£ δ άνθρωπος ομως εινε μόνον ξένος και οδοιπόρος ; Έκεΐ 
είνε ή πατρίς τ.ου',’Αλλά φοβούμαι μήπως διά τοΰ τρ,όπου της. άνατροφης, 
τόν όποιον προ τείνετε, δέν 6ά ήξευρη δ άνθρωπος. νά ζητήση τό πολίΓ 
τικόν δικαίωμα δι’ εκείνους τους φαεινούς τόπους.

’Ιατρ. Δ. Τώρα άκούσατε έμοΰ ! Προορισμός τοΰ ανθρώπου: Ευδαιμο
νία. Κατά τοΰτο καί σκοπός της ανατροφής: Ευδαιμονία. ’Ανάτρεφε 
λοιπόν, παρακαλώ, τόν άνθρωπον διά τήν άπόλαυσιν της υψίστης κατά 
τό δυνατόν ευτυχίας, τήν οποίαν εινε εις Οέσιν νά άποκτήση.

Συμβ. Α. Τοΰτο βαίνει πάντοτε καλλίτερα. .
’/ατρ. Δ. 'Γπομονηί.Έδώ εΐνε δ πέμπτος μάρτυςί ’’Ας άκούσωμεν πρώ- 

τον αυτοΰ. Τις ήρ.ών εχει τό δίκαιον ;
Έγώ* *Γρ.εΐς, κύριοί μου, .έχετε πάντες δίκαιον,, εννοείται, αν μοί έπι- 

τρέψητε τήν έξήγησιν τών λόγων σας.
Έφημ. Β. Ά λλ ’ ο, τ ι λέγομεν, δεν έΐνε τό ίδιον, διότι έγώ ρ,έν δμιλω 

,περι τοΰ ουρανοΰ, καί δ κύριος σύμβουλος της επικρατεί ας δμιλεΤ περί 
της γης. ·
. Συμβ. Α. και έγώ περί της δόξης τοΰ.Οεοΰ, άλλ’ δ κύριος ιατρός (συγ- 

■χώρήσ.ατέ μοι) περί τής' κοιλίας του.
’*0 Ίάτρος. εκάγχάσε καί ηρώτ^σΐ στραφείς. πρός εμέ: Τίνα- τών ί  προιή

σεων μας άσπάζεσΟε ; ’
Έγώ: Ουδεμίαν. .
’Ιατρ* Δ, Διά τι και πώς ούτως ;  ■
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Έγώ: Διότι δύνανται νά παρεννοηθώσι και παρεξηγνιΘώσιν. Έδύνατο 
π., χ, νά διί’σχυρισθη τις. δτι υμείς ζητείτε τόν προορισμόν τοΰ ανθρώπου· είς 
τάς σώματικάς απολαύσεις, δτι υμείς σκοπείτε μόνον περίτής βρώσεως καν 
πόσεως, περί τέρψεως τών οφθαλμ,ών,τών ώτων και τοΰ λάρυγγος, κτλ. ύ 

Ήδύνατο δέ τις ομοίως νά ειπη:' υμ.είς, Κ,ύριε Σύμβουλε της επικρατείας,' 
είσθε ευχαριστημένοι άν δ υπήκοος άνευ γογγυσμών θεωρη πάντα δίκαια, 
οσα υψηλή τις αρχή κάμνει, άν σκοπηλώς υπάκουη παντί νόμω, πλνοώνη τα- 
κτικώς τους φόρΟυς του και γίνεται στρατιώτης, δταν ελθη ή σειρά του*· 

llspl υρ.ών, κύοιε έφηρ,έριε, θά ηδύνατό τις νά ειπη κυμεις καταφρονείτε 
τά αγαθά της γης ταύτης παντελώς, ύμε'ίς δέν θέλετε νά εχητε ουδεμίαν 
κτησιν, εγκαταλείπετε τήν ευτυχίαν της άγάπτις καί της φιλίας, οτι αδια
φορείτε πρός τήν τιμήν, υ πόληψιν καί επιρροήν, δτι .δέν θέλετε νά δρέψητε· 
ουδέ έν άνθος, οπερ βλαστάνει έν τ?5 κοιλάδι ταύτη τοΰ κλαυθμώνος— δπ©) 
βεβαίωί δέν εινε αληθές.

2ύμβ. Α* Τήν παρερμήνευσιν της ι.δικής ρ,ου γνώμης σας χαρίζω* είπατε 
λοιπόν ίμ ϊν  τήν ίδικήν σας γνώρ,ην.

Έγώ: "Αν εγώ τήν γνώμην ρ.ου. πρέπη διά μικράς προτάσεως νά περι- 
λάβω,, λέγω.* Ζωογόνησις καί άρρ,ονική άνάπτυξις πάντων τών εις τόν άν
θρωπον δεδορ,ένων προτερημάτων καί δύνάρ,εων,
; Ί«τρ. Δ. Ζωογόνησις καί τών κακών καί ολέθριων τάσεων y  

Έγώ. Τοιαΰται δέν ύπάρχουσιν’ ο άνθρωπος έπροικίσθη διά τών διαφο- 
ρωτάτων φυσικών δυνάμεων, τάσεων καί κλίσεων* πάσαι απολύτως εινε α
βλαβείς, είνε εΰεργετικαί, άρκεΐ μόνον νά ,κυβερνηθώσι καλώς κ«ί άνα- 
πτυχθώσι συμμέτ ρως* γίνονται δέ ολέθρίαι, άν μεταβληθώσιν εις υπερβολάς 
καί λάβωσιν εναντίαν οδόν. ((Ευεργετική εΐνε ή δύναρ,ις τοΰ πυρός, οταν δ 
άνθ ρωπος δαμάζη καί φυλάττη αυτό* άλλ’ ομως γίνεται φοβερά ή δύναμή 
αυτη τοΰ ουρα/οϋ, οταν εκ τών δεσρ.ών της άποσπάοθη.»

'Ο άνθρωπος π. χ. εχει εκ .φύσεως τήν τάσιν. τοΰ νά συρ,φιλιώται μετά 
τών άλλων καί νά προάγη τήν ευδαιμονίαν καί ευτυχίαν, αυτών. ‘II τά-, 
otc 'αυτη πρέπει, άν εινε λίαν ασθενής, νά διεγερθ?, ζωογονηθη, προαχθη, 
διότι αυτη παράγει ώς άνθη τάς λαμ,προτάτας άρετάς: φιλανθρωπίαν, ευερ
γετικότητα, εύσπλαγχνίαν·, ελευθεριότητα κτλ.. Αυτη εινε ή τάσις τοΰ. 
ποιεΐν αφιλοκερδώς τό αγαθόν ή (άν τοΰτο προτιμάτε) ή κλίσις τοΰ ποιεϊν.· 
τό αγαθόν εξ. ήδονης πρός - τήν ευεργεσίαν, ''όταν δέ είνε υπερβαλλόντως 
ισχυρά, καί δταν δέν υπάοχη πλέον έν αρμονία πρός τάς λοιπάς κλίσεις, τότε 
γέννα τήν άσωτίαν, τήν τρυφήν καί τά παρόμοια  ̂ γ·"·

,. Άντικειμένην. πρό ς τήν .τάσιν ταύτην έχει πας άνθρωπος ε τέραν,: την·:
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τοΰ κτάσθαι,—* οί φρενολόγοι ονομάζουσιν αυτήν φΛοκτ-Λμονα.—Αυτή φα!~ 
νεται εν τώ παιδίω σαφέστατα διά της οικονομίας,, διά συλλογών διαφό
ρων πραγμάτων. ,?Αν αυτη είνε λίαν ασθενής, πρέπει να ίσχυροποιηθ"ϊι, διότι 
ο πατήρ βεβαίως θά εχνί κτημά τ ι, θά εχνιτι αποκτήσει, ή μητηρ πρέ«εκ 
νά τά  οίκονομνί, ινα ή οικογένεια δύνηθνί νά ζησνι έπαρκώς, ?να τά παιδία 
άνατραφώσι »αί παιδευθώσι, καί εί δυνατόν, χληρονομησωσί η  παρά τών γο-· 
νέων των. Ά λλ” έάν ή κλίσις αυτη δεσπόσν) πασών τών άλλων και δέν 
αναλογώ πλέον προς τά ; άλλας, καθίσταται πλεονεξία και φιλαργυρία,

*Η ανατροφή λοιπόν πρέπει νά εγείρη τάς τάσεις, μορφών*/] καί φέρ·£ είς 
αναλογίαν πρός άλληλας’ \

Προσέχετε είς τοΰτο πολύ: ομιλώ περί πασών τών φύσεων καί δυνάμεων, 
α ιτ ίε ς  εδόθησαν εις τόν άνθρωπον, επομένως καί περί τών σωματικών. 
Είς τάς πνευματικά; ανήκει μεταξύ άλλων καί η σύνεσΚ, πρός τήν οποίαν· 
τά πάντα πρέπει νά ελθωα&ν είς συμφωνίαν. Ό βίος τοΰ τελείως άνατε- 
θραμμένοι» πρέπει κατά ταΰτα νά είνε οπό πάσας τάς έπόψεις ελλόγος.

Νομίζω, κύριοί μου, οτι θά ^δόνασθε νά εγκρίνητδ πάντες τήν γνώμην 
μου. Άνήρ άνατραφείς κατά τό πρόγραμμά μου πάντως μετέχει τών υ* 
ψίστων τοΰ βίου απολαύσεων, της υψίστης γη'δνης ευτυχίας (έν ̂ , ώς-εικός 
καταλογίζω καί τήν ή'συχον συνείδησιν, τόν σεβασμόν έαυτοΰ, τήν της ψυ
χής είρηνην κτλ.), τήν δποίαν καθόλου δύναται νά επιτύχα υπό τάς άπαξ. 
δεδομένα? συνθηκας. Ούτος μετά ταΰτα θά γείντρ. οπερ υμείς, κύριε σύμ
βουλε τη; επικρα τείας, απαιτείτε, καλός, μ ί  λίστα δέ. δ ά'ριστος πολίτης. 

Έφημ. Β. Τίολίτνις τοΰ κόσμου τούτου, άλλ’ ούχίτοϋ ουρανού.
Έγώ. Καί ομως καί τοΰ ουρανού, άν καί δ ουρανός δέν συμπεριλαμβά- 

νεταί εν ττι προτάσει μου.
Παρά τών έν τώ σχολείφ παιδίων μου απαιτώ ούδέν άλλο η υπό πα

σαν έ'ποψιν νά εινε ικανά έν τγ τάξει xcel διά τήν τάξιν, εν ^ ευρίσκονται, Ι-' 
πεται άφ’· εαυτών καί διά τούτου ίσα Ισα προετοιμάζονται καί μορφώ
νονται, διά τήν έπομένην.

Κατά τόν αυτόν ακριβώς τρόπον πρέπει ®δ άνθρωπος, εις 8ν πασαι. «ί 
ικανότητες καί δρμαί άνεπτύχθησαν καί εις συμφωνίαν ηλθον, να είνε ικα
νός καί διά μέλλοντα βίον, οποιοσδήποτε οδτος καί αν εινε. Καί δέν δύ- 
νασθε άλλο τ ι,  κύριε εφημέριε, νά πράξτιτε. Και υμεΐ; πρέπει νά έπιλη- 
φθητε τών τάσεων καί δυνάμεων, αΐτινες εχορηγηθησαν είς τόν άνθρωπο» 
υπό της μητρδς φύσεως’ δύνασθε μόνον νά εγείρητε, ζωογο νησητε, καταστη- 
σητε ίσχυράς, νά δυευθύνητε —  άλλ’ ουδέν δύνασθε νά προσθέσητε νέον̂  
»αί πρέπει νά εισθε ευχαριστημένοι μέ. τήν παρασκευήν ταύτην διά τόν
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ουρανόν.—- ’Αλλ’ .επειδή ημείς δέν ηξεύρομεν τόν ουρανόν τούτον μετά τών 
αναγκών καί απαιτήσεων του, επειδή περί αυτοΰ διαφορώταται καί εν μέ- 
ρ.ει.λιαν παιδαριώδεις ίδέαι επικρατοΰσι, καί' Ιπειδή υπάρχουσι καί άνθρω
ποι, οιτινες ουδένα ουρανόν πιστεύουσι, δέν δύναμαι νά ταυτίσω τήν γνώ
μην σας μετά της ίδικης μου, νομίζω όμως ό'τι υμείς δέν απέχετε τών 6π* 
Ιμοΰ προτεινομένων.

Καί κατά τόν αυτόν τρόπον—- μοί φαίνεται—  θά γείν/i καί ((πρός δό
ξαν τοΰ Θεοΰ)), άν έκαστος τό 6πό τοΰ Θεού δοθέν αύτώ σπέρμα εις με* 
γίστην κατά τό δυνατόν τελειότητά άναπτύξν). Άλλ* δμως ανάγκη νά ειπω 
οτι ή πρότασίς σας, κύριε σύμβουλε της έπικρατείας, έλάχιστα άρέσκει μοι..

Έπήλθε μικρά τις παΰσις, μέχρις οδ δ εφημέριος Β. άπηύθυνε πρός If/i 
τήν ερώτησιν: «Πιστεύετε υμείς περί ούρανοΰ ;

Έγώ: ’Επιτρέψατε μοι νά μή απαντήσω είς τό ζήτημα τούτο, οπερ α
κόμη ποικίλα άλλα επακόλουθά εχει. At περί ανατροφής άρχαί μου είνε 
ολως ανεξάρτητοι θρησκευτικών δοξασιών' κατά τόν τρόπον, δν λέγω, δύ- 
νανται λάτρεις τών διάφορο) τάτων θρησκευμάτων νά άνατρέφωσι τά τέ
κνα των" πάντες οδτοι δέν δύνανται νάπράξωσί τ ι πλέον καί δέν πρέπει 
νά. πράξωσι τ ι  όλιγώτερον.

*0 ’Ιατρός Δ .  άνέλαβε τήν πρός ε μ έ  άπευθυνθεΐσαν ερώτησιν, άπ^ντησεν, 
δ δέ διάλογος άπέβη νΰν καθαρός δογματικός, έν^ά ουδέν (λέρος ελαβον.

'Τγιαίνετε. L
Συμπεράσματα.
1). Περι ούδερας άλλης έπιστηρις ουνεζητν,θησάν τοσοΰτον πολλά στρε

βλά άνευ της γνώσεως τοΰ πράγματος, όσα περί της παιδαγωγικής. Τό 
γελοιωδέστατον είνε άν τ ις  θέλν) νά άποδείξγ, τ ι διά τών λόγων: {(δύ
νασθε νά £χητε είς τοΰτο πέποίθησιν» η «Σάς δίδω τόν λόγον μου, οτι 
ούτως, εχει.»

2). Είναι πλάνη, άν τις νομίζν·, οτι κανονίΑη ανατροφή ούδεμίαν εχει δύ- 
ναμιν καί διά τοΰτο εινε περιττή’ άλλ’ αληθώς δέν πρέπει τις νά άπαι.·» 
τί) παρ’ αυτής ίνα τήν φύσιν ανθρώπου τινός ακριβώς είς τό εναντίον με- 
ταβάλλγ.

Β). σ0στις λέγει οτι οί άνθρωποι, εί καί άπό χιλιάδων ετών λαμβάνου.·- 
σιν ανατροφήν, ό'μως δέν προώδευσαν, δεικνύει δι* αυτοΰ οτι δέν ηξεύρε4 
τήν ιστορίαν τ$ΰ πολιτισμού.

4). "Αν δέ ενίοτε άπαντα ό'τι επιπόνως άνατραφέντα παιδία, άτ^α 
εσχον χρηστούς γονείς, άπέβ*/·σαν κακοί π ολιτα ι, όύδέν άποδεικνύει κατά 
της δυνά^εώς τής ανατροφής.
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5). ΕίκαΙλίαν διαφέρουσιν αί φυσίκαι τάσεις καί κλίσεις, δυνατα* δμως 
ή παιδαγωγική νά δώσν) γενικώς ίσχυούσας άρχάς τής ανατροφής,

6). *11 παιδαγωγική είνε ανεξάρτητος..
Πάντα ταυ τα ένόησεν δ κύριος δικαστής Γουλιέλμος* και ή άνωτάτηαρ

χή» έπεδοκιμάσθνι παρ* αυτου. καί της γυναίκας τόυ,. καί τοιουτοτρόπως 
άντηλλάγησαν διάφοροι έπιστολαΐ περί τής άγωγής τοΰ τε . σώματο? 
καί πνεύματος. ΧΑΡΙΣΕΣ ΠΟΤΛΪΟΣ.

ΠΕΡΙ ΎΕΣ ΣΧΈΣΕύΣ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΓΙΝ TOT ΑΑΟΤ ΠΑΙΔΕΪΣΙΝ 

‘Γπδ ΓΟΓΣΤΑΒΟΓ EBliPTf .

Διδάκτορός και μέλους τοΰ πρωσσικοΰ κοινοβουλίου (α) 
(Μετάψρασις έκ τον γέρμα* txov)

Τ ο  π ν ε ΰ μ α  τ ή ς  ά ν α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  ώ θ η σ ε ν  ά φ ’  έ τ έ ρ ο υ  τ ο ύ ς  ε ν  ? Α γ γ λ ία ο ρ δ ο ~  

δ  ό ζ ο υ ς  ε ι ς  π ά λ η ν  κ α τ ά  τ ή ς  ά π ο ν α  ρ κ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε ς  θ ρ η σ κ ε ία ς .  Κ α ί .  

ο ύ τ ο ι  ώ ς  ε ν  Γ ε ρ μ α ν ία  ο ί Π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ α ι ,  έ γ κ α τ έ σ τ η σ α ν  ε ν  Α γ γ λ ί α  τ ά  όη- 
μοιικά (ffco.h'a.

Ν εντων. *0 Νεύτων ακολουθών τάς άρχάς τοΰ Βάκωνος κατεκτησε τούς 
εν τω. σύμπαντ· νόμους τοΰ λόγου χαΐ τής έναρμονίου τάξεως καί εφάρμοσε 
•τάς επιστημονικάς αύτοΰ άρχάς είς τήν ανατροφήν τών παίδών9 ύποδει·* 
κνύων ώς οδηγόν τήν αρχήν κΝοϋς ύγιης έν σώμαζι ύγ ιεϊ (mens sana iia, 
corporo sano).

'Ρονσσώ: Τάς ιδέας ταύτας έπεξειργάσθη περαιτέρω δ *Ρουσσώ (1712-— 
1778), υπέρ τής αρχής αύτοΰ τής f ir  την φύσιν επαναγωγής* Κατά του- 
τον τό παιδίον δέν επρεπε νά παιδεύηται υπέρ θρησκείας τινός.

Αάιβνιτς. *0 Αάιβνιτς (Leibnits) 1 6 4 6 — 17 16  έξωμάλυνεν εν Γερμα
νία τό Ιδαφος τής ελευθερίου ταύτης διευθύνσεώς, αποδεχθείς τήν πραγμα
τικότητα τοΰ. σωματικού.. *’

Θωυάσιος.*Ο Θωμάσιος (Thomases) 1055— 1728, τάς άρχάς εκείνου 
αποδεχόμενος είσήγαγεν είς τήν ανατροφήν τήν άνάπτυξιν, εις V  δ Βόλφιος 
(Wolff) επί μ,εγάλου Φοιδερίκου εδωκεν επιστημονικήν βαρύτητα. .

(α) Σνεχειχ i’iis- jrpsij-γ. φυλ. σίλ. 86.
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Φιλάνθρωποι. Τοιουτοτρόπφ εμορφώθη ή σχολή τών φιλάνθρωπων. (Βα- 
σεδόβ Basedow 1723<— 1790,

Κατά τούτους, .επρεπε μέν νά διδάσκηται ή θρησκεία, χωρίς ομως νά 
λαμβάνωνται υπ’ ό'ψιν αί αίρέσεις καί φατρίαι.

Έκ τοιούτων ρι£ών άνεβλάστησε κατά τόν, 1 8ον αιώνα,, τό δημοτικόν 
σχολειον ώς πολιτικόν κατασκεύασμα.

Έν Γαλλία χρονολογείται τοΰτο. άπό τής Ιπαναστάσεως τοΰ 17 8 9 . Μέ
χρι ταύτης τής. εποχής, ή διδασκαλία διευθύνετο υπό τών θρησκευτικών -, 
σωματείων, τά. δ ποια μόνον μετά τών έύπόρων καί προνομιούχων τάξδων 
ήρχοντο. είς συνάφειαν.

To 1791 ,ή διδασκαλία Ιτέθη υπό τήν Ιπιτήρησιν τής πολιτείας καί ε-, 
πρεπε νά διδάσκηται αμισθί.

Τό 17 9 2  άπαγορεύθη εις τούς διδάσκοντας νά καλώνται άλλως η δη
μοτικοί διδάσκαλοι. Ή άπαγόρευσις αυτη συνεπήγετο καί τόν αποκλεισμόν 
παντός θρησκευτικοΰ σωματείου άπό τής διδασκαλίας.

Τό 17 9 3  δι* άποφάσεως τής 2υνελεύσεως ώρίσθη ή ανίδρυσες ενός δημο- 
τικοΰ σχολείου εν εκάστω Δήμω εκ 400  κατοίκων.

Τό 17 9 4  διά τής,είσαγωγής τοΰ διευθυντηρίου (Directoriam) εχαλάρώ- 
6η ή εκπαίδευσις τοΰ λαοΰ. 'Η υπό τής πολιτείας άντιμ,ισθία τών διδασκά
λων και η ανευ πληρωμής παίδευσις κατηργήθη.Οί διδάσκαλοι περιωρίσθησαν 
είς τά δίδακτρα.

Τό 1795, οί ιερείς συνηνώθησαν μετά τών. βασιλικών.
ΈπΙ τής άποκατα<?τάσεως τοΰ 18 15  τά σχολεία έπονωμάσθησαν καθο

λικά  και,,ετέδησαν υπό τήν Ιπΐτήοη<πν. τών αρχιερέων.
Τά μικρά, σχολείαj ών ο» διδάσκαλοι δέν έπεβάλλοντο είς δοκιμασίαν υπό 

τής· Πολιτείας, άνιδρύθησαν εκ νέου. .
^Απαντα ταΰτα περιήλθον τό 1821 εις χεΐρας τών ’Ιησουιτών.
Κατά τόν νόμον τής .28 ’Ιουνίου επί τοΰ πρωτεστάντου Γκιζώτου, υπο- 

χρεοΰτο μέν έκαστος Δήμος νά συστησνι εν δημοτικόν σχολειον, οί διδάσκα
λοι όμως επρεπε νά λαμ,βάνωσιν αντιμισθίαν μ̂ όνον 200  φράγκων αντί τών 
πρότερον 1200.

cII καλούμενη Ιλευ.θέρα διδασκαλία εισήχθη εκ νέου διά τοΰ νόμου τής 
15  Μαρτίου 1850

Διά του νόμου τούτου . άντιθέτως πρός τό διδασκαλικόν σύστημα τοΰ 
Γκιζώτου, επετράπη καί ή σύστασις ιερατικών σχολείων,,
„ Εις τά ιερατικά σχολεία: διδάσκουσιν οί αδελφοί. χαΐ αόελφαι τοΰ έλ ί- 
ο«ί)«ϊτΐνες ήδύναντο νά άναγνωρί.ζωνται ώς διδάσκαλοι ανευ .έξεζάβεων.ΤΙρος



m ΠΕΡΙ i m  .2ΧΕΣΚΩ2 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

τοΰτο αρκεΐ μ όνον το έγγραφον τ ις  5ποταγης των. Τοΰτο χορηγείται &ϊζ ■ 
τάς καλογραίας υπό τής προισταμένης αυτών, απέναντι της δποίας εισΐ 
μόνον υπεύθυνοι ώς οί ιερείς απέναντι τοΰ προϊσταμένου αυτών.

*11 ανωτάτη έπίβλεψις είναι ανατεθειμένη κυρίως εις τους αρχιερείς.
Κατ αναγκαστική jxaUhvaic dkv ϋφίσταναι*
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον κατήντησε νά μήν υπάρχω σι πλέον κοσμικοί δι-> 

δάσκαλοι εις πολλούς δήμους* οί υπάρχοντες δέ τοιοΰτόι κατέστησαν δούλοι 
των ιερέων.

*Η επανάστασή τοΰ 1848  συνεπλ^ρωσε το σύστημα τοΰτο της έλευθέ- 
ρας διδασκαλίας καθ’ ολας αυτοΰ τάς επιβλαβείς συνεπείας, ποιήσασα εκπο
δών την κανονικήν τών πανεπιστημίων επιρροήν :έπι τήν διδασκαλίαν.

ΒέΑγιον. Καλ έν Βελγίω εισήχθη τδ σύστημα τής ελεύθερα; διδασκαλία? 
ώς λέγεται δέ αυτη μετεμορφώθη ενταύθα είς ελευθερίαν τής αμάθειας.

Βόρειος ').4μερι'/.η. Εις τήν Βόρειον Άμερικ/ν ή παίδευσες αναγνωρίζεται 
υπό τοΰ πολιτεύμ,ατος, ώς βάσις τοΰ πολιτικού βίου.

Κατά το σύστημα τών κοινωτικών σχολείων,τό σχολείον είναι πολιτικόν 
καθίδρυμα. Δίδακτρα δε δέν πληρώνονται.

Μέρος τών δημοσίων αγρών άφιεροΰται πρός σκοπούς τών σχολείων. 9Εν 
γένει τά  κτήματα ταΰτα χρησεμεύουσιν ώς βάσις τών εξόδων τών σχο
λείων. '

ΓΙλήν τών τόιούτων κοινών καθιδρυμ,άτων τών ηνωμένων Πολιτειών, υφί- 
ςανται καί ετερα τών κατά μέρος Πολιτειών,πρός διατήρησιν τών οποίων ώς 
κυρία πηγή τών χρημ.ατικών πόρων χρησιμεύει ή εκούσιος φορολογία. Τήν 
άνωτάτην διεύθυνσιν τώ/ σχολείων έχει ή Πολιτεία. Τό επαρχιακόν συμβού- 
λιον προί'σταται τών κατά μέρος δν,ματικών επιτροπών τών σχολείων.
’Εν έκάστη Πολιτεία προίσταται τής παιδείας είς ανώτατος επιτηρητης? 
παρ’ ώ συνήθως υπάρχει εκπαιδευτικόν συμβούλιον.

*Η θρησκεία δέν περιλαμβάνεται εις τά διδασκόμενα μαθήματα.
Σουηδία Εις τήν πρωτεσταντικήν Σουηδίαν έν εκάστνι σχεδόν εκκλησιαστή 
κη ενορία υπάρχει εν στοιχειώδες σχολείον.

'E JCszla Μεγάλως έτελειοποιήθησαν τά σχολεία εν Ζυρίχη,
Οι εν εκάστη επαρχία οίκοΰντες διδάσκαλοι άποτελόΰσι τό επαρχιακόν 

συμβουλιον τών σχολείων. Ταΰτα διευθύνονται υπό τοΰ συμβουλίου τής ανα
τροφής. Τά μέλη απάντων τών επαρχιακών συμβουλίων τών σχολείων είναι 
συγχρόνως μέλη της συνόδου τών διδασκάλων.

Πεσεα.ίόεοης *0 Πεσταλότσης (17 4 6 — 1817) άν έλαβε τήν ανατροφήν 
τών έγκαταλελειμένων τέκνων τοΰ λαοΰ.
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Ούτος συμφώνίος μέ τούς προκατόχους αυτοΰ καί ιδίως τόν *Ρου«?<?ώ, 
αυγκεφαλαιοι τάς άρχάς του είς τό αξίωμα:

«Δέον ν’ άναπτνχθη ή ανθρώπινη φύσις»
Τήν α νατροφήν τών νέων εθεσεν ώς πρώτην βάσιν τοΰ ο5ΐου βίου τοΰ 

λαοΰ.
Ό Πεσταλώτσης έγένετο ουτω αναμορφωτής τής διδασκαλίας, ου μόνο-# 

εν ’Ελβετία, αλλά καί Ιν Γερμανία.
Διά τής Ιπικρατησάσης έν Γερμανία ορθοδοξίας, ή διδασκαλία εξετράπη 

τών.πηγών' αύτγις, ή'τοι τής φύσεως, καί λογικής, έν αίς έπανέφερεν αυτήν 
ΰστερον ή φιλοσοφία.

Κ & π ιο ς .ΐΆ περί ανατροφής δοξασία τοΰ Κάντιου είναι αντίθετος τών 
θεωριών τοΰ *Ρουσσώ.

*0 Κάντιο ς λέγει #τι, πρώτιστη άπόφασις τής Πολιτείας πρέπει νά εΐνε 
αυτη, έκαστος ό ψ ιί.ίιι τά- τής φνοικήςαυζον χαζασζάσιως xa l ύ ιο -
6.1ηθ% sic $,<j)t8Qix&v τ ινα  καταναγκασμόν.

Φίχτε. 'Ο Φίχτε συγχρόνως μέ τήν δοξασίαν τοΰ Καντίου λέγει οτι,: ή 
Πολιτεία δικαιούται νά καταστήση τήν ανατροφήν τών παι?Ηων ορόν τοΰ 
συναλλάγματος τής Πολιτείας. Κατά ταΰτα η ανατροφή καθίσταται εξωτε
ρική υποχρέωσις πρός τήν Πολιτείαν. Τούτου ενεκα, ή Πολιτεία δικαιούται νά 
Ιπιτηρη, ώστε οί: νέοι ν* άνατρέφωνται* αυτη συγχρόνως κρίνει περί τής 
χρησιμότητας τών δυνάμ,εων ήμών πρός. επίτευξιν λογικών σκοπών καί συνε
πώς περί τοΰ σκοποΰ τής ανατροφής.

Τοιουτοτρόπφ Ιγκαθριδρύει ουτος τήν έννοιαν τής εθνικής ανατροφής. *ίΙ 
ήθική τής θελήσεως μόρφωσις είναι κατ* αυτόν τό υψιστον.

(ακολουθεί)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ - 

κατά τόν Rra«s.

Ε ’. )  ΑΙν πρεχει yd δίδωμεν είς td r πάΐδα άγωγήν άποχΛειστιχήν.

*Ί'.*α προσηκόντως Ικπληρώσης τό καθήκον, δπερ σοί επιβάλλει b τίτλος 
τοΰ πατρός ή τής μητρός ή τοΰ παιδαγωγού, οφείλεις συνεχώς νά ζητης νά 
άναπτυξης είς τόν παίδα ό'λα τά. σπέρματα, ατινα έ Πλάστης έν αυτώ κα- 
τέθηκε  ̂ νά θέσης είς ενέργειαν πάσας τά$ σωιχατικάς καί ψυχικάς αυτοΰ
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δυνάμεις. >ΑντΙ νά άσχολώνται άποκ)ει$τΐκώ; π&ρϊ ΐό  φυσικόν τοΰ Λαι- 
άόζ νά προσπαθώσι δηλονότι νά. κατα<?τήσωσιν εύστροφον καί ισχυρόν ; τδ 
σώμα, νά έξασκώσι τνιν μνήμην η τό πνεύμα, τήν φαντασίαν η τό βουλητι
κόν, οί φρόνιμοι κ.α!- πεφωτισμένοι γονείς καί παιδαγωγοί δέν παραμελούσε 
κα! τό ηθικόν, διαμορφούσι. συγχρόνως άμφότερα κα! τό σώμα κα! τό πνεύ
μα. Άπο.φεύγουσν μετά. μεγίστης προσοχ*/ίς παν τό δυνάμενον νά πρόκα- 
λέση υπέρμετρον πρός. τά κτασθαι ή τό κατέχειν επιθυμίαν,παν τό έμπνέον 
μεγάλην ροπήν πρός τάς παιδιάς, τάς ψυχαγωγίας, τάς ήδονάς, παν; τό υπο- 
θάλπον τήν πρός τό ά'ρχειν, τήν πρός τήν άλαζονίαν κτλ. κλίσιν. Έν έν! 
λόγω οί παιδαγωγό! οί καταλαμβάνοντες κα! ειλικρινώς έπιθυμούντες. τήν 
ευδαιμονίαν τών εαυτών μαθητών προσηλουνταί εις τό νά ενισχύω σι' καί 
διευθύνω σι ταυτοχρόνως τάς φυσικάς,πνευματικά? και ηθικά ς δυνάμεις, ινα 
διά. τνίς έναρμονίου ενεργεί ας τών δυνάμεων, του τούτων ο πάϊς μάλιστα 
προσεγγίζη εις τόν εύγενή αυτοΰ προορισμόν. *Όπως δε φθάσωσιν εις τό 
σημεΐον τούτο, ανάγκη εν τη άγωγη νά λαμβάνωσιν ορθόν τ ι μέτρον, ινα 
κάμνωσι διάκρισιν μεταξύ του άγαν και . το ύ/lrror, μεταξύ της υπερβαλ- 
λούσης αυστηρότητας κα!. τής επικινδύνου επιείκειας,, μεταξύ τήςάδιατρέ- 
πτου. σκληρό τητος ,κα! τής ασταθούς ευπάθειας,, μεταξύ τών γελοίων άνα- 
σκοπών κα! τών σκανδαλοιδων επιδείξεων, μεταξύ τής.άμαθείας κα! τής 
φλυάρου σχολά στικότητός;. Συμφέρει επίσης νά μή άνατρέφωμεν τόν παι- 
δα άποκλειστικώς διά τό δείνα η δείνα επάγγελμα άλλά δι* τήν εκκλη
σίαν κα! τήν πολιτείαν, διά τόν κοινωνικόν κα! ταυ τοχ ρόνω ς διά τόν αιώ? 
νιον βίον' διότι, λέγει ο Γολλϊνος, "Οσον ολίγον κα! αν Ιξετάση τις τήν 
φύσιν του ανθρώπου, τί·ς ροπάς, τον τελικόν αυτοΰ σκοπόν είνε εύκολο ν νά 
αναγνώριση, δ'τι δέν επλάσΟη δι’ εαυτόν μόνον, άλλά διά τήν κοινωνίαν. 'II 
πρόνοια προώρισεν αυτόν νά Ικτελεση εν αυτη εργον τι. Είναι μέλος σώμα
τος, εις δ οφείλει νά π^.ράσχη τήν ιδίαν λειτουργίαν και, ώς έν μεγάλη 
μουσική συναυλία, οφείλει νά εκτελη τό μέρος του, 'ίνα καταστηση εντελή 
τήν αρμονίαν.

ΓνΙ. ΓΚ.Ι0ΑΜΑΣ."

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α .  .
Πςώς συζήζησιν χαιά τάς εφετεινάς βΐόιχάς κ α ίγ ε  νικάς 

σν> ελεύσεις των izalgty .̂
. Μή υπολειφθέντος χρόνου κατά τάς γενικάς τοΰ Αυγούστου · συνελεύσεις 
πρός συζητησιν τών προκηρυχΟεντων - παιδαγωγικών, ζητημάτων, τό· Διοι-
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Κητικόν Ιυμβούλιον τού Συλλόγου πρός τοίς άλλοίς προκηρύττει πάλιν κα! 
εκείνα κα! ελπίζει δ'τι τά έντιμα μέλη θέλουσίν έργασθή φιλοτίμως είς τήν 
λύσιν τών σπουδαίων τούτων τής εθνικής παιδεύσεως ζητημάτων.

Α'. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ.
α' "Αδυνάτου οντος νά συσταθώσι πλήρη δημοτικά σχολεία εν πάσαις 

ταΐς κώμαις τού βασιλείου, οποία πρέπει νά ήναι τά έν ταΐς ολιγοπληθε- 
στέραις. τούτων συσταθησόμενα κχτά τε  τά  μ.άθήματα, τήν. μέθοδον, τάς 
ενιαυσίους τάξεις, τήν σχέσιν πρός τά πλήρη κα! τόν βαθμόν τοΰ διδα
σκάλου ;

β') ϊ ίν ι τρόπφ δύναται νά εξασφαλισθη δ τό καθήκον αυτοΰέκπληρώνδι
δάσκαλος; Δύναται. νά εξασφαλισθη διοριζόμενος κα! απολυόμενος μόνον τΐϊ 
προτάσει επιτροπείας τινός εν τφ  νομώ εδρευούσνις;

γ') ΙΙώς πρέπει νά κανονισθώσι τά τής εποπτειας τών δημοτικών σχο- 
λείων, ινα καταστη αυτη ακριβής, αυστηρά και δικαία;

δ')Πρέπει νά τελώσιν οί μαθητα! δίδακτρα η ου; Τελούμενα δέ τά  δίδα
κτρα, πώς"άρμοδιώτερον νά εισπράττωνται και υπέρ τίνος; 6πέρ τού διδα
σκάλου ή υπέρ τοΰ δήμου η υπέρ τοΰ ειδικού, ταμείου τών δημοτικών σχο
λείων, άν συσταθη τοιοΰτον ;

ε') Τίνα τά δικαιώματα τών άπό τού παλαιού διδασκαλείου λαβόντων 
πτυχία δημοδιδασκάλων |
. ς') Τά τών θηλέων σχολεία πρέπει νά διαφέρωσι κα! κατά τ ί τών σχο

λείων τών άρρένων;

Β'. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ.
α' ί1οΐαι. είνέ αί ουσιώδεις ελλείψεις τής παρ’ ί,μΐν γυμνασιακής παιδεύ- 

σέω;. υπό τήν ,εποψιν τής μεθοδικής διδασκαλίας, πειθαρχίας καί άνατοο- 
φήςκαι τ'ίνι τρόπω δύνανται νά θεραπευθώσιν ;

‘Όσοι τών κυρίων εταίρων δέν θά δυνηθώΐΐ νά μετάσχωσι τών προφο
ρικών σ.υζητη'σεων παρακαλουνται νά. πέμψω.σι τάς διατριβάς αυτών είς τό 
γραφείον τού Συλλόγου η μέχρι τής 18ης Φεβρουάριου ε ε , ημέρας ενάρξεως 
τών ειδικών συνελεύσεων,, η μέχρι, τέλους ’Ιουλίου δ'πως, άναγνωσθώσιν αί 
διάτριβαι αυτών κατά τάς γενικάς. συνελεύσεις τοΰ Αυγούστου.

Έν Άθήναις τη 26  Ίανουαρίου 1879  
*0 Πρόεδρος 

Δ. Π ΕΤΡΙλ ΟΣ.

Ό Γεν. Γραμ,ματεύς 
Π, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.
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Ε Ι Δ Ι Ο Ε Ί 2 .
*JEv Βερολίνω συνέστη «Ελεύθερα ακαδημία» καί «Επιστημονικός Κέν·> 

τρικός βύλλογσς » υπο ίδιωτων, ών σκοπός εινε ίνα κατάστ?'σωσι προσιτήν 
τήν ^Α*αδψ..αϊκήν παίδευσιν καί δίς εύρύτερον κύκλον. Τά μαθήματα άρχον- 
ται κατά τάς άρχάς τοΰ επιόντος μηνός.

ROUND the WORLD» (περί τοΰ κόσμου).
'Γπό τον τίτλον τούτον μετεφράσθη άγγλιςί κινεζικόν Βιβλίον,οό συγραφεύξ 

εινε δεν τνί εκθέσει της Φιλαδελφείας σινικός αντιπρόσωπος. *0 Πρώ
τος τόμος περιγράφει τά  θαύμ,ατα, α δ συγραφεύς είδεν εν τνι εκθέσει* δ δεύ
τερος περιέχει περιγραφήν τών κυριωτέρων πόλεων της Αμερικής' δ τρίτος 
περιέχει τάς περί ’Αγγλίας καί της άλλης εύρώπης εντυπώσεις τοΰ συγγρα- 
φέως, καί εν τώ τέτάρτω άνακεφαλαιοι ούτος τάς διαφόρους αυτου περιηγή
σεις καί Ιν τέλει ποεΐ τήν έξης δνλωσιν.((Κ.αί ουτω θά παρατηρησωσιν <Α 
άνθρωποί δτι τό σχήμα τνίς γης είνε στρογγύλον, καί ούδεμία αμφιβολία 
δύναται νά υπάρχη, δτιή  γ£ εινε, νιτις κινείται καί ούχί δ ήλιος.

Έν Στοκόλμνι, εν θα μέχρι τοΰδε ούδέν ητο πανεπιστήμιο ν, συνέστη ελεύ
θερόν τ ι  πανεπιστήμιο?. Πρός τόν σκοπόν τούτον είχε συσταθή σύλλογός τις 
οστις άπό τοΰ 18 6 5  μέχρι τοΰδε συνηγαγε κεφάλαιον έξ 820^000 Κρα
νών δ έστι εξ 1 ,380 ,000  δραχμ. έκ τοΰ τόκου τούτου καί της έκ 60  
χιλ. δρ. Ιτησίας έπιχορηγησεως τής πόλεως 0ά συντηρήται τό άνώτατον 
τοΰτο -παιδευτηριον.

Καί εν Γοθεμβούργω της Σουηδίας ή «φιλολογική αυτόθι ετ«ιρία»σκέπ- 
τέται προσεχώς νά ίδρύσν} πανεπιστημ.ιον.

Έν Όλανδία Ικτός τών 4 πανεπιστημίων ίδρύθη καί ετερον έν Άμστερ- 
δάμγ, κυρίως θεολογικόν..

ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΣΙΜ&0Υ ΣΟΦΟΥ ΚΟΝΦΟΥΚΙΟΥ.
Τά ήθη.κανονίζουσι τάς καρδίας τών ανθρώπων καί επιδρώσι, ώστε ουτοι 

νά τνιρώσι τό ορθόν μέτρον.*Η μουσική φέρει ομόνοιαν μεταξύ τών ανθρώπων, 
άστε νά μη ερίζωσι καί έναντιώνται πρός άλληλους.

Βασιλεύ, μή μίσει τήν αρετήν* διότι αυτη αποτελεί την ευτυχίαν τής 
Πολιτείας. "Αν τό ουράνιον τοΰτο κόσμημα έλλείπγ άπόλλυνται καί πάσαι, 
τής λαμπηδόνος σου αί ακτίνες*- εκεί βασιλεύει είρηνη, δπου επί τοΰ θρόνου 
εδράζεται άρετη. Προσπαθεί νά βελτιώσ·/3ς τόν λαόν σου διά καλών νόμων 
καί καλών παραδειγμάτων

*0 αγαπών τήν σπουδήν, πλησιάζει είς τήν γνώσιν* *0 ερρωμένως πράτ- 
των, εγγύς είνε τής αγάπης* δ αίσθημα εχων αίδαΰς, είνε καί ευψυχος, δ 
τά τρία ταΰτα γινώσκων κατέχει τό μέσον, οπως θεραπεύνι τήν αρετήν


