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λόγος εστί δύο μεγεθών ομογενών ή κατά πηλικότητά ποια σχέσις. V, Def. 3. 
πολύεδρος.—Polyedrum, polyèdre, vielflach, polyhedron. 
Adj. le plus souvent substantive désignant un corps solide limité par des figures 

planes. EUCLIDE: δύο σφαιρών περί το αοτο κέ^τρον ούσών είς τήν μείζονα σφαΐραν 
στέρεοι/ πολύεδρον έγγράψαι μή ψαοον της ελάσσονος σφαίρας κατά τήν έπιφάνειαν. 
XII, 17. έαν δέ καί είς έτέραν σφαΐραν τω έν τη ΒΓΔΕ σφαίρα στερεώ πολυέδρω δμοιον 
στερεόν πολύεδρον έγγραφη, κτλ. XII, 17 coroll . . . 

στοιχειακής.—Elementorum scriptor, auteur des Éléments, Verfasser der Ele
mente, the writer ol Elements. 

Nom donné à Euclide par des auteurs tardifs. Pappus : γέγραπται δέ (sc. ή ανα
λυτική 8λη) ύπό τριών ανδρών, Εύκλείδου τε του στοιχειακού καί Άπολλωνίου . . . καί 
Άρισταίου, κτλ. VII, 1 ; τον δέ στοιχειωτήν ούκ εικός 'άγνοήσαι τούτο, κτλ. Proclus : 
"δι* δ καί ό στοιχειωτής εντεύθεν ήρξατο. ρ. 162. 

χιλιάγωνον.—Polygonum mille laterum, polygone rég. de 1.000 côtés, tausendeck, 
polygon with 1.000 sides. 

Expr. formée par Archimede d'après τρίγωνον, τετράγωνον etc. pour désigner 
un polygon régulier de milles côtés. ARCHIMEDE : τάν διάμετρον του άλίου μείζονα 
εΐμεν τάς του χιλιαγώνου πλευράς του είς τον μέγιστον κύκλον εγγραφόμενου τών έν 
τώ κόσμω. Aren. Ι, 10; μείζων έστιν ά του άλίου διάμετρος τδς του χιλιαγώνου 
πλευράς. Aren. Ι, 22: ά περίμετρος του χιλιαγώνου έλάττων εστίν ή τρισμυριοπλασίων 
τας διαμέτρου τας γας. Aren. II, 2. 

Ol έρευνηταί της δημιουργίας της μαθηματικής επιστήμης θα ευρωσιν είς το λε-
ξικόν του κ. Mugler gva βοηθον άνεκτίμητον. Έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν Ιδιαιτέρως 
τήν έν τη Εισαγωγή επιτυχή προσπάθειαν του συγγραφέως, δπως άνευρη τήν γένεσιν 
καί τήν δημιουργίαν τών γεωμετρικών δρων έκ της γλώσσης καί τών αναγκών της 
καθημερινής ζωής τών αρχαίων Ελλήνων. Το λεξικόν τούτο είναι άναγκαιον où μό
νον δια τήν βιβλιοθήκην παντός Ιδρύματος (ινστιτούτου), σκοπόν έχοντος τήν έρευναν 
τών άρχων της μαθηματικής επιστήμης καί Ιδιαιτέρως της γεωμετρίας, άλλα καί δια 
•πδσαν Έλληνικήν Σχολικήν Βιβλιοθήκην. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 
* * 

l â A N N O r Ν. SKOrΤΕΡΟΠΟΓΛΟΓ, τέως Προέδρου του Εκπαιδευτικού Συμβου
λίου. Ή Διδακτική τον γλωσσικού μα&ήματος. 'Αθήναι 1959, σελ. 557. 

Ό · Ί . Σκουτερόπουλος συγκαταλέγεται είς τήν τάξιν τών ολίγων εκείνων εκπαι
δευτικών, οΐτινες κατώρθωσαν νά συνδυάσουν τήν θεωρητικήν τών προβλημάτων μελέ-
την μέ τήν έμπρακτον είς τήν περιοχήν της σχολικής πράξεως έφαρμογήν, τήν συστη· 
ματικήν θεώρησιν καί τήν δημιουργικήν έρευναν. *Η προσωπικότης του είναι ή ένσάρ-
κωσις του αληθινού παιδαγωγικού ήθους, δια τό όποιον δέν υπάρχει χωρισμός μεταξύ 
θεωρίας καί πράξεως, συστήματος καί έρεύνης. "Εχει νά επίδειξη λαμπροτάτην στα-
διοδρομίαν δια μέσου όλων τών βαθμίδων της στρατευόμενης εκπαιδεύσεως. "Εχει επί
σης νά έπιδείξη καί πλουσιώτατον είς γονιμότητα καί έπίδρασιν συγγραφικόν έρευ-
νητικόν έρνον. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα προσιδιάζοντα είς τάς συγγρα-
φάς του είναι άφ' ενός μέν ή ασφαλής αυτών επιστημονική θεμελίωσις καί άφ* έτε
ρου ή πλήρης αυτών άνταπόκρισις προς τα προβλήματα της παιδαγωγικής πράξεως. 

'Αμφότερα τα σημειωθέντα χαρακτηριστικά ανευρίσκει ό μελετητής καί είς τό 
εσχάτως ύπ' αύτοΟ εκδοθέν έργον c'H Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος». Ό προσ
εκτικός μελετητής θα διακρίνη κα' εις τήν συγγραφήν ταυτην δχι μόνον τον βαθύν 
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έρευνητήν, δστις προσέρχεται προς τα προβλήματα χοησιμοποιών lege artis τον θεωρη-
τικον έξοπλισμόν, άλλα και τον γνήσιον παιδαγωγόν, είς του όπο[ου τήν ψυχήν ευρί
σκουν άπήχησιν τα επείγοντα αιτήματα τα τιθέμενα μέ άμείλικτον έπιτακτικότητα άπό 
τήν παιδευτικήν πραγματικότητα. Δια τήν συγγραφήν του σημειωθέντος έργου του 
κίνητρον δέν απετέλεσε μόνον το θεωρητικόν διαφέρον *ιά το γλωσσικόν μάθημα, τό 
όποιον ενέχει ύψίστην σπουδαιότητα ώς άντικεΐμενον έρεύνης, άλλα καΐ ή συνειδητο
ποίηση της σημαντικότητός του έκ πρακτικής παιδευτικής έπόψεως. 

"Ολοι δσοι μελετούν μέ άπροκατάληπτον διάθεσιν τα έχοντα ζωτικήν σημασίαν 
δια τήν παιδείαν μας προβλήματα έχουν πιστοποιήσει δτι μέχρι σήμερον είς τήν χώραν 
μας δέν έχει κατανοηθή ή παιδευτική σημασία του μαθήματος της γλωσσικής διδασκα
λίας. *Η σύγχυσις, ή όποια επικρατεί είς τάς σχετικάς μέ τό μάθημα τούτο αντιλήψεις, 
αποτελεί γεγονός θέτον είς διακινδύνευσιν δχι μόνον τήν έπιβίωσιν της ελληνικής 
παιδείας, άλλα και της ελληνικής έθνότητος. Ή δυσάρεστος αΰτη κατάστασις έχει τήν 
αίτίαν της είς τό δτι τό πρόβλημα τό άφορων είς τήν σπουδαιότητα του γλωσσικού 
μαθήματος ουδέποτε έξητάσθη μέ τήν άρμόζουσαν προσοχήν καΐ έπιστημονικότητα. 
Ή ελληνική πολιτεία κατά κανόνα, δταν πρόκειται να προέλθη είς όύθμισιν των εκ
παιδευτικών πραγμάτων, ώς επί τό πλείστον υποκύπτει είς τήν πίεσιν θορύβου δημιουρ
γούμενου άπό αναρμόδιους, άπό πρόσωπα, τα όποια ϊστανται μακράν άπό τήν παιδα-
γωγικήν θεωρίαν και τήν παιδαγωγικήν πρδξιν. 

"Αν άναλογισθή κανείς τήν ανωτέρω περιγραφεΐσαν δυσάρεστον κατάστασιν, 
θά δικαιολόγηση πλήρως τον Ί . Σκουτερόπουλον, δστις αφιερώνει τό πρώτον βιβλίον 
της Ρηθείσης συγγραφής του (σελ. 1—122) είς τον διασαφηνισμόν της έννοιας, ύφ' ην 
πρέπει να νοηθή δ δρος «σχολική γλώσσα», ώς και είς τήν έξαρσιν τήςΐ σπουδαιότητος 
του γλωσσικού μαθήματος ώς μέσου υπηρετούντος δχι μόνον τήν παίδευσιν, άλλα και τήν 
έπιβίωσιν του έθνους. Δια να καταπολέμηση τάς πολλαπλός παρεξηγήσεις τάς οφειλόμε
νος είς τήν άγνοιαν τών πραγμάτων, προβαίνει κατ* αρχάς είς γενικωτάτην άνάπτυξιν 
τών προβλημάτων τών σχετικών μέ τήνούσίαν, τήν έξέλιξιν, τήν σπουδαιότητα της γλώσ
σης και τήν συνάρτησίν της μέ τήν ζωήν. Στηριζόμενος έπί της γενικής ταύτης ανα
πτύξεως προχωρεί έπειτα εις τον διασαφηνισμόν τών περαιτέρω απαραιτήτων δια τήν 
μελέτην του προβλήματος εννοιών. Διασαφηνίζει τάς εννοίας, ύφ' ας πρέπει να νοώνται 
αϊ γλωσσικαί εκφραστικοί μορφαί αϊ προσιδιάζουσαι είς τήν προφορικήν και γραπτήν 
έκφρασιν, εις τήν λογοτεχνίαν καΐ τήν έπιστήμην. Λίαν ορθώς επιμένει είς τήν διάκρι-
σιν τών χαρακτηρισμών, δια τών οποίων είς πάσαν έποχήν πολιτιστικής αναπτύξεως 
διαστέλλεται ò γραπτός άπό τον προφορικόν λόνον. Καταπολεμεί μέ απολύτου πειστι-
κότητος επιχειρήματα τήν ευρύτατα διαδεδομένην πρόληψιν τήν διατεινομένην δτι συμ
πίπτει ή μορφή του γραπτού μέ τον προφορικόν λόγον. Δυστυχώς ή πρόληψις αϋτη, 
υπόλειμμα της έπικρατησάσης κατά τό δεύτερον ήμισυ του παρελθόντος αιώνος και εις 
τήν περιοχήν τών πνευματικών επιστημών φυσιοκρατίας (naturalisants), έχει πολλούς 
οπαδούς εις τον τόπον μας, μεταξύ Ιδίως εκείνων, οϊτινες προβάλλουν εαυτούς ώς φο
ρείς προοδευτικότητος. 

Καταδεικνύει εις τό όηθέν πρώτον βιβλίον ή ύπό έξέτασιν συγγραφή και τάς 
υποχρεώσεις, δι' ών βαρύνεται ή σχολική γλώσσα. 'Εξαίρει λίαν ορθώς δ Ί . Σκουτέ-
ρόπουλος δτι επίσημος γλώσσα του κράτους ουδεμία άλλη πρέπει να είναι,ειμή μόνον 
ή σχολική γλώσσα. Δι' αυτής συντελείται ό προσανατολισμός της εκάστοτε νέας γε
νεάς προς τήν πολιτιστικήν τοο έθνους παράδοσιν. Μία αναδρομή εις τήν Ιστορίαν του 
ελληνικού έθνους καταδεικνύει δτι είς τάς έλληνικάς γεωγραφικός περιοχάς, δπου 
έπαυσε να διδάσκεται καΐ να γίνεται ακουστή μέ τήν θρησκευτικήν τελετουργίαν ή 
ελληνική γλώσσα, δπως εις τήν κάτω Ίταλίαν καΐ Βόρειον 'Αφρικήν, έξηφανίσθη και 
ή έλληνικότης του πληθυσμού. Δι' αναδρομής εις δεδομένα μαρτυρούμενα άπό γλωσσο
λόγους αναμφισβήτητου κύρους, όπως ό γάλλος Meillet, ό γερμανός Hirt, καθίσταται 
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φανερον εις το ιγ' κεφάλαιον του πρώτου βιβλίου της Ρηθείσης συγγραφής, σελ. 48—60V 
πως άνεπτύχθησαν καΐ διεμορφώθησαν at σήμερον έν χρήσει δια τήν έκφρασιν πολιτι
στικών αναγκών έν Γαλλία καΐ Γερμανία καθιερωθεΐσαι γλωσσικαΐ μορφαί. Ώ ς προς 
τήν διαμόρφωσιν της γαλλικής παρατίθεται περικοπή έκ τοΟ συγγράμματος του Meillet 
«Les langues dans l'Europe moderne», σελ. 158 : «Ή γραπτή γαλλική γλώσσα, ή οποία 
αρχίζει μετά τής πρώτης γαλλικής βασιλείας, τής των Καπετιδών, έπιφαίνεται έκ του 
13. αίώνος ώς γλώσσα πολιτισμού, πρότυπον δια τας γειτ^νκάς χώρας. Είναι ή γλώσ
σα τής δυναστείας, της τάξεως τών ευγενών, ή οποία παρέχει αύτη τους έπιμελητάς τής, 
διοικήσεως. Τον 16. αίώντ: γίνεται ή επίσημος γλώσσα του κράτους, τον 17. ή γλώσσα 
τής διπλωματίας». Έ ν σχέσει μέ τήν διαφοράν, ήτις υφίσταται σήμερον μεταξύ του· 
γαλλικού προφορικού και γραπτού λόγου, είς το ,'ϊδιον έργον του (σελ. 163) γράφει ό 
Meillet : «Ή επίσημος γαλλική είναι γλωσσικόν δργανον τής πνευματικής αριστοκρα
τίας, έχει ουσιώδεις άπα τής λαλουμένης διαφοράς καί εΤναι δύσκολος ή ορθή χρήσις. 
αυτής* έχει λεξιλόγιον ουσιωδώς διάφορον άπα το τής λαλουμένης, τύπους, οϊτίνες 
χρησιμοποιούμενοι έν τώ* προφορικφ λόγω θα έκίνουν γέλωτα, συντάξεις, ας επίσης 
ουδείς τολμφ να μεταχειρισθή προφορικώς εκφραζόμενος . . . Έ κ τών μεμορφωμένων 
Παρισινών . . . δέν θα ήδύναντο να εύρεθώσι δύο κατά τον αυτόν ακριβή τρόπον ομι
λούντες, καίτοι ό τύπος τής γαλλικής γλώσσης είναι έν ταΐς λεπτομερείαις σταθερώς 
ώρισμένος». 

Ώ ς προς τήν φύσιν τής γερμανικής γλώσσης επικαλείται ή ύπό έξέτασιν συγ
γραφή τάς γνώμας του διεθνούς κύρους γερμανού γλωσσολόγου Hirt τάς διατυπωθεί
σας είς το έργον του «Geschichte der Deutschen Sprache», έκδ. 1925. Συμφώνως προς 
τάς γνώμας του Hirt ή επίσημος γερμανική γλώσσα είναι γλώσσα νεκρά, προέκυψεν 
έκ τής γερμανικής τών βιβλίων καί είναι έργον τών διδασκάλων καί τών γραμματι
κών* έκμανθάνεται είς τα σχολεία κυρίως καί είναι ξένη προς τήν πλειονότητα του 
γερμανικού λαού. Παρά ταύτα θεωρεί αυτήν ό ρηθείς γλωσσολόγος απολύτως άναγ-
καίαν δια το έθνος του, ώστε καί διερωτάται, τί θα έγίνετο τούτο, έάν δέν εΐχεν αυτήν. 
«"Ανευ κόπου» λέγει, «άνευ εργασίας μόνον μεγαλοφυΐαι δύνανται να έχουν έπιτυχίαν. 
Το δένδρον τής γλώσσης έχει ανάγκην καλλιεργείας. "Αλλως δέν δύναται να καρ-
ποφορήση». 

Έ ν συνεχεία επισκοπείται ή φύσις καί ή σύνδεσις τών είς τάς διαφόρους χώρας 
τής Ευρώπης χρησιμοποιουμένων γλωσσών. Εφιστάται ή προσοχή του άναγνώστου έπί 
τ ^ζ Χρήσεως τριών γλωσσών καί πλειόνων άναμείκτων διαλέκτων έν Ελβετία. Παρό
μοια χρήσις διαλέκτων παρά τήν γραφομένην υφίσταται έν Φιλλανδία, Σουηδία καί 
Νορβηγία. Μέγα δέ πλήθος σοβαρώς διισταμένων άπ' άλλήλλων διαλέκτων χρησιμο
ποιείται είς τήν αχανή 'Ρωσίαν, δπου δμως ώς επίσημος γλώσσα τών Σοβιέτ χρησιμο
ποιείται ή λεγομένη βωσική. 

Εξετάζεται είς τό αυτό πρώτον βιβλίο ν τής ύπό έξέτασιν συγγραφής καί ελέγ
χεται ή παρ' ήμίν κρατήσασα πλάνη, καθ' ήν ή λογοτεχνική μορφή τής γλωσσικής εκ
φράσεως πρέπει να συμπίπτη μέ τήν επισήμως εις τήν δημοσίαν ζωήν χρησιμοποιούμε -
νην γλωσσικήν μορφήν. Ή Ιστορική έξέλιξις τής γαλλικής λογοτεχνίας αποδεικνύει 
δτι ή λεγομένη γλώσσα του Νότου, ήτις είχε να έπιδείξη άποκλειστικήν είς τό λογο-
τεχνικον πεδίον κατά τον 13ον αιώνα κυριαρχίαν, έξετοπίσθη άργότερον καί άπό τήν 
λογοτεχνίαν κατόπιν τής αναπτύξεως τής γλωσσικής μορφής τής χρησιμοποιηθείσης 
ύπό του γαλλικού κράτους. 

Ή λεπτομερής καί επιστημονική του προβλήματος έξέτασις οδηγεί τον Ί . Σκου-
τερόπουλον είς τό συμπέρασμα δτι τό περίφημον γλωσσικόν ζήτημα, τό όποιον διέσπασεν 
έπί γενεάς τήν ψυχικήν ενότητα του έθνους, πρέπει να κηρυχθή άνύπαρκτον. Πάσα δέ 
προσπάθεια προς άνανέωσίν του θέλει άποβή επιζήμιος δια τήν πνευματικήν προκοπήν 
τής ελληνικής παιδείας καί του έθνους. 
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Tò πρώτον βιβλίον της υπό έξέτασιν συγγραφής τερματίζεται έν σελ. 116 μέ 
'άνασκόπησιν έκθέτουσαν τα συναχθέντα θεμελιώδη συμπεράσματα. Εξαίρεται ή ανάγκη 
να διδαχθή ό μαθητής του στοιχειώδους σχολείου μετά πληρότητος τήν γλωσσικήν 
φιορφήν τήν χρησιμοποιουμένην είς τον δημόσιον κρατικόν βίον. Δέν παραγνωρίζεται ή 
αξία οϋτε της δημώδους ποιήσεως ούτε των κατά τόπους διαλεκτικών ιδιωμάτων (σελ. 
119). Ή παραμέλησις δμως της συστηματικής διδασκαλίας είς το στοιχειώδες σχολεϊον 
τής έν χρήσει είς τον δημόσιον βίον γλωσσικής μορφής τυγχάνει κατά τον Ί . Σκουτε-
,ρόπουλον έξ ολοκλήρου απαράδεκτος. 'Εάν ήθελε ν έφαρμοσθή, oò μόνον θα συνετέλει 
να κατολίσθηση ή στάθμη τής μορφώσεως του ελληνικού λάου, άλλα καί αντιστρα
τεύεται προς το πνεύμα τής γνησίας δημοκρατίας καί τον Ισχύοντα συνταγματικόν 
χάρτην. 

Είς το δεύτερον μέρος τής συγγραφής του ό Ί . Σκουτερόπουλος θέτει υπό έξέ
τασιν τους κλάδους τών μαθημάτων, δι' ών επιτυγχάνεται είς το στοιχειώδες σχολεϊον 
ή γλωσσική μόρφωσις του μαθητού. Είς τάς σελ. 131—154 γίνεται διεξοδικός λόγος 
περί του μαθήματος τών λεκτικών ασκήσεων. Ό δρος oûtoç κρίνεται ύπό του συγγρα
φέως προτιμητέος αντί τών παλαιότερον έν χρήσει ενδείξεων «πραγματογνωσία» καί 
«εποπτική> ή «έποπτειακή» διδασκαλία. Τό μαθημάτων λεκτικών ασκήσεων νοείται ώς 

-δσκησις του μαθητού καί είς τήν ακριβή παρατήρησιν καί είς τήν ακριβή καί όρθήν 
γλωσσικήν έκφρασιν. Λόγω τής φύσεως του πρέπει να διεξάγεται πάντοτε έν στενή 
συνάφεια προς τήν παρατήρησιν τών πραγμάτων, θ α άφορμαται έκ τών αισθησιακών 
δεδομένων καί θα προχωρή μεθοδικώς καί συμμέτρως προς τήν διανοητικήν του μαθη
τού Ικανότητα είς τήν σύλληψιν καί δια τής γλωσσικής εκφράσεως διατύπωσιν τών έκ 
τής παρατηρήσεως καί συγκρίσεως προκυπτόντων πορισμάτων. Ό κόσμος ό περιβάλ
λων τον μαθητήν αποτελεί άνεξάντλητον υλικόν προς παρατήρησιν καί λεκτικήν εκφρα-
σιν. Ώ ς προς τήν διεξαγωγήν τής διδασκαλίας καθορίζεται δτι αοτη πρέπει να γίνεται 
έπί τή βάσει αντικειμένου αμέσως αντιληπτού, να δίδεται το όνομα καί να παρορμούν
ται οι μαθηταί, άφορμώμενοι κατ* αρχάς άπό ακατέργαστου καθολικής παραστάσεως, 
να άποσαφηνίζωσι δι* ακριβεστέρας παρατηρήσεως τα έπί μέρους γνωρίσματα μετά 
παραλλήλου ορθής γλωσσικής εκφράσεως (σελ. 147). 

Μέγα τμήμα τής συγγραφής (σελ. 155—291) απασχολείται μέ τό μάθημα τής 
αναγνώσεως. Έ ν αρχή διευκρινείται γενικώς ή έννοια τής αναγνώσεως. Γίνεται λόγος 
περί τής παιδαγωγικής αξίας της, περί τοΰ σκοπού, δν επιδιώκει ή διδασκαλία της, καί 
περί τών διαφόρων αυτής ειδών. "Ως χαρακτηριστικά τής τελείας αναγνώσεως εξαίρον
ται «τό δπταιστον, τό λογικόν καί τό ηθικόν», σελ. 164. 'Επακολουθεί είτα ή έξέτασις 
τοΰ δυσχερέστατου προβλήματος τοΰ αναφερομένου είς τήν πρώτην άνάγνωσιν, σελ. 
167—224. 'Αμέσως ό αναγνώστης αντιλαμβάνεται δτι τα είς τό τμήμα τούτο εκτιθέμενα 
αποτελούν πορίσματα πολυχρονίου έμπρακτου πείρας τοΰ συγγραφέως, άλλα καί βαθύ
τατου θεωρητικού έπικαταλογισμοΰ. 'Εξετάζονται λεπτομερώς at κατά καιρούς χρησι-
μοποιηθεΐσαι δια τήν διδασκαλίαν τής πρώτης αναγνώσεως μέθοδοι, ή συλλαβιστική, ή 
συμφθογγιστική, ή αναλυτική, ή άναλυτικοσυνθετική, ή φωνομιμική, ή μέθοδος τών προ
τύπων φθόγγων, ή φθογγολογική, ή ολική ίδεοπτική. Ώ ς προς τήν τελευταίαν έκ τών 
μνημονευθεισών μεθόδων, ήτις έχει σημειώσει καί είς τα ελληνικά σχολεία εύρυτάτην 
διάδοσιν, γίνεται ιδιαιτέρα έξέτασις είς τάς σελ. 199—212. 'Ιδιαιτέρως εξαίρεται ή δια 
τήν διαμόρφωσιν τής έν λόγω μεθόδου συμβολή τοΰ Βέλγου παιδαγωγού Decroly καί 
τών Claparède, Piaget καί Dottrens. Παρά ταύτα ύπομιμνήσκεται δτι τήν αποτελεσματι
κότητα τής ολικής μεθόδου έν σχέσει μέ τήν γλωσσομάθειαν έχουν υποστηρίξει καί πα
λαιότεροι έρευνηταί. Ό Ί . Σκουτερόπουλος αναφέρει έν προκειμένω, σελ. 200, τον 
Abbé de Randovilliers ύποστηρίξαντα παρόμοιας αντιλήψεις είς τό κατά το 1768 δημο
σιευθέν έργον του «De la manière d'apprendre les langages» καί τό κατά τό 1818 δη
μοσιευθέν έργον τοΰ Jacotot «Enseignement universel». Κατά τό 1909 ό Malisch, διδά-
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«σκάλος κωφαλάλων, συνέστησε την χρήσιν παρόμοιας μεθόδου μέ το έργον του «Der 
•erste Lese · und Schreibunterricht an Sprachganzen» (Ή πρώτη διδασκαλία ανα
γνώσεως καί γραφής έπί γλωσσικών ολων). "Εχων δέ ύπ' όψιν ό Ί . Σκουτερόπουλος 
την κατά τρόπον δλως δογματικόν καί άποκλειστικόν χρησιμοποίησιν της ίδεοπτικής 
>μεθόδου παρά πολλών Ελλήνων διδασκάλων γράφει έν · σελ. 211 : «Είναι σημαντικον 
καί, δτι έν τη κυρία εστία αυτής ή μέθοδος αοτη έν Βελγίω καί έν τη Γαλλική 
Ελβετία, ένθα καί εύνοΐκώταται at συνθήκαι τής σχολικής εργασίας εΐναι, μι
κράν έχει διάδοσιν. Δι" ο καί πολύ παραπονούνται ot ύμνηταί αυτής. Πολύ 
3μως περισσότερον παραπονούνται δια τήν χρήσιν αυτής οί γονείς καί οί κηδεμόνες 
των μαθητών». Αί προτεινόμενοι μέθοδοι υποδιαιρούνται ύπό του Ί . Σκουτεροπούλου 
«ίς δύο μεγάλας κατηγορίας, είς τάς άναλυτικοσυνθετικάς καί είς τάς συνθετικός. 
""Εφιστάται ή προσοχή του διδάσκοντος έπί του δτι al διάφοροι μέθοδοι είναι «απλώς 
.μηχανικοί τρόποι είς πορισμόν τής αναγνωστικής Ικανότητος αποβλέποντες . . . Διό 
καί πδσαι έχουσι προτερήματα καί ελαττώματα». Έ κ πασών τών μεθόδων ό Ί . Σκου
τερόπουλος κρίνει ώς αχούσαν τα όλιγώτερα ελαττώματα τήν άναλυτικοσυνθετικήν τών 
προτύπων λέξεων. Αοτη, λέγει, <ρυθμιζομένη καί ώς συνδιδασκαλία αναγνώσεως καί 
γραφής αποκτά έ-τι πλείονας άρετάς καί άγει είς ασφαλέστερα καί μονιμώτερα ανα
γνωστικά αποτελέσματα>, σελ. 213. 

Μετά τήν έξέτασιν τής διδασκαλίας τής πρώτης αναγνώσεως, συζητείται είς το 
ϊκτον βιβλίον ή κυρίως άνάγνωσις. 'Εξετάζεται ή χρησιμότης του αναγνωστικού, ή 
εκλογή τής αναγνωστικής ύλης καί τό περιεχόμενον αυτής. 'Ιδιαιτέρως ερευνάται, αν 
εξυπηρετούν τον φρονηματισμόν τών μαθητών τα παραμύθια καί οί μύθοι. 'Ακολουθών 
δ Ί . Σκουτερόπουλος δσα ό Πλάτων έγραψεν είς τήν «Πολιτείαν» εναντίον τών αρχαίων 
μύθων καί τάς γνώμας του διασήμου "Ελληνος παιδαγωγού Χαρισίου Παπαμάρκου 
θεωρεί τα παραμύθια ώς μή ασκούντα επωφελή παιδαγωγικήν έπίδρασιν. Κατ' αντίθε
σιν προς τα παραμύθια κρίνει ώφέλιμον τήν διδασκαλίαν τών μύθων καί Ιδία τών Αίσω-
πείων κατά τα τρία πρώτα σχολικά έτη (σελ. 237). 'Εξετάζεται μετά ταύτα το περιεχό-
,μενον του αναγνωστικού βιβλίου καί καθορίζονται ώς κύκλοι, έκ τών οποίων πρέπει 
να λαμβάνεται, ό παιδικός καί ηθικός κοινωνικός βίος, ό θρησκευτικός βίος, ή ελλη
νική γή, ό επαγγελματικός βίος, ή όργάνωσις του ελληνικού κράτους, ή ελληνική λο
γοτεχνία καί ή ξένη κοινωνική καί πνευματική ζωή. Δια μέσου τοΟ αναγνωστικού δέν 
κρίνεται σκόπιμον να εμφανίζεται ή δρδσις ενός μόνον ήρωικοΟ προσώπου δια συνεχούς 
διηνήσεως τής δράσεως του. Προτιμότερον είναι να περιέχουν τα αναγνωστικά ποικί-
λην άναγνωστικήν υλην. Είναι δυνατόν δμως παραλλήλως προς ταύτα να χρησιμο
ποιούνται ώς βοηθητικά αναγνώσματα καί συνεχούς ολης αφηγήσεις, άναφερόμεναι είς 
τον βίον υπέροχων Ιστορικών προσωπικοτήτων. 

Είς τάς σελίδας 257 - 291 εξετάζεται ή διδακτική διαπραγμάτευσις τής αναγνω
στικής Ολης. Μετά βραχειαν ίστορικήν άνασκόπησιν τών έπί του ζητήματος τούτου 
γνωμών τών παλαιοτέρων παιδαγωγικών συστημάτων παρέχεται ή γνώμη του συγγρα
φέως *Ως κύρια σημεία τής διδακτικής εργασίας θεωρούνται ύπ' αύτοΟ τα ακόλουθα. 
Όριομός του εκάστοτε διδακτέου αναγνώσματος. Προσυζήτησις διδασκάλου καί μαθη
τών περί του περιεχομένου του προς πρόκλησιν διαφέροντος. "Ανάγνωσις τοΟ δλου εμ-
φωνος ύπό του διδασκάλου ή άφωνος ύπό τών μαθητών καί έν συνεχεία έπανάληψις 
αυτής ύπό του διδασκάλου ή τών μαθητών. 'Ακατέργαστος ύπό τών μαθητών άπόδοσις 
του νοήματος. Άνάγνωσις κατά περιόδους ύπό τών μαθητών καί άναγνώρισις του περιε
χομένου. Άνάγνωσις του δλου ύπό τών μαθητών καί κεκαθαρμένη άπόδοσις του συνο
λικού νοήματος ύπό μαθητού. Πραγματική έμβάθυνσις. Διατύπωσις περιλήψεως. Φρονη" 
4ΐατιστική καί καλαισθητική έμβάθυνσις. Κεντρισμός τής ψυχής του παιδιού έπί τή βάσει 
του πορίσματος τής έμβαθύνσεως καί γλωσσική επεξεργασία (σελ. 290). Ίδιαίτερον τμήμα 
τής ολης συγγραφής διατίθεται δια τον καθορισμόν τής διδασκαλίας τών ποιημάτων. 
Τ ό συνιστώμενον διδακτικόν διάγραμμα ακολουθεί τάς διατυπωθείσας ώς προς τήν δι-
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δασκαλίαν της αναγνώσεως αρχάς. 'Αρχίζει μέ προσυζήτησιν περί του περιεχομένου*, 
προχωρεί είς σχηματισμον καθολικής περί αύτου παραστάσεως, ήτις έπειτα αποσαφηνίζε
ται δι* ακριβεστέρας επεξεργασίας καΐ έμβαθύνσεως. Ή εργασία τερματίζεται δια κα
λαισθητικής καΐ γλωσσικής επεξεργασίας (σελ. 316). Παρέχονται προσέτι δδηγίαι άφο-
ρώσαι είς τήν άπαγΥελίαν και* άπομνημόνευσιν των ποιημάτων. 

Είς το ογδ?ον βιβλίον (σελ. 333—395) τυγχάνει άκριβολογικής εξετάσεως §ν δι-
δακτικόν πρόβλημα τεχνολογικής σημασίας. Πρόκειται περί τής διδασκαλίας της γρα
φής, ήτις παρ* ήμίν δέν έχει τύχει τής δεούσης προσοχής. Ή παρουσιαζόμενη εις τό 
βιβλίον τούτο έξέτασις καταδεικνύει δτι ό συγγραφεύς Ιχει μελετήσει επακριβώς ού 
μόνον εις τήν θεωρίαν, άλλα και είς τήν πλήρη δυσχερειών πρακτικήν διδασκαλίαν τό 
πρόβλημα. 'Εξετάζει λεπτομερώς άπάσας τάς διατυπωθείσας γνώμας αρχόμενος άπό 
του Πλάτωνος καί του Κουϊντιλιανοΰ καΐ καταλήγων μέχρι καΐ τών διατυπωσάντων νέας, 
αντιλήψεις κατά τήν πρόσφατον έποχήν, καθ* ην ύπεστηρίχθησαν δύο γνώμαι. Κατά τήν 
πρώτην έξ αυτών (Sütterlin, Hülliger, Laberecht) βασική αφετηρία τής διδασκαλίας, 
πρέπει να άποτελή πρότυπόν τι γραφής. Κατά τήν δευτέραν (Kuhlinann) οί μαθητα* 
πρέπει να άφήνωνται ελεύθεροι, δια να δημιουργή έκαστος ϊδιον χαρακτήρα. Παραλλή
λως προς αύτάς ή αμερικανική μέθοδος λαμβάνει πρόνοιαν αποκλειστικώς δια να 
άσκηθή ό μαθητής είς τήν ταχυγραφίαν. "Ο συγγραφεύς τής ύπό έξέτασιν συγγραφής 
αποκρούει τήν περί καλλιγραφικής ίσοπεδώσεως τών μαθητών δι' αντιγραφής προτύπων 
θεωρίαν. Δέχεται δέ δτι οί μαθηταί πρέπει να μάθουν να γράφουν ευκρινώς καί ταχέως. 
έκαστος κατά τήν ατομικότητα του, χωρίς κατά τήν διδασκαλίαν να δεσμεύεται ή αυ
τενέργεια αυτών. Ή αμερικανική μέθοδος ώς έπιδιώκουσα αποκλειστικώς ωφελιμιστι
κούς σκοπούς δέν τυγχάνει τής εγκρίσεως του. 

Επιμελής έξέτασις γίνεται καί του προβλήματος τής διδασκαλίας τής ορθογρα
φίας. 'Αναφέρονται αϊ γενόμεναι μέχρι τοοδε πειραματικαΐ έρευναι καί τα αποτελέσμα
τα αυτών, συμφώνως προς τα όποια ή περί τήν όρθογραφίαν έπίδοσις ευρίσκεται είς 
στενήν συνάρτησιν προς τήν δλην γλωσσικήν διδασκαλίαν. Ώ ς §ν έκ τών κυριωτέρων 
μέσων προς άπόκτησιν ορθογραφικής Ικανότητος συνιστάται ύπό τοΟ συγγραφέως ό» 
σχηματισμός σαφών καί ακριβών ακουστικών καί οπτικών παραστάσεων τών λέξεων, 
απαραίτητος δμως κρίνεται ή δια τής αντιγραφής άσκησις (σελ. 419). Αναπτύσσεται 
προσέτι καί ή συμβολή, ήν προσφέρει δια τήν άπόκτησιν ορθογραφικής Ικανότητος καί ή> 
γραμματική διδασκαλία. 

Εις τό δέκατον βιβλίον (σελ. 440—490) διερευνώνται τα προβλήματα τα σχετικά 
μέ τήν διδασκαλίαν του μαθήματος τής γραμματικής. Καί τό ζήτημα τούτο εξετάζεται 
καί ιστορικώς καί συστηματικώς. Δέν παραλείπει ό συγγραφεύς να θέση ύπό έξέτασιν 
καί τάς κατά τής διδασκαλίας τής γραμματικής διατυπωθείσας αντιρρήσεις έκ μέρους 
του θεμελιωτοΟ τής ιστορικής γραμματικής του γερμανικού έθνους J. Grimm (1785— 
1863). Κατ* αυτόν, επειδή ή γλώσσα αναπτύσσεται δι' εγγενούς οργανικής εξελίξεως, ή? 
γραμματική διδασκαλία επιφέρει σύγχυσιν είς τον νεαρόν τρόφιμον του στοιχειώδους 
σχολείου καί ανακόπτει τήν κατά φυσικήν πορείαν γλωσσικήν αύτου άνάπτυξιν. Ό Ί . 
Σκουτερόπουλος παρατηρεί δτι είναι αδύνατον δ νεαρός τρόφιμος του στοιχειώδους, 
σχολείου άφιέμενος εις εαυτόν να άναπαραγάγη τήν μεγαλειώδη δημιουργικήν γλωσ
σικήν έξέλιξιν τήν έπιτελεσθεΐσαν δια τής διαδρομής μακρότατης σειράς γενεών. Παρέ
χεται μετά ταύτα ευρύτατη άνάπτυξις τοΟ σκοπού τής διδασκαλίας τής γραμματικής 
καί τών χρησιμοποιηθεισών μεθόδων. "Ως σκοπός καθορίζεται να καταστή ό μαθητής 
Ικανός να έκφράζη ορθώς καί σαφώς εις τήν έπίσημον γλώσσαν του κράτους τόν ψυχι-
κόν του κόσμον, να έννοή ορθώς τα ύπό τών άλλων σαφώς καί ακριβώς προφορικώς 
καί γραπτώς έκφερόμενα καί να δύναται νά συντάσση άπλουν κοινωνικόν έγγραφον,-
δπως π. χ. έπιστολάς, αιτήσεις, αποδείξεις. ΑΙ έφαρμοσθεισαι διδακτικοί μέθοδοι ταξι-
θετοονται εις δύο γενικάς κατηγορίας. Ή παλαιοτέρα μέθοδος ήτο παραγωγική άφορ-
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μωμένη άπό του κανόνος καί βαίνουσα προς το παράδειγμα. "Η νεωτέρα ακολουθεί 
έπαγωγικήν πορείαν, άρχίζουσα άπο το παράδειγμα. Ή έρβαρτιανή σχολή δέν έδέχετο 
τήν διδασκαλίαν της γραμματικής ώς Ιδιαιτέρου μαθήματος, άλλ' ήθελε νά πραγματο-
ποίηση τήν γραμματικήν μόρφ^σιν των μαθητών δια τών εκθέσεων. Μετά συμπαθείας ό 
Ί . Σκουτερόπουλος ομιλεί περί τών γνωμών του διασήμου διδακτικού R Hildebrand. 
Κατ' αυτόν ή κοινή του δλου έθνους καΐ επίσημος του κράτους γλώσσα πρέιτει νά διδά
σκεται «ουχί ώς τι καθ' εαυτό, ώς έτερα τις λατινική, άλλ' έν στενότατη συναφεία προς 
τήν έν τη τάξει προϋπάρχουσαν λαϊκήν ή οίκιακήν γλώσσαν . . . Ό διδάσκαλος οφεί
λει ορμώμενος άπο τών τύπων της λαϊκής γλώσσης μετά τών μαθητών αυτού* νά άνέρ-
χηται βαθμηδόν ύψηλότερον. ΚαΙ ενταύθα, δπως καΐ κατά τήν φυσικήν έκμάθησιν τοΟ 
όμιλείν, αναπτύσσεται μετ' oò πολύ παρά τφ μαθητή έκ συμφώνου ασκήσεως τό συν
αίσθημα κανόνος τινός, ώστε ό διδάσκαλος δύναται έν καταλλήλω εϊτα στιγμή νά πα-
ρέχη αυτόν ή νά άφήνη νά εύρίσκωσιν αυτόν οί σκεπτόμενοι έκ τών μαθητών τής τά
ξεως». ΈπΙ τη βάσει τής παρεχομένης ευρείας Ιστορικής καΐ συστηματικής αναπτύξεως 
διατυπώνει ό συγγραφεύς καί τήν Ιδικήν του έπί του προκειμένου προβλήματος γνώμην. 
Ή γραμματική διδασκαλία πρέπει νά άρχίζη με τήν χρήσιν ώρισμένων παραδειγματι
κών προτάσεων, αΐτινες πρέπει νά δηλοΟν κάτι τό συγκεκριμένον καί μερικόν. Είτα θά 
ανέρχεται είς τό γενικόν καί κατά τό τρίτον στάδιον θά κατέρχεται δια τών εφαρμογών 
είς τήν χρήσιν του αφηρημένου καί γενικού. 

Τό τελέυταϊον, ένδέκατον, βιβλίον έ"χει ώς θέμα του τάς συγγραφικός εργασίας 
καί ασκήσεις τών μαθητών, τάς κοινώς είς τήν σχολικήν γλώσσαν όνομαζομένας συν
θέσεις ή εκθέσεις Ιδεών. Άνατρέχων είς τήν Ιστορίαν του μαθήματος ό συνγραφεύς 
ανευρίσκει τήν αρχήν του είς τήν άρχαίαν έλληνικήν έποχήν. Ό γραμματικός, δστις 
έδίδασκεν είς τήν δευτέραν βαθμίδα τών σχολείων τής αρχαιότητος, ήσκει τους μαθη-
τάς είς τήν επανάληψιν διηγήσεων, είς μεταφοράν ποιητικών στίχων είς τό πεζόν, είς 
συντόμευσιν ή άνάπτυξιν πραγματείας. Είς εύρυτέραν κλίμακα έβοήθουν καί οί σοφι-
σταί τους νέους νά αποκτούν δια τής ασκήσεως καλόν γλωσσικόν υφός Ιδία κατά τους 
χρόνους, καθ' ους ήκμαζε τό δημοκρατικόν πολίτευμα. 'Εκθέτει προσέτι ό συγγραφεύς 
τα κατά τήν ιστορίαν του μαθήματος κατά τους νεωτέρους χρόνους. 'Εξαίρει τήν δια 
τήν άνάπτυξίν του συμβολήν του Κομενίου καί του Ρατιχίου. Σταθμόν δια τήν συστη-
ματικήν θεώρησιν απετέλεσαν κατά τον Ί . Σκουτερόπουλον αϊ γνώμαι του Diesterweg 
καί κυρίως του Bormann, δστις διακρίνει ήδη άπό του 1836 τρεις βαθμίδας είς τήν 
προοδευτικήν πορείαν τής ασκήσεως τών μαθητών, θ ά άρχίση τό μάθημα κατ' αρχάς 
μέ προπαρασκευαστικός προφορικάς καί γραπτάς ασκήσεις. Κατά τό δεύτερον στάδιον 
θά ασκηθούν οί μαθηταί είς τήν κατ' άπομίμησιν υποδειγμάτων Κκθεσιν. Κατά τό τρί
τον στάδιον θά ασκηθούν είς τάς ελευθέρας συνθέσεις. Μνημονεύονται είτα αϊ έκφρα-
σθεΐσαι ώς προς τον σκοπόν του μαθήματος γνώμαι τών διδακτικών. Κατά τον Ί . 
Σκουτερόπουλον τό μάθημα τούτο έπιδιώκη νά καταστήση Ικανόν τον μαθητήν νά έκ-
φράζη ακριβώς κ<-».ί σαφώς γραπτώς καί προφορικώς τά διανοήματα του κατά τα κύ
ρια καί ουσιώδη αυτών στοιχεία. Δευτερευόντως καλλιεργεί τήν δύναμιν τής αύτοσυγ-
κεντρώσεως, τήν Ιίντασιν τής προσοχής καί τής παρατηρητικότητος, τής ακριβείας τής σκέ
ψεως καί τήν, λογικότητος,'τής είλικρινείας έν τή εργασία καί τής άνιδιοτελείας (σελ. 501). 

Είς Ιδιαίτερα κεφάλαια καταδεικνύονται at δυσχέρειαι, είς ας θά πρόσκρουση ό 
μαθητής, μέχρις δτου απόκτηση τάς έπιδιωκομένας δια τής διδασκαλίας δεξιότητας. 
'Επισημαίνει ό Ί . Σκουτερόπουλος έν προκειμένω τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις καί 
ύπομιμνήσκει τήν (">ήσιν του Όρατίου «Scribendi recte sapere est et principium et 
fons». Συνιστά δέ καί τήν άπαιτουμένην προπαρασκευαστική ν έργασίαν, ήτις πρέπει νά 
προηγήται τής συστηματικής ασκήσεως καί νά συνοδεύη ταύτην έκ παραλλήλου κατά 
τήν συστηματικήν άσκησιν. 'Εξετάζεται περαιτέρω ό τρόπος, καθ* δν θά χειραγωγήται ό 
μαθητής ύπό του διδάσκοντος είς τό έκθέτειν τάς σκέψεις του ασκούμενος είς τήν συγ-
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γραφήν εκθέσεων έπί τη βάσει προτύπου παρεχομένου δια της διηγήσεως τού διδά
σκοντος ή προερχομένου έξ εποπτικής εξετάσεως αισθητού αντικειμένου ή καΐ έξ ανα
γνώσματος έξετασθέντος κατά τήν διδασκαλίαν. Επακολουθεί έπισκόπησις περί των 
λεγομένων «ελευθέρων εκθέσεων». Εκτίθενται αϊ διατυπωθεΐσαι ύπό των διδακτικών 
γνώμαι. ΟΙ πλείστοι έξ αυτών έ"χουν κηρυχθή κατά τους τελευταίους χρόνους υπέρ τών 
ελευθέρων εκθέσεων (Schmieder, Seyfert, Gansgberg, Karstadt, Münch). Διετυπώθησαν 
δμως, σημειοί ό συγγραφεύς της ύπο έξέτασιν συγγραφής, και γνώμαι ύποστηρίζουσαι 
το άντίθετον. Οοτω ή Lotte Müller λαμβάνουσα ύπ' όψιν τον κίνδυνον της μονομερούς 
διαμορφώσεως της εξελίξεως του μαθητού αποκλείει απολύτως τάς ελευθέρας εκθέ
σεις. Πράγματι δέ υπάρχουν πολλά πειραματικά σχολεία, εις τα όποια Εχουν καταρ-
γηθή αί εκθέσεις ώς ίδιαίτερον μάθημα. "Ο *Ι. Σκουτερόπουλος δέν αποκρούει τάς 
ελευθέρας εκθέσεις, θεωρεί ταύτας επωφελείς, διότι δι' αυτών αποκτά- τήν Ικανότητα 
ό μαθητής να θεωρη και να χειρίζεται τα θέματα συμφώνως προς τήν Ιδικήν του ατο
μικότητα (σελ 521). Προσθέτει δτι χρειάζεται, δια να έκπληρωθή δ σκοπός οδτος, να 
προπαρασκευασθή ειδικώς ό μαθητής. Πρέπει προ παντός να καθορισθούν at περιοχαί, 
έξ ών θα λαμβάνωνται τα προς άνάπτυξιν θέματα, να ρυθμισθη ό τρόπος, καθ" δν θα 
γράφωνται αί εκθέσεις, και να καθορισθή και ό τρόπος της διορθώσεως αυτών. Τα θέ
ματα θα άντλώνται άπό τον σχολικόν βίον, άπό τάς όμαδικάς επισκέψεις τών μαθητών 
είς χώρους ή Ιδρύματα, άπό τον έξωσχολικόν βίον, άπό τα φυσικά φαινόμενα. Καίτοι 
αναγνωρίζει δ *Ι. Σκουτερόπουλος δτι αί έν τω σχολείω γινόμεναι ύπο τών μαθητών 
εκθέσεις είναι περισσότερον πρωτότυποι καΐ εύνοϊκώτεραι δια τήν άνάπτυξιν της προς 
αύτοσυγκέντρωσιν τάσεως τών μαθητών, έκ παραλλήλου δμως δέν κρίνει περιττάς καΐ 
τάς κατ' οΤκον γραφομένας. Αύται εξυπηρετούν τους στοχαστικωτέρους μαθητάς, τους 
θέλοντας να εμβαθύνουν περισσότερον είς τα πράγματα. 'Απαραίτητος κρίνεται ή ύπό 
του διδασκάλου διόρθωσις τών εκθέσεων. Ακριβής πρέπει να εΐναι ό έλεγχος ώς προς 
τα γραμματικά καί συντακτικά σφάλματα. "Η λεπτολόγος δμως διόρθωσις ώς προς τα 
λοιπά σφάλματα δέν συνιστάται, διότι πληγώνει τήν φιλοτιμίαν του μαθητού. Τό είδος τών 
σφαλμάτων θα επισημαίνεται δια συμβολικών σημείων, διά να καθίσταται δυνατή ή δι' αυ
τενέργειας τών μαθητών διόρθωσις αυτών. Ό διδάσκαλος, δταν άποδίδη τά τετράδια διωρ-
θωμένα, θα προκαλη συζήτησιν μεταξύ τών μαθητών διευκολύνουσαν τήν διόρθωσιν τών 
σφαλμάτων και διαφωτίζουσαν αυτούς περί του τρόπου, καθ' δν άπρεπε να άναπτυχθη 
τό θέμα. 

Έπεχειρήσαμεν, δι* δσων ανωτέρω έξεθέσαμεν, να παράσχωμεν συνοπτικήν ένημέ-
ρωσιν ώς προς τό πλούσιον περιεχόμενον της συγγραφής του Ί . Σκουτεροπούλου. Τό χα-
ρακτηριστικόν αυτής γνώρισμα είναι δτι τά προβλήματα εξετάζονται μέ άκριβολογικήν 
έπιστημονικότητα είς δλον αυτών τό βάθος καί τό πλάτος. Ό Ί . Σκουτερόπουλος θε
μελιώνει τάς γνώμας του έπί ασφαλών επιστημονικών βάσεων. Εξετάζει τά προβλήματα 
γενετικώς καί συστηματικώς. Παρακολουθεί αυτά άπό τής πρώτης γενέσεως των μέχρι τής 
τελευταίας εξελικτικής των φάσεως. Κατά τήν μελέτην των επισκοπεί απροκατάληπτος 
τάς έπ' αυτών διατυπωθείσας γνώμας. "Ισταται πάντοτε Μναντι αυτών μέ κριτικόν βλέμ
μα. 'Επειδή Ιχει ζήσει ό ίδιος τήν τχολικήν ζωήν εις δλας τάς βαθμίδας τής ιεραρ
χίας, επειδή έστάθη έπί Ετη μέ άκάματον φιλοπονίαν εμπνεόμενος άπό τήν προς τους 
μαθητάς του άγάιιην επάνω είς την διδασκαλικήν Μδριν, ευρίσκει πάντοτε τήν δρθήν 
λύσιν. 'Αντιπαραβάλλει διαρκώς τήν παιδαγωγικήν θεωρίαν προς τήν παιδαγωγική ν 
πράξιν. Διακρίνει τί είναι δυνατόν να γίνη καί τι είναι εκείνο τό όποιον τυγχάνει 
άπροσάρμοστον προς τήν παιδαγωγικήν πραγματικότητα. *Η αφετηρία, άπό τήν οποίαν 
πάντοτε παρακολουθεί τά προβλήματα, είναι ή γένεσίς των εντός τής ελληνικής πε
ριοχής. *Η ιδέα τής ελληνικής παιδείας αποτελεί τό διαρκές σημεΐον προσανατολισμού 
δια τήν σκέψιν του Ί . Σκουτεροπούλου. "Εχων εγκύψει εις έρευνητικήν τής αρχαίας 
ελληνικής παιδευτικής παραδόσεως σπουδήν κατορθώνει να βλέπη τά εκπαιδευτικά προ -
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βλήματα είς τήν βαθυτέραν καΐ γνησίαν το·>ν ούσίαν. Δια τούτο βαδίζει μέ βήμα σταθε-
pòv δια μέσου της διερευνήσεως αυτών. 

Προς τα εσωτερικά ^γνωρίσμαια της έξετασθείσης συγγραφής σύμμετρα είναι και 
τα εξωτερικά. Τα διανοήματα εκτίθενται μέ πυκνότητα καΐ συνάρτησιν άνταποκρινομέ-
νην προς τήν έσωτερικήν προχώρησιν της σκέψεως. "Ισως τινές έκ τών σήμερον είθι-
σμένων είς τήν παρατακτικήν Μκφρασιν, τήν άποσυνθέτουσαν τον έμπερίοδον λόγον είς 
κονιορτον μικροπροτάσεων, θα κρίνουν το οφος βαρύ καΐ κάπως δύσκολον. 'Ακριβώς 
δμως ή δυσχέρεια αυτή πρέπει να έκτιμηθή ώς ύπόμνησις, ήτις μας υπενθυμίζει δτι πρέ
πει να έπανέλθωμεν είς μίαν συνθετικήν καί βαθεΐαν θεώρησιν τών προβλημάτων. 
Κατά τους τελευταίους καιρούς ή παιδαγωγική σκέψις είς τον τόπον μας παρουσιάζει 
εμφανή—δια να χρησιμοποιήσωμεν μίαν έκφρασιν της συνήθους χρήσεως—ύποανάπτυξιν. 
Χειμάζεται άπό τήν τάσιν προς τήν εοκολον άπλούστευσιν τών προβλημάτων, ήτις κατά 
βάθος εξεταζόμενη ουδέν άλλο είναι παρά παραγνωρισμός της ουσίας των. "Εναντι 
αυτής της επικινδύνου δια τήν έξέλιξιν τών εκπαιδευτικών πραγμάτων τάσεως Ιρχεται 
να άντιταχθή το Κργον του *Ι. Σκουτεροπούλου. "Ερχεται να ταράξη τα νερά της εύκο
λου προχειρολογίας. 'Απέναντι τής παιδαγωγικής φιλολογίας του συνήθους τύπου τών 
τελευταίων καιρών ό Ί . Σκουτερόπουλος έ'χει το δικαίωμα να έπαναλάβη το Όρατια-
vòv «Exegi monumentimi». 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 
* 

Π Α Ν Α Γ . Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ, Διευθυντού Ραλλείου Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας, Ειδική Δι
δακτική. Τόμος Α'. ΓΓρώτη Έχπαίδενσις. "Εκδοσις της Χριστιανινής 'Ενώσεως 
'Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 'Αθήναι 1959, σελ. 279. 

Etvai άναμφισβήτητον δτι ή κατά τήν έποχήν μας σημειωθείσα άνάπτυξις τής 
τεχνικής έ'χει επηρεάσει τήν διαμόρφωσιν τής άνθρωπίνης διαβιώσεως έν τώ συνόλω της. 
'Από τον έπηρεασμόν τούτον δέν διέφυγε καί ό τομεύς τής Εκπαιδεύσεως. Ή τεχνική 
είσήλθεν είς αυτόν καί έπεζήτησε να ρύθμιση τήν παιδαγωγικήν δραστηριότητα συμφώ-
νως προς τον τεχνολογικόν όρθολογισμόν. Οί άπό τήν τεχνολογίαν επηρεαζόμενοι παι
δαγωγοί εξαντλούν τήν δραστηριότητα των είς τήν προσπάθειαν να διαμορφώσουν τε
χνολογικώς άρτίας μεθόδους, at όποΐαι είς τήν περιοχήν τής παιδαγωγικής πράξεως θα 
πραγματοποιούν καταπληκτικά επιτεύγματα ανάλογα προς εκείνα πού πραγματοποι
ούνται είς τόν τομέα τής άναμετρήσεως του άνθρωπου προς τήν φυσικήν πραγματικό
τητα. Παραλλήλως προς τήν λατρείαν τής τεχνολογίας τής φύσεως ήρχισε να δημιουρ-
γήται αντίστοιχος λατρεία τής τεχνολογίας του πνεύματος. 'Ιδιαιτέρως είς τάς χώρας, 
είς τάς οποίας δέν υφίσταται ενδογενής τεχνική άνάπτυξις, ή λατρεία προς τήν τεχνο
λογίαν εμφανίζεται έντονωτέρα, επεκτεινόμενη καί είς τόν πνευματικόν τομέα. Ή είσα-
γομένη άπό τάς ανεπτυγμένος χώρας τεχνική μεθοδική άποθαυμάζεται καί διαφημίζε
ται ακριβώς, δπως διαφημίζονται καί προβάλλονται εϊς τήν άγοράν τα έκ του εξωτε
ρικού είσαγόμενα τεχνικά μηχανήματα. Κατά τήν τελευταίαν έποχήν είς τήν χώραν μας 
έχει καταστή εντόνως αίσθητή ή έπίδρασις του τεχνολογισμου καί είς τήν περιοχήν τής 
παιδείας. Συναντά: κανείς πλήθος παιδαγωγών, οϊτινες άσκουν επάγγελμα άνάλογον 
προς τό επάγγελμα τών διαφημιστών τών έκ του εξωτερικού είσαγομένων μηχανημάτων 
καί προϊόντων τής τεχνικής Ή τυφλή αυτή λατρεία προς τόν παιδαγωγικόν τεχνολογι-
σμόν ενισχύεται ακόμη περισσότερον άπό τους διαφόρους πάσης προελεύσεως διαφημι-
στάς υπαλλήλους διεθνών οργανώσεων, οί όποιοι περιέρχονται, πλουσίως άμειβόμενοιε ίς 
βάρος τών προϋπολογισμών πενομένων συχνάκις κρατών, τήν ύφήλιον έν εϊδει εμπορικών 
«πλασιέ» έξυμνουντες είς διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, πολυημέρους ή ολιγοήμερους συγ
κεντρώσεις κτλ. τάς θαυμαστάς ίδιότητας τών «μοντέρνων» παιδαγωγικών επινοήσεων 

θ α έτιθέμεθα έκτος πραγματικότητος, έάν ήθέλομεν να διαμφισβητήσωμεν τήν 


