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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 
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άξίαν, τήν οποίαν έχει δια τήν σύγχρονον ζωήν ό τεχνολογικός ορθολογισμός, θα ήτο 
δμως έξ ϊσου σοβαρά παραγνώρισις της πραγματικότητος, έάν παρεδεχόμεθα δτι ημπο
ρεί ή τεχνική να διαδραματίση τον ϊδιον ρόλον καί εις τήν πνευματικήν περιοχήν, δπως 
εις τήν φυσικήν. Το πεδίον, επάνω εις το οποίον κυριαρχεί ή τεχνική, είναι ή περιοχή 
των άψυχων δεδομένων της φύσεως. Αοτά υπακούουν, ccv δχι εις τήν άναλυτικήν, πάν
τοτε δμως εί, τήν στατιστική ν νομοτέλειαν. Άλλα της πνευματικής περιοχής το κύριον 
γνώρισμα είναι ή μή ύποτασσομένη εις οιασδήποτε φύσεως προσδιοριστικισμόν ελευθε
ρία. Ή ουσία του πνεύματος είναι ή ελευθερία, «Το πνεύμα δπου θέλει πνεΐ, καί τήν 
φωνήν αύτου άκούεις, άλλ' ούκ οϊδας πόθεν άρχεται καί που υπάγει». Δια τον λόγον 
αυτόν είναι πραξις άντιπνευματική να θέλωμεν να έγκαθιδρύσωμεν τήν λατρείαν της 
τεχνολογίας είς τον τομέα της αγωγής, δστις αποτελεί μίαν κατ* εξοχήν πνευματικήν 
περιοχήν. Έάν κατά τήν έποχήν μας έπιχειρή ή τεχνολογία να ύποτάξη υπό τήν κυριαρ-
χίαν της τον παιδαδωγικόν τομέα, εις τούτο εξωθείται άπό τάς δρώσας σήμερον όλο 
κληρωτικάς τάσεις, αϊ όποΐαι βλέπουν τον άνθρωπον ώς άντικείμενον κυριαρχήσεως. 

'Αξίζει να χαιρετισθη ώς εύοίωνον, προαναγγέλλον κάποιαν στροφήν προς τό κα-
λύτερον, σημεΐον ή έκδοσις του ανωτέρω σημειουμένου συγγράμματος του Π. Κοροντζή. 
Μέ τήν συγγραφήν του αυτήν άρχεται νά έπισημάνη τόν κίνδυνον, δστις απειλεί τήν 
ελληνική ν παιδείαν. ΙΛί όξυδέρκειαν διέγνωσεν δτι είς τόν τόπον μας τα «Παιδαγωγικά 
είδωλα» ευρίσκουν μεταξύ του διδασκαλικού μας κόσμου μέγα πλήθος θαυμαστών. 
Συνεχίζων πολεμικήν, τήν οποίαν έχει αρχίσει προ πολλού, γράφει είς τήν έκδοθεΐσαν 
«Είδικήν Διδακτικήν» του: 

«Πρέπει λοιπόν ν* άπαλλαγώμεν άπό τάς παλαιάς προκαταλήψεις καί άπό τήν 
πίστιν εΙς ώρισμένα π α ι δ α γ ω γ ι κ ά ε ί δ ω λ α , μεταξύ των οποίων τό κυριώ-
τερον εξακολουθεί νά είναι ή διδακτική μηχανοκρατία και τα μεθοδολογικά προβλή
ματα έν γένει, τα όποια παρουσιάζονται άπό μίαν έκλαϊκευμένην Παιδα^ωγικήν ώς 
καταλαμβάνοντα τήν δλην έκτασιν της Παιδαγωγικής, ένω πράγματι είναι εντελώς 
δευτερεύοντα ζητήματα δια τήν σοβαράν έπιστήμην της Παιδαγωγικής. Όσάκις είς τήν 
τεχνικήν της διδακτικής ενεργείας αποδίδεται υπερβολική, σχεδόν μαγική δύναμις, πρό-
κείται περί εκτροπής καί καταπτώσεως της παιδαγωγικής σκέψεως είς μίαν χαμηλήν 
τεχνολογικήν βαθμίδα, άντίστοιχον προς έκείνην, κατά τήν οποίαν ό ευρισκόμενος ενώ
πιον του Παρθενώνος, αντί νά προσπαθη νά αίσθανθή τήν καλλιτεχνικήν συγκίνησιν έκ 
του καλλιτεχνικού τούτου δημιουργήματος, έρωτα" δια τόν τρόπον καί τα μέσα της με
ταφοράς τών λίθινων όγκων» (Σελ. 13—14). 

Ή κατεύθυνσις, τήν οποίαν ακολουθεί ή υπό έξέτασιν συγγραφή, καθορίζεται μέ 
άκριβολογικήν σαφήνειαν είς τήν κατωτέρω παράγραφον, ήτις συγχρόνως αποτελεί καί 
ανηλεές μαστίγωμα της επικρατούσης σήμερον ανεύθυνου περί τα παιδαγωγικά ζητή
ματα συγγραφικής φλυαρίας. Ό συγγραφεύς έν σελ. 15 γράφει περί του έργου του τα 
έξης : «Πρόκειται περί μιας Ειδικής Διδακτικής . . . ή όποια προσπαθεί νά χαράξη ένα 
νέον δρόμον εντός της διδακτικής περιοχής. «Νέον δρόμον» δχι μέ τήν έννοιαν του 
«μοντέρνου», του νέου κατ' αντίθεσιν προς τό παλαιόν. 'Αλλά νέον καί άσυνήθιστον 
έν σχέσει προς τον τρόπον, καθ' ον εξετάζονται τα διδακτικά ζητήματα είς τόν τόπον 
μας, δπου αρκεί νά προέρχεται κάτι άπό ξένας χώρας καί νά φαίνεται νέον καί άντί-
θετον προς τα κρατούντα, δια νά τό άποδεχθώμεν ώς άναμφισβήτητον άλήθειαν. "Η 
καινοτομία του παρόντος έργου έγκειται ακριβώς είς τό δτι δέν θέλει νά είναι «μον
τέρνο». Τουναντίον μέ κάποιαν δυσπιστίαν καί κριτική ν διάθεσιν κατ' αρχήν αντιμε
τωπίζει τα ξένα δόγματα καί τα ξένα διδάγματα, τα όποια εισάγονται τόσον άφθόνως 
έκ του εξωτερικού, ώστε νά μή δυνατοί τις νά τα παρακολούθηση, καί διακηρύσσονται 
μέ τόσην άκρισίαν, ώστε ν' άμφισβητήται τό κύρος τής Παιδαγωγικής "Επιστήμης, ή 
όποια εμφανίζεται μέ τά χαρακτηριστικά τής μόδας καί τής προπαγάνδας. "Η πρόοδος 
δμως τών πνευματικών επιστημών, εις τάς όποιας ανήκει ή Παιδαγωγική, δέν είναι τό-
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•σον φαγδαία, δσον εμφανίζεται. At θεμελιώδεις παιδαγωγικά! άρχαί είναι τόσον πα-
λαιαί, δσον καί ό Πλάτων, ό όποιος όχι μόνον τό φαινόμενον της αγωγής âv τφ 

»συνόλω του καί κατά βάθος έμελέτησεν, άλλα καί ώρισμένας διδακτικάς αρχάς, δπως 
π. χ. τήν αρχήν του Σχολείου Εργασίας, έδίδαξεν, ως βλέπομεν είς τό μαθηματικόν 
πρόβλημα του «Μένωνος». 

Έδώκαμεν τον λόγον είς τον συγγραφέα της προ οφθαλμών συγγραφής, διότι ή 
παρατεθεΐσα περικοπή έρχεται να άκουσθή ώς μία κατά πάντα δικαιολογημένη δια

μαρτυρία κατά μιας αφόρητου «μοντερνολογίας», ήτις έχει πλέον καταντήσει είς τον 
τόιτον μας φώνημα έστερημένον παντός περιεχομένου. Ώς επί τό πλείστον κατά τάς 
ημέρας αύτάς ή «μοντερνολογία» επιδιώκει να καλύψη τήν έλλειψιν κριτικού πνεύμα
τος καί τήν άγνοιαν της θεμελιώδους καί απαραιτήτου προπαιδεύσεως δια τήν οίκο-

»δόμησιν οιασδήποτε μαθήσεως. Ουδείς αρνείται τήν αναγκαιότητα της παρακολουθή
σεως της επιστημονικής κινήσεως, ήτις συντελείται είς τάς άνεπτυγμένας επιστημονι
κώς καί τεχνολογικώς χώρας. 'Αλλ' ή παρακολούθησις αυτή πρέπει να συνοδεύεται μέ 
κριτικήν θεώρησιν καί μέ έπικαταλογισμόν. Ή παιδεία κάθε έθνους έχει ίδικάς της 
πνευματικός £ίζας, άπό τάς οποίας ουδέποτε επιτρέπεται να αποκοπή. Χρέος των εκ
παιδευτικών παντός έθνους είναι να άντικρύζουν τάς είς τά άλλα έθνη συντελουμένας 
άλλαγάς είς τά εκπαιδευτικά πράγματα μέ κριτικόν πνεύμα άφορμώμενοι άπό τήν 
παιδευτικήν παράδοσιν καί άπό τά επείγοντα αΐτήματα τής εποχής. Ό συγγραφεύς 
τής προ οφθαλμών Είδικής Διδακτικής ακολουθεί μέ ζηλευτήν άκολουθίαν τάς δύο 
ταύτας θεμελιώδεις αρχάς. Ύπομιμνήσκει διαρκώς τήν σημασίαν τής παιδευτικής ελλη
νικής παραδόσεως, μελετφ μέ άκριβολογικόν πνεύμα καί άπροκαταληψίαν τά επιτεύ
γματα τής νεωτέρας παιδαγωγικής έρεύνης καί αποφαίνεται κατά πόσον αυτά είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν ύπό τάς δεδομένας σήμερον είς τον έλληνικόν χώρον συνθήκας. 

Ό πρώτος τόμος τής συγγραφής τοΰ Π. ΚοροντΓή έχει ώς θέμα τήν πρώτην 
έκπαίδευσιν. 'Αναφέρεται είς τά μαθήματα, τά όποια διδάσκονται είς τήν πρώτην καί 
δευτέραν τάξιν τοΰ Δημοτικού Σχολείου. "Η πρώτη αύτη διετής βαθμίς τής εκπαιδεύ
σεως, ούσα θεμελιωτική δια τήν μετά ταύτα μόρφωσιν, έχει μεγίστην σπουδαιότητα, 
θέτει δέ προς συζήτησιν πολλά συνθέτου μορφής προβλήματα, τά όποια τυγχάνουν εις 
τήν συγγραφήν τοΰ Π. Κοροντζή επισταμένης διερευνήσεως. 

Ή δλη συγγραφή απαρτίζεται άπό έξ μεγάλα κεφάλαια. Είς τό πρώτον κεφά-
λαιον παρέχεται κατατοπισμός ώς προς τάς σχετικός μέ τό πρόβλημα τής διδακτικής 

.μεθόδου αντιλήψεις τοΰ συγγραφέως. Είς τό δεύτερον εξετάζεται ή ίδιότυπος φύσις 
τής πρώτης εκπαιδεύσεως τής περιλαμβανούσης τά δύο πρώτα έτη τής σχολικής φοι
τήσεως. Επισκοπούνται τρία θεμελιώδη προβλήματα, ήτοι ή φύσις τοΰ μαθητοΰ, ό χα
ρά κτήρ καί Ô σκοπός τής πρώτης εκπαιδεύσεως καί δ χαρακτήρ των μορφωτικών αγα
θών, τά όποια χρησιμοποιεί ή μορφωτική εργασία. 

'Ακολουθεί τό τρίτον κεφάλαιον μέ θέμα τήν πατριδογνωσίαν. Είς τοΰτο δ συγ
γραφεύς καθορίζει τό περιεχόμενον τοΰ σπουδαιότατου τούτου δι* δλην τήν μόρφοισιν 
μαθήνματος, τόν σκοπόν του καί τό περιεχόμενον του. Έξαίρων τήν σημασίαν τοΰ έν 
λόγω μαθήματος γράφει (σελ. 62) : «'Εδώ έγκειται ή αναντικατάστατος μ ο ρ φ ω τ ι κ ή 
σ η μ α σ ί α τής πατριδογνωσίας, είς τό δτι δηλ. δέν χωρίζει τά συνανήκοντα, άλλα 
παρουσιάζει τήν ο λ ό τ η τ α τοΰ περιβάλλοντος ενώπιον τής ψ υ χ ι κ ή ς δ λ ό-

• τ η τ ο ς τοΰ άνθρωπου, δστις αποτελεί επίσης μετά τοΰ περιβάλλοντος μίαν ε ν ό 
τ η τ α ζωής». 'Εξετάζεται προσέτι καί τό πρόβλημα τής ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκα
λίας. Ό συγγραφεύς εξαίρει τά πλεονεκτήματα του, χωρίς να αποσιωπά" καί τά μειονε
κτήματα, θεωρεί δέ έφαρμόσιμον τό σύστημα τοΰτο μόνον είς τάς δύο πρώτας τάξεις. 

Είς τά υπόλοιπα 4ον, 5ον καί 6ον κεφάλαια γίνεται λόγος περί των τριών τεχνο
λογικών μαθημάτων, δηλ. αναγνώσεως, γραφής καί αριθμητικής. Είς τό 4ον συζητεί τό 

.μάθημα τής αναγνώσεως. 'Ιδιαιτέρως εξετάζεται τό πρόβλημα τής πρώτης αναγνώσεως 
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χαΐ τίθενται ύπο ίίλεγχον αϊ χρησιμοποιούμενο« μέθοδοι. Ό συγγραφεύς απορρίπτει? 
τήν άναλυτικοσυνθετικήν μέθοδον, δέχεται την όλικήν, κατακρίνει δμως καΐ την τυφλήν 
κατά δογματικον τρόπον έφαρμογήν αυτής. 

Μετά της αυτής έπιστημονικότητος εξετάζεται είς το 5ον κεφάλαιον ή διδασκα
λ ί α του μαθήματος τής γραφής. 'Ορθώς τονίζει ό συγγραφεύς δτι ή αξία του μαθήμα
τος τούτου Μγκειται είς το δτι ή γραφή αποτελεί §ν έκ των κυριωτέρων εκφραστικών 
μέσων, δια των οποίων πραγματοποιείται ή άντικειμενικοποίησις τής εσωτερικής Ιδέας.. 
Επισημαίνει προσέτι ό συγνραφεύς τήν σημασίαν τής γραφής ώς μέσου, δια του οποίου· 
εξασφαλίζεται ή έκμάθησις τής γλώσσης καί ή Ικανότης προς πρακτικήν χρήσιν αυτής. 

Ή δλη συγγραφή τερματίζεται μέ το 6ον κεφάλαιον, του οποίου θέμα είναι fy 
πρώτη άρίθμησις. Ύπομιμνήσκει ευθύς έξ αρχής ό συγγραφεύς τόν έλληνικον χαρακτΓ,ρα 
τοΟ μαθήματος, δστις καταδεικνύεται έκ του δτι κατά τήν έλληνικήν αρχαιότητα έθεω-
ρείτο ή άσκησις περί τον λογισμόν ώς άπαραίτητον στοιχείον τής πρώτης μορφώσεως. 
Σημειώνει προσέτι ό συγγραφεύς καί έκ των συγγραμμάτων του Πλάτωνος τ α σπου
δαιότερα χωρία (Πολιτεία 525—526 C καί Νόμοι 819), είς α ό 'Αθηναίος φιλόσοφος εξαί
ρει τήν παιδαγωγικήν άξίαν τής σπουδής των αριθμών. Τυγχάνουν ευρείας αναπτύξεως, 
ακολούθως καί τα είς τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος αναφερόμενα προβλήματα. Κα
θορίζεται ή θέσις τής αριθμητικής είς τό δλον σύστημα τής ενιαίας διδασκαλίας, συζη
τε ίτα ι ή διαμόρφωσις του αναλυτικού προγράμματος, ή διδακτική μέθοδος καί τα παρα
γωγικά σημεία τής διδασκαλίας τής πρώτης αριθμήσεως. 

Έκ τής γενομένης συνοπτικωτάτης ύποτυπώσεω- τής δλης διαρθρώσεως τής πρό 
οφθαλμών συγγραφής καταφαίνεται ή εύρύτης τής έπόψεως, ύφ' ην εξετάζονται τ α διά
φορα θέματα καί ή κριτική αυτών άντιμετώπισις. Ό Π. Κοροντζής λαμβάνει πάντοτε^ 
ύπεύθυνον τοποθέτησιν έναντι των προβλημάτων. Διατυπώνει μέ σαφήνειαν καί όριστι-
κότητα τήν γνώμην του. Παρέχει συγκεκριμένος υποδείξεις δια τήν διαμόρφωσιν των 
αναλυτικών προγραμμάτων καί δια τήν χρήσιν των διδακτικών μεθόδων. Ό τρόπος,, 
καθ' δν θέτει καί συζητεί τα προβλήματα, αποδεικνύει δτι παρακολουθεί κατά πόδας τ ή ν 
έξέλιξιν των παιδαγωγικών ερευνών είς τάς ξένας χώρας, χωρίς δμως να χάνη τήν |5ί-
ζωσίντο· ' είς τήν έλληνοχριστιανικήν παιδευτικήν παράδοσιν. Ιδιαιτέρως Ιχων εγκύψει-
ό Π. Κοροντζής είς τήν μελέτην τών έ*ργων του Πλάτωνος θεμελιώνει τάς σκέψεις του 
έπί άπαρασαλεύτου φιλοσοφικής καί επιστημονικής βάσεως. Ή βαθεΐα φιλοσοφική του 
μόρφωσις επιτρέπει είς αυτόν να βλέπη μέ συνοπτικόν βλέμμα τ α περίπλοκα προβλή
ματα καί να εύρίσκη δια μέσου αντιμαχομένων διαφωνιών τήν δρθήν γραμμήν· *Ωπλι-
σμένος μέ τα εφόδια βαθείας μορφώσεως καί εξαιρετικής οξυδέρκειας προσφέρει ση* 
μαντικωτάτην συμβολήν δια τήν οίκοδόμησιν μιας γνησίως ελληνοχριστιανικής, συνάμα-
δμως καθ' δλα ανταποκρινόμενης είς τα αιτήματα, τα όποια θέτει ή σύγχρονος τής παι
δαγωγικής επιστήμης έ'ρευνα, παιδείας. 

Ή συγγραφή, τήν οποίαν παραδίδει είς χείρας τών λειτουργών τής πρώτης βα
θμίδος ό Π. Κοροντζής, δέν στερείται διαφέροντος καί δια τους λειτουργούς τής Μέσης 
Εκπαιδεύσεως. Λίαν σημαντική τυγχάνει, δπως έσημειώθη καί είς τα προηγούμενα, ή» 
£κθεσις τών γνωμών του συγγραφέως, ήτις περιέχεται είς τό πρώτον κεφάλαιον: «Τό 
πρόβλημα τής διδακτικής μεθόδου». Κατά τόν συγγραφέα τό πρόβλημα τούτο δέν είναι 
νέον. Συνδέεται μέ τήν δλην τής αγωγής προβληματικότητα. 'Εκφράζεται δέ ύπό τήν 
όξυτάτην του άντιθετικήν μορφήν δια τής μεταξύ του Σωκράτους καί τών Σοφιστών 
αντιθέσεως. Καί ό Σωκράτης καί ο ι Σοφισταί συμφωνούν είς τό δτι ή αρετή ε ίναι διδα
κτή, υποστηρίζουν δμως έκ διαμέτρου αντιθέτους αντιλήψεις είς τό ζήτημα τής ουσίας 
τής αρετής καί του τρόπου τής διδασκαλίας αυτής. Κατά τόν Σωκράτη ή ορθότερα μέ
θοδος προς διδασκαλίαν τής αρετής είναι εκείνη, ή οποία οδηγεί είς τό ξύπνημα τής 
συνειδήσεως του άνθρωπου καί εις τόν αύτοέλεγχον. Είς πάσαν διδασκαλίαν τό κατ* 
εξοχήν παραγωγικόν σημεΐον εΐναι ή συνείδησις τής αγνοίας καί ή απαλλαγή άπό τόν» 
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«δόκον> καί το «φαίνεσθαι». Ή σωκρατική μέθοδος αποβλέπει εις τήν καλλιέργειαν, 
είς τήν «έπιμέλειαν καΐ τήν θεραπείαν της ψυχής». 'Αντιθέτως, προσθέτει λίαν προσ
φυώς ό Π. Κοροντζής, <ol ΣοφισταΙ προτιμούν τήν διδακτικήν έκείνην μέθοδον, δια της 
όποιας εξουδετερώνεται ή συνείδησις καί ή βούλησις του άνθρωπου δια της έξωθεν πο-
λυγνωσίας καί δια της καταθλιπτικής επιδράσεως ξένων Ιδεών» (σελ. 20). »« — *yP~--~ 

Παρακολουθείται Μπειτα ή έξέλιξις του προβλήματος της διδακτικής μεθόδου 
κατά τήν νεωτέραν έποχήν. Κατά τήν ορθολογιστικήν έποχήν του Που αιώνος ή προσ
πάθεια του 'Ρατιχίου καί Κομενίου άπέβλεπεν είς τήν άναζήτησιν μιας μεθόδου δυνα
μένης να χρησιμοποιηθη δια τήν διδασκαλίαν δλων τών μαθημάτων είς δλους. Εισάγε
ται οοτω ή τάσις προς λογικήν τυποποίησιν καί αύτοματισμόν της καθολικής διδακτι
κής μεθόδου, από τήν οποίαν δέν έ*μεινεν ανεπηρέαστος καί αυτός ό μέγας παιδαγωγός» 
Πεσταλότσι. Αϊ τάσεις δέ αδται του παιδαγωγικού ορθολογισμού εδρον, κατά τον 
Π. Κοροντζήν, τήν άποκορύφωσίν των μέ τα ειδολογικά στάδια τών Έρβαρτιανών. Ώ ς 
άντίθεσις προς τον διδακτικόν μεθοδικόν μονισμόν της σχολής τοΟ Έρβόρτου έπηκο-
λούθησε σφοδρά άντίδρασις. Αύτη έξεφράσθη δια της καλαισθητικής αγωγής, δια της 
βιωματικής αγωγής καί δια της αγωγής τής προσωπικότητος. 'Αλλά τό κύριον κτύ
πημα κατά του διδακτικού μονισμου τών ειδολογικών σταδίων κατηνέχθη άπό τό σχο-
λείον εργασίας, δπως τό διεμόρφωσαν ό Kerschensteiner καί ό Gaudig. Ό άγων δέ 
κατά τής μεθόθου ένετάθη μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, οπότε εμφανίζεται % 
«Νέα Παιδαγωγική» αποβλέπουσα εις τήν όιζικήν άνακαίνισιν τής αγωγής καί εξαι
ρούσα Ιδίως τους άνορθολογιστικούς παράγοντας τους επηρεάζοντας τήν διαδικασίαν 
τής αγωγής. 

θέτων ύπό έ*λεγχον τα συμπεράσματα, εις τα όποια κατέληξαν αϊ έκδηλωθεΐσαϊ 
νέαι τάσεις διακριβώνει ό [ Π. Κοροντζής ; §ν άξιοπρόσεκτον φαινόμενον. "Ολοι οι πο
λέμιοι του διδακτικού μονισμου κατέληξαν καί αυτοί εις ώρισμένα διδακτικά σχήματα. 
Τούτο καταδεικνύει, κατά τήν γνώμην του, τήν ανάγκην τής υπάρξεως μιας διδακτικής 
μεθόδου είς τήν σχολικήν έργασίαν. Ή αδυναμία δμως δλων τών παιδαγωγικών θεω
ριών καί μεθόδων έγκειται εις τό δτι δλαι ώς κατάφασις είναι όρθαί, ώς αρνησις δμως 
εΐναι δλαι έσφαλμέναι (σελ. 28). Ουδεμία έκ τών μέχρι τοΟδε γνωστών παιδαγωγικών 
μεθόδων δύναται να άνταποκριθή πλήρως είς τάς απαιτήσεις τής παιδαγωγικής τριά
δος του Πεσταλότσι: Κεφάλι—καρδιά—χέρι. "Οθεν συνάγεται τό συμπέρασμα: 

Ιον. Ή διδακτική μέθοδος μεταβάλλεται αναλόγως τής εκάστοτε επικρατού
σης κοσμοθεωρίας, παιδαγωγικής καί ψυχολογικής κατευθύνσεως καί του έν γενεί 
οφους τής αγωγής. 

2ον. Έκαστη διδακτική μέθοδος, διεκδικούσα απόλυτον κύρος καί καθολικήν κυ-
ριαρχίαν, καταντά σχεδόν πάντοτε είς ένα διδακτικόν μονισμόν, ό όποιος είναι κατ* 
ανάγκην ελλιπής καί μονομερής, λαμβανομένων ύπ* όψει του πολύπλοκου χαρακτήρος 
τής αγωγής καί τής διαλεκτικής μορφής αυτής. 

"Εναντι τής μεθόδου, προσθέτει ό Π. Κοροντζής, πρέπει να ίστάμεθα μέ ψυχραι-
μίαν. Να μή κατακυριευώμεθα οοτε άπό δουλικήν προς αυτήν λατρείαν οοτε άπό φό-
βον. Τονίζει ώς όρθήν τήν άποφθεγματικήν διατύπωσιν του Willmann : «ή λατρεία τής 
μεθόδου έχει ώς μητέρα τήν άπουσίαν τής σκέψεως, ό δέ φόβος τής μεθόδου τήν όκνη-
ρίαν τής σκέψεως». Ή Ικανότης του διδασκάλου, ή μέθοδος του, λέγει ό Π. Κοροντζής 
(σελ. 32), έγκειται εις τό να εύρίσκη τό κατάλληλον εκάστοτε σημείον, δπου θα τοποθέ
τηση τον μοχλόν, δια να κινήση τήν ψυχήν του μαθητού, τον άρχιμήδειον τόπον, δστις 
είναι τό κατ' εξοχήν παραγωγικόν σημεΐον τής διδασκαλίας. Ό διδάσκαλος χρέος Ιχει 
να δημιουργήση κλΐμα θερμότητος καί ζωογόνου ακτινοβολίας «άποδεσμεύων» καί 
«κεντρίζων», έως δτου έ'λθη ή μεγάλη στιγμή τής πνευματικής άνατάσεως. Προσανατο
λιζόμενος ό Π. Κοροντζής προς τήν ίδέαν τής ελληνοχριστιανικής αγωγής προβάλλει 
τήν στιγμήν αυτήν ώς «δώρημα άνωθεν καταβαΐνον». Μας υπενθυμίζει δέ τό μεταφυσι-
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κόν, χριστολογικόν νόημα της αγωγής το δηλούμενον μέ τήν εύαγγελικήν όήσιν : «Μηδέ 
κληθητε καθηγηταί' είς yàp ημών έστιν δ καθηγητής, ό Χριστός». 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

GEORGETTE PAPACOSTOULA. Les conceptions d'Aristote sur la Fa
mille et V Éducation morale. Thèse présentée a la Faculté des Lettres de 
l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur en Philosophie. Athènes 
1957, p. 191. 

Al περί της παιδείας γνώμαι του 'Αριστοτέλους έχουν απασχολήσει πολλούς έκ 
των συστηματικών μελετητών της φιλοσοφίας του. Ή κυρία πηγή, από τήν οποίαν δυ
νάμεθα να πληροφορηθώμεν περί αυτών, εΐναι κυρίως τα δύο τελευταία βιβλία τών 
«Πολιτικών» και τμήματα τίνα έκ τών «Νικομαχείων Ηθικών». Ή κρατούσα έντύπω· 
σις είς τους κύκλους τών φιλολόγων είναι δτι ό Σταγιρίτης δέν μας έ*δωκεν §ν πλήρες 
παιδαγωγικόν σύστημα, δπως ό Πλάτων. Δέν άνευρίσκομεν είς τα συγγράμματα του 
συζητήσεις περί της αξίας τών διαφόρων μαθημάτων, δπως τούτο γίνεται είς τήν «Πολι-
τείαν» καΐ είς τους «Νόμους» του Πλάτωνος. 'Αρκείται ό 'Αριστοτέλης να προσδιορίση 
απλώς ώς μαθήματα απαραίτητα δια τήν άγωγήν, τα γράμματα, τήν μουσικήν, τήν 
γυμναστικήν καΐ τήν γραφικήν, χωρίς να είσέλθη είς διδακτικής φύσεως λεπτομέρειας. 
Ή Ελλειψις αοτη §χει γίνει ζωηρώς αίσθητή καΐ έ*χει παρασύρει πολλούς έκ τών ερευ
νητών είς κρίσεις υποτιμητικός ώς προς τάς αριστοτελικός παιδαγωγικός διδασκαλίας. 
Έάν δμως έμβαθύνωμεν είς τους σκοπούς, οϊ τίνες επιδιώκονται δια τών μνημονευθέν
των δύο αριστοτελικών συγγραμμάτων, είς τα όποια εκτίθενται αί περί παιδείας γνώ-
μαί του, θα πεισθώμεν δτι αϊ δυσμενείς κρίσεις ελέγχονται αστήρικτοι. Είς τα δύο τε
λευταία βιβλία τών «Πολιτικών» ό λόγος είναι περί της «άρίσιης πολιτείας». 'Ακριβώς 
δέ ένεκα τούτου ό πατήρ τών νεωτέρων αριστοτελικών ερευνών W. Jaeger επιμόνως 
i-χει υποστηρίξει τήν άντίληψιν δτι ταύτα πρέπει να καταταχθούν είς το άρχαιότερον 
στάδιον της πν3υματικής εξελίξεως του Σταγιρίτου, κατά τό όποιον διετέλει είσέτι ύπό 
τήν έπίδρασιν τών διδασκαλιών του Πλάτωνος. ΆφΙνοντες κατά μέρος τό ύπό του 
W. Jaeger τιθέμενον πρόβλημα της χρονολογήσεως της συγγραφής τών έν λόγω δύο 
βιβλίων, άρκούμεθα να παρατηρήσωμεν δτι ό 'Αριστοτέλης είς ταύτα εξετάζει τό 
πρόβλημα της παιδείας έξ έπόψεως καθαρώς πολιτικής, θέλει να καθορίση τα νομο
θετικά εκείνα μέτρα, τα όποια πρέπει να Ιχη ύπ* δψει του πας νομοθέτης προκειμένου 
να προβή είς τήν κατά τον άριστον τρόπον συγκρότησιν της πολιτείας. "Επίσης καΐ είς 
τα χωρία τών <Ήθικών Νικομαχείων», δπου γίνε-αι λόγος περί παιδείας, τό θέμα συ
ζητείται άπό εύρυτέρας ηθικής σκοπιάς. Ύπό μίαν τοιαύτην προοπτικήν ή έπισκόπησις 
τών προβλημάτων της παιδείας πρέπει να λάβη γενικώτατον χαρακτήρα, θα περιορισθή 
να καθορίση τάς γενικωτάτας διατάξεις, αΐτινες αφορούν είς τόν έξ ηθικής καί πολιτικής 
απόψεως καθορισμόν τών μέσων της παιδεύσεως. Ό 'Αριστοτέλης ουδέποτε χάνει άπό τους 
οφθαλμούς του τήν πραγματικότητα. Γνωρίζει καλώς δτι τα πράγματα είς τήν συγκε-
κριμένην των μορφήν εμφανίζουν άπέραντον ποικιλίαν. Μία θεώρησις, ήτις θά ήθελε νά 
-παρακολούθηση αυτήν τήν ποικιλίαν, θά Εχανε τήν θεώρησιν του συνόλου. Διά τούτο 
ιτεριωρίσθη ομιλών περί παιδείας καί είς τα «Πολιτικά» καί είς τα «'Ηθικά Νικομά-
χεια» νά χαράξη μόνον τάς μεγάλας κατευθυντηρίους γραμμάς. Ήρκέσθη νά καθορίση 
τα μέσα της αγωγής, δπως ήμεις λέγομεν σήμερον, καί τήν άξίαν των. Δέν είσήλθεν 
είς λεπτομερειακά διδακτικά ζητήματα. Ηθέλησε νά καθορίση είς τα «Πολιτικά» τήν 
εύθύνην του νομοθέτου ώς προς τήν πραγμάτωσιν της αγωγής τών ελευθέρων, άνευ της 


