
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΦΛΩΡΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 

Παραλλήλως προς τάς αίσθητικάς απόψεις του Λουκιανού, του πολυεδρικου* 

συγγραφέως και επιφανέστερου τών σοφιστών του 2ου μ.Χ. αιώνος, αξιόλογοι 

είναι και αϊ παιδαγωγικαί του τοιαΰται. 

Τα σημαντικώτερα εκ τών παιδαγωγικών θεμάτων, τών οποίων ακροθιγώς; 

άπτεται, είναι τα έξης : Ή δύναμις και τα δρια της αγωγής, ή μάθησις, ό σκο

πός της διδασκαλίας, ή αισθητική αγωγή, τα μορφωτικά αγαθά, οί παιδαγωγικοί 

μύθοι, ό διδάσκαλος, ή διάταξις της ύλης, ή ερωτηματική μορφή της διδασκα

λίας, το παράδειγμα, τα διδασκαλεία κλπ. 

Δύναμις καί δρια τής αγωγής 

Πας ανθρώπινος ψυχοφυσικος οργανισμός από της γεννήσεως του φέρει-

μεθ' εαυτού ώρισμένα βιολογικά γνωρίσματα, τα όποια συναπαρτίζουν τον βιο-

λογικόν του γονότυπον, ήτοι φυλετικήν καταγωγήν, ώρισμένην άμεσον κληρονο

μικότητα, ώρισμένην ίδιοσυστασίαν καί ποιότητα του κυτταρικού πλέγματος, 

οργανικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα τών αισθητηρίων οργάνων του. Συν τη 

παρόδω του χρόνου δέχεται και πολλάς επιδράσεις του περιβάλλοντος, εντός του· 

οποίου διαβιοΐ. Τοιαΰται επιδράσεις εϊναι ή μέριμνα τών γονέων του δια τήν σω-

ματοψυχικήν του άνάπτυξιν, ή αναστροφή μετά τών όμηλίκων του, ή σχολική 

φροντίς δια τήν μόρφωσίν του κλπ. Ή διαρκής μετατροπή του γονότυπου υπό· 

τήν έπίδρασιν τών απειραρίθμων εξωτερικών στοιχείων αποτελεί τήν ψυχοφυ-

σιολογικήν σύνθεσιν, ήτις καλείται φαινότυπος. Ό άνθρωπος τάς έξωτερικας 

ταύτας επιδράσεις δεν αποδέχεται παθητικώς, άλλα τάς υποβάλλει εις διεργα-

σίαν καί άλλας μεν έξ αυτών οικειοποιείται, άλλας δε απορρίπτει. Τοιουτοτρό

πως άποκτα ώρισμένην εξιν, ήτις παρέχει εις αυτόν τήν δυνατότητα να προχώ

ρηση προς τήν ωριμότητα και τήν τελείωσίν του : 

Τοΰτο δέ καλουμεν άγωγήν. Ό σεβαστός μου διδάσκαλος κ. Κ. Δ. Γεωρ-

γούλης ως έξης ορίζει τήν ά γ ω γ ή ν : «Λέγοντες άγωγήν νοουμεν το σύνολον 

τών ενεργημάτων, δια τών οποίων ό άνθρωπος υπερβαίνων το φυτικον καί βιο-

λογικον έπίπεδον της υπάρξεως του φθάνει εις τήν σωματοψυχικήν του ωριμό

τητα καί εις τήν πνευματικήν του τελείωσίν» 1 . 

1) Κ. Δ. Γεωργούλη : 'Αγωγή, Μεγάλη Παιδαγωγ. Έγκ*>κλ τεύχος 6ον σελ. 31. 
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Ό Γερμανός φιλόσοφος καί θεολόγος Schleiermacher διατείνεται δτι ή 

αγωγή αποβλέπει εις τήν προφύλαξιν του τροφίμου άπο τάς παραμορφωτικάς 

επιδράσεις του περιβάλλοντος, είς τήν ένίσχυσιν τών ευνοϊκών δια τήν άνάπτυξίν 

του προδιαθέσεων καί είς τήν άντίδρασιν κατά τών δυσμενών δια τήν μόρφωσίν 

του προδιαθέσεων ι . 

Ό Λουκιανός διατυπώνει περί του παιδευτικού ενεργήματος γνώμας ουδό

λως άφισταμένας τών ανωτέρω απόψεων του Γερμανού σοφοΰ «τήν μεν πρώτην 

άνατροφήν αυτών μητράσι καί τίτθαις και παιδαγωγοΐς έπιτρέπομεν υπό παι

δείας έλευθερίοις άγειν τε καί τρέφειν αυτούς. . . Ου γαρ ίκανον ήμΐν έ'δοξε το 

μόνον φΰναι ως £φυ έκαστος, ήτοι κατά το σώμα, ή κατά τήν ψυχήν, άλλα καί 

παιδεύσεως καί μαθημάτων έπ" αυτούς δεόμεθα, ύφ' ών τά τε εύφυώς διακεί

μενα βελτίω παρά πολύ γίγνοιτο αν, καί τα φαύλως έχοντα μετακοσμοιτο προς 

το βέλτιον» 2 . 

*Εκ του ανωτέρω χωρίου καταφαίνεται δτι ο Λουκιανός αποκλίνει προς τήν 

γνώμην δτι ή αγωγή δεν είναι μεν παντοδύναμος, άσκεΐ δμως εύεργετικήν έπί-

δρασιν επί του παιδευομένου. Τήν παντοδυναμίαν της αγωγής παρεδέχοντο ό 

εμπειρικός Locke καί ό αίσθησιαρχικος Helvetius. Ό δεύτερος μάλιστα έλεγεν : 

«"Ολοι οι άνθρωποι γεννώνται ϊσοι καί μέ ικανότητας ισοδυνάμους καί μόνον ή 

αγωγή προκαλεί τάς διαφοράς» 3 . Έ ξ άλλου ό Fontenelle αρνείται παντάπασι 

τήν δύναμιν της αγωγής : «Οΰτε ή καλή αγωγή κάμνει τον καλόν χαρακτήρα 

οΰτε ή κακή τον καταστρέφει» 4 . 

Το παράδειγμα της αγωγής του Δελφίνος, επιδόξου διαδόχου τών Βουρ-

βώνων της Γαλλίας, παρά του Bossuet, υπέροχου διδασκάλου, δστις δεν κατώρ-

θωσε να ύψωση τον μαθητήν του πέραν της μετριότητος, μας πείθει δτι ή δύ-

ναμις της αγωγής δεν είναι απεριόριστος. 

Το παράδειγμα πάλιν το άφορων είς τήν άγωγήν του δουκος της Βουρ

γουνδίας άσκηθεΐσαν παρά του Fénelon, μαρτυρεί περί της ευεργετικής επιδρά

σεως της αγωγής, διότι ό Fénelon κατώρθωσε ν' ανάπτυξη δλας τάς άρετάς μιας 

καρδίας, είς τήν οποίαν ή φύσις είχε σπείρει τα σπέρματα πάσης κακίας. 

Παραπλήσιας απόψεις προς τάς του Λουκιανού διετύπωσε κατά τους καθ* 

ήμας χρόνους ό Cuizot : « Ή αγωγή ισχυροποιεί κατά τήν παιδικήν ήλικίαν τάς 

ασθενείς ή χαλαράς ιδιότητας. Ουδείς αγνοεί τήν δύναμιν, τήν οποίαν έχουν ή 

άσκησις καί ή συνήθεια, ώστε να καταστήσουν τήν μνήμην πλέον εΰκολον κα£ 

τήν προσοχήν πλέον ίσχυράν. Αι ιδιότητες μας αυξάνουν δια της ασκήσεως. Τα 

παραδείγματα τών επιτυχιών της θελήσεως είναι αναρίθμητα» 5 . 

'Ωσαύτως ό Ν. Ι. Έξαρχόπουλος λέγει «Δια συστηματικής εξωτερικής 

1) Κ: Δ. Γεωργούλη : 'Αγωγή, Μεγάλη Παιδαγ. Έγκυκλ. τευχ. 6 σελ. 31. 
2) Λουκ. Άνάχαρ. 20. 
3) G. Compayrè : Ή Παιδαγωγική μεταφ. υπό Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 26. 
4) » » » » σελ. 27. 
5) G, Compayrè. Ή Παιδαγωγική μεταφ. υπό Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 27. 
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έπιδράσεως είναι δυνατή καλλιεργία ίσχυρας βουλήσεως και δή εν μεγάλω 

βαθμω» *. 

« Ή αγωγή κατά τον Dupanloup συνίσταται άπό ουσιαστικής απόψεως εις 

την άνάπτυξιν των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Έάν αι φροντίδες του διδασκάλου 

και αι προσπάθειαι των μαθητών δεν έχουν ώς αποτέλεσμα να αναπτύξουν, να 

εντείνουν, να ανυψώσουν, να σταθεροποιήσουν τάς ικανότητας* εάν αύται περιορί-

ζωνται π. χ. εις το να εφοδιάσουν το πνεύμα μέ μερικάς γνώσεις και τρόπον 

τινά να τάς επισωρεύουν εις αυτό, χωρίς να προσθέσουν τι εις τήν έκτασίν του, 

εις τήν δύναμίν του και τήν φυσικήν του δραστηριότητα, τότε δεν έχομεν άγω-

γήν, άλλα διδασκαλίαν. Δεν θα άνεγνώριζα πλέον είς αυτήν το μέγα και ώραΐον 

εκείνο δημιουργικον έργον, όπερ λέγεται αγωγή. Τότε το παιδί θα είχε διδαχθη, 

δεν θα ειχεν δμως μορφωθή. Ή αγωγή του πνεύματος θα ήτο ελλιπής. Δέν θα 

υπήρχε παρά μία κοινή και τρόπον τινά παθητική διδασκαλία, προωρισμένη δι' 

άνίσχυρον και ατελές δν» 2 . 

*Η λέξις αγωγή άπαντα βεβαίως είς τον Πλάτωνα (Νόμοι 659 Δ), άλλα 

υπό των αρχαίων Ελλήνων έχρησιμοποιεΐτο ό δρος π α ι δ ε ί α . 'Ωσαύτως υπό 

του Λουκιανού γίνεται χρήσις της ενδείξεως π α ι δ ε ί α . «Τοις πλείστοις ούν 

Ιδοξε παιδεία μέν και πόνου πολλού και μακρού και δαπάνης ου μικρας και 

τύχης δεΐσθαι λαμπράς» 3 . 

Κατά τήν παιδαγωγικήν σχολήν του Έρβάρτου ή αγωγή είναι έπίδρασις 

του ενηλίκου επί του ανηλίκου επί τη βάσει ώρισμένου και ένσυνειδήτως καθωρι-

σμένου σχεδίου. Ό ορισμός δμως ούτος υπό της συγχρόνου παιδαγωγικής κρί

νεται ώς στενότερος του δέοντος, διότι αϊ παιδευτικαί επιδράσεις νοούνται ώς 

αλληλεπιδράσεις κατά πάσας τάς κατευθύνσεις μεταξύ των εν συμβιώσει διατε

λούντων ανθρώπων και επεκτείνονται είς δλα τα στάδια της ανθρωπινής ηλικίας 4 . 

Ό Krieck λέγει : « Ή αγωγή είναι πρωταρχική λειτουργία, τελούμενη παν

ταχού και πάντοτε είς τήν ανθρωπότητα . . . . "Ολοι παιδαγωγοϋν δλους είς πά-

σαν στιγμήν» 5 . 

Ό Λουκιανός είς το μνημονευθέν χωρίον έκδέχεται τήν άγωγήν ώς μορ-

φωτικήν ένέργειαν, ήτις δίδει είς τον παιδευόμενον νέαν μορφήν, δπως ακριβώς 

ύπελάμβανε ταύτην και ό ιδρυτής της ατομικής θεωρίας Δημόκριτος λέγων «δι

δαχή μεταρυσμοΐ τον άνθρωπον, μεταρυσμουσα δε φυσιοποιεϊ» (Diels Vors. 

II 153,2). 

Μ ά θ η σ ι ς 

Ή μάθησις είναι φαινόμενον, το όποιον άρχόμενον άσυνειδήτως άπό της 

1) Ν. Ι. Έξαρχοπούλου : Εισαγωγή είς τήν Παιδαγωγικήν σελ. 196. 
2) G. Compayré : Ή παιδαγωγική μετάφρ. ύπό Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 56. 
3) Λουκ. Περί τοϋ ένυπν. 1. 
4) Κ. Δ. Γεωργούλη : 'Αγωγή Μεγαλ. Παιδαγ. Έγκυκλ. τευχ. 6ον σελ. 33. 
5) Philosophie der Erziehung 3η εκδ. σελ. 9. 
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γεννήσεως του άνθρωπου συνεχίζεται συνειδητώς από τίνος και έξης μέχρι τών 

τελευταίων στιγμών της ζωής του *. 

Ή μάθησις ως προς τον τρόπον, καθ' δν εμπλουτίζεται ή συνείδησις διαι

ρείται εις 1) την φυσικήν ή αύτοκαθοδήγητον, 2) την καθωδηγημένην ή ί~ζρο-

καθοδήγητον και 3) την σύνθετον ή τήν ώργανωμένην μάθησιν. 

Καθοδηγημένη μάθησις 

Το εΐδος τοΰτο της μαθήσεως εμφανίζει δύο βαθμίδας, τήν κατωτέραν και 

τήν άνωτέραν. Τήνκατωτέραν αποτελεί ή dressur, ήτις διακρίνεται εις φυσικήν έπι-

τυγχανομένην δια σωματικών μέσων και εις τήν ψυχικήν, ήτις επιτυγχάνεται δια 

ψυχικών μέσων* *0 βίαιος εθισμός χρησιμοποιείται εις τα ζώα υπό τών θηριοδα

μαστών. Ό Ξενοφών αναφέρει παραδείγματα βιαίου εθισμού επί τών πώλων καΐ 

τών κυνιδίων. «Οι τε γοϋν πώλοι μανθάνουσιν ύπακούειν τοις πωλοδάμναις τώ 

6ταν μεν πείθωνται τών ηδέων τι αύτοΐς γίγνεσθαι, όταν δε άπειθώσι πράγματα 

έχειν, έ'στ' αν ύπηρετήσωσι κατά γνώμην τώ πωλοδάμνη* και τά κυνίδια δέ πολΰ 

τών ανθρώπων και τη γνώμη και τη γλώττη υποδεέστερα οντά δμως και περιτρέ-

χειν και κυβιστάν και άλλα πολλά μανθάνει τω αύτω τούτω τρόπω» 2 . 

Κατά ταύτα ή σταθεροποίησις της μαθήσεως δια της επαναλήψεως έχει ως 

άναγκαίαν προϋπόθεσιν νά καταλήγη εις εΰχάριστον αποτέλεσμα. Ό Λουκ. πα

ρεμφερείς απόψεις διατυπώνει επί τών ανθρώπων. «Οι δέ τάς άλλας τέχνας μαν-

θάνοντες, μισουσιν αύτάς, ώστε έ'νιοι δι* αύτάς άποδιδράσκουσι. Τί δέ ; ου κά-

κεΐνο έννοήσαί σε δει, ότι και τους εν έκείναις ταΐς τέχναις προκύπτοντας οί 

πατέρες καί μητέρες τούτοις τιμώσι μάλιστα, οΐς καθ' ήμέραν και τον παράσι-

τον ; Καλώς, νή Δία, έγραψεν ο παις, λέγοντες, δότε αύτω φαγεΐν ουκ έγραψεν 

ορθώς, μή δώτε. Οί>τω το πράγμα καί έντιμον και εν τιμωρία μέγα φαίνεται» 3 . 

Έ κ τούτου συνάγεται οτι, αν ώρισμένη άντίδρασις όδηγήση εις εύχάρι-

στον αποτέλεσμα, διευκολύνεται ή μάθησις : 'Αντιθέτως άν όδηγήση εις δυ-

σάρεστον αποτέλεσμα, δυσχεραίνεται. "Ο κ. Νικ. Σ. Μπάρκας 4 λέγει «Έπί 

του νόμου τούτου ακριβώς στηρίζεται καί το σύστημα τών επαίνων, αμοι

βών καί ποινών, το όποιον καταλλήλως χρησιμοποιούμενον δύναται να δώση 

πολύ καλά αποτελέσματα δια τήν μάθησιν καί Sta τήν άπόκτησιν καλών έξεων». 

*0 Gilbert Hichet λέγει «το πιο χρήσιμο είδος τιμωρίας είναι να ξανακάμη 

ό μαθητής τήν έργασίαν πού δέν τήν έκαμε καλά . . . "*Αν ο Κωστάκης δίνη 

εσφαλμένη απάντηση στο μάθημα της αριθμητικής, πρέπει νά ξανακοιτάξη το 

πρόβλημα του ως πού νά ευρη τή σωστή. ( Ή τέχνη νά διδάσκης μεταφ. Εύαγγ. 

Πανέτβου). 

Ό Λουκ. αναφέρει προς τούτοις καί περίπτωσιν ανωτέρας βαθμίδος κα

ί) Νικ. Σ. Μπάρκα : Διδακτική τών Μαθηματικών καί Φυσικών Μαθημάτων σελ. 22. 
2) Ξενοφ. Οίκον. 13,7. 
3) Λουκ. Περί τοΰ παρασίτου. 
4) Νικ. Σ. Μπάρκα : Διδακτική τών Μαθηματ. καί Φυσικ. Μαθημάτων σελ. 20. 
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θωδηγημένης μαθήσεως « Ό Δαναός δέ σκληραγωγεί τάς θυγατέρας και αύτουρ-

γεΐν διδάσκει και πέμπει ύδωρ τε άρυσομένας και προς τα άλλα παιδεύει 

άοκνους είναι αύτάς» *. 

Κατά τους νεωτέρους χρόνους ό Γερμανός W. Köhler, εις Ικ των θεμελιω

τών της μορφολογικής ψυχολογίας έτελειοποίησε την πειραματικήν Ιρευναν έπί 

τών ζώων, επιδοθείς εις παρατηρήσεις και πειράματα επί των ανθρωποειδών πι

θήκων. Την Ιρευναν ταύτην είχαν αρχίσει κατά το έτος 1890 εις τάς Ηνωμέ

νος Πολιτείας ό ψυχολόγος Morgan καΐ το 1894 ό 'Αμερικανός ψυχολόγος 

Thoriidike. 

Ό Λουκιανός αναφέρει δτι βασιλεύς τις τών Αιγυπτίων έδίδαξε πιθήκους 

τον πυρρίχιον χορόν. Οι πίθηκοι έξέμαθον τάχιστα το είδος τοΰτο του χορού : 

«Λέγεται δέ και βασιλεύς τις Αιγύπτιος πιθήκους ποτέ πυρρυχίζειν διδάξαι 

και τα θηρία—μιμηλότατα δέ έστι τών ανθρωπίνων—έκμαθεΐν τάχιστα και όρ-

χεΐσθαι άλουργίδας άμπεχόμενα και προσωπεία περικείμενα, και μέχρι γε πολ

λού εύδοκιμεΐν την θέαν, άχρι δή τις θεατής αστείος κάρυα υπό κόλπον έ'χων 

άφήκεν ές το μέσον οι δέ πίθηκοι ίδόντες και έκλαθόμενοι της όρχήσεως, τοΰθ* 

δπερ ήσαν, πίθηκοι έγένοντο αντί πυρριχιστών και ξυνέτριβον τα προσωπεία και 

την έσθήτα κατερρήγνυον και έμάχοντο περί της όπώρας προς αλλήλους, το δέ 

σύνταγμα της πυρρίχης διελέλυτο και κατεγελάτο υπό του θεάτρου» 2 . 

Έ κ του χωρίου τούτου κατάδηλον γίνεται δτι μόνον ό άνθρωπος έ'χει βχι 

μόνον νοητικήν, συναισθηματικήν και βουλητικήν ικανότητα, άλλα και συνείδη-

σιν δτι εκτελεί τάς λειτουργίας ταύτας. Τά ζφα μ,ολονότι εκτελούν τα τοιαύτα 

ενεργήματα, στερούνται της αρχής της ενδοσκοπικής ενεργείας. 

"Α σ κ η σ ι ς 

"Ασκησις είναι ή δια συνεχούς επαναλήψεως άνύψωσις της άποδοτικότη-

τος μιας λειτουργίας σωματικής ή ψυχικής. Ώ ς προς τήν αποτελεσματικότητα 

της ασκήσεως παρατηρούνται πολλαί άτομικαί παραλλαγαί. Εις τίνα άτομα κατά 

τήν εναρξιν της ασκήσεως παρατηρείται πρόοδος, εις άλλα δμως ή άνύψωσις της 

άποδοτικότητος προχωρεί με βραδύν ρυθμόν. Ό Λουκιανός αναφέρει δτι ασκού

μενος δπο του θείου του εις τήν έρμογλυφικήν τέχνην δι' άπειρίαν έθραυσε μίαν 

πλάκα «σκληρότερον δέ κατενεγκόντος υπ5 απειρίας κατεάγη μέν ή πλάξ . . . » 3 . 

Ή διαπίστωσις αύτη του Λουκιανού είναι σύμφωνος προς τας απόψεις της συγ

χρόνου παιδαγωγικής, καθ' ην εις τήν μεγαλυτέραν ήλικίαν ή προχώρησις της 

ασκήσεως βαίνει ταχέως, τουναντίον δέ εις τήν μικροτέραν μέ βραδύν ρυθμόν, 

διότι λείπει ή εμπειρία. Ή άποδοτικότης δμως της ασκήσεως καθίσταται μεγα-

1) Λουκ. 'Ενάλιοι διάλογοι 6,1. 
2) Λουκ. Άλιεύς ή άναβιοΰντες 36. 
3) Λουκ. Περί του ένυπν. 3. 
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^.υτέρα, Οσον ή ηλικία είναι μικρότερα, διότι ή παιδική ηλικία έχει πλαστικότητα, 

φ·ις σύν τη παρόδω της ηλικίας εξαφανίζεται 1 . 

Ή άσκησις έχει ώς αποτέλεσμα τήν σταθεροποίησιν της μαθήσεως καΐ τήν 

-άνύψωσιν της άποδοτικότητος των λειτουργιών «Και μήν καΐ βαδίζειν έμάνθα-

νον και κομίζειν τον δεσπότην έπί του νώτου και τρέχειν δρόμον άλυπότατον 

;καί τω αναβάτη άναίσθητον» 2 . 

Συνάσκησις χ{ ειδολογική μόρφωσις 

Τον τελειότερον δρισμον της ειδολογικής μορφώσεως Ιδωκεν ό Γερμανός 

-παιδαγωγός Kerschensteiner. Κατά τον παιδαγωγον αυτόν «ειδολογική μόρφωσις 

;εΙναι ή δεξιότης εκείνη, το τακτ, το όποιον απομένει εις τον τρόφιμον, Οταν θα 

•iy-fi λησμονήσει το ύλικόν, επί του οποίου εργαζόμενος απέκτησε τήν δεξιότητα 

χαί το τακτ αυτό». Ή σύγχρονος παιδαγωγική τήν είδολογικήν μόρφωσιν ονο

μάζει συνάσκησιν. Λέγοντες δε συνάσκησιν οι σύγχρονοι παιδαγωγοί εννοούν τήν 

άνύψωσιν της άποδοτικότητος μιας λειτουργίας προερχομένης εκ της άνυψώσεωζ 

.μιας άλλης λειτουργίας. Έ κ τούτου συνάγεται οτι ή προϋφεστώσα γνώσις ευκο

λύνει τήν μάθησιν, δηλαδή γίνεται μεταφορά της μαθήσεως. Ό 'Αμερικανός 

Thorndike μετά σειράν σχετικών πειραμάτων διετύπωσε τον νόμον της όμοιότη-

τος ή της αδιαφορίας, καθ' δν «λειτουργίαι χειριζόμεναι τα αυτά ή όμοια στοι

χεία συνασκοΰνται, λειτουργίαι δε μή χειριζόμεναι τα αυτά ή Ομοια στοιχεία δεν 

-συνασκουνται» 3 . 

Ό Λουκιανός διατυπώνει τήν γνώμην Οτι γνώσεις τεχνικαί κτηθεΐσαι δια 

-συγγυμνάσεως δεν λησμονούνται όσονδήποτε χρονικόν διάστημα και αν παρέλθη : 

-«αϊ μεν γάρ τών άλλων τεχνών καταλήψεις και ημέρας και νύκτας και μήνας και 

ένιαυτούς πολλάκις άσυγγύμναστοι μένουσι, και όμως ουκ άπόλλυνται παρά τοις 

κεκτημένοις αϊ τέχναι» 4 . 

Έ κ του ανωτέρω χωρίου καταφαίνεται Οτι ό Λουκιανός e contrario παρα

δέχεται τρόπον τινά τήν μεταφοράν της μαθήσεως. 

Σκοπός της διδασκαλίας 

Ό Λουκ. έναντι του προβλήματος «ποίος ό σκοπός της διδασκαλίας» λαμ

βάνει στάσιν κατά του παιδαγωγικού ρεύματος, το όποιον ύπο του έρβαρτιανοΰ 

παιδαγωγού Dörpfeld ώνομάσθη «διδακτικός υλισμός» και αποκλίνει προς τήν 

παιδαγωγικήν άποψιν, ήτις άπεκλίθη υπό του κλασσικού φιλολόγου Fr. Aug. 

Wolf «διδακτικός είδολογισμός» 5 . «Έν δσω δε ταΰτ' έγίνετο, ποικίλα, ώ Φίλων 

1) Κ. Δ. Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) 1964. 
2) Λουκ. Λούκιος ή δνός 48. 
3) Κ. Δ. Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) 1964. 
4) Λουκ. Περί του παρασίτου 6. 
.5) Κ Δ. Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) 1964. 
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έγώ προς έμαυτον ένενόουν, το πρόχειρον εκείνο, ώς ουδέν δφελος ήν »ρα έπί^-

στασθαι τα μαθήματα, ει μή τις και τον βίον ρυθμίζοι προς το βέλτιον . . . έπειτα? 

δέ είσήει με, μή άρα το όπο των πολλών λεγόμενον αληθές ή, και το πεπαιδευ-

σθαι άπάγη των ορθών λογισμών τους ες μόνα τά βιβλία καΐ τάς έν έκείνοις τάς 

φροντίδας άτενές αφορώντας» ' . 

Κατά του διδακτικού υλισμού εϊχον κηρυχθή εις τήν αρχαιότητα ό Έ φ έ -

σιος φιλόσοφος 'Ηράκλειτος «πολυμαθίη νόον ^χειν ου διδάσκει», ό Δημόκριτος 

«πολυνοΐην, ου πολυμαθίην άσκέειν χρή», ό Σωκράτης, δστις έδίδασκεν Οτι ή, 

γνώσις πρέπει νά δημιουργήται ύπο του μανθάνοντος διά της άπορητικής μεθό

δου και ό Πλάτων, δστις εις τήν «Πολιτείαν» του λέγει Ott Παιδεία δέν είναι ή; 

συσσώρευσις γνώσεων και δεξιοτήτων, άλλα ή διέγερσις και ή καλλιέργεια τών 

εσωτερικών του δυνάμεων και καταβολών. 

Άντιφερόμενος ό Λουκιανός προς τον 'Αθήναιον νομοθέτην Σόλωνα, δστις 

διά του αποφθέγματος του «γηράσκω δ' άεΐ πολλά διδασκόμενος» έθεώρει τήν 

άγωγήν ώς το σύνολον τών ενεργημάτων τών συντελούντων εις τήν τελείωσιν 

του άνθρωπου ώς σωματοψυχικής όλότητος καΐ πνευματικής υπάρξεως 2 , αποκλί

νει προς τήν στενοτέραν Ιννοιαν, καθ' ήν ή αγωγή είναι έπίδρασις του ενηλίκου επί 

του ανηλίκου βάσει ώρισμένου και ένσυνειδήτως καθωρισμένου σχεδίου : « . . . καίτοι^ 

ακαιρον ίσως και εξωρόν γε ήδη, γέροντα άνδρα μεταπαιδεύειν και άναδιδάσκειν· 

τά τοιαύτα, μηδέ τά προ τούτων είδότα» 8 . 

Άλλαχου πάλιν διατυπώνει γνώμας σύμφωνους προς τάς νυν κρατούσας 

περί αγωγής, καθ' ας αί παιδευτικαί επιδράσεις υπερβαίνουν τους τοίχους το& 

σχολείου. Ή νεωτέρα επιστήμη της Παιδαγωγικής και ιδία ό Ernst Krieck λέ

γει δτι δλη μας ή ζωή είναι μία συνεχής παιδαγωγική έπίδρασις, μία αδιάλει

πτος διδασκαλία καί μάθησις, μορφώνειν και μορφώνεσθαι, έπιδραν και δέχεσθαι 

επιδράσεις 4 . «Καί ταΰτα έπραξα βάρβαρος ών καί απαίδευτος παιδείας της Ε λ 

ληνικής καί ούτε Όμηρον ώσπερ ούτος ραψωδών οΰτε υπ' Άριστοτέλει τώ σο

φιστή παιδευθείς, μόνη δέ τη φύσει αγαθή χρησάμενος». Έ ν άλλω χωρίω πάλιν 

λέγει : «"Οτεπερ καί σαφέστατα ώφθη, ώς ούχ ή λύρα θέλγουσα ήν, άλλα ή, 

τέχνη καί ή ωδή, ά μόνα εξαίρετα τ φ Όρφεΐ παρά της μητρός ύπήρχεν». 

Κατά ταΰτα δ Λουκιανός πρεσβεύει βτι ή μάθησις είναι δυνατή, έάν υπάρχω 

φύσις αγαθή εις τον άνθρωπον. Ή σύγχρονος Παιδαγωγική παραδέχεται δτι 

πρέπει νά υπάρχουν απαραιτήτως αί ακόλουθοι προϋποθέσεις, διά νά καταστώ 

τούτο δυνατόν : 1) Πρέπει νά υπάρχη ή πίεσις μιας δρμής ή μιας ανάγκης, β)* 

Νά υπάρχη μνήμη, ήτις είναι απαραίτητος διά τήν σταθεροποίησιν εις τήν συνεί-

δησιν της μορφής της ένεργητικότητος. γ) Νά υπάρχη έτοιμότης αναπλάσεως 

1) Συμπόσιον ή Λαπίθοα 34. 
2) Κ. Δ. Γεωργούλη : 'Αγωγή Μεγ. Παιδ. Έγκυκλ. τευχ. 6ον σελ. 33. 
3)_Αουκ. Ψευδολογιστής 13, 
4) Philip. Hôrdt Θεμελιώδεις μορφίί της "Αγωγής μετάφρ. Παναγή Α. Ζερβού 

σελ. 86. 
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καί δ) Νά λειτουργή τουλάχιστον μία αϊσθησις και ιδία ή άφή, βπως συνάγεται 

εκ της περιπτώσεως της τυφλής και κωφαλάλου Άμερικανίδος Heller Keller *. 

'Αλλαχοΰ πάλιν δ Λουκιανός μεταβάλλει γνώμην καί εκτιμά τον διδακτι«* 

κον ύλισμον «Σύ δέ με δίκαιος διδάσκειν άφθόνως, έπεί καί πρώτος μαθητής 

γίγνομαι» 2 . 

Ό G. Gompayré κατακρίνων την πολυμάθειαν λέγει τα έξης : « Ή κατά-

στασις του πνεύματος, εις την οποίαν βυθίζει τον μαθητήν ή βιαστική πολυμά

θεια του διδασκάλου, μας υπενθυμίζει την κατάπληξιν των Έσκιμώων, περί τών-

οποίων διηγούνται την έξης ίστορίαν : 

Μόλις έ'φθασαν ούτοι εις το Λονδϊνον, επεσκέφθησαν εις μίαν ήμέραν δλα 

τα μνημεία της πρωτευούσης υπό την οδηγίαν βιαστικού όδηγοΰ. Κατά τήν 

έπάνοδόν των ερωτώμενοι τι είδον, δέν έγνώριζον να απαντήσουν. ΕΙς εξ αυτών 

βιασθείς κάπως από επίμονους ερωτήσεις είπε σείων τήν κεφαλήν : «Πολύς κα

πνός, πολύς θόρυβος, πολλαί οίκίαι, πολύς κόσμος» 3 . 

Αισθητική αγωγή 

Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας οτι το παιδί είναι εύαίσθητον είς το ώραϊον. 

Το ώραϊον άθυρμα, το εύχάριστον πρόσωπον, το λαμπρον άνθος καί εν γένει πάν 

ώραϊον άσκεϊ εύεργετικήν έπίδρασιν έπ' αύτοΰ. Κατά συνέπειαν μία πλήρης 

αγωγή δέν θα ήτο δυνατόν ν* άδιαφορήση δια τάς φυσικάς αύτάς διαθέσεις του 

παιδιού. Εις τήν εύρυτέραν της εννοιαν ή αγωγή αυτή περιλαμβάνει τήν έκτίμη-

σιν του ωραίου της φύσεως καί της τέχνης, τήν έφεσιν προς τα έργα της λογο

τεχνίας, τήν μουσικήν, τάς πλαστικάς τέχνας καί τάς διαφόρους φυσικάς ικα

νότητας τών ανθρώπων, αΐτινες επιτρέπουν βχι μόνον νά αίσθανώμεθα το ώραϊον 

εις τά έ'ργα τών άλλων, άλλα καί να το πραγματοποιώμεν είς τα προσωπικά 

έργα. 

Ό Πλάτων λέγει «άλλ* εκείνους ζητητέον τους δημιουργούς τους εύφυώς 

δυναμένους ίχνεύειν τήν του καλοΰ τε καί εύσχήμονος φύσιν, tv' ώσπερ έν ύγιει-

νω τόπω οίκουντες οι νέοι από παντός ώφελώνται, οπόθεν άν αύτοϊς άπο τών 

καλών έργων ή προς 6ψιν ή προς άκοήν τι προσβάλη, ώσπερ αίίρα φέρουσα άπο 

χρηστών τόπων ύγίειαν ; Πολύ γάρ άν, έφη, κάλλιστα ούτω τραφεϊεν. Άρ* 

ούν, ήν δ' έγώ, ώ Γλαυκών, τούτων ένεκα κυριωτάτη έν μουσική τροφή, δτι 

μάλιστα καταδύεται εις το εντός της ψυχής 6 τε ρυθμός καί αρμονία καί έρρω-

μενέστατα άπτεται αυτής φέροντα τήν εύσχημοσύνην» ; 4. 

« Ή τέχνη πρέπει να διδάσκεται εις το παιδί, λέγει ό Marion, διότι έχει 

μίαν άπαράμιλλον μορφωτικήν δύναμιν. TÒ ώραϊον ουσιωδώς είναι τάξις καί άρ-

1) Κ. Δ. Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) σελ. 115. 
2) Λουκ. Περί παρασίτου 61. 
3) G. Compayré ! Ή Παιδαγωγική : μεταφ. ύπο Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 113. 
4) Πλάτωνος (Ιολιτ. Β 401 καί έξ. 



- 2 6 6 -

νία. 'Από την φαντασίαν και το πνεύμα αυτή ή τάξις και αύτη ή αρμονία περ

νούν εις την καρδίαν καί εντός ολίγου εκδηλώνονται δια της κομψότητος καΐ της 

χάριτος. Μία ακριβής αναλογία παρατηρείται εις τάς κινήσεις καί καταλήγει να 

ανευρίσκεται είς τάς πράξεις. Ή καλαισθησία λαμβάνει εύκολα τήν μορφήν του 

αυτοσεβασμού. Δέν είναι κοινοτοπία δτι ή τέχνη καταπραΰνει τα κοινά καί δη

μόσια ήθη ; Υπάρχουν λάθη καί ήθικαί τάσεις, τά οποία έν πνεύμα συνηθισμέ-

νον να ζή έν τη ανάστροφη μετά του ωραίου δέν θα ήδύνατο να συλλαβή ή νά 

ύποφέρη» 1 . 

*0 Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος λέγει « Ή μερίμνη του σχολείου καλαισθη

τική αγωγή τών εφήβων τροφίμων αποτελεί ίσχυροτάτην ασπίδα κατά παντοίων 

προκλητικών πειρασμών. Επισκέψεις θεάτρων, μουσείων, εκθέσεων, άνυψοΰσι 

τήν νεολαίαν είς τάς σφαίρας του όντως καλοΰ καί άποτρέπουσι της ροπής προς 

το αίσχρόν καί το χυδαΐον» 2 . 

Καί ό Λουκιανός παρεμφερείς διατυπώνει γνώμας. 'Αποδίδει μεγίστην παι-

δευτικήν σημασίαν είς τήν Ορχησιν, διότι «ρυθμίζει τών όρώντων τάς ψυχάς, 

καλλίστοις θεάμασιν έγγυμνάζουσα, καί άρίστοις άκούσμασιν ένδιατρίβουσα, καί 

κοινό ν τι ψυχής καί σώματος κάλλος έπιδεικνυμένη» 3 . Ωσαύτως το θέατρον 

είναι άριστον παιδευτικον μέσον : «Καί μέντοι καί ες το θέατρον συνάγοντες αυ

τούς δημοσία παιδεύομεν υπό κωμωδίαις καί τραγωδίαις, άρετάς τε ανδρών πα

λαιών καί κακίας θεωμένους, ως τών μεν άποτρέποιντο, έπ* εκείνα δε σπεύ-

δοιεν» 4 . 

Ή θέα τών επί της σκηνής δρωμένων κατά τον Λουκιανόν βελτιώνει τον 

χαρακτήρα καί παιδαγωγεΐ τά ήθη τών θεατών : 

« Έ ώ λέγειν ώς άμείνων το ήθος, ομιλών τη τοιαύτη θέα, γενήση, όταν 

-όρδίς μεν το θέατρον μισούν μεν τά κακώς γιγνόμενα, έπιδακρύον δε τοις άδι-

κουμένοις καί όλως τά ήθη τών όρώντων παιδαγωγουν» 5 . 

Το μέσον, με το όποιον επιδιώκεται ή διαπαιδαγώγησις τής ψυχής καί ή 

άσκησις του σώματος, είναι ή ορχησις : «Πώς οδν ού παναρμόνιόν τι χρήμα ή 

δρχησις, θήγουσα μεν τήν ψυχήν, ασκούσα δε καί το σώμα, τέρπουσα δε τους 

•ορώντας, διδάσκουσα δε πολλά τών πάλαι υπ' αύλοΐς καί κυμβάλοις καί μελών 

ευρυθμία καί κηλήσει, διά τε τών οφθαλμών καί ακοής» 6 . Τά επί τής σκηνής 

δρώμενα διδάσκουν καί σωφρονίζουν τον θεατήν, διότι έκτος τής παρεχομένης 

τέρψεως καθιστούν αυτόν διορατικώτερον προς άντιμετώπισιν τών προβλημάτων 

τής ζωής 7 . 

«Ούτω δε θέλγει δρχησις, ώστε αν έρών τις είς το θέατρον παρέλθοι, έσω-

1) G. Cornpayré. Ή Παιδαγωγική μεταφ. υπό Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 267. 
2) Γεωργ. Ν. Παλαιολόγου : 'Εκπαιδευτικό — Κοινωνικά "προβλήματα σελ. 140. 
3) Λουκ. Περί δρχ. 6 
4) Λουκ. Άνάχ. 22. 
5) Λουκ. Περί όρχ. 72. 
6) Λουκ Περί δρχ. 72. 
7) Άθαν. Θ. Φλώρου : ΑίσοητικαΙ απόψεις τοϋ Λουκιανού Περιοδ. Πλάτων τευχ. 25—26. 
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φρονίσθη ίδων βσα έρωτος κακά τέλη, και λύπη έχόμενος, εξέρχεται του θεά

τρου φαιδρότερος, ώσπερ τι φάρμακον ληθεδανόν, και κατά τον ποιητήν, νηπεν-

θές τε και άχολον πιών. σημεΐον δέ προς τα γιγνόμενα οίκειότητος, το δακρύειν 

πολλάκις τους Θεατάς, οπόταν τι οίκτρον και έλεεινον φαίνηται» 1 καί «καΐ των 

εν τω βίω διορατικώτερος εκ του θεάτρου σοι επανελήλυθα» 2 . 

Μορφωτικά αγαθά 

Διά της ενδείξεως «αγαθά» νοουμεν τα δημιουργηθέντα επιτεύγματα δια 

κοινής συνεργασίας των συμβιούντων ανθρώπων. 

Ά π ο οικονομικής έπόψεως εξετάζοντες την ένδειξιν ταύτην νοουμεν τα 

μέσα, δια τών οποίων ικανοποιούνται αί άνάγκαι του ανθρώπου. Ά π ο αξιολογι

κής έπόψεως αγαθόν είναι παν δ,τι νοείται ώς φορεύς αξίας. Άξίαι δε είναι τα 

έσχατα κίνητρα τής ανθρωπινής βουλήσεως καί συμπεριφοράς 3 . 

Κατά τον Λουκιανόν καθοριστικός παράγων τών μορφωτικών αγαθών είναι 

ή πολιτική κοινότης «Πάντα δέ, οΐμαι, παιδεύματα καί μαθήματα συλλέγουσιν 

άνθρωποι χρησιμωτέρους αυτούς άπο τούτων ταΐς πατρίσι παρασκευάζοντες» 4 . 

Ά φ ' ού λοιπόν σκοπός τής αγωγής είναι ή κατά πάντα τρόπον έξυπηρέτησίς 

τής πατρίδος, οίκοθεν νοείται δτι ό πολιτικός παράγων, δστις επωμίζεται την 

εύθύνην τής επιβιώσεως τής πολιτικής κοινότητος, είναι καί ό καθορίζων τα μορ

φωτικά αγαθά. 

Άλλα καί άπο άλλα χωρία διαπιστούται ή άποψις αΰτη του Λουκιανού 

«Έοικας, ώ Άνάχαρσι, μηδέπω ένενοηκέναι πολιτείας ορθής πέρι μηδέν ού γάρ 

αν τα κάλλιστα τών εθνών εν ψόγω έτίθεσο. *Ην δέ σοι μελήση ποτέ είδέναι, 

όπως αν τά κάλλιστα οίκηθείη πόλις, καί δπως αν άριστοι γένοιντο πολΐται αυ

τής, έπαινέση τότε καί τάς ασκήσεις ταύτας, καί την φιλοτιμίαν, ην φιλοτιμού-

μεθα περί αύτάς, καί ε'ι'ση δτι πολύ το χρήσιμον έχουσιν έγκαταμεμιγμένον τοις 

πόνοις, ει καί νυν μάτην σπουδάζεσθαι δοκοΰσι» 5 . 

Έ κ του ανωτέρω χωρίου συνάγεται δτι ό Λουκιανός έχει υπ' δψει του την 

ορθώς συντεταγμένην πολιτείαν καί ουχί τάς παρεκβάσεις αυτής. 

Εις το σημεΐον τοΰτο ακολουθεί τον Αριστοτέλη, δστις διέκρινε πολιτείας 

όρθάς καί παρεκβάσεις αυτών. 

Ή παιδεία δμως δέν πρέπει να εϊναι περιωρισμένη, άλλα ποικίλη «Ούκουν 

επειδή πάντων καλών παιδείαν ήγεΐσθαι ανάγκη, καί μάλιστα τούτων, όπόσα με-

λετητά, φέρε καί ταύτην ήδη συστησώμεθα, ποικίλην μέντοι καί πολύμορφον, 

ώς μηδέ κατά τοΰτο άπολιποίμεθα τής σής πλαστικής» 6 . 

1) Λουκ. Περί όρχ. 79. 
2) » » » 4. 
3) Κ. Δ. Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) 1964. 
4) Λουκ. Πατρίδος Έγκώμιον 7. 
5) » Άναχ. 14. 
6) Λουκ. Εικόνες 16. 
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Ό Λουκιανός πχεσβεύει δτι ή ποικιλία των παιδευτικών ιδεωδών επηρεά

ζεται άπο την ποικιλίαν των λαών καΐ τών ιστορικών εποχών «Καί είκότως, & 

Άνάχαρσι, τοιαύτα oot τα γιγνόμενα φαίνεται ξένα γε δντα, καί πάμπολυ τών* 

Σκυθικών ηθών άπάδοντα, καθάπερ καί ύμΐν πολλά εικός είναι μαθήματα καί 

επιτηδεύματα, τοις Έλλησιν ήμιν άλλόκατα είναι δόξαντα άν, ει τις ημών, 

ώσπερ σύ νυν, έπισταίη αύτοΐς» 1 . 

Ό W. Dilthey διατείνεται δτι τον σκοπον της αγωγής, δστις είναι άνα-

ποσπάστως συνδεδεμένος με την κοσμοθεωρίαν εκάστης εποχής, μόνον ή ζωή 

δύναται να καθορίση. Το παιδευτικον ιδεώδες εκάστης εποχής είναι συναφές 

προς τήν κοσμοθεωρίαν της. Τα σημαντικώτερα τών ιδεωδών τούτων είναι το-

πολιτειακόν, το ηθικόν, το καλαισθητικόν, το άνθρωπιστικόν, το θρησκευτικον 

καί το χρησιμοθηρικόν 2 . 

Παραπλήσια φρονεί καί ό Λουκιανός «Ρυθμίζομεν ούν τάς γνώμας αυτών,, 

νόμους τε τους κοινούς έκδιδάσκοντες, οι δημοσία πρόκειται άναγιγνώσκειν με-

γάλοις γράμμασιν άναγεγραμμένοι, κελεύοντες ά τε χρή ποιεΐν, καί ων άπεχε-

σθαι* καί αγαθών ανδρών συνουσίαις, παρ* ων λέγειν τα δέοντα εκμανθάνουσι,. 

καί πράττειν τα δίκαια, καί εκ του ίσου άλλήλοις συμπολιτεύεσθαι καί μη, 

έφίεσθαι τών αισχρών, καί όρέγεσθαι τών καλών, βίαιον δε μηδέν ποιεΐν 3 . 

Τω δντι το πρώτιστον εξ δλων είναι οι πολϊται να γνωρίζουν τους νόμους 

τής πατρίδος των. 

Ό Γεώργ. Ν. Παλαιολόγος περί τούτου λέγει «"Οστις δέν μάθη να υπο

τάσσεται εις τους νόμους, οφείλει να εγκατάλειψη τήν περιοχήν, οπού ισχύουν-

©ί νόμοι» 4. 

Οι αρχαίοι "Ελληνες καί προ πάντων οι 'Αθηναίοι μέχρι περίπου τών χρό

νων του Περικλέους έθετον ώς σκοπον τής αγωγής τήν άρμονικήν του σώματος,, 

του πνεύματος καί του ήθους άνάπτυξιν οΰτως, ώστε να καθίστανται οι νέοι «κα

λοί κάγαθοί», τέλειοι άνθρωποι καί πολϊται, δυνάμενοι νά πραγματοποιούν δ,τι 

ζητεΐ ό Πλάτων εις τους Νόμους του ώς δψιστον Ιδεώδες καί άνώτατον δια 

τον "Ελληνα σκοπον «άρχειν τε καί άρχεσθαι μετά δίκης». 

Άλλα καί ό Λουκιανός παρόμοια εννοεί λέγων : «δπως άν άριστοι γέ-

νοιντο οι πολϊται αύτοΐς» 5 καί «Μάλιστα δέ καί έξάπαντος τοΰτο προνοουμεν,, 

δπως οι πολΐται αγαθοί μέν τάς ψυχάς, ισχυροί δέ τά σώματα γίγνοιντο» 6 . 

Τήν άγωγήν τής ψυχής έπεδίωκον οι 'Αθηναίοι κατ* αρχάς με τήν μου-

σικήν καί τήν άριθμητικήν καί μέ τήν πάροδον του χρόνου με γνωμικά σοφών 

ανδρών καί μέ Ιργα παλαιά καί μέ έμμετρους ωφελίμους λόγους. 

1) Λουκ. Άναχ. 6. 
2) Κ. Δ. Γεωργούλη : 'Αγωγή, Μεγάλη Παιδαγωγ. Έγκυκλ. σελ. 38. 
3) Αουκ. Άναχ. 22. 
4) Γεωργ. Ν. Παλαιολόγου : Εκπαιδευτικό—Κοινωνικά προβλήματα σελ. 17 
5) Λουκ. Άναχ: 14. 
6) Αουκ. Άναχ. Î0. 
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Σόλων «την μέν τοίνυν ψυχήν μουσική το πρώτον και αριθμητική άναρρι-

πίζομεν, και γράμματα γράψασθαι, καί τορώς αυτά έπιλέξασθαι διδάσκομεν 

προϊουσι δε ήδη, σοφών ανδρών γνώμας, καί έργα παλαιά καί λόγους ωφελί

μους εν μέτροις κατακοσμήσχντες, ώς μάλλον μνημονεύοιεν, ραψωδοΰμεν αύτοΐς. 

Οι δέ καί άκούοντες άριστείας τινάς και πράξεις άοιδίμους ορέγονται κατά μι

κρόν, και προς μίμησιν έπεγείρονται, ώς καί αυτοί αδοιντο καί θαυμάζοιντο υπό 

των ύστερον* οία πολλά 'Ησίοδος τε ήμΐν καί "Ομηρος εποίησαν» 1. 

Τά άσματα καί τα αύλήματα είναι απαραίτητα δια την διαπαιδαγώγησιν 

των νέων : « . . . ούδ' αυτά, ώ Άνάχαρσι, αχρεία άσματα καί αύλήματα. Τού

τοις δ' ουν άπασι καί τοις τοιούτοις παραθηγόμενοι τάς ψυχάς άμείνους ήμΐν γί-

γνονται» 2 . 

Κατά τον Λουκιανον ή ψυχική αγωγή καί ή σωματική τοιαύτη δεν είναι 

παράλληλοι, άλλα επάλληλοι. "Οπως συνάγεται εκ του παρατιθεμένου χωρίου, 

προηγείται ή αγωγή της ψυχής καί έπεται ή του σώματος. 

«Πάσι δέ τοις φιλοσόφοις ψυχής μαθήμασι λιπαρώς έναθλήσας, έπειδάν ή 

διάνοια τών εγκυκλίων αγαθών -κορεσ^γι, το σώμα ταΐς έλευθερίοις άσκήσεσιν 

εκπονεί» 3 . 

Ή έκγύμνασις του σώματος άρχεται, όταν οι νέοι διαμορφωθούν σωματι-

κώς καί είναι ικανοί να υπομένουν τους κόπους. 

Σόλων : «ΛΑ δέ περί τών νέων γιγνώσκομεν, καί όπως αύτοΐς χρώμεθα, 

έπειδάν πρώτον άρξωνται συνιέναι τε του βελτίονος, καί τω σώματι άνδρίζεσθαι, 

καί ύφίστασθαι τους πόνους, ταΰτα ήδη σοι διέξειμι, ώς μάθοις, ούτινος #άριν 

τάς ασκήσεις ταύτας προτεθείκαμεν αύτοΐς, καί διαπονεΐν το σώμα καταναγκά-

ζομεν, ού μόνον ένεκα τών αγώνων, όπως τά άθλα δύναιντο άναιρεΐσθαι, (έπ' 

εκείνα μέν γαρ ολίγοι πάνυ εξ απάντων χωρούσα) άλλα μεΐζόν τι άπάση τη 

πόλει αγαθόν εκ τούτου καί αύτοΐς έκείνοις προσκτώμενοι» 4 . 

Δια της σωματικής αγωγής επιδιώκεται, δπως οι νέοι καταστούν θυμοει-

δεΐς προς άντιμετώπισιν τών κινδύνων, νά είναι ρωμαλέοι καί ν' αποκτήσουν 

έμπειρίαν περί τά 6πλα «Τούτο δέ ήμΐν δύο τά ώφελιμώτατα έξεργάζεται εν αύ

τοΐς, θυμοειδεΐς τε παρασκευάζον ες τους κινδύνους, καί τών σωμάτων άφειδεΐν 

καί προσέτι έρρώσθαι καί καρτερούς είναι . . . Δυσπαθέστερα γαρ καί καρτερι-

κώτερα τά σώματα γίγνονται αύτοΐς διαπονούμενα . . . Έμπειροι γαρ δή εκ τού

του καθίστανται, ει ποτέ άφίκοιντο εις χρείαν τών μαθημάτων τούτων εν 

δπλοις» 5. 

Ή γυμναστική εθεωρείτο υπό τών αρχαίων τόσον περισπούδαστος, ώστε 

ό δι* αυτήν δαπανώμενος χρόνος καί ή καταβαλλομένη επιμέλεια ήσαν ίσα προς 

1) Λουκ. Ά ν α χ . 21 . 

2) Λουκ. Ά ν α χ . 23. 

8) Λουκ. "Ερωτες Λυκϊνος καί Θεόμνηστος 45. 

4) Λουκ. Άναχ. 15. 

5) Λουκ. Ά ν α χ . 24. 
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6λα όμοΰ τα άλλα παιδεύματα και εν ώ ταύτα από μιας ώρισμένης ηλικίας 

έπαυον διδασκόμενα, περί την γυμναστικήν τα άτομα ήσχολοΰντο εις πασαν τήν 

ήλικίαν των. 

Σόλων . . . τα δε δη σώματα, δπερ μάλιστα έπόθεις άκοΰσαι, ώδε κατα-

γυμνάζομεν . . . τούντεΰθεν ποικίλα τα γυμνάσια έπινοήσαντες, καΐ διδασκάλους 

εκάστων έπιστήσαντες, τον μέν τίνα πυκτεύειν, τον δε παγκρατιάζειν διδάσκο-

μεν, ως τους τε πόνους καρτερεΐν έθίζοιντο, και όμόσε χωρειν ταΐς πληγαΐς, 

μηδέ άποτρέποιντο δέει των τραυμάτων» 3 . 

Ή βρχησις κατά τον Λουκιανον είναι το σημαντικώτερον μέσον προς άσκη-

σιν του σώματος, διότι συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου «καί πολύ γε 

το χρήσιμον ώφελιμώτερον, δσω μετά του τερπνού γίγνεται» 4. *Η δρχησις εϊναι 

το κάλλιστον καί εύρυθμότατον των γυμνασίων : «γυμνασίων γαρ το κάλλιστόν τε 

καί εύρυθμότατον τοΰτο φαίην αν εγωγε είναι, μαλάττον μέν το σώμα καί κάμ-

πτον καί κουφίζον καί ευχερές είναι προς μεταβολήν διδάσκον, ίσχύν ού μικράν 

περιποιοΰν τοις σώμασι» 5 . 

Συνεχίζων ό Λουκιανός τας εκ της γυμναστικής ωφελείας παρέχει όλόκλη-

ρον πρόγραμμα γυμναστικής ασκήσεως : 

«Τα δέ δη σώματα, όπερ μάλιστα έπόθεις άκουσαι, ώδε καταγυμνάζομεν. 

Άποδύσαντες αυτά, ως εφην, ούκέτι απαλά καί τέλεον άσυμπαγή δντα, πρώτον 

μέν έθίζειν άξιοΰμεν προς τον αέρα, συνοικειοΰντες αυτά ταΐς ώραις έκάσταις, ώς 

μήτε θάλπος δυσχεραίνειν, μήτε προς κρύος άπαγορεύειν . . . τούτο δέ ήμιν δύο 

τά ώφελιμώτατα έξεργάζεται εν αύτοΐς, θυμοειδεΐς τε παρασκευάζον ες τους κιν

δύνους καί των σωμάτων άφειδεΐν καί προσέτι έρρώσθαι καί καρτερούς είναι» 6_ 

Δια της γυμναστικής επιτυγχάνεται ό ιδεώδης τύπος του σώματος : «Ούτοι, 

δέ ήμΐν υπέρυθροι ες το μελάντερον υπό του ηλίου κεχρωσμένοι καί αρρενωποί,. 

πολύ το εμψυχον καί θερμον καί άνδρώδες έπιφαίνοντες, τοσαύτης ευεξίας απο

λαύοντες, οΰτε ρικνοί καί κατεσκληκότες οΰτε περιπληθεΐς ες βάρος, άλλα ες το 

σύμμετρον περιγεγραμμένοι, το μέν άχρεΐον των σαρκών καί περιττον τοις ίδρώ-

σιν έξαναλωκότες· ο δέ ίσχύν καί τόνον παρειχεν, αμιγές του φαύλου περιλελειμ-

μένον, έρρωμένως φυλάττοντες». 7 . 

Άναμφήριστον είναι δτι διά των γυμναστικών ασκήσεων ενισχύονται καί 

αϊ ψυχικαί λειτουργίαι. 

Ό Γεωρ. Ν. Παλαιολόγος λέγει « Ή γυμναστική, έκτος της σωματικής 

ενισχύσεως ην παρέχει, συμβάλλει ωσαύτως εις τήν άσκησιν της βουλήσεως καί 

τήν αύτοκυριαρχίαν» 8 . 

1) Λουκ. Άναχ. 24. 
2) Λου. Περί Όρχ. 71. 
3) Λουκ. Άναχ. 24. 
4) Λουκ. Περί Όρχ. 71. 
5) Λουκ. Περί Όρχ. 71. 
6) Λουκ. Άνάχ. 24. 
7) Λουκ. Άνάχ. 25. 
8) Γ. Ν. Παλαιολόγου : Έκπαιδευτικο-Κοινωνικα προβλήματα σελ. 137, 
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Ό Γερμανός ψυχίατρος Έρνέστος Kretschmer εις το έ'ργον του «Κατα

σκευή του σώματος και χαράκτη ρ παραδέχεται βτι μεταξύ αυτών υφίσταται τε

λεία άνταπόκρισις 1 . 

Δια της εναλλαγής των μαθήσεων επιτυγχάνεται ή ποικιλία, ήτις είναι 

απαραίτητος δια το παιδί. 

« Ή αγάπη του παιδος προς την ποικιλίαν, λέγει ό Μαρσέλ, πρέπει να 

ίκανοποιήται και ή ικανοποίησις αΰτη της περιέργειας του να συνδυάζηται ού

τως, ώστε νά συντελη προς βελτίωσιν αύτοΰ. Αϊ δε παραδόσεις να λήγωσι πριν 

ή ο παις παρουσίαση συμπτώματα ανίας» 2 . 

Ό Σπένσερ αποδίδει μεγίστην σημασίαν εις τάς σωματικάς ασκήσεις : 

«"Οταν δε μετά τίνα έτη ό παις άρχίση να τρέχη, να άναρριχαται, να πηδςΐ 

και νά καταναλίσκη μέγα μέρος της ένεργητικότητος αύτοΰ εις ασκήσεις απαι

τούσας δύναμιν καΐ έπιτηδειότητα, δι' δλων αυτών τών ασκήσεων, δι* ών το 

σώμα ένδυναμοΰται, οξύνεται ή άντίληψις και ή κρίσις αυξάνει, μανθάνει ό παις 

να καθοδηγη το σώμα αύτοΰ έν μέσω τών εξωτερικών αντικειμένων και να άντι-

μετωπίζη τους μείζονας κινδύνους, ους έκαστος δύναται να συνάντηση έν τω βίω» 3 . 

Παιδαγωγικοί μΰΟοι 

Ό Λουκιανός πιστεύει εις την παιδευτικήν αποτελεσματικότητα τών παι

δαγωγικών μύθων «και τοίνυν κάγώ τοΰτον τον ονειρον ύμΐν διηγησάμην εκείνου 

ένεκα, δπως οι νέοι προς τα βελτίω τρέπωνται και παιδείας εχωνται, καί μάλι

στα, εΐ τις αυτών υπό πενίας έθελοκακεΐ καί προς την ήττω αποκλίνει φύσιν-

ούκ άγεννή διαφθείρων έπιρρωσθήσεται εδ οίδ' Οτι κάκεινος άκουσας τοΰ μύ

θου, ίκανον έαυτφ παράδειγμα έμέ προστησάμενος, έννοών οίος μέν ών προς τα 

κάλλιστα ώρμησα καί παιδείας έπεθύμησα μηδέν άποδειλιάσας προς την πενίαν 

τήν τότε . . . » 4 . Προς έπίρρωσιν της γνώμης του επικαλείται καί τήν μαρτυ-

ρίαν τοΰ Ξενοφώντος «ουδέ γάρ Ξενοφών ποτέ διηγούμενος το ένύπνιον, ως 

έδόκει αύτω καίεσθαι ή πατρώα οικία και τα άλλα,—ι'στε γάρ—ούχ ύπόκρισιν 

τήν Οψιν ούδ' ως φλυαρεΐν έγνωκώς αυτά διεξήει, καί ταΰτα έν πολέμω καί άπο-

γνώσει πραγμάτων, περιεστώτων πολεμίων, άλλα τι καί χρήσιμον ειχεν ή διή-

γησις» 5. 

Ώ ς προς το ζήτημα τών ποινών ό Λουκιανός φρονεί οτι αύται δεν πρέπει 

να είναι αύστηραί, διότι είναι ένδεχόμενον να έ'χουν δυσάρεστα αποτελέσματα 

«σκληρότερον δε κατενεγκόντος υπ5 άπεφίας κατετάγη μέν ή πλάξ, ό δε άγανα-

κτήσας σκυτάλην τινά πλησίον κειμένην λαβών ου πράως ουδέ προτρεπτικώς μου^ 

1) Σπ. Καλλιάφα Εισαγωγή εις τήν χαρακτηρολογίαν τοΰ Kretschmer 1952. 
2) Έρβέρτου Σπένσερ : Ή 'Αγωγή κατά μεταφ. εκ τοϋ 'Αγγλικού ύπο Δ. καί Π. 

Λασκάρεως σελ. 98. 
3) Έρβ. Σπένσερ Ή 'Αγωγή κατά μεταφ. Δ. καί Π. Λασκάρεως σελ. 29. 
4) Λουκ. Περί του ένυπν. 18. 
5) » » » 17. 
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κχτήρξατο, ώστε δάκρυα μοι τα προοίμια της τέχνης». Ό θείος τοΰ Λουκιανού, 

ο έρμογλύφος, όστις ανέλαβε να τον διδάξη την τέχνην, άνέθεσεν εις αυτόν να 

Ιλειάνη μίαν πλάκχ μαρμαρίνην, άφ' ου προηγουμένως του εΐπεν «αρχή δε τοι 

ήμισυ παντός και «έκέλευσέ μοι ήρεμα καθικέσθαι πλακός εν μέσο> κειμένης» ' . 

Ό Λουκιανός έχει τήν γνώμην οτι πρέπει μέ τρόπον πράον ό παιδεύων νά προ* 

•τρέπη τον παιδευόμενον και να άποφεύγη τάς σωματικάς ποινάς. 

Ό διδάσκαλος άπο εξωτερικής έπόψεως 

Δύο κυρίως τύπους διδασκάλων δυνάμεθα να διακρίνωμεν : Τον ταξικον δι-

-δάσκαλον και τον οίκοδιδάσκαλον. 

Το επάγγελμα του ρητοροδιδασκάλου, το όποιον κατ' αρχάς ήσκησεν ό 

Λουκιανός, εν ώ ώξυνε το πνευμά του και τοΰ προσέδωκεν εΰστροφον διαλεκτι-

κήν ικανότητα, τον εγέμισε πικρίας, βπως δυνάμεθα να είκάσωμεν άπο τήν πολ-

7ήν πικρίαν, τήν ιλαρότητα καΐ τήν άνυπέρβλητον είρωνείαν, μέ τήν οποίαν ομι

λεί περί των συγχρόνων του διδασκάλων, μολονότι διατείνεται δτι δεν άπεπειράθη 

ν' άσχοληθή με το επάγγελμα τοΰτο : «οΐδα γαρ πολλά και σχεδόν τα πλείστα 

-των συμβαινόντων αύτοΐς, ούκ αυτός μα Δία του τοιούτου πειραθείς,—ού γαρ εν 

ανάγκη μοι ή πείρα έγεγένητο, μηδέ, ώ θεοί, γένοιτο—» 2 . 

Μηδαμινήν άξίαν αποδίδει ό Λουκ. εις τον διδάσκαλον πάσης επιστήμης 

και τέχνης «ρηθήσεται δε ό πας λόγος το μέν όλον ϊσως δια σε, πλην άλλ' ού γε 

περί των φιλοσοφούντων υμών μόνον, ουδέ έπόσοι σπουδαιοτέραν τήν προαίρε-

•σιν προείλοντο εν τω βίω, άλλα και περί των γραμματιστών και ρητόρων και 

μουσικών και όλως των επί παιδείαις συνεΐναι και μισθοφορεΐν άξιουμένων» 3 . 

Και δια μέν τους γυμναστάς ή τους κόλακας, οι όποιοι είναι μικροί τάς γνώμας 

και ταπεινοί», ούτε αξίζει να τους άποτρέπη τις άπο τών τοιούτων έργων οΰτε 

είναι δυνατόν και αυτοί να πεισθούν διότι, αν αφαίρεση τις άπ' αυτών τοΰτο, 

«άτεχνοι αύτίκα και αργοί και περιττοί είσιν» 4 . Δια τους πεπαιδευμένους δμως 

αξίζει ν' άγανακτώμεν και «πειρασθαι ως ëvi μάλιστα μετάγειν αυτούς και προς 

ελευθερίαν άφαιρεΐσθαι» 5 . 

Το έργον τοΰ διδασκάλου είναι πραγματική δουλεία «ει χρή φιλίαν τήν 

τοιαύτην αυτών δουλείαν έπονομάζειν ;» 6 , «ταΰτα υπάγει αυτούς και δούλους 

άντ' ελευθέρων τίθησιν», ή δε αμοιβή του ελαχίστη «—ως ό καλός που ρήτωρ 

ϋφη—τοις τών νοσούντων σιτίοις έοικόταλαμβάνουσι» 7 . Το επάγγελμα του είναι 

1) Λουκ. Περί τοϋ ένυπν. 3. 
2) Λουκ, Περί τών επί μισθω συνόντων 1. 
3) Λουκ. » » » » 4. 
4) Λουκ. » » » » 4. 
5) Λουκ. » » » » 4. 
6) Λουκ. » » » > 1. 
7) Λουκ. » » » > 5. 
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κοπιώδες καί αντιμετωπίζει πλείστας βσας δυσχέρειας «επειδάν και τάς άλλας 

αυτών δυσχέρειας διεξίωμεν» «τοσαΰτα πονοΰσι καί κάμνουσιν εν ταΐς συνου-

σίαις» 1. 

Ό οίκοδιδάσκαλος υφίσταται δχι μόνον ταλαιπωρίας πολλάς «πολλής μεν 

της διαδρομής, συνεχούς δέ της θυραυλίας, εωθέν τε έξανιστάμενον περιμένειν 

*!>θούμενον», άλλα καί πλείστους δσους εξευτελισμούς καί ταπεινώσεις «καί άπο-

κλειόμενον καί άναίσχυντον ενίοτε καί όχληρον δοκουντα υπό θυρωρω κακώς συ-

ρίζοντι . . . » 2. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος να ύποβάλληται εις δαπανάς άμ-

φιέσεως δυσαναλόγους προς τήν οίκονομικήν του κατάστασιν «καί μην καί έσθή-

τος υπέρ τήν ύπάρχουσαν δύναμιν έπιμεληθήναι χρή προς το του θεραπευομένου 

αξίωμα καί χρώματα αίρεΐσθαι, οίς αν εκείνος ήδεται» 3 . 

Κρυερος ίδρώς τον περιλούει, δταν δεν δύναται να απάντηση εις τυχοΰσαν 

έρώτησιν «τότε δη τότε πολύς μεν ό ίδρώς . . . καί γέλως των παρόντων επί τη 

απορία» 4 . 

Ό διδάσκαλος οφείλει να κατέχη τήν διδακτέαν υλην διότι, αν άποδειχθή 

το άντίθετον, τότε δεν είναι δυνατόν να γίνη αποδεκτός παρ' ούδενος θεωρούμε

νος αδόκιμος « . . . έξέτασις τούντεΰθεν ει οισθα τα μαθήματα* καί τω μεν πλου-

σίω ή διατριβή ούκ αηδής έπαινουμένω καί εύδαιμονιζομένω, σοι δέ ό υπέρ της 

ψυχής άγων καί υπέρ άπαντος του βίου τότε προκεΐσθαι δοκει* υπεισέρχεται γάρ 

είκότως το μηδ' υπ' άλλου αν καταδεχθήναι προς του προτέρου άποβληθέντα καί 

δόξαντα είναι άδόκιμον» 5. 

.Η εργασία τόσον του ατομικού δσον καί του ταξικού διδασκάλου είναι 

.επίπονος καί πολύωρος «δούλος ούν, ει καί πάνυ άχθέση τω ονόματι, καί ούχ 

ενός, άλλα πολλών δούλος άναγκαίως έ'ση καί θητεύσεις κάτω νενευκώς εωθεν 

εις έσπέραν «άεικελίω επί μισθω» 6 . Ό ευτελής μισθός δέν παρέχει τήν δυνατό

τητα καλής διαίτης καί τοιουτοτρόπως υποσκάπτεται ή υγεία « . . . καί σοι τα της 

διαίτης καί ή αγρυπνία δέ καί ό ίδρώς καί ό κάματος ήρεμα ήδη ύπορρύττουσιν 

ή φθόην ή περιπνευμονίαν ή κώλου άλγημα ή τήν καλήν ποδάγραν άναπλάτ-

τοντες» 7 . 

Ή ανυποληψία του διδασκάλου καί του έ'ργου του είναι γνώρισμα πάσης 

εποχής. Ό Λουκιανός αναφέρει τα έξης : 

«Άπαιτών γαρ παρά τίνος τών μαθητών τον μισθον ήγανάκτει, λέγων ύπε-

,ρήμερον είναι καί έκπρόθεσμον του όφλήματος, δν έ'δει προ έκκαίδεκα ημερών 

έκτετικέναι τη ενη καί νέα' οΰτω γαρ συνθέσθαι. καί έπεί ταύτα ήγανάκτει, 

-παρεστώς ό θείος του νεανίσκου, άγροικος άνθρωπος καί ιδιώτης ως προς τα 

1) Λουκ. 
2) » 
3) > 
4) > 

5) > 
6) > 
7) » 
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ήμέτερα πέπαυσο, ειπεν, ώ θαυμάσιε, τα μέγιστ5 ήδικήσθαι λέγων, ει ρημάτιατ 

παρά σου πριάμενοι μηδέπω έκτετίκαμεν διάφορον. Καίτοι ά μεν ήμΐν πέπρακας, 

έχεις έτι και αυτός και ουδέν έλαττον γέγονέ σοι τών μαθημάτων» 1. 

Αί έννοιαι διδάσκαλος και παιδαγωγός δεν πρέπει να ταυτίζωνται. Ό -

Kerschensteiner 2 διαστέλλει ταύτας. Ό διδάσκαλος λαμβάνει θέσιν πραγματολο-

γικήν έναντι τών μορφωτικών αγαθών και ή ολη προσπάθεια του κατατείνει εις 

το πώς να διατύπωση και να έκθεση ταύτα κατά τρόπον άντικειμενικον ενώπιον 

της τάξεως. Τουναντίον ό παιδαγωγός έναντι του παιδευομένου τηρεί στάσιν προ-

σωπικήν καΐ προσπαθεί να μεταδώση εις αυτόν τα μορφωτικά αγαθά κατά τρό

πον προσηρμοσμένον εις την ίδιαιτέραν του υποκειμενικότητα. 

Κατά τους αρχαίους χρόνους οι παιδαγωγοί δεν ήσαν εις θέσιν να καλλιερ

γήσουν το πνεύμα τών παίδων συστηματικώς ή να φροντίσουν δια την εις αυ

τούς άνάπτυξιν προτερημάτων και ικανοτήτων. Τούτο ήτο έργον τών παιδονόμων, 

οιτινες έπετήρουν τους παΐδας και έτιμώρουν τους αμελείς και τους νωθρούς. 

Εις την Σπάρτην μάλιστα ό άρχων παιδονόμος εΖχεν υπό τάς διαταγάς του τους 

μαστιγοφόρους. Την μόρφωσιν τών παίδων κατά την αρχαιότητα άνελάμβανον οι 

διδάσκαλοι, τους οποίους ό Πλάτων, ό Ξενοφών, ό Πλούταρχος και άλλοι συγ

γραφείς διαστέλλουν του παιδαγωγού. Και ό Λουκιανός διαστέλλει τάς εννοίας 

διδάσκαλος και παιδαγωγός : 

«Φασί γάρ τήν δαίμονα ταύτην τα μεν άλλα χαλεπήν είναι τοις έχουσι, πα-

ραιτεΐσθαι δέ τών αμαρτημάτων αυτούς, ώσπερ διδάσκαλον ή παιδαγωγον τού

των άναδεχομένων εις αυτήν τάς αιτίας» 3 . 

Τήν διδασκαλίαν της αναγνώσεως, της γραφής και της καθαρότητος της 

προφοράς είχον ως έργον οι γραμματισταί «μετά ταΰτα δέ παΐδας συλλαβίζειν 

διδάσκοντα μακρώ χρόνω έβοσκον» 4 . 

Ή διδασκαλία διεξήγετο Οχι μόνον προ της μεσημβρίας, άλλα και μετά 

τήν μεσημβρίαν «καί σοι λοιπόν, ώσπερ οι παίδες, άφίξομαι και έώος και μετ' 

άριστον, μαθησόμενος τήν τέχνην» 5 . 

Αιάταξις της ΰλης 

Ό Λουκιανός εις τον Λεξιφάνη του ποιούμενος άδρομερή διάταξιν της ΰλης 

προτείνει ν' άρχίζη ή διδασκαλία άπο τών αρίστων ποιητών, ν' ακόλουθη ή δι

δασκαλία τών ρητόρων, έπειτα του Θουκυδίδου και του Πλάτωνος καί τέλος της 

καλής κωμωδίας καί της σεμνής τραγωδίας : «είπερ άρ' εθέλεις ως αληθώς έπαι-

νεΐσθαι επί λόγοις, καν τοις πλήθεσιν εύδοκιμεΐν, τα μέν τοιαύτα πάντα φεύγε, 

1) Λουκ. Έρμότ. 80, 81. 
2) Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung Leipzig 1921. 
3) Λουκ. Περί παρασίτου 2. 
4) Λουκ. Ψευδολογιστής 25. 
5) Λουκ. Περί παρασίτου 60. 
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καί άποτρέπου, άρξάμενος δε άπο των άριστων ποιητών, και υπό διδασκάλοις 

αυτούς άναγνούς, μέτιθι επί τους ρήτορας καί τη εκείνων φωνή συντραφείς, επί 

τα Θουκυδίδου καί Πλάτωνος εν καιρώ μέτιθι, πολλά καί τη καλή κωμωδία, καί 

τη σεμνή τραγωδία έγγυμνασάμενος παρά γαρ τούτων άπαντα τα κάλλιστα άπαν-

θισάμενος, εση τις εν λόγοις» 1. 

Οι παίδες θα αρχίσουν να διδάσκονται τους αρίστους ποιητάς, ήτοι τον 

"Ομηρον καί τον Ήσίοδον «εγώ γάρ, άχρι μεν εν παισίν ήν άκούων 'Ομήρου καί 

"Ησιόδου πολέμους καί στάσεις διηγουμένων» 2 . Ή διδασκαλία πρέπει ν' άρχίζη 

κ α τ ' αυτόν τον τρόπον, ΐσως διότι ό Λουκιανός πιστεύει οτι το μυθώδες είναι 

περισσότερον προσιτόν εις το παιδί. Τ α μορφωτικά αγαθά πρέπει να λαμβάνωνται 

από την προϊστορίαν, διότι το παιδί αντιλαμβάνεται τάς άπλας καί ουχί τάς π ο 

λύπλοκους πολιτιστικάς καταστάσεις. 

Κάτι παρεμφερές εισηγείται καί ό Έρβαρτιανος παιδαγωγός Ziller, όταν 

λέγη Οτι ή διδασκαλία θα άρχίση με τα παραμύθια. 

Ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ή μορφή της διδασζίαλίας 

Ή παιδαγωγική σχολή του Έρβάρτου έτρεφε μεγάλην έκτίμησιν δια τήν 

έρώτησιν, διότι ένόμιζεν οτι δι' αυτής διηγείρετο εις υψιστον βαθμον ή αυτενέρ

γεια, υπό τήν βασικήν όμως προϋπόθεσιν να μή είναι διαζευκτική. Ό Γερμανός 

παιδαγωγός Val. Trotzendorf έχαρακτήριζε τήν έρώτησιν ως «τον ήλιον του σχο

λείου». Ό Pestalozzi δμως δεν άπέδιδεν άξίαν εις τήν έρώτησιν. « Ά π ο κενάς 

φωλεάς, Ιλεγε, καί ό καλύτερος αετός δεν ημπορεί να πάρη αυγά» 3 . 

Τον άναπτύσσοντα ή έξελικτικον διάλογον με μεγάλην δριμύτητα κατεπο-

λέμησε το Σχολεΐον εργασίας καί έχαρακτήριζε τήν έκ μέρους του διδασκάλου 

έρώτησιν ως «πνευματοκτόνον». 

Ό Λουκιανός έναντι του προβλήματος τούτου λαμβάνει θέσιν παρεμφερή 

προς τήν του Σχολείου εργασίας : «"Οθεν π α ρ ' αύτοΐς ή αχρείος εκείνη καί πε

ριττή σοφία καί, ως αυτοί ωοντο, άπρόσμαχος άνεφλέγετο, αϊ κομψαί καί άποροι 

καί άτοποι αποκρίσεις καί δυσέξοδοι καί λαβυρινθώδεις ερωτήσεις» 4 . 

Συγκέντροοσις της ϋλης 

Κατά τήν αρχαιότητα πρόβλημα συγκεντρώσεως της ύλης δεν ύφίστατο, 

διότι αυτή έπραγματοποιειτο δια της φιλοσοφίας. Κατά τον Λουκιανόν ή συγκέν-

τρωσις συντελείται άλλοτε δια της φιλοσοφίας καί άλλοτε δια τής ορχηστικής : 

«α δε τον όρχηστήν αυτόν έχειν χρή, καί δπως δει ήσκήσθαι, καί α μεμαθηκέναι, 

καί οις κρατύνειν το έργον, ήδη σοι δίειμι, ως μάθης, ου των ραδίων καί των 

1) Λουκ. Λεξιφ. 22. 

2) Λουκ. Μένιππος καί Φιλωνίδης 3. 

3) Κ. Δ Γεωργούλη : Γενική Διδακτική (παραδόσεις) 1964. 

4) Λουκ. Δραπέται 10, 371. 
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εύμεταχειρίστων ούσαν, τήν τέχνην, άλλα πάσης παιδεύσεως ες το άκρότατον 

άφικνουμένην, ου μουσικής μόνον, άλλα καΐ ρυθμικής, και γεωμετρικής, και της 

σης φιλοσοφίας μάλιστα, τής τε φυσικής και τής ηθικής' . . . ού μην ούδε ρητο

ρικής άφέστηκεν, άλλα και ταύτης μετέχει, καθ' δσον ήθους τε και πάθους επι

δεικτική έστιν, ών και οι ρήτορες γλίχονται» *. 

Ό Λουκιανός άσκεΐ δριμυτάτην κριτικήν τής φιλοσοφίας, τής οποίας τήν 

άξίαν θεωρεί προβληματικήν. 'Ολόκληρος ό βίος του μέλλοντος να διδαχθή τήν 

φιλοσοφίαν δεν έξαρκεΐ «λογισώμεθα ούν εξ αρχής" είκοσι τω Πυθαγόρα έτίθε-

μεν, είτα Πλάτων ι τοσαυθ' έτερα, είτα έξης τοις άλλοις, πόσα δ' ούν ταΰτα συν-

τεθέντα έν κεφαλαίω γένοιτ' αν, ει δέκα μόνας θειμεν τάς αιρέσεις εν φιλοσο

φία ; Έρμοτ. υπέρ διακόσια, ώ Λυκΐνε» 2 . 

Άλλαχοΰ πάλιν αναγνωρίζει μόνον τήν άξίαν τής πραγματικής φιλοσοφίας 

« . . . ειθ' δν μεν αν ευρη γνήσιον ως αληθώς φιλοσοφίας, στεφανωσάτω 

θαλλου στεφάνω και ες το Πρυτανεΐον καλεσάτω, ην δέ τινι—οίοι πολλοί είσι— 

καταράτω άνδρΐ υποκριτή φιλοσοφίας έντύχη, το τριβώνιον περισπάσας άποκει-

ράτω τον πώγωνα έν χρω πάνυ τραγοκουρική μαχαίρα και επί του μετώπου στί

γματα έπιβαλέτω ή έγκασαύτω κατά το μεσόφρυον ό δε τύπος του καυτήρος 

έστω άλώπηξ ή πίθηκος» 3 . 

Το π α ρ ά δ ε ι γ μ α 

'Από δλους τους τρόπους, τους όποιους δυνάμεθα να χρησιμοποιήσωμεν, 

δια να έκπαιδεύσωμεν τα παιδιά, δια να διαμορφώσωμεν τα ήθη των, ό απλού

στερος, ό εύκολώτερος, ό άποτελεσματικώτερος, είναι να θέσωμεν προ των 

οφθαλμών των παραδείγματα πραγμάτων, τα όποια θέλομεν να κάμουν ή να απο

φύγουν. Δεν υπάρχουν λέξεις, λέγει ό Blackie, όσον ίσχυραί καί αν είναι, αϊ 

όποΐαι να δώσουν τήν ίδέαν τών αρετών καί τών κακιών τόσον καλά όσον αϊ 

πράξεις τών άλλων ανθρώπων. Τίποτε δεν εισδύει τόσον αθορύβως και τόσον βα

θέως εις το πνεύμα τών ανθρώπων όσον το παράδειγμα. 

Ό Λουκιανός γνωρίζει τήν σπουδαιότητα του παραδείγματος, το όποιον 

αποτελεί βαθμίδα τής μιμήσεως, αναφερών δτι οι 'Αθηναίοι παιδαγωγουντες τους 

νέους έχουν ως παράδειγμα τους γεωργούς, οι όποιοι σκεπάζουν καί περιφράτ-

τουν τα φυτά, εως δτου είναι μικρά, δταν δέ μεγαλώσουν, τα κλαδεύουν καί τα 

καθιστούν ικανά προς παραγωγήν περισσοτέρων καρπών. 

Σόλων : . . . καί το παράδειγμα ήμΐν παρά τών γεωργών, οι τα φυτά, μέ

χρι μεν πρόσγεια καί νήπια έστι, σκέπουσι και περιφράττουσιν, ως μή βλάπτοιντο 

υπό τών πνευμάτων έπειδάν δέ ήδη παχύνηται το £ρνος, τηνικαΰτα περιτέμνουσί 

1) Λουκ. Περί ορχ. 35. 
2) Λουκ. Έρμοτ. 48. 
3) Λουκ. Άλιεύς 46. 
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τε τα περιττά, και παραδίδοντες αυτά τοις άνέμοις δονεΐν και διασαλεύειν, καρ-

πιμώτερα έξεργάζονται» χ. 

*0 Λουκιανός πρεσβεύει Οτι πρέπει να προβάλλωνται εις τα παιδιά ως πρό

τυπα προς μίμησιν άνθρωποι διακριθέντες δια δικαιοσύνην και σωφροσύνην : 

«Πάλιν γαρ αύτω διδάσκαλοι και παλαιών έργων αίνιττόμεναι και έπιμε-

λούμεναι μνήμαι, τις ανδρείος ήρως, ή τις επί φρονήσει μαρτυρούμενος, ή οίοι 

δικαιοσύνην και σωφροσύνην ήσπάσαντο ; Τοιαύταις άρεταις άπαλήν έτι την ψυ-

χήν έπάρδων, όταν εσπέρα την πραξιν όρίση, της γραστρος ανάγκη τον όφειλό-

μενον δασμόν έπιμετρήσας, ήδίους ύπνους καθεύδει, τοις μεθ' ήμέραν καμάτοις 

έπήρετμών επί χρόνον». Παραπλήσια επαναλαμβάνει και ό "Αγγλος παιδαγωγός 

Blackie. «Δια το μεγαλεΐον της ζωής τίποτε δεν είναι τόσον σπουδαΐον 

δσον μία φαντασία πλήρης ηρωικών αναμνήσεων. Δεν υπάρχει ασφαλεστέρα μέ

θοδος, δια να γίνω καλός, δια να γίνω 'ίσως μεγάλος, από του να συναναστραφώ 

μεγάλους κ#ί καλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει διδαχή ίσαξία του παραδείγματος 

ενός μεγάλου ανδρός. Στραφήτε, νεαραί φαντασίαι, προς τάς ευγενείς αύτάς στοάς 

των μεγάλων ανδρών, προς το πάνθεον αυτό των ηρωικών ψυχών όλων τών χρό

νων και όλων τών τόπων. Θα αίσθανθήτε έαυτάς παρακινουμένας εις το καλόν 

και θα έρυθριάτε να διαπράξετε μίαν χαμέρπειαν υπό τα βλέμματα της στρατιάς 

τών μεγάλων μαρτύρων» 3. 

Επίσης ό Gauthey λέγει : «"Ολοι οι άνθρωποι έχουν μίαν ροπήν προς τήν 

μίμησιν, άλλα την ροπήν αυτήν παρατηροΰμεν ιδίως εις το παιδί. Μη έχον το 

παιδί έκδεδηλωμένην ατομικότητα και χαρακτήρα ίσχυρόν δεν επαρκεί εις εαυτό. 

Υποχωρεί ευκόλως εις μίαν ξένην παρόρμησιν. Τα άτομα, τα όποια το περι

βάλλουν, επιδρούν έπ' αύτοΰ και ευχαρίστως συμμορφουται προς το παράδειγμα 

το όποιον του δίδουν, προ πάντων, όταν είναι μεγαλύτεροι κατά τήν ήλικίαν, 

ισχυρότεροι, έπιτηδειότεροι και εμπειρότεροι αύτοΰ» 4. 

"Ο Λουκιανός τα αυτά περίπου λέγων εννοεί : 

«Και άγε μετ' αλλήλων ή υπέρ αλλήλων επαθον, άναγράψαντες οι πρόγο

νοι ημών επί στήλης χαλκής, ανέθεσαν εις το Όρέστειον, και νόμον έποιήσαντο, 

πρώτον τούτο μάθημα και παίδευμα τοις παισί τοις σφετέροις είναι τήν στήλην 

ταύτην και τα έπ' αυτής γεγραμμένα διαμνημονευσαι» 5 . 

Ή σκόπιμος μίμησις εφαρμόζεται σήμερον εις τήν κατωτάτην βαθμίδα 

της εκπαιδεύσεως και ιδία εις τήν έπαγγελματικήν και τεχνικήν, ένθα ό μεν δι

δάσκων εκτελεί κατά τρόπον ύποδειγματικόν μίαν ένέργειαν, ό δε διδασκόμενος 

μιμούμενος επαναλαμβάνει ταύτην. Προς τούτο όμως είναι απαραίτητοι ώρισμέ-

ναι προϋποθέσεις : 1) Καλή κατάστασις του αισθησιακού και κινητικού συστήμα-

1) Λουκ. Ά ν α χ . 20. 

2) Λουκ. "Ερωτ. Λυκ. και Θεομ. 45. 

3) G. Compayré : "Η Παιδαγωγική μεταφ. ύπο Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 233. 

4) G. Compayré : Ή Παιδαγωγική μεταφ. υπό Π . Ν, Φιλοπούλου σελ. 232. 

5) Λουκ. Τόξαρις 6. 
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τος του μιμούμενου. 2) Καλή λειτουργία της μνημονικής Ικανότητος και ιδία της 

κινητικής μνήμης προκειμένου περί τεχνικής μαθήσεως. 3) Στοιχειώδης κατα-

νόησις τής σκοπιμότητος τών κινήσεων και του συνδυασμού αυτών. 4) Ικανότης 

συνειρμού και αναπλάσεις καί αξιοποιήσεις τών κτηθεισών γνώσεων. 5) Προθυμία 

του μανθάνοντος καί 6) Εύχάριστον αποτέλεσμα '. 

Ό Λουκιανός πρεσβεύει δτι, δια να άσκηση εύεργετικήν έπίδρασιν ή διδα

σκαλία, απαραίτητος προϋπόθεσις είναι «ή δεξιά φύσις». 

« . . . άλλα τούτον άγε—δείξας έμέ—καί δίδασκε παραλαβών λίθων έργάτην 

αγαθόν είναι καί συναρμοστήν καί έρμογλυφέα' δύναται γαρ καί τοΰτο φύσεως γε, 

ώς οισθα, τυχών δεξιάς» 2. 

Άναλύων περαιτέρω ό Λουκιανός την έ'νδειξιν «δεξιά φύσις» λέγει «έτε-

κμαίρετο δε ταΐς εκ του κηροΰ παιδιαΐς' οπότε γαρ άφεθείην ύπό τών διδασκάλων 

άνέπλαττον είκότως, ώς έδόκουν τω πατρί' εφ' οίς παρά μεν τών διδασκάλων 

πληγάς ελάμβανον, τότε δε έπαινος εις την εύφυΐαν καί ταύτα ήν, καί χρηστάς 

ειχον έπ* έμοί ελπίδας, ώς εν βραχεί μαθήσομαι την τέχνην, άπ' εκείνης γε τής 

πλαστικής» 3 . Έ κ του ανωτέρω χωρίου καταδεικνύεται Οτι ό Λουκ. τονίζει ιδιαι

τέρως την καλήν λειτουργίαν του αισθησιακού καί κινητικού συστήματος καί προ 

πάντων τής κινητικής μνήμης, προσέτι δε την συνειρμικήν καί άναπλαστικήν 

ικανότητα, ήτις είναι στοιχεΐον ευφυΐας τοϋ παιδευομένου. Άλλα καί άλλας δύο 

προϋποθέσεις εξαίρει ώς απαραιτήτους, την προθυμίαν του διδασκομένου καί το 

εύχάριστον αποτέλεσμα «άλλα μοι καί παιδιάν τίνα ουκ άτερπή έδόκει εχειν καί 

προς τους ήλικιώτας επίδειξιν, ει φαινοίμην θεούς τε γλύφων καί αγαλμάτια τίνα 

μικρά κατασκευάζων έμαυτώ τε κάκείνοις οις προηρούμην . . . » 4 . 

Ή μίμησις δσον δου>οπρεπής καί αν δύναται να θεωρηθή, ενίοτε είναι μία 

απαρχή ορμής τής ελευθερίας τοϋ παιδιού καί τής επιθυμίας του προς το ίδανι-

κόν. Θέλει να ύψωθή υπεράνω του έαυτοϋ του καί δια τοΰτο αυτοί, τους όποιους 

θα μιμηθή, είναι οι ανώτεροι του καί οι διδάσκαλοι του. 

Ωσαύτως ό Λουκιανός πιστεύει δτι ή χρήσις εικόνων κατά την διδασκα-

λίαν διευκολύνει τα μέγιστα τήν πρόσκτησιν τής παρεχομένης γνώσεως : 

«Έθέλω δέ σοι πρώτον, ώσπερ ό Κέβης εκείνος, εικόνα γραψάμενος τω 

λόγω έκατέραν έπιδεΐξαι τήν όδόν δύο γάρ έστον, αί προς τήν ρητορικήν άγετον, 

ής έράν ου μετρίως μοι δοκεΐς» 5 . 

Είναι άναμφισβήτητον δτι αί πράξεις τών άλλων ανθρώπων καί εκείνων, 

οι όποιοι έζησαν εις το παρελθόν καί εκείνων, οϊτινες περί ημάς διαβιούν, άσκοΰν 

βαθεΐαν έπιρροήν επί του χαρακτήρος ημών. Τα παραδείγματα τών αρχαίων δια

πλάσσουν τόν χαρακτήρα τών μεταγενεστέρων καί ώς ελέχθη, «οι νεκροί κυβερ-

1) Κ. Δ. Γεωργούλη Γεν. Διδ. παραδ. 1964. 

2) Λουκ Περί τοϋ ενυπνίου 2. 

3) Λουκ. Περί τοϋ ενυπνίου 2. 

4) » » » 3. 

5) Λουκ. Ρητόρων διδάσκαλος 6. 
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νουν τους ζωντανούς». Το παρελθόν ακτινοβολεί επί του παρόντος. Αϊ έκλιποΰ-

σαι ψυχαί άναζουν εις τάς ψυχάς των μετέπειτα γενεών 1 . 

Ό Λουκιανός ύπολαμβάνει δτι το παράδειγμα ασκεί μεγίστην παιδευτικήν 

^επίδρασιν «'Ηγούμεθα γαρ ούτως άν ήμΐν πολλούς ομοίους αύτοΐς έθελήσαι γε

νέσθαι» 2 . 

Το παιδί μιμείται κατά προτίμησιν δσους βλέπει, δσους συναναστρέφεται. 

Μερικαί από τάς ευγενεστέρας ψυχάς του κόσμου τούτου απέκτησαν την 

ήθικήν των ύπεροχήν όλιγώτερον διά μιας προσπάθειας της βουλήσεως των παρά 

δια μιας φυσικής μιμήσεως των τιμίων ανθρώπων, οι όποιοι τους περιέβαλλον. 

**0 Locke λέγει : «Άπο δλους τους τρόπους πού ήμπορουμεν να χρησιμοποιήσω-

μεν δια να έκπαιδεύσωμεν τα παιδιά, δια να μορφώσωμεν τα ήθη των, δ απλού

στερος, ό εύκολώτερος, ό άποτελεσματικώτερος, είναι να θέσωμεν προ των 

οφθαλμών των παραδείγματα πραγμάτων, τά όποια θέλομεν νά κάμουν ή να 

.αποφύγουν». 

Δ ι δ α σ κ α λ ε ί α 

Τα σχολεία έλέγοντο διδασκαλεία «"Αρτι μεν έπεπαύμην εις τά διδασκα

λεία φοιτών ήδη την ήλικίαν πρόσηβος ών, ό δε πατήρ έσκοπεΐτο μετά τών φί

λων, δ,τι και διδάξαιτό με» 8 . 

Προσέτι δέ è Σωκράτης, αναφέρει ό Λουκιανός, έσύχναζεν είς τά διδασκα

λεία τών αύλητρίδων «και εμελλέ γε εκείνος περί όρχηστικήν ού μετρίως σπου-

δάζεσθαι, αλλά και είς τά διδασκαλεία τών αύλητρίδων έφοίτα, και παρ' εταίρας 

γυναικός ουκ άπηξίου σπουδαϊόν τι άκούειν της Ασπασίας» 4 . 

Οί νεανίαι και οι άνδρες έδιδάσκοντο τά μαθήματα υπό τών φιλοσόφων, 

τών σοφιστών και τών ρητόρων, οίτινες εΖχον ως έ'ργον την διδασκαλίαν της ανω

τέρας παιδείας επί αμοιβή. 

Κατά τον Λουκιανον ό πεπαιδευμένος πρέπει νά είναι ανώτερος χρημάτων 

«άλλως τε και πρέπον άν είη τοις πεπαιδευμένοις ύμιν κρείττοσιν εϊναι χρη

μάτων» 5. 

Είναι δέ χαρακτηριστικον δτι ό Λουκιανός τήν έννοιαν «παιδεία» εκλαμβά

νει, δπως ακριβώς και ό Πλάτων, ώς καλλιέργειαν της ανθρωπινής ψυχής εν τω 

συνόλω της, τήν οποίαν θεωρεί ώς το σπουδαιότερον μέρος του ανθρώπου «"Οτι 

•τά κάλλιστα και εμοί άκοΰσαι ήδιστα παρείς, τά περί τής ψυχής, τά ήττον αναγ

καία λέγειν διανοή, γυμνάσια και διαπονήσεις τών σωμάτων» 6 . 

1) G. Compayré : Ή Παιδαγωγική μεταφ. υπό Π. Ν. Φιλοπούλου σελ. 233. 
2) Λουκ. Τόξαρις 1. 
3) Λουκ. Περί τοΰ ενυπνίου 1. 
4) Λουκ. Περί ορχ. 25. 
5) Λουκ. Περί τών επί μισθ. συνόντων 19. 
6) Λουκ. Άναχ. 21. 
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'Από το έπόμενον χωρίον καταδεικνύεται συν τοις άλλοις και το χρησιμο

θηρικών ιδεώδες της αγωγής « . . . Ού γαρ μανία τα γιγνόμενά έστιν, ούδ* εφ1 

ΰβρει ούτοι παίουσιν αλλήλους καΐ κυλίουσιν εν τω πηλω ή έπιπάττουσι την κό-

νιν, άλλ' 'έχει τινά χρείαν ουκ άτερπή το πράγμα, και άκμήν ού μικράν επάγει-

τοις σώμασιν. "Ήν γοΰν ένδιατρίψης, ώσπερ οΐμαί σε ποιήσειν, τη Ελλάδι, ουκ-

ες μακράν εις καΐ αυτός ^ση τών πεπηλωμένων ούτω σοι το πράγμα ηδύ τε 

άμα και λυσιτελές είναι δόξει» *. 

Αύται περίπου είναι αι παιδαγωγικαί απόψεις του Λουκιανού, του Βολ-

ταίρου της αρχαιότητος, της οποίας την άξίαν αναγνωρίζουν πάντες οί σο

φοί καΐ μάλιστα ό μέγας Γκαίτε ειπών «Μελετήσατε τον Σαίξπηρ, μελετήσατε-

τον Μολιέρον, άλλα προ πάντων μελετάτε τους "Ελληνας και πάντοτε τους "Ελτ 

ληνας» 2 . 

1) Λ ουκ. Άναχ. 6. 
2) Συνομιλίαι "Εκκερμαν με τον Γκαίτε, μετάφρ. Ν. Καζαντζάκη σελ. 87. 


