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Ι. τό περιλαμβάνον τα βιβλία καΐ φυλλάδια μέ υποδιαιρέσεις αυτών εις 1) λο
γοτεχνικά, 2) θετικών επιστημών, 3) ανθρωπογνωστικών επιστημών (sciences humaines), 
4) σχολικά καΐ 5) μεταφράσεις. 

καΐ II. το περιλαμβάνον τα περιοδικά μέ υποδιαιρέσεις είς 1) τέχνης κα! λογοτε
χνίας, 2) Σύμμικτα, 3) θετικών επιστημών καϊ 4) ανθρωπογνωστικών επιστημών. 

Etc ήμδς εστάλη το τμήμα του τόμου το περιλαμβάνον τα βιβλία καϊ τα περιο
δικά τών ανθρωπογνωστικών επιστημών, καθώς καϊ τον άλφαβητικόν πίνακα τών μνη
μονευομένων έν τω τόμω κυρίων ονομάτων. 

Ή άποδελτίωσις τών βιβλίων καϊ φυλλαδίων τών ανθρωπογνωστικών επιστημών, 
ίάριθ. 867—2042) καταλαμβάνει τάς σελίδας 145—345. Κατ" σοτήν δίδεται το ονομα 
του συγγραφέως καϊ ό τίτλος του βιβλίου γαλλιστί καϊ ελληνιστί, καθώς καϊ at βιβλιο
γραφικοί ενδείξεις έκαστου βιβλίου, ακολουθεί δέ σύντομος >αλλική έκθεσις του περιε
χομένου του έργου. Ή έκθεσις του περιεχομένου έκαστου βιβλίου δίδεται συνοπτικώ-
τατα μέν, άλλα μετά πολλής προσοχής καϊ ευστοχίας εις τρόπον ώστε δι* αοτής νά δί
δεται είκών ακριβής τών κυριωτέρων γραμμών αύιου. 

"Η άποδελτίωσις τής δευτέρας κατηγορίας, τών περιοδικών, δελτίων καϊ επιθεωρή
σεων (αριθ. 0149—0441) καταλαμβάνει τάς σελίδας 459—592. Έκαστου περιοδικού δί
δεται χαρακτηρισμός καϊ αναφέρεται ό έκδοτης, ακολούθως δέ καταχωρίζονται δλα τά 
άρθρα κατά το είδος των, αναφερόμενα είς τά τεύχη ολοκλήρου του Ετους, μετά μνείας 
συγγραφέως, τίτλου καϊ σελίδος τών άποδελτιουμένων έντυπων. 

Τέλος at σελίδες 593—651 του Βιβλιογραφικού Δελτίου περιέχουν τον άλφαβητι
κόν πίνακα τών ονομάτων τών συγγραφέων τών άπαντωμένων είς τά βιβλιογραφού· 
μένα έντυπα, δστις διευκολύνει τά μέγιστα τον άναγνώστην. 

Ή συστηματική αυτή εργασία είναι ευσυνείδητος καϊ επιμελής καϊ το Γαλλικον 
Ίνστιτουτον 'Αθηνών παρουσιάζον είς το διεθνές άναγνωστικον κοινον τήν έλληνικήν 
πνευματικήν δραστηριότητα κατά το έτος 1960 προσφέρει σημαντική ν οπηρεσίαν είς τήν 
έλληνικήν γραμματείαν. 

Μ. — Α. Γ. 

ΤΟΤΑ23 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ—ΒΑΛΗΝΑΚΗ. Διδάκτορος του Πανεπιστημίου τών 
Παρισίων. Διευθυντρίας τής Σχολής Νηπιαγωγών. Προσχολική 'Αγωγή. Θεωρία— 
Μέ&οδοι Α'. Αθήναι 1963, σελ. 331. 

Τά θέματα τά σχετικά μέ τήν προσχολικήν άγωγήν δέν έχουν έφελκύσει είς τον 
πρέποντα βαθμόν τήν προσοχήν τών παιδαγωγών μας. Οοτε ή 'Ελληνική Πολιτεία έχει 
επιδείξει πρακτικώς δια τήν όργάνωσιν τοο σημαντικωτάτου τούτου κλάδου τής αγω
γής άξιόλογον δραστηριότητα. "Η υπάρχουσα περί τής προσχολικής αγωγής παρ" ήμιν 
παιδαγωγική φιλολογία τυγχάνει δλως αποσπασματική, αναφερομένη είς μεμονωμένα 
μόνον προβλήματα πρακτικής εφαρμογής. Έξ Ισου ατελής καϊ απροσάρμοστος καϊ προς 
τάς οργανωτικός προόδους καϊ προς τάς άνάΥκας τής χώρας είναι ή μέχρι τούδε 
Ισχύουσα έν σχέσει μέ τήν προσχολικήν άγωγήν κρατική νομοθεσία. Δια τούτο αξίζει 
νά χαιρετισθή ως θεμελιώδους σημασίας συμβολή δια τήν προαγωγήν του αδικαιολο
γήτως μέχρι τούδε παραμεληθέντος παρ* ήμΐν σπουδαιότατου τούτου παιδαγωγικού 
κλάδου ή οπό τής Τότας Κυριαζοπούλου—Βαληνάκη εκδοθείσα ύπο τον ανωτέρω ση-
μειωθέντα τίτλον συγγραφή. 

Ή Τότα Κυριαζοπούλου ήτο ή μόνη αρμοδία νά προβή είς τήν διαπραγμά-
τευσιν του θέματος τούτου, λόγω καϊ τών βασικών της καϊ τών ευρύτερων μετα
πτυχιακών της σπουδών. Εΐναι κάτοχος διπλώματος τής Φιλοσοφικής σχολής του 
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έν "Αθήναις Πανεπιστημίου μέ τον βαθμόν €"Άριστα> καΐ διδακτορικοΟ διπλώματος του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης. ΕΙς το έν λόγω Πανεπιστήμιον παρηκολούθησε επί τριε-
τίαν παιδαγωγικός σπουδάς. "Εσχε δέ τήν εοκαιρίαν να παρακολούθηση âv Παρισίοις 
τα μαθήματα διασημότατων καθηγητών, ώς του Merlau— Ponty, Piaget καΐ Cousinet. 
Έπανελθοΰσα είς τήν Ελλάδα διευθύνει ήδη επί δωδεκαετίαν τήν έν Καλλιθέα Σχολήν 
τών Νηπιαγωγών λίαν εοδοκίμως θέτουσα εις έμπρακτον δοκιμήν καΐ έφαρμογήν τάς 
θεωρητικός περί της προσχρλικής αγωγής αρχάς. Παρακολουθεί δέ συνεχώς τα είς τάς 
Ευρωπαϊκός χώρας συγκροτούμενα περί τών προβλημάτων της προσχολικής αγωγής 
συνέδρια, λαμβάνουσα μέρος ένεργόν είς τάς συζητήσεις καΐ ανακοινώσεις. Μέ το υπ* 
αυτής εκδοθέν βιβλίον ή Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη έρχεται να κάλυψη §ν αδικαιολο
γήτως μέχρι τοΟδε ύφιστάμενον είς τήν παιδαγωγικήν μας φιλολογίαν κενόν. Λέγομεν 
αδικαιολογήτως, διότι το θέμα της προσχολικής αγωγής είχε συμφώνως προς τήν ελλη
νική ν παιδαγωγικήν παράδοσιν το δικαίωμα να τύχη πρωταρχικής τοποθετήσεως καΐ 
προτεραιότητος είς τάς παρ* ήμΐν παιδαγωγικάς σπουδάς. Ή συγγραφεύς του προ 
οφθαλμών βιβλίου σημειώνει είς τήν σελ. 11 το έν 794C χωρίον τών «Νόμων» του Πλά
τωνος, είς δ γίνεται λόγος περί τής αγωγής τών παιδιών άπο ηλικίας τριών μέχρις έξ 
ετών. Πρέπει να σημειωθί) προσέτι δτι ό Πλάτων είς τήν αρχήν του έβδομου βιβλίου 
τών «Νόμων» άπο τών σελ. 788—795 κάμνει εύρύτατον λόγον περί τής αγωγής τής 
πρώτης ηλικίας τοο άνθρωπου άνατρέχων προσέτι καΐ είς τήν περίοδον τής κυοφορίας. 
Δια να καταδειχθή δτι εΤχεν εγκύψει καΐ είς άκριβολογικάς μελετάς επί τών έν λόγω 
θεμάτων αρκεί να άναφέρωμεν, δτι είς τήν σελίδα 788D έξαίρων τήν σημασίαν, ήν έχει 
ή αρχική κατάστασις είς ήν γεννάται οίονδήποτε ζφον προσθέτει τήν παρατήρησιν δτι 
το Βψος του ανθρωπίνου σώματος δέν προχωρεί πέρα του διπλασίου ϋψους το όποιον 
άποκτς* κατά το πέμπτον έτος τής ηλικίας «μή γίγνεσθαι τα y' ανθρώπινα μήκη διπλά
σια άπο πέντε ετών έν τοις λοιποίς εΐκοσιν έτεσιν αυξανόμενα». 

Ή προ οφθαλμών συγγραφή τής Κυριαζαπούλου — Βαληνάκη διαπραγματεύεται 
τό θέμα της κατά τρόπον άρτίως έπιστημονικόν. Είς τήν αρχήν προτάσσει σύντομον 
«ΕΙσαγωγήν» σελ. 11—18. Σημειώνει είς αυτήν ώς δριον πρώτης διαχωρίσεως κατά 
τήν γνώμην τών Preyer καΐ του Wallon τήν ηλικία τών 3 ετών. "Οπως καταφαίνεται 
άπο τα σχετικά χωρία είς τους «Νόμους» τοΟ Πλάτωνος τό δριον τούτο ώς έποχήν 
διακρίσεως έδέχετο καΐ ό 'Αθηναίος φιλόσοφος. Διασαφηνίζει προσέτι ή συγγραφεύς 
μας δτι τό Νηπιαγωγείον δέν έχει τον σκοπόν «να διδάξη» άλλα να «όδηγήση» είς τήν 
άρμονικήν συμβίωσιν, ήτις είναι ή βάσις τής άνθρωπίνης ζωής. 

Μετά τήν «ΕΙσαγωγήν» επακολουθεί τό «Πρώτον Μέρος» σελ. 17—146. Etc τοοτο 
παρέχονται πληροφορίαι καΐ ασκείται κριτική επί τών συστημάτων τής προσχολικής 
άνωγής του FroeblI, τής Montessori, του Decroly καΐ του Claparède. 

Επακολουθεί τό «Δεύτερον Μέρος» σελ. 147—201. ΕΙς τούτο γίνεται λόγος περί 
τών βασικών άρχων επί τών οποίων πρέπει να στηριχθή ή άνακαίνισις τών Νηπιαγω
γείων είς τήν Ελλάδα. 

Το «Τρίτον Μέρος» σελ. 203—308 αποτελεί έκθεσιν τών δια τό Νηπιαγωγείον κα
ταλλήλων προς έφαρμογήν μεθόδων. 

Μετά τό τρίτον μέρος ακολουθεί εκτενής βιβλιογραφία περιέχουσα τα σχετικά 
ξένα καί ελληνικά συγγράμματα. Μετά τήν βιβλιογραφίαν επιτάσσεται πίναξ τών κυ· 
ριωτέρων λέξεων, ονομάτων καί δρων. 

ΕΙς τό κείμενον τής συγγραφής παρεντίθεται καί μέγας αριθμός είκόνων σχετι
κών μέ τα χρησιμοποιούμενα είς τα νηπιαγωγεία εποπτικά όργανα καί τήν χρήσιμο-
ποίησίν των, καθώς καί σχεδιαγράμματα δια τάς νηπιαγωγικάς εγκαταστάσεις. 

ΆφοΟ έδώσαμεν είκόνα περί τής αρχιτεκτονικής διατάξεως τοο περιεχομέ
νου τής δλης συγγραφής, θα προχωρήσωμεν είς τα επί μέρους τμήματα μέ τον σκοπόν 
να έξάρωμεν τα σημεία εκείνα άτινα καταδεικνύουν τήν αρτιότητα τοο προ οφθαλμών 
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gpyou καΐ τήν βαθεΐαν έκ μέρους της συγγραφέως κατοχήν του ύπό διαπραγμάτευσιν 
σπουδαιότατου θέματος. 

ΕΙς το πρώτον κεφάλαιον του πρώτου μέρους το θέμα είναι ή Φρεβελιανή μέθο
δος. Μνημονεύεται έν αρχή οτι 6 πρώτος Ιδρυτής προστατευτικών Ασύλων δια μικρά 
πτωχά καΐ εγκαταλελειμμένα παιδιά είναι 6 άλσατος Ιερεύς J. Fr. Oberlin, όστις äte< 
σεν είς λειτουργίαν τοιαύτα Ιδρύματα κατά το 1770 είς το Ban—de—la Roche τής°'Αλ
σατίας. Επακολουθεί είτα ή έξιστόρησις της πλήρους περιπετειών ζωής καΐ πρακτικής 
δραστηριότητος του Fr. Frôbel (σελ. 19—21), δστις είναι καΐ Ô πρώτος οργανωτής του 
του «νηπιακού κήπου». ΕΙς τήν σελ. 22 ή συγγραφεύς άνατρέχουσα είς τήν αύτοβιο-
γραφίαν του Frôbel εκθέτει πώς ούτος είς μίαν στιγμήν ευτυχούς εμπνεύσεως κατά το 
1840 εΰρεν ως κατάλληλον όνομασίαν δια το σύστημα του το δνομα «Kindergarten». ΕΙς 
τάς σελ. 23—32 περιγράφονται λεκτικώς καΐ παριστάνονται έποπτικώς τα διάφορα είδη 
τών «δώρων» (αφαΐραι, κύλινδροι, κύβοι μέ ποικίλας τομάς, πλίνθοι, πλινθία,σχίζαι, κρί
κοι κτλ ) καΐ έπεξηγεΐται δτι σκοπός της χρησιμοποιήσεως των είναι να προωθήσουν τήν 
αύτενέργειαν τών παιδιών καΐ τήν τάσιν των προς αύτοέκφρασιν. Επακολουθεί είτα ή 
κατάδειξις της επιδράσεως, ην δσχον αϊ φιλοσοφικοί Ιδέαι του Frôbel δια τήν διαμόρφω-
σιν της παιδαγωγικής του μεθοδικής. ΕΙς το βάθος της, γράφει, ή συγγραφεύς ή σκέψις 
του Frôbel ήτο θρησκευτική Ή θρησκεία του ήτο ή βαθύτερα έννοια συγγενείας καΐένό-
τητος μέ τον θεόν, δ πόθος να χαρακτηρισθή πάσα ζωή ώς έκδήλωσις του νόμου καΐ 
τής εντολής του θεού (σελ. 34). ΕΙς τό κεφάλαιον «Διάδοσις τής Φρεβελιανής Μεθόδου» 
σελ. 38—42 υπογραμμίζεται δτι ό Frôbel είχε τήν πρόθεσιν να άσχοληθή μέ τήν έκπαί-
δευσιν δχι μόνον τών παιδιών τής νηπιακής ηλικίας άλλα να παρακολούθηση καΐ να κα
θοδήγηση τήν άγωγήν τών παιδιών μέχρι τής ώριμότητός των. Δέν έπρόφθασεν δμως 
να γράψη τα κεφάλαια τα σχετικά μέ τήν άγωγήν του έφηβου. "Εν γένει ή συγγρα
φεύς χαρακτηρίζει τα σύστημα τοΟ Frôbel ώς στηριζόμενον έπί μεταφυσικών βάσεων. 
Πράγματι δέ ή μεθοδική, ήν υποδεικνύει Ô μέγας Γερμανός παιδαγωγός στηρίζεται έπί 
τής φιλοσοφίας τοΟ πνεύματος. Έβλεπεν ό Frôbel τόν κόσμον ώς δημιούργημα του 
πνεύματος, καί έπίστευεν δτι al πρωταρχικοί γεωμετρικοί μορφαΐ μδς καθοδηγούν δια 
να κατανοήσωμεν τό σύμπαν ώς δημιούργημα πνευματικόν. 

Τό είς τήν έξέτασιν τοΟ ΦρεβελιανοΟ συστήματος τμήμα τερματίζεται μέ τήν 
έξιστόρησιν τών ευγενών προσπαθειών, ας κατέβαλεν δια τήν έν 'Ελλάδι διάδοσίν του 
ή άρχηγέτις τής έν 'Ελλάδι νηπιαγωγικής παιδεύσεως Σοφία Λασκαρίδου (1842—1916). 
Ή «Σχολή Νηπιαγωγών» ήτις τροφοδοτεί σήμερον τα 'Ελληνικά Νηπιαγωγεία αποτε
λεί τήν μεγαλυτέραν άπόδειξιν τής επιτυχίας της. 

Τό δεύτερον κεφάλαιον του πρώτου μέρους αποτελεί παρουσίασιν τών σχετικών 
μέ τα Νηπιαγωγεία διδασκαλιών καί εφαρμογών τής Ίταλίδος παιδαγωγού Μαρίας 
Μοντεσσόρι (1870—1952). Έν άρχη εξιστορείται ή ζωή της. 'Εξαίρεται τό γεγονός δτι 
είναι ή πρώτη αντιπρόσωπος τοΟ γυναικείου φύλου, ήτις κατόπιν σπουδών είς τό Πα· 
νεπιστήμιον τής 'Ρώμης έλαβε κατά τό 1896 διδακτορικόν δίπλωμα Ιατρικής. ΣημειοΟ-
ται έπειτα πώς ή Montessori άπό του έτους 1906 ήρχισε να όργανώνη σχολεία δια τα 
μικρά παιδιά είς μίαν συνοικίαν τής 'Ρώμης, είς τήν οποίαν είχε κτισθή μέγας αριθμός 
πολυκατοικιών. Είς τάς σελ. 51—53 παρέχεται συνοπτική Ικθεσις περί τών κυρίων χα
ρακτηριστικών τής Μοντεσσοριανής μεθόδου καί του ΜοντεσσοριανοΟ σχολείου. 'Επα
κολουθεί είτα διεξοδική καί κατά μεθοδικόν καί έποπτικόν τρόπον παρεχομένη περι
γραφή του ΜοντεσσοριανοΟ συστήματος. Τα κύρια θέματα είναι ή κατάδειξις του τρό
που, καθ' δν τό Μοντεσσοριανόν σύστημα πραγματοποιεί τήν άγωγήν τών κινήσεων 
καί τήν άγωγήν τών αίσθήσεων παρέχον ευκαιρίας είς τό παιδί προς αύτενέργειαν 
άγουσαν είς γόνιμα αποτελέσματα. Ή Ικθεσις συνοδεύεται μέ τήν συνεχή παράθεσιν 
εΙκόνων, δι* ών παρέχεται πλήρης εποπτική διασαφήνισις του κειμένου. Μετά μεγάλης 
ακριβείας διασαφηνίζεται ό τρόπος δια του οποίου οδηγούνται οί μικροί του Νηπιαγω· 
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γείου μαθηταΐ να αποκτήσουν μόνοι των, χειριζόμενοι διάφορα μέσα, τάς απαιτούμενος 
δια τήν νραφήν καΐ άνάγνωσιν Ικανότητας. Εξαίρεται ό παιγνιώδης χαρακτήρ τον 
ενασχολήσεων, δστις προκαλών το δμεσον διαφέρον των παιδιών εξασφαλίζει δχι μό-
μον τήν πρόσκτησιν Ικανοτήτων άλλα καΐ τήν τήρησιν της τάξεως καί της πειθαρχίας. 
Λίαν ορθώς ή συγγραφεύς ενδιατρίβει είς τάς σελ. 71 καί 69 είς τάς οπό του Μοντεσ-
σοριανου σχολείου έφαρμοζομένας ασκήσεις της σιωπής. Λίαν ευχαρίστως παρατηρεί 
ό αναγνώστης δτι ή συγγραφεύς είς τάς σελίδας 95—100 προβαίνει μέ δικαιοσύνην καί 
άνεξαρτησίαν σκέψεως είς κριτική ν του Μοντεσσοριανου συστήματος. 'Αναγνωρίζει τήν 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ώς προς τήν άσκησιν τών αίσθήσεων, τήν άγω-
γήν τών κινήσεων, τήν έπίτευξιν της πειθαρχίας άνευ της επεμβάσεως του διδασκάλου. 
Δέν παραλείπει δμως να καταλογίση ώς μειονεκτήματα δτι μέ τήν εισαγωγή παιγνι· 
δίων έκ τών προτέρων καθωρισμένων δέν παρέχεται ή ευκαιρία προς αοτενεργον καί 
μετ' ελευθερίας ενεργητικότητα του παιδιού. Επίσης σημειουται δτι δυσμενώς επιδρά" 
το σύστημα καί ώς προς τήν άνάπτυξιν της φαντασίας. 

Είς τάς σελίδας 103—127 παρέχεται δκθεσις τών θεμελιωδών άρχων της μεθόδου 
Decroly, εις δσην ί-κτασιν αύται αναφέρονται είς τήν άγωγήν της προσχολικής ηλικίας. 
Μνημονεύεται ή άντίληψίς του ή σχετική μέ τα κέντρα του διαφέροντος καί τήν τριδιά-
στατον πορείαν της πνευματικής ένεργητικότητος μέ ίδιαιτέραν Ιμφασιν είς τάς περί 
συγκεκριμένης καί αφηρημένης εκφράσεως (expression) διδασκαλίας του έν λόγφ παι
δαγωγού, παρέχεται δέ καί συνοπτική περί της περίφημου ίδεοπτικής μεθόδου Ικθεσις, 
έν σχέσει μέ τήν έφαρμογήν της δια τήν είσαγωγήν τών παιδιών εις τήν άνάγνωσιν καί 
τήν γραφήν. "Αξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι το IV κεφάλαιον, εις το οποίον μέ έπο-
πτικότητα περιγράφονται τα παιγνίδια τα χρησιμοποιούμενα δια τήν καλλιέργειαν τών 
αίσθήσεων καί της παρατηρητικότητος τών παιδιών, κατά τρόπον ώστε να προετοιμα
σθούν δια τήν άντιμετώπισιν τών αιτημάτων της πρώτης σχολικής αγωγής. 

Το Ιστορικόν τμήμα της προ οφθαλμών συγγραφής τερματίζεται μέ παροχήν πλη
ροφοριών περί της συμβολής δια τήν προσχολικήν άγωγήν, ήτις οφείλεται εις τον 
Έλβετόν παιδαγωγόν Ed. Claparède τον ίδρυτήν της λειτουργικής ψυχολογίας Παρέ
χονται έν αρχή συνοπτικοί ειδήσεις περί της επιστημονικής του εξελίξεως (σελ. 128— 
131) είτα δέ περιγράφεται ή όργάνωσις καί ή λειτουργία τής «Maison des Petits» δηλ. 
του «Σπιτιού τών Μικρών» το όποιον ίδρύθη ύπό τήν καθοδήγησιν τοο Claparède καί 
Bovet κατά το 1913 ύπό του «Ινστιτούτου του J . J Rousseau». *Η συγγραφεύς μας 
παρέχει λίαν έποπτικήν περιγραφήν τής λειτουργίας, οργανώσεως καί του ύλικοΟ τοο 
έν λόγφ «Σπιτιού» τό όποιον παρέχει άγωγήν εις παιδιά ηλικίας μεταξύ 3—-9 ετών. 
'Υπογραμμίζει τήν κατάταξιν τών μαθητών εις τρεις τάξεις» ήτοι είς Constructeurs 3—5 
ετών, εις Chercheurs 5—7 καί Penseurs 7—9. Δι* έκάστην έκ τών κατηγοριών τούτων, 
ήτις αποτελεί ίδιαιτέραν έξελικτικήν βαθμίδα αντιστοιχεί ^ρισμένον είδος παιγνιωδών 
ενασχολήσεων, αίτινες περιγράφονται συνοπτικώς ύπό τής συγγραφέως. Παρέχεται πε
ριγραφή τών χρησιμοποιουμένων δια τα παιγνίδια υλικών καί επακολουθεί αξιολογική 
σύγκρισις του συστήματος Claparède προς τό τής Montessori. Λίαν ευστόχως αποφαίνε
ται ή συγγραφεύς δτι τό σύστημα Claparède είναι άπηλλαγμένον άπό τήν παθητικότητα, 
ήτις προσιδιάζει εις τό σύστημα τής Ίταλίδος παιδαγωγού, παρέχει έδαφος δια τήν 
έλευθέραν άνάπτυξιν τής δραστηριότητος του παιδιού καί τυγχάνει ένηρμονισμένον μέ 
τήν διαμόρφωσιν τής παιδικής άντιληπτικότητος κατά τα διάφορα αυτής εξελικτικά στά
δια. Δέν καλεί τό παιδί να προσαρμοσθή προς τό σχολεΐον, άλλα προσαρμόζει τό σχο· 
λεΐον προς τό παιδί. Είναι γνωστόν δτι δ Claparède άφορμώμενος άπό τήν αρχήν 
αυτήν είπε δτι το σχολεΐον τής εποχής μας πρέπει να είναι «σχολεΐον επί μέτρω» école 
sur mesur. 

Άπότής σελ. 147 αρχίζει τό δεύτερον μέρος του όποιου τό γενικόν θέμα είναι 
να καταδείξη τάς γενικάς αρχάς επί τών όποιων θά στηριχθη ή έν Ελλάδι άνάπτυξις 



— 338 — 

του Νηπιαγωγείου. Ύπομιμνήσκεται οτι τήν πρώτην βάσιν απετέλεσε το οπό της Αίκα-
τερίνης Λασκαρίδου είσαχθέν Φρεβελιανον σύστημα. "Εκτοτε τα Ελληνικά Νηπιαγωγεία 
ηθέλησαν να επωφεληθούν άπο τάς νεωτέρας καινοτομίας καΐ μετά προσοχής παρακο
λουθούν τας νέας μεθόδους καί χρησιμοποιούν αύτάς πετραματικώς (σελ. 148). θεωρούν 
τήν άποστολήν των καί κοινωνικήν καί έθνικήν, φροντίζουν δέ πάντοτε να έργάζωνται 
μέ μέθοδον άπλήν καί φυσικήν αχούσαν ώς πρότυπόν της τήν συμπεριφοράν της μητέ
ρας προς τα παιδί Είς τάς σελ. 152—170 παρέχει ή συγγραφεύς έποπτικήν περιγραφήν 
περί του αρχιτεκτονικού σχεδίου, επί τη βάσει του οποίου πρέπει να κτίζεται το Νήπια-
γωγεΐον, περί των βοηθητικών αύτοο χώρων καί περί του έν γένει εξοπλισμού του. 
"Εξαίρεται ή ανάγκη να ύπάρχη είς τήν διάθεσιν τών παιδιών ελεύθερος χώρος δια 
παιγνίδια καί δια παρατηρήσεις είς το οπαιθρον. Είς το τμήμα τοΟτο παρεμβάλλεται 
καί σημαντικός αριθμός εποπτικών είκόνων καί σχεδίων. 

Είς το τρίτον κεφάλαιον παρατίθενται αποσπάσματα έκ του επισήμου αναλυτικού 
έν Ισχύΐ Προγράμματος, είς τα όποια Ιχει διατυπωθή ό σκοπός τής αγωγής, του οποίου 
ή πραγμάτωσις επιδιώκεται να έπιτευχθή δια τής λειτουργίας τών Νηπιαγωγείων. Ή 
συγγραφεύς έν σελ. 172 επεξηγούσα τον τιθέμενον σκοπόν εξαίρει τήν σπουδαιότητα, ήν 
ε*χει δια τήν πραγμάτωσίν του ή δημιουργία παιδαγωγικού περιβάλλοντος ΙκανοΟ να 
βοηθήση τα παιδιά δια τήν πνευματικήν των άνάπτυξιν άλλα καί δια τήν άρμονικήν 
των συμβίωσιν ώς μελών τής είς τό Νηπιαγωγεΐον σχηματιζόμενης ομάδος. Δέχεται 
ώς εύνοϊκόν δια τήν έπίτευξιν τών οπό του Νηπιαγωγείου επιδιωκομένων σκοπών ή 
συγγραφεύς τον χωρισμόν τών νηπίων τών 4—6 ετών είς τάξεις επί τή βάσει ού μό
νον τής ηλικίας άλλα καί τής πνευματικής αναπτύξεως Δια τον χωρισμόν τούτον 
είναι χρησιμοποιήσιμα καί είδικά test. ΕΤναι αυτονόητον δτι ό χωρισμός δέν θα είναι 
διαρκής. Είς τα διαλείμματα, τάς προσευχάς, τάς κοινάς συγκεντρώσεις δλα τα παι
διά θα συγκεντρώνωνται είς συνολικήν ομάδα. Ό προσανατολισμός δια τήν άπόκτη-
σιν δεξιότητος προς άνάγνωσιν, γραφήν καί άρίθμησιν είναι δυνατόν, κατά τήν συγ
γραφέα μας, να άρχίση καί προ του Ικτου Ιτους τής ηλικίας. ΕΙς τό τέταρτον καί 
πέμπτον κεφάλαιον παρέχονται υποδείξεις έν σχέσει μέ τάς παιδαγωγικός ενασχολή
σεις, είς ας είναι ευχερές να ώθήσωμεν τα νήπια, καί έν σχέσει μέ τό ύλικόν τών 
παιγνιδίων καί τών ενασχολήσεων καί τήν τακτοποίησιν αυτού. Ή αίθουσα του Νη
πιαγωγείου γράφει έν σελ. 180 ή συγγραφεύς πρέπει νά είναι διηυθετημένη κατά τρό
πον ώστε νά εύκολύνη οχι μόνον τήν άτομικήν άλλα καί τήν όμαδικήν έργασίαν τών 
παιδιών. Εντός αυτής θα σχηματίζωνται χώροι συγκεντρώσεως προς όμαδικήν έργα
σίαν «πόλοι», «γωνίτσες» καί «γωνιά καταφύγιο» δια δειλά παιδιά. Συνιστάται νά 
ύπάρχη καί «ζωντανή γωνιά» μέ αντιπροσώπους του ζωικού καί του φυσικού βασι
λείου. Έν συνεχεία παρέχονται όδηγίαι δια τήν χρησιμοποίησιν προς κατασκευαστι
κούς σκοπούς ακατέργαστου υλικού* καί παρέχονται υποδείγματα παιγνιωδών απασχο
λήσεων (παιγνίδια οίκοκυρικά, αναπαραστάσεως επαγγελμάτων, κηπουρικά κτλ.). 
ΕΙς τάς σελ 187 κέ. παρέχεται διάγραμμα ημερησίας ενασχολήσεως τών νηπίων 
καί παρατίθεται τό κείμενον του έν Ισχύΐ 'Αναλυτικού προγράμματος τών Νηπιαγω
γείων. 

Τό πρώτον κεφάλαιον τοΟ τρίτου μέρους τής δλης συγγραφής ασχολείται μέ τό 
θέμα τής φυσικής του παιδιού αναπτύξεως (σελ. 204—219). Παρέχονται ωφέλιμοι καί 
άκριβολογημέναι πληροφορίαι καί όδηγίαι ώς προς τό έξεταζόμενον θέμα. Ιδιαιτέρας 
προσοχής πρέπει νά τύχουν αϊ παράγραφοι, είς ας γίνεται λόγος περί τής φυσιολογίας 
του νευρικού συστήματος καί περί τοΟ τρόπου τής εναρμονίσεως τής έν τφ Νηπιαγω-
γείω ζωής του παιδιού μέ τάς απαιτήσεις τής φυσιολογικής του αναπτύξεως (σελ. 
214-219). 

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον (σελ. 220—225) γίνεται λόγος περί τών σωματικών 
ασκήσεων, αϊτινες πρέπει νά γίνωνται άπό τα παιδιά είς τό Νηπιαγωγεΐον. Τονίζεται 
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δτι ή κίνησις είναι δια το παιδί πρωταρχική ανάγκη καΐ υποδεικνύονται ασκήσεις συν-
τελουσαι εις τήν κινητικήν άνάπτυξιν του παιδιού. Ή συγγραφεύς, επειδή δέν θεωρεί 
τήν αυθορμήτως από το παιδί προερχομένην κίνησιν επαρκή, υποδεικνύει καΐ περιγρά
φει ασκήσεις Ισορροπίας, έπιτηδειότητος καΐ ταχύτητος καταλλήλους να αναπτύξουν 
κατά τρόπον φυσικόν καΐ παιγνιώδη τήν κινητικότητα του παιδιοΟ. Περί των παιγνι-
δίων γίνεται λόγος είς τάς σελίδας 226—230. Παρουσιάζεται κατ* αρχάς το άτομικόν 
παιγνίδι, επακολουθεί δέ έπειτα το δμαδικόν. Ή αυθορμησία του παιδιού, δέν επαρ
κεί, κατά τήν συγγραφέα, δια να οργάνωση τό παιγνίδι. Πρέπει καΐ ή Νηπιαγωγός, 
χωρίς να θίξη τήν αύθορμησίαν, να άφαιρη τα εμπόδια καΐ να θέτη είς τήν διάθεσιν των 
παιδιών τά χρήσιμα ολικά. Άπαραίτητον είναι να φροντίζη ή Νηπιαγωγός να μή 
άποβαίνη τό παιγνίδι αφορμή καταπονήσεως τοΟ παιδιού. Δια τήν χρησιμοποίησιν τοο 
τραγουδιού καΐ της μουσικής παρέχονται όδηγίαι είς τό τέταρτον κεφάλαιον. Πολύ 
ορθώς παρατηρεί ή συγγραφεύς (σελ. 231) δτι ή ζωή τοΟ Νηπιαγωγείου δέν είναι δυ
νατόν να νοηθη χωρίς τό τραγούδι. Ή Νηπιαγωγός θα μεριμνη να άσκη τό παιδί 
στοιχειωδώς είς τήν άντίληψιν τών μουσικών φθόγγων μέ άπλουστάτας ασκήσεις, κατά 
τάς οποίας θα χρησιμοποιη καΐ μουσικά όργανα. Είς τό Νηπιαγωγείον πρέπει να 
υπάρχουν είς τήν διάθεσιν τών παιδιών μουσικά όργανα. Πειραματιζόμενα μέ αυτά τά 
παιδιά θα αποκτήσουν τήν Ικανότητα της διακρίσεως τών ήχων καΐ της χρησιμοποιή
σεως τών μουσικών οργάνων. Εις κάθε παιδί πρέπει να παρέχεται ή ευκαιρία να έπι· 
βλέπη ?ν όργανον προς δοκιμαστικήν χρησιμοποίησιν (μικρά τύμπανα, τρίγωνα κτλ.). 
Ή συγγραφεύς παρέχει υποδείξεις, έπί τη βάσει τών οποίων ή παιδική δραστηριότης 
ημπορεί να προωθηθή εις τό σημείον ώστε τά παιδιά να συγκροτούν υποτυπώδη όρ-
χήστραν και να χρησιμοποιούν αυτήν δια δραματοποιήσεις απλών σκηνών της παιδικής 
ζωής και χορών. Εις τό τέλος του κεφαλαίου παρέχονται όδηγίαι περί του τρόπου· 
καθ' δν πρέπει να αναπτύσσεται ή έμφυτος προς τήν δια του ρυθμού έκφρασιν τάσις τοΟ 
παιδιοΟ. 

'Από της σελ. 245 άρχεται τό δεύτερον τμήμα τοΟ τρίτου μέρους της δλης συγ
γραφής. Είς τό δεύτερον τούτο τμήμα τό θέμα είναι ή πνευματική άνάπτυξις του παι
διού. Ύπομιμνήσκει ή συγγραφεύς δτι ή αποστολή της Νηπιαγωγού δέν είναι να δι-
δάξη άλλα νά παιδαγωγήση. 'Ακολουθούσα ή συγγραφεύς τήν υπό του 'Ρουσσώ τεθεί-
σαν αρχήν, ήν Ιφερεν πάλιν εις επικαιρότητα ή Montessorî, συνιστά" τον περιορισμόν 
εις τό ελάχιστον της έκ μέρους της Νηπιαγωγού €διδακτικής παρεμβάσεως). Είτα δέ 
χαρακτηρίζει ώς βασικήν προϋπόθεσιν τήν άσκησιν τών αισθήσεων, καθ' οΟς τρόπους 
εξετέθη εις τό πρώτον μέρος της προ οφθαλμών συγγραφής, ε*νθα περιεγράφησαν αϊ υπό 
τοο Frôbel, Montessorî, Decroly και Claparède έπινοηθεΐσαι μέθοδοι. Τά μέσα τά 
όποια έχει είς τήν διάθεσίν του, δια νά προώθηση τήν πνευματικήν του παιδιοΟ άνά
πτυξιν τό Νηπιαγωγείον είναι : Ιον ΑΙ λεκτικαΐ ασκήσεις. 2ον Τό σχέδιον. 3ον Ή πλα
στική. 4ον Ή χειροτεχνία και 5ον Ή εισαγωγή εις τήν άνάγνωσιν, γραφήν και 
άρίθμησιν, 

Δι* Μκαστον έκ τών ανωτέρω μέσων παρέχονται σαφείς όδηγίαι εις Ιδιαίτερα έπί 
μέρους κεφάλαια. Προκειμένου περί τών λεκτικών ασκήσεων συνιστάται λίαν ορθώς 
παρά της συγγραφέως ή καλλιέργεια της προς άνακοίνωσιν ορμής τών παιδιών. EC-
καιρίαν προς τοΟτο παρέχουν τά περιστατικά τής ζωής τών παιδιών, εις τό σπίτι, είς 
τό περιβάλλον τοο Νηπιαγωγείου, τά διάφορα αντικείμενα και αϊ εικόνες. 'Εξαίρεται 
προσέτι ή άξια της καλής απαγγελίας, τής ορθοφωνίας και τής διηγήσεως καΐ ακροά
σεων παραμυθιών. Προκειμένου περί τής ζωγραφικής παρέχεται έν άρχη επιτυχής χα
ρακτηρισμός τών γνωρισμάτων τά όποια προσιδιάζουν εις τά ζωγραφήματα τών μι
κρών παιδιών. Τά παιδιά, παρατηρεί ή συγγραφεύς, αντιστρέφουν τήν σειράν τής δη-
μιουργίας, αρχίζουν μέ τον άνθρωπον αντί νά τελειώνουν μέ αυτόν. Τά πολύ μικρά 
παιδιά αρχίζουν άπό τό περισσότερον δύσκολον μέρος και ιδίως άπό τό πρόσωπον 
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(σελ. 263) "Ο σκοπός της ενασχολήσεως μέ την τέχνην, σημειώνει λίαν ορθώς ή συγ
γραφεύς, οχι μόνον είς το Νηπιαγωγείον άλλα καΐ είς δλον το σχολείον, δέν είναι ή 
κατασκευή αριστουργημάτων. Ή τέχνη πρέπει να άποτελη τμήμα της ζωής του παιδιοΟ 
καΐ να συντελή είς τήν άνάπτυξιν τών αισθήσεων του. ΕΙς τας σελ. 263—265 παρέχε-
ςαι επί τής συγγραφέως συνοπτικον σχεδίασμα περί τών εξελικτικών σταδίων τής 
διαμορφώσεως του σχεδίου είς τα παιδιά τών διαφόρων ηλικιών καΐ είτα διατυπουνται 
οδηγίαι δια τά χρησιμοποιούμενα υλικά (ζωγραφική μέ τά δάκτυλα, μέ κιμωλίαν κτλ.). 
Μέ τήν αοτήν έποπτικότητα καΐ σαφήνειαν γίνεται λόγος περί τής ενασχολήσεως τών 
παιδιών etc τήν πλαστικήν μέ πηλόν, μέ χάρτινον πολτον καΐ άλλα υλικά. ΑΙ ενασχο
λήσεις μέ τήν χειροτεχνίαν χαρακτηρίζονται άπό τήν συγγραφέα ώς πραγματοποιοΟσαι 
τον συντονισμον τής ένεργητικότητος τών διαφόρων αίσθητηρίων οργάνων (Ιδίως όφθαλ-
μοΟ καΐ χειρός) δια τήν πραγματοποίησιν πρακτικών σκοπών. At χειροτεχνικοί έργα-
σίαι πρέπει, κατά τήν συγγραφέα μας, να δχουν αίσθητικόν χαρακτήρα και να ανταπο
κρίνονται προς χρήσιμον σκοπόν. *Η σχολική ζωή και Ιδιαιτέρως αί υποτυπώδεις δρα
ματοποιήσεις, τό κουκλοθέατρον καΐ ή διοργάνωσις εκθέσεων παιδικών χειροτεχνημά
των, σημειώνει ή συγγραφεύς, παρέχουν εοκαιρίαν να ένδαφερθοΟν τά παιδιά δια τήν 
κοπτικήν, ραπτικήν και τήν οφαντικήν. 

Τό ένδέκατον καΐ τελευταιον κεφάλαιον τής ολης συγγραφής ασχολείται μέ τον 
τρόπον, κατά τον όποιον θα κατορθωθη να είσαχθη τό παιδί εις τήν άνάγνωσιν, τήν 
γραφήν και τήν άρίθμησιν. Ή συγγραφεύς τονίζει δτι πρόκειται ουχί περί διδασκαλίας 
αλλά περί απλής εισαγωγής. Ώ ς προς τήν εισαγωγή ν είς τήν άνάγνωσιν προτείνεται 
ή χρησιμοποίησις καΐ τής ολικής μεθόδου, ήν συνιστφ ô Decroly και τής μεθόδου τής 
Montessori. Παραλλήλως προς τήν είσαγωγήν είς τήν άνάγνωσιν είναι δυνατόν να γί
νεται και ή εισαγωγή εις τήν γραφήν. Σημειουται δτι κατά τήν μέθοδον τής Montessori 
προτάσσεται ή εισαγωγή εις τήν γραφήν. Εκτενέστερος λόγος γίνεται δια τήν είσα
γωγήν εις τήν άρίθμησιν (σελ. 286—308). Περιγράφεται τό άπαιτούμενον συγκεκριμένον 
ύλικόν μέ τον χειρισμόν του όποιου μεθοδικώς θα δυνηθή τό παιδί να αντιλαμβάνεται 
ποίοι αριθμοί και ποία μεγέθη ήμπορεΐ να χαρακτηρίση ώς ίσα, ή ώς μικρότερα ή ώς 
μεγαλύτερα. Καταδεικνύεται ή μεθοδική πορεία, ήτις πρέπει Λα άκολουθηθή κατά τήν 
άναζήτησιν τής μονάδος μέ άφετηρίαν τά πολλά αντικείμενα, τά αποτελούντα σύνολα 
και ομάδας. Υποδεικνύονται ot συγκεκριμένοι χειρισμοί του αριθμητικού όλικου ol 
απαραίτητοι δια να απόκτηση τό παιδί τήν άντίληψιν τών αριθμών 1—7. "Εν τέλει 
περιγράφονται αϊ εποπτικοί δια τήν διδασκαλίαν τών αριθμών μέθοδοι τών Cuisenaire 
και Herbinière - Lebert. 

Ή προηγηθείσα άνάλυσις αρκεί δια να κατάδειξη δτι ή συγγραφή τής Τ. Κυρια-
ζοπούλου—Βαληνάκη £χει γραφή μέ επιστημονική ν αρτιότητα και πληρότητα. Είναι ή 
πρώτη άρτια συγγραφή εις τήν έλληνικήν βιβλιογραφίαν, ήτις συστηματικώς καΐ μέ 
έπιστημονικότητα εξετάζει τά προβλήματα τής προσχολικής αγωγής. 'Υπάρχουν, ώς 
έσημειώσαμεν ανωτέρω, άρκεταί έπί του έν λόγω θέματος εις τήν έλληνικήν συγγρα· 
φαί. Πάσαι δμως είναι άποσπασματικοΟ χαρακτήρος. Πρώτη ή Τ. Κυριακοπούλου—Βα
ληνάκη παρουσιάζει άρτιωμένον δργον δπερ στηρίζεται οχι μόνον έπί θεωρητικής μελέ
της του θέματος άλλα και έπί πρακτικής εφαρμογής. "Εχομεν ήδη σημειώσει δτι ή 
συγγραφεύς μας διευθύνει ήδη έπί δωδεκαετίαν τήν έν Καλλιθέα τών 'Αθηνών Σχολήν 
τών Νηπιαγωγών. Εις τό κατά τήν 3—7 Ιουλίου διεθνές συνέδριον εις Νίκαιαν τής 
Γαλλίας, τό συγκροτηθέν ύπό του Συλλόγου τών Γαλλίδων Νηπιαγωγών καΐ τής Γαλ
λικής Επιτροπής τής Διεθνούς 'Οργανώσεως τής Προσχολικής 'Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) μέ 
θέμα τήν δργάνωσιν τής προσχολικής αγωγής, ή Τ. Κυριαζοπούλου έξεπροσώπησε τήν 
Ελλάδα ώς γραμματεύς τής αρμοδίας ελληνικής επιτροπής. Έπαρουσίασεν είς τό 
ρηθέν συνέδριον τά ελληνικά εκθέματα περιλαμβάνοντα τήν έ*ργασίαν 289 Δημοσίων καΐ 
'Ιδιωτικών Ελληνικών Νηπιαγωγείων και ώμίλησε περί τής καταστάσεως τής προσχο-



— 336 — 

λικής αγωγής âv Ελλάδι. Είς το έπίσημον περιοδικόν της Ρηθείσης Γαλλικής Όργα· 
νώσεως OMEP (Ιανουάριος 1963 φύλλ. 9) έδημοσιεύθη είς τήν άγγλικήν συντεταγμένη 
δκθεσις της Τ. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη <Report of the Nice Congress» περί των êv 
γένει εργασιών τοΟ συνεδρίου. 

ΆνασκοποΟντες τήν προ οφθαλμών συγγραφήν εορίσκομεν ως ορθήν τήν πρότα-
ξιν του Ιστορικού μέρους, είς το όποιον εκτίθεται ή συμβολή δια τήν θεμελίωσιν της 
Προσχολικής 'Αγωγής άπό τους Fröbel, Montessori, Decroly καΐ Claparède. Εις το 
συστηματικον μέρος ή συγγραφεύς εξαίρει τήν προβληματικότητα, ήτις υφίσταται ως 
προς τάς χρησιμοποιητέας κατά τήν περίοδον της προσχολικής αγωγής μεθόδους. Ή 
χρήσις των έπινοηθέντων άπα τον Fröbel καΐ τήν Montessori παιγνιδίων είναι δυνα 
τον σχηματοποιουμένη να άποβή εις βάρος της αναπτύξεως τής ελευθέρας αύθορμησίας 
των παιδιών. Τόσον ή Montessori δσον καΐ ό Decroly ήντλησαν πολλά άπό τάς ερ
γασίας τοΟ γάλλου Ιατρού Edouard Seguin (1812—1880) και Ιδίας άπό τό Ipyov του 
«Images graduées à Γ usage des enfants arriérés et idiots». Paris 1846. Ανακύπτει 
δμως τό ερώτημα είς ποίαν έκτασιν τα παιγνίδια τα ειδικώς έπινοούμενα δια νά άφυ 
πνίσουν τήν ενεργητικότητα τών καθυστερημένων παιδιών είναι απαραίτητα καΐ επω
φελή καΐ δια τα κανονικά παιδιά Ό Πλάτων εις τους «Νόμους» 793 Ε κέ. δια τά παι
διά 3—6 ετών συνιστά" παιγνίδια ελευθέρως άπο τά Ιδια τά παιδιά έπινοούμενα «τριετεί 
δέ δή και τετραετεί καΐ πενταετεί κοί έ*τι έξαετεί ήθει ψυχής παιδιών δέον αν εΐη . . . . 
παΐδίαΐ δ* είσΐ τοις τηλίκούτοίς αυτοφυείς τινές, ας επειδαν ξυνελ&ωαιν αυτοί σχεδόν άνευ· 
ρίοκουσιν*. 'Ομοίως καΐ είς τήν διευθέτησιν του περιβάλλοντος του Νηπιαγωγείου πρέ
πει νά δεσπόζη ή αρχή τής μή καταπιέσεως τής ελευθερίας καΐ ή αρχή παροχής ευ
καιριών προς αυθόρμητους εκδηλώσεις. Ή Τ. Κυριαζοπούλου—Βαληνάκη, παρατηρεί 
τις ευχαρίστως, δτι επισημαίνει αμφότερους τούτους τους κινδύνους, θα ήτο προσέτι 
δυνατόν νά έξαρθή έμφατικώτερον ή ανάγκη τής χρησιμοποιήσεως τών λαϊκών παι
δικών ασμάτων, εορτών καΐ παραδόσεων καΐ νά παρασχεθούν ώς προς αύτάς συγκε
κριμένοι υποδείξεις. Ή λαογραφική έρευνα θα ήτο είς θέσιν νά παράσχη ώς προς τοΟτο 
σημαντικήν βοήθειαν. 

Ή έπισκοπηθεΐσα συγγραφή τής Τ. Κυριαζοπούλου—Βαληνάκη, ώς καΐ έκ του 
τίτλου της συνάγεται αποτελεί τον πρώτον τόμον εκτενέστερου συγγράμματος. 'Απο
μένουν εισέτι αρκετά προβλήματα προς έρευναν, άτινα είμεθα βέβαιοι δτι θά εξετα
σθούν είς τον έκδοθησόμενον δεύτερον τόμον. Εύκταΐον θά ήτο νά περιληφθή εις αυτόν 
καΐ μελέτη περί τοΟ βυθμοΟ τής εξελίξεως τής κοινωνικότητος καΐ τής συναισθηματι-
κότητος τών παιδιών τής προσχολικής ηλικίας. Μετά μεγάλης προσοχής πρέπει νά 
έξετασθή καΐ τό πρόβλημα τής επιλογής και εκπαιδεύσεως τών Νηπιαγωγών καΐ τής 
οργανώσεως τών Νηπιαγωγικών Σχολών, θά ήτο δυνατόν μέ τήν έκδοσιν καΐ τοΟ 
δευτέρου τόμου νά δοθη είς τάς χείρας οχι μόνον τών Παιδαγωγών άλλα καΐ τών γο* 
νέων σύγγραμμα εις άκρον δια τό "Εθνος επωφελές. Ή επιμέλεια περί τών ψυχών καί 
τών σωμάτων τών νέων Εχει χαρακτηρισθή άπό τον Πλάτωνα (Νόμοι 790 Β) ώς ϋψιστον 
του καλοο νομοθέτου καθήκον «ΤοιγαροΟν μήπω λήξωμεν της τοιαύτης νομοθεσίας, 
πρίν αν καί τά περί τάς ψυχάς τών πάνυ νέων παίδων επιτηδεύματα άποδώμεν κατά 
τον αυτόν τρόπον, δνπερ ήργμεθα τών περί τά σώματα μύθων διεκπεραίνειν». 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 


