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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ; Τά Έλληνικά σχολεία.— Ίωάννου ’Ερρίκου Πεσταλότση. Πώς ή Γερτρούδη ανατρέφει τά 
τέκνα της, έπιστολήπρώτη. — 'Τεχνικαΐ έργασίαι έν τοΓς ΔημοτικοΓς σχολείοις, β'. Γνώμ. Μ. Βρατσάνου.— Ή χυρα- 
φέτησις τών...ορνίθων, ποίημα.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Εις τδ προηγούμενου άρθρον ήμών περί 

τών Ελληνικών σχολείων1 έπαρκώς νομί
ζομεν κατεδείξαμεν δτι τά σχολεία ταϋτα 
δέν άποτελοϋσι ίδίαν βαθμίδα είς τήν κλί
μακα τών σχολείων, ούδέ έχουσιν ίδιον σκο
πόν νά έπιδιώξωσι καί έπομένως δτι Λ ϋ- 
παρξις αύτών θά ήτο δλως περιττή, άν ήθε
λε καί παρ’ ήμΐν τδ δημοτικόν σχολεϊον 
λάβη τήν άνάπτυξιν, ήν άλλαχοΰ έλαβε. 
Τοιουτοτρόπως δέ ό όργανισμδς τών ήμε- 
τέρων σχολείων ήθελε λάβη τδν σήμεοον 
κοινώς παραδεδεγμένον τύπον, καθ'δν δύο 
μόνον αναγνωρίζονται παιδαγωγικά καθι- 
δρύματα τδ Γυμνάσιον καί τδ Δημοτικόν 
Σχολεϊον. Δυστυχώς ώς είς τδ αύτό άρθρον 
παρετηρήσαμεν, όλίγας έχομεν έλπίδας δτι 
ή γνώμη αύτη, Λ μόνη καθ’ ύμάς όρθή, 
θέλει ταχέως έπικρατήση, πολύ δέ φοβού- 
μεθα δτι ό βίος τών έλληνικών σχολείων 
θέλει έπί πολύ είσέτι παραταθή, ούχί βε
βαίως έπ’ώφελεία τής είς αύτά σπουδα- 
ζούσης νεότητος. Ένεκα τούτου έπιθυ- 
μοϋμεν συνεχίζοντες τήν ήμετέραν μελέτην 
νά έξετάσωμεν ένταϋθα κατά ποιον τρόπον 
τά σχολεία ταϋτα έπρεπε νά φυθμισθώσιν, 
ϊνα άποβώσι χρήσιμα.

Κατά τδν νόμον τοϋ 4836 όρθώς τά σχο
λεία ταϋτα θεωρούνται ώς συμπληρωτικά 

τών δημοτικών σχολείων καί προπαρα
σκευαστικά τών Γυμνασίων. Είς τδν χα
ρακτηριστικόν δέ τούτον πρέπει νά έμμεί- 
νωμεν πιστώς, διότι είνε συνέπεια άνα- 
πόφευκτος τής ανεπαρκούς φοιτήσεως, ή- 
τις άρχικώς ώρίσθη διά τε τδ Γυμνάσιον 
καί τό δημοτικόν σχολεϊον. Ή έπιδίωξις 
άμφοτέρων τών σκοπών τούτων δέν εινε 
αδύνατος, ίδία δμως πρέπει νά^'άποβλέ- 
φωμεν είς τόν πρώτον, διότι άναμφιβόλως 
ή μόρφωσις, ήν τά δημοτικά σχολεϊα'πα- 
ρέχουσιν είνε δλως άνεπαρκής διά τάς ση
μερινός τής κοινωνίας άνάγκας, άναπό- 
φευκτος δέ άποβαίνει ή συμπλήρωσις αύ
τής. Πρδς τοϋτο δέ ποέπει νά άποβλέφωμεν 
ίδίως είς τό πρόγραμμα τών έλληνικών 
σχολείων, κατά τήν σύνταξιν τοϋ[όποίου 
πρέπει, νομίζομεν, νά έπικρατήσωσιν [αί 
έπόμεναι άρχαί.

Ή μελέτη τής άρχαίας γλώσσης" εινε όχι 
μβνον άσκοπος, άλλά καί‘“'έπιβλαβής'νά 
άρχίζη άπό τής πρώτης τάξεως τών έλλη
νικών σχολείων, Αί γνώσεις, τής νεοελλη
νικής, άς οί μικροί παϊδες φέρουσιν έκ τοϋ 
δημοτικού σχολείου εϊνε τόσον πενιχραί, 
ώστε ή μετάβασις είς τήν.άρχαίαν γλώσ
σαν αποβαίνει λίαν άπότομος. Διά” τοϋτο 
είς τάς δύο κατωτέρας τάξεις τοϋ έλληνικοϋ 
σχολείου πρέπει νά έξακολουθή ή μελέτη 
τής νεοελληνικής, ϊνα οί μαθηταί έξοικειω- 
θώσι βαθμηδόν πρδς τήν (γραφομένην τήν 
μάλλον καθαρεύουσαν, δι’ αύτής^δέ καί 
διά τής άναγνώσεως τοϋ Εύαγγελίου, ή 
γλώσσα τοϋ όποίου άποτελεϊ τδ μεταίχμιον 
τής άρχαίας καί τής καθαρευούσης νεοελ-
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ληνικής, φθάσωσι ούχί άποτόμως καί δι’ 
αλμάτων, άλλά δχά πορείας όμαλής καί 
άπροσκόπτου εις τήν άρχαίαν γλώσσαν, 
Α μελέτη της οποίας κατά ταΰτα θά άρ
χίζη μόλχς είς τΑν γ’. τάξιν τοΰ έλληνικοΰ 
σχολείου. Τό πρόγραμμα τοΰτο τών έλλη- 
λχκών μαθημάτων ούδεΐς, πιστεύω, άμφι- 
βάλλει δτχ συμφωνεί πληρέστατα πρός τόν 
πρακτχκόν σκοπόν τοΰ έλληνικοΰ σχολείου, 
δέν απάδει δμως Καί πρός τόν έτερον σκο
πόν αύτοΰ, καθ’ δν παρασκευάζει τούς μα
θητάς δχά τά Γυμνάσια, είς ά προφανώς οχ 
μαθηταί θά είσέρχωνται γλωσσικώς καλλί
τερον καταρτισμένοι, γνωρίζοντες μέν ίσως 
όλιγωτέρους γραμματικούς κανόνας, δυνά- 
μενοι δμως,μετά μεγαλητέρας αύτενεργείας 
νά νοώσι τά κείμενα, καλλίτερα νά δρθο- 
γραφώσι καί εύκολώτερον νά έκθέτωσι τά 
διανοήματα αύτών.

Ή διδασκαλία τής λατινικής δέν εινε 
αναγκαία. Ό πρακτικός σκοπός τών έλ
ληνικών σχολείων πείθει ήμάς καί περί 
τούτου, έκ τής καταργήσεως δέτής διδα
σκαλίας αύτών δέν θά ζημιωθώσι ποσώς τά 
Γυμνάσια. Αΐ γνώσεις τής λατινικής, άς οΐ 
εισερχόμενοι εις τά Γυμνάσια φέρουσιν έκ 
τών έλληνικών σχολείων εΐνεδχι μόνον ανά
ξια λόγου, άλλά πολλάκις καί καθ’ ολοκλη
ρίαν έσφαλμέναι. Τό έργον έπομένως τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ Γυμνασίου, δστις θά είσα- 
γάγη τούς μαθητάς είς την μελέτην τής 
άρχαίας γλώσσης, θά είνε πολύ εύκολώ
τερον, άν παραλάβη τούτους αναλφάβητους 
η έχοντας όλίγας έσφαλμένας γνώσεις.

'Η ύλη τών μαθηματικών εινε, νομίζω, 
καλώς ώρισμένη. Κατά τούς δύο σκοπούς 
ίΐρΰ Ελληνικού σχολείου, ούδέν άλλο δυ
νάμεθα είς αύτό νά διδάξωμεν έκ τών μα
θηματικών είμΑ τΑν πρακτικήν αριθμητικήν 
καί τήν στοιχειώδη Γεωμετρίαν. ”Αν δέ οΐ 
καρποί τοΰ μαθήματος τούτου δέν είνε 
καϊ τότε εύχάριστοι, αίτια τοΰ κακοΰ δέν 
είναι τής ύλης τό ακατάλληλον, άλλ’ Λ 
πλημμελής μέθοδος, ην κατά την διδασκα
λίαν τοΰ μαθήματος τούτου πολλοί τών 
Ελληνοδιδασκάλων άκολουθοΰσιν. Είς πε- 
ρισσοτέρας λεπτομέρειας δέν εινε δυνατόν 
νά είσέλθωμεν, διότι ένταϋθα δέν πρόκειται 
νά δώσωμεν τούς θεμελιώδεις κανόνας τής 
μεθοδικής έκάστου μαθήματος, άλλά διά γε
νικών γραμμών νά δείξωμεν τΑν ύλην, ήτις 
έξ έκάστου μαθήματος πρέπει νά διδάσκη- 
ται είς τά Έλληνικά σχολεία συμφώνως 
πρός τούς δύο σκοπούς, ούς ταΰτα έπιδι- 
ώκουσιν.

Τά θρησκευτικά μαθήματα πρέπει νά κα- 

ταλάβωσχ πρωτεύουσαν θέσχν είς τά προ
γράμματα τών Ελληνικών σχολείων, διότι 
καί ή παιδαγωγική δύναμις τών μαθημάτων 
τούτων είνε έξόχως μεγάλη, άν ίδίως λά- 
βωμεν ύπ’ δφιν τΑν θυμικήν τών μαθητών 
άνάπτυξιν. Ίνα δμως τά θρησκευτικά μα
θήματα καταλάβωσι τήν είς αύτά άρμόζόυ- 
σαν θέσιν, δέν άρκει νά άφιερωθώσι δι’ αύτά 
αΐ άπαιτούμεναι ώραι, άλλ’ άνάγκη ή διδα
σκαλία αύτών νά λάβη τήν έμπρέπουσαν 
σοβαρότητα καί Α ύλη αύτών καταλλήλως 
νά διαταχθή. Τοιαύτη κατάλληλος τής ύλης 
διάταξις θά ήτο κατά τΑν γνώμην ήμών ή 
έξής·

’Εν μέν τή α’. τάξει. 1) Συστηματική έπα- 
νάληφις ολοκλήρου τής Ίεράς Ίστορίας 
έπί τή βάσει πλήρους καϊ καταλλήλου κει
μένου, έν ή όχι μόνον αΐ διηγήσεις νά πλη- 
σιάζωσι δσον τό δυνατόν πρός τάς διηγή
σεις τών Γραφών, άλλ’ δπου τοΰτο είνε 
δυνατόν καϊ όλόκληοοι περικοπαί ή τουλά
χιστον ψήσεις τών Γραφών καταλλήλως 
νά είσάγωνται. 2) Έξήγησις τοΰ Εύαγγε- 
λίου. — Έν δέ τή β'. τάξει. Σύντομος ’Εκ
κλησιαστική Ιστορία καϊ Ερμηνεία τοΰ 
Εύαγγελίου έπϊ τοΰ κειμένου. — Τέλος έν 
τή γ'. τάξει. Διδασκαλία τής Κατηχήσεως 
καί τά κυριώτερα τής λειτουργικής.

Ή Ιστορία καϊ Α Γεωγραφία λίαν άμε- 
λώς καλλιεργούνται είς τά Αμέτερα Έλλη
νικά σχολεία, έν ω είνε ίκανώς παραδε
δεγμένοι’ δτι τά μαδήματα ταΰτα συντε- 
λοΰσι πολύ είς_τΑν γενικήν τοΰ άνθρώπου 
μόρφωσιν. κάί ή ή-λικία.τών μαθητών τοΰ 
Ελληνικού . είνε κατ’ εξοχήν πρόσφορος 
διά τήν έκμάθησιν τών μαθημάτων τούτων 
τής μνήμης. Ή ύλη τών μαθημάτων τού
των δύναται νά διαταχθή ώς έξής.

Εκ τής Ιστορίας :
Τάξις πρώτη. Ελληνική Ιστορία μέχρι 

τής άλώσεως τής Κορίνθου.
Τάξις δευτέρα. Σύντομος Ιστορία τοΰ 

'Ρωμαϊκού καί τοΰ Βυζαντινού Κράτους 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως.

Τάξις τρίτη. Σύντομος Ιστορία τών λοι
πών εύρωπαϊκών κρατών, έκτενέστερον δέ 
τοΰ Τουρκικού κράτους (Ελληνική έπανά- 
στασις).

Έκ τής Γεωγραφίας :
Τάξις πρώτη. Γεωγραφία τής Εύρώπης.
Τάξις δευτέρα. Γεωγραφία τών τεσσάρων 

άλλων ηπείρων συνοπτικώς.
Τάξις τρίτη. Έπανάληφις τής Γεωγρα

φίας καί τά στοιχειωδέστατα τής κοσμογρα
φίας.

Ό πρακτικός χαρακτήρ τών έλληνικών 
σχολείων ήθελε πληρέστατα δικαιολογήση 
τήν έπιμελεστέραν καλλιέργειαν τών φυ
σικών μαθημάτων καϊ τήν εισαγωγήν καϊ 
συστηματικήν διδασκαλίαν τών τεχνικών. 
Αΐ γνώσεις, άς αΐ φυσικαί έπιστήμαι παρέ
χουσι, συντελοΰσι ούκ ολίγον είς τήν ειδο
λογικήν τών παίδων μόρφωσιν, κατ’ έξοχήν 
δμως άποβαίνουσι χρήσιμοι είς τόν πρα
κτικόν βίον, άν μάλιστα Α ύλη έκλέγεται 
καταλλήλως καϊ Λ διδασκαλία διεξάγεται 
τοιουτοτρόπως, ώστε δχι μόνον τά χρησι- 
μώτερα φυσικά αντικείμενα άκριβώς νά 
περιγράφη καί είς τά φυσικά φαινόμενα τοΰ 
καθ’ήμέραν βίου νά ένδιατρίβη, άλλά καί 
τήν έφαρμογήν τών φυσικών γνώσεων είς 
τάς διαφόρους τέχνας νά καταδεικνύη καί 
έν γένει χαρακτήρα δλως πρακτικόν νά 
προσλαμβάνη. Τό πρόγραμμα τών μαθη
μάτων τούτων δύναται ώς έξής νά όρισθή.

Τάξις πρώτη. Ζωολογία καί Φυτολογία.
Τάξις δευτέρα. Στοιχεία πειραματικής 

φυσικής.
Τάξις τρίτη.Στοιχεία χημείάς καί όρυκτο- 

λογίαςέν συνδυασμω καί στοιχεία γεωλογίας.
Τών δέ τεχνικών μαθημάτων Α σημασία 

είνε ίσως άκόμη μεγαλειτέρα. Ή ιχνογρα
φία καϊ Α καλλιγραφία δχι μόνον ύποβοη- 
θοΰσι τΑν καλλαισθητικήν τών παίδων μόρ- 
φωσιν, άλλ’ έχουσι καϊ διά τόν πρακτικόν 
βίον μεγίστην σημασίαν, διότι τά μαθήματα 
ταΰτα καί ίδίως Λ ιχνογραφία θεωρείται 
σήμερον βάσις καϊ θεμέλιον πάσης βιοτε
χνικής μορφώσεως. Ή χρησιμότης τής 
μουσικής γίνεται φανερά, άν άποβλέφωμεν 
είς τόν μορφωτικόν καί ανθρωπιστικόν χα
ρακτήρα, δν πάν παιδαγωγικόν καθίδρυμα 
έπομένως καϊ τό 'Ελληνικόν σχολειον έχει. 
Ή γυμναστική τέλος άναγνωρίζεται σήμε
ρον ώς μάθημα μεγίστης σημασίας διά 
πάντα έν γένει τά σχολεία, δχι μόνον διότι 
ένισχύει την σωματικήν ύγείαν μετριάζουσα 
τά δι’ αύτήν κακά έπακόλουθα τής πνευ- . 
ματικής έργασίας καϊ άντιδρώσα είς τήν | 
πρόωρον διέγερσιν τών πνευματικών όρμών 
καϊ τήν άφύσικον αύτών έκπλήρωσιν, άλλά 
καί διότι διά τής τοιαύτης ένισχύσεως τοΰ 
σώματος συντελεί έμμέσως καϊ είς αύτήν 
τοΰ πνεύματος τήν μόρφωσιν καί Ανα
πτύσσει ύπέρ πάν άλλο μάθημα τό ανδρικόν 
φρόνημα καϊ τό φυχικόν σθένος. Τήν ύλην 
δέ τών τεχνικών μαθημάτων δυνάμεθα νά 
όρίσωμεν ώς έξής·

Ή καλλιγραφία πρέπει νά περιορισθμ 
έντός τών στενών όρίων, άτινα ό πρακτικός 
σκοπός τοΰ μαθήματος τούτου διαγράφει, 

δέν πρέπει έπομένως νά κατατρίβεται οΰτε 
είς τήν διδασκαλίαν τών διαφόρων τύπων 
τών γραμμάτων, οΰτε είς τήν κοσμηματο- 
γραφίαν, άλλά νά προσπαθμ μόνον νά άπο- 
κτήσωσιν οΐ μαθηταί δσον τό δυνατόν 
ώρισμένον καί εύμορφον γραφικόν χαρα
κτήρα. Έπίσης ή ιχνογραφία πρέπει νά 
έχη δλως πρακτικόν χαρακτήρα * καΐ νά 
προσπαθή διά τής έφαρμογής τών σήμερον 
έν χρήσει άπλουστάτων μεθόδων νά κατα- 
στήση τούς μαθητάς ικανούς νά άντιγρά- 
φωσιν έκ τοΰ φυσικού τά άπλούστερα τού
λάχιστον τών σωμάτων.— Ή ύλη τής^’μου- 
σικής είνε δύσκολον διά γενικών γραμμών 
νά προσδιορισθή, μόνον δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν ένταϋθα δτι τά ασματα, άτινα θά διδα- 
χθώσι, πρέπει δχι μόνον ύπό μουσικήν 
έποφιν νά είνε ώραΐα καϊ ανάλογα πρός 
τάς δυνάμεις τών μαθητών, άΛ,λά νά έχωσι 
καϊ περιεχόμενον ήθικόν, ύφηλόν καί ποι- 
κίλον, ϊνα δύνανται νά καλλιεργώσι ποικίλα 
εύγενή συναισθήματα. — Ή διδασκαλία 
τέλος τής γυμναστικής πρέπει νά. περιορι- 
σθή είς τΑν άνόργανον η είς τήν διά μικρών 
κινητών όργάνων γυμναστικήν. Ή κυρίως 
ένόργανος γυμναστική συνεπάγεται μεγά
λην άπώλειαν χρόνου καί δέν είνε έπομένως 
κατάλληηος διά σχολεία, είς ά φοιτώσι 
πολλοί μαθηταί.

Ώς πρός τήν διδασκαλίαν μιάς ξένης 
γλώσσης καί ίδίως τής γαλλικής— διότι 
πρέπει έν τέλει καί τοΰτο τό ζήτημα νά 
έξετασθη—νομίζω δτι άμφότεοοι οΐ σκοποί 
τών έλληνικών σχολείων έπιβάλλουσιν δχι 
μόνον η γλώσσα αύτη νά διδάσκηται, άλλα, 
νά διδάσκηται καί είς τάς τρεις τάξεις καί 
δσον τό δυνατόν έπιμελέστερον. Έχω δέ 
τήν πεποίθησιν δτι τριετής πρακτική διδα
σκαλία τής γλώσσης ταύτης ήδύνατο νά 
φέρη άρίστους καρπούς καί νά καταστήση 
τούς μαθητάς ικανούς νά νοώσιν εύχερώς 
τά κείμενα, τά περιέχοντα νοήματα προσιτά 
έίς αύτούς· τοΰτο δέ θά ήτο άριστον μέσον 
διά τήν περαιτέρω αύτών μόρφοισιν καί 
έφόδιον άληθώς άνεκτίμητον διά τόν πρακ
τικόν βίον. Κατ’ άρχήν έπομένως δέν δύ- 
ναταί τις είμή νά άποφανθή ύπέρ τής εισα
γωγής τής γαλλικής γλοίσσης είς τά 
έλληνικά σχολεία, ή δυσκολία δμως τής 
εύρέσεως τόσον ικανών διδασκάλων τής 
γαλλικής καί ή μεγάλη δαπάνη, Α δποία 
πρός τοΰτο θά έχρειάζετο, καθιστώσι τήν 
έφαρμογήν τής κατά θεωρίαν ορθής ταύτης 
γνώμης, άν δχι έντελώς άδύνατον, τούλά
χιστον είς τόν ύπέρτατον βαθμόν δύσκολον.

(Έπεται σννέχεια) Μ. Κ· Σ·
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ

ΠΩΣ ΑΙΑΑΣΚΕΙ Η ΓΕΡΤΡΟΥΑΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

’EntdxoXh πρώτη.

/ϊί» ''·*  ■ ’ , ,

1) Ό Πεσταλότσης καθ’ δν χρόνον τά παιδία ενηθον, 
έγύμναζεν αύτά καί είς τήν νοεραν αριθμητικήν, τοσοΰτον 

. δέ έπέδιδον εις τοϋτο, ώστε δ Π. λέγει ότι ήτο ήναγκα- 
σμένος αυτός νά σημειώνη τούς αριθμούς, ϊνα παρακολου
θή.Άμφότεραι δέ αί έργασίαι αύται, λέγει δ Πεσταλότσης 
έπιτυγχάνουσιν, όταν είς τό χειροτέχνημα εχωσι δεξιότητα 
πσλλήν οί μαθηταί, τό δέ μάθημα δέν εϊναι πολύ δύσκολου.

. (Συνέχεια χαί τέλος ΐδέ προηγούμ. ψύλλον)
, . · ' ...

Ό φιλανθρωπότατος Φισχήρος, όστις επιδίωκε 
παρομοίους σκοπούς, είδε την μέθοδόν μου ίξ 
άρχης καί άνεγνώρισε τό βργον μου, άν καί ησαν 
λίαν διάφοροι καί ή μέθοδός μου καί αί θεωρίαι 
μου τών ίδικών του. Ή ίπιστολή ήν έγραψε προς 
τόν Σταϊμύλλερον περί τών πειραμάτων μου, είναι 
άξιοσημείωτος ώς πρός τήν άντίληψιν τοϋ πράγ
ματος κατά τήν έποχήν ίκείνην. Τήν επιστολήν 
ταύτην έπισυνάπτω ένταϋθα μέτινας παρατηρήσεις.

«Πρός χαρακτηρισμόν τής παιδαγωγικής τοΰ Πε
σταλότση έπιχειρήσεως απαιτείται πρό παντός άλ
λου νά γινώσκη τις τάς ψυχολογικάς βάσεις, έφ ’ ών 
έρείδεται τό οικοδόμημά του. Αύται άναμφιβόλως 
είναι όρθαί, εί καί έξωτιρικώς τό οικοδόμημα <μ- 
φανίζει ανωμαλίαν τινά καί άσυμμετρίαν. Καί 
πολλαί τών έλλείψεων τούτων έξηγοΰνται έκ τής ψυ
χολογικής όδοΰ τοΰ άρχιτέκτονος, έκ τών εξωτερι
κών αύτοΰ σχέσεων, τών περιπετειών, τών πειρα
μάτων καί τών παθημάτων αύτοΰ. Καταντ^ σχε
δόν άπίστευτον, πόσον ακαταπόνητος είναι δ άνήρ 
νά κάμνη πειράματα καί έπειδή—πλήν τινων θε
μελιωδών ιδεών — αύτός συνηθίζει νά φιλοσοφή μετά 
τά πειράματα καί όχι πρό αύτών, είναι ήναγκα- 
σμένος νά κάμνη πολλά τοιαΰτα, ότε και τά πορί- 
σματά του θεωροΰνται ασφαλέστερα. Άλλ*  όπως 
είσαχθώσι ταϋτα τά πορίσματα είς τόν κοινόν βίον, 
δηλ. όπως προσαρμοσθώσιν είς τάς ιδέας, είς τάς 
σχέσεις καί είς τάς απαιτήσεις τών άνθρώπων, απαι
τούνται βοηθοί εύπαίδευτοι, συμφωνοΰντες κατά 
πάντα μετ’ αύτοΰ, οϊτινες νά συνδράμωσιν αύτόν 
είς τήν διατύπωσιν τοΰ συστήματος του ή τούλά
χιστον νά δοθή αύτφ ικανή προθεσμία, όπως όια- 
τυπώση αύτός τοϋτο, νά δώση οΐονεί σώμα είς τό 
πνεΰμα, όπερ εμψυχώνει αύτόν. Αί άρχαί, έφ’ ών 
στηρίζεται ή μέθοδός του, είναι αί έξής·

1. θέλει νά κρατύνη τάς δυνάμεις τοΰ σώματος 
καί όχι απλώς νά πλουτίση τοϋτο με γνώσεις.

»Καΐ τοϋτο νομίζει ότι δύναται νά κατορθώση 
κατά πολλούς τρόπους. Λέγει είς τούς μαθητάς με
γαλοφώνως καί πολλάκις λέξεις, ορισμούς, προτάσεις 
καί μακροτέρας περιόδους λόγου, ας ούτοι έπανα- 
λαμβάνουσι, θέλων οΰτω πλήν τοΰ ώρισμενου μερι
κού σκοπού, δν αί άσκήσεις αύται έχουσι, νά μορ- 
φώση καί τήν γλώσσαν αύτών ώς καί ν’ άσκήση 
τήν προσοχήν αύτών καί τήν μνήμην.Διά τον αυτόν 

λόγον δίδει είς τά παιδία κατά τον χρόνον τής 
άσκήσεως αύτών είς τό έπαναλέγειν τά προφερόμενα, 
νά ίχνογραφώσιν διά τών κονδυλίων των έπί τών 
άβακίων των ή καί νά γράφωσι γράμματα.

(Τότε έδιδον είς τούς μαθητάς πρό πάντων νά γρά- 
φωσι γραμμάς,γωνίας καί τόξανά άποστηθίζωσε τούς 
ορισμούς αύτών, εις δέ τά μέτρα, ά έλαβον »ηρός 
διδασκαλίαν τής γραφής, ώρμώμην έκ τής άρχης 
ότι τά παιδία είναι ικανά έτη πολλά πρότερον νά 
γνωρίσωσι τάς άναλογίας καί νά διαχειρίζωνταε τό 
κονδύλιον ή νά μεταχειρίζωνται τήν γραφίδα πρός 
γραφήν τών μικρών γραμμάτων.)

»Πρός τόν σκοπόν τοΰτον διανέμει εις τούς μαθη
τάς του λεπτά φύλλα έκ διαφανούς κερατίνης ού- 
σίας. Έπί τών πινακίδων τούτων είναι έγγεγλυμ- 
μέναι γραμμαί καί γράμματα, τά όποια μεταχει
ρίζονται οί μαθηταί ώς ύποδείγματα θέτοντες αύτά 
έπί τών παρ’ αύτών γεγραμμένων γραμμάτων καί 
παραβάλλοντες αύτά πρός έκεϊνα. Διπλή ένασχό- 
λησις κατά τόν αύτόν χρόνον προπαρασκευάζει διά 
μυρίας περιπτώσεις καί δι’ έργασίας τοΰ βίου, όπου 
πρέπει τις είς πολλά νά προσεχή, χωρίς όμως καί 
νά φεύγη άπό τό .προκείμενον1·).

2. » Τήν διδασκαλίαν του συνδέει στενώς μέ 
τήν γλώσσαν. (Διά τούτου θέλει νά ιϊπη ότι ό Π. 
θεωρεί τήν γλώσσαν πρός τή παρατηρήσει τής 
φύσεως ώς τό πρώτον τοΰ άνθρώπου μέσον τής γνώ- 
σεως. Έπρέσβευε δέ πρός τοϋτο τήν έξής άρχήν.Τό 
παιδίον πρέπει νά μάθη νά όμιλή, πρό τοΰ νά δι- 
δαχθή νά άναγινώσκη. Συνέδεε δέ τήν τέχνην πώς 
νά διδάσκωνται οί παϊδες νά όμιλώσι πρός τάς 
έννοιας, άς έλάμβανον παρατηροΰντες τήν φύσιν καί 
πρός τάς έννοιας, άς πρέπει νά μεταδίδη αύτοϊς ή 
μεθοδική διδασκαλία).

«Καί πράγματι έν τή γλώσση είναι κατατεθειμένα 
τά άποτελέσματα πάσης άνθρωπίνης προόδου, μό
νον άπαιτεϊται νά παρακολουθή τις αύτά ψυχολο- 
γικώς».

( Ό μίτος τής ψυχολογικής ταύτης έρεύνης πρέ
πει νά άναζητηθή έν τή φύσει τής άναπτύξεως τής 
γλώσσης. Ό βάρβαρος κατά πρώτον ονομάζει τό 
πράγμα, έπειτα τό δεικνύει, καί τέλος συνδέει αύτό, 
άλλ’ άπλούστατα καί λίαν αργά άρχίζει νά προσ- 
διορίζη άκριβέστερον κατά χρόνον καί κατά τάς σχέ
σεις διά καταλήξεων καί συνθέσεως τών λέξεων.Κατά 
τάς θεωρίας ζητώ νά κανονίσω τήν διδασκα
λίαν τής γλώσσης, ώς κατωτέρω θά άναπτύξω έν τφ 
κεφαλαίφ πιρί γλώσσης, κατά τοϋτο δέ θά άνταπο- 
κριθώ καί είς τήν επιθυμίαν του Φισχήρου λέγοντος 

ότι πρέπει νά παρακολουθήσωμεν τήν γλώσσαν ψυ- 
χολογικώς).

«Μετά τών παιδΐων*δέν  άρχίζει νά φιλοσοφή καί 
νάί’έρωτδ'»τό διατί, προτοΰ νά δώση είς αύτά πο- 
σόν τι λέξεων καί φράσεων, άς ταϋτα νά ήξεύρωσι 
νά μεταχειρίζωνται κατά τάς άνάγκας των. Διά 
τοϋτο πλουτίζει το μνημονικόν αύτών μέ άπλοϋς 
ορισμούς τών αισθητών άντικειμένων, διδάσκει τό 
παιδίον νά περιγράφη, τά περικυκλοϋντα αύτό 
πράγματα, καινά είναι κύριος τών λόγων του' διότι 
γινώσκει έκ τών πραγμάτων το σημαινόμενον 
αύτών.

( Η γνώμη μου πιρί τούτου είναι ή έξής. Διά 
νά ποιήσωμιν τά παιδία λογικά καί διά νά κατα
στήσωμεν αύτά ίκανά έλευθέρως νά σκέπτωνται, 
πρέπει όσον δυνάμεθα νά προφυλάξωμεν αύτά άπό 
τήν φλυαρίαν καί τήν κακήν συνήθειαν νά όμιλώσι 
περί πραγμάτων, τά όποια λίαν έπιπολαίως γιγνώ- 
σκουσι. Νομίζω ότι άλλος είναι δ καιρός τοΰ μαν- 
θάνειν καί άλλος ό καιρός τοΰ κρίνειν. Ό καιρός 
τοΰ κρίνειν άρχεταε, άφ’ ού λήξη ό καιρός 
τοΰ μανθάνειν, άφ’ ού ώριμάσωσι τά αίτια, ά προ- 
καλοΰσι την κρίσιν. Καί φρονώ ότι πάσα κρίσις διά 
νά αληθευη προϋποθέτει τήν γνώσιν τών αιτίων τού
των, καί τοιαύτη κρίσις προκύπτει ώριμος καί τε
λεία, ώς πυρήν ’καρποΰ ώριμάσαντος, όστις τότε 
μόνος ίζέρχεται έκ τοΰ φλοιοΰ).

«Μεταδίδει είς τά παιδία δεξιότητας μηχανικάς 
καί εύκολίαν τινά είς τά έκφράζεσθαι άσκών αύτούς 
είς τούς άπλουστέρους τής γλώσσης τύπους.

( Η άσκησις αΰτη τοϋ τυπικού περεωρίζετο είς 
περιγραφήν πραγμάτων αισθητών, γνωστών είς 
τούς μαθητάς).

«Τοϋτο θαρρύνει πολύ τούς μαθητάς, οϊτινες, 
άφ' ου γνωρίσωσι καί μεταχειρισθώσιν τύπου; τι- 
νάς έπί πολλών παραδειγμάτων, είς τό έξης μετα
χειρίζονται κατά τούς αύτούς τύπους καί μυρία 
άλλα πράγματα, έπιθέτοντες είς τούς δρισμούς αύ
τών καί είς τάς περιγραφάς τήν σφραγίδα τής ά- 
κριβιίας, ήν τά αισθητά πράγματα παρέχουσι.— 
(Νϋν δέ ζητώ τάς γενικάς καί πρώτας βάσεις πρός 
τον σκοπόν τούτον είς τον άριθμόν, είς τό μέτρον 
καί είς τήν γλώσσαν).

«Παρέχει είς το πνεύμα διά πάσαν άσχολίαν ή 
δεδομένα ή κατηγορίας ή αξιώματα. (Τοϋτο πρέ
πει οΰτω νά διατυπωθή. Ζητεί έκ τοϋ συνόλου τών 
γνωσιων πασης τέχνης και επιστήμης εκείνα τα 
κύρια μέρη, τάς θεωρίας, τά πράγματα, τά όποια 
βέβαια όντα καί άληθέστατα πανταχοΰ δύνανται 
νά χρησιμεύσωσι ώς κάλλιστα μέσα πρός κατα- 
νόησιν τής’άληθείας καί ορθήν άντίληψιν καί πολ
λών άλλων πραγμάτων ύπαγομένων ύπό τήν γε
νικήν ταύτην κατηγορίαν καί συνδεομένων πρός 
αύτήν, καί οΰτω παρέχει τοΐς παιδίοις πράγματα, 
γεγονότα, τά δποϊα προκαλοϋσι τήν προσοχήν αύ
τών καί έπί παρομοίων γεγονότων. Τάς έννοιας 

τών μαθητών κατατάσσει κατά κατηγορίας, καθ’ 
άς διακρίνονται τά πράγματα καί οΰτω καθίσταν
ται αύται εύκρινεϊς διά τής διαφοράς αύτών).

»Τά γεγονότα δέ, εί καί διδάσκονται άναμίξ, 
συνδέονται όμως πρός άλληλα. Είναι παραστά
σεις, ών ή μία άναφέρεται πρός τήν άλλην, καί 
αϊτινες συμπληροϋσαι άλλήλας καί συνδυαζόμεναι 
μετ’ άλλήλων διεγείρουσιν οΰτως είς τό πνεύμα 
τών παίδων τήν έπιθυμίαν τοϋ έρευνάν. Ή δέ 
κατάταξις τών γνώσεων κατά γενεκάς κατηγορίας 
άγει είς τήν ταξινόμησιν τών παραστάσεων, άς 
διδάσκομεν, καί οΰτως επέρχεται τάξις είς τό 
χάος, φαίνονται δέ καί τά κενά, ά έπιθυμεΐ τότε 
τό παιδίον νά πληρώση μετά πλείονος ζήλου.Τά δέ 
αξιώματα εύρίσκονται εις τινα ζητήματα, τά ό
ποια είναι ύποκείμενα πάσης έπιστήμης ή δύνανται 
νά είναι τοιαύτα. Έάν δέ τά ζητήματα ταϋτα, 
άναλυθέντα κατά τά μέρη αύτών καί παρά τοϋ 
παιδός κατανοηθέντα άναφέρωνται είς γεγονότα 
γνωστά τώ μαθητή ή δυνάμενα εύκόλως νά εύρα— 
θώσι καί χρησιμοποιώνταε πρός ασκήσεις τοϋ πα- 
ρατηρητικοϋ^αύτών, τότε έξεγείρεται δ παιδικός 
αύτών νοϋς πρός τήν λύσιν τών ζητημάτων τού
των. Ή έρώτησις, τί δύναται δ αν&ρα>πο; έκ 
τών τριών βαβιλείων της φύβεως νά χρ^βιμο- 
π οίηση προς ενδυμασίαν αύτοΰ, δύναται νά χρη- 
σιμεύση ώς παράδειγμα τής μεθόδου ταύτης.

Τό παιδίον πολλά, περί τών δποίων αισθάνε
ται οτι δύνανται νά συντελέσωσιν είς τήν λύσιν 
τοϋ τεχνολογικού τούτου ζητήματος, θά έξατάση 
καί θά βασανίση έκ τής άπόψεως ταύτης. Καί 
οΰτω κατασκευάζει έαυτφ τήν επιστήμην, ήν πρό
κειται νά μάθη.—Είς τά άξεώματα κατατάσσον
ται καί προτάσεις, αϊτινες ώς πρακτικοί κανόνες 
έγχαράττονται κατ ’ άρχάς απλώς είς τήν μνήμην, 
άλλά σύν τώ χρόνφ κτώνται δύναμιν καί σημα
σίαν, έφαρμοζόμεναι δέ έν τώ βίφ έντυποϋνται 
βαθύτερου καί έκτιμώνται περισσότερον.

4. «Θέλει νά απλοποίηση τόν μηχανισμόν τοϋ 
διδάσκειν καί μανθάνειν^). Ό,τι περιλαμβάνει είς 
τά διδακτικά βιβλία καί δ,τι θέλει έξ αύτών νά 
διδαχθώσιν οί μαθηταί, ζητεί νά εινε οΰτως ά- 
πλοϋν, ώστε νά δύναται αύτοϋ πάσα μήτηρ καί 
κατόπιν πας διδάσκαλος έχων μικράν τινα ικανό
τητα πρός διδασκαλίαν νά άντιλαμβάνηται, νά 
ύπαγορεύη, νά έρμηνεύη καί νά έκθετη αύτό. Κυ
ρίως δέ έπιθυμεΐ άπλοποιήσας τήν διδασκαλίαν 
τής δμιλίας καί άναγνώσεως νά καταστήση είς

(1 ) Είναι αναντίλεκτου ότι τό ανθρώπινου πνεύμα δεν 
είναι έν ΐσω μέτρφ επιδεκτικόν τών εντυπώσεων, ας θε- 
λομεν νά μεταδώσωμεν αύτώ, έάν μετεδίΟομεν αυτας 
κατ’ έκείνην ή’κατά τήν άλλην μέθοδον. Και η μέθοδος 
εκείνη, ήτις ποιεί αύτό τά μάλιστα διχτιχόν, αυτή 
πρέπει νά έξευρεθή παρά παντός διδασκάλου καί να χρη- 
σιμοποιηθή.
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τάς μητέρας προσφιλή κχί αισθητήν την πρώτην 
μόρφωσιν τών τέκνων των καί οΰτως ώς λέγει 
σύν τω χρόνω νά κατάργηση τήν άνάγκην νά 
ύπάρχωσι δημοτικά σχολεία, χ θά άνχπληροΐ ή 
βελτιωθεΐσχ κατ’ οίκον άνατροφή. Καΐ διά τοΰτο 
θέλει, εύθύς ώς τυπωθώσι τά βιβλία του, νά κχμη 
τοιαΰτα-πειράματα μέ μητέρας καί έλπίζω οτι 
θά συνδράμη αύτόν ή Κυβέρνίσεως ριέ μικρά τινα 
βραβεία.»

(Γινώσκω τάς δυσχερείας τοΰ ζητήματος τού
του. Πάντες βοώσιν οτι είναι άδύνατον νά πλα- 
σθώσιν αί μητέρες, πρός ταΐς έργασίαις αύτών 
ταΐς βαρείαις τοΰ καθαρίζειν, τοΰ πλύνειν, τοΰ πλέ- 
κειν καί ράπτειν καί τών άλλων πολλαπλών αύ
τών καθηκόντων νά άναλαβωσι άκόριη καί άλλην. 
Και άν εΐπω δτι αύτή ίέν είναι έργασία, αύτή 
είναι παιδιά, αύτή δέν άφαιρεϊ παρ’ αύτών χρόνον, 
τούναντίον άπασχολεϊ αύτάς κατά τάς ώρας τής 
άργίας καί διασκεδάζει αύτάς, τοιαΰτα πράγματα 
ό'έν τά έννοοΰσιν οί άνθρωποι καί θά μοί άποκρι- 
θώσι δτι αύται δέν θά θελήσωσι νά άνκλάβωσι 
τοιαύτην έργασίαν. Άλλά καί δ δσιος Βονιφάκιος, 
δστις έν έτει 1519 έλεγεν ώσαύτως πρός τόν 
Τσβίγγλιον, δέν είναι δυνατόν τό πράγμα, αί μη
τέρες ούδέποτε θά άναγινώσκωσι μέ τά τέκνα των 
τήν αγίαν Γραφήν, ούδέποτε θά προσεύχωνται 
μετ’ αύτών καθ’ έκάστην πρωίαν καί εσπέραν, 
εϊδεν έν έτει 1522 δτε αύται έξετέλουν τοΰτο, καί 
ώμολόγησεν δτι ούδέποτε έπίστευεν δτι τοΰτο ήτο 
δυνατόν νά γίνη ! Καί έγώ γινώσκω καλώς τι ζητώ 
καί φρονώ, τούλάχιστον έλπίζω, πριν άποθάνω, νά 
άκούσω άλλον τινά Βονιφάκιον δμιλοΰντα περί τής 
ύποθέσεως ταύτης ώς ώμίλησε καί έν έτει 1522 δ 
παλαιός. Έγώ θά άναμείνω τοΰτο, καί δ δσιος 
πάντως θά έλθη.)

»Μέ τήν άρχήν ταύτην συνδέεται κα; ή έξής, 
-9-ίλε» νά έχλαΐκενβη τάς έπι,βτήμοις (Τ. έ. θέλει 
νά δώση είς τούς άνθρώπους καί γνώσεις καί δύ- 
ναμιν τοΰ σκεπτεσθαι τόσην, δσην χρειάζονται 
πάντες οί άνθρωποι πρός βίον αύτάρκη καί συνετόν. 
Καί τοΰτο ούχί βεβαίως, ίνα κάμη τάς έπιστήμας 
παίγνιον άπατηλόν τών πτωχών τών έχόντων α
νάγκην τοΰ άρτου, άλλά τούναντίον διά τών στοι
χειωδών άληθειών τής έπιστήμης καί τών σοφών 
γνωμών νά προφύλαξη τούς έστερημένους τοΰ άρ
του των πτωχούς άνθρώπους άπο τοΰ νά γίνωσι 
αύτοί πρό; δυστυχίαν των τό παίγνιον τής ιδίας 
έαυτών άμαθείας ή τής πονηριάς τών άλλων).

»Τοΰτο θά κατορθωθή διά τής συντάξεως δι
δακτικών βιβλίων, τά δποϊα θά περιέχωσιν έν εκ
λεκτή λέξει καί φράσει τά κυριώτερα έκ τών έπι- 
στημών καί οίονεί θά παράσχώσι τό ύλικόν, έξ ού 
κατόπιν θα συναρμολογηθή εύκόλως τό οικοδόμημα. 
(Έγώ θχ έξεφραζόμην κάλλιον οΰτως- Τοΰτο θά 
κατορθωθή κυρίως διά τής απλοποιήσει»; τών στι- 
χειωδών γνώσεων πρός διδασκαλίαν τών άν- 

θρώπων μέχρι τοΰ σημείου, εί; δ έπιτρέπει ή φύσις 
έκάστου άνθρώπου νά φθάση. Τά διδακτικά βιβλία 
δέν θά είναι άλλο τι ή ύποστήριξις τής φύσεως προς 
παρασκευήν τοΰ άνθρώπου διά πάσαν θέσιν καί διά 
πάσα; τά; περιστάσεις.)

»Καί τοΰτο θά κατορθωθή διά τοΰ καταμερισμού 
τής έργασίας καί διά τής εύθηνίας τών βιβλίων, τά 
δποϊα, έν φ καθ’ έαυτά θά είναι αύτοτελή θά άνα- 
φέρωνται δμως καΐ πρός άλληλα καί θά συνδέωνται 
οΰτως, ώστε πάντα δμοΰ νά άποτελώσιν εν δλον. 
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον θά έκδώση καί άτλαντας, 
καί γεωμετρικά σχήματα κτλ.είς ξυλογραφικάς εικό
νας λίαν εΰωνα, ίνα λάβωσι πολλήν διάδοσιν.Τά δέ 
κέρδη τά έκ τών βιβλίων τούτων μετά τήν άφαίρεσιν 
τών έξόδων θά διαθέση πρός τελειοποίησιν τοΰ έρ
γου του ίδρύών σχολεΐον ή όρφανοτροφεΐον.

(Τοΰτο είναι ύπερβολικόν. Δέν είναι δυνατόν δλα 
τά κέρδη έκ τών βιβλίων μου, δι’ ά κατέτριψα τον 
βίον μου δλον, θυσιάσας τήν περιουσίαν μου νά χα- 
οίσω είς τό δημόσιον, άφ’ ού άφαιρέσω έξ αύτών 
μόνον τά τυπωτικά. Εί καί ίκανάς μέχρι τοϋδε 
έκαμον θυσίας χάριν τοΰ σκοποΰ, δν επιδιώκω, έν 
τούτοις θά έξακολουθήσω καί μέχρι τοΰ τάφου μου 
άκόμη, έάν Κυβέρνησις ή ιδιώτης μέ συνδράμη νά 
ιδρύσω όρφανοτροφεΐον συμφώνως πρός τάς ιδέας 
μου, νά άφιερώσω πρός τόν σκοπόν τοΰτον πλην 
τής έργασίας μου τής προσωπικής καί τό πλεϊστον 
μέρος τών κερδών, ά ήθελον τυχόν φέρη τά διδα
κτικά μου βιβλία.)

«Κυρίως δέ θά προκύψη τοΰτο τό κέρδος τό δι
δακτικόν, δτι ό διδάσκαλος ολίγον κοπιάζων δχι 
μόνον δέν θά βλάπτη, άλλά θά συντελή καί είς 
τήν πρόοδον.

(Τοΰτο θεωρώ σπουδαϊον. Νομίζω δτι δέν πρέ
πει νά σκεπτώμεθα περί διορθώσεως τής διδασκα
λίας τών σχολείων ούδέ κατ’ έλάχιστον, έν δσω 
δέν έξεύρωμεν μεθόδους, άς νά έφαρμόζη μηχανι
κώς δ διδάσκαλος τούλάχιστον μέχρι τής άποπε- 
ρατώσεως τής διδασκαλίας τών στιχειωδών γνώ- 
σεων^ ώστε τά άποτελέσματα νά έξαρτώνται έκ 
τή; μεθόδου καί μόνη; καί ούχί έκ τοΰ διαχειρι- 
ζομένου τήν μέθοδον διδασκάλου. Καί φρονώ ότι 
τό διδακτικόν βιβλίον είναι καλόν, δταν καί δ α
παίδευτος διδάσκαλος ώς καί δ πεπαιδευμένος καί 
δ εύφυής κάμνωσιν αύτοϋ σχεδόν τήν αύτήν καλήν 
χρήσιν. Πρέπει νά είναι τοιοϋτον ώστε καί δ άπαί- 
δευτος άνθρωπος καί αύτή ή μήτηρ νά εύρίσκωσι 
δι’αύτοϋ χειραγωγίαν πρός έκεΐνο, προς δ αύτοί 
όδηγοΰσι τό παιδίον, δι ’ αύτοϋ νά προάγωνται 
κατά έν βήμα περισσότερον άπό τό παιδίον, δπερ 
θέλουσι νά διδάξωσι. Περισσότερον δέν έχουσιν ά
νάγκην κχί περισσότερον δέν θά δυνηθήτε έπί αιώ
νας τούλάχιστον νά δώσητε εις τό πολύ πλήθος 
τών διδασκάλων. Οί άνθρωποι οίκοδομοΰσι νεφε- 
λοκοκκυγίας καί έπιδεικνύουσι ιδέας μεγάλας περί 
όρθοΰ λόγου καί άνεξαρτησίας, αϊτινες εύρίσκον- 

ται μόνον έπί τοΰ χάρτου, λείπουσι δέ εντελώς έκ 
τών σχολείων εις βαθμόν μέγαν, δσον δέν λείπουσι 
έκ τών έργαστηρίων τών ραπτών καί ύφαντών. 
Άποδίδουσιν μεγάλην σημασίαν είς τήν στωμυλίαν 
τοΰ διδασκάλου, δσην δέν άποδίδουσιν είς ούδέν 
άλλο έπιτήδευμα.' Καί άν λάβωμεν ύπ’ δψει άπό 
πόσου χρόνου επικρατεί ή γνώμη αυτή, έκπλητ- 
τόμεθα διά τήν σχέσιν τής πλάνης προς τά αίτια, 
έξ ών αΰτη έπήγασεν.)

Άκόμη δέ καί τοΰτο κεοδαίνομεν ένταΰθα «δτι 
πολλά παιδία συγχρόνως συνδιδάσκονται, δτι έξε- 
γείρεται ή άμιλλα αύτών καί διευκολύνονται νά 
έκθέτωσι πρός άλληλα προφορικώς τά διδασκόμενα- 
δτι νΰν διά συντομωτέρων δδών π. χ. διά τής τά 
ξεως,διά τής μείζονος προσοχής, διά τοΰ μεγαλοφώ
νως άπαγγελλειν τά λεγάμενα κα? δι’ άλλων άσκή- 
σεων διευκολύνεται ή άποστήθισις τών γνώσεων.»

Ταΰτα λέγει δ Φισχήρος. Ή έπιστολή δλη φα
νερώνει άνδρα εύγενή, τιμώντα τήν άλήθειαν καί 
ύπό τό νυκτερινόν αύτής ένδυμα, άκόμη δέ καί 
άν σκότος πραγματικόν περιβάλη αύτήν. Ίδών 
τούς μαθητάς μου έν Στάντση κατελήφθη ύπό 
ένθουσιασμοΰ καί έκτοτε πάσα μου έργασία προσ- 
είλκυεν αύτοϋ τήν σύντονον προσοχήν.

Άλλ’ αυτός άπέθανε πριν ϊδη τό έργον μου 
συντελούμενον, πριν ϊδη, δσα πρότερον δέν είχεν 
ϊδη. Άπο δέ τοΰ θανάτου τοΰ Φισχήρου άρχεται 
δΓ έμέ νέα έποχή.ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Β · ΓΝΩΜΗ Μ- ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
«Είμαι άπολύτως ύπέρ αύτής καί δέν παρέλειψα 

ούδεμίαν εύκαιρίαν δπως εκφέρω iW τούτου τήν 
γνώμην μου. Όταν ’έπεσκέφθην τήν τελευταίαν 
έκθεσεν τών Παρισίων ήδυνήθην νά μελετήσω έκ 
τοΰ σύνεγγυς τό νέον παιδαγωγικόν σύστημα τής 
Γαλλίας, δπερ είναι αύτό τοΰτο, δπερ υμείς έπι- 
ζητεϊτε (;), καί έπανελθών εξέθεσα τάς περί αύτοϋ 
σκέψεις μου είς ίδιον τεΰχος «ΈηιβκόΛηοις των 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έν τή έκ&έοει τών 
Παρισίωκ,» άντίτυπον τοΰ όποιου έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς δώσω πρός άνάγνωσιν. Έν Γαλλία είσήχθη 
προ πολλοΰ άπο τών νηπιαγωγείων μέχρι τών 
προηγμένων προκαταρκτικών σχολείων ή τεχνική 
διδασκαλία έν τή έάπαιδεύσειί), είς τάς ιύρείας δέ 
αίθούσας τής έκθέσεως τών Παρισίων έθαύμασα τά 
χειρών νηπίων. Ή πρακτική σκοπιμότης δλων

(1) Ό κ. Βρατσάνος γράφει έν τώ βιβλίιρ, είς ό μάς 
παραπέμπει σελ/50. «'Ως πρός δέ τήν διδασκαλίαν τής 
βιομηχανίας τό συνέδρων άπεφάνθη ότι ή διδασκαλία τής 
βιομηχανίας είναι άαυβίβαατος πρός τόν σκοπόν καί τό 
πρόγραμμα τών δημοτικών σχολείων καί διδασκαλείων.» II ,Νομίζομεν ότι αύτά γραφέντα τότε προσφάτως είναι τά

| μονά αληβή, ούχί δέ άκριύή όσα τώρα μετά παρέλευσιν 
4 έτών ό χρόνος ήμαύρωσε. 

τούτων είνε αποδεδειγμένη. ’Επιδιώκεται ή αΰξη- 
σις τών πρακ-ϊκών γνώσεων τοΰ μαθητοΰ όσον καί 
ή άνάπτυξις ίκανότητος πρός ένεστώσαν ή μέλλου- 
σαν κλίσιν, ήτις θά εΰρη στάδιον ΐκανοποιήσεως 
ε’ις άνωτέρας σχολάς. Τό μάθημα τής ιχνογραφίας 
είναι τόσον κοινόν είς τά γαλλικά σχολεία, ώστε 
άποτελέσματα αύτή;. Έκεΐ θά ήδύνασθε νά ίδητε 
χειροτεχνήματα παίδων περιεργότατα διά χάρτου 
διαφόρων χρωμάτων πεποιημένα, ε’πιπλα καί σκεύη 
σχολείου, βαθρα καί φύλλα δένδρων καί άνθη, 
πτηνά διά κοχλιών καί οστράκων πρός άλληλα 
συγκεκολλημένων κατεσκευασμένα, μκλλινα ύφά- 
σματα, είκονογραφήματα, ενδύματα διά πλαγγό
νας, τραπεζάκια καί σκευοθήκας έξελθούσας άπό 
πάς Γάλλος δύναται νά ιχνογράφηση οίονδήποτε 
αντικείμενου, τό δποϊον ήθελε τοΰ παρουσιασθή. 
Είς τήν διδασκαλίαν δέ τής Ιχνογραφίας άποδίδε- 
ται ή μεγάλη άνάπτυξις τής κομψοτεχνίας παρά 
τοΐς Γάλλοις. Ή δέ έπαγγελματική παίδευσις 4) 
εν τινι μέτρώ είσήχθη είς δλα τά Γαλλικά σχολεία 
καί ή διδασκαλία τής γεωργίας είναι ύποχρεωτική 
έν αύτοϊς παρέχουσα τά πρώτα σπέρματα τής 
προς τό πατρικόν έ'δαφος άγάπης καί τής καλλιέρ
γειας αύτοϋ, διά νά μή μεταβληθώσι τά τέκνα 
τών γεωργών είς θεσιθήρας καί μείνωσιν άκαλλιέρ- 
γητοι καί χέρσοι οί άγροί τών γονέων των.

Ήμεϊς έδώ δέν έχομεν πρωτίστως διδακτήρια 
κατάλληλα πρός διδασκαλίαν άνετον καί καλλαι- 
σθητικήν μόρφωσιν τοΰ μαθητοΰ. Όταν ήμην είς 
τό ύπουργειον έζήτησα ν’ άρχίσωμεν τούλάχιστον 
άπο τά κτίρια4). Καί ήλθομεν είς συμφωνίας μέ τό 
ταμεϊον τών πολιτικών συντάξεων, τό όποιον έδέ- 
χετο νά μάς δώση χρήματα μέ τόκον 5 θ/θ πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον. Καί ύπελογίζομεν δτι έντός 
δεκαπενταετίας, πληρώνοντες είς τόκους ποσόν όλι
γώτερον τοΰ ήμίσεως τοΰ ήδη δαπανωμένου έίς 
ενοίκια, θά εϊχομεν ώς περιουσίαν τοΰ δημοσίου 
τά άνεγερθησόμενα σχολεία. Άλλά δυστυχώς, 
δπως πάντοτε συμβαίνει, ή Κυβέρνησις έκείνη έπεσε 
τότέ καί τό σχέδιον έ'μεινεν άνεκτέλεστον.
' —Θεωρείτε όθεν καί ήμεϊς ώς άναγαίαν τήν εισ
αγωγήν τής τεχνικής έκπαιδεύσεως είς τό κράτος;

(1) ’Αμφιβάλλομε» σφόδρα περί τούτου. Έν τώ »όμω 
27 Φεβρουάριου 1880. άρθ. 1. αναγράφονται τά μαθή
ματα τοΰ δημοτικού σχολείου, έν οίς συγκαταλέγεται καί 
το μάθημα «στοιχειώδεις γνώσειςτής φυσικής ιστορίας καί 
τών μαθηματικών καΐ ή έφαρμογή αύτών ε’ις τήν γεωρ
γίαν, ύγιεινήν, ε’ις τάς τέχνας, είς τήν βιομηχανίαν, 
ώς καί ή γνώσις τών έργαλείων τών σπουδαιοτέρων πρα
κτικών τεχνών.» Άλλά τοΰτο δέν είναι έπαγγελματική 
μόρφωσις, ήτις δίδεται μόνον είς τά τεχνικά σχολεία.

(2) Τό αληθές είναι ότι δ προκάτοχος τοϋ κ. Βρατσά- 
νου έξεπόνησε μετ’ αρχιτεκτόνων 16 διάφορα σχέδια δη
μοτικών σχολείων, α δι’ αναφοράς του συνέστησε θερμώς 
εις τό Υπουργικόν συμβούλων άναπτύσων έκεΐ τήν σπου- 
δαιότητα τής οικοδομής σχολείων καΐ τά μέσα τής έκ- 
τελέσεως αύτών. Τήν άναφοράν ταύτην θά δημοσιεύσωμεν 
έν τή «’Εκπαιδεύσει».
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— Άναγκαιοτάτην! Φρονώ δτ·. πρέπει νά καθο- 
λικεύσωμεν τήν έν τοΐς σχολείοις χειρωνακτικήν 
έργασίαν, νά προσθέσωμεν μερικά πρακτικά μα
θήματα ώς υποχρεωτικά, ν’ άνακουφίσωμεν τό 
πνεΰμα τών μαθητών άπό τών λοιπών μαθημά
των, καί νά παρασκευάσωμιν αυτούς εις τάς τέ
χνας'· ).Τό σπουδαιότερον ζήτημα Si' εν έθνος είναι 
τό τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, διότι έξ αύτοϋ 
έξαρτάται τό μέλλον τής πατρίδος καί ή τοιαύτη 
ή τοιαύτη μόρφωσις τής νεολαίας δύναται νά εχη 
σπουδαίαν έπιρροήν έπί τών τυχών αυτής.

— Καί τί φρονείτε ότι δύναται νά γείνη έπί 
τοΰ προκειμένου ; Είναι δυνατή σήμερον ή εισα
γωγή τής τεχνικής διδασκαλίας είς τά σχολεία 
μας, ώς εχει παρ’ ήμΐν ή έκπαίδευσις ;

— Νά σάς εϊπω. Τά πλεΐστα πράγματα ελα- 
βον παρ’ ήμΐν άπ’ άρχής κακόν δρόμον, διότι 
ελειπον οί κατάλληλοι άνθρωποι, οί ειδικοί. Πρό 
διετίας νομίζω έγένετο έν Πειραιεΐ τοιαύτη άπό- 
πειρα παρά τοΰ δημάρχου κ. Ρετσίνα, άλλ’ άπέ
τυχε®), διότι έλειπον οι άνθρωποι οί δυνάμενοι νά 
έφαρμόσωσι τό σύστημα. Πρέπει λοιπόν νά φροντί- 
σωμεν νά μορφώσωμεν πρώτον διδασκάλους. Άρα 
ή εισαγωγή τής τεχνικής έκπαιδεύσεως δέον ν’ 
άρχίση πρώτον άπό τά διδασκαλεία καί νά άφιε- 
ρωθή ώρισμένον χρονικόν διάστημα είδικώς ε’ις τήν 
έπαγγελματικήν μόρφωσιν τών διδασκαλιστών. 
"Όταν ήμην διευθυντής τοΰ έν Άθήναις διδασκα
λείου είχον άποπειραθή νά εισαγάγω τήν διδα
σκαλίαν είς τούς μαθητάς αύτοΰ, καί ήρχισαν ού- 
τοι κατασκευάζοντες έκ χάρτου τά διά την γεω
μετρίαν έργαλεΐα καί άλλα τινά άντικείμενα. Δυ
στυχώς δμως σήμερον ή Κυβέρνησις ένεκα οικονο
μικών λόγων προβαίνει είς τήν κατάργησιν αύτών, 
άρχίσασα άπό τήν διάλυσιν τών κατωτέρων τά
ξεων. Φρονοΰσι φαίνεται οΐ περί τήν Κυβέρνησιν 
δτι τά ύποδιδασκαλεϊα δι’ ένιαυσίοο έργασίας δύ
νανται νά χορηγήσωσιν είς τό κράτος διδασκάλους, 
ένφ δέν δύνανται νά παράσχουν ούδέ γραμματιστάς.

’Εν δσω λοιπόν δέν έχετε διδασκάλους, θεωρή
σατε δύσκολον τήν εισαγωγήν τής τεχνικής διδα
σκαλίας είς τά σχολειά μας. Αύτή είναι ή γνώμη 
μου, τήν όποιαν θά έχετε πάντοτε όσάκις φρονείτε 
δτι δύναται αυτή νά συντελέση πρός ένισχυσιν τών 
καλών καί βελτίωσιν τών κακώς κειμένων.>

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ,ΤΩΝ... .ΟΡΝΙΘΩΝ

Έζων έν τινι αυλή 
Όμαλώς άλεκτρυόνες, 
Τούτους δ’ έστεγον καλή 
Σκιά δένδρων πυκνοϊ^κλώνες., 
Διήγον δέ ούτοι τερπνώς 
Έν τω θέρει, καί χενμώνος 
Έκοιμώντ’ άλεεινώς 
Υπό “στέγην όρνιθώνος. 
Όρνιθες, πτηνά δειλά, 
Έχαιρον χαράν μεγάλην, 
Τίκτουσαι ώά καλά, 
Μή φιλοδοξοΰσαι άλλην. 
Έκκολάπτονσαι αύτά 
Μετά προσοχής Αδειας, 
Τρέφονσαι τάγαπητά 
Καί φιλοΰσ’ άπό καρδίας. 
Αίφνης δμως"; ταϊς ίςαλαϊς 
Ταϊς έπήλθεν, ούκ οιδ’δπως, 
Έν μερίμναις ώς πολλαΐς 
Τήκοντ’ άεικώς, άτόπως.
Τοϊς’ άλέκτορσι δεινώς 
Μέμφονται καϊ έγκαλοϋσιν 
"Οτι"ζώσι ταπεινώς 
Καϊ άναξιοπαθοϋσιν.

« Άξιονμεν καϊ ήμεϊς,» 
Ειπον, «συμμετέχειν οϊων 
Καϊ ύμεϊς, ήγουν : τιμής, 
Φωνής,^έρυθρών λοφίων 1 
Μετ’ έπάρσεως πολλής 
Κράνος Άρεος βρομίου 
Έθεντ’ έπϊ κεφαλής. 
Δηλαδή—φλοιόν’κρομμύου ! 
Φωνή δ’, οίμοι άεικεϊ, 
ΙΊάντ’ έγείρουσ’ έκ τοϋ οίκον, 
Ήρξαντο φωνοϋσαι: κϊ— 
Κικιρρίκι—κικιρρίκον ! . . . 
Ήκουσεν ό χωρικός, 
Φέρων δέ τοϋτο βαρέως— 
Ώς αγρότης, ώς είκός, 
Δεισιδαίμων ών μοιραίως— 
Κακόν τοΰτο οίωνόν 
Τω αύτοΰ οίκω τοπάσας, 
Έσφαξεν οίκτρώς—δεινόν ! — 
Τάς καλάς δρνεις άπάσας. 
Σάρξ έκ τής σαρκός ήμών, 
Τό ορνίθων γένος ποιον ; 
Τίς δέ ό άγρότης ;—Μών, 
Δέσποιναί μου,Άό γελοϊον ;

’Α. Α. ΓραφειΑδης.
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(4) Κατωτέρω έν τή έρ.ή γνώμη θά ίδη δ άναγνώστης 
τί πρέπει νά γείνη. ’Αλλ’ ούδέν μάθημα πρέπει να παρα- 
χειφθή δχ τών αναγραφόμενων είς τδν νόμον.

(2) Καθόλου δέν άπέτυχε, τουναντίον επέτυχε λίαν, 
διότι εύρέθη έχει ό ειδικός χ. Κάλφιος, δστις έδίδαξε τους 
διδασχάλους.
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