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ΪΙρώην διευθυντοϋ τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αί φυσικά! έπιστημΛι έν τοίς δημοτικοί; σχολίβοις.—. Περ'ι τών έπ'ι πτυχίω έξετάσεων τών υποψηφίων δη
μοδιδασκαλίσσων.— Ό χειμών έν Πετρουπόλει.

ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ

Ό W. Humboldt ειπεν περί τών Γερμανών ότι 
100 έτη χρειάζονται δεά νά καταλάβωσι μίαν αλή
θειαν καί άλλα 100 διάνα έφαρμόσωσιν αύτήν. Παρ’ 
ήμίν όμως συμβαίνει κατά τοΰτο εν άλλο όλως περίερ
γον φαινόμενου. Άποδεχόμεθα εύθύς πασαν αλήθειαν, 
άλλά δεν έφαρμόζομεν αύτήν. Οΰτω περί τών φυ
σικών έπιστημών άν άποβλέψωμεν είς τον σχολικόν 
νόμον καί είς τόν άρχαϊον καί εις τόν νεώτερον βλέπο
μεν ότι αναγράφονται ώς μαθήματα ύποχρεωτικά διά 
τά δημοτ. σχολεϊα ζφολογία, βοτανική, ορυκτολογία, 
πρακτικαί όδηγίαι γεωργίας καί δενδροκομίας, φυ
σική, χημεία, διδακτικοί περίπατοι, μαθηματική 
γεωγραφία, άλλά τί έκ τής πλούσιας ταύτης τρα- 
πε'ζης παρατίθεται είς τά δημοτ. σχολεϊα ; καθα
ρός άήρ καβουρτισμένος. Ώς πρός τά μαθήματα ταϋ- 
τα τά σχολεϊα ήμών δέν έκαμαν ούδέ εν βήμα προς 
τά πρόσω καί παρουσιάζουσι κατά τοΰτο δψιν μασαι- 
ωνικήν. Άλλά μήπως τά Διδασκαλεία, ή μήτηρ 
αΰτη τής νέας τών Ελλήνων μορφώσεως,έδειξαν άνά’- 
λογον πρδς τδ μέγεθος τής σημασίας τών μαθημά
των τούτων μέριμναν ; Καθηγητής Ικανά έφόδια ε- 
χων νά έγκαινιση έν Έλλάδι νέαν έποχήν καλλιέρ
γειας τοΰ μαθήματος τούτου έν τοϊς σχολείοις έστά- 
λη είς Γερμανίαν δημοσίιη δαπάνη κατ’ επίμονον 
τών έπαϊόντων παράκλησιν πρός τό 'Υπουργεϊον, 
ϊνα σπουδάση είδικώς τάς φυσικάς έπιστήμας καί 
έπανελθών χρησιμεύση ώς πυρήν νέου πνεύμα
τος έν τοϊς Διδασκαλείοις, καί όμως έν Γερμανίά 
κατέγινε περί τήν φιλοσοφίαν καί έπανελθών έξέδω- 

κε τεύχος όλον δήθεν αλφαβηταρίου πρδς γνώσιν τής 
διφθόγγου ου, περί ής άποφαίνεται ότι ψυχολογικώς 
αύτη προηγήθη τοΰ ο, και ταύτην πρώτην πρέπει ο! 
μαθηταί νά μανθάνωσι πρότερον καί όχι τό ο, ώς 
πράττουσι οί άλλοι οΓσυγγράψαντες άλφαβητάρια κα!' 
μή γινώσκοντες τάς νεωτάτας ψυχολογικές θεωρίας ■*  
— Εύγνωμοσύνην χρεωστεϊ ή δημοτική έκπαίδευσιί 
πρδς τόν κ. Μ. Σακελλαρόπουλον, όστις διά τής πραγ
ματογνωσίας του, διά τής φυσικής, ήν συνεξέδωκεν 
όμοΰ μετά τοΰ κ. Βλ. Σκορδέλη είργάσθη νά εΐσα- 
γάγη είς τά σχολεϊα το μάθημα τοΰτο. Ή άνωτάτη 
σχολική άρχή έπαναπαύεται έπί τών δαφνών, άς 
κατέκτησαν τά αναγνωσματάρια τών Διοσκούρων 
καί δεν θά βραδύνη νά άνακηρύξη αύτά ώς μόνην 
πηγήν πάσης σοφίας διά τδν ίλληνικόν λαόν, τά α
ναγνωσματάρια, δι’ά καί οι παντοπωλών παϊδες γε- 
λώσιν μανθάνοντες ότι ή γαλή περιπατεϊ είς τάς 
οδούς, περιπατεϊ είς τάς κεραμίδας, περιπατεϊ είς 
τούς κήπους, άκολουθεϊ τούς άνθρώπους! Καί δμως αί 
φυσικαί έπιστήμαι είναι ού μόνον μάθημα άνοικο- 
δομητικόν, μορφωτικόν, άλλά καί είς τόν βίον τοΰ 
άνθρώπου χρησιμώτατον, ώς θέλομεν άποδείξει εύθύς 
κατωτέρω. Διά τοΰτο νομίζομεν καθήκον έν έκτάσει 
περί τοΰ μαθήματος τούτου νά όμιλήσωμεν καί νά 
συστήσωμεν αύτδ είς τήν άγάπην καί είς τήν φι
λοπατρίαν τών διδασκάλων.

Ή λέξις φύσις έκ τοΰ φύω γινομένη σημαίνει 1. 
τήν αιτίαν τών όντων, τόν άόρατον δημιουργόν 
πάντων τών πραγμάτων 2. τάς ουσιώδης ιδιότη
τας ένός πράγματος π. χ. ή φύσις τοΰ ύδατος. 3. 
τό άντίθετον πρδς τήν τέχνην 4. το σύνολον όλων

ΣΗΜ. Και ό κ. Βλ· Σκορδέλης έξέδωκε αξιον λόγου βιδλίον fu« 
σικής Ιστορίας προς'χρήσιν τών δημ. Σχολείων.
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ιών δημιουργημάτων, ών άντιλαμβανόμεθα διά τών 
ήμετέρων αισθητηρίων.

Κατά ταΰτα φυσικά σώματα η φυσικά προϊόντα 
καλοΰμεν πάντα όσα δέν ύπέστησαν ούδεμίαν μετα
βολήν διά τοϋ άνθρώπου, άλλ’ εύρισκόνται έν τη 
άρχική αύτών φυσική καταστάσει, ώς παρήγαγεν 
αύτά ή φύσις. Τά φυσικά προϊόντα άντιτίθενται 
πρός τά τεχνικά προϊόντα, ά ή άνθρωπίνη επιμέ
λεια μετέβαλε κατά τό μάλλον ή ήττον κατά μορ
φήν η κατά τά συστατικά η κατά τάς ιδιότητας 
αύτών. Τό μάρμαρον είναι φυσικόν προϊόν, τό ά
γαλμα όμως τό μαρμάρινον είναι τεχνικόν προϊόν.

Φυσικαί δέ έπιστήμαι είναι τό σύνολον τών γενο- 
μένων παρατηρήσεων περί τών φυσικών πραγμάτων 
καί φαινομένων έν συστηματική τάξει έκτεθειμένων. 
’Επειδή δέ τά έν τή φύσει πράγματα καί φαινόμενα 
είναι πολλά, έγεννήθησαν καί πολλαί έπεστήμαι φυ- 
σικαί, ών έκάστη άσχολεΐται περί τήν έρευναν ώρι- 
σμένου μέρους τής φύσεως. Κατά ταΰτα φυσικαί 
έπιστημαι είναι

1. Ή άστρονομία, ήτις διδάσκει ήμάς περί τών 
ούρανίων σωμάτων.

2. Ή φυσική, ήτις διδάσκει ήμάς περί τών ιδιο
τήτων, αϊτινες άνήκουσιν είς πάντα τά φυσικά σώ
ματα (π. χ. βάρος, έκτασις, διαιρετότης κλπ.) ώς 
καί περί τών έν αύτοϊς ένοικουσών δυνάμεων ώς 
καί τών φαινομένων αύτών.

3. *Η  χημεία, ήτις διδάσκει ήμάς περί τών στοι
χείων, έξ ών σύγκεινται άπαντα τά φυσικά σώματα 
ώς καί περί τών συνθέσεων τών στοιχείων τούτων 
καί τών ιδιοτήτων αύτών.

4. *Η  άνατομική, ήτι διδάσκει ήμάς περί τής 
έσωτερικής κατασκευής καί τής έξωτερικής μορφής 
καί τοϋ λεπτοτάτου σχηματισμού τών μερικών με
ρών τών ζφων καί φυτών- 5. ή φυσιολογία,ήτις δι
δάσκει ήμάς περί τφν λειτουργιών καί τοΰ σκοποΰ 
έκάστου οργάνου τών ζώων καί φυτών. 6. Ή φυ
σική ιστορία, ήτις γνωρίζει ήμΐν τά διάφορα φυσικά 
σώματα κατά τά καινά καί ιδιαίτερα αύτών γνωρί
σματα. 'Επειδή δέ τά φυσικά ταΰτα σώματα είναι 
διάφορα καί έπιδέχονται διαφόρους έρεύνας, έγεννή
θησαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους διάφοροι έπι- 
στήμαι, ή φυτολογία, ή ζφολογία, ή ορυκτολογία 
ή γεωλογία, ή γεωπονία καί πλήθος άλλων έπιστη- 
μών καί όσημέραι έν τή έρεύνη ταύτη νέαι έπιστή- 
μαι γεννώνται, ώστε είναι άδύνατον σήμερον νά 
άποκτήση τις ειδικότητα είς πάσας τάς φυσικάς έπι- 
στήμας καί άνάγκη νά περιορισθή έν μια τούτων, 
ινα εύδοκιμήση.

Ή φιλότιμος αΰτη τών νεωτέρων χρόνων περί τήν 
έρευναν καί γνώσιν τής φύσεως έπιμέλεια, ποικιλο- 
τρόπως ωφέλησε τήν άνθρωπότητα. Δυνάμεθα μά
λιστα νά εϊπωμεν ότι ή υπεροχή τών νεωτέρων προς 
τούς άρχαίους κλασικούς λαούς μόνον έν τούτφ τφ εϊδει 
τοϋ έπιστητοΰ δύναται άδιαφιλονεικήτως νά βεβαιωθή.

Ή κυριαρχία τοΰ άνθρώπου έπί τής φύσεως, ή 
χρησιμοποίησες τών άγαθών αύτής πρός τούς σκο
πούς αύτοΰ, ή άποτροπή κακών, εις ά ή άμάθεια 
ρίπτει τούς άνθρώπους καί ολόκληρα κράτη,έξαρτάται 
έκ τήςγνώσεως τής φύσεως καί τών κρατούντων έν αύ· 
τή φυσικών νόμων ώς καί τής χρησιμοποιήσεως·αύτών.

Αί γνώσεις τής μηχανικής, τής φυσικής, τής χη
μείας, προήγαγο» τήν γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν 
τήν συγκοινωνίαν καί διευκόλυνον σπουδαίώς τόν 
βίον τοΰ άνθρώπου, ήραν τά άπειρα προσκόμματα 
είς τήν έλευθέραν αύτοΰ ένέργειαν καί τόν έδίδαξαν 
νά κατασκευάζη μετ’ εύκολίας άγαθά τής ζωής καί 
έξ αύτών τών εύτελών πραγμάτων, τά όποια ή ά- 
μάθεια άποβάλλει ώς άχρηστα.

Διά τοΰτοπρό παντός άλλου πρέπει νά καλλιεργη- 
θώσι παρ’ ήμΐν, ώς πρέπει, αΐ φυσικαί έπιστήμαι, έκ 
δέ τής φυσικής καί τό μέρος έκεΐνο, δπερ ούδέποτε 
παρ’ ήμΐν, έστω καί έπιπολαίως έδιδάχθη. Καί ό
μως τό μέρος τοΰτο διέπει πλείστας τών άνθρώπων 
ένεργείας, έκ τής έφαρμογής τοΰ μέρους τούτου 
έξαρτάται ή έπιτυχία τής σημερινής βιομηχανίας. 
Είναι δέ τοΰτο ή μηχανική. Ίσως εϊπη τις ένταϋθα, 
ή μηχανική ήμπορεΐ νά είναι άναγκαία είς τούς 
Εύρωπαίους, ένθα παντοΰ είναι μηχαναί εισηγμένα», 
παρ’ ήμΐν όμως δέν είναι άκόμη καιρός. Τοιαΰτα, 
γνώμαι δεικνύουσιν άπειρίαν τοΰ τρόπου τής προό
δου τών έθνών. Είς έθνη, οϊα τό ήμέτερον, όπερ 
τώρα άρχεται νά χωρή είς τον πολιτισμόν, πρέπει 
νά γίνωσι γνωστά πάντα έκεΐνα τά μέσα, δι’ ών 
ό άνθρωπος δύναται έν βραχεί χρόνφ καί άνέτως 
πλείονα νά κατορθώση. Ό πολιτισμός έχει τοΰτο τό 
χαρακτηριστικόν ότι γεννά είς τόν άνθρωπον άνάγ
κας, Καί όσφ περισσότερον πολιτίζεται ό άνθρωπος, 
τοσούτφ καί περισσοτέρας άποκτίρ άνάγκας. Έπαυξα- 
νομένων δέ τών άναγκών τοΰ άνθρώπου,άπαιτοΰνται 
βεβαίως καί περισσότεραι δυνάμεις πρός παρασκευήν 
τών μέσων, δι’ ών πληοοΰνται αί άνάγκαι αύταε. 
Καί άν δέν έπενοοΰντο αί μηχαναί, κατ’ άνάγκην 
ή άνθρωπότης έπρεπε, όσφ περισσότερον πολιτίζε
ται, τοσούτφ καί περισσοτέραν έργασίαν νά ε’κτελή 
ίνα παρασκευάζη έαυτή τά μέσα. Καί τότε πάσα 
τοΰ άνθρώπου ή προσοχή θά περιωρίζετο είς τήν 
πλήρωσιν τών άναγκών του, δέν θά ύπελείπετο δέ 
αύτφ χρόνος προς ένασχόλησιν πνευματικωτέραν 
καί άνθρωπινωτέραν. “Η θά συνέβαινε έκεΐνο, όπερ 
βλέπομεν παρά τοΐς παλαιοϊς γινόμενον, πλεϊστοι 
άνθρωποι ώς δούλοι νά έκτελώσι τάς βαναύσους έρ
γασίας άναπληροΰντες τρόπον τινά τάς μηχανάς, 
όλίγιστοι δέ τρεφόμενοι μέ τούς κόπους τών άλλων 
νά άσχολώνται περί τάς πνευματικάς έργασίας. Άν 
σήμερον κατωρθώθη νά άπολαύωσί πως τοΰ βίου πάν
τες οί άνθρωποι, τοΰτο οφείλεται είς τήν γιγαντιαίαν 
όντως τών φυσικών έπιστημών πρόοδον, αϊτινες 
άποκαλύψασαι τάς έν τή φύσει λειτουργούσας δυνά
μεις ώπλισαν τοΰ άνθρώπου τήν χεϊρα μέ θαυμάσια 

μέσα πρός καθυπόταξιν τών δυνάμεων τούτων. Έκεϊ 
ένθα άλλοτε χιλιάδες άνθρώπων κατέτριβον τόν βίον 
αύτών άθλίως, ίνα διά τής έργασίας αύτών τής προ
σωπικής έπαρκέσωσι είς τάς άνάγκας τών εαυτών κυ
ρίων, σήμερον έκτελεΐ τό έπαχθές τοΰτο έργον τώ» άν
θρώπων ό άτμός, ό μαΰρος ούτος γίγας, δστις άτρό- 
μητος διαπλέει ωκεανούς, διελαύνει άπειρους τής 
γής έκτάσεις, άπαύστως νύκτα καί ήμέραν έργά
ζεται άντί τοΰ άνθρώπου ώς άρτοποιός, ώς τέκτων, 
ώς χαλκεύς, ώς μυλωθρός, ώς κλώστης, ώς ράπτης. 
Ούδέποτε ή άνθρωπότης παρέστη είς όμοιον θέαμα. 
Καί σήμερον πάνυ δικαίως δύναται τις θαυμάζων 
νά άναφωνήση- ώς θαυμαστά τά έργα σου, άνθρωπε.

Πάσα δέ ή ύλική αύτη πρόοδος καί ή εύμά- 
ρεια τών άνθρώπων οφείλεται είς τήν πρόοδον τών 
φυσικών έπιστημών. Ή άγνοια τών νόμων τής φύ
σεως πόσους άνθρώπους δέν έρριψεν είς άνεπανορθώ- 
τους συμφοράς. Άν κατασκευάζωνται νΰν σταθερώ- 
τεραι καί άσφαλέστεραι γέφυραι, άν τά προϊόντα 
τής βιομηχανίας γίνωνται καλλίτερα, άν τά πλοία 
άσφαλώς δύνανται νά διαπλέωσιν ωκεανούς καί έν- 
τεΰθεν άπειροι ώφέλειαι νά προσγίνωνται είς τόν άν
θρωπον, τοΰτο όφείλομεν είς τήν πρόοδον τής μηχανι
κής. Άν τά έργοστάσια νΰν δι’ ολίγης θερμαντικής 
ύλης έκτελώσι τάς έργασίας των, άν οί μύωπες καί 
πρεσβύωπες έχωσιν ήδη πάλιν τούς οφθαλμούς των, 
άν διά τοΰ μικροσκοπίου νΰν άνακαλύπτωμεν άσθε
νείας καί νοθεύσεις, άν διά τών έπιδιωρθωμένων 
φάρων άποφεύγωμεν ναυαγίας, άν ό ηλεκτρισμός καί 
μαγνητισμός σωζωσι καθ’ έκάστην άπειρων άνθρώπων 
τήν ζωήν, άν διά τής πυξίδος δυνάμεθα νϋν νά 
διευθυνώμεθα είς οίονδήποτε μέρος τοΰ κόσμου θέ
λομεν καί νά μεταφέρωμεν τά προϊόντα τής μιας 
χώρας είς τήν άλλην καθιστώντες ούτω εΰκολον τον 
βίον τών άνθρώπων, άν διά τοϋ τηλεγράφου δυνά
μεθα νΰν παρευθύς νά κανονίζωμεν έμπορεκάς ύπο- 
θέσεις, νά έξομαλύνωμεν πολιτικάς σχέσεις, νά άνα- 
στέλλωμεν δέ ούχί σπανίως καί πολέμους τών έ
θνών, άν καθόλου μυρίαι γίνωνται εύεργεσίαι καί είς 
τόν ιδιωτικόν καί είς τόν δημόσιον βίον, ταΰτα πάντα 
χρεωστοΰμεν ■ είς τήν πρόοδον τής φυσικής καί ταύ
της μόνης.

Άφθονους δέ ύπηρεσίας ώσαύτως παρέσχεν είς τόν 
άνθρωπον καί ή χημεία. Τοΰ λευκαντοϋ, τοΰ βα- 
φέως, τοΰ διαποικιλτοΰ βαμβακερών αί έργασίαι εί
ναι καλαί ή κακαί, καθ’ όσον άκολουθοΰσι ή 
τούς χημικούς νόμους. Ή τήξις τοΰ χαλκοΰ, 
κασσιτέρου, τοΰ ψευδαργύρου, τοΰ μολύβδου, 
αργύρου, 

μή 
τοΰ 
τοΰ 

τοΰ σιδήρου γίνονται τή συνδρομή τής 
χημείας. Ή κάθαρσις τοΰ σακχάρου, ή παρα
σκευή φωταερίου, ή σαπωνοποιία, ή πυριτιδοποι
ία είναι κατά μέγα μέρος χημικαί έργασίαι. Άλλά 
καί είς ποιαν έργασίαν βιομηχανικήν δέν έπιρ- 
ρέει μάλλον ή ήττον ή χημεία ; Μήπως έν τή 
γεωργία δέν προσέφερεν ή γεωργία άνεκτιμήτοος

ύπηρεσίας ; Ή άνάλυσις τών λιπασμάτων καί τοΰ 
έδάφους, ό προσδιορισμός τής άμοιβαίας αύτών 
προσαρμογής, ή χρήσις τοΰ γύψου καί άλλων ούσιών 
πρός διατήρησιν τής άμμωνίας,ή χρησιμοποίησις τών 
κοπρολίθων, ή κατασκευή τεχνικοΰ λιπάσματος, πάν
τα ταΰτα είναι τής χημείας εύεργεσίαι, άς δέν 
πρέπει νά άγνοή ό γεωργός. Ή παρασκευή πυρείων, 
ή κάθαρσις οχετών, ή φωτογραφική τέχνη, ή παρα
σκευή άρτου άνευ ζυμώσεως, ή έξαγωγή μύρου έξ 
ακαθάρτων ούσιών καΐ μύρια άλλα πείθουσιν ότι ή 
χημεία ή εύροΰσα τόσην έφαρμογήν έν τφ βίφ καί 
καθ’έκάστην νέα πράγματα έμφανίζουσα δέν πρέπει 
νά μένη άγνωστος είς ούδένα άνθρωπον.

Έπ’ ίσης καί έκ τών νέων έπιστημών ή βιολο
γία, ή έπιστήμη περί τής ζωής τών ζώων καί φυ
τών, δέν πρέπει νά μένη άγνωστος είς τόν λαόν. 
Ποικίλας τής βιολογίας άληθείας έπειράθησαν πολ
λοί γεωργοί νά έφαρμόσωσι καί έφήρμοσαν αύτάς 
έπιτυχώς, χωρίς νά ύπάρχη άκόμη βιολογική έπι
στήμη. Έκ πείρας είδον ότι είδη τινά λιπασμάτων 
άρμόζουσι μάλλον είς ώρισμένα είδη φυτών, ότι είδη 
τινά σπαρτών καθιστώσι τό έδαφος άγονον πρός 
ώρισμένα είδη άλλων φυτών- ότι ίπποι ή βόες 
φειδωλώς τρεφόμενοι δέν δύνανται νά έργασθώσι 
πολύ- ότι αΰτη ή έκείνη ή άσθένεια τών προβάτων 
ή τών βοών έγεννήθη έκ ταύτης ή εκείνης τής αι
τίας. Αύται καί άλλαι γνώσεις, άς ό γεωργός καθ’ 
ήμέραν μανθάνει πρός τήν μεταχείρισιν τών φυτών 
καί ζφων, άποτελοΰσι τόν θησαυρόν αύτοΰ. Καί όσφ 
μεγαλείτερος είναι ό θησαυρός αύτός, τοσούτφ καί 
όρθοτέρα καί ύγιεστέρα πραξις, τοσούτφ καί πλούτος 
περισσότερος καί εύδαιμονία. Άν λοιπόν αύτή ή 
βιολογική πείρα, ήτις βεβαίως δέν δύναται άλλως ή 
έλλιπής καί ανακριβής νά είναι, παρέχη είς τόν άν
θρωπον ούτω σημαντικάς ώφελείας, πόσον θά ώφε- 
λώσιν αύτήν γνώσεις έπιστημονικαί καί άκριβεϊς καί 
άφθονοι ; 'Αν σκεφθώμεν ούτως, έκπληττόμεθα ά
ληθώς ύπό\ής σπουδαιότητος τής έπιστήμης αύτής. 
'Η άλήθεια ότι πρός παραγωγήν ζωϊκής θερμότη
τος άπαιτεΐται κατανάλωσις δλης τίνος ώρισμένης 
καί ότι κερδίζομεν τήν ύλην αύτήν, άν διά καταλ
λήλων μέσων φροντίσωμεν νά διατηρήσωμεν τήν 
ύπάρχουσαν θερμότητα,—σκέψις καθαρώς θεωρητι
κή, ή άλήθεια αΰτη πόσον πλοΰτον δέν έφερεν είς 
τούς σιτεύοντας ζώα I Εύρέθη δηλ. ότι, δταν τρέ- 
φωμεν ζώα είς μέρη θερμά, έξοικονομοΰμεν τροφήν. 
Τοΰτ’ αύτό λέγεται καί περί τής διαφοράς τής τρο
φής. Τά πειράματα τών φυσιολόγων έδειξαν ότι ού 
μόνον άλλαγή τής τροφής εύεργετεΐ τό σώμα, άλλά 
καί ή μικτή τροφή έν έκάστφ φαγητφ διευκολύνει 
τήν πέψιν. Καί τοΰτο έφηρμόσθη είς τήν σιτευτικήν. 
Ή άνακάλυψις ότι ή κεφαλική άσθένεια, ύπό τής 
όποιας χιλιάδες προβάτων κατ’ έτος άπέθνησκον 
καί ήτις προήρχετο έκ παρασίτου πιέζοντος τόν έγ
κέφαλον, θεραπεύεται, άν άνοιχθή τό γενόμενον

...
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απαλόν τής κεφαλής μέρος, είναι ευεργεσία, ήν ή 
γεωργία οφείλει είς τήν βιολογίαν.

Μαθήματα άφθονα, πρακτικά έκ τών φυσικών έ
πιστημών, θεωρώ άναγκαΐον νά δεδαχθώσι έν τφ 
δημοτ. σχολείφ. Διά τών μαθημάτων τούτων πρέπει 
νά κινηθή ή προσοχή τών άνθρώπων είς το τί περί 
αύτούς γίνεται, νά διδαχθώσεν ότι ό Θεός έχει τά 
πάντα είς έκείνους τούς ανθρώπους χαρίση, οίτινες 
σπουδάζουν τά δημιουργήματά του καί συμφώνως 
πρός τούς κρατούντας φυσικούς νόμους κανονίζουσι 
τάς έργασίας των. Καί οί τοιοΰτοι άνθρωποι εύδαι- 
μονοϋσι.

Θέλομεν λοιπόν διά τών μαθημάτων έκ τών φυ
σικών έπιστημών νά έξοικειώσωμεν τούς μαθητάς 
μέ τήν φύσιν, ήν πρέπει νά γνωρίσωσι καί άγαπή- 
σωσι. Ή αδιαφορία πρός τήν φύσιν, ή βαρβαρότης 
μάλιστα πρός αύτήν πρέπει νά λείψη. Διά τοΰτο δέν 
διδάσκομεν αύτούς τά χρήσιμα ή βλαβερά μόνον 
ζώα καί φυτά. Όλη ή φύσις πρέπει νά γίνη ύπο- 
κείμενον τής έρεύνης. Άλλ’ έκτος τοΰ σκοποΰ τού
του αί φυσιααί έπιστήμαι άσκοΰσι τούς μαθητάς και 
είς τό παρατηρεϊν, είς τό συστηματοποιεϊν τάς παρα
τηρήσεις, είς τό έκφράζεσθαι.

Πρώτος όρος μεθοδικής διδασκαλίας είναι ή συν*  
αναστροφή τοΰ μαθητοΰ μέ τό φυσικόν αύτό άντι” 
κείμενον. *Η  είκών ατελέστατα άναπληροϊ τό πράγ- 
μα. Δεύτερον δέ άπαετεϊται ακριβής περιγραφή αύ
τοΰ γινόμενη ύπό τών μαθητών, τοΰ διδασκάλου 
καθοδηγοΰντος μόνον καί βοηθοΰντος. Τρίτον δέ 
πρέπει νά γίνεται έκθεσις κατά τάξιν τών παρατη- 
ρηθέντων προφορικώς ύπό τών μαθητών. Ή φυτο
λογία διευκολύνει πολύ τήν διδασκαλίαν είς τήν ά- 
κρεβή παρατήρησιν- διότι εύκόλως δύνανται νά κο- 
μισθώσιν φυτά είς τό σχολεϊον καί έπ’ αύτών νά 
γίνη διδασκαλία. Ή ζφολογία παρουσιάζει δυσκο · 
λίας, τών δέ ορυκτών οί χαρακτήρες δέν διακρίνον- 
ται εύκόλως.

Μέθοδος τής διδασκαλίας είναι ή αναλυτική, ο
σάκις πρόκειται νά γίνη περιγραφή. Όταν όμως 
θά γίνη λόγος περί διαθρέψεως, περί τοΰ βίου τών 
ζώων καί φυτών, τότε ταΰτα έκτίθενται ύπό τοΰ 
διδασκάλου συνθετικώς.

Κατά τήν διδασκαλίαν πρέπει νά βλέπωσι τό 
πράγμα καλώς οί μαθηταί. Διά τοΰτο κατά τήν 
διδασκαλίαν πρέπει νά ύπάρχωσι πολλά αντικείμενα, 
όπερ δυνατόν νά γίνη έν τή φυτολογίά, κομιζομένων 
είς τό σχολεϊον πολλών αντιτύπων έκ τοΰ δι- 
δαχθησομένου φυτοΰ, ή άν ύπάρχη έν μόνον, νά 
περιαγάγη τοΰτο κατά θρανία ό διδάσκαλος, ϊνα 
παρατηρήσωσιν άκριβώς πάντες οί μαθηταί. Κατά 
τήν περιγραφήν είς μέν τά φυτά άρχίζομεν άπό τήν 
^ίζαν, είς,δέ τά ζώα άπό τήν κεφαλήν. Καί ένταϋθα 
ισχύει ό παιδαγωγικός κανών· Ό διδάσκαλος πρέπει 
νά χάνη σαφώς τόν καιρόν του δηλ. νά μή λέγη αύ
τός τά πράγματα, άλλά νά παρατηρώσι καί εύρί- 

σκωσιν αύτά οί μαθηταί. Ό χρόνος φαίνεται ότι 
άπόλλυται, άλλά δέν έχει ούτως. Μόνον διά τοΰ 
τρόπου τούτου οι μαθηταί διδάσκονται τήν τέχνην 
τοΰ μανθάνειν καί γίνονται σύν τφ χρόνφ αύτοτε- 
λεϊς τών πραγμάτων παρατηρηταί. Καλόν δέ είναι 
τά παρατηρούμενα νά ίχνογραφώνται έν μεγάλφ 
σχήματι είς τόν μαυροπίνακα παρά τοΰ διδασκάλου, 
ΐνα ή άντίληψις γίνη άκριβεστέρα.

Έν τή ’Εκπαιδεύσει θελομεν δημοσιεύση "έκ τών 
φυσικών έπιστημών μαθήματα πρός οδηγίαν τών δι
δασκάλων.

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΓΙΤΥΧΙΩε 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ

Τοιοΰτον τίτλον φέρει Β. Διάταγμα τής 27 8βρίου 
1892. Άν έν προηγουμένοις ήμών άρθροις κατεκρί- 
ναμεν τήν έπιπολαιότητα, μεθ’ ής έπετράπη είς 
πάντα τά σχολεϊα τοΰ Κράτους νά μορφώνωσι διδα- 
σκαλίσσας καί έξηλέγξαμεν τάς άντιφάσεις τών αρ
μοδίων καί τά άτοπήματα, ά δύναται νά έχη ή έ- 
φαρμογή τοιούτου μέτρου, άναγινώσκοντες όμως τάς 
διατάξεις τοΰ Διατάγματος περί τών έξετάσεων τών 
διδασκαλισσών καταλαμβανόμεθα ύπό δικαίας άγα- 
νακτήσεως ότι τοιαϋτα σόλοικα πράγματα, ά ούδ ’ 
άστεϊσμοΰ χάριν έπιτρέπεται νά λέγωνται, λαμβά- 
νουσι θέσιν νόμων τοΰ Κράτους. Τα δέ γίνη κατά
δηλον είς ποιον κυκεώνα ρίπτεται τό έθνος διά τών 
άστοχων καί άμελετήτων νομοθετημάτων, ά κατέ- 
κλυσαν τήν σχολικήν ήμών νομοθεσίαν, εκθέτομεν έν
ταϋθα ώς πρός τό περί ού λόγος ζήτημα τί ζητεί ό 
νόμος ΧΘ' .περί λειτουργίας τών Διδασκαλείων ισχύων 
καί έπί τών διδασκαλείων τών θηλέων καί τί ζητεί 
ό κ. Παπαμάρκου διά τής νέας τών πραγμάτων με
ταβολής. Διεξερχόμεθα τά κυριώτερα τών μαθημά- 
μάτων άρχίζοντες άπό τά θρησκευτικά. Έκ τής 
άντιπαραβολής τών δύο προγραμμάτων σύνορά ό 
άναγνώστης καί μόνος τάς άτελείας τοΰ νεωτέρου, 
άλλά καί ήμεϊς βοηθοΰμεν αύτόν διά τής έξελέγξεως 
τών πλημμελειών.

Κατά τόν νόμον ΧΘ'.άρθρ. 3 έν τοϊς Διδασκαλεί- 
οις τών άρρένων καί θηλέων διδάσκονται έκ τών θρη
σκευτικών α'.) ιερά ιστορία τής Παλαιάς καί Και
νής Διαθήκης β'.) εισαγωγή είςτάςίεράς γραφάς γ.) 
κατήχησις δ'.) έκκλησιαστική ιστορία ε'.) άνάγνω- 
σις, καί έρμηνεία περικοπών τής ίεράς γραφής ς-'.) 
περιληπτική λειτουργική ζ’.) στοιχεία τής κατά 
Χριστόν ήθικής. Άλλά πλήν τούτων τών μαθημά
των έν τφ Άρσακείφ εινε εισηγμένα περιπλέον πρός 
θρησκευτικήν διάπλασιν τών διδασκαλισσών η'.) ά- 
νάγνωσις περικοπών έκ τών τοΰ Χρυσοστόμου^θ'.) 
έκκλησιαστική μουσική ι'.) κήρυγμα τοΰ θείου λόγου.

Κατά τό νέον όμως διάταγμα τοΰ κ.Παπαμάρκου 

άπαιτοΰνται α'.) Ιστορία τής Παλαιάς καί Καινής 
Διαθήκης β'.) κατήχησις γ’.) τά σπουδαιότατα τής 
έκκλησιαστικής Ιστορίας δ'.) έρμηνεία τοΰ κατά 
Λουκάν καί Ματθαίον εύαγγελίου ε'.) παραβολή τοΰ 
εύαγγελίου καί ομιλία έπί τοΰ όρους.

Κατά ταΰτα έξοβολίζεται έκ τών Διδασκαλείων 
τών θηλέων α') ή εισαγωγή είς τάς Γραφάς β'.) ή 
λειτουργική γ'.) ή Χριστιανική ήθική δ'.) ή έκκλη- 
σιαστική μουσική ε'.) ή άνάγνωσις πατέρων τής έκ
κλησίας στ’) ή άνάγνωσις περικοπών έκ τής Γραφής.

Πόσον δέ ή παράλειψις μαθημάτων σπουδαιοτά- 
των πρός θρησκευτικήν μόρφωσιν θέλει έπιδράση είς 
τήν χαλάρωσιν θρησκευτικών συναισθημάτων, πάς 
τις εύκόλως κατανοεί. Οί έν τω Ύπουργείφ δύναν
ται νά φρονώσι ότι θέλουσι περί τών θρησκευτικών 
ήμών πραγμάτων, άλλά δέν πρέπει νά μένη άπα- 
ρατήρητον τό διδόμενον κακόν παράδειγμα ολιγωρίας 
είτε έκ προαιρέσεως είτε έζ άμαθείας πρός τήν θρη
σκείαν ήμών, ήτες μόνη έμεινεν ήμϊν παρηγοριά καί 
έλπίς κατόπιν τών άνηκούστων δεινών, είς χ έοριψε 
λαόν πλήρη ζωής καί δράσεως άτάσθαλος καί ιταμή 
διοίκησις.

Διά τί, Κύριε Παπαμάρκου, δέν θέλετε τό κατά 
Μάρκον εύαγγέλεον, τό κατά Ίωάννην ; Διά τί δέν 
θέλετε νά άναγινώσκωνται περικοπαί έκ τών άπο- 
στόλων ; Διά τί έκ τών εύαγγελίων άπαιτεϊτε μό
νον τήν γνώσιν τών παραβολών τών εύαγγελίων καί 
τήν έπί τοΰ όρους διδασκαλίαν, δέν θέλετε δέ τήν 
γέννησιν, τά θαύματα τά πάθη καί τήν άνάστασιν 
τοΰ Σωτήρος ; Διά τί ζητείτε παρά τών διδασκα- 
λισσών «νά δύνανται νά άφηγ&νται, άπταίβτως 
καί ξωηρώς μόνον τά ίν τοϊς δημοτικοΐς βχολείοις 
διδαβκόμ,ενα ίβτορίδια τής ίερΰς ίβτορίας ; Οΰτως 
έννοεΐτε τήν θρησκευτικήν διάπλασιν τοΰ έλληνικοϋ 
λαοΰ διά τής άπταιστου καί ζωηράς άφηγήσεως τών 
ίστοριδίων ; Τοιοΰτοι είναι οί διδάσκαλοι, ούς 
ήγωνίσθη νά άνυψώση ολόκληρος ό δέκατος έν
ατος αιών, δοχεία δηλ. γνώσεών τινων θρησκευτι
κών καί ούχί άπόστολοι έμπνευσμένοι διδάσκοντες 
καί μορφώνοντες τόν λαόν καί διά τοΰ λόγου καί 
διά τοΰ βίου αύτών ; Μέ τήν ταπείνωσιν δέ τής 
θρησκευτικής τών διδασκαλισσών μορφώσεως θά έπ- 
έλθη μηχανισμός έν τή διδασκαλία τοΰ μαθήματος 
τούτου έν τοϊς σχολείοις καί οΰτω τό μορφωτικώτα- 
τον πάντων τών μαθημ.άτων, ο πάντες οί παιδαγω
γοί καλοΰσι τήν βασιλίδα των μαθημάτων, ούτε θά 
φωτίζη ούτε θά θερμαίνη, ούτε θά παρηγορή ούτε θά 
έξευγενίζη. Τά ιερά μαθήματα, ΐνα φέρωσι τήν σω
τήριον είς τάς ψυχάς τών παίδων μεταβολήν άπαι- 
τοΰσι πεφωτισμένους διδασκάλους, ζώντας έν τοϊς 
Ιεροϊς βιβλίοις, άντιλαμβανομένους κατά βάθος τών 
ψυχοσωτηρίων τής άγιας Γραφής διδαγμάτων καί 
είς τά άτομα καί τά έθνη. Ό Jean Paul λέγει- 
Επειδή ό πρώτος κανών διά πάντα, δστις θέλει 
νά δώση, είναι νά έχη Αύτός, διά τοΰτο ούδείς άλ

λος δύναται νά διδάξη θρησκείαν ή μόνος έκεΐνος, 
δστις έχει τοιαύτην, Ό Νεύτων, όστις άπεκαλύ- 
πτετο τήν κεφαλήν, δτε ήκουε τό μέγα τοΰ Θεοΰ 
όνομα, θά ήτο ό άνευ λέξεων διδάσκαλος τής θρη
σκείας είς τούς παίδας. Άλλά τοιαύτη θρησκευτική 
ζωή δέν γεννάται άφ’ έαυτής, παρά δεά τής έμβρι- 
θοϋς έξετάσεως καί άντιλήψεως τών θρησκευτικών 
ήμών πραγμάτων. Τοΰτο κατενόησαν καί έφήρμοσαν 
τά άλλα έθνη καί ήκμασαν, τοΰτο πρέπει νά πρά- 
ξωμεν καί ήμας. ’Ιδού δέ τί άπαιτεϊ ό Stoy άπό τά 
Διδασκαλεία πρός μόρφωσεν διδασκάλων καθ’ όσον 
άφορδό τήν θρησκευτικήν τούτων μόοφωσιν(α).

Ιερά.

I. τάξις 5 ώρας καθ’ εβδομάδα. Βιβλογνωβία.Ή 
βίβλος καθόλου. Τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης. 
Ίεραι ίστορίαι έκ τής Παλαιάς Διαθήκης. Διάταξις 
καί σύνοψις αύτών. Άνάγνωσις τοΰ κειμένου τών ιε
ρών ιστοριών. Τά κυριώτατα χωρία έκ τής Παλαιάς 
διαθήκης. Άποστήθισις ψαλμών, τροπαρίων.

II. τάξις 5 ώρας καθ ’ εβδομάδα. Ή περί πίστε- 
ως διδασκαλία τής Χριστιανικής έκκλησίας. Τά βι
βλία τών προφητών τής Παλαιάς Διαθήκης. Τά 
κυριώτερα έκ τών δογματικών διαφορών τών Χριστι
ανικών έκκλησιών. Οί έξέχοντες έκκλησιαστικοί ποι- 
ηταί. Άποστήθισις τροπαρίων, γνωμικών.

Τάξις III. 4 ώρας καθ’ εβδομάδα. Ή περί πίΰ 
στεως διδασκαλία συνοπτικώς. Ιστορία τοΰ λαοΰ 
τοΰ ’Ισραήλ. ’Ιστορία τής χριστιανικής έκκλησίας. 
Ιστορία τής εύαγγελικής ύμνολογίας. Οί έξέχοντες 
ποιηταί τών έκκλησιαστικών ύμνων. Γραπταί εκθέ
σεις περί Ματθαίου 22, 15 — 22. Λουκ. 14, 1 —11 
Ματθ. 22, 1—14 έν σχέσει πρός Λουκ. 14, 16 — 
24. Λουκ. 17, 11 —19 πρός 'Ρωμαίους 12, 1—6 
Γαλατ. 5, 16—24. Τροπάρια, γνωμικά.

Τάξις I. II. III. 2 ώρας καθ’ εβδομάδα. Κατά 
τήν μίαν ώραν διδάσκονται α'.) γεωγραφία τής ίε
ράς Ιστορίας, έβραϊκαί άρχαιότητες, γένεσις, διαμόρ
φωσες καί άλήθεια τής προφητείας. Άνάγνωσις τοΰ 
προφήτου Ίωήλ. β'.) Έκ τής Καινής Διαθήκης 
μετά σύντομον βιογραφίαν τοΰ Αποστόλου Παύλου 
καί τής διδασκαλίας αύτοΰ άναγινώσκονται Περικο- 
παί έκ τών 4 πρωτευουσών έπιστολών αύτοΰ. Κατά 
δέ τήν άλλην ώραν ερμηνεύονται τά κυριώτερα Εύ- 
αγγέλια.

Αύτά άπήτει καί έφήρμοζεν έν τφ έν Bielitz Δι- 
δασκαλείφ ί μέγας τών νεωτέρων χρόνων Παιδα
γωγός Κ. Stoy πρός μόρφωσιν θρησκευτικήν τών 
διδασκάλων, αύτά δέ άπαιτεϊ κατ’εύτυχή σύμπτωσιν 
καί τό πρόγραμμα τής Φιλεκπαιδευτικής ’Εταιρείας. 
Δικαιούμεθα δέ παρά πεφωτισμένων Υπουργών και 
τμηματαρχών νά άπαιτώμεν νά ηναι είς κατάστα- 
σιν, άν μή μόνοι νά έφευρίσκωσι τό ορθόν, νά άνα-

(α) Πρβλ. Stoy, Organisation des Lehrerseminars σελ. 
91.
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γνωρίζωσι τουλάχιστον όπου εϋρωσι τοΰτο καί νά 
ύποστηρίζωσι, ίνα γίνιρ τι τελειότερον έν τφ δυστυ
χεί τούτφ τόπφ' άλλως δέν βλέπω όποιου είδους δό
ξα είναι αύτή, ήν φιλοδοξούσε τινες καταστρέφοντες 
ό,τι καλόν ύπάρχει, είσάγοντες καί ύποστηοίζοντες 
μωρά καί ασύστατα πράγματα καί ούτω συντελοΰν- 
τες είς τήν κατάπτωσιν καί είς τόν έξευτελισμόν τής 
παιδείας, εύχ ήκιστα δέ καί είς τόν ίδιον εαυτών έξ- 
ευτελισμόν. Τί νά έπιθυμή τις νά γίνη ύπουργός ή 
τμηματάρχης, ίνα άπό τοϋ ύψους τής θέσεως ταύ
της δυνηθή χρησιμώτερον έαυτόν ν’ άναδείξη είς τό 
έθνος, είναι όμολογουμένως εύγενής επιθυμία. Άλλά 
τό νά έπιθυμή τις τοΰτο, ίνα βλάψη τό έθνος του, 
ίνα έκδικηθή τούς εχθρούς του, ούς ώς άτομον δέν 
ήδύνατο νά βλάψη είναι προφανώς άθε'τησις τοϋ 
όρκου, δν ώμοσεν είς τήν πολιτείαν ώς ύπάλληλος 
καί προδοσία, ήν πάς τίμιος άνθρωπος αποτροπιά
ζεται καί βδελύσσεται.

Νομίζομεν ότι κατόπιν πάντων τούτων’εύχής έρ
γον θά έγίνετο, έάν έδίδετο περισσότερα προσοχή είς 
τά θρησκευτικά μαθήματα καί έάν άπητεϊτο παρά 
τών διδασκαλισσών βαθύτερα καί άφθονωτέρα γνώ
σις τών θρησκευτικών πραγμάτων. Τά δέ έν τφ Άρ- 
σακείφ προς τοΰτο γινόμενα δύνανται νά χρησιμεύ- 
σωσιν ώς οδηγός τοϊς έν τφ ύπουργείφ νομοθέταις 
είς τό τί δέον γενέσθαι. (ακολουθεί).

Ο ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ

Ήμεϊς, οΐτινες ζώμεν είς τήν καλλιτίραν χώραν 
τοΰ κόσμου, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τί ύποφέ- 
ρουν οί άλλοι άνθρωποι όσοι κατοικούν είς τάς βο
ρείους καί είς τάς τροπικάς χώρας,άπό τό ψύχος καΐ 
άπό τό θάλπος τοϋ ήλιου. Μικράν τινα όμως ιδέαν 
δυνάμεθα νά λάβωμεν τοΰ μέν ψύχους άπό τό κρύον, 
όπερ κατά τόν χειμώνα τοΰτον μάλιστα έχομεν, τοΰ 
δέ θάλπους άπό τόν καύσωνα καυστικής ήμέρας τοΰ 
’Ιουλίου. Άς φαντασθώμεν ότι τώρα μεταβαίνομεν 
είς μίαν τών βορείων πόλεων, είς τήν Πετρούπολιν. 
Αύτη είναι ή πρωτεύουσα πόλις τής 'Ρωσίας. Είναι 
έκτισμένη είς τάς έκβολάς τοΰ Νεύα ποταμοΰ, όστις 
χύνεται είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν. 'Ο ποταμός 
κατά τάς έκβολάς, δπως οί πλεϊστοι μεγάλοι ποτα
μοί πάσχουσι, διαιρείται είς ποταμοβραχίονας καί 
ούτω σχηματίζονται πολλά νησύδρια, ών 17 είναι 
κατφκημένα Είναι μεγαλοπρεπές τό θέαμα, όταν 
είσέλθη τις έκ τής Βαλτικής θαλάσσης είς τό στόμα 
τοΰ Νεύα. Μεγαλοπρεπή άνάκτορα καί προκυμαϊαι 
δεξιά καί άριστερά έκπλήττουσι τόν θεατήν. Ή πό
λις είναι κανονικώς έκτισμένη. Αί οδοί εύθεϊαι καί 
εύρεΐαι. Εύρυτίρα δέ πασών είναι ή λεωφόρος Νεύ- 
σκη, ήτις έχει 35 μέτρων πλάτος καί μήκος περί 
τήν 11)2 ώραν. Τό κέντρον τής πόλεως άποτελεϊ 
ΤΟ ναυαρχεϊον, ένθα είναι τά μεγαλοπρεπή μέγαρα 

τών Υπουργείων, τά ώραιότερα τών άνακτόρων καί 
τά πλουσιώτατα τών έμπορικών καταστημάτων. 
’Εδώ είναι καί ό παράδεισος (κήπος ώραϊος) τοΰ 
Αλεξάνδρου. Τό παλαιότερον μέρος τής πόλεως είναι 
τό φρούρειον έπί νησυορίου μέ τό νομισματοκοπεϊον 
καί τήν μητρόπολιν, (ό ναός τών άποστόλων Πέ
τρου καί Παύλου) ά έκτισεν έν έτει 1703 ό μέγας 
Πέτρος. Ό μεγαλείτερος δέ καί πολυτελέστατος καί 
έξωθεν και έσωθεν είναι ό ναός τοΰ’Ισαάκ, δστις ήρ*χι-  
σε τφ 1819 καί έτελείωσε τώ 1858. Είναι έκ φαιοΰ 
μαρμάρου κατεσκευασμένος μέ 48 κίονας πέριξ μονό
λιθους 17 μέτρων ύψους, μέ έπίχρυσον 82 μέτρων 
ύψους κουμπέν,όστις άνω φέρει πύργον μικρόν, δν βα- 
στάζουσι 24 στΰλοι έκ γρανίτου. Έκ τοΰ πυργίσκου 
οέ τούτου έχει τις τήν καλλίστην τής πόλεως θέαν.

Έκ τών πολυαρίθμων άνακτόρων κτισθέντων ύπό 
τών αύτοκρατόρων κατά διαφόρους έποχάς καί ύπό 
τών μεγάλων δουκών άξια ιδίως μνείας είναι τά χει
μερινά άνάκτορα, ών τό μέν μήκος είναι 140 μέ
τρων, τό δέ πλάτος 110 καί τό ύψος 24 καί τά 
όποια διά στοών ένοΰνται πρός δύο μεγάλας έπαύλεις, 
έν αίς είναι μέγα άρχαιολογικό' μουσεϊον καί*  μεγάλη 
β ιβλιοθήκη.

Εΐπομεν ότι ή πόλις είναι είς τά όχθας τοΰ Νεύα 
έκτισμένη καί είς τάς νήσους, αίτινες σχηματίζονται 
ύπο τών βραχιόνων τοΰ ποταμοΰ ώς καί τών πολλών 
διωρύγων. Διά τοΰτο πρός συγκοινωνίαν είναι πλή
θος γεφυρών έκτισμέναι περί τάς 150, ών έξέχουσιν 
η γέφυρα τοΰ Νικολάου μέ τούς κολοσσιαίους παγο- 
θραύστας καΐ μέ τά μεγαλοπρεπή δρύφακτα καί ή 
τοΰ Αλεξάνδρου, ήτις είναι μεγαλειτέρα καί μεγα- 
λοπρεπεστέρα τής πρώτης. Μνημεία όνομαστά είναι 
το τοΰ μεγάλου Πέτρου έν τή πλατεία τοΰ ναυαρ
χείου, τό τής Αικατερίνης έν τή πλατείς τοΰ Αλε
ξάνδρου, τό τοΰ ποιητοΰ Κρύλωφ.

Ή Πετρούπολις είναι"νέα πόλις. Ίδρύθη έν έτει 
1703 ύπό τοΰ μεγάλου Πέτρου. Κατ’ άρχάς έσκέ- 
φθη νά κτίση ένταΰθα φρούριον μόνον πρός ύπερά- 
σπισιν τής χώρας άπό τούς Σουηδούς. Έπειδή δέ 
πολλοί έργάται έγκατεστάθησαν ένταΰθα καί τινες 
μεγάλοι, άπεφάσισε νά κτίση μεγάλην πόλιν καί νά 
κάμη αύτήν πρωτεύουσαν. Ή πρώτη άπλή οικία, ην 
έκτισε πλησίον τοΰ φρουρίου, διατηρείται καί σήμε
ρον. Σήμερον δέ έχει 961303 κατοίκους καί όλοέν 
αύξάνει.

Ό χειμών συνήθως άρχεται άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 
καί λήγει κατά τόν Μάϊον. Έκαστος δέ Ρώσος λοι
πόν κατά τόν 8βριον ένδύεται τήν χειμερινήν στο
λήν του, ήτις σύγκειται άπό μηλωτάς, άπό έπενδύ- 
τας,άπό σκούφους θερμούς καί άπό χειρόκτια καί ύπο- 
δήματα, καί τήν στολήν αύτήν έκδύεται μόνον τόν 
Μάϊον. Καί τοΰτο είναι σωτήριον διά τούς 'Ρώσους 
ότι είναι εύσταθεϊς είς τάς μεταβολάς τοΰ καιροΰ, 
αϊτινες έν Πετρουπόλει είναι άποτομώτεραι καί έπι- 
κινδυνώτεραι. Πολλάκις συμβαίνει ή θερμοκρασία τής 

μιας ήμέρας πρός τήν άλλην νά διαφέρη κατά 12— 
18 βαθμούς. "Εκαστος δέ δύναται νά φαντασθή ό
ποια νοσήματα θά έγεννώντο, άν οί 'Ρώσοι μετέ- 
βαλον τήν ένδυμασίαν των καί τήν κατοικίαν των 
κατά τούς καιρούς. Πολλοί δέ τών ξένων μή θέλον- 
τες νά συμμορφωθώσι πρός τάς συνήθειας τών έντο- 
πίων καί άκολουθοΰντες δίαιταν ιδίαν ύποπίπτουν εύ- 
κόλως είς νοσήματα καί εύρίσκουσι τόν θάνατον. Οί 
'Ρώσοι είναι πολύ προφυλακτικοί κατά τοΰ ψύχους, 
οί δέ έν Πετρουπόλει ώς καί πάντες οί βόρειοι λαοί 
είναι πολύ πρός τοΰτο εύαίσθητοι. Αί 'Ρωσικαί θερ- 
μάστραι ύπερβαίνουν πάσας ώς πρός τήν τελειότητα 
Έντός είναι διηρημέναι είς μέρη ούτως, ώστε ή θερ- 
μότης άναγκάζεται νά διανύση 100 καί πλέον πό
δας, διά νά φθάση είς τήν καπνοδόχην. Ή θέρ— 
μανσις γίνεται μέ ξύλα σημύδας, ής οί άνθρα
κες είναι διαρκέστεροι τών έλατίνων. Άφ’ ού δέ 
τεθώσιν είς αύτήν άφθονα ξύλα καί άπανθρακωθώσι, 
τότε κλείεται τής θερμάστρας ή Ίούσκα, σιδηρά 
πλάξ, ή κατακλείς, δι’ ήςάποκόπτεται ή συγκοινω
νία πρός τόν έξω άέρα καί τώρα κυρίως άρχεται ή 
θέρμανσις τής οικίας νά διαδίδεται διά τής πυράς 
τών άνθράκων. Αί μεγάλαι οίκίαι έχουσιν ίδιους θερ- 
μαστάς, οιτινες μέ πυράγραν άνά χεϊρας λίαν δεξι- 
ώς σκαλεύουσι τό πΰρ, φέρουσι καί παρασκευάζουσι 
τά ξύλα πρός θέρμανσιν, θερμαίνεται δέ άπασα ή οι
κία ώς καί οί διάδρομοι. Ή θερμάστρα είς τούς βο
ρείους είναι τό προσφυλέστατον καί άναγκαιότατον 
πράγμα καί παρά τοϊς πλουσίοις καί παρά τοϊς πτω- 
χοϊς, είναι είς αύτούς δτε είναι είς ήμάς ό ήλιος. 
Περί τήν θερμάστραν είναι καθίσματα πρός άπόλαυ- 
σιν τής θερμότητος. Έντός αύτής ύπάρχουσνν οπαί 
καΐ κοιλότητες πρός στέγνωσιν άσπρορρούχων. Έπά
νω είς τό κάλυμμα αύτής κεϊνται κλϊναι, έφ*  ών 
περικεκαλυμμένοι μέ δέρματα προβάτων έξαπλοϋν- 
ται οί ’Ρώσοι πρός άπόλαυσιν τής θερμότητος.

Πρός διατήρησιν δέ τής θερμότητος ύπάρχουσι καί 
παράθυρα ύάλινα διπλά. Εύθύς ώς έλθη δ Όκτώ- 
βρις, τίθενται τά παράθυρα αύτά, ών αί άρμογαί 
έπικολλώνται διά χάρτου, καί ούτω μένουσι κεκλει- 
σμένα μέχρι τοΰ Μαίου. "Εκαστος δέ δύναται νά 
φαντασθή οποίαν χαράν αισθάνεται ό 'Ρώσος, όταν 
τον Μάϊον έλθη ή ποθητή ώρα νά συγκοινωνήση προς 
τον έξω κόσμον καί νά έξέλθη έκ τής φυλακής, έν 
ή ώς ό Νώε έπί 7 μήνας έμενε κεκλεισμένος. Μεταξύ 
δέ τών διπλών παραθύρων ύπάρχει χώρος τις, ον 
πληροΰσιν κατά τήν βάσιν μέ άμμον καί μέ χώμα 
καί φυτεύουσιν άνθη, άλλοι δέ καλύπτουσι τοΰτο μέ 
άλας. Εννοείται δέ ότε και αί θύραι δέν ύστεροΰσι 
τών παραθύρων. Ένίοτε εύρίσκει τις καί τριπλάς 
καί τετραπλάς θύρας.

Παρ' ήμΐν οί πτωχοί κατά τά ψύχη τοΰ χειμώ- 
νος ύποφέρουσι πολύ’ διότι δέν έχουν ποΰ νά θερ
μανθούν. Έν Ρωσίρε δμως έχουσι πρός τοΰτο πολ
λάς εύκολίας. Πρώτον είναι πτωχοκομεϊα, δημόσια 

καταστήματα παρέχοντα περίθαλψιν, επειτα είναι 
τά πυριατήρια, ά ύπάρχουν είς διαφόρους συνοικίας, 
ένθα δωρεάν πηγαίνουν καί θερμαίνονται οί άνθρωποι, 
έπειτα καί το έν σιδηροϊς οίκίσκοις πρό τών θεά
τρων καϊον πΰρ, χάριν τών αμαξηλατών. Άλλά 
πλήν τούτου οί Ρώσοι φοροΰσι μηλωτάς, φορέματα 
παχέα, ά καί οί έπαϊται έχουσι, έπειτα δέ καί 
αί οίκίαι των είναι καλώς έκτισμέναι, ώστε ούτε 
άήρ ούτε βροχή νά εισέρχεται. "Οταν τό θερμόμε- 
τρον καταβή 25 βαθμούς κάτω τοΰ μηδενικού, τότε 
πάντες οί φρουροί λαμβάνουσι μηλωτήν έν Πε- 
τρουπόλει. Έν τούτοις συμβαίνουσι καί θάνατοι 
ύπό ψύχους είς τά άπάνθρωπα ταΰτα κλίματα καί 
οί θάνατοι ούτοι επέρχονται ούχί τόσον έξ έλλεί- 
ψεως τών χρειωδών, όσον έξ έθίμων κακών τών 
κατοίκων. Κυρίως αί αίτίαι τών δυστυχημάτων 
αύτών είναι πρώτον ή οκνηρία τών άνθρώπων, δεύ
τερον ή μέθη καί τρίτον ή αδιαφορία τών πλουσίων.

Οϊ 'Ρώσοι, άν καί είναι λίαν εύθυμοι, έν τούτοις 
άγαπώσι τήν ραστώνην καί άποφεύγουσι πάντα κό
πον μέγαν καί σωματικόν καί πνευματικόν. Διά 
τοΰτο βλέπομεν αύτούς έν καιρφ μεγάλου ψύχους 
περντυλισσομένους μέ τήν μηλωτήν των καί ήσυχά- 
ζοντας, όπερ είναι όλέθριον, διότι ή κίνησις γέννα 
θερμότητα. Έπειτα ή κακή συνήθεια νά μεθύωσι 
πίνοντες οινόπνευμα αύξάνει τόν κίνδυνον- διότι μέθη 
καί ύπνος είναι έν καιρι^ παγετού λίαν έπικίνδυνα 
πράγματα. Καί κατ’ έτος ό αίφνης έπερχόμενος χει
μών στέλλει ούχί ολίγους είς τόν "^δην, ούς εύρί- 
σκει έν τή όδφ άμερίμνως κοιμωμένους ή άναισθή- 
τους ύπό τής μέθης. Άλλ’ είς τόν άριθμόν τοΰτον 
προσθετέον καί τούς άποθνήσκοντας ύπό τοΰ ψύ
χους ύπηρέτας, άμαξηλάτας. Οί κύριοι έχουσι τήν 
κακήν συνήθειαν κατά τάς έπισκέψεις των νά χρονο- 
τριβώσι, άφίνουσι δέ τούς δυστυχείς ύπηρέτας, τούς 
άμαξηλάτας έξω έν τή όδφ, οΐτινες βαρυνόμενοι νά 
άναμένωσι άποκοιμώνται καί ή θνήσκουσι ή χάνου- 
σι ρίνα, οφθαλμούς ή πόδας.

Τό δριμύτατον ψύχος γίνεται έν καιρώ αιθρίας, 
ή δέ πολυτελεστάτη Πετρούπολις έν καιρφ ψύχους 
30 βαθμών κάτω τοΰ μηδενικού έχει καί τήν αί- 
θριωτάτην ήμέραν. 'Ο ούρανός είναι καθαρός, ο 
ήλιος λάμπει άκτινοβολών έξαισίως, διότι αί άκτϊ- 
ναι αύτοϋ διέρχονται διά μυριάδων μικρών κρυστάλ
λων, οίονεί διά ψηγμάτων άδάμαντος, δι’ ών είναι 
πεπληρωμένος ό άήρ. Έκ πασώνίτών οικιών καί έκ 
τών έκκλησιών αύτών, αϊτινες καί αυταί θερμαί
νονται, άναφέρονται στήλαι καπνοΰ, αϊτινες φαί
νονται τόσον πυκναί, ώς νά έξέρχωνται έζ άτ- 
μομηχανών. Ή χιών καί ό πάγος κατά τάς οδούς 
καί έπί τοΰ Νεύα είσί λευκά καί καθαρά· ώς νά εί
ναι πάντα έκ σακχάρου κατεσκευασμένα. Τά πάντα 
είναι πάγος, πηγαί, ποταμοί, πλυνοί, Έν ταΐς δ- 
δοΐς βλέπει τις τους άνθρώπους δρομαίως πορευο- 
μένους, ϊνα άποφύγωσι τόν θάνατον.
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’ll y/ών, έφ' ής πατοΰσι, τρίζει καί οί φθόγ
γοι καί αΐ φωναί έν τη ψυχοα ταύτη άτμοσφαιριρ 
μεταλλάσσουσι θαυμασίως.

Τοιοΰτο; είναι ό χειμών, όστις διαρκεΐ ένταϋθα 6 
καΐ 7 μήνας.'Οποία δέ άγαλλίασις,ώς τό πρώτον άρ
χεται νά τήκεται τοΰ Νεύα ό διπηχιαϊος έπίπαγος 1 
’Ισχυρός κρότος τηλεβόλου αγγέλλει τοΰτο είς τούς 
κατοίκους καί ό διοικητής τής Πετρουπόλεως διά λέμ
βου περαιοΰται εις τά ανάκτορα τοΰ αύτοκράτορος 
κομίζων αύτώ τό πρώτον ποτήριον πλήρες ύδατος, 
δπερ ήντλησε έκ/τοΰ άναφανέντος Νεύα.'Ο αύτοκρά- 
τωρ περιχαρής πίνει τοΰτο είς ύγείαν τής πόλεως καί 
αποδίδει το ποτήριον είς τόν κομιστήν πλήρες χρυσών 
νομισμάτων. ’Επειδή δέ κατ’ έτος οί διοικηταΐ έφι— 
λοτιμοΰντο νά κατασκευάζωσι μεγαλείτερον πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον ποτήριον καΐ ό αύτοκράτωρ ήτο ήνα- 
γκασμένος νά πίνη περισσότερον ύδωρ καί νά δίδη 
περισσότερον χρυσόν, ώρίσθη ϊνα λαμβάνη 200 δου
κάτα ό κομίζων τό ύδωρ, άναμφιβόλω; αύτοκοατο- 
ρική άμοιβή διά μίαν κατάποσιν ύδατος.

Τό άνοιγμα τοΰ Νεύα χαροποιεί πάντας. Οί έμ
ποροι θά μετακομίσωσιν έκ τοΰ έσωτερικοΰ διά τοΰ 
Νεύα τάς πραγματείας των, οί εργατικοί θά εΰρωσι 
έργασίας μέ τήν άνάζευξιν πάλιν πολλών γεφυρών, οί 
πάσχοντες θά άποδημήσωσι είς τά λουτρά, οί αλλο
δαποί είς τάς πατρίδας των. Τά πλοϊα, ά έν τινι 
κόλπφ διεχείμασαν, άναμένουν μετ’ αγωνίας τήν ευ
καιρίαν νά έλθωσιν εις τήν πόλιν καί τό πλοίον, ό
περ ήθελεν έμφανισθή, γίνεται δεκτόν μετ’ άνευφη- 
μιών καί πωλεϊ τά έμπορεύματά του ε’ις διπλάσιάν 
καί τριπλασίαν άξίαν. Κατόπιν δέ δέν βραδύνουν 
καί άλλα πλοϊα νά καταπλεύσουν καί ή πόλις, έν ή 
πρό ολίγου έπεκράτει σιγή νεκροταφείου, εμφανίζει 
τήν μεγαλειτέραν ζωήν. Πάντες οί λαοί τής Εύρώ
πης έπί πλοίων δι’ιστίων ή δι’ άτμοΰ κινούμενων, 
πάντες οί λαοί οί μεσόγειοι έπί άκατίων σαθρών έρ
χονται κομίζοντες τά πράγματά των πρός πώλησιν. 
Νΰν ή Πετρούπολις φαίνεται συνερχομένη έκ τής 
νάρκης τοΰ χειμώνος καί σπεύδει νά άπολαύση τοΰ 
καλοΰ καιροΰ, δώτι ήζεύρει ότι ουτος ταχέως παρ
έρχεται καί άρχιζε» πάλιν ό φοβερός χειμών !ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ
Πέμπτη συνδιάλεξή.

Εϊδετε ή καλή βασιλοπούλα πώς έσωσεν τό ά
δελφάκι της άπό τά τρία μεγάλα κακά. Τί έλεγεν ό 
λαός, δταν έγενήθη τό βασιλόπουλον ; Είς νά εϊπη 
δλον;—Ή καμπάναις κτυποΰνε κτλ. Δείξε ζή, γή, 
μή! Δείξε γ, μ, η. Τώρα θά ζωγραφήσωμεν πα
ραθυράκια. Βλέπετε δλοι πώς γίνονται αύτά. Φέρω 
μίαν γραμμήν πρός τά κάτω κάθετον, άλλην μιαν 
έπάνω δριζόντιον, έπειτα άλλην μίαν άπό τό άλλο
άκρον πρός τά κάτω κάθετον,καί άλλην μίαν κάτω 
έπειτα οριζόντιον, ώστε νά κλείση καί άπο κάτω
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Κατόπιν άπό τό μέσον φέρω μίαν κάθετον καί άλ
λην ώσαύτως άπό το μέσον οριζόντιον.

Τάς πλάκας σας όλοι έπάνω έν ! δύο ! τρία! Αί 
πλάκες πρέπει νά είναι χαρακωμέναι μέ χαράκια 
ώς εξής. %
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Τό χαράκι 2 καί 5 δέν γίνεται έπί τής πλακός. 
Τόν κόπον τοΰ χαρακώματος όλων τών πλακών θά 
άναλάβη ό διδάσκαλος, ϊνα γίνη τό πράγμα κανο
νικόν. Γίνεται δέ τοΰτο έν ώρρρ σχολής, Οί μαθηταί 
άφίνουσι τάς πλάκας καί ό διδάσκαλος δΓ ένός μα
χαιριδίου, δι’ ένός σουγιά τοΰ έπικαλουμένου Κο- 
λοκοτρώνη χαρακώνει τάς πλάκας. Αί γραμμαί 3 
καί 4 πρέπει νά άπέχωσι Β χιλιοστόμετρα ή ύποχι- 
λιόμετρα, τό δέ 1 — 2 ώς 5 — 6 πρέπει νά είναι 
δύο χιλιοστομέτρων. Οί μαθηταί γράφουσι τά πα
ράθυρα έντός τών γραμμών 3 καί 4. Άφ’ ού δέ 
επί ικανήν ώραν άσκηθώσιν είς τοΰτο. Κατόπιν άπα· 
λείφουσι τάς γραμμάς καί θέτουσι τάς πλάκας ύπο 
τά θρανία. Ό διδάσκαλος ιχνογραφεί έπί τοΰ μαυ
ροπίνακας έπίσης έξ παράθυρα καί άριθμεϊ αύτά 
έν παράθυρον, δύο παράθυρα. . . . έζ παράθυρα. 
Τοΰτο πράττουσι καί οί μαθηταί. Τώρα νά ειπητε 
όλοι έν ! Προσέξατε θά εϊπω έν πολύ άργά 
ε..... ν. Είπατε καί σεϊς τοΰτο. Τώρα θά εϊπω άργά
έξ έ . . . . ξ. Είπε καί σύ Σκορδέλη ! Ποιον είναι 
τό πρώτον ; ποιον είναι τό δεύτερον ; Μετά ταΰτα 
ό διδάσκαλος, κρεμ$ τόν πίνακα τής άναγνώσεως. 
ένθα είναι αί λέξεις γεγραμμέναι έν έξ καί οί μα
θηταί άναγινώσκουσι καΐ τάς δύο ταύτας λέξεις, 
ώσαύτως καί τό τί, καί τό τό, άπερ πρότερον άνα- 
λύονται καί άναγινώσκονται κατ’ άκοην καί κατό
πιν κατ’ δψιν έπί τών πινάκων ώς έγένετο προηγου
μένως καί έπί τών άλλων λέξεων.

Παρακαλοΰμεν τούς λαβόντας άγγελίας τής με- 
ταφράσεως τοΰ Αιμίλιου τοΰ'Ρουσσώ νά σπεύσωσι νά 
άποστείλωσιν ήμΐν ταύτας,ίνα κανονίσωμεν τά τής έκ- 
δόσεως. ’Αντίτυπα θά έκδοθώσιν τόσα, όσοι είναι καί 
οί συνδρομηταί. Καί τοΰτο άς έχωσιν ύπ’ όψιν οί 
κ. κ. διδάσκαλοι. Νΰν παρουσιάζεται εύκαιρία σχε
δόν χάρισμα νά έχωσι τό Εύαγγέλιον τής Παιδαγω
γικής. Τοιαύτη εύκαιρία νά δαπανώνται χρήματα, 
νά θυσιάζωνται κόποι χάριν μιας εύγενοΰς ιδέας δέν 
είναι σύνηθες φαινόμενον έν τή καθ ημάς ύλική ίποχή.


