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Τρίτον άνάγνωβμα.

Δεν δύναται ή νά ύπάρχη στενή ουγγένεια με
ταξύ τών κατά διαφόρους χρόνους άναφανέντων παι
δαγωγικών συστημάτων καί τής κοινωνικής κατα
στάσεως τών άνθρώπων, μεθ’ιής’ ταΰτα συνυπήρ
ξαν. Άφ’ ού άμφότερα πηγάζουσιν έκ μιάς κοινής 
ΐϊΐΐγή?, ■ τοΰ πνεύματος τοΰ έθνους, θά έχωσι κατ’ 
άνάγκην ώς χαρακτηριστικόν γνώρισμα καί ή άνα
τροφή τών άνθρώπων καί ή κοινωνική κατάστασις 
αύτών καί καθόλου αΐ σκέψεις και αί πράξεις αύτών 
τόν τύπον τής εποχής αύτής κοινόν. "Οτε οί άν
θρωποι έδιδάσκοντο τί νά πιστεύουν καί πώς νά άν- 
τιλαμβάνωνται τής πίστεως αύτών παρά προσώπου 
θεωρούμενου άναμαρτήτου, δπερ ε’ις ούδένα έπέτρεπε 
διάφορον άντίληψιν καί πίστιν, επόμενον ητο καί ή 
άνατροφή τών παίδων νά είναι καθαρώς δογματι
κή. Πίβτενε και μη Ερεύνα ήτο ή άρχή τής εκ
κλησίας,πίστευε καί μή ερεύνα ήτο καί ή άρχή τοΰ 
σχολείου. Τ.ούναντίον δέ, δτε δ προτεσταντισμός δι’ 
άγώνων πολλών άνεκτήσατο τό δίκαιον τής έλευ- 
θέρας τών πραγμάτων έρεύνης καί έκαστος άπεδέ- 
χετο ώς ορθόν καΐ αληθές, δπερ δ ορθός λόγος έλε
γεν είς αύτόν τοιοϋτον, τότε έπήλθε καί είς τήν ά- 
νατροφήν ανάλογος μεταβολή, καθ’ήν τά μαθήμα
τα δέν έπεβάλλοντο είς τόν μαθητήν, άλλ’ ύπε- 
βάλλοντο είς τήν κρίσιν καί τήν έκτίμησιν αύτοϋ. 
Καί πάλιν, δτε έπεκράτει δ πολιτικός δεσποτισμός, 
δστις ήτο σκληρότατος είς τά προστάγματά του, 
υφιστάμενος δεά τής βίας καί τοΰ τρόμου, τιμωρών 
μικρά πλημμελήματα διά θανάτου καί άδυσωπήτως 
καί άπηνώς κολάζων τήν άπείθειαν, τότε άνεφάνη 

κατ’άνάγκην καί σύστημα άνατροφής όμοιας αΰστη- 
ρότητος, μέ προστάγματα πολλά καί μέ ποινάς βα
ρείας κατά πάσης παραβάσεως, σύστημα άπολύ- 
του δεσποτισμοΰ διατηρουμένου διά τής ράβδου καί 
τής φυλακής. Έτέρωθεν δέ, δτε πάλιν άνεφάνησαν αί 
πολιτικαί έλευθερίαι, δτε κατηργήθησαν νόμοι δε- 
σμεύοντες την έλευθέραν τών άνθρώπων έργασίαν, 
δτε οί ποινικοί νόμοι έβελτιώθησαν, παρατηρεϊται 
όμοια καί πρός τήν ανατροφήν τών παίδων πρόο
δος. Οί- μαθηταί τώρα μανθάνουσι μάλλον ύπ’ά
γάπης πρό; τά μαθήματα ή ύπό φόβου, τά δέ μέσα 
πρός τήν μάθησιν δέν είναι πλέον αί τιμωρίαι, άλλ’ 
άλλα μέσα μαλακά καί φιλάνθρωπα. Κατόπιν δέ, 
δτε οί άνθρωποι έζων είς τήν άσκητικήν έποχήν, 
καθ’ ήν ένόμιζον δτι θά άπολαύσωσι τής μακαριό- 
τητος, έάν ύποβάλλωσιν έαυτούς είς ταλαιπωρίας, 
δτι γίνονται έναρετώτεροι, δσω περισσοτέρων άπο
λαύσεων στεροΰσιν έαυτούς, φυσικόν ήτο νά θεωρή- 
ταε έκείνη ή παίδευσις ή καλλίστη, ήτις έπολέμει 
δσον ήδύνατο αύστηρότερον τάς έπιθυμίας τών παί
δων και έξηφάνιζεν πασαν αύτών αύτενέργειαν. 
Τουναντίον δέ σήμερον, δτε οί άνθρωποι άρχίζουσι 
νά έννοώσιν δτι ή εύδαιμονία καί δ πρός αύτήν 'πό
θος είναι έπιτετραμμένα είς πάντα άνθρωπον, δτε 
αί ώραι τής έργασίας βαθμηδόν έλαττοϋνται καί 
φροντίς γίνεται, 'ίνα δ λαός άπολαύη τών εύγενών 
άπολαύσεων, άρχίζουσι καί γονείς καί διδάσκαλοι 
νά έννοώσιν δτε άφόβως δύνανται νά ένδίδωσιν είς 
τινας παιδικάς έπιθυμίας, δτι μάλιστα πρέπει νά 
εύνοώσι τά παιδικά παίγνια, καί δτι αί τάσεις τοΰ 
ώριμάζοντος πνεύματος δέν είναι δά τόσον διαβολι
κόν, δσον πρότερον. έπιστεύετο. Οΐ καιροί, καθ’ούς 
έπιστεύετο δτι τά έπιτηδεύματα έπρεπε νά ύπο- 
στηρίζωνται μέ προνομίας καί άπαγορεύσεις, δτι είς 
τούς έργοστασιάρχας έπρεπε νά δρίζηται τό ύλικόν, 
ή ποώτης καί ή τιμή τών προϊόντων, δτι ή άξια
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τών χρημάτων νά όρίζηται διά νόμων, τοιοΰτοι 
καιροί κατ’ άνάγκην θά παρήγον καΐ ΐοέας περί 
άνατροφής τών παίδων, δτι ό νοΰς αυτών έπρεπε 
νά διαπλάσσηται καθ’ ώρισμένα παραγγέλματα καί 
κανόνας,δτι τδ πνεΰμα τών μαθητών παρέχεται ύπο 
τοΰ διδασκάλου, δτι τό παιδίον είναι εν δοχεϊον, είς 
δ άρκει νά ριφθώσιν αί γνώσεις, ΐνα άνεγερθή το 
πνευματικόν οικοδόμημα κατά τό ιδεώδες τοΰ δι
δασκάλου.

Κατά την παρούσαν δμως εποχήν,καθ’ην άναγνω- 
ρίζεται όσημέραι ή άλήθεια δτι έν τώ κόσμφ πρέπει 
νά ύπάρχη μείζων αύτοδιοίκησις ή δση ύπήρχε 
πρότερον, δτι καί τό έμπόριον καί ή γεωργία και ή 
ναυτική καί πάσα άλλη έργασία ευδοκιμεί καλλιτε- 
ρον, δταν δέν διευθύνηται έκ τών άνωθεν, δτι αί κυ
βερνήσεις ευδοκιμούσα, δταν προέρχωνται έκ τοΰ 
έθνους αύτοΰ καί δέν έπιβάλλωνται έξωθεν, διοασκό- 
μεθα συγχρόνως δτι ύπάρχει και έν τώ πνευματι 
μία φυσική άνάπτυξις, ήτις δέν δύναται νά οιατα- 
ραχθή άνευ σπουδαίας βλάβης, δτι είς τό άναπτυσ- 
σόμενον πνεΰμα δέν δικαιούμεθα νά έπιβάλλωμεν 
διά τής βίας τούς τεχνικούς ήμών τύπους καί δτι ή 
ψυχολογία άποκαλύπτει ήμΐν τόν νόμον τής προσ
φοράς καί τής ζητήσεως, οΰς πρέπει πάντως νά ά ■ 
κολουθώμεν, άν δέν θέλωμεν νά προξενήσωμεν 
βλάβην.

Έκ τών άνωτέρω εϊρημένων βλέπομεν δτι τό πα
λαιόν σύστημα τής άνατροφής και έν τώ αύθαιρέτφ 
αύτοΰ δογματισμώ καί έν τή σκληρά άγωγή, και 
έν ταϊς αύστηραΐς άπαγορεύσεσι καί έν τφ άσκητι- 
κώ βίφ καί έν τή πίστει αύτοΰ πρός τήν δύναμιν 
τών άνθρωπίνων προϋπολογισμών καί διατάξεων 
είχε στενήν σχέσιν μέ τά σύγχρονα συστήματα τοΰ 
κοινωνικού βίου, καί δτι άπαράλλακτα καί σήμερον 
τό επικρατούν σύστημα τής άνατροφής είναι άνά- 
λογον πρός τούς φιλελευθε'ρους ήμών θρησκευτικούς 
καί πολιτικούς θεσμούς.

Πάσα γνώμη άνθρωπίνη διατρέχει τρεις φάσεις 
πρώτον γίνεται άποδεκτή παρά τοϋ πλήθους άβα- 
σανίστως, δεύτερον άντιλέγουσιν είς αύτήν οί έπι
στήμονες καί τρίτον συμφωνούσε πρός τούτους οί 
έπαίοντες. Πρότερον έπεκράτει όμοιότης είς την πί- 
στιν τών άνθρώπων, πάντες άνήκον είς τήν καθολι- 

\ , ,3 , , 3κην πιστιν, πάντες ησαν μοναρχικοί, πάντες ησαν 
μαθηταί τού Άριστοτέλους καί ούδεΐς έσκέπτετο νά 
ζητήση τόν λόγον τής πίστεώς του, ούδεΐς έζήτει 
νά μάθη διά τί νά διδάσκωνται έξαιρετεκώς αύτά 
τά μαθήματα έν τοΐς σχολείοις καΐ ούχί άλλα. 
Άλλ’ είς τήν καθολικήν ταύτην δμοφωνίαν ήρχισε 
νά γεννάται άντιδρασις, ήτις έξήρεν τήν έλευθέραν 
τοΰ άνθρώπου σκέψνν καί ενέργειαν. ’Ή άντιδρασις 
αυτή καί ή ιδιαιτέρα τιμή είς τήν προσωπικήν τοΰ 
άνθρώπου έλευθερίαν παρήγαγε τόν προτεσταντισμόν 
καΐ έκτοτε δ άριθμός τών αιρέσεων καθ ’ έκάστην 
πολλαπλασιάζεται ού μόνον είς θρησκευτικά ζητή
ματα άλλά καί είς πολιτικά. Ή φροντίς περί δια- 

τηρήσεως καΐ άναπτύξεώς τής προσωπικής ελευ
θερίας εφερε τήν Βακωνικήν έπανάστασιν, έξ ής 
χρονολογούνται διάφορα νέα συστήματα τής φιλο
σοφικής τών πραγμάτων έρεύνης καί διάφοροι μέθο
δοι τής μορφώσεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος εμ
φανίζονται. Έκτοτε οί άνθρωποι ήρχισαν νά θεω- 
ρώσι μόνον έκείνην τήν γνώμην όρθήν, περί ής σκε-, 
φθέντες έπείσθησαν δτι είναι τοιαύτη, πάσαν δέ 
άλλην πλημμελή, χωρίς ν' άποβλέπωσι ποσώς τίς 
τήν γνώμην ταύτην είπε πάπας, φιλόσοφος, βασι
λεύς ή διδάσκαλος.

Ή έλευθερία αΰτη τής άπροκαταλήπτου τών 
πραγμάτων έξετάσεως παρήγαγε ποικιλίαν διαφόρων 
συστημάτων καί έν πάση άλλη έπιστήμη καί έν τή 
παιδαγωγική ώσαύτως. Καί οΐ πολλοί συνηθίζουσι 
νά κατακρίνωσι τήν ποικιλίαν ταύτην, έν ω δ βα
θύς έρευνητής τών πραγμάτων άναγνωρίζέΐ έν τή 
ποεκιλίο; τών γνωμών αύτών τό μέσον πρός άνεύρε- 
σιν τέλος τού ορθού λογικού συστήματος. Έν τοΐς 
ζητήμασι *τής  άνατροφής ή διαίρεσις τής έργασίας 
θά διευκολύνη τήν έρευναν καί θά φθάσωμεν τέλος 
πάντων είς έν άποτέλεσμα. Έάν ειχομεν την όρθήν 
τής άνατροφής μέθοδον, τότε βεβαίως πάσα άπομά- 
κρυνσις έξ αύτής θά ήτο βλαβερά. Άλλ’ έπειδή νύν 
πρόκειται νά εΰρωμεν τήν όρθήν ταύτην μέθοδον, ώς 
έργασίαν τών πολυαρίθμων έρευνητών,ων αί έρευναι 
τρέπονται άλλων είς άλλας διευθύνσεις,αύται πρέπει 
νά θεωρώνται ώς πολύτιμον κεφάλαιον πρός εΰρεσιν 
τής μεθόδου ταύτης. Έκαστος τούτων κατέχεται 
ύπό μιας ιδέας, ήτις πιθανόν νά στηρίζεται είς πε
ρισσότερα ή όλιγώτερα γεγονότα, άλλος πάλιν μετά 
ζήλου προσπαθεί νά άποδείξη τήν χρησιμότητα τοΰ 
σχεδίου του, καί διά πλήθους μέσων ζητεί νά πείση 
τούς άλλους περί τής όρθότητος τών ιδεών του καί 
δεικνύεται άκαταπόνητος νά καταστήση είς πάντας 
γνωστά τά κατορθώαατά του.Άλλος πάλιν εμφανί
ζεται ώς άδυσώπητος κριτής τών ιδεών τών άλλων.

Διά τής συνεργασίας δέ ταύτης τών δυνάμεων 
πάντως θά προκύψη μία βαθμιαία προσέγγισις είς 
τήν όρθήν μέθοδον. Πάν μέρος τής ορθής μεθόδου, 
δπερ έκαστος άνακαλύπτει είτε μικρόν εινας είτε 
μέγα, έπειδή άδιαλείπτως ύπόκειται είς τήν βάσα- 
νον, θά άναγνωρισθή, τό πλημμελές, δπερ ενυπάρχει 
είς αύτό, διά τών επανειλημμένων δοκιμών καί ά- 
ποτυχιών θά άποκριθή καί θά άποβληθή. Καί διά 
τής δεατηρήσεως τής άληθείας καί άποβολής τής 
πλάνης θά σχηματισθή σύν τφ χρόνφ έν σύστημα 
διδασκαλίας πλήρες καί άμεμπτον. "Οσον κακαί 
καί άν ώσιν αί πλάνας, άς έμφανίζουσιν ήμΐν τά 
διάφορα παιδαγωγικά συστήματα, έν τούτοις αύται 
πρέπει νά θεωρώνται ώς άναγκαϊοι μεταβατικοί 
σταθμοί πρός εΰρεσιν τής άληθείας.

Τούτων οΰτως έχόντων, δέν δυνάμεθα σήμερον άρά 
γε έκ τών μέχρι τούδε γενομένων εργασιών νά πο- 
ρισθώμεν άσφαλές τι κέρδος ; Δέν δικαιούμεθα κατό
πιν μιάς πεντηκονταετούς έργασίας είς διδασκαλίας,

είς πειράματα,είς συγκρίσεις τών άποτελεσμάτων,νά 
έλπίζωμεν δτι έγένοντο βήματά τινα πρός τήν άλή- 
θειαν ; Κατά τό διάστημα τοΰτο άλλαι μέθοδοι έδο- 
κιμάσθησαν καί έγκατελείφθησαν,άλλαι πάλιν άνε- 
φάνησαν καί έπεκράτησαν καί νύν έμφανίζονται νέαι 
τείνουσαι νά παραγκωνίσωσι τάς άλλας. Έν πά- 
σαις ταύταις ταϊς μεταβολαΐς βλέπομεν κοινά τινά 
γνωρίσματα, κοινάς τινας τάσεις, αϊτινες δύνανται 
νά χρησιμεύσωσιν ήμΐν ώς οδηγός πρός τήν εΰρεσιν 
τής άληθείας. Διά τούτο άς ρίψωμεν έν βλέμμα είς 
τήν άνατροφήν τού παρελθόντος καί παρόντος καί 
άς έξετάσωμεν τά άντίθετα αύτών μέρη, τά φανε
ρότερα τούλάχιστον. Μετά τήν καταπολέμησιν μιάς 
πλάνης συνήθως έπικρατούσιν αί άντίθετοι γνώ- 
μαι. ·Τούτ’ αύτό συνέβη καί έν τή άνατροφή. 
Είς έποχήν καθ’ ήν οί άνθρωποι έπεμελοΰντο άπο- 
κλειστικώς τοΰ σώματος, ήκολούθησεν έποχή, καθ’ 
ήν ή μόνη φροντίς τών άνθρώπων ήτο ή άνάπτυξις 
τοΰ πνεύματος, καθ’ ήν διετή ή τριετή παιδία είχον 
πρό αύτών διδακτικά βιβλία καί άνεγίνωσκον1 διότι 
ή άπόκτησις γνώσεων έθεωοεϊτο ώς ή μόνη άναγκαία 
έργασία.

Άλλ’ άφ’ ού άπεδείχθη καί τή; άκρότητος ταύ
της ή πλάνη, τότε ή πρόοδος έγένετο διά τούτου 
δτι αί άντιμαχόμεναι άκρότητες τίθενται είς τήν 
οίκείαν αύτών θέσιν καί θεωρούνται ώς τά άντίθετα 
μέρη μιας καί τής αύτής άληθείας. Κατά ταΰτα 
σήμερον θεωρείται ώ; άλήθεια άδιαφιλονίκητος δτι 
και περί σώματος καί περί πνεύματος πρέπει νά 
ληφθή σπουδαιοτάτη φροντίς καί άμφότερα νά άνα- 
πτυχθώσι. Ή βιαία παίδευσις έγκατελείφθη παρά 
πάντων, τό δέ ονομα τής προώρου παιδεύσεως προ
ξενεί φρίκην. Οί άνθρωποι άρχονται νά κατανοώσι 
δτι πρώτη άπαίτησις είναι νά δύναται τις νά 
ζή, νά είναι καρτεράν ζώον. Καί δ κάλλιστος έγκέ- 
φαλος έλάχιστα μάς ώφελεΐ, δταν δέν ύπάρχη ικανή 
ζωική δύναμις, δι*  ής νά δύναται ούτος νά έργα- 
σθή.Καί διά τοΰτο τό νά θέλη τις νά διατηρή τά έν 
θυσιάζον την πηγην τοΰ έτέρου, τήν σήμερον θεω
ρείται ώς καθαρά μωρία, ήν άποδεικνύει τρανότατα 
ή άχρηστία τών θαυμασιοπαίδων. Καί ένταϋθα 
καταφαίνεται ή βαθύτερα έννοια τοϋ γνωμικοΰ.βΤό 
μυστηριώδες τής άνατροφής είναι νά γινώσκη τις 
σοφώς νά κατατριβή τόν χρόνον».

Ή πρότερον πανταχού έπικρατούσα μέθοδος τής 
άποστηθίσεως τών μαθημάτων περιπίπτει άπό ήμέ
ρας είς ήμέραν είς άδοξίαν. Πάντες οί σπουδαιό
τεροι τών νεωτέρων παιδαγωγικών καταδικάζουσι 
την μέθοδον, καθ’ ήν διδάσκετο πάλαι ή πρώτη 
άνάγνωσις. Έπ’ίσης δ κεφαλισμός έν τή άριθμη- 
τική σήμερον διδάσκεται πειραματικώς. Καί έν τή 
διδασκαλία τής γλώσσης ή μέθοδος τής λατινικής 
σχολής βαθμηδόν παραγκωνίζεται ot’ άλλης μεθό
δου στηριζομένης είς την φυσικήν δδόν τής αύτε- 
νεργείας τών μαθητών, ήν άκολουθοΰσι τά παιδία 
καί δταν μανθάνωσι τήν μητρικήν των γλώσσαν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑΔΟΥΠΕΡΙ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΞΕΩΣ 
In balneis salus.

Άφ δτου τό πρακτικόν πνεΰμα τών νεωτέρων 
χρόνων ήρξατο νά περιβάλλη σχεδόν πάντα τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον ώς δεύτερα τρόπον τινά α
τμόσφαιρα, άφ’ δτου δέν θεωρείται πλέον ώς άσκο
πος πολυτέλεια ή διδασκαλία τής Φυσιολογίας καί 
Υγιεινής καί έν αύτοϊς τοΐς δημοτικοί; σχολείοις, 
έγένετο καταφανής ή άνάγκη τής τάξεως καί καθα- 
ριότητος καθόλου καί ΐδίιρ τής τοϋ σώματος. Ή 
Φυσιολογία καί ή Υγιεινή, ή ’Ηθική καί ή Αισθη
τική ερρηξαν καί ρηγνύουσι Στεντορείαν φωνήν ύπέρ 
τή; είς τάς πόλεις καί Ιδίως τάς μεγαλοπόλεις εισ
αγωγής τών λουτρών, ύπέρ τής συστηματικής αύ
τών λειτουργίας καί τής δσον οίόν τε κοινοτέρας 
αύτών χρήσεως. Καί δικαίως- διότι άνευ καθαοιό- 
τητος τό δέρμα δέν δύναται νά έκτελή τάς ποικίλα; 
φυσιολογικά; αύτοΰ λειτουργία;. Τά δ’ έντεΰθεν 
άποτελέσματα ού μόνον βλαβερά τφ άτόμφ είνε, 
άλλά καί ασχήμιαν φέρουσιν όπου καθόλου γίνεται 
συνάθροισις άνθρώπων, μάλιστα δέ έν τή έστίςε τοΰ 
ύψηλοΰ καί τοϋ καλού : έν τή έκκλησή καί τω 
θεάτρφ (Πρβλ. Έκπαίδευσιν 1893 φύλλ. . .).

Ή έν τοϊ; σεμνοί; τούτοι; τόποι; συνήθη; κα
κοσμία δέν προέρχεται τόσον έκ τή; καύσεως τοΰ 
φωταερίου τοΰ καπνού τών κηρίων κ.ττ.,δσον έκ τής 
έξατμίσεως—ένεκα τής ύψηλοτέρας θερμοκρασίας 
—τών ακαθαρσιών τών έπί τής έπιφανεία; τοΰ 
δέρματος συμπεπηγμένων καί άποτελουσών αισχρόν 
τοΰ άνθρώπου κάλυμμα, κωλΰον τήν άδηλον δια
πνοήν τοΰ σώματος. Ένεκα δέ τούτου μυρίαι γεν- 
νώνται νόσοι έν τφ όργανεσμώ κατά τό μάλλον καί 
ήττον όχληραί, ένίοτε δέ καί όλέθριαι. Πειράματα 
έπί ζώων άπέβησαν λίαν διδακτικά εί; τόν άνθρω
πον. Πρό; δέ τούτοι; καί αηδία τη; γεννάται 
έν τφ όρθώς πεπολιτισμένφ, έμποδίζουσα αύτόν νά 
παραδοθή δλη ψυχή, ώ; πρέπει, τή προσευχή ή 
τή απολαύσει τοΰ καλοΰ. Αντί δέ γαλήνη; καί τέρ
ψεως άγανάκτησιν ό τοιοΰτο; αισθάνεται διά τήν 
άμέλειαν καί αδιαφορίαν τών περί αύτόν, ού μόνον 
τών άνηκόντων εί; τήν έργατικήν τάξιν, άλλά καί 
άλλων, δναμένων, ώ; έκ τοΰ έπαγγέλματό; των, 
νά τηρώσι πάντοτε πραγματικήν καθαριότητα, ούχί 
δέ στίλβουσαν μόνον. Ό φέρων πένθος εί; τού; ό
νυχας καί μ’ δλον τόν τοΰ νεωτάτου τρόπου Ιμα
τισμόν του δέν δύναται νά έχει τήν άξίωσιν δτι τη
ρεί πραγματικήν καθαριότητα :

1) Τρεις, κατά Bouley,ίπποι έπικεχρισμένοι άπέΟανον έκ 
βραδείας ασφυξία; ολίγα; τινά; ήμέρα; μετά τήν έπίχρι- 
σιν, τά δέ σπλάγχνα αύτών καί οί πνεύμονες εύρέθησαν 
κατά τήν νεκροψίαν πλήρη μέλανο; αίματος.

I
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»Ού χρυσός παν ό,τι στίλβει. *')»  
διδασκόμεθα «έν τω Έμπόρφ της Βενετίας» τοϋ 
ριεγάλου Σαιξπήρου.

‘Η περί ήαάς ακαθαρσία εινε ριείζων ή όσον τίς 
ύπολαμβάνει. Ό Dt Mittmann (Virchow ’s 
Archiv) εσχάτως διδάσκει άριας ότι είς τόν ρύπον 
τών ονύχων έμφωλεύουσιν 78 διάφορα είδη βακ
τηριδίων ! Ήμεϊς δέ φιλοξενοΰμεν λίαν φιλοζώως 
αύτά, φέροντες τούς δακτύλους είς τό στόρια, την 
ρϊνα, καθαρίζοντες διά τών ονύχων τούς όδόντας 
κ.λ., καί λησριονοϋντες ότι ή καλή ανατροφή εΐνε, 
εί μή τι άλλο τούλάχιστον θυγάτηρ της Υγιεινής, 
άριφότεραι δέ αποτελούσε κοινόν χαρακτηριστικόν 
τοΰ πολιτισριοϋ παντός έθνους, ού μήν άλλά καί 
παράγοντες είσι σπουδαιότατοι της κοινής εύημε- 
ρίας. Τροφή, άήρ, φώς, λουτρόν—ιδού τά κύρια 
σημεία, περί τά όποια δέον νά στρέφηται άενάως 
ή προσοχή καί μελέτη παντός αρμοδίου πρός βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεώς τοϋ λαοΰ.

Ήμεϊς, εί καί κολυμβώμεν έν ώκεανω κονιορτοΰ 
καί παντοδαποΰ ρύπου τής πόλεως, στερούμεθα όλως 
τής έκ τών λουτρών εύεργεσίας, λουτρών, εννοείται, 
τελείων καί εύθηνών άμα, άρα προσιτών είς πάν
τας, ώς θά ίδωμεν έν τοϊς έπομένοις. Εύελπιστοϋμεν 
ότι σύν τώ χρόνω θέλει είσαχθή καί παρ’ ήμϊν τοι- 
οϋτο κατάλληλον σύστημα λαϊκών λουτρών. Ήδη 
έν Σέρβις οΰ πρό πολλοΰ είσήχθη τοιοΰτον ύπό τής 
πολιτείας, δαπανησάσης πρός τοΰτο άνω τοΰ έκα- 
τομμυρίου φράγκων. Αί ελλείψεις ήμών εΐνε βεβαί
ως πολλαί καί ποικίλαι καί δέν δύνανται ν’ άρθώ- 
σιν έν τφ άμα. Καί έν τή Έσπερίμ αύτή, τή βρι- 
θούση άνδρών ζηλωτών παντός καλοΰ καί εύγενοϋς, 
πολλαί ύπάρχουσιν έτι έλλείψεις καί ώς πρός τό 
κεφάλαιον τοΰτο τής δημοσίας Υγιεινής καί τής 
ανθρώπινης άξιοπρεπείας, καί πολλά καί δίκαια 
εγείρονται παράπονα παρ’ άνδρών, οϊτινες άρμοδίως 
ή μή, μεριμνώσι καί πράγματα έχουσιν ύπέρ τής 
βελτιώσεως τών τοΰ πλήθους, έσχάτως δέ ήρξαντο 
ούτοι καί πρακτικωτερας έργασίας. Έπαύσαντο δή- 
λον ότι τών ομιλιών καί διατριβών κ.τ.λ. καί προ
ώθησαν τό ζήτημα έπί τήν οδόν τήν πρός τό έθος, 
ήτις εΐνε, άτε βαθεϊα, σιωπηρά. Αί φωναί καί ό 
θόρυβος αείποτε προηγοΰνταί, καί κινδυνεύει άνευ 
τούτωγ ή τι ή ούδέν νά κατορθωθή. Οΰτω καί άνευ 
τοΰ θορύβου τών ρυακίων δέν δύναται ν’ άποτελε- 
σθή ή μεγαλοπρεπής τοΰ ποταμοΰ σιγή. Τά βαθέα 
ύδατα εΐνε μάλλον σιωπηλά, έχον τα πολύ μακράν 
τάς πηγάς των’ ή δέ κοινή φράσις : «άπό ήσυχο 
ποτάμι νά φοβάσαι ! «δεικνύει τήν παρατηρητικό
τητα τοΰ λαοΰ. Λοιπόν καί ήμεϊς μακρόθεν έκ τών 
άφανών που πηγών άρξώμεθα τοϋ έκπολιτιστικοϋ 
ήμών έργου. Εινε δέ αύται αΐ πηγαί : ό οίκος καί 
τό σχολεϊον.

Ένθυμούμεθα εικόνα τινά τής ζωγράφου Αύγού- 
-2.· X -··-*'■  ■ '· . 'Τ...· · ·.' ■; . · : ■ ’ 1 ■ - -

«All that glisters is not Gold.», ; 

στης Λουδοβίκου παριστάνουσαν τό κατά Κυριακήν 
λουτρόν (Sonntags waesche) μικρών παίδων έν 
τώ έσωτερικώ χωρικοΰ οϊκου. Ή είκών έλήφθη ύπο 
τής καλλιτέχνιδος έκ τοΰ συνήθους γερμανικού βίου, 
ούτινος καί ή έλαχίστη έκφανσις ενέχει ένδιαφέρον. 
Τοΰτον δέ μάλλον τόν βίον πρώτιστα, οίκεϊον φύσει 
αύτφ, είχε βεβαίως καί ό ποιητής, συμβουλεύων 
έν τώ προλόγφ τοΰ «Φαύστου» τούς δραματικού^., 
ποιητάς :

«Τήν χεΐρα μόνον έμβαλε εν τω σφριγώντι βίω,
Καί ένθα δράζη άν αύτοΰ έιτιν ένδιαφέρον.(')» 

Εύτυχές τό έθνος, έν ω ό συνήθης βίος τοσοΰτον 
ένέχει πλούτον τοϋ άληθοΰς καί τοΰ καλοΰ, δν μετά 
δικαίας ύπερηφανίας κηρύττουσιν άνά τήν ύφήλιον 
οί καλλιτέχναι καί οί ποιηταί 1 Ό ήμέτερΟς βίος 
εΐνε σχετικώς πτωχός είς θέματα βάσιν έχοντα τόν 
ύγιά πολιτισμόν.’Εν τούτοις πολλάς εμπνεύσεις και 
έκ τούτου ήντλησαν και ήμε'τεροι καλλιτέχναι, ώς 
οί έν Μονάχφ καθηγηταί τής ’Ακαδημίας Γκίζης 
καί Ίακωβίδης, ό έν τφ ήμετέρφ Πολυτεχνείφ γη
ραιός καθηγητής κ.Λύτρας κ. ά.

Βαρύτατον έργον άνέθηκαν ήμϊν οί ένδοξοι ήμών 
πρόγονοι, τήν άνάκτησιν τής δόξης τοΰ πολιτισμού 
αύτών. Διό καί είς τό κεφάλαιον έτι τοΰτο τοΰ 
πολιτισμοΰ, τής ύγείας καί τοΰ κάλλους οφείλομεν 
νά χωρήσωμεν έπί τά άνεξίτηλα ίχνη έκείνων, έφ’ 
ά καί οί συνετοί χωροΰσι σήμερον λαοί τής Εσπε
ρίας.

Θαυμάζεται τό πλήθος καί ή πολυτέλεια τών 
'Ρωμαϊκών βαλανείων.Έν τούτοις ή Ρώμη ού μό
νον νά ποιή παρά τής Ελλάδος έδιδάχθη. άλλά 
καί νά λούηται.

Τά θαλάσσια λουτρά ήσαν άνέκαθεν έν χρήσει έν 
τή ήμετέργ χώργ. Οί ήμέτεροι πρόγονοι έγίνωσκον 
κάλλιστα τήν έκ τούτων ωφέλειαν καί τήν καί ύπό 
αισθητικήν έποψιν σημασίαν αύτών 2) δόντες αύτοϊς 
ώς έκ τούτου καί θρησκευτικόν χαρακτήρα διά τής 
εισαγωγής αύτών είς τήν τελετήν τών Ελευσινίων 
μυστηρίων. Τά χλιαρά εΐνε περιττόν νά εΐπωμεν οτι 
ήσαν τοϊς πάσι γνωστά, παρεχόμενα μάλιστα είς τόν 
λαόν καί δωρεάν κατά τάς δριμείας χειμερινάς 
ήμέρας. Αύτό δ’ έτι τοΰτο τό νεώτατον καί πρα- 
κτικώτατον λουτρών σύστημα τών καλούμενων κα- 
ταχυτικών (Brausebaeder, douches)ήτο γνωστόν 
τοϊς ήμετέροις προγόνοις, ώς μαρτυρεί, κατά Las- 
sar, άγγεϊόν τι έκ Volci εύρισκόμενον έν τφ Βερο- 
λινείφ Μουσείφ. Τοϊς Έλλησιν είχε καταστή έξις 
ή χρήσις τών λουτρών. Βεβυθισμένοι είς σκέψεις 
έβυθίζοντο άσυναισθήτως, ώς είπεϊν, καί είς τό ύ
δωρ. Είς έν λουτρόν τοΰ Άρχιμήδους όφείλομεν, ώς

4) «Greiff nur Rineiu in ’s voile Menschenleben, 
Und wo ihr’s packt, da ist ’s interesant !·

2) Πρβλ. τόν μϋθον τής γεννήσεως τής ’Αφροδίτης καί 
ι όλον εκείνον τόν λαμπρόν, τό*  χαρίεντα, τόν μυστηριώδη 

κόσμον τών Νηρηίδων, τών μυριοπληθών νυμφών : Νηί'δων 
Λιμνιάδων, ΙΙοταμηϊδων, Κρηνηΐδων κ.λ. 

γνωστόν, τήν περί τοΰ είδικοΰ βάρους στατικήν 
θεωρίαν.

Χιλιάδες άνθρώτίων έν Ρώμη έλούοντο ταύτοχρό- 
νως έν ταϊς θέρμαις τής αιώνιας πόλεως. Τά λου
τρά ταΰτα άπό Αύγούστου μέχρι τοΰ Μεγάλου 
Κωνταντίνου έσχον τήν μεγίστην αύτών άκμήν κατά 
τε τήν πολυτέλειαν καί τάλλα, μή εξαιρούμενης 
καί τής εύθηνίας’ διότι έκαστον λουτρόν έδίδετο, 
καί μ*  όλην τήν πολυτέλειαν, άντί 5 μόνον λεπτών. 
"Οτε ό Μ. Κωνσταντίνος κατέστησεν έδραν αύτοΰ 
τό Βυζάντιον, ύπήρχον έν Ρώμη περί τά 856 κατα
στήματα λουτρών διά τόν λαόν. Έξωδεύοντο δέ 
750 έκατομμ. λίτραι ύδατος, ένφ λ.χ. σήμερον έν 
Βεριλίνφ, καί μ’ όλην τήν έν τοϊς πολυαρίθμοις 
βιομηχανικούς καταστήμασι, λουτροϊς κ.λ. άφθονον 
χρήσιν ύδατος, δέν έξοδεύονται παρά 100 έκατομμ’ 
μόνον λίτραι. Παρ’ ήμϊν δ’ έν Έλλάδι, τή έλευ- 
θέρα ιδίως, άμφιβάλλω άν έξοδεύηται καί έν μόνον 
έκατομμ· πρός τοιοΰτον σκοπόν.

Οί τής Εσπερίας καθόλου καί μάλιστα οι Γερ
μανοί εΐνε ύπερήφανοι ότι κατώρθωσαν νά έλαττωθή 
ή τιμή έκάστου λουτροΰ είς 25-30 Pf. (40-50 
περίπου λεπτά), καί τοΰτο διά τόν λαόν. "Οσον 
άφορφ εύάριθμά τινα καταστήματα έχουσι τώ όντι 
δίκαιον νά καυχώνται. Ύπάρχουσιν όμως χιλιάδες, 
εί μή εκατομμύρια, άνθρώπων έν Γερμανίγ, οΐτινες 
άνήκουσι μέν είς τήν λαϊκήν τάξιν, δέν δύνανται 
όμως έκ φειδοΰς τής άξιοπρεπείας αύτών νά λού- 
ωνται είς τοιαϋτα τοΰ λαοΰ λουτρά’ διότι έκτος 
τοΰ συναγελασμοΰ μετά λίαν άμφιβόλων πολλάκις 
προσώπων, δέν έχουσι καί λουτρον ποαγματικόν, 
άλλ’ εικόνα μάλλον λουτροΰ. Οί τοιοΰτοι καί λόγφ 
οικονομίας δέν φοιτώσι όσον τακτικώς είς τά λου
τρά, όσον φαντάζονται οί περί λουτρών έν τοϊς 
σπουδαστηρίοις αύτών πραγματευόμενοι, καί κρίνον- 
τες έξ έαυτών καί τινων μεμονωμένων περιστάσεων. 
Διότι οί τοιοΰτοι, όπως έχωσιν άνάλογον λουτρόν, 
δέον νά πληρώνωσι 0.60—1,50 μάρκας, ήτοι 1-3 
δΡΧ.·> καί έν ώρισμένφ χρονικω διαστήματι, συνήθως 
3/^ — 1 ώρ., διαμονής. Δέν έχουσιν άρα δίκαιον 
νά καυχώνται οί Εύρωπαϊοι. Έπί Μ. ’Αλεξάνδρου 
ήδύνατο τις νά λουσθή άντί 30 περίπου λεπτών 
(2 οβολών) έκάστοτε, άντί 5 δέ έν Ρώμη, ώς εϊδο— 
μεν, καί δή μάλλον άνθρωπίνως. Ό ζήλος έν τού- 
τοις τών Γερμανών ύπέρ τής διαδόσεως τών λου
τρών εινε παραδειγματικός καί άξιος παντός έπαίνου. 
Ή εισαγωγή τών λουτρών είς τούς στρατώνας αύ
τών έσχεν άριστα αποτελέσματα. Εύχής άρα έργον 
θά ήτο νά είσήγοντο καί είς τούς ήμετέρους στρα
τώνας τά καταχυτικά λουτρά. Ή έκ τούτων ωφέ
λεια θά έφαίνετο μεγίστη καί άμεσος εις τε τάς 
άσκήσεις καί είς τήν λοιπήν καθόλου στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν’ είς πλείστους δέ θά έγένοντο έξις σω
στική καί μετά τήν άπο τής στρατιωτικής ύπηρεσίας 
απαλλαγήν αύτών’ δ δέ είς θά έγίνετο διδάσκαλος 
δέκα άλλων.

Αλλά κρίνομεν περιττόν διά πλειοτέρων έτι νά 
ύποδείξωμεν ότι τό περί λουτρών τής έργατικής τά
ξεως, τοΰ λαοΰ καθόλου, ζήτημα άνάγκη νά θεω
ρηθή ώς έν τών σπουδαιοτάτων κοινωνικών ζητή- 
μάτων παντός όρθώς πεπολιτισμένου έθνους, καί ότι 
ή εισαγωγή καί εύρυτέρα τοιούτων λουτρών διάδο- 
σις εΐνε ού μόνον ωφέλιμος, άλλ’ αύτο τοΰτο άνα
γκαία. "Οθεν περιοριζόμεθα διά τών ολίγων τούτων 
είς τήν πρακτικωτέραν μόνον έρευναν τοΰ ζητήμα
τος. ’Ιδού δέ, ΐνα ώμεν σύντομοι, τά πρακτικά 
έξαγόμενα τής έρεύνης ταύτης :

α —Τδ λουτρον δέον νά προείιτόνη 
τοϊς πάΟι.

Πάς Έλλην οφείλει νά λούηται, εί μή άπαξ τής 
ήμέρας, τούλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος. Έκ τού
του έ’πεται οτι :

(1'. — Τδ λουτρόν δέον νά η δάον οίόν 
τε τελειότερον και ενθηνότερον.

γ’. — Δέν πρέπει νά δαπανάται χρόνος 
πολύς πρδς τοΰτο, καί

δ'.— (’Ιδίως, διά τά ήμέτερα): Νά μη 
δεϊται πολλοΰ ύδατος.

Λουτρον άρα πληρούν τούς τέσσαρας τούτους 
όρους δήλον ότι εΐνε τό άριστον. Τοιοΰτο δέ λου
τρόν, ώς έσχάτως διά πολλών πειραμάτων άπε- 
δείχθη, εΐνε τό έντοϊς πρόσθεν μνημονευθέν καταχυ- 
τικόν λουτρόν.Τό σύστημα τοΰτο τείνει νά γενικευθή 
έν τή Εσπερία. Καί ήδη ού μόνον κατά τοΰτο ρυθ
μίζονται τά κοινά τοΰ λαοΰ λουτρά, άλλά καί τά 
τών στρατώνων, τών φυλακών καί τών διαφόρων 
φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τοι- 
οΰτο δέ σύστημα λειτουργεί καί είς τό νεώτατον, 
λαμπρόν και μοναδικόν διά τήν τελειότητα, είς τό 
ε’δός του, έν Εύρώπη φιλανθρωπικόν ίδρυμα ύπέρ 
τών άστέγων(Α8γ1 fur Obdachslose) τοΰ Βερολίνου.

Τό σύστημα τοΰτο άνεγνωρισθη ώς τό σκοπιμώ- 
τερον καί ύπό τής έν Βερολίνφ Έκθέσεως Υγιεινής 
έν έτει 1883. Εΐνε δέ φανερόν παντί σχεδόν καί μή 
πάνυ σοφω περί τά τοιαϋτα ότι τοΰτο εΐνε το πρα- 
κτικώτερον διά τήν έργατικήν κυρίως τάξιν. ΔΓ 
ολίγου χλιαρού ύδατος καί μικρόΰ τεμαχίου σάπωνος 
καθαρίζει τις έντελώς, κατά τό σύστημα τοΰτο, τό 
δέρμα του. Ό χρόνος ό αναγκαίος πρός λοΰσιν εΐνε 
άσήμαντος, έπίσης δέ καί τό ύπηρετικόν τών λου
τρών προσωπικόν ώς έκ τούτου και εύθηνία, φυσι- 
κω τώ λόγφ εΐνε μεγίστη, οί δέ λουσμένοι έν βρα- 
χυτάτφ χρόνφ δύνανται άλληλοδιαδόχως νά προσ- 
έρχωνται. Διά δημόσια καί ιδιωτικά ιδρύματα, 
’Ορφανοτροφεία, κ. τ. λ. ένθα έκπαιδεύονται άσχο- 
λούμενοι μάλιστα καί 
τοιούτου συστήματος 
καί σκόπιμος, ένεκα 
πλεονεκτημάτων τοΰ 
τήρες έθίζουσι τούς παϊδας είς μαλθακότητα έπικίν- 
δυνον ένιοτε, ένεκα τής ήδυπαθοΰς έν τφ λουτήρι 
θερμότητος. Πλήν τούτου άδύνατος σχεδόν άποβαί- 

. ένθα έκπαιδεύονται άσχο- 
είς τέχνας, ή εισαγωγή τοΰ 

λουτρών εΐνε ή μόνη δυνατή 
τών έν τοϊς άνω ρηθέντων 
συστήματος τούτου. Οί λλου
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νει ή χρήσις λουτήρων διά παεδαγωγεΐον ένέχον 
πολλούς τροφίμους.

"Ηδη προβώμεν εϊς τινας πρακτικωτέρας έτι 
ύποθήκας.

Ή θερμοκρασία τοϋ ύδατος έστω 20° Κ. τό 
θέρος καΐ 40θ Κ. τον χειμώνα. Πρός λοΰσιν έκα
στου ατόμου άρκοϋσι 15' έως 20' ώρ. καΐ 40 λί- 
τραι ύδατος, έν ώ διά τούς λουτήρας απαιτείται 
τριπλάσιος τούλάχιστον χρόνος, καί μόλις άρκοϋσι 
225 λίτραι ύδατος. Τό ύδωρ διοχετεύεται διά σω
λήνων έκ σιδήρου ή χυτοσιδήρου καΐ πίπτει μεθ’ 
δρμής έπί τοΰ λουομένου ώς ραγδαία βροχή, άφαι- 
ροϋν οΰτω τον σάπωνα καί πάσαν τοΰ σώματος 
ακαθαρσίαν καί έκρέον, άνευ τίνος άλλης ύπηρεσίας, 
διά τών πρός τοΰτο ώρισμένων αγωγών. Έν τοι- 
ούτοις λουτροϊς σκόπιμος είνε καί ή διοχέτευσις ψυ- 
χροΰ ύδατος πρός εύχερεστέράν κράσιν τής θερμο
κρασίας. Τά δωμάτια δέν πρέπει νά είνε λιθόκτιστα, 
άλλ’ έκ πλακών λευκοσιδήρου πρός τοΰτο έπεξειρ- 
γασμένων καί νά χωρίζωνταε άπ*  άλλήλων. Αί δέ 
πλάκες αύται δέν είνε άνάγκη νά φθάνωσι μέχρι τοΰ 
εδάφους’ δύνανται νά άφίστανται τούτου περί τά 0. 
20 μ. Τά διαχωρίσματα ταΰτα πρέπει νά έχωσι, 
πρός οικονομίαν χώρου καί έξόδου, 0. 80 [X. βχ- 
θος καί 1 μ. πλάτος' τό δέ έδαφος έστω ολίγον 
κεκλιμένον πρός εύχερεστέράν άθροισιν τοΰ ακαθάρ
του ύδατος είς τούς πρός τοΰτο άγωγούς. Ή αί
θουσα τών λουτρών δύναται νά θερμαίνηται τόν 
χειμώνα διά τοΰ άτμοΰ τοΰ λέβητος, όδηγουμένου 
καταλλήλως δι*  άγωγών, καΐ ψυχθέν νά έπιστρέφη 
αύθις είς τόν λέβητα ώ; ύδωρ· ούτω δέ επιτυγχά
νεται άνέξοδος θέρμανσις καΐ οικονομία τις ύδατος. 
Ή δέ διαφορά τής εσωτερικής τών λουτρών θερ
μοκρασίας καϊ έκείνης τής έξωτερικής ατμόσφαιρας 
δύναται νά είνε : 3θ—4θ Κ.

Τά νεώτατα κτίρια λαϊκών λουτρών ίδρύθησαν 
τόν Μάρτιον τοΰ 1888 έν Βερολίνφ ύπό τίνος εται
ρείας άποτελουμένης έκ ζηλωτών καί δραστήριων 
άνδρών (Berliner Verein fur Volksbader). Έν 
τοΐς λουτροϊς τούτοις (δύο τόν άριθμόν δι*  άνδρας 
καί διά γυναίκας, τό 'έν έν Oranienburger Vor- 
stadt, τό έτερον έν Alt=und Neu=Koln) λει
τουργεί μικτόν τι λουτρών σύστημα, συνιστάμενον 
έκ καταχυτικών συσκευών καί έκ κοινών λουτήρων. 
Έκάτερον τούτων παρέχει 840 λουτρά λουτήρων 
καί 1500 καταχυτικών καθ’ έκάστην άντί 10 —15 
Pf. (15 — 25 λεπτών) μετά σάπωνος καίχειρομάκ- 
τρου. Ή δ’ έν αύτοις πείρα διδάσκει ήμάς ότι τά 
καταχυτικά λουτρά είνε τά πρακτικώτερα καί εύθη— 
νότερα- διό καί προτιμώνται παρά τοΰ πλήθους, 
ιδία τών άνδρών. Επίσης τέλεια τοιούτου είδους 
λουτρά λειτουργούσε καί έν Φραγκφούρτη π. τ. Μ. 
καί έν Μαγδεμβούργφ. Πολλοί δέ ίδιοκτήται βιομη
χανικών καταστημάτων ίδρυσαν παρ’ αύτοις τοιαΰ- 
τα λουτρά, παρέχοντες αύτά δωρεάν είς τούς έρ
γάτας αύτών. Τό σύστημα τοΰτο καί είς τά σχολεία 

έτι δσημέραι είσάγεται (Schul=Brausebaeder), 
ώς ε’ν Γοτίγκη, ένθα δή τό πρώτον τοιοϋτον ίδρυ
μα έλειτούργησεν, έν Βρεσλάφ, Φραγκφόρτη, Μαγ
δεμβούργο κ. α. Τοιοϋτο δέ σύστημα άπό τινων 
έτών λειτουργεί καί έν τφ έν Άθήναις ’Ορφανο
τροφείο) Χατζηκώστα.

Καταλήγοντες έφιστώμεν καί αύθις τήν προσοχήν 
τών αρμοδίων έπί τοΰ ζωτικού τούτου ζητήματος.·· 
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην, τό πρός έαυτόν σέβας 
(self-respect) τών Άγγλων οφείλεται κατά μέγα 
μέρος είς τήν λαμπράν αύτών έξιν τής αύστηράς 
καθαριότητος. Πόσον δέ σωστικόν είνε τό σέβας 
τοΰτο είς τόν άνθρωπον έν γένει, καί ήλίκην έχει 
άξίαν ώς εσωτερικός παιδαγωγικός παράγων, άνά
γκη νά εϊπωμεν ; "Οτι δέ καί οί ήμέτεροι πρόγονοι, 
ήδη κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους, ήσαν αύστηρό- 
τατοι είς τό ζήτημα τοΰτο, πειθόμεθα άναπολοΰντες 
τάς έρατεινάς έκείνας έν τή άφελεϊ άπλοϊκότητί των 
εικόνας τοΰ θείου τής ’Ιωνίας ποιητοΰ. Μία εκδρομή 
άνά ταύτας, δσον άπολαυστική καί άν εινε, ήθελε 
μας ώθήση πέρα τών ορίων καΐ τοΰ σκοποΰ τής 
παρούσης διατριβής. Διό άρκούμεθα είς έν μόνον 
παράδειγμα, δι’ ού λαμπρώς καταδείκνυται ή αύ- 
στηρά τών άνδρών έκείνων καθαριότης, άπολήξασα 
πλέον είς έξιν, εις άπλοΰν τύπον. Ό Τηλέμαχος 
ζητών πληροφορίας περί τοΰ πατρός του, συνοδευό- 
μενος ύπό τοΰ Νεστορίδου Πεισεστράτου έρχεται είς 
τά λαμπρά ανάκτορα τοΰ Μενελάου. Θαυμάζουσιν 
άμφότεροι οί φίλοι τόν πλοΰτον αύτών, καί οδηγούν
ται είς τα λουτρά καί μετά τήν λοΰσιν παρακάθην- 
ται τώ Μενελάω, όπως δειπνήσωσιν. Ήσαν βεβαίως 
καθαροί οί εύγενεϊς εκείνοι νέοι, άφοΰ μόλις είχον 
έξέλθη τών εύξέστων άσαμίνθων, έν τούτοις ή άμ- 
φίπολος φέρει χέρνιβα ν ί ψ α σ θ α ι, πριν ή άψωνται 
πόσιος καί έδητύος. ’Ιδού τό ώραϊον χωρίον :

»αύτάρ έπεί τάρπησαν δρώμενοι όφθαλμοΐσιν, 
ές ρ’ άσαμίνθου; βάντες εύξέστας λούσαντο. 
τού; δ’ έπεί ούν δυ,ωαί λοϋσαν καί χρΐσαν έλαίω, 
άμφί δ’ άρα χλαίνας ούλα; βάλον ήδέ χιτώνας, 
ές ρα θρόνους έζοντο παρ’ Άτρείδην Μενέλαον. 
XepvtSa δ’ αμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουσα 
καλή χρυσείη ύπέρ αργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι' παοα δέ ξεστήν έτάνυσσε τράπεζαν.

(δ 47—55. Πρ6λ. καί ρ 87-95. Κ 572 κ.λ.)

Βεβαίως ή ιδέα, ή θεωρία, είνε έν τφ βίφ τό 
πρώτον ταύτην δέ άκολουθεΐ ή έφαρμογή, ή πρά- 
ζις. Έν τούτοις άνευ έγκαρτερίας, άνευ ύπομονής 
καί επιμονής έν τή έκτελέσει ή μέν θεωρία άπο- 
βαίνει άνεμώλιος, ή δέ πραξις τυφλή. Έντεΰθεν δ’ 
έξηγεϊται ή παρ’ ήμΐν, άνθρώποις, ώς έπί τό πολύ 
ούχί σθεναρά; καρτερήσεως, περιφρόνησες πάσης 
θεωρίας, ώς καί ή αποτυχία πάσης πράξεως.

Πολλαί μέν καΐ καλαί έξεις καθιστώσιν έλαφράν 
τήν «πολύμοχθον γένει βροτείφ» άρετήν, πολλαί δέ 
καΐ κακαΐ καθιστώσιν αύτήν ού μόνον βαρυτάτην, 
άλλά καί αύτό τοΰτο' άδύνατον. Ένασκήσωμεν άρα 
τοΐς τροφίμοις ήμών πολλάς καί καλάς έξεις, δσφ

μικραί καί εύτελεΐς καΐ άν φαίνονται τοΐς πολλοΐς 
αύται’ διότι έκ τών μικρών συναποτελοΰνται οια 
τοΰ ’χρόνου, κατά τήν τών λαών σοφίαν, ·) τά

δαπάνης 3000 δραχ. περίπου δύνανται, 
ύπάρχοντος, εννοείται, χώρου έτοιμου, 2) νά κατα- 
σκευασθώσιν 24 περίπου καταχυτ·κά λουτρά είς πάν 
έκπαιδευτήριον.^. Ούδεμία δέ δαπάνη συντηρήσεως 
αύτών, προμήθειας καυσίμου ύλης, ύδατος, χειρο- 
υ.άκτρων, σάπωνος καί μισθοΰ ύπηρετικοΰ προσωπι
κού άπαιτεϊται έκ μέρους τής Πολιτείας, έκάστου 
μαθητοΰ ύποχρέου νά καταβάλλη 15-25 λ., άνα
λόγως τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών, διά τό έβδομα- 
διαΐον λουτρόν του. Ύποθέσωμεν ήδη Διδασκαλειον 
λ.χ., είς ο φοιτώσιν 100 μαθηταί, καί έστω 20 
λ. τό τίμημα τοΰ λουτρού- ούτω έχομεν 20 δρχ. 
τήν έβδομάδα ή 80 δρχ. τόν μήνα. Είκοσι πέντε 
δραχμαί : άρκοΰσιν είς μηνιαΐον μεσθον τοΰ φροντι- 
στοϋ τών λουτρών, άσχολουμένου μόνον έν αυτοί; 
κατά παν Σάβαττον, τό δέ ύπόλοιπον τοΰ πο
σού άρκεΐΊ διά τάς λοιπάς, τών λουτρών δαπά- 
νας. Έάν οΐ μαθηταί είνε πλείονες, τό περίσ
σευμα τότε τής καταβολής, άθοοιζόμενον καί σύν 
τφ χρόνφ αύξόμενον μέγα, νά χρησεμεύση δύ
ναται είς τε τήν αΰξησιν καί είς τήν βελτίωσιν, ώς 
καί είς τόν διάκοσμον τώύ^λουτρών, είς προσθήκην 
λουτήρων διά τούς καθηγητάς κ.λ. ’Ιδού δέ τεμά- 
χιον μικρόν προγράμματος Διδασκαλείου, ώς, καθ’ 
ήμάς, θά είχεν όρθώς' π.χ. ή χρησιμοποίησες τοΰ 
μ.μ. χρόνου τοϋ Σαββάτου.

1) Παιδαγωγικά! συζητήσεις έπί τών εργασιών τόΰ 
προτύπου κ.λ,

2) Περίπατος ,εκτος^τής πόλεως, γυμναστική, παιδα
γωγικοί παιδιαί. Μή έπιτρέποντος του καιρού παοαλείπε- 
ται, ώς εικός, ό περίπατος, πάντα δετά λοιπά τελούνται 
εν τώ Διδασκαλείω.

3) Λουτρά.—Δείπνον.
4) Συνάθροισις (εν τώ καταστήματι τοϋ Διδασκαλείου. 

Ερμηνειρι τοΰ Ευαγγελίου τής ακολούθου Κυριακής ύπό
τοΰ καθηγητοΰ τών θρησκευτικών, ελλείψει δέ τούτου, 
ύπο τοΰ διευθυντοϋ. Ευθυμος συναναστροφή, άσματα κ λ, 
και εν τέλειάς ιερός ύμνος.

Ιήν δε πρωίαν τής’Κυριακής' συνάθροισις έν τφ 
Διδασκαλείφ καί φοίτησις, ύπό τήν οδηγίαν τοΰ 
διευθυντοϋ, είς τήν ’Εκκλησίαν. Πάντων δέ τούτων 
η χρονική διάρκεια καί διαδοχή,άναλόγως τών ώρών 
τοΰ έτους είνε έργον(τοΰ διευθυντοϋ. Είνε δέ περίπα
τον νά εϊπωμεν δτι τό θέρος προτιμητέα τά θαλάσ
σια λουτρά η τά ποτάμια, δπου τοΰτο δυνατόν, ώς

1) Εί γάρ κεν σμικρόν έπί σμικρφ καταθειο, καί θαμά 
τοΰτ ερδοις, τάχα κεν καί μέγα γένοιτο.—Φασούλι τό φα
σούλι γεμίζει τό σακκοΰλι.—Petit a petit 1’ oiseau fait 
son nid. κ.λ.

2) Ώς τοιοΰτος δέ δύναται οΰχ ήκιστα νά γίνη χρήσι
μος τό ύπόγειον, μία αίθουσα έν ή άχρηστα κεϊνται υλι
κά, παράπηγμά τι έν τή αυλή, καί εΐτι τοιοϋτο 

εν Λαρίση, καί δτι πάντα τά έν τοΐς άνω δέον, 
διά λόγους περί ών ίσως άλλοτε, νάύφιστώνται 
ύποχρεωτικώς καί οί κύριοι καθηγηταί, ώς καί οί 
τοΰ προτύπου διδάσκαλοι.

Γνωρίζω καλώς πάσας τά; αντιρρήσεις τών αρ
μοδίων ήτοι τήν αδράνειαν ή καί άρνησιν τής 
προϊστάμενης άρχής, τήν άδιαφορίαν τών μαθητών, 
τήν έπίτασιν τής έπιτηρήσεω; αύτών, τήν έπαύ- 
ξησιν φροντίδων κ.λ. Είς πάσας ταύτας τάς πιθα- 
νάς αντιρρήσεις συλλήβδην άπαντώμεν δτι ή θέλη
σες είνε δύναμις, ώς λέγουσι τόσον όρθώς καί οί 
ώς κοΰφοι θεωρούμενοι Γάλλοι : Vouloir c’ est 
pouvoir.

Ή! ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΝ ΤΟΐΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ 

ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΣ

Έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις άπό τοΰ έτους 1878 
καταβάλλεται εύγενής προσπάθεια πρός διδασκαλίαν 
καί άνατροφήν τών παίδων συμφώνως πρός τά εξα
γόμενα τής παιδαγωγικής έπιστήμης καί χαίρει τις 
βλέπων δτι ύπάρχουσι νΰν χίλιοι περίπου δημοδιδά
σκαλοι, οΐτινες ού μόνον είναι είς κατάστασιν νά 
έννοώσι τά παιδαγωγικά ζητήματα, άλλά καί φι- 
λοτεμοΰνται νά ρυθμίζωσι τήν διδασκαλίαν αύτών 
πρός τάς άπαιτήσεις τής έπιστήμης. Τό δέ σπουδαι
ότατον πάντων είναι δτι άνεπτύχθη μεταξύ τών 
νέων τούτων δημοδιδασκάλων καί ένδιαφέρον ύπέρ 
τής βελτιώσεως αύτών, δπερ βλέπει τις καί έν τή 
συγγραφή βιβλίων καί έν τή συμμετοχή αύτών είς 
συλλόγους καί συνεδρίας καί έν τή άναγνώσει παι
δαγωγικών συγγραμμάτων. Καί τόσον άκμαΐος έμ- 
φανίζεται δ ζήλος αύτών ύπέρ τοΰ έργου των καί 
τοΰ σχολείου των, ώστε καί μέ δλας τάς κακουχίας 
αύτών καί τήν άξιοκατάκριτον παραγνώρισιν ύπό 
τής πολιτικής έξουσίας, έν τούτοις έξακολουθοΰσιν 
έργαζόμενοι καί ύπομένοντες καί έλπίζοντες, δτι δ 
άγων αύτών ύπέρ τής τελειοτέρας τοΰ ελληνικού 
λαοΰ άνατροφής θά στεφθή τέλος ύπό επιτυχίας. Άλλ’ 
έκ παραλλήλου πρός τούς δημοδιδασκάλους τούς 
ουτω πράττοντας ύπάρχουσιν παρ’ήμΐν καί δύο 
άνώτεραι τάξεις διδασκάλων τών έργαζομένων έν 
τοϊς Ελληνικοί; σχολείοις καί γυμνασίοις,ών οΐ πλεϊ- 
στοι άντέταξαν καί άντιτάττουσιν έρρωμύνην έντί- 
στασιν κατά παντός, δπερ ήδύνατο νά καταστήση 
τήν διδασκαλίαν αύτών καί άγωγήν τελεσφόρον καί 
κάρπιμον. Μέ τό μειδίαμα άνθρώπων άλαζόνων καί 
μέ τήν περιφρόνησιν πρός πάσαν παιδαγωγικήν έρ
γασίαν, ών μόνον πλήρης άμάθεια τών έργασιών 
τούτων καί τελεία άδιαφορία πρός τό έργον τό δι
δασκαλικόν δύναται νά δικαιολογήση έξακολουθοΰσι 
το άπαίσιον αύτών έργον νά μαραίνωσι τό πνεΰμα 
τών μαθητών αύτών διά μεθόδων άπηρχαιωμένων 
καί καταδεδικασμένων πρό πολλοΰ ύπό τής έπιστή-
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μης, νά άποσκληρύνωσι δέ τήν καρδίαν αύτών 
διά βαρβάρων μέσων καί άπανθρώπων καί νά πα- 
ραδίδωσιν είς τήν κοινωνίαν άνθρώπους άδιαφόρους 
προς τά γράμματα και προς τήν επιστήμην, έτοι
μους δέ νά μεταχειρισθώσιν κατά τών συμπολιτών 
αύτών διά παραμίκράν άφορμην τήν χρήσιν τής 
ράβδου καί τοΰ γρόνθου, ά είδον μεταχειριζόμενα 
μετά πλείστης δεξιότητας ύπό τών παιδευτών αύτών 
ίν τοΐς σχολείοις καθ’δλας τάς τάξεις άπό τής τε
λευταίας μέχρι τής άνωτάτης. Καί δμως εναντίον 
τών τελούμενων έν τοΐς άνωτέροις σχολείοις βασα
νιστηρίων καί σωματικών καί πνευματικών δέν η- 
γανάκτησεν ούδεμία καρδία πατρός, δέν συνεκινήθη 
ούδεμία καρδία πολίτου, δέν έστρεψε την ύψηλήν 
προσοχήν της ούδεμία ψυχή ύπουργοΰ I Καί άφίνο- 
μεν πάντες καί γονείς καί πολϊται καί ύπουργοί τά 
τέκνα ήμών καί τών συμπολιτών ήμών νά διέρχων- 
ται τόν κάλλιστον αύτών βίον έν τή έσχάτη αύτή 
κακοδαιμονία, στρεβλούμενα καθ’ήμέραν καί πνευ- 
ματικώς καί σωματικώς άντί άχρηστων γνώσεων, 
άς καθιστά τοιαύτας μάλιστα ή διεστραμμένη τής 
διδασκαλίας μέθοδος. "Αν ήδύνατο ή φωνή ήμών 
νά έφθανε μέχρι τοΰ ΰψους τών κ. κ. 'Ελληνοδιδα
σκάλων καί καθηγητών, θά έλαμβάνομεν^τήν τόλ- 
μ.ην νά έλέγομεν αύτοϊς· «Κύριοι Ελληνοδιδάσκα
λοι καί καθηγηταί, άναγνωρίζομεν δτι έμπνέεσθε 
ύπό τής επιθυμίας νά ώφελήσητε τούς μαθητάς σας, 
άλλ’ άν δέν κατωρθώνητε τοΰτο, άνάγκη νά μετα- 
βάληττε τήν μέθοδόν σας. Ή μέθοδος, ήν μετα- 
χειρίζεσθε έν τή διδασκαλία πάντων τών μαθημά
των, είναι διεστραμμένη. Ή προσοχή σας δλη συγ- 
κεντροΰται είς τήν διδασκαλίαν τής Ελληνικής 
γλώσσης, καί δμως πόσους μαθητάς δύνασθε νά έπι- 
δείξητε έμπειρους τής γλώσσης αύτής. Έν Γερμα- 
μανία εϊδομεν μέ τούς οφθαλμούς ήμών μαθητάς 
τής άνωτάτης τάξεως τοΰ γυμνασίου γράφοντας άρ- 
χαΐα Έλληνικά καί απομιμούμενοι τό ΰφος τοΰ Ξε- 
νοφώντος, τοΰ ©ουκυδίδου. ’Άν δέ σάς εϊπωμεν δτι 
έκαμνον καί στίχους κατά Σοφοκλέα, δέν θά μάς 
πιστεύσητε θεωροΰντες τοΰτο άδύνατον, διότι κρίνετε 
έκ τών ίδιων τά άλλότρια . Διά τί νά μή δύναν- 
ται καί οί Έλληνόπαιδες, οί λαμβάνοντες δμοΰ μέ 
τό γάλα τής μητρός των τό πλεϊστον τοΰ γλωσσικού 
θησαυρού ώς κληρονομιάν, νά έννοώσι τούς άρχαίους 
"Ελληνας συγγραφείς κατόπιν 7ετοΰς διδασκαλίας, 
ώς έννοοΰσι τούτους οί Άγγλόπαεδες, οί Γερμανό- 
παιδες ; Δέν σάς πείθει δτι ή διαφορά τών άποτελε- 
σμάτων έχει τήν αιτίαν της είς τήν διαφοράν τής 
διδασκαλίας; Καί άφ’ ού γνωρίζετε τοΰτο,διά τί δέν 
φροντίζετε νά κατορθώνητε διά τών αύτών κόπων και 
σείς περισσότερα πράγματα; Τό πώς δέ θά κατορθώθή 
τοΰτο, εύρίσκεται γεγραμμένον είς εν βιβλίον, δπερ 
λέγεται παιδαγωγική.Είναι δέ τοΰτο ή έπιστήμη,ής 
ηκούσατε συχνάκις μέχρι τοΰδε τό όνομα, άλλά δυ 
στυχώς μόνον τοΰτο. Ό κ. Πανταζίδης έξέδωκεν έν 
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βιβλίον πρόςδδηγίαν τώνδιδασκάλων καί καθηγητών, 
δέν λέγω δτι τοΰτο είναι τό κορύφωμα τής έπιστήμης, 
φρονοΰμεν δέ δτι ούδέ δ κ. Πανταζίδης έχει τοιαύ- 
την γνώμην, έχει δμως πολλά σοφά πράγματα έκεϊ 
γεγραμ-μένα, ά σείς αγνοείτε. Διά τί δέν άναγινώ- 
σκετε τό βιβλίον τούτο ; Τό διδασκαλικόν έργον ά- 
παιτεϊ δύο πράγματα γνώσιν τής διδακτέας ΰλής 
καί γνώσιν τής ορθής μεθόδου τής διδασκαλίας. 
Σεϊς γενώσκετε τό εν μόνον, διά τί δέν θέλετε νά 
μάθετε καί τό άλλο, ΐνα έκ χωλών γίνητε διδάσκα
λοι άρτίποδες πρός δόξαν ύμών, πρός ωφέλειαν τών 
μαθητών σας καί τής πατρίδος σας, ής έτάχθητε 
θεράποντες ;

Καί όχι μόνον είς τά Έλληνικά δέν κάμνετε 
σπουδαία πράγματα, άλλ’ ούδέ είς τά μαθηματικά, 
ούδέ είς τήν ιστορίαν, ούδέ εις τά άλλα μαθήματα. 
Αί γνώσεις, άς μεταδίδετε, έπειδή δέν φυτεύονται είς 
τό έδαφος τής ψυχής, άλλ’ είς τήν γλώσσαν μόνον 
τών μαθητών, ξηραίνονται καί άφανίζονται τήν 
ύστεραίαν τής διδασκαλίας σας καί ματαιοπονείτε 
διδάσκοντες δήθεν καί μορφώνοντας. Τί δέ νά εϊπω
μεν περί τών μέσων τής πειθαρχίας σας ;

ΙΙρεσβεύοντες ώς ούρανόπεμπτον άλήθειαν τό κάκι
στον λόγιον’« Ό μή δαρείς άνθρωπος ού παιδεύεται» 
δέρετε τούς μαθητάς σας καί νομίζετε οτι τό δέρειν 
είναι καί παιδεύειν. Καίμετεβάλετετό σχολειον,δπερ 
σημαίνει τόπον σχολής,δηλ, τόπον όπου δέν ύπάρχουν 
καταναγκαστικαί έργασίαι,. είς φόβητρον τών μαθη
τών . Καί πότε εφαρμόζεται τοιαΰτα μέτρα ; είς έπο- 
χήν,καθ’ ήν έγένοντο πανταχοΰ τοΰ κόσμου έταιρεϊαι 
πρός προστασίαν τών πτηνών, πρός προστασίαν τών 
κτηνών άπό τής βίας καί τής αύθαιρεσίας τών κοινών 
άνθρώπων. Διδάσκαλοι, μή λησμονήτε δτι τά τέ
κνα ταΰτα, είς ά καθιστάτε άνιαράν τήν ζωήν διά 
τής άμεθόδου καί άσκοπου καί ύπερβολικής καί ά- 
πανθρώπου διδασκαλίας σας καί άγωγής σας, έχουσι 
καί αύτά άναφαίρετον δικαίωμα νά ζήσωσι καί νά 
άπολαύσωσι τής ζωής των καί δστις γίνεται παραί
τιος βλάβης αύτών ή σωματικής ή πνευματικής 
διαπράττει μέγα και φοβερόν κακόν καί είς τούς μ®·- 
θητάς καί είς τό έθνος."Αγγλος παιδαγωγός δ Locke 
λέγει· «Παρετηρήθη δτι έκ τών παίδων, τά δποϊα 
πολύ έδέροντο, σπανιώτατα έγένοντο άνδρες καλοί.» 
Καί διά τόν σοβαρώτατον τοΰτον λόγον^ δτι διά τής 
μαστιγώσεως άπασκληρύνεται ή καρδία τών μαθητών 
έπρεπε, κύριοι καθηγηταί καί διδάσκαλοι, νά είσθε 
λίαν προσεκτικοί μέτάς τιμωρίας σας. Δι’αύτών δέν 
κατορθώνετε άλλο ή νά γίνετε μισητοί είς τούς μαθη
τάς σας, .νά γίνεται μισητοί είς τούς γονείς οΐτινες 
άνατρέφουσι τά τέκνα των άνευ μαστιγώσεως καί 
νά άφαιρέσητεοΰτω διά τής τοιαύτης διαγωγής σας 
τό έδαφος τής τελεσφόρου ένεργείας σας.


