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12ς να [Λ η ηρζει η φαύλη τροφή, η οιοορενη εις 
τά παιδία έρχεται συ-νέπίκουρος καί ή μονοτονία 
αύτής, ξηρόν ψωμί, τό πολύ μέ ολίγον τυρί είναι 
ή έκάστοτε έπαναλαμβανομένη τροφή αύτών, σπα
νιότατα δέ παρέχεται αύτοΐς όλίγΟν κρέας ή άλλο 
τί μαγείρευμα. Τό τοιοϋτον άντιμάχεται είς τάς 
άπαιτήσεις τής φυσιολογίας. Παρετηρήθη δτι φα
γητόν πολλάκις λαμβανόμενον φέρει άηδίαν, τού- 
ναντίον δέ σπάνιον φαγητόν έσθίεται μετά μεγα- 
λειτέρας όρέξεως, Τοϋτο έχει σπουδαίου λόγον. 
Όσον καλή xaj, fa είναι ή τροφή, έβεβαιώθη διά 
πλήθους πειραμάτων, δτι είναι άδύνατρν αΰτη νά 
περιέχη πάντα τά στοιχεία τά άπαιτούμενα προς 
κανονικήν λειτουργίαν πάντων τών οργάνων τοϋ 
σώματος. Καί διά τοϋτο είναι άνάγκη νά γίνηται 
αλλαγή της τροφής, ϊνα ο οργανισμός ποριζηται 
το ύλικόν το άπαιτούμενον πρός συντήρησίν του.
Αλλα καί άλλο τι γνωρίζει ήμΐν ή φυσιολογία. 
Η άπόλαυσι; φαγητού άγαπητοϋ έξεγείρει τό νευ

ρικόν σύστημα, προάγει τήν ενέργειαν τής καρ
δίας, ήτις εξακοντίζει μετά πλείονο; δυνάμεως τό 
αίμα καί συντελεί σπουδαίως είς τήν ταχυτέραν 
πέψιν. Ή ποικιλία τής τροφής έφηρμόσθη καί είς 
την κτηνοτροφίαν καί έφερε λαμπρά άποτελέσματα.

Ποικιλίαν δέ λέγοντες δεν ένννοοϋμεν μόνον τό 
νά μή δίδηται καθ’ έκάστην τό αύτό φαγητόν,άλλ’ 
άλλο κατ’ άλλην ημέραν, άλλά καί νά ύπάρχη 

ποικιλία καί έν τώ αύτώ φαγητώ. Ή τροφή ή 
συγκείμενη έκ κρέατος, λαχανικών, οσπρίων, καρ
πών κλπ. είναι ή κδλλίστη τροφή. Παρά πάντων 
δέ ώς πρός τοϋτο επαινείται ή Γαλλική μαγειρι
κή, ήτις κκτορθρϊ διά τής άκρας ποικιλίας τών φα
γητών καί πολύ νά τρώγωσιν οί άνθρωποι καί ευ
κόλως νά πέπτωσεν αύτά.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι πολλοί τών άνθρώπων θά 
ευρωσιν τήν γνώμην ήμών περί εκλογής τών προσ- 
φεοομένων ε’ις τά παιδία σιτίων καί περί τής ποι
κιλίας αύτών ώς δυσεφάρμοστον, διότι πρέπει ιδία 
δίαιτα νά τηρήται χάριν τών παιδιών. Άλλ ’ άνα- 
γνωρίζοντες τοϋτο προσθέτομεν δτι τό πράγμα είναι 
σπουδαιότερον ή δσον έκ πρώτης δψεως φαίνεται. 
Ή σωματική ύγεία καί ή άνάπτυζις ή κανονική 
τών παιδιών είναι βάσις τής πνευματικής αύτών 
έπιδόσεως καί άντοχής καί τής μελλούσης αύτών 
εύδαιμονίας. Καί θά είναι όντοις παράδοξον πράγμα 
καί άξιον οίκτου νά βλέπωμεν γονείς άμελώς δια- 
κειμένους πρός τό σπουδαιότατον τών καθηκόντων, 
ά έχουσιν νά έκτελέσωσι προς τά τέκνα των.

Πρέπει δέ ένταϋθα νά προσθέσωμεν χάριν εκεί
νων, οϊτινες άσπάζονται τήν γνώμην ήμών περί 
παροχής εις τά παιδία θρεπτικής τροφής καί ποι
κίλης, δτι δέν πρέπει άποτόμως νά έπιβαρύνώσιν 
εύθύς έν άρχή τόν στόμαχον τών παιδιών, άλλά 
κατά μικρόν διότι τροφή άραιά παρεχβμένη έπί πο- 
λύν χρόνον έξασθενοϊ τόν δλον οργανισμόν καί καθι
στά ανίκανον αύτόν νά έπεξεργάζηται εύθύς τροφήν 
θρεπτικήν. Τροφή φαύλη φέρει έξασθενησιν καί τοϋ 
στομάχου. Καί διά τοϋτο ή βελτίωπς τής τροφής 
πρέπει νά γίνη ήρέμα καί κατ’ ολίγον, μέχρις δτου 
έπιορωνυομένου τοϋ δλου οργανισμού διά θρεπτικής 
τροφής έπιρρωσθή άμα καί ό στόμαχος. Άλλ’ έν 
τή συμπυκνώσει τής τροφής δέν πρέπει νά ύπερβαί-
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νωμεν τά φυσικά όρια. Ή πρώτη άπαίτησις έν 
παντΐ φαγητώ είναι νά πληροΰται δ στόμαχος, δ 
δέ ογκος της τροφής νά είναι άνάλογος πρδς τδν 
χώρον τοϋ στομάχου. Κατά ταΰτα τροφή άφίνουσα 
κενδν τδν στόμαχον, δσον θρεπτική καΐ άν είναι, 
δέν είναι κατάλληλος. 

Ταΰτα είπόυτες περί τροφής, «S ίλ&ωμευ νυν 
νά ίξετάσωμεν τό περί ενδυμασίας ζήτημα.

Ή κουφότης τών γονέων πρδς τά τέκνα των 
φαίνεται καΐ έν τη ένδυμασία αύτών. Έπικρατεΐ 
ή γνώμη δτι ούδεμίαν προσοχήν πρέπει νά δίδωμεν > 
ε’ις τάς ήμετέρας αισθήσεις. Αύται, φρονοϋσι πολ
λοί, δέν ύπάρχουσι διά νά μάς δδηγώσι, άλλά διά 
νά μας άποπλανώσι. Τοΰτο είναι οΐκτρά πλάνη. Ό 
Θεδς εύτυχώς διωργάνωσεν ήμάς μετά,πλείονος εύ
νοιας. Καΐ αιτία τής κακοδαιμονίας ήμών δέν είναι 
ή εύπείθεια πρδς τάς ήμετέρας αισθήσεις, άλλ’ ή 
απείθεια πρδς αύτάς. Τδ νά τρώγη τις, δταν πει- 
νφ, δέν είναι κακόν, κακόν δέ είναι νά τρώγη,δταν 
δέν πειν^. Τδ νά πίνη τις, δταν διψιγ, δέν είναι 
κακόν, άλλά τό νά έξακολουθή νά πίνη κα'ι άφ’ού 
έκορέσθη ή δίψα του, τοΰτο είναι σφάλμα.Δέν βλά
πτει, δταν άναπνέη τις καθαρόν άέρα,δστις ζωογο - 
νεΐ πάντα άνθρωπον, άλλά βλάπτει δταν άναπνέω- 
μεν άέρα μεμολυσμένον παρά πάσαν τών πνευμό
νων ήμών τήν άντίρρησιν. Δέν προξενεί ούδεμίαν 
βλάβην, δταν τις ίκανώς καθ’ ήμέραν κινήται, 
κατά τάς άπαιτήσεις τής φύσεως, ώς βλέπομεν 
μάλιστα έν τοϊς παιδίοις, άλλά βλάπτει σπουδαίως 
ή άκινησία καί ή άπείθεια πρδς τήν φωνήν τής φύ
σεως. Ούχί ή πνευματική έργασία, ήν μετ’ άγά
πης έκτελοΰμιν, άλλ’ ή έξακολούθησις αύτής καί 
άφ’ ού ήδη ύπομιμνήσκει ήμΐν τήν παΰσιν ή ζάλη 
ή ή κεφαλαλγία. Βεβαίως παρ’ άνθρώποις, οΐτινες 
διήλθον τόν βίον των άπειθοΰντες πρδς τήν φωνήν 
τής φύσεως, αί αισθήσεις των δέν δύνανται νά είναι 
οδηγοί πιστοί. “Ανθρωποι, οϊγινες έπί ετη ζώσιν έν 
τώ δωματίφ των, οΐτινες μονομερώς εργάζονται μέ 
τδν έγκέφαλόν των άφίνοντες έν παν τελεί άργία καΐ 
άκινησίφ τδ σώμά των, οΐτινες τρώγουσι, χωρίς νά 
έρωτήσωσι τόν στόμαχόν των, δέν δύνανται νά ε'χω- 
σι καΐ όρθάς αισθήσεις περί τοΰ πρακτέου καΐ τής 
παρά φύσιν ταύτης ζωής των άποτέλεσμα είναι ή 
άλλόκοτος αύτών κατάστασις. “Αλλως δμως θά 
είχε τδ πράγμα, έάν ούτοι παιδιόθεν ύπήκουον είς 
τήν φωνήν τής φύσεως, τότε αΰτη δέν θά έσίγα, 
άλλά θά ήτο καΐ θά έμενεν δ αξιόπιστος αύτών 
σύμβουλος.

Μεταξύ τών άλλων αισθήσεων, αϊτινες λέγου- 
σιν ήμΐν τί πρέπει νά πράξωμεν, είναι καί αί αι
σθήσεις τής θερμότητος καΐ τοΰ ψύχους. Καΐ ένδυ- 
μασία παιδιών μή λαμβάνουσα ύπ’ δψει τάς αι
σθήσεις ταύτας είναι καταδικαστέα. Ή συνήθης 
τής σκληραγωγίας έννοια είναι δεινή άπατη. Διά

τοιαύτης σκληραγωγίας δχι ολίγα παιδία έστά- 
λησαν προώρως εις τόν άλλον κόσμον, τά δέ 
έπιζήσαντα έ’παθον διά παντός τοΰ βίου των εϊτε 
κατά τό άνάστημα εϊτε κατά τήν σωματικήν ρώ
μην. Οί λόγοι, έφ’ ών στηρίζεται ή θεωρία τής 
σκληραγωγίας, είναι εις άκρον έπιπόλαιοι. Πλού
σιοι άνθρωποι βλέπουσι τά παιδία τών χωρικών 
καί τά άρρενα κα'ι τά θήλεα νά παίζωσι έν ύπαί
θρω ήμίγυμνα καΐ νομίζουσιν δτι τοΰτο είναι ή 
αιτία τής ύγείας αύτών και εύρωστίας, κάΐ άπό- 
φασίζουσι καΐ αύτοί νά άφίνωσι τά τέκνα των εκτε
θειμένα εις τήν επήρειαν τών καιρών, νά άφί- 
νωσιν αύτά ήμίγυμνα, ϊνα άποκτήσωσι τών χωρι 
κών τήν ύγείαν. ’Αλλ’ ένταΰθα δέν λαμβάνουσιν 
ύπ’ δψει δτι τά παιδία ταΰτα τών χωρικών, τά 
δποία χοροπηδώσιν εις τά αλώνια, ζώσιν ύπό πολ
λούς άλλου; δρους ύγιεινοτέρους, δτι δ βίος αύτών 
παρέρχεται σχεδόν μέ αδιάκοπα παιγνίδια,δτι αύτά 
καθ ’ ήμέραν άναπνέουσι καθαρόν άέρα, δτι τό νευ
ρικόν αύτών σύστημα δέν ταράττεται δι*'έντάσεως  
τοΰ έγκεφάλου. Καΐ άν ταΰτα είναι υγιή, δπερ δέν 
άληθεύει πάντοτε, τοΰτο προέρχεται ούχί διότι ή 
ενδυμασία των είναι έλλιπής, άλλ’ άν καί είναι, ή 
ενδυμασία των τοιαύτη. Τήν γνώμην ταύτην θεω
ροΰμεν ώς τήν μόνην ορθήν καΐ πιστεύομεν δτι· είς 
τά παιδία τά ένδυόμενα άτελώς προσγίνεται άνα- 
πόφευκτος βλάβη ώς έκ τής άπωλείας τής ζωικής 
θερμότητος, ήν ύφίσταται το σώμά των.

Διότι έάν ή γύμνωσις τοΰ σώματος, δπερ ση- 
μειωτέον πρέπει νά είναι άρκούντως ρωμαλέον, ϊνα 
δυνηθή νά ύποφέρη αύτήν, όντως σκληραγωγή τδ 
σώμα, τότε ή σκληραγωγία αΰτη γίνεται πρός βλά
βην τοΰ άναστήματος.

Ή άλήθεια αΰτη Ισχύει λςγομένη καΐ περί 
τών ζώων καί περί τοΰ άνθρώπου. 'Ιππάρια τής 
Σκωτίας (Pony) άντέχουσιν εύκολώτερον εις τάς 
δυσκρασίας τών καιρών ή ΐπποι άλλοι, άλλά τά 
ζώα ταΰτα είναι ναννοφυή: Τό αύτδ ρητέον καί 
περί τών βοσκημάτων τών μικρών, άτινα ζώσιν έν 
ύπαίθρω, καΐ περί τών άλλων, ά τρέφει η τέχνη. 
’Επίσης παρατηροΰμεν δτι οί άνθρωποι όί ζώντες 
ε’ις ψυχροτάτους τόπους, εις τάς πολικάς χώρας, 
οίοι είναι οί Λάπωνες, οί Έσκιμώοι, είναι τοσοΰτον 
μικρόσωμοι, ώστε δ Δαρβΐνος λέγει περί αύτών, 
«δτι δυσκόλως δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι οί 
άνθρωποι ούτοι άποτελοΰσιν έν καϊ τδ αύτό πρός 
ήμάς γένος, και δτι είναι άδελφοΐ ήμών.)

Ή έπιστήμη άνευρίσκει δτι λόγος τής ναννοφυΐας 
τών λαών αύτών είναι ή άπώλεια τής. σωματικής 
θερμότητος,ύφ’οΰς δρους αύτοί ζώσι.Διότι ώς ά'νωτέρω 
άνεπτύξαμεν, άφ’ ού τδ σώμα αύτών δι’ άκ'τινό- 
βολίας άποβάλλη άπαύστως τήν θερμότητα αύτοϋ, 
άνάγκη ύλαί τινες έκ τών τροφών, άς προσλαμβά- 
νουσι, νά διατηρώνται είς άδιάλείπτον όξείδωσιν. 
Και δσω μεγαλειτέρα είναι ή άπώλεια αΰτη τής 
θερμότητος, τοσούτω μεγαλειτέρα πρέπει νά είναι 

και ή μάζα τών ύλών τών άπαιτουμένων είς τήν 
όξείδωσιν. Άλλ’ ή πεπτική δύναμις τών πεπτικών 
οργάνων δέν. είναι άπερώριστος. Και διά τοΰτο, άφ’ 
ού τό πολύ τών τροφών μεταβάλλεται εις θερμαντι
κόν πρδς διατήρησιν τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος 
δέν ύπολείπεται ή ολίγον πρός τήν σωματικήν, 
κατασκευήν καί αΰξησιν. Καί άποτέλεσμα άφευκτον 
είναι δτι τδ σώμα θά λάβη μικρόν άνάστημα, ή ή 
κατασκευή αύτοϋ θά είναι άτελής, ή καί άμφότερα.

Έντεΰθεν φαίνεται ή μεγάλη σπουδαιότης τής 
ενδυμασίας. Κατά τδν Liebig «ή έιδυμασία άνα- 
φορικώς πρδς τήν θερμοκρασίαν τοϋ σώματος είναι 
άναπλήρωσις ώρισμένου ποσοϋ τροφής»’ διότι αΰτη 
έλαττοΰσα τήν άπώλειαν τής σωματικής θερμότη
τος,· έλαττώνεί καΐ τό ποσδν τής μεταβλητέας τρο
φής είς θερμότητα πρδς άναπλήρωσιν τής άπολε- 
σθείσης. Κα'ι ή τροφή αΰτη ή οΰτως έξοικονομου- 
μένη χρησιμοποιείται πρός διατροφήν καΐ άνάπτυ- 
ξιν τοϋ σώματος. Τοΰτο ήξεύρουσι καΐ οί κτηνο- 
τρόφοι, οιτινες πρδς πάχυνσιν τών θρεμμάτων φρον- 
τίζουσι νά έ’χωσιν αύτά είς σταύλους θερμούς.

Καΐ οί λόγοι ούτοι οί ισχυροί τής προφυλάξεως 
τοϋ σώματος εκ τής ψύξεως ΐσχύουσι τά μάλιστα 
λεγόμενοι περί τών βρεφών, άτινα ύπόκεινται ώς έκ 
τής ταχείας αύτών άναπτύξεως εις μεγίστους κιν
δύνους. Έν Γαλλία πολλάκις άποθνήσκουσι βρέφη, 
δταν κομίζωνται είς τό δημαρχείου,ϊνα έγγραφώσι εις 
τούς καταλόγους τών δημοτών. Κατά τδν Quete- 
let έν Βελγίφ άποθνήσκουσι βρέφη κατά ’Ιανουά
ριον διπλάσια ή κατά ’Ιούλιον. Έν 'Ρωσσί^ ή 
θνησιμότης τών παιδιών έμποιεΐ φρίκην. Άκόμη 
και έν μεγαλειτέρα ηλικία σώμα δέν δύναται νά 
ύποφέρη τήν γύμνωσιν. Πολύ δέ περισσότερον 
Ισχύει τοΰτο περί τών παιδιών, άτινα κατά τάς 
γενομένας παρατηρήσεις άποβάλλουσι συγκριτικώς 
πρδς τδν άνθρωπον διπλάσιάν θερμότητα.

Έκ πάντων τούτων δύναται τις νά κρίνη πό
σον μωρόν είναι νά ένδύωσι τά παιδία έλαφρώς.Κα'ι 
έπιθυμοΰμεν νά έρωτήσωμεν τδν πατέρα τοιού
των παιδιών, άν ήδύνατο νά συναίνεση καΐ αύτός 
νά έξέρχηται μέ κνήμας γυμνάς, μέ ώμους γυμνούς 
καΐ βραχίονας, άφ’ ού μάλιστα αύτος ώς τελείως 
ηύξημένος και θερμότητα όλίγην άπόλλυσε καΐ ού
δεμίαν άλλην φυσιολογικήν άποστολήν εχει νά έκτε
λέση ή τήν άναπλήρωσιν τής καθ’ ήμέραν σωμα
τικής φθοράς ; Καΐ δμως τΰΰτο, δπερ φοβείται ύπέρ 
έαυτοΰ, άφίνει νά γίνηται είς τά τέκνα του, χωρίς 
νά έκφέρη ούδεμίαν άντίρρησιν, καΐ δέν συλλογίζε
ται δτι πάν δράμιον τροφής, δπερ καταναλίσκεται 
μάτην πρδς διατήρησιν τής θερμοκρασίας τοΰ σώ
ματος, άφαιρεϊται έκ τής τροφής τής προωρισμένης 
πρδς εποικοδόμησιν τοΰ σώματος καΐ δτι, και άν 
διασωθή τδ παιδίον ε’κ τών κρυολογημάτων, τής 
δυσπεψίας καΐ τών άλλων διαταράξεων, έν τούτοις 
το άνάστημά του θά γίνη μικρόν ή ή σωματική 
αύτοϋ κατασκευή δέν θά είναι στερεά.

Είναι δέ ό κανών τής ενδυμασίας, δν ή έπιστή
μη ώρισεν δ έξής. Ή ένδυμασία ήμών πρέπει έκά- 
στοτε νά είναι τοιαύτη, ώστε οΰτε νά αύξάνη,οΰτε 
νά έλαττώνη τήν θερμοκρασίαν τοΰ σώματος.

Καί ώς νά μή ήρκουν τά άλλα δεινά, προσε- 
τέθη καί δ συρμός, πρδς δν ύποτάσσονται άπερί- 
σκεπτοι γονείς, ύποσκάπτοντες τήν ύγείαν τών 
τέκνων των. Τά ένδύματα τών παιδιών άνάγκη 
νά γίνωνται καΐ κατά τδ ύλικδν καί κατά τήν, 
κατασκευήν αύτών, ώς προδιαγράφει δ "«’Ϊ-Άδί' 
Courier des Dames», άδιάφορον ά,ν ύλικδν 
αύτδ ^υπαίνηται εύκόλως καί πρδς π.-ρ^ρύλαξιν αύ- 
τοΰ θά έπιβληθώσιν είς τά παιδία ■ τεριΟρισμοί, θά 
άπαγορευθώσιν αύτοις τά παιγνίδι α καΐ πάσα κί- 
νησις έν ύπαίθρω· άδιάφορον, άν ή πλήρης τοϋ 
φορέματος εύαρμοστία στενόχωρη τόν μελών τήν 
έλευθέραν κίνησιν, στενόχωρη τήν άνετον λειτουρ
γίαν τών οργάνων τοΰ σώματος. Τά παιδία άς 
ένδυθώσι κατά τδν συρμόν, άς έπισύρωσι διά τοΰ 
κακοτρόπου καί ίδιοτρόπου ένδύματός των τον θαυ
μασμόν τών άνθρώπων, κα'ι άς χαλάση έπειτα δ 
κόσμος! Δέν θά ήτο φρονιμώτερον άντί πάντων 
τούτων, ά καί δαπάνην άπαιτοΰσι καΐ ένοχλήσεις 
ούχί όλίγας προξενοΰσι καΐ τήν ύγείαν τών παιδιών 
ύποσκάπτουσι καί τήν έλευθερίαν αύτών δεσμεύου- 
σι, νά ένεδύοντο ταΰτα μέ ύφασμα μάλλινον, εί- 
δυνατόν, δπερ είναι κακός άγωγδς τής θερμότητος 
καΐ νά είναι οΰτω κεχρωματισμένον,καΐ κεκομμένον, 
ώστε καΐ ή θερμοκρασίατοΰ σώματος νά μή μειώται, 
καί εύκόλως τδ ένδυμα νά πλύνηται καί ή εύκινη- 
σία τοΰ παιδιού, τοΰ ένδύματός όντος εύρυχώρου, 
νά μή παρακωλύεται ;

Καϊ ίν ’άλλο ζήτημα ούχί όλιγώτερον σπου
δαίου των μνημονευ&έντων υπολείπεται νά πραγ— 
ματευ&ώμεν, τδ ζήτημα τής σωματικής κινήσεως 
τ&ν παίδων.

Ή σπουδαιότης τοΰ ζητήματος τούτου γίνε
ται δσημέραι καταληπτή, μάλιστα έν τοϊς δημο
τικοί; σχολείοις. Διότι βλέπομεν δτι είς τά σχο
λεία ταΰτα εΐσάγονταε τά διαλείμματα τής δι
δασκαλίας καθ’ ά έπιτρέπεται είς τούς μαθητάς 
νά έξέρχωνται έκ τής παραδόσεως έπί 10 ή 15 
λεπτά τής ώρας καί νά κινώνται ή καΐ νά παίζωσι 
έν τή αύλή τοΰ σχολείου- διότι βλέπομεν δτι είσά- 
γονται έν αύτοις καΐ γυμναστικαί άσκήσεις, έκ- 
δρομαί, περίπατοι κτλ. Άλλά μεγάλην έ’λλει- 
ψιν εύρίσκομεν ώς πρδς τοΰτο έν τοϊς άνωτέροις 
σχολείοις, έν τοϊς έλληνικοϊς, έν τοϊς γυμνασίοις, 
μάλιστα δέ έν τοϊς άνωτέροις παρθεναγωγείοις. Γι- 
νώσκομεν άνώτερον παρθεναγωγεϊον, έν ω δέν έπι
τρέπεται αί μαθήτριαι νά έξέρχωνται κατά τά δια
λείμματα τών μαθημάτων, διότε ή διεύθυνσις τών 
σχολείων εύρεν δτι οΰτω γίνεται άθορύβως ή λει
τουργία τοΰ σχολείου καί τά κοράσια μένουσι προ-
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πεφυλαγμενα άπό τάς ακοσμίας τών φωνών χαί άπό 
τάς αταξίας. Καί είναι αλγεινόν νά βλέπη τις κο
ράσια έν έκάστη αιθούση άθρόα μέχρι τοϋ άριθ- 
μού πολλάκις 60, νά παραμένωσι έπί τέσσαρας 
ώρας καθήμινα έν τοΐς θρανίοις καί μη δυνάμενα 
οΰτε δεξιά οΰτε άριστερά νά κινηθώσι διά τόν φό
βον της άγρύπνου καί αδυσώπητου πρωτοσχόλου 
ήτις κολάζει τοιαύτας μετακινήσεις, κολάζει πά- 
σαν ομιλίαν, πάσαν έκδήλωσιν ζωής καί κατ’ αύτά 
άκόμη τά διαλείμματα. Καί εισερχόμενος είς τό 
σχολειον νομίζεις δ* t εισέρχεσαι εις νεκοοταφεϊον· 
διότι καί ένταϋθα ώς καί έκεϊ βασιλεύει ή έρημία 
τής ζωής καί ή σιγή τών νεκρών. Τά άποτελέ
σματα τής άνοήτου ταύτης μορφώσεως τών κορα- 
σίων, ά είναι προφανή είς πάντα έπισκεπτόμενον 
τό σχολειον, ήθέλησε λίαν άξιεπαίνως ή διεύθυν- 
σις αύτοϋ άπό τίνος χρόνου νά μετριάση διά τής 
εισαγωγής τών γυμναστικών ασκήσεων. 'Οτι δέ 
αΐ γυμναστικά! αύται άσκήσεις είναι καλλίτεραι 
τής παντελούς άκινηφίας, τίς δύναται νά άμφι- 
σβητήση τούτο ; Άλλ’ ούδέποτε αύται δύνανται 
νά άναπληρώσωσι τόν έλεύθερον βίον τών παιγνι- 
δίων, ά είναι αύστηρότατα έκεϊ άπηγορευμένα.Τά 
παιγνίδια ύπερτεροϋσι τής γυμναστικής καί ώς 
άσκησις σωματική καί ώς ψυχαγωγία τοϋ άνθρώ
που. Καί πρώτον ώς άσκησις σωματική δέν έχουσι 
τήν μονοτονίαν έκείνην τών γυμναστικών ασκήσεων, 
αί'τινες έχουσιν ώρισμένους μϋς νά μορφώσωσι πα- 
ραμελοϋσαι άλλους. Τά παιγνίδια, έπειδή γίνονται 
οΐκείφ τών μαθητών βουλήσει καί έκτελοϋνται 
παρ’ αύτών άβιάστως, άποβαίνουσι αύτοϊς άπό- 
λαυσις εύχάριστος καί ώς τοιαΰτα έμψυχοϋσι σύμ- 
παντα τόν οργανισμόν αύτών καί προάγουσι σπου- 
δαίως τήν ύγείαν αύτών. Παιδία, τά δποία δέν 
παίζουσιν, πάντως πάσχουσι ή σωματικώς ή ψυ- 
χικώς. Τοσοΰτον δέ αρμόζει ή άπασχόλησις αΰτη 
ε’ις τά παιδία, ώστε οΐ παλαιοί μέ τήν χαρακτη- 
ρίζουσαν σύμπαντα τόν βίον αύτών βαθεΐαν άντίλη- 
ψιν τής ανθρώπινης φύσεως έκάλουν τάς απασχο
λήσεις ταύτας παιδιάς. Καί έπαιζον ού μόνον οί 
μικροί, άλλά καί οί μεγάλοι, καί σύμπας ό βίος 
αύτών ήτο χαρά καί παιδιά.

Καί έπιθυμοΰμεν νά είσαχθώσε διάφορα παιγνί
δια πρός σωματικήν άσκησιν καί ψυχαγωγίαν ούχί 
μόνον τών άρρένων, άλλά καί τών θηλέων. Σχο
λεία, ά ποιοϋσι δεκαετή κοράσια γυναίκας πρεσβύ- 
τιδα;, άποφεύγοντα πάσαν άπροκάλυπτον έκδήλω- 
σιν χαράς έντός έννοεΐται τών δρίων τή; παιδικής 
εύσχημοσύνης, είναι σχολεία παρά φύσιν καί βλά- 
πτουσι· διότι έν τή φαινομένη ταύτη ήσυχίςρ έπφά- 
ζονται τά δαιμονικώτερα πάθη, ά έκρήγνυνται 
άκατάσχετα, όταν αί μαθήτριαι άπαλλαγώσι τών 
δεσμών τής δουλείας. Ή παιδική άφέλεια καί ά- 
θωότης είναι πολύτιμα κεφάλαια τής γυναικείας 
φύσεως καί άγγελος φύλαζ τής ψυχής αύτών άπό 
προώρου εισβολής παθών καί έπιθυμιών, καί είναι

καθήκον τής άνατροφής νά παρατείνη διά καλοΰ 
σχολικού βίου, δσον δύναται περισσότερον τήν ά- 
θωότητα τών κορασίων, εί δυνατόν καί πέραν'τής 
έφηβικής ήλικίας. . τ

Συνηγ ορούντες δέ ύπέρ τών παιγνιδίων, άπάπ» 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς έν 
άφθονί^ι έχει νά έπιδείζη δ Ελληνικός βίος, καί 
έξαίροντες τήν ύπεροχήν αύτών άπό τής γυμνά, 
στικής διά τήν μείζονα αύτών σωματικήν άσκησιν 
καί διά τό μεϊζον ένδιαφέρον, οπερ διεγείρουσίν έν 
ταϊς ψυχαϊς τών παιδιών., δέν έννοοϋμίν διά τούτου 
δτι θέλομεν ή γυμναστική νά άποβληθή έκ τών 
σχολείων. Αΰτη δύναται νά μείνη άλλ ’ αί-άσκή*  
σεις αύτής νά λάβωσι τόν χαρακτήρα τών παι
διών, δπερ συνεϊδεν καί έπεδίωξεν έν Γερμανία μετά 
πολλής έπιτυχίας δ Spiess. Άλλ’απαραίτητον 
τής γυμναστικής στοιχεϊόν πρέπει νά είναι καί.αί 
παιδιαι, οίον ή γάτα καί δ ποντικός διάττά μικρά 
παιδία, ή αμπάριζα, τό κονάκι, τό κρυφτούλι, τά 
σκλαβάκια καί άλλα, ών βρίθει δ 'Ελληνικός βίος, 
διά τούς μεγαλειτέρους μαθητάς. Εις τό σχολειον 
πρέπει πρό παντός άλλου νά είσοικισθή ή χαρά>άαί 
ή εύφροσύνη. Νεότης περίλυπος .είναι παρά φύσιν 
νεότης. Τά δέ παιγνίδια είναι ή ποίησις τού άν-ι 
θρώπου, τό μέγα αύτού σχολειον, είς αύτά άφιε- 
ροϋνται οί παιδες έξ όλης ψυχής καί καρδίας άνα- 
λάμβάνοντες κόπους εύχαρίστως καί προσπαθοϋντες 
μετά φιλοτιμίας νά έκτελέσωσιν τό έπιβεβλημένον 
αύτοϊς μέρος. ’Εν αύτοϊς κοπιάζοντες εύφραίνοντάι^ 
διότι διά τών κοινών άγώνων κατορθοϋται δ σκο
πός τοϋ παιγνιδιού, δστις άπαιτεϊ πάντων ύποτα- 
γήν είς τους κανόνας αύτοΰ. ■

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΑΡ’ ΗΜΠ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Ό υφηγητής τής φιλοσοφίας έν τώ ήμετερω 

Πανεπιστημίφ κ. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης .έξή- 
νεγκεν έν λόγω έκφωνηθέντι παρ’ αύτοΰ τή 3ο 
’Ιανουάριου έ. έ. τήν έαυτοΰ γνώμην,.Κατά τών 
έσχάτως μάλιστα μετά πάθους ύπέρ τής χυδαίας 
λαλιάς ώς οργάνου κοινοΰ τής τε γραφόμενης 
καί λαλουμένης γλώσσης πρρμαχούντων. Oitcjv^ 
δυνοι, ούς ή καθιέρωσις.τής χυδαίας γλώσσης 
ώς οργάνου κοινοΰ άπάντων τών Ελλήνων πάν
τως θά έμψανίση, αναπτύσσονται ένταϋθα μετά 
σαφήνειας καί γλαφυρότητος ούχί ουνήθο.υς καί, 
νομίζομεν ότι προσφέρομεν ύπηρεσίαν εις τούς 
άναγνώστας τής Έκπαιδεύσεω?, δημοσιεύοντες 
τά εις τήν γλώσσαν άναφερόμενα μέρηπτοϋ λό
γου του, έν ω εξετάζεται καί άπο άλλης άπό- 
ψεως σπουδαιοτάτης τό γλωσσικόν ήρΓών.ζήτημα,· 
δήλον ότι άπό άπόψεως εθνικής. Ούτω βλέπο
μεν αλλεπάλληλα καταφερόμενα καίρια κτυπή
ματα κατά τών χυδαϊστών, οϊτινες καί έν τούτω- 
δείκνύουσι τον χυδαϊσμόν αύτών ότι κόπτονται 

ύπέρ γλώσσης, ήν έπιμελώς αύτοί άποφεύγουσι νά 
γράφωσι καί ικατακρίνουσι τήν καθαράν,ήν αύτοί 
τιμώσι πάντων μάλιστα καί λαλοΰντες καί γρά- 
φοντες, όσον έπίστανται αύτήν.
,' « Ή έπικράτησις τής χυδαιολογίας προϋποτίθησι 
τήν έπικράτησιν τής άλογία; καί τής άφιλοκαλίας. 
Έφ’ δσον δμως ζή έν τοΐς Έλλησι τό συμπεφυκός 
τή ανθρώπινη φύσει λογικόν καί φιλόκαλον, δέν 
είναι δυνατόν νά προτιμήσωσιν τού λογικού τό άλο
γον, τοϋ κάλλους καί τής εύμορφίας τό δεισειδές καί 
δύσμορφον. Ή δ*  Ελληνική γλώσσα είνε τό άπαύ- 
γασμα τής έπί 3 χιλιάδας έτών ένεργείας τών λο· 
γικωτάτων καί φιλοκαλωτάτων διανοιών, άδύνα
τον δέ ν,·’ άποβάλωσιν οί Έλληνες λαμπρόν καί 
σοφόν γλώσση; οργανισμόν και νά προτιμήσωσι 
πενιχρά, καί δύστηνα καί. κακόηχα συντρίμμα
τα, ώς είναι άδύνατον ν’ άποβαλωσΓτάριστουργή- 
ματα τών μεγάλων Ελλήνων γλυπτών καί νά προ- 
τιμήσωσι τά δύσμορφα καί ακίνητα τών Ασσυριών 
καί Αιγυπτίων κακοτεχνήματα» Πρέπει πρώτον νά 
μεταβάλη φύσιν δ Έλλην, ινα ώς δ δνο; προτί
μηση άντι συρμάτων χρυσού σύρματ ’ άχυρου. Τό 
έπιχείρημα τών χυδαϊστών δτι πρέπει νά διαφθαρή 
ή γλώσσα χάριν τής άναπτύξεώς τοϋ λαοϋ είνε 
άτοπώτατον. Ή δόξα αΰτη άφορμάται άπό τής 
άτοπίας δτι γλώσσα καί διάνοια είνε άλλήλων κε- 
χωρισμένα; δτι αί παραστάσεις καί αί έννοιαι ύπάρ
χουσι καθ' έαυτάς έτοιμοι, κατόπιν δέ δ νοϋς δη
μιουργεί*  ή ευρίσκει τήν γλώσσαν πρός έκφρασιν 
αύτών. Γλώσσα καί διάνοια βαίνουσι παραλλήλως 
καί άδιασπάστως.. ’Εκτείνεται ή διάνοια ; εκτεί
νεται καί ή γλώσσα' συστέλλεται ή διάνοια ; συ
στέλλεται και ή γλώσσα. Ό πεπαιδευμένος έχει 
και γλώσσαν πλουσίαν, δ δέ άμαθής πενιχρά ν 
καί τάνάπαλιν όπου γλώσσα πενιχρά, έκεϊ καί 
διανοίας ευτέλεια, δπου δέ πλούτος γλώσσης, έκεϊ 
καί διανοίας εύρύτης.Όσοι άρα παρ’ ήμΐν άρκοϋν- 
ται τή πενιχροτάτη καί εύτελεστάτη γλώσση τής 
άγροικίας καί κακοδαιμονίας τού Ελληνικού έ
θνους, ούτοι κατ’ άνάγκην δέν έχουσι διανοήματα 
πλουσιωτέραν άπαιτοϋντα γλώσσαν’ δεότι, άν εί- 
χον, εύθύς θά ήσθάνοντο τήν άνάγκην δημιουργίας 
άναλόχου περιβολής. Οί πεπαιδευμένοι τού έλλη- 
νικού έθνους, εί καί έ’χουσιν είς χρήσιν αύτών 
τήν πλουσιωτάτην καί εύκαμπτοτάτην καί γονι- 
μωτάτην τών γλωσσών τοϋ κόσμου, δμως ίδρώτι 
περιρρέονται, δσάκις πρόκιιται νά έκφράσωσιν άκρι- 
βώς έλληνισΤί νέας έννοιας.

, Τούς χυδαϊστάς άρα δέν δυνάμεθα νά καθίσω- 
μεν κριτάς περί πράγματος, ού τήν άνάγκην δέν 
αισθάνονται, ώς δέν θά έδίδομεν ούδεμίαν προσο
χήν , είς τούς φιληδούντας είς τόν ζουρνΛν καΐ τό 
τύμπανον, άν άπεφαίνοντο περιττήν τήν μουσικήν 
τοϋ Bethoven καί τού Strauss καί τθΰ Βάγνερ.

Κριτήριον είνε «ύχιή ατέλεια άλλ’ ή τελειότης, 
ουχί ή άγνοια άλλ’ ή γνώσις. Καί ούτοι δέ οί τής 

χυδαιολογίας έρασταί, άν μορφωθώσι καί γένων- 
ται έγκύμονες νοημάτων άδρεπηβόλων, θά λάβω- 
σιν άνάγκην εύπρεπεστέρων σπαργάνων, ϊνα σπαρ- 
γανώσωσι τούς νέους αύτών τόκους.

Άφ ’ού λοιπόν άνάπτυξις γλώσσης σημαίνει άνά- 
πτυξιν διανοίας,ή άξίωσις τών χυδαϊστών νά έπαν- 
έλθωμεν είς γλώσσαν βάρβαρον καί πενιχράν ισοδύ
ναμε! πρός -τήν άπαίτησιν νά καταπέση τό Ελληνι
κόν έθνος είς τήν κατάστασιν τών Κυκλώπων,οϊτινες 
κατά τόν θειον Όμηρον οΰτε δίκας οΰτε θέμιστας, 
οΰτε άγοράς, οΰτε δικαστήρια είχον, ούδ’ έ'μελλεν 
αύτοϊς άλλήλων παντάπασιν.

Ό άμαθής λαός ούδέποτε δύναται νά έννοήση 
διανόημά τι, δσον χυδαίαν. καί άν μεταχειρισθής 
πρό; αύτόν γλώσσαν, έάν μή έχη γνώσιν τών στοι
χείων τοϋ διανοήματος. Ή άνάπτυξις τοϋ λαοϋ 
δέν κατορθοϋται διά τής καταλύσεως τής γλώσ
σης, ήτις είναι καί κατάλυσις τής γνώσεως καί 
τής έπιστήμης· διότι ή γνώσις καί ή έπιστήμη 
συναυξάνονται μετά τής γλώσσης, έχουσι πρός τήν 
γλώσσαν ώς τό κοϊλον πρός τό κυρτόν, ώς τό κά- 
τοπτοον πρός την κατοπτρικήν εικόνα. Πρέπει νά 
ύπάρχη κάτοπτρον, ϊνα ύπάρχη καί κατοπτρική εί- 
κών καί δσω καθαρώτερον τό κάτοπτρον, τοσούτφ 
σαφεστέρα καί ή κατοπτρική είκών. Διά τή; δι
δασκαλίας λοιπόν, διά τή; μαθήσεως, διά τής 
μορφώσεως τοϋ νοϋ καί τής καρδίας αναπτύσσεται 
δ λαός, καί ούχί διά τής άφαιρέσεως τοϋ οργάνου 
τής διδασκαλίας. Είναι δέ παράδοξον πώ; δέν συν· 
ορώσιν ούτοι, δτι έκάστη έννοια έχει καί εν σύμ- 
βολον λεκτικόν, καί δτι άνευ τοϋ συμβόλου τούτου 
δέν είναι δυνατόν νά έννοήση δ αισθητικός άνθρωπος 
τήν άσώματον έννοιαν.Οί άνθρωποι ούτοι άφορμών- 
ται, φαίνετα’, άπό τής άτοπου ύποθέσεως, δτι αί έν- 
νοιαι εύρισκόνται κεχωρισμέναι τής αισθητής αύτών 
περιβολής, δτι ύπάρχουσι γυμναί λέξεων. Τότε προ- 
τείνομεν αύτοϊς νά άφαίρέσωσι τήν λέξιν άπό τής έν
νοιας καϊ νά δείξωσιν ήμΐν τήν έννοιαν γυμνήν.Άλλά 
θ’ άντείπωσιν ίσως’ναι, δμολογοϋμεν δτι ή έννοια 
είναι συνημμένη άναποσπάστως μετά τής λέξεως· 
δέν άρνούμεθα τούτο, άλλά θέλομεν νά περιβάλοι- 
μεν τήν έννοιαν άλλο ένδυμα.Τόν γλωσσικόν λοιπόν 
πλούτον, δν ή άριστουργός Ελληνική διάνοια έν 
έτεσιν ύπερτρισχιλίοις έδημιούργησε, θά άποβά- 
λητε ώς άχρηστον καί θά δημιουργήσητε άλλον 
νέον ; Δέν δμοιάζετε πρός τόν θέλοντα ν’ άνατρέ- 
ψη τόν Παρθενώνα, ϊν’ άντικαταστήση αύτόν διά 
πλινθίνων καί άχυρίνων καλυβών ; Δέν δμοιάζετε 
πρός άφρονα κληρονόμον, δστις αποβάλλει τόν περι- 
ελθόντα είς αύτόν πλούτον, ϊνα άρξηται συλλέγων 
λεπτόν πρός λεπτόν ; Τοιαύτα συμβουλεύετε τφ 
έθνει, τώ κεκτημένφ θησαυρόν πολυτιμότατου, δι’ 
δν τιμάται ύπό. τών έθνών άπάντων, εις δν οφείλει 
τήν δόξαν αύτοϋ, τήν ζωήν αύτοϋ καί δι’ ού θά 
δημιουργήση καί μέλλον πολλώ τοϋ παρελθόντος 
ενδοξότερου, άν σωφρονή ; Συμβου) εύουσιν ήμΐν
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πρός τούτοις, δτι πρέπει νά έπιχειρήσωμεν παντα- 
χοϋ γής άνασκαφάς, ϊνα εΰρωμεν τά ύπό τής προ- 
κρουστικής άπαιδευσίας ήκρωτηριασμένα, συντε- 
θλασμένα καί έρρυπωμένα γλωσσικά συντρίμματα 
ή τά άκαλλώς και λ γελοίως συγκολληθέντα, ϊνα 
ταϋτα προβάλωμεν ήμΐν παραδείγματα, μιμήσεως, 
άποσκορακίσωμεν δέ τά τέλεια γλωσσικά μνημεία, 
τά όντα έκφρασις ψυχής γενναίας καί εύγενοϋς, 
διανοίας λεπτής σοφωτάτης. Τοϋτο δ*  έστίν δ- 
μοιον, έάν τις συμβουλεύσει νεαρόν . καλλιτέχνην 
νά μή σπουδάζη τά άκέραια τών μεγάλων καλλι
τεχνών αριστουργήματα καί ύποβάλλη ταϋτα ύπο·, 
δείγματα τής καλλιτεχνικής αύτοϋ δημιουργίας, 
άλλά τά συντρίμματα, τά ύπό τε τής πολυκαι
ρίας καί τοϋ ρύπου άδίάγνωστα καταστάντα, ή τά 
ύπό απειρόκαλων τεχνιτών δι’ ίδιων άκαλλών καί 
άτέχνων προσθηκών συγκεκροτημένα. Δέν εινε μω
ρία τό συμβουλεύειν δτι πρέπει ν’ άνασύρωμεν 
είς τήν ζωήν τό λιένε καί λέν, καί λένα καί λένε 
καί λέγουνε καί λένε και λέγουν καί τά λέγουνταν 
καί λέγουντα καί λεγόντανε καί λεγούντανε καί 
λεγόντουσανε, ϊνα έχωμεν παραδείγματα μιμήσεως 
πρός κατασκευήν καλιτεχνικής γλώσσης, ν’άποβάλ- 
λωμεν δέ τό λέγονβι ή έλέγοντο, άπερ έξήλθον 
έκ τών στομάτων τών άριστέων τοϋ ’Ελληνικού 
έθνους καί έτερψαν τά 'Ελληνικά ώτα έπί χιλιά
δας έτη καί τέρπουσιν έτι καί θά τέρπωσι τούς μύ- 
στας τών Ελληνικών γραμμάτων είς αιώνα τόν
άπαντα ; Δέν είναι παράδοξος αΰτη ή κλίσις πρός ι 
τά γλωσικά σπαράγματα, πρός τά Όμηρικάέλώρια;

(άκολουθεΐ)ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ

έν τή πόλιι, πρός φύλωξιν τής περιουσίας τών 
δημοτών. Ή φροντίς πρός διάτήρησιν τής τάξεως 
καί τής ασφαλείας καλείται αστυνομία καί έκτέ- 
λειται διά τών άσφυνομικών κλητήρων. Τό καθή
κον τοϋτο είναι κυρίως έργον τής Κυβερνήσεως, 
άνατίθεται δέ ύπ’ αύτής πρός άσκησιν εις τούς 
καθ’έκαστα δήμους. ,

Οί κάτοικοι μιάς πόλεως, άν ή πόλις είναι με
γάλη καί έκκλησιάζωνται είς περισσοτέρους ναούς, 
διαιρούνται κατά τούς ναούς εις ενορίας. Οΰτω 
έχομεν π. χ. ενορίαν τοϋ άγιου Γεωργίου, ένορίαν 
τοϋ άγιου Νικολάου κλπ. Οί ιερείς οΐ τελοϋντες 
έν έκάστφ ναφ τάς θρησκευτικάς τελετάς καλούν · 
ται εφημέριοι. "Εκαστος δέ εφημέριος οφείλει νά 

' περιορίζηται έντός τής ένορίας του, δέν επιτρέπε
ται δέ νά έκτελή καθήκοντα θρησκευτικά οίον στε
φανώματα, βαπτίσματα κλπ. είς ένορίαν άλλην. 
Περί τών ναών φροντίζουσιν οί 'επίτροποι τής έκ-, 
κλησίας, οϊτινες έκλέγονται ύπό τών ένοριτών ή 
διορίζονται ύπό .τού 'δημάρχου. »

Περί τών σχολείων φροντίζει ή έφορεία τοϋ σχο
λείου, συγκειμένη έκ κατοίκων τής πόλεως οΰς έκ- 
λέγει ή δημοτική άρχή.

Ό δήμος ήμών άνήκει είς ένα μέγαν σύνδεσμον, 
δστις ονομάζεται βασίλειον.. Τό βασίλειον τοϋτο 
άποτελοϋσι καί δλοι οί άλλοι δήμοι τής ’Ελλάδος, 
οϊτινες πάντες άναγνωρίζουσι ένα βασιλέα τόν 
Γεώργιον τόν Α’; Ό βασιλεύς διοικεί τό βασι
λεών του διά τών διαφόρων αρχών. Είναι δέ 
τοιαϋται άρχαί έν τή πόλει ήμών δ-νομάρχης, δ 
ταυ.ίας (τελώνης), δ μοίραρχος, δ εΐρηνοό'ίκης, 
ζοί πρωτοδίκαι, οί έφέται, έν δέ ταϊς Άθήναις καί 
δΆρειος Πάγος, τό άνώτατον δικαστήριον). Τά 
δικαστήρια τιμωροϋσι πάντα παραβαίνοντα τούς 
νόμους τοϋ βασιλείου, δικάζουσι καί άποδίδουσι τό 
δίκαιον,δταν άναφκίνηται μεταξύ τών πολιτών &ις*  
εις τόν δικαιούμενον νά λάβη τοϋτο. ’.

Οί νόμοι γίνονται έν Άθήναις ύπό τών αντι
προσώπων τοϋ λαού, οϊτινες έκλέγονται ύπό τού 
λαού διά μυστικής ψηφοφορίας έπί τετραετίαν. Οί 
αντιπρόσωποι ούτοι καλούνται βουλευταί, τό δε 
καθίδρυμα, ένθα συσκέπτονται, καλείται βουλευτή- 
ριον.. ’Εν τή πόλει δέ. ήμών ύπάρχουσι άρχαί 
διοικητικά! (νομάρχης, ταμίας, τελώνης), στρα
τιωτικοί (μοίραρχος, ύπομοίραρχος), δικαστικαί(εί-' 
ρηνοδίκης, πρωτόδικης, έφέται, έν Άθήναις δέ καί 
δ Άρειος Πάγος).

Γένεσις τών ημερησίων καιρών. Ανατολή τοΰ 
ήλιου πρός άνατολάς, άνάβασις αύτοϋ έν τφ ούρανφ 
μέχρι μεσημβρίας, κατάβασις αύτοϋ μετά μεσημ
βρίαν καί δύσις αύτοϋ κάτά τήν εσπέραν πρός δυ- 
σμάς. ’Ημερήσιοι καιροί, πρωί,· μεσημβρία,-δείλη,. 
εσπέρα, μεσονύκτιον. Ήμερα καί"νύξ. Ώραϊ 24. 
’Ημερήσιον τόξον, νυκτερινόν τόξον. Ημερήσιος 
κύκλος. Αποτελέσματα α) κατά τόν φωτισμόν, 
δστις αυξάνει άπό τής πρωίας μέχρι τής μεσημ

Ή αΐ&ονβα τής παραδόβεως τοΰ σχολείου. 
Τά ΰημεΐα τον Ορίζοντας.

Τοιαϋται πόλεις καλούνται βιομηχανικαί. Τά 
προϊόντα ενός τόπου μεταφέρονται είς άλλον ή κατά 
ξηράν διά τών σηδηροδρόμων, ή διά τών άμαξίων ή 
διάτων φορτηγών ζώων ή κατά θάλασσαν διά των 
ατμόπλοιων, τών ιστιοφόρων.

Οί κάτοικοι μιάς πόλεως ή μόνοι ή καί μέ τούς 
κατοίκους τών πέριξ χωρίων άποτελοϋσι τον δή
μον. Ούτοι δι*  έλευθέρας εκλογής κατά τετραετίαν 
τή 1η ’Ιουνίου έκλέγουσι τούς δημοτικούς άρχον
τας, δηλ. τόν δήμαρχον καί τό δημοτικόν συμβού
λιου, δπως φροντίζωσι περί τών κοινών ύποθέσεων 
δηλ. νά διατηρώσι καί αύξάνωσι τήν ιδιοκτησίαν 
τοϋ δήμου, νά μεταχειρίζωνται τά εισοδήματα αύ
τοϋ πρός τάς άνάγκας τής πόλεως, πρός κατασκευήν 
δδών, πρός διοχέτευσιν ύδάτων, πρός ϊδρυσιν καί 
διάτήρησιν σχολείων καί άρρένων καί θηλέων, 
πρός διάτήρησιν καθαριότητος, ευταξίας, ασφαλείας

βρίας, έλατοϋται δέ μέχρι τής εσπέρας β) κατά 
τήν θερμότητα, Μετροϋμεν τήν θερμότητα τοϋ,άέ- 
ρος διά τοϋ θερμομέτρου. Ή έλαχίστη θερμότης 
ύπάρχει ολίγον πρό τής άνατολής τοϋ ήλιου, ή. με
γίστη περί τήν 2 ώραν μ. μ. (διατί όχι ακριβώς 
τήν μεσημβρίαν ;). Μέσην θερμοκρασίαν λέγοντες 
έννοοϋμεν τό μέσον τής θερμότητος, δπερ εξάγεται 
έκ τής θερμοκρασίας, ήν παρατηροϋμεν είς ώρισμέ- 
νον χρόνον τής ήμέρας π. χ. πρωί κατά τάς 6, 
μετά μεσημβρίαν κατά τήν.2αν ώραν καί έσπέρας 
κατά τήν 10ην ώραν.

Άν ύποθεσωμεν δτι παρατηρήσαντες κατά τόν 
χρόνον τούτον τό θερμόμετρον εδρομεν 19,6®. 25,6® 
καί 19,3°, τότε ή μέν θερμοκρασία θά είναι ίση 
πρός τό άθροισμα αύτών διά 3 ήτοι 64,0° : 3= 
21,5®. ’Ωσαύτως έάν ή θερμοκρασία κατά τούς 
χρόνους εκείνους είναι—·2,6°.—2,1° καί —3,4®, 
ή μέση θερμοκρασία θά ειναι=8,1® : 3= —2,7°.

Ασκήσεις, Παρατήρ-ησον το θερμόμετρον κατά 
τάς ώρας 8, .9, 10. 11, 12 καί 2, 3 καί 4 καί 
ίδέ πότε είναι ή μεγίστη θερμότης καί πότε ή 
έλαχίστη. u ·, .

§· ;

.' ,ν ·ήν

Τά πέριξ τής πάλεως. Όρίξών. Γένεόις τών όρων 

τον έτονς.

Αύτός είναι δ πίναξ τής πέριξ ήμών χώρας.Πού 
uvat δ βορράς, ή ανατολή, ή μεσημβρία, ή δύσις : 
Έν τίνι. κλίμακι έγένετο ; Ποιον έμβαδόν έχει ή 
άπεικονιζομένη έν τώ πίνακι χώρα ; Ποια πράγ
ματα δέν περιλαμβάνονται έν τφ πίνακι ; Πώς 
σημειοϋνται αί οίκίαι τής πόλεως καί τών ίωρίων 
καί τά υδατα ; Πώς παριστάνοντα, τά δάση ; Τίνα 
σημεία μεταχειρίζονται πρός δήλωσιν τώύ σιδηρο
δρόμων, αμαξιτών καί τών δδών. Τίνα άλλα ση
μεία εύρίσκονται έπί τοϋ πίνακος·; τί παριστώσι 
ταϋτα ;

Ήδη άς κάμωμέν ένα περίπατον έξω τής πό
λεως, είς τούς αγρούς. Βλεπομεν κχτά πρώτον τήν 
διαφοράν τών δδών, άλλαι είναι αμαξιτοί, άλλαι 
όχι. Αί αμαξιτοί χρησιμεύουσιν πρός διάβασιν τών 
αμαξών, αί άλλαι όχι. Πλήν δέ τών δδών τού
των είναι καί δδοί σιδηρόστρωτοι, ϊνα έπ’ αύτών 
τρέχη δ σιδηρόδρομος. Αί Αμαξιτοί καθιστώσι τήν 
μετάβασιν τών άνθρώπων ώς καί τήν μετακόμισιν 
τών πραγμάτων εύκρλωτέραν, εύκολωτάτην δέ οι 
σιδηρόδρομοι. Έν τισι τών αμαξιτών δδων βλέ - 
πομεν κατά σειράν είς άπόστασίν τινα άπ’ άλλή- 
λων λιθίνας στήλας, έφ’ ών έπιγράφεται αριθμός, 
οστις δεικνύει τήν άπόστασίν άπό τής πόλεως. Δυ- 
νάμεθα αύτάς τάς στήλας νά καλέσωμεν δδομέτρας 
ή σταδιοδείκτας, διότι ή άπόστασις μετρεϊται έν 
σταοίοις νέοις, ών έκαστον έχει 1000 μέτρα.

Είς τά έζω τής πόλεως βλέπομεν τούς αγρούς. | 
-'■ f‘· Ύι Ζ,Ε ί !

Έν αύτοΐς καλλιεργούνται οί δημητριακοί καρποί*  
(τίνες λόγου χάριν καλλιεργούνται είς τόν τόπον 
τον ίδικόν μας;) καλλιεργούνται δένδρα όπωροφό- 
ρα, τίνα λόγου χάριν ; ή δένδρα τής μεταξοκο- 
μίας. Ύπάρχούσιν δμως καί τόποι ακαλλιέργητοι, 
έν οίς φύεται χόρτος, τροφή τών κτηνών. Τοιού- 
τους τόπους καλοϋσι λειμώνας. Καί άν μέν οί λει
μώνες χρησιμεύωσι πρός θερισμόν χόρτου καλούν
ται χορτοκόπια, άν δέ πρός τον σκοπόν νά βό- 
σκωσι τά κτήνη καλούνται νομαί. Κτήνη δέ κα
λούνται πάντα τά ήμερα τετράποδα ζώα π. χ. δ 
ίππος, ' δ ήμίονος, δ όνος, δ βοϋς, τό πρόβατον, ή 
αϊξ κλπ. Ή διατήρησες καί διατροφή κτηνών κα
λείται κτηνοτροφία. Τίνα τά προϊόντα τής κτηνο
τροφίας ; — Δάσος δέ καλοϋμεν μεγάλην ' έκτασιν 
γής, έν ή φύονται άγρια δένδρα-όίον,έλάται, δρύες, 
πεϋκας κλπ.Τά δάση ώς χρήσιμα είς τόν άνθρωπον 
πρέπει νά περιποιώμεθα. Τίνα προϊόντα παρέχουσι ; 
Τίνα δένδρα έχει τό ήμέτερον δάσος ;

(άκολουθεΐ)
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ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΧΟΛΗΝ

·" · . τιυθυιι . ■ .·>. ν ■
Λυπούμεθα δτι δέν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν 

όνομαστί τούς άδικουμένους διδασκάλους, διότι φο- 
βούμεθα μείζονα αύτών καταδίωξιν. Άλλά τοϋτο 
δέν μειοϊ ούδέ κατά κεραίαν τήν αλήθειαν τών 
πληροφοριών μαςΚ άς έκθέτομεν ένταϋθα, διά νά 
μάθη ή κοινωνία πώς διαχειρίζονται τά τής έκπαι 
δεύσεως τών τέκνων της οί ταχθέντες ύπό τής πο
λιτείας προστάται αύτής, καί τό σπουδαιότατον, 
ϊνα καταδειχθή τί φοβερόν κακόν άπεργάζονται νό
μοι έκπαιδευτικοί αυτόχρημα γελοίοι καί όπισθο- 
δρομικοί.

Ό εκπαιδευτικός ήμών νόμος τοϋ 1834 έπιβάλ- 
λει έκπαίδευσιν^ύποχρεωτικήν τούλάχιστον είς τά 
άρρενα άπό τοϋ 6 έτους μέχρι τοϋ 12 συμπεπλη- 
ρωμένου. Άλλ’ δ νόμος ούτος ούδέποτε δυστυχώς 
έτέθη είς εφαρμογήν. Τήν δέ βλάβην τήν προσ- 
γενομένην ώς έκ τής άογίας τοϋ νόμου τούτου βλέ- 
ποντές τίνες τών εύγενή φρονήματα έχόντων δη
μοδιδασκάλων προσπαθοϋσιν έν τοΐς χωρίοις, ένθα 
εργάζονται, διά παντοίων μέσων νά έπανορθώσι 
πείθοντες τούς γονείς νά στέλλωσι τά τέκνα των 
εις τόν σχολεϊον καί κατορθοϋται νϋν έν πολλοΐς 
σχολείοις, ένθα πρότερον π. χ. ήσαν 40 μαθηταί, 
νϋν νά είναι 60 καί περισσότεροι.Βεβαίως τοιούτους 
διδασκάλους πάσα άλλη πατρική διεύθυνσις τής 
παιδείας ήθελε έπαενέση, μάλιστα δέ ήθελε καί 
βραβεύση αύτούς. Άλλ’ ή νϋν διεύθυνσις τών σχοί- 
λείων έφαρμόζοϋσα τόν νόμον, δν ή αύτή σοφία 
έχορήγησεν είς τό Ελληνικόν "Εθνος, καθ’δν άπαι-
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τεΐται διαφόρου βαθμού διδάσκαλος, άν οί μαθη
ταί τοΰ σχολείου αΰξηθώσι κατά τι, εκτοπίζει τούς 
διδασκάλους τούτους ή απολύει αύτούς, έάν αύξη- 
θώσιν οι μαθηταί, διότι κατά τόν σοφόν τοΰτον νό
μον τό σχολεΐον πρέπει νά προαχθή είς άνωτέρου. 
βαθμού σχολεΐον, εχον άνάγκην καί διδασκάλου 
άνωτέρου βαθμού. Τό τοιοϋτο συνέβη είς πολλούς 
διδασκάλους, οΰς ή πατρική διεύθυνσις τών σχο
λείων διδάσκει διά τής άπολύσεως καί τής πείνης 
τοΰ λοιπού νά μή είναι πολύ ζτλωταί τού έργου των. 
Καί θά έβλέπομεν πολύ συχνοτέρα,ς απολύσεις ή 
μεταθέσεις διά τόν λόγον τούτον, άν οί διδάσκα
λοι δέν κατέφιυγον είς τούς βουλευτάς, παρακα— 
λοΰντες νά κοιμηθή ύπέρ αύτών ό νόμος τού. Πα
παμάρκου. Καί όμως ύπάρχουσιν άκόμη πολιτευό
μενοι, φρονο.ΰντες ή ύποκρίνόμενοι ότι τά πάντα εν 
τή δημοτική εκπαιδεύσει παρ’ ήμΐν βαίνουσε κα
λώς, ύπάρχουσιν δέ καί ύπουργοί, είς οΰς αί πλά- 
ναι αΐ παντοϊαι καί ή σύγχυσις τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως δέν ποιοΰσιν αύτοις ούδεμίαν αίσθη- 
σιν καί εξακολουθούσε νά φιλοδωρώσι τά σχολεία 
μέ νομοθετηματα καί κανονισμούς καί προγράμ
ματα αναλυτικά άξια νά ^ιφθώσιν άμέσως είς τάς 
Άποθέτας πόϋ Ταϊγέτου, ώς πάλαι έρρίπτοντο 
τά άνάπηρα καί άσθενικά βρέφη τών Σπαρτια
τών. Έάν ό νΰν ύπουργος-τής Παιδείας εύηρε- 
στεϊτο, πριν κυρώση τά μέτρα τοΰ διευθυντοϋ τών 
δημοτικών σχολείων, διά τής υπογραφής αύτού 
καί τοΰ βασιλέως, νά ύπέβαλλε ταΰτα ύπό τόν 
έλεγχον τών παρ’ ήμΐν έμπειρων άνδρών τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως, τότε θά έπείθετο, ώς έπεί- 
σθη καί ό προκάτοχος αύτοϋ, νά μή μεταβάλλη 
εύκόλως τήν καθεστώσαν νομοθεσίαν τών σχολείων 
ύπό τούς ύπάρχόντας μάλιστα δρους, διότι πάντως 
άναμένει τά σχολεία ή σύγχυσις και ή άκατα- 
στασία.

3

ΤΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
KJS.I Έί ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

...'.■·. ; ■ . .. ’ . · J ■
Άναγνώσαντες τό Β. Διάταγμα τό καθορίζον

τήν διδακτέαν ΰλην έν τοϊς δημοτ,. σχολείοις νο
μίζομεν καθήκον νά εϊπωμεν τήν γνώμην ήμών έν
ταΰθα περ'ι μόνης τής καλλιγραφίας, έν ντή0 όποια 
παρατηρΟΰμεν τάς έξής ελλείψεις.

Αποκλείονται έκ τής Γ’ κα'ι Δ' τάξεως τά συνή
θη μικρότερα μεγέθη, τά λεγάμενα ψιλά’ , προσέτι 
έκ τής Β' καί τά κεφαλαία καί τά ψηφία. Διέπ^ι, 
φαίνεται, τό πρόγραμμα τό παλαιόν σύστημα,κατά 
το όποϊον έκαστον μέρος έδιδάσκετο τελείως καί ακο
λούθως τό επόμενον· ήτοι τά μικρά..έν τή Β’ τρίξει, 
τά κεφάλαια έν τή Γ' καί τά λεγάμενα ψιλά έν τή 
Δ’’ καί οΰτω τό μάθημα τοΰτο ούδαμώς ύποβοη- 

'Χ._ _ — — — — — _ — — — — _ — __
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θεϊ είς τάς λοιπάς γραφεκάς έργασίας τούς άγνο- 
οΰντας τήν χρήσιν τών άποκλεεομένων αύτοις γραμ
μάτων π. χ. οΐ τής Β'. τάξεως μέ ποιον σχήμα 
δέον νά γράφωσι τά κεφαλαία : Καί ή καλλιγρα
φία μή συσχετιζόμένη πρός τάς λοιπάς γραφικάς 
έργάσίας άλλά μεμονωμένη ούσα διδάσκεται οψχί 
διά τήν βελτίωσιν τήν κοινής γραφής άλλά διά μό
νην τήν καλλιγραφίαν.Τό πεπλανημένον,πεπάλαιω- 
μένον λοιπόν τοΰτο σύστημα διέλυσε ή νέα λογική καί 
έπις·ημονική μέθοδος καί διεφώτισεν έν πάσιτοϊς μα- 
θήμασι τήν λογικήν καί όμαλωτέραν οδόν καί,ώς έν 
τοΐς άλλοι; μαθήμασι, οίον τή ’Αριθμητική, Ίερα 
Ιστορία,Φυσική κλπ. ισχύει τό λεγόμενον κυκλικόν 
περιοδικόν πρόγραμμα,οΰτω καί έν τή καλλιγραφία 
δύναται καί πρέπει νά διδάσκωνται έν τή Β’ τάξει 
(μετά τήν διδασκαλίαν5δηλ. τοΰ ’Αλφαβηταρίου) 
άπαντα τά μέρη τής καλλιγραφίας περιοδικώς πολ
λάκις έπαναλαμβανομένής, ώς καί έν ταΐς άνωτέ- 
ραις τάξε'σι· καί πρός τούτο· ή κάλλιγραφία δέον 
νά μή είναι έκ^εταμένη άλλά σύντομος. Οΰτω δέ 
οί μαθηταί γνωρίζοντες τον τύπον πάντων τών 
γραμμάτων καί ψηφίων έφαρμόζουσι ταΰτα είς δλας 
τάς γραφικάς έργασίας βελτιοΰντες οΰτω τήν κοι
νήν γραφήν των.

Ή παιδαγωγική άρχή, καθ’ ήν χωροΰμεν έκ 
τών άπλουστέρων καί εύκολωτέοων είς τά συνθε- 
τώτερα καί δυσκολότερα'έν πολλοϊς παραβαίνεταε 
καί δή . ,

1) Αναμιγνύονται τά έπίστιχα. ύπόστιχα καί 
ύπέρστιχα4 τά δέ έχοντα μέγεθος τό ήμισυ μι- 
κρότερον τών λοιπών'έπίστιχα, όντα άπαντα ευ
κολότερα, δέν προτάσσονται· καί'τό σπόυδάιότέρον 
προκειμένου περί μαθητών τού δημοτ. σχολείου 
ζάτε άρχάρίων) διά τής άναμίξεώς 'ταύτης 'επέρ
χεται σύγχυσις τοΰ μεγέθους τών γραμμάτων, ήν 
παρατηροΰμεν συχνότατα καί είς τούς μαθητάς τών 
άνωτέρων τάξεων γράφοντας π. χ. σχολειών (όλα 
μέ τό αύτό μέγεθος), δηΜητριος (κεφαλαία έν τω 
μέσω τής λέξεως). Τήν δέ σύγχυσιν ταύτην άπο- 
φεύγομεν διά τής κέχωρισμέν'ης διδασκαλίας τών 
έπιστίχων, ύπδστίχών' καΐ ύπερστίχων κλπ.

’ 2) Τά κεφαλαία Ο, Τ, Ε, Ω, όντα εύκολώτερα 
τών λοιπών ώς δμοιάζοντα Αοΐς γνωστόΐς μικροϊς 
γράμμασι ο υ ε ω δέν προτάσσονται- ωσαύτως καί 
έτερα κεφαλαία καί μικρά ούκ ολίγα εύκολώτερα 
επιτάσσονται άλλων δυσκολωτέρων.

Αύται είναι αί κυριώτεραί ελλείψεις, άς έθεώ- 
ρησα καλόν ύά θέσω ένταΰθα, δπως τάς πολλάς 
άλλας δυσκολίας τής γλώσσης μας έλαττοϊ ή καλ- 
λιτέρα διδασκαλία τής γραφής.
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