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3. Slept καθαριότητος
"Αν ή ζωή θεωρήται καί δικαίως ώς δώρον μέγα 

τοϋ Θεοΰ εϊς τόν άνθρωπον. ή προφύλαξις αύτής 
άπο άσθενείας καί τον θάνατον, πρέπει νά θεωοήται 
ώς μέγα τοϋ άνθρώπου καθήκον. Έν δέ συντελεστι- 
κον εις τήν καταστροφήν τής ύγείας είναι ή άκα- 
θαρσία, ή ρυπαρία. Σήμερον, ότε άπεδείχθη ότι αί 
διάφοροι νόσοι τήν αιτίαν αύτών έχουσιν έν τοΐς μι- 
κροβίοις, άτινα γέννα καί πολλαπλασιάζει ή ακαθαρ
σία, έχομεν καθήκον χάριν τής ύγείας νά προνοήσω- 
μεν περί καθαριότητος έν οίς τόποις ζή καΐ κατοικεί 
ό άνθρωπος. Πρός τοΰτο δέ πρέπει νά. έργασθή τό 
σχολειον, ϊνα έξεγείρη τών μαθητών τήν άγάπην 
είς τήν καθαριότητα καί συνηθίση αύτούς νά μισώσι 
τήν ρυπαρίαν, ώς πρέπει νά μισώσι καί τήν κακίαν.

Και πρώτον απόλυτός καθαριότης πρέπει νά δια- 
τηρήται είς το σώμα τοϋ άνθρώπου. Καλή συνήθεια 
επικρατεί νά νίπτωμεν κατά πάσαν πρωίαν χεϊρας 
καί πρόσωπον, άλλά διατί νά μή περιλαμβάνηται 
εις τοΰτο καί ό τράχηλος καί οΐ πόδες; Τοΰτο έχει καί 
τό καλόν ότι πλήν τής καθαριότητος καθιστά τόν άν
θρωπον καί ήττον εύπαθή εις νόσους τοΰ λαιμού καί είς 
συνάγχην, άτινα παρουσιάζονται είς άνθρώπους μαλ
θακούς. Άλλά πλήν τής καθ’ ήμέραν ταύτης πλύ- 
σεως προσώπου, χειρών καί ποδών, ένθα πρέπει πάν
τως νά γίνηται καί χρήσις σάπωνος, καλόν είναι οι 
παιδες νά έθισθώσι κατά σάββατον νά λούωνται τήν 
κεφαλήν, εί δυνατόν δέ καΐ όλον τό σώμα, προσέ- 
χοντες όμως νά μή έκτίθενται ύγροΐ εις ρεύματα άέ- 
ρος, αλλά νά άπομάττωνται ταχέως (σπογγίζωνται) 
διά πανιού. Είναι λυπηρόν ότι τά λουτρά έξέλιπον έκ 
τής Ελλάδος καί περιωοίσθησαν μόνον είς τά θα- 

λάσσεα, ά έπ’ ολίγον χρόνον μόνον κατά τό θέρος 
δύναται νά μεταχειρισθή ό άνθρωπος, έν ω κατά 
τόν άλλον χρόνον, όστις είναι ό μείζων, ούδεμία ευ
καιρία δίδεται νά πλύνωσι οΐ άνθρωποι τό σώμά των 
Οί λαοί οί Ευρωπαϊκοί καί οί ’Οθωμανοί ’ ώς πρός 
τοΰτο ύπερέχουσιν ήμών. Διότι παρ’ αύτοϊς βλέπεις 
είς πάσαν πόλιν δημόσια λουτρά πρός κοινήν χρήσιν, 
είς ά συχνάζουσι καί άνδρες καΐ γυναίκες πασών 
τών τάξεων. Πόσον σοφοί καί ώς ποός τούτο δει
κνύονται οί ήμ.έτεροι πρόγονοι. 'Ήδη βλέπομεν παρ’ 
'Ομήρω ότι ή πρώτη φιλοφροσύνη τών άνθρώπων πρός 
τούς έπισκεπτομένους αύτούς ξένους ήτο νά παοασκευ- 
άσωσιν αύτοϊς έν θερμόν λουτρόν, ΐνα πλύνωσι τό σώ
μά των.’Ο Έλλην δέν έκάθητο νά φάγη, πριν λου- 
σθή καΐ τό λουτρόν ήτο άνανκαϊον συστατικόν πά
σης οικογένειας. Έπ'ίσης ή πλύσις τοϋ σώματος παρ’ 
αύτοϊς ήτο άναγκαϊα προπαρασκευή διά νά προσφέ- 
,ρωσι θυσίας, νά λάβωσι χρησμούς κ.τ.τ. Τά δημό
σια καΐ ιδιωτικά βαλανεϊα μέ πλήθος δωματίων πρός 
ιδιαίτερον έκαστον σκοπόν μέ τό λακωνικόν (ίδρω- 
τήριον), τό πυριατήριον, τό άποδυτήριον,τό έλαιοθέ- 
σιον ή αλειπτήριον,μέ τούς κήπους πρός γυμναστικής 
άσκήσεις έκόσμουν πάσας τάς πόλεις τάς Έλληνικάς 
καΐ έχρησίμευον πρός καθαρισμόν τοΰ σώματος καί 
πρός ένίσχυσιν αύτοΰ. Ό Grasberger έν τω συγ- 
γράμματι αύτοΰ «ή παρά τοΐς άρχαίοις άγωγή καί 
παιδεία» Τομ. Τ.σ. 376 λέγει περί των λουτρών τά 
εξής.» "Οτι τό λούεσθαι καθόλου παρά τοΐς Έλ- 
λησι καί Ρωμαίοις έθεωρεϊτο ώς μία τών άπαραι- 
τήτων προς τον βίον καθημερινών χρειών, εννοείται 
οϊκοθεν, έάν ένθυμηθώμεν τήν δι’ ελαίου τών πα
λαιστών άλειψιν καί τήν xovtv, ήν έπέπασσον έφ’ 
όλου τοΰ σώματος καί ίδίρε τό κατά τήν πάλην 
συγκυλίεσθαι έπί τοΰ πηλώδους εδάφους».

Ή ύγίεια τοΰ σώματος άπαιτεϊ νά διατηρεϊταιό όλ-
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κληρον άπηλλαγμένον παντός ^ύπου. Τούτο δέ επι
τυγχάνεται διά συχνής πλύσεως,διά συχνής αλλαγής 
τών έσωτερικών ένδυμάτων. Έάν ίξετάσωμεν άνα— 
τομικώς τό σώμα τοϋ άνθρώπου βλέπομεν οτι τοϋτο 
περιβάλλεται έξωθεν όλον ύπό δέρματος, όπερ χρη
σιμεύει νά προφυλάττη τά λεπτοφυή όργανα καί 
ευπαθή άπό πάσαν έξωτερικήν βλαβεράν έπίδρασιν. 
Άλλά πλήν τής ύπηρεσίας ταύτης παρέχει τό δέρ
μα και άλλην σπουδαιοτέραν. Διά τών άπειραρίθ- 
μων πόρων (ύπελογίσθησαν περί τά 2 1)4 εκατομ
μύρια μόνον οί ίδρωτικοί πόροι),οϊτινες ύπάρχουσιν είς 
τό δέρμα τοΰ άνθρώπου,κατορθοΰται νά έξεοχωνται αί 
βλαβεραΐ είς τό αίμα καί εις τήν ύγίειαν τοϋ άνθρώ
που ούσίαι. ’Εξέρχονται δέ ή ύπό μορφήν ύγράν ώς 
ίδρώς ή ύπό μορφήν άναθυμιατήν ώς άναθυμεάσεις.

Τό οέρμα τον άνθρωπον έν καθέτω τορτι.
α. κεράτινβν στρώμα τής έπιδερμίδος 5. βλεννώδες Μαλπιγιανόν στρώμα τής έπιδερμίδος. γ. χόριον ε. θηλαι δερμα

τικά! ζ.ίδρωτικοί αδένες μέ τόν εκφορητικόν πόρον η.λιπώδης ιστός.ι ίδρωτικοί πόροι λ.θρίξ μέ τόν κολεόν π.λιπώοης αδην.

Ύπελογίσθη δέ δτι περί τάς δύο λίτρας έξάγει καθ’ 
ημέραν ό άνθρωπος υγρών έκ τοϋ σώματός του ύπό 
τήν μορφήν τής άναθυμιάσεως, ήτις είναι γνωστή 
ύπό τό όνομα τής άδηλου διαπνοής. Έπειδή δέ ή 
σημασία τής καθαριότητος τοϋ δέρματος έκτιμάται, 
έάν γινώσκωμεν άνατομικώς καί φυσιολογικώς τά 
τοϋ δέρματος, νομίζομεν καλόν νά παρενείρωμεν 
τά περί τούτου, ίνα έν πλήρει γνώσει τοΰ πράγμ-α- 
τος οί διδάσκαλοι έργασθώσι πρός μόρφωσιν τών άν
θρώπων είς τήν καθαριότητα τοϋ σώματός των.

Τό δέρμα, ώς έλέγομεν, είναι έν περικάλυμμα ή 
άμφίεσμα περιβάλλον όλον το άνθρώπινον σώμα. 
Σύγκειται δέ έκ τριών στρωμάτων διακρινομένων 
άπ’ άλλήλων διά τήν διάφορον ύφήν, έξ ής σύγκει- 
ται έκ τοϋ κυρίως δέρματος, έκ τής ύπεράνω τοΰ 
δέρματος έπιδερμίδος καί έκ τοΰ ύποκάτω αύτοΰ 
εύρισκομένου ύποδορείου κυτταρώδους ίστοΰ.

Καί τό μέν δέρμα είναι μία μεμβράνη έχουσα πάχος 

2-3 ύποχιλιογράμμων,ένιαχοΰ όμως π.χ. εις τά βλέ
φαρα, είς τάς θηλάς ούσα λίαν λεπτή, είς δέ τήν 
παλάμην καί είς τό πέλμα τοΰ ποδός λίαν χονδρά. 
Είναι δε κατασκευασμένον έκ δεσμίδων συνεκτικών ι
στών * ελαστικών ίνών ένυφασμένων άλλήλαις ούτως, 
ώστε °ύ μόνον νά είναι στερεόν, άλλά καί λίαν ελα
στικόν. Υποκάτω δέ τοΰ δέρματος τούτου είναι κυτ
ταρώδης ιστός συγκείμενος έκ μαλακών ίστώί,,καί λί
πους καί συνδέων τό δέρμα άλλαχοΰ μέν σφιγκτά 
άλλαχοΰ δέ χαλαρώς μετά τών βαθύτερον κειμένων 
οργάνων. Τό στρώμα τοϋτο, δπερ συνήθως έχει πά
χος 4 μέχοι 9 ύποχιλιομέτρων, είς παχεΐς δέ αν
θρώπους φθάνει μέχρι 2 καί 3 ύφεκατομέτρων δια- 
σχιζουσι πλήθος αιμοφόρων καί λυμφοφόρων αγγείων 
ώς καί κλάδοι νεύρων, ά είναι προωρισμένα διά το

δέρμα. Έν τφ δέρματι, ένίοτε δέ και έν τώ ύπό 
τό δέομα εύρισκομένω κυτταρώδες ίστω ζιπάρ- 
χουσιν οί άδένες τοΰ λίπους, οί άδένες τοΰ ίδρώ- 
τος καί αί ρίζαι τών τριχών. Καί οί μέν άδένες 
τοΰ λίπους είναι βραχύτατα άλλά χονδρά ασκ.ίδια 
ή θυλάκια, ά επενδύει έπιθήλιον, (λεπτόν δέρμα) 
όπερ εκκρίνει τό λίπος. Τούτων άλλοι μεν είναι με
μονωμένοι, άλλοι δέ ηνωμένοι έχοντες ενα κοινόν 
αγωγόν.Οί άδένες δέ ούτοι ή εκβάλλουσιν αύτοτελεϊς 
είς τήν έπιφάνειαύ*  τοΰ σώματος δι’ ίδιων πόρων ή 
ή άναστομοΰνται εις τόν κολεόν τών τριχών δηλ. 
είς τό περίβλημα, όπερ έχει ή θρίξ έν τφ δέρματι 
εΰρισκομένη, καί διά τών πόρων τής τριχός έξέρχον- 
ται είς τήν έξωτάτην έπιφάνειαν τοΰ σώματος. Οί 
άδένες δέ ούτοι έκκρίνουσι λίπος (δερματικόν στέαρ) 
όπερ τηρεί τήν έπιφάνειαν του σώματος λιπαράν και 
παρεμποδίζει τήν ύγρασίαν. Οί δέ άδένες τοΰ ίδρώ- 
τος έχουσι σχήμα τολύπης, καί έδρεύουσιν πάντοτε 

έν τφ δέρματι,οί δέ αγωγοί αύτών κατά τό άνω μέρος 
γίνονται έλςκώδεις ώς είναι αί φελάγραι καί έκβάλ- 
λουσι διά λεπτής οπής είς τήν έπιφάνειαν τοΰ δέρ
ματος διατρυπώντας τήν επιδερμίδα.Είναι δέ τοιοΰτοι 
άδένες ίδρωτικοί περί τά 2 1 χέκατομμύρια είς έκα
στον άνθρωπον.

Ή δέ άνω έπκφάνεια τοΰ δέρματος πρός τήν έπι— 
δερμίδα δέν είναι λεία καί ομαλή,άλλ’ έχει άπειρους 
πυκνώς πλησίον άλλήλων κειμένας λεπτοτάτας έξο · 
χάς, δερματικάς θηλάς καλουμένας, αϊτινες είσδύου- 
σιν είς τήν έπιδερμίδκ. Διακρίνομεν δ’ ένταύθα δύο 
είδη θηλών, θηλάς άγγειοφόρους, αϊτινες περιέχουσι 
σύμπλεγμα λεπτοτάτων αιμοφόρων αγγείων, καί θη
λάς νευρικάς, αϊτινες περικλείουσι τά πέρατα αισθη
τικών νεύρων. Τό δέρμα έχει άμέτρητα τό πλήθος 
αιμοφόρα αγγεία, ά εύρίσκονται ύπό τήν κυριαρχίαν 
τών συμπαθητικών νεύρων, ώστε κατά τούς διαφό
ρους ερεθισμούς άλλοτε μέν νά ύπερπληρώνται αίμα
τος, άλλοτε δέ νά κενώνται καί νά λαμβάνη ούτω τό 
σώμα άλλοτε μέν έρυθράν, άλλοτε δέ ώχράν οψιν.

Τό δέρμα έξω καλύπτει ή έπιδερμίς, ήτις έπεν- 
δύει έσωθεν καί αύτούς τούς πόρους. Σύγκειται 
δέ έκ δύο στρωμάτων έκ τοΰ κερατίνου καί έκ τοΰ 
βλεννώδους, όπερ καί Μαλπίγειον δίκτυον κα
λείται. Έκ τοΰ βλεννώδους δέ τούτου στρώματος, 
όπερ άπαρτίζεται έκ κυττάρων στρογγύλων, πολυχύ- 
μων καί μαλακών, άνέρχονται κύτταρα πρός τά άνω, 
ά όσφ μάλλον πλησιάζουσιν εις τήν έπιφάνειαν τοσού- 
τφ μάλλον γίνονται καί ξηρά καί έπίπεδα καί ούτω 
σχηματίζεται τό κεράτινον στρώμα τής έπιδερμίδος. 
Τό στρώμα τοϋτο όπερ είναι άναιμον καί άνευρον καί 
διαφανές διηνεκώς άνανεοΰται, σχηματιζομένων κά
τωθεν νέων κυττάρων, S. ώθοΰσι πρός τά άνω τά 
παλαιά καί καθιστώσιν ούτω αύτά περιττά.

Μετά τήν περιγραφήν ταύτην τοΰ δέρματος καθί
σταται δήλον πόσον άναγκαΐα εις τήν διατήρησιν 
τής ύγιείας καθίσταται ή περί τό δέρμα τοϋ άνθρώ
που έπιμέλεια. Λουτρά τακτικά καί πλύσεις τα- 
κτικαί ολοκλήρου τόΰ σώματος διά σάπωνος, δι’ ού 
μόνου δύναται νά άποπλυθή ό έπικαθήμενος ρύπος, 
καί τρϊψις τοΰ σώματος διά φανέλλας ή τρίχινου 
χειροκτίου, οία μεταχειρίζονται οί άνθρωποι έν τοϊς 
λο υτοοϊς τών ’Οθωμανών, ϊνα άπομακρυνθώσι τά 
κύτταρα τής έπιδερμίδος, ώς καί συχνή άλλαγή τών 
ασπρορρούχων και κατάλληλος ένδυμασία είναι άπα- 
ραίτητα μέσα είς τήν εύεξίαν καί εις τήν ύγίειαν, έν 
φ ή περί τό δέρμα τοΰ άνθρώπου άμέλεια έπάγει 
δείνας νόσους καί τόν θάνατον αύτόν.

Άλλ’ ού μόνον περί τό σώμα πρέπει νά διατη- 
ρώμεν καθαριότητα άλλά καί έν τή κατοικία ήυ.ών. 
Τοϋτο δέ είναι μάλιστα έργον τών γυναικών, αίτι- 
νες πρέπει νά μορφωθώσιν έν τοϊς σχολείοις, ώστε τήν 
κατ οίκον καθαριότητα νά θεωρώσιν ώς τόν κάλ- 
λιστον καί δικαιότατον έπαινον.Άλλά καί οί άνδρες 
πρέπει νά μορφωθώσιν, ώστε νά άποτροπιάζωνται 
την ακαθαρσίαν. Δυστυχώς τά ήμέτερα δημοτικά 

σχολεία, όντα ώ; έπί τό πλεϊστον ίδιωτικαι οίκίαι 
πάντως άκατάλληλοι καί δια τό στενόν τοΰ χώ
ρου και διά τόν άκατάλληλον φωτισμόν, έστερημέ- 
ναι δέ ύπηρετικοΰ καί διδασκάλων ώς έπί τό πολύ 
μισούντων τήν άκαθαρσίαν βλάπτουσι πολύ ύπό τήν 
έποψιν ταύτην όχι μόνον σωματικώς τούς μαθητάς, 
άλλά καί ψυχικώς· διότι έξοικειώνουσιν αύτούς πρός 
τήν άκαθαρσίαν καί ποιοΰσιν αύτήν άνεκτήν.

Διά τοϋτο νομίζομεν ό διδάσκαλος πρέπει νά συγ- 
κεντρώνη σύμπασαν τήν προσοχήν του πρός καταπο- 
λέμησιν τής ρυπαρίας καί άκαθαρσίας καί νά πρασ- 
παθήση καί διά τοΰ παραδείγματος καί διά τής δι
δασκαλίας νά ίμβάλη άποστροφήν καί μίσος πρός 
αύτήν, αγάπην δέ πρός τήν καθαριότητα, ήτις εί
ναι ώραϊον τοϋ άνθρώπου συστατικόν. Πρό ς τόν 
σκοπόν τοΰτον ό διδάσκαλος πρέπει νά προσέχη 
πολύ νά τηρώνται έν άπολύτφ καθαριότητι πάντα 
τά πράγματα καί πρόσωπα έν τώ σχολείφ. ’Επειδή 
δέ, ώς καί έν τή ιατρική συμ.βαίνει, εύκολώτερον 
είναι νά προλάβωμεν σφάλματα ή νά θεραπεύσω- 
μεν αύτά άναφανέντα, καλόν είναι δ διδάσκαλος 
χάριν τής καθαριότητος νά λάβη ποοφυλακτικά μέ
τρα, έξ ών άναφέρομεν ενταΰθα τά σπουδαιότερα.

1. Οί μαθηταί πριν είσέρχωντας εις τό σχολεϊον 
σά καθαρίζωσι τά ύποδήματά των έν ταϊς·πρός τόν 
νκοπόν τοΰτον ύπαρχούσαις ξύστραις,άς δυνάμεθα νά 
όνομάσωμεν πηλόξυστρα. Κατάλληλα δέ πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον είναι τά όντα σύμπλεγμα έκ λαμαρί- 
νης, οία φέρουσιν εύθηνότατα έξ Εύρώπης. Εύπορα 
σχολεία δύνανται νά ίχωσι καί ψιάθους πλεκτάς, έφ’ 
ών νά γίνηται τών υποδημάτων πληρεστέρα κάθαρ- 
σις. "Απορα δέ δύνανται νά μεταχειρισθώσι μίαν λι
νάτσαν ή άλλο τι.

2. Οί γεωγραφικοί πίνακες, αί εικόνες, νά μή 
χρησιμεύωσιν προς στολισμόν τοΰ σχολείου καί ούτω 
μένοντες πάντοτε κρεμασμένοι νά είναι έκτεθειμένοι 
είς τήν άκαθαρσίαν καί είς τήν καταστροφήν.

3. Ούδέποτε ούτε ό διδάσκαλος ούτε οί μαθηταί 
νά δεικνύωσιν εις τούς γεωγραφικούς πίνακας διά τοΰ 
δακτύλου των, άλλά δι’ ώρισμένου δείκτου.

4. Ούδέποτε ούτε ό διδάσκολος ούτε ό μαθητής 
νά άπαλείφη διά τής χειρός του έκ τοΰ μαυροπίνα- 
κος τά γεγραμμένα, άλλά διά σπόγγου ή πανίου 
επίτηδες πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύπάρχοντος.

5. Πάντα τά βιβλία καί τετράδια τών μαθητών 
νά είναι έρραμμένα καί έξωτερικώς διά χονδροΰ 
χάρτου ένδεδυμένα, ϊνα προφυλάττωνται άπό τόν 
ρύπον. Άλλά καί έν τοϊς βιβλίοις καί έν τοϊς τε- 
τραδίοις πρέπει νά ύπάρχη τεμάχιον χάρτου, ϊνα 
άπτηται αύτοΰ ή χειρ γράφουσα ή δεικνύουσα τάς 
λέξεις έν τή άναγνώσει διά ξυλαρίου καί ούτω νά 
προφυλάττηται καί τό τετράδιον καί τό βιβλίον άπό 
άκαθαρσίαν. Έν δέ τοϊς τετραδίοις πλήν τοΰ τεμα
χίου τούτου τοΰ χάρτου, όπερ καλοΰμεν άλεξίρρυ- 
πον, καλόν είναι νά ύπαρχη καί ναστόχαρτον (στου- 
πόχαρτον), πρός άποξήρανσιν τών γραμμάτων καϊ
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νής χρήσεως ένός καί τοΰ αύτοϋ ποτηριού μάλιστα 
έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι.

14. Έάν οί μαθηταί έρχόμενοι εις τό_σχολεϊον 
έκ τών παρακειμένων χωρίων φέρωσι μεθ’ έαυτών 
τάς τροφάς των, δ διδάσκαλος πρέπει νά συμβου- 
λεύση αύτούς νά μή θέτωσιν αύτά άναμίξ έν τφ 
χαρτοφυλακίφ των μετά τών βιβλίων των. Επειτα 
έν τφ σχολείω πρέπει νά τίθεται, εί δυνατόν, είς 
μέρος τι έκτός τή; κυρίας αιθούσης τοΰ διδακτη
ρίου,ίνα μή μολύνεται έκ τών αναθυμιάσεων τών τρο
φών ό άήρ τής παραδόσεως.

15. Τήν μεγίστην προσοχήν πρέπει νά δίδη ό δι
δάσκαλος είς τόν καθαρόν αέρα, δν άναπνεουσιν οί 
μαθηταί του. Διά τοΰτο πρέπει κατά τά διαλείμ
ματα τών μαθημάτων, δτε εξέρχονται πάντες οί 
μαθηταί, νά άερίζη συχνά τό σχολεΐον, άνοιγομένων 
θυρών καί παραθύροιν. Ό ακάθαρτος άηρ είναι δη- 
λητήριον καί πρόσκομμα σπουδαϊον εις τήν άντίληψιν 
τών μαθητών καί εις τήν πρόοδον τοΰ σχολείου.

Μεγάλην δέ σημασίαν έχει ή καθαριότης καί είς 
τό φρόνημα τοΰ άνθρώπου. Ού μόνον οί παΐδες, 
άλλά καί οί μεγάλοι, όταν φορώσι καθαρά ένδύμα- 
τα, όταν έχωσι τά; χεϊρας, τήν κεφαλήν, τού; πό
δα; αύτών καθαρούς, αισθάνονται έαυτούς τρόπον 
τινά εύγενεστέρους. Καί ό Ελληνικός λαός συνήθισε 
νά ταύτίζη ρυπαρού; άνθρώπους κατά τήν περιβογ 
λήν καί τό σώμα μέ άνθρώπους ρυπαρούς καί κατά 
τήν ψυχήν. Ή λέξις βρωμερό;, μουρδάρης, λέρα ά- 
ποδίδεται μεταφορικώ; καί εί; τού; έχοντας ακάθαρ
τον Φυχήν. Καϊ διά τοΰτο ή άγάπη τοΰ άνθρώπου 
ποό; τήν καθαριότητα εμμέσως εξευγενίζει καΐ τήν 
ψυχήν αύτού καί προδιαθέτει αύτήν εί; βίον ήθικόν 
καϊ ανθρώπινον διότι ούδείς δύναται νά άρνηθή ότι 
βίο; έν τω μέσφ ακαθαρσίας καί δυσωδίας δέν είναι 

I βίος ανθρώπινος,δέν είναι μάλιστα ούδέ κτηνώδεις-διότι 
τά πλεΐστα τών ζώων ύπο τής φύσεως αγόμενα θη- 
ρεύουσι τήν καθαριότητα ώς δυνάμεθα νά ίδωμεν αύτό 
καί είς τούς κύνας,καί είς τήν γαλήν,καί είς τά πτηνά, 
καί είς άλλα ζώα. Μόνον δ χοίρος έκ τών παρ’ ήμΐν 
ήμέρων ζφων άρέσκεται είς τήν ακαθαρσίαν καί μό
νον ποός τό ζφον τοΰτο δύναται νά παραβληθή ό 
άκαθαρτος άνθρωπος. Είναι δέ παρατηρημένου έκ τής 
έθνογραφίας ότι ακάθαρτοι λαοί έκλείπουσιν έκ τοΰ 
κόσμου ώς βλέπομεν εί; τούς Καμσανδάλους τής χερ
σονήσου Καμσιάτκας έν ’Ασία, είς τούς Όττεντότου; 
τής ’Αφρικής, ών ή ρυπαρία καί ή άπλυσία φθάνει 
μέχρι τοσούτου βαθμοΰ, ώστε νά άποσπώσι τόν 
ρύπον έκ τοΰ προσώπου των διά τών ονύχων ώς νά 
είνα' μεμβράνη. Τούναντίον δέ ή καθαριότης είναι 
άνάλογος προ; τήν βαθμίδα τοΰ πολιτισμού1). Έν δέ 
τή Εύρώπη φημίζονται ώ; καθαροί είς μέγαν βαθ-

προφύλαξιν άπό τάς μελανίας καϊ την άλλην απει
ροκαλίαν.

6. Τά άβάκια τών μαθητών πρέπει συχνάκι; 
νά πλύνωνται διά σάπωνος καί ζεστού ϋοατος καί 
νά καθαρίζωνται άπο τόν ρύπον, όστις έπικάθηται 
καϊ είς τό έδαφος καΐ εις τά πλαίσια τών άβακίων.

2. Έν τή ιχνογραφώ τό ελαστικόν κόμμι νά τη- 
ρήται καθαρόν περιτυλισσόμενον έντός χάρτου, ίνα 
μή ρυπαίνηται τοΰτο καί ρυπαίνη καϊ τό τετράδιον.

8. Έν τώ σχολείφ νά άπαγορευθή αύστηρώ; τό 
πτύειν χαμαί, τό άπομύττεσθαι, τό ρίπτειν τεμά
χια χάρτου, ή ψιχία άρτου. Πρός τοΰτο δέ πρέ
πει έκαστος μαθητής νά έχη τό μανδύλλιόν του καϊ 
άς είναι τούτο καϊ εν κομμάτι λευκόν πανί. Τό απο- 
μύττεσθαι διά τών δακτύλων, είς δ μάλιστα τινες 
δεικνύουσι μεθ’ υπερηφάνειας ιδιαιτέραν δεξιότητα, 
είναι μεγάλη σικχασία κα'ι καλόν είναι ώς τοιοϋτο νά 
θεωρώσι καί οί μαθηταί.

9. Τά αφοδευτήρια, ά συνήθως θεωρούνται φύσε4 
ακάθαρτα και εστία δυσωδίας άφορήτου καϊ μολυ
σμάτων, πρέπει ωσαύτως νά διατηρώνταε έν μεγά
λη καθαριότητι. Πρός τοΰτο δέ συντελούσε μεγάλα 
καϊ φωτεινά παράθυρα, ή δέ κατασκευή αύτών καί 
ή χρήσις πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε νά προφυ- 
λάττη άπό τήν ακαθαρσίαν. Νομίζομεν ότι τεκμή- 
ριον τής μορφώσεως τού άνθρώπου καί τής άγάπης 
πρός τήν καθαριότητα και τήν τάξιν είναι, όταν 
έχη καΐ αύτούς τούς τόπους καθαρούς, οΐτινες μέ- 
νουσι κεκρυμμένοι άπό τά δμματα τών ξένων. Τό 
νά έχη τις τήν αίθουσαν τής ύποδοχής έν πλήρει 
καθαριότητητι καϊ τάξει δέν είναι κατόρθωμα- διότι 
έάν δέν ύπάρχη τοΰτο, κινεί τήν κατάκρισιν τών άν
θρώπων καί τήν περιφρόνησιν. Άλλ ’ όταν και έν τοΐς 
δωματίοι; έκείνοις, ένθα ούδέποτε ή σπανίω; φθά
νει ξένος οφθαλμός, έπικρατή καθαοιότης, τότε 
τοΰτο δέν μαρτυρεί τάσιν πρός έπίδειξιν, άλλ’ άγά
πην αγνήν πρός τήν καθαριότητα.

10 Τό σχολεΐον πρέπει καθ’ ήμέραν νά σαρώνη- 
ται,οί δέ τοίχοι έσωθεν δϊς τού έτους τούλάχιστον νά 
άσβεστώνωνται.

11. Τά θρανία πάντα κατά πάσαν πρωίαν νά 
καθαρίζωνται άπό τού κονιορτοΰ διά βεβρεγμένου πα
νιού, κάλλιον δέ διά σπόγγου. Πρός τούτο,μή ύπάρ- 
χοντος ύπηρέτου,άς μεταχειρίζεται ό διδάσκαλος δι’ 
έκαστον θρανίον καϊ ώρισμένους μαθητάς, οΐτινες 
πρέπει νά θεωρώσι τήν ύπηρεσίαν ταύτην ώς κα
θήκον καί νά έκτελώσιν αύτήν μετά προθυμίας.

12. Επίσης καθαρά πρεπει νά διατηρώνται καϊ 
αί ύδρίαι χαί.τά ποτήρια τοΰ σχολείου καϊ νά μή έ- 
πιτρέπη ποτέ ό διδάσκαλος νά πίνη ούδείς μέ άπλυ- 
τον ποτήριον.

13. ’Επίσης δέν πρέπει νά επιτρέπεται νά πίνωσι 
οί μαθηταί τό ύπόλειμμα ύδατος άλλου μαθητοΰ, 
είς δ δέν δίδουσιν τά σχολεία πολλήν προσοχήν. Πολ- 
λαϊ άσθένειαι δύνανται νά μεταδοθώσι διά τής κοΐ-Τ

1) ΣΗΜ. Ό διάσημος Γερμανός χημικός Liebig εΐπεν 
δτι ό πολιτισμός μιάς χώρας είναι άνάλογος πρός το ποσον 
οϋ σάπωνος, δπερ καταναλίσκει.

μόν οί ‘Ολλανδοί. Ο μεγαλείτερος έπαινος ό λεγό
μενος έν 'Ολλανδία συνήθως πρό; τά; γυναίκας ώ; 
είσέλθη τις είς την οικίαν είναι- Τί ώραία καθαριότης 
είναι αύτή! Καΐ ή καθαριότης αΰτη σώζει τούς 
‘Ολλανδούς άπό τά μιάσματα, « φύσει έχει τό κά- 
θυγρον κλίμα τής χώρας. Σπουδαίοι νομοθέται ώ; ό 
Μωϋσής,ό Λυκούργος, ό Μωάμμεθ συνέδεσαν τήν κα
θαριότητα πρό; τήν θρησκείαν καί έπέβαλον εί; τούς 
λαούς των ώς καθήκον θρησκευτικόν τήν καθαριότη
τα. Ή πλύσις τοΰ σώματος συμβολικώ; είκονίζει τήν 
πλύσιν τής ψυχής. Καί οί λαοί οί πεπολιτισμένοι τής 
Εύρώπης πανταχοϋ σήμερον καί έν Άγγλί^ι καί έν 
Γαλλία καϊ έν Γερμανίιγ ίδρυσαν δημόσια λουτρά, 
ά διά τό εύωνον εινε προσιτά καϊ είς τά; άπορωτέρα; 
τάξεις. Μάλιστα έντισι τούτων είσήχθη καϊ ή καλή 
συνήθεια νά πλύνωνται έν τφ μεταξύ καϊ νά στεγνώ- 
νωνται τά άσπρόρρουχα τών εργατικών άνθρώπων, 
μέχρι; ότου ούτοι λουσθώσι.

Οί διδάσκαλοι έν Έλλάδι έχουσι μεγάλην άποστο- 
λήν νά έκτελέσουν συντελοΰντες είς τήν δεάδοσιν τή; 
καθαριότητο; καϊ έν τφ σχολείφ των καΐ έκτός διά τών 
συμβουλών των. Ή κατ’ οίκον καθαριότης είναι έργον 
τών γυναικών καΐ αί διδασκάλισσαι άντί νά π-ριορί- 
ζωνται διδάσκουσαι τά κοράβια καλλιτεχνικά χει
ροτεχνήματα θά έπραττον σπουδαιότατον έργον, έάν 
συνεβούλευον αύτά, νά έπιδιώκωσι τήν καθαριότητα 
καί ότι πρώτιστη άρετή αύτών είναι ή καθαριότης 
τής οικίας των.

Καϊ οί ιεροκήρυκες, οΐτινες είναι σπουδαία δύνα- 
μις προς πολιτισμόν τοΰ άνθρώπου, δέν δύνανται έκ 
τοΰ πρακτικού βίου νά λάβωσι μερικά θέματα καΐ 
ταΰτα σαφώς καϊ πειστικώς νά άναπτύσσωσι είς τόν 
λαόν καΐ νά προτρέπωσι αύτόν πρός τό συμφέρον 
του νά συμμορφωθή πρό; τάς συμβουλά; των; Ό 
φοβισμό; τών άνθρώπων διά τών δαιμόνων καΐ τή; 
κολάσεως νομίζομεν ότι αρκετά άνεπτύχθη, ά; στρέ- 
ψωμεν δέ καΐ τήν προσοχήν ήμών καί είς άλλα εγ
γύτερα είς τήν άντίληψιν τών απλών άνθρώπων καΐ 
άς πείσωμεν αύτούς διά τή; έπιστήμη; ότι ή ζωή, 
ήν ζώσι είναι άθλια ζωή καΐ ότι ή γνώσις τών α
ληθειών τής έπιστήμη; καϊ ή χρησιμοποίησι; αύ
τών έν τφ βίφ αύτών θά καταστήση αύτού; εύτυ- 
χεϊς. Πόσον εύχαρίστως θά ήκουον έν χωρίω άδια- 
φόρως έχοντι πρός τό σχολεΐον καί πρός τόν διδάσκα- 
κον έν κήρυγμα περί τή; δυνάμεω; τών γραμμάτων 
καί τής άποστολής τού σχολείου !

Ωσαύτως καϊ τά μαθήματα τοΰ σχολείου πρέπει 
νά στοχάζωνται τή; άναπτύξιω; τών άνθρώπων είς 
τό κατ’ άνθρωπον ζήν. Οί διδάσκαλοι άς μή λη- 
βμονώσι ότι έν τή παντελεϊ σκοτίικ, ήτι§ έπικρατεΐ 
παρ ήμΐν, καθήκον έχουσι νά ρίψωσι περισσότερον 
ελαιον εί; τήν λυχνίαν αύτών καί άς φέγγωσιν ά- 
διαλείπτως είς τούς άνθρώπους, ίνα άκολουθώσι τήν 
αληθή οδόν, ήτις φέρει είς τήν ζωήν.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ

Τό όρφανοτροφεΐον τοΰτο είναι ίσως τό μόνον κα- 
θίδρυμα έν Έλλάδι, ό δύναται τις νά εΐπη ότι επέ
τυχε πληρέστατα τοΰ σκοπού του. Ενθυμούμαι,ότε 
έν έτει 1881 έπισκέφθημεν αύτό τό πρώτον μετά 
τοΰ έκ Θεσσαλονίκη; φίλου μου ίατροΰ κ. Μ. ΓΙα- 
παδοπούλου καϊ έξητάσαμεν αύτοϋ τόν διοργανισμόν 
καί τήν έπικρατούσαν έν αύτφ παραδειγματικήν τά
ξιν, μετά πολλή; προθυμίας παρασχόντος ήμΐν τά; 
δεούσας πρός τοΰτο πληροφορίας τοΰ πολυσεβάστου 
διευθυντοϋ αύτοϋ κ. Δ. Γραφειώδου, ό κ. Παπαδό
πουλος μετά τό πέρας τή; έξετάσεως προσβλέψα; 
προς έμέ είπε «τό Οχολεΐον εΰρε τον αν&ρωπόν 
του». Ούδείς άλλο; χαρακτηρισμό; δύναται έν ολί
γοι; νά έκφράση πολλά, ά αισθάνεται τι; έπισκε- 
πτόμενος τό καθίδρυμα. Ό κ. Γραφειάδης άπέβη 
διά τοΰ διοργανισμόν τοΰ σχολείου καΐ τή; άπα- 
ραμίλλου είς τό έργον του άφοσιώσεω; εύεργέτη; ού 
μόνον τών ορφανών, ά εύρον έν τφ πολιφ καί σοφφ 
γέροντι τον φιλόστοργον πατέρα, άλλά καΐ σύμπαν- 
τσ; τοΰ Ελληνισμού. Άν πολλαχοΰ καϊ έν Έλ- 
λάδι καϊ έν τφ Έλληνισμφ ή ιδέα τής συστάσεως 
ορφανοτροφείων εύρε καί εύρίσκη όσημέραι ζηλωτά; 
καί ύποστηρικτάς καί διά λόγων καί διά χρημάτων, 
μή λησμονώμεν ότι τά φιλεύσπλαγχνα αισθήματα 
τών Χριστιανών καϊ ομοφύλων διεγείρει ή θαυμασία 
τού ορφανοτροφείου Χατζηκώστα λειτουργία, καί 
εί; πάντα φιλότιμου καί έλεήμονα ομογενή, δστις 
ήθελεν έπισκεφθή τό όρφανοτροφεΐον τοΰτο, γεννα- 
ται ακατάσχετος πόθο; πρό; τοιοϋτον εύγενή σκο
πόν νά διαθέση μέρο; ή δλην του τήν περιουσίαν. 
Έφέτος δέ το κατάστημα τοΰτο έφερεν εί; φώ; καϊ 
νέαν εύεργεσίαν εί; μίαν τάξιν δυστυχών πλασμά
των, εί; τού; κωφαλάλους. Εί; τόν κ. Γραφειάδην 
ό Θεό; έδώρησεν υιόν κατά πάντα άξιον τοΰ πατρός, 
φλεγόμενον ύπο τή; αύτή; στοργής πρός τά ορφανά 
καί έγκαταλελειμμένα καϊ προθυμούμενον νά συντέ
λεση εί; τήν σωτηρίαν αύτών.*Ινα  δ'ε είσαχθώσιν εί; 
το κατάστημα πάσαι αί γενόμεναι έν Εύρώπη εί; 
τοιούτου είδους σχολεία πρόοδοι ό κ. Γραφειάδης 
άπέστειλε τον υιόν του κ. Άριστοτέλην εί; Γερμα
νίαν, Γαλλίαν καί Αγγλίαν, ένθα πρός τή παιδα
γωγική έσπούδασε καϊ τά τή; έκπαιδεύσεω; τών τυ
φλών καί κωφαλάλων. Έπανελθών δέ εί; τήν πατρίδα 
του έκαμε τά πρώτα πειράματα πρό; μόρφωσιν ένός 
κωφαλάλου, ά έκίνησαν ήμών τήν έκπληξιν καϊ διά 
τοΰτο σπεύδομεν νά πραγματευθώμεν περί τού πράγ
ματος τούτου τού όντο; λίαν ένδιαφέροντος καΐ 
σπουδαίου.

‘Ο κωφάλαλος ονομάζεται Γεώργιο; Σεϊφερτ καΐ 
κατάγεται έκ τών παρεπιδήμων παρ’ ήμΐν Γερμα
νών. Ό πατήρ του έφονεύθη πρό τινων έτών έν 
Ααυρίφ ύπό ληστών, ή δέ μήτηρ του ζή έν Άθή-
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ναις. Πρό τριών έτών ήτοι έν ήλικίγ 11 έτών ό μι
κρός κωφάλαλος είσήχθη εις τό όρφανοτροφεϊον καί 
ήρχισε νά διδάσκεται ύπό τοΰ κ. Άριστοτέλους 
Γραφειάδου την γλώσσαν. 'Η διδασκαλία όμως διε- 
κόπη, διότι ό κ. Γρ. είχε διορισθή έν Λαρίση ώ; 
καθηγητή; τοΰ έκεϊ Διδασκαλείου. Άλλ’ άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους διορισθέντος τοϋ κ. Άρ. Γρα 
φειάδου ύποδιευθυντοϋ τοΰ ορφανοτροφείου έγένετο 
άνευ διακοπής ή διδασκαλία τοΰ κωφαλάλου. Ό 
κωφάλαλος έξνίτάσ^ν) είς την άνάγνωσιν, είς την 
γραφήν, είς τήν αριθμητικήν, είς τήν ιστορίαν, είς 
τά ίερά, είς τό ορθογραφικόν, είς τήν γεωγρα
φίαν, είς τήν φυσικήν ιστορίαν. Άναγινώσκει καί 
όμιλεϊ καί σκέπτεται, όπως οΐ ύγιεϊς. Έάν δέν ή- 
ξεύρομεν ότι είναι κωφάλαλος έκ τών προτέρων, οΰ
δέν θά ύπωπτεύομε; περί αύτοΰ. Ή ανατροφή άπέ- 
δωκεν είς αύτόν τήν γλώσσάν του, τήν νόησίν του, 
τά πάντα, μόνον τήν ακοήν του δέν δύναται νά ά- 
ποδώση. 'Ο κωφάλαλος βλέπει είς τό στόμα τούς 
όμιλοΰντας καί είναι τοσοΰτον γεγυμνασμένος, 
ώστε νά συλλέγη τάς λέξεις διά τών οφθαλμών, ώς 
ήμεϊς συλλέγομεν τάς λέξεις διά τής ακοής. Ή λεί- 
πουσα λοιπόν αύτώ ακοή άνεπληρώθη διά τής δ· 
ψεως. Ό ιατρός τοϋ καταστήματος κ. Γρηγοράκη; 
μάς διηγήθη ότι νοσηλεύων τόν παϊδα τό πρώτον 
ούδέν ύπώπτευσεν ότι είναι κωφάλαλος, ήρώτα ό 
ιατρός, άποκρίνετο ό κωφάλαλος. Μόνον τότε ένόησε 
τήν πλάνην του, ότε μίαν ήμέραν ό παϊς έχων το 
πρόσωπον προς τόν τοίχον έστραμμένον καΐ μή βλέ ■ 
πων πρός τόν ιατρόν ούδέν άπεκρίνετο έρωτώμενος. 
Συμπίπτει δέ δ κωφάλαλος ούτος νά είναι καί εύ- 
Φυέστατος. Έκ πάντων τών έξετασθέντων παίδων 
τής τάξεώ; του μοί έφάνη ότι ό κωφάλαλος ύπερεϊχε 
πάντων. Είς τόν πίνακα έγραψε καθ’ ύπαγόρευσιν 
πολλάς σειράς κειμένου άνευ ούδενος σφάλμ.ατος περί 
τήν ορθογραφίαν, ή δέ καλλιγραφία αύτοΰ είναι 
θαυμασία. Έν τή γεωγραφίγ άπεκρίθη περί τών 
φυλών τών άνθρώπων καί άνέφερεν αύτών τάς ού- 
σιώδεις διαφοράς δεικνύων έν τοΐς γεωγραφικοϊς πί- 
ναξι καί τά όρια τών χωρών, έν αίς κατοικοϋσιν οί 
άνθρωποι τών διαφόρων φυλών. Έν τή ιστορία διη
γήθη περί τής έν Μαραθώνι μάχης. Ή γλώσσα 
του είναι καθαρεύουσα καΐ άκριβή;, ή δέ φυσιογνω
μία του δεικνύει άκραν άγαθότητα όλως άντίθετον 
πρός τήν φυσιογνωμίαν τών κωφαλάλων, οΐτινες 
συνήθως δηλοΰσι πονηριάν καί καχύποπτον. Είς τά 
καλλιτεχνικά μαθήματα διεβεβαίωσεν ήμάς ό διευ
θυντής ότι επιδίδει θαυμασίως πλήν βεβαίως τής 
μουσικής, ήτις είναι αύτώ πράγμα άγνωστον. Περί 
τής θαυμασίας ταύτης έφευρέσεω; πρός διδασκαλίαν 
τών κωφαλάλων θέλομεν έν τώ έπομένφ φύλλω δη
μοσίευση πραγματείαν τοϋ κ. Αριστοτέλους Γρα- 
φειάδου, όστις έγραψεν αύτήν κατά παράκλησίν μας 
καί είς δν έκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην ήμών όιά 
τήν προθυμίαν νά μεταδώση είς τούς άναγνώστας 
τής «Έκπαιδεύσεως» τήν περίεργον καϊ θαυμα- 

σίαν καΐ εύεργετικήν είς τήν κοινωνίαν έφεύρεσιν 
πρόν διδασκαλίαν τών κωφαλάλων.ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΥ» 
τοΰ συντεταγμένου κατά τάς απαιτήσεις τής 

•ψυχολογίας ■»
υπο

ΘΕΜ I ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθυντοΰ τοϋ έν Θεσσαλίμ Διδασκαλείου

1

«'Όπου λείπουν τά πράγματα,έκεϊ τά λόγια είναι 
παχύτερα» λέγει μία άγγλική παροιμία, θαρρώ.

Καί έάν έπί πάντων τών άλλων πραγμάτων ή πείρα 
διδάσκη, δτι κατά 9)10 τούλάχιστον άποδείκνυται 
όρθή ή παροιμία αΰτη, έπί τών παρ’ ήμΐν σχολικών 
μας πραγμάτων καθ’ όλα φαίνεται όρθοτάτη. Τού
λάχιστον ,έκ τής μικρά; μου πείρας έγώ τοΰτο έβε- 
βαιώθην καί σ/εδόν καθ’ έκάστην βεβαιοΰμαι. Τού
του ένεκα πολύ δυσπιστώ διά τό περιεχόμενον βι
βλίου τινός πρό; χρήσιν τών δημοτικών μας σχολείων, 
έπί τής προμετωπίδος τοϋ όποιου άναγινώσκω τάς 
φράσεις «κατά νέον όλω; σύστημα» ή «κατά ψυχο
λογικά; άρχάς» ή «κατά τήν νέαν μέθοδον» ή «κα
τά τάς απαιτήσεις τή; ψυχολογίας».Διότι έκτός τοϋ 
ότι άλλη μία παροιμία λέγει «τό καλό πράγμα κή- 
ρυκα δέν θέλει» άλλά καί σχεδόν πάντα τά «κατά 
τήν νέα μέθοδον» συντεταγμένα άπεδείχθησαν έκ τών 
πραγμάτων, ότι ήσαν κατά τήν παλαιοτάτην καί 
πάντα τά «κατά τάς άπαιτήσεις καί τάς άρχάς τής 
ψυχολογίας» ευρέθησαν αψυχολόγητα.

Σηυ..’Ε*τ.  Τό Άλφαβητάριον του κ. Μιχαλοπούλου είδο- 
<υεν καί ημείς καΐ έξεπλάγημεν διά τήν μέθοδον ήν ακολουθεί·, 
καί ήν δύναται τι; νά όνομάση μέθοδον πώς νά μή μανθά- 
νωσιν ο! παιδες τήν άνάγνωσιν.Διά τοΰτο ευχαρίστως δημο- 
σιεύουεν τήν ποαγματείαν τοϋ κ. Δηυ.οσθένους Άνδρεαδου, 
πρώτον μέν διότι αυτή είναι καλώς γεγραμμένη καί έν γνώ- 
σει τοϋ πράγματος, ’έπειτα δέ διότι επιθυμοϋμεν ό συγγρα
φεύς τοϋ Αλφαβηταρίου νά έξηγήση πληρέστερον τάς άρ
χάς του καί νά δικαιολογήση τόν ισχυρισμόν του ότι ούδεΐς 
άλλος πλήν αύτοϋ έκ τών παρ’ ήμΐν μυγγραψάντων άλφα- 
βητάοια ένόησε καί έφήρμοσε τήν αναλυτικήν μέθοδον 
Τοιαύτη γνώμη άποοκαλύπτως λεγομένη παρ’ ένός Διευθυν- 
τοϋ Διδασκαλείου άνευ εξαιρέσει»; ούδεμιάς εναντίον πάν
των τών άσχοληθέντων περί το ζητημα τοΰτο, εν όσω δεν 
συνοδεύεται μέ αποδείξεις ή εύθυς ή καί κατόπιν, είναι προ
πέτεια, ήτις ώς τοιαύτη πρέπει δικαίως νά έξελεγχθή καί 
κατακριθή. Νομίζομεν ότι ήδη παρέχεται αύτώ εύκαιρία νά 
άναπτύςη τάς άρχάς του καί τάς γνώμας του, έλπίζομεν 
δέ έκ τής έπιστημονική; τοΰ πράγματος έξετάσεως θά φανή 
καλλίτεοον ποιαν σημασίαν πρέπει νά αποδώσωμεν εις τήν 
άπόφανσιν τοΰ κ. Μιχαλοπούλου, Αί άγαθαί ύπολήψεις 
δέν αποκτώνται διά τής παραγνωρίσει»; τών άλλων, αλλα 
δι’ έργων γενναίων. Όταν τις θέλη νά είναι πρώτος, πρέ
πει νά παοάσχη τά αίτια εις τους άνθρώπους, ΐνα ανυψώ- 
σωσιν αύτόν είς τήν περιωπή» αύτήν. Τοΰτο ηδη είπε προ 
πολλοΰ ό Ξενοφών.

Τήν έντύπωσιν ταύτην—έξομολογοΰμαι τήν αλή
θειαν—άπεκόμισα καί τελευταίως έκ τή; άναγνώ
σεως τοΰ άνωτέρου ’Αλφαβηταρίου, έπί τοΰ εξω
φύλλου τοΰ όποιου φιγουράρει το «κατά τά; απαι
τήσεις τής ψυχολογίας» καϊ τό όποιον,άν καί πέου- 
σιν έκδοθέν, μόλις πρό τίνος συνέπεσε νά ϊδω έν Λα- 
ρίση. Τό βιβλιάριον τοΰτο συγκείμενον έξ ένός μό
νον τυπογραφικού φύλλου περιέχει έν τφ προλόγφ 
του τόσον κόμπον λέξεων καί κάμνει τόσην κατάχρη- 
σιν τοΰ όρου «ψυχολογία, καί ψυχολογική», έζ άλ
λου δέ έπαγγέλλεται τόσα πολλά (έν τόσον στενφ 
χώρω), περιέχει δέ τόσον ολίγα πράγματα καΐ αύ
τά συγκεχυμένα καί όζοντα πολλή; έπιπολαιότητο; 
— διά νά μή εϊπω άλλο τι βαρύτερον — ,ώστε ό α
ξιότιμο; Διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου Λαρίση; κατ’ 
έμέ πολύ θά έκέρδιζε, έάν έτήρει τήν έπί τοιούτου 
σοβαρωτάτου ζητήματος χρυσήν σιωπήν.

Ό Μοντεσκιοΰ είς τάς χαριτωμένας του «Περσι- 
κάς έπιστολάς» γράφει κάπου «’Εκείνοι οΐτινες δέν 
δύνανται νά εϊπωσί τι καινόν, διατί δεν σιωπώσι ;» 
Έάν μας έπετρέπετο νά παρωδήσωμεν τήν έρώτη- 
σιν ταύτην θά έλέγομεν «Οί συγγραφείς αλφαβη
ταρίων, οΐτινες δέν δύνανται νά έργασθώσι, διατί δέν 
σιωπώσι ;» 'Ο συγγραφεύς αλφαβηταρίου έπιθυ- 
μών νά εΐπη τι καινόν καί νά φανή χρήσιμο; είς τά 
δημ. Σχολειά μας, οίο; δήποτε καί άν είνε ούτος, 
οφείλει κατ’ έμήν γνώμην πριν ρίψη εί; τήν δημο
σιότητα τό έργον του πρώτον νά σεβασθή καί ν ’ανα
γνώριση τήν περί αλφαβηταρίου γενικήν πεποίθη- 
σιν πάντων τών συγγραψάντων, εϊτε όπω; δήποτε 
άλλω; άσχοληθέντων εί; τά τή; πρώτη; άναγνώ— 
σεω;, ότι το Άλφαβητάριον είναι έκ τών δυσκολω- 
τάτων τής Μεθοδική; προβλημάτων, πρέπει νά σε
βασθή τήν γνώμην τοϋ Jutting λέγοντο; : Die 
Herstellung richtiger \rerbessesung der Fibel 
ist eins der schwierigsten Probleme der Unter- 
richtskunst» πρέπει νά παραδεχθή πρώτον, ότι 
η λύσις τοιούτου, ώ; αύτό, ζητήματο; καΐ άλ
λας μέν πολλά; καί ποικίλας γνώσεις προαπαι
τεί καΐ γνώσιν βαθεΐαν τής παιδική; φύσεω; καΐ 
τών άναγκών αύτής, πρό παντός όμως έργασίαν, έρ
γασίαν ! ! Ό συγγραφεύς ένός τών άριστων παρ’ 
ήμΐν Αλφαβηταρίων μοΰ είπέ ποτέ. «Πέντε έτη 
«είργάσθην διά τό Άλφαβητάριον αύτό" τρις έπε- 
»χείρησα νά τό φέρω είς πέρας καί τρις τό επέταξα 
»πέρα εύρεθείς πρό ανυπερβλήτων δυσκολιών. Διά 
»την σύνταξιν έπιστημονικών συγγραμμάτων ούδέ 
<τό δέκατον τής έργασίας ταύτης δέν μοι έχρειά- 
»σθη». Καΐ ταΰτα λέγων δέν μοΰ έφάνη καθόλου 
ύπερβολικός. Διότε ό πείραν έχων τή; παιδικής φύ
σεως καί τών άναγκών αύτής ό κατά βάθος έννοών 
τα τοΰ Gothe «τό απολύτως χριστόν είναι διά τόν 
παϊδα μόλις μέτριον» είναι άδύνατον νά άρνηθή τήν 
έν τοιούτφ βιβλιαρίφ, έν ω καί τά απολύτως άριστα 
διά τόν παϊδα μόλις μέτρια θά ήσαν, ένυπάοχου- 
σαν μεγάλην δυσκολίαν περί τήν εΰρεσιν πάντοτε 

τοΰ απολύτως άρίστου. Έπειτα έάν άναλογισθή τι, 
ότι τά άλφαβητάριον είναι τό πρώτον είς χεϊρα; τοΰ 
παιδός διδόμενον βιβλίον καί ώ; πρώτον οφείλει νά 
είναι τό καλίτερον τών μετά τοΰτο, έάν παοαδέχη- 
ται, ότι ύπάρχει μεγάλη σχέσι; μεταξύ θεμελίων 
καΐ τοΰ άλλου οικοδομήματος, έάν έπί τέλους άνα- 
λογισθή ότι διά τοΰ βιβλιαρίου τούτου ώς άπο κέν
τρου είναι άνάγκη νά έπιτευχθώσι, έκτός τών τοΰ 
γράφειν καί άναγινώσκειν δεξιοτήτων, καΐ ή έξις τοΰ 
όρθώ; έκφράζεσθαι, ή γνώσις τών περεστοιχούντων 
τόν παϊδα αντικειμένων, ή διαρρύθμισις καί συμ- 
πλήρωσις τών διανοημάτων αύτοϋ διά τοΰ πλουτι- 
σμοΰ τοΰ πτωχοΰ λεξιλογίου του, έάν, λέγω, άναλο- 
γισθή τι; πάντα ταΰτα θά δικαιώση μέν τόν περί 
ού ό λόγος συγγραφέα, θά συμφωνήση δέ πιστεύο- 
μεν μετά τών παραδεχομένων, ότι το άλφαβητά
ριον δέν είναι πάρεογόν τι καί τοΐς πασι προσιτή 
έργασία καί ότι τοΰτο ποτέ δέν πρέπει νά σχεδιάζη- 
ται έντός έβδομάδος καί έν τώ σπουδαστηρίφ μόνον, 
άλλά νά μορφοΰται έν αύτή τή αιθούση τής πρώ
τη; τάξεως διά μακρών παρατηρήσεων καί έφαρμο- 
γή; καί διά συντόνου έργασίας.

Ταΰτα πάντα έάν είχε ύπ’ όψιν του ό κ. Μιχα
λόπουλος, δέν θά έσπευδε καί έάν είχε νά μάς εΐπη 
τι καινόν είς τήκ έκδοσιν τοΰ «Νε'ου Έλλ. Αλφα
βηταρίου του», τό όποιον πάν άλλο μαρτυρεί, ώ; θά 
ίδωμεν ή σύντονον έργασίαν καί σαφή κατανόησιν 
τοΰ σπουδαιότατου ζητήματο; τής πρώτης άναγνώ
σεως Ό κ. Μιχ. όμω; ένόμισεν, δτι έάν γράψη έπί 
τοϋ έζωφύλλου τοϋ έκ 15 μόνον σελίδων συγκειμένου 
Αλφαβηταρίου του ότι τοΰτο είναι συντεταγμένον 
κατά τάς άπαιτήοεις τής ψυχολογίας, έν δέ τφ 
προλόγφ αύτοΰ, ότι έξ άνάγκη; προέβη εί; τήν σύν- 
ταξιν αύτοϋ διότι «έκ τών ύπαρχόντων Αλφαβη
ταρίων «ούήέΐ' εύρε σύμφωνον πρό; τά; ίδιας αύτοΰ 
«άρχάς περί πρώτης άναγνώσεως», πληροί διά τού
των τό καινόν τοΰ Μοντεσκιοΰ καί δικαιολογεί τήν 
άνάγκην τής έκδόσεω; ίδιου ’Αλφαβηταρίου. Φέρε 
όμως ίδωμεν όποϊαί τινες είναι αί ίδιαίτεραι αύται 
άρχαί τοϋ κ. συγγραφέως καί άν τό έργον του 
συνετάχθη ώ; έπαγγέλλεται κατά τάς απαιτήσεις 
τής ψυχολογίας. Άημ,οσθένης Άνδρεάδης 

"Επεται συνέχειαΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ_0ΙΚ0Δ0ΜΩΝ
Ητοι άνέγερσις, έξυγίανσις καί συντήρησις τών 

τε ιδιωτικών καί δημοσίων κτιρίων ύπό Νικολάου 
Β. Σαλιβ έρου άρχιτέκτονος ύγιεινολόγου, πτυχιού- 
χου τών έν Άθήναις καΐ έν Παρισίοις άρχιτεκτο- 
νικών σχολών. Έν Άθήναις παρά τφ έκδοτη Μ. 
I. Σαλιβέρφ σελ. 368 είς 8ον 1893.

Οί παλαιοί έλεγον «ύγίεια καί νοΰς έσθλός άγαθά 
τφ βίφ δύο». Καί όμως τό ζήτημα τής ύγιείας 
έχει έντελώς παραμεληθή παρ'ήμΐν ού μόνον έν 
τή οικογένεια άλλά καΐ έν τοΐς σχολείοις καΐ τοΐς
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άλλοις δημοσίοις καθιδρύμασι. 'Ο κ. Ν. 
συνέλαβε την άπόφασιν νά έξεγείρη τήν 
τής κοινωνίας 
τής ευδαιμονίας τών λαών καί διά τή 
τών δεόντων γενίσθαι, ά μέχρι τοΰόε 
παρεδέχθη ή επιστήμη, νά συντέλεση 
ειαν τών άνθρώπων. Τό βιβλίον τοϋτο 
μον είς πάντα άνθρωπον κατά μείζονα δέ λόγον είς 
πάντα διδάσκαλον, δστις πρέπει νά έχη περί τοϋ 
ζητήματος τής ύγιείας σαφείς καί ώρισμένας γνώ
σεις, ϊνα οΰτω δυνηθή νά μεταδώση αύτάς καί είς 
ιούς μαθητάς του καί είς την κοινωνίαν, έν ή ζή. 
Είναι δέ εύχάριστον ότι νέοι άνδρες τό δημόσιον 
καλόν προαιρούμενοι ύποβάλλονται χάριν αύτοΰ είς 
μεγάλας δαπάνας καί κόπους, δίκαιον δέ είναι 
άναγνωριζηται ή προαίρεσις αύτών καί πας 
νά συντελή, ϊνα αί έπιστημονικαί ίδέαι γίνωνται 
νονται κτήμα τοΰ λαοΰ. Ό Πλάτων έν τή Πολι
τεία του έθεσε ώς πρώτιστον όρον τής εύδοκιμή- 
σεώς της οί βασιλείς νά είναι φιλόσοφοι, καί ήμεϊς 
ώς πρώτιστον ορον τής επιτυχίας τών σχολείων τοΰ 
λαοΰ θέτομεν οί διδάσκαλοι αύτών νά είναι Φίλόσο-

Όταν ή πολιτεία καταδέχηται νά έμπιστεύη- 
τήν διαπαιδαγώγησιν τών μελλόντων πολί
της είς ανθρώπους παντελώς απαίδευτους ή 
κούφους καί αλαζόνας διδασκάλους, οϊτι- 

νομίζουσιν ότι ήζεύρουσιν τά πάντα, διότι 
ήζεύρουσι ούδέν, οΐτινες ούδέποτε άνοίγου- 

βιβλίον ϊνα μελετήσωσι καί προπαοασκευα- 
σθώσιν είς τό έργον των, οϊτινες μετά τινα έτη άπό 
τής έκ τών διδασκαλείων άποφοιτήσεώς των λησμο
νούσε δσα έμαθον καί ώς μόνα έφόδια άπομένουσιν 
αύτοΐς ή οΐησις και ή δοξοσοφία καί ή αύθάδεια 
τόιε ή πολιτεία αύτή διά τής άναζικακίας της ταύ
της θερμαίνει δφεες έν τοϊς έαυτής κόλποις καί το 
κακόν θά έπέλθη μοιραίως καί άδυσωπήτως. Οΐ ά- 
ληθινοί διδάσκαλοι, καί τοιούτους εύτυχώς σήμερον 
έχομεν όχι ολίγους,δλως διάφοροι τών παρασήμων, 
οΐτινες δίκην παρνόπων λυμαίνονται τά δημοτικά 
σχολεία άς έντείνωσι τάς ένεργείας των ετι μάλ
λον καί άς καταστήσωσι τά σχολεία αύτών φυτώ
ρια πολιτισμού. "Εν δέ μέσον συντελεστικόν είναι ή 
βελτίωσες εαυτών διά τής άναγνώσεως επιστημο
νικών βιβλίων.

Σαλίβερος 
προσοχήν 
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Π Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έν Άθήναις· παρά τώ έκδοτη Άνέατη Κων- 

Οταντινίδη εις 8ον Ο&λ. 176. άντχ λε
πτών 75.

Τό βιβλίον τοϋτο ίγράψαμεν ούχί διά νά αύξή- 
σωμεν τά πολλά τοιούτου είδους βιβλία «κδεδομένα

καί παρ’ αρμοδίων καί παρ’ άναρμοδίων, άλλά διά 
νά συντελέσωμεν είς τήν θρησκευτικήν μόρφωσιν τών 
μαθητών, όπερ θεωροΰμεν ώς σπουδαιότατον καί 
άναγκαιότατον έργον τοΰ σχολείου. Μοί έφάνη δέ Οτι 
είχομεν ανάγκην ενός βιβλίου θρησκευτικδϋ, έν ω 
νά φαίνηται ή θρησκεία ζώσα ήτοι φωτίζουσα καί 
θερμαίνουσα τόν άνθρωπον. 'Ο Μακαρίτης Δαμα- 
λάς, πρός ον ειχον δώση τό βιβλίον έν χειρογράφω 
πρός άνάγνωσιν μοΰ είπε. Διά τών βιβλίων σου τών 
αναγνωστικών μάλιστα δέ διά τοΰ 'Ομήρου κατώρ- 
θωσας νά συγκεντρώσης είς αύτά καί μόνα την προ
σοχήν τών διδασκάλων καί μαθητών, οί μαθηταί 
ζώσιν είς τά βιβλία αύτά, άδιαφοροΰντες περί των 
άλλων, νΰν δέ διά τών βιβλίων τούτων τών ιερών 
θά κατορθώσης πάλιν τό αύτό, καί ή ωφέλεια θά 
είναι νομίζω πολύ μεγαλειτέρα τοΰ Όμηρου καί 
Ηροδότου. Ό τρώσας καί ίάσεται» Δέν άρνοΰ- 
μαι δτι ενεκεν τής γοητείας, ήν άσκοΰσιν τά άναγνω- 
στικά βιβλία εύαρμοστοϋντα είς τήν παιδικήν ήλι- 
κίαν καί τάσιν, έτέθησαν έν δευτέρω λόγφ τά άλλα 
μαθήματα, μάλιστα δέ τά ιερά, άτινα είναι ή βα- 
σιλίς τών^ μαθημάτων. Άλλά τοϋτο δέν είναι σφάλ
μα τοΰ παιδαγωγικού ήμών συστήμ.ατος, όπερ τά 
ιερά καί Ιστορικά μαθήματα θέτει έν πρώτη μοίρα, 
άλλ’ άκρότης τών διδασκόντων, εις ήν έπρεπε νά 
άντενεργήσωμεν. Τοϋτο έθεώρησα ύψιστον καθήκον 
καί μετά τής προσοχής, ήν απαιτεί τό μεγαλεϊον 
τοΰ μαθήματος καί μετά τής θερμότητος,ήν γέννα 
ή ίερότης τοΰ έργου κατέγινα είς τήν σύνταζιν τοΰ 
βιβλίου, όπερ δέν θεωρώ κατώτερον τών άλλων 
μου βιβλίων, μάλιστα δέ έν πολλοϊς καί άνώ- 
τερον αύτών. Ό "Ομηρος καί ό 'Ηρόδοτος πρέπει 
νά τηρήσωσι τάς θέσεις των,άλλ’ εις τό πλευρόν αύ
τών πρέπει νά δημιουργηθή θέσις καί θέσις επιφα
νής είς κρατερώτατον σύμμαχον ύπέρ παντός εύγε- 
νοΰς καί ύψηλοΰ καί είς ίσχυρότατον πρόμαχον κατά 
πάσης βαρβαρότητος, είς τήν αγίαν Γραφήν. Οί δι
δάσκαλοι, οί ζώντες είς τούς σημερινούς καιρούς καί 
βλέποντες τά έν τή κοινωνίο: συμβαίνοντα θά συμ- 
φωνήσωσι μετ’ έμοϋ ότι πρέπει νά καταφύγωμεν πρός 
σωτηρίαν ήμών είς τήν θρησκείαν. Οί λαοί, οΐτινες- 
δέν πιστεύουσιν είς ήθικήν τοΰ παντός οικονομίαν, 
οΐτινες δέν έχουσιν αύστηρά ήθη, οΐτινες δέν τηροΰσι 
τόν νόμον τοϋ Θεοΰ,οΐτινες δέν έχουσιν άγάπην πρός 
παν ύψηλον καταπίπτουσι πολιτικώς καί έπί τέλους 
άφανίζονται. Νομίζω ότι οί πεφωτισμένοι καί ειλι
κρινείς διδάσκαλοι θά προθυμηθώσι νά έζετάσωσι τθ 
βιβλίον καί άν έχη τάς άρετάς, όσας πρέπει νά έχη 
έν βιβλίον, νά συντελέσωσιν είς τήν διάδοσιν αύτών. 
Δέν άμφιβάλλω δέ ότι οί τυποκλόποι καί οΐ ζυγγρα- 
φεϊς οί πλουτοΰντες έκ τής λωποδυσίας θά άρπάσωσι 
καί τό βιβλίον τοϋτο,ώς καί τά άλλα μου βιβλία,και 
αύτοί μέν θά κερδαίνωσι,ήμάς δέ τούς ληστευομένους 
άναισχυντοϋντες θά ύβρίζωσιν. Άλλά τοϋτο, έν οίς 
καιραϊς ζώμεν, είναι τό μικρότερου κακόν. Οί διδά
σκαλοι ήδύναντο, νά πατάξωσι τήν κακοήθειαν.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημΐατων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΎ


