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Τό διδασκαλικόν έργον, μά
λιστα $ε τό τοϋ δημοδιδα
σκάλου είναι τό υψιστον καΐ 
τό άναγκαιότατον κα'ι τό χρη- 
σιμώτατον πάντων τών έργων 
έπί γής, άλλ' ανέκαθεν οί 
άνθρωποι τϋφλώττοντες πρός 
τήν άλήθειβν ταύτην έδειξαν 
τήν μεγίστην πρός τούτο πε- 
ριφρόνησιν. Και αποτέλεσμα 
τής τοιαύτης πρός τό έργον 
τούτο προαιρέσεως καΐ μεγά
λων καΐ μικρών είναι δτι τά 
δημοτικά σχολεία εύρίσκονται 
παρημελημένα, καΐ ό λαός 
στερείται τής έξευγενιστικής 
τού δημοτικού σχολείου δυνά
μεως. Οΰτως δμως δέν έχουσι 
καΐ τά σχολεία τής Ελβετίας
καί Γερμανίας^εδώ τά δήμο- ΙΟΑΝΝΙΙΣ El'i'lli 
τικά σχολεία οί άνθρωποι 
θεωρούσι ώς φυτώρια χριστιανικού καΐ πεπολςτι- 
σμένου βίου και οί γονείς καί αί Κυβερνήσεις δέν 
φείδονται ούδεμιάς δαπάνης πρός τελείαν τών 
σχολείων λειτουργίαν. Διό βλέπεις έκεΐ σχολεία 
μέγαρα, διδασκάλους τιμωμένους ώς εθνικούς ευερ
γέτες , διδασκάλους μή αίσχυνομένους, άλλ’ 
έπαιρομένους έπί τφ έργω των. Κα? τήν τοιαύ
την τών άνθρώπων περί τών σχολείων γνώμην ό- 
φείλουσιν είς τόν μέγαν προφήτην τών νεωτέρων 
χρόνων τον Ελβετόν Ίωάννην Πεστολότσην. Τό 
δημοδιδασκαλικόν διάδημα, δπερ ή βαρβαρότης 
τών άνθρώπων ή ή άπερισκεψία αύτών είχε καταρ-

ίρίψη εί; τόν βόρβορον, δ Πε
σταλότσης άποκαθάρας άπο- 
κατέστησε είς τά δίκαιά του 
καί έκτοτε άρχίζει νέα έποχή, 
οί δέ λαοί, μάλιστα οί πτωχοί 
άνθρωποι, ύπέρ ών έπαλλε 
θερμότατα ή καρδία τού Πε- 
στολότση, φωτιζόμενοι καί ά- 
ναπτυσσόμενοι διά καλών σχο
λείων άς μή λησμονώσιν οτι 
ύπέρ αυτών προσήνεγκε σύμ- 
παντα τόν βίον αύτού έργα- 
ζομίίνος νύκτα και ήξεραν πει
νών, γυριητεύων, παραγνω- 
ριζόμενος ό ’Ελβετός ’Ιωάννη; 
Πβσταλότσης. Οί δέ δημοδι
δάσκαλοι, ούς έγκατέστησεν 
είς τήν ύψηλήν αύτών θέσιν, 
άς δέωνται σιωπηλώς προς 
τόν θεόν ύπέρ τού δημιουργού

ΙΙΚΣΤΑΑΟΤΣΗΣ τού νέου δημοτικού σχολείου 
καί ας έχωσιν αυτόν έν τώ πο- 

λυμόχθφ αύτών έργω, έν μέσφ κοινωνίας άδιαφόρου, 
έν μέσφ Κυβερνήσεως άντιπεσταλοτσείου, ώς ύπό- 
δειγμα διδασκαλικής αΰταπαρνήσεως καί ψυχικής 
εύγενείας. Τις δέ ήτο δ Πεσταλότσης μέλλομεν 
έφεζής νά εϊπωμεν.

Άπό τού 1783, δτε έν τή βορείφ ’Αμερική 
έσχηματίσθησαν πολιτεϊαι συνταγματικαί ελεύθε
ρα!, αί νύν είς πλούτον καΐ δόξαν μεγάλην άνα- 
βιβασθείσαι Ήνωμέναι πολιτεϊαι τής Αμερικής, 
έν αίς τό πρώτον έσπινθηροβόλησεν ή σκέψις δτι 
το άτομον δέν είναι μόνον μέσον πρός συντήρησιν 
τού δλου, άλλά μάλιστα σκοπός, ώς είναι έκαστον
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καί μέ τήν αληθή θεοσέβειάν της ώς καί ή μήτηρ 
τοϋ Πεσταλότση ή φιλόστοργο; καί προνοητική 
ύπήρξαν αύτοΰ οί πρώτοι παιδαγωγοί καί "ύπό 
τήν θερμήν τούτων περίθαλψιν καί έν τή περιορι
σμένη τοϋ οίκου συναναστροφή άνεβλάστησεν δ ποιη
τικός νοϋς τοϋ Πεσταλότση καί τά τρυφερά αΐ 
σθήματα, δι’ ών έπειτα περιέβαλε τόν κόσμον σ»μ- 
παντα καί τούς ανθρώπους. Ό Πεσταλότσης 
συχνάκις έπεσκέπτετο καί τόν πάππον καί πα
ρέμενε παρ’ αύτφ πολύν χρόνον καί έκ τής 
φιλοστοργίας τοϋ ίερέως πρός τό ποίμνιόν του έοιδά- 
σκετο τήν άγάπην πρός τούς έργατικούςκαί πτωχούς 
ανθρώπους,έμάνθανε δποϊαι άληθώς είναι αί αληθείς 
αύτών άνάγκαι καί έξηγείρετο έν αύτώ δ πόθος νά 
έργασθή ποτέ πρός φωτισμόν καί διόρθωσιν τοϋλαοϋ. 
Άλλ’ ή αποκλειστική τοϋ παιδιού συναναστροφή 
προς τούς οίκειοτάτους μάλιστα δέ πρός γυναίκας, 
δ περιορισμός δέ αύτοΰ έν τώ οϊκφ καί ή έλλειψις 
πάσης κοινωνίας μετά ξένων καί μετά δμηλίκων 
συνετέλεσαν νά λάβη μονομερή τής καρδίας μόρ- 
φωσιν καί άνάπτυξιν, νά στερήται δέ τής δεξιό- 
τητος πρός συναναστροφήν μετά ξένων, ώστε κα
τόπιν έν τή συναναστροφή μετά τών δμηλίκων 
νά προκαλή αύτών τά σκώμματα διά τήν άδεξιό- 
τητά του καί διά τήν έλλιιψιν πάσης κοινωνικής 
τριβής. Περί τούτου γράφει αύτός δ Πεσταλότσης 
τά έξής- «Ηύξήθην πλησίον τής καλλίστης μητρός 
ώς παιδίον,όίς γυναικόπαιδον ή μητρόπαιδον, τοιοΰ- 
τον οίον δέν είναι δυνατόν καθ’ δλας τάς επόψεις 
νά ύπάρχη παιδίον άλλο. Τά έτη παρήοχοντο, 
άλλ’ έγώ, όπισθεν τής θερμάστρας καθήμενος ούδέ- 
,ποτε άπεμακρυνόμην, ϊνα φαίνωμαι είς τούς άνθρώ- 
πους. Καί έν ένί λόγω πάντα τά σπουδαία μέσα 
καί αί άφορμαί πρός άνάπτυξιν έν έμοί άνδρικής 
ισχύος, ανδρικής πείρας, άνδρικοϋ φρονήματος καί 
άνδρικής άσκήσεως έλειπον, έν ω μάλιστα είχον 
τούτων άνάγκην μεγάλην διά τήν ιδιοφυίαν μου 
καί τάς έλλείψεις μου τάς φυσικάς. Ό πραγματι
κός τών άνθρώπων βίος ήτο είς έμέ σχεδόν ξένος, 
ώς νά μή έζων έν τώ κόσμφ. Είς πάντα τά παι
δικά παιγνίδια έγώ ήμην δ άδεξιώτατος καί δ ά- 
μηχανώτατος πάντων τών συμμαθητών μου, καί 
έν τούτοις ήθελόν πως νά φαίνωμαι καί άνώτερος 
τών άλλων. Καί τούτο έγίνετο αφορμή πολλάκις 
νά μέ σκώπτωσί τινες τών συμπαικτόρων. Οί πολ
λοί δμως μέ ήγάπων διά τήν άγαθότητά μου καί 
τήν φιλοφροσύνην μου. ’Εν τφ σχολείφ, εί και 
ήμην είς τών άριστων μαθητών, έν τούτοις περιέ- 
πιπτον εις σφάλματα ένεκα άκατανοήτου άπροσε- 
ξίας, είς ά δέν περιέπιπτον ούδέ οί χείριστοι τών 
συμμαθητών μου.» Διό καί είς τών διδασκάλων 
προεφήτευσεν αύτώ δτι ούδέν καλόν ποτέ θά γίνη 
έκ τοιούτου ανθρώπου Ώς δέ διήλθε τό γυμ.νάσιον 
τής Ζυρίχης ένεγράφη είς τό Πανεπιστίμιον έν τή 
θεολογική σχολή, ίνα σπουδάση καί γίνη ίεροκήρυξ 
καί ίερεύς. Άλλ’ ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη το

μέλος έν παντί ύγιεΐ όργανισμφ" έν οΰς άνεγνωρί- 
σθη ή άξια καί ή προσωπική έλευθερία τοϋ ανθρώ
που καί έπετράπη είς έκαστον νά άναπτύξη τά * 
χαρίσματα, χ έδωκεν αύτώ ό Θεός μέχρι της δυ
νατής αύτών τελειότητος, καί νά χρησιμοποίηση 
ταϋτα προς τό καλόν καί έαυτοϋ καί τοϋ όλου' έν 
αίς ε’φηρμόσθη τό πρώτον ή ίσόπολιτεία καί ή 
ισονομία, ή άνεξιθρησκεία καί τά τοιαϋτα, άρχε- 
ται νέος αιών έν τώ βίφ τών έθνών. Ίνα ή πολι
τεία ζήση καί εύδαιμονήση στηριζομένη έπί τοιού- 
των άρχών της έλευθερίας καί ίσοπολιτείας τών 
ατόμων, άνάγκη τά άτομα νά ώσιν άιεπτυγμένα καί 
καλώς άνατεθραμμένα, ώστε νά άντέχωνται άπρίξ 
τών δικαιωμάτων αύτών καί καθηκόντων. Είναι 
δέ άντίφασις καί ανακολουθία τών νέων πολιτειών, 
αϊτινες άναγνωρίζουσαι είς τούς πολίτας συμμετο
χήν είς την διοίκησιν, νά μη φροντίζωσι νά κατα- 
στήσωσιν αύτούς άμα καί ικανούς πρός άσκησιν τών 
ύψηλών αύτών καθηκόντων. Τοιαύτην γνώμην έξή- 
νεγκον πάντες οί μεγάλοι άνδρες τών νεωτέρων χρό
νων φιλόσοφοι, πολιτικοί, παιδαγωγικοί, καλλιτέ 
χναι, ποιηταί, φυσιοδϊφαι. Άλλά δέν είναι μόνον 
τό συμφέρον της πολιτείας, δπερ επιβάλλει τήν τε- 
λειοτέραν τών πολιτών μόρφωσιν, άλλά και λόγοι 
άλλοι καθαρώς φιλανθρωπίας, λόγοι καθαρώς χρι
στιανικοί, οϊτινες άπαιτοϋσι νά τείνωμεν χεϊοα 
αρωγόν είς τούς νέους ανθρώπους, ϊνα γίνωσιν 
κρείττονες καί κατά τόν νοϋν καί κατά τήν θέ- 
λησιν, καί ζήσωσι βίον εύδαίμονα καί κατά λό
γον. Τοιαϋται σκέψεις καθαράς φιλανθρωπίας έκί- 
νησαν τόν Πεσταλότσην νά έργασθή δι’ δλου τοϋ 
βίου του πρός διατύπωσιν παιδαγωγικού συστήμα
τος, δπερ έξήπλωσιν εύλογίαν πανταχοΰ, δπου 
έφηρμόσθη. Όποιον δέ είναι τό σύστημα τοϋτο, 
μέλλομεν έφεξής νά διαλάβωμεν. Άλλά πρό τού
του, ας προτάξωμεν σύντομον βιογραφίαν τοϋ με
γάλου άνδρός, δστις καί διά τής θεωρίας καί διά 
τής πράζεως άπέδειξε τί σημαίνουσιν είς τά έθνη 
καλά δημοτικά σχολεία.

Ό ΓΙεσταλότσης έγεννήθη έν Ζυρίχη τής 'Ελβε
τίας τή 12 Ιανουάριου 1746. Ό πατήρ του ήτο 
όφθαλμοίατρός, υιός ίερέως διαμένοντος έν τώ εγ
γύς κειμένω χωρίφ Χόγκφ, ή δέ μήτηρ του κόρη 
έμπορου έκ Ζυρίχης. Ητο ό Πεσταλότσης πέντε 
έτών, δτε ε’μεινεν ορφανός πατρός. Διό και ή ανα
τροφή αύτοΰ πάσα έγένετο ύπό τής μητρός καί 
τής πιστή; ύπηρετρίας όνόματι Βαβέλης, ήν πα- 
ρεκάλεσεν δ άποθνήσκων πατήρ τοΰ Πεστολότση 
διά τών έξής λέξεων Βαβέλη, σέ έξορκίζω είς τόν 
Θεόν καί είς δ,τι άλλο έχεις έν τώ κόσμω αγα
πητόν, νά μή έγκαταλίπης ποτέ τήν γυναϊκά μου. 
Μετά τόν θάνατον έμού άπόλλυται καί αύτή 
καί τά τέκνα μου θά καταντήσωσιν είς ξέ- 
νας, απηνείς χεϊρας. Ή Βαβέλη ύπεσχέθη είς τόν 
άποθνήσκοντα νά μή άποχωρισθή τής οικογένειας 
καί αύτή μέ τήν απλότητα τής ψυχής της

στάδιον τούτο- διότι μίαν ήμέραν κηρύττων έτα- 
ράχθη καί δέν ήδύνατο νά έξακολουθήση καί έπεί 
σθη δτι δέν ήτο δυνατόν ώς ίεροκήρυξ νά εύδοκι- 
μήση. Σκεπτόμενος δέ εΰρισκεν δτι ώς νομομαθής 
ήδύνατο νά άποβή χρησιμώτερος είς τόν λαόν, καί 
νά συντελέση πρός βελτίωσιν τής πολιτικής κατα- 
στάσεως τής πατρίδος του κατά τάς φιλελευθέρας 
τού ’Ρουσσώ ιδέας. Καί έπεδόθη μετά ζήλου είς 
τήν σπουδήν τής έπιστήμης ταύτης.Τότε έν Ζυρίχη 
είχε σχηματισθή σύλλογος εύγενών άνθρώπων πρός 
διόρθωσιν καί ήθικοποίησιν τή; κοινωνίας καί είς τόν 
σύλλογον τούτον ένεγράφη εταίρος καί δ Πεστα
λότσης. Οί εταίροι τού Συλλόγου τούτου, οϊτινες 
ώνομάζοντο πατριώται, ένεφανίζοντο είς τά δικα
στήρια ώς συνήγοροι τών πτωχών καί τό έργον 
τούτο ήτο συνδεδεμένον μέ ούχι όλίγας ένοχλήσεις. 
Ό Πεσταλότσης διά λόγους τινάς, οΰς εΐπεν είς 
τό δικαστήριον κατεδικάσθη είς τριών ήμερών φυ- 
λάκισιν. Τοϋτο δ’ έξήψεν έτι μάλλον τόν σπινθήρα 
τής πρός τούς πτωχούς άγάπης-.

Ό Σύλλογος ούτος τών Πατριωτών έξέδιδε καί 
έφημερίδα τήν Ύπόμνησιν ώς καί καταγγελίας 
διεβίβαζε πρός τάς άρχάς έναντίον υπαλλήλων 
λαϊκών ή κληρικών παραβαινόντων τά καθήκοντά 
των. Ό εικοσαετής Πεσταλότσης έμφανίζεται δρα- 
στήριον τού Συλλόγου μέλος καί έν τή έφημερίδε γρά
φει ώς έπί τό πολύ περί παιδαγωγικών ζητημάτων.

Άλλά καί τήν σπουδήν τών νομικών έγκατέλι- 
πεν ενωρίς δ Πεστολότση;. Έσκέφθη δτι ένεκα τής 
στάσεως τού Συλλόγου τών Πατριωτών κατά τών 
άρχόντων, οϊτινες αύθαιρέτως διεχειρίζοντο τό ά» 
ξίωμά των, δυσκόλως θά ήδύνατο νά λάβη δημο
σίαν θέσιν. Είς τήν σκέψιν δέ ταύτην προσετέθη 
καί νόσος βαρεία προελθούσα έξ ύπερβολικής έργα
σίας, ένεκα τής δποίας οί ιατροί συνεβούλευσαν αυ
τόν νά μεταβή είς τήν έξοχήν πρό; άνάρρωσιν. Ό 
Πεσταλότσης έσκέφθη ήδη νά άφιερωθή είς τήν 
γεωπονίαν καί τήν γνώμην του ταύτην έπέρρωσεν 
καί περί γεωργίας διαδεδομένη τού ’Ρουσσώ γνώμη, 
δστις είπε τά έξής- «Οί εύδαιμονέστατοι έπί γής 
άνθρωποι είναι οί γεωργοί. Είς χώρας δεδουλωμέ- 
νας πρέπει τις νά γίνηται χειρώναξ, είς χώρας δμως 
έλευθέρας πρέπει νά γίνηται γεωργός. Ό γεωργός 
δύναται νά διάγη οικιακόν βίον ήρεμον καί νά 
προσκτάται τά τρυφερώτατα τής καρδίας αισθήμα
τα.® Τό ύπό τού’Ρουσσώ έγκώμιον τούτο τής γεωρ
γίας έποίησε ζωηράν εις τάς καρδίας τών νέων έν- 
τύπωσιν καί πολλοί έκ τών άριστων φοιτητών έ· 
τράπησαν είς τήν άσκησιν τής γεωπονίας. Καί 
ούδέν θαυμαστόν δτι καί δ Πεσταλότσης έποίησε 
το αύτό. Άλλ’ δ Πεσταλότσης δέν ήθελε μόνον 
νά γίνη γεωργός, ήθελε καί νά διδάξη τόν λαόν 
πώς νά ζή εύδαιμόνως καί διά τού ιδίου παραδείγ 
ματος νά δείξη είς αύτόν τήν πηγήν τού πλούτου 
καί τής άνεξαρτησίας. Διό μετέβη είς τήν Κιρχε- 
βέργην έν τφ καντονίφ τής Βέρνης, ένθα διέτριβεν

δ έξοχος γεωπόνος Τσίφφελις, ίνα παρ’ αύτφ μαθη 
τήν καλλιέργειαν τά έρυθροδάνου (ριζαρίου). «Έ- 
κεϊθεν δέ άπήλθον, γράφει αύτός δ Πεσταλότσης 
έν τώ «Κυκνείφ ασματι,» μέ πολλάς μεγάλας 
καί όρθάς γνώμας καί έλπίδας περί τής γεωργίας 
ώς μέγας γεωπονικός όνειροπόλος ώς ειχον μεταβή 
έκεϊ πρό τίνος χρόνου μέ πολλάς μεγάλας καί 
όρθάς πολιτικάς γνώσεις, καί θεωρίας καί έλπίδας. 
Ή διατριβή μου παρά τώ Τσίφφιλι μέ ώφέ- 
λησεν είς τούτο μόνον, νά μέ ένισχύση πάλιν διά 
τών μεγαλεπηβόλων, άλλά δυσκατορθώτων επι
χειρήσεων είς τά τολμηρά σχέδιά μου, ώστε έν 
τφ μέλλοντι έτι μάλλον νά μή προνοώ, άν ταύτα 
δύνανται νά έκτελεσθώσι καί νά πάθω ακριβώς διά 
τούτο εύθύς κατά τά πρώτα έτη τού γεωργικού 
μου σταδίου μεγάλην οικονομικήν καταστροφήν.» 

Οΰτως άποφαίνεται δ Πεσταλότσης περί εαυτού 
κατόπιν. Άλλ’ έν έτει 1768 έσκέπτετο άλλως. 
Ηγόρασεν χέρσον γήν μεγάλην πλησίον τής κώ

μης Βίρρου (Birr) καί άπεφάσισε νά έπιδοθή είς 
τήν καλλιέργειαν τού έρυθροδάνου. Είς την έπι- 
χείρησιν δέ ταύτην συνέπραττε καί έμπορικός οίκος 
τής Ζυρίχης προκαταβαλών ικανά χρήματα πρός 
τούτο. Άλλ’ ή έπιχιίρησις αότη δέν έβαινεν εύθύς 
έξ αρχής καλώς. Διότι καί τό έδαφος ήτο άγονον 
καί πολλά χρήματα έδαπανήθησαν είς τήν κατα
σκευήν τής έν τώ κτήματι οικίας, ήτις σημειωτέον 
διετηρήθη μονώροφος παρά τό αρχικόν σχέδιον,

ί δπερ ώριζεν αύτήν διώροφον. Ε’ις τούτο δέ συνετέ- 
| λεσε καί δ άθλιος γραμματεύς τού Πεστολότση, 

δστις έξιμεταλλεύετο τήν αγαθότητα καί εύπι- 
στίαν τού άνδρός. Ταύτα πάντα έπεισαν τόν εμ
πορικόν οικον τής Ζυρίχης νά ζητήση τήν απαλ
λαγήν του έκ τής έπιχειρήσεως καί νά άποσύρη 
τά καταβληθέντα χρήματα μέ μικοάν τινα απώ
λειαν. Τούτο δμως έδυσχέρανε έτι μάλλον τήν ε’πι- 
Ίείρησιν καί μετά τιναέτη τφ 1775 δ Πεστολότσης 
αύτός εΐπεν Τό δνειοον τοϋ βίου μου, ή έλπίς δρά- 
σεω; μεγάλης, εύδαίμονος, έν μέσφ οικογενειακού 
βίου άθορύ βου, άπέβη φρούδη.» Άλλ ’ δ Πεστολό
τσης δέν ήτο άνθρωπος, ον ήδύνατο νά άποθαρρύνη 
ή άπώλεια τών χρημάτων του. Άφ’ ού.ή καλ
λιέργεια τού έρυθροδάνου, δι’οΰ ήθελε νά έπιδράση 
έπί τής ύλικής καί ηθικής τού λαού βελτιώσεως, 
άπέτυχε, άπεφάσισε νά ίδρύση ένταϋθα σχολεϊον 
τών πτωχών καί νά εύεργετήση τούς πάσχοντας 
τούλάχιστον ώς διδάσκαλος, άφ’ οΰ ώς γεωπόνος 
δέν ήδυνήθη νά κατορθώση τοϋτο. Άγγελος παρή- 
γορος τού Πεσταλότση ύπήρχεν ή σύζυγος αυτού 
Άννα, ή ώραία καί πλούσια κόρη έμπορου έκ Ζυ
ρίχης, ήν ένυμφεύθη τώ 1669 καί ήτις άναγνωρί- 
ζουσα καί έκτιμώσα τάς εύγενεϊς τού άνδρός της 
ιδέας παρίστατο αύτφ άείποτε βοηθός καί σύμβου
λος. Έν έτει 1770 άπέκτησεν δ Πεσταλότσης καί 
υιόν τόν ’Ιακώβ, ού ή άνατροφή κατέστη εύφρό- 
συνος τών γονέων ένασχόλησις, ί^ίφ δέ τού ΙΙεστα-
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λότση, οστις τάς παρατηρήσεις του περί τής άνα
τροφής του κατίγραφεν έν ίίίφ σημειωματαρίφ, 
έν φ περιέχονται έν σπέρριατι άπασαι αΐ ριεταρ- 
ρυθρί'.στιχαί περί άνατροφής καί διδασκαλίας ΐδέαι, 
αϊτινες κατέστησαν μετά ταΰτα τόν Πεσταλότσην 
μέγαν μεταρρυθμιστήν. Έν αύτφ λ. χ. άνκγρά- 
φεται ό'τι τό παιδίον πρέπει μόνον νά μανθάνη, νά 
παρατηρή, νά μή άπομνημονεύη ή έπαναλαμβάνη 
τάς παρατηρήσεις τοϋ άλλου- διό δεικνύει εις 
τόν υίόν του ξύλον επιπλέον έπί τοϋ ΰδατος, λί
θους βυθιζομένους έν αΰτω, τήκει χιόνα έν τφ 
δωματίφ κλπ. Έζαιρέτους δέ σημειώσεις εύρί— 
σκομεν έν αύτφ καί περί τής κυρίως άνατροφής 
π. χ. Τά παιδία πρέπει νά γινώσκωσι τό άπηγο- 
ρευμένον ώς πράγματι τοιοϋτον. Όστις τιμωρεί τά 
άθώα πλάσματα, άποζενοϋται τής άγάπης αύτών.

(άκολουθεΐ)

ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ
(συνέχεια ΐδέ φύλλ. 36. 1893)

δ' /) άπό τής 9)21 Ιουνίου μέχρι τής 11)23 Σε
πτεμβρίου, ό ήλιος άνατέλλει καθ’ ήμέραν ολίγον 
τι βραδύτερον,δύνει δέ καθ’ ήμέραν καί πρωίμώτε- 
ρον. Αί ήμέραι ομικρύνονται, αί δέ νύκτες αυξά
νονται. Τά σημεία τής άνατολής καί τής δύσεως 
έρχονται καθ’ ήμέραν έγγύτερον είς τό ανατολι
κόν και εις τό δυτικόν σημεΐον. Τό μήκος τής 
σκιάς καθ’ ήμέραν γίνεται μεγαλείτερον, τό με
σουράνημα τοϋ ήλιου γίνεται καθ’ ήμέραν χαμη 
λότερον. Τά ημερήσια τόξα καθ’ ήμέραν γίνονται 
μικρότερα.

ε'.) Κατά τήν 11)23 Σεπτεμβρίου επαναλαμ
βάνονται τά φαινόμενα, ά καί κατά τήν 9)21 
Μαρτίου.

ς .) Άπό τής 11)23 Σεπτεμβρίου μέχρι τή; 
9)21 Δεβεμβρίου ή μέν άνατολή τοϋ ήλιου καθ’ 
ήμέραν επιβραδύνει,ή δέ δύσις καθ'ήμέραν γίνεται 
πρωϊαίτερον. Αΐ ήμέραι γίνονται μικρότεραι, αί δέ 
νύκτες μεγαλείτεραι.Τά σημεία τής καθ’ ήμέραν ά
νατολής καί δύσεως τοϋ ήλιου άπομακρύνονται τοϋ 
άνατολικοϋ καί δυτικοϋ σημείου ερχόμενα άεί πρός 
νότον. Ή σκιά τής μεσημβρίας γίνεται άεί μεγα- 
λειτέρα, τό μεσουράνημα τοϋ ήλιου γίνεται άεί 
χαμηλότερον. Τά δέ ήμερήσια τόξα γίνονται άεί 
μικρότερα.

ζ’.) Κατά τήν 9)21 Δεκεμβρίου ό ήλιος άνα- 
τέλλει πρωί κατά τήν 7 * )2 ώραν καί δύνει κατά 
τήν 4 1 )2 ώραν περίπου. Ή ήμερα διαρκεϊ 9 ώρας 
καί ή.νύξ 15. Ή 9)21 Δεκεμβρίου είναι ή μικρο- 
τέρα ήμέρα τοϋ ετους.Τά σημεία τής άνατολής καί 
δύσεω; τοϋ ήλιου κατ’αύτήν τήν ήμέραν κεϊνται 

είς τό άπώτατον μέρος πρός νότον. Η σκιά τής 
μεσημβρίας είναι ή μακροτάτη, τό μεσουράνημα 
τοϋ ήλιου είναι νΰν τό χαμηλότατον, δ ήλιος κϊί- 
ται νΰν πλησιέστερον είς τόν δρίζοντα. Τό ήμερή- 
σιον τόξον είναε τό σμικρότατον, περίπου τό ήμισυ 
τοϋ νυκτερινού.

η'.) 'Από 9)21 Δεκεμβρίου μέχρι 9)21 Μαρ
τίου ή άνατολή τοϋ ήλιου γίνεται καθ’ ήμέραν 
πρωϊαίτερον, ή δέ δύσις καθ’ ήμέραν βραδύτερου. 
Αί ήμέραι γίνονται μεγαλείτεραι, αί δέ νύκτες μι- 
κρότεραι. Τά σημεία τής καθ’ ήμέραν άνατολής 
καί δύσεως τοϋ ήλιου έρχονται πλησιέστερον πρός 
τό κυρίως σημεΐον τό ’Ανατολικόν καί Δυτικόν. Αί 
σκιαί γίνονται κατά τήν μεσημβρίαν μικρότεραι, 
τό δέ μεσουράνημα τοϋ ήλιου γίνεται καθ’ ήμέραν 
ύψηλότερον. Τά ήμερήσια τόξα αύξάνουσι καθ” 
ήμέραν, τά δέ νυκτερινά έλαττοϋνται.

Κατά τήν 9)21 Μαρτίου καί 11)23 Σεπτεμ
βρίου ή ήμερα καΐ νύξ είναι ίσαι. Καλοϋμεν τόν 
χρόνον κατ' αύτάς τάς ήμέρας ισημερίαν (εαρινήν 
καί φθινοπωρινήν). Ή δδός, ήν δ ήλιος κατ’ αύτήν 
τήν ήμέραν διανύει έν τφ ούρανω (δ ήμερήσιος 
κύκλος) καλείται ’Ισημερινός τοϋ ούρανοϋ. Καί τήν 
μέν δδόν τρϋ ήλιου κατά τήν 9)21 ’Ιουνίου καλοϋ
μεν τροπικόν βόρειον, τήν δέ δδόν κατά τήν 9)21 
Δεκεμβρίου καλοϋμεν τροπικόν νότιον. Άμφότεροι 
οί τροπικοί άπέχουσιν ισάκις τοϋ ’Ισημερινού.

Τόν χρόνον, δν χρειάζεται δ ήλιος διά νά δια- 
νύση πάσαν τήν τροχιάν του έν τφ ούρανω π. χ. 
άπό τής 9)21 Μαρτίου μέχρι τής 9)21 Μαρτίου, 
καλοϋμεν έτος. Τούτο διά τών άνωτέρω μνημονευ- 
θεισών ήμερών διαιρείται είς 4 ώρας τοϋ έτους. 
Καί τή μέν 9)21 Μαρτίου άρχεται τό έαρ, τή δέ 
9)21 ’Ιουνίου τό θέρος, τή 11)23 Σεπτεμβρίου τό 
φθινόπωρον καί τή 9)21 Δεκεμβρίου δ χειμών. 
“Αρχεται δέ τό έτος ήμών άπό τής 1 ’Ιανουάριου.

’Αποτελέσματα τής κινήβεως. Ό φωτισμός τής 
γής ύπό τοϋ ήλιου άπό 9)21 Δεκεμβρίου άρχίζει 

I νά γίνεται καθ' ήμέραν καί ισχυρότερος καί εξα
κολουθεί τούτο μέχρι τής 9)21’Ιουνίου, δτε φθάνει 
τήν μεγίστην του έντασιν, κατόπιν δέ άπό 9)21 
Ιουνίου άρχίζει πάλιν δ φωτισμός νά γίνεται καθ’ 
ήμέραν άσθενέστερος κατά τι μέχρι τής 9)21 Δε
κεμβρίου, δτε λαμβάνει τήν.μεγίστην έξασθένησιν. 
Ειναε δέ τό φέγγος ήμέρας τινός θερινής τετράκις 
μεϊζον τοϋ φέγγους χειμερινής ήμέρας.Καθόλου δέ 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι δσφ ύψηλότερον γίνεται 
τό μεσουράνημα τοϋ ήλιου, τοσούτφ καί τό φέγ
γος τής ήμέρας είναι ΐσχυρότερον.

Άλλά καί ή θερμότης κατά τό θέρος είναι μεί- 
ζων ή κατά τόν χειμώνα. Έκ τής μέσης δέ θερ
μοκρασίας έκάστης τών ήμερών τοϋ μηνος ύπολο- 
γίζομεν τήν μέσην θερμοκρασίαν τοϋ μηνος ώρισμέ- 

| νου τόπου. Άλλά διά νά είναι οΐ ύπολογισμοί μας 
ούτοι δσον είναι δυνατόν εγγύτεροι είς τήν άλή- 

θειαν, λαμβάνομεν τόν μέσον δρον έκ πολλών έτών. 
Οΰτω εύρίσκομεν π. χ. διά τάς Αθήνας ώς μέσην 
θερμοκρασίαν τών μηνών τήν έξής.

.<3
Μην θερμοκρασία

Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
Απρίλιος 
Μάιος 
’Ιούνιος 
’Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 
’Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

8°,01 Κελσίου.
8,70

11,32
15,03
19,96
24,41
27,00
26,66
23,30
18,77
14,06
9,97

1 
το

Κατά ταύτα πάντων τών μηνών δ μήν ’Ιανουά
ριος είναι δ ψυχρότατος, δ δέ ’Ιούλιος δ θερμότα
τος. Ό ψυχρότερος καιρός επέρχεται μετά τήν 9ην 
Δεκεμβρίου καί δ θερμότερος μετά τήν 9ην ’Ιου
νίου. Έκ τής μέσης δέ θερμοκρασίας τών μηνών 
ύπολογίζομεν την μέσην θερμοκρασίαν τοϋ έτους, 
ήτις είναι διά τάς Αθήνας 17®,27 Κελσίου.

’Ασκήσεις. Πότε άρχεται τό έαρ, τό θέρος, 
φθινόπωρον, δ χειμών ; Πότε είναι ή έαρινή, ή φθι
νοπωρινή ισημερία ; Πότε δ ήλιος τρέπεται πρός 
βορράν, πρός νότον ; Πότε δ ήλιος ρίπτει κατά τήν 
μεσημβρίαν τήν μεγαλειτέραν σκιάν, πότε τήν μι- 
κροτέραν ; Κατά τίνα ήμέραν τό ήμεοήσιον τόξον 
είναι ϊσον πρός το νυκτερινόν ;

(άκολουθεϊ)

ΠΕΡΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Α’.

Κάνέν μάθημα δέν ύποτιμάται σήμερον τόσον 
έν Έλλάδι , όσον ή γεωγραφία . 'Ολίγοι δέ 
είναι οί άγνοοΰντες ότι έν πολλοϊς τών ήμετέ
ρων σχολείων συνήφθησαν άληθεϊς μάχαι μεταξύ 
τών διαφόρων διδασκάλων κα! καθηγητών προ- 
οπαθούντων τών μέν νά έπιρρίψωσιν έπί τής ρά- 
χεως τών δέ τδ άκούσιον καί έξηυτελισμένον 
τοΰτο μάθημα, διά νά σώσωσιν μέν τήν ϊδικήν 
των ύπόληψιν, μειώσωσι δέ ούτω τήν τοϋ άντι- 
πάλου. Ό λόγος τής τοιαύτης άποστροψής τών 
κυρίων διδασκάλων καί κοθηγητών πρδς τήν Γεω
γραφίαν είναι άπλούστατος. Ούδένα ποτέ είδον 
έν Έλλάδι σωστόν γεωγράφον, ού μόνον τών 
φυσικών έπιοτημών δήλα δή τέλειον μύστην, άλλά 
καί τών μαθηματικών καί τής ιστορίας καί τής 
άρχαιολογίας καί τής ιχνογραφίας καί τών πολι
τευμάτων καί τών θρησκειών καί τών ήθών καί 
εθίμων καί τής γλώσσης καί τής άναπτύξεως έν 

γένει τών διαφόρων λαών. Δέν είδον έν Έλλάδι 
ούδένα τοιοϋτον, δέν είδον κάν μισόν. "Ο,τι άνέ- 
γνωσαν είς τά βιβλία, ό,τι ήκουσαν είς τάσχολεία 
ήτο σειρά ξηρών άσχέτων καί άσυνδέτων πρδς 
άλληλα ονομάτων, ήτο έν κοινόν ψυχοχάρτι, τδ 
όποϊον έπενόησαν έχθροί άσπονδοι τής γεωγρα
φίας καί άνέγραψαν έν τοϊς βιβλίοις καί είσή- 
γαγον εις τά σχολεία διά νά παραμορφώσουν 
καί διαφθείρουν καί ταπεινώσουν καί έξευτελίσουν 
τό ώραιότατον τοΰτο μάθημα. Καί έπέτυχον. 
Κατήντησε δέ σήμερον μαθηταί καί διδάσκαλοι 
νά άγωνίζωνται τις μάλλον τοϋ άλλου νά δια— 
τηρήση εϊς τήν μνήμην του περισσότερα γεω
γραφικά δνόματα, συγγραφείς δέ καί χαρτοχρά- 
φοι νά άντιγράφωσιν άβασανίστως βιβλία τοιού
του περιεχομένου καί τά λάθη νά παραδίδωνται 
άπδ γενεάς είς γενεάν ώς προγονική κληρονο
μιά! Ούδείς βλέπει έξω τοΰ βιβλίου, ούδείς προσ
έχει πέραν τής ρινδς του. Πάντες μαθηταί 
καί διδάσκαλοι, συγγραφείς καί χαρτογράφοι προ- 
βαίνουσιν άσφαλώς καί έργάζονται έσχεδιασμένως 
νά κρημνίσωσιν ένα λίθον έκ τοΰ γεωγραψικοΰ 
οικοδομήματος, διά νά στείλωσι αύτδ μίαν ώραν 
ταχύτερον είς τδν διάβολον! Ύπό τοιούτους δέ 
όρους επόμενον ήτο νά καταπέση τδ μάθημα τής 
γεωγραφίας έκεΐ, όπου σήμερον κατέπεσεν, έπό- 
μενον ήτο νά βλέπωμεν διδασκάλους καί μαθητάς 
άσχάλλοντας καί παντοιοτρόπως γογγύζοντας, 
διότι έν δεκάτω ένάτω αίώνι λήγοντι έξακολουθεϊ 
νά άναγράφηται άκόμη έν τοΐς προγράμμασι τών 
σχολείων τό έλεεινδν καί άνούσιον καί άηδές τοΰ
το μάθημα! Κατήντησε δέ άληθώς σήμερον τδ 
ώραιότατον καί τερπνότατον καί ψυχαγωγικώτα- 
τον τούτο μάθημα νά γείνη τδ άχαριτώταταν καί 
άνουσιώτατον καί άτερπέστατον πάντων, βασα- 
νιοτήριον δέ αληθές τών διδασκάλων καί μαθη
τών καί βεβαία κόλασις τών σχολείων, κατήντησε 
τέλος ή λέξις γεωγραφία νά σημαίνη λεξιλόγιον 
διαφόρων ονομάτων! Τής καταπτώσεως δέ ταύ
της καί έξουθενώσεως τοΰ μαθήματος τούτου 
τεκμήριον πρέπει νά θεωρηθή ή συγγραφή έπ’ 
έσχάτων γεωγραψικοΰ έγκολπίου κατά τάξιν άλ- 
φαβητικήν καί ή κατά τδ παρελθόν έγκρισις γεω
γραφίας ούδέν.άλλο πλεονέκτημα έχούσης ή έμ
μετρον παράστασιν τών δνομάτων τών Γερμανι
κών κρατών!

Τις έκ τών ήμετέρων αύτοκαλουμένων γεωγρά
φων έπεσκέφθη μέρη τινά τής Ελλάδος, ϊνα Ιδη 
άν άληθεύωσιν, όσα έν άλλογλώσσοις έγχειριδί- 
οις άνέγνωσεν,ή ποιαν μεταβολήν έπέψερεν έκτο- 
τε ό άνθρωπος έπί τής έπιφανείας τής χώρας; 
Έσυνηθίσαμεν δυστυχώς νά βλέπωμεν τήν Ελλά
δα διά τών δφθαλμών μόνον τών ξένων άνθρώπων, 
έσυνηθίσαμεν νά βλέπωμεν τήν πατρίδα μας έντός 
τών γερμανικών ή γαλλικών βιβλίων καί θεωροΰ
μεν έκ προκαταλήψεως ού μόνον τούς συγγρα-
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φεΐς τούτων σοφούς καΐ άναμαρτήτους γράφοντας 
έκεϊθεν περί τής ήμετέρας χώρας, άλλά καΐ ήυάς 
αύτούς σοφούς, μόνον καΐ μόνον, διότι κατωρ- 
θώσαμεν νά άναγνώσωμεν μίαν γεωγραφίαν τού 
Δανιήλ ή άλλην τινά,τοΰ Σχράδερ ή τοϋΧόφμαν.

Ό κ. Μητσόπουλος, όστις καί λόγω ειδικής 
παιδεύσεως καΐ λόγω περιηγήσεως άνά τΛν 'Ελ
λάδα πάσαν έπρεπε νά θεωρήται ό κράτιστος τών 
παρ’ ήμΐν γεωγράφων τίθεται έν ήττονι μοίρα 
προ τών άλλων, παρ' ών έλλείπουσι πάντα τά 
έφόδια πρός κατανόησιν τών γεωγραφικών ζητη
μάτων, οία σήμερον τίθενται ύπο τής γεωγρα
φικής έπιστήμης *).

Οΐ γεωγράφοι δέν καταρτίζονται διά τής α
πλής μεταφράσεως ένός βιβλίου ή διά μιάς ένι- 
αυσίας προμελέτης χάριν τής διδασκαλίας τοϋ 
μαθήματος τούτου έν τινι σχολείω. Άπαιτεΐται 
τι περισσότερον τούτου. Άπαιτεΐται ού μόνον 
γνώσις τελεία τών φυσικών έπιστημών, άλλά 
καΐ εγκυκλοπαιδική μόρφωσις άρτια; καΐ μα
κροχρόνιος ειδική μελέτη καΐ επιτόπιος, έφ’ 
όσον τοΰτο είναι δυνατόν, άπηκριβωμένη έίέ- 
τασις τών διαφόρων τόπων, άπαιτοϋνται τέλος 
οφθαλμοί ήσκημένει καΐ νοϋς καϊ πόδες ύγιεΐς. 
Ήδη είπέ τις τών Εύρωπαίων σοφών ότι ή γεω
γραφία είναι έπιστήμη τών έπιστημών. Ώς τοι
αύτη λοιπόν ούσα άπαιτεϊ πρός επιτυχή αύτής 
καλλιέργειαν ού μόνον μόρφωσιν τελείαν καθ’ ό
λους τούς κλάδους τών έπιστημών τών μετ’ αύ
τής σχετιζομένων, άλλά καΐ νοΰν ύγιά καΐ ικανό
τητα προσέτι διδακτικήν διά τόν διδάσκοντα ταύ
την ού τήν τυχούσαν. Όταν δέ πάντα ταΰτα 
έλλείπωσιν,ή Γεωγραφία καταντά τό άηδέστατον 
καΐ άνουσιώτατον καΐ άθλιώτατον μάθημα, κατα
πίπτει δέ έκεΐ, ένθα κατέπεσεν έν τοΐς ήμετέροις 
σχολείοις, έν οίς παντελώς άστοχεΐ τοΰ σκοποΰ 
αύτής, διότι όχι μόνον ή ύλη έλλειπει και ή μέ
θοδος είναι πλημμελής, άλλά καΐ ό σκοπός τής 
διδασκαλίας ταύτης τελείως άγνοεΐται. Ποϊαι δέ 
ώφέλειαι προκύπτουσιν έκ τής διδασκαλίας τής 
γεωγραφίας καΐ ποια μέθοδος πρέπει νά τηρηθή 
έν τή διδασκαλία, όπως προκύψωσιν αί ώφέλειαι 
αύται, ταΰτα πάντα θά πραγματευθώμεν είς προ
σεχή τής Έκπαιδεύσεως φύλλα, είς ά θά κατα- 
χωρίσωμεν καί σειράν γεωγραφικών μαθημάτων 
μεθοδικώς συντεταγμένων.

Έν ΒεΛεστίνω τΐ) 15 Matovv 189ί.

\ Χρ. Π. Οικονομος

1) Ό συγγραφεύς τοΰ άρθρου εχει ύπ’ ϊψει προηγού
μενου διαγωνισμόν τών γεωγραφιών, χαθ*  ίν ένεχρίθη ή 
γεωγραφία τοϋ χ. Άν. Άντωνιάδου, πρώην γυμνασιάρ
χου. Έν τώ διαγωνισμφ δμως τοϋ έτους τούτου ένεχρίθη 
ή γεωγραφία τοΰ χ. Κ. Μητσοπούλου.

Ο ΠΑΤΡΠιΟΣ ΑΓΡΟΣ
( ΜΥΟΟΣ )

Οίκός τις ήν ποτέ λαμπρός 
Σύν τούτω δ’εύθαλής άγρός. 
Άλλ’ έμπεδον τί μένει ;— 
*Ερρει ό οίκος εύπετώς, 
Ώς πάνθ’ ύπείκων καί αύτός 
Χρόνω καί ειμαρμένη· 
’Επέδραμον δέ ξένοι.

Υιοί δ’ αύτώ εριστικοί 
Λάτρεις σφοδροί τή Καρική 
Μούση καί άτοπία. 
Ούτοι μέν έκδιψοι δεινή 
Σολοίκω μάλιστα τινι 
Σκαιά γνωμοτυπία, 
Έφθειρον τά τοπεΐα.

Οίκου, άγροΰ τε κωμασταί, 
Πατρίων άκριτοι κριταί, 
Κού ζηλωταί μεγάλων 
Τρεφόμενοι ού καθαρά 
Διαίτη, άλλά πονηρά 
Νοσοεργών νωγάλων 
Έκ τής τραπέζης Γάλλων.

Έκεϊνοι δ’ αύ, τέκν’ άγαθά, 
Βουλεύματ’ έχοντες ορθά, 
Τόν οίκον δέ φιλοΰντες, 
Έκαλλιέργουν τόν άγρόν, 
Καθήκον μάλα ιερόν 
Αύτών τοΰτο ποιοΰντες, 
Καί εύθαρσώς δηλοΰντες.

Σοφώς δ’ άπήλλασσον αύτόν 
Τών άκανθών, τών ερπετών, 
Ών έβριθεν άγρίως, 
Ού παριέντες τόν καιρόν, 
Άλλά σμικρόν κατά σμικρόν, 
Έμμόνως, καθαρίως, 
Έξοχα σωτηρίως.

Άνέθαλε δ' αύ ό άγρός, 
Σύν τούτω δ’οίκος ό οίκτρός, 
Ού κωλυσιεργία,
Άλλά τή τέκνων τών καλών
Καί αγαθών, έπιμελών
Όρθή φιλοστοργία
Σοφή τε φιλεργία.

Ό μΰθος ούτος τί δηλοϊ;— 
Τροφή δέ τίς έστιν καλή ; — 
Ή τά καλά γελώσα ; — 
Τίς ή Τίμια ξυνωρίς ;
Ό οικός έστιν ή πατρίς,
Ό δέ άγρός ή γλώσσα,
Ή έν λογίοις ζώσα.

Α. Δ. Γραφειαδηχ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ TQN ΠΑΑΑΙΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
3. ΔειΟιδαιμονίαι τών Ελλήνων έν τή 

άγωγή των παίδων.

Οΐ παλαιοί έπίστευον οτι ήτο προωρισμένον είί 
έκαστου τί θά πάθη έν τώ βίφ καί δτι τούτο έδη- 
λοϋτο διά σημείων τινών είς «κείνους, οΐτινες ήδύ· 
ναντο νά έρμηνεύωσι τά σημεία ταύτα. Διό πάς 
τες έπόθει νά μάθη τί κρύπτει είς τδ τέκνον του ή 
μοίρα καΐ τούτο όχι τόσον ύπο περιεργίας, δσον 
διότι ένόμιζον δτι ήδύναντο νά άποτρέψωσι τόν πε- 
πρωμένον κίνδυνον ή δλον ή «ν μέρει 8ιΰ. προφυ- 
λάξεως καΐ διά μεγάλης προσοχής, έάν έγίνωσκον 
τόν κίνδυνον τούτον. Οί παλαιοί έπίστευον δτι 
ύπάρχουσι μέν περιστάσεις, αϊτινες άναγκάζουσι 
τρόπον τινά τον άνθρωπον νά γίνη τοιούτος ή 
τοιούτος, άλλ’ έν τώ άνθρώπφ ύπάρχει καί ή ελευ
θερία τής βουλήσεως , δι’ ής ούτος δύναται νά 
κατισχύση τών περιστάσεων πράττων μετά συνέ - 
σεως καΐ προσοχής, μάλιστα δέ, έάν γινώσκη τίς 
κίνδυνος έπικρέμαται αύτφ. Ταύτα τά μέλλοντα νά 
συμβώσι έπηγγέλλοντο δτι γινώσκουσιν οί μάντεις.

Άμα έγεννάτο τό παιδίον καΐ εκαλούντο εύθύς 
οί μάντεις, ΐνα προείπωσιν είς τούς γοσεϊς τήν μοί
ραν τού βρέφους. Κατά πολλούς δέ καί διαφόρους 
τρόπους έξεχνίαζον ταύτην οί μάντεις προσέχοντες 
ή είς τήν πτήσιν τών ορνέων καΐ είς τήν φωνήν 
αύτών, ή είς τά σπλάγχνα τών ζώων, ή «ίς τά 
άστρα. Μάλιστα δέ ή αστρομαντεία, ήτις έκ πα- 
λαιοτάτων χρόνων ήλθ*ν  καί είς τήν ’Ελλάδα ίκ 
τών Χαλδαίων διά τών ’Ορφικών καΐ τών Πυθα
γορείων, έλαβε μάλιστα κατά τούς 'Ρωμαϊκούς 
χρόνους μεγίστην διάδοσιν, ώστε έδιδάσκετο δη
μοσία καί ώς Ιδία έπιστήμη έν 'Ρώμη. Οί άστρο- 
λόγοι ούτοι, οΐτινες έκαλούντο καί μαθηματικοί, 
έφρόντιζον πρώτον νά εΰρωσι τόν άστερισμόν ή τό 
ζώδιον, δπερ «πέτελλε κατά τήν γέννησιν τού παι
διού, δεύτ«ρον νά άριθμήσωσι τούς πλανήτας τούς 
έν τώ στερεώματι κατά τόν αύτόν χρόνον εύρισκο- 
μένους καί τήν θέσιν αύτών πρός τό ζώδιου τής 
γεννήσεως, διότι έσήμαινε πολύ, &ν ήσαν οί πλα- 
νήται πλησίον ή μακράν τού ζφδίου ή είς θέσιν 
άντικειμένην. Καί οί μέν πλανήται Ζεύς καί Αφρο
δίτη έδήλουν εύτυχίαν, δ δέ Άρης καΐ δ Κρόνος 
δυστυχίαν, δ δέ 'Ερμής άλλοτε μέν εύτυχίαν άλ
λοτε δέ δυστυχίαν.

Άλλ’ άσχέτως πρό τό πεπρωμένον κατά τήν 
πίστεν τών παλαιών ήδύναντο νά βλάψωσι τόν 
άνθρωπον καΐ οί κακοί δαίμονες, έάν δέν φυλάττη- 
ται μάλιστα κατά τήν μικράν ήλικίαν. Διό βλέ- 
πομεν είς τούς άρχαιοτάτους χρόνους νά τρέφωσιν 
οί άνθρωποι έν τή οικία των χελώνην ή όφεις, δπερ 
έθεωρεϊτο ώς μέσον άποτρεπτικόν τών δαιμόνων. Οί

δαίμονες δέ ούτοι μάλιστα δέ ή'Εκάτη καί αίΚήρες 
ήρχοντο πάντως, άν τις τών εχθρών έκάλει αύτάς, 
ΐνα φέρωσι τόν θάνατον. Φοβεραί δέ έθεωρούντο καί 
αί άραί άλλά καί ή απλή πρόρρησις κατά τινας 
καί προφερομένη ήδύνατο νά βλάψη. Μεγίστην δέ 
διάδοσιν είχε καί ή βασκανία, ήτις καί σήμερον 
άκόμη διατηρείται έν τή πίστει τού λαού ού μόνον 
έν Έλλάδι, άλλά καθ’ ολην τήν Εύρώπην. Κυρίως 
ή βασκανία ε'βλαπτε τούς άβροτερους καΐ έρασμιω- 
τέρους άνθρώπους, μάλιστα δέ τά μικρά παιδία. 
Διά τούτο προς άποτροπήν τού κακού οφθαλμού 
αί μητέρες ήλειφον τό μέτωπον τού παιδιού μέ 
βόρβορον ή μέ σίαλον ή έφόρουν είς τόν λαιμόν 
αύτού περίαπτα ή περιδέραια, τά δποία «ίχον τό 
θεωρούμενον άντιφάρμακον κατά τού κακού οφθαλ
μού. Τοιαύτα άντιφάρμακα ησαν ή χρυσά πράγμα
τα, έχοντα τό σχήμα δφεως ή σελήνης, ξιφιδίου ή 
πελέκιως, μικρού δρεπάνου ή δύο χειρών ηνωμένων, 
ή ήλεκτρου ή καί κοράλλιον. Συνήθιζον δέ καί 
άναιδή πράγματα νά κρεμώσι είς τά παιδία, ώς 
φαλλόν έκ διαφόρου ύλης πεποιημένον διότι έσκέ- 
πτοντο δτι τά άναιδή πράγματα δέν ήδύναντο οί 
άνθρωποι νά προσβλέπωσι καΐ οΰτως εκωλύετο δ 
οφθαλμός αύτών νά βλέπη τά παιδία καΐ νά βα- 
σκαίνη αύτά. (άκολουθεΐ).

---------- --- -—»—szs—------ -----------ΧΕΙΡΟΤΡΙΒΙΚΗ
ΗΤΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

ύπο Άριβτοτέλους ζ/.| Γραφειάδου

«Μία δ” ούχ &παντβ< &|λ<α( θφεώε μελί τα» 
ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πρόκειται περί παιδαγωγικής διδασκαλίας τε
χνών παρά τό σχολείου καΐ τόν οίκον.

Έάν £ίψη τις εν βλέμμα έπί τών ήμετέρων 
παιδαγωγικών πραγμάτων, βλέπει δυστυχώς, πλήν 
άλλων πολλών, άτινα ώς άνίατα καΐ πόρρω προβε- 
βηκότα αμαρτίας, ούδαμώς ήδύ λοιδορεΐν, καί τό 
έξής λυπηρόν φαινόμενου, δτι δηλαδή σχολειον καΐ 
βίος ούδεμίαν πρός άλληλα σχέσιν έχουσιν. Ό μα
θητής έν τφ σχολείφ δέν μορφούται διά τόν βίον, 
άλλά διά τό σχολειον, δηλαδή δΓ ούδέν διότι 
τό σχολειον εινε, ή μάλλον πρέπει νά είνε μέσον 
πρός τόν βίον- φανερόν δέ δτι ό τό μέσον ώς τόν 
σκοπόν ύπολαμβκνων ούδόλως ύγιαίνει τόν νούν. 
Ή έλαφρά τής νεότητος φύσις έτι έλαφροτέρα έν 
τώ σχολείφ γίγνεται, δ στενός τής πρακτικής αύ
τής εμπειρίας κύκλος έτι στενότερος, έως ού τέλος 
δ μαθητής εξέρχεται τού σχολείου πεφυσημένος ύπό 
σοφού άέρος καί φέρεται ώς πλοίου άνιρμάτιστον άνά 
τόν εύρύν καΐ άγριον ωκεανόν τού βίου.

’Ενταύθα δέν δυνάμεθα νά μή άναφέρωμεν τήν
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κομψήν άμα καί σοφήν έκείνην παραβολήν τοϋ περί 
τά τοιαΰτα εύστοχωτάτου Χαιρωνέω; έχουσαν οΰ
τω : «καθάπερ αγγείων κενών ύγρόν δεχομένων δ 
έντός άήρ ύπέξεισιν έκθλιβόμενος, ούτως άνθρώποις 
πληρουμένοις τών άληθινών αγαθών ένδίοωσεν δ 
τύφος καί γίγνεται τό οϊημα μαλακώτερον, καί 
παυόμενοι τοϋ διά πώγωνα καί τρίβωνα φρονεϊν μέ- 
γα τήν άσκησιν έπί τήν ψυχήν μεταφέρουσι». 
(Πλούτ, Ήθ. I. 81c). Ποιον δέ άληθινώτερον αγα
θόν τής έργασίας έκείνου, δπερ εδραίοι τήν βάσιν 
τής ανεξαρτησίας, τής αληθούς έλευθερίας, έφ’ ών 
πάσα άρετή καί προκοπή έπφκοδόμηται;— Εί δέ 
τινες καί έγκαρτεροϋσιν έτι έγκαλλωπιζόμενοι τρί- 
βωσί τε καί πώγωσι καί όμματοΰάλοις, άλλά τού· 
τους, ανώδυνα πάσχοντας, έώμεν χαίρειν πολλά. 
Ή προσοχή ήμών δέον νά στραφή ριετά πραγμα
τικού διαφέροντος πρός τήν χρυσήν νεότητα, τής 
Οποίας τοσαϋτα ώραΐα έτι παρέρχονται έντός τεσ
σάρων ^υπαρών, ώς έπί το πλεϊστον, τοίχων. Ό 
μαθητής ύπό ήρειπιωμένων προκατακλυσμιαίων σχο
λικών σκευών περιστοιχούμενος, τό στόμα πάντοτε 
τρωγαλίων πεπληρωμένον έχων, αγνοεί έάν άί χεϊ- 
ρες τώ έδόθησαν δΓ άλλο τι παρά διά νά τρώγη 
μόνον ώς κτήνος καί νά ^υπαίνη έαυτόν, έάν οί 
οφθαλμοί τφ έδόθησαν δι’ άλλο τι παρά διά νά τούς 
προσηλοϊ μόνον μετ’ ήλιθιώδους αδιαφορίας έπί τοϋ 
πρό αύτοϋ έπίσης άδιαφόρου, ώς έπί τό πολύ, δι
δασκάλου, ζών, ώς συνελόντι είπεϊν, μετ' αύτοϋ 
ούκ άνθρώπου, κατά τήν εμμελή τοϋ θείου Πλά
τωνος £ήσεν, βίον, άλλά τίνος πλεύμονος ή τών 
δσα θαλάττια μετ’ όστρείνων έμψυχά έστι σωμά
των. Δέν πταίει δέ δ μαθητής. Τό νά α’ιτιάται 
δ παιδαγωγός τόν τρόφιμον αύτοϋ ώς μή μορφού- 
μενον οΰτω ή οΰτω εινε, ώς έπί το πλεϊστον, τό 
αύτό, ώς έάν ήτιάτο δ πλάστης τον πηλόν, οτι 
δέν μορφοΰται άφ’ έαυτοΰ, συνφδά τώ έν τή φαν- 
τασίφ αύτοϋ προτύπω. Δέν πταίει άρα, έπανα- 
λαμβάνομεν, δ μαθητής, άλλ’ ήμεϊς, οΐτινες άμ.νη- 
μονοϋμεν δτι ούτος έχει αισθήσεις, άς καθήκον έχο
μεν νά άσκήσωμεν. Αί αισθήσεις είνε οί ύπηρέται 
τοϋ κυρίου νοϋ· φανερόν δέ δτι,δταν οί ύπηρέται ώσι 
χαύνοι καί μοχθηροί καί δ κύριος θέλει κακώς ύπη- 
ρετεισθαι καί ζημιοϋσθαι. Τοιαϋται καθόλου αιτιά
σεις είσί σχεδόν πάντοτε ΰποπτοι, καί ύπονοίας 
πολλάς παρέχουσι περί τής πραγματικής αξίας τοϋ 
αίτιωμένου παιδαγωγού. Όπως ώμεν άξιοι τής 
ηθικής τιμής τοϋ εύγενοϋς ήμών επαγγέλματος,όφει- 
λομεν νά ύπερνικήσωμεν πάντα όκνον καί νά έπιμε- 
ληθώμεν τοϋ παιδός ούχί άργώς καί άνειμένως,άλλά 
πάση μηχανή, ώς παμφορωτάτου κτήματος τώ τε 
οίκω καί τή πολιτεία όντος.

Τά σχολεία παρ’ ήμΐν δέονται πλείστων έτι 
βελτιώσεων. Ήμεϊς έν τούτοις όφείλομεν νά σπεύ- 
δωμεν πάντοτε πρός τό τέλειον. Δέν πρέπει νά 
παραλείπωμεν βελτίωσιν τινα έπί τώ λόγω δτι καί 
άλλα πλεϊστα παραλείπονται ή καί δτι καθόλου 
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τά παρόντα δέν χωροϋσι κατ’ εύχήν. Είνε φανερόν 
δτι ταύτα δέν δύνανται άλλως νά χωρώσιν, ένόσω 
ήμεϊς περιοριζόμεθα άκριβώς είς εύχάς μόνον, καί 
ένόσω δέν προσπαθοϋμεν τούλάχιστον κατά τούτο 
νά μιμηθώμεν τήν Διός γλαυκώπιδα κόρην, ήτις 
έξετέλει αύτή τάς εύχάς αύτής.

ήρατο, και αύτή πάντα τελεύτα

ΓΟμ. χ- W.

Ημεϊς οφείλομεν έν τή περί τούτων κρίσει ήμών 
νά λαμβάνωμεν ώς κριτήρεον τήν σπουδαιότητα, 
ήτις έν τή 'Εσπερία είς τοιαΰτα κοινωνικά καί 
παιδαγωγικά ζητήματα δικαίως άποδίδοται.

Τό ζήτημα τής παιδαγωγικής πρακτικής δι
δασκαλίας τεχνών παρά τό σχολεΐον ή, κατ’ άλ
λους έν τφ σχολείφ, έν Δανίρε, λαβόν τήν αρχήν, 
κατεκλυσεν, ώς είπεϊν, σχεδόν άπαντα τόν πεπο- 
λιτισμένον κόσμον· τά μάλιστα δέ έν Γερμανία 
κινεί τό ζωηρότερον ένδιαφέρον τών παιδαγωγικών 
κύκλων, τών έπιστημόνων, τών λογίων, παντοίων 
ύπαλλήλων καί ύπουργών έτι. Ό έπί τών ’Εσω
τερικών Τπουργός τής Πρωσσίας άπηύθυνε διά
ταγμα πρό τινων έτών πρός τούς κυβερνητικούς 
προέδρους περί πρακτικής έργασίας, έξ ού άποσπώ- 
μεν τά έξής ; « Ο Γερμανικός ύπέρ τής παιδικής 
έργασίας Σύλλογος έξητήσατο τήν ύποστήριξίν μου 
πρός προαγωγήν τών προσπαθειών μου. Εύχαρί
στως έκπληρώ τήν έπιθυμίαν του, επειδή ή έκ 
τούτου πείρα άπέδειξεν δτι ή χειροτριβεκή, προ- 
παιδεύουσα τόν παϊδα είς πρακτικήν έργασίαν, δύ
ναται ν’ άποβή λίαν ένεργόν βοηθητικόν παιδα
γωγικόν μέσον, ίδίγ έν δημοσίοις αγωγής καί βελ
τιώσεως ίδρύμασι. Ιίολλαχοϋ ήδη έμορφώθησαν 
Σύλλογοι πρός γενικήν αύτοϋ εισαγωγήν, μαθη
τικά εργαστήρια ίδρύθησαν καί μαθήματα καί 
ασκήσεις γίνονται έν σχέσει πρός αύτό πρός μόρ- 
φωσιν ειδικών διδασκάλων. Καί έγώ ωσαύτως, θε
ωρών τήν χειροτριβικήν ώς πράγμα, ένεκα τής έξ 
αύτοϋ ώφελείας, άξιον τής ύποστηρίξεως τών αρ
χών, διέταξα τήν εισαγωγήν αύτοϋ είς τό νεωστί 
ίδρυθέν δημόσιον αγωγής καί βελτιώσεως ίδρυμα 
έν Wabern. Εύχής έργον μοι είνε νά έτύγχανεν 
εισαγωγής, ού μόνον είς έτερα παρόμοια ιδρύματα, 
’Ορφανοτροφεία, Τυφλοτροφεϊα κτλ., άλλά καί είς 
ιδιωτικούς έτι κύκλους, καί πρός τούτο δέομαι τυ- 
χεϊν τής ήμετέρας δραστήριου συνεργασίας» κλ.

ΔΗΑΩΣΙΣ
Ή «Έκπαίδευσις» ένεκα αποδημίας τοϋ διευθυντοϋ 

είς τδ εξωτερικόν δέν έξεδόθη έπί τινα χρόνον, άπδ τοϋδε 
δμως αναλαμβάνει τήν τακτικήν αύτής έκδοσιν καί πα- 
ρακαλεΐ τούς φίλους διδασκάλους νά παράσχωσιν αυτή 
τήν εύμένειάν των καί τήν συνδρομήν των ύπέρ κρείττο- 
νος τής δημοτ. έκπαιδεύσεως καταστάσεως, μεθ’ ής συν
δέονται άναποσπάστως καί τών διδασκάλων αυτών ή 
τύχη. Τά έλλείποντα φύλλα θά άναπληρωθώσι πάντα.


