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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

' θ  ϋεσταιλότβης συγγραφβύς.

(Συνέχ. ϊδ . φυλλ- θ' σ. 385).

»Λέν άγα π ώ  μήτε τήν σοφίαν τών β ιβλ ίω ν έν ταΤ; σχέσεσι τοΟ ΘεοΟ πρό; τοί>« 
ανθρώπου;, μήτε τάς σ χ ό λιά ; π αρ α τη ρ ή σει;, δ ι’ ών ό Λαβάτερ ήθέλησε ν ’ ά ν α -  
πληρώση τήν π τω χ ή ν ταύτη ν πολυμάΟειαν· ά λ λ ’ έπειδή περί έμέ ή άλήθεια  ήτο  
κεκαλυμμένη  ύπό έ π ικ α λ ύμ μ α τα , ά τ ινα  μέ άπώ θουν, έπειδή ϊβ λεπ ο ν, δ τ ι αύτη  
δέν Ικανοποιεί κα ί άνεκούφιζεν ά σ φ α λ ώ :, άπώ λεσα κ ατά  μ ικρόν τ ά ; π ρ α γ μ α τ ι
κ ά ; τ α ύ τα ; δ υνάμ ει;, &; ό φόβος τοΰ ΘεοΟ δίδει ε ί; τ ά ;  εΰγενεΤ; κα ί εΙρηνικά; ψ ο -  
γ ά ; .  ο ύ τω  ήσθάνθην δτι άπεμακρύνθην έ’κτοτε άπό π αντό ; παρέχοντο; e l; τά ;  
ανθρωπίνου; δυνάμ ει; τή ν  μ εγ ίσ τη ν  καθαρότητα' ή παραζάλη  δ’ α'ύτη ή προ£ε- 
νηθεΐσα ε ί; έμέ ϊνεκα  μ α τ α ία ; κ α ί φ αντασ ιώ δου; άγω γής μοΟ έτάραττε τήν ή σ « -  
'/I αν κα ί μοΟ άφήρει τήν έσωτερικήν δύναμ ιν. Τά σ φ ά λμ α τα  τής άγω γής μου  
ώς προ; τό ζή τη μ α  τοΟτο μέ κατέστησαν έπ ί πολύν χρόνον υποχείρ ιον είς π λ ά 
νην, ή , άκριβέστερον ε ίπ ε ΐν , ε ί;  αλήθειαν ά τελή , ής έγενόμην εΐδωλον. Είς τή ν  
άνέκφραστον δ υστυχ ία ν , ή τ ι;  έγένετο ε ί; έμέ συνέπεια  ε ίδω λολατρεία ; τ α ύ 
τη ;, συνέβη ν ’ άφαιρεθή κα ί μ ικρά δ ύνα μ ι; τών θρησκευτικώ ν συνα ισθημάτω ν  
τών πρώτων τ ή ; νεότητό; μου χρόνων.

»Αέν δ ύναμ αι λο ιπόν κα ι δέν πρέπει νά προσποιώ μα ι τοΰτο· ή  άλήθειά  μου
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μένει προσκεκολλημένη είς τήν γ ή ν  απέχει πολύ μακράν τοΟ άγγελ ικο5 ‘ύψους, 
είς 8 ή π ίσ τ ις  κα ί ή α γάπη  δύναντα ι νά άναβ ιβάσω σ ι τήν ανθρωπότητα. Σύ γ ι-  
νώσκεις τό φρόνημα τοΟ G lu lp h i ')  ε ΐνα ι κ α ί έμόν' ε ίμ α ι απ ίστος, δ χ ι διότι 
θεωρεί) τήν α π ισ τ ία ν  ώς αλήθειαν, ά λλά  διότι τό σύνολον τ&ν εντυπώσεων τοΟ 
βίου μου μετέτόπ ισεν έν τ φ  βάθει τής ύπάρξεώς μου τό εύεργέτημα τής π ίστεως.

»Ούτω ώθούμενος ύπό τοΟ πεπρωμένου δέν βλέπω έν τ φ  Χ ρ ισ τ ια ν ισ μ φ  άλ 
λο τ ι,  ή τήν εύγενεστάτην και άγνοτ,άτην δ ιδασκαλίαν πρός χ α λ ινά γω γη σ ιν  τοϋ 
πνεύματος κα ί τής σαρκός, τό μέγα μυστήριον καί τό μόνον δυνατόν μέσον να 
πλησιάσ») ή έσωτερική ήμ&ν φύσις είς τήν αληθή αύτής εύγένειαν, ή , σαφέστε- 
ρον ε ίπ ε ΐν , τήν 'ίδρυσιν τοϋ κράτους τοϋ λόγου έπί τ&ν α ίσθήσεων διά τής ά να - 
πτύξεως τ&ν καθαροτέρων συνα ισθημάτω ν τής αγάπη ς.

»Αύτη ε ίνα ι, π ισ τεύω , ή  ούσία  τοϋ Χ ρ ιστιανισμο ί), ά λλά  δέν φρον&, δτι δύ- 
να ντα ι νά ε ίνα ι πολλοί άνθρωποι, ϊνεκ α  τής φύσεώς τω ν, Ικανοί νά καταστ& σιν 
άληθεΐς χ ρ ισ τ ια νο ί. Π ιστεύω δτι τό σύνολον τ&ν ανθρώπω ν,'καθόλου ε ίπ ε ΐν , εΤναι 
τόσον σχεδόν αν ίκανον νά φθάση είς τήν τελε ίαν τα ύτη ν  έξευγένισ ιν, δσον καί 
νά φέρΑ τό βασ ιλ ικό ν στέμμα.

• Π ιστεύω, δ τ ι ό Χ ρ ιστιαν ισμός εΤναι τό άλας τής γής' ά λ λ ’ δσον βαθέως έκ- 
τιμ&  τό άλας τοϋτο , σκέπτομαι έν τούτοις δτι καί ό χ ρυσό :, ό λίθος, ή άμμος 
κ α ί ο! μ α ργαρ ίτα ι ϊχ ο υ σ ι τήν ίσ χ ύν  των κα ί τήν χρησ ιμότητά  των ανεξαρτήτως  
τοϋ άλατος τούτου, κ α ί δ τι π άντα  τά π ράγμ ατα  πρέπει νά θεωρ&νται καθ ’ έαυτά  ! 
Π ιστεύω π ρ ά γμ ατι δτι κ α ί ό βόρβορος τής γής £χει τήν θέσιν τοο κα ί τό νό μ ι
μον δ ικα ίω μά  του ανεξαρτήτως τοϋ Χ ρ ιστιαν ισμ ο ϋ' καί δταν περιορίζω τήν α λή 
θειαν μου καί τάς έρεύνας μου είς τήν τάξ ιν  τα ύτη ν  κα ί είς τά δ ικα ίω μα  τοϋτο, 
α ίσθάνομα ι καλ&ς, φ ίλε μου, π $σα ν  τήν άκρ ίβειαν τής έπόψεώ ; μου· ά λ λ ’ ώ σ α ύ 
τως ή φωνή μου φα ίνετα ι οΰσα ώς φωνή έν έρήμψ, 'ίνα έτο ιμάση  τάς οδούς εί« 
έκεΐνον, δστις  πρέπει νά 2λθη· συχνάκ ις  δέ νομ ίζω  δτι καί έγώ αύτάς άγνο& τί 
πράττω  κα ί είς ποιον μέρος πορεύομαι. Κ αί δμως ή καρδία μου μέ ώθεΐ μέ βίαν 
άκατάσχ ετο ν είς έκάστην λέξιν, ήν ά π α γ γ έλ λ ω 1 κ α ι ένφ  έγώ αύτός π άσχ ω  έκ 
τοΟ στενοϋ κύκλου, δστις μέ π ερ ικλείε ι, δύναμαι δμως νά χρησ ιμεύσω  ώς μαρ
τυρ ία δ τ ι έν τ φ  κ ύκ λψ  το ύ τψ , δν δέν δύναμαι νά ύπερπηδήσω, πδν δ ,τ ι λέγω  
ε ΐνα ι σπουδαΐον. Ούτως άπέχω  μακράν τής τελειότητας μου, κα ί άγνο& τά 'ύψη, 
δπου έπιθυμ&  δτι θά δυνηθή ή άνθρωπότης νά ύψωθή.

«Φίλε, ικανά  πρός τά παρόν ε ΐ ια ι τα ΰτα , ών έλα ττο ϋμ α ι κατά  τόν Χ ρι
σ τ ια ν ισμ όν. . .

»Διατρίβω ήδη έν Richterswyl' ύ Ιατρός Hotze ταξειδεύει έπ ί πολλούς μ ή 
νας κα ί κατά  τήν απουσ ίαν του μένω είς τόν οΐκόν του άργός, άνενόχλητος. Ά π ό *  
λαυε, φ ίλε , τής ε ύ τυ χ ία ς , ής έγώ μέλλω  νά απολαύσω  έπ ί τ ινας μ ή να ς .»

’Έκτοτε ηρξατο ΐ) άλλνιλογραφία τοΰ Πεσταλότση προς τδν Pel" 
lenberg, τδν διάσημον ιδρυτήν τοΰ εκπαιδευτηρίου Hofwyl. Ή αλ
ληλογραφία δ ’ αυτη θέλει παράσχει ήμ.ΐν πολυτίμου; πληροφορία; περί 

Έ ν τί) Λεονάρδω *α\ τϊ) Γερτρούδ»).

τοΰ τρόπου, καθ’ 8ν δ Πεσταλότση; έκρινε την γαλλικήν έπανάστασιν, 
και περί τών ελπίδων και μάλιστα τών φόβων, οΰ; αυτη ένέπνεεν si; 
την Ε λβετίαν. Ό  Fellenberg είχε πάσα; τά ; ιδιότητα;, αΐτινες ελει- 
πον άπδ τδν Πεσταλότσην, ητοι τδ πρακτικδν πνεΰμα, την φρόνησιν, 
την σταθεοότ/,τα καί τδ προτέρημα τοΰ διευθυνειν. Φαίνεται, δτι ή ενοι- 
σι; τών δύο τούτων άνθρώπων '/ίθελεν ασφαλίσει την έπιτυχίαν τών φι
λανθρωπικών επιχειρήσεων, α; άμφότεροι έπεδίωκον- άλλ’ ή μακρά του- 
το)ν φιλία ύπηρξεν άνίσχυρο; νά κατοοθώσ·/), ώστε νά συμβασίσωσιν δύο 
ανθριοποι διάφορον χαρακτήρα έχοντε;- αί δρμαι τη ; καρδία; τοΰ Πε
σταλότση έματαιοΰντο άπέναντι τοΰ ψυχροΰ σκεπτικοΰ νοδ; τοΰ Fel
lenberg καί ή αγροτική άπλότη; τοΰ έκ Ζυρίχη; δημ.οκράτου κακώ; συ- 
νεβιβάζετο πρδ; τδ άξίωμ.α τοΰ έκ Βέρνη; πατρικίου. ΙΙολλάκι; έν τα ΐ; 
δυστυχίαι; τοΰ Πεσταλότση, ό Fellenberg προσήνεγκεν αύτώ την συν
δρομήν του, άλλ’ ούδεμία έπηλθε συνεννόησι; μετά τών δύο τούτο^ν άν- 
δρών πρδ; κοινοπραγίαν.

Αί έπιστολαί ών μνείαν έποιησάμεθα, έγράφησαν άπδ τοΰ 17 9 2  
μέχρι τοΰ 1794 , καί παρέχουσιν ήμ-ΐν ζο>ηρδν ένδιαφέρον, διότι ό Πε
σταλότση; έκφράζεται έν αύταϊ; έλευθέρω; καί μετά πλήρου; έμπιστο- 
ίύνη;· οΰδεμ.ία δυσαρέσκεια δεν είχεν είσέτι γεννηθη μεταξύ τών δύο 
τούτων φίλων.

Ό  Πεσταλότση; τώ Fellenberg.

Neuenhof τή  15 σεπτεμβρίου 1792.

" —οΐ εύχαριστ& , άγαπη τέ καί εύγενές φ ίλε , καί διά πάσας τάς ένδείξεις τής 
φιλ ίας, (\ν 2χεις παράσχη είς έμέ, κα ί χα ίρω  ύπερβαλλόντως έπ ί τή  έλπ ίδ ι τοΒ 
οιελθεΐν έβδομάδας τ ινάς παρά σοί κατά  τάς άρχάς τοΟ νοεμβρίου. Μέχρις έκείνου 
Το° Χ?όνου ή τύχ η  τής Γ α λλ ία ; θά ε ΐνα ι άπο® ασισμένη· έάν ήττηθή , θά δυνηθ&- 
μεν νά σκεφθ&μεν κάλλ ιο ν  τοϋ παρόντος περί παντός πραγματικ& ς ένδιαφέροντος 
Τή άνθρωπότητι έν τα ΐς  ύποθέσεσι τής χώ ρα; ταύτης· έάν ά νθ ισ τή τα ι άκόμη , 
®ύτά ταϋτα  τά σφ άλματα  α ύτή ; θά εύρωσι χάρ ιν και ένώπιον έκείνων, ών έξε- 
Υείρουσι τήν άλογω τάτην μ α ν ίαν  ’ F.v πάστι περ ι—τώσει ά κόσμος θά κερδίστ) τ ι,  

δν ή Γ αλλία  ε ΐνα ι άξια  τής έλευθερίας, θά τύχΐ(ΐ αύτής β ε β α ίω ς . . .
• Mol γράφουσ ιν, δτι έλέχθη είς πλεΤστα μέλη τής έθνικής συνελεύσεως, δτι 

θά ήδυνάμην νά έκθέσω έπιτυχΟ ς είς τόν γα λλ ικό ν  λαόν, έν μ έσ ψ  τής τρ ικ υ
μίας ταύτης τ&ν παθ&ν, τάς άληθείας, ών χρείαν §χει α'ύτη £ν γε τ φ  παρόντι· 
«μφ ιβάλλω  δ μ ω ;, άν θά δυνηθ& νά έπ ιτύχ ω  τ ι ώς πρός τοϋτο .»



)

Neuenhof, τή  24  όκτωβρίου 17 9 2 .

«Βλέπω τά  ζη τή μ α τα  τά όποια άνακινεΤτε. Ευρίσκω δμως λ ία ν  ένδιαφέρο\ 
νά  πείσω μεν τήν Γ α λλίαν περί coO κακοΟ, τό όποΤον π άσα  καθ’ ήμώ ν έχθρότης 
ήθελε προξενήσει είς έαυτήν κα ί είς τήν δ ικα ίαν έαυτής ύπ ό θ εσ ιν  θά προξενήση 
είς έαοτήν πάσα το ια ύτη  έχθρότης πολλήν λ ύπ η ν , ήν δέν σκέπτοντα ι κ α ί δέν θέ- 
λουσ ι νά τ?ί ε ΐπ ω σ ιν άνθρωποι τετοφλω μένο ι ύπό τοΟ πάθους. Γ ινώ σκετε, δτι 
οόκ ε ίμ ι έκ τ ο ύ τ ω ν  καθ ’ δλον μου τόν βίον ή γάπ η σα  τή ν  χειραφέτησ ιν τοΟ λαοΟ- 
ά λ λ ’ ούδείς ύπήρξε μδλλον έμοΟ πεπ εισμένος, 8 τ ι δέν δύνατα ί τ ις  νά έπ ιτύχ η  τήν 
χειραφέτησ ιν τα ύ τη ν , ή|διατηρών δλους τοός δρους τής δημοσίας τάξεως.

«Φ αντάζομαι ώς δυνατήν τήν π ερ ίσ τα σ ιν , καθ ’ ήν έκδηλώσεις τής 'Ελβετίας, 
άς ύπ α ιν ίττεσθε, θά δυνηθώσιν νά ε ΐνα ι πολύ ω φέλιμο ι τή  πατρ ίδ ι· κ α ί κατά 
τάς τελευτα ίας διακηρύξεις τώ ν γά λλω ν , μοί φα ίνετα ι δτι παρόμοιόν τ ι ήθελεν 
εΐνα ι άναγκαΤον. Έ πεθύμουν πολύ νά ήδυνάμην νά πραγματευθώ  Uv τέταρτον 
τής ώρας μεθ’ ύμώ ν περί τού ζη τή μ ατος τούτου. Έ σο ή συχος, φ ίλ ε , ώς πρός 
έμέ· ε ίμ ΐ υπέρ τό δέον φρόνιμος, ε ΐμ ΐ άθώος. ’Α πέναντι τ^ς άθωότητός μου, 
α ί ύπ ο ψ ία ι θά στραφώ σιν, fva  θορυβήσωσι τούς έργάτας αύτώ ν . Ή πατρ ίς μου 
δέν έχει π ιστότερον π ο λ ίτ η ν - άλλά  τήν γνώ μην μου περί παντός τοδ διακρίνοντος 
τό π ρ ά γμ α τ ι ώ φέλ ιμον τή  άνθρω πότητι δέν θά πω λήσω  μήτε είς τούς γάλλους, 
μήτε είς τούς έλβετούς.

» 'Η καλλιέργε ια  τώ ν άγρών μοΟ κατατρώ γει δλον μου τόν χρόνον· α ν α π α ύ ο 
μ α ι κ ατά  τάς ήμέρας μόνον τοΟ χειμώ νος, κ α τ ’ α ύτάς δ’ αναπνέω  έλευθέρως- ο 
χρόνος μου δ ιέρχεται ώς σκ ιά , κα ί έάν ή πείρά μου ώ ρίμασεν ενεκα τ?\ς ένεργείας 
μ ο υ ,ά π ό λλυμ ι προώρως τήν δύναμ ιν τοϋ έκτιθένα ι τάς Ιδέας μου. ’Ε πιθυμώ ά νυ-  
πομόνως τάς ώρας τής άναπαύσεω ς κα ί καλύβην ά π η λλαγμ ένη ν φροντίδων. Έ ν- 
ταϋθα  ζώ  έν ά εννάψ  κ α μ ά τψ  κα ί ρ εμ β α σ μ φ .»

Neuenhof τή  1 9  νοεμβρίου 1 7 9 2 .

«Είς τήν έπαρχ ίαν μου ε ΐνα ι π α σ ίγ ν ω σ ΐο ν , δ τ ι έ’χ ω  κατασταθη  έ θ ν ι κ ο -  
φ ρ ο ν Λ ν (liatioiialiste) κ α ί δτι μ εταβα ίνω  είς Π αρισίουι· γυνα ΐκές τινες ίχ 
τών πέριξ, φ ίλα  το ίς κληρικοΤς φρονοδσαι, σταυροκοποϋντα ι ά π α ντώ σ α ι τόν α ι
ρετικόν δημοκράτην. Α ν α μ έν ω  ή σ ύχ ω ; τό έργον τών συκοφαντιώ ν, α'ίτινες δύναν- 
μ α ι νά προκύψωσιν έκ τών έντυπώσεων τών γυνα ικώ ν τούτω ν. Έ ν τούτοις ό Λ ε ο
ν ά ρ δ ο ς κα ί ή  Γ ε ρ τ ρ ο ύ δ η  έσοντα ι διαρκής άπόδειξις, δ τ ι κατεστράφην, 
Ινα σώσω τήν όρθήν ά ρ ισ το κρ α τία ν- ά λ λ ’ οί κόποι μου ούδέν άλλο κατώρθωσαν, 
ή νά διεγείρωσι τήν α χ α ρ ισ τ ία ν , εί κ α ί ό έξαίρετος αύτοκράτωρ Λεοπόλδος, πρ° 
τοΟ θανάτου το υ, ώμίλε* περί έμοΟ, ώ : περί άββόί τοΟ άγ ίου Πέτρου. Τέλθ£, ου- 
δε\ς δύνατα ι νά βοηθήση έκείνους, ο'ίτινες δέν θέλουσι νά βοηθώνται ά φ ’ έαυτ& ν 
ούδέν δέ κοινότερον, ή τό βλέπειν ανθρώπους, α ίτ ίους τής καταστροφής έαυτ&ν.  
νά ζητώ σ ιν  νά σωθώσι διά π οταπ οτήτω ν καί μ ά λ ισ τα  διά σ υκ ο φ α ντ ιώ ν .»

N e u e u h o f ,  τή  5  δεκεμβρίου 1 7 9 2 .

« ’Ε πιθυμώ πολύ νά συνδ ιαλεχθώ  μετά  σο0· θά υπ ά γω  βεβαίως εις Βέρνην έν 
άρχή τοΟ προσεχοδς έτους, κα ί χα ίρω  πρότερον διά τοϋτο. "Εχω αποφασίσει νά 
γράψω είς τήν Γ αλλίαν περι πολλώ ν σχεδίων τής νομοθεσίας. . . . Αί τελευ τα ΐα ι 
ειδήσεις έκ Βέρνης ε ΐνα ι ή συχ α στ ικ ώ τερ α ι περί τοϋ κινδύνου έπιθέσεως κ α τά  τής 
ήμετέρα; π ατρ ίδ ο ;- είμΙ δέ κ ατά  τοσοϋτον εύτυχέστερος, κ αθ ’ δσον δέν π ισ τεύω  
ν’ άπατώ μ α ι βλέπω ν, δ τι ό τοιοΰτος πόλεμος, έν άρχή μ ά λ ισ τα , θέλει φέρει σ χ ί
σμα εις τή ν  ομοσπονδίαν. Δέν ήθελε δέ ε ΐνα ι δύσκολον νά διατηρηθή ή ε!ρήνη· 
διότι πρέπει νά γένη τα ι δυνατόν νά δώσωμεν είς τόν λαόν, καθ ’ δλην τή ν  'Ελβε
τίαν, βαθμόν έλευθερίας ΙκανοποιοΟντα ούτω ς, ώστε έν τ φ  μ έλλο ντι α ! δ ιο ική
σεις νά ε ΐνα ι βέβα ια ι περί θερμής άφοσιώσεως έκ μέρους π άντω ν τώ ν κατο ίκω ν.»

R i c h t e r s w y l ,  τή  1 5  νοεμβρίου 1 7 9 3 .

Σ έεύχαρ ιστώ  διά τήν έπ ιστολή ν  σου, έν ή  ό πρός τό αγαθόν έρως σου σέ π αρ α 
σύρει βεβαίως πολύ μακράν. Ούκ ε ίμ ί, ή ασθενής γέρων· έχω  δέ τάς γνώ σεις  
μου π ολύ ά τελεσ τάτα ς· α ί δ ιανο η τικα ί μου δυνάμεις ε ΐνα ι σχετικώ ς μ ικρα ί· έν 
πολλοΐς δέ π ράγμ ασ ιν  ή  θέλησίς μου δέν έμπ οδ ίζετα ι ύπό τοΰ συμφέροντος, δπερ 
εΐναι ΐσω ς ή μόνη μου άξια· ένεκα δέ τοϋ μικροΟ, τό όποΤον έπραξα υπέρ τής 
άληθείας κα ί τής ευτυχ ίας τών ανθρώπων, έκ τ ιμ ώ μ α ι παρά τή ς φ ιλανθρω πίας  
σου ύπέρ τή ν  ά ξ ίαν μου. Σέ εύγνω μονώ  διά τοϋτο , ά λλά  δέν άγνοώ  κ α ί οφείλω  
νά ήξεύρω πόσον ε ΐμ α ι ασθενής.

“"Αχ, φ ίλε μου, έζησα μακράν συνέχειαν έτών έν ά κα τα νο μ ά σ τψ  δυστυχ ία , 
και γ ινώ σκω  έκ πείρας τούς ανθρώπους. Α ύτή ή φύσ ις καλεΤ ή μ ίς  νά φροντίσω - 
μεν περι τώ ν Ιδίων ήμώ ν συμφερόντων κα ί τώ ν τής ο ίκογενείας ήμώ ν, κ α ί δυ
στυχ ία  μου ύπήρξεν δτι ή πρώτη μου άγω γή  δέν μέ κατέστησεν ένοχον ά μ ελε ίας  
τούτων. Τό κακόν ε ίνα ι άνεπανόρθωτον. 'Ο υίός μου ώς πρός τοϋτο  δέν άνετράφη  
κάλλιον έμοΟ· έπανήλθον πολύ βραδέως είς σκέψ ιν σαφή  κ α ί καθαράν περί τής 
μεγάλης σημασ ίας τοϋ πράγματος τούτου. Ή δη, εί κ α ί α ίσθάνομα ι έν έ μ α υτφ  
δύναμιν άποχρώσαν, άπεφάσ ισα  νά μεταχειρ ισθώ  π ά ντα  τόν ύπολειπόμε\όν μοι 
Χρόνον εις τό άποπερατώ σαι τά  έπ ιχειρ ισθέντα  έργα, θά ζητήσω  δέ νά ώφεληθώ  
έξ αύτώ ν, δσον δύναμ α ι.

“Ά λ λ ά , φ ίλε μου, τοϋτο  έπ ιτευχ θήσετα ι μετά  κόπου. Θέλων νά απλοποιήσω  
τό έργον μου, έγραψα φ ύλλα  ολόκληρα, τά  όποια απορρ ίπτω , ένεκα ολίγω ν σ τ ί-  
Χων, τούς όποιους δ ιαφ υλάτω . Δέν ήθελέ τ ις  π ισ τεύε ι πόσους δ ι’ 8ν χω ρ ίον, τό 
οποίον μο ί έφαίνετο άπλοϋν, ύπέστην κόπους κα ί προσπαθείας. Ούτω δέν θά ά ν -  
τ«μειφθώ· ά λ λ ’ δμως εύχαρ ιστώ  τ φ  Θ εφ, δτι δέν έταπεινώ θην ποτέ νά άφήσω  λ έ -  

μ ίαν, δ ιότι ήλπ ιζον παρ ’ αύτής άμ ο ιβ ή ν. Ά λ λ ’ ε ΐνα ι δμως βέβαιον, δ τ ι ώς 
πΡ°ς τό ο ίκονομικόν μέρος ό τρόπος μου ε ΐνα ι ό χείρ ιστος π άντω ν. ’ Ε λπίζω  δμως 
®τι ήμέραν τ ιν ά , δταν θυσιασθώ  αρκούντως ίν εκ α  τής άφελείας μου τα ύτη ς , τήν  
όποιαν οί συνάδελφοί μ ο υ, οί έρασται τοΰ άργυρ ίου, ούδέποτε θέλοοσι μ ιμ η θή ,



έλπ ίζω  δ τ ι μετά  έτη θά δυνηθ& νά ε’ύρω μ ικράν τ ινα  αμοιβήν έν πλήρει τ ιν ί 
συλλογή  τ δ ν  συγγραμ μάτω ν μ ο υ, τά άποΤαήθελον τελειοποιήσει κ ατά  τό δυνατόν. 
Τότε κυρίως θά έπιστηριχθ&  έπί τής συνεργασίας των φ ίλω ν μου, ΐνα έπιτύχω  
συνδρομητάς. Ά λ λ ά  π&ς δ ύναμ αι νά σέ απασχολώ  τόσον πολύ μέ τήν έπιστολήν 
τα ύτη ν , ή τ ις  π ρα γμ ατεύετα ι περί τοϋ καθημερινού ά ρ το υ ;

»'Η εύτυχ ία , φ ίλε  μου, τοΟ κόσμου τούτου σ υν ίσ τα τα ι έκ τής ιρρονήσεώς 
του πρός τά ζή τη μ α  τοϋτο , πράς τό όποιον συμπεριεφέρθην έγώ ώς εΤς τ&ν μ ε
γ ίσ τω ν τρελλ&ν τής γή ς. Είθε βοήθεια τοϋ (ίεοϋ δυνηθω π ρ ά γμ ατι νά προσφέρω 
τάς ύπ ηρεσ ίας, τάς οποίας αναμένετε π αρ ’ έμοΰ. Ό τα ν  ή ένεργάς ύπηρεσία μου 
άποπερατω θή, θά έλθω πρός σέ. Γ ινώσκω , δ τ ι Οά εΐσθε μ ίλ λ ο ν  ευχαρ ιστημέ
νος, έάν, κ ατά  τον τρόπον μου τοϋ σ υζη τε ΐν  τά θέμα τοϋτο , π 2ν  ϊδ ιον συμφέ
ρον ήθελεν έξαλειφθή εϊτε χάρ ιν τής. δημοκρατίας, ε?τε χάρ ιν  τής αριστοκρα
τ ία ς , ε ίτε χάρ ιν τής μοναρχ ίας, ώ στε έν τή  έκθέσει τ&ν άρχ&ν τοϋ καθαροϋ 
χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ο ϋ  νά μή έπικρατήσ^  τά Τδιον συμφέρον, ά λ λ ’ ήθελε τοϋτο άποδοθή 
είς ά λλη ν φ ιλοσοφ ικήν α ίρεσ ιν.

»’Εάν μανθάνης θετικόν Tt περί τοϋ δυνατοΟ τής εΙρήνης, σέ π αρ α κ αλδ  έπ ι-  
μόνως νά μο ί το άναγγε ίλη τε  δ ιά  βραχέων. Δ ιότι Οά παλινδρομήσω μεν μ ία ν  ολό
κληρον γενεάν, έάν ά πόλεμος έξακολουθή. Ή μόνη μου παρηγορία συν ίστατα ι 
είς τήν Ιδέαν τα ύτη ν  « 8 ς  π ρ ά τ τ ω μ ε ν  τ ό  έ’ ρ γ ο ν  μ α ς  μ ή  β λ έ π ο ν τ ε ί  
π α ν τ ά π α σ ι  π ρ ά ς  τ ά  σ υ  μ  β α ί ν ο ν τ  α . »

Kichterswyl τή  16  Ίανουαρ ίου 1 7 9 4 .

«'Ο χρόνος καθ ’ δν ζ&μεν ομο ιάζει πρός θερμήν ήμέραν θερινήν, δπου οί 
καρποί δέν ώ ρ ιμ άζουσ ιν  άλλως πως, ή έν μ έσ ψ  τής βροντής κα ί τής χ α λά ζη ; Τό 
σύνολον κερδίζει, ά λλά  μέρη τ ινά  τρομεράν έμποιοϋσιν έντύπ ω σ ιν . Έ πιθυμ®  πολύ 
νά σέ Κ ω  τήν ά ν ο ιξ ιν  Sv μή έλθης είς τάς έπαρχ ίας τα ύτα ς , θά ελθω έγώ είς 
τήνΒέρνην.

»ΕίμΙ βαθέως άπησχολημένος είς τό νέον εργον μου. Τί φρονείτε περί τού
των τ&ν γραμμ& ν, «Τίνες οί πάσχοντες μ ϊλ λ ο ν ,  καί τ ίνες ο! δ ιατρέχοντες τούς 
μεγίστους τ&ν κινδύνων έν τοΤς παροϋσι καιροΤς ; Δέν εΤναι οί π λε ΐστα  κατέχον- 
τ ε ς ; Σύ δέ δέν οφείλεις νά καθησυχάσης μ ά λ ισ τα  έκείνους, οί όποΤοι περισσότε
ρον π ά σ χ ο υ σ ιν ;»

»Αί γρ α μ μ α ί α ύτα ι ε ίνα ι βεβαίως αξιοσημείω το ι· ά λ λ ’ έπεθύμουν νά μάθω, 
π&ς σύ κρίνεις περί τούτου, πρ ίν ή σοί δ ιηγηθδ  τήν ιστορ ίαν τούτω ν.

»Ό  Φίχτιος έ’γραψεν ύπ όμνημα  περί Λ ε ο ν ά ρ δ ο υ  κ α ί  Γ ε ρ τ ρ ο ύ δ η ς  κατ* 
τό φ ιλοσοφικόν σύστη μ α  τοϋ Κ άντιου.

» '0  B a g g e s e n  μέ π αρ α κ ινε ί νά ύπ ά γω  είς τήν Δ ανίαν. ’ Επιθυμ& συχν®*1* 
νά ήμην κ ατά  δέκα έ’τη  νεώτερος, ή το ύλά χ ισ το ν  νά έχω άκόμη τάς οποίας 
δεκαετίας ειχον δυνάμεις. ’ Εν τούτο ις δμως θέλω νά χρησιμοποιήσω  τόν χρόν°ν> 
δστις φεύγει, κ α ί εύχαριστ&  σέ κα ί τούς βοηθοΟντάς με νά συναθροίζω τά  ψ “Χι® 
τοϋ άπολισθέντος βίοο μου.

»Ε ΐμ ί ευχαρ ιστημένος, πεισθείς έκ τής μετά  τοΰ Φ ιχτίου σονδιαλέξεώς μοο, 
δτι ή πείρά μου μέ ώδήγησ3 νά συναγάγω  δμο ια  απο τελέσματα  πράς τήν φ ιλοσο
φ ίαν τοϋ Κ άντ ιο υ,»

Αί προηγούμενα', περικοπαί γνωρίζουσιν ήμΐν τον βίον τοΰ Πεστα
λότση καί την έργασίαν της διανοίας του κατά τά δέκα ταΰτα ετη 
τοΰ έγκατακλεισμοΰ, καθ’ α ή ένεργητικότης του δέν έξεδηλωθη μητε 
διά δημ οσιευμάτων, μητε διά πρακτικών έπιχειρήσεο>ν.

Έ ν ταύτη τί) αλληλογραφία δέν όμιλεΐ πλέον περί τής προσφιλούς 
αύτώ ιδέας, τοΰ σκολείου τών πτωχών, διότι ή άποτυχία, νο>πη έτι 
ούσα, τής πείρας του δέν άφίνει αύτδν νά διίδη πλέον τδ δυνατόν τής 
πραγματώσεώς της. Α ί ίδέαι του στρέφονται πρδς την πολιτικήν, ώς 
έάν αί άναμορφώσεις, αΐτινες παρουσιάζονται είς τά  ήθη τής χωράς του 
ώφειλον νά φέρωσιν εύνοΐκωτέρας εις τά  πρδ; τήν εύτυχιαν τοΰ λαοΰ 
σχέδιά του.

Βλέπει τις ώσαύτως δτι ενίοτε ελπίζει να κατορθωση ν άκουσθή 
έν Γαλλία καί συντελέσ·^ διά τών ιδεών του να προκαλεσϊ) έκεΐ ώς καρ- 
πδν τής έπαναστάσεως, τά κατάλληλα πρδς άναπλασιν τής δημοσία; 
άγωγή; μέτρα. Ή  έλπΐ; αυτη θά έφαίνετο ήμΐν άλαζών, εΐμν) έγινωσκο- 
μεν δτι ητο τρόπον τινα δεδικαιολογημενη δια ψηφισματο; τή ; έθνική; 
συνελεύσεω;. ΙΙράγματι έν τή πανηγυρική συνέδρια τή ; Κυριακή; τή 
26 αύγούστου 1792, είχεν αυτη άνακηούξη γαλλου; πολιτα; του; συγ
χρόνου;, ο'ίτινε; είχον δοζασθή δια τών έργων έπ άγαθώ τής άνθρωπο- 
τητος. Ό  Πεσταλότσης ήν είς τδν αριθμόν τούτων μετά τοΰ Βενθαμ, 
τοΰ Θωμά Payne, τοΰ W ilbcrfo rcc, τοΰ Clarkson, τοΰ Ούασι- 
κτώνος, τοΰ Madison τοΰ Klopstock τοΰ Kosciusko και άλλων 
πολλών επιφανών άνδρών.

Αί σχέσεις τοΰ Πεσταλότση μετά τοΰ Φιχτιου, οΰτινος αί προς τον 
Fellenberg έπιστολαΐ μνείαν ποιοΰνται, υπήρξαν ένδομυχωταται. Ο 
Φί/τιο; ειχε νυμφευθή ιδιαιτέραν φίλην τής συζύγου τοΰ Πεσταλότση, 
τήν δεσποσύνην Ράν έκ Ζυρίχης, έν γ ουτος συνήθως διετριβεν ουτω 
αληθής φιλία συνήφθη μετά τών δύο τούτων όρθολογιστών, συζυγών τών 
δύο τούτων φίλων. Τώ 1794 ό Φίχτιος ειχε διελθει πολλά; ήμερα; 
παρά τώ Πεσταλότση έν Richterswhl

Ό  γερμανδς λοιπδν φιλόσοφος έγίνωσκεν ιδιαίτατα τδν φιλάνθρωπον 
Ελβετόν, και ή σχέσις αυτη, ώ; θα ίδωμεν βραδύτερον, συνετελεσεν



ΐσχυρώς νά έκτιμ.ηθώσιν έν Γερμανία αί άρχαί και τά  εργα τοΰ μ.εγάλου 
παιδαγ6>γοΰ τής Ζυρίχης.

Ό  Πεσταλότσης όμιλεϊ συχνάκις είς τόν Fellenberg περί έργων, 
περί ών έργάζετα·. μετά ζέσεο>ς, άλλά καί μ,ετά κόπου, έν καιρώ τής 
αναψυχής μετά τάς γεωργ',κάς έργασίας· έδημοσιεύθησαν τφ  1797  καί 
εϊναι ο/ μΰθοι χαι α ί ίιρένναι επί, τής πορείας τής (ρύσεως εν τη αναπτύξει 
τον ανθρώπινον γένονς. Άμ.φότερα ταΰτα διακρίνονται τών άλλων αύ- 
τοΰ έργ&>ν ενεκα λίαν έξεχούσης πολιτικής τάσεο^ς.

Τό πρώτον έφάνη κα τ’ άρχάς ύπό τήν παράδοξον έπιγραφήν «εικόνες 
διά το άλφαβητάρών μου.Ό Άλφαβητάριον έκάλει 6 ΙΙεσταλότης τόν 
Λεονάρδον χαι την Γερτρονδην, διότι περιείχε τό α, β τής σοφίας τοΰ 
λαοΰ- αί εικόνες, τάς όποιας θέλει νά προσθέσν) έκεΐ είναι μΰθοι, (ορισμέ
νοι νά δώσωσι σάρκα τρόπον τινα εις έκάστην γνώμην. Ή  έπιγραφή τών 
μ,ύθων δέν έφάνη, ή έν τή δευτέρα έκδόσει τή γενομ,ένη έν Βασιλεία τώ 
1803 , καί δέν αρμόζει τελείους τή φύσει τών συνθέσεων τούτων.

Οί μΰθοι ούτοι είσί διακόσιοι τριάκοντα εννέα τόν άριθμόν καί οί 
πλεΐστοι τούτων βραχύτατοι. 'Έκαστος δέ τούτων περιέχει διδασκαλίαν 
καινοφανή και πρωτότυπον, είτε ήθικήν, είτε παιδευτικήν, είτε κοινωνι
κήν, είτε πολιτικήν. Άναγινώσκων τις τούτους εκπλήττεται έπί τώ 
πλούτω τής φαντασίας τοΰ συγγραφέ&>ς, ώς καί έκ τής ισχύος τής παρα- 
τηρήσεο>ς ααί τής σκέψεως. Δέν δυνάμ.εθα νά δώσωμ.εν ιδέαν τινά είς 
τους άναγνώστας ήμ.ών, ή μ.εταφράζοντες ολίγους τινάς τούτο^ν τών 
μύθων.

8. Ό  μύχης χαι ή χλόη.

Ό  μύκης έλεγεν είς τήν χλό/ιν βλαστάνω έν μια στιγμή, ένώ συ 
χρειάζεσαι ολόκληρον ώραν τοΰ έτους, ΐνα γίννις κάτι τ ι .— ’Αληθές είναι 
τοΰτο, τό όποιον λέγεις, άπεκρίθη % χλόη, άλλ’ δμως έφ’ δσον χρόνον 
έγώ προσκτώμαι τάς δυνάμ.εις μου, σύ δύνασαι νά φανής καί νά άφανι- 
σθής έκατοντάκις έν τή άεννάω άχρηστία σου.

18. Ή  πηγή χα'ι τί) ορος.

Ό τε  οί άνθρωποι άπηύθυνον τήν λατρείαν των είς τήν πηγήν τοϋ 

δρους, αύτό έκραξεν. Έάν έγνώριζον ούτοι παν δ,τι κρύπτω είς τά  σπλάγ
χνα μ,ου, δέν θά έτίμοιν οΰτω τήν άθλίαν ταύτην τοϋ ΰδατος έξοδον. Ή

πηγή τώ άπεκρίθη· μέ τιμώσι διότι έκρέω, μεταβαίνω είς αυτούς, ποτίζω 
καί γονιμ,οποιώ τήν χώραν των.

26. Οί δύο πώλοι.

Δύο πώλοι, όμ.οιοι πρός άλλήλους, ώς δύο ώά, περιήλθον είς δύο 
διαφόρους κυρίους. Ό  είς ήγοράσθη ύπό χωρικοΰ, δστις εζευξεν αύτόν 
εύθύς είς τό άροτρον- ό πώλος ούτος κατέστη κακός ΐππος. Ό  άλλος 
έλαχεν είς ιπποκόμον, δστις τόν περιεποιήθη, ή'σκησε τάς καλάς αύτοϋ 
ΐδοοφυίας καί έγένετο ικανός ΐππος, πλήρης δυνάμ.εως καί προθυμ,ίας.

Πατέρες καί μ.ητέρες, έάν αί ιδιοφυία! τών τέκνων σας δέν έπιμ.ε- 
ληθώσιν, άσκηθώσι καί διευθυνθώσι πρός τό άγαθόν, θά καταστώσιν ήμ.έ- 
ραν τινά ού μόνον άχρηστοι, άλλά καί βλαβεραί" δσω δέ αί φυσικαί 
ίδιοφυίαι τών τέκνων σας ή'θελον είναι μεγάλαι, τόσω θά καταστώσιν 
επικίνδυνοι καί πονηραί.

53. Ή  πηγή τοΰ Stoffel.

Ό τε ή πηγή τοϋ πτωχοϋ και ματαίου S to ffe l είχε σχεδόν έξαν- 
τληθή, είπεν εϊς τόν υπηρέτην του. «'Όταν δέν είναι κανείς παρών, κλείε 
τον στρόφιγγα, άμα δέ πλησιάζϊ) ξένος, άνοιγε τήν βρύσιν νά τρέχν).» — 
« Ά λ λ ’ ούτως, άπεκρίθη ό υπηρέτης, ή πηγη θά γίνηται χεφοτέρα* επειτα 
θά λείψ ν) τό υδωρ συχνάκις έν καιρώ καθ’ 8ν θά εχοψ.εν ανάγκην νά 
λαοωμεν ύδωρ καί ποτίσωμ,εν.»— Ό  κύριος άπεκρίθη· «ΙΙροτιμ.ώ νά πά
σχω τά  πάντα, ή νά βλέπο>σι τήν βρύσιν μ.ου έξηντλημένην.»

72. Ή  δρΰς χα'ι ή χλόη.

Η χλόη έλεγεν εις τήν δρϋν, ήτις τήν έσκέπαζεν. «Έπροτίμων 
πολύ περισσότερον νά είμαι έν άνοικτή πεδιάδι, ή ύπό τήν σκέπην σου». 
Αχάριστε, άπεκρίθη ή δρϋς, λησμονείς, δτι καθ’ έκαστον χειμ.ώνα σέ 

σκεπάζω μ.έ τά φύλλα μ.ου;»
Ά λ λ ’ ή χλόη άπήντησε- «Τό στέμμα σου μοϋ στερεί όμ.οί6>ς τόν 

Ίλιον, τήν δρόσον καί τήν βροχήν αί ρίζαι σου μοϋ άφαιροϋσι τήν τρο
ίαν τοΰ έδάφους, έν φ  είμί πεφυτευμ.ένη, καί θέλεις άκόμη νά σοί εύ- 
Υνωμονώ διά τήν άκουσιαν σου έλεημ.οσύνην τών ξηρών σου φύλλων, ών



ή κόπρο; συντελεί εις την αΰξησίν σου μόνον καί είς την διατήρη^ν 
της άθλιας μου ζω ής;»

14. Ό  βράχος καταστρεψόμενος.

επ'' αιώνας τά ποίμνια ήρχοντο νά φυλαχθώσιν άπδ 
τδν ήλιον καί τήν βροχήν, εΐχεν άποσυντεθη ύπδ τοϋ χρόνου. Κ αθ’ έκά- 
στην ήμέραν πέτρα άπεσπατο άπ ’ αύτοΰ καί επιπτεν επί τών δαμά- 
λεων. Ωστε άπεφευγον αυται το καταφύγιον τοϋτο, ύπδ τδ όποιον ηύ- 
χαριστοϋντό ποτε ν ’ άναπαύωνται. Ά λ λ ’ ό γέρων βουκόλος, όστις κακώς 
εβλεπε, δεν ένοει τίποτε- ενομιζεν, οτι ή άγέλη του είχε βασκανθη έζ 
όφθαλμοϋ έχθροΰ του.

Είναι λυπηρόν να βλεπιρ τις τά  αρχαία καταφύγια νά γίνωνται επι
κίνδυνα έριπεια- είναι λυπ/ιροτερον άκόμη νά βλέπ/) τις τους ηγεμόνας 
τοϋ λαοϋ να μη έννοώσι τδν έπερχόμενον κίνδυνον.

50. Η χαλασμένη οδός.

Πέτρος. Είμι (οργισμένος ! εις καθέν βήμα ό ποϋς μου προσκρούει 
έπί τών πετρών.

Παϋλος. Δ ιατι παραξενεύεσαι; πανταχοϋ συμβαίνει τδ αύτό. 
Οταν καταρριπτωσιν άρχαΐον κτίριον, ό διαβάτης εμποδίζεται πάντοτε 

ύπδ τών ριπτομένων πετρών.
Πέτρος. Αναμφιβόλως, άλλ ήδύναντο νά άφαιρέσωσι τάς πέτρας 

έκ τής όδοϋ.
Παϋλος. Μάλιστα, άλλ ή όδος δέν θά διωρθοΰτο διά τούτου. . . 

έπρεπε να άναγκαζωσι παντας τας καταρρίπτοντας τά κτίρια νά βαδί- 
ζωσιν έπί τών έρειπίων.

86. Το εσωτερικόν τού Λόφον.

Τρελλός τις, βλεπων λοφον τινα κεκαλυμμένον ύπδ ώραίας χλόης·, 
εσκεπτετο, ότι ουτος θά περιείχε καί μέχρι τών έγκάτων αύτοϋ άγαθήν 
και γόνιμον γήν. Ανθρωπος όμως γινώσκων τούς τόπους τδν ώδήγησεν 
εις μέρος, όπου το έσωτερικον τοϋ λόφου έφαίνετο* συνίστατο δέ τοϋτο 
έκ βράχου καί χαλικώδους μίγματος.

Οί λόφοι τής γ ή ς ,  εί καί θαλεροί καί γόνιμοι, εχουσι σχεδόν πάντοτε 
ύπδ τήν επιφάνειαν αύτών γήν σκληράν και αγονον. Παρομοίως και ή φυ- 
σις τοϋ ανθρώπου, όσον καί αν ύψώσιν αύτήν ή καρδία καί τδ πνεΰμα, 
έχει έν τώ α ΐματι στρώματα πονηρά, όμοιαζοντα πρδς βράχον και χαλι
κώδες μίγμα.

Κ αί αΰται αί έζωτερικαί επιφάνειαι, αί μάλλον ώραΐα ι και εςοχοι 
κατά τήν ϊσχύν, τήν τιμήν καί άνθρωπίνην άξίαν, περικλειουσιν έν αύ- 
ταΐς τά έλαττώματα τής ήμετέρας φύσεως. Διά τοΰτο όσω ύψηλά ιστα- 
ταί τις, πρέπει νά άκολουθή τήν έντολήν τοϋ Κυρίου « Αγρυπνείτε και 
προσεύχεσθε, ΐνα μή έμπέσητε εις πονηρόν τδ γάρ πνεΰμα πρόθυμον, ή 

δέ σάρξ άσθενής.»

92. Ή  φιλλύρα και ό βασιλεύς.

Βασιλεύς τις, μόνος ύπδ φνλλύραν, έθαυμαζε το φυλλο>μα της και 
έλεγεν «Είθε οί ύπήκοοί μου νά ήσαν περί έμέ, καθώς τά φύλλα ταυτα
75ερί τούς κλάδους σου » !

Ή  φιλλύρα άπεκρίθη. «Φέρω άκαταπαύστως τδν χυμδν τών ριζών
μου εις έ'καστον τών φύλλων μου ».

97. Ή  πείρα τρελλον.

Έ π ί τών όχθών ρύακός τίνος ήσαν ύπερήφανοι λεΰκαι καί δρύες άτο
νοι. Ό  Πέτρος συνεπέρανεν, ότι ή δρϋς εΐναι έξαίρετον είδος δένδρου,

καί ή δρΰς κάκιστον.
Γνωρίζω διδασκάλους, οίτινες κρίνουσι περί τών μαθητών των, πνευ - 

ματικούς ποιμένας, οίτινες κρίνουσι περί τών ποιμνίων των, άρχοντας, οί 
όποιοι κρίνουσι περί τών ύπηκόων των, ώς πρδς τήν ικανότητα των, 
μετά τ ή ς  α ύ τ ή ς  σκέψεως, μεθ’ ης καί Πέτρος δ τρελλός 'έκρινε περί τής 

δρυός καί τής λεύκης.

101. Ή  κατάχρησίς τών παροιμιών.

«Είναι έν τούτοις λυπηρόν, ότι, χωρίς τις νά τδ αίσθάνηται καί νά 
τδ θέλν), εΐναι ήναγκασμένος νά φέρηται πολλάκις σκληρώς πρδς τδ ζεϋ- 
γος τών 'ίππων τής άμάζης του.» Ούτως έλεγεν άμαςηλατης καλός, ότε 
έπρεπε νά βιάστι τούς ύπερπεφορτωμένους 'ίππους του νά τρέξωσι· κατά



μικρόν δε συνήθισε νά έπαναλαμβάνη τους λόγους τούτους /&>ρίς πολλήν 
σκέψιν, ώσαν να ελεγε καλήν ημέραν, η καλήν εσπέραν. Oi λόγοι ούτοι 
ύπήρςαν ολέθριοι είς τά δυστυχή υποζύγια· κατέστησαν ούτοι παροικία 
μεταζυ τών άμαξηλατών τής χωράς. Ηδη πας αχρείος και ουτιδανός, 
όταν κακομεταχειρίζηται τους ίππους του η τούς βόας του, έξαιτεΐται 
παρ έαυτοΰ συγγνώμην, λεγων. «Δεν δύναταί τις νά πράξη διαφορετικά· 
ό άμαςηλατης είναι πολύ ήναγκασμένος νά είναι σκληρός, παρά τήν διά- 
θεσίν του καί τήν θέλησίν του».

116. Τό αίσθημα της ισότητας.

Ποιμήν τις έτρεφε τά πρόβατά του μέ χόρτον πολύ λεπτόν, άλλά 
παρεΐχεν αύτόν έξίσου είς όλα καί διά τοΰτο έν γένει όλα ήσαν ηύχαριστη- 
μενα. Αλλ άφοΰ έξέλεξε δώδεκα έξ αύτών καί έτρεφε καλλίτερον τών 
άλλων, τότε έξερράγη δυσαρέσκεια είς τό ποίμνιόν του καί πολλά πρό
βατα άπέθανον έκ λύπης.

111. Το όριον της ίσόζητος.

Ναννος ελεγεν είς γίγαντα' «εχω τά αύτά δικαιώματα, τά  όποια 
εχεις και συ.» « Αληθές, άπεκρίθη ό γίγας, άλλ’ όμως σύ δέν θά ήδυ- 
νασο νά μέ φθάστις, όταν έγώ βαδίζω.»

160. Ο κύριος χαι οί χωρικοί του.

« Εργάζομαι πολυ νά σάς καταστήσω ευτυχείς καί εύχαριστημένους,» 
έλεγε κύριός τις είς τούς ύπηκόους του. — « ’Αλήθεια, άλήθεια, άπεκρί- 
θησαν όλοι όμοφωνως, καί σάς εϋχαρ-.στοΰμεν πολύ διά τοΰτο.»

Είς μόνον χωρικός έσιώπα καί τέλος λέγει— «Ό  κύριος μοί έπι- 
τρέπει νά τώ κάμω μίαν έρώτησιν ; » — « Κ αί διατί όχι ; » άπεκρίθη ό 
κύριος.

Ο χωρικός. — ’Έχω δύο χωράφια έσπαρμένα άπό σίτον, τό έν 
έκοπρισθη αφθόνως, άλλ’ έκαλλιεργήθη κακώς, καί έγέμισε άπό χόρτα 
πονηρά· τό άλλο έκοπρίσθη όλιγώτερον, άλλ’ έκαλλιεργήθη κάλλιστα, 
είναι καθαρόν. Τί τών δύο θά παραγάγη πλείονα ;

ί? κύριος. I ο δεύτερον χωράφιον άναμφιβόλως, διότι σύ κατέστησες 
τόν σίτον είς θέσιν ν ’ άναπτυχθή έλευθέρως.

‘Ο χωρικός. Κύριε, αν λοιπόν άντί νά μάς φορτώνης μέ δώρα, ήθε 
λες νά μάς άφήσης έλευθέρους νά κανονίζωμεν τάς ύποθέσεις μας μόνοι 
μας, πιστεύω ότι ήθέλομεν ευτυχήσει πολύ περισσότερον.

116. Λιατί ό Ζευς κατέστησε τόν λέοντα βασιλέα ;

Τό πλήθος τών ζώων ήτο ένώπιον τοΰ θρόνου του καί περιέμενε 
τήν άπόφασίν του. Τά πλεΐστα τούτων έπίστευον καί ήλπιζον ότι ό 
έλέφας ήθελεν άνακηρυχθή βασιλεύς. Ο λέοιν ήτο έκεΐ με υφος κυριαρ- 
/ου, ώσεί ήτο βασιλεύς. Ό  έλέφας έβάδιζεν ήσύχως, παίζουν μέ τήν προ
βοσκίδα του, ώσεί προέκειτο περί μηδαμινοΰ ζητήματος.

Τότε άντήχησεν ή φωνή τοΰ κυρίου τής βροντής· ό λέων είναι δ 

βασιλεύς.
Ό  λαός τό ήκουσε μετ’ έκπλήξεως καί έμεινε μέ στόμα άνοικτόν.
«Ή  έκλογή μου κινεί τόν θαυμασμόν σας, είπεν ό Ζεύς. Μάθετε 

ότι ό έλέφας δέν έχει χρείαν υμών όπως έπαρκή είς έαυτόν, έχει τά  
πάντα καί αυτήν άκόμη τήν νοημοσύνην δια τοΰτο διδο) εις αυτόν τήν 
έλευθερίαν. Ά λ λ ’ ό λέων γινώσκει νά προκαλη τόν σεβασμόν, έάν εχη 
χρείαν υμών διά τοΰτο κατέστησα αύτόν βασιλέα.

181. Ο Μεφισζοφελης επαινεί την γλώσσαν καί αναίδειαν.

Οί ήγεμόνες τοΰ αδου, συγκροτήσαντες συνέλευσιν, παρεπονοΰντο διά 
τήν όλίγην πρόοδον τοΰ ψεύδους καί τής άδικίας. Τά βίαια μέτρα, έλε
γαν, τά  όποια μεταχειρίζονται οί δοΰλοί μας κατά τών αιωνίων έχθρών 
τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης, άποτυγχάνουσιν απολύτως τοΰ σκο- 
ποΰ αύτών. Είναι μάταιον νά θυσιάζωσιν είς τόν μαρτυρικόν θάνατον 
τούς μάρτυρας τής άληθείας, τούς ήρωας τής άγάπης, καί τούς άφοισ ι̂ω- 
μένους είς τήν δικαιοσύνην. ' Οσον καταδιώκομεν τους έχθρους τοΰ αδου,
τόσον φαίνονται αύξάνον,τες.

Μετά στιγμιαίαν σιωπήν ήγέρθη ό Μεφιστοφελής καί ε’ιπεν είς τήν
συνέλευσιν.

«Είναι άληθές ότι οί δοΰλοι μας άγνοοΰσι πανταπασι, πώς νά προα- 
γάγωσι τό βασίλειον ήμών μεταξύ τών άνθρώπων. Πρεπει να καταδιω- 
ξωσι τούς έχθρούς μας, ούχί διά τοΰ πυρός καί σιδήρου μονον, άλλα μά
λιστα διά τής γλώσσης. ΙΙρέπει νά μάθωσι πώς κάλλιον νά ρίπτωσι κο-



νιορτόν είς τούς οφθαλμούς τών ανθρώπων διά τών κενών λόγων, νά ύπο- 
στηρίζωσι καί άποδεικνύωσι τήν άδικίαν ώ; δικαιοσύνην καί τό ψεΰδος 
ώ; αλήθειαν νά παριστώσι τό εύθύ ώς κυρτόν, καί τό κυρτόν ώς εύθύ, 
νά διαστρέφωσι την αλήθειαν εις αύτό τό στόμα τών αντιπάλων, πριν 
η την έκφράσωσι, νά παριστάνωσι πάσας τάς εκδηλώσεις της άγαθότη- 
τος, της εύνοίας καί της αγάπης ώς άποτελέσματα της μηδαμινότη- 
τος καί της άδυναμίας τής άνθρωπότητος. Ή  μόνη δύναμις τών εχθρών 
μας συνίσταται είς τά  ψιχία τής αγάπης καί τής άληθείας, τά όποια 
έρρίφθησαν αύτοΐς έξ ούρανοΰ- άλλά τό δώρον τοΰτο εύρίσκεται είς ασθε
νείς χεΐρας, καί διά νά τούς άπογυμνώσωμεν έκ τούτων εχομεν χρείαν 
τής έκ τοΰ λόγου άναιδείας. Δέν δύναταί τις ίκανώς νά έπαινέση την 
άναίδειαν, διότι αύτη είναι πάντοτε συνωδευμένη μέ μίσος, άδικίαν, σκλη
ρότητα καί ψεΰδος· καί μας χρειάζονται πάντα ταΰτα ΐνα θριαμβεύσω- 
μεν κατά τής άληθείας καί τής άγάπης, αρετών, τάς όποιας ό Θεός εχει 
δώσει εις τάς ασθενείς χεΐρας τών άνθρώπων.

"Ολος ό ^δίΐς ύπερεπηνεσε την ομιλίαν ταύτην τοΰ άρχηγοΰ, καί 
πάντες οί διάβολοι ύπήκουσαν.

214. Πώς τά ζώα tv room l την έΛεν θερίαν.

Ό  βασιλεύς λέων ήρώτα ήμέραν τινά τά ζώα τ ί νοοΰσι λέγοντα 
έλευθερίαν.

Ό  βονς άπεκρίθη. — Εϊ μη έζευγνυόμ/)ν είς τόν ζυγόν, άλλ’ ή'μην 
πάντοτε είς τόν σταΰλον, τοΰτο θά ήτο δ ι’ εμέ ή επιθυμητή έλευθερία.

'Ο πίθιχος.— Δέν θά πιστευθώ ώς έλεύθερος, έφ’ όσον θά έχω ού- 
ράν, καί τό σώμά μου κεκαλυμμένον ύπό τριχών. ’Ά νευ τούτ&ιν τών 
μη προσηκόντων είς έμε, θά ημην τέλειος άνθροιπος, καί επομένως όλως 
έλεύθερος.

Ο ΐππος δ ψορτηγός. — Ό ταν ό υπηρέτης μοΰ άφαιρή τόν χαλινόν, 
οταν ούδεν έχω πλέον βάρος έπί τοΰ σώματός μου, τότε αισθάνομαι 
έμαυτόν τελείως έλεύθερον.

Ο ίππος τής παρατάζεως.— Οταν είμαι πλουσίως έπεσαγμένος 
καί έζευγμένος είς ώοαιαν άμαξαν πρός σύντομον περίπατον, τότε εύ- 
ρισκομαι μάλλον έλεύθερος ή ό εύγενής κύριος, όστις είναι όπισθεν έμοΰ 
έν τή άμάξη.

Ό  ονος. — Τότε διάγω βίον έλεύθερον, όταν δέν έχω έπί τής όά- 
γεώζ μου τίποτε, μητε σάκκον μητε κόφινον.

*0 τέττ ιζ . — ’Εάν, όταν καταφάγω πάντα τά φύλλα τοΰ κλάδου μου, 
εύηρεστεΐτό τις νά μέ μεταφερτ* είς άλλον κλαόον, ή έαν όλα τα φύλλα, 
τά όποια > ύπεραγαπώ, έτίθεντο είς τό στόμα μου, ώ τότε θά ήμον 
έλεύθερος.

Ή  άΑώπηζ. — Θά ημην έλεύθερος, άν ήδυνάμην νά ευρίσκω την λείαν 
[λου άνευ τόσης άπάτης, υπομονής καί φόβου.

Άνθρωπός τις, όστις ηκουσεν όλας ταύτας τάς έξηγήσεις έκραξε- 
«Μόνον τά ζώα έπιθυμοΰσι τοιαύτην έλευθερίαν.» Είχε δέ όίκαιον. 
Πασα έπιθυμία τής έλευθερίας ταύτης, ήτις αρμόζει είς τά ζώα, φονεύει 
είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν τό καθαρόν καί εύγενές αίσθημα τής άληθοΰς 
έλευθερίας.

(Έ πετα ι συνέχεια). £Β

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ
(Συνέχ. ΐδ . φυλλ. η' σελ. 401).

"Οταν ό παΐς τό πρώτον βλέπη έλέφαντα, λαμβάνει παράστασιν αύ
τοΰ προσεγγίζουσαν. ’Εάν δέ ίδτι αύτόν έτι τήν ακόλουθον ήμέραν έν τή 
φύσει καί κατά τήν τρίτην ήμέραν ίσως ετι έν τή είκόνι, έπαυξάνεται ή 
σαφήνεια τής άναμνηστικής είκόνος διά τής έπανειλημμένης ταύτος άν- 
τιλήψεως. ’Επί τούτων βεβαίως έρείδεται ό γνωστός σχολειακός νόμος, 
«ή έπανάληψις είναι μήτηρ τών σπουδών«(repetitio 6St m ater stu- 
diorum.) Ά λ λ ά  κατά τήν έπανάληψιν ταύτην γίνεται ιδίως ψυχική 
λειτουργία, ήτις έπαυξάνει τήν σαφήνειαν, δηλαδή τήν σύζευςιν τ^ν 
ειλημμένων διαφόρων όμοίοιν είκόνοίν είς μίαν. Ή  άναμνηστικη είκων, ήν 
ό παΐς έκ τής πρώτης θεωρίας τοΰ έλέφαντος έφερεν έτι έν τή ψυχή κατα 
την δευτέοαν ήμέραν, ήνώθη μετά τής νέας παραστασεως κατα την δευ- 
τέραν ήμέραν, καί ή πρώτη είκών διά τής δευτέρας άντιλήψεως άνενεώθη 
καί άνεπληρώθη- ώσαύτως διά τής τρίτης άντιλήψεως.

Καλή λοιπόν έξοικείωσις καί ίύνδεσις νέων παραστάσεων πρός πα- 
λαιάς γνωστάς ύποβοηθεΐ μεγάλως τήν σαφήνειαν αύτών. Κ ατα τό πα-



ρελθί>ν έτος είδον παρά την άκτήν κοιμωμένην φώκην έπί θινός. Παρα
τηρώ αύτην άκριβώς. Προσερχομένου εγγύτερον καί θέλοντος νά έγγίξω 
αύτην, έγείρεται καί ερπει πρδς την θάλασσαν, κινουμένη μετά τών έμ- 
προσθίων ποδών κατά διαλείματα χρόνου. Ούτως ελαβον αύτής παρά- 
στασίν τινα.

Μετά τινα χρόνον πλέο> έπί τής θαλάσσης έν λέμβω. Βλέπω έκεΐ 
αύθις τοιοϋτον ζώον* νϋν κολυμβα αύτό, καταδύεται ύπδ τδ ύδωρ καί συλ
λαμβάνει ίχθΰς. Ή  προτέρα μου παράστασις τής κοιμωμένης φώκης ανα
δύεται νϋν αύθις έν τη συνειδήσει μου, συναντοί την νέαν καί ένοϋται 
μ ετ’ αύτής, ώς δμοίας, είς μίαν τελειοτέραν καί σαφεστέραν παράστα- 
σιν διά τής έξοικειώσεως καί συνδέσεως τών παραστάσεοιν πρδς τάς πα- 
λαιάς γνωστάς.

6. Ή  σαφήνεια παραστάσεως έπαυξάνεται έπίσης, έάν μετ’ αύτής 
συνδέηται άλλη άνομοιοειδής παράστασις, έάν μάλιστα καί πολλαί αι
σθήσεις άντιλαμβάνωνται τοϋ αντικειμένου. Έ άν θέλο) νά λάβω ακριβή 
παράστασιν τοϋ ύδατος, οφείλω ού μόνον νά 'ίδια αύτό, ήτοι νά παρα
τηρήσω τήν διαφάνειάν του, τδν χρωματισμόν του, τήν ομαλήν του επι
φάνειαν ή τδ πνεϋμα αύτοΰ, άλλά καί νά γνωρίσω τήν ύγρότητά του, 
μαλακότητα καί τήν ευκολον μετ^ικίνησίν του, ν ’ ακούσω τδν ρόθον του 
καί τδ κάχλασμα κτλ.

Τδ νέον δύναταί τις νά καταστήσιρ έντελώς σαφές άναφέρων συγ
χρόνως καί τήν άντίθεσίν του, ή έπί τών καθολικών παραστάσεων τήν 
έναντίωσίν του. Ά λ λ ’ όμως περί τούτου δεν ποιούμεθα ένταϋθα λόγον 
περαιτέρω, θέλομεν δέ μόνοιι νά σημειώσο»μεν ετι, ότι ή έπιστήμη ποιεί 
άκριβή διαφοράν μεταξύ άντιθέσεως ή έναντιώσεως. ’Αντιθέσεις είναι 
διάφοροι παραστάσεις, άμφότεραι δέ κεΐνται έπί μιας αρχής, έξ ών ή μία 
είναι ή μεταβολή τής έτέρας, ώς π. χ. πράσινον, κυανοΰν καί ερυθρόν 
σφαιροειδές, ωοειδές, κ(>)νοειδές* όξύ, γλυκύ, πικρόν.

Εναντιώσεις δέ άμοιβαίως όλοις άναιροϋνται, άποφάσκουσιν άλλήλας, 
ώς τδ Ναι καί Ού, χρέος καί περιουσία, θεηκδς καί άρνητικδς άριθμός, 
βαθμός θερμότ/ιτος καί βαθμός ψύχους.

Έν τέλει #εικνύομεν έτι τινά κεφάλαια τής διδασκαλίας, έν οίς πρω
ταγωνιστεί ή ψυχολογία.

Ώ ς ήδη δεδήλωται, ό πυρήν τής πνευματικής μορφώσεως έγκειται 
ιδίως έν τή έξοικειώσει σαφών έννοιών, τή κρηπίδι πρδς τδ όρθώς κρίνειν 
καί συλλογίζεσθαι, ήτοι πρδς τδ διανοεΐσθαι. Ό  διδάσκαλος άρα δφεί-

λει— ώς καί ανωτέρω ήδλ μνεία έγένετο νά γνωρίση τήν όδόν, fa  ή 
ψυχή λαμβάνει πρδς επίτευξιν σαφών έννοιών. Ούδεμία δ ’ άλλη είναι ή 
αυτη : παρατήρησις αισθητών φαινομένων καί πραγμάτων (=<τυγκεκρι- 
μένης βάσεως), παραβολή τών δμοίων παραστάσεων, άφαίρεσις τών τυ 
χαίων γνωρισμάτων καί σύνθεσις τών . ουσιωδων (— θεωρία), ειτα εφαρ
μογή τοϋ ούτως έξαχθέντος έπί άλλων μερικών περιπτώσεων. Οθεν, 
ή μόρφο)σις έννοιών είναι θεωρητική εργασία, ητις, συνελόντι ειπεΐν, συ- 
νίσταται έκ τών τριών σταδίων, παραδειγμάτων, διδασκαλίας καί άσκή- 
σεως, % κατά επιστημονικήν έκφρασιν (έν άλλαις λέξεσιν), έκ τών τεσ
σάρων ειδικών σταδίων, σαφήνειας (θεοιρ'.α παραδείγματος), συστήματος 
(ζήτησις τοΰ γενικοϋ) καί μεθόδου (εφαρμογή καί άσκησις).

Ά λ λ ’ ή αληθώς παιδαγωγούσα διδασκαλία, δέον ώς γνωστόν, ού μό
νον είς τήν κεφαλήν, άλλά καί είς τήν καρδίαν να είσδύσ*/) και να γέν
νηση φρονήματα, νά έξευγενίσν) δέ τήν θέλησιν. Ούτω δή γίνεται ή έρώ- 
τησις, δποία τις άνάγκη νά ήναι ή διδασκαλία, όπως έπενεργή παιδα- 
γωγικώς, ήτοι είσδύη είς τδν βυθόν τής καρδίας καί μορφοΐ τδν χα
ρακτήρα ;

Ά νευ  ψυχολογίας δ διδάσκαλος θά ήτο έν άμηχανία. Τούτου ενεκα 
αληθής ευδαιμονία είναι, ότι αύτη παρέχει καί τοϋ προβλήματος τούτου 
τήν λύσιν. Αύτη, λέγει, ή διδασκαλία σου επενεργεί παιδαγωγικώς, δταν 
γέννα έν τοίς μαθηταΐς έκείνην τήν μόνιμον θείαν τής ψυχής διάθεσιν, 
ητις συνίσταται έν τή /αρα έπί τή μαθήσει καί έν τώ περαιτέρω αύ- 
τουργώ ζήλω, δηλαδή δταν διεγείρνι ένδιαφέρον. Έκ τοΰ ένδιαφέροντος 
τούτου αναπτύσσονται ειτα, ώς έκ τοΰ κάλυκος τδ άνθος καί ό καρπός, 
τά άγαθά φρονήματα καί αί πράξεις, ή μεταβαλλονται, ώς λογιος ψυχο
λόγος λέγει, αί παραστάσεις είς αίσθημα καί βούλησιν. Έαν π. χ. έν τή 
διδασκαλία τής ιστορίας δ τρόφιμος διαθερμαίνηται πρδς άβράν εύνοιαν 
καί εύγενες φρόντιζα δικαιοσύνης, άποβαίνουσιν αί παραστασεις και καρ- 
“Οφόροι* ό τρόφιμος ζητεί ειτα έργω νά έπιδείξηται τά  φρονήματα τής 
εύνοίας καί δικαιοσύνης καί πρδς τούς γονείς αύτοΰ, άδελφους και φι- 
λους— ούτω δή ή διδασκαλία έπενεργεΐ παιδαγωγικώς.

Ή  ψυχολογία τέλος κελεύουσα να διατάσση τις καί τήν εκλογήν τής 
διδακτικής ύλης άνά παν σχολικδν έτος, διδάσκει, οτι ή διδακτική ύλη 
(έπίσης ώς ή μέθοδος καί ή μορψΐ) τής διδασκαλίας) δέον να εφαρμόζη- 
ται πρδς πάντα τά στάδια τής μορφωτικής όδοΰ κατά τήν δύναμιν τής 
άντιλήύεως ή κατά τήν βαθμίδα τής άναπτύξεως τοΰ τροφίμου, ήτοι
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κατά την πνευματικήν αύτοϋ κατάστασιν, δέον άρα πρώτον νά προσφέρη 
είς αυτόν γάλα, είτα άρτον καί κρέας πρδς πνευματικήν τροφήν. Τά συγ
χρόνως επιμελούμενα μαθήματα ή ψυχολογία καθιστα παιδαγωγικά, 
κελεύουσα νά «γιρ τις νήματα εκ μιας χώρας εννοιών είς άλλην, οποις 
μη ή έν τώ τροφίμω ένότης της συνειδήσεως διασπαται, διασκορπίζηται 
καί άπελαύνηται.

Έφθάσαμεν τέλος εις τον σκοπόν μας. Ναί, ήθελησαμεν μόνον νά 
δείξο>μεν είς τδν άναγνώστην την παιδαγωγικήν αξίαν τής ψυχολογίας, 
ήθελησαμεν προς τούτοις νά προτρέψ&>μεν, όπως έπιμελήταί τις καί σπου- 
δάζνι την ψυχολογίαν πρδς έπίτευξιν άκριβοϋς καί επιστημονικής διδα
κτικής. 'Η ψυχολογία είναι είς τδν διδάσκαλον άληθώς άσφαλές έρεισμα. 
Ό  διδάσκαλος εχει λίαν σπουδαίαν θέσιν καί ύψηλδν έργον, δέν δύναταί 
τις νά προσβλέΑη πρδς τδ έργον του μετά καταφρονήσεως. Τούτου ένεκα 
άνάγκη ε|ναι νά διδάσκηται ή ψυχολογία άκριβέστερον έν τοΐς διδασκα
λείο^, καί αυτός δέ δ διδάσκαλος οφείλει νά σπουδάζη αύτήν διαρκώς 
πρδς περαιτέρω μόρφωσιν του, τάς δέ παιδαγωγικάς του πραγματείας 
ύπδ ψυχολογικήν οψιν νά έξετάζη καί μετά ψυχολογικής γνώσεως νά 
διεξέρχηται.

^ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  ^ΡΩ Σ Η Σ

ΔΗΜΟΣΙΑ Ε Κ Π ΑΙΔ Ε Υ ΣΙΣ ΕΝ Β Α Υ Α Ρ Ι Α ι
(Συνέχ. και τέλος “δε φυλλ. 9 . σ. 390)

Έ ν τώ προγράμματι τούτω τά  δημοτικά σχολεία καθορίζονται ώς 
«δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, έν οΐς διδάσκονται αί πρώται γενικαί 
καί παντί άνθρώπω άναγκαΐαι γνώσεις.» — «Μόνον τδ γενικώς χρήσιμον 
καί έφαρμόσιμον ε ί ς  πασαν τάξιν άνθρώπων πρέπει νά διδάσκηται έν 
τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις.» — Έ ν τούτοις τά όρια τής διδασκαλίας, 
άτινα καταγράφονται έν τώ προγράμματι τούτω τοϋ δημοτικού σχολείου 
εί·\αι τόσον εκτενή καί ύψηλά, ώστε έφαρμοζόμενα μόλις δύνανται να 
προσεγγίσωσιν ε ί ς  τά  αστικά σχολεία, πολύ δέ ήττον είς τά  τών έξοχών. 
Ή  ψυχολογία, ή υγιεινή, τά  τεχνικά μαθήματα καί ή ήθικη άνήκουσι 
ε ί ς  τά  αντικείμενα τής διδασκαλίας τοϋ προγράμματος τούτου. Δι* 
τοϋτο κατά τδ έτος 1811  ήναγκάσθησαν νά τδ μεταρρυθμίσουν ούτως,

ώστε τα  στοιχειώδη μαθήματα, ήτοι ή άνάγνωσις καί ή γραφή νά ώσι 
.α προιτευοντα. Ο ούτωσι μεταρρυθμισθείς κανονισμδς τής διδασκαλίας, 
όστις ετι καί νϋν ισχύει, καθορίζει ακριβώς τά όρια τής διδασκαλίας τών 
διαφόρων μαθημάτων δ ι’ έκάστην τών τριών βαθμιδών τής διδασκαλίας, 
διακρίνει τάς γνώσεις άπδ τών δεξιοτήτων, τήν πρακτικήν διδασκαλίαν 
άπο τής μορφωτικής· εις ταύτην δε τήν τελευταίαν καταλογίζεται ή 
ασκ/ισις τοϋ μνημονικοϋ, τοϋ διανοητικού καί τοϋ φανταστικού τής ψυ- 
χής και σχηματίζει αυτη γενικώς διά τής άνιούσης εποπτικής διδασκα
λίας μεγαλην άντιθεσιν προς την «πολιτικήν σχολικήν νομοθεσίαν» τής 
Αυστρίας. Ολίγη δέ δίδεται προσοχή είς τήν μορφωτικήν δύναμιν τοϋ 
δημοτικού σχολείου.— Διά τή ; καλλιτέρας διαρρυθμίσεως καί τοϋ πολ
λαπλασιασμού τών διδασκαλείων έλήφθη φροντίς διά τδ μέλλον τών δη
μοτικών σχολείων μείζων, ή διά τοϋ άνω μνημονευθέντος» κανονισμού 
τής διδασκαλίας.» Έκτος τοϋ διδασκαλείου τοϋ Μονάχου (1804) ίδρύ- 
θησαν τώ 1 808  έτι τρία, τδ τοΰ Am berg τό τοΰ Bamberg καί τδ τοΰ 
Insbruk, οπερ ανήκε τότε τή Βαυαρία, κατά δέ τδ 1809 δύ&ί έτερα 
το τής A ugsburg καί τδ τής Νυρεμβέργης, καί διά τής «διατάξεο>ς 
τών διδασκαλείων και τής μορφωσεως τών δημοδιδασκάλων» τής 11 
Ιουνίου 1806είσήχθη ή μέθοδος τοΰ Πεσταλότση έν τοΐς διδασκαλείοις 

καί τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις τής Βαυαρίας.
Κ ατα τδ 18 3 7  ΰπουργοΰντος τοϋ Αβελ έγένετο έπάνοδος είς τόν 

δογματισμον και ή ύποχρέωσις τής φοιτήσεως έν τοΐς έργατικοΐς σχο
λείο.ς καί εν τοΐς κυρίακοΐς έξετάθη μέχρι τοΰ 18 έτους τής ηλικίας· 
Η τοιαύτη δέ διεύθυνσις διεγράφη βεβαίως άπδ τοΰ πνεύματος τής δι

δασκαλίας κατα το 1848. Οσον άφορα είς τδ δημοτικόν σχολεϊον έν 
Βαυαρία μέχρι τοΰ έτους 1836  έθεωρεΐτο τοϋτο ώς ίδρυμα τοϋ κράτους· 
εκτοτε όμως θεωρείται τοϋτο ώς ίδρυμα τοϋ δήμου καί ώς τοιδΰτον ορί
ζεται εν τώ νόμω τής 10 νοεμβρίου 18 6 1 . Κατά τδ 1857  άνεφάνη άν- 
•'-δραστική τις μεθοδική πρδς μόρφωσιν τών διδασκάλων, ήτις κατά τδ 
είδος τοΰ πρωσσικοΰ κανονισμού έπεζήτει νά άπομακρύνη τήν μέχρι τοΰδε 
**λλιεργουμένην μόρφωσιν τής νοήσεως διά τοϋ περιορισμού τής διδακτέας 
’Λης, ινα μή έν τώ μέλλοντι απαροίγάγν) σύγχυσιν γνώσεων, άλαζονείαν, 
απείθειαν καί άφαιρέση άπό τών διδασκάλων, τήν πρδς τήν πατρίδα 
«γαπην.» Συνεπεία όμως τής άντιδράσεως $ν ήγειρον οί διδάσκαλοι 
/' Ji ή κοινή γνώμη, ήναγκάσθη αυττ, κατά τδ 1866  νά υποχώρηση είς 
νέον κανονισμόν πρδς μόρφωσιν τών διδασκάλων συντεταγμένον έν προο-
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δευτικώ πνεύματι, δστις άνεγνώριζε την ανάγκην γενικής καί στερεάς 
μορφώσεως τών διδασκάλίον. ΙΙρος τοϋτο ίδρύθησαν πρότυπα σχολεία 
(24 τών καθολικών καί 11 τών διαμαρτύρομένων) καί ετέθησαν ύπδ την 
έπίβλεψιν τών επιθεωρητών τών διδασκαλείων. T-?) παρακινήσει δέ της 
Διαίτης καί τοϋ διδασκαλικοϋ συλλόγου κατά τδ 1869 Υπεβλήθη ύπδ 
της κυβερνήσεως νομοσχέδιον περί έκπαιδεύσεως, οπερ δμως άπεκρουσθη 
ύπδ τοΰ συμβουλίου της έπικρατείας. Πολλαί δμως βελτιώσεις έγένοντο 
δτε ητο ύπουργδς τής Παιδείας δ L uz. Διωρίσθησαν δηλονότι ειδικό'· 
άνδρες προερχόμενοι έκ τής τάξεως τών διδασκάλων τοϋ δημοτικοΰ 
σχολείου, ώς σχολάρχαι έν τη κεντρική ύπηρεσία, άλλοι ώς έπόπται, 
καί έν τοΐς πόλεσι άντί τών κληρικών εισηγητών κοσμικοί σύμβουλοι 
κτλ. Ό  προϋπολογισμδς τών εξόδων τών δημοτικών σχολείων τής Βαυα
ρίας ανέρχεται εις 14 ,0 4 1 ,6 8 0  μάρκας (φρ. 17 ,5 5 2 ,10 0 ) , α'ίτινες κα
ταβάλλονται πρωτίστως ύπδ τών δήμων (άφοΰ τδ σχολεϊον είναι δημοτι- 
κδν ίδρυμα) καί δπου ό δήμος δέν ευπορεί, ύπδ τοΰ κράτους. Α ί έν τώ άνω 
ποσώ παρεχόμεναι συντάξεις καταβάλλονται καθ’ ολοκληρίαν ύπδ τοΰ 
δημοσίου ταμείου. Γ0  μικρότερος μισθδς τοΰ δημοδιδασκάλου είναι 850  
μάρκαι (φρ. 10 6 7 ,5 0 , δστις 10  ετη μετά τήν έξοδόν του έκ τοΰ διδα
σκαλείου αύξάνει κατά 90, καί ούτω κατά πασαν πενταετή ύπηρεσίαν, 
ώστε φθάνει δ μισθδς μετά 40 έτών ύπηρεσίαν είς τδ ποσδν τών 1680  
μαρκών (ήτοι φράγκων 2100). Διά τήν έλευθέραν έν τώ σχολείω οϊ- 
κησιν άφαιροΰνται 25 μάρκαι. Οί μισθοί τών διδασκάλων έν ταΐς με- 
τρίαις καί έν ταΐς μεγάλαις πόλεσιν είναι διάφοροι καί αρχονται άπο 
1 0 0 0 ,1 4 0 0 ,1 6 0 0  μαρκών κτλ καί φθάνουσιν εις τάς 2200  οίς προστί
θενται καί αί τής πολιτείας συντάξεις. Οί έπιθεωρηταί λαμβάνουσι κατ 
άρχάς 7 5 0 — 900 μάρκας, οί δέ βοηθοί τών σχολείων 650  — 800 . Ως 
σύνταξιν .λαμβάνει ό δημοδιδάσκαλος 8 0 0 — 1200  μάρκας, ή χήρα5 
τούτου, 300 , καί τά  τέκνα τδ ’ /g τής μητρός. Ή  έν τώ σχολείω ύπο- 
χρεο>τική φοίτησις είναι επταετής άρχομένη άπδ τοΰ έκτου Ιτους τη? 
ήλικίας συμπεπληρωμένου. Έ ν μέν ταΐς έξοχαΐς ή εισαγωγή είς το 
σχολεϊον γίνεται κατά μάΐον, έν δέ ταΐς πόλεσι κατά όκτώβριον.

Οί άπδ 6 — 9 έτών μαθηταί άποτελοΰσι τήν κατωτέραν τάξιν.
» » 1 0 — 11 » » » τήν μεσαίαν »
» » 12 — 13 » » » » άνοιτέραν »

Λόγοι δικαιολογοΰντες τήνμή είς τδ σχολεϊον φοίτησιν είναι ή ασθέ
νεια τοϋ μαθητου, ή ασθένεια τών γονέων, κακδς καιρδς καί δύσβατο?

όδός. Υποχρεωτικά μαθήματα έν τώ δημοτικώ σχολείφ έν ΐσχ ίϊ τήν 
σήμερον είναι. Θρησκευτικά (Κατήχησις καί ιερά ιστορία) γλώσσα (άνα- 
ννωσις, γραφή, ορθογραφία, γραμματική και εκθεσις ιδεών), άριθμητικη, 
γεωγραφία καί ιστορία, φυσική ιστορία * αί φδική. Ή  ιχνογραφία 
καί ή γυμναστική είναι μόνον ώς έπιτοπλεΐστον έν τοΐς σχολείοις τών 
πόλεων ύποχρεωτικαί.— Ή  διδασκαλία έν τοΐς καθημερινοί? σχολείοις 
τδν χειμώνα είναι 3 ώραι πρδ μεσημβρίας καί 2 μετά μεσημβρίαν έν 
τοΐς σχολείοις τών έξοχών τδ θέρος μονον 3 ωραι έν όλω' έν τοΐς κυ- 
οιακοΐς σχολείοις διά τους μαθητάς τούς έγκαταλιπόντας τά καθημε
ρινά σχολεία) αί ώραι τής διδασκαλίας είναι άπδ 1 — 3, καί φοιτώσιν είς 
ταϋτα μέχρι τοϋ 16  έτους τής ήλικίας. Έκτδς τούτου ύπάρχουσι προ
σέτι 967  γεωργικά καί 300  βιομηχανικά σχολεία.

Πρδς μόρφωσιν τών διδασκάλων ύπάρχουσι 33 αυτοτελή πρότυπα 
σχολεία μετά 2374  μαθητών, οίτινες διδάσκονται πάντα τά μαθή
ματα τοϋ δημοτικοΰ σχολείου άναλυτικώτερον καί έπί πλέον την μου
σικήν, τήν ιχνογραφίαν και τήν γυμναστικήν. Έ ν τοΐς σχολείοις τού- 
τοις εισέρχονται όσοι έπεράτοισαν τδ δημοτικδν σχολεϊον. Τά Οιδασκα- 
λεΐα όκτώ τδν άριθμδν παραλαμβάνουσι τούς ικανούς μαθητας τών προ
τύπων σχολείων καί διδάσκονται έκτδς τών άνω μνημονευθεντων μαθη
μάτων άλγεβραν, γεωμετρίαν, ιστορίαν τής φιλολογίας, φυσικήν, παιδα
γωγικήν καί διδακτικήν, πατριδογραφίαν καί λειτουργικήν. Τά διδασκα
λεία είχον τώ 18 8 1 ,10 0 9  μαθητάς. Πρδς τούτοις ή Βαυαρία κατέχει 
πεντατάξια σχολεία, άτινα συνενοΰσι τούς μαθητάς, τών προτύπων καί 
τάς δ'.δασκαλιστάς, καί 3 σχολεία πρδς μόρφωσιν τών διόασκαλων μετά 
509 μαθητών καί 3 διά τάς διδασκαλίσσας μετά 341 μαθητριών. Τέ
λος έν τή Βυρτσβούργω ύπάρχει πρδ 10  έτών ΐσραηλιτικον όιδασκαλεΐον 
μετά 31 διδασκαλιστών. ΓΗ φοίτησις είς τά  διδασκαλεία κατά τά  τε
λευταία ετη καταπληκτικώς ηύξησε. Κατά τδ 1877  ύπήρχον έν συνόλω 
2943 δ'.δασκαλισταί, τδ δέ 18 8 1 , 4264 . Κατά τήν έξέτασιν τών νεο
συλλέκτων ήσαν άτελώς εγγράμματοι τώ ετει 1875  — 76 1 .79  °Jq, τβ> 
δέ 1878  — 790 ,56  °/0.

( Έ κ  τ ο ΰ  E u c y k l o p a d i s c h e s  H a n d b u c h  τ ο ο  L i n d n e r ) .

g s l .  < 1 ,  5 ^ Γ Κ Ω Ν Α Κ Η Σ



ΑΙ ΟΥΣΙΩΔΕΣΤΕΡΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΜΟΡΦΑΙ ΤΙΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Συνέχ. "6. ιρυλλ. 8 . aeX. 347)

Ή  δίά μ.αθϊ)μ.άτων διδασκαλία.

Σχεδόν έν πάσι τοίς μαθήμασι δύναται νά όοίζγ ό διδάσκαλος μαθή
ματα πρός αυτενέργειαν, άτινα οί μαθηταί όφείλουσι νά μάθωσι, τά μέν 
κα τ’ οίκον, τά δέ καί έν τη σχολή αύτη, καθ’ 8ν χρόνον ό διδάσκαλος 
διδάσκει άλλας τάξεις. Διά τών μαθημάτων τούτων ή σχολή και ή οι
κογένεια έρχονται είς συνάφειαν στενήν· διότι τά  παιδία έξακολουθοΰσι 
και έν τώ ο'ίκω τήν μάθησιν τών είρημένων σχολικών μαθημάτων, ενθα 
αί γονείς έπιβλέπουσι καί όδηγοϋσιν αύτά άντί τοϋ διδασκάλου. Ή  κατ’ 
οίκον ένασχόλησις είς τά μαθήματα τής σχολής κέκτηται σημασίαν με- 
γάλην πρός μόρφωσιν, διότι άναγκάζει τά παιδία είς τήν αυτενέργειαν. 
Τά δ’ είς τήν αυτενέργειαν διδόμενα μαθήματα είσί φυσικώς διάφορα 
κατά τά  διάφορα αντικείμενα τής μαθήσεως π.χ. ρητά, κλασσικά τεμά
χια, ασματα, ποιήματα, μαθήματα προς άναγνωσιν, μαθήματα διά τής 
σκέψεως μάλλον μανθανόμενα π.χ. ζήτησις καταλλήλων παραδειγμάτων 
είς τινα γραμματικόν κανόνα, σύνταξις έκθέσεώς τίνος, λύσις άριθμητικών 
προβλημάτων, μαθήματα τεχνικά, καλλιγραφία, ιχνογραφία. Μαθήματα 
όέ τινα δεν είναι λυσιτελές ν ’ άφίνωνται πάντοτε είς τήν τοϋ ααθητοϋ 
αύτενέργε’αν, ώς ή ώδική.

Είς τόν δρισμόν τών μαθημάτων τής αύτενεργείας οφείλει ό διδάσκα
λος να καταμέτρηση καλώς την δυναμιν τών μαθητών. Τά μαθήματα 
δέον νά ώσι μορφωτικά, άλλά καί νά δύνωνται οί μαθηταί νά έπεξεργά- 
ζωνται ταϋτα τελεσφορο)ς· λιαν εύκολα καί λίαν δύσκολα άποτυγ/άνουσι 
τοϋ σκοποϋ, προς $ν δίδονται. Ως μέτρον δε δια τα μαθήματα ταϋτα  
δέον ό διδάσκαλος νά λαμβάνη κατά τήν πνευματικήν κατάστασιν τής 
οίκογενείας, ή έ'καστος μαθητής άνήκει.

Σημ. Είς τας ήδη έκτεθεισας μορφάς τής διδασκαλίας προστίθεμεν 
και τινας τροπους διδακτικής τοϋ Ευαγγελίου, *̂ ν συχνήν χρήσιν έποιείτο 
ό κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός. Ό  Ίησοϋς έποιείτο χρήσιν τής]άχροα-

ματικής μορφής κατ’ έξο/ήν, σπανιώτερον δέ τής ερωτηματικής (ίδε Ματθ. 
22,42). ΙΊρός ταύταις άπαντώμεν έν τώ Εύαγγελίω καί τήν συμβουλι- 
χήν, τοπικήν, γνωμικήν, παραβολικήν καί τήν άλληγορικήν μορφήν τής 
διδασκαλίας.

Τό έκφράζειν ιδίως διά συμβολικών πράξεοιν καί σημείων ήν λίαν 
σύνηθες παρά τοίς άνατολικοΐς λαοΐς. Έ στωσαν παραδείγματα τής Π. 
Διαθήκης: ό προφήτης Μιχαΐος διελών νέον μανδύαν είς 12 τεμάχια καί 
άφείς τώ Τεροβοάμ νά λάβη έξ αΰτών δέκα, άγγέλλει αύτψ, δτι μέλλει 
νά γένηται βασιλεύς τών δέκα φυλών τοϋ ’Ισραήλ,

Ό  'Ιερεμίας άπήγγειλε τοίς κατοίκοις 'Ιερουσαλήμ τήν καταστρο
φήν τής πόλεως δ ι’ έπισήμου συντριβής κεραμίου σκεύους.

Τούς μαθητάς άλαζονικώς έρωτώντας, τίς εστι μείζων έν τή βασι
λεία τών οΰρανών, ό Κύριος νουθετεί διά συμβολικής πράξεως· λαμβάνων 
παιδίον καί ίστάς αύτό έν μέσω αύτών, λέγει «έάν μή στραφήτε καί γένη- 
σθε ώς τό παιδίον τοϋτο, ού μή εϊσέλθητε είς τήν βασιλείαν τών ούρα- 
νών.» ’Εκ τοϋ παιδιού ώφειλον οί μαθηταί διδαχθήναι τήν παιδικήν 
αύτάρκειαν καί ταπεινοφροσύνην. (Ματθ. 18, 1 — 5) Κ αί ή νήψις τών 
ποδών.. (Ίωάν. 13) έστι συμβολική παραινοϋσα καί αύτη είς ταπεινο
φροσύνην καί ΰπηρετοϋσαν άγάπην. Καί τά πολυάριθμα σύμβολα τής χρι
στιανικής λατρείας τά  πλεΐστα έλήφθησαν έκ τής άγιας Γραφής.

Ή  ιστορία καί λατρεία τοϋ ’Ισραήλ έστι σχεδόν έν άπασι τοίς μέ- 
ρεσιν αύτής προεικονική ή τοπική, διότι άμφότεραι προφητεύουσαι άναφέ- 
ρονται είς τήν Κ. Διαθήκην εστωσαν παραδείγματα ή θυσία, ό χαλ
κούς οφις, ό μέγας Άρχιερεύς, ό ’Ιωνάς, δντα πάντα τύπος είς Χριστόν.

Ό  Κύριος ένέδυε πολλάκις τάς βαθείας αύτοΰ διδασκαλίας διά βρα
χειών γνωμών παραδείγματα τούτου εχομεν πολλά έν τή έπί τοϋ δρους 
διδασκαλία. Πολλάκις περιέχουσιν αί γνώμαι αύται φαινομενικάς α ντ ι
θέσεις- ώς ««?) γνώτω ή αριστερά, τ ί ποιεί ή ό εζ ιά '»  « Γίνεσθε φρόνιμοι 
ως ο[ ΰφεις και ακέραιοι ώς αϊ περιστεραί.» Ό  θέλων τήν ψυχήν αύτοϋ 
σώσαι, άπολέσει αύτήν.

Μοναδική είς τό είδος αύτής έστιν ή παραβολική μορφή τής διδασκα
λίας τοϋ Ίησοΰ. Παραβολή έστι πλαστή, άλλά δυνατή διήγησις γινομένη 
πρός αισθητοποίησιν μιας άληθείας τής βασιλείας τοϋ θεοϋ. Τά γήινα 
’καί ούράνια ένοΰνται παραδόξως έν ταΐς παοαβολαΐς. *Οταν ή ύλη τής 
παραβολής λαμβάν/ιται έκ τοΰ βασιλείου τής φύσεως, ονομάζεται συμ
βολική , δταν δέ έκ τοΰ βίου τών άνθρώπων Απολογητική. Συμβολικαί



παραβολαί είσίν αί τοΰ σπορέως, τών ζιζανίων κτλ. άπολογητικαί ή τοΰ 
πλουσίου και πτο)χοΰ Ααζαρου, τών δέκα παρθένων, κτλ.

Η αλληγορία έστί παραβολική μεταφορά ανεπτυγμένη π.χ. όταν 
ό I /)σοΰς άποκαλή έαυτον ποιμένα, τοΰτ’ έστιν άπλή παραβολή και με- 
ταφορα, όπως και όταν άποκαλή τους μαθητας άλας τής γής. "Οταν 
όμο̂ ς το έργον της άπολυτρώσεως παριστα άνεπτυγμένως διά πολλών και 
αισθητών ύπο τήν εικόνα τοΰ καλοΰ ποιμένας, ώς έν Ίωαν. 10 ποιεί, 
τοΰτ έστιν αλληγορία. Άλληγορίαι εύρίσκονται καί έ'τεραι έν ’Ιών. 
15 ,1 . Μάρκ. 3 ,6  — 9. Έφεσ. 6 , 1 3 — 17.

^ . Ο λ τ μ π ι ο ς

ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Φ ΥΣΙΚΗ  ΙΣΤΟ ΡΙΑ

Τ Α Ξ I Σ  Δ'·

Ή  γαιλί .̂

Σκοπός. Σήμερον θά διαλάβωμεν περι τής γαλής.
1. Στάδιον. Τίς δύναται νά μάς έκθέση συνοπτικώς ο,τι γνωρίζει 

περί τής γαλής ; (Ή περιγραφή νά γίνη ύπ’ αύτών τών μαθ/ιτών ώς 
έξης α) χρησιμότης β) κατοικία γ) σώμα). Πώς δυνάμεθα νά ονομάσω- 
μεν την γαλήν, έπειδή δ ια ιτάτα ι έν ταΐς οίκίαις ήμών; — Τίς γνωρίζει 
έτερα τοιαΰτα ζώα ; —

!2. Στάδιον,

Α ιή ν η ικ ξ .

ΠΨΐρα<ρη τής γαλής.

Ή Γαλή (οικιακή) έχει σώμα εύμηχες (™[m  τοδ ούράν άν> 
μεγαλειτέραν του ήμισεος μήκους τοΰ σώματος αυτής (2«/100 τοΰ μ.), πό- 

ας  ̂ραχει, και στρογγυλήν κεφαλήν, (έπισκόπησις γαλής τίνος κομιζοαέ- 
νης εν ττι παραδόσει.) Τ* δέρμα αύτής είναι μαλακόν καλυπτόμενον ύπό.

τριχών επίσης μαλακών, α'ίτινες ποικίλουσι κατά το μήκος, την λεπτό
τητα καί τό χρώμίΤ ώς έπί τό πολύ φέρουσι στιγμας η λωρίδας ποι- 
κιλοχρόους, ενίοτε δέ ούσαι καταμέλαναι καί σπανιώτερον καταλευκοι. 
Ή  γαλή εχει έπί τών χειλέων της μακοάς τρίχας ώς μύστακας, αιτινες 
χρησιμεύουσιν ώς ό'ργανα τής άφής καί διαβιβάζουσι τούς κραδασμούς 
είς τά  χείλη. Ή  γλώσσα αύτής είναι τραχεία, έχουσα έξογκώματα τινα 
κερατοειδή καί σκληρά. Οί έμπρόσθιοι όδόντες είσίν λιαν μικροί, οί κυ
νόδοντες μεγάλοι, ολίγον κυρτοί καί όζεις, οί δέ γόμφιοι έχουσιν όξέα 
κυρτώματα. 'Ο μέγιστος τών γομφίοίν καλείται χαρχαρος και έμπροσθεν 
μέν αύτοΰ κεΐνται οί διάκενοι όδόντες, όπισθεν δέ έπί τής άνω σιαγόνος 
μικρός τις ολίγον άμβλής, καλούμενος κυρτός. Τύπος τών έφ’ έκάστης σια
γόνος όδόντοιν : j. {. 1  *. } = 3 0  έν τϊ) νεανική ήλικία καί { . { —
έν τφ  γήρατι.

Τά βραχέα ώτα τής γαλής έπολήγοντα είς όξύ είσίν όρθά και έν
τος ψιλά. Οί οφθαλμοί αύτής εισί μεγάλοι καί κυανωποί, αί δε κοραι 
αύτών είς μέν τό φώς συστέλλονται καί άποτελοΰσι γραμμήν, εις όε το 
σκότος διαστέλλονται. Οί οφθαλμοί άνοιγόμενοι γίνονται στρογγυλοί 
καί χρυσίζουσιν έν τώ σκότει. Ό  λαιμός τής γαλής είναι βραχύς. Οι 
βραχείς πόδες αύτής οί μέν πρόσθιοι εχουσι πέντε δακτύλους, οι δε οπί
σθιοι τέσσαρας. ΙΙάντες δέ οί δάκτυλοί είσιν ώπλισμένοι δι όνυχων 
γαμψών καί όξυτάτων, οΰς συστέλλει μέν θωπευομένη, διαστέλλει δε έςα- 
γριουμένη.

Ή  όρασις τής γαλής είναι όξυτέρα έν τώ σκότει, η έν τώ φωτι. Η 
άκοή αύτής είναι όξεΐα καί στρέφει τό κοίλωμα τών ώτων πρός τό μέ
ρος ένθα άκούει ήχον ή έλαφρότατον ψόφον. Ή  φωνή τής γαλής όπια 
μέν ούσα, εμφαίνει έπίκλησιν, βαρεία δέ έριν. Οταν δε προπαρασκευα- 
ζηται πρός άμυναν κατ’ έχθροΰ ή καί προκαλή αύτον, έκπεμπει ύπο- 
κωφον καί γοερόν μηκηθμόν ή δασύν τινα λαρρηγγώδη ήχον, κυρτοΰσα 
σύναμα καί τήν ράχην.

Ή  γαλή ένεκα τών ισχυρών μυών καί νεύρων και τών όζέων αύτής 
ονύχων άναρριχάται μετά μεγάλης ευκινησίας, άναπηόα και καταπηδά 
αφ’ ίκανοΰ ύψους ούτως, ώστε ΐσ τα τα ι πάντοτε έπί τών ποδών. Η γαλή 
ζ?ί είς παν μέρος ένθα διαμένουσιν άνθρωποι" μόνον όέ είς τα  περι τους 
πόλους δέν άκολουθεϊ τούς άνθρώπους. ΓΗ πατρίς αύτής δεν είναι άκρι- 
βώς γνωστή. Παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοις ήτο οικιακόν ζώον καί έθεω- 
ρεΐτο ώς ιερά· έκεΐθεν δέ περί τήν δεκάτην έκατονταετηριδα έξηπλώθη



έφ απασαν τήν Ευρώπην. Τρέφεται ιδίως έκ μυών, μικρών πτηνών, 
ιχθύων καί εντόμων. Έ ν τη οικία δίδουσιν αύτη γάλα, κρέας έφθόν η 
βραστόν, φυτικάς ουσίας. Ά γα π α  ύπερβολικώς αρωματικά φυτά, καί ιδίως 
τήν νάρδον (βαλλεριάναν).

Η γαλή εστι χρησιμωτατον οικιακόν ζώον ενεκα τής έμφυτου αυτής 
. ασεως ρ̂ος το καταδιωκειν άπεινώς τούς μΰς, πρός β ενεδρεύει άτενώς 

προσβλέπουσα πρός τό μέρος, ένθα αισθάνεται ότι υπάρχει ή άγρα, άμα 
δέ τή εμφανίσει αύτής, χάρις είς την ελαστικότητα τών δακτύλων αύτής 
όρμα δι ένος σκιρτήματος καί συλλαμβάνει αύτην ειτα παίξασα ίκανώς 
μετα τοΰ θύματος, θανατονει αύτό. Ουτω δε φιλοπράγμοιν έστίν, ώστε 
προς έζασκησιν τής θηρευτικής αύτής ίδιότητος έχει τό όρμέμφυτον νά 
παιζη και μετά όιαφόρων αψύχων μικρών άντικειμένων η καί μετά τοΰ 
άνθρο>που. Η γαλή άγαπώσα σφόδρα τήν καθαριότητα, λείχεται συχνό
τατα διά τής γλώσσης, δέν άνέχεται όμως νά βρέχηται δ ι’ ΰδατος. Ή  
γαλή έχει μεγάλην κλίσιν πρός τήν άρπαγήν. ’Ενώ δέ είναι χειροήθης 
εν τούτοις έχει άντιθετον χαρακτήρα πρός τόν κύνα, ούσα λίαν άπιστος, 
δόλια και επίβουλος και προσκολλημένη μ ετ ’ άμετατρέπτου κλίσεως 
προς τ/)ν κατοικίαν αύτής μάλλον ή πρός τόν κύριον. 'Η γαλή άπό τοΰ 
πρώτου ήόη έτους τής ηλικίας αύτής τίκτει άπαξ, ειτα δέ καί δίς τρία 
μέχρι πέντε μικρών, τυφλών δντων μέχρι τής ένάτης ημέρας, πρός ά 
δεικνύει μεγάλην στοργήν, καί προφυλάττει αύτά άπό τοΰ άρρενος, δστις 
έπιβουλευεται αύτά. Γυμνάζει δε αύτά φύσει ον τα φιλοπαίγμονα είς 
τήν Θήραν τών μυών, οΰς παραβάλλει αύτοϊς. Έκ τών διαφόρου εί- 
ό(όν τής γαλής φημίζεται ή τής Άγκύρας διά τάς μακράς μελαίνας καί 
στιλπνας αύτής τρίχας. Εκ τοΰ δέρματος τής γαλής κατασκευάζονται 
διφθέραι.

II γαλή σπανιως ζή ύπεο τά δώδεκα έτη.
Συνδιάλεξις — διασάφ-ησις —,συγκέντρωσις καί έπανάληψις τών ού- 

σιωόεστέρων.
3. Στάδιον. Σύγκρισις τής γαλής πρός τόν κΰνα. 
α) μέγεθος άμφοτέρων 
β) κεφαλή, όδόντες, γλώσσα άμφοτέρων 
γ) Ονυχες γαλής, κυνός καί
ό) Γροφή, χρησιμότης καί προσόντα γαλής καί κυνός. 
f ιιδιον. Δ ιατί δυναμεθα να καταταξωμεν τήν γαλήν είς τήν

τάξιν τών άρπακτικών; Ποια τά ίδια χαρακτηριστικά αΰτών; Δεΐξον 
έν τώ πίνακι ή όνόμασον έ'τερα άρπακτικά ζώα !

Ή  γαλή άνήκει είς τήν ομοταξίαν τών θηλαστικών ζώων, είς τήν 
τάξιν τών άρπακτικών.

Οί μαθηταί νά γράψωσιν έν τώ τετραδίω τά  χαρακτηριστικά τής 
γαλής ώς καί τήν τάξιν τών ζώων, είς ην άνήκει.

5. Στάδιον. Ώ ς θέμα δεδόσθω συνοπτική περιγραφή τής γαλής. 
Ά ναζήτησις έτέρων όμοίων γνωστών ζώων. Συνοπτική περιγραφή 

αύτών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

Τ Α Ξ Ι Σ  Β'·

Ι Ιρ ό α Ο ε σ ις  κ α ι  Ά φ α ,ίρ β β ις .  1

1. Χωρικός τις εστειλεν τούς 4 ύπηρέτας του, τάς 2 υπηρέτριας καί 
8 έργάτας είς τούς άγρούς διά νά θερίσωσιν έπειτα ύπήγε καί αύτός 
μετά τών 3 υιών του- ή δέ γυνή του μετά τής θυγατρός έμεινεν εν τή 
οικία. Πόσοι έθέριζον είς τούς άγρούς; πόσαι έμειναν έν τή οικία ; πό
σοι δέ παρεκάθησαν τό εσπέρας είς τήν τράπεζαν μαζή μέ τούς έργατας ;

Λύσις :
α) ', |.2-|-8 +  3 = ΐ 7
β) I + 1 = 2
γ) /1-j-2 -f-8 -}-3 -| -2 = 19 .

2. Άγοράσας τις ένα δνον έδωκεν είς τόν πωλητήν τά έξής ποσα : 
10 δρ. είς χαλκόν, 20 δο. περισσοτερας τούτων είς χαρτονομίσματα καί 
είς χρυσόν τόσας, δσας έδωκεν όμοΰ είς χαλκόν καί χαρτονομίσματα. 
Ά ν τ ί  πόσων δραχμών ήγοράσθη ό δνος;

*) Έλήφθησαν έχ τών αρτι ε*8οθίντων προβλημ ιΑ τω ν άριθ|Λ.ητι*ϊ|5 ϋιώ  Γ1· 
Μπιτοάνη χαΐ Σπ. Ό λιψπ ίον.



Λύσίς :

α) 10
β) 1 0 -1 -2 0 = 3 0  
γ) 30 +  10 — 40. 
δ) 10 +  3 0 4 - 4 0 = 8 0 .

3. Πρωίαν τινά τοΰ μα'ί'ου ή μικρά Μαρία ήρίθμει είς τον κήπον 
τά ρόδα, τά όποια ειχον ανοίξει- τά  λευκά ησαν 58, τά  δέ έρυθρά 29. 
Έ κ τών λευκών έκοψε 15 καί έκ τών ερυθρών 13  διά νά κάμη μίαν 
ανθοδέσμην. Πόσα ρόδα έν ολω είχον ανοίξει; Πόσα λευκά καί πόσα 
ερυθρά έμειναν έπί τών ροδών ; Έ κ πόσοιν ρόδων συνέκειτο ή άν-

Λύσις : 
α) 58 +  29
α') Ό  58 σύγκειται άπό 5 δεκάδας καί 8 μονάδας. Γ0  29 άπδ 

2 δεκάδας καί 9 μονάδας. 5 δεκάδες καί 2 δεκάδες κάμνουσι 7 δεκά
δας. 8 μονάδες καί 9 μονάδες κάμνουσι 17 μονάδας, ήτοι 1 δεκάδα 
καί 7 μονάδας. 8 δεκάδες ίσοδυναμοΰσι μέ 80 μονάδας καί 7 μονάδας 
87 μον. λοιπόν εύρίσκομεν 87.

α") 58 +  2 9 = α )  50 +  2 0 = 7 0  β) 8 +  9 = 1 7  γ) 7 0 + 1 0 = 8 0 .  
δ) 80 +  7 = 8 7 .

α'") 58 +  2 9 = 8 7  ρόδα. 
β) 5 8 — 15
β') Ό  58 σύγκειται άπό 5 δεκάδας καί 8 μονάδας- ό 1 5 άπο μίαν 

δεκάδα καί 5 μονάδας- άπο 5 δεκάδας ν’ άφαιρέσωμεν 1 δεκάδα μέ- 
νουσι 4 δεκάδες- άπό 8 δέ μονάδας ν’ άφαιρέσωμεν 5 μένουσι 3, λοιπον 
4 δεκάδες ίσοδυναμοΰσι μέ 40 μονάδας καί 3 = 4 3 .

β") 58 — 1 5 = α )  5 0 — 1 0 = 4 0  β) 8 — 5 = 3 .  γ) 40 +  3 = 4 3 .  
S '" )  5 8 — 1 5 = 4 3  
γ) 2 9 - 1 3
γ') Ό  29 σύγκειται άπο 2 δεκάδας καί 9 μονάδας- ό 13  άπο 1 

δεκάδα καί 3 μονάδας. Ά π ό  2 δεκάδας ν’ άφαιρέσωμεν 1 δεκάδα μέ
νει 1 δεκάς- άπο 9 μονάδας ν ’ άφαιρέσωμεν 3 μονάδας, μένουσιν 6 μο
νάδες- λοιπόν 1 δεκάς κάμνει 10 μονάδας καί 6 = 1 6 .

γ” ) 29 — 13 = α )  2 0 — 1 0 = 1 0  β) 9 - 3 = 6  γ) 10 +  6 = 1 6 .  
γ'") 2 9 - 1 3 = 1 6

δ) 19 +  1 3 =
δ') Γ0  15  σύγκειται άπο 1 δεκάδα καί 5 μονάδας. fO 13  άπο 1 

δεκάδα καί 3 μονάδας. 1 δεκάς καί 1 δεκάς κάμνουσι 2 δεκάδας. 5 μο
νάδες καί 3 μονάδες κάμνουσιν 8 μονάδας· 2 δεκάδες ίσοδυναμοΰσι μέ 
20 μονάδας καί 8 μον. 28.

δ") 15 +  13 α) 1 0 + 1 0 = 2 0  β) 5 +  3 = 8  γ) 20 +  8 = 2 8 .
δ'") 1 5 + 1 3 = 2 8 .
Κ ατά τούς ύποδειχθέντας τρόπους νά λυθώσι καί τά  έξής:
4) Κρεωπώλης τις ήγόρασεν 100  ζώα. Έ κ τούτίον τά 17 ήσαν 

βόες, τά  35 αίγες, τά  δέ λοιπά πρόβατα. Πόσα πρόβατα ήγόρασε ;
5) Κήπος τις εχει 96 δένδρα. Έκ τούτων τά 24 είναι μηλέαι, τά 

39 πορτοκαλέαι, τά  12 κερασέαι καί τά λοιπά λεμονέαι. Πόσας λεμο- 
νέας έχει ;

6) Άνεχώρησα άπο μίαν πόλιν καί μετά 6 ώρας έφθασα εις άλλην" 
άνεχώρησα καί άπό αύτήν καί μετά 5 ώρας έφθασα είς τρ ίτην  άνεχώ- 
οησα καί άπό αύτην καί έφθασα είς τετάρτ/ιν μετά τόσας ώρας, δσαι 
παρηλθον διά νά φθάσω άπο τήν πρώτην είς τήν τρίτην. Έ π ί πόσας 
ώρας ώδοιπόρησα ;

7) Ποιμήν τις έχει 18  κριούς, 39 άμνάδας καί 24 άρνια. ΙΙοσα 
πρόβατα έχει έν όλω ;

8) Είς τ ι  σχολεϊον φοιτώσιν 83  μαθηταί. Έ κ τούτων οί 26 φε- 
ρουσι τδ πρόγευμά των είς το σχολεϊον. Πόσοι τρώγουσιν εις την οι
κίαν των ;

9) Τδ βιβλίον τής Ά ννος έχει 16 φύλλα. Ή  Ά νν α  άνέγνωσε τό
σας σελίδας, ώστε ύπολείπονται άκόμη 7 όπως άνα γνώση όλον τδ βι- 
βλίον. Πόσας σελίδας άνέγν&ισε;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τ Α Ξ Ι Σ  Α '·

Υ π ο δ ε ιγμ α τ ικ ή  δεδαβχαλέα «ερί τών γραμμάτω ν  
τοΰ έλληνικοΟ άλφαβήτου.

Σχοπύc. Σήμερον Οά μάθωμεν νά διακρίνωμεν ώς πρδς τήν φωνήν 
τά γράμματα τοΰ έλληνικοΰ τ ον,



1. Βαθμίς. Είπατε λέξεις τινάς. Οί μαθηταί λέγουσί τίνας. Μαθη
τής γράφει μίαν τών λέξεων τούτων έπι τοϋ πίνακος. (ό διδάσκαλος 
διορθοί αυτήν). Αλλος εττειτα γράφει άλλην. Και ό διδάσκαλος γρά
φει τοιαύτας. Ό  διδάσκαλος έρωτα έπειτα τούς μαθητάς περί μιας έκά- 
στης λέξεως, έκ τίνων γραμμάτων αυτη συνίσταται, σχηματίζει δέ ό δι
δάσκαλος δυο στηλας έπί τοϋ πίνακος οριζοντίους, καί γράφει έν αύταΐς 
αύτά κατά την φωνήν αύτών. π. χ. j-ai//. ’Εν τη πρώτη θά γράφωμεν, 
λέγει δ διδ. τάς τελείας φωνάς, έν δέ τη δευτέρα τάς μη τοιαύτας. π. χ. 
Προφέρατε τδ πρώτον γράμμα γ. Είναι τελεία φωνή ή άτελης ; Δ ιατί 
είναι άτελης; Ώ σ τε  αί ατελείς φο>ναί μόλις ακούονται. ’’Επειτα προ
φέρατε τδ α. Τί είναι τοϋτο, τελεία η ατελής φωνή ; Τελεία. Δ ιατί εί
ναι τελεία ; Διότι ή φωνή αυτη ακούεται καθαρώς, δταν τήν προφέροι- 
μεν. Ουτω καί τδ λ. καί τδ η. Έ πειτα  καί έκ τών άλλων λέξεων μέχρις 
ου γραφώσιν είς τήν πρώτην στήλην δλαι αί τέλειαι φωναί, έν δέ τη άλλη 
στηλη αι μη τελειαι. Τας τυχόν δις ή πολλάκις άπαντώσας φωνάς γοά- 
φομεν μόνον άπαξ έν έκάστη στήλη.

2. Βαθμίς. ΙΙόσας τελείας φωνάς εχομεν; α.ε,ι,η,ο,υ,ω. Τάς τε
λείας ταύτας φωνάς όνομάζομεν φωνήεντα. Πόσας μή τελείας φωνάς έχο- 
μεν; Τάς μή τελείας φωνάς όνομάζομεν σύμφωνα.

3. Βαθμός. Oi μαθηταί όιακρίνουσι τήν διαφοράν τών φωνηέντων άπό 
τών συμφώνων. Ποια έκ τούτων προφερόμενα ακούονται καθαρώς, καί 
ποια άκούονται ολίγον μόνον ; "Οταν θέλίύ νά φωνάξω τινα μακράν δντα, 
τίνα φωνήν πρέπει νά μεταχειρισθώ, ινα μέ άκούση ; τελείαν ?ι οΰ;

4. Βαθμίς. Ποιον είναι τό άπλούστερον τών φωνηέντων είς τήν 
γραφήν; τό ι. Μέ τ ί ομοιάζει ; ποιον τό συνθετώτερον; Τό ω. Γράψατε 
κατά σειράν τά φωνήεντα άρχόμενα άπό τά άπλούστερα καί βαίνοντες 
προς τα συνθετωτερα. (ι,υ,ο,ε,α,η,ω). ΙΙόσα είναι τά γράμματα τοϋ έλ- 
ληνικοϋ άλφαβήτου ;

5. Βαθμίς. Γράψατε είς τά τετράδιά σας τά έπτά φωνήεντα χοι- 
ριστα καί τα  17 σύμφωνα χωριστά είς ιδιαιτέραν στήλην. "Ας εϊπ&ισι 
οί μαθηταί άπό μνημης τά φωνήεντα καί τά σύμφιονα χωριστά.

£β .

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

« Έ γχειρ ίδων γραμματικής νέας έ.Ι.ΐηνικής γ.Ιώσσης Υ , α , - τ α .  τάς διατά
ξεις τής παιδαγωγικής έπ.στήμης συντεταγμένον, είς τεύχη τρία πρός 
χρήσιν τής έν τοίς άστικοΐς καί δημοτ. σχολείοις μαθητευούσης νεολαίας 
άμφοτέρων τών φύλων. ’ Εκδοσις δευτέρα έπηυξημένη καί έπιδιωρθ&>μένη. 
Έν Κωνσταντινουπόλει, πωλείται έν τώ έν Γαλατά βιβλιοπωλείω τών 
άδελφών Δεπάστα 1887 .»  Εί καί περί γραμματικής έν τώ δημοτικώ 
σχολείω υπάρχει διαφορά γνωμών καί ώς πρός τό ποσόν καί ώς πρός τό 
ποιόν καί τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, ημείς δμ&ις διελθόντες τό έγχει- 
ρίδιον τοϋτο τής γραμματικής, ητις φαίνεται ούσα έργον τοϋ ίκανωτα- 
του έν τοίς δημοδιδασκάλοις κ. Ν. Εύσταθίου, εΰρομεν αύτό κατά τήν 
γνώμην ήμών μεθοδικώς συντεταγμένον καί σύμφιονον τήν νλην  αύτοϋ 
πρός τάς δυνάμεις τών παίδων τών διαφόρων τάξεων τοΰ δημοτικού σχο
λείου. Διά τοΰτο συνίσταμεν τό βιβλίον τοϋτο τοίς κ. δημοδιδασκάλοις, 
ΐνα χρώνται αύτώ πρός διδασκαλίαν είς|τά σχολειά των.

7 ^ .  £Β.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟΝ

Πολλά σχεδ ιάζοντα ι νομοθετήματα έν τ ψ  Ύ π ο υρ γε ίψ  τ^ς Δημοσίας Έ κ π α ι-  
δεύσεως άφορώντα είς τήν δ ιάλυσ ιν  τών έλληνικώ ν σχολείω ν κα ί συγχώ νευσ ιν  
αύτών μετά  τών δημοτικώ ν. Έ κ τών τρ ιώ ν δηλαδή τάξεων τοΟ Έ λλη ν . σχ ολε ίου , 
ή μέν τρ ίτη  ή άνω τάτη  συγχω νεύετα ι είς τάς τοΟ γυμ να σ ίο υ , αί δ’ ά λ λ α ι δύο 
συμ π τύσσο ντα ι είς τά δημοτικά σχολεΤα, ά τ ινα  θ ’ ά π ο τελώ ντα ι έξ έξ τάξεων. 
Έ πειδή δέ ή διεύθυνσις τών τοιοότων πλήρων σχολείω ν α νατίθετα ι είς τούς έλλη - 
νοδιδασκάλους, ών ο! π λε ΐσ το ι στεροΟνται π α ιδαγω γικής μορφώσεως, πρόκειτα ι 
νά σ^ ημ ατισθ$  ϊν  τ ιν ι νήσψ  μονότακτον δ ιδασκαλεΐον, ένθα οί α π α ι δ α γ ώ 
γ η τ ο ι  ελληνοδιδάσκαλοι θά διδαχθώσι τήν π α ιδ α γω γ ία ν , δ ιδακτικήν κ α ί μεθο
δολογίαν. ΆγνοοΟμεν έν τ ίν ι νή σφ  θά σχηματισθ^  τό μονότακτον τοΟτο διδα- 
σκαλεΐον, φρονοΟμεν δμως βτι θά υπερ ίσχυση ά κ. υπουργός τώ ν να υτ ικώ ν κ α ί 
8 ΐ ι  Ιδρα αύτοΟ θά όρισθϊ» ή Κέρκυρα . . . ΆφοΟ οί άναμορφω ταί διώρθωσαν τήν δη
μοτικήν έκπαίδευσιν διά τοΟ νόμου περί α μ ε τ ά θ ε τ ο υ  κ α ι άλλω ν γελοίων 
νομοθετημάτων, ήδη τρέπονται ε ί:  την βελτίω σ ιν  τ?\ς οημοτικί^ς κ α ι μέσης συγχρό
νως. Λίθον επί λίθου οί ευλογημένοι οΰτοι μεταρρυθμ ιστα ί κα ί άναμορφω ταί εχουσι 
σκοπόν νά μή άαιήσωσιν έκ τοΟ παιδευτικοΟ ήμώ ν οίκοδομήματος.

 Κατά τάς έπισήμους ήμώ ν πληροφορίας είς ό κ τ α κ ο σ ί ο υ ς  ανέρχονται
οί έν τώ  κράτει ύπηρετοΟντες γ ρ α μ μ α τ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ι ,  Ιδιαίτερος δέ 
υπάλληλος ε ΐνα ι διωρισμένος έν τ φ  ύπ ο υρ γείψ  τ^ς έκπαιδεύσεως ?χων τό ίργον



' m

toO γράφειν έν πρωτοκόλλω  τά  ονόματα τ&ν καθ’ ήμέραν χειροτονοομένων 
το ιούτω ν. Τό χείρ ιστον δέ πά ντω ν eTvat 6τι κα ί έν τα ΐς  πρωτεοούσαις τ&ν δή
μω ν ήρξαντο διοριζόμενοι τοιοΟτοι, παυομένω ν τ&ν τακτικ& ν διδασκάλων.

— ΈξακολουθοΟσιν ϊτι κ α ι νΟν οί διορισμοί, παύσεις κα\ μεταθέσεις τ&ν δ υ -  
στυχΟ ν δημο δ ιδασκάλω ν άναγράφομέν τ ινας έκ τής έφημερίδος τ?\ς Κυβερνήσεως 
τοΟ όκτωβρίοι» κα ι έξ ο ν υ χ ο ς  τ ό ν  λ έ ο ν τ α .

—  Τοποθετούνται α! δημοδιδασκάλισσα ι Π αναγιώτα Στεφοπούλου έκ τοΏ Γ' 
δημ. σχολείου τ&ν θηλέων Άθην& ν είς τό Β' Άθην& ν, κ α ι Σοφία ΓαλανοΟ έκ 
τοΟ Β' είς τό Γ'.

—  Διορίζεται ή δημοδιδάσκαλος Ε λ ένη  Κ ωστοπούλου είς τό έν Τριπόλει δη
μοτικόν σχολεΤον τΟν θηλέων.

—  Δ ιορίζεται ό δημοδιδάσκαλος Α. Άνδριτσόποολος εις τό δημοτικόν <χχο~ 
λεΤον αγ ίο υ  Πέτρου τοΟ δήμου Πάρνωνος.

—  Μ ετατίθεντα ι ot δημοδιδάσκαλοι Θεόδωρος Π απαμάρκου έκ Μ αγούλας 
(Σπάρτης) είς Κ υπ αρ ίσσ ια  (Γόρτυνος).

—  ’Α πολύεται ό δημοδιδάσκαλος άγ ίου Β ασιλείου τοΠ δήμου Γ λυπ ίας Δημή- 
τριος Τζάθας.

—  Έ γένετο δεκτή ή π α ρ α ίτη σ ις  τής έν τ ψ  Α' δ η μ ο τικφ  σχ ο λε ίψ  τ&ν θηλέων 
ΓΙειραι&ς δημοδιδασκαλίσσης Μαρίας Ν. Κ ω νσταντιν ίδου , έκφραζομένης αΰτή  
εύαρεσκείας διά τή ν  μακράν κ α ί εύδόκιμον υπηρεσ ίαν της.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Ν

—  Γ α λ λ ία .— Κ ατά τήν έ φ η μ ε ρ ί δ α  τ Ον  Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  τό ΰποοργεΐον τής 
Παιδείας ϊχ β ι ύπό μελέτην νομοσχέδιον έπιτρέπον τοϊς δημοδιδασκάλοις τ&ν σχο
λείων τ&ν άγροτικ& ν δήμων, ν ’ άφιερ&σιν ώρας τ ινά ς  καθ ’ έβδομάδα είς διδα
σκα λ ία ν  τΟν στοιχειωδ& ν γνώσεων τής γεωργίας κ α ι τής πράς χρ?\σιν τ&ν γεωρ- 
γ&ν λο γ ισ τ ικ ή ς , ώς καί τϊ^ς χορηγητέας προστασίας είς τά  ευεργετικά πτη νά  καί 
έντομα. ΒραβεΤα δ’ έπί τούτοις θ ’ άπονέμω ντα ι το ΐς διακριθησομένοις έν ταΐς 
σπουδαΐς αΰτ&ν μ α θη τα ΐς .

—  Γ ερμανία .— Ή  27 γενική  συνέλευσις τ&ν γερμαν&ν δημοδιδασκάλων 
(A llgem eine deutsche L ehrerversam m lung) έγένετο έν Γότθη τή  31 μαίου  
μέχρι 2 Ιουνίου. Τό σπουδαιότατον τ&ν ζη τη μ ά τω ν , έξ 3σων συνεζητήθησαν, ητο 
τό τή ς δ ιδασκαλίας τ&ν θρησκευτικ& ν μαθημάτω ν. Ό  έλευθερόφρων έφημέριος 
B ahring είσηγήσατο  γνώ μ η ν, ϊχ ο υσ α ν  τά  έξής π ορ ίσμ ατα . «Τό σχολεϊον πρέ- 
κ ει νά παρέχω είς τόν λαόν τά ούσι&δες μέρος τής θρησκείας, κ α ί τό όποιον ανή 
κει κοινΟς κα ί δνευ διακρίσεως είς π άσας τάς χ ρ ισ τ ια ν ικ ά ς  δ ια ιρέσεις.—  
άποστολή τοΟ σχολείου ε ίνα ι νά συμφιλ ιώ νω  τά  διεστ& τα, κα ί νά μή υποδαυ
λίζω  τάς θρησκευτικάς δ ιαιρέσεις.» Ό λόγος τοδ Balll’ing έχειροκροτήθη’ 
πάντες δέ συνεφώνησαν είς τοΟτο. Έ ν άλλβ  συνεδρία ό σύλλογος άπεφάνθη περ' 
καταργήσεως τ&ν εξετάσεων έν τοΐς δημοτικο ΐς σχολείο ις.

ρ .

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η  Μ Α

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Α'

Περι τοϋ δημοτικού σχολείου ώς καθιορύματος αγωγής και 
διδασκαλίας.

Περι τον εργον τον δημοτικοΰ σχολείου.

Τδ δημοτικόν σχολεϊον είναι τδ πρώτον καί κυριώτατον καθίδρυμα 
χρήσιμον πρδ; άγωγην και παίδευσιν. Κ αλείται δέ δημοτικόν, διότι ό 
προορισμός αύτοΰ είναι νά άναθρέψη και παιδεύση πάντας έν γένει τούς 
δημότας, άνευ διακοίσεοις κοινωνικής τάξεως, % έπαγγέλματος % φύλου. 
Τδ δημοτικόν σχολεϊον είναι ή γενική στοιχειώδης σχολή.

Ή  έν τώ δημοτικώ σχολείω παρεχομένη άγωγή και παίδευσις είναι 
διττή πολιτική και θρησκευτική. ’Εκπαιδεύει δέ τοΰτο πολιτικώς, αν πα
ρέχω είς τούς παΐδας τοΰ λαοΰ πάσας τάς γνώσεις, αίτινες είναι άπαραι- 
τητως άναγκαΐαι είς την έκπληρωσιν τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων 
αύτών, ώς μελών τής πολιτείας· διά τών παρεχομένων τοΐς παισί γνώσεων 
διευκολύνεται ού μόνον ή έκπληρωσις τών πολιτικών καθηκόντων και δ ι
καιωμάτων, άλλά καταβάλλεται καί ή βάσις πρδς περαιτέρω μόρφωσιν 
έν τοΐς διαφόροις επαγγέλμασιν- δ έκπαιδευόμενος έν τώ δημοτικώ σχο
λείω παΐς καθίσταται ικανός, ΐνα άσπασθή βιο>τικόν τ ι έργον καί εύδο- 
*ιμηση έν αύτώ. ’Εκπαιδεύει δέ θρησχεντικώς, διότι διδάσκει τούς π α ΐ
δας τοΰ λαοΰ, ότι ό άνθρωπος είναι ού μόνον μέλος τής πολιτείας, άλλά 
καί τής ’Εκκλησίας, ήτοι ότι εχει καθήκοντα ού μόνον πρδς έαυτδν και
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πρδς την κοινωνίαν, άλλά καί πρός τδ δν εκείνο, δπερ επλασε τόν κό
σμον και προνοεΐ καί φροντίζει περί αύτοϋ. Τά καθήκοντα τοΰ ανθρώπου, 
ώς χριστιανού, έν τώ δημοτικώ μάλιστα σχολείω διδάσκονται. Πρός δέ 
τούτοις τό δημοτικόν σχολεΐον κέκληται νά ύποστηρίξη και συνέχιση την 
αγωγήν την έν τώ οικω παρεχομένην. (*)

Γην πολιτικήν δέ καί θρησκευτικήν μόρφωσιν τό δημοτικόν σχολεΐον 
παρέχει δια της διδασκαλίας τών άναγκαίο)ν γνώσεων και δεξιοτήτων.

Προς άπόκτησιν δέ τούτων δ παΐς διδάσκεται άνάγν.ωσιν, γραφήν, 
αριθμητικήν } θρησκευτικά μαθήματα καί τάς αναγκαίας άρχάς τών πραγμα
τικών γνώσεων. Ούδέν τούτων τών μαθημάτων έξ ούδενός δημοτικού 
σχολείου πρέπει να έλλείπη. Τά μαθήματα ταΰτα είναι άπολύτως άνα- 
γκαΐα πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ, βν τό δημοτικόν σχολεΐον προτίθεται. 
Εις τα μαθήματα ταΰτα δύναται νά δοθή άνάλογος έπέκτασις, άλλά 
τοΰτο έξαρταται έκ τής βαθμΐδος, είς ήν ΐσταται τοΰτο, καί έκ τοΰ άριθ- 
μοΰ τών διδασκάλων, τών διδασκόντων έν αύτώ, ώς καί τών τάξεων, 
έξ ών τοΰτο άποτελεΐται. Τό δημοτικόν σχολεΐον, ώς διεμορφώθη σήμε
ρον, περιέχει έκτος τής άναγκαιοτάτης άνωτέρω μνημονευθείσης πεντά- 
δος καί την Ιστορίαν τής πατρίδος, τήν πατριδογραφίαν, τήν γεωμετρίαν 
τήν ωδικήν καί τήν γυμναστικήν.

Έπειδή δέ ή δημοτική σχολή είναι γενικόν τοΰ λαοΰ παιδευτήριον, 
άπαιτεΐται, ίνα παντες οί παΐδες αύτοΰ άνευ διακρίσεως διδαχθώσιν έν 
αύτη. Ο μη παιδευθείς έν δημοτικώ σχολείω καί έπομένως μή κεκτη- 
μενος την έν αύτώ παοεχομένην άνάπτυξιν τοΰ νοΰ καί μόρφωσιν τοΰ ήθους 
άδικεΐ ου μόνον εαυτόν, άλλα καί την πατρίδα. Τούτου ενεκα ένομοθε- 
τηθη παρα πάντων τών πεπολιτισμενων κρατών ή γενική υποχρεωτική 
φοιτησις είς το δημοτικόν σχολεΐον καί ποιναί ώρίσθησαν είς τούς παρα- 
βαίνοντας τδ καθήκον τοΰτο γονείς. (2).

(*) Η Οημοτική σχολή σκοπόν έχει νά παιδαγώγηση τούς παΐδας ηθικώς καί θρη* 
σκευτικώς, ν άναπτυςη την πνευματικήν αύτών Ενέργειαν, νά προικίση αυτούς διά τών 
πρός περαιτέρω μόρφωσιν διά τόν β'ιον άπαιτουμένων γνώσεων καί δεξιοτήτων καί νά 
καταβαλη τό θεμέλιον διά τήν μόρφωσιν ικανών άνθρώπων καί μελών τής κοινωνίας.» 
(Αυστριακός νόμος της 14 Μαΐου 1869). Ό  έλληνικός νόμος τοΰ 1834 ούδέν λέγει περί 
τοΰ σκοποΰ τοΰ δημοτικοΰ σχολείου.

(*) Τοΰτο κα\ έν τω ήμετέρω νόμω τοΰ 1834 έθεσπίσθη, ά λλ ’ ουδέποτε έφηρμόσθη. 
Τό περ\ τούτου άρΟρον ίχ ε ι ώς έξης. «Ά ρθρ. 6 . Ό λο ι οί εις δήμον, ίχοντα σχολεΐον 
δημοτικον, άνήκοντες παΤδες άπό τοϋ 5 συμπεπληρωμένου μέχρι τοΰ 12 συμπεπληρωμέ- 
νου έτους της ήλικιας των, χρεωστοΰν νά φοιτώσιν είς τό σχολεΐον.

Ε ίς γονείς μη ύποχρεοΰντας τά τοιαύτης ήλικιας τέκνα των νά φοιτώσιν ιις  τό σχο*

Έν τοίς καλώς κατηρτισμένοις εύρωπαΐκοΐς δημοτικοΐς σχολείοις ή 
φοίτησις είναι οκταετής (άπό τοΰ 6 μέχρι τέλους τοΰ 14 έτους τής ήλι— 
κίας). Παρ’ ήμίν δέ τό δημοτικόν σχολεΐον είναι άτελές. 'Η κυβέρνησις 
δέν έχει διατάξει τά  περί τούτου ώρισμένως. Έπειδή ομως δ νόμος δρί- 
ζει τό 5ον ετος ώς χρόνον εισόδου είς τό σχολεΐον καί ώς χρόνον έξόδου 
τό 12, επεται, δτι ώρισεν ώς χρόνον φοιτήσεως έπταετέ; διάστημα. 
Ά λ λ ’ ΐνα δ παΐς διανύση έπταετές διάστημα έν τώ δημοτικώ σχολείω, 
πρέπει άναγκαίως τοΰτο νά σύγκειται έξ έπτά τάξεω ν ούδέν ομως σχο
λεΐον εχει τοσαύτας τάξεις. ΙΊαρ’ ήμίν ύπάρχουσιν ένεργοΰντες τρεις διά
φοροι τύποι δημοτικού σχολείου 1) Τρεις ή τέσσαρες τάξεις ύπό ένος δι
δασκόμενα', διδασκάλου, έν ένί καί τώ αύτώ δωματίω. 2) Τέσσαρες τά 
ξεις ύπό δύο διδασκόμενα', διδασκάλων (έκαστος τούτων έχων δύο τάξεις 
ήνωμένας έν ένί δοψ-ατίω). 3) Πέντε τάξεις ύπό τριών ή πλειόνων διδα
σκάλων διδασκόμενα', έν διαφόροις δωματίοις. Τό ποώτίν είδος είναι τό 
άτελέστατον, άλλά καί τό μάλλον διαδεδομένον έπικρατεΐ δέ τοΰτο έν 
τοίς χωρίοις μάλιστα καί ταΐς πρωτευούσαις μικρών δήμων. Έχει μέν 
τό προτέρημα νά είναι δλιγοδάπανον, άλλ’ ή διδασκαλία δέν δύναται νά 
είναι πλήρης. Πολλά μαθήματα ή έλλείπουσι τελείως ή διδάσκονται άτε- 
λώς. Τό τοιοϋτον σχολεΐον είναι σχολεΐον τής άνάγκης. Έν τοίς τοιού- 
τοις σχολείοις ό μηχανισμός είναι τοιοΰτος· δ διδάσκαλος διδάσκει μίαν 
τάξιν, αί δέ άλλαι εργάζονται ιδιαιτέρως ύπδ τήν έπίβλεψιν αύτοΰ. Τό 
τοιοϋτον είδος πλησιάζει πρός τόν μέχρι πρό τίνος χρόνου έν ίσχύϊ άλ- 
λήλοδιδακτικόν τρόπον, διότι ώς έκεΐ, ουτω καί ένταϋθα δεν άποκλείεται 
σκόπιμος χρήσις μαθητών προς επανάληψην και άσκησιν τών υπό τον διδα
σκάλου ήδη διδαχθέντων, εάν γίνηται έπι παρουσία κα'ι υπο τήν έπ ιτή- 
ρησιν τοϋ διδασκάλου ούτως, ώστε νά είνα ι μόνον βοήθεια έν τή έμμε'σω δ ι
δασκαλία. ( ’Ίδ. Λινδνέρου παιδαγωγικήν μετάφρ. X . Παπαδοπούλου 
σελ. 264  ).

Άνώτερον καί πληρέστερον είδος δημοτικοΰ σχολείου είναι ή λεγο- 
μένη άστική σχολή' (B iirgerschule). Ή  τοιαύτη σχολή παρέχει πλήρη 
κατά τό δυνατόν καί αύτοτελή κύκλον διδασκαλίας, καί είναι άναγκαίαείς 
πάντα παΐδα μή θέλοντανά άκροασθη μαθημάτων έν άνωτέρω μέση σχολή.

λεΤον, έπιβάλλεται δι’ έκάστην ώραν άπουσίας τοϋ παιδός άπό τό σχολεΐον πρόστιμον 
όχι όλιγώτερον τών δέκα λεπτών, μή ύπερβαΐνον δέ τάς πεντήκοντα δραχμάς.

Δ ιά τούς έβδομάδας ή καί μήνας λείψαντας παϊδας άπό τό σχολεΐον, έπαυξάνεται ή 
ποινή διά τής άναλόγως βραδυτέρας αύτών άπολύ<;εως άπό τό σχολεΐον.»



Σημ. 1. Δημιουργός τής ίόέας τής σημερινής δημοτικής σχολής είναι 
ό Κομένιος, ή δε έκτέλεσις ταύτης τής ιδέας άνήκει είς την σημερινήν 
έποχήν. Έν τή «Μεγάλη Διδακτική» αναπτύσσει την ηδη έν τή προ- 
μετωπίδι έκφρασθεΐσαν ιδέαν, δτι «e> τή σχολή πρέπει νά διδαχθώσι 
παγ ζες τα πάνζα . » Κ ατ αύτον οφείλει ή σχολή νά είναι αληθές έργα- 
σζήριον ζΐ/ς μορψώσεως ζοΰ ανθρώπου», ούχί δε «οικία τρόμου», η βασα- 
νισζηριον ζών πνευμαζω ν». ϊ  πισχνεΐται τοιαύτην διάταξιν τής σχολής, 
ώστε δ ι’ αΰτή; I. νά μορφώνηται σνμπασα ή νεολαία' II. καί δη έν 
παντι, ο,τι όυναται να καταστήση τόν άνθρωπον σοφόν, χρηστόν καί 
άγιον· III. αυτη ή μόρφωσις ώς προπαρασκευή πρός τόν βίον νά συντελή- 
ται πρό τή ; ώριμου ήλικίας' IV . νά καζορθώνηται άνευ πληγώ ν, άνέν 
σχληροζητος άνευ οΐας δήποζε β ία ς , καζά ζο δυναζον ευκόλως} εύαρέσζως και 
οίονει ανζομάζως' V . νά παιδαγωγήζαι ό πα ΐς ούχι είς μόρφωσιν επιδει
κτικήν και έπιπόλαιον, ά λ λ ' είς μόρφωσιν αληθή και βάσιμον, δηλ. νά 
έθιζηται το λογικόν πλάσμα, 6 άνθρωπο;, νά καθοδηγήται ούχί ύπό ξέ
νου λογικοΰ, άλλ’ ύπό τοΰ ίδίου, νά μή άναγινώσκη καί μανθάνη περί 
τών πραγμάτων έκ τών βιβλίων ξένα; δόξα; ή καί νά διατηρή κα'ί άπο- 
μνημονευη αύτα;, άλλά να είσδύη αΰτοτελώ; εί; τά ; ρίζας τών •πραγ
μάτων και ν άποκτα τήν αληθή κατανόησιν, ώς καί τήν χρήσιν αύτών.

Περι τής καθαρότητος τών ήθών καί τή ; εύσεβεία; πρέπη νά συμ- 
βαινη το αύτό. V I. αυτη ή μόρφωσι; νά συμβαίνη ούχί μετά κόπου, 
άλλ’ δλω; εύκόλω;.

Σημ. 2. Περί τή ; σπουδαιότητο; τή ; δημοτική; σχολή; ό Δειστερ- 
βέγιος άποφαίνεται ώς έξής. «Έ άν θέλη νά κατανόηση τις τήν δλην 
σπουδαιοτητα τοΰ διδασκαλικού αξιώματος, ας φαντασθή πάσας τάς σχο
λάς χώρας τίνος κλειομένας καί τήν νεολαίαν αύξάνουσαν άνευ διδασκα
λίας· πλήρη; βαρβαρότη; ήθελεν έπέλθει άμέσω;. Είναι μέν αί ανώτερα ι 
σχολαι και τά  πανεπιστήμια οί φορείς τή ; ύψίστη; μορφώσεω;, άλλά τά  
θεμέλια αύτής καταβάλλει ή δημοτική σχολή. Ή  δημοτική σχολή είναι 
το τά μάλιστα άναγκαΐον μέλο; έν τώ όργανισμώ τή ; δημοσίου άγω- 
γής, διότι είναι τδ θεμελιωδέστατον μέλος αύτής. Αυτη ή ιδέα πρέπει 
νά έπαυξάν/ι μόνον τήν ευσυνειδησίαν τοΰ διδασκάλου» *).

‘ ) Αύτόθι Λινδνέρω σελ. 265.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Β'

Περί τή ς  σχέσεως τοΰ σχολείου πρός τόν οίκον.

Ό  άνθροιπος άμα ερχόμενος είς τόν κόσμον γεννάται τόσον ένδεής, 
ώστε δέν δύναται νά ζήση άφ’ έαυτοΰ. Τά ζώα γεννώνται πολύ ύπέρτερα 
τούτου, διότι άπό τής πρώτης αύτών στιγμής, καθ’ ήν έμφανίζονται έπι 
τής γής, δύνανται διά τοΰ ένστίγματος νά έξοίκειωθώσι πρός τόν περι- 
κυκλοΰντα αύτά κόσμον, ώστε και τήν μητέρα τοιν νά παρακολουθώσι 
καί τήν τροφήν το>ν νά ζητώσι. Ό  άνθρωπος μόνος δέν δύναται νά ζήση 
άνευ τής βοηθείας τών ένηλίκων.

Κ ατά τδν Πεσταλότσην ή πρώτη ώρα τής διδασκαλίας τοΰ παιδός 
είναι ή ώρα τής γεννήσεως. Εύθύς άμα τά αισθητήρια αύτοΰ γένωνται δε
κτικά νά δέχοινται έντυπώσεις έκ τής περικυκλούσης φύσεο>ς, εκτοτε αρ- 
χεται διδασκόμενος ύπ’ αύτή;. Κατά τδ πρώτον δμως έτος τή ; γεννή- 
σεώς του ή άγωγή παρουσιάζεται ύπδ τήν έννοιαν τής θεραπείας τοϋ σώ
ματος· ή άγωγή είναι κυρίως τροφή.

Ό  παΐς τά πρώτα ετη τή ; νηπιακή; ήλικίας διέρχεται έν τώ πα- 
τρικω αύτοϋ οικω. Έκέϊ κατά τά  πρώτα 5 έτη μανθάνει νά γνωρίζη 
καί νά διακρίνη τά πέριξ αύτοΰ πρόσωπα καί πράγματα- μανθάνει πρός 
τούτοις νά όνομάζη αύτά καί έκφράζη διά λέξεων τάς επιθυμίας του, 
τάς χρεία; του, τά  αίσθήματά του. Πάντα δέ ταϋτα μανθάνει ύπδ τήν 
χειραγο>γίαν τή ; φύσεως καί ύπό τήν καθοδηγίαν τών γονέων του. Ο ί  γο
νείς είναι οί προ>τίστως καλούμενοι πρδς άγωγήν τών τέκνων των. Ό  οί
κος κατά τά πρώτα πέντε έτη μετασχηματίζεται είς σχολήν, έν ή οί πρώ
τοι αύτοϋ διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί είναι οί γονείς και ιδία ή μητηρ. 
Τούτου δ ’ ένεκα δ οίκος κατά τήν νηπιακήν ήλικίαν μετωνομάσθη ύπο τοϋ 
Κομενίου μητρική σχολή.

Ά λ λ ’ οί γονείς δέν δύνανται καί πέραν τής νηπιακής ήλικίας τών 
τέκνοιν των νά έξακολουθώσι μόνοι δντες παιδαγωγοί και διδασκαλοι- 
Οί γονείς έχουσι χρείαν βοηθών πρδς τοϋτο. Δύο τινά έμποδίζουσιν αύ
τούς είς τδ παιδαγωγικόν τοϋτο έργον 1) ή Ιλλειψις τού άναγκαίου χρό
νου, καί 2) ή έλλειψις ίκανότητος.

'Ως πρδς τδ πρώτον λέγομεν τά έξής- ό παΐς μέχρι τοϋ έκτου 
έτους τής ήλικίας του διέρχεται τδν βίον του μανθάνων ανευ ταξεως και



σχεόίου· ό παις πα ίζει' άλλ’ άπό τοϋ έκτου έτους ή παιδιά πρέπει νά άν- 
τικατασταθή διά κανονικής διδασκαλίας. Το παίζει?· πρέπει κατά τό 
πλεΐστον να ύποχωρήσνι και νά διαόεχθή αϋτότό μανθάνει?·' τό μανθάνειν 
πρέπει νά είναι ή άποκλειστική έργασία τοϋ παιδος. Ά λ λ ’ ή έργασία αυτη 
ΐνα γένηται αποτελεσματική άπαιτεΐ πολύν χρόνον. Ποϋ δμως δύνατα'* 
ούτος να εύρεθή, άφοΰ ή μήτηρ είναι άπησχολημένη είς τά  τοΰ οίκου, ό 
δε πατήρ εξω τοΰ οίκου πρός πορισμόν τοΰ καθημερινού άρτου ;

Ως προς το δεύτερον δέ λέγομεν τά έξής· ό παΐς ΐνα μορφωθή καί 
παιδαγωγηθή, εχει χρείαν τής προσκτήσεως γνώσεων και δεξιοτήτων' 
άλλ’ αύται ΐνα προσκτηθώσιν, άπαιτοϋσιν άνθρωπον ίδιον εργον αύτό 
τοΰτο εχοντα τό παιόεύειν καί παιδαγωγεΐν. Α ί απαιτήσεις της κοινω
νίας ώς πρός την παίδευσιν τών τέκνων είναι πολλαί καί ποικίλαι, αύξά- 
νουσι δε οσημέραι και πολλαπλασιαζονται. Τό δημοτικόν σχολεΐον άλλοτε 
ολίγα τινα προσεφερε προς έπίτευξιν τοΰ μορφωτικού καί παιδευτικού 
σκοποΰ του, ον προτίθεται, σήμερον δμως προσφέρει σύστημα γνώσεων 
ύπό μεθοδικήν καί βαθμιαίαν παρεχομένην διδασκαλίαν. "Ενεκα λοιπόν 
τούτων άπαιτεΐται είδιχότης γνώσεων, άς ό διδάσκαλος μόνος δύναται 
νά εχνι.

Άποδειχθείσης δέ αναγκαίας ιδίας τάξείος άνθρώπων, έργον έχόντων 
τό διδάσκειν, έ'πεται, οτι έκάστη οικογένεια έχει χρείαν ένός τοιούτου οικο
διδάσκαλου. Επειδή ομως δέν είναι δυνατόν δ ι’ έκαστον παΐδα εχοντα 
ανάγκην διδασκαλίας νά εύοεθη καί ίδιος διδάσκαλος, διά τοΰτο ή οικο
γένεια εχει άνάγκην δημοτικών σχολείων. Καθώς δέ ό οίκος εχει χρείαν 
τοϋ σχολείου, ουτω καί τό σχολεΐον δεΐται τής συνδρομής τοϋ οίκου. 
Οϊ’χοζ καί σχολεΐον είναι στενώς πρός άλληλα συνδεδεμένα καί τό £ν συμ- 
πληροΐ το αλλο προς έπιτευςιν τοϋ γενικού προορισμού τοϋ άνθρώπου.

Ο οικος είναι ο τοπος ό προπαρασκευάζων την έκπαίδευσιν τοΰ σχο
λείου" εν τώ οικω ό 7ϊάΐς καθίσταται ικανός πρός άποτελεσματικην έν 
τώ σχολείω φοιτησιν. Ί αΰτα δε κατορθοΰνται, οταν οί γονείς φροντίζωσι 
περι τής σωματικής άναπτύξεως καί τής υγείας τοΰ παιδός’ δταν πα- 
ρέχωσι τήν εύκαιρίαν είς τόν παΐδα ού μόνον νά παίζη, άλλά καί νά 
άσκήται διανοητικώς· οσαν καθιστώσι προσεκτικόν είς άντικείμενα καί 
φαινόμενα κατάλληλα νά τόν άναπτύξωσι πνευματικώς. "Οταν συνεθίζω- 
σιν αύτόν αμέσως νά άποκρίνηται εις τά  έρωτώμενα. "Οταν διηγώνται 
είς αύτον Ιστορίας, αιτινες άρμοζουσιν είς την πνευματικήν των κατάλη- 
ψιν καί είς τόν σκοπόν τής άγωγής.

s
Οί γονείς όφείλουσι πρός τούτοις νά ΰποβοηθώσι τό εργον τοϋ 

σχολείου.
Τοΰτο δέ γίνεται, δταν άποστέλλωσιν ούτοι τά  τέκνα των τα κτ ι-  

κώς είς τό σχολεΐον δταν παρέχωσιν αύτοΐς τά μέσα πρός έκπαίδευσιν 
δταν έπιτηρώσι τήν έν  τώ οΐκω μελέτην δταν καταβάλλωσι, προκειμέ- 
νου λόγου περί σχολείου καί διδασκάλων, τήν δέουσαν προσοχήν.

Τό σχολεΐον πάλιν έχει τήν ύποχρέωσιν νά άνταποκρίνηται είς τας 
άπαιτήσεις τών γονέων άναφορικώς πρός τήν πνευματικήν, θρησκευτικήν, 
ήθικήν καί καλλα,σΟητικήν μόρφωσιν τών τέκνων τω ν  έάν άναγνωοίζη 
δ,τι δ πατρικός οίκος πράττει #ΰπέρ τοϋ σχολείου. Σχολεΐον καί οίκος 
όφείλουσι νά συνεργάζονται καί διά τοΰτο πρέπει νά διατελώσιν έν φ ι
λική πρός άλληλα σχέσει. "Οπου δέ ή τοιαύτη σχέσις δέν υπάρχει, άπό- 
κειται πρωτίστως τώ σχολείω νά κατορθώση τοΰτο διά πάσης θυσίας 
καί διά πάντων τών θεμιτών μέσων.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Γ'

Περί διευθύνσεως τοϋ  δημοτικού σχολείου.

Ή  ύπεοτάτη διεύθυνσις καί έποπτεία τοϋ δημοτικού σχολείου άνή- 
κει είς τό έπί τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεόσεο>ς ϋπουρ- 
γεΐον. (ίδ. άρθρ. 53 τοΰ νόμου περί δημοτικήν σχολείων).

Ή  κυβέρνησις εχει τό δικαίωμα έπ’ άγαθώ τής πολιτείας νά άπαιτή, 
ΐνα πάντες οί πολΐται προσλαμβάνωσι τήν άναγκαίαν μόρφωσιν. Ή  έκ- 
πλήρωσις τών πολιτικών καί άστικών καθηκόντων τών πολιτών ασκείται 
κάλλιον ύπό πολιτών μεμορφωμένων, ή άμόρφοιτον τόν νοΰν καί τήν καρ
δίαν έχόντων. ΓΗ πολιτεία λοιπόν πρός τοΰτον άποβλέπουσα τόν κοινω
φελή σκοπόν ιδρύει σχολεία, έποπτεύει ταΰτα καί έπιθεωρεΐ διά καταλ
λήλων καί ειδικών άνθρώπων έξαναγκάζει δέ τούς δυστροποϋντας γονείς 
νά πέμπωσιν είς τά  σχολεία τούς παΐδάς των καί έπιβάλλει είς αυτούς 
δυστροποϋντας ποινάς καί χρηματικήν ζημ ίαν παρά δέ τών εύπόρων, 
τών μή θελόντον νά πέμποισι τά  τέκνα των είς τά  κοινά τής πόλεο>ς 
σχολεία, έπιβάλλει νά έκπαιδεύωσιν αυτά ή κ α τ ’ οίκον ή εν ίδιωτικοΐς 
καθιδρύμασι καί ζητεί εγγυήσεις περί τούτων. Έ κ τοΰ δικαιώματος τού



του επεται καί τό καθήκον νά φροντίζη αύτη περί μοροώσεως διδασκά
λων ικανών καί περι τελείου τών σκολείων διοργανισμοΰ. Διά τοιαύτης 
δέ καί μόνης διοργανώσεως καί έπιτηρήσεως τής πολιτείας επιτυγχάνεται 
ό έπιδιωκόμενος τής γενικής τοΰ λαοΰ μορφώσεως σκοπός, καθίστανται 
δέ οί παΐδες πηγή ευλογίας.

Ά λ λ ά  καί ή ’Εκκλησία δυνάμει τής θείας αύτής αποστολής καί τοΰ 
Ιστορικού δικαίου κέκληται νά συντρέξη την πολιτείαν έν τή άνατροφη 
τής νεότητος. Ή  ’Εκκλησία δυνάμει τής θείας αύτής άποστολής δδη- 
γεΐ τόν άνθρωπον άπό τής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου· αυτη δέ παρ’ ήμΐν 
συνεστησε σχολεία κατα τήν διάρκειαν άποφράδων ήμερων, διετήρησε τήν 
λαμπάδα τής παιδείας *αί συνετέλεσεν είς την έλευθέρωσιν τής ελ
ληνικής ταύτης χώρας. Τά πατριαρχεία ήμών καί τά μοναστήρια 
έγένοντο οί φορείς τής έλληνικής παιδείας καί γλώσσης. ’Επί τούτων 
στηρίζεται τό ίστορικόν δίκαιον τής ’Εκκλησίας. Διά τούς ίκανώς 
σπουδαίους τούτους λόγους τό σχολεϊον οφείλει νά τηρή άγαθήν μετά τής 
Εκκλησίας σχέσιν καί νά επωφελήται έκ τής μορφωτικής έπιδράσεως 
αύτής.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Δ'.

Περί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου ώς τόπου δ ιδασκαλίας.

Περι τοϋ χτιρίου χάί τής διασκευής τοϋ δημοτικοΰ 

σχολείου.

Περί της θέσεως τοϋ δημοτιχοϋ σχολείου.

'Υψίστης καί σπουδαιοτάτης σημασίας είναι τό οικοδόμημα τοΰ δη
μοτικού σχολείου. Ή  οικοδομή αύτοΰ πρέπει νά έφελκύη σπουδαίως τήν 
προσοχήν τής κυβερνήσεως διά τάς καλάς ή κακάς συνεπείας, ας επιφέρει 
εις τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. ’Εάν φροντίζη έκαστος περί τής ιδιαι
τέρας αύτοΰ κατοικίας, ΐνα αύτη έχη πάντα τά συντελοΰντα πρός δια- 
τήρησιν τής ύγείας, πολλώ μάλλον οφείλει νά φροντίζη ή κυβέρνησις καί 
ή κοινοινία περί τοΰ σχολικοΰ οικοδομήματος, ένθα εκπαιδεύεται ή νεο
λαία σύμπασα. Οί παΐδες έν τώ δημοτικώ σχολείω διατρίβουσι τόν πλεϊ-

στον χρόνον τής παιδικής αύτών ήλικίας· έν αύτώ αύξάνουσι καί άνα- 
πτύσσονται ταχέως καί είναι άνάγκη ούδέν νά έμποδίζη τήν πρός αύξη- 
σιν ορμήν τών τοΰ συστήματος λειτουργιών. Λέγομεν δέ ταΰτα, διότι 
δυστυχώς παρ’ ήμΐν τοΰτο λίαν παραμελεΐται- άκριβά δέ στοιχίζει εις τόν 
λαόν ή παραμέλησις αύτη. Εύάριθμα ή σπανιώτατα είναι παρ’ ήμΐν τά  
οικοδομήματα, τά χρησιμεύοντα ώς δημοτικά σχολεία, δσα είναι έκτι- 
σμένα κατά τούς κανόνας τής ύγιεινής. Τά πλεΐστα τούτων είναι ιδρυ
μένα έν τόποις νοσώδεσι καί άκαθάρτοις, γίνονται δέ εστία μολυσματι
κών νόσοιν είς τούς φοιτώντας παΐδας. Πόσοι παΐδες τοΰ λαοΰ τάς αι
τίας τοΰ θανάτου των δέν εύρον είς τάς ελλείψεις τοΰ οικοδομήματος, έν 
ώ έξεπαιδεύοντο ! Πόσοι πάλιν κατωρθώσαντες νά έξέλθωσι σώοι έκ τοι- 
ούτων ιδρυμάτων, δέν φέρουσι μεθ’ έαυτών τά  σπέρματα νόσου φθορο- 
ροποιάς έν τοΐς σώμασιν αυτών καθ’ άπαντα τόν μετέπειτα βίον ;

*Ινα λοιπόν τό οικοδόμημα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου έκπληροΐ καλώς 
τόν σκοπόν αύτοΰ πρέπει κατά πρώτον νά εχη τοποθεσίαν κατάλληλον 
πρός υγείαν τών μαθητών καί πρός διδασκαλίαν. Πρός τούτφ δ ’ άπαι- 
τοΰνται καί τά  έξής.

1) Τό διδακτήριον πρέπει νά κεϊται έν τώ κέντρω τής πόλεως η τής 
κωμοπόλεως, ή τοΰ χωρίου. ’Εάν δέ ή πόλις είναι μεγάλη καί είναι άνάγκη 
νά ύπάρχοισι πολλά δημοτικά σχολεία, πρέπει αύτά νά άπέχωσιν άνα- 
λόγως άπ ’ άλλήλων. Α ί άποστάσει^. πρέπει νά είναι μικραί άπό τών 
τών οικιών τών κατοίκων μέχρι τοΰ σχολείου. Ή  μακρά οδός, ην δια
νύει δ παΐς, οπο>ς φθάση είς τό σχολεϊον, έκτίθησι αύτόν έν κακοκαιρία 
είς πολλά άτοπα. Ή  μέριμνα δπως δ παΐς φθάση τήν ώρισμένην ώραν 
είς τό σχολεϊον, ό δρόμος καί ή βία τοΰ έπιστρέψαι είς αύτό μετά τό 
φαγητόν τής μεσημβρίας, πάντα ταΰτα έπιδρώσιν όλεθρίως είς τόν οργα
νισμόν αύτοΰ. Πλήν δέ τούτων δταν τό σχολεϊον άπέχη πολύ τής οικίας 
τοΰ μαθητοΰ, καθίσταται δύσκολον ή κάλλιον είπεΐν άδύνατον νά συμ- 
μετέχη ούτος τοΰ κοινοΰ έν τή πατρική οικία γεύματος. Είναι δέ λίαν 
ώφέλιμον είς τόν μαθητήν νά δύναται νά προσέρχηται είς τήν οικίαν του 
καί μετέχη τοΰ γεύματος, διότι έκεΐ θά εύρη θερμήν τροφήν, λίαν συν- 
τελεστικήν, έν καιρώ μάλιστα χειμώνος, πρός διατήρησιν τής ύγείας· 
άλλά καί λόγοι ήθικοί έπιτάττουσι τήν κοινήν έν τή πατρική οικία 
έστίασ ιν ή οικογενειακή έν τη τραπέζη έστίασις ένισχύει τήν πρός τά  
μέλη τής οίκογενείας άμοιβαίαν άγάπην, πολλοί δέ μάλιστα πατέρες δέν 
Ιχουσιν άλλον καιρόν νά ϊδωσι τά  τέκνα των, ή τόν τοΰ γεύματος. Τό



σπουόαιοτατον όε πάντων είναι οτι ή μακρά άπόστασις άπό τοϋ σχο
λείου γίνεται πρόξενος άτακτημάτον είς τούς μαθητάς καί α ιτία άτα
κτου φοιτήσεο>ς.

Σ. Ό  διδάσκαλος, π λήν τών ύπό τοΰ νόμου τεταγμένω ν καθηκόντων, έχει 
κ α ί τας έζής Ιδιαιτέρας υποχρεώσεις· α) Νά ιρροντίζη, δπως οί μ αθητα ί ά ν τ ικ α -  
θ ιστώ σ ι τά  βεβρεγμένα ένδύματα δ ι’ άλλω ν στεγνώ ν. Τούτου μή γ ινομ ένου , ή 
παρουσία  τοϋ μαθητοΟ είς τό σχολεΐον ε ΐνα ι άνω ρελής, διότι ό μαθητής έν τ ο ι
αύτη  ών θέσει, προσέχει μόίλλον είς τήν κ ατά σ τα σ ίν  του ή είς τήν δ ιδ α σ κ α λ ία ν  
έπ ιβλαβης δέ, δ ιότι η υγεία  τοΟ παιδος διαμένοντος βεβρεγμένου δ ια τελε ΐ έν 
κινδύνψ . S) Δέν πρέπει ό διδάσκαλος νά έπ ιπ λή ττ^  τους μαθητάς, δταν έν κ α ιρ φ  
κακοκαιρίας έβράδυναν νά έ'λθωσιν είς τό σχολεΐον. γ )  Νά φροντίζει δπως οι μ α 
θ η τα ί, ων α ί ο ΐκ ία ι άπεχουσ ι π ολυ τοΰ σχολε ίου, νά έ'χωσιν έν κ α ιρ φ  τοΰ γεύμ α
τος θερμόν ζωμόν. Κ αί εΤναι μέν αληθές δτι ώς πράς α' κα ι γ' ό διδάσκαλος θά 
άπαντή ση  πολλάς δυσκολίας έκ τώ ν γονέων, άλλά  διά τής έπ ιμ ο νή ί του θά κ α -  
τορθώση τέλος δ ,τ ι κ α τ ’ άρχάς έφαίνετο αδύνατον.

2) Τό διδακτήριον πρέπει νά κειται έπι ξηροϋ εδάφους. Δέν πρέπει 
δηλαδή αύτο νά κειται έπί τόπου βαλτώδους, η συγκειμένου έκ χωμα- 
τωδών άπορριμάτων, η έπι τόπου ύποκειμένου είς πλημμύρας. Πρός τού- 
τοις όε να μη είναι πλησίον βράχων, βουνών ή συνεσφιγμένον ύπό άλλων 
υψηλών οικοδομών άποκλειουσών τόν αέρα- δεν πρέπει νά σκιάζηται ύπό 
ύψηλών καί μεγάλον δένδρων άποκρυπτόντων τόν ήλιον έν καιρώ χειμώ
νας, και βραόυνοντον την εξατμησιν καί βλαπτόντον τόν φωτισμόν. 
Νεόδμητα διδακτήρια πρέπει καλώς να ςηρανθώσι, πριν η χρησιμεύσωσιν 
εις διδασκαλίαν. Πρεπει τέλος νά είναι άθορυβον, ήτοι μακράν όδοϋ ύπό 
πολλών συχναζομένης άνθρώπων έν ή η άγορά νά παράκειται, ή δημόσια 
καταστήματα· μακράν πρός τούτοις εργαστηρίων, έν οίς άποτελεΐται 
θόρυβος, ητοι χαλκείων, μύλων, αμαξοστασίων, καφενείων καί τών 
τοιούτων.

3) Ό  περί τό διδακτήριον άνήρ πρέπει νά ηναι καθαρός- είναι δέ ό 
ά/)ρ καθαρός, οταν το διόακτηριον κειται έπί ύψηλαϋ μέρους, καί άπηλ- 
λαγμένον πάσης οικοδομής, στενοχωρούσης αύτό- μακράν όδών πληρών 
•κονιορτοϋ ή καπνού προερχομένου ή έκ σιδηροδρομικών σταθμών, η κλί
βανον, ή άτμομυλων, ή εργοστασίων δερμάτων, η σαπωνοποιείων ή νε
κροταφείου ή σταύλων καί ύδάτων λιμναζόντον. Οί κίνδυνοι οί προερ- 
χομενοι εις την υγείαν έκ της γειτονιάς τών τοιούτων είναι λίαν γνίο - 
στοι και οϋδένα ποιοϋμεν περί τούτων ίδιον λόγον. Α ί άναθυμιάσεις έκ

τών τοιοϋτον είσπνεομεναι ύπό τών τρυφερών παιδων προςενοϋσιν άσΟε- 
νείας επικινδύνους.

4) 'Η θέσις τοϋ σχολείου πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε το φως 
άφθονον πανταχόθεν νά είσέρχηται είς αύτό, ώστε αί αιθουσαι εν καιρώ 
της διδασκαλίας νά φωτίζονται άρκούντο>ς, τακτικώς καί καταλλήλως. 
Πρός τοϋτο δέ πρέπει τό οικοδόμημα νά εχη, διεύθυνσιν καταλληλον. Η 
γενική καί κυρία πρόσοψις τοϋ κτιρίου πρέπει νά άποβλέπτι προς μεσημ
βρίαν ή μεσημβρινοανατολικώς. II τοιαύτη θεσις εχει το πλεονέκτημα 
νά δέχηται όλον τό φώς καί τήν θερμότητα τοϋ ήλίου καί νά μή είναι πολυ 
εκτεθειμένη είς τούς μεσημβρινοδυτικους και βορειοδυτικούς άνέμους, οι- 
τινες είναι επιβλαβείς ήμίν διά τήν σφοόρότητα και ψυχρότητά τον εις 
τά κλίματα ήμών. Δίδοντες τοιαύτην διεύθυνσιν εί; τά  διδακτήρια, κα- 
τορθοϋμεν, ώστε κατά τήν πρωίαν αί άκτΐνες τοϋ ανατελλοντος ήλιου, 
βλαβεραί ούσαι είς τήν οψιν, να μη προσβαλλωσι πλαγιοις τα παραθυρα 
καί ένοχλώσι τούς μαθητάς.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ  Ε'

ΓΙερΙ κατασκευής τοΰ διδακτηρίου και του υλικοΰ.

Τό δάπεδον τού διδακτηρίου πρέπει νά κειται τρεις τουλάχιστον 
πόδας ύπεράνω της έπιφανείας της γης. Κάτωθεν τοϋ όαπέόου ή γη 
πρέπει νά είναι έσκαμμένη τόσον, ώστε αί δοκοί αί άποτελοϋσαι αύτο 
νά μή ψαύο>σι τοϋ χώματος· δ ι’ αύτοΰ άποφεύγεται ή υγρασία της γΑς, 
ητις ού μόνον ποτίζει τάς σανίδας καί σαπίζει αυτας, άλλα και τ/ιν 
ύγείαν τών μαθητών προσβάλλει. Ή  ύγρασία είναι πολύ χείρον τοϋ 
ψύχους, διότι ποτίζει τό σώμα λεληθότοις και φθείρει αύτο μ^χρ1 και 
τών όστέων. Έ ν γένει είς τήν κατασκευήν τοϋ διδακτηρίου πρεπει νά κα- 
ταβληθή μεγάλη προσοχή- ενεκα άφροντισίας καί άγνοιας πολλά διδακτή- 
ρια εχουσι πολλάς άτελείας ού μόνον ύπό τήν εποψιν της ύγειας, άλλα 
καί της διανομής τοϋ φωτισμοϋ. Έ κ τούτον πρεπει να είναι άπηλ- 
λαγμένον παν έν ταΐς ήμέραις ήμών άνεγειρομενον κτιριον δημοτικού 
σχολείου.

Ώ σαύτως καί ή χρήσις τοϋ πρός κατασκευήν ύλικοϋ χρήζει τής 
σπουδαιοτάτης προσοχής. Πρέπει αί ύλαι νά είναι στερεαι έν γένει και



διαρκείς, να είναι δέ κακοί αγωγοί της θερμότατος, ώστε νά διατηρήται 
έν τφ  έσωτερικφ τοϋ κτιρίου θερμοκρασία ούτε πολύ ψυχρά τδν χειμώνα, 
ουτε πολύ θερμή τδ θέρος· δσον τδ δυνατόν πρέπει τδ εσωτερικόν νά δια- 
τηρηται δροσερον καί υγιεινόν. Πρέπει πρδς τούτοις τά ύλικά τών θεμε
λίων καί τών τοίχων, τά  όποια βυθίζονται είς τδ έδαφος, νά δύνανται 
ν ’ ανθίστανται κατά της ύγρασίας τοϋ έδάφους καί τοϋ ατμοσφαιρικού 
αέρος. Οί καθηγηταί της ύγιεινής συνιστώσι τδν γρανίτην καί τούς τ ι-  
τανώδεις λίθους· άπαγορεύουσι δέ τούς αμμολίθους ενεκα τών ύγροσκοπι- 
κών αύτών ιδιοτήτων. Έν τούτοις τούς τιτανώδεις λίθους πρέπει νά με
ταχειρίζονται είς την οικοδομήν άπηλλαγμένους πάσης ύγρασίας.

Γα ςυλα, τα όποΤα μεταχειρίζονται είς την οικοδομήν, πρέπει νά εί
ναι έντελώς ξηρά, διότι καί περισσότερον αύτά διατηρούνται καί προ
λαμβάνεται ό σχηματισμός ζωοφύτων, τά  όποια φθείροντα αύτά, δύναν- 
ται να βλαψωσι και την ύγείαν τών παίδων. Τδν σχηματισμόν δέ τών 
ζωοφύτων πλήν της ύγρασίας καί άλλαι α ίτία ι ποοκαλοΰσι· πρέπει τά  
ΰδατα της κρήνης νά είναι μακράν τών τοίχων, διότι αύτά γεννώσι ίλύν 
παχειαν και όλισθηράν, ήτις γέννα παρασιτικήν τινα βλάστησιν είσχοι- 
ροϋσαν εις τα  ξυλα τη; οικίας. Πολλοί ιατροί συμβουλεύουσι πρδς έξα- 
φανισμον τοϋ κρυπτογαμου τούτου, άλλά τδ κυριώτερον είναι ή τελεία 
άπο,ηρανσις τοϋ έδάφους και ή διοχέτευσις τών ύδάτων μακράν της οι
κοδομής. Ο σχηματισμός δέ τών παρασίτων τούτων, εϊπομεν, ού μόνον 
φθείρει τδ δάπεδον, άλλά καί τήν υγείαν βλάπτει τών παίδων. Παρε- 
τ^ρησαν έντισι σχολείοις, οτι οί μαθηταί καί διδάσκαλοι μετά τινων 
ώρών διαμονήν έν τη αιθούση έπασχον συμπτώματα άληθη δηλητη- 
ριάσεως, καί ισχυρούς πόνους της κεφαλής· καί τοΰτο εξηγείται αρκούν
τως έκ της παρουσίας τοϋ άνθρακικοϋ όξέος καί της άποφοράς της μού
χλας, ήτις διασκορπίζεται είς τάς αίθδύσας.

Η όροφ/) της αιθουσ/ις πρεπει να είναι έντελώς δριζόντειος καί έπί- 
πεδος, δ δ’ ούρανδς αύτης έστω χρώματος λευκοϋ ή πολύ άνοικτοϋ. Ή  
στ4γη δε να μη είναι επίπεδος, διότι μεταδίδει μεγάλην θερμότητα εις 
το έσωτερικον της αιθούσης καί έν καιρφ χειμώνος έ'νεκα τής χιόνος καί 
τών βροχών διατηρεί πολύν χρόνον μεγάλην ύγρασίαν. Λιά τοϋτο ή 
στέγη πρεπει να είναι έπικλινής, άλλ’ ή κλίσις αύτης νά μή είναι με
γάλη, διότι τότε τδ ΰδο)ρ της βροχής καταπίπτει μεθ’ όρμης, πληροί 
τούς ύδροχόας, έκχειλίζει καί μεταδίδει τήν ύγρασίαν είς δλον τδ οικοδό
μημα. Ια  προς σκεπασμον της στέγης ύλικά πρέπει νά είναι άδιάβροχα

καί μή απορροφητικά της ύγρασίας καί κακοί άγωγοί τής θερμότητος. 
Ή κέραμος καί ή σχιστόλιθος προτιμώνται τών φύλλων χαλκοϋ, μολύ- 
βδου ή ορειχάλκου καί διά τδ εύωνον αύτών καί διότι έν καιρφ βροχή? 
δέν συμβαίνει πολύς κρότος καί ταραχή διασαλεύουσα τήν τάξιν καί 
ησυχίαν της παραδόσεως.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ  ΣΤ'

Ιίερί τή ς εισόδου, κλ ιμάκω ν, διαδρόμων, θυρών τών  

αιθουσών, αύλώ ν, κρήνης καί αφοδευτηρίων.

Ή  είσοδος τοϋ διδακτηρίου πρέπει πάντοτε νά είναι πολύ εύρύχω- 
ρος, δποις δύνωνται έκάστοτε νά είσέρχωνται καί έξέρχωνται πολλοί όμοϋ 
μαθηταί. Έ ν αύτη πρέπει νά ύπάρχωσι τά πρδς καθαρισμόν τών ύπο- 
δημάτ(ον ξίστρα καί ψίαθοι. Α ί κλίμακες πρέπει νά είναι πλατεΐαι καί 
λήνουσαι είς νωνίας δρθάς· έάν δέ τδ διδακτήριον είναί διώροφον καί γ ί
νεται διδασκαλία καί είς τάς τοϋ άνίοτέρου ορόφου αίθούσας, τότε τά  
δρυφρακτα πρέπει νά είναι στερεά καί ίκανώς ύψηλά πρδς αποφυγήν δυ
στυχημάτων. Επειδή δέ οί μαθηταί έξορμώσι τών αιθουσών, διά τοϋτο 
πρέπει αί κλίμακες νά μή είναι πολύ έπικλινεΐς καί κατά διαστήματα νά 
χοιρίζωνται άπδ εύρέα επίπεδα, αί δε βαθμίδες μέτριου υψους και οχι 
πολύ πλατεΐαι, διά νά δύνωνται καί οί μικρότεροι τών μαθητών εύκόλως 
νά άναβαίνωσι καί καταβαίνωσιν.

Α ί θύραι τών αιθουσών δέν πρέπει νά είναι διπλαΐ, διότι έμποδί- 
ζουσι τήν άνακαίνισιν τοϋ άέρος, είναι δέ καί δλως περιτταί εις τά κυ- 
ριώτεοα οικοδομήματα, τά  όποια Ιχουσι συνήθως τήν έξοδόν των είς 
διάδρομον κεκλεισμένον καί κεχωρισμένον τής κυρίας εισόδου.

Οί διάδρομοι τέλος πρέπει νά είναι πολύ φωτεινοί, άερικοί καί αρ
κούντως εύρύχοιροι, δπως έπιτρέπεται εύκόλως ί) κίνησις τών παίδων έν 
ήμέραις άθλιου καιροϋ, καθ’ άς είναι περιορισμένοι έν τοΐς διαλείμμασιν 
είς τδ έσωτερικδν τοϋ διδακτηρίου.

Ή  αύλή τοϋ διδακτηρίου πρέπει νά είναι εύρύχο>ρος, ώστε νά δύνοιν- 
τα ι οί μαθηταί ού μόνον εύκόλως νά περιπατώσιν, άλλά καί νά παίζωσι 
καί νά γυμνάζωνται. Έ άν τδ οίκόπεδον παράκειται είς τήν όδόν, τότε



είς ρ.έν το βάθος αύτοΰ πρέπει νά είναι έκτισμένον το διδακτηριον, ή δέ 
αύλή νά κεϊται παρά την δδόν, χάριν μείζονος Ησυχίας. Συνιστώμεν πρός 
τούτοις χάριν τής πειθαρχείας, ΐνα ή αύλή κεϊται ούτως ώς προς τό δλον 
οικοδόμημα, ώστε νά έπισκοπήται έκ τών παραθύρων.

Ή  κρήνη πρέπει νά είναι είς την μίαν ακραν τής αύλής καί εις την 
άλλην τά  αφοδευτήρια. Πρέπει δε νά έχη άφθονον ΰδωρ τρέχον διά πολ
λών κρουνών έξ έκάστου κρουνοΰ πρέπει νά κρέμαται χαλκοΰν κασσιτε- 
ρωμένον δοχεΐον, ΐνα οί μαθηταί πιωσιν ύδωρ έξ αύτών. Οί κρουνοί δέ 
πρέπει νά ρέωσιν έντος δεξαμενής εύρείας καί μαρμαρίνου, δ ι’ ής τό ύδωρ 
νά δισχετεύηται έξω τής αύλή;.

/7ί/ΐί αφοδευτηρίων. Μεγάλη ώσαύτως πρέπει νά καταβάλλεται προ
σοχή είς τήν τοποθέτησιν καί τακτοποίησιν τών άφοδευτηρίων. Τά ύμέ- 
τερα σχολεία έν τοΐς σχολείοις ή στερούνται παντάπασιν άφοδευτηρίων, 
καί οί μαθηταί αναγκάζονται νά πορεύωνται μακράν είς τά  χωράφια 
πρός πλήροισιν τής ανάγκης των, ή αποτελούνται έκ λάκκων ανοικτών 
άποζόντων καί είς μεγάλην άπόστασιν- καί τά  έν ταΐς πόλεσιν σ/ολεΐα 
Ιχουσι ταΰτα ούχί κατά τούς κανόνας τής αρχιτεκτονικής κατεσκευα- 
σμένα, διό καί ή ύγεία τών μαθητών φθείρεται, καί ή άξια αύτών καί 
αιδώς προσβάλλεται. Τά πλεΐστα τούτων κεΐνται έντός αύτών τών κυ
ρίως διδακτηρίων, στενά καί δύσκολα νά διατηρηθώσι καθαρά. ’Από- 
ζουσι καί ή κακή αύτών δσμή φθάνει πολλάκις έντός τών αιθουσών.

Είς τού; άρχιτέκτονας τούς έπιφορτιζομένους τήν οικοδομήν δημο
τικού σχολείου, ώ; καί είς τούς δημοδιδασκάλους, οίτινες ποέπει έν τοΐς 
τοιούτοίς νά έχ6>σι συμβουλευτικήν ψήφον, δίδομεν τάς έπομένας όδη- 
γίας. Τά άφοδευτήρια πρέπει νά είναι άναπαυτικά, νά παρέχωσιν εύ- 
κολίαν είς τόν καθαρισμόν, νά είναι εύρύχωρα, καί κατεσκευασμένα ού- 
το>ς, ώστε νά μή έκπέμπωσιν ούδεμίαν άποφοράν. Έάν είναι έντός αύτοΰ 
τοΰ διδακτηρίου, πρέπει νά τοποθετώνται είς θέσιν προπεφυλαγμένην ύπό 
τοΰ διαδρόμου διά τοίχου καί νά Ιχωσι διπλάς θύρας, καλώς καί ταχέως 
δια μηχανισμού κλειομένας. Έάν δέ κατασκευάζωσιν αύτά κεχωρισμένα 
τοΰ κυρίου οικοδομήματος τοΰ σχολείου, πρέπει νά συγκοινωνώσι μετ’ 
αύτοΰ διά διαδρόμου έστεγασμένου καί κεκλεισμένου, ΐνα μή οί μαθη- 
τα ι ύπομένωσι τας αίφνηδίας μεταβολάς τής θερμοκρασίας. Πρέπει δέ 
να άερίζωνται διά τελείου συστήματος άερισμοΰ και τά παράθυρα ν* 
βλέπωσι πρός την όδόν. Τό δάπεδον τών άφοδευτηρίων πρέπει νά κατα· 
σκευάζηται διά σχιστολίθου καί άσφάλτου, καί ούχί έκ ξύλων, τά όποΐ*

εύκόλως άπορροφώσιν. Η έκροή τών υγρών νά διευκολύνηται διά κλίσεως 
τοΰ έδάφους ληγούσης είς αύλάκιον. Τό άνοιγμα τής εόρας πρεπει να 
κλείη ερμητικώς· έν τοΐς σχολείοις τής Βοστώνης αί κλειδώσεις τοΰ πώ
ματος είναι κατεσκευασμέναι ύπό καουτσούκ, ΐνα κλείη αύτο άφ έαυτοΰ 
καί διότι αί έκ'μετάλλου κλειδώσεις όξειδοΰνται καί*φθείρονται. Συσκευή 
τοιαύτη κλείουσα άφ’ έαυτής, οταν ή εδρα τοΰ πώματος μείνη έλευθέρα, 
πρέπει πανταχοΰ νά είσαχθή.

Ό  σο>λήν τών άφοδευτηρίων πρέπει νά μή είναι πολύ στενός, νά έχη 
δέ λείαν τήν περιφέρειαν, ΐνα μή αί υλαι προσκολλώνται έν αύτώ καί εμ- 
ποδίζηται ή έκροή. Τό ύδωρ τής βροχής πρέπει νά συναθροίζεται έν δεξα- 
ρ.ενή καί χρησιμοποιήται πρόν τόν καθ’ ήμέραν καθαρισμόν τών χανόα- 
κων. Πρός τούτοις δύνανται νά μεταχειρίζωνται πρός τοΰτον τόν σκο
πόν καί τό περισσεΰον ύδωρ τής κρήνης. Τών κακώς δε κατεσκευασμένων 
άφοδευτηρίων τήν άποφοράν δύναταί τις να μετριαζη ριπτων έπι τής 
όπής ικανήν ποσότητα κόνεο>ς ανθράκων ή άσβεστου. Τα άφοδευτήρια 
πρέπει νά είναι πολλά, ΐνα δύνωνται νά έπαρκώσιν είς τάς χρείας τών 
μαθητών. ’Ήθελεν είναι καλόν έκάστη τάξις νά έχη τό ίδιον άφοδευτή- 
ριον· διά τούτου τοΰ τρόπου οί μαθηταί δέν θά συναντώνται μετά τών 
ηλικιωμένων, οίτινες έχουσι πλείονας κακάς έξεις.

Τά ούρητήρια πρέπει νά είναι κεχωρισμένα τών αφοδευτηρίων οί 
άγωγοί τών ούρητηρίων δέν πρέπει να κατασκευαζωνται εκ ξυλου, διότι 
αύτό άπορροφοΰν έκπέμπει οσμήν αμμωνίας, βλαβεράς είς τήν ύγείαν. 
Διά τοΰτο πρέπει νά κατασκευάζωνται ούτοι έκ μετάλλου ή έκ σχιστό
λιθου έπικεχρισμένου διά πίσσης καί νά ρέη διά σωλήνος πάντοτε ύδωρ 
πρός καθαρισμόν. Οί άγωγοί δέ πρέπει νά εχωσι κατωφέρειαν, ΐνα εύκόλως 
φεύγωσι τά ουρα. Τό δάπεδον τών ούρητηρίων πρέπει νά κατασκευάζητα 
έκ τής αύτής καί τά  άφοδευτήρια ύλης.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Ζ'.

Περί τών χω ρ ίσματος τοΰ σχολείου καί τή ς αιθούση^ 
τών παραδόσεων

Μέγεθος, και σχήμα αυτής.

Τό μέγεθος τής αιθούσης τοΰ δημοτικού σχολείου κανονίζεται 1) 
έκ τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών, οίτινες θά διόάσκωνται έν αύτώ, λαμ-



βανομένης ΰπ’ δψει καί τής άναλόγου αύξήσως. Είς διδάσκαλος ηνωμέ
νου δημοτικού σχολείου έκ τεσσάρων τάξεων δέν δύναται νά διδάσκη έν 
μια καί τη αύτη αιθούση -λείους τών 80 μαθητών. Διά τοϋτο ή αίθουσα 
της παραδόσεως πρέπει νά εχη τάς ώρισμένας διαστάσεις πρός διδα
σκαλίαν τοσούτων μαθητών. ^

Ή  χωρητικότης της αιθούσης κανονίζεται 2) καί έκ της δυνάμεως
τοϋ οφθαλμού, τών γλωσσικών οργάνων καί της άκοής. Ο'ι μαθηταί οί 
καθήμενοι έπί τών τελευταίων θρανίων πρέπει νά δύνωνται να αναγι- 
νώσκωσι τά  έπί τού μαύρου πίνακος γραφόμενα, δ δέ διδάσκαλος νά έπο- 
πτεύη καί έπιτηρη πάντας τούς μαθητάς. Ή  μεγίστη απόστασις, αφ 
Υΐς 0\ μαθηταί διακρίνουσι τά  έπί τοϋ μαύρου πίνακος γραφόμενα είναι 
μέτρων. "Ινα δέ ή φωνή τοΰ διδασκάλου άκούηται καλώς, πρεπει .ό 
μήκος τής αιθούσης νά μή είναι μεγαλείτερον τών 12 μέτρων. Ή  φωνή 
τοϋ διδασκάλου πρέπει νά Ιχη μέσην δύναμιν, δηλαδή ούτε μεγάλην 
εντασιν νά Ιχη, διότι κουράζει, ούτε πάλιν πολύ χαμηλή νά είναι, όιότι 
δέν γίνεται άκουστή καί άποναρκόνει τούς μαθητάς.

Τό μέγεθος τής αιθούσης τών παραδόσεων έξαρταται 3) εκ του 
χώρου, 3ν κατέχουσι τά  θρανία, ή εδρα, ή βιβλιοθήκη, ή θερμάστρα (εν 
τοίς ψυχροΐς κλίμασι), ό μαύρος πίναξ, αί πάροδοι καί δίοδοι. Πρό καί 
μεταξύ τών θρανίων πρέπει νά μένη Ικανός χώρος, δπως μή βραδύνηται 
ή έλευθέρα διάβασις τοΰ διδασκάλου, δστις άνευ άπωλείας χρόνου να δυ- 
νηται νά Ιρχηται είς πάντα μαθητήν. Ή  άπόστασις τοΰ μαυροπίνα
κας άπό τοΰ πρώτου θρανίου πρέπει νά είναι τούλάχιστον 1 μέτρον καί
5 δέκατα αύτοΰ. ν .

Τό καταλληλότατον σχήμα αιθούσης δημοτικοΰ σχολείου προς όι-
δασκαλίαν είναι τό τοΰ ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Τό πλάτος δ ’ 
αύτής ώς πρός τό μήκος πρέπει νά Ιχη άναλογίαν */3 π̂ρός 3/4- Κατα  
πλάτος πρέπει νά εχη τοσαύτην χωρικότητα, ώστε νά είναι όυνατον να 
τοποθετώνται δύο παράλληλοι στοίχοι βόθρων, έκάστου χωρητικού 4 μα
θητών έν τώ μέσω δέ τών βάθρων τούτων κατά μήκος άφίνεται μία πά
ροδος, καί παρά τούς τοίχους δεξιά καί άριστερά αλλαι δύο. Έπειδη < ε 

. δ ι’ έκαστον μαθητήν δρίζεται χώρος 1 μέτρου μέχρι 1 καί 2ο/100, έπε- 
τα ι δτι δλος ό χώρος τής αιθούσης πρέπει νά είναι 7 0 —90 μέτρων 
Ανωτέρω δέ εΐπομεν δτι δταν τό σχολεΐον είναι ήνωμένον, ώς έν τοίς 
χωρίοις, τό δάπεδον τής αιθούσης πρέπει νά ε ίν α ι, περίπου ισόγειον.


