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ί1αρακαλοϋ|Λεν τους χαθυστεροϋν- 
τας να αποστείλωσιν αυτήν έν 

συστημένη έπιστολή.

ΥΠΟ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διδάκτορας της Φιλοσοφίας, καϊ ιίδικώς τής παιδαγωγι
κής, πρώην γ&νικού έπιθίωρητού τών δημοτικών 

σχολείων τού Κράτους, μέλους τακτικού του εν 
Γερμανία συλλόγου τού πρός διάδοσιν τής 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ‘Οδός ’Αναγνοστοπούλου <1ριθ. 1β.

ΚΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΙ
Χυνδρο|αή έτηαέα προπληρωτέα 

ΦΡ· ΧΡ 7 
Άποστέλλίται διά συστημένης 
επιστολής εις μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ. 4 φρ )

Άριθ. 27 καί Έν Άθήναις τή 30 Μα?ον Έτος Γ*.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Είναι έν Εύρώπη άπηγορβυμένη ή θέσις έπιθεωρητού σχολείων είς τούς συγγραφές διδακτικών 
βιβλίων ;—Περί ήμερώσιως τών μαθητών.—Πεσταλότζη, Πώς ή Γερτρουδηδιδασχει τα τέκνα της, δεύτερα επιστολή.—γ 
ΠερΙ ίδρύσεως σχολής κωφαλάλων έν Άθήναις.— Περί όδόντων τού ανθρώπου. — Περί φιλανθρωπίας. 1 εωλογικα ύπο 
Χρ. Π. Οίχονομωυ. 

ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ 
Η ΘΕΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ J

’Επειδή τό ζήτημα τοΰτο άνεκινήθη έσχά
τως παρ’ ήμΐν, ύπάρχουσι δέ πολλοί, οϊτι- 
νες ζητοϋσι νά παραπλανήσωσι τήν κοινήν 
γνώμην, έπιτοέφατε ήμΐν, Κύριε συντάκτα 
τής «Έκπαιδεύσεως», νά διιμοσιεύσωμεν τί 
έν δλη τή Εύρώπη ώς πρός τό ζήτημα τούτο 
συμβαίνει, ϊνα μή νομοθετώρεν ήμεϊς πράγ
ματα δλως καϊ πρός τό συμφέρον τής έπιστή ■ 
μης τής παιδαγωγικής καϊ πρός τό συμφέρον 
αυτό τών σχολείων άπάδοντα. Ήμεϊς φρονοϋ- 
μεν δτι ή έκδοσις διδακτικών βιβλίων μαρτυ
ρεί δτι ό συγγραφεύς άπό τής φιλής θεωρίας 
κατήλθεν είς τήν πραξιν και μόνον τοιοϋτοι 
άνδρες δύνανται νά χοησιμεύσωσιν ώς έπι- 
θεωοηταϊ σχολείοιν, οϊτινες πρός τή θεωρία 
γινώσκουσιν καϊ τήν πραξιν, ήν άναλαμβά- 
νουσι νά έξελέγξωσι ή καϊ νά διορθώσωσι. 
Άπόδειξις δέ δτι ούτω σκέπτονται καϊ έν 
Εύρώπη άναφέρομεν πλεϊστα παραδείγματα 
έπιθεωριιτών, οϊτινες τιμώνται ιδιαζόντως 
ώς καλο'ι συγγραφείς διδακτικών βιβλίων.

Α’.) Γαλλία.

α) Ό κ. C. Rouze, inspecteur primaire a Paris 
έχει έκδώση·

1. Gramaire de l’enfance.
2. Cours elementaire etc,
3. Cours moyen etc.
4. Livre du rnaitre.
5. Cours superieur etc.
6. Le style en action.
7. Cours pratique de composition et de 

style.
β) Ό κ. Ch. Ltbaigne, membre du conseil 
superieur de Γ instruction publique έχει έκ
δ ’>cfn·

1. Chois de lectures expliquees a 1 ’ usage 
des jeunes filles.

2. Classe enfantin-
καϊ πλήθος άλλο βιβλίων, ά παραλείπομεν 
ένταΰθα.
γ) Ό κ. Μ. Carre, inspecteur general de Γ 
enseignement primaire έχει έκδώση·

1. Methode pratique de langage, de lecture 
d’ecriture.

2. L’annee preparatoire etc.
Ό κ. P. Leyssenne, inspecteur general de

Γ enseignement primaire έχει έκδώση'
1. Traite de l’Arithmetique.
2. Traite de Geometrie.

»’. Ό x. G. Jost, inspecteur generale de l’en- 
seignement primair έχει έκδώση

a). Les petits ecoliers, lectures morales etc. 
β). Education et instruction. Lemons sur les 

choses usuelles.
γ). Educatiou et Enseignement. Instruction 

morale et civique.
δ). Recits patriotique a l’usage des ecoliers. 

qui veulent devenir de bons Fran^ais.
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Δχακόπτομεν ένταϋθα τούς έπιθεωρητάς 
έν Γαλλία, οϊτινες πάντες κατά γενικόν κα 
νόνα έχουσι διδακτικά βιβλία, τιμώμενοι διά 
τοΰτο καϊ θεωροΰντες μέγα καθήκον νά συν- 
τελώσι καί διά τών βιβλίων είς τήν διόρθω- 
σιν τών σχολείων, ών τήν κατάστασιν γι- 
νώσκονσίν έξ ίδιας αύτοφίας.

Β.) Γερμανία.
α). Ό C. Kehr, Schulrath in Erfurth, έξέδωκε 
τά έξής βιβλία-

1. Lesefibel μετά τοϋ Schlimbach (άλφα
βητάριον).

2. Lesebuch (άναγνωσματάριον).
3. Praktische Geometric.
4. Leitfaden des Religionsunterriktes (κα- 

τήχησις).
5. Materialien zur Uebung im miindlichen 

und schriftlichen Gedankenausdrucke fiirVolks- 
schulen.

G. Schulerbuch etc
7. Geometrische Rechenaufgaben.

fl). J. Chr. Schumann, konigl. Regierungs — 
und Schulrath in Trier.

1. Lchrbuch der deutschon Gechichte in 
drei Heften.

2. Die Kirchengeschichte in Lebensbildem.
3. Preussens Geschiclite.

(ακολουθεί).

M.

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σφάλμα, τό όποιον δέν νικαται εύκόλως, 

είναι δτι οί διδάσκαλοι θιιρεύοντες έν τώ 
σχολείω μεγάλα πράγματα νά κατορθώσωσι 
άφίνουσι τά μικρά κατά μέρος καϊ οϋτω ούτε 
τά πρώτα κατορθώνουν ώς δύσκολα, ούτε τά 
δεύτερα ώς αμελούμενα. Ό Έρβαρτος είπεν 
δτι τά σφάλματα τής άνατροφής φαίνονται 
είς τόν βίον τοΰ άνθρώπου. Καϊ τό σοφόν 
τοΰτο λόγιον έπέρχεται άείποτε είς τόν νοΰν 
μου,όσάκις συμβαίνει νά συναντήσου καθ’ ο
δόν μαθητάς έκ τοΰ σχολείου σχολάσαντας, 
οϊτινες ούδέν ίχνος ήμερώσεως δεικνύουσι, 
τούναντίον πάντα τά σημεία τής αγριότατος 
καϊ τής άπανθρωπίας. Οί μαθηταί ούτοι έξ- 
ή?νθον έκ τών σχολείων, ά λέγουσιν δτι ά- 
κολουθοΰσι τήν μέθοδον τοΰ Πεσταλότση 
καϊ τοΰ Έρβάρτου καϊ εύθύς μετά τό πέρας 
τής διδασκαλίας αύτών ή δέρουσι άλλήλους 
σκληρότατα ή χλευάζουσι ή διακωμωδοΰσι 
τούς παρερχομένους ξένους άνθρώπους βα
ναυσότητα ή κλέπτουσιν οπώρας έκ τών ξέ

νων κήπων άναιδέστατα ή διοϊκουσι πτηνά 
πρός έξολοθρευμόν άγριώτατα.'Οσάκις βλέ
πω τοιαΰτα πράγματα καϊ τήν δλην έξωτε- 
ρικήν έμφάνειαν τών μαθητών, ήτις μαρτυ
ρεί άπαιδευσίαν καϊ κακεντρέχειαν, σύννους 
κινώ τήν κεφαλήν περϊ τών άποτελεσμάγων 
τοΰ παρ’ ήμΐν συστήματος, δπερ άι’ε- 
κηρύχθη πρός άναγέννησιν τής άνθρωπότη- 
τος καϊ βελτίωσιν καϊ έξευγενισμόν τής αν
θρώπινης φύσεως. Τί άρά γε νά συμβαίνη 
ένταϋθα ;

Ώς έν τώ άγρώ αί άκανθαι πολλαπλά 
σχάζονται, αϊτινες δέν έκριζοϋνται ύπό τοΰ 
γεωργού, άλλ’ άφίνονται νά συναυξάνουν 
μετά του σίτου, οϋτω καϊ έν τώ άνθρώπω 
αί κακίαι, άς ό παϊς παραλαμβάνει έκ τής 
αμόρφωτου πέριξ κοινωνίας, έάν δέν πολε- 
μηθώσι καϊ έκριζωθώσι συστηματικώς έν τώ 
σχολείω μία πρός μίαν, άναμφιβόλως θά 
αύξιιθώσι καϊ θά καταπνίξωσιν ίσως καϊ τάς 
άλλας τοϋ σχολείου ύποθήκας. Διά τοΰτο 
πρέπει τό δμμα τοΰ διδασκάλου έκτός τοΰ 
σχολείου, έν τή κοινωνία, νά είναι διηνεκώς 
άγρυπνον καϊ νά παρατηρή τά έλαττώματα 
τών μαθητών του καϊ νά ζιιτή έν τώ σχολείω 
νά ίατρεύση ταΰτα διά τών συμβουλών καϊ 
τής άσκήσεως, μάλιστα διά τής προσευχής, 
ήτις κατανύγει τών μαθητών τήν φυχήν καϊ 
κινεί αύτούς είς μετάνοιαν καϊ βελτίωσιν. 
Διά τοΰτο είναι παραγνώρισις πλήρης τής 
μεγάλης τών διδασκάλων άποστολής πρός 
έξευγενισμόν τοΰ έθνους, δταν ούτοι διακη- 
ρύττοισιν δτι τό καθήκον αύτών είναι έν τώ 
σχολείω μόνον νά διδάσκωσι καϊ διά τής 
διδασκαλίας νά παιδεύωσι τούς είς αύτούς 
έμπεπιστευμένους παΐδας, τό τί δέ ούτοι 
πράττουσιν έκτός τοΰ σχολείου δέν είναι 
έργον τών διδασκάλων νά έξετάζοιήι, άλλά 
τής κοινωνίας, ίδια δέ τών γονέοιν. Τοιοΰ- 
τοι λόγοι ταπεινοΰσι τό διδασκαλικόν έργον 
καϊ καταρρίπτουσιν τόν διδάσκαλον έκ τής 
ύφηλής θέσεως τοΰ μορφωτοΰ είς τήν τάξιν 
τών μισθωτών άνθρώπων. Ή άποστολή τοΰ 
διδασκάλου είναι νά μορφώση άνθραίπους, 
ούχϊ μόνον νά διδάξη, ή δέ μόρφωσις δέν 
άναφέρεται μόνον είς τό νοΰν, άλλά καϊ είς 
τό ήθος. Έπειδή δέ τό ήθος γίνεται· έκ τοΰ 

; έθους ήτοι έκ τής άσκήσεως είς λόγους 
I καϊ πράξεις καλάς, ό διδάσκαλος όφείλει 
| μεταξύ τών πρώτων αύτοΰ μελημάτων νά 

έχει τί πρέπει οί μαθηταί νά πράττωσι καϊ 
τί νά άποφεύγωσι Μάλιστα δέ δύναται ώς 

I άσφαλές γνώρισμα τής ορθής άνατροφής 
τοΰ σχολείου νά θεωρηθή ή καλή συμπε- 

| ριφορά τών μαθητών έκτός τοΰ σχολείου. 
I Τοΰτο δέ πρέπει νά έπιδιώκη ό διδάσκα

λος μετ ’ ιδιαιτέρας έπιμελείας ώς δν άριστον 
συστατικόν αύτοΰ ώς μορφωτοΰ, δύναται δέ 
καϊ ή κοινωνία νά κρίνη περϊ τής ορθής ή 
μή τοΰ σχολείου άνατροφής.

Έκ τών καλών δέ συνηθειών, άς πρέπει 
νά είσαγάγη είς τήν κοινωνίαν τό σχολειον, 
άναφέρομεν ένθάδε τάς έξής-

1. Οΐ μαθηταϊ νά προσεύχωνται έν τώ οί- 
κω καϊ πρός τοΰτο ό διδάσκαλος οφείλει νά 
συνεννοηθή μετά τών γονέων. Κάλλιστα δέ 
δύναται νά γίνη τούτω έπ’ έκκλησίας, έάν ό 
διδάσκαλος έχη τό χάρισμα τοΰ λόγου καϊ 
δύναται νά όμιλήση συνεχώς περί προσευ
χής. νά στρέφη δέ καταλλήλως τόν λόγον 
περϊ τής κατ’ οίκον προσευχής. Ό Πυθαγό 
ρας είπεν δτι «Μεγάλοι γινόμεθα πρός τούς 
θεούς βαδίζοντες.» καϊ ήμεϊς λέγομεν δτι 
λαοί μή προσευχόμενοι είνε προωρισμένοι 
είς τήν διαφθοράν καϊ είς τήν άπώλειαν. 
Έπειδή δέ μέγα συντελεί είς τόν καθαρμόν 
τής φυχής καϊ τό ποιόν τής προσευχής, ήτις 
δέν πρέπε νά περιέχη έννοιας ύπερτέρας 
τών δυνάμεων τών παίδων ούδέ γλώσσαν 
άκατάληπτον ε’ς αύτούς, διά τοΰτο ό διδά
σκαλος πρέπει νά έκλέξη τάς προσευχάς 
καϊ άφ ’ ού έρμηνεύση ταύτας νά δώση κατό
πιν ταύτας είς τούς μαθητάς πρός άπομνιι- 
μόνευσιν. Ώς δείγμα πώς πρέπει περίπου 
νά είναι αΐ προσευχαϊ αύται παραθέτομεν 
κατωτέρω τάς έξής.

Προσευχή κατά τήν πρωίαν.
α), διά τούς μαθητάς τών μικρών τάξεων 

« Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ ό τά καλά παι
δία ώς πατήρ αγαπών καϊ προστατεύων ά- 
γάπα καϊ φύλαττε καϊ έμέ καϊ φώτιζε τόν 
νοΰν μου νά είμαι μαθητής έπιμελής, φρό 
νιμος καϊ έντός τοΰ σχολείου καί έκτός αύ
τοΰ τηρών τάς συμβουλάς τοΰ διδασκάλου 
μου καϊ τών γονέων μου, είς οϋς χάριζε 
ύγείαν καϊ πάντα τά άγαθά σου. ’Αμήν.

6), διά τούς μαθητάς τών άνωτέρων τά
ξεων. « Κύριε τοΰ έλέους, παρ’ ού πάσα 
δόσις άγαθύ καϊ παν δώρημα τέλειον δίδο- 
ται, παράσχου μοι τώ τέκνω σου χάριν 
είς τήν πιστήν έκτέλεσιν τών έντολών σου, 
ώς έδωκας είς τόν Μωϋσήν καϊ είς τούς ά
γιους άποστόλους καϊ κατάπεμφον έπ’ έμέ 
τό πανάγιόν σου πνεΰμα ! Ποίησόν με φίλον 
τής άληθείας καϊ έχθρόν τοΰ φεύδους, άνα- 
φον έν έμοϊ τόν θειον σπινθήρα τής άγά
πης πρός τούς άνθρώπους μάλιστα δέ πρός 
τούς πάσχοντας καϊ τεθλιμμένους, άνάδει- 
ξόν με δίκαιον, σεβόμενον την τιμήν, τήν 
περιουσίαν, τήν ζωήν τών άλλων άνθρώπων. 
Άπάλλαξόν με πάσης κακίας, λύτρωσον 

πάσης αμαρτίας καϊ προστάτευσον νά γίνω 
άνήρ τέλειος καϊ κατά τό σώμα καϊ κατά 
τήν φυχήν καϊ πολίτης άξιος τής ούρανίου 
σου βασιλείας. ’Αμήν.

2. Προσευχή πρό τοΰ φαγητού.
Έπίσκεφαι, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό θεός 

ήμών, τό φαγητόν ήμών τοΰτο καϊ άγίασον 
αύτό, ώς ήγίασες τόν άμνόν, δν προσέφερεν 
ό εύσεβής ’Αβραάμ, ώς ήγίασας τόν μόσχον 
τόν σιτευτόν, δν διέταξας νά θυσιάσωσι χά
ριν τοΰ πεπλανημένου, άλλά μετανοήσαντος 
και έπανελθόντος πρός τόν πατέρα τοΰ άσώ
του υιού. Σύ είσαι ή αληθινή τροφή καϊ ό 
δοτήρ τών άγοθών καϊ δταν έχωμεν σέ μεθ’ 
ήμών δέν θά πεινάσωμεν ούδέ θά διφάσωμεν 
είς τόν αιώνα. Πρός σέ έχομεν τάς έλπίδας 
ήμών, σύ είσαι ό πατήρ πάντων ήμών. Μή 
έγκαταλίπης ήμας, άλλ’ εύλόγει καϊ όδήγει 
ήράς πάντας είς την άλήθειάν σου. ’Αμήν.

3. Προσευχή πρό τοΰ ύπνου.
« Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ, παράσχου 
μοι δσα άληθή, δσα σεμνά, δσα δίκαια, δσα 
αγνά, δσα εύφημα, εϊ τις άρετή. εί τις έπαι
νος, ταΰτα νά έχω κατά νοΰν καϊ ταΰ.τα νά 
πράττω. Δίδαξόν με νά ποιώ πάντοτε τό θέ
λημά σου. Είς χεϊράς σου θά έμπιστευθώ 
καϊ κατά τήν νύκτα ταύτην καϊ φυχήν καϊ 
σώμα. Φύλαξόν με άπό παντός κακοΰ. Έπί- 
βλεφον έπ’ έμέ καϊ έλέησόν με. Άξίωσόν 
με νά σέ προσκυνώ καϊ νά σέ λατρεύω έν 
άληθεία πνεύματος, έν εύπρεπεία σώματός, 
έν εύλογία στόματος ιδία τε καί δημοσία· 
νά άποδίδω τιμήν είς τούς άρχοντας, νά 
δεικνύω άγάπην είς τούς άνθρώπους καϊ 
οικείους καϊ ξένους, νά νικώ τό κακόν, νά 
μή κάθημαι άργός, νά άποφεύγω τούς κα
κούς, νά συναναστρέφωμαι μέ τούς καλούς 
άνθρώπους. Κατάπεμφον έπ’ έμέ τό πνεΰμά 
σου τό άγιον καϊ φώτιζε καϊ όδήγει, ϊνα ζώ 
πάντοτε κατά τό θέλημά σου καϊ άξιωθώ 
τής έπουρανίου σου βασιλείας. ’Αμήν.»

(άχολουβιϊ).

ΠΕΣΤΑΛΟΤΖΗ
ΠΰΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΓΕΡΤΟΥΔΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

ΈπιΟτολΠ δευτέρα.
(συνέχεια ίδέ προηγούμενον φύλλον).

Κατά τάς πρώτας δέ ήμέρας τής ένώσεως 
ήμών έπεθύμησε ό Κρούσιος νά μεταβή είς 
Βασιλείαν πρός τόν Τόβλερον, δν είχε φί
λον έπιστήθιον, ϊνα άναγγείλη εις αύτόν 
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τόν θάνατον τον Φισχήρου καί έκθέση είς 
αύτόν τά κατά τήν παρούσαν κατάστασίν 
τον. Τήν εύκαιρίαν ταντην καί έγώ έποιφε- 
ληθείς είπον προς τόν Κρούσιον δτι εΐχον 
μεγίστιιν άνάγκην βοήθειας προς συγγρα
φήν βιβλίων καί δτχ θά εύχαριστούμην πολύ, 
άν κατωρθούτο ή σύμπραξις τον Τοβλέρον, 
δστχς μοι ήτο ήδη γνωστός έκ τίχς αλλη
λογραφίας τον πρός τόν Φισχήρον. Συνάμα 
δέ είπον αύτώ δτχ πρός τόν σκοπόν μου 
εΐχον μεγάλην άνάγκην και διδάσκαλον της 
ιχνογραφίας καί ωδικής. Ό Κρούσιος μετέ- 
βη είς Βασιλείαν και σννδιελέχθη μετά 
τον Τοβλέρον, δστις προθύμως έδέχθη τήν 
ενχήν μου καί μετά τινας εβδομάδας ηλθεν 
είς Βονργδόρφην Μαθών δέ παρά τον Κρου- 
σίον δτι είχον άνάγκην ίχνογράφον ένεθυ- 
μήθη τόν Βονσιον, δστις εύθύς έδέχθη την 
πρότασιν καί ηλθεν καί αυτός είς Βονργδόρ- 
φην. Άμφότεροι διαμένονσι ένταύθα περί 
τούς όκτώ μήνας καί πιστεύω δτι ένδιαφέ- 
ρεσαι νά άναγνώσης τίνα αύτοί έχονσι έκ 
τής πείρας των σχηματίση γνώμην περί τον 
πράγματός. Ό Τόβλερος ήτο έπί πέντε έτη 
οίκοδιδάσκαλος παρά τινι μεγάλη τής Βασι
λείας οίκογενεία. Η γνώμη τον περί τής 
έπιχειρήσεώς μον έν σχέσεχ πρός τήν γνώ
μην, ήν είχε περί τον μέχρι τούδε διδασκα
λικού τον σταδίου είναι κατά τούς ίδίονς 
αύτού λόγονς ή εξής·

«Τά άποτελέσματα έπιμελούς μον διδα 
σκαλικής έργασίας εξαετούς δέν εύρισκον 
άνάλογα πρός δσα προσεδόκων. Αΐ πνευ
ματικοί των παιδιών δυνάμεις δέν ηϋξανον 
άναλόγως των κόπων μου ούδέ κατά λόγον 
των γνώσεων, άς ταϋτα πράγματι άπέκτων. 
Αλλά καί αΐ μεμονοιμέναι γνώσεις, άς με- 

τέδιδον είς αύτά, μή έφαίνοντο δτι δέν είχον 
τήν έσωτερικήν συνοχήν, καί τήν μόνιμον 
καί διαρκή έγκατάστασιν. ής είχον τά μά
λιστα άνάγκην.

«Μετεχειρίσθην τά κάλλιστα των διδακτι
κών βιβλίων τής έποχής ήμών.Άλλά ταϋτα 
ήσαν τούτο μέν έν γλώσση γεγραμμένα, ής 
οΐ παΐδες όλιγίστας ένόουν λέξεις, τούτο 
δέ πεπληρωμένα μέ έννοιας, αϊτινες ύπερέ 
βαινον τήν πείραν αύτών καί ήσαν τοσούτον 
δυσανάλογα πρός τήν ίδιάζουσαν είς τήν 
ήλικίαν αύτών άντίληψιν των πραγμάτοιν, 
ώστε είχον άνάγκην καί χρόνου καί προπα- 
ρασκευης μεγάλης, ϊνα εξηγήσω τά έν αύ- 
τοΐς άκατάληπτα. ’Αλλά καί ή έξήγησις 
αύτη ήτο έπαχθής, διότι άπερρόφει δλην 
τήν προσοχήν μου καί ύπέρ τής άληθούς, 
ψυχικής των παιδίων άναπτύξεως δέν έγί- 
νετο πλέον ή δ,τι γίνεται, όταν τις ρίπτη

εθόδους, άς εύρισκον είς τά άριστα 
---- Αλλά τά βιβλία πάντα, δ,

ένίοτε άκτϊνά τινα φωτός είς σκοτεινόν δω- 
μάτιον ή είς τήν βαθεϊαν σκιάν σκιερός 
νεφέλης.

»Καί συνέβαινε τούτο καί δι’ άλλον λόγον, 
διότι πολλά τών βιβλίων τούτων μέ τάς ει
κόνας αύτών καί τάς παραστάσεις ή κατήρ- 
χοντο μέχρι τού κατωτάτου βάθους τής κατ’ 
άνθρωπον γνώσεως ή μετεωρίζοντο ύπερό- 
νω τών νεφελών καί μάλιστα μέχρι τού ού- 
ρανού τής άϊδίου βασιλείας, χωρίς νά συγ- 
χωρήσωσιν πρότερον είς τά παιδία νά στη- 
ρίξωσι τόν πόδα αύτών έπί τού προσφιλούς 
έδάφους, έφ’ ού κατ’ άνάγκην πρώτον πρέ
πει νά πατήσωσιν οΐ άνθρωποι, εάν θέλωσι 
νά μάθωσι τό βάδισμα προ τής πτήσεως καί 
άν θέλωσι νά άναφυώσιν αύτοϊς πτέρυγες 
πρός άνύψωσίν τινα οΐανδήποτε.

» Άμυδρά τις προαίσθησις πάντων τούτων 
μέ ώθησε άρκετά ένωρίς είς πειράματα, τούς 
μέν μικροτέρους μου μαθητάς νά διδάσκω 
αισθητά πράγματα είς δέ τούς μεγαλειτέ- 
ρους διά τής Σωκρατικής μεθόδου νά συν
τελώ είς τό νά σχηματίζωσι έννοιας ευκρι
νείς. Καί αποτέλεσμα τού πρώτου ύπήρξεν 
δτι τά παιδία τά μικρά άπέκτησαν διαφό
ρους γνώσεις, άς παιδία τής ήλικίας αύτών 
συνήθως δέν κατέχουσι Καί ήθελον τόν τρό
πον τούτον τής διδασκαλίας vet συνδέσοι μέ 
τάς μι " “ 
τών βιβλίων.
πρός τόν σκοπόν τούτον μετεχειρίσθην, ήσαν 
ούτω γεγραμμένα, ώστε προϋπέθετον παρά 
τοϊς παιδίοις ύπαρχον έκεϊνο, δ ταύτα έμελ- 
λον νά πορισθώσιν έκ τής διδασκαλίας, δηλ. 
τήν γλώαβατ. Καί αύτός είναι ό λόγος δτι ή 
κατά Σωκράτην διδασκαλία μου μέ τούς με 
γαλειτέρους μαθητάς είχε τά άποτελέσματα, 
ά έχει άείποτε ή έξήγησις τών λέξεων, αϊ- 
τινες άλλαι μέν δέν έχουσιν ώς βάσιν τά 
πράγματα αύτά, άλλαι δέ δίδονται είς γλώσ 
σαν. περί ής τά παιδία έν τοϊς καθ’ έκαστα 
δέν έχουσι σαφή έννοιαν. Καί δ,τι αύτά σή
μερον εΐχον καταλάβη, έλησμόνουν μετά 
τινας ήμέρας κατά τρόπον είς έμέ άκατάλη- 
πτον, καί δσω έγώ περισσότερον έκοπίαζον 
νά καταστήσει αύτοϊς σαφή τά πάντα, το- 
σούτω αύτά καθίσταντο δειλά καί άτολμα 
νά έξέλθωσιν μόνα διά τής ιδίας των δυ- 
νάμεως έκ τού σκότους, είς δ έχει φίψη 
αύτά ή φύσις.

»Καί ούτω καθόλου εύρισκον ανυπέρβλη
τα έμπόδια πρός έπιτυχίαν τού σκοπού μου, 
αΐ δέ συζητήσεις μου μετά δημοδιδασκάλων 
καί παιδαγωγών τών πέριξ μερών ένίσχυον 
έμέ έτι μάλλον είς τήν πεποίθησίν μου, διότι 
καί ουτοι μέ δλα τά άπειρα συγγράμματα, 

ά ή έποχή ημών έχει νά έπιδείξη. συνη- 
σθάνοντο τά αύτά, δσα καί έγώ, καί εύρι- 
σκοντο είς τήν αύτήν άμηχανίαν καθ ’ Αμέ- 
ραν μέ τούς μαθητάς των. Καί έσκέφθην 
δτι τάς δυσχερείας ταύτας θά Ασθάνοντο οΐ 
κατώτεροι διδάσκαλοι δϊπλασίως καί δέκα 
πλασίως μεγαλειτέρας, έκτος έάν καθίστα 
αύτούς άνεπιδέκτους τοιούτου αισθήματος 
ήψοβερά αύτών αμάθεια Ήσθηνόμην τά κενά 
ταύτα έν τώ έκπαιδευτικώ ήμών συστήματι 
μετά θερμότατος, εί καί δέν έγίνωόκον ταύ
τα σαφώς, καί προσεπάθουν νά- έξεύρω 
πανταχού τά μέσα τής πληρώσεως αύτών. 
Καί άπεφάσισα άπό τούδε νά συλλέξω πάν
τα τά μέσα καί πάντα τά πλεονεκτήματα, 
•δι ’ ών θά καθίστατο δυνατόν νά ύπεονικήσω 
πάσας τάς δυσκολίας, αϊτινες ένεφανίζοντο 
είς έμέ κατά τάς διαφόρους ήλικίας τής α
νατροφής τών μαθητών- Αλλ’έπείσθην εύ- 
θύς >δτι ό βίοςμου δέν θά έξήρκει νά φθάσω 
είς τοιοϋτον σκοπόν Έν τώ μεταξύ δμοις 
είχον συγγράψη χάριν τού σκοπού αύτοϋ 
πολλά βιβλία, δτε μού έπέστησεκ ό Φισχή- 
ρος έν πολλαϊς έπιστολαϊς τήν προσοχήν 
έπί τής μεθόδου τού Πεσταλότζη καί μού 
διήγειρε τήν έλπίδα, δτι ούτος Αδύνατο νά 
φθάση είς τόν σκοπόν, δν έγώ έπεδίωκον 
καί άνευ τών έμών μέσων. Έσκέφθην δτι 
ή επιστημονική μου κατά σύστημα προχω
ρούσα διδασκαλία γεννά ίσως τάς δυσχε
ρείας, άς δέν έχει ό ίΐεσταλότζης καί δτι ή 
μέθοδος τών καθ’ ήμάς χρόνοιν γεννά άφ’ 
έαυτής τά κενά, ά ούτος δέν έχει άνάγκην 
νά συμπληρώσει, διότι ούτε γιγνώοκει ούτε 
μεταχειρίζεται τήν μέθοδον ταύττίν. Πολλά 
τών διδακτικών του μέσων π χ. νά ίχνο- 
γραφώσιν οΐ μαθηταί έπί τού άβακίου καί 
άλλα πορόμοια, μού έφάνησαν τοσούτον ά- 
πλά, ώστε δέν ήδυνάμην νά έννοήσω πώς 
έγώ πρό πολλού δέν έπενόησα αύτά. Καί 
έθαύμαζον δτι δσα μέσα ένταύθα μετεχει- 
ρίζετο, πάντα ήσαν πρόχειρα. Τά μάλιστα 
δέ προσείλκυοέ με είς τήν μέθοδόν του ή 
αρχή νά μορφώση τάς μητέρας πρός δ έχου 
σι φύσει προορισθή, διότι τήν άρχήν ταύ- 
την είχον θέση καί έγώ ώς βάσιν τών πει
ραμάτων μου.

>Αί ίδέαι αύται, έλθόντος τού Κρουσίου 
είς Βασιλείαν καί πρακτικώς έν τώ παρθε 
ναγωγείω τής πόλεως δείξαντος τήν μέθο
δον τού Πεσταλότζη είς τόν συλλαβισμόν, 
είς τήν άνάγνωσιν καί είς τήν άρίθμησιν, 
άπέκτησαν μεϊζον κύρος. Ό ΐερεύς Φαί 
σιος καί ό Βροΰννος, οϊτινες είχον τήν δι
δασκαλίαν έν τώ σχολείω τούτω ώς καί 
τόν διοργανισμόν αύτού διατάξη κατά τάς 

πρώτας ειδήσεις περί τής Πεσταλοτζείου 
μεθόδου, ήν όμως ακόμη δέν έγινώσκομεν, 
παρετήρησαν άμέσως τήν ίσχυράν έντύπω- 
σιν. ήν ή άνάγνωσις ή ήνωμένη καί ό συλ
λαβισμός καί ή έν αύτοϊς γινόμενη χρήσις 
τού όυθμού, καί τό μικρόν ύλικόνμ δπερ έ
φερε μεθ’ έαυτού ό Κρούσιος διά τήν διδα
σκαλίαν τής άριθμητικήζ· καί τής γραφής 
κατά τήν μέθοδον ταύτηΐ’ ώς καί τά όλίγα 
παραδείγματα έκ τού λεξιλογίου, δπερ εί- 
χεν ό Πεσταλότζη προορίσει διά τό πρώτον 
άναγνωσματάριον τών παίδων, έπεισαν ήμάς 
δτι ή μέθοδος αύτη έχει βάσεις βαθείας ψυ
χολογικός Καί πάντα ταύτα συνετέλεσαν 
τάχιστα νά άποφασίσιο νά αποδεχθώ τήν έ- 
πιθυαίαν τού Πεσταλότζη, νά συνεργασθώ- 
μεν όμού

«Φθάσας είς Βουργδόρφην εΐδον άμα τή 
θέα τού νέο ο τούτου έργου τάς προσδοκίας 
μου πάσας πληρουμένας. Καί,ή έκδηλου- 
μένη δύναμις τών μαθητών καθόλου, είς 
πάντα όρατή,καί ή άπλότης τών- πολλών δι 
δακτικών μέσοιν, δι’ ών έγεννάτο ή δύναμις 
αύτη, μού έκ(νησανΓ τόν θαυμασμόν Ή έ.ν- 
τελής πάντων τών μέχρι τούδε σχολικών 
μεθόδων περιφρόνησις, ή άπλότης τών ει
κόνων άς ένετυπωνεν είς τούς μαθητάς 
του, ή ακριβής διαίρεσις τών μαθημάτων 
είς μέρη, τά όποια ώφειλον οΐ μαθηταί νά 
μάθωσι κατά διάφορον χρόνον, ή άποστρο- 
φή του πρός συγκεχυμένα καί περίπλο
κα. ή έπίδρασίς του πρός ένίσχυσιν πρ- 
σών τών δυνάμεων τού ανθρώπου, ή αντοχή 
αύτού πρός την λέξιν περί ήν μάλιστα έν 
έκάστη στιγμή έσπούδαζε, καί πρό πάντων 
ή δύναμις. μεθ’ ής μοί έφαίνοντο δτι άνέ- 
βλυζρν τινα τών διδακτικών του μέσων ώς 
νέα πλάσις έκ τών στοιχείων τής τέχνης καί 
τής άνθρωπίνης φύσεως, πάντα ταύτα έφείλ- 
κυσαν είς μέγιστον βαθμόν τήν προσο
χήν μου.

»Καί μοί έφαίνοντο μέν τινα είς τά πει
ράματα τού Πεσταλότζη πράγματι αψυχολό
γητα π. χ. ή ύπαγόρευσις προτάσεων δυσ 
κόλων καί περιπεπλεγμένων, ών ή πρόίτη 
έντύπωσις κατ’ άνάγκην ήτο είς τούς μαθη
τάς δλως σκοτεινή. Άλλ’ άφ ού είδον μέ 
ποιαν δύναμιν ούτος παρεσκεύαζε τήν βαθ- 
μιαίαν τών έννοιών διευκρίνησιν καί μοί 
άπεκρίθη δτι καί ή φύσις αύτή κατ’ άρχάς 
έμφανίζει ήμϊν πάντα σκοτεινά καί συγκε
χυμένα, τότε δέν είχον πλέον νά αντείπω 
καί είς τούτο, μάλιστα δέ διότι παρετήρησα 
δτι ό Πεσταλότσης δέν άπέδιδεν ούδεμίαν 

ί αξίαν είς τινας τών μεθόδων του, μετεχειρί- 
ζετο δέ ταύτας μόνον, ινα πεισθή περί τής 
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άδοκιμότητος αύτών καλ απόρριψη αύτάς. 
KaV δχά τούτο δέν έπλανήθην, δτε εβλεπον 
δτι τινά τών μέσων τον βιχον τάς άτελείας 
τών πρώτων δοκιμασττκώς γινομένων έργα- 
οιών, καϊ τοΰτο καθ’ δσον εύθύς έπείσθην 
δτι Λ βαθμιαία αύτών κάθαρσις έννπηρχεν 
έν τή φύσει αύτών. Πράγματι δέ τοΰτο ύ- 
πήρχεν έν τώ μαθήματι τής άριθμητικής, 
τής ιχνογραφίας ώς καί είς τά προκαταρ
κτικά5 μάθήματα τής γλώσσης.

Καί νΰν έδλεπόν καθ ήμέραν καλλίτερον 
δτι έκαστον τών διδακτικών τον μέσων διά 
τής σχέσεως τον πρός· τό δλον επιδρά πρός 
πάντα τά άλλα μάλιστα δέ έπέδρα έπι τής 
δεκτικότητος τών παίδων διά πάντα καϊ δτι 
ταΰτα καθ’ ημέραν έν χρήσει τιθέμενα, πριν 
άκόμη λάβωσι τόν τύπον άρχών, τοσοΰτον 
έκαθαίροντο, ώστε πάντως δι’ αύτών θά κα- 
τώρθοΰτο ό σκοπός δν ό Πεσταλότζης έπε- 
δίωκε. Καϊ είναι ό Πεσταλότζης έν τοΐς 
πείραμα σι καϊ έν τη χρήσει τών μέσων τού
των άκαταπόνητος. μέχρις δτου πεισθή δτι 
είναι σχεδόν ψυχολογτκώς άδύνατον νά ά- 
πλοποιήσή αύτά έτι περισσότεροι· καϊ νά 
έρευνήση βαθντερον τήν φύσιν αύτών. Καϊ 
ή προσπάθεια αΰτη βαθμηδόν νά απλοποίη
ση τά καθ’ έκαΟτα μοΰ ένίσχυσαν τήν γν&5· 
μην, ήν άμνδρώς πρότερον ήδη είχον, δτι 
πάντα τά μέσα, τά όποια διά πολυπλόκου 
τεχνικής γλώσσης θηρεύουσι τήν άνάπτυξιν 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος περιέχουσιν έν 
έαντοϊς τήν αιτίαν τής άποτνχίας καϊ δτι 
πάντα τά μέσα καϊ τά διδακτικά καϊ τά παι
δαγωγικά πρέπει νά γίνωσιν δσον τό δυ
νατόν άπλούστερα καϊ καθ’ έαυτά καϊ έν 
σχέσει πρός τήν γλώσσαν, ής ή γραμματική 
πρέπει νά είναι άπλή καϊ κατά ψυχολογι
κούς λόγους διατεταγμένη, έάν θέλωμεν 
πράγματι - νά ύποστηρίξωμεν τήν φύσιν έν 
τή αύτενεργεία της, ήν δεικνύει αΰτη έν 
τή αναπτύξει τοΰ ανθρωπίνου γένους Καϊ 
οΰτω σύν τώ χρόνω έγένετο μοι δήλον τί ό 
Πεσταλότζης έπεδίίοκε χωρίζων τήν γραμ
ματικήν εις ίδιον μάθημα διά τί τήν άριθ- 
μητικήν έστήριζεν είς τήν καθαρόν καϊ γε
νικήν γνώσιν τής άρχής δτι πάσα άριθμητική 
πράξις ούδέν άλλο είναι ή συντόμευσις τής 
απλής άριθμήσεως, οΐ δέ άριθμοϊ πάλιν ού
δέν άλλο είναι ή συντόμευσις έκφράσεων 
έπιπόνων· έν καϊ έν καϊ πάλιν έν κλπ. γί
νονται τόσα καϊ τόσα- καϊ διά τί πάσαν τε
χνικός άναπτυσομένην δΰναμιν καϊ αύτήν 
άκόμη τήν καθαράν άναπαράστασιν πάντων 
τών αίσθητών πραγμάτων έστήριζε είς τήν 
πρώιμον άνάπτυξιν τής ίκανότητος νά ίχνο-

γραφώμεν γραμμάς. γωνίας, τετράγωνα, καϊ 
τόξα. ’ .

»Κα'ι όέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, 
καθ’ έκάστην έπειθόμην έτι μάλλον περϊ τών 
πλεονεκτημάτων τοΰ συστήματος τούτουj 
άφ’ ού έδλεπον καθ’ ήμέραν όποια άποτε
λέσματα είχεν ή καθόλου έξεγερθεϊσα καί 
κατά τάς άρχάς ταύτας άσκουμένη δύναμις 
έν τώ μετρεΐν. λογίζεσθαι. γράφειν καϊ ίχνο 
γράφειν Καϊ καθ ήμέραν έπειθόμην έτι 
μάλλον δτι πράγματι είναι δυνατόν νά φθά
σωμεν πρός τόν σκοπόν, περϊ ού ήδη πρό
τερον ώμίλησα καϊ δστις λίαν είχε ζωογό
νηση καϊ τήν έμήν έργασίαν, δηλ. νά ιιορ— 
φώσωμεν τάς μητέρας πρός τόν προορισμόν 
αύτών, πρός δν ή φύσις αύτή προφανώς 
προώρισεν αύτάς καϊ οΰτω νά κατασταθή 
δυνατόν ή κατωτέρα παρεχομένη συνήθως 
εις τόν λαόν έκπαίδευσις νά στηρίζεται είς 
τήν διδασκαλίαν ήν παρέχουσιν αΐ μητέρες. 
Είδον δτι είαήγετο καθολικός ψυχολογικός 
τρόπος, καθ’ δν ήδύνατο πάς οικογενειάρ
χης, πάσα οίκοδέσποινα, έάν ήθελον, ν ά δι- 
δάσκοισιν αύτο'ι τά τέκνα των καϊ νά λεί- 
πωσι τά δαπανηρά Διδασκαλεία καϊ αΐ σχο
λικοί βιδλιοθϋκαι. άτινα έθεώρουν οί άλλοι 
άπαραίτητα πρός μόρφωσιν έπϊ πολλά έτη 
έν αύτοϊς δημοδιδασκάλων.

»’Έν ένϊ λόγω, ή δλη έντύπωσις τοΰ έργου 
καϊ ή καθ’ ήμέραν πείρα μοϊ έπανέφερον 
πάλιν τήν πίστιν, ήν είχον άκμαίαν μέν 
κατά τήν αρχήν τοΰ παιδαγωγικού μου στα
δίου, άλλ’ ήν προϊόντος τοΰ χρόνου ύπό 
τό βάρος τών μεθόδων καϊ τών τρόπων τής 
έποχής σχεδόν άπώλεσα—την πίατιν δτι είναι 
δυνατή τοϋ ανθρωπίνου γένους η βελτίωβις.

ΠΪΡΙ ΙΑΡΠ.ΕΩΖ SK0AHS ΚΩiAAAAM 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Άντί πάσης άλλης συστάσεως έκ μέρους της 
Έκπαιδεύσεως καταχωρίζομεν ένταΰθα ολόκληρον 
την αγγελίαν τοϋ άοκνου συνεργάτου ήμών καί 
Φίλοπάτριδος παιδαγωγικού, οστις παρέχει διά τών 
έργασιών του άνεκτιμήτους εκδούλευσης είς σύμπαν 
τό έθνος, μάλιστα δέ διά τοϋ ιδρύματος τοϋ φιλαν
θρωπικού, δπερ προτίθεται νά ίδρύση καί τό «αυτού 
όνομα θά δοξάση καί ,τά δυστυχή πλάσματα, 
τά κωφάλαλα, διά τών φώτων τής έπιστήμης 
ήτις καί ένταΰθα ώς καί πανταχοϋ ποιεί θαύ
ματα, θά εύεργετήση πρικιλοτρόπως. Ή ιδέα 
αΰτη τής συστάσεως σχολής κωφαλάλων, ήτις 
πολλούς, εΰγενεϊς Ομογενείς μέχρι τοϋδε συνικίνη- 

σε σπεύσαντας νά δηλώσουν τήν-^πολύτιμον είς 
τό έ’ργον συνδρομήν των, θά γίνη ' υποθέτομεν 
*αί παρά τών άναγνωστών τής «/Εκπαιδεύσεως» 
άσπαστη καί θά προθυμηθώσε νά παρακινήσωσ-ι,,τθύς 
έχοντας άνάγκην. τοϋ· σχολείου νά χρησιμοποιήσω^» 
τούτο, έν φ θά ε δρω σι πατρικήν περίθγλψιν καί 
χριστιανικωτάτην βοήθειαν. Τό όνομα Γραφειάδηςι 
δπερ άπέβη κόσμημα τής Ελλάδος διά τής εύδο- 
ζιμήσεως τοϋ ’Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα έν 
’Αθήναις, έγγυάται περί τής πλήρους καί τοϋ νέου 
έργου εύδοκιμήσεως.

«Μετά τό πέρας τών έν Γερμανίρι φιλολογικό7 
καί παιδαγωγικών σπουδών.μοϋ έσπουόασα έπί τρι" 
ετίαν,τή προστασία τής Α. · Μ. τοϋ βασιλέως, ώς 
ύπότροφος τοϋ δημοσίου έν Αειψίρε, Δρέσδη, Β«ρο- 
λίνω καί Λονδίνφ τήν μέθοδον τής διδασκαλίας 
τών γραμμάτων εις τυφλούς καί κωφαλάλους, προ- 
τιθέμένος νά ύπηρετήσώ την πατρίδα καί ύπό τήν 
ΐδιόιητά μου ταύτην εϊτε έν τφ ’Ορφανοτροφείο) 
X. Κώνστα,. κατά τήν επιθυμίαν τοϋ Διευθυντοϋ 
αύτοϋ καί σεβαστού μοι πατρός, εϊτε ώς δημόσιος 
ύπάλληλος. ’Αλλά τής έκπληρώσεως τής προθέ- 
σεώς μου ταύτης άνεφίκτου πρός τό παρόν οΰσης, 
ώς ίκ τών οικονομικών δυσχερείων, άπεφάσισα νά 
συστήσω τοιοϋτον σχολεΐον κωφαλάλων ιδιωτικόν 

εςη; ορούς.ύπό τούς
α’) Τό παιδίον οέον νά άγη ήλ.ικίαν 7-14 έτών. 
β’ ) Νά είναι καλής ύγείας καί άρτιμελές.

: γ’) Νά είναι κωφάλαλον μεν, άλλ’ ούχί καί 
ήλίθιον, κατά τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν.

δ’) Θά συνδιαιτάται μεθ’ δλου τοϋ προσωπικού 
τοϋ σχολείου, έντός καταλλήλου οικίας, ώς όίκό- 
τροφσς έπί πληρωμή δρ. 130 κατά μήνα, πλη
ρωτέων κατά τήν άρχήν έκάστης εξαμηνίας.

Τά καθέκαστα τών τε δικαιωμάτων κα;ί υπο
χρεώσεων τών ο’ικοτρόφων τούτων κανονισθήσονται 
•διά γενικού προγράμματος.

Κατά τήν έν τφ ύπουργείφ στατιστικήν 1100 
κωφάλαλοι, άμφοτέρων τών φύλων, περίπου, υπάρ
χουν έν τή έλευθέργ Έλλάδι, διπλάσιοι δέ βεβαίως 
θά ώσι τοιοϋτοι Ελληνες έν τή αλλοοαπή. Και 
δμως οΰτε εν Κων)πόλει, οΰτε έν Αίγύπτφ, ούτε έν 
Μικρςρ Άσίγ, οΰτε έν Κρήτη καί τοϊς έλληνικοϊς 
κέντρΟις ύπάρχει τοιοϋτον σχολεΐον ελληνικόν. Ενιοι 
δέ ίκ τών άδικηθέντων ύπό τής φύσεως τοιούτων 
παίδων, τέκνα όντες πλουσίων, έφοίτησαν ή φοιτώ- 
σιν είς ευρωπαϊκά σχολεία δαπάνη 25θ -—300 
φράγκων περίπου κατά μήνα, χωρίς νά καρπώνται 
τήν προσήκουσαν ώφέλειαν, καθό διδασκόμενοι εις 
ξενην γλώσσαν καί μόνον παρ’ δμογλώσσων κατα
ληπτοί όντες μετά τήν άπόφοίτησίν των.

Ή μέθοδος, ήν θά έφαρμόσω έν τή διδασκαλίγ, 
είναι ή νέα Γερμανική, ής πρωτουργός έγένετο ό 
έπιφανής Σαμουήλ Heinicke, ή έπικρατεστέρα νύν 
εν Ευρώπη, ή στηριζομένη έπί τής ένεργείας τών

Φωνητικών οργάνων, καί-ούχί ή παλαιά, ή Γαλλι
κή, ή μιμητική, ής θεμελιωτής δ Abbe de ΓΕρββ 
ή διά χειρονομιών ένεργουμένη.

Συνεργάτας δέ, θέλω προσλκβει δύο διακεκριμέ
νους δημοδιδάσκαλους, ύπηρετήσαντας ύπ’ έμέ έν 
τφ ’Ορφανοτροφείο) καί γεγυμνασμένους ίν τή με- 
θόδω πρός διδασκαλίαν- τοϋ κφφαλάλου ορφανού Γ. 
Σεϊφερτ, ήδη μαθητού τοϋ Πολυτεχνείου. ’Επειδή 
δε έκαστος τών διδασκάλων δ,έν δύναται,νά διδάξη 
πλείονας τών 8—10 κωφάλαλων μαθητών, δ αρι
θμός αύτών έν τώ συσταθησομένφ παρ ’ έμοϋ σχο
λείω τούτφ δέν θά ύπεροή τούς 30. πρός τό πα
ρόν. Σύν τοΐς άλλοις θά άσκώνται έν τώ σχολείφ 
οί κωφάλαλοι είς τήν γυμναστικήν, τήν χειροτριβι- 
κήν, ήτοι σχολικήν χειροτεχνίαν; και Ιχνογραφίαν, 
μετά παρέλευσιν δέ χρόνου τινός, όσοι έκ τούτων 
προαιρούνται, θά διδάσκωνται καί τέχνας, φοιτών- 
τες πρός τούτο, ύπό '.ήν έπιτήρησιν ενός τών διδα
σκάλων, καθ·’ ώρέσμένας ώρας, είς τό Πολυτεχύεϊον 
ή είς τό ’Ορφανοτροφείο·^..X. Κώνστα, καθ’ ήν 
έκαστος εχει ιδιοφυίαν.

Παραιτούμενος τής θέσεώς μου, τής τοϋ καθηγη- 
τοϋ πρότερον, νΰν δέ τής τοϋ, ύποδιιυθυντοϋ τοϋ 
’Ορφανοτροφείου X. Κώστα, θέσεων λίαν ικανό- 
ποιητικών υλικως τε και ήθικως, ιοιμ 6ε αναπαυ
τικών σχετικώς, δπως άναλάβω τήν διδασκαλίαν 
καί μόρφωσιν κωφαλάλων, . το -έπιπονώτατον τών 
ε'ργων, ήκιστα 6ν άλλως τί έπεχ,^ρδές, άγομαι, ώς 
δύναται τις είκάσαι; ούχί έκ πνεύματβς κερδοσκο
πικού, άλλ’ έκ τής έπιθυμίας pf) όπως άνταποκρι- 
θώ είς τήν θέλησιν τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως, άνα- 
δειξαντός με ύπότροφον τοϋ δημοσίου, ϊνα σπου
δάσω τήν μέθοδον ταύτην/β') όπως χάριν φιλαν
θρωπίας χρησιμεύσω ύπέρ τών άτυχών τούτων πλα- 

I σμάτων, καί γ') ϊνα συντελέσω πρός έξώλεϊψιν τοϋ 
στίγματος, δπερ κατ’ έμέ φέρει ή φιλτάτη πατρίς 

i έκ τής έλλείψεως τοιούτων σχολείων, μόνη αΰτη έξ 
δλων τών ευρωπαϊκών κρατών, μηδ’ αυτών τής 
Τουρκίας, Βουλγαρίας καί Σερβίας εξαιρούμενων.

Σημειωτέον δέ δτι ή τελική πρόθεσίς μου είναι 
νά:καταστήσω τό σχολεΐον τούτο βαθμηδόν φιλαν
θρωπικόν ϊδρυμα ύπέρ πτωχών κωφαλάλων καί πα
ράρτημα τοϋ ’Ορφανοτροφείου X. Κώνστα ύπ ’ αυ
τού διοικούμενον, άμα ώς ή φιλογένεια τών απαν
ταχού δμογενών προικίση αύτό διά μέσων έπαρκών 
πρός αύτοσυντήρησίν του. Πρός τον σκοπον δέ τού
τον θά ύποβάλω αύτό ύπό τήν έποπτείαν καί τόν 
ε’λεγχον τριμελούς έπιτροπής, άποτελουμενης άπό 

■ τόν Σ. Μητροπολίτην, τόν πρόεδρον τοϋ ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου καί τόν πρόεδρον τοϋ συμβουλίου τοϋ 
’Ορφανοτροφείου X. Κώνστ ή τούς νομίμους άνα- 
πληρωτάς αύτών. Ή έπιτροπή αΰτη, έξελέγχουσα 
τήν διαχείρισιν-τοο ε’ιρημένου σχολείου, θά έχη το 
δικαίωμα μετά τήν άφαίρεσιν τών όεδικαιολογημέ- 
νων πρός συντήρησιν αύτοϋ έξόδων, το πλεονάζον 
έκ τών εισπράξεων ποσον ·νά χρησιμοποιή πρός συν-
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τήρησεν άναλόγοΰ άριθμοΰ πτωχών κωφαλάλων, 
προτιμωμένω'ν τών ορφανών τοιούτων.

Όσοι τών είτε έκ τής έλευθέρας Ελλάδος, εϊτε 
έκ της αλλοδαπής δμοεθνών έχουσιν άνάγκην τοιού
του σχολείου διά ίά τέκνα, ή τους συγγενείς αύ
τών, ή χαριν φιλανθρωπίας διά πτωχά κωφάλαλα 
ύπό τούς άνω έκτεθέντας ορούς, παρακαλοϋνται νά 
δηλώσωσι την επιθυμίαν αύτών πρός έμέ δι ’ επι
στολής των έντός τριών μηνών άπό τοΰδε πρός δδη- 
γίαν μου‘περί τοϋ πρακτέου κατά τόν προσεχή Σε
πτέμβριον.

’Εν Άθήναις 3 Μαρτίου 1895.
A. Α. Γραφειάϊης Δ. Φ.

Υποδιευθυντής τοΰ Ό-φανοτρ. X. Κώνστα.

ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

I. Πώς δυνάμεθα νά σώτωμεν τούς όδόντας 
ήμών έκ τής καταστροφής.

II Οί όδόντες είναι 1. οΐ πρόσθιοι, οΐτινες είναι 
τέσσαρες άνω καΐ τέσσαρες κάτω 2. οί κυνόδοντες 

οϊτινες είναι είς τά πλά
γιά δύο άνω, εκατέρωθεν 
τών προσθίων,κα'ι δύο κά 
τω. 3. οί τραπεζίται οΐ
τινες είναι δέκα άνω άνά 

, , , ' Λ ■ ,ιις εκάστιην σιαγόνα 
και δέκα κάτω ώσαύτως 
άνά πέντβ ιίς έκάστζν σια- 
γόνά Ώστε είναι ένδλφ 32 

Τό σχήμα τών όδόντων 
τούτων είναι διάφορον.Οί 
πρόσθιοι όδόντες είναι πλα
τείς ώς σκεπάρνια καί 
χρησιμεύουν νά τέμνουν ή 
διχάζουν τάς τροφάς π.χ. 
ψωμί, άχλάδι, κρέας. Διά 
τοΰτο καλούνται καΐ to- 
μ.είί ή διχαστής. Οί κυ
νόδοντες είναι μυτεροί ώς 
είναι οί όδόντες τοΰ σκύ
λου καΐ χρησιμεύουν νά 

σχίζουν τό κρέας. Οί τραπεζίται ςίναι άνω τετρα
γωνικοί ώς τράπεζα, πρός τό μέσον ολίγον βαθύ
τεροι, "να μένωσι έπ ’ αύτών στερεώτερον αί τροφαΐ 
καΐ μασώνται.

Τά φαγητά, τά δποϊα τρώγομεν, πρέπει νά γί
νουν αίμα. Άλλ’ ϊνα γίνωσιν αίμα άπαιτεΐται με 
γάΑη έργασία καί μεγάλη τέχνη. Πρώτον πρέπει 
νά γίνωσι χυλός. Πρός τοΰτο βράζονται καί μα
σώνται κατόπιν διά τών όδόντων· δσω καλλίτερον 

είναι αί τρΟφαί μεμ-ασημέναι. τόσω εύκολώτερον 
γίνονται χυλός έν τώ στομάχω.Διά τοΰτο οί όδόν
τες είναι σπουδαιότατα όργανα τής- μεταβολής τών 
αιτίων είς χυλόν. Οί έχοντες όδόντας ύγιεϊς καΐ μα- 
σώντες τήν τροφήν δύνανται νά είναι άνθρωποι 
ύγιιστεροι τών άλλων, οΐτινες στερούμενοι όδόντων 
καταπίνουσι τήν τροφήν άμάσν,τον.

Άλλ ’ οΐ όδόντες χρησιμεύουν νά προφέρώμεν καί 
τάς λέξεις καλλίτερον κάί κ'αθαρώτερον. Άνθρωπος 
νωδόί (φαφούτης) δμιλεϊ ασαφώς τήν γλώ’σσαν καΐ 
μετά δυσκολίας ίννοοΰμεν αύτόν, τί λέγει.

Άλλά καί ποός στολισμόν χρησιμεύουν ονόδόν- 
τες. Οί στερηθέντες τών όδόντων έχουσι πρόσωπον 
παραμεμορφωμένον Φαφούτισσα γυνή καί άν είναι 
ώραία άπώλεσε τήν ωραιότητά της.

Έν τούτοις, εί καί οί όδόντες είναι χρησιμότατοι, 
άφί'Όμεν αύτούς νά φθείρωνται ενωρίς πρός βλάβην 
άνεπανόρθωτρΥ. Διότι ύπάρχουσιν μέν οδοντοϊατροί, 
οΐτινες τοποθετοΰσι όδόντας τεχνητούς κκτασκενα- 
ζομενους ιις βργοστασια, αε ουσίας ες ης κατασκιυ- 
αζονται τά ύαλικά, τά πιάτα κ.τ.λ. καΐ δμοιαζον- 
τας καταπληκτικώς πρός τούς όδόντας τοΰ άνθρώ
που, άλλ’ έκτός τοΰ ότι οί όδόντες ουτοι δέν είναι 
στερεοί καί εύκόλως δύνανται, νά σπάσωσι, είναι 
καί ακριβοί τιμώμενοι δέκα δραχμάς έκαστος, 
έάν είναι είς καουτσούκ δεδεμένοι, 40 δέ, έάν είναι 
έπί χρυσής πλακάς.

. x / .
Άλλά το χειρότερον πάντων είς τούς μή περι- 

ποιουμένους τούς όδόντας των είναι ή οδονταλγία, 
ύφ’ής ταλεπωροΰνται καΐ ήτις είναι δικαιοτάτη 
τιμωρία τής φύσεως είς τούς άπερισκέπτους ανθρώ
πους τούς άφίνοντας νά φθείρωνται οί όδόντεςρτων.

Πριν, δέ εϊπωμεν πώς δύνανται νά προφυλάτ- 
τωνται οί όδόντες άπό τήν φθοράν, άς ίδωμεν πώς 
είναι κατεσκευατμένοι. "Αν λαβωμεν έ’να τραπεζί
την όδόντα τοΰ άνθρώπου, βλέπομεν δτι τό έπάνω 
μέρος αύτοΰ, τό όποιον δέν καλύπτεται ύπό τών 
ούλων, είναι έσκεπασμένον μέ μίαν ΰλην λευκήν 
όμοιότητα έ'χουσαν πρός τήν πορσελάνην, έζ ής κα
τασκευάζουν φλυτσάνια, πιάτα. Ή ύλη αΰτη, τό 
σμάλτον,ήτις είναι σληροτάτη,είναι άφθονωτερα μέν 
κατά τό μέσον τοΰ όδόντος,όλιγωτέρζ δέ κατά άκρα, 
ένθα πλησιάζει πρός τούς άλλους όδόντας. Καί διά 
τοΰτο συνήθως οί όδόντες φθείρονται κατά τά άκρα 
έηεϊνα. Μετά τό μέρος τοΰτο τοΰ όδόντος, οπερ κα
λύπτεται ύπο τής σκληράς ταύτης ούσίας, καΐ δπερ 
ονομάζεται Οτεφάιυ;, ή κεφαλή τοΰ όδόντος, έρχετα 
τό άλλο μέρος, δπερ ύπάρχει μεταξύ τής στεφάνης 
καί τών ^ιζών τοΰ όδοντος καλυπτόμενον ύπο τών 
ούλων καί καλουμενον λαιμός τοΰ οδόντος. Κατό
πιν δέ έρχονται αί βίζαιι τοΰ τραπεζίτου, αϊτινες 
είναι συνήθως δύο, ένίοτε δμως είναι τρεις καί τέσ
σαρες πάσαι έμπεπηγμέναι έντός τών βοθρίων τής 
σιαγόνος. Ό τράχηλος καί αί βίζαει δέν έχουν σκλη- 

1). άπό πολλά μικρόβια, τά δποϊα γεννώνται είς 
τό στόμα διά τών λειψάνων τών τροφών, ά είσχω- 
ροΰσι καί έπικάθηνται έκεϊ 2). έκ τοΰ πωρι'ου, δπερ 
σχηματίζεται έκ τοΰ σιάλου καί έπικάθηται μεταξύ 
τών ούλων καΐ τών όδόντων. Μάλιστα δέ δύναται 
νά συμβή τό πωρίον τοΰτο νά είσχωρήση βαθύτερον 
είς τάς βίζας καί νά διακόψη τοΰ όδόντος τήν συγ
κοινωνίαν μετά τής σιαγόνος καΐ οΰτως δ οδούς νά 
πάθη ύπό άτροφίας καί νά έκπέση. Ή φύσις διά 
διαφόρων πόνων προκαλεϊτόν άνθρωπον νά προλάβη 
τήν καταστροφήν, άλλ’ έννοεϊ τήν φωνήν τής φύ
σεως δ άνθρωπος; Υπάρχει πρόληψις, καθ’ ήν 
«δόντι ποΰ πονεϊ πρεπει νά δή τόν ήλιον» δηλ. νά 
έκβληθή διά τής όδοντάγρας. Άλλά τοΰτο πρέπει 
νά γίνηται, δταν ούδέν άλλο μέσον θεραπείας ύπάρ
χη. Σήμερον δέ ή όδοντοϊατρική έχει πλεΐστα μέσα 
βοήθειας. Τόν κοϊλον όδόντα διά φυράματος πληροί 
καΐ καθιστόρ έπί πολλά έτη έπιτήδειον πρός μάσησιν 
άπαλλάττουσα ήμάς καΐ τής οδονταλγίας.Τάς πα
θήσεις τών ούλων, αϊτινες λέγονται παρουλεδε?, 
θεραπεύει διά τής άποξέσεως τοΰ πωρίου καί διά τής 
τακτικής τών ούλων καί τών όδόντων πλύσεως διά 
όδοντοτριμμάτων, τά δποϊα ε’χουσι τήν ιδιότητα 
νά άποκτείνωσι τά μικρόβια. Άλλ’δπως καλλιτέρα 
καθόλου ιατρική είναι ή προφυλάττουσα τόν άνθρω
πον νά μή άσθενή, οΰτε καί καλλιτέρα τών όδόν
των ιατρική είναι ή προφυλάττουσα τούς όδόντας 
άπό νόσους καΐ βλάβας. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
πρέπει νά άσκηθώσιν οΐ παιδες νά πλύνωσι τό 
στόμα αύτών εύθύς μετά τό φαγητόν των καί κα
τά τήν πρωίαν καί κατά τήν μεσημβρίαν καί κατά 
τήν εσπέραν. Έάν δέν έχωσι ψήκτραν, άς κάμνωσι 
χρήσιν τοΰ δακτύλου τρίβοντες τά ούλα καί τούς 
όδόντας καί καθζρίζοντες αύτά διά τής άποπλύσεως 
τοΰ στόματος. Δύνανται δέ νά κάμνωσι χρήσις 
καί κοινοΰ σάπωνος, δστις έχει άντισηπτικάς ούσίαςν 

Ερωτήσεις.
1. Έκ τινων άσθενειών δύναται νά πάθη δ οδούς;
2. Είναι φρόνιμον νά έξαιρώνται οί όδόντες ;
3. Ποια είναι ή καλλιτέρα ιατρική τών όδόντων;
4- Τίνα καλά δύνανται νά προκόψουν έκ τής 

πλύσεως τών όδόντων ;
5. Πότε πρέπει νά πλύνωνται οί όδόντες ;
6. Καί διά τινων μέσων πρέπει νά πλύνωνται ;
7. Πότε τρέχει κίνδυνον νά θραυσθή ή στεφάνη 

τοΰ όδόντος ;

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
(Συνέχεια Έκπαιδεύσεως άριθ. 22).

Καί δέν ητο δυνατόν νά ήοθάνοντο άλλως οί 
αιώνιοι έκεϊνοι τοϋ κόσμου φωστήρες. Ή φιλάν-

ράν ούσίαν, άλλά μόνον όστοΰν, δπερ όμως έκτείνε- 
ται καί είς τήν κεφαλήν τοΰ όδόντος χωρίς νά 
φαίνηται, διότι καλύπτει αύτήν ή σκληρά ύαλώδης 
ούσία, περί ής πρότερον ώμιλήσαμεν. Πρός μείζονα 
δέ προφύλαξιν τών βιζών έπενέδυσεν ή φύσις αύτάς 
καί μέ έτερον όστέϊνον περίβληαα τό καλουμενον 
φλοιόν τών ^ιζών. Οντως ή φύσις έχει τόν όδόντα 
πανταχόθεν περιενδύση μέ διάφορα προφυλαχτικά 
μέσα, ϊνα διατηρήση αύτόν ΰγιά καί διαφυλάξη 
άλύμ.αντον, δσον έξαρτάται έξ αύτής.

Έντός δέ έχει δ οδούς τον μυελόν, δστις χρησι
μεύει νά τρέφη τόν όδόντα, ώς τρέφονται καί τά 
άλλα όστά τοΰ άνθρώπου. Ό μυελός δέ ούτος τοΰ 
όδόντος συγκοινωνεί μέ τήν σιαγόνα διά μικροτά- 
των όπών, αϊτινες εύρισκόνται είς το άκρον έκάστη; 
τών ριζών, καί ώς ευκόλως βλέπει τις, άν παρα
τήρηση έκβεβλημένον όδόντα άνθρώπου.

Έν τή συνημμένη είκόνι βλέπει τις 1. τόν μυε
λόν τοΰ όδόντος, έν τφ έσωτάτω μέρει αύτοΰ 2. τό 
όστοΰν 3. τόν φλοιόν τής βίζης, κκί 4. τήν στεφάνην.

III. ’Ερωτήσεις.
1. Πόσοι είναι δλοι οί όδόντες τοΰ άνθρώπου ;
2. Ποιοι χρησιμεύουν είς μάσησιν ;
3. Καί πώς είναι πρός τόν σκοπόν τούτων κατε- 

σκευασμένοι ;
4 Ποιοι χρησιμεύουν εις τομήν τών τροφών ;
5. Καί πώς είναι πρός τοΰτο κατεσκευασμένοι ;
6. Πόσας ρίζας έχουν οΐ τραπεζίται ;
7. Πόσας οί πρόσθιοι ;
8 Πόσας οί κυνόδοντες ;
9. Εις τί χρησιμεύουν οί όδόντες ;
10. Τι ένδέχεται νά συμβή κατά τήν μάσησιν, 

άν ή μασωμένη ΰλη itvai σκληρά ;
11. Πώς έφρόντισεν ή φύσις νά σώση τόν όδόντα 

άπό τής καταστροφής ;
12. Αρίθμησε τά μέρη, έξ ών σύγκειται ό οδούς;

TV. Ό οδούς, εί καί ή φύσις, ώς εϊδομεν, προεφύ- 
λαξε σοφώς τοΰτον άπό καταστροφής, έν τούτοις 
δύναται νά πάθη, δταν δέν συντρέχωμεν καί ήμεϊς 
είς τήν διατήρησιν αύτοΰ.Το σπουδαιότατον δέ είναι 
μήπάθη ή στεφάνη. Άν αΰτη τριβή, τότε δ οδούς 
ύπδ τοΰ σιαλου προσβάλλεται καί σήπεται, ώς 
βλέπομεν είς τούς έφθαρμένους όδόντας, οϊτινες, γί
νονται μαύροι καί άναδίδουσιν άποφοράν. Τρίβεται 
δέ ή στεφάνη 1) δταν θέλωμεν διά τών όδόντων νά 
θραύσωμεν λίαν σκληρά πράγματα, ώς είναι τά 
όστά, τά ζαχαράτα, σκληρά άμύγδαλα. 2) όταν 
μετά τήν γεΰσιν θερμών φαγητών πίωμεν ψυχρά 
ποτά ή οίνον ή ύδωρ καί τάνάπαλιν. Άλλά καί 
άλλαχόθεν έπικειται είς τόν όδόντα καταστροφή έκ 
τοΰ λαιμού αύτοΰ καί τής βίζης. Τά ούλα,ώς γνω
στόν, χρησιμεύουν νά περισφίγγωσι καί νά στερεο- 
ποιώσι τόν όδόντα έν τή σιαγόνι. Άλλ’δ καλός ούτος 
σύνδεσμος, δστις προουλάττει τούς όδόντας νά σα
λεύουν καί νά καταστρέφωνται, δύναται νά πάθη
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θρωπία, τό αγαθόν, κατεϊχεν έν ταϊς μεγάλαις 
αύτών καρδιαις τήν αύτήν θέσιν, οϊαν καί τό 
αληθές καί τό καλόν, ώς δηλοΰται έκ τε τής 
παραδόσεως καί ίδια έκ τών συγγραμμάτων αύ
τών, τών αιωνίων τούτων κατόπτρων τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος. Ούτω ό Ξενοφών θεωρεί τήν 
φιλανθρωπίαν ώς τόν πρώτιστον ψυχικόν κόσμον 
διό περιγραφών τά ψυχικά προτερήματα τοϋ Κύ · 
ρου, τοϋ ιδανικού τούτου ήρωος αύτού, προ
τάσσει τών άλλων άρετών, τής φιλομαθείας και 
φιλοτιμίας, θεωρών αύτήν άνωτέραν, τήν φιλαν
θρωπίαν/) ούδόλως άμελών καί δι ωραίων παρα
δειγμάτων νά έξυψώση αύτόν έν τή θεία τώ όντι 
άρετή ταύτη1 2). Λέγομεν δέ «ιδανικού ήρωος», 
διότι, ώς είκός, ή φιλοτιμία, δηλαδή ή φιλοδο
ξία, δυσκόλως συμβιβάζεται μετά τής φιλανθρω
πίας3) Περί τούτου έν μόνον, έναργές δέ προσ- 
άγομεν παράδειγμα έκ τής νεωτάτης τής Εύ- 
ρώπης ιστορίας· έάν λ. χ. ό δικαίως «ιδρυτής 
τής ειρήνης» — καί περ ένοπλου — κληθείς, ό 
έσχάτως άποθανών αύτακράτωρ τής Ρωσίας ’Αλέ
ξανδρος Γ'. ήτο μάλλον φιλόδοξος παρά φιλάν
θρωπος, ή Εύρώπη θά μετεβάλετο είς άνθρώπι- 
νον σφαγεϊον. Ότι δέ Κύρος ό παλαιός ήτο 
ιδανικόν πρόσωπον — εις παπύρινος άν
θρωπος, κατά τήν χαρακτηριστικήν έκφρασιν 
τοϋ κ. Μιστριώτου4—έν τή φιλοσοφική διανοία 
τού Ξενοφώντος5) καί ούχί πράγματι φιλάνθρω
πος διδασκόμεθα έκ τής τελευταίας αύτού, τής 
κατά τών Μασσαγετών στρατείας, καθ’ ήν καί 
καθ’ Ηρόδοτον, έφονεύθη (35ο π. X.). Τόμυ- 
ρις, ή βασίλισσα τών Μασσαγετών καλεΤ αύτόν 
έπανειλημμένως «άπληστον αϊματος·» τρωθεΐσα 
δέ καί ώς βασίλισσα καί ώς μήτηρ, μεθυσθέντος 

1) «Φΰναι δέ δ Κϋρος λέγεται χαί δίδεται Ιτι και νΰν 
ύπδ τών βαρβάρων είδος μέν χάλλιστος, ψυχήν δέ φιλαν- 

θρωπότατος χαι φιλομαθέστατος χαί φιλοτιμότατος» (Εε- 
νοφ. Κύρ. ΙΙαιδ. 1, 2, 1).

2) Ξεν. αύτ. III, 3,1 χ. έξ.
3 ΙΙρ6λ. Ίσοχρ. Εΰαγ. α'. 3.

4) Γ. Μιστριώτου Πλάτ. Γοργίας, εχδ 2. σελ. 12 τής 
είς Πλάτ. «ισαγ.

5) Παρά τώ συγγράφει τούτω ήτε αρχή χαί τδ τέλος 
χαί ό χαθδλου βίος τοϋ ήρωος είνε, ώς είχός, δλως διάφο

ρος τοϋ παρ’ Ήροδότω. Ό ’Ισοκράτης συνωδά τή 'Ηροδο- 
τείιρ έχδοχή, προς δέ καί τώ τοϋ λόγου σκοπώ, χαλεϊ τδν 
Κϋρον, τδ Ξενοφώντειον τοΰτο ειδωλον. έπανειλημμένως : 
«άνθρωπον βάρβαρον και καχώς τεθραμμένον». Πρβλ.Ίσοχρ. 
Φίλιπ. 27. ” Ετι τοίνυν Κϋρος, ϊνα μνητθώμεν χαί περί 

τών βαρβάρων, εκτεθείς μέν ύπδ τής μητρδς είς τήν δδόν» 
χτλ. χαί : «Οΰχ αγνοώ δ’ δτι πολλοί τών 'Ελλήνων τήν 
βασιλέως δύναμιν άμαχον είναι νομίζουσιν’ ών άξιον θαυ
μάζει», εί τήν ύπ’ ανθρώπου βαρβάρου χαί χαχώς τεθραμ- 
μένου χαταστραφεΐσαν» χτλ. αύτ. 59.

καί ζωγρηθέντος ούτω, τέλος δέ διεργασαμένου 
εαυτόν τού υιού αύτής Σπαργαπίσου, άναφωνεϊ 
τώ Κύρω: «ήλιον έπόμνυμί τοι τόν Μασσαγε- 
τέων δεσπότην, ή μήν σε έγώ καί άπληστον 
έόντα αϊματος κορέσω.» (Ήροδ. I, αία)· έκτε- 
λεϊ δέ μετά τήν κρατεράν καί λυσσώδη μάχην 
καί τήν λαμπρόν νίκην τόν όρκον αύτής : «ά7 
σκόν δέ πλήσασα αϊματος άνθρωπήϊου Τόμυρις 
έδίζητο έν τοΐσι τεθνεώσι τών Περσέων τόν Κύ- 
ρον νέκυν, ώς δέ ευρε, έναπήκε αύτού τήν κεφα
λήν ές τόν άσκόν λυμαινομένη δέ τώ νεκρώ 
έπέλεγε τάδε· Σύ μέν έμέ ζώουσάν τε καί νι— 
κώσάν σε μάχη άπώλεσας παΐδα τόν έμόν έλών 
δόλω, σέ δ’ έγώ, κατά περ ήπείλησα, αϊματος 
κορέσω.» (αύτ. 2ΐφ). Ή δέ πρός τόν Κροΐσον 
έπιείκεια ήτο μάλλον άπόρροια τής περί τής 
έαυτοΰ τύχης σκέψεως, ήν 'Ελληνική πάλιν φι
λανθρωπία καί σοφία, ή τού Σόλωνος, έξήγειρε 
διά τής περιφήμου έκείνης άναφωνήσεως, έπελ- 
θούσα ώς άπό μηχανής θεός κατά τήν ΰστάτην 
στιγμήν τού έσχατου κινδύνου τού Κροίσου καί 
τών μετ’ αύτού παίδων (Ήροδ. I, 86). 'Ομοίως 
πρός τόν σχετικόν χαρακτηρισμόν συμβάλλουσιν 
άλλα τε καί ή ύπό τού αύτού ιστορικού άναγρα- 
φομένη γνώμη τού φιλοδόξου καί προβλεπτικού 
άνδρός, ή ήκιστα φιλάνθρωπος: «ομοίως γάρμοι 
νύν γε φαίνομαι πεποιηκέναι, ώς εί τις πατέρα 
άποκτείνας τών παίδων αύτού φείσαιτο.» κτλ. 
(Ήρόδ. αύτ. ι55).

Έκ τών βραχυτάτων τούτων καί έκ τής κα
θόλου έπισκοπήσεως τών έλατηρίων τών άνθρω- 
πίνων πράξεων έν τε τω έξελιγμώ τής ιστορίας 
καί έκείνω τοϋ βραχέος ιδιωτικού βίου βλέπομεν 
ότι ό μέγιστος τής φιλανθρωπίας έχθρός εΐνε 
τό συμφέρον. Τούτο ένίοτε ύπαγορεύει τόν 
οίκτον, τήν έπιείκειαν, τήν φιλανθρωπίαν ή τοι- 
ουτότροπος όμως φιλανθρωπία ούδεμίανέχει ήθι- 
κήν άξίαν. Τοιαύτη τις ήτο καί εινε ή τών βαρ
βάρων φιλανθρωπία, τοιαύτη δέ ήτο καί ή Κύ- 
ρου πρός τούς Άσσυρίους καί τούς Χαλδαίους 
καί τά λοιπά νικώμενα ύπ’ αύτού έθνη. Παρά 
τοϊς άρχαίοις Έλλησιν ή πολιτεία, τό πα
γετώδες τούτο 'Ελληνικόν είδωλον, άπερρόφει 
ένίοτε τήν θερμότητα τής καρδίας, ούτως ώστε 
ή πλουσιωτέρα φύσις έφαίνετο στείρα εύγενών 
αισθημάτων, «δν άγονον άκρωτήριον», ώς άθύ- 
μως θά έλεγεν ό πενθητικός Σαιξπήρειος ήρως 
Άμλέτος. Ό δημαγωγός Κλέων έν τή κατά 
τών Μυτιληναίων, παρά Θουκυδίδη (III, ηο), 
δημηγορία θεωρεί τόν οίκτον καί τήν έπιείκειαν 
ώς άσυμφορώτατα πολιτικά σφάλματα, λέγων : 
«έγώ μέν ουν καί τότε πρώτον καί νύν διαμά
χομαι μή μεταγνώναι ύμάς τά προδεδογμένα, 
μηδέ τρισί τοϊς άξυμφορωτάτοις τή αρχή, οίκτω 
καί ηδονή λόγων καί έπιεικεία, άμαρτάνειν.» Καί 

αύτός ούτος ό Διόδοτος ο Εύκράτους, ό κατά 
τής θανατώσεως τών Μυτιληναίων, καί έν γένει 
κατά τής θανατικής ποινής — έκ τής δημηγορίας 
δέ ταύτης τού Θουκυδίδου άντλοϋσι, καθ’ήμάς, 
τά πιθανώτερα αύτών έγχειρήματα οί νεώτεροι, 
οί ύπέρ τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής 
άποφαινόμενοι — καί αύτός τό συμφέρον άσπάζε- 
ται, τή κοινή, ώς είκός, προστιθέμενος γνώμη : 
«'Υμείς δέ γνόντες άμείνω τάδε είναι καί μήτε 
οίκτω πλέον νείμαντες μήτ’ έπιεικεία, οΐς ούδέ 
έγώ έώ προσάγεοθαι» κτλ. (Θουκυδ. αύτ. η8).

Τό τής πολιτείας συμφέρον έν τή εύρυτέρα αύ- 
τοΰ, τή τοΰ γένους καθόλου, έξελίξει παροξύνει 
έστιν ότε μέχρι μανίας- τήν ψυχήν, ίδια έν χα- 
λεποϊς καιροΐς έθνικών κινδύνων καί λαμβάνει 
μορφήν άγριας φιλοπατρίας, πρό τής όποιας τό 
τής φιλανθρωπίας αίσθημα ώχριά και έκλείπει. 
Έάν ή κατά τού Λυκίδου σκληρότης των ’Αθη
ναίων τυγχάνη οπωσδήποτε παρά τισι συγγνώ
μης τινός, λαμβανομένης ύπ’ όψει τής έκτάκτου 
έκείνης ψυχολογικής στιγμής, ή άποτρόπαιος 
όμως εκείνη πράξις τών γυναικών τών Αθηναίων 
κατά τής γυναικός καί τών τέκνων τού παρά
τολμου καί άσυνέτου βουλευτού μενεΐ ώς αιμα
τηρά κηλίς έν ταΐς δέλτοις τής ιστορίας- ή δέ 
κ α τ ά έν τή τοϋ θελγεαιμύθου ιστορικού φρά- 
σει :» καί κατά μέν έλευσαν αύτού τήν γυναίκα, 
κατά δέ τά τέκνα «(Ήροδ. IX, 6) θά άνακαλή 
πάντοτε έν τή ψυχή τού εύαισθήτου άναγνώστου 
τόν ξηρόν καί άπαίσιον κτύπον τών λίθων κατά 
τών κεφαλών καί τών τρυφερών σωμάτων τών 
άθώων έκείνων θυμάτων γυναικείας άπανθρωπίας, 
ήτις, ώς μή ώφελε, δέν εινε τόσον σπανία έν τε 
τή καθόλου ιστορία καί έν τώ καθ’ ήμάς βίω. 
'Όσον έν τούτοις τό φιλάνθρωπον τού Παυσα- 
νίου πρός τούς Θηβαίους καί τούς παΐδας τσΰ 
Άτταγίνου, ούς » άπέλυσε τής αίτίης, φάς τού 
μηδισμού παΐδας ούδέν είναι μεταιτίους,» καί 
πρός τήν Κώαν γυναίκα καί τόν νεκρόν τού Μαρ- 
δονίου. Μετά ποιας ΐεράς καί Έλλησι πρεπού- 
σης, Χριστιανικής, τολμώ είπεΐν, άγανακτήσεως 
άπέρριψεν ό ύπό τής ιστορίας ύπεράγαν αύστη- 
ρώς κρινόμενος άνήρ τήν παραίνεσιν τοϋ Αΐ- 
γινήτου Αάμπωνος, συμβουλεύσαντος αύτώ νά 
πράξη έργα άνάξια Έλληνος : — » τά πρέπει 
μάλλον βαρβάροισι ποιέειν ήπερ "Ελλησιν »— 
(Ήρόδ. ΐΧ, γθ, 7^>79· Παυσαν. Λακών. Δ’ .).

'Από 'Ομήρου ήδη μέχρι Πλουτάρχου καί 
Αίλιανού ή Ελληνική φιλολογία βρίθει θαυμά
σιων φιλανθρωπικών ιδεών καί παραδειγμάτων. 

; ώς ύπερτάτη έν τώ κό- 
διά τής θείας διδασκαλίας, 
τοΰ ανέφικτου έπί τού Γολ

γοθά μαρτυρίου,όπερ ύπέστη ό Θεάνθρωπος ύπέρ 
τής αλήθειας, ύπέρ τής τέως χειμαζομένης άν-

ri φιλανθρωπία ομω 
σμω άρχή καθιερώθη 
τού φαεινού βίου καί

θρωπότητος, ύπέρ τού αληθούς πολιτισμού, κλη- 
ροδοτών είς τό άνθρώπινον γένος θησαυρόν θειον 
καί άνεξάντλητον ηθικών άδαμάντων, έξ ών καί 
ένός μόνου ή εδραία, κατοχή δύναται νά σώση 
τόν παντί άνέμω ριπταζόμενον άνθρωπον καί ών 
ένα. γνωστόν μέν, άλλ αίωνίω καί άφθίτω νεα- 
ζοντα κάλλει : δέν δυνάμεθα νά άντιπαρέλθωμεν 
άλλά παρατιθέμεθα ώς κατακλείδα ένταύθα, λέγω 
δέ τήν θείαν έκείνην παραβολήν, τήν τοσαύτην 
’Ανατολικήν εύωδίαν άποπνέουσαν, τήν ύπό φα
εινήν περιβολήν γλυκεΐαν καί άκαταγώνιστον 
ένέχουσαν άλήθειαν, τήν τοσούτον ταϊς θερμαϊς, 
ένεκα τού κλίματος, έναρμόττουσαν φύσεσιν, αΐς 
τό πρώτον μετεδόθη, θερμή καί αύτή καί έπιει- 
κής καί γλυκεία καί ονειρώδης, συλληφθεϊσα καί 
διαπλασθεϊσα ύπό τούς πλήρεις απαλών κατα- 
βαυκαλήσεων διαπύρους, άκτινοβόλους. διαυγείς 
καί γλαυκούς ούρανίους τής νωχελοΰς ’Ανατο
λής θόλους : «Άνθρωπός τις κατέβαινεν άπό 
Ιερουσαλήμ είς ’Ιεριχώ, καί λησταΐς περιέπεσεν, 
οί καί έκδύσαντες αύτόν, καί πληγάς έπιθέντες, 
άπήλθον, άφέντες ήμιθανή τυγχάνοντα. Κατά 
συγκυρίαν δέ ίερεύς τις κατέβαινεν έν τή όδώ 
έκείνη, καί ίδών αύτόν άντιπαρήλθεν- ομοίως δέ 
καί Λευίτης, γενόμενος κατά τόν τόπον, έλθών 
καί ίδών, άντιπαρήλθε.Σαμαρείτης δέ τις όδεύων, 
ήλθε κατ’ αύτόν, καί ίδών αύτόν εύσπλαγχνίσθη 
καί προσελθών κατέδησε τά τραύματα αύτού, 
έπιχέων έλαιον καί οίνον-. έπιβιβάσας δέ αύτόν 
έπί τό ίδιον κτήνος, ήγαγεν αύτόν είς πανδοχεϊον, 
καί έπεμελήθη αύτού. Καί έπί τήν αύριον έξελ- 
θών, έκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τώ πανδοχεΐ, 
καί ειπεν αύτώ. Έπιμελήθητι αύτού καί ό,τι άν 
προσδαπανήαης, έγώ, έν τώ έπανέρχεσθαι με, 
άποδώσω σοι.........»

Ά. Δ. Γραφειάδης 

•—4·»— ·

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟ

ΧΡ. II. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Β’.

Λιαμόρψωϋις της Γϋς. Ή λιθόίίφαερα.
Έν τώ προηγουμένω κεφαλαίω άνεπτύξαμεν πώς 

κατά τήν γνώμην τοϋ Laplace παρήχθη εκ τοϋ 
Ήλιου τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, έν ω 
περιλαμβάνεται καί η Τή. Ή^η άέ προβαίνομεν 
είς τά στάδια τής άιαμορφώσεως τοϋ ήμετέρου 
πλανήτου.

Ή Γή κατ’ άρχάς άπετελει σφαίραν τεραστίαν 
άτμοειδή καί ίιάπυρον. Ήτο αυτό 5η τοϋτο πυ
κνότατη άνημμένη ατμόσφαιρα. Έν τή παρελεύσει 
δέ τών αιώνων, επειδή ίιήρχετο έκ χώρου ψυχρού, 
έψύχετο βαθμιαίως έξωτερικώς καί ψυχόμενη συνε- 
πυκνοϋτο καί συνεστέλλετο. Έπήλθε οέ καιρός,
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κατά τόν όποϊον ή ψΰξις αΰτη έχώρησε τοσοΰτον, 
ώστε εξωτερικά τινα μέρη τής σφαίρας ταύτης 
δέν ήδύναντο πλέον νά μένωσιν είς τήν άτμοειδή 
ταύτην κατάστασιν, άλλά συμπυκνωθέντα μετέ
πεσον έκ τής άερώδους είς τήν ρευστήν. Ώς όμως 
γνωρίζομεν έκ τής φυσεκής ή μετάβασις σώματός 
τίνος έκ τής άερώδους καταστάσεως είς την ρευ
στήν είναι ψΰξις αύτοϋ καί επομένως συμπύκνωσις. 
Ή τοιαύτη δέ συμπύκνωσις συνεπάγεται άναντιρ- 
ρήτως τήν σχετικήν τοΰ βάρους αύτοϋ αΰξησιν. 
Κατά ταΰτα λοιπόν τά ρευστοποιηθέντα μέρη τής 
σφαίρας ώς σχετικώς τών άλλων βαρύτερα κατέπε- 
σον έκ τοΰ εξωτερικού μέρους τής σφαίρας ε’ις τά 
ενδότερα αύτής καί δή είς τό κέντρον. Οΰτω δέ 
έν ήλικίρι, Κύριος οιδε πόσον χιλιάδων αιώνων, δ 
ήμέτερος πλανήτης συναπετελέσθη έκ δύο άνομοίων 
τήν κατάστασεν μερών, έκ τοΰ ξυστού πυρήνος 
καί έκ τοΰ παχέος άτμώδους περικαλύμματος. “Ε
λαβε δήλα δή τήν αύτήν σύστασιν, ήν σήμερον 
έχει δ ήμέτερος ήλιος. Ή τοιαύτη δμως τοΰ ήμε- 
τέρου πλανήτου κατάστασις δέν έμεινε στάσιμος. 
Άδιαλείπτως χωρούσα ή εξωτερική αύτού ψΰξις, 
διαρκώς έψυχε καί συνεπύκνου τούτον, άενάως δέ 
εξωτερικά τούτου μέρη ρευστοποιούμενα κατέπιπτον 
προς το κέντρον, έν ω αυξανόμενου συνεχώς οΰτως 
τού έσωτε’ρικοΰ τής σφαίρας πυρήνος, βαθμιαίως 
έλεπτύνετο τούναντίον τό περιβάλλον τοΰτον ά— 
τμώδες περικάλυμμα καί ήλαττούτο. Τίλθε δέ ε
ποχή, κατά τήν δποίαν δλόκληρος πλέον ή σφαίρα 
αΰτη μετέπεσεν έκ τής άερώδους καταστάσεως είς 
την ρευστήν. Άλλ ’ &ν τό μέχρι τοϋδε περιβάλλον 
τήν σφαίραν ψύχος κατηναλίσκετο άποκλειστικώς, 
ϊνα άπεργασθή τήν μετάπτωσιν τής σφαίρας έκ τής 
άερώδους καταστάσεως είς τήν ρευστήν, 
πάλιν υφιστάμενον ήρξατο άπεργαζόμενον τήν έτέ-

ήδη καί

ραν μετάπτωσιν, την ίκ τής ρευστής είς 
ρ»άν. Και όντως ε’ν τή παρελεύσει τών

την στε- 
αίώνων ή 

εξωτερική ψΰξις τής σφαίρας έχώρησε τοσοΰτον καί 
τοιαύτη εν αυτή συμπύκνωσις συνετελέσθη, ώστε 
εύλόγως έπάγη τό έζωτερικόν τής σφαίρας μέρος 
καί έσχηματίσθη τό στερεόν εξωτερικόν περικά
λυμμα, όπερ κατ’ άρχάς μέν λεπτότατον έξηκο- 
λούθησε μετά ταΰτα βαθμιαίως νά παχύνηται 
συνεχώς έπιδρώντος έπ’ αύτοϋ τοΰ περιβάλλοντος 
τήν σφαίραν ψύχους. Έσχηματίσθη έν άλλαις λέ- 
ξεσιν ή καλουμένη σήμερον λι&όβφαιρα 1). Πόσον 
δέ πάχος έχει ή λιθόσφαιρα αυτή καί πότε άκριβώς

(1) Κατά τήν γνώμην τοϋ Ritter, Zoppritz καί άλ
λων τά εσώτατα μέρη τής Γής ένεκα τεράστιας βλίψεως 
καί ίσχυράς θερμοκρασίας μετέπεσον έκ τής ρευστής κα
ταστάσεως είς τήν αερώδη. Ύπολογίσβη δ’ δτε έν τώ 
κέντρω τής γής ενεργεί θλεψες 3 έκατομ. ατμοσφαιρών. 
Ή πελώρια δ’ αΰτη θλϊψις καί μόνη θά έπήνεγκεν άναν- 
τιρρητως τοσαύτην υψωσιν θερμ'οκρασίάς, ώστε αΐ έν τώ 
χέντρω ύλαι να κατέστησαν αέρες πυκνότατοι.

ήρχισε νά στερεοποιηται δ εξωτερικός φλοιός τής 
Γής, τούτο είναι άπολύτως άδύνατον νά δρισθή 
σήμερον μετά μαθηματικής άκριβείας. Βεβαίως τά 
διάφορα άπολιθώματα τά έν τοΐς κόλποις τής Γής 
φιλοστόργως πεφυλαγμένα μαρτυρούσε τήν βαθμιαίαν 
άνάπτυξιν τού ένοργάνου κόσμου και είναι οΰτρς 
είπεϊν τό αιώνιον ήμερολόγιον, έντος τοΰ δποίου έν- 
έγραψεν αύτή ή Γή δι’ ιδίας χειρός την ιστορίαν 
της. Άλλά τούτο δέν άρκεϊ νά συμπεράνωμεν ά
κριβώς τόν χρόνον, καθ’ δν ένεφανίσθη έπί τοΰ 
προσώπου τής Γής δ ένόργανος κόσμος, πολύ δέ 
περισσότερον νά προσδιορίσωμεν την οιάρκειαν τής 
άξωικής λεγομένης περιόδου καί μάλισ 
χήν κατά τήν δποίαν ή 
ποιήται.

Ώς 
τοΰτο, 
σήμερον, 
εσωτερικού; συγκλονισμούς της πρέπει νά είναι αρ
κετά μέγα. 
δια δρίζεται ώς πάχ< 
έπί τή βάσει τής γηγενούς 
δύναται 
δύναται __ , . . . ,
γενής θερμότης αύξάνει κατά ΙθΚ άνά 33 μέτρα, 
διότι τά μέχρι σήμερον γενόμενα -πειράματα περιω- 
ρίσθησαν είς τόσον σχετικώς άβαθή μέρη, ώστε 
πολύ τολμηρόν είναι έκ τών μικρών τούτων πα
ρατηρήσεων νά συμπεράνη τις γενικώς περί τής 
βαθμιαίας κλίμακος τής έσωτερικής θερμότητος 
τής Γής. Τό βαθύτατον φρέαρ, δπερ μέχρι τοϋδε 
άνωρύχθη είναι τό έν Σπεμβέργί] (1270 μ.). 
Άλλά τοΰτο, δσον βαθύ καί άν είναι, άπέναντι 
τής άκτϊνος τής Γής είναι έλάχιστον, διότι δέν 
ύπερβαίνει τό */goOo τιχύτης. Άλλά και δι ’ άλλον 
λόγον δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν ότι κατ’ άριθμη- 
τικήν πρόοοδον προβαίνει άνά 33 μέτρα ή γηγε
νής αΰτη θερμότης. Διότι άν τοΰτο ήτο άλτιθες 
ούδέν στοιχεϊον ήδύνατο νά μενγι στερεόν είς βά
θος τό πολύ 70 χ. μ. μηδ ’ αύτοϋ '. 
τάτου πάντων τών μετάλλων τοΰ 
ρουμένου (2500®). Καί τούτο λέγομεν 
ύπολογίσωμεν ότι είς τά βαθύτερα στρώματά τής 
Γής, ένθα λειτουργεί πολλών άτμοσφαιρών (19 χ. 
άτμοσφ.) θλϊψις, δέν χρειάζεται τό αύτο ποσον 
θερμότητος πρός τήξιν τών σωμάτων δπερ χρβιοό- 
ζεται έπί τής έπιφανείας τής Γής, άλλά πάντως 
όλιγώτερον. Συνάγεται λοιπόν έκ τούτων πάντων 
ότι τό πάχος τής λιθόσφαιρας δέν δύναται νά προσ- 
διορισθή έκ τής άβεβαίου γηγενούς θερμότητος, 
άλλά διά νά άντέχη εις τούς βίαιους εσωτερικούς 
κλονισμούς τής πυρόσφαιρας κα’ νά μή πάσχη α- 
νατροπάς καί καταστροφάς φοβεράς πρέπει έξ άπαν- 
τος νά ύπερβαίνη τά 100 χ. μέτρα.

τα τήν έπο- 
Γή ήρχισε νά στερεό -

ττρός $ε τό πάχος τής λιθόσφαιρας καί 
αν δέν δύναται επακριβώς νά προσδιορεσΟή 
, βεβαίως όριως διά νά άντεχη ε’ις τούς

Έκεΐνο, όπερ εις τά διάφορα έγχειρί- 
ος τής λιθόσφαιρας (66 χ. 

θερμότητος, 
νά είναι αληθές. Καί πρώτον μέν 
νά θεωρηθή απολύτως αληθές οτι ή γη-

[Λ.) 
δέν
οεν

τοΰ δυστηκτο- 
Όΰμΐον έξαι- 

χωρίς νά
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