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Π Ρ Ο Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Π α,Ν επάγγελμα, τα δποΐδν άρορχ εις το ν'/ προάςν; τη»
βελτίωσιν καί αύ'ςητιν των ανθρωπίνων γνώτεων, όσον και
αν φΟάτ/, εις τήν τελειοποίητίν του, είναι αδύνατον νά μίιν
ύπΟτεΟ·?} δτι επιδέχεται περισσοτέραν βελτίωσιν καίτελειο-
ποίνκπν. Προ πάντων δε νομίζω το'.οϋτον τδ επάγγελμα το
περί προεκπαιδεύσεως τνίς νεολαίας, τδ «ποιον αν καί ηδd

έβελτιώΟη ϊκανώς παρ’ ήμΐν διά τ ις  έπιμελείας καί δρας->5-

ριότνιτο; τοΰ διευΟΰνοντος νϋν τά δημοτικά σχολεία, μολον-
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τ,ϋτο  δέν δ,νάμεθ* νά άρνηθώμεν ό'τι έ>ει είσέτι χρείαν 

ποψ·?,; εις πολλά βελτιώσεως.

Διά νά έμπορε'σω ό υποφαινόμενος νά συντελέψω εις τοϋ- 

το καί νά συντρέξω τό κατά δύναμ ινε ίς  τελειοποίησή τής 

χαιδαγωγικής καί διδακτικής έν γένει, «πεφάσισα προς 

τοϋτον τόν σκοπόν, νά έπιχειρισθώ τήν ε’/.δοσιν Περιοδικού 

σογγράμματος, προτρεπόμενος ύπό πολλών -πεπαιδευμένων, 
και ένισχυόμενος ιδίως εις το εργον μου καί Ο-’ «ύ-  

τοϋ τοΰ διευθ-ιντοϋ των δημοτικών σχολείων. Το περιοδ:- 
κον τούτο συγγραμμα έπιγραφόμενον ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, 5^' 
λει έκδιδεσδαι άνά εν φύλλον τυπογραφικών δίς τοϋ μηνός 
εις ογδόου μεγέθους σχήμα, καί 2 ;λε ι περιέχει.

«.) Την παιδαγωγικήν έν γένει άφορώσαν τήν φυσικήν 
καί ηθικήν ανατροφήν των παίδων*

β ) Την διδακτικήν ιδίως, ή'γουν τάς μεθόδους καί τού- 

τροπους του διδασκειν καί παν ό,τι.συντελεΐ πρός άνάπτυςιν 
και τελειοποί*/;σιν αυτών.

γ . )  Τά έκ διδόμενα βιβλία  πρό; χρ·ήτιν τών δημοτικών 
σχολείων καί τών δημοδιδασκάλων.

 ̂ δ'.) Τά δ ιατάγματα  καί τούς κανονισμούς τούς «φορώντας 
την δη /οδιδασκαλίαν,

ε'.) Ο,τι άποβλέ-ον τήν αύ'ξησιν τή : δη,,οτ: έκπαιδεύσ^ω- 
**ι τήν βελτιωσιν καί ένίσχυσιν τών διδασκόντων eTvai 
ωφέλιμον νά γινώ σκ:ται υπό τών γονέων καί τών δίδασκά- 

λων εν γένει. Τοιουτοτρόπως τά σύγγραμμα δέν 5έλει εϊσΟαι 

Ιδίως χρήσιμον εις τούς δημοδιδασκάλους μόνον, άλλά  

και εις οΟ,ους τους φροντίζοντας περί έκπαιδεό-εως τής 
νεολαίας . ’

Δια να ευκολύνω δε εις πάντας τήν άπό*ττ)-ιν τοϋ επω^

φελοϋς τούτου π επ ο ΐα ο ϋ  συγγράμματος, έπροσδιωρισ* τήν 

τιμήν αΰτοϋ πολλά μετρ ίαν δηλ: 1 3 δραχμ. έτησίως διά  

τούς έντό; τής Ελλάδος* καί 1 6  δ-.ά τού; εκτός· τό δε ήμισυ 

ϊέ λ ε ι προπληρώνεσθαι καθ’ εξαμηνίαν.

ύ  ΠΑΙΑΑΓΩΓ02 θέλει έχει ενίοτε παράρτημα τοΰ αυ- 
τοΰ σχήματος καί μεγέθους ό'χι όλιγώτερον ενός φύλλου 

τ,ιπόγραφικοϋ. Τοϋ το γινόμενον κατ’ εφαρμογήν τής δ ι
δακτική; θέλει περιέχει διάφορα ηθικά, φυσικά, Γεωγρα
φικά, ίστοοικά, εθνογραφικά, μυθιστορικά, γραμματικά κ.λ. 
μαθήματα χρτ,σιμα εις τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. δθεν 

τιμάται χωριστά *?ός 1 5 λεπτά το τυπογραφιών φύλλον 
(πλήν τών ταχυδρομικών δικαιωμάτων ) πληρωτέα μετά 

τήν παραλαβή αύτοϋ' καί έμπορεϊ ‘ν’ άποσπκται καί νά 

δίδεται εις τούς μαθητάς χωριστόν προς άνάγνωσιν. Θέλει 
δ’ Ιχει καί ιδιαιτέραν επιγραφήν τήν εξής· Ο Ι1ΛΙΛΑΓΩ1Ό2

I l ls  ΚΚΟΑΑΙΛϊ.
Κπειδή ό κύριος σκοπός μου δέν είναι νά ώφεληθώ έκ 

τκύτη; τής έπιχειρήσεως, άλλά νά ωφελήσω εις τήν^ πρόο
δον τής έκπαιδεύσεω; ποριζόμενος μόνον τά πρός Ικδοσιν 

αναγκαία ε”;οδα, διά τούτο έδιω?ίσθη τό ολον τοϋ συγ- 
γάμματος εις τιμήν μετρίαν, ώστε καί πλούσιοι καί πένη-

τες νά δύνανται νά τό άποκτώσιν.
Αμα συναχδή έκ τή; συνδρομής ή άπαιτουμένη ποτότης 

εις άπάντησιν τών πρώτων εξόδων τής τυπώσεως, θέλω 

άρ'/ίσει ευθύς τήν ίκδοσιν. 11 δ’ επιστασία τής συνδρομής , 
καθώς καί ή τής διανομή; ά /ατίθεται εις τούς Κ. Κ. έπαρχ. 
δημοδιδασκάλους, οΐτινες θέλουν συνάζει άπό τούς λοιπούς



τώ ς κατά τ^ν επαρχίαν των δημοδιδασκ&ους, τά χρήματα 

χχί έμβάζει αύτά τακτικώς διά πρώτων ασφαλών ευκαιριών 
ίίξ  τον υποφαινόμενον·

Ε i 4  D Π Ο ί  Η Σ I ϊ ,

Πρό τινων μηνών προανηγγέλθη ή Ικδοσις του παρόντος 
Περιοδικού πονόματο;' καί ήδη, ένισχυθέντες διά τής συν
δρομής ικανών φιλόκαλων καί φιλομαθών, άρχόι/.εθα της 
τακτικής εκδοσεως άυτοϋ κατά την προαγγελίαν. Σκοπόν 
δ εχει τό πόνημα κυριώτατον τήν προαγοιγήν της εθνικές 
έκπαιδεύσεως, την άνάπτυ'ιν τής διδακτικής, τήν τελειο
ποίησή τής παιδαγωγίας καί τήν βελτίωσιν τής εθνικής 
ανατροφής. 6 λοι οι ένασχολοόμενοι εις τό υψηλόν, εις τό έν
τιμον, εις το κοινωφελες·ατον εργον τής έκπαιδεύσεως τής 
νεολαίας, δέν άμφιβάλλομεν ότι θέλουν άποδεχθή τό ερ· ον 
μας καί θέλουν μας ένισχύσει εις αύτό. ΣτοχαζόμεΟα ότι θέ
λουν έυχαρις-ηθή, διότι θέλουν ευρίσκει εις τό παρόν προχεί
ρους τάς άρχάς καί τοΰ εϋμεθόδως διδάσκειν καί τού όρΟώς 
άνατρέφειν τους παΐδας. ή  όρθη καί εύμέθοδος διδασκαλία 

ουσα gv τών μέσων τής ορθής ανατροφής, πρέπει νά ήναι 
σύμφωνος μέ ταύτην. καί αί δυο δέ πρέπει νά συνοδεύωσιν 

«διαχώρις-οι* ειδεμή, δέν πρέπει νά έλπίζεται πολΰς καρ
πός η μέγα όφελος εις την κοινωνίαν.
„4k. πηγαι εκ .ών οποίων θελομεν αρυεσθαι τά περί παιδαγωγι

Χής, δέλουν εισθαι ώς πρός την θεωρίαν συγγράμματα Γερμανι
κά καί Γαλλικά, περιοδικά ή μή, περί ταύτης τής ΰποθέσεως 
πραγματευόμενα' ώςπρός τήν πράξινδε, ή κατάλληλος εφαρ
μογή αύνών τών θεωριών καί ή πεΐοα εις τήν καθ’ ημάς 

εθνικήν έκπαίδευσιν.
Θέλουν νομίσει έαυτοΰς ευτυχείς οί εις τήν εκδοτιν τοΰ 

παρόντος πονήματος συνεργαζόμενοι, άν τό εργον των συν- 
τελέση εις τόν’ αΰξήσωσι τάς γνώσεις των εκείνοι, βιτινες αι
σθάνονται τήν ανάγκην τή; τοιαυτη; αϋ'ήσεω;· οί δέ μή 

έ'χοντες χρείαν τούτου, άν λάβωσιν αφορμήν νά έπιςήσωσι 
τήν προσοχήν καί νά συνεργήσωσι τό κατά δύναμιν εις τήν 

βελτίωσιν καί τελειοποίησιν τής εθνικής ανατροφής.

ν I. Π.

Π Ε Ρ Ι  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ

Ά ντικείμενον της ’Ανατροφής 

καί Παιδαγωγίας.

0  ανατροφή σκοπόν έχει τήν συς-ηματικήν άνάπτυξιν τών 
δυνάμεων τοΰ ανθρώπου ιδίως από τής γεννήσεις αύτοϋ μέ

χρι τής νεανική; του ηλικίας, κατά τινας άρχάς καταλλή
λους. Τό άθροισμα δε τών αρχών τούτων καί τών μέσων 

τών πρός ανατροφήν λέγεται παιδαγωγική, ήτις, όταν μέν 

ς-οχάζεται τάς άρχάς, κατά τάς οποίας πρέπει νά γίνε
τα ι ή ανατροφή, είναι έπκρίμη· όταν δέ δεικνύη τά μέσα 
τά πρός έπίτευξιν αυτής τής ανατροφής, είναι τέχνη, καν 
τότε λέγεται Παιδαγωγία.



Μερο; τη; άνατροφή; ούσιωδές-ατον, η μάλλον είπεΐ'ν ί ,  

.ών προς ανατροφήν ούσιωδεστάτων μέσων είναι καί ή παι
δεία, λ '  ής ά άνθρωπος άπαντα γνώσεις, ίπιςτίμας καί 
τέχνας παρ’ άλλων διδασκόμενος. Αλλά καί αυτή ή 

διδασκαλία ε >  τινάς κανόνας, κατά τούς οποίους 
πρε-ει να γίνεται προς άνάπτυξιν τών λογικών δυ
νάμεων τοΰ άνδρώπου· αυτούς δέ τους κανόνας ςο- 

χαζεται ή λεγομένη δ ι δ α κ τ ι κ ή ,  τής οποίας μέρος ου
σιώδες είναι καί αι μέθοδοι, ήγουν οί καταλληλότεροι τρό
ποι εις τό νά έςασφαλίζωσι τήν επιτυχίαν καί εύ^οχίαν τοΰ 
διδάσκειν.

0  εις τά σχολεΓα φο-.τών δεν πρέπει νά εδρίσκη μό
νον h  μέρος ανατροφής· δηλ: μόνον τήν διδασκαλίαν τών . 
γραμματων. Οί παίδες, συχνάζοντες καθ’ ή μέραν εις τό σχο- 
λειον, καί εις αύτό διατρίβοντες τδν πλειότερον καιρόν, 
εχουσιν άναγκην ν’ άναπτύσσωσιν όλας των τάς δυνάμεις, 
ν ’ άποκτώσι τάς γνώσεις καί τάς εξεις, «ί όποΐαι μέλλουν 

να τοις χρησιμεύτωσι διά νά ζνίσωσι καλώς εις τήν τά- 
ξιν τής κοινωνίας, εις τήν όποιαν αί περνάσεις τοΰ βίου 

ή'δελον τού; δέσει. Επομένως ή διδασκαλία πρέπει νά’συ
νοδεύεται μέ τήν ανατροφήν, καί ό διδάσκαλος χρεωθεί 
να γνωρίζη καί νά βάλλη εις πραξιν όχι μόνον τάς μεθό
δους τοΰ διδάσκειν, άλλα καί τοΰς κανόνας τής παιδα- 
γωγικης.

Ο ά,δρωπος έπλάσβη παρά τής Θείας προνοίας, έπροικί- 
cO/i μ» α-.σΟησιν καί δελησιν ή μέ δυνάμεις φυσικάς, λογικός 

καί ήΟικάς, τάς Οποίας αναπτύσσει καί τελειοποιεί εις τήν 

μετά τών όμοιων του κοινωνίαν πρός συντη'ρησιν καί ευδαι

μονίαν του. Τα οσα εχει διανοητικά προτερήματα , αί 
άδυναμίαι καί αί ασθενεί»ί του, αί άνάγκαι πρό; ύ,τεράσπι- 
σιν καί συντηρησιν τής ιδίας του ζωής, άποδεικνύουσιν ότι 
δεν δύναται νά ύπαρξη χωρι{ τής μετά τών όμοιων του 

κοινωνίας" ό'θεν λέγεται καί φύσει κοινωνικό;. Αλλ’ ή κοινω
νία ουσα κατά τινα τάξιν ή' κανόνα ενωσι; πολλών ανθρώ
πων, συνδεόμενων διά τών αυτών συμφερόντων, χοεω^εΐ νά 
έπαυξάνη τά τη; ένώσεω; καί ευταξίας, και ν’ άποπνίγη 
παν σπέρμα διχονοία; καί άταξία;. όλα τά μέ) τ, αυτής πρέ- 
πει νάγνωρίζωοι,τόν σκοπόν και νά Οέλωσι καί νά συμπράτ- 
τωσιν εϊ; αότόν τον σκοπόν τής κοινωνίας, ό'ςτις είναι ή κοι
νή συντήρησις καί ευτυχία. Αί Κυβερνήσεις καίοί νόμοι μόνο: 
δεν ισχύουν ν’ άποπνίξωσι τά τής αταξίας σπέρματα, ουδέ 

νά έι/.ποιησωσι τήν δέλησιν καί πραξιν τοΰ κοινοΰ συμφέρον
τος, διότι αύταί αποκτώνται διά τής κοινή; καί αλληλοδια
δόχου άναπτύξεω; ό'λων έπίση; τών δυνάμεων τοΰ άνδρώ
που. II δέ άνάπτυξι; αυτή χωρίς τής παρ’ άλλων εμπειρότε
ρων οδηγία; καί διδασκαλίας, δέν είναι δυνατόν νά γίντρ 

ε’μή βραδέω; καί άτελώ;. Αλλ’ή κοινωνία έχει συμφέρον 
νά φροντίζη διά τής ανατροφή; περί τής ταχύτερα; καί τε
λειότερα; άναπτύξεω; τών δυνάμεων τών μελών τη ; πρός 
άπόλαυσιν πλειοτέρας ευτυχίας .

ή  ανατροφή άρκ και ή διδασκαλία εχουσιν αντικείμενο» 

τήν άνάπτυξιν τών δυνάμεων τοΰ άνδρώπου. Είναι δέ αί δυ
νάμεις αυται τριών ειδών1 φυσικαί, διανοητικαί η λογ.καί, 
καί ήθικαί. Τάς πρώτα; έχει ό άνθρωπο; κοινά; μέ τά ζώα, 
αΐ όποΐαι συνίςανται εις τήν χρήσιν τών διαφόρων όργάνιον 

τοΰ^σώματος· αί δε δεύτερα1, άνήκουσιν εις τήν ψυχήν, εις τήν



άυλον και άδανατον, έκείγην ουσίαν τήν έμψυχο’νουσαν τό αν
θρώπινον σώμα, Αλλ ή ψυχή αυτή, η τις διανοείται, σκέ
πτεται καί ενεργεί, εχει καί ^έλησιν αΰτοπροαίρετον δι* 
αυτής ό άνθρωπο; δύναται νά διακρίν/) καί νά έκλέγη το 

καλόν από τά κακόν, τό δίκαιον από τό άδικον, καί δι’ αυ
τήν καταγίνεται υπεύθυνος τών πράξεων του ενώπιον Θεοΰ 
καί ανθρώπων. Εις τούτο δε συνί^αται καί ή ,ηθικότης αύτοΰ, 
και έκ τουτου πηγάζουσι καί αί ήδικαί αύτοϋ δυνάμεις. Εκ. τού
των αρα συναγεται, οτι ή ανατροφή είναι όρδή καί τελειότε
ρα καί χρήσιμος πρός τον σκοπόν της κοινωνίας, ό'ταν περι
λαμβάνω τήν τελείαν καί αρμονικήν άνάπτυςιν επίσης καί τών 

τριπλών δυνάμεων τοΰ ανθρώπου.

Είναι δέ διττή ή ανατροφή, οικιακή καί δημοσία· καί ήμέν 

οικιακή γίνεται κατ’ οίκον ύπό τών γονέων καί συγγενών 
ή δε δημοσία, εις τά σχολεία, ή  πρώτη αρμόζει κυρίως 
εις τάς κόρας και εις τά «ίπια, μέχρι τοϋ 5 η 6 έτους τής η
λικίας των. Αλλ’ αυτή είναι περιωρισμένη καί ατελής, διότι 
οί πολλοί τών γονέων δέν εχουσι τήν άπαιτουμένην παιδεί- 
αν ούδε τους τροπους διά νά δώσωσι τήν άναγκαίαν ανατρο
φήν εις τά τέκνα των } άφ’ εαυτών, 3 διά παιδαγωγών επι
τηδείων. Μενει λοιπόν ώς τελειότερα κα! έπωφελες-έρα ή 
δημοσία άνατροφή ή εις τά σχολεία γινομένη. Αλλά διά νά 

ηναι καί αύτή τελεία καί τώ δντι ωφέλιμος, δέν πρέπει 
νά περιορίζεται εις μόνην τήν διδακτικήν, ήτις είναι !ν μέ
ρος η μέσον τής άνατροφίς, αλλά νά περιλαμβάνει τελείαν 

τή,ν ανατροφήν, ηγουν τήν παιδαγωγικήν. Επομένως ό διδά

σκαλος 5έλει εΐοθαι ( καί ν,το χαλητερον νά ονομάζεται) 

Παιδαγωγός ( ).
0  Παιδαγωγός επιφορτίζεται τά υψηλότατα καί σημαν- 

τικώτατατα χρέη τής κοινωνίας παρά της Κυβερνησεως 
καί παρά τών γονέων έμπις·ευόμενος. Λαμβάνει εις τήν εξου

σίαν του καί Οπό τήν διεύθυνσίν του νη'πια, αθώα, άγνωθα, 
άκακα, καί άπαλά, τά όποια αύτός εχει νά πλάσ·/| ώς ζύμην· 
νά έντυπώση εις τόν νοΰν των όρθάς ιδέας περί πάντων, 
διευδετίζων τάς επιθυμίας των εις τήν αΐσθησιν καί &ελη- 
σιν τοΰ καλοΰ, καί διευθύνων τάς εςεις των πρός πραξιν 

αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως δέ έμποροΰν νά μορφωδώσιν άνθριοποι 

κοινωνικοί, πολΐται φωτισμένοι, τίμιοι, χρηςο/,θεις, γνωρι- 
ζοντες τά κοινωνικά των καθηκοντβ και δίκαια, φιλήσυχοι, 
καί φιλοτεχνικοί, έςεύροντες καί δυνάμενοι να έργάζωνται 
πρός τό ίδιον αύτών συμφέρον καλώς και έντίμως, και νά συ- 

νεργώσι κοινώς πρός τήν κοινήν ευτυχίαν τής κοινωνίας. Δια 

ταϋτα θεωρούσα καί ή Κυβέρνησις τό επάγγελμα τών διδα
σκάλων τής ςΌΐχειώδους έκπαιδεύσεω; μεγα καί σημαντι-

(*) Κοινώς ονομάζονται watiayw/oi ·ί γραμματιςαί Ιϊγραμματοδιδάσχαϊο*, 
ci διδάσχοντις τα χοινα Μγόμινα γράμματα, οϊτινις χατά δυςυχίαν είναι οί 
άμαθίςατβι xal βαναισότατοι τών ανθρώπων, ύρόντις πρόχειρον πόρον αυ
τό τό ιπίγ/εϊμα. Διότι, άμα δννηΟ&ιι ni Μγωιιν ώς ψιττακοί ίχ ς-ήθουί rk 
οκτωηχοψάλτη̂ α, γίνονται wxtSayoi'/ol xal ίιίάτχουίΐ τα παιίία ν& ψιτταχί- 
ζύ*7ΐν ex ς·ή0ους αύτά τα οχτωτ,χοψ αλτήρα, ay ου τ& χάμονν να χατχδαπα- 
νησωσς 4—5 Ιτη τοϋ κοΧυτιμοτάτου χχιροϋ τϊ,ς τ̂ ϊιχ’.ας των,'κατά τήν όποιαν 
Ixojv τήν ίϊχπκότητα ν’ άποκτήσωαι Ttoiiis xal δια̂ όρονς yvdiQtii ωγίΑΐμ&~ 
τάτας tig τήν ζω̂ ν, καί ν' άνΛΤΓΓύξω̂ ι τ&ί δυνάμεις αυτών χ400ί τιςν 
των ζιχμόογω9ΐν.



κώτατον, κανόνισε διά νόμου όποιας χρεως·οΰν νά ε,-ωσι 
γνώσεις κ«ί ηθικήν διαγωγήν οί μέλλοντες νά μετέλθωσιν 
αύτ6, καί έπεφύλαξεν εις έαυτήν τό δικαίωμα τοΰ νά τού; 
διορίζνι αύτή άπ’ ευθεία;, ώ; καί τούς λοιπού; δημοσίους 
υπάλληλους.

όδημοδιδάσκλο; λοιπόν συναισθανόμενος, τό όποιον άνα- 
δεχεται μέγα καί έντιμον έργον τοΰ δημοσίου παιδαγωγού, 
χρεωτεΐ νά έ’/ν) ύπ’ ό'ψ.ν όχι τήν διδασκαλίαν άπλώς των 
γνωσεων, άλλά τήν ανατροφήν, δηλ: τήν τελείαν καί ΐσην 
αναπτυξιν των τριπλών δυνάμεων τών μαθητών του'έττου.ί- 
νως τόεογον τουπρέπει νά περιλαμβάν/τ ά) τήν σώματ.κήνή 
φυσικήν ανατροφήν τών μαθητών αύτοΰ, ή'γουν τήν κνάπτυ- 
ξιν τών σωματικών όυνάμεωνκαί τήν υγείαν και εύρω^ίαν 
τοΰ σώματος* β) τήν ψυχικήν ανατροφή ν  αύτη δέ περιλαμβά
νει' ά, τήν λόγχην η διανοητικήν ανατροφήν, ήτ.ς αποβλέ
πει τήν άνάπτυξιν τών διανοητικών δυνάμεων διά τή ; από
κτησε·.·); τών ωφελίμων εΐςτόνβίον γνώσεων καί τήν ρ.όρφω- 
σιν της ορθής κρίσεως· β) τήν αίσθημα τικήν άνατρ'.φήν, ητις 

αναπτύσσει τήν αΓσίησιν τοϋ καλοΰ, τοϋ δικαίου τοΰ όσιου, 
γ) τήν ηθικήν, ή τήν ςηδικήν ανατροφήν, ητις καταρτίζει 
τάς κλίσεις και επιθυμίας, καί διευθετίζει τήν θέλησιν.

Ταΰτα δε, τά όπο~α είπομεν Οεωροΰντες την ^οιχειώδη 

προπαιδείαν, πρέπει νά έφαρμόζωνται καί εις τήν άνωτέραν 

έκπαίδευσιν τών παίδων. Καί τών εις ανώτερα σχολεία με- 
ταβαινόντων ή ανατροφή πρέπει παρομοίως νά σκοπεύη την 

σύγχρονον άνάπτυςιν τών τριπλών δυνάμεων* εις δε τά τής 

παιδείας μόνον πρέπει νά εχη διαφοράν, ώς-ε έ'κα.70; τών δι
δασκόμενων νά άποκτα καί τά; πρό; τινα σκοπόν (ίδιον ώς

πρός αύτόν; άνα 'καίας γνώσεις. Α; έξηγηθώμεν εύκρινεςε- 
ρχ· έκάς·<1 κο.νοινία η πολιτεία συγκροτείται άπό άν&ρώ.τους 
διαφόρων τάςεων καί καταβάσεων, αι όποια; εις τα; εύνο- 
μουμένας πολιτείας συμποσοΰνται εϊς τρει; ητέσσαρας. 11 δέ 
κοινή εύτα'ία, ή ησυχία, ή εύπορία, καί ή μερική ευτυχία 

έκάς·ου, καθώς και ή κοινή πάσης κοινωνίας ;·ρέμαται άτ.ό 
τήν κοινήν ανατροφήν όλων τών τάςεων τής κοινωνίας, καί 
άπό τήν κατάλληλον έκπαίδευσιν έκάς·ου ατόμου αύτών 

τών τάξεων πρός άπόκτησιν τών αναγκαίων ιδίως εΐ; έκά- 
ς·ην γνώσεων. Κατάλληλον δέ παιδείαν λέγω εκείνην, δ.ά 
τή; όποιας έκάςη; τάςεως πολίτη; άτοκτα τάς γνούσεις 
τάς άνα,καί ας εις τό νά γνωρίζν) καί νά έκτελή ό'λα τά 
καθήκον τά του, και εις τό νά πορίζεται τά πρός συντήρησίν 

του μέσα μετερχόμενος καλώ; καί έ.τωφελώ; εί; έκυτόν καί 
εί; τήν κοινωνίαν εντι,το όποϊυν έναγκαλίζεται, επιτήδευμα, 

Η προπαιδεία, έχουσα άντικείμενον τήν μάΟησιν τών κοι
νώς αναγκαίων εΐ; ό'λους γνώσεων, δύναται σχεδόν νά ηναι 
καί ή αύτή δ ι- όλους* άμα δέ άρχίση ή μετά τά; προπαι

δεύτηκα; γνώσίΐς λοιπή σειρά, δέν δύναται νά ήναι ή αύτή 
δι’ ό'λους, άλλά διάφορος πιός τόν σκοπόν έκάς-ης τάςεως 

τών έκπαιδευομένων άρμοζομένη. Αν, ό μέλλων νά γένη γε
ωργός η τεχνίτης, άρχίζτ, νά σπουδάζ'/j εις τά ελληνικά, 
φερ’ εΐπεΐν, σχολεία τάς αύτάς-έξ ΐσου γνώσεις, τάς ό-οίας 

καί ό μέλλων νά γένη ιατρός, η νομικός, καταδαπανά ό 
πρώτος ματαίως τόν καιρόν του διά νά μάϋγ) γνώσεις, τάς 

όποιας μετ’όλίγον θέλει λησμονήσει ώς άχρής-ους εις τήν 

οποίαν μέλλει μέ τά ταΰτα νά έναγκαλισΟη τέχνην. Τοιαύ- 
τη βέβαια διδασκαλία, γινόμενη άσκόπω;, καταντά καί



ανωφελής· είς τινας δέ περιπτώσεις καί έπιζη'μιος εις τήν 

κοινωνίαν· διότι, άν δ άσκόπως εκπαιδευόμενος καίφθάσας εις 
Ηλικίαν καί εις ένα τινά βαθμόν γνώσεων, δεν εχη τους 

τρόπους νά έξακολουθη'σνι τήν σπουδήν, εως ν’ άποκτνίσν) 
τάς γνώσεις τάς αναγκαίας εις τό νά έναγκαλισθή §ν τι επι
τήδευμα έκ τών άνωτέρων καί υψηλών τής κοινωνίας, ότοιοϋ* 

τας ώς μη μαΟών ένκαιρώ καί μή δυνάμενος νά μετέλθη μη- 
δέ κάμμίαν τέχνην, ά'αα άνδρωθνί, τρέπεται έξ ανάγκης εις 
οκνηρίαν, εις πολυπραγμοσύνας καί ραδιουργίας, γινόμενος 
βάρος της κοινωνίας, εις τήν ευτυχίαν τής όποιας δέν έχει 
τίποτε νά «τυνεισφέρνι έκ τής εργασίας του· αλλά μάλιστα 

άπδ τήν εργασίαν τών άλλων απαιτεί αυτός ν’ άπολαμ- 
βάνη έτοιμα. Τοιαύτη παιδεία άσκοπος γέννα τούς οΐημα- 
τίας ή ημιμαθείς, οίτινες έ'ως τέλους καταντώσι δυ^υχεϊς, ή 

μά^ιγες τρομεραι τής ανθρωπότητας μέ τάς κακίας των.
Τήν κατάλληλον έκπαίδευσιν εΰρόντες οί φωτισμένοι λαοί 

ώς μόνον μέσον καί πηγήν ευτυχία:, διαιροΰσι καί αύτά τά  

■προπαιδευτικά σχολεία εις δύο βαθμούς. Εις έκαστον δ’ έξ 

αύτών οί μαθητευόμενοι, άφ’οό διδάσκονται τάς κοινάς εις 
δλας τά ; τάξεις τών ανθρώπων προκαταρκτικός γνώσεις, 
μανΟάνουσιν ιδίως καί τάς εϊδικάς, έκείνας δηλ. αί όποΐαι 
είναι χρη'σιμοι εις τήν ιδίαν αύτών τάξιν καί είς τό όποι
ον μέλλουν νά έναγκαλισΟώσιν έπάγγελμα.

(άκολουθεΰ)

ΚΪ2ΑΓΩΓΗ ΕΚ. Γ02 ΓΕΝΙΚΙ13 ΠΑΙΛΑΓΩΓίΑΣ 

ΕΝ ΗΕΡΙΛήΨΕΙ,ΕίΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΏΔΗΣ·

j\r. Γ'Οτι ο φυσικός άνθρωπος είναι το 

άντικείμενον της παιδαγωγίας, β . οτι ο 

άνθρωπος πρέπει ν’ α’νατραφτ) καί να 3»- 
δαχΟή. γ ' .τ ΐε ΐν α ι γενική ανατροφή και 
διδασκαλία κα'ι τ'ι μερική, διαίρεσις αυ
τών διά τάς ηλικίας· δ/ πόΟεν πορίζον
ται τά γενικά' αξιώματα τής αγω γής  
και τής διδασκαλίας. £. οποία παιδαγω
γικά καί διδακτικά συγγράμματα εχο~ 
μεν εις την γλώσσαν μας, κα« δ ποια θεω
ρούνται ως σπουδαιότατα, ς  . τ ΐ  είναι 

παιδαγωγία, κα'ι οποία τα' γενικά α 
ξιώματα αυτής. ζ\ οποία η ιδέα κα'ι η 
αξία  τής παιδαγωγίας κα'ι διδασκαλίας, 
η', οτι η παιδαγωγία περιορίζεται ε?ς 
τήν διευ'Ουνσιν κα'ι τελειοποιησιμότητα 

των ψυχικών και σωματικών ουναμεων, 
και εΐς το νά προλαμβανη ο,τι $θελεν



*>  ̂1 η f Λf Ρ ν ·*» η .*»εμπΌοίςη αυτας. 0 . ο σκοπός τη ; αγωγής 
είναι ο τρόφιμος μ : τηνδυναμιν του τε- 
λειοποιεΐσΟαι, και το νά πλησιάζη δ ί
διος ώ : εγγ ιςα  ε:ς το παντέλειον ον. 
ι·ακρι£*ςέρα ανα'πτυςις τών σκοπών της. 
ια '.τά  κυριωτερα αξιώματα εκάςης α 
γωγής είναι τέσσαρα. ιο„ ηΡ αγω γή δι
αιρείται αναφί-ρομέν·^ ώς πρ)>ς η μας αυ
τούς και ως προς τους λοιπούς. ιγ\  οτι 
είναι δυνατόν νά καταγοαφΟώσι γενικοί 
κανόνες της παιδαγωγικής. ιδ\ οποίαν
Β ίαν εχομεν περί παιδαγωγικής καί ο-

/πο ιιν  περ: παιοαγωγιας καί αγωγής η 

ανατροφής οποίαν περί τοΰ παιδαγωγι
κού και οποίαν περί τοΰ θεωρητικού παι
δαγωγού κα'ί το-J πρακτικού’ ιε*. οποία 

ης α’μοιβαία των σχέσις- ι ς .  οποίαν α -  

, ξίαν εχειη; θεωρία της παιδαγωγίας και 
αγωγής, ιζ'. ευρέΟησάν τινες ν’ α’μφ ι- 
βάλλωjiv ε:ς την αξίαν τών παιδαγω
γικών Οεωριών? ομοίως καί αν ηναι δυ

νατόν νά συγγραφή γενική θεωρία της 

παιδαγωγικής, ιη'. οτι ετι μάλλον α’μφί- 
βαλλον αυτοί aVo τά μικρά αποτελέ
σματα της α’γωγης· ιΟ'. α’πόδειξις οτι 
η άρίς-η άγωγη' σχετικώς πολλακις α
ποτυγχάνει. κ'. κατηγορίαι της καλού
μενης νεολογικη; παιδαγωγικής, κά. Ιξέ- 
τα?ις και υπεράσπισις της ιδίας διά τάς 
σημαντικας της ιδέας κα'ί ωφέλειας.

E ism m 'i ex tiis γενικής π αιδαγωγική ς.

§. 1. Αντικείμενον της Παιδαγωγική; καί διδακτικής 

είναι ό φυσικό; άνθρωπο; μέ όλα; του τά; σωματικά; καί 
ψυχικά; δυνάμει;, οποίας δέν γνωρίζομίν νά εχτι οϋδέν τών 

εΐ; ή μα; γνωμών ό’ντων. Καί ή μέν παιδαγωγική διαιρείται 
εϊ; τήν σωματικήν ανατροφήν, αγωγήν, καί παιδαγωγίαν, 
καί εϊ; τήν ψυχικήν· ή δέ διδακτική εΐ; τήν οΙ-αακήν, ή' ιδι
αιτέραν διδασκαλίαν,καί εΐ; δημοσίαν’ άμφότερα: δέ πραγ
ματεύονται θεωρητικδς του; κανόνας, τά άςιώματα καί τά 

παραγγέλματα, μέτά όποΐα θέλουσιν όδηγηδή· Πρώτον μέν 

tii γονείς, οί εχοντες τήν ικανότητα με τήν αγαθήν προαίρε- 
σιν νά τά πραγμανοποήσωσι1 δεύτερον δέ οί κυρίως παι
δαγωγό.?, οιτιν·ς εχουτιν ώ; κύριον σκοπούμενον διά τη ; ό
σον ένεςιν έντελοϋ; ανατροφής, αγωγή;, καί παιδαγωγίας



να κατατησωσ*. καί τήν δίδασκαλίαν ωφέλιμον· τοίτον 5s 

οί διδάσκαλοι, τόσον ο'. δημόσιοι, δσον καί οί ιδιαίτερο'., 
οί σκοπεύοντες κυρίως διά τής όσον ενεςιν έντελοϋς διδα* 

σκαλίας νά άποκατας·η'σωσι τήν παιδαγωγίαν ωφέλιμον 

ώς τόν τρ ό μ ο ν  Επειδή δέ κατά τους παλαιούς πασα αγω
γή είναι καί διδακτική, καί πάσα διδακτική είναι καί Παι
δαγωγική, διά ταΰτα. δςτις εϊπ?ι, οτι ανατρέφει και δέν 

διδάσκει, άπαταται" καί δςτις διδάσκει καί δέν ανατρέφει, 
περιπλαναται. φθάνει μόνον νά διακρίν·/) όποιον ανατρέφει, 

* Πότε, Πώς, Ποϋ, καί δίά τίνα σκοπόν τόν ανατρέφει· καί 
όποιον τινά διδάσκει, Πότε, Πώς, Ποϋ, καί διά τίνα οκοπόν 
τόν διδάσκει.
§. 2. Οτι ό ά'νΟρωπος άναποφεύκτως πρέπει νά άνατραφ·?ί καί 

νά διδαχθί). διότι άμα γεννηθη, ανάγκη πασα νά τραφνί και 
νά άνατραφνί με ζένην βοήθειαν, καί επειτα νά δ'.δαχθ·?ί μέ 

τήν άννίκουσαν εϊς τήν ηλικίαν του διδασκαλίαν, τήν οποίαν 

θέλει τελειοποιν) διά τής αρχετύπου τελειοποιητικής του 

δυνάμεως.
§. 3. Τό μέν ανατρέφω καί ανατροφή, επειδή εις τήν 

γλώσσαν ημών εκλαμβάνονται γενικώς διά δλας τάς ήλικίας 
τοϋ ανθρώπου, μεταχειριζόμεθα καί ήμείς τάς λέξεις ώς κα
ταλληλοτέρας εις τήν άυτήν σημασίαν άλλά κυρίως, επειδή 

αί ήλικίαι τής ζωής τοϋ άνθρώπου διαιροϋνται ώς τήν έμβρυ- 
ακήν, ητοι άφ’ ής ς ιγμής συλληφθ·?! τύ έμβρυον, εϊς τήν 

βρεφικήν, ά φ’ής ΓίγμίΙί γεννηθ-Jj τό βρέφος, εϊς τήν νηπι- 
ακήν, άφ’ ης ς-ιγμής άρχίστ·, νά προοερη λέξεις ένηρθρωμέ- 
νας καί διακεκριμένες, ώς μαμα, νινιά, βυζί κ· τ . λ. μέχρι

ΐϋ ν  6-7 ετών ?| καί πρό«ρον, άφ' δτο« άρχίστι νά διακρί- 
νη ακριβώς τά πρόσωπα, καινά άποκρίνεται σαφώς εις τάς 

άναλόγους μέ τήν ήλικίαν του ερωτήσεις, καί τότε άρχεται 
•ή παιδική εως εϊς τά 1 4 t-rt\‘ δύο δέ η' καί τρία ε-ιη πρό~ 

τερον κατά τους παλαιούς ώνομάζετο καί πρόσηβος· άπό δέ 
τά Μ\ - 1 fi- ήβική· άπό δέ τά lG -18 - 20  νεανική, 
κατά τόν Ξενοφώνία εφηβική άπό < 6 - 1 7  - 2 7 '  ίπει- 

τα ή ανδρική εως τών 5ί) ετών, καί επειτα ή γεροντική. 
Διά ταΰτα ενταύθα προσδιορίζεται άκριβέςερον πώς διά 

μέν τήν έμβρυακήν καί βρεφικήν ηλικίαν, ή ανατροφή· διά 

δέ τήν νήπιακήν' ή άγωγή, διά δέ τήν παιδικήν ή παι
δαγωγία. Τόσον λοιπον ή ιδιαιτέρα άνατροφή καί διδα
σκαλία, δσον καί ή γενική, έν ω είναι συνδεδεμέναι καί 

«χώριςοι δέν περιορίζονται μόνον εις τας πρώτας 4-5 ηλικί
α;, άλλά προχωροϋσι καί εις τήν προνΓεβηκυΐαν, τήν όβοίαν 

ωφελεί τά μέγιςα, δταν όπροοεβηκώς ίνα ι έξ απαλών 
ονύχων έντελώ; άναθραμμένος, ή διδασκαλία τών γυμνα
σίων, τών πανεπις·ημίων καί ή ευαγγελική ηθική διδατ 

σκομένη και κηρυττομένη έπ’ άμβωνος, ετι δέ καί ή ήδική ή 

διδασκόμενη έν τοϊς 3εάτροις· άλλ’ εις δλας ταύτα; τάς 

ηλικίας επικρατεί ή Πανδιοικητρια ©εία Πρόνοια, ητις 

μας ανατρέφει, μα; διδάσκει καί μάς όδηγεΐ κατά τάς 

άπειρους βουλάς της εϊς τό σκοπούμενον καί διά ,ταϋτα 

λέγομεν, δτι ά/ατρεφόμε9α παρά Θ:οΰ, r, εϊς το . σχολείων 

τής Θείας Πριν.ία;- καί δυνάμε9α νά τό ειπωμεν μετά 

Ε'ίτικότητος, δτι τό έλληνικόν ήμών έθνος, άφοΰ έ-ξαιρε- 

6ώσιν ολίγοι τινες κατά καιρούς παρεκτραπέντε;, δλον 

καθ’ δλ«; του τάς τάξε·,;, άνενρέφετο καί άνκτρέφεταν
2 ‘



«ό; πις^άτατον εί; τήν ορθόδοξον ήμών Sir.-sy.J.xv καί εις 

τά πάτριά του ή'Ίη και έθιμα ύ~ό το σχολεϊον τή; 5είχς 

Ποονοία;, ηης τό έδίδκςε καί τό διδάσκει νά ζητη τό 
βέλτιον

§. 4. On ή ανατροφή καί διδασκαλί* άφορώσι τόσον 

τά ; ψυχ·κάς, ό'σον καί τάς σωμκτικχς δυνά’/εις του άν χ- 
τρεφουενου, όδηγούμεναι όχι άπό αυτόματον καί άβουλου 

σκοπόν, άλλ’άπό π : ο μ: 7.: λ: τη μέ νη ν έπινείρησιν. καί ή μέν 
ανατροφή όμοΰ ι/s τήν αγωγήν καί Παιδαγ (■ γίχν σκοπεύει 
προς τοΐ; «λλοις νά διαφυλάττ/) κκ'ι νά βελτιόν/ι άναπτύσ- 
σουσχ τά υπάρχοντα φυσικά προτερήματκ* ή δέ διδασκα
λία προσπαθεί νά προσπορίζνι εΐ; τόν μαθητήν επείσακτους 
ίδέ^ς καί γνώσεις διά τών δοκίμων κανόνων καί μεθόδων.

§. 5. Οτι τά γενικά άςιώμ·'.τα τής παιδαγωγικής καί 
διδακτικής προσπορίζονται «πό τήν πεΤραν, ή'τις είναι ή μό
νη διδάσ <χλος ή διδάξασα τους τε παλαιούς καί νεωτέοους 
διάνά συγγράψωσι συς·ηματ·.κώς περί των ϊδίοιν.

§ 6 . Τό πρώτον βιβλίον άπ’ό'σα έγνωρίσχμεν, τό όποι
ον περιέχει σύντομον τινά Θεωρίαν περί πρακτικής παιδα
γωγίας καί διδακτικής, ειν«ι τύ τοΰ ίωσήπου τοΰ Μοισιό- 
δακος* έκδοθέν Ιϊνετίησι 1 7/9  υπό τήν επιγραφήν Πραγ- 
ματεΐαι περί παίδων αγωγής, η παιδαγωγία, συντεθεΐ- 
σχ κ. τ λ .  Τό δεύτερον είναι ή τοΰ Καλλονχ παιδχδωγία, 
έ/.δοθεΐσα έν Βιενν/ι χατα τό 180!) ετος, περιέχουσα πά .υ 

ώβελίυ.ους νουθεσίας τε καί οίον δή κανόνας περί τοΰ πώς 
δει άνατρίφεσθαι τά παιδί*· «Εις τήν λέ;ιν άνατρέφεσθαι η 

παιδ/γωγία «έμπεριλαμβάνονται τόσον οί τής παιδαγω
γικής, ocov καί οί τή; διδακτική; κανόνες χωρίς διά- 
κρισιν.

λ οιατριοαι περί παιδαγωγίας ευρισκονται ei; τας 
διαφόρους περιόδους τοΰ Λογίου Ερμου-

Καί εΐ; τό εκτον μέρος τής παρά τοΰ Γ. Λασάνη καί Γ. 

Γενναδίου εγκυκλοπαίδεια; περί τή; Σωκρατικής μεθόδου· 
Προς δε του νοις καίό Κ.. Κούμας εΐ; τόν 4 τ&ιον τοΰ συν
τάγματος τής φιλοσοφίας του πραγματεύεται τό περί παι
δαγωγική; καί μεθόδων τή; διδακτικής, ώς έπίμετρον 

Τό δέ ϋπο τοΰ ίωάννου ‘Ολυμπίου, περί σωματικής ανα
τροπής, συνιςαται ώς τό πληρέστερου άπό όσα εχομεν εις 
τήν όμιλουμένην μας γλώσσαν, ώ; πρό; τό σκοπούμενον του.

(ακολουθεί.)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣΪ2.

ασιςτης δημοτικής εκπαι^ευσεως 

ε?ς τα τέλη τ^υ ι83  η .
Εις τό τέλος τοΰ 1837  ΰπήρχον έν ένεργεία 151  σκολεία έζ 

ών 18  είναι τών κορασίων ιδιαιτέρως* Διδάσκονται δέ μαθή

ματα, άνάγνωσις, γραφή, Αριθμητική, ίερά ίς-ορία και Κα- 
τήχησις, Γραμμική Ιχνογραφία, Ις-ορία ελληνική, Γραμμα
τική καί Γεωγραφία, εί'ς τινα δέ καί φωνητική Μουσική 
και ΓυμναςΊκή. Μέθοδος διδασκαλίας είναι διά τά πρώτα 
τρία μαθήματα κυρίως ή αλληλοδιδακτική· διά δέ τά λοι
πά ή συνόιδακτική εις τά τών κορασίων διδάσκονται καΐ 
χειροτεχνήματα διάφορα.

Εκ τών άνω είρημένων τακτικών σχολείων ιδιοσυντήρη
τα είνα 2 1 , δημοσυντήρητα 48  καί διατηρούμενα υπό τής



Κυ€:ρνήσί»ς 8 α. i  δέ άριΟμός τών ϊίς αύτά φοι-άντ«ν 
μαθητών άνέβαινεν εις 14996 αύςηθε'ις '/.ατά 4206  άπό 
τόν αριθμόν τών όΐίοι έφοίτων περί τά τέλη τον 1 8 3 6 ’ 
παιεκτός δέ τών τακτικών σχολείων ϋ*«p/OLffi καί άλλα 

σχολεία τών κοινών λεγοαενων γραμμάτων. οπου διδάσκε
ται >jt.dvYi ή άνάγνωσις εις τινα δε και Γρχίη κατά τήν 

«τοπικήν μ.έΟοδον, καί εις «υτα δέ φοιτώσ.ν υπέρ του; 
8500  μαθητίς.

Αν κατά τό 1837  άνέβη ό αριθμός τών μαΟητίυι- 

μένων παίδων γράμματα εις 2 3 , 5 0 0 ,  έλπίζόμδν δτι 

κατά  το 173S θέλει λάβει πολύ πλίιοτέραν αϋ'ητιν ό ά- · 

ριμό; μάλιςα  τ'δν φοιτώντων εις τά  τακτικά  δημο

τ ικ ά  σχολεία . Διότι , άφ’ ου οί δήμοι τοϋ κράτους 

όλου σχεδόν ε*τοτε ώργανίσδησαν , δέν είναι κάμ- 

μ ία  αμφιβολία, ότι θέλουν φροντίσει έκαστος καί περί 

συςάσεως δημοτικό» σχολείου, εις τό όποιον ίΰ .ί-  

σκουν τούς τρόπους οί μ.αϊηταί νά μανθανωσι καλητερα 

καί ταχύτερα πολλάς και χρησίμους εις τόν κοινωνικόν ο ί-  

ον γνώσεις τελειότερα εκπαιδευόμενοι·

Η Κυβέρνησις διατηρεί εν διδασκαλεΓον, εις το όποιον μορ- 
βΐνονται διδάσκαλοι δημοτικοί, και ύποτρέοει μισθοδοτοϋ- 
σ ( τούς περισσοτέρους τών μαθητϊυομένων έξ αύτοϋ κατ’ 
Ιτος έαπορουν νά έζέλΟωσιν έως 40 διδάσκαλοι, ct όποιοι 
άκέτως διορίζονται εις διάφορα τοϋ κράτους δημοτικά 
σχολεία, όντε; υπόχρεοι νά δ .ϊά 'ω -ι τοιλά/ιτον τρ.α 2τη.

=  21 s s

Εις τήν διδακτικήν δΐο>ροΰνται οί τρόποι ■}, αί μέθοδοι 
τοΰ διδάσ ε.ν; καί τά μέσα ί  τά όργανα τά πρόςτό καταλ- 
λνίλως διδάσ/.ειν.

Τά βιβλία είναι τά κυριώτερα πρός διδασκαλίαν μέσα’ 
όταν μάλιςα ηναι εΰμεδόδω; καί καταλλη'λως γεγρχμ.- 
μένα ώς π:ός τχς δυνάμεις τοϋ μαίηταϋ· τοιαϋτ* δέ 
ειαι δόσκολχ νά έπιτυχυθώσιν. Πολλά βιβλία έτυχον νά 
έκδοΟώτιν είς ττ,ν γλώσσαν μας ύπό φιλλελληνων κυρί
ως πρός την ς-οιχειώδη έκπαίδευσιν τής ν:ολκί^ς μας, με 
Λ α ταϋτα έ^εροΰντο τά σχολεία μας τά αναγκαία καί 
χρήσιμα εις Τούς μαΟητευομένους, έως ού ή Κυβέρνησις 

ελαβε πρόνοιαν νά ^εραπεύση και ταύτην τήν ανάγκην,δια- 
νά'ασα νά έκδοθή ή άναγκαία σειρά μαδημάτων εις τήν ά- 
νωΥέραν καθώς καί εϊς τήν κατωτέραν έκπαίδευσιν τήν 
ς·)ΐχειώδη. Τών μέχρι τοϋδε έκδοΟέντων κατάλογον S·.»- 

λομεν κοινοποη-ει κατόπιν πρός γνώσιν καί χρήσιν τών 

δημοτικών μας σχολείων προς τό παρόν δέ άναγγέλλομεν 
τά έ;ή(Γ,χρνίιιμα όντα έπίσης εϊς τούς μαΟητάς.

Παιδαγωγίκή βιβλιοδή/.η έκδοΟεϊσα φιλοτίμω δαπάνη 
τινών ΖακυνΟίων, έν, ΑΟήναίς έκ τήςτυπογρ. ί. Φιλνίμονος 
εις 4 τομίδια.

Τό ά. είναι Α λφιβητάριον περιέχον γνώσεις τινάς ·*χί 
δ.αρόρους διαλόγους· τά δύο επόμενα είναι απάνθισμα έκ 

τών πινάκων τοϋ Κλεοβούλου καί έκ τής χ:η<τομαΟείας τοϋ 
Δαρ^αρεως· τ ι  δέ Δ . τομίδιον περιέχει τήν σύνοψιν τή; 
ίερ2ς 1-ορΙζ; καί Κατηχησεως της έκδοδείσης έν Βενετία κ«- 

τ4 1 182 υπο τοϋ μακαρίτου Κορκή, Είναι άΓιέπαινον



οί φιλόκαλοι ΖακΰνΟιοι, οί έκδόταντες μίαν σε ράν προ-, 
παιδευτικών μαθημάτων συντεταγμένων υπό Ελλήνων 
πρός χρΐσιν τών αρχαρίων έλληνοπαίδων, διά νά τά 

άταλλάξωσιν άπό ςενα γεννήματα άλλόγλωσσα καί άλ- 
λόΟρη :/.α. Εν μόνον ήτο εύκταίον εϊ; ταύτην τήν συλλογήν 

νά έγίνετο, τό νά διατανθ?, ή υλη κατ' άλλον τρόπον, ώ-ε 

ό μόλι; συλλαβίζων μαθητής νά μην εμπλέκεται εΐ; μα- 
κρά διηγη'ματα καί διαλόγους.

ΣΓΛΛΟΓΓ-Ι έκ τής Οκτωήχου τοΰ Αγίου ίωάννου τοΰ 
Δαμασκηνού καί

ΣΥΛΛΟΓΗ έκτων ψαλλόμενων εΐ; τόν εσπερινόν ορΟρο» 
και εϊ; τήν &ιίαν λειτουργίαν, έν Πειραιεϊ έκ τή; τοΰ ίΐλία  

Χρις-αοίδου τυπογραφίας.
ΐίξεδόθησαν κχτά προτροπήν τοΰ Γεν. ΔιευΟυντοΰ τών 

δημοτικών σχολεί&ιν καί έσυστήθησαν εΐ; τοΰ; δημοδι
δασκάλου; διά νά μετα^ειρίζωνται αυτά.

Οί πλέον προχωρημένοι μαθηταί εϊ; τήν άναγνωσιν δί; 
τ?;έβδομάδος άναγινώσκουσιν εις αύτά τά βιβλία οί δέ επι
μελείς έξ αυτών, οί εύτακτοι καί ευπειΟίς-εροι διορίζονται 
νά κανοναρχωσι τάς έορτ>ς εϊ; τάς Εκκλησία;.

ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΛIΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ,

ΕΚ ΤΙΙ2 T o r  U. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΪ ΤΤΠΟΓΡΑίΙΑΣ. 

Το κάτοπτοον τοϋιο είναι εν μικρόν κατάς·ιχον, τοΰ οποί
ου έκάς·η σελίς είναι διηρημένη εις τετράγωνα χρησιμεό- 
οντα εΐ; τά ; σημειώσει; περί τής διαγωγή; έκάςΌυ μαθη
του δ ι’ Ινα μήνα. 0  διδάσκαλο; σημειόνει εί; τά άρις-ερά 

τά; παρατηρήσει; του κατά Σάνβατον, άν ηναι ευχαρι.ΓΛ-

μενο; άπο τήν εΐ; τό σνολεην διαγωγήν τοΰ μαθητου καί 
επιμέλειαν, εύπείθειαν κ τ·λ. (ίίε κατωτέρω τό Οπόδειγμα’) 
οί δέ γονεϊς σημειόνουσι παρημοίω; τα; παρατηρήσεις των 

εις τά δ^ςιά περί τής διαγωγής τών τέκνων των εί; τήν 
οικίαν. Εκαςο; μαθητής έχει τό ϊδιόν του κάτοπτρον καί 
εί·,αι ύπόχρεως νά τό παρουσίαση εΐ; τοΰ; γονείς του καί)’ 
εβδομάδα. Το ουτοτρόπως καί οί διδάσκαλοι καί ςί γονεϊς, 
λαμβάνουσι λογαριασμόν άμοιβαίως περί τή; διαγωγής 
έκάς-ου καί συμπράτουσι συμφ όνω; εί; τήν καλήν ανατρο
φήν αϊτού. Τά δέ παιδία γνωρίζοντα on άμφότεροι έπι- 
τ/ιρ.ΰντε; λαμβάνουσι άμοιβαίω; λογαριασμόν όλων τών 
πράξεων των, φιλοτιμοΰνται καί προσέχουν εις τήν διαγω
γήν των διά νά μή σημειωθώσιν ώ; κακοί εί; τό κάτοπτρόν 

των 0  διευθυντή; τών δημοτικών σχολείων διέταξε πρό 
ένδ; περίπου έτους τήν εισαγωγήν τοΰ κατόπτρου τοΰτου, 
και εϊδομεν πολλοΰ; μαθ/ιτά; ν’ άλλάξωσι διαγωγήν καί 
νά σωφροίνισθώσι μέ μόνον αΰτύ τό μέσον, έν ω έφαίνοντο 
άδιάρΟωτοι καί άναισΟητοΰντες εί; πάσαν ποινήν Συς·/,- 
νομεν τήν y ρήσιν αϋτοΰ εί; δλους τους διδασκάλους, καί 
προτρίπομεν δλου; τοΰ; γονείς;ν’ άπαιτώσι καί νά Οεωώ-  

σι τα'.τ.κώ; αύτό, καί νά σημειόνωσι τάς παρατηρήσεις 

των πρό; δφελο; αΰτών τών ιδίων των τέκνων

AmiOTIIxOJN ΣΧΟΛΕΙΟΝ. ίανο άριο;
Κά .οπτρον διαγωγή; τοΰ Δημητρ'ο» Ιωάννου τοΰ 1839

Πμερνμην 2η ·'ειώσ- τοΰ Διδασκ- Σημει όσ. τών γονέων
άπό τή; ά. 
μέχρι τή; 
 ̂5 ίαν.

Ε,!μαι εΰχαρι s ημένο; 
άπό τήν έπιμέλειάν του 
εις τά μαθήματα, 

έβραβεύδη.

Δέν έπέρασε πολΰ 
εύτακτα.

Εμελέτα.



Πίρ'ί ιδιαιτέρων καθηκόντων του οιοασχά· 
λου έκτης ίκ ζ ελ ίσ ζω ς  τ 

ται 7; επ ιτυχία  τοΰ επαγγέλματος του-

Εΐ; τά περί διδακτικής και ττερί μεδόδων διαλααβάνον- 
τα β.βλία διαγράφονται τά χρέτ, το» δημοδιδασκάλου λε
πτομερώς, δσα άποβλέζουσι τήν άναΊ ρο«ρν(ν και διδασκαλνί-* 

αν των μα ΐη τών καί τον διοργανσμόν τών σχολείων- π*ρΙ 
αύτών θέλει γενή λόγος εΐ; όσα θέλουν έκτεθγ| τεεί παιδα
γωγική; εις το άνά χε'ρα; περιοδικόν πόνημα* κ«τά 

τό rapov δέ «τοχαζόμεθα άναγκαΤον νά έκθέσωμεν ε’ς 
ιδιαίτερον κεφάλαιον τινά έκ τών καθηκόντων, άπό τΐ,ν ακρι
βή έκπλήρωβιν τών οποίων κρέμαται έξιδιασμένως ΐ  επι
τυχία τοϋ δημοδιδασκαλικοϋ επαγγέλματος. Αύτά άποβλέ- 
πουσι κυρίως τήν ηθικήν επιρροήν, τήν οποίαν πρέπει νά 

ί ·0  ό διοάικαλος επί των μαθητών του- τά; σχέσεις του 

τά; προ; τοΰ; γονείς αύτών καί τά; πρός τάς προϊ^αμένας 
αύτοϋ άρχά;, ή καί τάς πρό; τήν δημοτικήν αρχήν- κ&.ί τέ- 
λο; τά πρό; τήν ιδίαν αύτοΰ ^ελτίωσιν. επομένως δυνάμε- 
δα νά πε«,λάβωαεν α ϊτά εις τά έ;ή; κεφάλαια· ά. Καθή
κοντα τοΰ διδασκάλου πνιγάζοντα έκ τή; ανάγκης τοϋ ν’ 
άποκτη'ΐΥ), δτον το δυνατόν υε\ ίς·ην ήθηκήν επιρροήν έ~4 

τών μαθητών του. β’. Καθήκοντα του διδασκάλου πρό; τους 

γονείς τών μαθητών του. γ\ Καθήκοντα τοϋ διδασκάλου 

προς τά ; προΐςαμένας αύτοϋ «»χάς. δ', Καθήκοντα αύτοϋ 
δντο; καί νρα'Λ'χατέως δημαρχικού* έ. Καθήκοντα τοϋ 

ϊκάλου πρό; τήν ιδίαν εαυτού

ών οποίων κρέμα-
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Καθν-οντα τοΰ διδασκάλου πηγά,οντα εκ ..„ ζιά^/.*., 

-τυϋ ν’ απόκτηση, 3σον δυνατήν, μεγιςην επιρροήν επ. των 

μαθητών του. Πρός τούτο ό διδάσκαλος χρεωςχι *ρο παν- 
τών καί εις πάντα νά ίχ /j πρό οφθαλμών καί νά φυλάττη άκρι- 
βές·χτ« τό  π ο ι ε ΐ ν  τε  κ α  ί δ ι δ άσκε ιν. Οί λόγοι είναι 
διά τήν παιδικήν ήλ.κίζνκατ’ έξοχήν πτερόεντες. Δέν ακούει 
τό πχιδίον τί τοΰ λέγεις, άλλά βλέπει τό τι πράττεις- τα 
βλεπόμεν* παραδείγματα κάμνουν έντύπωσινκαί αύτάλκμ- 

βάνανται ώ; κανών διαγωγή; ύπό τών μαθητών. Παραγγι- 
λεις είς τόν μαθητήν νά ουλάττΥ! τήν καθαριότητα καί ευ
ταξίαν. ίίοτέ δέν θέλει ένθομηθ-ίί νά τήν φυλαςη, άν δέν 
βλέπη τόν δ·.δά;καλον καθαρίως καί εύσχήμως ένδεδυμένον, 
κ:.ί φυλάτοντα μετά μεγίςης αύς-ηρότητ-ς τήν καθαριότητα 

καί τήν καλήν ευταξίαν εις πάντα-

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό δημοδιδάσκαλος, διδάσκων p i 
τοϋ; λόγους καί δίδων τό παράδειγμα μέ τάς πράξε·ς του 

χρ»ω<"έΐ νά εχτ πρό οφθαλμών, καί νά ©υλάττη τα εξής.
ά) ,Αά συναισθάνηται τήν άςίαν τοϋ Επαγγέλματος του, 

καί τήν οποίαν φέρει ωφέλειαν, καί νά ηναι ζηλωτής αύτοΰ 

■πρίτνον άνενδότως όλα τά είς άπόκτηβιν αυτής τ«ς ώφε- 
λείις συντείνοντα*

β#) ?ίά ifi'jcti άδιςτοίκτως πεπεισμενος ε·.ς τα τη; Ορ/»σ/.ει- 
ζ/ς δό''[ζατα και εί; "ta άζιωματα τ ί ;  ηΟικτς, άλλως 

θέλει εΐθαι χαλκό; ήχων καί κύμβαλον άλλαλάζον- ποτε 
δ-:ν θέλει δυνηθή νά πείση τούς μαθητάς του, διδάσκων αυ

τούς ταΰτα μέ μόνους λόγους ξηρούς, 

γ'} Εά προσέχη νά μή λανθανιται ποτέ εΐ; όσα )έγη νά ΐ'ήν



υπόσχεται ζ'.ς τοΰ; μαθητά; εΐμή τά πρέποντα, καί νά έκτε· 
λν) ίερως τά πρό, αύτού; όποσ/εθέντα.

δ) Διύασκων η συνομιλών μέ τους μαΟητάς νά '/ή υ,ετα— 
χειρίζεται λέ'ει; η ,ράσεις πεπατημένας ν, άσχημους, η ά- 
Τειότνπας, α ί όποΐαι κινοϋν εϊ; άμετρον γέλωτα τά παιδία.

ε) Κά ν,ναι ευσχήμων καί κόσμιος εις τήν ενδυμασίαν 
του, «ύς·«ρός εις τήν διατήρησιν τής τά;εως καί ευταξίας, 
εμβριθής καί σοβαρός. άλλα ήμερος έν ταύτώ καί ευπροσή
γορος εις τήν συμπεριφοράν του καλοκάγαθος, φιλάνθρωπος, 
όικαιος, αμερόληπτος, επιμελούμενος έπί-σης τήν πρόοδον 
όλων τών μαθητών του.

C; Οι λόγοι καί αί πρά;εις του μέσα εις τόσχολεΐόν πρέ
πει νά ήναι σύμφωνοι με τάς πειθαρχικά; διατάζεις· ά',τι Js-  

σπισνι ως διάταξιν εις τό σχολεϊον, πρέπει άΰτός πρώτος ά- 
παραβάτως νά τό ουλάττη.

ζ )  Είς τήν έκτέλεσιν τών έν τώ.σχολείω καθηκόντων 
του να -ηναι άκριβες-ατος. Εις τάς ώρισμένας ώρας ν'άρχίζτι 
τας παραδόσεις καί νά μή παραμελή ποτέ κάμμίαν άπό 

τάς καθημερινας εργασίας, μη δέ νά τά; άναβάλλ·/] εις τήν 
αυριον.

η) Διδάσκων χρεω-̂ εΓ νά ήναι σαφής, σύντομος καί θελ
κτικός, μεταχειριζαμενος οσα δύνανται νά διεγείοωσι τήν 
φιληκοίαν τών μαθητών. Οϋτος είναι ό μόνος τρόπος τοΰ 

να καταςΎ,σνι τις την διδασκαλίαν ωφέλιμον, καί νά δεσμεύ- 
«'/I τήν.προσοχήν τών παίδων·

θ') Οί φρόνιμοι μαθηταί οί χρ-ης-οήθεις, οί εύτακτοι καί 
έπ μελεΐ; πρέπει ν' άνταμοίβο ται με βραβ.ύσεις καί μ’ 
έ π ζ ’ν ϊν ; άμερολήττω; γινομένου;. AI βραβ:ύ;ει; πρέπει ν*

/
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'Λν :ι αί ώρ σμέναι εις τό/ όδτ,νόν καί οί έπαινοι δέ μέτριοι 
επιξίως διδόμενοι καί καταλλήλως, ώς·ε νά δ.εγείρωσιν 

εί; άμιλαν, οχι εις φθόνον ούτε εις απελπισίαν τους μή 

έπαινεθέντας. Οί ά;«κτοι, οί αμελείς καί οί απειθείς πρέ
πει επίσης νά έπιπλήττωνται καί νά παιδεύονται, άλλα 

καί νά προτρέπωνται καί νά συμβουλεύωνται πατρικώς. 
J1 προτροπή καί ή συ ν βουλή δεικνύει εύνοιαν καί ς-οργήν 
Φροντίζουσαν περί τοΰ συμφέροντος τοΰ άμαρτήσαντος. 
Ουτος δε πειΟόμενος διά τών συμβουλών γνωρίζει τό 
σφάλμα του, ι/ετανοεΐ, καί πεπεισμένος εί; τό συμφέρον 
του αγωνίζεται νά μή μετασφάλλνι. Αί δε σκληραί τι- 

μωρίαι καί αί μέ όργήν έπ.βαλλόμενα’, ποιναί, κακαπλήτ- 
τουσαι δ ά τοΰ (ρόβου και τρόμου  ̂ δέν προξενοΰσιν ουτε 

πεποίθησιν ούτε μετάνοιαν, άλλά δειλίαν, χαμέρπειαν καί 
άνδ.απ'.δοιδίαν ή πείσμα, πανουργίαν καί αναισχυντίαν. Ο 
ούτο> τιμωρούμενος θέλει πάλιν πράξει τό αύτό άμάρτη- 
μα μέ πεοισσοτέραν προθυμίαν καί επιμονήν, ό'ταν εΟονι τήν 

ευκαιρίαν, καί πις»ύει ότι δέν τό μανθάνει ύ τιμωρός αύτοΰ.
Δ.ά τούτους τους λόγους είναι άπ^γορευμέναι εις τά  

σχολεία αί σκληραί τιμωρίαι αί κακωτικαί τοΰ σώματος, 
καθώς καί αί έςουθενητικαί, αί ταπεινόνουσαι τόν νοΰν 
καί έξαγριόνουσαι τήν καρδίαν. 0  διδάσκαλος δέν πρεπει 
ποτέ νά δέρ-r,, ούτε νά βλασφημτ, ή νά ϋβρίζη καί νά έπι- 
πλήττη 'μέ θυμόν καί όρ ήν· τά τοιαΰτα είναι εναντία 

εί; τό σκοπούμενον καί αξιοκατάκριτα· διότι έμπνέουσιν 

εις τά παιδί* μΐσο; καί άπο-ρορήν πρό; τον διδάσκαλον 
καί πρό; τήν μάΟ/,σιν, έξαγριόνουσι τήν ψυχήν των, κα- 
ταπλ/ίττουσι τόν νοΰν καί έξαχρειόνουσι τήν καρδίαν των.



ΜΑΘ1ΙΜΑΤΑ

χαριν τών οημο£ι£ασκαΛ&ν κο.ϊ 
τών γονίων.

Π ε ρ ί  τ ι ς  α τ μ ό σ φ α ι ρ α ς ,  

ή  ατμόσφαιρα συγκροτείται ύπό τοΰ αθροίσματος ολο.ν 

τών ρευς·ών των περικυκλούντων τήν σφαίραν' αύτά δέ τά 

ρευςτά $ άερόμορφα σώματα δύναταί τις νά διαιρέσνι είς 
τρία. Πρώτος είναι 6 κυρίως λεγάμενος άήρ· έπειτα οΙ ί.τ- 

μοί καί τά άερόμορφα ρευς-ά. ότα γίνονται είς τήν ατμό
σφαιραν φαινόμενα όνομ.άζοντχι γενικώς μ ε τ έ ω ρ α ,  
διαιρούμενα κοινώς εϊς πυρώδη, υδατώδη και εις ειοτεινά*
ή δέ διαλαμ,βάνουσα περί αύτών έπιςτίμ'/) λέγεται Μ ε τ  ε- 
ω ρ ο λ ο γ ί α.

ΑΗΡ. Ο άήρ ό συς·ήνων τό μεγαλνίτερον μέρος τής ατμό
σφαιρας είναι σύνθετος κυρίως από τρεις άλλας άερομόρφους 
ούσίας· άπό τόν όζύγονον, δςτις είναι τό επιτήδειον ζ-οι- 

χεΐον εις αναπνοήν τ ών ζωικών σωμάτων- τό ύδρογόνον, δν 
φλογις·ον, καί τρίτον το άζωτον. Ιίάνέν τών δύο τελευ
ταίων δέν είναι επιτήδειον εϊς αναπνοήν, άλλ’ ένούμενα 

μέ τό πρώτον συςη'νίυσι μίγμα πνευςόν καί καυς-όν.
Ο άήρ είναι ρευς·όν σώμα, διαφανές, συνδλιπτόν, ελας-ικόν 

καί βαρύ* είναι δ’ έλαφρότερον 770 φοράς άπό τό νερόν. Τό 

βάρος μ.ιας ς-ήλης άέρος, λαμβανομένης άπό τ;)ν άνωτάτην 
ά*ραν της ατμόσφαιρας εως είς τ^ν επιφάνειαν της θαλάσ
σης, ζυγίζει δσον στήλη νεροϋ ισοπαχής καί υψηλή 32 ποί. 
η δσον στήλη ϋδραργύ-ου υψηλή a 8 δακτ. Τούτο ίβεβαιώ- 

Οησαν διά τοΰ λεγομένου β α ρ ο μ έ τ ρ ο υ ,  τοΰ εφευρεΟέν-

'τος ΰ.τό ΤορρικηλλίουΦλωρεντινού, τοΰ μαδη'Μΰ τοϋ Γαλλι- 
λαίου. Είναι δέ τό βαρόμετρον ΰέλινΟς σίφων έ «Γραμμένος ή 
καμπυλωμένος κατά τό κάτωθέν του μέρος, τό όποιον μένει 
άνα'.τό»· γεμίζεται δέ άπό υδράργυρον, επειτα άνα«τρέφε- 
ται· ό υδράργυρος καταοαίνει μέν, άλλά ς-αματα μ,ετέω- 
ρος εϊς δΐϊος 28 δα:-ιτ. επειδή τό βάρος της άτμοσφαίρι- 
κής στ/ίλη:, επενεργούσες εις τό ανοικτόν μέρος τοϋ σίφω- 
ν ι ;  μέ τ,ιν θλίψιν της, άνασηκόνει τήν στήλην τοϋ υδραρ
γύρου. 0 :αν δέ άναβαίνη τις έπί τίνος δρους εχων βαρό- 
μετρον, παρατηρεί δτι δ υδράργυρος καταπίπτει είς 27 δακτ. 
26: 25 κχί εξής, κατά τό ύψος είς τό όποιον άναβν,· έπειδή 
τό μάκρος τ?,ς άερίου ς-ήλης σμ’.κρύνεται , καί επομένως καί 
τό βάρος της, ό'Οεν καταπιέζει όλιγώτερον διά τοϋ στομίου 

τοϋ σίφωνος τόν υδράργυρον, έκ τής θεωρίας, τής κατά τήν 

αρχήν ταύτην, δύναταί τις διά τοϋ βαρομέτρου νά ^νωρίση 
καί τό υΐ/ος τών β·υνών* άλλ’ άπαιτιΰνται πολλοί υπο
λογισμοί, ε’πειδή ή τοϋ άέρος πυκνο'της δέν είναι ν', αύτή 

καθ’ όλα τά υψη.
(ακολουθεί).

ΙΟΥ ΛΙΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΡΠΓΟΡ1ΑΝΟΝ ΕΤΟΣ.

ΐΐπ ί ίουλίου Καίταρος, το 7 03  έτος άπό κτίσεως Ρώ

μης καί 46 π. χ. μετερρυθμήθη τό ρωμαϊκόν ήμερολό- 
γιον άπό τόν άς-ρονόμον Σωσιγένην τΐιν Αλε'ανδρέα, καί 

ώνομάσθη ίουλιανόν. 6 Σωσιγένης ύπεθεσεν δτι ό ηλιακός 

ενιαυτός περιέχει 565 ή μέρας καί 6 ώρας" καί επειδή 6 

«ραι τετράκις λαμβανόμεναι αποτελούν 2 ί ώρας, ήγουν 

ίν  ήμερονύκτιον, έ^ροστέΟη άνά παν τέταρτον ετος μία



ήμερα εΐ; τον Φεβρουάριον, ο,τις έχει τότε 29 ημέρας,· 
καί τό ε·;ος εκείνο λίγε τα', έμβόλιμον ή βίτεκτον (έκ του 

bis sextus δ;ς !*τος ), διότι ή προ-Οεττομένη' ήμέρα έβχλ- 
λετό μετά τήν 24 φεβρου/ρίου, ήτις Λτον ή έκτη κα’λενδών 

Μαρτίου. 0  «λιακός ομως ενιαυτός δέν περιέχει 365  

ημέράς καί 6 ώρας, άλλα 365 ήμέρας 5 ώρκς καί 40  

λεπτά’ ωςΐ τό ίουλ.ανόν έ'τος είναι μεγαλνίτερον τοΰ δι
καίου κατά ί 1 περίπου λεπτά. Ταϋτα δε τά 1 1 λε
πτά τά προτΟετόμενα έκαμναν να γίνεται ή ισημερία τήν 

ι;·. εκατονταετηρίδα ( ί 58 I) δίκα ήμέρας άρχήτερα· άντί 
δηλαδή νά γίνεται τήν 21 Μαρτίου, έ ι ί ετο τήν 10 τοΰ 

αύτοΰ μήνός, Διά τοΰτο άτέκοψαν 10 ήμέρας τό ακόλου
θον έτος 1582, τό όποιον συνεπληρώΟη μέ 355 ή μέρας 
«ντί 365. Αί άπορριυφεΐσαι -ίμέρ*ν ήταν ή 5 έως τήν 14 

’Οκτωβρίου, δ ιίτ ι μετά τ/ιν 4 άμέσως έλογαρίασαν 15 

’Οκτωβρίου. ’Αλλά τά 11 περίπου λεπτά, τά όποια πλε
ονάζουν πάντοτε εις τό Ίουλιανόν έτος, μετά παρελευσιν 
ενιαυτών, ήΟελον άποτελέτει πάλιν όλοκλήρους ήμερα;* διά 

νά μή γίνη λοιπήν τοΰτο, έδιωρ£τ3η ν’ άπορ^ίπτωνται τρεις 

ήμέραι εις το διάς-ημα 401 ετών άρχομένων άπό τό 1600  
έτος. Οΰτω λοιπόν ή διαφορά τών δύο ημερολογίων πα
λαιού καί vioj, ήτις είς τά 1600 ήτα δέκα ήμέραι, έγινεν 

11 ήμέραι τό 1700, επειδή άπερρίφΟη μία ημέρα- ήγουν 
τό 1700, τό όποιον κατά τό παλαιόν έτος περιείχε 360  

ή αέρας κχτά τό νέ ον 365.  Τό αύτό έγινε καί τό 1800  

έτος* διά τοΰτο ή διαφορά τών δύο ημερολογίων είναι τήν 
οήμερον (1839) ήμέραι 12. Τό αύτό θέλει γείνει καί είς

τό 1000, κχί τότε ή διχφορά θέλει εΓσ9αι 13 ίμέραι* 

όχι όμως καί είς τό έτος 2000* διότι άπό τά 1600 έως 
τά 2000, είναι έτη 400· εις τό διάβημα τών όποιων 

έπρεπε ν’ άπυρριοδώσιν αί 3 ήμέραι- ουτω καί άπό τά 2000  

έως τά 2400  ή διαφορά θέλει εΐσδχι 16 ήμέραι- άπό δέ 

τά 2400 έως 2300 ή διαφορά θέλει εισΟαι 19 ήμέραι /.Ά 
ούτως έφεσής- Α.ελουν ε;σδαι δηλαδή 3 κϊώνες κατά συνέ
πειαν 355 ήμερων- καί ό τέταρτος θέλει περιέχει 366  
•ήμέρας* τό οΰτω διορΟωΟέν ΐουλ.ιανόν ήμερολόγιον λέγεται 
Ι'ρηγοριανόν, διότι διέτα:ε τήν διόρΟωοιν ταύτην Γρηγό- 
ριος ό ΙΓ\ Πάπας ί»ώμης εί; τά 1581.  τό παρεδέχΟησαν 

δε οί μέν διαμαρτυροόμενοι εί; τό 1700, οί δε Αγγλοι 
εΐ; τά 1 752.

(Εκ τοΰ Ερμου τή; Σύρου).

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ι

—  Ι Ια ρ α χ α λ ο υ ν τα ι οί σ υ ν δ ρ ο μ η τ ζ ΐ  του π α ρ ό ν τ ο ς  π ερ ιο δ ικ ο ύ  σ υ γ / ρ ά μ μ α *  

το ς  Κ.Κ· Δ η μ ο δ ιδ ά τ κ χ ίο ι κ χ ϊ Aotrcot α μ χ  ΧχΖωσι τό πχρ 'ον  ά  κα ί β. ρύλλον 

νά  £/λβάσωσ> τήν σ υ νδ ρ ο μ ή ν  τω ν  τώ ν κά τω θεν  σ ημ ε ιω μ έ νω ν  Ι π ι -  

ς-χ τώ ν  μ α ς  ίπ χ ρ χ ια κ ώ ν  δημ οδ ιδα σκάΧ ω ν.

Οί τώ ν νή ϊω ν πρδ* τον Ιν Σύ^α έ π α ρ χ -  <?η«ο£ιο Κ. Ε/λ Mayxi/ojv .

Οί τή ς  Γ υ ζο ία ς  αχI τ ή ς  ά να τΟΜ/.ής ΈΧΧάδος μ ε τ ά  τώ ν  π α ρ α κ ε ιμ έ νω ν  αυτώ ν 

Ν ή ϊω ν Π(305 τού ; κ χ. ίπ .  δημοδιδχσκ& Χους Ν Mxyv/jv c t ; Χ αλκι'ία  καί Φω · 

τ ιά δ η ν  εις Α ιζ χ δ ιχ ν  [οπου ευ χ ο )ΰ ν · τχ ι b κ α θ ε ίς

Οί τ ή ς  Π ζ)οποννή7θυ π ρ ό ς  του ς  χ. κ. δημοδ ιδα τκχΧ ους  Κ. Βασίλιάο/,ν ε ιζ 

ΤρίποΧτ,ν, καί Ν. T asauryjv  εις Νχϋττλίοι» (orroy βύκο/ύνονταί)

Οί τώ ν Δυτ?κών πΧζυρων τ ή ς  ΠεΧοπόνήσου κχ ί τ ή ς  Δ υτ ική ς  'Ε )Μ δος π ρ ό ς  τόν  

ι π Λ ϊ ί , μ ο ο to- Π ΙΪΛΓ^ών χ. M ^ o y iaT ^ iiU j



f>t r f o  x 3ωτ»υοΰ~ης <xl τώ ν πχρχ/.ειμένοΦν α υ τή ς  Ν^των x * l λοίπΛν /λ^ 

/έ>6 ν πρός ε μ ϊ  τδν ι/οότην itj Ηίί^αία.
—  Κατά συνέπ ε ια ν  τ η ς  απ ό  6  Δ εκεμξ ίου  1 8 3 8  Ι/Μ/.λίον χ χ ι τού  ε ις  

κ ΰ τή ν  *τζισυννη/Ιένου χ χ τχ λ ό γ ο υ  τώ ν  β ιβ λ ίω ν  χτλ α ν α / χ ιίω ν  δ·Λ τ χ  δ ήμ ο*  

τ ιχά  σ χολ ίΐ» , πολλά i τώ ν  χ. Δ ημ οδ ιδχσχαλω ν  //.S; έσ τη σ α ν  ατό αύτ*· μ 'ό λ ο ν  

ό τ ι  μ έρο υ ς  μ α ς  ε ίν α ι π&σχ π ρ ο θ υ μ ία  να  του ς  υπ ηρέτησα*μεν , ·}\ α π ο -  

ςο/ η  τω ν όμω ς  π ρό ς  αυτούς άπό μ έρο υ ς  μ .χς ε ίν α ι α δ ύ ν α το ς , δ ι ό τ ι  δ ϊν  ?χο- 

μ ε ν  τά  μ ί σ χ χ χ ι  τ ό  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ίο »  δ ϊν  δ έ χ ε τ α ι α ν  ευ π λη ρω μή ς  τώ ν  δ ιχ χ ω -  

μ χ τ ω ν  τ ο υ , τ α  ό π ο ια  α ναΖ χ ίνουν  σχζδόν  ϊσ χ  μ ϊ  τ ό  ά ντ ίτ ιμΟ ν τώ ν  ca/0/j- 

σ9μένω ν ίντΰπ& ν. "ΟΟίν ο ι έπ ιθ υ μ ο ΰ ντ ε ς  τά  εις  τ ή ν  ρ:-,Οεϊσχν i y /ύχλιον ά να  

ν ε ρ ό  μ ε ν  χ  χ. Δη μ ο δ ιδ χ σ χ α λ ο ι, η  π ρ έ π ε ι νά μ χ ς  δ ι& θϋνω ? ιν  Ι π ιτ ρ ίπ ο υ ς  τω ν  

π ).η ?ο νώ μ ενο ι πχρ* α υτώ ν  νά  τ ού ς  π χ ρ χ δ ίδ ω μ ε ν  τα  όσα  μ α ς  ζ η τώ σ ιν τ  

i a v  θέΧωσι νά  τούς π έμ π ω  μ ε ν  αΟτά δ ια  τοΰ  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ίο υ ,  νά δ ια τ α τ τ ω σ ι  

*:ς χανενα τώ ν  ε ις  τ η ν  π ρω τεΰο υ σχ ν  άνταττβχρ ιτώ ν  τω ν  νά  μ α ς  π λ η ρ ό σ ω ·  

σ ι  τό  α ν τ ίτ ιμ ο ν  χ χ ΐ  τ χ  τ α χ υ δ  ρο  μ ι/.k δ ιχ χ ιώ μ χ τ χ  τώ ν  όσω ν ζ η τ ο ΰ σ ι  vfc 

τ  ά π έμ π ω μ ε ν  δ ι  α υ τή ς  τ η ς  ε ύ χ α ιρ ία ς . Χέγωμεν τβΰτο έπ ε ιδ ή  ε ιν χ ι  άού- 

νατβν νά μ α ς  ΙμΖ άσω σ ι δ ιίε  τοΰ  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ίο υ  χ ρ ή μ α τ α ,  δ ιό τ ι  δ ϊν  δ έ χ - r a i .

—  Χ Ι''ρχχχ ϊοΰντχ ι π ρ ό ς  τ ο ύ τ ο ις  όοο ι τώ ν  Δ η μ οδ ιδ χ σ χ χ ϊω ν  έλαβαν α μ ί ·  

οω ς α π ό  ή μ α ς  η o ik  τ ώ ν  α ν τα π ο κ ρ ιτώ ν  μ α ς  χ χ, Δ ημοδ ιδασχά/ω ν Σ ΰ ρα ς f  

Ναυπλίου χ » ί Π. Πατ,οων* β ιβλ ία  x i; νά εζοδεόσω σ ιν  ε ίς  τ ού ς  μ α 0 $ τ χ ς  τώ ν  

(τχο^είων τω ν  νά εμ β ά σο ισ ιν  όσον τ ά χ ο ς  τ ό  α ν τ ίτ ιμ ο ν  τώ ν  όσων  εξώδ-υσαν ttp b g  

*£ν υπ οφ α ινόμ ενον  ε ίς  TL tipaii ό σ ο ι π α ρ ' εμ ο ΰ  ελ α ζο ν , χχ'ι π ρ ό ς  τούς  αν& 

ϊ έ ρ ω  α ν τά π ο χ ρ ιτ ά ς  όσ ο ι π α ρ ' α ύ τ ώ ν  Σλάβον

11Λ1ΑΣ Χ Ρ ίΣ  ΤΟ ΦΙΛΗΣ,

Ο Σΐ,ΡίΤΑΙΤΗΪ Η ΑΙΑΣ ΧΙΈΤΟΦΙΔΗΣ.

£Κ. ΤΗΧ ΪΟΪ IIΑΙΑ ΧΡ1ΣΤΟΦΙΛΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΝ 

11 ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ


