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toil έμβΓύου· άλλ’ ήμεϊς ενταύθα *χθ[«ν νά λαλνίσωμεν Τίερΐ 
τής ανατροφής της άρχομένης άπό τήν αρχήν τής παιδικής 

ήλικίας, ήτι; παραδίδεται εις τήν φροντίδα τοϋ Παιδαγωγού.
0  σκοπός τής φυσικής άνατοοφΐς είναι τό να οιατηρήσ/ι 

τήν ύγ:ί*ν, και νά κατας/ίσ/ι το σώμα υγιεινόν καί εύρω- 
ς-ον. θ')εν και τά πρός τήν επιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου 

μέσα είναι δύο· ή διαιτητική καί ή γυρας-ιχή. Είναι πα- 
ρατηρηαένον δτι τά καχεκτ;κά και αρρωστα παιδί ι έπιόί- 
δουσι γενικώς εις τήν μάθησιν πολύ όλιγωτερον παρα τα 

εύρωστα» καί υγιή· διότι τό σώμα είναι τ ί  όργανον δια 

τοϋ όποιου ή ψυχή εκτελεϊ τάς ένεογείας της· οταν δ’ εκείνο 

πάσχη είναι τών αδυνατοιν και αυτη να δ<.ίξτ) ακεραίους 

καί έντονους ένεργείας.
Οι γονείς είναι οί πρώτοι φύλακες καί έ~ιμεληται τής 

υγείας τών τέκνων των' άλλα καί πόσοι γνωρίζουσι τους 

τρόπους διά τών όποιων διατηρείται ΐ  υγ'ίχ, καί προσέχουν 

νά τούς πράττωσιν ; ό  διδάσ/.αλος εχει χρέος νά άναπλη- 
ροΐ καί ταύτην τών γονέων τήν ελλειψιν, στοχαζόμενος οτι 
αύτό; άνεδέχθη τήν φυσικήν καί ηθικήν διάπλασιν τής νε
ολαία,·, καί αυτός είναι κατά μέγα μέρος ό θεμελιωτής της 

•μελλούσης ευδαιμονίας ή κακοδαιμονίας της.
Ως πρός τήν διαιτητικήν λοιπόν, πρώτον μέν Βΐλει δι

δάσκει τούς μαΟητάς είς ώρισμένας ημέρας καί ωρας τά 

υγιεινά παραγγέλματα. Θέλει τοϊς εξηγήσει πρώτον τοϋ 

ανθρωπίνου σώματος τά όργανα, τήν διά τής μετρίας σω
μασκίας και γυμνάσεως άνάπτυςιν αύτών' τήν αναγκην της 

τροφής καί τά ολέθρια αποτελέσματα τής πολυφαγίας, τής 

πολυποσίας καί τής λαιμαργί/.ς' 5ίλει τοϊ; παρατήσει είς 
ποίας άρρωτ^ί έμποροϋν νά Οποπίιττωσίν, άν δέν προφυ-

λάττωνται κατά τάς διαφόρους ώρας τού έτους άπό τό 

ψύχος καί τόν καύσωνα, ή h  ΐδρωμένοι έκθέτωνται είς τόν 

άέρχ, ή πίνωσι νερόν, η κολυμβώσι* καί πόσον κινδυνεύ
ο υ ν  άν επιχειρίζωνταί τινα παιγνίδια επικίνδυνα, ή άπερι- 
σκέπτως τρίχωσιν, ή παίζωσιν άτακτα. Τέλος 3έλει τούς 
όδηγήτει νά γνωρίζωσι καί νά φυλάττωνται τά Φαρμακε
ρά βότανα τοΰ τόπου των, τούς δελετηρίους καί μεμφητι- 
κους άερας, οί έ πόνοι άναπτΰτσωνται εις τούς τέπους, ό'του 
γίνεται σήψις ζωικών ή φυτικών σωμάτων, ή ζύμωσις κτλ. 
καθώς καί τινων τεχνών τήν βλαπτικήν εϊς τήν υγείαν τών 

εργαζομένων αύτάς ενέργειαν, καί τά μέσα δΓ άν τις δύ- 
ναται νά προφυλαχθή. Εις δέ τήν διδασκαλίαν του ταύτην 
έμπορεΐ νά μεταχειρισθί) οδηγόν ό διδάσκαλος τό βιβλιά- 
ριον τό έπιγράφόμενον Υ γ ι ε ι ν ά  Πα ρ  α γ γ έ λ  μ α 
τ  α εκόοθεντα ύπο Καραθεοδωρή καί ευρισκόμενα είς τά 
σχολειά μας.

Δεύτερον3έλει πράττει αύτός ώς προφυλακτικά τής υγείας 
τών μαθητών καί προσέχει νά φυλάττη ακριβώς πάντοτε.

ά) Ακραν καθαριότητα είς τό σχολεΐον, φοοντίζων νά σα- 
ρόνεται η καί νά πλύνεται συνεχώς τό διδακτήριον, καί νά 

άνανεόνεται όε ς αύτό περιεχόμενοςάήρ πολλάκις τής ήμέρας,
Ο άήρ είναι ή πρωτινή καί άναγκαιοτάτη εις ζωήν τεο- 

φή· όταν μολυνθή ύπό άναθυ. ιάσεων έξερχομένων ά-ό ύλας 

ζωϊκάς ή φυτικάς σηπομένας, ή άπό τήν αναπνοήν πολλών 
ανθρώπων κλεισμένων εις ίν οίκημα, ά~ό τήν άποφοίάν τών 

αποπάτων, άπό βαλτώδη ή ά'.ίνητα νερά, τότε γίνεται δη- 
λητήριος καί όλεθριώτατος είς τήν ζο>ήν τοΰ άνθρώπου.

Τά επίτηδες οικοδομούμενα ά"’ αρχής κτίρια διά σχο
λεία κατά τού; κανόνας τούς διαγεγραμμενου; είς τόν οδηγόν
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-tv,? διδακτική; μέθόδου, είναι όχι jjlovov έπιτήδεια ύ ·  τή» 
διδασκαλίαν, άλλά καί εΐ; τήν συντηρησιν τή; ύγεια; 
τ&ν μαθητών. Εϊ; αϋτά άνοιγόμενα ρεγάλα παράθυρα είς 
τας δύο μακρυτέρα; πλευρά; το εν αντίκρυ τοΰ ίλλου καί 
2 μέτρα άνω τοΰ εδάφους, ϊίδουσιν έλευθέραν διαπνοήν 

εΐ; τόν άέοα, καί φώ; προσέτι Ικανόν καί και «λλήλω; 
διευθυνόμενον, ώςε νά μή βλάπτγ) του; οφθαλμούς. Οί από
πατοι οί μή δντε; αρκετά άπομεμβκρυσμένοι άπό τ 6 διδα- 
κτήριον, πρέπει νά πλύνωντοα δί; καί τρί; τή; ήμερα; μέ 
πολύ νερών, καί τό καλοκαίριον νέ ρίπτεται μέσα εί; τόν 

λάκκον αύτών άαβεςΌ; «κανή, 4 κάλλιον χλωρίτι; τίτανο;.
β') Κά μή συγχωρά εΐ; κανένα τών μαθητών νά πα

ρουσιάζεται εΐ; το σχολεΐον ά-λυτο;, η ρυπαρό;, ί  κατα- 
ξεσχισμένο;' τοΰ; δ’ ιχοντα; έξανθηματικα; άρρωςία;, 
τή; έπιδερμίδυ;, ή άλλα; άσθενείχ; κολλητικά;, πρέπει ν’ 
άποπέλπ/ι άπό τό σχολεΐον προσωρινώ;, εω; να ίατρευΟώτιν.

ή  μή καθαριότη; εΐ; τό σώμα καί εΐ; τά ενδύματα, είναι 
ή κυριωτέρα αίτια πολλών αρρωζ*ιών και μαλι^α των ε ,̂αν- 
θεματικών τή; έπιδιρμ.ίδος· άπό την άλουσίαν και ακαθαρ
σίαν τή; κεφαλή; γεννώνται, <ρέρ’ είπεΐν, αί ψεΐραι εΐ; τά 
μικρά παιδία, τά όποια ξυόμενα άκαταπαύστω; κατασχί
ζουν καί πληγώνουν τήν έτιδερμίδα τή; κεφαλή;. Ε* 
τούτων γεννώνται τα δυσώδη εκείνα και κακο/ι̂ ο απο— 
φύματα, τών όποί-ον ό έμπυο; καταβιβρώβκει τήν επιδερ
μίδα, καί τά όποια γίνονται πλέον φωλεά τών άηδεςάτων 

εκείνων ζωυφίων (*}>

(*) Ε ΐι « ια ύ τ^ ν  κ ιρ ίττω τν) τό ίατ/χχδν clvaei Λ  Μπώυι ^ r f 1-

ξ χ  Ki τ ρ ίχ ΐ ζ  τ ι , '  ν ϊ  ι> !Τ (9ώ ΐί Χ * τ * π ;ί» / ί* τ *  / «  *»Π*·

ή  ψώρα παρομοίως, γεννωμένη άπό τήν άπλυσίαν του 

σώματος, μεταδίδεται ευκόλως* εΐ; τά παιδία. όταν ίδνι ό 
ίιδάσκαλο; μαθητήν εχοντα μικρά σπυαία, μυτερά, υπό
λευκα, φυόμενα μεταξύ τών δακτύλων καί εί; τό εσω 
μέρο; τών κλειδώσεων, καί προξενούν να κνησμόν (φαγούραν) 
άνυπόφορον, ά; μήν άμφιβάλη ότι είναι αύτό τό πάθο;* 

χρεωστεΐ δ- άμέσω; ν’ άποπεμψ·/) αύτόν τόν μαθητήν, 
μηνόων εί; τού; γονεί; νά φροντίσωσι περί τή; θεραπεί
α; του (*).
γ') Κά μή παραβλέπη τοΰ; μαθητά; νά κρατώσι τά βιβλία 

των πολλά πλησίον τών οφθαλμών των, ή νάσκύπτωσι πο- 
λΰ, όταν γράφωσι, ή ν’ ά/.ουμβώσι μέ τό στήθος επάνω εΐ; 

τά γραφεία,ί νά κάΟωνται σταυροποδισμένοι η συμμαζωμέ- 
νοιέπί τών γραφείων· τό τοιούτον κάθισμα, εν ω δέν άφίν·/) έ
λευθέραν τήν χεΐρα εί; τό γράφειν, έν ώ ήναι άτακτων καί ά* 

πρεπέ;, βλάπτει προσέτι τήν κυκλοφορίαν καί τήν αναπνοήν, 
στενοχωρουμένου τού στήθου; καί-ιή; κοιλία;. Πολλήν ώραν 

καΟημενοι τοιουτοτρόπω; οΐ μαθηταί, έμποροΰν νά αΐσΟαν- 
θώσι ζάλην τή; κεφαλή;, θαμβώματα τή; όράσεω;, ενίοτε 
δε ενδέχεται να ΰποπέσωτι και εί; σφοδρού; παλμού; τή; 
καρδία; .

Ή σμένον λ ιν όσπ ορο ν  δ ι ί  vk nfauwt r i  χ ά χ χ δ α ,  xal ν& π/ύνωντ α ι  συχνάχ<ς. 

u i  κληγαΐ μ έ  α π ό β ρ α σ μ α  π ιτ ύ ρ ω ν  5j ρ ίζ η ς  ο ενδρο  μ ο λ ό χ α ς . Τ ά δε α κ ά θ α ρ τα . 

ζωυρια άρχοντα* iifc τοΰ <τυν«χοΟς χ τ ε ν ίσ μ α τ ο ς  xal λουτι/χατοί, η δ ι  ά -  
λ ε ίψ -ω ς  μ ϊ  σ κ ο τω μ έν ο ι υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο ν .

(*) Καί τούτο τ ό  π ά θο ς  θ ε ρ α π ε ύ ε τ α ι  ί ι λ  λουτρών χλ ια ρΛ ν . Μ έσα ε ίς  r i  

νερον^ α γ ο ΰ  τ b β ά λ ω σ ιν  ε ις  τ ύ ν  λου τήρα ., χ ΰ ν ο να ι χ α ϊ Ανθος $ ε ια γ ίο υ } τ ό  ό- 

π ο ΐο ν  δ ια λ ύ ο υ σ ι μ ϊ  οΧίγον^νερόν π ρ ύ τ ερ Μ  μ ί σ α  ε ις  πήλίνον α γ γ ε ΐο ν  Μ ια* 

euyyiav άνθους βά,Χλουσιν ε ίς  3 0  ό χ ά δ α ς  νεοου· ό δ ίπ ζ σ χ ν ν  λ ο ύ ε τα ι ά π α ξ  

τη ς  ή μ έ ρ α ς  ε ις  το ιο ΰ τ9 ν  λουτρώ ν, γ υ λ ( ίτ τ ό μ ι* θ ί  οζυνα^ ί λ μ υ ρ ά ί  x x t  
δΰϊκεκτζ fxyi\τος·ν



δ) Νά προσέχω πώ; οί μαΟηταί οχι μόνον νά μήν άπο- 
κτώ-ι κάνέν ελάττωμα φυτικόν διά τής ακαταλλήλου χρή- 
σεω; τών μελών τοϋ σώματος, άλλά καί άν έχωσι , πώς 

νά τό μετριάσωσιν ί) καί νά τό διΟρδώιωσι· καθώς π. χ· 
αν εχωσι τήν μυιωπίαν, τήν δυσηκοΐαν, τραυλότητα κτλ. 
περι της έπχνορθώσεως τών οποίων &έλομ*ν λαλήσει άκο» 

λούθως.
έ) Νά μή κράτη εις έκάστην παράδισιν (πρωινήν ή τ /fV 

μετά μετημβρίαν, περισσότερον άπό τρεΐς ώρας τους μαθη- 
τάς. Κ,αί τόσας ώρ/ς δέ είναι άδύνχταν νά διατηρησ/ι προ
σεκτικούς τους μαθητάς είς τήν διδασκαλίαν, εάν δέν δι- 
δάσκη, διάφορα μαθήματα,. *.αί εάν έν τώ μεταξύ δέν πα- 
ρενείρη καί τι διχφέρον καί εύχάρις-ον, τό όποιον, επειδή 

περισπά τήν προσοχήν καί πχρχλλάσ-,ρ τήν τάσιν αύτής, δ ί
δει με ταύτην τήν άλλ χ γην, κά-ποιαν άνάπαυσιν είς τάς 

διανοητ.κάς δυνάμεις.
Τέλος ό δημοδιδάσκαλος πρέπει νά προσεχή καί είς τάς 

ποινάς μέ τά ; όποίας τιμωρεί τους άτακτους μαθητάς, 
ώστε μέ αύτάς νά μή βλάπτη τήν υγείαν τών τιμωρουμέ- 
νων. Νά μή δέρνιρ ποτέ νά μή γονατίζη τούς μαθητάς· έ- 
πανω εις πέτρας ή λιθάρια· νά μή τους καταδικάζω νά ςέ- 
κωνται μέ τόν ένα πόδα, ή νά λαμβάνωσιν άλλην στάσιν η 

θέσιν όδυνηράν· νά μή τοΰ; φυλακίζΐ) είς τόπους σκοτεινούς 

νά μή τους κλείη έξω τόν χειμώνα- έν έ<ί λόγω νά μή με
ταχειρίζεται πώποτε ποινάς κακωτικάς τοϋ σώματος η 

φρικιυδεις, καθώς κάμνουσί τινες βάρβαροι καί σκληροκάρ- 
διοι, καί ανάξιοι τοϋ νά ενωσι τό ονάμα τοϋ διδασκάλου 

καί παιδαγωγού.

iV, πρό; τήν γυμναστικήν δέ ό δημοδιδάσκαλος &

μϊτα/ειρισΟή έκ τών τεταγμένων γυμνασμάτων, δσα ίόνα-' 
το», σκοπόν έχων νά άναπτύξη τάς φυσικάς δυνάμεις τών 

μαθητών καί ν’ αποκαταστήσνι τά σώματά των εύρωστα 

καί ευκίνητα.
Τά πχιδία, έ; αύτής τής φύσεω; τρόπον τινά ωθούμε

να εί; τήν άνάπτυξιν τών μελών των, Ιχουσι κλίσιν μεγί
στη ν ε ΐ; τά νά κινώνται άκαταπαύττως, νά τρέχ»σι, νά 

πηδώσι, νά παλαίωσιν. Ο διδάσκαλος δέν Ιχει είμή νά τα- 
κτοποιη’σΥΐ ταύτην τήν κλίσιν του γυμνάζεσδαι, καί νά 

διευθύννι τήν άσκησιν, δεικνυων ποιοι είται οί πρός έπιτυ- 
χίαν τρόποι, καί πώς ύπερνικώνται αί δυσκολίαι. Τοιουτο
τρόπως καί κατ’ αύτάς τάς ώρας τής άναπαύσεως τών 

μαθημάτων απασχολούμενοι οι παΐδες, όχι μόνον δ:ν άτα- 
κτοϋσιν ούδ’ έκφαυλίζονται, άλλά διασκεδάζουσιν εύχαρίςως 

ώρελούμενα καί κατά τό σώυα καί κατά τόν νοΰν.
Είς τό προαύλιον τοϋ σκολείου, η είς τόν προσδιωρισμέ- 

νον δι’ αϋτό κήπον , έμποροϋν νά στηθώσι τά κυριώτερα 

γυμναστήρια· οίον εν δίζυγον , Ιν μονόζυγον, μία χειρανα- 
βάδρα, καί είς ιστό;, είς τά όποιοι οί μαθηταί δύνανται νά 

γυμνάζωνται κατά τάς ώρας τής άναπαύσεώς των καί τής 

διακοπής τών μαθημάτων, ύπό τήν έποπτείαν πάντοτε τοϋ 

διδασκάλου, δστις ί?έλει προσέχει νά προλαμβάνη πάντα 
κίνδίίνβν έκ τών γυμνασμάτων συμβχίκοντα δι’ απροσεξίαν 
•ή άπειρίαν τών γυμναζομένων.

Αν δέν ήναι τόπος πλησίον τοϋ σχολείου διά γ-.μνάσιον, 
ή ά/ ό δήμος δέν 3έλν! ή δέν εχνι νά έξοδεύση είς κατασκευήν 
τών γυμναστηρίων, τότε ό διδάσκαλο; έμπορεΐ νά έμβαίνν) 
τάς έορτάς μέ τούς μαθητάς του είς κανένα τόπον κατάλ
ληλον, έντό; ή εκτός -ίί,ς πόλεως η τοΰ χωρίου, ό'που θέλε*



το!»; έξασκεΓ εϊς διαφόρους σωμασκίας χαι γυμνάσματα. 
Είναι δέ τι να γυμνάσματα ανέξοδα, καί άλλα άπβιτοϋντα 
όλίγα {ξοδχ διά να γενωσιν- ό δέ διδάσκαλος δύναται νά 

μΐταχειρισΟνί ές αύτών, ίσα αί περκττάσεις καί οί χορηγού
μενοι έίς αυτό/ παρα τοϋ δήμου πόροι τώ συγ'χωρήσωσι. 

Δημοσιευομεν κατωτέρω κατάλογον αύτών τών γυμνασμάτων 

πρός γνώσιν καί χρήσιν τών δημοδιδασκάλων , λαβόντες 
αυτόν άπο τόν έν τώ Β. διδασκαλείω διδάσκαλον τής Γυ
μναστικής κ. Παγώντα· ή χ̂ Λ,σις δ» αύτών έξηγεΐται εις 
τό ύπ αύτοΰ έρανισΟέν έγχειρίδιαν τής Γυμναστικής έκδο- 
Οεν χ«τ Ιγκρισιν τής Κυβερνήσεως.'

0  περίπατος είναι καί αυτός σωμασκία αξιόλογος καί 
ώφολιμωτατη είς τήν υγείαν. 0  διδάσκαλος δύναται κατά 

τάς έορτάς, η καίάλλας ημέρας ενίοτε, τό πρωί ή τό εσπέ
ρας, νά όδηγ-J) του; μαθητάς του εις τόν περίπατον. Δεν 
πρέπει δέ να έζοόεόηται όλη αύτή ή ώρα εϊς σωμασκίας ή 

εις παιγνίδια1 έμπορεΐ ό διδάσκαλος τότε νά παραστηση 

εις τούς μαθητάς του τάς καλλονάς τής φύσεως· νά τούς 

διδάςίΐ τί είναι φυτόν, τί δένδρον, τΐ βλάστησις, τ ΐ φυτεία, 
τ ί ορος κτλ. νά όδηγήση τούς πλέον προχωρημένους τών 

μαθητών πώς δύνανται νά διαγράψωσι τό σχήμα εκείνου 
τοϋ χωραφιού, τοϋ οίκου κτλ. έν ένί λόγω νά δει;/) τήν ε
φαρμογήν καί τήν πραξιν τών όσων διδάσκει είς τό σχολεΐον. 
Τόν δέ χειμώνα, ότε δέν εϊναι δυνατόν νά έξέλΟωσιν εις 

περίπατον κατά τάς <ΰρας τής άναπαύσέως, έμπορεϊ νά 

δεικνύνι εις τούς μαθητάς κά-έν πράγμα περίεργον, ή έργα- 
λεΐον τέχνης ωφελίμου, ή κάνέν μικρόν πείραμα φυσικής $ 

χημείας, ή άλλο τι, τό όποιον κινοϋν τήν περιέργειαν ήδύνει 
τόν ακροατήν καί αυξάνει έν τάΰτώ τά; γνώσεις του.

Δεν δύναται τις βέβαια νά άτταιτήσ.η άπό τόν δημοδι
δάσκαλον ύποχρεοιτικώ; περισσότερα; ώρας διδασκαλίας $ 

έκις-ασίας παρά τάς διατεταγμένα;. Α λλ’ 6 δημοδιδάσκα
λος, στοχαζόμενος τό μέγεθος τού έργου τό όποιον άνεδέχθη, 
καί δτι αύτός είναι ό πρώτος καί κύριος μορφωτής τής νε
ολαίας, χρεω-εΐ νά μλν £/;? άλλην κυριωτέραν μέριμναν 

π/οά τήν εύδοκίμησιν τοϋ εογοj του. Αν και &υσια,νΐ χαι 
κάμμίαν ώραν έκ τών πρός άνάπαυσιν αύτοϋ ώρισμένων, 
ε/ει όμως νά λάβη άναντ ρόήτως καί άμοιβά; πολλαπλα- 
σίονας τών κόπων του. Παρεκτός τής οποίας 3 ελει συναι- 
σΟάνεσθαι αύτός ένδομύχου ευχαρις*/‘,τείος ετι ένασχολειται 
εις τήν διά-λασιν ανθρώπων καλών καί εύτυχών, 5ελει. 
χαίρει προσέτι τήν ύπόληψιν καλοΟ καί εντίμου παιδαγω
γού, έκπληροΰντος άληΟώς τά καΟ^οντα τοΰ έπαγγέλμα- 

τός του.

I Περί των ανέξοδων καί ό/ιγοεξοόων ε?- 
δων τών γυμνα’σεων καί γυμνασμάτω ν, 

εξ ών τινα μέν έκτελουνται εις τα  
ακίνητα γυμναστήρια, τινά δέ είς 

τά κινητά.

Ανέξοδα μέν είναι·
1. II άγορά, ή άν δέν ύπάρχ/ι γυμνάσον μέ αγοράν, νά 

προτιμάται τό ςάδιον ή άλλο μέρος κατάλληλον· είς αύτήν 

έκτίλεΐται*
Τό βάδισμα, βήμα βραδύ, ή φυσικόν, ταχύ, ταχύτεοον, 

η όδ;Λ^οοικόν; γινόμενον κατά τούς κανόνας τυϋ περί Γυ-



μνασταή; βιβλίου, ό'χι το ς-ρατιωτικόν, άλλα τό φυσ « 4ν, 
κατά τό β' Τμήμα Σελ. 36.

2. Το ς·άδιον’ εί; τοΰτο γίνεται"
0  δρόμος η τό τρέχειν Σελ 37.
3. Τό πηδητήριον. εί; τοΰτο γίνεται·
Τό άλμα ί  πνίδημα.

4. Τό φερειν άμμοσακκούλας ή λίθου;, τό κινεϊν βάρος 
λίθου η σιδήρου, άνάλογον μέ τάς σωματικάς της νεολαίας 
δυνάμεις· το προσωθεϊν η σπρώχνειν pi τους αγκώνας κ«- 
τά τους κανόνας.

5. Η παλαίστρα* είς αϋτήν έκτίλεΐται.

ή  πάλη κατά τους κανό/ας Ιελ. 55 .

6 . 0  δίσ,ιος ( ίι τό ρίψιμον τής π έτρας) τμήμα ιζ'. 

Σελ. 6 1 .

7. Τό σκαλοπάτιον, (ί δοκός τις) χρησιμεύει διά τήν 
βίβασιν Σελ. 3 1 .

8. Η κηπουρική Σελ. 33. χρησιρ-εύει δέ άριστα εις τό 

να άπασχολ-jj τήν νεολαίαν μέ τό σκάψιμον, φύτευμα καί πό
τισμα, εως δτου νά τυπωθή καί ή θεωρία τής κηπουρικής.

9. Η γύμνασις τών λαλητιχών οργάνων κατά ώρισρ.ένας 
ώρας και προσδιωρισμένας ήμέρας κατά τήν ανάγκην· δηλ: 
δταν ΰπάρχωσι μαθηταί αγύμναστοι εις τήν περίτρανον κοί 
καθαράν προφοράν, καί απαγγελίαν νά τους γυμνάζ·/) συ
χνότερα. λ

10. Αί γυμνάσεις τών ανθήσεων κατά τό κ ' Τμήμα 
Σελ. 75.

11 . Τό κολυμβαν. Τμ. ν.χ Σελ 85.
12 . Τά διάφορα δ ια σ π α σ τ ικ ά  πα ιγνίδ ια , κ α τ ’ Ζγκρι-

\

«ιν καί ΰ^ό τήν επο}/ιγ τοΰ διόασκαλου, κατα τό κγ Γμ, 

Σελ. 1 19 .
’Ολιγοέξοδα δέ είναι"
1 Τά διάφορα είδη τοΰ πηδήματος’ Διαιρούνται δε καί a j- 

τά εις ανέξοδα’ οίον τό πήδημα, εΐ; τήν μίαν, εις τά.; τρεις, 
καίΰπερ τά έσκαμμένά. Si; ολιγοέξοδα’ οίον τά ςεφάνια, τά 

πηδόσχοινα καί ή άνακύχλησις. Εις μίτριοίζοδα· οιον το 

άλτήριον, ή πηδ'Λστρα, καί τά μονόβ^λα’ καί εις τά πολυ- 

•έξοδα, ώς τά έφαλτη'οια κτλ.
2. Τό σφαίρισμα Σελ. 119.
3. Το ελκειν μέ τους νωτολκοΰς, καί τάς διελκυστίνδας, 

εις τήν σκαπέρδαν.
4" Τό άναση'-όνειν μέ τά δυναμόμετρα Σελ. 53.
5. ΐ ΐ  συςροφή μέ τους ς-ρεπτήρα; Σελ. 32.

6. Τό άκον.τίζειν Σελ. 6 1.
7. Το μονόζυγον καί δίζυγον.
8 . Τό άναρριχάσθαι εΐ; τήν χειραναβάθραν καί τόν ίτόν.
9. ή  αιώρα κτλ.
δσα άλλα δεν έσημειώθησαν ενταύθα, άλλ’ είναι ση

μειωμένα είς τό βιβλίον καί εις τό προβληματολόγιον, συ- 
νιςώνται μόνον εις τους δόμους τους έχοντας τά μέσα καί 
τήν άγαθήν προαίρεσιν εις τό νά συ^ήσωσιν όπωσοΰνπλ"- 

ρες γυμνά7



Ε ι σ α γ ω γ ή  ί χ  τ η ζ  γ ε ν ικ έ ς ·

S 7 ές αΰτών των γενικών κανόνων μανθάνουσιν ο! χνα- 
τρέφοντες και διδάσκοντες νά έννο^σωσι τήν υψηλήν ιδέαν 

καί άςίαν του επαγγέλματα; των, όν.οϋ καί τά καΟήκοντά 
το>ν.

ά ΐίκάτερος αυτών γρεωςει νά διακρίννι τόν άνθρωπον 

«πό όλα τά λοιπά όντα, καί ο,τι τον χαρακτηρίζει ώς άν

θρωπον λογικόν.
β Οτι εκαττος -,-fiv τροφίμων εχει οϊκείαν τινά δύναμιν. 

πρός έκπαίδευτίν .

γ Μ·/)τε ή ανατροφή, μήτε ή αγωγή, μήτε ή Παιδαγωγία, 
μητε ή διδασκαλία δύναται νά συνεισ®έι:γ) κατά τι εις τόν» 
άνθρωπον, όταν αυτός δέν εχη τήν αφορμήν εις εαυτόν.

ο Ποτέ νά μήν καταντήση μητε ή ανατροφή μή ts ή δι
δασκαλία νά θελ·ήσΐ) νά μηδενίσγ] ή νά καταπ'.έστι ο,π ό άν
θρωπος τό έχτι εκ φυσ3ως διά τον προσδιορισμόν του.

έ Η λογική αγωγή ε^ει ώς σκοπούμενον νά έκπαιδεόη 

τας λογικάς δυνάμεις εις τον άνθρωπον, καί νά άναπτύσσ/) το 

αίσθημα τής φιλανθρωπίας του, όσον είναι δυνατόν έντελί
στα τα.

ς  Τό ήμετεοον λογικόν ευρίσκει τόν υπογραμμόν τής ιδί
ας του απασχολη’σεως εις τους σκοπούς τοϋ Ποιητοΰ του παν
τός καθ’ όιοναύιοί έγνωρίσθήταν, η είναι δυνατόν νά γνω- 
ρι-,Οώσι.

ζ' Οτι 0<τω έντελεςέρ* γίνεται ή εκπαίδευσις των άν- 
G-.«πίνων δυνάμεων, κχί όσω άρμονικώτερα αυται συμφω-

Παιδαγωγίας

·*ο"&ι στράς άλλήλας τόσω πλησιέστερον εις τό παντέλειΜ 

Ον φέρεται ό τρόφιμος·
ϊ,ημ. Ανδρε; Ελληνες δοτε εις τά τέκνα σας ν.αλήν άν*- 

'τροφήν, δ έ<τϊ χριτ’χνικ'ις % εύαγγελικώς ή*)ικήν καϊ έπι- 
σ τη  ωνικήν διά νά μή τά άναγκάζωσιν έτειτα ώ; άνδρους, 
οι νόμοι νά μανθάνωσιν δ(τι έπρεπε νά τό γινώσκωσι νηπιό
θεν- ρητέ νά β,άζωνται οϊ μεταγενέστεροι ιστοριογράφοι νά 

γράφωσι" τοιγάρτο· πολλά έν Ι»λησιν εις Πατέρας ϋπο τέ
κνων άσ/_ηυ.ονε'ται«κ. τ. λ. Διονύσ. Αλικαρ. § 29 Β. β. Κ. f .

§ 3 II δε εύγενεστάίη όλων τών ψυχικών δυνάμεων τοϋ 

ανθρώπου είναι το αΰτεζούσιον λογικόν.η κατα τόν Πλατωνα» 

νοΰς ό βασιλικός- « δςτις εχει τήν δύναμιν νά προσδιορίζει 
την θέλησιν διά τής ελευθερίας, νά έκλεγη καί νά προτιμά 

ότι έγνώρισεν ώ; το καλλιστον και ά^'.ωτατον τήν δυναμιν 

εκείνην θέλουσιν μάς διδάςχι οί κανόνες τής Παιδαγωγικής 

θεωρητικής, πώς νά τήν έκπαιδεύσωμεν καί νά τήν άναπτύ- 
ζωυ.εν ττρό πάντων τών άλλων· αλλα καθώς οι Παιδαγω
γοί καί οί διδάσκαλοι πρεπει να ηναι έμβριθε ς εις τ/;ν 
πραγματοπύί/ισιν τών κανονοιν καί παραγγελματων τής 

κνατρονής, τοιουτωτρόπως καί οι γονείς να φέρωνται δια 
τήν ανατροφήν τών τέκνων twv.

Οί δε κυριώτεροι κανόνες έκάστης αγωγής είναι οί έξης. 
§ 6 0  ά . κανών μάς λέγει >> έκαστον τρόφιμον εις άνθρω

πον νά τόν έξυπνώμεν καί νά τον έκπαιδεύωμεν ώς 8ν 
πεπροικισμένον pi ψυχικά καί σωματικά προτερήματα. « 

t) β. κχνών » νά παρέχωμεν άπλότητα καί άρμονίαν εις 
τήν έκπαίδευσίν τουπαριστά/οντε: εις αυτόν σα^ώς τόν κατά 

φύτιν προσδιορισμόν του, καί τήν σχέσιν τών προτερημ* 
'Των του.«



6  γ* κοίνών. >< Ο,ιι μεσον είναι χρήσιμον εις τά δίκαια 

?οϋ τροφίμου, ώς λογικού ό'ντος, τούτο ά; άπβυθύν-/) την 

άνεπτυγμένην η εξυπνον δύναμιν εις «αν ό',τι φαίνεται άςιον 

τού άνθρωπίνου λογικού. »
0  δ. κανών » ή αρμονία της Θρησκευτικής καί χρ’.ςια- 

νικής ελευθερίας μέ τό λογικόν, ά; είναι ό δψιστος σκοπός του· 
επειδή εϊ; αυτόν επι-τηρίζεται ή εϋγενεστάτη’ ή ήθικωτάτη, 
τ, ά~λουστάτη καί ή ύψίστνι αξία τοϋ ανθρώπου* >>

§ 10 Οςτις ένόησεν όρθώς τό Οεολογικώς παιδαγωγικήν 

άςίωμα. » τά παιδία νά τά άνατρέφωμεν πρός δόξαν 

ό τοιοΰτος έ'γινε καί γίνεται ώφελιμώτατος καί εις έαυτόν 
ν.αί εις τόν πλησίον του. διότι αδύνατον νά ΰπάρςγι ά'λλος 
υψηλότερος καί άςιώτερος σκοπος της ανατροφής άπό εκεί
νον, δστις ιόν ρ.εν θεόν τον απαγγέλλει ώς ϊδιόν του άντι- 
κείμενον, ημάς δέ «αραγγέλλει νά γινώμεθα μέ αυτόν 

όμοιοι.
§ . 1 1 .  Πρός δέ τούτοις εΐπόντες, οτι ή θεωρία της παι

δαγωγικής (§. 1.) διαιρείται ε’ς σωματικήν καί ψυχικήν α
γωγήν, ή'δη πάλιν έπαναλαμβάνοντες λέγομεν, ότι ή μέν 
σωματική λέγεται καί φυσική- επειδή άρχεται άφ’ ίς  στιγ
μής συλληοθή ό άνθρωπος, καί διαιρούμενη κατά τάς ηλι
κίας μάς διδάσκει τους ανήκοντας κανόνας δι’ έκάστην ηλι
κίαν ή δέ ψυχική, διαιρείται εις λογικήν αγωγήν, άφορώσαν 

τάς λογικάς τής ψυχής δυνάμεις, εις αισθηματικήν, άρθρω
σαν τήν έκπαίδευσιν των αισθήσεων, των αισθητηρίων καί 
αισθημάτων τής ψυχής, καί εις τήν ηθικήν.

Αλλά καί ώ; πρός τό γένος θεωρουμένη, καλείται αγωγή 

των παίδων η των άρρένων, καί αγωγή τών κορασίων. Πρός 
δέ τούτοις καί ώς πρός τήν επικρατούσαν διαφοράν,τοϋ επαγ

γέλματος , καί τοϋ μέλλοντος προσδιορισμού, θεωρουμένη 

διαιρείται εις τήν τοϋ χωρικού, τοϋ πολίτου, τού στρατιώτου, 
τοϋ εμπόρου, τοϋ τεχνίτου, τοϋ πεπαιδευμένου, τοϋ ίερέως, 

τοϋ εΰγενοϋς, τοϋ ήγεμόνος κτλ.
§. 12. Επειδή δέ ή ανατροφή δεν ε~ρεπε νά άφεθη εις τό 

αυτόματον μήτε εις τινα ά'λογον μηχανισμόν, διά ταϋτα σο
φοί καί θεοσεβείς άνδρες φωτισθέντες καί διδαχθέντες άπό τό 

σχολεΐον τής θείας Π ρονοίας τόσον αρχαίοι, ό'σον καί νεωτεροι, 
έγραψαν γενικούς τινας κανόνας, καθ’ οΰς δύναται τό ανθρώ
πινον γένος, καί κατεςοχήν τό χριστιανικόν, νά άνατρέφηται.

§. 13. Τό ά'θροισμα λοιπόν αυτών τών γενικών κανόνων 

λέγεται επιστήμη τής παιδαγωγικής, η θεωρ/)ΐική παιδα
γωγική· καί ό'στις μέν άπό τήν σπονδήν αυτής απέκτησε τάς 

απαιτούμενας γνώσεις διά τήν θεωρίαν άπλώς, όνομαζεται 
θεωρητικό; παιδαγωγός, ή άπλώς παιδαγωγικός, όστις δε, 
καί διά τήν πρακτικήν χρήσιν, πρακτικός παιδαγωγός.

§. 14. 0  μέν άςία έκάστης θεωρίας κρίνεται η απολύτως, 
καθ’ ό'σον παοατηρεΐται τό άντικείμενόν της καί ό καθαυτό 

σκοπός της· η σχετικώς κατά τήν χρησιμότητα καί τήν ενέρ
γειαν τήν παρ’ αυτής προ·;ενηθεΐσαν η προςενουμενην η δε 
επιστήμη ή έ'χουσα άντικείμενόν τήν εύγενεστάτην φύσιν 

άπό ό'σας γνωρίζομεν, δ έστί τόν άνθρωπον, καί διά σκοπού- 
μενον τήν έξημ'ρωσιν αυτής κατά την έσωτερικήντης άςίαν, 
oyi |Λονον 3έν είναι κατωτέρα μηδεμιάς άλλης, άλλ’ υπερέ
χει καί πολλάς άλλα;. Επειδή σοφώτατοι άνδρες έκαστου και
ρού καί έκάστου πολιτευμένου έθνους, μας τό έπληροφόρησαν 
διά τής πε'ρχς, ότι τό πάν έξήρτηται έκ τούτου, τοϋ νά 

άνατραφώσι, νά άναπτυ^θωσι, καί να βελτιωθώσιν αι ένυπαρ- 

7 θυσαι εις τόν άνθρωπον δυνάμεις καί τά φυσικά προτέρημα.



Ho. τίτον τη; ψυχής δσον καί τοϋ σώματος, καί τοϋτο τίνι 
τρόπ ;) νά γίννι καί 2ω{ εις ποιον βαθμόν, χωρίς νά άμβληθώ- 
σι, μας έ'δωκαν τήν καλλίστην εις τοϋτο εισαγωγήν, καί 
κανόνας τοΰς δοκιμωτάτους.

Δεν είναι δέ ίδιον τοϋ παρόντος νά καταριθμήσωμεν τά 

εγκώμια τά άποδοθέντα εις τό επάγγελμα τής παιδαγωγι
κή? καί ιδίως τής παιδαγωγίας καί διδακτικής· άλλ’ δστις 

δεν παρορμεΐται άπό τήν μεγάλην άζίαν τοϋ παιδαγωγικού 

έπαγγέλματος ώς πρός τήν ΰπόθεσιν τής όμοειδώς εθνικής 
έκπαιδεύσεως, ό τοιοϋτο; καλλών μίαν ώραν πρότερον νά· 
έκλέξη ά’λλο επάγγελμα.

§ . 1 5 .  Οσον δέ περί τοϋ δτι ήθελον εΰρεΟή η εϋρίσκονταί 
καί τινες άμφιβάλλοντες περί τής αξίας τών παιδαγωγικών 

θεωρημάτων καί κανόνων, οΐτινες δσον εύγενεΐς σκοποί»; καί 
άν έχωσι, μέ ολα ταϋτα εις τήν πραζιν τοϋ βίου, δεν έδύ- 
ναντο ίσως νά τους πραγματοποιήσωσι, κατά τόν ίδικόντων 

σκοπόν, περί τής κρίσεως τών τοιούτων δεν πρεπει νά πα- 
ραξενευώμεθα· επειδή τους τοιούτους ό όρθός λόγος τών πρα
κτικών φιλοσόφων τους θεωρεί ώς φαντάσματα.

§. 16. "Οχι μόνον δέ ήμφισβήτουν περί τών αναμφισβή
τητων κανόνων, άλλά, καί άν ητον δυνατόν νά συνταχδή γε
νική θεωρία τής παιδαγωγικής, προβάλλοντες εναντιολο
γίας, άναφερομένας εις έκάστην μέν θεωρίαν, άλλά καί εις 

τήν ούτω πως καλουρ.ένην νέαν παιδαγωγικήν. Πρός δέ τού- 
τοις οι τοιοϋτοι άμφίβαλλον διά τήν θεωρίαν έξ αιτίας τών 

μικρών αποτελεσμάτων της· άλλ’ ήγνόουν, ώς φαίνεται, δτι 
oyi ή θεωρία αυτής, άλλ’ οί άνθρωποι είναι αιτία, δταν αυτή 

δεν τελεσφορώ, καί δέν τιμάται ώ; τό αξίζει, καί δέν παρι-

τηρούν, ότι καί αί άλλαι έπιστημονικαί θεωρίαι δέν τιμώνταί 
μήτε πραγματοποιοϋνται ώ; έπρεπε κτλ.

(ακολουθεί).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ.

Περί εξαμηνιαίων εξετάσεων τών 

Δημοτικών Σχολείων.

Τό αρΟ. 5G τού νόμου τής 6/18 Φεβρουάριου 1 834 λ£γεί* 

Μετά πασαν εξαμηνίαν καθυποβάλλεται ή σπουδάζουσα νεο
λαία εις έ:έτασιν καί διορίζεται επί τούτω παρά τής έπί τών 

Εκκλησιαστικών Γραμματείας τής Επικρατείας επιτροπή ε
ξεταστική καί προγράφεται ό καιρός καί ό τόπος αΰτής. II 
έίετασις είναι δημοσία καί ούδείς αποκλείεται τή; εις αύΐήν 
εισόδου.

Πρός έκτίλεσιν τοϋ άρθρου τούτου ή έπί τ.ΐν Εκκλησιατι- 
κών καί τής δημοσίου έκπαιδεύσεως Γραμματεία προσεδιώ · 
ρισε τοϋ μεν χειμερινού εξαμήνου αί έξετάσεις νάγίνωνταιτόν 
Μάρτιον μήνα, αί δέ τοϋ θερινού τόν Αυγους-ον. Κατ’ αϋτά; 
τά; έποχά; δλοι οί δημοδιδάσκαλοι είναι εί; χοέος νά έκτελώσι 
τάς εξετάσει; κατά τήν περί τούτων εγκύκλιον, άναφερόμενοι 
ει; τά; επιτόπιους διοικητικάς άρχάς περί προσδιορισμού τη; 
εξεταστικής επιτροπής καί τής ημέρας τών εξετάσεων. II έ- 
ξετας-ική επιτροπή κάμει τήν εκθεσιν περί τοϋ αποτελέσματος 
τών εξετάσεων όνομάζο-Όα τους άρις-εύραντας μαθητάς καί 
δίΛουσα καί τάς πληροφορίας τάς διαγεγραμμένας εις τήν 

έγκύκλινν· οί δέ μαθηταί οί τελειώσαντες τήν περίοδον τών
προπαιδ-υτικών μαθημάτων, μεταβαίνουσι τότε εί; τό ΐίλ-
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Ιηνικά σχολεία, λαμβάνοντες παρά τοΰ διδασκάλου τό έξή£ 

απολυτήριον.

ΣΧΟΛΕίΟΝ ΛΠΜΟΤΪΚΟΝ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ1!)
ΤΟΤ ΔΪΙΜΟΥ. . - . . .

I
0  . . . . .  . . φοιττ^σας τακτικώς άπό τής . . , τοΰ"

μηνός................... -Τοΰ έτους . . . μέχρι σ'/ίμερόν, διήλθε τήν

περίοδον τών προπαιδευτικών μαθημάτων, διδαχθείς Ανάγνω- 
σιν, Γραφήν, Αριθμητικήν, ίεράν Ιστορίαν, Κατηχησιν, Γεω ■ 
γραφίαν, Ελληνικήν Ιστορίαν, Καλλιγραφίαν, Γραμμίκην Ιχνο
γραφίαν, και τάς άρχάς της Γραμματικής και Μουσικής,· εις 
τά όποια έξετασθείς καί κατά τάς παρούσας εξετάσεις, εδω - 
κεν (ίκανά $ τρανώτατα) δείγματα προόδου, άριστεύσας
ιδίως εις τά μαδήματα.................................

όθεν δίδεται τό παρόν είς αυτόν, δυνάμει τοΰ δποίουδύνα- 
ταΐ κατά τά διατεταγμένα νά καταταχθή ηδη άκωλΰτως είς 
Ελληνικόν σχολεϊον.

Εν · * · · · · την · » ' ·  · · · · ( · #  

ό  Δημοδιδάσκαλος
6  Πρόεδρος τής έξεταςικής' 

έπιτροπής
Παρατηρήσεις επί τοΰ ηθικού τού λαβόντος τό παρόν* 

(οιον ευπειθής, επιμελής, φιλόπονος, φόιτών τακτικώς, εύτα
κτος κτλ.) <

Ηρίςευσε ( τοσάκις ) κατά τάς Γενικάς εξετάσεις εύδόκι-*
μησας ιδίως είς τά μαθήματα..............................

Τό άνωτέρω δίδεται τυπωμένον είς τόν άπολυόμενον μαθητην. 
6  διδάσκαλος γράφει μόνον τό όνομα καί έπώνυμ.ον κτλ. όσα 
είναι σημειωμένα μέ στιγμάς, καί διαγράφει η οβελίζει τά

όσα μ.αθ/ίμ.ατα δεν έσπούδασεν ό μαθητής, καδώς καί οσάί 
ιϊΟικάς ιδιότητας δέν εχει.

Βραβεία προς ένίσχιχπν τών δημοδι* 

δασκαλών διοριζόμενα παρά της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

II εταιρία αυτη συστηβεΐσα έν Αδη'ναις κατ’ εγκρισιν τί»ς 
Α. Μ. άπό τά τίλη τοΰ 1836. έπί σκοπώ τού νά προάξ  ̂

τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν, εχει τά εξής αντικείμενα κατά 
τόν δ.οργανισμΛνΤης. ά. Τό νά εύκολύντι τήν πρόοδον τών 

δημοτικών σχολείων καί την διάδοσιν τής στοιχειώδους παι
δείας μεταξύ τοΰ λαοΰ κατά τόν τής 6 (18) Φεβρουάριού 

1834 περί δημοτικών σχολείων νόμον. —  β’. Νά προμ.η- 
Οεύν) τά αναγκαία προς τοΰτο στοιχειώδη βιβλία·— γ". Λά 

νητγύγ καιν’ άνταμοίβνι την επιμέλειαν τών δημοδιδασκάλων 

δι’ένιαυσιων βραβείων.—  έ. IVά φροντίζν) περί της τελειοποιη'- 
σεως της μεθόδου τοΰ διδάσκειν καί ν’ άνταμοίβτ, τούς τε- 
λειοποιοϋντας αύτήν τήν μέθοδον, η εφευρίσκοντας άλλας τε- 
λειοτέρας. —  ς  . νά βοηθΐ) είς τόν πολλαπλασιασμόν τών 

δημοτικών σχολείων, όταν οί πόροι αυτής συγχωρωσι τοΰτο.
II εταιρεία αυτή, ένεργόΰσα πρός τήν επιτυχίαν τοΰ σκο

πού της έσύςΊησεν είς Αδένας 2ν πρότυπον σχολεϊον, όπου δι
δάσκονται δέκα ύπότροφοι αυτής έπί σκοπώ νά γένωσι διδα- 
σκάλισσαι είς τάς έπαρχίας· έςέδωκε 5 η εξ ειδών βιβλία, 
είς 20 χιλ. αντίτυπα· καί έδιώρισεν 8 βραβεία 4 πρώτης καν 

4 δευτερας τάξεως πρός ένίσχυσιν τών δημοδιδασκάλων διά 

τό έτος 1837,  καί άλλα τοσαΰτα διά τό 1 S38· Τά βραβεΐ*



ταϋτα συνίστανται εϊς συγγράμματα διάφορα τών προπα
τόρων μας, καί άλλα βιβλία χρήσιμα εις τοϋ: δημοδιδασκά
λους χρυσόδετα καί φέροντα επιγραφήν Φιλεκπαιδ. Εταιρείας 
βραβεΐον A ( η Γ> ) τάξεως, καί έδόθησαν διά τ ις  έπί τών 
Εκκλισιασικών καί της δημοσίου έκπαιδεύσεως Γραμματείας 
εις τους δ'σοι κατά τάς εξαμηνιαίας εξετάσεις τοϋ 1 837 ά- 
νέδειξαν μαδ/·,τάς περισσοτέρους εις περισσότερα μαθήματα 
προοδεύσαντας. Εκρίθησαν δ’ άξιοι τών μέν της Α. τάξεως 

οί κ. κ. επαρχιακοί δημοδιδάσκαλοι Αργους ( Ν. Φαντρίδη;, 
Ναυπλίου Δ. ϊωαννόπουλος, Χαλκίδος Ν. Μάγνης, Καλα- 
μών Γ. Καλλίτσης. Τών δέ της Β. οί κ. κ. ό δημοδιδάσκα
λος Αταλάντης Χρις-όφορος Αλεξάνδρου, ό της Πάρου Κ. 
Ψαραύτης, ό της Κυπαρισσίας Ν. Πετσοπούλης, καί ό τών 

Π. Πατρών Κ. Μπογιατζόγλους. Τών δέ βραβείων τών όρι- 
σθέντων δϊά τό ετο; 1838,  τίνες έκρίΟϋσαν άξιοι ύπδ τής 

Γραμματείας άγνοοϋμεν· άμα δέ μάθωμεν καί τούτων τά ο
νόματα, 3·έλομεν τά δημοσιεύσει πρός εύχαρίστησιν της 

περιεργείας τών αναγνωστών μας.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

(ϊδε σελ. 2 1).

Στοιχεία Παιδαγωγίας έρανισθέντα καί έκδοθεντα ύ-ό 

Δημ. Γκανή εϊς 3 τμνίματα Δευτέρα έκδοσις (έν Πές-η
1835·)

Ο κ· Γκανής συνερανίσδη τά ανωτέρω άπό τά όποια 
έξέδωκε Παιδαγωγικά μαθήματα ό κ. Κομητάς. Τό « 

τμήμα ή τομίδιον περιέχει άλφαβητάριον, περί τών 5 α ΐ- 

ήσεων, περί αριθμών, περί μηνών καί αριθμών περί όρ-

Οής άνχγνάσεω: κ*λ. Πε:ί καθηκόντων καί περί συμπερι

φοράς; Μύθους Ttva; καί Διηγήματα ηθικά, τό δέ δεύτερον 

περιέχει επιτομήν ίεράς i—ορίας καί τήν Κατήχησιν τοϋ Κο- 
μητά· τό δέ τρίτον αριθμητικήν.

Τό βιβλίον μα; φαίνεται ίκανώ; χρήσιμόν, άν οί δι
δάσκαλοι δέν άκολουθώσι τήν οποίαν ό έρανις-ής εδωκε τάξιν 

εις αύτό άλλά δίδουσιν εις του; μαθητά; έκ τών διαφό
ρων τμημάτων μέρη ανάλογα μέ τά; δυνάμεις των. όδέ κ. 
Γκανή; νομίζομεν οτι ήθελεν πράξει ώφελιμώτερα, άν τά 

τοϋ Αλφαβηταρίου έξέτεινε περισσότερον κατά τό όποιον 
είχεν ύπ’ οψ·.ν του υπόδειγμα, κ*ί έ'πειτα άν «ταττεν είς τό 

γ'. τμήμα τά τη; ίερα; ίςορ. καί Κατηχήσεω;. Τρίτη εκδο- 
σι; τοϋ βιβλίου τούτου εγινεν ήδη ΰ,τό του ένταϋθα τυπο
γράφου Κ. Γκαρμπολα, καί πωλείται παρ’ αύτοΰ εις τά 
βιβλιοπωλεία του, τών ’Αθηνών, Σ^ρα;, Λαυπλίας καί II. 
ΙΙατρών.
—- Στοιχεία Παιδοδηγία; ή Παιδαγωγία; συλλεχθέντα καί 
έκδοθεντα χάριν τής έλληνική; νεολαία; ύπό Χριςοδούλου 
Γκιούρτη. ΐϊν Λ’αυπλίφ έκ τή; Τυπογραφία; .Κ Τόμπρα 

ν .λ .1833> Ε ί; τήνΠαιδοδηγίαν του ό κ. Γκιούρτης έλαβεν 

όδη γοΰς κυρίους τά τών κ. Κομητα καί Γκανή βιβλία 

καί τήν τοϋ Δαρβάρεως Χρηστομάθειαν, έκ τών οποίων 

ήρανίσθη. Δέν περιέχει δέ τό βιβλίον άλφαβητάριον, 

διότι υποθέτει τοϋ; μαθητά; άναγινώσκοντα; όπωσοϋν 
έλευθέρως. Αρχίζει άπό μίαν τρόπον τινά προεισαγωγήν, 
περιέχουσαν διαφόρους γνώσεις εύληπτους έκ τοϋ Αλφαβ. 
τοϋ Γ/.ανή καί τοϋ Κομητα· ή δέ επιγραφή ή διδό
μενη εί; αϋτά; «προΰπάρ^ουσαι ίδέαι» είναι αρκετά παρά

δοξο; καί άκατά>\.πτο;. Μετά ταύτα; έρχεται τό πρώ<



τον Μέρο{ τοΰ βιβλίου περιε'χον εισαγωγήν Γραμματικήν 

εις τήν όρθήν άνάγνωσιν. τό β. μέρος περιεχει Διαλόγους, 
επωφελείς Διηγήσεις, ποικίλας ίςορίαςκαί μύθους έκλεκτοΰς' 
τό τρίτον περί ατμόσφαιρα; περί τής Γή; καί τών Ζώ
ων, περί φυτών καί Μετάλλων, περί θαλάσσης χαΐ ναυτιλία; 
κ,λ. τό δ· περιέχει τό περί συμπεριφοράς τοΰ Κομητά, κα
τόπιν τή; οποίας είναι περί ασθενειών τοΰ σώματος, έπειτα 

παραγγέλματα διά ςι'χων, Γνωμικά σύντομα, καί τέλος ό 

Πυθαγορικό; Πίναξ. ό κ. Γιούρτη;, άν έγνώριζε τάέκδοθέντα 

πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων προ ενός ηδη έτους, 
ήθελε στοχασθή περιττόν τό γ'. καί δ'. μέρος της ΓΙαιδοδη- 
γίας του, καί άντ’ αύτών ήθελε τάξει άλλα εκ τών όσα 

οί μαθηταί μας δέν εχουσιν άνά χεΐρας. όπως ναι άν ηναι, 
ύ κ. Γιούρτης έκαμε μίαν συλλογήν Ικανώς χρησίμην, ώ; 
πρόχειρον εις τούς μαθητάς τοΰ β. τμημ. τής Η. τάξεωςπρός 

χρήσιν τών οποίων καί τήν συςαίνομεν εις τους δημοδιδα
σκάλους. ΙΙροτρέπομεν δέ τόν κ· Γκιούρτην είλίκρινώς, ότι 
άν εχγι ετι έ"φεσιν νά έκδώση καί άλλο τ ι παιδοδηγίας, εί
ναι συμφερώτ εεον νά συλλέγνι αντιγράφων πις-ώ; χωρίς νά 

προσθέττι γράφων αύτός τίποτε ΐδων του.

Ψυχολογία των Παίδων.

Μεταφρασθεΐσα υπό Θ. καί έκδυθεΤσα έπιμελεία τη; Φι

λεκπαιδευτική; Εταιρία;.
Τά βιβλίον τοΰτο είναι ά'ξιον λόγου καί άναγκαϊον νά 

εισα/θν) εϊ; τά σχολεία μας. "Οχι μόνον εί; τοΰ; παΐδας 

είναι ωφέλιμον, επειδή διδάσκονται πολλά περί τών ΐδιοτη'- 

των τών σωμάτων καί διά τούτων φθάνουν καί εϊ; τήν

χατανόητιν τνίί ύπάρξεω; τοΰ ά’ίλου όντο: τοΰ έμψυχόνον- 
το; τόν άνθρωπον, άλλά καί εις τοΰ; διδασκάλο.); γίνεται 
τό βιβλίδιον χρησιμώτατο; όδηγό;. όταν γνωρίσωσι τήν 

μέθοδον αύτοΰ τοΰ β.βλιδίου οί διδάσκαλοί μα; δύνανται 
νά τήν μεταχειρίζωνται εί; τό ν’άναπτύσωσι τάς ιδέας τών 

μαθητών, συνδιαλεγόμενοι μετ' αύτών κατά τόν ομοιον τρό
πον περί διαφόρων αντικειμένων.

Περί ιδιαιτέρων καθηκόντων του 

διδασκαλου.

( Ανέχεια ϊδε Σελ, 2\ . )

Είναι αξιοκατάκριτος καί γελοΤος ό διδάσκαλος, οστις 

ίυμόνει καί ραβδίζει άνηλεώ; τά έμπροσθ'ν του άγνωθα 

παιδία, καθώς καί ό ιατρός, όστις ηΟελεν όργίζεσθαι ρέ 

τους άσθενεϊς του καί του; υβρίζει, διότι άσθενοΰσι. Τινέ; 
τών διδασκάλων δικαιολογοΰσέ τους ραβδισμοΰς καί τά ; 
■σκλ/ράς τιμωρίας, προφασιζόμενοι ό'τι οί πολλοί τών γο
νέων ούτως έχουσι συνηθεισμ.ένα τά τέκνα των. Τώ όντι 
οί άπαίδευτοι αύτόν τόν βάρβαρον τρόπον καί έξαχρειωτι- 
κέν τοΰ λογικοΰ ανθρώπου μεταχειρίζονται· άλλά τό τοιοΰ- 
τον είναι αποτέλεσμα τής κακής ανατροφής εκείνων άπό-ι 
κειται δέ είς τοΰ; διδασκάλους νά έλαττώσωσι, ν’ άποκόψωσ 
τό κακόν, όχι δέ νά τό ΰποςΎ,ρίζωσιν ή νά τό αύξάνωσιν. 
ΑύτοΙ χρεωθούν ήμέρω; καί πράως νά νοΛΙετώσι, νά επι
πλήττω σι, ν, καί νά τιμωρώσιν ενίοτε μεταχειριζόμενοί 
επιπλήξεις καί τιμωρίας, αί όποϊαι δύνανται νά βελτκόσωσι 
'Το M9.iJi.oy, δχι νά τό έξαχρειώσωσιν' αί όπρ'αι είναι καλ#ί
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νά έμπνέωσιν είς τούς μαθητά; συς-ρλήν , σέβας κα αγά
πην πρός τόν διδάσκαλον, όχι φρίκην, μ.'σος καί άπος·ροφήν. 
0  διδάσκαλο; έπιπλήττων η κ*1 ποινάς έπιβάλλων, πρέιτει 
νά φαίνεται ίμερο; τό τηόσωπον καί ατάραχος, η σοβαρές 
και έντονος, άλλά ποτέ έξηγριωμένος άπό τόν θυμόν, Ο 

άγριος &υμό;, οί όαβδισμοί, αί σκληραί καί απάνθρωποι 
πο.ναί, έν ώ βλάπτουσι πολΰ εις τό ήθ κόν τών παίδων, 
κινδυνεύουν άκόμη και εις ά'λλα κακά αθεράπευτα νά φέρωσιν, 
Ιΐχομεν πρόσρατχ παραδείγματα j θλιβερά, ότι διδάσκαλοι 
οργίλοι καί απερίσκεπτοι ΰ-έ-εσαν είς πολλά άτοπτίματα 

καί l i e  φόνους προσέτι άκουσίως, καί ένεκα τούτων έσύρ- 
θησαν ώς έγ.'-ληματίαι εις δικας·ήρια καί κατεδΐ'.άσΟησαν. 
Πρός αποφυγήν όλων τούτων τών κακών οι διδάσκαλοι 
έχουν συμφέρον νά έπιβάλλωσιν είς εαυτού; ώς χρέος άπα- 
ράβχτον τό νά μή άνατείνωσί ποτε χεϊρας έπί τών μαΟ*ι- 
τώ', άλλά νά μεταχειρίζώνται ήμέοως και όχι πολλά συ
νεχώς τά ; διατεταγμένας έχ.είνχς πειΟαρχικάς ποινάς, λαμ- 
βάνοντε; ΰπ’ o<itv πάντοτε τήν ηλικίαν, τό ήθος καί τήν 
ευαισθησίαν το2 άμαρτάνοντος.

ϊέλός ό διδάσκαλος καί εϊς ττν ιδιαιτέραν αϋτοϋ διαγωγήν 

χρείϋζτεΐ’ νά ήναι προσεκτικώτατο:, ώς·ε νά ήναι ανεπίλη
πτος. Π ο:'πει νά ήναι χι!/.7οη0η; καί τίμιος, αύς-ηρό; είς 
τα ηδη του, μέτριος εϊς τάς έπιθυμίχς του, σώφρων καί 
ένκοατής είς τά πάθη του, προσεκτικός είς τούς λόγους καί 
εί; τάς πράξεις του, άποφεύγων παν ο,τι δύναται νά προσ- 
βάλλνι τά; ιδέας και προληψ.ι; τών περί αϊτόν, η έμπορεί 
νά -όλιγοςϊύση τήν ύπί'λνμΐιν καί τό χρεως-ούμενον σέβας 
εί; τό διδασκαλικόν επάγγελμα. Διότι ό διδάσκαλος, όςτις 
ώ; έκ τών λόγων καί έργων του δέν χαίρει τήν άπαι»

τουμένην ΰπόληψιν, δεν ^;λει δυνηΟή ποτέ νά κατορθώστι 
τι άξιιν λόγου προ; τήν ορθήν ανατροφήν τών μαθητών

του, καί άν διδάσκν] κχλά καί ορθά. II ϋπόληψις καί τό
σέβα; φίρει'τήν πΪ7 ΐν καί ύπακοήν· τά δέ έργα σύμφωνα
όντα μέ τήν δι)α?κχλίαν γίνονται-εις τά πχ ιϊία  τύπο;
διαγωγή; καί χαλινό; τών άτακτων όρέξεών των.

0  διδάσκαλος, 0;τ ι; δέν. πρόσεχα νά βάλλη εί; πράζιν 

τά ανωτέρω, όπ^ιανδήπιτε παιδείαν $ ικανότητα καί άν 

έχη, θέλει άνχννρρήτω; άποτύχει τό σκοπούμενον της ορ
θή; ανατροφή;, ίσως δννηθή νά δ ΐί'ϊΐ τινά; μαθητά; προ
κομμένου; it; τά γράμμχτα, όχι ομως καί ανθρώπους ήμέ-, 
ρους, χρη^ού;, τίμιου;, καί έναοέτου;.

2χολ&ΐα Κωφαλαλων.

Η ιατρική δένδύναται μέχρι τιΰδε νά είΐρτ, τήν άμεσον 

αιτίαν τη; κωφώσ:(ος· επειδή τό αύτίον σύγκειται άπό 

τόσον μικρά ό;τάρια, τά όποια κινούμενα άπό τόν άέρα 
μεταδίδο σι τόν ήχον διά τοΰ άκουστικοϊ» νεύρου εί; τόν 

εγκέφαλον, ωστ* ή παραμικρά αύτών αύγχυσις καταπαύει 
τήν άκονίν. Αλλ- ή κώρω,σις προέρχεται καί άπό τήν πα
ραλυσίαν τοΰ νεύρου, άπό διαφόρους δερματικά; νόσους, 
φλογώτεις τοπικάς, χοιράδας κτλ. Συμβαίνει δέ μάλιστα 

κχτά τού; πρώτου; χρόνου; τής ζωής, έπειδή τότε ή κε
φαλή εΰρίσ/.ετη είς μεγάλην ενέργειαν, τό όποιον άποδει- 
κνύεται κ :;1 άτό τούς άχώρα; καί τόσα άλλα εξανθήματα, 
εις τά οποία ΰ-^κειτα-ι. Ο,τοιαδηποτε όμως καί άν ύπαρχέ 

ή έκ γενετής κώφωσι;, είτε κληρονομική, είτε αποτέλεσμα 

ένδομήτρου άόρωστία; φ,έρει πάντοτε ώς άφε'Λτον παρα-



ζόλοίθημα, τήν άφασίαν ή βουβχμάραν. Ανα'. ερονταί τινα 

παραδείγματα εις τήν ιστορίαν κωφότητο; νευρική?, τήν 

ο.ποίχν οί πάσχοντες, «ίφωνοι έω; τότε, τεταραγμένοι άπό 

κάνεν σφοδρόν πάθος έςαίφνης ώμίλησαν., καθώ; 6 υιό; τοϋ 

Κ ροίσου' άλλά 5έν εΰρίσκομεν κάμμίαν μαρτυρίαν ότι οί 
αρχαίοι είχον έφεΰρει τον τρόπον νά έ'-παιδεύσωσι καί νά 

καταστησωσι μάλιστα ωφελίμου; εΐ; τή ι κοινωνίαν του; 
κωφαλάλου; καί του; Τυφλού;, καθώ; κατώρΟωσζν οί νεώ* 
τεροι.

Μεταξύ τών φιλάνθρωπων άνδρών , οσοι έδόθηταν ε ΐ; 

την παιδαγωγίαν τών κωφαλάλων, κάνει; δέν *χει φημην 
τοσον κοινήν, οσον ό Α β β ί ;  Δελεπέ. Τό πρώτον σχολεΐον 

τών κωφαλάλων συστήθη εΐ; τά Γάδειρα, πόλιν τή; ίσπα 
νία;, άπό τόν {άκωβον Ρόδογρον Περείρον, δστι; είχε λά- 
'βει τά; πρώτα; τή; μεθόδου αύτοΰ άρχά; άπό τόν συμπα
τριώτην αύτοΰ Φεγιεσόν. Αλλά τό κατάστημα τοΰ Περε'ίρου 
δέν εύδοκίμησεν. ΟΟεν έβιάσθη ν" άναχωρη--/| ε ΐ; τήν Γαλ
λίαν, όπου έπέτυχεν έξ εναντία; τόσον, ώστε έπεψηφίσθη 
μέν ό διδακτικό; αύτοϋ τρόπο; -άπό τήν άκαδημίαν τών 

επιστημών, ελαβε δέ ό εφευρέτη; βασιλικόν δίπλωμα καί 
■σιτηρέσιον καί βαθμόν διερμηνέ<υς.

Αλλ’ ό Περείρο; οΰτο; έκράτει μυστικήν τήν μέθοδόν 

του, ή τι; διαφέρει κατά πάντα άπό τήν συνειθιζομένην 

σήμερον. 01 άλλοτε κωφάλαλοι αύτοΰ μαθηταί διώρΰοναν 

τά ; λέξεις καί συνωμίλουν μάλιστα εύκρινώς. Οί άγχινού- 
στατοι μάλιστα έξ αυτών κατελάμβανον άνέσως τό νόη
μα καί άπό τήν κίνησιν αυτήν τών χειλέων.

Τοΰτο ήθελε φανή καί εί; εμέ παράδοξον, άν δεν έγινόμην 
αύτόπτη; τοϋ πράγματος, όλοι όσοι ετυχε νά διδαχθώσί

τήν ιατρικήν εϊ; τήν Γαλλίαν, ίσως δέ καί εκείνοι όσοι ξέ
νων άκαδημ.ών μαθηταί έλαβον καιρόν νά σπουδάσω?·, τών 

Γάλλων ιατρών τά θετικά συγγράμματα, ενθυμούνται δτι 
μεταξύ τΐόν εύδοκιμούντων κατ’ έξοχήν εις Παρισιού; τήν 

σήμερον διά τήν ά/.ρίβειαν τοϋ διαγνωστικού, τά; βαθεία; 
σκέψεις, καί τήν γλαφυρότητα τής φοάσεως εις τήν παρά- 
δοσιν είναι ό Chomel. 0  έξοχώτατος λοιπόν ιατρός ούτος 
έ'χει καί πατέρα καί άδελφόν κωφαλάλους. Εμεινα έκστα* 
τικός τωόντι ποτέ  ̂οτε καθη'μενος εις τήν τράπεζαν ειδον 

τόν πατέρα χειρονου.οϋντα, ένω είς έκ τών συνδαιτωμένων 

διάβαζε τινα εφημερίδα εϊς τό τέλος τοϋ δείπνου. Ελαβον 
περιέργειαν νά μάθω τΐ ήθελε νά παραστη'ση, καί έπληρο- 
©ορηθην άπό δύο τρείς τών παρευρισκομένων , οί όποίοι 
έγνώριζον τήν δακτυλολογίαν, ότι τίτίοτε σχεδόν δέν έλάν- 
Οασε τόν άγχίνουν τοϋιον άνθρωπον άφ’ όσα ό άλλος άνεγί- 
νωσκεν, άλλ’ έμάντευσεν ά/.ριβώ; δλην τήν ev»otav άπό μά
χην τήν κίνησιν τών χειλέων, επειδή ί,τον έκ γενετής κωφός 
κάί άλαλος.

Α λ λ ’ επανέρχομαι ί,δη είς τό προκείμενον. Οί μαθηταί 
τοϋ Περέϊρε συνωμίλουν μέ τους άλλους δι’ αλφαβήτου χει- 
ρονομικοϋ. ©έλοντες νά λογαριάσωσι μετεχειρίζοντο αριθμη
τικήν τινα μηχανήν ά.άλογον μέ τήν έπινοηΟεΐσαν άλλοτε 

ύπό το3 Πασκάλ- έγίνοντο δέ τέλειοι έντό; τριών ?ι τεσσά* 

ρων χρόνων.
Λ έπιτυχία τοΰ Π?ρείρου έγέννησε πολλούς συναγωνι- 

στάς, μεταξύ τών όποιων πρώτον μά"λιστα κατέχει τόπον 
ό λββα; Αελεπέ αφιερωθεί; όχι άπό φιλαυτίαν, άλλ’ άπό 

φυσικήν καί ένδιάθετον κλίσιν εϊ; τό ιερόν τοϋτο τή; δι

δασκαλία; τών κωφαλάλων εργον. Οθεν δέν άργησε νά προ-



βάλγ; καί νέα σημ.είχ μεδωδικώτερα διά τών ιδεών τήν εζ- 
φρασιν.

Ο Α,ββά; τ,το δυστυχής· εύρήκεν υρ.οκ προθύμους νά τον 

βοηΟήσωσι ρεγάλου; κχί γενναίου; άνδρας, ό*οΐ1ζ ό δούξ 
τοϋ Πενδιέβρ.. 09ΐν εγέμισε τό νεοσύστατου αύτοϋ σχολεΐον 

άπό κωφαλάλου; μαθητάς. |2,vj δε έν μέσφ αυτών ώ; πα
τήρ· πολλάκις έφαίν*το σκεπασμένος ρέ ράκη ευτελή, ένώ 

οί Οττο-τρο̂ ο 1. αύτοϋ ήσαν καλώς ένδυμένοι. Είναι περιττόν 

\ά ε^τωμεν ότι ό Αββϋ; εύρίϊκετο εΐ; πόλεμον ρέ τήν οί- 
κογένειάν του, επειδή έδαπάνα τήν όλίγην αύτοΰ περιουσίαν 

«φειδώ; διά νά έςασφαλίση τήν ύπαρξιν καί τήν ανατροφήν 

του λογικού τούτου ποιμνίου. Αλλ’ ή αρετή δέν μένει ποτέ 

«ναντιβράβευτος· όπου καί αν κρυφΟνί διασκορπίζεται καί 
μακράν ή φνίμη της, *κα&ώ; ή ευωδία τών σκεπασμένων 
πολλά'-'.ς άπό άκάνΟχς ϊ'ων εϊ; τού; άγρού;. ί ΐ  μεγάλη α ι-  

κατερίνα έστειλε διάφορα δώρα προς τόν ψιλάγ*0ον τούτον 
άνθρωπον, τά όποια όμως αύτός άπέβαλεν εύγνωυόνω;, έπι- 
Ουμών μάλλον νά δεχθίί ενα κωφάλαλον παρά τούς θησαυρού; 
όλους τή, νέας τούτης Σεμιράμιδος.

0  λβ'βας Δελεπέ δεν πρόφΟασε νά ϊδή προστατευόυ.ενον 

αμέσως άπό τήν Γαλλικήν Κυβέρνησίν τό σύστημά του, κα- 
#ώ; ευτύχησε κατόπιν ύ Αββάς Σ-.κάρδ, όστις διεύΟυ'.ε τό 

έν ΠάρισίοΙξ τών κωφαλάλων σχολεΐον πολλούς χρο'νους.

(ακολουθεί)..

Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ

χασιν τών δημοδιδασκάλων καί 
των γονέων.

Π ε ρ ί  τ ή ς  Α τ μ ό σ φ α ι ρ α ς .
( Συνέχεια ΐδε ϋελ. 5 0 . )'

Τώ όντι ό αήρ είναι συνΟλιπτός καί ελαστικός, τουτεστι
έμπορεΐ νά κατέχω όλίγην ή πλειοτέραν εκτασιν συνθλιβόμε-
νος ή άοινόμενος άΟλυπτος. Αλλά τά κατώτερα στρώματα
τής ατμόσφαιρα; καταΟλιβόμ.ενα ύπό τών επικειμένων, έπε-
ται νά ήναι πυκνότερα καί βαρύτερα* τά δε υψηλότερα νά
ήναι έλαφρότερ*/.· ώστε άν τις ά~οϋ ύψωθ/) £ν διάστημα, Γδ-zj
καταπίπτοντα τόν υδράργυρον ένα δάκτυλον, πρέπει πά)ιν νά
άναβνί πλειντερον τοϋ πρώτου, διά νά καταπέσν) άλλον έ'να

δάκτυλον ό ύδράργυρος. Νομιζουσι δέ οί σοφοί, ό'τι τό όλ,ό-
κληρον ύψος τής άτμ.οσφαίρας δέν ύπερβαίυει τό ύψος 1 8 ή 
20 λευγών,

II δε διαφορά τής πυκνότητο; τών τής ατμόσφαιρας στρω- 
ρ.άτων είναι κατά μέγα μέρο: ή αιτία τοϋ κρύους, τό όποιον 
αισθάνεται τις εϊ; μεγάλα ύψη· επειδή έκεΐ ό άήρ ών αραιό
τερος διαπεράται ύπό τών ηλιακών ακτινών χωρίς νά 6ερ- 
ρ.ανδή ϋπ’ αύτών έπαισΒητώς. Διά τούτον τον λόγον τά  

ύψηλότερα όρη, καί αΰτά τά ύπό τόν Ισημερινόν, είναι κα- 
τάσκεπτχ ύπό χιόνων καί πάγιον ρ.ή λυομένων ποτέ, όταν 
τό ϋψο: υπερβαίνει έ'να τινά όρ ισμένον όρον. Τό ύψος δέ τοϋτο 

σμ.ικρύνεται κ«9’ όσον τό πλάτος, ή ή άπό τοϋ Ισημερινού 

άπόστασις τοϋ τόπου μεγαλύνεται. Είς τόν Ισημερινόν τ ί  

δριατών παντοτεινΰν yiov&v είναι είς 2400: όργ. περίπου 

υψηλά, καί 1 ίΟθ: όργ. μόνον εί: τήν 45c,



ή  ατμόσφαιρα δλά διά τής πυκνότατος της τάς ήλιακάί 
άκτϊνας καί τάς αντανακλά Ιως είς ήμάς, όταν ό ΐίλιος δέν 
ηναι ακόμη ύπεράνω η ήναι ηδη υποκάτω του ορίζοντας· έκ 
τούτου δέ προέρχεται περιστατικά τις αύξησις τής ήμέρας 
κατά τό πρωί καί τήν εσπέραν μέ τήν λεγομένων α υ γ ή ν  

καί λ υ κ α υ γ έ ς .  Από τήν διάρκειαν τής αύξήσεως ταύττ,ς 
εύρηκαν τόν τρόπον νά γνωρισωσιν, οτι το όλικον υψος τής 

ατμόσφαιρας δεν υπερβαίνει I 8 η 20 λεύγας. Δια δε των 

άεροβατικών μηχανών έφθασαν ν άναβιοσιν 2ως είς 3 ,600  

όργυιάς υψηλά είς τήν ατμόσφαιραν.
Από τήν αυτήν αιτίαν γεννώνται καί διάφορα μετέωρα 

φωτεινά· οιον ή β ο ρ ε ί α  ή ώ ς, ήτις είναι φώς λαμπρόν 

είς τούς Αρκτώους τίπους, λάμπον πολύν καιρόν είς τήν 
ατμόσφαιραν μετά τήν δύσιν το  ̂Ηλίου. Τό Ζ ω δ ι α κ ό ν  

Ο ώ ς είναι δμοιον φαινόμενον,· συμβαίνον περί τόν Ισημε
ρινόν. Οί π α ρ η λ ι ο ι καί α ί π α ρ α σ ε λ ή ν α ι, έξ αιτίας 

τών όποιων μας φαίνεται ότι βλέπομεν πολλούς ΙΙλίους κα ι  
πολλάς Σελήνας. ί ΐ  ί ρ ι ς  ίί τ ό  ο υ ρ ά ν ι ο ν  τ  ό
ζ ον ,  τό όποιον γίνεται έκ τών ηλιακών άκτίνων άναλυο*- 
μένων καί άντανακλωμένων άπό τάς ρανίδας τής χαταπι-

πτούσης βροχής*
ΑΤΜΟί* Οί ατμοί συστήνονται άπό τάς αναθυμιάσεις,, 

τάς όποιας ή θέρμη τοΰ Ηλίου εξάγει η άφαρπάζει άπό τά 
διάφορα έπί τής γης σώματα, καί μάλιστα άπό τό υδατώ
δες ρευστόν, τψόνονται δε είς τόν αέρα, επειδή είναι ελα
φρότεροι ‘άπ’ αυτόν, καί συστήνουσι τάς ο μ ί χ λ ε ς  κα!, 
τά σ ύ ν ν ε φ α· τά μέν, όταν έςαπλόνωνται έπί τής έπι- 

Φανείας της γης· τά δέ σύννεφα, δταν ηναι μετέωροι εϊς εν 

τι ύψος. Διαλυόμενοι δέ οί ατμοί ούτοι καταπίπτουσιν εί?

βρόχήν, τής όποιας αί ρανίδες, όταν ηναι ήμιπαγΜμενος 
λέγονται Χ ι ώ ν  όταν δέ όλοκληρως, X ά λ α ζ α. Η δρόσος 
είναι άτμοί πεπυκνωμένοι έπάνω είς σών.α ψυχρανβέν ay 
δέ τοϋτο τό σώμα τύχη, νά ηναι ίκανώς ψυχρόν, ή δρόσος 
Λαγόνει, καί τότε λέγεται Πά χ ν η .

II ποσότης τοΰ καταπίπτοντος νεροΰ είς βροχήν παραλ- 
λάσσει κατά τά κλίματα. Είς Παρισίους πίπτει κατ’ ετος 
2 4  δακτύλων βρόχινον νερόν τούτέςι τοσοϋτον, όσον χρει
άζεται νά σκεπάστ, τό πρόσωπον όλοκλήρου τής γης, άν όλον 
τό κ ταπίπτον είς τό διάβημα τού έτους ίσυνάζετο είς εν  
εις δέ τόν Ϊανδομίγγον πίπτει 1 50 δακτύλων. Εν γένει ή 
καταπίπτουσα ποσότης τοΰ νεροΰ αυξάνει καΟ όσον πλησιά
ζει πρός τόν Ισημερινόν Μεταξύ τών τροπικών γίνονται 
βροχαί περιοδικαί, διαρκοϋσαι 4 , 5 καί 6 μήνας, ό9εν προ- 
ξενοΰσι καί πλημμύρας περιοδικάς τών κατά τήν διακεκαυ
μένη ζώνην ευρισκομένων ποταμών, οίον τοΰ Νείλου, 
τοΰ Γάγγου κτλ.

ΜΙΙΝΟΑΟΤΙΟΝ.
Τά ονόματα τών μηνών τά όποια καί ήμείς καί τά κατβί- 

κτηΟεντα υπ ό  τών αρχαίων Ρωμαίων Εύρωπαϊκά εθνη διε
τή ρησαν, είναι Ρωμαϊκά διαδοθέντα καί διαμείναντα άπό 
τόν καιρόν της μονοκρατορίας τηί Ρώμης. 0  Ρωμύλος έσ&τησε 
τόν ενιαυτόν άπό δέκα μήνας, έξ ών πρώτος η το ό Μάρτιος 
( άφερωμένος είς τόν Λρην ) καί τελευταίος ό Δεκέμβριος 
( τοΰτέστιν ό δέκατος, καθώς καί Νοέμβριος σημαίνει εν- 
νατος, Οκτώβριος όγδοος, Σεπτέμβριος έβδομος ) ό διαδε
χθείς τόν Ρωμύλον Νοι>μάς, βλίπων πόσον ό δεκάμηνος 
ούτος ενιαυτός άπελίπετο· τοΰ άληθοΰς, έπρόσΟέσεν ετι δύο 
μήνας τόν Ιανουάριον καί τόν Φεβρουάριον· τόν μέν πρώτον 
ταξας εις τήν άρχήν τοΰ έτους· τον δέ δεύτερον είς τό τέ
λος· ό Ιούλιος Καΐσαρ πολλά έτ/) έπειτα μεταρρυΘμήσας τό 
μηνολογιον, μετεφερε^τον Φεβρουάριον άπό ιόν τελευταία·* 
είς τόν δεύτερον τόπον, όπου καί νΰν διασώζεται.



O Νρυμίς (Τυίτ/'Τίί; πρώτον.μήνα τού.ενους τόν Ιανουά
ριον έπωνόρ.ασεν αυτόν άπό τοϋ Ιανοϋ, αρχαίου Βασιλέ-ως 

τής Ιταλίας λατρευΟέν.τος ύπό των τότε λαών ώς θεοϋ, κα ί 
διέταςεν άπό την πρώτην αΰτοϋ τοϋ μν,νός νά άρχίζε^αι ό 

νέος ενιαυτός· Τά δέ κατα'-τηΟέντα Οπό τών Ρωμοίων έθνη, 
άν χ.αΐ έλαβον παρ’ αύτών τάς όνο;./ασίας τών μηνών, δέν 
ηρχιζον όμως καί το έ'το; άπό τόν Ιανουάριον. Αφοϋ παρε- 
οέχθησαν τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, τά  μέν ε’^ον πρώτην 
τοϋ έτους την 25  Μαρτίου, τήν ημέραν τοϋ Εύαγγελισμοϋ* 
τά  δε, την 8 5 Αε/.εμβρίου, και ά'λλα πάλιν έπροτίμησαν τό 
Μεγα Σάββατον ν ’ άρχίζωσι την πρώτην τοϋ έτους, διότι 
τήν ημέραν εκείνην έψαλλον τό Αναζητώ  ό Θεός καί δια- 
σκορπισδήτωσαν οί εχθροί αύτοϋ. κ τλ . καί άλλα την ημέραν 
τοϋ Πάσχα. Εις την Γαλλίαν δίετάχθη διά Β. θεσπίσματος 
κατά το 1 5G4 ν ’ άρχίζεται ή πρώτη τοϋ έτους άπό τήν ά. 

Ιανουαρίου, καί εις την Αγγλίαν μόλις περί τά  1 7 5 2  εγεινεν 
αύτή η άρχη'..

0  Φεβρουάριος έτέΟη κατά πρώτον ώς ε’ίπομεν άνωτέίω 
ώς δωδέκατος μην ώνομάσΟ/) δέ από τοϋ februare (ίλάσκε- 
σθαι, Ούειν τοϊς νερτερίοις)· διότι κατ’ αυτόν τύν μήνα έπρό- 
συερον Ουσίας έπί τών τάοων εις εξιλασμόν τών ψυχών, δο- 
ξάζοντες, δτι καθ’ ό'λην τήν διάρκειαν αύτών τών εορτών, 
αί πύλαι τοϋ Αδου εμενον άνοικταί, καί αί ψυ^αί άνέβαινον 
νά πχρας-αδώσιν εις τους τά'όους, όποϋ έγίνοντο αί θυσίαι τ/,ν 
νύκτα μεταξύ φανών καί λαμπάδων. - 0  Νουμας ό συστη- 
σας τόν μήνα έτχςε καί τάς έόρτάς ταύτας πρός άνάμνησιν τών 
νεκρών, ό Γαμήλιων καί Ελα'ΰηβολιώντών Ελλη ν οι ν, άντίκρυ- 
ζονέν μέρει μέ τους τών Ρωμαίων Ιανουάριον καί Φεβρουάριον.

Ο Ζ ν η χ ιτ τ κ  ΗΔ1ΛΣ ΧΡΙΣΓΟΦΙΛβΣ.
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