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Κ. Κ. Π ρόξενοι τή ς  Έλ. 
Κυβερ ρήσεως.
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Π1ΪΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.
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π χ ιδ ε ϊχ ι ,  χ χ ι ο ιδ χ σ χ χ λ ίχ ι  χ χ ΐ β ίω ν  α γ ω / χ ΐ  . ·
Π /ουτ- π ε ρ ι  π α ί ί ω ν  α/ω'/ής.

Μαρτίου 31. έως Απριλ, ι5 .

ΙΙερ'ί ίρυσικηζ ανατροφής,

(i'uviysia ιδε σελ. 33.)

Ο διδάσκαλος ε'πομεν χρεώστε? νά προσέχη πως οί μ.α- 
ΟηταΙ ν μ  μόνον νά ρ·/ιν άποκτωσι κάνέν ελάττωμα φυσικήν, 
διά τής ακαταλλήλου χρησεως των μελών, άλλα καί, αν 
ε/ωσι κχνέν τοιοΰτον, πω: νά τό διορΟώσωσ'.ν η καν νά τό 
μετριάσωσιν. Ειναί τινχ ελαττώματα των οργάνων των 
πα£δ'.υν ·?ι ασθένεια', at όποιοι θεραπεύονται μάλλον δ·.ά
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τής έπιμελείας *αί προσοχή; τών γονέων και τών διδασκά
λων, διότι ή άσφαλής θεραπεία αύτών κρέμαται άπό τήν 
-χρήσιν τών κανόνων τη; ύγειαστική: κοί διαιτητικής, καί 
ό ι̂ άπό τήν χρήσιν καί ένεργειαν ιατρικών. Πολλά παιδί.*, 
φέ,' εΐπεΐν, πάσχουτιν αδυναμίαν τή; οράσεως ά τ ι ;  άκοή; 
«ύτά δέν δύονται νά £εραπεύθώσι με κανέν ιατρικόν, άλ
λά μόνον [/-έ τήν εζιν διά τινων καταλλη.'.ων μέσων πρές 
χρήσιν αύτών τών οργάνων.

Δυσηκοΐα.

Οταν τύχη κάνέν παιδίον δυση'/.οον, ήγουν ν’ άκούη β·/- 
ρέω:, νομίζουσί τ·.νες ότι πρέπει νά τώ λαλώσι δυνατώτερα, 
διά νά τώ γίνονται αί λέξεις έξάκουστοι· άλλά μ’ αύτόν τον 
τοόπον δέν κατορθώνουν άλλο εΐμή νά τώ αύξάνωσι τήν 
δυσηκοΐαν εως νά τό κάταντήσωσι καί εΐ; τήν έκκώφευσιν. 
Διότι, άφοϋ[άπαξ άρχίσωσι νά τώ λαλώσι δυνατά, προϊόντος 
τοΰ χρόνου &έλουν άναγκάζεσθαι νά τώ λαλώσι βαθμηδόν 
δυνατώτερα, καί τέλος μεγαλοφωνότατα ο τον εΐ; τους κω
φούς· έπειδή «αταπλητομένη ή άκοή βαθμηδόν άμβλυνε τα ι 
περισσότερον, εως ού καταντά εΐ; παντελή κώφευσιν. Τό παι- 
δίον τό πάσνον δυσηκοΐαν ωφελείται πολύ, άν τώ λαλής όχι 
δυνατά, άλλά άργά καί καθαρά· διότι ή καθαρότης τών 
φθόγγων καί τό διακεκριμένον τών λέξεων πλήττουσι τήν 
άκοήν διαρκέτερον, καί έκ τούτου γίνονται έξάκους-οι καί 
καταληπταί· ή δε ισχυρά καί διάτορος φωνή καταπλήττει 
καί αμβλύνει, ώς·ε μετ’ ολίγον καιρόν πρέπει νά ήναι ετι 
Ϊ5χυροτέρα διά νά γΐντ, έςάκου^ος.

’Αδυναμία της οράςεας
ΙίΛ£ την άί)υνχ[Αΐαν τη  ̂ 7»Gcp̂ j;.Qf,a [jzgz ttpco’j-

Λχκτι/.α ρ!.ετ3:χ2ΐριζθ'7.ενχ $i>VaVtgci STctGyĵ  νά
ωφελησιοσιν, Οσα παιόια έχουν τήν ορασιν καλήν, δύνανται 
νά βλέπωσι κχλώ; και διακεκριμένοι;, αν έχωτι τον πίνζκκ 
ή το τετραό'.ον των ενα ή ενα ήμισυ .πόδα μακράν όσα δέ 
πάσχωσι μυωπίαν (έ'/ωσι κοντήν ορασιν) πλησιάζουν τά 
αντικείμενα πλητιέ^ερον, καί κάποτε περισσότερον άπο ό,τι 
oti.αιτεί ή φυσική αΰτη άσΒενειά των, πλησιάζοντα τόσον 
εις του; οφθαλμού; των τά άντ κείμενα, ώ<7ΐ  τό τετράδιον, 
επι τοΰ- οποίου γραρουσιν, ενγιζουτι σχεδάν μέ τήν μύτην 
των. Γα πάσχοντα αυτήν τήν άσθένειαν έχουν έν γένει τά  
όμμα'τια εξέχοντα (πετακτά'', καί πρέπει ό διδάσκαλος νά 
TTpOiyŝ vj αύτά t καιτέρως δ.ά νά τ ’ άποκόψη άπό ταύτην τήν 
κακήν ε;ιν, ή όποια έμπορεϊ νά τά καταντήση κατά μικρόν 
εις αληθινήν μυωπίαν. Δύναται νά διορθωΟ/, αύτό τό ελάτ
τωμα εΐ; τά μικρά παιδία, άνό διδάσκαλο; φροντίζν] νά μή τά 
ά'ρίνη νά πλησιάζωσι τά προκείμενα ορατά πολλά πλησίον 
είς τους οφθαλμούς, μήτε πάλιν νά τά άναγκαζη παρευ&ύς 
νά τά κρατώσιν εις τήν πρέπουσαν άτός-χοιν. Πρέπει νά 
συνειΟσθώσι νά κυττά^ωσι τά βιβλία καί τά τετράδιά των 
άπ" ολίγον κατ’ όλίγον μακρύτερα, λαί νά μή άναγινώσκωσιν 
ούδε νά γρά ριοσι κατ’ άρχάς ς-οιχε“α πολλά λεπτά η μικρά, 
άλλά μεσαίου μεγέθους.

Αλλα τινά παιδία τυχαίνουν νά βλέπωσι [ έν αρκετά μα
κράν, άλλά προσηλονόμενα πολλήν ώοαν είς τό βιβλίον ή 
είς το γράφειν θαμβονοντχ'.' τό θάμβωνα όμως αύτό τών 
ό^Οχλμών πνρνα, άν ό' ίγα; στιγμάς άφή-ωσι τό βιβλίον.



Ενεκα τούτου ό διδάσκαλο; πρέπει νά μή κραττί αύτά τά 
•παιδία πολλήν ώραν προσηλωμένα είς τήν άνάγνωσιν καί 
γραφήν, άλλά νά τ ’ άφίνη έκ διαλειμμάτων ολίγα; στιγ- 
μά; ν’ άναπαύωνται. Νά προφυλάττωνται δέ πάντοτε άπό 
τό άπλετον φώ;. Είναι βλαβερώτατον είς όλα έν γένει τά 
παιδία τό ν’ άναγινώσκωσιν ή νά γράφωσι κρατώντα τα 
βιβλία τ<ον ή τά τετράδιά των εις τόν ήλιον. Τήν κακήν 
συνήθειαν ταύτην ly o ’Jv κυρίως οί γραμ.ματοδιδασκαλοι, 
οιτινε;, όπου τύχνι, καθώ; καϊ εις τό ύπαιθρον καί εις το 
προσ/ίλιον, καθίζουσι τοϋ; μ,αθητάς των μέ τα βιβλία εις 
τάς j ειρα; διά ν’ άναγινωσκωσιν. Αλλ αυτα τα παιδια, 
σιμά τών άλλων κακών, τά όποια έκ τούτου εμπορουν να 
πάθώσι, κινδυνεύουν νά βλαοθώσι καιρίω; καί κατά τήν 
δρασιν.

Ψ ελλι ς μ ος, Τραυλοτη

Πολλά παιδία παραβλεπόμενα νηπιόθεν νά προφέρωσι 
τά; λέξεις δίτω;τύχωσι, καταντούν νά μή εναρθρονωσιν ορθως 
τάς συλλαβάς, ήγουν καταντούν νά ψελλίζωσι ή νά τσεβδί- 
ζωσι καί δταν ήλικιωθώσι. Τοϋτο τό ελάττωμα προέρχεται 
άπό τήν κα^ήν έζ'.ν, τήν όποιαν αποκτώσι τα παιδια μή 
π^οφεροντα τά σύμφωνα διά τών καταλλήλων οργάνων, 
ώστε συγνέωσι τά συγγενή δ, 0, σ, λ, ρ, κτλ. Εις τήν μα- 
0/,σιν τής άναγνώσεως χρεωστοϋν νά προοέχωσιν οί διδά
σκαλοι, ώστε ό μαθητής να γυμνάζεται νά προφέρω τάς 
έναρΟρώσει;, δηλαδή τά σύμφωνα, διά τών άνηκόντων ορ
γάνων- ηγουν τά χειλεοπρόφερτα διά τών χειλέων, τά  
γλωστοπρόρερτζ διά τής γλώτσης κτλ. έπειτα δέ νά άνα-

γινώσκωσι τήν λέ'ιν αργά κατά συλλαβήν, έω; ν’ άποκτη'· 
σοισι τήν άναγκαίαν ε;ιν εις τό όρθώ; και ταχέως άναγι- 
νώσκειν. Τοιουτοτρόπως δε άποφεύγουσι τό ψέλλ'-συ.α και 
οΰτε πίπτουσί ποτε εϊ; τήν άηδή εκείνην καί άναμασσημένην 
καί δισσολόγον άνάγνιοσιν, ή'τι; είναι τό χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα όλων τών παιδίων, δσα μαθητεύονται εΐ; γραμ
ματοδιδασκάλου;, άμα λάβωσιν άνά χεΐρα; κάνέν άλλο 
βιβλίον παρά τήν οκτώηχόν των.

Αλλη τών παιδίων συνήθη; γλωσσική άίδίνεια είναι ή 
τραυλότης, ητι; ώ; έπί τό πλεΐσιον συναυςάνει μέ τήν ηλι
κίαν, δταν παραμεληθή, καί καταντά τόν άνθρωπον ανίκα
νον εΐ; τό νά έπιχειρισθή πολλά έντιμα επαγγέλματα έχον- 
τα τον λόγον δρίγανον. II τραυλότη; ένομίζετο μέ/ρι τινο; 
καιροΰ φυσικόν ελάττωμα ανίατον* τήν σήμερον δμω; εύοε- 
0η ό τρόπο; τή; θεραπεία; τη;, ό'ττι; εΐνκι πολλά άπλοΰ;
:αΙ εύκολο;, έπαρατηρη'θη δτι οί τραυλίζοντε; εΐ; τήν ς-ιγ- 
■·ην τοϋ τραυλίσματο; κατας·έλλουσι τήν γλώσσαν ει; τά 
'-άτω μέοο; τοϋ στόματος, καί οσω περισσότερον έμπερ- 
δευονται, τόσω ΐσχυρώτερα κολλά ή γλώσσα εΐ; αΰτό τά 
μερο;. Αν, δταν λαλώσι, προσέχωσιν εΐ; εαυτούς, καί φρον- 
τίζωσι ν άναση<όνωσι πρό; τόν ουρανίσκον τήν γλώσσαν, 
θέλουν λ ϊλε ϊ κατά τόν φυσικώτατον τρόπον. Τοϋτο άπε- 
δείχθη άναντίρρητον διά πολλών δοκιμών, και άπό τήν θε
ραπείαν πολλών έμαρτυρήθη.

ίδου δε ποιον κανόνα ϊχ γ  χ:ς νά φυλά;·/] διά νά θερα- 
πευθίί αύτός άπό τήν τραυλότητα η νά Ι'εραπεύση άλλου;. 1
11 ρέπει νά έναρθρόντ) τά; συλλαβά; δσον έμπορή καΟαρώ;, 
οΐπομακρύνων τήν γλώσσαν δσον τό δυνατόν όλιγωτέρα; 
φορά; άπό τόν ούρανίοκον. Κατ' άρχά; ή θέσι; αΰτη τή;



γλώσσης δυσκολεύει πολύ■ ή τραύλότης παύει, ά λλ ’ ή φ « ·  

νή είνζι μογγη'· μ ’ όλίγην προσπάθειαν Ο yea; έρχεται ευκό

λως και της φωνής ή καθχρότης. Αν ή τραύλότης είναι 

μικρά, αρκεί τ ις  νά μεταχειρισΟνί τόν εΐρημένΟν κανόνα 

ο Μνας ημέρας, και ιατρεύεται εντελώς’ δταν δμ.ως 7,vat 

μεγχλη, τό τ: χρειαζ:τα ι πε^-ισσοτερον^καιρόν και μεγαλλη- 
τ.'ρας πρεσπαΟείας.

Εις τ ά ; άρχάς δ ια τά ττ -τα ι ό τρ ιυλδς νά μη λαλνί εΐ ή 
μόνον τήν ώραν, καθ’ ην Οελ'·. γυν.ναζεσΟαι. Η δέ γύμνασις 
εϊ/αι νά τόν βάλγ,ς ν’άναγινώσκη αργά, η κάλλιον ν ’ άπαγ- 
γελλη, .φράσεις τ ιν ίις , τά,· οποίας έχει έκστηΟισμένας έναρ- 
Ορ,'νων καΟα ως πασαν συλλαβήν δπου Si τραυλίζη. κά
με τον νά παρατηρη'τν; τήν Οέσιν τής γλώστης του· άμα δε 
τήν άνκσηκώτη —οός τον ούραη'σκον, εΰΟί»ς τό τρχύλισι/α 

iiotUii. Α ’. συλλαβαί αί ιοίως έκλεγόμεναι πρός ταύτην τήν 

γυμνασιν ώς καταλληλότ.ραι, είναι α ί διαρΟρούμεναι ή 
συλλαδιζόμεναι μέ τά γλωσσοπρόφερτα σύμ,φωνα, τά  όποια 

>·.αί δυσκολεύονται περισσότερον νά προφέρωσιν οί τοαυλοί, 
κα ι μάλιστα  δταν είναι συνεζευγμέν* καί αλ^α σύμφωνα.
J-£ς τα ί πρώτα; γυμνάσεις όλην τήν προσοχήν του.χρεως-εΐ 
\ά όίδ·/, ό γυ .-.ναζίμενος εις τήν προφοράν άςιοδ S i υπερνι
κήσει τά; παί-.ας ουσκολίας, τότε εχει- τήν άδειαν νά προ- 
σ~χη και εις τήν εννο αν τοΰ άναγ.νωσκομένου. Ως τρίτου 
[ixOy.oij ο; γυμνάσεις τώ δίδονται βραδύτατα διη  ̂ηυ.ατα 
ν άπαγγελλ/; άιγώς. όταν δέ εις ταΰτα γυμναζόμενος ό 
τραυλός, λάΟρ ικανόν θάρρος, τότε εχει τήν άδειαν νά συν- 
διαλεγετκ'., κατ άρχά; μέν άργά, έπειτα δέ κατά τόν συ- 
ν/ΐΟη τρόπον, Αΰτη ή τελευταίκ δοκιμασία είναι ή δυσκολω-

τάτη πατών καί αν εί; αυτήν ευδοκίμηση, δέν μένει ν.άμμία 
άαφιβολί* πλέον δτι έλευΟερώΟη άπό τήν τραυλότητα.

Κρη μνισμα, βαρεμα, ς  ραγγου λισμα κτλ.
0  διδάσκαλος χρεωστεΐ νά προσέχω πώς τά παιδία εις .άς 

σωμασκίας καί τά γυμνάσματα νά μή πάδωσι κάμ μίαν βλά
βην σωματικη'ν’ άλλά χρεωστεΐ προσέτι νά γνωρίζει καί τινχ 
πρόχειρον βοήθειαν πρέπει νά τοϊς δόσϊ* άν τυχόν πα,Ιωσι τι 
μέσα είς τό σχολεΐον. Οταν παιδιονκρ/ιμνισΟ/ί η καταπεσιι 
άπό υψηλά, καί μείνη λειποΟυμημένον, πρέπει σιγανά να 
τό σηκώση, δχι νά τό στν!ση εις τους πόδας (διότι έμπορεϊ 
νά ήναι συντριμρένον κάνεν ποδαριόν του) άλλα να το κα- 
Οησ*; η καί νά τό πλαγιάσγ, εις κραββατιον η εις τραπεζαν, 
ν, καί κατά γης, άν ηναι δύσκολον νά το μεταφερη άλλοϋ, 
καί νά τό όχντίση εις τό πρόσωπον μ ολίγον νερον ψυχρόν* 
έπειτα νά τοΰ τρίβν) τά; φούκτας δυνατά, ν, με τήν χεΐρα 
ζηράν, η μέ ολίγον άςίδιον η άλλο Tt πνευματώδες, καιάφ 
ου συνέλθτι, νά τοΰ δώση νά πίη ολίγον νερόν. Ιίν δσω ηναι 
λ.ειποΰυμηυένον δεν πρεπει να το χιννίς ή να τό άνατινασσ^.., 
καθώς συνειθίζουν τινές διά νά τό κάμωσι τάχα νά συνέλ- 
9-ί, ό^λιγωρότερα’ διότι μέ τοΰτο Οέλ.εις αυξήσει περισσό
τερον τήν σκοτοδινίασιν καί τήν ταραχήν τοΰ εγκεφάλου, 
στις είναι άοκετά κλονισμένος εκ τοΰ πεσίματος" να φυλα- 

χθής δέ νά μή τοΰ δώσης νά πίη κά/έν ποτόν πνευματώδες, 
άλλά μόνον ολίγον νερόν ψυχρόν, ώ; ει.τομεν, διότι άπ αυ
τά τά πνευματώδη πολλάκις τώ γεννάται κάμ.μία θέρμη 

έπικίνδυνος.
Εις τό βάρεμα, ίι τό πλάκωμα δακτύλου ή χειρός η κα

ν



στραγγούλισμα πρέτει νά έμβάπτετχι τό πονεμένον {Λερός 
εις νερόν ψυχρόν* διότι, τούτο είναι καί προχειρότατον βον\- 
θημα καί έπιτηδειότατον προσέτι νά μετριάσ-/] τήν φλόγωσιν, 
ήτι; άφεύκτω; μέλλει νά γεννηθή. Καίει'; τό καύσιμον δέ τό 
νερόνώρελεΐ (όταν δεν έχν·, τ·.; πρόχειρον όςυνόγαλζ, τό όποιον 
είναι ώφελιμώτερον) άνανεούμενον, έν ό σ ω  ό κχεί; δένεται 
να εμβά^ττ, το πασχον μ.έλο;· Οταν το καύσιμον ήναι μι* 
κρόν καί έπιπόλχιον, άρκεϊ μόνον τοϋτο το ΐχτρικόν εί; θε
ραπείαν. Οταν δε τύχνι ν' άνάψωσι τά ενδύματα τοϋ παιδιού, 
πρέπει νά προσε;·/;; νά μή τό βουτίτ/ι; εϊ; ψυ/ρόν νερόν, 
καθώ; τινέ; άστοχάστω; κάμουσι, διότι ή αιφνίδιο; μετα
βολή τή; θερμοκρασία; έμπορεΐ νά έπιφέρη εΐ; ολίγα; ς--γι/ά; 
τόν θάνατον τοΰ παιδιού.

Πολλάκι; συμβαίνει νά κόπτωσι τά παιδία τόν δάκτυλον 
Vs μαχαίριον η ρ.έ κονδυλομάχαιρον άλλά σπανίω; -/j έκ 
τή; τοιαύτη; πληγή; αιμορραγία έχει τινά κίνδυνον. Λρκεΐ 
' ι; νά έμβάψη εί; κρύον νερόν τόν πληγωαένον δάκτυλον, 
ά τόν συνθλίψη (ζουλίσνι) ολίγον έπί τή; τομή; διά νά 
ταματήστι τό αίμα, και νά τόν δέσν] επιθέτων όλίγην 
τκαν.

ί ΐ  κοινή καί πολλά.·;ι; συμβαίνουσα εΐ; τά παιδία αίμοό- 
αγία είναι ή τή; μύτη;, λεγομένη έπίς·«ξι;. Αυτή παύει ώ; 
πί το πλΰστον μόνη τη;. Αν δε διαρκή περισσότερον, πρε- 

τει νά προτρέψτι; τον πάσχοντα νά κράτη ολίγον άνασηκω- 
λενην τήν κεφαλήν· δταν δε καί μέ τοΰτο δέν παύη, η επέρ
χεται λίιποΟυμία, τότε πρέπει νά πλαγιάσ/j, καί νά έπιτε- 
Οοίσιν έπί τοϋ μετώπου καί τή; κεφαλή; πανια βρεγμένα 
με ψυχρόν νερόν, καί σνγχρόνω; νά τω γίνωνται τριψίμα
τα εΐ, τα; χειρα; και του; πόοα;, ή καί οί πόδε; νά Οερ-

μαίνωνταν μέ ζεστά πανία. Εΐ; τά; υπερβολικά; καυσει; 
πάσχουσι περισσότερον τινά παιδία αίματώδου; κρασεοι; 
αύτά; τάς αιμορραγία;- καί αύτά πρέπει ΐδίω; νά προσε- 
χωσιν οί διδάσκαλοι καί νά τά παραγγέλλιοσι νά μή έκθέ- 
τωνται πολ.ύ εί; τόν ήλιον.

Εισαγωγή έκ της γενική: 

Παιδαγωγίας-

(Συνέχεια Γδε σελ. 4 4 )

§. 17 ’Αλλά πάλιν ήρώτων ουτοι: Πόθεν προέρχεται 
■ά άποτυγχάνη τοσάκι; ή άρίστη καί ή σπουδαιότατη ά- 
ί ιογγί; καί ποία είναι ή αιτία άπό τά; εύγενεστάτα; οίκο- 
γενεία;, ποΰ καί πού νά έςέρχωνται, άν δχι κακούργοι, μέ 
όλα ταϋτα άνθρωποι άδύνατοι, έν ω άνευ ανατροφή; ανα
φαίνονται άνθρωποι άζιολογώτατοι καί κατορθόνουσί τό 
παν έξ οικεία; των άγαθοπροαιρέσεω;; Απαντώντε; εί; τήν 
έοώτησιν ταύτην λεγομεν·

Α μέν, ότι ή σπο-δχιοτάτη άγωγή δέν είναι πάντοτε ή 
οφωτάτη, καί οί καλοπροαιρετώτατοι γονεϊ;, πολλάκι; τήν 
'ιαφθείρουσιν ίσα μέ έκεϊνο τό μέσον, άπό τό όποιον, άπατη μέ- 
-λ όντε;, έλ.τίζουσι καλόν* π. χ. πολλάκι; ή ευσεβή; ανα

τροφή καΟιςα τόν τρόφιμ.ον ασεβή, καί ή πολλά παρατηρη- 
* ένη καί προφυλαττομένη αρετή, δεν μενει εω; τέλου; η- αυ
τή* καί ότι ή αύ^ηρότη; καί ή άγαθη προαιρεσι;, αί προ; 
ανατροφήν απαραίτητοι, έπιτυγχάνουσι μόνον, όταν κα· τ 
περιςατικά τής ζωίΐ; συμφωνήσωσι μέ αύτά;.



Β. δέεις τάς οΐ/.ογεν'ίας, δπου κοινώς φροντίζου'ΐ περί- 
τής έντελοΰς */αί γενική, άγωγή;, τά παιδία τά άνατρέ.ου- 
σι κατά πολλά ύμοεδώς, έν ώ αυτά είναι πολλά διάφορα, 
καί ώς έκ τούτου επεται πολλάκις δ,τι εκπαιδεύει τό έν, τό 
άλλο νά το κακοανατρέφη.

Γ . δτι δέν ενεργεί είς τόν άνατρεοόμενον μόνον ή ανα
τροφή τών γονέων ή τών παιδαγωγών καί διδασκάλων άλ
λά καί αί περιςάσεις τοΰ βίου, αϊτ.νες ώς τό πολύ ενεργοΰ- 
σιν εις αύτόν ϊσνυρώτατα·

Δ', άλλά καί δταν οί επίσημοι ά',δρες φαίνωνται, δτι τά 
κατόρθωσαν δ'λα μόνοι των, %αί τοΰτο πάλιν άποδεικνύει, 
δτι ή διά τών ά«θρώπων άγωγ/] δέν είναι ή μόνη ή άνα- 
τρέφουσα καί παιδαγωγούσα τόν άνθρωπον.

Ε. όταν άναφερωνται τά  κατά συμβεβηκδς ολίγα παρα
δείγματα τών τοιοότων, οί'τινες άνευ άνατροαής έγιναν δ ,τ ι 
είναι· ς-οχάζομαι είναι δίκαιον νά καταριθμηθώσι, καί 
οίοι μείναντες απαιδαγώγητοι καί άνεπιμελητοι έςερήθησαν 
τήν σοφήν ανατροφήν καί παιδαγωγίαν.

ς·'. ποιος δύναται νά άρ φιβάλλη, δτι οί τοιοΐτοι όμοϋ μέ 
τά παιδαγωγησαντα αύτούς περις-ατικά, δέν ήθελον γίνη 
ίσως καλλίτεροι, καί δέν ήθελον άπορύγει καί πολλούς κιν
δύνους· άν νηπιόθεν ώδηγοΰντο άπό τήν όρθώς ευσεβή καί 
χρις-ιανικήν αγωγήν;

§ 18 » Μέ τό πέσιμον καί σήκωνα μανθα'νει τό παιδίον 
νά περιπατή. ■· Επάνοι εις τοΰτο τό άςίωμα θεμελιόνουσι 
πολλοί γονείς μέρος, διά νά μή εί’πω τό παν, της αυτομά
του ανατροφής τών τέκνων των. Είναι αληθές δτι τά πα
θήματα γίνονται πολλάκις μαθήματα, και δτι, άν δέν πάθη 
τις, δέν μανθχνει, Αλλ’ οί όρθοί κανόνες τής παιδαγωγικής

μας υπόσχονται νά μάς διδα',ωσι να y.aOw[J..v ■//'>?'-? 
πάΟωμεν, ίϊ τούλά/ιςον όλιγώτερα, δαφορετικώτερα και 
μετριώτερα άπό τούς μή παιδαγιογηθέντας μητε διδαχ *ν- 
τζς. Πολλοί γονείς λέγουσιν, »άς συγ/ωρώμεν εις το ς̂ ν-.- 
ους, πολλάκις παρόντων καί τών ιδίων, νά ξεθυμαινωσι 
άπό πάσαν κακήν επιθυμίαν* επειδή καί αύτοί οί άκατα- 
δάμας-οι καί δυσάγωγοι νέοι γίνονται, ώς επί τό πλεΐ<;ον, 
μετά τήν παρέλευσιν τής εξημμένης Οπό τών παθών περι
όδου, οί κάλλις-οι, καί ήμερώτατο·..· καί μάλις-α τα ™ι^ τα 
τά έπιβεβαιόνουσι καί τά συνις-ώσι καυχώμενοι οί ίδιοι 
διά τήν νεότητά τ ω ν  καί παρηγορούυενοι, δτι τά πταίσμα
τα τής νεό-ιν,τός των παριστάνονται μέ τοΰτο υποφεοτό- 
τερα· καί διά ταΰτα όποιονδήποτε ηθικής σύστημα, το 
όποιον δεικνύει τόν δρό,ον τής άρετής πλατύν καί εύρύ- 
νωρον ΰτάρνει είς πολλούς τόσον εύαρέιτον.

§ 19. Αλλ άναιροΰντες αύτάς τάς γνωμαί πρεπα
νά άποδεικνύωμεν τ ί είναι τρυφερόν καί ηθικόν αισθηρ, 
τ ι είναι τά καθαρά καί εύγενή ήθη, έν ταύτώ και τι τι 
παρθενία τής ψυχίς είς τοΰ; βράζοντας καί ξεθυμώνοντας 
ν.όνους τής νεότητας: τί ή «κακία τής συνειδνίσεως, και ποια
ή πρωΐμω; άποκεκτημένη καί δεδοκιμασμένη άρετ/ί. - ■ μΌ
δέν έαυτω συνειδώς κακόν ουδέποτε ώ/_?ια.« Οποίαν υψη
λήν άξίαν’ προ'ενοΰτιν δλα αΰ:ά είς τόν άνθρωπον; Οποίαν 
άνίκφααστον χαράν τό. προ:τοιμάζουσιν; άπό ποΐα τουλά
χιστον πρέπει ν’ άποφεύγη δ έ'ώρας σωφρονηΟεί; άσωτος; 
καί καδώ; λέγει ό άριστος φιλόσοφος Ίακώβης ίϊς τόν ΰολ- 
δεμαρ: » δέν πρέπει νά πράττωμεν τό κακόν διά νά μαν- 
Οάνω'λεν νά τό άποοεύγωμεν επειδή τά μαγευτικα θέλγη
τρα τής κακίας διαφΟείρουσι '.ήν φαντασίαν όια όε της



φανταοίχς συγχίζο’«τι το λογικόν καί έγκαταλείπουσιν είς 
τήν καρδίαν τήν είς έκείνη,ν παραδοθεΐσαν ανίατόν τινχ 
αδυναμίαν

’Αναμφιβόλως δ’έκέϊνος άγαπα τό καλόν ώ; καλόν, όςτις 
ποτέ δεν τό παραίτηιεν. Ούδέν άλλο φώς c.ojt£̂='. λαμπρό
τερα, όσον τό φώς τή; ψυχή; τής μες/,ς άθωότητος· ή 
δέ άνωθεν ειρήνη υπερβαίνει πάντα νουν καί πείραν.

§. 20 ή δέ παιδαγωγική νεολογίζ η νεολογική παιδαγω
γία τοΰ Ρουσσώ και τοϋ Βάζεδοφ έξε,τασθεΐσα άπό τους εναν
τίου; εύρέθη κατά τι μέν παρά πολΰ τετεχνευι/ένη, κατά τ ι δέ 
παρά πολλά υποσχετική· τούλάχις-ον διά νέους άνατραφη- 
σομένους όχι διά τόν ιδανικόν κόσμον, άλλά διά τόν υπαρ
κτόν, τήν εύρίσκουσιν άχρης-ον καί κινδυνώδη, λέγοντες ότι 
δύναται μέν νά συντείνη τρόπον τινά πρός έκμόρφοι ;ιν τοΊ 
ανθρώπου, άλλά παντελώς δέν ανατρέφει πολίτην τοϋ κοι
νωνικού βίου.

§. 21 Αλλά διά νά όμολογη'σωμεν τήν αλήθειαν αί ΐδέαι 
τής νέας παιδαγωγικές συνεισέφερον πολϋ είς τό νά κάμωσι 
προσεκτικούς τους άνατροφεΐς νά άποβλέπωσιν εί; ο,τι ό 
άνθρωπο; είναι προσδιωρισμένο; άπό τήν 3ΐίαν πρόνοιαν, 
να χρησιμεύνι διά τής φυσική; του ευφυΐα;, καί διά τών έν 
αϋτώ κεκοιμημένων ή συνεπτυγμένων δυνάμεων, χωρίς νά 
ΰπόκηται τόσον εις τά κατά συμβεβηκό; εμπόδια, καί εις 
τάς έπικρατού-α; «τραβάς ιδέας καί προλήψεις, άλλά νά 
έλευθερωθή άπό τά διεφθαρμένα τής εποχή; του φρονήματα, 
καί νά όπλισΟή έναντίον τούτων. Ο,τι δέ ή κοινή πείρα έ- 
πρότεινεν ώ; έγκλημα τών τοιούτων παιδαγωγικών, η το τό 
μέγιστον έγκώμιον δι’ αύτούς· διότι πρώτον μέν ώ; πρό; 
τήν θεωρίαν συμφωνοϋ'ΐν, ότι καθαυτό ή άνθρωπότης, ήτοι

ή λογική φύσ·.ς, δικαίω τώ λόγω, ε1; ϊ/.αστον άνθρωπον 
πρέπει νά τιμαται· τά δέ τυραννικά παιδαγωγικά μέσα, 
τα άφορώντα νά αναιρωσι τα φυσικά δικαιιομα.α τών άν 
Ορώπων, διά νά τούς μεταχειρίζωνται ώς όργανα μόνον 
προς έκτέλεσιν τοϋ σκοποϋ των άλλων, να άποδοκιμα,ων- 
ται κατά πάντα τρόπον ή δέ ανατροπή, όταν επιτυγχάνε
ται γενικώς εί; πάντα άνθρωπον άπό τό βασιλόπωλον εως 
εί; τό χωρικόπωλον, καί κατορθόν·/) νά αίσθανθώσιν οί 
άνθρωποι αυτήν τήν αναμεταξύ των αληθή ισότητα, εις 
τήν οποίαν παντελώ; δέν άναφέρεται μήτε άναίοεσι; τών 
έν τέλει, μήτε καθαίρε<>ις τών καθεστώτων, νί.τοι όλων τών 
πολιτικών καί θρησκευτικών τάξεων και μάλιστα, όταν 
οί μέν προύχοντες σέβωνται τήν άνθρωπότητα τών κατω
τέρων τωνι οί δέ κατώτεροι αίσθάνωνται ρέν τήν άληθή 
άξίαν τή; ανθρώπινη; (ρύ;εως, μεταχειρίζωνται δέ όρθώ; 
τό λογικάν των, καί μανθάνωσι νά τιμώσι καί νά σέβων- 
ται έξ οικεία; των πληροφορία; τήν ευταξίαν καί τούς νό
μου;, τότε κατά τοϋτο αυξάνει όχι μόνον ή γενική έκπαί- 
δευσι;, άλλά καί όλαι αί διοικήσεις γίνονται πραότερα'., 
καί όλοι οί διοικηταί ύπό τόν νόμον ήσυχότεροι, καί όλαι 
αί τάξει; φιλανθρωπότεραι καί εύτυχέςΐραι. Οί δέ ηγεμόνες 
καί εύγενεϊς καταλαμβάνουσιν, ότι ή άνατροφή καί ή παιδεία 
καί ή υ.ειά τής σοφίας άγαθότης άσφαλίζουσι τά δίκαιά των 
κάλλητερα, παρά τά χρυσόβολα καί τάγεννεαλογικά παράση
μα. Ο δέ έπαγγελάμενο; τό παιδαγωγικόν η τό διδασκαλικόν 
επάγγελμα πληροφορείται, ότι καταισχύνει τό όνορά του, 
όταν κατακρατή τό όμογενέ; καί ομόθρησκον έθνος του είς 
τήν αμάθειαν, καί είς τάς παλαιάς δουλικά; καί σκωρια- 
σμένας ιδέα;. Ε'ς το.αύτας άρχάς στηπζομένην τήν έλευ-



Οερόφρονα καί ελευθέριον παιδαγωγικήν, είναι δυνατόν νά 
μεμφθη τις αύτήν κίιΐ νά μήν ύ-οπτευθ-j καί νά έξελβγχΟνί 
ό τοιοΰτος ώς άλλζών καί ϊδιοτε)ής;

Αεύτερον δε. δταν το λογικόν έκαστου τροφίμου εκπαιδευ- 
Ο/ι ώς τό πρώτιστον, τότε ό έμφρων άνΟρυ>πος δελει γίνει 
ό κάλλιστος καί χρησιμότατος πολίτης είς τήν κοινωνίαν* 
επειδή 3έλει διδαχΟή ά ~.ο αύτό τό ίδιον, δτι ό άνθρωπος δεν 
εχει μόνον φυσικά δικαιώματα, άλλά καί κοινωνικά καθή
κοντα, καί 3'έλει πληροφορηθή πώς νά έκπληροΐ τά καθήκον- 
τά του πρός μεγίστην ευεργεσίαν τοΰ δλου, καί νά έλαορύν/) 
τήν είς τ.ύς νόμους υποταγήν του, χωρίς νά καταντά, νά 
γίνεται δουλοπρεπη'ς· και ούτως εις έκάστην 3έσινκαί περί- 
στασιν τήν μέν έσωτερεκη'ν του ελευθερίαν 3'έλει τήν βέ
βαιοι, τήν δε έ'μφρονα καί έλευθερόυρονα ελευθερίαν, 3'έλει 
τήν προετοίμαζα καί τήν βελτιόνη, χωρίς νά καταντήση νά 
3'ελήσγ, νά μεταβάλλει μέν όλα τά καθεστώτα, νά άνταλλά- 
ζη δέ τόν άληθή καί 0παρ/.τόν κόσμον μέ τόν ανύπαρκτον 
άλλά τήν αρμονικήν παιδείαν 3ελει τήν προτιμά χωρίς, 
βλάβην τοΰ λογικ&ΰ.

Τρίτον δέ, εξάπαντος ό οΰτω παιπαιδευμένος δέν 3έλει 
εύαρετνίθί νά μένη αργός καί αδιάφορος, δταν κινδυνεύω τιν 
ό πολιτικός καί θρησκευτικός δεσμός τών καθεστώτων, άλ
λά 3 έλει αισθάνεται τό άκρον ίο  τον τής έντελούς κοινωνίας, 
νά παριστάνηται εις α ’-τόν, καί νά τόν ένθουσιάζη διά παν 
δ. τι είναι αγαθόν καί μεγαλοπρεπές· καί 3'έλει έπιΟυμή νά 
ΐδή, άν δχι δλην τήν ανθρωπότητα γενικώς, τουλάχιστον τό 
πλεΐ^ον μέρος έκ τών συγχρόνων τής εποχής του, νά έλευ- 
Οερωθώσιν άπό τά παντοδα~ά δεσμά, τά όπς>~α τούς κατα
πιέζουν κ?ί τούς κατακρατούν είς τ/[ν αμάθειαν, εις τήν

βαρβαρότατα και εις τήν άγνοιαν τών τής χοίς-ιανικής πί<τεως. 
Τό δέ ν’ άναθρέψωμεντοιούτους πολίτας, τοΰ το είναι μέν τό 
μέγιστον πρόβλημα, έν ταύτώ δέ καί ό μέγιστος θρίαμβος, 
τής αγωγής καί παιδεία:, ήτις βέβαια δέν θέλει δυνηθή νά 
τούς ύ[ώσ·/ι όλους εί; τόν αυτόν βαθμόν τής παιδείας· επειδή 
ή ιδέα πραγματοποιείται μόνον εί; ολίγους, πλήν δέν είναι 
άπο τά άόυνατά εις τούς ανθρώπους, ώς τό μαρτυρούν είς 
τήν ιστορίαν μεγάλα τινά φαινόμενα.

Ό τι αί γυναίκες οί πρώτιστοι 

τ.ζιΒαγωγοΙ καί ανατρογεις.

Αληθής καί ά;ιος Παιδαγωγός είναι μόνος έκεΐνος, δ,τις 
εχει κλίσιν είς τό υψηλόν καί εύγενές αύτοΰ έργον. ό  μα
θητής χρεωστεϊ νά άκούση τόν διδάσκαλον· άρα αί μεταξύ 
αύτών σχέσεις είναι άναγκαΐον νά δεμελιόνωνται είς τήν 
άμοιβαίαν ά /άπην καί άναλογίαν. Ούτως ή φύσις διαθέτει, 
τά παιδία ώς πρίς τήν μητέρα, ίδέ πώς παρομοιάζουσι 
κατά τήν εύμορφίχν, τήν χάριν, τήν. νεότητα, τό πνεύμα 
καί μάλιστα τήν καρδίαν. IJ υπομονή άποκρίνεται είς τήν 
περιέργειαν, και ή γλυκύτης είς τήν όρμήν. Ποτέ τούτου ή 
αμάθεια δέν γίνεται οχληρά εις τήν εμπειρίαν εκείνης· καί 
τών δύω σχεδόν τό λογικόν συγχρόνως, τρόπον τινά, τε
λειοποιείται καί συναυξάνεται- τόσον τής μητρός τήν ύπεοο- 
χήν μ/λάσσει καί ταπεινεΐ ή φιλοστοργία. II έλαφρότης τοΰ 
fiνεύματος, ή κλίσις είς τήν ηδονήν, ή αγάπη τού παραδό



ξου καί μυδώδους, τάς όποια; ονειδίζομεν ώ; ελαττώματα 
τών γυναικών, συνδέουσι περισσότερον τό παιδίον μέ τήν 
μητέρα. Ελέποντε; λοιπόν ποιο; ελαβεν άπό τήν φυσιν 
πλειοτέραν άγαθίτητα, μακροθθρ.ίαν καί προσοχήν, συμπε
ραίνουν εϊ; ποιον θέλει αύτή νά παραδίδωμεν τήν άπαλην 
τών πχιδίοιν καί αδύνατον ήλικίαν.

Γενικώς ολίγοι παρχτηροΰσιν ό'τι τά  παιδί α κχταλαμβά- 
νουσι μόνον ό',τι βλέπουσι, καί έννοοϋσι μόνον δ ,τι αισθάνον
τα ι. ϊό  αίσθημα γενναται εις αϋτά πρό της διανοίας. ()9εν 
δςτις τά  συνειθίζει νά βλέπωσι, καί έξάπτει τήν αγάπην 
των, εκείνο; επιτυγχάνει τόν σκοπόν τής- παιδαγωγία;. Η 
άρετή δεν διδάσκεται μόνον, άλλά καί έμπνέεται, όθεν κα
τά  τοΰτο μ άλιστα  έξέχουσιν α ί γυναίκες* επειδή φροντί',ουσι 
νά καταστη'σωσι πρώτον άξιαγάπητον εί; ήμας δ ,τι έπιθυ- 
μοΰσι καί [Λα; βιάζουσιν άνεπαισδητως νά 7τό ϋ/έλωμεν.

Αλλ' ό βασιλεύ; καί ό ήγεμών τ ί μανθάνουσιν άρά γε άπό 
τήν γυναίκα; ό',τ. έμαθενό βασιλεύ; τών Γάλλων Σαιντλουής 
άπό τήν μητέρα του Βλάγχην, ό Ερρίκος δ', άπό τήν Ιωάν
ναν Λαλβρέτ, καί ό δωδέκατος Λουδοβίκος άπό τήν Μαρίαν 
Κλεύη.

Από GQ μονάρχας τής Γαλλίας, λέγει ό Airna -MaTlin 
τρεΐ; μόνοι αγάπησαν τόν λαόν, καί οί τρεις αυτοί, πράγ
μα περίεργον, άπό τάς μη τέρας των άνετράφησαν.

Ο παιδαγωγός, δ;τις συγκαταβαίνει εί; τά; άδυναΐλίας 
τοΰ μαθητου, διά νά ρυθμίση, κατ’ ολίγον τήν καρδίαν του, 
καί νά τόν καταστήσν) τίμιον άνθρωπον καί άγαθον πολίτην, 
κατώρδωσε τό παν. Αλλά ποιο; επιτυγχάνει εϊς τοΰτο κα- 
λήτερα παοά τήν μητέρα; Ποιο; παρ’ αύτήν άλλος δυναται 
νά μας διδάξ'ρ νά προκρίνωμεν τήν τιμήν· άπο τόν πλούτον,

νά άγαπώμεν τους οικείους, νά βοηθώμεν τοΰ; δυστυχεί;, 
καί νά ύψόνωμεν τήν ψυχήν είς τήν πηγήν τοϋ καλοΰ κα  ̂
τοϋ άπειρου; ό κοινός καί σχολαστικός παιδαγωγός ήθολο- 
γεϊ καί συμβουλεύει μόνον τήν αρετήν, άλλά μόνη ή μη'τηρ 
τήν έγχαράττει είς τήν καρδίαν.

Εκ τούτων άς καταλάβοιμεν πόσον άναγκαία είναι πρώ
τον ή άνατροφή τών κορασίων, άναγκαία πολύ περισσότερον 
παρά τήν παιδαγωγίαν τών αρσενικών, καί είς αύτήν επρε- 
πεν ήδη πρό πολλοΰ νά στρέψωσι τά όμμάτια οί γονεϊ;, 
έπειδή τ ί  είναι τώ οντι τό παιδίον ώ; πρό; τόν διδάσκαλον; 
αμαθής, τόν όποιον εχει νά διδάξττ τ ί  είναι πάλιν τό αυτά 
•παιδίον ώ; πρός τήν ρ.ητέρα; ψυχή τήν όποιαν εχει νά μορ- 
φώσν). Οί καλοί διδάσκαλοι άναδεικνύουσι καλούς μαδήτάς, 
μόνον όμως αί γυναίκες μορφώνουσι τούς ανθρώπους, ί ϊ  ανα
τροφή λοιπόν άνήκει όλη είς τήν μητέρα- καί άν τήν άρπα - 
σαν οί άνδρες, τοΰτο προήλθε άπό τήν σύγχϋσιν τών ονο
μάτων τής παιδείας καί άνατροφής, τά όποια έδεώρησαν 
ώς τό αυτό πράγμα, άλλά τήν μέν παιδείαν, δυνάμεθα νά 
διακόψωμεν καί νά μεταβώμεν άπό διδάσκαλον εϊς διδά
σκαλον ή ανατροφή όμως πρέπει νά γιντ) ολόκληρος άπό 
τόν αυτόν άνθρωπον. Ας μή ζητώμεν άρα εςω τής οικίας τόν 
παιδαγωγόν, έπειδή τόν εχομεν πάντοτε πρόχειρον.

Νέαι μητέρες ! σείς εχετε τό προτέρημα Γης άληθοΰς άνα
τροφής' τά δικαιώματά σας, τήν δύναμίν σας, τήν κυριό- 
τητά σας, μή καταδεχδήτε νά παραιτησητε-καί νά άρνηθήτε, 
άλλά διατρέχουσαι τόν δρόμον της αρετής καί τής φι
λοστοργίας συγχωρήσατε με παρακαλώ μετά θάρρους, νά 
έπικαλεσθώ τήν είρηνην τοΰ κόσμου, τήν εύταξίαν τών 
οικογενειών, τήν δόξαν τών τέκνων σας καί τήν εύτυ/ίαν
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*ής άνΟρωπότητοί όλης, επειδή όλα τά αγαθά ταϋτα κρέ- 
ρ.ανται κυρίως άπό τήν πρώτην άνατροφή', τήν όποιαν ή 
φύσις έμπιστεύθη είς τάς χείρας Σας.
(Εκ της Ανθολ. τών ώφέλ.ίμων γνώσίων. Αρίθ. 4 Μαρτ. 1 737)

Ιίερ'ί διδακτική; έν γένει.
§. 1 . ή  παιδαγωγική επιστήμη, η ϊ) θεωρία τής παι

δαγωγικής διαιρείται εις τήν γενικήν παιδαγωγίαν, ή είς τό 
περί ανατροφής έν γένει* καί εις τήν γενικήν διδακτικήν, $ 
είς τό περί τοϋ πώ; δει διδάσκειν έν γένει* άμφότεΓαι δέ 
αυται διακρίνονται άπ’ άλλήλων όχι τόσον διά τόν σκοπόν, 
δσον κατά τόν τρόπον καί τά μέσα δι’ toy φθάνει έκατέρα 
είς τό. σκοπούμενον.

Διαγόρα μεταξύ του εντελώς διδαχΟέντος 

κα'ι του αυαοδιδα'κτου.
κ. 2 . 0  αύτοδίδακ,τος ή αύτομαθής συγκρινόμενος μ$ 

τόν ακριβώς παιδαγωγ/ιθέντα καί έντελώς διδαχθέντα εύρί- 
σ*εται έν γένει πολΰ κατώτερος εις τά πλεΐστα. Διότι πρώ
τον [Λεν, ίκαστΟς σχεδόν αύτοδίδακιος είναι, Υι σχολαστικός 
ή εγωιστής, καί κατά τι μέν μονομερής (τό όποιον τόν ά- 
ποκαταστήνει μερολήπτϊιν διά τήν ιδιαιτέραν του έπιστή- 
ρην, ή τέχνην, καί τό όποιον φαίνεται νά ϊδιάζγ) εις τόν 
χαρακτήρα τών πλείστων αριστοτεχνών)* κατά τι δέ είναι 
αυτάρεσκος, καθ’ ο πολλά τά νομίζει διά νέα πράγματα 
σπουδαία καί μόνα χρήσιμα* διότι λέγει, ότι διά νά τά

έφεύρνι κατέβαλε κόπους· καίπολλάκις αύτά τά ίδια ή έφευ- 
ρέθησαν άπό άλλου; προ πολλοΰ, ή άφ’ ού έξετάσθησαν 
ακριβέστερα έύρέΟνισαν ίσως πάντ/ι έσφαλμένα· δεύτερον δέ 
ή στέρησις πάσνίς ορδής διδασκαλίας συνοδεύεται μέ τινα 
χασοκαιρίαν σχεδόν άναπλήρωτον* επειδή ό αύτοδίδακτος 
πολλάκις φθάνει είς τόν σκοπόν του μέ μακρυτάτους ελιγ
μούς η ς-ρεφογυρίσματα, χ'υρίς νά ώφεληθ·?, άναλόγως* τρί
τον δέ, δτι γενικώς μόνον ολίγοι τινές επιδεκτικοί νόες 
(μεγαλοφυείς δι’ έκαστην επιστήμην καί τέχνην) φαίνεται 
νά ν,σαν άπό τήν φύσιν προσδιωρισμένοι διά νά φθάσωσιν είς 
τό σκοπούμενόν των μέ τήν αύτοδιδασκαλίαν. Εκτός τού
των, κατά τόν Ερδερον » Οί αύτομαΟεΐς καί οί ευφυείς φαν- 
τασιοσκόποι, άν καί ύπήρχον αξιόλογοι νόες, σπανίως έ- 
δύναντο νά καυχηθώσι διά τήν ορθότητα, ακρίβειαν, σα
φήνειαν και ταξιν τών ιδεών καί γνώσεων των* επειδή 
άλλοτε μέν έπίκειται εις αύτοΰς σκότος καί τής ψυ^ής 
των τά διανοη'ματα, καθώς καί ό τρόπος τοϋ γράφειν των 
όρ.οιάζουσι μέ τό χάος τό πριν τής τοΰ κόσμου πλάσεως· 
άλλοτε δέ δύνανται μέν νά ς·οχάζωνται καί νά γράφωσιν, 
άλλ’ οχι καί νά όμιλώσι* καί άλλοτε γράφουσι καί οΰδεΐς 
τό έννοεΐ* ό'̂ τι δέ μόνιμον καί βάσιρ.ον διετηρη'Οη είς τάς 
έπιστήμας καίτέχνας, τοϋτο διατηρείται καί τελειοποιείται 
είσέτι διά τής ορθής διδασκαλίας. «



'Οποία η α ς ία  της διδασκαλίας vm  αί 

ά ρ γ α'ί της έπιςημονικης διδασκαλίας 

η μεθοδολογίας.

§. 3 . άς πρός τά άνω είρημένα λοιπόν ή κατά τοΰ; κα
νόνα; τής γενική; διδακτική; διδασκαλία κατέχει αξίαν 
«νέκφραστον και εί; ον τινα ύπήρχε πεπρωμένον, άν όχι 
εΐ; τοΰ; ίδίους του άνατροφεΐς* καν εί; άλλου; νά εΰργ) τοιού- 
του; διδασκάλου;, οϊτινε; δχι μόνον τά έργον των ένόουν 
άκριβώί, άλλά καί τά ; γνώσεις των αύτά; έπροσπάθουν νά 
τάς παριστάνωσι μέ ειλικρίνειαν και αγάπην, καθ’ ολας των 
τά ; πράξεις και τρόπου;, έκεϊνο;, όσον δυστυχή; και άν ίθε- 
λεν είναι ή εξωτερική' του κατάστασι;, δύναται νά συγκα- 
ταριθμήται μέ τοΰ; εύδαιμονεστάτους. Ολα μέν τά εΐδη 
τής διδατ/αλίας εχουσι γενικού; τινα; καί κοινοΰ; κανόνας, 
ό δέ άριςος τρόπο; δύναται νά άνάγηται είς άμεταδίτου; 
άρ/άς, έξ ών παρήχθη ή έπις-ημονική θεωρία τή; διδακτι
κή;. Καί ό μέν τοόπο; καθ δν διδάσκουν εϊτεόρθώ; είτε 
έσψ«λμένως, ονομάζεται μέθοδο;, ή δέ παράς-ασις τοΰ όρ- 
6οΰ τρόπου τοϋ διδάσκεηι καλείται μεθοδική ή μεθοδολογία, 
νίτις διαιρούμενη εϊ; γενικήν καί μερικήν, πραγματεύεται 
κατά τι μέν δογματικώς, κατά τ ι δέ κριτική;. δ ;τι; δέ 
έπαρατήρησεν άκριβώ;τοΰς διαφόρου; τρόπου; τοϋ διδάσκειν 
καί παιδαγωγεΐν είναι τών άδυνάτιον νά νομίζνι μόνον μίαν 
άπολύτ,ως άναγκαίαν μέθοδον.

Περί τ^ς αξίας των γενικών αρχών 

της διδακτικές.

§. 4. Ε'ναι άνάγκη νά γνωρίζωμεν τήν άξίαν αύτών* 
διότι πάσα μέν διδασκαλία προϋποθέτει κατ’ άνάγκην τό 
νά γινώσκωμεν και νά έξεπιστάμεθα δπερ $έλομεν νά διδά- 
ξωμεν* ή δέ άρίστη προαίρεσις, καί ή μεγίστη επιθυμία καί 
προθυμία τοϋ νά μεταδίδωμεν τά ; γνώσεις μα;, καί νά γ ι
νώμενα προς τοΰ; άλλου; ωφέλιμοι, δέν δύνανται νά άνα- 
πληρώσωσι τήν ελλειψιν, δταν εκείνο λείπϊ) ή είναι επισφα
λές· μέ δλα ταΰτα μήτε αύτό τό έξεπίστασθαι μ.όνον δέν 
έξαρκεϊ διά νά μεταδίδωμεν μέ τόν άριστον τρόπον γνώσεις 
καί έπιδεξιότητα είς άλλους, κατ’ εξοχήν δέ εί; αρχαρίου; 
καί άγυμνάστου;· άλλά μέ τήν σπουδήν τής θεωρίας τής 
διδακτικής, καί μέ τήν γνώσιν τών διαφόρων μεθόδων, αϊ- 
τινε; άπεδείχθησαν έκ τής πείρα; ώ; αί άρισται εί; εκατόν 
εϊδο; (κλάδον), δύνανται τούλάχιτον οι άρ^άριοι διδάσκα
λοι νά άποφεύγωσι πολλότατα σφάλματα, καί νά κατορθώ- 
νωσι ταχύτερα διά νά γίνωνται έπιτήδειοι κατ’ έκεΐνο ία  
όποιον πρό πάντων αποκτάται καί διά τής πολλής γυμνά- 
σεως, διά τή; όποια; ό διδάσκαλο; γίνεται κυρίως εγκρα
τής καί επιδέξιο; ε ί; τό έργον του* διότι διδάσκεται μέν 
διαφόρους ωφελίμου; τρόπου; καί μεθόδους- γίνεται δέ « α -  
νός νά γνωρίζ?; καλλίτερα τόν μαθητήν καί τάς διαφόρους 
του άνάγκας, καί οδηγείται νά τροπολογή τοΰ; γενικούς 
τή ; μεθόδου κανόνα; κατά τά; περιστάσει; καί τάς προκα
ταρκτικά; γνώσεις τών μαθητών- καί τέλος πάντων δλα 
ταΰτα τελειοποιούνται διά τής καλή; διαθέσεως, μέ τήν



οποίαν διδάσκει, καί δι* η; εμπνέει ψυχήν καί ζωηρότητα 
εξηγεί δε φυσικώτατα τα &αυμά ιια αποτελέσματα τή; δ ι
δασκαλία; πολλών διδασκάλων, ο·.’τινε; γ.νώσκουσι και το 
πως νά ένθουσιάζο>σι τους μαθητά; των διά τόν ζήλον 
τής παιδείας και τής αρετής.

Περ'ί των γενικών της διδακτικής 

σκοτιών.

§. 5 .  έκάστη διδασκαλία κυρίως πρέπει νά άφορα εις 
διπλοΰν σκοπόν· ά. μεν νά διεγείρη τάς έν τώ μαθητή ένού- 
σα; δυνάμεις, νά τάς ένδυναμόνη διά τής άσκήσεω;, καί 
νά τάς διευθύνει εις τι να προσδιωρισμένην τοϋ νοό; ενέρ
γειαν, η είς τινας εξωτερικά; ένεργείας και πράξεις, διά νά 
τόν άποκαστήστι οΰτω; ικανόν το5 νά χρειάζεται, ό'σον τό 
δυνατόν πάντοτε όλιγώτερον τήν ξένην βοήθειαν, καί κατά 
ταύτην την έννοιαν θεωρείται πάσα διδασκαλία συγχρόνως 
και ανατροφή (σελ. 16.) β . δε να χορηγη εις τάς δυνάμεις 
τοΰ μαθητοΰ ΰλην τινά, τήν όποιαν χρειάζεται ώς κτήυ.α 
άναπόφευκτον, κατά τι μέν γενικώς άρορώσαν όλους τούς 
ανθρώπου;, κατά τ ι δέ μερικώς τινάς τάξεις καί επαγγέλ
ματα· καθόσον μέν αφόρα τό ά. καλεΐτα πιαι δία ειδική η 
κατ’ είδος jTormale\ καθόσον δέ τό S'. Ολική η χαθ’ ΰλην 
(raateriale Biidling,· είς άμφότερα λοιπόν ταϋτα πρέπει 
νά άφορώσιν αί άρχαί η τά αξιώματα τή; διδακτικής η με
θοδικής επιστήμης.

d  ποιος ό ειδικός σκοπος των γενικών 

α’ρχών τής διδακτικής.
’ t « ·
§. 6 . Αν καί πάσα παιδίία διά τή; διδασκαλία; όμοΰ 

με τήν μέθοδον, καθ’ ην πραγματεύεται, προϋποθέτει ύλην, 
μέ τήνόΐϊοίαν γυμνάζει τά; σωματικά; καί νοεράς δυνάμει;, 
μέ όλα ταϋτα δυνάμεθα νά τά ; φανταζωμεθα καί κεχωρι- 
σμένας άπ’ άλλήλων" όςτι; λοιπόν άνερευνησε μειταν άνθρω
πον βαθύτατα, κατενόησε δέ περισσότερον τήν εσωτερικήν 
ουσίαν τών δυνάμεων του, έπαρατη’ρησε δέ τήν ταξιν τή; 
εσωτερική; του καί εξωτερική; άναπτύξεω;, και χωρίς νά 
συγχυσθΐ, άπό τά; κενά; δεωρία; (speculation) περι τοϋ 
άνεξεοευνήτου τής φύσεως, ακολουθεί ο,τι δύναται έκ τής 
καθημερινής πείρα; νά τό παραδεχθή ώς κανόνα αΰτής, 
εκείνο; βίβαια 3'έλει σφάλλει καί όλιγώτερον εΐ; τήν μέθο
δον, κά* θέλει μεταδίδει τά; ιδία; του γνωσει; καί ικανό
τητα; εύςο^ώτατα- εΐ; τοιαύτα; λοιπον παρατηρησει; 
μελιοΰται ή γενική τή; διδακτική; θεωρία,

(ακολουθεί.)



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΪΔΕΪΣΙΣ.
ι

Περί έπιθεωρησεως τών δημοτικών 

σχολείων.

Λ'. Έπιθεΰρησις iCor επιτόπιων δημοχι χων σγο,Ιείων.

Αρθ. 34. Εί; έκαστον Svjixov θέλει συστηθή επιτροπή, πρός 
έπιθεώριίσιν τών επιτόπιων σχολείων, συγκείμενη άπό -ιόν 
Δήμαρχον ώς πρόεδρον, τόν εφημέριον τοΰ τόπου, καί, άν 
εις τόν τόπον εκείνον υπάρχουν πολλοί ιερείς, άπό έ'να παρά 
τοΰ Νομάρχου διοριστέον τοΰ ανώτερου ή κατωτέρου κλήρου, 
τέλος άπό 2-4 δημότας παρά τοΰ δ/,μοτικοΰ συμβουλίου.

Αρθ. 35. Αν κατά τό ά'ρθρον 5, πολλοί δήμοι ήνώθησαν 
πρός διατήρησιν ένός δημοτικού σχολείου, θέλει διορίζει τά 
δημοτικόν συμβούλιον έκάστου τών δήμων τούτων άνά δυο 
δημότας διά τήν έπιθεώρησιν τοΰ σχολείου. Εκτός τούτου, 
θέλουν εΐναι μέλη τής επιτροπής οί Δήμαρχοι καί οί κατά 
τό προλαβόν άρθ. 34 προσδιορισθεντες ιερείς όλων τών ηνω
μένων Δήμων.

Μεταξύ τών Δημάρχων ό Νομάρχη; θέλει αποφασίζει 
τόν Πρόεδρον.

Αρθ. 36. Είς δήμους συγκειμένους άπό κοινωνίας διαφό
ρων παρά τής Κυβερνήσεως άνεγνωρισμένων θρησκειών, θέ
λουν είναι μέλη τής επιτροπής οί ιερείς ό'λων τών θρησκειών 
τούτων, καί, άν υπάρχουν πολλοί τοιοΰτοι, θέλει εκλέγει 
ενα μεταξύ αύτών ό Νομάρχης.

Αρθ. 37. 0  επιτροπή αύτη εφορεύει, έμψυχόν* καί διευ
θύνει τό έπιτόπιον σχολεΐον.

Ιδιαίτερα καθήκοντα αύτης εϊνε τά έξης:
1) Νά προμηθεών) τά άπαιτούμενα διά τό σχολεΐον καί 

τούς διδασκάλους.
2) Να φροντίζ·/) περί εΰρέσεως καί διατ/,ρήσεως τοΰ οι

κοδομήματος τοΰ σχολείου καί τών κατοικιών τών διδα
σκάλων.

3) Νά έπαγρυπνη είς τήν κατάστασιν τής υγείας είς τά 
σκολεία·

4) Νά άποφασίζη ποϊαι οίκογένειαι εϊνε τόσον πτωχαΐ, 
ώστε νά μήν ύποχρεοΰνται πρός τάς είς τά άρθρ. 24 καί 
26 προσδιοριζομένας πληρωμάς·

5) Νά βεβαιόνεταί δτι τώ δντι γίνεται φροντίς καί περί 
της άνεξόδου διδασκαλίας τών δ'λως πτωχών παίδων·

6 ) Νά σημειόν·/; τά ονόματα τών γονέων, τών όποιων 
οί παΐδες δέν οοιτώσιν ούδέ είς τήν δημοτικήν ούδέ είς άλ
λην τινα δημοσίαν ·ή ιδιωτικήν σχολήν, ούδέ παιδεύονται 
είς τήν οικίαν των ή είς παιδαγωγεΐον. Τό σημείωμα τοΰ
το θέλουν πέμπει είς τόν παρά τώ άρμοίίψ άστυνομικ<ο δι- 
καστηρίω δημόσιον κατήγορον·

7) Νά φροντίζνι περί τής διατηρήσεως τής εσωτερική; τοΰ 
<τ/ολείου πειθαρχίας, νά έπαγρυπνή ιδίως είς τήν έκτέλεσιν 
τών χρεών τοΰ διδασκάλου, καί παρατηρήσασα εί; αύτήν 
ελλείψεις,- νά τάς άναφέοτ) εί; τήν έπ-.θεωρητικήν επιτροπήν 
τών κατ’ επαρχίας ή κατά νομούς σχολείων, οιαφυλαττόμέ- 
νου πάντοτε είς τάς άρμοδίας επιτόπιους πολιτικάς Αρχάς, 
η τήν αστυνομίαν, τοΰ δικαιώματος νά ένεργήσωσι τά καθή
κοντα των.



ν  „ . ■

8) Είς κατεπειγούσα; περιστάσεις νά π«υνί τον .διδάσκα
λον, άλλ’ έπί ρητνί υποχρεώσει νά άναφέρν) είς τήν κατά τήν 
επαρχίαν η τόν νομόν έπιθεωρητικήν επιτροπήν έντός 24 
ώρών περί τ ις  παύσεως ταύτης καί τών αίτιων αΰτής·

9) Νά διέπ») τήν άκίνητον περιουσίαν τής έπιτοπίου σχο
λής κατά τους ιδιαιτέρους δρους τοΰ περί δήμων νόμου·

10) Νά έπιδεωρη τουλάχιστον ά'παξ κατά μήνα τήν σχο
λήν, καί ν’ άναφέρη πρός τόν άνη'κοντα Επαρχον περί τών 
ελλείψεων, όσα; παρετη'ρησε, καί περί τών αναγκαίων με
ταρρυθμίσεων.

Λ . Έχιβεωρητιχαΐ έπιτροχαΐ τών κατ’ επαρχίας 
xal κατά roj.tovc οχο ΐείώγ.

Αρθ. 38. Είς τήν πρωτεύουσαν έκαστου μεν νομοϋ θέλει 
συστηθή έπιθεωρητική ’ετιτροπή τών κατά τόν νομόν, έκάς-ης 
δε επαρχίας, τών κατά τήν έπαρχίαν σχολείων.

Αρθ. 39. Η έπιθεωρητική επιτροπή τών κατά τόν νομόν 
σχολείων σύγκειται άπό τόν Νομάρχην ώς πρόεδρον, άπό τόν 
πρόεδρον τοϋ κατά τήν πρωτεύουσαν τοϋ νομοϋ έπαρχιακοϋ 
Δικαστηρίου καί τόν επίτροπον τής Επικρατείας, άπό έ'να 
τών ’εντός τοϋ νομοϋ ιερωμένων τοϋ ανώτερου η κατωτέρου 
κλήρου, τόν όποιον ή έπί τών Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμ
ματεία τής Επικρατείας θέλει διορίζει είς τήν επιτροπήν 
ταύτην, άπό έ'να παρά τής αΰτής Γραμματείας διοριστεον 
καθηγητήν (professeur) γυμνασίου η πανεπιστημίου, άν 
γυμνάσιον η πανεπιστήμιον εΰρίσκεται είς τήν πρωτεύουσαν 
τοϋ Νομάρχου, καί άπό 2-4 κατοίκους τοϋ νομοϋ, διορι- 
στέους παρά τοϋ Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Αν τυχόν Οπάρχωσιν εί; $ καί πλειότεροι Ικ διαφόρων

I
ι

θρησκειών συγκείμενοι δήμοι, Ινεργοϋνται τά είς τό άρθρον 3G 
όρισθέντα, μέ τήν διαφοράν, δτι ή ρηθεΐσα Γραμματεία διο
ρίζει τόν εκ τοϋ κλη'ρου.

Αρθ. 40. Η έπιθεωρητική έπιτροπή τών κατά τάς έπαρ- 
χίας σχολείων σύγκειται άπό τόν Επαρχον ώ; πρόεδρον, άπό 
τόν κατά τήν πρωτεύουσαν τής ’επαρχίας Εϊρηνοδίκην, άπό 
έ'να τών κατά τήν έπαρχίαν ίερωμέων, διοριστεον παρά τοΰ 
Νομάρχου, άπό ενα παρά τοϋ Νομάρχου διοριστέον διδάσκα
λον Ελληνικοΰ σχολείου, άν ύπάρχν] τοιοϋτον έντός τής έπαρ- 
χίας, καί άπό 2-4 έπαρχιώτας, διοριστέους παρά τοΰ Επαρ- 
χιακοΰ Συμβουλίου.

Καί είς τά ; έπιτροπάς ταύτας έφαρμόζονται τά εί; τό 
3G ά'ρθρ. ρηθέντα.

Γ'. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Περί όλων τών επιΟεωρητικών 

επίτροπων τών σχολείων.

Αρθ. 45. 0  διορισμός, η, ό'ταν γιε  άναγκαϊον, ή έγκα- 
τάστασίς (bezeichnung) τών μελών τής έπιτροπής τών έπι- 
•τοπίων η τών κατ’ έπαρχίαν η κατά νομόν σχολείων γίνεται 
μόνον δι’ έν έτος πάντοτε.

Τά αύτά μέλη δύνανται καί διά τό έπόμενον ’έτος νά διο- 
ρισθώσιν η νά έγκατασταθώσιν έκ νίου.

Ο αύτό; έμπορεΐ νά γ,ναι ένταυτώ μέλος έπιτροπή; καί 
τών κατά τήν επαρχίαν καί τών κατά τόν νομόν σχολείου.

Ο μέλος ών επιτροπής έπί τών επιτόπιων σχολείων δέν



δύναται νά ηνε ένταυτώ καί μέλος τής έπί τών κατά νομόν 
η τών κατ’ επαρχίαν, καί επομένως δ ;ις έπιφορτισθή κ^ί 
τάς δύο ταύτας υπηρεσίας, 5έλει έκλέγει μεταξύ τών δύο. 
άν δ έντός 24 ωρών f άφοΰ λάβοι τήν περί τούτου 
πρόσκλησιν, δεν αποφασίση, θέλουν τοΰ άφαιρεϊσθαι οίμ- 
φότεραι.

-ώρθ. 46. Εκάστ/ι έπιθεωρητική έπίτροπή έχει τό δικαίω
μα νά έκλέγ/) έκ τών μελών τνις ενα αντιπρόεδρον καί ενα 
γραμματέα.

Ο αντιπρόεδρός εκτελεϊ τά τοΰ Προέδρου, άπόντος αύτοΰ·
Ο γραμματεύς γράφει, οσάκις τό καλεΐ ή χρεία, κρατεί 

τα πρωτοκολλά, καί διατηρεί τά διάφορα έγγραφα.
Κάνέν μέλος τοιαύτης έπιτροπής δέν λαμβάνει μισθόν.
Αρθ. 4 7. Αί έπιτροπαΐ χρεωστοΰν νά συνέρχωνται άπαξ 

τοΰ μηνός* δύνανται δέ νά συγκλτ,θώσι καί συχνότερα, είτε 
παρα τοΰ Προέδρου αμέσως, είτε κατ’ αίτησιν άπεσταλμέ- 
νου τίνος τ ί ;  έπί τών Εκκλτ,σιας-ικών κτλ. Γραμματείας 
τής Επικρατείας.

Είς τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν παρευρίσκεται δ ά- 
ττεστελμένος είς την συνέλευσιν άλλά δεν εχει ψήφον αποφα
σιστικήν (decisive).

Αρθ. 4 8. Διά νά εχτι άπόφασίς τις κΰρος, απαιτείται ή 
παρουσία τριών μελών τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ Προέδρου.

Είς τάς δ·.αφιλονεικη'σεις άποφασίζει ή πλειοψηφία, είς δε 
διχοψηφίαν ή ψήφος τοΰ Προέδρου.

0  Πρόεδρός ε^ει τό δικαίωμα νά εμποδίζν) τήν έκτέλεσιν· 
άλΛ είς τοιαύτην περίπτωσιν χοεωστεΐ ν’ άναοερθ9ί άμέσως

είς τόν ανώτερο» του (Apt. 57 και 43); καί να «,ητησ/ι 6dr,- 

γίας.
Περί έκάστης συνελεύσεως 5έλει συντάττεσθχι πρωτόκολ- 

λον, περιέχον τήν ϋπόθεσιν τής διαφιλονεικήσεως συντόμως
καί τήν άπόφασιν.

Τά πρω τόκολα θέλουν ύπογράφεσθαι ύφ’ δλων τών πα
ρόντων μελών, εϊς δετήν περίπτωσιν τοΰ άρθρ, 47 καί ύπά 
τοΰ παρόντος άπε-αλμενου, αί δέ άναφοραί ΰπό μόνου τοϋ 
Προέδρου καί 1’ραμματέως.

Αρθρ. 49. Τά μέλη έκάστης έπιθεωρητικής επιτροπής, 
πριν άναλάβωσι νά χρέη των, θέλουν δίδει τόν άκολουθον όρ
κον τής υπηρεσίας.

. Ομνύω πίςιν είς τόν Βασιλέα υποταγήν είς τούς νό- 
» μους, καί άκριβή έκπλήρωσιν όλων τών ώς έκ τής εμπι- 
» ς·ευθείσης μοι ’επιτροπίας έπιβαλλομενων μοι καθηκόντων.»

0  δρκος ούτος θίλει δίδεσθαι άπό μέν τά μελη των επι
τροπών των έπιτοπίων σχολείων ενώπιον τών Δήμαρχων, 
άπό τά τών επιτροπών τών κατά τάς επαρχίας σχολείων 
ένώπιον τοΰ Επάρχου, καί άπό τά τών έπιτροπών τών κα
τά τούς νομούς σχολείων ένώπιον τοΰ Νομάρχου·

Περί τής ορκοδοσίας θέλει συντάττεσθαι πρωτόκολλον 
καί κρατεΐσθαι είς τά άρχεΐα τοΰ Νομάρχου.

Αρθ. 50. Τά μέλη τής μεν τών κατά τούς νομούς σχο
λείων έπιθεωρητικής ’επιτροπής θέλουν δίδει είς τό τέλος 
παντός έτους, πριν καταθέσωσι τό υπούργημά των, λόγον 
•περί τής διαχειρίσεως αύτοΰ είς τό Νομαρχιακόν Συμβούλιον· 
τής δέ τών κατ’ επαρχίαν είς τό Επαρχιακόν, καί τής τών 
έπιτοπίων εις τά Δημοτικόν.

(?δι τόν νόμον τής 6(18)  Φεβρουάριου 1834.)



όσον ό δημοδιδάσκαλος καί άν ν,ναι επιμελής καί ζηλω
τή; τοΰ έργου του καί τή; προτού τών μαθητών του, δέν 
δύναται μονος νά κατορθώσγ) το μέγα τοϋτο εργον της εκ- 
παιδεύσεως τή ; νεολαίας. Εχει χρείαν καί τής συμπράξεω; 
τών γονέων καί τή; δραστήριου ένεργείας τών αρχών είς τό 
νά χορηγώσιν εί; αύτόν τά αναγκαία μέσα πρός διδασκαλίαν, 
νά έπαινωσι καί ν άνταμοίβωσι τους άξιους επαίνων καί 
αμοιβών μαθητάς, καί νά ψέγωσι καί νά κακίζωσι τούς 
άξιους ψόγου- νά ένισχύωσι τόν διδάσκαλον καί τούς μα- 
6/ίτα; με τά; συνεχείς έπιθεωρησεις καί πρότροπάς τω ν νά 
φροντίζωσιν, έν ένί λόγω, περί τής καλής δ-.ατηρήσεως τοϋ 
σχολείου καί περί τής τακτικής φοιτήσεως καί τής προόδου 
τών μαθητών. 2χολείον μή έφορευόμενον ύπό τίνος έπιτο
πίου αρχής εϊναι αδύνατον νά ύπάρχη εις καλήν κατάστασιν* 
μ αθηταί δέ καί διδάσκαλοι μή έπιβλεπόμενοι, δσον ζήλον 
καί όσην φιλοτιμίαν καί αν έχωσι, πάντοτε φαίνονται ώς 
άψυχοι καί νεκροί μή έχοντες τόν ένθαρρύνοντα ή έμψυχό- 
νοντα αυτούς είς τούς άγώνάς των. Διά ταϋτα, καλώς ποιών 
ο νόμος, άνέθεσε τήν έπι τών σχολείων εφορείαν καί έπο- 
πτειαν εϊ; διαφόρου; Αρχάς, καί ιδίως μίαν έπιθεωρητικήν 
επιτροπήν έπιτόπιον έπέστησεν έ'χουσαν τήν καθημερινήν 
έπιθεώρησιν τοϋ σχολείου. 0  νόμος κατά τοϋτο τό μέρος 
του ένηργήθη πρός σύστασιν τών έπιτοπίων έπιθεωρητικών 
επίτροπων* και &[/.% γεν/ι α'τνισ&ς περι συστάσεως σκολείου, 
απαιτείται νά προηγηθ/j ή εκλογή πρώτον τής έπιθεωρητικής 
επιτροπής. Αλλά αύταί αί έπιτροπαί άνανεούμεναι κατ’ 
έτος ύπάρχουσιν ήδη συ^ημέναι πανταχοϋ; ή δπου ύπάρχου- 
CIV, έπιθεωροϋν τακτικώς, ή τό σχολείον φροντίζουσι νά 
έκτελώσιν δσα καθήκοντα τούς έπιβάλη ό νόμος πρός δια·

τήρησιντοϋ Σχολείου; Αν δέν ύπάρχωσι συστήμέναι είς τού; 
δήμους τούς έχοντας σχολεία, ή άν καί αί συστημένα ι 
δέν έκτελώσι τά χρέη των, πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι 
atTtoi είναι οΐ δήμαρχοι, οϊτινες άμελώσιν ώς πρός τούτο 
τά χρέη των. Ιίμεϊς έκ τών όσων έχομεν πληροφοριών 

παρατηροϋμεν μέ λύπην μας, ό'τι εί; πολλά ολίγου; δή
μου; ένεργοϋν αί έπιθεωρητικαί έπιτροπαί μέ ζήλον τά 
χρέη των, καί είς αυτήν μάλιστα τήν πρωτεύουσαν ούδ’ 
υπάρξει έπιθεωρητική έπιτροπή, ούδέ κάμμία φροντί; γίνεται 
περί τοϋ δημοτικού σχολείου, τοϋ οποίου τόν διδάσκαλον 
μισθοδοτεί ή Κυβέρνηδις. Δέν είναι εντροπή νά μή φροντίζη 
ή δημοτική άρχή τής πρωτευούσης ϊσα μέ τάς τής Κρμου- 
πόλεως, τής Χαλκίδος, Τριπόλεως, Πατρών, καί αύτης τή; 
πενομένη; 1'δρας, ήτις, άφ’ ου έχει δύο δημόσια σχολεία 
άρρένων, ετοιμάζει ήδη, ώς πληροιρορούμεθα, καί τρίτον διά. 
τά κοράσια;

Ίυςσ .σ ΐζ  σχολείου κορασίων εις Χ αλκίδα,
Οί φιλόμουσοι Χαλκιδείς, άφοΰ έτελειοποίησαν τό σχο« 

λείον τών άρρένων, είς τό όποιον, διευθυνόμενον ύπό τοΰ 
άξιου δημοδιδασκάλου Κ. Ν. Λΐάγνητος, φοιτώσιν έ'ως 3 0 0  
μαθηταί, έφρόντισαν νά οίκοδομήσωσιν έκ θεμελίων καί ν' 
άποσκευάσωσιν εντελώς καί εν κατάς-ημα διά τά κοράσια. 
Τοϋτο πρό καιρού έτοιμασθέν έμενε κλειστόν δι’ έλλειψιν 
διδασκαλίσσης· άλλ’ ήδη μανθάνομεν μέ εύχαρίστησίν μας, 
δτι κατόρθωσαν νά έχωσιν εκατόν δραχ. κατά μήνα έκ 
συνδρομής πρός συντη'ρησιν τούτου τοϋ σχολείου, καί νά 
συμφωνήσωσι μέ τήν διδασκάλισσαν Κ. Ειρήνην Σπορίδη, 
ήτις έντός ολίγου θέλει άπελθεϊ είς τήν θέσιν της. Παρεκτός



•τούτων των σκολείων ί'/ει ό δήμο; Χαλκιδέων καί άλλο 
τών άρρένων εί; βασιλικόν, τοΰ οποίοι» τόν δημοδιδάσκα
λον αύτό; μισθοδοτεί εκ του δημοτικού ταμείου, ϊδοΰ, ό'ταν 
οί προϊς-άμενοι τών δήμων έχουν οιλομάδειαν καί ζήλον, πώ; 
εύρίσκουσι τοΰ; τρόπους νά συντελώσιν όχι μόνον εί; τήν 
έ^παίδευσιν τών ιδίων των τέκνων, άλλά καί ό'λων τών συν
ωμοτών των. Πόσοι δήμοι δέν ςεροΰνται τών αγαθών τή; 
παιδεία; ό'χι δι’ άλλο είμή διά τήν ελλειψιν ολίγον τινών άν- 
βρώπων φίλατίμων καί φιλομαθών, οΐτινε;, άπό τήν φίλο- 
μάθειάντων κινούμενοι ήθελον, κινήσει καί όδηγήσει την προ- 

,αίρεσιν τών συνδημοτών αύτών εί; συς·ασιν σχολείου πρός 
ό-ρελο; καί πρό; ανθρωπισμόν τών τέκνων των;

Περί εξαμηνιαίων εξετάσεων.

tlp/ισαν ήδη αί διά τό χειμερινόν έξάμηνυν δημόσιοι έξε- 
τάσεις τών δημοτικών μα; σχολείων, καθ’ <2; εχομεν πλη
ροφορία; άπό τινα; τών άνταπο'/ριτών μα; δημοδιδασκάλων* 
δεν δυνάμεθα δέ ήδη νά γνωστοποιήσωμεν τό εύχάριστον ά- 
ποτέλεσμα αύτών λεπτό μερώ; διά τήν άφθονίαν τη; (ίλη;, 
άναγγέλλοντε; καί τά έξετασθέντα μαθήματα καί τοΰ; άρι 
στεύσαντα; μαθητά; καί τοΰ; 'εκφωνηθέντα; λόγου; τών δη
μοδιδασκάλων, μεταξύ τών όποιων παρατηρούνται καί τινες 
πολλά εμβριθείς καί κατάλληλοι εις τά νά διεγείρωσι τήν φι
λοτιμίαν καί τών μαθητών καί τών γονέων πρός τήν παι
δείαν. Είς τά έπόμενα έλπίζομεν νά εύχαριστήσωμεν τήν 
περιέργειαν τών άναγνωστών μα; άναγγελλοντε; εί; αύτου; 
τά άξιολογώτερα περί τών προ δ̂ιον τ?|; νεολαία; εί; τα τής 
στοιχειώδους έ/.παιδεύσεω;.

ΓΑομα diojteror tic τάς ιξηάσιΐζ ΰχο τώ>· μαθητών 
Των δημοτιχ&τ σχο.Ιείωτ.

λαμπρά σήμερον ήμερα άνετέλλει δι’ ημάς,
Πρόκειται άγών εΐ; δόξαν, είς βραβεία, εις τιμά;.

Αξιοι αύτών φανώμεν όλοι ώ συρμαθηταί,
Αμιλλώμεν’ ώς μεγάλοι τής παιδείας ερασταί.

Εχομεν αγωνοθέτην τήν πατρίδα, τοΰ; γονείς,
Κ ι’ άλλον νέον μουσηγέτην, καί ελπίδας ακραιφνείς.

Χζιοι αύτών φανώμεν κτλ.
ί ϊ  παιδεία είναι δόξα, είναι άληθή; τιμή,

Είναι πλοΰτο;, εύτυχία, ένδοξο; άνταμοιβή.
Αξιοι αύτών φανώμεν κτλ.

Α; δειχθώμεν δτι δλοι τή; παιδείας έρασταί,
Εϊμεθα άπό καρδία; κ’ ενθερμοι άγωνισταί.

Αξιοι αύτών φανώμεν κτλ.
Τους προγόνου; μα; εκείνου; Έλληνα; τούς παλαιούς 

ί ϊ  σοφία είς τόν κόσμον εδειξ’ ολους θαυμαστού;.
Αξιοί αύτών φανώμεν κτλ.

Είς τήν δόξαν τών προγόνων σ’ δλην τον τήν άρετήν,
II σοφία θά μάς φέριρ, άν ’ποκτήσωμεν αύτήν.

Αξιοι αύτών φανώμεν κτλ.
Τότε δντες φωτισμένοι, ένδοξοι καί ευτυχείς,

Θά φανώμεν δτ’ εκείνων εϊμεθ’ άξιοι κ’ ήμεΐς.
Αξιοι αύτών φανώμεν κ τ  λ.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ.

Β ι β λ ί α .

Το έξωκκλή^ιον τοΰ δάσους | Εκδοθεντα επιμελέια τή ί
0  .Περιστερά {φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας
Τά Αυγά τοΰ Πάσχα ' άπό τό Β. βιβλιοπωλεϊον.

Τά άνωτέρω τρία βιβλίδια είναι iriOixot διηγήματα, έκ
τών οποίων διδάσκεται ό αναγνώστη; τήν αδελφικήν αγά
πην, τό καθήκον τοϋ νά δίδιρ πασαν δυνατήν βοήθειαν εις 
τον πλησίον του, τό σέβας τό όποιον χρεωστεί είς τόν θεόν, 
καί τήν έλπίδα τήν όποιαν πρέπει νά εχν) είς τήν θείαν άν- 
τίληψιν δι’ όλας τά ; περιστάσεις τη; παρούση; προσκαίρου 
ζωή; άπεκδεχόμενο; τήν μέλλουσαν καί αιώνιον. έξεδόθη- 
σαν χάριν τής σπουδαζούση; τά προπαιδευτικά μαθήματα 
νεολαίας, καί εύθηνότατα πωλούμενα είναι εύποριστα και
εις τους πτωχοί; μαθητάς.

Ηθική πρός χρΐσιν τών παίδων υπό I. Καμπή, εκ του 
Γερμανικού ύπό A. Ρ. Ραγκαβή μεταφρασθεΐσα καί έκδοθεϊ- 
σα έπιμελεία τής φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Εν Αθήναις 
έκ τής τυπογραφίας Κ. Ιντωνιάδου. Τιμή δραχ. 1 25.

Ο Κ.. Κάμπης είναι περίφημος καί όνομαστός εϊ; τήν 
Ευρώπην διά τά όποια συνέταξε διδακτικά βιβλία προ; 
χρήσιν τή; έκπαιδευομένη; νεολαία; τά στοιχειώδη προπαι- 
δευτικά μαθήματα. Μεταξύ δε τών οσων έξέδωκε τό άνα- 
φερόμενον ένταϋθα είναι σημαντικώτατον. Εί; αύτό δέν ευ
ρίσκει; θεωρίας υψηλά; καί παραγγέλματα άφηρημένα, 
δύσληπτα καί άγονα εΐ; τήν τρυφεράν ηλικίαν τών παίδων.

Εί; γέρων πατήρ διδάσκει τά ίδιά του τέκνα καί τά ΐοΰ 
γείτονός του τήν πραςιν τών τριπλών καθηκόντων τοϋ άν- 
θρώπου, άποδεικνόων διά τών πραγμάτων τάς ολέθριους 
συνεπείας καί τά βλαβερά αποτελέσματα τών κακιών, κα
θώς καί τό κέρδος τό προερχόμενων άπό τήν πρχξιν τή; 
αρετής. Αιδάσκει, φερ’ είπεΓν, τοΰ; υιού; του δτι τό ψεϋδο; 
είναι κακία καί βλάβη· άλλά φέρει καί τά παράδειγμα, τί- 
να βλάβην επαθεν ό δείνα ψευδόμενος· θέλει νά συμβουλεύ
σω τά παιδία νά φυλάσσωνται άπό τά κακά τής λαιμαργία;· 
με εν παράδειγμα τοϋ δεΐνο; άποθαναντος θάνατον οδυνη
ρόν άπό πολυφαγίαν, έντύπόνει είς τόν νοϋν των ζωηρότατα 
τόν έκ τοΰ πάθους τούτου κίνδυνον καί τήν πρό; αύτό άπο- 
στροφήν. Παρόμοια έξακολουθεΐ νά διδάσκνι καί τά; άρετάς 
δεικνύων έμπράκτω; τήν ηθικήν καί τό ό'φελος αΰτής έί; 
τοΰ; παΐδας. Τό βιβλίον τοϋτο στοχαζόμεθα δτι είναι κα
τάλληλον νά δίδεται εΐ; τοΰ; προχωρημένου; μαθητάς τους 
διδαχθέντας προηγουμένως τά τής χρηστοηθείας καί ηθικής 
είς τά έπί τούτου προεκδοθέντα βιβλίδια τή; Παιδικής Βι
βλιοθήκη; (ιδε κατωτέρω)· ό'θεν καί ΐδίω; το συστήνομεν 
εις τοΰς διδασκάλους ώς ώφελιμώτατον είς τήν ηθικήν βελ- 
τίωσιν τών διδασκομένων ίιπ’ αύτών.

Α. Πολίτευμα τών παίδων ή 
μικρά ηθική’ τιμ . λ: 15.

Παιδική Βιβλιοθήκη \ Β'* * πεΡ1 ° ψ -
περιφορας τοϋ πολιτισμένου άν-

ρώπου. τιμ. λ. 25.
Γ’. ΙΪΟική ή περί καθηκόντων.

\τιμ, λ. 40.

Χρηστοηθεία; μαθήματα



έκδοθείσα άπότό Β. Βιβλιοπωλεϊον, έκ της τυπογραφίας 
Κ. Αγγελίδου πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων.

Η μικρά τιμή, εις τήν οποίαν έδιωρίσθησαν τά ανωτέρω, 
καί τό εύμ-έθοδον προσέτι καί συνοπτικόν καί εύληπτον τή ; 
φράσεως κατασταίνουν αύτά εύπόριστα καί εύχρηστα εις 
τους μαθητευομένους. Οί δημοδιδάσκαλοι μετά τήν διδα
σκαλίαν αύτών τών μαθημάτων πρέπει νά έξετάζωσι τούς 
μαθητάς έρωτώντες κατά τάς τεθείσας εις τό τέλος έκάςου 
βιβλίου περιλήψεις, καί ν’ άπαιτώσιν άπό τούς μαθητάς όχι 
μόνον τάς περιληπτικάς άπαντήσεις, άλλά και τήν κατ’ εκ- 
τασίν άπαγγελίαν τοϋ νοη'ματος τών γεγραμμένων είς τό 
βιβλίον,

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Περί έκδόσεως Γραμματική; της νεοελ

ληνικής γλωσσης.

0  γλώσσα, την οποίαν όμιλοϋν οί Ελληνες πάσης τάξεως 
καί φυλής, έστάθη μεταξύ τών πεπαιδευμένων ό'χι μόνον 
τών ξένων, άλλά καί τών ΐδικών μας άντικείμενον πολλών 
συζητήσεων* διότι οί μέν την έθεώρησαν νόθον καί διεφθαρ- 
μένην* άλλοι δέ άφοϋ τήν έσύστησαν ώς άξίαν νά σπουδά- 
ζηται και διά τοϋτο νά καθαρίζηται κατ’ ολίγον, άν εχτ, 
κανένα ξενισμόν, εΐπαν δτι χωρίς νά γνωρίζωμεν τήν γλώσ
σαν μέ τήν όποίαν έθηλάσαμεν τής μητρός μας τό γάλα ά- 
νατοεφόμενοι έλληνικώς καί χριστιανικώς, έμετρΐάζομεν όσα 
έδοκιμάζομεν διά τόν εθνικόν χριστιανικόν χαρακτήρά μας

τής τυραννίας δεινά, καί οί άρ/ηγοί άνεπτέροναν τούς τυ
ραννοκτόνους εϊς τάς πεδιάδας τοϋ τρόμου καί τής άγαλ- 
λιάσεως, εΐπαν, λέγω, ότι δέν πρέπει νά έλπίζωμέν τότε * 
ν' άξιωθώμεν νά γνωρίσωμεν καλώς καί τήν παλαιάν. Τήν 
γνώμην ταύτην δέν ελλειψαν πολλοί νά έμ.παίξουν ώς άς·ο- 
χον; καί νά συσταίνουν νά γράφωμεν καί δμιλώμεν, ώς οί 
προπάτοοές μας Ελληνες, δ’ά νά είμπορέσωμεν μέ τόν κα ι
ρόν καί ήμεις νά τούς φθάσωμεν. Μάλιστα εϊς τάς ήμέρας μνς 
τόσον άναψαν ούτοι, ώστ’ έδογμάτισαν δτι είναι βλασφη
μία κολα'σιμος, άνίσως τις δοξάζει τά εναντίον. Κχουν δ ί
καιον είς ό',τι λέγουν καί αύτοί καί οί ξένοι* διότι κάνεις 
άφ’ όσους μάς έγέννησαν αί έπο/αί ύπεοασπιστάς τής όμι - 
λουμένης γλώσης, η δέν εγραψε κάμμίαν γραμματικήν, ή 
άν έγραψεν, είναι καί αύτή διόλου άτελής* τοιαύτας δέ' 
γραμ.ματικάς εχομεν τοϋ Χριστοδούλου, τοϋ Λαυ·;δ. τοϋ 
Βαρδαλάχου, τοϋ Βάμβα καί άλλων ξένων καί ομοεθνών 
μας εϊς τήν γλώσσαν των ή εϊς τήν ιδικην μας. Πολλοί 
προσέτι άπο τούς όσοι έχουν γοαμμένην τής παλαιάς γλώσ- 
σης Γραμματικήν άνέφεραν εδώ κ’ έκεϊ διά τήν άνάγκην, 
τήν όποίαν εχομεν νά σπουδάσωμ-εν τήν όμιλουμένην, διά 
νά πρ οβαί νωμεν είς τήν μα'θησιν τής άρχαίας κατά σύγκρι- 
σιν άπά'τά γνωστά ή ολίγον γνωστά εϊς τά ά'γνωστα. Η 
έπιτυχία δμως τού κυριωτέρου σκοπού μέ τά τοιαϋτα άτελή 
καί προφορικά μέσα έμεινε καί θέλει μένει άκατόρθωτος* 
καί οί μέν φιλαρχαΐοι θέλουν σεμνύνεσθαι ό'τι έχουν δίκα’.ον, 
ενώ πηδούν υπέρ τά έσκαμμένα καί θέλουν νά καταναγκά
σουν καί τούς χωλούς καί ά'ποδας νά άκριδιζουν· δσοι δέ 
θέλουν νά φθάσουν εϊς τόν σκοπόν δχι μέ πηδήματα άλλά 
βαθμηδόν, θέλουν φαίνεσ,θαι γυμνοί λόγου καί λυμεώνες τής



γλώφβης fceci τών ελληνικών έθΐ'/ο>ν· Διά νά καταπεισδουν 
δέ καί οί πρώτοι και νά συνομολογήσουν καί οί δούτερο'· 
ότι ή έ* τών γνωστών εΐ; τά άγνωστα μέθοδος είναι ή κα
ταλληλότερα πρός τόν σκοπόν, συνέταξα γραμματικήν της 
καθομιλουμένης γλώ,σσης παρεισαχθεΐσαν προ δύο» έτών είς 
το Β. Διδασκαλε^ον κατά προτροπήν καί εγκρισιν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ, και άναπτυχθεΐσαν έπιτυχώς εις τούς Διδασκαλιςάς· 
βουλόμενος δέ νά τήν δημοσιεύσω διά τοΰ τύπου τήν συ
νιστώ είς τήν συνδρομήν τών δμογενών καί φιλελλήνων.

Τό περί οδ ό λόγος πόνημα, δπερ περιέχει συγκριτικήν 
εισαγωγήν τής νεωτέρας πρός τήν άρχαιοτέραν γλώσσαν μέ 
τά; άπαιτουμένας παρατηρήσεις, Α. ώ; πρός τά πλεονεκτή
ματα τής άρχαιας προς δλας σχεδόν τάς γλώσσας, καί τής 
νεωτερας πρός δλας σχεδόν τάς δμιλουμένας καί τήν μη
τέρα της τήν παλαιαν. Β . ώ; πρός τους ιδιωτισμούς τής 
νεωτέρας, δσους εκληρονόμγισεν άπό τήν γνησίαν μητέρα της 
καί δσους απέκτησε μέ τόν καιρόν, είτε αύτή άφ’ έαυτής ώς 
γλώσσα πλήρης καί θυγατηρ πλούσιας μητρός, είτε διά 
τήν έπιμιξιαν της με πολλά έθνη, τούς οποίους εΐμπορεΐ 
τις νά θεωρήσει ιδιάζοντα αυτής ίδιώΐλατα, τιαάται δοαν-

'  S> /  \  /  1 1 1μας όυο και ημίσειαν.

Νομίζω δε καταλληλον τής περιστάσεως καί τοΰ χαρα- 
κτήρός μου νά προειπω περί τοΰ συγγράμματος τούτου, δτι 
θέλει συντελεσει μοναδικώς εις τήν τα^ειαν κατάληψιν τής 
“?/,αιαί και ει4 τήν έλλογον αΰτής συγγραφήν διότι τά ά- 
ποτελέσματα τής εφαρμογής του θέλουν έπιβεβακοσειν δσα 
μ εδίδαςεν ή διετής πείρα τ^ς εις τό Β. Διδασκαλεΐον ει
σαγωγής του, και όσα μ ύπηγόρευσαν νά τό καταστήσω

κοινόν εις τήν νεολαίαν μας, τής όποιας ή άληθής έκπαιδευ- 
σις είναι ό άειθαλήςτών ύπέρ αΰτής άγωνιζομένων ςεφανος. 

ΐϊν Αθήναις, τήν 2 ίανουαρίου 1839 .

Γ. Χρναοβέργης.

Περ: ιδιαιτέρων καθηκόντων 

του δημοδιδάσκαλου.

(Συνέχεια ίδε σελ. 55)
«

//. Καθήκοντα, προς τους γονείς τών μαθητών αυτόν. 
Συμφέρει ό διδάσκαλος νά χαίρνι τήν κοινήν ύπόληψιν 

τών δηαοτών μεταξύ τών οποίων ζή, και ιδίως να άγα- 
παται καί νά τιμαται άπό τούς γονείς τών παίδων τους 
όποιους διδάσκει. Αλλως οί γονείς θέλουν τοΰ άφαιρεΐ την 
ΰπόληψιν καί τήν άγά/ιην τών μαθητών, και ουτω θέλουν 
ματαιόνει δλους τούς οποίους καταβαλλει κοπους προς την 
έκπαίδευσίν των.

Αλλά, διά νά κεοδίζη τήν εύ'νοιαν τών γονέων, δέν πρέπει 
νά κά'/η δλα των τά θελήματα τυφλώς διά φόβον μήπως 
προσκρούσε· μήτε πάλιν νά έπιμένν) μέ πείσμα και υπερο
ψίαν εΐ; πάντα. Χρεωστεΐ νά έχν) ως όρον άπαρασαλεύτου 
δ.αγωγής τάς διατάξεις καί τούς κανονισμούς φερόμενος 
πρός πάντας έξ ϊσου. Επειτα δε καί νά γνωρέζη ποΰ καί 
πότε πρέπει νά έπιμέννι μετά σταθερότητος εις εκτέλεσιν 
των διατεταγμένων* καί ποΰ καί ποτε πρεπει να υπενδιδν,, 
ft καί νά χαρισθ?!, δπου μάλιστα πρόκειται περί τών ίδιων



του κανονικών δικαιωμάτων διότι κάμνων μακράν θυσίαν 
τούτων χάριν τών πτωχών καί απόρων, δχι μόνον πράσσει 
έ'ργον φιλάνθρωπον, άλλά δεικνύει καί δη άλλο συμφέρον 
<?έν εχει άνώτερον παρά τόν κοινόν φωτισμόν καί τήνέπί- 
δοσιν δλων επίσης τών μαθητών του.

Μετά μεγάλης προσοχής χρεωστεΐ ν’ άποφεύγγ) τά σκάν
δαλα καί τά; διενέξεις. Δέν τρέπει νά τόν μέλλν) τί γίνεται 
είς τάς οίκογενείας, η τ ί είπε ό δείνα η ύ δείνα πεο'ι τοΰ 
δεινός. Αύτός χρεωστεΐ νά μένη άδιάφορος είς τά διατρέ- 
χοντα μεταξύ τών οικογενειών· καί ουτε νά λαμβάνη ποτέ 
μέρος είς τά πολιτικά πράγματα τοϋ δήμου, είς τάς διαι
ρέσεις η τάς φατρίας τών πολιτών* διότι, άν φαν·?, φίλος τοΰ 
ένός μέρους, θέλει έχει άναντιρρη'τως εχθρούς τους τοϋ άλ
λου, οίτινες αμα λαβωσιν ίσχύν, θέλουν ζητήσει νά τόν έκ- 
δικηθώσι. Πρός άποφυγήν τών τοιούτων χρεωστεΐ νά φέρε
τα ι πρός ό'λους φιλικώς, καί περιοριζόμενος είς τό έργον του 
νά καταγίνεται εϊς τών μαθητών του τήν πρόοδον, επιμε
λούμενος ό'λους έξ ίσου καί χωρίς κάμμιάς διακρίσεως.

Εις τας μετά τών πολιτών συναναστροφάς του χρεωστεΐ 
νά φέρεται κατά τούς κανόνας τής χρηστοηθείας καί τής 
συμπεριφοράς τοϋ πολιτισμένου άνθρώπου. Δεν πρέπει νά 
έμβαίντι είς λογομαχίας καί συζητήσεις πεισματώδεις. Αί 
κυριώτεραι συνομιλία’, του ώς έπί τό πλεΐστον πρέπει νά 
περιστρέφωνται εις τά τοϋ έργου του· νά συνδιαλέγεται πε
ρί τής προερχόμενης ώφελείας έκ τής καλής ανατροφής, νά 
Χ3|ΧΎ] ι7Γρο£εχ.τΐ£ους τοι>£ γονείς είς τά 7τερί τ ις  ĝyjcτττ,ς ά- 
νατροφής τών τέκνων των, καί νά δεικνύη τού; τρόπους, τούς 
οποίους κα» αυτοί μεταχειριζόμενοι δύνανται νά συμπράτ- 
τωσι μετ χύτου πρός τόν αύτόν σκοπόν.

Εις συμπόσια καί εϊς γάμου; προσκαλούμενος χρεώστε 
νά μή λν,σμονή ποτέ τόν όποιον φερ'Ο διδασκαλικόν χαρα
κτήρα. Αύτός δέν πρέπει νά φαίνεται ποτέ ό αρχηγός 
προ'ίαλεστής τής εύθυμίας, ούδέ νά λαμβάνη μέρος είς πρά
ξεις άπρεπεις ή εί; λόγους άσεμνους, άλλ’ ούδε παλιν να 
μέννι σκυθρωπός καί σοβαρός αύτός μόνος έν τω μέσω τών 
εύθυμούντων. Εμπορε; καί νά συμφάγνι καί νά συμπίνι με- 
τρίως, καί νά συνδιαλεχθ/j σεμνοπρεπώς μέ τούς παρακαθη- 
μένους, χωρίς νά πέσνι εί; λόγους ίϊ είς πράξεις ασυμβιβά
στους μέ τόν χαρακτήρά του, καί νά άποσυρθή δε ενωρίς εις 
τά ίδια. Δέν είναι ϊδιον τής ύπολήψεως διδασκάλου νά 
φαίνεται ποτε μεθύων, φλυαρών η αισχρολογών, η χαρτο- 
παίζων, η συχνάζων εΐ; καπηλεία καί καφενεία, η είς άλλα 
τής άσωτείας καί φαυλοβιότητος καταγώγια.

Χρέος έχει νά έπισκέπτηται τούς άσθενοϋντας μαθητάς 
του, διότι έμ.πορεΐνά δώσνι, εις τά χωρία μάλις-α, κάμμίαν 
συμβουλήν ώφελίμην είς τήν ταχεΐαν τοϋ πάσχοντος άνοφ- 
ρωσιν. Μέ τούτο δμως δέν θέλομεν νά εΐπωμεν, δτι πρεπει 
νά κάμνη καί τόν ιατρόν. Αύτός έμπορεϊ νά γνωρίζη κάλ
λη,τερα άπό τούς χωρικούς γονείς καί τά μέσα τα διαιτητι
κά, καί τήν κατάς·ασιν είς τήν όποίαν εύρίσκεται ό άσθενής, 
καί τήν ανάγκην τήν όποίαν έμ.πορεΐ να έχν; τής τού ίατροϋ 
έπισκέψεως· είς ταϋτα Iμπορούν νά ήναι άναγκαΐαι καί ώ- 
φέλιμαι αί συμβουλαί του.

Αλλά τάς επισκέψεις του ταύτας ίι τάς περιποιήσεις του 
δέν πρέπει νά κάμντ, είς τών πλουσίων καί δυνατών τά 
τέκνα. Χρεωστεΐ νά θεωρ·?) δλους τούς μαθητά; του ίσους καί 
δλους τούς γονείς ομοίως, έχοντας έ, ίσου τό δικαίωμα νά 
άπαιτώσι παρά τοϋ διδασκάλου όμοίαν διδασκαλίαν,



επιμέλειαν καί φροντίδα καί περιποίησιν π Λ ; τά ’ίδιά των· 
τέκνα. II προ; τούς δυνατούς καί πλουσίους φροντις καί 
επιμέλεια τοϋ διδασκάλου θέλει λογίζεσδαι ύπό τών αδυνά
των χάρις η κολακεία έρεθίζουσα αυτούς· ή δέ προς τους 
ενδεείς καί πτωχούς επιμέλεια λογίζεται καλοκάγαδία καί 
φιλανθρωπία, ευχαριστούσα και ύποχρεόνουσα τους πάντας.

Αλλο άντικείμενόν διενέξεως η ψυχρότητας μέ τούς γο
νείς και τάς προϊσταμένας άρχάς έμπορεί νά έχτ) ό διδάτκα- 
λος τάς ελλείψεις τοϋ ΰλικοϋ τοϋ σχολείου, τών διδάκτοων 
του κτλ. Ι£ίς τάς άπαιτ/σεις τάς άποβλεπούσας τό Γδιόν 
του πρόσωπον πρέπει νά ήναι προσεκτικές καί μέτριος, ώ ε̂ 
νά μή δεικνύνι οτι κυριεύεται άπό συμφέρον ft άπό ιδιοτέ
λειαν· εις δέ τάς άποβλεπούσας τήν ιδίαν του υπηρεσίαν 
πρεπει να ήναι οΐκονομικος, ώστε νά μή γίνεται αυστηρός 
ft όχληρος καί ακαιρος απαιτητης πολλών, τά όποΓα δέν 
έχει την ευπορίαν ό δήμος ;ά τώ χορηγ/j. Χρεωστεΐ ν’ ά- 
παιτή τα αναγκαία και νά τά εξοικονομώ άναλόγως τών 
χορηγουμένων εϊς αυτόν άγογγύ-τως μέσων. Καλόν είν?ι 
βέβαια νά έ'χη ολα λαμπρά καί πολυτελή καί εντελή* άλλ' 
όταν οί τροπο·. δεν ύ~άρχωσι, τότε είναι έργον τής άξιότη- 
τος τοϋ διδασκαλου να έςοικονομήϊη τάς ά/άγκας τοϋ σχο
λείου του κατά τά διατεταγμένα μέ όλιγώτερα έξοδα καί 
μέ τα προχειροτερα μέσκ, χωρίς νά κα'Θεται ά’πρακτος μεμ- 
ψιμοιρών ft αΐτιώμενος τόν δείνα ft δείνα. Τό νά πορισθή 
τα αναγκαία και αφευκτα εις τά σχολεΐον του $ζν είναι 
πρχγμ.χ δυτκατορΟωτον* εις αυτα πρέπει νά περιορίζεται 
όυ;ψοο<ρούμενος με την κατάστασιν τοΰ δη;/ου καί του έ- 
νόντος διδακτηρίου. Δέν πρέπει ν’ άπαιτνί άδύνατα, μήτε 
νά έπιχειριζεται μεταρρυθμίσεις η τροποποιήσεις, τάς οποίας

ft δέν θέλει δυνηθή νά κατοοΟώτη έως τέλους, ft άλλο; α
νώτερος του εύρίσκων μή προσφόρους θέλει τόν βιάσει νά 
έπανέλθη εις τά πρώτα* δ·.ότι κχί τό έν καί τό άλλο προ
σάπτει μώμον καί ανυποληψίαν εϊς τήν ικανότητα τοϋ δι
δασκάλου.

Οταν μ’ ολας τάς δυνατάς προφυλάξεις, τας οποίας λαμ
βάνει ό διδάσκαλο:, τύχη νά δυσαρεστηθη με τινα ft με πολ
λούς δομότας, πρέπει νά φροντίζη νά συνόιαλάττηται τα
χέως μέ αυτούς. H δυσαρεσκεια φερει ψυχρότητα, καί ή 
ψυχρό της διαμένουσα κ ατα ντά  εις εχθραν ή δέ έχθρα εις 
δυσαένειαν. Εν ό'σω δέ διαρκεΐ ή ψυχρότης, δέν πρέπει νά 
δείξη ό διδάσκαλος τήν παραμικράν άδιαφοοίαν ft αμέλειαν 
πούς τούς υιούς τών εχδρών του* άλλα μαλιστα τ'.τε χρ-ω- 
στεΐ νά δείξνι ότι έχει περί αύτών περισσοτέραν επιμέλειαν 
καί φροντίδα.

Τέλος, ojcc μέτρα θέλει λάβει ο διδασκαλοςπερί τής ίδιας 
αύτοϋ δ ιαγω γής καί συμπεριφοράς, κατά τά αύτα πρεπει να 
διαγράψη καί τήν διαγωγήν τής συζύγου του, άν τυχη να 
ηναι νυμφευμένος. Χρεωστεΐ μάλιστα νά φροντίσϊΐ καί περί 
τής καλής ανατροφής αύτής. Διπλή θέλει είσθαι εις αύτον 
ευτυχία, άν εχνι σύζυγον ένάρετον, φρονίμην, ήσυχον, οΐκονό- 
μον καί πεπαιδευμενην. Αν μαλιστα καί αύτη δυναται να 
λάβη μέρος εις τήν έκπαίδευσίν τών κορασίων, τότε θέλει 
φέρει διπλούν κέρδος εις τόν διδάσκαλον, καί αΰ'ξησιν έν 
ταύτώ τής πρός αύτόν ύπολήψεως καί άγάπης τών πολιτών.



Μ αθήματα  χ ά ρ ιγ  τών η ΐα κ ά Χ ω ν  

x.cci των γονέων. 

ΙΙερ: ηφαίστειων η πυριπνόων δρέων."
Καθ' όλην της γίί; τήν επιφάνειαν βλέπομεν τά φοβερά 

αποτελέσματα τοϋ σεισμοϋ, άλλ’ άμυδράν καί άτελή ιδέαν 
τοϋ φυσικού τούτου συμπτώματος 3·έλοΙ»σ(ν εχει οί άναγνώ- 
ςχ ι, άν δέν περιγράψωμεν συντόμως τά φαινόμενα καί τών 
πυριπνόων όρέων, τά οποία ρίπτουσιν έκ διαλειμα'των είς 
τ ίν  αέρα μέ φλόγα?, μέ βροντάς καί μέ κ«πνόν, διαφόρους 
καυς-ικά; δλας.

Αί ύλαι αύται δέν όμοάζουσι πάντοτε· ού'τω π. χ· τά 
Οΰεσούϊον είς τήν Νεάπολιγ, ή Αίτνα εις τήν Σικελίαν, ή 
Εκλα είς την Ισλανδίαν «αί άλλα βουνά, ρίπτουσι ρευς-ην 
τινα καί πυρωόη ουσίαν λεγομένην λάβαν, τέφραν, μεταλλι
κά; ά',αΟαρσίας, άμμον, πέτρας, κίσσηριν (ελαφρόπετραν) 
βρα7άν υδωρ, πηλόν, ατμούς Οειώδεις, άσφαλτώδεις, άυ,μω- 
νιακοΰ; κτλ.

Α. μεταλικαί άκαίαρσίαι καί ή τέφρα έπισωρευμέναι 
σχηματίζουσι, προϊοντος τοΰ χρόνου, τά στόμιον η τάν κρα
τήρα τοΰ βουνοϋ, κατά τίι μαλ>ον καί ήττον υψηλόν καί 
ανώμαλον.

Αλλα βουνά δέν ρίπτουσι διόλου λάβαν, καθώς είς τήν 
Κέαν όλλανδίαν, τήν Κριμαίαν, τήν Σιβηρίαν, τό κέντρον 
τής Ασιας, την Ιαπωνίαν καί τήν Αμερικήν.

Αλλα ρίπτουσι μ.ονον πηλόν, καθώς είς τήν Περσίαν, τήν 
Ιταλίαν, τήν ’Ινδίαν, τήν νήσον τής άγίας Τριάδος, τήν

Σικελίαν (Μαλακακοΰβα), τό Μεςικον και μαλιστα τήν Α- 
νατολικοϊνδικήν νήσον Ιάβαν, όπου ή ίκρηξι; τοϋ 1822  
έφόνευσε 4,011 ανθρώπου; , ήφάνισε 2 ,983  φυτείας αρω
ματικών καί 77 ,579, καφεοφόρων δένδρων.

Αλλα χύνουσι μάλιστα πετοέλαιον καί άσφαλτον, ρητι
νώδη τινα υλην, μέ αλμυρά ζες-ά υδατα καί διαφόρου; ατ
μούς, καδώ; είς πολλάς επαρχίας τής Γαλλίας (C lerm o n d  

F e rra n d , H e ra u lt, La n d e s) τή ; Αγγλίας, Παβαρίας, Σουη
δίας, Βλαχίας, Βουχαρίας, Αμερικής καί Άσίας.

Αλλα άναβλύζουσι μεταλλικά υδατα, έξαιρέτως δέ δειώ
δη ζεστά· τοιαϋτα εΰρίσκονται είς τά πυρηναία ορη. Ενίοτε 
τά θειάφιον εξατμίζεται χωρίς υδωρ καί κατακάθηται εις 
τάς σχισμάς τών πετρών, καδως πλησίον της Νεαπόλεως 
(Solfatare) και είς τήν Χρανσιλβανίαν (B u d o lic g y ) όπου 
γεννάται καί ανεξάντλητο; στυπτηρίας ποσότης.

Εΰρίσκονται πρός τούτοις τόποι, δθεν πηγάζουσι μεταλ
λικά υδατα διάφορα, η καί άναβαίνουσι μόνον άτμοι διά
φοροι, ποτέ μέν κατά συνέχειαν, ποτέ δέ έκ διαλειμμάτων, 
•5) καίουσι φλόγες. Εις πολλά μέρη τής Κίνας άναδίδοται 
τόσο; ανθρακικός ύδρογόνος, ώςε άρκεΐ είς τόν φωτισμόν 
τών πόλεων. Πλησίον τή; Ηεαπόλεως άναφυσσάται άκατα- 
παΰστως τό ανθρακικόν όξΰ, τό όποιον πνίγει τοΰς σκύλους. 
Εις δέ τά ; ό/θας τοϋ κατά τήν Προυσίαν ποταμού A a c h  

είναι χάσμα «κεπασμένον άπό πτώματα ζωων, τα όποια 
πνίγονται όμοίω; διερχόμενα έκείθεν καί άναπνέοντα παυ- 
σίζωον αέρα, καΟώ; και εΐ; τήν Γαλλίαν κατά τον δρόμον
τοϋ A u verg n e.

Άπό δλα τά τοιαϋτα βουνά καί μέρη, έκβαίνει ή θερμό- 
τη; τη; γή?, ώ; άν άπό καπνοδοχας.
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ί>.τός δέ τών σημείων, τά όποια προμηνύουσι τόν σεισμόν, 
ίι έκρηξις τών πυριπνόων όρέων εχει προδρόμους πολλά 
συνήθεις τόν άναδιδόμενον άπό τόν κρατήοα καπνόν, τόν 
συριγμόν $ βόμβον, όςις άκούεται εις τά πέριξ, και τήν 
προσωρινήν ξηρασίαν όλων τών πηγών καί φρεάτων. Τοϋτο 
συμβαίνει συχνάκι; εις τά περίχωρα τοϋ Ούεσουΐου. Η λάβα 
έξερχομένη άπό τό βουνόν ομοιάζει άναλυμένον μέταλλον, 
καταβαίνει όρμητικώς εις την υπώρειαν, και όλιγοστεύουσα 
βαθμηδόν τήν ταχύτητα μόλις προχωρεί είς πολλάς ημέρας 
ολίγα βη'ματα, ό'ποι» ή γη είναι όμαλή καί ισόπεδος. 0  Δο- 
λομιοϋ άνάφέρει τό παράδειγμα λάβας, ή όποία εις δύο χρό
νους διέδραμε μόνον 3 ,800  μέτρα, δηλ. 5 μέτρα σχεδόν 
τήν ή yip αν. έκ τούτοι» φαίνεται ό'τι ή πυρώδης αϋτη ΰλη 
στερείται ταχέως τήν θερμότητα, και γίνεται πηκτή καί 
κολλώδης, ϊως οΰ καταντη'ση είς παντελή άπολίθωσιν. 0  
’Αμιλτών περιπάτησε έπάνω λάβας εκτεινόμενης είς 20 πο- 
δών πλάτος, ένφ νίδη έτρεχε. Πολλάκις όμως ή λάβα κατα
ψηγμένη έξωτερικώς διατηρεί έσωτερικώς ικανήν θερμότητα* 
δθεν ό Σπαλαντσάνης εΰρήκε κοκκίνην τήν λάβαν τής Αίτνης 
ένδεκα μήνας μετά τήν έκρηξιν λέγεται μάλιστα ότι άλ
λη έκάπνιζε καί 25 έτη κατόπιν, ό  είρημένος ’Αμιλτών ■ 
ρίπτων κομμάτια ξύλου εις τάς χαραγάς λάβας τριών ήδη 
ετών τά είδεν αμέσως άνάπτοντα. 6  Βρεϊσλάκ αναφέρει ότι 
■ή λάβα τοΰ Ούεσσουίου έκχυθεΐσα κατά τό 1785  ήτο ζεστή 
καί έκάπνιζε έπτά έτη μετά ταϋτα, ό'τε αύτός τό 1792  έ -  

πεσκέφθη τό βουνόν, ένώ ή επιφάνεια ά'ρχισεν ήδη νά σκε- 
πάζηται άπό βρύα.

(ακολουθεί)
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^ V l 'A A A .  ΕΝΤΥΠΑ Κ Α Ι  ΒΙΒ ΛΙΑ -

Κατάλογος τών όσων εΰρίσν.ονται εις τό τύπο- 
γρφεΐον ή Αγαθή Τύχη τού ΙΙλία Χριστοφιύου Δη* 
μΰδιδασκάλου Πειραιώς, τά όποια πωλοϋνται μ*. 

μετρητά έπί χειρ ας (*) καί χωρίς συγκατάοασιν.
Γενικόν Μαθητολόγίον τό κάθε φύλλον (ή κάθε λετ.

κόλλα) ^J
Κατάλογος προσκλήσεώς ό καθείς 5
Κατάστιχον τοϋ εκ τής προσκλησεως προκυ- 

πτοντος ή κάθε σελίς
Ελεγχος τής μηνιαίας καταςάσεως τοϋ σχο

λείου, τό φόλλον ’’
Εύ'σημα κομμάτια 19 ισα μέ 256 Εύσημα εϊς 

φύλλον έ’ν **
Βραβεϊον έρμηνευτοϋ , ϊπαγορϊυτοϋ , Πρώτου 

μαθητοϋ, Γεν. πρωτοσχόλου είς όλα τά μαθη'ματα, 
βκ3ωοοϋ διά τήν κάθε ήμέοαν όλης τής Εβδομά- 
δος, τά έπτά τής Αρετής βραβεία, δηλ. έπι μ ε
λών μαθητών κτλ. 54 φύλλα 54

Διπλώματα πρός χρήσιν Γεν. πρωτοσχόλων καί 
λπ. ό'σοι φοροϋν βραβεία, τό φύλλον 3

Γραμμάτια βραβείου πρός tojc μαθητάς τό έ'ν 3
Κάτοπτρα διαγωγής τών μαθητών, δ ι’ έ'ν έτος 

τό φ^λλάδιον 1 2

^ (*) Λέ'/ο/ην τούτο δ ιό τ ι  π ις ό σ α μ ε ν  πολλούς, τώ ν Δ ημοδιδασχ,& ϊων χ α ΐ
τταρήλθεν -π ερ ισσότερον  άπδ δύο χρόνους  ε ίς  μ ε ρ ικ ο ύ ς , κ α ί δ χ ι μ όνον  δεν  
μ α ς  «πλήρωσαν τ ό  χρ έο ς  τω ν , άλλά τ ιν ε ς  δ ϊν  εκ ατα δέχθ -ησα ν  οϋτ ε  να  μ ά ς  
γρ& ψωσιν τ ή ν  παραλαβήν τώ ν  οσων τ ο ν ξ  Ιπ έμ ψ α μ ε ν . ίία ρακαΧ ονμ εν  λ ο ιπ ό »  
το ν ς  τ ο ιο ν τ ο ν ς  νά  εο α ρ εσ τη θ ώ σ ι να  μ ά ς  πληρ ώ σω σ ι} δ ιό τ ι  εχ ο μ εν  α νά γκ η ν 
εξ  εν α ν τ ία ς  μ ϊ  δ υ σ α ρ έ σ κ ε ια ν  μ α ς  a v a y y iW o fιε ν  είς  αυτού?, δτί &ά a v a y x a -  
αθώ μ εν  νά τ ρ έ ξω μ εν  σύμφ ω νο ι μ ί τ ο υ ς  Β. Νόθους καί δ ια τ α ’/ μ α τα  οπου δ ε ΐγ 
δ ια  νά  λάβω/xev τδ δ ίκ α ιό ν  μ α ς  εκ τώ ν  μ ισ θ ώ ν  τω ν , οπου β έ β α ιή  ή τ  αυ
τώ ν  TOtaOrr, ττράξί* /*α$ £έν 3{λδ'.τογ$ τ · μ ψ .



Γραμμάτια εύχαριςνίρια τοϋ διδασκάλου πρός Αεπ. 
τους γονείς των μαθητών, τδ έν 2

Αποδεικτικά βραβείων εις τάς Δημοσίους εξε
τάσεις, τό φύλον I

Προσεγγίσεις βραβείων εις τάς Δημοσίους εξε
τάσεις, το φύλλον 2

ίκτό ; των ανωτέρω εύρίσκονται' βιβλία διδα
κτικά κτλ. τά ακόλουθα.

Συλλογή τής ’Οκτωήχου, τδ κάθ’ εν 50
Συλλογή τοϋ εσπερινού κτλ. 20
Περί τοϋ Θείου JVaoO κτλ. 50
Διδασκαλία των ιερέων κτλ. 5 0
Αριθμητική Ηλία Χριστοφίδου Αραχ_. Q
Και δλα τά αναγγελλόμενα εις τδ παρδν δυνάμεθα νά 

τά προμηθεύωμεν εις τάς αύτάς τιμάς εις τους θέλοντας.

ΕΙΔΟΠΟΙΠΣΙΣ.
Παρακαλουνται οΐ Κύριοι Συνδρομή-

*s 1τα'ί του παρόντος περιοδικού συγγράμ 
ματος οσοι ελα ίαν τά  φ ύλλα  καί δεν 
έπληρωσαν, νά μας έμβάσωσι την συν
δρομήν των εις τουςεπ ιςάτας? οπου προς- 
διωρίσαμεν εις του αυτού συγγράμμα
τος το 1 - 2  φυλλον σελ. 3 ι .  αμα }ά- 
βωσι το παρόν φυλλάδιον.

Ο Σΰντά<τϊΐ; ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΧ.

ΕΚ. ΤΗΣ ΤΟΥ Ι1ΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
// ΑΓΑΘΙΙ ΤΥΧΗ .


