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Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α . 

Η επιστήμη| αΰτη έςετά 'ε ι τους νόμους της κινήσεως των άΥρων ονομά

ζονται δέ ά'τ?α δλα τά λαμπρά εκείνα σώματα, τά ό~οία βλε'πομεν εις τον 

ίίόλον του ούρανοΰ και έν καιρώ ευδίας νυκτός. 

Ες αυτών, τα μέν φαίνονται απλανή" ητοι ακίνητα , επειδή δέν κινούν
ται, ειμή μέ τόνοϋρανόν, και άναλογον όλακίνησιν, φυλάττοντα τήν αυτήν 
ττρος άλληλα διά<-ασιν τά δε σκιερά ή ετερόφωτα 1 I τόν αριθμόν λέγονται 
πλανηται, επειδή κινούνται ίδιαιτέραν τινά κίνησιν εκατόν, ό'Οεν κατέ/ουσ ( 

πάντοτε χωριςούς τόπους, και ώς προς έαυτά και ώς πρός τά λοιπά" είναι 
δέ κατά τάξιν ό Ερμης, ή Αφροδίτη, ή Γη είτε Κυβέλη, ό Αρης , ύ Ζευς , 
ό Κρόνος, και ό Ούρανο'ς. 

θεωρείται δε ώς άτιοδεδειγμε'νον ότι ό Ηλιος είναι απλανή άτηρ, επει
δή δίν κινείται περί τήνγήν, αν καίτοϋτο φαίνηται ούτως- άλλα κινείται 
πιθανώς και περί ά'λλους μεγάλητέρους Ηλίους. 6λοι οί πλανηται περις-ρέ-
φονται τριγύρω του. Είναι δέ τινα άς-ρα, τά όποια πίρι^ρίφονται τριγύρω 
αυτών τών πλανητών, και λέγονται δορυφόροι. 

όλοι οί πλανηται ούτοι περιτριγυρίζουσι τόν ίίλιον. 

Τό σύνολον δέ τούτο των πλανητών περις-ρεφομένων περί τόν ίίλιον, και 

τών δορυφόρων περιςρεφομένων περί τους πλανιΊτας, συνις-ά τό πλανητικόν 

σύςττ,μα· προτίθενται δέείς αυτό και οί κομήται, άς-έρες επιφαινόμενοι έκ 
. 6 . 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Ετος τρίτον 

A.ΕΞΑΜ. 

Tιμή ετήσια 

Δραχ. 10. 



5©· 8 2 <SÌ 

διαλειμμάτων καί είς άτακτους ώ; έπί τ ο πλεΐ<τον έποχάς, διακρινόμενους 

cr/εδόν πάντοτε μέ ούράν άκτινοβόλον λεγομένων κόμην. 

Η Γή, τήν οποίαν κατοικούμεν, είναι καίαυτή πλανήτης όθεν περις-ρέφε-

ταικαθ' έαυτήν καί περί τόνίίλιον έχειδέ 26 έ/.ατομμυρίων λεύγων τετρα-

γων έ.-.ιφάνειαν. 

Η Σελίνη είναι της γής ο δορυφόρος. 

Ó δε Ηλιο; είναι το κε'ντρον και ή ώς είπεΤν, καί ο βασιλεύς τού 

πλανητικού ημών συςήματος. 

Εί'πα·Λεν δτι καί ό ΐΊλ.ο; είναι ά·?ή? απλανής τούλάχιςον κατά το φαι\ό-

μ ε ο ν συμπεραίνου-ι δέ δ a καί οί άλλοι άςέρες αφανείς , η φανεροί, είναι 

καί αυτοί ώς ό Ηλιο;, η κε'ντρα άλλων πλανητικών ου<-ημάτι«.ν. 

Δύο λοιπόν μέρη ε/ει nàin^orojt/a, τους απλανείς αγέρας, καίτου;τ:λα-

νητας, τών οποίων ομοίως επιχειρεί να εύρη τα μεγέθη, τάς περιόδου;, και 

τ ί ς άπος-άσεις, είτε ώ ς προς Υμάς, ε"τε ώς προς αλλήλους αυτούς· άλλ' ε -

χομεν μέχρι τοΰδε πλειοτέρας γνώσεις εις το δεύτερον έκ τούτων των μ ε 

ρών, παρά είς το πρώτον. 

Εις το πλανητικόν σύ^ημα συμβαίνουσιν αϊ εκλείψεις, δηλ. αφανίζεται 

προς καιρόν όλοκλτ,ρως $ έν αίρει τ ο φώς του Ηλίου ή της Σίλη'ν/ς,επειδή 

κατά τήν πρώτην περ£<-ασινή Σελήνη έμβαίνει μεταξύ της Πς , κα ί του η 

λίου , τον όποιον τότε κρύπτει από ήμας (*)' κατά δε τήν δευτέραν , ή 

Γη μεσολαβεί μεταξύ του Ηλίου καί της Σελήνης, τ/,ν οποίαν το'τε εμπο

δίζει να δεχθή εις τον δίσκον τ / ; τ ο φώς του Ηλιου, εις τον όποιον μό;ον 

νιεωτεΐ όλην τ η : τν,ν ιν.ελαγχολικήν καί άργυρόφωτον λάμψιν. Προ ττολλοϋ 

έιιαθον οί άς-ρονόμοι νά λογαριάσωσιν ευκόλως καί άκριβε7ατα τάς ηλιακά; 

•η σεληνιακά; εκλείψεις. 

Ó ypóvo; (έτος), οί τέσσαρες καιροί ( ώραι του έτους ) , καί το μάκρος 

τών /μερών καί νυκτών, προέρχονται άπότήν κίνησιντής γης περί τον Ηλι-

ον. Εχρειάσθησαν δέ τριάκοντα αιώνες, καί Ίσως άλλοι τόσοι μεγαλοφυείς 

καί ένδοξοι δια τάς ανακάλυψες των άνδρες , 'ε^ς ού ευρείς καί προοδιο-

pioGfi ακριβώς τό μήκος τού έτους. 

Κατ' άρχας ελογαρίαζον οί άνθρωποι μέ σεληνιακούς χρόνους· Δώδεκα 

περίο^ιτΛ,ς Σελήνης άπετελουν τ .ν χρόνον, όστις είχε 3 5 1 ήμίρα;. Μετά 

•ίου; S χρό.ου; συνέπιπτε το θέρος ει; τού; μήνας τού έκρο;, το φδινόϊω-

( \ Τ«μΛτ« &λΐ:ψι;·<Κλ»ι vtyßi κατίτο 1847 
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ρον είς τούς μήνα; τού θέρους, >;αί περί τών άλλων ομοίως. Επειτα υ.ετε-

χειρίσθησαν οί άνθρωποι είς τούς λογαριασμούς των τον ήλιακόν χρόνον 

άπό 3 6 5 ήμερα;· άλλ' εΐ; τούτο έσφαλον επειδή ό χρόνος αυτές κυρίως 

συνίςαται άπό 3 6 5 ημέρας καί 5 ώρας καί 4 9 λεπτά" ώ~ί εις τέσσαρα; 

χρόνου; τοιούτου;, αί 6 ώραι αύται άπαρτίζουσι μίαν όλόκληίον ήμεραν 

( 2 ί ώρ~νν). Οίδέ παλαιοί μή λογαριάζονΐες τας 6 αύτάς ώρας, έ/ανον μίαν 

ήμέραν κα9' εκατόν τέταρτον χρόνον , δηλ. 2 5 ημέρας είς τού; έ/.ατόν /ρό-

νους· ό')εν ειςτό τίλο; τοϋ αιώνος εϊχον έ'να μηνα πε3ΐσσ-ντε;ον , καί έν ώ 

μόλις ήσαν περί τον μάρτιον, τ νχρονολόγιόν των εδείκνυεπ. γ τον άπρίλιον. 

Προ; διόρθωσιν τού σράλματο; τούτου ir.ifzv.a'h νά ε/βιβάζηται μία 

πρ^;θετο; ημέρα κα9' ε/.κττον τέταρτον χρόνον δηλ. ενώ οί προηγούμενοι 

τρει; έχουσι 3 6 5 ημέρας, ό τέταρτος λογαριάζεται 3 6 6 , καί λέγεται δί

σεκτος η εμβολι Λΐκό;. 

Η γνώσις τών ά^ρων ητο μα'λιτα ä/αγκαί« είς τήν ναυτιλίαν καί την 

κατά γήν όίο'.πιρίαν έν καιρώ νυκτός. Οί απλανείς τ;οόντι άξενες οαίνον-

ται ό'τι κινούνται πέρις τινός άκινη'του σημείου , τούτο δε συγχέεται σχε

δόν μέάτέρα τ ^ ά πολικνν λεγόμενον, καί ιύρίσκετχι προ; βορράν Οτις άρα 

κάτοικων το ήμισυ τ?,ς ύϊρογείον σφαίρας , ότου ημεί; κατοικ ,ϋμεν , πε-. 

ριπατεΐ πρΐις τον πολιών τούτον άςέρα, διευθύνεται προς ßippäv. 

Τό μέγεθος τών ί-γΜ είναι τεράτιον τ ί ; δύναται π. χ. νά πλεύση ότι 

ή Αφροδίτη, εί; έ* τών μικρότατων πλανητών, έχει, κα9ώ; ή γη, διάμετρον 

2 , 8 3 3 λευγών περίπου, ώ;ε ή περ'μετρο; ά'λη πρέπει νά έχει τουλάχιστον 

8 , ί ο ο λείγα:; λλλά τρεις άλλοι πλανήται έχουσι μεγαλη'τ=ρον έτι μέγεθος, 

ό Ερσχελλο; δηλ. ι α,2 ι α λεύγας, ό Κρόνο; 2 7 , 5 2 9 , ό δε Ζεύς 3 3 , 1 2 1 · 

Αλλά τά εκπληκτικά ταύτα σώματα δέν είναι τ ίποτϊ συγκρινόμενα u.j 

τον Ηλιον, ό όποιος έχει δ·.ά ν,ετρον 3 1 5 , 0 0 0 λευγών, καί είναι h εκατοα-

μύ;ιον καί τριακοσίας η τετραζ-οσίας χιλιάδας μεγαλη'τερος παοά τήν Γ/,ν. 

Εί/αι δε πιθανόν ότι πολλοί άπλανεΤς αγέρες ΰ.τερβα.'νουσι πολύ τόν φοξε-

ρον τούτον ύ'γκοκ. 

Καί τά άποςηματα δε φαίνοντα-. όμοί·>; Ο-τερβνλι/.ά· ήμεϊς π. χ . άπί-

•χομεν άκο τόν ίίλιον 3 2 ώ; 37 εκατομμύρια λευγών κατά τ>,ν ώ ρ Χ ν τού 

έτους· ό πλησιε'στατοςτοϋ Ηλίου πλανήτης, ό Ερμής, απέχει άπ'αυτόν 1 3 

εκατομμύρια λευγών οί τρεις δε οί'τινε; καθ" ήμας ευρίσκονται μακρύτε-

τερα, άπίχουσιν, ό μεν Ζεύ; ΐ8ο εκατομμύρια λευγών, ό δε Κρόνος 3 2 9 , 

ό δε Ερσχελλο; 662· της δέ μεταξύ της Γης ί τού Ηλίου καί τών άλλίβν 
6* 



® " 84 

αστέρων άποστάσειοτ, δέν ίχθύβ"ιν έως σήμερον οί αγρονόμοι ούτε άμυδράν 
ϊδέαν 77ληρο<τ>ορήΟησαν μόνον ότι άπό τον πλησιέ>-ατον εί; ήμας ά'-ε'ρα τόν 
Σείριον, τό φώς καταντά εις τήν γήν μετά τρεις χρόνους, και σμως τό φως 
διατοέχει 7 0 χιλιάδας λεύγας κατά ττάσαν -τιγμήν (*), είτε 6 εκατομμύ
ρια και 3 0 0 χιλιάδας λεύγων κατά λεπτό·/. 

0 αριθμός των αστέρων είναι άπειρος, επειδή μόνον μέ γυμνόν τόν όφ-
θαλυ-όν δύναται τις νά αρίθμηση ώς 5 , 0 0 0 * άλλα με τό τελεσκόπιον , τό 
οποίον χονδρύ,ει και πλησιάζει τά αντικείμενα, εύρήκαν ώς ηο χιλιάδας. 
0 άς-ρονόμος Ερσνελλος με τό μεγαλοπρεπέ-τατον τηλεσκόπιόν του αρίθμησε 
44· Χιλ.ιάδας εις εν μικρόν μέρος τού ουρανού, τό όποιον δέν είναι ούτε τό 
έκατοστημόριον. Χο>ρ!ς λοιπόν ύπίρβολήν φαίνονται μέτό τηλεσκόπιόν ώς 
αο, κατ' άλλους δέ ώς ηό εκατομμύρια αγέρων. 

ί\ιαιρούσι δέ τους άστε'ρας και κατά τό [/εγαλείόν εϊς ι α τάξεις" αί 6 
μόνον πρώται φαίνονται εις γυμνούς όφθαλ^μούς. 

Τάς διαφόρους θέσεις τών άσερων παριτάνουσίν εις σφαίρας τινά; λεγό
μενα: ουρανίου:. 

Τό άθροισμα πολλών αγέρων λέγεται άς-ρον ηάς-ερισμός" οί αστερισμοί δέ 
ούτοι ώς I ο8 τόν αριθμόν , είναι έργον της θελήσεως και φαντασία; τού 
άνθρωπου· δλα έχουσι ονόματα, δηλ. άμαξα , άρκτος , δράκων, βοώτν.ς, 
κόμη Βερενίκης, σάριος, ώρίων κ τ λ . 

Οί δέ άςίζες, ά-ό τους όπoíoυc συντίθενται, σημειούνται μέ τοιχεΐα. 
0 λεγόμενος Γαλαξίας είναι άπειρον πλήθος άς-έρων, οί όποιοι μόλις φαι

νόμενοι σχηματίζουσι λευκάν φώς ώς χιόνος από άρκτου εις νότον τοιούτοι 
μικρότεροι Γαλαξίαι ευρίσκονται διεσπαρμένοι πολλοί εις τόν ούρανόν. 

Ζωδιακός λέγεται πλατεία κατά φαντασίαν ζώνη , ητις κατέχει τό 
5 . σχεδόν με'ρος τού περιφερούς ύ^ους τού ουρανοί, και επάνω της οποίας 
εκτείνονται δώδεκα αερισμοί του αυτού μεγέθους· λέγονται δέ σημεία τοΰ 
Ζωδιακού. Επειδή δέ περντρεφομένης της γης τρυγύρω τού ηλίου, ούτος φαί
νεται ότι διατρέχει άλληλοδιαδόχως τους δώδεκα τούτους άςερισμούς, λέ-
γομεν ό'τι περά ένα καθ' έκαστον μήνα, ότι ε'μβαίνει εις αυτόν και έκβαίνει 
έπειτα" ονομάζονται δέ οί άτερισμοί ούτοι Κριός σύνθετος άπά 4 2 άς-έρας, 
Ταύρος άπό 2 θ 4 , Λιδυμοι άπά 8 3 , Καρκίνος άπό83, Λέων άπό 9 3 , Παρ
θένος από 1 1 ? , Ζυγός άπό 6 5 , Σκορπίος άπό 6 ο , Τοξότης άπό 9 4 , Αίγό-
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καιρως ά-ό 6 4 , ί'δροχόος άπό ι ιη, ίχθεις άπό 1 1 6 , και αντιστοιχούσα 
εις τόν μάρτιον, άπρίλιον, μάίον, ϊούνιον, κτλ. 

Κάμμία έπις-'/'μη δεν άνυψοί τόσον τόν άνθρώπινον νουν άπό τον ύλικόν 
τοϋτον κοσμον , ούτε τον ταπεινοί έμπροσθεν τού δημιουργού της φύσεως, 
όσον ή Αστρονομία! Οθεν δικαίως είπε και ό Δαβίδ. · Οί oipavol διηγούν
ται δόξαν θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει τ ί ς-ερέαιμα. • ( 2 ) . 

ΦΥΣΙΚΗ. 

Περί Αερόλιθων. 
Ε'ς πολύν καιρόν άμφίβαλλον οί σοφοί αν τωόντι π'πτωσιν άπό τους 

Ουρανούς λίθο·., καθώς ή κοινή φήμη διεκ'όρυττεν άλλά τά παραδείγματα 
έπληθύνθησαν τόσον, ώττε όλοι σήμερον πιστεύουσιν εις τό μετεωρικόν 

τούτο φαινόυ.ενον. 
Κατά τά 1 7 8 3 έφάνη ε'ς τόν αέρα σφαίρα φωτεινή έχουσα πλάτος μέν 

ώ: 9 0 0 μέτρα, ύψος δέ ώς 2 0 λεύγας, έτρεχε δέ όριζοντείως και μέ βία^ 
άτό τήν Ά γ γ λ ί α ν έως μέρους τινός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Ολα τά 
μετέωρα ταύτα όμοιάζουσι καθότι άφ' ού πλησιάσωσι κατ' ολίγον εις τήν 
γήν, έκπυρσοκροτούσι και μεταβάλλονται τέλος πάντων εις βροχήν πε
τρών αί πέτραι δέ αύται καταφέρονται μέ όρμήν μεγάλην, φεγγοβολοΰσι 
πολλάκις, συντρίβουτι τάς στε'γας τών οικιών, βυθίζονται βαθέως εις τό 
έδαφος, και διχμένουσι θερμαί εις πολλάς ώρας" ενίοτε j/ev είναι μικραί 
και πολυάριθμοι, άλλοτε δέ ογκώδεις και μοναδικαί , και πολλάκις αί 
τοιαύται έβάρυνον πολλάς χιλιάδας λιτρών. 

Οί άειόλιθοι ούτοι διαιρούνται εις τρεις τάςεις' 1. ο;. συγκείμενοι άπό 
καθαρόν σίδηρο* με ολίγον νικίλ-ιον έ/ωμένον 2 . οί πετρώϊεις μόλις 
έχοντες μόρια τίνα σιδήρου- 3 . οι άνθρακώδεις. 

Κατά τά 1 4 ( ) 2 έπεσε μεταλλικός ά«ρόλιθο; εις τό Ενσισ/έίν τής Γερ
μανίας, τού όπο'ου τό βάρος ευρέθη 2 G 0 λίτρων και ό Αυτοκράτωρ Μα«-
ξιμιλιανό; τυχών τότε έκεϊ διέταξε νά τόν μεταφέρωσιν εις τό παλάτιον, 
όθεν μετετέθη έ.τειτα ε'ς τήν βιβλιοθή/.ην τού Κολμαρ,ότου καί σώζεται. 

0 Κλαπ^όθ , χημι,;ός Γερμανός διάσημος, έξέδωκε την άνάλυσιν ενός 
τοιούτου λίθου ώς έπεται. 

σίδηρος 5 8 , 5 0 
νικέλειον Ο, 7 5 
χαλικίτις 2 0 , 5 0 
μαγνησία 1 9 , 2 5 

9 9 , 0 0 
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oí πετρώδεις άερόλιθοι πίπτουσι συνεχέστερον καθ' vjj/,χς* έχουσι δε 

άτακτον σχήμα καί παντού επιφάνεια·* μέ ο μ α λ ά ; γωνίας· σκεπάζονται 

δέ έςωτερικώ; άπό λεπτήν τινα <?οιβάδαν, μελανήν χαί συ/νάκις ύελ<· δη 

βν μέρει· εσωτερικώς δέ φερουσι χρώμα φαιόν καί τεφρώδες με γριμν,άς 

τινας σκωρίας· είναι δε τόσον στερε/ι , ώστε ναράσσουσι τον υελον ώ ; 

ό άδάμας καί σπινΟηροβολούσι κτυπώμενοι με τον χάλυβα. 

Λνθρακώίη; άερόλιθο; έ.τεσεν ώ ; γνωρίζομεν μόνο; εί; μέ.χρι.τούδί 

ίίς r/,ν Γαλλίαν κατά το 1 8 0 3 ' διαιρέθη δε είς δύο όμοιου; έχοντα; 

παντού χρώμα• μελανον, εύθραύττους, φολιδοοτού;, γαιώδεις, καί βάφοντας 

τού; δακτ όλους, καθώς οί συνήθε-.ς άνθρακες. 

Ο χημικός Τε/άρδ άναλύσας αύ:όν εύρήκε χαλικίτιν, μαγνησίαν, σ(-

δηρον, νικέλειον, μαγγανήσιον, νρώμιον, θίΐάφιον, καί άν-ρακα. 

Οί άερόλιθοι οα«όμ3νοι είς τήν άτμοφαϊραν, άκτινοβολούσι καί σύρουσι 

κατόπιν μακράν φωτεινήν κόμην , ήης διαλύεται έπειτα είς λευκόν κα-

πνόν τότε ακούονται αλλεπάλληλοι βρονταί ώ; μεγάλου (κανονίου) 

σφαιροβόλου, καί κυλίσματα αναλογούντα με τον κτύπον πολλών τύμπα

νων, η αμαξών κινουμένων επάνω λιθόστρωτου έδάφ.υ;. Μετά ταύτα δε 

συρίσματα είς τον αέρα καί ό προερ/όμενο; ά"ό τήν πτώσιν τού. άερολί-

θου είς τήν γήν κτύπο:, τελευταίον δε διασκορπίζεται εί; τά πέριξ καί 

βαρεία θειαφίου όσμη', 

Άπό τού; σοφού; οί μεν, καθώς ό Ποασσών, έ')εώρησεν τούς άερο"1 ίθους 

ώς άτοσπάσμα-.α τής σελ.ήνη;, άλλ' απεδείχθη έπειτα ότι ό πλανήτη; 

ούτος δεν έχε; Ψ,$%ίςμ% βουνά. Οί δε, ώ; ό Γκελουσάκ , ίνόμισαν ότι τά 

τοιαύτα σώοιατα μή άνήχ.οντα είς κάνίν πλανητικόν σύστημα περιφέ

ρονται εί; τό άπειρον διάστηυ.ατού παντός, καί δτι πλησιά',οντα εΐ; τήν 

γήν, έλκονται μέ βίαν είς τήν άτμοσφαΐραν της καί πίπτουσιν, 

Ó Πλίνιος άναφ:ρ;ι ότι ό Κλαζομένιος Αναξαγόρα: προεϊπε ( 4 0 4 π . χ . ) 

τήν ήμέιαν, καΟ'ήν έμελλε νά r.írr, άπό τούς ουρανού; εί; άερόλιθο:, ότι τό, 

πράγμα συνέβη, ακριβώς πλησίον τού Αιγός ποταμού κατά τον Ελλήσπον

το·/ , καί ότι ή π έ : 3 α σωζόμενη ώς τον καιρόν του ητο τόσω μεγάλη, 

ώστε έδύνατο νά φόρτωση, μίαν άμαξαν. 

Άλλα και ό Πλούταρχος εις τον βίον του Λυσάνδρου περιγ:ά:ει άρι

στα τήν πτίσιν άε:ολίθου τινός, όστις έφαίνετο, λέγει, 7 5 ήμερας κατά 

«υνέχ;%ν ώ ; εξαναρμένον νέφος. Είς τους συγγραφείς τούτου; πρέπει νά 
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προστεθώσι καί άλλοι πολλοί, όποιος ό Διογένης Λαέρτιος, Φιλόστρατος, 

καί αυτός ό Αριστοτέλης. 

Τέλος ό Ρουλάνδος άπό Μόναχον έφρόντισε νά καταγράψη χρονολογι-

κώς είς μέγαν καί διεξοδικό·; πίνακα όλους τούς άερολίΕους, ότοι αποδε

δειγμένως Ι,τεσε,ν άπό τον 1 2 αιώνα ώς τά 1 8 1 1 . 

_ _ — (3) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. 

Π Ε Γ Ι ΤΗΣ ΑΝΑΤΓΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΗΠΙΠΝ. 

Καθώς έμβή τέκνον τι εϊς τόν χόσμον, αμέσως ή άνατροφη' του αρχίζει 

δια τής φυτικ,ς περιποιήσεως , — δ ι α τού τρόπου , κατά τόν όποιον αί 

σωματικαί του χοείαι άναπληρούνται. Αγάπης όν γέννημα, πρέπει, έκ 

τών πρώτων στιγμών τ/,ς ζωής του , νά περιθάλπεται εις τάς άγκάλας 

τής αγάπης. 1"πο^έτομεν ότι τού έ/άρισεν ό Θεός ΰγιεινήν, ένάρετον, καί 

φιλόστοργον μητέρα. Λυτή ε ίναι ό άγγελος, όστις έν/ει νά έπαγρυπνή εί; 

τό αδύνατον καί άβοήθητον πλάσμα, αυτή ήτις έχει νά τό προφυλάττη 

άπό τό κα·ών , προσένουσα ώστε μήτε ψυχρός άήρ } μήτε θαμβωτικάν 

φώς, μήτε υπερβολική [ερμότης, μήτε βαρέα ενδύματα, νά μην έπιφέρωσι 

πόνον τινα εις τά νεογέννητον βρέφος. Ακόμη καί αυτή ή πρώτη τροφη' 

του δέν πρέπει νά δίδεται πριν χρειασθώ , ουδέ πρέπει νά δίδεται άφθο-

νώτερα ή συχνότ:ρχ παρ' όσον απαραιτήτως χρειάζεται. 

Τήν πρώτην ήμέραν τ ή ; ζωής αυτού ανάγκη πάσα νά οίκονομήται τό 

βρέφο; μέ εύταξίαν καί μέ έγκράτειαν καί καθ' όλην δέ τήν μέλλουσαν 

αυτού δια/είρισιν αί αύται άρεταί πρέπει νά βασιλευωσιν. Ε ϊ ; τάς αι

σθήσεις, βαθμηδόν καί άλληλοδιαδόχως άναπτυσσομενας , νρει* νά πα-

ριστά',ωνται αντικείμενα εύάρεστα- διότι ίλαραί περιστάσεις επιφέρουν 

ιλαρά: διαθέσεις. Ουδέν έμπόδιον πρέπει νά συγχωρήται εί; τήν έλευθέ-

ραν κίνησιν όλων τών μελών καί μυώνων—ουδέν το οποίον βραδύνει 

τήν άνάπτυξιν ζωή; καί δυνάμεως· καί ουδέ ταύτα δέν πρέπει νά προ-

σπαθή τ ι ; παραπολύ νά τά διεγείρντ ά; προβαίν,οσιν ήσύχω; καί φυσι/ώς. 

Τό Ίλαρόν βλέμμα καί ή γλυκεία φωνή της φιλοιτόργου μητρός πρέπει 

νά εΐναι ή πρώτη τροφή τής νηπιακής ψυχής. Η ζωή αυτή είναι χαρά 

καί ευφροσύνη: χαρά λοιπόν άς περιθάλπη τούς βλαστού; τής ζωής. ίΐ 

βρασις καί ή άφή ταχέως εΰρίβκουν αρμόδια αντικείμενα1 άλλ' άκόμτ 
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και τώρα το πνεύμα τής ανατροφή; πρέπει νά έπαγρυπνή ε1.; τά·τέκνον. 
Δεν πρέπει να πιάνη πάν δτι φθάνει· δέν πρέπει νά έγγίζη τήν φλόγα, ή 
τό μαχαιριον, $ άλλο τι βλαβερόν. Ευθύ; όταν μάθη ν' ακούν), (Λανθάνει 
ν' ακροάζεται τήν φωνήν τ ή ; [/.νίτρο; του , ήγουν , νά ύπακούη. Τό ώτίυν 
γίνεται βαθμηδόν ό πνευματικός οδηγός τοΰ αυξανομένου άνθρωπου, ό 
παις δέν ή μπορεί νά βλέπη και νά έγγίζη, χωρίς νά επιθυμώ, και ί έν 
έπ.θυμεΓ, χωρίς νά ενεργή τήν θέΛτ\(ητ. Τό πρώτον αυτού θέλημα εΐναι 
ισχυρογνωμοσύνη· ταχέως δέ ρι,όνεται κα'ι δυναμούται, έάν τό θέλημα 
τής μητρός δέν άντισταθίί αμέσως, κα'ι, πράως μεν άλλα γενναίως, εμπό
διση αυτήν. 

Εδώ λοιπόν αρχίζει ή ανατροφή, — άπό τήν πρώτην χρείαν, και τήν 
πρωτην αυτής άναπλήρωσιν. Αρα αρχίζει ευθύ;, συγχοόνω; με τήν φυσι-
κην περιποίησιν του τέκνου, καθότι αί πρώται αύτοϋ" χρεΐαι είναι μόνον 
φυσικαι. Πάς τρόπος του περιποιεΤσθαι βρέφος τι είναι σφαλε:ός, ό όποιος 
δέν θεραπεύει τάς χρείας του κατά τόν ορθόν τρόπον, υιάλιστα δέ είναι 
σφαλερά πάσα άκαιρο; η υπερβολική άνχπλήρωσις. Λί πρώται χρεΐαι τής 
νηπιότητος είναι τροφή, θερμότης, άήρ, κίνησις, και ύπνος. Πολύ δέ πε
ρισσότερα τέκνα πάσχουν άπό μίαν ύπερβολήν τών αναπαύσεων τούτων, 
παρ άπό ένδειαν αυτών. Αληθεύει μεν ότι κακή τροα/ή , περιωρισμένος 
αήρ, ακαθαρσία, και άγυμνασία, και ό έκ τούτων προερχόμενος άνή-υχο; 
υπνο; , αφανίζουν πολλά τέκνα , τά όποια άφίνονται εις τήν φροντίδα 
μισθωμένων τροφών. Αλλ' έκ τοΰ άλλου μέρου.;, πολύ μεγαλήτερος είναι 
ό αριθμός τών οσί πάσχουν άπό τήν ύπερβολικήν φροντίδα τών μητέρων, 
άπό τροφήν μή άναγκαίαν , άπό τυλίγματα παραπολλά, άπό μίαν ύπέρ-
μετρον προφύλαξιν εναντίον εις όλας έκείνας τάς έπιρροάς του αέρος, τάς 
νομιζομένας όλεθρίας , άπό τεχνητήν κίνησιν, και άπό τόν ύπνον , όστις 
ο-ιτω τεχνητώς προέρχεται και διατηρείται. Τοιουτοτ:όπ:· ς, πολλά τών 
πλέον χαϊϊεμενων τίκνων εξέρχονται του κόσμου σχεδόν ευθύς όταν γεν-
νηθωσιν. Α ς έςετάσωυιεν λοιπόν τά ώς προς τήν φυσικήν περιποίησιν 
γινόμενα λάθη , τά έ; ύ,τε.βολής, και μάλιστα έξ υπερβολικής τροφή;, 
προίοχόμενχ. 

Εχουν πολλαί συν/,θειαν, ευθύς όταν κλαύση τό νήπιον, νά του προσ· 
φέρωσι τόν μαστόν, είτε φαντχζόμεναι ό'τι πάς κλαυθμός προέρχεται άπό 
πεΐναν, είτε απλώς διά νά τό ήαερ,'νωσ,ν άλλά τούτο είναι όλεθοιώτατον. 
ί -ε /ζησί διατί κλαίει τό βρίφο;, και άφ*ίρ;σε το αίτιον, εάν τό άνακα· 

λύψη;. θέλει δέ τόσον σπανίώτερον εισθαι ή πείνα , καθισον έχει; αύτο 
συνειθισμένον εί; τήν εύταςίαν. Εάν τό παιδίον ταγίζεται άτακτα, σχη
ματίζει έξεις πονηράς, έκκλίνει άπό τήν τά;ιν, τόν πρώτον νόρ.ον τοΰ 
θεοϋ , τού οποίου αί πρώται άρχαι πρέπει νά έμφυτευωνται εις τόν αν-
θοωπον , ένώ ένστιγμα εισέτι τόν κυβερνά. Αλλά τό βρέ-ρος , τό όποιον 
συνειθίζει ούτοι τήν όπερβολήν, γίνεται ταχέως άτακτον εις τάς απαιτή
σεις αυτού, και ή ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ και ή ΤΛΞΙΣ, οί μεγάλοι οΛοι τ / ς ζωής, 
ανατρέπονται άμφότεραι. Εάν τρέφεται παράκαιρα, καταντά λαίμαργον, 
κζί δυσκόλως ησυχάζει χωρίς να έχη νόστ μόν τι εις τό στόμα. Η αι-
σθητις τής γεύσεως εμποδίζει τήν πρόοδον πάση; ευγενούς αίσθήσεω;· 
τό τέκνον συνάγει όλου; τού; διαλογισμούς αυτού εις μόνης ταύτη; τής 
ορέξεως τήν θεραπείαν. Ούτοι προετοιμάζεται να γε'νη ήϊυπαθή; και φι
λήδονο;· ό'ίεν τό μέγα κακόν δέν είναι, ότ·. ύπερρορτονόμενο; ό στόμαχο; 
επιφέρει άσθένειαν, άλλ' ότι βλάπτεται ό ηθικός χαρακτ^ρ , πριν εντελώς 
άναπτυχθνί. Τό τέκον, κακώς άνατρεφόμενον τοιουτο'ίρόπο;;, γίνεται πει
σματώδες και αύθαδες. Αν δέν ευχάριστη; τά; απαιτήσεις του (και αι 
κραυγαίτου είναι απαίτησης), μαν^άνει γρήγορα νά θυμ.ό.η, και ν' αύξάνη 
τόν θ;μόν αυτού εί; σχεδόν παιδαριο!>δη μανίαν. ίδού το>ρα τίνι τρόπω 
φυτεύονται τα σπέρματα τής ηθική; διαφθορά: , τών όποιων αί ρίζα·, 
εισέρχονται τόσον βαθύτερον, όσον είναι άπαλωτέρα ή δεχόμενη αυτά γή ! 

Τις άραγε ή αιτία, ότι τόσον συνέχω; βλί',τομεν τήν όλεθρίαν ταύτην 
φυσικήν περιποίησιν, κχί τού; φαρμακερού; αυτή; καρπού;; Διατί 
βλέπομεν τόσα πολυταγισμένα, άδδηφάγα, κακόγνωμα, αύτοφίλαυτα, 
και πεισματώδη τέκνα ; Τρία μεγάλα αίτια συνεργούν πρό; τοϋτο' —· 
μητρική άγά~η , χενοίοί,ία, χαι tiyroca. Δύναται τις να ειπη οτι 
πάσα μήτηρ υγιείς έχουσα τάς φρε'νας, άγαπα τό τέκνον αυτής μάλ
λον παρά τόν εαυτόν της. Πώς λοιπόν ήμπο.εϊ νά μή δίδη εις αυτό 
πάν ό,τι θέλει! Τό ποθεινότερον, τό ήδονικότερον πράγμα διά τό 
τεκνον είναι τό φαγητόν, και λοιπόν ή μήτηρ δίδει αυτό πλουσιοπάρο
χοι;, θελίΐ νά μεγαλώση τό τέκνον της, νά γένη δυνατόν και παχύ. Τώρα 
δέ βοηθεΐ και ή xeroSo&ti. Ιΐασα μήτηρ υπερηφανεύεται διά τά τέκνον 
της , και ή'Οελεν άσμένο;ς θησιάσειν κάτι διά νά ίδ.η αυτό ώραιότερον 
παντός άλλου· πρό; κατόοθωσιν δέ τούτου ταγίζει αύϊό υπερβολικά. 
Πλην τούτο δέν συμβαίνει χωρί; τήν τρίτην αίτίαν,— τήν ayrmur. Η. 
άγνοια δέν καταλαμβάνει ότι τού τέκνον ή ευεξία κρέμαται άπό τ/ν 
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ποσότητα τήν οποίαν χωνεύει, μάλλον παρ'άπό τήν ποσότητα τήν οποίαν 
καταπίνει, και παραβλέπει το μ;γα μέσον, τό όποιον δέν έννοεΤ, ήγουν τ α 
θιπτ ικά όργανα, τών όποιων ύπούργημα είναι να έτοιμ-άζωσι τροφήν 
διά τό σώμα άπό τό φαγητόν, τό έμ.βαίνον εί; τόν στόμαχον. τόσον 
μόνον φαγητόν ωφελεί", όσίν πραγματ κώς χωνεύει τό τέκνον άπό δέ τ ό 
μέ/ον άχώνευτον δέν πηγάζει παρά κακόν. 

ίίς ήρ/ισαν, ούτω και τελειό<ουν «ί πονηρά! αύται Εξεις, — μέ μίαν 
«τυφλήν καί άκριτο·/ φιλοστοργίαν. Πώς ημπορεί νά μήν ευχάριστη κατά 
πάντα τό τέκνον μία, ήτις τό άγαπχ τόσον πολύ ! Ο ;αν φανώσιν αί 
αναγκαία! συνέ~ιαι τής με-αχειρίσεως ταύτης, καί τό παιδίον γεν/ι κα-
κόννωμον, ύπερφίλαυτον, καί πεισματώδες, καί άρχίση , μι-.ρότατον ακό
μη, \α βασα-ίζη τήν μητέρα τον, ή τυφλή αύτη καί ασθενής αγάπη, 
μ·ή δυναμένη ν' άντπταΟή δικαιολογείται μέ γραώϊη τινά επιχειρήματα, 
ώς οτι « Τό κακόμοιρο·/ τό πα ίδιον ακόμη δεν ημπορεί νά νοήση· ό νούς 
δέν αναπτύσσεται τό πρώτον έτος" άς μεγαλύνη, καί τότε θέλω τό άνα-
θρέιίεν. » Εν τώ μεταξύ πριν ό νους άναπτυχθή, τό παιδίον àrarp/yiirat 
χαχώς χαί γα.ίυται. Πρώτον μεταχειρίζεται τόν νούν αυτού ίίς βασα
νισμών τής μητρός του, καί δέν αργεί νά καταστχθή τυραννίσκος. Παρα-
πολλά; τοιαύτας μητέρας γνωρίζομεν, δουλωμένας εις τά τέκνα των ! Τις 
πταίει; ο, τι έστειραν, αυτό καί θερίζουν. 

( Μίτβορασις U oj-j^fauu.avo; TIVCJ τοΰ Κυρ. Heinroth χ.ιβίΐγτϊΓΐϋ - ΐ ; ίατρικΐς 

ιίς τι. Πανεττισ.-ήΐΜΐι τ ί ; Λειψία;. ) 

ΗΘΙΚΗ. 

Προς τονς riovç. 

Εύ£ύ; άφ' ουέφθάσατί νά σκέπτησθε πχρετηρήσατε βέοχια, ώ νέοι, ότι 
al πράξεις τών ανθρώπων είναι καλαί καί κακαί· ίδετε δε προσέτι ότι 
άνθρωποι γεννημένοι με τά αυτά τής τύχης πλεονεκτήματα δέν είναι 
πάντοτε ομοίως ευτυχείς εις τό στχδ.ον τού βίου τούτου- επειδή έν ώ 
τινές έ ; αυτών διά σταθερζς καί φρονίμου διαγωγής αποκτώντες δόξαν καί 
•τιμήν εις τόν κόσμον, ζώσιν εύήμ.·ροι . άλλοι τής αυτής τάξεως περιπί
πτοντες ει'ς διάφορα ελαττώματα δέν ωφελούνται πλέον άπό τά προτε
ρήματα τού γένους των, περιπλέκονται εις πολλάς συμφοράς εκουσίως καί 
καταντώσι νά γίνωνται ελεεινοί μεν πρό; τους φίλους των, βχρος δε μά-
ταιον εϊς όλην τήν κοινωνίαν. 

Ενωρείς λοιπόν πρέπει να μα'θητε 5τι ή κυρία ευδαιμονία σας η1 δυστυ> 
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χ£α δεν κρέμαται άπό έξωτερίλας και αυτομάτους περιστάσεις, αλλ* 
άπ' αύτάς αμέσως τάς πράξει; σας. Καί τί συμφέρει πλειότερον παρά 
τό να άκολο/θήσητε γενικούς τινας κανόνας ; Αν άντί να μελετήσητ» 
καλώς καί βαθέ:ο; τό αντικείμενο·/ τούτο, δοθήτε εις τήν όκν/ρίαν και 
τχ; απολαύσει;, άν δεν άκούητε άλλο/ σύμβουλον παρά τάς άλογους ορέ
ξεις , άν άοεθήτε, τρόπον τινά, νά κυμαίνη,σθε άμέριμ.νοι καί άφρόντιδες 
εί; τήν θάλασσαν τής ζωής , καί νά άκολουθησητε τό ρεύμα μόνον τ ή ; 
κα>νοτομ :α;, τί νομίζετε ότι θέλετε κεράσει άπό τοιαύτα; άρ /ά ; ; liv ώ 
πολλοί γνώριμοι σα; ύποφέρουσι τά δεινά αποτελέσματα τοιαύ ης απε
ρισκεψία;, διατί ά .άγε δέ/ (.έλετε περιπένει καί σεΐς εί; αυτά; θέύετ ί 
επιτύχει χωρ ;ς τήν προπαρασκευή·/, η θέλετε αποφύγει κινδύνους χωρίς 
τήν προσοχήν, αί όποϊαι ζητούνται εις άλλου;; Η ευτυχία θέλει έλθει α υ 
τόματο; εί; σϊς, έν ώ εις τού; λοιπούς άνθρωπου; εί/αι καρπός μ.ακρχ; 
γεωργίας καί απόκτημα πολλών κόπων ; 

Μή άπατάσθε, νέοι ! με τά; ματαία; αύτάς καί ονειρώδεις ελπίδας" 
Οποιαδήποτε έτυχε/ ή τάξις, εις τήν οποίαν ανήκετε, ή θεία πρόνοια δέν 
θέλει ανατρέψει τούς γενικούς νόμ.ους τής φύσεως· ά δήμιο ργός σάς διέ
ταξε νά σταθμ-ίζητε τά βήματα σα;, είπεν ότι οί ζητούν ες τήν σοφίαν 
μό.οι τήν εύρίσκυυσι· προμ-ήνυσεν ότι ό'στις αποβάλλει τήν παιδείαν 
εξολοθρεύει τήν ΐ-Jiav ψυχην του. • 

Άκούοντες αύτάς τά; νουθεσίας, καί συγκιρνώντες τήν ζωηρότητα τής 

νεότ'.τος μέ έαβριθείς στοχασμούς, θέλετε ασφαλίσει τήν χαράν εις όλον 

τόν βίον εξ εναντίας δέ διαμένοντες ό/.ν/.ραί καί φιλήδονοι προετοιμάζετε 

Ιλιβερόν μ.έλλον. 

£στε βέβαιοι ότι οποιανδήποτε έπαγγέλλεοθε έπις-ήμην ·ή τέχνην, έχετε; 

όμ.οίως χρείαν ενάρετων έξεων Οσον καί άν ύπάρχη κακός ό κόσμος, πάν

τοτε όμως σέβεται τήν άρετήν" καί ή πείρα η-ίν, πολλάκ ς άπέίειςεν οτι 

σύνεσις καί όμολογουμένη αξία συνετέλεσαν πάντοτε πλειότερον εις τήν 

εύτυχίαν παρά τά λαμπρότατα προτερήματα χωρίς τιμήν καί χρηστοήθειαν 

Οθεν είτε εις τάς έτ ιστ /μα; καί τέχνα;, είτε εί; τά; ιδιαιτέρα; υποθέσεις, 

είτε εις τά δημόσια πράγματα άφιερωθήτε, ή αρετή έχει χώραν καί τ ιμή* 

όμ.οίως παντού. 

Αδύνατα είνα τά θέλγητρα τής εύμορφίας, άν αί ήθικάι χάριτες δέν 

όπάρχωσιν , ολίγον δέ διαρκεί καί τής άγχινοίας ό θρίαμβος, ό'ταν ύπο-. 

τεθη· ότι χρησιμεύει εις κακόν.. 
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Μή λοιτϊον άφίνητε τόν έαρινέν τούτον καιρόν τήςνευ'τητος χωρίς β*λ-
τιώσεις, αί δποία, είναι τότον ούσιώΐεις ει; τό έξης. ίΐ εποχή αυτή είναι ό 
σπορητος τή ; ζ ω ή ; , και καθώς σπείρετε, θέλε:ε θερίσει. Σείς θέλετε 
μορφώσει τον χαρακτήρα σα; ύπά τήν πρυστασίαν τή ; θεία; προνοίας, και 
εις τάς χείρας σας ευρίσκεται εμπιστευμένη ή μελλο·. σα τύχη σας όλη* II 
φύσις σας είναι εισέτι ελαστική και τρυφερά, έξεις δεν ε'ρριζώθησαν εις 
τήν ψυχήν σα ; , ό δέ κόσμο; δεν έλαβεν άφορμήν μέχρι τούδε νά κατα
φρόνηση τά; κλίσει; σα; - έχετε τά; δυνάμει; ελευθέρα;, είσθε δυνατώτεροι 
παρόσον ει; κάμμίαν άλλη ν περίοδον τ ή ; ζωή; . Η διεύθυνσι;, τήν οποίαν 
'ίώσητε εις τά; επιθυμία; και τά πάθη σα; θέλει πιθανώς διαμείνει εί; 
τό έξης ή αυτή και κατ αυτήν θέλετε περιπάτησε πάντοτε. Θεωρήσατε 
λοιπόν τήν νεότητα ώ; πολυτιμοτάτην και κρίσιμον διά τήν εύτυ-
χίαν σα;. 

Καθώ; δε επί τ> ; διαδοχή; τών τεσσάρων καιρών τού έ'του:, καθείς 
έχει έπιρροήν εις τά προϊόντα τού ακολούθου, ομοίως εις τήν ζωήν του 
ανθρώπου, πάσα περίοδος τή ; ηλικία; καλώ; ή κα/.ώ; οικονομημένη ενερ
γεί εις τήν εύτυχίαν τή ; επομένη;· ή ενάρετο; νεότη; γέννα βαθμηδόν 
τελείαν κα! άνθηραν ανδρική; ήλικίαν, ή δε ανδρική αύτη ηλικία φέρει 
εις ήσυχον και σεβασμών γήρας· Λλλ' οταν άναστρέφωνται οί αιώνιοι 
θεσμοί τ ή ; φύσεω;, ή αταξία εισχωρεί εί; τον ηθικόν, καθώς και εις τόν 
φυσικόν κόσμον άν δηλ. τά έ'αρ δε'ν άνθη'ση, δέν θέλομεν ιδεί κάμμίαν 
χάριν τά θέρο; και κανένα καρπάν το οθινόπωρον. 

όμοίω; άν ή νεότη; διασκε-ίασθή ματαίω;, ή ανδρική ηλικία θε'λει είναι 
άςιοκαταφρο'νητος, το δε ν?.ρα; πολυώδυνον και άθλιον. 

(2 ) 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 

Γ.Ιωυοωμάθεια—Γραμματική. 
Αι ίδέαι γεννώνται εις τον έγκέφαλον, άφ' οό τά αντικείμενα προσβά-

λωσι τήν Οψιν, τήν άκοην, τήν οσφρησιν, τήν γεύσιν και τήν άφήν. Διά 

τούτο ό Αοιστοτέλης είπεν, « ουδέν έν τώ νώ, Ó μή πρότερον έν τη αί-

σθήσει » Είναι έργον τ ή ; μεταφυσική; νά έρευνήοη άν ύπάρχωσιν έμφυτοι 

ίδέαι τινές εις τόν ά/θρωπον , κα^ώς πιστεύομαι πολλοί' άλλ' όποιαιδή-

ποτε τύχωσιν αύται, τά ζώα εχουσιν ανάγκην να τά; παραστήσωσιν ανα-

μεταξύ τιον. Κί'παμεν γενικώς τά ζώα, επειδή φροιούμεν ότι όλα ένουσι 
ποιάν τινα γλώσσαν, καθώς θέλομ:ν δοκιμάσει ίσως ποτε νά τό άποδ;ί-
ξωμεν, ή τουλάχιστον νά τό καταστήσωμεν πιθανόν. Αέν άναφέρομεν εν
ταύθα τήν κίνησιν διαφόρων μερών τού σώματος, τήν μεταβολήν τ ή ; 
φυσιογνωμίας , τ/,ν άλλοίώσιν τών οφθαλμών, τά; άναρθρου; φωνά; και 
τόσα άλλα σημεία, με τα όποια τά ζώα, καθώ; και ό άνθρωπο; αυτά; εί; 
άγρίαν κατάςασιν είτε εί; τήν βρεφικήν ήλικίαν, παριστάνουσι τα αισθή
ματα των. Επειδή δ τρόπο; ούτο; δέν δύναται νά έκφραση τά; λεπτο-
μερεί; και πολύπλοκους εντυπώσεις τή; διάνοια;. 

ϊιχρειάζετο λοιπόν όρνανον άλλο τελειότερου ή φωνή, και μόνον ό 
άνθρωπος εύμοίρησε να τό έγη. Σύγκειται δέ τούτο άπο τά διάφορα μέρη 
τού λάρυγγος, τό στόμα, τόν σταφυλίτην, τήν γλώσσαν , τού; οδόντα;, 
τά χείλη κτλ. και είναι διατεθειμενον κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά 
προφέρωμεν ó/t μόνον φωνήεντα, άλλα και σύμφωνα, είτε συλλαβά;, αί 
οποίοι συνδυαζόμεναι πολλαπλασιάζονται έπ'άπειρον. 

Η έναρθρος αύτη φωνή λέγεται λόγο;, ή δέ χρήσις τών σημείων τού 

λόγου ονομάζεται γλώσσα. 

Αλλ' έκα<τον έθνο; εχει ιδίαν τινά γλώσσαν κατά τό μάλλον και ήττον 
πλουσίαν και άρμ.ονικήν. Ϋπάρχουσι δέκατα τό παρόν τρεϊ; χιλιάδε; ίσως 
γλώσσαι καθ' όλην τήν έπιφάνειαν τής γής, έξέλιπον δέ είτε έπαυσαν τού 
ν' άκούωνται άλλαι τόσαι άπα την πρώτην καταβολήν τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων μέχρι τούδε. 

Μεταξύ τών τελευταίων τούτων είναι ή Λατινική και ή παλαιά Ελλη
νική , τάς οποίας σπουδάζει όλη ή Ευρωπαϊκή νεολαία διά τά σοφά συγ

γράμματα αυτών, τά όποϊα διεσώθησαν ώ ; ημάς, ή Εβραϊκή και ή αρχαία 
Αραβική, ή Ισλανδική και ή Σανσκριτική. 

Από δέ τάς νεωτέρας αί πλέον εύ'χρη70ΐ είναι ή Γαλλική, ή Γερμανική, 

ήίσπανική, ή ιταλική, ή Αραβική, ή Ρωσσική, ή ινδική, ή Κινεζική κα'ιή 

Τουρκοπερσική. 

Απ' αύτάς πάλιν πρέπει νά διακρίνωμεν μάλιστα τρείς, τήν Γαλλικήν, 
ώ; νόμισμα τρόπον τινα παγκόσμιον εις τών ιδεών τήν συναλλαγήν, τήν 
Γερμανικήν διά τό πλήθος τών εμβριθών βιβλίων, τά όποϊα εις αυτήν 
εκδίδονται, και τήν ίταλικήν ώς γλώσσαν ίδιαιτέραν της μουσικής αρ
μονίας. 

Είναι περιττόν νά είπώμεν πόσον ή σπουδή τών γλωσσών είναι ώφέλι-
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μο; δια τήν έμπορικήν και πολιτικήν έπιμιξίαν των εθνών, τά; περιηγή

σεις εί; ξένους τόπους, τήν κατάληψιν τών ξένων συγγραμμάτων , τήν 

γνώσιν τής Ιστορία; καί τών διαφόρων επιστημονικών ή βιομηχανικών 

άνακαλυ^ων. Τίποτε άλλο σχεδόν δεν εκτείνει τόσον του νοός τόν ορί

ζοντα όσον ή μάθησι; τών γλωσσών. Ó άνθρωπο; τρόπον τινά πολλαπλα

σιάζεται αναλόγως με τάς γλώσσα;, τάς οποίας ομιλεί - όθεν έκπαλαι ήδη 

οί Αθηναίοι ώνόμασαν διφυή (δίψυχον ή διπλούν) τόν Ινέ^ροπα, μόνον επει

δή έγνώριζε δόο γλώσσας, τήν Αιγυπτιχκ,ήνκαι Ελληνΐ/„ήν. 

Ευρίσκονται τινά έ)νη , τά όποια εχουσιν, ώ ; ειπείν, εκ φύσε-οος ίδιαι-

τεραν τινά κλίσιν και εύμάθειαν προς τάς γλώσσας. Τοιούτοι μαλ <ττα 

λέγονται οί ΠολλωνοΙ, οί Ρώσσοι και άλλοι τινές λαοί τής άρκτώα; Ευ

ρώπη;· ΐτως δέ κ η οί ίίλληνε; αυτοί, επειδή όχι μόνον πολλάς γλώσ

σας συνήθως λαλούσιν, άλλα και καλώς τάς προφέρουσι. 

Δέν έ//ομε< βέβαια κάμ,μ·'αν ανάγκην νά συστήσωμεν ούτε νά έπαινε-

σωι/εν ενταύθα τήν Ελληνικ'ιν γλώσσαν επειδή είναι όμολογοΰμενον ότι 

αύτη ιφώτισεν όλην τήν Εύρώπην και όλον τόν πολιτισμένο; κόσμον. 

Τά συγγράμματα της είναι μεταφρασμένα εις ολ*ς τάς ά;.λας ώ; και 

εις αυτήν τ/,ν Αραβικήν καί παντού τή ; Εύρώτης διδάσκεται ώ ; πρώτον 

μάθημα εί; τους ελευθερίως εκπαιδευόμενο ς νέου;. Αλλ' ώ^ελού/.ε'.α άπ' 

αυτήν τήν περίστα-ιν διά νά έπαναλάβωμεν πόσον κινδυνεύει νά διχ-

φθαρή καθ' ήμέραν εντός τή ; Ελλάδο; διά τήν άκαιρον φιλοτιμίαν τών 

νέων, οί όποιοι μόλις μάθωσι τρε~ς λέξει;, ευθύ; ρίπτοντα* εϊς τά γρα

φεία ώ; άν εις θέατρον τρόπον τινα, όπου έ'χουσι να δείξωσι τήν προ-

αοπήν των καί μάλιστα άν έ'τυχε νά μάίοοοι και άλλας τρείς λέίεις 

ξένης γλώοση;, τότε όχι μόνον τά; πρώ.ας τρεί; μοιχεύουτι μέ τάς δευ

τέρα;, αλλά καί έφημ-ριδογράφοι, μεταφρασταί καί συγγραφείς φα»τά· 

ζονται καί προθυυ..ϋνται εις τόν κόσμον ν' άναφανώσι ! ! 

Πόθεν προέρχεται κυρίω; ή πτω/αλαζονεία καί ματαιότη; α'ότη ; αρά 

γε άπ έλλειψιν ολίγων τ.νών επιστημονικών γνώσεων; ή άπό τίνων δι

δασκάλων τήν ικγαΛορρηαοσΰΐηκ ; ί'σως καί άπό τά; δύο σογχοόνως· 

επειδή τίποτε δέν ταπεινοί τόν άνθρωπον, ούτε τόν φέρει εις συναίσθη-

σιν τ ή ; πραγματικής άξια; καί τών αληθινών δυνάμεων του, όσον ή 

γνώσις τών επιστημών έπειτα τίποτε δεν έντυπούται εις τό πνεύμα 

τόσον , ό'σον αί πρώται'ίδέαι του σχολείου, επειδή οί μαθηταί γίνονται 

•χατ' sìxóva καί καθ' όμοίωσιν τών διδασκάλων. 
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Οχι , οί διδάσκαλοι τών γλωσσών (ίννοοϋμεν δέ ολίγους τινα;) δέν Ιπρε* 

πε νά έκφράζωνται πρός τούς μαθητάς ώς νά πα ι έδιδον είς αυτούς τήν 

σοφίαν. Αυτοί ιϊεν διδάσκουσι τήν σοφίαν , άλλά μόνον τό όργανον, με 

τό όποΓον δύνανται οί νέοι άλλαχόθεν νά τήν άποκτήσωσιν. 

II σπουδή τών γλωσσών γίνεται με τήν βοήθειαν τών γραμματικών 

καί τών λεξικών. Απ' αυτά μεν μανθάνομεν τας λ έ ξ : ι ς , άπ' έκεϊνα δ» 

τάς πο.κίλας μεταβολάς τή ; καταλήξεω; τών λέξ:ων κατά διαφόρου; 

περιστάσεις, καί τήν άρμονικήν αυτών έ/ωσιν εί; αήν σύνθεσιν των φρά

σεων, τών περιόδων, τών λόγων κτλ. 

Το πρώτον έκ τούτων τών μερών ονομάζεται λεξικολογία ή τεχνολογία, 

τό δεύτερον σύνταξις καί τά δύο δέ όμοϋ συ.ιστώσι τήν γράμμα:ικήν. 

ίΐ κ,οινή παιδαγωγία αρχίζει κατά δυστυχίαν άπό τήν γραμματικήν, 

έν" ω έπρεπε νά τελειόνη εί; αυτήν, έπε.δή δέν γνωρίζομεν σπουδήν 

πλέον άχαριν καί άφηρημένην άπό τήν γραμματικήν. 

Η γραμματική πρέπει νά Υ)ναι σύ/τόμος καί ευκρινής· επειδή τήν 

γλώσσαν δεν μανθάνομεν ποτέ ει; τά ; ξηρά; γραμματικά;, άλλά μόνον 

είς τά βιβλία τών συγγραφέων. 

Διά του :ο άπαντα τις πολλάκις μαθητά; μέ απολυτήρια, οί'τινες δέν 

γνωρ ίζουσιν έτι νά όρθογράψωσι, καί πολύ πλειότερον νά έςηγήσωσ» 

τρεις στίχου; τινός ποίί,τού ή ν' άπο ίώσωσι κκθαράν εννοιαν τού κει

μένου τινός συγγραφέως, η νά πραγματευ';ώσι γλαφυρώς τι ΰποκείμε-

νον επειδή κατέτριψαν τόν καιρόν εις τήν άπορον τής γραμματική; 

μελέτην, έδίωξ»ν δηλ. τήν σκιάν τών πραγμάτων είς τ^,ν γραμματικήν, 

έν ω τά πράγματα ήσαν εί; τά β ι β λ ί α , είς τού; συγγραφείς καί εί; τού; 

ποιητά;. 

Τούτο αποδεικνύει ώς έν παρόδω, πόσον εί;αι πολλά/.ις περιττός 6 

πολλαπλασιασμός τών γραμματικών παραπονούμεθ» πολύ κατά τούτο, 

επειδή επάθομεν καί έβασανίσθημεν πολύ άπό τού; γραμματικού; είς τού; 

πα δ'.κού; ήμ ;.ν χρόνους. 

Ανδρες εγκρατείς πολλών γλωσσών εύρόντες άναλογίαν τινά μεταςύ αυτών 

συνέγραψαν φιλοσοφικήν γραμματικήν όπου συγκρίνουσιν αύτάς κατ'άλλη'-

λας. Τωόντι αί γλίσοαι παρήχθησαν ή μία άπό τήν άλλην. Τρεις δέ μόνον 

κατά τους αρίστους καί πολυμλθεστάτου; γλωσσογράφους, μάλιστα δετό·/ 

περίφην.ον όλλανδόν Ταγκάτην είναι αί πρωτότυποι καί μητρικαί γλώσ

σα» είς τήν Εύρώπην, ή Κιμβρική, ή Τευτονική και ή Σκυθοκελτική $ 



Γαλχτική , ήτις θεωρείται μάλιστα ώς ρίζα όλων τών άλλων. Αν καί 
τ ό όνομα τού είρημένου συγγραφέως υπάρχει ένδοξον καί τά παραδείγματα, 
τ α όποια επιφέρει πολλά , πολλοί νομίζουσιν ό'τι ή ίρχέγονός, τρόπον 
τινα, γλώσσα ώμιλείτο άλ"/οτε ει; τήν Ασίαν, καί ότι σήμερον δέν 
διακρίνονται πλέον ειμή ά)ελφαί γλώσσαι διάφοροι μόνον κατά τήν 
ήλικίαν. 

ΐ ά δέ διάφορα είδη τή ; γραφή; συμπεριλαμβάνονται εί; δόο· τό μεν 
εξηγεί άμέσω; τ/,ν ΐδε'αν διά τ ή ; εικόνος καί ονομάζεται συμβολοικόν, 
τό δέ τήν εκφράζει εμμέσως δι->. τη ; συ/θέσεως τών στοιχείων τοΰ αλφα
βήτου, καί δύ-αται να όνομαΛίί λεκτικόν ή φωνητικόν 

Είναι π.όδηλον ότι άν πρόκειτο μόνον να πχραστήσωμεν Ολικά αντι
κείμενα, $| συμβολική γραφή ήτον ίκανή· άλλ' όταν οέλωμεν να έκφράσω-
μεν τήν εννοιαν αφηρημένων πραγμάτων καθώς αίωνιότη; π. χ. πρό
νοια κτλ. δεν έχομεν πλέον τήν αυτήν εύκολίαν· καί όμως εί; τήν παρά-
στασιν τοιούτων ιδεών οί αρχαίοι Αιγύπτιοι μετιχριρίζοντο διάφορα 
σύμ.βολα ιδιαιτέρως δε δια μέν τήν αιωνιότητα έγγραφον όφιν συνεσπει-
ρωμένον καί δάκνοντα τήν ούράν του" δια δέ τήν πρόνοιαν έγγραφον 
όι,θαλμύν εί; τό άκρον ράβδου. 

Μόνη ή Κινεζική γλώσσα έχει ίδεογραφίαν οί Αραβικοί λεγόμενοι τών 
αριθμών χαρακτήρες, καί τά σημεία τα όποια μεταχειρίζονται οί ιατροί 
δια νά παραστήσωσι τήν λίτραν, τήν ούγγίαν, τήν δραχμήν, τό γράά,-
μάριον υπάγονται εις τήν αυτήν κατηγορίαν. 

Μέχρι τίνος τα ιερογλυφικά τών Αιγυπτίων σημεία εθεωρούντο ώς κυ-
ριολογική γραφή, άλλ' έκτος ολίγων τινών εξαιρέσεων , ό Χαμπολίων 
έσχάτιος άπεδειξεν o n ήτο φωνητική, καθώς θέλομεν περί τούτου πραγ-
(/ατευθή ιδιαιτέρως εις τήν Ανθυλογίαν. ( 3 ) 

Ε Κ Τ Η Σ ΒΑ Σ 1 Λ 1 Κ H Σ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ. 
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