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16 Απριλίου —  31 Mai'osj.

Περί ηΟικη; ανατροφής.

Αφοΰ εις τά προηγούμενα οιη'λθομεν τά περί φυσν/.ήί 
ανατροπής, μένει τώρα να είπωμεν καί περί τν,ς ψυ/ικής. 
ΐπεδιαιρέσαμεν δε ταύ:r,v εϊς διανοητικήν, εις αισθηματι
κήν καί εις ηθικήν ( ί5ε σελ. 10 ), καί πρώτον λαλώμεν 
περί τής τελευταίας.

Ο άνθρωπος έχει άρμα:, κλίσεις καί επιθυμίας, καί πά
θη, τά όποια τον καταβιβάζουσιν εις των αλόγων κτηνών 
τήν κ*τά<Γ«<τιν, αν δέν διευθετηΟώσιν άπ' αρχής διά συντο'-



νου καί επιμόνου έπιβλέψεως, η διευθυνσεως τακτικής, ήτις 
κατορθούται διά τής ήθ-.κής ανατροφής, ήγουν τής έςασκη- 
σεως εις τάς καλάς έξεις.

Αφού ό άνθρωπος είναι προικισμένος μέ αυτοπροαίρετα 
5έλησίν, πρέπει νά μάθ/ι καί νά πράσα/, τό καλόν καί τό 
δίκαιον κατά πέποίθησιν, όχι κατά τινα βίαν ίι πειθανάγ
κην. Διά φόβον τών ποινών πραττομεν πραςεις νομίμου;, 
θίγουν διατασσομένας ύπο τοΰ νόμου, κατά πειθαναγκών 
μόνον παρά τήν προαίοεσιν ημών, διότι δεν έχομεν τήν 
•πεποίθησ.ν, οτι ούτω χρεωστοϋμεν να προαιρωμ&δα και νά 
ποάσσωμεν. 11 ποοαίοεσις γενναται άπό την πέποίθησιν· ή 
Si πεποίθησις διά τοΰ λόγου· επεται αρα ότι εις τίιν r,J.- 
κήν ανατροφήν δέν δυναμεθα να κατορθωτωμεν τίποτε βα- 
σιμον καί στερεόν, εΐμή διά τή; πειθοΰς αποτεινόμενοι εις τό 
λογικόν, δ:ά νά έμπνεύσωμεν τήν πέποίθησιν διά τοΰ λόγου. 
Αλλά τό λογικόν βαθμηδόν άναπτυσσόμενον τελειοποιείται, 
ώς μερί; ηλικίας πλέον προχωρημένης παρά τήν νηπιακήν 
άν δ’ ήμεΐς παραβλέψωμεν νηπιόθεν τους τροφίμους να πράτ
τω "ΐν ό’,τι καί όπως τύχωσι, περιμενοντες τόν καιρόν τής 
γνω^ικότητος αύτών διάνα τους πεισωμεν εις τα καλα, κιν 
δυνεύουσιν έως τότε ν αποκτησωσι πολλας κακίας, τας ό 
ποίας καί άφ’ού τοΰ; έλΟνι τό λογικόν δυσκόλως θέλουν δυ- 
νηθή ν' άφήτωσιν. 11 εξις είναι δευτέρα φύσις· καί έκ τής 
ιδίας ήμών πείρας ε/.ας-ος γνωρίζωμεν δτι οσα έξ απα
λών όνΰχων έσυνειδίσθημεν, δέν ήδυνήθημεν ευκόλως ν ά- 
πομάθωμεν οΰτε εις τήν προβεβηκυϊαν ηλικίαν. Είς τά« 
καλάς λοιπόν εξεις και ωφελίμους είς τήν ζωήν συμφέρει 
έκ νηπιότητος νά γυμνάζωμεν τα παιδία καί παρα τ/|ν Gt,- 
λησιν αύτών μέχρι τής γνως-ικότητος αύτών· τότε δεέννο-

ουντα τους λόγους καί διακρίνοντα τό συμφέρον θέλουν 
προσλάβει καί τήν πέποίθησιν είς τήν πράξιν τοΰ καλοΰ, 
δια τήν ποοκύπτουσαν έξ αύτοΰ ωφέλειαν.

Καί οι γονείς λοιπόν καί οί διδάσκαλοι χρεα>7θΰν νά με- 
ταχειρίζωνται έπι τών παιδίων καί τήν πειθανάγκην, μέ 
ήμερότητα μέν, άλλά καί με επιμονήν εϊς όσα εκείνα διά 
την αγνωσίαν των δεν πείθονται. Οπου ή ύπα/.οή απαιτεί
ται ανυπερθέτως διά νά προληρθη εις κίνδυνος, εκεί καί 
ή προ7αγή πρέπει νά ήναι απόλυτος καί απαράβατος. Είς τάς 
αλλας περις·ασεις έμπορεί νά τροποποιήται, ώς·ε νά δια'^υ- 
λάττηται άπρόσολητος ή διδασκαλική ή ή πατρική εξουσία· 
να φαίνεται όέ on δίδεται πάντοτε πρός τό συμφέρον τοΰ 
προταζομενου. !1 πειθανάγκη πρέπει νά παότ/ι, άφ’ ού και
ρού ή 5έλησις άρχεται νά ένισχύηται ύπό τοΰ όρθοΰ λόγου· 
Jots πρεπει ν άποτεινώμεθα εϊς τό λογικόν καί είς τό 
αισθητικόν ύποκινοΰντες τήν φιλοτιμίαν καί πείθοντες τήν 
Ξτελησιν δια τοΰ λθ(Όυ· οϋτω δε δυνάμεθα νά μο^φόσωμεν 
ανθρώπου; λογικούς καί ενάρετους, καί οχι πονηρούς ή άν- 
οραποδώδεις. Διά τού λόγου δυνα'μεθα νά κατας-ήσω- 
μεν τόν άνθρωπον χρηστοήθη, ό'ταν τώ παραστήσωμεν όπό- 
σον κερδίζν], όταν διάγ/| κατά τού; κανόνας τούς διδομένους 
είς αύτόν· ό'ταν τόν καταπείσωμεν, ό'τι έναντία διαγωγή 
τού επιφέρει όνειδος, ανυποληψίαν, τό μίσος καί τήν άπο- 
ς-ροφήν τών άλλων. Διευθετίζομεν έν γένει τήν ^έλησιν διά 
τοΰ λόγου άποδεικ^οντε; τό συ/.φερον καί άτύμφορον, διά 
τοΰ αισθήματος, διά τή; συνειδήσεως, διά τής ^ρητκείχ;, 
διά τών καλών παραδειγμάτων, διά τών ποινών καί τών ' 
αμοιβών.

ό διδάσκαλος ώ":λε·. δυνηΟή νά επιτύχα τήν ηθικήν άνα ι
8' '



τροφήν τών μαθητών του, άν άναπτύτγ) συχνά/.ι; τήν έν
νοιαν τών ιστορικών διηγημάτων τών 5εοπνευ;:ων γραφών, 
χαθώ; ακόμη καί τών διαφόρων συμβεβηκότων τή; ζωή;, 
τών όποίων και αύτά τά παιδια τυχαίνουν να ήναι αύτοπται 
μάρτυρες. Ανερευνών αύτά ΰπό τήν θρησκευτικήν ίποψιν καί 
έφαρμόζων εΐ; τά τής ηθικής &έλει διδάξει τους μαθητάς 
του τήν δπαοξιν τοΰ Δημιουργού καί προνοητοΰ τοΰ παντός, 
τήν αξιοπρέπειαν τοΰ άνθρώπου, τό πρός τόν Θεόν σέβας, 
τήν πρός πρό τόν πλησίον αγάπην, τήν άποχην άπο παση; 
αδικίας καί τήν έκπλνίρωσιν τών κοινωνικών καθηκόντων. 
Εις τήν θρησκείαν έχει ή ηθική τό μέγιςον αυτής ίιπος-ή- 
ριγμα· 5θεν οί διδάσκαλοι χρεως-οϋν νάμήν άφινωσι σπέρμα
τα άπις-ία; είς τήν καρδίαν τή; νεολαίας, καθώς οίίτε φανι- 
τιασμοϋ καί δεισιδαιμονίας· διότι αύτά βλα^άνοντα άπο- 
πνίγουσι παν αίσθημα αγάπη; καί δικαιοσύνης εις τήν ψυ
χήν τοΰ ανθρώπου.

Αί ποιναί καί αί βραβεύσει; είναι πλάγιον βοήθημα είς 
τήν ηθοποιίαν καί ώ; τοιοΰτον πρέπει νά μεταχειριζώμεθα 
αΰ*ό εί; ερεθισμόν τή; φιλοτιμία;, άλλά δέν πρέπει νά 
ηναι τοιοΰτον σύς-ημα αύτών, ώςε νά προλαμβάνη όλα τά 
σφάλματα, εί; τά όποια έμπορεΐ νά ύποπέσ/ι ό μαθητής. 
Δεν ήΟελεν εϊσδαι άσκοπον μάλιςα τόνά «φίνετο 6r μαθητής 
νά υποπίπτη ενίοτε εις τινα σφάλματα καί ένώπιον τοΰ 
διδασκάλου, ώςε νά ευρίσκν] ούτος τόν καιρόν, δοκ'-μάζων 
τοιουτοτρόπως τόν σφάλλοντα, νά τόν νουΟετή άποδεικνύων 
τό ήθος καί τάς συνεπείας τών πράξεων· άλλ’ ή δοκιμασία 
«δτη πρέπει νά γίνηται σπανίως καί μετά πολλή; προσο
χή; διά νά μή «ρέρνι βλάβην αντί ώφελείας-

Αί ποιναί καί αί βραβεύσεις πρέπει νά ήναι κανονισμέ
νοι καί γραπταί· τοιο^τρόπω; γίνόμεναι γνωσταί είς όλου; 
φυλάττονται καί άκριβε^ρον, και ό διδάσκαλος lye.ι τότε 
τό μέσον τοΰ νά ηναι καί νά φαίνετα» δί'.αιο; είς όλου;· 
αρκεί μόνον νά μήν ηναι μερολήπτης ή θυμώδης. (*)

Αί βραβ εύσεις σκοπόν έχουσι νά κινώσι τους μάθητάς είς 
τήν έ:εσιν καί πράξιν τ̂οΰ καλοΰ· αί δέ ποιναί είς τό νά 
διατηρώσι τήν ευταξίαν καί νά καταστέλλωσι τοΰς δυσήνιου;· 
at ΰπερβαίνουσαι τόν σκοπόν τούτον είναι ανωφελείς, καί 
επομένως παντάπασι περιτταί.

Οί έπαινοι καί οΐ ψόγοι ειναΓμέσον ισχυρόν είς διέγερσιν 
τή; φιλοτιμίας πρός τό καλόν, άλλά προσηκόντως, δικαίως 
καί άμερολήπτω; γινόμενοι.

Οί έπαινοι πρέπει νά δίδωνται μάλλον ώς 'οημεΐον εύ- 
νοίας καί αγάπης είς τους μαθητάς τους έχοντας προτερή
ματα τής καρδίας καί κλίσιν πρός τήν αρετήν, πολύ δε όλι- 
γώτερον ει; τού; διακρινομενους διά τήν φυσικήν αγχίνοιαν 
καί επιμέλειαν Ο.διά τά φυσικά ταΰτα προτερήματα προο- 
δεύων, η διότι έχει καί άλλου; έπιβλέποντας ιδίως καίύδη- 
γοΰντας τήν πρόοδόν του, δέν ειναι^ίσων επαίνων άξιος μέ 
άλλον τινά προκόπτοντα, άλλά στερηιένον αύτών*τών βοη
θημάτων. Εκτός τούτου ό άδύνα^ο; καί αβοήθητος έχει 
χρείαν επαίνου πρός ένίσ^υσιν καί ιετρίως ευδόκιμων* ένω 
ό δυνατός καί βοηθούμενος πρέπει νά επαινεθ/i μόνον εϊς 
τάς σημαντικάς του προόδους,

(ακολουθεί.)

(*) Ι ί«  τ ί ν c S n y iv  τ ο ϊι Σ χ ρ ζ ζ ίν ο υ  K s p ,  ΙΙν ,



Περί διδακτικής εν γένει.

(Συνέχεια ίδε 2ελ. 82.)

Ό ποια  γενικώς απαιτούνται κατά 
πρώτον τ.αρ’ έκαστου έπιθυμουντοςνά 
μετέλΟη το διδασκαλικόν ε π ά γ γ ε λ μ α .

§ / Προ παντ-ον κάνει; νά μή Οελ'/ίση εν γνώσει νά έπαγ- 
γελθτί τό διδασκαλικόν επάγγελμα, χωρίς πρώτον νά έσπού- 
δασε καί νά εμαΟεν ακριβέστατα, ό'περ μέλλη νά διδάξη, ή 
χωρίς νά εννόησε τάς ελλείψεις του καί μέ ποίαν «ριλοτεονί- 
αν και υπό τίνας περνάσεις δΰναται νά τάς προσαναπλη- 
ρώστι, διά νά έπαρκνί τοϋλάχι^ον εις τήν έκπαίδευσιν τών 
κατά καιρόν μ αντώ ν τον. Επειδή λοιπόν αί γνώσεις του 
πρε'πει νά μ,εταδίδωνται εϊς τούς μαθητάς του, καί αυτοί 
νά έπωφελώνται άπ<5 την ικανότητα καί έπιδεξιό;ητά του, 
διά ταϋτα όμοϋ μέ τό μέσον της διδασκαλίας χρειάζεται 
καί τό της ύποδείςεως, ό' ές·ι διά λόγου καί παραδείγμα
τος. διά νά μανθάνη ό μαθητής οχι μόνον έν ώ άκούει καί 
αναλαμβάνει* άλλά καί έν ώ παρατηρεί καί μιμείται νά 
γίνηται επιτήδειος καί -άξιος. Διά νά κατορθώσνι λοι- 
πον ·τοϋτο ό διδάσκαλος χρειάζεται άφευκτως όνοΰ υέ τάς 
ακριβείς καί ευκρινείς γνώσεις του νά Ι'χν·, πρός τ ις  ά'λλας 
άνυποφεύκτως ικανότητα:-, καί μεταδοτικόν καί έπιτηδειό- 
τητα εις τά λέγειν καί πράττειν. Πόσον ολίγον συλλογίζον
ται περί τούτου αναρίθμητοι παρουσιαζόμενοι ώ; διδάσκα
λοι, $ έπιθυμοϋντες διδασκαλικά; θέσεις!

ςΕκαστη διδασκαλία πρέπει νά 
συμπεριλαμβανη η νά εχη προ οφθαλ
μών της ολας τάς τοϋ ανθρώπου δυνάμεις.

5 8 Εις όποιονδτίποτε καί ά'ν άναφέρηται r.διδασκαλία καί 
διά όποιονδνίποτε προσδιιορισμένον γενικόν η ιδιαίτερον σκο
πόν καί άν γίνηται παιδεύουσα, άλλοτε μ.έν τήν μίαν της 
ψυχής δύναμιν, άλλοτε δε τήν άλλην, πρεπέι νά εχη πρό 
οφθαλμών της ολίίς τάς τοϋ ανθρώπου δυνάμεις* διότι μό
νον τοιουτοτρόπως δΰναται νά άποφεΰγη τήν της έκπαιδεΰ- 
σεως μονομέρειαν, ητίς προέρχεται όχι μόνον άπό τόν περι
ορισμόν της διδασκαλίας είς εν είδος μόνον γνώσεων και 
έπιδεξιότητος, καί άπό τήν αμέλειαν άλλων όμ,οίως σπου
δαίων, άλλά καί άπό τοΰ νά άπαιχολώμεν μέ τό ίδιον μά- 
8/,μά πολλά μονομερώ:, η μόνον τήν μνήμην, τήν αισθησιν, 
καί τήν Φαντασίαν, η μόνον τό συλλογικόν, η προσπαθοϋ-, 
μεν νχ ένεργώμεν μόνον εις τήν Ο λ̂ησιν, παραβλέποντες πά
σαν έκπαίδευσιν τών νοητικών δυνάμεων' ή δέ ορθή διδα
σκαλία ένεργίΐ πάντοτε είς τόν αΰτόν καιρόν νοερώς, αίσθνι - 
ματικώς,καίμάλις-α ηθικώς,καί εκπαιδεύει τόν μαθητήν όχι 
μόνον διά τό σχολεϊον, άλλά κατ’ εξοχήν διά τόν βίον, καί 
τον άποκαταςόνει όχι μόνον πολυμαθή, βάσιμον, καί αλη
θώς πεπαιδευμ,ενον, άλλά και άξιον διά τόν κόσμον, καί 
συμ,βοηθών τήν έσωτερικήν του ένέργειαν διά τήν καθαράν 
αύταπόλαυσιν εκείνου,τό όποιον έπίταται καί δ ίναται. Ολος 
δέ ό τρόπο; τοϋ διδασκάλου μέ τόν πρός πάντα καί παν- 
ταχοϋ ενσυνείδητον χαρακίρα του, καθ’ ό'ν μεταχειρίζεται 
τους μαθητάς του καί έ’πειτα μέ τάς εκφράσεις του ειςι ι 11 «

'



ίτδσαν φυσικήν άοορμήν δ·.ά τοΰτο, ή δ·.' έκεΐνο το ά mxei- 
μίνον, δλα ταΰτα δύνανται εις ο;ους τόν άκούουσιν, να διε- 
γείρωσι τί» αίσθημα* τή; άληΟεία;, τή; δικαιοσύνης’ τής 
αύτεξουσιότητο;, τής μετριότητα;, τή; εύμενεία; καί τής 
συμπαθείας είς ολα τά άνΟρώ-’ινα· έκά<τη δέ νουθέτησις, 
xei £tayo; Ι«αινος χαΐ κατηγορία, καί ή μικρά μέν καί 
μετρία άςία, καθ' ?,ν έκτιμα τήν μόννν προσοχήν καί ένδύ- 
μ.ησιν, μεγαλητέρα δέ, καθ'ήν εκτιμά τ«-; εκφράσεις όρθών 
κλίσεων πρακτικού λογικού καί καθαρού αισθήματος αλή
θειας καί φιλοκαλίας, πρέπει Ιπειτα νά γίνωσι διά τού; 
μαθητάς των διδακτικώτατα.

Εκαστη διδασκαλία πρέπει να γίνητα ι 
κατά τάς δυνάμεις του μαθητου.

§ 9 Οί θέλοντες νά διδα·'θώσιν ώς τακτικοί μβΛητ I 
εχουσι διαφόρους δυνάμεις, δία τοΰτο ό διδάσκαλος 
πριν ν’ άρχίτη νά τούς διδάξη, πρώτον έ ,γον του είναι \ά 
έρευνη'στ) ακριβώς τάς δυνάμεις των εϊς δλας τάς προκα- 
ταρκτικάς γνώσεις των. η εΐ; το όποιον κατά πρώτον μέλ- 
λουσιν νά διδαχδώσιν άντικείμεον, καί έπειτα νά άρχίση 
*ρ6 πάντων άπό οπού, μετ’ ακριβή έςίτασιν, ευρίσκει τόν 
μαθητήν ελλιπή· $/ δε τοΰτο άμελήστι, Οελει έκτιυ.ήσ/ι 
τήν γνώσιν καί τον βαΟμ-όν τής έκπαιδεύσεως τοΰ ίδιου ή 
παρά πολύ η παρά ολίγον. Η μεθοδική λοιπόν καί έσκεμ- 
μ.ένη διδασκαλία πρέπει νά άτοβλέπτ) μόνον εϊς δ,τι ανα
λογεί μέ τήν ήλικίαν, μέ τά ; δυνάμεις καί μέ τήν εις τάς 
προκαταρκτικά; γνώσεις ικανότητα τών μάδητευοιιένων. 6

δέ διδάσκαλος δέν πρέπει νά προσδιοαζηται μήτε από τά; 
κλίνεις τών μαθητών του, προ τιμών τοΰτο μάλλον, παρά 
εκείνο τό άντικείμενον, καί ταύτην τήν μέθοδον μάλλον, 
παρά τήν άλλην μήτε άπό τάς ΐδικάς του, ή άπό τάς επι
θυμία; εκείνων, οϊτινε; θελουσι νά άνακατόνωσί τ ι εΐ; τήν 
διδασκαλίαν, χωρί; νά γνωρίζωσι τήν χρείαν τών μαθη
τώ ν τό δέ νά τού; διδάσκωμεν μαδήματα υπέρ τάς δυνά
μεις των, διά τά όποια δέν έχουσι τάς προκαταρκτικά; 
γνώσεις,· είναι συνήδω; έπιβλαβες-ερον άπό τήν κατά τόφαι- 
νόμενον βρζδεϊαν πρόοδον, καί άπι τήν άδιάκοπον έπανά- 
ληψιν τών ι-οινείων. προς δέ τούτοι;, τοΰτο είναι ή πρώτη 
αιτία τής αβεβαιότητας καί έτ.π-.λ-ϋότητο;, ώς πρός τά ; 
γνώσεις τόσων πολλών, οίτινες νομίζουσιν, ίτ ι  είναι πε- 
τ.αιόευμένοι.

Γίερ'ί τη ; βαθμηδόν έκμορψωσεως 
τών ψυχικών δυνάμεων

' § ΙΟ. ΚαΟώ; αί σωματικαί, ούτως άναπτύτονται καί αί
ψ t) ικαί δυνάμεις τόσον γενικώς, ό'σον καί μερικώς, μόνον 
βαθμηδόν όθεν ό πρώτος κανών τής διδακτική; μεθόδου εί 
ναι τόνά βάλλωμ,εν πρό πάντων τάς ψυχικά; δυνάμεις κ>- 
τά τήν ήλικίαν είς άνάλογον ενέργειαν, άλλη μέν π. χ. με- 
τα/είρισις απαιτείται διά τήν μίαν ηλικίαν, άλλη δέ διά 
τήν άλλην, ιά  δέ παιδία είναι ανίκανα δ.ά πάσαν ακριβώς 
έπις-ημονικήν η σχηματικήν διδασκαλίαν· διότι μόνον τό 
ώριμον λ,ιγικόν έν γένει δύναται νά συλλαβή εϊς έν,τό εν καί 
τά πολλά, καί είς αύτήν τήν σύλλν,ψιν συνί^αται καθ’ αύτύ 
ή έπιτόμη. 0 :ω  δέ περισσότερον δυνάμεθα νά διδάικωμεν



τοΰςάρχαρίους έκεΐνο, τό όποιον πρέπει νά μάθωσι, πρώ 
τον μέν διά τάς θέα:; των Ολικών, δεύτερον δέ διά τ ίς  ά- 
πασχολη'σεως τοΰ φανταστικού, τρίτον δέ διά της προσαρ
μογής τοΰ παραδιδομένου καί διά τών αγαπητών κλίσεων 
καί απασχολήσεων των, τόσω καλλίτερα ^εμελιοΰται έκά  ̂
r-η ή περαιτέρω σπουδή καί μάΟησις.

Περ: της μεθοδικής αλληλουχίας  

καί συνεχείας της διδασκαλίας.

§ ί 1 ϊ>.άστη διδασκαλία πρέπει νά έχν) ώς βάτιν σχε
δίάν τι καλώς περιεσκεμμένον, το όποΤον πρέπει νά προσ- 
διορίζηται κατά τι μέν κατά τά άνπικείμενα της διδασκα
λίας, κατά τι δέ κατά τον δοΟέ̂ τα καιρόν, καί κατά τι 
κατά τούς ίδιους μαθητάς' άλλά πάντοτε, πρέπει νά πρόω
ρη άπό τά εύκολώτερα είς τά δυσκολώΐερα, άπό τάς ςο\- 
χειώδεις εϊς τάς ΰψηλοτέρας γνώσεις, διά νά παράγηται το 
εν άπό τό άλλο, καί τό υς·»ρον μανθανάμενον νά ^εμελιώ· 
νηται είς τό πρότερον. Νχί μέν εΰκολον καί δύσκολον εϊνΛ 
ιδέαι σχετικαί’ μέ όλα ταΰτα ή φύσις τών πραγμάτων καί 
ή πείρα μάς διδάσκει, ό'τι ά) μέν παν αισθητόν (συγκεκρα- 
μενον) άντιλαμβάνεται εύκολώτερα, παρά τό άφγιρηυ.ένον, 
καί οτι πάσα γνώσις άρχεται άπό τά μερικά καί μεταβαίνει 
εις τά γενικά' άρα καί εις την πρώτην διδασκαλίαν πρέ
πει ό'λας τάς άφηρημένα; ιδίας νά τάς άποφεύγωμεν τόσον 
έ'ως ό'του δύνανται νά έννοώνται· &') δέ μας διδάσκπ, δτι 
παν ό',τι τίθεται προ οφθαλμών τών παιδίων, καί έχει· 
ομοιότητά τινα ρέ τάς ΰπαοχούσας ιδέας των καί σχετίζε

ται ρέ τά αισθήματα των, εννοείται καί διατηρείται πολυ 
εύκολώτερόν, παρά τό εναντίον και αύτη είναι ̂  μόνη αιτία 
δια ΐί λέξεις τινές τ ις  γλώσσης νά λέγωνται δυσκολώτεραι 
τών άλλων, καί διατί πάλιν τό έν ^ιβλιον να είναι άυσκο · 
λώτερον, τό άλλο εύκολώτερον· γ') τέλος πά\των δ,τι 
χρειάζεται όλιγωτέρας προκαταρκτικάς γνώσεις καί ολιγο- 
τέραν σπουδήν, είναι καί εύκολώτερον' η δυσκολία αύζανει 
ό'σω μάλλον χρειάζονται άμφότερα-

Σημ. 1. Οστις δέ εί; τήν στοιχειώδη παιδικήν διδα
σκαλίαν αρχίζει μέ άφνιρημένα; ί^έας, ορισμού;, καί γενι
κούς κανόνας δέν κανορΟόνει πολυ· π. χ. δεν πρεπει νά 
δίδωμεν είς τά παιδία όρισμόν, τι είναι άρετη τι μεγαλο
ψυχία, τί γενναιότης, άλλά νά τά διδάσκωμεν παριστανον- 
τες εις αύτά τόν ένάρετον, τόν μεγαλόψυχον, τον γενναιον, 
πώς ό τοιοΰτος φρονεί, πώς πράττει, καί άπό ποίας άρχάς 
κινείται, καί άπό τά παράδειγμα νά μεταβαίνωμεν είς τήν 
έξη'γησιν.

Σηΐλ. 2. Πολλά βιβλία, τά όποια άναγινώσκομεν με τούς 
νέους δέν είναι δυσκολώτερα τών άλλων κατά τήν σύνταζιν, 
άλλά τά αντικείμενα, τά όποια εκφράζονται μέ τάς λέςεις 
εκείνα;, είναι άγνοιστότερα.

Σημ. 3. Διά ταύτην τήν αιτίαν τά παιδία τά μή δι- 
δαχθέντα μεΟοδικώ; δυσκολεύονται νά έννοήσωσι πολλά 
πράγματα, τά όποια άλλα παιδία, καί μάλιστα νεώτερα, 
τά έννοοΰσι χωρίς δυσκολίαν, επειδή έχουσι τάς π.οκαταρ- 
κτι,ά ; γνώσει;' πρό πάντων δέ ενταύθα φαίνεται ή διαφορά 
μεταξύ τοΰ πρό; αύτενέργειαν συνειθισμένου νοό;, καί τοΰ 
μόνον ψιττακίζοντο; ό',τι άλλοι τό έσκέφ'&ησαν· εντεύθεν 
καταλαρ βάνοι/.εν διατί τινέ; διδάσκαλοι έπιτυγχάνονσν



τόσον όλίγον^τιϋ σκοπού, όταν ά; έσω ; ξαναπ«5αδίδωσιν 
εί; τους μαθητάς των δλα, όσα *0τ&ΐ μόλις έμαΟον, χωρίς 
νά ένδυμηΟώβι πόσαν καιρόν οί ίδιοι eypstctaQvsoav, πριν 
νά άρνισωσι νά τά καταλαμβάνωσιν αύτά τά ϊ  πα' ή δέ 
ανοησία τινών «πείρων διδασκάλων καί κατά τοΰτο τό ^ί- 
ρο; πολλάκις ίιπερβαίνε* πάσαν ιδίαν.

fOOTlov θεωρείται ωςδρθον μέτρον 
ε:ς το δίδασκειν.

§ 12 . Πασα φρόνιμο; μέθοδο; απαιτεί νά ε/ωμεν ΰ~' 
όψ'.ν μέτρον τι, τόσον διά τά όσα Ιχομεν νά τα διδάσκωμεν 
γενικώς, ό τον καί πόσον πολϋ έχομεν^νά μεταδίδω,υ εν ά ζ6 

έκαστον μάθημα, καί δεν συγχωρεΐ καθόλου τά ποικίλα εις 
τήν διδασκαλίαν, άλλ’ υπαγορεύει,εκλογήν τοΰ χρησιμωτέ· 
ρου· μας παραινεί δε νά διδάσκω μεν, όσον τό δυνατόν ολίγον, 
τά ό;α είναι διά νά λησμονηΟώσι· διά ταΰτα ά. μέν έκαςν>ς 
διόάσκαλο; ας μή παροκρέρηται άπό τήν ιδίαν του κλίσιν 
πρός τινα; γνώσει;, καί \ά μετκδίδν; παν ό,τι γινώσκει περί 
αύτών, μητε νά γίνηται πολύλογος εϊς τό άντικείμενον, είς 
τό οποίον ετυχεν ό ίδιο; νά ένασχοληθη πολΰ, καί ώς έκ 
τουτου νά άμελήται ό,τι έν γένει κατά πρώτονΙ ηθελεν εί
ναι ώ',ελιμώτερον β . δε όταν Ιχνι έμπροσθεν του αρχαρίους 
νά μ.ή ζητί) σικριματικήν τελειότητα· διότι ή τοιαύτη δέν δύ- 
ναται νά έχν) κάνεν όφελος διά τόν αρχάριον (π. χ.εί; τά ίςορι- 
κά αντικείμενα·)καί νά ςοχάζ/,ται,ότι θέλων νά ύπρε^ορτίζη 
τους μ,αθητας μέ γνώσεις, βεβαίως κινδυνεύει νά τοΰ; κάμνη νά 
λησμονώσι τόεύχρη^ον διά τό ά'/ ρη<7ον γ\ δέ, καί άν ό υ.αθη-

τή; μέ τή / ©ιλομάθειάν του και μέ τήν άντίληψίν τΟυ ευ*ο 

λύνει τήν διδασκαλίαν, παλιν δεν πρέπει ό διδασκαλο; νά 
παρασύρηται καινά τόν άμελγ) είς αλλα; ώφελιμωτερα; γνώ
σεις. διότι μηδέν μεταβλητότερον της τών νέων κλίσεως.

Περί του βασίμως διδασκειν, 
καί βασίμωζ μανΟανειν.

ζ. 13 II έννοια τόΰ τοτάκ-ς έπαναληφδέντο; κανόνος, 
περί τοΰ βάσίμως διδάσκειν είνκι σχετική, και σημαίνει 
άλλο τ:, όταν όμιλώμεν περί τη; διδασκαλία; ώριμων μα
θητών, καί κλλο τι, όταν περί τ ι ;  τών αρχαρίων. ί)ς  

μέν πρό; τό βασίμως, διδάσκειν συνήθως συνενοεϊται ή 
ιδέα έπι<7/,μονικοΰ σχήματος, βαδείας κατανοησεως των 
πρώτων άρχοϊδεών, καί ή συς·ηματική; τινο; συνόψεως ό
λης τή; έπι^η'/.η; η τή; τέχνη;· ώ; δέ πρό; τό βασίμω; 
μανθάνειν, δύναται νά σηυ.αίνη ρ.όνον, τά μέν μεμαθημένα 
νά τά γινώσκ<«σιν όρδώ; καί ακριβώς, καί νά έ’χωσι σαφη 
ιδέαν καί βάσιμ,ον γνώσιν αύτών χωρίς νά παραλειπωσι 
μηδέν άναγκαΐον μέρος, καί τότε είναι τό αντίθετον τοΰ έ<τι- 
σφκλώ; καί έπιπολαίω; γινώσκειν' ή δε ς·οιχειώόη; διδα
σκαλία εχει ώ; σκοπόν τη; μόνον τό βασίμω; μανθάνειν. 
Διά ταΰτα πρέπει νά άπέχη άπό πάν ό,τι είναι μόνον διά 
τοΰ; καθαυτό πεπαιδευμένους, άπό ό,τι προϋποθετει προκα
ταρκτικά; γνώσεις, καί άπό ό,τι γίνεται μόνον τοτε χρήσι
μον, δταν καταγίνηται είς ξεχωριστήν σπουδήν μιας επί
σημη; τέχνη;· (§ 10) Ε'. τοΰ εναντίου όϊ πρέπει νά 
σπεύδωμεν ρ»αδί»ς, καί νά «ραινώμεθα ότι χάνομεν καιρόν



διά νά τόν κερδίσωμεν ε.τειτα, και νά μή πρΌχωρώμεν άπό 
τό is  έίς τό ά*.λο, Ιωςότου δεν είμεθα διόλου βέβαιοι, ότι 
εκείνο κατενοvjO/j εντελώς, καί εγινεν εις την ψυχήν τοΰ μα- 
Οητοϋ σαφε;, μήτε νά βάλλωμεν τήν ούναμιν εϊ; νέζν τινα 
ενέργειαν, πριν νά πληροφορηθώμεν, δτι εκείνη ή ενέργεια 
έπί τή; οποίας αΰτη 5εμελιοϋται έγυμνάσθη εντελώς, καί 
έλαβε τήν άναγκαίχν έπιτηδειότητα* τέλος δέ πρέπει 
ολίγον μέν νά διδάσκωμεν εφάπαξ, ολίγον δέ νά άπαιτώμεν, 
άλλ’ αύτό τό ολίγον νά τό ά,ταιτώμέν μετά μεγάλης ακρί
βειας, διά νά τά άποκαταδΓ/ίσωμεν κτήμα τοΰ νοό;, και 
τοΰ, εις τά ιστορικά αντικείμενα, μνημονικοΰ, άναπαλλο- 
τρίωτον· τοιουτοτρόπως λοιπόν θέτομεν κ α λ ό ν  θεμέλιον. Δια 
δέ τήν βχσιμότητα χρειάζεται νά εχη ό διδάσκαλος κατά 
τι μέν ικανήν υπομονήν, νά λέγη τι έκατοντάκις, και νά μή 
βαρΰνεται, μήτε νά μεμψιμοιρώ και τήν αύτήν γόμνασιν νά 
τήν έπαναλαμβάνη, πολλά συνέχω; καί εϊ; κΰτά τά μηχανι
κά- κατά τιδέ νά γνωρίζη εντε-λώς τό άντικείμενόν, τό όποιον 
διδάσκω, καί νά εχν) μάλιστα σαφή καί εύ/.ρινή έννοιαν έ -  

κάς-η; ιδέας καί έκά-ττης λέ;£ω , τήν οποίαν μεταχειρίζε
ται. Διά ταϋτα ά; προετοιμάζηται ακριβώς και βασίμως, 
τό όποιον άπό τόσους πολλούς αμελείται, έξ αιτίας τής τό
σον διεςφαμμένης ΰ περηφάνιας τοΰ ότι γινώσ/,ουσιν εϋκόλω; 
αρκετά διά τά παιδία· ναι μ.έν άνευ προετοιμασίας γίνονται 
έκτεταυ,έναι όμιλίαι, άλλ- ώ; προς τήν διδασκαλίαν τοΰτο 
ολίγον τελεσφορεί' οί δέ μαθηταί γίνονται τόσον επιπόλαιοι 
εΐ; τά; γνώσεις των, όσον είναι-επιπόλαιος και ό ίδιος δι
δάσκαλος, καί εΐ; τους δςερον χρόνους, πρέπει πο)λάκις 
νά ΰποφέρωσι πολΰ, δ.ότ. δέν. έδιδάχΟησαν άκριβέςΐοα και 
(ίασιμώτερα. * ·

!

Εκτός δε τοΰτων ή άνάπτυξις τών ιδεών, μάλι^α δέ ή 
μέ τόν τρόπον τής σωματικής μεθόδου, ετι ή συνέχεια εΐ; 
παν άντικείμενόν, καί εις πάσαν γύμνα-σιν, καί ή ύποχρέω- 
σις τών μαθητών τοΰ νά δίδωσι περί παντός τόν λόγον 

συνεχής έπανάληψις έκείνου, τό όποιον παρεδόΟή, ή α
διάλειπτος προσπάραβολή τοΰ άγνωστου μετά τοΰ γνω^οΰ, 
τό νά μήν ήσυχάζωμεν πρότερον, εως ό'του δέν είμεθα βέ
βαιοι, Οτι ό μαθητής γινώσκει εντελώς τβ εργον του. Τοΰ- 
τό είναι ή αληθινή έννοια τή; βάσιμου μεθόδου.

ΓΓερί των βλαβερών και αβλαβών 
ε?ς τήν σπουΒην βοηθημάτων.

§ I d- Οσω έσφκλμένον έν γένει-εινχι τό αξίωμα ; ότι 
πρέπει, όσον τό δυνατόν, νά εύκολύνηται τά μανδάνειν διά 
τήν ντολαίαν, διότι τότε -μάλιστα αϊ δυνάμεις γυμνάζονται 
όλιγώτατα καί δέν “δΰνανται νά δυναμωΟώσι- τόσω μέ όλα 
ταϋτα διά νά εύκολύνωμεν εκείνο υπάρχει τις τρόπος, ό 
ϋποΐό; δέν βλάπτει παντελώς μη'τε τήν ακβίβειαν, μήτε τήν 
βασιμότητα τοϋ γινώσκειν. ό δέ τρόπος αϋτός βέβαια δέν 
συνίσταται εί; τό νά μήν έπιβάλλωμεν τό πονεΐν, μητε εις 
τό ν’ άπομα/.ρύνιομεν ολας τάς δυσκολίας, άλλ’ ό λόγος υ
πάρχει ά. περί εκείνης τής ευκολίας, δ'τι δέν άπαιτοΰμεν 
ό',τι ηθελεν υπερβαίνει τά; δυνάμεις τοϋ μαΟητοϋ, καί ήθε
λε τόν αναγκάζει εϊς άμέτρου; κόπους, ώς-ε νά χάνη τήν εύ~ 
χαρίστησιν καί τό θάρρος- β'. μέ τήν οποίαν συμβοηθοϋμεν 
τήν επιμέλειαν τοο, καί τόν όδηγοϋμεν εις τήν ά'γνωστον 
δδόν" όθεν γ'. ό'οω άγι/μναστότερος είναι, τόσω μάλλον άς

<



ίιευθΰνωμεν τάς ασχολίας του, καί άς τ'ΐν διδάσκωμεν, 
όσον τόν χρειάζεται νχ στοχάζεται και νά έργάζηται" προ
σέτι ά; τόν δίδωμέν ε!ς χεΐρα; του τά βοηθήματα, άντί νά 
τόν άφίνωυεν νά τά ζητή μόνο; το1), καί έπομένω; νά έκ- 
λέγη τά άχρηστότατα· δ'. περί έκείνης, μέ τήν όποιαν έφευρι- 
σκομεν μέσα, πώ; νά ήθελε ,γίνη μάλιστα εύκολώτερον ό',τι 
δυτκολεύει έξ αιτία; έλλιποϋς  ̂αδύνατο.) φυσικής διαθέ- 
σεως π. χ. έξ αιτία; τή; έλλείψεως τής προσοχή; καί τοΰ 
μνημονικοϋ- έ. ’ δέ ά; γΰμνάζωμεν κατ’ εξοχήν έκείνας τά; 
δηά'λΖ'.ζ της ψυχή;, χω;ί; τών οποίων τήν έντέλειαν πά
σα πεοαιτέρω μάθησις δΰ/αται να γίνηται καθ υπερβολήν 
δΰσκολο;· καί τέλο; ς ' άς ένθ;:ρρΰνωμεν τά ; κεκοιμισμένας 
κεφαλά; διά τη; έμψυχώσεως, ώστε νά τούς εύκολύνωμεν 
καί τό δ^κολώτατον.

Περί του ο τι η διδασκαλία πρέπει 
να διεγείρη ζήλον διά το μάθημα.

§ 1 5  Οίδεμια διδασκαλία ώφελεϊ ή καταστ.-νονσα τόν 
μαθητήν άδιάφόρον* έξ εναντία; μάλιστα καί τό δυσκολώ- 
τατον αύτό γίνεται εΰκόλον καί ήδύ, όταν ό διδάσκαλος κα- 
ταλ«μβάν/ι νά διεγείρω καί νά άπασχολ^ τόν ζήλον δια τά 
μαθήαατα' καί μόνον μέ τοϋτο θέλει κρατεί τήν προσοχήν 
τοΰ μαθητου, χωρίς τή; οποίας μηδεμία παράδοσι; δέν 
δΰναται νά τελεσφορ·ήστ)· ΐό δέ νά προξεν/j ό διδάσκαλος 
ς-ενοχωρίαν η ένόχλησιν, τό εΐπον πολλοί πολλά όρδώς, εί
ναι τό κάκιστον αμάρτημα τής διδασκαλίας" δυνάμεΟα δέ 
νά η με θα βέβαιον περί εκείνου τοϋ ζήλου, έν οσω ό μαθη

τής,έΐίασχολεϊτχι εσωτερικώ; μέ τά μαθήματα, καί ή σχε
δόν όρμεμφυτοειδής φιλομάθειά του ευχαριστείται, έν όσω 
ό ίδιο; αισθάνεται, δτι ό σκοπός του διά νά ένο? τά διδα* 
σκόμενα τελεσφόρε', καί ό'τε παν εις αΰτόν διδόμενον πρό
βλημα διεγείρει τήν ά'μιλλάν του είς τό νά τό λΰτ)· διά δέ 
τή: βίας, άγανακτη'σεως καί ανυπομονησίας τοϋ διδασκάλου 
εκείνος ό κόπος του χάνεται· τό δέ νά άνταμείβωμεν κάθε 
κόπον, είναι παοομοίως ςτραβή μέθοδο;· έπειδή ό ζήλος πρέ
πει νά προέρχηται, ό'χι άπό φόβον, μητε άπό έλπίδα, 
άλλ’ άπό τό ίδιον άι/τικείμενον, καί τό αίσθημα τής αύξα- 
νομένης δυνάμεως καί έπιδεξιότητος* ό'σω δέ περισσότερον 
ζήλον δεικνύει ό ίδιο; διδάσκαλος, οσω ζωηροτέο* εί
ναι ή παράδοιίς του, καί όσω περισσότερον ένθουσιά- 
ζεται διά τό άντικείμενόν του, τόσω πλέον θέλει διεγείρει» 
τά ίδια αισθήματα καί εις τούς μαθητάς του.

ΙΙερ'ί του on πρέπει νά συνάπτωντοα 
έιάφοροι σχοπο: εν τ^παραδόσει.

§ 1G Πολλάκι; καί ή παράδοσι; δΰναται συγχρόνως νά εχη 
■ίϊρό οφθαλμών διαφόρου; σκοπούς· άν δέ δΐ ε/.αστον παραδό- 
σεω; άντικείμενόν πρέπο ν’ άπασχολήται πρό πάντων μία 
δΰναμί; τή; ψυχής, εστω ό νοϋς, ή μνήμη, ή αισθησις* μέ 
όλα ταϋτα συγχρόνως δΰναται νά δεωρήτάι ώς διεγερτικόν 
καί γυ;ζν*7«όν καί διά τάς άλλα;· μάλιστα δέ τοιουτο
τρόπως γί/ετat ή ανατροφή τοϋ ανθρώπου αρμονική, καί η 
ιδία κλίσις διεγείρεται καί διατηρείται, ώχε δυνάμεθα νά 
ένόνωμεν καί- διαρόρους σ/.οπού;, χωρίς νά βλάΐξτ·*~αί

9



~t9 x*5’ αύτ'ο σκοπούμενον, έν όσω μόνήν ό καθ αυτο βκ*· 
πδ« -τή; παραδόσεως προτιμδτάι καί δεν λησμονεΐται, 
χοΛείαεθα βέβαιοι, δτι δέν άποσπώμεν τήν προσοχήν των 
*ι& τών διαφόρων σκοπών. Οπου δέ ή κ λ ίιιc προς τήν 
άπροσεξίαν είναι μεγάλη, πρέπει έ;άπαντος νά « ρ ο « « 0 « -  
μϊν νά άπασχολώνται αί,νοεραί δυνάμεις, όσον τί. δυνατόν 
«λίγαι συγχρόνως εϊ; h  μόνον αντικείμενο*.

Π ε ρ ί  του δτι πρέπει νά ενόνηται η 
αυτενέργεια  με την παραοοσιν καί 
Περί μ ελέτη ς  και επαναληψεως.

'S 1 7 Πολλά συχνά ή ενέργεια τών ψυχικών δυνάμεων το* 
μαθητοί έν τώ διδάσκειν γυμνάζεται κατά πάντα μόνον όιά 
ΤΛςάκροάσεως καί κατανοήσεως- διά ταΰτα ετι μάλλον νάπρο- 
οπαθώμεννά άπ/σχολώμεν καί τήν ένεργοϋσαν καί τελεσφο
ρούσαν δύναμιν,τόσον έν χαιρφ τής διδασκαλίας, οσον πρ 
αυτής καί μετ’ αύτήν $ηλ: *<ά τής προμελέτες καί έπιυ,ε- 
λέτης. Εις δέ τον καιρόν τής παραδόσεως κατορΟουται τούτο 
διά παντοτινής διεγέρσεω; καί γυμνάσεως μιας όποιασόή- 
ποτε ψυχική; δυνάμεως διά νά πχρατηρϊ) μόνος του (αύτο- 
παρατήρησις) νά συσκέπτεται, νά κρίνε καί νά εςετα^η ο 
Ιδιος τό πχραδιδόμενον ά?α διά τής άνεγέρσεως καί γυ- 
μνάσεως τής πρός τά αισθητά καί^νοερά προσοχής, τη ; 
*?(55«;, τής ό'υνοίας, καί άγχινοία; η ευφυΐας κτλ.

(ά,'.ολονθεΐ.)

"  ter 731  za£
I

Πίρ: κορασίων ανατροφής.
ίίς ίλ« τά βάρβαρα £9νη τής άρχα,ότητος τό ^  φ  

ρος κατεοίΛασθη πάντοτε νά ίουλεύηείλωτικώς τό άλλο. Αί 
γυναίκες προωρισμέναι κυρίως νά βοηθώσι τού; άνδοας καί 
νά άνακουφί,ωσι τάς θλίψεις των, έτρέφοντο άλλοτε ώς άν- 

j-α.,οό», όιετριοον χωρ^μέναι άπό αύτούς καί π0τέ δέν έ- 
φαινοντο ίζω  τής οικίας, /ωρϊς νά 6> σι σκ:ΐΓ £/ον ^
προσωπον, ουτε κάνειςέτόλμα καθ’ 6&ν νά τάς πλήσιάση.

καί ό Θεμιστοκλή:, μεταβαίνων εις της Περσίας 
■W μητρόπολιν διά νά διασωθΐ; άπό τών Αθηναίων τήν μια«- 
φόνον άχαριςίαν, έπερασε δύο μηνών ολόκληρον δρόυ.ον άπό 
της Ιωνίας τά παράλια, ώς τήν αύλήν *οϋ μεγάλου Αρτα- 
<^ου κατακλεισμενος ώςγυνή εις τήν άρμάμαξαν, ώςε ού- 
7  ° ά/**«λάτι»ί έδυνηθη νά τόν ίδη, πολύ δέ μάλλον ποιος 
Ττο να μάΟη. Ο Πλούταρχος άναφίρων παράδειγμα τής 
■τοιαυτης σκαιόηττ,ς τοΰ; Περσας, φαίνεται ό :ι ήθελε νά 
*»ρ«στι|η, διαφέροντας κατά τοΰτο τούς Ελ/ηνας. ή,εΓς 
, ’ αν *α1 ί ίν  τολμώμεν νά τούς συγκρίνωμεν μέ Κείνους 

ευρίσκομενδμως ό'τι καί «ύτοί είχον άνάλογόν τινα μέ εκεί
νην, τήν ό-οίαν βλέπομεν καί τήν σνίμερον μεταξύ τών  
«πΛ.τεύτων λαών κατά τούτο άγροιλίαν. έπειδή άπό τού; 
•ί,ρωϊκούς τοϋ όμήρου χρόνου; ώ; τήν άνθηροτάτην εποχήν 
*η; πολεμικής, έπιςημονική; καί βιομηχανικής δόξης ^ 1  
Περικλεούς, αί γυναίκες δέν εΐχον σχεδόν κοινωνίαν μέ 
τοϋ; άνδρας, καί έφυλά:τοντο μέ καταγελας-ον ζηλοτυπίαν, 
σπανίως καί μόνον δ-.ά κατεπειγούσας άνάγκα; συγχωρεΓτο 
«ις αύτάς νά ίξέρχωνταΐ. ΤοΟτο δέ ραρτηρεί ό ΕΟρυπίδ,; 
(Ανδρομ.)



Αλλ ε’ίσιθ’ tww μηδέ ©αντάζου δάμ«ν 
ΤΙάροιθε τώνδε, μηδεποτ’ αίσχύνηνλ«%· καί «aw- O W  

έν Αϋλ. καί Φοίνισ.) πάλιν
όχυροϊσι παρθενώσι φρουροϋνται καλώς· 

είς δέ τόν Αρνς-οφάνχν (Θεσμοφορ.) βλέπομεν δτι πολλά-»; 
ϊσως συνέβαινε νά κατακλείωσι τάς γυναίκας μέ μοχλοϋς καί 
σφραγίδας. Και ύ Μένανδρος δέ άναφερόμενος από τον Στο
βαίον λέγει δτι δεν επρεπε νά προχωρώσιν επέκεινα τ ις  αυ- 

λείου θύρας.
τους τών γαμετών ίίρου; υπερβαίνεις γυναι,

. . . .  πέρας γάρ αΰλειΟς ίϊυρα.
Είς τοιαύτην κατάστασιν συμπεραίνετε ευκόλως όποια 

ίτον έν γένει ή άνατροφή τών ΰπανδρευμένων γυναικών και 
ιδιαιτέρως τών κορασίων ή τύχη. ό  άνθρωπος όμως δεν δυ- 
ναται νά αεί.η πάντοτε μέ σφαλεράς ιδέας, αλλ ελευθερου- 
ται κατ’ ολίγον καί βαΟμήδόν άπό τάς προλήψεις. Λιά τού
το Βλέποαεν αεγίστην διαφοράν κατά τό κεφάλαιον τούτο εις 
τώ ; ί>α>ααίους, τών όποιων αί γυναίκες όχι μόνον αγωγήν 
έλευΟεοιωτέραν έλάμβανον, άλλά καί είς τάς %σίας 3 τά 
συμπόσια παρευρίσκοντο καί είς πολιτικάς Αποθέσεις ε’ μ- 
βαίνον, καί είς τούς άνδρας είχον όπωσοΰν τινά κυριότητα.

Δέν'πρέπει όμως παλιν νά νομίσωμεν όλως αμαθείς καί 
τάς γυναίκας τών παλαιών Ελλήνων. II Λεσβία Σαπφω 
έ-ιίμησε τήν ποίησιν μέτο!>ς παθητικούς αυτής <;£χους· Η 
Θηβαία Κορίννα καί ή Μυρτώ Ιδωκαν φιλοκαλίας ποιη
τικά; μαΟ-Ζματα εί; τόν Πίνδαρον, ί ΐ  Αργεία Τελέσιλλα 
διέπρεψιν ώ; φιλόμουοο; καθ’ όλην τήν Πελοπόννησον^ Η 
2«»(« «εαν« βίζυγο; τοϋ Πυθαγόρου «γραψ* περί πα'.δα-

γωγίας καί οικονομίας. Εΐ; τή; ωραίας Ασπασία; τήν συνα- 
νας-ροφήν έσύχναζε μέ ελπίδα ώφελείας καί αΰτός ό έμβρι- 
δες-ατο; τών Ελλήνων φιλοσόφων Σωκράτη;· ή άλγεβρα 
τοΰ Λιοφάντου έσχολιάσθη άπό γυναίκα, καί ή περίφημος, 
άλλά δυστυχή; Τπατεία έδίδασκε τά μαθηματικά είς τήν 
στολήν τής Αλεξανδρείας. Εκτο; τών ονομάτων τούτων εΰ- 
ρίσ/.ομεν πολλά άλλα εΐ; τόν Διογένην Λαέρτιον και άλ
λου; συγγραφείς. ’Αλλ’ αύτά άρκοΰσι νά παρατήσωσιν, ότι 
μόνον ή διαφορά τής ανατροφής έδειξε διάφορον άχρι τοΰδε 
τ^ν φύσιν τοΰ άνδρός καί τής γυναίκας. Η αλήθεια αυτή 
δέν επιδέχεται πλέον τήν σήμερον παραμικράν αμφιβολίαν 
επειδή υπάρχει γνωστόν μέ πόσην δόξαν καί ευτυχίαν τών 
διοικουμένων λαώ; έβασίλευσαν κατά τους νεωτέρους χρό
νους ή Ελισάβετ εις τήν ’Αγγλίαν, ή Xpiriva είς τήν Σουη
δίαν, καί ή Αί/.ατερίνα είς τήν Ρωσσίαν. Αι γυναίκες τών 
πολιτισμένων εθνών δέν περιορίζονται πλέον είς τήν φιλο
λογίαν, οΰτε εύχαριστοϋνται νά περιδιαβάσωσιν, ώ; ή Στάελ, 
τούς εκτεταμένους τών χαρίτων λειμώνας, συλλέγουσαι τά 
άνθη τής φαντασίας, τής ποιη'σεω; καί μυθι<τορίας· άλλ’ 
έναμιλλώμεναι μέ τού; άνδρας τολμώσι νά άναβαίνωσι καί 
εί; τάςΰψηλοτάτας έ~ις·ημονικάς θεωρίας’ οίον άς-ρονομικά;, 
φυσικάς, χημικά;, γεωλογικά; κτλ. . . . συχνάζουσαι μετά 
τώνάνδρών είς τάς δημοσία; παραδόσεις τών μαθημάτων καί 
συγγράφουσαι επίσης ώς εκείνοι περί διαφόρων έπκτημονι- . 
κών αντικειμένων.

Εκ τούτων άποδεικνύεται ότι·ή άνατοο'ρή τών κορασίων 
εΐ; τήν Ευρώπην έπασχολεΐ τόσον τους καλούς γονείς όσον 
καί ή τών αρσενικών. Είς τήν παροΰσαν τής πολιτισμένη; 
κοινωνίας κατάς-ασιν, αί γυναίκες γίνονται αληθείς σύντρο-



ψοι ;·.α\ βοηθοί τ fiv άνδρων' αύταί βρίσκονται τά ίργΛ  ̂
Clipia τών τεχνιτών, εί; τά γραφεία καί τάς άνταλλαγμβ- 
τικά; τραπέζαςτών πραγματευτώ-/, είς δλα; τάς άξιολόγου; 
πράξεις καί υποθέσεις. Η άνετος δέ αΰτη σχέσις, ένω έκτεί* 
νει τςν ορίζοντα τών γνώσεων, ήμερόνει τά ηθη, εκπνέει 
πίς·ιν, συνειθίζει τρόπον τίνά τόν άνθρωπον εις Σπαρτιατικήν 
βω·ρροσύνν)ν καί ευπρέπειαν, ευκολύνει κατ’ έςοχήν τήν 
άμοιβαίαν σπουδήν τών χαρακτήρων, έκπυρσεύει ένάρετον 
ϊρωτα καί συναστεί μέ «5. α ρ δ ν; χτο’ας δεσμούς νέους και 
νέας, τών όποιων ό κατά τύχην γάμος ηθίλεν ίσως φαραα- 
ωύσειν όλόκληρον τήν ζωήν.

LE; τήν Ευρώπην (έκτο; ίσως τής Αγγλίας) δέν εύρί- 
βκονται πλειότεραι ώραϊαι γυναίκες, παρ’ δτον είς άλλους 
τόπου;" άλλ’ ή καλή καί πεφροντισμέν.η άνατοοφή άναπλη- 
ροΐ ύπερεκπερισσοί} πολλάκις τοΰ κάλλους τήν έλλειψιν. 
’Επειδή δέ όλα τά πράγματα ή φύσις ενεργεί με σταθμόν 
καί μίτραν, παντού σχεδόν, οπου λείπουσιν σων.ατικαί χάρι- 
τε;, δέλοι/.εν απαντήσει ήθικάς άρετάς καί ψυχικά προτερή
ματα. όίρως υπάρχει άνθος έφη'μερον, τό όποϊον μαραίνει 
ή παραμικρά πνοή· άλλ’ ή αμοιβαία ύπόληψις των συζύ
γων, ητις έχει βάτιν τοϋ πνεύματος καί τής καρδιας τά α
γαθά, ομοιάζει δένδρον τό όποιον αύ'άνει κατά συνέχειαν, 
καί διφ προ/ωρεϊ τήν ηλικίαν, τόσω μακρύτερον εκτείνει 
ράς ρίζας.

(άκολουθεΐ.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Περί μεθόδων.

Διά τής διδασκαλία; χορηγούνται αί άναγκαΐαι γνώ
σεις πρός άνάπτυξιν τών διάφορων δυνάμεων τού άνθρω
πον ό'θεν καί ή διδακτική είναι Ιν τών ούσιωδεςάτων 
μέσων τών πρός άνατροφνίν* τής δέ διδακτικής μέσα 
ουσιώδη είναι καί οί τοϋ διδάσκειν τρόποι, τους οποίους ό 
διδάσκαλος πρέπει νά μεταχειρίζεται πρός τήν ταχυτέραν 
καί εΰ7οχωτέραν επιτυχίαν τοϋ σκοπού του.

Μέθοδο; λέγεται ή κατά τινας άρχάς ώρισμένας και κα
τά τινα ταξιν ένέργεια πρό; κατόρθωσιν ένός σκοποϋ. τρό
πο; δέ λέγεται ή ποιά τάςι:, τήν όποίαν τ ί ;  μεταχειρίζε
ται διά νά βάλ·/) είς ένέργειαν τήν μέθοδον.

έαποροϋν δέ νά θεωοηΟώσι δι-ιτώς αί μέθοδοι, πρώτον 
ώς πρός τόν τρόπον, καθ’ ον δυνάμεθα ν’ άποσχολώμεν είς 
τό Ιίργον των τού; φοιτώντας μαθητά;*- δεύτερον ώ; πρό; 
τό πώ; μεταδίδωμεν τά; γνώσεις η διδάσκομεν αυτούς.

Ευιπορεϊ τις, ν’ άπασχολ/) τοϋ; μαθητά; ένα μετά τόν 
άλλον διδάσκων αύτοΰ; άλληλοδιαδόχως· η ν’ άπασχολ ή 
πολλοϋςένταύτώ διδάσκων αύτοΰ; συγχρόνως* έκ τούτου δέ 
προκύπτουσι καί μέθοδοι δύο, ή άτον.ική καί ή όμόχρονο;.

ί ϊ  ατομική αϋτή καθ' έαυτήν καταχρης-ικώ; λέγεται 
μέθοδος, ούδέ τήν μεταχειρίζεται πλέον κάνει; άλλο; παρά 
τοΰ; γραμματοδιδασκάλου;, ο'ίτινες διδάσκουσι τά παιδίχ 
τό άναγινώσκειν εις τά όκτωηχοψάλτηρα· ούτο; δέ είναι ό 
χειρότερο; και άνωφελέ^ερο; εΐ; τά παιδία τρόπο; τοϋ



Μτκιιν. Α'.όη, άν ύποτεθή εις διδάτκαλος εχ*ν CO μαίητ 
τά;, δέν δΰναται νά δώ-η εϊς τριών ωρών διάςτιμ*, 
πλειότερον κιιρόν τςον τριών λεπτών εις καθενχ έν cj> δ 
έπιςατνί τόν ενα διά νά σπουδάζη, οί λοιποί δ-ν κά- 
μνουν τίποτε, ή τό κάμνουσι κάκις-α. Τοιαΰτη διδασκαλία 
είναι ματαιοπονία φανερά, κατατρίβουσα εϊς ματ^ν τόν 
πολύτιμον καιρόν τής νεολαίας, και τό να ~<;λγι τις νά 
τήν μεταχειρίζεται πρέπει νά ήναι πανταπασι βάναυσο*
Η«ί απαίδευτος.

Διά δέ της όμοχρόνου απασχολούνται όλοι οί μαθηταί 
ταύτοχρόνως, ποτέ μέν ύπό μόνου τοϋ δ.δασκαλου διδασκό
μενοι, ποτέ δέ ύπό τινων μαθνιτών ύπό τήν έπίβλεψιν 
τοϋ διδασκάλου, όθεν ή μέν πρώτη λεγεται μέθοδος συν 
διδαχ/τΐ/ίή’ 7j δε δευτέρα ctTJ*γ/λοδι.όακτιχ.ν;·

Η συνδιδακτική εΐναι ευχρη-τος εις τά σχολεία, οπου ό 
άειθμός τών μαθητών δέν υπερβαίνει τον 40 ή 50 , καί ό 
διδάσκαλος δΰναται νά επαρκή είς τό ν’ άπασχολή ολου; 
συγχρόνως* ϊσως μόνον ολίγοι τινες άρχαριοι «ιλουν χριία- 
ζεσθαι είς ά'λλον καιρόν διδασκαλίας, ώς μη δυναμενοι ν 
άκολουθώσιν είς κάμμίαν άπό τας ύπαρχουσας κλασεις’ 
άλλά καί τούτους ό διδάσκαλος, άν δένεχνι βοηθόν, ΰύναται 
νά διδάσκν) διά πρωτοσχόλων.

ή  δ’ αλληλοδιδακτική εφαρμόζεται ρέ πολήν επιτυχίαν, 
είς τά σχολεία, οπου φοιτώσιν έ/.ατοντάδες μαθητών. Είναι 
ή μόνη επιτήδεια νά διαδίδτι τας άναγκαιοτατας προ..αι- 
δευτικάς γνώσεις είς τό πλήθος τοΰ λαοϋ με όλιγωτάτην 
δαπάνην χρόνου καί χρημάτων καί δι’ ολίγων διδασκάλων. 
Διότι μέ ταύτην τήν μέθοδον εκατοντάδες παιόίων κατα- 
Τ£"*γυ.ίνων εϊς κλάσεις, χωρίς ό αμβλύς τόν νούν καί νω*

Ορός μαθητή; νά έμποδίζη τήν πρόοδον τοϋ άγχίνοος καί 
δραΓ-ηρίου, όλων οντων ύπό τό βλέμμα τοϋ διδασκάλου, 
μέ μεγίς·ην ευταξίαν, ησυχίαν καί πειθαρχίαν καταγίνων- 
ται άλληλοδιαδοχως είς τήν άνάγνωσιν, γραφήν, άριθμητί- 
κήν, χρίΓίαν.κήν διδασκαλίαν, ιχνογραφίαν κτλ. Λογαρια
σμού δέάκριβοΰς γινομένου εΰρέθη οτι, ίσος αριθμός παιδίιον 
μαθητευομένων μέ τήν ατομικήν μέθοδον μόνον σχεδόν τό 
άναγίνώσκειν καί γράφειν, χρειάζεται πολλούς διδασκάλου;, 
τετραπλάσιον καιρόν καί εί'.οσαπλάσια έξοδα. ί*ίς πρός τήν 
δαπάνην τήν χρηματικήν δέ είναι οίκονομικωτέρα καί «ΰ- 
τή; τή; συνδιδακτική;, ήτις απαιτεί καί διδασκάλου; πε
ρισσοτέρους, καί είς τό πρό; χρήσιν τών μαθητών υλικόν 
περισσότερα έξοδα.

Διά τούτου; τούς λόγους ή άλληλοδιδακτική φαίνεται 
καταλληλοτέρα καί συμφέρω τέρα εις τήν έκπαίδευσιν τών 
Λτωχών λαών, οΐτινες ούτε χρήματα περισσά έχουν νά κα- 
ταδαπανώσιν, ουτε διδασκάλου; πολλούς ευρίσκουν νά με- 
ταχειρίζωνται, ΐ ίς ήμά;, άν καί είσηχθη ή μέθοδβς αΰτη 
ΐπό τήν άρχήν τής πολίτικη; ημών άναγεννήσεως, έκανονίσθ-Λ 
κχτά τό 1830 έπί τό τελειότερον, καί όλονέν τελειοπουημέ- 
νι διαδίδεται εί; περισσοτέρους δήμους τού βασιλείου συ-» 
τηνομενων κατ’ αυτήν σχολείων τακτικών.

Αν καί ή αλληλοδιδακτική μέθοδος εχη τοιαϋτα πλεο
νεκτήματα ώς χρησιμωτάτη είς τήν διδασκαλίαν τοϋπλή-. 
0>ύς τών μαθητών, εχ:ι ομως καί ελάττωμα »ν· δτι κινδυ- 
νύει νά καταντά πολλά μηχανι·/' ώςλένουσί τινε;, διότι 
δί αΰτής δέν γίνεται αλλο εϊμή ανταλλαγή, οΰτως είπεΐν, 
γν>σεων μεταξύ μόνον τών μαθητών, καί ενίκα τούτον 
φανεται ολίγον επιτήδεια είς τήν διανοητικήν ανάπτυξήν



•srfcv μαδητών άλλά καί ιοΰτο τό έλάττ«μαδίοο9όν$ται, Ιν 
i  διδάσκαλος πρώτον γυμνάζν) καλώς τοΰ; πρωτοσχόλους δι- 
δάσκων αύτοΰ; ιδιαιτέρως, ώ^ε αυτοί νά γνωρίζωσι πολλά to * 
ρισσότερα έκ τών μαδημάτων όσα μέλλουν νά διδάξωσι τοΰ; 
«υμμαΟ'/ίτά; των* κκί δεύτερον, α/ ό διδάσκαλος κάμν* 
αύτό; τάς γενικά; επαναλήψεις. αλληλοδιάδοχος εϊ; ό'λας 
τάς τάξεις, γυμνάζων τότε τάς διανοητικά; δυνάμεις τών 
μαθητών μέ. τά; ασκήσεις, αϊτινες είναι μόναι έπιτήδειαι 
νά καταςη'νωσι. τήν διδασκαλίαν γόνιμον. Αλλος τρόπος 
τ ί ;  διαρθώσεως αύτοΰ τοΰ ελαττώματος είναι τό νά παρα- 
λαμβάνεται διά τινα μαθήματα καί ή συνδιδακτική. μέθο
δος· εί; μεν τά μαθήμ/τατνίς άναγνώσεως, γραφή; καί αριθ
μητική;, καθώς καί είς μέρος τοΰ τής ιχνογραφίας καί τής 
χρις-ιαννκής διδασκαλίας, ό'που καί τ ι μηχανικόν είναι α
ναπόφευκτων, ϊίλ ε ι μεταχειρίζεσθαι ό διδάσκαλος τήν αλ
ληλοδιδακτικήν μέθοδον, κάμνων αύτό; ώ; εί.τομεν, τάς 
γενικά; επαναλήψεις, και τάς προγυμνάσεις, προσέτι τώ» 
αρχαρίων μαθητών είς δε τά λο πά μαθήματα ^έλει με· 
ταχειρίζεσθαι τήν συνδιδακτικήν, διότι αύτά τά μαθήμα
τα διδάσκονται οί πλέον προχωρημένοι μ,αθητ.αί τοΰ 3”. 
τμήματος τής ΙΪ.· Ταΰτα είναι ήδη διατεταγμένα καί πρισ- 
σονται είς τά σ/ολεϊα μας ΰπό τών' ίκανωτέρων δημοδ* 
δασκάλων, άφ’ ού καιρού καί ή αλληλοδιδακτική γ,'Λ δ 
συνδιδακτική έ^εκρίθησαν διά Β. Δ.

ί'ίς πρός τό διδάσκειν δε ή μετάδιδειν γνώσεις είς τύς- 
μαθητευομένους, θεωροόμεναι αί μέθοδοι είναι κυρίως αί 
εφεξής· ή διαπειρική, ή ακροαματική, ή εύρητική, ή έω- 
τηματική, ή αναλυτική καί ή συνθετική' άλλά περι αύώ·; 
νίλομίν λαλήσει εί; τά ίϊόμενα .

ΔΗΜ02ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΙ2.

Περί εξαμηνιαίων εξετάσεων 

των δημοτικών σχολείων.
Τήν έβόομην Μαΐ'ήυ περί τήν 9 ώραν π. μ. εύρέθην είς 

ιτό έν Ναυπλιω Βασιλικόν όρϊανοτροφεΐον διά τήν τελετήν
«Μ ·»)* /

των εςετασεων τής χειμερινής εξαμηνίας* εΐδον τί,ν διδά
σκαλον κύριον I. Κ, Βλαςόν οςτις ϊςάμενο; έν τώ μέσω, καί 
αποτεινόμενος πρός τόν Διοικητήν Αργολίδας, καί πρς τ/;ν 
λοιπήν όμη'γυριν (συνις-αμένην άπό τόν Δήμαρχον Ναυπλίου 
?ιαι ολουςτους ανώτερους αξιωματικούς τού όπλο<7»σίου, κχΐ 
«πο πλήθος ελλογίμων καί φιλομούσων άνδρών) έξέθεσεν έν 
συνοψει· ό ιι οι υποτροφοι όρφχνοί είνχι διηρημένοι είς τρε?ς 
τάζεις α, β , καί γ . η πρώτη άφ αύ τήν παρελθοΰσαν εξαμηνίαν 
έςετάσϋη εις τήν ίεράν ί^ορίαν καί γεωγραφίαν, σήμερον 
μελλει να εςετασθη εις τήν ελληνικήν ίς·ορίαν, καί γραμ
ματικήν, εις τα τεσσαρα παΟή τών κλασμάτων καί είς 
τήν καλλιγραφίαν* η δε δεύτερα εις τήν ί εράν ιστορίαν 
καί γεωγραφίαν' καί ή τρίτη είς τήν άνάγν. γραφ. καί άριθ. 
ότι τών ορφανών ένασχολουμένων τό πλεΐ^ν τής ήν.έαας 
είς διάφορα τεχνουργεΐα, g καιρός δεν τοΓς επιτρέπει ϊνα 
προοδεύσωσιν είς τά μαθήματα των τόσον, ώς-ε νά εύχαρι- 
ς-ήσωσι τόν ζήλον καί τήν επιμέλειαν, με τήν όποίαν έκπλη- 
pot τά έμπιτίυθέντα αύτώ παρά τής Κυβερνήσεω; ιερά 
καθήκοντα· καί ότι άν δείξωσι δείγματκ προόδου, τοΰτι 
^ptwi t̂i.α: £ΐ; τήν ζττμέλιι^ν κχί τήν ϊλλην.κήνάνχίνοιαν,



*α\ τέλο; έζή:ει τήν συγκατάβασιν καί έπιείκειαν τ ις  όμνι- 
γύρεω; εΐ; τάς επικρίσεις της· επομένως έπροσκάλεσεν ένα 
τών μαθητών κ. Κριεζήν, και ηρξατο τήν έξέτασιν. 2α; βε- 
,βαιώ δέ φίλε δτι τόσον ακριβώς καί εϋς-όχω; άπεκρίθη είς 
ερωτήσεις δυσκόλους, ώς-ε έξε'ς·ησαν οί παρευρισκόμενοι, οΐ
τινες εχαιρον καί ήγάλλοντο συλλογιζόμενοι δτι νέοι, οίτι- 
νες μέλλουν νά διατρέξωσι τό ς·άδιον του τεχνίτου, θέλουν, 
είσδαι έφοδιασμένοι μέ ίκανάς γνώσεις' καί δτι άπό. τοι- 
ούτους νέους ή πατρίς περιμένει μεγάλα; ώφελείας δια τής 
τελειοποιήσεω; τών τεχνών, τά μόνον πράγμα είς το όποι
ον ή Ελλάς εχει έπαισθητήν έλλειψιν" ακολούθως έςετα- 
«θησαν καί οί λ<)ΐποί μαθηταί κατά σειράν, και απαντες ευ
αρέστησαν τους παρευρεθέντα;.

Είς τό τέλο; ό διδάσκαλο; έσύς-ησε τοΰ; άξίου; βραβείων 
έκ μ.έν τής ά. τάξεως τόν F. Κριεζήν, Γ. Μαντόν, Μ. Μα- 
^Ικούτην, Κ. ’Ανδρουτσόπουλον, Δημοσθ. Παντζάρην, καί 
Σταύρον ΐωάννου" έκ δε τής δευτέρας τους Λ. Μουριάτην, 
Γ. Μπούμπουλην, Γ. Μαργελόπουλ^ν, Ε~αμ.Χαντσαρούλαν, 
καί Γ. Περσυλάκην* καί έκ τής τρίτη; τόν Π. Παπαθανα
σίου, I. Μπούμπουρην, καί Ξενοφώντα’Α,ντωνιάδου· 6δέ διοι
κητής λαβών έπί χεΐρας τήν γραφίδα έζήτησε τά καταςιχον 
τών έπισκεπτου.ένων τόσχολεϊον, εΐ; τό όποιον έσημειώθησαν 
ταϋτα· «Παρευρεθέντες εί; τά; δημοσίους εξετάσεις τοϋ έν τώ, 
Β. ’Ορφανοτροφεία) παιδοδιδασκάλου τής χειμερινής έςαμη- 
νία;, τελεσθείσας σήμερον, εύχαρις-ήθημεν, βεβαιωθέντε; διά 
τήν έπιμέλειαν, μέ τήν οποίαν έκπληροΐτά καθήκοντα του ό 
διδάσκαλο; Κ. I. Βλα^ό;, καί διά τάς άξία; λόγου έπιδό- 
σεις, αΐτινες άνεφάνησαν εί; τοϋ; μαθητευομένου; παΐδας » 
Κ. Καρώρη;,, Γ. Μ ’Αντωνόπουλος, II. Μ. ’Αν^τ^'-κδηί.

καί Ν Μαράτος. ό δέ ενάρετος καί σεβάσμιο; έφορος" άττό 
τήν έχέφρονα καί πατρικήν διεύθυνσιν τοϋ όποιου τό φι» 
λανθ^ωτκκόν τοϋτο κατάςημα έλαβε καί λαμβάνει μεγά
λα; βελτιώσεις έξέφρασεν, ουτώτήν ευγνωμοσύνην του πρός 
τόν διδάσκαλονκ. ί. Βλας-όν, δς-ις, ώς γνωρίζετε, είναι μαθη
τή; τοΰ διδασκαλείου « Τελειωδήσής συν Θεώ τή; πρώτης 
εξαμηνίας δ ιάτή ; γεγονυϊας έςετάσεώς οφείλω νά ομολογήσω 
μέ χαράν καί ευγνωμοσύνην μου τήν γιγκντιαίαν πρόοδον τών 
ορφανών, διά τών άκαμάιων σας προσπαθειών καί τοΰ άοκνου 
ζήλου σας, μετά όποια έκτελεϊτετά διδασκαλικά σας χρέη.»

Ταιαύτη φίλε! ές·άδη ή τελετή τής εςετάσεως ήτις εγινεν 
εις μίαν λαμ'πράν αίθουσαν πεποικιλμενην άπό διάφορα 
άνθη, έπιγραφάς, καί εικόνας τών Α. Α. Μ. Μ. έςεφανωμένας* 
αύτής δέ τήν περιγραφήν παρακαλώ νά καταχωρήσετε, 
είς τόν παιδαγωγόν σας.

Κατά τήν 30 τοϋ παρελθόντος ’Απριλίου έγιναν δημο
σίως αι έξαμηνιαΐαι εξετάζεις τοϋ δημοτικοϋ σχολείου τοϋ 
δήμου Κορώνης (Πεταλιδίου) έπί παρουσία τών επιτόπιων 
άρχών καί τής διορισθείσης έξετας-ική; επιτροπή;. 0  δημο
διδάσκαλος β . τάςεως κ. Χρ. ίωαννίδης έξεφώνησεν είς 
ταύτην τήν περίς-ασιν τό έξή; λογίδριον.

Κύριοι ! τό άντικείμενόν τής σημερινή; μας συνεδριά- 
σεως είς τό κατάς-ημα τοϋτο άλλον δέν είναι, εΐαή τό 
νά έξετάσωμεν μετά προσοχής καί πληροφορηθώι/.εν, άν 
κατά τάς προσδοκίας τής Β. Κυβ»ρνήτεως, ήτις εΰαρς-ηδεΐ'. 
σα μέ έδ.ίόρισε δημοδιδάσκαλον τοϋ δήμου Κορώνης, ή



,..*«·»«« ε·5 w t νεολαία· δηλ. τά φ „ : α  τί*να <ταί, 
ίπροώδευσαν εί; τά όποϊα διδάσκονται παρ' έμοΰ μαθήμα
τα, κατά τά; εΰχάς τοΰ Σίβαςοΰ ήμών Ανακτος, ό όποιος 
i m  έπάτη-τε τό Ελληνικόν έδαφος, περί πολλοΰ ποιούμενος 
τήν έκιϊαίδενιιν έν γίνει των τέκνων τη; έλλάδος, ηύ- 
δό--.ησε νά συς·η;η Β. διδκσκαλεΐον διά τήν μόρφ-υσιν δη- 
μοδιδασκάλιον ικανών τοΰ νά άναδεχΟώσιν εγκαίρως την προ
καταρκτικήν έκπαίδευσιν. Οί νέοι μας έξ «παλών όνύ/ών 
πρέπει νά δ.δαχθώσι τάς γνώσεις, τάς έξεις, τά χρέη και 
τά δίκαια, διά τών οποίων &:λουν γενη άξιοι ενα καιρόν νά 
καΟέξωσι τόν τόπον πολιτισμένοι καί έξευγενισιιένου πολιτωυ 
£λληνος» ΔιδαχΟένιε; οΰτωκαίγνωρίζοντες ώς ίερώτερον παν
τός ά/.λου τήν τών γενικών τή; πατρίδος συμφερόντων εΐλικρι- 
ν?, ΰπεράσπισιν, ΞΗλουσι βαδίζει τά ιχνη τών πεφωτισμένων 
ίθνών, βελτιοΰντες έαύτοΰς υπό τό Β. σκήπτρον τοϋ θθω- 
νος, δ'.ά τή; ευνομίας, όμονοία; και τή; εί; άλλνίλους α
μοιβαία; βο^θείας πρός συντήρη Jiv τή; πολιτι;:ή; των κοι
νωνίας καί

Συνάδελφοί Απυικοι Γ εχομεν ΐρανώτατα δείγματα 
προς ήμάς Β. εΰμεν:ίας καί χάριτο;, έπειδή ή δ·.ά τήν εύ- 
τυ/·ΐ άποκατάτασίν μα; είς τόν τόπον τοΰτον πρόνοια 
τοΰ" Βασιλεως μας εγεινεν εω; τώρα αρκετά γνως-ή είς ή- 
μ ί;  διά τών γνως*ων είς δλους βοηθημάτων, τά όποια £- 
νευσε νά χορηγνίδώσι διά τόν βελτίωσιν καί ευδαιμονίαν

V 1 ι ’ δλα λοιπόν ταυ?*, και ίξαιρέτως διά τήν διά Β. εξόδων 
διατήρησιν τοΰ σχολείου τούτου, αφορώντο; τήν έκπαίδευ- 
οιν τ ώ ν  τέκνων μας, χρεω-οΰμεν νά δ-πλασιάσωμεν καί ή- 
u*t; τόν ζήλον καί τήν άφοσίωσίν μα; ί ί ;  τόν υψηλόν &ρόν·>»

tf,; ΜεγαλειότΥ,τός του, νά δεικνύωμεν σίβας καί ύτοτα- 

γήν εΐ; ό'λα; έν γένει τάς Β. άρχάς, καί aUpav εΰπείθειαν 
*ϊ; τοΰ; νόμους τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος.

Εχοντες λοιπόν πάντοτε πρό οφθαλμών τάς Β. ταΰτας 
ευεργεσίας, καί νομίζοντε; έκας·ος ήμών χρέο; ιερόν καί α
παραίτητον, τό νά φυλάττιομεν εΐ; τά βάθη τής καρδίας 
μας ανεξάλειπτα αισθήματα ευγνωμοσύνης πρός τήν Α.Μ. 
ας ειμεθα β;β*ιοι ό'τι 5ίλομεν έχει πάντοτε πρόθυμον τόν 
κοινόν πατέρα καί Βασιλέα μας εις τό νά μα; συνδράμη 
μ - δΧα τά βοηθητικά μέσα διά τό τέλος τά όποιον συνω- 
κίσθημεν. Φθάνει μόνον, νά δοδώμεν καί ήμεις όλ.αις δυ- 
>άμεσιν είς τήν καλλιέργειαν καί νά ποοτιμησωμεν τήν φι·* 
λερνίαν άπό τήν αργίαν.

Αγαπητοί μοι συνδημόται ! Εί; όλους ημάς είναι γν«· 
ζ·ά τά αιτιζ, όσα εως τώρα έγιναν πρόσκομμα ώς πρός τήν 
τακτικήν πρόοδον των μαθητών μου. ά.) ό'τι άφ’ ή; εφθασα 
ενταύθα, δέν εύρον τακτικόν κατάςημα σχολείου κατά τήν 
επιθυμίαν μου, καί ό'τι έςηκολούθουν νά διδάσκω τά τέ
κνα σα; είς τήν Εκκλησίαν σχεδόν ε; έτος εί; χειρογρά
φους πίνακα;, ά'νευ γραφείων, άοβακίων, καί λοιπών, β'.) 
ότι καί άφοΰ ερΟασαν τά παρά τή; Β. Κυβερνήσεως ά~οςχ- 
λέντα βιβλία κλ. διεμείναμ.εν ακόμη άρ/.ετόν καιρόν εί; τήν 
ιδίαν κατάςασιν, δι’ έλλειψιν καταλύματος καταλλήλου, 
καί μόλις υςερον άπό τόσα; προσπαΟ:ί*ς, βιαζόμενοι άπό 
τήν ανάγκην, ένοικιάσαμεν τό παρόν δι’ ίν  μόνον έτος, τοϋ 
οποίου τ ’ αναγκαία γραφεία καί λοιπά κατεσκευάσδησαν 
ποοσωρινώς διά έ/.ατόν δραχμών συνδρομής τής Φιλεκπαι- 
λ^τική; Εταιρείας. Αλλά καί τοΰτο τό κατάστημα διά



τ }y μιχοάν χω«;τικ<ίτητά του, δια τήν πτωχικήν κατα
σκευήν του, x*l διά τήν τοποθεσίαν του, δχι μόνον έκαμε 
νά υποφέρουν καθ’ δλον τόν χειμώνα οί πλείςο*. τών μαθη
τών' μου, άλλ' ότι καί εγώ & ίδιος πληγωθείς άπό τό ψύχος 
τοΰ χειμώνος κατέπεσα κλινήρης, καί έκινδύνευον δύο σχε
δόν μήνα;, καί γ'.) δτι ΰμεΐς οί ίδιοι παρακινούμενοι άπό 
οικιακά; σας άνάγκα;, καί φοβούμενοι τό ψύχο; εμποδίζετε 
τά τέκνα σας άπό τού ν’ άκολουθοϋν κατά συνέχειαν εΐ; τό 
σχολεΐον. Δι’ δλα ταΰτα, κύριοι, ή πρόοδος τών τέκνων σας 
έως τώρα δεν ίγινε τόσον σημαντική, οΰτε κατά τα ; προσ
δοκίας τής Β. Κυβερνήσεως, ή όποία έ;οδεύει κατά μήνα 
δι’ αύτό έννενήκοντα δραχμάς διά μισθοδοσίαν τοϋ δημο
διδασκάλου· άλλ’ επειδή τοΰ μυριοποθήτου ημών Ανακτος 
αί εύχαί δέν είναί τό νά δώτνί πόρον ζωής μόνον εις ήμας 
τού; γονείς, τά δέ τέκνα μας νά παραμεληθώσιν άμαθν( 
καί άνάγωγα, διά τοϋτο ηΰδΰκητε νά διατηρηθή εις τήνάποι- 
κίαν τό σχολεΐον, έν <]> πολλοί άλλοι σηώαντικώτεροι και 
πολυανθρωπότεοοι δήμοι εύρίσκονται ς-ερημένοι διδασκάλων. 
Τ ο ΰ τ ο πρέπει νά σά; παρακίνηση,.καί παρακαλεΐσθε τοΰ λοι
πού, oyi μόνον, νά μήν εμποδίζετε τά τέκνα σας άπό τοΰ νά 
έςακολουθοϋν τακτικώς είς τό σχολεΐον, άλλά μάλις-α και 
νά τά προτρέπετε, καί νά τά ΰποχρεόνετε. Πρόπάντοιν δέ νά 
λάβετε πρόνοιαν περί εύρυχωροτέρου κατας-ήματος, επειδή 
βλέπετε δτι συν Θεώ προ ολίγου εκαμον άρχήν νά συρρέουν 
νέοι άϊτοικοι, καί άναμφιβόλως ό άριθμός τών μαθητών 
θέλει αυξήσει, ωτε τό «κατάλληλον καί ςΐνόν τοΰτο οίκη
μα δεν θέλει τούς χωρέσϊΐ·

γ 7-~- δε, φίλοι μου μαθηταί, τούς' οποίους έσυνείθησ* 
Ί;λ ,^ς συνχνα^ρέρωμ^ι καί νά σας θεωρώ ώς αδελφούς μο’->

γνησίου;, παρου-ιασθήτε θαρραλαΐοι σήμερον εις τό ς-άδιον 
τόν έ;ετάσ;ων, ώ; έπαρουσιά^οντο οί πρόγονοί μα; πάλαι 
ποτέ εις το ς·άδιθν τής δόξης, καί σπουδάτατε νά φανήτε 
£;ιοι απόγονοι εκείνων, οίπνες διά τής σοφία; καί ανδρεί
α; των έδόξασαν καί άπεθανάτησαν τό Ελληνικόν δνομα. 
δντέ; βέβαιοι δτι έχετε θερμόν προς-άτην καί βοηθόν 
τόν φιλόμουσ^ν Ανακτά μας "οΟωνα διά τόν φωτισμόν 
καί τήν ευτυχίαν σας* πρό; τόν όποιον εύγνωμονοΰντες 
πάντοτε, εχου.εν χρέος απαραίτητον νά κραζωμεν δλοι με
γαλοφώνως καί ρετά χαρας τό « ΖΗΤΩ Ο ΟΘΩΝ ΒΑ
ΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Μετα i.ct'jxx ήρθησαν αι εξετάσεις τών μαθητών είς τά  
δσα είχαν διδαχθή μαθήματα και μεταξύ τών οοιτώντων 
51 μαθητών ήρί^ευσαν 18 εϊς τά διάφορα μαθήματα οι- 
ον τής Αναγνώ-εως, Γραφή;, Αριθμητική;, ίερας ίς-ορίας, 
Κατηχήσεως, ίίθική:, κλ. Οιτινες έλαβον έγγράφως αποδεί
ξεις βραβείων, διότι διά τήν πτωχείαν του ό δήμος δεν έ· 
Συνήθη νά πορισθή τι πρός βράβευσιν αύτών.

Τήν 29 και 30  λήςαντος, πληροφορούμεθα δτι εγινον' 
αι έαριναί δημόσιαι εξετάσεις 150  περίπου μαθητών τοϋ 
πρό δώδεκα έτών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κ. 3Ν. Φανδρίδ-* 
δημοτικού εις Αργος σχολείου, έξετασθέντες οί είρημέ- 
νοι μαθηταί τό μέν Σάξβαν,ν, άπό τόν πρώτον έως 
τόν έσχατον, εις όλα τά κατά τόν Νόμον παραδιδόμενα 
έν τή Σχολή μαθήματα, τήν δε Κυριακήν οί τή; Ζ'. καί Η', 
μονον κλάσεω; εϊς τά ίδια πάλιν μαθήματα δηλ. Καλλι
γραφίας, ’Αναγν. ’Λριθμ. Γέρας ί 7ορϊας; /.αί Κατηχήσω;,

10

ι



γρα'Α. Ιχνογ. Γραμματική;, Γεωγραφία;, χ*ι έλλ. ίς-ορίας 
ευδοκίμησαν και εΰχαρίςησαν τον Κ. Διοικητήν ’Λργολίδο; 
καί τα; έ-τι τοπίου; άρχά;, καθώς καί όλον τό συρρεύσαν άπό 
ΤΥαύπλιον καί Αργος πολυάριθμον άκροατήριον.

Οί μαθηταί διεκρίθησαν κχί άλλοτε δια τα καλλιγρα- 
τρτίααια καί ΐχνογραφήματά των, καί τα σχεδιάσματα μά- 
λις·α γεωγραφικών π.νακων, ει; τα οποία τινέ; εζαιρετως 
ΰπερέχουσι και μαρτυροΰσι την επιμελειαν καί τον ζήλον 
τοϋ δημοδιδασκάλου κ. Ν. Φανδριδου.

Δ. Ο.

α  2. Αυπούμεθα ότι δέν εϊμεθα εί; καιρόν, ούτε τό ς-ενδν τον 
φύλλου μ.5; συγχωρεϊ, νά άναφέρωμεν ένταΰθα έκτεταμένω; 
περι τών έζαμηνιαίων έξετάσεων πολλών άλλων δημοτικών 
σχολείων οϊον τοΰ τή; Πύλου, Κυναίθη;,11ατρών (τών άξενων 
χαί κορασίων) Αίγιου, Μεσολογγίου ,Κρίσση;, Αταλάντη;, £ρ- 
μουπόλεως, Κέα;, Μυκόνου, Μήλου, Τήνου (τή; πόλεω; άρ- 
ρένων καί κορασίων) λϊγίνη;, Υδρα; Ναυπλίου καί άλλων, 
τών οποίων αί εξετάσει; εδωκαν αναντίρρητα δείγματα 
προόδου τή; νεολαίας εΐ; τά διάφορα μαθ/ίματα.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι δλοι έν γένει οί δημοδιδά
σκαλοι, συναισθανόμενοι τήν αξίαν τοΰ όποιου είναι επιφορ
τισμένοι έργου, καταβάλλουν τδ άπό μέρους των πάσαν έπιμέ- 
λειανκαί προσπάθειαν είς τήν πρόοδον τής έμπιςευμένηςείς 
αϋτοΰς νεολαίας άξίως τών εύχών τοΰ Εθνους καί τή ς Β. Κυβερ- 
νήσεως- ητο όμως εύκταϊον καί αί δημοτικαί άρχαΐ νά έδεί- 
χ,νυον περισσοτέραν φροντίδα εί; τό νά χορηγώσι τά αναγ
καία -p i; διδασκαλίαν μέσα εί; τοΰ; δημοδιδασκάλου;. 
Γότε κα\ ουτοι ί  ησχνόμίνοι εί; τδ ίργον των, ηθιλον δει-
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*νυει καλήτέρου; καί περισσοτέρου; καρποΰ;. Μεταξΰ Si 
τών άριστευσάι/των μαθητών δέν δυνάμεθα ν* άποσιωπή- 
σωμεν μίαν μαθήτριαν τοΰ σχολείου Κυναίθη;. «ύΤή <5να_ 
μαζομένη Μαρία Π Ζωγράφου διεκριθη μιταξΰ τών άρις-ευ- 
σάντων μαθητών διά τά; προόδους τη; εί; τά διάφορα μα
θήματα χαί έξοχω; εί; τήν Κατη'χησιν (τού Δαρβάρεω»), 
είς τήν Γεωγραφίαν, Ελληνικήν ίς-ορίαν, Χαί εί; τήν Γραμμα
τικήν τή; Ελληνική; Γλώσση;, διδατκομένη πρόκαιροΰεί; αυ
τό τ3 σχολεον, καί εχουσα μεγάλην κλισιν εί; τό νά κατας-α- 
θή δημοδιδάικαλο;. άλλά χατ’ ατυχίαν είναι πτωχών καί 
απόρων γονέων, ώς-ε δέν δύναται νά βοηΟηδή ΰ ζ  άπόκτη- 
σιν όλων τών άναγκαίων γνώσεων είς μίαν δημοδιδάσκα

λον χαί μάλις-α τών χειροτεχνημάτων, ή  δημοτική άρχή 
ΚυναίΟη; ήθελε πράξει άξιόλογον χαί ώφέλιμον ίργον, άν 
έφρόντιζε περί τής έχτίαιδεύσεως αυτής τή; νεάνιδος ει; εν 
χατάςημα κορασίων, διά νά τήν μεταχεισθγί έπειτα διδά
σκαλον εΐ; τόν τόπον. Αν έδείκνυεν αύτήν τήν πρόνοιαν ή 
δημοτική άρχή, ίσω; χαί ή Κυβέρνησι; χαθώ; χαί ή Φιλεκ
παιδευτική έταιρεία ήθελαν τήν συντρέξει είς χατόρίωσι* 

αύτοΰ τοΰ Κοινωφελούς σκοπού εί; δλην τήν 'βπαρχίαν τ ή ς  
Κυναίθη;.

Γμνος (χαθημίρνως άδόμινος) πρ ΐς  την Λ. Μ, thy 

l i a a . l i a  τής ‘ΕΛ.Ιάιίος.

Τον Βασιλέα μα; τόν πρώτον *θθωνα σώσον Θεέ ί
Δδ; δό^η; στέφανον, τήν τύχην άφθονον, ,

τόν Βασιλέα μα; σώσον Θεέ.
Τά χαλα άπανΐ* έλλήνων άνακτι δδς ώ ©εέ!



Τήν Βασιλείαν του ς·ήρι£ον, «ύξησον, 
χρόνους εϋδαίμονας δός ώ ©εέ.

Θεέ· Εΰλόγησον ύπό τόν 'Οδωνα όλους ήμας!
Διά νά άγωμεν πάντοτε εύφρονες* 

τον Βχσιλέα μας σώσον Θεέ.

* Ετερος προς αΰτον, προς άνάμνησιν τής aiotaf; 

του εϊς Tor θρόνον άναΰάσεως.

Κατά τήν ή αέραν ταύτην υπέρ σοΰ δλ’ ή Ελλάς, 
μέ χαράν έ/.πέμπει, άναξ, πρός τον ίψιστον εύχάς.

Αλλ’ at κόραι Ελικώνος άπ’ τά ύψη Παρνασοΰ, 
μόναι δύνανται άξίως εις τάς ό'χθας Ιλισσού·

Εις τους πόδας τοΰ σοϋ θρόνου νά τονίσωσιν ωδήν, 
καί νά ψα'λωσιν εύρύθμως εις αυτήν τήν έορτην.

Νέ* θεία αρμονία παραστάτης τών Μουσών, 
ου άνάπεμψον ευχήν μας, έλθέ, κράζε μεθ ήμών.

Βασιλεύ τών Βασιλέων, συ δοτήρ τών άγ'/θών!
«κέπ« "οθωνα τόν πρώτον Βασιλέα ποδητον.

Χάρισε ζωήν κ’ υγείαν εις τόν άνακτα ήμών, 
κ’ εις τόν υψηλόν του θρόνον όοξης στάδιον λαμπρόν»

"Ασμα άόόμενον ι ί ς  τάς δημοσίους έζετάσεις.·

Εις τό ς-άδιον τών φώτων μάς ανοίγεται άγών, 
τόν θεόν ζητοϋμεν πρώτον βοηθόν καί οδηγόν.

ή  τα/ύτης τών προόδων καθ’ ένός μας Sa δειχθή,? 
καί ό άξιος τό ρόδον τών επαίνων £ά δεχθή.

Τής μαΟήσεως ό δρόμος μάκρος είναι καί τραχύς,
*ί; λειμώνας φέρει όμως άνδηρου; καί ευτυχείς,·

*Ετερον.

Ηλθεν αδελφοί, ή ώρα! καθ’ ήν ίκας·ος ήμών, 
πρέπει νά δειχθή οτ’ είναι φίλος άξιος τών Μουσών.

Εύχαρίστησις καί σέβας έν ταύτώ μάς προσκαλεΓ, 
«δελφοί ν άγωνισθώμεν νά φανώμεν ικανοί.

Νά άξιωθώμεν δάφνης, αριστείου καί τιμής,,
&τοι εϊμεθα έμπράκτως αρκετά φιλομαθείς.

Βραβεία της Φ ιλεκπα ιδευτικής  Ε τ α ι
ρείας διά το ϊτο ς  1838 προς έν ίσχυσ ιν  

των δημοδιδάσκαλων.
(ϊδε Σελ. 51.)

Έκ τών διορισθέντων Βραβείων παρά τή; Φιλεκπαιδ: 
εταιρείας διά τό ετος 1838 ένεκρίθησαν νά λάβωσι βρα- 
βεϊον Α τάξεως· ό ’Επαρχ. δημοδιδάσκαλος Αίγίνης κ. 
Παύλος Πέππας, ή κ. Ελένη Πιτταδάκη διδάσκαλος εϊς 
τό σχολεΐον τή; Φιλεκπαιδευτική; Εταιρείας- Β' δέ τάξεως ό. 
κ. Α. Καλλίερος πρώην δημοδιδάσκαλος Μήλου, ό δημοδι
δάσκαλος Ι'.ιάΟου κ. Σ. Ιίυριακίδης,καί ή κ. Πολύτιμη Κου- 
<?κούρη διδάσκαλο; τού έν Ναυπλίώ σχολείου τών κοοασίων,

ΜΑΘΗ Μ ΑΤΑ
χάριν τών διδασκάλων και των 

γονέων.
(Συνέχεια ιδ: σελ 61)

Ανεμοι. Εις τήν ατμόσφαιραν συμβαίνουσί τινες κινήσεις 
μ$τατοπιζουσαι Ttvx μερη αΰτής. Αιτία αύτών τών κιννί-



etwv είναι τό, δτι χαλαται ή ίσορροπί* ποΰ ποτε της Ατ
μόσφαιρας, ή διότι μέρος ατμών διελύθησαν είς βροχήν, ή 
διότι ή θερμοκρασία μιά; στήλης άερος μετεβλήθη, ώ ς ί 
προήλθέ τι κενόν όποιονδήττοτε. Εΐ; τοιαύτηγ περίπτωσιν 
(/.ία άλλη στήλη άέρος κινείται διά νά γεμίση τό γενόμενον 
κενόν έκ ταύτης δέ τι,; μετατοπίσεως προέρχονται οί 
άνεμοι, τών όποίων ή όρμή είναι^τόσω πλέον μεγαλητέ- 
ρα ό'σον καί ό έκταπισθεί; άήρ κινείται ταχάτερον, Οταν 
ούτο; διατρέχη 24 πόδας εις εν δεύτερον λεπτόν, ό άνεμος 
εϊνα·. δυνατός· δταν δέ 45—"·»>0 πόδας, τότε λέγεται κα- 
ταιγίς $ ανεμοζάλη· δτε δ’ είναι λαίλαψ η άνεμοζ·ρόβιλος, 
διατρέχει 60— 80 η καί 1 2 0  πόδας εί; ?ν δεύτερον λ, 
χαι τότε άνασπα δένδρα καί, κρημνίζει οικίας,

Οί άνεμοι διαβαίνοντες από έκτεταμένας έρημους αμμώ
δεις,καταπυρωμένα; ύπό τοΰ Ηλιου, πνέουσι καυστηροί ή πνι·* 
γηροί καί ολέθριοι, ονομαζόμενοι τότε μέ ίδια ονόματα’ οί« 
ον, ό Σαμιέλος είς τήν Αραβίαν καί ό Χάμψιν εΐ; τήν Αί
γυπτον, οϊτινες άποπνίγουσι τοΰ; ανθρώπους καί τά ζώα,

01 άνεμοι είναι σταθεροί καί καθολικοί, δτε καί ή παρά
γουσα αύτοΰς αιτία είναι σταθερά, καί πνέο,ισ'.ν εις πολΰ 
δά ςτμα τόπου συγχρόνως· άλλέως είναι καί ονομάζονται 
ασταθείς καί μερικοί άνεμοι. Οί δύο κυριώτεροι ς·αθεροί 
άνεμοι είναι οί έτησίαι οί ονομαζόμενοι Α λ ι ζ ο ί καί οί 
Λ ί ο ύ σ σ ο ν ε ς .

Οι πρώτοι πνέουσι μεταςΰ τών τροπικών άπ1 Αν. πρός 
Δ. Γεννωνται δε έκ τοϋ άέρος τοΰ ερχομένου άπό τους Πό
λους διά νά πληρώσνι τό κενόν τό γινόμενον έκ τή; προξε- 
νρυμενης μεγάλης θερμότητο; εί; τήν μεταζυ τών τροπι
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κών ατμόσφαιραν παρά τών ήλιακών άκτίνων, Ό άήρ τών 
Πόλων, 1/ (ον ένδόσιαον κινήσεως άπ' As. πρός Μ. δέν 
όπεί/.ει παρευθΰς εις τήν περις-ροφικήν κίνησιν, ούσαν τόσον- 
ορμητικήν περί τόν Ισημερινόν* όθεν κατ' άρχάς κινε.ται 
βραδύτερον καί φαίνεται οίίτω πνέων άπ’ Αν. πρός Δ.

Οί δέ Μούσσονες έπικρατοϋσι κατά τόν ινδικόν Ωκεανόν,. 
ϊ\ μήνας πνέοντε; άπό τό Μ. Δ. μέρο; καί άλλου; έζ άπ 
τό Αρ. Αν, άλλά κατά τάξιν άντίς-ροφον πρός Αρκτον καί 
Μεσημβρίαν τοϋ Ισημερινού, πλήν πολλά μικρών τινών 
παραλλαγών. Η καθολική αιτία είναι ή άπ’ Αν. πρό; Δ. 
κίνησις, ήτις συνδυαζομένη μέ τά έκ τών παραλίων τών 
Ηπείρων καί τών Νήσων αίτια γεννά αποτελέσματα πολλά.
«υμπεπλεγμένα.

ΡΕΥΣΤΑ ΑΕΡΟΜΟΡΦΛ. Τά αόρατα ρευστά ταΰτα, τά
όποια είναι διαχυμένα είς τήν Ατμόσφαιραν καί εις τά δι
άφορα τής Γης σώματα, παράγουσί τινα φαινόμενα άςια 
προσοχής. Τό ηλεκτρικόν ρευστόν μάλιστα καί τό μαγνητι- 
κόν elvat τά άξ'.ολογώτερα, ώ; διαφέροντα ιδιαιτέρως εϊς 
τήν Φυσικήν Γεωγραφίαν

Οτι ή ηλεκτρική ΰλη είναι ΰπεράρθονος είς τήν Ατμόσφαι
ραν, μαρτυρεί·ται ύπό τών κεραυνών. Τοϋτο τό φοβερόν ρετε- 
ωραν δέν είναι άλλο παρά τό αποτέλεσμα μιας ηλεκτρική; 
έκπυρσοκροτήσεως,τή; όποιας τόφώς είναι ή ά σ τ  ρ α π ό 
δέ κρότος ή β ρ ο ν τ ή .

Αλλα φαινόμενα, τών όποίων αίτιον νομίζεται ή ήλεκ- 
τρική, είναι αί πύ ρ ιν  α ι σ φ a ΐ  ρ a t, τρομερά καί αύταί 
μετέωρα, κινούμεναι ένίοτε μέ τόσην ταχύτητα, ώς·ε διατρέ- 
χουσι 5—  6 λεύγας καθ’ Ιν λεπτόν δεύτερον, δηλαδή μ’ 
ίσην διατρέχει καί ή Γή τήν τροχιάν της. Συνοδέύουσι δ’· αΰ~



τάς κτύποι ί  βρόντοι, καί έπιπίπτουσικαί πέτοαι έκ τοϋ άέ 
ρος,αί δποίαι λέγονται Αερόλιθοι· Οΰτοι δέ νομίζονται κοινώς 
ότι είναι άποσπάματα έκ μικρών καί αοράτων Πλανητών; 
περιφερόμενων εϊς τό άπειρον διάςημα* άλλ’ ό'μως ή άρ^ή 
τών λίθων τούτων είναι ακόμη αβέβαιος.

Το δεύτερον ρευστόν είναι τό μ α γ  ν η τ  ι κ ό ν, γνωριζο- 
μενον μόνον άπό τά άποτελέσματά του, έκ τών όποιων τό 
ώ'ρελιμώτατον είναι ή ίδιότης της λίθου τι,ς εΛονομαζοριένης 
Μαγνη'τιδος. Μία βελόνη μαγνητισμένη, άν τεθή έπί τινο; 
σημείου είς τρόπον, ώς-ε νά δύναται έπ’ αύτοΰ νά ς-ρέΐηται 
«νεμποδίστως,. «πευθύνει πάντοτε τό εν άκρον της προς τόν 
Αρκτικόν ΙΙόλον, καί τό έτερον πρός τόν ’Ανταρκτικόν' οθεγ 
Οετομένη τοιουτοτρόπως μέσα είς πυξίδα συστήνει τήν λενο- 
μένην ν α υ τ ι κ ή ν η μ α γ ν η τ  ι κ ή ν π υ ξ ί δ α  (μπού - 
σουλα), τήν όποίαν έχουν οδηγόν τοΰ δρόμου των οί ναΰται 
καί οί οδοιπόροι. II Μαγνητική βελόνη δεικνύει δύο φαινόμε
να τ^ν έ κκ λ ι  σ ι ν αύτη; καί τήν ε γ κ λ ι σ ι ν .  II μέν 
εκκλισις συνίσταται είς τοΰτο, ό'τι ή βελόνη δέν απευθύνε
ται πάντοτε ακριβώς πρός τόν Πόλον, ή μ’ άλλους λόγους, 
δέν φέρεται κατά τήν φοράν τοϋ Μεσηυβρινοΰ- άλλά έκκλί- 
νουσα ποτέ μέν πρός δυσμάς, ποτέ δέ πρός άνατολάς, πα- 
ραλλάσσει είς διαφόρους τόπους, είς διαφόρους καιρούς τοϋ 
έτους καί εις διαφόρους προσέτι ώρας τής ημέρας’ άπαντών- 
τα ι δέ έπί τής γήινου σφαίρας μέρη, ό'που ή εκκλισις είναι 
μηδέν. II δ’ έγκλισις πάλιν είναι τοιαύτη· ΙΪ βελόνη έν 
ω ΰπό τόν Ισημερινόν ϊσταται όριζόντειος, έγκλίνει πρός 
τήν Γην τήν άκραν της τήν βουείαν. καθ’ οσον τις πλησι
άζει πρός τόν Αρκτικόν Πόλον; ώ^ε ΰπ’ αύτον τόν Πίλον

θέλει καταντήσει κάθετος είς τόν ορίζοντα. Πρός μεσημβρίαν 
τοϋ Ισημερινού εγκλίνεται ή άνταρκτική ά.'.ρα τής βελόνης 
της’ό'θεν οί ναϋται, διά νά διατηρήσωσιν είς τήν βελόνην τήν 
ρριζόντίΐον θέσιν της, αναγκάζονται πολλάκις να κολλώσι 
μικρά τεμάχια κηρίου εις τήν αντίθετον ακsay.

Περί πυριπνόων ο ρ ίω ν .

Τήν αιτίαν τής έκρνίξεως τών ήφαιστε'ων ορίων δέν 
&εωροϋσιν όλοι οί φυσικοί καί γεωλόγοι ομοίως* άλλ’ δ σο
φός καί αγαθός Βουβαΐος, τοϋ οποίου άκολουθοϋμεν ενταύθα 
τχς ίδέας, ά'τας έφυλάξαμεν άκούοντες αΰτοϋ τό άςιόλογον 
μάδημα, εξηγεί τά  φαινόμενα ταϋτχ, καθώς καί τοΰς σει
σμούς, μέ πολΰ μεγαλητέραν πιθανότητα καί αγχίνοια^.

Κατ’ αυτόν οί άναδιδόυ.ενοι από τά ήφαίςεια ορη άέοες 
είναι πάντοτε ό ΰδρογόνος καθαρός, ανθρακικός ή ^είικός, 
τό δειϊκόν, ΰδροθειϊκόν, υδροχλωρικόν, καί ανθρακικόν όςΰ, 
ό άζωτος, τό άμμώνιον καί ό άτμός τοϋ υδατος. Αλλ ή εί
σοδος μόνη τοϋ ΰ'δατος είς τοΰς κόλπους τής γης άρκεϊ να 
γενννίσνι ό'λους αϋτοΰς τοΰς αέρας· έπειδή τό ΰδωρ δέλει με- 
ταβληθή εϊς ατμόν άπό τήν κεντρόγειον (*) θερμότητα, άν 
δέ διαλυθή, τότε γίνονται ΰδρογόνος καί όξυγόνος. Αλλά τό 
ΰδωρ περί οΰ δ λόγος, αν προέρχηται άπο τήν θάλασσαν, 
περιέχει καί μαγειρικόν ά'λας, το όποιον αμέσως 5έλει δώ-

(*) Ό νο/χάζο /* εν * !ν τ ^ ί'/ε * ο ν  τδ ττυβ, τδ  όποιον εα ρ ω λ εύ ε ί κα ί χα('ε* 
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<χει σόδιον καί χλωρόν έπειτα επειδή περιέχει otayosx 
άλλα άλατα ( μαγνησίαν, άσβεστον καί σόδαν, υδροχλωρι
κήν θεϊκήν, ανθρακικήν) προάγονται έκ τούτων υδρογόνο;, 
όςυγονος, 3ϊΐον, άνδραξ, σόδιον, τίτανο;, μαγνήσιον. Αν τό 
ΰδωο έξ έναντίας προέρχηται άπό τής γης τήν έπιφάνειαν, 
3’έλει παρασύρει άφεύκτως καί ζωϊκάς καί φυτικά; ΰλα;, αΛ 
όποΐαι διαλυόμεναι άφίνουσιν, έκτό; τών άλλων, άζωτον, 
φώσφορον, άμμώνιον, κτλ. Κυρίως Ομως καί τη; θαλάσση; 
τό ΰ5ωρ περιέχει τά αύτά στοιχεία, έπειδή καί εϊ; τήν 
ϊαλασσαν, κάθώ; καί εϊ;τήν γήν. εΰρίτκονται καί φυτά καί 
ζώα όμοιως* τέλος τό ύδωί τοΰτο φέρει καί διάφορα μεταλ
λικά [/.όρια καί άτμοσφαιρικόν άέρα..

ΐ ί ;  τοΰ; μυχουςάρατης γης, ώ; εί; χημικόν εργαστη'ριον, 
γίνονται διάφοραι^διαλυσεις καί συνδέσεις όλων τών σωμά
των τούτων, καί έπειδή τό πυρ καίει ακατάπαυτον καί 
δλα τά στοιχεία εΰρίσκονται έτοιμα, γεννώντ» δλοι οΐ 
ά;.ρε; εκείνοι οί οποίοι άνάδίδονται άπό τά ήφχίστ:ια όρη.

Αν ήθελομεν νά έςετασ-ομεν τό πραγμα και τεχνικώτε- 
ρον, ήτον εύκολον ν άποδειχθν; δτι ή ηλεκτρική δύναμις 
ένεογει πολΰ είς τήν προκειμένην μεταβολήν, καί τά μέταλ
λα, μαλιστα δε ό σίδηρο;, όχι όλιγώτερον, ζητοΰντα πάντοτε 
να ενωθώσι μέ τόν όζυγόνον.

Α λ λ α  πώ; το ΰδωρ εισχωρεί εί; τή; γ ή ;  τά σ π λά γχ να ;  

Κάνεις βέβαια δέν δύναται ν’ άμφιβάλλη δτι τοϋτο γίνετα» 
5ιά τών σχιμάδων, άπό τά; οποίας είναι παντού, γεμά
τη, καί τών όποίων τόν αριθμόν αύ;άνουσι£πάσ*ν ήμεραν 
οί σεισμοί. 1

Γά πλειότερα πυρίπνοα δρη^εύρίσκονται παράλια καί εϊς 
νήσους, κάθώ; τή; Μήλου καί Θήρας. Η περίστχσι; αυτή

άποδεικνύει δτι τό ύδωρ τή; ^αλά^ο/ΐ; ενεργεί κατ ενοχήν 
εί; τήν σύστασιν τών διαφόρων άεοων. 0  Χουμβόλό πε.ιέ- 
γραψε πυρίπνοχ δρη εί; τήν κεντρικήν Α'ϊΐαν άλλα πο.έ 
λάβα άπ' αύτά δέν έκχύνεται* έζ εναντία; υπερ τά 1 00  
εύρίσκονται εϊς τήν παραλίαν τής Ασία;, παμπολα ει; τά ; 
νήσους τής ’Αφρικής καί τοΰ Ινδικού ίΐκεανοϋ, τά όποια 
άναρρίπτουσι λάβαν. II έκτεταμένη σειρά τών Κορδιλιέ
ρων όρέων τής ’Αμερικής εχει γεμάτην τήν κορυφήν άπό 
τά πυρίπνοα ταΰτα ς·όματα.

Τά ηφαίστεια βουνά συνέχονται πολλάκις ύπό κατω 
της γης τό εν μέ *ό άλλο' δθεν εις τό όρος Βουλτουρ άκουε- 
ται ύπόγειος καί κιοφός η / ο ό τ α ν  το Ουεσσουϊον, άπό 
τδ όποιον χωρίζεται διά μικρά; λίμνη; θερμοί ύδατος, εΰ- 
ρίσκηται· εΐ; εκρηςιν, άν καί τό πρώτον επαυσε πρό πολ
λών αιώνων νά έξερα’μύδρου; καί φλόγας.

όσα λοιπόν ηφαίστεια φαίνονται μακράν τής 3αλαισης 
$έν ρίπτουσι ποτέ λάβαν, άλλά κοινωνοϋσι με αλλα, τα 
όποια, είχον αύτήν τήν ιδιότητα. Τοιαΰτα ευρίσκονται et; 'ό 
μέσον τής Γαλλίας καί εις τό κέντρον τής ’Αα^ας.

Νομίζομε ν περιττόν νά εϊπωμεν δτι, άναφυσωμενοι μέ 
τόσην ορμήν οί διάφοροι άέρες, άναγκαίως πρεπει να άνα- 
σύρωσιν εϊς τήν βιαίαν αύτών έζοδον ΰλας καί αλλας ου
σίας, τά; όποιας άπαριθμήσαμεν εΐ; τήν άρχήν τή; δια
τριβή; ταύτη;,

(Γίκ τή; ’Ανθολογία; τών κοινοφελών γνώσεων.)
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To εκ της παιδείας κοιν'ον οφελος·'

Κάνέν άλλο θειότερον ούδ’ άγιώτερον βούλευμα, ε'/εγεν ό 
Σωκράτης, δέν δύναται ό άνθρωπος νά βουλευθί, είμή περί 
παιδείας έαυτοΰ καί των αύτοΰ οικείων (1). 'Αλλ όχι μό
νον άγιώτερον, άλλά καί συμφερώ*ερον πρός καθ' ενα ή 
μών ιδίως καί πρός τόν πολιτείαν κοινώς δέν δυνάμεθχ 
νά βουλευθώμεν ούδέ νά ποάξωμεν. ό μαθητευόμενος εις 
τά σχολεία θέλει διδαχθή τά πρός θεόν, τά πρός εαυτόν, 

/ τά πρός τόν πλησίον και τά πρός τήν κοινωνίαν καθη'κον- 
τα αύτοΰ* 3*λει άποκτνίσει καί τινας γνώσεις, αί όποΐαι 
μέλλουν νά τόν όδηγη’σωσιν όχι μόνον εις τά νά ζ·?, φρονί ■ 
μως καί τιμίως , άλλά καί εις τό νά έκτελ·/] καί τά τοΰ ε
παγγέλματος, τό όποιον δέλει μετελθεϊ εις την παρούσαν 
ζωήν, πολύ καλύτερα παρά τον παντάσασιν άμαθή καί ά,τ 
παίδευ-τον* επομένως ίϊελει εισθαι εύσεβές-ερος χρις-ιανός, 
καλητερος υίός, σύζυγος, πατήρ, φίλος, πολίτες, συνετώτε- 
τερος άρχων, τεχνικώτερος καί εύπορώτερος γεωργός ή τε
χνίτης. κτλ.

0 u  συμφέρει είς τοΰς γονείς νά εχωσιν υίο'υς προκομμέ
νους , τούλάχις-ον άναλόγως μέ τήν κατάς-ασίν των τήν 
κοινωνικήν, τοΰτο κατανοεϊται καί όμολογεϊται παρά πάν
των* άλλά μη'πως τό νά εχωμεν καθείς συγγενή, φίλον ft 
γείτονας καί συμπολίτας φωτισμένους μάς είναι άσύμφορον; 
Η κοινωνική ζωή δέν είναι άλλο, εϊμή σειρά βοηθέ ιών, τάς 
όποιας συναλλάσσωμεν πρό; άλλη'λους πολιτευόμενοι κατ*

(1) «ν θιάγα § 2.

νόι/.ov καί ΰπό νόμου;’ δθεν λέγεται βίος κοινωνικος καί πο
λιτικός. καί 6 μή εχων χρείαν παρ’ άλλου όμοίου αύτοΰ 
είς τήν παρούσαν ζωήν, ό τοιοΰτος δέν έμπορεΐ νά ηναι άν
θρωπος, άλλά θηρίον $ θεός (1). ’Αφοΰ δ’ ομολογώ μεν δτι 
εχομεν χρείαν ό είς της άπό τοΰ άλλου βοήθειας, επεται δτι 
καί βοήθειαν πλειοτέραν είς τάς άνάγκας μας έλπίζομεν νά 
δίίρωμεν ζώντες μεταξύ συγγενών καί συμπολιτών προκο- 
μενες-ερων καί εύπορωτέρων, η μεταξύ άμαθών αναξίων καί 
πτωχών.

Συμφέρον λοιπόν εχομεν καί χρέος ίερώτατδν καί παρά 
τής ίεράς ήμών πίστεως παραγγελόμενον καί παρά τής η
θικής διδασκόμενων, τό νά βελτιόνωμεν εαυτούς διά τής 
παιδείας καί νά συντρε'χωμεν, δπως δυνάμεθα, είς βελτί- 
ωσιν, δχι μόνον τών υιών, τών αδελφών, τών συγγενών 
ήμών, άλλά και τοΰ συμπολίτου καί τοΰ πλησίον. Τοΰτο 
είναι τό τής εντολής’ « ’Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς 
σεαυτόν.»

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ.

6  Μάρτιος μην, καθώς έκ τοΰ όνοματός του καταφαίνεται, 
ητο καθιερωμένος είς τόν ^εόν τοΰ πολέμου Αρην. 0  Ρωμύ- 
λος λεγόμενος υίός τοΰ Αρεως καθιέρωσεν είς τοΰτον τόν 
&εόν τόν μήνα Μάρτιον, καί έ'ταξεν εις τήν άρχήν τοϋ

»
(1 ) (0  S i  //.ή δ ν ν ΰ μ ίν ο ς  κοο>ωνιΓν, η μ η δ έ ν  δ ιό μ ε ν ο ;  ί ι  α ΰ τ ί^ χ ΐ ι*.'> 

h i f t o v i * r i v  η θεό,·. Ά ρ ι ν τ ο τ ,  IIo><r. Βι& ) . Λ χ ϊ ϊ > .  ά,  12*
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άλλ' ύ Κουνάς ύπερον τον έκαμε δεύτερον προτάξας 
τόν Ιανουάριον, καθώς εϊπβμεν, έπειτα δέ ό Ιούλιος Καϊσαρ 
ϋ ίσ χ ; τον Φεβρουάριον δεύτερον, έδωκε τόν τρίτον τόπον 
εϊς τόν Μάρτιον (ίδε άρ. 3 τοϋ παρόντος)..

Μαρτίου 25 ό Ευαγγελισμό; τής Θεοτόκου· εορτή λαμ
πρά και χαρμόσυνος τελούμενη ύπό δλων των χρις-ιανών 
λαών πρός άνάμνησιν τοϋ ό'τι κατ’ αυτήν τ ίν  ημέραν εϋ- 
νγγελίαθη ή Αειπάρθενος Μαρία, δτι δι’ αΰτής 3:λει ένερ- 
γηθή ύπερφυώς τό μυς-η'ριον της παρά 3εοϋ ύποσχεθείσης ά -  

πολυτρώσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους άπό τήν προπατορικήν 
αμαρτίαν διά της ένανθρωπήσεως τοϋ Υιού και Λόγου τον 
©εοΰ, καί Σωτήρος ήμών ίησοΰ ΧριςΌϋ* 
f i b  Μαρτίου 1821 .  Κατ’ αΰτήν τήν ή μέραν έλαβαν τά 

δπλα <τυμφώνως οί κάτοικοι τής Ελλάδος Ελληνες διά νά 
έλευθερωθώ-κν άπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, ύπό τόν όποιον 
έβασανίζοντ» όλοκλήρους αιώνας. ’Αρ’ ου έπολέμησαν 8 
περίπου έ'τη, μαχόμενοι ήρωϊκώς μέ άναρίθμητον πλήθος 
βαρβάρων εκ τής 'Ασίας, Ευρώπης καί ’Αφρικής, κατώρθω- 
σαν τέλος πάντων ν’ άνακτήσωσι τήν γήν τών πατέρων 
των, θεία συνάρσει, καί νά ϊδωσιν έως τέλου; τούς άγώνάς 
των έζ-εφανωμένσυς μέ ς-έμμα βασιλεία; άνεξαρτη'του. Κατά 
τό 1838  έθεσπίσ δη παρά τού φιλλολάου καί 2. ήμών Βα- 
σιλέως "Οθωνος νά πανυγυρίζεται πανοήμω·; ή ή μέρα αυτη 
καθ’ ό'λην τήν έλλάδα ώς έορτή Εθνική πρός άνάμνησιν τής 
έλληνικής άπολυτρώσεως.

16 Μαρτίου 1 8 2 7  έγινεν ή ένωσις τών πληρεξουσίων 
τοΰ έθνους, καί συνεκροτήθη ή έν Τροιζήνι,γ' έδνική τών Ελ
λήνων συνέλευσις.

Απρίλιος, 6 τέταρτο; τοΰ έτους μήν, ώνομάίθη άπό τοΰ

Λατινικού aperire (άνοίγειν', διότι ή γν,, άνοίγουσα τρόπον 

τινά τούς κόλπους αύτής, δίδει τόν νέον όπόν εί; τά δένδρα 

καί τά φυτά, διά τοϋ οποίου ζωογονούμενα ς-ολίζονται μέ 

νέαν βλάς-ησιν. 00εν καί ή εποχή αΰτη τοϋ έτους όνομάζε-
V ΐται κοινώς ανοιζις.

16ΆπρΟ/ίουΉ826, ή πτώσις τοϋ Μεσολογγίου, 
ί ΐ  πόλις αΰτη περιτειχισθεϊσα είς τήν άρχήν τοϋ έδνικοϋ 

άγώνος μέ εν τείχος αδύνατον καί με μερικούς προμαχώνας, 
έχρημάτησε διά 5 ολόκληρα έτη τά καταφίγιον όλης τής 
Δυτικής Ελλάδος καί τό προπύργιον τής Πελοποννήσου. Οί 
έν αύτώ ήρωϊκώτατα μαχόμενοι άπέκρουσαν πολλάς προσ- 
βολάς καί πολιορκίας τών έχθρών άλλά τέλος <7ενα πολιορ- 
κούαενοι ύπό πολυαρίθμων τούρκων καί ’Αράβων διά ζηράς 

καί θαλάσσης, καί μή λαμβάνοντές ποθεν βοήθειαν καί ζωο

τροφίας, ήναγκάσθησαν άπό τήν πείναν νά έγκαταλείψωσι 
τό φρούριον, άνοίξαντες δρόμον διά μέσου τών έχθρών μέ τά  
οπλα είς τάς χειρ ας. Εϊς κάνέν άλλο φρούριον δέν άντες-άθη- 

σαν τόσον καιρόν οί Ελληνες, μήτε έπροξένησαν τόσην φθο
ράν είς τούς πολιορκοϋντας εχθρούς, ώ; οί έν Μεσολογγίω 

εύρεθέντες άποκλεισμένοι.
4 Απριλίου 18 2 7  έψήφίσθη άπό τήν Γ' έθνίκήν συνέ- 

λευσιν Κυβερνήτης τής Ελλάδος ό I. Α. Καποδίς-ριας.
Κατά τοΰτον τόν μήνα τοϋ αύτοΰ έτους ίγειναν διάφοραο 

Ινδοξοι μά/αι εναντίον τών τούρκων είς τάς πεδιάδας τής 

Αττική; κατά τόν Πειραιά καί τό Φάληρον, καί εϊς μίαν τού-
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fwv τήν 22 ’Απριλίου μαχόμενος ό γενική αρχηγός της ςε· 
ρεάς Ελλάδο; I'. Καριϊσκάκης κοντά εις τί> μέρος, ο -ου την 

σηικρον είναι ώκοδομημενος ά ταφός του;

23— 26 'Απριλίου (837 έγιναν αί κατά τδν Βώλον 

καί Τρίκερην ναυμαχίαι κατά των Τούρκων άπό την όδηγου- 
μένην ΰτό τοϋ κυρίου Φ. λ. Αςυγκος μοίραν. Εις την ένδοξον 

ταύτην μάχην έκυριεύθησαν παρά των ήμετέρων 5 τουρκικά 

δικάταρτα πλοϊά καί έκάηταν τρία, έκ των οποίων τί> Ιν 

εις Τρίκερην έκάη με βάλας κανονίων με ζημίαν τριών μέν 

άνδρών μόνον φονευΟέντων έκ τών τής Ελληνικής μοίρας,* 

πολλών δέ τούρκων κατά ςηράν καί θάλασσαν.

“ “  “

ειλοποιηςις.

Έ ίδοηνιονντχι 9? Κ.Κ σ υ ^ ο α ^ τ α ί του παρόντος συγγρά μ μ α τος  χαί · ί  £vj-‘ 
«/.οο'ίάσχαίοί, ί τ ι  α ν τ ί του χ. Κ. Μπο^/ιαντζόγλου μ.ετα.τεΟίντος άντιχατας·ή- 
σαμ»ν«ί>Π  Π ίτρ χ ς  τόν  κύριον Παππ& Γεώργιον Φωτόιτουλον δγ)μοδιδ&σχ&}ιν 
του σχο)είου  τώ ν κο,οασίων άντ<τ:,ο07Ατ.τόν μ α ς , o9ev χατ& τήν έννοιαν τώ ν  λε- 
γομένω ν  juaj εις ΣεΧ. 3 2 y το ύ  ά ρ ιθ . 1— 2 τοϋ παρόντος σ υγγρ ά μ μ α τος  τοΰ 
)α·ποΰ θέλουν διευθύνει προς αυτδν τά$ συν^οβ/χάξ τω ν x a i ogccs * λ } « ί  α π α ί
τη σ ε ς  έχουν άπό η/ζά^.

Ο Σ υντά κ τη  ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ.

ΕΚ. ΤΗΣ ΤΟΥ Ι1ΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

// ΛΓΛΘΙΙ ΤΓΧ Η .
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