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To πρός τόν εαυτής σύζυγον σέβας χήρας καί πλούσιας 
βασιλίσσης, καί ή έπιδεξιότης τών μεγάλων τεχνιτών τής νεω-
τέρας Ιωνικής καί 'Αττικής σχολής τής άρχιτεκτονικής καί 
τής γλυπτικής παοήγαγον τό μεγαλοπρεπέστατο ν τοΰτο μνη-
μείο ν. 

'Αποθανόντος Μαυσώλου τοΰ τής Καριάς δυνάστου, τω 
3 5 3 π. Χ . , ή βασιλίς αδελφή καίσύζυγος αύτοϋ 'Αρτεμισία ( I ) 
έποίησε καταφανή τήν λύπην αύτής διά τής πολυτελεστάτης 
κηδείας τοΰ νεκρού καί τής ένάρξεως οικοδομής έπιταφίου 
μνάματος αυτού, έν 'Αλικαρνασσό}, ύπερβάλλοντος πανΟ' όσα 
τέως ό κόσμος είδε. Τήν μέν άνέγερσιν τού μνημείου τούτου 
άνέθεσεν είς τούς άρχιτέκτονας Φιλέα (ή Φιτέα, ή Πυθέα) καί 
Σάτυρον, όστις έγραψε περί τού μνημείου τούτου καί τών κο-
σμημάτων αύτού πραγματείαν. Τήν δέ γλυπτικήν όιακόσμη-
σιν αύτοϋ διεπιστεύθη είς τούς τέσσαρας έπισήμους τεχνίτας 
τής νέας 'Αττικής Σχολής, Σκόπαν, Βρύαξιν, Αεωχάρην καί 
ΤιμόΟεον ή Πραξιτέλην, (περί τών δύο τούτων ονομάτων δια-
φωνοϋσι, κατά τόν Βιτρούβιον, οί συγγραφείς)" έκαστος τών 
καλλιτεχνών τούτων άνέλαβε τήν έργασίαν μιας τών 4 πλευ-
ρών τοϋ μνημείου· ήργάζοντο δε άλλήλοις άμιλλώμενοι. 

Ό θάνατος της φθινάδι νόσω ληφθείσης διά τήν λύπην τήν 
έπί τοΰ άνδρός 'Αρτεμισίας, δύο έτη μετά τόν τούτου 
έπελθών, δέν διέκοψε τήν κατασκευήν τοΰ έργου τούτου τής 
άγάπης. Ό ΙΙλίνιος μνημονεύει καί πέμπτου καλλιτέχνου, 
τοΰ Πύθιος κατασκευάσαντος τό έπί τής κορυφής τής οικοδο-
μής έπιτεθέν τέΟριππον έκ λίθου λευκού (Vitruv. vii, pracf. 
§ 12. Plin. Η. Ν. xxxvi. 5. S. 4· § 9). 

Ό Πλίνιος λέγει ότι, ένεκα κυρίως τών έργων τών μνημο-
νευθέντων καλλιτεχνών, τό Μαυσωλείον κατέστη περιώνυμον, 
καί έλογίσθη ώς έν τών έπτά τού κόσμου θαυμάτων. Κακή 
μοίρα, οί τοσούτον ύμνήσαντες τήν μεγαλοπρέπειαν αυτοϋ αρ-
-/αΐοι συγγραφείς ολίγας καί άνεπαοκείς κατέλιπον ήμΐν περί 
τής κατασκευής αύτοϋ κατά μέρος πληροφορίας, ώστε ή δια-
γραφή τοϋ σχεδίου αύτοϋ έκ τών άδυνάτων εστί ι^ίτράβ. ΙΔ. 
6 5 6 , Cic. Tusc. Disp iii 31, Cell. x. 18, Val. Max. iv. 6. ext. I 
Propert. iii. 2. <», Σουίδ. καί Άρποκρ. έν λ- Αρτεμισία καί Μαύ-

_ \ Α-.' . - . . . ' '. λ - λ λ\ιτπ vnuir i i n /νιΐ_ 

κοδόμημα έξηφανίσθη τελείως, ώστε καί περί αύτής τής θέσε-
ως αύτοϋ επικρατεί άμφιβολία, εί καί σώζονται άποσπάσματα 
πολ-ύτιμα τών έπ' αύτοϋ τεχνουργημάτων,έν τώ Βρετ. Μουσείω. 
Μο'νος ό Πλίνιος περιγράφει τελειότερον τών άλλων άρχαίων 
συγγραφέων τό Μαυσωλείον, αλλά καί έν τή περιγραφή αύτοϋ 
ταύτνι πλεΐσται άπαντώνται δυσκολία·.. · Η οικοδομή, λέγει 
ό συγγραφεύς ούτος, έξετείνετο άπ' άρκτου πρός μεσημβρίαν 
πόδας έξήκοντα καί τρεις, στενωτέρα κατά τά μέτωπα ούσα. 
Ή δλη αύτη περίμετρος ήν τετρακοσίων ένδεκα ποδών (ή κα-
τά τό Βαμβεργιον χειρόγραφον 4 4 0 ) καί τό ΰψος 2 5 πήχεων 
(eubiti 3 7 1|2 πόδ), περιεκυκλοϋτο δέ ύπό 3 6 κιόνων, καί τό 
μεοος τοϋτο τοΰ μνημείου έκαλεϊτο πτερόν διεκοσμεΐτο δι' έρ-

( 1 ) Τ?>ν β ; ο ν ταίτη; κ.2ΐ τον ΐΜανιώλον έ$/,μοσιεΰβ*μ«ν έν τώ 53 
άριβυώ τής 'Εφημερίδος ταύτη; (:ών Μ»8/,τών τό-ε όνομαζομένη;), ε'.ς 
3ν παραπέμπομαι Φ^ομαί?, ά.αγ>ωjTr.v. 

γων γλυπτών ή μέν ανατολική πλευρά τού Σκο'ιχα, ή δέ 
τ.ροσάρκτιος τής Βρυάξιδος, ή μεσημβρινή τοΰ Τιμοθέου, καί 
ή δυτική τοϋ Αεωχάρους. Τοϋ πτερού ύπερέκειτο πυραμίς ισο-
ϋψής μέν αύτώ, μειούμενη δέ πρός τήν κορυφήν δ·.' 2 1 βαθμί-
δων έπί ταύτης ήν έπιτεθειμένρν τό τεθριππον, έργον Ιίύ^ιος. 
Ί ο όλον ii ψος, καί τού έπικοσμήματος τούτου συμπεριλαμβα-
νομένου, ήν 1 4 0 ποδών. Τά cpta τοϋ άρθρου τούτου δέν έπι-
τρέπουσιν ήμΐν ίνα πραγματευθώμεν περί τών διαφόρων προ-
βληθέντων διαγραμμάτων τοϋ σχεδίου τοΰ μνημείου τούτου. 
Ταϋτα συλλεχθέντα και ακριβώς έξετασθέντα ύπό τού άγγλου 
Καρόλου Newton έν πολυτίμω δοκιμίω «On llie sculpture.-, 
from the Mausoleum at Halicarnassus » έδηνοσιεύθησαν έν τώ 
περιοδικω Classical Museum, July. 1P-17. vol. v. p. 170 . Lon-
don, μετά χωρογραφικοϋ πίνακος τής Αλικαρνασσού, σχεδίου 
τοϋ Μαυσωλείου καί άλλων διασαφητικών άπεικονιαμάτων. 

Έ κ τής περιγραφής τοΰ Πλινίου εξάγεται μόνον σαφώς ότι 
τό μνημεΐον τοϋτο συνέκειτο έξ επιμήκους παραλληλογράμμου 
σηκοΰ (τοϋ πτερού όνομασθεντος) περικυκλουμένου ύπό περι-
στυλίου (πιθανώς Ίωνικοϋ ρυθμού τών κιόνων όντων) καί έγη-
γερμένου έπί βάσεως (τοΰτο υποτίθεται έκ τής άλλως ά-
συμβιβάστου διαφορας τού ολου ύψους πρός τό άθροισμα μερι-
κώς τοϋ τών συγκροτούντων τήν οίκοδομήν έργων). Έ π ί τοϋ 
πτερού ήν πυραμίς. Τά γλυπτά έργα ήσαν πάντως έπί του 
διαζώματος. Ή φαινόμενη ώς πρός τά μήκη τών πλευρών 
καί τών μετόπων και τής όλης περιμέτρου τοϋ οικοδομήματος 
διαφορά έξηγεΐται άποχρώντως καί μόνον διά τής ύποθέσεως 
οτι εκείτο τό Μαυσωλείον έντός περιβόλου, ή έπί υψώματος 
εύρυτέρου, τουτέστι 4 4 0 ποδών περιμέτρου, (περί τούτων και 
άλλων εικασιών καί διαφωνιών τών άρ/αιολόγων ίο. τό άνωτέ-
ρω Ά γ γ λ . Περιοδικόν). 

Αί τών νεωτάτων περιηγητών έρευναι δίδουσιν ήμΐν ίσχυ-
ράν έλπίδα ότι δυνατόν νά εύρεθώσι, πρός άνοικοδόμησιν του 
σχεδίου τοϋ Μαυσωλείου, ικανά στοιχεία μεταξύ τών τμημά-
των τών κιόνων, άτινά είσι διεσπαρμένα τήδε κακεΐσε έν Ιίου-
δρουμίω (τή άρχαια 'Αλικαρνασσός καί έντεθειμένα είς τά τεί-
χη αύτοϋ. 

Τό Μαυσωλείον ύφίστατο ετι κατά τά έσ·/ατα τοϋ τετάρτου 
μ. Χ . αιώνος (Γρηγ. ΪΝανζ. έπιγρ. 1 18) καί μέχρις έτι του 
δεκάτου. Άλλν' υπέστη καί τοϋτο τέλος, μετ ' αύτής τής 'Αλι-
καρνασσού, τήν έπί τών πόλεων 'Ασίας τής Μικρας ένσκ/ψα-
σαν τελείαν σχεδόν καταστροφήν. Διά τήν μετά ταϋτα ίστο-
ρίαν αυτοϋ, τό ζήτημα τής θέσεω; αύτοϋ καί τήν σε'ράν τών 
άποοείξεων δηλουσών ότι τά νϋν έν τω βρεττανικώ Μουσείω 
λείψανά είσι αυτά ταϋτα τά γλυπτά έργα, οίς ό Σκόπας μετά 
τών συναμιλλωμένων αύτω ά?.λοιν καλλιτεχνών διεκόσμησε 
τόν τάφον τοϋ Μαυσσώλου, παραπέμπομεν τόν οιλ.οπράγμονα 
άναγνώστην είς τό μνησθέν άρτι Δοκίμιον τοϋ Kewlon. ΙΙροσ-
τίθεμεν μόνον ένταϋθα ότι ότε οί Ίππόται τής 'Ρόδου ώκοδό-
μησαν τήν Άκρόπολιν τής'Αλικαρνασσού, κατά τόν 12 αιώ-
να, ή πιθανώτερον ότε προσηρρσαντο τά όχυρώματα αύτή: τώ 
1 5 2 2 , μετεχειρίσΟ/;σαν ύλικόν έκ τών ερειπίων τοϋ Μαυσω-
λείου, καί, έπ' άλλοις, έκτισαν έν τώ έσωτέρω τείχει τής ά-
κροπόλεως αύτών έκ τών ανάγλυφα φερουσών πλακών τοϋ 
διαζώυ.ατος τοϋ μνημείου τ ι ν ά ς . Δ ι ά φ ο ρ ο ι περιηγηταί, άπο 
τοϋ Οεβενότου μέχρι τού νϋν, περιέγραφαν τα; πλάκας ταύ-
τας, ών σχεδιογράφημα εύρηται έν ταις Ίωνικαϊς άρχαιότησι 
τ ή ; εταιρία; τών D e l l e l t a n t i ( v o l . i i , S u p l . I ' l . i i ) . Τέλος ό έν 
Κωνσταντινουπόλει πρέσβυ; τής Αγγλίας Λόρδος Σ. 'Ρεο-
κ λ ε ί φ (Στατοορδ Κάννιγγ) έλαβεν άδειαν τ ή ; )'. Κύλης. ίνα 



χ 486 χ 
μετακομίσει ταύτας· τόν Φεβρουάριον τού 1 8 4 6 έκβληθεΐσαι 
τοΰ τείχους εστάλησαν είς Άγγλίαν και κείνται ήδη έν τω έχει 
Βρετ. Μουσείω, ύπδ δνομα Βουδροΰμια μάρμαρα (Budrum Mar-
bles). Είσίν αύται 13 έχουσαι εκάστη ύψος τριών ποδών συμπε-
ριλαμβανομένων καί τών γείσων, ή άνευ αύτών 2 πόδων χαί 
5 1[2 δακτύλων· διαφέρουσι δέ κατά τό μήκος άπό 2 πασών 
καί 8 δακτ. μέχρις 11 ποδ. καί 1 I δακτ. τό μήκος πάντων 
ομού έστι 6 4 ποδ. 11 δακτ. καί τόσον ήν σχεδόν τό μήκος έ-
κατέρας τών δύο μακρών τοϋ μνημείου πλευρών δεν άνήκουσιν 
ομως πάσαι είς τήν αύτήν πλευρίν, διότι τιθεμένων έν σειρ| 
ουόεμία συναρμολογία τών παριστανομένων έν τοις άναγλύ-
οοις άποτελεϊται, παρεκτός τίνων μόνον δεικνύουσι δ'αύται έτι 
ίχνη εργασίας ούχ' ένός άλλά διαφόρων καλλιτεχνών. Τά έν 
αύταΐς έργα έχουσιν ύπόϊεσιν μάχην Ί'.λλήνων πολεμιστών πρός 
τάς Αμαζόνας, όπερ ήν προσφιλής έπισης έν Τωνία καί Κα-
ρία ώς καί έν 'Αθήναις μϋ)ος. Καί ταϋτα μέν κ ιτά Ph. Smith. 
Είσί δέ καί τίνες άμφιβάλ/.οντες άν τά έν τώ Βρετ. Μουσείω 
β ο υ δ ρ ο ύ μ ι α μ ά ρ μα ρ α άπετέλουν όντως μέρος τών κο-
σμημάτων τοϋ Μαυσσωλείου, ώς καί άλλοι παραδεχόμενοι ότι 
ίχνη συνεχή άρχαίου τείχους εύδιάκριτα νύν κατά τό κάταντες 
τοϋ λόφου άνατολικώς τής Σαλμακίδος άκρας τής 'Αλικαρνασ-
σού, καί λείψανα τινα άρχαίας οίκοόομής, άνήκουσιν είς τό 
Μαυσωλεΐον (L. Scliitz, Ross κλ.), περί ού διστάζουσιν έτεροι. 

— ο ο ο — 

Περί Ησιόδου /.αϊ τών ποιημάτων αύτοΰ. 
Αί περί τοϋ βίου τού άρχαιοτάτου τούτου ποιητοΰ πληρο-

φορίαι ήμών είσιν τόσον άβέβαιαι όσον καί αί περί τοϋ 'Ομή-
ρου, μεθ" ού συχνά ύπό τών άρχαίων ό Ησίοδος μνημονεύε-
ται. Τών δύο τούτων ποιητών τά ονόματα άποτελούσιν, οίον 
είπεΐν, τούς δύο πόλους τής άρχαιοτάτης 'Ελληνικής εποποι-
ίας, καί ώς ό Όμηρος εκπροσωπεί τήν ποίησιν, ή τήν ποιητι-
κήν σχολήν, κυρίως τής έν Ασία τή Μικρά 'Ιωνίας, ούτω καί 
ό 'Ησίοδος έστιν ό άντιπαριστάνων σχολήν άοιδών βραδύτερων 
τι άναπτυχθεΐσαν έν τα'ς ύπωρεία-.ς τοϋ κατά τήν Βοιωτίαν 
'Ελικώνος καί εντεύθεν εις Φοκί ;α καί Εύβοιαν μεταδοθεΐσαν. 
Ή μόνη ένυπάρχουσα έν τοΐς ποιηταΐς τούτοις, ή ταΐς σχο-
λαΐς αύτών, όμοιότης συνίσταται εις τόν τύπον τού έπους καί 
τήν διάλεκτον αύτών, καθ' άπαντα δέ τ ' άλλα όλως άπ' άλλή-
λων διαφέρουσι· διότι ό μέν "Ομηρος λαμβάνει υποθέσεις τών 
ποιημάτων αύτοΰ τήν άκάθεκτον ζωηρότητα τών ηρωικών χρό-
νων, ό δέ 'Ησίοδος έπισπα τήν προσοχήν αύτοϋ είς τά ήρεμαΐα 
έργα τοϋ συνήθους βίου, είς τήν γένεσιν τοΰ κόσμου, τών θ ε -
ών καί τ ώ ν ' Η ρ ώ ω ν , δούς ούτω τοΐς εαυτού ποιήμασιν 
ηθικόν καί θοησκευτιχόν χαρακτήρα, καί τοΰτο μόνον ύ-
ποδεικνύει ήμΐν μάλλτν προωδευμένην τήν δ'.ανοητικήν κατά-
στασιν τών άρχαίων 'Ελλήνων ή τήν έν τοίς Όμηρικοΐς ποιή-
μασι διαγραφομένων δέν έννοουμεν δέ διά τούτου νά βεβαιωσω-
μεν ότι τά στοιχεία τής Ήσιοδείου ποιήσεώς είσι νεώτερα των 
ομηρικών χρόνων, διότι δύνανται ταΰτα είναι, τούναντίον, τό-
σον άρχαΐα όσον καί τό Έλληνίκόν έθνος· άλλ' ου ως, όπως 
ποτ' άν ή, συμπεραίνομεν ότι ή τοϋ Ησιόδου ποίησις, οποία 
περιήλθεν είς ήμάς όψιγενεστέρα εστί τής Όμηρείου, καί τήν 
γνώμην ταύτην βεβαιοΰσιν έτι καί ή διάλεκτος καί ή φράσις 
τών δύο σχολών καί διάφοροι άλλαι προσομοιαι περιστάσεις, 
ών έν άλλαις είσί καί αί άπαντώμεναι είς τοΰ Ησιόδου τά ποι-
ήματα εύρύτεραι γνώσεις τών είς τά τοΰ 'Ομήρου. Ό Ηρόδο-
τος (Β. 53 ) καί άλλοι νομίζουσιν συγχρόνους γεγονότας άμ-
φοτέρους, και τίνες μάλιστα θέλουσι τόν Ήσίοδον άρχαιότερον 
τού Όμήρον (Gell. iii. 11, xvii. '21, Σουίδ. έν λ. 'Ησίοδος, 
Τζετζ . χ ιλ . ιβ. 163 . 1 9 8 , ΙΓ . 6 5 0 ) . Ή καθόλου όμως γνώ-
μη τών άρχαίων ήν ότι ό Όμηρος ήν άρχαιότερος· περι του-
του πραγματεύονται ό Φιλίχωρος, ό Ξενοφάνης, ο 'Ερατοσθέ-
νης, ό Απολλόδωρος καί πολλοί άλλοι. 

Ό θέλων ινα ίρι'ση άκριβώς τόν χρόνον καθ' δν ό Ησίοδος 
ήκμασε μανθάνει παρά τοΰ 'Ηροδότου (άνωτ.) ότι έζησεν ό 
ποιητής ούτος τετρακόσια έτη πρό αύτοϋ, τουτέστι κατά τό 
8 5 0 π. Χ . Ό Ούέλλιος Πατέρκουλος (I Τ.) νομίζει ότι μετα-
ξύ Όμηρου καί'Ησιόδου διήλθον 120 ένιαυτοί. Πλείστοι τών 
έν τοΐς καθ' ήμας χρόνοις κριτικών είσι γνώμης ότι ό 'Ησίοδος 
έζησεν εκατόν μετά τόν Όμηρον έτη, όπερ συνάδει σχεϊόν πρός 
τινας άρχαίας μαρτυρίας, αίτινες τιθέασιν αύτόν περί τήν 11 

'Ολυμπιάδα, δηλ. 7 3 5 π. Χ. Περ; τοΰ βίου αύτοϋ έξάγομεν 
πληροφορίας τινας έκ τού είς αύτόν προσγραφομένου ποιήμα-
τος κ έργα χαί ή/έοαι «>. Έ κ τούτου (στιχ. 6 4 8 κλ.) μανθά-
νομεν ότι έγεννήθη έν Άσκρα τής Βοιωτίας, είς ήν μετηνάστευ-
σεν ό πατήρ αύτοΰ έκ τής έ ν Ά σ ί α τή Μικρά Αιολικής Κύμης. 
Ό Έφορος (άποσπ. σελ. 2 6 8 εκδ. Marx.) καί ό Σουίδας λέ -
γουσιν ότι αμφότεροι, ό τε Όμηρος καί ό 'Ησίοδος, ήσαν Κυ-
μαΐοι, καί μά/.ιστα συγγενείς άλλήλοις· ή μαρτυρία αύτη 
προέκυψε φαίνεται έκ τής πίστεως ότι ό'Ησίοδος έγεννήθη πριν 
ή ό πατήρ αύτοϋ άναχωρήση έκ Κύμης είς Άσκραν· άλλ' εί 
τοΰτο ήν άληθές δέν ήθελεν είπή ό ποιητής (έργ. 648 ) . 

ού γάρ πώποτε νηί γ ' έπέπλων εύρέα πόντον, 
εί μή έ ; Εύβοιαν έξ Αυλίδος . . . . 

Παρεκτός τούτου ή "Ασκρα μνημονεύεται ώς πατρίς αύτοΰ 
έν τω έπιταφίω αύτοϋ έπιγράμματι (Παυσ. Ο. 3 8 . § 9) τούτω. 

Ά σ κ ρ η μεν πατρίς π;λυλήίος, άλλά θανόντος 
όστέα πληξί^πων γή Μινυών κατέχει 
'Ησιόδου, τοϋ πλείστον έν Ελλάδι κΰδος όρεΐται 
άνδρών κρινομένων έν βχσάνω σοφίης. 

καί έν τώ ύπό τοΰ Πρόκλου βίω αύτοΰ. Ό ποιητής περιγράφει 
έαυτόν πρόβατα έν τω Έλικώνι ποιμαίνοντα, καί έκ τούτου 
καί έκ τής ονομασίας άτίμητος δι' ής έαυτόν ονομάζει, χαί τής 
περιγραφής τής καταστάσεως τοΰ πατρός (εργ. 6 3 6 κλ.) έξά-
γομεν άναγκαίως ότι ήν πτωχός καί εις άγροτικά ήσχολεΐτο 
έργα. Ή χατάστασις όμως αύτοΰ αύτη φαίνεται ότι έξής έ-
βελτιώΟη· μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός ένέπεσεν είς δια-
φοράν πρός τόν ίδιον άδελφόν Πέρσην περί τής μικράς πατρι-
κής κληρονομιάς άποφασισθεΐσαν υπέρ εκείνου ( Έ ρ γ . 2 1 9 . 2 6 1 . 
6 3 7 . ) τότε φαίνεται ότι μετώκησεν είς Όρχομενόν, ένθα διή-
νυσε τό έπίλοιπον τ ή ; ζωής αύτοΰ ( Ι Ι ι ' ν δ . παρά Νρόκλω γ έ Ό ς 
'Ησιόδου, σελ. 4 4 . εκδ. Ή σ . ύπό Gdllling). Αέγεται έτι ότι 
καί έτάφη είς Όρχομενόν καί ό τάφος- αύτοΰ έδείκνυτο ώδε καί 
κατά νεωτέρους χρόνους. Ταΰτά είσι όσα δύναται τις ειπείν 
όπωσοΰν μετά βϊβαιότητός τίνος περί τοΰ βίου τοΰ 'Ησιόδου. 

Ό Πρόκλος, ό Τζέτζης καί άλλοι μνημονεύουσι ποικίλων 
άνεκδότων καί θαυμασίων διηγη,ιάτων περί τοΰ βίου καί τής 
τελευτή; τοΰ ποιητοΰ, πλήν όλίγη είς ταΰτα αξία δίδοται, εί 
καί δυνατόν νά ήρανίσΟησαν ταύτα ούτοι έξ άρχαιοτέρων πη-
γών. Αυπηρότατον ότι άπώλοντο άρχαΐά τινα περί τοΰ βίου 
τοΰ 'Ησιόδου πονήματα, ιδίως δέ τά τοΰ Πλουτάρχου καί Κλεο-
μένους, διότι ήθ λον ταΰτα φωτίσει ήμάς αναντιρρήτως είς 
πολλά, άπερ ήδη τελείως άγνοοΰμεν. Ηαρατηρητέον δέ ότι 
πολλά τών περί 'Ησιόδου διηγημάτων άνάγονται είς όλην τήν 
κατ' αύτόν ποιητικήν σχολήν (ούχί δέ είς τοϋτον άτομικώς) 
προελθόντα έκ τής σχέσεο^ς τής Βοιωτικής ή Ήσιοδείου σχο-
λής πρός τήν'Ιωνικήν ή Όμήρειον τοια την λ. χ . νομ ζομεν τήν 
παράοοσιν ότι ό Στησίχορος ήν υιός Ή σιόδου, καί'ότι ό 'Ησίο-
δος ήγωνίσατο πρός τόν Όμηρον, γενομένου τοΰ άγώνος αύτών 
έν Χαλκίδι έν τή έπικηδείω τελετή τοΰ βασιλέας Άμφιδάμαν-
τος, ή, κατ' άλλους, έν Αύλίδι ή Δήλω (Ιΐροκλ. άνωτ. καί εις 
Έ ρ γ . 6 4 8 , Πλουτ. Συμπ. έπτ. Σοφ. 10). Τό περί τοΰ άγώ-
νος ίστόρημα παρήγαγε καί πόνημα, όπερ σώζεται έτι, άγών 
'Ομήρου καί 'Ησιόδου λεγόμενον, έργον γραμματικού τίνος 
ζήσαντος κατά τό τέλος τοΰ πρώτου μ. Χ. Αιώνος. Εις τοϋ-
το παρίστανται αμφότεροι οί άγωνι,όμενοι ποιηταί άποκρινό-
μ,ενοι προς άλλήλους δι* ιδίων έκάτερος στίχων. Ό ποιητής 
τούτου φαίνεται γινώσκων πάσαν τού γένους του'Ησιόδου τήν 
Ίστορίαν, τά ονόματα τοΰ πατρός καί τής μητρός καί τών 
προγεννητόρων αύτοΰ καί κατάγει αύτόν έκ τοΰ Όρφέως, τού 
Αίνου καί αύτού τοΰ 'Απόλλωνος. Τά μυθεύματα ταύτα, εί 
καί καθαρά πλνάσματα, δεικνύουσι τήν σχέσιν ήν οί άρχαΐοι 
ύπελάμβανον ύκάρχουσαν μεταξύ τών ποιήσεων τοΰ 'Ησιόδου 
(ιδίως τής Θεογονίας) καί τών άρ/αίων σχολών τών Ιερέων 
καί άοιδών, τών είς Θράκην καί Πιερίαν τό πρώτον έδρ=υον-
των, εντεύθεν δέ εϊς Βοιωτίαν διασπαρέντων, καί ωδε δημι-
ουργησάντων πιθανώς τά στοιχεία άφ' ών άνεβλάστησε καί 
άνεπτύχθη ή 'Ησιόδειος ποίησις. Τών μύθων τινές, ώς τήν 
προσωπικήν αύτοϋ τοΰ Ησιόδου ίστορίαν νομιζέμενοι ότι πε-
ριεχουσιν, είσί τοιούτοι ώστε πολλήν άμφιβολίαν παρέχουσιν 
άν ποτε ύπήρξεν όλως ποιητής 'Ησίοδο;. Καί εί καί δέν άρνού-
μεθα ότι γέγονέ ποτε ίσως ποιητή; τις έν τή Βοιωτική σχο-
λή 'Ησίοδος κληθείς, ού τίνος ή ύπεροχή εδωκεν άφορμήν είς 
τό νά θεωνήται ούτο; ό εκπροσωπών αύτήν, καί ότι ποιήματά 
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τινα έργα τούτου €vj\ άλλ' όμως, ομιλούντες καθολου περί 
'Ησιόδου, έννοουμεν μάλλον τήν όλην Ήσιόόειον σχολήν 
ή ενα τινά ποιητήν ίδί? Ο'υτω π. χ . σρχαΐόν τι επίγραμ-
μα λέγει τόν Ήοίοδον^ις ήβήσαντα καί δις ένταφιασθέντα 
(ίδ. άνωτ. Σουίδ.) Καθ' έτέραν τινα παράδοσιν, 
τά όστά τοΰ 'Ησιόδου άνεκομίσθησαν έκ Ναυπάκτου εις 
>Q0 ου,εν( 'Λν, πρός άπαλλαγήν τής χώρας ταύτης άπό λοιμώ-
δ ο υ ς " νόσου (Παυσ. Θ . 3 8 § 3). Αί παραδόσε·; αύται δεικνύου-

ν fai ό 'Ησίοδος ένομίζετο καί έλατρεύετο έν Βοιωτία (καί 
Πιερία) ώς παλαιός τις Ήρως, και, καθώς πολλοί άλλοι 

Ή ρ ω ε ς , έλέγετο ότι άδίκως έφονεύθη έν τω τοΰ ΙΝεμεαίου 
Διός άντρω (Πλουτ. Συμ. Έ π τ . Σοφ. 19, 'Αγ. Όμήρ. και. 
Ή σ . σελ. 2 5 1 έκδ. G0ltling. παράβλ. Παυσ. θ . 31 § 3) Έ κ 
τούτων πάντων λοιπόν εξάγει τις ότι ποιητής ή Ί Ι ρ ω ς , ονό-
ματι Ησίοδος, εθεωρείτο ύπό τών άρχαίων ώς άρχηγός χαί 
έκπρόσωπος τής ποιητικής έκείνης σχολής, ήτις βεβηκυΐα έπί 
τών Θρακών ή τών έκ Πιερίας άοιδών καί άναπτυχθείσα έν 
Βοιωτία ήν διακεκριμένη τής 'Ομηρικής ή 'Ιωνικής ο χολής. 

Αί τών δύ? τούτων σχολών διαφοραι είσι σαφείς καί προ-
δηλοι, άνεγνωρίζοντο δέ καί πάλαι ούχ ήττον ή νϋν, ώς έξά-
γεται έκ τοΰ Ά γ ώ ν ο ς Ό μ η ρ ο υ κ α ί Η σ ι ό δ ο υ (σελ. 
2 4 8 τής τοΰ Gdtlling έχδ.). Διέφερον πρός άλλήλους έτι οί 
ποιηταί ούτοι καί κατά τόν τρόπον τής απαγγελίας τών ποιη-
μάτων αύτών, διότι τά μέν 'Ομηρικά έπη ήδοντο μετά κιθά-
ρας, τά δε τοΰ 'Ησιόδου άνευ μουιικοΰ οργάνου· ό άδων 
ταϋτα έφερε ράβδον δάφνης (Ήσιοδ. θεογ . 3 0 , ΙΙαυσ. Θ. 3 0 , 
J . 7 . 2 , Πινδ. Ί σ θ μ . Γ . 5 5 καί σημ. Dissen, Καλλιμ. Άποσπ. 
138 ) . Έπειδή ή Βοιωτία, ή Φωκίς καί ή Εύβοια ήσαν οί κυ-
ριώτεροι τόποι έν οίς ή 'Ησιόδειος ποίησις ήκμαζεν, ούκ έστι 
θαυμαστόν ότι ή σχολή αυτη άπένειμε μέγιστον σέβας προς 
τό έν Δελφοΐς χρηστήριον, καί ότι ύπάρχει μεγάλη ή όμοιότη; 

Ά ν δ ρ ο ς δ ' ε ύ ό ρ κ ο υ γ ε ν ε ή μ ε τ ό π ι σ θ ε ν ά μ ε ι ν ω ν. 
Λέγεται Ιτι ότι καί ό Ησίοδος αύτός είχε τό δώρημα 

τοΰ προφητεύειν κτησάμβνος αύτό έν Ακαρνανία. Πλεϊσται 
άλληγορικαι έκφράσεις , οποίας πολλάκις εύρίσκομεν έν 
τ ή τών χρησμών γλώσση, άπαντώνται καί είς τοϋ 'Ησιόδου 
τά ποιήματα. Τοΰτο δέ καί γραμματικοί τίνες τύποι, ιδιά-
ζοντες παρ' Ήσιόδω, άποτελοϋσιν έτέραν διαφοράν αύτοΰ 
καί τοΰ Όμήοου, εί καί τών ποιημάτων άμφοτέρων τούτων 
ή διάλεκτος έστι καθόλου ή αύτή, 'Ιωνική έπική, ήτις έπε-
κράτησεν ώς διάλεκτος τής έποποΰας ένεκα τής έπιρροής τοΰ 
Όμηρου. 

Οί άρχαΐοι ένόμιζεν διάφορα ποιήματα ώς έργα τού αύτοΰ 
ποιητοΰ Ησιόδου, τουτέστι πανθ' όσα ώς έκ τής κατασκευής 
καί τής ούσίας αύτών μετεΐχον του νού τής Ήσιοδείου σχολής, 
καί έφαίνοντο ούτως είναι τής αύτής καταγωγής* έξής θέλομεν 
επισυνάψει κατάλογον αύτών, αρχόμενοι άπό τών καί είς ήμάς 
περισωθέντων. 

Άριθ. 2524. 

ΒΑΣΪΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΤΟ Τ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ϊ Ο Ν ΤΩΝ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν 

Κ Α Ι Τ Η Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. 

Πρό; τούς Δημοδιδαίχάλου; χαί τά; Δημοδιδασχαλίσσας. 

Άναλαμβάνων τήν διεύθυνσιν τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών και 
τ?,; Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, θεωρώ προΰργιαίτατον τών 
καθηκόντων μου τό ν' άπευθυνθώ πρό; υμάς, ώ; ϊιαπεπις-ευμένου; τήν 
τιμαλφεστέραν τών κοινωνικών λειτουργιών, τήν ήθιχήν καί διανοητι-
κών άνάπτυξιν τή; παιδική; ήλι/.ίας. 

Δι*6εβαιώ δ' υμά; έκ προοιμίων οτι γνωρίζω καί τήν δυσχέρειαν 
*αί τ£ έπίπονον τών έργων σας, άπερ, ώ; περιοριζόμενα το πλείστον 
εί; κοινέτητα; ή δήμου; δευτερ3ΰοντα;, δέν χορηγουσιν ούτε τά; εΰ-
ζολία; οΰτε τά; ευχαριστήσεις, όσα; ί ανωτέρω διδασκαλία παρέχει 
ίπωσδήποτε εί; του; μυσταγωγούς αύτ/;;' άλλ* το iusxero·' έ'ργβν -:Τ-

ναι έ'ργον έ;ό-/ω; χοινωνικον, διότι άπ:υδύνετσι προ; άπασαν τήν κύί-
•νωνίαν, χαί ενεργείται ύπέρ τών πλειόνων αύτη; μελών' διότι δεν πε-1 

ριορίζεται εί; τάς πόλεις κοί κωμοπόλεις, άλλά πρέπει νά έπεχτείνη-
ται καί εί; τού; μιχροτερου; δήμου; χαί εί; τά ελάχιστα χωρία, καί 
νά έχπαιδεύη χαί ήΟοποιή τά τέκνα δλων τών πολιτών άνεξαιρέτω;-

καθότι πώ; άλλω; θέλουσι πραγματοποιηθώ τά ίερά δικαιώματα τή; 
έλευθερία; καί ισότητο;, τά όποια ένεγράψαμεν έντός του θεμελιώδους 
ημών Νόμου, παρά διά τ?,; εί; ολα; τά; τάξει; τοϋ λαου διαχύσεω; 
τη; στοιχειώδους παιδείας καί μετ' αύτί; τών Χριστιανικών παραγ-
γελμάτων ; 

Ό γνωρίζων νά άναγίνώσκη, νά γράοη, καί νά άριθμή ίχ: μόνον 
εΰχολώτερον διαγινώσκει τά δι>ιαιώματά του, ϊχι μόνον εύχερε'στερον 
υπερασπίζει εαυτόν κατά τοΰ δόλου, τής αδικία; καί τ ί ; άγυρτίας, 
άλλ' ωφελείται μάλιστα έξ όλων τών ύτερτέρων αύτοΰ κατά τήν μά-
θηΐϊΐν και τόν πλουτον. Ή ίσότη; ένώπιον τών Νόμων ούδέποτε θέλει 
κατϊστή αναντίρρητος αλήθεια, ειμή οταν ή δημοτική έκπαίδευσι; κα-
τορθώσΐ) νά διαπλάση καί τόν νουν καί τήν καρδίαν όλων ή τουλάχι-
στον τοΰ πλείστου μέρου; των πολιτών. Ί Ι μεγάλη άρα τών εργασιών 
σζ; σπουδαιότη; πρέπει νά ένθα^ρύνη ύμδς και νά συντελί ποο; συγ-
κερασμόν τών δυσαρεσκειών, όσας άπαντατε περί τήν ένέργειαν τών 
καθηκόντων σας, χαί πρός α·; χαίτιριχώ; χαϊ άξιεπαίνω; άντιπαλαίετε. 

Δέν αγνοώ ουτε τάς ά^ίχου; χαϊ συχνά; καθυστερήσεις ώς πρός 
τήν άπόδοσιν τη; μισθοδοσίας σας, ούτε τάς ελλείψεις τών διδακτικών 
βιβλίων, ούτε τών διδακτηρίων ί) τήν στε'ρησιν ή τήν άτέλειαν, ουτε 
τήν άχαριστίαν παρακολουθούσαν ενίοτε τάς προσπαθεία; σα;" άλλ' ή 
Κυβε'ρνησις θέλει οε'ρει άμεσον περί τούτων θεραπείαν, θέλει οανή αύ-
στηροτάτη περί τήν άπονομήν τών προβιβασμών ααί τήν ένε'ργειαν τών 
μεταθέσεων, θέλε' δέ προσπαθήση νά προετοιμάση καί περίθαλψίν τινα 
τοΰ γήρως τών δημοδιδασκάλων καί τών όρφανευουσών αυτών οικο-
γενειών, ώς θεωροΰσα έπίση; δίκαιον τό νά μετεχωσιν οί ύπέρ τ?,; 
ήθικ?,; καί διανοητικής βελτιώσεω; τοΰ λαοΰ άγωνιζόμενοί τών πλεο-
νεκτημάτων εκείνων, οσα έπιχέοιται εί; τού; θύλακα; τής εξωτερικής 
καί έσωτερική; ασφαλείας. Άλλ' ή έξασφάλιοι; τών πλεονεκτημάτων 
τούτων ήθελεν είναι άνεπαρκή; καθ' έαυτήν, έάν δέν έβραβεύετο καί 
υπό τη; ενδομύχου υμών πεποιθήσεως, οτι, ποάττοντε; τό καθήκον 
ύμών, εΰαρεστεΐτε καί τώ θεώ καί τοΐ; άνθρώποις. 

Τό καθήκον ομω; τοΰτο δέν εΤνε άπλοΰν, ούτε εύκολον* διότι δέν 
αρκεί μόνη ή μόρφωσις τοΰ νοό; διά τών γραμμάτων, τά όποια, χω-
ρίς τ?;; ήθιχής, γίνονται πολλάκις επιβλαβή, χαθιστώντα κινδυνωδέ-
στερον τόν καχοήΒη" άλλά προσαπαιτεϊται άφεύχτως καί ή διάπλασίς 
τής καρδίας" πρώτον δέ οργανον τ ί ; διαπλάσεω; ταύτη; εΤνε ή yρη-
στιανική διδασκαλία, θεμέλιον πάσης ιδιωτικής καί κοινωνικής αρε-
τής, ήτις ομω; δέν κατορθοΰται διά τ ί ; αναγνώσεως φράσεων αδιανόη-
των, άλλά διά τη; προφορική; αναπτύξεως καί τ ί ; δι' δλων τών μέ-
σων έγκολάψεω; εί; τών παίδων τά; άπαλάς καρδίας τών παραγγελ-
μάτων της άμωμήτου ήμών πίστεω;. 

Ή έκπαίδευσι; άρα καϊ ή αγωγή εΤνε δύω οροι τοΰ αύτοΰ προβλή-
ματος, τοΰ όποιου ή λύσις εί; ύμα; ανετέθη. Εργάζεσθε λοιπόν 
άνενδότω; περί αυτήν, προσπαθοΰντες νά καταστήσητε τούς παΐοα; 
εϋπειθεΓ; πρός τού; γονείς, εϋπειθεΐ; εί; τοΰ; νόμου; τη; ττατριδο; 
χαί είς τον Ηγεμόνα, ήπιους τά ήθη, σεμνού; καί χαθαρού; βίς τά; 
βιωτικά; έςεις, καί πρό πάντων άφωσιωμένου; εί; τόν θεόν. ΕΤνε 
ανάγκη νά ρίψητε εί; τά; καρδία; αύτών σπέρματα εύσεβεία;, τών 
όποίων ή βαθμιαία βλάστησι; έγγυϊται τόν σχηματίσμον έργατικώνι 
ευσεβών χαί φιλονόμων πολιτών. 
Άλλά πρό; τοΰτο πραχτικώτατον δίδαγμα εΤνε τό ζών τοΰ διδασκά-
λου παράδειγμα, καί διά τοΰτο πρέπει νά ήσθε προσεκτικοί καί εί; 
τού; λόγου; καί είς τά; πράξεις χαί εί; τά κινήματα υμών, απέχον-
τες έΓ.ί πασι τών κομματικών παθών, τα οποία τυχόν εμ©ωλευουσιν 
έντός τοΰ δήμου όπου διδάσκετε· διότι άλλως, γινόμενοι, καϊ άκον-
τε; μεροληπτικοί πρός εν μέρο; τών πολιτών, στερεΐσθε τ ί ; νομίμου 
υμών έπι^ροη; έπί -ά τέκνα θατέρου μέρου:, και δίδετε και υπονοίας 
άδικου πρός αύτά διαγωγής, έν ω ό δημοδιδάσκαλο; πρέπει νά ηνε προ-
σηνής χαί ίσο; πρό; πάντα;, διότι, ώ; και άλλοι πρό ήμών ε7πο>, 
τό δημοτικόν σχολεΐον είνε τό άσυλον τηί ισότητο;, δηλ. τ?; δικαιο-
σϋ·/·»;· άντί δί να άτ.ηχώσιν iv αύτώ αί δημοτικαΐ διαιρέσει;, πιέπει 
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έκ τούναντίου ή έν αύτώ ε-ρήνη, διαχεομένη εί; τον δήμον, νά —ρ»ώ-
νρ αύτά; τείνουσα πρός έξάλειψίν των. Αί κομματικαι διαιρέσει; εΤ-
νε έρήμεροι, έν ω σεϊ; εΤσδε κατηχηταί των αιωνίων αρχών τ ί ; 
ήίικίς καί τής πίστεως. 

Έστέ πρό πάντων ήπιοι καί ανεκτικοί, καταστέλλοντε; τά- χαζά; 
έξεις και τάς άνοήτους πράξεις τών παίδων ούχί cti βλασρήμων 
λέςεων καί οι* αίκίσεων, άπαγε ! άλλά οιά πατρικών κολάσεων, έπ· 
βαλλομένων πράως καί ού"/ί έκδιχητικώς τρόπον τινά κατά των άδώων 
τούτων πλασμάτων. Άλλ' εχω αρα ανάγκην νά βας προτρέψω νά 
ί,σδε αύτοί υμεΐς χρηστοί τους τε τρόπους χαί τά ήθη, νά άπέγητε 
κακών σχέσεων, νά ρεύγηται τάς κερδοσκοπίας ή έργα ασυμβίβαστα 
μέ τό έπάγγελμά σας, καθώς καί τάς έν ταϊς άγοραϊς περί τούς κύ-
βου; και άλλα τοιαύτα μάταια παίγνια διασκεδάσεις, ώς συμβαίνει 
ιι τιαιν άπωκισμέναις κοινότησι, νά ρέρησδε εύπειδείς πρός τάς κα-
δεβτώτας αρχάς, νά δίδητε τό παράδειγμα τάξεως είς τον βίον 
χαί καθαριότητος, ήτις εΤνε άρευκτον τοϋ πολιτισμού πλεονέκτημα, 
νά βελτιώ/ητε ύμας αυτού; δ'ι αναγνώσεως κατά τάς ώρας της αργίας, 
ή καί διά ροιτήσεως είς σχολεϊον ή γυμνάσιον έν ταΐς πόλεσιν, δπου 
ύπάρχουσι τοιαύτα ; Ούδέν τούτων, νομίζω, σας λανθάνει, καθώς χαί 
ότι δι' αύτοΰ καί μόνου τού τρόπου θέλετε γένη άξιοι τής μερίμνης 
τίς Κυβερνήσεως, καί αγαπητοί είς τάς οικογενείας, έν μέσω τών 
όπιίων άνατρέρεσδε, καί δέλετε έπαξίως ενεργεί δικαιώματα καί κα-
θήκοντα πατρικής κηδεμονίας καί έξουσίας έπί τούς παϊδας, τούς ό-
ποιους σας παραδίδομεν, Γνα άποδώσητε αυτούς ύστερον άγαδούς πο-
λίτα;, χαί δυνηδη έκαστος ήμών νά είπ/ι πρός τήν πατρίδα έν είλι-
κρινιϊ τή συνειοήσει καί εύπαρρησιάστως «'Ιδού έγώ καί τά παιδία, 
ά μοι ένεπίστευσας.» 

Έ ν Ά δ ή ν α ι ς τ ή 4 'Ιουνίου 1 8 5 5 . 

Ό ίπ:υργός 
II. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

— 0 0 0 — 

Άσμενοι δημοσιεϋομεν τά έξής δύο έγγραρα, του Υπουργείου της 
παιδεία; καί του ΙΙανεπιστημίου, περιελδόντα ευτυχώς είς γνώσιν ή-
μών. Ή άνάγνωτις αύτών καί ή πιστις ότι τά έν αΰτοΐς περιεχόμενα 
ίνεργηδήσονται άκεραίως καί ακριβώς δε'λουσι πάντως έμπλ.ήσει χαρδς 
πάντας τούς ένδιαρερομένους (καί τίς Έλλην δέν ένδιαρέρεται) είς τήν 
πρόοδον καί βελτίωσιν τοϋ άνωτάτου τούτου ναοϋ τών Μουσών, πρό; 
δν άποβλέπουσι μετ' εύλαβείας και συγκινήσεως πάντες οι Έλληνες, 
όπου τ ί ς γίς καί άν ώσι, ώς είς κέντρον ενώσεως, καδώς ποτε καί 
νϋν οί έν ΙΙαλαιστίνη καί τή διασπορα 'Ιουδαίοι είς τόν έν Ίεροσολύ-
μοις Σαλωμόντειον Ναόν τού Ύψιστου. Ουδεμία άμριβολια ότι τό 
Πανεπιστήμιον ήμών χαδίσταί, όσημέραι προκόπτον, δ μέγας τ ί ; α-
νατολάς πνευματικός ρανός, ού τό ρώς επιχέεται ίλαρόν ήδη έπί τών 
ομογενών πάντων καί τά απαυγάσματα αύτοΰ είς μέγαν όσον χύκλον 
εκτείνονται. Έκ ,τή; βιλογενοΟ; προδυμίχς και τίς ριλοτιμίας τοΰ 
προϊσταμένου ήδη της παιδείας, ανδρός γεγονότος καί διατελούντος έκ 
τών πρώτων μυστών τοΰ περιβλέπτου τούτου τής Μουσολατρείας ναοΰ, 
μετά πεποιδήτεως έκαστος προσδοκά πολλήν τήν βελτίωσιν αύτοΰ" 
ταύτην δέ καί άλλα διδόμενα χαί τά έςίς δημοσιευόμενα έγγραρα ούχ 
ήττον εύαγγελίζονται. 

Ά ο 2 3 9 9 . 

1461. 

ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ. 

Ο ΤΟΝ Ε Κ. Κ ΑΗ ΣIΑ ΣΤ IΚ12 Ν ΚΑΙ Τ Η Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. 

Ιΐρος τήν Πρυτανείαν τοΰ Πανεπιστημίου ΟθΩΧΟΣ. 
Κύ(ΐ£ Ilfvran. 

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ηΰδόκησε νά μοί άναδέση τήν διεύθυνσιν τοΰ 
επί της Εκπαιδεύσεως καί τών Εχκληιιαστικών Ύπουργείου. 

"Ανήκων είς τό άνώτατον έκπαιδ:υτήριον ά"ό της συστάσεως αύτοΰ, 
έχτιμών τήν εύτυχ?, έπιδροήν αύτοΰ έρ' όλην τήν Ελλάδα, δέλω πα-
ιταν μέριμναν χαταβάλα ύπέρ τής προόδου αϋτοΰ καί της μονιμοποιή-
σει·); τών σχέτίών του πρό; τήν Κυβέρνησαν. 

Έ Γ . Ϊ τ ο ύ τ ω επικαλούμαι τήν ύμετέραν συνορομήν. Κύριε Πρύτανι , 
ώ ς χαί τήν τ ί ς 'Ακαδημαϊκής Συγκλήτου , ο ΐότ : έκ τ η ; έναρμονίου πο-

ρείας αυτής πρό; τούς σκοπούς τη; Κυβερνήσει περιμένεται ευτυχές 
υπέρ τοΰ ΙΙανεπιστημίου μέλλον. 

'Αθήνησι τί 3 'Ιουνίου 1853. 
Ό Ύπουργός 

Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

Άρ. 576· 

339. 

II ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ. 

Έν 'Αθήναις τήν 9 Ιουνίου 1855. 

Πρός τό έπί τών Εκκλησιαστικών xai τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως Ύπουργείον. 

Έκ τοΰ της 3 τοΰ ισταμένου μηνός ύπ' άριδ. 2399 έγγράρου τού 
υπουργείου έλάβομεν και επισήμως τήν άγγελίαν ότι είς Ύμας άνετέ-
δη ή διεύδυνσις τοΰ έπί τών 'Εκκλησιαστικών χαί της δημοσίας εκπαι-
δεύσεως Υπουργείου. 

Εί; πάντας μέν έν γενεί δίδοται αφορμή εύχαριστήσεως βλέποντας 
τών τίς 'Εκκλησίας καί της παιδείας πραγμάτων πρσϊστάμ;νον άλη-
δώς πεπαιδευμένον άνδρα. 'Ημείς δέ ιδίως, γινώσκοντες οτι έξ ευσε-
βών γονέων γεννηδέντες άνετράοητε έν παιδεία καί έν τή επιστήμη έ-
βιοισατε μέχρι τίς σήμερον, έπί όκτωκαίοεχα έτη μετά ζήλου χαί επι-
στημονικής ικανότητος διδάξαντες είς τό Πανεπιστήμιον, σεμνυνόμεδα 
αποκτήσαντες σήμερον της παιδείας τόν υπερτατον διευδυντήν έκ τ ίς 
χορείας τών τοΰ Πανεπιστημίου καδηγητών, άνδρα είοότα τάς άνάγκας 
έν γένει της οηαοοία; παιδεύσεως καί ιδίως τάς τοΰ Πανεπιστημίου, 
καί έχοντα τήν ικανότητα καί τήν δέλησιν νά δεραπεύστι τάς έλλείψεις 
καί νά καταοτίση τήν έπιστημονιχήν διδασκαλίαν. 

Ό πρό πολλού προσδοκώμενο; όριστιχώ; τοΰ Πανεπιστημίου οργα-
νισμός, ή τοσοΰτον άναγκαία καί χρήσιμος άνεξαρτ/,σία τών Σχολών 
έπί τών επιστημονικών πραγμάτων, ην καί ό προσωρινός τοΰ Πανε-
πιστημίου όργανισμός καδιεροΓ μετά πενταετίαν άπό της καδιδρύσεως 
«υτοΟ, ανεκτέλεστα μέχρι τής σήμερον, πεποίδαμεν οτι δέλουσιν είοδα: 
τό κυριώτερον τίς ήμετέρας μελ.ετης ύποκείμενον. Έπί πάντων δέ τών 
σπουδαιότατων τούτων μελημάτων καί ήμεϊς χαί ή Ακαδημαϊκή Σύγ-
κλητος χαί πάντες οί τοΰ Πανεπιστημίου καδηγηταί δε'λουσι νομίσει 
εύτυχεΐς εαυτούς έάν δυνηδώσι, κατά τήν έπιδυμίαν αύτών, νά συντε-
λέσωσι τό έπ αύτοις εις τάς ύπ:ρ τοΰ Πανεπιστημίου προθέσεις καί 
ένεργείας Ύμών. Εύπειδέστατος 

ό Πρύτανις 
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝ'ΓΟΓΟΝΊΙΣ. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Ή Α. Μ. ή Σεπτή ήμών Άνασσα έτίμησε διά της παρουσίας 

Λύτης καί αυδι; τά; έςετάσεις TSU Παρθεναγωγείου τίς Φιλεκπαι-
δευτική; εταιρείας τό παρελδόν Σάββατον έπερατώβησαν δ" ουται 
τήν Kuptaxr.v, λίαν εύάρεστον αποτέλεσμα τού ζήλου τών διδασκάλω·, 
τίς επιμελείας τών μαδητριών καί της καλίς διευθύνσεως οείςασαι. 

— Ό ΙΤανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης Κ. Μητροφάνης Οίκονιμίδης, μέ-
χρι τοΰδε Ίεροχήρυς της πρωτευούσης, ψηρισδείς ύτ.ό της Έρα; Συ-
νόδου της Εκκλησίας τη; Ελλάδος επίσκοπος "Ανδρου ανεδείχθη τοι-
εΰτος δι' Υ. Β διατάγματος τη προτάσει τοΰ Κ. Υπουργού τών εκ-
κλησιαστικών κ. τ. λ. Χειροτονείται δέ τήν προσεχί Κυριακήν" ό νέος 
έπίσκοπος "Ανδρου, καί εκκλησιαστικής καί της δύραδεν πιιδείας eC-
μοιοών καί περί τήν άρετήν καί τήν εύσέβειαν ούδενό; έλαττούμενο;, έ-
σεται πατήρ καί καλός ποιμήν του πλ.ηρώματος της άγιωτάτη; αύτοϋ 
επισκοπής. Πάντες έχαρησαν είλικρινώς διά τήν έκλογήν ταύτην τοϋ 
Κ. Μητροράνους, γενομένην κατά τήν προσδοκία·/ και έρεσιν τών ε-
πιθυμούντων νά βλέπωσιν είς τούς 'Ιεραρχικούς θρόνους εΰπαιδευτους, 
ιιοοποεπει; και ευσε ί ^ ι ΐ : άνί αν:ρας. 

— Άνεκηρύ/δηοαν άρτι διδάκτορες της Φιλοσορικί; σχολή; μετά 
εύδοκιμωτάτας έςετάοείς οί Κ Κ. Δ. Μαυοοορύδης Καππαδόχης καϊ 
Άριστίδης Κυπριανός Πάριος (ίο. Έρ. Φιλομ. άριδ. 118. σελ. 476 β). 

ΕΚ ΓΗΣ Τ Υ Ι Ι 0 Γ Ρ Α Φ 1 Α Σ 112. ΑΓΙΈΑΟΙΙΟΥΑΟΥ· 

('Οδό; Άβηνας. άριδ. 274 . ; . 


