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Ού( οί ποΛ.Ιά, άΛΛ' οί χρήσιμα άκαγι^ύσχοτΤ^ε είσι οΛυνδαίοι.
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).
Έάν jf C φι.Ιομαθής, εση xai πολυμαθής (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Ή Μασσαλία
*
(Συνέχεια και τέλος, ίδ. άρ. Ι55)ι

"Οτε ο Κύρος είσέβαλεν είς την ’Ιωνίαν (546 π. X.) πολλοί
-τών Φωκαέων καταλιπόντες τήν πατρίδα αυτών έπλευσαν είς
τήν έν Κύρνω ’Αλαλίαν, ήν εϊχον οίζίσει είκοσιν ελ’η ττρότερον έζ

θεοπροπίου οί Φωκαεϊς. Ό τήν ιστορίαν ταύτην ό.τωσοΰν εκτενώς άφηγούμενος 'Ηρόδοτος ούδέν λέγει περί τής ε'νκατάστάσεως αύτών είς Μασσαλίαν (Α. 163—16”), ό δέ Στράβων

(ς·. 252) έκ τοΰ Άντιόχου άρυόμενος λέγει « Φωκαίας άλουσης ύφ’Άρπάγου τού Κόρου στρατηγού τούς δυναμένους έμβάντας είς τά σκάφη πανοικίους πλεύσαι πρώτον είς Κ,ύρνον
καί Μασσαλίαν μετά Κρεοντιάίου, άποκρουσθέντες δετήν Έλέαν (έν ’Ιταλία) κτίσαι. · Λέγεται δέ καθόλου ότι οί φυγόντες έκ Φωκαίας άπετέλεσαν τήν δευτέραν είς Μασσαλίαν α
ποικίαν. Τήν δευτέραν δέ ταύτην αποικίαν νομίζουσιν δτι εν
νοεί καί ό Θουκυδίδης 7-έγων α Φωκαής τε Μασσαλίαν οίκίζοντες Καρχηδονίου; ένίκων ναυμαχοΰντες (Α. 13). Ό δέ άκριβολόγος Παυσανίας (1. 8 § 6) λέγει « οί δέ Μασσαλιώται
Φωκαιέων είσίν άποικοι, τών έν ’Ιωνία μοίρα και αύτοι τών
ποτέ "Αρπαγον τον Μήδον φυγόντων έκ Φωκαίας, γινόμενοι
δέ ναυσΐν επικρατέστεροι Καρχηδονίων, τήν τε γην, ήν έχουσιν, έκτήσαντο καί έπί μέγα άφίκοντο ευδαιμονίας. Οί Φωκαεΐς ανέβηκαν χαλκοΰν άγαλμα έν τώ προνάω τοΰ Δελφοί
’Απόλλωνος είς άνάμνησιν τής νίκης » έκ τούτων λοιπόν εξά
γεται δτι ήν κοινή πίστις δτι έκ τών φυγόντων έκ Φωκαίας
τινές έπί τής Περσικής εισβολής ώκισαν τήν Μασσαλίαν. Φαί
νεται έτι έκ τών αύτών χωρίων ότι έγίνετο σύγχυσις τών

δύο οίκίσεων.
Ή Μασσαλία έκτίσθη έπί πετρώδους εδάφους. Ό λιμήν
κεϊται ύπό πετρώδη λόφον σχήμα θεάτρου έχοντα καί πρός
μεσημβρίαν νεύοντα. Καί ή πόλις δέ, λίαν έκτεταμένη ούσα,

καί ό λιμήν ήσαν καλώς τετειχισμένα. Έπί τής άκροπόλεως
ΐδρυτο τδ Έφέσιον καί ναός Δελφινιού Απόλλωνος, κοινού τών
Ίώνων απάντων ιερού δντος. Τό δέ Έφέσιον ήν ναός τής Έφεσίας Άρτέμιδος. Οί Μασσαλιώται εϊχον νεώσοικους καί
οπλοθήκην. Έν καιρώ τής εύτυχίας αύτών ήν αύτοϊς πλοίων
ευπορία καί όπλων καί όργάνων τών τε πρός ναυτιλίας χρησί
μων καί τών πρός πολιορκίας, άφ’ ών πρός τε τούς βαρβάρους
άντέσγον και 'Ρωμαίους έκτήσαντο φίλους (Στράβ. Δ. 179.
180). ’
Τδ πολίτευμα τής Μασσαλίας ήν αριστοκρατικόν καί τά νομοθετήματα αύτών καλά- ό Στράβων (άνωτ.) λέγει α Διοικοϋνται δ’ άριστοκρατικώς οί Μασσαλιώται πάντων εύνομωτατα, άνδρών εξακοσίων καταστήσαντες συνέδριου διά βίου ταύ
την έχόντων τήν τιμήν, ους τιμοόχους καλ ·ύσι. ΙΙεντεκαίδεκα
δ' είσί τοΰ συνεδρίου προεστώτες, τούτοις δέ τά πρόχειρα οιοικεϊν δέδοται. Πάλιν δέ τών πεντεκαίδεκα τρεις οί πλεϊστον
ίσχύοντες, τούτων δ’ εις. Τιμοΰ/ος δ’ ού γίνεται μή τέκνα έ'χων, μηδέ διά τρ ιγονίας έκ πολιτών γεγονώς- οί δέ νόμοι Ιω
νικοί, πρόκεινται δέ δημοσία. » ‘Ο δέ ’Αριστοτέλης (ΙΙολιτ. Ε.
5) λέγει τήν Μασσαλίαν ποτέ όλιγοκρατουμένην έζ τούτου
δέ καί άλλων πηγών δυνάμεθα νά συμπεοάνωμεν ότι κατέστη

AJ ΣΪνδΡΟΜΑΙ γίνονται
·»
**
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ΠαράτοίςΚ. Κ. Διΐαβχάλοις
χζΐ τοΓς ίηϊστάτα.ς των Ταχυϊροριιίων έν τή ήριιίακή,

Έν 51 ττ, ϊλλοϊαΛή καρά τοϊς
Κ. Κ. Έλληνιχ. Προξένοις
xai τοΓς ιδιαιτέρου έτιιτρο’καις τοϋ inSircu.

Έχϊίϊιται τιτράχις τοΰ
μ.ηνο’ς.

ενταύθα τιμοκρατία, δηλ. ή πολιτική εξουσία περιήλθεν είς
χεϊρας τών ώρισμένον ποσόν πλούτου κεκτημένων. Ό Κικέρων (de Rep. i. 27 28) λέγει ότι έπ’ αύτού κατεϊχον τήν εξου
σίαν οί λεγόμενοι select! el principes, ή, όπως έ* άλλω χωρίω
καλεϊ αύτούς, οί optimates. Ό λαός, δήμος ονομαζόμενος, διηρεϊτο είς φυλάς. Τό συνέδριον τών 600 Τιμούχων φαίνεται
ότι διετηρεϊτο καί μέχρι νεωτέρων χρόνων. ςΟ Λουκιανός, ή
δστιςδήτοτε ήν ο συγγραφεύς τού Τοξάριδος, (24) μνημονεύει
τούτου έν τώ ιστορήματι τής φιλίας τοΰ Ζηνοθέμιδος καί Μενεκράτόυς.

Άπεπέιράθησάν τινες νά συντάξωσι πάσαν τήν τών Μασσαλιωτών πολιτείαν έξ αποσπασμάτων σωζομένων, άλλ’ οί αγώ
νες αύτών άπέβησαν κενοί. ’Απομνημονεύονται μέν τινα άξια
λόγου κατασκευάσματα αύτών, αλλά και ταΰτα μετά δυσκο
λίας πιστεύονται, άτε ού μνημονευόμενα ύπό άναντίρρητον τό
κύρος εχοντος συγγραφέως· εύλογώτερον όμως παραδέχονται
άλλοι ότι ταύτά είσιν αληθή καί ούχί εύρήματα τού Ούαλερίου Μαξίμου (II. 6). π. X. .Μνημονεύεται οτι τό δηλητήριου
έφυλάττετο ύπό τήν έπιτήρησιν τών έν τελεί· ότε δέ τις έπεθύμει ν’ άποθάνη άπετείνετο πρός τούς 600 τιμούχους, καί
άν ούτοι εβλεπον ότι εΐχεν εύλογον αφορμήν ό τόν θάνατον
έπιζητών έπέτρεπον αύτώ νά λάβη δόσιν δηλητηρίου,. Τό
άξιόπιστον τής συνήθειας ταύτης διαμφισβητεϊται ύπό τινων,
δέν αντιβαίνει όμως είς τάς ιδέας τής άρχαιοτητος Παρά
τάς θύρας έκειντο δύο σοροί (νεκροθήκαι), ή μέν διά τόν
δοϋλον, ή δέ διά τόν έλεύθερον. Τά σώματα έκομίζοντο είς
τό πολυάνδρων ή τήν πυράν έπί αμαξιού, σύν τή ημέρα δέ
τή; κηδείας έληγε καί τό πένθος τών οικείων τοΰ τεθνεώτοςτήν κηδείαν ήκολουθει οικογενειακή θυσία καί έστίασις τών
συγγενών. — Ούοείς ξένος ήδύνατο νά είσέλθη είς τήν πόλιν
ένοπλος. Τά όπλα αύτού άφγροΰντο καί παρεδίοοντο αύθις
αύτώ άπερχομένω. Οί Μασσαλιώται, ώς καί οί λοιποί τών
'Ελλήνων, εϊχον δούλους- έπετρέπετο δέή χειραφέτησις αύτών.
Δούλους ήδύναντο ν’ άγοράζωσι παρά τών περίοικων Γαλατών, συνηθιζόντων πωλιίν καί τά ίδια αυτών τέκνα. Οί
δέ Λίγυες υπηρετούν τοϊς Μασσαλιώταις ήμερησίως παρ’
αύτών μισθούμενοι. Κατέβαινον άνδρες τε καί γυναίκες τής
εργατικής ταύτης φυλής άπό τών όρέων καί έσκαπτον τούς
άγρούς έπί εύτελ=.ϊ μισθω. Τό εξής παράδοξον διήγημα σώζουσι δύο άρχαϊοι συγγραφείς, ότε Διόδωρος καί ό Στράβων
έπί τή μαρτυρία τοΰ Ποσειδωνίου, όπεο άποδεικνύει τό τλησίμοχθον τής φυλής ταύτης- « ίοιόν τι καί παράδοξον καθ’ ημάς
συνέβη περί μίαν γυναίκα γενέσθαι. ’Έγκυος γάρ ούσα καί
μετά τών άνδρών εργαζόμενη μισθού, μεταξύ συνεχόμενη ταΐς
ώδϊσιν, άπήλθεν είς τινας θάμνους άθορύβως- έν αις τεκούσα,
καί τό παιδίον φύλλοις ένειλήσασα, τοϋτο μέν είς τινας θά
μνου; άπέκρυψεν, αυτή δέ συμμίξασα τοϊς έργαζομένοις, τήν
αύτήν έκείνοις ΰπέμενε κακοπάθειαν, ούδέν δηλώσασα περί τοϋ
συμβεβηζοτος. Τού δέ βρέφους κλαυθμυριζομένου, καί τής
πράξεως φανεράς γενομένης, ό μέν έφεστηκώ; ούδαμώς ήδύ
νατο πεϊσαι παύσασθαι τών έργων ή δ’ ού πρότερον άπέστη
τής κακοπαθείας, έως ό μισθωσάμενος έλεήσας, και τον μι
σθόν άποδούς, απέλυσε τών έογων. (Διόδ. Δ. 20, ϊδ και Στραβ.
Γ. 156.)
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Επαινούνται οί Μασσαλιώται ύπό τών αρχαίων συγγραφέων
δι’ εγκράτειαν, κοσμιότητα καί αφέλειαν έν ταϊς ημέρα·.; τής
έαυτών ευδαιμονίας πριν ή ύποταχθώσι τοΐς ‘Ρωμαίοι;. Αί γυ
ναίκες άπεϊχον οίνου- ήσαν δε έν Μασσαλία άπηγορευμένοι οί
λεγόμενοι ΰτφτώ/Ρωμαίων Μίμοι,και παν άσεμνον καί ήθοφθό-

ρον θέαμα. Οί Μασσαλιώται έκλεισαν τάς πύλας αύτών τοΐς τό
τε έπιπολάζουσι πλάνοι; καί θιοκαπήλοις/Η μεγίστη προίξ παρ’
αύτοϊςήν ώρισμένη εις εκατόν χρυσοϋς.Ήγετο γυναίκα ό Μασσαλιώτης ένεκα τών προτερημάτων καί ούχί τών κερματίων αύ
τής· καί ό χρυσούς κόσμος αύτής περιωρίζετο ύπό τοϋ νόμου
εις αξίαν πέντε χρυσών, και τοσούτων άλλων ό ιματισμός.
‘Η καλλονή άνεπλήρου τήν τών επιθέτων τούτων κοσμημάτων
έλλειψιν και τής προικός τό εύτελές.
Ού μην άλλ’ ούδέ παιδείας άμοιροι ήσαν οί Μασσαλιώται.
’Αγνοείται μέν άν παρήγαγε ποιητάς ή Μασσαλία ή συγγράφεις,
άλλα γινώσκομεν ότι οι ’Αλεξανδρινοί κριτικοί διατάττοντες τά
‘Ομηρικά έπη μετεχειρίσθησαν καί έκδοσίν τινα του ποιητοϋ τού
του, ήτις έλέγετο Μασσαλιωτική Διόρθωσις. Τό όνομα τοϋ
Μασσαλιώτου Πυθέου διατελεΐ άχώριστον τής ναυτικής φήμης
τής Μασσαλίας. Περί τής έκτάσεως τών πλόων αύτοΰ καί τοϋ
αξιόπιστου τών αφηγήσεων αύτοΰ φέρονται διάφοροι γνώμαι
καί νυν ώς καί πάλαι (Στράβ. Β. 104). Ήττον τούτων γνωρίζομεν άναντιρρήτως περί τών.ετέρου Μασσαλιώτου,τού Ε-θυ
μένους, περιηγήσεων, ελλείψει αξιόπιστων πηγών.

Ότε ή ‘Ρωμαϊκή ύπεροχή κατίσχυσεν έν Γαλλία άπηλλάχθη ή Μασσαλία τών έπιδρομών τών εγχωρίων· έχοντες δέ
οί κάτοικοι αύτής ήδη πλούτον καί σχολήν ήσχολήθησαν άνενδότως είς τήν σπουδήν τής ρητορικής καί τής φιλοσοφίας, καί
ό τόπος αύτών κατέστη τό παιδευτήριον των Γάλλων διδακομένων έν αύτή τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν, ήτις τοσοΰτον
κατίσχυσε τών άλλων ώστε καί τά συμβόλαια ‘Ελθ.ηνιστί
έγράφοντο. Έπί τώυ χρόνων τοϋ Στράβωνος, δη αδή επί Αύ
γουστου καί 'Γιβερίου οί φιλομαθουντες τών ‘Ρωμαίων αντί
ν’ άποδημώσιν είς ’Αθήνας πρός διδακαλίαν έφοίτων εις Μασ
σαλίαν α ΙΙάντες γάρ οί χαρίεντες πρός τό λέγειν τρέπονται
καί φιλοσοφειν, ώσθ’ ή πόλις (Μασσαλία) μικρόν μέν πρότερον τοΐς βαοβάροις άνεΐτο παδευτήριον, και φιλέλληνας
κατεσκεύαζε τους Γαλάτας ώστε καί τά συμβό
λαια Ελληνιστί γράφειν, έν δέ τω παρόντι καί τούς γνωριμωτάτους ‘Ρωμαίων πέπεικεν άντί τής είς ’Αθήνας άποδηρίας
έκεϊσε φοιτάν φιλομαθείς όντας. Όρώντες δη τούτο:; οί Γαλά
τσι καί άμα ειρήνην άγοντες, τήν σχολήν άσμενοι πρός τούς
τοιούτους διετιθενται βίους ού κατ’ άνδρα μόνον άλλα καί δη
μοσία- σοφιστάς γούν άποδέχονται τού; μέν ιδία τούς δέ πόλεις κοινή μισθούμενοι, καθάπερ καί ιατρούς. » (Στραβ. Δ.
181 ΐ'δ. G. Long. εί; Smith's Diet. Anc. Geogr. vol. ii. p.
290. κλ.)

Τά ολίγα ταΰτα περί Μασσαλίας προτάξαντες δημοσιεύομεν
εξής τήν τοϋ Κυρίου Egger διατριβήν, περί ής έποιησάμεθα λό
γον έν αρχή τοϋ προλαβοντος φύλλου.

Περ'ί τη; σπουοη; της Λατινικής γλώσσης
τϋϊ; αρχαίοι; Ελλησιν,
‘Υπό τοϋ έν Γίαρισίοις καθηγητού Κ. Έγγέρου.

(Μετ. Α. Σ. Δ. Βζ.)
Άνεκαλύφθη άρτίως έν τώ ναυλοχώ τής Μασσαλίας μικρά
λίθου λευκού πλάξ έχουσα ‘Ε?»ληνΐκήν επιγραφήν, έκ τεσ
σάρων λέξεων συγκειμένην ιδού δέ αύτη- α Αθηναδης Διο-

σκουριοου γραμαατικος Ρωμαϊκός ». Τό μικρόν τούτο μνη
μείου, τό πρό όλί ου προστεΟέν εί; τάς όλίγας δυστυχώς άναμνήσεις άς η Φωκαίκή τής Μασσαλία; αποικία διετήρησεν
έκ τών προγόνων αύτή;, έκ πρώτης όψεως μικρόν μόνον
φαίνεται ημάς ενδιαφέρον. Βραχύ τε ον καί αχρονολόγητου,
φαίνεται διδάσκων ημάς μόνον, ότι τόν δεύτερον Μ. X.
αιώνα (αυτή έστιν, ύποθέτομευ, ή εποχή ή ύπό τών χαρα
κτήρων τής γραφής δ ικνυομένη) έξη έν Μασσαλία γραμμα
τικός "Ελλην τό γένος, διδάσκαλος τή; Λατινικής· άλλ’ άν
Οελήσω ιεν νά σκεφθώμεν έ.τ’ αύτοΰ, έστιν άραγε κοινόν πράγ
μα Έλλην κάτοχος τής Λατινικής, καί διδάσκαλος αύτήςj

ούχί βεβαίως, καί μόλις δύναταί τις νά οριθμήση έν τή άρχαιότητι έν ή δύο παραδείγματα όμοια (1) ενώ γινώσκομεν
πληθύν ‘Ρωμαίων, οΐτινες ώμίλησαν,έγραψαν καί έδίδαξαν τήν
‘Ελληνίδα γλώσσαν. Τό έπιτάφιον λοιπόν τοϋ Μασσαλιώτου

γραμματικού, καί περ βραχύ, έστι διδακτικόν, ώς πρός τοΰτοδιότι παρουσιάζει ήμΐν άντίθεσιν άξιοσημείωτον, καί παρα
τρέπει ημάς είς άναζήτησιν τής έξηγήσεω; ταύτης.
Πολλάκις έδείχθη, ότι τά ‘Ρωμαϊκά γράμματα έτελειοποιήΟησαν είς τό σχολείου τής ‘Ελλάδος- πολλάκις έσχολιάσθη ή
ένδοξος μαρτυρία τοϋ ‘Ωρατίου- « ή ‘Ελλάς, κατακτηθεΐσα,
κατέκτησεν άλληλοδιαδόχως τούς βαυαύσους αύτής νικήτας,
καί έφερε τάς τέχυα; είς τό άγριον Λάτιον. » Αύτό τοΰτο εί
ναι τό αντικείμενου, όπερ έσχάτως άκόμη έπραγματεύετο σο
φός κριτικός, ό Κ. ΙΙατΐνος, ήμέτερος συνάδελφος, καινοποιών
αύτό διά τοΰ νεαροΰ τών λεπτομερειών καί τής περί τάς
σκέψεις λεπτότητος (2). Είναι τω όντι πολύ περίεργον
νά βλέπη τις την ‘Ρωμαϊκήν μεγαλοφυίαν, παντού άλλου δυ-

ναστευτικήν καί έπιθετικήν ώ; πρός τήν γλώσσαν τών ήττηθέντων, ύποχωροΰσαν δέ ένώπιον τής φιλολογικής μεγαλοφυίας τή; ‘Ελλάδος, όπου καί άν άπαντήση αύτήν, καί ύποφέρουσαν, τί λέγω; παραδεχομέυην τήν υπεροχήν αύτής μετ’
εύγνώμονος θαυμασμού. ’Αλλά τό αντίστροφον μέρος τής είκόνος ταύτης δέν είναι όλιγώτερον περίεργον, καί έν τούτοι; εί
ναι πολύ όλιγώτερον γνωστόν. Ούδείς, νομίζομεν, μέχρι τοϋδε
τών άρχαίων γραμμάτων ιστορικός άνεζήτησε καθ’έαυτόν,
πώς άπεκρίθη ή ‘Ελλάς πρός τό σέβας, όπερ G όλους αιώνας
δέν έπαυσεν άποδιδοϋσα αύτή ή ‘Ρώμη.
Τό ζήτημα τοΰτο, παραλειφθέν, δέν τολμώ νά ειπω λησμονηθέν, ύπό τώυ ιστορικών έπληξεν ίσχυρώς τό πνεΰμά μου
ένώπιον τοΰ σεμνού μνημείου τοΰ προ μικρού άνευρεθέντο; έν
Μασσαλία- δθεν πειρώμαι ίνα διασαφηνίσω αύτό διά παρατη
ρήσεων, άς εχω τήν τιμήν νά καθυποβάλω είς τήν εταιρίαν.

Είς περίφημου τι χωρίον τοΰ συγγράματος «de Civitate Dei»
(3) ό ιερός Λύγουστίνος παραπονεΐται κατά τής διαφοράς τών
γλωσσών, ώ; κατά τοϋ μεγαλειτέρου έμποδίου τοΰ παρεντι
θέμενου είς τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τής τών άνΟρώπων αδελ
φότητος. Ευτυχώς, προστίΘησιν ούτος, ή ‘Ρώμη, έν τή
δεσποτική αύτής εύφυία, έφρόντισε νά έπιβάλη έπί τών είρηνευθέντων λαών, ού μόνον τόν ζυγόν, άλλ’ έτι καί τήν γλώσ
σαν αύτής, είς τρόπον, ώστε ό κόσμος δέν στερείται πλέον
διερμηνέων, όπως συνδέση πρός άλλήλας τοσαύτας γλώσσας,
καί τοσαΰτα διάφορα έ;νη. Τρεις αιώνας δέ προ τοΰ ιερού Αύγουστίνου, ό Πλούταρχος έλεγεν ήδη, ότι πάντες οί λαοί
ώμίλουν Λατινιστί (4).
Πρέπει νά έκλάβωμεν κατά .γράμμα τοιαύτας μαρτυρίας,
καί νά π.στεύσωμεν ο τι ή Λατινική ήτον έκτοτε παγκόσμιος
τρόπον τινά γλώσσα;
Άναμφιβόλως τοιαύτη ήτον ή πολιτική τής ‘Ρώμης, νά
κατορθώση νά εΐσαγάγη παρά τοΐς κατακτηθεΐσιν έθυεσιν καί
τήν γλώσσαν αύτής, όμοϋ μετά τών έθίμων καί νόμων. Άλλ’
ή πολιτική αύτη ευρεν έν πλείστοι; τόποις αντιστάσεις ανά
λογους τώ χαρακτήρι καί τώ πολιτισμω τών λαών, οΐτινες
έκυψαν άλληλοδιαδόχως ύπό τόν ζυγόν τή; δημοκρατίας (5).
Οί βάρβαροι λαοί ύπηκουσαν, ώ; είκός, εύκολώτερον.Ή γλώσ
σα αύτών, μή έχουσα φιλολογίαν, ούχ ήδύνατο άντιστήναι έπί
πολύ μετά τήν ύποδουλωσιν τών προσώπων είς τήν δεσποτείαν
τής Αατινίδος, ήν έλάλουυ οί στρατηγοί, οί διοικηταί, οί τελώναι, οίάποικοι τέλος οί άπό τή; Ιταλίας είς τάς νέας έπαρχίας μεταφερομενοι. Ούτως έξηγεΐται, πώς αί άρχαΐαι τής
Ισπανίας, τής Γαλατίας καί τών Παραδουνάβιων χωρών έπιγραφαί Λατινιστί άπασαί είσι γεγραμμένιι, καί πώς αί πρω
τότυποι διάλεκτοι τώυ επαρχιών τούτων ήφανίσθησαν έπί το-

(1) Corpus inscr. grace, άρ. 3513.
(2) Ήε journal des savants, Μάρτιο;, 1S55.

(3) De civitate Dei XIX, 7.
(4) Ιΐλατωνικά ζητήματα, 1. |. 3.
(ό) Ίοε τά; παρατηρήσεις τ:ΰ Κ. Κατρεμέρσυ έν τή journal JeS

savants, 1349, π. 408.

σοΰτον, ώστε μόλις μένουσιν ίχνη τινά αύτών έν ταϊς νεολατινικαϊς γλώσσαις, αιτινες άνεπλήρουν ταύτας. Έξ εναντίας είς
τό κέντρον τής Ιταλίας, καί ύπό τήν μάλλον άμεσον τών ‘Ρω
μαίων έπενέργε-.αν, ί γλώσσα τών Τυρρηνών άντέστη μετ’
έπιτυχίας έπί πολύν χρόνον διότι ή Τυόρηνία είχε βιβλία,
καί πρό πάντων βιβλία θρησκευτικά, καί ή αρχαία αύτή; φι
λολογία ύπήρξε μία τώυ πρώτων τής ‘Ρώμης παιδαγωγών (1).
Πολλούς αιώνας έτι μετά τήν εντελή τών Τυρρηνών ύποταγήν, βλέπομευ αύτούς διαμαρτυρομένους κατά τής δουλείας
διά τή; τηρήσεως τής έθυικής αύτών γλώσσης έπί τών τάφων
καί τών δημοσίων μνημείων. ’Αναφέρεται πρό; τούτοι; έν τοΐς

φίας σχολείου (1)· έν Τάραντι, ένθα ή ‘Ελληνική φιλολογία
αριθμεί ένδοξά τινα ονόματα, καί προσέτι παραδόξους τινά;
έφευρέσεις, έν Νεαπολει, όπου διετηρήθη ή άβρότη; τή; ’Α
σιατικής ήδυπαθεία; (2), έν πάσαις ταύταις ταϊς άλςθώς Έλληνίσι πόλεσιν αί άρχαΐαι διάλεκτοι διετήρησαν τήν ανεξαρ
τησίαν αύτών άπέναντι τής Λατινικής γλώσσας, ήτις έφαίνε-

το ότι καί υά πολεμήση αύτάς άκόμη ήρνεϊτο.

’Π άτειρής αύτη τών Ελλήνων τή αύτών γλώσση πίστις
αναφαίνεται υπό πλείστας μορφάς, εύρίσκουσα διεκδύσεις, ών
ούδέν, καθόσον έγώ γνωρίζω, έν τή νεωτέρα ήμών ζωή, θέλει
δυνηθή δούναι ιδέαν τινά ήμΐν.

χρόνοι; τοΰ Καίσαρο; συγγραφεύς Γυρρηνικώυ τραγω
διών (2), και ανέκδοτόν τι, όπερ διηγείται ό Γέλλιος (3),

Είς τά ένοότερα τή; Μεσογαίας θαλάσση;, οί κάτοικοι τής
μικρά; νήσου Άστυ-.αλαίας συνεθεντο, τό 648 έτος άπό

φαίνεται δεικνύον ότι έλαλεΐτο έτι ή γλώσσα τών Τυρρηνών
«ν’Ιταλία έπί τή; βασιλείας τοΰ Άδριανοϋ. Όΰεν, έάν λαοί
πρό πολλοΰ χρόνου υπερακουτισθίντες ύπό τί;ς ‘Ρώμης είς παν
είδος πολιτισμού, διημφισοήτησαν ούχ ήττον πρό; τό κατα
κτητικόν άστυ τό πολύτιμον δικαίωμα τής εί; τήν πάτριον
γλώσσαν πίστεως, τί δέν ήδύνατο, τί δέν έπρεπε νά πράξη
ή ‘Ελλάς, ότε ήναγκάσθη νά κύψη καί αύτή είς τά Ρωμα

κ. V. δηλ. τό έτος τής γεννήσεως τοΰ Κικέρωυος, συν
θήκην συμμαχία; πρός τού; ‘Ρωμαίους. Τήν συνθήκην ταύ
την μετέφρασαν, κατά τό τότε ώς πρός τά είδη τυϋτα τών
έγγοάφων καθιερωθέν έθος, είς τήν κοινήν γλώσσαν
ήτης κατέστη ή δημοτική διάλεκτος τής ‘Ελλάδος έκ τών
χρόνων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τό αύτό έγένετο καί ώς
πρός τό δόγμα τής συγκθ.ήτου τό άποσταλεν έκ ‘Ρώμης πρός
κύρωσιν τή; συνθήκης. Άλλ’ όταν πρόκειται άνταμεΐψαι τάς
ύπηρεσίας τού πολίτου τοϋ πραγματευσαμένου τήν συμμαχίαν
διά τιμητικού ψηφίσματος άποβά/.λουσιν οί Άστυπαλαιεΐς τήν
άνευ χρώματος καί πρωτοτυπία; ταύτην γλώσσαν, όπως έπανέλθωσιν εί; τήν Δωρικήν, τήν άρχαίαν αύτών διάλεκτον.
Τά τρία ταΰτα έγγραφα σώζονται, ήκρωτηριασμένα μέν, άλλ”
ούχ ήττον άναγνωστά (3), καί δεικνύοντα διά τής διαφοράς
τής γλώσσης την διαφοράν τή έλευθερίας τή; συγχωρουμένης ταϊς ‘Ελθνηνίοι πόλεσι, καθόσον αυται έπραγματεύοντο ε
ξωτερικός μετά τής ‘Ρώμη;, ή έσωτερ.κώς μετά τών ίδιων

ϊκά όπλα.;
Έν Έλλάδι ή ‘Ρώμη δέν άπήντα άρχαΐά τινα κείμενα μό
νον ιερατικής φιλολογίας, ώ; παρά τοΐς Τυρρηνοΐς- πραγμα
τείας περί γεωργικής, ή διηγήσεις περιηγήσεων, ώ; παρά τοΐς
Φοίνιξι τής ’Αφρική; (ί). άλλ’ εύρίσκετο ένώπιον πολιτι
σμού σοφοΰ μέχρι; υπερβολής, γλώσσης πλουτισθείσης ύπό
πολυπόυου προόδου πολλών αιώνων, καί φιλολογίας άφθονου
είς αριστουργήματα. Τά στρατιωτικά προτερήματα τών ‘Ρω
μαίων στρατηγών έθριάμβευσαν άαευ πολλών αγώνων κατά
τών λαών τούτων, τό μέν έκνευρισθέντων ύπό τής πολυτελεί
ας, τό δέ έξαδυνατισθέντων ύπό τών διχονοιών. Ι ά διοικητικά
προτερήματα τών άνθυπάτων ήουνήθησαν αρκετά ταχέως, δι’
επιτηδείου κράματος άποφάσέων καί συνδιαλλακτικών τρόπων,
καταστήσαι εύπειθή καί ομοιόμορφου παιδιάν τάς διαφόρου;
νομοθεσίας τάς γεννηθείσας ύπό τοΰ δραστήριου πνεύματος
τής Ελληνικής φυλής, καί τά πολέμια πάθη, ά παρήγαγεν
αύτή αυτή ή δραστηριότης. ‘Ως οργάνου στρατιωτικής
καί κυβερνητικής έυότητος μετεχειρίσθησαν οί ‘Ρωμαίοι τήν
λατινικήν γλώσσαν έν πάσαις ταϊς μετά τής Ελλάδος σχέσεσιν
αύτών. Έκτος σπανίων τινών καί βραδειών εξαιρέσεων,
πας 'Ελλην πρέσβυς, δστις ήρχετο είς τήν ‘Ρώμην, ήνάγκαστο γινώσκειν τήν λατινικήν γλώσσαν, όπως όμιλήση ένώ
πιον τής συγκλήτου (3)· πασα Έλληνίς πόλις είχε μεταφρα
στήν διά τά έγγραφα τής ‘Ρωμαϊκής έξουσίας. Προσέτι όέ ό
ανθύπατο;, όπως κωλύση, λέγει άποτόμως Λατίνος τις συγ
γραφεύς, την ευκολίαν εκείνην τής γλώσσης, έφ ή τοσοΰτον
έσεμνύνοντο οί Έλληνες, καί έμποιήση αύτοΐς πρός τήν
Λατίνισα σέβχς, ήυάγκαζε τούς ύποτεταγμένους νά μήν όμιλώσι πρός αύτόν, είμή διά τή; βοήθειας διερμηνέως (G). Ύπό
τήν άγέρωχον ταύτην καταπίεσιν έξουσίας, καί τήν γλώσσαν
αύτήν τοϋ υπηκόου διαγραφούσης, Έλληυικαί τινες ίσοπολίτιδες πόλεις, έκ τών ήττον όμως ένδοξων, φαίνεται ότι έλησμόνησαν τήν κληρονομικήν 'υπερηφάνειαν τοϋ γένους αύτών,
δθεν βλέπομεν τού; κατοίκους τής Κύμης έν ’Ιταλία, τό 1 SO
έτος π. X. ζητοΰντας καί λαμβάυοντας ώς χάριν τήν άδειαν
τοΰ όμιλεΐν Λατινιστί έν τοΐς δημόσιό·.; αύτών έγγράφοις (7).
Άλλ’ ίσως τούτο είναι μοναδικόν παράδειγμα ύπακοής, ή έ'
κουσίου ταπεινότητος. Πανταχοϋ, όπου ό Ελληνικός :ολιτι-

αύτών πολιτών.
Ίοου έτερον παράδειγμα χαρακτηριστικώτερον καί μάλλον
συγκινητικόν. Οί κάτοικοι τής Ποσειδωνίας, τής πόλεως ε
κείνη;, ήτις ύπό τό διεφθαρμένον όνομα Paestum έτήρησε μέ
χρι; ήμών τοσαΰτα σεμνοπρεπή τής αρχαίας λαμπρότητα;
λείψανα, ήσαν άποικοι Ελλήνων. Άλλα πρώτον μέν οί
Τυρρηνοί, παρ’ οδς κατωχουν, δεύτερον δε οί ‘Ρωμαίοι, οί νέοι
αύτών κύριοι, κατόρθωσαν έκβαρβαρώσαι αύτούς, (κατά
τήν ζωηράν εκφρασιν τού "Ελ?»ηνος Ιστορικού, είς όν
όφείλομεν τήν διήγησιν ταύτην) άναγκάζοντεςαύτούς είσποιήσασθαι έτέραν γλώσσαν.’\λλά τούλάχ στον οί ΙΙοσειδωνιάται έφύλαττον πιστώς τήν μνήμην καί τόν πόθον τής άπολεσθείσης
αύτών έθυικότητος, άγοντες μίαν τών άρχαίων αύτών εορτών,
έν ή ώμίλουν Ελληνιστί, άνανεοΰντε; διά κοινών δακρύων
τό πένθος μεγάλης ταπεινώσεω; (4). Τοσοΰτον τό όνομα 'Έλ
λην ήν τίμιον έν τώ κόσμοι· τοσοΰτον ήσΟάνετό τις^έαυτόν
έλαττωθέντα, όταν δέν είχεν, ή αρκετόν θάρρος, ή αρκετήν εύτυχίαν, όπως τηρήση αύτό!

(ακολουθεί)·

Εφηνη (παρα Στοβαίω, ΝΕ.)
(ix των τοΰ ΒαχγιΔ&ου Παιάνων.)

Τίκτει δέ τε Ονατοϊσιν ειρήνη μεγάλα
πλούτον καί μελιγλώσσων άοιδών άνθεα,
δαιδαλέων τ’ έπί βωμών 0=οΐσιν αίθεται βοών
ξανθά φλογί μηρία τών εύτρίχων τε μήλων
γυμνασίων νέοις αύλών τε κώμων μέλει,
έν δέ σιδαροδέτοισι πόρπαξιν αίθάν άραχνάν
ιστοί πέλονται, έγχεά τε λογχωτά
ξίφεά τ’ άμφάκεα εύρώς δάμναται· χαλκέων
δ’ ούκέτι σαλπίγγ-ων κτύπος, ούδέ συλόάται μελίφρων ύπνος
άπό βλεφάρων, άμος δς θάλπει κέαρ
συμποσίων δ’ έρατών βρίθοντ’ άγυιαί,
παιδικοί θ’ ύμνοι φλέγονται.

σμός έτήρει δύναμίν τινα, τ :αρά τοΐς Κροτωνιάταις π. χ. πα
ρ’ β’ς έφαίνοντο έπιζώσαι αί αναμνήσεις εύγενοΰ;ς τή; φιλοσο-

(ί) Κιζέρων,

de Divin, I, 41. Λίοίος, IX, 3G- Βαλέριο; Μάςι-

μος, I, 1, §· 1.
(2) Βάρρων de Lingua lai., ΑΓ, 55.
(3) Nodes Attic. XI, 7.
(4) Πλίνισς Hist. Nat, XVIII, 3.
(5) Γέλλιος, VII, 1 i, Σουητών.σς, Κ ·. α ό · ■ g

(1) Λί£ω;, XXXIV, 3.
(2) Corpus Inscr. grace, II, π. 71“- Λορένζιος du Civitate

C. 18. Βαλλε’ριος

A’ctcrum Tarentinorum, III 30.
(3) Corpus Inscr. graec, d~.. £185. as. 2488 b. c.

ΜάςιμσςΙΙ, 2 § 3. Δίων Κάηιος, LX, 17.

(6) Βαλιρ. Μαξ. II, 2, § 2.

(7) Λιδι.ί, XL, 42.

i

(1) ’Αθηναίί-υ άειπνιτσοιστα·, XIV, π. 632. Λ.
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ΔΙΑΦΟΡΑ.
Έπανηγυρίσθη χΟές ή εθνική εορτή τής 25 Μαρτίου μετά
τής προσηκούσης τή έπισημότητι αυτής παρατάξεως. Έν τή
ψαλείση έν τω Ναώ τής ‘Αγίας Ειρήνης δοξολογία παρήσαν
καί αί A. Α. Μ. Μ. ό Βασιλεύς μετά τής Βασιλίσσης και
πάντες οί έν τελεί.

χ 633 χ

διά τήν μή παραλαβήν ή βραδεΐαν έπίδοσιν τών στελλομένων φύλλων. Φαίνεται δέ δτι καί τό υπουργεΐον άπφάσισευϊυα
αυστηρότατα τιμωρήση πάντα ταχυδρομικόν υπάλληλον ή καί
έπιφορτισμένον ταχυδρομικά καθ/-κοντά άλλον ύπάλληλον άποδειχθέντα καταχραστήν, ούδεμιας προστασίας λαμβανομένης
ύπ’ όψιυ.

—Έν τω χθεσινω ποιητικώ άγώνι τω ύπό τοΰ φιλογενοΰς
Κ. Α. ‘Ράλλη τεθειμένοι άνεκηρύχθη νικηφόρου τό ποίημα.

— Δι’ Υ. Β. Διατάγματος, κατά πρότασιν τού Κ. Υπουρ
γού τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έκδοθέντος, άπενεμήθησαν πρός τήν χήρα καί ορφανά τού μακαρί

*« ‘Η Εικασία s έργον τής εύτυχοϋς φαντασίας τοΰ Κυρίου
Δ. Βερναρδάζη, α ό έν έν'ι δόκιμος καί έν πολλοΐς ο.

του Γενναδίου δρ. 1800, ών θέλουσι λαμβάνει κατά μήνα 150,
καί τούτο μέχρις ού άποφασισθή οριστική σύνταξις αύτών.

‘Η εκθεσις τοΰ Κ. Εΐσηγητοΰ τής δικασάσηςτόν αγώνα τοΰ-

— Κατά λάθος έδημοσιεύσαμεν εις τό προλαβόν φύλλον
ότι τό ελληνικόν σχολεϊον Σπετσών διευθύνει ό Κ. Βλαστός·
διωρίσθη μέν εις αυτό τριτοβάθμιος διδάσκαλος ό κύριος Βλα
στός, αλλά τό σχολεϊον αύτό θέλει διευθύνεσθαι μέχρι διορι
σμού σχολάρχου ύπό τού Κ. Γ. Βελλινη έπίσης τριτοβαθμίου
άλλ’ άρχαιοτέρου τοΰ Κ. Βλαστού όντος.

τον επιτροπής Κ. ΕύΟ. Καστόρχη καθηγητοΰ έθαυμα'σθη ύπό
πάντων ό τής δημ. Έκπαιδεύσεως υπουργός συνέχαρη αΰτώ
διά ταύτην.
-—‘Π έν Παρισσίοις έχδιδομένη σπουδαία έφημερΐς Constitulionel δημοσιεύει έζ τηλεγραφικής άνταποκρίσεως περί ‘Ελ
λάδος τά εξής.
« Αί έξ ’Αθηνών ειδήσεις τής 10[22 Μαρτίου βεβαιοΰσιν
ότι έν ‘Ελλάδι έπικρατεϊ τελεία ησυχία, δραστηριότης δέ είς
τδ εμπόρων. ’’Εκθεσις τοΰ ‘Υπουργού Χριστοπούλου διαβεβαιοΐ τήν άνάπτυξιν τής έν ‘Ελλάδι έκπαιδεύσεως ».

‘Ωσαύτως δέ έξ άνταποκρίσεως oCourrier de Marseille λέγει,
α ‘Η δημοσία ησυχία άποκατέστη έν ‘Ελλάδι καί περί τού
του οΰ ποιήσομαι πλέον λόγον. Τανΰν, άφίνονται κατά μέ
ρος τά πολιτικά, γράψω δ’ ύμΐν περί φιλολογικών ζητημάτων
εστιν εύκταϊον ίνα λαμβάνοντες τούτων γνώσιν μή φέρωσιν έν
Εύρώπη πλημμελείς περί ‘Ελλάδος κρίσεις. ‘Ο Κύριος Χριστόπουλος ‘Υπουργός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως συνέταξεν
άρτι εκθεσιν περί τής καταστάσεως τής μέσης Έκπαιδεύσεως έν ‘Ελλάδι άπό τοΰ 1829 μέχρι τέλους τοΰ 1855 μετά

στατιστικών σημειώσεων καί σπουδαίων παρατηρήσεων. ‘Η
εκθεσις αυτή εύαρεστήσασα τώ Βασιλεΐ έδημοσιεύθη σήμερον
έν τή έφημερίδι τών Φιλομαθών. Πρώτον ήδη συνταχθέν έρ
γον τοιοΰτον αποκαλύπτει αλήθειας περί τής προόδου τών
γραμμάτων έν ‘Ελλάδι άγνωστους μέχρι τοϋδε κτλ. κτλ.
—‘Η Α.Α. Μεγαλειότης ό Αύτοκράτωρ τής Γαλλίας Ναπο
λέων Γ'. άνηγγειλεν έπισήμως τή Α. Μεγαλειο'τητι τώ Σεβα
στώ ημών Βασιλεΐ τήν γέννησιν τοΰ αύτοκρατοριζοΰ διαδόχου.
Τήν άγγελτήριον τούτου επιστολήν τής A. Α. Μεγαλειότη
τας παραστάς ένεχείρισε τή Α. Μ. τω Βασιλεΐ ημών ή Α.
Ε. ό ένταύθα πρέσβυς τής Γαλλίας Κύριος Μερσιέρος.
Τήν χαράν ήν ήσθάνθη ή φιλέλλην Γαλλία διά τήν πρός αύτήν
ευλογίαν ταύτην τοΰ ουρανού συμμερίζεται τελείως καί ή ύπ’
αύτής φιλουμένη ‘Ελλάς, εΰχομένη τώ εύδαίμονι βασιλόπαιδι
μακροβιότητα καί κτήσιν τών πατρικών άρετών.

— Ό μετά τής περιουσίας καί τήν πρός τό έθνος αγάπην
τού αοιδίμου θείου αύτοΰ ζληρονομήσας Κ. I. Βάμβας έδωρήσατο τή δημοσία Βιβλιοθήκη τήν του άξιομακαρίστου εκείνου
άνδρός ιδιαιτέραν βιβλιοθήκην έκ πολλών τόμων, καί αξιόλο
γων τών πλείστων, συνισταμένην. ‘Η μετά τοϋ Κ.Εφόρου τής
Δημοσίας και τής τοΰ ΙΙανέπιστημίου βιβλιοθήκης εύγενή;
αλληλογραφία τοΰ δωρητοΰ έδημοσιεύθη έν τω ύπ’ άρ. 8-15
φύλλω τής Έλπίδος. Άπονέμοντες τώ φιλογενεΐ Κυρίω I.
Βάμβα τόν δίκαιον και τοΐς εύεργέται; τής νεολαίας προσή
κοντα έπαινον όμολογούμεν αύτώ ώς έλάχιστοι καί ημείς πολΐται τήν τελείαν ημών ευγνωμοσύνην.

— Πολλοί τών ένταύθα δημοσιογράφων ήζούσαμεν ότι παρεπονέθησαν εις τήν Γ. Διεύθυνσιν τών ταχυδρομείων, δτι τών έν
ταΐς έπαρχίαις ταχυδρομικών ύπαλλήλω» τινές ήτοι δέν παραδίδουσιν δλως τοΐς συνδρομηταΐς τάς αύτοϊς άπος-ελλομένας έφημερίδας καί περιοδικά, ή έπιδίδουσιν αύτά βραδέως. ‘Ο έπαξίως διευθύνων τό Γενικόν ταχυδρομείου ύποδιευθυντής Κ. Θ.
Αεονάρδος έξέδωκε πρός πάντας τούς ταχυδρομικούς ύπαλλήλους αύστηράν εγκύκλιον,|προσκαλών αύτούς εις τήν μετά τιμιότητος καί άκριβείας ένέργειαν τών καθηκόντων αύτών.
Παρήγγειλε δέ συγχρόνως εις πάντας τούς ένταύθα έκδοτα;
έφημερίδων τε καί περιοδικών νά κοινοποιώσιν αύτώ παν πα
ράπονου γινόμενον ύπό τών έν ταΐς έπαρχίαις συνδρομητών

— Τήν εβδομάδα ταύτην ό Κ. ‘Υπουργός τών Έκκλ. κτλ.
έπεσκέφθη μετά τοΰ Κ. Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου τά
δημοτικά τής πρωτευούσης σχολεία.

— ‘Ο κύριος Α. Άυαγυωστάκης διωρίσθη έκτακτος καθηγη
τής έν τώ ΙΙανεπιστημίω τής θεωρητικής καί πρακτικής Όφθαλμιολογίας· άνετέθη δέ αύτώ έτι καί τό μάθημα τής Ώτοϊατρικής.
— ‘Η έν Άθήναις ιατρική εταιρία συνελθοΰσα τή 17 τ. μ.
έξελέξατο πρόεδρον αύτής τόν αρχίατρον τής Α. Μ. Κ. Βούρον, άντιπρόεδρον τόν Κ. Όρφανίόην καί Γραμματέα τόν κα
θηγητήν Κ. Γ. Πρινάρην, ταμίαν δέ τόν Κ. Κρίνον φαρμα
κοποιόν. Άπεφάσισε δέ νά έχδίδη καί ιατρικήν έφημερίδα, ής
ή σύνταξις άνετέθη είς τρία τών μελών αύτής· έτι δέ νά συστήση αναγνωστήριου εις δ νά προμηθεύωνται αί άρισται τών
έν Εύρώπη έκδιδομένων ιατρικών έφημερίδων καί περιοδικών,
θέλει δέ δίδεται παρά τής Α. Μ. έν τέλει έκάστου έτους είς
τόν δημοσιεύοντα τήν καλλιτέραν ιατρικήν διατριβήν χρυσούν
ένσημου, 200 δρ. άξίας.

— Καί ή φυσιογραφική εταιρία συνελθοΰσα έξελέξατο
πρόεδρον αύτής τόν καθηγητήν Κ. ‘Ηρ. Μητσόπουλον,
άντιπρόεδρον τόν άρχιφαρμακοποιόν τής Α. Μ. καθηγητήν Κ.
Ξ. Λάνδερερ καί γραμματέα τόν κύριον Έλτράϊχ.
— Ή φιλοσοφική σχολή τού Πανεπιστημίου Όθωνος λαβοϋσα δείγματα τής παιδείας τού πρώην σχολάρχου Ίωαννίνων Κ. ’Αναστασίου Σαχελλαρίου, καί τούς άγαθούς καρπούς
τών πολυχρονίων αύτού διδασκαλικών κόπων έκτιμήσασα,έδωκεν αύτώ έπαξίως τό διδακτορικόν πτυχίου.

— ‘Ο τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. ’Γκχιδεύσεως
υπουργός συντάξας κατ’ επιτροπήν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
Κανονισμόν τοΰ Β. Διδασκαλείου έδημοσίευσεν αυτόν χθές.
‘Ο δέ κύριος Διευθυντής τοΰ Β.Διδασκαλείου συγκαλέσας χθες
έν τώ καταστήματι τούτω τούς τε καΟηγητάς καί τούς μαθητάς αύτοΰ άνέγνωσεν αύτοϊς τόν κανονισμόν τούτον προσθείς
καί τάς δεούσας νουθεσία; πρός τήν άκριβή παρά πάντων τήρησιν τών έν αύτώ οριζόμενων.
Άριθ. Πρωτ.

4600.
(Κανόνισμά; τοΰ Β. Δωχσχαλ«!ου.)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΟ ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΙ m ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΑΕΪΣΕΗΣ.
ΤΧ'ντεί 'J~' δψιν τό άρθ. 69 τού περί Δημοτικών Σχο
λείων Νόμου τής 6(18J Φεβρουάριου 1834,

Τό άπό 13(25] Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους Β. Διάταγμα, δι’
ου έγχρίνονται αί περί τών έν τω Δημοδιδασχαλείω έξετάσεων
όδηγίαι τοΰ υπουργείου τούτου,
Τό άπό 20 τρέχοντος μηνά; καί έτους Β. Διάταγμα, δι
*
ου έπιτρέπεται ήμΐν νά ρυθμίσωμιν διά κανονισμού τά περί
εσωτερικής τάξεως τοΰ Δημοδιδασζαλείου,

(ακολουθεί).

(Συνέχεια τοΰ άρ. 156 τής Έφ. τών Φιλ.)

Διατάσσομεν τά εξής.

Κεφ. Α'.
Γενικοί ορισμοί.
1. — Έν τώ Διδασκαλεία) παραδίδονται όσα μαθήματα α
παιτεί ό περί δημοδιδασκαλίας Νόμος (άρθρ. 1—9) νά γνωρίζωσιν οί Δημοδιδάσκαλοι.

2. — Οί τοΰ Διδασκαλείου Καθηγηταί όφείλουσι νά έρχον
ται ακριβώς τήν ώρισμένην ώραν τής παραδόσεως- νά προαναγγέλλωσι δέ εγκαίρως τήν δι’ άσθένειαν ή άλλο εύλογον κώ

λυμα απουσίαν των.
3. — Όφείλουσι νά σημειώσι καθ’ ημέραν έπί τών μαθητο
λογίων τής κλάσεώς των τάς άπό τών ακροάσεων απουσίας
τών μαθητών, νά παρατηρώσι τήν απροσεξίαν αύτών καί τήν
αμέλειαν, ώς καί τά λοιπά σφάλματα, άφιλοπροσώπως πρός
όλους έπίσης προσφερόμενοι. Έκ τών μερικών τών Καθηγητών
καί Διδασκάλων σημειώσεων, παραδιδομένων είς τόν ’Επιτη
ρητήν καθ’ εβδομάδα, σχηματίζει ούτος τάς μηνιαίας αύτοΰ
σημειώσεις, τάς οποίας έγγράφει έν τω έπί τούτω βιβλίω αύτού.
4— Τά σημεία, δι’ ών χαρακτηρίζεται εκάστη τών ελλεί
ψεων τών μαθητών, είναι αύτά ταΰτα, δι’ ών σημειοΰνται καί
οί βαθμοί τής ίζανότητός των, δηλαδη 1. 2. καί 3, προστιθε
μένων είς έκαστον τών αριθμητικών τούτων χαρακτήρων καί
κλασματικών άλλων αριθμών πρός ένδειξιν τού μείζονος ή
έλάσσονος βάρους τής έλλείψεως- θέλουσι δέ λαμβάνεσθαι ύπ’
δψιν κατά τάς εξετάσεις έκάστου καί έκπίπτεσθαι άπό τά τών
βαθμών σημεία τής τάξεως, ώστε νά δίδηται τό δίπλωμά μι
κρότερου βαθμού- έξ έναυτίας ή επιμέλεια, ή ευταξία, καί ή
λοιπή καλή διαγωγή, παρομοίως σημειούμευα, θέλουσι, προσλογιζόμενα κατά τάς εξετάσεις, αυξάνει τόν βαθμόν τής τά

ξεως τού

μενα. Έπί τούτω κρατεί ό Επιτηρητής βιβλίον, όπου είς ιδι
αίτερον φύλλον σημειοϊ έκαστος τών μαθητών ίδιοχείρως,
οσα έδωκε καί όπόσα έκάστοτε λαμβάνει. ’Απαγορεύεται δέ
παν συνά)»λαγμα καί πάσα χρηματική ληψοδοσία μεταξύ τών
μαθητών, άνευ τής τού Έπιτηρητοΰ άδειας.

10. — Όφείλουσιν είναι κόσμιοι καί καθάριοι τό σώμα
καί τά περί τό σώμα, δηλαδή τήν ενδυμασίαν, τήν στρωμνήν
κτλ., χρηστοήθεις, εύτακτοι, εύπειθεΐς. φιλήσυχοι καί επι
μελείς είς τά αύτών μαθήματα- πρό πάντων, έζκλησιάζεσθαι
άνελλιπώς, κατά τά περί τούτου έν τω παρόντι κανονισμω
ώρισμένα- προσφέρεσθαι πρός ά?Λήλους μετά κοσμιότητος
καί αίδοΰς, και συμβοηθείν άλλήλοις καί είς τάς άνάγκας
καί είς τάς μελέτας των, μετά αδελφικής αγάπης καί ειλι
κρίνειας, άποφεύγοντες τούς θορύβους καί τάς έριδας, καί προσέχοντες μή παρεμποδίζωσι τούς άλλους άπό τάς μελέτας των.

‘Γποχρεούνται έπίσης ν’ άποδίοωσι πανταχοΰ είς τάς
θεστώσας άρχάς τό όφειλόμενον σέβας.

κα-

11. — Αοιδορίαι, ύβρεις, χλευασμοί, αίσχραί καί βάρβαροι
λέξεις, καί έν γένει πάσα απρεπής έκφρασις, καί πολύ μάλ
λον βιαιοπραγίαι πρός άλλή/.ους, καί απείθεια πρός τούς
ά/ωτέρους απαγορεύονται αύστηρώς, γενόμεναι οέ τιμωρούν
ται κατά τάς περί παραβάσεων τοΰ παρόντος κανονισμού
διατάξεις.— Αί δέ συνδιαλέξεις, αί συζητήσεις, αί σπουδαιολογίαι, οί άστεΐ-υοί ενίοτε, πρέπει νά γίνωνται διά τρόπου
πρέποντος πεπαιδευμένοις καί έξευγενισμένοις, ούχί χλευαστικώς ή άποτόμως, καί πρό πάντων άνευ κραυγών καί Θο-

Δημοδιδασκάλου.

5. — Οί είς τό Διδασκαλείου γευόμενοι δεκτοί, υπότροφοί τε
καί μή, πρέπει νά εχωσι τά πρός ενδυμασίαν καί ύπνον αναγ
καία ίμάτια, ακριβώς σεσημειωμένα έν ίδιαιτέρω καταλέγω.

6. — Όλοι άνεξαιρέτως οί μαθηταί, καί αύτοί οί έξωθεν
φοιτώντες, άκροώνται τών παραδ-δομένων μαθημάτων, όσα
είναι ώρισμένα είς τήν τάξιν τής κλάσεως, εις ήν έκαστος
αύτών είναι κατατεταγμέυος, καθώς καί τών κατά Κυριακήν
καί τάς έορτασίμους ημέρας γινομένων έν τώ άκροατηρίω
αναγνώσεων έκ τε τών ιερών Γραφών καί τών περί ηθικής
ανατροφής καί τών καθηκόντων τών δημοδιδασκάλων περιε
χομένων έν τώ 'Οδηγώ καί τώ Παιδαγωγώ. Είς ουδένα δέ έ
πιτρέπεται νά λειψή τής παραδόσεως, είμή δι’ άσθένειαν, ήν
οφείλει αμέσως νά γνωστοποίησή εις τόν Επιτηρητήν.—Πρός
τόν διδάσκαλον, ερχόμενον καί άναχωροΰντα τής παραδόσε
ως, άπονέμουσι πάντες τό όφειλόμενον σέβας ύπανιστάμενοι.
7. — Οί μαθηταί λαμβάνουσι παρά τοΰ καταστήματος τά
αναγκαία είς τήν σπουδήν αύτών βιβλία, έπί άποδείξει καί υ
ποχρεώσει νά τά πληρόνωσιν έξ ίδιων των, έάν δέν δυνηθώσιν
έν καιρώ νά άποδώσωσιν αύτά, όποια τά έλαβον, ή έάν τά άπώλεσαν.
8. — Τά γραφεία, όσα τοϊς δοθώσιν είς χρήσιν, έάν (παρεκτός τής άπό τού χρόνου καί τής τακτικής χράσεως βλά
βης ) φθαρώσιν ύπ’ αύτών, διορθούνται ή άναπληροϋνται, κα
θώς καί πάσα άλλη ζημία, γενομένη είς τό υλικόν τού Δι
δασκαλείου, διά δαπάνης τοΰ ποιήσαντος τήν ζημίαν.

12. — Οί υπότροφοι κατοικοΰσιν ύποχρεωτικώς έντός τού
Διδασκαλείου. Κατατάσσονται δέ, ώς προς τήν σπουδήν μέν
αύτών, είς κλάσεις, ώς πρός τήν οικιακήν δέ οικονομίαν, είς
κοιτώνας, καταχωριζόμενοι έν αύτοϊς άναλόγως τής χωρητικότητος καί κατά τον αύξο/τα αριθμόν τοΰ μαθητολογί
ου, λαμβανομένων ύπό τού Έπιτηρητοΰ ύπ’ δψιν καί τών ι
διαιτέρων έκάστου αύτών περιστάσεων, τών πατρίδων, φέρ’
είπεΐν, της ηλικίας, ή καί τοΰ ήθικοΰ χαρακτήρος καί τών
πρός άλλήλους συμπαθειών ή αντιπαθειών καί όσα τοιαΰτα.
Έκαστος κοιτών σημειοΰται ύπεράνωθεν τής θύρας διά τοιχοκολλήτου χαρτιού, φέροντος στοιχεϊόν τι τοΰ αλφαβήτου.
‘Εκάστη δέ τών έν τω κοιτών, κλινών δι’ αριθμού σεσημειωμένου- επομένως έκαστος τών ένοιχούντων είναι γνωστός διά
τού άριθμοϋ τοΰ κοιτώνος καί τής κλίνης του.
13. — Οί άσθενοΰντες μεταφέρονται είς κοιτώνα χωριστόν,
χρησιμεύοντα είς νοσοκομείου, τιθέμενοι ύπό τήν θεραπείαν
τοΰ Ίατροΰ· εκάστη δέ κλίνη τοΰ νοσοκομείου είναι ώσαύτως
ήριθμημένη. Δέν έπιτρέπεται είς τούς μαθητάς νά ένδιατρίβωσιν έν τοΐς κοιτώσιν, είμή μόνον κατά τάς ώρισμένας τής

άναπαύσεως καί τού ύπνου ώρας.
14. — Αί μελέται γίνονται κοινώς, καθώς χαί αί παραδό
σεις τών μαθημάτων, είς τά δωμάτια τά χρησιμ.εύοντα πρός
τούτο καί κατά τάς ώρισμένας έν τώ προγράμματι ώρας.
15. — Μεταξύ τών έν τώ Διδασκαλεία) μαθητών ύπάρχει εν
τελής ίσότης, ούδεις δέ έξαιρεϊται τών κοινών ύποχρεώσεων,
καί πάντες οί έν τώ αύτώ κοιτώνι θεωρούνται ύπεύθυνοι τής
έν αύτώ καθαριότητας, καί όφείλουσιν άπροφασίστως νά καΟαρίζωοιν αυτόν χατά σειράν καί καθ’ έκάστην έκαστος δέ
τών έν τώ κοιτώνι οφείλει νά φυλάττη τήν ιδίαν αύτοΰ κλί
νην, όσον ένεστι καθαριωτέραν, άναχινών καί έκκορίζων αύ
τήν, εί δυνατόν, τρις, άπροφασίστως δέ άπαξ τής έβδομά-

δος, και ιδίως κατά Σάββατον.

Κεφ. Β'.
Καθήκοντα τών μαθητών.
9.— Απαγορεύεται τοΐς έν τώ Διδασκαλείω διαιτωμ,ένοις
μαθηταϊ; νά έχωσιν έπάνω των ή καί εις τά κιβώτιά των χρή
ματα, είμή μόνα τ’ άπαιτούμενα διά τά έβδομαδιαΐα αύτών
έξοδα· τό δέ περιπλέον όφείλουσιν, άμα είσέλθωσιν εις τό κα
τάστημα, ή χαι μετά ταΰτα ό,τι λάβωσι, νά τό παρακαταθέτωσιν είς συγγενή ή φίλου, τοιούτου δέ μή ύπάρχοντος, νά
ι
τό παραοίδωσιν είς τόν Επιτηρητήν, καί παρ’ αύτού νά λαμ.'
βάνωσι κατά Κυριακήν μόνα τά διά τήν εβδομάδα άπαιτού-

16. — ‘Π θύρα τού Διδασκαλείου ανοίγεται τό μέν πρωί
άπό τής 7ης άχρι τής 8ης τόν χειμώνα καί τό θέρος· τήν δέ
μεσημβρίαν άπό τής 12ης άχρι τής 1ης Μ. Μ., και τήν ε
σπέραν άπό τής 5ης άχρι τής 7ης Μ. Μ. τόν χειμώνα, καί
άπό τής 6ης ά/ρ: τής 8ης Μ. Μ. τό θέρος- καθ' άλας δέ τάς
λοιπά; ώρα; μένει κεκλεισμένη ύπό τήν έπαγρύπνησιν τού
θυρωροΰ.
17. — Ούοίίς τών ύποτρόφων, ώ; καί τών ένοικούντων μέν,μή
όντων δέ ύποτρόφων, έξέρχεται τοΰ καταστήματος, είμή κατά
τάς ώρισμένας' ώρας, ούτε" δύναται νά υένη τήν ημέραν, καί
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πολύ ολιγώτερου την νύκτα, έκτος τού καταστήματος άνευ γρα
πτή; άδειας τού Έπιτηρητοΰ, ήτις σημειοΰται έν τω ήμερολογίω. Μόνον είς τάς δημοσίους έορτάς έξέρχονται μέν όλοι,
ή οί βουλόμευοι, δι' άδειας τοΰ Έπιτηρητοΰ προς θεωρίαν
τών δημοσίων πομπών κα'ι τελετών, έπιστρέφουσι δέ πάλιν είς
την ώρισμένην ώραν, ινα καταγίνωνται είς τάς μελέτας των,
χωρίς νά διανοηθή τις, ότι, επειδή είναι δημόσιος εορτή, έχει
τήν άδειαν νά παραμελή τών αυτού καθηκόντων καί θορυοή.
‘Επομένως είς ούδένα συγχωρε’ται ν’ άποκοιτή έπ’ ούδενί
λόγω· πρός τούτο έμπορεϊ νά γένη έξαίρεσις μόνον, έάν ό
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ε). Ερευνά τάς γινομένας ζημίας καί φθοράς τοΰ ύλικού,
καί κρατεί τήν άναγκαίαν δαπάνην πρός έπανόρθωσιν τής ζη
μίας άπό τών μισθών τών αίτιων αύτή;·

τοΰ Καταστήματος, καί λογιζόμενον πλήρες, όπόταν ώσι
παρόντες, έκτός τοΰ Διευθυντοΰ, εις Καθηγητής καί δύο δι
δάσκαλοι. Τοΰ Συμβουλίου γραμματεύει ο νεωτερος τών δι

<Γ). Φροντίζει, ινα έκαστος τών ύποτρόφων μαθητών ύπογράφη ίοιοχείρως τον κατάλογον τής μισθοδοσίας του, τόν
οποΐιν έπικυρών παραδίδει είς τόν Διευθυντήν.

δασκάλων.
Κατά συναίνεσιν καί ρητήν άδειαν τού Διευθυντοΰ άναπληροΐ αύτόν άπόντα ό άρχαιότερος τών Καθηγητών άνευ δέ
τούτου αί άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου είσίν άκυροι.

Τμήμα 3ον.

25.— Είς τάς άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου ισχύει ή πλει
ονοψηφία· έν περιπτώσει δέ διχοψηφίας, ό Πρόεδρος έχει τήν
νικώσαν. Αί αποφάσεις δέ τοΰ Συμβουλίου είσίν ανέκκλητοι.

Περί τών καθηκόντων τών έπιστατών.

πατήρ ή ο επίτροπο; τού ύποτρόφου παρουσιασθείς ζητήση
άδειαν, ήτις δίδεται παρά τοΰ Έπιτηρητοΰ ύπό τούς έξης ο
ρού; καί τύπους.

20.— Οί έπιστάται έπιμελούνται κυρίως τής διατηοήσεως
τού ύλικοΰ, τής καθαριότητος τών κοιτώνων καί τών ακροα
τηρίων καί τής έν τάξει τοποθετήσεως τών πραγμάτων, σημειοΰντες έπι ιδία αύτών εύθύνη τούς φθείροντάς τι τοΰ ύλικοΰ, ινα καταμηνύσωσιν αύτούς πρός τόν Επιτηρητήν. "Ετι
δέ σημειοΰσι τούς άτακτοΰντας καί παραβαίνοντας τά χρέη

α). ‘Τπάρχουσιν έν τώ γραφείω τοΰ Έπιτηρητοΰ δελτία όμοιάριθμα τών κοιτώνων καί τών έν τω κοιτώνι κλινών ε
πομένως έκαστος, έξερχόμενος μέν, λαμβάνει παρά τοΰ Έπι
τηρητοΰ τό δελτών τή; Οέσεώς του, έπιστρέφων δέ τό απο
δίδει είς αυτόν.

26— Τό Συμβούλιου συνέρχεται τακτικώ; μέν τό Σάββατον έκάστη; έβδομάδος, κατά τήν 1. ώραν Μ. Μ , έκτάκτως δέ οσάκις συγκαλεσθή υπό τοΰ ΙΙροέδρου.
Κεφ. Ε'.
Περί πειθαρχικών μέτριβν έν γένει.

των μαθητάς, διαστέλλοντες τούς πρωταιτίους τών συνενό
χων σημειοΰσι τήν παρουσίαν ή τήν απουσίαν τών μαθητών
είς τάς μελέτας καί παραδόσεις καί είς τούς κοιτώνας, καθώς
καί τάς παρά τήν ώρισμένην ώραν εξόδους, πληροφορούμε
νοι περί αύτών καί παρά τοΰ θυρωρού· φροντίζουσι περί διατηρήσεως τή; ησυχίας καί εύταξίας έν καιρώ τών τε παρα
δόσεων καί τής άναπαύσεως, κατά τά; περί τούτων ιδιαιτέ
ρας διατάξεις· έπαγρυπνούσι τούς έν τώ νοσοκομείο) θεραπευ
όμενους καί τόν πρός θεραπείαν αύτών διωρισμένον ύπηρέτην
βεβαιούνται, άν τά καθ’ έκάστην ώραν διατεταγμένα έκτελώνται έντός τοΰ καταστήματος, έάν μετά τό άπόδειπνον ήναι παρόντες όλοι οί μαθηταί, ότε καί άπέρχονται είς τούς
κοιτώνας των, καί έάν οί βοηθοί έκτελώσιν ακριβώς τά ίδια
αυτών χρέη. ’Επί τούτω, παρεκτός τού εβδομαδιαίου μαθη
τολογίου, κρατούσι καί ιδιαίτερον ημερολόγιου, όπου σημειοΰσιν άπαντα τά διατοέχοντα. Άμφότερα τά βιβλία ταΰτα
παρουσιάζουσιυ είς τό τέλος έκάστη; έβδομάδος είς τόν Επι
τηρητήν.

β'. Όςτις δι’ ασθένειαν ή άλλην κατεπείγουσαν ανάγκην
οικιακήν αποδεδειγμένου έχει χρείαν ν’ άποδημήση, ήμπορεΐ,
ζητών δι’ αναφοράς του, νά λαβή παρά τοΰ Διευθυντοΰ γρα
πτήν άδειαν απουσίας έπ’ ώρισμένη προθεσμία, έντός τής ο
ποίας οφείλει νά έπιστρέψη· ή, άν αδύνατή νά έπιστρέψη δι’
εύλογοφανές έμπόδιον, ν’ άναφέρη εγκαίρως τάς αίτιας δι'
αναφοράς του, επικυρωμένης παρά τής επιτόπιου αρχής, ζη
τών παράτασιν άδειας· άλλως ύπόκειται είς άποστέρησιν τοΰ
ύποτροφικού μισθού του, άναλόγως τής υπερημερίας τής α
πουσίας του· έάν δέ παρέλθωσι τριάκοντα ήμέραι άπό τής
λήξεως τής προθεσμίας καί δέν έπανέλθη, ύπόκειται περιπλεον καί είς καταδίωξιν πρός άπόδοσιν τών διδάκτρων καί τοΰ
μισθού, κατά τόν περί εξετάσεων καί παραδοχής τών ύποτρόφων κανονισμόν.

Κεφ. Γ.

Τμήμα 1ον.
Περί τών έπιτηρούντων αύτήν.

α). ‘Ο έπιτηρητής, διοριζόμενος παρά τοΰ Υπουργού, μετα
ξύ τών ένοικούντων έν τω καταστήματι διδασκάλων
β). Οί έπιστάται, τέσσαρες έκ τών φρονιμωτέρων, εύτακτοτέρων ή καί εύμαθεστέρων μαθητών, άριστίνδην παρά τοΰ
Έπιτηρητοΰ διοριζόμενοι·
γ). Οί βοηθοί αύτών, άλλοι τέσσαρες, οϊτινες καί άναπληροΰσιν άπόντας τούς πρώτους.

Τμήμα 2ον.
Περί τών καθηκόντων τοΰ Έπιτηρητοΰ.

ώρισ-

νένδοτος ή άνιπτος, σημειοΰται ώς άμελής.
β). Όστις ύπό τοΰ έπιστάτου σημειωθή δύω ημέρας κατά
συνέχειαν ώς ρυπαρός λαμβάνει τόν αριθμόν 1· μετά ή άνευ
κλάσματος, κατά τάς ιδιαιτέρας έπιβαρυντικάς περιστάσεις.
Όστις δέ σημειωθή ύπό τοΰ Έπιτηρητοΰ τοιοΰτος, εί μέν ά
παξ, λαμβάνει τόν άριθμόν 2 μετά ή άνευ κλάσματος- εί δέ
δίς, κρατείται έπί δώδεκα ώρας.
γ). Όστις ύβρίση τόν άλλον, ή τόν ε'πη ψεύστην έμπρο
σθεν τού Διδασκάλου ή καί παρόντων άλλων, σημειοΰται ώς

υβριστής.
δ). Όστις συκοφαντήστ, τόν άλλου, διϊσχυριζόμενος νά τόν
απόδειξη μή παρόντα είς τήν πρόσκλησιν τών ονομάτων, ή
ώς εΐπόντα λόγους κατά τίνος πειρακτικούς, σημειοΰται ώς

γ). Εις αύτόν είναι ανατεθειμένη ή καθαριότης τής αύλής,
τών προδόμων καί τών ακροατηρίων, καθώς καί τών άποπάτων.

φλύαρος καί συκοφάντης.
ε). Όστις ήθελεν έπιπλήξη τόν άλλον, ώς άμελήσαυτα ή
μή γνωρίζοντα τά χρέη του, σημειοΰται ώς λοίδορος· έκτός
μόνον, όταν ό μέν συμβουλεύη αδελφικώς, ό δέ δέχεται τούς
λόγους ώς συμβουλά;, καί τότε πρέπει όμως νά γίνηται τοΰτο δια τρόπου κοσμίου καί χωρίς ταραχής καί θορύβου.

Κεφ. Δ’.
Περί συστάσεως Συμβουλίου καί τών καθηκόντων αύτοϋ.

|

χικώς καί σημειοΰται ώς άτακτος.
ξ) Όςτις δέν έκτελέση αμέσως τάς παραγγελίας τού Έπι
τηρητοΰ ή τοΰ έπιστάτου τιμωρείται πειθαρχιζώς- έάν δέ αύθαδιάση κατ’ αύτοϋ, τιμωρείται σωφρονιστικώς.

έφεξής διατάξεις.
α). 'Οστις δέν έλθη είς τήν πρωινήν προσευχήν, ή ελθη α

’Επί τούτω

δ). Δίδει άδειας εξόδου είς τούς μαθητάς παρά τάς
μένα; ώρας·

α). Ξηροφαγία έπι μίαν ημέραν καί έκφώνησις τοΰ ονόμα
τος τού άμαρτήσαντος έν έπηζόο) τών μαθητών καί έπι πα
ρουσία τοΰ συλλόγου τών καθηγητών καί διδασκάλων

μελανής σανίδος.
29. — Τά μέν πειθαρχικά μέτρα έφαρμόζονται ύπό τοΰ
Έπιτηρητοΰ κατά τά προδιατεταγμένα· τά δέ σωφρονιστικά
κατ’ άπόφασιν τού Συμβουλίου· διά δέ τήν έκ τοΰ Διδασκα
λείου άπέλασιν απαιτείται ή εγκρισις τού Υπουργείου· έκτελοΰνται δέ 6?να ταΰτα έπιμελεία τού Έπιτηρητοΰ κατά τάς

β). Κρατεί επομένως τήν κλείδα τής αύλείου Ούρας, καί δέν
ανοίγει παρά τήν ώρισμένην ώραν, είμή άφ’ οΰ ϊδη τίς ό
κρούων, καί, έν αμφιβολία, λάβη τάς περί τούτου διαταγάς
τοΰ έπιτηρητοΰ·

6). Παρατηρεί έάν έκαστος τών μαθητών μελετά έν τάξει
τά διδασκόμενα μαθήματα κατά τόν σεσημειωμίνον κατάλογον
γ). Σημειοΐ τούς έκπληρούντας καλώς ή μή τά χρέη των
έπιστάτας·

ν) Τό καπνίζει
*
απαγορεύεται αύστηρώς έντός καί έκτος
τοΰ Διδασκαλείου· όςτις δέεύρεθή καπνίζω·; τιμωρείται πειθαρ-

έπι

23. — ‘Ο θυρωρός, α) είναι ύπεύθυνο; διά τάς παρά τάς ώρισμένας ώρας ή άνευ ρητής ή γραπτής άδειας εξόδους τών
μαθητών·

α). Κρατεί ονοματολογίου τών μαθητών, όπου καθ’ εβδο
μάδα σημειοΐ τάς περί έκαστου αύτών παρατηρήσεις τών δι
δασκάλων, κατά τά προεκτεθέντα-

επιτρέπει τούτο.

‘Η. περί αποβολής οριστική άπόφασις δηλοποιεΐται τώ κολαζομένω καί στηλογραφεΐται έν τή αιθούση τών παραδόσεων

Περί τών καθηκόντων τού θυρωρού ή έπιστάτου.

19. — ‘Ο ’Επιτηρητής επιβλέπει τήν έσωτερικήν ευταξίαν
καί τήν διαγωγήν τών μαθητών, διατάττων καί διευθυνων
τούς έπιστάτας, έπιβάλλων πειθαρχικάς ποινάς, άφ’ ου προ
ηγουμένως άναφέρη είς τόν Διευθυντήν περί τούτου, πρός τόν
όποιον οφείλει ν’ άναγγέλλη αμέσως καί παν ο,τι δήποτε
έκτακτον συμβαΐνον· φροντίζει ώστε τάς Κυριακάς καί τάς έορτάς οί μαθηταί νά έκκλησιάζωνται ανελλιπώς, οδηγών αυ
τούς ό ίδιος ή διά τίνος τών επιστατών είς τήν εκκλησίαν
έφορα τήν διατήρησιν τοΰ έν τώ Διδασκαλεία) ύλικού, τής
Βιβλιοθήκης, τών πρός χρήσιν τών μαθητών βιβλίων κτλ.

24. — Πρός έκϊίκασιν τών παραβάσεων τού παρόντος κα
νονισμού, καθώς καί πρός συζήτησιν τών άφορώντων τήν έ
σωτερικήν τοΰ καταστήματος διακόσμησιν, ή τήν τάξιν καί
τά είδη τών μαθημάτων, τά πρός διδασκαλίαν παραδεκτά βι
βλία καί τήν βαθμοθέτησιν τών έξεταζομένων μαθητών ή
δημοδιδασκάλων, υπάρχει Συμβούλων, συγκείμενον έκ τού Διευθυντού, ώς ΙΙροεδρου, καί τών Καθηγητών καί Διδασκάλων

ζ). Όστις άποδειχθή άοτειευόμενος πρός άλλους διά τρό
που ειρωνικού καί έπαχθοΰς, ό τοιοΰτος, μετά πρώτην καί
δευτέραν νουθεσίαν, σημειοΰται ώς απειθής καί ύποβάλλεται

εις σωφρονιστικήν ποινήν.

I

καί άλλαι άταξίαι, σωφρονιστικώς.
λ) Όςτις έρεθίση τινά έναντίον άλλου δι’ όποιανδήποτε αι

ζητώσιν έκ προμελέτης νά τούς βλάπτωσι, τιμωρείται σωφρο
νιστικά);· έάν 3έ καταστή ένοχος τής πράξεως ταύτης καθ'υπο
τροπήν καί μετ’ έπιβαρυντικών περιστάσεων,αποβάλλεται.

ώρας.
28. — Έκτός τών ανωτέρω οί μαθηταί κολάζονται καί
διά τής άπό τού καταστήματος αποβολής, καθ’ άς περιστά
σεις καί καθ’ οΰς όρους διαλαμβάνει ό παρών κανονισμός.

Τμήμα 4ον.

σωφρονιστικώς ώς συκοφάντης.
κ) Όστις προφίρη πρός ένα ή καί πλείονας λέξεις ή λό
γους ύβριστικούς καί βαρβάρους, άναφερομένους είς τό γένος
ή τήν πατρίδα των, καθώς καί όςτις χλευάση, ή διά χειρο
νομιών περιύβριση τόν άλλον τιμωρείται πειθαρχικώς· έν δέ
ύποτροπή, καθώς καί έάν έκ τών τοιούτων λόγων προκύψωσι

Καί πειθαρχικά μέν είσί,
α). ςΗ δι’ άριθμοΰ σημείωσις άναλόγως τοΰ αμαρτήματος·
β). ‘II κώλυσις τής έκ τού Διδασκαλείου έξόδου, καθ’ ας

β). ‘Η έφάπαξ άποστέρησις τού δείπνου ή τοΰ γεύματος·
γ). ‘II καταναγκαστική εργασία, συνισταμένη είς τήν έφά
παξ κάθαρσιν τής αύλής τού Διδασκαλείου·
δ). ‘II προσωρινή κράτησις, μή ύπερβαίνουσα τάς δώδεκα

χεΐρα κατά τίνος τών μαθητών, άρκούμενοι μόνον ν’ άνακαλώσιν εύπρεπώς είς τά καθήκοντά των τούς άμαρτάνοντας, ή
νά σημειώσι καί καταγγέλλωσιν εί; τόν Επιτηρητήν τούς
άπειθοΰντας καί αδιόρθωτους.

ι). ‘Ο έγκαλέσας τινά τών συμμαθητών του, ώς αδικηθείς
οπωσδήποτε υπ’ αύτού, ή καταγγείλας αύτόν έπι παραβάσει καθήκοντος, έάν δέν απόδειξη τήν κατηγορίαν, τιμωρείται

μ) Όςτις παρασύρη ένα ή καί πλείονας πρός σύστασιν συ
νωμοσίας έναντίον ένός ή καί πλειόνων, έπι σκοπώ ινα καταφρονώσιν αύτούς καί φέρωνται πρός αύτούς έχθροπαθώς καί νά

Σωφρονιστικά! δέ,

22. — ’Απαγορεύεται αύτοΐς καί τοΐς βοηθοϊς αύτών, επί
ποινή διπλάσιά τών άλλων, πάσα αισχρά καί ύβριστική λέξις·
έπ’ ούοεμια δέ περιστάσει έπιτρέπεται αύτοΐς ινα έπιβάλωσι

μέν διά

27.— Τά κατά τών παραβάσεων τού παρόντος κανονισμού
λαμβανόμενα μέτρα είσί πειθαρχικά καί σωφρονιστικά.

ώρας καί περιστάσεις ό παρών κανονισμός

Περί πάντων τών έν τοΐς ανωτέρω άρθρ. (20—21) διαλαμβανομένων άναφέρονται είς τόν ’Επιτηρητήν καί άκούουσι τάς
διαταγάς του.

18. — Τήν έσωτερικήν ευταξίαν καί ησυχίαν τών μαθητών
έπιτηροΰσι

σωφρονιστικώς.
0). Οί άφ’ εαυτών εκδικούμενοι τιμωρούνται, οί
λόγων, πειθαρχιζώς, οί δέ δι’ έργων, σωφρονιστικώς.

τίαν, ό τοιούτος ώς σκανδαλοποιός τιμωρείται σωφρονιστικώς.

Τμήμα 1.

21— Οί έπιστάται όφείλουσι πρός τούτοις νά έγείρωνται
τήν ώρισμένην πρωινήν ώραν, ώς καί οί βοηθοί αύτών, ινα
έν ησυχία έξυπνίζωσι τούς κοιμωμένους, πρώτον διά κωδω
νοκρουσίας, έπειτα δε καί όνομαστί.

Περί έσωτερικής ευταξίας.

η). Όστις γένη αίτιο; σκανδάλου ή συγχύσεως, είς οίανδήποτε περίστασιν, μάλιστα δέ έν καιρώ μελέτης, τιμωρείται

ο) Τούς ταραξίας, τούς διαπληκτισμένους, τούς στασιάζον
τας ή αύθαδιάζοντας πρός τούς άνωτέρους δύναται μέν νά
βάλ.η πρός ώραν ύπό κράτησιν ό Έπιτηρητής καί πρό τής δί
κης, αναφέρει όμως αμέσως τό συμβάν εις τόν Διευθυντήν.
π) ‘H κράτησις γίνεται έντός ώρισμένου κοιτώνος, ό δέ
ύπό κράτησιν παρουσιάζεται μέν είς τά; παραδόσεις τών μα
θημάτων, άλλα κάθηται είς τήν έσχάτην θέσιν, καί ό διδά
σκαλος ούδεμίαν πρός αύτόν απευθύνει έρώτησιν τάς δέ λοιπάς τής ποινής αύτοϋ ώρας διάγει μελετών τό έπιβληθέν είς
αύτόν εργον έν τώ ώρισμένω διά τήν ποινήν ταύτην κοιτώνι.
ρ) ‘II κράτησις συνεπιφέρει καί τήν ξηροφαγίαν ή μο-

νοφαγίαν.
σ) Αποβάλλεται άδυσωπήτως τοΰ Διδασκαλείου,
1) Ό γενόμενος άρχηγός στάσεως, ή παροξύνων τούς άλ
λους μαθητάς είς στάσιν κατά τών διατεταγμένων έν τω Δι

δασκαλεία)·
2) ‘Ο φωραθείς ένοχος ύπεξαιρέσεως·
3) ‘Ο ύποπεσών είς τά πλημμελήματα τά κωλύοντα αύτόν
άπό τοΰ διοάσζειν, ώς ορίζει τό 12 'Αρθο. τοΰ περί δημοτ.
σχολείων Νόμου. Ουτος επομένως δέν δύναται νά λάβη δί

πλωμα·
4) ‘Ο φωραθείς

ότι

χαρτοπαιχτεί ή κυβεύει όπου

δήποτε,

μετά πρώτην καί δευτέραν παραίνεσιν.
τ) ΙΙάς μαθητής, θεωρών εαυτόν αδικούμενου, έχει τό δι
καίωμα νά έγκαλή τόν άδικοΰντα εις τόν Επιτηρητήν, ή είς τό
Συμβούλιου, όφεί/.ει όμως ν’ απόδειξη τήν κατηγορίαν· καθότι
άλλως τιμωρείται σωφρονιστικώς ώς συκοφάντης.
30. —Οί έπιστάται καί οί βοηθοί αύτών τιμωρούνται, πρός
τοΐς ανωτέρω,
α) Διά καθαιρέσεω; έκ τής υπηρεσίας των, έάν δέν δ καιώσωσι τήν εκλογήν των, όπερ σημειοΰται καί είς τάς γενικάς

τοΰ μαθητολογίου παρατηρήσεις·
β) Διά τής διπλασιάσεως τής ποινής, έάν παραυώσι τά τοΰ
μαθητου καθήκοντα.

Τμήμα 2.
31. —Αί άμοιβαί, παρεκτός τών προειρημένων (άρθρ. 3)
σημειώσεων, τάς οποίας περί τής διαγωγής ένός έζάστου
τών μαθητών κρατεί ό ’Επιτηρητής τού καταστήματος, συνίστανται καί εις τήν κατά τό τέλος έκάστου μηνός γινομένην
ωσαύτως έν πλήρει τών. καθηγητών καί διδασκάλων συλλόγω

*

X
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καί έν έπηζο'ω όλων τών μαθητών έντιμον μνείαν τοΰ ευ διά

γοντος.
.32.—CO επιστάτης, καθώς καί οί βοηθοί αύτοΰ, οί έκπληροΰντες ακριβώς τά καθήκοντα των,λαμβάνουσι παρά τοϋ Έπι.
τ/;ρητοΰ άπόδειξιν μετά τοΰ επιθέτου Καλώς ή 'Ά. ρ ι σ τ α ·
τό πρώτον ίσοδυναμεΐ τω αριθ. 1, τό δέ δεύτερον τω 2, καί,
προσλογιζόμενον εις τήν έξετασιν τής διαγωγής των, όταν
μέλλωσι νά λάβωσι τό δίπλωμά των, θέλει αυξάνει άναλόγως
τόν βαθμόν τής ήθικότητος καί ικανότητος αύτών.
Είδικαί διατάξεις.

33) Δι’ ιδιαιτέρου κανονισμού, έκδοθησομένου τή γνωμοδοτήσει τού Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, θέλουσι κανονισθή
τά περί συσσιτήσεως καί ομοιομόρφου ένδύματος τών μαθητών.
‘Η έκτέλεσις τοΰ παρόντος κανονισμού ανατίθεται είς τόν
Διευθυντήν καί τούς Καθηγητάς τοΰ Διδασκαλείου.
ΆΟήνησι τήν 25 Μαρτίου 1856.

Υ

ού έξετασθή καί έγζρ-.θή ώς δημοδιδάσκαλος, τριετίαν τούλά
χιστον έπί τω ώρισμένω είς τόν βαθμόν αύτής μισθώ, είς τόν δή
μον ή τήν επαρχίαν,ής δαπάναις έδιδάχθη, καί β') νά προετοιμάση άζουλούθως ή ιδία έκ τών μαθητριών αύτής τήν καταλληλοτέραν, ϊνα τήν διαδεχθή ύπό τούς αύτούς όρους.
Τό αποτέλεσμα τοϋ μέτρου τούτου, τοΰ οποίου δέν αμφιβάλ
λομε’.*, Κύριε Νομάρχα, ότι συναισθάνεσθε τήν σπουδαιο'τητα,
έλπίζομεν να άναγγείλητε ήμΐν έν καιρω εύάρεστον, άφ’ ου έν
διαστήματι τής έλευσομένης εξαμηνίας καταβάλετε πρός εύόδωσιν αύτοΰ όσα ή επιτόπιος πείρα ήΟελεν ύπαγορεύση ύμιν
πρός τοΰτο συντελεστικώτερα.

Έν Αθήναις τήν 12 Μαρτίου 1856.
Ό Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Άριθ. πρωτ. 2745.
Διεκπ. 750.

ςΟ έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

τή; δημοσίας έκπαιδεύσεως
ςΥ πουργός

Τό ύπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Πρός τόν Κύριον Χριστόδουλον Δημητριάδην,
Νομαρχιακόν Δημοδιδάσκαλον

Άριθ. Πρωτ. 1331.
Διεχπ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ

ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

Δ ΊΜΟΣΙ ΑΣ ΕΚ11AIΛΕΤΣΕΩΣ.
ΙΙρός τούς Νομάρχας τοΰ Κράτους.

Γνωρίζετε πάντως, Κύριε Νομάρχα, τάς δυσχερείας, δσαι
καΟιστώσιν αδύνατον πρός τό παρόν τήν άναπλήρωσιν τών δη
μοδιδασκαλίσσων, όσων τόν διορισμόν έξαιτούνταζ πρό πολλοΰ
οί διάφοροι τοϋ Κράτους δήμοι, οΐτινες, έννοήσαντες τήν α
νάγκην τής τοΰ γυναικείου φύλου έκπαιδεύσεως, καί σχολεία
κορασίων συνέστησαν καί τήν πρός τοΰτο δαπάνην προθύμως
υπολόγισαν, βέβαιοι δτι καί τήν Κυβέρνησιν εύρήσουσι προΟυμουμένην νά συνδράμη τήν άξιέπαινον αύτών σπουδήν, έκ
τής όποιας προσδοκάται ή έντελής τοΰ έθνους ήθοποίησις, έφ’
ω καί ποσότης αξιόλογος συμπεριελήφθη είς τόν εφετινόν
προϋπολογισμόν τοΰ υπουργείου, έγκριθησομένη, δένδιστάζομεν νά έλπίζωμεν, ύπό τών βουλευτικών σωμάτων.
Πρός άφαίρεσιν τής δυσχερείας ταύτης ούδέν άρα μέσων
υπολείπεται, είμή ή έκπαίδευσις νεανί'ων, αρμοδίων πρός τόν
δημοδιδασκαλ'.ζόν έπάγγελμα, υπό τόν όρον καί τήν έπί έγγυήσει υποχρίωσιν νά διδάξωσι μετά ταΰτα, έπί τρίετες τουλά
χιστον, εις αύτούς εκείνους τούς δήμους ή τάς έπαρχίας, συστασει καί δαπάνη τών όποιων έξεπαιδεύθησαν.
Προσκαλείσθε έπομένως, Κύριε Νομάρχα, ά. μέν νά ύποδείξητε τήν αναπόφευκτου είς τό έξης ανάγκην τής έκπαιδεύσεως τοΰ γυναικείου φύλου είς άπαντας, εί δυνατόν,τούς δήμους
τής τοΰ καθ’ υμάς Νομού περι.ερείας, παριστώντες είς τούς
πολίτας τό ατελές άλλως τής ορθής παιδαγωγίας τόν ίδιων
αύτών τέκνων, καί πείθοντες αύτούς έκ τών πραγμάτων, ότι
ή έκπαιδευθεΐσα κόρη καί θυγάτηρ έσται φιλοστοργοτιρα, καί
σύζυγος μάλλον περί,ήτητος, καί μήτηρ άξιοτιμοτέρα καί
οικονόμος χρησιμωτέρα- καί

β') Νά ένεργήσητε άρμοδίω; ϊνα έκλεχθή άφ’ έκάστου δήμου,
έπιθυμοΰντος νά έχη δημοτικόν τών κορασίων σχολεϊον, μία
νεάνις, ή πρός τοΰτο άρμοδιωτέρα, εχουσι δηλονότι υγείαν εν
τελή, ηλικίαν δεκαπέντε τουλάχιστον ετών καί γνώσιν ακριβή
τών είς εντελές δημοτικόν σχολεϊον διδασκόμενων μαθημάτων,
ήτις νά σταλή περί τάς άρχάς τοΰ έλευσομένου Σεπτεμβρίου
είς Αθήνας, ϊνα Ικπαιδευθή έν τώ Παρθεναγωγεία) τής Φιλεκ
παιδευτικής ς Εταιρίας, δαπάναις τοΰ δήμου, ήν ενδέχεται, κα
τά τάς περιστάσεις, νά συνδράμη έπιβοηθητικώς καί ή Κυβέρνησις, ύπό τήν ύποχοέωσιν, έπιβαλλομένην αύτή δί αξιόχρεου
τών γονέων ή τών κηδεμόνων έγγυήσεως, ά) νά διδάξγ,, άφ’

Πατρών.

Τό διά τής άπό 21 ’puviou 1855 αναφοράς σας καθυποβληθέν σχέδιον τριμηνιαίων ελέγχων, έγζρίναντες, ώς περιεκτικώτερον τοΰ έν χρήσει μέχρι τοΰδε, τούς μέν δημοδιδασκά
λους προσκαλοΰμεν διά τής άπό 29 τοΰ παρελθόντος μηνός
φεβρουαρίου ύπ άρ’.2745 ήμετέρας έγκυκλ ου πρός τό ύπόδειγμα αύτοΰ νά καταστρο'νωσιν είς το εξής τούς, περί ών όλόγος, ’Ελέγχους· πρός υμάς δέ άπονέμομεν τόν άνή/οντα έπαι
νον διά τόν ύπέρ τής δημοτικής διδασκαλίας ζήλον σας, τόν
όποιον καί έν άλλοις έλάβομεν αφορμήν νά έκτιμήσωμεν.

Έν Άθήναις τήν 8 Μαρτίου 1S56.
c0 ‘Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Άριθ. πρωτ. 1162.
Διεκ. 696.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ύπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής

Δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Πρός τόν έν Αίτωλικω Νομαρχιακόν δημοδι
δάσκαλον κύριον Δ. Μπούαν.
Εύχαρίστως έπεξήλθομεν τήν άπό 13 τοΰ παρελθόντος έκθεσίν σας πρός τό έπί τών δημοτικών σχολείων διευθυντηρίου
περί τής κατά τό παρελθόν έτος καταστάσεως τοΰ ύπό τήν
διεύθυνσιν υμών σχολείου, δι’ή; γνωστοποιοΰντες τάς έφ’ έ
καστη διατάξει τών προϊσταμένων υμών αρχών δι' όλου τοΰ
έτους γενομένας έκ μέρους υμών ένεργείας μετά τής άπαιτουμένης ακρίβειας καί προθυμίας, άπεοείξατε, κύριε, έμπράκτως όποΐόςτις έπρεπε νά ήνε ό έννοών τήν εντολήν αύτοΰ
δημοδιδάσκαλος καί προσεζτήσασθε νέα δικαιώματα είς τήν
ύπόληψιν, ήν ύπέρ υμών έχει τό ύπουργειον διά τήν πολυετή
καί ευδόκιμου υπηρεσίαν σας. Τήν διαβεβαίωσιν ταύτην θεω
ρών κ θήχον νά διαβιβάσω πρός υμάς, εύχομαι νά εχητε πολ
λούς μιμητός είς τό επίπονον μέν άλλ’ έντιμον έπάγγελμα,
τό όποιον έξελέξασθε, πρό; εύόδωσιν τής διδασκαλίας τού
λαού, άπό τής οποίας έξήρτηται ή αληθής αύτοΰ εύημερίκ.

Έν ’Αθήναις τήν 5 Μαρτίου 1856.
‘Ο ‘Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΑΓΓΕΛΟΙ1ΟΥΛΟΥ.
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