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τηρεί, δεν έξετέλει αύτη διοικητικά έργα, είμή έπεζύρου μό- 
νον τά ψηφίσματα τών γερόντων καί τών κόσμων. Δέν υπάρ
χει δέ άπίΟανον ότι συιεκαλείτο ϊνα δώση τό κΰρος αύτής είς 
τά ψηφίσματα ταϋτα. Συνεπιφέρει μέν τούτο τήν ιδέαν ότι ε’χεν 
αύτη τήν δύναμιν τής άρνήσεως τής συγκαταθέσεως, άλλά ή 
ισχύς τών εθίμων και τών ηθών eκώλυε πάντως τήν ενέργειαν 
αύτής, ίσως ούδέ κατά διάνοιαν έυελέτων τοιοΰτόν τι (ΓΙιϊγΙ- 
wall. ιστορ. Έλλην. Λ. 286. Getting excursus ad Aiisto- 
tel. B. 7).

Έκ τών ανωτέρω δήλον καθίσταται δτι τό κρητιχόν πολί
τευμα ήν τήν άρχήν Δωρική ’Αριστοκρατία, ήτις έπί Άριστο
τέλους, είχε μεταστή εις τήν λεγομένην ύπ’αύτοϋ δυναστείαν, 
τουτέστι διοίκησιν ένεργουμένην ύπ ολίγων προνομιούζων 
γενών. 'Γούτων δέ εριζόντων άλλήλόις, καί διαπολιτευσεων 
εντεύθεν φυόμενων, αΐς καί ό δήμος προσετί'.ετο, τό πολί
τευμα παρεβιάζετο πολλάκις και κατελύετο, καί έπί τών ερει
πίων αύτοϋ ίδρύετο προσωρινή μοναρχία, ή μάλλον ίΜ^ίν.. 

Οί κόσμοι άπεβάλλοντο όντως τής άρχής πολλάκις ύπό μέγα 
ίσχυόντων πολιτών καί μή θελόντων δίκας τών πεπραγμένων 
αύτοΐς δούναι. Έπηρχετο δέ τότε ή λ.εγομένη ά κ ο σ μ ί α, 
μή υπαρχόντων άνωτάτων έν τή πολιτεία νομίμων αρχόντων. 
Έπί τών χρόνων του Πολυβίου, λέγοντος ότι αί άρχαί ήσαν 
παρά τοΐς Κρήταιεϋσιν επέτειοι και δημοκρατικήν ειχον διάθε- 
σιν, φαίνεται δτι ή αριστοκρατία ήν τελείως καταλελυμ.ένη. 
Ό αύτός συγγρα.φευς δείκνυσι και ε·’ς πολ.λά άλλα υφισταμέ- 
νην διαφοράν μεταξύ τών νόμων τής Κρήτης καί τών τοϋ Λυ
κούργου θεσμών, ους έτεροι συγγραφείς πρός άλλήλους παρέ- 
βαλονκαί προσομοίους απέδειξαν.

Ό Muller 
ρίζεται, 
Κρήτης, 
κατ’ ουσίαν όμοια άλλήλόις, οπερ δείκνυσιν δτι έπεζράτουν είς 
ταϋτα αί διαθέσεις τού ίσχύοντος, τουτέστι, τοϋ Δωρικού 
φύλου.

Αί κοινωνικά: σχέσεις τών Κ ρητών φαίνονται αί αυται ταΐς 
τών Σπαρτιατών ούσαι. Οί κάτοικοι τοΰ έκδωρισθέντος μέρους 
τής νήσου διηροΰντο εις τρεις τάξεις, ελευθέρους, περίοικους 
ή υπηκόους καί δούλους. Οί άποτελούντες τήν δευτέραν τάξιν 
ύπήρχον άπό τών χρόνων τού ΛΙίνωος, καί ήσαν πάντως οί 
απόγονοι τών κατακτηθέντων φύλων οιητώντο έν τοΐς περί 
τάς πόλεις τών καταχτητών άγροις, και, εί καί προσωπικώς 
ελεύθεροι, δέν ειχον τάς προνομίας καί τήν δύναμιν τών πολι
τών, δέν ήσαν δεκτοί ούτε εις τήν διοίκησιν, ούτε είς την σύν
ταξιν τών νόμων, ούδέ συνεχωρεΐτο αύ-.οΐς ή χρήσις πα
νοπλίας. Κατεΐχον μέν γαίας τινάς, άλλ’ άπέτιον δί αύτάς 
έτησίως φόρον ή μίσθωμα· έκ χωρίου τίνος τού Αθηναίου (Δ. 
143, νομί,'ουσί τινες ότι ό φόρος ήν αίγιναϊος στατήρ κατά 
κεφαλήν, έάν ή φράσις τοϋ συγγραφέως τούτου «τών δούλων 
έκαστος » δηλοΐ καί τούς ιδίως δούλους καί τούς 
καθόλου, ώς μή όντας

Οί δούλοι διηροΰντο 
καί ή τών μέν είς τήν 
τάζις έκαλείτο μνώα, μνοία, μνωίζ ή μινωΐα σύνοδος, οί 
ιδιωτών δέ δούλοι έζαλούντ

Iho· τον πολιτεύματος τής ϋίψητη; έν συνοψει.

Οί κοινωνικοί κα; πολιτικοί θεσμοί τής Κρήτης ήσαν τόσω 
τελείως δωρικού χαρακτήρες καί οΰτ.υ προσόμοιοι τοΐς έν 
Σπάρτη, ώστε έγενήθη παρά τοΐς άρχαίοις άμφισβήτησις άν 
Οι ταύτης έγένοντο κατά μίμησιν τών εκείνης ή τό άνάπαλιν. 
Ό ιστορικό; έφορος (παρά Στράβ. I. 482) μα,.τυρεϊ διαρρήδην, 
ότι τό σπαρτιατικόν πολίτευμα έσχε μέν τήν άρχήν αύτού 
έκ Κρήτης, αλλά συνεπληρώθη και έτελειοποιήθη έν Σπάρτη. 
"Οθεν τού Muller (Δωριείς Γ. I. 8) ή βεβαίωσίς, ότι τό έπί 
ιών αρχών τού Δωρικού φύλου θ μελιωθέν πολίτευμα διετυ- 
πώθη έν αύτή πρώτον προσηκόντως, άπλούστερον δέ ζαί άρ- 
χαϊκώτερον ή μεταγενεστέρους έν Σπάρτη, φαίνεται λίαν ευ/ο- 
γος. Καθ’ όσον μάλιστα γνωρίζομεν βεβαίως ότι έν Κρήτη 
ύπήρχον διάφορο: Δωρίκαί πόλεις, ών αί πολιτικαί διατάξεις 
τοσούτω άλλήλαις ώμοία,ον, ώστε έν ταΐς πάσιν άπεδίδετο 
πολίτευμα (Thirlwall. ιστορ Έλλ. τομ. Α σελ. 284). Κατά 
τούς αρχαιότατους χρόνους, ών ιστορική τις περιεσώθη μνή
μη, ύπήρχεν ένταΰθα αριστοκρατία έκ τριών όμοταγών συγ- 
χειμένή σωμάτων, τούς κόσμους, τήν γερουσίαν καί τήν εκ
κλησίαν. Οί κόσμ ι ήσαν 10 τόν άριθμόν, καί παραβάλλονται 
ύπό τού Άριστοτέλους (Πο/.ιτ. Β. 7) τοΰ Εφόρου (παρά Στραβ. 
άνωτ.) καί τοϋ Κικέρωνος (du Pep. ίί 33) τοΐς εν Σπάρτη έφό- 
ροις Άλλ’ ό Muller άπ’ εναντίας τούτων παρομοια'ξει αύτσύς 
τοΐς βασιλεϋσΐ τής Σπάρτης, θέλων α.τσ’.ς οιαδεξαμένους τά 
έργα τής πάλαι βασιλείας, ήτις, κατά τον Αριστοτέλη, (αίνιτ- 
τομενον ίσως τόν Μίνωα) υπ-ήρχε ποτέ -, Κρήτη. Ο< δέκα οϋ- 
τοι κόσμοι ηροϋντο ούχ_ί έκ τοϋ πλήθους >λλ ·κ γενών τι- 
νών τ οϊκων, έχον ων ίσως καθαρωτεραν τ ν άλλ Δωρικήν 
ή ’Αχαϊκήν κζταγ υγήν. Ο πρφτος αύτών κατ,. ?νν βαθμόν 
εκαλείτο πρωτόκοσ'εος, και εκ τοΰ ο.:ματος αυτού έπω/ομά. ετο 
τό έτος. Διώκουν ουτοι τά τού πολέμου και διεύθυνον τά πράγ
ματα της πολιτείας μετά τών έκπροσώπων ζαί απεσταλμένων 
τών πόλεων, χρώμεν,ι ουμβούλοις τοΐς γέρουσι εις τάς πρά
ξεις αύτών τάς μάλλον σπουδαίας. Κατά τούς μετά τόν Μέγαν 
Αλέξανδρον χρόνους, ένήογουν ουτοι έργα τινά παρόμοια τοΐς 
περί εισαγωγής δικών είς τά δικαστήρια τών Άθήνησι αρχόν
των. (Muller άνωτ.). 'Π τών κόσμων άρχή ήν ενιαύσιος, πα- 
ρητεΐτο δέ ό ίέλων καί έν τω μεταξύ του έτους, καί άπεβάλ- 
λέτο υπό τών συνεταίρων αύτού ο περί τήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων αύτού πλημμελής φαινόμΐνος, ή άλλως ανάξιος 
τής άρχής καθιστάμενος· έν περιστασεσί τισι κατηγγέλλοντο 
οί τών καθηκόντων αύτών άμελοϋντες. ΚαθοΛου δ’ είπεΐν, οί 
κόσμοι άπετέλουν την εκτελεστικήν καί άνωτάτην έξουσίαν 
έν ταΐς πλείσταις τών Κρητικών πόλεων.

Ή Γερουσία (γερωσία, γερωνία, γερωχία, γερώα), ήτοι τό 
συμβούλιου τών γερόντων, Βουλή ύπό τών Κ ρητών καλούμε- 
νον, συνέκειτο κατά τόν’Αριστοτέλη (Πολιτ. Β 7) έκ τριάκον
τα γερόντων, κόσμων πρότερον διατελεσάιτων καί τά άλλα 
δοκίμων κρίνομενων ι^Έ ρορος άνωτ.). Ήν δέ ισόβιος άρχή, καί 
λέγεται ότι άπεφάσιξεν επί πάντων τών ε ς τήν δικαιοδοσίαν 
αύτής υπαγόμενων πραγμάτων κατά τήν ιδίαν αύτής γνώμην, 
ούχί δέ κατά τούς τύπους τών ίσ/υόντων νέμω·.. Λέγεται ετι 
ότι οί γέροντες ήσαν ανεύθυνοι. Άλλά δεν έξάγεται εντεύθεν 
οτι δέν έσέβοντο διά τούτο τά ήθς ζαί έθιμα τού τόπου, καί 
ότι δεν έπενήργουν είς τάς γ·,ώ. ας αύτών αί στερεά·, καί ανέ
καθεν ίσχύουσαι παρά τω Δωρικω φύλω άρχ-ί. Είς τά μέγι
στα τών πραγμάτων ήσαν ούτοι σύμβουλοί τών κόσμων.

Τό δημοκρατικόν δί στοιχεΐον, τουτέστιν ή εκκλησία, ούδε
μίαν σχεδόν δύναμιν. έ ι τής πολιτείας είχε. Αί προνομία: 
αύτή; ήσαν μάλλον τυπικά·· διότι, ώς ό Αριστοτέλης πσρα-

γνωματεύει οτι οί κόσμοι ήσαν, καθ’ οσον γνω- 
οί πρώτοι άρχοντες παρά πάσαις ταϊς πόλεσι τής 
καί δτι τά πολιτεύματα τών πόλεων τούτων ήσαν

τοΰ συγγραφέως 
ς ιδίως δουλους και τούς περίοικους 
τελείους και ελευθέρους πολίτας.

εις δύο τάξεις, κοινούς καί ιδιωτικούς· 
κοινήν λεγομένην δουλείαν άνηκόντων 

"· ' — - ι των 
ο ’Λ φ α μ ι ώ τ α ι ή ζ λ α ρ ώ τ α ι. 

Οί Άφαμιώτη έκαλοΰντο οΰτω έκ τοΰ καλλιεργεΐν τάς ’.Α
φ α μίας, ήτοι κλήρους γής -οίς πολίταις άπονενεμημενοις, 
όθεν ήσαν Άφαμιώται (δούλοι) κατ’αγρόν (ΆΟήν. Τ. 263 . 
'Π μνοία διακρίνεται ύπό ακριβέστερων συγγραφέων ζαί άπό 
τών περίοικων χαί άπό τ.ίν Άβαμιωτών Γ.Ικάξουσι δέ έκ τού
του δτι πάσα πόλις έν Κρήτη εΤχε κοινά χ-ήμα-ν. κ>λ'ΐ£ονο·>
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μ?··* ύπο τών μνωιτών, ως οι ιδιωτικοί αγροί {καλλιεργούντο 
ύπό τών Άφβμ’ωτών. Τό όνομα μνοία νομίζει ό Thirlwall ότι 
-παράγεται μάλλον έχ τοϋ δμως (δούλος, αιχμάλωτος) ή |χ 
τοΰ Μίνως. Ή άρχή τής μνοίας καί τών κλαρωτών ήν πιθα
νώς διπλή. Έξ αναλογίας άλλων περιστάσεων εικάζεται ότι 
συνέχειντο ού-οι έκ τών δούλων τών κατακτηθέντων ελευθέρων 
τής χώρας κατοίκων, καί έκ τών ύστερον έπαναστάντων περί
οικων και ύπό τών καταχτητών δουλωθέντων. Παρεκτός δέ 
τούτων ήσαν καί οι έν ταΐς πόλεσι κυρίους ύπηρετοϋντες 
οίκέται, χρυσώνητοι ονομαζόμενοι, διότι φαίνεται ότι ώνοΰντο 
καί έφερον τούτους έκ ξένων χωρών εις Κρήτην (ίδ. Αθήν. 
•άνωτέρω).

— οοο—
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Γα Ομηρικά ποιήματα άποτελοϋσι την βάσιν τής Ελληνι
κής φι?,ολογίας. Πας Έλλην ελευθέριος πάλαι παιδαγωγούμε- 
νος έξεμάνθανεν άπό μν/μης καί έγίνωσκεν αυτά εντελώς. 
Πλήν ούδείς εξέθεσε τά περί τοΰ συγγραφέως αυτών μετά 
βεβαιότητας καί άναντιρρήτως. Αί νΰν σωζόμεναι βιογραφία·, 
τοΰ Όμηρου ολίγον ή μάλλον ούδέν φέρουσι κύρος· εις τάς 
διαφόρους μνημονευομένας χρονολογίας τοΰ βίου αυτού ενυ
πάρχει διαφορά πενταχοσίων ετών (άπό I 184 π. X. — 684). 
Ό Κράτη; καί ό Ερατοσθένης θέλουσιν ότι ό "Ομηρος εζη 
κατά τον πρώτον μετά τόν Τρωικόν πόλεμον αιώνα. Ό ’Αρι
στοτέλης καί ο Άρίσταρχος ποιούσιν αυτόν σύγχρονον τή ’Ιω
νική μεταναστεύσει, 140 έτη μετά τά Τρωικά. Ό ’Απολλό
δωρος τίθησιν αύτόν 240, ο ΙΙορφύριος 275, τά ΙΙάρια χρονικά 
277 καί ό 'Ηρόδοτος 490 έτη μετά τό συμβάν τούτο. Ό Θεό
πομπος μάλιστα ποιεί αύτόν σύγχρονον τοΰ Γύγου, βασιλέως 
τής Λυδίας. Ο προσδ.ορισμός άν ό Όμηρος ύπήρξε πρό τής 
’Ιωνικής μεταναστεύσεως ή μετά ταύτην έστί λίαν ούσιώδης. 
Ενταύθα τό δεύτερον ύποστηρίζεται ύπό τών δοκιμωτέρων 
συγγραφέων καί τής κοινής τής αρχαιότητας γνώμης, καθ ήν 
ο Όμηρος κατήγετο έκ τής έν Άσίατή Μικρά Ιωνίας. Ύπέρ 
τάς έπτά πόλεις έθεώρουν ώς πολίτην αύτών τούτον. Έάν ά- 
ριθμήσωμεν πάσας τάς είς τούς αρχαίους συγγραφείς μνημο
νευομένας ώς γενετείρας τοϋ ποιητοΰ εύρίσκομεν αύτάς 1 8 ή 
19. Πλήν αί αντιποιήσεις τών πλείστων αύτών εΐσί τοσούτω 
ύποπτοι καί ασθενεί-, ώστε έκ τοϋ σύνεγγυς έξεταζόμεναι 
εύκολώτατα διασκεδάζονται. Αί Άθήναι π. χ. ήθελον τόν Ό
μηρον ώς πολίτην αύτών, λόγω οτι ήσαν μητρόπολις της 
Σμύρνης. (Dekker άνέκδ. τομ. Β. 768).

Παρεκτός τής ίλιαδος και τής Όδυσείας απεοίδοντο εις τόν 
Όμηρον πολλά άλλζ ποιήματα. Αησμονηθέντων τών αληθών 
ποιητών αύτών οί ομοπάτριδες αύτοΐς ίσχυρίζοντο ότι ό Όμη
ρος, ό ύπολαυ βανόμενος τών ποιημάτων αύτών πατήρ, διέ- 
τριψεν ή έγεννήθη παρ' αύτοΐς. Αί αξιώσεις τής Κύμης καί 
τής Κολοφώνος ούοόλως έξεταστέαι εΐσί, ώς ύπό τών πολι
τών έκατέρας αύτών Έφορου καί Νικάνδρου προβαλλόμενοι. 
Άναλ χμώντες τάς περί τούτων μαρτυρίας έξάγομεν ότι αί 
αξιώσεις τής Χίου καί Σμύρνης είσίν αΐ μάλλον πιθαναί, και 
μία τών πόλεων τούτων πρόκειται ίν’ όοισθή ώς τοΰ 'Ομήρου 
πατρίς. Καί υπέρ μέν τής Σμύρνης έχομεν τό Πίνδαρον, τόν 
Σκύλακα καί τόν Στησίμβροτον. Ύπέρ δέ τής Χίου τόν Σιμω- 
νίδην, τόν Έκουσίλαον, τόν Ελλάνικον καί τόν θουκυδίδην, 
καί έτι τήν έκ παοαδόσεως ύπαρξιν γένους Όμηριδών έν Χίω, 
καί τήν τοπικήν ενταύθα λατρ.ίαν 'ϊίρωος Όμηρου. ΊΙ προ- 
τίμησις δίδεται νΰν καθόλου είς τήν Σμύρνην. Ή Σμύρνη έ- 
κτίσθη τό πρώτον ύπό Ίώνων έξ ’Εφέσου, ους ήκολούθησαν 
καί ύστερον έξέοαλον έκεΐθεν Αίολεΐς έκ Κύμης. Οί έκβλη- 
θέντες Ίωνες έφύγον είς Κολοφώνα, ή δέ Σμύρνη κατέστη 
ούτω πόλις Αιολική. Έπελθόντες ύστερον οί Κολοφώνιο·, έξή- 
λασαν εντεύθεν τούς Αίολεΐς, καί έκτοτε ή πόλις αύτη κατέ
στη καθαρώς ’Ιωνική, Οί Αίολεΐς έγινωσκον έξ αρχής τάς περί 
τοΰ Τρωικού πολέμου παραδόσεις, διότι οί πρόγονοι αύτών έ- 
νήργησαν ταύτην, τών Ίώνων μή μετασχόντων αύτοϋ (Muller 
Αίγινητικά σελ. 25, Όρχομεν. σελ. 367). Ό Όμηρος λοιπόν, 
Ίων τό γένος, έλθών έξ Εφέσου έδιδάχθη τάς παραδόσεις 
ταύτας ύπό τών νέων Αίολέων άποίκων. Έκδιωχθέντων δέ 
τών Ίώνων έκ Σμύρνης κατέφυγε καί αύτός ούτος εις Χίον, ή or 
απόγονοι ή οί μαθηταί αύτοϋ έγκατεστάθησαν είς αύτήν καί συν- 
εχρότησαν τό περιώνυμον τών Όμηρ·δών γένος· ενοΰντες δέ

ουτω τάς αξιώσεις τη: Σμύρνης καί Χίου έςήγοΰμεν τούς ιδιω
τισμούς τής 'Ομηρικής διαλέκτου, διαφερούσης τής καθαρώς 
’Ιωνικής καί πλείστοις Αίολισμοΐς μεμιγμένης Κατά ταΰτα ό 
Όμηρος φαίνεται άκμάσας μικρόν μετά τήν Ιωνικήν μετανά- 
στευσιν, δπερ ύποστηρίζεται, ώς ανωτέρω έέρέθη, καί ύπό τών 
μαρτυριών τοϋ Ά ριστοτέλους καί τοΰ Άριστάρχου- άλλά τό 
εξαγόμενον τοΰτο φαίνεται άπάδον πρός τάς εξής σκέψεις.

1) Τιθέμενου τού Όμηρου ύπέρ τό ένα καί ήμισυ αιώνα με
τά τον Τρωικόν πόλεμον, μένιι μακρόν χρόνου διάστημα άνευ 
ποιητικών έργων. ΊΙ έλλειψις ποιητοΰ ίν'αση τά έργα τοσού- 
των ηρώων έκατόν καί πεντήκοντα έτη μετά τόν θάνατον αύ
τών έστίν δλως 'άπίθανον. Ήν δε αδύνατος ή έπί τοσοΰτον 
χρόνον διατήρησις τής μνήμης αύτών άνευ ποιητικών παραδό
σεων ή έπικών ασμάτων, άπερ εΐσί τά μόνα χρονικά άγραμμά- 
του αίώνος. 2) Πρός τούτοις ό μεταξύ τών Ελληνικών αποι
κιών καί τοΰ Τρωικού πολέμου χρόνος ήν λίαν ενεργής καί 
δραστικός. Τών κατορθωμάτων τοϋ χρόνου τούτου, κατ' ούδέν 
υποδεεστέρων τών τοΰ ηρωικού αίώνος, ήθελε γίνεται μνεία 
τις, ή αναφορά είς τάς συνθέσεις ποιητοΰ έπ’αύτών ή μικρόν 
ύστερον άχμάσαντος. Άλλ’ έν τοΐς Όμηρικοΐς έπεσιν ούδ’ ελά
χιστη τούτων μνεία γίνεται. 3) ΊΙ μυθολογία καί τά ποιήματα 
τοΰ Όμηρου δέν ήδύναντο νά έχωσι τήν αρχήν αύτών έν ’Ασία. 
Είσί ταύτα μάλλον προϊόν μακροχρονίου περιόδου, καθ’ ήν οί 
παλαιοί Θράκες ραψωδοί, οί διαιτώμενοι έν μέρει μέν εις Θεσ
σαλίαν, περί τόν Όλυμπον, έν μέρει δε είς Βοιωτίαν παρά 
τόν Έλικώνα, συνέπηξαν πάσας τάς διαφόρους καί ποικίλας 
κατά τόπους μυθολογίας είς έν μέγα μυθολογικόν σύστημα. 
Έάν ό Όμηρος ήν, ώς ό Ηρόδοτος νομίζει (Β. 53), ο ποιήσας 
τήν Ελληνικήν μυθολογίαν,δέν ήθελε παραστ/σει τόν Θεσσα- 
λικόν Όλυμπον ώς οΐκητήριον τών Θεών αύιοϋ, άλλ’ όρος τι 
’Ασίας τής Μικράς. Αί δέ Μοΰσαι αύτοϋ ήθελον ένδιαιτάσθαι 
είς τήν Ίδην ή τόν Γάργαρου καί ούχί είς τόν Ί λικώνα ή τόν 
Όλυμπον. Έάν τά ποιήματα τοϋ Όμηρου ήσαν Ασιατικής 
καταγωγής, ό ποιητής δεν ήθελε παρομοιάζει τήν Ναυσικάν 
πρός τήν Άρτεμιν βαδίζουσαν έπί του Ταΰγετου ή Ερυμάνθου 
(Όδ. Ζ. 102). Πολλαί δέ άλλαι υπομνήσεις χωρών τής Εύ
ρώπης, δυκνύουσαι τήν άχριβή καί οίκείαν τοΰ ποιητοΰ γνώσιν 
αυτών, δέν ήθελον άπαντώνται είς έργον Άσιάτου. Πασίδηλον 
ύπάρχει ότι ο "Ομηρος έγίνίύσ.Λ πολύ βέλτιον τήν έν Ευρώπη 
Ελλάδα, ή Ασίαν τήν Μικράν, καί μάλιστα τάς περί Τροίαν 
χώρας, (παραβαλ. Spohn de Agro Trojano σελ. 27). Ό κύριος 
W. Gell, καί άλλοι νεώτ ροι περιηγηταί, έθαύμασαν τήν ακρί
βειαν τοΰ Όμηρου έν ταΐς αύτοϋ περιγραφαις διαφόρων τής 
Πελοπόννησου τόπων, ιδίως δέ τήν νήσου ’Ιθάκης- ού
δείς μη χύτόπτης τω χωρών τούτων ήδύνατο περιγράψαι 
αύτάς μετά τοσαύτης καί τοιαύτης ακρίβειας. Πώς λοιπόν 
δυνάμεθα, τούτων ούτος έχόντων, νά ύποστηρίξωμεν τήν πρό- 
τασιν ότι ό Όμηρος ή> Ιων, έξ Ασίας τής Μικράς·, Άναπό- 
φευκτον είς τούτο καθίσταται ή περί τής αρχής τών 'Ομηρι
κών ποιημάτων έχτενεστέρα έξέτασις.

Πάσα ή άοχαιότης ομόφωνος έθεώρει τήν Ίλιάδα καί τήν 
’Οδύσσειαν ώς έργα ποιητοΰ τίνος, Όμηρου καλούμενου. Ου
δέποτε είσεχώρησεν είς τόν νοϋν τών άρχαίων δισταγμός περί 
τούτου. Πολλά μάλιστα άλλων ποιήματα εις τόν ποιητήν τού
τον άπε'ίδοντο. ΊΙ γνώμη αύτη τών παλαιών διετέλεσεν ασά
λευτος μέχρι τοϋ 1795 έτους, ότε ό περιώνυμος Φ. \. Ούόλ- 
φιες έγραψε τά περιβόητα αύτοϋ προλεγόμενα, έν οΐς έπ.ιράθη 
ίν’ απόδειξη ότι ή 'ίλιάς καί ή Οδύσσεια δέν ήσαν έν άρχή 
δ ίο πλήρη ποιήματα, άλλά μικρά, κεχωρισμένα όπ’ άλλήλων, 
καί αύτοτελή επικά άσματα, δϊ ών άνεμέλποντο μοναδικοί ά- 
γώνες ηρώων, καί ότι αί άοιδζί αυται έγράφησαν πρώτον καί 
συνηνώθησαν, ώς Ίλιάς καί Οδύσσεια, ύπό τοϋ τυράννου τών 
’Αθηνών ΙΙεισιστράτου. Ή δόξα αυτή του Ούολφίου, όσον φο
βερά καί παράδοξος έφάνη, ούκ ήν δλως νέα. Ο Κασαυβών 
πρό αύτοΰ ειχεν έκφράσει δισταγμούς περί τής ορθοτητος τής 
κοινής περί τοϋ Όμήρου γνώμης, καί ό πολύς Βέντλεϋς εΤ/ε 
διαρρήδην είπεϊ, ότι ό Όμηρος έγραψε σειράν άοιδών καί ρα
ψωδιών. κε-/«ορισμένα· δέ απ' άλλήλων αυται συνελέχθησαν 
καί εις έπικόν ποίημα συνειρμολογήθησαν, 500 περίπου έτη 
βραδύτερον. Γάλλοι τινές συγγραφείς, ο Perrault καί oHedelin, 
καί ό ’Ιταλός Vico έξέφιασαν παρόμοιας εικασίας, άλλά πάντα 
ταΰτα έλησμονήθησαν και έπεσκιάσθησαν ύπό τής κοινής καί 
ζαθολ'ζης γνώμης, καθ' οσον μ.αλ'.στσ αι τολμηρά·, αυται είκα- 

οίαι εξτέθησαν τυχαίως, καί άνευ ισχυρών έπιχειρημάτων είς 
ΰποστήριξιν αύτών. Ότε λοιπόν έφάνησαν τά τοΰ Ούολφίου 
προλεγόμενα όλος ό φιλ: λογικός κόσμος έγένετο έκθαμβος διά 
τό τολμηρόν, τό καινόν καί τό ξένον τών θέσεων αύτοϋ. Κα
τά τοΰ βιβλίου αύτοϋ κατεξανέστησαν βεβαίως πολλοί, άλλ’ 
ούδείς ηύδοκίμησε μέχρι τοΰδε ν’ άνατρέψή τά κυριώτερα τών 
έπιχειρημάτων τού μεγάλου τούτου κριτικού, καί ν’ άναστήση 
τήν ύπ’ αύτοΰ καταστραφεΐσαν άρχαίαν γνώμην. Αί θεωρίαι 
αύτοΰ όμως έτροποποιήθησαν ούσιωδώς διά μακρών διατριβών 
και συζητήσεων, ώστε τολμώμενήδη σχιδόν είπεΐν, οτι τό ζή
τημα τούτο ώρίσθη. Έκτίθεμεν έξής πρώτον τά κυριώτερα 
τοΰ Ούολφίου έπιχειρήματα καί τάς είς αύτάς ούσιωδεστέρας 
άντιρρήσε ς τών εναντίων αύτοϋ, έπειτα δέ τό πιθανόν έκ 
πάντων τούτων εξαγόμενον.

(άκολουθεϊ.)
— ουυ—
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(Συνέπεια ίδ. άρ. 87).

Ό επισημότερος τόπος πρός επιστημονικήν έζπαίδευσιν 
σαν αί Άθήναι, καί ένιαϋθα παι 
ρώπης οί παιδεία.

η- 
ρεγίνοντο πανταχόθεν τής Ευ

ρώπης οί παιδείας έφιέμενοι μέχρις αύτοΰ τοΰ Θ. αίώνος. Ή 
διαγωγή τών μαθητών όμως δεν έπετ/ρεΐτο διά τής χαρακτη- 
ριζούσηςτά προκαταρκτικά τήςΊ’ώμης σχολεία αύστηρότητος, 
ούδ’ έτηρεΐτο είς αύτάς ιός έν ταύτη άκρα πειθαρχία. Έν'Ρώ
μη οί δ.δάσκαλοι δέν έφείδοντο πρός τ-.ϋτο ού ίέ τής ράβδου 
αύτών πικρά ό ’Οβίδιος εκφράζει παράπονα διά τήν αυστηρό
τητα Όρβιλίου τινός· καί δέν ύπάρχει μόνος ούτος ό παραπο- 
νούμενος. Ή χριστιανωσύνη έπήνεγκε πρός τοϊςάλλοις άγαθοΐς 
βζθμη όν νέαν μορφήν καί είς τήν ανατροφήν. Εις τήν’Ανατολήν 
π.:ριήλθεν αΰτη βαθμηδόν όλως είς χεΐρας τού κλήρου καί ύπό 
τήν εφορίαν αύτού. Είς τάς πόλεις καί τάς κώμας συνεστάθη- 
σαν σχολεία διά τούς κατηχουμένους, καί είς πρωτευούσας 
τινας ίορύθησαν διδακτήρια διά τούς κληρικούς· τούτων δέ τό 
μάλιστα έπίσημόν ήν, άπό τοϋ Β.—Δ. αίώνος,τό έν ’Αλεξάν
δρειά. Άπό τοϋ Ε. πλήν αίώνος τά διδακτήρια ταΰτα ήρξαντο 
παοακμάζοντα, καί άντ’ αύτών καθιστάνοντο τά επισκοπικά ή 
καθεδ ικά σχολεία,ένοΐς έπαιδεύοντο οί διά τό ιερατικόν έπάγ- 
γελμα ώρισμένοι νέοι παρεκτός τής θεολογίας καί τας λεγο- 
μένας έπτά ελευθερίους τέχνας, τουτέστι, γραμματικήν, λογι
κήν, ρητορικήν, αριθμητικήν, γεωμετρίαν,αστρονομίαν καί μου
σικήν έκ τής έγκυκλοπαιδείας τοΰ Άφριανού Μαρκιανού Κα- 
πίλλα, ήτις ήν άτελ?ς και άθλιον έγ/ειρίδιον, δημοσιευθεν 
πρώτον έν Ί’ώμη τω 470 μ. X. καί έπικρατήσαν κοινώς ώς 
διδακτικόν βιβλίον μέχρι τοΰ 1000 μ. X. έτους είς τά σχο
λεία τή; Εύρώπης. Τά αύτοκρατορικά τών Ρωμαίων σχολεία 
παρακμάσχντα κατελυθησαν βαθμηδόν, ιιότι μετά τήν άκολου- 
Οήσασαν τήν εισβολήν τών βαρβάρων σύγχυσιν δέν κατιβαλ- 
λοντο είς τούς διδασκάλους οί μισθοί- άντί τούτων δέ συνε- 
στάθησαν τά καθεδρικά καί -.ά ένοριακά έν ταΐς πόλεσι σχο
λεία είς διδασκαλίαν τών παίδων πασών τών κοινωνικών τά
ξεων. Είς ταΰτα έδιδάσκοντο μετά τήν άνάγνωσιν καί τήν 
γραφήν, ή γραμματική, ή ρητορική καί ή λογική, κοινά ήδη 
ταΰτα μαθήματα γεν-’μένα Τών σχ,ολείων τούτων άνεδείχθη- 
σαν άνώτερα καί μάλλον περισπούδαστα μετά τόν τ', αιώνα 
τά μοναστηριακά σχολεία, άπερ ήσαν τό πρώτον ί-ροδιδακτή- 
ρια είς προετοιμασίαν τών διά τόν μοναστ·κόν βίον προωρι- 
σμένων, έπειτα δ·. έσυχνάζοντο καί ύπό λαϊκών. Τά τών Βενε
δικτίνων μοναστηρίων, — η κρίκοι οό:οι τού αρχαίου καί τού 
νεωτέρου πολιτισμού— ήκμαζον ε’ς Ιρλανδίαν, ’Αγγλίαν, Γαλ
λίαν καί Γερμανίαν, άπό τοΰ έκτου μέχρι τοΰ ένδεκάτου αίώ
νος, καί ήσαν τά κυριώτε α καταστήματα τοΰ νέου Εύρωπαϊκοΰ 
πολιτισμού. Καί ή μέν διοίκησις αυτών ήν αυστηρά καί μονα
στική, άλλ ή διδασκαλία κρείσσων ή άλλων καταστημάτων, 
Τοΰτο μ-υ διότι πολλοί λόγιοι καί πεπαιδευμένοι άνδρες ήσπά- 
σαντο τόν μοναχικόν βίον, τοΰτο δέ διότι πολλών τυχόντες ει
δικών εύκαιριών είχον συστήσει μεγάλας βιβλιοθήκας, συνέ
πεια τής μεταξύ τών διάφορων μοναστηρίων διαρκούς κοινω
νίας, καί τής ηδονής ήν ήσθάνοντο οί έν αύτοΐς διαιτώμενοι 
είς τήν αντιγραφήν κα. έτι ένεκα τής φίλο-.ίμιας τών διαφό
ρων μοναστικών τάξεων, άμι/.λωμένων, τ- - αύτών ν’ απόδειξη 
ααλλον έπ·σήμους εταίρου; ή ίζο/τυς ά όρας π»ρα το·ς αύτών 

Ρ.Λ

παιδευτηρίοις διδαχθέντας. Οί έκ τ;υτων άποφοιτήσαντες μα- 
θηταί έόοσαν είς τήν λεγομένην σχολαστικήν φΛοσοφίαν τό τε 
όνομα καί τόν χαρακτήρα, καί ώνομάσθησα.ν σ/ολαστικοί οί 
είς αύτά διδάσκοντας.

Τά σχολεία ταΰτα, εί καί άμιλλώμενα πρός τά επισκοπικά 
καί καθεδρικά, άπέβλεπον μάλλον είς προκοπήν τών έκ τού 
κλήρου ή είς προθέσεις γενικής έκπαιδεύσεως. Τοΰτο δέ προ- 
ήρχετο έκ διαφόρων αιτιών, προελθουσών έκ τής τότε κατα. 
στάσεως τών πραγμάτων. Ό Καρλομάγνος, διανοηθείς σχέδιον 
συστήματος δημοσίας έκπαιδεύσεως, έξέδωζε, τώ 789, δόγμα 
περί τής βελτιώσεως τών σχολείων τής αύτοκρατορίας αύτοϋ. 
Κατά τούτο ού μόνον πάσα έπισκοπκή κα' έδρα καί πάν μονα- 
στήριον, άλλά καί πάσα ενορία ώφειλε νά έχη ίδιον σχολεΐοτ 
καί τά μέν δυω πρώτα ήσαν πρός έκπαίδ.ευσιν τοΰ κλήρου καί 
τών δημοσίων ύπαλλήλων, τά δέ τών ένοριών πρός ΐιδασκα- 
λίαν τών κατωτέρων τάξεων. Ό Καρλομάγνος συνέστησε έν 
τή αύλή αύτοϋ ’Ακαδημίαν έξ επισήμων σοφών, παρ’ οίς καί 
αύτός παραγενόμενος έδιδάσκετο- καί τά τέκνα αύτοϋ καί τά 
τών εύγενών καί άλλων τάξεων, όσα εύφυή καί δεκτικά μα- 
Οήσεως ήσαν, έπαιδεύοντο, πκραδιδόντων αύτών είς τό αύλικόν 
σχολεΐον (schola palatii). ’Ανέδειξε δέ τόν Άγγλον Άλκυίνον 
έφορον άλλων σχολείων καί πρύτανιν τούτου, παρακολουθοϋν- 
τος τήν αύλήν μεταβάλλουσαν διαμονήν. Αί δέσποιναι τής αυ
λής αύτοΰ έδιδάσκοντο ωσαύτως ύπό τών καθηγητών αυτού. 
Ύπήρχον έτι καί σχο) εΐα γυναικών μοναχών άμιλλώμενα πρός 
τά διδασκαλεία τών μοναστηρίων. Αί Κυρίαι έοιδάσκονο τήν 
λατινικήν, δί ής τότε έκοινώνουν άλλήλοις έτερογενεΐς καί ε
τερόγλωσσοι, ώς τανΰν διά τής γαλλικής. Ό Καρλομάγνος 
άνέλαβε τήν ύπερτάτην εφορίαν τών σχολείων τού κράτους 
αύτού- άπεστέ?.λοντο άναφοραί καί εκθέσεις προς αύτόν περί 
τών καθ’ έκαστα τούτων, ένήργει εξετάσεις καί ώμίλει πολλά 
χις πρός τους φοιτώντας είς το α_" ώ. .χυλεΐον, Τά σχολεία 
ταΰτα παρεΐχον αύτώαφορμήν ινα άναζαλύπτη τά προτερήμα
τα τών νέων, ους άπεέείκνυε είς τάς πρώτας άρχάς τής εκ
κλησίας καί τής πολιτείας. Οί πόνοι καί ό ζήλος αύτοΰ διά 
τήν παίδευσιν τόίν υπό τό σκήπτρον αύτοϋ εθνών, κατά, τον αι
ώνα αύτόν τής παχυλής άμαθείας, ήν έκ τών έ.αμ.προτερων 
κοσμημάτων τοΰ χαραζτήρος αύτοΰ.

(ακολουθεί),
—οοο—

Επιστολή τοΰ Κυρίου Ερρίκου Δούνν (Henry Dunu) Γραμμα- 
τέως τής πρός σύστζσυ σχολείων έν Βρεταννία τε 

καί έν τοΐς άλλοις έ'Ονεσιν εταιρίας.
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II£ί>'ι τώ> τής οιοασζαλίας
Μεταφρασθεισα έκ του Αγγλικού

ύπό Γ.1 Κωνσταντινίδου.

Πολλοί λέγει ό Ουάλτερ Σκόττ παρετήρησεν βεβαίως μετά 
τέρψεως τήν φαίδραν κίνησιν, ήτις συμβαίνει όταν άπολύωνται 
οί μαΟηταί χωρικού σ/ολείου πρός τό εσπέρας θερινής τινός 
ημέρας· διότι τά παιδία, φύσει ζωηρά όντα, άφοϋ πεοιορισθώσι 
μετά δυσκολίας κατά τάς έν τώ σχολείω επαχθείς ώρας, έξέρ- 
χονται μετά κραυγών καί ώδών καί παιδιών, καί συναθροιζό
μενα κατά συμμορίας είς τήν αύλήν, συμφωνοϋσι περί τών παι- 
γνίων, όσα μέλλουσι νά παίξωσι τό εσπέρας. Άλλ’ άλλος τις 
λαμβάνει τήν στιγμήν ταύτην άνακούφισιν τούτου δε τά αισθή
ματα δέν καταφαίνονται είς τόν θεατήν ούτε έλκυουσι τήν συμ
πάθειαν αύτοϋ- λέγω τόν διδάσκαλον αύτόν, όστις έσκοτιομέ- 
νος εκ τοϋ θορύβου καί δυσπνοών έκ τής έν τώ σχολε ω πυκνό- 
τητος τοΰ αέρας, διέτριψεν δλην τήν ήμέραν περιστελλων μεν 
τό αεικίνητον τών παιδιών, παροτρύνων δε τόν αμελή είς φ: 
λοπονίαν, προσπαθών δέ να φωτίση τόν ιυσνουν καί μοχθοών 
νά καταπραύνη τόν πεισματώδη. Αύταΐ δέ αί νοεραί δυνάμεις 
του άπέκαμον- διότι ήναγκάζετο ν’ άχούη τό ξηρόν μάθημα 
επαναλαμβανόμενον έχατοντάκις, δπερ ποικίλλουσι μόνον τά 
διάφορα σφάλματα είς ά οί μαθηταί ύποπίπτουσιν έπαναλαμβα- 
νοντες αύτό. Έάν πρός τάς πνευματικά; ταύτας δυσαρέσκειας 
ύ'■άρχη αδύνατο; κράσις σώματος χάιφιλοτ μ·α τοϋ διδάσκοντος 
όπως μεταπηδηση ε·ς διακεκριμενην τινά θέσιν ώστε νά παύση
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vj ήναι τοΰ λοιπού τύραννος τής παιδικής ηλικίας, ο αναγνώ
στης δύναται ιά έννοήση οποσοΰν πόσην άνακουφισιν παρέχει 
μεμονωμένος τις περίπατος κατά δροσεράν τινα έσπεραν τοΰ 
θέρους εις τήν κεφαλήν, ήτις ήλγησε και εις τά νεύρα 
τά όποια ήτόνησαν ένεκα τής πολυώρου καί πολυμόχθου δημο
σίας διδασκαλίας.

Όποια εϊκών .’ κ Ό τύραννος τής παιδικής ηλικίας, » διαφυ
γών τήν ανίαν και τδν θόρυβον, τδ θάλπος καί τδν πνιγηρόν 
άέρα τοΰ σχολείου του, τά δάκρυα καί τάς τιμωρίας τοΰ άθλιου 
κράτους αύτοΰ Τις έχων ταΰτα πρδ οφθαλμών, θέλει απο
φασίσει νά έκλέξη τδ διδασκαλικόν επάγγελμα ·, Άν δέ ή κα- 
τανυκτική καί γραφική αύτη διήγησις μέλλη νά πραγματιωθή, 
πόσον γελοίον είναι νά διισχυρίζηταί τις, οτι τδ έργον τοΰ δι
δασκάλου είναι εύάρεστον ! ευτυχώς όμως δέν είναι ανάγκη νά 
πραγματιωθή- διότι καί τήν τυραννίαν καί τά δάκρυα, καί τήν 
άνίαν καί τόν περισπασμόν δύναται ό διδάσκαλος ν’ αποφυγή 
καί ν’ άπολαύση μετά τών μαθητών του, άντί τούτων, ήδονάς 
τάς ύπερτάτας καί άγνοτάτας- επειδή δί τών ηδονών τούτων 
ούκ ολίγοι έπειράθησαν, δύνασαι καί σύ καί πάντες οί άλλοι 
νά περιποιήσητε αύτάς είς υμάς αυτούς. Είναι μέν όροι τινές 
ευδαιμονίας έ· τω σχολε ω ώς καί έν πάση άλλη καταστάσει 
τοϋ βίου· άν όμως οί όροι ουτοι δέν τηρώνται, ούτε ειρήνην ού
τε άνάπαυσιν είναι δυνατόν νά εύρη τις έν αύτώ. Συγχώρη- 
σό/ μοι νά σοι απαριθμήσω τινάς έ; αύτών.

Ό πρώτος τούτων είναι ικανό της τοΰ δοικειν διά 
ηθικών μέσων. Είναι δέ, ώς είκδς, ανάγκη ν’ άποφασίση 
τις νά διοική τούς έν τώ σχολείω αύτοΰ. Τά δέ παιδία 
σκέπτονται καί έννοοΰσι πολύ περισσότερον παρ’ όσον γενικώς 
πιστεύεται· κοενουνται δέ ύπδ αιτίων όσον καί οί έφηβοι. Όθεν 
πρέπει νά διοικώνται ώς έγγιστα κατά τδν αΰτδν τρόπον. Άν 
όμως δ δ.δάσκαλος παραβλέπων τήν έναργή ταύτην αλήθειαν, 
έπιμένη είς τό νά μεταχειρίζηται τυφλήν καί θηριώδη βίαν, 
πρέπει νά προσδοκά τούς καρπούς τής άνοιας του, τήν ανησυ
χίαν,. άδημονίαν καί αμηχανίαν. Τό κακόν δέ δέν θέλει περιο- 
ρισθή έως έδώ· άλλ’ ουτω πράττων ό διδάσκαλος άποφρα'ττει 
διά μια; τήν πηγήν τινων έκ τών υπέρτατων ηδονών τών ό
ποιων ό ανθρώπινος νους είναι επιδεκτικός. Πάντες μέν άγα- 
πώσι τήν έξουσίαν, μάλιστα δέ τήν ηθικήν ή δέ εξάσκησες 
τής έξουσίας ταύτης, ήν χαλοϋμενέπιρ ροήν, είναι τοΐς πάσιν 
ευάρεστος. ΊΙ δέ έκ τής επιρροής έπιγινομένη ηδονή αποβαί
νει μάλλον ή ήττον μεγάλη καί αξιόλογος κατά λόγον τών 
υπερβαλλόμενων δυσκολιών, τής άξιότητος καί τής ευφυΐας δί 
ής κατορθοϋται· έξαρτάται λοιπόν έκ τοΰ μείζονος ή έλάσσο- 
νος πλήθους τών ατόμων έφ’ ά ένεργεΐται. Αύτη ή έπ ρ- 
ροή, λέγει ό Κύριος Άβοττ, ενισχύει τά σχέδια καί τάς ένερ- 
γείας τών κυβερνήσεων διότι ολίγα μέν δύνανται νά ένεργή- 
αωσι διά τής βίας, σχεδόν οέ και ή δεσποτικωτάτη έξουσία 
πρέπει νά ήναι τεθεμελίωμένη έπί τής επιδέξιου διαχειρίσεως 
τών αρχών τή; ανθρώπινη; φύσεως, ώστε νά όοηγή τούς αν
θρώπους είς τό νά συμπράττωσινέκουσίως είς τούς σκοπούς τοΰ 
άρχοντος. Γούτων λοιπών τών ηδονών απολαύει ό ικανός δι
δάσκαλος πληρέστατα· διότι τό μέν σχολεΐόν του είναι τδ 
στάδιον τών άγώνων τον τδ δέ με'τρον τής έπιτυχίας θέλει 
εϊσθαι ανάλογου πρός τήν έπιτηδειότητα αύτοΰ καί τήν ευ
φυΐαν εις -.δ νά ι πη τήν άνθρωπίνην φύσιν. Έν τή ε
πιτυχία λοιπόν ταύτη ευρίσκει άμεσον και δαψιλή αμοι
βήν διότι τό νά όδηγή τις διά μόνης τής δυνάμεως τοϋ 
ίδιου αύτοΰ νοός, άλλους εκατόν νόας είς εκούσιον αιχμαλω
σίαν τό νά υποχρέωση τδν δυσήκοον και ανήσυχου μαθητήν 
είς τδ νδ έκτελή τά ώριμα σχέδια >αί τούς σκοπούς αύτοΰ- καί 
νά πράττη δλα ταΰτα ούδαμώς καταθλίβων τήν ζωηρότητα 
ούδενός πνεύματος, ή έμποδίζων τήν ροήν φυσικής ’χαράς ούδ’ 
εις μίαν καροΐαν, ταΰτα είναι θρίαμβο; καί χαρά άνταμείβον- 
τα π/ουσ,ιοπαρόχως τού; μόχθους καί τάς μέριμνας δί ών κα- 
τωρθώθησαν. Αυται λοιπόν αί όλίγαι παρατηρήσεις έξηγοϋσι 
πώς εννοώ τήν ικανότητα του διοικεΐν δί ηθικών μέσων. Τδ 
δέ περί διοικήσεως σχολείου θέλει έκτεθή έν τή προσέχει έ
π. στολή (';.

(") ΊΙ επιστολή αύτη μεταγ/.ωττηίείσα ύπό τοϊ> αύτοϋ μεταφραττου, 
έοημοτιεόΟη πρό τινων έτών διά τ?: έοτμερίδοτ Νέα; Ίΐλλάδο; καί διά 
ουλλαδί :υ

Ο δέ δεύτερος όρος τοΰ νά εύδαιμονή τις έν τώ α, ολείω του 
είναι ή εύμένεια. Ό δέ περί τούτου λόγος τοϋ δόκτωρος 
Δουάίτ (Dwigbl) είναι καλός. « Ό καθιστών τδ παιδίον εύθυμό- 
τερον έπί ήμίσειαν ώραν, είναι συνεργός τοΰ (θεοΰ. » Τοΰτο εκ
φράζει τό αίσθημα τό πληρούν τό στήθος τοΰ εύδαίμονος διδα
σκάλου. Παρετήρησα δέ τήν ένέργειαν τής ούρανίου ταύτης 
αρχής είς περιστάσεις καθ’άς οέν ύπήρχεν έξωτειική άντίλη- 
ψις. Τινές μέν άποροΰσι πώς δύναται νά έμμένη τις δπου υ
πάρχει τοσοΰτον ολίγη έμψύχωσις· ή αιτία δμως είναι προφα
νής- άγαπα τδ εργον του μόνον διότι χαίρει έξασ-ών τάς 
εύμενεΐς άψιθυμίας του- τό ίέ σχολεΐόν του είναι τόπος ευάρε
στος είς αυτόν- διότι είναι τδ στάδιον τών αγαθών του σκο
πών ό τόπος όπου τά βέλτιστα καί κάλλίστα αύτοΰ αισθήματα 
αναπτύσσονται· διεγείρονται δέ αυτόθι αισθήματα είς ά δ ξένος 
δέν δύναται νά είσδύση- ή δέ πρδς αύτδ σχέσις του διακρίνεται 
από πάσας είς πάντα άλλον τόπον άνηκούσας- διότι είναι τό 
ίδιον αύτοΰ κράτος, — ή χώρα έντός τής οποίας ή έξουσία 
αύτοΰ είναι υπέρτατη, Έκεϊ παν άτομον είναι' ιδίως αύτώ δια- 
πεπιστευμένον καί ένώ καταγίνεται νά έντυπώση είς έκαστον 
τδν χαρακτήρα τοΰ νοδς καί τοϋ ήθους αύτοΰ, άνταμείβεται 
διά τής ιδιαιτέρας εκείνης μακαριότητος, ήτις, ένεκα αύτοΰ τοΰ 
οργανισμού τής ανθρώπινης φύσεως, άμεταβλήτως συνοδεύει 
καί αύτήν τήν με-ριωτάτην προσπάθειαν τής πρός τόν πλησίον 
ευεργεσίας. (ακολουθεί).

Δ! Α Φ Ο Ρ Α.

Ό είς τήν προεδρείαν τοΰ υπουργείου κεκλημένος Κύριος Α. 
Μαυροκορδάτο.: άφικετο ήδη έκ Σύρου είς ’Αθήνας. Είς Σύρον 
ετυχεν έπαξίως ένθουσιώΐους υποδοχής, ώς και ένταΰθα.

— Ή Σεβ. Κυοέρνησις έλαβε πάντα.τά έφικτά μέτρα είς 
περιορισμόν τής έν Ιίειραιεϊ (κυρίως είς τό γαλλικόν νοσικο- 
μεϊον) έπισκηψάσης θανατηφόρου νόσου χολέρας. ΤΪΊατροσυν- 
έδριον θέλει δημοσιεύσει, νομίζομεν, φυλλάόιον οδηγούν τούς 
κατοίκους πώς δύνανται νά.προφυλαχθώσιν άπό τής έπιδημίας 
ταύτης, καί πώς προσβαλλόμενοι δύνανται προχείοως νά προ- 
λάβωσι τήν πρόοδον αύτής. Άλεξιτήριον κατ’ αύτής έστίν δ έν 
πάσιν εύτακτο; βίο; καί ή εύθαρσία, αγωγός δέ ή άσωτία καί 
δ φόβος.

— Μεγίστην κατέβαλε φροντίδα καί δραστηριότητα κα· α
κολουθεί χαταβάλλων ό υπουργός τών εσωτερικών Κύριος Ρ. 
Παλαμήδη; είς καταστολήν τής χολέρας όπου ήδη υπάρχει, καί 
ποοφύλαζιν τοϋ κράτους άπδ τής βροτοί.οιγοΰ ταύτης μάστιγος.

— Οι συμμαχικοί στόλοι παραπλέουσι τδ Κρονστάνδ ίνα 
γνωρίσιυσι τάς διεξόδους αύτοΰ. \γγλική τις έφημερίς, δ θε
ατής, χαριεντιζόμενη λέγει, ότι δέν τή άρέσκουσι τοιαΰται δια- 
δρασιπαίδων θυροχρουσίαι. (runaway knocks).

— ΤΙ 'Ρωσσία φαίνεται περιστελλόμενη, ούδινδς πρός τινα 
σκοπόν ή έκ τίνος αφορμής σαφώς γνωρίζοντας

— Οί συμμαχικοί στρατοί χωροΰσιν, υπό τον Όμέρ πασά 
στρατηγούμενοι, είς Δακίαν οστ,μέραι ενδότερον, επιθετικά; κι
νήσεις ένεργοΰντες κατά τών στρατών τή; ’Ρωσσιας.

— Γαλλικός στρατός μεταφέρεται είς Γαλτικήν έπί ’Αγγλι
κών πλοίων.

— 'Απειλείται χατά ξηράν χαί θάλασσαν προσβολή τή; 
Σεβαστουπόλεως.

— Τδ άποτέλεσμα τών εξετάσεων τών καθ’ έκοστα γυμνα
σίων καί σχολείων θέλομεν δημοσιεύσει ακολούθως. Είς τάς 
περ' τούτων αναφοράς συνέβησαν φαίνεται παρατυπία', τινές, 
ών ή διόρθωσις έπετάχθη, νομίζομεν, άρμοδίω.-.

— Τό παράπονου, όπερ έποιήσαμεν κατά δυστροπών τινων 
συνδρομητών τής έφημερίδος ήμών, δ .ν απευθύνεται παντελώς 
καί πρδς ους δέν έδηλώσαμεν ετι τινι τρόπω νά πέμψωσιν α
σφαλώς πρός ήμας τήν συνδρομήν σύτών, προθύμους άλλως 
όντας είς έκπλήρωσιν τοϋ προσήκονος, δτε προσκληθώσιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ιί2. ΑΓΙΈΑΟΠΟΓΑΟΓ·
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