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Περί νο^ΛοθετδΆ

Νομοθέται εκαλούντο πάλαι καθόλου μέν οί νόμους ε’ ά
γοντες πρδς κύρωσιν ύπδ τών έχόντων τήν πρδς τούτο έ^ου
σίαν δ Περικλής και ό (Θεμιστοκλής π. χ. ώιομασθησαν νομο- 
θέται, ώς νόμους εις τδν δήμον ε’σαγαγόντες \υσ κ. Νικομ. 
18(5. έ/.δ. Στεφ.). Έδοθη δε είδ κότερου το όνομα τοΰτο εις τού; 
έξοχους έκείνους άνδρας, ών οί νόμοι δ·.εφημίσθ-σαν και δ.ά 
την εσωτερικήν αύτών αξίαν και διά τά άποτελε:μ>τα απερ 
έπήνεγκον εις τήν τύχην τών πόλεων, έν αις έτεθ σαν. Τοιοϋ- 
τοι δε έγένοντο ό Μίνως έν Κρήτη, ό Δράκων έν Άθήναις ό 
Ζάλευκος παρά τοΐς Λοκροΐς και ο Χαρώνδας, ου οί νόμοι 
ήσαν π ρίφημοι διά τήν ακρίβειαν αυτών, και είσήχ ησαυ 
εί; Ί’ήγιον, Κατάνην, και άλλας Χαλκιδιζάς πόλεις περί Ι
ταλίαν και Σικελίαν. (Άριστοτελ. πολιτ. Β. 9. 7). Πολλοί 
δέ καί άλλοι έτιμήθησαν διά τής κλήσεως ταύτας, ήτοι διότι 
έβελτίωσαν τών οικείων πόλεων τούςνιμους,ή δι τι είσήγαγον 
παρ’ αύταΐς διά τών συγγραμμάτων, τών συμβουλών καί τού 
παραδείγματος αύτών σιερεάς ηθικά; άρχάς. Οί λεγόμενοι 
σοφοί, οί ύπδ Διογένους τοϋ Λαερτίου συνετό’ καί νομοθε
τικοί κληθέντες, ΙΙιττακδ; ό Λέσβιος, Φχίδυυ ό Αργείο:, 
Θαλή; ό Μιλήσιος, Βία; ό Πριηνεύ:, Χειλών ό τού; νόμους 
τού Λυκούργου βελτίωσα; κλ. άνήκουσιν εις τήν τάξιν ταύτην. 
Άλλά τό δνομα νομοθέτης έδόθη κατ’ έξοχήν εις τόν Σόλ υνα 
καί τόν Λυκούργον, διότι ουτοι ού μόνον έγένοντο νόμ ον δη
μιουργοί, άλλά καί πολιτευμάτων (πολιτειών), άτινα, ει και 
τροπολογούμενα έστιν δτε καί μεταβαλλόμενα, καί όλως ένίοτε 
καταλυόμενα, διέμειναν δμως κατά τό μάλλον και ηττον 
ΐσχύοντα, ενόσω αί Άθϊ.ναι καί ή Σπάρτη -ιετέλτσαν πόλεις 
αύτόνομοι καί ανεξάρτητοι. (Άριστοτελ. Πολιτ. I'. 9. 1;. Το- 
σούτω δ' έτίμων οί ’Αθηναίοι τόν Σάλωνα, ώς θεμελιωτήν τής 
πολιτείας αύτών, ώστε, εί καί πολλαι κατά καιρούς επηνέχθη- 
σαν μεταβολαί εις τους νόμους αύτοΰ, έύεω εΐτο αύτός αείποτε 
ώς τή; πόλεως νομοθέτη;, καί πάντε; οί νόμοι εφερον τό δνο
μα αύτοϋ. Ό Βαξμούθ (άρχαιολ Έλλ. τομ. Λ. μτρ. Α. σελ. 
298) λέγει ότι ένεκα τούτου, οσάκις παρατίθεται νόμος τις τού 
Σόλω.ος, ύπάρχει ύπόνοια ότι περιέχει τ.ιθανώς και παρειβ-- 
λήν τινα ιεοτεραν. Είς πάσα; τάς γεν-μενας έν τω πολι εύ- 
ματι τών Αθηναίων αλλοιώσεις, οί ταύτας έπιφέροντες διετή- 
ρουν τό δυνατόν ούσιωδώς τά; άρχάς τής σολω.εου νομοθε
σίας. Ό Κλ ισθένης, ό τούς δήμους συιτήσας και τις φυλάς 
μετασκεύασα; καί άλλας εΐσαγαγών μεταβολάς,χαρακτηρί ,εται 
ύπδ τού Άριστοτέλους ώς σκοπών ϊν’ αύξηση την δημοκρα
τίαν διά τούτων.

Μεταξύ τής νομοθεσίας τοϋ Σόλωνος καί τών τών άλλων Ελ
λήνων νομοθετών ύπάρ/ει ή αξιοσημείωτο; διαφορά, οτι ό 
Σόλων δέν ήθελησεν, ώς ουτοι,ϊνα καταστήση τούς νόμους αύ
τοΰ οριστικούς καί άμετατ.έπτους. ’() Ζάλευκος και ό Χαρων- 
δα; λέγεται ότι ώρισαν την μεγίστην τ ον ποινών κατά τών 
πειρασομενων ινα μεταβχλλωσι τούς ΰτ' αύτ ν τεθέντας νό
μους, ή προτεινωσι καινούς. Ό Λυκούργος άπηγόρευσεν ε’ς 
τούς νεανίας τδ έπικρίνειν τούς νόμους, και ά·. αχωρών ύστα
τον έκ ττς εαυτοΰ πατρίδος υπεχρέωσε δ. ορ ου τού; ποΑίτα; 
ϊνα τηρήσωσΐ τού; νόμους αύτοΰ μέχρι τής επιστροφής αύτοΰ, 
ά.λλ ώ: γνωστόν δέν έπέστρ ψέ ποτέ. Ό δ Σολ ν έπρα ε 
τό αυτό πρός τους Αθηναίους, άλλά έπί δ κα μόνον έτ . ( . - 
ρόδοτ. \. 29). Ό Σόλων έτι ώρ σεν οίκ.to ελώς τά περί τής 
έπιθιωρήσεως τών νόμων καί τή; τροπ.λογ ας αύτών χρεί-ς 
τυχούσης.

Κατά τήν πρώτην τοϋ δήμου κυρίαν εκκλησίαν ή
δύνατο έκαστος πολίτη; ϊνα καταδιίςη έλευθέρα.; τάς ΰπαρ- 

γούσας έλλείψεις καί προτείνη μεταβο).ά; καί καινοτομίας, 
’ί άν ή πρότασις αύτοΰ έκρίνετο προσοχή; αξία ή τρίτη εκκλη
σία όνε ερε ταύτην είς τούς λεγομένους νομοθέτας. Ουτοι δέ 
έχλητούντο έκ τών Ήλιαστ · ν. Ό Σόλων όρίσας ουτω τά περί 
τούτου εθ:σε περιορισμόν τινα είς τήν δόναμιν -.ή; έκκλησία; 
τ-ϋ δ'μου. ()ί Ήλ αστα έ/.αμβάνοντο μέν έκ τοΰ δήμου, άλ
λ' ησαν ωρ:μ. υ ηλικίας καί οί αυστηρού όρκου υποχρεωμένοι, 

ι κα ω; εκ τών δικαστικών καθηκόντων αυτών μάλλον τών 
, άλλων έμπειροι π?οί τάς νομοθετικά; άρχάς. Ό αριθμός τών 

κληρουμένων νομοθετών έκ τοΰ σώματος τών Ήλιαστών διέ
φερε κατά τάς άνάγζας καί τά; περιστάσσ ις. Ό δήμος άπε- 
δείκνυε πέντε συνδίκους, ίνα προσεόρεύοντε; τοΐς νομο'έ- 
ταΐς ύπερασπίξωνται τό ύοιστάμενον πολίτευμα. Έαν ένεκρί- 
νετο ύπο τών νομοθετών έν τή έζκλησία προταθεΐσα άλλοίωσι; 
ή κα νοττμία καθίστατο τοΰ λοιπού νόμος. ΙΙαρεκτός δε τού
των ήσαν κζί οί καλούμενοι Οεσμοθέται, ών έργον ήν ή τής 
όλης νομοθεσία; άναθεώρησις, καί ή είς τήν έςέτασιν τών νο- 
μο ετών παραπομπή τών ύπ’ αύτών αποβλητέων θεωρούμενων 
δ ατάξεων κλ. /ϊδε τά περί τούτων κατ’ έκτασιν έν έφημ. Μα9. 
τόμω σελ. 117 — Ι2ί).

Έκ τών είρημέυων καταφαίνεται καί ή ψηφίσματος καί νό
μου διαιορά. ΊΙ άπλή τοϋ έκκλησιάζοντος δήμου άπόφασις 
ώνομάξετο ψήφισμα, χαί ϊσχυε τούτο εν έτος· νόμος δέ ήν ό 
ώ; άνωτέρω ύπεδείχθη ύπό τών νομοθετών έξεταζόμενος κάί 
έγκ?ινό(.·:νος. ΊΙ δ.·μοκρατία άρα του Σόλωνος ήν έξ εκείνων 
παρ’ αις, ώ; ό Αριστοτέλη; λέγει, κύριος ήν ό νόμος, άλλ’ ού 
τδ πλήθος (Πολιτ. Δ. 4. 3, Δημοσθ. κ. Άριστοκ. 649. 651). 
Αί προνομία1, έχορηγούντο ύπό μόνης τής έκκλςσία; τοΰ δή
μου, έ; χιλιάδων πολιτών τούλά/ΐσ ον συνερχόμενων καί ζρύ- 
βδην -ψ/,φιζομένων (δ ά μυστικής ψηφιφορίας). Οί επιβλαβείς 
ή παρά τδ καθεσιώ; πολίτευμα νόμους προτείνοντες έτιμω- 
ρούντο. ΊΙ κατά τών τοιούτων μήνυσι; έλέγετο γραφή παρα
νόμων. Περί τούτων πάντων και τών φράσεων θεΐναι ή γρα'- 
φειν νόμον, θέσθζι νόμον κ.τ.λ. άλλοτε θέλομεν διαλάβει τά 
δέοντα (ίδ. καί τό άρθρ βουλή έν έφ. ΜαθΛ
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0/7.7) Ο όί.

(Συνέχεια ϊδ. άρ. 88)

Τω 1773, ο Β. Wood εδημοσίευσε βιβλίον On (lie original 
Genius ol Ho.nei; (περί τοΰ ορχικοϋ πνεύματος τοΰ Όμη
ρου), ?.ν ω δ επραγματεύθη τδ ζήτημα άν τά 'Ομηρικά ποιήμα
τα έγρ άφησαν εν άρχή ή ού. Τήν ιδέαν ταύτην καταλαβών ό 
('ύόλφιος άπ οειξτ. το βζσιμον πασών τών έρευνών αύτοΰ. Άλ
λά τό ούσιωδώς μάλ-στα βοήθησαν αύτόν ήν ή άνακάλυψις 
και δι,μοσιευσι; τών περιφ-μων Ί'νετίζών σχολίων ύπό τοΰ 
Si lji o’i (1788). Τά πλείστου λόγου άξια σχόλια ταΰτα, 
γνωρίσκντα ήμΐν τά; μ-λετκς τών ’Αλεξανδρινών κριτικών, 
παρέσχον ύλην καί ιστορικήν βάσιν ταϊς του Θύολφίου έρεύ- 
ιαις 0 κριτικός ουτο; ώρμήθη, co; ήδη εϊπαμεν,έκ τής ιδέας 
ότι τά Ομηρικά ποιη ατα δ ν έγράφησαν έν άρχή. ΙΙρός ά- 
π.δ- ξιν τούτο έπε ήφθη έξετάσεως λεπτομερούς καί άκριβοΰς 
περί τού ρονου τή; εΰρέσεως τής τέχνης τού · ράφειν άπέ- 
ίεσε, ιός άνευ βάσεως μύθους, τά ά οδιδ ύσα; τήν έπινόησιν 
ή ίσαγωγην τής τέχνης ταύτη; ε’ς τόν Κάδμον, Εέκροπα, 
’< ρφεα, Λίνον καί ΙΙαλαμηοην παραδόσε ς· παραδεχόμενος δ= 
ότι τά γράμματα ήσαν γνωστά έν Έλλάδι κατ' άρχαιοτάτους 
χρόνους, ισχυρίζεται εύλόγως ότι μεγάλη ύπάρχει διαφορά 
μεταξύ γνώσεως γραμμάτων καί καθόλου χρήσεως αύτών εις



)( 3δ4 )( 355 )(
φιλολογικά έργα. Ή γραφή έφηρμόσθη πρώτον είς δημόσια 
μνημεία, επιγραφές ζαί άλλους θρησκευτικούς σκοπούς, αιώνας 
πρό τής χρήσεως αύτής έν ταΐς συνήθεσιν ύποθέσεσι τού κοι
νωνικοί) βίου. Είς βεβαιότητα τούτου συντελεί τά μάλιστα ή 
τότε ύπάρχουσα σπάνις γραφικής ύλης παρά τοΐς αρχαίοις 
Έλλησι,σανίδες, μόλυβδος, χαλκός δέν ήσαν πρόσφορος ύλη είς 
γραφήν ποιήματος έξ 24 ραψωδιών συγκειμένου. Και αύταί 
αί διφθέραι, αϊς έχοώντο οΐ Ίωνες, φαίνονται ανεπαρκείς πρός 
τούτο- παρεκτός δέ τούτου, άγνοοϋμεν πότε πρώτον είσήχθη ή 
χρήσις αύτών (Ήρόδ. Ε. 58). Ό πάπυρος ούκ ήν εύπρόσιτος 
τοΐς "Ελλησι πρό τοϋ Τ. π. X. αΐώνος, δτε ό βασιλεύς Άμα- 
σις πρώτος ήνέωξε τούς λιμένας τής Αίγυπτου τοΐς φνορευο- 
μένοις Έλλησιν. Οί τοΰ Λυκούργου νόμοι δέν ήσαν γραπτοί, 
μνημονεύεται δέ διαρρήδην δτι πρώτοι οί έπιζεφύριοι Λο/.ροί 
έχρήσαντο γραπτοΐς νόμοις, τοΐς ύπό τοϋ κατά τήν 29 ’Ολ. 
((561 π. X.) άκμάσαντος νομοθέτου Ζαλεύκου τεθειμένος 
(Σκυμν. περιήγ. 31 3, Στραβ. ΣΤ. 259). Οί νόμοι τοΰ Σόλω- 
νος, έβδομήζοντα ύστερον τών άνωτέρω έτη, έγράφησαν έπί 
ξύλου ζαί βουστροφηδόν. Ό Ούόλφιος δέχεται ρ.έν οτι πάντα 
ταϋτα δέν άποδ-ικνύουσιν δτι δέν έγινε χρήσις τής γραφής 
παντελώς κατά τον Ζ ή καί τόν II αιώνα π. X. υπαρξάντων 
μάλιστα τότε λυρικών ποιητών, οιον τοϋ ’Αρχιλόχου, τοΰ Άλ- 
ζμάνος, τοϋ Πεισάνδρου ζαί τοΰ Άρίωνος, άλλά πιστεύει δτι πρό 
τών έπ'.ά σοφών, τουτέστι πρό τοϋ χρόνου καθ’ δν έσχε πρώ
τον γένεσιν ή πεζογραφία, ή γραφή ούκ ήν τόσω κοινή ώστε νά 
υπόθεση τις δτι έγένετο χρήσις αύτής είς τοσούτω εκτενή έργα 
ώς τά τοϋ Όμηρου ποιήματα. Ό Ούόλφιος (έν προλεγ. σελ. 
77) παρατίθησι τήν μαρτυρίαν τοϋ Ίωσήπου λέγοντος (κ. Ά- 
πίον. Α. 2), « οψέ καί μόλις έγνωσαν οί "Ελληνες φύσιν γραμ
μάτων . . . καί φασιν ούδέ τούτον (τόν Όμηρον) έν γράμμασι 
τήν αύτοϋ ποίησιν καταλιπεΐν, άλλά διαμνημονευομένην έκ 
τών ασμάτων ύστερον συντεθήναι.» (ΐδ. καί σχόλ. παρά Villois. 
άνέκδ. Έλλ. ii. 182). Φέρει δέ έτι πειστικότερα επιχειρήματα 
έξ αύτών τούτων τών ποιημάτων. Έν Ίλιάδι Η. 175 οί Ά- 
ριστήες Παναγ αιοί άπεφάσισαν νά όρισθή διά κλήρου ο μέλλων 
«Έκτοοος άντίον ελθεΐν» έχαστος τών 'Ηρώων έσημήνατο 
κλήρον,' καί εβλήθησαν πάντες έν τήίιυνέη τοϋ Άγαμέμνονος, 
συνταράξαντος δέ ταύτην τοϋ Νέστορος έξεόρίφθη έξ αύτής 
κλήρος τις. Τοϋτον λαβών ό κήρυξ έπέδειξε τοΐς πάσι, καί μό
νος έ Αίας, ό έπιγράψας ζαί βαλών αύτόν έν τή κυνέη έγνω 
τό σήμα τοΰ κλήρου δτι τό ύπ’ αύτοϋ έπισημανθέν ήν. *Αν τό 
σήμα τοϋτο ήν γραφής τι είδος, ό κήρυξ ήθελεν άναγνώσει 
αύτό άμα τοΰ κλήρου έζπεσόντος τής κυνέης καί δέν ήθελε 
περιφέρει καί επιδεικνύει αύτόν πρός άναγνώρισιν είς.πάντας 
τούς παρεστώτας. . Έν’Ιλιάδος Ζ. 168 εκτίθεται ή ιστορία τοϋ 
ύπό τοϋ ΙΙρωτέως είς Λυζίαν πεμφθέντος Βελλεροφόντου, ω

πορεν δ’ ο γε σήματα λυγρά, 
γράψας έν πίνακι πτυκτώ Ουμοφθόρα πολλά· 
δειξαι δ’ ήνώγει ω πενθερώ, όφρ’ άπόλοιτο.

Ό Ούόλφιος δεικνύει ότι σήματα λυγρά ήσαν είδος 
συνθηματικών σημείων, καί ούχί γράμματα, καί δτι ήκιστα τού
το συντελεί είς άπόδειξιν τής ύπάρξεως γραφής. Πανταχοΰ 
τών ποιημάτων τοΰ 'Ομήρου τά πάντα λέγονται, ούδαμοΰ περί 
άναγνώσεως λόγος γίνεται. Ούοενός επιτύμβιου, ούδεμιάς έ- 
πιγραφής γίνεται μνεία. Τά μνήματα τών Ηρώων είσίν άπέ- 
ριττοι χωμάτων σωροί. Άγνωστα ήσαν έτι καί τά νομίσματα 
τότε. Έν Όδυσσείας Θ. 163, μνημονεύεται επιστάτης πλοίου 
τίνος, δστις, άντί νά έχη κατάλογον τοΰ φόρτου, οφείλει νά 
ένθυμήται αύτόν, δθεν ζαί φ ό ρ τ ο υ μνήμων λέγεται. Πάν
τα δέ ταϋτα δηλοϋσιν άναντιρρήτως οτι τό γράφειν ήν τό πα- 
ράπαν άγνωστον κατά τούς χρόνους τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου, 
ούδ’ ήν κοινόν τούτο καθ’ δν καιρόν τά ποιήματα συνετέθησαν.

Έκ τών πολεμίων τών τοϋ Ούολφίου ισχυρισμών ούδείς έ
στιν ανώτερος κατά τόν ζήλον, τήν έπιμονήν, τήν μάθησιν καί 
τήν οξύνοιαν του Γρηγορίου VV. Nitzsch· έγραψεν ουτος σειράν 
δλην μονογραφιών πρός άναίρεσιν τοΰ Ούολφίου καί τών τήν 
γνώμην αύτοϋ άσπασαμένων ζαί ύποστηριξάντων έπραξε δέ 
πολύ είς συστασιν εδραίας χαί εύβασίστου θεωρίας τοϋ περι
πεπλεγμένου τοϋτο ζητήματος. Άρνεΐται δτι οί νόμοι τοΰ 
Λυκούργου μετεδόθησαν διά προφορικής μόνον παραδόσεως,καί 
διά τούτο έμελοποιήθησαν ύπό τού Τερπάνδρου καί τοϋ Θαλη- 
τά, ώς κοινώς πιστεύεται, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρ

χου. (περί Μουσ. 3). Οί Σπαρτιατικοί νόμοι, ους έποίησαν έπη 
και μέλη περιετίθεσαν οί δύο ουτοι μουσικοί, ώς λέγεται ό 
Nitzsch λέγει δτι ήσαν ύμνοι καί ούχί νόμοι, εί ζαί ό Στράβ’ων 
ονομάζει τόν Θαλητάν νομοθετικόν ά ν δ ρ α, (κατά λάθος, 
ώς ο Nitzsch τολμηρώς λέγει). 'Γά πρός γραφήν αναγκαία δέν 
ήσαν, κατά τόν Nitzsch, σπάνια κατά τους άρχαιοτάτους y ρό— 
νους·< ύπήρχον καί έκ ξύλου άβακες καί διφθέραι τών Τόνων- 
καί ο πάπυρος αύτός ήν γνωστός ζαί έν χρήσει παρά τοΐς 
άρχαίοις "Ελλησι, πολύ πρό του Άμάσιος, κομιζόμενος εις 'Ελ
λάδα παρά Φοινίκων έμπορων. Ό Άμασις, ζατά τόν αύτόν Nit
zsch, κατέστησε μόνον γενιζωτέ,.αν τήν παρ’ όλίγοις πρότερον 
κοινήν χρήσιν τοϋ παπύρου. Ουτω δέ ό πολέμιος ουτος τής 
γνώμης τοΰ Ούολφίου χωρών άφικνεΐται είς τό συμπέρασμα 
δτι η γραφή ήν κοινή έν 'Ελλάδι, εκατόν όλα έτη πρό τού χρό
νου ον νομίζει ό Ούόλφιος, δηλαδή περί τήν άρχήν τών ’Ολυμ
πιάδων (8ον αιώνα π. X.), ζαί δτι κατά τούτον τόν χρόνον 
παρεδόθησαν τή γραφή τά 'Ομηρικά ποιήματα. Άλλά καί 
τούτου ύπάρχοντος αληθούς δέν έξάγεται δτι καί τότε συνετέ- 
Θησαν. Ό Nitzsch δέν δύναται ν’ άποδείξη δτι ό Όμηρος υπήρ
ξε κατα τόν 8ον αιώνα. Αί μάλλον πίστεως άξιαι μαρτυρίαι, 
άς άνωτέρω , παρεθέμεθα, τιθέασι τόν Όμηρον πολύ άρχαιό- 
τερα- ώστε ερχόμεθα αύθις είς τό αύτό συμπέρασμα, δτι τά 
ύπό τό δνομα αύτοϋ φερόμενα ποιήματα έποιήθησαν καί άπηγ- 
γέλλοντο πολύν ά-ό τής ποιήσεως αύτών χρόνον,άνευ τής άπό 
τής γραφής βοήθειας, καί τοϋτό έστιν βεβαίως άναμφισβήτη- 
τον. Η φύσις τής Ομηρικής δ αλέκτου παρέχει όντως μόνη 
άφορμήν είς ισχυρισμούς ζαί έπιχειρήματα, άλλά τοϋτο ούδό
λως έξέτασεν ό Nitzsch (Hermann Opusc. vi- 1, 7 >, Giese <!e 
Aeol. Dialect, σελ 157). Ή 'Ομηρική διάλεκτος ουδέποτε ή
θελε περιέλθη είς τήν μαλακότητα καί έστροφίαν, αΐτινες κα- 
τασταίνουσιν αύτήν τοσούτω πρόσφορον είς στιχουργίαν — τήν 
ποικιλίαν τών μακρών καί βραχέων τύπων, όμώς συνυπαρχόν- 
των— τήν ελευθερίαν τούσυναιρεϊν καί διαλύειν φωνήεντα καί 
τάς συναιρέσεις είς δύο συλλαβάς σχηματίζειν, άν ή συνήθεια 
τοϋ γράφειν εΐχεν επενεργήσει διά’τής δυνάμεως αύτής, ην 
πάντως κατέχει, εις στερέωσιν τών τύπων πάσης γλώσσης. 
(Muller ίστορ. τής Έλλ. Φιλολ. σελ. 38). Ίσχυροτάτη άπό- 
οει,ις έστι το Αιολικόν δίγαμμα, φωνή ύπάρχουσα μέν έν καί
ριο τής συνθέσεως τών ποιημάτων, δλως δέ εξίτηλος έκ τής 
γλώσσης γενομένη άμα τή τών πρώτων έργων γραφή.

’Ανάγκη άρα νά δεχθώμεν τήν πρώτην τοϋ Ούολφίου θέσιν, 
οτι τά 'Ομηρικά ποιήματα δέν ήσαν έν αρχή γραπτά. Χωροϋ- 
μεν δε είς εςέτασιν τών εκ τών προτεταγμένων τούτων συνα
γόμενων συμπερασμάτων.

(ακολουθεί.)
—οοο—

Ό λαός ουτος ανήκει έν μέρει μέν εις τήν μυθολογίαν, έν 
μέρει δέ είς τήν ιστορίαν. Τό έν Όδυσσεία περί αύτών διή
γημα περιγράφει αύτούς κατοικοΰντας είς τά πέρατα τοϋ 
βαθυρρόου ώκεανοϋ, ένθα ήσαν

ήέρι ζαί νεφέλη ζεκαλυμμένοι· ούδέ ποτέ αύτούς 
Ήέλιος φαέθων καταδέρκεται άκτίνεσιν, 
ούθ’ όπο'τε άν στείχησι πρός ούρανόν άστερόεντα, 
ούθ’ δτ’ άν άψ έπί γαΐαν άπ’ ούρανόθεν προτράπεται- 
άλλ’ έπ. νύξ ολοή τέταρται δειλοΐσι βροτοΐσιν.

Καθ’ Ηρόδοτον ούτοι κατεϊχο·» κατ’ άρχάς τήν μεταξύ τοΰ 
Βορυσθένους ζαί τοϋ Τανάίδος χώραν. Έκβληθέντες δέ έκ τής 
οικείας ύπό τών Σκυθών, περιέζωσαν τάς άκτάς τοΰ Εύξείνου, 
καί διαβάντες διά τής Κολχίδος ζαί τοϋ ποταμού Άλυος εί- 
σέβαλον εις τήν ’Ασίαν πρός εσπέραν τοΰ ποταμού τούτου. 
Κατά τήν επιδρομήν ταύτην έκυρίευσαν τά; Σάρδεις, έκτος 
τής άκροπόλεως, έπ: τής βασιλείας τοϋΆρδυος, ού ό υίωνός 
Άλυάττης ισχυρός ών άπήλλαξε τήν ’Ασίαν άπ' αύτών (Ηρόδ. 
Α. 6. 15 103. Δ. 12). Λέγεται, ότι ούτοι μετά τών Τρηρών 
καί άλλων Θρακικών φύλλων, άτινα περιγράφονται ούτως, ώστε 
αμφιβάλλεται άν ήσαν έθνη κεχωρισμένα, ή κλάδοι τοΰ αύτοϋ 
φύλλου, έπέδραμον ’Ασίαν τήν Μικρόν πρό τών γρόνων τού 
Άρδιος καί πρό αύτοϋ τοϋ ’Ομήρου μάλιστα. (Στράβων Α. 6, 
59, 61). Γά σωζόμενα τών αρχαιότατων έλεγειοποιών άπο 

σπάσματα έκτιθέασι ζωηρώς τά αισθήματα, τά διεγερθέντα 
είς τούς “Ιωνάς, καί ιδίως είς τούς Έφεσίους, δτε εΐδον τάς 
βαρβάρους ταύτας φυλάς έαλωκυίας τάς Σάρδεις, έστρατοπε- 
δευμένας μετά τών αμαξών αύτών είς τάς δχθας τοΰ Καύστρου. 
Ό Έφέσιος έλεγειοποιός Καλλΐνος έζτενώς έπικαλεΐται τόν 
Δία, ιν’ άπαλλάξη τήν πατρίδα αύτοϋ άπό τών αγρίων τούτων 
(Καλλίν. άποσπ. 2. 3 έκδ. Bergh. Στράβων ·γ'. 627, ιδ'. 633 
—647). Ό Νιεβούρ νομίζει, ότι οί Κιμμέριοι είσέβαλον εις 
τήν Ιωνίαν καί τήν Λυκίαν διελθόντες διά τής Θράκης. Ή διά 
τοϋ Εύξείνου όοός, περί ής ό Ηρόδοτος λέγει, έστίν δλως σχε
δόν άδιάβατος είς νομαδικούς ’λαούς, τοΰ Καυκάσου εκτεινό
μενου μόχρις αύτών τών ακτών τοΰ Εύξείνου.

Ή καταδίωξις τών ιΚμμερίων ύπό τών Σκυθών φαίνεται 
πεπλασμένη προσθήκη. Κατά τάς άχριβεστέρας μαρτυρίας 
φαίνεται, δτι ή φυλή αύτη ήν ή χυριωτέρα τών έν τή Ταυρική 
χερσονήσω (Κριμαία) οίκουσών. Έπί τής χερσονήσου ταύτης 
ύπήρχε πρότερον Κιμμερική πόλις, παρ’ ή ύπήρχον έπιτειχί- 
σματα τόν ισθμόν περικλείοντα.

Επειδή δέ λείψανα τών Κιμμερίων έσώζοντο έτι έπί Ηρο
δότου, μνημονεύει ουτος τάφων Κιμμερίων βασιλέων πλησίον 
τοΰ ποταμού Τύρα, καί διαφόρους τόπους τής Σκυθικής χώρας.

Επειδή τά ονόματα τών βασιλέων του Βοσπόρου έχουσι 
συγγένειαν πρό τά Θραζικά, καί επειδή ύπήρχε Θρακική φυλή 
Τρήρες καλούμενη, ζαί σχέσιν πρός τούς Κιμμφίους έχουσα, 
είκάζουσι πολλοί, δτι οί Κιμμε'ριοι ήσαν Θράκες, οιτινες ύπο- 
τίθενται συγγενείς τών Πελασγών καί τών'Ελλήνων (Ailelung. 
Μιθριδ. τομ. β. 343). Εί μέν οί Ταύροι ήσαν οί αύτοί ζαί Κιμ- 
μέριοι, τό έπιχείρημα τοϋτο είχε πολλήν τήν βαρύτητα· αλλά 
ζατά τήν γνώμην τινών είσί μεταγενέστεροι κάτοικοι. Εί δέ 
πάλιν ό Καύκασος ήν έν τή τών Κιμμερίων χώρα, ήδυνάμεθα 
νά πορισθώμεν, δτι οί πρώτοι οικήτορες τοϋ όρους τούτου, ών 
οί απόγονοι σώζουσιν έτι τήν γλώσσαν καί τά βάρβαρα έθιμα, 
είσίν οί άρχαΐοι Κιμμέριοι, καί ώς έκ τούτου λαός άλλος τών 
Θρακών καί τών Γερμανών ή άλλων Ίνδοευρωπαίων κατοίκων 
τοϋ Βορ’ρά.

Πρώτος ό Ποσβιδώνιος έδόξασε, δτι οί Κίμβροι ήσαν οί αύ
τοί τοΐς Κιμμερίοις. Τήν γνώμην αύτοϋ,’ήν καί ό Στράβων 
ώς πιθανήν θεωρεί, παρεδέχθησαν’ καί οι 'Ρωμαίοι, καί τινες 
τών νεωτέρων συγγραφέων, (Στράβ. Ζ, 293. Πλουτ. Μάριος. 
1 1). Ήμεΐς δέ νομίζομεν, δτι ή περί τής ταυτότητος τούτων 
γνώμη έγεννήθη έκ τής τυχαίας ίσως όμοιότητος τών δύο 
τούτων έθνικών ονομάτων, καί τής περί τήν γεωγραφίαν πλά
νης τών άρχαίων, πιστευόντων, δτι ή παραλία τών Κίμβρων 
ήν συνεχής τή παραλία έν η ένομίζοντο οΐκοϋντες οί Κιμμέριοι.

“Ησαν δέ οί Κιμμέριοι καί οί Σζϋθαι νομαδική καί ίππομολ- 
γός φυλή (Καλλίμ. ύμνος είς Άρτέμιδα ς-. 252), περιπλανώ- 
μενοι μετά τώυ σκηνών καί τών ποιμνίων αύτών εί; τάς χλοε
ρά; στέππ?ς τής χώρας αύτών.

— οοο---

11ΐ5ί Σ'/Ο/.ΐίω·;. ί'Γπ’ΰ Fr. Lieber.)

(Συνέχεια ϊδ. άρ. 8S).

Ότε ο τών μητροπόλεων κλήρος παρεδέχθη κατά τόν Θ. αι
ώνα τόν κανονικόν βίου, έγεννήθησαν τά μητροπολιτικά σχο
λεία, προσόμοια γενόμενα τοίς κοινοϊς λεγομένοις σχολείοις, 
ενώ τά έπισκοπικά έμειναν ώς διδακτήρια διά τήν τάξιν τών 
κληρικών καί τήν τών ειδικών έπαγγελμάτων καί ταϋτα μετέ
στησαν όψιαίτερον εις πανεπιστήμια. Έν Μογουντιάκω, έν 
Τρέβη, Κολωνία Άγριπτ.ίυη, Λιέγη, Τραγέζτω (Ούτρέχτη), 
Φαβιράνω, (Βρέμη), Ίλδεσχείμη ύπήρχον κατά τόν δέκατον αι
ώνα περίφημα μητροπολιτικά σχολεία. Ή είς αύτά χορηγού
μενη δμως ύπό τής έξουσίας έμψύχωσις διεκόπη ταχέως. Έ
νεκα τών έρίδων τών υίωνών τοΰ Καρλομάγνου περί τής έξου
σίας, ύφ’ ήν μάλιστα καί τά άνωτέρω μνημονευθέντα αύλικά 
σχολεία παρακμάσαντα κατελύθησαν, έλησμονήθησαν τά δόγ
ματα αύτοϋ. Τό αύτό συνέβη καί είς τό έν ’Αγγλία δι'ακτή- 
ριον τοϋ μεγάλου Άλφρέδου, όπερ συνεστάθη μετά πολλοΰ 
ζήλόυ καί ήν όμοιοβαθμον τοΐς είρημένοις αύλικοις, καταλυθέν 
έκ τή; εισβολής τών Δανών, εί καί Έδουάρδος ο Πνευματικός 
επειράθη ί'υα άναστήση αύτό. Έν τώ μεταξύ δέ τούτω τα τώυ 

'Ραββίνων σχολεία παρά τοΐς έν Συρία κα. τή προσαρκτία Α
φρική ζαί έν αύτή τή Εύρώπη Ίαοδαίοις (’) διετήρουν τά λεί
ψανα τής αρχαίας μαθήσεω-. Τά δε κατά τόν έννατον αιώνα 
έν τοΐς καλιφάτοις τής Ανατολής καί τής Αφρικής, καί έν 
τοΐς βασιλείοις τών Μαυρουσίων έν Ισπανία συσταθέντα σχο
λεία ανέπτυξαν έλευθεριώτερον πνεΰμα καί κρείττονα φιλοκα
λίαν. Έκ τούτων άνεκοινώθη πρώτον τή μεσημβρινή χριστια
νική Εύρώπη γνώσις τών μαθηματικών καί ιατρικών επιστη
μών. Έν ’Ιταλία, ένθα, μετά τήν είσαχθεΐσαν ύπό τών Γότ
θων καί Λομβαρδών βαρβαρότητα, ό βασιλεύς Λοθαΐρος συνέ
στησε πρώτος σχολεία, ζατά τόν Θ. αιώνα, έν ταΐς μεγάλαις 
πόλεσιν, ώς και έν 'Ισπανία καί έν Γαλλία, παρετηρήθη ή έπε- 
νέργεια τοΰ Άραβικοΰ πολιτισμού έν τή συστάσει καί διοργα- 
νώσει τών επιστημονικών σχολείων. Έν Σαλέρνω, Σεβίλλη 
καί Μονπελλιέρω έδίδασκον Άραβες ιατροί. Τά δέ συγγράμ
ματα τών Σαρακηνών, φυσιζοϊστοριζά τε ζαί μαθηματικά, ήσαν 
περιζήτητα καί αύτοΐς τοΐς χριστιανοΐς παιδευομένοις. Ή άνά- 
πτυξις τοΰ Παπικού κανονικού δικαίου έγένετο αφορμή είς σύ - 
στάσιν νομικών σχολών, ών κράτισται ύπελαμβάνοντο ή τής 
Βολωνίας ζαί τοΰ Λουγδούνου. Αί Άκαδημαίζαί προνομίαι, αί 
είς τήν πρώτην τών δυο τούτων άπονεμηθεΐσαι, τω 1158, ύπό 
τοΰ αύτοκράτορος Φριδερίκου τοϋ πρώτου, έγένοντο θεμέλιον 
τής διοργανώσεως τών έν τή ’Ηπειρωτική Εύρώπί] πανεπιστη
μίων, συσταθέντων κατά τόν IB. καί ΙΓ. αιώνα. Ή αδράνεια 
ζαί ή πολυτέλεια τοΰ δ. κλήρου έπήνεγζε τήν παραμέλησιν 
τών μητροπολιτιζών ζαί μοναστηριακών σχο7.είων καί τήν 
ταχίστην αύτών παρακμήν. Τά συσταθέντα νέα σχολεία προ- 
κόψαντα ήσαν αναγκαία είς καταρτισμόν διδασκάλων νέων καί 
άναζωπύρησιν τοΰ πρός τάς έπιστήμας έρωτος. Άλλα καί ταΰ- 
τα ύπέπεσαν είς τήν έπιρροήν τών κληρικών, καθότι, άπό τής 
άρχής ήδη τοΰ ΙΓ. αΐώνος σί έπαιτοΰντες μοναχοί (Mendieans) 
ού μόνον συνέδεσαν τά δημοτικά σχολεία μετά τών μοναστη- 
ρίων αύτών, καί άνέλαβον τήν άγωγήν τών παίδων έν ταΐς πο- 
λεσιν, άλλ’ εΐσήρχοντο καί εις τά πανεπιστήμια ώς διδάσκαλοι, 
ένθα ήργάζοντο είς αύξησιν τής σπουδαιότητος τών διαφόρων 
αύτών ταγμάτω£.καί τής δυνάμεως τοϋ Πάπα.

(ακολουθεί).
—οοο—

Πεο'ί τών της διοασκαλίας ηδονών.
(Συνέχεια ΐδ. άρ. 88).

Ό δέ τρίτος όρος είναι ή άπαρ έγκ λι τος πίστις είς 
τό τελεσφόρον τής πρωίμου διδασκαλίας θεω- 
ρ ο υ μ έ ν η ς ώ ς μ έ σ ο ν ή Ο ι κ ή ς ά ν α π λ ά σ ε ω ς. Περί τού
του δέ ούδεμία έπιτρέπεται άμφιβολία· διότι όπως δήποτε καί 
άν φρονώσιν οί λοιποί άνθρωποι, ό διδάσκαλος πρέπει νά ήναι 
πεπεισμένος, ότι πάσα μεγάλη έν τή κοινωνία ηθική μεταβολή, 
έπιγίνεταικυρίως διά τών σχο?\.είων·ζαΙ ότι ταϋτα είναι τό ύπό 
τοΰΘεοΰ προσδιωρισμένον βργανον, δί ου διαδίδονται ίεραί κα1. 
ύγιεΐς τινες έπιρροαι καθ’ δλην τήν κοινωνίαν. Έγνώρισα δέ 
διδασκάλους τινάς πολύ ελλιπείς κατά τοϋτο τό ούσιώοες χα
ρακτηριστικόν τοϋ καλοΰ διδασκάλου- διότι άντί νά χαίρωσι 
διά τάς έλπίδας καί προσδοκίας, αΐτινες παρέπονται κατ’ έζο- 
χήν είς τό έργον των, φαίνεται πρόδηλον ότι καί ουσπιστοϋσι 
παντάπασιν. Άν δέ ό σπόρος οέν βλαστήση παρευθύς, συμπε- 
ραίνουσι διά μιας ότι αί άζανθαι άπέπνιξαν αύτόν. ι’Επειδή δέ 
ο Θεός μεταχειρίζεται είς τήν συγκομιδήν τών καρπών έτερον 
ζαί διάφορον εκείνου, δς έκαλλιέργησε καί έσπειρε τόν άγρόν, 
άποδίδουσι τήν ενέργειαν μόνον είς τούτον λησμονοΰντες τήν 
έπαγγελίαν τήν λέγουσαν « Καί ό σπειρών, ζαί ό θερίζων θέ- 
λουσι μίαν ημέραν χαρή όμοϋ. » Τοιαύτη λοιπόν διάθεσις τοϋ 
νοός άντίκειται καί εις τήν φιλοσοφίαν καί είς τήν ιεράν Γρα
φήν. Σκέφθητι, παρακαλώ, τάς είδιζάς εύκολίας, αΐτινες πα
ρουσιάζονται ώς έκ τής θέσεώς σου νά ώφελήσης ούχί ολίγους, 
άλλά πλείστους. Μικρόν θεωρείς τό νά έκχερσώσης τήν γήν 
καί νά σπείρης σύ πρώτος τόν σπόρον · Δέν είναι εύάρεστον 
τό νά κρατής είς τήν χεΐρά σου άλυσον συγκοινωνίας, δί ής ό 
νοϋς σου δύναται νά συγκοινωνή ούχί μετά εκατόν άλλων νέων,

(’) Ίβυδαϊζαΐ Άζαδημίαι ύπήρχνν ζατά έίΐιμον αίωνζ ει; τή/ 
έν Γαλλία Λουνεβίλλη.·, zii ζιτί τόν λχατον -.'r· n

Ίϊπαν'α Κνρ5έβαν.



ά?.λά μετά πάντων εκείνων, έφ’ ούς θέλουσιν επενεργεί διά 
παντός οι λαβόντες παρά σ}ΰ τάς πρώτιστας αυτών εντυπώ
σεις ; Δέν εϊναι έξαίρετος τιμή τό νά ήσαι ποοηγέτης τών α
σθενέστατων και άπειοοτάτων; τό νά στέζης τρόπον τινά ε'ς 
την στοάν τοΰ ναοΰ τοΰ <-)εοΰ φροντί,’ων περί τού οίκου του καί 
φυλάττων αύτόν άπό μολυσμοΰ·, Καί νομι,εις οτι όλη αΰτη ή 
διζταξις της ΙΙρονοίας έγένετο άνευ σκοπού-, ότι δέν θέλει 
φέρε·, καλόν αποτέλεσμα-, εάν κατήντησας νά πιστεύης τοΰτο, 
β-.βαιώθητι, φίλε, ότι ή πλάνη έγκειται μάλλον έν τή καρδία 
σου ή έν τή κεφαλή σου. Μία δε μόνη ριζική ϊασις τής καχε
ξίας ταύτης υπολείπεται- δηλ. ή μετά γαλήνης καί προσευχής 
μελετη τοΰ λόγου, τών οδών καί τών επαγγελιών του Θεού. 
Φέρε δέ τήν ανίαν και τήν δυσπιστίαν σου εις τό φ'ς καί έξ 
άπχντος θέλουσιν -ξελεχθή. Έν οσω -έ υποθάλπεις καί ενδί
δεις είς αύτά, εϊναι αδύνατον νά εύ .ίσ γς χαράν έν τω έρ- 
γω σου.

Εί και υποδεέστερα τών ουσιωδών τούτων ορών, ούσιωδτς 
δμως συντείνοντα εις τήν εύδαι ·ονιαν τοΰ διδασκάλου, εϊναι 
δύω έτι προσόντα, περί ων τινά θέλω νΰν δ αλάβιι. Τό
μέν πρώτον είναι τό νά κίνή τις τών παιδ'ων το διάφορον ώ
στε ού/ί μόνον νά άναι εύθυμα, άλλά καί νά χαίρωσιν έκπλη- 
ροϋντα τό καθηκόντων. Ή δέ ίκανότης αυτή αποκτάται κυ
ρίως διά τής λεγομενης διδακτικής· άλλ' επειδή περί αύ
τής ίελω γρα'ει ιδιαιτέραν έ ιστολην, ε ·.αι τεριττόν να Εκ
ταθώ τώρα. Ι’ό δέ δεύτερον είναι τό νά έχη τις την άναγκαίαν 
μάθτσιν. Διά τούτου δε εννοώ τό νά έχη ό διδάσκαλος ούχί 
μόνον τήν πρός δ.οίκησιν τοΰ σχολείου του άναγκαίαν μαθησιν, 
άλλά καί τόσ,ΰτον ακριβή γνώσιν τών στοί/είων, τά όποια 
μελλιι νά διδάξη, ώστε νά ήναι έντελώς κάτοχος όλων τών 
μερών αύτών, καί νά έχη πλήρη π-ποίΟησιν ε·ς τήν ορθότητα 
τών διδασκαλιών του. Πας δε κλάδος τής έπιστή ης, τόν ό
ποιον δεν γινώσκομεν ούτω, -έν εϊναι ήμετερο; άλλά ξένο.-, 
τόν οποίον πρόκειται ν’ άποκτήσωμεν έν τώ μέλλοντι· ούδείς 
δύναται νάεξηγήσ- ε’ς τό παιδιών ό,τι δέν εννοεί αύτός εντελώς· 
διά νά διασάφηση δέ τό μάθημά ετ' επιτυχία; απαιτούνται 
πολύ πε-.ισσότεραι γνώσεις· ή δέ ποικιλία ίων γν ·’ σεων συν
τείνει ούσιωδως πρός τήν έ ιτυχιαν. Ό καλός διδάσκαλος 
γινώοκει καί αισθάνεται τούτο· και έπε δή πάσα γνώσις είναι 
τρόσφορος ε'ς τι, φρο τί ει νά συ/.λέγη πάντοτε ύλην διδα- 
σκαλίις. Δι- τούτου πληροφορείται περί τή ίδιας αύτοΰ ά- 
μαθε’ας. Όσον δι περ σσότερον π οοοευε-, τοσοΰτο περισσό
τερον βλέπει πόσον άναγκα’ον εϊναι νά παρασκευή ζ ή
τα ι πρώτον, όστις άναδεχεται νά εκπαιοεύη 
σ. λλο υ ς.

Άλλ’ όμως δά νά εύδζιμονή ό οδάσκλος δέν είναι ανάγ
κη νά ήναι εγκρατής πάντων ούδε ίδιον φρονίμου ή τίμιου 
ανθρώπου είναι νά 'χη · τοιαΰτα ι άξιώ εις· διότι έ ’.φέρει είς 
εαυτόν, άν u ανάγκης, πολλην ά-ητυχίαν, ταραχήν καί επομέ
νως κακοδαιμονίαν, όταν φοβήται νά όμολογήση τή> άμάΟειάν 
του. Ένθ μοΰμαι (λέγε: ό καθηγητής Ίχρόϊνος) την προξε- 
νηΟεΐσχν ε ς τά πνεύματα τών φοιτητών έντυπωσιν ύπό τοΰ 
διδάκτορος Ί'ειδ έν τώ πανεπι τημίω τής ! λασκώοης διά τής 
έξης άπλουστχτης καί είλικρινεστάτης όμολογ'ας. Έν ω εις 
τών φοιτητών -ξητά,ετο ε'ς τόν Κικέρωνα de Ei.iihn-,φθχσας 
είς έν τών ήτρωτηριασμ ν.ων κα δυσνόητων χωρίων, άτινα ά- 
πχντώνται ε:ς αύτο τό σύγγραμμα, έστχμάτηοεν, επειδή δέν 
ήδύνατο νά προχωρήση- ό δ-, καθηγητής έπειράΟη νά εξήγη
σή τ.-,ν δυσκολίχν, άλλά δέν ήδυνηθη ε'ς τήν σπγμήν νά ένθυ- 
μηθή τήν έννο αν ά.τ: δμως νά τήν παρζδράμη ώς ήΟεον 
πράςει πολλοί, « ι·'.ϋριο:,» λέγει, «ένόμι ον on ήμην είς κατά- 
στασιν νά εξηγήσω τό χωρίου τοΰτο, άλλά μ= διέφυγε· θελε: 
λοιπόν μέ υποχρεώσει όστις έξ ύμών δυ.ηθή ιά τό μετάφρα
ση.» Γούτου λε,-Οεντος. ταρευΟύς ά έστη εί; έξ αύτών καί το 
μετεφρασεν έπ.τυχώς. Ό καΟ'-γητις λοιπόν -ιλοφρόνως εύ- 
χαρίστήσε κά· έπ.',νεσε τόν μαθητήν δια τό θάρρος του. Τό 
περιστατικών λοιπού τούτο είς μεν τά π.ε·μχτα τών φοιτητών 
έπενήργησεν ίσχυρώς, π ντ:ς δε έθαύμαοαν τήν εΐλικρίνε αν 
του δ.αφημσ* τουτου καθηγητοΰ Εκ τούτου δ οί φοιτηταί 
έμΐλετων ετιμελεστατχ παν δύσκολου χωρίου ελ ί.οντες οτι 
ή πο/.ύτιμος ευκαιρία τής δ.ακρ.σεως θελει παρου .ιαοΟή.

(ακολουθεί).

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό Κύριος Α. Μαυροκορδάτος, ό έξοχος ουτος και άκρος τής 

πατρίδος πολίτες, ώμοσεν εχθές ενώπιον τής Α Μ. τοΰ Ι?α- 
σιλέως τόν όρκον τής υπηρεσίας, ώς πρόεδρος τοΰ υπουργικού 
συμβουλίου καί υπουργός των έξωτερικών

— Ό μέχρι τοΰδε υπουργός τών έξωτερικών Κ. Μ. Άργυ- 
ρόπουλος έλαβε τό ύπουργειον τών οικονομικών.

— ’Αντί δέ τοΰ παραιτηθέντος Κ. Π. Καλλιγα διωρίσθη 
υπουργός τής δικαιοσύνης ό Κ. Α. Λόντος, ουτινος ό πατριω
τισμός καί ό αμερόληπτος χαρακτήρ θελει επιφέρει τάς δεομέ- 
νας βελτιώσεις είς τόν δικαστκόν κλάδου.

— 1‘υνεστάθη είς Φάληρου υγειονομείου δί Τ. Π. διατάγμα
τος, ϊνα διά τοΰ όρμου τουτου ένεργήτσι έλεύθερος ή μεταξύ 
τών επαρχιών τοΰ κράτους καί τών Αθηνών κοινωνία. Υγειο
νόμος δέ ενταύθα διωρίσθη ό k. Π· Πετροκόκκινος.

— Τό ίατροσυνίδριον έίέδω εν, ώς προανηγγειλαμεν, είς 
χιλιάδας όντιτύπων «διαιτητικά παραγγέλματα ε ς προφύλα- 
ξιν άπό τής χολέρας » ταΰτα έδημοσιευσε καί ή Άθηνά καί 
τό Πανελλήνιον, ε'ς δ μάλιστ < έδημοσιεύθησαν καί άλλα τοι- 
αΰτχ έζοοθέ τα τω ! 84!) ύπό τοΰ ανώτατου υγειονομικού συμ
βουλίου τής Άγγώας. Τήν άπό/.τησν άμφοτέρων συσταίνο- 
μεν st: τούς κατοίκους τής πρ ντευουσης καί τοΰ Π-ιραιώς. 
Ή νόσος φαίνεται όσημέραι ύφιεμένη *αί έ/.λείπουσα, χάρις 
είς τής ’Αττικής ατμόσφαιρα; την φύσιν και τάς ιδιοτροπίας, 
καί τά ληφΟέντα μέτρα ύτ.ό τών αρμοδίων αρχών.

— Ό διδάκτωρ τά Νομικά Κύριος Μίχος διωρίσθη άντι- 
σαγγελεύς -νταύθα. 'Ο διορισμός ουτος έτυ ε γενικής έπιδο- 
κιμασί ς· Ό Κύριος Μίγος /αί επιστήμης κάτοχός έστι καί κο
σμείται έτι διαφόροις πλεονεκτήμασι άναποφεύκτοις εις δημό
σιον ύπάλληλον-

— Άποβιώσαντα έξ αποπληξίας τόνήγεμόνα τής Λίγύπτου 
Αβάς πασάν διεδέξατο ό πρός πατρός θειος αύτοΰ Σαίτ πα
σάς, άνήρ φιλόδημος, καί τού πολιτισμού θιασώτης.

— 'Π έν 'Ισπανία έπανάστασις όσημέραι κρατύνεται — τό 
ύπουργειον επεσε — άπειάεϊται μεταβολή εής 'Ισπανικής δυνα
στείας· /.έγουσιν ότι θέλει βασιλεΰσει όλης τής t ερσονήσου ό 
νεανίας βχσιλεΰς -.ής Περτογαλλίας.

— Τό πλεΐστον μ'ρος τοΰ Άγγλογαλλικοΰ στρατού προτι- 
θετχι ϊνα μεταβή εις Δαφνί, όπως έκ τής άραιώσεως άφανισθη 
τό χολερικόν μίασμα.

— Καθ’ σ, σνμφώνως πρός τ’-.ν άλήθειαν, βίβαιοΰσιν έπισή- 
μως πάσαι αί άρμόδιοι άρχαι, ούδ μία -.συμφωνία ή διένεξις 
υπήρξε μεταξύ τών άρχ_ηγων τοΰ σ.μμζχικοΰ στρατού καί τής

λληνιζής Κυβερνήσεως, ώς προς τάς περί τής νόσου διατά
ξεις καί τ λ. Δέν άπεδείχθησαν άρχ αληθή όσ' άλλοι περί 
τουτου δ εδοσαν.

— Ή Γαλλική Κυβέρνησις άνεκάλεσε -.όν αρχηγόν τών έν 
τή ’ Χνατολη Γαλλικών στρατευμάτων, στρατηγόν Σαίντ-Άρνώ· 
όστις αναχωρεί δί επίτηδες σταλέντο; άτμοτ.λο'ου. ΊΙ δε α
νώτερα Ίεύθυνσις τοΰ στρατού άνατι ετα: προσωρινώς, ώς 
εικάζεται, είς τόν Πρίγγιπα Ναπολέοντα.

— ’Εν Παρισίοις γίνεται πολύς λόγος περί έφευρέσεως πτω
χού τίνος -χωρικού όνομα,'ό ένου I αλοάμνου μή γνωρι,οντος 
μήτε άνάγνωσιν, μήτε - ραφήν, όστις δ.ά μαχαιριού καιεσκεύ- 
α ε τόν τύπον μιας μηχανής, προωρισμέν.-ς ν άντικαταστήσρ 
τόν αέρα :ντί τοΰ ατμού πρός κίνησιν τών τροχών πλοίου έπί 
θαλάσσης. Επιτροπή διωρίοΟ πρ ς έξετασιν τ/ς μ -χανής καί 
σημαντική άμο.βή έδοΟη ήδη είς τόν χω[ ι όν έφευρετην τούτο·.

(ΐ'ηλεγρ. Εοσ.τόρου).

— Διά βουλεύματος τών ενταύθα πλμμ? λείο δικών παρε- 
πέμφθησαν ενώπιον τοΰ Κακουργιοδεικειου αι ε'ς Μενορεσεν 
προφυλακισμένοι Κ. Κ. Γρυπάρης -αί Δοφιανόπουλος, ί όσα 
ε ς τάς ύπ' αύτών συντχσσομε ας εφημερίδας έξεφρασαν κατά 
τής \. Μ. τοΰ Σεβαστού ήμων I ασιλεως.

ΕΚ ΊΊΙΪ ΤΠΙΟΓΡΑΦΆΪ ΙΩ. ΑΓΓ. ΛΟΙΌΓ V I’·

(Όαός Άθηνά; ά;·.Ο. 27Έ).


