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lisp) ξενίας, προξενιάς ζαι προξένων 
τταρά τοΐς άργ^αίοις.

Ή ξενία (φιλοξενία) έστιν αρετή έκ τών ίδιαζουσών πάσι 
τοΐς μή έτι είς βαθμόν τινα πολιτισμού περιελθοϋσιν έθνεσιν. 
Έν ταϊς έξευγενισμέναις χώραις ή ανάγκη τής καθόλου ξενίας 
δέν φαίνεται τόσον έπαισ'ιητή όσον παρά τοΐς μή τοιαυταις. 
Ότε οί νόμοι τών έθνών δέν παρεΐχον άποχρώσαν προστασίαν 
καί ασφάλειαν τοΐς ξένοις, καί ότε δέν ύπήρχον πρός υποι’οχήν 
τών οδοιπόρων καί περιποίησιν αύτών κοινά πανδοχεία ή κατα
γώγια, ή παρ’ ιδιωτών ένεργουμένη φιλοξενία ήν απολύτως α
ναγκαία. Παρά τοΐς άρχαίοις έθνεσιν, έν οίς τό τής ξενίας δί
καιον ήν ύπό τής θρησκείας καθιερωμένου, έτηρεΐτο όπωσοϋν 
και μέχρι τών τελευταίων τής ύπάρξεως αύτών χρόνων, καί 
έλαβε σπουδαιότητά καί χαρακτήρα πολιτικόν, μηποτε ύπάρ- 
ξαντα είς άλλην τινά πολιτείαν Έν Ελλάδι ώς καί έν'Ρώμη 
ή ξενία ήν διπλή, ήτοι ιδιωτική ή δημοσία- καί ιδιωτική μέν ήν 
η μεταξύ ιδιωτών συνεσταμένη, δημοσία δέ ή μεταξύ έθνών 
καί ή μέν έλέγετο ξενία (παρά Ί’ωμαίοις Hospitiurn privatum), 
ή δί προξενιά (Hospitiurn publicum).

Ιίαρά τοΐς άρχαίοις ό μή Έλλην ξένος έθεωρεΐτο ώς εχθρός 
και βάρβαρος (καί οί αρχαιότατοι λατινοι έλεγον τό - ξένον lios- 
Ιΐ5 = έχθρός) (Cic de off. ΐ. 12. Ήρόδ. θ. II. Πλουτ. ’Apt— 
στειδ. 10). Ό ερχόμενος δέ είς χώραν τινά ούχί έπί έχθρικω 
τινι σκοπώ, φαινομένως τουλάχιστον, ένομίζετο ώς ού μόνον 
προστασίας δεόμενος άλλά καί ώς ικέτης. Ό Ζευς δέ ήν ή προ
στάτεψα τών ξένων καί τών ικετών δεότης. Όθεν και εκαλεί
το Ζευς Ξένιος καί Τκετήσιος (Ομηρ. Όδ. Ξ. 57 κλ. 283, I. 
270, Ν. 213, Η. 164 παραβ. Άπολ. Άργον. Β. 1 134, Αίλ. 
π. ιστορ. Δ. I). Τό θρησκευτικόν τοϋτο αίσθημα έκρατύνετο 
καί ύπό τής πίστεως ότι οί ξένοι ήδύνατο είναι πιθανώς Sect 
ξένοις έοικότες, « έπιστροφώσι πόληας — ανθρώπων ύβριν τε 
4αί εύνομίην έφορώντες. » (Όδ. Ρ. 484).

"Αμα λοιπόν άφικομένου ξένου, οίαςδήποτε τάξεως και γέ
νους, έδίχοντο αύτόν εύμενώς καί πάρει, ον αύτώ πάντα τά 
δεόμενα προς άνάπαυσιν και θεραπείαν τών αμέσων αύτοϋ α
ναγκών. Ό ξενοόμενος αύτόν δέν ήρώτα τίς ήν άρα ουτος, ή 
διά τί ήλθεν είς τήν οικίαν αύτοϋ, πριν ή έκτελεση τά τής ξε
νίας καθήκοντα. Έν όσω δέ διέμενε παρ’ αύτώ, έθεώρει ώς 
ίερώτατον εαυτού καθήκον τό προστατεύειν αύτόν κατά πάσης 
καταδιώξεως, καί άν άνήκεν είς πολιτικώς έχθράν φυλήν. Ή 
οικία άρα τού ξενουμένου τινά ήν τέλειον είς αύτόν άσυλον. 
Άναχωροϋντι δε έδιδεν αύτώ δώρα τε καί εύχάς. (Όδ. Δ. 37 
κ έπ.’ ίδ. καί σημ.’ώδε τού A’itzcb). Ήν δέ φαίνεται συνήθεια 
τώ ξενουμένω έν τή αναχωρήσει τοϋ ξένου αύτού τό θραυειν 
είς δύο κλάσματα αστράγαλον, ών τό μέν έκράτει-αύτός, τό δ' 
έτερον έδιδε τώ ξένω· όΐέποτε δέ μετά καιρόν ούτοι ή οί έκ- 
γονοι αύτών συνηντώντό που άνεγνώριζον άλλήλους διά τής 
έπιδείξεως τών κλασμάτων του αστραγάλου, καί ούτως άνε- 
χεοϋτο η σχέσις αύτών (Σχολ. είς Γύρ. Μήδ 613) όθεν ή ξε
νία δέν έτηοεΐτο μόνον μεταξύ τών άρχήθεν συνδεσάντων αύ
τήν, άλλα καί περιήρχετο ώς κληρονομιά άπό πατρός είς υιόν. 
Ή παραβίασις τών τής ξενίας νόμων ήν καί έγκλημα μέγα και 
πράξις άσεβής ύπό ανθρώπων καί δεών τιμωρούμενη- (όθεν αί 
λεγόμεναι δίκαι κακοξενίας Αίλ. άνωτ. Παυσ. Ζ. 2.)) Παρα
δείγματα τοιούτων φιλοξενικών σχέσεων μνημονεύονται μέχρις 
αύτών τών εσχάτων χρόνων τής άρχαιότητος. Πολλαί πόλεις, 
οιον αί Άθήνα'ι, ή Κόρινθος, τό Βυζάντιον, ή Φάσις και άλλαι 
έτι ήσαν περίφημοι διά τόν φιλόξενου χαρακτήρα τών πολιτών 
αύτών (Ηρόδ. ΣΤ. 35, Θουκ. Β. 13, ΪΙλάτ. Κριτ. 45, Στοβ. 
Άνθολ. 4(1 κλ.). Ό:ε δέ ήρξατυ ύπάρχουσα τακτικωτέρα και 

μάλλον συνήθης συγκοινωνία μεταξύ τών Ελλήνων, ή ύποδοχή 
εις ίοιωτικάς οικίας πάντων τών άπό πόλεως είς πόλιν μετα- 
βαινοντων ξένων ήν αδύνατος, όθεν έγενήθη ή σύστασις II α ν- 
δ ο κ ε ί ω ν, καταγωγίων, ή κ α τ α λ ύ σ ε ω ν, έν οίς κα- 
τέλυον οί μή έχοντες είδικάς γνωριμ:ας ξένοι· έν καιροις δέ 
καθ’ ους πολυάριθμοι ξένοι παρεγίνοντο είς τόπον τινά, 'ίνα πα- 
ρευρεθώσιν είς μεγάλην τινά καί έθνιζήν πανήγυριν, ή πόλις 
ή οί έπιμεληταί τού ναού κατεσκεύαζον είς ύποδοχήν αύτών 
πρόσκαιρα καταλύματα ή σκηνώματα περί τόν ναόν (Αίλ. π. ίστ. 
Δ. τ. σχολ. ΙΙινδ. Όλ. ΙΑ. 51 και 55, παράβ. Πλατ. Νόμ. 
IB. σελ. 952, Αουκ. έφ. 12, Θουκ. 1'. 68). Ή ύπό ιδιωτών 
έν τοιαύταις πανηγύρεσι παρεχόμενη τοΐς ξένοις ξενία ολίγον 
ίσως διέφερε.τής παρ’ήμΐν έθιζομένης. Έπεδαψιλεύετο δ' αυτή 
κυρίως πρός φίλους ή διαπρέποντας άνδρας, ών ή έλευσις πε- 
ριεποιεΐτο τιμήν τοΐς αύτούς ξενουμένοις (Ξενοφ. Οίκον. Β. 5, 
Πλατ. Πρωταγ. σελ. 315. Bekkei* Χαρικλής τομ. \. σελ. 134). 
Έν ταΐς οίκίαις τών πλουσίων Ελλήνων ύπήρχε πρός ύποδο
χήν τών ξένων κεχωρισμένον μέρος, ιδίαν έχον είσοδον καί 
ξενών καλούμενου, έφωδιασμένον πάσι τής πρός άνάπαυσιν τών 
ξενιζόμενων δεομένοις. Τή πρώτη ημέρα μετά τήν άφιξιν αύ
τών εκαλούντο ώς έπί τό πλεΐστον είς τόν δεΐπνον τού οικο
δεσπότου, μετά ταύτην δέ τά πρός σίτησιν αύτών δεόμενα (ξέ
νια), συνιστάμενα συνήθως έξ ορνίθων, ώών καί οπωρών, ήτοι 
έπέμποντο αύτοΐς, ή ώνοΰντο ούτοι ταϋτα (Vilruv. vi 7. 4, 
Apul. Metam. ii. 1θ).

Ό,τι έως άρτι ερρέθη άναφέρεται είς τήν λεγομένην ξενίαν 
(ιδιωτικήν φιλοξενίαν, Hospitiurn privatum), δηλαδή τήν μετα
ξύ δύο ιδιωτών ή οίκων ξένων άλλήλαις πόλεων ύφισταμένην. 
Ιίολύ δέ σπουδαιότερα ήν παρά τοΐς άρχαίοις ή δημοσία ξενία, 
προξενιά ή καί ξενία άτλώς /.εγομένη, (Hspitium pablicum), ή 
μεταξύ δύο πόλεων, ή πόλεως τίνος ή γένους καί όλης άλλης 
πόλεως ύπάρχουσα, ώς π. χ. ή μεταξύ τών Πεισιστρατιδών 
καί τής Σπάρτης, ής ού'όλως μετείχε ό τών ’Αθηναίων δήμοφ. 
Ή προξενιά, εί τ’ ούν δημοσία ξενία, έγεννήθη άναντιρρήτως έκ 
τής ιδιωτικής ξενίας- ίσως δέ ή άρχή αύτής ήν διπλή. Ότε 
αί Έλληνίδες φυλαί ήγεμονεύοντο ύπό άρχηγών ή βασιλέων, ή 
μεταξύ τών ηγεμονικών γενών δύο ή πλειόνων φυλών ύπάρ
χουσα άμοιβαία ξενία παρήγαγε πιθανώς παρόμοιας μεταξύ 
τών ύπηκόων αύτών σχέσεις, αΐτινες διετηρήθησαν καί μετά 
τήν κατάλυσιν τών μοναρχιών μεταξύ τών δημοκρατιών, ώς 
πολιτική κληρονομιά τών προτέρων χρόνων ή ιδιώτη; τίς ήτοι 
έχων πολλάς σχέσεις πρός πολίτας έτέρας τής έαυτοΰ πόλεως, 
ή υπέρ πάσης τής ξένης πόλεως εύ διακείμενος καί ενεργών, 
έδέχετο παρ’ έαυτή πάντας τούς έκ ταύτης είς τήν ίαυτοϋ πα- 
ραγενομένους χάριν ιδίων ή καί τής πόλεως αύτών ύποθέσεων, 
και έπροστάτευεν αύτούς ώδε. Τούτο δ’ έ'πραττε πρώτον ώς 
ιδιώτης, άλλ’ ή πόλις ήν ουτω ύπηρέτει άποδείκνυε πάντως 
αύτώ δάττον ή βράδιον τήν ευγνωμοσύνην αύτής και ήμειβεν 
αύτόν. Ότε δέ δύο πόλεις έποιοϋντο άλλήλαις ξενίαν καί ούκ 
ήσαν οί οϊ’κοθεν παρ’ουσιαζόμενοι ώς έκρόσωποι αύτών είς τής 
ξενίας τό έργον, αί πόλεις αυται άπεδείκνυον κατ’ ανάγκην τι 
νάς τών ιδίων πολιτών ϊνα ξενώνται τούς ερχομένους πολίτας 
έκ τής άλλης, καί έπιμελώνται τών συμφερόντων αυτών. Οι 
είς τοϋτο τό έργον ούτως άποδεικνυόμενοι ώνομά.οντο πρόξε
νοι. Οί έκουσίως δέ καί άφ' εαυτών άναλαμβάνοντες τούτο έ/σ- 
λοϋντο έθελοπρόξενοι (Πολυδ. Γ. 59. παράβ. Θουκ. Β. 29, τα 
έν τή σημ. τοϋ Arnold, καί Γ. 70 έν τή του Gceller).

Ή ύπηρεσία τού προξένου, όμοιάζουσα τή τής ομωνύμου 
άρχής τών καθ’ ημάς χρόνων, ήν ένίοτε διαδοχική καί οικεία 
γένους τινός ίδιου. Ό ύπό πόλεώς τίνος άποδεικνυόμενος εις 
άλλην πρόξενος ήν ήτοι έκ τών ιδίων τής πρώτης πολιτώ'., 
άποστελλόμενος ινα διαμένη είς τήν δευτέραν, ή έκ τών πο-
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X 358 χ
λιτών ταύτης ον ζα*ί*τΜ ί?ρό"ε·'ον αύτής. KflA τδ μέν πρώ· 
το> συνήθι,ον κιτ ά χάους χ-.όνο··ς ο: ί παοτιάτ./.·, ών οί 
β .σιλεις εχονδκιίυμχ τού ζλεγε.ν έκ τώ> πολιτών τής 
Σπίρτ ; ούς έ'ο·'·Ό το, /. ι i-.z ιτε/.λε ν αύτούς προξένους 
είς άλλα τ. λ-ις ( Ηροδ ..Τ ')') Ίεταγειέστεροζ δε φ. ί,ΐται 
οτι ή συνήθεια αυτή κζτ.χογιθ , διότι βλεπομεν ότι έν Άθή- 
νζ·.ς τό γένος τοϋ Άθ ν ίσυ Καλλίου είχε την προ .ενίαυ τών 
Λακεδαιμονίων (Ξεν φ Ί λλ Ε. 4. 22, Σ Γ. 3. 4, έν Η ιδι 
έ Ήλ’ίος Ξενίας (ίίαυσ. Γ. 8. 2). έν "Αργεί ό ’Χργεΐος Άλ- 
κίιρων ( )ουκ. Ε. 59). Τοΐς έκ Σπάρτ ς άποστελλ-μένοις πρό
ξενός εόίίετο έν οτε και Άρμοστοϋ έξουσία, ώς διεπιστεύθη 
ποτέ αυτή τώ εί; Βυ,άντινν πεμφθέντι Κλεαρχω (Ξενοφ. Έλλ. 
A. I. 3», Α. 3. 15).

Έ συνή εια τού καθιστάναι προξένους πολίτας τής πόλεως 
πρός ήζ υπήρχε δημοσία ξενία φαίνεται ότι μεταγενεστέρ ς έ
γένετο κοινή πάσι τοϊ; Έ.λλησ'.ν ουτω π. χ. ευρίικομεν έν Α
θήνα:;, παρειτός τών μνημονευθεντων άρτι Κα/.λιαδών, έ/όν- 
των τής Σπάρτης τήν προξενιάν, πρόξενον τών Σιιρακουσ ■ ν 
τον έπίσης Αθηναίου Αικ αν (_ιόδ. 11' 2 7). Καί έν Ζελεία 
τδν Ζελειάτ/ν ' ρθμιον πρόξενον τών Αθηναίων (\ίσχ. ζ ί’.τη- 
σ:φ σελ 647. παράβαλ. Πλατ. Νομ. Λ. 142). Οί πρόξενοι 
έξαιρουμένη; τή; Σπάρτης άπεδεικνύο-το κοινώς διά χειροτο- 
νίας (Ο'-'λπ. εις Δημοσθ. ζ. Μειο. 374). Ία κυριώτερα καθή
κοντα τού προξένου ήσαν τό σροντίζειν περί τής ύποδο/τς τών 
έκ τής πόλεως, ής πρόξενος διετέλει, ερχομένων, ιδίως δέ τών 
πρεσβευτών, καί τής πρδς τδν δήμον προσόδου αύτών καί έ
δρας έν τώ δεάτρω (Πολυδ. Γ. 59). Τδ προστατεύειν αύτούς 
καί παρεμβαίνειν μεταξύ τών δύο πόλεων, έάν ποτέ άνεφύον- 
το έριδες (Ξενοφ. Έλλ. ΣΤ. 3, 4). Έάν ξένος τις άπέθνησκεν 
έν τή αλλοδαπή δ πρόξενος τής πατρίδος αύτοϋ έφρόντιζε περί 
τής περιουσίας αύτού (Δημοσθ. χ. Καλλιπ. 1237 έπ).

Ώς πρδς τάς τιμάς καί τάς προνομίας, ών όπήλαυεν δ πρό
ξενος άπό τής πόλεως ήν εκπροσωπεί, δέν είχον τάς αύτάς 
πάσαι αί Έλληνικαί πόλεις άρχάς. Τινές μεν άπένεμον τδ μή 
πολίτη αύτών προξενώ τελείαν ίσοπολιτείαν καί άλλας έτι 
ευεργεσίας (Δημοσθ. περί Στεφ. 25G. Ξενοφ. Έλλ. Λ. 1. 20. 
Bisekk. C i Gr. άρ 1691—93). Φαίνεται δμως ότι τό δικαίω
μα τοΰ κταοθα: άζίνττον περιουσίαν (ή έγκτησις) έν τή πόλε·., 
ής ουτος έγίνετο πολίτης, έχορηγειτο αύτώ δί ειδικού ψηφί
σματος ( !<b;!Ji. Δημοσ. Ο ζον. ’Χθην. 140). Ό εις τήν εαυτού 
πόλι ·· καθιστάμενος πρόξενος τών ’Αθηναίων ξένος ερχόμενος 
είς Αθήνας ζπηλζυε τοϋ δικαιώματος τής ξενίας, και πάντον 
τών άλλ ον όσων είς μή πολίτην ΆΟζναΐον η παραχώρησις έπε- 
τρε ετο. Γούτων, εί καί μη πάντων ά ιαγκζίως ε’ς τον πρόξε
νον χορηγούμενων, δϊ ε’δ.κοϋ δε ψηφίσματος άπονεμομενων, 
ήσαν I) η ε.τ.γαμϊζ, ότε πζρεχ.υρεΐτο ύπο τής ίσχυρο- 
τερ ς πόλεως, -αθίστζτο συνήθως αμοιβαία (I’hifniT Ι’ιοι· Π. 
σελ 73, Ξενοφ. Έλλ Ε. 2, 1 3).2) το δικαίωμα τής ε:ς ’\θή- 
νας κτήσεως περιουσίας (εγκτησις, έμπζσις, έππασις). 3) άτε- 
λεια (Ιημοσθ. π. Χεπτ. 4 /.» πζρ άβ κα: σελ. 498, κα: 4) ασυ
λία έν καιρό ε-'ρή.η; τε και πολέμου (ίδ. έφγμ. ΜαΟ. αρθ ου 
Σύλαι κζι ι» « κ,ι I. ί. ςςλ 72·>). I .ον δίκαιων τούτων τινά 
έδ.δοντο κι: ες διώτας καί ε’ς πό εις· δεν μνημονεύεται δέ 
ούδεμία πολς π,ίνια λαβούσα, έκτος ότε ίπεδ -ψιλ-.υετο ΐσοπο- 
πο/.ιτ ια είς ολόκληρόν τινα πόλιν και έν περ πτώσει το αύτη 
εκεωο: έζ. τιύν πολιτών αύτής άπήλαυον έρ^ω τούτων, όσοι 
μετΐοζινου και διεμενον διαρκώς είς 'Αθήνας, πζρά.β. Ε. W. 
U.lr.c , περί προξενιάς, I ερ-,λίνω 1822, Waciisnnih. Ί λλ. 
“?Ζ· ~'Ιί· ·λ. σελ. 16ο καί επ. Η .ruianuπολ. άρχαιότ. § 1 16).

—οοο —

Ομνρζς.

(Συνέχεια ϊδ. άρ. 89)

, μέγα και αν ύ.τήρξε τοΰ Όμηρου τδ πνεύμα, λένε·. δ 
Οοολφιος, ήν αδύνατον νά συλλαβή έν νώ καί έζτελέση τόσω 
έκτενες εργον άνευ τής βοήθειας τή; γραφής. ΊΙ πίστις αύτη 
τοϋ Ούολφίου εστί λίαν τολμηρά «Τις δύναται, λιγει δ Μ.ιΙΙυι- 
(Ιστορ. Έλλ Φ.λ. 62) όρίσαι πόσζς χιλιά ας στίχων δύνα
ται άνήρ, όλος ύπδ τής ιδέας τής ΰποθεσεως αύτού κατεχό- 
'~ίε/0?’ ξ,αι ει’ τ']/ [Χδ^ετ/1ν αύτής παραδεδομένος, νά ποραγάγη 
ε.ς έν έτος και ο ατιστευθή εις τήν μνήμην μα.ητών άφοσιω- 
μενων είς τδν δ.δζσζ.αλον καί τήν τέχνην αύτού·, » Έχομεν 
παραοείγματα νεωτερων ποιητών, συνθεσάντων μκκρά ποιή

ματα χωρίς ουδέ συλλαβήν νά γράψωσι, καί δ-αμνημονευσάν- τ
των ταύτα πιστώς πριν ή γράψωσιν βύτά. Ιίόσον δέ εϋκολά- 
τερον κατορθοϋτο ίσο)ς τούτο πρό -.ο'> χρόνου τής χρήσεως τής 
γραφής, ότε πάσαι αυται αί δυνάμεις τοΰ νοδς, αί διασκε α- 
ζόμεναι ύπαρχούση; τής τεχν. ής ταύτης βοήθειας, άνεπτύσ- 
σόνται'ίσχυρως και έξησκοϋντο. Οί αρχαίοι ποιηταί δεν έγρα
φαν ποιήματα έν ωραίε άνέσ-ω, πρδς ί υ/αγωγ αν εαυτών ώς 
τά νΰν έθιξ ται — τδ πο·είν ήν το επάγγελμα αύτών, πάσαι 
αί διανοητικά·, δυνάμεις αύτών ήσαν ε’ς τούτο προσηλωμ;ναι 
καί έν αύτω και οί αύτό έξων. Β!ή έχοντες ετι ανάγκην έπι- 
νοήστως δύσκολων πλοκών και εξαίσιων ιστορημάτων, ωςύπαρ- 
χουσών ήδη ά λών παραδ.σεων, έφ ών έΟεμελ ουυ τας άοιδάς 
αύτών, περιελθουσών ε·ς αύτούς ύπό μ.ορφήν δ απεπλασμένηυ 
προσφυώς είς ποιττικάς υποθέσεις, εύζολύνοντο είς την συνθε- 
σιν αύτών. 'Αν λοιπόν, 3>ζί τούτων ούτως έχόντων, ή σύνθε- 
σις τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας ήν έτι έργον δύσκολον, 
πρέπει ίν’ άποδώσωμεν υπεροχήν τινα ε·ς τδ πνεύμα τοϋ Όμη- 
ρ υ, ζαταστήσαντος τδ όνομα καί τά έργα αύτοϋ εί αεί ένδο
ξα, καί έπικαλύψαντος διά πέπλου λήθης τούς πολυαρίθμους 
προγενειτέρους, συγχρόνους και ακολούθους αύτού.

Τό δεύτερον τού Ούολφίου συμπέρασμα σπουδαι ι τερον καί 
ούσιωδέστερόν έστι. Ότε καί ή άνάγνωσις καί ή γραφή ήν 
άγνωστα, τά ποιήματα έόημοσιεύοντο πάντως προφορικώς. 
'Οθεν οί ποιηταί τών Ηρωικών χρόνων, ώς καί έξ αύτοϋ τοϋ 
Όμηρου βλέπομεν, έτερπου ουτω τούς άζροζτάς αύτών έν 
συμποσίοις, πανηγόρεσι καί άλλαις παρομοίαις δμηγύρετιν. Έν 
εύζαιρίαις τοιαύταις δέν ήδύναντο βεβαίως ίν’ άπαγγείλωσι 
πλείους μιας ή δύο ραψωδιών. Τί λοιπόν, λέγει ό Ούιλφιος, 
ήθελε παρακινήσει τινά είς σύνταξιν τόσω μακροΰ ποιήματος, 
δπερ δέν ήδύνατο διά μιας ν’ άπαγγείλη ; ΙΙάντα τά θέλγη
τρα εντέχνου καί ποιητικής ένότ/,τος, ποικιλλόμενης μ:ν δί 
έπεισοδίων, ούχ’ ήττον δέ τηρουμένης έν ταϊς πλείσταις τών 
ραψωδιών, άπόλλυνται βεβαίως, δτε μονον τεμάχια τοϋ ποιή- f
ματος διά μιας οί άκροαται άζούουσιν. Είς άντίζρουσιν 
τοϋ επιχειρήματος τούτου οί έναντίο: τοΰ Ούολφίου έπεξητησαν 
περιστάσεις παρεχούσας τούλάχιστον πιθανότητα δτι ή ά αγ
γελία τής Ίλιάδος καί τής Όδ>σσ:ίζς ήν εύκατόρΟωτος. Συμ
πόσια και μικραί έορταί δέν ήρκουν βέβαια, άλλ’ ύπήρχον 
μουσικοί αγώνες, έν μεγά.λαις έ νιζαις παν/γύρεσι τελούμενο·, 
είς ους συνήρχοντο χιλιάδες θεατών πρόθυμοι είς τό άζούσαι 
καί άζμητοι εις τό άκροάξεσθαι. Έάν, λέγη ό .Mull< γ (ίστορ.
Ελλ. Φιλολ. 62) έν μια έορτή έν Άθήναις ήκουον οί Αθηναίοι 

άδιακόπως περί τάς έννέα τραγωδίας, τρία σατυρι·ά δράματα 
και ισαρίθμους κωμωδίας, χωρίς καν νά στοχζσθώσι οτι ήν 
ίσως βελτιον ή κατανομή τών ψυχαγωγ ών τούτων έφ’ άπζν 
τό έτος, διατί άρα οί τών αρχαιότερων χρόνων Ί.λληνες ?,?ν 
ήθελον έγκαρτερεΐ είς τήν άκρόασιν τής Ίλ άδος και τής 0- 
ουσσεί-ζ. , κα: άλλων ίσως πο-ημάτων, έν τή αύ:η έορτή ·, .'έν 
πρεπει νά κα-.αμε ρώμεν δ.ά τής ήμετέρζς άνε μενης ζι·ι διζ- 
λειπούσζς αναγνώσεις τήν έντασιν τοϋ πνεύματος, δί ής λαός 
ένθουσιαστίζώς άφωσιωμένσς εις ψυχαγωγίας τοιαυτας κατε- 
κηλοϋτο καί έfoητ'ύ το ύπδ τών θεσ-.εσίων αρμονιών τοϋ άοι- 
δ;ύ. Απλώς δ'είπειν υπήρχε καιρός ότε οί Έλληνες, ούχι 
μέν έν συμ.τοσιοις, άλλ' :ν εορτ ις καί πανηγόρεσι, ζζΐ υπό 
την προστασίαν των οια'οχ·κ<·>ν αυτών ήγεμόνω<, έχσιρον ά- 
κρρκξομενοι ταύτα κζί άλλα ήττον έξοχα πο ήματα, ώς ήσαν 
πρό; τούτο παρεσκευασμενζ, δ λζδή τελεία και πληρη. ί ίσί 
μ=ν ταΰτα π.θανά άλλ' ούχι καί ευαπόδεικτα. Γινώσζομ ν ότι 
έπ: τών ιστορικών χρόνων τά ποιήματα ιοΰ Ομήρου άπηγγέλ- 
λοντο έν Αθήναις έν τή τών Παναθςναίων έορτή (\υκ. κ. Αε- 
ωκρ, 161), και ότι ύπήρχον έν Σικυώνι άγ.ώνες όαψ -δών έπί 
Κλεισθ.-νους το3 τυράννου (ΈρόΕ. 67). Έτι έν Συρακούσα: 
Έπιδαύρω, Ορχομενώ, Θεσπιαΐς, Έκραιφία, Χ·ω, Τέω, ’< λ·.·μ- 
πία κτλ, (ίδ. Aiulier άνωτ. 312). Ό ΙΙσίοσις μνημονεύει μου
σικών αγώνων, έν οις νικήτας έλαβε τρίποδα. ’Αγώνες τοι- 
οϋτοι ύπήρχον ώς φαίνεται καί πρό αύτού τοϋ 'Ομήρου, υπζι- 
νιττόμενοι έν τή Ομηρική περιγραφή τοϋ Θρακός άοιδσύ Θα- 
μύριδος (Ίλ. 15. 456 , δν έξ Οίχ,αλίας έρχόμενον παρά τδ 
Δώριον αί Μούσα: άπαντήσασα·. έτύφλωσαν, καί άφ.ρ'σαν 
αύτού πάσαν τήν τέχνην, διότι έκαυχήθη ότι ή ελε και ταύτας 
νικήσει, έάν ήδον (παράβαλ Διογ. Ααέρτ. Θ. 2).
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ THE ΕΑΑΑΔΟΕ

ΓΟ ΪΠ0ΤΡΓ1Κ.0Ν ΣΤΜΕΟΤΑΙΟΝ.
Φίλοι Σ u μ π ο λ ϊ τ α ι.

Συμπληρωθέντος τοϋ υπουργείο··, αίσθανόμεθα ζωηρότερουτήν ανάγκην νά δώσωμεν ν'αν εις τά πράγματα δεύθυνσιν, καί τό χρέος νά 
έξηγήσωμεν σαυ στε ον τούς γενιζ,ούς τής Κυβερνήσεως σκοπούς. Την έξήγησιν ταύτην δίδομεν ενώπιον τούέλληνικοϋ λαού’πλήρη 
καί τελείαν.

Άναδεχθέντε; τήν έ-ιστε .θεΐσαν είς -τμίς ύπό τοϋ Βασιλέως έξουσίαν, δέν άγνοοΰμεν δτι άνεδέχθημεν μετ’ αύτής ευθύνην βζρεΰζν 
έκ πζρ-πτωμάτων συστήματος, τδ όποιον δεν ντο τδ σύστνμα ■ μών. Γνωρίζομεν τάς δυσκολίας, ζατεμετρήσαμεν τδ μέγεθος αύτών 
άλλ’οί κίνδυνοι τής πατρίδος μάς έπέταττον νάύποκύφωμεν κα· ύπεζύψαμεν.

Πρώτιστον ήμών χρέος Οεωρουμεν την πίστην εφαρμογήν τοϋ Ο-μελ.ώδους τοϋ Βασιλείου νόμου, εις τόν όποιον ή πρόνο'α τοΰ ;λ- 
λ-ηνκ.ύ λζοϋ έθεσε τα σπέρματα τ ν μελλουσών προόδων αυτού. Το ύπουργεϊον δέν Οελει είμή τό Σύνταγμα, τίποτε περιπλ.ον, άλλά 
ζοί τίποτε όλιγώτερον, καί δμού μέ τδ Σύνταγμα την έκτελεσιν τών νόμων. : εβομενοι τά προνόμια τής Μοιαρχΰας θέλομεν σεβεσθαι 
έ.ίσου τά δικαιώματα τοϋ λαού.

Μία τύν κυρ ωτέρων φροντιδ ν μας θέλει ε’σθζι νά. διατηρήσομεν μ,έ τά ξένα Ι\ρά η τάς φιλικάς ήμ'ν σχέσε·ς, τάς όποίζς θέλο
μεν προσπαθήσει, δ.ά τής πιστής κ ί ειλικρινούς έκτε/.έσεως τών συνθηκών και υποχρεώσεων, νά καταστήσωμεν εντίμους διά τ·ήν 
Κυβέρνησιν καί οφελ’μους είς τόν τόπον.

Τά ήθ.κάκ.ιί ύλικά συμφέροντα τοϋ τόνου θέλουν ε’.σθαι τό άντ.κείμενον τής αδιάκοπου μερίμνης ημέ-ν. 6'έλομεν έ-ιμοληθή νά 
Οερζπουσοσμεν αυτά, έξετάζοντες τάς βελτιώσεις, των όποιων ή έκτέλεσι; είναι δυνατή, τά άγαθα τά οποία αί περιστάσεις συγχωροΰσι 
νά γίνωσι, τάς καταχρήσεις, αίτνες έπαναγκε; είναι νά έ,αλιιφθωσι.

Τδ ζή ημζ τής πζιδείζς εΐν ι διά τό έθνος τό ήτημζ τοϋ πολιτισμού του. Τό Όνος θέλει, καί μετά του έθνους θέλει κζί τδ ύπουρ
γεϊον, τα αγαθά, τής προκαταρκτικής πζιδείζς νά διζόοθ οσιν ε ς ολ ι; τάς τά 'εις τού λζο’·, διά νά μέθη ό λαός ποια είναι τά χρε -, 
τά όποια οφείλει νά έκτελή, ποια τά δικαιώματα, τά όποια οφείλε· ν - ύπερασπί/ηται. Το ύπουργεϊον θέλε·, και μετά τοϋ ύπουργείου 
θέλει καί τό έθνος, ή άνωτέοα έκπαίδευσις νά καταστα ή γενικωτέρα κ/ι τελειότερα, ό.στε οί πολυπληθείς μ.θηταί καί φοιτητα'ι τών 
ύδηλοτέρων εκπαιδευτικών καταστημάτων, οί μέλλοντος ουτοι διζόοχοι ήμών, νά κατχσταθώ.ι σοφότερο, παρά τούς πατέρας-.ων 
νομοθέται, δικαιότεροι τών νο'μων έφζρμοστα·, κζί ευτο/.μοτερο: των ορίων τής πζτρ δος ύπερζσ ισταί.

Συγχρόνως θέλομεν προσ αθήσ ι να κρζτυνωμεν τ ,ν - ρος τ ,ν αμώμητον .-μών θρησκείαν πίστιν καί ν’ άναπτύξωμεν τό Ορτσκευτκϊν 
αίσθηματοϋ λαού, άλλ άμ γές προλήόεω» κζι δεισιδαιμονίας. Ή ελευθερίά τή; συ/ειδήσδως πρέπει νά ήναι ιερά καί διά. τήν εξουσίαν 
κα: διά. πζντα πολίτην. '11 δημοσία ήθιζη και η κοινή ειρήνη άπαιτοϋσι νά σεβηται και ή Ε/.λάς δ,τι τά πολιτισμένα έθνη πάντοτε 
έσεβάσθησαν.

’-'.νάγραπτον εις τήν μνήμην καί οδηγόν ε:ς τάς πράξεις θέλομεν έχει πάντοτε τ.-,ν ιδέαν ότι μετά τοσούτων ετών άγονου πάλην καί 
βλαβερός άποπείρας, κζί δτε όλος δ τόπος επιζητεί ησυχίαν, τό πρώτιστον καθήκον τής έ’ουσίας είναι νά παρέξη είς τους κατοίκους 
αύτοΰ τα ευεργετήματα τής κοινής ασφαλείας. Νά άφοπ ίσωμεν διά τής δυνάμεώς τήν οποίαν οί νόμοι μάς διδουσι τά φιλοτάραχα 
πάθη, όταν κα· όπου το μήσωσι νά έμφανισθώσι νά βοηθώμεν παντί σ έ·-ει τάς ροπάς τών πνευμάτων πρός τήν συνδιαλλαγήν, -άς 
ο- Αχς η σταθερά ενέργεια τής Κυβερνήσεως καί ή συναίσθησις τής αδυναμίας τών κομμάτων θέλουν γεννήσει άφεύκτως πανταχοϋ· νά 
ένώσωμεν περί τόν Θρόνον όλους τους αληθείς φίλους τής τάξεως καί τής ελευθερίας, τοιοϋτος είναι ό σκοπός πρδς τδν όποιον τεί
νομε·/, κζί εις επιτυχίαν τοϋ οποίου θέλουσι σύντρεξε·., έλπίζομεν, όλοι οί ε λικρινώς την πατρίδα άγαπώντες πολΐται.

Κάνεν τών ζητημάτων δσα άφορώσι τήν γεωργίαν, τδ έμπόριον τήν ναυτιλίαν καί τήν βιομηχανίαν τού τόπου δέν θέλουν εύρει αδιά
φορου τήν Κυβέρνησιν. Πολλάκις βεβαίως θέλομεν έχει τήν ατυχίαν νά βλέπωμεν τά ένόντα μέσα ανεπαρκή εις άνάπτυξιν τών πηγών 
τούτων τοϋ έθ/ίκοϋ πλούτου, άλλ’ δμως ουδέποτε θελομεν παραμελήσει τήν έκτέλεσιν τοϋ μεγάλου καθήκοντος. Ή έλλειψις τών 
μέσων Οελει εϊσθζι νέος λόγος νά έρευνώμεν μετά πλειοτέρας προσοχής τά αίτια τής προόδου ή παρακμής τής ύλικής εύημερίας τοϋ 
τόπου, διά νά γ /ωρίσωμεν τήν έκτασιν τών αναγκών του, καί τίνι τρόπω δύνανται νά Οεραπευθώσι ταχύτερον καί καλλίτερου.

Αί Οεσυ.οθεσία·. κζί ή διοίκησις τών Δήμων θέλουν έφελκύσει τήν ιδιαιτέραν τής Κυβερνήσεως προσοχήν. 'Ο σκοπός τής συστάσεώς 
των, δστις είναι η δί αιρετών αρχών ανεξάρτητος διοίκησις τών τοπικών ύποθέσεων, καί διά τής ανεξαρτησίας ταύτης νά μεταβάλν; 
αύτούς είς σ/ολεία προπαρασκευαστικά τοΰ κοινοΰ πνεύματος, είς τόσας έστίας πολίτικου βίου, δσζι είναι αί κοινότητες τοΰ Κράτους, 
θέλει έπ διωχθή νετά πλιιοτέρας φροντίδας κζί επιμονής. Ή Κυβέρνησις θέλει έπιμεληθή ώςπρός τδ άντικείμενον τούτο νά κατασρέψη 
βζθμήδόν τήζ εΐσαχθ.ϊσαν υπέρμετρου συγζέντρωσιν, νά φέρη τήν λύσιν πλησιέστερον τής ουζητήσεως, νά έμποδίση τό δικαίωμα τής 
έπιτηρήσεως τού νά μεταβάλλεται εις δικαίωμα οιευθύνσεως, καί νά περιορίση τήν δ εύθυνσιν είς μόνας .τάς ύποθεσεις τή; διοικησεως, 
αϊτινες άνετιθησαν είς τους δήμους τής κιντρικής εξουσίας, διάνα ένεργώσιν αύτάς κατ' εντολήν κζί έν ονόματι αύτής. I οιουτοτρο- 
πως, ένώ άφ’ ένδς, διά τής υποταγής τών δήμων ώς πρδς τζ γενικά πράγματα, Οελει άπομακρυνθή ό κίν υνος τοΰ νά καταστρέψωσι 
την μεταξύ τών μ-ρών και τοϋ όλου αρμονίαν, έλπίζεται απ’ άλλου, δ.ά τής αύτονομίας των ώ; πρδς τά τοπικά, ν’άναπτύξωσι τδ ζω· 
ογόνον εκείνο πνεύμα, τό όποιον είς μέν τούς αργ_αιους χρονο.ς προήγαγε τήν ’ λλά.οα εις μ-γζ ύφος ευτυχίας καί οοςης, εις Ο; την 
μ τα ταΰτα γενικήν καταστροφήν, ε .ον άσυλον ασφαλές πζλιν τούς δήμους, διέσωσε τδν χαρακτ-ρα, τό θρήσκευμα κζί τήν ύπζρξιν 
του έ νους, κζί τέλος -ροήγαγεζ αύτά είς εντελή ανεξαρτησίαν.

ΊΙ δ κζιοσύνη, μία τών πρωτίστων τού άνθρώπου αναγκών και σύνδεσμος και 
έλ-.υθεοιών μα; βζσις Γην ανεξαρτησίαν τών δικαστηρίων θέλομεν σεβασθή κζί κζτζστήσει σεβαστήν θέλομεν όμω; 
αύτ ον,'ώστε κζι ο: δ.καστα'·, καθο έρμηνε'ς τοΰ νόμου, νά ήναι καί αύτοί ΐς πά αν οίανδςποτε έξωθεν έ-.ιρροήν απρόσιτο 
αύτών, νι δικαιώνωσι διά τής ταχειζς κζ ακριβούς διανομής τής δ.κζιοσύνης τήν Ξμτιστοσυν·ν τού λαού 
κζί τό σέβζς έζ.ε'νωυ, τούς όποιους 
δ κζστήριζ φόβητρα τών κα ιόν καί 
α: άποφάσε-ς των, νπαγορευθε'σαι

Ι.ύ-χ’ ήττον ή υβέρ/ησις θέλει 
τήν όποιαν ή πε^ρα ήθελε κατζδεί .ει, ή ή σκέψις 
εϊσπρι-ξιν κζί δαπάνην αύτών, ή Κυβέρνησις Οελει σπ; 
ύ οθέσ-ων. Ή φν.δ ύ π ρί τά δ.μόσια έίοδζ, ή έξέτα- 
πίστεως, άπό ■

“Οσον ζωηρ 
ναμιν, τοσοΰτον οί 
άναρρίπτουσι τά; 
χία; καί τούς

(ακολουθεί).
— οοο—

καί σύνδεσμος καί ψυχή των κοινωνιών, είναι ή αληθή; τών δημοσίων 
ιεν σεβασθή κζί καταστήσει σεβαστήν θέλομεν όμως έπαγρυ ζ.εΐ επ 

καθο έρμηνε'ς τοΰ νόμου, νά ήναι καί αύτοί ·ΐς πά αν οίανδηποτε έξωθεν έ-ιρροήν απρόσιτοι, ώς δ νόυ.ος 
ακριβούς διανομής τής δ κζιοσύνης τήν έμτιστοσυν ·ν του λαού, κζί ν’ άποκτώσι προσέτι 

αί κζζζι αύτών πράξεις ήθελον φέρει νωπιον τής δικαιοδοσίας των. ΊΊ Κυβερνησις θέλουσα τά 
τής άθωότητος καταφυγών, · ελει πζρέχει είς αύτά έλην την συνδρομήν τής δυνάμεώς της, οσάκις 
ύπο τού νόμου, ήθελον πζραγνωριήεσθαι.
ζζταστησ.ι άντ κείμενον φροντίδων καί μελέτης τά οικονομικά τοϋ Κράτους· πάσαν μεταρρύθμισιν 

., ή ή σκέψις ήθελεν ανακαλύψει ώς ώφελιμον, είτε κατά την έπιβολην τών φ ρων, είτε κατά τήν 
Έ. σπεύσει ν’ άσπασθή προ; βελτί ;σιν τοΰ σημαντικού τούτου κλάδου τι'ον δημοοιων 

ις κζι έίαλειψις των καταχρήσεων καί ύπεξαιρέσεων, ή στερέωσις τής δημοτίας 
,·, άπδ τής οποίας έξαρτάται ή πίστις ή ιδιωτική, θ·λουν εϊσθζι ζτ ϋν πρώτων μελημάτων αύτής.

ξ ,ρότεοον ή ναυτική θέσις τής Ί λλάδος προκαλεΐ τ·ν ού τονον προσοχήν τού υπουργείου εις την υαυτι ήν τοΰ Κράτους δύ- 
'■ π ριωρισμένοι αύτοϋ πόροι περορίξουσι τζν ύπτρ τού σπουδαίου τούτου άντικε:μένου κυ ίερνητικήν ένέργειαν, καί 
πλείστας τών έλπί 'ων πρός τλν εμπορικήν ναυτιλίαν, ήτις σχηματίζει πλήθη ναυτών, συνε.θισμ νο.ν εις τάς κακου- 

; κινδύνους τής θαλάσσης, γεγυμνασμένους ε’ς τδ επίμοχθον αύτων επάγγελμα κα: πάντοτε έτοιμους. ύπδ ζνβέρνι-ιιν 
συνετήν καί έθνιζήν, νά συγκροτήσωσι τάς αναγκαίας τού Κράτο ς ναυοιζας δ νζμεις. 11 Κυοερνησις φροντί-ουσαύπ-ρ τής πολυιίμου 
ταύτης τάξεως δέν θέλει παραλεϊψει νά πράξη παν δ,τι δυνατόν και υπέρ τοϋ ηολεμιζοϋ ναυτιζοϋ

• *5
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Ώς πρός τόν στρατόν τής ξηράς, ή κοινή γνώμη π|)ό καιρού αισθάνεται καί κηρύττει τάς άνάγκας αύτού. ΊΙ Κυβέρνησες 

θέλει ένασχοληθή μετά σπουδής είς τήν έξέτασιν καί θεραπείαν τών ύπαρχουσών έλλείψεων. Τακτικότερος οργανισμός θέλει 
αυξήσει διά τής αύτής δαπάνης τόν αριθμόν τοΰ στρατού, καί πολυπλασιάσει τήν δύναμιν αύτού διά τής πειθαρχίας, τής τάξεως, 
τής καλλιτέρας διαδο'σεως τών στρατιωτικών ηθών τού στρατιωτικού πνεύματος.

Τοιαϋται’αί άρχαί τής εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. "Εχοντες τήν πεποίθησιν δτι εϊναι σύμφωνοι 
πρός τό έθνικόν συμφέρον, κηρύττομεν καί ύποτηρίζομεν αύτάς ενώπιον τού τόπου, καί έλπίζομεν οτι η εθνική θελησις δέν θελει 
βραδύνει νά έπικυρώση αύτάς έπισήμως.

Έν Άθήναις, τήν 19’Ιουλίου 1854.
Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Πρόεδρο;, Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ, Ρ. ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ, Δ. ΚΑΑΑΕΡΓΗΣ, Γ.ΨΓΑΛΑΣ. Λ. ΛΟΝΤΟΣ, Π ΑΡΓϊΤΟΙΙΟΥΑΟΣ.

llsci τών τ75ς οίοασζαλίας ήο^νών.

(Συνέχεια καί τέλος ίδ. άρ. 89).

Διά νά έλκύσής δέ τήν προσοχήν τών ξένων τών έπισκεπτο- 
μένων τό σχολεΐόν σου, διά νά συναισθανθώσι τήν τής διδα
σκαλίας ηδονήν (δπερ ούκ ολίγον σπουδαϊον) πρέπει νά ήσαι 
λίαν επιδέξιος είς τό νά δεικνύης πάνθ’ όσα, πιθανότατα, ενδια
φέρουσα αύτούς έν γένει. "Οθεν μή παράπονού περί τής ολι
γωρίας καί αδιαφορίας τών έχόντων έν τή συνοικία σου έπορ- 
ροήν έάν δέν φροντίσης νά καταστήσης τό σχολεΐόν σου άξιον 
τής προσοχής αύτών. Φυλαττε εύταξίαν, καθάριζε καί αέριζε 
το σχολεΐόν σου, διατηρεί τούς μαθητάς σου εύθύμους, καί 
πλήθος ανθρώπων θέλουσι σέ έπισκέπτεσθαι δπως ιδωσι πόσον 
καλώς άρχεις έπ’ άγαθώ τών μαθητών εί δέ μή, οί περί σέ 
είναι λίαν πεπωρωμένοι. Θέλουσι δέ έκτιμήσει πρεπόντως 
τήν αξίαν καί τό τελεσιουργόν τών πόνων σου, δταν μάλιστα 
μάθωσιν είς ποιαν κατάστασιν ήσαν τά παιδία δταν είσήλθον 
εις τό σχολεϊον. Τό νά δεικνύωσί τινες τών γινωσκόντων τό 
μέγεθος τής διαφθοράς, έξ ής πολλά τών πτωχών τούτων παι
διών έξήχθησαν, τόσην άδιαφορίαν είς τήν κατάστασιν τού έν 
τή ενορία αύτών σχολείου, είναι άξιον έκπλήξεως καί απο
ρίας. Ούτε τά καθ’ ήμέραν δέ ούτε τά κυριακά σχολεία άπο- 
λαύουσιν είσέτι έπαξίως τής αγάπης τού κλήρου, ενώ, ως πλη
ροφορούμαι, είς τάς 'Ομόσπονδους πολιτεία; τή; Αμερικής οι 
διοικηται μέν τής Νέας Γερσέης καί τής Κοννεκτικούτης, τρεις 
δέ δικασταί τής Πενσυλβανίας καί δέκα ή δώδεκα δικηγόροι 
ήσαν ένταύτώ καί διδάσκαλοι κυριακών σχο
λείων· είθε τό παράδειγμα αύτών νά ευρισκε πολλούς μι- 
μητάς ! « Έάν ό κόσμος » ( λέγει ό Γούδβριδζ ) <* μέλλη νά 
γείνη βελτίων καί εύδαιμονέστερος κόσμος, ούχί μόνον τά κυ- 
ριακά ημών σχολεία, άλλά πάντα τά σ/ολεΐα ημών άπό τού 
νηπιακού μέχρι τού πανεπιστημίου πρέπει νά έφορεύωνται ύπό 
των βέλτιστων και σοφωτάτων τής κοινωνίας ημών. »

τήν
▼ ε ί- 

τ ά ς δυνάμεις

’Αφού προσθέσω έτι μίαν παρατήρησιν θέλω τελειώσει 
επιστολήν ταύτην. "Οστις τών διδασκάλων δέν 
ναι έτοιμος ν’άφιερώση πάσας 
αυτού είς τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του, 
δέν δύναται νάαίσθάνηται ηδονήν έκ τού επαγ
γέλματος του. Ό δέ Φέλεμβεργ δέν άπαιτεΐ παρά τοϋ 
διδασκάλου πολλά. ° Έγρηγορότητα άδιάλειπτον καί επιμο
νήν άκάματον ο διότι άνευ τούτων ούδέν κατορθοϋται. Πόσον 
λοιπόν παράδοξος είναι ή απάτη έκείνων, οϊτινες έρμώσιν είς 
αυτό^τό επάγγελμα ώς είς καταφύγιου τής ραθυμίας αύτών ! 
Αν οέ οι τοιούτοι δέν αϊσθάνωνται ηδονήν έκ τοΰ έπαγέλμα- 

τος των, τούτο δέν είναι άπορον, άλλά συνεπιμαρτυρεΐ τον 
λόγον. ^Ας τραπώσι λοιπόν πρός άλλο επιτήδευμα- διότι εν
ταύθα οεν θέλουσιν εϋρει τόπον άναπαύσεως νά στήσωσι τόν 
πόοα των. Τό τού Λουθήρου δέ « έργάζου έπί γής καί άνα- 
παυιυ έν τω ούρανω,» πρέπει νά ήναι σύμβολον παντός εύσυν- 
ειδήτου διδασκάλου. "Οστις δέ δέν εϊναι παρεσκευασμένος νά 
ζή καί να πράττη κατά τόν λόγον τούτον, καλώς ποιων, άς 
άφήση τό έργον είς θερμοτέρας καρδίας καί είς εύγενεστέρους 
νόας- οιότι ο τοιοΰτος ποτέ δέν θέλει αίσθανθή ούδιμίαν τών 
υψηλών ηδονών, αιτινες συνοδευουσι τό επάγγελμα τούτο. Εν
δεχόμενον τό μέν άχθος νά ΰποστή, τήν έκ τή; διδασκαλίας 
δμως τέρψεων δέν θέλει αίσθανθή. Ανήκει είς τήν τάξιν τών 
άνθρώπων περί τών οποίων εύστόχως ό Φενελών λέγει τά 
έζής, (περί άλλου μέν έργου αρμόζοντα δέ καί είς τό προκείμε- 
νον). « Πολλοί μέν βλέπουσι τινων στερεί αύτούς ή υπηρεσία 

άλλά δέν βλέπουσι καί τί παρέχει είς αύτούς· μεγαλύνουσι 
μέν τάς Ουσίας, ούοαμώς δέ λαμβάνουσι πρό οφθαλμών τάς ές 
αύτής παραμυθίας. » Πώς λοιπόν οί τοιούτοι θέλουσιν αισθαν- 
θή τήν τής διδασκαλίας ηδονήν ·,

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τό δημοσιευθέν ανωτέρω πρόγραμμα τού υπουργικού συμ

βουλίου ένεποίησε λίαν εύάρεστον είς τό κοινόν έντύπωσιν, 
εύνούστατα παρ’ αύτοΰ ύποδεχθέτ καί τοΰτο διότι ούιεις άμφι- 
βάλλει δτι καί τάς ύπισχνουμένας βελτιώσεις θέλουσι διενερ
γήσει, καί τήν δηλουμένην έν αύτώ πορείαν εύλαβώς καί άπα- 
ρεγκλίτως βαδίσει οί ύπογράψαντες καί έκδόντες αύτο. Ταύτα 
δέ έγγυώνται πάσιν ή ύπόληψις ής άπολαύουσιν ουτοι παρά 
πάντων, καί ή σπουδή αύτών είς τό νά διατηρήσωσι ταύτην, 
ώς καί μέχρι τού νΰν, καί ίδιωτεύοντες καί κοβερνώντες, ουτω 
καί μέχρι τέρματος βίου, άσπιλον καί άκράδαντον οΐ άλ?.ως 
δοξάζοντες περί τούτου καί τό πρόγραμμα χλ υάσαντες θέ- 
λουσιν έκ τών ύστερων κατανοήσει τήν απάτην είς ήν έκόντες 
ή άκοντες περιέπεσαν. '

— Κατ’ εντολήν τού Κ. έπί τών Εκκλησιαστικών καί τή; 
δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργού δημοσιεύεται είς ιδιαίτερον 
φυλλάδιον, έπιμελεία τής Γενικής Διευθύνσεως τών δημοτικών 
σχολείων,δ περί τούτων κατά τό I 834 έκδοθείς νόμος, δπως 
διανεμητή είς αύτά, ϊνα εχοντες πρόχειρον καί πρό οφθαλμών 
άεί οί Κ. Δημοδιδάσκαλοι τόν νόμον τούτον ένεργώτι τά καθή
κοντα αύτών κατά τάς διατάξεις αύτού.

— Ή χολέρα ήρξατο πάλιν έλαττουμένη, ϊσως ένεκα τής 
άραιώσεως τών κατοίκων τού Πειραιώς καί τής 1τερί τήν δίαι- 
αιταν αύτών έπιμελεστέρας προσοχής Αί Άθήναι άπολαύουσι 
πληρεστάτης υγείας.

— Διατελοΰσιν έτι συγκεχυμένα*, καί αόριστοι αί έκ Δακίας 
ειδήσεις. Άνηγγέλθη είς τάς βουλάς τής Αγγλίας ότι ό Σίρ 
Κ. Νάπιερ έδήλωσεν ότι καί τόν Κρονστάτ καί τό Σβεαμ- 
πώργ είσίν άπόρθητα διά θαλάσσης. 'Π προσοχή τών συμμά
χων έατράφη ήδη κυρίως πρός τήν Σεβαστούπολιν.

— Οί έκ του προχείρου καί είκή τά πάντα κατακρίνοντες έ- 
χλεύασαν τήν έγκύκλιον τοΰ υπουργού τής δικαιοσύνης Κυρίου 
Α. Αοντου, ώς γραμματικός έσφαλμένην. Παρακαλούνται ού- 
τοι νά καταδείξωσι τούς σολοικισμούς τοΰ έγγράφου τού
του, άνδέν φοβόνται μή φανώσιν άλλων ιατροί αύτοί έλκεσι 
βρύοντες. Προσέφυγον ουτοι είς τήν σχολαστικότητα, διότι δέν 
ήδυνήθησαν νά μεμφθώσιν εύπροσώπως τάς έν τή ειρημένη έγ- 
κυκλίω άρχάς τού Κ. Αόντου καί παντός τού ύπουργείου κ οϊδε 
γάρ καί πολέμιος άρετήν θαυμάζειν. » Έπαθε καί τό έγγραφον 
τούτο ο,τι πρό ολίγου καί ή διά τό μνημεΐον τοϋ Βασιγκτώνος 
άξιολογωτάτη τής άκάδημαϊκής Συγκλήτου έπιγραφή υπό άλ
λου αγνώστου σχολαστικού, καί δ σοφός Άσώπιος ύπό τών 
π ε χ λ ι βά ν ι δ ω ν τής νέας σχολής.

— Ή διά τού Φαλήρου συγκοινωνία τής πρωτευούσης μετά 
τών έπαρχιών τοϋ κράτους ένεργειται πληρέστατα, ό προνοή- 
σας καί προκαλέσας τήν τοΰ υγειονομείου τούτου σύστασιν δρα
στήριος υπουργός Κ. ΙΙαλαμή'ης εύηργέτησεν άληθϋς τό μι
κρόν τής πρωτευούσης έμπόριον, δπερ ειχεν δλως διακοπή ένε
κα τής χολέρας τοϋ Πειραιώς. 'Έτερον υγειονομείου συνε- 
στάθη καί έν τω Κανθάρου λιμενι.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟ11ΟΪΑΟΪ·

(Ό;ό; Άθηνδς. ά:ιθ· 274.).


