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Ούχ οί .ιο.ίΑά, άΛ.Γ οί χρήσιμα 'ίναγικώσκοΐζίς ιίσι σπουδαίοι. 

(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).
*Κ*δίδ<τχι5ηαξ χγς ίοό'ο- 

ιχάίος.

- ITspe Λεσχών.

Λέσχη ώνομάζετο παρά τοΐς άρχαίοις, μάλιστα δέ τοϊς Τ- 
ωσιν, οις ίδιάζουσα ύπήρχεν ή λέξις, τό παρ' ύμΐν λεγόμενόν 
συμβούλων ή συναναστροφή χαΐ ό τόπος ένθα ταΰτα έγίνοντο. 
Συχνά μνημονεύονται ύπό τών άρχαίων ύπό τό όνομα τοΰτο 
τόποι δημοσίως συχναζόμενοι καί προς τοΰτο εν ταΐς διαφό- 
ροις έλληνίσι πόλεσιν ώρισμενοι, καί έτι άλλοι είς ους εφοί- 
των οί έν οκνηρία καί ραθυμία διάγοντες, έφ’ ω έδοΟη τοΐς 
τοιούτοι; τόποις είδικώς τό όνομα τούτο. Ώς λέσχη έχρησί- 
μευε τοϊς σχολάζουσιν ή αγορά καΐ αί στοαί αύτής, τά γυ
μνάσια, καΐ τά έργαστήρια τών διαφόρων τεχνιτών καΐ χρη
ματιστών, ιδίως δέ τών χαλκέων, είς ά προσεφοίτων μάλιστα 
έν ώρα χειμώνας ένεκα τής έν αύτοΐς θερμότητος, καΐ είς ά 
κατέφευγον διά τόν αύτόν λόγον οί πτωχοί έν καιρώ νυκτος. 
Είς τήν 'Οδύσσειαν τοΰ Όμηρου, (Σ. 327. κ.)) άναγινώσκο- 
μεν τά εξής

Ξεϊνε τάλαν, σύγε τις φρένας έκπεπεταγμένο; έσοΐ 
ούδ’ έθέλεις εΰδειν, χαλκήϊον είς δόμον έλθών, 
ήέ που είς λέσχην.

("Ιδε καΐ Ήσιόδ. έργ. 491, 499.)

’Εν τοϊς γωρίοις έκείνοις ένθα αρχαιότατα ευρηται μνημο
νευόμενου τό όνομα φαίνεται αποδιδόμενου εί; τόπους άλλους 
λ τά τών χαλκέων έργαστήρια, είς ά όμως έσύχναζον πολλοί 
παρομοίως ώς καί είς τάς λέσχας. Έκ τών διαφόρων δέ γραμ
ματικών έξάγεται ότι ύπτρχον έν ταΐς έλληνίσι πόλεσι πολ- 
λαί τοιαΰται μικραί οίκοδομαΐ ή στοαί, λέσχαι καλούμεναι, 
περιέχουσαι δέ καθίσματα και έκτεθειμέναι πρός ήλιον ουσαι, 
εις άς συνήοχοντο χάριν συνδ αλέξεως οί σχολήν άγοντες, 
χάριν δέ θερμάνσεως καΐ σχέπης οί μή εχοντες πού τήν κε
φαλήν κλϊναι πτωχοί. Τοιαΰται ύπήρχον έν Άθήναις μόνον 
360 (Εύστάθ. είς Όμηρ. άνωτ. ΙΙροκλ. είς Ήσ. άνωτ. Έτυμ. 
Μέγ. καί Ησυχ. ένλ. Kuhn είς Αίλ. π Ίστ. Β. 34). Ό Σουί- 
δας μνημονεύων τοΰ χωρίου τοϋ Ησιόδου έξηγεϊ τήν Λέσχην 
δ.ά τής λέξεως Κάμινος. Ό Αισχύλος έν Εύμενίσι (3G6) καί 
ό Σοφοκλής έν’Αντιγόνη (160) μεταχειρίζονται τό όνομα εις 
οήλωσιν σεμνών συμβουλίων άλλ’ οί αυτοί αλλαχού, ώς καί 
ό Ηρόδοτος μεταχειρίζονται τοΰτο θελοντες ϊνα δηλώσωσι 
κοινήν συνδιάλεξιν.

Παρά ταΐς Δωρικαϊς πόλεσι λέσχη έσήμαινε τόπου συνελεύ- 
σεως πρός έκφρασιν γνώμης καΐ συζήτησιν, οίονει βουλευτή- 
ριου ή συνέδρων. Έν Σπάρτη πάσα φυλν; είχε τήν έαυτής λέ
σχην, έν ή καΐ έν τω Γυμνασίω διέτριβον οί πρεσβύτεροι τό 
πλεΐστον τής ήμέρας είς σπουδαίας καΐ ψυχαγωγικά; συνδια
λέξεις ασχολούμενοι, ένταύθα έφερον καΐ τά άρτίτοκα βρέφη ίν’ 
άποφασίσωσιν οί γέροντες περί τής διατηρήσεως ή τής κατα
στροφής αύτών (Πλούτ. Λυκ. 16. 15. Muller Δωρ. iii. 10 § 2. 
iv.9.§ I). Τινές έκ τών Σπαρτιατικών τούτων λεσχώνήσαν, ώς 
φαίνεται, άρχιτεκτονικώς κεκαλλωπισμέναι. Ό ΙΙαυσανίας μνη
μονεύει δύο τοωύτων, τής Κροτανών λέσχη; καί τής Ποικίλης 
(Γ- 14. 2, 15. 8)· έχρώντο έτι ταύταις καΐ πρός άλλας 
Χρείας, ώς έξάγεται έχ του’Αθηναίου (Δ. 138.) παρατιθέμε
νου τά έξης·

Αρ’ αληθώς τοΐς ξένοισίν έστιν, ώς λέγουσ’, έκεϊ 
πάσι τοϊς έλθοΰσιν έν τή κοπίδι θοινάσθαι καλώς, 
έν δε ταΐς λέσχαισι φύσκαι προσπεπατταλευμέναι 
κατακρέμανται τοϊσι πρεσβυταισιν άποδάκνειν όδάξ.

Παρά τοϊς πολλοϊς τών ναών τοΰ ’Απόλλωνος ύπήρχον 
προσκείμεναι λέσχαι χάριν συνδιαλέξεων ή συμβουλίων, δθεν 
ο 2τεός ούτος έπωνυμίζετο σύν τοϊς άλλοις καΐ Αεσχηνόριος 
(Άρποχρ. έν λ. Ιίλούτ. περί τοΰ είκλ. Muller Δωρ. ii. 2. § 
15. οημ.) Τούτων δε κρατίστη ήν ή έν Δελφοΐς ύπό τών 
Κνιοίων οίκοδομηθεϊσα, περίφημος καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα 
γενομένη, ού μόνον διά τής οικοδομής αύτής τήν μεγα
λοπρέπειαν, άλλά μάλιστα και διά τάς έν αύτή γραφάς τοϋ 
Πολυγνώτου. Τήν λέσχην ταύτην καί τά εις αύτήν αναθήματα 
περιγράφει ό Παυσανίας (1. 25.)

—οοο---

Θουκυδίδου βίος.

(Συνέχεια ίδ. άρ. 98).

Ό Θουκυδίδης λέγει (Ε. 26) ότι διετέλεσε μακράν τής 
έαυτοΰ πατρίδος έτη είκοσι μετά τήν είς Άμφίπολιν στρατη
γίαν. Επειδή δέ ή φυγή αύτοΰ ήρξατο έν άρχή τοϋ 423 π. 
X. έτους, έπέστρεψε» είς ’Αθήνας ίσως άρχομένου τοΰ 403 
π. X. περί τόν χρόνου καθ’ όν ό Θρασύβουλος ήλευθέρωσε 
αύτά; τής τών 30 τυραννίας, (Ξενοφ. έλλ. Β. 4. 22—38). 
Συμπεραίνουσι μάλιστα τινες έκ τούτου ότι ό Θουκυδίδης ή- 
νώθη μετά τοΰ Θρασυβούλου καί μετ’ αύτοΰ κατήλθεν είς 
Αθήνας. Ό Παυσανίας λέγει δτι ό Θουκυδίδης κατήλθεν είς 
’Αθήνας διά ψηφίσματος του Δήμου προταθέντος ύπό τοϋ Οί- 
νοβίου. Άλλά τοΰτο παρέχει δυσκολίαν τινά, διότι φαίνεται 
έκ κριτικής διεξαγωγής τών παρά Μαρκελλίνω μαρτυριών 
ότι, γενομένη; ειρήνης τών ’Αθηναίων καΐ Λακεδαιμονίων, τώ 
404 π, X. έοόθη άδεια πάσι τοΐς έξορίστοις καΐ φυγάσιν, ίνα 
κατέλθωσιν ε:ς Αθήνας. Ό Θουκυδίδης αύτός λέγει περί ε
αυτού « ξυνέβη μοι φεύγειν τήν έμαυτου έτη είκοσι μετά τήν 
είς Άμφίπολιν στρατηγίαν » δθεν δέν έπέστρεψεν είς ’Αθή
νας μέχρι του 403 π. X. έτους Έκτος έάν ύποθέσωμεν δτι 
διά τοΰ « έτη εϊζοσι » δέν εννοεί ακριβώς τόσα, άλλά περίπου, 
τουτέστιν 20 έτη και μηνάς τινας.

'Υπάρχει γενική τις συμφωνία έν ταΐς άρχαίαις μαρτυρίαις 
οτι ο Θουκυδίδης άπέθανε διά βίαιου θανάτου, φονευθείς ή 
δολοφονηθείς. Οί παρά Μαρκελλίνω Ζώπυρος καί Δίδυμος βε- 
βαιοΰσ·. τούτο, τό αύτό δέ λέγουσι χαί ό Πλούταρχος (Κίμ. 
4) καί ο Παυσανίας (\. 23 II). 'Υπάρχει δμως διαφορά έν 
ταΐς περί τοΰ τόπου τού θανάτου αύτοΰ γνώμαις, καΐ αμφι
βολία έάν άπέθζνεν έν Θράκη ή έν Άθήναις. Ό Πλούταρχος 
λέγει ότι έτελεύτησευ έν Σκαπτή ύλη, φονευθείς εκεί, καί ότι 
έδιίκνυτο έν τοΐς Κιμωνείοις μνήμα αύτοΰ παρά τόν Ελπινί
κη; τής Κίμωνος αδελφής τάφον, κομισθέντων είς τήν Αττι
κήν τών λειψάνων αύτοΰ. Ό δέ ΙΙαυσανίας, ό καλώς τάς ’Α
θήνας γνωρίζων, λέγει ότι τό μνήμα αύτού ήν ού μακράν τών 
Μελιτίδων πυλών, καί δτι έδολοφονήθη είς ’Αθήνα; ώς κ α- 
τήει, οπερ δηλοϊ ού πολύ μετά τήν επάνοδον αύτοΰ. Ό Μαρ- 
κελλΐνος, προσά-ει έκ τοΰ Άντύλλου καΐ τό έπί τοϋ έν Άθή
ναις μνήματος αύτοϋ έξή; επίγραμμα

Θουκυδίδης Όρόλου (Όλόρου) Άλιμούσως (ενθάδε κεϊται).

Ότι ύπήρχεν άρα έν ’.Αθήναι; τάφος τού Θουκυδίδου έστίν 
αναμφίβολον, πιθανόν δέ οτι έτελεύτησεν έν αύταΐς. Ή μαρ
τυρία τοΰ Τιμαίου οτι άπέθανε δήθεν έν ’Ιταλία ουδόλως έστίν 
αξιόπιστος.

Τό περί τού χρόνου τλς εις Αθήνα; επιστροφή; τοΰ Θου
κυδίδου καΐ τοΰ. τόπου τοΰ θανάτου αύτοΰ ζήτημα έπεξήλθε 
μετ' άποκναιούστ; τόν αναγνώστην λεπτομέρειας, και αβέβαιων



έξαγομένων ό Κ ρύγερος. Και περί μέν τοϋ χρόνου του θανά
του αύτοϋ συνάγει ότι δέν συνέβη ουτος βραδύτερου τοΰ τέ
λους τής 94 ’Ολυμπιάδας, η περί τά μέσα αυτής, τουτέστι 
ούχί πάντως μετά τό 401 π. X. Ή ιδία αύτοϋ μαρτυρία (Ε· 
56) βέβαιοί απλώς ότι έζη μετά τό τέλος τοϋ πολέμου (π. X. 
404). Ό Dodwell ισχυρίζεται δτι ή ύπό τοΰ Θουκυδίδου (Γ. 
1 1 6) μνημονευομένη τρίτη εκρηξις τής Αϊτνης ήν ή τω 399 
π. X. ή τη 95 Όλυμ. συμβάσα. Άλλ’ ό Θουκυδίδης εννοεί 
ένταΰθα δτι ή εκρηξις ής δέν προσδιορίζει τόν χρόνον, ήν προ- 
τέρα τών δυο άλλων (π. Χ.455 καί 475 γενομένων), ών προσ
διορίζει τόν χρόνον· περί τής ακρίβειας τής ερμηνείας τοϋ χω
ρίου τούτου ούδεμία υπάρχει άμφιβολία.
• Ό χρο’νος τής συγγραφής τής ιστορίας αύτοϋ παρέσχεν έ- 

τέραν εις κριτικά; συζητήσεις αφορμήν. Ό Θουκυδίδης ήσχο- 
λεΐτο συλλέγων τήν διά τήν συγγραφήν αύτοϋ ύλην άπό τής 
αρχής μέχρι τοϋ τέλους τού πολέμου (Α. 22). ’Λλλ’ έξ αύτοϋ 
δέν γνωρίζόμεν, εάν έγραψε μέρος αυτής, έν ω χρόνω έγίνε- 
το ό πόλεμος, ώς σώζεται νϋν, εί καί ήν αύτώ σχολή έν τή 
εξορία προς σύνθεσιν τοΰ πρώτου τοΰ έργου αύτοϋ μέρους· ό 
Πλούταρχος, λέγων άορίστως ότι συνέγραψε τόν πόλεμον τών 
Πελοποννησίων καί ’Αθηναίων έν Θράκη περί τήν Σκαπτήν ύ
λην, εννοεί πάντως τήν δλην ιστορίαν αύτοϋ, καί τοϋτο συν- 
νάδει προς τό ύπό τοϋ αύτοϋ Πλουτάρχου λεγόμενον ότι καί 
άπέΟανεν έν Θράκη. Ό Μαρκελλϊνος λέγει ότι έπεθεώρησε καί 
έκαλλώπισε τό έργον αύτοϋ έν Θράκη, καί ότι έγραφεν αύτο 
υπό πλάτανον. Λεπτομέρεια! τοιαΰται φαίνονται λίαν ύποπτοι, 
ούχ ήττον όμως ενδέχεται νά έγραφεν ό Θουκυδίδης ύπό σκιάν 
δένδρων έν εύδία. Ή μάλλον πιθανή γνώμη έστίν ότι ήσχο- 
λεΐτο είς τό έργον αύτοϋ μέχρι τέλους τής ζωής αύτοϋ. Έν 
αυτή τή αρχή τής συγγραφής αύτοϋ (Α. 18) μνημονεύει 
τοΰ τέλους τοϋ πολέμου έν χωρίω δπερ έγράφη πάντως μετά 
τό 404 π. X. Έτερον χωρίον έν τώ πρώτω βιβλίω (83) όρ- 
θώς έρμηνευόμενον δεικνύει ότι έγράφη μετά τήν κατεοάφισιν 
τών περί τόν Πειραιά τειχών (Ξενοφ. έλλ. Β. 2). Έν τώ Β'. 
βιβλίω (65) μνημονεύει τής έπί Σικελίαν εκστρατείας, καί τής 
βοήθειας ήν ό Κϋρος παρέσχε τοΐς Λακεδαιμόνιοι;, καί τής τε
λευταίας ήττης τών ’Αθηναίων έν τώ πολέμω τούτω., Πάντα 
λοιπόν τά χωρία ταϋτα έγράφησαν άναγκαίως μετά τά έν αύ- 
τοϊς μνημονευόμενα γεγονότα. Έν τώ Ε'. βιβλίω (26) μνημο
νεύει αύθις τοΰ τέλους τού πολέμου καί λέγει ότι διήρκεσεν 
ουτος έπτά καί εΐκοσιν έτη. Ό Θουκυδίδης συνέλεγεν άναμφι- 
βόλως τήν ιστορικήν αύτοϋ ύλην καθ όλον τόν πόλεμόν, καί 
κατέγραφεν ίσως αύτήν ώς περιήρχετο εις γνώσιν αύτοϋ. 
Αλλά ή συγγραφή όπως νϋν σώζεται δέν συνετελέσθη βεβαίως 

είμή μετά τό τέλος τοϋ πολέμου.
Επειδή τό όγδοον καί τελευταίου βιβλίον τοΰ Θουκυοιοου, 

τελευτών έν μέσω τοΰ Κά. έτους τοϋ πολέμου (411. π. χ.),φέ- 
ρων καί τήν παρατήρησιν ότι « "Οταν ό μετά τοϋτο τό θέρος 
χειμών τελευτήση, έν καί εικοστόν έτος πληροΰται- ο διαφέρει 
πάντων τών άλλων, άτε μή περιέχον δημηγορίας, καί, ώς 
τισιν έδοξεν, απολειπόμενου τών άλλων κατά τό ύφος, εγενήθη 
ζήτημα περί τοϋ γνησίου συγγραφέως αύτοϋ. Πολλοί τών αρ
χαίων κριτικών ύπέλαβον διά τούς άνω λόγους ότι τό βιβλίον 
αύτό δέν έγράφη ύπό τοϋ Θουκυδίδου. Καί τινες μεν άπεοοσαν 
αύτό είς την θυγατέρα αύτοϋ, άλλοι δε είς τόν Ξενοφώντα 
ή τόν Θεόπομπον, διότι άμφότεροι έξηκολούθησαν τήν συγ
γραφήν τής ιστορίας- έκ τής άρχής τών Ελληνικών τοϋ Ξενο- 
φώντος « Μετά δέ ταϋτα κτ.λ» εγενήθη ίσως κυρίως ή υπό
δεσις οτι ουτος ήν συγγραφεύς καί τοϋ ΙΓ βιβλίου τοΰ Θου
κυδίδου, διότι τό σύγγραμμα αύτοϋ συνεγράφη ίνα φαίνηται 
ώς έξακολούθησις τής θουκυδιδείου συγγραφής. ’Αλλά τό επι
χείρημα τούτο καθ’ εαυτό έστίν ανίσχυρου, παρεκτός δέ τού
του τό ύφος τοΰ ΙΓ βιβλίου διαφέρει τού ύφους τοΰ Ξευοφών- 
τος, ώς καί ό τρόπος τής έκθέσεως τών γεγονότων· διότι ή 
ύπό τοϋ Θουκυδίδου τηρηθεϊσα διαίρεσις τών ετών είς θέρη 
καί χειμώνας εις τά έπτά πρώτα βιβλία εξακολουθεί καί είς 
τό όγδοον ό δέ Ξενοφών είς τό όμολογουμένως έαυτοΰ συγ- 
γραμα δέν έτήρησε ταύτην. Τό ρητορικόν ύφος τοϋ Θεοπόμ
που, δι’ ού διακρίνονται τά συγγράμματα αύτοϋ, καθίστησιν 
απίθανου οτι ουτος ήν ό τοΰ Η' βιβλίου συγγραφεύς. Επειδή 
ό Θουκυδίδης αύτός λνέγει εαυτόν δίς έν τω II' βιβλίω συγ
γραφέα αύτοϋ, υομίζομεν δτι ουτος ήν όντως δ συγγραφεύς 
αύτοϋ (Η. 6. 60.) Καί ό τω Θουκυδίδη σύγχρονος Κράτιππος,
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όστις συνέλεξεν ομοίως ό,τι ό Θουκυδίδης παρέλιπε, θεωρεί 
αύτόν καί τοΰ II. βιβλίου συγγραφέα ώς καί τών άλλων ού- 
τω δέ καί ο Μαρκελλϊνος καί ό ανώνυμος τοϋ βίου τοΰ Θουκυ
δίδου συγγραφεύς. Τό δέ ύπό τού αύτοϋ Κρατίππου λεγόμενον 
ότι ό Θουκυδίδης παρέλιπε τάς δημηγορίας έν τω Η. βιβλίω, 
ώς έμπόδιον δήθεν τή διηγήσει καί οχληράς τοΐς άναγνώσταις 
γινομένας, φαίνεται ιδία αύτοϋ εικασία.

Έάν ό Θουκυδίδης, καταχωρίσας δημηγορίας έν τοΐς πρώ- 
τοις έπτά βιολίοις, έβλεπεν ότι τό τοιούτο ήν κακή ιστορική μέ
θοδος, πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι έάν έζη περισσότερον ή- 
θε/.sv εξοβελίσει ταύτας έξ αύτών. ’Αλλά τούτο πάντη απίθα
νου έστι· άνήρ χαρακτήρος καί κρίσεως, οΐα ό Θουκυδίδης έκέ- 
κτητο, δέν ήθελε ποτέ αρχίσει τό έργον αύτοϋ άνευ ώρισμένου 
σχεδίου· άν δέ παρελείποντο αί δημηγορίαι, ή συγγραφή ήθε- 
λεν υπάρχει έλλιπής καί δεομένη τής πολιτικής τών πραγμά
των δψεως, καί τής περί τούτων κρίσεως, ήν ό συγγραφεύς 
πάντως προέθετο ίνα έκθεση. Λόγοι τινές περί τής παραλεί
ψεις; τών δημηγοριών έν τώ όγδόω βιβλίω, άντιβαινούσης 
προ; τό καθόλου σχέδιον τοΰ Θουκυδίδου, προβάλλονται ύπό 
τοϋ Κρυγέρου· κυριώτερος δέ τούτων θεωρείται ότι δέν ύπήρ
χεν ενταύθα ανάγκη τοιούτων. Όπως δέ ποτ’ άν ή, τό μόνον 
συμπέρασμα είς δ φέρει έμβριθής κρίσις έστίν, ότι τό όγδοον 
βιβλίον έγράφη μέν ύπό τού αύτοϋ Θουκυδίδου, άλλά δέν έτυχεν 
ουτος ευκαιρίας, ή δέν έπέζησεν ίνα έπιθεωρήση αύτό μετά τής 
αύτής προσοχής καί έπιμελείας, ώς καί τά προλαβόντα έπτά.

Παρά Διογέυει Λαερτίω σώζεται λεγόμενον ότι ό Ξενοφών 
« Ια τοΰ Θουκυδίδου βιβλία λανθάνοντα ύφελέσθαι δυνάμενος, 
d αύτός είς δόξαν ήγαγε,» τουτέστι έδημοσίευσεν. Όπερ δύνα- 
ται είναι αληθές, καθότι ουτος έγραψε τά δύω τών ελληνικών 
αύτοϋ βιβλία προς συμπλήρωσιν τής τοΰ Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου ιστορίας. Τό παρά Διογένει λεγόμενον τοϋτο δει
κνύει ότι τό σύγγραμμα τοϋ Θουκυδίδου, έάν δέν έδημοσιεύετο 
έπιμελεία τοϋ Ξενοφώντος, ήθελε μένει που έπιλελησμένον. 
Έάν δέ τό .λεγόμενον έχηται όντως αλήθειας, δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν ότι τό χειρόγραφον τοΰ Θουκυδίδου περιήλθέ 
πω; εί; χείρας τοΰ Ξενοφώντος, ίσως δέ καί ή διά τήν συμ- 
πλήρωσιν αυτού ύπό τοΰ συγγραφέως συνειλεγμένη υλη.

Ή Θουκυδίδειος συγγραφή διαιρείται χρονολογιχώς, άπό τής 
άρχής τοϋ δευτέρου βιβλίου, είς θέρη καί χειμώνας. Ή είς 
βιβλία δέ καί κεφάλαια κατανομή έγένετο πιθανόν ύπό ’Αλε
ξανδρινών κριτικών. Ούδαμού τής συγγραφής φαίνεται ένδει- 
ξίς τι; ότι ή κατά, βιβλία καί κεφάλαια διαίρεσις αύτής ήν έν 
τώ σχεδίφ τοΰ συγγραφέως, γέγονε δέ αυτή κατ’ αύθαίρετον 
όλως καί άτακτου τρόπον. Τό Ζ' βιβλίου έπρεπε νά τελευτά 
έν τέλει τοΰ ς·' κεφαλαίου τοϋ ΙΓ βιβλίου, καί ν’άρχηται τό 
ΙΓ βιβλίου άπό τοϋ Ζ'. κεφαλαίου αύτοϋ. Έκ τής ρήσεως τοϋ 
Κρατίππου λέγοντος « Τά τελευταία τής ιστορίας » καί διά 
ταύτης εννοούντο; τό ΙΓ. βιβλίον, εξάγεται ότι ή κατά βιβλία 
διαίρεσις δέν ύπήρχεν έπί τών χρόνων αύτοϋ. Ύπήρχεν όμω; 
έπί Διονυσίου, (περί Θουκ. 16. 17.) καί έτι δτε ό Σικελιώτης 
Διόδωρος έγραψε τό σύγγραμμα αύτοϋ. Ύπήρχεν έτι διαίρεσις 
τής συγγραφής είς 9 βιβλία (Διόδ. IB. 37), καί άλλη έτι νεω- 
τέρα είς 13. Καί ή επιγραφή τής ιστορίας τοϋ Θουκυδίδου ώς 
καί ή διαίρεσις αύτής έστι πιθανώς έργον τών κριτικών ή 
γραμματικών, διάφορος ούσα είς τά διάφορα χειρόγραφα· ή 
μόνη δέ συνάδουσα προς τήν ιδίαν τοΰ Συγγραφέως έκφρασιν 
«Θουκυδίδη; ’Αθηναίος συνέγραψε τόν πόλεμον κ.τ.λ ο έστίν 
ή επιγραφή « Θουκυδίδου Συγγραφή.»

(Κατϋ G I.onq. Μ. Α.)

—οοο —

ΙΊολί-δύ/ζατα τών αρχαίων.
1. Άσσύριοι καί Βαβυλώνιοι. Οί πρώτοι χρονοι τής τών 

Ασσυριών ιστορίας ύπό παχέος καλύπτονται σκοτου, και άν οι 
χρονολόγοι άδυνατούσιν ίνα συμβιβασθώσι περί τε τοϋ ηγεμό
νες, όστις έγένετο τής αυτοκρατορίας αυτών ιδρυτής, καί πε
ρί τού ονόματος ή διάρκειας τής τών διαδόχων αύτοϋ βασι
λείας, πολλω ήττόν τις οφείλει ίνα πιστεύη είς τήν άκρίβειαν 
τών ννώσεων περί τής πολιτικής-τού λαού τούτου όργανώσεως. 
Άλλ’ όμως πρόδηλον, ότι ή μοναρχία ύπήρξε το πρώτον τών 
’Ασσυριών πολίτευμα, καί τονομα του Βήλου ή Ασσούρ, το

του Λίνου και της Σεμιραμιοος, οιτινες α>_
των, μέχρι των Ζαθ ημάς χρόνων περιεσο Π ζσδετοό_ 
τοις γνωστόν ημίν οτι προς ευχερειαν τής.,, ?
κησεως οιειλευ ο Λίνος το βασιλέων εις επ Λ 1 < , 
c ν « Λ ϊ . 1 Λ 'ϊ ·ιας, εκασταςυπο κυβερνητορος Οιοικουμενας· και Διόδωρός <■ ;’ -. ,
J. ϊ, ’ , . ‘ η y . Γ \ ,Σικιλιωτηςδιδάσκει ημάς, οτι επι τούτου βασιλεύοντος ηρξ" ? - , , θ ·ο απογρα-φοντες τους Λογαδας των νέων προς συγκροτη·. 
Έτι δέ καί τους πολίτας Οεωοείται οΰτος ότι οιείλε^*0"

, » ι . c ‘, , ζ . , ις ©ρα-τριας, αρχομενας εκαστας υπ αρχόντων εγνωσμένη, 
καί γινώσκομεν, ότι μία τούτων τών φρατριών, X»^Jt 
νομαζόμενοοι, συνίστων ίδιαν τάξιν άφωρισμένην εί; 
δεών λατρείαν καί τήν τής ιστορία; συγγραφήν. "Ωσπερ 
Αίγύπτω, ουτω καί παρ’ Άσσυρίοις ό παί; ωφειλεν ίνα ε_ 
σκή τό τού πατρός επάγγελμα· πρώτοι δ’ ο·. Άσσύριοι όμο7. 
γούνται ότι έγραψαν τά τε ίδια και τά δημόσια συμβόλαια.

Τό τών ’Ασσυριών λοιπόν πολίτευμα ήν δεσποτικόν, καί C 
° 

θρόνος κληρονομικός· ούδεμία δ’ άντεστάθμιζε θεσμοθεσία τήν 
τών βασιλέων δύναμιν, άλλά, καθώς έν τοίς παρ’ ήμίν άπο- 
λύτοις πολιτεύμασιν, ό λαός επιρρεπής εί; έπχνάστασιν συ- 
χνάκις ένεποίει τρόμον τοΐς τυράννοις. Ό δέ Νινύας, όπως 
διασείση πάσας τάς συνωμοσίας, έπέταξεν ίνα οί έν πολ'.τι- 
καϊς καί στρατιωτικαϊς άρχαΐς έπ’ ολίγον μόνον χρόνον έκτε· 
λώσι τά επιτρεπόμενα αύτοΐς καθήκοντα, καί κατ' έτος οί τών 
επαρχιών κυβερνήτορες προσήρχοντο αυτοί όπως άποδίδωσιν 
αύτώ λόγον τών πράξεων καί θεραπείαν στρατός δέ πολυά
ριθμος, κατ έτος καί ουτος άνασυλλεγόμενος, περιεφρούρει τά 
τε βασίλεια και τήν μητρόπολιν. Προς δέ τούς άρχομένου; 
μόνον διά τών έν τέλει άνεκοινοϋτο ό ήγεμών ούδ' είσή- 
γοντο είς τά ανάκτορα άλλοι ή οί επίσημοι τής έπικρατείας 
άνδρες, καί αύτη ή εισαγωγή έθεωρεϊτο παράσημος εύμένεια. 
Έν δέ τή τού βασιλέως φρουρά ούδείς τών Ασσυριών κατε- 
λεγετο, άλλ’ έκ τών οικιών τών ύποτεταγμένων, ήττημένων ή 
φόρου υποτελών ηγεμόνων έξελέγετο τούτους ό μονάρχης.

’Επειδή δέ ή τε ζωή καί τά τών ύπηκόων αγαθά παρά τοΐς 
βασιλεϋσιν έκειντο, διέθετον ταϋτα κατά τό αύτοΐς δοκοϋν. 

Ωστε πάσαι αί γαΐαι άνήκουσαι έθεωροϋντο τώ μονάρχη, 
προϊεμένω αυτά; έπί άϊδίοις δασμοις, οιτινες δέν ήσαν οί μό
νοι φόροι οί ύπερμεστοΰντες τό τών βασιλέων ταμιεΐον άλλ’ 
είσφοραί έμμεσοι, τέλη έπί τής εισαγωγής καί καταναλώσεως 
τών έμπορευμάτων, τάς τών άπειρων ιδίων κτήσεων ηΰξανον 
προσόδους.

"Αρχών δέ τι; ύπατο;, ή, κατά τού; έβδομήκοντα, άρχι- 
στράτηγο;, είπετο τώ βασΛεϊ, άλλά, καίπερ τοϋ βασιλέως επί
τροπος ών, έν μόνω τώ στρατοπέδω ένήργει. Πάσα δ’ ή ά- 
στυκή αρχή πρωθυπουργώ έναπέκειτο, όντως έπιτετραμμένω 
τήν τού βασιλέως εξουσίαν, προ; δν πάσα; τάς κατά τών 
άρχόντων ή άρχομένων άπηύθυνον εγκλήσεις, Ικτελοΰντα έν 
αύτώ τώ πυλώνι τών βασιλείων τήν τής δικαστικής εξουσία; 
κυριαρχίαν. Έξήρτηντο δ’ αύτοϋ οί έν τοΐς τού βασιλέως ά- 
ξιώμασιν, οι τε σατράπαι, δ'.κασταί καί πάντες οί λειτουργοί. 
Οί δ’ άλλοι τών άνακτόρων καί τής έπικρατείας έν τέλει ήσαν 
ό,τε πρόεδρος τού συμβουλίου, καί ό φρούραρχος, καί ό τών 
ανακτόρων έπόπτης ένοικος άρχιευνοϋχος, ό ραβσάκης ήτοι 
άρχιοινοχόος, οί άρχιταμίαι, οί βασιλικοί μάντεις (μάγοι), οί 
τής γεωργίας έν γένει έπιμεληταί, καί οί σατράπαι ήγουν δι- 
οικηταί οί καί πρώτοι τών έπαρχιών δικασταί. Τό δέ τής έ
πικρατείας συμβούλιον, ούπερ πάντα τά μέλη ύπό τοϋ βασι- 
λέως ήροϋντο, ούδ’ όπωστιοϋν έν τοίς πράγμασι δυνάμενον, 
τούς νόμους προπαρεσκεύαζε δί απολύτων αείποτε καί έπιτα- 
κτικών εκφράσεων συντασσομένους. Δεισιδαίμονες δέ, νωθεις, 
έκδιδιγτ<μένοι καί ανελεύθεροι οί τε Άσσύριοι καί οί Βαβυ
λώνιοι άμφότεροι ή έκάτεροι ύπό τήν αύτήν ήσαν πολιτείαν 
υπηγμένοι, εί δέ καί έστιν ότε τό τής ελευθερίας αίσθημα έ- 
νεγειρόμενον αύτοΐς ένεφάνη, άλλ’ όμως δί έλλειψιν προ
στατευτικών θεσμοθεσιών αείποτε ύποκύπτοντες εύρισκονται 
υπο την τών ιδίων αύτών κυριαρχίαν δεσποτών, τίτλου; έπι- 
όεικτικωτάτους άναλαμβανόντων, καί έπί τούτων οί τής χώρας 
επίσημοι ισα xa't τ£ πχή90ς τ'ον χο^ίσχλον έκαλινδοϋντο. 
Η ο εν Νινευι κατά διαδοχήν τού θρόνου έμαλώς τηρηθεϊσα 
κληρονομιά ύπό τών Βαβυλωνίων πολλάκις διελείφθη· ‘άλλ' έν 
αμφοτέραι; εςισου ταϊς πόλεσι τό βασιλεύειν ταϊς γυναιξίν 
επετράπη.

)( 595 )(
Οί δ’ ιερείς ήτοι Χαλδαίοι, ών ή λειτουργία εύχερώς μετά 

τών άλλων πολιτικών έργων συνεβιβάζετο, μέγα έν τώ κράτε,ι 
διά τού διττού αύτών τίτλου έδύνατο, καί ή τών οικιών αύ
τών άρχαιότης, ή τών λειτουργιών κληρονομική διαδοχή, ή 
άπό παντός μηχανικού επαγγέλματος αύτών άποχή, τό τής 
διδασκαλίας δυσνόητου, έτι δέ καί ό τών ιδεών κατ τών λό
γων φρόνιμος σκοτισμό; σύνέτεινον συν τοΐς άλλοι;, ϊνα είδος 
τι γοητείας αύτοΐς περιβαλλωσιν. Εγγαμοι ο ησαν ουτοι, 
καί τά τε τή; θρησκείας δόγματα, και τάς τής φιλοσοφίας α
λήθειας, έτι δ = προς τούτος και τά τής επιστήμης θαυμάσια 
παΐς παρά πατρός έοιδάσκετο.

Περί δέ τών διοικητικών καί άστυνομικών νόμων όλίγιστα 
ε;ς γνώσιν ήμών περιήλθον, καί μόλις τών εμπορικών τών 
Άσσυρίων νόμων άποσπάσματα περιεσώθησαν, εί καί μεγίστην 
καί κατ’ αύτήν τήν δουλείαν διατηρηθεΐσαν ώθησιν εις τό έμ
πορων ή Σεμίραμις έδωκεν.

Περί δέ τή; γεωργίας μόνον ότι έν τοΐς μάλιστα έτιμάτο 
νώσκεται, καί πολλά καί μεγάλα έργα, άπερ οί των μο
ιχών ισχυρότατοι έπ’ ώφελεία οιεπραξαν, μαρτυροϋσιν, οτι 
υ“'βαλλόντως έπροστάτευον αύτής. Αλλ, ει καί πρώτος ού- 
Τ°ί λαός περί τήν φιλοσοφίαν καί τήν άστρονομίαν καί άλ- 
λας πστήμας ήσχολήθη, ούδόλως όμως φαίνεται φροντίσας 
περί ΐς αύτών έφαρμογής πρός βελτίωσιν τής κοινωνικής αυ
τών Χταστάσεως.

Οί δ Αστυνομικοί νόμοι κατ’ ανάγκην συνεξωμοιοϋντο πρός 
τό τοΰ τΛμτεύματος είδος, καί έκ τούτου ή ιστορία πανταχοΰ 
ήμΐν δεικύς,ζ'τό αύθαίρετον άντικαθιστάνον τόν νόμον, καί υ
περβαλλόταν έν ταϊς ποιναΐς αύστηρίαν άλλ’ ή τών δικα
στών έκλε/ή έφαίνετο εγγυήσεις τινάς παρέχουσα.

Καί ίδδται δέ τώ γένει ή τή ηλικία η τοΐς πρός τήν 
άρχήν έργο; διαφίροντες, συνέπραττον ενταύθα τοΐς δικασταϊς, 
επειδή οί μν τών συνοικεσίων έπεμελοϋντο, ποινάς τή μοιχεία 
έπιβάλλοντις, καί τών χρηστών ηθών φύλακες οντες· οί δε 
τήν κλοπήν καί τά κατ’αύτήν έδίκαζον τέλος δέ τρίτη τις 
δικαστών ζτάξις παν είδος βίας εκόλαζε. Τήν δέ πατρικήν ε
ξουσίαν νόμος περιώριζεν άλλ’ ουτος ίσως τό φυσικόν δίκαιον 
ταρεβίασεν, ούδόλως τώ πατρί έπιτρέπων, ίνα περί τοϋ τών 
•υγατέρων γάμου πολυπραγμονή. Κατ’ έτος δ’ έν ρητή ήμέ- 
[α είς τήν αγοράν συνήγοντο, καί πάσαι έκεϊ αί γάμων ώραΐαι 
ιόραι ώς έπί πωλήσει έξετίθεντο. Δημόσιος δέ κήρυξ είς 
ϊλειστηριασμόν τάς εύειδεστάτας έξέθετε, καί τό έξ αύτών 
ιυνήγε γινόμενον άργύριον μετά δέ ταϋτα τάς ήττον εύειδεΐς 
ικάλει, καί βραβεϊον έφ’ έκάστη προέθετε, καί ταύτην κατε- 
ιύρου είς τόν βουλόμενον λαβεϊν έλαττον άργύριον. Ή δ’ ά- 
ιτυκή εξουσία έπενέβαινεν είς τός πωλήσεις ταύτας, έν αις ή 
:οσμιότης ήν σεβαστή, οί δέ έπί τών γάμων έπιστατοΰντες 
τρο’ί'σταντο είς τόν πλειστηριασμον, καί τάς κόρα; είς τήν ά- 
-οράν άπήγον έπί πασι δέ τούτοις, όπως ή άζολασία περιστέλ- 
Ιηται, ό εί; ον κατεκυροϋτό τις κόρη ωφειλεν ίνα παρέχηται 
έγγυητήν δτι μετ’ αύτής συνοικήσει (βλ. Ήροδ. μουσ. α. § 
196). (ακολουθεί).

(Έκ τοϋ Γαλλικού ύπό Δ. Σ.)

—οοο---

Μετά τάς εξετάσεις τών μαθητών τοΰ Β. Διδασκαλείου ό 
πάσης τιμής άξιος διευθυντής αύτοϋ Κ. Σ. Δ. Βυζάντιο; έξε- 
φώντσε τήν έξης πατρικήν παραίνεσιν.

s Άρχόμενοι συν Θεώ τών μαθημάτων, άς ύψώσωμεν πρώ
τον τόν νοΰν καί τήν καρδίαν ήμών προς τόν ούράνιον πατέ
ρα τοϋ φώτων, έξ ου <·πάν δώρημα τέλειόν έστι καταβαϊνον» 
έξαιτούμενοι τήν Οείαν αύτού χάριν, κατά τό « Έκ Θεού άρ- 
■χεσθαι. » Άς έπιστήσωμεν μ.ετά τοϋτο τήν προσοχήν ήμών 
ε ς τό προκείμενον ήμιν έργον, καί άς παρατηρήσωμεν ποιος 
κυρίως ό σκοπός τής ενταύθα διδασκαλίας. Καί τοϋτο ?.εγω, 
διότι παρατηρώ μέ λύπην μου παραγνωρισθέντα, περί τά τε
λευταία μάλιστα έτη, τόν σκοπόν τούτον, και τόν νομον λη- 
σμονηθέντα, ώς έάν ούδ’ έγράφη πώποτε. Καί τί συνέβη έκ 
τούτου·, έδαπανήθησαν καί χρόνος καί χρήματα, τό λέγω μέ 
βαθυτάτηυ συναισθησιν, έπί ματαίω ! άποδειξις δέ τούτου 
τρανωτάτη. οτι έξ έζατον μαθητών, ών οί πλειστοι συνεπλή-
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ρωσαν διετίαν, πολλοί δέ καί τριετίαν έν τώ Διδασκαλείω, αί 
γενόμεναι εξετάσεις δέν άνέδειξαν ικανούς, είμή μόλις έξ, διά 
τόν βαθμόν δημοδιδασκάλου τρίτης τάξεως ’Ανάγκη άρα νά 
άναλάβη δ νόμος είς τδ εξής δλην του τήν ίσχύν, καί νά έν- 
νοήσωσι καί οί διδάσκοντες χαί οί διδασκόμενοι περί τίνος 
πρόκειται. Τδ Διδασκαλείου, Κύριοι, δέν είναι σχολεΐον α
πλώς, δπου εκπαιδεύονται μαθηταί. Τοιαϋτα διδακτήρια, χά
ρις τώ Θεώ, διατηρεί ή Κυβέρνησις, και μάλιστα έν ’.Αθήναις, 
καί πολλά καί λαμπρά- άλλ’ είναι διδακτηρίου διδασκάλων, 
καί τδ πράγμα διαφέρει πολύ. Ό ένταΰθα εισερχόμενος δέν 
εισέρχεται μόνον ϊνα μάθη, σλλ’ ϊν<^ μάθη πώς καί τί νά δι- 
Δάςη, καί νά διδάξη τόν λαόν, νά διαδώση τάς πρώτας τού 
ανθρωπισμού καί τής παιδείας άρχάς εις τά πλέον άπωκισμέ- 
να μέρη τού 'Ελληνικού, ίσως δέ καί αύτού τοΰ ομόρου Κρά
τους. Ένταΰθα δέν πρόκειται άρα νά διαμείνη ό εισερχόμενος 
πλειοτερον τού απολύτως αναγκαίου χρόνου πρός έκμάθησιν 
τών στοιχειωδέστερων διά τόν λαόν γνώσεων, τοϋ πρακτικού 
μάλλον μέρους τής παιδείας. Καί τούτου άπόδειξις είναι, οτι ό 
νο'μος διέταξε νά προσέρχηται μετά διετίαν τοΰ πρώτου διο · 
ρισμού .του ό διδάσκαλος είς δευτέρας εξετάσεις- απαιτεί άρ 
παρ’ αύτοϋ, καί ρητώς τό αναφέρει, ένδελεχή μελέτην / 
ανάπτυξιν τών ών έδιδάχθη προκαταρκτικών καί στοιχειω5ν 
γνώσεων ή πρόσκτησιν άλλων νεωτερων. Τούτων άναντιρρ-’ω» 
εγνωσμένων, χρέος μου νομίζω νά ύπομνήσω έν όλίγοις, ·ατ“ 
τδ « δίδου σοφώ αφορμήν », είς μέν τούς ΚΚ. Καθηγητ» κα; 
διδάσκάλους οτι εινε διδάσκαλοι διδασκάλων τοϋ λαο’ και 
επειδή ό λαός θεωριών ανάγκην δέν έχει, ό διδάσκομε Εν“ 
ταΰθα μαθητής, διοριζόμενος μετ’ολίγον δημοδιοάσκ'λος, είς 
μέρος ίσως δπου πρώτην φοράν συνέστη σχολεΐον, ά έφαρ- 
μόση δ,τι έμαθε. Καί περί τούτου είμαι βέβαιος δτ οί αξιό
τιμοι συνεργάται μου εινε πεπεισμένοι. Πρός ύμάς έ αποτει
νόμενος, Κύριοι μαθητοδιδάσκαλοι (καθώς πολλαχύ τής Ευ
ρώπης όνομάζεσθε), παρακαλώ νά έχητε άείποτε πρδ -ών οφθαλ
μών, δτι προετοιμάζεσθε ινα καταστήτε οδηγοί τήςμελλούσης 
γενεάς, δτι «Ύμεϊς έστε τό άλας τής γής ταύτης» Έκ τών 
σχολείων, τά όποια μέλλετε νά διευθύνητε, θέλευσιν έξέλ- 
θει οί μέλλοντες νομοθέται, υπουργοί, στρατηγοί, δ.κασταί, 
συγγραφείς τοΰ έθνους. Καί έποιίή ηρώ-r.» «*-·« εγκο-
λάπτονται βαθύτερου είς τήν καρδίαν καί τόν νοΰν τού ανθρώ
που, καί ταύτα πολλάκις παραμένουσιν άχρι γήρως, έν ω τα 
λοιπά άπαλείφονται, σταθμίσατε έν ύμϊν αύτοΐς όποιαν άναδε- 
χεσθε ένώπιον τοϋ θεού καί τής πατρίδος ευθύνην, όταν, πα- 
ραγνωρίζοντες τήν κλήσιν ύμών, ’δέν φιλοτιμήσθε νά κατα
στήσατε ύμάς αύτούς έμψυχον διδασκαλίας παράδειγμα, διά 
τής εύσεβείας, δ ά τής πειθαρχίας, διά τής χρηστοήθειας Σας. 
Ή Κυβέρνησις, δαπανώσα ύπέρ ύμών, είναι δίκαιον ν’ άπαι- 
τή, καί ιδίως παρά τών τροφίμων αύτής, ακριβή και θρη
σκευτικήν τήρησιν τών διατάξεων καί κανόνων τοϋ Καταςη- 
τος, τών όποιων έπί τούτω θέ?.ω φροντίσει νά έχν) έκαστος 
ύμών έν αντίτυπου, ϊνα μή προφάσίζησθε άγνοιαν, ως όφϊί- 
λοντες νά συμμορφωθήτε πρός αύτά κατά γράμμα. Τό ιπ’έμοί, 
ελάχιστος άλλά πιστός υπηρέτης τού Νόμου, Σάς πληροφορώ 
ότι θέλω έπιμείνη άδυσωπήτως είς τήν έκτέλεσιν του, έπιτη- 
ρών έκ τοϋ σύνεγγυς τήν διαγωγήν υμών. Άς σκεφθή λοιπον 
έκαστος, καί έάν 'δέν δύναται νά έγγυηθή αύτός προς εαυτόν 
τήν φυλακήν τών παραγγελλομένωυ, άς υποχώρηση έγκαίρώς. 
Ή Κυβέρνησις ούδένα ήνάγκασευ είσελθεΐν, άλλ’ αυτόκλητοι 
ένεγράφητε οί πάντες. Άναλάβετε λοιπόν προθύμως τόν κα
λόν άγώνα, πρός δν άπεδύσασθε, καί, φειδόμενοι πρό πάντων 
τού χρόνου, ώς τοϋ πολυτιμοτάτου τών κτημάτων, μή θυσιά- 
ζητε μήτε στιγμήν αύτού έπί ματαίω, μήπως εύρεθεντες ακα
τάρτιστοι καί άνέτοιμοι είς τό τέλος του έτους, έφαομόσητε 
αυτοί ύμεϊς είς εαυτούς τό τοΰ ΙΙοιητοϋ· « /Αισχρόν τοι δηρόν 
τε μένειν, κενεόν τε νέεσθαι. »

Τή 4.’Οκτωβρίου 1854. Αθήνησι.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Δι’ Υ. Β. διαταγμάτων έγένοντο οί εξής διορισμοί καί αν

τιμεταθέσεις.
Ό Κ. A. Κ. Σοϋτσος διωρίσθη καθηγητής τής Γαλλικής 

είς τό έν Λαμία γυμνάσιου.
Ό Κ. Δ. Παλαμάς προεβιβάσθη σχολάρχης Μεσολογγίου.

Ό Κ. Άριστ. Τσ °’άπά σΖολ’Ρλ> Άν- 
s„,___· ' , , <ς Ναυπλιας.
' <ϊ’^αδελ?6^ άπ° τ’1ν τής ΡΓαυ-

| λ . 'Σπετσών., πΛίας εις την 7 > . . - . ,Ό Κ Α' (ζΛΧ0γι’ α“° την των Σπετσών εις την της

Άνιριτσαίνη- , ,'(» Κ IV - γαλανότουλος απο την του Μεσολογγίου εις 

τήν τής Σ,Λ ,, n . , , ,.θ £ . Αθηναόης καθηγητης του γυμνάσιου Λαμίας με- 
τ6τεθη- τ° τ^ς Σύρου.

.θ ? Ν. Παπαδόπουλος καθηγητής τοΰ Γυμν. Τριπόλεως 
,(ς ,τ’Κ Ααμίας.

• Κ. Κ. Τ. Οΐκονομίδης καθηγητής τοΰ Γυμν. Ναυπλίας 
gjto τής Τριπόλεως.

Ο Κ. Πιττακός καθηγητής του Διδασκαλείου μετετέΟη ώς 
υιούτος είς Ναύπλιον.
Ό Κ. Γ. Κωνσταντινίδης διωρίσθη καθηγητής είς τό Β. 

Διδασκαλείου
Τό στενόν τοϋ φύλλου δέν συγχωρεΐ ίνα δημοσιευσωμεν 

καί άλλας τινας συγχρόνως γενομένας μεταθέσεις, προβιβα
σμούς καί διορισμούς ελληνοδιδασκάλων, θέλομεν πράξει τούτο 
είς τδ προσεχές, καί άπαντήσει ίσως είς τάς προφανώς αδίκους 
μεμψιμοιρίας τής ’Αθήνας κατά τοΰ άνεπηρεάστως καί κατά συ- 
νείδησιν τά χρέη αύτοϋ έκπληροϋντος, καί ούόέποτε έπί ούδενί 
λόγω ΐοιοτελή καί άλλότρια τής κοινής ώφε?.είας συμφέροντα 
ύπ/ρετοΰντος, Κυρίου ψύλλα. Λέγομεν μόνον έκ προκαταβολής 
δτι δ Κ. Γ. Κωνσταντινίδης διά τήν περί τήν δημοδιδασκαλίαν 
ειδικότητα αύτοϋ κατέστη άναγκαιότατος καί είναι οίονείή ψυχή 
τού Διδασκαλείου, ου τήν κατάστασιν περιέγραψεν έν τώ άνω
τέρω δημοσιευθέντι λόγω καί έν ταϊς πρδς τδ ύπουργεϊον έκθέ- 
σεσιν αύτοϋ δ νϋν διευθυντής αύτοϋ Κ. Σ. Βυζάντιος, μετά τής 
χαρακτηριζούσης αύτόν εΰθύτητος καί ειλικρίνειας.

------ οοο-------
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τδ ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών και τής 

Δημοσίας Έκπαιδβύσεως.

ΙΙρός τούς Δημοδιδασκάλους.

Δέν άμοιβάλλομεν, δτι δ άπδ 6/18 Φεβρουάριου 1834 
περί Δημοτικών σχολείων νόμος ύπήρξεν άείποτε τδ σπου- 
δαιότερον ύμών μελέτημα, καί δτι, ύπό τής καθημέραν πεί
ρας οδηγούμενοι, πολλάς έπ’αύτοϋ συνελέξατε παρατηρήσεις, 
δσας είτε ό χρόνος, είτε δ τόπος ε'τε άλλαι περιστάσεις, δσας 
ήτον αδύνατον νά προίδη δ νομοθέτης, ΰπηγόρευσαν είς ημάς.

Σκοπόν έ/οντες νά έ'ΐφέρωμεν βελτιώσεις τινάς περί τήν δη- 
μοδιδασκαλίαν, δσας παρεδέχΟησαν καί αύτά τά πεφωτισμένα έ
θνη, όπου κατά πρώτον άνεφύη καί ήκμασεν ή περί αυτήν μέθοδος, 
έπιθυμοϋμεν νά άκούσωμεν προηγουμένως καί ύμών αύτών τάς 
γνώμας, καί πρός τούτο προσκαλεΐ.θε νά καθυποβάλητε ήμΐν 
δσας νομίζιτε έπενεκτέας κατα’/ληλοτέρας τροποροιήσεις είςτδν 
περί ού δ λόγος νόμον, άποφευγοντβς, δσον ενδέχεται,τάς άφηρη- 
μένας καί σχοιτοτενεΐς αναλύσεις καί θεωρία , καί περιοριζόμενοι 
είς μίνας τάς ύπδ τής πείρας καί τών π; αγμάτων άποδεδειγμένας 
βελτιώσεις, όσων ή εφαρμογή καί έκτέλεσις είναι εφικτή καί 
σύμφωνος πρός τε τδ κλίμα καί τά ήθη καί τά μέσα τοϋ έθνους.

Δέν άμφιβαλ)ωμ.εν οέ οτι, έκτιμώντες τήν ιερότητα τοϋ σκοπού, 
προς τον όποιον τείνουσι καί τοϋ ύπουργείου αί φροντίδες καί ύμών 
αύτών οί αγώνες, θελετε σπεύσει νά συνεισφέρω έκαςος τό ένδν 
πρός τελειοποίησιν του θείου τώ οντι έργου,τοϋ όποιου τήν έκτέ- 
λεσιν είσθε έμ.πεπ:στευμένοι, τάς πρώτας δηλονότι βάσεις τή 
ηθικής άναπλάσεως τοϋ έθνους, έπισύροντ ς ουτω καί εΐς υμά 
αύτούς τάς εύλογίας τών έπερχομένων, καί βέβαιο: άφ’ετέρου 
δτι καί παρά τω ύπουργείω χάρις έσται άποκειμένη είς τούς 
έξ ύμών σκοπιμώτερον εύστοχήσαντας. ήν εν οέοντι θέλομεν 
αποδείξει πρδς αύτούς λόγω τε καί έργω.

Έν Άθήναις, τήν 26 Σεπτεμβρίου 1854.
Ό 'Υπουργός Γ. ’ΓΥΑΛΑΣ.

είς μίνας τάς ύπδ
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ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- 

('Οδός’Αθήνας άρθ. 274.).


