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3 ΙΙαρεχωρεΐτο τω στρατηγώ θρίαμβος, έάν ό πόλεμος διε-
ξήγετο, ή ή μάχη ένηργεΐτο ύπό τά ιερά και έν τή διοικήσει 
καί ύπό τών στρατευμάτων τοΰ έπιζητοϋντος θρίαμβον στρα-
τηγού (Liv. X X X I . 4 8 , X X X I V . 1 0 , Va). Max. ii. 8 , §. 2). 
Διά τοΰτο ό θρίαμβος τοΰ Φουριου (Liv. Χ \ Μ . 49) έΟεωρήΟη 
ώς άήΟη; και άτελής. Έάν λοιπον, κατά ταϋτα, ένίκα ό ύ-
παρχος στρατηγού τίνος απόντος έκ τοΰ στρατού, ή τοΰ θρι-
άμβου τιμή δέν άνήκεν εις εκείνον, άλλ' είς τούτον, άτε τήν 
στρατηγίαν έχοντος χα τά ίερχ τ=λέσαντος. 

ί Έαν έφονεύοντο εν μια μόνον μάχη τούλάχιστον 3 0 0 0 
έκ τών έχθρων fVa'. 31ax. ii. 8 . J ) καί ή νίκη ήν οριστική 
καί έπωφελής, ούχί δέ άποζημιωτική προηγηθέντων δυστυχη-
μάτων (Or on. V. ί ) καί αί ζημία ι τοΰ ρωμαϊκού στρατοΰ ίσα ν 
μικραί κατά παράθεσιν πρ&ς τάς τών πολεμίων (Liv. xsxi i i . 
22). Κατά νόμον τινά τών δημάρχων Λ- Μαρίου καί Μ· Κά-
τωνος, έτιμωρείτο πάς στρατηγός ψευδείς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ε ί ς τήν 
σύγκλητον έπιστέλλων ήν δέ διατεταγμένο ν άμα επιστρέφον-
τες οί στρατηγοί είς τήν πόλιν νά βεβαιωσι δι' όρκου τά περιε-
χόμενα τών ποφ' αυτών έπισταλέντων γραμμάτων ένώπιον τοϋ 
Ζητητοϋ (Val. M a x . άνωτ). Δήλον δε, οτι αί έξετάσεις αύται 
δέν ένηργοϋντο κατά τούς μικρούς πολέμους,είς ους ένησχολεί-
το ή 'Ρώμη έπί τινας έκατονταετηρίδας, καί ότε έτι ένεπλέχθη 
αύτη είς μεγάλους άγώνας, εύρίσκομ,εν ότι πολλάκις, ένεκα γε-
νικοΰ συμφέροντος λόγων, παρεχωροϋντο θρίαμβοι άνευ έξετά-
σεως τού άριθμοΰ τών έν τή μάχη φονευθέντων πολεμίων (ίδ. 
π.χ. Liv. viii. 2(>, Μ.38) . 

5 Έάν ό πόλεμος ήν νόμιμος, δηλ. πρός έχθρούς τής πόλεως 
(juslis hoslilibusrjue bcllis. Cic. pro Deiol. 5) καί ούχί έμφύλι-
ος. 'Οθεν ό Κάτουλος δέν έθριάμβευσε νικήσας τόν Λ έ π ι δ ο ν , 
ούτε ό 'Αντώνιος κατατροπώσας τόν Κατιλίναν, ούτε ό Κίννας 
καί ό Μάρ?ος ύποτάξαντες τήν τών άνταγωνιστών αύτών Συλαίαν 
μερίδα, ούτε ό Καίσαρ μετά τήν έν Φαρσάλοις νίκην. θριαμβεύ-
σας δέ ύστερον διότι ένίκησε τούς υιού; τοϋ Πομπηίου έπέσυ-
ρε καθ" έαυτοϋ κοινήν δυσαρέσκειαν ^Va!. Max. ii. 8 . 7 , Δίων 
Κάσ. Μ Γ. 4 2 , Πλουτ. Καισ). 

6 Έάν διά τής ήττ/,ς τών έχθρών έξετείνετο τό κράτος 
τ ή ; πόλεως· δέν έλογίζετο δέ έπέκτ^σις τοϋ κράτους άν άνε-
λάμβανεν αύτη ότι πρότερον είχε τυχόν άποβάλει. Όθεν ό 
Φούλβος, κυριεύσας τήν ήν είχεν πρότερον άποβάλει Καπύην 
συνταχθεϊσαν τώ Αννίβα, δέν έθριάμΟ'ευσε. (VaJ. Max. άνωτ. 
παράβλ. καί Liv. xxxi 5, xxxvi). Ή άπόλυτος κτήσις χώρας 
δέν έθεωρίίτο ώς σπουδαίον καί θριαμβοπάροχον χρήμα (Du-
ller. είς Liv. xxxi . ο)· 

7 Έάν ό πόλεμος άποπερατοϋτο, ή δέ έπαρχία ύπεβάλλετο 
είς τελείαν είρήνην, καί ό στρατός ήδύνατο ούτω ν' άπέλθη· 
διοπ ή παρουσία τών νικηφόρων στρατιωτών ήν άναπόφευ-
κτος είς τοϋ θριάμβου τήν τελετήν. Έπειδή ό όρος ούτως 
ο=ν έξετελέσθη άλώσαντος τοϋ Λίαρκέλ'ου τας Συρακούσας, 
έχορηγήθη αύτω ό λεγόμενος έλάσσων θρίαμβος (ovaiio, πεζός 
θρίαμβος, εύα, εύαστής,ΐδ. π ε ρ ί τούτου Π λ ο υ τ . Μάρ/.ελλον 2 2 ) · 
ομοίως δέ καί τω Α- Μανλίνω έ π α ν ε λ θ ό ν τ ι έ ξ ' Ι σ π α ν ί α ς (Liv. 

3 1 . ΧΝΧΪΧ. 2 ) . Ε ί ρ ί σ κ ο μ ε ν π α ρ ά τοις Τ ο μ * ; ο ι ς ί σ τ ο -

ρικοίς έξαιρέσεις τινάς, άλλ' αύται ήσαν μεγάλα πρός τούς 
στρατηγούς εύνοιας δείγματα. 

Μόνη ή σύγκλητος είχε τό δικαίωμα ν' άποφασίζη περί 
πάντων τούτων, καί ήτοι έπεδαψίλευε, ή ήρνεϊτο τοΐς αίτοΰσι 
τήν τιμήν τοΰ θριάμβου (Liv. iii. 6 3 , Πολύβ. ς1· 13)· καί έ-
νήργει μέν τό πλείστον τό δικαίωμα τοΰτο άναντΐ($ρήτιος, οσά-
κις μάλιστα δέν ύπήρχον μεγάλαι πολιτικαϊ τοραχαί· άλλ' 
όμως ή έπί τής υποθέσεως ταύτης έξουσία τοΰ λαοϋ ύφίστατό 
έξ άρχαιΟτάτων χρόνων. Αέγεται ότι αί φυλαϊ έψηφίσαντο 
θρίαμβον τω Ούαλερίω καί Όρατίω, ύπάτους γεγονότας τ ώ 
4 4 6 π. Χ . άποψηφισαμένης τής βουλής τούτον (Liv. iii. 6 3 , 
Διονυσ. ΙΑ . 50) . Παρομοίως δέ άπένειμαν τήν τιμήν ταύτην 
καί τω Κ . Μαρκίω 'ΡουτΟ^ω, πρώτω έκ τοϋ πλήθους δικτά-
τορι γεγονότι (Liv. vii. 17), ένώ ό Α. Π. Μέγελλος, ύπατος 
τώ 2 9 4 π. Χ . έθριάμβευσε εναντίον τής συγκλήτου καί έπτά 
έκ τών δέκα δημάρχων (Liv. Χ . 37). Ού μήν άλλά άνα-
γινώσκομεν οτι Κλαύδιος τις, ύπατος τ φ 1 4 3 π. Χ . έπι-
μένων είς τό θριαμβεϋσαι, καί άπειθών τή τε συγκλήτω καί 
τω δήμω, συνωδεύθη ύπό τής θυγατρός (ή άδελφής) αύτοΰ 
ΚλΓυδίας, έστιάδος παρθένου ούσης, ήτις μεσολαβήσασα έσω-
σεν αύτόν τοϋ έπελθόντος ίνα καταβιβάση αύτόν τοΰ άρμα-
τος δημάρχου (Oros. ν. 4, Cic. pro. Coel. 14, val. Max.. v. 4 . 
6, Suet. Tib. 2)· άλλ' όμως άποτυγχάνοντες τοΰ θριάμβου στρα-
τηγοί σπανίως προσέφευγον είς τοιούτους βιαίους τρόπους· 
εύγαριστοϋντο δέ πορευόμενοι Οριαμβευτικώς πως είς τό Ά λ -
βανόν όρος. Τήν συνήθειαν ταύτην εισήγαγε πρώτος ό Κ. 
Παπίριος Μάσων, ού τό παράδειγμα έμιμήθη ό Μάρκελλος 
(Πλουτ. Map κ. 2 2 ) καί άλλοι, οις ού συνε/ωρήθη θρίαμβος 
(Liv. xxxiii. 23 . XLH. 21. XLV. 38 κλ). 

"Οτε ή σύγκλητος, συνερχομένη έν τω ναώ τής Ένυοϋς (Bel-
lona) ή τοΰ 'Απόλλωνος, συγκατετίδετο τή αιτήσει τοϋ στρατη-
γού καί ένέκρινε θρίαμβον, προσδιώριζεν άμα καίποσόττ,τά τινα 
χρημάτων δια τά έξοοα αύτοϋ (Πολυβ. ς·- 13) ' τών δημάρ-
χων δέ τις , άδεία τής συγκλήτου, έζήτει ψήφισμα τοΰ δήμου 
(plcbiscit'im), ίνα συγχωρήση τω αύτοκράτορι στρατηγώ νά 
διατηρήση τήν έξουσίαν τήν ήμέραν τής είς τήν πόλιν είσ*-
λεύσεως αύτοΰ (Liv. XLV. 35 , XXVI. 21)· ό τύπος ούτος ήν 
άναπόφευκτος καί είς τόν καθαυτό θρίαμβον καί εις τήν εύαν 
(πεζόν θρίαμβον), διότι ή στρατηγική έξουσία χορηγούμενη ύπό· 
τής φρατριατική; εκκλησίας (comilia curiala) δεν περιελάμβανε 
καί τήν πόλιν αύτήν ό έίερχόμενος τής πόλεως χλαμύδα 
περιβεβλημένος (paluclalus) στρατηγός άπέβαλλε τήν στρατιω-
τική1/ αύτοϋ έξουσίαν έπιστρέφων άμα τή είσόδω αύτοϋ είς 
'Ρώμην, εί μή ό γενικός νόμος άνεστέλλετο πριν δι' είδικοΰ 
δόγματος· ούτω δέ ή άπόφασις τής συγκλήτου έκυρούτο, ού-
τως ειπείν, ύπό τοΰ δήμου. Τούτου ένεκα ούδείς θριάμβου 
έπιθυμών είσήρχετο είς τήν πόλιν πριν ή όρισθή τό ζήτημα, 
έπειδή εισερχόμενος άπέβαλλε παραχρήμα πάσαν άξίωσιν. Ά -
ξιοσημείωτον παράδειγμα τούτου έχομεν τόν Κικέρωνα, όστις 
αετά τήν έπιστροφήν αύτοϋ άπό Κιλικίας παρέμενεν ήμέρα τή 
ήμέρα έκτός τής πόλεως, καί περιέφερε τούς ραβδούχους αύτοΰ 
άπό τόπου εις τότον, ματαίως έλπίζων θρίαμβον. Τ οι αϋ τα ήσαν 
τά προοίμια τοϋ θριάμβου- -υπολείπεται ήμΐν νϋν ή περιγραφή 
τής τάξεως τής πομπής, ίκανώς άπλής ούσης κατά τούς άο-

χ α ' . ο τ έ ρ ο ν ς χ ρ ο ν ο υ ς . •άκολουθεΟ· 
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(έκ τ ή ; 'ΛνΟολ. κοιν. γνώσ). 

Ί Ι μεταλλική αύτη ούσία, είς τήν .όποίαν ωσαύτως αποδί-
δουν τό ονομα άσβεστος είναι μία άπό τάς πλέον εξαίρετους τής 
φύσεως παραγωγάς· σύνθετος ώσεπιτοπλεΐστον άπό^ΐασπιν, 
μαγνησίαν, όλίγην στυπτηρίαν καί κονίαν (άσβεστον), δηλονοτι 
άπό στοιχεία λίθων τά μάλλον στερ&ά, ό συνδυασμός τών μο-
ρίων τού γήινου τούτου σώματος είναι τοιούτος ώστε δύναται 
τις νά τδν έκλάβη, ώς έν σύνθεμα φυτικών ινών. Τωο'ντι, τό 
ινώδες τοϋ αμιάντου ύφασμα, ή στιλπνότης αύτοϋ, ή ευκολία 
μ»έ τήν όποίαν χωρίζουν τάς καθ' υπερβολή ν λεπτάς, εύκαμ-
πτους καί έλαστικάς ίνας, δύνανται όλα ταϋτα νά τόν συγκρί-
νουν μέ τόν λινόν καί μέ τήν μετάξην. τό χρώμα τού άμιάντου 
είναι ένίοτε όμοιον μέ ώραΐον μεταξώδες λευκον, άλλοτε λευ-
κόφαιον, σπανιώτερα μελαγχρινόν, πράσινον η κατάμαυρον. 
Άάν είς τάς ποιότητας τοϋ άμιάντου προσθηκευθή καί έκείνη 
τοΰ νά ήναι άναλλοίωτος εις τό πΰρ, ώς άποόεικνύεται τοϋτο 
άπό αύτήν τήν όνομασίαν τοΰ λίθου, ό άμίαντος ήθελε θεω-
ρεΐσθαι ώς μία άπό τάς πολυτιμωτέρας μεταλλικάς ούσίας. 

Οί παλαιοί φαίνεται νά έγνώριζον κάλλιστα τόν τροπον τοΰ 
νά τόν κατεργάζουν καί νά έπιτυγχάνουν ύφάσματα, τών οποί-
ων τό εύκαμπτον δέν ήλλοίωνε ποτέ τό πΰρ. (1). 

• Ό π ω ς κ^ί άν έχη τό πράγμα, είς τούς νεωτέρους χρόνους 
μας, βιομήχανοι τίνες έκ τών έμπειρων ένησχολήθ/;σαν είς τό 
νά ύφάνουν τόν άμίαντον, καί έπιτηοεύθησαν νά τόν κατα-
σκευάσουν στόφας, άναμιγνύοντες καί ολίγον βαμβάκι καί 
λινόν, χωρίς τά όποια τό νήμα δέν ήδύνατο ν' άνθέξη είς τό 
ύφασμα. 

Υπάρχουν πολλά είδη άμιάντου, άμίαντος εύκαμπτος, σκλη-
ρός, κτλ. ό πρώτος είναι ό καταλληλότερος πρός κατασκευήν 
υφασμάτων, καί είναι κατά τόσον μ,άλλον εύκολος νά νηθή, 
καθ' όσον αί ίνες του είναι πλέον εύκαμπτοι καί πλέον έπιμή-
κεις. Μέ τοιούτου είδους άμιάντου ή Ινυρία ΙΙερπένττϊ, είς 
τήν Ι ταλία ν, κατεσκεύασε πα νια, χάρτην καί πλέγματα (<ie n-
tclles). Έ ν τετυπωμένον σύγγραμμα, όλόκληρον έπί χάρτου 
τοιούτου, κατασκευασμένου άπό τήν αύτήν Κυρίαν, είχε παρου-
σιασθώ παρά τοΰ Κυρίου Χιζάρδου εις τήν έπί των τεχνών 
καί έπιστημών έταιρίαν τής Γαλλίας. 'Ιδού ό τρόπος, τόν 
όποιον ήκολούθησεν ή Κυρία Περπέντη, ώς πρός τήν κατα-
σκευήν τών υφασμάτων κτλ. 

ΙΙαρέλαβεν άπό τόν ευκαμπτον άμίαντον, όστις ευρίσκεται 
είς τήν κοιλάδα τόϊ Μελέγκου, ένωμένος μέ έν είδος λίθου, 
άπό τόν όποιον φαίνεται νά προέρχεται* τό μέρος τοΰ αμιάν-
του, τό όποιον δέν είναι παντελώς προσκολλημένον μέ τόν 
λίθον, είναι λεΐον, λιπιρόν εις τήν άφήν, καί ένός χρώματος 
πρασινοκιτρινοειδοΰς· άποτελεΐ όγκους συμπαγείς· είναι μαλ-
θακός· παραχωρεί είς τους κτύπους τοΰ σφυριού, καί διαιρείται 
εύκό/.ιος κατά τήν διεύθυνσιν τών ινών. 

"Ολαι αί παρασκευαί τοΰ άμιάντου συνίστανται είς τό νά 
τόν πλύνουν εί ; σύνηθες ύδωρ διά νά καθαρισθή καί άπαλλα-
χ θ ή άπό τήν γην καί άπό άλλας ετερογενείς υλας, άπό τάς 

«ν / ουο 
στριοοντε 

ου άκρας, είς τρόπον, ώστε αϊ άκραι του ουτω πως τεν-
τωνόμεναι διαχωρίζονται άλλήλων, καί έκτυλλίσσεται μία πο-
σότης 
δε 
προέρχεται. 

'11 παραγωγή αυτη τοΰ νήματος τοΰ άμιάντου, είναι φαινό-
μενον πολλά περίεργον, πολλά παράδοξον, καί περί τού ό-
ποιου οαίνεται, ότι .οί φυσιολόγοι δέν ώμίλησαν εισέτι* τό 

Γωνόμεναι διαχωρίζονται άλλήλων, και εκτυλλισσεται μια πο-
ϊότης ψιλού νήματος έξοχου λευκότατος, πεντάκις, όκτάκις, 
5εκάκις πλέον έπίμηκες άπο τό τεμάχιον τού άμιάντου έξού 

είδος τοΰτο τού άμιάντου δέν ινρουσιάζε'. είς τό όμμα, εί<5 

ποίου δύναται τις νά κάμη χρήσιν είς πάν είδος εργασίας· τό 
νήμα τοΰτο ευρίσκεται τυλιγμένον είς τάς χονδράς ινας, ως 
αί κλωσταί τής μετάξης είς τά κουκούλια. 

'Αποσπούν μέ τάς χείρας τάς κλωστά-, αϊτινες εξέρχονται 
άπό τά δύω κεκλασμένα μέρη τοΰ άμιάντου, καί τάς θέτουν 
έπί κτενίου φέροντος τρεις σειράς ραφίοων (βελονιών). 

Αί κλωσταί αύται ουσαι επιμήκεις, πολλά εύκαμπτοι και 
πολλ: 

Ό άμίαντος ούτω πως κεκλωσμένος δύναται νά χρησιμεύση 
προς κατασκευήν παντός είδους ύίάσματος. 

Αί υπόλοιποι καί άχρηστοι κλωσταί χρησιμεύουν εισέτι καί 
εις κατασκευήν χάρτου, όστις γίνεται διά τοΰ συνήθους τρό-
που, μιγνυόμενοι όμως μέ ολίγα παλαιοπανα. 

Διά νά δώση τις είς τόν έξ άμιάντου χάρτην μίαν βεβαίαν 
καί συστηματικήν στειρότητα προσαρμόττουν εις αύτόν κόλλαν 
ή κόμμι, διαλύοντες τήν μέν ή τήν Εέ τών δύω τούτων ούσιών 

ποσότητα άρκε:ήν ύδατος- βουτοΰν μετά ταΰτα σπόγγον, μέ 
όποιον άλίίφουν έλαφρώς τήν έπιφάνειαν έκάστου φύλλου, 
» >._!.. ' . . I V . I τ- , , ' Ί -Λ», ν, -Jiinrvi/ 

εις 
τόν 

διά γράψιμον καί τύπωσϊν, καί γράφων τις με μελάνην συνθε-
..ί,,ν... άτ-η nrtvvi\je~in\j (ιιι,\n«rnnfisi> ΥΐΐΑΐίΐέταλλόν τι νεωστίννω-

ήθελε διέλθη διά τοϋ πυρός. 
Ό χάρτης ούτος δύναται νά ήναι πολλά ώφέλιμος οσάκις 

βιάζεται τις νά ρίψη είς τό πύρ έπιστολάς πολυτίμους κτλ . 
άλλ ' ώς πρός τά έπιδεκτικά τυπώσεως συγγράμματα, τό μό-
νον τής διατηρήσεώς των ασφαλές μέσον είναι ή πολλαπλα-
σίασις τών άντιτύπων αύτών διά τής όδοΰ τοΰ τύπου. 

Ό άμίαντος δύναται άκόμη νά χρησιμεύση είς κατασκευήν 
έλλυχνιων (φυτιλιών) άκαύστων,. τά οποία δέν έχουν ανάγκην 
μήτε άνανεώσεως, μήτε έκλυχνίσματος· πρέπει τις νά έ χ η 
μόνον φροντίδα, όταν ταΰτα γεμ-ίσουν άπό τόν ρύπον τοΰ ελαίου, 
νά τά ρίπτουν είς τό πΰρ διά νά καθαρίζωνται· κατά τόν Σά-
γιον, οί Κινέζοι κατασκευάζουν άπό άμίαντον φύλλα χάρτου 
ϋ μέτρων μήκους, καθώς καί υφάσματα διάφορα. 

Έ κ τ ο ς τών χρήσεων τούτων, ό άμίαντος εις τινας τόπους 
χρησιμεύει είς έργασίας όχι όλιγώτερον ώφελίμους. Έπειδή 
τό σύνηθες πΰρ δέν δύναται νά τόν διαφθείρη, και διότι χρειά-
ζεται τό όρμητικώτερον καί όραστηριώτερον πΰρ διά νά τόν 
ά®υαλώση, τόν μεταχειρίζονται καθ' ύπερβολήν είς ττιν κατα-
σκευήν τών κινητών ή άλλων φλογοκαμίνων. 

Τελοσπάντων ό σοφός Δολομιέ, είδεν είς τήν νήσον Κόρσικαν, 
τούς κεραμείς νά μιγνύουν τόν άμίαντον είς την κατασκευήν 
καί σύνϋεσιν τών κεράμων, διά νά γίνωνται έλαφρότερα καί 
όλιγώτερον έπιδεκτικά τοΰ νά συντρίβωνται καί συνθλάττων-
ται άπό τήν προσβολήν καί τήν έπήρειαν τοϋ πυρός. 

Τό μ.έρος τής Σαβόγιας τό όνομαζόμενον Tarainlesc παράγει 
τόν εύκαμ,πτον άμίαντον, τοΰ όποιου αί κλωσταί είναι αί πλέον 
επιμήκεις καί αί πλέον στιλπναι καί μεταξώδεις· δευτέρας 
ποιότητος άμίαντος ευρίσκεται καί είς την νήσον Κόρσικαν, και 
άρκετήν ποσότητα τοιούτου άπαντα τις καί είς τά Πυρηναία ορη. 

Δέν νομίζουεν "εκτός τοϋ προκειμένου τελειώνοντες τά περί 
άμιάντου διαπραγμάτευμα, ν' αναιέρωμεν έν συντομω ένταϋθα, 
ότι καί είς τήν νήσον τής Εύβοιας κατά τήν Ι^αρυστίαν (2) περι 

(I) Ϊ»νχ. έφίμ. Φιλ —ίδε τά περί τής σρ/αιολογίίς τοΰ πε-
ριίιγου τούτου 6j.jx.to0 ήμΐν είρτμενα έν έφνιμ. Μαβ^τών ν̂ΰν Φ.λομα-
Οών) άριθ. 11 σελ. 5 5 . καράβαλ. χαί Α. Σαιελλαριου τό αξιολογώτ»-
•τον σύγγραμμα -.ά Κυπριακά. Τόμ. Λ. σελ. 2 0 9 xal 2 1 1 . Είσί δέ 
τι»ες γνώμτ,ς ότι ώνομάσδιο κ»ί κχοπάσιον λίνον, ού/ί διότι ιυριτκειο 
εν τή είς Κύτρον Καρπα-ία, άλλ* έχ. τής φοινικικής λεζεως κιρ-άς 
ύ ίνον αΛμιινουση:, ες ή; και ό 'Ισπανικός κάρπασος είδο; λεπτοτάτοιι 
λίνο·.· <"·>», χ ι ί οί λεγόμενοι καρπάσινοι yιιώ-ες. ( ΐ ϊ . Δ<0". αρχ. Β. 6 8 , 
Σ ' ί Λ ? . Ζ. ΧΙΜ ΪΟ to. ~>. '\<ι-ζ··.,). 

τό χωρίον Μελισσών, τρεις ώρας μακράν άπεχον τής πρωτευ-
ούσης τής επαρχίας έκείνης, πρός τό δυτικοοόρειον αύτ?,ς ι . Λ . . , I f ' · 'Γ- >... 

υίαντο", o'Jiv έλεγετο 
έ/.ν.λ. Xsrmr.p. Μ Γ . 

χαί ixirta 'Λ Ί ιΊος Κ , ι . ίστιος. ι> 
•ρίζ. 1. 4 4 0 , Α Ά~>. \'i-r.. 

Α 
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σεως, οίον τών γαιανΟοάκων, τού σιδήρου, κτλ.) έπχρχον κατά 
τό I 8Β3 , 1 8 3 1 καί 1 8 3 5 είς τήν Καρυστίαν. Ιίλπίζομεν, 
ότι ή Κυβέρνησις θέλει ώφεληθή άπό τά άναφερόμενα ένταϋ-
θα, καί θέλει αναστήσει πάλιν εις τήν Ελλάδα μίαν τών τε-
χνών εκείνων, αίτινες ένταφιάσθησαν πρό τοσούτων αιώνων είς 
τόν ναόν τής λίΟης, δεικνύουσα ότι καί ή σημερινή Κυβέρνησις. 
τών απογόνων τής αρχαιότητος δέν είναι όλιγώτερον ευφυής 
είς τά περί τάς τέχνας βήματά της . 

'Αριθ. έγκ. 8 8 . Π ε ρ ί λ η ψ ι ς 
" Έ π ί τ ο ϋ ά ρ Λ πρ. 17,723. ' : ' ί ά κ^ω ν· 

Β Α 1 Ι Α Ε Ι Ο Ν Τ Η Σ Ε Α Α Α Δ Ο Σ . 

ΤΟ Υ ϋ Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν ΤίίΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ" 

Πρός τούς Γίομάρχας τοΰ Κράτους. 

Κατά τόν όρισμόν τοΰ άρθροσ 2 4 τοΰ άπό 6/1S Φεβρουα-
ρίου 1 8 3 4 νόμ.ου περί δημοτ. Σχολείων οί δημο^ιδάσκαλοι 
έκτος τοϋ σταθερού μισθού έχωσι δικαίωμα νά λαμβάνωσιν ώ-
ρισμένα δίδακτρα. 

Ή είσπραξις τών διδάκτρων τούτων, κατά συνήθειαν είσχω-
ρήσασαν, ούκ οίδαμεν πώς, γίνεται, ώς πληροφορούμεθα, αμέ-
σως ύπό τών διδασκάλων, άλλ' ή συνήθεια αύτη είναι παράνο-
μος καί άτοπος ένταυτω· παράνομος μέν, διότι γραπτή τοΰ 
είρημένου νόμου διάταξις, ή τοΰ άρθρ. 2 7 άνατίθησι τήν είσ-
πραξιν τών διδάκτρων είς τόν δημοτικόν εισπράκτορα έκάστου 
δήμου, άτοπος δε, διότι ή άμεσως ύπό τών διδασκάλων εϊσ-
πραξις εγείρει πολλάκις λογοτριβάς μεταξύ αύτών καί τών 
γονέων τών παίδων, αίτινες γεννώσι καί ύποθάλπουσι δυσαρε-
σκείας διασειούσας τήν πρός άλλήλους ύπόληψιν καί άγάπην 
καί βλαπτικήν έχουσας είς τήν πρόοδον τών παίδων έπι^οήν. 

Πρός άκριβή τού νόμου εφαρμογή ν καί πρός άρσιν τών 
προσκομμάτων, όσα μέχρι τοΰδε άπήντων οί όημοδιδάσκαλοι 
εις τήν άπολαυήν τών διδάκτρων, τά όποια οφείλονται αύτοΐς 
κατά νόμον, λαβόντες άφορμήν έξ έγγράφου τοϋ ύπουργείου 
τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας εκπαιδεύσεως, διατάσ-
σομεν διά τής παρούσης τά έφεξής. 

Τοΰ λοιπού τά δίδακτρα θέλουσι μέν προκαταβάλλεσθαι 
ύπό τοΰ δημοτικού ταμείου έκάστου δήμου κατά λόγον τοΰ 
άριθμ,οΰ τών είς έκαστον δημοτικόν σχολεΐον φοιτώντων παί-
δων, θέλουσι δ' είσπράττεσθαι είς όφελος τοΰ δημοτικού τα-
μείου τ ; ΰ προκαταβαλόντος αύτά έπιμελεία τοΰ οικείου δη-
μοτ. είσπράκτορος, διότι ό νόμος περί δημοτ. σχολείων έν τώ 
άρθρω 2 4 συνδυαζομένω μετά του άρθρου 2 7 τήν μέν ύπο-
χρέωσιν τής πληρωμής τών διδάκτρων επιβάλλει είς τούς 
γονείς τών παίδων προσωπικώς, τήν δέ προκαταβο?^ήν αύτών 
είς τό άρμόοιον. δημοτ. ταμεΐον. 

Τά μηνιαία δίδακτρα προσδιορίζει ό νόμος κατ' έλάχ^ιστον 
μέν όρον είς λεπτά 10, κατά μέγιστον δέ είς λεπτά 5 0 δι' έ-
καστον παΐδα. 

Τό ποσόν δ' αύτών ποικιλλόμενον μεταξύ τοΰ έλαχίστου καί 
μεγίστου όρου κατά τάς τοπικάς περιστάσεις κανονίζεται ύπό 
τοϋ δημοτ. συμβουλίου δι' άποφάσεώς του· μόνον όλως ένοεεΐς 
οί/.ογένειαι είναι έλεύθεραι τής πληρωμής τών διδάκτρων τού-
των, άλλ' ή περί τούτου άπόφασις άνήκει εις τήν έπιΟεωρη-
τικήν τού σχολείου έπιτροπήν κατά τό έδ. 4 . τοΰ άρθρου 37 
τοΰ νόμου. 

Έπειδή ό αριθμός τών παίδων τών είς έκαστον δημοτικόν 
σχολεΐον φοιτώντων δέν μένει πάντοτε ό αύτός, άλλά μετα-
βάλλεται έπί πλέον, ή έλαττον έκαστος δημοδιδάσκαλος υπο-
χρεούται, καθ' ά ρητώς διατάσσει τό άρθρ. 2 7 , νά έμ,φανίζη 
είς τόν δημοτικόν εισπράκτορα κατά τό τέλος τοϋ μηνός ά-
ποδεικτικόν έμφαΐνον ονομ,αστί το>ς μχΟητάς του καί έπικυρω-
μενον ύπό τ ή ; έπιθεωρητικής τοΰ δημοτικού σ/ολείου έπιτρο-
πος, έπί -τή βάσει δέ τοϋ άποόεικτικοΰ τούτου καί τής άπο-
φάσεως τοΰ δημοτικού συμβουλίου τής κανονιζούσης τό ποσόν 
τών υφ' έκάστου γονέως οφειλομένων διδάκτρων ένεργεΐ ούτος 
τήν εισπραςιν κατά τ ά ; περί βιαία; εισπράξεως τών δημ,οτ. 
φόρων διατάξεις καθιστάμενος προσωπικώς υπεύθυνος διά πά-
σαν έξ άμ,ελεία; αύτοΰ καθυστερησιν. Συμφώνως πρό; τήν έν-
νοιαν τής παρούσης θέλετε έκδώσει Κ. Νομάρχα πρό; τάς 
?η;ι.οτ. αρχάς και π · ό ; τού: δημ. είσπράκτοοο:; ~άς άναγκαίας 

)( 
διαταγάς, κοίνοποιοΰντες^ τά εικότα καί ε ί ; τού; δημοδιόασκά-
λους πρός γνώσιν καί όδηγίαν των. 

'Απαιτοϋμεν δέ, Κύριε Νομάρχα, νά έπιβλέπητε άγρύπνως 
διά τε τών Κ. Κ. έπάρχων καί άμέσως, όπως αί διαταγαί 
σας τεθώσιν είς πλήρη ένέργειαν καί έκτελώνται κατά γράμ-
μα καί άκριβώς" έχετε πρό οφθαλμών, ότι τό άπό τών διδά-
κτρων προκύπτον μηνιαΐον εύτελές ποσόν προώρισται νά θερα-
πεύη έν μέρει τάς άνάγκας τών δημοδιδασκάλων, ότι τό συμ-
φέρον τής διαδόσεως τής δημοτ. έκπαιδεύσεως είς τόν λαόν 
άπαιτεΐ νά καταβάλληται τακτικώς καί εγκαίρως, καί ότι ή 
ύποχρέωσις τοΰ δήμου είς προκαταβολήν τών διδάκτρων δέν 
πρέπει νά άποβαίνη εις αύτόν έπ;ζήμιος καί φροντίσατε διά 
σνντόνου ένεργείας καί άγρύπνου έπιτηρήσεως νά γίνεται η τε 
προκαταβολή καί ή άπόληψις τών διδάκτρων έν τάξει καί ά-
νελλιπής. Έ χ ο μ ε ν πλήρη τήν πεποίθησιν, Κύριε Νομάρχα, 
ότι έκτιμώντες τήν σπουδαιότητα τοΰ άντικειμένου τούτου, 
θελετε έπιστήσει έπ* αύτοΰ τήν προσοχήν, ής είναι άξιον, καί 
ότι διά τής άκριβοΰς έκτέλεως τών διατασσομένων δέν θέλει 
μας δώσει ούδείς έξ ύμών δικαιαν άφορμήν νά τόν κατακρί-
νωμ,εν δι' έλλείψεις περί άντικείμενον τά μέγιστα ενδιαφέρον 
τήν διάδοσιν τής δημοτ. εκπαιδεύσεως. 

Έ ν 'Αθήναις, τήν 3 Αύγούστου ] 8 5 5 . 
Ό υπουργός 

Λ. ΜΑΪΡΟΚΟΡΔΑ.ΤΟΣ. Β . Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α . 

ΠΡΟΣ Τ Ο Ϊ Σ Ψ Ι Α Ο Μ Ο Ϊ Σ Ο Υ Σ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ . 

Κατά τό παρελθόν έτος έξεδόθη ή περίληψις τής παιδαγω-
γικής καί διδακτικής, καί τής έκτυπώσεως αύτοΰ τοΰ βιβλίου 
μ.ή προαγγελθείσης δι' ιδιαιτέρας άγγελίας, πολλοί τών δημο-
διδ. καί έλληνοδιδ. άγνοοΰσιν ίσως τό περιεχόμενον, διά ταΰ-
τα άγγέλλεται ήδη σύν τοΐς Κεφαλαίοις τοϋ περιεχομένου. 

Οίον. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Εισαγωγή 1-9—περί σωματικής άνατροφής 9 - 1 9 — π ε ρ ί ψυ-

χικής άνατροφής 19 -24—περί λογικής (διανοητικής, νοεράς) 
άγωγής 2 4 — π ε ρ Γ τ ο ϋ φανταστικού 25—περί τοΰ μνημονικού 
27—περί τοΰ νοητικού 32—περί τοϋ κριτικού καί τής κρίσε-
ως 3 4 — π ε ρ ί τών διαφόρων τοΰ νοός ένεργειών 3 6 — π ε ρ ί 
τής αισθητικής άγωγής 42—περί τής τοΰ θυμικοΰ εκπαιδεύσεως 
5 0 ^ §. 9 . 

'Ακριβεστέρα διασάφησις τών καθ' έκαστα τής άγωγής κυ -
ρίων άξιωμάτων 7 3 — Λ . καί Β'. 'Αξίωμα 7 3 - 7 1 — Γ . καί Δ. 
'Αξίωμα 7 5 - 7 8 . Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν 

Περί Διδακτικής 
Περί τοϋ αύτοδιδάκτου, καί τίνες είσίν αί μέθοδοι καί τίνες 

οί τρόποι 2—περί τοΰ έξεπίστασθαι 4—περί προμελέτης καί 
έπιμελέτης 9 — τ ά μαθήματα διαιρούνται α) κατά τό γένος καί 
6) κατά τό επάγγελμα 17—περί τών έννέα άσκήσεων τοΰ 
σκέπτεσθαι τοϋ νοεΐν καί τοΰ λαλεΐν, καί περί άναγνώσεως I 8 -
24—περί τής λαλουμένης γλώσης 2 6 - 3 1 — π ε ρ ί τής γραμ-
ματικής διδασκαλίας 31—περί έτυμολογίας, συντάξεως καί ορ-
θογραφίας 8 1 - 4 1 — π ε ρ ί μεθοδικής ώς πρός τά περί ύφους 
γυμνάσματα, καί περί έπιστολών 4 1 - 5 2 — π ε ρ ί τής ιχνογρα-
φίας το5 γράφειν καί τής μουσικής 22—περί τής αριθμητι-
κής καί μαθηματικής 5 7 - 5 7 — π ε ρ ί τής γεωγραφίας και ιστο-
ρίας 6 7 - 7 6 — π ε ρ ί τής ιστορίας 76 -89—περί τής σπουδής τών 
φυσικών έπιστημών 8 9 - 8 5 — π ε ρ ί τού άνθρώπου ή άνθρωπολο-
γίας και έμπειρικής ψυχολογίας καί περί φιλοσοφίας 9 5 - 9 5 
—περί τής διδασκαλίας τών ξένων, νεωτέρων καί παλαιοτέ-
ρων γλωσσών 9 7 - 1 0 2 

§ • 1 0 7 
ΙΙερί τής τών άρχαίων κανονικών γλωσσών διδασκαλίας 103 

§ . 1 0 8 . 
ΙΙερί' τ ή ; σχέσεως τ ή ; άρχαίας έλλ πρός τήν λατινικήν κτλ. 

ξ . 109. 
Μεθοδική. Στοιχειώδη προγυμνάσματα 1 1 2 περί τών πρώ-

των προασκήσεων τοΰ άναγινώσκειν καί μ ε τ α φ ο ά ζ ε ι ν I 1 5 
§ . 1 1 1 . 

Πεοί άναγνώσεως καί ερμηνείας τών κανονικών συγγραφ. 
1 2 0 $ 4 1 2 . 



Χ S22 Χ 
Κίδικαί παρατηρήσει; περί προσωδίας, μετρικής, καϊ ανα-

γνώσεως τών ποιητών 1 2 5 
§. 113 . < 

Συνέ/εια τών πρό; άνάγνωσιν συγγραφέων 1 3 0 
§· 1 1 4 . 

Περί τών προγυμνασμάτων διά προφορικών καϊ γραπτών λό-
γων 135 ' ' § . 1 ) 5 . 

Περί τών βοηθητικών επιστημών πρός τό έννοεϊν χαί έρμη-
νεόειν τούς κλασσικούς 143 περί τής ρητορικής καϊ ποιητικής 
2 4 5 — π ε ρ ί τής διδασκαλίας τών ιερών κ»ί τ ή ; ηθική; 1 4 6 - 4 5 

Πόσον δέ τό τοιούτον σύγγραμμα έστι σπουδαΐον έκάστω 
έξ επαγγέλματος παιδαγωγω, δημοδηδι, καί έλληλοδιδ. ώ ; 
καϊ έκάστω καθηγητ?, τώ μή άξιωθέντι άναγνώναι έν τοις πρω-
τοτύποις τοιούτου είδους σύγγραμμα, τοϋτο οίκοθεν δήλον. 
Καί έπειδή πολλοί άπό τοϋ 1 8 3 7 - 1 8 5 4 οί έξελθόντες ώς δη-
μοδιδάσκαλοι 13. ή Γ . τάξεως παρ' έμοΰ αύτοϋ έδιδάχθησαν 
τήν θεωρίαν ταύτην, οί μέν χειρόγραφον, οί δέ λιθαυτόγραφον, 
διά ταϋτα μαθέτωσιν οί τοιούτοι, ότι όσω τά λιθαυτόγραφα ή-
σαν τελειότερα τοΰ χειρογράφου, τοσούτω τελειότερον καί πλη-
ρέστερον έστίν αύτό παραβαλλόμενον έκείνοις* καί ότι έπειδή 
τό μέν περί παιδαγωγικής σύγκειται έ·: 5 1/2 τυπογραφικών 
φύλλων, μέ τά τοϋ προλόγου καί τοΰ πίνακος, τό δέ περί διδα-
κτικής έκ I Ο, τούτο ένεκα ετέθη ή τιμή τοΰ όλου δραχ. 2 . 5 0 . 
άλλ' οί γροιφησόμενοι ήδη συνδρομηταϊ άποτίσουσι μόνον δραχ. 
1. 50 . Προσκαλούνται λοιπόν οί βουλόμενοι, ινα γράψωσιν αύ-
τών τά ονόματα καταβαλόντες άμα τή παραλαβή καί τό άντί-
τιμον, όπως καϊ αύτό χρησιμεύση έπίσης είς έκδοσιν άλλου 
χρησίου βιβλίου. 

Γράφονται δέ οί συνδρομητ»ί, έν μέν ταΐς 'Αθήναις παρά τοΐς 
βιβλιοπώλαις Κ. Κ. Κορομηλά και λοιποΐς, έν δέ τή Σύρω πα-
ρά τω Κ. Γ . Πολυμέρη καϊ τώ Κ. Πέτρω Μαίμω, έν δέ ταΐς 
λοιπαΐς πρωτευούσαις νομών καί έπαρχιών παρά τοΐς ύπάρ-
χουσι δημοδιδχσκάλοις· οί 04 κατάλογοι τών ονομάτων, στα-
λησόμενοι πρός τό Γενικ. έπϊ τών δημ. σχολείων Δυευθυντή-
ριον, τυπωθήσονται είς ίδιαίτερον φύλλον καί προσκολληθήσον-
ται είς έκαστον άντίτυπον, ίν ουτω καί τοΐς έπιγιγνομένοις ή 
τοΰ ελληνικού έθνους φιλομάθεια δείκνυται. 

Έ ν Αθήναις Αυγούστου 8 1 8 5 5 . Γ . Ο. ΠΑΓΩΝ. 

Β Γ> \ ' 
ί ο λ ι α . 

Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή τής έλλ. γλώσσης 
Ϊ Π Ο Π. ΣΤΑΘΟΠΟΓΑΟΥ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ο Υ 

έκδοσις δ ε υ τ έ ρ α . 
Τύποις Ί ω . 'Αγγελοπούλου. 

"Ή λίαν εύμέθοδος αύτη γραμματική έθεωρήθη δικαίως ύπό 
τών διδασκάλων, ώς καί είς ήμάς πλείστοι τών ένεκα τών δια-
κοπών συνελθόντων ένταϋθα ώμολόγησαν, ή μάλιστα διά τά 
ελληνικά σχσλεΐα κατάλληλος, χαϊ διά τήν διαίρεσιν αύτής 
είς δύο μέρη, τυπικόν καί τεχνολογικόν, καί διά τήν άπλοποίη-
σιν τοΰ κανονικού, καϊ καθόλου τήν διάταξιν τής ύλης. Κατά 
τήν ύπό τής έπιτροπής τών γυμνασιαρχών καί λοιπών λογίων 
έκφρασθεΐσαν γνώμην περί τού <· όποια τις πρέπει νά ή ή έν 
τοΐς σχολείοις διδασκομένη γραμματική,» φαίνεται ή περί ής 
ο Λογος ουσα τοιαύτη περίπου, καί έπομένως πάσης στστάσεως 
άξια. Εύρίσκεται παρά τω τυπογράφω Κυρίω I . Άγγελοπούλω 
καί τιμάται δραχμών 2 1/2. 

Έ π ι σ τ ο λ ά ί περί διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσης, 
υπό Κωνστ. Σ. Ξανθοπούλου έν Κωτσταντινουπόλει, τύποις 
Α. Κορομηλά καί Π. Παπασλλή 1 8 5 5 . Τό άξιολογώτατον 
τοϋτο σοφού άνδρός πόνημα ευρίσκεται έν 'Αθήναις είς τό £ι-
βλιοπωλειον τοϋ Βλαστού- τιμώμενον δρ. 2 . 

Ύ 

τώ Κυρίω Γ . Παγώντι οίκονόμω τοϋ Διδασκαλείου καί τώ 
βιβλιοπωλείω τοΰ Βλαστού, τιμώμενον δρ. 1 1/2. 

Τήν άπόκτησιν τών συγγραμμάτων τούτων συσταίνομεν είς 
τούς διδασκάλους καί πάντχ είς τά τής παιδείας ένδιαφερόμενον. 

Περί β e λ τ ι ώ σ ε ω ς τής δημοδιδασκαλίας φυλλάδιον Α', 
καί Β'. ύπό I. Δρα'ίκη ελληνοδιδασκάλου. Τά πάσης συστάσεως 
άξια ταύτα φυλλάδια ευρίσκονται εις τό βιβλιοπωλείον τοϋ Κ. 
Βλαστού καί πωλούνται δρ. 1 1/2 άμφότερα. 

μ ν ή μ α περί δημοδιδασκαλίας, ήτοι τής τοΰ λαοϋ 
παιδείας, ύπό Αδαμαντίου Ίωαννίδου ΝομαρχιακοΟ δηαοδιδα-
σκάλο> Κάλαμο .·. Τό σπουδαιον τούτο πόνημα V.piaxerai TOTOX 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 

Τό έτος τοϋτο φαίνεται λίαν παρχγωγόν άξιολόγων συγ-
γραφών περί μεθόδων δημοσίας εκπαιδεύσεως. Βλέποντες πολ-
λοί τής αρμοδίας άρχής τήν άκάμαντον προθυμίαν καϊ ένέρ-
γειαν ύπέρ τής παιδείας συντελοϋσι φιλοτίμως τό έπ' αύτοΐς 
είς τό ιερόν τούτο χρήμα, διά τής έκπονήσεως καί δημοσιεύ-
σεως συγγραμμάτων, έν οίς φέρονται περί τούτου γνώμαι άν-
δρών άποχρώσαν πεΐραν έκ τε τής έπαγγελίας καί τής μελέ-
της αύτών περί τήν διδασκαλίαν καί τών κατ' αύτήν μεθόδων 
κτησαμένων. Αάβετε μετά χείρας, φίλοι άναγνώσται, τά περί 
τής σπουδαίας ταύτης υποθέσεως βιβλία τοΰ Στρούμπου, τοΰ 
Ξανθοπούλου, τού Ά . Ίωαννίδου, τοΰ Δραίκη (ών τό μέν άνηγ-
γέλθη ήδη διά τής εφημερίδος ήμών πρό τίνος καιροϋ, τά δί 
άγγέλλονται σήμερον) *αί θέλετε ιδεί ότι ύπάρχουσιν έν ήμΐν 
οί φιλοτίμως μεριμνώντες περί τών τέκνων ήμ.ών, και οί άγω-
νιζόμενοι ύπέρ τής άνατροφής καί καταλ?,ήλου έκπαιδεύσεως 
αύτών, ώς έχει έκαστος δυνάμεως καί γνώμης, πιστεόοντες 
(και όρθώς τούτο) ότι αύτη έστίν ή μόνη είς άληθή εύημερίαν 
καί άχήρατον δόξαν φέρουσα τά έθνη όδός. Ό έπαξίως τούς 
τοιούτους άγώνας έκτιμών ύποιΛγός τής εκπαιδεύσεως, ού ή 
ακραιφνής περί τήν όρθήν άγωγήν καί άληθή παιδείαν άγάπη 
άνεζωπύρησε τήν φιλοτιμιαν καί τών ζήλον πολλών καί καθη-
γητών καϊ διδασκάλων, έδωκεν αΰτοΐς νύξιν, καί ίδού προσφέ-
ρουσιν όσημέραι προφορικώς τε καί εγγράφως ό,τι έκαστος 
νομίζει δυνάμενον νά συντελέση πρός έπίτευξιν τοΰ διά τής 
παιδείας και τής άοετής μεγαλείου καί δόξης καϊ ευημερίας 
τοΰ έλληνικοϋ γένους· ταϋτα καί άλλοτε ήσαν αί άγκυραι τής 
σωττρίας τής πτωχής Ελ λ άδος , ταύτα πάντως καί έξής έσον-
ται. αΤή Ελλάδι πενιη μεν αίεί κοτε σύντροφος έστι, άρετή 
δέ έπακτός έστι, άπό τε σοφίης κατεργασμένη καί νόμου ισχυ-
ρού· τή διαχρεωμένη ή Έλ.λ.άς τήν τε πενίην άπαμύνεται καί 
τήν δεσποσύνην. (Ήρόδ. Ζ. 102). 

— Αί έπί παρουσία καί ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Κ. ύπουρ-
γοΰ τής δημοσίας εκπαιδεύσεως περί τής έπί τό βέλτιον δια-
τάξεως τών έν τοΐς έλλ. σχολείοις καί τοΐς γυμνασίοις πα-
ραδιδομένων μαθημάτων, καί άλλων ταϋτα άποβλεπόντων ζη-
τημάτων συνεδριάσεις των Κ. Κ. γυμνασιαρχών καϊ άλλων 
λογάδων καθηγητών καί διδασκάλων έπεοαιώθησαν ήδη. Τό 
άποτέλεσμα τών συσκέψεων καί συζητήσεων αύτών άκούομεν 
οτι θελει δημοσιευθή· ούτω Οέλουσι δυνηθή νά επενέγκωσι 
έπί τούτου τάς παρατηρήσεις αύτών καί άλλοι κχτά τό κράτος 
τρίβωνες περι τχ τοιαϋτα, όπως έκ τής βασάνου τούτων καταρ-
τισθώ παρά τού διέποντος τά τής παιδείας τελειότερα καί 
σχοπιμωτέρα διοργάνωσις τών δημοσίων έκπαιδευτηρίων. 

— Έ κ τών τής ληγούσης περιόδου μελών τής 'Ιεράς Συ-
νόδου έμειναν καί διά τήν άρχομένην οί Σεβασμιώτατοι 'Αρχι-
επίσκοποι 'Αργολίδος καί λαλκίόος, προσεκλήθησαν δέ άντϊ 
τών άπελθόντων οί Σεβασμιώτατοι 'Αρχιεπίσκοποι Μαντινείας 
καί Μεσσηνίας, προέδρου μένοντος άεί τού Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου 'Αθηνών 

— Ό μέχρι τούδε Γεν. γραμματεύς τοϋ ύπουργείου τών 
'Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. εκπαιδεύσεως Κ. Α. Α. Χ. 'Α-
ναργύρου διωρίσθη Νομάρχη; Κυκλάδων. 

— Ο είς τό έν Πάτραις γυμνάσιον καθηγητής Κ. Τουσσό-
πουλος διωρίσθη έκτακτος καθηγητής τής έλλ. φιλολογίας έν 
τώ ΙΙανεπιστημίω ΌΟωνος. 

— Ό δικηγόρος Κ. Ποτλής διωρίσθη καθηγητής τοϋ -κανο-
νικού δικαίου έν τώ αύτώ ΙΙανεπιστημίω. 

— Γενικός γραμματεύς είς τό ύπουργείον τών Εκκλησια-
στικών κτλ,, ουδείς έως ώρας διωρίσθη. 

— Τήν 1 Σεπτεμβρίου άνοί,ει τό ύπό τής άξιοσεβάστου 
Κυρίας Μ. Κόρκ, Έ λ λ . ΙΙαρθεναγωγείον, πρός έγγραφήν νέων 
μαθητριών. Τών μαθημάτων δέ έναρξις γίνεται τήν πέμπτην 
τοϋ αύτοϋ μηνός, τούτεστι, τήν προσεχή δευτέραν. 

'ά·'ί·λ-- Οε5" σ·.<ν?χε·.α) <7 » 
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ΑΘΗΝΑΙ, τή \ Σεπτεμβρίου 1 8 5 5 · 

Αυπτ.ρόν ότι ό πολλά μελετήσας καί είδώς περ! διδασκαλίας 
άρχαιότερος τών σωζομένων γυμνασιαρχών Κ. Χ . Παμπούκης ά-
σθενείας ένεκα άπελθών οίκάδε έοτέρησε_ τών παρατηρήσεων αύ-
τοϋ τόν συλλογον τών γυμνά*άρχων, 'ί λπί ομεν οτι, έάν οί ονς 
καταβά?,λει άποτελεσμα ικο κοποι ύπερ τή, ταζεως και τής 
προοδου τ-οϋ άγα.ούς κατ 'έτος καρπού; παράγοντος γυμνα-
σίου Ναυπλίας, έπιτρέψωσιν αύτώ άνεσίν τινα, θελει, λαβών 
γνώσιν τών γενομένων πρακτικών, οέρει τάς ίδιας αύτοϋ έπί 
τούτων γνώμας, ών σκιαγράφημα ί,λέπομεν έν ταίς περί τού-
του νύξεσιν, άς έξ^θεσιν έν τή πρός τήν Κομαρχίχν Άρ' .ο ίδος 
άναφορχ αύτοϋ, τι; περί τών χειμερινών · έξετάσεων τού ύπο 
την διοίκησιν αύτοϋ γυμνασίου Λαυπλ.ας, π:ρί ων καί άΛ/.οτε 
έποιησάμεθα λόγον. 

— Ούδενί δικαιότερον άρμόζουσιν έπαινοι, καί ούδενί μάλ-
λον οφείλεται πάσα καί παρά τής έξουσίας καί παρά τών ι-
διωτών έμψύχωσις ή τοις άφιλοκερδώς ύπέρ τής κοινής ώφε-
λείας κοπιώσι καϊ ιδίοις άναλώμαφι τών πνευματικών πόνων 
αύτών τούς καρπούς είς φώς φέρουσιν. Είς τών χρησιμωτάτων 
τή ελληνική κοινωνία άνδρών τούτων τήν τάξιν καταλεκτέος 
έστίν άναντιρρήτως καί ό τοΰ διδασκαλείου οίκονόμ,ος Κ. Γ . 
Ηαγών, άπό πολλών ήδη έτών καί μέχρι τοϋ νϋν συντάττων 
καί έκδίδων κοινωφελέστατα άεί πονήματα· ήκιστα δέ περί τής 
υλικής αύτου ώφελείας φροντίζων εύωνότατα παρέχει αύτά 
τοΐς χρείαν έχουσιν. Είς τήν φιλοπονίαν τού Κ . Παγώντος ο-
φείλομεν μεγάλους γεωγραφικούς πίνακας γενικούς τε καί 
μερικούς, διαφόρων ειδών άτλαντας, άρκετά διδακτικά βιβλιά-
ρια, οίον γυμναστικήν, φυσικήν ίστορίαν κτλ. καί τό πρό τίνος 
κα;ροϋ δημοσιευθέν περί άνατροφής έξαίρετον αύτού πόνημα, 
περί ού διαλαμβάνει τά δέοντα ή άνωτέρω ότμοσιευΟεΐσα αγ-
γελία. Ή άκραιφνής καί τών αρχόντων καϊ τοϋ κοινού τών 
Ελλήνων φιλομουσία, καί τό χρήσιμον τοϋ άξιολόγου τούτου 
βιβλίου καθιστά περιττήν τήν διά μακρών καί παραπειστικών 
λόγων σύστασιν αύτοϋ· όστις άναγνώσει τήν άγγελααν τού Κ. 
Παγώντος δέν άμφιοάλλομεν ότι θέ/,ει φι?,οτιμηθή νά υπα-
κούση είς τήν άφελή πρόσκλησιν τοϋ συγγραφέως τουτου, ερ-

Τρικκάλων διοάσκα/ος ένταϋθά έστιν ό Κ. Στυμφαλιάόης. 
Ύδρας σ/ολαρχούμενον ύπό τοϋ Φιλοτι'μου Κ. Ζουρ-

βιάδου, συνδιδασ/όντων αύτώ τών Κ. Κ. Βραχνού καί Κρα-
'.ειου. 'Γό σχολεϊον τοϋτο πολλήν έ'λ.αβε βελτίωσιν άπό τής 
έ,καταστάσεως εις αύτό τοϋ Κ. Ζουρβιάδου ώς σχολάρχου. 

'Υπάτη ού διδάσκαλος άκολουΟεΐ άπό 2 0 ήδη έτών εί-
ναι εύτυχώς ό Κ. Οίταιοκαρύδης. 

(άκολουΟεΐ) 

νήν ώφέλειαν. 
— Πλη,ιοφορίαι περί τοϋ άποτελέσματος τών έξετάσεων 

διαφόρων σχολείων έν συνόψει. 
Εύάρεστον καί κατά τήν ευχήν τών γονέων και τής άρχής 

άποτέλεσμα έδειξαν αί έ ετάσεις των έξής σχολείων, ών οί 
διδάσκαλοι επαινούνται διά τόν ζί,λον και τούς κόπους αύτών 
ύπό τών διαοόρων εφορευτικών έπι-ροπών και τών διοικητικών 
άρ/ών. Εις την κατάταξιν ά/ολουθοϋμεν τήν σειράν τών εκ-
θέσεων, παραλείποντες έκεΐνα, &/ προηγουμένως έμνήσ ημεν 

Σκοπέλ.ου διευθυνομένου ύ~ό τοϋ - . Α . Καμπχνη 
Γυθείου ου προΐσταται ό διό. Κ. I. Κυριακού. 
'Αγρινίου όπερ δ ευθύνεται ύπό τού Κ. Δ. Α. i ερακη. 
Ναυπακτίας έν ώ διδάσκει ό ιλ. Καλλιακούδας. 
Πύργου εν ω όιδ.άσ/.ουσιν ό Γροίστοίμενος αυτοϋ Κ. 

λαμβοκιοης, καί ο διδ. Κ. Δ. Ψίφας. 
Βαμοακοΰς διδάσκοντος εκ πολλών ήδη έτών του Κ. 

Πετροπούλου. 
Μονεμβασίας όπερ ε υ τ υ χ ε ί έ χ : ν δ.δάσκαλ,ον τόν Κ . Λΐιχ. 

Παπαδόπου?.ον. 
Σοπωτοΰ διευθυνομένου ύπό τοϋ άςίου Κ. Οικονόμου. 
Άρεοπόλεως διδάσκαλος αύτοϋ έστιν ό Κ. Δ. Σκαρπαλέ,ος. 
Αιγίου προΐσταται τούτου ο Κ . Γ. Καμμαριώτης, βο; 

δέ έστιν ό Κ . Γ . Σπηλ,'.ωτόπουλος. 
Πύλου ού μόνος διδάσκαλος έστιν ό Κ. Θ. Εαφιόπουλος. 
Κορώνης εις τοϋτο διδάσκει ό Κ. Α. Οίκ. Γριοας. 
Μεγάρων 0ιευΟυνορ.ένου ύπό τοϋ Κ. Κ. Α. Χατζοπούλου 

Ελευσίνιου. 
Αεβαδείας διευθυνομένου ύπό τοϋ Κ. 'Οθωναίου έχοντος 

βοηΟόν τόν Κ. 'Πλιάδην! 
Θηβών ύπό τόν Κ· Χοιδάν. 
Αΐγίνης ού προΐσταται ό εύπαίδευτος χαί άγαθός γέρων 

Κ. Δ. Θεοδοσιάδης, 

Διά τοϋ άπό 2 0 , 2 2 καί 2 3 Αύγούστου εγγράφων τοϋ έπί 
τών Έκκλησ. κτλ. ύπουργείου. 

μετετέθησαν μέν 
ό δημοοιδ. Αίγιτίων (Λιοωρικίου) Κ. Κυριάκος Γεωργιάδης 

εις Κρίσσαν τής ΙΙαρνασσίδος. 
ό δημοοιδ. Κρίσσης Κύριος Έ ρ . 'Αθανασίου είς Αίγίτιον. 
ό δημοδιδ. Νεμέας. Κύριος Ν. 'Ηλιόπουλος είς Αυκοσοϋραν. 
ό δημοοιδ. Άπειράνθου (έν Νάξω), είς Μαρκόπουλον τού έν 

'Αττική δήμου Κρωπίας. 
ό δημοδιδ. Τευθΐοος (Λαγχαδίων) τής Γορτυνίας, Γ . Οεοφι-

λόπουλος, είς Στεμνίτσχν. 
ό δημοδιδ. Στεμνίτσης (Τρικολώνων) Θ. Εαχαλόπουλος, είς 

Τευθίδα. 
διωρίσθησαν δέ 

ό έν άδεια δημοδιδ. I. Γ . Μητοόπουλος εις Φλεσιάδα (Αιγού-
δισταν) τής Μεσσηνίας. 

ό προσωρινός πεπαυμένος δημοδιδ. Πέτρος Πρωτοπαπαία-
κης είς ΆπείρανΟον 

ο πρώην δημοδιδ. Μεγάρων, Κύριος Θ. Α. ΙΙετράχης, ? εις 
Σα/αμΐνα, άντί τοϋ Δ. Κουτσιμάόου, διαταχθέντος νά έξα-
κολουθή διδάσκων έν Κέα μέχρι δευτέρας διαταγής διά τήν 
δοθεΐσαν είς τόν διάδοχον αύτοΰ I . Χωματιανόν, χατ' ίδιαν 
αύτοϋ αίτησιν, άπεριοριστον άπουσίας άδειαν. 

Ιίρωτ. 3 9 8 6 . 
'Αριθ. 

Διεκπ. 2 3 2 7 . 

ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΑΑΑΔΟΣ. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙίΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Κ.ΑΙ ΤΙ12 

Δ11ΜΟΣΙΑΣ Ε Κ Π Α Ι Δ Β Ϊ 2 Ε Π Σ . 

Πρός τόν Κύριον 'Ανάργυρου Α. Χ. 'Αναργύρου μέχρι τοΰδε 
Γενικόν γραμματέα τοϋ έπί τών Έκκλησι κτλ. ύπουργείου. 

Τό έπί τών έσωττρικών ύπουργείον διά τοϋ ύπό ημεοομη-
νίαν 2 ! ) Αύγούστου ε. ε. έγγράφου του έκοινοποίησεν ήμΐν, 
οτι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, δι' Ί'ψηλοΰ !}. Διατάγματος, εύηρε-
σιήθη νχ διορίση ύμάς Νομάρ ην τοϋ νομού Κυκλάδων. 

Συγχαίροντες ύμΐν διά τό νέον τούτο δείγμα τής πρός ύμάς 
βασιλικής εύνοιας, Οεωροϋμεν δίκαιον, Κύριε, νά σας έκφρά 
σωμεν τήν εύ:·.ρέσκειάν μας, ?·ά τόν ζήλον καί τήν προθυμίαν 
ήν άνεδείξατε περί τήν έκπλήρωσιν τών μέχρι τούδε άνατε-
Οειαεν^ν ύμΐν καθηκόντων Γενικού γραμματέως, τοϋ όποιου 
προίστάμεθα υπουργείου, έχοντες πλήρη τήν πε οίθησιν, ότι 
ε·'; τήν νέαν ταύτην σοβαράν ύπηρεσίαν, ε'ς ήν 1 ά ; έχάλεσεν 
ή εμπιστοσύνη τής Λ. Μ. καί τή ; Κυβερνήσεως του, 0--λετε 

i ά αδείξει τόν αύτόν ζήλον καί τήν αύτήν προθυμίαν, ό·.καιοϋν-
τες δ'ά της ικανότητος, συνέσεως κνί τοϋ προς τήν ύπηρε-
σίαν ζήλνου σας τήν ύπέρ ύμών έκλογήν τοϋ τρισεοάστου ήμών 
"Ανακτος καί τής Κυβερνήσεώς του. 

Έν 'Αθήναις 31 Αύγούστου 1 8 5 5 . 
Ό ύπουργός 

11. ΑΡΓΙ 'ΡΟΠΟΓΑΟΣ. 

— 'Ασμένως δημοσιεύοντες τό άνωτέρω εγγραφον σνγχαί-
ρομεν τω Κυρίω Άναργύρω, ού ή ικανότης, ή σύνεσις καί ο 
ζήλος περί τήν ύπηρεσίαν έξετιμήθησαν δεόντως καί ύπό τής 
προαγαγούσης αύτήν Β. Κυβερνήσεως καθόλου, καί ύπό τοϋύφ' 
ον ύπηρέτησεν υπουργού τών Εκκλησιαστικών ίδια. 



)( m χ 
Ή έφορευτική του δημοτ. σχολείου επιτροπή 

Πρός τον δημοδιδάσκαλον Κύριον 'Ιωάννην Δ. Λαουτάρην 

Έχουσα υπ' όψιν της τον άκριβή καί άκάμαντον ζήλον Σας-
περ'ι τήν άκριβή του διδασκαλικού καθήκοντος Σας έκπλήρω-
σιν, σύν τούτοις δέ και τήν άσυγκρίτω λόγω πρόοδον τών μα, 
Οητών Σας ές έκείνης τών προκατόχων Σας, τήν κατά μεί-
ζονα λογον μόρφωσιν τής σπουδαζουσης νεολαίας μας, καϊ 
τήν αυξησιν τών μαθητών Σας ώς έκ τοϋ τρόπου τής διδα-
σκαλία; Σας, έκφράζει ύμϊν μετά πληρεστάτης χαράς τούς 
επαίνους της, (εύχομένη άπό καρδίας διά τήν έπιτυχιαν τοΰ 
τοιούτου λαχόντος δημοόιόασκάλου ε?ς τόν δήμον μας) πεποι-
θυϊα ότι ή αύτή θέλει υπάρξει εις τό μέλλον διαγωγή Σας. 

Ή έφορευτικη τοΰ δημοτ. σχολείου Παμίσου έπιτροπή 
Έ ν Νησίω τήν 11 Αύγούστου 1855 . 

Ό Δήμαρχος 
Α. Κυριάκος. 

Κ. ΙΙατρίκης ιερεύς Γ. Βρετός θ . Οίκονομάκης. 

Ή έξεταστική τού δημοτικού σχολείου έπιτροπή. 
ΙΙρός τόν Δημοδιδάσκαλον Κύριον Ίωάννην Ααουτάρην. 
» Θεωροΰσα ή έπιτροπή τούς κόπους, ους κατεβάλατε διά 

τήν πρόοδον τής νεολαίας τοΰ Δήμου μας, και τόν άοκνον ζή-
λον, ονπερ έδείξατε περί τήν άκριβή τοΰ διδασκαλικού σας κα-
θήκοντος έκπλήρωσιν, σύν τούτοις δέ καί τάς έν όλίγω χρόνω 
μεγάλας προόδους σας, άπονέμει ύμΐν τούς επαίνους της καί έκ-
φράζει τήν έαυτής καί τήν τών γονέων τής νεολαίας εύαρέσκειαν, 
πεποιθυΐα ότι καί εις τό μέλλον θέλετε δείξει τόν αύτόν ζήλο - , 
καί παρέξει άναλόγους προόδους τών προσδοκιών της. 

Έν Νησίω τήν 11 Αύγούστου 1855 . 
Τά μέλη τής εξεταστικής έπιτροπής. 

Ό δήμαρχος Α. Κυριάκος. 
Π. Καλαμαριώτης,—Κ. Νικολάου,—Κ. Πατρικής ιερεύς,— 

Γ. Ποτηρόπουλος,—II. Θεοδωρόπουλος. 

Γράφουσιν ήμΐν έκ Σπάρτης. 
Έπεραιώθησαν κατ' αύτάς χαί τοΰ έν Σπάρτη δημοτικού 

σχολείου αί έτήσιαι έξετάσεις καί κατά τήν άπόφασιν τής έξε-
τακτικής έπιτροπής, είς τήν όποίαν είχον μέρος ό σχολάρχης 
τοΰ ώδε ελληνικού σχολείου μετά τίνων διδασκάλων τού αύ-
τοϋ σχολείου, έκρίθησαν άξιοι νά μεταβώσιν είς τό έλληνίκόν 
σχολεΐον 3 4 μαθηταί. Ό καρπός ούτος, προελθών άφ' ένός με-
τά αύστηράν έξέτασιν τών μελλόντων νά οεχθώσινείς τό έλλη-
νίκόν σ/ολεΐον τούς άπολυομένους μαθητάς, καί άφ' έτερου έκ 
τοΰ μικρού άριθμού τών φοιτώντων είς τό ένταϋθα δημοτικόν 
σχολεΐον κατ' άναλογίαν άλλων, έφερεν εί ; έκπληξιν πάντας 
τούς είς τάς έξετάσεις παρευρεθεντας καί τήν εξεταστικών έπι-
τροπήν, ήτις κνι τον δίκαιον έπαινον άπένειμεν είς τον διευθύ-
νοντα τό σχολεΐον δη ; οδιδάσκαλον Κ. Γεώργιον Τερζάκην καί 
εις τό άρμόδιον ύπουργεϊον έσύστησεν αύτόν δεόντως. Ό Κ. 
Τερζάκη; διά τής φιλοπονίας του, τής όρθής καί εσκεμμένη; 
διδασκαλίας, τής ικανότητος καϊ πολυχρονίου πείρας, ούχί μό-
νον έν Σπάρτη, άλλά καί πανταχού όπου υπηρέτησεν, εύαρε-
στήσας έσ/ε τά; ευλογίας πάντων καί τής Κυβερνήσεως, καί 
είναι κατατεταγμένος είς τούς δοκιμωτέρους τών δημοδιΟα-
σκάλων. 1 · 

Λογίδοιον έ/.φωνηΟέν πα:ά τίνος μαθητού τού δημοτικού 
σχολείου Ι'λυπίας τή 2 3 Μαΐου 1855, καθ' ήν ήμέραν ό Νο-
μ ά ρ χ α 'Αρκαδίας κύριος Π. Μονχστηριώτης έπεσκέφθη τό 
σχολιΐον τοΰτο. 

Τί άνταποδώσωμεν τώ Κυρίω περί πά των, ώ·> άνταπέδω-
κεν ήμΐν, Σήμερον ή μέν κ-ρδ'.α ήμων πάλλει, σκιρτά καί ά-
γάλλεται, ή δε ψυχή μεγάλω εύ ραίνεται, β/.έποντες έπισκε-
πτόμενον ήμά; τόν εύχλεά Νομάρχην Αρκαδίας, τόν έμμουσον 
έφορον τή ; έκπαιδεύσεως, τον προστάτην τής τάξεως καί εύη-
μερίας τοΰ Νομού τής 'Αρκαδίας τοϋ φιλομαθούς έθνους ήμών. 
Ώ λαμπρόν l/έαμα εις ημάς, καί εύάρεστος τιμή ! ! "Ιί άξιο-
θαύμαστος πρόνοια πρός ήμά; ! τήν όποίαν ή περικλεής Κυ-
βέρνησις δεικνύει είς ήμάς, συστήσασα πανταχ_οΰ σχολεία, 
χαί καταγινομένη μέ ένθεον ζήλον, καί διά μυρίων πατρικών 
θυσιών καί προσπαθειών, ώς γενικός πατήρ, ίνα έξ απα-
λών ονύχων σχημ,ατίση τούς Έλληνόπεοας χρηστούς ΆοΧ 

ενάρετους ϋπηκόο-.ς, άξιους διαδόχους τοΰ πολυάΟλου έθνους 
ήμών, καί εξίσωση, προϊόντος τοϋ χρόνου, τήν έλληνικήν νεο-
λαίαν διά τού θείου μέσου τής παιδείας μέ τούς πανο?νβίους 
προγόνους ήμών Έλληνας, τούς Σωκράτεις, τούς Πλάτωνας, 
τούς Λεωνίδας, τούς Θεμιστοκλεϊς, τούς Περικλεΐς, το ύς Έπα-
μινώνόας χ.λ.π. 'Γι άνταποδώσωμεν τω Κυρίω περί πάντων, 
ων άνταπέδωκεν ήμΐν; *Ω πόσοι προγενέστεροι ήμών ηύχοντο 
νά γεννηθώσιν εις ταύτην τήν εύάρεστον έποχήν, καθ' ήν τά 
πάντα συνεργοϋσιν ε ί ; τήν ήθικήν καί διανοητικήν άνάπτυξιν 
ήμών ! ! ώ πόσον ήδυνόμεθα καί άγαλλόμεθα άκούοντε; ένδε-
λεχώς τούς γενήτορας ήμών εύδαιμονίζοντας ήμάς, γεννηθέντος 
επί τής ελευθερίας τού έθνους άμών Διό ζωογονούμενοι μέτόν 
αερα τής ελευθερίας, άνατρεφόμενοι μέτόν ηθικόν ύπογρσμμόν, 
καί εκπαιδευόμενοι συστηματικώς ota τής διηνεκούς έπαγρυ-
πνήσεως τής μουσηγέτιδος Κυβερνήσεως άμών, ούχί μόνον κα-
ταγινόμεθα προθύμως καί έπιμελώς είς τά παρά τοϋ διδασκά-
λου ήμών Κ. 1. Σταγοπούλου έν έπιμελεία καί ζή/ω διδασκό-
μενα,άλλά καί πρός τόν ύψιστον καί πάνδωρονΘεόν άναπέμπομεν 
ενδελεχώς καί ένίομύχως εύχαρηστήριον ύμνον μετά δακρύων 
ευγνωμοσύνης, καί μεγίστης κατανύξεως τής τρυφεράς καρδίας 
ήμών, εύδοκήσαντα νά γεννηθώμεν έπί τής έλευθερίας τής 
πατρίδος ήμών 'Ελλάδος, παρακαλούντες, ένθέρμως αύτόν τόν 
ζωοδότην τοΰ παντός, όπως διατηρήση έν υγεία καί ευδαιμο-
νία τόν περίδοξον Βασιλέα ήμών "Οθωνα μετά τής έρασμιω-
τάτης Βασιλίσσης ήμών 'Αμαλίας, οίτινες συζώντες ώς ζεύ-
γος ιερόν, νά εύδαιμονώσι πρός άρωγήν, παγίωσ.ν χαί κλέος 
τής πατρίδος ήμών Ελλάδος, ώστε τό έθνος ήμών, τή άκη-
ράτω άρωγή αύτών, άνθιση καί άκμάση, ώς πάλαι έπί τών 
χρυσών αιώνων, μορφουμένων τών υπηκόων νηπιόθεν διά τής 
παιδείας χρηστών καί έναρέτων, χρησίμων εις τήν πατρίδα, 
καί πιστών είς τόν θεοφρούρητον Έλληνίκόν θρόνον. Ένώτισον 
πάνδωρε Θεέ, Κύριε τών όλων, τήν δέησιν ήμών, τήν έξερχο-
μ.ένην έκ τών άπαλών σπλάχνων ήμών, καί παγίωσον τόν Έ λ -
ληνίκόν θρόνον πρός άρωγην καί κλέος τής πατρίδος ήμών 
Ελλάδος, τής πάλαι μητρός ηρώων τε καί θεών, τής ρίζης 
τών Μουσών, καί τής τροφού τών σοφών. 'Αμήν ! 

Ζήτω ό Σ. Βασιλεύς ήμών Όθων, μετά τής Βασιλίσσης ή-
μών 'Αμαλίας, ζήτω άπασα ή Κυβέρνησις ήμών, ζήτω ό Κ. 
Νομάρχης Αρκαδίας. 

— Ό έχ τής εύαγοΰς Μονής τοϋ μεγάλου Σπηλαίου 'Πα-
νοσιο?^ογιώτατος Κύριος Συνέσιο; Γεωργιάδης, άνήρ εύπαίδευ-
τος καί άγαθός, διδάξας μετ' έπιμελείας καί ζήλου είς τά σχο-
λεία τϋς Άνδρου, τών Αθηνών, τής Μονής τού Όσιου Λουκά, 
τοΰ Ναυπλίου κτλ. διωρίσθη ήδη παρά τοΰ έκτιμώντος κατ" ά-
ξίαν τά πρόσωπα Κ. υπουργού τών Εκκλησιαστικών Ίεροκή-
ρυξ τοϋ νομού Λακωνίας. Ί Ι έμπιστοσύνη αΰτη τής Β. Κυ-
βερνήσεως έλπίζομεν ότι θέλει έκτιμηθή δεόντως ύπό τοΰ Ι ε -
ροκήρυκα; Κ. Συνεσίου διά τής άκριβοΰς έκπληρώσεως τών 
καθηκόντων τοΰ 'Ιερού αύτοΰ έπαγγελματος. 

Ε ί Β ο π ο ι η σ ι ς. 
Τό ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Κ. ΙΙερ. Κωνσταντινίδου ίδιο-

συντήρητον σχολεΐον μετετέθη είς τήν έπί τή όδώ Έρμοΰ οΐ-
κίαν τοϋ Κ Άναρ. ΙΙετρακη ύπ' άριθ. 77 κειμένην πλησίον 
τής Καπνικαρέας. Ί Ι οικία αύτη ούσα εύρύχωρος, καί έχουσα 
αύλήν έκτεταμένην, καί κρήνην, είναι καταλληλοτάτη διά σχ»-
λεΐον. Έγένετο ήδη έναρξις τής έγ ραφής τών μαθητών 
όήν δέ προσεχή δευτέραν 5ην Σεπτεμβρίου άρχονται αί πα-
ραδόσεις όλων τών μαθημάτων. Ό είρημένος 11. Κωνσταντι-
νίδης δέχεται κατά τήν άγγελίαν αύτοΰ καί τροφίμους μαθη-
τά; ύποσχόμενος ότι θέλει διατρέφει καί περιποιείται αύτούς 
είς τα ίδια αύτοΰ τέκνα. Οσοι λοιπόν τών γονέων έπιθυμοΰν νά 
έγγράψωσι τοΰ υιούς των, ή ώς τροφίμους, ή ώς εξωτερικούς, 
ειδοποιούνται νά τούς έμφανίζωσιν άπό τής 8ης έωθινής ώρας, 
μέχρι τ ή ; 12ης. 

Σ. Σ. Τό ίδιωτικόν σχολεΐον τοΰ Κ. Περ. Κωνσταντινίδου, 
ένεκα τών ών ετησίως έκ πολλών ήδη έτών παράγει καρπών, 
απέκτησε όικαίως τήν ύπόληψιν τών γονέων, είς αυτό, κατά 
προτίμησιν, καταταττόντων τά χρήζοντα προκαταρκτικής έκ-
παιδεύσεω; τέκνα αύτών. 

ΕΚ ΤΗΣ ΤΤΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ 
( Ό δ ο ; ΆΟΓ,νας. ά ; : ? . 2 7 1 ) . 


