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(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Έάκ pc γι.Ιιψαθης, loj χαί .ιο.Ιιψαθ'/ζ (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Ανασζαφαι έν Βυζαντίφ
Μετά την περιφανή μάχην τών Πλαταιών, οί Έλληνες, έξελόντες τδ δέκατον της συγκομισθείσης λείας, άνέθηκαν τω
έν Δελφοϊς Άπόλλωνι χρυσοϋν τρίποδα, ον έστησαν έπί στή?.ης χάλκινης, είχονιζούσης δφιν τριχέφαλον περιεσπειραμένον
καί επέγραψαν τά ονόματα τών μετασχόντων τοΰ πολέμου
καί χαταστρεψάντων τόν βάρβαρον.
Έπιγενομένου τοϋ ίεροΰ πολέμου, οίφυκεϊς, καταλαβόντες τούς Δελφούς, έσύλησαν τά ιερά, έν οΐς καί τον χρυσοΰν
τρίποδα, καί έκοψαν έξ αύτοΰ νόμισμα ΐνα έπαρκέσωσι τάς τοϋ
πολέμου άνάγχας.

‘Ο χάλκινος δφις διέφυγε τήν ιεροσυλίαν τών Φωκέων, ώς
βραδύτερου την τών Γαλατών, μετηνέχθη είς τδ Βυζάντιον καί
έστηθη μέσω τοΰ ‘Ιπποδρομίου ύπό Κωνσταντίνου του Μεγά
λου, φιλότιμου μενού νά περιβάλη τή ήγεμονίδι τών πόλεων
στέμμα παντός βασιλικού λαμπρότερου, νά εύπρεπίση τήν πά
λιν αύτοΰ εύπρεπεια μοναδική, τοϊς σωζομένοις άριστουργήμασι τής αρχαϊκής καλλιτεχνίας.
Μωάμεθ ό Β'. μ.ετά τήν έχπόρθησιν του Βυζαντίου, έλαύνων άπό ρυτήρος εις τό ‘Ιπποδρομίου και ένδεικνύμενος τήν
δεξιότητα αύτοΰ, ιδία χειρί, λέγουσιν, άπέτεμε μίαν τών κε
φαλών τοϋ τρικεφάλου δφεως· χρόνω δέ ύστερον λάθρα καί
διά νυκτός, ό οχλος διέρρηξαν καί τάς λοιπός δύω, έπ’ έλπίδι
τοϋ χρηματισθήναι, διότι παν δ,τι δήποτε μνημειον αρχαϊ
κόν, κατά τάς τούτου Ιτέας, έγκρύπτει θησαυρόν χρυσού.
Και θησαυρόν μέν δέν ευρον αύτοΰ αί ιερόσυλοι χεΐρες·
μετά παρέλευσιν δέ χρόνου ικανού έπέπρωτο νά έλθη εις φώς
θησαυρός έτερος, κατάμείζονα λόγον τιμής άξιος, καθόσον παρά
μέν τοΐς πολλοϊς ούδέποτε τής δειυσης θέλει τύχη έκτιμήσεως, παρά δέ τοΐς φίλοις τών καλών άναμνήσεις διεγείρει
Οελξινουστάτας, αναμνήσεις προσομιλούσας τά μυχαίτατα τών
καρδιών, διά τής διάνοιας συζευγνύει 'τά άφεστώτα καί άναδρομικώς μεταφέρει είς έποχάς άπωτάτας, περί τάς οποίας ήδύ
μέν άποβχίνει κατά πάντα χρόνον τδ διατρίοειν, ήδύτατον δέ
καί αναψυχής πάροχον όταν έν τώ ένεστώσι πικρία κεχραμενα εύρηνται τά πάντα, δακρύων καί άλγηδόνος άνάπλεω.
Έπιδρομαϊ αλλοφύλων, καί πολέμων δεινά, καί άμαθείας
κακοήθεια κατέχωσαν τήν άρχαίαν τοϋ ‘Ιπποδρομίου επιφά
νειαν καί σύν αύτή τό πλεϊστον τοϋ περισωθέντος τοϋ χάλ
κινου δφεως χαί μέρος τών παρακειμένων μνημείων. Έπ’ έσ
χατων, γινομένων άνασκαφών έν Βυζαντίω ύπό τοΰ μηχανικού
τοΰ ’Αγγλικού στρατού, ό περί ού ό λόγος περιεσπειραμένος
οφις έξεχώσθη ολόκληρος, ή βάσις τοΰ οβελίσκου τοΰ Θεοδο
σίου έξήλθεν εις φώς καί ή τοϋ ‘Ιπποδρομίου αρχαία επιφάνεια
ένεφάνη ενιαχού.
Οί φίλοι τών καλών δύνανται νά είκάσωσιν οΐκοθεν ό-όσης
χαράς ένεπλήσΟημεν, μαθόντες δτι έπί τών έκχωσθέντων δα
κτυλίων τοΰ οφεως έφάνησαν ίχνη γραμμάτων όνους εν άχα
ρε· άνέδραμεν εις τά Μηδικά χαί ένθους είδε περί εαυτόν τούς
ένδοξους μαχητάς τής Σαλαμΐνος, τών Πλαταιών χαί τής
Μυκάλης χωροΰντας έν παρατάξει, τήν όφρυν τοϋ Πέρσου καταβεβλημένην, τά τρόπαια είδε τοΰ πολιτισμού, κατοπάζοντο;
μέχρι τή; κοιτίδας αυτού -;ν ίίσ.ο^αδ-σιιόν.
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Σπεΰσαντες, μετέβημεν έπιτοπίως καί μετά παρατηρήσεις
ένοελεχεΐς καί δυσκολίας ού μικράς κατωρθώσαμεν ν’ άναγνώσωμεν τά έξής ονόματα, κεχαραγμένα, ώς προέφημεν, επί τών
δαχιυλίων τού δφεως και έφθαρμένα μάλλον έκ τής αγενούς
ψυχαγωγίας τών προγεγενημένων—οΐτινες φαίνεται, παιδιάς
χάριν, έμαχαιροκόπουν τόν δφιν καί έξήλειφον τά γράμματα
—ή τής έπηρείας τοΰ χρόνου.
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δακτυλίω ιβ'. ΣΙΚΥΩΝΙΟΙ. ΚΟΡ1ΝΘΙΟΙ.
θ'. (Τί)ΡΓΐνΘΙΟΙ. (ΤΕ)ΓΕ VTAI. ΕΡΜΓΟΝΕΣ.
η. (ΦΑ-,)ίΑΣ(ΙΟΙ;). ΠΑΑΤΑΙΕΙΣ. ΘΕΣ11ΙΕΣ.
ζ'. ΜΓΚ(ΗΝΑΙΟ;Ι). (Κ)ΕΙΟΙ. ΜΑΛΙΟΙ. ΤΕΝΙΟΓ.
ς'. NASIOI. ΕΡΕΤΡΙΕΣ. ΧΑ ΑΚΙΔΕΣ,
ε'. ΣΤΓΡΕ(Σ). FAAE1OI. ΠΟΤΙΔΑΙΑΤΑΙ.
δ'.ΑΕΤΚΑΔΙΟΙΕΑΝΑΚΤΟΡΙΕΣ.ΚΙΘΝΙΟΙ.ΣΙΦΝΙΟί.
γ'. ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΑΓ. ΛΕΠΡΕ VIAI.

Άφ’ δσον γινώσχομεν, δέν περιεσώθη που κατάλογος τών
έπιγραψαμένων τό έαυτών όνομα έπί τοΰ δφεως, ώστε τή τού
του βοήθεια ν’ άναπλπρώσωμεν τά έλλείποντα. ‘Ο ‘ΙΓρόδοτος
μόνος, παραοούς ήμΐν μετά τής συνήθους αύτώ άκριβολογίας
τά τών συμμαχησάντων κατά τού Μήδου, δύναται μεγάλως
νά συντέλεση πρός τόν ήμέτερον σκοπόν.

Κατά τόν πατέρα τής ιστορίας, οί μετασχόντες τοϋ πολέ
μου ήσαν ουτοι : ’Αθηναίοι, Αίγινήται, Άμβρακιώται, Άνακτόριοι, ’Αρκάδες, Έπιδαύριοι, Έρετριεΐς, ‘Ερμιενεΐς,’Πλεΐοι,
Θΐσπιεϊς, Κεΐοι, Κορίνθιοι, Κροτωνιάται, Κύθνιοι, Λακεδαιμό
νιοι, Λεπρεδται, Αευκάδιοι, Μαντινεϊς, Μεγαρεΐς, Μήλιοι, Μυκηναϊοι, Νάξιοι, Όπούντιοι, Παλεΐς, ΙΙλαταιεΐς, Ποτιδαιάται,
Σερίφιοι, Σικυώνιοι, Σίφνιοι, Στυρεΐς, Τεγεάται, Τιρύνθιοι,
Τριζήνιοι, Φλιάσιοι και Χαλκιδεΐς.

Καί ουτοί είσιν οι μ έ χ ρ ι ς έ σ χ ά τ ω ν μετά ζήλου άλειφθέντες είς τόν αγώνα καί εύθύς έξ αρχής άρνηθέντες γ ή ν
καί ύ δ ω ρ τώ βαρβάρω· διότι εΰρηνται μέν καί οί Θηβαίοι
καί οί Φωκεϊς συμμαχήσαντε; καί ταχθέντες έν Θερμοπύλαις,
άλλ’ οί μέν, κατ’ ανάγκην άχθέντες είς τήν συμμαχίαν, μετά
τοϋ Αε ονίδου τό πάθος, εμήδισαν καί γήν και ύδωρ έδωκαν προ0>μως εις τόν μέγαν βασ.λέα· οί δέ Φωκεις βία τε καί ανά
γκη συνετάχθησαν τοϊς βαρβάροις· ώστε περί τούτων ούδεις
λόγος, τών δέ λοιπών τά ονόματα κατά πλεϊστον μέρος σώ
ζονται ετι έπι τοΰ δφεως, ώς εϊδομ,εν, έξηλείφθησαν δέ τά
τών Αθηναίων, Αΐγινητών, Αρκάδων, Έπιδαυρίων, Κροτωνιατών, Λαχεδα μονίων, Μαντινέων, Μεγαρέων, Όπουντίων,
ΙΙαλέων, Σεριφίων, Τριζηνίων.

Τίνι δέ λόγω άνεγράφησαν καί οίΤήνϊσι, μή φερόμενοι έν
τοΐς κατά τοϋ Μή'ου συμμαχήσασι , περί τούτου σαφέστατα
εξηγείται ό Ηρόδοτος.
Άναγγείλαντος τοϋ Άριστείδου τήν ύπό τών πολεμίων ζύκλωσιν τών ‘Ελλήνων καί άπιστούντων πρός ταΰτα τών 11ελοποννησίων, ήλΟεν αύτόμολος ό Τήνιος ΙΙαναίτιος μετά τής
νηός αύτού καί έπεβεβαίωσε τό πράγμα· διάδέ τοΰτοτό
έργον ένεγράφησαν Τήνιοι έν Δελφοϊσιν
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Θυτω λοιπόν οί Τήνιοι, έυος χάριν, ήξιώΟησαντης τιμής
τοΰ ν' άναγραφώσιν έν τοΐς ζαταστρεψαμένοις τόν βάρβαρον
καί ο χρόνο; έφείσθη τοΰ ονόματος αύτών, σωξομένου ετι έτι
τοΰ οφεως. Άλλ’ ή τούτων αναγραφή διζαίω τώ λόγω χαί
έξ αναλογίας δέν συνεπάγεται ζαί τήν τών Αημνίων καί τήν
τών Σαμίων ·, Εί μέν ό Τήνιος Παναίτιο; αύτομολήσας έβεβαίωσε τήν κύζλωσιν, ό Αήμνιος Άντίδωρος καί παρετάχθη
έν Σαλαμΐνι, μόνος αύτός έζ τών μετά τοΰ μεγάλου Βασίλε
ιος συμμαχούντων ‘Ελλήνων αύτομολήσας κατά τήν έν Άφέταις ναυμαχίαν, τήν προοιμιασαμένην τήν έν ’Αρτεμισίω. Θί
δέ Σάμιοι, λάθρα τών ΙΙερσών μετακαλεσάμενοι διά τοΰ Αάμπωνος, τού ΆΟηναγόρου και τοΰ ‘Πγησιστ'ράτου τόν έν Δήλω
ναυλοχοΰντα στόλον τών ‘Ελλήνων, έγενοντο παραίτιοι τής
έν Μυχάλη μάχης, πρώτοι απίστησαν, παράδειγμα δίοοντες
αγαθόν· τοΐς Ίωσι, και πρώτοι ,έπετέθησαν κατά τοΰ βαρ

βάρου.
Και ταΰτα μέν ώς πρός τούς άναγραψαμένους τό εαυτών
ονομζ. Τό δέ πιρισωΟέν μέρος τοΰ οφεως, ώς εχει σήμερον
μετά τήν εζχωσιν, έχει περιφέρειαν κατά τήν βάσιν 1,65 γαλ.
μέτ. ύ 1ος δε ώς έγγιστα περί τά πέντε κάν έξ γαλ. μέτ. ώ
στε έκ τούτου συνάγεται ότι ικανόν μέρος τής αρχαίας τοΰ
‘Ιπποδρομίο; επιφάνειας έχώσθη πρό τής άλώσεως, μετά δε
τήν άλωσιν συνεπλτρώθη τό έργου, άλλως, καί γίγας τό α
νάστημα ύποτεθείσθω, ο καταχτητής Μωάμεθ ουδέποτε έδυ
νατό νά κόψη τήν κεφαλήν.
Τά ονόματα είσιν άπειροχάλως και άτάκτως έγγεγλυμμένα,
ότε μέν άνά δύω, ότε οέ άνά τρία, ότε δέ άνά τέσσαρα έν
έκάστω δακτυλίω· τούτων οί σωξόμενοί είσιν είκοσι ζαί εννέα,
έξογζούμ,ενοι έπί μάλλον, ώς ήν είκός, έφ’ όσω πρός τά άνω
χωροΰσιν ή αναγραφή άρχεται άπό τοΰ τρίτου.
Τοιοΰτος ό τριχέφαλος δφις τοΰ ‘Ιπποδρομίου τοΰ Βυζαν
τίου· διήλθου έπ’ αύτοΰ αιώνες πολλοί καί πάντες οί μεν μετά
τούς δέ άφήζαν ίχνη, άλλ’ ή δόξα αύτοΰ άγήρως έστιν, ώς άγήρως καί %.ν.·πατε νέα εσεται_ή μνήμη τών κατά τά Μηδικά
διαπρεψάντων.
(θελξινοη)

Hist τής Νήσου Πάταου.
’Άσημος σχεδόν έστι παρά τοΐς άρχαίοις ή Πάτμος. Καί ό
"Ομηρος, νησυδρίων μέν του Αιγαίου μνημονεύων, άπηθανάτισεν αύτά έν τοΐς έπεσι, περί δ’ αύτής ούδεμίαν μνείαν ποιεί
ται- ώσαύτως δέ καί ό ‘Ηρόδοτος- παρά Θουκυδ δη πρώτον
μνημονεύεται (Γ. § λγ') ή ύστερον περίφημος νήσος αύτη γενομένη άπό τής τοΰ άγιου Ίωάννου φυγής. ‘Ιστορεί δέ, οτι ήρος
τοΰ πρώτου έτους τής πή ’Ολυμπιάδας ίί28 προ ΧριςΌΰ), Πάχης ο ’Αθηναίων ς-ρατηγό; α ύπό σπουδής έποιεΐτο τήν δίωξιν
(τού τών Λακεδαιμονίων στόλου, ου πρός Μιτυληναίους ύπ' Άλκίδαν άπέςειλαν), καί μέχρι Πάτμου τής νήσου έτεδίωξευ ,». Εί
ζαίπολλαί τών εκδόσεων Αάτμον φέρουσιυ, άλλ’άτε δή ούδενός
ετέρου συγγραφέως μνημονεύοντας Αάτμου νήσου, νομίζω,
ταΐς προσφάτοις έκδόσεσιν επόμενος, άναγνωστέου είναι II άτ μο υ. Καί γάρ ό Λάτμος όρος καί πόλις, ούχί νήσος, έν
Καρία έστί. Στράβων δέ, τάς Σποράδζ; άπαριθμών, έν πα
ρ'δω'ΐΐάτμου μνημονεύει λόγων (Ε, 5) « Πλησίον δ’έστί καί
η Πάτμος και Κορασσίαι ι. Μικρόν δέ παρακατιώυ δηλοϊ αυ
τήν χειμένην έν τω Ίκαρίω πελάγει. «’Απ’αυτής (Ικαρίας)
Ίζάριον καλείται τό προζείμενον πέλαγος- έν ω καί Σάμος . · ·
ζαί ΙΙάτμος. » Γιλίνιος
*
δ’ ό πρεσβύτερος (Hist. nal. ίν. 23),
αναφέρει τήν Πάτμον, π οί τών Σποραδών λέρων, προσδιο-

ρίζων άμα καί τήν περιφέρειαν αυτής.
« Patmos, circuilu triginla millia passuum. » Καί ταΰτα μέν
εϊσι τά πάντα όσα οί αρχαίο', περί τή; νήσου παραδεδώκασι.
Μελέτιος σ’ ό μεταγενέστερος Έλλην γεωγράφος σαφέστερος
τέ έστιν. κ ‘Π Πάτμος, λέγει, νήσος, Πάτινο κοινώς λέγεται,
ζαί υπό τώυ Ιταλών Παλμόσσα· έκλήΟη άπό του πατήματος
τού Ποσειδώνος, ή άλλου τινός, κεϊται ού σμαζράν τής λερού
νήσον αύτη ή νήσος είναι ορεική, καί μεταλλοφόρος, ρυρι^ει
μιλλια ίΟ ή κατ’άλλους 50. Απέχει τής ’Ικαρίας μίλια 55
π.ό; νότον ζεί άλλα τοσαΰτα τής Κω προς βορράν. .) Παρα-

λείπωυ περιηγητών τινων ίστιρησάντων τήν νήσον χωρία άφορώυτα αυτήν, άρχομαι αμέσως τής περιγραφής αύτής.
‘II Πάτμος περιλαμβάνεται μεταξύ τών 33' καί 38' 10''
τής 26° μήκους άνατολικοΰ άπό τοΰ μεσημβρινού τοΰ Γρηνβίχου, ζαί μεταξύ τών 17' 50" καί τώυ 23' τής 37° πλάτους
βορείου. Τό μέγιστον μήκος αύτής κατά γραμμήν εΰΟεΐάν έστι
πεντεζαίδεκα χιλιομέτρων, τοΰ μεγίστου πλάτους εχοντος
δέκα- άλλ’ ένεκα τής ύπερβαλλούσης εντομής τών παραλίων
αύτής, ή περιφέρεια πιθανώς έχει εξήκοντα ώς έγγιστα χι
λιόμετρα.
’Αποτελεί μέρος τών Σποραδών τοΰ αρχαίου Ίζαρίου πέ
λαγους, λίαν περιαδομένου ύπό τών ποιητών καί άριγνώστου
έν τή μυθολογική τής ‘Ελλάδος ιστορία. Αί χυριώτεραι τών
περικειμένων νήσων είσιν αί Κορασσίαι ή Κορσεαί πρός βορόάν
(τανΰν Φούρνοι), ή Σάμος βορε’ανατολικώς, ή Ίκαρος βορειοδυτιχώς, δυτικώς δέ το μικρόν άρχιπέλαγος τής ’Αρκοννήσου
ζαί Αεψίας, ζαί νοτιανατολικώς ή Λέρος.

Σιγή περιέρχομαι έτερα νησύδρια ήττονος λόγου άξια, σπο
ράδην περί αύτήν κείμενα, έτι δέ ζαί τάς άπωτέρω νήσους,
ορατά; έκ τοΰ ύψους τών όρέων αύτής.
Τό πρωτότυπου αύτής όνομα φαίνεται ότι ήν Πάτνος- επειδή
έν αρχαία επιγραφή ευρισκόμενη έπί μαρμάρινης μεγάλης
πλακάς είς τήν είσοδον τής βιβλιοθήκης τής Μονής άυαγινώσζονται εύκρινώς αί λέξεις αίδε-

........................... ΕΚΓΡΟΦΟΣ ΕΣΤΙ ΙΙΑΤΝΌΣ
ΝΗΣΟΣ.

Βραδύτερου μετεβλήθη είς Πάτμον καί μετά ταΰτα έτροποποιήθη έπί μά/.λον όπως προσέγγιση εις τήν πρώτηυ μορ
φήν αύτοΰ· οθεν περιέστη εις τό τής ΙΙατίνου παρά τοΐς χυδαίοις. ΙΙο’Οευ ετυμολογείται; ούδέν δύναμαι είπεΐν μετά βε
βαιότητες· επειδή τήν μέν τοΰ Μελετίου ετυμολογίαν παιδα
ριώδη υπολαμβάνω, τήν δέ τού σοφοϋ Βοχάρτου (Geographia
sacra, <1. 411) νομίζω ότι άνάγκη ϊνα έπίσχη τις όπως πιστεύση, παράγοντος αύτήν παρά λέξιυ Συριακήυ σημαίνουσαν τε
ρέβινθον « καθόσον ή νήσος τό πάί.αι ίσως ήν κατάφυτος έκ
τοιούτωυ δένδρων. »
‘II μετονομασία Πάλμος ή ΙΙαλμόσσα, όπως έκάλουν αυτήν
συνήθως οί Ιταλοί, εκλείπει κατά μικρόν, καί οί φοίνικες,
οθεν παρί,γετο άναμφιβόλως, έγένοντο άφανεΐς παντάπασι,
πλήν ενός μόνου κοσμούντο; κοιλάδα καλουμένην Κήπον τοϋ

‘Οσίου.

‘Υπ’ όρέων διαθεομένη, ή Πάτμος εκτείνεται πρό πάντων
άπό βορρά πρός νότου. ‘Ο λιμήυ τή; Σκάλας διαιρεί αύτήν
είς δύο μέρη σχεδόν ισα, χωριζόμευα ύπ’ ισθμού αρκούντως
στενοΰ. Δυσκόλως τις ευρίσκει παράλια όδοντοειδέστερα, καί
είς περιφέρειαν τοσοΰτον μικράν άκρωτήρια καί λιμένας τοσουτου πολυαρίθμους.
Πρός δυσμάς προεκτείνεται σχεδόν άπασα έπί τοΰ αύτοΰ
μεσημβρινού- άλλ' έιέρωθεν προβάλλει έπί τά πρόσω μέγα
ακρωτήριου άτολήγον είς τήν άκραν λεγομένην Γέρανον,
ού ή μεγάλη άνάπτυξις, έκκλίνουσα έκ τοΰ βορειοδυτικού εις
τό νοτιαυατολιζόν, ζαί φαινομένη ότι συσπειράται είς τό δεύ
τερου μέρος τή; νήσου, προφυλάττει αύτήν απρόσβλητον ύπό
τοΰ βορείου ανέμου, ζαί καθιστά τούς έρμους αύτής άσφα-

Είς τόν Οεώμενον αύτήν έκ τής θαλάσσης φαίνεται ήττον
άγονο; ή έστιν, έλεκζ τών θάμνων οΐτινες πεφύζασιν έπί τώυ
πρανών τινων ορεω·/, ζαί παρέχουσι διά τής χλόης αύτών τήν
έπιοάνιιαυ γονιαότητος- άλλα διατ-.εχων τις τό ένδότερον /·«θορ'ά έν τάχει ότι το πετρώδες ζαί άγνωμου έδαφος αύτής δυσκολως καλλιεργεϊτ-ίΐ. πλήν τινων κοιλάδων, άς ό άνθρωπος
κατίσχυσευ ϊνα γονιμοποίηση. Ιό πάλαι δενοροφυτος, έζ πολ
λοΰ άδη χρόνου άπεβαλε τα δάση αύτής, καί το γε νύν εχου
θαΰμ'ζ έστί τό ίδεΐν έζεΐ δεν-ρου. Ιίλήν κατεσχληκυιών τινων
έλαιώυ, τριακάδος σ.καμινεών ζαί συζτών, πολλών πορτοκαλλεών καί λεμονιών, δυο ή τριών π·τύων, έπτά ή οκτώ
ζερατεώυ (ξυλοκερατιών , τριών περικαλλών δρυών βαλανηφόρων, χαί εΐκ.άδσς κυπαρίσσων σποράδην πεφυτευμέ-,ων, ούδίν έτιρον -.'ς τόν θ=».-.ην έπιδείζ.νυται ή ευτελή τινα δενδρύλ

λια μηδέ σκιάν τό θέρος πκρέχοντα. ‘II τχλειψις τών δασών
αύτής άπεξήραυε ταύτοχρόνως ζαί τήν κοίτην τών ρυάζων ζαί
χείμαρρων αύτής, χαί ό π?.είονος λόγου άξιος παρά πάντας,
ονομαζόμενος ί\ερόμυ?.οι, μόλις ρέει κατά τήν ώραν τών καυ

μάτων.
Τά απότομα όμως σαράλιχ αύτής είσιν ευπρόσιτα πολλαχοϋ, ζαί φαίνονται προσζα?νθϋυτα τά διαβαίνουτα πλοία, όπως
ζητήσωσι κρησφύγετου κατά τής τρικυμίας. ’Εντεύθεν οί πειραταί πολλάκις έπεσζέύαντο αύτήν, καί ούτός έστιν ό λόγος
δι’δν πάντες σχεδόν οί κάτοικοι συνεπυκάσθησαν περί τήν μο
νήν επί τοΰ άκρου τοϋ όρου; ‘ Κγίου Ίωάννου. Μόλις δέ έξ
ολίγου νοόυου έτόλαησαν ίσα ζαταβώσιν εί; τήν Σκ.λαυ, καί
περί τούς εκατόν πεντήκοντα οίκους άποζατεστησαυ εγγύς τοΰ
λιμένος τούτου.

‘Ο λιμήν τής Σκάλας εκαλείτο πιθανώς τό πάλαι Φορά,
Ιπειδή εΐρηται ί·> τώ χε ρογράφω τώ άποδ.δομένω είς Πρόχο
ρον καί έπιγεγραμμένω <· Περίοδος τοΰ ‘Αγιου Ιωάννου τοΰ
Θεολόγου, · ότι ό άγιος Εύχγγελιστή , ό διδάσκαλος αύτοΰ,
άπένη είς Φοράν, ζαί ότι έν τίχει άνέβη εις τήν πό/.ιν. Ά?ιλζχοΰ πάλιν ό ΙΙρόχορος ίστορε , ΐτι ό διοικητής κατωζει έν
Φορά. ’Αν τό χειρόγραφον τούτο Οϋμεν αξιόπιστου, οπερ, εί
ζαί ούχ'· αύθεντιζόν, φαίνεται μοι όμως λίαν αρχαίου, άνάγκη
ϊνα παραδεχθώμεν ώς βέβαιον ή ότι ή πρωτεύουσα τις νήσου
μετά τοϋ πρώτου λιμένος αύτής τοϋ τής Σκάλας άναμφιλέκτως, καί ούχί ετέρου, ώνομάζετο ούτως, ή τού/.άχιστον
τοιοΰτον ήν τό όνομα τοΰ λιμένος αύτής καί τοΰ τόπου όπου
κατώκει ό διοικητής.

Έν άλλω τινί χειρογρα'φω, όπερ τήν αύτήν έπιγραφήν έχει
καί ού'έν έτερόν έστιν ή έπανάληψις τοϋ προειρημένου, χειρογράφω, ου ό συγγραφεύς έστι Αιζήτας ό (Θεσσαλονίκης αρ
χιεπίσκοπος, τό όνομα Φορζ παρεφθάρη είς τό Φθορά.
‘Η ’Ιταλική μετονομασία τής Σκάλας πάντη νεωτέρα έστιν,
ύπό τοϋ έκκαιδεκάτου έκνικήσασα αίώνος, ήτοι έξ δτου ή νή
σος ήρξατο εμπορευόμενη μ.ετά τώυ Γενουηυσίωυ καί Ενετών.
Έκ τοΰ Journal general del instruc. publique.
(23 April. 1856).
B. Guerin. μ·τ. A.

llipt βοΐλλων.
Ή βδέλλα (Iliruilo medicinalis) εινε ζώον αρθρωτόν, άνήζου
εις τά είς τό ύδωρ άνευ βράγχιων ζώντα έντομα, είναι έρμαφρόδιτον, ζωοτόκον, στερείται οφθαλμών ζαί άλλων τοΰ σώ
ματος άκρων. "Εχει σώμα έπιμηζες, όριζοντίως ραβδωτόν, συ
στέλλεται καί διαστέλλεται μεγάλως, ή ράχη τοΰ ζώου είναι
κυρτή έχουσα μελαίνας χηλίδας, ή κοιλία της τεφρόχρους ή
κιτοίνη μέ μέλανα στίγματα, είς τό τρίγωνον στόμα της φαί
νονται τρεις όοόντες, δι’ ώνάφίνει είς τό δέρμα τοΰ ανθρώπου
τεθεΐσα τρίγωνον τραύμα, δέν καταπίπτει δέ άπό τού σώματος
πριν εντελώς πληρωθή αίματος. Χρησιμεύουν αί βδέλλαι διά τοπικάς αφαιμάξεις, προτιμώτεραι δέ είναι αί μεσαίου μεγέθους·
άν απορροφούν πλεϊον τοΰ δέοντος αίμα, πίπτουν διά τής έπιθέσεως ολίγου άλατος έπί τής ράχεως αύτών, Αί βδέλλαι άλιεύονται τήν άυοιξιν ή τό φθινόπωρου κατά διαφόρους τρό
πους. Συνήθως έμβαίνουν είς τάς λι'μνας οί βοελλαλιεΐς μέ
γυμνούς πόοας, ταράττουν τήν λάσπην, καί ούτως άναβαίνουν
αΐ βδέλλαι εις τήν έπιφάνειαυ καί πιάνονται μέ τάς χεΐρας,
ή έπικολλώνται έπί τών ποδών καταλληλότερος δέ πρός τοΰ
το καιρός είναι ό συνεφώδης, ή ό θυελλώδη;, επίσης άλιεύονται διά καταλλήλων λεπτών δικτύων, άφοΰ πρότερον άναταραχθή ή λάσπη. Αί βδέλλαι διατηρούντο', έπί πολύ τιθέμεναι εντός κάδων μέ οπήν κάτωθεν, ϊνα έμβυΟίζονται είς τό
ύδωρ, ή άν είς του πυθμένα θέσωμεν ίλύυ άργιλλώδη. Τά
μέγιστα συντελεί είς την καλήν των διατήρησιν α) νά μή έγκ?ς'ΐσθώσι πολλαί εί; μικρόν τ .που, όπως κινώνται ελευθέριος,
6) νά τοποθετηθώσι τά αγγεία είς
;ρ-ν καί σύσκιον τόπον,
γ) νά άφεθώσι εί; όσον τό δυνατόν ήσυ ία., δ) νά άύ.λάσσητν.ι
πολλάκ ς το ύδωρ δι'άπεστκγμένου η ό/βρ ου, ε) νά άπτβάλλωνται αί «’.οφισμέναι, καθότι ή σήμς αύτών ενεργεί έπ.βλαβώς είς τάς άλλας.
Αί βδέλλαι^ύπόκειυτχι είς τάς εξής άσθενείας.
α) Μ ε τ α λλ ι χ ή ά σ θ έ ν ε ·. α. Λϊ βδέλλαι δυκνόουν έπί

όλου τοΰ σώματος σκληρά μέρη έμφαίνοντα παράδοξόν τινα
χρωματισμόν, μεταλλικήν τινα στιλπνότητα, καί άποθνήσκουν
εντός 8—1 2 ήμερων.

β) Βλεννώδης νόσος. Δι' αύτής γίνονται αί βδέλ
λαι γλισχρώδεις καί ε-λαστιζαί, χαί τό ύδωρ αύτών λαμβάνει
τήν σύστασιν τού άφεψίματος τοΰ λινοσπόρου, αποθνήσκουν δέ
μετά 3 ή 1 ημέρας.
γ) ‘Η ίκτερος. Αί β'έ?<λαι λαμβάνουν κιτρινωπόν χρώ
μα, ζαί ή νόσος αύτη τάς αφανίζει άνά χιλιάδας. Κατ’ αυτής
τής νόσου έσυστήθη ώς έπωφελέστατον να τρυπηθη ή βόέλλ-.ι διά βελόνη; είς τό κάτω μέρος, οθεν εκρέει ύγρόν κιτρινω
πόν, είτα νά τ Οη εις ύδωρ όπου υπάρχει διαλελυμένον ολίγον
σάζ.χαρι πεφρυγμένον. ΙΙρό; προφύλαξιν άπό τών άλλων νό
σων άρχει ή συνεχής αλλαγή του ύδατος καί ή προσθήκη άρτι
κεκαυμένων ανθράκων.
Ε. Λ ά ν δ ε ρ ε ρ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Διά τών άπό 4, 3, 7, 10, 12, 18, 26 καί 30 Μαίου εγ
γράφων τοΰ έπί τών Έκκλησ. ζλπ. ύπουογείου
Διωρίσθησαν μεν δημοδιδάσκαλοι οί ΚΚ.
Πρωτοπαππάς Παναγιώτης, είς Αεζερά τοϋ δήμου Φαρών
(σχολ. αρτισύστατου),
Χρυσαυθόπολος Βασίλειος, ε’ς Κερπηνήν τών Καλαβρύτων,
Καλκάνης Δημήτριος, είς Δούραλι τοΰ δήμου Έλους,
Μαλλιαρός Δημήτριος, εις Ι'αύριον τή; Άνδρου,
Παππανδρεου Παναγιώτης, είς Αογγά τοΰ δήμου Κορώνης,
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος, είς ’Ανδραβίδαν τοΰ δήμου
Μυρτουντίων,
ΆΟαν. Σώκος, είς Αεβάοειαν ώς ύποδιδάσκαλος.

Μετετέθησαν δέ οί ΚΚ.

Κυριαζόπουλος Γ. άπό 'Υπάτης είς Στυλίδα (Φαλάρων),
Παππαγεωργόπουλος Κ. άπό Στυλίδος (Φαλάρων) είς ’Υ
πάτην,
Στάμου Γεώργιος, άπό Άμωράνης τής Άποδοτίας, εις Κυριάζι τής Λεβαδείας,
Γρηγορόπουλος Γεώργιος, άπό Γαυρίου είς Κατάκοιλ,ον τής
Άνδρου,
Γαλής Γεώργιος, άπό Θηβών είς Αιαυοζλάδιου (Φθιώτιδας),
Άντωνόπουλος Α. άπό ΙΙηνειίων τής Ηλείας είς Βώλαχα
τής ’Ολυμπίας,
Καρασταμάτης Γεώργ. Κ. άπό Κριεζών τής Καρυστίας εις
Άμφειαν τής Μεσσηνίας, χαί.
Ειρήνη ’Αναστασίου άπό Αίγιου εις Θήβας.

Πρωτ. 22506.
Άριθ.--------------------Διεζπ.

ΒΣΙΑΙ-’.ΙΟΧ ΤΠΣ ΕΑΛΑΔΟΣ.

Τό ‘Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών ζαί τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

ΖΓρίς τούς /Cvrloti: Γυιινασιά(ΐγα.ς, Σγα.Ιά^γσ.ς καί ^ιινθυι τάς
ΐ.1.1η>·ικω>· oi-o.leiw Jidaaxd-lcvc.

Φανερόν είναι ότι διττόν προτίθεται σκοπόν ή παρ’ έκάστω
γυμνασίω καί έλληνικω σχολείω κράτησις τώυ βιβλίων, περί
ών ό κανονισμός αύτών προεΐο-ιυ έν άρθροις 22, 23, 94, 30
καί 97’ έξ ένός μέν; ϊνα έυεργήται έν τάξει ζαί όκρ.βεία ή
ύπηρεσία τοΰ εκπαιδευτηρίου, έξ έτέρου δέ, όπως ύπάρχη τακ
τική ζαί άκριβή; πηγή, έ; ής ό διευθυντή; αύτοΰ θέλει συνά
γει τάς πληροφορίας, ο-ας κατά τά διατεταγμένα οφείλει
νά όποβζλληεΐς τό ύπουργειον μετά την λήξι? τοΰ σχολαστι
κού έτους, πρός ζζτάδειξιν τή; ζαταστάσεως καί πο:?;;·.
τοΰ ού πρ'-ίσταται εκπαιδευτηρίου
"Οτε όμως έπιό/.ειτο ή σύνταξις τής τ·λ-ι~
Οείσης περί τής μ,εσζίζς παιδείας εκθεσεως, _Γ^υ.ησχντε, ευ
το'ς άρχείοις τοϋ‘Υπουργείου πρός συλλογήν τών εί; άπαρτισμόν αύτή; αναγκαίων στο χείωυ, ε-οομενότι α. πληροφορία·.

αυται πέμπουται έκ τών γυμνασίων καί ελληνικών σχολε’ων,
ούχί μόνον έν πολλοΐς ατελείς και αόριστοι, άλλά και τοσοΰνον άνωμάλως καί διαφόρως πρός άλλήλους σχεδιάζονται οί
εμφαίνοντες αύτάς πίνακες, ώστε χαί δυσύλλεχτα και δυσεξέ?.εγχτα τά πράγματα καθίστανται. Έχ τούτου ένοήσαμεν
βτι έλλειψις ακρίβειας και άνομοιότττος τελεία υπάρχει είς τά
κρατούμενα βιβλία, όθεν αυται λαμβάνονται, παρά τον κανο
νισμόν, ού τό πνεύμα είναι ή τοϋ όμο·ιδοΰς έπικράτησις καθ'
όλην τήν σχολαστικήν υπηρεσίαν ‘Ομολογητέον δέ ότι τούς
πίνακας τινων έχπαιδευτηρίων εύρομεν άποχρώντως πλήρεις.
• Άποβλέποντες εις τήν σπουδαιότατα τοΰ μέρους τούτου τής
υπηρεσίας, καθότι έκ τών έν λόγω πληροφοριών έςαρτάται κατά
τό πλεΐστον ή ρύθμισις τών πρός βελτίωσιν τών γυμνασίων
καί ελληνικών σχολείων σκέψεων ζαί ενεργειών τού ‘Υπουρ
γείου, έζρίναμεν ότι έπρετε νά κανονισθώσιν έπι τδ ακριβέ
στερου, άνευ αναβολής, τά βιβλ α ταύτα, ένταυτω δέ καί
κατά ένα τύπον παρά πδσι τοΐς γυμνασίοις καί έλληνικοΐς
σχολειοις· ώστε ουτω ν' άποβαίνη δυνατόν αύτοΐς νά ύποβάλλωσι τοΰ λοιπού την ύλην ταύτην ακριβή ζαί δεόντως ώρι
σμένην, άμα δέ καί όμοιομόρφως διχτετυπωμένην, ϊνα μή παρέχη έπι τής έν τώ ύπουργείω έξελέγξεως δυσχερείας, ως
ήΐη συμβαίνει.

Πρός τούτον δέ τόν σκοπόν

σχεδιασθέντες

οί έπισυναπτό-

μενοι τρεις τύποι, όσα καί τά είδη τών βιβλίων, τά οποία
κατά τόν κανονισμόν πρέπει νά κρατώνται παρ' έκάστω γυμνασίω ή ελληνίζω σχολείω, οποστέλλονται προς έκαστον υ
μών, προσκαλούμενον τό μέν άναφερόμενον έν άρθρω 22 τού
κανονισμού βιβλίου εγγραφής τών μαθητών νά συντάσση κατά
τό ύπό στοιχείου Α ύπόδειγμα, όνομάζων αύτό ΜΧΘΗΤΟΛΟΓίΟΝ, τό δέ έυ άρθροις 23 καί 91, κατά τό ύπό στοιχείου
Β υπόδειγμα, όνομάζων ΕΛΕΓΧΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, κρατούμε
νον ιδιαίτερον επί ένός έκαστου μαθήματος πάσης τάξεως,
διαιρούμενου είς μέρη δέκα, όσοι οι τών μαθημάτων μήνες
καί άρχόμενον άπό τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου, δτε κατά τά κα
νονισμένα γίνεται τών μαθημάτων έναρξις. Τό οέ βιβλίου,
■περί ού έν ΛρΟροις 30 καί 0 7 μνεία γίνεται, θέλετε συντάσ
σει κατά τό ύπό στοιχείου Γ ύπόδειγμα, όν0μάζοντες αύτό
*
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΙΧΓΟΠΟΪΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ.

Ουτω οέ τών βιβλίων συνταττομένων, εύκολον θέλει εϊτθαι
είς τό εξής τόν έν τέλει τοΰ σχολαστικού έτους ύφ’ έκαστου
ύμών πεμπόμενον πίνακα εις τό ‘Υπουργείου μετά τής μνημο
νευόμενης έν άρ'’ροις 32 καί 113 έκθέσεως, πρός παράστασιυ
τού αριθμού τών φοιτησάντων εις δ διευθύνει γυμνάσιου ή ελ
ληνικόν σχολείου καί τοΰ αποτελέσματος τών γενικών έξετάσεωυ, ν’άπαρτίζητε δΓ έκείνων κατά τό ύπό στοιχείου Δ ύπόδειγμα, όνομάζοντες αύτόν ΕΛΕΓΧΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Οΐ πίνακες δέ ώς περιέχοντες
κατά τοιοΰτο σχέδιον πάσας τάς άνηκούσας πληροφορία.·, θέ
λουσι παρουσιάζει κατ’ έτος εις τό ‘Υπουργεΐον, όντως μετ’
ακρίβειας καί εύκρινώς, τόν αριθμόν τών φοιτησάντων εις τά
γυμνάσια καί τά ελληνικά σχολεία, ώς καί τήν άναδειχθεΐσαν
έν αύτοΐς πρόοδον πόσον δέ ή άκριβις τούτων γ'νώσις είναι
εις τό ‘Υπουργεΐον αναγκαία ένυξαμεν τούτο ανωτέρω. Δέν
αγνοείται βεβαίως ότι ούχ ήττον χρήσιμοι είναι είς αύτό καί
οΐ λοιποί τών μαθητών προσδιορισμοί, ών κατά τό υπόδειγμα
απαιτείται τοΰ λοιποΰ ή σημείωσις, τής πατρίδος δηλονότι,
τής ηλικίας, τής διαγωγής αύτών καί τοΰ επιτηδεύματος τών
γονέων. Καί έξ αύτών ωσαύτως σπουδαία πορίσματα συνά
γονται ύπέρ τής εθνικής παιδείας.

Άλλ’ επειδή ειδομεν καί ότι τό αποτέλεσμα τών γενικών
έξετάσεων βραδέως ύπό τών πλειόνων άποστ λλεται εις το
‘Υπουργεΐον, γίνεται ύμΐν ενταύθα ή παρατήρησές ότι οφείλε
τε νά πεμπητε τοΰ λοιποΰ αύτό, μετά παρελευσιν δέκα ή
δεκαπέντε τό πολύ ημερών άπό τής λήξεως τών έξ-τάσεων
έξ άπαντος, καί διά τής δ'.οιχητ.κής αρχής, ώς άπαιτούσι τά
άρτι μνημονευθέντα άρθρα τοΰ κανονισμού. Κατ' αύτά ταΰτα
δε τά άρθρα οφείλετε νά πέμπητε συγχρόυ&ς, άλλ’ άπ’
ευθείας είς τό ‘Υπουργείων, καί τό πρόγραμμα τής επομένης
εξαμηνίας, οπερ ά-όπως οΐ πλεΐστοι συνειθησαν νά υποβάλλωσι κατά μήνα Σεπτέμβριον. ’Εγκαίρως ωσαύτως θέλετε
'-βάλλει zr τ; πρόγραμμα τής έαρ-.ής έξαμην'ας, όλίγας

ημέρας δηλονότι πρό τής ένάρξεως ταύτης. Κα
*.
κατά τούτο
έπικρατεϊ, παριτηρήσαμεν, ούχί όλίγη αταξία· οί μέν δέν ύποβάλλουσιν αύτό παντελώς, οΐ δέ ποιοΰσι τοΰτο βραδέως,
καί ολίγους εύρομεν τους άκιιβεΐς. ’Επί τών χειμερινών δε
εξετάσεων εχομεν νά σημειώσωμεν ότι ό κανονισμός, ώς συ
νάγεται εκ τού άρθροΰ 32, δέν έννοεΐ νά ΰποβάλληται είς το
‘Υπουργείου τό αποτέλεσμα αύτών, και κρίνει τοΰτο περιτ
τόν, άφ’ ού κατά τό άρθρον 24, ή μετά τήν δευτέραν εξαμη
νίαν γινόμενη έτέτασις τών μαθητών, ής τό αποτέλεσμα πέμπεται είς αύτό, είναι γενική έπι όλων τών μαθητών τοΰ έτους
έξέτασις. Όθεν τάς χειμερινός εξετάσεις θέλετε ενεργεί δσον
τό δυνατόν συντομως, και πρός τόν σκοπόν μόνον ιΐίας ύμών
πληροφορίας περί τής καταστάσεως τών μαθητών, έτι δέ και
ϊνα ουτοι αναγκάζονται νά έπιμελετώσι τά δεδιδαγμένα.

Τά προγράμματα θελετε
ύπό στοιχείου Ε ύπόδεγμα.

διατυπόνει

τοΰ λοιποΰ

κατά τό

Εις σύνταξιν δέ καί ετοιμασίαν τών εγγράφων, όσα μετά
τάς γενικός έξ-τάσεις πρέπει νά ύποβληθωσιν είς τό ςΥπ upγεΐον, θέλουσι συντρέχει άπαντας οί κύριοι καθηγηταί και δι
δάσκαλοι, καί τούτου ένεκα ούδείς αύτών δύναται, έπελθουσών
τών δ άκοπών, ν’ αναχώρηση, πριν ή ό προϊστάμενος, κρίνας
τήν παρουσίαναΰ-.ου περιττήν πλέον, έπιτρέίη αύτώ έγγρίφως
τήν άπό τής θέσεως αυτού άπομάκρυνσιν ό παρακούσας Οελει
επισύρει καθ εαυτού ποινήν.

Ούχί δε μικράν ά ωμαλίαν εύρομεν υπάρχουσαν καί επί τώυ
διαφόρων πιστοποιητικών σπουδής, άπερ έκδιδουσι τά γυμνά
σια καί τά έλληνικά σχολεία, κατά τά άρθρα 30, 90 97.
Ουτω καί ταΰτα, πλήν πολλών χατ’ ουσίαν ελλείψεων, άλλων
έπ"άλλων πιστοποιητικών παρατηρούμενων, έχδίδονται έτεροτύπως χατά γυμνάσιου ή ελληνικόν σχολείου, παρά τά περί αύ
τών οριζόμενα είς τό τέλος τοΰ άρθρου 30, όντα έπι λέξεως
ουτω ο θέλουν τνπωθή ή λιθογραφη ή όμοιομόρφως»· Ένεκα
δέ τοΰ άνομοίου αύτών, ηνωμένου πολλάκις καί μετ’ αορίστου
τ> ν πραγμάτων παραστάσεως, έγεινε μαθητών κατα'ταξις παρ'
αξίαν χαί άλλα ατοπήματα είσεχώρησαν.

ιΐρδί τακτοηοίησιν δέ χαί τούτων, επισυνάπτονται ώ;« τρεις
τύποι, οσα καί τά είδη τών έκδιδομένων πιστοποιητικών, πρός
κοινήν χρήσιν πάντων τών τής μεσαίας παιδείας εκπαιδευτηρί
ων· καί τό μέν απολυτήριον θέλετε συντάσσει κατά τό
ύπό ςοιχεΐον ς· υπόδειγμα, τό δέ έ ν δ ε ι κ τ ι κ ό ν κατά τό
ύπό στοιχείου Ζ καί τό αποδεικτικόν κατά τό ύπό στοι
χείου Η χωρίς επί τής εχοόσεως τώυ πιστοποιητικών τούτων
νά παραλείπωνται καί όσα ώς πρός αυτά διαλαμβάνει ή πρός
ημάς εγκύκλιος τοΰ ‘Υπουργείου τής 16 Μαίου 1853 χαί ύπ’
άριθ. 1846. ΙΙάν δέ απολυτήριον, ενδεικτικόν καί αποδεικτι
κόν, μή δν συντεταγμένου κατά τούς τύπους τούτους, δέν θέ
λει άναγνωρίζεσθαι παρ’ ούδενί γυμυασίω ή ελληνίζω σχολείω.
Τά ρηΟέντα δέ βιβλία, οΐ έλεγχοι τώυ έξετάσεων, τά προ
γράμματα καί τά πιστοποιητικά σπουδής, τά μέν γυμνάσια καί
τά προσηρτημένα παρ αύτοΐς ελληνικά σχολεία θέλουσι φρον
τίσει ν' άποκτήσωσιν αύτά έντυπα όσον ταχύτερου, λαμβννομένων τών εξόδων τή; τυπώσεως έκ τήδιδομένης αύτοΐς
έπιχοριγησι-ως, τά δέ λοιπά έλληνικά σχολεία παραγγέλλον
ται νά συντάσ ωσι ταΰτα χειρογράφως, όπως άχρι τοΰδε έποίουν, μέχρις οτου ένεργηθώσι τά δέοντα, ϊνα καί είς αύτά δοΟώσιν έντυπα ταΰτα, οπερ έν βραχεί τε1 εσθήσεται.
Ί ά διά τής εγκυκλίου ταύτης διατασσόμενα, μή όντα, ώς
παρατηρείτε, ή άνάπτυξις τών έν τώ κανόνισμά τών γυμνα
σίων και ελληνικών σχολείων ύπαρχουσών περί τών αντικει
μένων τούτων διατάξεων, οφείλετε νά θέσητε είς ενέργειαν
ανυπερθέτως καί κατά γράμμα άπό τής ένάρςεως του έπιοντ:ς σχολαστικού έτους.

Έυ 'Αθήναις τήν 28 Απριλίου 1836.
ζ0 ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
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