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Περί Όρατίβυ.
ΙΙαρά τοΰ Κ. Ν. ΙΙετρή χαθηγητοΰ.

Ό μέγιστος τών 'Ρωμαίων λυρικών ποιητών Κόϊντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horatius Flaccus) έγεννήθη κατά τό 65ον π.
χ. (689 κ. 'Σώμ.) έν Ούενουσία, πολίχνη τής κάτω ’Ιταλίας,
παρά τά όρια τής Άπουλίας καί Λευχασίας κείμενη. Ό πατήρ
αύτοΰ απελεύθερος μέν, άλλ’ άνθρωπος συνετός έγνώριζε κα
λώς ν’ άναθρέψη τόν υιόν του. Κατά πρώτον έπεμψεν αύτόν
είς τό επιτόπιου Σχολεϊον Φλαβώυ τκνός, έν ω πρό πάντων ή
νεολαία κατέγεινε περί τά μαθηματικά, ώς τά έκ τών ών ούκ
άνευ διά τήν εποχήν εκείνην. Οί πλεΐστοι τών γονέων τοϋ τό
τε καιρού έπεθύμουν νά βλέπωσι τούς υιούς των μάλλον τής
λογιστικής εγκρατείς, ή τών γραμμάτων διότι ή φιλοχρημα
τία καί ή τοκογλυφία άνεζωπύρει (ώς μή ώφειλε) πάσαν σχέσιν τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου. ’Εντεύθεν εννοείται, ότι
τοιαύτη διδασκαλία ουδόλως ήδόυατο νά συντελέση πρβς τσν
σκοπόν νέου, ύψηλότερον έχοντος προορισμόν, ώς τοΰ ‘Ορατίου. Δέν έπεται όμως έκ τούτου, δτι ό Όράτιος ώλιγώρει
τής τών μαθηματικών σπουδής, τούναντίον μάλιστα είς τήν
28ην ώδήν τοΰ πρώτου βιβλίου έκδηλοΐ σαφέστατα τόν περί
αύτών θαυμασμόν του, είσάγων παραπονούμενον τόν παραπλέοντα ναύτην, ώς βλέποντα έπί τής ακτής άταφον κείμενον τόν
Άρχύταν, άνδρα δστις γήν καί θάλασσαν ήννόει νά μέτρηση,
δστις τήν άτμοσφαίραν διηρευνησε καί τόν ούράνιον θόλον διεσκόπησε, τόν θάνατον όμως δέν ήδυνήθη νά διαφυγή. · · · ·
ΙΙρός τελειοτέραν λοιπόν τής διάνοιας διάπλασιν τεινων ό Ό
ράτιος εστάλη, ήδη τό εικοστόν τής ηλικίας άγων έτος, ύπό
τού πατρός αύτοΰ είς ’Αθήνας, τήν κοινήν εστίαν τών επιστη
μών και τών τεχνών, διδαχθείς εκεί τήν φιλοσοφίαν παρά τω
Κρατίπτω. Μετέπειτα δέ τών εμφυλίων πολέμων έκχραγέντων
κατετάχθη είς τον τοΰ Βρούτου στρατόν ώς χ ι λ ί α ρ χ ο ς
(tribunus militaris), μετασχών τή. έν Φιλίπποις τής Μακεόονιας
δυστυχούς μάχης, όπου ό αιματηρός αγών τών δημοκρατικών
προς τούς μοναρχικούς άπέβη ατυχής διά τούς πρώτους. ‘Ο ‘Ο
ράτιος μείνας τότε έξ ανάγκης μετά τών λοιπών όμοφρονων έν
'ζϊθήναις έπανηλ εν έπειτα, άμνηστείας δοθεί ης, εις Ρώμην,
ενδεής ζαί τή; μιζράς περιουσίας, ήν ιγκατέλειίεν αύτώ ό
πατήρ, έσ ιερημένος. Έγένετο δ αύτοθ: γ ρ α φ ε ύ ς ταμει
ακός (scrib.i <|u ιι·-Ιιιγ.ι»). Σημειωτέου δ=, ότι οί γραφείς (scribar) έλαμβάνοντυ ®λ ιών έπισήμων αί άζτεστο χουν είς τού;
σημερινούς γραμματείς τών υπουργείων Φαίνετοι, ότι διά χρη
μάτων έλαβεν ο Ί·'ρ-ζτιος τήν θέσιν ταύτην, ώς όηλοΰται έκ τοΰ
Κορνηλίου Νομού (Ιον υον>·.··1ϊ··ι) ορα καί ©εοδώρου Μόμσεν δια
τριβήν περί τούτου έν τώ Ρηνικώ Αίουσείω άπό τοΰ έτους 1848.
Διά της ποιήσεώς του είλζυσεν εις εαυτόν τήν γνωριμίαν άμα
καί φιλίαν πολλών δυνατών τής έποχής έκείνης, καί δή καί τοΰ
προστάτου τών επιστημών καί τών γραμμάτων Μαικήνου καί
τοΰ Ασινίου Πολίωνος, συστησάντων αύτόν προς τόν Αύγου
στον. Εκ μ·.άς τών Σατυρών του εξάγεται, οτι δυσκόλως συν
έδεσε τάς είρημένας σχέσεις. Ό Αύγουστος αύτάς τοσοΰτον
έτίμα και ηυνοει τόν Όράτιον, ώστε τώ έπρότεινε νά γένη
γραμματευς του εξ απορρήτων άλλ’ ο Όράτιος άπέφυγε τού
το έπ.τηδ’.ίως, προσποιηθείς
άοθε.ή. ‘Ο ‘Οράτιος άκμάσας
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εΐς έποχήν, καθ’ ήν ή εύνοια καί ή κολακεία τών ισχυρών ίσχυεν, ή σπουδαρχία και τά λοιπά τής ματαιότητος μέσα περί
πολλοΰ έποιούντο, ό μικρός τήν καταγωγήν απελεύθερου υιός
έπρεπε φυσιχώ τω λόγω νά έχη καί πολλούς αντιζήλους. Όχι
λαμπρότης γένους, λέγει είς μίαν τών Σατυρών του, ή πλού
τος έσύστησαν αύτόν πρός τόν Μαικήναν, άνδρα καλώς διακρίνοντα τό εύγενές άπό —
------ -- ·■--··—'· καί ύψητοΰ·~ αγενούς,
τό μέγα
λόν άπό του μικρού ζαί ταπεινοΰ, άλλα τό άξιαγα'πητον τοΰ χαρακτήρας καί τό καθαρόν τών αισθημάτων ζαί τής
καρδίας.
Σημ. Συμπλήροϋντες τά περί διδασκαλίας τοΰ ‘Ορατίου
προσΟέτομεν, ότι έν ‘Ρώμη έμαθήτευσε καί παρά τώ Όρβιλίω
Πουπίλλω, ον ενιαχού άναφέρει ύπό τό επώνυμου plagosus
(πληκτικός,) καί τοι αλλαχού τών ποιημάτων του ποιείται
μνείαν τοΰ ΓΙουπίλλου τούτου μετά πλείστης όσης εύσεβείας
(όρα καί χρονικά τής Φιλολ. καί παιδαγωγ. 1829, IX, σελ.
361). ‘Ο ‘Οράτιος Πουπΐλλος έγεννήθη έν τή γνωστή τής
Σαμνίτιδος χώρας πόλει Βενεβέντω. Πρόσηβος έτι τήν ηλι
κίαν όρφανευθείς τών έαυτοϋ γονέων, ενδεής καί άπορος ύπηρέτησεν ώς μικρός πολιτικός υπάλληλος, καί ώς ύπαξιωματιχός έν τή Μακεδονία ύπό τό όνομα cornicularius. ’Ακολού
θως έπί τής ύπατείας τοΰ Κικέρωνος έπανελθών, ήδη πεντη
κοντούτης τήν ήλιχίαν, εις ‘Ρώμην, έσύστησε Σχολεϊον, δι
δάσκων έν αύτώ εύδοχίμως. Άνήχεν δέ είς τήν τάξιν εκείνων
τών διδασκάλων, οΐτινες άπεκαλοΰντο γραμματικό ί, δι
δάσκοντες έκτος τών γραμμάτων, καί πολιτικήν ιστορίαν καί
γραμματολογίαν, πρό πάντων δέ έξηγοΰντες Έλληνας καί
‘Ρωμαίους ποιητάς. ‘Ο Πουπΐλλος συγγράψας καί συγγραμμάτιά τινα, άπολεσθέντα όμως, έτελεύτησε περί τό εκατοστόν
έτος τής ήλικίας του· οί δέ συμπατριώταί του Βενεδεντΐνοι καί
άλλας μέν μετά θάνατον άπένειμεν αύτώ τιμάς, πρός δέ καί
μαρμάρινου άνδρίαντα άνήγειραν πρός μνήμην αύτοΰ έπί τοϋ
Καπιτωλίου των.
Πόσον όμως έβδελύττετο ό ποιητής τό μονότονου εκείνο
τής διδασκαλίας είδος, όπερ, ώς άνωτέρω έρρέθη, περιωρίςετο είς τήν λογιστικήν, δηλοΰται έζ πολλών χωρίων τών
ποιημάτων του. Έν τή πρός τούς Πείσωνας έπιστο7»ή (Epistola
al Pisones V. 325) είσάγεται ο υιός τοϋ τότε -ρωστοΰ τοζιστού Άλβίνου εξεταζόμενος περί τής αξίας ζαί τής σχέσεως
διαφόρων νομισμάτων ύπό τού διδασκάλου του καί έπαινοΰμενος διά τών λέίεων « qui rem poterit servare suam » τούτέστε
ώς άνθρωπος δυνάμενος νά τηρήση τήν περιουσίαν του, καί ώς
-ο'.οϋτος ικανός διά τάς άρχάς καί τά μέγιστα άξιώματα.
’Αλλαχού εισάγει τόν αύτόν διδάσκαλον τής Ούενουσιας Φλάβιον ζηρΰττοντα τοΐς περί αύτόν α Ο ch’es cives, quaereuda pe
tunia primtim est, Virtue post nummos. ’ (Πολΐται, πολϊται!
χρήματα ζητητέον πρώτον, ’Αρετή μετά τά νομίσματα!)
(ακολουθεί)

Il-st
I άτοζόώσεω'ά.
Διά τών διαφόρων ζαί ιδίως τινών συμαντικωτέριον κατα
στροφών, είς άς ή γηίνη σφαίρα διά τής του ΰδατος δυνάμεως
κατά καιρούς ύπέχειτο, μέγα ποσόν τών έπ’ αυτής ευρισκόμε
νων οργανικών προϊόντων κατεστράφη. μετηνέχθη διά. τής τών
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ύοάτων ροής έπι τών όρέων ζαί έζαλύφθς ύπό τών έχ τώναύτών
ύοάτων άποτεθέντων κατασταλαγμάτων, Τά όντα ταΰτα, έν
μέρει ζώα, έν μέρει φυτά, δεν είναι πάντοτε δλω ς διόλου διεφθαρμένα, άλλά μόνον εκείνα τά μέρη, τά ότ οΐα ύπέκειντο
είς άσθενέστερον βαθμόν σήψεως, διεπεράσθησαν ζατ ά το [iiKλον καί ηττον ύπό ανόργανων σωμάτων, καί ούτω ιήλλο’.ωμένα μέν ώς πρός τδ σγϊίμα διετηρήθησαν, ή τουλάχιστον άψη
καν αναμεταξύ των στρωμάτων, όπου εύρίσκοντο, προφανείς
εντυπώσεις. Αί πρώτα·, είναι αί καθαυτό άπολιθώσεις, αί
δέ δεύτερα·, ίχνόλιθοί. Έζ τών ίχνολίθων υπάρχει μόνον τό
» Λ *
*
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κατείχε, νΰν δέ ύπό λιθωδών μορίων έπληρώθη, ένώ τά οργα
νικά μόρια εντελώς έφθάρησαν.
Αί άπολιθώσεις εύρίσκονται ιδίως εις τά δευτερόγονα όρη,
ζαί ολόκληρα πολλάκις όρη συνίστανται έζ τοιούτων οργανι
κών λειψάνων, τά όποια συνεΖολλήθησαν διά γεωδών μορίων,
ή μάζα δ’ αύτη λέγεται οστεώδες κατακρήμνισμα. ’Επίσης άπαντώνται σπήλαια έκ τιτανόλιθου (Cavernes a asscments), άτι
να είναι πλήρη ύπδ όστέων τών πλέων ετερογενών ζώων.
Περίεργον είναι, δτι μεταξύ τών άπολιθωμένων ζώων καί
φυτών ύπάρχουσι πλήθος μή ύπαρχόντων τήν σήμερον επί τής
γηίνης μας σφαίρας, φαινόμενου άποοοτέον επί τής μεγάλης
ήληκίας των.
Άπολιθώσεις έκ τοΰ βασιλείου τών ζώων.

Αί πλειότεραι τών άπολιθώσεων τούτων ανήκουν είς θαλάσ
σια ζώα, ιδίως εις κοχλίας, καί έκ τούτου εξάγεται, ότι εκεί
νοι οί τόποι έφ’ ών εύρίσκονται όμοΰ άπολιθώσεις είς μέγα
ποσδν ήτον θαλάσσης πυΟμήν.
Έξ όλων τών τάξεων εύρέθησαν άπολιθώσεις.
α) Μαστοφορόλιθοι. Ούτως ονομάζονται άπολιθώσεις όστέων, σκελετών θηλαστικών ζώων, εύρεθεΐσαι ή εύρισκόμεναι έντδς διαφόρων ειδών ορυκτών.
β) Ό ρ ν ι 0 όλ ι Θ ο ι. Άπολελιθωμένα οστά ή σκελετοί όρ
νεων. Τοιαΰται άπολιθώσεις είναι σπάνιαι, εύρέθησαν όμως
λ^’.ψοίνος TIVM
περί τίνος ύπερμεγέθους πτηνοϋ, τό όποιον άνήκε βεβαίως είς
τήν τάξιν τών αετών, και οΰτινος τδ μέγεθος συμπεριλαμβα
νομένων καί τών έκτεθέντων πτερών υπολογίζεται 40 ποδών.
γ) Ά μ φ ι β ι ό λ ι 0 ο ι. Άπολιθώσεις έκ τής τάξεως τών
αμφιβίων, τοιαΰται εύρίσκονται έντδς τών σχιστών τιτανόλι
θων, και ανήκουν εις τήν τάξιν τών σαυρών, χελωνών, κρο
κοδείλων.
δ) Ί χ θ υ ό λ ι 0 ο ι ή ά π ο λ ε λ ι 0 ω μ έ ν ο ι ί χ 0 ϋ ς.
Οί ιχθύς ουτοι ανήκουν ώς έπι τδ πλεΐστον εις τούς τών γλυ
κών ύοάτων, εύρίσκονται όμως καί άπολιθώσεις βατώδεις.
ε) Έ ν τ ο μ ό λ ι θ ο ι. Άπολελιθωμένα έντομα· συχνάκις
εύρίσκονται έντυπώματα κολεοπτέρων ζαί χρυσαλίδων, αρα
χνών, μυρμήχων, μυιών, κορυζών, έπι τοΰ ήλεκτρου, καθώς
χαί ολόκληρα έντομα έγκεκλεισμένα.
ς) Μαλαχία. Άπολιθώσεις τών μαλακών ζώων, αυται είναι
πλέον συχναι, κατ’ εξοχήν κοχλίαι καί άλλα όστρακοδέρματα.

Άπολιθώσεις έκ τοϋ βασιλείου τών φυτών.
Δέν είνε συχναι ώς αί τών ζώων, σπανιώτατα εύρίσχομεν
άπολιθώσεις άνθέων καί καρπών. Τδ ξύλον εύρίσκεται πολλά
κις μεταβεολημένον είς χαλικούχους μάζας.
Άπολιθώσεις φυτικών ουσιών ονομάζονται δενςρόλι0 ο ι, καί κατά τάς οικογένειας είς άς τά φυτά ταΰτα ανή
κουν ονομάζονται α) Galamilaj, οηλ. λείψανα ύπερυ.εγέθη δονάκων, β) t’alinacita1, λείψανα φοινικοειδών φυτών γ) Fillicilffi,
εντυπώσεις δενοροειδών πτερίδων.
Άπαντα ταΰτα προήχθησαν έκ φυτών τήν σήμερον μή ύ
παρχόντων, όμοιαζόντων δέ μετά τών είς πλέον θερμά ύδατα

φυόμενων
Μετά τών άπολιθώσεων τών φυτών δέν πρέπει νά συγκα
ταλέγονται οί λεγόμενοι δ ενδρϊται. Έπι τών ρηγμάτων
τινων λίθων έμφαίνονται ιχνογράφίαι μέ μέλαν, φαιόν ή έτε
ρόν τι χρώμα, παριστάνουσαι κομψά οενδρίδια, θάμνους κλ. τδ
φαινόμενου τοΰτο προήλθεν έκ τής εισόδου ρευστού έντδς τών
σχισμών τών λίθων, απαράλλακτα καθώς σχηματίζονται τοιαΰται εικόνες επί τίνος λίθου, ιδίως δέ επί μαρμάρου
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Φυτον κινούμενου (Heilysarom Gvrans).
Τό φυτον τοΰτο φυόμενον έν τή κοιλάδι τοΰ Γάγγου έσ-.ί
έκτων όσπριωιών έχει συνημμένον λοβδν, πορφυρόχροα άνθη
ζαί τρισχιδή φύλλα, ών τά παρακείμενα τω μέσω είσι πού ύ
τούτου μικρότερα φυλλάρια. Τδ φυτον τοΰτο έχει τήν περί
εργον ιδιότητα νά κινή αύθορμήτως τά φύλλα αύτοϋ, άνευ
φαινομένη; εξωτερικής αιτίας, καθ’ όσον τούλάχιστον γνωρί
ζομε·?. Άμα άναπτυχθέντα τά τρισχιδή φύλλα αύτοϋ άρ
χοντα·. περιστρεφόμενα διαφοροτρόπως· ή ζίνησις δέ αύτη διαρζεϊ καθ’ όλου τό διάστημα τής βλαστήσεως αύτοϋ· σπανίως
όμως τυγχάνει συγχρόνως δλον τδ φυτον κινούμενου· συνήθως
δέ έν ω φυλλάρια τινα αύτοϋ κινούνται, άλλα τοΰ αύτοϋ μί
σχου διάζεινται έν τελεία ήρεμίφ. Ένίοτε κινούνται ολίγα τινα μόνον φυλλάρια, άλλοτε δέ σχεδόν πάντα. Αί κινήσεις τού
των είσίν ανώμαλοι ζαί έν χρόνω καί έν διεοθύνσει- συνήθως
έν ταις λίαν θερμαϊς ημέρα·.- τδ φυτον τοΰτο ηρεμεί τελέως,
σφοδρός δέ άνεμος άναστέλει πολλάκις τήν κίνησιν άμα πνεύσας.
Ούδόλως δέ κωλύει τήν ζίνησιν ή βροχή ή ή νύξ. Πολλοί έπεζράθησαν ϊνα ήρεμοΰντα τοϋ φυτοϋ τοΰτο τά φύλλα Οέσωσιν είς
κίνήσιν δι επαφής, εξωτερικών ερεθισμών ζαί παντοίων άλλων
τρόπων,άλλά δέν έπέτυχον. (Encycl. Amer, έν λ. movingPlant .
■
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ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΙΤΙΟ ΛΟΓΙΚΗ.

Τοϋ ύπουργοϋ τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσ.
Έκπαιδεύσεως επί τοΰ νομοσχεδίου περί τής άπό
τοϋ δημοσίου προκαταβολής τής δημοτικής
μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων.

Προς τήν Βουλήν.

Κύριοι !
CO άπδ 6 (18) Φεβρουάριου 1834 νόμος περί δημοτικών
σχολείων άνέθηκεν είς τούς δήμους τήν πληρωμήν τής μισθοδοαίοςς ifiv δνδοςακάΰ.ων, ορίσκς cv «ρθρω 30 ϊνα. πληρουητοίί
τακτικώς είς τό τέλος έκαστου μηνος παρά τοΰ δημοτικού
είσπράκτορος.
Έάν ή διάταξις αύτη τοΰ νόμου έτηρεϊτο κατά γράμμα ό
μισθός τών δημοδιδασκάλων, τών πρώτων τούτων οργάνων
τής ηθικής διαπλάσεως τοΰ λαοΰ, ήθελεν έπαρκεϊ οπωσδήποτε,
καί τοι ελάχιστος, είς τάς καθημερινός αύτών άνάγκας, καθό
σον οί πλεϊστοι αύτών συνειθισμένοι οντες είς τήν ολιγάρκειαν
καί διδάσκοντες μακράν τών πολυάνθρωπων καί πολυδαπάνων
πόλεων άρζοϋνται μόνον άπαντώντες τάς αναπόφευκτους βιωτικάς άνάγκας.
Δυστυχώς όμως τδ πρώτον ζαί μέγιστον πρόσκομμα οπερ
άπήντησεν ή πρόοδος τής δημοτικής παρ’ήμϊν έκπαιδεύσεως
ύπήρξεν, άπδ τών πρώτων εύθύς χρόνων τής έκδόσεως τοΰ
νόμου ή καθυστέρησις τών μισθών τών δημοδιδασκάλων είς
τούς πλείςους τού Κράτους δήμους. Διάφορα αίτια, τών οποίων
τδ χυριώτατον δέν είναι πάντως ή αποδεδειγμένη ένδεια τών
δήμων, συνετέλεσαν πρός τοΰτο· τδ αποτέλεσμα όμως ύπήρξεν,
είτε ούτως είτε άλλως τδ αύτό· ούτως οί πλεϊστοι τών έπιδοθέντων είς τδ δημοδιδασκαλιζδν έπάγγελμα άποδυσπετήσαντες επί τέλους, ή κατέστησαν απρόθυμοι, ή έπεδόθησαν είς άλλα
ποριστικώτερα έπιτηδεύματα. Τδ παράδειγμα τούτο αποθάρρυνε
τούς όσοι έπεθύμουν νά έγζολποθώσι τόν δημοδιδασζαλικδν
βίον, καί εντεύθεν πολλά σχολεία, μάλιστα τών άπορωτέρων
καί μάλλον άπωκισμένων δήμων, αύτών δηλονότι εκείνων,
οϊτινες έχουσι πλειοτέρας προνοίας διά τήν έκπαίδευσίν των
ανάγκην, έμειναν ζεζλεισμένα, δι’ έλλειψιν αναλογών δημο
διδασκάλων.
Πρός θεραπείαν τοΰ ζαζοΰ τούτου πολλά ζαί διάφορα προετάθησαν καί έλήφθησαν κατά καιρούς ύπδ τοΰ υπουργείου μέτρα·
ζαί πρώτον μέν κατά τδ 1837 έτος πρός διευκολυνσιν τής
πλ,ηρωμής τής μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων παρεχωρήθη
ύπδ τοΰ δημοσίου ποσοστδν άπό τε τοϋ φόρου των οικοδομών
ζαί τών επιτηδευμάτων. Κατά δέ τήν 6 ’Ιουλίου τοΰ αύτοϋ
έτους, άνέλαβεν ή Κυβέρνησις είς βάρος τοϋ δημοσίου ταμείου,
ποΰ μέν τδ ολον, ποΰ δέ τδ ήμισυ, ή τά δύο τρίτα καί ενια
χού τδ εν τρίτον τής μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων τών
κατά τδ μζλλον ή ηττον άπορωτέρων δήμων; άλλά τή 27

ϋ 1813 διά τάς τότε κριθείσας αναγκαίας οικονομικά;
Μαίου το;
έλαττώσεις, ή μισθοδοσία τών δημοδιδασκάλων ανετεθη πάλιν
Τό μέτρον τοΰτο άναντιρρήτως
ολόκληρος εις τούς δήμους,
τών δημοδιδασκάλων, καθότι
έχειροτέρευσε τήν ζατάστασιυ
πρός
πληρωμήν μέρους τών δηοί'δήμοι, όσοι μόλις έπήρκουν
...
,ύ'όλιγώτερον
έπροθυμήθησαν ή
μοδιδασχαλικών μισθών, πο?
'δ δλον. Επομένως κατά τά δημόσια
ήδύναντο νά πληρονωσι τυ------_ , _ x-izfi-r
τής έποχής εκείνης γράμματα, πολλά χων σχολείων οιελυθ ,σαν ζαί πλεΐστα ονόματι μόνον ύπήρχον.
> · ne
Ή ζατάστασις αύτη τής δημοτικής εζπαιδευσεως επέσυρτήυ προσοχήν τής έν Αθήναις έθνικής συνελεύσεως,, ητ^ις χαριν άσφαλείας κατέστησε τήν χρηματικήν συνδρομήν .ων τ.
δήμων καί τοϋ δημοσίου ύποχρεωτιζήν δια του άρθρου 1 I του

Συντάγματος. Είς έχπλήρωσιν δέ τής συνταγματικής ταύτης
ρήτρας 'καί έκ τής κακής χαταστάσεως τής δημοτικής εκπαιδεύσεως τό ύπουργεΐον όρμώμενον περιέλαβεν είς τον πρώτον
προϋπολογισμόν τοΰ Κράτους, ήτοι τοΰ 1845, ποσόν δραχμών
20 μέν χιλιάδων, διά τήν πληρωμήν τών απο 1 Ιουλίου
χαθυστερούντων μισθών μέχρι τέλους τσϋ Π41, ετερον, οε
ποσόν άνάλογον διά τήν έξακολούθησιν τής πληρωμής τής απο
τοϋ δημοσίου χορηγητέας χρηματικής βοήθειας. Περιττόν ίσως
νομίζεται, νά σας εϊπω, Κύριοι, ότι τά ποσά ταΰτα οχ·. μονον
έγένοντο δεκτά ύπό τών Βουλών, άλλά και ηΰ^Λ ησαν, α/α
β’.βασθείση; τής όλης χρηματικής ποσότητος εις βάρος του οημοσίου διά τό έτος 1845, είς 06,892:30. Άπο τής εποχής
ταύτης ήρξατο τακτικώς νά ψηφίζηται ποσον τι οια την α..ο
τού δημοσίου βοήθειαν τών δημοδιδασκάλων δήμων τινων τοΰ
Κράτους, τό δέ ύπουργεΐον διά διαταγμάτων να κανόνι,τι εκαστοτε τό χορηγητέον χρηματικόν βοήθημα εί; ενα έκαστον

τών χρείαν τοιούτου έχόντων δήμ-ων.
Ί1'βοήθεια αύτη έθεράπευσε μέν μέρος τών αναγκών τών
δημοδιδασκάλων καί συνεχράτησεν οπωσδήποτε την άλλως προ
πολλοϋ έπιζειμένην διάλυσιν τών δημοτικών σχολείων, αλλα
κυρίως δέν έξησφάλισε τό μέλλον τής στοιχειώδους του λαού

μοδιδασζάλων, καί νά απολ?.αγώσ·.ν άπό

τήν αθλιότητα ^ζαί

ταπείνωσ-.ν, είς ήν πολλάκις ή ανέχεια τούς κατήντησεν, είναι
αδύνατον νά ορθοποδήση ή δςμοδιδασκαλία έν Έλλάδι, ή δέ
μέριμνα ζαί αί δαπάνα·., τάς οποίας ζαταβάλλει τό Δημόσιον,
άποβαίνουσιν ανεπαρκείς είς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων άξιων

νά έμπ-.στευθώσι τήν πρώτην ανατροφήν τών τέκνων τής πατρίοος.
%
Είς τελείαν μορφωσιν ίκανοϋ οημοοιοασκάλου άπαιτεϊται
συνδοομή πολλών ιδιοτήτων ούτος δέον νά γινώσζη πλείονα
τών οσα διδάσκει, διότι τότε ή διδασκαλία αύτοϋ αποβαίνει καρποφόοος καί τό επάγγελμα εύάρεστον ϊνα δέ άπολαυη του
σ^βασμοΰ καί τής πίστεως των οικογενειών προς ας οιατελει
έν σχέσει, καί άνευ τής οποίας ακατόρθωτος είναι μόρφωσις
χοηστών πολιτών, άνάγκη, καί τοι ζών έν περιωρισμενφ τινι
κύκλω, νά έχη ψυχής εύγένειαν, ήτις συνεπάγεται την περί τον
βίον σεανοπρέπειαν. ’Ανάγκη νά χρησιμευη πάσι τοις εν τω
δήυ,ω ώς παοάδειγμα ηθικής, ζαί αισθανόμενος οτι εργα,εται
ποδς άπόλαυσιν ούχί μεγάλων άγαθών, άλλ’ υπέρ του κοινού
ζαλοϋ, νά εύρίσκη άνάπαυσιν έυ τη έαυτοϋ συνειδησει, πεποιθώς ότι άοέσκει τώ Οεώ ζαί τοΐς άνθρώποις.
’Αν ή τοιούτου δημοδιδασκάλου μόρφωσις, Κύριοι, δυσχερής
έστιν αύτή καθ’ έαυτήν, αποβαίνει έτι δυσχερής, ή μάλλον
δυσζατόοθωτος έυ όσιο ή τάξις τώυ δημοσίων τούτων λειτουρ
γών άναγζάζεται νά τείνη χεϊρα επαίτου διά τήν μικράν αυτής
άυτί'Λ'.σθίαν, τήν οποίαν πολλάκις άπώλεσε οαπανωμενη εν τοις
διζαστηρίοις, ενώπιον τών οποίων τήν έφερον μικροραοιουργιαι,
αϊτινες συνήθως καταμαστίζουσι τούς μικρούς δήμους.
Τό υομοσχέδιον, όπερ, κατά διαταγήν τής Α. Μ. τοΰ~ Βασιλέως παοουσιαζω είς τήν έπιψήφισιν ύμών, προϊόν μακρας πειοας, τόν’σκοπόν τοΰτον προτίθεται. Καί τό μέν Ιον αυτου αρΟοον, άπαλλάττον τούς δημοδιδασκάλους τής περί της μισθο-

έκπαιδεύσεως, καθότι αί άπό ,χέρουε τών
ούχ ήττον έξηκολούθησαν, καί ως εκ τουτου πολλαι δυσχερειαι
είς τήν πρόοδον τής δημοδιοασζαλ'ας εφίσταντο.
’’Δίκαιο·; είναι νά ομολογήσω, Κύριοι, οτι τής ανώμαλου
ταύτης καταστάσεως τήν θεραπείαν οί χατα μ«^ους υπουργοί
μετά σπουδής έπεζήτησαν,ζαί δή, κατα την 27 ^επτεμ. 1
προύκάλεσεν ό τότε ύπουργός τών ’Εσωτερικών διαταγμα, δι

ού έζανόνιζε τόν τρόπον τής άπό τοΰ δημοτικού ταμείου τακτι
κής πληρωμής τής μισθοδοσίας τών δημοδιδάσκαλων, και όμως
ούτε ό κανονισμός ούτος, ούτε ή καλή θελησις των εζτελεσαντων αύιόν κατόρθωσε νά έπενέγκη την εντελή θεραπείαν, δι
ότι αί καθυστερήσεις τών μισθοδοσιών καί παλιν_ υφιστανται,
χαί αί περιπέτεια! τών δημοδιδασκάλων επαισθητως δεν η .α.-

τώθησαν έκτοτε.
Τά προτελευταία μάλιστα πέντε έτη, τοΰτο μεν ες^αίτιας
τής νόσου τών αμπέλων, τούτο δέ εξ άλλων αίτιων, οι πλευ

στοί σχεδόν δήαοι τοϋ κράτους, περιστάντες, είτε προφασει, εί
τε άληθεία. είς στενοχώριαν, άπεποιήθησαν την πληρωμήν μι
σθοδοσίας καί έπεζαλέσθησαν τήν συνδρομήν της Κυβέρνησές
πρός δίατήρησιν τών παρ’ αύτοΐς σχολείων. Ως
γής δέ ταύτης τών δήμων οί τρίτου βαθμού δήμοιιοασκαλο.
είσίν έπιζήτητοι· ουτοι δέ ζαί ώς έζ τών δυσκολιών,τας?πο·.ας

ύποφέρουσιν είς τήν πληρωμή/τών μισθών των εν το·^ς
ένθα τοιούτων άνάγκη ύπάργ,ει καί όπου, ώς έζ τοΰ βαθμού
αύτών νά όπηρετήσωυι δύνανται, βελτιουμενοι οια τής σπουβάλλονται είς νέας εξετάσεις,
οής καί μελέτης κατά τι, ύποβ.....^
σκοπώ τοΰ νά τύχωσι
ποοβιβάζονται δευτεροβάθμιοι έπι τω <
ζαλλιτέοας τύχης είς εύπορώτερον ή μάλλον φιλομουσον δήμον,
ζαί ούτω τριάκοντα τέσσαρα δημοτικά σχολεία ω,
πλεΐστα
άρτισύστατα, διαμένουσι σήμερον αργα, οι ^λλοίφιν .ρι.οοαθμίων δηαοδιδασκάλων, ένώ δευτεροβάθμιοι δισασκαλοι σχολαζουσί τιόες έπίσης δι’ έλλειψιν αναλογών του μισθού αυτών

σχολείων δεκαπέντε δήμοι δεν έφΛοτιμήθησαν /α ςη.ησωσι
δημοδιδασκάλους, πλεϊστοι δέ δήμοι, καί άν τα^ μέσα κεκτηνται είς σύστασιν πλειόνων τοϋ ένός σχολείου, ο?ν ουνα^ται ,α
τό χατορθώσωσι οι' έλλειύιν δημοδιδασκάλου.
r
Πολυετής άοα πείρα άπέδειξε, Κύριοι, ότι έν οσω οεν ευρεθη
ό τοσπος νά έξάσφαλισθή ή άπό τών δήμων μισθοοοσικ των οη-

δοτήσεως αύτών διηνεκούς μερίμυης καί ανησυχίας, αφομοιοι
αύοούς τοις λοιποις δημοσίοις ύπαλλήλοις, μισθοοοτουμενους
άμέσως παρ’ αύτοϋ, χωρίς ούδεμιάς τού Δημοσίου ζημίας, ως
τοϋ άπό τών δήμων χορτ,τζτέ.ηη
συμπεριλαμβανομένου
κατ’ έτος είς τούς δημοτικούς προϋπολογισμούς.,
Τό δέ 2ον άρθρον, έν ω έξασφαλίζει τό Δημόσιον απέναντι
τών δήμων, όπερ, ώς προκαταβάλλον τό ποσόν τοΰτο ύπέρ αύ
τών, έοει νά άσφαλισθή ζαί αύτό ώς πρός τήν έγκαιρον εϊσποαξιν αύτού διά τής περί τήν πληρωμήν προτιμήσεως, άσφαλίζει συγχρόνως καί τόν δήμον αύτόν, απέναντι πάσης ενδεχό
μενης ολιγωρίας ή άμελείας τοΰ δημοτικού είσπράκτορος. ώς
ποός τήν άπόδοσιν τού προκαταβ)^ηθέντος, έπιβάλλουσα ποι

νήν είς αύτόν.
,
_« .
.
_
Ώστε,πρός τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως τοϋ λαοΰ,δπερ τής
οποίας τοσαύτα φροντίδας καί προθυμίας δείγματα έδειξαν πάν
τοτε τά Βουλευτικά Σώματα, καί ύπέρ τής οποίας τοσοΰτον
εύγλωττοι συζητήσεις αείποτε ήκούσθησαν έν τώ περιβόλω
τούτω, δέν αμφιβάλλω ότι τό νομοσχέδιου τοΰτο θέλει τύχη
τής έπιψηφίσεως τής Βουλής, άφαιρούσης δι’ αύτοϋ τό μόνον
ποόσκομμα, δπερ άπαντα παρ’ ήμϊν ή δημοδιδασκαλια.

Έυ ’Αθήναις, τήν 8 ’Ιουνίου 185G.
Ό ύπουργός τών Έκκλ. καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.
Ο Θ Ω Ν

ΕΛΕΩ·. ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΒΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Το επόμενον νομοσχέδιου θέλε·, ύποβληθή είς τήν Βουλήν
παρά τών Ήμετέρων έπι τών εκκλησιαστικών και τής δημο
σίας έκπαιδεύσεως καί τών οικονομικών ύπαυργών καί ύποστηριχθή παρ’ αύτών κατά τήν συζήτησιν.

Άθήνγσι, τή S ’Ιουνίου 1830.

Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως
‘// ΒασΙ.Ι'.σσα

ΑΜΑΛΙΑ.
Α. Κ.ΟΝΤΟΣΤΑΥΑΟΣ. X. ΧΡΙΣΊΌΠΟΥΛΟΣ.
Έηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής καί τής Γερου
σίας άπεφασίσαμεν καί διατάττομεν.
Άρθρ. 1. Οί ύπό τών δημοτικών ταμείων π.ληρονόμενοι μι
σθοί τών δημοδιδασκάλων καί δημοδιδασκαλισσών κατά τά έν
τοΐς δημοτιζ.οϊς προΰπολογισμοϊς ένιαυσίως ψηφιζόμενα προ-

καταβάλλονται ύπό τοΰ δημοσίου ταμείου, τό όποιον αυτοδι
καίως απολαμβάνει αυτούς έκ τών πρώτων εισπράξεων τών
δημοτικών εσόδων.
Άρθρ. 2. Έάν τά διά τών επαρχιακών ταμείων είσπραττόμενα δημοτικά έσοδα δέν έπαρζέσωσι πρός άπόσβεσιν τών κατά
τό προηγούμενον άρθρον προκαταβολών, το έλλεϊπον άποδίδοται αμέσως είς τό επαρχιακόν ταμεΐον άπό τό αρμόδιον δημο
τικόν ταμεΐον. Έάν δέ ο δημοτικός είσπράκτωρ άμελήση, ή
οπωσδήποτε δεν ένεργήση αμέσως την άπό'οσιν ταύτην, κατα
διώκεται προσωπικώ; κατά τάς διατάξεις τοΰ περί καΟυστ.-ρούντων πρός τό δημόσιον οφειλετών νόμου, καί εκτός τούτου
ένεργεΐται ύπό τοΰ επαρχιακού ταμίου διοιζητικώς χατάσχεσις
ανάλογου μέρους τών λοιπών δημοτικών εσόδων τοΰ οικείου
δήμου, μή λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών ορισμών τών άρθρων 2
καί 3 τοΰ άπό 21 ’Ιανουάριου 1852 περί έξοφλήσεως τών
χρεών τών δήμων νόμου ΡΙ1Θ.
Άρθρ· 3. Τά πιρί ασφαλείας τοΰ δημοσίου και τής λογοδο
σίας τών τοιούτων προκαταβολών κανονισΟήσονται διά Β. δια
τάγματος.
‘Ο παρών νόμος ψηφισΘεις υπό τής Βουλής καί τής Γερου
σίας και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευΟήτω διά τής
έφημερίδος τής Κυβ'ρνήσεως, καί έκτελεσθήτω ώς νόμ.ο; τοϋ
Κράτους.
----------------Πρωτ. 2627.
’.Αριθ.--------------------Διεζπ. 1314
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών και τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Πρός τόν Πρόεδρον τής ’Ιατρικής εταιρίας.
Άυαγνώσαντες, Κύριε Πρόεδρε, τό πρός τό καθ’ήμάς υπουρ
γείου έγγραφον ύμών τής 17 τοϋ ένεστώτος μηνός, έν ω ό λό
γος οτι ή εταιρία άπεφάσισε τήν έπανάληψιν τής διακοπεισης
έκδόσεως τοϋ ’Ασκληπιού, τόσω μάλλον έχάρημεν, οσω εΐδομεν
δτι άφορα αντικείμενου ύπέρ ού και ήμεϊς’ προς διαφόρους συν
εταίρους πρό καιρού επιθυμίαν έδηλώσαμεν.
Άπονέμοντες δέ δι’ ύμών, Κύριε Πρόεδρε, τόν πρέποντα έ
παινον είς πάντας τούς Κυρίους συνεταίρους έπι τή ρηθείση
άποφάσει, ήτις ελέγχει ένθερμον επιστημονικόν ζήλον καί έΟνικήν φιλοτιμίαν, ζαί συνάμα πεπεισμένοι δντες είς τής ε
ταιρίας τήν επιστήμην καί πολυμάθειαν, δτι θέλει συντάττεσθαι τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα κατά πάντα άξίως τοΰ
σκοπού, οστις δΓ αύτοΰ προτίθεται, ή έγερσις δηλονότι καί
παρ’ ήμΐν μείζονος έτι άμίλλης είς έρευνας ίατριζάς καί εις
καλλιέργειαν καί τελειοποίησιν τής γλώσσης τις επιστήμης,
άσμενοι θέλομεν λάβει τά άνήκοντα μέτρα, ίνα ή φιλότιμος
αύτη έπιχείρησις τής εταιρίας λάβη καί έκ μέρους τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλέως πάσαν ηθικήν καί ύλικήν έμψύχωσιν.

Έν Άθήναις, τή 23 Μαίου 1836‘Ο ‘Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘II Αύτοΰ 3Ιεγα7,ειότος ό Σεβαστός ημών Βασιλεύς καί
φιλόστοργος πατήρ άνεχώρησεν εις Γερμανίαν τήν παρελθοΰσαν τετάρτην περί δείλην όψίχν τήν Α. Μ. προέπεμψαν μέ
χρι Πειραιώς τά Βουλευτικά σώματα, τό ‘Υπουργείου καί
πάντες οί ανώτεροι αξιωματικοί καί υπάλληλοι καί έκ τού
λαού πλήθος μέγα. Συυοδεύουσι δε Αύτήν πανταχοϋ αί άπό
Οερ’ΐής καρδίας εύχαί παντός τοΰ έθνους καί έπισκέπει τόν Βα
σιλέα τής ‘Ελλάδος ή άπειρα δείγματα τής εύμενείας αύτής
αεί τή πάτριοι ημών έπιοαύιλεύσασα θεία ΙΙρόνοια. Πολλά πε
ριστατικά επηρέασαν τήν πολύτιμον υγείαν τής Α Μ. ής χά. V έϊέησε ίνα μεταβή είς τά τοΰ Καρλσβάτ λουτρά. Απάντα
,;ν Βασιλέα άναπληροϊ ή Α. Μ. ή Βασίλισσα, ής τήν σύνεσιν
καί περί τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων τής πολιτείας εύλάβειαυ έξετίμησεν ήδη άποχρώντως τό κοινόν, οσάκις έν όμοίαις περιστάσεσι άνεπλ.ήρωσε τήν Α. Μ. τόν σεβαστόν ημών
"Λνακτα άποδημοΰντα. Κατευόδωσήν, Κύριε, τόν Βασιλέα,
οτερόωσευ τήν ΰγείαυ Αύτοΰ ζαί ένίσχυσου τήν πολύτιμου
Ημών Βασίλισσαν εί: ζ έπίλ-ζβεττ έργα, έπζζ,οΰων τής ευ

κατανύξει καί συντριβή καρδίας άναπεμπομένης Σοι εύχής τών
‘Ελλήνων απάντων.
— Τήν Α. Μ. ύπείέχθη είς Πειραιά έν μεγάλη παρατάξει
c εκεί διαμονών Γαλλικός καί ’Αγγλικός στρατός, τά τών πλοί
ων δέ αύτών πληρώματα άναβάντα έπί τών κεραιών τών ι
στών ζωηοώς επευφημούν τήν Α. Μ. ό αξιότιμος Ναύαρχος
Κ. Βιλωμέζ άπέστειλε τήν λέμβον τής ναυαρχίδας ύπό τήν
διεύθυνσιν τοϋ αρχηγού του επιτελείου αύτοΰ και μετέφερε
τήν Α. Μ. άπό τής προκυμαίας είς τό ατμόπλοιου. Γαλλικόν
δε ατμόπλοιου έτέθη ύπό τήν διάθεσιν'τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ΐνα έπαναφέρη Αύτήν είς Πειραιά συνοδευσασαν τόν Βα
σιλέα μέχρις άποςάσεώς τίνος άπό τοΰ λιμένος. Άπιρχομένας
δέ τάς ΑΑ. Λ1Μ. καί έπιστρίψασαν τήν Βασίλισσαν έχαιρέτησαν διά τών συνήθων κανονοβολισμών. Ό ύπέρ τοϋ Βασιλέως ημών ενθουσιασμός τοϋ Γαλλοαγγλικού στρατού καί αί
άποδοθεΐσαι τή Α.Μ. ειλικρινείς τιμαί ύπό τοΰ άξιοτίμου Ναυ
άρχου Κυρίου Βιλωμέζ έξετιμήθασαν δεο'ντως ύπό τών ’Ελλή
νων, αίσθανομένων είς τά βάθη τών καρδιών αυτών παν ό',τι
γίνεται τώ Βασιλεΐ αύτών, δι’ ο καί ευγνωμοσύνην βαθεΐαν καί
ζωηράν ήσΟάνθησαυ πρός του Κ. Ναύαρχον, ούδενός φεισθέντα μέσου ΐν’ άποδείξη τό εαυτού σέβας καί καταφανή ποίηση
τήν εύγενή τής Γαλλία; διάθεσιν άποδίοων τω ήμετέρω Βασιλεϊ τάς πρέπουσας τή Α. Μ. τιμάς έν ένθουσιασμω καί έκ
πάσης ψυχής καί καρδίας.
— Δημοσιεύοντες ανωτέρω τήν τε εκθεσιν καί τό περί πλη
ρωμής τών δημοδιδασκάλων άπό του δημοσίου ταμείου νομο
σχέδιου, καί ουδόλως διστάζοντας περί τής παρ’ άμφοτέρων
τών βουλών ετοίμου παραδοχής αυτού συγχαίρομεν τοΐς Κ. Κ.
δημοδιδάσκαλοι; άπα?Λαττομένοις τοϋ λοιπού τών άφάτων
μαρτυρίων, ά ύφίσταντο τινές μέν μέχρι; ου έκβάλλωσιν άπό
τών ονύχων πολλών απηνών δημάρχων τό ένταλμα καί σκολιοψύχων είσπρακτόρων ελάχιστου μέρος τού ευτελούς αύτού
μισθού, άλλοι δέ μέχρις ου εύρωσι δολιομητίν τινα τοκογλύ
φων όπως άγοράζη τά εντάλματα αύτών"μέ έκπτωσιν 40 καί
50 τοΐς 100. Καλόν ήν άν προσετίθετο είς τόν νόμον τούτον
νά φροντίζωσιν οί έπαρχοι καί περί τών άυαγκαιούντων είς
τά σχολεία θρανίων, πινάκων κ. λ. ΐνα άπαλλαχθώσι ταΰτα
καί τή; ούχ ήττον καίριας ταύτης πληγής. Άν πάντες οί δή
μαρχοι τού κράτους ήσαν ώς ό τής ‘Ερμουπόλεως π. χ. ούδενό; τοιούτου νόμου ήν άνάγκη. ‘Η έντελώς ευδαίμων πόλις
αύτη είκονίζει χρηστήν οικογένειαν έν αρμονία πλήρη διατελούσαν, ούδενός τών αναγκαίων δεομένην και εύθηνίαν πάντων
τών αγαθών άπολαύουσαν ένεκα, τής πατρικής μερίμνης τής
δημοτικής αρχής καί τών συμβούλων καί βοηθών αύτής· ήθέλαμεν πληρώσει πολλά τής έφημερίδος ημών φύλλα άν διερχόμεθα,έστω καί συυτόμως, τά περί τών έκπαιδευτικών καί άλ
λων αγαθοεργών καταστημάτων καί δημωφελών έργων,καί περί
τής προθυμίας τής αρχής είς συντήρησιν καί βελτίωσινα ύτών
έσημειώσαμεν δε καί τά ολίγα ταΰτα έν παρόδω είς φιλότιμου
έγερσιν άμίλλης καί παρ’ άλλοις εύπορούσι δήμοι;.
— Τήν 3 μηνός ίσταμένου ήρξαντο αί εξετάσεις τοϋ τής
φιλεκπαιδευτικής εταιρίας Παρθεναγωγείου, άς έτίμησε διά
τής παρουσίας αύτής ή τής εταιρίας προστάτις Σεβαστή ημών
Βασίλισσα. ‘Ο Κ. ‘Υπουργό;;.- τών έκχλησιαστικών καί τής
δημοσίας έκπαιδεύσεως καί πάντες οί λοιποί υπουργοί παρήσαν κατά τήν ημέραν εκείνην είς αύτάς, ομοίως δέ καί πολ
λοί καθηγηταί καί εύγενεΐς τή; πρωτευοΰσης κυρίαι καί κύ
ριοι. Περί τού άποτελέσματος τών έξετάσεων τούτων ποιησόμεθα λόγον μετά τήν άποπεράτωσιν αύτών.
Ε I Δ Ο 11 Ο I Η Σ I Σ.

Όσοι τών Κ. Κ. ελληνοδιδασκάλων συνδρομητών τής εφη
μερίους προτίθενται νά μεταβώσι κατά τάς προσισταμένας διακοπάς είς άλλα μέρη, παρακαλοϋνται νά είδοποιήσωσι του; Κ.
Κ. έπιστάτας ή ύποδιευθυντάς τών ταχυδρομίων νά φυλάττωσι μέχρι τής έπιστροφής αύτών τά στελλομενα κατά τό
διάστ/μα αυτό φύλλα τής έφημερίδος, ή νά εΐδοποιήσωσιυ
ήμάς νά κρατώμεν αύτά ένταύθα μέχρις ου ορίσωσι πού νά
στείλωμεν ταΰτα μετά τάς διακοπάς.

ΕΚ Γ1ΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΙΙΟΥΛΟΥ.

(Ό;ός ΆΟηνάς. άρ-.θ. 27-1).

