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Άφ’ οΰ πρώτον ή ποίησις τώυ 'Ελλήνων προήχθη είς τήν
άνωτάτην τής άναπτόςεως α',τής βαθμίδα, άρχισε τότε νά διαμορφοΰται χαί ή υεωτέρα αύτής αδελφή ή λογογραφιζή, ο πε
ζός λόγος. Κχτά τήν βραχιΐχν, άλλ' εις άεί άξιομνημόνευτον,
περίοδον τής ακμής τοΰ 'Ελληνικού πολιτικού βίου έτέθησαν
τά θεμέλια τού ?.αμπροΰ οικοδομήματος τής πνευματικής παι
δείας, οπερ ημείς οί έπιγευόμενοι μετά θαυμασμού καί άγαλλιάσεως ή;η καθορώμευ. Τις δύναταί νά μή μνημονεύη εύγνωμόνως τούς άνδρας, οΐτινες διά τής μεγαλονοίας αυτών έδωχχν τήν πρώτην ροπήν πρός τήν ένδοξον τοΰ πνευματικού
τών εθνών βίου μετάπλασιν, οΐτινες πρώτοι διέρρηξαν τό
σκότος, όπερ έπί μεγάλου μέρους τής άνθρωπότητος άκόμη
έπέκειτο, καί προήγαγον αύτήν κατά πρώτον εις τήν συνείδησιυ τής ίδιας αύτής αξίας ;
Κατά τήν έβδόμην καί έκτην έ-.ατουταετηρίδα π. X. έγιναν
ήδη πολύτιμοί τινες ανακαλύψεις είς τά πεδία τής μαΟήσεως,
χαί άνδοες,’ όυςπερ τά σεβόμενα αύτούς πλήθη ώνόμαζον σ οφ ο ΰ ς, κατέγιναν έπιτυχώς εις σπουδάς άνωτέρας και έπέφεραν τήν χαλήν τής πνευματικής παιδείας ήώ" άλλ’ οί καρποί,
όσους έδύναντο νά δρέψωσι εις τήν άπίραντον τής μαΟήσεως
-/ώραν, άναπεπταμένην ένώπιον αύτών ιός τις άγνωστος κόσμος,
περιωρίζουτο άναγχχίως εις μονήρεις μετά πόνου άποχτηθείσας εμπειρίας. Όποιος ύπέρ τής άληθείας ενθουσιασμός, ο
ποία ακάματος σπουδή άπαιτειτο άκόμη κατά τόν χρόνον ε
κείνον, ότε αί μεν γνώσεις ήσαν σπαυιώταται, τά δέ πρός
έρευναν μέσα μικρά καί ατελή πρός τό νά είσδύση τις εις τόν
ά'πέραντον έκεΐνον λαβύρινθον, καί διά τών ελιγμών καί πλα
νοδίων αύτοΰ νά άνοιξη οδόν άσφαλή ; Κατά τον προειρημέ
νου χρόνον έπεχείρηταν κατά πρώτον νά βαλωσιν είς τάξιν
τάς κατά μέρος άποκτηθείσας εμπειρίας καί νά κατασκευάσωσι
σύστημα συνεχές, τώρα κατά πρώτον έσχηματίσθη ιδίως ή

επιστήμη.

Άλλ’ είναι πρόδηλον ότι ή έπιστήμη κατ’ άρχάς δέν ήτο
δυνατόν νά χατατμηθή καί είς ακριβώς άπ’ άλλήλων διακε
κριμένους κλάδους, όπως υπάρχει τήν σήμερον διαμεμερισμένη. 'Ολόκληρον τό είδέναι καθ’ όσον δέν άνήκεν είς τήν ιστο
ρίαν περιελάμβανον υπό τό όνομα τής φιλοσοφίας- ό δέ
λόγος τούτου πρόχειρος, διά τήν μικράν άκόμη τών γνώσεων
έκτασιν καί εφικτόν εις τάς δυνάμεις ενός μόνου ύπήρχεν α
κόμη τό νά συμπεριλάβη τήν ολότητα τών υπό τό πολυσή
μαντου τοΰτο όνομα υπαγομένων γνώσεων.
Γινώσκομεν δέ ότι πρώτη ή ποίησις άνέλαβε τό ύψηλόν κα
θήκον τοΰ νά φωτίση τόν άνθρωπον περί τής φΰσεως τών δντων, περϊ τής ουσίας τού ανθρώπου καί τοΰ προορισμού αύ
τοΰ, καί περί τοΰ Θεού. Είς τήν νεανικήν εκείνην άκόμη τοϋ
έθνους ηλικίαν υπήρχε λίαν δυσχερές τό νά καταλάβωσι τήν
αλήθειαν έν τή καθαρά αύτής μορφή άνευ τινός άναμίξεως τής
αεικινήτου φαντασίας καί τού ,εΰερεθίστου αισθήματος· ϊσως δέ
καί τό εύσεβες των χρόνων έκείνων φρόνημα ύπελάμβανεν εΰ-
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είς τοΰ κοινού βίου τήν γλώσσαν, άλλα νά περιβάλλη αύτήν μέ
τό ένδυμα, ύπό τό όποιον έφανερούντο αί θεΐαι άποκα)ώψεις,
καί ύπό τό όποιον ή σοφία έκαμνε καί μεγαλητέραν έντύπωσιν
είς τό ζωηρόν τού έθνους πνεύμα. Κατά μικρόν δέ μόνον χαί
καθόσον ή διάνοια άπέβαλλε τά δεσμά, δι’ ών είχον περιζώ
σει αύτήν ή φαντασία και τό αίσθημα, καί μετεωρίζετο πρός
τήν έλευθερίαυ, άπεκδύετο συγχρόνως καί ή άλήθεια τό κά
λυμμα τής ποιήσεως καί παρουσιάζετο καθαρά καί άπρο->
κάλυπτος.
Πατρίς τής νέας ταύτης ένδελεχοΰς σπουδής υπήρξε πάλιν
ή εύδαίμων εκείνη χώρα όπου εύρε καί ή ποίησις τήν πρώτην
αύτής άνάπτυξιν, ή ’Ιωνία. ’Ίωνες ήσαν οί πρώτοι τής Ελ
ληνικής φιλοσοφίας και τού 'Ελληνικού πεζού λόγου δημιουρ
γοί. Αί πρώται φιλοσοφικά1. Οεωρίαι, είς τάς όποιας κατά τήν
7ην καί 6ην εκατονταετηρίδα κατέγιναν ό Θαλής, ό ’Αναξί
μανδρος καί ό Άναξιμένης, άπέβλεπον τήν έξω φύσιν, καί διά
τοΰτο οι φιλόσοφοι ούτοι ώνομάσθησαν παρά τών μεταγενε
στέρων Φυσικό ί. ΙΙερί τών θεωρημάτων καί γνώσεων αύ
τών ασυνάρτητους μόνον ειδήσεις μάς διέσωσαν οί αρχαίοι
συγγραφείς- άλλα συνεχές τής φιλοσοφίας αύτών σύστημα
δέν είχον ούδ’ αυτοί ύπ' όψιν. Τήν φιλοσοφίαν ταύτην μετέφερεν ό 'Αναξαγόρας είς τάς 'Αθήνας, όπου καί έρριζώθη βα
θύτερου.

Επιφανέστερος καί σεμνότερος παρουσιάζεται ό Πυθαγό
ρας, θεμελιωτής τής κατ’ αύτόν όνομασθείσης φιλοσοφικής
σχολής. Έπιχειρήσας μακράς είς τάς τότε καθέδρας τής σο
φίας οδοιπορίας άπέχτησε μάθησιν έξοχον. Συναγαγών περί
αύτόν κύκλον μαθητών έσπούδαζε νά συνεθίση αύτούς εις τήν
αρετήν δι’ ιδιορρύθμου καί αύστηροΰ βίου. Δέν ήρκέσθη δέ είς
μ.όυα τά ταπεινά τού διδασκάλου έργα, διότι ή μεγαλεπήβολος
αύτοΰ ψυχή άπέβλεπε πρός σκοπόν άνώτερον. Έθεώρει ϊσως
ώς πρότυπον τήν Αίγυπτον, τήν καθέδραν τής. άρχαιοτάτης
σοφίας. ‘Υπελάμβανεν ότι ένδεώς έχπληροΐ ή σοφία τόν σκο
πόν αύτής καθιστώσα απλώς εύδαίμονας τους έν άπράχτω καί
ήρεμαίω βίω διάγοντας μαΟητάς αύτής· ότι δέ έάν ή σοφία
μέλλη νά έκδηλώση ολην αύτής τήν ένέργειαν, οί θιασώται
αύτής πρέπει νά τεθώσιν είς υψηλήν έν τω βίω . περιωπήν,
διότι τοΰτο απαιτεί όχι μόνον τό καλόν τής κοινωνίας,. _άλλά
χαί τό κατά φύσιν είς τήν άνωτέοαν διανοητικήν δύναμιν. ένιζάνον προνομίου. ΓΙρός τοΰτο συνέστησεν έκ τών μ,αθητών- αυ=
τοϋ εταιρίαν άπόκλειστον, ήτις έξέτεινε μακράν τους κλάτ
δους αύτής, καί τής όποιας τά μέλη διεκρίνοντο άπό· τής λοι
πής πολιτικής δι’ιδιαιτέρας ένδυμασίας καί διαίτης. Τής πυ
θαγορείου εταιρίας τά μέλη έμελλον κατά τόν τρόπου τής αι
γυπτιακής ιερατικής τάξεως νά λάβωσιν είς τάς χεΐρας αύτώυ τήν άυωτάτηυ αρχήν, ϊνα δΓ αύτής πραγματοποιήσωσι
τάς ιδέας τοΰ διδασκάλου αύτών. Άλλ’ όμως ό,τι έφαίνετο
καλόν κατά θεωρίαν, άπεδείχθη δυσχερές έν τή πράξει. Ό,τι
ΰπέφερεν εύαγώγως τό είς τήν τυφλήν ύπαζοήυ είθισμένον,
είς διηνεκή νηπιότητα κρατούμενον έθνος τώυ Λίγυπτίωυ,
τούτο δέν ήυείχετο εύχόλως τό ανεξάρτητου, τάς ιδίας αυτού
δυνάμεις συναισθανόμενου πνεύμα τών ‘■Ελλήνων. Τό ζωηρόν
τής ελευθερίας φρόνημα έπχνέστη κατά τής επιβαλλόμενης
χηδεμοιίας. Ηα.τα/οΰ ήγέρθη το δημοκρατικόν κόμμα κατα
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του νέου τούτου εΐ'ους της αριστοκρατίας. Είς την Κρότωνα,
όπου έδίδασκεν ό μέγας διδάσκαλος, έγεννήθη στάσις, χαθ ήν
έφονεύθη ό Πυθαγόρας, και ή μεγάλα υποσχόμενη αιρεσις
έλαβεν έπίσης κακόν τέλος χαί είς τάς λοιπάς ‘Ελ/.ηνιχάς
πόλεις.
(ακολουθεί).

Περί Όραπ'ίυ.
ΙΙαρά τοΰ Κ. Ν. ΙΙετρή χαθηγητοϋ.
(Συνέχεια καί τέλος, ίδ. άριθ 164).

Ταύτης ένεκα τής αίτιας ήναγχάσθη ό πατήρ τοϋ ποιητοΰ
νά φίρη αύτόν δεκαετή μόλις είς ‘■Ρώμην πρός κα)>λίονας διδα
σκάλους ‘Οποία δέ ήσαν τά συνήθη τής διδασκαλίας αντικεί
μενα έν‘Ρώμη άποφαίνεται ό ποιητής ώδε «Koinae nutriri niihi contigit atque doceri, iratus Craeciis quantum nocuissct
Achilles, » (έν ‘Ρώμη συνέβη ν’ άνατραφώ καί διδαχθώ, πο'σον
έβλαψε τούς Έλληνας ή μήνις τοϋ Άχιλλέως } Ί.χ τών εΐρημένων λέξεων εξάγεται, ότι ή κατάληψις τών ομηρικών πο ημάτων, χαί ή περί τήν ‘Ελληνικήν γραμματολογίαν έν γένει
ένασχόλησις ήταν τά τής διδασκαλίας αντικείμενα.
Απαραδειγμάτιστος κατήντα τή αλήθεια ή πρόνοια τοϋ πχτρος τοΰ ‘Ορατίου περί τής όρθώς έννοουμένης αύτοΰ αγωγής.
Πρός άπομάχρυνσιν παντός μέσου τείνοντος πρός χαζάς έ-ε ς
ένεωτέρισε χαί ώς πρός τό έξής.’Ενώ δ λ. τότε οί υΐοι των ε
πιφανών συνωδεύοντο είς τό Σχολεϊον πάντοτε ύπό δούλων,
Π αιδαγωγώ ν έπονομαζομένων, αύτός ήκολούθει ό ίδιος τόν
υιόν του, συχνάζων πολλάκις τά έχει διδασκόμενα μαθήματα
απ’ αρχής μέχρι τέλους. ςΟ Όράτιος, ευγνώμων υιός χρηστού
πατρός, μνηαονεύειμετά πλειστη; εύλαυείας είς τήν τεταρτην
Χάτυραν τοϋ πρώτου βιβλίου τ<ν πρακτικήν μέθοδον, ρεθ’ ής
°“.Τ0’ ^^λεϊτο
αγωγής του Δ·α παραδειγμάτων καλών,
έν.οτε οέ καί κακών (διότι καί έκ τοϋ κακού δυναται νά προελCr, έλασις πρός τό αγαθόν) παρότρυνε τόν υίόν του είς τά κα
λά επιτηδεύματα. Έχ των πολλών τεκμηρίων τ/ς εύγνωμοσύνης, ήν απέδιδε τω πατρί ό Όράτιος, άναφέρομεν μόνον τό έ
ξής, ικανόν ν’ άναπληρώση καί τά λοιπά. Ούδέποτε, λέγει ό
ποιητής, έφ’ όσον ζώ καί σώας έχω τάς φρένας, Θέλω προσπα
θήσει νά υπερασπίσω έμαυτόν άπέναντι πολλών ανθρώπων λε·
γόντων, οτι δέν κατάγονται έξ ύπατων καί άλλων ευπατριδών,
επειδή έάν ήθελεν είσθαι δυνατόν ή φύσις χαί δευτέραν ζωήν
νά έπιτρέψη τοΐς άνθρωποι; καί δευτέραν γονέων έζλογήν, έκα
στος ήδύνατο νά έκλέξη οντινα έπεθύμει πατέρα πρός χαθησύχασιν τής αλαζονείας του, εγώ όμως διχνεκώς ήθελον μένει
ευχαριστημένος καί μακαρίζει έμαυτόν, ότι ήξιωθην τοιούτου
πατρός, καί ήθελον καταφρονεί συνεχώς τάς ύπατικάς τιμάς
καί τήν μετ’ αύτών συνδεομένην ίσχΰν.«
Ότι δέ ό Όράτιος ήδη έκ παιδικής ηλικίας έμορφοΰτο νά
καταστή άξιος παρατηρητής τοΰ ανθρωπίνου βίου, έξάγεται έκ
τών ποιημάτων του. ’Αμίμητος καθίσταται ή οξύνοια, μεθ’ ής
ότε, μέν έν μαχρα, ότε δέ έν συντομω άφηγήσει έξειχονίζει
τούς χαρακτήρας ολοκλήρων τάξεων, ή μερικών ατόμων
έν τω περιφήμω έχείνω χωρίω τών επιστολών. (De arte
poetics ν. 158 . ..) ένθα νομίζει ώς τι τών ών ούκ άνευ διά
τόν δραματικόν ποιητήν τήν ακριβή τήρησιν καί πιστήν άπομίμησιν τοΰ τρόπου χαί τών ήθών τών διαφόρων βαθμών τής
ηλικίας, χαρακτηρίζει κάλλιοτα τάς διαφόρους ηλικίας, λέγων
περί τής παιδικής καί νεανικής, 'Γά π α ι δ ί α άμα δυνηθώσΐ νά
περιπατώσι καί καταλαμβάνωσι λέξεις, εύχαοιστοΰνται νά συμπαίζωσι μετ’ άλλων ομηλίκων, εύκόλως οργίζονται, καί άπό
στιγμής εις στιγμήν μεταβάλλονται Ό ά γ έ ν ε ι ο ς νεανί
α ς απαλλαχθείς άπό τών τροφών καί φυλάκων ευχαριστείται
νά ίππεύη, εύκόλως έξοκέλλει είς χακοηθείχς, δυσκόλω; ανέ
χεται συμβουλάς, βραδύνει νά προνοήση παν ό,τι χρησιμεύει
αύτώ, καταναλίσκει τά χρήματά του, γίνεται άλαζών, παρά
φορος, μάταιος καί μετά πολλής δυσκολίας άφίνει τα άρέσοντα αύτώ Αντικείμενα, κτλ. Ενταύθα έξέλεξεν ό ποιητής εκεί
νους κατ’ εξοχήν τούς χαρακτήρας, δΐ ών χαρακτηρίζεται
συνήθως έπί τής σκηνής ο νεανίας τ?ς Αττικής κωμωδίας
καί τής κατά μίμησιν αύτής ρωμαϊκής.
’Αλλαχού όμιλεΐ διά βραχέων ό Όράτιος περί τής τών παίΣωνπρός τούς γονείς αγάπης, μάλιστα δέ τής μητρικής στορ
γής. Έν τή πέμπτη ωδή τ®ϋ τετάρτου βιβλίου νομίζει ό ποιη
τής, ότι δ:ν δυναται τρυφερώτερον ν’ απεικόνισή τήν νοσταλ

γίαν τοϋ άποδημοΰντος Αύγουστου si μή διά τής πορομοιώσεως
προς μητέρα, «ήτες κράζει τόν υ ί ό ν τ η ς, πέραν τοΰ
Καρπαθίου πέλαγους ύπό τοΰ ανέμου ολόκληρον έτος μακράν
τή; πατρίδος περιπλανώμενον, μ ε τ ά ο ί ω ν ώ ν κ α I προ
σευχών, καί δέν άποστρέφει τό πρόσωπόν της άπό τοΰ αιγιαλού a Έτι σπουδαιότερον καί έμβριθέστερον εξεικονί'εται
ή αληθής μητρική στοργή έν ταΐς όλίγαις λέξεσι τοϋ πρώτου
βιβλίου τών έ-.ιστολών (Ερ. 1. 18, 2<5 ) έν αίς εύχεται ή ©ιλόστορ ος μήτηρ νά γείνη όυίός της σοφότε
ρο ς κ α ί έ ν α ρ ετ ώ τ ε ρ ο ς κ α ί α ύ τ ή ς τ ή ς ί δ ί ας . ο
Οιας δή οτε ούστ.ς της ουσίας καί τοϋ ορισμού τής ποιητι
κή; τέχνης, μένε: πάντοτε άναμφισβήτητον, ότι ή ποίησις είς
πάντα κα ρ-,ν είναι ή διδάσκαλος τοΰ καλοΰ καί
ευγενούς, και εκείνους μέν τούς χρόνους εγκωμιάζει, έν
οις ή αρετή καί ή ε·>σ·βε·α χε ραγωγ ύσι τούς τε άρχοντας
Χα1 άρχομέ-·ο>ς, τούς δέ ύ ρεών καί διαφθοράς ήθών μεστούς
μ μφετα, ή προτρέπει εις βελτί^σιν. Τό λυπηρόν θέαμα τών
έμφυλιω, πολ-μων (οΐτινες έβλαψαν καιρίως τήν 'Ρώμην) παρεσχε> εύλογον αφορμήν τω ήμετέρω ποιητή πρός έρευναν τών
αίτιων, τ «ν επαγαγόντων τήν φθοράν τοϋ 'Ρωμαϊκού δήμου,
καί πρ ς ανεύρεσή τ jv θεραπευτικών μέσων τής νοσούσης πο
λιτείας. Εόε-άζων δ= τά ελατήρια τοΰ κακού έπείθετο, ότι ή
Οεραπ ία τότε μόνον ήθελεν είσθαι έφικτή, έάν καί αύθις τά
άρχ ΐα Γθη ώρθουν τήν πολιτείαν, καί είσήγετο ή άρχαϊα άγ γη τή; ,εολαί. ς. Αύτή μόνη ή διαδήλωσις χαρακτηρίζει
■ ποχρώ/τ ος
ά ύπρ π.ιτρίοος φρονήματα του κορυφαίου τών
'Ρωμαίων λυρικών, και έπισ ραγίζει τό γνωστόν έκεϊνο.
Καί μείζον'δστις ίντί τής αύτοΰ πάτρας
φ·?.ον νομίζει, το,τον ούόαμοΰ λέγω.
Σ Σ. ) ρ
ού.-ος
υίζ πχρά τοΰ χορίου Πιτοή χαί εί; τόν
*
Τηλέγραφο
τών Κυκλάδων.

Έξότάσεις

έ> ’ΑΟ&αι; Δη/z. διδακτηρίων.

Τή 11 μεσοΰντος έγένετο έναρξις τών έξετάσεων τοΰ Α.
τών έν Άθήναις Γυμνασίων μετά τήν εκθεσιν τοΰ Γυμνασιάρ
χου Κ. I. Ψαρά πε.ί τών κατά τό λήγον σχολιακόν έτος έν
τώ Γυμνασίω γενομένων καί τάς τής ημέρας εκείνης έξετάσεις ό είς αύτάς παρών Κ. Υπουργός τών έκκλ. καί τής δημ.
έκπαιδεύσεως έλεξε τάδε.
Κύι,ιι Γυιηασιάγγα *
αϊ Α. Καθηγηταί ■
• Μετ’ εύχαριστήσεως ηχούσα τάς έξετάσεις καί τήν έκθεσιν
περί τοΰ καταστήματος τοϋ Γυμνασίου τούτου, ήν μοί άπηγ-

γείλατε.
‘Η ανελλιπής παράοοσις τών μαθημάτων, καθ'δλον τό πα
ρελθόν σχολιαχόν έτος καί ή τηρηθεΐσα τάξις έν αύτώ μαρτυροΰσι τήν άξιέπαινον μέριμναν ύμών, Κ. I υμνασιάρχα, καί
τόν ζήλον τοΰ συλλόγου τών καθηγητών.
Γνωρίζετε, Κύριοι, ότι ή Α. Μ. περί πλείστου ποιείται τήν
έχπαίδευσιν τής νεολαίας, ήτις δ-.επιστεύθη είς ύμας, έκτιμώσα
δέ δεόντως τάς δυσχερείας καί τάς ενοχλήσεις τάς οποίας
κατά τήν έχπλήρωσιν τών καθηκόντων ύμών άπαντάτι, μήν
άμφιβάλλετε, ότι θέλει πράξει ό,τι τοΐς ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τής διαδεςομένης ήμάς γενεάς άγωνιζομένοις προσήκει.»
Τήν επιούσαν παρευρεθεΐς ό αύτός Κ. ύπουργός έν τ?1 ένάρξει τών έξετάσεων τού ςΕλ. σχολείου τής Β. πλευράς ’Αθη
νών, μετά τήν εκθεσιν τοΰ σχολάρχου Κ. X. Σραγάτση καί τάς

τής ημέρας έξετάσίΐς (ομίλησε τάδε.
Κύιιιτ Si'./'/'/a
Κ. Κ. d ''aaxa.lrt,
ε Παραχολουθήσας μ-'ά προσοχής τάς γενιμίνας ένταύθα
σήμερον έξ
τάσεις
*
συγχαίρω ύμΐν έπί ταύταις.
Τάς πληροφορίας, τάς όποια; μοί ύπεβάλατε σήμερον διά
τϊς έχθέσεως τών πεπραγμένων κατά τό παρ-λθόν σχολιακόν

έτος, θέλω λάβ ι ύπό σκεψιν και θέλω επανορθώσει τάς οποίας
μο> έσημειώσατε έλλε· ψεις.
Δεν σας λανθάνει, Κύριοι, ότι οί υ,αθηταίσας μεταβαινοντες
έν τ ΐς ά -απχύλαις είς -ού; χολτο-.ς τών οικογενειών των,
ίέλουν φέρ ι υε? έκ τών αισ ημα αγάπης άναλογον πρός
τούς κόπους, ους καταβάλλετε ύπερ τή; έιπαιδεύσεω; αύτών.
'Αν σάς είναι, ώ. δεν αμφιβάλλω, εΰαρ.στον νά άποχτήσητε
φίλους ειλικρινείς πανταχοϋ τ ς γής, ένύα οί μαθηταί σας
θέλουσι μεταβή, παρ' ήμΐν κεΐται.

Πιστεύσατε όμως,
Κύριοι, οτι ουτω πράττοντες ύπηρετεΐτε πρός τούτοις τήν πατρίδα καί υμάς αύτούς, τούς κόπους
τών οποίων ή \. Μ. δεν θέλει παρίδ/;. »

Τήν επιούσαν ώμίλησε τά έξής έν ταΐς έξετάσεσι τοΰ Β'.
Άθήνησι Γυμνασίου Γυμνασιαρχουμένου ύπό του Κ.Ν. Χορτάζη.

Κύγιι /'< Iiraai(i(
al
*
Κ. Κ. Καθηγηταί.
ι Παρευρισχόμενος έν ταΐς έξετάσεσι τοΰ έχπσιδευτηρίου τού
του, καί πλησίον μου έχι^ν τόν άξιότιμον Γυμνασιάρχην, ένα
τών άλλοτε διδαξάντων κάμε, λαθών ένόμισα, ότι αποτελώ μέ
ρος τής εύδαίμονος ταύτης χορείαςτών μαθητών ένωύπό την
γοητευτικήν ταύτην ιδέαν εύρισχόμην, έξεφωνήθη είς έξέτασιν τό έπώνυμόν μου (α), καί πιςεύσατέ με, Κύριοι, συνεκινηθην
σχεφθείς άν προπαρασκευασυένος ήμην είς έξέτασιν.
Αλλά
πόσος έκτοτε παρήλθε καιρός ! ... Τήν πλάνην διεδέχθη ή πρχγματικότης καί άνελογίσθην τήν εύθύνην ήτις έπικειται επ'
έμέ αύτόν, τόν έπιτετραμμένον τήν έπιμέλειαν τών τή- παι
δείας, καί ύμας αύτούς, Κύριοι, οΐτινες έπιφορτισμίνοι έστέ
τήν έκπαίδευσιν χαί διδασκαλίαν τών μελλόντων νά διαδεχθώσι

πάντας ήμάς.
‘Υμείς, οΐτινες εκπαιδεύετε τού; νέους, προπαρασκευάζετε
τό μέλλον τής πατρίδο;· δ.ά τής διδασκαλίας σας λεληθότως

διαγράφετε τούς κανόνας τής μελλούσης αύτοΰ πορείας.
Έξετάζοντες σήμερον τούς μαθητάς σας, θερίζετε μετ’εΰχαριστήσεως τού; καρπούς τών κό.-.ων σας· είς τό θέρος
τοϋτο, τόν διανοητικόν τούτον τρυγητόν παρευρισχόμενος
πάς γνήσιος Έλλην αισθάνεται άγαλλίασιν έν τώ βάθει τής
χαρδίας του καί εύφροσύνην έν τώ πνεύματί του.
Συγχαίρων καί διδάσκοντας καί διδασκομένους αναχωρώ,
Κύριοι, ύπό τήν εύάρεστον έντύπωσιν τοΰ εύγενοΰς ζήλου
τούτων χαι τής έπιμελείας έχεινων. a
Τήν επιούσαν έν τω τής νοτίου πλευράς ‘Ελλην. Σχολείω
διευθυνομένω ύπό τοϋ Σχολάρχου κυρίου Ζαχαρίου Νιζολαίδου
ίλεξε τά έξής γενικώτεοον.
Κύριι Σγο.ίάργα χαί Κ. Κ.
ι.
α Παρευρεθεΐς είς τάς έξετάσεις ταύτα; καί εις τάς τών άλ
λων έν τή πόλει ταύτη διδακτηρίων μετ’ εύχαριστήσεως καί
ώφελείας συνάμα διήλθον τάς ώρας μου. Διά τών έξετάσεων
τούτων συνεπλήρωσα τάς στοιχειώδες πληροφορία; περί τής
καταστάσεως τών έν Άθήναις τής μέσης παιδείας δημοσίων

εκπαιδευτηρίων.
Μοί είναι λίαν παρήγορος, Κύριοι, ό οργασμός τών νέων
πρός τήν μάθησιν, δν παρετήρησα κατά τό έτος τοϋτο. Ό ορ
γασμός ουτος, ή τάσις αύτη πρός τήν παιδείαν μαρτυρεί τόν
ζήλων τοΰ συλλόγου τών διδασκάλων καί τήν ένιελεχή μέρι
μναν τών έπιφορτισμένων ιδία τήν διεύθυνσιν ενός έκαστου

τών καταστημάτων.
Έμμένοντες, Κύριοι, εις τόν όποιον έδείξατε μέχρι τοΰδε
άξιέπαινον ζήλον, ουντε/.εϊτε νά χαταστή ή πατρίς ημών τό
ταμεΐον γενικής παιδείας. Τότε οί απανταχού ομογενείς ημών
μετά θάρρους θέλουν εϊπεΐ είς τά τέκνα αύτών, ε ία μεν είς
’Αθήνας. °
‘II Κυβέρνησις Κύριοι διά συντόνου προθυμίας ενισχύει ύμάς
έπανορθοϋσα πάσαν έλλειψιν χαί δ καιούσα τούς καρσοφόρως

κοπιάζοντας. »
Τήν προχθεσινήν Δευτέραν έγένετο έναρξις τών έξετάσεων
τής 'Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής· πρό τών εξετάσεων ό
Κ. Ν. Ίωαννίδης, είς τών εκτελεστών τής διαθήκης τών άοιδήμων 'Ριζάριδων, άνέγνωσε εκθεσιν λεπτομερή τών κατα το
λήγον σχολιαχόν έτος γενομένων, μετά δέ τάς έξετασε ς τ ς
πρώτης ταύτης ημέρας ό Κύριος ύπουργος τών έκζλησιαστιχό.ν

χ. λ. έλεξε τά εξής.
Κύριοι έκτελεσταί τής 'Ριζαρείου διαθήκης·
Κύριοι καθηγηταί καί φίλοι Σπουδασταί τής ‘Ριζαρείου
εκκλησιαστικής σχολής.
Προεδρεύσας σήμερον κατά τήν έναρξιν τών έξετάσεων τού
συλλόγου τών καθηγητών, κρίνω καθήκον μου, π ιν αποχωρή
σω έντεΰθεν ν’ απευθύνω προς ύμάς πάντα; ολίγα τινά.
Άφ’ ής ημέρας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μοί διιπίστευσε τήν
(») Σ. Σ. Τ; του ω'ι μ,ξη—ά··εψ οΰ του.

διεύθυνσιν τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως, έχ τών κυριωτέρων φροντίδων μου υπήρξε καί τό νά ε
ξετάσω ζαί γνωρίσω ακριβέστερου τά περί τοΰ εύαγοϋς τού
του καθιδρύματος, καί περί τών έν αύτώ χοινοβιακώς ένδιαιτωμένων κα. εκπαιδευόμενων.

Δικαίως οΐ έν μαχαρ-’α τή λήξει εύσεβέστατοι καί φιλογενέστατοι αδελφοί Μάνθος και Γεώργιος ‘Ριζάραι, οι διά τής καθιδρύσεως τ/ς σχολής ταύτη; άναγραφέντες εύεργέται παντός
τοϋ ευσεβούς ‘Ελληνικού γένους, μακαρίζονται μέν μεταξύ η
μών τών ζώντων, μακαρισθήσονται δέ αιωνίως ύπό τών έπερχομένων γενιών· διότι έκ νεότητος άποδημήσαντες είς τά ξέ
να, καί μετά κόπων μέν καί ιδρώτων κτησσμενοι, φιλοτίμως
δε άμα καί φρον’μως έ'.αυσήσαντες τό παρά Θεοΰ δοθέν αύτοϊς
ταλαντον, οέροντες ζατέβαλον αυτό πρός μεγαν σκοπόν, τόν

τή; έκπαιδεύσεως τών μελλόντων νά γένωσι λειτουργοί τοϋ
ύψίστου. Καί ή φιλάδε?.©ος καί χριστιανική αύτη διάθεσίς των,
είναι ή έμπρακτος ά-όδειξις τοΰ ενσυνειδήτου ζήλου, ύφ' ού
άμφοτέρων τών άδελφών ή χαρδία διεκαίετο, όπως έν τή ημέ
ρα τής δευτέρας και τελευταίας έπ·.φανείας τοϋ Σω-ήρος ημών
άκούσωσι τής μακαρίας φωνής, « εύ δούλοι αγαθοί καί πιστοί·
» εΐσελθετε είς τήν χαράν τοϋ Κυρίου ύμών · (α). Κατενόήσαν οί άοίδ μοι εκείνοι σΰτάδελφοι καί έπέγνωσαν, ότι ένω ή
θύραθεν παιδεία έκαλλιεργεΐτο έν τή εύκλεώς βασιλευομένγ
Έλλάδι, καί, διά τήν διανοητικήν καί τήν ηθικήν τών Έλληνοπαίδων μόρφωσιν, συνιστώντο πανταχοϋ σχολεία τής τε λΚ~
ληλοδιδακτικής λεγομένης, καί τής μέσης, καί τής άνωτέρας
παιδείας, ανάγκη — καί μεγίστη — ύπήοχε νά συσταθή καί
σχολή, κύριον έχουσα διδασκαλίας σχοπόν τήν σπουδήν τών
Θείων λόγων, 'ίνα, έν αύτή έχπαιδεύωνται μέν τήν εγκύκλιον
παιδείαν, κκταρτίζωνται δέ καί γίνωνται επιτήδειοι είς τήν
τών Ιερών Γραφών θεωρίαν καί είς τήν κατανόησιν τών υψη
λότερων τής θείας άποκαλύψεως εννοιών, προσέτι δέ άποκτώσι
καί τήν έν τοΐς ίεροϊς λόγοις ικανότητα, οί μέλλοντες νά χρηματίσωσιν ύπουργοί τής έκκλησίας, ύπηρέται τών μυς·ηρίων τοϋ
Θεοΰ, οίκονό/οι τής θείας χάοιτος, Διδάσκαλοι καί οδηγοί τοΰ
λαού είς σωτηρίαν. Ταύτην δέ τήν ανάγκην κατιδόντες, καί
έπιγνόντες, έθεράπευσαν, καί τό υστέρημα άνεπλάρωσαν, συστήσαντες τήν έκκλησιαστικήν ταύτην σχολήν καί χαθιερώσαντες τόν ίδιον εαυτών πλούτον όλόκληρον ύπέρ αύτής.
ΊΙ Κυβέρνησις τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, απ' αύτής τής
πρώτη; συστάσεως τής σχολής, καί έπραξε, χαί πράττει, χαί
πράξει πρρθύμως παν ό,τι ζεΐτσι παρ’ αύτή, διά τήν πιστήν
καί ακριβή έκτέλεσιν τών εύχών καί τών παραγγελιών τών
μακαρίων εκείνων καθιδρυτών. Διά Σέ τών μέχρι τοΰδε γενο
μένων άπέ-ειξεν, ότι περί πλείστου ποιείται τήν έκπαίδευσιν
τού ίεροϋ Κλήρου τής ορθοδόξου έχχλησίας ημών. Έάν όμως
οί έκ τ/ς σχολής προσδοχώμενοι καρποί δέ/ έφάνησαν κατά
τάς πρώτας δυο πενταετίας άφθονοι, αίτίαι κυρίως ύπήρξαν
αί έν τή αρχή παντός έργου, μάλιστα δέ σπουδαιοτάτου οΐον
τό προκείμενον, προσπίπιουσαι συνήθως δυσχέρειαΐ' άλλά καί
ούτως, έκ τών έν τή σχολή έκπαιδευθέντων καί κατά τά νενομισμένα άπολυθέντων, εΐσι νέοι, οί όποιο·, μετά όλιγοχρόνιου
φοίτησ ν ε·’ς ανώτερα εκπαιδευτικά καταστήματα μεταδιδόασιν
άπό κζ.έδρας είς τήν νεολαίαν άπερ έμαθον, διδάσκοντες εύδοχίμως τα τε εγχύζλιζ μαθήματα καί τά ιερά, ό μέν έν τώ
γυμνασίω Iιατρών, ο δε έν τω σχολαρχείω ΧαλχίΣος, έτερος
έν τω Ελληνίζω σχολ'ίω Κύθνου, έτερος έν τω σχολαρχείω
Άν ριτσαίνης, καί άλ/.οι αλλαχού. Καί τούτο μέν παράχθη έν
τώ δ. στήμαιι των δυο πρ των περιό'ων άπό τής συστάσεως
τή; σχο/.ή;. Κ <τα Σέ την ένεστώσαν τρίτην, ότε τά πρώην
δνσ/ερς ήρθηιζν έζ μέσου χαί σχεδόν έξέλιπον, δίκαιον είναι
νά ελπ σωμεν
ίους τών προτέρων, ζα: αγλαού; καρπούς. Λέ
γω·, ταΰτα, οιαβεοαιώ ύμάς, Κυρ οι έκτελεσταί, ότι, έκ τών
τ ΐνό,των προ; την μετ εύχερεία; μείζονο; έπίτευξιν τού cληθοΰς προορισμού τή; σχολή;, πάν ό,τι άν βουλεύσησθε καί
προτε νη ε, ή Κυβέρνησις επιδοκιμάσει έν τώ συμφέροντι καί
i τής σ/ολής και τών έν τή σχολή έκπαιδευομίνων. Έπει η οέ
τα μέχρι τοΰδε γ.νόμενάείσι βεβαίως αποτελέσματα τοΰ ζή
λου, τόν όποιον ύπέρ τής σχολή; καταβάλλετε, διά τούτο
απονέμω ύμΐν τόν έπι τούτοις όφειλόμενον έπαινον.
(»}Μχτ1 KF'

Κατά χρέος απονέμω επίσης, κύριοι Καθηγηταί, και εις
τόν σύλλογον όμού καί ιδίως είς ένα έκαστον ύμών, τόν άνήζοντα έπαινον ένεκα τή; όκριβοΰ; έκπληρώσεως τών ΰμετέρων καθηκόντων, τής οποία; πρόδηλον άμα και πρόχειρον
τεκμήριου κεΐνται αί πρός τάς έρωτησε-ς τών διδασκόντων
έτοιμοι καί εύστοχοι αποκρίσεις τών διδασκόμενων. Παρακαλώ
δέ ύμάς, τούς ού μόνον παρ’ ήμΐν, άλλα ζαί παρά τοΐς έξω
θεν, αγαθήν ύπόληψιν ζεκτημένους, ίνα έξαζολουθήτε διά
του αύτοΰ ζήλου τήν διδασκαλίαν είς τούς έν τούτω τω καταστήματι 3ta τήν διακονίαν τής Εκκλησίας παρασκευαζόμε
νους, μορφοΰντες αύτούς είς τήν ιεραν παιδείαν δι’ής θέλουσι
κατασταθή άξιοι τής κλήσεως αύτών, ά:ού προτελέσητε είς
τοΰτο τήν τε διάνοιαν καί τήν καρδίαν αύτών διά τή; προπαι
δείας τών έγκυκλίων μαθημάτων, ώς έπραττε καί ό πολύς
τήν σοφίαν Ωριγένης εκείνος, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ευσε
βίου λέγοντος. « Καί ’Αμβρόσιος . .. πρός τή; ύπό Ώριγένους
υ πρεσβευομένης άληθείας . . . ώς άν υπό φωτός καταυγα« σ'εις τήν διάνοιαν, τώ τής ’Εκκλησιαστικής ορθοδοξίας προο στίθεται λόγω· καί άλλοι δέ πλείους τών άπό παιδείας,
» τή; περί τόν Ώριγένην φήμης πανταχόσε βοωμένης, ήε« σαν ώς αύτόν, πείραν τής έν τοΐς ίεροΐς λόγοις ίκανότητος
• τ’ άνδρός ληψομενοι ... φιλοσόφων τε τών μάλιστα έπιφα»> νών ούκ ολίγοι, διά σπουδής αύτώ προσεΐχον, μονονουχι
» πρός τοΐς θείοις, και τά τής έξωθεν φιλοσοφίας πρός αύτοΰ
° παιδευόμενοι. Είσήγέ τε γάρ όσους εύφυώς έχοντας έώρα,
• καί έπί τά φιλόσοφα μαθήματα, γεωμετρίαν καί άριθμητι» ζήν ζαί τ’άλλα προπαιδεύματα παραδιδούς, εί; τε τά; αΐ» ρύσεις τά; παρά τοΐς φιλοσόφοις προάγων, και τά παρά
υ τούτοι; συγγράμματα διηγούμενος, υπομνηματιζόμενος τε
• καί θεωρών είς έκαστα . . . Πολλούς δε καί τών ιδιωτικώ
ν τερών ένήγεν επί τά εγκύκλια γράμματα, ού μικρόν αύτοΐς
ο έσεσθαι φάσζων έξ εκείνων έπιτηδε-.ότητα είς τήν τών θείων
» Γραφών θεωρίαν τε καί παρασκευήν, ο (α)
Άλλα πρός ύμάς στρόφων τόν λόγον μου, φίλοι σπουοασταί, απευθύνω τήν άποστολικήν ρήσιν · Σπουδάσατε βεβαίαν
υμών τήν κλήσιν καί εκλογήν ποιείσθαι ■> (Έπιστ. Πετρ. Β.
Κεφ. Α. §, 10).
"Εκαστος ύμών, πριν ή είσέλθη είς τόν ιερόν τούτον περί
βολου, καί έμελέτησε καί κατενόησε τόν ύψηλόν τοϋ προορισμοϋ του σκοπόν καί τήν σπουδαιότητα τών καθηκόντων τής
κλήσεώς του, ζαί άνεμέτρησε τά βάρη ζαί τάς ύποχρεώσεις είς
τάς οποίας ύπέβαλεν εαυτόν άμα είσελθών ένταΰθα. Έπέγνωτε
δέ, οτι, τό τέλο; τής έντός τής σχολής ταύτης ένδιαιτήσεως καί
έκπαιδεύσεως ύμών, ούδέν άλλο έστιν είμή ή είς τήν υπηρεσίαν
τής ’Εκκλησίας εκούσια άφοσίωσις ύμών, τήν οποίαν, ού μόνου
δι’ ομολογίας γραπτής αύθόρμητοι εβεβαιώσατε, άλλά καί διά

τής ούδαμώς διαζοπείσης πολυχρονίου διαμονής ύμών ενταύ
θα, έτι μάλλον βεβαίαν άπεδείξατε. Πρός τούτο καί μό
νον τό τέλος έξεπαιδεύθητε όσοι έξ ύμών, τό στάδιον τών
σπουδών αύτών διανύσαντες, εξετάζονται νύν τήν άπολυτήριον
έξέτασιν καί πρός αύτό τοΰτο έκπαιδιύεσθε, οί έπί τινα είσέτι
χρόνου διαμενοϋντες έν τή σχολή. Πρός τούτο καί μόνον τό
τέλος έτεινε καί τείνει ή διδασκαλία τώυ κυρίων Καθηγητών,
πρός ούδέν άλλο σκοπούντων ή όπως καταστήσωσιν υμάς βελτίους περί τά θεία, άπαραλλάζτως καθά έπραττευ ό τοϋ οποίου
πρό μικρού έμνήσθην θαυμάσιο; Ωριγένης, κατά τήν μαρτυ
ρίαν αύτοΰ τοΰ Εύσιβίου λέγοντος· « Τώ Ώριγέ.ει, έπί τής
» Καισαρείας τά συνήθη πράττοντα, πολλοί προσήεσαν ού μό» νου τών επιχωρίων, άλλά καί τής αλλοδαπής μυρίοι φοι>’ τη-αί τάς πατρίδας άπολιπόντες .. . Πέντε δέ όλοις έτεσιν
» αύτώ συγγενόμευοι, τοσαύτην άπηνέγκαντο περί τά θεία
>■ βελτίωσιν, ώς έτι νέους . .. επισκοπής . . . τών ’Εκκλησιών
" άξιωθήναι » (β). Ταΰτα λέγων είς ύμάς, φίλοι, ώς τέκνα
αγαπητά νουθετώ. Έχετε αείποτε καί έν τώ νω ζαί έν τή
καρδία άδειάλειπτον τήν μελέτην τοΰ προορισμού υμών. Άναλογιζόμενοι τό ύψος τοΰ θείου λειτουργήματος τής ΐερωσύυης, δι' δ προπαρασκευάζεσθε, φιλοτιμεΐσθε ίνα γίυησθε όσημέραι βελτίονες εαυτών, καί άξιοι, ώς μέν πολιται, νά ώφελήσετε τήν Ελληνικήν κοινωνίαν τή; οποίας έστέ μέλη· ώς
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δέ περιβληθησόμενοι ένδυμα πνευματικού πατρος καί διδασκά
λου, νά όδηγήτε τόν ορθόδοξον λαόν είς τήν τού σώματος και
τήν τής ψυχής σωτηρίαν, ήτι; είναι ή μόνη αληθής εύ'αιμονία καί τό άζρότατον παντό; έφετοΰ. Ταΰτα έντέλλομαι ΰμϊν,
καί ταΰτα παραινώ είς ύμάς πατριζώς, έν όνόματι τοϋ κοινού
ήμών πατρος καί Σ. Βασίλειος.
Π Ε Ρ I A II ψΤς
Περί τυνοοομήί ·!.ς τοΰς I·/ Γαλλία πϊΟόντα; ένεκα -ιόν Tjixfann πληυνυνώ,.
Άριθ. 3235. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ύπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών και τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Πγόςτ vc χαΆ ιόΚ(άι<<: A'claa/ztardroi'C «fyyi/pfic.
Σιΰασμιάτατρ,
Οί'δατε έκ τών εφημερίδων ήδη τάς πολλαχοΰ τή; Γαλλία; συμβάσα; φοβερά; πλημμύρα;, καί τά; έξ αύτών έπελθούαα; συμφορά; εί;
τού; κατοίκου; τών κατακλυσθέντων μερών.
Αριθμουνται χιλιάδες
άστεγοι καί πλάνησες, καί απέραντοι ‘χώροι παρουσιάζουν κατεστραμ
μένο·/ παν ο,τι χειρ ανθρώπου είχεν ανεγείρει. Ιΐανταχόθεν ένθα ή
είδησι; τοΰ απερίγραπτου τούτου δυστυχήματος έρθασε, φωναϊ συμ
πάθεια; καί φιλανθρωπία; ύψώθηοαν, ζαί συνδρομαί καταβάλλονται εί;
άνοκουφισιν τών δεινών τών παθόντων. Διχαίω; δέ βαθύτερο·/ συγκινεΐται καί θλίβεται διά τήν συμφοράν ταύτην ό ‘Ελληνικός λαός, S/
μετά τήν χριστιανική·/ αγάπη/ συνοέουσι πρό; τού; Γάλλους ευγνω
μοσύνη; αισθήματα, έγχαραχθέντα άνεξαλείπτω; έν τή χσρδια αύτοΰ
έπί τών ωραιότερων τής ‘Ιστορίας του ημερών. Ορέγει ήδη προθυμό
τατα τήν ασθενή χεϊρα αύτοΰ εί; βοήθειαν τών πασχόντων σήμεοον
ευεργετών αύτοΰ, βέλων ασμένως νά έκπληρώση διττόν καθήκον, χρι
στιανικόν καί ανθρώπινον ένταΰτώ. Άλλ’ εί; ύμα;. Σεβασμι.ώτατ-,
τόν νιυματικόν ποιμένα, άπόκειται νά καθοδηγήβητε έπί τό άποτελεσματικώτερον τήν χριστιανικήν ταύτην τάσίν αύτοΰ, συνεννοούμενο;
μετά τοΰ οικείου Νομάρχου, είδοποιηθέντο; ήδη περί τούτου υπό τοΰ
αρμοδίου Υπουργείου. Καί ταΰτα κατά τοΰ Σωτήρος ημών τήν έντολήν· « καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, καί υμείς ποιείται
αΰτοΐ; ομοίως «.
Έν Άθήναις, τή 20 ’Ιουνίου 18.6.
‘Ο έπί τών Έκκλησ. καί τής Δημοσ. Έκπαιί. ‘Γπουργός
X. ΧΡ!ΣΤΟΙΚ)ΓΛΟΣ.
— Κατά πρότασιν τοΰ Κ. έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργού έξεδόθησαν τά έξής Υ.
Β. Διατάγματα.
8. ’Ιουνίου. Περί διαιρέσεω; καί όργανισμοΰ τών ενοριών
τού Κράτους.
8. ’Ιουνίου. Περί τοΰ κανονισμού τών εξετάσεων τών είς
τό δημοδιδασχαλεΐον προσερχομένων φοιτητών χαί τώυ δημο
διδασκάλων.
15. ’Ιουνίου. Περί διακριτικού σημείου τοΰ ίεροΰ άξιώαατος
τών άρχιερέωυ, ΐν’ άποδίδωνται αύτοΐς αί προσήκουσα! τιμαί
καί καθόλου διαχρίνωνται τών λοιπών κληρικών. Τό σηαεΐον
τούτο εσεται έγκόλπιον φέοον τήν εικόνα τοΰ ’Ιησού Χριστού
ζαί διά χρυσής άλ.ύσεως έξηρτημένον έκ τού λαιμού.
18. ’Ιουνίου. ΙΙερί προσθήκη; είς τό Γυμνάσιου Σύρου εμ
πορικών μαθημάτων, δηλ. τοΰ εμπορικού δικαίου, τής διπλο
γραφίας τής έμπορικής γεωγραφίας κ. τ. λ.
19. Ιουνίου. Περί άνεγέρσεως έν Άθήναις ναυτικού σχο
λείου έζ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ αοιδίμου Βαρβάζη.
— ζ1Ι Βουλή τών αντιπροσώπων έν τή προχθεσινή αύτής
συνεδριάσει παραδέχθή παμψηφεί τό περί μισθοδοσίας πάντων
τών δημοδιδασζάλων έκ τοϋ δημοσίου ταμείου voμoσχέδιovj
όπερ έδημοσιεύσαμεν είς τό πρό τούτου φύλλον τής έφημερίοος ήμών.
— Έκ τών προταθέ/των τριών υποψηφίων διωρίσθη πρύτανις τού Πανεπιστημίου Όθωνος ό καθηγητής κύριος Κ.
Άσώπιος· δεύτερον ήδη πρυτανεύων ό γηραιός καί σεβάσμιος
ούτος άνήρ κέκτηται γερουσιαστοΰ προσόντα.
— Τήν Κυριακήν (Ι7 τ. μ.) άποπερατώθησαν αί εξετάσει;
τοΰ παρθεναγωγείου τή; φιλεκπαιδευτικής έταιρίας. Κατά τήν
ήμέραν ταύτην ή Α. Μ. ή Βασίλισσα δέν ήδυνήθη νά παρευρεθή αδιαθεσίας ένεκα, παρήσαν δέ πάντες οί Κ. Κ· υπουργοί.
ΏΙετά τό τέλος τοϋ ύμνου τής Βασιλίσσης έγερθεΐ; ° σεβάσμιος
πρόεδρος τής έταιρίας Κ. Άλ. Μαυροκορδάτος άνεφώνησε
τρίς-Ζήτω ό Βασιλεύς, Ζητώ ή Βασίλισσα ! καί τούτο μετ' ένθουσιασμοΰ επανελήφθη ύπό τού πολυπληθούς καί εύγ'ενοΰ; άζροα-
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