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Θουκυδίδης ό βαθύτατος τών ήμετέρων ιστορικών παραδι- 
δούς ήμϊν άκριβεστάτηυ τών κατά τον μακρδν Πελοπβννησια- 
κόν πόλεμον περιγραφήν περιέλ.αβΐν, όσον μή ίατρω δυνατόν, 
τά περί τών ’Αθηναίων λ.οιμοϋ, έπισκήψαντος τώ β'. έτει τοΰ 
πολέμου (430. π. X). Τούτω δέ και μόνω χρώμενοι τινες 
τών καθ’ ημάς ιατρών ήβουλήθησαν διαγνώναι ποία τις τών 
γνωστών ήθη νόσων δύναται έχείνω παραβ)>ηθήναι, καί οποίαν 
τινά δυνάμεθα δούναι έπίχλησιν. Καί δεινόν μέν ώς αληθώς 
το εγχείρημα οτι πρός μαρτυρίαν μή ιατρού καί ταύτα; μό
νη πειθόμενοι.βούλονται έξευρεΐν τήν νόσον, άλλ’ ούχ δλως 
αδύνατον οι’ αύτό τοΰτο, δτι ό ιστορικός μή ών ιατρός παρέ- 
λιπε τών συμπτωμάτων τινά, ή έτερα παρενόησεν, ώς καί 
αύτός ούτος σκιωδώς άπεφήνατο εΐπών, « λεγέτω μέν περί 
αύτού ώς έκαστος γινώσκει καί ιατρός χαί ιδιώτης (§. 48) 
καί παρακατιών έν§.51. «Τό μέν οΰν νόσημα πολλά χαί άλλα 
παραλιπόν τι άτοπίας, ώς έκάστω έτύγχανέ τι διαφερόντως έτέ- 
ρω πρός έτερον γιγνόμενον, τοιούτου τι ήν επί παν τήν ιδέαν. » 
Άλλ’ ούοέ έκ τής μή ακριβούς ονοματολογίας δεινόν τι τή 
άνΟρωπότητι ή τή επιστήμη γενήσεται, ώς τής ζητήσεως ό
λης φιλολογικόν έχούσης σκοπόν. Τοιαύτη δέ τινι καί ημείς 
κατεχόμενοι γνώμη, ώς Έλληνες διαφερόμενοι πλείω τών άλ
λων Ευρωπαίων είς τά ύπό τών ήμετέρων σοφών καταλη- 
©θέντα αγλαά κληροδοτήματα, έπιχειρούμεν είς εν άθροίσαντες 
τά ύπό τών άλλων ρηθέντα, κοινώσαοθαι τοΐς φίλοις άναγνώ- 
σταις όσα χώρος τε καί χρόνος επιτρέπει, τήν ήμετέραν έν 
τέλει γνώμην προσθέντες.

Τών νεωτέρων Άσκληπιαδών τινες άπωσάμενοι τήν συγκρι
τικήν τών νοσημάτων έρευναν, δι’ ής καί μόνης έκ παραβολής 
δυνατή ήν ή τής αλήθειας έξευρεσις, άδυνατοΰντες άλλως έκ 
τής Θουκυδιδείου έκθέσεως άνευρεϊν ονομασίαν σύστοιχον των 
καθ’ ημάς γνωστών νοσημάτων, έχρήσαντο δνοματι εΐπερ τι 
μαι άλλο γενικώ καί άπροσδιορίστω, μηδέ συναγομένω έκ τής 
έκθέσεως τοϋ ιστορικού, « ’Αρχαίου λοιμόν;) αύτόν καλέσαντες. 
Καί αληθές μέν ότι ή περισωθεϊσα περιγραφή έστιν ατελής διά 
τό μή είναι τόν ιστορικόν ιατρόν άμα, ώς έλλειπούση; τής 
ακριβούς τών συμπτωμάτων κατατάςεως, τής επιστημονικής 
τούτων έξηγήσεως, χαί επί πλέον τής σχετική; καί εμμέσου 
τών φαινομένων διασαφήσεως, όπως έκ τής περιγραφής εύδιά- 
γνωστος γέυηται ή νόσος· άλλ’ό ήμέτερος ιστορικός προλαμ- 
βάνων τήν έπίκρισιν δηλοΐ ήμϊν άτε αύτός έν έαυτω νοσήσας 
καί έν άλλοις παθοϋσιν είδε, διασώζων εΐ καί μή έπιστημόνως 
τά κυριώτερα τών συμπτωμάτων. 'Γούτων τοίνυν παρατεΟέν- 
των συγκρίνει πρός δήλα ήμϊν νοσήματα ώς οιόν τε κυριολε- 
κτικώς όυναίμεθ’άν όνομάσαι τήν νόσον εκείνην. Ούδέ δυνάμεθα 
καί πάσης ςΕλ/.ηνική; φιλοτιμ’ας άφιστάμενοι καταγνώναι τού 
θουχυδϊδου άτελείγ. περιγραφική, δίκαιον αύτω δφείλοντες 
έπαινον ότι Οαυμασίως παρεδωχεν άκριβεστάτην τών κυριωτέ- 
ρων συμπτωμάτων ήμϊν τήν περιγραφήν, άφ’ ής οιόντ’ έστιν 
ά-αρτίσαι βοήθεια τ^ς επιστήμης ιδέαν αλάθητου, ώστ’ είπεϊν 
ζ~; δοΰνα· τώ νόσω τό προσήχον όνομα.

Καλόν δ’ οίμαι καί τήν έξιστόρησιν ενταύθα παραθεΐναι, 
όπως πρόχειρον αύτήν οί άναγνώσται έχοντες ευχερέστερου κρί- 
νωσι περί τών λεχθέντων καί ευρηται μέν έν ιστοριών βιβλ. 
Β. §. -47.—31. Έχει δέ ώδε πώς. «Καί δντων αύτών ούπολ
λά; πω ήμερα; έν τή Αττική, ή νόσος πρώτον ήρξατο γενε'σθα: τοις 
’Αθηναίοι;, λεγόμενον μέν χαί πρότερον πολλαχόσε έγκατασκηύαι, 
χαί περί Λήμνον καί έν άλλοι; χωρίο:;, ού μέντοι τοσοΰτό; γε λαι
μός ουδέ φθορά ουτω; ανθρώπων οϋδαμοΰ έμνημονεύετο γενέσθαΐ’ ούτε 
γάρ ιατροί ήρκουν το πρώτον θεραπεύοντες άγνοια, άλλ’ αυτοί μά
λιστα έθνησχον οσω και μάλιστα προσήεσαν, ούτε άλλη άνθρωπείκ 
τέχνη βΰδεμία’ δσα τε πρός ίερεϊ; ικετέυσαν ή μαν-.είαις χαί τοις τοι- 
ούτοι; έχρήσαντο, πάντα ανωφελή ήν, τελευτώντέ; τε αύτών απί
στησαν, ύπό τοΰ κακού νικώμενοι.

'Ποζάτο δέ τό μέν πρώτον, ώ; λέγεται, έξ Αιθιοπία; τή; υπέρ 
Αίγυπτου, έπειτα δέ καί έ; Αίγυπτον καί Λιβύην κατε'βη καί έ; τήν 
βασιλέως γήν τήν πολλήν’ έ; οέ τήν Αθηναίων πόλιν έςαπιναίως ενέ
χετε, καί τό πρώτον έν τω Πειραιεϊ ηψατο τών ανθρώπων, ώστε χαι 
έλέγθη ύπ’αύτών ώ; ο: Πελοποννήσω: φάρμακα έσβεβλήκοιεν έ; τά 
φρεατα' κρήναι γαρ ουπω ήσαν. αυτονι ύστερον οε και ε; την ανω 
«όλιν άφίζ.ετο, καί έθνησκον πολλώ μάλλον ήδη’ λεγέτω μέν ουν περί 
αύτοϋ, ώ; έκαστο; γιγνώσζει, καί ιατρό; καί ιδιώτη;, άφ’ όσου είκός 
ήν γενέοθαι αύτό, καί τά; αιτία; άστινα; νομίζει τοσαύτη; μεταβο
λή; ικανά; είναι δύναμιν έ; τό μεταστήσαι σχεΐν- εγώ δέ οΐόντε έγί- 
γνετο λέξω, καίάφ’ων άν τι; σκοπών, ει'ποτε χαί αυθι; έπιπέσοι, 
μάλιστ’ άν εχοι τι προειδώ; μή άγνοεϊν, ταΰτα δηλώσω, αύτό; τε 
νοσήσας καί αύτό; ίδών άλλου; πάσχοντας.

τά ο·

Τό μέν γάρ έτος, ώ; ώμολογεϊτο, έζ πάντων μάλιστα δή έκεΐνο 
άνοσον έ; τά; άλλα; άσθενεία; έτύγχανεν ί>' εί δέ τις καί προέζαμνέ 
τι, έ; τοΰτο πάντα άπεκρίθη’ τού; δ’άλλου; άπ’ούδεμίϊς προφάσεως, 
άλλ’ έςαίφνη;, ύγιεί; όντας, πρώτον μέν τή; κεφαλή; θ' 
καί τών όφΟαλμών ερυθήματα καί φλόγωσι; έλάμϊανε 
ή' τε φάρυγξ καί ή γλώσσα, ευθύ; αιματώδη ήν ζαί 
καί ουσώδε; ήφίεΓ έπειτα έξ αύτών πταρμό; 
καί έν ού πολλω χρόνω ζατέόαινεν έ; τά στήθη ό πόνο;, 
ίσχυροΰ" καί οπότε έ; τήν καρδίαν στήριξα:, άνέστρεφέ τ 
άποκαθάρσει; χολή; πασαι, δσα: ύπό ιατρών ώνομασμένα 
εσαν, καί αυται μετά ταλαιπωρία; μεγάλη;’ λυγξ τε ■ 
ένέπιπτε κενή, σπασμόν ένόιδοΰσα ίσχυοόν, το: 
φήσαντα, τοι; δέ καί πολλω ύστερον’ ζα 
σώμα ούτ’ άγαν θερμόν ήν ούτε χλωρόν, άλλ’ ύ 
φλύκταινα:; μ'.ζραΐ; καί έλκεσ:ν έξηνθηκό;’ 
ώστε μήτε τών πάνυ λεπτέ 
άλλο τι ή γυμνοί άνεχεσθαι, ήδιστά τε 
τού; ρίπτεΐν" καί πολλοί τοΰτο τών 
σαν έ; φρέατα, τή δίύη άπαύστω 
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αναστάντα; τών πάντων όυ.ιίωι, καί ήγνόησαν σ;5; τε αύτοΰ; χα: 
τοΰ; επιτηδείους.

Γενομενον γάρ ζρεΤσσον λόγου το Jos; τή; νόσου τά τε άλλα χα- 
λιπωτιρω; ί κατά ττ,ν άνβρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν έκάστω, ζα: έν 
τώόε έόή/.ωσε μάλιστα άλλο τ: ό» η τών ξυντοόσων τι" τά γάρ όρνεα 
ζαί τετράποόζ, όσα ανθρώπων άπτετα: πολλών άταρών γιγνομενων 
ή ού ιτροσηει ή γευσάμενχ οιερΟείρετο' τεζμηριον οέ τών μέν το'.οΰτων 
ορνίθων έπίλειψι; σαφής έγένετο, ζαί ούχ έωρώντο ούτε άλλω; ούτε 
περί τοιοΰτον ούοεν- οί οέ ζύνες μάλλον αισΟησιν παρεΐγον τοΰ απο- 
βαινοντο; ό'.α τό ξυνδιαιτασύαι. »

Και ταΰτα μεν ό Θουκυδίδης, περιελείφθησαν δέ ήμΐν ετέ
ρων τινων μαρτυρίκι πο'ρόωθεν δυνάμεναι έσεσθαι, άρρω- 
γοί και συναντιλήπτορες, οιά τό καθόλου αύτάς και ασχέτως 
τω προκειμένω έκφρασθήυαι. Οϋτω Διόδωρος ό Σικελιώτης 
τόν πρό τοΰ λοιμού χειμώνα λίαν υγρόν διδάσκει, τό δ' έπιόν 
θέρος ώς θερμόν ’/ ίαν,ίδία δέ διά τό έπιζρατεΐν έτησίας και αΰχ- 
μην έν τή ατμόσφαιρα προ-λθεΐν λιμόν τε και λοιμόν. ‘Ιππο
κράτης δέ εκείνος ό ήμέτερος τάς της περιόδου ταύτης και 
ιδίατάς έν χειμώνι αλλαχού τής‘Ελλάδος μσως έν Άβδήροις) 
νόσους χαρακτηρίζει ώς λοιμώδεις άνάγων ταύτας είς τήν τά- 
ξιν μάλιστα τών τύφων.

Μετά τούς τήν νόσον γενικότερου άποκαλέσαντας ’Αρχαίου 
λοιμόν, ών ήδη έμνήσθημεν, τών νεωτέρων ό Malfettis 
και Krause τήν επιδημίαν διέγνωσαν ώς κακοήθη Σζαρ- 
λατίνην, ένδόσιμον λαβόντες τήν κινάγχην και τών οφθαλ
μών τό έρύθημα. Ό Wcpstcs και Smith ώς κίτρινου πυρε
τόν, έκ τε τοϋ χρώματος τοΰ δέρματος καί τήν σφοδρότήτα 
τής νόσου· έτεροι οέ πάλιν έκ μονομερίας καί ούτοι λαμβά- 
νοντές τινα τώυ συμπτωμάτων μόυου ώς χολέραν· γενικότε
ρου δέ ζαί καθ’ ήμάς ορθότερου διέγνωσεν ό Sprengel έξαν- 
Οηματικόν τύφον.

Καί ότι μέν ήτε Σκαρλατίυη καί ό κίτρινος πυρετός άπά- 
δουσι τή νόσω, δήλον ευθύς έκ τής παραβολής τώυ αμφοτέ
ρωθεν δεικνυμένων συμπτωμάτων, ούδέν τι έτερον έχόντων κοι
νόν πρός τήν επιδημίαν ή τήν πορείαν τοΰ πυρετού, εί μή συμ.- 
πτώματα εύάριΟμα καί ταΰτα έπουσιώδη· οτι δέ πάλιν μεγάλη 
έστιν ή τής χολέρας άπό τοΰ λοιμού διάστασις, δ'.αδηλοΐ ή τε 
Ιστορία καί συμπτωματολογία ταύτης.

Τούτων ούτως έχόντων υπολείπεται ήμΐν ώς τις πιθανωτέρα, 
αληθώς δ’ είπεΐν ακριβέστερα διάγνωσις, ή του έξανθηματικοΰ 
τύφου έν όλοις τοΐς συμπτώμασι σύμφωνος διατελοΰσα πρός 
τά περί τοΰ λοιμού γνωστά ήμΐν παρά Θουκυδίδου, εξαιρέσει 
τώυ βουβώνων, ούς παρέλίπε μεν ό ιστορικός, αναφέρει δέ ό 
παντός άλλου τώυ νεωτέρων βαθύτερου έγκύψας καί γρά'ας 
τόν έξανθηματιζόν τύφον Σοφός Γερμανός ζαί ημέτερος σε
βαστός Καθηγητής Κ. Scho’nleiir συμβάλλει δέ μεγάλως πρός 
τήν διάγνωσιν τού λοιμού ως έξανθηματικοϋ τύφου, ήτε του 
λοιμού έξ Αίγύπτου κάθοδος κα'ι ή έν Λήμνω έπίσκηψις αύτοΰ, 
ώς μέμνηται Λίβιος, μαρτύρων ιά κατά τήν έν ‘Ρώμη τούτου 
εμφάνησιν.

Έπισζοποΰντες τοίνυν εύρήσομεν συνωδά τάς κατ’άμφω 
τάς νόσους συμπτώματα έν τε τώ λοιμώ δηλονότι καί τώ έξαν- 
Οηματικώ τύφω, ώς τό κολλητικόν καί τα λοιπά. Γνωστόν δέ 
τοΐς εΐδοΰσίν έστιν, οτι τά μεν τών συμπτωμάτων ουσιώδη, 
τά δέ έπουσιώδη· καί τώυ μέν τήν έν τινι έκθέσει παράλειψιν 
σπουδαίαυ ήγούμεθα, ώς χωλαίνουσαν καΟιστώσαν τήν διά- 
γνωσιν τών δέ, εί μέν πάρεισιν, άκριβεστέραν, ούχί δέ καί 
ελλιπή ή επισφαλή- τήν δέ τώυ βουβώνων ύπό Θουκυδίδου 
παράληόιν μή όντος ιατρού, επουσιώδες ώς έστι σύμπτωμα 
άποδεξόμεθα· έχει γάρ έκαστη νόσος τάς έαυτής ποικιλίας 
άλλώς παρ’ άλλοις ένσκήπτουσα καί έχομέυη τούτων μάλιστα 
έν έπιδημίαις.

Πειθόμενοι δέ ‘Ιπποκράτει, ου περ έμνήσθημεν, ότι τά έπι- 
κρατήσαντα τότε νοσήματα έν χειμώνι καί Οέρει, έξωθεν μέν 
φύματα, έσωθεν δέ βουβώνας έγέννων, οπερ καί έν τή έπί Ίου- 
στιανοϋ επιδημία παρετηρήθη, καί τήν τών άρχαίων λέξιν έλ
κος φιλολογούντες πολυσήμαντου οϋσαν κατά μάρτυρα Γα/.η- 
νόυ καί λίαν διάφορον τοϋ σήμερον ορισμού έχουσαν έννοιαν, 
άποφαινόμεΟα ότι ό ύπό Θουκυδίδου περιγράφεις καί έν ΆΟή 
ναις κατά του Ιίελοπουυησιακόν πόλεμον ένσκήψας λοιμός 
έστι τών νεωτέρων ο έξανθημχτιζος τύφος. Τοσούτω δί μάλλον 

επιτεταμένος ένεσκηψεν, οσω πρώτου τότε ένεφ λλίζετο έν 
Άθήναις, πλεϊστα όσα προπέμψας ε’ς άδου θΰμ.ατα, έφ' όσον 
ήγνοεΐτο ή φύσις του- έλείπετο δέ πάσα προούλαξις και θερα
πεία, όπως ήτε νόσος χατασταλή καί πο’λώυ προσβληθέ’-τωυ 
ή ίασις έπέλθγ.

ΙΙερ'ι άρ/ri; nA zpno'sj rfc ζπιστρ wi7.fi;

(Συνέχεια ιδε άριθ. 160).

Ούτως άπεδείχθη ότι τό είδος καί ό τρόπος καθ’ όν ή διάνοια 
υπήρχεν ένεργός έν Άσίφ καί Αύγύπτω δέν ήρμοζεν εί; τους 
"Ελληνας. Επανήλθε λοιπόν ή φιλοσοφία πάλιν είς τούς 
ήσυχωτέρους πρός τόν χαρακτήρα αυτής συμφωνοτέιους κύ
κλους, 'ίνα κατά τόν συνήθη αυτής τρόπον έπενεργή διά τών 
σχολών είς τήν ά ωτέραν τοϋ άνΟρωπίνου βίου άνάπτυξιυ, 
καί ήρχισεν αγώνα όχι όλιγώτερον ένεργόν, όν περ χαί μετά 
μείζονος επιτυχίας έν τω οίζείω τόπω οιεξήγαγε. Τό νά έν- 
νοήση προσηζόντως καί διασαφήνισή τά ανώτατα έν τω άνθρω- 
πίνω βίω· νά προσδιορίση ήθιχά καθήκοντα καί τόν προορισμόν 
τοΰ άνθρωπον νά άνερευνήση πλησιέστερον καί βαθύτερου 
τά μυστήρια τοΰ νοερού κόσμου, μάλιστα δέ τά τοϋ όντος 
έχείνου ουπερ ή φύσις άπασα άναγγέλλει φανερώς τήν ΰπαρξιν, 
καί βεβαιοϋσι τό ένδόμυχον αίσθημα χαί αί παραδόσεις τής 
ηθικής, ταΰτα ήσαν ό σκοπός πρός ον έτεινον όλαι αί πνευ · 
ματικαί σπουδαί. ’Λλλ’έν τούτοις τά αύτά ζητήματα έπεχεί- 
ρησε νά λύση έν μέρει κατά τόν αυτή οίκεΐον τρόπον καί ή 
δημόδης θρησκεία· άναγκαίως άρα έζ τούτου έπρεπε νά γευ- 
νηθή σύγκρουσις μεταξύ ταύτης καί τής φιλοσοφίας, και τό 
σχίσμα μεταξύ άμφοτέρωυ έπρεπε νά γίνεται μεγαλήτερον 
καθ’ ό'σον ύπερίσχυεν ή διάνοια ζαί συνέστελλε τό κρά
τος τής Θρησκευτικής πίστεως. Τοιαύτην τάσιν ελαβεν ήδη ό 
σύγχρονος τοϋ Πυθαγόρου Ξενοφάνης ό Κολοφώυιος, ό ίρχ7!- 
γός τής ’Ελεατικής σχολής· λαβών ώς βάσιν τοϋ συστήμα
τος του αντί τ?,ς εμπειρίας τάς νοήσεις έδωσεν είς τάς έρευ
νας αύτοΰ μ.εγαλητέραν ανεξαρτησίαν καί έλευθερίαυ ζαί υ
πήρξε θεμελιωτής τής Διαλεκτικής. Άλλοι δέ πάλιν έθεώ
ρουν τήν φύσιν ώς τήν μόνην ασφαλή κρηπίδα πάσης νοή- 
σεως καί έρεύνης, οιοι ήσαν ‘Ηράκλειτος ό σκοτεινός, δοξά- 
ζων οτι έζ τοΰ πυρός τά πάντα συνέστησαν. Εμπεδοκλής 
ό Άκραγαντιυος, ό πρώτος διαχωρίσας τά τέσσαρα στοιχεία· 
Δημόκριτο; ό ’Αβδηρίτης ό τήν ύπό Λευκίππου άπιοανθεΐσαυ 
π:ρί τώυ άτόμων θεωρίαν περαιτέρω άναπτύξας. Άνωτέραυ 
στάσιν ελαβεν Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος· ούτος παρεδέχθη 
πρώτος έλλογον τοϋ κόσμου δημιουργ-.ν, καί ένεκα τούτου 
κατηγορήθη καί κατεδιώχθη ώς εχθρός τής θρησκείας. Μαθη- 
ταί αύτοΰ υπήρξαν πολλοί έπιφαυεις άυδρες έν Άθήναις, έν οίς 
ό Ηερικλής ζαί ό Θουκυδίδης. Είς δλας εντούτοις τάς σχο
λάς ταύτας έλειπε τό ηθικόν στοιχεΐον καί τοΰτο είσήξεν είς 
τήν φιλοσοφίαν πρώτος Αθηναίος φιλόσοφος, καταπολεμώ·*  
τήν έπικίνδυνον τάσιν, τήν οποίαν έλαβον κατά τής θοη-. 
σζείας καί κατ’αύτής τής φιλοσοφίας οί λεγόμενοι Σ ο ο ι- 
σ τ α ί, άνδρ·ς, τούς οποίους τινες ώνόμασαν άρ/αίους έγχυ- 
χλοπαιδιστάς παρομοιάζοντες αύτούς πρός τούς πρό τής έπα- 
ναστάσεως έν Γαλλία άκμάσαντας φιλοσόφους. Οί σοφισταί 
ούτοι κατ' άρχάς είχον αξίαν τινά, ώφέλουν τόν αττικόν 
λαόν, έθεράπευον τήν φιλομάθειαν αύτοΰ, διεγερθεΐσαν κατά 
τους περιικούς πολέμους καί σωζομέντν καί μετ'αύτής. Με
ταξύ αύτών άναφέρονται έπίσζμά τινα ονόματα, Γοργίας ό 
Λεοντΐνος, Πρόδικος ό Κεΐος, Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης. 
Άλλ'οί σοφισταί μετά ταΰτα ήρχισαν νά άποβλέπωσιν όχι 
πλέον πρός τήν παίδευσιν τών ανθρώπων ή πρός τήν προαγω
γήν τής έπιστήμης, άλλά πρός τήν θεραπείαν τής κενοδο
ξίας αύτών μετερχόμενοι τήν διδασκαλίαν προς χρηματισμόν 
μόνον, καί έφερον διά τών σοφισμάτων τή; διαλεκτικής τά 
πάντα είς αμφιβολίαν, του ήττω λόγον χρείττω ποιοΰντες, 
και δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος άντιχειμένους 
άλλήλοις διϊσχυριζόμενοι, και μηδέν είναι παρά τάς αισθή
σεις, καί βελτίω μέν τά έτερα τών ετέρων, άλη' έστερα δέ 
ούδέν οοξάζοντες, καί ουτω παν ηθικής θεμέλιον ύπορύσσον- 
τες. Αί επιβλαβείς αυται, τά εύγευέστερα τοΰ ανθρώπου α
γαθά έξ όλοζλήρου κ.αθαιροϋσαι τώυ σοφιστών σπονδαί έπρο-

όν αγώνα κατ’αύτόν άυδρα, τοϋ οποίου τήν μνή- 
‘ - - ·- ’«-·- .......... χαί θέλει

αύ-

τοΰ έναίου θεοΰ· καί τότε 
καί ή πρακτική ήόική έλα- 

έπιτυχίας τής - e »

ολόκληρος 
,κίυισμα. Έξέ- 

πρός εκλεκτόν 
τά πορίσματα- 

τούτον κύκλον,

κάλεσαν είς τί 
μην σώζει μετά σεβασμού τό ανθρώπινον γένος, 
σώζει διηνεκώς άχρι; ού θέλει ζή έν αύτώ τής άνωτέρας 
τοϋ φύσεως ή συνειδησις.

Μέ τό όνομα τοΰ Σωκράτους συνδέονται τά άνώτατα 
άνθρωπότητος συμφέροντα· ή σαφής, οικεία αύτώ καί 
αύτόν σωκρατική λεγομένη μέθοδος τοΰ διδάσκειν ύπερίι 
σεν εύμαρώς τοΰ απατηλού τών σοφιστικών συλλογισμών μη
χανήματος. ‘Ο έξοχος ούτος άνήρ δεν έπεζήτει ώς σκοπόν τόν 
ιδιοζ αύτοΰ Θρίαμβον,’άλλ’έπεχείρησε νά άπζλλάξη τήν φι
λοσοφίαν άπό τών μέχρι τοΰδε άκαρπων αύτής Θεωριών ζαί 
ζητήσεων ζαί νά προάξη αύτήν είς άληθή τής έν ήμΐν εύγε- 
νεστέρας ανθρώπινης φύσεως παιδεύτριαν. Τόν βαθυν αύτοΰ 
νοΰν δεν ήτο δυνατόν νά διαφύγωσιν αί έλλείψεις καί αντιφά
σεις τής δημώδους θρησκείας· αί θεωρία*,  ζαί έρευνα·, αύτοΰ 
έφεραν αύτόν πρός τήν έννοιαν - · - « - ·
κατά πρώτον ή φιλοσοφική σχέψις 
βον βάσιν στερεάν καί χατεστάθη δυνατή ή με 
φιλοσοοίας πρόοδος. Πρό παντός άλλου ειχεν ό Σωκράτης ύ 
όόιν τά ηθικά τοΰ ανθρώπου καθήκοντα καί πρώτος αύτός έδη- 
μιούργησεν ηθικήν Οεμελ'.ωμένην ε'ς τάς αξιώσεις τοΰ λόγου 
ζαί είς την πρός τόν θεόν τοϋ ανθρώπου σχέσιν 
αύτοΰ ό βίος ήτο τής διδασκαλίας αύτοΰ άπε 
Οετε κατά τόν τρόπον τών άλλων φιλοσόφων 
μαθητών κύκλον τώυ φιλοσοφημάτων αυτού 
πλήν δέν ήρκεΐτο είς μόνον τόν περιωρισμένον 
ά?Λ’ άνεμιγνύετο ό.του δήποτε έτύγχαυε μεταξύ τοΰ λαοΰ, 
σκοπών νά συντέλεση πρός τήν κατά μικρόν τούτου παίδευσιν 
καί τήν άνωτέραν ηθικήν διάπλασιν. Παρομοίως δέ πρός τόν 
θειον τοΰ χριστιανισμού άρχηγόό, ευρεν ό Σωκράτης πολυπθ.η- 
θεΐς εναντίους, είς τ.ύς οποίους ή καθαρά αύτοΰ ηθική έγίνετο 
πρόσκομμα. Κατηγορηθείς ώ; άνατροπεύ; καί καταφρόνησής 
τής κοινής θρησκείας κατεδικάσθη νά πίη τό ζώνειον καί έτε- 
λεύτησε τό 399 π. X. άποδείξας καί έν τώ θανάτω τό αύτό 
ηθικόν μεγαλείου, όπερ ζαί έν τή ζωή αύτοΰ έδειξε.

Πλήν εΐ καί υπό τών έναντίων αύτοΰ κατεβλήθη φυσικώς, 
δέν έπαυσεν όμ?>ς καί μετά θάνατον ή μεγάύ,η καί βαθεΐα νοε
ρά αύτοΰ ενέργεια- τό πνεύμα αύτοΰ, τό όποιον περί τους ζών- 
τας έξέχυσε τό λυκαυγές φως κόσμου άνωτέρου, έλαμψεν ώς 
άστήο φαεινός καί μετά τήν μετάστασιν αύτοΰ διά πάντων 
τώυ αιώνων. Οί μαθηταί αύτοΰ, όπως έκαστος εννόησε τόν 
μέγαν διδάσκαλον, προήξαυ τήν φιλοσοφίαν αύτοΰ περαιτέρω’ 
διότι εις τόν άνθρωπον δεν είναι δεοομέυον νά φθάση είς τήν 
τελειότητα, άλλ’ έπλάσθη ίνα διηνεκώς όρμα και σπεύδει πρός 
τήν έρευναν καί τήν εΰρεσιν τής άλη'.είας, καί είς τούτο κεΐ- 
ται ή ευδαιμονία. "Οθεν μετά του Σωκράτην έγεννήθησαν, εί 
καί έκ τής αύτής γή; άναολαστήσαντα, πλείονα διαφέροντα 
άπ’άλλήλων φιλοσοφικά συστήματα· ζαί είναι είς 
ρίεργου τό νά παρακολούθηση τις 
φόρους οδούς, τά; οποία; έοάδισευ 
μένος πρός άνωτέραν άνάπτυξιν. 
άκτίς, διερχομένη διά τής άτμίδο 
σφαίρας διαθλαται εις διαφοροχρόους 
πνεύμα τοΰ Σωζράτου;, διαδηλουμενον 
τοϋ έφαυ-ρώθη ύπό διαφόρους μορφάς 
σεις. Αί πρώται ζαί κύρια·.
θεωρούμενα:, νέαι- ένυπάρχουσιυ 
καί πρότερον ήίη έν μέρει, 
ύπό σχέσεις διαφόρους νά έ 
πρός την φιλοσοφικήν κίνησιν 
έδοθη παρά τοΰ Σωκρκτου;. 
εύθυς μετά τόν θάνατον αύτοΰ 
Ορωπότητα νέος πνευματικό 
φανοί υπήρξαν οί όδη ;οί άσ 
τών εφεξής αιώνων.

Ό τήν διδασκαλίαν τοΰ Σωκράτους καθ’ ό’ληυ αύτής τήν έκ- 
τασ.ν και καθ' ό'λην αύτ.',ς τήν περ.ουσίαν συστηματικώς δια- 
τάξχς υπήρξε ΙΙλχτων ό Αθηναίος, ό μεγαλοφυέστερος πάν
των τών μαθ.ςτών τοϋ Σωκράτους, ό αρχηγός τής άκαδημαϊ- 
>ι'ί; σχολής. Ο'. γοι ά/θρωτοι έ» τώ ζό .μω ήνωσάν ποτέ έν 
εαυτοί; τοιαΰτζ εςοχι προτερ ή ι,χτχ ως ούτος ό άεί Οαυμαζό- 
μενο; ά-ήρ. Ο:δ; ς ά λος συζήϋέ π: τ: ;Γε β-θυτητα νοός έξα;-

άκρον πε- 
διά τής διάνοιας τάς δια- 

ο ανθρώπινος νούς φερο- 
Καθώς μία λαμπρά ήλιακή 
τή; ήμ-τέρας γηίνης άτμο- 

άζτΐνας, ούτω ζαί το 
διά τών μαθητών αύ- 

καί ποικίλας άποχρώ- 
αϋτών άρχαί δέν ήσαν, καθό?.ου 

ίς τόν άνθρωπον, άνεφάνησαν 
καί έμελλον κζί είς τό μετέπειτα 
;7.να?.ηφθώσιν.’Α?Λ’ ή πρώτη ροπή 

καί ή ίδιάζουσα αύτής τάτις 
Εν βραχεία χρονική περιόδω, 
έπελθούσρ, ήζοίχθη είς τήν άν- 

κοσμος, καί οί τότε άναφίέ<τες 
.ρες τοϋ ανθρωπίνου νοος δι' όλων

σιον καί φαντασίαν δημιουργικήν τοιαύτην ψυχήν γενναίαν ζαί 
θεσπεσίαν, ένθουσιαστιζώς κατανοούσαν ζαί συναρπάζουσαν ότι 
δήποτε οί άνθρωποι χρίνουσιν ώς τό υπέρτατου αύτών αγα
θόν. Ούδείς άλλος παρά τόν Πλάτωνα συνέλαβε ζωηρότερου 
καί καθαρώτερον τάς άνωτέρας τοΰ άνΟρωπίνου βίου ιδέας, 
καί παν ο τι έν τή εϋαισθήτω αύτοΰ ψυχή παρελάμβαυε, έξέ- 
πεμπε μετά πυρώδους ενθουσιασμού προφήτου ύψηλάς χηρύτ- 
τοντος αποκαλύψεις. ΓΗ ιδέα παρ’ αυτω καταλείπουσα τήν 
σφαίραν τής ψύχρας καί άτεκμάρτου άφαιρέσεως καταβαίνει 
είς ζωήν ποικίλην καί άνθηράν, περιβεβλημένη τό μεγαλοπρε
πές τής ποιήσεως ένδυμα, καί πάσα ή δημιουργική πλούσιας 
φαντασίας δύναμις καταβάλλεται πρός τήν αξιοπρεπή αύτής έ- 
πικόσμησιν. Ή άφηρημένη νόησις γίνεται ζώσα ένόρασις· ή δι
άνοια μετεωριζόμενη εις τά φωταυγή ύψη καί εις τούς μαγι
κού; πνευματικού κόσμου παραδείσους αισθάνεται έαυτήν περι- 
πνεομένην ύπό αύρας ζωής άνωτέρας, καί ά.-.ούει τήν κυματω- 
γήν τοΰ ώκεανοΰ, τοΰ φέροντο; έκ τής περιωρισμένης τών θνη
τών ΰπάρξεως πρός κόσμους ανώτερους. Όμφαί βομβοϋσι πρός 
ήμάς ώςτινες άρμονίαι τηλεδαναί, ώσεί έλαφρά τις ηχώ, τήν 
οποίαν ό όδίτης ακούει έν έρηειαία παραλία έκ πόρρ.ν κειμένων 
μακαρίων νήσων, πρός τάς οποίας δεν φέρει φιλικόν άκάτιον, 
καί τών οποίων αί περιφεγγεΐς άκοώρειαι έξέχουσι έκ τοΰ αν
τίπεραν ομιχλώδους πελάγους.

Καί τωόντι ή εις τήν αληθινήν χώραν τού πέραν τών αισθή
σεων νοητού έμβλ’ψις είναι δυσχερέστατη καί ϊσως αδύνατος 
εις τήν απλήν διάνοιαν. Διότι ό νούς καί άν διά τής εντέχνου 
τών συλλογισμών αύτοΰ κατασκευής απόδειξη τήν ύπαρξιν 
,τοϋ θείου οντος, καί άν έκ τής αναλογίας καί συμμετρίας του 
αισθητού κόσμου, καί άντιθέτως πρός τούτον, σχηματίση τά 
συμπεράσματα αύτοΰ, άτινα άνοίγουσιν είς αύτόν τήν ένδόμ.υ- 
χον τοΰ νοερού κόσμου ούσίαν, πάλιν ουδέποτε θέλει προβή 
μέχρις αληθούς καί ζωηρας ένοράσεως, ούδέποτε θέλει δυνηθή 
νά στήση στερεόν πόδα έπί τοΰ ιερού έκείνου εδάφους. Μόνον 
ε:ς ψυχάς βαθέως αίσθανομένας καί γενναίως διατιθεμένας εί
ναι ϊσως έπί ροπής τοΰτο δυνατόν, καθώς είς σκοτεινήν θυελ
λώδη νύκτα ή εξαπίνης άναλάμπουσα αστραπή έξαπλώνει έν 
ροπή έπί τή; έσκοτισμένης χώρας τήν φωταύγειαν τής ημέ
ρας, ούτως ώς φαίνεται έδόΟη είς τόν ενθουσιασμόν νά ρίψη 
έν άκαρ α α ροπή τό βλέμμα αύτοΰ, πέραν τοΰ διαχωρίζοντος 
ώκεανοϋ, πρός τούς άπεράντους χώρους τοΰ έπέκεινα τών 
ήμετέρων αισθήσεων κόσμ,ρυ καί νά έξιχ_νεύση τρόπου τινά τά 
μυστήρα αύτοΰ. (άκολουθεΐ).

ΜΕΡΟΣ ΕΙ1ΙΣΙΙΜΟΧ
Πρωτ. 3096.

Άριθ.---------------------
Διεκπ. 1731 

ΒΑΣΙΛΕΙΟλ ΤΒΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ‘Υπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Πρός τόν Καθηγητήν τοΰ ΙΙανεπιστημιου Κύριον 

Κωνσταντίνον Άσώπιον.
Διά διατάγματος χθές έζδοθέντος ή Αύτοΰ Μεγαλειότης 

ηύδόκησε νά διορίση ύμάς, Κύριε Καθηγητά, Πρύτανιν τοΰ Πα
νεπιστημίου διά τό έπιόν ακαδημαϊκόν έτος 1856—57.

Γνωστοποιοΰντες ύμΐν τήν υψηλήν ταύτην άπόφασιν, πλεί- 
στην ένδομύχως αίσθανόμεθα τήν εΰχαρίστησιν, δτι νέον καί 
τιμιώτατον δείγμα Βασιλικής εύμενείας έπί ήμών δίδεται 
πρός ύμάς.

Άπό τής Πρυτανείας δέ έξοχου τώυ γραμμάτωυ λειτουργού 
καί περί τά ακαδημαϊκά πο?.υπείρου δικαίως σπουδαίας έν τώ 
άνωτάτω ήμώυ έκπαιδευτηρίω βελτιώσεις προσδοζώντες, "ν' 
άπ’ αύτοΰ άφθονωτέρους καί άγλαοτέρους καρπούς δρεπώμεθα 
έπ’ άγαθώ τής πατριδος, χαί πρός εύχαρίστησιν τοΰ σεβαστού 
ήμών Βασιλέας, τοϋ άδιαλείπτως μεριμνώντος περί τοϋ έσαεί 
τελειότερου φωτισμού τών Ελλήνων, ύποσημειούμεθα τή προ- 
ση<ούση ύμΐν ύπολήόει.

Άθήυγ,σι,τή !ί 'Ιουνίου 1856.
‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.
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Διεζπ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών και τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Πρός τούς Νομάρχα? τού Κράτους.

(Περί τών ενιαυσίων έξετάσεων τών δημοτικών σχολείων.)

Σπουδαίως προνοήσας ό περί δημοδιδασκαλίας Νόμος περί 
τών έξετάσεων τών έν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις μαθητευομέ- 
νων, ώρισεν έν άρθροις 56, 57, και 58, ΐνα μετά πάσαν 
έ αμηνίαν καθυποβζλληται ή σπουδάζουσα νεολαία εις έξέτα- 
σιν, διοριζόμενης έπι τούτω επιτροπής και όριζομένου τοΰ τε 
χρόνου, τοΰ τόπου κτλ.

Κατά συνέπειαν τής διατάξεως ταύτης τοϋ Νόμου έξεδόθη 
τή 28 ’Ιανουάριου τω 1835 παρά τής έπί τών ’Εκκλησιαστι
κών κτλ. Γραμματείας έγκύκλιος πρός τους Νυμάρχας, δια- 
γραφουσα προσέτι και τόν τρόπον τών έξετάσεων τούτων. ‘Ο 
δε τής μεθόδου ‘Οδηγός έν σελ. 72. κ. ε. διεσάφησεν αρκούν
τως τα κατά τάς εξετάσεις ταύτας.

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις ταύτας όφείλοντες νά δια- 
γράψωμεν τόν χρόνον τόν τόπον καί τόν τρόπον τών έφετει- 
νών έξετάσεων, καί παρατηροϋντες, ότι, διαφόρων ένεκα το
πικών περιστάσεων, αδύνατον νά όρισθή ό αύτός δι’ άπαντα 
τά σχολεία τοΰ Κράτους χρόνος, Οεωροΰντες όμως άφ’ ετέρου 
ότι, διά τήν σύγχρονον έναρξιν τοϋ σχολαστικού έτους είς 
δλα τά ανώτερα εκπαιδευτήρια, ό χρόνος ούτος δέν πρέπει νά 
υπερβαίνη τάς είκοσι πρώτας ημέρας τοϋ Αύγούστου, έπι- 
στέλλομεν ύμΐν τά έξής.

1. Περί τά τέλη τοϋ Ιουλίου μηνός ανυπερθέτως πρέπει νά 
ην’ άπανταχού έγκεκριμέναι αί έξεταστικαί έπιτροπαί, καθυ- 
ποβαλλομένων έν καιρώ τών πρός τούτο αρμοδίων προσώπων 
εις τήν έπικύρωσιν τοϋ ‘Υπουργείου, καθ’ δν τρόπον πρσδιέλα- 
βεν ή άπό 18 Φεβρ. Π. Ε. καί ύπ’ άριθ. 681 έγκΰλιοςτοϋ ‘Υ
πουργείου, οΰ προϊστάμεθα.

2. ’Από τής 6 Αύγουστου μέχρι τής 23 τοΰ αύτοΰ, καθ' 
οποίαν δήποτε Κυριακήν ή εορτήν έγκρίνη ή έπιτόπιος διοικη
τική καί δημοτική αρχή, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τής 
τε εφορευτικής επιτροπής καί τών αρμοδίων δημοδιδασκάλων, 
άρχονται αΐ εξετάσεις τοΰ σχολείου, προαναγγελλομένης διά 
τών εγχωρίων έφημερίδων, ένθα τοιαύται ύπάρχουσιν, ή διά 
τοιχοκολλήτου άγγελίας, μίαν τουλάχιστον εβδομάοα πρότε- 
ρον, τής ημέρας καί τής ώρας.

3. Όπού ύπάρχουσι δύο ή πλειότερα σχολεία, τά μέλη 
τών έπιτροπών πρέπει νά ήν’ άναλόγως διπλάσια, ώστε διαι
ρούμενα είς τμήματα, νά παρευρίσκωνται εις τάς συγχρόνως 
γινομένας εξετάσεις τών διαφόρων τούτων σχολείων.

4. Τά ιδιωτικά σ/ολεϊα υπάγονται, κατά τόν Νόμον (άρθ. 
63), εις τήν αύτήν τών ετησίων έξετάσεων έξέλεγξιν, καί επο
μένως είς τήν τών αύτών εξεταστικών έπιτροπών εύΟύνην.

5. ’Επειδή, κατά τήν άπό 20 ’Ιουνίου II. Ε. καί ύπ’ άριθ. 
2647 εγκύκλιον τού ‘Υπουργείου, ή δι’ άλλήλων έπιτήρησις 
■τών δημοδιδασκάλων, οριζόμενη ύπό τοΰ Νόμου, (Άρθ. 21), 
πρέπει νά ένεργήται τούλάχιστον άπαξ τού έτους, έάν δέν ήνε 
ευκολον καθ’ εξαμηνίαν, αί ήμέραι τών έξετάσεων τών έν τω 
Νομώ σχολείων νά προσδιορίζωνται τοιουτοτρόπως, ώστε ό έν 
τή πρωτευούση τού Νομού δημοδιδάσκαλος, αφού πρώτος τε
λείωση τάς έξετάσεις του, νά δύνανται, περιερχόμενος, τάς 
αμέσως δεκαπέντε τών διακοπών ημέρας, νά παρευρίσκηται 
είς τάς εξετάσεις τών τε έν τή Νομαρχική περιφερεία καθώς 
καί τών έν τοϊς πρωτευούσαις τών έπαρχιών σχολείων, ομοί
ως δέ καί οί έν ταΐς πρωτευούσαις τώ έπαρχιών έν τοϊς σχο- 
λείοις τής ιδίας έκαστος επαρχιακής περιφέρειας.

G. Αΐ έξ έθνους προσλαλιαί τών Διδασκάλων πρέπει νά ήνε 
συντομώταται, χωρίς πανηγυρικής καί έκτος τοΰ προκειμένου 
έπιδείξεως, νά περιστρέφονται δέ είς άπλούν μόνον απολογι
σμόν τών γεγονότων, χωρίς περιαυτολογίας.

7. Επειδή παρετζρήθη ό:· ό -λ-:ιστος τών έξετάσεων χρό

νος και ή προσοχή τών έξεταζόντων δαπανάται είς τήν έξέ- 
τασιν τών μαθητών τού άνωτέρου ή συνδιδακτικου τμήματος, 
έπιδεικνυμένων αύταρέσκως έν αύτοϊς τών πλείστων δημοδι
δασκάλων ό δέ σκοπός τών έξετάσεων, έκ τούναντίου, δέν 
άφορα μόνον αύτούς, ούτε έν γένει τινας, ούτε τούς όλιγω- 
τέρους, αλλά τους πάντας, καί πολύ μάλλον τούς γυμναζό
μενους περί τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν, τήν αριθμητικήν 
καί τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν, καθόσον αί γνώσεις αύται 
συγκροτοΰσι κυρίως τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, ή προτίμησις 
αύτη νά παύση, καί νά έξετάζωνται, προσκαλούμενοι κατά 
κλήρον, άφ’ όλων ανεξαιρέτως τών τάξεων μαθηταί κατά 
πάσαν τών έξετάσεων ημέραν.

8. Είς τάς έξετάσεις θέλουν λαμβάνεσθαι πρό πάντων ύπ' 
δψιν υπό τών έπιτροπών τά καθ’ υπαγόρευσιν γραπτά δεί
γματα ή καλλιτεχνήματα τών προηγηθεισών άμέσως έξετά
σεων, τά όποια έπί τούτω πρέπει νά μένωσιν αποτεθειμένα καί 
έσφραγισμένα ύπό τών έπιτροπών έν τώ σχολείω, κατά τήν άπό 
14 Δεκεμβ. 1854 καί ύπ’ άριθ. 21726 εγκύκλιον τοΰ ‘Υπουρ
γείου, ώστε, έξ άντιπαραθέσεως. ν’ άποδεικνύηται ή έν δια- 
στήματι τού έτους προκοπή τών μαθητών.

9. Αί ερωτήσεις πρός τους μαθητάς έν καιρώ τών έξετά
σεων νά γίνονται ύπ’ αύτοΰ άμέσως τοΰ Διδασκάλου, δστις 
δέ τών Κ. Κ. τής επιτροπής ή και τών παρευρισκομένων κρίνη 
εύλογον ν’ άποτείνη πρός τινα τών έξεταζομένων μαθητών έ- 
ρώτησιν, απευθύνει ταύτην ούχί άμέσως πρός αύτόν διότι ά- 
πεδείχθη πόσον θορυβονσι τούς μαθητάς αί έξ απροόπτου αύται 
ερωτήσεις· άλλα πρός τόν διδάσκαλον, καί ούτος πρός τόν 
μαθητήν.

10. Εϊς τά; βαθμοθετήσεις τής ίκανότητος τών μαθητών, 
κυρίως δέ είς τήν βράβευσιν αύτών, )»αμβάνονται ύπ’ οψιν οχι 
τόσον αί κατά τάς έξετάσεις εύστοχοι αύτών άπαντήσεις, αϊτι- 
νες, ώς γνωστόν, ειν’ ενίοτε τυχαϊον άποτέλεσμα· όσον οί κατά 
τό ίτος τακτικοί αύτών προβιβασμοί καί αί εις τά καθημερινά 
βιβλία σημειώσεις τής καλής διαγωγής καί προόδου αύτών, ι
δίως δέ είς τό βραβείου τής χρηστοήθειας ή φρονήσεως (ΐδε 
‘Οδηγόν σελ. 74 καί εγκύκλιον τού ‘Υπουργείου άπό 10 
’Οκτωβρίου Π. Ε. καί ύπ’ άριθ. i’J°), αί έν τώ Πίνακι τής τι
μή; έγγραφαί, ό αριθμός τών εύσήμων, καί αί έν τω Κάτοπ
τρο τής διαγωγής σημειώσεις τών τε γονέων καί τοΰ Δι
δασκάλου.

1 I. Έκαστον μέλος τής εξεταστικής επιτροπής κρατεί ιδι
αιτέρας περί ενός έκάστου τών έξεταζομένων σημειώσεις έπί 
τών πρός τούτο προητοιμασμένων ονομαστικών καταλόγων, 
αΐτινες παραβαλλόμενα·, πρός άλλήλας μετά τό τέλος τών έξε
τάσεων έν συνεδριάσει τής έπιτροπής καί τοΰ διδασκάλου, πα- 
ρέχουσι τό έξαγόμενον τής ικανότατος έκάστου, διδόμενης 
πολλής έν τούτω ροπής είς τήν μαρτυρίαν καί τάς πληροφο
ρίας τού διδασκάλου, οστις, καθό παρακολουθών τήν δι’ όλου 
τοΰ έτους διαγωγήν καί πρόοδον του μαθητου, μαρτυρουμέ- 
νην καί άλλως άπό τών καθημερινών, ώς είρηται, βιβλίων, 
είναι ό άρμοδιώτερος κριτής τών μαθητών του.

(ακολουθεί).

Δ. Υ. Β. διαταγμάτων τής 23 τοΰ λήγοντας μηνός, τή 
προτάσει τοΰ Κ. έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής δημ: έκπαι- 
δεύσεως ύπουργοΰ

έ υφηγητής Κ. Βουσάκης διωρίσθη καθηγητής τής φυσιο- 
ή.ογίας έν τω Πανεπιστήμιο Οθωνος

ό δικηγόρος, πρώην πρόεδρος έφετών Κ. ΙΙιτσιπιος, διωρί- 
σθη καθηγητής τού εμπορικού δικαίου έν τώ τής Σύρου Γυ
μνασίω

ό Κ. Άρ. Κάζηρας, πρόεδρος εμπορικής εταιρίας καί πάρε- 
δρος δικαστικός, διωρίσθη διδάσκαλος τής εμπορικής Γεωγρα
φίας καί τής διπλογραφίας έν τω αύτώ Γυμνασίω.

— Χθες είσήχθη είς τήν Γερουσίαν παρά τοΰ Κ. υπουργού 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως τό παρά τής Βουλής παμψηφεί πα- 
ραδεχθέν νομοσχέδιου περί τής έκ τοϋ δημοσίου ταμείου πλη
ρωμής τών μισθών τών τού Κράτους δημοδιδασκάλων.

■ - ■ - ■ --- —

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1Ω. ΑΓΓΕΔΟΙΙΟΥΛΟΥ.

(Ό;ά,· ΆΟη-.ά; ά:·.θ. 271)


