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(*., Memoires de Γ Academic des insctipl. et-bell. lellr. Τ. II, 
σελ. 4-48 ζα: εξ Boiliger vasengoiuatide σελ. 211. Ballhorn de 
lioao Evenlll. Περίεργον o’ r. «ι, ότι ό δαίμων ιυτσς, καί ζεο οια- 
rii’ov τού τών ‘Ελλήνων άγαίοΰ δαίμινος, οττις ί'ν-ι άλλην αρχήν 
κι*, πλατυτίρ-'ν έννοιαν, ουν:τάττ:το ύπ: τών ‘Ρωμαίων τή ά -;ζή 
'-ί;/η (Πλ. n. I:. 35, ~· 4), ώς υπό τώ; ‘Ελ.ή,ων ό άγαδος δζίμω.' 
c.3 ζΤ ι’να: πιίχνόν, δ·.ι τα ώγα τοΰ Πρας—έλους ζα! Εΰοράνοοος, 
ω/ μ ηρο·.ίυ;ι ό Πλίνιος, τόν τών Έλ'.ή'.ων αγαθόν δαίμονα παρι- 
σταντα. με-.ω·«ομάιθτ.5ον Λάτ;ν. buni e V C η I u s, άο'βό με:η- 
νέ’/Οησκν ιΐς ‘Ρωμτ.ν, ούδ’είναι πιθανόν, οτι ώγοό.το και ο-τοί έπι 
οχήματος, ώς ό άληύής bonus eventus τών ‘Ρωμαίων. Άλλα ζαί ό 
άγσύϊς δαίμων έ.τώπτευεν ιδιω; ζαί τά τής γής προϊόντα, ώ; τον 
ο..ον Π.'ουτ συυπ. Η', 20, 3" π.·?. AC;;. Γ, ζα’ι 673. Ι· -

Κ. Κ. Ελληνικ. Ιΐρχξίχβ.. 
χ«1 Τί'{ ϋιιιτίρο:; Itttrfi- 
π:τ( τοϋ «χίοτο».

"Εχϊίϊίτβ! τττρχ'χΐζ Τ'ί 
μ»ι’θ«.

Ό zco Ύριπτολίμ.ιν.

(Συνέχεια και τέλος· ίσε άριθ. 173 )

Οί δέ 'Ρωμαίοι παραλαβόντες ήδη έν τοις πρώτοι; χρόνοις 
τής δημοκρατίας παρά τών τά κάτω τή; Ιταλίας οίκουντων 
Ελλήνων τόν μύθον καί τήν έννοιαν τοϋ Τριπτολέμου, και 
μικρόν μεταποιήσαντες έπλασαν ίζ αύτών τον κατά παράστα- 
σιν και σημασίαν μηδέν διαφέροντα άγρο'τικόυ δαίμονα, ον οια— 
φορον όντα τοΰ παρ’ Έλλησιν άγαθοΰ δαίμονες (geniu?., αυ
τοί bonum evenluin άπεκάλουν. ΙΙαρίστασαν δέ τον τήν ευτυχή 
έκφυσιν καί προκοπήν τών αγρών qui bene evrniunt, Cato de 
re rustica 141 πρβ. Οΰάρτ. d re rust. I, i, 6) είκονίζοντα δαί
μονα οί τεχνϊται ώ; τόν Τριπτολέμου, νέον ήρωα, έπιβαίνο-,τα 
δρακοντίω άρματι, καί έχοντα ότέ μέν έν τή δεξιά κύλικα, 
καί έν τή αριστερά άστάχει; καί μήζωυα, ώς τό τοϋ Εύφρά- 
νορο; άγαλμα (ΙΓ/.ίν. η. ή, 3ί, 8, '·9, 77), ότέ δέ κεράς Α
μάλθειάς και θυσ-αστήριον έπειτα μετηνέχθη ή έννοια καί 
έποπτευτική δύναμις τού Θεού έκ τών καρπών τής γής εί; τούς 
τοΰ ανθρώπου, καί διά τοΰτο εύρίσχομεν τον δαίμονα τούτον 
παρεσταμένον συχνάκις έπι έγγεγλυμμένων λίθων, τούς οποίους 
έφόρουυ τά παιδία ώς περίαπτα (*).

Άλλ’ ομω; ουδέν ηττον ήρίσζοντο οί ‘Ρωμαίοι είς τό νά 
παριστώσι καί τόν μύθον τοΰ Τριπτολέμου, ώς και πολλούς 
άλλους, άμεταποίητον, ύποτώίντες μόνον είς τά τών Θεών 
καί ηρώων πρόσωπα έν ύστέρσις χρόνοι; ανθρώπους, αύτοκρά- 
τορας ή και συγγενείς τούτων. Ουτω λοιπόν ό επί Τιβερίου 
μεγάλα πασχών κακά λαός, βλέπων. δτι μόνην ί,νακούφισιν 
ι,δυνατό να έλπίζη άπό τοΰ νεανικού ήρωος, τοΰ μηδέν δμοιον 
έχοντος πρός τε τό ήθος τοϋ μητρυιού Αύγουστου, καί τοϋ 
υίοΰ Γ. Καλλιγούλα, καί τού αδελφού Κλαυδίου Νέρωνες, ώς 
καί ύπό τής ενάρετου και μεγαλεπηβολου Αγριππινης, της 
συζύγου του, παρίστη έν τω μ.ύθω τούτω άντί μέν του Τρι- 
πτολέμου τήν ιδέαν τοϋ Γερμανικοί, άντί δέ τής Δήμητρος 
τήν Άγριππίναν, ώς δυνάμεθα είσέτι νά ίδωμεν επί τινων 
περισωδέντων μνημείων τής τέχνης· οΐον έν τινι αργυρά κυ- 
λικι άνασκαφείση παρά τή Άκυληία είσίν έγγεγλυμμένοι έν 
διαφόροις σειραΐς· άνωθι οέ εποπτεύοντας Ζεύς, Δημήτηρ. 
Περσεφόνη καί 'Εκάτη, κάτωθι δέ ό Γερμανικός, νΰν μεν Ού*ν  

τοΐς Οεοΐς ίν τινι βωμώ, ευθύς δέ μετά τήν θυσίαν μέλλον 
ν’ άναβή είς τό περιστάμενου δρακοντοφόρητον άρμα, καί νά 
έγκαταλίπή τήν γήν. ήτις όραται ζατακεκλιμένη έν τοΐ; κα- 
τωτάτω (*).

Έν δε τινι πολυτίμω λι'Οω, όστις είναι έν τών λαμπρότατων 
κοσμημάτων τή; τώυ Παρισίων νομισματαποθήκης. ΐστανται 
έυ δίφρω μή έχοντι μέν τροχούς, ύπό πτερωτών δέ δρακόντων 
έλκομένω, ό Τριπτο'λεμος θώρακα μαζρόν, οΤοί είσιν οί 'Ρω
μαϊκοί, φορών καί έκ τής πρός τό στήθος συνεπτυγμένη; χλα- 
μυοο; πυρούς εις ζατάσπαρσ-.ν λαμβάνων- καί πρό αύτοϋ ή Δη
μήτηρ, ώς θεσμοφόρος, χιτώνα και ίμάτιον φορούσα, άνθος δε 
τή άριστερα χειρί καί δέλτον τών θεσμών τή δεξιά έχουσα. 
Καί έν τή είκόνι ταύτη τή ούτως έπιτυχώς συυδεούσγ, κατά 
τόν αρχαίου ’Ελληνικόν μύθον, τήν γεωργίαν καί νομοθεσίαν, 
άτινα απανταχού υπήρξαν άλληλένδετα, άνεγνώρισαν οΐ αρ
χαιολόγοι τάς εικόνας τοϋ Γερμανικού καί τής ’Αγριππινης, 
καί υπέθεσαν, οτι τεχνίτης τις (ίσως έν Αντιόχεια) έποίησε 
ταύτην καθ’ δν χρόνον ουτοι (19 μ. X.) περιοδεύοντες τάς 
επαρχίας τής ’Ασίας καί Λιβύης έ'φεοον άπανταχόσε ελπίδας 
εύδαιμο.ίας ζαί άνακυυφίσεως άπό τών δεινών, όσα ύπέμενεν 
ή άνθρωπότης έκ τής υποκριτικής ζαί μισανθρώπον εξουσίας 
τού Τιβερίου, οστις μή ανεχόμενος νά βλέπη καί άκούρ παν- 
ταχοϋ τιμώμενον καί θαυμαξόμενον τον ενάρετου ανεψιόν του 
κατώρθωσε τέλος πάντων νά δηλητηρίαση αύτόν έν Αντιόχεια 
(Ίαζ. ab exe. divi Aug. II. 53 ζαί έξ.) (**j

Γ. ΙΙαπασλιώτης.
(Έζ σ.ΰ μήπω εχύνθέντος MB φυλλαδίου τής Άο'/άίολογιχής ’E=r.- 

μευίνος).

τών ,.εριΤΓ/'ήσεων άπο ζών άζωζερ^ν 

ο-ζ/ρ'- ζζ,ζ τής Ά .7.=θ'ζη·.

C ost ea comparant tout, que Γοη peut s’eclairer 
Il’est beau de savoir el honleux d'ignorcr 

Princesse Constance de Salm.

Παραβάλλω; τις τά πάντα δύναται νά οωτισθή. 
Κάλλιστον τό νά γινώ-ζη ζα: αισχρόν τό ν’«γ;;~.

Ή Ήγεμονΐς Κονστάνκια τού Σάλμ.

Αί περιηγήσεις είναι τό σχολείου τοΰ ανθρώπου· αυτός οέν 
δύναται νά προχωρήση έν βήμα χωρίς νά αύξηση τάς γνώσεις 
του ζαί νά βλέπη τόν ορίζοντα εμπροσθέν του έπεζτεινόμενον. 
Ευ όσω προβαίνει είτε παρατηρών ό ίδιος είτε άναγινώσκων 

τά; περιηγήσεις των άλλων, άπαλλάττεται άπό προ'ληύίν τινα, 
αναπτύσσει τον νοΰν του, καθαρίζει τό κριτήριου του, υψώνει 
τό λογικό? του, συνοικειοΟτα; μέ τήν φιλοκαλίαν, καί κατ’

(') Monum, dell’instil, arch. HI, πίν. 4, anual, XI, σελ. 78.
("j Memoires de 1’acad des iuserr. I, 278, άπεζονίυμίν&ν καί 

i? Millin Gall, mytbo). πιν. 48, άρ. 220- Δύω θεσμσοόρσ: γυννϊζις, 
φερσυσαι εν πομπή τής άνβίσυ τη ενδεζάτη τίΰ Πυα/εψιώνσς τάς τών 
δεσμών δέλτους παρίσταντ: ζα; ίν μ:ά τών μετοπών τού ΙΙαρΟενώ;ος· 
Γ·Γύ«ίΙ· I, Reinen II, σελ, 2-40 -9.
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ανάγκην όσον καί χατά δικαιοσύνην πρός την ανθρωπότητα, 
αισθάνεται τόν εαυτόν του καθ' έκάστην βελτιούμενον, λέγων, 
ώς ό φιλόσοφος Άγγλος Τόλλανδ eMundus domus est, omnes 
homines cugnati» ήτοι ό κόσμος είναι οΐζ.ος και όλοι οί άνθρω
ποι συγγενείς. Ό χρηστός Μσντάγνος ώμολόγει ότι δεν ήξευρε 
κανένα άλλον προσφορώτεοον τρόπον τοΰ νά διαμόρφωση τόν 
βίον τού ανθρώπου, είμή τό νά παραστήση τήν ποικιλίαν άλ
λων βίων, φρονημάτων καί έΟ μων καί νά τόν κατορΟώση νά 
αίσθανθή εύχαρίστως τήν άένναον ποικιλίαν τής ήμετέρας 
φύσεως.

Εΐς τάς περιηγήσεις χρεωστεϊται ή υλική βεβαιότης περί 
τής στρογγυλότητος τής γης, τήν οποίαν αΐ εξηγήσεις τοΰ 
ΙΙυ)αγόρου καί αί άστρονομικαί παρατηρήσεις προανήγγειλον, 
καί τήν οποίαν έπεκύρωσεν ό Μαγγελάνος κατ’ άρχάς τού 15 
αΐώνος, δτε έπεστρεψεν άπό τόν πρώτον τ.ερίπλουν τής σφαί
ρα.-. ιί έμποριζαί σχέσεις, τών λαών, τών κυβερνήσεων καί 
τών ΐδιω-ών, κατεστάθησαν άλληλοδιαδόχως, διά τών περιη
γήσεων, άπό τού καιρού τών Φοινίκων, οΐτινες ήνοιξαν τό 
στάδιον, μέχρι τού ΙΟ', αΐώνος, δτε αύται αί σχέσεις έλαβον 
τοσούτον μεγάλας αναπτύξεις. ΊΙ άνακάλυψις τής ’Αμερικής 
καί ή δίοδος εΐς τά; άνατολικάς ’Ινδίας, ήσαν ή ανταμοιβή τής 
τυχ· δι οοτιζής ζαί ενδόξου τόλμης του Κολόμβου καί τοΰ 
Γάμα, καθώς καί αί πρόσφατοι κατασκοπεύσεις μάς άπεζάλυ- 
ψαν τόν σχηματισμόν τών πολικών γαιών καί διαφόρους τό
πους αύτής τής μ.υστηριώδους Αφρικής, όλεθ,.ίας είς τους 
Ευρωπαίους περιηγητές.

Φαίνεται ότι αί άκραι τής μεσογείου θαλάσσης έγένοντο 
μάρτυρες τών πρώτων ναυσιποριών, τάς όποιας έπε/ειρησαν 
οί Φοίνικες, ή οί Αιγύπτιοι, οΐτινες ειχον τάς τοπικάς εύκο- 
λίας καί τάς αναγκαίας ιδιότητας διά τοιαύτας επιχειρήσεις. 
Αί τών Φοινίκων περιέλαβον περίοδον έπτά περίπου αιώνων 
άπό τοΰ 1700 μέχρι τού 1095, πρό τής γεννήσεως τοΰ Ιη
σού Χριστού. ΙΙαραλείπομεν νά όμιλήσωμεν περί τής Σεμιρά- 
μισος, ήτις 2123 έτη προ τοΰ σωτηρίου έτους, συνέλαβε τόν 
σκοπον νά κατακτήση τάς Ινδίας, τόν όποιον ό θάνατός της 
μόνον εμπόδισε νά πραγματοποίηση, και ήτις ναυσιπορήσασα 
πρός τόν Ινδόν ποταμόν, ένίκησε τόν Στρατσβάτην β/σιλέα 
τών Ινδιών, ώς τό άναφέρει Διόδωρος ό Σικελιωτης, μάλιστα 
διότι άπό τής 'Γύρου χαί άπό τής Σιδόνος άνεχώρουν αί ναυτι- 
καί έκστρατεΐαι διά τάς νήσους τής 'Ελλάδος, διά τό παραθα
λάσσιον τής παλαιας Γαλλίας καί τό μεσημβρινόν μέρος τής 
'Ισπανίας.

Δώδεκα ζαί ήμισυ περίπου αιώνας π. X. φοινικικά πλοία 
διέβησαν τάς στήλας τοΰ ΊΙρακλέους καί ώκοδόμησαν τά Γά- 
δειοα. ’Ολίγον καιρόν πρό τής καταστροφής τής Γύρου άπό 
τόν Ναβουχοδονόσορα έξετελέσθη ή περίφημος εκστρατεία 
ναυσιπόρων Φοινίκων, έπιχειρηθεΐσα κατά διαταγήν τοΰ Νεκώ 
βασιλέως τής Αίγυπτου, περί ής άναφέρει ό 'Ηρόδοτος καί 
περί τής οποίας οί φιλολόγοι έχουν αμφιβολίας τινά;- άλλ’ αυ
τή είτε τωόντι έπραγματοποιήθη, είτε ού, όρμηθεϊσα άπό ΐνα 
τών λιμένων τής ΈρυΟράς θαλάσσης, παρέπλευσε τό ακροθα
λασσιού τής Αφρική; κατά τήν Ινδικήν θάλασσαν καί είσήλΟε 
πάλιν είς τήν Μεσόγειον διά τοΰ στενού τοΰ Γιβραλτάρ ήτοι 
τού στενού τοΰ ΊΙρακλέους (*).  Θρησζευτικαί τινες προλήψεις 
άπέτρεπον πολυυ καιρόν τού; Αιγυπτίους άπό πάσαν θαλάσ
σιον έπιχείρησιν ό δε Σέσωστρις, δστις έξη 105;) περίπου έτη 
π. X κατώρθωσε πρώτος να νικήση τήν απέχθειάν των ζατά 
τής θαλασσοπλοΐας. Όθεν παρασκεύασα; στό/.ov εντός τής 
Έρυθρας θαλάσσης καί άλλον εντός τής Μεσογείου κατέστησε 
πσλλας αποικίας, μεταξύ τών οποίων, ζαί τήυ τής Κοχλοΰ, 
είς τάς όχθας τοΰ Φάσιδος ποταμού, άλλ’ ολίγον καιρόν ύ
στερον ή Αιγυπτιακή ναυτιλία ύπό τήν κυριότητα τών Μακε
δονίαν καί έπειτα ύπό τούς 'Ρωμαίους, έλαβεν άνάπτυξιν καί 
ό λιμήν τής ’Αλεξάνδρειάς έγένετο μία τών πρωτίστων πα
ρακαταθηκών τού έμπορίου τοΰ κόσμου.

Μ. I ιμπραλτάρ έζ τής 'Αραβικής συνθέτου λιξεως Τζεμ- 
ρ, ήτοι ορος -ού Άίαρ, ονομάζεται έζ του πρώτου οιαβάν- 
τό στενόν άραδος. Κατ’άλλους δέ αυτό έλέγετο 'Γζεμπίλι- 
οι όρος τοΰ πρώτου διαπεοάσαντος αυτό τό στενόν Άρτιο: 
μαζον.ίνου καί ουχί Άτάρ.

Γ) ~· 
πέλ; ’Ατά 
τος άπό 
ταρίχ ή'τ 
Ταρϊχ ί.ο

Ή πρώτη θαλάσσιος εκστρατεία τών Ελλήνων ήτον ή των 
’Αργοναυτών, ήτις έγένετο κατά τό 1280 π. X. Μολονότι 
συμμεριζόμεθα τοΰ θαυμασμού τού Ησιόδου περί αύτής τής 
εκστρατείας, είναι γνωστόν ότι αύτή άλλον πραγματικόν σκο
πόν δέν είχεν, είμή τό νά ζητήση νά εύρη μεταλλεία χρυσού, 
τά όποια ήτον υποψία δτι ύπήρχον είς τήν Κολχίδα, ζαί έζ 
τούτου πιθανόν οτι προήλθεν ό ποιητικός μύθος περί τής ζατα- 
ζτήσεως τοΰ χρυσού δέρατος, μύθος τόν όποιον ό Στράβων 
καί ό Άρριανός έξηγούσιν ομοίως ζατά τήν ιδέαν των, λέγον- 
τες ότι οί κάτοικοι έκείνου τού τόπου έξήπλωναν δέρματα προ
βάτων είς τό ζοϊτος τών χειμάβρων, διά νά συνάζωσι πεταλί- 
δια χρυσού, τά όποια έσυρον τά υδατα.

Δέν θέλομεν ακολουθήσει τους ’Αργοναύτας διαβάντας άνα- 
μέσον τής Βιθυνίας, τής Θράκης καί τού Εύξείνου πόντου καί 
προσορμισθέντας είς τούς πρόποδας τίϋ Καυκασείου ορούς 
περί τό στόμιον τού ποταμού, εντός τοΰ λιμένος Οία, ό οποίος 
ήτον τό τέλος τής ναυσιπορίας των. Θέλομεν αφήσει έπίσης 
είς τους φιλολόγους νά έξερευνώσιν, όπως άρέσκωνται, τό ζή
τημα περί τής όδοΰ τήν οποίαν έξελέξαντο οί 'Αργοναύτα*.  διά 
νά έπανελθωσιν είς τήν πατρίδα των, είτε ή οδός αυτή διε- 
πέρα, ώς θέλει ό ‘Ησίοδος, τήν Αυβίαν, όπου έσυρον τά πλοία 
των έως είς τήν μεγάλην Σύρτιν έπί τής μεσογείου θαλάσσης, 
είτε ήκολούθει τήν όχθην τοΰ Νείλου, είτε τέλος πάντων [δ 
καί πιθανώτερον] έφθανεν είς ένα ποταμόν τόν Τάναιν, φέ- 
ροντα αύτούς πρός τήυ Βαλτικήν, έπανήλθον διά τού ’Ωκεανού 
καί τοΰ πορθμού τών Γαδείρων, ήτοι τοΰ Γιβραλ.τάρ. Τό στε
νόν σχέδιον είς τό όποιον περιωρίσθημεν μάς αναγκάζει νά με- 
ταβώμεν είς άλλας ανακαλύψεις.

Χίλια διακόσια καί ήμισυ περίπου έτη πρό Χριστού, ό πό
λεμος τής Τρωάδος συνήθροισε πάμπολλα πλοία (*)  τά όποια 
απέδειξαν ότι οΐ Έλληνες ειχον ήδη προοδεύση είς τήν ναυτι
λίαν ήτον όμως αύτή πάντοτε περιωρισμένη. Άλλ’ ό ‘Ηρό
δοτος κατεσκόπευε τό παράλιον τής Μαύρης θαλάσσης μέχρι 
τοΰ Φάσιδος ποταμού, περιήρχετο τους τόπους τούς κειμένους 
[ί.εταξύ τοΰ ΒορυοΟένους χαί τοϋ ‘Ύπάνεως προσωρμίζετο είς 
τά Περσικά Σούσα καί είς τήν Βαβυλώνα, είσεχώρει είς τάς 
εσχατιάς τής Αίγυπτου, έπεσκέπτετο τούς άποίκους τής Κυ- 
ρήνης Έλληνας, έβλεπε τήν Τύοον καί έπανήοχετο εις τό 
Μεσημβρινόν μέρος τής Ιταλίας, ήτοι είς τήν μεγάλην ‘Ελ
λάδα, διά νά σύνταξη τάς πολυτίμητους πληροφορίας τάς 
όποιας συνήθροισε κατά τάς παμπόλλους περιηγήσεις του. 
Μία αποικία Φωκαέων, έξ αιώνας πρό Χριστού, κατέβαλε τά 
θεμέλια τής Μασσαλίας· καθώς οί Φοίνικες έν καιρώ τής ευ
δαιμονίας των, κατά τινας μέν, δώδεκα αιώνας, κατ’άλλους 
δέ, οκτώ πρό Χριστού, έθεσαν τά θεμέλια τής Καρχηδόνος, 
ήτις κατ’ άρχάς αντίζηλος τής ‘Ρώμης ύστερον έπεσεν εϊς 
χειράς της ελεεινόν λάφυρου, μετά τάς αιματηράς έκείνας συμ
πλοκής τών Αυβιζών πολέμων. ‘II Καρχηδών έπεχείρησε 
πολλάς περιοδείας έπί σκοπώ ανακαλύψεων, κυρίως τήν περιή- 
γησιυ τοϋ Άμίλκα ή ΊΙμίλκου καί τήν τοΰ Άννωνος. Ούτος 
ό Άννων μετά εξήκοντα πεντηκοντόρων, φερουσών τριάκοντα 
χιλιάδας επιβατών, κατεσκόπευσε τά δυτικά παράλια τής ’Α
φρικής, μέχρι καί πέραν τοΰ ακρωτηρίου Νοΰν, ίσως καί μέχρι 
τοΰ άκρωτηρίου τών τριών άκρων, ό δέ Άμίλκας κατεξέταοε 
τά δυτικά παράλια τής Ευρώπης μέχρι τής Μεγάλης Βρετα
νίας, όπου οί έμποροι τών Γαδείρων καί τής Καρχηδόνος έπο- 
ρεύοντο ζητούντες τόν κασσίτερον τής Κορονβ'ας (Coruouailles 
επαρχίας τής ’Αγγλίας.

Ταυτοχρόνως, ή τούλάχιστον 550 π. X-, ότε οί Νασαμώ- 
νες, αρχαίοι λαοί τής ’Αφρικής ειχον ήδη ύπερβή τήν μεγά- 
).ηυ έρημου καί είσεχώρησαν είς τό Φεζζάν, ό Δαρεϊος, καθά 
άναφέρε. ό 'Ηρόδοτος, έπεμφε τόν Σκύλακα τόν έκ Καρυάνδρου 
νά κατασκοπι 
λος τοΰ περίπλου του καθυπέταξε το 
είς τον ’Ινδικόν Ωκεανόν όπου μετ' όλί 
Νέαρχος ό ναύαρχος Αλεξάνδρου τού 
'Αλέξανδρος, οστις άφ’ ού έςέτασεν < 
τοΰ μεγάλου ποταμού, έπέστρεύεν εις

εύση τό στόμιον τοΰ ’Ινδού ποταμού· μετά τό τέ- 
ύς ’Ινδούς καί έπεκράτει 

γον έμελλε ν άναφανή 
μεγάλου καί αυτός ό 

> ίδιος τά δύω στόμια 
; Βαβυλώνα, οπού τον

(’) Ό "Ομτ::; ά/αβιβάζε·. τόν ίριδμόν αυτών τών πλάιων Γ; 
I1SR, ιξών εχαστσν ϊ:<:ι 50 ι’ω: Ι20 ά.Α. ’.π?/; 

ε’οε πάλιν ό Νέαρχος μετά τό τέλος επικινδύνου καί μακράς 
ναυσιπο.ίας κατά τόν αύτόν Ινδικόν ώκεανόν. Σέλευκος ό ΧΊ- 
ζάνωρ εΐς τών διαδόχων τού Μαχεδόνος, είς δν περιήλθεν ή 
μεγάλη Άσία, είσεχώρησεν έως είς τάς όχθας τού Γάγγου, 
όπου συνεχοινώνησε διά πρέσβεων μέ τόν βασιλέα εκείνου τοΰ 
τόπου, καθ' ον καιρόν Πτολεμαίος, άλλο; διάδοχος τοΰ ύπε- 
ρηφάνου νικητοΰ τού Ερανικού καί τώνΆρβήλων, έπανέφερεν 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν τήν δραστηριότητα τών εμπορικών σχέ
σεων τής Έρυθρας θαλάσσης καί τοΰ Ινδικού ώκεανοΰ μέ τήν 
Μεσόγειον, καί συ χρόνως διά τής προτροπής του έοιδεν εί; 
τάς έπιστήμας ροπήν σχεδόν τεράστιον. Κα-ά τόν Στράβωνα 
ή πρόσοδος τή< όποιαν άπελάμβανον οί ΙΙτολεμαΐοι έκ τής 
πρωτευούσης των ούσης τότε τό κέντρον τού έμπορίου τής 
Ευρώπης μέ τήν’Ασίαν και μ.*  τήν Αφρικήν, ύπερέβαινε τάς 
12,500 ταλάντων ήτοι 55,250,000 φράγκων. 'Επί Πτολε
μαίου -ού φιλαδέλφου ή πρόσοδος αυτή ήτον πολύ περισσότε
ρα, έάν άληθεύη, ώς λέγει ό Άππιανός, ότι ό θησαυρός αύτοΰ 
τοΰ ήγεμΐνος άνέβαινεν είς “40,000 ταλάντων ήτοι είς 
2,802,000,000 φράγκων ποσότητα. Ό αύτός Πτολεμαίος ό 
φιλάδελφος διά νά ύποστηρίξη τό έμπόριον τής Αίγυπτου, 
εκτισεν έπί τοΰ δυτικού χείλους τής Έρνθράς θαλάσσης τήν 
πόλιν Βερενίκην, έγκαταληφθεισαν μετέπειτα, ένεκα τού λιμέ
νος, Μύος όρμος, δθε/ αί πραγματεϊαι τής 'Ινδίας μετεκομί- 
ζοντο μέχρι τής πόλεως Κοπτής, κείμενης έπί τού Νείλου, ο
λίγον άνωθεν τών έκατομπύλων Θηβών. ΊΙ Κλεοπάτρα άπέ- 
στειλε καί αύτή είς τάς ’Ινδίας τόν περιηγητήν Ενδοξον τόν 
Κυζηκινόν, οστις έπέστρβψε διά τών παραλίων τής Αιθιοπίας 
είς τήν Αίγυπτον, καί έκεϊΟεν μετ’ ολίγον άνεχώρησε πάλιν 
διά νά ύπάγη εΐς τός στήλας τοΰ Ηρακλέους.

’Ολίγον πρό τής βασιλείας ’Αλεξάνδρου τού μεγάλ,ου, ό πε
ρίφημος Πυθίας ό Μζσσαλιώτης έπροχώρησε μέχρις τής 
Σκανδιναβίας, ίσως μέχρι τής Βαλτικής θαλάσσης, πρό πάν
των δέ μέχρι τής μεγάλης νήσου τοΰ Άλβιου, άφ’ όπου έπα- 
νήλθευ εϊς τήυ αληθή Θούλην, ήτις φαίνεται ότι είναι τό Ίουτ- 
λάδ, μ’ όλον ότι οί οπαδοί τοϋ Έρατοσθένους δοξάζουσιν, ότι 
αύτή είναι ή ’Ισλανδία ζαί ά)Λοι φρονοΰσιν ότι ευρίσκεται εν
τός τού σωρού τών νήσων Σχετλάνδ.

Έάν έπειτα άπό τους Φοίνικας, τούς Αιγυπτίους, τούς Έλ
ληνας καί τού; Μακεδόνας, μεταβώμεν είς τούς ‘Ρωμαίους, 
βλέπομεν δτι ώς πρός τάς περιηγήσεις καί τάς θαλασσίους 
επιχειρήσεις, ουτοι δέν διέπρεψαν είμή ύστερον άφ' ου κατέ- 
κτησαν τήυ ‘Ελλάδα καί ζατέστρεψαυ τήυ Καρχηδόνα. ‘Ο 
Καΐσαρ οστις σννήνωσε τήν άρχαίαν Γαλατίαν μέ τήν εύρύ- 
χωρον ‘Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν, εΐσέβαλεν εις τήν Βρετανίαν, 
ένω ό Πομπήϊος νικητής τοΰ Μιθριδάτου ήνοιγε υίαν οδόν τής 
Ινδίας άναμέσον τών επικρατειών αύτοΰ τού μονάρχου, διά 
τής Κασπίας θαλάσσης, τής Βακτριανής ζαί τού Όξου ποτα
μού. ‘Ο Όχτάβιος ό μετέπειτα όνομασθείς Αύγουστος καί 
αύτός παρεσκεύασε καί διετήρησε πολλούς στόλους, έξ ών οί 
ούω κυριώτεροι, ειχον τους ναυστάθμους των καί τά ναυπη
γεία των, είς τό Μισηνόν ακρωτήριου καί είς τήν 'Ραβέναυ, 
διά νά ΰπερασπίζωνται τό δυτικόν και τό άνατολικόν μέρος 
τής Μεσογείου, ένώ άλλα·, μοΐραι αύτών τών στόλων έστάθμε ον 
εΐς Φρέίους, (*)  είς την ’Αλεξάνδρειαν καί είς τά παράλια τής 
’Αγγλίας, διά νάζατορθώσωσιν εύζολωτέρας τάςκοινωνιας προς 
τάς έσ-χατιάς του βασιλείου, τάς οποίας έθεώρουν οί 'Ρωμαίοι 
ώ. εσχατιάς τοΰ κόσμου· διότι οί'Ρωμαίοι ειχον τωόντι εισχώ
ρηση >.φ ενός μέρους πρός δυσμάς, έως είς τήν παλαιάν Θού
λην και προς ανατολάς έως είς τήν Ταπροβάνην, ήτοι Σέϊ- 
λαν καί έιι απώτερου προς τήν Ινδικήν παραλίαν. ΊΙ Παλ- 
μυριι ζ·'ρένη έν τώ μέσω τής 'ρήμου τεσσαράκοντα λεύγας μα
κράν τοΰ Εύφράτου καί έξήκο.τα πέντε τής Μεσογείου θα/άσ- 
σης, η Καλμυρα όπου έβασιλευεν ή περίφημος Ζηνοβία ζαί τήν 
οποίαν κατέστρεψεν, ώς βάρβαρος καταχτητής, ό Λύρηλια- 
νός κατά το 273 άπό χριστού, ήτον πολύν καιρόν παρακα
ταθήκη τού έμπορίου τού ‘Ρωμαϊκού βασιλείου μέ τάς ’Ινδίας 
καί μέ αύτήν τήν Κίναν. Έπί τής βασιλείας τοΰ Κλαυδίου, 
τό 15, έτος άπό Χριστού καί έπ’ αύτοΰ ήδη τοΰ Αύγουστου

(") Φρίϊους Frejus λιμήν τής Γαλλίας το πάλαι όνομαζόμιν:; Fo

rum Jnlii, γ-π ίγοια τ;υ Ίουλίιυ Καπαρος.

οί ‘Ρωμαίοι ειχον μάθει τήν έπιφοίτησιν τών (*)  έτησίων άνε
μων, πνεόντων έπί τοΰ Ινδικού ωκεανού, έξ μήνας κατά μίαν 
διεύθυνσιν καί έξ μήνας κατ’ άλλην έκ διαμέτρου εναντίαν. 
Αύτή ή πολ.ύτιμος διά την ναυσιπορίαν άνακάλυψις εύκόλυνε 
τάς σχέσεις τής ’Ινδίας καί τής ’Αραβία.;, έπειδή έως τότε οί 
‘Ρωμαίοι μετ χειρίζοντο μικρά μόνον πλοία, τά οποία δ·ν έδύ- 
ναντο νά άπομακρύνωνται άπό τό παραθαλάσσιον, τοΰθ’ δπερ 
καΰίστανε τάς περιηγήσεις πολύ πλέον μακράς καί έπιμό- 
χθου;. ‘Ο έτήσιος άνεμος ό μεσημβρινοδυτιχοτ, οδηγών τά έκ 
τοΰ ’Αραβικού κό?>.που έξερχόμενα πλοία, έλοβε το όνομα Υ- 
παλος, έκ τού ονόματος τοΰ θαλασσοπόρου, οστις άνεκάλυ·γ£ν 
αύτόν τόν άνεμον ούτω τά πλοία έπλεον ταχύτερου μέχρι τοΰ 
Γάγγου, όθεν επέστρεφον ώσαύτως διά τού έναντίου έτησίου 

άνεμου.
Οί Άραβες έως τότε, μέ τά προϊόντα τής γής των διετή- 

ρουυ τόν λιμένα Μούσα ή Μουζά τής Σαβέας, κείμενον δώ
δεκα λεύγας ένθεν τού πορθμού τού Μπάμπουλ-μενδέπ, (**)  
έπιαίυδυνου στενόν, έξ αιτίας τών προσβολών τών άνεμων, τό 
όποιον ώρειλον νά διαπεράσωσι τά πλοία διά νά παρακατα- 
θέσωσι τάς πραγματείας είς τόν λιμένα τοΰ Άδεν, τό Έδεν 
τών έβραίων (***)  όπου τό έμπόριον έγίνετο διά μικρών 
πλοίων, κατά τήν γραφήν, τά όποια περιωρίζοντο, ώς ζαί 
τά τών ‘Ρωμαίων, εΐς τό νά παραπλέωσι τά παραθαλάσσια. 
Αύτά τά πλοία προσήρχοντο μετά ταΰτα ε’ς τήν Κάνην, άλ
λον λιμένα κείμενον όγδοήζοντα. περίπου λεύγας πρός άνατο- 
λάς τοΰ προειρημένου- άπό αύτόν άνεχώρουν τά έμποριζά 
πλοία τά μέ/.λοντα νά διαβώσι τόν Περσικόν κόλπον, διά νά 
ύπάγωσ.ν είς τά παράλια τής Ινδίας, ή τής Περσίας. Ταΰτα 
άναφέρει τούλάχιστον περί αύτής τής Οαλασσοπορίας τό σύγ
γραμμα ό Περίπλους, τού όποιου ό συντάκτης έζησεν έπί τής 

βασιλείας τού Νέρωνος.
Άπό τού 98 έτους μέχρι τοΰ 117 άπό Χριστού, ό αύτο- 

χράτωρ Τραϊανός άνήγειρε λιμένα εΐς τήν Τζίβιτα-βέχια, δνο- 
μαζομένην τότε Cenluru cella ήτοι εκατόν άποθήζαι είς τήν 
Μεσόγειον ζαί ένα άλλον είς τόν ’Αγκώνα έπι τής Άδριατι- 
ζής. Κατά διαταγήν αύτοΰ έσζάφη διώρυξ πλευστή, φέρουσα 
τά ΰδατα τοϋ Μάχαρ-Μάλχα (***)  (διώρυξ βασιλική τού Να- 
c...... -λ Τ<’γρ,7 Χα'ι έτ.εσκευάσΟη ή διώρυξ οι’ ής

,Λ ’τοκρά- 
τής βασιλείας του 
130, άπό Χριστού

βουχοδονόσορ) είς τόν Τί,, 
έζοινωνούσεν ό Νείλος μέ τήν ΈρυΟράν θάλασσαν. Ό αύ 
τωρ Άδριανος οστις δίήνυσε μέγα μέρος 
είς περιηγήσεις, ήνοιξε καί αύτός κατά τό 
ένα λιμένα έπί τοΰ Εύξείνου πόντου.

Πάντοτε όμως αί Οα/άσσιοι έζστρατεΐαι 
σαν άτολμοι, ώς παρατηοεΐται άπό τάς πολλά 
σημειουμένας είς τό οδοιπορικόν 
μία τών καλλιωτέρων περιγραφών τοΰ 
περιλαμβάνοντας τότε τήν Ευρώπην,

τών ‘Ρωμαίων ή-
—ν.... .-λ, ...>...ας σταθμεύσεις 
ό οδοιπορικόν τού Άυτωνίυου, δπερ είναι 

μία τών καλλιωτέρων περιγραφών τοΰ ‘Ρωμαϊκού βασιλείου, 
περιλαμβάνοντος τότε τήν Εύρώπην, έκτος τής άρκτώας ‘Ρω
σίας ζαί τινων μερών των Βρετανικών νήσων, τής Σουηζίας, 
τής Νορβεγίας, ενός τεταρτημόριου σχεδόν τής παραλίου ’Α
φρικής καί τής ’Ασίας μέχρι τού Γάγγου, εξαιρούμενων τών 
άρκτώων επαρχιών της.

Έπί Πτολεμαίου του γεωγράφου ή νήσος Σέιλαν είχε γένη 
ήδη τό κέντρον τοΰ έμπορίου αύτοΰ τοΰ βασιλείου μέ τήν Α
φρικήν, τήν ’Ινδίαν καί τήν Κίναν. άκολουβεή.

(') Ή λέςις Mousson εϊναι ζατά i.aolesa? τής Ά:α:ιζής Μιί - 

σΐμ, ήτις or.v.aici τήν ώραν τού έτους la saison. Μετ.
("*)  Μπαμπιυλ μενδέπ, οράπς Άραίιζή συγζίΐμ.’.η άπό τή/ 

ΔΙπάπ ητις σημαίνει Ούραν ζιΐ τήν λέξιν Μινδεπ οτ,μαι<ςυοαν τίτ.ιν 
Ολίδεως, ήγουν Ούρα τόπου Ολίύιως, έζρρασις ιμοαίνουοα το ζ:·,δυ· 

νώδες έκείνου τού πορθμού.
(*")  Άδέν Άοανον, λεξίς ‘Εβραϊκή σημαίνουσα τρυφήν, cut; ένί- 

μίζετο αύτή η πόλις ώς επίγειος παράδεισος. Μετ.
(“*)  Μαχάρ ιΜάλ/σ, Μοχάρρου μέλ-ζ. ήτοι ρείόρον τού βαπλέος 

καί παραζατιών Μπεύχτου.—/άρτ ό Ναοουχοδονόσορ, ώς έλέγετο 
παρά τοϊς Άραύι καί ή μέν λε’ξις Μποόχτ ε?/α; το όνομα του υιού 
ή αέ Νάρα ή Ναοορ το ονομα τού πατρός αυτού· ίνοέχετα·. οέ 
νά έλεγετο αύτή η διώρυξ ουτω Μεχάρουν μελιχατον /.·μί.·.;/Γ, 

- Μπούχτουν νάρτ, ήτοι τε-; ·: γημα κονΰόν τού βαοιΛ'οις Ναβ/υ 

| χ·.οο.ίτορ.
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‘il παρ' ήμϊν έλλειψις συγγράμματος επιτηδείου πρό; δι
δασκαλίαν τής Γεωμετρίας έν τοις ‘Ελληνικοΐς Γυμνασίοις κα
τέστη πρό πολλοΰ έπαισθητή.

Την έλλειψιν ταύτην έπιθυμών ν’ αναπληρώσω, μετέφρασα 
(έκ τής δ', έκδότεως) τήν Γεωμετρίαν τοϋ σοφού καθηγητοΰ 
και συγγραφέως τής Γερμανίας Κ. Κόππη, γνωστού ήδη γε- 
νομένου και παρ’ ήμϊν έκ τής προ τίνος χρόνου ύπ’ έμοΰ δημσ- 
σιευθείσης Αριθμητικής και Άλγεβρας αϋτοΰ, και ταύτην 
ήδη τολμώ νά έκδώσω διά τύπου, πεποιθώς δτι προςφέρω ού 
μικρόν βοήθημ.α εις τήν ‘Ελληνικήν νεότητα, τής οποίας ή 
έκπαίδευσις ύπάρχει είς εμέ τδ διηνεκές μέλημα.

Έν τω συγγράμματι τούτω αΐ γεωμετρικά· άλήΘειαι φυ- 
λάττουσι πχνταχοϋ τοιαύτην σειράν και αλληλουχίαν, ώςτε 
πασα επομένη πρότασίς εμφανίζεται ώς πρόοδός τις προς τήν 
διά τής προηγηθεισης προτάσεως δοθεϊσαν διεύθυνσιν, ή ιό; 
άπόκρισις έρωτήσεως έπ-ρχομένης αύθορμήτως είς πάσαν σκε- 
πτομένην κεφαλήν έκ τής γνώσεως τών προηγουμένων. Αί δέ 
αποδείξει; έχουσι τοιαύτην απλότητα καϊ ένάργειαν, ώςτε 
καθιστώσιν είς τδν αρχάριον οσον οιόν τε ευκολον τής Γεω
μετρίας τήν μελέτην, χωρίς διά ταΰτα κα· να Ουσιάζηται τι 
τής επιστημονικής ακρίβειας.

Πρδς δέ τούτοις δ.ά σχολίων εξηγητικών, τών μέν προτε- 
ταγμένων είς τά μερικά κεφάλαια καί τμήματα, τών δέ έπι- 
τεταγμένων, εκτίθεται πρό τών οφ'αλμών τοΰ αναγνώστου 
εναργέστερου τδ αρχιτεκτονικόν οικοδόμημα τής επιστήμης, 
καί τοΰτο, ινα μή περιορίζηται ό μαθητής κατά τήν μελέτην 
τή; Γεωμετρίας ε:ς απλήν μόνον κατάληδιν τών μερικών 
προτάσεων, άλλ’ινα δυνηθή νά κατανόηση καί τήν επιστημο
νικήν συνάφειαν, καί λάβη γνώσιν εναργή τοΰ συνόλου, δπερ 
τυντ .'.ε μεγάλως, .'νκ έλκύσζ, μάλλον τδν αρχάριον είς τής 

π:στημ.·.·ς μελέτην. Είς έκαστον δέ κεφαλαίου υπάρχει 
προςτεθει ιενη πληθΰ; προβλημάτων ού μικρά (3G7 ττροβλ. έν 
τή Επιπεδομετρία), ϊνα. λύωσιν αύτά οί μαθηταί κατ’ ο'κον 
βοήθεια ών άπέκτησαν γνώσεων, όπερ κινεί μάλιστα τούς αρ
χαρίου; είς τό αναπτύσσει·? τάς εαυτών νοητικάς δυνάμεις. . .

Εί; τοΰ συγγράμματος το'του τήν εκδοσιν, ούσαυ πολυδά
πανου καί διά τό πλήθος τώυ έν αύτω γεωμετρικών σχημά
των, έπικαλοϋμαι τήν συνδρομήν τών φιλομούσων. ’Εξέρχε
ται δέ τών πιεστηρίων περ· τάς άρχάς τοϋ προςεχοϋς Σεπτεμ
βρίου διαρημένον είς δύο τόμους, έξ ών ό μέν περιέχει τήν 
Επίπεδο μ. ε τ ρ ί α ν, ό δέ τήν Στερεομετρία ν. Τι- 
μάται δέ ή μέν ’Επιπεδομετρία δραχ. 3 ’, ή δέ Στερεο-

Έν Ι’άτραις τή -1 Μαίου !85υ.

Ό Μίτοι,'ίηπτηΓ.
Γ. ΛΘ. ΪΈΙΆΚΙΙΣ.

ΜΕΡΟΣ ΕΙΠΣΗΜΟΝ.
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Πρωτ. 4050.
Άρ.Ο.---------------------

' Διεκπ. 2173

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ‘1’πουργεϊον τών Εκκλησιαστικών καί τ; 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

II ο; Γι irr.-rt^ryce. -ξ| τε »·~' -ι ΐ ζιγ;,·'ι·<:
1.1.1 ι>-ι·~:~»’ '-· Jvr.

Γνωστοποιοϋντες είς υμάς τό κάτωθι Βασιλικόν Διάταγμα, 
ού προσδιορίζονται αί έορτάοιμοι ήμέραι τών έκπαιδευτηρίων, 

σας προσκαλοΰμεν έν ταυτω ϊνα μετά πάσης ακρίβειας τηρήτε 
τάς διατάξεις αύτοϋ.

Έν Αθήναις, τήν 2ό ’Ιουλίου 1536.

‘Ο ‘ί'.τιυηνήη 
X .ΧΓΙΣΓΟΠοϊΛΟΣ.

CI

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΙΙερι εορτοο μ_ν ημερών έν τοις έκπαιδευτηρίεις

Ο Θ Ω Ν 
Ε ΛΕΩ: Ο Ε Ο Υ.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Εχοντες ύπ’όψιν τό 13 άρθρου τοϋ ‘Ημετέρου διατάγματος 

τής 31 Δεκεμβρίου 1336 περί κανονισμού τών ελληνικών σχο
λείων και γυμνασίων,

Κατά τό 40 άρθρου τοΰ Ήμετέρου Διατάγματος τής 14’Α
πριλίου 1837 περί κανονισμού τοΰ φερώνυμου ΊΙμών Πανεπι
στημίου,

Καί τό κατά τήν 17 Μαίου 1851 έκδοθέν Ήμέτερον Διά
ταγμα περί τώυ κατά τό θέρος πανεπιστημιακών διακοπών,

ΙΙροτείναντος τού ‘Ημετέρου έτι τών Εκκλησιαστικών καί 
τής Δημοσίας παιδείας υπουργού

άποφασίσαντες διατάττομεν
Έν τω Πανεπιστήμιο, τοΐς Γυμνασίοις καί τοΐς Έλληνιχοΐς 

σχολειοις, έκτός τών διατεταγμένων διακοπών τών μαθημάτων 
έν αύτοΐς, διά τών προειρημένων ειδικών αύτών κανονισμών 
καί Διαταγμάτων, θέλουσι διακόπτεσθαι έτι αί παραδόσεις μόνον 
κατά τάς έξης έορτασιμ.ους ημέρας.

1) Τήν πρώτην τοΰ έτους, 2) Τώυ Θεοφανείωυ, 3) Τοϋ αγίου 
Ίωάνυου (7 Ιανουάριου). 4) Τών τριών Ιεραρχών, 5) Τής Ύ- 
παντής, 6) Τοΰ άγιου Γεωργίου, /) Τών άγιων Κωνσταντίνου 
καί‘Ελένης, 8) Τών άγιων ’Αποστόλων, 9) Τού άγιου Δημη- 
τρίου, 10) Τών Είσοοιων τής Θεοτόκου, 11) Τοϋ άγιου Νικολάου 
12) Τάς δύο ημέρα; τής τοϋ Χριστού γευνήσεως, 13) Άπό τής 
Μεγάλης Τετάρτης, άχρι τής τρίτης τής Διακαινησίμου περι
λαμβανόμενης, εξαιρέσει τοϋ Πανεπιστημίου, ένω θέλουσι δια- 
κόπτεσθαι αί παραδόσεις δι’ όλης τής μεγάλης έβδομάδος καί 
τής διακαινησίμου, συμφώνως πρό; τά περί τούτου διατεταγ
μένα έυ τω Καυονισμώ αύτοϋ.

1 ί) Τής Άναλήψεως, 15) Τήν Δευτέραν τής Πεντηκοστής, 
καί 16) Την 23 Ιανουάριου, 25 Μαρτίου, 20 Μαίου, 3 Σεπτεμ
βρίου καί 9 Δεκεμβρίου.

Ό ΊΙμέτερο; έπι τών ’Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας 
Παιδείας ‘Υπουργός παραγγε7,?.εται νά δημοσίευση και έκτελέ- 
ση τό παρόν ‘Ημών Διάταγμα.

ΆΟήνησι τή 26 'Ιουλίου 1S3G.
Εν όνόματ·. τοϋ Βασιλέως

7/ Β&οΐ.Ιιυαο.
Α Μ A Λ I Α._____________ Χί ΧΡΙΣΤΟΙ 10ΓΛΟΣ.

Δι’ Υ. Β. Διαταγμάτων τή; 13, 14. και 16 Αύγουστου, ό Κ. 
Άριστ. Κάζηρα; διωρίσθη άπό διδασκάλου καθηγητής τής εμ
πορικής Γεωγραφίας καί διπλογραφία; είς τό έν Έρμουπόλει 
τή; Σύρου Β. Γυμνάσιου.

— Ό καθηγη-ή; τής Λατινικής Κ. Ε. Τυπάλδος μετετέθη 
έκτου έν Πάτρα·.; Γυμνασίου είς τό τής Τριπόλεως—ό δ= τής 
Τριπόλεώς Κ. Α. Τομπρας είς τό τοϋ Ναυπλίου, ό δε τοΰ 
Ναυπλίου Κ. Ε Οίκονομίοης είς τό τών Πατρών.

— ‘Ο έλ?.ηνο δ. δάσκαλος Κ. Ήλιάδη; μετετέθη είς Κύθνον 
ό τής Κύθνου Κ. Ν. ’Αποστολίδης εΐ; Χαλκίδα, είς Θήβας δέ 
μετετέθη έχ Χαλκίδος ο Κ. X. Βορειόπουλος.

— ‘Ο Κ. Α. Οΐκονομόπουλος μετετέθη έκ του έλλην. Σχο
λείου Δημητσάνης ε’ς τό έν Μεγαλοποιεί, ό δέ Κ. II. Δη/η- 
τριάδης άπό τοΰ έν Μεγαλοπόλει εί; τό τής Δημητσάνης.

— ‘Ο Σχολάρχης Κ. Ν. Κυριακίδη; μετειέθη άπό τοϋ έν 
Άνδριτσαίνγ έλλ. Σχολείου είς τό τών Σπετσών ό έν Σπέτσαις 
ελληνοδιδάσκαλο; Γ'τάξεως Α. Π. Βλαστό; είς τό έν Άνδρι- 
τσαίνη έλλ. σχολεΐον εις τήν Οέσιν τοϋ Κ. Κυριακίδου. ‘Οδέ 
Κ. Σ. Άθανασιάδης μετετέθη έ; Άιδριτσαίιη; εις Καλάμας, 
έν Καλαμών δέ είς Άνδρίτσαιναν ό Κ. Ν. Παπαχατζής αύξη- 
Οέντος ζαί τοϋ μισθού αύτοϋ άπό 130 είς 160 8ραχ. κατά μήνα.

Έλάβομεν παραγγελίαν ν’λ,αγγείλωμεν ότι τά οημοσιευθέν- 
τα έν τω αριθμώ 347 τοϋ ΙΙρωίνοϋ Κήρυχος περί τών έν τω 
προγράμματι τής Μεσαίας Έκπαιδεύσεως ιερών μαθημάτων δεν 
είναι παντάπασιν αληθή. Είς τά λοιπά οέ τοϋ αύτοϋ άρθρου 
ούδεμία γίνεται άπάυτησις, τού χρόνου καταοειξοντος τήν 
αλήθειαν. ________ _________________________ _

εΤ τιιΓίέιϊοιέάι»! ας ιωΓαγγελοΊΓουλου.


