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πολιτείας έγίνετο ένίοτε μεν τιμής μόνης χάριν, ώς ό Ίπ
ποκράτης,ό Ευαγόρας βασιλείς έν Κόπρω- ένίοτε δέ έζ πολιτι
Τρεις τάξεις άνδρών ύπήρχον έν Άθήναις, πολΐται, λοιποί
κής άνάγκη; πρός ύποστήριξιν τής δημοκρατίας (ζαί τοι ύπάρελεύθεροι ήγουν ξένοι και δούλοι.
χοντος ΐκανοϋ αριθμού.) ή αύςησιν τοϋ άριθμοΰ τών δημοτών
Πολίτη; κυρίως ή τέλειος πολίτης ή και απλώς τέλειος ήν
έλαττωθέντων έζ δυστυχών τινων περιστάσεων ότε καί έπολιο μετέχων έκείνου τοΰ πλεονεκτήματος οπερ οί αρχαίοι έκάλουν
τιγραφοϋντο άθρόως πολλοί ξένοι ή ζαί απελεύθεροι· ουτω φέρ’
τιμήν ή τιμάς· δηλ. τής έν τή πολιτεία τιμή;, ή, κατ’άλλον
είπεΐν, ότε ό Κλεισθένης, όστις πρώτο; εισήγαγε τήν άθνηθή
συνώνυμον σχεδόν και έπίσης άρχαΐον ορισμόν, ό μετέχων
δημοκρατίαν είς Αθήνας, έφυλέτευσε (κατ’Άριστοτέλην πολιτ.
ζρίσεως και αρχής· δηλ. ό δυνάμενος διεξάγειν τά δίκαια εαυ
Γ. Α. 10) πολλούς ξένους καί δούλους και μετοίζους μετά τήν
τού ένώπιον τού δικαστηρίου άνευ προστάτου και έκλέγειν και
τών Πεισιστρατιδών εκβολήν (67. Ολ. 3 π. X. 510)· τό αύτό
έκλέγεσθαι είς τάς άρχάς. Είχε δέ ό πολίτης πρός τούτοις
έγένετο καί έπ’ Εύκλείδου Άρχοντος, (Όλ. 2. 94) μετά τήν
και τό δίκαιον τής μετά τών λοιπών όμοιων αύτώ επιγαμίας
έκπτωσιν τών τριάκοντα (είς αυτήν τήν φυλέτευσιν ανάγεται
καί τό τής έγκιήσεως δίκαιον δηλ. τοΰ κτάσΟαι γην έν ίοιω
καί τό χωρίου τοΰ ΐενοφ. ‘Ελλ. β. 4. 25). Πρός δέ δημοόνόματι καί μετά πλήρους κυριότητος.
ποίησιν ήν έπάναγκες χατά τόν Σολώνειον νόμον νά έζπληΤαΰτα δέ πάντα κατ’άντίθεσιν πρός τε τόν άτιμον δηλ. τόν
ρωθώσιν οι συνήθεις τύποι καί ιδίως τό νά προβληθή τό πρά
στεοηθέντα τής τιμής πρώην τέλειον πολίτην καί τόν ποιητόν
γμα κατά δύω συνεχείς συνόδους τής έκζλησίας, καί έν τή
πολίτην καί τόν ξένον ή μέτοικον (Άριστοτελ. ΙΙολ. Γ. α, β και
δεύτερα αύτών νά ψηφίζωνται κατά Δημσσθένην (κατά ΙΥεαίγ. Ιδίως τοϋ α. § 3. 4. 8 γ. 6.)
ρας 29) υπέρ έξακισχίλιοι Αθηναίοι κρύβδην δηλ. τό νά δώΟί δέ τοιοϋτοι πολΐται άπαντες ό,αοϋ άπετέλουν τήν κατά
σωσι τήυ ψήφον αύτών ύπέρ τή; δημοποιήσεως τοσοϋτοι ’Α
τού; άρχαίους πο'λιν (Άριστ. αυτόθι Γ. α. 8), δηλαδή κατά
θηναίοι χρώμενοι τή μυστική ψηφοφορία· ήσαν δέ άναγκαϊοι
τήν νεωτέραν έκφρασιν τό μέρος τών κατοίκων τό έχον τήυ
πρός τήν μετάδοσιν τοΰ δικαίου τούτου ούχί μόνον τοιαϋται
κυριαρχίαν, καί εκαλούντο ενταύθα’Αθηναίοι ζαί ούχί ’Αττικοί,
πολυειδεϊς διατυπώσεις άλλά ζαί δαπάναι ίκαναί. Καί πάλιν
όπερ ύπήρχε γενικώτερόν τι όνομα μή χαρακτηρίξον ιδίως τόν
όμως οί δημοποίητοι ούτοι ή ώ; τούς ονομάζει άλλαχού ό Δημο
πολίτην ά?<λ’αί γυναίκες τών ’Αθηναίων δηλονότι αΐ πολίτισθένης (κατά Νιζοστρ.) οί κατά ψήφισμα πολΐται (ό συντά
οε;, έκαλοϋντο Άττικαί, σπανιώτατα δέ Αθηναΐα-ικτης τής βας. ύποθέσεως τοΰ κατά Άριστοζράτους λόγου τοΐ>
’Εκαλούντο δέ οί πολΐται έκαστος διά τοΰ ίδιου ονόματος
Δημ. τούς καλεΐ θετούς πολίτας), δέν άπελάμβανον άπαντα
καί τοΰ τοϋ πατρος αύτοΰ έπιφερομένβυ ζαί τοΰ δήμου ώδέ
τά πολιτικά δίκαια· π. X. δέν έδύναυτο κατά τον αύτόν ρήτορα
πως. Δημ. Δημ. Παιανιεύς. Οί δέ μή πολΐται δέν ήδυναντο νά
τών εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ίερωσύνης μηδεμίας μεταγαρακτηρισθώσι κατά τούτον τον τρόπον ώς μή άνήκοντες
σχεΐν, μηοέ διαθέσθαι τά εαυτών, ούο’ ήσαν κύριοι τή; γυναί
εί; δήμον τινα. ’Εκτατό δέ τις τήν πολιτείαν, τουτέστι τό δί
κας, δηλ. Σέν ειχου τήν κατά νόμους κυριότητα τής γυναίκας
καιον τοϋ πολίτου, ήτοι διά τής γεννήσεως ή διά ψηφίσματος
(έπί τε τή; ουσίας καί τών λοιπών, ΔημοσΟ. κατά Στεφ. ψευ
τοΰ δήμου· καί γεννήσει μέν πολίτης ήν ό υιό; πολίτου
δομαρτυριών 5. κατά Λ’εαίρας 30)· οί υιοί αύτών μόνον ά.-.ελάμαπλώς, άλλά κατά τήν αυστηρότητα τοΰ περί τώυ τοιβανονπλήρη τά πολιτικά δίκαια. Άλλά ζαί τοιμικροϋ ύπάρχοντος
ούτων ’Αττικού νόμου, όντος ούχί λίαν αρχαίου κατά τούτο,
τού ζύκλου τών είς τούς τοιούτους δημοποιήτους άπονεμομενων
έδεινά ήναι ό τέλειος πολίτης υιός πολίτου καί πολίτιδος, ή κατά
δικαίων δέν έγίνετο ζαί ούτως ή δημοποίησις είμή ένεκα ζαί
τήν τεχνικήν τών αρχαίων έ'κφρασιν άστόςέξ άμφοίν
πρός άμοιβήν μεγάλης ύ.-ηρεσίας, ζαί ώφελείας προσγινομένης
(Άριστ. πολ. γ. α. 9. Γ. γ. 3). Έάν δέ ή μήτηρ ήν ξένη οί
εις τήν πάλιν έκ μέρους τού διά τή; είσποιήσεως ταύτης τιμω
παϊδε;εκαλούντο νόθοι, ήγουν ήμιπολΐται, ζαί τοιοϋτοι ήσαν οί j μένου, ώ; μαρτυρεί ό Δημοσθένης (κατά Δίεαίρας 29) καί ό ’Αν
έν Κυνοσάργει άλειφόμενοι. Καί κατά μ.έν τούς αρχαιότατους
δοκίδης (περί τής έαυτού καθόδου. 7). Οθεν φαίνεται ύπερβολή
χρόνους άπελάμβανον ούτοι π?.ήρη τά δίκαια τοΰ πολίτου,
ζαί παρεξήγησις τοΰ πράγματος καί ή τοΰ παρά Σου’δα καί Φωπαράδειγμα ό Κύλων (600 π. X. ό νυμφευθείς ώ; γνωστόν
τίω έν λεξ. περιθοϊδαι Εφόρου σημείωσι; ότι ύπήρχε νομος
τήν τοϋ Μεγαρέων τυράννου 6εαγενου; θυγατέρα, καί Κλεισθέ
αρχαίος Άθήνησι καθ’ όν έγίνοντο δεκτοί ώς πολΐται οί βουλονη; ό νομοθέτης υιός ών τοΰ ’Αθηναίου Μεγαζλέους καί τής
μενοι τών 'Ελλήνων έτι άπιθανωτέρα υπάρχει ή διίσχύρισις του
Σικυωνίας Άγαρίστη; Ουγατρός του τυράννου Σικυωνίας ( Πρ.
Πλουτάρχου έν βίω Σόλωνος, ότι ό νομοθέτης ούτος ήδη έπολις-. 131. ΙΙλουτ. Κιμ. 10. Θουζ. α. 126) καί Κίμων εχων πα
τογράφησε πολλούς ξένους έπί μόυω τώ ορω τοΰ νά καταλιπωτέρα μεν τόν Μιλτιάδην μητέρα δέ τή Οράτταν Ήγησιπόλην.
σιν έσαεί τήν πατρίδα αύτών, καί ιδίως πάντα τόν πανέστιον
Άπό οε τών τού Περικλεούς χρόνων καί κατωτέρω έτέθησαν
ΆΟί.ναξε μετοικιζόμενου έπί τέχνη, δηλ. μεταβαίνοντα είς Α
αυστηρότεροι οροί ώς πρός τούς έτεροθαλεΐς τούτους πολίτας
θήνας πανοιζί ίνα μετέλθη αύτόθ. τήν τέχνην αύτοΰ. (ΙΙλουτ.
και εκτοτε ήρξαντο γίνεσθαι έν έκάστω δήμω εξετάσεις περί
Σολ. 24). Κατενέμοντο δέ οί δημοποίητοι είς μίαν τών φυλών
τής γνησιοτητος τών πολιτών, αί άλλως ζαλούμεναι διαψηφίζαί είς ένα τών δήμων, άλλ’ούχί καί εις τινα τών φρατριών
σεις, άπό δικαστηρίου συγκειμένου έκ δημοτών του αυτού δή
•η τι τών γενών, εξ ού προήλθε κατ’εξοχήν ώς φυσική συνέπεια η
μου, άπό τής άποφάσεως των όποιων συνεχωρεϊτο έφεσις ε’ς
στέρησίς ής έμνήσθημεν ανωτέρω, δηλ. τό μή δϋνασθαι μετέάνώτερον, δηλ. ούχί πλέον δημοτικόν άλλ’ άστυζον δικαστή
χειν ίερωσύνης τινός, ώς άνηζόντων τών ιερών ϊόίως εις τας
ριο·». ΊΙ δέ διά ψηφίσματος τή; έζκ/ ησία; γιγνόμενοι πολΐται
φρατρίαςζαί τά γένη (Δημ. κατά Χεαίρας 74.).
.καλούντο ποιητοί ή δημοποίητοι. 'Π τοιαύτη μεταδοσις τής
Χωριστή δέ τιςτάξις δημοποιήτων πολιτών ήν ή τών ΙΙλα
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χ 710 χ
ταιέων τοιαύτη δέ τις ύπήρξεν ή ιστορική αρχή του πράγματος
κατά τον Ψευδοδημοσθένην έν τώ κατά Κεαίρας. Μετά τήν έν
ετει 427, Ολ. 88, 2. καί ούχί Όλ. 88. 1. ώςέσφαλμένως
σημειοϊ δτε Βαξμούδ. 1. 2. σελ. 149. καί ό Boeckh τομ. Α.
282 έν σχολείω, γενομένην άλωσιν τών Πλαταιών μετέδοσαν
οι ’Αθηναίοι τής πολιτείας συλ?»ήβδην άπασι τοΐς διασωθεΐσι
Πλαταιεΰσι καί έμφανισθεΐσι παραυτίζα εΐς τάς αρμοδίους άρ
χάς, χατανείμαντες μέν αύτούς εΐς τάς φυλάς καί τούς δήμους
ποιήσαντες δέ μετόχους απάντων, ών μετήν τοΐς λοιποϊς ΆΟη.
ναίοις, πλήν τών γενετικών ιεροσύνων καί τελετών καί τοϋ
οικαίου τοϋ γίνεσθαι τών έννέα αρχόντων έψηφίσθη δέ συγ
χρόνως ότι όσοι δέν ήθελον έμφανισθή^ατά τήν πρώτην ταύ
την κατανομήν δέν θέλουσι γίνεσθαι δεκτοί ώς πολΐται είμή
κατά ψήφισμα ιδιαίτερον τής Εκκλησίας. Τά δέ ονόματα τών
μεταλαβόντων τούτων τής πολιτείας Πλαταιέων, πιθανώς μετά
τοϋ παρασχόντος τήν τοιαύτην χάριν ψηφίσματος άνεγράφησαν
έν στήλη λίθινη άνεγερΟήση είς άίδιον μνήμην έν τή άζροπόλει

πρός τή Θεω. Καί αυτά δέ τά τοΐς πρώτοις δημοποιχθεϊσι Ιΐλαταιεϋσι μή άπονεμηθέντα πολιτικά πλεονεκτήματα έδύναντο
να λάβωσι οι υιοί αύτών έάν ήσαν έξ άστής γυναίκες και έ γγυ η τ ή ς κατά τον νομον. Καί ταΰτα μανθάνομεν έκ τοΰΨευδοδημοσθένουςέντωεΐρημένω λόγω (κατά Νεαίρ. 39)είζάξομεν
δέ έξ άλλων διδόμενων ότι ζαί πρ'ό τής καταστροφής τής δυσ
τυχούς πόλεως, καί πιθανώς ήδη έν έτει 519, έκ τής πρό τών
Μηδικών γινόμενης προσφυγής αύτών είς τήν συμμαχίαν τών
Αθηναίων ειχον λάβει επιγαμίαν καί ίσοπολιτείαν (Ίσοχρ. πλαταιζ. κεφ. Κ.). Καί τοιαύτη μέν,ύπήρξεν ή ιστορική αρχή τής
τάςεως ταύτης, ήτις δέν περιελάμβανεν άλλους είμή τούς έν
Αθήναις πολιτογραφηθέντας Πλαταιεΐς, δηλ. τούς "ακραιφνείς
πολίτας τής δυσπραγησάσης ταύτης πόλεως. οΐτινες δέν διέφερον τών λοιπών δημοποιήτων είμή καθόσον έδημοποιήθησαν
άθρόως απαντες καί ξτχον πρός άλλήλους τά αύτά δίκαια, ένώ
οι λοιποί, πσλίτογραφουμενοι έκάστοτε ή τοι κατά έναν ή μικρόν
αριθμόν έλαμβανον μάλλον ή ήττον εκτεταμένα δίκαια κατά τό
έζάστοτε δόξαν τώ δήμω καί έντεΰθεν δέν άπετέλουν ιδίαν τά
ξιν. Αφού δέ έγένετο ή ·περιλτ,πτική αυτή SvjuLoiroivjaic
έδημιουργήθη ούτω ύμάς άνδρών εχουσα διαγεγραμμένα τά δί
καια καί εγγεγραμμένη πιθανώς άπασα ή κατά τό πλεϊστον
είς ένα ή καί πλείονας κοινούς δήμους, αγροτικούς εικότως, καί
μάλλον διατεθειμένους νά παραδέχωνται νέους δημότας (π. X.
είς Ιούνιον) τότε λέγομεν έπήλθε βαθμηδόν είς τήν διάνοιαν
τών ’Αθηναίων οσάκις έμελλον νά πολιτογραφήσωσί τινα ή
τινας, τούς οποίους δέν ήθελον νά καταστήσωσιν ευθύς κατά
πρώτην γενεάν τελείους πολίτας καί μάλιστα έάν ήσαν άπελ.εύθεροι δούλοι, νά ποιώσιν αύτούς ΙΙλαταιεΐς, δηλ. νά παρέχωσιν
αύτοϊς τά τών κατά πρώτον δημοποιηθέντων Πλαταιέων δίκαια,
ώστε προϊόντος τοΰ χρόνου κατήντησε νά υφίσταται έν ’Αθή
ναις τάξις άνδρών Πλαταιέων μέν καλούμενων κατά δέ τό
πλεϊστον μή έκ τής πόλεως Πλαταιών καταγόμενων' καί τούτο
διότι έκ τών κυρίως Πλαταιέων πολλοί μέν έπανήλθον εϊς τήν
άρχαίαν πατρίδα, ούκ εύάριθμοι οέ έξαθηναίσθησαν ούτως είπεϊν παντάπασιν κατά τήν βην ή γην γενεάν, ότε λαβόντων
τών πατέρων αύτών άστάς γυναΐχας.
γυναίκας, ώστε συνέβη περί τό ΆΟήνησι πλαταϊκόν
τλαταϊζόν δίκαιον ό,τι έν 4
‘Ρώμη
’ώμτ] παρά τό jus Latii, δηλ.
κατήντησε τούτο τε καί εκείνο ν’’άπολέση πάσαν γεωγραφικήν
’-···-· τινι
----- έ'θνει
-Ό. _ζ
σημασίαν ζαί νά μή έμφαίνη δίκαια άνήκοντα είδικώ
.
· ,γ,,
άλλ’ ειδικά δίκαια διδόμενα παντοίοις
άνθρώποις.
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ι
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τούτου θέλομεν επανελθεί προσεχώς).

ΐλί-'/α -άζ
(Συνέχεια καί τέλος·

της
ΐδε άριθ. 174.)

'Οτε άνεφάνη ό Μωάμεθ, τοΰ οποίου ή θρησκεία διεσπάρη
ταχύτατα, είς ό'λην τήν ’Ασίαν καί είς ό’λην τήν ’Αφρικήν, *οί
Αραβες έδοσαν νέαν έκτασιν είς όσα καταστήματα ειχον έπί
τή,ς Έρυθρας θαλάσσης καί έπί τών παραλίων τής ’Αφρικής
καί τής Ινοιας. Καθ’δν καιρόν κατέχτων άλληλοδιαδόχως
τήν Περσίαν, τήν Συρίαν, τήν Αίγυπτον, έλόχληρον σχεδόν
τήν Αφρικήν και τήν Ισπανίαν, έκτισαν τήν Βάσσοοαν, κατά
το ήμισυ τής όδοΰ, μεταξύ τής συρροής τοΰ Τίγρ'-δσς ζα· τού

Εύφράτου, καί τοΰ στομίου αυτών τών ποταμών κατά τόν
Περσικόν κόλπον, ζαί ούτως έπεκράτησαν τής Περσικής ναυσιπορίας.

πόλει ταύτη συνέταξε τάς περί Κίνας πληροφορίας εις την
Γαλλικήν φωνήν. Ό Μαρκόπουλος κατέστη ο περιφημότερος
όλων τών περιηγητών ζαί, ώς ειπεν ό Μαλτερβουν, ο Χουμ-

1 ενομενοι κύριοι τής ’Αλεξανδρείας, ήνοιξαν πάλιν τήν δι
ώρυγα του Νείλου j-ς τήν Έρυθράν θάλασσαν καί ό Καλίφης
( ) Χαρουν-ελ-ρεσίδ έσύστησεν έμπορικάς σχέσεις μετά τοΰ
Καρόλου Μάγνου, αί όποΐαι έθεσαν είς συνεχείς κοινωνίας
τήν Μασσαλίαν, καί τό Λυόν (Ιούγοουνον) μέ την άκμάξουσαν
πόλιν τής ’Αλεξάνδρειάς, έμπορευομένης κατ’ εύθείαν, διά τής
Έρυθρας θαλάσσης καί τού Περσικού κόλπου, μέ ό'λους τούς
κόλπους τής ανατολικής Ινδίας, κυρίως δέ μέ τάς νήσους Μολουκάς καί μέ τό μεσημβρινόν μέρος τής Κίνας· διότι’χατά
το S33 έτος άπό Χρίστου, έπί τοϋ Καλιφου Έλ-Μεεμοΰν, οί
Αραβες ειχον ήδη ένα Καδίν είς τό Κανφοϋ ήτοι Καντών
ένω συγχρόνως έμπορεύοντο διά ξηράς μέ τ'ο χαοασάν ζαί
μέ τό Τιμπετ (Τέμππετ). Οί Άραβες ειχον ήδη ύπηρετήση
τούς ‘Ρωμαίους ώς ναύκληροι, καί -ήσαν πρός τούτοις οί οδη
γοί τών Πορτογάλλων, ότε ούτοι άνεκάλυψαν τήν πρό πολλοΰ ζητουμένην οδόν φέρουσαν διά θαλάσσης είς τάς ’Ινδίας.

πολδ τοΰ ιγ' αΐώνος.
Έν δλω τώ διαστήματι τοΰ Μεσαιώνος, ζαί έως περί τό τέ
λος τοΰ ιέ, τό έμπόριον τής Εύρώπης έμεινεν, όλοτελώς σχε
δόν, είς χεϊρας τών Ιταλικών αύτών πολιτειών καί τής AVσεατικής ' συμμαχίας. Περί τόν αύτόν όμως καιρόν, εν αιλο
έθνος έφέρετο πρός τάς ανακαλύψεις ζαι πρός τό ζράτο, -ή,

θαλάσσης.
Οί ΙΊορτογάλλοί) άποτεινάξαντες τον ζυγόν τών,Μαυριτανών, ήτοι τών ’Αράβων έξωσθέντων άπό τήν Ισπανίαν άφ ω>
έλαβον τά πρώτα μαθήματα τής ναυτικής, εκυρίευσαν τό Σέουτ
(Σέπτε) ζαι άλλα θαλάσσια μέρη τής ’Αφρικής παραλίας, άνε
κάλυψαν πρώτον τάς Καναρίους νήσους, τάς οποίας ναυτικοί
τινες τής Γένουας ζαί τής Καταλωνίας, περί τό 1 345 έτος,
ζαί ό εύγενής Νορμάνδος ’Ιωάννης τοΰ Βενθεκ,ούρ περί το
1102 εύρον ήδη, ζαί ώνόμασαν εύδαίμονας νήσους^ έπειτα
περί τό 1418 άνεκάλυψαν τό άκρωτήριον Βογιαδόρ, τό όποιον
παραλλάξαντες ζατά τό 1435, έφθασαν είς τό λευκόν ακρω
τήριου, είς τό ‘Ρίο-δέλ ούρο ζατά τό 1440, είς τάς νήσους
Άργουίν μετά δύω έτη, εις τό Πράσινον ακρωτήριου ύστερον
άπό τέσσαρα έτη· είς τό Σενεγάλ» μετά εν έτος, εις τάς Α,ορας νήσους ζατά τό 1448, ζαί είς τό παράλιον τής Γουινέας
κατά τό 1471, δηλαδή μετά ένα περίπου αιώνα, άφ’ου οί κά
τοικοι τής πόλεως Διέππε, ώς τό άπέδειξεν εσχάτως ο κύρ ος
Έστανσελίνος, ειχον ζαταστήση έμπορεϊα είς τό αύτό παρα
θαλάσσιον, ζαί ιδίως είς τό χρυσοΰν άκρωτήριον. Τελευταίου
ο· αύτοί ΙΙορτογάλλοί ΐδον τό Κογγό ζατά τό 1484 καί το
άκρωτήριον τών καταιγίδων δηλ. τό άκρωτήριον τής Καλής
έλπίδος, κατά τό 1486. 41 τελευταία αύτη άνακάλυψις,_ζ.αταστήσασα τάς Ινδίας έφιζτάς εΐς τήν Πορτογαλλίαν, ήτον
εργον τοΰ Βαρθολομαίου Διαζ. Ένδεκα έτη ύστερον, ό Βάσκο
δέ Γάμα κατώρθωσε νά ώφεληθή έκ τοϋ συμβεβηζότος τουτου,
τόσον άξιολόγου, ώστε έζτοτε άφειλεν άπό τήν Ενετίαν τό
σζήπτρον τοϋ έμπορίου, τοΰ οποίου έπεζλήοωσεν ετι μάλλον
τήυ πατρίδα του Γένουαν ό Χριστόφορος Κολόμβος, καθώς
έπάτησε τό έδαφος τής’Αμερικής. Θλιβερόν καί νέον παρά
δειγμα τών μεταβολ.ών τής γής, παράδειγμα λαμπρότητες
ζαί πτώσεων προστιθέμενον είς όσα έπαρουσίασαν άό <ε.ταλλήλως ή Σιδών, ή Καρχηδών, ή Παλμύρα, ή Άλεξα4^ρεια

Ας ίδωμεν τώρα τί συνέβαινε κατ’έζείνην τήν εποχήν ώς
πρός τάς θαλασσίους έπιχειρήσεις, είς τό άρκτώον καί'είς τό
δυτικόν μέρος τής Εύρώπης.

Οί Σχανδινάβοι, ήτοι λαοί τής Βαλτικής, τής Δανίας ζαί
τής,Νορ-.εγιας, άνεκάλυψαν τήν ’Ιρλανδίαν πεο'ι τό τέλος τοϋ
εβδόμου αΐώνος, τάς νήσους Φεροέ κατά τό 86
*1
άπό λριστοΰ,
καί δέκα έτη ^μετέπειτα τήν ’Ισλανδίαν, όθεν περί τό χιλιο

στόν έτος, εις ναυσιπορος Ίσλανδός συρόμενος άπό ορμήν
ανέμων, εύρέθη είς τά παραθαλάσσια τοΰ Γρόελανδ, Πρασίνην
γήν, όνομασθεϊσαν ούτως, έκτου ότι, ζαθ’ήν ώραν ' άνεζαλύφθη κατά τόν ’Ιούνιον μήνα, έστολίξετο μέ λαμπράν χλόην
καί μέ άλση έζ τεύτλων. Νομίξεται ότι ό Ίσλανδός Βίορν,
οστις υπήγεν εις τήν I ροελανδίαν διά νά ζητήση τόν πατέρα
του, έπιστρέφων έκεΐθεν προσωρμίσθη είς τά παραθαλάσσια
τοϋ Αάμπραδορ, ή μάλλον είς τήν νήσον Τέ^ρα-νόβα (νέα γή)
τήν οποίαν καί ώνόμασε Βίνλανδ, ήτοι τόπον οίνου, διότι τω
όντι εύρεν έκεϊ άμπελον. Έκ τούτου πρέπει νά συμπεράνωμεν
οτι πλέον των τεσσάρων αιώνων πρό τ?)ς άνακαλύψεως τής
Αμερικής υπο τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου, οί Σζανδινάβοι εΐχον ήδη σχέσεις μέ αύτήν τήν γωνίαν τοΰ νέου κόσμου.
. τόν δέκατον αιώνα, μεγάλη βιομηχανική κίνησις άνεφαν: ^ις το άρκτοδυτιζον μέρος τής Εύρώπης. Τό Χαμβοΰρηκμασε πρώτον μετά ένα δέ ζαί ήμ.συν αιώνα αί ύστε
ρον άνεγερθεΐσαι πόλεις Αουμπέκα καί Κοπενάγη έσπευσαν
να μιμηθωσι τό Χαμπούργον. Ή άνσεαντική συμμαχια (”)
έλαβε τότε σύστασιν, σζοπεύουσα τό έμπόοιον τζς Βαλτικήζαί εφθασεν ε’ς τό έπαζρον τής δόξης της, περί τάς άρχάς

ζαί τινες μεγάλαι πόλεις, άζμάσασαι στιγμιαίως ζαί περ'
σοΰσαι ύστερον είς ατελεύτητου παρακμήν !
(Revue Univcrselle)
Γ. Λ.
Εύρ. Έρ.

του οεκατου πέμπτου αΐώνος, ότε ήρξατο ή ’Ολλανδία νά λασ.βανη μέρος εις αύτήν τήν μεγαλοπρεπή βιομηχανικήν άνάάνάπτυξιν.
Εν τούτοις περί τήν αύτήν

ΜΕΡΟΣ ΕΠ1Σ1ΙΜΟΝ.
ΙΙερι τής γινόμενης διδασκαλίας έν ίδιωτιζοις έκπαιδευτηρίοις παρά γυμνασιακών καθηγητών ζαί παρ Ελ7.ην.κοϊς

περίοδον,

αί πο'λεις τής Ένε3^’ Αμάλας ( ϊμαλάς) καί τής Γένουας, αΐτινες ειχον
ηδη καλούς ναυτικούς απ’ αρχής τοΰ 5 αΐώνος, υπερτερούν
υπερτερούν
τας άλλας πόλεις ώς πρός τό εμπορίου μέ τήν Έω, κυρίως
κυρίως
με τήν Κωνσταντινούπολή, τήν όποιαν εϊχον κυριεύσει οί σταυ
ροφόροι της I αλλίας, τής’Αγγλίας καί τής Γερμανίας κατά
τας όρχάς τοΰ ιγ'αΐώνος. Περί τό 1295 έτος, ό Μαρζόπουλος
έπιστρέψας Οιά ξηράς άπό τό Καθάϊ δηλαδή άπό τήν Κίναν
-.2
__ ·■ πλέον
", '
— είκοσι
y
. .
άφ^ ού διέτριψεν
έζει
τών
έτών,
παρά τώ μεγάλω
Χάνη τών Ταρτάρων, ε'φερεν είς τήν πατρίδα του τήν Ένεετιαν, τάς πρωτας θετικά; γνώσεις περί τών εύρυχώρων έκε·ε* *
νων τόπων, τούς οποίους περιήλθεν καί αιχμαλωτισθεις υστ
ύστερον, ζατά τινα συμπλοκήν μεταξύ Ένετίας καί Γένουας, έν τή

) Καλίοης αντί τής άραίιζής

σχο?ιείοις διδασκάλων.

Ο Θ Ω Ν
Ε Λ Ε Ωι Θ Ε Ο Τ.

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Πληροφορούμενοι, ότι παρά τισι Γυμνασίοις ζαί Έλληνιζοις
Σ-χολείοις συνειθίζουσιν οί έν αύτοϊς διδάσκοντες νά προπαιδευωσιν έπί διδάζ.τροις έν τοΐς δωματίοις τοΰ διδακτηρίου jHv
ταΐς οίκίαις αυτών μαθητάς ανήκοντας είς τάς ύπ’ αύτών διδα-

σκομένας τάξεις, όπερ μή προσήζον ζρίνεται.
Πρός δε ώ; λίαν ένδιαφέρον τήν πρόοδον τών τής Κυβερνήσεως εκπαιδευτηρίων, καί αυτών δ’ έτι τών ιδιωτικών άφ’έτέρου, Οεωροΰντες τό νά χανονίσωμεν τόν τρόπον, καθ’ον οί έν τοΐς
πρώτοις διδάσκοντες δύνανται τού λοιπού ν’ άναδεχωνται διοα-

λεξεως χαλιρέ, όπερ σημαίνει ί;ά-

οοχον' εννοείται διάδοχος του Μωάμεθ. Χαιοούν ε’ναι τό κύριον όνο
μα αυτού τού ζαλιρου ζαί ή λε'ξις έλ-ρεσίο σημαίνει ό εύρυής.

Σ. Μ.

( ') ΊΙ λεςις Άνσεατική παράγεται εκ τής Γερμανικής λε'ξεως,
Hans, Χάνη ήτις σημαίνει ενωσιν, ες ού καί άνσεατιζή συμμαχια ώνομάσίη ή ένωσις εμπορικών πίνων πόλεων δια Οεσμοδεοϊών' ζαί άνσεα-

τ;ζχι πόλεις λέγονται αί δι’ εμπορικών θεσμών ηνωμένα·, πόλεις’ Μετ.

παιδευωσιν ή νά διδάσζωσιν έν ταΐς οιζίαις αυτών, ή έν τοϊς
δωματίοις τοΰ δημοσίου διδακτηρίου, ή άλλοθι που, μαθητάς
ανήκοντας εΐς τάς ύπό τών ίόίων οιόασκομένας τάξεις.
Άρθρον 2. Οΰδε'ς τών Γυμνασιακών καθηγητών καί τών
παο’Έλληνικοΐς σχολείοις διδασκάλων δύναται είς τό έξήςυ άναλαμβάνη διδασκαλίαν έν ίδιωτιχοις έκπαιδευτηρίοις, ή νά
συνάγη μαθητάς έν τή οικία αύτοΰ ή άλλαχοΰ πρός διδασκα
λίαν, άνευ προηγουμένης άδειας τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών
καί τής δημοσίας παιδείας υπουργείου, παραχωρουμένης, άφοϋ
πρότερον άκουσθή ή γνώμη τοΰ άνήχοντος 1 υμνασιάρχου η

t

σζαλίαν ζαι έν τοϊς δευτέροις.

Προτάσει τοΰ Ήμετέρου έπί τών ‘Εκκλησιαστικών ζαί τής
Δημοσίας Παιδείας υπουργού, άποφασίσαντες διατάσσομεν τά
επόμενα.
Άρθρον 1. ’Απαγορεύεται πάντως είς τους Γυμνασιακούς
ζα^ηγητάς ζαί παρ’Ελληνικοί; σχολείο·.; διδασκάλου; νά προ-

σχολάρχου, κατά τήν περίστασιν.
, Λ ,. ,
"Άρθρον 3. ΊΙ πρός ιδιωτικήν διδασκαλίαν έκοιδομενη υπο
τοΰ υπουργείου άδεια, κατά τό προηγούμενου άρθρον, δέν δύνα
ται νά συγχωρή ένασχόλησιν, απαιτούσαν υπέρ τάς οκτώ ώρας
καθ’ εβδομάδα.
c ν
_
Άρθρον 4. Συμπίπτοντος νά προηγώνται αι ώραι τής εν
ιδιωτικοί; έκπαιδευτηρίοις διδασκαλίας θέλει λαμβάνεσθαι.
φροντίς ώστε νά μένη μεταξύ τή; διδασκαλίας εκείνης ζαί τής
γινόμενης έν τοϊς έκπαιδιευτηρίοις τής Κυβερνήσεως μιας ώρας
τούλάχιστον διάλειμμα.
,
,
>
Άρθρον 5. Οί παραβάται τών άνωτέρω διατάξεων μηνυονται πάραυτα ύπό τών Γυμνασιαρχών ή Σχολαρχών είς τό ύπουρ-

γεϊον, ζαί ύπό τούτου ύποβάλλεται είς Ήμάς ανάλογος κατ

αύτών πρότασις.
«
% >
, ,
Είς τόν προμνησθέντα Ήμέτερον ύπουργον ανατίθεται η εζ-

τέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Άθήνησι τή 18 Αύγούστου 1856.

Έν όνόματι τοΰ Βασιλέως
ΊΙ Βύσΐ.Ιισαα

Λ Μ Λ Λ 1 Α.

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ωι ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό επόμενον νομοσχέδιον

θέλει ύποβληθή

εις την Βουλήν

παρά τοΰ ΠΙμετέρου έπί τών εκκλησιαστικών ζαι τής οημοσίας έκπαιδεύσεως ύπουργοΰ ζαί υποστηριχθή παρ αύτοΰ κατά

τήν συζήτησιν.
Άθήνησι τή 13 Αύγούστου 1856.
Έν όνόματι τοϋ Βασιλέως
7/ Βασί.Ιισσα
Α Μ A Λ I Λ.
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Ί’ηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής καί τής Γερου
σίας άπεφασίσαμεν ζαί διατάσσομεν.
Άρθρ. 1. Συνιστώνται σχολεία ιερατικά, έντός τών οποίων
έζπαιδεύονται οί προπαρασκευαζόμενοι διά τήν διακονίαν τής
ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας. Έν αύτοϊς γίνονται δεκτοί
καί όσοι τών ήδη τεταγμένων είς τόν έκζλησιαστικον Κλήρον

εϊσί δεκτικοί μαθήσεως.
‘Ο αριθμός ζαί αί έδραι τών σχολείων τούτων προσδιορισθήσονται διά Βασιλικού διατάγματος, μετά γνωμ-οοότησιν τής
4εράς Συνόδου τής εκκλησίας τής '■Ελλάδος.
_
Άρθρ. 2. Τά σχολεία ταΰτα τίθενται υπό τήν άμεσον οιευ-

θυνσιν τοΰ υπουργείου τών εκκλησιαστικών ζαι τής οημοσιας
έκπαιδεύσεως, καί ύπό τήν έπιτήρησιν τής ‘ίεράς Συνόδου.
Άρθρ. 3. Έκαστον τών σχολείων τούτων έχει μαθητάς,
ούτε τών δέκα έλάττους, ούτε τών τεσσαράκοντα πλείους, έν
τός αύτοΰ ζατοιζοΰντας ζαί κοινοβιαζώς ζώντας.
Καθόσον δέ ύπάρχουσιν είς αύτά τά σχ,ολεϊα θεσεις ζεναι,
προτιμιόνται οΐ ίερόπαιδες έν ίσότητι τών λοιπών περιστάσεων.
Άρθρ. 4. Ίνα γένη τι; δεκτός έν αύτοϊς τοΐ; σχολείοις

απαιτείται νά ήναι’
ά) Ελλην, τέζνον γονέων τοΰ ορθοδόξου

Ανατολιζοΰ δογ-

FaT0’·..
_ ,
.
ν
.
β’) Εχων ηλικίαν ούτε ζατωτέραν των οεκαπεντε ούτε ανωτέραν τών δεκαοκτώ έτών.
Κατά τά πρώτα πέντε έτη γίνονται δεκτοί κατ έξαιρεσιυ
καί μαθηταί ύπερβάντε; το δέκατον όγδοον έτος τή; η·' ι
χίας των.
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γ') ‘Υγιής καϊ αρτιμελής τό σώμ,α, εύφυης οέ τόν νουν και
χρηστοήθης.
ο ) Νά. φέρη απολυτήριου τοϋ δημοτικού σχολείου τής πα
τρίδος του, ή έάν εκεί οέν ύπάρχει τοιοϋτου σχολείου, νά γνωρίζη τοΰλάχιστον ν’ άυαγινώσκη έλευθέρως και νά γράφη, και
έ) Νά παράσχη διά τών γονέων ή τών κηδεμόνων αύτοϋ
έγγύησιν αξιόχρεων, ότι έάν μετά τήν έκπαίδευσίν του, καί
όταν φθάση είς τήν ύπό τών ιερών κανόνων όριζομέυην ηλικίαν,
μεταμεληθεϊς, δέν θελ,ήση νά χειροτονηθώ ίερεύς έγγαμος ή
άγαμος, ή έάν άποβληθή τοϋ σχολείου θέλει αποδίδει πάσαν
τήν διά τά δίδακτρα αύτοϋ γευομένην δαπάνην, πρδς άπότισιν
τής όποιας εφαρμόζονται κατ’ αύτοϋ αί διατάξεις τοϋ νόμου
περί καθυστερούντων οφειλετών τοΰ δημοσίου.
Κατ’ άμφοτέρας τάς προμνησΟείσας περιπτώσεις, ήτοι τήν
τής μεταμέλειας ή τήν τής αποβολής, ύπόκειται καϊ εις τάς
υποχρεώσεις του στρατευσίμου κατά τδν νόμον.
Εξαιρούνται δέ οί έξ άσθενείας έπαγούσης ανικανότητα, ή
έξ άλλης τίνος, αίφνης έπελθουσης, φυσικής έλλείψεως κωλυό
μενοι.
‘ΑρΟρ. 5. Είς έκαστον τών ιερατικών σχολείων διορίζονται
διά Βασιλικού διατάγματος δύω ή και πλείονες διδάσκαλοι έκ
τής τάξεως τών ιερωμένων, έν δέ ανάγκη, δύνανται νά ώσιν
οί διδάσκαλοι καϊ μοναχοί ή λαϊκοί, μεμαρτυρημένοι έπι αρετή
καί ίκανότητι.
Διορίζονται προσέτι ύπό τοϋ ύπουργείου τών εκκλησιαστικών
εις έκαστον σχολείου εις έπιστάτης καϊ εις ή πλείονες, κατά
τήν ανάγκην, ύπηρέται.
Καϊ οί διδάσκαλοι, καϊ οί έπιστάται καϊ οί ύπηρέται λαμβάνουσι τόν διά τούς ομοιοβαθμίους αύτών νενομισμενον μισ
θόν κατά μήνα, έκ τών πόρων τώυ έυ τώ 7 αρθρω τοϋ παρόν
τος νόμου οριζόμενων.
Αρθρ. 6. Εις έκαστον τών σχολείων τούτων διορίζεται εφο
ρευτική επιτροπή, συγκροτούμενη έκ 5 μελών, καί έχουσα κα
θήκον νά φροντίζη περί πάντων δσα τείνουσιν είς τήν συντήρησιν τού σχολείου καϊ εις τήν πρόοδον τών έν αύτω μαθητευομένων.
Τής έπιτροπής ταύτης προεδρεύει διαρκώς ό άρμοοιος επί
σκοπος- τά λοιπά τέσσαρα μέλη λαμβάνονται κατά τδ ήμισυ
έκ τών μάλλον ευμαθών κληρικών καί έξ ενάρετων λαϊκών,
προτεινόμενα μέν ύπδ τοΰ αρμοδίου επισκόπου συνεννοούμενου
μετά τού αρμοδίου νομ,άρχου, έγκρινόμενα δέ ύπδ τοΰ ύπουρ
γείου τών Εκκλησιαστικών.
ΆρΟρ. 7. ’Εκτός τών άπαιτουμένων εξόδων διά τήν ένδυμασίαν καϊ διά τήν διατροφήν τών μαθητών, άτινα έν τή αρχή
παντός έτους όφείλουσι νά καταβάλλωσιν οί γονείς, οί συγγε
νείς ή κηδεμόνες έκαστου αύτών, άπαντα τά λοιπά διά τήν συντήρησιυ τών ιερατικών σχολείων άναλώματα γίνονται έκ τοΰ
ύπέρ αύτών είδικώς ταμιευθησομένου πόρου κατά τά έξής.
α, Έξ έτησίας τακτικής συνεισφοράς, όλων τών έν τώ Βα
σιλεία διατηρούμενων μοναστηρίων κατά λόγον τών εσόδων
έκαστου, ήτις έγκρίυεται διά Βασ. Διατάγματος μετά γνωμοοότησιν του αρμοδίου μοναστηριακού συμβουλίου καϊ τής ‘1εράς Συνόδου.
6') Έκ προαιρετικών συνεισφορών τών Σ. ’Επισκόπων, τοΰ
κλ,ήρου καί τών χριστιανών.
γ) Έκ τοΰ τόκου τώυ ΰπίρ τής έκπαιδε',σεως τοΰ κλήρου
γενομενων καί γενησομένων άπό ευσεβείς δωρεών ή κληροδο
τημάτων, τών οποίων τδ κεφάλαιο·/ μ.ενεϊ είς τό διηνεκές
άθικτον.
‘Αρθρ. 8. Γά ουτω συναγόμενα χρήματα κατατίθενται έπι
τοκω εις μίαν τώυ έυ τώ Βασιλείω τραπεζών, έπιμελεία τρι
μελούς επιτροπής διοριζόμενης διά Βασιλικού Διατάγματος
καί έ,δρευούσης έν ’Αθήναις.
‘11 επιτροπή αυτή λαμβάνει παρά τής Τραπέζης κατά μήνα
την ποσότητα όση αρκεί διά τάς άνάγκας τώυ σχολείων καί
δαπανά αύτήν έγκρίσει τού ύπουργείου, εις ο δίδει κατ’ έτος

Λογον τής Οιαχειρισεως αύτής κατά τούς συνήθεις λογιστικούς
τύπους.
Ή υπηρεσία τών μελών τής επιτροπή; είναι άμισθος. Μόνου
οι' τήν υπηρεσίαν τοΰ γραφείου αυτής, καί τούτο κατά λόγον
-'ής προοοου τώυ εργασιών της, δύναται τό ύπουργεΐον νά προσ·:νρ τη όσην π.-σοτητ/. κρίνη -;ρ<-/ϋ:ζ? διά τοιαύτην ανάγκην.

‘Ο παρών νόμος ψηφισθεις παρά τής Βουλής και τής Γερου
σίας καί παρ' ‘ίΐμών σήμερον κυρωθείς, θέλει δημοσιευΟή διά
τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καϊ έκτελεσθή ώς νόμος τοΰ
Κράτους.

Σ. Σ. Τό ανωτέρω νομοσχέδιου έγένετο ήδη ομοφώνως (έκτος
μιας ψήφου) δεκτόν ύπό τής Βουλής τώυ αντιπροσώπων, είσάγεται δέ κατ’αύτάς καϊ είς τήν Γερουσίαν,ένθα πιστεύομεν άδιστάκτως ότι θέλει τύχει τής αύτής ύποδοχής.

ΙΙΕΡΙΑΗΊΤΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τί/c έκ Άΰι'μ-aic ιδιωτικής Σχο.Ιής τής διινθυι-ριιίι-ιίς
ΪΠΟ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΓ.
ΤΙ ιδιωτική αύτη σχολή περιέχει.
ά). φίπιακόν άρρένωυ τε καϊ Κορασίων άπό ηλικίας 3—(ϊ.
Θέλει δέ διοικεί αύτά εξησκημένη διδάσκαλος, ήτις κα'1 ανώ
τερα μαθήματα καϊ εργόχειρα θέλει διδάσκει εις νεάνιδας μεγαλειτέρας ηλικίας.
β') Συνδιδακτικόν.
γ') 'Ελληνικόν περιέχου άπάσας τάς τάξεις συμφώνως μέ τά
έν τοΐς δημοσίοις Ελληνικοί; Σχολειοις διδασκόμενα μαθήματα.
Οί εις τήν ιδιωτικήν ταύτην Σχολήν εΐσαγόμενοι μαθηταί
διαιρούνται εις τέσσαρας κατηγορίας.
Α'. Είς τροφίμους, οΐκοΰντας, τρεφομένους, διδασκόμενους,
καϊ προπαιδευομένους έν τω καταστήματι.
Β'. Εις ύποτροφίμους διημερεύοντας μόνον έν αύτώ καϊ τά
άλλα κοινά μετά τών τροφίμων έχοντας πλήν τής κατοικίας
κτλ. καϊ τής έσπερινής τροφής.
Γ'. Είς μαθητάς τρεφομ,ένους οϊκοθεν, προπαιδευομένους δέ
έν τω καταστήματι μέχρι τής 6. Μ. Μ. καϊ έξερχομένους είς
περιπάτους ώς οί τρόφιμοι καϊ υποτρόφιμοΓ καϊ
Δ'. Εις μαθητάς έξωθεν είς διδασκαλίαν προσερχομένους
καϊ διαμένοντας μετά τής προσηκούσης έπιτηρήσεως άπό 8.
11. Μ. μέχρι τής 4. ΛΙ. Μ.
Όθεν είς άκρϊβεστέραν γνώσιν επισυνάπτομεν τούς αναγ
καιότερους όρους ώς πρός τάς τέσσαρας ταύτας κατηγορίας.
•1). Έκαστος τών είσαγομένων τροφίμων οφείλει νά έμφανιζή προστάτην άναλαμβάνοντα τά δικαιώματα καϊ τάς ήθ-κάς
και χρηματικά; ύποχρεώσεις τώυ γονέων άν ήναι απόντες- αι
δέ ύποχρεώσεις αυται λαμβάνονται ύπογραφομένου ύπό τοΰ
διευθυντοΰ κα: τοϋ γονέως ή επιτρόπου τοϋ παρόντος εγγράφου.
2) Τά τροφεία (μή συμπεριλαμβαυομένης τής είς ενδύματα,
βιβλία, φάρμακα, ιατρόν δαπάνης κτλ. έκτακτα) είς τούς τρο
φίμους τού Έ.'ληνικού τμήματος προσδιορίζονται ε’ς Δρ. 960.
κατ' έτος- είς δέ τούς τοΰ Συνδιϊακτικοϋ, εις δρ. 840 κατ’ έτος
προπληρωτέας παρά μέν τώυ έν ’Αθήναις κατά τριμηνίαν, παρά
δέ τών εκτός, καθ' εξαμηνίαν. Ούδεϊς είναι δεκτός επί τινας
μόνον μήνας, άλλ' έφ’ ολόκληρον σχολικόν έτος, ύποχρεούμενος
είς τήν χρηματικήν καταβολήν, είτε έμμείνει είτε αποχωρήσει.
Πάσα σειρά τριμηνιών ή εξαμηνιών άρχεται τή ά. Σεπτεμβρίου.
3) Τά παρά τών ύποτροφίμων κατ’έτος τροφεία προσδιορί
ζονται είς δραχ. 480 προπληρωτέας κατά διμηνίαν.
4 Τά δίδακτρα τών τρεφόμενων μέν οϊκοθεν, προπαιδευομένων οέ καί έχόντων τά αύτά δικαιώματα μέ τούς τροφίμους και
ύποτροφίμους, προσδιορίζονται είς δραχ. 25 προπληρωτέας

κατά μήνα.
3) Τά παρά τών έξωθεν προσερχομένων είς διδασκαλίαν
προσδιορίζονται είς μέν τό Ελληνικόν τμήμα εις δραχ. 10—15
είς δέ το συνδιδακτικόν 5—8 καϊ είς τό νηπικκον 3—5 προ
πληρωτέας κατά μήνα.
6) Οί γονείς ή οί επίτροποι ύποχρεοϋνται νά προαναγγέλ-

λωσι τήν άποχώρησιν τών τροφίμων τρεις μήνας πρό "ή; συμπ?.ηρώσεως τού έτους, τήν δέ τών ύποτροφίμων πρό οιμηνιας, εί
δε μή, ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν καϊ τοϋ,επομένου έτους.
7) Έ«αστός τώυ τροφίμων οφείλει νά φέρη μεθ’ εαυτού
ά. Τά τής κλίνης, β'. Τά τής λινοστολή;- '( · Ί ά τοΰ ιματισμού.
1Κ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ !□· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΪ.

(‘Οίΰς ■ΑθίΓ'άς. άρ·.Ο. 27-1).

