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τη; Σττάοτη: άο/αι.

Άρχαι είδικώς έκαλοΰντο οί έφοροι καί αί έ εξής έζτεθησόμεναι άσημότεραι, δηλ. αί ενιαύσιοι άπασαι· διότι τούς βα
σιλείς καί γέροντα; διχαρινουσιν οί αρχαίοι οσάκις άν άκριβολογώσιν άπό τών Λοιπών άρχόντων ούτως ώστε, ό μέν
Ηρόδοτος φέρ ι τον Αεωτυχίδηυ ς·. 6. 7) έρωτώντζ έμ-αικτικώς τόν τή; βασιλείας μεν έκπεπτωζότα,αίρεθέντα δ’ έπειτα
εί; τινα αρχήν Δημάρα τον τόν Κρίστωνόσ, όποιο ντ ι ε ΐ η
τ ό άρ χ ε ι ν μετά το βασιλευειν,
"
'
ό δέ Παυσανίας
(Γ. 11. 2) την μέ * Γερουσία·
*
ονομάζει συνέδριου άντιτάσσων τό
όνομα τούτο ρητώς είς
εί τό τώ> έ..όρω·
,
*
νομοφυλάκων καί λοιπών, ους άποκζλεΐ άρχοντας, τό δε άΟρσιστή ιον τής Γερουσίας προσαγορεύ-ι ιδίω όνόματι β ο υ λ ε υ τ ή ρ ι ο ν, πρό;
δ'.χκρισ'.υ τών άΟροιστηρίωυ των άλλων άρχών., ά ονομάζει άρχεία. Σημειωτέο·
*
δ οτι ή τελευταία αύτη λέ'.ις έζλαμβχνεται
ενίοτε υπό
ί ' τών άρχαίων καταχρηστιζώς και αντί των άοχών
ήτοι τών συναρχιών (πολυμελών άρχιον Πλουτ. Κλεομ. 10.
Άριστ. ί.'ολ. Β. 6. 14, Β. 8 4. και αλλαχού Δ. 12. 16, ς·. 3.
5. έζταΰθα εννοεί την έξ Άρειου πάγου βουλήν).
"Οσον τα καΟή-.οντα των εφόρων ήσζν άτριστα καίέλαμβχνον
ώς έκ τουτου προϊόντος το
*
χρόνου πλείονα έζτασιν κατ' έπέμβασιν είς τα άλλότρ α ;ργζ, τοσοΰτον (ορισμένα φαίνεται καί
διαγεγραμμένα ύπτ,ρξαν τα τώ
*
άλλων άρχών, ώς έξάγεται
ήδη καί εκ τώ
*
ομάτω·
ό
*
αύτόν και οϋοε εξετεινά·
*
ποτ· πι
θανώς τήν δύναμ ν αύτων πέραν τής έκπαλαι έπιτετραμμένης
αύτοΐς έξουσίας. Άλ
Άλλ
λ ’ ίσως κα· περιωρισΟ^σαν μάλλον ύπό
τού χρόνου άναπτυχΟείσης ύπέρ τό δέον τή;; έφορικής δυνάμεως
πρό;; ζημίαν τών λοιπών, οθεν καί αι
-.........
πλεΐσται αύτών μόλις
άναφέρυνται ώς άσημοι Ί-.φερον
'Ι-.φερον δέ σχεδό
σχεδόν άπασαι αΐ άρχαι
αυται άστυνομικόν
αστυνομικόν μόνου
μόνον ή
η άγορανομιχον
άγοοανομιζον καί παιδαγωγικόν
χαρακτή.α· z ζί είναι πιθανόν ότι η εφορεία, καΟό έχουσα. καί
αύτή άρχικώ τόν αύτόν χαρακτήρα, υπήρξεν ή προ'.στα ένη
καί φορεύουσα τών τού είδους τούτου άρχών (ίσω; ζαί διά
τούτο έκιλέσθη εφορεία), ών έκαστη οέ
* ήτον ισω; κυρίως άλλο, είμή ό έξ έπιτροπής έκτελεστςς έν ς μέρους τής γενικής
τών έφορων έτι τοΰ άστε ος και τή, άγορα; έπιστασίας.

’Ησχν δε αί άρχαι αυται.

Α') Οΐ Νομοφύλακε;, ών είκάζομεν ώ; έκ τοΰ ονόματος τά
έργα έζά,-ομεν δέ έκ των έπιγραοών καί τόν αριθμόν όντα
*
ίσον τώ τώυ έφορων.

Β') Οΐ Βιδιζΐοι κατά του Παυσανίαν (Γ. 11. 2; ή Ι’ει'ιαΐοι
ή Βίδεοι ή Ι.ύ’ιοι κατά τάς έπιγραφάς (άν και ό liueckli άποδοκιμάζει τούς δυω πρώτους τύπους) συνηΟέστερον Ι'.ίιεοι κα
λούμενοι πέντε τόν τριΟμον, ως και ο: έφορ ι, επομένως κατά
τήν ανωτέρω εικασίαν ισάριθμοι ταϊ; 5 τοπιζαΐς διαιρέσεσι τής
Σπάρτης,έχοντες την επιστασίαν τής γυμναστική; (Παυσ. άνωτ.)
φαίνεται δε οτ καθώς ηγείτο τών έφορων ό επώνυμος ούτω
ύπήρ ε και είς προϊστάμενος τών Ι’ιδέον, ώ
* πιΟανώτζτα
εκτός τοϋ αριθμού τών ϋ, διότι ούχί μόνον άναγινώσκομεν έν
διαφόροις έπιγραφαΐς Βίδεοι οι περί τον Δείνα, (Β. C. 1. G. Α
σελ. 632. άρ. 1-’68. σελ. 633, άρ. 1271) άλλ’ οτέ μέν πρέ
σβυς Βιδέων άλλοτε δε κοί ιμφότερα. Άλλά καί ολέπομεν
έν τή παρά Boeckb 1364 έπιγρα.ή του πρέσβυν Βιδέων έκτου

όντα τών συναρχόντων. ’Επειδή δέ γνωρίζομεν έκ τοΰ Εβνοφώντος (A. II. 2. 10) καί Πλουτάρχου (Αυκ. 17) ότι ύπήρχε
κατ’ ιρχαιοτέρους χρόνου; άλλο; τις άρχων έχων όμοίαν επι
στασίαν, ό καλούμενος παιδονόμος, φαίνεται πιθανώτατον
δτι ούτος καί ό τών έπιγραφών πρέσβυς Βιδέων ήσαν μία καί
η αύτή άρχή· ή μάλλον ότι άντι τοΰ πρότερον παιδονόμου αν
τικατέστη ρεταγενεστέρως ό ποέσβυς Βιδέων. Σημειωτέου δτι
κατά τούς ύστερους τούτους χρόνους, ε’ς ών είσιν αΐπροκείμεναι έπιγοαφαί, άποκαλοΰνται πρέσβης οί προϊστάμενοι ούχί
μόνον τών Βιδιαίων άλλά και πολλών άλλων αρχών. ‘Ως πρέσβυς Γερουσία·, ιφόρων, νομοφυλάκων, υποδεικνυόμενοι πολλά-.ις και περιφραστ.κώς διά τής περί προθέσεως.

I ) Οί Πατρονόμοι- ούτοι ύφσταντο πιθανώς και έκ παλαιοτάτων
χρόνων·
.. ........
**......... ουτες ίσυς ω; προ; τούς ύπερβάντας τήν τών
έφηβων ηλικίαν ό,τι οί παιδονόμοι πρός τού; νεωτέρους· είς
τούτους έδωζευ ό ν·ώτ ρος Κλεομένης, δτεκατήργησε τήν Γερουσίαν απασαν, την εξουσίαν τών γερόντων (Παυσ. Β. 9. 1.)
φαίνεται δέ ότι άν καί άνεκαινίσθη μετά ταΰτα ή τών γερόνκαί ή τών έφορων, ώ; έξάγεται έκ τοΰ
των άρχή, ω;
Παυσανιου (Γ. 11. 2) καί έζ τών έπιγραφών, συνιφίσταντο
,'ι·3έ. ήττον καί πατρονομοι, ώυ ό πρέσβυς ελαβε πιθανώς τήν
χΙ
υί διάφοροι άρχοντες
ΰεσιν τοΰ επωνύμου; έφορου, δι' ό *
χαρκκτ ρί,ονται έν ταϊς έπιγραφαΐς χρονολογικώς δι’αύτοΰ
ώδε πως-υομοφύλακες-έφοροι-γέροντες-Βίδαιοι έπί πατρονόμου
δεινός, η μόνον έτι δεινός, συνυπακουομένου τοΰ π α τ ρ ο ν ό·
μ ο ς· ότι δέ ό πατρονόμος ούτος δέν ήτον ό προϊστάμενο; τών
έφορων, άλλ άλλη άρχή λαβοΰσα αυτί τούτου τήν επωνυ
μίαν, εξάγεται προδηλότατα έκ πλείστων έπιγραφών, ένθα ά........ .........
_·’ ίόνομα,
___ ______
___ _____ ,
>
ρι μούνται μέν οΐ■ >■5 *
έφοροι
κατ
προαναφερομένου
όνομαστι καί -■
'τ ΰ επωνύμου
*
1—·'·----- ------ ......... ζ->
>—
πατρονόμου,
έφ’ ού έφώρευον
εκείνοι,
άλλά τούτου τό δ<ομα
δ:ν
συμφωνεί
“ \
; *
ΐ ποτέ πρός ούδέν τών όνομάτων τών εφόρων (C. I. G. 1237. Λ. σελ. 614). Τό μόνον
>
επι δεκτικόν αμφιβολίας τινό; είναι άν έπί τής εποχής τών έπΐγραφών ύπήρχον πολλοί■I πατρονόμοι,
πατρονόμοι ών ό ά. ήν επώνυμος, ή
εί; μόνος· τό β · φαίνεται έκ πρώτης
δψεως ώς έκ τών
πρώτη
πλείστων έπτ ραφών πιθανότερου· διότι έκτος μιας καί μόνης
πιγραφής (C. 1. G. Α σελ. <56 I. 1356) έν ούδεμία άλλη άναέρερεταί τι υπαινιττόμενον συναρχίαν π α τ ρ ο ν ό μ ω ν.
Άλλ ή μόνη αύτη αρκείιν’ απόδειξή το εναντίον.
Δ’) Οί Άρμόσυνοι, έ ιμεληταί τών ηθών καί τής διαγωγής
τών γυ αικών, όντες ώς πρός ταύτας έν γέυει όπερ οί παιδονόμοι ζα πατρονόμοι πρός τάς δύω ηλικίας τοΰ ανδρικού φύλου.

(Πσυχ έν λεξ·).
I.
')
Ιΐμπέλωροι. Οί διέ-.οντες ιδιαιτέρως τήν αγορανομίαν
ύπό τήν τώ» εφόρων έποπτείαν ούτω μέν τό πάλαι καλούμε
νοι, κατά δέ τούς χρόνους τώ
*
σωζομένων έτιγραφύν άγορανόμοι διά τοΰ γενιζωτέρου ελληνικού ονόματος (C. I. G. Α.
1211,1277). Ι'υρηται δι κατά τούς μεταγενεστέρους τούτους
χρόνους καί τις άρχων αΐιύνιος άγορανόμος καλούμενος- καί
άλλο; πρέσβζς άγ'οραυόμος προσαγορευόμενος δηλ. ό προϊστά
μενος αΰτ.άν (άνωτ. 1 363).
τ') Οΐ Άρμοσταί (καί Άρμοστήρες ένίοτε) Ή άρχή αυτή
φαίνεται ότι υπήρξε παλαιοτάτη έν Σπάρτη δηλ. πολύ πρό τής
έκτος τη; ΙΙελοποννήσου έπεκτάσεως τής τών Σπαρτιατών ή-

I

λ

"Η }'

γεμονίας·
δεν ^τον όμως έκ τών διαρκών, ήτοι τακτικώς
βκ/εγομένων αρχών, άλλά κατ'εκτάκτους μόνον περιστάσεις
έξβλέγοντο τοιοΰτο: προς διακόσμησιν τής πολιτείας, ως οί
ρωμαϊκοί δικτάτορες- κατ’αναλογίαν δέ καί μ-'μησιν τής εσω
τερικής ταύτης προσωρινής αρχής έοτέλλοντο μετά ταΰτα εις
τάς ΰποτελε’ς ή έν πολέμω ύποζυψάσας πόλεις άρμοσταί, ϊνα
δια^ρυθμίζωσι έπι τό δλιγαρχικώτερον τήν πολιτείαν, άλλ’οι
τοιοΰτοι πολλάκις διώκουν τυραννιχώς ΰπό τό σεμνόν τοΰτο
όνομα τάς πόλεις έχείνας, ών έμβλ?ων νά γίνωσι μ.όνον προσω
ρινοί κοσμήτορες.

Ζ') Οΐ Βουαγοΐ, (ών ή ενική ονομαστική Αακωνιστί βουάγορ).
'Ούτως εκαλούντο κατά τούς αρχαίους ..χρόνους οΐ πρεσβύτεροι
τών νεανίσκων, οΐ ηγούμενοι αύτών έν ταϊς καλουμέναις βούαις,
ήτοι άγέλαις- άλλ’ έν ταϊς έπιγραφαϊς άπαντώνται ώς βουαγοΐ
έφοροι, πρέσβεις εφόρων, νομοφύλαχες, αρχιερείς και άλλοι έν
δοξοι καί ωρίμου ηλικίας άνδρες, διέποντες συγχρόνως μετά
τής βουαγίας καί άλλας έκ τών πρώτων τής πολιτείας αρχών
(C. I.G. Α. 1210. 1211. 1245. 1350 51-52. 1370. 1453
χσ11459). Τούτο είναι αποτέλεσμα τής διαφοράς τών χρόνωνοθεν ούκ όρΟώς ο Muller κηρύττει ώς εσφαλμένη·/ τήν γνώμην
^ού Ησυχίου λέγοντος «Βουάγορ-άγελάρχης- ό τής αγέλης
άρχων παΐςϊ- διότι ό λεξικογράφος ούτος εϊχεν ύπ’όψιν τήν
αρχαιοτέραν έποχήυ καί ούχί τήν τών επιγραφών χαί τοι δέ
άγνοούντες όπο'α ήσαν τά έργα άχριίώς τών ΙΙουαγών τής
έποχής ταύτης, είκά'ομεν ότι είχον χαί ουτοι τήν επιμέλειαν
ένός μέρους τής τών παίδων αγωγής.

II') Γεροάχται. Άγνωστός τις αρχή, πιθανώς μεταγενέστερα,
όναρερομένη ΰπό τοΰ 'Ησυχίου καί ερμηνευόμενη διά τοΰ
Δήμαρχοι.
Αί πλεΐστα: τών μέχρι τοΰδε έκτεθεισών αρχών ήσαν τρόπον
τινά άπόρροιαι ή απόσπασμα τής ιφορ. δυνάμεως καί διεϊπον ύπό
τήν τών εφόρων έποπτείαν έν μέρος τής γενικής τούτων επιστα
σίας- όθεν καί σχεδόν άπασαι άπετέλουν ώς φαίνεται πενταμε
λείς συναρχίας, έχούσας ένα πρέσβυν, ήτοι προϊστάμενον τούλάχιστον γνωρίζομεν τοΰτο μετά βεβαιότητο; περί τών Ιίιδαίων
καί Λ’ομοφυλάκων. \ί δέ εφεξής άπαριθμηΟησόμε<αι ήσαν ίπιΛατά τό πεοί τούς βασιλείς ύπό τούτους διατελοΟσαι, ύπ’ αύτών
ιςασίαι
ιυζ άιιυνβμόμεναι, και τρόπον τινα άντιπροσωπεύουσαι αύτούς, οΐον
Θ') Οΐ Πύθιοι, οΐ καϊ Ποίθιο: Αακωνιστί καλούμενοι, διοριζό
μενοι ύπό τώυ βασιλέων καί συσκηνοϋντες αύτοΐς- δντες δέ 4
άνά 2 δηλ. περί έκάτερον τών βασιλέων (Ξενοφ. Λ. II. 15. 5).
Γ) Οί Πρόξενοι καί αυτοί ύπό τών βασιλέων εκλεγόμενοι
(Προδ. ς·. 57). Μεταξύ τών λοιπών ελληνικών προξένων και
τών έν Σπάρτη ύπήρξεν αϋτη ή διαφορά- δτι έν μέν ταϊς άλλαις πολιτείαις ή προξενιά ήτον άμοιβαΐόν τι καί έσχηματίζετο
τρόπου τινα άφ’έαυτής, λαμβανόντων τών πολιτών ξένης τίνος
πόλεως σχέσιν φιλικήν πρός τινα ιθαγενή οίκον, δστις τοΰντεΰθεν άνεδέχετο τήν προξενιάν τής πό/εως έχείνης, καί διετήρει συνήθως τήν τοιαύτην σχέσιν κατά διαδοχήν, ώς π. γ.
έν Αθήναις ή τοΰ Καλλίου οικία εϊχεν έπι μακρόν τήν προξε
νιάν τών Σπαρτιατών έν δέ τή Σπάρτη έκτός τούτων τών ι
διωτικών ούτως είπεϊν προξένων ύπήρχον καί δημόσιοι, διο
ριζόμενοι έπισήμως ύπό τών βασιλέων καί έχοντες έξ επαγ
γέλματος τήν επιμέλειαν τών πρέσβεων καί τών πολιτών άπά-

ση; ανεξαιρέτως ξένης πόλεως, ώς τοποτηρηταί τρόπον
τινά τώυ βασιλέων. Είχον τό υλικόν μέρος τής έπιμελείας τών
ξένων έπεμβάντωυ δέ μετά ταύτα τών εφόρων καί άποσπασάντων τήν διαπραγμάτευσιν τούτων έμεινε τοίς βασιλεΰσι τό
διορίζειν αύτούς.
IV) Οί πρόδικοι, οί βασιλείς είχον τήν διεξαγωγήν τών
ορφανικών υποθέσεων τών κατά τάς επικλήρους καί περί τάς
«’•'ποιήσεις (‘ΙΙροδ. 6. 37). Φαίνεται οέ δτι πρός άνακούφισιν
παρελάμβαυόυ τινας κατ’ίδιαν εκλογήν οϊτινες διεξήγον μετ’
αυτών καί υπ αύτούς τάς υποθέσεις ταύτας καί εκαλούντο ποόδικοι. Ούτως εχαλεϊτο ώσαύτως καί ό του ανήλικος βασιλέως
επίτροπος- ήν τινα επιστασίαν έ'άμδανεν έκάστοτε αύτοδικαίως
ο κατά γένος μάλιστα προσ.κων τώ νέω βασιλεϊ.
Ιίί) Οί Πολέμαρχοι οϊτινες έκτός τής πολεμικής φαίνεται
ότι είχον καί τινα πολιτικήν έπιστασίαυ μετά τής άνηκούσης

«■; αυτή

'·κα·.οδ:··.τς. τήν οποίαν όμως άγνοοΰμεν- διετέλουν

δί και ουτοι τ.ιρΐ τους βασιλείς, καί ήσαν πιθανώς έπόρρο-α
τής τούτων Ιυνάμεως, άν καί δέν λέγωοιν οΐ αρχαίοι ρητώς
ότι έξελέγοντο ύπ’ αύτών.

Έκτος των ε’Ζρημέλ«ν αρχών ή συνεδρίων άναφέρονται έυ
ταϊς έπιγραφαϊς καί άλλαι τινές ών τινες μέν προφανώς άνήκουσιν είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους- άλλαι δέ τουλά
χιστον δέν άναφέρονται παντάπασιν ύπό τών αρχαίων καί τών
όποιων έν γένει άγνοοΰμεν τά καθήκοντα- τοιαΰται ήσαν
II”) Ή βουλή διάφορος, τήν Γερουσία? (διότι έν μι5 χαί
τήαύτήέ’ίγραφήάναφ ρεται ή Γερουσία καί γραμματεύς '.'ουλής
1241). Διασημότατον όμως συνέδριου ώς φαίνεται κατά τούς
‘Ρωμαϊκούς χρόνους, διότι έν πολλαΐς έπιγραφαϊς άναγινώσκομεν « ή λαμπρότατη βουλή κ. λ. >(1341. 134.'). 1370).
"Οτι δέ δέν ήδύ-ατο κατά τους αρχαίους χρόνους νά συνυ
πάρχω μετά τ ς αριστοκρατικής γερουσίας ή δημοκρατική τήν
φωνήν τούλάχιστον βουλή, είναι περιττόν νά ύπομνήσωμεν
απαντάται δέ καί ή λέξις βουλευτής (1375).

ΙΔ') ‘Ο Σύνδικος είδος δημοσίου συνηγόρου- αί έν ταϊς έπι
γρζφαϊς άπαντιύμεναι παράξεναι εκφράσεις Σύνδικος Οεοΰ Λυ
κούργου (1256)· τό έν τή ύπ’άριθ. 1242 Σύνδικος έπι τήν
μεγάλην συνδικίαν τό, Σύνδικος επί τά έθη καί τό Σύνοικος έπι
το ς νόμους (1211), καθιστώσι έτι μάλλον δυσερμήνευτου τήν
άρ/ήν ταύτην, ής καί άλλως άγνοοΰμεν τά καθήκοντα.
11·/) ‘0 Δαμο σιομάστης, δν άπαντώμεν έν ύπ’άριθ. 136-1
έπιγραφή συνδυασμένον μετά τοΰ συνοίκου καί δν ό Κοσσίνες
έρμηνεύίΐ διά τοΰ Paplieus Inquisitor- τήν λέξιν ταύτην παράγουσιν έκ τοΰ μαστηο-μαστήοες, ύφ’ά ονόματα ύπήρχεν αρχή
τις έν ΙΙελλήντ, ‘Ρόδιο καί αλλαχού κατά ‘Αρποκρ. καί ‘Ησυχ.
(έν λ.).
Ιτ) Εξηγητής τώυ Λυκουργείων, άπαντώμενος έν τή άρτι
είρημένη έπιγραφή χαι παραβαλλόμενος ύπό τοΰ Boeck Ιι έν τή
τών έπιγρα.ών συλλογή Α. σελ. 611 πρός τούς παρ’ ’Αθήναις
έξηγητάς τών όσιων καί ιερών καί τών πατρίων.
ΙΖ') Διαϊώτης,άρχήκαί λέξις άγνωστος άπαντωμένη συνεχώς
ίν έπιγραφαϊς ήτοι μόνη ή μετά τής γενικής Λιμνέων.
ΙΙΓ) Γραμματοφύλαξ έν έπιγραφαϊς.

Κ-)') Έπιμελητάς ή επιμέλεια άφηρημένως (1341).
Κ') Οί προστάντες έν τώ γυμνασίω (3 τόν αριθμόν έπιγραφή

1353). Γυμνασίαρχος. Πολλάκις απαντάται έν έπιγραφαϊς
καί μή ών ώς έοικεν αρχών άλλά λειτουργός. Αιώνιοι γυμνα
σίαρχοι 3 τόν αριθμόν, ώς έξάγεται έκ τής άνωτ. ί π.γραφής
καί όντες ού-χί μόνον διάφοροι παρά τούς προστάντας έν τώ
Γυμνασίω άλλά καί παρά τόν απλώς γυμνασίαρχον ώς βλέ
πομεν έν ταϊςάρ. 1353 καί 1365 έπιγραφαϊς, έξ ών έν μέν τή
ά.άπαντώνται 3 αιώνιοι γυμνασίαρχοι κατ’όνομα, καί άλλοι 3
προστάντες- έν δέ β'. Σπάταλός τις καλείται ένταυτω δίς
γυμνασίαρχος καί αιώνιος γυμνασίαρχος. Έπειτα άγωνοθέται
διαφόρων αγώνων οΐον αγωνοθέτης τής β Όλυμπιάδος- άγωνο' έτης τών μεγάλων Ε ύ ρ υ κ λ ε ί ω ν, προφανώς εις - αγωνο
θέτης Καισαρειών καί Εύρικλείων (1345. 1425. 1239. 1240.
1378). ’Αγωνοθέτης τώυ Μεγάλων ούρανίων (1240—41'.
Τρεις άγωνοθέται τών μεγίστων ούρανίων, Σαβαστείων, Νερουανιδίων 1 124. ΙΙανηγυριάρχης 1258- καί άλλαι τοιαΰται
έπιστασίαι περί τούς άγωνας και πχυηγύρεις. Ενταύθα χρίνομεν
αναγκαίου νά σ/μειώσωμεν ότι απαντάται έν ταϊς έπιγραφαϊς
καί τό αξίωμα τοΰ πανέλληνος- τοΰτο δέ οέν ύπήρξεν ιδίως
Λακωνικόν, άλλ’ έυ γένει Έλ/ζηνικόν, καθότι συστήσαντος τοΰ
Άδριανοΰ έν ’Αθήναις τό II α ν ε λ λ ή ν ι ο ν (συνέλευσιν) καί
τα Ιΐανελλήνια (εορτήν εις τιμήν Διός Πανελληνίου) έστέλλετο έξ έζάστης πόλεως εις θεωρός- ουτοι δέ άπετέλουν πι
θανώς σύλλογον τό ΙΙαυελλήνιον καλούμενου, ού τά καθέκαστα
μέλη ώνομάζοντο ΙΙανέλληνες. Ιοιοΰτοι ΙΙανέλληνες άπαντώνται πολλάκις έν έπιγραφαϊς- έν δέ τή ύπ’ άρ. 1256 άναφέρεται εις τοιοΰτος έκ Σπάρτης.

ΚΑ) Έκτός άρχιερέως κα ιερέων, πολλάκις άπαντώνται
καί άλλοι περί ϊεράς πράξεις απασχολούμενοι, ο’ον Θεωροί.
Σπονδοφόροι, Χαλειδοφόροι

Χαλιδοφόροι, 'Γροθύται.

Δυοϊν μυσταγωγοϊν άπό’Ασίας, είδος θεωρών εις τήν πανήγυριν τού Διός στελλομένων εις Ασίαν χαί επανερχόμενων με
τά μυστήρια. Ίερομνάμων κ. λ.
ΚΒ' Ταμ’ϊΐ,ά'παξ εν έπιγραφαϊς 1240 Γραμματεύς βουλής

αρ. 1253—δι) ή Γραμμ βουλής 1246 . . . τής βουλής 1345’
οπερήν ούχί μόνον όρχή (1253) άλλά ζαί διάσημος αρχή,
διότι βλέπομεν έν τή ύ.τ’άριθ. 1345 γραμματέα τής
βουλής ονόματι Έ π ι κ τ ά ν, ένδοξον άνδρα καί τιμώμενον
ύπό τής βουλής δι’ άνδριάντος. Ίικτός τοΰτο απαντάται γραμμζτεύς απλώς και δύω γραμματείς ζαί τρεις ύπογραμματεϊς,
Οικονόμος. 1279- είς δημόσιος 1239, δύω δημόσιοι 1253- είς
ύπηοέτης 1253. 1256 καί δύω ύπηρέται 1271 κ. λ.
(Παν. άχρ.)

Uast
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βίΰΖιο^όκών,

Έυ τή κατά τήν 8 Αύγουστου γενομέυη συνεδριάσει τής
γαλλικής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών καί τής Φιλολογίας άνεγνώσθη μεταξύ άλλων μαχρά έκθεσις τοΰ Κ. Γκινιώ (Gui
gniml) περί τής έν ’Αθήναις Γαλλικής Σχολής, έξ ής έρανιζόμεθα. τάς έτομένας πληροφορίας περί τής ύ. ό -ού Κ. Αεμπαρμπίε (Lt-baibier, μέλους τής είρημένης σχολής) ού πρό
πολλοΰ γενομένης έπισχέψεως εις τάς β.βλιοθηκ.·ς τοϋ έν ·< ωνσταντινουπόλει ‘Αγιοταφιζοΰ Μ τοχίου καί του Αγίου Όρους.
« II βιβλιοθήκη τού 'Αγίου Τάφου, λέγει ό Κ. Γκινιώ, εις
μέν τήν κλασικήν φιλολογίαν ολίγα προσφέρει βοηθήματα,
πλουτεϊ δε βιβλίων παντός είδους, άτινα διαφωτίζουσι τήν ι
στορίαν τοΰ γραικικοΰ έθνους άπό τής πτώσεως τής βυζαντινής
αυτοκρατορίας, τήν πολιτείαν τών Πατριαρχιών, τής εν Κωνσταντινουπόλει συνόδου καί τοΰ κατά τας επαρχίας κλήρου,
τάς σβέσεις τών Γραικών προς τήν ‘Ι’ωσσίαν και τήν πολιτι
κήν δύναμιν, ής ήξιώθησαν έν τοΐς συμβουλίοις τής Ι’ύλτ,ς
πολλο Φαναριώται, διακριθέυτες διά τήν περίνοιαν και τάς
γνώσεις αύτών. Μεταξύ δέ τών τοιούτου είδους βιβλίων, ών ό
Κ. Λεμπαρμπίε έπευύε τά αντίγραφα, ή παρά τής’Ακαδημίας
διοοισθεϊσα επιτροπή διέκρινε καί άλλα μέν, μάλιστα δε τά
Σ υ μ μι κ τ α του πατριάρχου τών ‘Ιεροσολύμων Χρύσανθού.
Αΐ συγγραφαι τής συλλογής ταύτης όσαι ανάγονται είς τούς
χρόνους τών Κομνηνών χαί Π’.λαιολόγω , ή ίτραγαατβύνντβι
περί εκκλησιαστικής διοικήσεως και των σχεσεωυ τού πατριάρ
χου πρός τούς Χριστιανούς τίςΧυρ ας και IΙαλαιστινης, διοουσι
νέας καί ωφελίμους πληροφορ ας.— Η συλλογή τοϋ’ίφεντουλη είναι ώσαύτως άξια έπιστασίας. Ούδείς αγνοεί ότι πολ
λοί ιστοριογράφοι, I άλλοι, Ι’ώσσοι, Σουηδοί και Γερμανοί,
έγραψαν περί τής άτυχοΰς έκστρατείας του ΙΙέτρου του Α'.
έπι τόν Ιίρούτον ποταμόν καί περί τής διαμονής Καρόλου τοΰ
IB' έν Βενδέρη- άλ?3 έ-ταύθα ό γραφών είναι Γραικός, μάρτυς
αύτόπτης, διαιτώμενος μετά τών Τούρκων καί ίσως διηγούμενος
τά πράγματα κατά σύνοψιν οιαφέρουσαν τ?ς τών Εύρωπαίων
συγγραφέων. Πρός τούτοις δέ ή διήγησις αύτοϋ περιλαμβάνει
περίεργα περιστατικά καί διπλωματικά έγγραρα άξια λόγου.
— Χειρόγραφον έτι μάλλον αξιοσημείωτου κατά πάντα είναι
τό περιέχον τάς Εφημερίδας ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Ό πρώτος ούτος δραγουμάνος ή μέγας διερμηνείς, άνήρ
εύφυής καί πολυμαθής, διεπραγματεύθη έυ έτει 1699 τήν έν
Καρολοβιτίω ειρήνην μεταξύ Αυστρίας, ΙΙωλονίας, τών Γενε
τών χαί τής ΙΙύλης. Διά δετήν πολιτικήν ικανότητα αύτοϋ ή-

ξιώθη τοΰ τίτλου του <·έξ απορρήτων τοϋ κράτους ·. Τό ημε
ρολόγιου τοιούτου διπλωμάτου είναι πάντως άξιον έπιστασίας,
άν καί αύτό μέν ήναι σύντομον, ή δέ πρόσκαιρος καί άχροσφαλής Οέσις τού συγγραφέως έπεβαλλεν αύτω πολλήν εύλάβειαν.
« Ο Κ. Λεμπαρμπίε έπεμψεν έτι σύντομον ιστορίαν τών τε
λευταίων χρόνων τής βυζαντινής αύτοκρατορίας καί τής βασι
λείας τών πρώτων Σουλτάνων, άπό ’(Ιτμάνου μέχρι τής άλώσεως τ?ς Κωνσταντινουπόλεως, άγουν άπό τού 1299 μέχρι
τού 1153. ‘ώ συγγραφεΰς τοϋ ποιήματος τούτου (διότι είναι
ποίημα), περιέχοντος 755 στίχους πολιτικούς άνομσιοκαταλήκτους, ονομάζεται ’Ιέραξ, μέγας λογοθέτης τοΰ ναού τής
’Αγίας Σοφίας.
a Γέλος δέ, σύγγραμμα, ή μάλλον συλλογή άλλης κατα
γωγής καί άξιας κατά πολλά μείζονος, είναι τό παρά τού
πατριάρχου Ιεροσολύμων τω Κ. Λεμπαρμπίε ΰποβ/.ηθέν καί
ύπό τούτου ωσαύτως ανακοινωθέν αντίγραφου τών έκ τής ρωσσικής είς τήν έλληνιχήν μεταπευρασμένων επισήμων εκθέσεων
τριώ> πρεσ'ε-Qv, άς ό πατήρ Πέτρου τοΰ Μεγάλο··, τζάρος

ών, άπέστειλεν άλληθ οδιαδόχως εις τήν Κίναν, άπό τοΰ 1654
μέχρι τοΰ 1675. ΙΙατριάρχης ‘Ιεροσολύμων εύρεθείς έν Μόσχα
τώ 1693 άνεζήτησεν έν τοΐς άρχείοις πάντα τά έγγραφα έν
οις έγένετο λόγος περί Σιβηρίας, περί τής Κεντρικής ’Ασίας
καί τής Κίνας, μετέφρασεν αύτά, καί συνέταξε συλλογήν, ήτις
δύναται νά θεωρηθή ώς σύνο'γίς τών περί τήν ’Ασίαν γεωγρα
φικών γνώσεων τών ‘Ρώσσων κατά τήν δεχάτην έβδόμην εκα
τονταετηρίδα..............................................................................................
.

« Δύω μήνας διατρίψας είς τό Άγιον Όρος καί εύσυνειδήτως έργασθεις, εύρεν ό Κ. Λεμπαρμπίε πρώτον τ’ αντίγραφα
δεκατριών χρυσοβούλων έξ διαφόρων αύτονρατόρων συλλεχθέντα έκ πέντε μοναστηρίων- πρδς τούτοις δέ, δύω άλλα χειρό
γραφα καί τεμάχιον ομιλίας ψευδόός άποδιδομένης τω άγίω
Κυρίλλω, άποστόλω τών Σλάβων έπειτα συνέταξε κατάλο
γον πάντων τών ανεκδότων χειρογράφων, χρυσοβούλων, δικα
στικών πράξεων, διαθηκών, άπογραφών, δωρεών, διαταγών
πατριαρχικών καί επισκοπικών, δσα έτι δέν κατεστάφησαν ή
δέν άπωλέσθησαν. Τινά τών εγγράφων τούτων ανάγονται είς
τήν δεκάτην καί τήν έννάτην έκατοντ.ετηρίοα. Ό Κ. Λεμπαρ
μπίε ήρίθμησε πλείονα τών πεντακοσίων δώδεκα είς τά είκοσι
μοναστήρια τού Άγιου Ορους καί εις τινα άναχωρήματα.
Τριακόσια τριάκοντα είναι έλ?.ηνικά, έν Λατινικόν τοϋ βασιλέως Άραγωνίας Άλφόνσου, έκατόν όγδοήκοντα σλαβικά τών
βασιλέων τής Σερβίας, τών οσποδάρων τής Βλαχίας καί Μολδαυίας, τών τζάρων τής ‘Ρωσσίας- μεταξύ δέ τούτων εύρίσκονται καί τινα τουρκικά διατάγμ-ατα.
« ‘II διά τής άνακαλύψεως και τής μελέτης τώυ πρωτοτύ
πων εγγράφων διαφώτισις καί άνανέωσις τής ιστορίας τής Άνατολιχής ’Εκκλησίας, πρέπει νά ειπωυεν χα'· προείδομεν πρό
δύο έτών δτι είναι ή με άλη άξια καί ό αληθής σκοπός τών
μόχθων του Κ. Λεμπαρμπίε. Δ·ά τήν ιστορίαν τής φιλολογίας,
διά τά άρχαϊα ελληνικά καί λατινικά χειρόγραφα, μάτην εξετίναξενό Κ. Λεμπαρμπίε τήν κόνιν τών βιβλιοθηκών τών μοναστηοίων έυ τώ ‘Αγίω Ορε·, έν Πάτμω καί έν Κωνσταντινουπόλει- μάτην διτρεύνησε τό παλαιόν σεράί καί τά ύπό εια
το ' περίφημου περιπτέρου (κιοσκιού) τοΰ Βαγδατίου, τοΰ οποίου
έλαβε τά; κ'.ει'ς- πί τέλους άναγκ ζεται νά πιστέ ση ότι τά πο
λύτιμα έγγραφα άτινα κατ'ένδε ξεις τινάς ώφειλον νά εύρεθώσιν έυ αύτοΐς, ή κατεστράφησκν πιντελώς, ή μετηνέχθησαν εις
άλλα μέρη, έάν άλλως ύπάρχωσιν. Έκτός λογου τίνος επιτα
φίου άποδιδομένιυ μέν είς τόν άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον
άλλά μή γνησίου μηδ’ έκδεδομένου- έκτός πραγματείας τινός
Μαξίμου ΙΙλανούδη περί κατασκευές ρημάτων και συγγραφής
τίνος Κωνσταντίνου τού Λασκάρεως άντιγραφείσης δύω έτη
μετά τόν θάνατόν του, τό άριστον τών ύπό του ήμετέρου περιηγητοϋ εύρεθέντων καί έπισταλέντων ελληνικών χειρογράφων
είναι βιβλίον, όπερ φαίνεται ότι ανάγεται είς τό τέλος τής
δέκατης πέμπτης έκατονταετηρίο ς καί, έκτός τεμαχίου τινός
τοΰ φιλοσόφου ’Αττικού, ήδη έκτυπωθέντος έν τοίς συγγράμμζσι τού Εύσεβίου, περιέχει π'είονας τών είκοσι πραγματειών
τοΰ Γεμιστού, σοφού Πελοποννησίου καταφυγόντος είς τήν ’Ιτα
λίαν έπ: τής εισβολής τών Τούρκων ζαί άποθανόντος περί τό
1451, ένός τών έπανορθωτών τής 'Ελληνικής φιλολογίας καί
τής ΙΙλατωνιχής φιλοσοφίας έν τή Δύσει. Τινά τών συγγραμ
μάτων τούτων έτι δέν έτυπώθησαν καί είναι άξια νά τυπωθώσιν, ώς ό επιτάφιος λόγος είς τήν ήγεμονίδα Κλεόπην τήν
σύζυγον Θεοδώρου τοΰ Παλαιολόγου, αδελφού του τελευταίου
αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως.» (Έκ τής Άμαλθείας)

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Δι”Τ. Β. Διατάγματος τής 22 Αύγούστου μετετεθησαν
εναλλάξ1) Ό τής Κύμης Α' τάξεως Ελληνοδιδάσκαλος I. X. Σ μό-

πουλος εις Άμφισσαν καί
2) Ό τής Άμφίσσης Β' τάξεως 'Ελληνοδιδάσκαλος Δ. Βρανας είς Κύμην.
Δι’όμοιου τής αύτής ημερομηνίας μετετεθησαν επίσης έναλλάξ οΐ έξης
1) ό τής
2) ό τών
3) ό τής

τής ιχνογραφίας διδάσκαλοι
Λαμίας ’Ιωάννης Σαμουράζζς εις Πάτρας.
Πατρών Λικόλαος Μαρΐνογλους ε ς Τρίπολιν.
'Γριπόλεως Δ. Σαλαμανός είς Λαμίαν.

1ΪΜ ΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΓΙΘΜΟΥ 176 ΤΗΣ ΕΦΠΜ. ΤΩΝ ΦΙΑΟΜΑΘΩ
.
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Διά Β. Διαταγμάτων τ?ς 14, 24 καί 30 Αύγοι'στευ ό δι
δάσκαλος τού Έλλην. Σχολε'ου Θηβών Κ. Έλιάδης μετετέθη
ώς τοιοΰτος εις Κύθνον, β τής Κύθνου IV. Άποστολί.ης είς τό
τής Χαλκί'·ος καί ό Κ. X. Βορειόπουλοςέκ Χαλκίδος εις Θήβας.
‘Ο Α. Οίζονομόπσυλος άπό τοΰΈ/λην. Σχολείου Δημητσάνη;
είς τό έν Μεγαπόλει, άντί τοΰ Δ. Δημητριάδου μετατεθέντος
είς τό έν Δημητσάνη.
‘Ο παρά τοΐς έν Άθήναις Έλλην. Σχολείοις διδάσκαλος
τών ιερών μαθημάτων ίεροδιάκονος Κ. Άβέρζιος Λαμπύρης
μετετέθη ώς τοιοΰτος είς τό έν Ναυπλίω Ελλην. Σχολεϊον,
άντί τοΰ αύτόθι ίερσδιακόνου A. Κ. Δημητραζοπούλου μετα
τεθέντος είς τό έν “Αργεί Έλλην. Σ/ολεϊαν έν τή θέσει τοΰ
διδασκάλου Η. Άγαθοκλέους, μετατεθέντος εις τό έν Κρανιδίω Έλλην. Σχολεϊον, αντί τοΰ Ίεροδιακόνου Κ. Π. Μελισσαροπούλου μετατεθέντος ώς δ.δασκάλου τών ιερών μαθημάτων
παρά τοΐς έν Άθήναις Έλλην. Σχολείοις. Ό II. ΙΙαπαϊωάννου Ελληνοδιδάσκαλος έξ Άγιου ΙΙέτρου μετετέθη είς Νησίον, ό δέ έν Νησίω Ν. Εμμανουήλ εις Άγιον Πέτρον.
— Συνεστάθη δι’Υ. Β. Διατάγματος ετήσιο; διαγωνισμός έπι
άθλω πεντακοσίων δραχμών διδομένω είς εκείνον, όστις ήθελε
συγγράψει τό καλλίτερον διδακτικόν βιβλίον εις χρήσιν τών
δημοτικών Σχολείων. Τού έφετεινοΰ τούτου άγώνος θέμα
τεθήσεται έν τώ περί αύτοΰ προγράμματι ή σύνταξις Γραμματι
κής πρός χρήσιν τών δημοτικών Σχολείων Τά περί τούτου Οέλουσι δημοσιευθή έζτενές-ερον έυτή Έφημερίδι ήμών άκολο Οως
— Διά Β. Διατάγματος τής 29 Αύγουστου ή Ιερά Σύνοδος
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος συγκροτείται, κατά τό άπό τοϋάρχομενον συνοδικόν έτος, έκ τού διηνεκούς αύτής Προέ
δρου τού Σεβασμιωτάτου Μητρ πολίτου ’Αθηνών καί τών Σαβασμιωτάτων αρχιεπισκόπων Μαντινείας Κ. Οεοφάνο ·ς κα·
Μισσηνίας Κ. Προκοπίου, καί κατά τό λήξαν έτος συνέδρων
Οιατελεσάντων, καί έκ τών νΰν προσκληθέντων Σε βασμιωτάτων
έπισχόπων ©ηβών Κ. Ά'ρζμίου, και Θήρας Κ. Ίεροθεου
,—Διά Β. Διατάγματος τής 7 Αύγουστου ό τέως διευθυντής
και καθηγητής τής Θεολογί ς έντή έν Ί εροσολύμοις Πατριαρ
χική σχολή Αρχιμανδρίτης Κ. Διονύσιος Κλεόπας διωρισ η
τακτικός καθηγητής τή; Θεολογίας έν τώ ένταϋΟα ΙΙανεπιοτημίω Όθωνος.
Ό έν τώ Β. Διδασκαλείω καί έν τοΐς μάλιστα τών ιδιωτι
κών Σχολείων τήν ζαλλι ραφίαν διδάσκων Κ. ΊΙ. Λαύαρίδης,
φιλοτιμηθείς διά τήν καλλίστην υποδοχήν, ής ή καλλιγρζφία
αύτοΰ κατά τό παρελθόν έτυχεν, ιδιαις χερσ λίαν έπιτυχώς
έχάραξε νέαν, σρίστηυ, κατά την κοινήν γνώμην, άπασών τών
μέχρι τοΰ νΰν έζδοθεισών. "(ίθεν συνιστώμεν ταύτην τοΐς τεδιδασχομένοιςζαί οιδάσζουσι τό μάθημα τούτο ώς τοιαύτην. ΙΙωλεΐται
δέ έν τώ Β. Διδχσκαλ.είω λεπτών μέν 3') τοΐς έν αντίτυπου άγοράζουσ:, τοΐς δέ πολλά γίνεται ανάλογος έλάττωσιςτής τ μή;.
— Ο έπί πολλά έτη διατελέσας αρχιδιάκονος τοΰ Ιεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών Κ. ϋροκόπιος, εΐτα δε διά
τήν εύδόζιμου καί ιεροπρεπή αύτού διαγωγήν προγειριοθεις
είς πρεσβύτερον, ζαί διά την ικανό ητα αύτοΰ Οικονόμος τής
Μητροπόλεω; Αθηνών κατασταθεί.·, έξελεχθζ άρτι άρμοδίως
ζαί κατεςάθη ύπό τής ί ράς αρχής, έζτιμησζση; την ικανότητα
αύτοΰ, Ηγούμενος τής έν Αττική ευαγούς .Μονής ΙΙετράζη (Ι
σωμάτων)· ζαί τοι δέ έξ ολίγου χρόνου κληθείς είς την ήγου
μενίαν έπήνεγζεν ήδη πολλάς περί τήν οιοίκησιν τής περιουσία;
τής ρηθεισης Μονής βελτιώσεις καί τά τοΰ βίου τών μοναχών ·πί
τό Ιεροπρεπέστερου διερρύθμισ.υ. Ενάρετος δέ ών καί φιλόχριστος, άμα δέ φιλότ μος και φιλόμουσος πολλά διανοείται ήδη
να πράξη αξία όντως τής ίεράς αύτοΰ κλησεως και σύμιωνα
πρό; τάς παραγγελίας τής μητρός Εκκλησία;. Συγχαιρόμενοι τω ιερώ άυδρί έφ' οίς ώς έκ τούτων τών προοιμίων έλπίζειαι νά πράξη, θελομεν προθυμως δημοσιεύει ταΰτα, ίνα μή ό
Λύχνος ύπό τόν μόδιον κεΐται.

Χπο^λά ήδη έτη είς διάφορα τοΰ κράτους έκπαιδευτηρια εύοοκίμως διοάξας κύριος Α. Ι’άλληνδας προσεκλήθη
σ7.ξ>λτρχ·ή; τοΰ έν Βάρνη τής Βουλγαρίας Ελληνικού σχο
λείου. Συγχαίροντας τοΐς καλέσασιν αύτόν εί; διδασκαλίαν
τών τέκνων των έπί τή λίαν επιτύχε? έχλογή ταύτη ούδέυα
έχομεν δισταγμόν δτι καί ό κύριος'Βάλληνδας θέλει δικαι
ώσει τάς προσδοκία.; τών ζαλεσά.των αυτών, καί ούτοι θε-

λουσιν έπαξίως τεριποιεϊοθαι τόν πάσης σοοτάσεως άξιον
τούτον διδάσκαλον, οικείους ζαί φίλ.ους ζαί πατρίδα καταλείποντα χάριν μάλλον τής ώφελείας τής έν Βάρνη νεολαίας ή
τών ιδίων αύτοΰ συμφερόντων.

ΛΓΓΕΑί Α.
CO υποφαινόμενες συστήσας, τή έγκρίσει τοΰ υπουργείου
τής Παιδείας, πρό ένός έτους ιδιοσυντήρητου σχολείου έυ
Άθήναις, κατά τήυ συνοικίαν τής Έόμβης, διδάσκω εν αύτφ
τά τώυ προζατ αρκτικώνκαί Ελληνικών σχολείων μαθήματα.
Τά προκαταρκτικά διαιρούνται εις τάξεις 4.
Έυ τή ά διδάσκονται τά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου καί αί έκ
τούτων συλλαβαί καί λέξεις, γραφή αύτών τούτων έπί πλακός,
έγγραφος καί άγραφος άρίθμησις μέχρι τών 100 μονάδων, καί
αί άνζγκαΐαι προσευχαί. Δίδακτρα προπληρωτέα δραχ. 3.
Έν τή β'. Συνδεδεμένη άνάγνωσις μικρών προτάσεων, γραφή
συλλαβών καί λέξεων έπί χαρτιού, ή περαιτέρω έγγραφος καί
άγραφος άρίθμησις καί πρόσθεσις, καί Σύνοψις ίεράς 'Ιστο
ρίας. Δίδακτρα δραχ. 4.
Έυ τή γ'. έξις είς τό έλευθέρως άναγιυώσκειν έπί άπλοϋ
κειμένου, γραφή μικρών προτάσεων, Σύνοψις ίεράς 'Ιστορίας
ζαί Κατηχήσεως, άρχαι γραμματικής, χαί έκ τή. αριθμητικής
έ.γραφές καί άγρα.ος άφαίρεσις
χαί πολλαπλασιασμός.
Δίδακτρα δραχ. δ.
Ευ τή δ'. Άσζησις εις τό όρθώς άναγιυώσκειν έπί Έλλην.
κειμένου, γραμματικής τό τυπικόν μέρος μέχρι τών περισπω
μένων ρηυ.άτων μετά τών άναγκαιοτέρων κανόνων, έκ τής
Χρηστομάθειας μιζραί προτάσεις πρός ορθογραφικήν άσζησιν
και εφαρμογήν τής γραμματικής, 'Ιερά Ιστορία, Γεωγραφία,
καί έζ. τή: αριθμητικής έγγραφος καί άγραφος διαίρισις, αί 4
πρά εις έπί τών συμμιγών κα· κλασμάτων, έκθεσις ιδεών ζαί
επιστολογραφία. Δίδακτρα ορ. 6.
Είς ολας δέ τάς τάξεις προκαταρκτικά; ζαί Ελληνικά;
γίνονται ήμερον παρ’ ημέραν σωμασκίαι, και ηθική κατά παν
Σάββατον μ. μ.
Τά δε Ελληνικά διαιρούνται, ώς και έν τοΐς Έλληνικοΐς
σχολείο·.;, εί; τάξει; 3. Εις ταύτας παραΊδονται τά διά τά
Έλλην σχολεία προσδιοριζόμενα διά τοϋ ύπουργικοΰ προγράμμ.ΖΤΟς μαθήματα. Οί δε διδάξοντες ταΰτα: είσιν οί Κ. Κ. Κωνστ.
ΙΙιτταχός καθηγητής, χαί Στέφανος Δούκας Ελληνοδιδάσκαλος.
Τα προκαταρκτικά εξακολουθούν ήδη· τά δέέλληνιχά άρχον
τα τήν 4 Σεπτεμβρίου.
Δίδακτρα δε προσδιορίζονται διά τήν ά. δραχ. S. διά τήν
β'. Η), καί διά τήν γ'. 12. προπληρωτέα!.
Ε'ς έκάστην δέ τάξιν δέν γίνονται δεκτοί πλέον τών 30
μαθητών. Έν δέ τω προκαταρκτικώ, έχοντι καί βοηθόν, δέν
γίνονται δεκτοί πλέον τών 60.
Ωραι παραδ σεως προσδιορίζονται διά μέν τήν χειμερινήν
έξαμ/.νίαυ ά~> τή; 8—11 II. Μ. καί άπό τής 12—3 Μ. Μ.
Δι. δ= την Θερινήν άπό τή; 7—11 καί άπό τής 2—4.
Δέχομαι δε καί εύαρίθμους τιυάς οΐκοτροφους καλής άνατροφή; κα τρυφερά; ηλικίας διευθυνομένους παρ’έμοΰ καί εύρίσκοντας έυτός ής οικογένειας μου πάσαν μητρικήν περιποίηοιν.
Αί δε ύποχρεώσεις, άς άναδέχομαι, είσιν αυται.
Νά περί οι ; μαι αύτούς ώς τά τέκνα μου· ήτοι νά φροντίζω
περί ζαθκράς καί αρμοδίου τροφής, περί ηθικής και διανοητι
κής μορφωσεω;, περί καθαριότητος ζαί περί καταλλήλου καταλυμ,ατος, φυλαττομένων καί τών θρησκευτικών καθηκόντων
μετά με ίστης έπ μελείας.
Πάσα δ= άλλη δαπάνη, μή άναφερομένη έν το'ς προειρημένοις, οίον βιβλίων, έυδυμάτων, ιατρού, φαρμάκων, κλ. λογίζε
ται ε:ς βάρος τών γονέων.
Είς άντ μισθίαν δέ τών είρημένων υποχρεώσεων θέλιι πληρόυει έκαστος δραχ. 960 κατ’ έτος (προπληρωτέας κατά
τριμ,ηυίαν). Ή υποτροφία καθίσταται υποχρεωτική, είς τόν είσελΟόντα, μέχρι τέλους Αύγούστου, πρό τής λήξεως τοΰ οποίου
οφείλουσιν οι γονείς ή αντιπρόσωποί των (ους πρέπει νά έχωσιν
έν Ά0ήυα·.ς) νά μέ εΐδοποιώσι περί τής π ραίτέρω ΰποτρ.φίας
ή μή- ή δ- σιωπή θεωρείται ώς έξακολούίησις.

Έν Άθήναις τή 29 Αύγούστου 1856. ‘(7 ζ/ζι’άσζα.ϊοσ
Γ. ΜΑΝΌΠΟΣ.

(Έτεται συνέχεια).

τώζ 4>ι.1<[ΐαθώ'·.

Έν τω ύπ’ άριθ. 168 φύλλω τής άξιοτίμου ύμετέρας έφημερίδος άνέγνωμεν τήν νεκρολογίαν τοΰ έν μαχαρία τή λήξει
’Ιώβ αρχιδιακόνου τοΰ μαζαριωτάτου ΙΙατριάρχου τής Αγιας
Πόλεως,” έπαινέσαντες τόν ον ύ-έρ τοΰ ΙΙατριαρχικοΰ τούτου
θρόνου δεικνύετε ζήλον· άλλ’ επειδή καί απλώς διεξήλθετε τήν
τοΰ μακαρίτου άποβίωσιν, χωρίς νά ποιήσητε λόγον περί τών
εκδουλεύσεων καί πλεονεκ.τημ.άτων τοΰ άνορός, καζ.όν ένομίσαμεν
ϊναδιακοινωθώσιπεριληπτιζώς πως νύξεις τινές τούτων,ούχ,ί πρός
εγκώμιον τού μακαρίτου· διότι έκεΐνος καλώς καί θεαρέστως
πολιτευσάμενος, ήξιώθη τής μακαρίας φωνής παρά του ουρανίου
πατρος «Εύ δούλε άγαθέ ζαί πιστέ . . . άλλά πρός ώφελειαν
πολλών τε άναγνωστών, ιον εΐσι καί έζ τών ιδίων συνάδελφων
αύτοΰ. Καί δή, ό μακαρίτης Ίώβ αρχιδιάκονος πατρίδα μέν
εσχε τήν Αίνον, γεννηθε ς έκ γονέων ευσεβών, προσέφερε δέ
εαυτόν τω παναγίω Τάφω έπί τής Πατριαρχεία; τοΰ αοιδίμου
Πολυκάρπου, ύφ'ού, διάτε τό κόσμιον καί χρηστοήθες, προεχειρίσθη ‘Ιεροδιάκονος,αξιωθείς ζαί προαχθείς βαθμηδόν μέχρι τοΰ
τίτλου δέ υ τ ε ρ ε ύ ο ν τ ο ς, κατά τήν επικρατούσαν παρά τοΐς
Άρχιερεΰσι τάξιν. Διαδεχθέντσς δέ τόν άοίδιμον Πολύκαρπον
τοΰ αειμνήστου ΙΙατριάρχου Αθανασίου, προεβιβάσΰη ό μακα
ρίτης Ίώβ εις τόν τής άρχιδιακονίας βαΰμόν, λαβών συνάμα
καί τήν τής Άρχιγραμματείας διεύθυνσιν τών απανταχού τοΰ
Παναγίου Τάφου συμφερόντων εύδοκιμών έν άμφοτέροις τοΐς
διακονήμασιν έπιμ.ελώς καί έπιπόνως, βοηθόν έχων έν -.ή άρχιγραμματεία τόν ευλαβέστατον προσκυνητήν τοϋ Παναγίου
Τάφου Κύριον X. Γ. Κωνσταντινίδην (α) άνδρα ζαί τούτον
ικανής συστηματ.ζής παιδείας ζαί κάτοχον γλωσσών Ασιατι
κών τε καί Εύρωπαϊκών, διαδεχθέντα έπειτα τήν άρχιγραμματείαν μέχρι τής τελευτής τοΰ αοιδίμου ΙΙατριάρχου Αθανα
σίου. Κατά δέ τό 1832 άπεστάλή ο μακαρίτης Ιώβ παρά τοΰ
ίδιου Αθανασίου έν Βιέννη τής Αύστρίας έπί συνάξει βοηθημά
των παρά τών έκεΐ μεγαλεμπόρων ομοδόξων πρός άναζούφισιν
τοΰ υπέρογκου χρέους, είς δ ύπέπεσεν ό Πανάγιος Τάφος διά
τήν πυρπόλησιν τοϋ Ναού τής Άναστάσεως τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ήμών, τήν ύπό τών επαράτων Άρμ.ενίων, ώς βεβαιούται,
γενομένην τω 1808, καί τήν άνέγερσιν αύθις αύτοΰ παρά μό
νων τών ορθοδόξων δικαιωματιζώς διά Σουλτανικής άποφάσεως, άνευ τής ελάχιστη; έπεμβάσεως τών άλλων εθνών τών
έν τω πανσέπτω τούτω Ναω μέχρι τής σήμερον οιαμενόντων,
άπεστάλή λέγω καί έπανήλθεν έν Κωνσταντινουπόλει ευδοκιμήσας ώς χρυσόπτερος περιστερά- τω δέ188 ί έκλοςοωΟη, ως ικανώτερος πάντων τώυ συναδέλφων αύτοΰ, ως πληρεξούσιος
έν Βουκουρεστίω τών τοΰ Παναγίου Τάφου ύποθέσεων, ένθα
εύαρέστως καί θαυμασίως έξετέλει τά έπιφορτισθέντα αύτω
καθήκοντα μέχρι τής άποβιώσεως ζαί τοΰ άοιδίμου τούτου
πατριάρχου Αθανασίου τω 1S45.
Μετά δέ ταΰτα διά πολλάς αιτίας, και μάλιστα διά τό α
πόλυτον κζί άνυπόφορον τής τότε έπιτοπίου Βλάχικης διοικήσεως
κατά τών άγιοταφιτικών δικαιωμάτων, άπεσύρθη τής έπιτροπής
φροντίζων μόνον, ώς ζαί οί λοιποί άγιοταφΐται ηγούμενοι, περί
τής εύρυθμου διεξαγωγής τών συμφερόντων τοϋ ού ήγουμένευε
Μοναστηριού τής άγιας Τριάδος, τοΰ έπιλεγομένου Βαζαρεστι (β)
καί τής έπισκευάσεως αύτού δαπάνη μέν τοΰ Παναγίου Τάφου
επιστασία δέ τοΰ ίδιου, μετακομίσας έκ τής φιλοχρίστου πολεως
Μόσχας τάς λαμπρά; έζείνας άγιας εικόνας, τά ιερά σκεύη
χαί άμφια χαί λοιπά. Ααβών δέ τάς ήνίας του πατριαρχικού
θρόνου τών Ιεροσολύμων ψήφω κανονική ό νΰν φιλόμουσος καί
φιλόστοργος πατήρ καί ποιμενάρχης Κύριλ7ως ό Β'.ένέκρινεν ίνα
προβιβάση τόν μακαρίτην είς του τής άρχιερωσύνης βαθμόν,
προτρέπων αύτόν παυτί σθένει ίνα ταύτην παραδεχΟή- άλλ’ ό
μακαρίτης έπί λόγοις εύλόγοις άπεποιήθη ταύτην τήν πρότασιν
(α) Ούτος έλθΐον εί; Ιερουσαλήμ 'ί; τώ Ι8ί5 ζαί 1846, ήγόρασε γήπεδόν τι, κήπος τής Βηρσαοεέ κ.αλούμενον, έ»·τός τής πόλειο;
κζί έν ζαταλλή/.ω θέσει, οπερ κζί προοή/εγκεν ειζεπθιλώ; προ; τόν
ΙΙαναγιον Τάφον, ύπίσχνούμενος, ώα έν άρμοδίω . ’/ρόνω οΐζοδνμήτη
νοοοζομεΐον ίδία’.ς αύτοΰ δαπάναις, πρό; περίΟαλψιν τών άπαν.αχόθεν
εί; προσχΰνηιιν του Παναγίου Τάφου ουρρεόντων ευλαβών προσκυνη
τών ζ.α6’ήν δέ έγ£. τό γήπεδον έζταο’ν άνζλωΟήσονται έπεζεινα τών
2·"0 χιλιάοων δραχμών, άν δέν άπαντηθή ουτείε; τ: κώλυμα.
ίο) Τό μοναστηριού τοΰτο άπέ·/ε·. τοΰ Βουκορεστίου | τή; ώρα;,
ή μοναδιζή δέ αύτοΰ ευπρέπεια ζηούττει τωόντι τόν εύσεβή ζήλον παντό; τοΰ Ανατολικού πληρώματο;· διότι έξιχει καθόλου πζντων τών
.’ντό; και έκτος τοΰ Βουζορεστί,υ εντοπίων κζί ξίνω' μονζστηρίων.

παρακλητιζώς, ευχαριστούμενος έν τή ηγουμενική αύτοΰ θέσει·
είσηκούσθη δέ προσωρινώς ϊνα μένη έν άνέσει ένεκα τώυ τότε
περιπλοκών τώυ άγιοταφιτικώυ πραγμάτων κατά τήυ Βλα
χίαν. Προσέτι δέ τω 1847 περί τόν Απριλίου μήνα σφοδρά
πυρκαϊά έζραγεΐσα έν Βουκορεστίω, άπετέφρωσε τό 1)4 τής
πολεως ταύτης μετά δύοα άγιοταφιτικών μοναστηρίωυ τοΰ
άγιου Γεωργίου τοΰ νέου, κζί τοΰ τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, τοΰ έπιλεγομένου ‘Ί’εζβάνι,
συμπεριλαμβανομένων τών τε χτητοριζών χρ υσοβούλων και
λοιπών πολυτίμων εγγράφων, καταθ,ειπούσα τον πανάγιου Τά
·
φου ιδιοκτήτην άνευ τίτλων. Ειδοποιηθείς δέ ό Μακαριότατος
Πατριάρχης περί του δυστυχούς τούτου συμβάντος, ζαιρίως
έτρώθη, κλαύσας πικρώς καί συλλογιζόμενος τί μέλλει γενέσθαι. "Οθεν δ,τε Πατριάρχης καί ή ύπ’ αύτόν ιερά σύνοδος
ομοφώνως ψηφισάμενοι, προτρέπουσι του γηραιόν Ίώβ, ευχό
μενοι, ίνα ύπαχούση τοΐς κυριαρχικοί; έντάλμασιυ έν τοιαύτη
δεινή εποχή, καί άναλάβη τήυ διεύθυνσιν τής έν Βουκορεστίω
έπιτροπής, έπιμελούμενος ύπέρ τό δυνατόν τήν άντικατάστασιυ τών άπολεσθέντωυ κτητορικών εγγράφων, οίς οίδε τρόποι;,
ζαί τήυ άνέγερσιν τώυ άποτεφρωθέντων δύω ίερώυ καταγωγίων.
Ό μακαρίτης δεδιώ; μή τή τών άγιων πατέρων δυσμενεία περί
πέση, ένέδωκε
ένέδωχε καί
ζαί αύθις ό'λη
ίλη τή δυνάμει είς
εί τήν έμφυτον αυτώ
ύπακοήν, άναλαβώυ δέγ ενναίως τήν επιτροπήν, καί έξομαλύνας
δι’ άνωτέρας διαταγή, πάντα τά έμποδών, καί νυχθημερόν άσχολοόμενος ποτέ μέν έπιτυγχάυων,, ποτέ δέ ζαί λυπούμενος
παρά τής έπιτοπίου άρχής διά τό καρτερικόν ζαί έπίμονσυ
αύτοΰ περί τε τής χυριότητος τών άποτεφρωθέντων μοναστηρια
κών οικοπέδων καί τής άντιζαταστάσεως τών άπολεσθέντωυ
εγγράφων παρά τε τών επιτόπιων άρχείων, καί λοιπών μερών,
κατώρθωσεχατ’εύχήυχαί ώς άοκνος μέλισσα νά συ?,λέξη τάπ?,εΐστα τών εγγράφων,εκτός τώυ περί τώνοικοπέδωντοΰ άγιου Γεωργίου(α)Δίς έτιμήθη ό μακαρίτης μέ σταυρούς τής άγίαςΆννης τή;
δευτέρας καί πρώτης τάξεως ύπό τοΰ εύσεβεστάτου εκείνου
Αύτοκράτορος πασών τών ‘Ρωσσιών αοιδίμου Νικολάου τω
•1850 καί 1
54 ’ κατά δετό 1S52 ήξίωσε του μαζαρίτηυ τοΰ
*
παρασήμου Νισάν Ίφτιχάρ ή Α. Μ. ό Σουλτάυ Άπδουλ Μετζίτ Χάν. Ο μακαρίτη; Ίώβ κατέθεσεν έυ τή ‘Ρωσσική Τραπέζη ίχανόυ χρηματικού ποσόν, ϊνα έκ τοΰ τόκου τούτου διατηρήται έν τή ΐ-.ία πάτριοι Α’ίνιυ σχολή 'Ελληνική οιευΟυνομένη
ύπό πεπαιδευμένων διδασκάλων. '11 σχολή αύτη συνεστάθη ήδη
πρό χρόνου οί δέ ταύτης επίτροποι λαμβάνουσι δι’ άρμοδίου μέσου τόν ενιαύσιον τώυ κατατεθέντωυ χρημάτων τόκον
πρός συντήρησιν αύτής καί αγοράν τών αναγκαίων βιβλίων.
Προσώθει ε;ς τά έργα αύτοΰ βεβαίως τόν μακαρίτην ή δόξα
τής τώ'/Ιεροσολύμων Έκζ/.ησίας, έτιμάτο δέ ύπό τών ηγεμόνων
ένεζα τής άρετής αύτοΰ, ικανής περί τά πολιτικά πράγματα
πείρας, ζαί τής συστηματικής αύτοΰ εύγλωττίας, έτι δέ καί
τού διακαούς άγώνος ύπέρ τώυ Εκκλησιαστικών δικαιωμάτων.
Έυ δέ τοΐς έζκλησιαστικοϊς αύτοΰ καθήζοσιν έφαίυετο υπέρτε
ρος πάντων τών έν Βουκορεστίω ηγουμένων, συμμορφούμενος
τή μοναστηριακή τάξει περί τε τάς άκολουθίας καί τόν κατά
Χριστόν βίου.
Μνεία τής άρετής καί παιδείας τοΰ άοιδίμου Ίώβ γίνεται
και έυ υποσημειώσει τοΰ κελεύσμασι καί δαπάναις τοΰ Μαχαριωτάτου νΰν εύκλεώς πατριαρχεύοντος Κ. Κυρίθ,λου έκδοθέντος
ιερού Ταλτήρος, έκ τοΰ έν Ίεροσολύμοις ύπό τής αύτοΰ μακα
ριότητες συστηθέυτος πλουσίου Τυπογραφείου.
Ήδυνάμεθα ενταύθα πολλά νά προσθέσωμε? άλλά παραλείπομεν ταΰτα ώς εκτός τοΰ προκειμένου καί μή τοΐς παροΰσ·.
χρ’όυοις αρμόδια.
Ό φίλος καί συνδρομητής Σας
A.
II.

πμ,-

το Πα>£Λλ/·άί5>.

Οί ύποφαινόμενοι γνω;στοποιουμευ πάσι τοΐς εντός καί εκτός
ής Ελλάδος φιλοις όμογενέσιυ, ότι λαβόντες τήν άδειαν παρά
οϋ έπί τών 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως

(α) Τήν περιοχήν τοΰ μονά ηριου τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου άρήρεσε
Τάφ;ου ί τότε ‘Ηγεμών τή; Βλαj! τή; ζυριαρχία; τοΰ ‘Α
όιά τήν ζαθ,λονήν τών οδών, μέχ; ήτι; μέ?»; μέν έχρηοιμευο
ί;
τινα ίοϋδαΐον μεγαλεμπορον κά; δέ ό ήγεμών παρεχώρησε πρ
αύ.ούαενον, οατι; άνήγειρεν έςαιαίον
ιζον τοΰ Βουζουρεστιου, Χιλερ ζάλο
ποοιζόν ζατζστηαα πληοίον τή μεμονωμένης έζζ.λησία; τοΰ ‘Αγιου
,ωογίου άπολαμοα.ων ζατ ετο;
έτο; έτητιον
ετήσιον ταχτικόν εισόδημα έπέφλωρίων.
έκαστο; συμπε:νά τών 5000 Αΰστριαζών c/.ωρίων. Έζ τούτου
τοϋ
■ · ’ίίοαηλίτη;.
ίνε; πόστν ·■■'■' ί·.··.οτζ:·.τ·.ζήν ζζτεγει ό■ όηΟ:

υπουργείου, συσταίνομεν ενταύθα Λυκείου προς ανατροφήν χα',
έχπαίδευσιν τών παίδων χατά τάς έν τώ διοργανισμω αύτοΰ

κε ω, έπαγρυπνεϊ έπί τής σωματικής ευεξίας, τής ευταξίας καί
τής μελέτης.

γενιχάς άρχάς.
'Π έναρξις τών έργασιών αύτοΰ γενήσεται εφέτος μόνον τή
5 τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου έν τή παρι τώ Άρ-.αζείω Παρθεναγω γείω οικία τοΰ αοιδίμου Βάμία, ήτις διά τι τήν ευρύ
τητα και τδ ευάερου αυτής έζρίθη ή καταλληλότερα είς τήν
επιτυχίαν τού ηθικού σκοπού,όντερ διά πάσες Ουσίας έπιδιώκομεν.
Γνωρίζομεν αρκούντως οπίσον δυσχερές και επίπονον έστι
το έργου τούτο, καί όπόσην σύν ούτω άναλαμβάνομεν εύ υνην
διά ταΰτα ικανό > χρόνον έ ιστάζομεν νά έπι, ειρησωμεν αύτό.
Άλλά τέλος πάντων ώρμήθημ ν '.ά προτιμήσωμεν αντί τοΰ ή
συχου ιδιωτικού βου το ιμ,νλογουμένως ;σρ > μέν τούτο έργου,
άλλ’ωφέλιμον έσόμενον και είς πολλούς ιδίως καί εις τήυ πα
τρίδα αύτήν γενικώς, τούτο μέν, διότι πολλοί τών γνωρίμων
άπητουν και προέτρεπον εΐς αύτό, προ-.είνοντες τήυ άνά κην
τής συστάσεως αύτού, ήν έν τελεί έπεκύρωσε χα τό τής Εκπαιδεύσεως υπουργείου, τούτο οέ, διότι ορώντες έσχάτως μά
λιστα την άκραν προθυμίαν καί φιλοτιμίαν καί άμιλλαν των
απανταχού ομογενών είς τό νά συντελώσιν εις πάν ο,τι συντεί
νει είς την άνάπτυ'ιν των εθνικήν δυνάμεων, ήθελαμεν δίκαιος
κατακριΟή ώς άδ.άφοροι καί άγνώμονες το μέρος ήμών εΐς
τοιαύτας πρός την πατρίδα εύεργε ίτς, εί μή προσεφερ-.μευ τάς
μικράς ήμών δυνάμεις είς τήν ανατροφήν καί έκπαιδευοίν τών
τέκνων αύτών.
Θαρρούντως λοιπόν ά 'αλαμβάνοντες τήν διάπϊασιν χρηστών
πολιτών, άλλο έν τώ παρό·»τι δέν έχομεν νά ύποσχ Οωμεν, st μή
άοκνον προθυμ αν, αδιάλειπτου έπμελειαν καί άκρ βή βαθμηδόν
εχτελεσιν τών έν τώ τοΰ Λυκείου διοργανισμω. Ι·. θε δε ό Παν
τοδύναμος, ©στις γινώσκει τά; διαθέσεις ήμών, ευλογητοί τό
έργον έπ’άγαΟώτή; νεωτερας γενεάς.

10. ’Αναγκαίοι και αρμόδιοι συμβοηθοί, οίον ίερεύς, ιατρό?,
παιδονόμοι κ-λ διενεργούσε πάντα τά λοιπά συντελεστιχά εΐς
τον σκοπόν έργα.
ΤΜΗΜΑ Β'.

ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΪ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α.

Σκοτός Χα« μίσα. τοϋ ΛυχΊόυ.

1. Συσταίνεται έν Άθήναις Λυκείου κατεγκρισιν τής Β. Κυβερνήσεως ύπό .Χρήστου Βάφα, Κωνσταντίνου Σ. Εανθοπούλου καί Θεμιστοκλέους Ίωαννίδου.
2. Προτιθέμενον δέ τήν διάπλασιν χρηστών πολιτών διαπράττεται αύτήν διά τής σωματικής άσκήσεως, τής Ιυχικής
αγωγής ζαί τής έν τοϊς Έλληνικοϊς σχολίοις καί Γυμνασίοις
παιδείας.
3. Τά έν έπτά ετεσι διδασκόμενα έν αύτώ μαθήματα είναι
ταΰταά.) ‘Ελληνικά, γλώσσα καί φιλολογία.
β’.) Χατινικά ώσαύτως, είς τούς μή προτ Οεμένους τό έμπορίου.
γ'.) Ιερά ιστορία, Κατήχησις τής ’Ορθοδόξου πίστεως καί

Χριστιανική ήθική.
δ'.) 11‘Λήρης αριθμητική καί στοιχειώδης Γεωμετρία, Άλγε
βρας μέρος καί επίπεδος τριγωνομετρία.
έ.) Γεωγραφία μαθηματική, Φυσική και Πολιτική.
ς-'.) ‘Ιστορία Ελληνική καί γενική.
ζ'.) Σύνοψις φυσικών επιστημών.
ή.) Ψυχολογία καί Λογική.
θ'.) Γαλλικά,
ί) Άγ λικά.
ιά,) Καλλιγραφία καί Ιχνογραφία.
ιβ.) Γυμναστική.
ιγ\) Διπλογραφία, ’Εμπορικόν δίκαιον καί ’Εμπορική Γεω
γραφία ε ς τούς προτιθεμένους τό έμπόρ ον
4. Ιίάυτα ταύτα τά μαθήματα δ.δάσκοντα, ύπό τε τλν καθιδρυτών τοϋ Λυκείου ζαί ύπ’ άλλων άξιων καθηγητών καί
διδασκάλων ύπο τής Β. Κυβερ,ησεως άνεγνωρισμε < ν.
5 'Εκτός τών μηνιαίων έόετασεωυ γ'·. '···'
< «' δημοσία
ενιαύσιοι περί τά τέλη Ιουνίου, Δν δ ν εγκριθη άλλως ύπο του
αρμοδίου υπουργείου
6. \ΐ διακοπαι άρχουται άπό τής ά. Ιουλίου καί λςγουσι
πεο· τήν 20 Αύγούστου
7. ‘ί) Δ ευθυντής έχει τήν - ενικήν διεύθυνσιν τοΰ \υζείου.
8. ‘Ο Συυδιευθυντης ένδιαιτώμενος έν τώ Αυ/ειω έπαγρυμνεϊ ιδίως περί τής ήθίκης εύρυθμιας και τή; διανοητικής
ένα πτύξεως.
9. ι0 άλλος κχΟιδρυτής, ένδιαιτώμενος καί αύτός έν τώ Λύ

Λ/ί 0η r (ii.

1. Οΐ έν τώ Λυχει'ω ένδιαιτώμενοι είναι οί κυρίως τρόφιμοι
αύτοΰ.
2. Τρόφιμος γ'νεται
ά ) "Οστις είναι υγιής καί ηλικίας άπό 9—15 έτών, άναγινώσκει καλώ;, γρά.ει ζαί αριθμεί.
β'.) ‘Ο ύπο-.χόμενος ότι έσεται ευπειθής.
γ’.) ‘Ο πληρονων δραχμάς 1500 κατ έτος προπληρωτέας
καθ'έίαμηνίαν, καί προσαγόμενος ύπό τίνος τών γονέων ή τού
κηδεμένος αύτού.
3. Τήν ενδυμασίαν, τά τής κλίνης καί τά βιβλία έχει ό
τρόφ μος δΓ ιδίας δαπάνης τώ - γονέων ή τού κηδεμόνες αύτού,
4. Διά μικρά έξοδα λαμβάνει παρα τού Διετθυντοΰ ά—4
δραχμάς ζατά μήνα, και μονον παρ’ αύτού,
5. "« 'στις γίνεται δεκτός ν'άκροά.ηται τά μαθήματα έξωθεν
φοιτών, πληρονει μόνον 240 δρ. κατ έ-ος προπληρωτε ς κατά
τριμηνίαν ζατά τά άλλα είναι ώς ο τρό ιμος. ‘Ο δε γυομενος
δεχτός καί νά διημερευη και να συμπρογ υματί,η μετά των
τροφίμων πληρόνει 30υ δρ. κατ'έτος, προπληρωτέας κατά
τριμηνίαν,
6. Ό νουθετηθείς καί έπιπληχθείς καί τιμωρη’είς πολλάκις
μαθητής καί μηδο ως βελτ ωθείς αποβάλλεται
7. Έάν τις θέληση νά μεταβη άλλ-ύ, οφείλει νά τό τροαναγγειλη ό γονευς ή ό ζηδεμών πρό τριών μηνών άλλως ύποχρεούται εΐς τήν πληρωμήν τή; τρίμηνέ ς.
8. Ιίάοα έπί τ;0 διοργανισμού τούτου γενησομένή υπο τής
πείρας καί τής παρατηρήσεως βελτίωσις ύποβληθησεται εί; τήν
έγζρισιν τής 1». Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 25 Αύγούστου 1856.
X; ήστί'ζ B'irpac
Χω/'σταντϊ'Γοο Σ. Σανθό.τον.Ιοζ.
&τμιστοχ2ής ΊωαννΙδης

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ή εορτή τής Γ'. Σεπτεμβρίου έπαυηγυρίσθη μετά τήςπροσηκούσης πομπής καί παρατάξεως, προσελθούσης έν τώ ναώ
τής άγιας Ειρήνης, είς τήν δοξολογίαν, τής Α Μ. τής σεβα
στής ήμών Βασίλισσες μετά πάντων τών έν τέλει.
— Έξεοόθη έν Πάτραις δαπάναις τού έκεϊ βιβλιοπώλου Κ.
Α. Σ. 'Αγαπητού έκ τής Ιταλικής δέ μεταφρασθεν ύπό τού
Κ. Σωτηρίου Λομβάρδου βιβλίον έπιγραφόμενον «ό Μά
γειρος» ή ό Φίλος τής Οικιακής Οικονομίας, άναγκαιότατον ον εΐς τάς οικογένειας, τού; ξενοδόχους, τούς ξαζ αροπλάστας, τούς χαφφεπώλα;, τούς πνευματοποιούς κ. τ. λ.
κ τ. λ. εύρίσκεται δέ έν ΙΙάτραις παρά τω ρηθέντι βιβλιοπώλη
Κ. Άγαπητω χαί τιμάται δραχμής.

Είς το TU7roypa>SLoy του κυοίου Ίω. Άγγελοπούλου ετυτώθησαν καί πωλοϋνταί τοϊς /ζετ^ητοϊς
βιβλία, εν αεΐκπζά, άτολυτηοϊα κ. λ. ζατά τκν
εσχάτως έκ^οθεϊσαν πεο'ί τούτων εγκύκλιον και τύ
πους τοϋ ΰττουοχείου τής παιο-ίας, ~οος χρήσιν
-ών Γυ/κνασίων και ‘Ελληνικών σχολείων οΐ εχοντε; ανάγκην κατευθυνθητωσαν π^’ος τον είοηυένον Κ. 1ω. Άχχελό-ουλον.
Ε I Δ Ο II Ο I Π Σ I Σ.
Ειδοποιείται τό κοινόν ότι ό Κ. I εώργιος Λϊανοΰσος μετέ
θεσε τό σγολιΐόν του έκ τής συνοικ ας των Ιαξιτρχώνιίς
. τήν κατά τήν οδόν ‘Ι’όμβης οικίαν τού Γ. Ιΐετροχείλου αρ.
' 27 7, έν η καί ό Κ. Βασ λειά ης ειγ,ε τό σχολεΐ,ν του.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΙΙΟΓΙΆΦϊΑΣ IU A ί ΓΕΑΟΙίΟΓΛΟΤ.
(’Οδός Άθηνάς. άριθ. 274).

