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Λτ —'Πφι χα^αζτίρος τγ,ζ Σταρτιοί-ινΉς άνορίζ;.

Ό χαρ-χκτήρ τής άνδρ·’ας τών Σπαρτατών, και χατά τε τό 
μάλλον καί ηττον ά .λώς απάντων τών κυρίως Ελλήνων, καί 
ο τρόπος καθ' ον έπολέμουν οιεφερε π λΰ τού των βαρβ ρων 
καί αύτών τόν έλαττον πολιτισμένων βορειότερων 'Ελληνικών 
φυ/.ων. Ι ήν οιαφοραν ταύτην περιγράφουσι μεν κχι άλλοι των 
αρχαίων, άριστα δε πάντων ο Θουκυδίδης (Δ. 12") παριστών 
τόν Βρασίδαν διαγράφονται αύτήν πρός τους σύν αύτώ ΙΙελο- 
ποννησίους, ινα έμπνευση αυτοις περιφρόνησιν κατά της 
φαινομένης ενδρίας τών Μακεοόνωυ και Ιλλυρικών καί άλ
λων αύτό ι βαρβάρων, ήτις συνίστατο είς μεθην μάλλον καί 
αλόγιστον Ορασυτητα μετατρεπομένην εύκόλως είς δειλίαν ή 
εις άληθή εύψυχίχν και καρτερίαν. Έκ τοΰ εναντίου δέ ή 
Ελληνική και δίως ή οωρικη άνδρία ύπήρχεν ομαλή και λελο
γισμένη· μάλιστα δέ πάντα τά πολεμικά τών Σπαρτιατών έθη 
και νόμιμα χαρακτηρί,ουσιν εύγειή διαννοιαν, βΐελυττομένην 
έπίσης σχεδόν τήν έν ταΐς μάχαις θηριώδη μαιίχν ώς ζαί 
την γυναικοπρεπή δειλίαν. Καί τωόντι άο’ ενός μέν μέ
ρους έστιγμάτι,'ου οΐ Λακεδαιμόνιοι τήυ ανανδρίαν άδυσω- 
πήτως έπιβαλλοντες εις τούς λεγομένους τρεσαντας βαρυ- 
τάτην ατιμίαν, άφ’ ετέρου δέ καί τόν λυσσώντα έν τή μάχη 
έξερχόμενον αυΟαφέτως τής έν ή έλαχε τάξεως καί άφει- 
οοΰντα έαυτοΰ άυ.φελώς, έπί μόνω τω σκοπώ τοΰ ν’άποθάνή 
έν'όξως, κατέκρινον αύστηρώς πάντοτε, (Ιίλουτ. Λυκ. 21. 
Άγησιλ. 30, Έπιτηδ. Λακών. (ϊ,Νικ. Δζμασκ. Λακ,Ξενοφ. Λ.
II. 9, 46) ή έξημίουν ένίοτε, ή τουλάχιστο? έστέρουν τής έζ 
τής ανδραγαθίας τιμής, ώς ποτέ τόν έν Ηλαταιαις άριστεΰ- 
σοντα ’Αριστόδημον καί τόν ίπί τής εισβολής τοΰ Έπαμινών- 
δου γυμνόν προκιυδυνεύσαντα τής πόλεως ’Ισάδαν τόν Φυλλί- 
δου (ΊΙροδ. Θ. 81, ’Ιλ. Λυκ. 34.) II χαταδίωξις τών εχθρών 
έπαυεν άμα καθίστατο βεβαία ή νίκη, διότι οΐ Λακεδαιμόνιοι, 
ζατά τόν Πλούταρχον, οϊτε γενναίου ού ε Ελληνικόν ηγούντο 
κόπτειυ και φουευειν άπολεγομένους καί παρακεχωρηζοτας τούς 
πο’ εμίους, ώσαύτως έπαυε ζαί πάσα εχθρική πράξις άμα σημαί
νοντος τοΰ άυακλητικοΰ,δηλ. άμα διδόμενου τοΰ σημείου τής έπι- 
στροφήτ.'ΪΓ.ήοχε δ= τοιαύτη εύπ ίθεια καί κατά τούτο, ώστε διη
γούνται ότι ποτέ είς τών Σπαρτιατών, έχων ήδη άπηωρημένον 
τό ξίφος ί’··α φονεύσή πολέμιόν τινα, άπέσνε την εαυτού χεΐρα 
σ. α δοθέντος τοΰ σημείου τούτου (Πλουτ. Λάζων, Άποφθεγμ. 
1 3. 8)· ήτο προσέτι ά ηγορευμενη ή τε σκύλευσις τών νεκρών, 
(Πλουτ. ονωτ. 12. 4 ΙΑ τουλά ιστόν οιαρκούοης της μάχης, 
και ή εις τούς θεούς ανάΟεσ ς τών λαφύρων τών φονευθέντων 
πολεμίων,ζαί άπ-ώς είπεΐν πάσα πινίκιος έορτη ή θυσία, έκτος 
τοΰ έκπαλαι είθισμένου άλεκτρυώνος, και πάσα μεγαλουχία 
εκ μέρους τών νκώντων ή υπέρμετρος γαρά εκ μέρους τών 
λαβ ντων τά εΰα γεΑ.α πολιτών, μάλιστα όσάκ ς οΐ ήττώμε- 
νοιησαν ληυες. (ΐ’λουτ Άγησιλ. 33). ΙΙροσέτι ευλαβούντο 
μεγζλω; οΐ Σπαρτιάται άπατας τάς άρχαίας θρη-κευτιχάς 
εκεχειρίας, ως την (ιλυμπακην, ζχ· ούχί μόνον ήθελον νά 
τελώσιν αυτοί τούς επιχωρίους αγώνας εαυτών έν εί ην , ώς 
τά Υακίνθια, τά Καρνέ.α, -ρύπον ώστε ούδέ έϊήργοντο πο
τέ εις εκστρατείαν έν τώ . ζα.·.ζ!.:<> μη.ι πρό τής πανσέληνου,
Ί'Ί Α 7 -,ωΐ 11. Τ. φχ? φ ΖΚ; τ*ν  ίλ?-.y-· Έζλη
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νών τούς άγ'να; καί τ'.·ςέορτάς έσέβουτο έπί τοσοΰτον, ώστε 
ό Βασιλεύς Άγησίπολις κατά τό 2 έτος τής 97 Όλ. π. X. 
391 έχρονοτρίβησεν ικανόν έπερωτών τόν ’Ολύμπιαν Δία καί 
τόν έν Δελφοις ’Απόλλωνα άν ήτον όσιον νά εΐσβάλη είς τήν 
Αργολίδα ζατά τους ιερούς λεγομένους μήνας, καί τοι δο- 
λ·ευσα>ένων τών Αργείων περί τόν χρόνον τών μηνών τού
των. (Ξενοφ. Έλλ. 4. 7 28). Αυτοί δέ συτοι οΐ μή άλογίστως 
μηδέ άομ-νως προ/έοντες τό αιμκ τών πολεμίων έπρεπε φυ- 
σικώ τω λόγιο νά φείδωνται πολλώ πλέον τών ιδίων πολιτών, 
καί νά θεωρώσιν ώς μεγίστην δυστυχίαν τής πόλεως τόν θά
νατον ή τήν α’χμαλώτισιν καί τοΰ μετριωτάτου άριθμοΰ Σπαρ
τιατών καί τωόντι καί κατ’αύτάς τάς συστάδαν γενομένας 
μάχα; πολλά ολίγοι έπλΐται επιπτον, μάλιστα οσάκις ήσαν νι- 
κηται οί Λακεδαιμόνιοι- ούτως έν μέν τή πρό τής Άμφιπο- 
λεως μάχηέπεσο ν έκ τών περί τόν Βρασίδαν έπτά μόνον, ένω 
άπέθανον έκτων ’Αθηναίων περί τούς 600. (Ηουκ. Ε. ΙΙ,Ξεν. 
Έλλ. Δ, 3, 1). Έν 3s τή μεγάλρ περί Κόρινθον μάχη έπεσον 
οκτώ· καί τέλος κατά τήν λεγομενην ά δ α κ ρ υ ν μάχην, καθ’ 
μόνον ήν ένίκησε τους Άρκάδας ό τοΰ ’Αγησιλάου υιός Άρχί- 
δαμος,δέ·' άπέθανεν ούδέ είς τών Σπαρτιατών. (Πλουτ. Άγησιλ. 
33)-δθεν αδίκως ήθελέ τις ποοσάύειεις τούς Σπαοτιάτας αλόγι
στον τόλμην καί άζάθεκτον έρωτα πολέμου καί καταχτήσεων. 
Ταύτας μάλιστα είχε σκοπόν νά απαγόρευση καί ή Λυκούρ- 
γειος ρήτρα, ή κωλύουσα τό πολλάκις έπί τούς αύτούς πο
λεμίους στρατεύειν, (Πλουτ. Λυ<. 13, Άγησίλ. 35) ήν 
παραβάς ό Αγησίλαος κατηγορήθη. Διό καί βλέπομεν τούς 
Λακεδαιμονίους πριν διαφθαρώσιν ύπό τοϋ /Λυσάνδρου καί τών 
έπ’ αύτοΰ παραδόξων ευτυχημάτων, άποφεύγοντας ή μετά δυ
σχέρειας έπιχειρούντας μεγάλους πολέμους, μολονότι καί τήν 
πεποίθησιν ειχον έζ τών προτέρων, οτι καθ'δ Δωριείς 
έπρεπεν άναγκα'ως νά νικώσι τούς Ιωνάς καί τούς λοιπούς Έλ
ληνας, καί πραγματιζώς ένικων σχεδόν πάντοτε έν ταΐς συ- 
στάδην μάχαις μέχρι τής έν Λεΰκτροις (Θουκ. Ε. 9, Ήρόο. 
Ζ. 102'.

Άπαντα δέ 
νομοθετήματα, 
τόν πόλεμον ούχί κυρίω 

ς Γ-^--=··· '

ταΰτα τά φιλάνθρωπα καί Ελληνικά τωόντι 
προήρχοντο έκ τοϋ οτι οΐ Σπαρτιάται έθεώρουν 

ς ώς μέσον καταστροφής καί κέρδους, 
άλλ' ε'ς έπίδειξιν άνδρίας ζαί τέχνης, καί τήυ μάχην έν μέ- 
ρει μέν ώς είδος μονομαχίας, κατά τάς νεωτερας περί τιμής 
άρχάς, καθώς περιγράφει έν γένει τήν Ελληνικήν τέχνην ό 
Μαρδόνιος (‘Ηροδ. (■).), έν μέρει δέ ώς θεατρικήν τινα χορευτι
κήν ζαί μουσικήν παράστασιν εντεύθεν κατανοεΐται ή παρά
δοξος όμοιότηο, ήν όρθώς παρετήρησαν οΐ νεώτεροι, μετα
ξύ τοΰ παρ' Έλλησι χορού καί τοΰ λόχου, δηλ. ότι ό μέ- 
γας χορός ήτο κατά τόν όριθμόν ολόκληρος πεντηκοστή ή ή- 
μιλοχια, διαιρουμένη εϊς δύο ενωμοτίας, ήτοι ημιχόρια, έβάδιζε 
κότα τάξεις και στίχους ώς ή αντίστοιχος αυτή στρατιωτική 
διαφεσις, κ?.ι εΐχεν ΐμοίους έξελιγμους, καί εΐς άμφοτέρους 
δε, δηλ τόν -£ οχον καί τόν ; ορόν, υπήρχε κοινή ή πυρρ χ_η, 
ή γνωστή εκείνη ενόπλειος δρχησις υετά τοϋ συνοδεύοντος 
αύττν μέλους- έ>τ:ΰθ = ν γίνεται σαφές διατί ό παρ’ ‘Ομηροι 
Αινείας (ςι»μ.ηρ. Ίλ. II. 61'>. 719, λέγε·., οτι ελπίζει νά κα- 
ταβά/.η τον κρήτχ Μηοιόνην ζαί τοι καλόν ορχιστήν, διατί 
Λ αύτός ποιητής ονομάζει τούς οπλίτας πρυλέας. Ίλ. Ε. 744.



X 720 χ )( 721 X
Λ. 49) όνομα παραγόμενον έζ. τοΰ τ.ρύλ'.ς, ζ~;ρ πζρί τοΐς I 
Κυπρίοις χαί τοΐς έυ Κρήτη Γορτυνίοις σημαίνει τήν ερωμέ
νην πυρρίχην, ούσαυ χρητο) αζωνιζτ,ν, δπερ έστι δωρικήν ορ- 
χησιν. (Σχολ. Πινδ. ΙΙύΟια, Β. 127, Εύστάθ. εΐ; Ίλ. Μ- 
77. Ίλ. Ε. 743.) Διατί έν Θεσσαλία ο', προστάται (ή μάλλον 
είπεΐν οί πρωτοστάται) ζαί προαγωυισταί έν ταϊς μάχαις εκα
λούντο προορχηστήρες, χα:ά τον Λουκιανόν (περί ορχ. 14) καί 
τέλος διατί ώς είδομεν ανωτέρω εθυου οι Σπαρτια.ται πριν τής 
μάχης εις τάς Μούσας.—Οί τοσοΰτον επακόλουθο'. ουτοι θεσμοί 
διετηρήθησαν επί πολύ, ούχί δέ έπι παντός- εις τήν βαθμηδόν 
μεταβολήν των αγνών Δωρικών περί τά πολεμικό: εθίμων συνε- 
τέλεσαν αί άπό τών χρόνων τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου άρ- 
ξάμεναι συνεχείς εκστρατεία: των Σπαρτιατών έκτος τής Πε
λοπόννησου, καί ή έκτοτε άναφυεισα άνάγκη άναπτύξεως τή; 
ναυτικής δυνάμεως. Είναι γνωστόν οτι άν καί πολλαί δωριζαΐ 
πολιτεΐαι, ώς ή Κρήτη, ή Κόρινθος, ή Αίγινα, ή Κέρκυρα ά
σκησαν, ώς έζ τή; παραλίας Οέσεως τινων,τά ναυτιζ , έν γένει 
όμως ή περί ταΰτα ασχολία δέν ήρεσζεν εί; τό δωρικόν φϋ- 
λου, ιδίως είς τήν τά δωρικά νόμιμα ευλαβέστερα δ ατηρή- 
σασαν Σπάρτην, όθεν όχι μόνον μετά τήν τοΰ Παυσανίου προ
δοσίαν ύπεχώρησαν ευχαρίστως τοΐ; Αθηναίο·.; τής κατά θά
λασσαν ηγεμονία; συμβουλή τοϋ Ήρα λείδου Έτοιμαρί- 
δ ο υ, είπόντο; δτι δέν συμφέρει είς τήν Σπάρτην ή τή; Οαλάσ- 

άμφισβήτησις, ώ; έξαχρειοΰσα τού; έζπεμπομένου; αρχη
γού;. (Θουκ. Α. 95, Διοο. ΙΑ. 30’, άλλα καί άφοΰ μετά 
πολλά; ατυχείς απόπειρα; ζατα τόν Πελοποννησιακον πόλε
μον ζατώρθωσαν μεν επί τινα χρόνον ΐχυρόυ στόλον, τοΰ 
οποίου ή άρχηγίζ κατά τον Άριστοτέλην Πολιτ. 26. 22) 
σχεδόν έτερα βασιλεία ζατέστηζε, έσχον δέ και κατά τοΰτο 
τό είδος έξοχου; τινά; άνδρας, ουδέ ζλίσιν μεγίστη·, έλαβόν 
ποτέ περί τά ναυτικά, οΰ'.έ διεκρίθησαν διαφερόντ·· ς έν αυτοί;.

Ί ήν αυτήν αντιπάθειαν έδείκυυου έκπαλαι οί Σπαρτιάται καί 
κατά τή; πυργομαχίας, δηλ. κατά τ.-ς πολιορκία; οχυρωμά
των ζαί φρουρίων, άπερ πολλοί τών Λακεδαιμονίων έμ- 
παί^οντες ώυομα.ξου Γυ·. αικωνίτας· εντεύθεν καί τπηόιουν ιά 
τειχίσωσιν αύτοί τήν έαυτών πόλιν μέχρι τών Μακεδονικών 
χρόνων, άποδιδο'ντες είς τόν Λυκούργον τήν άπαγόρευσιν τοϋ 
τε πυργομαχεϊν καί τού τειχίζειν, ώ; άπορροιαν των αό,/αίων 
καί συμφύτων τώ φύλω δωρικών νομίμων ούδέν ηττον άπεδο- 
κίμα'ξου ζαί τήν χρήσιν τώ> πολεμικών μηχανών, οντες μέν 
ώ; έκ τής αγωγή; των άνεπιτήδειοι περί τά τοιαϋ.α, φρονούν- 
τε; δέ, καθώς έξεφράσθη κομξώ; ό τοϋ Ά r-ιλ.ίου -'.ρ- 
χίδαμο;, ότι δια τή; έφευρέσεω; αύτών ο άπώλωλεν άνορος 
άρ&τά.ο (Πλουτ. Λακ. Άποφθεγ. 12;. Άζρ. Παν.

τώ> =7 Κρκζζαΰζ
Γ < ■ i
ά·,~ν/.ειρ.έν^:ν.

Κατά τό 1816 ήρςαντο έν τή Κριμαία ύπό τ ,υο; πρόσφυγ:; 
Γάλλου, διατελοϋντο; έν ύπτρεσία τής Ψωσσίας, τινες άνα- 
σζαφαί, αίτινες διά χρηματικής συνδρομή; τοΰ τότε δ-.οιζητοΰ 
τοΰ Κιιύ.τ κόμητος Konuianlzof έπι πλέον έξετάθησαν. Λ: 
άνασζαοαι περιωρίσθησαν κατ’ άρχάς εί; τινα λοφίιια εί; τούς 
πρόποδα; όρους τινός, του Μιθριδάτου ονομαζόμενου, κείμενα. 
Έν τώ μεταξύ του 1816 ζαί 1823 τά ΐκ τών άυασκαφώυ 
εύρεθέντα συνίσταντο εί; διάφορα κοσμήματα τών βραχιόνων, 
τοϋ λαιμοϋ κεκοσμημένα μέ διάφορα εμβλήματα. Άπ’αυτής 
τής εποχής αί άνασκα-.Ά έξηζολούθουν μετά πλείονες έπιστα
σίας ζαί είς μεγαλειτέραν έκτασιν, ώστε τό 1831 άνεκαλύ- 
φθη τό μεγαλοπρεπές ζαί άςιωσημείωτον μνημείον τοΰ Roa! 
Obn, όπερ έστιν όρος τής τέφρας, έν ω εύρέθησαν τεχνουργή
ματα τή; ανώτατη; ’Ελληνικής τέχνης καί τοΰ πολιτισμού έν 
τή γή τών ΣζυΟών τοΰτο τό άξιωσημείωτου μνημείον ωζοδό- 
μηται έν σχήματι τετραγώνου μετά μεγίστη; έπιστασίας ζαί 
κατά αξιοθαύμαστου τρόπον έκ τή; λαμπρότητος αύτοϋ, ζαί 
κυρίως εκ τών έν αύτω εύρεθέντων δηλοϋται ότι τό μνημείου 
τούτο ανήκει είς άρχάϊόν τ.να βασιλέα τού Ηαντικαπαίου, 
πόλεως τής Ταυρικής χερσονήσου, κειμέντ; έπι τοΰ Κιμυτρι- 
ζοΰ Βοσπόρου, αποικίας τών ίΐιλησίων, έχούση; λιμένα προσ
φυή ζαί ουσης το πάλαι ζαθέδρας τώυ ηγεμόνων ένός Άτόθι 

μικρού βασιλείου, εί; τήν οποίαν οί Έλληνες ένήργουν μέγα 
εμπορίου διά τώυ προϊόντων τής χώρας.

‘Ο Σκελετός αύτοϋ ώ; καί ό τής Βασιλίσσης εύρέθησαν έν 
μεταλλίυω περιβλήματι κεζαλυμμένοι, έφ’ου διαδήματα, ένώ- 
τια, περιλαίμια καί άλλα κοσμήματα, καί ταΰτα άπαντα εντε
λέστατης εργασίας καί έζ καθαρού χρυσού είργασμένα, ήσαν 
προσηρτημένα· έν τή αύτή λάρναζι εύρέθησαν όπλα, αγγεία, 
έπιπλα και εικόνες έξ ήλεκτρου, πρός τούτοις λείψανά τινα 
ξύλινης λάρνακις, έν ή ό σκελετός ήτον έ -αποτεθειμέιος, 
χεζοσμηνένης διά ζωγραφιών δυσζόλως διακρινομένων Παρά 
τοΐς σζελετοΐς τοΰ βασιλικού ζεύγους εκειντο έτεροι δύο σκε
λετοί, έξ ών δ μέν ήν άυδρός, ό δ’ έτερος 'ίππου, άνήζοντος 
άναμφιβόλως εις τόν τοϋ βασιλέως ιπποκόμον. Μεταξύ τών 
σκευών, άτινα ήσαν τοΰ βασιλέως εύρέθησαν τά όπλα του, 
τό δόρυ χαί έκτος τοϋ σκήπτρου ζαί λείψανα μάστιγός τίνος, 
ταΰτα άπαντα μέ διάφορα ποικίλματα έζ χρυσού ωραιότατα 
κεκοσμημένα. Τό πλήθος τών έν ταις είρημέναις λάρναξιν εύ- 
ρε'έντων αντικειμένων ήτο τοσοΰτον, ώστε ολόκληρον μου
σείου ήθελε δυνηθή vi ζοσμηθή έξ αύτών, έάν δυστυχώς μέγα 
μέρος τών εύρεθέντων δέν έχάνοντο, μή ύπαοξάσης αρκετής 
προφυλάξεω; έν ταϊς άνασζζφαΐς, καί έκτος τούτου μ.ή προ- 
φυλαχθείσης τής εις τάς λάρνακας εισόδου μέγα μέρος τών 
εύρεθέντων ύπό ιερόσυλων έζλάπησαν.

Έκτος τούτου τοϋ τάφου άνευρέθη καί έτερος όστις ένεκ.:·. 
τού μεγάλου ποσού τώυ έζ χρυσού ε’ργασμέιων αντικειμένων 
ώνομάσθη χουσούν όρος. Τά έντός τών εΐρημένων τάφων εύ- 
ρεθέντα ύπό διαοήμων αρχαιολόγων ζαί ,ωγράφων έταζτσ- 
ποιήθησαν ζαί άπεικονίσθησαν καί ένοιαλαμβανονται έντός εκ
τεταμένου συγγράμματος μέ 86 εικονογραφίας Τινες έξ αύτάυ 
τών πινάκων παριστάνουσι τά έζ χρυσού, άλλοι τά έξ ήλεκ
τρου καί άλλοι τά έξ έλεφαυτίνου οστού, άλλοι τά ές αργύρου 
κα· άλλοι τά έκ σιδήρου καί ορειχάλκου αντικείμενα. Μεταξύ 
τών έζ σιδήρου μεγίστη; ιοραιότητος ζαί τέχνης είναι τό κρά
νος, τό όποιον άναμφιβόλω; ήτο τοΰ βασιλέως ζαί δύναται νά 
όνομ.ασ0·ζ5 μ.οναδικόυ ώς πρός τήν τέ-ηνην. Άπειρον πλήθος 
άγγειΆν έξ ύέλου, έξ οπτής γής ιοραιότατα κεχρωματισμένων 
ζαί ε,ωγραφισμένων, πρός τούτο·; αγγεία καί διάφορα αντικεί
μενα έκ ξύλου καί νομίσματα φέρουτα Ελληνικό:; έπιγραφάς· 
ΐδια.ούση: ιοραιότητος καί πλουσιότητο; είναι τό ε'ρεθεν κό
σμημα τής βζσιλίσση;, συνιστάμενου έκ διαφο'ρων δια ημάτων 
καί στεμμάτων ζατεσκευασυένω■ ζ/. φόλλίυν χρυσ-.ΰ, ένώτια 
μετά τών πλέον ποικίλων κεφαλών άνθρωπ'ν. ν κα: άλλων ξώ;;·, 
έμ-αιστιζής τέχνης, πρό; τούτοι; περιλαίμια, περίοπτα και 
δακτυλίδια κεκοσμημένα άπαντα μέ γεγλυμένους λίθους, όίπα·.- 
τα ταΰτα ώραίος τέχγ.η; κοί φέροντα τόν τύπον'ΐ ί.ληνιζή; 
καταγωγής. Μεταξύ τώυ κειμηλίων του είδους τούτου πρό 
πάντων έφελζύει τήν προσοχήν καί θαυμασμόν έκαστου τό τής 
Βασιλίσσης χρυσοΰν κόσμημα συνιστάμενον έζ πο/.λών χρυσών 
πλύσεων, εΐ; άς ήτο προσηρτημένου μέγα νόμισμα μέ τό έμ
βλημα τή; ΙΙαλλάδο; ΆΟηνάς καί τούτο τό κόσμημα έκάλυ- 
πτε το στήθος τής Βασιλίσσης-λίαν περίεργον είναι ότι ή εΐκώυ 
τής ΙΙαλλάδο; ’Αθήνας συμφωιεΐ ακριβέστατα τήν περι
γραφήν, ή; μνείαν ποιείται ό Παυσανίας διαλαμβάνων περί 
τής κεφ:·.λή;τή; ΆΟηνάς τού Φειδίου έυ τώ Ηαρθενώνι. Έάν 
ληφθΐϊ ύ.τ’ όψιν ή ωραιότη; τοΰ έργου τούτου ούδεμία αμφιβο
λία υπάρχει οτι ταύτα πάντα άνήζουσιν εί; τήν εποχήν τής 
τελειοποιημένη; ’Αττικής τέχνης, καί οί διασημότεροι τώυ 
όιρχαιολόγων ζαί φιλολόγων συμπεραίνουσιν ό’τ·. ταΰτα κ-.ιτε- 
σκευάσθησαν έν Αθήναις διά τόν βασιλικό/ ττΰ-.ου ci.-.ov τό 
δόρυ τοϋ βασιλέως ζατεσκ.ευασΟέν έξ ορειχάλκου είναι κεζο- 
σμημένου μέ χρυσά έμβλήματκ προϊόντα τών έμ. αιστών 
μ.εταξύ δ’άλλων κοσμημάτων διαζρίνονται ζεφαλνί 'άεδουσων 
καί σζυθιζώυ πολεμιστών. Αξιοσημείωτο; είναι καί ή ευιεσ·.; 
χρυσή; τινο; προσωπίδας εύρεθείσης όμως έντός άλλου τ^νο;

, .αφού επί γυναικείου κρανίου. Μετά τό άνοιγμα τής εΐρημέ- 
ι υη; λάρνακο; έφάυ. σαν καί τά φορέματα αύτής ζατεσκευασμε- 

να έκ χρυσοϋφάντου ερίου, άτινα μετά τήν τοΰ άερος επή
ρειαν μετεβλήθησαυ εί; παιπάλην πέριξ τώυ λειψάνων τού 
γυναικείου τούτου σκελετού, εύρέθησαν ζαί πλήθος πολυτίμων 
αντικειμένων άνηζόυ-ωυ ε·ς γυναικεία κοσμήματα, ών ή ω- 
ραιοτη; δέν είναι πο/.ΰ κατώτερα τών π-ριγροφό·,τι·.. ζοσμη 

[/.ατών τής ι>ασΐΛΐσσης. προ, .ην σπάνιο.η.α ια -ς 
λίχτρο-j τζγ^νουργ-ήματα. ύπεροαίνουσι τά έζ χρυσού· ζαί κυ
ρίως άγγεϊόυ τι, εύρεθέν εις τούς πόδας τής βασιλίσσης, θεω
ρείται ιός τό πολυτιμώτερον πάντων τών ευρημάτων καί πάσης 
τής συ) λογής’ επί αϋτοΰ ύπάρχουσιν εικόνες ϊκυθών ζαί [ΐζ- 
ταξύ αύτών διαυρίνονται δύο έξ ών τοϋ ένός έζβάλλουσι όδόυτα 
τοΰ δέ άλλου ιό; τραυματίου περιδέυουσι τόν πληγωθέντα πόδα. 
'Ομοίως εύρέθησαν πλήθος αγγείων έξ αργύρου έξοχου ώραιο- 
τητο; ζαί ποικιλία; ως πρό; τά σχήματά των ζαί ιός πρός τά 
επ’αύτών εμβλήματα, ώστε μόνον τό μουσείου τής Ιίουρβο- 
νείας έχει άνο^τέραν πληθύυ τώυ τοιούτων έξ αργύρου αγγείων 
ή άλλων, έ.τίσης δε καί έξ ήλεκτρου, ύέλου καί οπτής γής άντι 
κείμενα- είναι σημαντικά. Τά λείψανα δ'.ο έκ ξύλου κυπαρίσσου 
χατασκευασθεισώυ λαρνάκων ύπερβαίνουσι ως πρός τήν λεπτό
τητα τής εργασίας ζαί τώυ έπ’ αύτών κοσμημάτων παν ό,τι 
μέχρις ώρας έκ τής αρχαιότητες διετηρεϊτο ζαί ύπό τοϋ παν- 
οαμάτορος χρόνου δέν κατεστράφη. Τά διά ζωγραφιών 
κεκοσμημένα αγγεία έξ οπτής γή; όμο-άζουσι τά μέγιστα 
μετά τών Έλλ.ήνων, ώστε φαίνονται προϊόντα τοΰ έυ.πορίου

-■ -Λ-— ί- τή; ’Αττικής. Εύρέθησαν πολλά άγγεια 
τελειότητος πηγάζοντα έκ τή;

μεγαλείου εποχής, καθ’ ήν τά ζεραμεϊα τών 
ΐς πάσας τά; τής μεσογείου θαλάσσης 

τά προϊόντα αυτών. Μεταξύ τούτων τών αγγείων εύρέ- 
χρυσω ζεζοσμημένον, οπερ κατά τήν

μετενεχθέντα έκ 
άρχαϊζού ρυθμού, καί 
τοΰ Αττικού
Αθηνών προεμήόευον εΐ: 
πόλεις ·'
Οη εν πλουσιοπαρόχω;
τών άρχαολόγων γνώμην είναι ά γεΐου τοΰ γάμου, ή νύμφη 
κάθηται ώραίως έστολισμένη έπι του θρόνου, δύο παιοες με
τέωροι καταγίνονται εις τήν τών τριχών ζαί βοστρύχων δια- 
κόσμησιν διά μαργαριτών ζαί άλλων κοσμημάτων. ‘Εκατέρω
θεν προσεγγίζουσι τή νύμφη γυναίκες ύπηρετούσαι καί τά 
π?νέου ποικίλα κιβωτίδια ζαί κοσμήματα αύτή προσφέρουσαι. 
’Επίσης τά εύρεθέντα νομίσματα έχουσι μεν μεγάλην ιστορι
κήν αξίαν άλλά κατά τόν διάσημου νομισματολόγον ζαί διερ- 
μηνευτήν αύτών είναι αρχαιότερα τού βασ·λέως Αεύζωνος, 
δστις κατά τόν πρώτον Ηελοπουυητιαζόν πόλεμον τόσον φι- 

καί φίλοφηόνως πρός τούς Αθηναίους προσήνέχΟη. ^'-ά- 
έν ταΐ; ί

C - . 
λικώς 
φοοοι .. ...., λάρναξιν εύρεθεΐσαι έπιγραφαί έξεδόθησαυ ήδη 
ζαί εύρίσκονται εις τό διάσημου σύγγραμα τοΰ Boeckh τό έπι- 
γραφόμενον.

Corpus inscriplionum graecoruiu.

Ξ. A ΑΝ ΛΕΡΕ Β.

ιρό; χρήσιν τώυ δημοτικών σχολείων 
διδασκόμενου μαθήματος, νά συντάσ- 

' ΐ; τόν σκοπόν προσφο-

Πόρ: ίιαγωνίηχατος -ρος συγγραφή·; προσφορωτιρωυ 
οημοτνζά σχολεία.

Ο Θ □' Ν

Ε Λ Ε Ω: Θ Ε Ο ϊ.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Έπιθυμοϋντες τά
βιβλία, παντός έν αύτοΐς ι 
σωυται οσον ένεστι τελειότερα ζαί ε 
ρώτερα,

Καί Οεωροΰντες ότι έζ τής συστάσεως έπι τούτω διαγωνί
σματος θέλει προκόψει τό αίσιώτερον αποτέλεσμα,

Προτάσει τού ΊΙμετέρου έπι τών Έζζλησιαστιζών ζαί τής 
,'.ημοσία; Παιδεία; Υπουργού, άποφασίσαυτες διατάσσομεν τά

Ο'Λ X
Άρθρου 1.

Δια τήν συγγραφήν παντός βιβλίου αναγκαίου εις τά δημο
τικά σχολεία προζαλεϊτοιι τοΰ λοιποΰ ύπό τοΰ έπι τών Εκ
κλησιαστικών καί τή; Δημοσίας Παιδείας Υπουργείου διά 
προγγράμματος διαγωνισμός, επί χρηματίζω βραβείω, τό ό
ποιον λαμβάνεται έζ του έν τώ προϋπολογισμώ αύτοϋ έτησίως 
ψηφιζομένου ποσοϋ πρός έκδοσ-.υ βιβλίων διά τά δημοτικά σχο
λεία, ζαί όοίζεται έζάστοτε άνάλογον 
β-βλίου, * -.....................................
παρέχεκ 
μένου όμω

. .....................-(-V πρό; τήν έκτασιν τοϋ
ζα: τά; πλείονας ή όλιγωτέρας δυσκολίας, τά; οποία; 
ή συγγραφή ώ; έκ τοΰ εΐδου; τής ύλης, μή δαπανω- 

ζατ’ έτος εις το άθλοθέτημκ τοΰτο ποσοϋ άνωτέ- 
ων δραχμών.υταζτο

Άρθρου 2.

Τά υποβαλλόμενα εις τόν διαγωνισμόν πονημάτια εξετά
ζονται παρά τής τεταγμέυης νά κρίνγ τά πρός χρήσιν τών 
δημοτικών σχολείων έζδιδόμενα βιβλία έπιτροπής, τό δέ βρα
βείου άπονέμεται εις τό ύπ' αύτής κηρυχΟέν πάντων βέλτιον.

Άρθρον 3.

Τά; συγγραφά; αύτώυ εύαναγνώστως γιγραμμένας ζαί α
νωνύμους πέμπουαιν οι διαγιονιζόμενοι είς τό 'Υπουργείου, καί 
μόνον διαρζούσης τής προθεσμίας, ήτις έυ τώ προγράμματι 
τοΰ διαγωνίσμ,ατος προς τοΰτο έτάχθη, γίνονται δεκταί παρ’ 
αύτώ. Μετά του χειρογράφου συναποστέλλει είς τό Υπουρ
γείου ό συγγραφεΰς καϊ τό όνομα αϋτοΰ γεγραμμένον είς 
ιδιαίτερον χαρτίον, έν σχήματι επιστολή; έπτυγμένον καί 
καλώς έσφραγισμένον, τήν ιδίαν δέ συγγραφήν διακρίνει, θέ- 
των έπι τής ζεφαλίδος αύτής ρητόν τι ή στίχον, δν σημειοΐ 
ζαί έν τώ ρηθέντι χαρτίω, δπερ αποσφραγίζεται, πρός γνώ
σιν τοΰ ονόματος ζαί τή; άνηκούσης αύτω κατά τό ρητόν συγ
γραφής, εις τήν κατωτέρω όριζομένην έπι τούτω ώραν.

ΙΙάντα δέ τά ύποβαλλόμενα είς τό ύπουργεΐον χειρόγραφα 
φυλασσόμενα παρά τω άρμοδίω Τμηματάρχη ύπό ιδία αύτοϋ 
ευθύνη, πέμπονται δι’ υπουργικού έγγραφου, ληξάσης τής προ; 
παραδοχήν χειρογράφου προθεσμίας, είς τήν προμνησθεΐσαν 
έν τω 2. άρθρω έπιτροπήν πρός έξέτασιν.

Άρθρον 4.

ΤΙ έπι τώυ βιβλίων έπιτροπή έξετάσασα τά παραπεμφθέν- 
τα αύτή πονημάτια και έτοιμάσασα τήν περί αύτών ίκθεσιν, 
άναγινώσκει αύτήν έν τω Διδασζαλείω, καθ’ ημέραν οριζομέ- 
νην ύπό τοΰ ύπουργείου ζαί έζλεγομένην πάντοτε ύπό τούτου 
μ·.ταξύ τώυ ζυριαζώυ τοΰ μηνάς Ιουλίου. Διά τόν έγκαιρον 
δέ προσδιορισμών τής κυριακής, οφείλει ή έπιτροπή έτοιμα- 
σθεϊσα νά. γνωστοποίηση τοΰτο αύτίζα εις τό ύπουργεΐον.

Άρθρου 5.

Είς τήν επιτροπήν, αμέσως μετά τήν άνάγνωσιν τής ζρί- 
σεω; αύτής, παραδίδονται πρός άποσφράγισιν ύπό τοΰ αρ
μοδίου τμηματάρχου τοΰ ύπουργείου τά ύπ’ ευθύνη ιδία, άχρι 
τής στι-ρμ-ή; ταύτης, παρ’ αύτω φυλασσόμενα έσφραγισμένα 
χαρτία, περί ών έυ τω άρθρω 3 έρρέθη, καί γνωσθέντος έζ 
τή; άποσφραγίσεω; αύτώυ τοΰ ονόματος τοϋ συγγραφέως τοΰ 
ζ.ηρυχθέυτος βελτίουος συγγραμματίου, άπονέμεται πάραυτα 
πρός αύτόν τό βραβείου παρά τοΰ ήμετέρου έπι τών Εκκλη
σιαστικών ζαί τής Δημοσίας Παιδεία; Υπουργού.

Άρθρου 6.

'II δημοσίευσις τοΰ προκ.αλοΰντος τόν διαγωνισμόν προγράμ
ματος γίνεται παρά τοϋ ύπουργείου εν έτος τούλάχιστον πρό 
τοϋ ανωτέρω ώρισμ,ένου πρός άνάγνωσιν τής κρίσεω; τής επι
τροπής μ.ηυός, ινα παρέχηται τοΐς βιυλομένοι; νά διαγων:- 
σθώσιν ο ικανό; πρός συγγραφήν χρόνος. Κατά, δέ τον προσ
διορισμόν έυ τώ προγράμματι τή; έυ τώ 3. άρθρω άναφερο- 
μένης προθεσμίας, λαμβάνεται πρόνοια, όπως μένη και εις 
τήν έπιτροπήν ό άπαιτούμενο; πρός έξέτασιν τών πονημα- 
τίων καιρός.

Άρθρου 7.

Τό βραβευθέν βιβλίου ε’.σάγεται ύπό τοΰ Ύπουργείου εί; 
τά δημοτικά σχολεία επί οληυ περίοδον μαθημάτων έυ αύ- 
τοϊς, προσοιορίζοντος καί τήν τιμήν αύτοϋ έν τή έκδιοομενη 
πρό; τούς δημοδιδασκάλους περί του βιβλίου έγκυκλίω, μετά 
γνωμοδότησιν περί τούτου ζαί τής έπιτροπής.

Είς του προμνησθέντα ΤΙμέτερον υπουργόν ανατίθεται ή 
έζτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Άθηυησι τή 1 Σεπτεμβρίου 1836.

’Εν ονόματι τοΰ Βασιλέως

‘II Βοσί.Ι/σσα

Α Μ A Λ I Α.
X. ΧΡ1ΣΤΟΙ10ΪΑΟΣ.



X 722 χ

Άριθ. Ιίρωτ. -ίο 12

Διεχπ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ‘Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών και τής

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

ΤΤ^δζ TOVC Γγ/ο ασιάηγαζ, Σχο.ΐάρχα,ς χαί .Tf,ti.:taut me 
ί,Ι.Ιιιπχά»' Gjo.lita»’ ιδασχ&.1βν<.

Οικοθεν, νοείτε, κύριοι, δτι πρόνοια 'ίνα μή τι έν τοΐς γυ- 
μνασίοις καί έλληνιχοϊς σχολείοις τής Κυβερνήσεως είσ/ωρή, 
δυνάμενον νά παρεμβάλλη προσκόμματα είς τό ν’ άποβαίνηή 
έν αύτοΐς γινόμενη διδασκαλία άποχρώντως γόνιμος και καρ
ποφόρος, ούχ’ ήττον S' άφ’ ετέρου καί επιθυμία τοΰ νά προ
λαμβάνεται παν τοιοΰτο καί παρ’ αύτοΐς έτι τοΐς ιδιωτικοί; 
έκπαιδευτηρίοις, ών ή άνάπτυξις και πρόοδος δεν έφελκύουσιν 
όλιγώτερον τήν προσοχήν τής Κυβερ-ήσεως, προεκάλεσαν τήν 
έκδοσιν τοΰ έν οπισθογραφώ γνωστοποιουμένου ήμΐν Βασιλι- 
λικοϋ Διατάγματος (α) ΙΙρός λή|/ΐν δέ τοΰ μέτρου τούτου συνέ- 
τειναν έτι καί τινες γυμνασιαρχών παρατηρήσεις, τελευταίου 
είς τό Ύπουργειον ύποβληθεΐσαι.

Τό Διάταγμα λαβόντες οφείλετε πάραυτα νά τό χοινοποιή- 
σητε εις πάντας τούς παρ’ ύμΐν διατελοΰντας καΟηγητάς καί 
διδασκάλους, μετά προσκλήσεως άμα πρός αύτούς, ίν’ άκολου- 
θώσι κατά γράμμα τάς διατάξεις αύτοΰ- άόκνως δ' έπιβλεπον- 
τες ύμεις οί προϊστάμενο', ίνα μή γίνητε ή ελάχιστη παράβασις, 
θέλετε μηνύει αύτήν πραττομένην άνευ αναβολής είς τό υπουρ
γείου, κατά τό άρθρον 5. τοΰ Διατάγματος.

Τοΐς κυρίοις χαθηγηταΐς και διδασκάλοις θέλει γείνει προ
σέτι γνωστόν, οτι, όστις αύτών θέληση νά λάβη άιειαν πρός 
ιδιαιτέραν διδασκαλίαν, χατά τόάρθον 2, οφείλει νά ύποοάλη 
είς τό υπουργείου τήν π=ρίτούτου αναφοράν του διά τού προϊ
σταμένου αύτοΰ· ούτος δέ πέμπων αύτήν θέλει τήν συνοδεύει 
μετά ήτιολογημένης γνωμοδοτήσεων, άν κρίνη παραχωρητέαν 
ή μή τήν άδειαν, οδηγόν κατά τήν κρίσιν του πάντοτ® έχων τον 
δυνατόν συμβιβασμόν τοΰ συμφέροντος τοϋ ου προίσταται εκ
παιδευτηρίου πρός τήν όφειλομένην νά παρέχηται συνδρομήν 
είς τά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Έν 'Αθήναις, τήν 30. Αύγούστου 1S36.

Ό Ύ.τουργΙχ
X. ΧΡΙΣΊΌ11ΟΙΆΟΣ.

Διά Β. διατάγματος της 20 Αύγούστου ό θ. Βογάσιαρης 
μετετέθη έ< τοΰ έλλ. σχολείου Στεμνίτσης εί; τό τής Σύρου 
ζ> τή κενή θέσει τοΰ είς Γαλλίαν απερχομένου διδασκάλου Μ. 
Κουτσούδη, άντί δε τοΰ Θ. Βογάσιαρη μετετέθη είς Στεμνίτσζν 
ό τέως έλληνοδ. Γυθείου I. Κυριάκός.

Διά βασιλικού διατάγματος τής 4 Σεπτεμβρίου.
Ό μέχρι τοΰδε διδάσκαλος τοΰ έν Ααμία ελληνικού σχο

λείου I. Γ. Μερλής διωρίσθη σχολάρχης τού αύτοΰ σχολείου.
Ό Γ. Ηρεζάνης μετετέθη έκ τοΰ έν Ναυπλίκ ελλ. σχοάείου 

είς τό έν Χαμία αύξηθέντος τοΰ μηνιαίου μ·σθοΰ αύτοΰ άπό 
•130 είς 160 δρα.μάς- άντί τούτου ο= μετετέθη έκ τοΰ έλλ 
σχολείου Πόρον είς το τοΰ Ναυπλίου, ο I. Ε. Χοϊ άν, είς τό 
έλλ. σχολείου Πόρου μετετέθη έκ τοΰ έν Λεβαδεία ό I. Γζιών 
αύξηθέντος τοΰ μηνιαίου μ,ισθοΰ αύτοΰ άπό 100 εις Ί 30 δραχ
μές, ά>τι δέ τούτου μετετέθη ίς Χεβαδείαν ό διδάσκαλος τοΰ 
έν ϊερΐφω έλλ. σχολείου Γ. Σταυριανός. Είς τό έν Χαλχίδι 
έλλ. σχολεϊον μετετέθη άπό τοΰ έν Θήβαις δ διδάσκαλος X. 
Εορειόπουλος, ο δέ ά/ρι τοΰδε έν Κραόάροις διδάσκαλος Δ. 
Μ. Μαυρομαράς είς τό έν Θήβαις, μετ’ αύςήσεως τοΰ μισθού 
αύτού άπό 100 είς δραχμά; 13Ο άντί δέ τού παραιτηθέυτος 
όευτερεύοντο; διδασκάλου τοΰ έν Θηβζις σχολείου Κ. Τσερ- 
πέλη μετετεθη είς αύτό ό άχρι τοΰδε έν Φσλε άνδρω διδά
σκων Ν. Θεολόγος. Εις την κενήν θέσιν τοΰ έν Γυθείω σχο
λείου μετετέθη ό διδάσκαλος τοΰ έν Καλάμαις έλλ. σχολείου

’/ Γ; δΐϊΐ.γμϊ τ-Λτ; iJr,p-euocsv.:ν ΐ; τ: πιο τουτου τυλ/.ΐν 
Ί . ί ν.-·4.τ λ . :ης.

X. Λίγχρης, αντί τούτου δέ εις το τών Καλαμών σχολείου 
ο ίερεύς Δ. Φίφας έκ τοΰ έν Ιΐύργω σχολείου. 'Ο σχολάρχης 
τοϋ έυ Καλάμαις έλλ. σχολείου I. Δημη^ρίου μετετεθ η ε’ς τό 
έν Πύργω έλλ. σχολείου, ό δέ προϊστάμενος τοΰ σχολείου 
τούτου διδάσκαλος Δ. Καλαμβοκίδης μετετέθη ώς τοιοΰτος 
είς τό τών Καλαμών.

Διωρίσθη δ.ά βασιλικού διατάγματος τής 5 Σεπτεμβρίου 
διδάσκαλος τής καλλιγραφίας, άντί τοΰ πζραιτηθέντος X. 
Κωσταγιάννου, είς τό έν Άθήναις σχολεϊον τής νοτίου πλευράς 
ό Δ. Γζιόβας.

Διά Β. διατάγματος τής 5 Σεπτεμβρίου διωρίσθη είς τό έν 
Μήλω έλλ. σχολεϊον, άντί τοΰ έγχαταλ πόντος την θέσιν αύ
τοΰ Θεμιστοκλέους Ίωαννίδου, ό διδάσκαλος τοΰ έν ΙΙανόρμω 
τής Τήνου έλλ. σχολείου Μ. Δαπόντε, άντί τούτου δέ μετε
τέθη είς Πάνορμον ό διδάσκαλος τοΰ έν Τραγαία τής Νάξου 
σχολείου I. Βασιλειάδης.

Κατά τήν έναρξιν τών μήπω περαιωθεισών εξετάσεων τοΰ Β. 
Διδασκαλείου, είς ήν παρευρέθη καί ό Κ. υπουργός τής παι
δείας ό γενικός διευθυντής Κ. Βυζάντιος απήγγειλε τήν έξης 
εισαγωγήν.

» Τεσσαράκοντα οκ-ώ μαθηταί ήσαν, Κύριε ‘Υπουργέ, οί 
έγγραφέντες πέρυσιν έν τώ Διδασκαλείω, ών οί μέν δεκατέσ- 
σαρες έκ τών προεγγεγραμμένων ήδη κατά τό προπαρελθόν 
έτος, οί δέ τριάκοντα τέσσαρες έκ τών νεωστί προσελθόντων 
καί δοκιμασθέντων. Έξ αύτών ε;κοσιοκτώ μέν είσ'ι κατατε- 
ταγμένοι είς τήν Β'. ή άνωτέραν τάξιν, είκοσι δέ είς τήν Α'. 
ή κατωτέραν. Τέσσαρες δέ, έξετασθέντες πρό πέντε μηνών, έ- 
νεκρίθησαν ώς άπολύσιμοι, και λαβόντες πτυχίον δημοδιδασκά
λου, διδάσκουσιν ήδη είς διάφορα σχολεία. ΙΙαρά τούς τακ
τικούς δέ τούτους τοΰ Διδασκαλείου φοιτητάς, έγένοντο 
δεκτοί έν διαστήματι τοΰ έτους καί οκτώ άλλοι, ως άκροατα:

Έκ τών μαθητών τούτων, ών οκτώ είσιν έκ τών έκ
τος τών ορίων 'Ελλήνων, τριάκοντα μεν είσιν υπότροφοι τής 
Κυβερνήσεως, τρεΤς δέ υπότροφοι τοΰ κληροδοτήματος τοΰ α
οιδίμου Βελλίου. Παρεδόθησαν δέ αύτοΐς έυ διαστήματι τοΰ 
έτους ή ιερά Κατήχησις μετά τής χριστιανικής διδασκαλίας, 
Χρυσόστομος, Βασίλειος, ’Ισοκράτη-, Διόδωρος, ΙΙλούταρχος, 
Ξενοφών, Αυσίας ζαί Θουκυδίδης· Αριθμητική μετά θεωρίας 
καί πράξεως- Γεωμετρία- Φυσική, πειραματική- Γεωργική, 
μετά τώυ άρχών τής Βοτανική; καί ζωολογίας- 'Ιστορία ίεοά 
τε καί κοσμική- Γραμμική ιχνογραφία καί καλλιγραφία μετά 
προσωπογραφίας- ΙΙαιδαγωγιζή καί Γυμναστική- Διδακτική 
κατά τόν τής μεθόδου 'Οδηγόν μετ’ έφαρμογής τοΰ πρακτικού 
αύτής μέρους- Μουσική εκκλησιαστική τε καί κοσμιή. Περί 
δέ τούς τελευταίους τοΰ σχολιακοΰ έτους μήνας έδιδάχθη αύ
τοΐς κα ή βιβλιοδετική ύπό τοΰ νεωστί διορισθέντο; διδασκά
λου τής χρησιμωτάτης διά τούς δημοδιδασκάλους ταύτης τέ- 

χνης·
Καί κατά πόσου μ’·ν τά μαθήματα ταΰτα έκαρποφόρη- 

σαν έυ ένί έκάστω αύτών, πληροφορήσουσιν υμάς τε καί τό 
κοινόν αΐ σήμερον σύν Θεω άιχόμεναι εξετάσεις- τό ο’ έπ’ έ- 
μοί, άπουέμων δημοσία τόν όφειλόμενον έπαινον καί τάς εύ- 

ί χαριστίας μου πρός τούς αξιότιμους Καθηγητάς καί Διδασκά- 
; λους τοΰ καταστήματος διά τήυ μετά ζήλου έκπλήρωσιν τοΰ 

καθήκοντος αύτών έκάστω, ευχαρίστως πληροφορώ ύμάς, ότι 
I η διαγωγή τών μαθητών απάντων ύπήρςε καθ’ ο'.ον τό ένι ύ- 
; σιον διάστημα ανώτερα μομφής άπάσης, καί, εξαιρούμενων νε- 
j ανικίν τινών ελαφρών παραπτωμάτων, τιμωρίας αύστηρά; ά- 
ί φορμή ύπ’ ούδενός αύτών έδόθη. ΙΙρός τούτο δέ είμί βέβαιος 

ότι συνετέλεσε μάλιστα ή πεποίθησις, ήν έκάστω αύτών έν- 
εποίησαν αί πρός βελτίωσιν τοΰ δημοδιδασκαλικοϋ κλάδου 
προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως, τών όποιων φλοτιμούμενοι νά 
ιιανώσιν άξιοι, δέν διστάζω, Κύριε ‘Υπουργέ, νά όιαβεναιώσω 
ύμάς οτι ούδέν ένιλιπον πειθαρχίας τε καί έπιμεΛειας.

ΕΚ ΤΙΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΓΛΟΓ.
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