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ή άπόλυσις τών συμπληρωσάντων εφέτος τάς έαυτών σποοδάς 
μαθητών τοΰ Διδασκαλείου έγένετο, κατά πρώτην φοράν άπό 
τής συστάσεως αύτοΰ, μετά πλείστης δσης έπισημότητος· ό δέ 
έπί τών Έκκλησιαστ. και τής Δ. Έκπαιδεύσεως Υπουργός 
Κ. X. Χριστόπουλος, ήθέλησεν, άπολύων πανηγυρικότερου τούς 
έξετασθέντας καί έγκριθεντας, νά πείση και τούτους χαί τό κοι
νόν, ότι τοΰ λοιπού ή βελτίωσις τοΰ δημοδιδασκαλικοΰ κλάδου 
εσεταισπουδαιότατου μέληματοΰ Υπουργείου, έφ’ω δή καί χατά 
τήν 10 πρό μεσημβρίας τής παρελθούσης Κυριακής, 23 Σεπ
τεμβρίου, συνελθόντων έν τω Διδασκαλείιρ τών μελών τής 
Ίεράς Συνόδου, τοϋ έπί τών ’Εξωτερικών Υπουργού, τοΰ Πρύ
τανεως τοϋ Πανεπιστημίου, τών Γυμνασιαρχών Αθηνών, πολ
λών διδασκάλων καί καθηγητών καί πλήθους άλλου φιλομού- 
σων πολιτών, μετά τό πέρας τής, μετά τήν εύλογίαν τοΰ ’Αρ
χιεπισκόπου Μαντινείας, ύπό τοΰ Καθηγητοϋ τοϋ Διδασκαλείου 
κυρίου Ίερεμίου Καζάκου γενομένης αΐτήσεως καί ευχής ύπέρ 
του Βασιλέως καί τϋς Βασιλίσσης, τών κηδεμο'νων τοΰ διδακ- 
κτηρίου τούτου καί τών έν αύτώ διδασκόντων τε καί διδασκό
μενων, καί τού πολυχρονισμού τών A. Α. Μ. Λ1. ψαλέντος 
έναρμονίως ύπό τών μαθητών προεξαρχόντων τών τής Εκκλη
σιαστικής μουσικής διδασκάλων, ό Διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου 
έξέθετο διά βραχέων τό τών έξετάσεων αποτέλεσμα, καθ’ό αί 
μέν απολυτήριοι έξετάσεις, άρξάμεναι τήν 4 καί περανθεϊσαι 
τήν 15 τοΰ μηνός, άνέδειξαν ολόκληρον μέν τήν Β'. ή άνωτέ- 
ραν ταξιν, άπολύσιμον, πλήν ενός, συγκειμένην έξ εΐζοσιτριών 
μαθητών, ών δεκατέσσαρες μέν έκρίθησαν άξιοι πτυχίου δευτε
ροβαθμίων δημοδιδασκάλων, οί πλεϊστοι αύτών χαρακτηρισθέν- 
τες "Α ρ ι σ το ι’ οχτώ δέ τριτοβαθμίων ολόκληρον δε τήν Α'. 
ήκατωτέραν προβιβάσιμον, πλήν ένός, έγκριθέντων καί έξ αύτής 
τριών μαθητών άξιων πτυχίου τριτοβαθμίου δημοδιδασκάλου· 
καί πάντες οΰτοι προσκληθέντες όνομαστί υπό τοϋ Διευθυντού, 
έλαβον τά πτυχία αύτών, προητοιμασμένα κατά τόν νεωςί έγκρι- 
θέντα τύπον, άπό τών χειρών του Κ.‘Υπουργού. Αί δέ δοκιμαςή- 
ριοι έξετάσιΐς τών μαθητευσόντων είς τούπιόν άνέδειξαν 3S μεν 
μαθητάς κατατακτέους εΐς τήν Β'. τάξιν, 22 δέ είς τήν Α'.'Εξ 
δέ τών άπολυθέντων, οί ΚΚ.Σωτήριος Θηβαίος, ’Αθηναίος· Χρη
στός Δαγιάντης, Κεϊος· Ήλίας Νικολάου, Φωκεύς· Λεωνίδας 
Μπιτσάκος, Αίγιεύς· Κωνσταντίνος Κατσαράκης, Άκαρνάν καί 
Εύθύμιος ούμπαρης, Αάκων, κριθέντες προσέτι καί άξιοι βρα- 
βιύσεως, έλαβον άπό τών χειρών ώσαύτως τού ‘Υπουργού τά 
προητοιμασμένα αύτοίς βραβεία, συγκείμενα έκ βιβλίων διαφόρου 
αξίας, αί μετά τούτο, τήν οΐκείαν έκαστου καταλαβόντος θέσιν, 
ό Κ. έπί τών Έκκλησ. κτλ. ‘Υπουργός απήγγειλε τό καταχωρι- 
ζόμενον παρά ποδας λογίδριον, εμποίησαν βαθυτάτην έντύπωσ.ν 
είς πάντας τούς περιισταμένους, άκροασαμένους αύτοΰ έν άκρα 
σιγή καί προσοχή μεγίστη. ‘Γαλέντος δέ μετά ταΰτα ύπό τών 
μαθητών άπό τετραδίων, κατά τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν, τοΰ 
ύπέρ τών Α. Μ. Μ. ύμνου (κ Τόν Βασ·.λ.έα μας καί τήν Βασί
λισσαν σώσου θ.έ κλπ.), καί τοΰ Ζή-ωσαν άντη/ήσαντος ζωηρό
τατα, διελύθη γηθόσυνος ή όμήγυρις αύτη. Δέν άμφιβάλλομεν 
οτι αί πατρικά- ύποθήκαι τοΰ Κ.Ύπουργοΰ έσονται άνεπίληστοι, 
ή δ= ήμερα αυτή ζαταλείύει άξιομνημόνευτον διά ταΰτα έποχήν 
παρά πάντα τών άπολυθέντων τόν βίον.

Κύριοί’

Έκ τής άκροάσεως ύμών κατά τήν πρώτην τών έξετάσεων 
ημέραν, καί έκ τών πληροφοριών αϊτινες μοί διεβιβάσδησαν 
έν ταΐς επόμενα-.; παρά τοΰ άςιοτίμου Διευθυντού τού σπου
δαίου τούτου καταστήματος, εύφροσύνως έβεβαιώθην οτι καί 
διδάσκοντες καί διδασκόμενοι άπεδείξατε, οί μέν, δτι εύόρκως 
έξεπληρώσατε τά ύπό τής Κυβερνήσεως πιστευθέντα ύμΐν καθή
κοντα, οί δέ, ότι εύθυβόλως έτύχετε τοΰ σκοπού πρός δν έκ 
φιλομουσίας όρμηθέντες άπεβ/χέψατε- άπονέμων τω τε Κ. Διευ
θυντή καί πάσιν ύμΐν πλήρη ζαί επάξιον έπαινον προσεπιδίδω 
τοΐς άριστεύσασι τών έξετασθέντων τά βραβεία είς μαρτύρ-ον 
μόνον τής ιδίας αρετής, εύμαθείας, ζαί εύκοσμίας· λέγω δέ 
μαρτύριον, διότι πιστεύω δτι τό μέγιστον καί άξιώτερον τών 
βραβείων τών είς ο,τιδήποτε χρήσιμον έπιδιδόντων έστιν αύτή 
ή έπίδοσις αύτών, ώς καί ή δεινοτέρα τών τιμωριών θεωρείται 
ή έξ εκούσιας αβελτηρίας αποτυχία τινός εΐς δ τίθεται έργον.

Τοΰ έργου, δ άναδέχεσθε, φίλοι διδασζαλισταί, τήν μεγί- 
στην σπουδαιότητα έκτιμήσας, ένησχολήθην εγκαίρως νά έπε- 
νέγκω οσας έκριναν τό νύν είναι δεούσας βελτιώσεις καί είς τό 
διδασκαλείου τοϋτο, καί είς ο,τι άποβλέπει τά συμφέροντα τών τε 
δημοδιδασκάλων καί τών μαθητών. Ούτως, εΐς εφικτήν τελειο
ποίησή τοΰ χρησίμου τούτου καταστήματος καί είς ρύθμισιν 
τής διαγωγής ζαί διαίτης τών εΐς αύτό φοιτώντων καί διαμε- 
νόντων, περιέοαλον αύτό, άδεια Βασιλική, δι’ οργανισμού τής 
εσωτερικής αύτοΰ διοιζήσεως, διότι ή ζατ ’άγραφους συνήθειας 
ενέργεια αύτής καί ανωμαλίας παρείχε καί δυσκολίας, ένεκα 
τών άσχετων πρός καθολικόν’νοϋν κατά μέρος διατάξεων αύτής. 
Μετά τοϋτο προέβην εΐς τήν διά Β. διατάγματος διάταξιν τών 
έξετάσεων τών είς αύτό προσερχομένων φοιτητών καί τών μετά 
τήν διδασκαλίαν άποφοιτώντων, έτι δέ καί ε·ς οσα άλλα έχρη- 
ςον δίορθώσεως, ινα κατασταθή αύτό φερέγγυου τοΰ πρός δν 
αποβλέπει σπουδαίου σκοπού. Ή οικονομική όμως κατάστασις 
τών δημοδιδασκάλων έπρεπεν ιδίως νά έφελκύση τήν προσοχήν 
μου, όθεν διά νόμου έπεμελήθην νά έξασφαλισθή ή κυρία 
ύμών απολαβή, ίνα μή περισπάται ή προσοχή ύμών έν ω μετ- 
έρχεσθε έργω είς τήν μέριμναν, ήν γεννά άεί ή άβεβαιότης 
τής έγκαιρου πληρωμής τής μισθοδοσίας ύμών ζαί αί εντεύ
θεν δυσχέρεια-..-r- Επειδή ετι έκ μαχράς πείρας άπεδείχθησαν 
μέρη τινά τοΰ έν χρήσει 'Οδηγού τής μεθόδου χρήζοντα βελ- 
τιώσεως καί τροποποιήσεως έπηνέχθησαν εΐς αύτόν τροπολο
γία-. τινες, γενομένης αύτών άπανΟίσεως έκ τών γνωμοδοτή
σεων τής έκ τίνος χρόνου συσταθείσης καί εΐς αύτό έργασθεί- 
σης έπιτροπής. Έν τουταις υπάρχει καί ή διαταχθε-.σα εισαγωγή 
εϊς τά δημοτικά σχολεία τής γραμματικής τής αρχαίας Ελ
ληνικής γλώσσης, διότι οί κανόνες αύτής έπικρατοϋσι καθόλου 
καί είς τήν νΰν γραφομένην γλώσσαν, όσημέραι χωροΰσαν γι- 
γαντιαίοις τοΐς βήμασι πρός τήν άρχαίαν αύτής ακμήν ζαί 
τελειότητα. Σκεφθείς δέ δτι καλόν έστι, χάριν άκριβεστέρας 
καί μεθοδικωτέρας διδασκαλίας, νά έχωσιν άνα χεΐρας οί μα- 
θηται ήμών διδακτικά βιβλία πρός τούτο χατά?»ληλα καί όσον 
οΐόν τε τελειότερα, προύκάλεσα Β. Διάταγμα, δι’ ου ορίζεται 
νά έκλέγωνται ταΰτα διά διαγωνισμού, βραβευομένου τοΰ τό 
τελειότερου χαθ’ άπάσα; τάς έπόψεις συγγράφοντος. Παρεχτός 
δέ τής είρημένης ώφελείας βλέποντες οί μαθηταί ύμών έν τοΐς 
ε:; χεΐρας αύτών β-,βλίοις. ότι βραβεύονται οί όπωςδήποτε άρι-
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στεύοντες, θέλουσι φιλοτιμεΐσθαι, ίνα τό έπ' αύτοΐς καθίσταν
ται άξιοι τιμή; τοιαύτης. Έκ τών χυριωτέρων τούτων πράξεων 
τοϋ ύπουργείου κατανοείτε, φίλοι, οτι περί πλβίστου ποιείται 
την δημοδιδασκαλίαν κατά πάσαν έποψιν αύτής ή Α. Μ. ό Βα
σιλεύς.

Ταΰτα θεϊς, έρχομαι ήδη ϊνα ύπομνήσω ύμάς και πχν- 
τας τούς κατά τό κράτος συναδέλφους ύμών, όποιον έστι 
το έργον ύμών, οποία ή έπιρροή αύτοϋ είς την κοινωνίαν, ζαϊ 
τί αύτη καί ή διέπουσα τά συμφέροντα αύτής Κυβέρνησις άπεκ- 
δέχονται παρ’ ύμών, καί, ϊνα είς τούτο εύδοζιμήσητε, όποιοι 
οφείλετε νά ήσθε.

Ό και ύπό τών αρχαίων ζαί τών νεωτέρων θειος έπιζληθεϊς 
Πλάτων λέγει που τών νόμων αύτοϋ (ς·'.) «Άνθρωπος ήμερον- 
όμως μήν, παιδείας μέν όρθής τυχόν ζαί φύσεως εΰτυχοϋς 
θιιότατον, ήμερώτατόν τε ζώων γίγνεσθαι φιλεϊ· μή ικανώς δε, 
ή μή καλώς τραφέν, άγριώτατον τών όπόσα φύει ή γή, ών 
ένεκα ού δεύτερον ούδέ πάρεργου δει τήν τών παίδων τροφήν τόν 
νομοθέτην εάν γίγνεσθαι.»

Πάσα άρα κοινωνία ϊνα μετέχη θείας μοίρας καϊ ήμερου «ρύ
σεως, δεϊται ανατροφής καϊ παιδεύσεως ορθής, αύτη δέ άρχε- 
ται άπό τής παιδικής ηλικίας- διά τοΰτο ζαί ή τών μικρών α
γωγή, θεμέλιον ούσα πάσης μετά ταΰτα τελειοτέρας άναπτυ- 
ξεως, επέστησε σπουδαίαν τήν προσοχήν πάντων, οις μέλει ή 
τής κοινωνίας καλή διαμόρφωσις- ύμεΐς δέ εϊσθε, φίλοι, οΐ τά 
πρώτα ταΰτα θεμέλια τής εύδαιμονίας τής κοινωνίας τιθέντες, 
και τούτο έστι τό έργον ύμών, έργον ιερόν, σοβαρόν καϊ τά 
μέγιστα τήν πολιτείαν ενδιαφέρον· άποτελεϊ δέ διά τήν ιδιό
τητα αύτοϋ ταύτην ούσιώδες τής δημοσίας ύπηρεσίας μέρος. 
ΙΙανταχοϋ τοϋ πεφωτισμένου κόσμου έξετιμήθη δεόντως τό 
δημοδιδασκαλικόν επάγγελμα· εις μόνους επιπόλαιους έξετα- 
στάς καϊ πεπηρωμένας διανοίας έφάνη άσημον, άτε μή περιβε- 
βλημένον κενοσπουδον έπίδειξιν· ούδέποτε όμως έφάνη τοιούτο 
είς τούς μελετήσαντας τήν φύσιν καϊ τον σκοπόν αύτεύ, καϊ 
τήν ην κέκτηται δημιουργικήν τών χρηστών ηθών δύναμιν.

Κατά ταΰτα ή έπιρροή τοΰ έργου ύμών επί τής κοινωνίας 
έστι μεγίστη, διότι αύτη θέλει διαιτάσθαι κατά τάς άρχάς, 
αιτινες έτέθησαν εις τήν ευπλαστον χαρδιαν αύτης, έν τη 
νηπιακή ηλικία τών συναποτελούντων αύτήν. Ευγνώμων δ' αυ
τή θέλει άεϊ στρέφει τό βλέμμα είς τόν πρώτον αύτής διδά
σκαλον, όταν συναισθάνηται ότι τό όρθώς εννοούμενου ευ έχειν 
αύτής έστιυ απόρροια τής ορθής καϊ εύσυνειδήτου διδασκαλίας 
αύτοϋ· καϊ ούτος θέλει αίσθάνεσθαι εις άεϊ τήν ήδυτάτην τώυ 
άπολαύσεων, άναλογιζόμευος ότι γέγονε πρώτος θεμελιωτής 
τής κατά θεόν καί τής ηθικής φιλοσοφίας τάς άρχάς διαβιού- 
σης κοινοτητος. Είς τήν έπίγνωσιν δέ ταύτην τής όρθώς παι- 
δαγωγημένης κοινωνίας δέν χωρεϊ παραγνώρισις, μακράν δέ 
αύτής άπέχει ή πρός τούς εύ ποιήσαντας αύτήν άχαριστία. 
Ή τοιαύτη δέ ευγνωμοσύνη αύτής, καϊ ή συναίσθησις τοϋ εύερ- 
γετήσαντος, ότι τελεσφόρως έξεπλήρωσε τό καθήκον αύτοϋ, 
θεωρείται, καϊ όντως έστιν, ή ήδυτάτη τών εγκοσμίων αμοι
βών, ήν επιστέφει καϊ έν τω νΰν καϊ έν τω μέλλοντι αίώνι καϊ 
ή θεία τοϋ ύψίστου εύλογία.

Ή κοινωνία άρα καϊ ή Κυβέρνησις ή ά'ρώς δαπανώσα ύπέρ 
τής έκπαιδεύσεως ήμών ώδε, καϊ ή τό μέλλον ύμών είς διδα
σκαλίαν απερχομένων έξασφαλίσασα, άπεκδέχονται παρ’ ήμών 
καρπούς οϊους ανωτέρω έξεθέσαμεν είς τούτο δέ, καϊ τά επι
βαλλόμενα ύμϊν καθήκοντα, καϊ τό χρέος ύμών ώς πολιτών, 
όφειλουσιν άπαρεγκλίτως νά καθοδηγώσιν υμάς. Κατανοοΰντες 
ούτω τήν σπουδαιότητα τής θέσεως ήμών έργάζεσθε, όπου καϊ 
άν τεθήτε, άνενδότως καϊ επαξίως τής κλήσεως ύμών, διδά
σκοντες τά εΰπλαστα πζιδία τά ώρισμένα μαθήματα, καϊ έμ- 
πνεοντες αύτοΐς τά προς τόν δημιουργόν καθήκοντα, τάς προς 
τήν πατρίδα υποχρεώσεις, τό πρός τον Βασιλέα αύτής σέβας, 
την τήρησιν τών νόμων, τήν πρός τόν πλησίον αγάπην, ών 
ανευ άντϊ άγαθοποιάς καϊ εύημερούσης, τεκταίνεται άλληλομα- 
χούσα θηρίων άγέλη ή μέλλουσα έκ τών παιδιών τού-ων να 
σχηματισθή κοινωνία. Έπιμελεΐσθε δέ έπί τούτοις νά έπικρα- 
τύνηται άεϊ καί τούς μαθητάς ύμών καϊ τούς περϊ ύμάς είς τήν 
άοιαστάκτως είς πασανΈλληνιζήν καρδίαν έρριζωμένην ευγνω
μοσύνην προς τους εξω ομογενείς ήμών, ών τά γενναία δωρή
ματα άποτελούσιν ούσιώδες μέρος τών διά τήν παιδείαν τοΰ έ
θνους άναλωμάτων, καϊ εις ών τήν μεγαλοδωρίαν όφείλομεν

πολλών δημοσίων προς διδασκαλίαν οικοδομών τήν άιέγερσιν.
Διδαχθέντες έν τώ διδακτηρίω τούτω τάς στοιχειώδεις τής 

γεωργικής άρχάς, φροντίζετε νά μεταδίδητε έπϊ τό πρακτικώ- 
τερον ταύτας ε’ς τούς πρός τό πολύτιμον τοΰτο έργον τετραμ- 
μένους, εμποιήσατε αύτοΐς τήν πεποίθησιν τής έκ τής βελτιώ
σεων τών χρησίμων εις αύτήν μηχανών καϊ καλλιεργητικών 
μεθόδων άποβαινούσης βεβαίας ώφελείας· διδάξατε αύτούς τάς 
έντω οΐζονομικω λογω τοΰ Εενοφώντος περιεχομένας αλήθειας 
ταύτας «καλώς ειπεν δς έφη τήνγεωργίαν τών άλλων τεχνών 
μητέρα καϊ τροφόν είναι- εύ μέν γάρ φερομένης τής γεωργίας, 
έβρωνται καϊ αί άλλαι τέχναι άπασαι· όπου δ’ άν άναγκασθή ή 
γή χερσεύειν, άποσβέννυνται καϊ αί άλλαι τέχναι σχεδόν τι καϊ 
κατά γήν καί κατά θάλασσα?»· καϊ τούς έξης ωραίους τοϋ 
Άριστοφάνους στίχους

οΤοΐς πάσιν άνθρώποισιν, ειρήνης φίλη 
πιστή τροφός, ταμία, συνεργός, έπίτροπος, 
θυγάτηρ, αδελφή· πάντα ταΰτα έχρήτό μοι 
................................................................Γεωργία»

Τό παράδειγμά έστι, φίλοι, ό πειστικότερος διδάσκαλος· 
κρατύνατε λοιπόν διά τούτου τήν ύμετέραν διδασκαλίαν τούτο 
μάλιστα δύναται νά ώφελήση ού μόνον τούς μαθητάς ύμών 
άλλά καϊ τούς μή αμέσως ύφ’ύμών διδασκομένους, ούδέ τυχόν- 
τας σκοπίμου καϊ ηθικής αγωγής, καϊ έκτρεπομένους έστιν οτε 
ε’ς έργα άπάδοντα καϊ πρός τάς έντολάς τοΰ θεού καϊ πρός 
πάσαν ηθικήν, πρός βλάβην καί εαυτών καί τής έν ή ζώσι κοι
νωνίας· έχετε δ’άεϊ έν νώ τό τοΰ Πλάτωνος ατούς μέλλοντας 
διοάσκειν οτιοϋν αύτούς πρώτους εΐδέναι χρή» καϊ τό τοϋ Δι
δύμου «Τότε άνύει διδάσκαλος καϊ πιστεύεται λέγων, ό'ταν άφ’ 
ών πράττει παιδεύει»· καϊ έπϊ τούτοις τό τοϋ φωστήρος τής 
εκκλησίας Βασιλείου τοϋ μεγάλου θειον αξίωμα κάξιοπιστία 
τοΰ διδάσκοντος εύπαράδεκτον μέν τόν λόγον ζαθίστησι, προσε- 
χεστέρους δέ τους μαθητευομένους παρασκευάζει.»— "Οθεν άς 
διαλάμπη έν τοΐς έργοις καϊ ταϊς άναστροφαΐς ύμών ό φόβος 
τού Θεοΰ, καϊ ή τήρησίς τών αγίων αύτοϋ εντολών, έν αις βε- 
βήζασι πάσαι αί ήθικαϊ άρεταί. Τών σωστικών τούτων παραγ- 
γελειών τό χρήσιμον γινώσκουσα καϊ ή Κυβέρνησις, είς τούς 
τών διδασκάλων διορισμούς θέλει άεϊ άκοήχουθεΐ τήν Ιίλουτάο- 
χειον εξής νουθεσίαν -Διδασκάλοις ζητητέον τοΐς τέκνοις, οΐ 
καϊ τοΐς βίοις είσίν αδιάβλητοι, καϊ τοΐς τρόποις ανεπίληπτοι 
καϊ ταϊς έμπειρίαις άριστοι (Πλουτ. περϊ παίδ. αγωγής).

Είς ενέργειαν δέ αποτελεσματικήν τών αγαθών τούτων υπάρ
χει έτι άνάγκη νά προσελκύητε διά τής δεούσης ήπιότητος 
καί στοργής τήν άγάπην καϊ άφοσίωσιν τών μαθητών ύμών· 
δέν έννοώ νά συμβουλεύσω ύμάς ν’ άποκτήσητε τήν άγάπην 
ταύτην παραβλέποντες αύτούς έκτρεπομένους τών χρεών αύ
τών, διότι ούδέποτε ή συγκατάβασις έσχεν άποτέλεσμα τήν 
ευγνωμοσύνην καϊ άγάπην, μάλλον δέ έμψυχώνει αύτη τά 
πλημμελήματα· σί μαθηταί θέλουσιν άγαπήσει ύμάς πειθόμενοι 
μετά πατρικής στοργής, οτι έργάζεσθε ύπέρ τοΰ συμφέροντος 
αύτών και δτι πρός τοΰτο εϊσθε έπ’ αύτών τεταγμένοι.

Φροντίζετε έτι νά πολιτεόησθε φρονίμως καϊ μετά τής 
ι.ροσηκούσης εύλαβείας πρός τε τάς διοικητικές καϊ τάς δη
μοτικός άρχάς, αιτινες κατ’ άμοιβήν θέλουσιν έκτιμα ύμάς 
άναλόγως τής διαγωγής ύμών έν ταϊς τού βίου σχέσεσι καϊ 
τοϋ πρός τό έργον ύμών ζήλου.

Μή έκτρέπεσθε ούδέποτε ε?ς έργα άλλοτρια τής επαγγε
λίας ύμών, μηδέ ά/αμιγνύεσθε είς έγχωρίους οίαςδήποτε φύ
σεως έριδας- βαίνετε μακράν τών πλεκτανών, άς πολλάκις 
έντείνουσιν έπϊ τούς άθωοτέρους τήν καρδίαν οΐ πεπονηρευμέ- 
νΟΓ τηρήσατε άσπιλον τόν αγνόν διδασκαλικόν χαρακτήρα 
κηδόμενοι τής ύπολήψεως ύμών, ήτις έστι τό κυριώτερον παν
τός πολίτου κεφάλαιο·/· καί, συνελόντι είπεϊν, έστω τό 
διηνεκές ύμών μέλημα ή ώφέ?.εια τής νεολαίας, έφ’ ής βαί- 
νουσιν αί χρηστότερα·, τής πατρίδος καϊ τοΰ Βασιλέως ελπί
δες· ούτω δε ποιοϋντες προσφέρετε ούσιωδεστάτην έκδούλευσιν 

, εις τήν φύσασαν καϊ θρεψαμένην ύμάς 'Ελλάδα, έκπληροΐτε 
τάς θερυοτέρας εύχάς τού ύπέρ τής εύδαιμονίας αυτής νυχθη
μερόν μεριμνώντος καϊ μοχθοΰντος Σεβαστού ήμών Βασιλέως. 
Μή λειψή ποτέ άπό τάς διανοίας ύμών δ,τι ό θειος Σωκράτης, 
έφ’ω άπασα ή άνθρωπότης σεμνύνεται, είπε ποτέ πρός τον 
μαθητήν καϊ φίλον αύτοϋ Κρότωνα « Μητρός τε καί πατρός 
καϊ τών άλλων προγόνων απάντων τιμιότερου έστι πατρίς, και
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σεμνότερο·/ καί άγιώτερον και έν μει,ονι μοίρα και παρά Οεοϊς 
καϊ παρά άνθρωποι; τοις νοΰν έχουσι » . — Τό συμφέρον δέ τής 
κοινής ταύτης μητρός έργαζόμενοι,_ τό ίδιον ύμών άπεργά- 
ζεσθε συμφέρον, ώς ορθώς πάλιν τών ήμετέρων προρονων τις 
6|πε__  0 Τό τή πατρίδι συμφέρον κοινόν έστι κατά μέρος έ-
«άστω· τό γάρ δλον δίχα τών μερών ούδέυ έστι ». ,

Προσπαθήτε ά-:ϊ διά τής μελέτης, κατά τάς ευκαίρους υ
μών ώρας, νά καθίστασθε κρείττο- ες, δπως έν καιρώ τύχητε 
ανωτέρω βαθμού κατά τά περϊ τούτου διατεταγμένα

Έν τοιαύταις άοχαϊς κατηρτισμένοι, δέν άμφιβά'λω, ότι 
οπού καϊ άν έγκριθή νά μεταβήτε ώς διδάσκαλοι, θέλετε κατα- 
σταθή σεβαστοί καϊ τοΐς πάσιν αγαπητοί· ή δέ Κυβέρνησις ε- 
χουσα έφ’ ύμάς αγρυπυον βλέμμα θέλει προστατεύει ύμάς καϊ 
άμοίβει κατ’άξίαν τούς έκ καρπών βεβαιουμένους κόπους ύμών, 
έκτιμώσα δικαίως τόν ζήλον καϊ τήν επιμέλειαν ύμών.

Τάς όλίγας ταύτας νουθεσίας περατώυ, εύχομαι ύμϊν τήν έκ 
τής τηοήσεως τούτων έπίδοσιν ύμών, πρός ιδίαν υμών ευδαι
μονίαν, πρός χαράν τής πατρίδος καϊ πλήρωσιν τών ύπέρ ταύ
της διακαών ευχών τής Α. Μ. τού Σεβαστού ΙΙατρός καϊ Βασι- 

λέως πάντων ήμών.

Ihct τών έν ΓίΓΖΞ^,ν.ί τή; Αττιζη; άττ5λιθωσ·ων.
(Έλ τής Έ·/ηιιιι ί·^υς Le Pay).

Οί άναγνώσται ήμών γινώσχουσιν ήδη τά περίεργα λείψανα 
ζώων άπο? ελιθωμένων, άνακαλυφθέυτα έν ΙΙικέρμι κατά τήν 
ύπώρειαν τής έν ’Αττική Πεντέλης. Πάντα ταΰτα τά ζώα ανά
γονται εις τά ποηφάγα, καϊ τοσαύτη ήν ή πληθυς αύτών, 
δσην καί πάσα ή φυτική ϋπαρξις, ή βοτάνη καί τά φύλλα τά 
νΰν έν τή Ελληνική γή φυόμενα, ούδαμώς ηθελον άρχει ϊνα τρέ- 
φωσιν. Οί κύριοι Γαυδρής καϊ Λαρτέτος, έχπλαγέντες έκ τούτου 
τού ύπολογισμοΰ, περιήλΟον εις τήν ανάγκην τού συμπληρώσαι 
τήν παλαιοντολογικήν σπουδήν τών άπολελιθωμένων, ως και 
τήν τοϋ προκατακλυσμαίου εδάφους, έφ’ ού έζησαν.

Καϊ φυσικώς μεν ή Ελλάς έξεταζομένη ούδέν άλλο σήμερον 
είναι, ή στενή γλώσσα γής κεχωρισμένη τής ’Ασίας και Αφρι
κής διά τοϋ Αιγαίου καϊ τής Μεσογείου· μονοΰται δέ καί έκ τής 
λοιπής Ευρώπης διά τών όρέων τής Φωχίδος καϊ Αλβανίας, 
καϊ τό έδαφος αύτής κατά πάσαν οιεύθυνσιν κατατέμνεται ύπό 
άνυψουμένων σειρών όρέων. Τοιοΰτος σχηματισμός ουδόλως 
είναι πρόσφορος είς πεδιάδας ευφόρους, ύπερμεγέ'.εις καϊ δλως 
βριθούσας εις χλόην, ής ή υπαρξις ήτο αναγκαία είς τήν ζωήν 
τοσούτων ζώων. Οί κύριοι Γαυδρής καϊ Λαρτέτος ύπέθεσαν, δτι 
ή Ελλάς είναι ναυάγιον εύρείας ηπείρου, τανΰν υποβρυχίου ύπό 
τά ϋδαεα τού Αιγαίου και τής Μεσογείου, ήν άπεκάλεσαν Ή
πειρον Έλληνασιάτιν.

Περϊ τούς τελευταίους χρόνους τής δευτέρας γεωλογικής πε
ριόδου μεγάλη τής 'Ελλάδος μοίρα έγέυετο υποβρύχιος. Ή 
συγκαλόπτουσα αύτήν θάλασσα ετρεφεν ίππούρους, άκτινολί- 
0ους καί άλλα μαλάκια τής τυρονικής τάξεως. Μετά χρονικόν 
τι διάστημα άναμφιβόλως μακρότατον, ώς άν τις τεκμήραιτο 
έκ τής δυνάμεως τών ίππουρικών στρωμάτων, ισχυρά ρήξις 
έξήγειρε τόν θαλάσσιον πυθμένα. Τότε άνέδυσαν ύπ;ρ τήν θα
λάσσιον έπιφάνειαν ό Παρνασός, ό Έλ'κών, ό Κιθαιρών, ο Κ ο- 
ρυδαλό;, οί πάγοι όπου ώρύχθη τό άντρον τής Πυθίας, ζαϊ έζεϊ- 
νος όπου ενυπάρχει τό σπήλαιον τοΰ Τροφω Του, ζαϊ πολυάριθ
μοι τόποι γενόμενοι περίπυστοι έζ τιΐιν υπολαμβανομένων θεο
τήτων αύτών ζαϊ τών ηρώων.

Έκ πολλοΰ χρόνου ή ’Αττική έθεωρεΐτο στεριά γή, ότε έπε- 
φάνη τό πυριναϊζόν σύστημα τοϋ κυρίου Ήλιου Βελλομο'ντου 
(Elie de Beaumont) τό αχαϊκόν σύστημα τών κυρίων Βιρλέτου 
και Βοβλάη). Έκ τού συνδυασμοϋ τουτου τού συστήματος μετά 
τοϋ συστήματος τοϋ Βερκόρση, όστις διαγράφει τά όρη τής 
’Αττικής, και μετά τοϋ συστήματος τοϋ Μονβίζου, διαγράφοντος 
τας άλλα; σειράς τής Ελλάδος, συνάγεται μέχρι τοϋ νΰν ή όύις 
τής ανατολικής Ελλάδος· έντεύθεν αί νήσοι διεσπαρμένα·, παν- 
ταχού έν τώ Αίγα ω1 εντεύθεν οί πολυάριθμοι κόλποι ζαϊ έδαφος 
τι σχήματι,ον δίκτυον, παραβλητόν -ρός τρίχαπτον, ού τίνος 
τα μεν νήματα δυνατόν νά παριστώσι τά όρη, τά δέ άμματα νά 
άνταποκρινωνται πρός τάς κοιλάδας· εντεύθεν συντόμως, είπεϊν 
αΰτη ή ποιζιλ··/. των Οεσεωυ, χωρίων καϊ καλλιεργησίμων γα·ών. 

άπερ συνετέλεσαν ινα άπαρτίσωσιν έκ ταύτης τής χώρας γήν 
προνομιούχον

Τό Πεντελικόν, ή Εύβοια μετά τών προεκβολών αύτής Άν
δρου ζαϊ Τήνου, έφάνησαν τότε. Αί ύψωθεϊσαι σειοαϊ διέλιπον 
κοιλώματα παράλληλα Ιον τήν Εύβοϊκήν πεδιάδα, καταφαι- 
νομένςν έπϊ τών χρόνων ήμών διά τού πορθμού τοϋ Εύριπου*  
2ον τήν Θηβαϊζήν πεδιάδα καϊ τό πεδίον τής Κωπαίδος λίμνης· 
3ον τήν Κορινθαιγινητιζήν πεδιάδα. Κατά ταύτηυ τήν άρχαιο- 
τάτην εποχήν, ή Ήπειρος έξετείνετο άναμφιβόλως μακρότερον 
τών ενεστώτων ορίων, ζα·, τού Αιγαίου πελάγους μήπω ύπάρ- 
χοντος, συνείχετο μετά τής ’Ασίας. Έζ τούτου έν Σμύρνη, 
Χίω χα·- Σάμω φαίνεται ή συνέχεια τών αρχαίων ηπειρωτικών 
στρωμάτων τής ’Αττικής, καί έπειδή μέχρι τοΰδε ούδαμοϋ τις 
άπαντα, ούτε τής Ελλάδος ούτε έν ταϊς νήσοις τού Αιγαίου 
οΰδεν στρώμα θαλάσσιον τής μέσης τρίτης περιό'ου, έξάγεται 
ότι κατά ταύτην τήν περίοδον ουτοι οί τοποι άνέδυσαν έκ τών 
ΰδάτων. Ουτω μετά τήν άνύψωσιν τήν πυρηναϊχήν εύρεΐα Ή
πειρος άντιχατέστησεν έν μέρει τήν εύρεΐαν θάλασσαν, ήτις είχε 
θοέψει διαδοχιζώς ίππούρους καί δισζολίθους.

Επϊ τής Έλληνασιάτιδος Ηπείρου έμελλον φυσιζώ τώ λόγω 
νά υπάοξωσιν έκεΐνα τά ποικίλα ζώα, άτινα κρύπτουσιν αί ορυ- 
ζτοϋχοι θέσεις τοϋ Πιχερμίου, καϊ ένταύθα νά άναπτυχθή ή ύλο- 
μανής βλάστησις ένδειτνυμένη έζ τού τρόπου τής ζωής τών 
π).ειοτέοω·/ έζ τών ζώων τούτων. Κατά τήν άνατολικήν Ελ
λάδα βλέπει τις σχηματιζομένας λίμνας έν ταϊς πεδιάσι τής 
Spada? Ώροποϋ καϊ τής Κύμης. Εις τόν πυθμένα τούτων τών 
λιμνών άπεθησαυρίσθησαν φυτικαϊ ούσίαι μέχρι τοΰδε εμφανι
ζόμενα ύπό τούς ξυλίτας. Τά ϋδατα έθρεψαν ιχθύς και μαλά
κια, ών τά εϊδη φαίνονται πολύ αρχαιότερα τής τρίτης άνωτέ- 
ρας περιόδου τών κογχυλικών στρωμάτων.

Φθάσαντες εις τήν κατάχλυσιν ύπό τής θαλάσσης τής Έλ- 
ληνασιάτιδος Ηπείρου, οί κύριοι Γαυδρής κχϊ Λαρτέτος δοξά- 
ζουσιν ότι ταλάντωσις διευθυνομένη κατά μέσον όρον έκ τοϋ 
μεσημβρινοδυτικοΰ έζζ}.ίνοντος έν τέταρτον πρός μεσημβρίαν 
είς τό βορειοανατολικόν μετά τετάρτου ανατολικού, και έξαρ- 
τωμένη έκ τοΰ συστήματος τοΰ ’Ερυμάνθου ώφειλε νά άποτελέση 
έν τή Έλλάδι γενικήν ύφίζησιν πρός νότον. Ότε μεγάλη έχτα- 
σις ταύτης τής χώρας καϊ ό χώρος έ καλυπτόμενος κατά τούς 
χρόνους ημών ύπό τού Αιγαίου έγένοντο υποβρύχια, πολλά τών 
ζώων, δσα εϋρίσκοντο ένταύθα, ήουνήθησαν νά διαφύγωσι τήν 
κατάκλυσιν τής θαλάσσης καϊ κατέφυγον είς τά καθιζήσαντα 
μέρη τής βορείου πλευράς τής ’Αττικής, ιδίως έπϊ τού ΙΙεντε- 
λικού, πρώτου ορούς έμφανιζομένου έν τή πεδιάδι τής ’Αττικής· 
άλλά δεν έζησαν έπϊ πολύ, έγκεχλεισμένα έν τοΐς ορίοις τής νέας 
αύτών κατοικίας, καϊ έστερημένα νου/ής ίχανούσης, κατά μικρόν 
άπα/λλυντο, καϊ τά λείψανα αύτών διεσπαρμένα κατά τά όρη 
παρεσυοθησαν ύπό τών ύετείων ύδάτων είς τήν χαράδραν τοϋ 
Πικερμίου. Ούτως ένετάφησαν κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
τρίτης άνωτάτης γεωλογικής περιόδου ζώα ζήσαντα κατά τήν 
μέσην τρίτη·/ περίοδον.

Ό κατακλυσμός, όστις έπήνεγκε τήν συνάθροισιν τών μαστο- 
©όοων έπϊ τού ίΐεντελνκοϋ, ουδόλως ήδύνατο νά μετακόμιση τά 
άπολελιθωμένα οστά είς τήν χαράδραν τοϋ Πικερμίου. Άν τά 
ζώα άπώλλυντο αίφνης καϊ παρεσύροντο, αί σάρκες αύτών δέν 
έλάμβανον καιρόν είς άποσύνθεσιυ, καϊ ήϊέλομεν ευρίσκει καϊ 
ολοσχερείς σκελετούς- άλλά πολλοϋ γε καί δει. Πρός τούτοις 
ή λεπτότης τής υποστάθμης,είς ήν παρεχώθησαν τά όστα,ένδει- 
κνύει οτι παρεσύρθησαν ύπό χειμάρρου ολίγον ενεργητικού· ζαϊ 
όπως τις έπϊ μάλλον πε.σθή, αρκεί ή παρατήρησις ότι τά ορυκτά 
λείύανα δέν είναι ούτε έφθαρμένα ούτε ήμυγμένα. Όόστεοφο- 
ρος τόπος είναι παντάπασιν όμοιος πρός τάς κοίτα; τών χει- 

ζομένας έν Έλλάδι· όθεν αδύνα
τος δεν έσχε τήν αύτήν αρχήν, 
π ε ν ν ι ν ι ζ ή περίοδος είδε πολ- 

ς γιγνομένας έν τή Έλλάδι. Περϊ τά μέσα ταύτης 
::υ ο σχηματισμός αύτών διεταράχθη ύπό ύφιζήσεως 

τοΰ εδάφους- πολλζϊ έταπεινώϋησαν κατωτέρω καϊ αύ- 
έπιφζνείας τής θαλάσσης, οϊαι αϊτού Πειραιώς καϊ τής 
ζς. — Άνάγκη ήτο νά παρέλθη μακρότατον χρονικό·/ 

διάστημα μεταξύ τοϋ κατακλυσμού τού έπενεγκοντος τήν εις- 
βολήν 'τής θαλάσσης είς τάς ύ.ίμνας τής ανώτατης τρίτης έπο- 
χή; ζαϊ τών ταλαντώσεων αιτινες απετελεσαν .ον σχηματισμόν

μάόρων, καθ’ έκάστη·/ σχήματι 
του ν’ άμφιβάλλη τις ότι ζαϊ ού

Ενκεφαλαίω δ'εΐπεϊν,ή ύπα 
λάς λίμνα 
τής περίοδοι 
γενικής 
τής τής 
Κοοί',Οί



χ 730 χ
τής ένεστώσης ϊτ.ο/ΐ,:. — Τελευταίου ή Ελλάς ύπέοτη μιχράν 
τινα άνύψωσιν καί ευρέθη περιεστοιχισμένη σχεδόν όλη ύπό 
σειράς βράχων ύπαπεννίνων, καί ό Ισθμός τής Κορίνθου 
ύψώθη μεταξύ τής Πελοπόννησου καί τής Στέρεας Ελλάδος.

(Μετάφρ. Δ. Σ.)

Δ ΙΑΦΟΡΑ.
Τή Τρίτη τής ληγοόσης έβδομάδος έτελέσθη μετά τής προ

σήκουσας έπισημότητος ή κατ’ έτος τή 25 Σεπτεμβρίου αγό
μενη εορτή τοϋ ονόματος τής Γαληνότατης καί Σεπτής ήμών 
Βασιλίσσης. Έν τώ ναω τής Άγιας Ειρήνης έψάλη ή συνήθης 
δοξολογία καί έγένετο παράκλησις υπέρ τών A. Α. Μ. Μ. ΊΙ 
Λ- Μ. ή Βασίλισσα άποΰσα κατά τήν ημέραν ταύτην εις εκδρο
μήν κατά τόν Πάρνηθα δέν παρευρέθη εΐς τήν δοξολογίαν. 
Ήσαν δέ έν αύτή οί Κ. Κ. Υπουργοί καί πάντες οί έν τελεί.

— Τή αύτή ήμερα πζρέλαβε τήν Πρυτανείαν τοϋ Πανεπι
στημίου Όθωνος ό νέος ΙΙρύτανις Κ. Κ. Άσώπιος παρά τοϋ 
προχατόχου αΰτοϋ Κ. I. 'Ολυμπίου, δόντος άξιου λόγον τής 
δ'.αχειρίσεως τής αρχής ταύτης κατά τό λήξαν ακαδημαϊκόν 
έτος. Ό σεβάσμιος Κύριος Άσώπιος ώμίλησε κατά τήν περί- 
στασιυ ταύτην θαυμάσιου περί τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου λόγον. 
Τούς δύο τούτους λόγους θέλομεν δημοσιεύσει έν τή Έφημερίδι 
τών Φιλομαθών.

— Ό πρώην ΙΙρύτανις καί Καθηγητής τακτικός τοϋ Παυε- 
π στημίου ’Ιατρός Κ.'Ολύμπιος έλαβεν επίτιμον δίπλωμα δι- 
όάκτορος τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ έν ’Αμερική Νεοβαράζου. Τό 
νέον τοϋτο τεζμήριον τής πρός τό έθνος ήμών ύπολήψεως τών 
υπερπόντιων αγαθών εκείνων λαών επαυξάνει τήν ευγνωμοσύ
νην τής πολλαχώς παρ’ αύτών εύιργετηθείσης πατρίδος ήμών.

Β 1 Β Λ 1 Α.
ΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο Υ Α ΣIΓ Κ Τ Ω Ν Ο Σ 

Μεταφρασθεις έκ τοϋ 'Αγγλικού 
r π ο

Ν. ΑΡΑΙΌ Ϊ’ΜΙΙ.

Μετά προσθήκης εικονογραφιών καί τυπογραφικού πίνακες.

ΌΚιτιευς Ζήνων ώρισε τήν φρόνησιν <· έν μέν άπονεμητέοις, 
δικαιοσύνην » έν δέ τοϊς αίρετέοις, σωφροσύνην έν δέ ύπομενε- 
τέοις, ανδρείαν. (Ιίλουτ. περί Ήθ. αρετής). Έκ τών νεωτέρων 
ένδοξων άνδρών δύναταί τις ασφαλώς είπεΐν, οτι τήν ούτω 
όοιζομένην φρόνησιν εϊχεν εντελή ό πρώτος τών 'Αμερικανών 
πολιτών γενόμενος Γ. Ούάσιγκτων- ώς αρχών τών έαυτοϋ 
συμπολιτών άπένεμε τοϊςπάσι δικαιοσύνην, τόν ιδιωτικόναύτοΰ 
βίον διεϊπε τελεία σωφροσύνη, καί έν τώ άγώνι, δν μετά τών 
συμπολιτών αΰτοϋ άνέλαβε, απέδειξε Οαυμασίαν καρτερίαν, 
στεφθεϊσαν διά τής ανεξαρτησίας τής έαυτοΰ πατρίδος. Πλεϊστοι 
καί δόκιμοι συγγραφείς συνέγραψαν τόν βίον τοΰ μεγάλου τού
του άνδρός, πιστώς τάς άρετάς αύτοΰ είκονίσαντες. Τόν άφε- 
λέστεοα δέ συγγεγραμμένον καί εφικτόν τή άντιλήψει τών 
παίοων, ού άπειροι έγένοντο έκδόσε·ς πρός χρήσιν τών σχο
λείων τή; Αμερικής, μετέφρασεν άρτι εΐς τήν καθημάς γλώσ
σαν έκ τοϋ άγγλικοϋ ό φιλόπονος Κύριος Ν. Δραγούμης, άφιε- 
ρώσας τήυ μετάφρασιν αύτοΰ τώ νϋν προέδρω τής Άμερικανής 
συμπολιτείας.

Περί τοΰ επιτυχούς τής μεταφράσεως καί τοΰ γλαφυρού 
ύφους ω έχρήσατο ο μεταφραστής εΐπον καί έγραψαν ήδη πρό 
ημών άλλοι καί ένταύθα καί αλλαχού ό,τι επαξίως έοει- ή έπα- 
νάληύις τών αύτοϊς είρημένωυ καθίσταται περιττή ένταύθα 
ώς πεοΐ πράγματος άναμφιρήστου. Χρέος δέ μόνον ήμέτερον 
νομίζομεν νά συστήσωμευ τό βιβλίου τούτο ώς λίαν χρήσιμον 
πασι. Ή βιογραφία άνδρών, οίος ό Γ. Ούάσιγκτων, δέν χρησι
μεύει μόνον είς δόξαν του βιογραφομένου, άλλά μάλλον ώς 
παράδειγμα τών άλλων, οις μέλει περί αρετής καί τής άπό 
έργων αγαθών καί κοινωφελών δόξης- δτιδέ τό παράδειγμα έ- 
στίν ό κράτιστος τών διδασκάλων, οΰδε:ς αντιλέγει. 'Οφείλεται 
τω Κυρ’ω Δραγούμη ού μόνον έπαινος διότι έπλούτισε δι’ έξαι- 
ρέτου βιβλίου τήυ βιβλιοθήκην τής νεολαίας, άλλά καί έμψύ- 
χωσίς τις, όπως καί ούτος καί άλλοι παρέχωσιν άεί διά συγγρα
φής ή μεταφράσεως ωφέλιμα τοϊς τε σπουδάζουσι ζ.α· τοϊς 

φιλαναγνώστες αναγνώσματα, άπερ ούδέποτε διέρχεται τις 
άνωφελώς.

Τό προζείμενον βιβλίου τιμάται δραχ. 2 1/2.

ΑΓΓΕΛΙ Α.
Α'. ΣΤΝΌΗΊΣΤΙΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, περιεκτική καί τών τής έζά- 
στοτε γεωγραφικής ζαταστάσεως κυριωτέρων γνώσεων, είς 
τόμους 3.

Β'. ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α συγκριτικής, ώσεπιτοπολύ,χαι έν συνά
φεια μετά τής 'Ιστορίας τών εθνών εκτεθειμένα,είς τόμους 2.

Γ. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ήτοι ό β ίο ς τής‘Ελλάδος, κατά 
πάσας τάς σχέσεις αύτοΰ έξεταζόμενος, άπό τών αρχαίων 
χρόνων μέχρι τής 'Ρωμαιοκρατίας, προστ«Οβιμ*νης,  ίν έπιμέ- 
τρω, καί τίνος συνοπτικής έκθέσεως τών άπό τής τελευταίας 
έποχής μεταβολών καί παθημάτων τής Ελλάδος έως τής πο
λιτικής αύτής παλιγγενεσίας, εϊς τόμους 2.

(Όνος Αθήνας, ic-6. 274).

Τώνπροσημειουμένων τριών πονημάτων, καρπού δεκαπεν- 
ταετοΰς σχεδόν ασχολίας, προαναγγέλων τήν διά τοϋ τύπου 
έκδοσιν επικαλούμαι καί άπεκδέχομαι τήν πρός τοϋτο συνδρο
μήν τών λογιών, καί πρό πάντων τών εύπορων ομογενών, εΐς 
όσους ή ώς ενεστι ταχυτέρα μεταξύ τής Ελληνικής φυλής διά- 
δοσις βάσιμου παιδείας ζαί ή μετ’αύεής άναποσπάστως συνδεό
μενη εθνική εύκλεια είναι τό προσφιλές καί επικρατούν μέλημα.

Αί ιστόριζα1, έπιστήμα·, περί τήν γνώσιν τοϋ άνθρωπίνου 
βίου, ύπό πάσας αύτοΰ τάς επόψεις καί σχέσεις, άσχολούμεναι 
καί διά τών πορισμάτων μυριετοϋς πείρας άγουσαι αείποτε 
πρός τά κρείττω, μάλιστα δέ πρός τήν αγάπην τής Πατρί
δος καί τής ’Ελευθερίας, πηγήν τών πλείστων άρετών. 
οΐτινες κοσμοΰσι τόν πολίτην καί κρατύνουσι τήν πολιτείαν, 
δύνανται β3βαίως ύπέρ πολλάς άλλας νά συντελέσωσιν είς τόν 
ήμέτερον κύριον σκοπόν, τήν Έ θ ν ι κ ή ν ή ά λ η 0 ώ ς Έ λ- 
ληνικήν έ κ π α ί δ ε υ σ ι ν. ’Ιδού δέ ό λόγος, διά τόν όποι
ον, προθέμενος νά συνεισφέρω τό έπ’ έμοί εΐς αύτόν τούτον, α
φού άλλοτε ώς υπουργός τής Παιδείας εύτύχησα νά προσκα- 
λέσω τά εγκαίνια του νϋν έθνικού ήμών σεμνώματος, τοΰ Πα
νεπιστημίου, ουτινος αί εύεργετιχαί άκτϊνες και έγγϋς καί πόρ- 
ρω ήσημέραι διαχέονται, κατά προτίμησιν έδαπάνησα τόν άπό 
τής δημοσίας υπηρεσίας μου πλεονάζοντα χρόνον εΐς τήν έκ- 
πόνησιν τοιούτων συγγραμμάτων, οια τά αναγγελλόμενα. 
Έξ αύτών τό πρώτον (πρωτοτύπως γερμανικόν) περιλαμβάνει 
συντόμως καί μεθοδικότατα τήν καθόλου Ιστορίαν και τού
του μέν, επτάκις ήδη έν δυοκαίδεκα έτεσιν έκδο' έντος καί είς 
πολλάς τής σοφής Εύρώπης γλώσας (’Αγγλικήν, ’Ολλανδικήν 
καί Σουηδικήν) μετενεχθέντος, είμαι απλούς, άλλ’ ελεύθερος 
μεταφραστής. Τά δέ άλλα δύο είσίν ίδια φιλοπονήματα, άπό 
αρχαίων πηγών καί άπό τών δοκιμωτέρων νέων βοηθημάτων 
άντληθέυτα. Κατά πόσου δέ διαφέρουσιν ή καί προέχουσι τών 
μέχρι τοΰδε παρ’ ήμϊν φανέντων τοιούτου είδους συγγραμμά
των, αύτή αύτών ή πρός εκείνα αντιπαραβολή θέλει τό δε ίξει 
δον ού-.ω· νΰν δέ άρκοϋμαι νά εΐπω μόνον, ότι ειργάσθην έπ’ 
αύτών μετά, ζήλου καί ούδέν ήμέλησα, όσον αΐ δυνάμεις μου μοί 
τό έπέτρεπον, ίνα τά καταστήσω αληθώς εύχρηστα καί ώφέλι- 
μα εϊς τήν πρός τά καλά όργωσαν νεολαίαν ήμών, καί έν γένει 
εις δλον τό έθνος, τοϋ οποίου ή έπί τά κρείττω πρόοδος είναι 
δι’ έμέ τό άωτου τής επιθυμίας.

Ή τύπωσις άρχεται κατά σειράν, άμα συμπληρωθώ έκ τών 
συνδρομών τό εϊς έπάρκεσιν τής δαπάνης άναγκαϊον χρημα
τικόν ποσού, καί έάν, ώς ελπίζω, άποβή τούτο άνώτερον τοΰ 
απολύτως άπαιτουμένου, τότε τό τίμημα έκάστου τόμου θέλει 
προσδιορισθή μετριώτατον, τουτέστιν άνά 20 μόνον λεπτά ή 
ζαί όλιγώτερον δι’ έκαστον τυπογραφικόν φύλλου.

Αΐ συνδρομαί γίνονται ένταύθα παρά τω έκδοτη καίτώ τυ
πογράφο» ζαί βιβλιοπώλη Κ. Κωνσταν. Άντωνιάδη· έν παση τή 
Έλλάδι παρά το ς 1’υμνασιάρχαις καί Σχολάρχ«ΐί5 χαί έν τή 
άλλοιαπή παρά τοϊς Έλλληνικοϊς Προξένοις.

"Ενοαοου έν Άθήναις τήν 15 Σεπτεμβρίου 1856.
“ * Α. ΠΟΑΤΖΩΙΔΙΙΣ.

ΕΚ ΤΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΓΑΟΪ.
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