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Καθά ύπεσχέθημεν διά τοΰ προ τούτου φύλλου τ?.ς έφημερί
δος ημών, δημοσιεύομε·? έξη; τήν περί πανεπιστημίου σπου- 
δαίαν έκθεσιν τοϋ πρώην πρυτάνεως Κυρίου I. 'Ολυμπίου, με
τά ταύτην δέ άρξόμεθα τής δημοσιεύσεως τοΰ περί Μεγάλου 
Αλεξάνδρου λόγου τοϋ νΰν πρυτάνεως Κυρίου Κ.. Άσωπίου, 
τοϋ πρώτου τών παρ’ ήμΐν διδασκάλων κα: άχροτάτου τής 
Ελληνικής φιλολογίας μύστου.

Διανύσας αγαθή τύχη τό πρυτανικόν μου στάδιον, έρχομαι 
νά εκπληρώσω μετ’ εύχαριστήσεως και τδ τελευταίου τής πρυ
τανείας μου καθήκον τουτέστι νά δώσω δημοσία λόγον τών 
πεπραγμένων μοι καθ’ δλον τδ διελθόν ήδη ακαδημαϊκόν έτος, 
καθ’ ό διά τής ψήφου τών συναδέλφων μου καί τής έπινεύσεως 
τοϋ σεβαστού ήμών'Ανακτος επετράπη μοι ή άνωτάτη τοϋ ά- 
νωτάτου τούτου παιδευτηρίου διοίκησις· νά είπω δηλαδή άνα- 
κεφαλαίωτικώς τίς ήν ή κατάστασις τούτου, ότε παρέλαβον, 
καί τίς νΰν ότε παραδίδωμι τήν διοίκησιν αύτοΰ, πρός γνώσιν 
ύμών καί απάντων τών απανταχού τής οικουμένης ευρισκο
μένων Ελλήνων. Διότι διαφέρει τοΐς πάσι νά γνωρίζωσι τήν 
κατάσταση, αύτοΰ τοΰ περιουσίου ήμών έθνικοϋ οίκου, τοΰ ση
μείου τούτου τής εθνικής ήμών κατά πνεύμα ένότητος καί 
παλιγγενεσίας, εις ού τήν άνέγερσιν, τήν παγίωσιν καί τήν 
διατήρησιν συνετέλεσαν καί συντελοϋσι γενναίως ού μόνον ό 
σεβαστός ήμών Βασιλεύς, ή κυβέρνησις αύτοΰ καί αί βουλαί, 
άλλά και οΐ απανταχού ομογενείς ήμών, οΐτινες έπροθυμήΟη- 
σαν καί προθυμούνται άδιακόπως καί μετ’ εθνική; όντως φιλο
τιμίας νά προικοδοτώσιν αύτόν πλουσιοπάροχο»;. Ευχαρίστως 
δίδωμι λοιπόν, δν οφείλω λόγον, άρχόμενος έξ αύτών τών 
φοιτητών, ύπέρ ών τδ άνώτατον τοΰτο παιδευτήριον καθιδρΰθη.

Φοιτηταί έπί τή; πρυτανείας μου ένεγράφησαν εκατόν τεσ
σαράκοντα καί τρεις, ούν όγδοήκοντα μέν ήμεδαποί, έξή- 
κοντα δέ και τρεις άλλοδαποί. 'Γούτων δέ, έξ μέν ένε
γράφησαν εί; τήν Οέολογικήν σχολήν, πεντήκοντα δέ καί 
οκτώ είς τήν νομικήν, τριάκοντα δέ καί έννέα εί; τήν 
ιατρικήν, είκοσι δέ καί τρεις είς τήν φιλοσοφικήν καί 
έπτακαίδεκα εί; τήν φαρμακευτικήν καί δυνάμει μέν α
πολυτηρίων ένεγράφησαν εξήκοντα καί έξ, ήγουν τριά
κοντα μέν καί δύο έκ τών γυμνασίων ’Αθηνών, τέσσαρες 
δέ έκ τοϋ τής Λαμίας, ένδεκα δέ έκ τοΰ τής Ναυπλίας, 
έξ δέ έκ τοΰ τή; Τριπόλεως καί ισάριθμοι τούτων έκ τοϋ 
τών Πατρών καί έκ τού τής Σύρου- κατ’ έγκρισιν δέ τή; τών 
άλλοδαπών έξεταστική; έπιτροπής πεντήκοντα καί έννέα· 
έτι δέ και τρεις έτεροι δυνάμει αποδεικτικών, ό μέν τή; Ίο- 
νίας έν Κερκύρα ακαδημίας, ό δε τή; έν Μελίττη καί ό τρίτο; 
τοϋ έν Μονάχο» πανεπιστημίου. Άνενέωσαν δέ κατά τόν νό
μον τά είσητήοια τετρακόσιοι τεσσαράκοντα καί επτά, 
ών πεντεκαίδεκα μέν έφοίτων ε’ς τήυ Οέολογικήν σχολήν, 
εκατόν εξήκοντα δέ καί εί; εί; τήν νομικήν, εκατόν έν- 
νενήκοντα δέ είς τήν ιατρικήν, πεντήκοντα δέ καί έξ 
είς την φιλοσοφικήν, καί είκοσι καί πέντε εί; τήν φαρ
μακευτικήν, ώστε πάντε; ο: κατά τό παρελθόν ήδη άκαδημαϊ- 
κδν έτος εις τά μαθήματα τοϋ πανεπιστημίου φοιτήσαν- 
τίζ,ήσαν πεντακόσιοι χαί έν,ευήκοντχ, ών είκιςι μέν καί 

εις έφοίτησαν είς τήν Οέολογικήν σχολήν, διακόσιοι δέ 
καί ένυεχκαίδεκα είς τήν νομικήν, διακόσιοι δέ είκοσι καί 
έννέα είς τήν ιατρικήν, έβδομήκοντά δέ καί έννέα είς 
τήν φιλοσοφικήν καί τεσσαράκοντα καί δύο εις τήν φαρ
μακευτικήν. Έξ αύτών οέ τριακόσιοι μέν καί πεντεκαίδε
κα είσιν ημεδαποί, διακόσιοι δέ τριάκοντα καί πέντε άλ
λοδαποί. 'Ο άριθμός ούτος τών φοιτητών άντιπαραβαλ- 
λόμενος πρός τόν σημειωθέντα πύρυσιν υπό τοϋ προκατο- 
χου μου φαίνετ’ έλάσσων κατά τεσσαράκοντα καί επτά. 
’Αλλ’ αΐ προηγηθεΐσαι καί είσέτι τότε ύπάρχουσαι δειυαί τοϋ 
πολέμου, ούχ’ ήττον δέ καί τής χολέρας πρό; ταΐς άρχαΐς τοϋ 
άκαδημαϊκοϋ έτους κατά τήν ’Ακαρνανίαν καί αλλαχού τής 
Εύρώπης ένσκηψάσης, περιπέτειας πολλών τήν είς τό ήμέτε- 
ρον πανεπιστήμιου φοίτησίν μή έπιτρέψασαι, διζαιολογοϋσιν 
άποχρώντω; τό έλάσσωμα τοΰτο.

Πεντακόσιοι λοιπόν £καί έννενήκοντα νεανίαι πρός τήν 
παιδείαν όργώντες έπλήρουν καθ’ δλον τούτο τό διελθόν ήδη 
έτος τ’ ακροατήρια τών διαφόρων σχολών μ ο u’ 2,τι
έκαστος πρός τόν σκοπόν τής ίδιας αύτού έκπαιδεύσεως ήρε- 
τίσατο άκροώμενοι καί μετά πολλής συνέσεως παν τό δυνά- 
μενον νά διαταράξη τήυ ησυχίαν τών τε διδασκόντων καί δι
δασκόμενων άποφεύγοντες.

Ευχαρίστως δ’ έν τούτοις αναγγέλλω ύμΐν, ότι αΐ κατά τό 
έτος τούτο γενόμεναι μετ’ εύδοκιμήσεω; έξετάσεις ήσαν πολ
λαί ώ; ούδέποτε κατά τά παρελθόντα έτη, καί δτι τό ακαδη
μαϊκόν τούτο έτος άνεδείχθη τό εύφορώτερον όλων τών προ
ηγουμένων. Τεσσαράκοντα καί έξ εύδοκίμως τάς νενο- 
μισμένας έξετάσεις ύποστάυτες, άνηγορεύθησαν διδάκτορες.

Έκ τής νομικής μέν σχολής διδάκτορες μέν έννέα οι 
έξής·

Δημήτριος Τσαγκαρόλας έκ Κεφαλληνίας. — Παναγιώτης 
Ν’. Σπ-ράντξας έκ Σίφνου. — Δημήτριος 'Γσατσάρας έξ Εύ- 
ρυτανίας. — Γεώργιος Βασιλείου έζ Τριπόλεως.—Κωνσταντί
νος Κ. Βατικιώτου έκ Πόρου. — Δημήτριος Κωνσταντίνου έκ 
Κυνουρίας. —Βασίλειο; Κομνηνός έκ Κυνουρίας. —Μιχαήλ 
Πάγκαλος έκ Κέω. — Νικόλαος Μινώτος έζ Ζακύνθου.

Τελειοοίδαζτοι δέ οΐ Κύριοι Σ. Μπαλάνος έξ Ίωαννίνων, 
καί Ήλίας Βραχνός.

Έκτης ιατρικής δέ διδάκτορες τριάκοντα ζαί επτά 
θ’, εςη;·

'Ρήγα; Καρπερός έξ Άμφίσσης. — Γεώργιος Μ.'Καλλι- 
στέρης έκ Καλύμνου. — Μιχαήλ Μπουρνόζος έκ Λεβαοίας. 
-— Μιχαήλ Κ. Βέλλο; έξ Ηπείρου. — Μιχαήλ Παππαδό- 
πουλο; έκ Σερρών. — Κωνσταντίνος Π. Διλιγιάννη; έζ Κα- 
ρυταίνης. —’Αγγελή; Α. Χαντξάρας έξ Άμφίσσης.— ’Ιωάν
νη; Δ. Μανδρΐνος έκ Μακεδονίας. — Κυριάκός Πάγκαλος έζ 
Θετταλομαγνησίας. — Βασίλειο; Α. Σπυρόπουλος έκ Χαιρω- 
νείας. — ’Αλέξανδρο; Γ. Γλαράκης έκ Χίου. —- Άνδρέας 
Σαζελλίωνο; έκ Τριπόλεως.— Νικόλαος Γ. Βραχνός έκ Αα- 
κεδαίμονο;.— Δημοσθένης Γ. Μανουσάζη; έκ Σπάρτης.— 
Σπυρίδων Βασιλείου έκ Τρικάλων τή; Κορινθίας. —Δημή- 
τριο; Βαρνάβα; έξ Ηπείρου. — Νικόλαο; Δ. Παντα,'ύπουλος
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έζ Βυτίνης.— Λούζεις ΙίαππάΊωάννου έξ Άρχχόβης.—Ιω
άννης Κωνσταντάζης έζ Μεσολογγίου. — Δημήτριο; Τσαμό- 
πουλος έξ ’Αταλάντης. — Χρηστός Γ. Γαζή; έξ 'Ηπείρου.
— Πέτρος Σ. Θεοχαρόπουλος έζ Καλαβρύτων. Γεώργιος Άν- 
δρεανίδης έκ Κορινθίας. — Μελέτιος Ίωάννου έξ Έλευσΐνος. 
—Κωνσταντίνος Θ. 'Ραδινός έζ Τρίκκης τής Θεσσαλίας.— 'Α
ναστάσιος Δ. Δραμάνης έκ Θεσσαλίας. — Γεώργιος Καρασ- 
σούτσας έζ Σμύρνης.—Ιωάννης Κοράλης έζ Κυνουρίας.—Λά
ζαρος Λαζαρής έξ Άραχόβης. — Γεώργιος Καλαμβοκίοης έξ 
Άστρους.— Θεόδωρός Θεοοωρόπουλος έξ Αίγιου.—Άγ·.λ- 
λεύς ΊΙλιάδης έζ Κυδωνιών. — ’Αριστομένης Δραζόπουλος έζ 
ΙΙατρών.— Φίλιππος .Α. Φίλιος έξ Ίωαννίνων. — Παναγιώ
της Μ. Σάγζας έζ Κυνουρίας ζαί — Κωνσταντίνος Σαλταμ- 
πάος ε’ζ Κυπαρισσίας.

Έκτος δέ τούτων τών τριάκοντα και έξ, όλων είς τδ 
ήμέτερον Πανεπιστήμιου φοιτησάντων, προςήλΟεν είς τάς δι
δακτορικές εξετάσεις και δ ΊΙλίας Πολίτης, νέος αγαθός και 
υιός άξιος τών έπαγγελιών τοΰ αγαθού αύτοΰ πατρός, τοϋ οι- 
απρέποντος έν Κέρκυρα ζαθηγητοΰ Κ. ’Αθανασίου Πολίτου, ος- 
τις περί πολλοϋ ποιούμενος τήν χρηστήν τοϋ ήμετέρου Πανε
πιστημίου ύπόληψιν καί προς τούτο πρεπωδέστερον είναι τοϊς 
Ελλησι νομίξων τό διδακτορικόν αύτοΰ δίπλωμα, ή παντός άλ- 

λου, έστω καί ένδοξοτέρου, Πανεπιστημίου τής σοφής Εύρώ
πης, διέταξεν αύτόν, τάς περί τήν ιατρικήν σπουοάς έν Παρι
σίοις περάναντα, νά μεταβή καί ύποστή ενταύθα τάς διδακτο
ρικά; έξετάσεις, άς ύποστάς ούτος έδείχθη άξιος τών προςδο- 
ζιών τών καθηγητών, οΐτινες πλήρεις πατριωτικής άγαλλιασε- 
ως ζαί ζατανύξεως άνηγο'ρευσαν αύτόν διδάκτορα.

Έκ τής φιλοσοφικής σχολής εϊς, ό Κ. ’Αναστάσιος 
Σ α κ ε λ λ ά ρ ι ο ς έξ Ίωαννίνων ό γνωστός ούτος διά τήν 
Ελληνικήν παιδείαν, έπί πολλά έτη κατά τήν αλλοδαπήν δι- 
δάξας καί διατριβήν περί τοΰ καλοΰ συγγράύας έντζΰΟα, 
έκρίθη παρά τής φιλοσοφικής σχολής άξιος τοΰ διδακτορικού 
διπλώματος.

Ί'οΰ oc Φασχολείου cXxCov το νενομισμένον πτυ- 
χίον δυοκαίδεζα οί έξής·

Κωνσταντίνος Χάτζόπουλος έξ Ηπείρου. —Ηρακλής Φί
λων έξ'Ηπείρου. — Διονύσιος Κόκκινος έζ ΙΙατρών. — Ιω
άννης Α. Καρκούλης έζ Τριπόλεως.— Γεώργιος Μιχόπουλσς 
έκ Κυπαρισίας. — ’Αναστάσιο; Γζολφινόπουλος έζ Καλαβρύ
των.— Νικόλαος Άνδρέου έκ Χαυπλίας. — Νικόλαος Λαξά- 
τ.·ς έζ Ζακύνθου.—■ ’Ιωάννης X. Κοπουτσιμάδης έξ ’Αθηνών.
— Θεοχάρης Ν. Οΐζονομίδης έζ Λαμίας. — Νικόλαος I. 1‘ερ- 
τξοβίτης έζ Τριπόλεως ζαί— Γεώργιος Νιζολαίδης, έζ 
Κρήτης.

Υπότροφοι δέ φοιτηταί διετέλεσαν στουδάξοντες περί 
μεν τήν Οεολο-,ίαυ πέντε, περί δέ τήν νομικήν τρ'ςζαίδεκα 
περί δέ τήν ίατρ-.ζήν δέκα ζαί περί τήν φιλοσοφίαν δυο- 
ζαίδεκα, οί πάντες δέ τεσσαράκοντα. I ουτωυ οε οί τρι
άκοντα μέν καί δύο λαμβάνουσι τήν μηνιαίαν αύτών σύντα
ξιν παρά τής Β. κυβερνήσεως, οί δέκα μέν εκ τοϋ δημοσίου 
ταμείου, οί είκοσι δέ ζαί δύο έκ τών τόκων τών διαφόρων κλη
ροδοτημάτων. Έζ τών περι?.ειπομένων δέ οκτώ, οί δύο μέν εκ 
τών τόκων τοΰ παρά τή εθνική τραπέζη κατατεθειμένου κεφα
λαίου τοΰ αοιδίμου Θ. ‘Βάζου, οί τέσσαρε; δε παρά τής φιλο- 
μούσου οικογένειας τών Ίωνιδών καί οί δύο έζ τών μερισμά
των έκζαίδεκα μετοχών τή; εθνικής τραπέξης τοΰ κληρο
δοτήματος τού αειμνήστου ζαθηγητοΰ Δημητρίου Μαυροκορ- 
δάτου’ άλλ’ οί δύο ούτοι τελευταίοι έξελέχθησαν περί τά τελς 
τού ακαδημαϊκού έτους ώς έξής. Έζ τών φοιτητών τής ιατρι
κής οκτώ μεν έξήτησαν νά οιαγωνισθώσι περί τής υποτροφίας 
ταύτης, τρεις δέ μόνοι άπ-δύθησαυ είς τόν αγώνα, οΐτινες, δια- 
γωνισθέντες έγγράφως τε καί προοορικώς πρός άλλήλους, έ- 
φαυησαν καί οί τρεις άξιοι τής υποτροφίας. Ψηφοφορίας δέ 
γενομένης, έτυχον τή; υποτροφίας οί Κύριοι Άχιλλεύς 
Κούβελλο; καί Γεράσιμο; Ζαβογιάννης· τόν οέ τρίτον, Πανα
γιώτην ‘Ί’επανην καλούμενου, ουδόλως τών άλλων δύο ευ ταΐ; 
έξετάσεσιν άπολειφθέντα, οί καθηγηταί, μή δυνηθέντε; ένεκα 
τών ρητών όρων τοΰ δωρητηρίου εγγράφου νά κατατάξωσιν

"ήν χορείαν τών υποτρόφων, συνέστησαν διά τή: πρυτανείας 

εις τηνεύμένιιαυ τού έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημο
σίας εκπαιοεύσεως υπουργείου, ώστ’ έζ τών προτέρων ορι/,ώ- 
μενοι, ουοολως οιστάξομεν νά πιστεύσωμεν, ότι ό νϋν έπί τής 
παιοεια; φιΑομέριμνος υπουργός, στηριξόμενος εις τήν σύστα- 
σιν τή; ιατρικής σχολής, θέλει κατατάξει ζαί αύτόν είς τού; 
υποτρόφους τή; Β. ζυβερνήσεως.

Διατάξεις δέ τών έν τω Πανεπιστήμίω διδασκόντων καί ά).- 
λως υπηρετούντων έγένοντο έπί τής πρυτανείας μου αί έξής· 
Ό καθηγητής τών εισηγήσεων τοΰ 'Ρωμαϊκού δικαίου Κ. Κων
σταντίνος Φρεαρίτης, τής καθηγεσίας έπί τής πρυτανείας τοϋ 
προζατόχου μου απολυθείς, διωρίσθη ζαί αύθις κατά τάς άρχάς 
τοΰ λήξαντο; ήδη ακαδημαϊκού έτους.

Ό δέ φιλόπονο; καθηγητή; Κ. Δημήτριος Στροΰμπος, άπό 
τής ζαθιδρύσεως τοϋ ΙΙανεστημίου ευδοκιμώ; άχρι τοΰδε ώς έ- 
πίτιμος μέν καθηγητής, άλλ’ άνευ μισθού διδάσκων, προεβιβά- 
σθη τέως είς τακτικόν καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, απαλ
λαγείς τή; έν τή στρατιωτική σχολή διδασκαλίας, έν ή ταζτι- 
ζώ; έδίδασζε, καί μονήν τήν έν τω πανεπιστήμίω διδασκα
λίαν άναδεχθεις ήδη.

Είς τήυ χορείαν τών τακτικών καθηγητών άπό τής τών εκ
τάκτων προεβιβάσθησαν ώσαύτως ζαί οί έπί πολυετίαν εύδο- 
κίμω; ζαί μετά ζήλου διδάξαντες Κ. Κωνσταντίνο; ΓΙαππαρη- 
γόπουλο;, καθηγητής τής αρχαίας ιστορίας καί Νικόλαος Κο- 
τζιάς, καθηγητής τή; ιστορίας, τής φιλοσοφίας.

Οί δέ ύφηγηταί Κ. Άνδρέας Άναγνωστάζης καί Κωνσταν
τίνος Εουσάζη; διωρίσθησαν έκτακτοι καθηγηταί, ό μέν πρώ
τος τή; οφθαλμολογίας και ώτιατρικής, ό δέ δεύτερβ; τής 
φυσιολογίας.

Διά τοΰ άπό τής 7 τοϋ παρελθόντος μηνός Αύγούστου Β. 
διατάγματος διωρίσθη τακτικός καθηγητής τής θεολογίας ό Κ. 
Διονύσιος Κλεοπας.

‘Ο διευθυντής τοΰ άνατομικοπαθολογιζοΰ μουσείου διωρίσθη 
ώσαύτως έκτακτο; καθηγητής τής τοπογραφικής ανατομίας, 
εφ·ζ·ρ|χοσμέντ,ς ε’ς τήν χειρουργικήν. Λΐ πράξεις αύται τής Β. 
ζυβερνήσεως πειΟαναγχάζουσιν ήμάς νά πιστεύσωμεν, οτι 3ta 
τοιούτων προβιβασμών θέλουσι βραβευθή όσον ού’πω καί τιαη- 
θή εγκαίρως ζαί όσοι τών άχρι τοΰδε έκτακτων καθηγητών ζαί 
υφηγητών, εργαζόμενοι πολυετώς πρό οφε?.ος τών φοιτητών, 
δείζνυυται τή; έπαγ; ελίας αυτών άξιοι.

Διωρίσθη οέ ζαί ό Κ. ’Αντώνιος Βιτσάρης έκ Ψαρών υφη
γητής έν τή ιατρική σχολή ζαί έδίδαξε μετά πολλοϋ ζήλου 
έπί ό’λον τό ακαδημαϊκόν έτος τό έπωφελές μάθημα τών νο
σημάτων τών παίδων.

Έγένετο δέ ζαί διαίρεσι; τοϋ μαθήματος τής φαρμακολο
γία; άπό τοΰ τής μαιευτικής, ζαί τοΰ λοιπού αποτελεί τούτο 
ιδίαν έδραν άνετέθη δέ ή παράδοσις αύτοΰ ε’ς τόν έκτακτον 
καθηγητήν τής γενική; τε καί παθολογικής ανατομία; κύριον 
Θεόδωρόν Αφεντουλην, οστις άναδεχόμενος καί τήν διδασκα
λίαν τοϋ ουσιώδους τούτου μαθήματος, δπερ έπί πολλά έτη 
έιίδαξεν ευδοκιμώ; ό αξιότιμος ζαί αρχαίος καθηγητής Κ. Νι
κόλαος Κωστής, ίλπίζομεν, ότι θέλει δείχθή εφάμιλλος τού 
προζατόχου αύτοΰ, οςτις, όφείλομεν δημοσία νά εϊπωμεν, έπι 
πολλά έτη δίδαξα; αύτο άόκνως τε καί μετά ζήλου πολλοϋ, 
τήν τε διδασκαλίαν αύτοΰ έτελειοποίησε καί εγχειρίδιου τοΐς 
περί τήυ ιατρικήν ύλην άσχολουμένοις ούζ ευκαταφρόνητου 
κατέλιπε.

Ά'-αγγέλλιο δ' ύμΐν ευχαρίστως, οτι ή Β. κυβέρνησις ζατά 
τήν δοθεΐσαν κατ’ έπαυάληψιν γνώμην τής ιατρικής σχολής 
περί τή; μή διαιρέσεω; τή; ειδικής νοσολογίας καί θεραπευτι
κή; άπό τοΰ τής ιατρική; κλινικής, διώρισε διά τοΰ άπό τής 1 
.Μαρτίου ε. ε. Β. διατάγματος νά παραδίδη καί αύθις ό τακτι
κό; καθηγητής τής ειδικής νοσολογίας καί ιατρικής κλινικής 
Κ. Γ. Μαζκάς τήυ τε είδικήυ νοσολογίαυ καί ιατρικήν κλινικήν, 
ώσπερ καί προτερου.

Έκτο; δέ τούτων τών διατάξεων τής Β. ζυβερνήσεως ή Λ. 
Μ. ό σεβαστό; ημών Βασιλεύς, περί πολλοϋ ποιούμενος τήν 
παιδείαν καί τού; άπό παιδείας άνδρας, εΰηρεστήθη καί έπί 
τής πρυτανεία; μου ν' άπονείμη τόν σταυρόν μέν τών Ταξιαρ
χών τοΰ Β. τ χ.'.ατο; τοΰ Σωτήρος τώ γηραιω καί πολυμαθεΐ ί

καθηγητή Κ. Κωνσταντίνω Άσωπίω· τόν χρυσοΰν οε σταυρόν 
τών ιπποτών τοΰ τάγματος τού Σωτήρος τοΐς άρ·χαιοις ζαθη- 
γηταΐς Κ. I. Σούτσω καί Ξαυερίω Αανδερέρω· τόν άργυρούυ 
δέ τώ καθηγητή Κ. Κωνσταντίνω Φρεαρίτη καί τω άξιοτίμω 
γραμματεΐ τοΰ Πανεπιστημίου Κ. Γζίκα Δοκω, οςτις έξ αυτής 
τής συστάσεως τοΰ Πανεπιστημίου έκτελεΐ μετ’ άοκνου πάντο
τε προθυμίας ού μόνον τά ίδι’ αύτοΰ καθήκοντα, ά?.λά καί τά 
έργα τοΰ γραμματέως καί λογιστοΰ τής έπί τής οικοδομής τοϋ 
Πανεπιστημίου επιτροπείας.

Ευχαρίστως δ’ αναγγέλλω ύμΐν πρός τούτοις, ότι ή Β. ζυ- 
βέρνησις, έπιμελεία τοΰ περί τής κατευοδώσεων τών τοϋ Πα
νεπιστημίου πολύ μεριμνώντος νΰν έπί τή; παιδείας Ίπουρ- 
γοΰ, έθεοάπευσε καί έν έζ τών άχρι τοΰδε υπαρχόντων ελλειμ
μάτων τή; ιατρικής σχολής, συστήσασα διά τού άπό τή; 10ης 
τοΰ παρελθόντος μηνός \ύγούστου Β. διατάγματος τήν ουτω 
δή λεγομένην ά σ τ u κ λ ι ν ι κ ή ν, ή περιοδευτικήν κλινικήν 
διδασκαλίαν, ήτις όρθώς τε κα· ευστόχως διευθυνομένη, μεγά- 
λως ώφελήσει ζαί τούς έν τή πόλει νοσοΰντας πένητας καί 
τούς περί τήν ιατρικήν πραξιν έξασζουμένου; φοιτητά; τή; 
ιατρικής.

‘Π πρυτανεία ΐ'πεμύεν εϊς τό έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί 
τής δημοσία; έκπαιδεύσεως υπουργείου κατά τό τέλος τοϋ πα
ρελθόντος μηνός Αύγουστου τον νέον κανονισμόν τοΰ φαρμα
κευτικού σχολείου, δι' ού ή τούτον έπεξεργασθεΐσα επιτροπή 
διώρθωσε πολλά πρότερον έν τω σχολείω τούτω υπάρχοντα 
ελλείμματα.

’Αντί τοΰ Διονυσίου Τριανταφυ?Αου άπολυθέντες διωρίσθη 
προτάσει τής πρυτανείας ύπογραμματευς τού Πανεπιστημίου 
ό καί πρότερον ώς. ?οηθός τοΰ γραφείου διατελών Κ. ’Ιωάν
νης Ίατρίδης, φοιτητής τής ιατρικής, οςτις καί ζήλον περί 
τήν υπηρεσίαν έδειξεν άχρι τής σήμερον καί ικανότητα. ’.Αλλ’ 
ή ύπηρεσία τοΰ γραφείου έπολυπλασιάσθη καί έγένετο έπί το- 
σοΰτον έπίπονος, ώστε νομίζω άπαραιτήτως άναγκαίαν τήν αυ- 
ςησιν τοΰ μισθού αύτοΰ, ήν καί συνιστώ είς τήν φροντίδα του 
διάδοχου μου. Άντ’ αύτοΰ οέ Εοηθος τοΰ γραφείου ποοςελή- 
φΟη ό έξ Ύδρας Κ. Ελευθέριός ΚωνσταντίΟης, μάθησής τοΰ 
γυμνασίου, νέος χρηστός τε καί επιμελής, έπί μηνιαία χορη
γία τριάκοντα δραχμών.

"Απαντα δέ τά έν τοϊς προγράμμασι σεσημειωμένα μαθή
ματα έδιδάχθησαν τέλεια ύπό τ.- τών καθηγητών καί υφηγη
τών, πλήν τοΰ Κ. Ι’ούρη καθ’ ό’λον τό διελθόν ή'η έτος άπον- 
τος, δν όμως άνεπλήρωσεν εικότως καί μετ’ αξιέπαινου επιμέ
λειας ό καθηγητής Κ. Ιωάννης Παππαδάκης έξ επιμέτρου δι- 
δάξας άντ’ εκείνου λίαν εύδοκίμως τά μαθηματικά.

Ούχ’ ήττον δέ αξιέπαινος έφάνη κατ’ αύτό το έτος καί ό 
τακτικός καθηγητής τής ιστορίας τής φιλοσοφίας Κ. Νικόλαο; 
Κοτζιας, οςτις έιίδαξεν ώσαύτως έξ επιμέτρου τήν μεθοδολο
γίαν, μάθημα π>λλοϋ λόγου άξιου καί άπαραιτήτως άναγκαϊον 
τοΐς έν τώ Πανεπιστήμίω παιδευομένοις.

'Ωσαύτως μετά πολλή; φιλοπονία; διεύθυνον τά; έν τω φι- 
λολογικώ φροντιστηρίω ασκήσει; οΐ καθηγηταί Κ. Κωνσταν
τίνο; Άσώπιος, Αθανάσιος ‘Ρουσόπου?.ος καί Στέφανος Κου- 
μανούδη; ε’ς τών ΐρχαίων ποιητών καί συγγραφέων τήν κρι
τικήν καί γυμνάζοντε; αύτού; είς τό ’Ελληνιστί καί Λατινιστί 

γράφειν.

Καθ’ όσον δ’ αφορά τά τή; οικοδομή; τοϋ Πανεπιστημίου 
αναγγέλλω, ό'τι κατά τό έτο; το'το έγένετο ήδη τό περιτείχι
σμα τοΰ πρό; βορραν κήπου καί ή άνασκαφή αύτοΰ δαπανη 
τριών ω; έγγιστα χιλιάδων δραχμών. Κατ’ άπόφασιν δε 
τής συγκλήτου εγέϋετο φροντίς καί περί τή; περιτειχί- 
σεω; τού έτερου πρός άνατολάς ανωμάλου καί πετρώδους 
κήπου· καί πρώτον μέν πρό; άποκαθαρισμόν καί καλλιέργει
αν τής έν αύτώ γή; έξωρύχθησαν αΐ πέτρα·, α.τινε; παρέσχον 
χδη τό ·ξμ·συ σχεδόν ταΰ άπαιτουμένου πρό; τήν περιτείχισιν 
υλικού. Άλλ’ ή περιτείχισις αυτή άνεβλήθη πρό; τό παρόν, 
έως αν ορισθώσιν ακριβώς παρά τοϋ υπουργείου τών εσωτερι
κών τά opt αύτοΰ και έξσμαλυνθώσιν αΐ έκ τούτου άναφυεΐστ.ι 
άνωμαλιαι. ‘Η δέ μέχρι τοΰδε πρό; τήν περιτείχισιν καί καλ
λιέργειαν τών περί ών ό λογο: κήπων αναγκαία δχπ>'·. . ; 

γένετο έζ τών συνδρομών τών νομοθετικών σωμάτων, άτινα 
ύπό φιλοκαλίας καί αγάπης πρός τό Πανεπιστήμιον κινούμε
να, καί μνήμην τής ύπέρ τοΰ Πανεπιστημίου μερίμνης αύτών 
νά ζαταλείψωσιν έπιθυμοϋντα, έύήφισαν καί άπέτισαν ζαί έπί 
τής πρυτανείας μου άνά χίλια; δραχ. έκάτερον.

CO προζάτοχός μου άνήγγειλε πέρυσιν, ότι, τών οργάνων 
τή; φυσική; μετενεχθέντων εί; τό εί; ταμεΐον αύτών διασκευ- 
ασθέν κάτω δωμάτιον τού πρός άνατολάς μέρου; τή; δεύτε
ρα; τοΰ Πανεπιστημίου πτέρυγος, τό παλαιόν δωμάτιον, ε'νθα 
πρώτον έκειντο ταΰτα, μετεβ?.ήθη έζτοτε εί; άναγνωστήριον 
τής βιβλιοθήκης. ’Επειδή όμως οί εΐς τοϋτο εισερχόμενοι ά- 
ναγνώσται έπρεπε νά είσέρχωνται διά μέσου τή; βιβλιοθήκης, 
έκρίθη εύλογον παρά τε τοϋ υπουργείου καί τής ακαδημαϊκής 
συγζή.ήτου νά διασκευασθή έτέρα είς αύτό έξωθεν άγουσα είσο
δος, ε;ς ής τήν διασκευήν προΰπελογίσθησαν δύο περίπου χι
λιάδες δραχμαί. ‘Π διασκευή αύτη γίνεται νΰν έν τή οικοδο
μή τοΰ Πανεπιστημίου έπιμε/.εία τοΰ έφορου τών βιβλιοθηκών 
καί ύπό τήν διεύθυνσιν τού άζαμάτου ζαί άξιου άρχιτέκτονος 
τοΰ Πανεπιστημίου Κ. Ζέζου, οςτις έπί πολλά έτη έζπληροΐ 
τά έργα τοΰ άρχιτέκτονος τού Πανεπιστημίου, άνευ τής έλα- 
χίστης χρηματικής αμοιβής καί μόνον ύπό τού διακαούς ύπέρ 
τοΰ Πανεπιστημίου ζήλου φερόμενος, καί ού τό όνομα νομίζο
με·/ δίκαιον ν’ άναφέρωμεν ενταύθα μετ’ επαίνου.

Ή έπί τών συνδρομών πρός άνέγβρσιν τοΰ ‘Ελληνικού Πα
νεπιστημίου επιτροπή, ήτις τοσοϋτον έδειξε ^ήλον είς τούτου 
τήν άνέγερσιν, έπαναλαβοΰσα καί αύθις άς κατά τά παρελ
θόντα ετη ένεκα δυςχερειών διέκοψεν έαυτής έργασίας, άπένει- 
μεν ήδη τοΐς πασι τών συνδραμόντων είς τήν άνέγερσιν τού 
ανώτατου τής ‘Ελλάδος παιδευτηρίου τόν προσήκοντα έπαι
νον δι’ εγκυκλίων γραμμάτων, πρός δέ καί μετάλλειον μετά 
τοΰ προσήκοντος διπλιύματος, κατατάσσουσα κατά τό περί 
τούτου Β. διάταγμα τούς μέν είκοσι καί πέντε μέχρι διακο- 
σίων δραχμών προσενεγκόντας εις τήν τάξιν τών συνδρομη
τών, τούς δε διακόσια; καί έπέκεινα είς τήν τάξιν τών εύερ- 
γετών τοΰ Πανεπιστημίου. Διά. τής αξιέπαινου ταύτης πρά- 
ξεως ή έπί τής οικοδομής τού Πανεπιστημίου επιτροπή έξεπλή- 
ρωσεν ιερόν ευγνωμοσύνης καθήκον πρός άπαντας τούς όπως 
δήποτε συντελέσαντας εΐς τήν άνέγερσιν τοΰ περικαλλούς τού
του οικοδομήματος, ώστ’, έξ ών έχομεν άχρι τοΰδε δειγμάτων, 
έσμέν εύέλπιδες, οτι ό διακαής ύπέρ τής παιδείας τοΰ έθνους 
ήμών ζήλος τών απανταχού Ελλήνων καί φιλελ^νήνων θέλει 
συντελέψει ού μόνον εΐς την ταχεϊαν άποπεράτωσιν καί τής υπο
λοίπου διασκευής τής οικοδομής τοΰ Πανεπιστημίου, άλλά καί 
εί; πλουσιοπάροχου αύτοΰ προικοδότησιν.

Εϊς τήν περιουσίαν τοΰ Πανεπιστημίου προςετέθησαν έπί τής 
πρυτανείας μου έκ τών μερισμάτων μέν τών μετοχών τής ε
θνικής τραπέξης, έξ ενοικίων κτημάτων καί οικιών, έκ τόκων 
τών παρά τή εθνική τραπίζη κατατεθειμένων κεφαλαίων καί 
έκ διπλωμάτων και άποφοιτητηρίων είς τά έν τή εθνική τρα- 
π=ζη κείμενα κεφάλαια τοϋ Πανεπιστημίου, δραχμαί· έπτά 
ιυς έγγιστα χιλ. δρ. Έκ δωρημάτων δέ καί κληροδοτημάτων 

τά έξής.

Ό εν Ίασίω διατριβών ομογενής Κ. Γαβριήλ Μπαγδατλής, 
ύπό ακραιφνούς αγάπη; πρός τήν παιδείαν τοΰ έθνους φερό
μενος, καταλείπει τώ Πανεπιστήμίω μετά θάνατον διά διαθή
κη; τήν εαυτού έν τή ρηθείση πόλε·, ούζ εΰζαταφρόνητον 

ιδιοκτησίαν.

Ό κατά τόν Ιανουάριον μήνα τοΰ I ■<> ί έτους έν Βραΐλα ά- 
ποβιώσζ; Ν'ιζολαο; Βασιλείου Μ ακοή; έξ Ίωαννίνων, ύπό α
κραιφνούς ύπέρ του Παν-π στημίευ ϊ.ηλου .-ιρόμενος, ζατέλιπε 
οιά διαθήκη; καί αυτό; άπασχυ τήν περιουσίαν αύτού τώ 
Πανεπιστ.-μίω, συνισταμένην εί; σζτώ - ποθήζζ; παρά τόν λι
μένα τή; πιλεω; ταύτη; κειμένα; καί πέντε περίπου χιλιάδων 
δραχμών ετήσιου ε’ςό'ημα άποφερούσας. Τό όνομα τούτου διά 
ψηφίσματος τής συγκλήτου ένεγράφη εί; τού; εύεργέτα; τού 
Πανεπιστημίου, ίνα αΐιννϊω; μνημονεύηται κατά την επετειον 
εορτήν των τριών ιεραρχών

Ό έν Πέστη τής Ούγγρίας άποβιώσας ομογενή; Κωνσταν-
: . - - : ·;· διαθήκης φιορίνια
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ίιςχιλια, άτινα θέλομεν λάβιι δσον ου πω παρά τών έκτίλεστών 
τής διαθήκης.

Οί υιοί καί κληρονόμοι τοΰ πρό μιζροΰ άποβιώσαντος Ν ι- 
κ ο λ ά ο υ Ταμπάκου, ενάρετου πατρος χρηστοί υιοί, είς 
αιώνιον μνημόσυνον τοϋ σεβαστού αύτοΐς πατρος αφιέρωσαν εις 
τδ Πανεπιστήμιου τρεις χιλιάδας δραχμάς.

‘Ο εφημέριος τής ένταυθα έκκλησίας τών άγιων Θεοδώρων 
Διονύσιος Χουντεμάδης κατέλιπε δραχμάς δια- 
κοσίας.

‘Ο ίερεύς Δαμασκηνός Κόκκινος, προ τινων μηνών 
άποβιώσας, κατέλιπε χιλίας δραχμάς έκ τών αποζημιώσεων 
τών παρά τω Πανεπιστημίω γηπέδων αύτοΰ.

‘Ο φιλογενής Κ. Δημήτριος ‘Ράλλης ύπό άξιεπαίνου ύπέρ 
τοϋ δημοσίου καλού και τής παιδείας αισθήματος κινούμενος, 
έδωρήσατο φλωρία καισαροβασιλικά τετρακόσια άτινα, 
λαβόντες ήδη παρά τοϋ έν Βραΐλα προξένου, χαταθέσαμενέν 
τή έθνική τραπέζη μετά τών άλλων κεφαλαίων τοΰ Πανεπι
στημίου.

‘Ο δημοδιδάσκαλος Μηλάοντος έδωρήσατο δραχμάς διακο- 
σίας έκ μισθών καθυστερουμένων αύτώ, οΐτινες όμως ουπω 
είςεπράχθησαν.

‘Ο ομογενής Θωμάς Αάσκαρις, άποβιώσας έν Κωνσταντι- 
νουπόλει κατέλιπε διά διαθήκης δραχμάς πεντε χιλιάδας. "Ινα 
δί παραλαβή τδ κληροδότημα τοΰτο καί έπιμεληθή όλων τών 
συμφερόντων τοΰ Πανεπιστημίου έν τή μεγαλουπόλει ταύτη, 
κοινή γνώμη τής ’Ακαδημαϊκής συγκλήτου συνεστήσαμεν επί
τροπον τοΰ Πανεπιστημίου τόν γνωστόν τοΐς πασι διά τά ύπέρ 
τής ‘Ελλάδος καί ιδίως υπέρ τοΰ Πανεπιστημίου γενναία αύ
τοΰ αισθήματα τον Κ. Ζαχαρίαν Ζαχάροφ, ό'ςτις, καί τοι προς- 
εβλήθη τδ κόρος τής διαθήκης ταύτης παρά τών συγγενών 
τοΰ μακαρίτου, ζατώρΘωσεν όμως νά παραλάβη τό κληροδότη
μα τοΰ Πανεπιστημίου άναμφισβητήτως.

Τοϋ άειμνήστου Αργυρού Οικονόμου τδ κληροδότημα τών 
τριών χιλιάδων δραχμών, περί ου πέρυσιν άνέφερεν ύμΐν ό 
προκάτοχός μου, καί τοι τοΰ μακαρίτου ή διαθήκη προςβλη- 
θεΐσα ύπό τών συγγενών έκηρύχθη άκυρος παρά τώυ δικαστη
ρίων, ή ύπέρ τοϋ Πανεπιστημίου δμως ύστάτη θέλησις τοϋ 
διαθέτου έτηρήθη φιλοτιμώς παρά τών συγγενών αύτοΰ.

Πρό τριών ο’ έτών άνδρες φιλόμουσοι καί ύπό διακαούς υπέρ 
τοΰ ‘Ελληνικού Πανεπιστημίου ζήλου κινούμενοι έν Βουχου- 
ρεστίοις, οιοι οΐ Κ. Κωνσταντίνος Τσόκανος, II. Α. Μάνος, 
I. Στάμου, Μ. Ξανθός, Λάζαρος Καλανδαρόγλους καί Μύρων 
Βλαστός συνέστησαν επιτροπήν έπιμελεία τοΰ δραστήριου 
γραμματέως τοΰ γενικού προξενείου Κ. Φωστηροπούλου, μέ
λους καί τούτου τής έπιτροπής, ίνα συ?.λέξωσι συνοοομάς καί 
δι’ αύτών άνεγείρωσιν έπί τοΰ οικοπέδου τοΰ έκ τής αυτόθι 
σύμβασης πυρκαϊάς άποτεφρωθέντος ξενοδοχείου Παππάζογλου 
κατάστημα, ού τδ μέν άνω μέρος νά χρησιμεύη εις τό προξε
νείου έπί ένοικίω χιλίων διακοσίων δραχμών, αι δέ κά
τω αύτοΰ άποθήκαι νά ένοικιάζωνται πρός όφελος τοΰ Πανε
πιστημίου. Τό σχέδιον τούτο ύποβληθέν προ καιρού είς τήν Β. 
κυβέρνησιν, έκυρωθη νΰν παρά τής Α. Μ. τής τρισεβάστου 
ήμών βασιλίσσης έπιμελεία τών πατρικώς κηδομένων τοΰ Πα
νεπιστημίου υπουργών τών ’Εκκλησιαστικών καί τών έςωτερι- 
κών, καί έδόθη ή άδεια τής ένάρξεως τού οικοδομήματος. Τήν 
δραστηριότητα δέ, τον ζήλον καί τήν ηθικήν έν τή ρηθείση 
πόλει δύναμιν τών συγκροτούντων τήν έπί τής άνεγέρσεως τού 
περί ού ό λόγος οικοδομήματος επιτροπήν γνωρίζοντες, προλέ- 
γομεν άδιστάκτως άπδ τοΰδε, ότι ό αξιότιμος διάδοχος μου 
μετά παρέλετσιν έτους θέλει αναγγείλει ύμΐν έν τω έπετείω 
λόγω τήν έντελή τούτου άποπεράτωσιν.

Τήν Κατριμάτου οίχίαν ούπω έξεποιήσαμεν, οΐχειότερον προς 
τοΰτο νομίσαντες τον τοϋ προσεχούς μηνδς Όκτωμβρίου και
ρόν διό καί τούτου ή φροντίς ανατίθεται τω διαδόχω μου.

Τδ έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως υπουργείου κατέθηκενέν τοΐς κεφαλαίοις τοΰ Πανεπιστη
μίου καθυστερουμένας δραχμάς τετράκις χιλίας ύπέρ τής 
διασκευής τοΰ μεγάρου τοΰ Πανεπιστημίου, ένθα κεϊται 
νύν ή συλλογή τής φυσικής ιστορίας· αυται δέ κατατέθησαν έν 
τή εθνική τραπέζη έπί τόχω μετά τών λοιπών κεφα?»αίων τού 
Πανεπιστημίου.

Περιχαρώς δέ νΰν αναγγέλλω ύμΐν καί τά δυο εσχάτως τώ 
Πανεπιστημίω γενόμενα κληροδοτήματα- Καί πρώτον μέν τδ 
τοΰ έν μακαρία τή λήξει Δημητρίου ΙΙλατυγένους, τού αφα
νούς μεν πολίτου τής 'Ελλάδος όντος, ενδόξου δέ νΰν ευεργέ
του τού Πανεπιστημίου γενομένου. ‘Ο μακάριος ουτος άνήρ, 
έχ Πορταρίας καταγόμενος καί τδ πεντηκοστόν πέμπτον έτος 
τής ηλικίας άγων, άπεβίωσεν έσχάτως έν Τεργέστη, διανύσας 
οΛον αύτοΰ τον βίον έναρέτως έπί πολλά έτη έχεϊ εμπορευόμε
νος καί είς ούδέν άλλο άτενίζων, είμή πώς νά κατασταθή ώ- 
φελιμώτερος εις τό έθνος αύτού. Φίλτατον αύτώ μέλημα ήν 
το Πανεπιστήμιον· τούτω δ’ ανάθημα προσήίΐεγχεν δλην αύτού 
σχεδόν τήν ούκ εύχαταφρόνητον χρηματικήν περιουσίαν διά 
διαθήκης ίδιοχείρως τή 11η τοϋ Σεπτεμβρίου τω 1849 έτει 
γραφείσης καί παρά τοϋ, παρ’ ω αύτη έπί έπτά έτη έφυλάσ- 
σετο έχει δικαστηρίου εύθύς μετά τήν άποβίωσιν δημοσιευ- 
θείσης. Αυτή δέ ή πρό έπτά ήδη έτών γραφεΐσα καί μυστι
κήν διαμείνασα διαθήκη εμφαίνει, πλήν τών άλλων αρετών τού 
μεγάλου τούτου άνδρός, καί τάς έξης δύο μεγάλας καί σπανίας- 
καί πρώτην μέν τόν πρός τήν παιδείαν τοϋ έθνους ήμών, κατ’ 
εξοχήν δέ πρός τό άνώτατον τοΰτο τών ‘Ελλήνων παιδευτή- 
ριον,ιερόν και έπί τοσοΰτον βαθέως έν τή καρδία αύτοΰ έρριζω- 
μένον έρωτα, ώστε καθ’ όλον τό έπταετές διάστημα, άφ’ ής 
έγραψε τήν διαθήκην, ούδέν άλλο έφάνη αύτω έρασμιώτερον 
τού Πανεπιστημίου, ω τά πιστά καί μέχρι θανάτου έτήρησε. 
Δευτέραν δέ αρετήν, τήν χριστιανικήν αύτοΰ μετριοφροσύνην. 
Πολλάκις (λέγει ό έν Γεργέστ/) πρόξενος τής Ελλάδος) γνω- 
ρίζων έν γένει τούς αγαθοεργούς αύτοΰ σκοπούς, έζήτησα τήν 
συναίνεσιν αύτού νά γράψω περί τούτων είς τήν Έλ. κυβέρνη- 
σιν- άλλ’ ούδέποτε ήθέλησεν ό μακαρίτης νά συναινέση είς τοΰ
το, φοβούμενος μή παρεξηγηθώσιν οΐ αγαθοεργοί αύτοΰ σκοποί. 
Άποφεύγων λοιπόν ουτω πάσαν υπόνοιαν έπιδείξεως, έτήρησε 
πιστώς τό χριστιανικόν παράγγελμα κ Μή γνώτω ή αριστερά 
σου τί ποιεί ή δεξιά σου ». (ακολουθεί).

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Διά τών άπό 1, 20, 22, 28 καί 29 Σεπτεμ. εγγράφων τοϋ 

έπί τών Έκκλησ. κλπ, ‘Υπουργείου. 
Διωρίσθησαν μέν δημοδιδάσκαλοι αί ΚΚ.

Γρέζου'Ελένη, είς Σκόπελον,— Περιστέρη Άθηνά, είςΆργος καί 
Καψούλη Μαριγώ, είς Άμφισσαν.

Μετετέθησαν δέ οί ΚΚ.
Μάνθου Ιωάννης, έκ Δρυόπης τής Τρηζηνίας είς Κατάχοι- 

λον τής Άνδρου,
’Ολύμπιος Ιωάννης, έκ τοΰ έν Έρμουπόλει ’Ορφανοτροφείου 

είς Πύργον τοΰ έν Θήρα (Δήμου Καλλίστης).
Άλαφούζος Παύλος, έκ Πύργου τής Καλλίστης εις Φηρά 

Θήρας.
Θηβαίος Δημήτριος, έκ Γα/αξιδίου είς 'Υπάτην,
Παππαγεωργόπουλος Κωνσταντίνος, έξ Υπάτης είς Στυλίοα, 
Παππακυριαζόπουλος Γεώργιος, έκ Στυλίδος είς Γαλαξιδίου, 
Σπόρου Ελένη, άπό ’Αμοργού είς Κόρθιον τής Άνδρου, καί 
Τζάβα ’Ελισάβετ, άπό μεγάρων είς Μύκονον.
— Δι’ Τ. Β. διατάγματος ό Κ. ‘Ιερώνυμος Βογιαζής ‘Ιερο- 

διάκουος'διωρίσθη διδάσκαλος τών ιερών μαθημάτων είς τό έυ 
Άδριτσαίυη ‘Ελληνικόν σχολεϊον.

‘Ο μέχρι τοΰδε ‘Ελληνοδιδάσκαλος Αίγίνης Κ. Κ. Αεόντιος 
μετετέθη εντεύθεν είς τό ‘Ελλ. σχολείου Πύργου.

‘Ο μέχρι τοΰδε δίδασκα?,ος τών ιερών μαθημάτων έν τώ έν 
Άδριτσαίυη ‘Ελλ. σχολείο) Κ. Σ. Κατσιγιάνυης μετετέθη είς 
τό έυ' ΙΙύργω.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ευχαρίστως άναγγέλλομεν οτι ή κατά τό έτος τοΰτο συρ

ροή τών σπουδαστών είς Άθήνκς είναι μεγίστη. Εκτός τών 
δημοσίων εκπαιδευτικών καταστημάτων, έπληρώθησαν καί πάν- 

έξ ών ευτυχώς έχομεν ικανά καί καλώς κα- 
'ς έμάθομεν καί είς Σύρον, 

ιδιοσυντήρητα έκπαιδευτήρια είναι κάλλιστα 
(έκ τοΰ Πρωινού Κήρυκος).

τα τά ιδιωτικά, 
τηρτισμένα. Τό αύτό συμβαίνει, ώς 
ένθα έπίσης τά 
συγχεκροτημένα.

ΕΚ ΤΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΤΛΟΤ.


