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Τό Γ. φυλλάδιοντοΰ ύπόΔ.Πανταζή μετχ- 

φρασθέντος Λεξικού τής ελληνικής αρχαιολο
γίας τοΰ w. Smith έκτυπωΟέν καί συρραπτόμε- 
νον ήδη διανεμηΟήσεται τήν προσεχή εβδομάδα 
τοις συνδρομηταΐς, παρακαλουμένοις νά πληρώ- 
σωσι τω διανομεϊ τήν συνδρομήν άμα τή έπι- 
δοσει αύτού, ινα χωρήση ταχύτερον καί ή άρ- 
ξαμένη ήδη τύπωσις τοΰ Δ . φυλλαδίου.

Δ. Π.

Συνέχεια και τέλος τών εις τον περί τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου 
λόγον τοϋ Πρυτάνεως Κ. ’Ασωπείου σημειώσεων.

Ο δέ άγριος δημοκράτης Δωνοϋς, αγωνιών, χαΐ οίον ίδρώτι περιχε
όμενος, προσπαθών νά έξεντελίση τόν Αλέξανδρον, άφ’ ου είπεν ήμΐν 
οτι οί κατ’ ’Αλέξανδρον δορικτήτορες είναι μάστιγες τοΰ κόσμου, 
έλησμόνησε νά εϊπη καί τίνας νομίζει μή κατ’ ’Αλέξανδρον, χρηστούς. 
"Αλλά πώς ήτον δυνατόν νά εϋργ, δορικτήτορας χρηστούς καί έναρέτους. 
Αφ’ ού, κατά τό ίδιον αξίωμα « point du genie sans amt republi
cans» (or,μ. ιζ'.), πολύ όλιγώτερον θέλει εύρεθή χρηοτότης καί αρε
τή. Κατέβαλε πάσαν φροντίδα, πάσαν ίσχύρισιν ίσχυρίσθη, δχε 'ίνα ανί
χνευση τήν ακριβή αλήθειαν, άλλά ίνα έπισωρεύσγ αληθή καί ψευδή 
κατά τοΰ ’Αλεξάνδρου, ώς ούδέν λογισάμενος πλησιέστερα καί οικεία 
κακουργήματα, τά όποια ούχί υπό δορικτητόρων, άλλ’ΰπ’άνδρών 
πραχθέντα qui parlaeint la langue des republicains les plus avari
ces, έπρεπε νά τόν διδάξωσι τήν φιλανθρωπίαν, νά τόν κινήσωσιν είς 
συναίσθζσιν, νά φιλοσοφήσγ, περί τής ανθρώπινης αδυναμίας, νά ταλανίση 
αύτήν, εΐ έβούλετο, και ούχί άπηνώς νά καταφέρηται κατά ταύτης ή 
εκείνης τής τάξεως τών ανθρώπων, έν ω άπασαι δυνατόν νά γένωσι 
βέλτισται ή κάκισται.

6. ήθελε νομίσιιτις δτι οί έκ τών νεωτέρων κατήγοροι τοΰ ‘Αλε
ξάνδρου έμιμήθησαν τόν Κικέρωνα δς, κατά Μ. ’Αντωνίου άγορεύων καί 
γράφων (ό δεύτερος φιλιππικός, ό δι-ιξοδικώτατος, ίγράφη μέν, άλλά 
δ»ν έξεφωνήθη), ώνόμαζε τούς έαυτοΰ λόγους φιλιππικούς. ’Αλλ’ ό 
Κικέρων δέν έπραττε τοΰτο φοβούμενος τόν ’Αντώνιον, τόν όποιον κατ’ 
δνομα έκεραυνοβόλεί άπό βήματος, uNostis insolentiam Antonii. no- 
stis amicos, nostis totani domum. Libidinosis, petulantibus, ini- 
puris, impudicis, aleatoribus, ebriis servire, ea est summa miseria, 
summo dedecore conjuncta.» (Philippics tertia, Cap. XIV.) ’Αλλά 
πολλώ μάλλον έπραττε τοΰτο ό Κικέρων, οίον άντιφιλοτιμούμενος πρός 
τόν Δημοσθένην, θέλων, ώς φα/νεται, νά δείξγ δτι καί αύτός ήτον ικανός 
νά εκφωνήσω λόγους ώς εκείνος, καίνομίζων εαυτόν, πιθανώς, δεινότερον 
ρήτορα.

7. Νομίζω δέ ότι όρθότερον ήθέλομεν είπεϊ, σαφέστερου εξηγούμενοι, 
δτι, κατ’ άλλον μέν λόγον, κατά τούτο δμως άνάλογόν τι συνέβη εί; 
τόν ίνδοξον ‘Αλέξανδρον δ τι καί εί; τδν έπίσης ένδοξον Σωκράτην. ό 
‘Αριστοφάνης, ϊνα κωμωδήσγ τούς σοφιστάς, έξελέξατο τόν φιλόσοφον 
ώς πασίγνωστου καί περίφημου, οί δέ περί ών ό λόγος κατήγοροι έθε

σαν σκοπόν τόν ’Αλέξανδρον, ίνα ψέξωσιν άλλον, τόν όποιον δέν ήθελον, 
ή δέν έτόλμων νά έκφωνήσωσι· καί ουτω κατ’άλλου μέν έτόξευιν ό 
κάλαμο; καί ή γλώσσα, κατ’ άλλου δέ ό νους καί ή καρδία. ό ίακώ- 
βσιος ώμολόγησε, μετά τήν καταστροφήν τοΰ δράματος, τίνα ένόε·., 
μετ’ ενθουσιασμού έρμηνεύων τούς κατα Φιλίππου λογου; τοΰ Δημοσθέ- 
νους, καί πώς οί άκροώμενοι έννοοΰντε; τά ύποκρυπτόμενα άνερριπί- 
ζοντο καί προητοιμκζοντο εί; τόν Freiheitskrieg.

8. Εάν δέ τελευταϊον, έκτός τών έσωτερικών λόγων τής Κριτικής, 
πολλών καί μεγάλων μά τήν αλήθειαν ύπέρ τοΰ προκειμένου οντων, 
Οελήσωμεν νά έλθωμεν καί εί; τού; έζωτερικού; αύτής λόγους, νομίζω 
δτι ή μία μαρτυρία δέν είναι βεβαίως άξιοπιστοτέρα τής άλλης, ό Νει- 
βοόρη:, ϊνα δείξγ, τόν Φίλιππον βάρβαρον, παρωμοίασεν αύτόν πρός τόν 
μέγαν Πέτρον τής Ρωσσίας (II. 342.) « Ich babe gestern schon 
das Schicksal Makedonien’s mit dei des moskovitischem Rei
ches unter den Mongolen verglichen, und bier ist wieder eine 
Aehn’ichkeit Philipp’s mit Peter I. Obgleich Philipp kein Bar
bar wie Peter und micbt so grausam war, indet sich doch 
fin der innern Einrichtung seines Reiches viele Aehnlcih- 
weit mit der unter Peter so z. B. in der Anlegung von StAdten 
durch Versessung ganzer BevOlkerungen.» ό Γιλλιέσιος όμ-ως, όχι 
βεβαίως όλιγώτερον πολιτικός τοΰ Νειβούρου, παρέβαλε τδν Φίλιππον 
πρδς τόν τής Πρωσσίας βασιλέα, Φριδερΐκον τόν Β’. Τώρα, διά τΐ νά 
πιστεύσωμεν τόν έμπαθή συγγραφέα, προφανώς άρχόμενον τής διηγή- 
σεως μετά προαποφασισμένης καταδίκης, καί ούχί τόν άδιάφορον, ήσυ- 
χον ιστορικόν, τόν άταράχω; ζητοΰντα τήν άλήθειαν; Εάν δέ πιστεύ- 
σωμεν άμφοτέρους, έπειδή ό μέν παραβάλλει τόν Πέτρον τώ Φιλίππω, 
ό δέ τόν Φριδερΐκον, έκαστος όρα ποιον έσται τό συμπέρασμα, δτι δηλ. 
τάένί τ ρ ί τ ω ίσα κ ι ά λ λ ή λ ο ι ς είσιν ίσα, κατά τδ μα
θηματικόν αξίωμα.

ύ Δωνοΰς, έχων ετι κατά νοΰν τήν εντός τοΰ δικαστηρίου στηθεΐσαν 
καρατόμον μηχανήν (Histoire de la Revol. Fran^. Par Thiers, Pa
ris, 1839. 8 ed. Τόμω II. 553) τήν κατά τήν ιζ' ία-ουαρίου 1793 γε- 
νομένην τρομεράν δίκην καί καταδίκην, καί τήν έτι τρομερωτέραν μετάδέ- 
κα μήνας καί συνειθισμένος εί; τοιαΰτα|θεάματα, ευκόλως κατεδίκαζε τόν 
Αλέξανδρον άξιου τοΰ,δηυ.ίου· ό Γιλλιέσιος όμως, άνήρ λόγιος, ήσυχος, ούτε 
σφαγείου, ούτε τοιαύτας δυσεχθεϊς εικόνα; άναπολών, άνήρ δς, δι’ δσων 
έξέδωκεν, έδειξε πόσον έγνώριζε τά άρχαία γράμματα, καί διά τής ύ π ε- 
ρασπίσεως τής κλασικής παιδείας έδειξε πόσον αύτά 
έτίμα, «άνήρ έκ προθέσεως ιστορικό; καί, μετά τόν θάνατον τοΰ ί’ο- 
βερτσώνος, ίγορ’.ογράφος τής Σκωτίας, κρίνει περί αύτοΰ πάντη διαφόρως.

Such was the reign of Alexander, whose character, being une
xampled and inimitable, can only he fitly drawn by relating his 
actions » (I, Δ1, 385.), καί (αύτόθι 397) «Such was the life of this 
extraordinary man, whose genius might have changed and impro
ved the state of the ancient world. But the spirit of improvement is 
transient, and demands parpetual efforts; the sources of degene
racy are permanent and innumerable.»

Πάντα ταΰτα καί άνάπτυξιν επιδέχονται μεγάλην καί αποδείξεων ού 
στερούνται, άλλά τά περαιτέρω κρίνονται περιττά, καί πρός αποφυγήν 
μείζονος μακρηγορίας, καί διότι έν τώ κόσμω τούτω ύπάρχουσι μέν άν
θρωποι, οΐτινες άμφιβάλλουσίν ένίοτε μή τυχόν εχουσιν άδικον έν ταΐς 
έαυτών κρίσεσιν, άλλ.’ ούδέν ήττον ύπάρχουσι καί άλλ.οι, είς οΰς άρμόζει 
κατά γράμμα τόοΰμε πείσεις, κήνμεπείστις, Ουτοι 
όμοιάζουσι τήν δούκισσαν Λαφέρτην ή Ααφερτήν. Η έντιμοτάτη αύτη 
δέσποινα πρδς τήν εύφυεστάτην, άλλά πολύπαθη κυρίαν,Στάαλ, ομώ
νυμον μέν τής καθ’ήμάς Νεκκερίδος, περιωνύμου γενομένη; έπί παιδεία, 
καί συγγράμμασιν, άλλ’ άρχαιοτέραν, φίΛην τοΰ Λαφονταίνου καί πολ-
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λδν άλλων συγχρόνων λογιών, το 1750 άτοθχηΰσζ', άνενδοιάστω; 
«μολόγει τήν μοναδικήν κα ά ταρχδε.γμχτ.στο/ ίσος ταύτην έαυτή; 
αρετήν ί La duchesse dj 1ι Ferle disoit un jour a Mvlame de Staal, 
il fant l avouer, mi chore amie, je ne trove gue moi guoi aye ton- 
jetirs raison.η (έζ τών Memoiresde injdame de Staal παρ’ Ελβετίω, 
do I’Esprit, Discours II, clnpitre IV.) Πρό; τοΰ; τοιούτους προτιμώ- 
τέ-α βεβαίως ή σιγή.

(155) ίοφοόϋος εΌχ ά/ωτέρω. Τό μέν πο/ημάτιον είναι όλον άξιον 
ά/χγ<ώσεως κ<1 μεταφράσεις, τά δ; περί τοΰ καθόλου πολιτισμού έν 
αύτώ λεγάμενα χπιβλέτουσι βεβαίως τχ έν γένει αύτόν συνιστώντα, 
ούχί δέ κχί τ.ΰ; έκάιτοι; ίδιχζο'τα; τούτου;, o'trivs; δυνατόν νά γναι 
διάφοροι. Αλλά τχϋτχ μέ' ά-χιτιύα.ν ά.άπτυξιν καί σαφήνειαν ίδε 
Α’έν τούτες τήν π-οηγου/ένην αημείωσιν.

Σημείωσες τελευταία.

Πρώτο; ό Πρωινό; Κήρυξ (έν αριθμώ 3 52, τή 3 ) Σεπτεμβρίου 1856) 
έκρινεν εύλογον, μόλις άναγ/ωσθεντα τόν —sol Αλεξάνδρου λόγον, νά 
αναγγείλγ, αύτόν είς τό κοινόν μετά τινων παρατηρήσεων. Καί ότι 
.μεν, άλλα σπουδαιότερα παραλιπών, μετά τοσαύτη; προθυμίας έσ.τευσε 
νά τιμήσζ( τό εότελ»; τοΰτο έργου μου, πρέπει νά όμολογήσω αύτώ 
,χάριτα;· περί δέ τών παρατηρήσεων, άντί πολλών άλλων, άτινα ςί; 
■ευκαιρίαν -,ιχλλιωτέραν αναβάλλονται, άρκοϋμαι τό γε νΰν έπί τοϊς εξής.

Τολμώ νά πιστεύσω ότι έπί τοΰ πχρό,το; ή φωνή τοΰ Π ρ ω ϊ ν ο ΰ 
Κ ή ρ υ κ ο ς , ασθενή; έτι καί ανίσχυρο; ούσα, δεν φθάνει πολύ μα
κράν· ότα όμως, εί θεό; θέλει, ά'δρωθή. έπί τοσοΰτον, ώστε ή παρ' 
αύτοΰ άφιεμένη φωνή θέλε', είναι ίιανή νά κατα.τνίξρ τήν φωνήν τοΰ 
Πλουτάρχου, τοΰ Αρριανοΰ, τοΰ ΚΟ'ρτίου, τοΰ Ιουστίνου («vir supra 
h imaiiani pote.'itiam magnilii line aniini praeditus.» Justin. XII, 1υ), 
τοΰ Βοσουέτου, τοΰ Μοντεσκίου, τοΰ Βολταίροι, τοΰ Ίοφρούου, τού 
Λερμινερίου, τοΰ Βακωνο;, τοΰ Βιτφόρδου, τού Γιλλιεσίου, τοΰ Θιρ- 
λούάλλου, τοΰ Οΰμβόλτου, τοΰ ΐρο'ΰσενίου, κα'. τοσούτων άλλων, τότε 
ελπίζω νά φανρ άλ ο; επαινετής τοΰ Αλεξάνδρου, ΐκάνώτερο; έμοΰ, 
ούτε εΐ; Ιστορικά; γνώσεις χωλαίνω;, ούτε περί τήν κριτικήν άϊέζιο;, 
ούδέ χρεία/ έχων νά έτικαλήτζ’., δ.ά τό δύσκολον τοΰ θέματος καί διά τό 
γήρα;, τήν επιείκειαν τού ακροατηρίου, άλλ’έπζ νέτη; έμβριθή;, γεν
ναίος, συγκεκροτημένο; καθ’ά δει, Οαρρούντω; δυνάμενο; είπεΐν τό τοΰ 
Ίσοκράτου; (Π α ν η γ. β'.) «Εγώ δ’,ήν μή καί τοΰ πράγματος άξίω; 
οιεΐπω, καί τή; δόξης τή; έμαυτοΰ, καί τοΰ χρόνοι, μή μόνον τοΰ περί 
·» TOV Α.4γον ύ,'/.7·'/ χλλχ Κ,κΐ OJ βουίΐΜ/.Χ, 7ΓΧ-
ηρακελεύομαι μηδεμίαν μοι συγγνώμην έχειν, άλλά καταγελάν καί 
κκχτκφρονεΐν. Ούδέν γάρ ό τι τών τοιούτων ούκ άξιός εΐν.ι πάσχει/, 
ηείπερ, μηδέν τών άλλων δ.αφέρων, ούτω μεγάλα; τάς υποσχέσεις 
ηποιοΰμαι.η

Καί τότε μέν δή ταΰτα, νΰν δέ ϊλεω; έμ.οί ό Πρωινό; Κήρυξ γέ- 
νοιτο οτι, ού γνωρίζω·/ τό φιλελεύθερον αύτοΰ φρόνημα, έπγλεσα τόν 
δ ε σ π ο τ ι κ ό ν Αλέξανδρον, ζαί έπγνεσα αύτόν ύπέρ πάντα άλλον. 
Αλλά τα ·τα είπών, καί κατα συνείδησιν έλάλησα και άλλοι; Ακολού
θησα κρείττοσιν. Εάν αύτό; άπιστή εί; τού; έξηγητάς τοΰ Δανιήλ, 
τού Ζαχαρίου καί άλλων προφητών, οΐτινες έν ούκ όλίγαις αύτών ρή- 
σεσ ν έννοοΰσι τόν Αλέξανδρον ώ; ί.γανον τ?.ς Θ-: ας Προνοίας, άς πι- 
οτεύσγ, δτι τύχη τυφλή, άνω κχί κάτω φέρουσα τά ανθρώπινα, ήγειρε 
ν.ιταξϋ πολλών άλλων τόν άνδρα τούτον ιν», υεγάλη/ κίνησιν διδοϋ; 
είς τόν κόσμον, τ>ρχξη καί τήν έχικούρειον εΰδχΐιονίτν τινων, οΐτινες 
ησυχίαν μόνον Οηιεύο·<τες άδιαφοροΰσι περί προνοίας καί οργάνων αύ
τής ά; πιστεύση τόν Δωνοΰν, ο; ούτε αρετήν ά ευ δημοκρατική; ψυ
χής, ούτε προφ/,τα; δεχόμενος, οΰτε βάπτισμα, π.θανώ.·, λαβώ-, ώς 
•ητον τότε ό επικρατών τρόπος κκί συρμός, ε<ρ·.νε τόν Αλέξανδρον ώ; 
Ιδιώτην, θανατικής ποινή; άξ ον («,............. il ent probablement ρόri
du dernier supplice.λ Daunou, Xll, c. 66 ί.), ού συλλογιζόμενος ό’τι 
εί έξεφώνει σαύ-.α πρό τής έν Aiipix καί τδροΰντι τώ βελγικώ μάχης, 
δεν ήθελε διαφΐγει ο τι καταγινώσκει τοΰ Αλεξάνδρου. Αλλά καί δίκαιον 
Ϊραμματολογικόν δικαστ/ριον εί ύπήρχεν, ήθελε καταδικάσιι αύτόν βε- 

αίως είς ατιμωτικήν ποινήν διά τοιαΰτα ατάσθαλα, όντως ανάξια νά 
έκφωνώνται άπό κχθέδρα; τών Παρισίων, άλλως δέ καταλληλότατα 
είς τόστόμα καίει; τόν κά·.αμον ανθρώπου, 8; ίνα κορέον) τήν οχλο
κρατικήν αύτοΰ μανίαν κιτεόίκαζε τό·' χρηστόν και ένάρετον ήγεμόνα του. 
ΚΜ. Daunou vota pour la reclusion de ce prince pendant la guerre, 
et pour son bannissement a la paix.n (Biographic Nouvelle des 
Coniemporains. Tome cinqni^me- Paris, 1822.)

Έάν ύ Πρωινός Κήρυξ πιστεύη ότι ό ’Αλέξανδρος κατεστρεψε τήν 
Ελλάδα, ό Εγελος όμως, ό'στ.ς έγνώριζε καί τήν φιλοσοφίαν καί τήν 
άρχαίαν Ιστορίαν όχι βεβαίως κατώτερον αύτοΰ, όμιλών περί τής ϋπό 
τών Φωκίων βεβηλώσεως τοΰ έν Δελφοί; ναοΰ τοΰ 'Απόλλωνός καί τής 
διαρπαγής τώ» £·, αύτώ θησαυρών, λέγε·.· «Diese That vollendete den 
Untergang Gfiechenlands ; denn der lezte Ilaltpunct der Einheit 

* 

wurde damit vernichtet.n (Hegel, Vorlcsungen uber die Philosophia 
der Geschichte.)

Εά» μη θέλ-ρ νά πεισθη 4 Πρωινός Κ. ή ρ υ ζ ό'τι, έν μέσω τής 
Ελλάδος ώ; σιγγενοΰ; καί οίκείου τιμωμένου τοϋ Μακεδόνος καί ΐίπει- 
ρώτου έντυύτώ ήρωος, έπί ά'.λης δέ περιστάσεως, έπίσης έπαινουμένου 
τοΰ Θεσσαλοϋ Ίάσωνο; τοΰ Ταγού (μ έ γ ι ς- ο ς δ’ η ν τ ώ ν κ α θ' α ΰ- 
τόν. Ξ. Ελλ. τ'·δΊ8, nein napoleonische Natur. Ι'ερμαν. Εγκυκλοπαιδ. 
ϋπό έ.σχίου κχί Γρουβέροο.), δεικνύεται ποΰ πρέπει νά ζητώσιν οίνέοι τής 
σημερινής Ελλάδος τά διεσκορπισμένα στοιχεία τοΰ άρχαίου Ελληνισμού, 
καί ειτι έκ τούτον συνάγεται· καί ότι άλλοτε πάλιν, θαυμαζομενου 
Εεωργίου τοΰ Κ,αστριώτου, καί αύτοΰ ’Αλεξάνδρου έπικληθίντος, πρόδη
λον γί εται ότι, έστωσαν οι ’Αλβανοί Πελασγοί ή Τλλυριοί, διά τής ελ
ληνικής γλώσση; λχβύντε; τόν χριοιία/ΐσ^όν, έλαβον καί τό ελληνικόν 
ήθος, καί ότι έν γένει ό χριστιανισμό; διαδεχθεί; τόν ελληνισμόν έκρά- 
τυνε τόν άρχεΐον χαρακτήρα όπου εύρέθη καί ένεποίησεν αύτόν όπου 
έλληνιστί έκηρΰχθη τό ιερόν Ευαγγέλιο/, έάν περί τούτων δέν θέλ») νά 
πεισθή, ελεύθερο; νά πιστεύη οτι άλλο θέλει, έστω καί ότι ούτε Μακε
δονία κκί Ηπειρο; οΰτε Θεσσαλία έχουσί τι κοινόν μετά τής ‘Ελυάδος, 
διότι οί Μακεδόνες ’(λλυριοί, βάρβαροι οΐ ΙΙπειρώται ώς δίγλωσσοι δν- 
τες, καί ούχί Ελληνες οί Θεσσαλοί. Τότε δέ, ν υ κ τ ε ρ ι ν ό ς κάλλιαν 
μετονομασθείς, πορευθήτω εκτός τί; Έλλάδο; κηρύξων. 0 Φαλμεράϋος 
άσμένω; δέχεται τοιούτους συμπράκτορας· καί τά ώρελη’μχτα, πιθα
νώς, ελπίζοντας μείζονα.

ΤΕΛΟΣ.

Ιΐιμ'ι τής Κωιταίυος λίμνη;, καί τινων πχρ'χκιιμ'νωυ 

άρχαίων πόλεων.

Π άποξηρκνθεΐσα αύτη λίμνη ίχει περίμετρον, κατά τόν Στράβωνα 
όγδοή/.ιντα σταδίων, ή τεσσχράκοντα έπτχ μιλιών, έκχλεΐτο τό|πάλαι 
διχφόρως έκ τών πλησι-ιχώρων μερών κχί π.ταμών τών είς αύτήν ρεόν- 
τι,ν λαμβχνουσα τ’ -όνομα. Οΐ μ»ν γάρ Ό ρ χ ο μ έ ν ι ο ν ίκ τοΰ παρα
κειμένου όρχομενοΰ έκάλουν 'α λ ι ά ρ τ ι ο ν δέ έκ τή; παρ' αύ
τήν πόλεω; Αλιάρτου άλλοι έλεγον Κ,ηφισσίδα έκ τοΰ έκδιδοντος 
αύτή Κ,ηφισσοϋ, άρχομένου έκ Λιλαία; τή; Φωκίων, κχί Λευκωνίδα 
έκάλεσχν αύτήν έκ τοϋλεικοΰ χρώματος, ό.τεο ήτε φύσις τής γής αύτής 
καί τό ύδωρ πχρέϊχον αύτή· ύπερενίκησε δε τό όνομα Κωπαίς έκ τής έν 
“ύτή αρχαιότατης πόλεω; Κ. ώ παι καλούμενης, η; τά ερείπια ευτυ
χώ; έτι φαίνονται. Η λίμνη αΐτη καθ'όλην τή' περιφέρειαν αύτής έχεε 
πεντήκοντα φάραγγα; ή χάσματα. Τά κυανότερα δε τούτων είσΐ δώ
δεκα καλούνται δέ ταΰτχ νΰν ουτω. ά) Μεγάλη καταβόθρχ, ής τό άνοιγ
μα νΰν ένεργεΐται· β') ή Μπίννχ προχωρούσα ύπογείω; I 50 μέτρα, ειτα 
τό άνοιγμα τοΰτο διαιρείται εί; μικρό-έρας άλλα; όπάς,είς άς σώμα <ν- 
θρώπι ον ού δύναταί νά είσχωρήτη· γ’) ή τοΰ Μετοχιού εύρυχωροτάτη 
ούσα καί αύτή· δ') ή τού Πχλαιομήλου· έ) ή τή; Τοπόλιας ;·’) η 
τοΰ Στροβίτζη· ζ') ή τή; Πέτρας ( Ιιλφοΰσα)· ή) ή τοΰ Μωλχΐκου· θ') ή 
εϊ; τήν Δκύλιχν ούσα αρκετά ευρύχωρος· ί) ή είς τόν άγιον Βλάσιον ιά) 
ή τή; Κ,^ρδίκένης καΐιβ ) ή είς τήν θέσιν καλουμένην Β ρ υ σ ι κ ά. 
σ/ηματίζοντα δέ τήν λίμνην ταύτην υ^ατα είσί τά μέν ποταμών, 
τά τον Κηφισσοΰ, τοΰ Μελανό;, τοΰ Τρίτωνος, τοΰ ΙΙερμησσοΰ καί τοΰ 
Όλμειοΰ, οί έκ τοΰ Ε ικώΌ, συμβχλλουσιν αύτή· τά δέ τώι έννέα φρεά- 
των χειμινων πρός τό άνατολικο-νότιον τής λίμνης, Λ άλλοτε άνέβρυον 
ΰ$ωρ άφθονου έν αύτή, μ ά τ ι α δέ οί έγγώριοι κχλοΰσιν είσί δέ ταΰτα 

κχί νΰν πλήρη υδατος.

Τά 
ώς

Η λίμνη αύτη νΰν είναι κχτάξηρος, καί πλήθος ιχθύων νεκρών κεϊ<ται 
έτι έπί τή; κοίτη; αύτή;· οί δε ρηθεντε; ποταμοί δεν έχουσι πλέον 
αρκετόν ύδωρ, όπω; έκβάλλωσιν εί; αύτήν. Πριν τή; άτοξηράνσεως 
αύτής τό ύδωρ ην άφθονον καί τοσοΰτον, ώστε τό έν αύτρ άρχαΐον πο- 
λισμάτιον Κ. ώ π α ι καλούμενου,περί ού ώ Όμη.ος μνείαν ποιείται 
έμενεν όλω; απρόσιτον τώ θεατή, προσιτόν δέ μόνον τοϊς πλέουσι νηί. 
Τό πολισμάτιον τούτο δ·ον τετείχισται λίθοις πολύγωνοι; τοΰ τρόπου, 
τοΰ καλουμε-Όυ κ υ κ λ ω π ι κ ο ΰ , καί οΐ μέν λίθοι είσί μικρότεροι 
τών τή; Τυρίνθυυ, ό δε τρόπος τοΰ οϊκοδομήμ.ατος ό αύτός. Η πρός 
βοόράν θύρα αΰτοΰ έστί μικρότερα τής πρό; νότον άμφότεραι δέ σώ- 
ζουσιν έτι καί νΰν έπτά δόμου; μεγάλων πλίνθων, λίθου μελανοειδοϋς. 
Τχ τείχη ησαν ύψους εϊ; τινα μέρη έξ μέτρων, τό ήμισυ δέ τοΰ ύψους 
τούτου νΰν κχτέόριπται, καί οΐ λίθοι κεΐνται παρ’ αύτώ· τό νότιον τεΐ. 
γος έ/ει δύω πυλίδα; πλησίον άηλήλαις. Τό δέ πόλισμα έσωθεν γέμει 
ού μόνον λίθων παντοίου μεγέθους, αλλά καί θάμνων ά'γνου, ράμνου χαΐ 
φλώμου· έν δέ τοΐς έρειπίοι; αύτοΰ, κατ’ έμήν γνώμην, κρύπτονται άρ- 
χαιοτάτων αιώνων γηρχιά λείψανα, ήτοι βωχοΐ καί βάθρα, μάλιστα εν 
τώ τεμένει τώ πρός τό βορειο-δυτικόν τοΰ πολίσματος φαίνονται άνωθεν 
τής επιφάνειας τής γής ίχνη τινά τούτων· άντικρύ δέ τοϋ πολίσματος 
τούτου πρός τό νοτιο-δυτικόν τής λίμνη;, τοϋ τε Τρίτωνος ποταμού καί 

Μελανός τά; έκροάς, φαίνονται εκτός τή; γής ίχνη έγχωμίνη; πόλεως 
αρχαίας, είτε τής πόλεω; ’Αθήνης είσί ταΰτα, είτε τή; Ελευσϊνος, ά; 
λέγετα·, Κ,έκροπα οΐκίσχι, ότε τής Βοιωτίας ηρξεν. ΙΪ ανακάλυψε; τού
των καί ή τών παρά τώ ύρχομενώ έντός τή; λίμνη; λειψάνων δέονται 
καί χρόνου πολλοΰ, καί δαπάνη; ού σμικράς· εΐ κχτορθωθή τό μέγα 
έργον τή; διοχετεύσεως τών ϋδάτων τώ' ρηθέντων ποταμών, καί τής 
άναβρύσεως τών έν τρ λίμνρ φυσικών φρεάτων, τότε έσεται καί ή διά 
τή; άνασκαφής καί καλλιέργεια; άνακάλυψις τών πχλαιοτάτων τούτων 
πόλεων, ών νΰν άμυδρά ίχνη φαίνονται, ώσπερ άνεφάνησαν ταΰτα και 
έπί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, ότε ό μεταλλευτή; Κράτη; ίκκάθχρε 
τινά τών έμφραγμάτων τοΰ όχετοΰ τούτου.

Πρδς δέ τό βορειο-δντικόν μέρος τής λίμνη; έντός ρεομχτίου τοΰ 
όρους Πτώου, πρός τήν όδόν τήν πρό; την πόλιν Λάρυμ.ναν τής Βοιω
τίας άγουσαν, έπί μήκους γής ώς τριάκοντα σταδίων, ύπάρχουσι δέκα 
ϊζ φρέατα τώ λίθοι αύτώ λελατομημένα, σχήματος τετραγώνου, ών τό 
πλάτος δύο μέτρων Γαλλικών, καί μήκος τό αύ τό, τό δέ βάθος άνάλο- 
γον εχουσι τής έπιφανεία; τής γής, ήτοι βαθύτερα, ένθα ή έπιφάνεια 
ύψηλοτέρα, άοαθή δέ, ένθα αυτή ταπεινότερα ϋπκρχει. Τά φρέατα ταΰτα 
συγκοιήωνοΰσιν ϋπογείω; δ όχετοΰ εΰρυτάτου ή χάσματος λελαζευμέ- 
νου τώ λ(0ω· εντεύθεν δέ ήδη έκ τεχνικού τίνος πόρου έξέρρεε τό ύδωρ 
τής λίμνης -ίς τάς Ααρύμνας κα', τή< έκείθεν θάλασσαν. "Οτε δέ τώ 
όχετώ τούτω έγχωμχ έγένετο μέρος ύδατος διά φυσικού τίνος πόρου 
είς τήν όπή' τήν καλουμένην Κεφαλάρι, πρό όλίγοι και εΐ; ήμϊ; 
έτι έκχύετο. οί δέ πα'αο'ι, έγχωαένων τών πόρων τούτων άνεκάθαρον 
τά έμφράγματα, καί τό ύδωρ απαν τοΰ βαθ ρρείτου Κηφισσοΰ είς τήν 
θάλασσαν έκχύετο. Εγένετο δέ τό μέγα τούτο έργον, κατά π,θανωτέ- 
ραν γνώμην, κατά τοϋ; άρχαιοτάτους χρόνους, ότε τό δυτικόν μέρος τή; 
Βοιωτία; τω (σχνροτέρω τών τότε κατά -.ε πλοίτω καί δόξφ οΐκω τών 
Μινυαδώ' συνενΌϋτο, άρχιτεκτονούντ «ν τοϋ έργου τών τότε περιφη
μότερων τεχνητών Τροφωνίου καί 'Αγαμήδου, οί καί θείων τιμών, διά 
τήν τής τότε τέχνης ύπιροχήν αύτώ' έτυχον. Τό βάραθρον εκτοτε πολ
λάκις έφράχθη καί πολλάκις ήνοίχθη διά τών ρηθέντων φρεάτων. 
Κατά δέ τοϋ; χρόνους Φιλίππου τοϋ 'Αμύντου έγχωμενου «χί αΰθις τοϋ 
όχετοΰ τούτου, Κράτη; ό Χχλκιδεϋ; άνχκαβαίρων τά εμφράγματα τούτα 
έπχύσατο, στχσιασάντων τών βο.ωτών.

’Αναοάντε; δέ τό ρευμάτων, έν ω τά φρέατα κχί ή οδός, ήτις τό 
πάλαι άμαξωτός ήν, ή; έτι και νΰν έπ·. τού λίθου φαίνονται έγχαραγμένχ 
ίχνη τών ^τροχών τών άμαζών, είσιν έρείπ.α πλεϊστα τή; τε πόλεω; 
Λαρύμνη; τή; Botuixitx; καί των τειχών αύτίς, ών δόν.ον ίπΐ τή; 
θαλάσσης έπίκεινται. Εντό; δέ τής πόλεως εΐσΐ λείψανα ναών καί οικιών 
καί βωμοί, καί βάθρα δέ έντειχισμένα μικρά αναφαίνονται, καί δ λιμήν 
εύρυχωρότατος εί; δυο δ γ'ρηται, καί νεωσιίκων ίχνη ύπάρχουσι, καί ή 
πόλις κατερημωθείσα κα. μή κατοικηθεϊσα θησαυρόν αρχαιοτήτων κρύ
πτει· άνεΰρον δε έν τοΐς έρε.πίοις, ού μακράν τής έκεΐ διατηρούμενης 
λάρνακος, δύω γυμναστικά; έπιγραφά;, ά; θέλω δημοσίευση, μετά ταΰτα.

11 δέ τελεία αποξήρανσι; τή; Κωπαΐδος έγένετο, κατ’έμήν γνώμην, 
τή μέν έκ τής ανομβρίας, καί ώς έκ τούτου τής παύσεω; τών έκδιδόν- 
των είς αύτήν ποταμών, κυρίω; δέ έκ τής φίσεως τή; χώρας, διότι, 
κατά τόν Στράβων» και τά φαινόμενα νΰν, ύπάντρου καί σηραγγώδους 
οϋσης κατά βάθος τή; τών Βοιωτών γής σεισμοί γενόμενοι εξαίσιοι (ώς 
οί έν Θόβαι; τό 1853), τούς μέν έφραξαν τών ύπό γην πόρων, τοϋς 
δέ άνέωζαν τήν εικασίαν μου ταύτην ενισχύει έτι ή διήγησις τών παρά 
τί.ν λίμνην οίιούντων Βοιωτών, οΐ είπόν μοι, ότι με-.ά τοϋ; κατά τάς 
®ήβα; σεισμ’ϋς, τά ύ'δχτα πρό; νότιον τοΰ ’Λκραιφνίου ή'ρξαντο έλατ- 
τοϋσθχΐ καθ’ ημέραν άχρι τή; τελείες άποξηράνσεω;.
ΙΙερί τοΰ τίν. τρόπω έν καιρώ πολυομβρία; (αν ή λίμνρ πάλιν 

έπαυςηνθσί, έμφραχθέντων τών τε φυσικών μυχών καί τοΰ τεχνη
τού όχετοΰ, θν ό Κράτη; άνεκάθαρε) δύναταί ή λίμνη αυτή 
όλω; νά έκλείψσι, καί τά ύδατα άκολύτω; νά έςε'ρχωνται.
Ιΐκ τών 50 φυσικών καταβοθρών ή μεγαλητέρα είναι ή καλούμενη νΰν 

Μεγάλη. Τό στόμιον τοΰ σπηλαίου τούτου έχει ύψος 20 περίπου μέ
τρων Γαλλικών, καί πλάτος 13. Τό σπήλαιον τοΰτο διερράγη καιά τό 
έσωθεν 150 περίπου μέτρων, μετρουμενων άπό τό στόμιο·' αύτοΰ· λίθοι 
και χώματα πεσόντα έφραξαν τήν φυσικήν δίυδον αύτοΰ. Εκ τής εργα
σίας, ήν ή Κυβέρνησις νΰνένήργησεν έκεΐ έξήχθη, δτι εκτός τών κατα- 
πεσόντων έγχωαάτων, έντός τών μυχώ' τή; γής, ύπάρχουσι καί άλλα 
έμφράγματα τών φυσικών σωλήνων τών ύπό γην, καί είναι μέν δύσκο
λον τό καθάρισμα τούτων, εύκολώτερον δέ είναι τά τοΰ όχετοΰ τοΰ Τρο- 
φωνίου καί ’Αγαμήδου, πορί οϋ άναφέραμεν ανωτέρω, άρχομένου τοΰ 
έργου έκ τοΰ αντιθέτου τοΰστομίοι μέρους, ήτοι άπό τό φρέαρ, Κε
φαλάρι καλούμενου, τό πρός τήν Ααρύμναν τήν Βοιωτικήν, περί οϋ 
άναφεραμεν. Ούτως ή έργασία αύτη δέν θέλει διακοπή ούδέ τόν χειμώ
να, διότι τά τής λίμνη,ς ύδατα, καί άν ύ-οτεθή ότι έπληρώθη αύτη, 
δέν διαβχίνσυσι διά τοΰ όχετοΰ τοϋ Τροφωνίου, έπιιδή ^τό έμπροσθεν 

μέρος αύτοΰ δύναταί νά χωθτι, ή έν τώ στομίω αύτώ, ή έν τώ πρώτψ 
τό πρός τήν λίμνην.

ί’πάρχει δέ κχί έτερος τρόπος τής άποζηράνσεω; τή; Κωπαίδο; καί 
τή; έκρύσεως τών ϋδάτων τών ποταμών Μελανό; ούχί λίαν δύσκολος, 
δ ακόλουθος.

Πρός τό νότιον μέρος τή; ’Ακροπόλεως ’Λκραιφνίου (νότιον Κωπαί- 
δο;) κάτωθεν τών βράχων αύτοΰ υπάρχει ρευμάτιον, όπερ έκ τής κοίτης 
τή; Κωπαίδσ; διέρχεται νΰν ύπό αμπέλου καί τεχνητού τίνος φράγμα
τος έκ τών πετρών τή; ’Ακροπόλεω; ’Λκραιφνίου, ώ; άναφέραμεν ανω
τέρω. Πρός άνατολάς τοΰ ρευματίου τούτου υπάρχει ύψωμα γή; μήκους 
ώσεί πέντε στάδια, καλούμενου νΰν Ράχη τής Καρδίτζας. Μετά τό 
ύψωμα τοΰτο (τήν ρά/ην) έπεται βχθύτχτον ρεύμα (έργον φυσικόν), 
φέρον τό ύδωρ τών όμβρων πρός τήν λίμνην, καλουμένην Γ λ ι κ ή , νΰν 
δέΓλυκέρι, αΰςη πιριστοιχεϊτχι ϋ|ιηλθϊς ορεσι, πληρωθέϊσα δΐ 
έκχέει τά ύδατα αύτή; εί; τήν νωτιοτέρχν αύτή; λίμνην "Α ρ μ α τό 
πάλαι καλουμένην, νΰν δέ Π α ? » λ ί μ ν η· έκ ταίτη; δε τά ύδατχ 
έχύνοντο εί; τήν θάλασσα'. ’Αμφότεραι δέ αυται αί λίμναι, όσον καί 
άν πλημμ.υρήσωσι, δέν φέροισιν ούδεμίαν ζημίαν εί; τάς παρακειμένας 
γαίας, διότι περικυκλοΰνται ϋψηλοϊς ορεσιν. ’Ανχσκάψαντες δε τό ύ
ψωμα τοΰτο (τήν ράχην) κβί τάφρον πέντε ή ίξ μέτρων βάθους καί 
άναλόγου πλάτους ποιήσαντες, τά ύδατα τής λίμνης ευκόλως είς τό ρη- 
θέν ρεύμα θέλουσιν εκπίπτει. ΙΙαρατηρήσχ; ακριβώς τό ύψωμα τοΰτο 
ε’ιδον, ότι έκ χών.ατο; μόνον σύγκειται· τό δέ άνοιγμα αύτοΰ δέν είναι 
δύσκολον.

Κ. Σ. ΠΙΓΤΑΚΟΣ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Αριθ. πρωτ. 7,728.

Διεκπ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΪΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΛίΔΕΤΣΕΩΣ.

Ποός τοΰ; Γυμνασιάρχη;.
Λΰ/ηε Γυ^ασιάρχα,

Αι ύποτροφίαι, δΓ άς τοσαΰτα κατ’ έτος δαπανώνται χρήματα Ικ 
τε τοΰ προϋπολογισμού καί έκ τών τόκων τώ' διά τήν έκπαίδευσίν τοΰ 
έθνους προσδιωρισμένων κληροδοτημάτων,ήθελον βιβχίως είσθαι ιεέσον ά- 
νωφελοΰς κχί άδικου τοΰ δημοσίου πλούτου στχιάλης, εϊ μή είχον πρώ
τιστον *αΐ  κύριον σκοπόν τήν έν μέσω τών απόρων τάξεων τοΰ λχοΰ 
έπί πχ διί'ό προαγωγήν τών ύπό τής φί-.εω; μέν εύεργετηθέντων ύπό 
τή; τύχης δέ ήδικημένωυ νέων. Εντεύθεν σ.βχρόν καί όντως μεγάλχς 
εύθόνα,· παράγον καθήκον έπιβάλλεται τή εξουσία ού μόνον ώ; πρός τήν 
επιτυχή καί δικχίαν τών υποτρόφων εκλογήν, άλλά καί ώς πρό; τήν 
κατάλληλον έπανάληψιν ή καί διατήρησιν τής άπαξ χορηγηθείσης ύπο- 
τροφίας. Αλλά πρό; τελεσφόρον καί εθνωφελή, ούτως είπεΐν, έκπλή- 
ρωσίν τοΰ καθήκοντος τούτου μεγίστη·/ έχει άνάγκην ή Κυβέρνησις τή; 
συμπράξεως τών διδασκάλων, οΐτινες, είς διηνεκή μετά τών μαθητευόντων 
συνάφειαν ευρισκόμενοι, μόνοι δύνανται νά γνωρίζωσίν έπακριβώ; τά κα
θέκαστα τή; διαγωγής καί τή; πραγματική; αύτών άξίας. Τούτου ένεκα, 
ώ; δεν αγνοείτε, Κύριε Γυμνασιάρχα, τό κανονίζον τά περί υποτροφιών 
β. Διάταγμα τής 3 1 Δεκεμβρίου 1 836, όρθώς ποιούν, τίθησι τοϋς ϋ- 
ποτρόφους ύπό τήν άμεσον έπιστασίαν τών διδασκάλων, ύποχρεοϊ τού
τους νά έκδι'δωσιν ειδικά αποδεικτικά τών εξετάσεων τών υποτρόφων, 
έν οίς, έκτό; τώ/ π.ρί προόδου καί διαγωγής σημειώσεων, νά έγγρά- 
φωσι «αί τήν γνωμοδότησιν αύτών, έάν ό περί ού τό αποδεικτικόν ύ- 
πότροφος ·ρνε άξιος ν’ άπολαμβάτρ έπί πλέον τήν εύεργεσίαν ταύτην 
τοΰ νόμου, καί τέλος ορίζει ό'τι έπί τή βάσει τώ' είρημένων άποδει- 
κτικών θέλουτιν ϋποβάλλεσθαι έκάστοτε εις τήν ί ψηλήν τοΰ Βασι- 
λέω; εγκρισιν αί περί έπαναλήψεως τών ύποτροφιών προτάσεις τοΰ 
Υπουργείου.

Τοιαύτη; δέ σημασίας εϋλόγω; αποδιδόμενης εις τάς διδασκαλικά; 
πληροφορίας, ή έν πάσρ λεπτομέρεια σύνθεσις αύτών, κα! ή συνεχώς 
έπαναλαμβανομένη κχί έγκαιρος αύτών πρός τό Υπουργειον αποστολή, 
είσιν ώφελιμώτχται καί πρό; δικαίαν άπόφασιν λίαν συντελεστικαί, 
καθόσον ού μό'Ον διά τών είρημένων λεπτομερειών θελομεν τίθεσθαΐ καί 
ήαεΐς είς θέσιν, ϊνα δεόντως έκτιμώμεν τάς διαφόρους καθ’ δλον τό 
σχολαστικόν έτος περιστάσεις τοΰ ύποτρόφου καί αύτόν τόν πιθχνώ; 
έκ τυχαία; ή άνωτέρας αιτία; μή έμπρόθεσμον προβιβασμόν αύτοΰ, τόν 
άλλως συν-πάγοντα κατά τό αύτό μνησθέν Διάταγμα τήν στέρησιν τής 
έκτακτου ταύτη; δημοσία; συνδρομή;, άλλά καί διά τής έγκαιρου ά- 
ποστολή; τών επισήμων πληροφοριών Βει θέλουσιν έπαναληφθή τοΰ 
λοιπού αί πολλάκις συμβάσχι ένεκα τής βραδύτητας τών άποστελλο-
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μενών ένδεικτικών ή ελέγχων ανεπανόρθωτοι παραλήψεις επιμελών καί 
χρηστών νέων.

Φρονούμε? άρα, ότι τελείως εις τήν διάνοιαν τοΰ νομοθέτου ημών έ- 
μ.βατεύομ,εν καί πρός τόν σκοπόν αύτοΰ βαδίζομεν, εάν άπαιτήσωμεν 
παρ’ ημών, Κύριε Γυμνασιάρχα. νά πέμπητε τακτικώς έν τώ τέλει έκα
στη; τριμηνίας λεπτομερή έλεγχον τών άφορώ/των τού; έν τοΐς ίιμε- 
"έροις έκπαιδευτηρίοι; υποτρόφους, συμπληροϋντες διά τών πληροφο
ριών, άς άρμοδίω; θέλετε έχει συνειλεγμένα; περί έκάστου, τα άπο- 
στελλόμενα ύμϊν ώδε έντυπα διαγράμματα.

Εις τήν πατρικήν δέ περί τής παιδείας μέριμναν ύμών και είς τήν 
έγνωσμένην τοΰ χαρακτήρο; ύμών ακεραιότητα, Κύριε Γυμνασιάρχα, 
ανατιθέμεθα πεποιθότως τήν φροντίδα, δπω; αί διά τών καθηγητών καί 
διδασκάλων συλλεγόμεναι πληροφορία! ^δ.δωνται μεθ' άπάσης δικαιοσύ
νης καί ά'νευ ίλαχίστου αναλογισμού τών πρός βλάβην ατομικών συμ.- 
φερόντων ή συμπαθειών παραχθησομένων συνεπειών.

Αθήνησι, τή 27 Δεκεμβρίου 1856.
‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Άριθ. Up. 7,64 ί
ϊΠϋϊΡΓΒίΟΝ ΕΚΚΛΠΣΙΛΣΤΙΚΡ.Ν κτλ.

Πρός τ<υς Ν' ράρχας
Κοινοποιούμε? Υμίν αντίγραφου τοΰ ύπό τήν σνμερινήν ημερομηνίαν 

καί ϋπ' άριθ. 7,644. ήμετέρου έγγραφου πρός τό έπι τών Εσωτερικών 
Υπουργείου, περί τών ύπό τών επαρχιακών Συμβουλίων διοριστέων 
μελών πρός συμπλήρωσιν τών κατ' έπαρχίαν εφορευτικών επιτροπών, 
κατά τά άρθρα .38 καί 40 τοΰ περί δημοτικών σχολείων Νόμου, καί 
έπειδή ένδέχεται νά μή προφθάσωσιν εγκαίρως παρά τοΰ έπί τών Εσω
τερικών υπουργείου αί περί τούτου πρός ύμα; διαταγΰ, προσκαλεΐαθε, 
Κύριε Νομάρ/α, νά έπιστήσητε τήν προσοχήν τών έπαρχ. Συμβουλίων 
είς τό περί οΰ ό λόγος αντικείμενου, καί νά άναγγείλητε ήμΐν έν δέοντι 
τό αποτέλεσμα.

Άθήνησι τή 22 Δεκεμβρίου 1856·
Ο υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Άριθ. 7,644

4,068. 
ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΑΙΙΣΙ ΑΣΤΙΚΩΝ κτλ. 

Πρός τό ixl rfflr ' ΙίσωττριχΛχ.
Κατά τά άρθρα 38 καί 40 τοΰ περί δημοτικών Σχολείων Νόμου, 

εί; τήν πρωτεύουσαν έκάστης έπαρχίας πρέπει νά ύπάρχη συστημένη 
εφορευτική έπιτροπή τών κατά τήν έπαρχίαν έκείνην δημοτικών σχο
λείων, συγκείμενη ύπό τοΰ έπάρχου, ώς προέδρου, ενός κληρικού, ενός 
διδασκάλου Ελληνικού σχολείου καί 2=1 έπαρχιωτών, διοριστέων παρά 
τοΰ έπαρχιακοΰ συμβουλίου, ίΐ διάταξις αυτή τοΰ Νόμου, άγνοοΰμεν 
διατί, παοηαελήθη άχρι τοΰδε, καί επομένως αί κατ’ έπαρχίαν έφορευ- 
τικαί τών δημοτικών σχολείων έπίτροπαί ούϊαμοΰ μέχρι τοΰδε συνε- 
στήθησαν, όφίίλοντε; νά ένεργήσωμεν τόν Νόμον, καθ' όσον μάλιστα, 
διά τήν μήπω συγκοότησιν Νομαρχιακών Συμβουλίων, δέν ύπάρχουσιν 
είσέτι ούτε αί κατά Νομόν έφορευτικαι έπιτροπαί, καί διά τούτο αί 
κατά δήμον, αΐ καί μάναι υφιστάμενα! ένεργοΰσι, δι( ελλειψιν έπιτηρή- 
αεω; καί έ'ελέγζεως’ ανεξαρτήτως απ’ άλλήλων, άπ’ έναντίας τής ώρι- 
σμέν’ης ύπό τοΰ Νόμου υπαλλήλου αύτών σχέσεως, άξιοΰμεν, Κύριε 
συνάδελφε, νά δ.ατάξητε σήμερον τά δέοντα, ώστε τά επαρχιακά Συμ
βούλια. όφείλοντα, κατά τό άρθρου 31 τοΰ καταστατικού αύτών Δια
τάγματος, νά ,κεφθώσι· καί πιρί τών μέσων τής βελτιώσεω; τών κοινών 
τής έπαρχίας καταστημάτων, νά διορίσωσι τά 2—4 μέλη, άτινα, κατά 
τόν Νόμον συμπληροΰσϊ τάς κατ’ επαρχίαν έφορευσικάς έπιτροπάς, έχλέ- 
νοντα αύτού; έκ τών ίκανωτέοων, ού μόνον κατά τάς γνώσεις, άλλα, και 
πολύ μάλλον ίσως, κατά τόν εύθύν νοΰν, τήν πείραν των κατά τόν 
βίου καί έπί πίσι τήν αγαθήν υπέρ τών κοινωφελών καταστημάτων 6ε- 
λησιν έντιμων πολιτών, ών εύτυχώ; ούδεμία στερείται έπαρχία. Και 
τό άποτέλεσαα τών διαταγών ύμών νά εύαρεστηθήτε νά γνωστοποιήσητε 
ήμΐν, ίνα εγκαίρως κατά συνέπειαν έκδώσωμεν καί ημείς πρός τάς Διοι
κητικά; άρχάς τάς περαιτέρω περί τούτου οδηγίας.

Άθήνησι τή 22 Δεκεμβρίου 1856. , _
0 Υπουργός 

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Διά τών άπό 1.5. 19. καί 31 Δεκεμβρίου έγγραφων τοΰ έπί τών 
Εκκλησ· κτλ. υπουργείου διωρίοθησαν μεν 

Δημοδιδάσκαλοι οί ΚΚ.
D Θηβαίος Σωτήριος, είς τό έν Άθήναις Κεντρικόν, ώς Αζ ύποδιδάσ. 
η Κωνοκέντης Δήμήτριος, είς Σοφικόν τοΰ δήμου Σολυγείας.
η Δεάγγελης Ιωάννης, εις Μεγαλοχώριον Μεθάνων
» Στάμου Γεώργιος, είς Δαυλίδα τής Χαιρωνείας.

s Χάρτα Εύανθία, είς Σίφνον (σχολ. αρτισύστατου).
» Περδικάκη Ειρήνη, είς Κύθνον (σχολ. άρτισύστατον).
» Παιδάκου Μαρία, είς ’Αμοργόν (σχολ. άρτισύστατον). 

Μετετέθησαν δέ οί ΚΚ.
» Σωτηρόπουλος Παναγ. έκ τοΰ έν ’Αθήναις Κεντρικού σχολείου είς 

τό έν τή πό)ει Β’. ώς ύποδιδάσκαλος.
» Μασχωνα; Ιωάννης, έκ Μεγαλοχωρίου είς Κορωπήν.
>ι Πεπόνας Κωνσταντίνος, έκ Δαυλίδος τής Χαιρωνείας είς Βελίτσαν 

τού δήμου ’Ελατείας.
3 Δεσποτόπουλ.ο; Αντώνιος, έκ Βελίτσης τής 1ϊλ.ατείας είς Άντί- 

κιρραν

Εκ τοΰ Γραφείου τοΰ ‘Υπουργείου τής Δημοσ. ’Εκπαιδεύσεως
Οί έπιίυμοΰντες νά λάβωσε θέσιν διδασκαλικήν έν τοΐς έλληνι- 

κοΐς σχολείοις τοΰ Κράτους και εχοντες τά πρός τούτο άπαιτού- 
μενα προσόντα, προσκαλούνται νά άπευθύνωσι τάς αιτήσεις των 
εις τό Γραφεΐον τοΰ ‘Υπουργείου τής Παιδείας, έπισυνάπτοντες τά 
άποδεικνυοντα τάς σπουδάς αυτών έγγραφα.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τή ί τοΰ άρξαμένου νέου έτους έξεδόθη τό πρώτον φυλλάδιον τοΰ 

Ευαγγελικού Κήρυκος, πιριοδικοΰ εκκλησιαστικού, συντασσομένου ύπό 
σών Καθηγητών τής ®εο<ογίας έν τώ Πανεπιστημίω όθωνος Κ. Κ. Δ. 
Κλεόπα καί Κ. Κοντογόνη. Τά περιεχόμενα είς τό έκδοθέν φυλλάδιον 
είσι, 1) ή προκήρυξις τών συντακτών, 2) περί τής Αγία; Γραφής, 3) 
εύκαρπία και πληθυσμό; τής Παλαιστίνης, 4) λόγο; εισαγωγικός είς τήν 
Δογματικήν ©εολογίαν (*)  5) βίος τών χριστιανών κατά τάς πρώτος 
τή, έκκλ. έκατονταετηρίδο;, 6) ό ναός τής άγιας Αννη; έν ίεροσολύμοις. 
Πάντα τά άρθρα ταΰτα είσίν άξ.ολογώτατα καί σπουδαία καί άξια 
τών γνώσεων καί τοΰ έπιχαρίτου καλάμου τών Σοφών συντακτών. Πι- 
στεύομ-ν δέ οτι θέλουσι τύχει γενναίας τής ύποστηρίξεως τοΰ φιλοθέου 
κοινού οί εΐ; φωτισμόν αύτοΰ κοπιάζοντες.

ΒΙΒΛΙΑ.
Τοΰ έτους 1857 'ΐίμερολ,όγιον Προγνωστικόν κατά τόν διά

σημου ’Αστρονόμον Καζαμίαν ύπό Γ. Λ. Άθήνησι, τύποις Φ. Κα- 
ραμπίνη καί Κ. Βάφα. Τιμάται λεπτών 75 και εύρίσκεται παρά 
τω 6ι6λιθπώλγι Κ. ’Εμμανουήλ Γεωργίου. Καΰά δε ισχυρίζεται 
δ συγγραφεύς ε’ν τώ προλο'γω, φαίνεται οτι ουτός έστιν ό σωστότε
ρος τών άχρι τοΰδε ε’κδοθέντων Καζαμιών.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
έκδίδεται τό Β'. μέρος τοΰ πονήματος τοΰ Κ. Ανδρέου ΙΙαπαδοπούλοο 

Βοετοΰ, έπιγραφομένου Κατά.Ιογος τΰχ ά.~ό πτώσιως τής Βυζαντινής 
Αΰτοχριιτορίας ρίχρι (γχιιΟώρνσιως τής if Έ.Ι.ΙάΛι Βααι.Ιτίας τυ- 
,-τωθίπων CiG.lluv .tap 'ΕΛΛήκω? τΙς τι'/>· όιΐ'..1οι·t ϊ) ιίς τή ■ άρ- 
γαίαΓ 'Ε.Ι.Ιιρ ιχήν γ^ώσαχ.

Τό εθνικόν τούτο πόνημα δέν περιέχει μόνον ξηρόν κατάλογον βιβλίων, 
άλλα καί βιβλιογραφικός καί κριτικάς σημειώσεις περί τών άξιων λό
γου συγγραμμάτων, έτι δέ καί οίντομ.ον βιογραφίαν ένός έκάστου τών 
συγγραφέων.

Τό Α' μέρος, περιέχον μόνον τά εκκλησιαστικά βιβλία, έξεδόθη κατά 
τό I 85 ί έτος.

Τό Β’ μέρος σύγκειται έξ 24 περίπου τυπογραφικών φύλλων είς 8. 
Τιμάται δέ δ ραχαών 4.

Αθήνησι, τή ί Δεκεμβίρου 1856, ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΡΕΤΟΣ.
Αί συνδρομαί γίνονται εις τό βιβλιοπωλείου τοΰ Κ. Ν. Φιλαδελφέως.
Σ. Χ· Περί τοΰ σπουδαίου τούτου βιβλίου, ού ή τύπωσις ήρξατο ήδη, 

ποιησόμεθκ λόγον προσεχώς.

έν άριθ. 195. ΠΑΡΟΡΑΜΑ Τ Α.
Σελ. 792. στϊχ. 62. άντί ις·’. γράφε ιέ.
Σελ. 793. στίχ. 39 έν άρχή πρόσθες $. I®’.
Σελ. 794. στίχ. 30. ά<τί σϊοό γράφε e non cessa.

Είς άριθ. Εφημ. 194. σελ. 790 στίχ. ί.
Μετά τήν λέξιν ούχί πρόσθες — Η Γερμανία παρά πάντων υπολαμ

βάνεται ό τόπος τών καθ’ αύτό πεπαιδευμένων, ή, κατά τούς Αγγλους 
The most learned country of Enrope.

Σελ. 790. στίχ. 13. μετά τό κτλ. πρόσθες, πάντες αντιποιούνται, 
καί μεγάλως μάλιστα, τοΰ πολιτισμού.

Σελ. 790. στίχ. 25. άντί ούχί—ούχί, γράφε ούτε, οδτε.

(*)  0 λόγος αύτας έδημοσιεύθη καί παρ’ ημών ί» τ? Κφ. τών Φιλο
μαθών καί είς φυλλάδιον, πωλείται δέ παρ’ ήμϊ*  λεπτών 50.

ΤΥΠΟΙΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΦΑ.


