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Περί παρέδρων

Έκαστος τών τριών πρώτων έκ τών εννέα ’π.τείων ’ Οή- 
νησιν αρχόντων προσελάμβανε κατ’ ΐδ . ν ·.·· ου έ/Αογ/,ν ουο 
παρέδρους, ίνα βουλεύωνται μετ’ αύτοϋ κ>ι βο.-.Οώσιν αύτώ 
είς την έκτέλεσιν τών έργων αύτού. lift/ ή άναλ βωσι τήν 
ύπηρεσίαν ύπήοχοντο, ώς και οί άρ, οντες, δοκιμασίαν ένώπιον 
τής βουλής τών πεντακοσίων και ικαστηριου τιν:ς· έδιδον δέ 
καί εύθύνας κατά τό τέλους τοϋ έτους. Τό αξίωμα τών πα- 
ρέδρων ονομάζεται υπό τοΰ Δημοσθένους ( κ. Νεαίρ. 1369) 
άρχή. Τά έργα τοΰ άρχοντας, δικαστικά τε καί διοικητικά, 
ήσαν τόσω πολλά, ώστε κυρία αφορμή τοΰ λαμβάνειν παρέ- 
δρους ήν ή ύπό τούτων παρεχομένη αύτοΐς βοήθεια, εις πλήρη 
καί ακριβή έκτέλεσιν αύτών. Βλέπομεν αύτούς βοηθοΰντας 
τώ άρχοντι εις τήν λεγομένην λήξιν δίκη; (Δημοσθ. κ. 
Θεοκ. 1332), επιμελούμενους τής ευταξίας καί εύκοσμίας έν 
ταΐς έορταΐς καί τοΐς 2έατροις, καί ζημία; τοΐς άπειθοΰσιν επι
βάλλοντας (Δημοσθ. κ Μειδ. 572). ’Επειδή δέ οί άρχοντες 
ήσαν κληρωτοί καί ό κλήρος άνεδείκνυε, ώς εΐκός, πολλάκις 
τοιούτους ούχί τους ΐκανωτάτους καί πρός τήν άρχήν ταύτην 
άξιους καί προσηκότας, καθίστατο χρήσιμος ή μάλλον αναγ
καία αύτοΐς ή έπαρωγή καί σύμπρα'ις άνδρών επιτηδείων καί 
πείραν τών πραγμάτων τής πολιτείας έχόντων (Δημοσθ. κ. 
Νεαίρ. 1372). “Ισως 'έ ουτοι ου μόνον έ"οήθουν ουτω τοΐς 
άρχουσι, άλλά καί περιέστελλον κατά τι τήν έξουσίαν αύτών. 
Καλούνται οέ πολλάκις ουτοι καί βοηθοί και σύμβουλοι καί 
φύλακες. Ό Δημοσθένης μέμφεται τόν Στέφανον ώς ώνησά- 
μενον την παοεδρείαν παρά τοΰ άρχοντος βασιλέως (κ. Νεαίρ. 
1369). Οί άρχοντες προσελάμβανον ώς παρέδρους αύτών συ
νήθως ίδιους συγγενείς καί φίλους, άπελύοντο οέ ούτοι τής 
άρχής καί πρό τής λήξεως τοΰ έτους ενεκα εύλογου αφορμής 
(Δημοσθ. κ. Νεαίρ. 1373). Οί δεσμοθέται προσελάμβανον έ
νίοτε παρέδρους ώς συμβούλους αύτών. Παρέδρο.ς ειχον καί 
οί 10 εύθυνοι, άνά δύο έκαστος. Τά άξίωμα τού παρέδρου έλέ
γετο παρεδρεία καί τό έργον αύτοϋ παρεδρεύει ν.
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Πεώ ναυτοοικών.

Οί πλεΐστοι τών άρχαίων γραμματικών όνομάζουσιν τούς 
-ναυτοδίκας άρχήν (Άρποκρ. Σουίδ. έν λ. ναυτοδίκαι), ολίγοι 
δέ τινες άλλοι καλούσιν αύτούς δικαστάς (Ησυχ. έν λ.). Έκ 
τής ομοφώνου μαρτυρίας τών κλειστών αύτών καί χωρίου τί
νος τοΰ Λυσίου (περί δημ. άδικ.), τοΰ μόνου μνείαν ναυτοδι
κών ποιούμενου άττικοΰ ρήτορος, εξάγεται ότι ήσαν όντως ού- 
τοι άρχή. Ή αύτοΐς οέ ύπό τών άλλων ά-.οδιιομένη ονομασία 
«διχασταί» δέν παρέχει εύλογον είς αμφιβολίαν αφορμήν, 
διότι, δικάζειν καί δικασταί έλέγετο καί έπι τών αρχόντων, 
ώς εισαγωγών δντων, τουτέστι είσαγόντων είς τά δικαστήρια 
υποθέσεις είς τήν άρμοδιότητα αύτών ύπαγομένας. Οί ναυτο- 
δίκαι, καθ άπάσας τών άρχαίωυ τάς μαρ-υρία.-, εί ον δικαιο
δοσίαν εις ύποθέσεις ναυτιλιακά; και εμπορικά;, καί έτι είς 
τά περί τών έγγραφομένων είς τάς φρατρίας χωρίς νά ώσιν 
ουτοι τέκνα γονέων άμφοτέρων πολι ών Αθηναίων ύπήγοντο 
άρα είς τήν δικαιοδοσίαν αύτήν αί λεγόμεναι δίκαι εμπόρων 
καί δίκαι ξενίας. Ό χρόνος τής πρώτης συστάσεως τής άρ
χής ταύτης δεν μνημονεύεται' που· άλλ’ έπειδη, ώς ειρηται, ύ
πήγοντο εις αύτούς τά περί τών άναλαμβανόντων παρανομώ; 
φράτορος δίκαια, εξάγεται ότι ή σύστασις τών ναυτοδικών α
νήκει ε ς τούς χρόνου;, καθ ους ό έκ πατρός μόνον ’Αθηναίου 
γεννώμβνο; καί οίαςδήποτε μητρός ήδύνατο είναι πολίτης Ά

δη-. ίο,, τουτέστι, πρό τών χρόνων τοΰ ΙΙερικλέους (ΙΙλουτ. 
Ι ερικλ. 37), ίσως έ έπί τών τοΰ Κλεισθένους. Οί ναυτοδίκαι 
άπειεί/νυντο έτησίως διά κλήρου, έν μηνί Γαμηλιώνι, διεξή- 
γαγον δέ πιθανώς τάς έμπορων δίκας έν χειμώνι μόνον, ότε 
έπαυεν ή ναυτιλία, τάς δέ δίκας ξενίας καθ' άπαν τό έτος.

'Υπάρχει καλώς γνωστόν ότι ο.ί δίκαι έμπορων ώς καί αί 
ξενίας ύπήγοντο ποτέ εις τήν δικαιοδοσίαν τώυ δεσμοθετών. 
Έκ τούτου ορμώμενοί τινες τώυ νεωτέρων φιλολόγων, οίον ό 
Bueckh, ό Bauinstark καί άλλοι, υπέθεσαν ότι πάντες οί λέ- 
γοντες άρχάς τούς ναυτοδίκας γραμματικοί σφά?νλουσι, καί ότι 
οί ναυτοδίκαι δέν ήσαν εισαγωγείς έν ταΐς άνω μνησθείσαις 
δίκαις, άλλά δικασταί’ πλήν τήν λύσιν ταύτην τοΰ περί ναυτο
δικών ζητήματος δέν παραδέχονται άλλοι- άλλως δέ θέλει τά 
περί τούτων ο Meier καί ό Schoemann (A,tl. proc. 85)· Είς 
πάντας του Δημοσθένους τούς λόγους ούδαμώς μνημονεύονται 
ναυτοδίκαι ούδέ γίνεται όλως λόγο; περί άρχής τοιαύτης. Έν 
τω κατα Λακρίτουλόγω (σελ. 940) ένθα μνημονεύονται πάσαι 
αί άρχα’ι είς άς ήν εισακτέα ή τοΰ Αακρίτου ύπόθεσις, ο ρή- 
τωρ ήθελε πάντως ποιήσει καί περί αύτών λόγον, έάν ύπήρχον 
έπί τών χρόνων αύτοϋ· συμπεραίνουσιν έκ τούτου ότι αί έμπο
ρων δ και έπί τώυ χρόνων Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, δτε ήσαν 
αυται δίκαι έμμηνοι, τουτέστι ή έκδίκασις αύτών ώφειλε ίνα 
έντός μηνός περαιωθή, άφηρέθησαν άπό τών ναυτοδικών και 
μετηνέχθησαν είς τούς δεσμοθέτας- καί έπειδη δέν έκρινεν ά- 
ναγκαίαν τότε ή πόλις διά μόνον τά; ξενίας δίκας τήν υπαρ- 
ξιν τών ναυτοδικών, μετήνεγκον καί ταύτας είς τούς Οεσμοθέ- 
τα; καί κατέλυσαν τήν άρχήν τών ναυτοδικών. Ή χρονική 
περίοδος άρα καθ’ ήν ύπήρχον ναυτοδίκαι έν Άθήναις άρχεται 
άπό Κλεισθένους, ή μικρόν μετά τοΰτον, καί τελευτά είς τους 
έπί Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος χρόνους· άλλά καί ουτω παρου
σιάζεται δυσκολία τις- ό Λουκιανός έν τινι τών διαλόγων αύτοϋ 
(Β. σελ. 203 έκδ Bib.) μνημονεύει ναυτοδικών, ώς υπαρχόντων 
μετά τόν Αλεξάνδρου θάνατον. Οί μή θέλοντες πιστεΰσαι οτι 
ό Λουκιανός υποπίπτει ένίοτε είς άναχρονισμούς, άνάγκη νά 
παραδεχθώσιν ότι ή τών ναυτοδικών άρχή άνανεώθη μετά τήν 
κατίλυσιν αύτής, καί ύπΐρχεν έπί τινα χρόνον άλλά τούτου 
ούδεμία εύρηται άπόδειξις άλλη.
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Όμηρος.
(Συνέχεια ΐδ. άρ. 90)

Υπάρχει λίαν πιθανόν ότι καί έν τή μεγάλη τών Πανιω
νίων έορτή έν ’Ασία τή Μικρά έτελοΰντο άγώνες ποιητικοί. 
Άλλ’ ϊνα κατανοήσωμεν κατά ποιον πιθανώς τρόπον ποιήματα 
τοιαϋτα, οΐα ή Ίλιάς κα ή ’Οδύσσεια, έρραψωδοϋντο, προσεφύ- 
γομεν έξ ανάγκης είς υποθέσεις έχούσας τό πολύ εσωτερικήν 
πιθανότητα, ούχί δε καί άλλοθεν αποδείξεις. Τοιοΰτο έξάγο- 
μεν συμπέρασμα έκτης μεταγενεστέρως υπαρχούσης έν Άθή
ναις συνήθειας τή; ύπό διαφόρων έκ διαδοχής ραψωδών άπαγ- 
γελίας τοϋ αύτοϋ ποιήματος, κα· έκ τής έτι τολμηρότερα; 
ύποθέσεως τού Λ ifzsch, δτι ή απαγγελία αύτη διήρκει ύπέρ τήν 
μίαν ημέραν. Άλλά, εί καί ή έπικα/.ύπτουσα τούς χρόνους εκεί
νους άχλύς εμποδίζει ήμάς τοΰ συναγαγεΐν βέβαιον καί θετι
κόν συμπέρασμα περί τοΰ τρόπου δί ού έρραψωδόδντο τοσού
τω μ,ακρά ποιήματα, δέν παρέχει όμως τούτο άμφ.βόλιαν ότι ή 
Ίλιάς καί ή Οδύσσεια, καί άλλα ισομεγέθη ποιήματα, άπηγγέλ- 
λοντοώ; όλακαί αύτοτελή ποιήματα, διότι πάντως ύπήρχον πρό 
τής χρήσεως τή; γραφής· οτι δε τούτο ειχεν ούτως εξάγεται ά- 
ναγκαίως έξ όσων περί τών κυκλικών ποιητών γινώσκομεν- Ή 
Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια περιέχουν μικρόν μόνον μέρος τών πολ-
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λών περί τοΰ έπ' Ίλιον πολέμου παραδόσεων. Πολλοί ποιηταί 
άνέλαβον ϊνα συμπληρώσωσι δί ΐδίιΛ ποιημάτων τον κύκλον 
ολον τών τοΰ πολέμου τούτου γεγονότων, δθεν ώνομάσθησαν 
ουτοι κοινώς κυκλικοί ποιηταί. Τδ ποίημα Κύπρια, πιθανότα
τα υπο τοΰ Στασίνου πεποιημένον, περιεΐχεν πάντα τά προ
γενέστερα τής αρχής τής Ίλιάδος συμβάντα, άπδ τής γεννή- 
σεώς τής Ελένης μέχρι τοΰ έννάτου έτους τοϋ πολέμου. ΊΙ 
Αίθιοπίς καί ή ’Ιλίου πέρσις τοΰ Άρκτίνου έξηκολούθησαν τήν 
διήγησιν τών μετά τδν τοΰ Έκτορος θάνατον συμβάντων έ- 
μνημόνευον τής έλεύσεως τών ’Αμαζόνων, ών ή βασίλισσα 
Πενθεσίλεια φονεύεται ύπδ τοΰ Άχιλλέως, τοΰ θανάτου και 
τής ταφής τοΰ Θερσίτου, τής έλεύσεως τοΰ Μέμνονος μετά 
Αΐθιόπων, δστις φονεύει τδν Άντίοχον καί φονεύεται καί αυ
τός ύπδ τοΰ Άχιλλέως, τοΰ θανάτου τοϋ Άχ λλέως αύτοΰ ύπδ 

. τοΰ Πάριδος καί τής τοΰ Αΐαντος καί Θησέως έριδος περί τών 
οπλών αύτού. Έν τω ποιήματι τοΰ Άρκτίνου γίνεται έπειτα 
λογος περί τοΰ θανάτου τοΰ Αΐαντος καί πάντων τών μεταξύ 
τούτου καί τής άλώσεως τής Τροίας, άποτελούσης τήν ύπόθε- 
σιν τοΰ δευτέρου αύτοΰ ποιήματος τής κ Ιλίου πέρσεως.» 
Αύτά ταΰτα μνημονεύονται καί είς τήν Μ ι κ ρ ά ν Ί λ ι ά δ α τοΰ 
Αέσχου, μετά διαφοράς τίνος τοΰ οχήματος καί τοΰ τόνου. Έν 
ταύτη περιεγράφετο ή άφιξις του Φιλοκτήτου, δστις φονεύει 
τδν ΙΙάριν, καί ή του Νεοπτολέμου, ή κατασκευή τοΰ δουρίου 
ίππου, ή άλωσις τής Τροίας αύτής. Τδ μεταξύ τού πολέμου 
καί τής ύποθέσεως τής ’Οδύσσειας κενόν έπληρώθη ύπδ τής 
διηγησεως τών περί τής έπιστροφής τών ηρώων, καί έκ τούτου 
έγενήΟη ή υπόδεσις τοΰ έξαιρέτου ποιήματος τοΰ ’Αγίου so ί 
Ν ό στ ο ι.» Τδ κύριον αύτοΰ μέρος άποτελοΰσι τά δυστυχήματα 
τών Ατρειδών, καί τούτοις συμπλέκονται έντέχνως λίαν τά 
συμβάντα πάντων τών άλλων ηρώων,έκτδς τοΰ Οδυσσέως. Τά 
τελευταία τοΰ ’Οδυσσέως συμβάντα μετά τήν εις Ιθάκην επι
στροφήν αύτοΰ έξετίθεντο έν τή Τηλεγονία τοΰ Εύγάμμονος.

Πάντα* τά ποιήματα ταΰτα εΐσι συναγηγερμένα περί τά τοΰ 
'Ομήρου ώς περί κοινόν αύτοΐς κέντρον. Φαίνεται δέ πιστευτόν, 
λέγει ο Muller (άνωτ.), δτι οί ποιήσαντες ταΰτα ήσαν 'Ομηρι
κοί ραψωδοί κατ’ επάγγελμα, (δπερ καί ο Nitszch πιστεύει), 
παρ’ οίς ή αδιάλειπτος έπανάληψις τών άρχαίων 'Ομηρικών 
ποιημάτων έγέννησε τήν ιδέαν τής έξακολουθήσεως αύτών δί 
ίδιων ομοιομόρφων έκείνοις συνθέσεων. Έκ τούτου δέ συνέβη 
ίσως ώστε νά ονομασθώσι βαθμηδόν καί τά ποιήματα ταΰτα, 
ύπο τών αύτών ραψωδών άδόμενα, έπη 'Ομηρικά. Ότι δέ ταΰ
τα εποιήθησαν εις συμπλήρωσιν τρόπον τινά καί έπέκτασιν τών 
κυρίως 'Ομηρικών ποιημάτων έστί πρόδηλον. ’Ανάγκη άρανά 
παραδεχθώμεν δτι ή Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια ύπήρχον ολόκλη
ρα, δηλαδή περιελάμβανον τήν αύτήν ιστορικήν σειράν τών 
γεγονότων Χαι περιλαμβάνουσι, τούλάχιστον κατά τό 
άπο τής I μέχρι τής ΙΟ Όλυμπιάδος χρονικόν διάστημα, δτε 
ήκμασεν ό Άρκτΐνος, ό Αγίας καί πιθανώς ό Στασΐνος. Κατά 
τόν χρόνον δέ^ τούτον, επειδή ούδείς βέβαια άνεγίνωσκε ποιή
ματα, έπεται οτι άπηγγέλλοντο ούτως ή άλλως ού μόνον τά 
'Ομηρικά έπη άλλά καί τά τών κυκλικών ποιητών, ισομεγέθη 
περίπου έκείνοις όντα (Nitszch). Τό αύτό συμπέρασμα εξάγεται 
έκ τής άντιπαραθέσεως τοΰ τρόπου διού ό Όμηρος καί οί 
κυκλικοί ουτοι ποιηταί πραγματεύονται καί θεωροΰσι τάς μυ
θολογικός ύποθέσεις.

’Επί τούτου παρατηρεϊται μεγάλη τις διαφορά δεικνύουσα τδ 
όρθδν τοΰ συμπεράσματος, ότι κατά τόν χρόνον δτε τό πρώτον 
κυκλικόν ποίημα συνετέθη, τουτέστι προ τής δεκάτης Όλυμ- 

τα θ.'χή?1Ζ-ά ποιήματα είχον ήδη ώρισμένην έκτασιν 
καί οιάπλασιν, καί οεν δ-.ετέλουν, ώς ο Ούόλφιος θέλει, έτι αυ
ξανόμενα καί αναπτυσσόμενα, άλλως ήθ λον εισχωρήσει εις 
αυτά αί τότε έπικρατούσαι διάφοραι περί τής μυθολογίας γνώ- 
μαι- * τούτο δ’ έστί τό μόνον συμπέρασμα, δπερ έςάγομεν έκ 
τής έρεύνης καί έξετάσεως τών κυκλικών ποιητών. Άλλ’δ 
Ούόλφιος, άρνούμενος τήν ύπαρξιν μακρών έπικών ποιημάτων 
προ τής χρήσεως τ?ς γραφής, διότι νομίζει οτι ήν άδύνατον 
ν άπαγελθώσι ώς όλα τέλεια, καί ώς έκ τούτου μή παραδε
χόμενος οτι η Ιλιάς καί ή ’Οδύσσεια είχον τεχνικήν τινα ή 
ποιητικήν ένότητα, πιστεύει δτι εύρίσκει άπόδειξιν τής προ- 
τασεως ταύτης είς τά κυκλικά ποιήματα, είς ά, λέγει, δτι δέν 
βλεπει άλλην ενότητα, είμή τήν παρεχομένην ύπό τής φυσικής 
των γεγονότων ακολουθίας. Ήμεΐς, εί καί δέν δυνάμεθα νά λά- 
βωμεν ακριβή ιδέαν περί τής ποιητικής άξίας τών επών τούτων. 

διότι δέν σώζονται είμή μόνον άποσπάσματά τινα εις πεζόν 
λόγον, άλλ’ δμως καί άν παραδεχθώμεν δτι δέν έφθασαν ταΰ
τα είς μέγα βαθμόν ποιητικής τελειότητος, καί ιδίως δτι ήσαν 
άμοιρα ποιητικής ενότητας, δέν δυνάμεθα έκ τούτο νά συμ- 
περάνωμεν δτι καί τά ποιήματα τοΰ'(Ιμήρου, τοΰ μεγάλου αύ
τών παραδείγματος καί τύπου, είσίν ομοίως άμοιρα τής ένότη- 
τος ταύτης. Άλλ’αύτη έστίν άλλη θέσις, καί είς τήν συζήτη- 
σιν ταύτης χωροϋμεν ήδη.

(ακολουθεί).

—οοο—

IleCt Σκολείων. ( lzo Fr. Lieber. )

(Συνέχεια ιδ. άρ. 89).

Ουτω λοιπόν ή κατάστασις τών σχολείων, έν τώ μέσω 
αιών., ήκμαζε τόσον όσον προσεδοκάτο έκ τής δραστ/φιότητος 
τών προτέρων αιώνων κα τών καταστημάτων τοΰ Καρλομά- 
γνου. Ή ύπαγόρευσις είσήχθη άντί τής διά λόγου διδασκαλίας 
καί είς αύτά τά ανώτερα σχολεία, καί γυμνάσεις άπλαΐ τής 
μνήμης άντί τής έμβρ.θοΰς διδασκαλίας. Η διανοητική έρευ
να τών σπουδαζομένων πραγμάτων ολίγον ένηργεΐτο' έπεκράτει 
δέ ή αμάρτυρος παραδοχή αύτών άνευ περαιτέρω έξετάσεως. 
Οί μαθηταί τών λατινικών λεγομένων σχολείων κατεδαπάνων 
τόν καιρόν αύτών άντιγράφοντες εγχειρίδια. Είς τά κατώ
τερα ένοριακά σχολεία οί μοναχοί δεν έπέτρεπον είς τούς μα- 
θητάς νά διδαχθώσιν ούδ’ αύτό τδ γράφειν, διότι έπιθύμουν 
ϊνα περιορίσωσι τήν τέχνην ταύτην, ήτις ήν λίαν επικερδής 
καί περισπούδαστος πρδ τής εΰρέσεως τής τυπογραφίας, είς 
μόνον τδν κλήρον δθεν καί ώνομάσθη τέχνη κληρική (ars cle- 
ricalis). Τδ δέ προνόμιον τοΰ συσταίνειν γραφής σχολεία διά 
τά τέκνα τών πολιτών δέν έδιδετο ύπδ τών αρχών άνευ ειδι
κής συμφωνίας αύτών περί τούτου μετά τοΰ κλήρου. Άλλά 
τέλος πάντων, δτε ή τών πόλεων ισχύς ηυξησεν, οί πολΐται 
έγένοντο μάλλον άνεξάρτητοι, καί οί άρχοντες ήρξαντο νά έπι- 
μελώνται τής διδασκαλίας τής νεολαίας, ήτις είχε τά μέγιστα 
παραμεληθή ύπδ τοΰ κλήρου, καθιστώντες σχολεία, έν οίς έ
διδάσκοντο ή γραφή, ή άνάγνωσις, ή άριθμητική καί άλλα τινά 
χρήσιμα μαθήματα. Διά ταΰτα ώς καί διά τά μητροπολιτικά 
καί τά ένοριακά σχολεία, (παυσάντων τών έφημερίων τής περί 
τήν διδασκαλίαν τών νέων ένασχολήσεως), μεταβατικοί μονα
χοί καί άλλοι γραμματισμένοι έλαμβάνοντο ώς διδάσκαλοι- 
τοΰτο δέ έγένετο άφορμή εις σύστασιν ιδίας τάξεως διδασκά
λων, ήτις, εί καί έκ κληρικών συγκροτουμένη, διότι είς αύτούς 
περιωρίζετο τότε άποκλειστικώς ή μάθησις, ώμοίαζεν δμως 
τοΐς σωματείοις τών μηχανικών κατά τήν κανονικήν αύτής 
βαθμολογίαν, καί κατά τήν άστασίαν τής διαμονής τών μελών 
αυτής, περιπλανωμένων άπό τόπου είς τόπον καί έξαχρειουμέ- 
νων διά τοΰτο κατά τά ήθη. Οί διδάσκαλοι έμισθοΰντο ύπδ τών 
κοινοτήτων τών πόλεων, καί ήσαν ύπόχρεοι ϊνα λαμβάνωσι 
βοηθούς, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών αύτών, καί πλη- 
ρώνωσιν αύτούς έκ τών ίδιων αύτών μισθών. Οί έπιβοηθητικοί 
ουτοι διδάσκαλοι ύπέκειντο είς τούς έφημερίους, οϊτινες μετε- 
χειρίζοντο αύτούς ώς γραφείς καί ύπηρέτας τής εκκλησίας. 
Οί πρεσβύτεροι τών μαθητών τών άνωτα'των τάξεων μετέβαι- 
νον συχνά άπο σχολείου είς σχολεϊον, κηρύττοντες δτι κατέ- 
χουσι κεκρυμμίνους'θησαυρούς, καίπράττον.ες διαφόρους κοβα- 
λείας καί γοητείας καί άνοησίας, δθεν έκαλοϋντο ένίοτε ύπο- 
κριταί ή ηθοποιοί (Histriones, ώς σχηματίσαντες τάς πρώτας 
τών υποκριτών εταιρίας, ώς έν Γαλλία οί Jongleurs καί Gail
lards) καί σχολαΐοι ή αργοί (vacanlivi). Έφερον οί πλεΐστοι 
μεθ’ έαυτών νεωτέρους μαθητά:, οϊτινες ήσαν ώς δούλοι αύτών 
είς πάντα, καί έπρομήθευον τοϊς κυρίοις αύτών τά πρός τό 
ζην έπαιτούντες ή κλέπτοντες, έάν ούκ ήν άλλως γενέσθαι, 
έκράτουν δέ δί εαυτούς δ,τι ή απληστία τών τυράννων αύτών 
ηύδόκει νά τοϊς άφήση έκ τών ούτως ή άλλως κερδα νομένων 
παρ’ αύτών. Κατά τδν ΙΔ'. και 1“'. αιώνα αί συμμορίαι τών 
αλητών τούτων, τριακονταετών σχολά ων τινών αύτών όντων 
ένίοτε, και ουδέ νά συντάξωσι άπλοϋς συγγραφείς λατίνους 
γινωσκόντων, κατέστησαν πολυάριθμοι είς Γερμανίαν. Επει
δή δέ ώνομάζοντο μαθηταί, έπετρέπετο αύτοΐς τό φέρειν ξίφοι, 
δί δ καί πολλάκς άπεπειρωντο ϊνα διαταράττωσι τήν κοινήν 
ήσυχίαν. Ότε διέμενον έν σχολείω τινί πρός έξακο).ούθησιν 
τών σπουδών αύτών. κατέλυον έν τοΐς δώμασι τούτου ή περί
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τσς εκκλησίας, καί έζων έκ τής ελεημοσύνης τών πολιτών. 
Έάν ήσαν διάφορα έν τω αύτώ το'πω σχολεία, συνέβαινον συ
χνά έριδες μεταξύ τών μαθητών αύτών, αιτινες έλύοντο διά 
τών όπλων, κατά τδ έθος τοΰ μέσου αίώνος. Έγένοντο παρά
πονα κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΣΤ. αίώνος ύπό τοΰ Λουθήρου ότι οι 
τοιούτοι άλήται διωρίζοντο διδάσκαλοι- τοΰτο δ’ έγίνετο διότι 
έν γένει ουτοι, είς ούδέν ποτέ πανεΛιστήμιον φοιτήσαντες, ή 
έπί μικρόν, εϊ ποτέ έφοίτων, διαμένοντες, ήσαν οί μόνοι εαυτούς 
ώς διδασκάλους μισθοΰντες, τών μάλλον εύπαιδεύτων νέων έ- 
πιδιωκόντων κληρικά αξιώματα καί ακαδημαϊκές καθηγεσίας.

(άκολουθει.)
—οοο---

Ihpt τής λεςεως οί~/.ω/ζα.
Δίπλωμα (diploma) ώνομάζετο παρά Ί\. μαίοις δημόσιον 

έγγραφον παρέχον τινί δίκαια καί προνόμια, ύπδ τοΰ έ. οντος 
είς τοΰτο έξουσίαν καί αρμοδιότητα χορηγούμενα. Έπί τής 
τών 'Ρωμαίων δημοκρατίας έδίδοντο ταύτα ύπδ τών 'Τπάτων 
καί τής Συγκλήτου, καί έπί αύτοκρατοριών υπό τοΰ αύτο
κράτορος καί ύπό τών αρχόντων τών ύπό τούτου οριζόμενων. 
(Cic. ad Fam. vi. 12, ad Alt. x. 17, c. Pis 37, Senec.. Ben. 
vii IO. Suet. Cal. 38, Ner 12. Olli 7, Dig. 48. 10. 27). 
Τδ δίπλωμα έσφραγίζετο ύπό τοΰ αύτοκράτορος (Suet. Aug. 
50), συνίστατο δέ έκ δύο φύλλων, δθεν έσχε καί τδ όνομα 
αύτοϋ. Τά διπλώματα έδίιοντο ιδίως είς δημοσίους ταχυδρό
μους, ή τούς έχοντας ανάγκην ϊνα λαμβάνωσι- δημοσίους ίπ
πους ή άμάξας (Plin. Ep. X. 14. 121 ιδ. καί X. 51. 55)· ή 
έπιστολιοφόροι (tabellarii) τοΰ αύτοκράτορος έφερον βεβαίως 
τοιαΰτα διπλώματα, όθεν άναγινώσκεται είς επιγραφήν (Orelli. 
No. 2917) diplomarius labellarius.

—οοο—
Πε^ϊ του μαρμάρου '^.ί^ου') τής Πάρου.
Ή νήσος αύτη ήτον τδ πάλαι πλούσια καί διάσημος, έτι δέ 

διασημοτέρα καθίστατο ένεκα τοΰ ένταύθα λατομουμένου άξιο- 
λόγου μαρμάρου. Τά έκ ΙΙαρίου μαρμάρου αγάλματα έθεω- 
ρήθησαν πάντοτε ώς τά πολυτιμότερα, όχι μόνον διότι ό Φει
δίας καί μετ’ αύτόν ο Πραξιτέλης ήξευρον νά δίδωσι ζωήν ε’ς 
τόν ψυχρόν λίθον, άλλά καί διότι τδ ΙΙάριον μάρμαρον διε- 
κρίνετο μεταξύ όλων τών άλλων τής Ελλάδος μαρμάρων κατά 
τήν λεπτότητα καί τήν λευκότητα.

Κατά τόν Παυσανίαν κατεσκευάσθησαν έκ ΙΙαρίου μαρμάρου 
πλεΐστα δσα άγάλματα, μεταξύ τών οποίων τά μεγαλοπρεπέ
στατα ήσαν, Α). Τδ άγαλμα τής ’Αφροδίτης έν ’Α- 
θήναις, Β). Τό τής Ν ε μ έ σε ω ς έν Μ α ρ α θ ώ ν ι, είς μνή
μην τής αύτόθι λαμπρας νίκης, Γ). Είς τήν Μεγαρίδα ϊστατο 
μέγας μαρμάρινος Σάτυρος κατεσκευασμένος άπό 
τδν Πραξιτέλην, Δ). Είς τήν ’Ολυμπίαν ήτον τδ κόσμημα 
π έ ρ ι ξ τ ή ς ώ ρ α ι ο τ ά τ η ς ε ί κ ό ν ο ς τοΰ Δ ι δ ς έξ αύ
τοΰ τοΰ μαρμάρου κατεσκευασμένον. Πλήθος ποδών καί χειρών 
κατεσκευάζοντο έκ ΙΙαρίου μαρμάρου, καί προσηρμόζοντο είς 
τά έκ ξύλου γεγλυμμένα άγάλματα.

Περιεργότατα δέ εϊναι τά χρονικά τοϋ ΙΙαρίου μαρμάρου, 
έπί ύπερμεγέθους τινδς μαρμάρινης πλακδς εύρέθη κεχαραγ- 
μένη ή 'Ελληνική ιστορία άπό Κέ<ροπος (1585 π. X.) μέχρι 
τοΰ 262.

Οί άρχαΐοι ώνόμαζον τδ ώραιότερον είδος τοΰ ΙΙαρίου μαρ
μάρου λυχνίτην λίθον, καί ή έπωνυμία αύτη έδόθη κατ’ άλ
λους μέν ένεκα τής διαφανείας καί λευκότη ός του, κατ’ άλ
λους δί, επειδή έλατομεϊτο έν-δς διωρύγων στενών καί τοσού- 
τω σκοτεινών, ώστε άπητεΐτο τδ φώς τών Λύχνων πρός έκκο- 
πήν τοΰ λίίου, καί τήν τελευταίαν ταύτην γνώμην νομίζω 
πιθανωτέραν, τοσούτω μάλλον, καθ’ δσον έντός τών λατομείων 
τούτων παρατηρούνται είς διάφορα μέρη έλλειψοειδή τινα κοι
λώματα, τά όποια έχρησίμιυον βέβαια προς άπόθεσιν τών 
λύχνων τών έργατών. Ώς ίδιαζον χαρακτηριστι όν τοΰ 11α- 
ρίςρ μαρμάρου άναφέρομεν τήν ιδιότητα τοΰ ν’ άναπτύσση 
διαρρηγνύμενςν ιδίαν τινά δυσάρεστον ρητινώδη οσμήν, έξ ής 
διακρίνεται πάντων τών άλλων μαρμάρων.

Ζ \ α ν3 ε ρερ.
— QOQ-----

Περ τοΰ \\ρό/.ου η ^αυορά.
“Εν τών ώραίοτέρων φυτών, το όποιον κοσμεί κατά τό φθι

νόπωρου τάς πρόποδας τών όρέων τής 'Ελλάδος καί πάσης τής 
Ανατολής, εϊναι τδ καλούμενον Κ ρόκος, έξ ού λαμβάνομεν 
τά έντός τού άνθους έμπεριεχόμενα γεννητικά όργανα, άτινα 
συλλεχθέντα, καί ξηραθέντα παρέχουσι τδν εις τδ έμπόριον 
καλούμενον Ζαφοράν, ό όποιος ένεκα τοΰ ώραίου κιτρύνου 
χρώματος ποικίλην χρήσιν είς τήν βαφικήν ώς καί είς όψο- 
ποΐίαν παρέχει.

Ή καλλιέργεια τοΰ τόσου έπωφελοΰς φυτού άπασνο/εΐ α
πείρους άνθρώπουσ, ιδίως βις τήν ’Ισπανίαν, Γαλλίαν, Αύστρί- 
αν καί ’Ιταλίαν, όπου μετ’ έπιστασίας καί έπιμλείας τδ φυτόν 
τούτο καλλιεργείται. Έν καιρώ τής άνθήσεως κυρίως γυναί
κες καί παιδιά καταγίνονται είς τήν σύναξιν τού κρόκου, συλ- 
λέγοντα έκ τών άνθέων τά θήλεα γεννητικά όργανα, άτινα ύπό 
τών άρχαίων ώνομάζοντο κ ρ ο κ ί δ ε ς, καί έκ τής λεξεως 
κροκίς ετυμολογείται τό λατινικόν όνομα Crocis. — Περί 
τήν άνατολήν τοΰ ήλιου συνάγουσιν έξ έκαστου άνθους τάς 
κοοκίδας. καί διά τής είς τδν ήλιον έκθέσεως, καί έντός χάρ
τινων θηκών έν Θιρμοϊς κλιβάνοις ξηράνσεως, άπσλαμβάνουσι 
τόν λεγόμενον κρόκον. Διά νά ληφθή μία καί μόνη λίτρα ξη
ρού κρόκου άπαιτώνται 600QO—100000 άνθέων, καί μολον
τούτο μεταφέρονται έκ τής Ανατολής, έκ τής Περσίας, και 
ιδίως έκ τών Καυκάσιων όρέων 1 20000 λίτραι ξηρού κρόκου 
είς τάς άγοράς τής ’Ινδίας, καί έκεϊθεν είς τά διάφορα μέρη 
τής Εύρώπης.

ΙΙαρά τοϊς άρχαίοις έτιμάτο πρό πάντων ό έκ τής Κιλικίας 
μεταφερόμενος κρόκος, καί πρό πάντων ό έπί τοΰ έν Λυδία 
Τμώλου όρους φυόμενος· και ό Βιργίλιος λέγει « None vides, 
eroccos ut Tmolus odores, India miltil ebur. »

Ό γραμματικός Πρόβος λέγει ότι τδ άνθος τοΰτο ήτον ίερδν 
ταΐς Εύμενίσιν.

Ένεκα τής ναρκωτικής ένεργείας, έχρησίμευεν έν τοΐς άρ- 
χαιοτάτοις χρόνοις πορά τοΐς διαφόροις έθνεσι τής ’Ανατολής, 
πρός χρωματισμόν τόσον τών έσθήτων, ώς καί τών ίδρυμμα- 
τίδων αύτών.

Ό κρόκος διαλυόμενος είς οίνον ή ύδωρ έρραντίζετο είς τά 
δέατρα καί είς άλλους τόπους, ώς καί είς τάς θυσίας. Άφοΰ ό 
Νέρων έπέστρεψεν έκ τής Άχαίας είς τήν 'Ρώμην, πρδς τι
μήν αύτοΰ έρράντισαν οί τόν νικητήν συνοδεύοντες 'Ρωμαίοι 
τάς οδούς δί ών διήλθε, μετά κροκίνου ύδατος (Sparsus per vias 
crocus), έκ τοΰ κρόκου, τδν όποιον οί άρχαΐοι ιατροί βασι
λέα τών φυτών ώνόμαζον, κατεσκεύαζον διάφορα βάλσαμα καί 
εύοσμα άλείμματα προς περιάλειψιν τοΰ σώματος έν τοϊς άγώ- 
σι, καί τδ μετά τήν ε'κζεσιν ύπόλειμμα έκαλειτο Κροκό- 
μ α γ μ α.

Κατά τούς χρόνους τών αύτοκρατόρων τής 'Ρώμης τδ κρό- 
κινον χρώμα ήτον τό χρώμα τής πολιτείας, καί οί ούτω βαμ- 
μένον φόρεμα φοροΰντες Κροκοείμονές έκλήθησαν· ώς 
καί τδ τών γυναικών διά κρόκου κεχρωματισμένον φόρεμα, 
κρόκινη έσθής, « Crocala testis ■> ως δήθεν πολύτιμος, έκλήθη- 
έπίσης οί Γάλλοι ιερείς τής Κυβέλης ήσαν μετά τοιούτου κρο
κίνου φορέματος ένδεδυμένοι, δπερ χλαμίς κροκίνη (Chlamys 
crocea) έπωνομάζετο. Είς τήν'Ρώμην δέν συνεχωρεΐτο νά βάψη 
έκαστος βαφεύς τά ένδύματα διά κροκίνου χρώματος· οί τό 
τοιοΰτον δέ δικαίωμα εχοντες, δηλαδή ή νά βάφωσιν, ή νά ύ- 
φαίνωσιν ύφάσματα διά κροκίνου χρώματος κεχρωματισμένου 
ερίου, έπωνομάζοντο κροκοΰφαντεΐς ή κροκοβαφείς Crocolancis 
Crocaphanlia.

2. Λάνδερερ. 
------οοο-------

Βιβλία.
Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών άπδ τής πτώ

σεως τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι καθιδρύσεως τής έν 
Έλλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ’ 'Ελλήνων, είς τήν 
όμιλουμίνην ή εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν, συντε
θείς ύπό Άνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοΰ, πρώην επιστάτου τής 
έν Κέρκυρα βιβλιοθήκης τής Ίονίου Ακαδημίας κτλ. Τύποις 
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Ανωτέρω Ιπιγρβφομένου βιβλίου, τδ δεύτερον ήδη έκδιδομένου 
μετά πλείστων προσθηκών καί βελτιώσεων, έδημοσιεύθη ήδη τδ 
πρώτον μέρος. Πάσα ή πολίτικη δημοσιογραφία καί τά περιο
δικά φιλολογικά ειπον τούς δικαίους επαίνους τοΰ βιβλίου τού
του, τό πρώτον εκδοθέντος.

Ό βέλων ίνα έχη παρ’ έαυτώ πρόχειρον άπόδειξιν, ότι ού- 
δέποτβ τό 'Ελληνικόν γένος έσχόλασε τοΰ νά έχη, καί έπί αύ
τών τών ημερών τής φωτοσβέστου δουλείας, άνδρας διαπρέ- 
^αντας έπί παιδεία καί μοχθήσαντας κατά τό ένί έκάστω ένόν 
υπέρ τής διαδόσεως πάσης μαθήσεως, πρέπει νά έ/η εΐς τήν 
βιβλιοθήκην αύτού τόν κατάλογον του Κυρίου Βρετοδ, άν- 
δρώς ασχολούμενου αείποτε και εΐς φιλολογικά έργα, έκά- 
στοτε ευφημιζομενα καί ύπδ ήμετέρων λογιών καί ύπό αλλο
γενών.

— Έτερο; ακάματος άνήρ καί αξιότιμος λίαν διά προτε 
ρήματα ηθικά, καί τάς στιγμάς αύτού πίσας εις διδασκαλίαν 
των μελλοδιδασκάλων και εΐς συγγραφήν ζαί εκδοσιν χρησί
μων βιβλίων δαπανών, ό οικονόμος καί διδάσκαλος έν τω δι- 
δασκαλείω Κύριος Γ. ΙΙαγών, έξέδωκ-.ν άρτι ΐδίαις δαπάναις 
«Περίληψη- τής παιδαγωγικής καί διδακτική;.» Έρανισάμενος 
τήν ύλην έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ Γερμανού Νειμειέρου. Το 
άξιόλογον τούτο βιβλίον έστίν άναποφεύκτως άναγκαΐον ού μό
νον πάσι τοΐς έξ επαγγέλματος παιδαγωγοί; καί παντός είδους 
καί βαθμού διδασζάλοις, άλλά καί αύτοΐς τοΐς γονεύσι. Ή ύ- 
πόλη|/ις τοΰ συγγράμματος τοΰ Νειμειέρου, εΐς πλείστας Ευρω
παϊκά; γλώσσας μεταφρασθέντος, καί ή περί τήν εκλογήν έπι- 
τςδειότης τοΰ Κυρίου Ιίαγώντος, είσίν ανύποπτα συστατιχά τής 
άξίας τοΰ άγγελλομένου έργου, έξ 154 σελίδων είς δον συγ
κειμένου καί 2 1[2 δραχμών τιμωμένου.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ,
Τό σκληρόν τοΰ θανάτου δρέπανον άφήρεσεν έκ τών κόλπων 

τής προσφιλούς μας πατρίδος Κύπρου τόν καλόν κάγαθόν συμ
πολίτην Κωνσταντίνον Θεμιστοκλή, πένθος άφήσαντα άπα- 
ραμύθητον εΐς τούς οικείους καί συγγενείς, καί ε'ς άπαντας 
έν γένει τού; συμπολίτα; του. Ό μακαρίτης ύπήρξε πατήρ κα
λός, πολίτης άριστος, τών πτωχών ύπέρμαχος, τής παιδείας 
συνήγορος, καί πάντας αείποτε προέτρεπε πρός αρετήν καί πρός 
κοινόν τής πατρίδος συμφέρον, τοιαύτη ύπήρξε ή πρός το κα
λόν έφεσις τού άνδρός, ώστε πρός έπίτευξιν τούτου ούτε κόπου, 
ούτε χρημάτων έφείσθη πώποτε.

Εΐς Άγγελος έξ ούρανοΰ δρομαίως καταβαίνει,
Πού άραγε, ώ πλάστα μου; ποΰ άραγε πηγαίνει; 
Μαϋρον κομίζει κάλυμμα καί νεκρικήν σινδόνην, 
'Γίνα οικίαν, πλάστα μου, ό χάρων φαρμακόνει·, 
Καί εύθύς φωνή ακούεται έξ ούρανοΰ βοώσα, 
Ψυχή έμή τά έργα μου νά βλέπης σιωπώσα.
Σ’ τόν κόσμον σ’ έξαπέστειλα προσκαίρως νά καθίσης, 
Μετ’ ού πολύ ς’τούς ούρανούς πάλιν θά μετοικήσης.

Σιωπή διεχύθη μεγάλη, εγώ έτρεμον όλος,
Σ’τήν φωνήν τού Κυρίου, τ’ούρανοϋ έκινεΐτο ό θόλος.
Καί ήκούσθη φωνή προσκαλοΰσα μέ τόνον, 
Κωσταντϊνε προσκύνα τοΰ θεοΰ σου τόν θρόνον. 
Κ’ ή ψυχή άναβαίνει ς’τόν πλάστην γελώσα, 
Σ’ τόν αιώνιον κόσμον άναβαίνει πετώσα.

Εΐς τόν τάφον σέ φέρει θρηνούσα ή πατρίς Κωνσταντίνε, 
Πλήν ς’τοΰ πλάστου τούς κόλπους ή ψυχή σου θά ήναι.

Γεώργιος I. Κυπηάδης.

ΔΙΑΦΟΡ Α.
Τό ακόλουθον έγγραφον διεβίβασεν ό Κ. Ούάϊς πρέσβυς τής 

Αγγλίας εν Άθήναις πρός τόν πρόεδρον τοΰ υπουργικού συμ
βουλίου.

Έν Άθήναις 4 Αύγούστου 1854.

Πρός τόν πρόεδρον ταΰ υπουργικού συμβουλίου.

Κύριε! Ή κυβέρνησις τής Αύτή; Μεγαλειότητος έπλήρο- 
φορήθη μετά πλείστης εύχαριστήσεως περί τών δραστήριων 
και φρονίμων μέτρων τών παρά τοΰ 'Ελληνικού υπουργέ ου, 
καί ιδίως τοΰ έπί τών Στρατιωτικών ύπουργοΰ ληφθέντων,πρός 
έξασφάλισιν τής ησυχίας καί τής καλής διοικήσεως.

Γνωστοποιών τούτο δι ύμών προς τόν στρατηγόν Καλλέργην, 
συγχαίρω αύτόν έν όνόματι τής Κυβερνήσεως τής Αύτής Με
γαλειότητος, διά τήν έπιτυχίαν τών μέχρι τούδε προσπαθειών 
του πρός είρήνευσιν τής χώρας ταύτης.

Έχω τήν τιμήν κτλ.
(Ύπογ.) Θ. Ούάϊς.

— Οϊ 'Ρωσσικοί στρατοί πχρά πάσαν πολλών προσδοκίαν 
άναχωρ-ΰσιν έσπευσμένως μεθ όλων τών αποσκευών αυτών έκ 
Βλαχίας, κενοΰντες καί καταλείποντες πάντας τούς τόπους ό
σους ειχον καταλάβει.

— Έκηρύχθ Γ,σαν αθώοι διά τών βουλευμάτων τοΰ τε συμ
βουλίου τών πρωτοδικών καί τοΰ τών έφετών, ό ιατρός 'Γασαΐ- 
ος καί οί μετ’ αύτοϋ συγκατηγορηθέντες.

— Ό έν Πάτραι: πρωτόδικης Κύριο: Κοντογ-ύρης διωρί- 
σθη τμηματάρχη; παρά τω ύπουργείω τής Δικαιοσύνης.

— Είς τόν στρατόν έπιφέρεται σημαντική βελτίωσις διά τής 
προταθείσης ύπό τοΰ Κ. Ύπουργοΰ τών στρατιωτικών στρα
τηγού Καλλέργη, και έγκριθείσης ύπό τής Α. Μ τοΰ Βασιλέως, 
διαλύσεως τών άτακτων ταγμάτων τής οροφυλακή-, καί τοΰ 
έξ αύτών σχηματισμού τεσσάρων νέων ταγμάτων τακτικού 
στρατού. Αί ύποσχεθεϊσαι διά τοΰ προγράμματος τοΰ υπουργι
κού συμβουλίου βελτιώσεις ήρξατο ήδη έν μέ ει ένεργούμεναι.

— Ή έν Πειραιεΐ χολέρα όσημέραι παρακμάζει.

— Έν τώ Γ. φυλλαδίω τού Β. τόμου τής ιατρικής Μελίσ- 
σης, χθες έκδοθέντι, κατε/ωρίσθησαν άξιόλογοι περί χολέρας 
διατριβαί, ών τήν άνάγνωσιν συσταίνομεν εΐς τού; κατοίκους 
τοΰ Πειραιώς καί τών πέριξ τόπων.

— Πολύς οφείλεται έπαινος και εύγνωμοσύνη ού μικρά 
τοΐς έν Πειραιεΐ ίατροΐς, δί ήν έδειξαν καί δεικνύουσι γεναιό- 
τητα καί αύταπάρνησιν προς τούς προσβληθέντας καί προσ
βαλλόμενους ύπό τής χολέρας, ού μόνον έπισκεπτόμενοι τού
τους καί τά δέοντα ιατρικά έπιτάττοντες, άλλά καί άλλως 
περιποιούμενοι αύτούς.

— Ό έπί τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσία; έκπαιδεύ- 
σεως υπουργό; Κ. Γ. Ψύλλας, αίτήσας έλαβεν άδειαν 15 ή- 
μερών, ίνα διανύση ταύτας περιοδεύων πρός βελτίωσιν τής 
προσβληθείσης υγείας αυτού, κατά συμβουλήν ιατρών. Όσ’άλ
λα περί τούτου έλέχθησαν τριοδικά είσί κατασκευάσματα, ά- 
περ έξ άπατης ώς άληθή πιστεύσαντές τινες, χρήσιν αύτών 
έν τισιν έφημερίσιν έποιήσαντο. Άπόντος τοΰ Κυρίου Ψύλ- 
λα τό υπουργείου τών έκκλησιαστικών κτλ. διευθύνει ό έπί 
τών οικονομικών ύπουρ,ός Κύριος 11· Άργυρόπουλος. Ταϋτα 
μετά πάσης Οετικότητος βεβαιοΰμεν κάλλιστα τήν περί αύτών 
αλήθειαν είδότες.

Ένεκα περιοδείας τοΰΣυντάκτου τής έγημερίδος 
των Μαθητών Δ. 11. αναβάλλεται ή έκδοσις αύτής 
έπί δεκαπέντε ημέρας. Τά δύο δέ φύλλα τοΰ δεκα- 
πενθηριέρου τούτου, τουτεστιν οί άρ. 92 και 93, 
Θελουσι συνεκδοχή καί διανε/ζηθή συγχρόνως μετά 
τοΰ 9ί, ώστε οί Κ.Κ. συνδρο/ζηταί δέν ζητιούνται 
παντελώς έκ τής οραχεία; ταύτης διακοπής.

(Έπεται δικαστικόν παράρτημα).

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΛΟΪ-

(’OH: ’ΧθΤΛ«ς. 374.’.


