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ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΕΥΣΕΟΩΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

τω ΕΤΑΤτΡΩΤΙ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΕΚΠΛΔΕΥΤΙΚΗΙΣΕΠΛΙΡΙΑΊ

Σήμερον τή 303 τού μηνός Δεκεμβρίου τού έτους 1900, ημέρα

Κυριακή καί ώρα δεκάτη (10η) π. μ.., συνήλθον κατά τό άρθρον

19 τού ᾿Οργανισμού τής Ιταιρίας, καί τήν δημοσιευθείσαν διά

τριών εφημερίδων γνωστοποίησιν υπέρ τά τριάκοντα (8{)), δηλονότι

(63) εξήκοντα τρία, μέλη πρός συγκρότησιν τακτικής Ρυνελεύσεως

εν τή αιθούση τού ᾿Αρσακείου, ίνα εκλέξωσιν Εξελεγκτικήν Επι-

τροπείαν πρός εξέλεγξιν τών λ/σμιών τηό διαχειρίσεως τού Συμθον-

λίου τού φθίνοντος ήδη έτους 1900.

Ο Πρόεδρος κ. ΙΚωνσταντίνος Ιζαραπάνος, παρόντων καί τών

Δ. Α. τού ᾿Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Χατζιδάκι, τού Γραμ.μα-

τέως κ. ᾿Αριστείδου Βαμπά καί τών λοιπών μελών τού Συμ.-

θουλίου, κ. κ. ᾿Αγγέλου Τρ. Σίμου, ᾿Αριστείδου ᾿Αραθαντινού,

Θεμιστοχλέους ΙΚετσέα, ᾿Αθανασίου Βαλαθάνη, [1]. Ιζουτσαλέξη,

Ξενοφ. [ζυθυμίον, εκήρυξε την έναρξιν τής συνεδριάσεως, ως νουί-

µως κατηρτισµένης τής Συνελεύσεως, καί εξέθηκε τόν σκοπόν αυτής.

᾿Ανεκοινώθη εις τήν Συνέλευσιν ο θάνατος τού μακαρίτου Διο-

νυυσίου Ζαχαρίου, ν.έλους τού Συυθουλίου. []ολλά μέλη τής Όυνε-
΄ 3 ΄ ΠΊ σ᾽ ̓ .. ...

λεύσεως καί ο κ. [Πρόεδρος ανέπτυζαν τάς υπηρεσίας, άς παρέσχεν
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εις τήν Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν ο αοίδιμος ανηρ᾽ ανέφερε δέ

συγχρόνως, ότι εστάλη εις τήν οικογένειαν συλλυπητήριον έγγρα-

φον τού Συμβουλίου, ότι πρός τιμήν τού μ.εταστάντος διεχόπησαν

τά μαθήματα, επί τριήμερον ανήρτητο µέλαινα σηµ.χία μεσίστιος

εις τό ᾿Αρσάκειον, στέφανος ανθέων εξ ονόματος τού Συμβουλίου

κατετέθη εις τήν σορόν, τά δέ μέλη τού Συμβουλίου μετά τού

διδακτικού προσωπικού καί τών διδασκαλισσών παρηκολούθησαν

τήν κηδείαν καί αι δύο ανώτεραι τάξεις τών μαθητριών τού

᾿Αρσακείου παρέστησαν εις τήν ᾿Πκκλησίαν.

Είτα κληθέντων δύο μελών τής Συνελεύσεως, τών Χ. κ. Ι.

Κοφινιώτη καί Ν. Περσάκη, ψηφολεκτών ήρξατο Η ψηφοφορία,

μεθ᾽ ήν γενομένης διαλογής ανεδείχθησαν μέλη τής ᾿Ελεγκτικής

Επιτροπείας τρείς, οι μέν δύο, οι κ... Χαράλαμπος Λάμπρος καί

Ίω. Μαγγιώρος διά ψήφων δ3, ο δέ Νικόλαος Μοσχοθάκης διά

ψήφων 51. Δύο εκ τών εταίρων, οι κ... [ς. Ίνσλεν καί [’. Παπα-

θασιλείου, έλαθον ψήφους 10, ο κ. Ι. Φωτίου 11, καί τρείς, οι

Χ. Χ. 1. ΙΚοφινιώτης, Ν. Ραραντάτος καί Ν. Παπαγιαννόπου-

λος, ανά μίαν.

Τού δέ πρακτικού υπογραφέντος υπό τών ψηφολεκτών, ο α.

ΠΙρόεδρος έλυσε τήν συνεδρίασιν.

Ο Πρόεδρος Ό Γοαμματεύς

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Α. ΒΑΜΠΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΑΙΡΩΏΙΝ

ΤΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΕΚΠΛΙΔΕΥΤΙΚἨΣΕΤΜΡΙΝΣ

Συνελθούσα τή Ιυριαχκή 28 ᾿Ιανουαρίου 1901 περί ώραν Ζαν

μ.. μ. εν τή αιθούση τού ᾿Αρσακείου κατά πρόσκλησιν δημοσιευ-

θείσαν διά τριών εφημερίδων υπό τήν προεδρείαν τού Προέδρου

κ. Κ. Καραπάνου.



Παρόντων 93 εταίρων, ήτοι πλειόνων Ώ όσοι απαιτούντα: πρός

συγκρότησιν νομήμου Συνελεύσεως, ο κ. Πρόεδρος κηρύττει την

Συνέλευσιν ως νομίμως κατηρτισμένην καί σημαίνει τήν έναρξιν

τών εργασιών αυτής, ών αντικείυενον είναι ή λογοδοσία τού Διο:-

χητικού Συμβουλίου, η υποθολή τού απολογισμού τών εσόδων

καί εξόδων τού λήξαντος έτους καί ή επί τής διαχειρίσεως αυτών

έκθεσις τής ᾿Ελεγκτικής ᾿Επιτροπείας καί ή εκλογή νέου Διοικητι-

κού Συμ.θουλίου.

Ο Γραμματεύς κ. ᾿Αριστείδης Βαμπάς αναγινώσκει τήν κατά

τό λήξαν έτος 1900 έκθεσιν τών πεπραγμένων υπό τού Διοικητι-

κού Συμβουλίου.

Μετά ταύτα ο σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ιζουτσαλέξης, ως ειση-

γητής τής ᾿Ηπιτροπής τού ταμείου, αναγινώσχει τόν απολογ:σμόν

τών εσόδων καί εξόδων τού λήξαντος έτους 1900.

Ο δέ κ. Νικόλαος Μοσχοθάκης αναγινώσχει την έχθεσιν τής

Ειλεγκτικής ᾿πιτροπείας.

Ο κ. Φωτίου φέρει παρατηρήσεις επί τινων κονδυλίων τού άπο-

λογισμού, εις άς απαντά ο κ. Κουτσαλέξης. Ο κ. Πούλιος ζητεί

εξηγήσεις περί τών εσόδων εκ τών εκδιδομένων υπό τής “Εταιρίας

διδακτικών βιβλίων, όν παραπέμπει ε κ. Ιζουτσαλέξης εις τό κεφ.

«Δ΄, άρθρ. 4 τού απολογισμού, εν ώ αναγράφονται ταύτα.

Ή Συνέλευσις εγκρίνει τόν απολογισμόν καί εκφράζει τάς εύχα-

ριστίας αυτής πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

Μετά ταύτα γίνεται μικρά διακοπή πρός έναρξιν τής ψηφοφο-

ρίας πρός εκλογήν τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. [Πρόεδρος καλεί ψηφολέκτας τούς χυρίους Ιωάν. Μοφι-

νιώτην καί Νικόλαον Περσάκην, καί αναγινωσχκομένου υπό τού

Πραωµ.ατέως τού Χαταλόγου τών εταίρων προσέρχονται ούτοι καί

ρίπτουσιν ιδιογείρως τό ψηφοδέλτιόν των εις τήν κάλπην.

Περαιωθείσης τής ψηφοφορίας άρχεται η διαλογή, ής τό αποτέ-

λεσρα ήτο τό εξής, τοι ο κ. Ιζωνσταντίνος Καραπάνος έλαθεν ως

Πρόεδρος ψήφους ΤΤ, ο κ. Γεώργιος Μιστριώτης, ως ᾿Αντιπρόεδρος.

ψήφους 90, ο .. ᾿Αριστείδης Βαμπάς, ως Γραμματεύς, ψήφους
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4. Ως σύμβουλοι δέ έλαθον ψήφους ο κ. Άγγελος Ε. Σίμος 78,

ο κ. Ξενοφών Ιυυθυμίου Ί9, ο κ. Μιχαήλ Χατζημιχάλης ΤΙ, ο

κ. ᾿Αθανάσιος Βαλαθάνης Ί1, ο κ. Δαμιανός Βορές Ί1, ο κ.

Παναγιώτης Κουτσαλέξης ΤΊ, ο κ. ᾿Αριστείδης ᾿Αραθαντινός 75,

ο κ. Παύλος Βερσής ̓Ί, καί ο κ. Θεμιστοκλής Κετσέας 69.

Ως αναπληρωτικοί δέ σύμβουλοι έλαθον ο μέν κ. Πέτρος Ιζαλ-

λιγάς ψήψους ΘΊ, ο δέ κ. Νικόλαος Μοσχοθάκης 66, καί ο κ.

Δημοσθένης Γονατάς 61. ᾿Ιπέλαχον δέ οι κ. κ. Κωνσταντίνος

Παπαμιχαλόπουλος, ως Πρόεδρος, λαθών ψήφους 10, ο κ. Ιωάν-

νης Ευταξίας λαθών ψήφους ό καί ο κ. Ευστ. Ευγενίδης λαθών

ψήφους Ί. Ως ᾿Αντιπρόεδρος έλαθε ψήφους 3 οκ. Γ. Χατίζιδά-

χις, ο κ. Γιµολέων ᾿Αργυρόπουλος ψήφους Ώ καί ο κ. Μιχ. Χατζη-

μιχάλης ψήφον 1. Ως Γραμματεύς έλαθε ψήφους 18 ο κ. Νικό-

λαος Παπαγιαννόπουλος, ψήφον 1 ο κ. Φωκίων Νέγρης. Ως Σύμ-

βουλοι έλαθον ψήφους 20 ο κ. |. Δέρθος, ψήφους 16 ο κ. Άνα-

στάσιος Στούπης, ψήφους 20 ο κ. Ιωάννης Ιζοφινιώτης, ψήφους

11 ο κ. Γ. Παπαθασιλείου, ψήφους 21 ο κ. Ιωάννης Σιμόπου-

λος, ψήφους 17 ο κ. Ιάκωθος Ψάλτης, ψήφους {7 ο κ. ᾿Αθανά-

σιος Ζίννης, ψήφους 19 ο κ. ᾿Αναστάσιος Βάρθογλης, ψήφους 17

ο κ. Ιωάννης Φωτίου καί ο κ. Δημοσθ. Γονατάς ψήφον 1. Ως

αναπληρωτικοί δέ έλαθον ψήφους 1Ί ο κ. Νικόλαος Φαραντάτος, '

ψήφους 17 ο κ. Ιωάννης Κορφιωτάκης, ψήφους 2 ο κ. ᾿Αναστά-

σιος Στούπης, ψήφον 1 ο κ. ᾿Αθ. Ζίννης, ψήφον 1 ο κ. Ιάκω-

θος Ψάλτης, καί

Υπογραφέντος τού πρακτικού τής διαλογής υπό τών δύο ψηφο-

λεκτών, αναγινώσκεται τούτο υπό τού Προέδρου καί λύεται η

συνεδρίασις περί ώραν ̓6µ. µ.

Ό Πρόεδρος 0Ο Γραμματεύς κ.α.α.

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Δ. ΒΟΡΕΣ



ΕΕ κόςΣδ1Ι1όώ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝ ΛΙΝ ΦΙΛΕΚΠΛΙΛΕΥΤΙΜΗΣΕΤΜΡΙΙ}
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ι90ΟΟ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

᾿Αναγνωσ̓είσα εν τή Συνελεύσει τών ΄Εταίρων

τής 358 Ιανουαρίου 1901 υπό τού Γραμµατέως κ. ᾿Αριστ. Βαμσιά.

Κύριοι “Εταίροι,

Τό λήξαν έτος δύο γεγονότα, πλήν τών συνήθων, εσημειώθησαν

άξια λόγου εν τή ιστορία τής Φιλεκπαιθδευτικής Εταιρίας. Ο

θάνατος τού αρχαίου μέλους τού Διοικητικού Συμθουλίου αυτής,

τού Διονυσίου Ζαχαρία, ούτινος η απώλεια είναι σημαντική διά

τήν ημετέραν “Ιυταιρίαν, ήν υπηρέτησεν επί δεκαπενταετίαν μετ᾽

αφοσιώσεως καί συνεισέφερεν εις τήν αγαθήν αυτής διοίκησιν καί

εις τήν προσαγωγήν αυτής διά τών αρισμάτων τού πρακτικού

αυτού νού. Κιις τόν πολύτιμον 'Ελταίρον καί Σύμθουλον, τό Διοι-

κητιχκόν Συμβούλιον απένειμε κατά τήν χηδείαν του τάς προση-

κούσας τιμάς εις ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης τής ημετέρας Ιυταιρίας.

Τό δεύτερον γεγονός είναι Η συντέλεσις πάντων τών προκαταρ-

Ατικών πρός ανέγερσιν τών νέων Χτιρίων τής Ηταιρίας, δι᾽ ών θά

Χαταστή η ηυετέρα Ηταιρία αυτάρχης. Τά τής οικοδομής καί

τής πρός τούτο δαπάνης εξετέθησαν εις προγενεστέραν συνέλευσιν,

καί έτυχον τής χυρώσεως υμών. Τό σχέδιον ανετέθη, ως γνωρίζετε,

εις διαπρεπή αρχιτέκτονα, τόν Διευθυντήν τού Πολυτεχνείου, τόν

πρό μικρού Αποθανόντα, ᾿Αναστάσιον Θεοφιλάν, όστις ευγενώς

είχεν ανχλάθει καί τήν εποπτείαν τής εκτελέσεως αυτού. ᾿Αλλ᾽ ο

θάνατος εστέρησε καί τό []ολυτεχνείον ικανού Διευθυντού καί τήν

Ημετέραν Εταιρίαν Ααλλιτέχνου αρχιτέκτονος. Τό Διοικητικόν
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Συμθούλιον ανέθεσε τήν εκτέλεσιν καί συμπλήρωσιν τού σχεδίου τού

Χ. Θεοφ:λά εις τόν κ. Ν. Μπαλάνον, μ.ετά τόν θάνατον τού Θεο-

φιλά προσέλαθεν ως μηχανικόν σύμθουλον τόν χ. Ν. Δημάδην.

Ήδη εγένετο η κατεδάφισις τών παλαιών Χτιρίων καί προσεχώς

τίθεται ο θεμέλιος λίθος τών νέων, τά οποία θά ήναι κόσμος τής

οδού Σταάδίον καί βάσις τής εν τώ μέλλοντι προαγωγής τών εν

᾿Αθήναις, εν Πάτραις καί εν Κερκύρα παρθεναγωγείων τής Φιλεκ-

παιδευτιχής Εταιρίας.

Έκ τής κατεδαφίσεως τών κτιρίων τό Συυθούλιον ευρέθη εις

τήν ανάγκην νά. οικονομήση τόν απαιτούμενον χώρον διά τάς εξω-

τεριχάς μαθητρίας εν τώ καταστήματι τού ᾿Αρσαλείου καί νά

ζητήση τήν συνδρομήν τού Συλλόγου Παρνασσού διά τά φοιτώντα.

εις τό Νηπιαγωγείον παιδία. Ο Σύλλογος []αρνασσός προθύμως

έθεσεν εις τήν διάθεσιν ημών τάς αιθούσας αυτού καί ούτω πάντα

τά εξωτερικά ημών σχολεία ελειτούργησαν ανελλιπώς.

Ιζατά τό σχολικόν έτος 1900-- 1901 ενεγράφησαν µαθήτριαι

εις τά εν ᾿Αθήναις εξωτερικά σχολεία:

Εις τάς έξ τάξεις τού Προτύπου . . - 996
εις τάς δύο » τού Παρθεναγωγείου . . ΤΠ

καί εις τάς τρείς τάξεις τού Διδασκαλείου. . 163

εις δέ τό Νηπιαγωγείον . ... εν 00

ενδλω. . . 86

Εις τό ᾿Αρσάχειον. . .. ... 189

εξ ών 199 εις τάς ό τάξεις τού Παρθεναγωγείου καί 90 εις τάς

τρείς τάξεις τού Διδασκαλείου.

Υποδιαιρούνται δέ αι 189 αύται μαθήτριαι ως εξής’ εις Θ1

συσσίτους, 930 ημισυσσίτους, καί 92 ημιεξωτερικάς.

ΕΧ τού αριθμού τούτου φαίνεται, ότι αι μέν σύσσιτοι μαθή-

τριαι ηύξησαν κατά τό ήμισυ εν συγκρίσει πρός τό προηγούμενον

έτος, αι δέ ημισύσσιτοι κατά τό έν τρίτον καί αι ημιεξωτερικαί

κατά τό έν τέταρτον.

Εις τό εν Ιερχύρα Παρθεναγωγείον ενεγράφησαν 116 µαθή-

ρίαι, εξ ών 95 εις τάς τρείς τάξεις τού Διδασκαλείου.
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Είς τό εν Ι]άτραις 380, εξ ών 9 εις τάς τρείς τάξεις τού

Διδασκαλείου.

Έν συνόλω λοιπόν εις τά τρία ταύτα σχολεία τής ημετέρας

Εταιρίας ενεγράφησαν καί φοιτώσι 18340 μαθήτριαι, εξ ών 110

εις τά διδασκαλεία, όπως αποφοιτώσαι γείνωσι διδάσκαλοι τής

θηλείας νεότητος τής ελευθέρας πατρίδος καί τών εν τή ᾿Ανατολή

“Ελληνικών Κοινοτήτων.

Έκ τών μαθητριών τούτων 92 είναι υπότροφοι τής Α. Μ. τού

Ηασιλέως, τής Α. Μ. τής Ηασιλίσσης, τής ]ζυθερνήσεως, τού

᾿Αρσάκη, τού Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμά-

των, τού Γεροστάθη, τού Δήμου ᾿Αθηναίων καί τής υπέρ τών

[ερητών καταθέσεως τών εν ᾿Αγγλία ομογενών.

Εκτός τών τριών Παρθεναγωγείων καί Διδασκαλείων η Έται-

ρία ημών συντηρεί καί τήν εν Χοταχόθχ τής ᾿'Ηπείρου σχολήν, εν ή

ενεγράφησαν ό2 μαθηταί.

Τό διδακτικόν προσωπικόν απάντων τών ημετέρων σχολείων

ειργάσθη καί εργάζεται μετά Τήλου, ιδιαιτέρως δέ οφείλομεν νά

κάμωμεν εύφημον μνείαν τής ΥΗπόπτιδος, τής Διευθυντρίας, καί

Υποδιευθυντρίας τών εν ᾿Αθήναις σχολείων καί τών Διευθυντριών

τών εν []άτραις καί εν [ζερκύρα παρθεναγωγείων.

Εις τήν αγαθήν διοίκησιν τών εκτός τών ᾿Αθηνών ημετέρων

σχολείων πολύτιμον υπηρεσίαν παρέσχον αι εν Πάτραις καί εν

Κερκύρα επιτροπαί. []ρός αμφοτέρους τούς Προέδρους καί πρός

τά μέλη τών ᾿Επιτροπών τούτων η ημετέρα “Εταιρία οφείλει

ευχαριστίας, καί ταύτας απονέμει επισήμως σήμερον πρός αυτούς

τό Διοικητικόν Συμ.δούλιον.

Τό λήξαν έτος η Εταιρία ημών υπέστη μείωσιν πόρων, διότι

Ώ Κυθέρνησις δέν ανέγραψεν εν τώ προυπολογισμώ τού Ιζράτους

τήν συνήθη πίστωσιν δι᾽ επιχορήγησιν τής Ηταιρίας. ᾿Ιζ. τούτου

τό Συμβούλιόν σας ευρέθη εις την λυπηράν θέσιν νά προθή;, εις

οικονομίας πρός κάλυψιν τού προχύψαντος μέρους τού ελλείμματος

διά τής περικοπής τού μισθού τού μη εργαζομένου κατά τάς δια-

χοπχς προσωπικού τών σχολείων.
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Ευτυχώς τό μέτρον τούτο απεσοθήθη διά τής παρογής υπό τής

Ιζ»δερνήσεως ολοκλήρου τής εξ είκοσι χιλιάδων δραχμών επιχορη-

γήσεως. Τό αυτό δέ ποσόν ανεγράφη καί εν τώ προύπολογισμώ

τού έτους τούτου.

Τό Συμθούλιον εκ μακράς πείρας οδηγούμενον έκρινε κατά τό

παρελθόν έτος νά φέρη τροποποιήσεις τινάς εις τόν ᾿Οργανισμόν

τής Ιυταιρίας. Αι τροποποιήσεις αύται υπεθλήθησαν εις τό αρμό-

διον Υπουργείον, τό οποίον δέν απεφάνθη εξ ενδοιασμού περί

τινας τούτων.

Τήν επί τού απολογισμού τών εσόδων καί εξόδων έχθεσιν θά

αναλύση Υμίν ο εισηγητής τής ᾿Επιτροπής τού Ταμείου.

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΊΑΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ι900

Πρός τήν Γενωήν Συνέλευσιν τών Μετόχων

Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμοώνως τή εντολή σας πρός εξέλεγξιν τών λογαριασμών τής

κατά τό έτος 1900 δια χειρίσεως τής περιουσίας τής “Εταιρίας

εξητάσαμεν τόν υποθληθέντα ήδη υμίν απολογισμόν τού Συυθον-

λίου καί συμπαρεθάλομεν αυτόν μετά τών λογιστικών βιθλίων καί

τών οικείων δικαιολογητικών εγγράφων, ιδού δέ τό πόρισμα τής

εργασίας ημών ταύτης.

Έν τώ εγκριθέντι προυπολογισμώ ανεγράφοντο

έσοδα μέν . . .. Δρ. 984,287.710

έξοδα δέ . . . » 959,0732.Τ0

προεθλέπετο άρα έλλειμυα - Δρ. 19,1ό5.---
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[(ατά δέ τόν απολογισμόν εισεπράγθησαν μέν όσα προυπελογί-

σθησαν πλήν ελαχίστης εκ δραχ. 65.40 επί έλαττον διαφοράς

ήτοι. . .. Δρ. 9594 ,119.90

εδαπανήθησαν όμως . . . - » 39596,190.98

ούτω δέ περιωρίσθη τό έλλειμμα εις. . Δρ. 2 991.98

Καί περί μέν τών εσόδων ουδέν άξιον λόγου έχομεν νά παρα-

τηρήσωμεν, καθόσον τά εισπραχθέντα καί εν -ώ συνόλω καί εν

τοίς καθέκαστον ανταποχρίνονται πρός τά λεπτομερώς προύπολο-

γισθέντα, πλήν ελαχίστων διαφορών.

Ως πρός δέ τά έξοδα πραγματοποιηθέντα κατά τήν αντίληψίν

μας μετά συνέσεως καί φειδούς, ου μόνον εκαλύφθη---εάν λάθωμεν

υπ᾽ όψιν τό κύριον ίδρυμα, τοι τά εν ᾿Αθήναις Σχολεία---τό πρού-

πολογισθέν έλλειμμα, αλλά καί απέμεινε περίσσευμα εκ δραχμών

4,909,29" πλήν καί τούτο απερροφήθη, απέμεινε δέ καί τό ως

άνω έλλειμμα εκ δραχ. 2,557.08 εκ τού ελλείμματος τού εν

Κερκύρα Παρθεναγωγείου, ανελθόντος καί κατά τό λήξαν έτος εις

δραχ. 1,5838.71.

Καί ταύτα μέν εν συνόψει ως πρός τήν διαχείρισιν. ᾿Αναγκαίον

όμως θεωρούμεν νά μή αποκρύψωμεν τήν ευχαρίστησιν ημών επί

τή ορθότητι τού αχολουθουμένου λογιστικού συστήματος καί τή

ακριδεία, μεθ᾽ ής τούτο τηρείται, τή τάξει δέ μεθ' ής διεξάγεται

εν γένει η λογιστική καί ταμειακή υπηρεσία.

Τέλος πάντα τά χρηματόγραφα τής “Εταιρίας πλήν 300 ονο-

μαστικών μετοχών τής ᾿Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, φυλασ-

σομένων εν «τώ ιδιαιτέρω χρηματοκιθωτίω τής “υταιρίας, εισί

κατατεθειµένα πρός φύλαξιν παρά τή Εθνική Τραπέζη τής

Ελλάδος.

Εθίζεται, κύριοι, εν τοίς ιδρύμασι τοίς λειτουργούσιν υπό τό

κύρος συνελεύσεως, ίνα ή εξελεγκτική επιτροπεία, ευρίσκουσα τήν

διαχείρισιν καλώς έχουσαν, συνιστά τή Συνελεύσει τήν έκφρασιν

ευχαριστιών. Εάν όμως τούτο θεωρήται πανταχού ως μέτρον

στοιχειώδους αθρότητος, πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής
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Εταιρίας, τις ούτε αυτή είνε Χερδοσκοπιχόν τι ίδρυμα, ούτε

υλικάς ωφελείας παρέχει τοίς συμβούλοις, αποθαίνε: καθήκον

απαραίτητον.

Πάντες γινώσκομεν, ότι τό ᾿Αρσάχειον έχε: ανάγκην επιμελούς

καί συνεχούς τού Συμβουλίου εποπτείας, ότι δέ τά εκάστοτε συυ-

θούλια, καί μεταξύ αυτών ουχί ως έσχατον τό λογοδοτούν σήμε-

ρον, επετέλεσαν τό καθήκον αυτών μετ᾽ αφοσιώσεως, ήτις δέν

πρέπει νά παρέρχηται απαρατήρητος. Αι μικραί ανθρώπιναι ελλεί-

ψεις, καί υπάρχουσαι, δέον νά παραθλέπωντα! πρό τού συνόλου

τής αγαθής προαιρέσεως καί τής ευσυνειδήτου εκπληρώσεως τού

καθήκοντος εάν δέ συγκρίνωμεν τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τού

᾿Αρσαχείου, ουχί πρός τήν ιδανικήν τελειότητα, αλλ᾽ εν σχέσει

πρός τήν σημερινήν ημών κοινωνικήν μόρφωσιν καί τάς κοινωνικάς

ημών συνθήκας, ως οφείλει άλλως ο πρακτικός άνθρωπος νά Χρίνη,

δέν δυνάμεθα νά μή ομολογήσωμεν, ότι παρά τάς ατελείας της

ή Εταιρία ευρίσκεται εν τή πρωτοπορεία τής προόδου. Τούλά-

χιστον Η εξελεγκτική επιτροπεία τοιαύτην αποχομίζει τήν εντύ-

πωσιν εκ τής εκπληρώσεως τής εντολής, ήν τή ανεθέσατε.

Λαμθάνουσα δέ υπ᾽ όψιν, ότι συντελεί εις πραγμάτωσιν τού

υψηλού τού ιδρύματος τούτον προορισμού νά εκκαίηται μέν η

όντως ευγενής τών υπέρ αυτού εργαζομένων φιλοδοξία, νά εξαί-

ρηται δέ τό γόητρον τού ιδρύματος απέναντι καί τού έσω καί τού

έξω Ελληνισμού, προτείνει όπως Η Ξυνέλευσις διαπιστώση μέν

τήν ευαρέσχειαν αυτής επί τή μέχρι τούδε διοικήσει, εκφράση δέ

τήν ευχήν καί τήν πεποίθησιν όμ.ο. ότι καί τό μέλλον Συμβούλιον

θέλει μετά ζήλου συνεχίση, τήν άοχνον υπέρ τού ιδρύματος τούτου

δράσιν τών προηγουμένων.

᾿Εν ᾿Ἀήναις, τή 19 ᾿Ιανουαρίου 1901

Η ᾿Εξελεγκτική ᾿Επιτροσεία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ταμίας επί τού σφραγιστού χάρτου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ, Δικηγόρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ, Έμπορος.
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ΤΡΙΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

τωτ! ΕταττωτΑ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΕΚΠΛΙΛΕΥΤΙΚΗΣΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σήμερον τή 18} τού μηνός Φεβρουαρίου 1801 έτους, ημέρα

Ιζυριακή καί ώρα 10 1. πρό μεσημβρίας, συνήλθον κατά τό άρθρον

271, εδάφ. Υ΄ τού ᾿Οργανισμού τής Εταιρίας καί τήν δημοσιευ-

θείσαν διά τριών εφημερίδων πρόσκλησιν τού Προέδρου υπέρ τά
εξήκοντα μέλη πρός συγκρότησιν τής Γ΄’ τακτικής Συνελεύσεως εν

τή αιθούση τού ᾿Αοσαχείου, ίνα συ΄ητήσωσι τόν προυπολογισμόν

τού αρξαμένου έτους.

Ο Πρόεδρος κ. Ιωνσταντίνος Καραπάνος, παρόντων καί τών

κ. κ. Γεωργίου Μιστριώτου, Αντιπροέδρου, ᾿Αριστείδου Βαμπά,

Γραμ.μ.ατέως, ᾿Αγγέλου Β. Σίμου, Παναγιώτου Α. Ιζουτσαλέξη,

᾿Αριστείδου ᾿Αραθαντινού, Δαμιανού Βορέ, Εευιστοκλέους Ι{ετσέα,

᾿Αθανασίου Βαλαθάνη, Ξενοφώντος Ευθυμίου, καί []αύλου ΠΒερσή

μελών τού Συμβουλίου, εκήρυξε τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως,

ως νομίμως κατηρτισμένης τής Συνελεύσεως, καί εξέθηκε τόν

σκοπόν αυτής.

Ο εκ τών εταίρων κ. Ι'. Δέρθος πρό πάσης άλλης συζητή-

σεως αναχοινοί, ότι καθ᾽ άς έσχε πληροφορίας, τήν πρώτην ημέραν

τής ΙΠεσσαρακοστής, η τε Διευθύντρια καί η Υποδιευθύντρια εν τή

κοινή τραπέζη παρακαθήμεναι έφαγον κρέας, κακίζει δέ ταύτας,

αισθανόμενος, ως Θεολόγος, ιδιαιτέραν εις τούτο: υποχρέωσιν, καί

παρακαλεί νά ενεργηθώσιν αναχρίσεις καί τιμωργθώσιν αύται διά

τό έκτροπον συμβάν.

ΌΟ κ. Πρόεδρος απαντών δηλοί, ότι κατ᾽ αρχήν αποδοκιμάζει

τό άτοπον τούτο, άν όντως συνέθη, καί ότι εν τοιαύτη περιπτώσει

θέλουσιν ενεργηθή τά δέοντα.

Ο κ. "Αγγελος 15. Σίμος, ως εισηγητής τής ᾿Επιτροπής τής

Οικονομίας, λαθών τόν λόγον λέγει, ότι δυσκολεύεται νά πιστεύση
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εις τήν πληροφορίαν ταύτην τού κ. Γ. Δέρθου, διότι, άν συνέ-

δαινε τοιούτόν τι, δέν ήτο δυνατόν Ώ νά περιήρχετο εις γνώσίν

του. Εν τοσούτω κατακρίνων τήν πράξιν ταύτην, βεθαιοί ως καί

ο κ. Πρόεδρος, ότι θά γίνη η δέουσα εξέτασις '.

Εξαντληθέντος τού ζητήματος τούτου, ο κ. Πρόεδρος έδωκε

τόν λόγον εις τόν κ. [. [ζοφινιώτην, όστις Ητήσατο ίνα ομιλήση

επί τού προυπολογιαμού.

Ο κ. Ιω. Κοφιιώτης, επικαλούμενος τό άρθρον 27, εδάφ. Θ΄,

̓ 2 τού ᾿Οργανισμού, ζητεί τήν αναθολήν επί τώ λόγω, ότι δέν

είχε καιρόν νά μελετήση τόν μόλις τήν προτεραίαν κατατεθέντα

εις τό Γραφείον προυπολογισμόν.

Επί τού αυτού θέματος λαμβάνουσι διαδοχικώς τόν λόγον

οι κ. κ. Ι. Φωτίου, Χαρίσης []ούλιος, καί Γ. Δέρθος, ζητούντες

επίσης τήν αναθολήν καί συνιστώντες εν τώ μέλλοντι, όπως ο

προυπολογισμός τυπώνηται εγκαίρως καί κατατίθηται πρό ά

Ημερών εν τώ Γραφείω. Τούτους αντικρούει ο κ. Ν. Δράκος, ζητών

τήν εφαρμογήν καί μόνον τού ᾿Οργανισμού, όστις ουδαμού ποιείται

διακριτικήν μνείαν περί τού χρόνου, καθ᾽ όν πρέπει νά τυπώνηται

καί παραδίδηται τοίς εταίροις ό προυπολογισμός πρός μελέτην.

Μετά τούτο λαμθάνει εκ νέου τόν λόγον ο κ. Ιω. Κοφινιώτης

καί ερμηνεύων αφ᾽ ενός τόν ᾿Οργανισμόν, επικαλούμενος δ) αφ᾽

ετέρου τήν κρατήσασαν, ως ισχυρίζεται, συνήθειαν, νά παρέχηται

τοίς εταίροις τόσον ο προύπολογισμός, όσον καί ο απολογισμός

εγκαίρως πρός μελέτην, συνιστά τήν αναθολήν.

Μεθ᾿ ό λαμβάνει τόν λόγον ο κ. Πρόεδρος καί εκθέτει, ότι καί-

τοι ουδεμίαν απολύτως εκ τού ᾿Οργανισμού είχε τό Συμθούλιον

υποχρέωσιν νά διατηρή κατατεθειµένον πρό τριών ημερών εν τώ

Ρρασείω τόν προυπολογισμόν, εν τοσούτω άν δέν εθράδυνεν η υπο-

θολή τών στοιχείων παρά τού εν Ιζερκύρα [Ιαρθεναγωγείου, θά

ήτο δυνατόν καί πρότερον έτι νά ήτο κατατεθειμ.ένος, καί ότι επί

Γ Διοικητικής ανακρίσεως γενομένης απεδείγθη. ότι η είδησις ήτο

ανακριθής.
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πλέον, μ.ολονότι δέν ευρίσκει αναγκαίαν τήν αναθολήν, αφού τού

αρξαμένου έτους ο προύπολογισμός ελάχιστα διαφέρει τού τού
παρελθόντος, όστις συνεζητήθη κατά τό παρελθόν ευρύτατα, ουχ

ήττον τό Συμβούλιον δέν θά έχχ, αντίρρησιν, άν ή Συνέλευσις επι--

θυμή ταύτην. ᾿Κλείων δέ τήν συζήτησιν θέτει εις ψηφοφορίαν

δι᾽ αναστάσεως τήν πρότασιν τής αναθολής, ήτις απορρίπτεται

μειονοψηφισάντων επτά (7) μόνον.

᾿Απορριφθείσης τής προτάσεως ταύτης η Συνέλευσις εισήλθεν

εις τήν συζήτησιν τού προυπολογισμού.

Πρώτος έλαθε τόν λόγον ο κ. Τ. Δέρθος, όστις περιώρισε τήν

επί τού προυπολογισμού αγόρευσίν του εις τήν αύξησιν τής μισθο-

δοσίας τής Υποδιευθυντρίας κ. Βαρουξάκη καί εζήτησεν ου μόνον

νά μή εγκριθή η αύξησις τής µισθοδοσίας αυτής, αλλά καί ν᾿ απο-

λυθή αύτη τής θέσεώς της επί τώ ισχυρισμώ ότι δέν κέκτηται τά

απαιτούμενα εχ τού Ιζανονισμού προσόντα.

Τούτον διεδέχθη ο κ. Χ. Πούλιος, όστις επί τοίς αυτοίς επι-

χειρήμασιν υπεστήριξε τήν πρότασιν τού κ. [Ι'. Δέρθου.

Εις τούτους απήντησεν ο .. Πρόεδρος, αναπτύξας τούς λόγους,

δι᾽ ούς τό Συμβούλιον έκρινεν αναγκαίαν τήν αύξησιν τού μισθού

τής Υποδιευθυντρίας χ. Βαρουξάκη, ής εξήρε τάς πρός τά εν

᾿Αθήναις εξωτερικά σχολεία τής Εταιρίας υπηρεσίας της.

Μετά ταύτα έλαθε τόν λόγον ο κ. Ιω. Κοφινιώτης καί εξέθεσε

διά μακρών τάς περί τής αποστολής τής Εταιρίας υπό εθνικήν

έποψιν σκέψεις του καί τού τρόπου, καθ᾽ όν θά ήτο δυνατόν νά

συντελέση η Εταιρία, ίνα διατηρηθή καί τό φρόνημα καί ή γλώσσα

τών εν τή Ιωνία καί Μακεδονία ομοεθνών.

Εις ταύτα απήντησε διά μακρών ο κ. Πρόεδρος ανακοινώσας

τάς επί τού αντικειμένου τούτου σκέψεις τού Συμβουλίου, ιδία

οπόσην αγαθήν επίδρασιν φρονεί τό Συμβούλιον, ότι ήθελεν εξα--

σκήσει τόσον εν τώ υποδούλω 'Ελληνισμώ, όσον καί επί τών τή

ξένη ομοεθνών, άν κατωρθούτο μέρος τών κατ᾽ έτος αποφοιτωσών

μαθητριών, ανεζήτει θέσεις εν τώ εξωτερικώ παρά ταίς διαφόροις

ελληνικαίς παροικίαις. Λαθών δ᾽ εκ τούτου αφορμήν, παρέσχεν
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εξηγήσεις εις τήν Σωνέλευσιν καί επί τής μή αποδοχής τής αιτή-

σεως τού Μητροπολίτου Κιλικίας, περί ής ικανός λόγος εγένετο εν

ταίς εφημερίσι, δηλώσας ότι η περί ής πρόχειται αίτησις τού αγίου

Κιλικίας δέν απηυθύνετο πρός τήν Εταιρίαν, αλλά πρός τήν

Ελληνικήν Ιζυθέρνησιν, ήτις διά τού επί τής ΙΤαιδείας κ. Ύπουρ-

γού διεθίθασε ταύτην πρός τήν Εταιρίαν, καίτοι, ως φρονεί τό

Συμβθούλιον, ηδύγατο ν᾿ ανταποκριθή εις τήν παράκλησιν ταύτην

τού Σεθασυ:ωτάτου, δαπανώσα εκ τών υπέρ τής δημοσίας έκπαι-

δεύσεως εν Ιλλλάδ. διατεθειμ.ένων Χληροδοτηυάτων η χορηγιών.

Μετά τήν ανακοίνωσιν ταύ-ην τού κ. Προέδρου ο κ... Δέρθος

έλαθεν εκ νέου τόν λόγον καί προέτεινε καί αύθις τήν απάλειψιν

τού διά τήν μισθοδοσίαν τής Υποδιευθηντρίας οριζομένου ποσού,

καί τήν αντικατάστασιν ταύτης διά τινος τών αρχαιοτέρων επιμ.ε-

λητριών ή διδασκαλισσών επί μεκροτέρω μισθώ. Γούτον διεδέχθη

ο κ. Χαρίσης [[ούλιος, όστις ησχολήθη χυρίως μέ τήν οριζομένην

διά τήν μισθοδοσίαν τής ᾿Επόπτιδος καί τής Υποδιευθυντρίας

δαπάνην, ής τήν σκοπιμότητα Ημφισθήτησεν επικαλεσθείς προχει-

μένου ιδία περί τής μισθοδοσίας τής Ευπόπτιδος τήν αντίληψιν τών

υπηρετούντων τήν Εταιρίαν. Τίς τούτο όμως αντέκρουσεν αυτόν

ο εκ τών εταίρων κ. 9. [[ολυκράτης.

Γίτα έλαθε τόν λόγον ο κ. "Ιω. Φωτίου, όστις ανέπτυξε τάς

επί τινων άρθρων τού προύπολογισμού ιδέας του.

Μεθ’ ό ο κ. Πρόεδρος ανακεφαλαιώσας τάς υπό τών προλαλησάν-

των εξενεχθείσας γνώμας καί τάς γενομένας διαφόρους παρατηρή-

σεις καί, κηρύξας περα!ωμ.ένην τήν συζήτησιν τού προυπολογισμού,

έθηκεν υπό τήν ψήφον τής Συνελεύσεως τάς λεπτομερείας καί τό

πύνολον αυτού, όστις ενεκρίθη, ως κατηρτίσθη υπό τού Συμθου-

λίου, μειονοψηφισάντων μόνον Ί μελών εις τήν δι αναστάσεως

γενομένην ψηφοφορίαν.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος έλυσε τήν συνεδρίασιν.

πί τούτοις συνετάχθη τό παρόν καί υπεγράφη ως έπεται'

Ό Πρόεδρος “0 Γραμματεύς

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Α. ΒΑΜΠΑΣ



ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

-..--------

Τή 36 ᾿Απριλίου 10 !/, π. μ.. ετελέσθη η τελετή τής καταθέ-

σεως τού θεμελίου λίθου, καθ᾽ ήν παρέστη ο υπουργός τής Δημοσίας

Εκπαιδεύσεως, τό Συυθούλιον τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας,

οι καθηγηταί, αι ριδασκάλισσα: καί αι μαθήτριαι. Ρόν αγιασμόν

ετέλεσεν ο σεθασμιώτατος Μητροπολίτης Προκόπιος μετά δύο

αρχιμανδριτών. Τελεσθέντος τού αγιασμού, χορός νεανίδων έψαλ-

ψεν εκκλησιαστικά άσματα. Υπό τόν θεμέλιον λίθον καί εντός

υελίνου σωλήνος καλώς εσφραγισμένου μετά χρυσών καί αργυρών

νομισμάτων ετέθη επίγραμ.μ.α έχον ουτωσί:

ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α΄

Η Α. Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΘΕΤΟ ΤΟΝΔΕ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΗι 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (90Οι

Είτα η Α. Μ. Η Βασίλισσα κατέθηκε τόν θεμέλιον λίθον, χρί-

σασα τούτον δι᾽ αργυρού μιστρίου μέ άσδεστον, ήν έλαθεν εξ άργυ-

ρού επίσης δίσκου. Μεθ’ ό εψάλη ο Βασιλικός ύμνος υπό τού χορού

τών μαθητριών καί έληξεν η τελετή.
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ΛΟΓΟΣ

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ Π̓ΡΟΧΕΙΡΟΥ Κ̓ΑΤΑ ΤΉΝ ΤΕΛΕΤΉΝ ΤΗΣ ΒΑΤΑΘΈΣΡΩΣ

ΤΟΥ̓.ΘΕΝΕΛΙΟΥ Λ̓ΙΘΟΎ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝΑΤΩΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΥ ΛΙΠΙΚΙΤΙΚΗ ΣΠΡΥΜΟΥ ΤΗ ΦΙΛΕΜ.ΕΤΝΡΙΝΣ

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

Μεγαλειοτάτη, Κυρίαι, καί Κύριοι,

Είθισται, Μεγαλειοτάτη, όπως κατά τήν κατάθεσιν τού θεµε-

λίου λίθου κοινοφελών καταστημάτων εξηγήται ο σκοπός καί ο

λόγος τής εγέρσεως ᾽αυτών. ᾿Οφείλω καί εγώ νά εκτελέσω τό

καθήκον τούτο᾽ θά τό πράξω δέ λίαν συντόμως.

Ό σκοπός τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας είνε γνωστός τοίς

πάσι, διότι αύτη είνε ίσως η αρχαιοτέρα κοινοφελής “Εταιρία

τής Ελλάδος. Σκοπεί αύτη τήν αγωγήν καί εκπαίδευσιν τού

λαού καί ιδία τού γυναικείου φύλου. Τοιούτον ορίζει τόν σκο-

πόν της ο οργανισμός τής Εταιρίας. Τό πνεύμα. όμως τό οποίον

επεκράτει εις τάς σκέψεις καί τά έργα τών ανδρών, οίτινες ίδρυ-

σαν καί διηύθυνον αυτήν, αποδίδει εις τόν σκοπόν τούτον θετι-

Χωτέραν καί ευρυτέραν έννοιαν. Τήν Εταιρίαν δυηύθυνον άνδρες

εκ τών τά πρώτα φερόντων μεταξύ τών αγωνισθέντων υπέρ τής

αναγεννήσεως τής Ελλάδος. Πρώτος ο Ρεώργιος Ιιουντουριώτης

προήδρευσεν αυτής από τού 1896 έως 1849, 'Γούτον διεδέχθη ό

᾿Ανδρέας Μεταξάς µέχρι τού 1850, καί τούτον ο ᾿Αλέξανδρος

Μαυροκορδάτος. Τά ονόματα τών πρώτων προέδρων αυτής καί
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τών συνεργασθέντων καί συνεχισάντων τήν εργασίαν αυτών. άτινά

εισι γνωστά καί άτινα χάριν συντοµίας δέν αναφέρω, δεικνύουσιν

ότι οι άνδρες ούτοι δέν ειργάσθησαν πρός ίδρυσιν απλού παρθενα-

γωγείου Ώ απλού λαϊκού σχολείου. Πρωτοστατήσαντες ούτοι εις

τήν ᾿Κθνικήν ημών Παλιγγενεσίαν ενεπνέοντο υπό υψηλοτέρων

πόθων εξυπηρετήσεως γενικωτέρων εθνικών συμφερόντων καί τούτο

βεθαίως επεδίωχον διά τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

Ηρώτος καί αποτελεσματικός συνεργάτης αυτών ήλθεν ο αοί-

διμος ᾿Αρσάκης, όστις ιδρύσας τό φερώνυμον αυτού παρθεναγω-

γείον, ανέθηκεν αυτό εις τήν Φιλεκπαιδευτικήν Ιταιρίαν. Σπου-

δαίως συνδραμών μετά τόν ᾿Αρσάκην είνε ο αοίδιμος Δημήτριος

Οοσίτσας. Χάριν δέ συντομίας δέν αναφέρω τά γνωστά ονόματα

τών κατά δεύτερον λόγον συνδραμόντων τήν Εταιρίαν. Τό έργον

τούτο εξηκολούθησαν εν τώ μέτρω τών μέσων καί τών πόρων

αυτής καί οι μετά τούς άνω άνδρας συνεχίσαντες τήν διοίκησιν

τής Εταιρίας. Τό παρελθόν τής “Εταιρίας επιθάλλει εις αυτήν

καθήκοντα ευρύτερα καί θετικώτερα. Τά καθήκοντα δέ ταύτα

επιθάλλουσιν έτι μάλλον αι περιστάσεις, εν αίς ευρίσκεται τό έθνος

ημών καί εντός τής Ιλλλάδος καί εκτός αυτής. Όπως δ᾽ εις όλους

τούς κλάδους τής εκπαιδεύσεως υπάρχουν ελλείψεις, άς φροντίζομεν

νά διορθώσωμεν, ούτω παρουσιάζει τοιαύτας καί η εκπαίδευσις τού

γυναικείου φύλου καί υπό θετικήν καί υπό εθνικήν έποψιν. Η εκπαί-

δευσις όμως τού γυναικείου φύλου παρουσιάζει σπουδαιοτέρας ελλεί-

ψεις εν σχέσει πρός τά εκτός τής Ελλάδος εθνικά ημών συμφέροντα,

εκεί, όπου πράγματι ο εθνισμός ημών διέρχεται θετικούς κινδύνους.

Ό εθνισμός μεγάλων Ελληνικών πληθυσμών καταπολεμείται υπό

άλλων λαών, οίτινες φιλοδοξούσιν, όπως διά τής καταστροφής αυτού

αναπτυχθώσι καί επεκταθώσι. Τοιούτον κίνδυνον διατρέχει επίσης

καί ο εθνισμός πολυτίμων δι ημάς ελληνικών αποικιών, αίίτινες

ζώσι μεταξύ πεπολιτισμένων κοινωνιών, όπου ή επιρροή τής

υλικής καί διανοητικής υπεροχής αυτών καταλήγει συνήθως εις

τήν εξάλειψιν τού εθνικού αισθήματος παρά πλείσταις ελληνι-

καίς οικογενείαις.
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Κατά τών κινδύνων τούτων οφείλομεν νά αντεπεξέλθωμεν διά

πολλών μέτρων καί έργων. Δέν έχομεν νά εξετάσωμεν ενταύθα τά έργα

καί τά μέτρα άτινα εξέρχονται τού κύκλου τής εργασίας τής Φιλεκ-

παιδευτικής Εταιρίας καί ανήκουσιν εις την αρμοδιότητα άλλων.

Έν όμως τών έργων τούτων εκ τών θετικωτέρων ανήκει εις τά

καθήκοντα τής Φιλεκπαιδευτικής ΡΕταιρίας, καί τούτο είνε η εκπαί-

δέυσις καί η αγωγή τού γυναικείου φύλου, όπερ πρωτίστην εξασκεί

επιρροήν επί τής κοινωνίας καί τής πολιτείας εν γένει. Η εκπαί-

δευσις αύτη δέν αφορά τόν καταρτισμόν μόνον καλών συζύγων,

υητέρων καί οικοδεσποινών, αλλά καί κυρίως τήν μόρφωσιν διδα-

Ατικού προσωπιχού. Ικαί τούτο ου μόνον προσωπικού έχοντος προο-

ρισμόν τήν εν τώ σχολείω διδασκαλίαν, δηλαδή διδασκαλισσών,

αλλά καί προσωπικού έχοντος προορισμόν τήν εν τή οικογενείφ

αρωγήν καί εκπαίδευσιν, δηλαδή παιδαγωγών. Δι αυτών έσεται

δυνατή η ανατροφή καί εκπαίδευσις τών τέκνων τών Ελληνικών

οικογενειών κατά τήν τρυφεράν αυτών ηλικίαν, ότε ευκολώτερον

καί αποτελεσματικώτερον δύνανται νά εμπνευσθώσιν εις αυτά

εθνικά αισθήματα καί εθνική αγωγή.

Τά µέσα όμως τής Εταιρίας ημών δέν επιτρέπουσι τήν εκτέ-

λεσιν τών εργασιών αυτής καθ᾽ όλον τόν ευρύτερον χύκλον τών

καθηκόντων της. Μορφώνει αύτη κατά τό ενόν καλάς οικοδε-

σποίνας, εκπαιδεύει δέ καί διδασκαλίσσας, δυναμένας αποτελε-

σματικώς νά εκτελέσώσι τά καθήκοντα αυτών, δέν δύνατα: όμως

ένεκεν ελλείψεως πόρων νά επεκτείνη καί τελειοποιήση τήν δράσίν

της. Ο λόγος τής εγέρσεως τών νέων οικοδομημάτων είνε

αύξησις τών πόρων τής Εταιρίας καί Ώ βελτίωσις τής ριδασχκα-

λίας. ᾿Επί τού γηπέδου, εφ᾽ ού πρόκειται νά ανεγερθώσι τά νέα

οικοδομήματα, υπήρχον ατελή καί παλαιά κτίρια, τά οποία εχρη-

σίμευον ως αίθουσαι παραδόσεων, εν αίς αύται εξετελούντο μετά

πολλής στενοχωρίας.

Τα γήπεδα ταύτα χείνται εν θέσει προσοδοφόρω, ουδεμίαν όμως

απέφερον πρόσοδον. Διά τής ανεγέρσεως τών νέων Χτιρίων, εις τήν

οποίαν θέλει χρησιμοποιηθή μέγα μέρος τών κινητών τής Έται-
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ρίας κεφαλαίων, προσδοκώμεν αύξησιν τών προσόδων αυτής εκ τής

ενοικιάσεως τών κατασκευασθησοµένων καταστημάτων επί τής οδού

Σταδίου καί εν τή στοά τή ενούση τήν οδόν ταύτην μετά τής

οδού Πανεπιστημίου. Θά αποκτήσωμεν δέ συνάμα. αιθούσας Χατα-

σκευασθησομένας κατά τά εν Ευρώπη παραδεδεγμένα εκπαιδευ-

τικά καταστήματα καί εν αίς αι παραδόσεις θέλουσιν εκτελείσθαι

ανετώτερον καί άνευ βλάθης τής υγείας τών μαθητριών. Δέν

προσδοκώμεν, ότι θά εύρωυεν εν τοίς νέοις οικοδουήνασιν όλα τά

μέσα καί τούς πόρους, οίτινες απαιτούνται διά τήν πλήρη εκτέ-

λεσιν πάντων τών καθηκόντων τής Εταιρίας, ελπίζομεν όυως,

ότι θά εύρωμεν τοιούτους καθιστώντας ανετωτέρας καί όσον οίόν τε

τελειοτέρας τάς πημερινάς αυτής εργασίας. Ελπίζομεν δέ συνάμα,

ότι τούτο θέλει χρησιμεύση ως αφετηρία περαιτέρω φροντίδων καί

προσπαθειών πρός εξεύρεσιν τών απαιτουμένων πόρων διά τήν

ευρυτέραν δράσιν τής “Εταιρίας.

Τάς ελπίδας ταύτας στηρίζομεν, Μεγαλειοτάτη, καί εις τήν

προστασίαν τής Υμετέρας Μεγαλειότητος, ήτις μετά ενδιαφέ-

ροντος ηυηρεστήθη νά τιμήση τήν Εταιρίαν καί εδέχθη νά χατα-

θέση τόν θεμέλιον λίθον τών νέων αυτής οικοδομημάτων. Πιστεύο-

μεν δ᾽ ότι καί οι ιθύνοντες τά τής πολιτείας, οίοι δήποτε καί άν

ώσιν ούτοι, ως καί οι δυνάμενοι εν τή ελληνική κοινωνία, δέν θά

αρνηθώσι τήν σύμπραξιν καί υποστήριξιν αυτών εις έργον σκοπούν

τήν θεραπείαν σπουδαίας ανάγκης καί τήν εξυπηρέτησιν θετικών

εθνικών συµφερόντων.

Υποστηρίζουσα τάς ελπίδας ταύτας, Μεγαλειοτάτη, ευαρεστη-

θήτε νά καταθέσητε τόν θεμέλιον λίθον τών οικοδομημάτων τού-

των καί ευχηθήτε, ίνα τή αρωγή τού Υψίστου ευοδωθή ο ευρύ-

ρύτερος σκοπός τού ιδρύματος, τό οποίον προστατεύετε μετά τού

αυτού ενδιαφέροντος, μεθ’ ού προίστασθε πλείστων άλλων φιλαν-

θρωπικών καί εθνικών καταστημάτων.
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ΜΠΟΤΑΣΕΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Καί κατά τό έτος τούτο ετελέσθη μεγαλοπρεπώς ο αγών, όν

ίδρυσεν ή φιλοπατρία τού ευπατρίδου κα. Ιωάννου Μπόταση. ατα

την απονομήν τού άθλου παρέστη τό διοικητικόν συμθούλιον καί

πλείστα επίλεκτα μέλη τής ημετέρας κοινωνίας. ᾿Αφ᾽ ού αι μαθή-

τριαι ήσαν διάφορα άσματα, ο αντιπρόεδρος τής “Εταιρίας κ.

Μιστριώτης είπε περί τής αγαθοποιού επιδράσεως τών αγώνων

επί τής νεολαίας καί εξήρε τήν φιλοπατρίαν τού αγωνοθέτου, όστις

καί άλλως τή Φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία προσήνεγκε βαρυτίμους

υπηρεσίας, καί εν τέλει αποσφραγίσας τό ενσφράγιστον δελτίον

ανεφώνησε Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου. 'Επί τή αναφωνήσει

ταύτη κούσθησαν ζωηρά χειροκροτήματα καί ο χ. αντιπρόεδρος

προσενεγκών αυτή τήν δάφνην προσεφώνησε διά λόγων συμβου-

λευτικών άμα καί τιμητικών ως εξής"

Δεσποινίς,

Η Φιλεκπαιδευτιχή Εταιρία προσφέρει σοι τήνδε τήν δάφνην,

ήν ανέπτυξαν αι θερμαί τού έθνους ελπίδες καί κατήρδευσαν αι

αγναί τού ελληνικού ουρανού σταγόνες, ευχομένη, ίνα καί εν

τώ κοινωνικώ βίω διαπρέπης κατά μέν τήν σωφροσύνην, ως ή

Πηνελόπη, κατά δέ τά αισθήματα, ως Η Ιιόριννα, κατά δέ

τήν διάνοιαν ως ή Υπατία, καί κατά τήν ευσέθειαν, ως η

Κασσιανή. ᾿Εγώ δέ επεύχομαι τήν τού [Πηλέως πρός τόν Αχιλ-

λέα ευχήν «αιέν αριστεύειν» κ.λ.π.

Μετά τούτο αποσφραγίσας τό δεύτερον δελτίον, όπερ ανήκε τή

επαινεθείση, ανέγνω τό όνομα τής μαθητρίας Αικατερίνης ᾿Ανα-

γνωστοπούλου. Τά χειροκροτήματα επανελήφθησαν μετά πολλής

ζωηρότητος. Προσήλθον δ᾽ αμφότεραι αι μιαθήτριαι, εξ ών η μέν

δευτέρα έλαθε λευκήν ανθοδέσμην, ή δέ πρώτη τήν δάφνην σύν τώ

βραθείω μετά τούδε τού γράμματος"



Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

᾿Επειδή Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου εκ ΙΚυπαρισσίας ετών

17 μἀήτρια τής α΄ τάξεως τού εεξωτερικού Λιδασκαλείου παρά

πάσαν τήν εν τώ Παῤεναγωγείω φοίτησιν αρίστη τε σιολιτεία

βίου εχρήσατο, τή τε γραμμάτων πείρα τάς εφαμίλλους αυτή

υπερβάλετο, τό τής Φιλεκπαιδευτικής “Εταιρίας Λιοικητικόν Συμ-

βούλιον δίδωσιν αυτή μετ᾽ επαίνων τό βραβείον Μπόταση.

᾿Εν ᾿Ἀήναις τή ΘΤ ᾿Ιουνίου 1901

Ο Πρόεδρος καί α. ά. ό ᾿Αντιστρόεδρος Ο Γραμματεύς

Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΒΑΜΠΑΣ



ΛΟΓΟΣ

απαγγελ̓είς τή 10 Ιουλίου 1901 κατά τήν απονομήν τού Ραλλείου

βραβείου καί τήν ανακοίνωσιν τών αποτελεσμάτων τών γενικών

εξετάσεων τών εν ᾿Ἀήναις Σχολείων καί Διδασκαλείων τής

Φιλεκσταιδευτικής “Εταιρίας

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ

Φιλόμουσος ομήγυρις,

᾿Εθνοποιός καί 'Ελληνοπρεπής ήτο η έμπνευσις τών ανδρών

εκείνων, οίτινες [Πανελληνίους αγώνας ιδρυσάμενοι καί ασφαλείς

βάσεις εθνικής αναπτύξεως θέμενοι εθουλεύθησαν, όπως αποδώσωσι

τή ημετέρα φυλή τάς πολυωνύμους καί αξιαγάστους τών ημετέρων

προγόνων αρετάς, άς αύτη μετά τής ελευθερίας απώλεσε διά τήν

αγνωμοσύνην τής τύχης. Εν τοίς αγώσι τούτοις επιφανή θέσιν

κατέχει ο πρό ολίγων ημερών τελεσθείς, όν ίδρυσεν ο φιλόπατρις

κ. Ιωάννης Μπότασης, καί ο Ράλλειος, ού τό βραθείον απονέμο-

μεν σήμερον.

Οι δύο ούτοι αγώνες εξαίρουσι τήν αρετήν καί κεντρίζουσι τό

φιλότιμον τής θηλείας τού γένους νεολαίας, ήτις κατά τήν ευγενή

ρήσιν τού φιλοτέχνου τήςδε τής πόλεως πολιτευτού είναι τό έαρ

τού ενιαυτού. Παρά τού έαρος τούτου προσδοκώμεν, ίνα αναθλο--

στήσωσι τά µυροθόλα άνθη τά μέλλοντα νά περικοσμήσωσι τό

χρυσούν τής μεγατίμου ημών πατρίδος πλαίσιον. Δικαίως άρα

συρρέουσι κατά τήνδε τήν τελετήν οι σεμνοί τής εκκλησίας προε-

στώτες, οι διαπρεπείς τού έθνους πολιτευταί, οι φιλοπάτριδες

πολίται καί πολίτιδες καί πρεπόντως σφύζει μέν τό αίμα εν τή
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καρδία τών αγωνιζομένων, λάμπουσι δ᾽ οι οφθαλμοί πατών τών

᾿Αρσακειάδων εν τή προσδοκία, όπως εκάστη τούτων άση τά

καλλιστέφανα τής φίλης νικητήρια. Μόνον οι αγωνοδίκαι αισθά-

νονται υποκάρδιον λύπην, ότι πλείονες τών πολυταλάντων ομ.ο-

γενών δέν κατήρδευσαν τήν Ποανελλήνιον δάφνην, ίνα εκ ταύτης,

ανθοθόλους βλαστούς δρεψάμενοι Αοσμήήσωσι τήν χόμην πολλών

χρηστών καί επιμελεστάτων παρθένων.

Ναί εξαίρομεν τούς εθνικούς αγώνας, διότι διά τούτων οι ηνέ-

τεροι πρόγονοι εκτήσαντο παντοειδείς τού πνεύματος καί τού

σώματος αρετάς χαί εκράτησαν μέν εν πολέμω, Ηρίστευσαν δ᾽ εν

τή δολιχοδροµία τών τεχνών καί τών επιστηυών καί έλαθον τόν

αμάραντον καί αειθαλΏ παρά τής παγκοσμίου ιστορίας στέφανον.

Εν τώ θεάτρω τήςδε τής πόλεως διηγωνίζοντο αι υψιπετείς τής

δραματικής τέχνης διάνοιαι καί ενταύθα, εν τώ αγώνι τού Αισχύ-

λου πρός τόν Σοφοκλέα, δυηρέθησαν δύο γενεαί᾽ διότι οι μέν

πρεσθύτεροι ετίμων τήν ηρωικήν τού συναγωνιστού αυτών ποίησιν,

οι δέ νεώτερο: επεδοχίμαζον τούς νεωτερισμούς τού Φειδίου τής

δραματικής τέχνης. Εν δέ τή Ολυμπία οι αγωνισταί υπό τούς

πρόποδας τού Ιρονίου επεδείκνυον τάς τού σώματος αρετάς πρό

μυριάδων θεωρών, τών συρρεόντων εκ τών απειραρίθμων Ελλη-

νικών πόλεων. Τότε ο χύχνος τής Βοιωτίας αναμιγνύων τήν Ώρε-

ον σεμνότητα τού Δωρίου αρμονίας μετά τού διθυραμθώδους καί

ενθουσιαστικού τής Αιολικής εξύμνει τόν νικητήν, όν εικόνιζεν ως

θαλλόν μεγάλου στελέχους, ανήκαντος εις τό μέγα Ελληνικόν

έθνος. Ούτω δέ σφόδρα ετίμων τούς αγώνας οι ημέτεροι πρόγονοι,

ώστε δέν απέσχον τούτων, καί ότε ο Μέγας βασιλεύς Ίλαυνε

μετ᾽ απείρων μυριάδων στρατού πρός ρούλωσιν τής Ελλάδος.

Ότε δέ οι Πέρσα: ήκουσαν, ότι εν τώ τηλικούτω κινδύνω οι “Έλ-

ληνες ετέλουν ᾿Ολυμπιακούς αγώνας, ών βραθείον ήτο στέφανος

ελαίας, ο Ιριτανταίχυης ανεφώνησε: «ΙΙαπαί, Μαρδόνιε, πρός

ποίους άνδρας Ίγαγες ημάς, ίνα πολεμήσωμεν, οίτινες ουχί περί

χεημάτων, αλλά περί αρετής τόν αγώνα ποιούνται».

Οι Πανελλήνιοι λοιπόν αγώνες επερρώσαντο τάς διανοίας καί
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τά σώματα τών ημετέρων προγόνων, καί διά τής αυτής μεθόδου

πρέπει νά ανακτήσωμεν τάς απολεσθείσας τής φυλής αρετάς. [αί

ημείς εν τώδε τώ καθιδρύματι τελούμεν ποικίλους διαγωνισμούς,

καί σήμερον εξαγγέλοντες επισήμως τά αποτελέσυ.ατα τών εξετά-

σεων καί τάς διακριθείσας ονομάζοντες οιονεί στεφανούμεν τάς

αριστεύσασας καί νικητρίας εν τοίς ποικίλοις αγώσιν. Όντως εν

τώδε τώ καθιδρύματι αι Ελληνίδες ασκούνται καί διαγωνίζονται,

έν τε τή γυμναστική καί τή μουσική ίσως κρείττον, ή οι νέοι εν

τοίς δημοσίοις εκπαιδευτηρίοις. Διότι εν τούτοις οι νέοι ή ουδέν

Ώ ελάχιστα τής μουσικής μανθάνουσιν, εν δέ τή γυμναστική αι

νεάνιδες αμιλλώνται πρός τούς νέους. Τά δύο ταύτα μαθήματα. οι

ημέτεροι πρόγονοι εθεώρουν συνηνωμένα καί αναπόσπαστα. Διότι

μόνον τό έν άνευ τού ετέρου είναι βλαθερόν. Ο τό σώμα μόνον

ασκήσας εν τή γυυναστική, ολιγωρήσας δέ τής μουσ:κής γίνεται

μέν άλκιμος, όμως καθίσταται άμουσος, τά πάντα διαπραττό-

μενος ουχί διά τής πειθούς, αλλά διά τής βίας καί διάγει τόν βίον

αρρύθμως εν αμαθεία καί σκαιότητι. Αν τις όμως ασχολήται

μόνον περί τήν μουσικήν άνευ γυμναστικής, εκτέμνει τά τής ψυχής

νεύρα Χαί ποιεί αυτήν άγαν μαλθακήν καί τόν θυμόν αυτού άπερ-

γάζετα: οξύρροπον, όστις από σμικρών ταχέως ερεθίζεται καί

ταχέως αποσθέννυται.

Εν τή κράσει λοιπόν τής γυμναστικής μετά τής μουσικής η

φιλεκπαιδευτική Εταιρία εθήρευσε τήν ακραιφνή Ελληνικήν άνα-

τροφήν. Ελληνοπρεπεστέρα δ᾽ έτι αύτη αναδείκνυται εν τή ενδε-

λεχεί τής αθανάτου ημών γλώσσης μελέτη, καί εν τή σπουδή τών

Ελλήνων συγγραφέων, ήτις προέθη επί τοσούτον, ώστε νύν γίνε-

τα! ερμηνεία καί αρχαίων δραμάτων, καί κατά τό λήξαν έτος αι

μαθήτριαι εδιδάχθησαν Ιφιγένειαν τήν εν Ταύροις τού Ευριπίδου.

Τή αληθεία είναι λυπηρόν, ότι ενίοτε, ουχί αλλοθ., αλλ᾽ εν αυτή

τή μητροπόλει τού Ελληνικού Έθνους ακούονται βλασφημίαι κατά

τής γλώσσης εκείνης, δι ής ποιηταί καί φιλόσοφοι εξήγγειλαν τώ

ανθρωπίνω γένει εννοίας λεπτεπιλέπτους καί Χόσμους ιδεώδεις,

δι ής οι ρήτορες κατεκήλησαν τά ώτα λαού Χαλλιτέχνου, κατά
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τής γλώσσης, λέγω, εκείνης, ήτις ευόρφωσε καί επλούτισε τάς τών

πεπολιτισμένων λαών, καί εξεπολίτισε τήν ευγενεστέραν τού άνθρω-

πίνου γένους μοίραν. ίίαί όμως υπάρχουσιν “Έλληνες λέγοντες,

ότι δήθεν τά Ελληνικά γράμματα ουδέν άλλο περιέχουσιν ή συν-

τάξεις καί επαναλαμθάνουσι ρήσιν Γάλλου, ότι έχομεν ανάγκην

ανδρών καί ουχί λογιωτάτω». ᾿Αλλ᾽ η παιδαγωγική μεθ᾽ όλην

την πρόοδον αυτής ουδεμίαν άλλην τροφήν τής διανοίας μέχρι

τούδε εύρεν υγιεστέραν η τήν αμβροσίαν τών προϊόντων τής Ελλη-

νικής διανοίας. Η πρόοδος τών ᾿λληνικών γραμμάτων άγει τούς

λαούς εις αχμήν, Η δ᾽ αμέλεια τούτων γεννά γενικούς Ώ τοπικούς

Μεσαίωνας. Βαρθαρότης ουδέν άλλο σημαίνει, άγνοιαν τού

Ελληνικού πολιτισυού, ως Μεσαίων είνε ζόφος παραχθείς εκ τής

χατασαθέσεως τών Ιολληνικών φώτων, [ναι δ᾽ όμως παρήγορον,

ότι οι ταύτα λέγοντες είναι αμαθείς καί τυφλοί καί εμμένουσιν

εν τή αμαθεία ως ο πάσχων οφθαλμός ήδιστα. ενδιατρίθει τοίς

σκιεροίς καί αλαμπέσι χρώμασι καί φεύγει τά έχοντα αυγήν καί

φώς. Ναί’ μόνη η γυμναστική ίσως παράγει αθλητάς, ουχί όμως

καί άνδρας μετά. γενναίου καταλογισμού προμαχούντας τής

πατρίδος, αλλ᾽ αάλκιμα κτήνη" αι δέ Ελληνικαί ιδέαι καί τά

Ελληνικά. γράμματα δέν δημιουργούσιν απολέμους λογιωτάτους,

αλλ᾽ άνδρας ευκλεώς αγωνισαμένους εν Μαραθώνι, εν Σαλαμίνι

καί εν Πλαταιαίς, καί τούς λογιωτάτους εκείνους τής Γερμανίας

στρατιώτας, οίτινες ενίκησαν τό στρατιωτικώτατον τών εθνών

καί τόν αυτοκράτορα αυτού αιχμ.αλωτίσαντες ήδον εν θριάμθω

τήν πάροδον τής ᾿Αντιγόνης, ως οι γέροντες Θηδαίοι διά τήν

απαλλαγήν τού φόθου τού Ιζαπανέως.

Τό Ημέτερον λοιπόν καθίδρυµα δέν περιορίζει τάς ελληνικάς

σπουδάς, αλλ᾽ ευρύνει τόν κύχλον αυτών, όν θεωρεί ως τήν βάσιν

τής όλης εθνικής ανατροφής. ᾿Άν δέτις ρίψη βλέμμα οξύ επί τής

νεωτάτης ημών ιστορίας, σαφώς θέλει κατίδει, ότι ο ελληνικός

λαός από τής ανεξαρτησίας αυτού ουδέν άλλο γενναιότερον διε-

πράξατο Ώ τόν καθαρμόν τού γλωσσικού εκείνου φυράματος, όπερ

οι πατέρες ημιώώνεν ταίς δουλικαίς καλύθαις διεμόρφωσαν. [εαθαρ-
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μός δέ τής γλώσσης δέν δηλοί ακριβεστέραν τής γραμματικής καί

τού λεξικού γνώσιν, αλλά βελτίωσιν τής φυλής. Όταν δέ σύν

Θεώ μετ᾽ ολίγον ανοικοδομηθώσι τά μέγαρα, ών πρό ολίγου τόν

θεμέλιον έθετο η δεξιά τής Βασιλίσσης ημών Όλγας, καί έχωμεν

πλείονας καί ευρυτέρας αιθούσας, μέλλομεν νά επιρρώσωμεν έτ:

μάλλον τάς ελληνικάς σπουδάς. [καί τή αληθεία ουδέν άλλο είναι

αγαστότερον ή νά ακούη τις Ελληνίδας εμπνεομένας υπό τού

Σοφοχλέους καί τού Πλάτωνος καί διαλεγομένας ΤΉΝ γλώσσσαν

εκείνην, Ήν ο Ιικέρων ωνόμασεν αξίαν τών θεών.

Ναί: προτιθέμ.εθα, όπως εντείνωμεν τάς φροντίδας ημών πρός

ανάπτυξιν τούδε τού καθιδρύµατος, όπερ επλήρωσε σύμπασαν τήν

᾿Ανατολήν “ζλληνίδων αηδόνων, καί όπερ είνε τό μέγα πλυντή-

ριον εν ώ Χηθαίρομεν τούς ανθελληνικούς τής δουλοσύνης ρύπους,

καί εθνικόν εργοστάσιον, εν ώ σφυρηλατούνται αι αρεταί τών επερ-

χομένων τού έθνους γενεών.

Ό υποσείων άρα διά τής δυναμ.ίτιδος τών κακολογιών τούς

αστραθείς τών μεγάρων τώνδε κίονας βουλεύεται, ίνα μεταθάλη

την εαυτού πατρίδα εις ερείπια, είναι αληθής ᾿Ορέστης μ.ητροκτό-

νος, όν εν αυτή τή πράξει διώκουσιν αι ᾿Εριννύες τών φρενών.

Τόν []ανελλήνιον τούτον παρθενώνα περιεφρουρεί η σύνεσις ολο-

Αλήρου τού Ελληνικού λαού, αι πολλαί μυριάδες Ελληνίδων, αι

παιδευθείσαι καί ανατραφείσαι εν τοίς καθιδρύμασι τής Φιλεκπο!-

δευτικής Εταιρίας καί ο εκ τής διαλύσεως επαπειλούμενος κίνδυ-

νος. ᾿Αν δ᾽ ήτο πεπρωμένον, ίνα συμβή τοιούτον δυστύγηµα τώ

Ελληνικώ γένει, ήθελε τούτο καταδικασθή εις διηνεκή ζόφον, Ώ

Ήθελον επικρατήπει αι ξέναι σχολαί, αίτινες υποσκάπτουσιν αυτάς

τάς βάσεις τής ανεξαρτησίας τού έθνους. Ώστε δέν είναι ζήτημα.

απλούν εκπαιδευτικόν, αλλά πρόθληµα ελευθερίας ή βαθμιαίας

τού έθνους δουλώσεως. ᾿ζαί άν μη επέλθη πολιτική δούλωσις, αυτή

ή γλωσσική δουλεία είγε ικανή πρός εξαφανισμόν τής εθνικής υπο-

στάσεως. Διέδαλον τό καθίδρυµα τόδε, ότι σπαταλά χρήματα,

καί ότι γίνονται εν αυτώ καταχρήσεις. Δέν ανήκω εκείνοις, οίτινες

συγκαλύπτουσι λαθραίας πράξεις, ως άλλοθι απέδειξα, αλλ᾽ ομο-
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λογώ, ότι δέν ηδυνήθην νά ανακαλύψω τοιαύτας. Τουναντίον

ενίοτε αναγκάζομαι νά διαφωνήσω πρός υπερθάλλουσαν, ως υπο-

λαμθάνω, φειδώ."Αλλοι ομολογούσι μέν, ότι αι πλείσται τών ᾿Αρ-

σακειάδων διαπρέπουσι καί κατά τά γράμματα καί κατά πολλάς

αρετάς, αλλά διισχυρίζοντα:, ότι υπάρχουσι καί εξαιρέσεις. Ύπο-

τεθείσθω καί τούτο. Τούτο όμως δηλοί, ότι η παίδευσις δέν επέ-

όρασεν επί τοσούτον, ώστε νά μεταβάλη πονηράν φύσιν. ᾿Αλλ᾽

αρά γε ο μέγας τής αρχαιότητος φιλόσοφος, οΟ Σωκράτης, ηδυ--

νήθη νά μεταθάλη τό τού ᾿ριτίου ήθος; ᾿Αλλά μη τις, πρός

θεών, υπολάθη, ότι λέγων ταύτα προτίθεμαι, όπως ελέγξω πρό-

σώπα, διότι άγομα! μόνον εκ τής προθέσεως, ίνα μή δυσφημήται

εθνικόν καθίδρυμα, όπερ διατηρεί καί αναπτύσσει τόν ᾿Εθλληνισμόν

καθ᾽ άπασαν τήν ᾿Ανατολήν. "Αν τις δύνηται νά επιδείξη αμαρ-

τήματα, έχει καθήκον νά πράξη τούτο πρός επανόρθωσιν.

Πολλάκις ηκούσαμεν. ότι τά καθιδρύματα τής Φιλεκπαιδευτι-

κής Εταιρίας δέν έχουσι πρακτικήν διεύθυνσιν, ουδέ διδάσκουσιν

επαγγέλματα, εξ ών ηδύναντο αι νεάνιδες νά εύρωσι πόρον ζωής.

Ομολογούμεν, ότι ταύτα έχουσιν ελλείψεις τινάς, αλλά τά λεγό-

μενα κατά τό πλείστον δέν είναι ακριβή, διότι αι μαθήτριαι

μανθάνουσι καί φυσικήν καί χημείαν καί εργόχειρα καί ραπτικήν

καί ενίοτε ασκούνται καί περί τά οικιακά, όταν ο χρόνος επιτρέπη

τούτο. Πεποίθαμεν δ᾽, ότι η Χυθέρνησις θέλει επιτρέψει τήν έλάτ-

τωσιν τών ωρών τής διδασκαλίας, όπως καί Η άσκησις περί τά

τοιαύτα γίνηται Χανονικωτέρα. ᾿Αλλά καί άν παρά τήν ημετέραν

θέλησιν ήθελεν αύτη λείψει, θεραπαινίς τις ηδύνατο νά αναπληρώση

τήνέλλειψιν. Τίς όμως θεραπαινίς έχει τήν δύναμιν νά αναπληρώση,

την μή παιδαγωγικώς κατηρτισμένην μητέρα ; Η γυνή προωρίσθη

υπό τού δημιουργού ως παιδαγωγός καί ουχί ως βιομήχανος. Τήν

ανατροφήν δ᾽ αυτήν αφειδώς παρέχουσι τά καταστήματα τής Φιλεκ-

παιδευτικής Εταιρείας. Άν δέτις αιτή παρ᾽ αυτών καί τήν διδα-

σκαλίαν βιοποριστικών επαγγελμάτων, ούτος συγχέει τό ᾿Αρσά-

κειον μετά τού καταστήματος τών ᾿Απόρων Γυναικών. Αλλοι

ερωτώσι : Τίς η ανάγκη γραμμάτων τώ γυναικείω φυλω ; καί
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ερωτώσι τούτο εν χρόνοις, καθ᾽ ούς καί αι ᾿Οθωμιανίδες φοιτώσιν

εις τά παρθεναγωγεία καί εις τά Ελληνικά Μουσεία. Βεθαίως

αι μητέρες τών Τουρκομάχων δέν εγίνωσκον γράμματα, αλλά δέν

εγίνωσκον καί οι άνδρες αυτών. ᾿Αφού όμως διά τήν ελευθερίαν

ήρξατο λειτουργών ο νόμος τής εθνικής ανελίξεως, τίς νωρός έχει

ΤΉΝ γνώυην, ότι δύναται νά αναστείλη τήν λειτουργίαν φυσικού

νόμου, αφ᾽ ού καί αυτή η μεγαλοφυία τού ᾿Αριστοφάνους, θελήσασα

νά επαναγάγη τούς ᾿Αθηναίους εις τήν απλότητα τών Μαραθω-

νομάχων, απέτυχεν; Ημείς γε μίαν ππουδαιοτάτην έλλειψιν,

αλλ᾽ ανεξάρτητον τής αγαθής θελήσεως τού διοικητικού συμθου-

λίου, πάντοτε ευρίσκομεν, δηλ. ότι Ώ Φιλεχπαιδευτική Εταιρία

παρήγε πολύ πλείονας διδασχαλίσσας, Ώ όσων είχεν ανάγκην τό

όλον 'Ελληνικόν γένος. Γύχη όμως αγαθή τό κακόν απεσοθήθη

διά δύο μεθόδων, διά τής αυστηρότητος εν ταίς εισιτηρίοις εξετά-

σεσι καί διά προσθήκης μιάς έτι τάξεως. Ούτω μετά ένα υήνα

θέλουσι προσέλθη εις πτυχικάς εξετάσεις ουχί διαχόσιαι, ως άλλοτε.

αλλά μόνον εξήκοντα καί μία.

᾿Αλλ᾽ οιανδήποτε μομφήν καί άν είπη, τις, ουδείς δύναται νά

μή αναγνωρίση, ότι τά Καταστήματα τής Φιλεκπαιδευτικής Ώτοι-

ρίας διετήρησαν ακραιφνή Ιρλληνικόν τύπον, καί ότι αι ᾿Άρσα-

κειάδες είναι γνήσιαι Ελληνίδες. Διαλέγονται καί γράφουσιν εν

καθαρά Ελληνική γλώσση, ως τούτο μαρτυρούσι περιφανώς αι

εκθέσεις αυτών καί προτιμώσι νχ παραστώσι πρό πολλών ανδρών,

ευτελές ιμάτιον περιθεθληµέναι, η νά διαλέγωνται τήν ταπεινην

εκείνην διάλεκτον, ήν ολίγοι νεανίσκοι πλάττουσιν εν τοίς ζοφε-

ροίς τής αμ.αθείας κευθμώσι. Ναί’ αι ᾿Αρσακειάδες δέν κατέχον-

ται καί υπό τής ξενομανίας, ίνα επιδείξωσι πολιτισμόν διά τού

ψελισμ.ού ολίγων κακώς προφερομένων [᾿;αλλικών φρασιδίων, αλλ᾽είναι

ακραιφνείς Ελληνίδες, έχουσαι τήν μέν καρδίαν θερμήν εξ αισθη-

μάτων εμπνευσθέντων υπό τού Ομήρου καί τού Σοφοκλέους, τήν

δέ διάνοιαν πλήρη []λατωνικών καί ᾿Ισοκρατειών ιδεών.

Αι ᾿Αρσακειάδες υπερέχουσι τών ομοφύλων αυτών ου μόνον

κατά τήν ελληνοπρεπή ανατροφήν, αλλά καί κατά τήν θερμότητα
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τών θρησκευτικών αισθημάτων. Δέν είναι ούτε δεισιδαίµονες, ούτε

άθρησκοι, αλλ᾽ εν ταύταις δεσπόζει αγνόν θρησκευτικόν αίσθημα.

Ομολογώ, ότι θέλω διατηρεί ανεξίτηλον τήν ηδονήν, ότι εν τώ

Ραλλείω διαγωνισμώ πάσαι αι διαγωνιζόμεναι προέτασσον τών

εχθέσεων ευχήν πρός τό υπέρτατον Όν. απορρέουσαν ουχί εκ θεο-

ληψίας, αλλ᾽ εκ πεφωτισμένης διανοίας, ήτις ανήκει εις λαούς

πεπολιτισμένους καί Ηθικώς υγιαίνοντας. ᾿ΙΠρώτησα τήν διευθύν-

τριαν τού ᾿Αρσαχείου κ. ᾿Αλεξανδρίδου, άν τό θρησκευτικόν τούτο

αίσθημα ήναι ακίθδηλον, ήτις εθεθαίωσέ με περί τούτου, αντλή-

σασα τά επιχειρήματα καί άλλοθεν καί δή εκ τούτου, ότι εκάστη

αγωνιζομένη προσήλθεν εις τόν ναόν τού καθιδρύµιατος καί ηύξατο

τώ Θεώ υπέρ τής επιτυχίας.

Τά καταστήματα λοιπόν τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας παρέ-

χουσιν εις ολόκληρον τό γένος Ελληνίδας εθνικώς καί θρησκευ-

τικώς ανατεθραμμένας. Τοιούτου καθιδρύματος δίκαιον είναι νά

φειδώμεθα πάντες, άν μή θέλωμεν νά περιελθωμεν εις εσχάτην

αμηχανίαν, ως άλλοτε περιήλθε τό έθνος διά τήν κατάλυσιν τού

Διδασκαλείου. ᾿[υπί τού αειμνήστου Όθωνος ελειτούργει τοιού-

τον, αλλά κατά τήν επανάστασιν διελύθη. Μετά τήν κατάλυσιν

τούτου δέν εμορφούντο παιδαγωγικώς οι διδάσκαλοι τού Ελλη-

νικού λαού, αλλ᾽ εστρατολογούντο εν ταίς αγυιαίς τών ᾿Αθηνών

αμαθείς νεανίσκοι καί εξεπέμποντο, ίνα διαπαιδαγωγήσωσι τούς

παίδας τών αγροτών. [1ρό τριών περίπου δεκαετηρίδων εκ Γερ-

μανίας επανελθών καί τήν οικτράν ταύτην κατάστασιν ευρών

παρεκλήθην υπό πλείστων διδασκάλων παντός βαθμού, ίνα γένω-

μαι πρόεδρος τού τότε ιδρυομένου διδασκαλικού συλλόγου τήν

τιμήν ταύτην δεξάμενος, έχων τό ηθικόν χύρος χιλίων. μελών,

συνεργάτην τόν γραμματέα .. Μιλτιάδην Βρατσάνον καί τήν

υποστήριξιν τής Τεργεσταίας «Ιλειούς», ής μην συνεργάτης,

μόλις μετά ατρύτους δύο ετών πόνους επέτυχον, ίνα ιδρυθώσι τά

διδασκαλεία, άπερ νύν θάλλουσιν. Υπέμνησα τού γεγονότος τούτου

όπως δείξω, εις τί άγει ασύνετος εθνικών καθιδρυµάτων κατάλυ-

σις. Καί όμως η ανίδρυσις απλού διδασκαλείου είναι πολύ ευχερε-ψρ β χερ
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στέρα, Ώ ή ανασύστασις πολυπλόκων καθιδρυμάτων, ών τάς άσφα-

λείς βάσεις έθεντο αυτοί οι δημ.ουργοί τού ᾿ΙΠλληνικού Έθνους, ο

Γεώργιος Ιζουντουριώτης, ο ᾿Ανδρέας Μεταξάς, ο ᾿Αλέξανδρος

Μαυροκορδάτος καί άλλοι τού Έθνους λογάδες. Αι παρατηρήσεις

αύται ήτο αναγκαίον νά γείνωσιν εκ τούδε τού βήματος, όπως μή

δυσφημήται ο μέγας εθνικός παρθενών, ού αι ιέρειαι είναι διεσπαρ-

υέναι ανά πάσαν τήν ᾿λληνικήν ᾿Ανατολήν. Ό τό καθίδρυμα

τόδε διαθάλλων, παρέχει όπλα τοίς εγθροίς τής πατρίδος, ίνα

ούτοι τήν εθνοποιόν δράσιν τών σεμνών Ελληνίδων διαχωλύωσι.

Καί όμως τό ημέτερον καθίδρυµα θάλλει ου μόνον υπό εκπαι-

δευτικήν έποψιν, αλλά καί υπό υλικήν. ᾿Βνώ οι πλείστοι συνέται--

ρισμοί τής Ελλάδος κατά τό μάλλον ή ήττον ευρίσκονται εν

ουχί ευαρέστω καταστάπει, ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία ανεγείρει

μεγαλοπρεπΏ μέγαρα μετά τριάκοντα καί εξ ερπορικών χαταστη-

μάτων καί τεσσαράκοντα αιθουσών, υπέρ ών δαπανά σχεδόν έν

εκατομμύριον δραχμών άνευ δανείου. ᾿Γουναντίον διατηρεί κεφά-

λαιον, όπερ θέλομεν χρησιμοποιήσει εις άλλα εθνικά έργα. Έπι-

θυμούμεν νά ιδρύσωμεν []αρθεναγωγείον εν Λαρίσση, νά εγγρά-

ψωμεν πολλάς υποτρόφους εκ τών υπουδούλων αδελφών ημών, νά

ιδρύσωμεν σ/ολήν επιμελητριών καί υψηλοτέραν σχολήν, ίνα εν

ταύτη σπουδάζωσιν αι θυγατέρες τών ευπορωτέρων οικογενειών,

όσαι δέν διανοούνται νά ασκήσωσι τό διδασκαλικόν επάγγελμα.

Τούς πόρους πρός τοιούτους σχοπούς θέλουσ: παράσχει τά Ατιζό-

μενα εμπορικά καταστήματα καί η μεγαλοδωρία τών ημετέρων

ομογενών. Ίσως πολλούς τούτων μέχρι τούδε εκώλυσε κακή τις

αντίληψις. Ι|άντα τά καταστήματα δέν ανήκουσι τώ αειμνήστω

᾿Αρσάκη, αλλά μόνον τό παλαιόν οικοδόμημα, διότι τά άλλα είναι

Ατήμ.ατα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ήτις ΠΠ πρόθυμος,

όπως τιμήση προσηκόντως πάντα δωρητήν.

Οπωσδήποτε ημείς. θέλομεν εξακολουθήσει τήν εθνικήν ημών

πορείαν, διότι έχομεν πεποίθησιν εις τό μέλλον τής πατρίδος ηυ.ώών,

όπερ ώρισεν η ευμένεια τού υπερτάτου Όντος καί περιορώμεν τούς

αναιμικούς σοφούς, οίτινες μαντεύονται τήν συντέλειαν τής Ίδλλη-
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νικής ουλής. ᾿ΕΕμπνεόμεθα. δ᾽ υπό χρηστών ελπίδων, ότι, όταν αι

γεροντικαί τών νύν διοικητών χείρες εξελεγχθώσιν ασθενείς, όπως

αίρωσιν υψηλά τήν σημαίαν τής εθνικής ανατροφής, αι ευσταλείς

αύται τού ᾿Αρσακείου Ελληνίδες θέλουσιν εξυφάνει καινουργή καί

παραδώσει αυτήν τοίς αδελφοίς αυτών, όπως εμπήξωσιν επί τών

επάλξεων τών στηριζουένων επί τών ακραδάντων βράχων τριών

χιλιετηρίδων.

᾿Αλλλά τήν ευάρεστον θέσιν τών σχολείων καί διδασκαλείων

οφείλομεν πολλοίς μέν καί άλλοις, ουχ ήττον δέ καί τή πεφωτι-

πμένη διευθύνσει. Η διευθύντρια τού ᾿Αρσαχείου κ. Μαρία ᾿Αλε-

ξανδρίδου καί διά τήν έξοχον νοημοούνην καί διά τήν ευγένειαν

τού ήθους καί διά τήν μητρικήν στοργήν, ήν δεικνύει πρός τάς

εσωτερικάς μαθητρίας, εμποιεί σεθασμόν παντί χρηστώ ανθρώπω.

Η δέ υποδιευθύντρια Χ. Λικατερίνη Βαρουξάκη, Η μετό. συνέσεως

διευθύνουσα τό εξωτερικόν παρθεναγωγείον καί διδασκαλείον, ένερ-

γεί τά καθήκοντα αυτής μετά τηλικαύτης αυταπαρνήσεως, ώστε

πολλάκις παρηνέθη υπό τής διοικήσεως, ίνα χάριν τής υγείας

αυτής μή δεικνύη υπερθάλλοντα ζήλον. Ήθελε δ᾽ είναι όλως άδι-

κον, άν μή απεδίδομεν τόν δίκαιον έπαινον τή λογίκ καί ένθου-

σιώδει υπέρ τής εθνικής ανατροφής επόπτιδι κ. [ζαλλιόπη Κεχαγιά,

ήτις μετά ζήλου εκτελεί τά καθήκοντα αυτής. Μετά πολλού δέ

τού επαίνου εξαίρομεν τήν φιλότιμον καί πεφωτισμ.ένην δραστη-

ριότητα, μεθ᾽ ής οι καθηγηταί καί διδάσκαλοι παντός βαθν.ού

ειργάσθησαν. 'Γούτο διεγείρει τήν τιμήν καί τόν σεβασμόν πρός

τούς άνδρας τούτους, καί μόνον διεφθαρμένοι λαοί, Ώ φαύλοι γρό-

νοι μειούσι τόν σεβασμόν πρός εκείνους, οίτινες ανυψούσι τάς δια-

νοητικάς τού ανθρώπου δυνάμεις. Τής τιμής όμως ταύτης είναι

δίκαιον νά μετάσχωσι καί αι ριδασκάλισσαι καί επιμελήτριαι,

αίτινες αντί υετρίας αμοιθής εκτελούσιν έργα τή αληθεία πολύ-

ψοχθα. Πρίν δέ παύσωμαι λέγων, μετά λύπης μνημονεύω, ότ:

κατά. τόδε τό έτος Ώ Φιλεκπαιδευτική Εταιρία εθρήνησε τόν

ηάνατον τής αοιδίμου Βασιλικής Τσίμα. διευθυντρίας τού εν Ι{ερ-

κύρα παρθεναγωγείου καί διδασκαλείου, διότι αύτη διά τής υεγά-

ο
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λης πείρας, τής μητρικής στοργής καί τού ζήλου πρός τό καθήκον

αυτής είχε προσενέγκει βαρυτίμους υπηρεσίας εις τήν εθνικήν

παίδευσιν.

Μετά τήν απαγγελίαν τού λόγου ο αντιπρόεδρος κ. Μιστριώ-

της λαθών τό ενφράγιστον δελτίον προδήνεγχε τούτο τώ παριστα-

μένω υπουργώ τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Στάτ, όστις ανοί-

έας αυτό ανεφώνησε τό όνομα Ζωή Αναστασίου, ήτις είναι

εσωτερική μαθήτρια εκ Δράμας τής Μακεδονίας, ορφανή δέ πατρός

καί μητρός. ᾿Επί τή αναφωνήσει τού ονόματος κούσθησαν παρα-

τεταμένα. χειροκροτήματα. Ότε δέ η βραθευθείσα προσήλθεν, ο

αντιπρόεδρος προσήνεγκε τήν δάφνην καί προσεφώνησεν ώδε'

Δεσποινίς,

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία προσφέρει σοι τόνδε τόν χλάδον

τής αειθαλούς δάφνης ως αισθητόν τής νίκης σύμβολον κατά τόν

Ράλλειον αγώνα. Ως ο μουσαγέτης ᾿Απόλλων τό ιερόν αυτού

φυτόν διαφυλάσσει αμάραντον κατά πάσας τάς υπερθολάς τού

ενιαυτού, ούτω καί σύ διατήρει καθ᾽ άπαντα τόν βίον ακμαίαν τήν

αρετήν, δι ής ηξιώθης τού άθλου. Ναί: έχε τήν καρδίαν μεστήν

τών αισθημάτων, όπερ επιτάσσει τό ιερόν ευαγγέλιον, τήν διάνοιαν

πλήρη τών υψηλών ιδεών τών ημετέρων προγόνων καί τόν βίον

παρεμφερή πρός τόν λιτόν καί αφελή τής μητρός καί προμ.ήτορός

σου. Άν τά σωσίθια ταύτα φέρης μετά σού, θέλεις διαπλεύσει

ακινδύνως τόν ᾿Ωχεανόν τού βίου, όταν τά παφλάζοντα τών περι-

πετειών κύματα καταποντίζωσι τά ακάτια τών αθρήσκων, τών

ξενομανών καί τών τήν πολυτέλειαν προαιρουμένων.

Η βραθευθείσα. μετά τής δάφνης έλαθε παρά τού κ. άντι-

προέδρου καί γράμνα δηλούν τήν βράθευσιν καί έχον ουτωσί-

᾿Αριθ.«118.
160

᾿Επειδή Ζωή ᾿Αναστασίου εκ Δράμας ετών 15, μἀήτρια τής

πρώτης τάξεως τού εσωτερικού Παῤεναγωγείου, παρά πάσαν
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τήν εν τώ Λιδασκαλείω φοίτησιν αρίστη τε πολιτεία βίου εχρή-

σατο, τή τε γραμμάτων πείρα τάς εφαμίλλους αυτή υπερεβάλετο,

τό τής Φιλεκπαιδευτικής “Εταιρίας Διοικητικόν Συμβούλιον δίδω-

σιν αυτή μετ᾽ επαίνων τό Ράλλειον βραβείον.

Έν ᾿ἀήναις τή 830 ᾿Ιουνίου 190].

“Ο Πρόεδρος καί α. α. ό ᾿Αντιστρόεδρος Ό Γραμματεύς

Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΒΑΜΠΑΣ



ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ

ΣΣΟδΙΙΟΙΠΙ ΕΤΟΟΣ 198Θ0οο-19Θο 1

ΠΡΟΤΥΠΩΝ,[ΛΡΒΕΝΛΓΛΓΕΗΙΝ.ΚΑΙΜΛΗΛΛΕΙΗ

Ενεγράφησαν μαθήτρια!

Νύσσιτοι. . . . . . ... β8

Ημισύσσιτοι. :. . : . 36
. -. .Ημιεξωτερικαί. . . - , 101

Εν όλω... 900

} ’ . τ / . ΄ 3 - ΄ . -

[υφοίτησαν καί υπέστησαν εξετάσεις εν τοίς Προτύποις καί ταίς

τάξεσι τού Παρθεναγωγείου καί Διδασκαλείου υαθήτριαι 1ΤΤ.

Τάξις ΛΑ’ [Ιροτύπου ενεγράφησαν μαθήτρια. 4

» Β΄ » » » 8

» ΓΤ’ » » » 19

24

᾿Εφοίτησαν μαθήτριαι 21. Γκ τούτων η δέν προσήλθον εις

εξέτασιν, αι λοιπαί 17 προθιθάζονται, εξ αυτών λαμθάνουσι τόν

βαθμόν "Αριστα καί διακρίνονται Ί, αι ᾿Ανδρούσου Μαρία, Σακελ-

λαριάδου Αικατερίνα, Σούκα ᾿Αναστασία, τής Β΄ τάξεως Βενιού

Αικατερίνα, Οικονόμου Μαρία, |]άνου Δέσποινα καί Ρόζε Μαρία

τής Γ΄ τάξεως.

Τάξις Δ’ Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι 15, ᾿Εφοίτη-

σαν μαθήτρια: 18" εκ τούτων δέν προσήλθε 1 εις εξέτασιν, αι
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λοιπαί δώδεκα λαυθάνουσι τόν βαθμόν "Αριστα καί διακρίνονται,

αι Βαρθαρρήγου Ζηνοθία, Ιγγλέση Κυαγγελία, Καναθαριώτου

Καίτη, Κατσίχτη Ζωή, Ιζατσίχτη [υλαμπία, Ιαψή Χρυσούλα,

Παπαγεωργίου Ελένη, Πράτσικα Φωτεινή, Σοφιανού “Έλλη,

Σωτηριάδου Μαρία, σιμέα Σπυριδούλα, Φαραντάτου Αικατερίνα.

Τάξις Ε΄ Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι 24. ᾿Βφοίτη-

σαν μαθήτρια: 322, εκ τούτων 4 δέν προσήλθον εις εξέτασιν, αι

λοιπαί 18 προθιθάζονται, εξ αυτών λαμθάνουσι τόν βαθμόν "Αρι-

στα καί διακρίνονται , αι Μυσίου Λουκία καί Συμεών Μαρία.

Τάξις ΣΤ΄ Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι 1]. Εφοί-

τησαν υαθήτριαι 16, εξ αυτών 1 δέν προσήλθεν εις εξέτασιν,

αι λοιπαί 15 προθιθάζονται. Έχ τούτων λαμθάνουπι τόν βαθ-

μόν "Αριστα καί διακρίνοντα: 8, αι ]δεργή ᾿Ιθλένη, Γαρον-

φαλιά υλένη, Οικονομοπούλου Μαρία, []ανοπούλου ᾿Ιωάννα,

Ηουλίου Μαρία, Σακελλαροπούλου Φανή, Στεκούλη Λέλα καί

Χατζιδάκι Ιθλένη.

Τάξις Ζ΄ Παρδεναγωγείου. ᾿Ιυνεγράφησαν μαθήτριαι 90.

᾿Εφοίτησαν µαθήτριαι 38. Εκ τούτων ό δέν προσήλθον εις εξέ-

τασιν. Δι λοιπαί 35 προθιθάζονται, εξ αυτών λαμθάνουσι τόν

βαθμόν "Αριστα καί διακρίνονται 5, αι Ιζαπέλλου Ιλεονίκη,

Κηπαρίδου Ελένη, Ιεόκκορη [υιρήνη, Οικονουοπούλου ᾿Αντιόπη,

καί Φιλίου Ζωή.

Τάξις Η΄’ Παῤεναγωγείου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι 898.

Εφοίτηταν μαθήτριαι 98. Εξ αυτών 2 δέν προσήλθον εις εξέτα-

σιν, αι λοιπαί 36 προθιθάζονται. Δέκα (10) μαθήτριαι εκ τής

τάξεως ταύτης λαμβάνουσι τόν βαθμόν Αριστα καί διακρίνονται

8, αι Βλάχου Λιλή, Διαμαντοπούλου [υυαγγελία, Ιζουπορόζου

[]ηνελόπη, Λευκαδίου Ματθίλδη, Λούλου Σμαράγδα, Οικονόμου

᾿Ανδρονίκη, Παπάνου Αικατερίνα καί Χαλκιοπούλου Ζωή.

Τάξις Α΄ Διδασκαλείου. Ηνεγράφησαν μ.αθήτριαι 25. ᾿Ευφοί-

τησαν μαθήτριαι 94. Εξ αυτών 1 δέν προσήλθεν εις εξέτασιν,

αι λοιπαί 29 προθιθάζοντα.. Εκ τούτων λαμθάνουσι τόν βαθμόν

"Αριστα καί διακρίνονται θ, αι ᾿Αναστασίον Ζωή, []αρασλευά
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Ελένη, Σκουληκίδου Δέσποινα, ΣΕταματελάτου Ίννα, Τέτση

Ελένη καί Χατζηλοίζου Ελένη.

Τάξις Β’ Διδασκαλείου. ᾿Ενεγράφησαν μ.αθήτριαι 16. ᾿Εφοί-

τησαν μαθήτριαι 15. Εξ αυτών 1 δέν προσήλθεν εις εξέτασιν, αι

λοιπαί 14 προθ'θάζονται. Λαμθάνουσι τόν βαθμόν "Αριστα καί

διακρίνονται 8, αι Βλάχου Αικατερίνα, Γαρτζούνη Ελένη,

Ιζυθερνίδου Έλλη, Ουλκέρογλου [Γυθαλία, Πιπινοπούλου Βασι-

λική; Σκορδέλη Μαρία, Χαραλάμπους Βασιλικη καί Χρηστοφάκη

᾿Αθηναίς.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ, ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΛΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1900-1901

᾿Ενεγράφησαν εν τώ Νηπιαγωγεέω . . . » » «νήπα. . δΊ

» ». Προτύπω καί Παρθεναγωγείο μαθήτριαι 491

» » Διδασκαλίω . . . » 107

Τό όλον. ..... . 745

᾿Εφοίτησαν καί υπέστησαν εξετάσεις εν τοίς Προτύποις καί εν

ταίς τάξεσι τού Παρθεναγωγείου καί εν τή Α΄ καί Β΄ τάξει τού

Διδασκαλείου μαθήτριαι 588.

Τάξις Α΄ Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι δ]. Εκ τών

91 μαθητριών εφοίτησαν 38, ών 5 δέν προσήλθον εις εξέτασιν

καί 1 δέν προθιθάζεται. Αι λοιπαί 29 προθιθάζονται, εξ αυτών

λαμβάνουσι τόν βαθμόν ” ρισια καί διακρίνονται 6, αι ᾿Αναστα--

σοπούλου Μερόπη, ᾿Ανερράψη ᾿Ξανθή, Διαμαντοπούλου Ταρο-

φαλιά, Δούντα ᾿Αγγελική, Μπουρεξάκη Σοφία καί Μαρκότση

Καλλιόπη.
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Τάξις Β΄ Προτύπου. ᾿Ιυνεγράφησαν υαθήτριαι 97. Εφοίτη-

σαν 98. Εν τών 33 δέν προσήλθονεις εξέτασιν ά, αι λοιπαί 29

προθιθάζονται, εξ αυτών λαμθάνουσι τόν βαθμόν "Αριστα καί

διακρίνονται Ί, αι Πέργου Βασιλική, Δούνια “Ελένη, Λειδαδέως

᾿Ανδρομάχη, Μηλιαρέση Μαρία, (ικονομοπούλου Βασιλική,

Σαγρέδου Αικατερίνα καί Γσατσώνη Όλγα.

Τάξις Γ΄ Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μαθήτριαι 40. ᾿Εφοίτη-

σαν 49. Έκ τούτων 4 δέν προσήλθον εις εξέτασιν. Αι λοιπαί 38

προθιθάζονται: εξ αυτών λαμθάνουσι τόν βαθμόν "Αριστα καί

διακρίνονται 9, αι Βασιλάκη Βεατρίκη, Ιοσαδρόφσκη Ελένη,

᾿Ιοσαδρόφσκη ΓΓηνελόπη, Μεθενίτου Μερόπη, Παπαϊωάννου Ταρο-

φαλιά, Ροσολύμου ᾿Αδαμαντία, Σακκοπούλου Δέσποινα, Σμυρ-

νιωτοπούλου Μαργαρώ καί Τζώνη Δήμητρα.

Τάξις Δ' Προτύπου. ᾿Ενεγράφησαν μ.αθήτριαι 40. ᾿Εφοίτη-

σαν 37’ εκ τούτων 5 δέν προσήλθον εις εξέτασιν, αι λοιπαί 39

προθιδάζοντα.. Λαμθάνουσι τόν βαθμόν "Αριστα καί διακρίνονται

9, αι Βαρθολομαίου ᾿Αδαμαντία, Γεωργίου Σταυρούλα, Γούσκου

᾿Αγγελικη, Κλάδου ᾿Ιουστίνα, Ιζολλινάκη Βικτωρία, “Ρουσάκη

Συριανή, Ιζιρίνη Κλεοπάτρα, []ασχαλίγχου λένη καί Ίοσα-

δρόφσκη Σπυριδούλα.

Τάξις Ε΄ Προτύπου. Διηρηυένη εις 9 τμήματα. ᾿Ενεγράφη-

σαν μαθήτριαι 80. ᾿Εφοίτησαν Ί]. Έκ τούτων ̓ δέν προσήλθον

εις εξετάσιν καί Δ δέν προθιθάζονται. Δι λοιπαί 61 προθιθάζον-

ται. ΈΘΆ τούτων λαμθάνουσι τόν βαθμόν ”"Αριστα καί διακρίνονται

εκ μέν τού Α΄ Τμήματος 6, αι Βαχαθιώλου ᾽Αγγελική, Δημα-

Αοπούλου Σοφία, Ιζουθέλου Ευγενία, Λυχούρη Ελλένη, Νικοχκλέους

Ηυγενία καί Πετροπούλου Αικατερίνα.

Εκ δέ τού Β’ Τμήματος 5, αι Δεληγιάννη ᾿Αναστασία, Νίπο-

νοφά Ελένη, ΠΗριονιστού Ροδόπη, Σερεμέτη Πιιρήνη Ααί ᾿Γρόνου

Αφροδίτη.

Τάξις ΣΤ’ Προτύπου. Διηρημένη εις δύο τρήματα. ᾿Ένε-

γράφησαν μαθήτριαι 09. ᾿Εφοίτησαν 68. Εξ αυτών 5 δέν προσ-

ήλθον εις εξέτασιν, αι λοιπαί 58 προθιθάζονται. Λαμ.δάνουσι τόν
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βαθμόν "Αριστα καί διακρίνονται εκ μέν τού 4’ Τµήµατος ά, αι

Βιστάκη ννα, Θεολογίτου Αικατερίνα καί Μπρούμη Άννα,

Εκ δέ τού Β΄ Ίμήματος διακρίνονται 14, αι Ιίτσου Χρυσηίς,

Ιζορδογιάννη Χρηστίνα, Νάνου Ελένη, Μάνου Χρηστίνα, Μαρή

[Περσεφόνη, Μπούλκου ᾿Ελένη, []ανάγου Αικατερίνα, [Πάνου

᾿Αγλαία, Ραρρηγιάννη Ζωή, ΤΥίτζικα ᾿Αριάδνη αί Ψυλιάχου

Αικατερίνα.

Τάξις Ζ’ Παῤεναγωγείου. Διηρημένη εις δύο τυήματα.

ΈΕνεγραάφησαν μαθήτριαι ΤΘ. Εϊφοίτησαν Τ0. Εξ αυτών Ί δέν

προσήλθον εις εξέτασιν, ι μένει εις την αυτήν τάξιν καί αι λοιπαί

09 προθιθάζονται.

Τάξις Η΄’ Παῤεναγωγείου. Διηρημένη εις τρία τμήματα.

Ενεγράφησαν μαθήτριαι 106. ᾿Εφοίτησαν μαθήτριαι 101. Εξ

αυτών δέν προσήλθον εις εξέτασιν ά, υένουσιν εις τήν αυτήν τάξιν

3, αι λοιπαί 090 προθιθάζονται, εκ τούτων λαμβάνει τόν βαθμόν

"Αριστα καί διακρίνεται ή Παρδαλάκη Ουρανία.

Τάξις Α΄ Διδασκαλείου. Διηρημένη εις δύο τμήματα. Ένε-

γράφησαν μ.αθήτριαι 60. ᾿Εφοίτησαν μαθήτριαι 59. Εξ αυτών

[ δέν προσήλθεν εις εξέτασιν, αι λοιπαί προθιθάζονται καί δια-

κρίνονται εκ μέν τού Α΄ Τμήματος η Γρυπάρη Ελένη, εκ δέ τού

ΓΗ’ Τµήµατος αι ᾿Αναγνωστοπούλου Αικατερίνα, Κανδήλη Φιλι-

σία, Λίτσα Πολυξένη, Τόυπλερ ᾿Αρτεμισία, Τσεθδού Μαρία καί

Χαλκιά ᾿Ιουλία.

Τάξις Β΄ Διδασκαλείου. Διηρημένη εις δύο τμήματα. ᾿Ενε-

γράφησαν μαθήτριαι θΊ. ᾿Βφοίτησαν µαθήτριαι 64, αίτινες καί

προθιθάζονται άπασαι. Διακρίνονται εκ μέν τού Α΄ Τμήματος αι

Κλεομένους []ηνελόπη, Οικονόμου ᾽Αγγελική καί Φωσχόλου Ροφία᾽

εκ δέ τού Β΄ Τμήματος αι Γαλανού Χρυσή, Μαρινάκη Βυαγγελία,

Παπαγεωργίου Λήδα, Σερραίου Ελένη καί Χιώτου Δέσποινα.
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1900-1901

ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

᾿Ενεγράφησαν εν τώ Νηπιαγωγείω . «νήπια. . 98

» » Προτύπω καί η οναγογν μαθήτριαι 995

» ». Διδασκαλείω . » 30

Τό λος ον ος ΖΒ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,

᾿Ενεγράφησαν εν τώ Νηπιαγωγείω . «νήπια. . 98

» ». Προτύπω καί Παρθεναγωγείω μαθήτριαι 133

» » Διδασχαλίω . . . . - » 35

Τό όλον... - . : 110

Γίς τό εν Χοταχόβα Σχολείον ενεγράφησαν μαθηταί 90.

ΚΑΤΑ τό ΣΧΟΜΚΟΝ ΕΤΟΣ 1900--1901

ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝΝΑΘΗΤΡΙΑΙΕΙΣ ΤΆ ΣΧΟΛΕΙΑΚΑΊ ΛΙΛΑΣΚΑΛΕΙΑ

ΤΗΣ ΦΙΛΔΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Εν τώ ᾿Αρσαχείω κο κο εκ εν 300

Εν τοίς Εξωτερικοίς Σχολείοις. ο. -'-'-.'-.

Εν τώ εν Πάτραις Παρθεναγωγείω καί Διδασκαλεω. 388

». 2» Κερκύρα » » » 110

» »ό » Χοταχόοα Σχολείω. «-. 80

Τό όλον. . εν 14839

ΞΗΜ. α΄. Τόν Ρεπτέμθριον τού Σχολικού τούτου έτους υπέστησαν

εισιτηρίους εξετάσεις διά τό Διδασκαλείον ενώπιον τής υπό τού Ύπουρ-

γείου διοριζομένης ᾿Ιυπιτροπείας μαθήτριαι 118, ών αι δέ τής Φιλεκ-
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παιδευτικής Εταιρίας, χαί εγένοντο δεκταί εις τό Διδασκαλείον 8

τό όλον.

ΣΗΜ. β’. Δικαιούνται ίνα προσέλθωσιν εις εισιτήριον εξέτασιν διά

τό Διδασκαλείον τόν προσεγΏ Σεπτέμθριον αι προθιθασθείσαι εκ τής Η΄

Τάξεως 196 µαθήτριαι.

ΣΗΝ. γ᾽. Θά υποστώσι τήν επί πτυχίω διδασκαλίσσης εξέτασιν :

Εκ μέν τού ᾿Αρσακείου. . . . μαθήτριαι 11

Έκ δέ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου » 38

Καί εκ τού εν Πάτρας. . . » 19

Τό όλον . .. 64

ΛΙΛΛΒΛΝΤΕΣ ΚΑΒΗΓἨΤΑΙΚΑΊ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ.

Εις τά εν ᾿Αθήναις Σχολεία καί Διδασκαλεία εδίδαξαν :

Καθηγηταί. - . . . - ον νο 883

Διδάσκαλοι Γαλλικής γλώσσης . Ί

» Μουσικής. ......... Ί

» Ιχνογραφίας . 9

» ' Καλλιγραφίας 9

» Ραπτικής καί Ι(οπτιχής 3

» Γυμναστικής . 9

Όό όλον. «νο 56

ΣΗΜ. Τά εργόχειρα εδιδάγθησαν εν μέν ταίς τάξεσι

τού Προτύπου υπό τών διδασχαλισσών, εν δέ ταίς τόξεσι

τού Παρθεναγωγείου καί ᾿Διδασχαλείου υπό τών επιμελή-
τριών τών Τμημάτων.

Ηδίδαξαν εν όλω Διδασκάλισσαι .. . . . 14

» » » Επιμελήτριαι. . 13

ό όλον. . . 27

Εις μεταφοράν



Εκ μεταφοράς. . . εν. 83

Εις τό εν Πάτραις Παρθεναγωγείον καί Διδασκα-

λείον εδίδαξαν :

Ιζαθηγηταί . 14

Διδάσκαλοι . - 19

Επιμελήτριαι. νον νον. |

Τό όλον . ΣΣ

Κίς τό εν Πάτραις Ι]αρθεναγωγείον καί Διδασχα-

λείον εδίδαξαν :

Καθηγηταί καί Διδάσκαλοι ... 15

Ηπιμελήτριαι καί Διδασκάλισσαι . « 9

Τό όλον . . . . 94

Οιεν τοίς Σχολείοις καί Διδασκαλείοις τής εν ᾿Αθή-

ναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διδάσκοντες εν όλω

Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καί Επιμελήτριααι. . - . 194



ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τό Διοικπτικόν Συμθούλιον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΡΑΠΑΝΟΣ . . . Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ . Αντιπρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΜΠΑΣ . «. Γραμματεύς

ΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΣΙΜΟΣ. . «. Μέλος

: ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΣΗΣ. . . . »

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ. »

: ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ .... . »

. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ . »

: ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΟΡΕΣ . ... »

: ΘΕΜΙΣΤΟΚΔΗΣ ΚΕΊΣΕΑΣ . »

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ. . 7

- ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ . »Εμο ο--52«Ο605-:Ο5τη5οςο--

Η επί τών Σχολείων καί Βιθλίων ᾿Επιτοοπί

απαρτίζεται υπό τών κ. κ.

Γεωργίου Μιστριώτου ως Εισηγητού

Ξενοφώντος Ευθυμίου

Μιχαγιά, Χατζημιχάλη

Δαμιανού Βορέ

᾿Αριστείδου Βαμπά
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Η επί τίις Οικονομίας Επιτροπίι υπό τών κ. κ.

᾽Αγγέλου Ε, Σίμου ως Βισηγητού

Παύλου Βερσίι

Θεμιστοκλέους Ιετσέα

Η επί τών Κτηιμάτων καί τού Ταμείου υπό τώνκ.κ.

Δ.

Παναγιώτου Ιζουτσαλέξιν ως Εισηγητού

᾿Αθανασίου Βαλαθάνη

᾿Αριστείδου ᾿Αραδαντινού

Ποοσωπικόν Διοικήσεως.

Σπυρίδων Βαλέττας, ᾿Ιατοός ᾿Αρσακείου

Γεώργιος Κ. Ιατρού, Ταμίας

« Μάρκος Σακόρραφος, [βοηθός τού Γραφείο.

Διεύθυνσις τών Παρθεναγωγείων.

Καλλιόπη Κεχαγιώ, επόπτις τών σχολείων τής Εταιρίας

. Μαρία ᾿Αλεξανδοίδου, Διευθύντρια ᾿Αρσαχείου0 β β

τής Παιδαγωγικής καί τής Ψυχολογίας εις τήν Β΄ ΜΕ

Γ΄ τού ᾿Εσωτερικού Διδασκαλείου.

Γεώργιος Παπασωτπρίου, ΙζαθηγητΏς τής Διδακτικής,

τής Παιδαγωγικής καί τής Ψυχολογίας εις τό α΄ καί

6’ τμήμα τής Ώ΄ τού Εξωτερικού Διδοασκαλείου καί

τής Γ΄ Διδασκαλείου.

. Γεώργιος Ν. Νάζος, επόπτης τής διδασκαλίας τής Μου- ό

σικής εν γένει (αμισθί). ό

« Αικατερίνα Βαρουξάκιι, Υποδιενθύντρια, διευθύνουσα Ξ Ο

τά ᾿Εξωτερικά σχολεία. ο ΚΟ
Ώ

Διδασκαλία. αξ ;
ο

Παναγιώτης Οικονόμος, Ιζαθηγητης τής Διδακτικής, «ρ .
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᾿Αριστείδπς Κουρτίδπς, Ιζαθηγητής τής Ψυχολογίας

εις τό α΄ τμήμα τής Β΄ τού Εξωτερικού Διδασκα-

λείου καί τής []αιδαγωγικής εις τήν Γ΄ τού ᾿Εξωτερικού

Διδασκαλείου.

Λεωνίδας Ράνδας. Ιαθηγητής τών «Ελληνικών εις τήν

Α΄ τού Εσωτερικού Διδασκαλείου.

« Χρήστος Λώλος, Καθηγητής τών “Ελληνικών εις την

Η’ τού ᾿Ιυσωτερικού [Ιαρθεναγωγείου.

Ευάγγελος Μουστάκας; Καθηγητής τών “Ελληνικών

εις τήν Δ΄ τού ᾿Οσωτερικού Παρθεναγωγείου.

Σωτ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής τών "Ελληνιιών

εις τό α΄ τμήμα τής Α΄’ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Δημήτριος Κυριακόπουλος, Ιζαθηγητής τών “Ελληνι-

κών εις τό 6᾽ τμήμα τής ΛΑ’ τού Εξωτερικού Διδα-

σκαλείου καί εις τήν Β΄ τού ᾿Εισωτερικού Διδασκαλείου.

« Γεώργιος Γαρδίκας. Καθηγητής τών «Ελληνικών εις τό
,

Υ΄ τμήμα τής Β΄ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Ώ«Ευστράτιος Τσακαλώτος, Ιζαθηγητής τών “Ελληνικών

εις τό α΄ τμήμα τής Ζ΄ τού Ηξωτ. Παρθεναγωγείου.

Εμανου΄λ, Ρούγκας, Καθηγητής τών “Ελληνικών εις

τήν Γ΄ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου.

« Μιλτιάδης Πανταζήις, Ιζαθηγητής τών “Ελληνικών εις

τήν Γ΄ τού ᾿Εσωτερικού Διδασκαλείου.

Ηλίας Λυκουρέζος, Ιζαθηγητής τών “Ελληνικώνεις τό

α΄ τμήμα τής Η΄ τού Ηξωτερικού σχολείου.

« Κοσμάς Κασιμάτης, Ιαθηγητής τών “Ελληνικών εις τό

6' τμήμα τής Η΄ τού ᾿Εξωτερικού σχολείου.

Νικόλαος Γεωργιάδης, Καθηγητής τών “Ελληνωεών

εις τό Θ΄ τυήμα τής 7’ τού ᾿Εξωτερικού σχολείου.

Σταύρος Λελέκος, Καθηγητής τών “Ελληνικών εις τό

6’ τμήμα τής Β΄ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Σωκράτης Κόκκαληις, Καθηγητής τών “Ελληνικών εις

τό γ΄ τμήμα τού Η΄ Εξωτερικού Παρβεναγωγείου.
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Νικόλαος Παπαδάκης, ᾿Ελθέσεις εις τάς ανωτέρας

τάξεις τού τε Ησωτερικού καί Εξωτερικού.

Φίλιππος Παπαδόπουλος, Ιζαθηγητης τών Θρησκευτι-

κών εις τήν Η΄ Δ΄ καί Β΄ τού ᾿Ιυσωτερικού Διδασχα-

λείου καί εις τό α΄ καί Θ᾽ τμήμα τής Δ΄ καί τό Ώ'

τής Β΄ τού Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Ιγνάτιος Μοσχάκης, Ιαθηγητής τών Θρησκευτικών

εις τό α΄ καί γ΄ τμήμα τής Π΄ τού Εξωτερικού σχο-

λείου, καί εις τό α΄ τμήμα τής Β΄ τού Εξωτερικού

Διδασκαλείου καί εις τήν Τ’ τού τε Ησωτερικού καί

Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Ιωάννης Μαρτίνος (αρχιμανδρίτης), Ιαθηγητής τών

Θρησκευτικών εις τήν ή΄ τού ᾿Βσωτερικού σχολείου,

εις τό α’ καί Θ΄ τμήμα τής 7.’ καί τό 6’ τής Π΄ τού

᾿Εξωτερικού σχολείου.

Παναγιώτης Ισίληθρας, Ιζαθηγητής τής Φ." Ιστορίας

εις τήν Η΄ τού Εξωτερικού σχολείου, καί εις τήν Π΄

καί Α΄ τού ᾿Βσωτερικού Διδασκαλείου.

Διομήδης Παπαθασιλόπουλος, Καθεγητής τής Φυσ.

"Ιστορίας εις τήν Ζ΄ τού ᾿Ιυσωτερικού καί ᾿Εξωτερικού

σχολείου καί τά δύο τμήματα τής ΛΑ’ τού Εξωτερικού

σχολείου καί τήν Α΄ τού ᾿Εσωτερικού.

Παναγιώτης Κονδύλης. Ιζαθηγητής τής Χημείας καί

τής Φ. "Ισιορίας εις την 7’ Η΄ καί Β΄ τού ᾿Εσωτερι-

κού καί Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Θεόδωρος Σκοίψος, Καθηγητης τής Φνυσ. Πειραματικής

εις τήν Η΄ καί Δ΄ τού Γσωτ. καί Ιξωτ. Διδασκαλείου.

Ι. Παπανυκητόπουλος, Καθηγητής τής ᾿Αρἰμητικής

εις τήν Δ΄, Η΄ καί Γ΄ τού ᾿Εσωτερικού καί ᾿Πξωτερι-

κού σχολείου καί τής Κοσμογραφίας εις τήν Γ΄ τού

᾿Εσωτερικού καί ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Δημ. Γεωργιάδης, Καθηγητής τής Γεωμετρίας εις την

Η’, Α΄ καί Β΄’ τού Έσωτ. καί Ηξωτ. Διδασκαλείου.
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Νικόλαος Σπαθής, Καθηγητής τής “Ιστορίας εις τό α΄

καί 6’ τμήμα τής Ζ΄ τάξεως καί εις τό Υ τμήμα τής

Η΄ τού Ηξωτερικού Παρθεναγωγείου.

Θεοφάνης Κακριδής, Ιζαθηγητής -ής "Ιστορίας εις τήν

2’ καί Η᾿ τού ᾿Εξωτερικού σχολείου καί τήν Α΄ καί Β΄

τού Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Θ. Χρυσανθακόπουλος, Ιζαθηγητής τής Γεωγραφίας

εις τήν Ζ΄ καί Η΄ τού ᾿Βσωτερικού σχολείου καί τήν

Α΄ τού ᾿Εσωτερικού Διδασκαλείου, εις τό γ΄ τμήμα

τής ΗΠ΄ τού Εξωτερικού σχολείου καί εις τήν Α΄ τού

Εξωτερικού Διδασκαλείου τό α΄ καί Θ΄ τμήμα.

Δημ. Κουτσομπιτόπουλος, Ιζαθηγητής τής Γεωγρα-

φίας εις τήν Ζ΄ καί Η΄ τού Ηξωτ. σχολείου.

Η Οικιακή Οικονομία καί Οικ. Παιδαγωγική διάσκεται εν

μέν τή Η΄ τάξει τού ᾿Εσωτ. παρά τής κ. Αλεξανδρίδου,

εν δέ τή Η΄ τάξει τού ᾿ξωτ. παρά τής κ. Βαρουξάκη.

Ρο Μαϊι]αχά, ΙΚαθηγητής τής Γαλλικής εις τήν Β΄ τού

Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Ανδρέας Καποδίστριας, Ιζαθηγητής τής Γαλλικής εις

τήν Α΄ τού Εσωτερικού Διδασκαλείου καί τά 9 τμή-

ματα. τής Α΄ τού Εξωτερικού Διδασκαλείου.

Κωνσταντίνος Ζπσίου. Ιζαθηγητής τής “Ιστορίας εις

τήν 7’, Η΄, Δ΄ καί Β΄ τού Εσωτερικού Διδασκαλείου.

Ελένη Βοζίκη, Διδάσκαλος τής Γαλλικής εις τήν Η᾿

τού ᾿Εξωτερικού σχολείου α΄, 6’ καί Υ τμήμα.

᾿Αγγελικήν Λούθαρη, Διδάσκαλος τής Γαλλικής εις τό

α΄ καί 6’ τμήμα τής Ζ΄ τού ᾿Εξωτερικού σχολείου καί

εις τήν Ζι΄ τού ᾿Ησωτερικού.

« "Αννα Σερουΐοιυ, Διδάσκαλος τής [αλλικής εις τήν 5᾿

τού Εσωτερικού σχολείου καί τό 6’ τυήυα τής ς᾽ τού

Εξωτερικού σχολείου.

Ελένν, Γκαρώ, Διδάσκαλος τής Γαλλικής εις τό α΄ καί

6’ τυ.. τής [ζ΄ τού ᾿Ιύσωτ. σχολείου καί εις τό α᾿ τής σ΄.
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. Ν. Δελένδας, Ιζαθηγητής τής Γαλλικής εις τό α΄ τμ..

τής Α΄ τού 'Εξωτ. Διδασκαλείου καί εις τήν 13΄ τού

Ιδσωτ. Διδασκαλείου.

Μ. Ραπάγ, Διδάσκαλος τής Ιαλλικής εις τήν Ι΄ τού

Ησωτερικού σχολείου.

Ιωάννης Φραντζισκάκης, Διδάσκαλος τής Καλλιγρα-

φίας εις τήν Δ΄ τού [Προτύπου καί [ζ΄ τού ᾿[υσωτερικού

Προτύπου.

« Μαρίνα ᾽Αμοιραδάκη, Διδάσκαλος τής ᾿[χνογραφίας εις

όλας τάς τάξεις τού ᾿Εσωτερικού από τής Ε΄ καί άνω

καί εις όλας τάς τάξεις τού ᾿Εξωτερικού από τής Ζ΄

καί άνω.

Μαρία Σκούφου, Διδάσκαλος τής ᾿[Ιχνογραφίας εις τών

Γ᾽ καί Δ΄ τού Έϊσωτερ. Προτύπου καί εις τήν Δ΄, [Ι΄

καί ς΄ τού ᾿Εξωτερ. [ιροτύπου.

᾿Αγλ. Γεωργιάδου, Διδάσκαλος τής Καλλιγραφίας εις

τήν ς΄ τού ᾿Εσωτερικού σχολείου, τήν Ζ΄ καί Λ΄ τού

᾿Εσωτερικού Διδασκαλείου καί εις τήν σ΄, Ζ' καί Η΄

τού Εξωτερ. Διδασκαλείου.

Βγαποσθ]ίπο Βοηηό, Διδάσκαλος τής Κοπτικής καί

“Ραπτικής εις τήν Α΄, Β΄ καί Γ΄ τού ᾿Εσωτερικού

Διδασκαλείου.

Ελένι Καλαποδοπούλου, Διδάσκαλος τής Κοπτικής

καί “Ραπτικής εις όλα τά τμήματα τής Α΄’, Β΄ καί Γ΄

τού Εξωτερ. Διδασκαλείου. |

Βασιλικήν Τσάμη, Διδάσκαλος τών Χειροτεχνημάτων εις

όλας τάς τάξεις τού ᾿ζσωτ. από τής ΕΙ.’ τάξ. καί άνω.

Λαυρέντιος Καμιλιέριις, Καθηγητής τής ᾿Ωδικής εις

τό ᾿Αρσάκειον καί τήν ανωτέραν τού ᾿Εξωτερικού.

Λουδοθίκος Σπινέληις, Ιζαθηγητής τής ᾿Ωδικής τών

᾿Εξωτερικών σχολείων καί Διδασκαλείου.

Θεμ. Πολυκράτης, Ιζαθηγητής τής ᾿(δικής. τών Έξω-

τερικών σχολείων καί Διδασκαλείου,

4
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᾿;Αδαμάντιος Ραμαντάς, Καθηγητής τής ᾿θδικής τών

Εξωτερικών σχολείων.

Βασίλειος Μανωλάτος, Ιζαθηγητής τής ᾿(Θδικής τών

᾿Εξωτερικών σχολείων καί τού Διδασκαλείου.

᾿Αδέλλα Βέσελ. (Κροντεροπούλου), Διδάσκαλος τής

᾿Ωδικής εις τάς κατωτέρας τάξεις τού Ισωτερικού καί

᾿Εξωτερικού Προτύπου.

Σοφία Γκαρώ, Διδάσκαλος τού Κλειδοκυμβάλου εις τό

᾿Αρσάκειον.

Ρλπίς ΤσοντάκΊη, Διδάσκαλος τής Γυμναστικής εις

όλας τάς τάξεις τού Εσωτερικού καί εις τήν Α΄, Β΄,

Γ΄, Δ’ καί ς΄ τού ᾿Εξωτερικού σχολείου.

Μαρία Μαρμαρινού, Διδάσκαλος τής Γυμναστικής εις

τό α΄ καί 6΄ τυήμα τής ΓΙ΄ καί εις όλας τάς ανωτέρας

τάξεις τού ᾿Εξωτερικού σχολείου.

Χρυσάνθη Θεοδωράκη, Διδάσκαλος τής 6΄ τάξεως

τού ᾿Εσωτερικού σχολείου.

Σοφία Χατζηπαναγιώτου, Διδάσκαλος τής Β΄ τάξεως

τού ᾿Ησωτερικού σχολείου.

᾿Ασπασία Τορναζάκη, Διδάσκαλος τής Δ΄ τάξεως τού

Εϊσωτερικού σχολείου.

Μαρία ᾽Αντωνιάδου, Διδάσκαλος τών τάξεων Α΄, Ι΄

καί Γ΄ τού ᾿Εσωτερικού σχολείου.

Μαρία Λυμπεροπούλου, Διδάσκαλος τού α΄ τμήματος

τής ς΄’ τού ᾿Ευξωτερικού σχολείου.

Μαρία ᾿Αδαμοπούλου, Διδάσκαλος τού 6’ τμήματος

τής σ΄ τάξεως τού Εξωτερικού σχολείου.

Ελένη Μαυρουλήδου, Διδάσκαλος τού α΄ τμήματος

τής [Ι΄ τάξεως τού Εξωτερικού σχολείου.

Ελένα Βαρουξάκη, Διδάσκαλος τού 6’ τυήμιατος τής

Ε΄’ τάξεως τού Έξξωτερ. σχολείου.

Αικ. Χριστοδούλου, Διδάσκαλος τής Δ΄ τάξεως τού

Εξωτερικού σχολείου.
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Φλώρα Βώκου, Διδάσκαλος τής Γ΄’ τάξεως τού Ηξωτε-

ρικού σχολείου.

Ιερατώ Κοντονικολάου, Διδάσκαλος τής Β΄ τάξεως

τού ᾿Ειξωτερικού σχολείου.

Αιμυλία Κούρτελη, Διδάσκαλος τής Α΄ τάξεως τού

Εξωτερικού σχολείου.

Οαιπί]]ο Τ6Υ, ᾿Ειπιμελήτρια τού ᾿Ιησωτεριχού καί Διδά-

σχαλος τής Γαλλικής εις τήν ΓΙ΄ τάξιν τού Έϊσωτερι-

κού σχολείου,

Μαρία Λούθαρη, ᾿Επιμελήτρια τού ᾿Εσωτερικού.

Ελένη Κοιεμάδπε, Ηπιμελήτρια τού ᾿Ηισωτερικού.

᾿Αγλαΐα Ιζωνσταντινίδου, ᾿Επιμελήτρια τού Ίδσωτερ.

Βιργινία Μαρτάκτι, Διδάσκαλος τού Νηπιαγωγείου.

Μαριάνθη Γεωργιάδου, Ροπθός τού Νηπιαγωγείου.

Αικατερίνα Πύργου, ᾿Επιμελήτρια τής [’ τάξεως τού

Εξωτερικού Διδασκαλείου καί Διδάσκαλος τών ᾿[Όργο-

χείρων τής αυτής τάξεως.

Ηρασμία Χρυσοιμάλλπ, Επιμελήτρια τού α΄ τυήμα-

τος τής [Ι3΄ τού ᾿Εξωτερικού Διδασκαλείου καί Διδά-

σκαλος τών ᾿Πργοχείρω» τού αυτού τμήματος.

ΙΙολυξένη. Ιαρακατσάνν, ᾿Επιμελήτρια τού 6' τμή-

ματος τής Β΄ τού Ηξωτερ. Διδασκαλείου καί Διδάσχα-

λος τών ᾿Εργοχείρων τού αυτού τμήματος.

φωτεινήν Μιχαλουνάκου, ᾿Επιυελήτρια εις τό α᾿ τυήμα

τής Λ΄ τού ᾿Εέξωτ. Διδασκαλείου καί Λιδάσκαλος τών

᾿Εργοχείρων εις τό αυτό τμήμα.

"Όλγα Κτενά, ᾿Επιμελήτρια τού α΄ τμήματος τής Λ΄

Διδασκαλείου.

Λικ. Σιουρού, ᾿Επιμελήτρια τού γ΄ τμήν.. τής Η΄’ τάξ.

Φανίν Ζέρθα, » » 6’ » » Ζ' »

᾿Αναστασία ᾿Αναστασιάδου, ᾿Επιμελήτρια εις τό 6΄

τυήμα τής Π΄ τάξ. τού Εξωτερικού καί Διδάσκαλος

τών ᾿Εργοχείρων εις τό αυτό τμήμα.



91.

95.

95.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

103.

105.

104.

52

Πηνελόπι, Γκιούρτη, ᾿Επιμελήτρια τού α΄ τμήματος

τής Ζ΄ τού Εξωτερικού καί Διδάσκαλος τών ᾿[ζργο-

χείρων εις τό αυτό τμήμα.

Ειρήνπ Ζέρδα, ᾿Επιμελήτρια τού α΄ τμήματος τής Η΄

τού ᾿Ειξωτερικού καί Διδάσκαλος τών ᾿Εργοχείρων εις

τό αυτό τμήμα.

Ιωάννης Ζαρίις, Διδάσκαλος τού χορού διά τάς έσωτε-

ρικάς καί ημισυσσίτους μαθητρίας.

᾿Αδέλλα Ιζροντηροπούλου, Μουσικός τού χορού.

Εκκοιισία.

Ιωάννης Τρίμης, ιερεύς τού Ναού τού ᾿Αρσακείου.

Βασίλειος Παλιούρας, ιεροψάλτης τού Ναού τού

᾿Αρσακείου.

Υππρεσία.

Ιωάννης Γαλιώτης, Εισπράκτωρ τής Εταιρίας.

Γεωργία Τζέν, Οικονόμος τού ᾿Αρσακείου.

Κωνσταντ. Παπαστάμος, Φροντιστής τού ᾿Αρσαχείου.

Ευθαλία Φωτιάδου, “Ιματιοφύλαξ τού ᾿Αρσακείου.

Ελένν, Ψαλτήρα, Νοσοκόμος τού ᾿Αρσακείου.

Δ. Λεονταρίτης, Μάγειρος τού ᾿Αρσακείου.

Δημήτριος Πολύδωρος,. Θυρωρός τού ᾿Λρσακείου.

Θεόδωρος Τζαμάκος, Θυρωρός τού ᾿Αρσακείου.

105---1296--] υπομάγειρος, ] κηπουρός, Τ ̓υρωροί θήλειαι

εξωτερ. σχολείων, 8 υπηρέτριαι ᾿Αρσακείου καί ό πλύν-

τριαι καί σιδηρώτριαι.
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ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙ

Η Διοικούόα "Επιτροπή.

1. ᾿Αντώνιος Ιζασταμωνίτης -. Πρόεδρος

9, Νικόλαος Μάνεσιις . . Ταμίας

ό. Ιωάννης Μαρμοράς. . . Γραμματεύς

4. Νικόλαος Καλοσγούρος . ουν Μέλος

5. Γεράσιμος ᾽Ασπιώτης. . . »

6. Κυριακός Κυρίτσης . . »

Διεύθυνόοις, διδασκαλία καί υππρεσία.

« Βασιλικοπούλου ᾿Αγγελικήι, Διευθύντρια.

Παπά Βαρθάρα, Διδασκάλισσα τής Λ’ καί Β΄ τάξεως

τού []αρθεναγωγείου.

Κοντεστάνου ᾿Αλεξάνδρα, Διδασκάλισσα τής Γ΄ τάξεως

τού Παρθεναγωγείου καί τών εργοχείρων τής Β΄ τάξεως

τού Διδασκαλείου.

: Βουσολίνου Ελίζα, Διδασκάλισσα τής Δ΄ τάξεως τού

Παρθεναγωγείου καί τών εργοχείρων εις τήν Ζ΄ τού []αρ-

θεναγωγείου.

Δεσύλλιι Ξυμορφία, Διδασκάλισσα εις τήν Ε΄ τάξιν τού

Παρθεναγωγείου καί τών εργοχείρων εις τήν Η΄ τού

Παρθεναγωγείου.

Πηλού Βιργινία, Διδασκάλισσα τής ς΄ τάξεως τού Παρ-

θεναγωγείου.

Λιθέρη ᾿Αγγελική,, Διδασκάλισσα κοπτικής τής 7’ καί Η΄

τού []αρθεναγωγείου καί Α΄ καί Β΄ τού Διδασκαλείου.

« Πετσάλι. Ευφροσύνη, Διδασκάλισσα τού Νηπιαγωγείου

καί τής γυμναστικής εις τάς τάξεις Α΄. Β’, Γ΄, Δ΄, Ε΄

καί ς΄ τού Παρθεναγωγείου.
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- Λευθεριώτης ᾿Αρσένιος, Ιαθηγητής τών Θρησκευτικών

εις τάς τάξεις δι’ καί ΗΠ΄ τού Παρθεναγωγείου, Α΄ καί Β΄

τού Διδασκαλείου καί τής Γεωγραφίας εις τήν Λ΄ τού

Διδασκαλείου.

. ᾿Αρθανιτάκης Σπυρίδων, Καθηγητής τών “Ελληνικών

εις τήν Β΄ τάξιν τού Διδασκαλείου.

Ποφάντης ᾿Αντώνιος, Ιζαθηγητής τών "Ελληνικών εις

τήν Α’ τάξιν τού Διδασχαλείου.

- Δάλλας Σπυρίδων, Καθηγητής τών “Ελληνικών εις τήν

Π’ τάξιν τού Παρθεναγωγείου.

« Οικονόμος Παναγιώτης, Καθηγητής τών «᾿Ελληνικών

εις τήν Ζ' τάξιν τού Παρθεναγωγείου.

« Μαρίνος Σπυρίδων, Ιζαθηγητής τών Μαθηματικών εις

τήν ΠΠ’ τού Παρθεναγωγείου καί εις τήν Α΄ καί Β΄ τού

Διδασκαλείου.

Σακελλαρόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής τών Παιδαγω-

γικών εις τάς τάξεις Η΄ Παρθεναγωγείου καί Λ΄ καί Β΄

τού Διδασκαλείου,

.᾿Ανδρουτσέλλιις Σπυρίδων, Ιαβηγητής τής "Ισιορίας

εις τάς τάξεις 7,’ καί Π΄ τού Παρθεναγωγείου καί Α΄ καί

Της Γαλλικής εις τάς τάξεις Η΄ τού

Γ]αρθεναγωγείου, Α΄ καί Β΄ τού Διδασκαλείου.

Ζαθιτζιάνος Γεώργιος, Καθηγητής τών Φυσιογνωστικών

εις τήν Δ΄ καί Π΄ τού Παρθεναγωγείου καί Α΄ καί Ε΄ τού

Β΄ τού Διδασκαλείου.

Διδασκαλείου.

Παδοθά ᾿Αϊδά, Διδάσκαλος τής Γαλλικής εις τάς τάξεις

Β΄, ς΄ καί Ζ΄’ τού Ι]αρθεναγωγείου, έτι δέ τής [᾿᾽αλλικής

συνδιαλέξεως εν ταίς αυταίς τάξεσι καί εν τή Η΄ τού

Παρθεναγωγείου καί τή Α΄ καί Β΄ τού Διδασκαλείου.

Καίσαρης Θεόδωρος, Διδάσκαλος τής ᾿Αρἰμητικής εις

τήν Ζ' τάξιν τού ΠΠαρθεναγωγείου.

᾿Ανδρώνης Δημήτριος, [ζαθηγητής τής Μουσικής εις τήν

Α΄ καί Β΄ τού Διδασκαλείου,
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Παδοόάς Ιερώνυμος, Ιζαθηγητής τής Μουσικής εις τάς

τάξεις 7’ καί 11’ τού Παρθεναγωγείου.

Φρέδα Ελένη, Διδάσκαλος τής ᾿Ωδικής εις τάς τάξεις

Α΄, Β’, ΤΊ Δ΄, ' καί Σ΄ τού Παρθεναγωγείου.

. Βίλλας Ιωάννης, Διδάσκαλος τής Καλλιγραφίας καί

᾿Ιχνογραφίας εις τάς τάξεις Ζ΄ καί ΉΗ’ τού Παρθεναγω-

γείου, Α΄ καί Β΄ τού Διδασκαλείου.

Δελαπαλούδ Κάρολος, Διδάσκαλος τής Γυμναστικής εις

τήν Ζ΄ καί Η΄ τού Παρθεναγωγείου, Α΄ καί Β΄ τού

Διδασκαλείου.

Σαλθάνος Νικόλαος, Θυρωρός.

Βάση Αικατερίνα, υπηρέτρια.

Γογγάκτ, Αγγελική, υπηρέτρια.

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Η Διοικούόα ᾿Επιτροπή.

{ω Κωνσταντίνος Παπαγιάννης . Πρόεδρος

9. Ευθύμιος Καράκαλος. . . . .. Μέλος

8. Γεώργιος Σουλιώτης. . . . »

4.. Σπυρίδων Στεφανόπουλος . »

5. Αντώνιος Πικραμμένος . . »

6. ᾿Ανδρέας Σταμάτης. . . . . .. . »

Ί. Δημήτριος Συρογιάννης . . . . »

Διεύθυνσις, διδασκαλία καί υπηρεσία.

1. Μαρία Ι. Ξύδη, Διευθύντρια.

9."Αγγελος Νικολόπουλος, Ιζαθηγητής τών “Ελληνικών

καί τής “ιστορίας.

3. Ανδρέας ᾿Αχιλλείου, Ιζαθηγητής τών “Ελληνικών καί

τής “Ιστορίας.
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- Αλεξ. Παπαγιαννόπουλος, Καθηγητής τών “Ελληνικών.

« Γεώργιος ᾿Αντωνόπουλος, Καθηγητής τών “Ελληνικών,

τής “Ιστορίας, τής "Υγιεινής κτλ.

« Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής τών “Ελληνικών

καί τής “Ιστορίας.

. Σωτήριος Παπακωνσταντίνου, Ιζαθηγητής τών Θρη-

σκευτικών καί τής “Ιστορίας.

Αναστάσιος Τσιδιμέγκρας, Καθηγ. τών Μαθημαιικών.

« Κυριάκος Σταυριανός, Καθηγητής τής Παιδαγωγικής, τής

ψυχολογίας, τών Φυσικών μἀημάτων καί τής Γεωγραφίας.

Απάίοί ΟοοΉθί, Καθηγητής τής Γαλλικής γλώσσης.

Γεώργιος Διδυμιώτης, Διδάσκαλος τής Καλλιγραφίας καί

᾿Ιχνογραφίας.

᾿Ανδρέας Πετρουτζής, Διδάσκαλος τής ΓΓυμναστικής.

Σπυρίδων Μπίτσης, Διδάσκαλος τής ᾿Ωδικής.

Ελένη Παπαθανασοπούλου, Διδάσκαλος τής σ΄ τάξεως:

Αικατερίνα Βοζίκη » » ΕΒ’ »

Καλλιόπη Σταύρου » » Δ΄ »

᾿Αναστασία Λυμπεροπούλου » » Γ’ »

Ευτέρππ Λαζαρίδου » » Β’ »

Βασιλικί, Σταμάτη » » Α΄ »

᾽Αγγελικήά Ραζτ, Νηπιαγωγός.

ΤηΠογόρο Εάθτ, Διδάσκαλος τής Γαλλικής γλώσσης.

Ελένη Ι. Ξύδη, » » » καί Γερμανικής.

Χρηστίνα Σταμοπούλου, Διδάσκαλος ᾿Εργοχείρων.

Αικατερίνα Βιεννά, ᾿Επιμελήτρια.

Λουΐζα ᾿Αντωνάκη, Διδάσκαλος κλειδοκυμβάλου.

Αίκατερίνα Διαμαντοπούλου, Διδάσκαλος Κοπιικής καί

“Ραπετικής.

Διονύσιος Λιδαθπνός, Διδάσκαλος τού Χορού.

Παναγιώτης Λιάκουρας, θυρωρός.

29 καί 90. Δύο υπηρέτριαι.



0] ΜΈΓΑΛΟΙ ΣΥΕΡΓΈΤΑΙ
ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

[| ΧΡΥΤΟΙΣΓΡΑΝΗΛΙΙΗΕΝ Τήι ΠΡΠΛΙΝἸ,ΤΟΥΛΡΙΛΚΕΙΙΥΛΝΛΓΕΓΡΛΗΝΕΝΟΙ3

σσ

Η Α. Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ

Η Αα. Μ,. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΔΓΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΤΖΑΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ

ΠΑΝΤΙΑΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΌΓΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΗΔΙΑΣ ΠΑΝΑΣ

.
᾿Αναγράφονται [Μεγάλοι Ευεργέται τής Φιλεχπαιδευτικής Ίται-

. . ᾿ . - ν »
ρίας οι προσφέροντες ανά πέντε τουλάγιστον χιλιάδας δραχμών καί άνω.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΣΤΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΙΝΑΚΗΣ

Α. ΓΙΑΝΝΙΚΕΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

ΑΡΙΕΤΤΑ καί ΣΤΑΥΡΟΣ 1. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΡΑΛΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ Μ. ΤΟΣΙΤΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΓΡΗΓ. ΚΑΝΑΤΣΟΓΛΟΥΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΕΤΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΉΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΚΟΤΣΟΣ

ΣΙΜΩΝ ΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΈΛΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΛΙΕΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΝΊΌΔΕΩΝ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΜΕΝΑΙΣ ΚΑΒΑΝΙΑΡΗ

ΚΑΔΛΙΟΠΗ Μ. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ



ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΛΙΚΛΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΞ

᾿Επιζώντες ευεργέται καί αί

Α΄

κατἀέσεις αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΙ :- Κατἀέσεις
δ

8 5 Επώνυμον καί όνομα ό 88 1385

ΝΕ 5] δέ |εξε

1190394 ᾿Αντωνιάδης ᾿Αλέξανδρος 1869

229061] Βουτσινάς ᾿Εμμανονήλ 1871 Β00!---

̓|1961|] Δεληγεώργης Λεωνίδας 1866 ο11|---

417811 Δεληγιάννης Θεόδωρος 1859] 144|---

5119771 Δροσίνης Χρήστος 1866 496θ|---

611948] Θεολόγη Αικατερίνα 1846] 9868/90! 993|--

71809 Μαυροκορδάτος Νικόλαος 1860] 980|--| 500|---

891151 Μπότασης ᾿]ωάννης 1870 1919ι--

9|9617| Νάζος Γεώργιος 1896

10|30831] Ράνδας Λεωνίδας 1869 Λ7}1}--

{1|934834| Ροδοκανάκης Μιχαηλ 1873 500|--

12|231323| Σίμος ΓΙ. Αγγελος 1875 4θ0--

189|23048| Σαραντόπουλος [υυστράτιος |1870 ΕΦη]---

14190941 Τρίμης Ιωάννης 1870 ̓76θ!--

159006 Φιλαδελφεύς Θεμιστοκλής 1868 1000|--
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ΠΙΝΑΞ Β

᾿Επιζξώντα μέλη εγγραφέντα πρό τού έτους 1806

καί αί καταθέσεις αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΙ 2 Καταθέσεις

-- 8.

ά ό ᾿Επώνυμον καί όνομα Σ εξ 8

ΉΙ ΕΕ [45

111654] Δουρούτης ᾿Αθανάσιος 1850! 19|--| 14λ]---

911151 Δεϊμέζης Σπυρίδων 1857! 88|94| 198|---

̓ 1704] Κυριακός Παναγής 1858! Ίδι--ι 29920

4118106 Νάκης Νικόλαος 18600! 184|--| 3834|---

ΠΗ 150] “Ρεδελάχκης [1οβητός 1855| 158|---

θ|1768| Στεφανίδης Νικόλαος 1859] 199|---
1184] Χατζόπουλος Νικόλαος 1891| 4θ8|---
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ΠΙΝΑΞ Γ΄
. - ο -

᾿Ενεργά μέλη εγγραφέντα από τού έτους 1866 καί εντεύ̓εν

καί αί κατἀέσεις αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΙ “ Καταθέσεις | 5

πασι κ
α) 3 Ες. Επώνυμον καί όνομα ξ 53 εξ έ

5 κ| 588 ΚΙ] ος| Έν δ,
τες 5] 5ξ| Ξξ| κ

119146. Θ]Λκριδός̓Λκριθός 1885!970|--| 18|-.
Φ|9061! Ό6|᾽Αραθαντινός ᾿Αριστείδ.|1807᾽ Ό4|-!| 18|--

9|9170!᾽ ΤΩ! Βλαστός Γεώργιος 18Ί6| 450|--! 18|--

α|9699| ό)ΒράγκαληςΝικόλαος[1896]δά|--|! 18|--
5|9919!| 50] ΒαλαδανιώτηςΣπυρίδ.|!8ΠΤ| ή14|--| 18|--

θ|9064!| 39| Βάρθογλης̓Λναστάσιος||8907|δ4|--| 18|--
Ί9649!| 388]Βερσής Σωτήριος 1896] δ4|--|! 14|--

8|91713!᾽ ΤΒ Βαλαθάνης ᾿Αθανάσιος ||876| Λ843|--! 18]---

9|9538|1.3,Τ1] Βορές Δαμιανός 18988! 198|--! 36|--

(098801 7Ί| Βαμπάς ᾿Αριστείδης |1899] 18|--!᾽ 18|--
[119886] Ί6| Βαλαθάνης Γεώργιος ||899]| 18|--! 18|--

[9]9659! 100! Βεκούσης'Δημήτριος ||896[ όθι--ι 18|---

9600] 119|ΓαρδίκαςΓεώργιος [1894]108|--! 18|--
9930! 87| Γεωργιάδης}Δημήτριος|18718|896|--! 18] -

μονΟ15

15|94909! 99| Γεωργιάδης Νικόλαος |1884| 988|--|! 18]...

(69976). 1901 Γεράκης ᾿Ιωάννης 1899! 18]--| 18|--

[79657]31.39ΓεωργιάδηςΚωνσταντ!!896] 18|--| σ--

[8|9583] 114| Δέρθος Γεώργιος 1891! 1λΛ4|-.|] 18|-.

19196132 ̓]Δαμιράλης Μάρκος 1894] 108|--| 18|--

90/9410ι 97| Δραγούμης Στέφανος |1883| 924|--| 18|--

2119607|᾽ 31! Δημητριάδης Δημήτρ. |1894] 108|--! 18|--

99|9658 1 ιο ΔράκοςΝικόλαος 1896! 18. 5δ--

98194593, 1961Έσλεν ΙΚωνσταντίνος [1884 210]--ι όθι--

249884 ΤΘ! Ευθυμίου Ξενοφών 1899! 18|--! 18

Μεταφέρονται δρα. | . - .|- - |. . ΟΛ0



68

ΑΡΙΘΜΟΙ “ Κατἀέσεις 5

ο Σ Έ
3 5 ό ός ᾿Επώνυμον καί όνομα ό 55 εξ ξ

Έκ μεταφοράς δρα). ]|.. .|. . ΜΙ | Όλθ]--

2019405806, 191] Ιυγομαλάς ᾿Αντώνιος |1583| δυ6|--- 9θι--

26129943114,031 Άώτος Ιζοσμάς 1879! 360|--᾽ ο9θ]--

29131 81| Ζαίμης Θ, ᾿Αλέξανδρος|!883| 306|--|! 18|--

28|9393 3] Τιάννος Ιζλεάνθης 1881! 3Δ9!|--| 1ι8|--

20|9478|94, 104] Ζαχαρίας Λουκάς 1885] ΩΤτ60|--! δθί]--

3019 454198, 105| Ζαχαρίας Ζαχαρίας 1884) 9Ττ0!|--! 86|--

419649] 106] Ζαχαρίας Ι]ροκόπιο |1896] δ4|-- 18|--

2319 964 Ζύγουρας Εενοφών 1881] 349|--- καθ. 1900

}9|3519 36 Θεοδωρακάκης Δημήτρ. 1985] 210]--- 18! -

3419905115, 124 Θεοδωράκης ᾿Ανδρέας 1891: 18|--! δ4|--

459918] 101/ Ιατρού Ιζ. Γεώργιος |1899] 18|--! 18|--

Αθ9 99 3 ]Κρίνος ᾿Αθανάσιος 1891] 16θ9|--; 18|--

1119589 θ4] Κοφινιώτης Ιωάννης 11891 169:--| 18ι--

18|9615| 119] Ιζασιμάτης Ιζοσμάς |1896]| Τ3|--! 18|--

10|9091| 47| Καλογιάννης Ιωάννης |1896] δ4|--|! 18|--

109994 Ί] Ιζούπας Γεράσιμος 18Ππ| 150|--! 18|--

1119314] Λ0] Κατσίμπαλης Γεώργιος!|1881| ̓94|--! 18|--

19|95 61 ΟΎ! Ιζαλογερής ᾿(λεισθένης |1888| Φ916|--|! 18|--

19|9099! Τ8| Ιζουτσαλέξης Α.Ι]αναγ/|1896[ 54|--!᾽ 18|--

1λ|941Π 98| Ιζονδύλης Παναγιώτης 188υι 9]0]--| 18|--

159394 τι ΙΚετσέας Θεμιστοχλής |1982! 909|--- 19|---

169580] 11,84ι Ιζατσογιάννης Πέτρος |1891| 136|--] όήη|--
το ά η 11 Ιζαποδίστριας ᾿Ανδρέας 1884| 988|--! 18|--

λ8|9618 85| Ιζυριακόπουλος Δημήτ.|1896!| δ4|--! 18|--

199971] 195] Κουρτίδης ᾿Δριστοτέλ. 18991 18|--|! 18|--
πθ|9919᾽ 5! Καραγιαννίδης ᾿Αθαν. |1899| 18|--! 18|--

219910! 08| ΙζορφιωτάκηςΙωάννης |1899|] 18|--᾽ 18|--
39|9034]| 84 Ιλεομένους Ι(λεομένης |1896| Ό4|--! 18|--

231999 5/49, 241 ΙΚουσουλίνος Σπυρίδων 18111 Αθθ]--| 86|--

3419636! 83| Ιζυριακός Ιζωνσταντίνος! 18906] Ό4|--Ι 18|--

Μεταφέρονται όρα. 1224---



θ4

ΛΡΙΘΝΟΙ

ούρθδτ 5ο
ο6|9038!| 98
579616] 89
ό8ι9049! 43
59|2696| 55
β0|9640
649659
ρ9|9889᾽ 09
β3|9476
θ49 8991 δ4
βύ|9541 95
βθ|9350|19,95
β7|3381|96,660
ρθ|3695᾽ ΤΟ
ρ9|3631!| 539
Τ0515/ 118
Τ1|3646] 41
Π9|3130) 119
π3|3594] 90
14393390! 98
159456] 97
16|9980
11|2911! 91
Τ8/9975| θά
Π9|9915| 121
30|9885| 109

819599/91,06
89595, 33
8319601 108
84|9311 8

᾿Επώνυμον καί όνομα

Εκ μεταφοράς δραχ.

Ιζαραπάνος |ζωνσταντ.

Λιόσης Νικόλαος

Λελέχος Σταύρος

Λάμπρος Χαράλαμπος

Λάππας Μιχαήλ

Λάππας 0. Δημήτριος

Λάππας Β. Δημήτριος

Λυκουρέζος Ιζωνσταντ.

Μπόν ᾿Αλφρέδος

Μαυρομιχάλης Ι(υριακ.

Μαγγιώρος Ιωάννης

Μοσχοθάκης Νικόλαος
Μπρούμης Ιζωνσταντ.
Μηλιαρέσης Διονύσιος

Οικονόμου Γζωνσταντ.

Παπαγιαννόπουλος Ν.

Παπαθασιλείου Γεώργ.

Πούλιος Χαρίσης

[Παπαδόπουλος Φίλιπ.
Περσάκης Ιζωνσταντ.

Περσάχης Νικόλαος

Παπαχελάς ᾿Αθανάσιος

Παπανικητόπουλος Μ.

Παναγιωτάκος Φώτιος

[Παπαθασιλόπουλος Δ.

Πολυκράτης θεμιστ.

Παπαδόπουλος Αναστ.

“Ρουσόπουλος Έμμαν.

Ραμαντάς ᾿Αδαμάντιος

Ράλλης Παντιάς

Μεταφέρονται δρα/.

"Έτοςενγραφής

(899|᾽
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1899
1885
1883
1885
1884
1881
1896
1890
1590
1896
1876
1894
1881
1884
1899
1899
1899
1899
1899
1898
1894
1894
1889

Κατἀέσεις

Ποότού
έτους1900

108
108
994

έτος1900

- νο δδΚατάτό|

------------οςοσος

| Παρατηρήσεις

καθ, 1900

καθ, 1899

καθ, 1900



ΑΡΙΘΜΟΙ

ό 5 ό ός ᾿Επώνυμον καί όνομα

Εκ. μεταφοράς δραχ.

85293209 Ρούγκας ᾿Εμ.μανουήλ

86|2590 Σημαντήρας ίίωνστ.

873581 49| Σταυρόπουλος Νικόλ.

88|9609 Στάμος Νικόλαος
89]2558| 44! Σκλέπας Θεμιστοκλής

90|36051 48| Στρατόπουλος Μιχαήλ

91|3317|11, 129] Σακόρραφος Μάρκος

99|9455| 108 Σακελλαρίδης Ιωάννης

09319614 δ2] Σακελλαρόπουλος Σωτ.

949919] 65 Σκορδαράς Αγγελος

052914 99 Σκούφος Θεό ωρος

96|9439|18,06| Σακόρραφος ΙΓ)εώργιος

9119610 10] Τράστας Θεόδωρος

98|3480 Τσιρίκος Σταύρος

99|9440| 86| Τσακαλώτος [ζυστράτ.

100|9603] θ93| Τσολάκος ᾿Ανδρέας

1019543! ΘΊ| Τράγγας ᾿Επαυ.εινώνδ.

10919597 1] Φίλιος Φίλιππος

1099548 4] Φωτίου Ιωάννης

0419554] 110 Φινόπουλος Πυστάθιος

105|9069] 116| Φραγκισκάκης ᾿]ωάννης

Ι06|9645] 115| Φαραντάτος Νικόλαος

10Π|9655|30, 111} Φαραντάτος Γεράσιμος

108|9647|99,61| Φαραντάτος Δημοσθέν,

109|9069!| 58 Χατζιδάκις Ρεώργιος

110|9909|19,80| Χατζημιχάλης Μιχαήλ
11119584! αδι Ψάλτης ᾿Ιάκωθος

11919648] λ6| Οάλτης Θεόδωρος

Τό όλον δραχ.

- Κατἀέσεις ά

5 Ο

5 8 5 5

ΕΞ} | ο
| 51| “ξ| ά
εν ρω ον 17 83|--

1899| 18 καθ.1900

1886] επίτ.πρόεδρος
1888|916 18|---
1894| 90 καθ. 1900

18868994 18|--

1896| 54 18|--

18811994 36ι--
1884988 18|--

1896| Τ3 18|--

1899] 18 18|--
1899| 18 18|--
1881288 3θ|--
1894|108 18|--
1883|970 καθ. 1899
1884|988 18]..| ταί 1900

1894|108 18|--

1894|984 18|--

1894108 18|--

1688/9146 18|---

1888/9216 18|---

1876495 18|--

1896] 54 18|--

[896] 36 9θ|--

1890] 36 96|---

1897| δά 18|---

1877900 οθ|--

18911602 18|--

1896] δ4 18

2904|--





ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ ΚΙ ΕΞΟΛΛΝΑΥ̓ΤἨΣΔΙ; Τη ΕΤ0Ί 18901





ΑΝΑΛΥΣΙΣ

τών Γεν. 4ογαριασμών εφ᾽ ών επήλδε µεταβολη κατά τήν χρήσιν

1900 κατά τάς παρατἰεμένας συγκριτικάς καταστάσεις

τής 831] Δεκεμβρίου 1899 καί 81 Δεκεμβρίου 1900.

Α΄. Επί τών 2./ομών τού ᾿Ενεργπτικού.

Χρηματόγραφα.

ΤΙ 31 Δεκεμθρίου 18009 ήσαν χρηματό-

γραφα αξίας. . . . - Δρ. 1,105,841.50

Προσετέθησαν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου

1899 πρός αναγωγήν τής αξίας τών

λαχειοφόρων ομολογιών τής ᾿Εθνικής

Τραπέζης εις τήν τιμήν τών δραχμών

650 καθ᾽ ομολογίαν . εν. » 101.05

Δρ. 1,105, 448.55

Καί αφηρέθη τό εισπραχθέν αντίτιμον Ί

λαχειοφόρων ομολογιών τής Εθνικής

Υραπέζης κληρωθεισών εις τό άρτιον .. » 4,Θ5Τ.05

Υπόλοιπον τή 91 Δεκεμθρίον 1900, κατά

τήν κατάστασιν καί τόν παρατιθέμενον

αναλυτικόν πίνακα. . εν. Δρ. 1,100,Τ91.50

Εικόνες Παλαιάς καί Καινής Διαθήκπς.

Τή 31 Δεκεμδρίου 1890 υπήρχον εικόνες

αξίας. . . . -. Δρ. Ι,18971.65

Καθ' όλον τό έτος 1900 επωλήθησαν εικό-

νες αξίας... . » 097.50

Εικόνες εν τή αποθήκη τή 81 Δεκεμβρίου

1900. . ... . εν εν Δρ. 6,500.15
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Διοικητιλκή Επιτροπίι Παρθεναγωγείου εν Κερκύρα.

ΤΆ 91 Δεκεμθρίου 1899, ήν υπόλοιπον. .. Δρ. 958.49

Καθ᾿ όλον δέ τό έτος 1900 απε-

στάλησαν αυτή εντεύθεν. . Δρ. Τ,900

᾿Εχρεώθη μέ τά έσοδα τού [|αρ-

θεναγωγείου τού έτους 1900 » 19,991 » 91.991, .--

Δρ. 91 949,49

[ζαί επιστώθη μέ τά έξοδα ιδίου έτους . » 91,594.7Τ!

Υπόλοιπον τή 9] Δεκευθρίου 1900 . . Δρ. 94.18

Διουκτιτυκήι ᾿Επιτροπή Παρθεναγωγείου εν Πάτραις.

Τή 91 Δεκεμθρίου 1899 ήν υπόλοιπον. . . Δρ. 999.89

Ι(αθ᾽ όλον δέ τό έτος 1900 απε-

στάλησαν αυτή7εντεύθεν.. .Δρ. 500

Εχρεώθη μέ τά έσοδα τού [|αρ-

θεναγωγείου τού έτους 1900 » 96,864 » -9Ί,8964.--

Δρ. 128.565.89

Καί επιστώθη μέ τά έξοδα ιδίου έτους - » 96,Τ5Ί.50

Υπόλοιπον τή 9] Δεκεμθρίου 1900. . . Δρ. 1.000.399

Ταμετον.

Τή 84 Δεκεμδρίου 1899 ήν υπόλοιπον. . . Δρ. 1,516.833

((αθ᾽ όλον δέ τό έτος 1900 εγένοντο εισ-

πράξεις. .. εν νον... ». 983,041.85

Δρ. 384,558.18

Καί πληρωμαί. .. .:.::-:«::.:» 221,070.82

Υπόλοιπον εις μετρητά εν τώ Ταμείω τή

81 Δεχεμθρίυ 1900. . . - εν Δρ. Τ,487.86
Ο μι]



τ1

Β΄. Επί τών λογαριασμών τού Παθπτικού.

Διαθετέα περιουσία.

ΤΗ 81 Δεκεμθρίου 1899 ήν υπόλοιπον. . . άρ.

Επιστώθη πρός αναγωγήν

τής τιμής τών λαγειο-

φόρων ομολογιών τής

Εθν.κής Τραπέζης μέ Δρ. 101.05

᾿Επιστώθη έτι μέ τά εν γένει

έσοδα τής Εταιρίας χρή-

Λ48., 148.31

234,3719.85σεως 1900 εκ . ..» 984,17Τ23.80 »

Δρ.

Ιζαί εχρεώθη μέ τά έξοδα τής ε Ρτοιρίας

χρήσεως 1900 . - . »

Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμθρίου 1900. . . Δρ

Διάφοροι λογαριασμοί.

Τή 81 Δεκεμθρίου 1899 ήν υπόλοιπον. . . Δρ.

Επιστώθησαν μέ τά προκαταθολικώς λη-

φθέντα εκ τής ᾿Ευθνικής Τραπέζης εις

λογαριασμόν δεδουλευµένων μερισμ.άτων

δι᾽ επειγούσας ανάγκας τής Εταιρίας »

Δο.

Καί εχρεώθησαν μέ τά αποδοθέντα τή Τρα-

πέζη πρός εξόφλησιν τής εκ τού προσω-

ρινού τούτου μμ όρλη τής

Εταιρίας . . . »

Υπόλοιπον τή 81 Αοκεμθρίου 1900. . . Δρ.

6832,ΤΩΊ.56

38360,Τ80.328

ο 449 991.28

115.90

90,000.--

94115.90

90,000.---
ΓΤ15.90

π΄



Τά

Εντάλματα πληρωτέα.

Τη 31 Δεκεμβρίου 1899 έμενον πρός πληρω-

μήν εντάλματα. . . . . . 4 αξίας Δρ.

Καθ᾽ όλον τό έτος 1900) εξεδό--

δησαν εντάλματα. . . . 645 » »

Ομού 649 αξίας Δρ.

Καί επληρώθγσαν εντάλματα.. 649 » »

Εκ τών ως ανωτέρω εκδοθέντων 645 ενταλμάτων

615 εξεδόθησαν υέ χρέωσιν τών εξόδων χρή-

σεως 1900 διά. . Δρ.

5 » » » τής Διοικ. Έπι-

τροπής τού εν

Κερκύρα Παρθε-

ναγωγείου διά. . »

1 » » » τής τού εν Πά-

τραις τοιούτου διά »

9 » » » τών διαφόρων λο-

γαριασμών διά... »

99 » ».. »ό. τώννέωνκτιρίωνδιά »

6450 Ομού Δρ

Νέα κτίρια.

Εις πίστωσιν τού λογαριασμού τούτου ηχθη-

σαν τά εισπραχθέντα από τόν άναλα-

δόντα τήν κατεδάφισιν τών επί τής οδού

Σταδίου οικοδομών διά τήν αξίαν τών

αχρήστων υλικών. . . . . . « . . Δρ.

᾿Επίσης εις πίστωσιν τού ιδίου λογαριασμού

ήχθη καί τό αντίτιμον τών παρά τού

μηχανικού εκποιηθέντων αχρήστων υλικών »

Μεταφέρονται. . . Δρ.

572.35

290, 498.07

297,070.832

221,010.932

198,448.01

Ι,800. ---

500. --

90,000.--
10,950.--

ο 96,498 .07

11.000.---

490.---

11,480.--
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Μεταφορά . κο ον Δρ.
τ

Εις πίστωσιν έτι ήχθη καί Ώ εγγνοδοσία τού

Π.

ΠΠ. |

αναλαθόντος τήν κατεδάφισιν εργολάθου »

Δρ.

]εα) εις χρέωσιν

Η αποδοθείσα μετά τήν περάτωσιν τής

κατεδαφίσεως εγγυοδοσία Δρ. 9,000.---

Η μισθοδοσία τού μηχα-

νικού καί τού μηχανικού

υπαλλήλου.. .. . .» 4190.--

Η αμοιθή τού αρχιτέ-

Άτονος ᾿Αν. Θεοφιλά. . . 9,500.-- »

11,4830.--

8,000. ---

14.480---

10,350. ---

Υπόλοιπον τή 3] Δεκεμθρίου 1900 . . Δρ . 4,180.---



τά

ΚΑΤΑ

Της εν γένει περιουσίας τής Φιλεκπαιδευτικής

Υπόλοιπον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ----------.---------

91 Δεκεμβρίου| 3] Δεκεμβρίου

18909 1900

᾿ΑΑρσάκειον. . . . Δραχ. 4953959899 4952582

Τοσίτσειον. . » 199 3068|0δΙ 18550806

Νηπιαγωγείον. . . . » β̓4θ4|--! ολάθ1--

Οικία πρώην Βούρου κο νο κο νο κο ν » 59083999 595832|39

Διδακτήρια (οικία πρώην Φιλαδελ φέως) » 8402656 δ4020|58

Γήπεδον εν Κηφισία .. » 114018 414018

Οικόπεδον εν ᾿Ελευσίνι (Σδχθλείον

Ελευσίνος). . . . » ΙΊ5| 834 ΤΤ5ι9ά

Χρηματόγραφα . . » [1105841|50|1100π91|50

Εικόνες Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης » 119765 6500|15
Διοικητική ᾿'Επιτροπή [Ιαρθεναγω-

γείου εν Κερχύρα . αν. . » 958|49 9418

Διοικητική ᾿Ιπιτροπή ΙΙαρθεναγω-

γείου εν Πάτραις εν νον » 999|89 1606/99

Ταμείον. . . - . » 1516/99 Τ48δΊ:86

Αραχ.|193640δ8 δύ 0100248

᾿Εν ’Ἀήναις, τή 19 ᾿Ιανουαρίου 1901.
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ΣΤΑΣΙΣ

Εταιρίας κατά τήν 51 Δεκεμβρίου 1900.

Υπόλοιπον

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ο ος

31 «{εκεμβρίου |] ηεκειιβρίου

1399 1900

Κτηματική περιουσία. . .- . . . Άρα). 8911 5180 891 19480

᾿Αναπαλλοτρίωτος χρηνα-. περιουσία ̓» 60451750 θ6 4011108

Διαβετέα περιουσία . . ΝΙΝ » γ18λ48|91] 1ΛΠ907|38

Διάφοροι λογαριασμοί. . » [715|90 1115190

Εντάλματα πληρωτέα . η 19190

Λογαριασμοί νέων κτιρίων . η Λ180|--

Ν
Ν

Ν
Ν

Άραχ.|1936108|66|199τ565|18

᾿Ἐεωρή̓η

Η ᾿Εξελεγκτική ᾿Επιτροπεία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΝΙΚΟΔΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΤΊΩΡΟΣ

Ο Ταμίας

τής Φιλεκπαιδευτικής “Εταιρίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΤΡΟΥ



Τ6

Τα

ΔσΗ

το

ΝΠ

ΤΗΣ

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΧΕΡΕΩΣΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

τ

Υπόλοιπον

Ταυείου

τή

81

Δε-

κεμδρίου

1899.

Έσοδα

χρήσεως

19000

.

Διάφοροι

λογαριασμ.οί.

Νέα

κτίρια

.

Χρηματό

γραφα.

Εικόνες

[]αλαιάςκαί

}

Καινής

Διαθήκης.

Δραχ.

Δραχ.

1516199511

20000

14490

4657687

9890

284558

Εντάλματα

πληρωτέα

.

Υπόλοιπον

31

Δ/θρίου

1900.

Δραχ.

»

Δραχ.

221070

Τ4δ]

93

δ6

284558
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ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ

990 Μετοχαί Εθν. Τραπέζης τής “Ελλάδος

πρός Δρ. 4,100 . . -πηπνν”σ 909,000.---

180 Ομολογίαι ᾿Έθν. δαν. 130.000,000

πρός Δρ. 920 . κοκ κ εν κ νο 41 100.---

900 Ομολογίαι Εθν. δαν. !25,000.000

πρός Δρ. 380. . . κο νο ο νο νους » 5θ6,000.---

906 Ομολογίαι Εθν. δαν. Τ6,850,000

πρός Δρ. 104. . . . . ) 21 4914.---

195 Ομολογίαι λαχ. δαν. θ0, 000 900 Έν.

Τραπέζης πρός Δρ. 650. νον » 19 950.----

Ί. Ομολογία έντοκος Ίβν. Τραπέζης 4 οι, » 311.50

Ομού. . -. Δο. 1,100,Τ91.50

εξ ών εις τήν αναπαλλοτρίωτον περιουσίαν ανήκουσιν

169 Μετοχαί ᾿Εθν. Τραπέζης πρός 4,100. . Αρ. θθ4,900.---

τ Έντοκος ομολογία . . » 811.50

Ομού. Δρ.θθ4,517.50
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύπολο- .΄
γισμού Έσοδα

ΕΣΟΔΑ

δι Προύπολ.
8 5 8 εούπολορ! '-.| Εισπραχθέντα

ΜΕΡΟΣ Α΄

Έσοδα Περιουσίας “εταιρίας καί

Παῤεναγωγείων αυτής έν ᾿Αθήναις.

Α΄ Συνδροµμαί.

1|α Συνδρομαί μελών 9000|--! 9484|--

6 Διπλώματα μελών . 90|---

9 Συνδρομή “Δημοσίου. 20000: --| 20000]---

8 Κληροδοτήματα . 500|---

β΄’ Μερίσματα καί Τόκοι.

1 ᾿Αναπαλλοτριώτον χρηματικής περιουσίας

α| Μέρισμα 163 μετοχών ᾿Ηθνικής Τραπέ-

ζης τής Ελλάδος εκπτώσει δραχμών

6000 αναγραφομένων ως εσόδου εκ

διδάκτρων εν Κεφαλ. Γ΄, άρθρω ό

τού παρόντος απολογισμού - - 11490|--| 19110|---

6| Τόκοι εντόκου μολογίας ᾿Εθνικής Τρα-

πέζης τής Ελλάδος . εν 19|70 19/70

9 Διαθετέας χρηματικής περιουσίας.

α| Μέρισμα Ο8 μετοχών Τθν., Ηρ. Ελλάδος 8410] --| 8990.

6| Τόκοι 130 λαχ.όμολ. » » » 1560|--! 1488|--

γ » 300 ομολ. Ιθν. Δαν. π0,δ5θ 000 { 1030|--! 1090]...

ό » 130 » » » 120,000,0006 1105 11Τ0|.---

ε » 900») » » 125,000,000 19θ0]-- 1440]--

Μεταφέρονται δραχ. 5055710! 50124710
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ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚἨΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Διαφορά

Παρατπρήόεις

"Επί έλαττον 'Επί πλέον

αβ4|--
90|--

ο00|--

1620|--

580|-- |
ποι. Η επί έλαττον διαφορά προέρχεται εκ τής μή

εισπράξεως τών τοκομεριδίων τών εις τό άρτιον

. χληρωθεισών ομολογιών.
θύ|--
δ0ι--

09] 38328|---



80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΊΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύπολο-
Οσμού Έσοδα

ΕΣΟΔΑ

έ ά ξ Προύπολογι-| πισπραχθέντα
ό]5|8 σθέντα ΄

Έκ μεταφοράς δρα).| 335ΠΤ|10| 012410

Ι΄ Τοοφεία καί δίδακτρα.

ια] Ιροφεία καί δίδακτρα συσσίτων ιδιο-

συντηρήτων. εν... 1 84600|--| 895986|10

6 Προκαταθολαί συσσίτων ιδιοσυντηρήτων β000|--! 5ΟΤΟ|--

| 9 Τροφείκ καί δίδακτρα 1 συσσίτου υπο-
τρόφου τής Λ.Μ. τής [3χσιλίσσης. 1900]--! 1200|--

3 Τροφεία καί δίδακτρα 4 μαθητριών εκ ί

τών τόκων ᾿Αρσάκη - β000|--! θ000|--
4 Τροφεία καί δίδακτρα Ωμισυσσίτων υα-

θητριών . κο νο νο νο νον. 14815|--| 10694|---

5 Δίδακτρα ημιεξωτερικών μ.αθητριών . β500|--! 89308|--

6 » μαθητριών εξωτερ. Εχολείων.| 56595|--| σ4θθ550

πια Δίδακτρα Χλειδοκυμθάλου μιάς υποτρό-

φου τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης . 240|--- 240|--

6 Δίδακτρα κλειδοκυμθάλου μαθητριών

ιδιοσυντηρήτων. . 1800|--! 1440! --

Δ΄ Διάφορα έσοδα.

1 Καταθολή εξόδων εγκαταστάσεως συσσί-

των μαθητριών α000|--! θ5895|90

2 Δικαιώματα απολυτηρίων . 2000] --| 15060|---

3 Καθυστερούντα 110]--- 170|--

4 ᾿Απρόθλεπτα έσοδα . 4α500|--! 5193250

Ο Διαγώνισμα Μπόταση . . Ό00|--- Β00| ---

191960η7]10|193417|30



δ4

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

|
Διαφορά |

-- Παρατπρήδεις

᾿Επί έλαττον ᾿Επί πλέον |

|
βθ9!-.| 9899

| 75070

38 {0|--

9681|--

190958]--

185950

οθύ|---

2595190

500! -- Ι2ισπράξεις ᾿ΙΟκκλησίας, νομισμ.ατικαί διαφοραί, χρη-

009950 ματικαί ποιναί, εισπράξεις εκ πωλήσεως βιθλίων.

Ι399|50| 8749/10
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΊΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύπολο-
σμού. Έσοδα

ΕΣΟΔΑ

5] Φ| 8
δ σέ 8 Προύπολορ - Εισπραχθέντα

ΜΕΡΟΣ Ε΄’

"Εσοδα Παῤεναγωγείου έν (Κερκύρα.

Ε΄ Δίδακτρα.

1 Δίδακτρα μαθητριών ᾿αβθεναγωγείου

καί Διδασκαλείου. . . 1ι8100]--| 197931]...

ΩΙ Διάφορα έσοδα.

1 Δικαιώματα απολυτηρίων . . 380!--- 940!--

2 Καθυστερούντα . 400]--

8Ι |᾽Απρόθλεπτα. - δ0|---

19910]--| 18991|--
ΜΕΡΟΣ ΓΠ'

Έσοδα Παρθεναγωγείου έν Πάτραις.

7' Δίδακτρα.

1 Δίδακτρα μαθητριών ΙΙαρθενάγω γείον .
καί Διδασκαλείου . 258060|...| 94978|---

9 Δίδακτρα Χλειδοκυμθάλου . . 1300]... 1000) --

Η΄ Διάφορα έσοδα. ᾿

1 Δικαιώματα απολυτηρίων . θ00)..- οθ0|---

9] |Απρόθλεπτα . . Τ00!.-.- 536

3 Διαγώνισμα [Παππαγιάννη . το σ00|---

2δ500]-| 909θάι--
᾿Ανακεφαλαίωσις εσόδων. στ στ

Μέρος. Περιουσίας Ηταιρίας καί []αρ- ᾿

θεναγωγείων αυτής εν ᾿Αθήναις 191967|70|198391Π|80

Μέρος Π. Παρθεναγωγείου εν Περκύρα . 19970|--| 13991|--
» ΠΠ. ) » Πάτραις . 28300|-- 20864--

ών όλω δρα/. 2949011025 411290



88

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Διαφορά

Παρατηρήσεις

"Επί έλαττον "Επί πλέον

δ8}1|--

140|--
400|---

80|---|
540]--- θθ1|--

1533|--
200|--

40ι--
174|--- 500) --

1956|--- δ00|---

1992/00] 874910
σ40|-- 561|--

1956|-- δ00]---

θ868|50] 'θ809|10
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤὨΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύύπολο- .,
}ισμού Εξ οδα

-------- ΕΞΟΔΑ

δις ύ8 5 8 Προύπολορι- Ιρανµματοποιη-

κ};

ΜΕΡΟΣ Α΄

”Εξοδα περιουσίας "Κταιρίας

καί Παῤεναγωγείων αυτής εν ᾿Ἀήναις.

Δ΄ Διοίκησις τής “Εταιρίας.

1 Μισθός βοηθού γραφείου. . - . 9400|--; 9400|--

2 |Έξοδα γραφείου . . έν . 756]-- 799|95

9 » ικαστικά. . . . . . ρ0|--- δ --

4 Μισθός ταμίου. . . . . 1800|--! 1800]--
5 Ρ. εισπράκτορος. . . . 1θ90|--! 1630!--
6 Τέλη χαρτοσήμου.. . . . .. 190]--- 94410

Ί Φύλακτρα χρηματογράφων . . - . 40]-- 80/90

δΙ| Λογιστικά βιθλία, τυπωτικά, κλπ .| 1000|--̓ 1056!--

Β΄’ ᾿Επἰεώρησις.

1 Έϊξοδα επιθεωρήσεως τών υπό τής Εται-

ρίας συντηρουµένων Σχολείων . . ο00|--

Γ΄ Διεύ̓υνσις καί υπηρεσία ᾿Αρσακείου.

1 Μισθοί προσωπικού . .1 185Λ0|--! 18368|--

Δ΄ Διεύ̓υνσις καί υσιηρεσία

εξωτερικών Σχολείων.

1 Μισθοί προσωπικού . . .1 18140|--| 183115|--

Μεταφέρονται δρα;. ο9Τ1θ0|--ι 9996185
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ΦΙΔΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Διαφορά |

ο Παρατιρίήδεις

᾿Επί έλαττον ᾿Επί πλέον

05

μον9 Οτι-

114110

ο00|--

2Ττ3|--

25|--

θ78|85 170170
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύύπολο- .

γισμού Έξ οδα

ΕΞΟΔΑ

ΕΝΝ8. 5, δ Ηρούπολολι-| Πθαγματοποιή-

να σθέντα

Έκ μεταφοράςδραχ.| 39Τ0|--| 39261185

Ε΄ Διδασκαλία εν τώ ᾿Αρσακείω
καί τοίς εξωτερικοίς Σχολείοις.

1 Μισθοί προσωπικού διδασκαλίας . 88040|--| 89050|600

9 Υλικόν διδασκαλίας . . 150{|}--! 189785

8 |Έξοδα βιθλιοθήκης καί μουσείων . 100] -
4 Συνδρομή διδακτικών βιβλίων . 200]-- 14]--

ς΄ Στοιχειώδης εκπαίδευσις.

| Μισθοί προσωπικού νηπιαγωγείου . 9890|--| 389{||---

δι΄ ᾿Ελελησία ᾿Αρσακείου.

1 Μισθοί προσωπικού καί έξοδα σοντηρή-

σεως αυτής . 2»00|--] 9466|--

Η΄ Τροφή, ενδυμασία, καθαριότης
καί λοιστά.

1 Τροφοδοσία . 4245] ---ι τό 81

9!| Ηνδυμασία . 6000|-| 5887|10
8 Καθαριότης καί θέρμανσις. α900|--!| 96077150

4 Φωτισμός . 9500!|--! 3940845

5 Σκεύη καί έπιπλα. . 9000|--! 1184|830

θία ᾿Αμοιθή ιατρού ετησίως. 500]--- 300! ---

6] Φάρμακα . . . .. δ00|--- 889|--

Θ΄ Διάφορα έξοδα.

Ί ΗΕπισχευη καί συντήρηπις ᾿Αρσακείου . . 1500270] 212θ450
9 Συνδρομή εις τό Σχολείον Χοταχόθας, -:. Ωδ00|--] 960θ|--
8} |᾿᾽Απρόθλεπτα έξοδα . . . 18900!--! 198995

Μεταφέρονται δρα}. 2042771011 87000199
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ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Διαφορά

Παρατπρήδεις

"Επι έλαττον "Επί πλέον

θ78|85 110170

598940
98 1/δ0

100|---
186|--

94---

3771/87

112190
ο 2100

1̓55
865|70

88|--

19210260
156|--

11105 τς

20806201 95831|42



δδ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύπολο- 5
- γεσμιού Έ ξ οδα |

ττ-τ- ΕΞΟΔΑ ζωα.Θ.-.-.-᾽᾽ήύ

Ξ 8 8 Προύύπολογι- ---
Φ τπτ σθέντα θέντα |

| |
᾿Μκ. μεταφοράς όρα. |9{}19ΠΊ "70 η δτΟΟΘΩΑ

|

4 Βραθείον Ραλλείου Χληροδοτήνατος. 200 -- | 00] ---

Θ » Μπόταση . . . . 700, -] Π00}--

6 Επιστροφή χρημάτων . . | 447 Π19

9059ΤΡ Ι0!188418|01

ΜΕΡΟΣ Β΄ |

| "Έξοδα ΠΠαῤεναγωγείουεν Ιζερκύρα. |

ΓΙ Διεύ̓υνσις καί υπηρεσία

Παῤεναγωγείου.

1 Μισθοί προσωπικού, διευθύνσεως καί υπη-

ρεσίας.. - εν. : 4θθθ]--Ι αδθύ--

ΙΑ’ Διδασκαλία εν τώ Παρθεναγωγείω.

1 λ[ισθοί προσωπικού διδασκαλίας ον} 14190 - 1Ο7Τ̓8|---
9 Υλικόν διδασκαλίας . . εν 100!-- Τ9|50

ΙΒ΄ | Κἀαριότης, φωτισμός, κλσι.

1 Καθαριότης καί Φωτισμός καταστήματος 100|-- 1598660
9 Σχεύη καί έπιπλα... . ... ν ον, δ0| -- 49185

"Γ΄ Διάφορα έξοδα.

1 Επισκευή καταστήματος . . 500|-- 491196

2 ᾿Απρόθλεπτα.. . . . - κ. 110) - 111155

20480]---| 9159 4|Τ!
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ΦΙΛΕΚΠΑΙΪΔΕΥ ΓΙΚἨΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Διαφορά

ος να Παρατιρήθεις

᾿Επί έλαττον 'Επί πλέον

|
20808|30| 3581/49 ,

ο -.
90808|90| 3978/21

1008|--

2090
|

δθ|85
96/15

8|04
8|45

Π314 111785
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

Προύπολο .

γισμού Εξ οδα

ΕΞΟΔΑ

α Φ 8
ουυπολονι- αγµματοποιη-

ό Ξ 8 σαν ι όντα 7

ΜΕΡΟΣ Γ᾽

”Εξοδα Παῤεναγωγείου εν ᾿]άτραις.

ΙΔ’ Διεύ̓υνσις καί υπηρεσία

Παῤεναγωγείου.

1 Μισθοί προσωπικού διευθύνσεως καί υπη-

ρεσίας . . θ130|--!̓ 5Β50|--

ΠΕ’ Διδασκαλία εν τώ Παῤεναγωγείω.

1 Μισθοί προσωπικού̓ διδασκαλίας . 20415] ---ι 1944150

9]| Υλικόν διδασκαλίας . 900|-- 200|--

8} |!Αγορά οργάνων φυσικής . 500|---

Ι[ὨΝ Κἀαριότης καί φωτισμός.

1 Ιζαθαριότης καί Φωτισμός καταστΏματος 400|-- 400]--

12’ Διάφορα έξοδα.

| Επισκευή καταστήματος - 900]-- 200|---

9, |Απρόθλεπτα. 350]|-- 4θθ]--
3 Βραθείον Παππαγιάννη 500|---

28215|---| 26151150
᾿Ανακεφαλαίωσις εξόδων.

Μέρος 1. Περιουσίας Ηταιρίας καί Παρ-

θεναγωγείων αυτής εν ᾿Αθήναις |205277/10/188448Ι07

Μέρος ΠΠ.Παρθεναγωγείου εν Κερκύρα. «| 204δύ|--| 2152411
» ΠΠ. » » Πάτραις..| 23δ215|--| 26075150

Έν όλω όραχ. 2599Τ9|]10|986730|98
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ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΌ ΕΙΌΣ 1900

Διαφορά

| Παρατπρήδεις

᾿Επί έλαττον ᾿Επί πλέον

ΒΤ! -

99750

ο00ι---

110|--
τς ο00|---

2061/50: θ10|-.

320808|20] 3978/57
Τοι14ι 111180

20071150 610--

229 44|84| 5Τ0Θ|43
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Προύπολογισ̓έντα. Πραγματοποιηθέντα.

Έσοδα. . Άρ. 934,931.10  Ύσοδα. . άρ. 984,179.30
Έξοδα . » 958,079.70 "ξοδα . » 9830,730.98

Έλλειυμα. Δρ. Τθ,Τ8δ.-- ζλλειυμα. Δρ. 001.98)

" αναλυόμενον ως εξής :

Έλλειμμα. []αρθεναγωγείου εν Ιερχύρχ. . - . Δρ. Ι,0394.7]

ΓΠερίσσευμ.α Οχολείων εν ᾿Αθήναις Δρ. 4,800.33

» Παρθεναγ. εν Πάτραις » 106.50 » 4,9ζτ5.Τ3

Έλλειμν.α ως άνω . Δρ. 2,551.98



0! ΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΑΝΤΊΕΣ

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Ι. Π. ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Ι. Ζ. ΒΟΥΡΟΣ

Α. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ

Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΣΑΗΛ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΑΡΑΣ

Α. Ρ. ΡΡΑΓΚΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝ

κ. Δ. ΣΧΙΝΑΣ

Ν. ΚΩΣΤΗΣ

Γ.. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Α. ΜΑΜΟΥΚΑΣ

Γ. Α. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

Ν. ΧΟΡΊΑΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΔΟΣΙΟΣ

ΧΡ. ΒΑΦΑΣ

ΧΡ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ

ΔΗΜ. Ν. ΦΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜ. ΔΡΟΣΟΣ

Ε. Α. ΣΙΜΟΣ

ΑΝΔΡ. ΜΕΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΑΣΩΠΙΟΣ

ΔΑΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΕΦ. ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ

Πρόεδρος

᾿Αντιπρόεδρος

Γραμιματεύς

Σύμβουλος

»

᾿Αντιπρόεδρος καί «Σύμβουλος

Σύμβουλος

᾿Αντιπρόεδρος

Γοαμματεύς

Σύμβουλος

Σύμβουλος καί Γοαμματεύς

Πρόεδρος

Σύμβουλος

»

»
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ΝΕΟΦ. ΒΑΜΒΑΣ

ΙΩΑΝΝ. ΦΙΛΗΜΩΝ

ΑΝΕΣΤ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤ. ΚΡΙΕΖΗΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

ΔΡ. Ν. ΔΡΟΣΟΣ

Δ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ

Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ

Δ. Ν. ΛΕΒΙΔΗΣ

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

1. ΨΑΡΑΣ

Ν. Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ

Ν. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΕΜΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Γ.. ΠΡΑΙΔΗΣ

ΛΕΩΝ ΜΈΛΑΣ

ΧΡ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

ΙΩΑΝΝ. ΜΑΤΣΑΣ

ΠΟΘ. ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

Π. ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΙΩΑΝΝ. ΒΕΝΕΤἨΣ

Μ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Γ. ΔΡΟΣΟΣ

ΗΡ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Μιχ. ΜΕΛΑΣ

ΔΗΜ. ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Σύμβουλος

»

»

᾿Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος

Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

᾿Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος

Σύμβουλος

»

Σύμβουλος καί Γραμματεύς

Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Σύμβουλος

᾿Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος

Σύμβουλος

»

᾿Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος

Γοαμματεύς

Σύμβουλος

»

Πρόεδρος καί Σύμβουλος

Γοαμματεύς καί Σύμβουλος

Σύμβουλος

»

᾿Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος

Πρόεδρος

[Πρόεδρος καί Σύμβουλος.

Σύμβουλος

»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΜΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ »

ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ [Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σύμβουλος καί Γοαμματεύς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟΣΙΟΣ Σύμβουλος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΟΥΔΩΦ »

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔἨΣ Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ »

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ »

ΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΣΙΜΟΣ »

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ »

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ »

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ »

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ »

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ »

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΠΟΤΑΣΗΣ »

ΚΩΝΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΊΉΡΑΣ Πρόεδρος, ᾿Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 7Αντιπρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΚ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Σύμβουλος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΕΤΊΣΕΑΣ »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ »

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ »

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ’ Αντιπρόεδρος καί «Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ Σύμβουλος

ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ »

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΜΠΑΣ Γραμματεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙζΑΡΑΠΑΝΟΣ [Πρόεδρος

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΟΡΕΣ Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ’ Αντιπρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΣΗΣ Σύμβουλος
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«390 αντί περαιὠείσης

αυτού

μετά

αυτού

μειονοιμηφισάντων

εξήρε

τή ξένη
ιέρος

περαιωμέγ’

μειονοψηφισάντων

ανεφώνησε

εξαγγέλοντες

αριστεύσασας

αμιλλώνται

άλκιμα

κἠαίρομεν

ψελισμού

φρασιδίων

᾿Ισοκρατειών

εν Πάτραις

τό Π’

ανάγνωθι περατὠείσης.

αυτού.

μετά δέ.

αυτού.

μειονοιρηφηησάντων.

εξήρε.

εν τή ξένη.

ίνα μέρος.

περατωμιένην

μειονοψηφησάντων.

ανεφώνησεν.

εξαγγέλλοντες.

αριστευσάσας.

αμιλλώνται.

άλκιμα.

κἀαίρομεν.

φελλισμοί..

φρασειδίω».

᾿Ισοκρατείων.

εν (Κερκύρα.

τό β΄.
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