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Ils^t άογϊιί '/.w. ττροοδου τής ποιησεω;
τταοά τοΐ; Ελ/.ησι.
(Συνέχεια, ϊδε άριθ. έφ. Φιλομ. 147)

Τής 'Ελληνικής ή μάλλον τής ’Αττικής δραματικής ποιήσεως ή ακμή πίπτει μεταξύ τοΰ 480 καί 430 έτους
X. Δέν
προτιθέμεθα νά άναζητήσωμεν ενταύθα τάς πρώτα; άρχάς καί
νά παρακολουθήσωμ.εν τήν κατά μικρόν καί βαθμηδόν άνάπτυξιυ τής δραματικής ποιήσεως- ό σκοπός ήμών είς τάς συνοπτι
κά; ταύτας παρατηρήσεις είναι νάάυαφέρωμεν μόνον ότιέξοχον
ζαί λαμπρόν έδημιουργησεν ό 'Ελληνικός νους και νά χαρακτηρίσωμευ ταύτα δι’ ολίγων, άλλ’ έμφατικών λέξεων, τοσοΰτον
μόνον παρατηροΰμεν, δτι τδ τραγικόν δράμα άπετέλει μέρος
τών πανηγύρεων καί εορτών εις τιμήν τού Βάκχου, καί κατ’
άρχάς υπήρχε χορός μόνον αοων εις τιμήν τοΰ θεού τού
του' εις τόν χορόν τούτον προσετέθησαν έκ διαδοχής πρώτον
ιαμβικός μονόλογος, έπειτα διάλογος δύο υποκριτών, τελευ
ταίου τακτική πλοχή σκη·.π· μ:τά τρ.ων «μΑ
υπο
κριτών καί άνάμιξις τοϋ χοροΰ. Κορυφαίοι τραγικοί δραματι
κοί ποιηταί τών 'Ελλήνων είναι δ Αισχύλος, ο Σοφοκλής και
ό Ευριπίδης. Δημιουργός τρόπον τινα τή; τραγωδίας θεωρείται
δ Αισχύλος. Αποθέσεις τής ποιήσεως ταύτης ήσαν σζηναί εκ
τοΰ μυθικού αίώνος, ίεραί παρά τω λαώ· ήτο ή αύτή ύλη, τήν
οποίαν τοσοΰτον εύδοχίμ.ως έπραγματεύθησαν οί έποποιοί, έλαμβάνουτο όμως ώ; ύπόθεσις τραγωδιών ζαί μεγάλα συμβεβηκότα έκ τής συγχρο'νου ιστορίας, καί ώς ο Όμηρος ουτω
καί ό Αισχύλος είς τδ δράμα αύτοϋ τούς ΓΙέρσας έστισε
μνημείου αξιοπρεπές εί: τδ μέγα του ‘Ελληνικού έθνους εγ
χείρημα. Τάς ποιήσει; τοΰ Αισχύλου διαπνέει τό ένθουν εκείνο
n
r τίνος,
- μετά
----- -ά;■ ενδόξους κατά τών δυνάμεων τής
αίσθημα,
ού
Ασίας αύτών νικάς, ήσαν ·κ,ιλήρεις «ΐ ψυχαί τών ‘Ελλήνων ή
_ϊ άζρότατον
2...i-------- τά; Αγενείς
σεμνότη; τοΰ φρονήματος προς. τό
Είναι
τό
πνεύμα καιρών μεγάφύσεις Οέλγον Αποβλέποντας. I
είς
τόν
ανθρώπινου
βίου
παρουσιαζομένων. Ιό
λων σπανίω;
πνεδμα τοΰτο έξη ακόμη είς τήν1 ποίησιν καί αφού προ πολλοΰ παρήλθεν έν τώ βίω. Άλλά ζαθώ;; at μορφαί παρουσιά_
σαφέστερου> 7Ά\ ακριβέστερου παρά είς
ζονται ε!ς τδ ?δράμα
, *
* > (V /
το έπος, ούτω και ή κυρία ιδία τοΰ όλου προφαίνεται έν αύτώ
ζαθαρώτερον είς τά δμματα ήμών, καί ή ποίησις έρχεται εις
άμεσον πρός τόν βίου σχέσιν. Οί περί θεών μυθικοί λόγοι δεν
είναι πλέον κυρία ύπόθεσις· δ ποιητή; δέν παρακολουθεί άζων
τρόπον τινα τάς αναπτυσσόμενα; μορφάς, συρούσας ούτως εί
πεϊν αύτόν κατόπιν εαυτών άλλά μετά δυνάμεως ΰπερτέρας
γίνεται τής εύγευοΰς ύλη; κάτοχος, διαπλάσσει ζαί έπεξεργάζετιΐ αύτήν τεχνηέντως, άναδεικνύων καλλίστην εικόνα, έν
ή ή ένΟουσιάζοισα αύτόν ιδέα διατυποΰται έξωτεριζώς. Δεν εί
ναι δέ ή αίσχύλειος ποίησις κενόν μόνου εις πνευματικήν τέρψιν σκοπούν ονειροπόλημα, άλλ’ έχων ό ποιητή; ύπ’ δψιν τήν
ευδαιμονίαν τής πατρίδος, ύπέρ ής ζαί αύτό; συνηγωνίσθη έιδοεως, υποδεικνύει ζαί συνιστα είς τούς συμπολίτας αύτοϋ τό
μόνου αληθές πάση; πόλεως έρεισμα, τήν πάτριον θρησκείαν
καί τά χρηστά ήθη.
Αλλά διά την περιουσίαν τών πνευματικών δυνάμεων, <■.·.·,

7.1-χ του τότε 7.?’ν-ν υπήρχε συγκεντρωμένη ε;: τά; Άθ-,νας
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χιΐ τοΓς ίπίστάταις τών Ταχυδροα-ίων έν rf
Έν 'VI τχ αλλοδαπή ropa tcj;
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Έχδίδετβ ι τιτρά<ις του
(χηνος.

ήτο πρόδηλον ότι ό Αισχύλος δέν ήθελε μείνει ό μόνος ε:ς τό
είδος τοΰτο τής ποιήσεως αγωνιστής. Ευρε παρευθύς άξιου ε
αυτού συνάμιλ?.ον τον Σ ο φ ο ζ λ ή ν έπέζησε μάλιστα νά ιδη
άπονεμομέυην τήν δάφνην τής νίκης είς τόν νεώτερον αύτοϋ
ανταγωνιστήν. Και ό λόγος είναι πρόχειρος· διότι γινώσκομευ μεθ’ όποσης όξύτητος έγίνετο είς τάς ’Αθήνας παν είδος
άναπτύξεως. Τοΰ Αισχύλου το αυστηρόν μεγαλείου ήρχισε
νά παλαιοΰται όσου έσβέννυτο κατά μικρόν και τό πνεύμα τών
έν Μαραθώνι καί Σαλαμΐνι άγωυισαμένων.
Είς τήν ποίησιν τοΰ Σοφοχλέου; βλέπομεν τήν λαμπράυ, α
νέφελου τοΰ περιζλειείου αίώνος αιθρίαν. Τό αύστηρδν αριστο
κρατικόν φρόνημα εξέλειπε- τό υψηλόν, τό τά; ψυχάς κινούν
καί Οέλγον, ύπεχ_ώρησεν είς τήν πραεϊαν σεμνοπρέπειαν, απο
φεύγονταν πάσαν κακοφωνίαν ζαί επί τόν βίον φως ιλαρόν έπιχέουσαν. Άλλά καί τήν σοφόκλειον μούσαν διαπνέει πνεύμα
εύγενές. Αί τραχύτητες τοϋ Αισχύλου παρ’αύτώ δέν ύπάρχουσι· ή ύλη δέχεται εύπειθώς τάς καλλίστας ζαί εύγενεστάτα; μορφάς, ζαί ό ‘Ελληνικός βίος κινείται ρέων εί; έντεχνον
κανονικώς συναρθρωμένου κατασκεύασμα μέ ?.αμπρο'τητα, βα
θύτητα καί ίδανότητα, όπως κατ'εκείνον τόν αιώνα μο'νη ή
σοφόκλειος μεγαλοφυία ήτο άξια νά δημιουργήσγ. Τό θήλυ
γένος, τό όποιου παρ’ Αίσχύλω εις τήν πολιτείαν ζαί τά;
πράξει; αύτή; μένει ξένον, παρουσιάζεται παρά τώ Σοφοζλεΐ
πρεπόντως πρός τήν έν τή κοινωνία αυτού στάσιν. Άλλά καί αι
σθήματα ζαί ψυχιζάς παθήσεις, γνωστότερα εις μόνον τον ανε
πτυγμένου πνευματιζιότερου βίου τών νεωτέρων, γινώσζει ή
σαφο'χλειος μούσα νά διεγείρη είς τά βάθη τής ψυχής ζαί νά
ζωπυρήση. Τήν τραγικήν ποίησιν προήγαγεν ό Σοφοκλής είς
τόν κολοφώνα τή; τελειότητος.
Ίΐρχισε δέ αύτη νά παραζμάζη έπι τοΰ νεωτέρου αυτού συναγωνιστού, τοΰ Εΰοιπίδου, είς τού οποίου τάς ποιήσεις
κατοπτρίζεται ήδη ό αιών τοΰ πελοποννησιακού πολέμου. Είς
τούτον δέν βλέπομεν πλέον τήν μεγαλοφυιαυ τών προζατόχων
αυτού, διεγείρουσαυ ά\επισχέτως τόν θαυμασμόν ήμών. Ί ου
Εύριπίδηυ δέν έπαίοευσεν ό βίος, άλλ’ ή σχολή· δθεν δέν
έμορφώθη ζατ' ιδίαν αυτού εσωτερικήν ορμήν, άλλά κατά
κανόνας μελέτη;· είς τάς ποιήσεις αυτού προφαίνεται πανταχού σκοπός, το έπιτετηδευμέυον ζαί ζήτησις πάθους. Διά
τοΰτο τών νοημάτων τών προζατόχων αύτοϋ ή βαθύτη; παρ'
αύτώ μετατρεπετζι είς παιγνιον τεχνικών αντιθέσεων καί είς
γνώμας πομπώδεις- ή ισχυρά τή: ψυχής διάθεσις, ήτις είς
του Χίσχύλον καί Σοφοζλήν παρουσιάζεται έν απλή καί κατα
πληκτική φυσική άληθεία, παρ’ Εύριπίδη μεταβάλλεται ε:ς
ψυχράν καί ζλζυθμυρίζουσαν ψυχής μζλαζότητα. ‘1[ γλευσσα
όμως παρ’ αύτώ άναδείζνυται είς έξοχον τελειότητα' ζαί πρό
τερον μέσου μονού ούσα πρός του σκοπόν, γίνεται ήδη αυτή
σζοπο; και τέλος θίλξεως καί γοητείας, -χάριν έζλε/.υμένων
τάς ψυχάς ζζί μόνον 3·.’ άλλεπαλλή/.ων ερεθισμών διεγειρομέυων ακροατών. Άλλ’ όμως ζαί έζ τή; εύοιπιδείου ποιήσεως
διαλάμπει έξοχος δραματική τέχνη καί πνεύμα πλούσιου. ‘Η
παρακμή άρχεται μεν ήδη προφανώς, άλλά παρ’ Εύριπίδη εύρίσζομεν καί τοσαύτην καλλονήν καί ποιητικήν άρετήν, ώστε
•ζαί ούτο; ό ποιητής, εΐ καί ό/ίγου τί απώτερου, ζατατάττε-

ται οίκαίοις έν τή αύτή τών δύο προηγουμένων τάξει. Μετ:< τόν
Εύ-ιπίόηυ -αρηζμασε όιζ παι τός ή‘Ι.λληνιζή τραγική πρίηο'.:
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'Γην τραγωδίαν παρακολούθησεν ή κωμωδία. ‘II προς τό
σκώπτειν και σατυρίζειν κλι'σις είναι ιδιάζων τοΰ κοινού λαού
χαραζτήρ. ή δέ κλίοι; αύτη επρεπε και νά άναφανή τελεώτερον έχει, οπού έσυγχωρεϊτο νά άναπτυχθή έλευθερώτερον ό
δημόσιος βίος· διά τούτο καθώς Χαί είς τούς λοιπούς κλάδους
τής πνευματικής σπουδής αί Άθήναι υπήρξαν εί μεν ούχί πρώ
τη έδρα, άληθής όμως πατρις τής κωμωδίας. Τά πρώτα αύ
τής άνθη άνέδοσε κατά τόν αιώνα τών περσικών πολέμων
άλλ’ είς άχμ.ήνήλθε κυρίως δτε ή τραγωδία άρχιζε νά παρακμάζη. Κορυφαίος δλων τών κωμικών ποιητών τής άρχαιότητος ζαί
ό μο'νος ού τίνος έσώΟησαν μέχρις ήμών κωμωδία·. ολόκληροι εί
ναι ό ’Αριστοφάνης. Έντεχνον τής πράξ'ως διάθεσιν
κατά τον τρόπον τών νεωτέρων καί οικονομίαν κρατούσαν συντεταμένην καί μετέωρον τήν περιέργειαν δέν πρέπει παρ’αύ
τώ νά ζητώμεν ή χάρις τών δραμάτων αύτού συνίσταται είς
τήν αληθή ποίησιν, τήν οποίαν έν αύτοϊς αναπτύσσει καί είς
την άνεξάντλητον τής ευτραπελίας καί άστειοτητος παρ’ αύ
τώ καχλάζουσαν πηγήν. Άλλ’ εΰγενώς μεταχειρίζεται τά ύ
ποπτα ταΰτα όπλα· έκ τών παιγνίων τής αστειότατος διαφαί
νεται πάντοτε αύστηρά σεμνότης. Μέ τού γελοίου τήν μάστι
γα άντιτάττεται είς τήν άρχομένην νά είσερχηται εις τήν πα
τρίδα αύτοΰ διαφθοράν ούδεμία έννοια καί μωρία, ούδεμία
ακολασία πραχθεϊσα έν τω δημοσίω βι'ω διαφεύγει τόν έλεγ
χον θύτου- καί ούδείς ΐσταται τοσοΰτον υψηλά ώστε νά μή
καθικνήται αύτού ή αδυσώπητος τοΰ κωμικού έπίχρισις. ‘Ο
χρηστός ουτος πολίτης υπομιμνήσκει είς τούς συγχρόνου; αύ
τού πάντοτε τάς άρετάς τών πατέρων, τών δημιουργών τοΰ
μεγαλείου τών ’Αθηνών, καί θέτει διηνε/.ώς έκ παραλλήλου
πρός τόν παρόντα βίον τόκ κατά τόν πάλαι χρόνον.

Όθεν, τινές μεν, έν οϊς καί ό Αριστοτέλης, νομίζουσιν ότι
συνήζμασε τώ Ίφίτω καί συνδιέθηζε τήν ’Ολυμπιακήν εκεχει
ρίαν (Πλουτ. Λυζ. Α). ςΟ δέ παρά τω Άλεξανδρεϊ Κλήμεντι
’Ερατοσθένης λέγω
*
δ'.’άλλων /.έξεων τά αύτά τω Άριστοτέλει τίθησιν τόν Λυκούργον 100 έτη πρό τής ά. Όλ. δηλ.
884 π. X. (Κλημ. Στρωμ. Α. σελ. 330. Sill ν. έζδ.) (776 γ
1(JS=8S4) ποριζόμενος μέν πιθανώς τήν είδησιν ταύτην έκ
τού δίσκου τοΰ Ίφίτου, έχων δέ σχεδόν σύμφωνον τόν παρά τω
αύτώ Κλήμεντι Διευχίδην (Κλημ. Στρωμ. Α. 328. Πλουτ. Αυζ.
β. διορθωτέον Διευτυχίοαν) τιθέντα τήν ακμήν τού Λυκούργου
21)0 έτη μετά τήν του ’Ιλίου άλωσιν, ήτοι 891 π. X. ‘Ο δέ
παρά τώ αύτώ έκείνω ’Απολλόδωρος διατείνεται οτι ό Όμη
ρος άκμάσας δήθεν 100 έτη μετά τήν ιωνικήν αποικίαν, δηλ.
πρό τής ά. Όλ. έτη 161, (ιτ. χ. 940) έξη είσέτι έπί Λυ
κούργου, όντος σφοδρά νέου. Συνωδά σχεδόν τω Άπολλοδώρω γνωμοδοτεΐ ζαί αύτός ό Κλήμης (άνωθι Α. 327.)
διατεινόμενος οτι ένομοθετησεν ό Λυκούργος 150 έτη ποστών
’Ολυμπιάδων ό δέ ‘Ηρόδοτος άποζαλεϊ τόν νομοθέτην τούτον
τοΰ άδελφιδοΰ αύτού επίτροπον Εύρυσθε .ιδού Λεωβώτου ή Λαβώτου (Α. 65 ‘ΙΙρόδ.). ‘Οδέ Σιμωνίδης ονομάζει αύτόν υιόν τοΰ
ΙΙρϊζλείδσυ Πρυτάννιοο; καί άλλοι υιόν μέν τού Εύνόμου επί
τροπον δέ τοΰ ίδιου άδελφιδοΰ Χαριλάου ή Χαρίλλου (Πλουτ.

Άλλ’ είναι προφανές ότι τοιαύτη θρασεία παιδιά έδΰνατο
νά λάβη χώραν μόνον είς πολιτείας έ?.ευθέρας, όπου ό δήμος
έχει τήν κυρ αν άοχήν. ‘Ο λαός ήτο ανέκαθεν συνειθισμένος
νά έπικροτή οσάκις έπρόκειτο περί ταπεινώσεως τινός χατά
τόν β,θμόν, ή διά τά προτερήματα αύτοΰ ανώτερου. ΙΙλήν
αφού κατά τόν πελοποννησιακόν πόλεμον συνετρίβη τοΰ αθη
ναϊκού δήμου τό κράτος και της δ-ηρ,οκρχτίας -ή ΰπερν.φανία,
έσίγησε τότε καί ή παλαιά κωμωδία καί μετέδη είς τήν μ έσην καί ν έ α ν. ‘Π μέση κωμωδία πχρίστανε μέν ακόμη πρό
σωπα γνωστά καί πράγματα αληθή, άλλ’ ή γλώσσα αύτής
ήτο μετριωτέοα ζαί έφύλαττε καί όριά τινα. Τά πρόσωπα τού
δράματος έφερον ονόματα πλαστά, καί είς τήν άλήθίΐαν άνεμιγνύετο ποίησις. Καί ούτως ή κωμωδία κατά μικρόν μετέδη
είς τή/ τρίτην αύτής μορφήν εις τήν νέα ν, ύπο τήν οποίαν
διατελει ζαί μέχρι τή; σήμερον. Τής μέσης κωμωδίας άναφέρονται δύο μόνοι ποιηταί ώς έξονώτεροι, ο Ά ν τ ι φ ά ν η ς
ζαί ό Ά λ ε ξ ι ς, έξ ών τεμάχια μόνον περιεσώθησαν. Τής
νέας κωμωδίας κορυφαίος πάντων ζρίνεται ο Μ ε ν α ν ο ρ ο ς,
όχι μόνον διότι οι πα’αιοί κριτικοί τάττουσιν αύτοΰ μεταξύ
τών έξοχωτέρων κωμικών, αλλά ζαί δ.ότι ή ρω χοϊκή κωμω
δία διετυπώθη σχεδόν κατ’αύτόν μόνον, χαί ή Γαλλική ωσαύ
τως κωμωδία άπέβαλε τήν έζ του μέσου αίώνος αγροικίαν καί
φορτιχότητα μόνον ότε άρχισε νά μιμήται τόν Μένανδρον.
Αλλά καί αύτοΰ ούδεμία χωμωδία έσώθη όλόζλη p-s·

τοΰ Λυκούργου
διαφορά άποδειζνύει ότι δέν άνεφέρετο το όνομα αύτοΰ έν ταΐς
άναγραφαΐς τών έν Σ π ά ρ τ η β ε β α σ ι λ ε υ κ ό τ ω ν, διότι
άλλως δέν ήδύναντο νά. διαφωνώσι τόσον οι άρχαίοι περί τών
χρόνων τής ακμής αύτοΰ, ενώ περί τής χρονολογίας απάντων
τών άλλων βασιλέων ή βασιλοπαίδων ενδόξων τής Σπάρτης
ur.ip/c.·. ή ούδεμία ή ελάχιστη οιαιορά, ώς έξαγαγόντων τών
αρχαίων τάς π-pt τούτων χ'.ονοΰ.ογικάς ειδήσεις έζ τών άνα-

Εύστόχως πολύ ό ’Οβίδιος χαρακτηρίζει τά τ έσσαρα τ
‘τά
σωπα περί τά όποια ώς έπί το πλεϊστον περιε:ττοέσοντο
» *
δράματα τοΰ Μενάνδρου.
Dum fallax servus, ilurns paler, improbus leno
Vivenl, dum mcrclrix hlaiula, Menaudros rril.
Όσρα δολόφοων δμώς, τραχύς τε πατήρ τ.τί οαυ/.5,
Μαατρεπές έστ’ή;’ έταϊρη, τίρρα Μίναν δ;ος έτειτα

Πόά τοϋ
Σποφτϊαπζής

or.'X'.rjpyQj τ;ςς
A-j'/.yjp'prj.

Ότι ό Λυχοΰργος ώς πρός τήν ομώνυμόν αύτού νομοθεσίαν
δίν πρέπει νά θεωρηθή ώς ιδιαίτερός τις άνθρωπος, άλλ’ ως
σύμβολον εποχής καί ιδέας τινός, εξάγεται έζ τής περί τήν
χρονολογίαν και τήν γεννεαλογίαν αύτοΰ καί έν γένει περί τήν
άφήγησιν τών πολιτικών αύτού πράξεων μεγάλης διαφωνίας
τών αρχαίων συγγραφέων.

νεανίσκου Άλχάνδρού έκζόψει τό ετέρου τών οφθαλμών αύτοΰ,
είς τής οποίας τήν άνάπλασιν συνετέλεσεν ίσως καί ή παρεξήγησις τού επωνύμου τής έν Σπάρτη λατρευομένης Όπτιλέτιδος
ή Όφθαλμίτιδος ’Αθήνας. (Ιίλουτ. Λυζ. 11. ΙΙαυσ. Γ. 18·)
Ότι ό Λυκούργος υπήοξεν έζ βασιλικής οικογένειας ήτον
ουσιώδες μέρος τοΰ μύθου καί αναγκαία άπόρ’ροια τοΰ ύπό
τών Σπαρτιατών άπονεμομένου σεβασμού είς τά δύω εκείνα
Ήοαλείδεια γένή, είς ά άπεδιδετο ομοφώνως παν δ,τ: καλόν

και ώφέλιμον συνέβη τώ δωρικώ φύλω, ήτε ζατάκτησις τής
χώρας ζαί ή πολιτεία καί νομοθεσία. Έπίσης γενικώς καί έκ
χρόνων έπεζράτει ή παράδοσις (ζαί τούτο ίσως ΐνα
παλαιών ·
ή
κατασταθή όό Λυκούργος
Λυκούργος όσον
όσον εύγενέστατος
εύγενέστατο. καί βασιλιζώτερος)
ότι ο νομοθέτης ουτος ήν π ρ ό δ ι ζ ο
ήτοι έπίτροπος βασιλέως τινός τής Σπάρτης· αλλά τό νά άποζαλήται ό βασιλεύς
ουτος Χαρίλαος μάλλον ή Λαβώτης, ζαί τό νά παραιτηθή ό
Λυκούργος τή; έπιτροπείας ύπό τοΰ φόβου μήπως άποθανόντος
τυχόν τού βασιλικού βρέφους άποοοθή εις αυτόν ό θάνατος,
είναι προφανώς τό μέν πρώτον άπλοΰν όνθύλευμα, τό δέ
δεύτερον συνδετικόν πρόσθημα, ΐνα συμβιβασθή ή επιτροπεία
μετά τής παριστώσης τάς μετά τών Δελφών καί τής Κρήτης
θρησκευτικά;, ζαί ποθ.ιτιζάς σχέσεις τής Σπάρτης αποδημίας

τοΰ Λυκούργου.
Καί είς αύτάς δέ τάς ένδεχομένας έρωτήσει; ποΰ κατήντησαν τά νεκρά τοΰ Λυκούργου λείψανα ζαί τί έγένετο ή γενεά
αυτού; προέλκβε ν’ άπαντήση συμβιβαστικώς ό μύθος άναπλάττωυ περί τοΰ πρώτου διηγήματος, ότι τελευτήσαντος
τοΰ Λυκούργου έν Κρήτη κατέκαψαν οί φιθ.οι του τό σώμα αύ
τού καί διέσπειραν τήν τέφραν είς τήν Οά’Λαοσαν, κατ’αΐτησιν
αύτοΰ, φοβηθίντες μήτοτε άοα τών λειψάνων είς Λακεδαίμονα
ζομισθέντων ώς έπανιόντος αύτοΰ καί τών όρκων λελυμένων μ.εταοάλωσι τήν πολιτείαν οί Σπαρτιάται. Περί τού β'.

Λυζ. Β.).
Τέλος ό παρά Πλσυτάρχω Τίμαιος ύπολαμβάνει οτι ύπαρξάντων δύο Λυζούργων έν Σπάρτη μηδόλως συγχρόνων περ.ήττοντο είς τόν έτερον αύτών, ώς ένδοξότερον, αί πράξεις άμφοτέρων, καί ότι ό πρεσβύτερος ήζμασε ού μακράν τών χρό
νων τοΰ ‘Ομήρου, όπερ καί ένέτυχε κατ’ δψιν, κατά τήν γνώ
μην τι νων (Ιίλουτ. Λυζ. Α.).
‘II τοιαύτη μεγίστη περί τήν χρονολογίαν
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ζητήματος, οτι ό νομοθέ-ης κατέλιπεν υιόν μονογενή Ά ν
τ ί ο ρ ο ν (λέγεται καί Εύ/ομος ε’ς περιστάσεις τινας·) ού re
λευτήσαντος άτεκνου έξέλιπε τό γένος αύτοΰ.

Όταν λοιπόν αί πηγαί έξ ών ήντλησαν οί άρχαιοι τά; περί
Λυκούργου ειδήσεις ήσαν ούχί έγγραφα μνημεία ά?Λ’άγραφοι
παραδόσεις τόσον συγκεχυμένοι καί άντιφατικαι πρόςάλλήλ,ας
καί περιέ-χουσαι έλαχίστην μόνον ιστορικήν άλήθειαν, κατά
δέ τό πλεΐστον σύμβολα καί ΌνΘυλεύματα και άναπλάσματα
καί παρεξηγήσεις, όταν καί αύτό τό μόνον γενιζώτερον πως
ομολογούμενον μέρος τών περί Λυκούργου παραδόσεων, ότι
οηλ. ή Σπαρτιατική νομοθεσία καί πολιτεία εΐχεν αύτόν πα
τέρα ζαί αυτουργόν εύρισκε τους άντιλέγοντας μεταξύ τών
άξιολογωτάτων καί αρχαιότατων συγγραφέων, οΐος ό ζαί
τοΰ ‘Ηροδότουαρχαιότερος‘Ελλάνικο; ό Αέσβιος γεννηθείς τή 70
ή 71 Όλυμπιάδι, π. X. 500—196, δστις άρυόμενος πιθανώς
έζ παραδόσεως έπίσης φερεγγύου άποδίιει τώ Εύρυσθένει ζαί
Ι!ροζλ-.ι τά υπό τών λοιπών τω Λυζούργω άπονεμόμενα νομοθετήματα, όταν ταΰτα ούτως έ'χωσι τί ύπήρξεν ό Λυκούρ
γος ουτος; Άναντιρρήτως ούδέν άλλο είμή εϊκονιζός παρα
στάτη; τής εποχής έζείνη-, ζαθ’ήν τό τήν Λαχωνιζήν έπιδραμόν δωρικόν φύλον γενόμενον βαθμ,ηδόν κύριον άπάσης τής
χώρας καί άναπτύξαν κατ’ολίγον έν τή νέα πατρίδι ζαί κατά
τάς νέας χρείας άπερ έφερε μεθ’έαυτού σπέρματα τών πα
τρίων νομίμων έδωκεν αύτοϊς τήν μεγίστην τελειοποίησιν, ζαί
ζαθ’ήν εποχήν οί Σπαρτιάται μετά τών ‘Ηλείων διατάξαντες
τήν λεγομένην ’Ολυμπιακήν έ κ ε χ ε ι ρ ί α ν συνετέλεσαν είς
την ειρηνικήν προσέγγυσιν απάντων μέν τών Πελοποννησίων
ιδίως δέ τών έν Σπάρτη Δωριέων καί τών έν Ήλιδι Αίτωά,ιζών
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Δίν ειχον λοιπού ουο αυτοί οιζατα τους πρώτους χρονουςτής
‘Ιστοριογραφίας περί Λυκούργου πραγματευσάμενοι άλλα διδόμ,ενα ή τεκμήρια πιθανολογοΰντα ότι ο άνήρ ουτος υπήρξε
πραγματιζώς ώς εις μόνος άνθρωπος είμή τήν φέρουσαν τό
ονομα αύτού νομοθεσ αν χαί τήν πολιτικήν τής Σπάρτης κατάστασιν. Αλλά καί αύτή; προσέτι ή διάταξις άπεδίοετο ύπό
τινων, άπαρυσαμένων ζαί αύ.ων ως φαίνεται έξ άλλης παραδό
σεως, ούχί είς τόν Λυκούργον αλλ’ είς τον ΕύρυσΟένη καί Ηροζλέα (Στράο. Ε. 5.).
Άπαντα δέ τά διηγήματα όσα παρέλαδον οί αρχαίο: έζ τή;
επιχωρίου παραδόσεως ή άλλης τινός περί τού νομοθέτου τού
του δέν περιέ/ουσιν ΐστορ αν, άλλ' είσί σύμβολα συμβάντων
ή σχέσεων, ή όνθ/λεύματκ τρόπον τΐζά συντελούντα πρός
σΰ.δεσμόν τοΰ μύθου, ή προήλΟον έκ παρεξηγήσεων ονομάτων.
Ούτω φέρ είπεϊν ή κατ' εκείνους τού; χρόνους άκμάζουσα σχέσις τής Σπάρτης μετά τε τών Δελφών, ώς θρησκευτικής μητοοπόλεω; τού Δ οριζοΰ φύλου διευθυνούσης πολιτιζώς άπαντας
μεν τούς Δωριείς καί ιδίως τούς Σπαρτιάτας, ζαί μετά τής
Κρήτης ώς τής πρό τών λοιπών άπασων άναπτυχθείσης cxρίζής μερίδ ς, ούχ ήττον οέ και μετά τής Ηλείας διά τήν τό
τε προσεχώς συνεργε'α τής Σπάρτης · ενομένην σύστασιν τών
ϊ’λυμπιαζών αγώνων, ή τοιαύτη λέγω σχέσις προσοποιείται έν τή είς Κρήτην καί Δελφούς - ενομένη δήθεν αποδη
μία τού Λυκούργου· οϋτω καί ή έν τρισί τάφοις κηδεία αυ
τού έν τε τή είς τήν ιερά./ χ ·'?/-> άνηκούση Κίρρα καί εν
τε τή κατά την Κρήτην Κεργαμία καί έν ΙΙλιδι αποδεικνύει αρκούντως τό μυ ώθ ς και συμβολικόν τοΰ πράγ
ματος (ιίλουτ. Λυζ. 3Ι·). ‘Ωσαύτως προοωποποιειται η μέν τής
Σπάοτης εύνομία ζαί εύζοσμία έν τοΐς προφανώς συμβολίζεις
οιόαασι τοΰ πατρός τοΰ Λυκούργου Εύνόμου ζαί τοΰ υιοΰ αύ
τοΰ' Εύκοσμου (ΙΙαυσ. Γ. 16. 5.). ‘Π δέ άντίστασις, ήν άπήντη-

Λίολέω >.
‘II έποχή αύτη τάσσεται κατά τούς αμέσως πρός τής ά.
Όλυμπιάδος χρόνους, ή κατ’ αύτήν τών ’Ολυμπιάδων την εναρξιν, δέν δύναται όμως νά όρισθή ακριβώς καί μετά βεβαιότη
τες, διότι περιλαμβάνει διάφορα νομοθετήματα καί πολιτικά
κατασκευάσματα άναπτυχθέντα Οαττον ή βράδιον έντεϋθεν οί άρχαϊοι είωθότες ν’ άποδιδώσιν άπαντα τά νομοθετήματα
τινα ρητόν αύτουργόν, περιήπτόν τινα μέν είς προγενεστέρτιυς βχσ.,λεϊς, ώς τόν ΕύρυσΟένη καί Προζλή, τινά δε είς άνοΡα’ ζ“ι αύτής τής ένάρξεως τών ’Ολυμπιάδων μεταγενεστέ
ρους. Οΰτω φερ· ε·πεϊν ό Αριστοτέλη; (Πολιτ. Ε. 9. Α.) ζαί
πολλοί άλλοι άποοιδουσι τήν σύστασιν της τών έφορων άρί i T3V υιωνόν τού Χαριλάου Οεόπομπ;·. τόν ΰποτάξα·.τα

σε ουσικφ τώ λόγω ή κατά του; Λυζουργείους χοονους γενομ ’νη τελειο'ποίησι; έν Σπάρτη, παριγάνεται καί άντιπροσωπείτα'ι έν τή ίπό τοΰ άντιπολιτευομένου δήθεν τώ Αυζούογω
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τήν Μεσσήνην κατά τόν ά. Μεσσηνιακόν πόλεμον, ένώ ό ‘Η
ρόδοτος (Α. 65·) ζαί τινες άλλοι (Ξενοφ. Λ. Πολ. 8. 3’) θεωροΰσι καί τήν άρχήν ταύτην ώς νομοθέτημα τού Λυκούργου
(Ιίλουτ. Άγησ. Ε.) Και τωόντι, κατά τινα λόγον δυνάμεθα
νά παρατείνωμεν τήν διά τοΰ Λυκούργου χαρακτηριζομένην
εποχήν μέχρι καί αύτών τών Μεσσηνιακών πολέμων, κατά τό
τέλος τών όποιων, λαβούσης τής χώρα; τών Λακεδαιμονίων
τήν μεγίςην αύτής έζτασιν, συνανεπτύχθησαν πιθανώς καί όσα
μέρη τοΰ πολιτεύματος ζαί τής νομοθεσίας δέν ειχον είσέτι
τελειοποιηθή. Ούκ ολίγον δέ συντελεί είς τό νά καταστήση
δυσχερή τόν ακριβή προσδιορισμόν τής έποχής ταύτης καί τό
ότι μεταξύ τής είς τόν Λυκούργον ζαί "Ιφιτον άποδιδομένης
(ΙΙαυσ. 5. 4. 4·) διατάξεως τής ’Ολυμπιακή; πανηγύρεως καί
έζεχειρείας, π. X. SS4. καί τοΰ έτους άφ’ ού άοχεται ή συ
νεχής τών ’Ολυμπιάδων άπαρίθμησις καί καθ’ δ ένίκησε δρόμο)

ό πρώτος Όλυμπιονίζης Κόριβος 776 π. X. (Παυσ. Ε. S. 2. 8.
26. 3. Στραβ. 8. 3. 30) διέτρεξεν ικανόν διάστημα χρόνου,
καθ’ ο έτελοΰντο μέν οί αγώνες, ούχί δέ τακτιζώς, καί δέν ήριθμούντο είσέτι αί ’Ολυμπιάδες. ΙΙροήλθεν άρα καί έκ τούτου
ού μικρά σύγχυσις, ώστε οί μέν, ώς ό παρά ΙΙλουτάρχιρ Α
ριστοτέλης (Πλουτ. Εύμ. Λ.) άνάγουσι τήν τοΰ Λυκούργου
ακμήν είς τήν προγενεστέραν εκείνην διάταξιν τής ’Ολυμπια
κής πανηγύρεως καί εκεχειρίας, ή; συμετέσχεν ό Λυκούργος
_ >■ r
C Λ’
' ό· -Αθηναίος
λ »
/· . λ 11.
. · σελ.
1 nnw\
(Άθ.
635) εί»_ς
τα> lit:ω· οι οε, ώς
<
τ ή ν Α η ν ά ρ ι 0 μ η 0 ε ι σ α ν τών ’Ολυμπίων 0 έσ ι υ. Τό καθ’ ήμάς, λαμβάνομεν ώς μέσον όρον τής διά τοΰ
Λυκούργου χαραζτηριζομένης έποχής τους άμέσως πρό τών
’Ολυμπιάδων χρόνους, δηλ. τήν άρχήν τής 8ης π. χ. έκατονταετηρίδος, και Οεωροϋμεν ώς Λυζούργεια νομοθετήματα πάν
τα τά άρχαϊα Διορικά νόμιμα, όσα άναπτυχθέντα και τελειοποιηθέντα βαθμηδόν μέχρι τής έποχής ταύτης ύπό τών
κατασχόντων τήν Λακωνικήν Δωριέων άπετέλεσαν τό συνολον
τής Σπαρτιατικής νομοθεσίας, τόν δέ Λυκούργον αύτόν ώς ει
κονικήν παράστασιν τών χρόνων τούτων ζαί τών αύτω αποδι

δόμενων νομοΟετημάτων.

Σ.

Άριΰ. πρωτ. 2437.

Διεζπ. 1338.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ11Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών ζαί τής

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
ΙΙρος τον αίδέσιμόν Κ. I. Ε. Χίλλ.

Αίδέσιμε Κύριε,

ΠαρευρεΟείς έν ταΐς άρτι διεξαχθείσαις γενιχαΐς έξετάσεσι
τών ύπό τήν διεύθυνσιν ύμών σχολείων τών κορασίων έβεβαιώθην έξ ιδίας άντιλήψεως περί τε τής καλής καταστάσεως
αύτών καί περί τών προόδων τών έν αύτοϊς διδασκόμενων, έφ’
ώ και συγχαίρων ύμΐν τε καί τή συνδιευΟυνούση άξιοτίμω Κ.
Χιλθν εκφράζω ύμΐν τελείαν τήν έμήν ευαρέσκειαν.
Άποδιδων δι’ ύμών τόν προσήκοντα έπαινον ταΐς έπιδούσαις μαθητρίαις, συγχαίρω αύταϊς, ότι διά τής εις τά μαθήματα
έπιδόσεως ζαί τής εαυτών διαμορφώσεως πληροϋσι τάς εύχάς
τών εαυτών γονέων και καθίστανται άξιαι τών εύλογιών αύ
τών « εύλογία δε πατρός στηρίζει οίκους τέκνων. »
Ωφελούμενος έζ τής αγαθής ταύτης περιστάσεως διομολογώ ύμΐν, Αίδέσιμε Κύριε, τήν ήν διατελώ έχων πρός υμάς έξαίρετον ύπόλζψιν.
Έν’ ’Αθήναις, τήν 7 Μαίου 1856.

'Υπουργός
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Κατά τήν διαζαινήσιμον εβδομάδα έγένοντο αί εξετάσεις τών
μαθητριών τοΰ ύπό τού Λίδ Κυρίου 1. Ε.Χί/.λ χαί τής πολυτ’.μου αύτοΰ συζύγου οιευθυνομ: νου ΓίαρΟεναγωγείου. Έν ταΐς
έξετάσεσι ταύταις πάρειυρεθεις ο Κ. ύπουργός τής δημοσίας
έκπαιδεύσεως εύχαριστήθη τά μέγιστα, βεβαιωθείς έξ ιδίας άντιλήψεω; περί τών έζ πολλού χρόνου διαφημιζόμενων προόδον τού καταστήματος τού ;υ, έφ ω καί έπέστειλε τω Κυρίω
Εν τή πεοιστά·>• >οαοον
Χιλλ τό άνωτερω καταχωοισ θέν εγγοαοον.
*
lit
»
·

ost ταύτη δικαίως δύναταί τις είπεΐν την περίφημου έκείνην
της ‘Ροβένης ρήσιν α and upon brows more worthy could
a reath of chivalry never be placad » 6 έστι « επινίκιος
στέφανος ουδέποτε έπί άξιωτέρας κεφαλής ήδύνατο νά τ-Οη »
(Walter Scott, Ivanhoe, Κεφ. xii).

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΊΌΓ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ,
ΤΙιριυδιχοΰ συγγράμματος τής ΐκ ΛΟήιαις ιατρικής ίταιρΐας.
Άπό τής πρώτης αυτής συστάσεως ή έν Άθήναις ιατρική
εταιρία έψηφίσατο τήν έκδοσιν περιοδικού συγγράματος, ό
Ασκληπιός, άναθεϊσα τήν σύνταξιν αύτοΰ είς τέσσαρας
τών συνεταίρων. ‘II τής επιστημονικής γλώσσης μόρφωσις
και τών ιατρικών ανακαλύψεων διακοίνωσις, πρός δέ καί ούκ
όλίγαι πρωτότυποι διατριβαι τών έν ‘Ελλάδι διασφοτέρων
ιατρών, άςιον τοϋ προορισμού αύτοΰ άνέδειξαυ τό σύγγραμμα.
Ήρξατο δ' οΰτω καί ή πρός τάς επιστημονικά; έρευνας τάσις,
καί πραγματική πρόοδος τών ιατρικών γνώσεων έγένετο· ού
μην αλλά καί πολλαί τών έγχωρίων εμπειριών καί τών με
ταλλικών υδάτων ή έρευνα, τών ενδημιών καί τινων ειδικών
νοσημάτων ή φύσις προύτίθεντο τή μελέτη τών ιατρών. Άλλ’
ού σμικράν τήν ζημίαν έπήνεγκεν ή διακοπή τοϋ συγγράμ
ματος, έν ω μάλιστα χρόνιο καί ό αριθμός τών συνεταίρων
έπηύξανε, καί πολλοί συνάδελφοι, οί μεν έν τω καθ’ ήμάς 11ανεπιστημίω οί δε καί έν τή άλλο'απή άριστα παιδευθέντες,
οσημέραι κοσμούσι τόν κύκλου τών Ά σ κ λ ηπ ια δώ ν, άπαντες πρός επιστημονικά; έρευνας όργώντες. Ταΰτα συνιδοΰσα ή ιατρική εταιρία έν τή κατά τήν 5 τοϋ ’Απριλίου, ε.
ε. συνεδριάσει παμψηφεί άπεφήναντο περί τής έξακολουθήσεως
τής εχδόσεω; τοϋ Ασκληπιού' τήν δε σύνταξιν αύτοΰ ανέ
βηκε τοΐς ΚΚ.
Δ. Α1Γ1ΝΗΊΉ Καθηγητή τής ειδικής παθολογίας καί θε

ραπευτικής.
Α. ΑΝ.ΑΙ.ΧΩΣΊΑΚΠ Διευθυντή τού όοθαλμοκομείου καί
Καθη ητή τής οφθαλμιατρεία;.
Θ. ΑΦΕΝΤΟΥΑΗ Καθηγητή της παθολογικής και γενικής
’Ανατομίας.
Σ. ΚΡΙΝΩ, Φαρμακοποιώ καί Ίατροσυνέδρω.
Ε. ΞΎΔΗ, Έπΐίατρω τοϋ Βασιλικού Στρατοΰ.
Σ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΩ μέλει άντεπιστέλλοντι πολλών έταιριών.
Δ. ΟΝΦΑΝΊΔΠ, Άντιτροέδρω τής ιατρικής εταιρίας.
I’. Ιϊ ΒΙΑ ΑΡΗ, Καθηγητή τής γενικής νοσολογιας καί υ
γιεινής.
ΙΙεποιθότες ούτοι, ού μόνον τή αρωγή τής εταιρίας, άλλα
και τή συμπράξει απάντων τώ? ‘Ελλήνων ιατρών, έτιΐ.αμβάνονται προθόμως τοϋ έργου.
Συνωδά δέ τή άποφάσει τής εταιρίας ζαταχωρισθήσονται έν
τφ Ά σ κ λη π ι ω·
ά.) Τά πρακτικά τής έν Άθήναις ιατρικής εταιρίας.
6'.) Αί τή έταιρία ΰποβαλλομεναι και παρ’ αύτής πρός τύπωσιυ έγκρινόμεναι έπιστημονιζαί διατριβαι
*
γ'.) Αί άπ’ εΰθ-ίας πρός τούς συντάκτας άποστελλόμενοι
έπιστημονιζαί πραγματεία’..
δ’.) Εποψις τών έν τή αλλοδαπή έκδιδομένων ιατρικών καί
φαρμακευτικών εφημερίδων.
έ.) Αί περί τήν ιατρικήν έν γένει καί τήν δημοσίαν υγείαν
πράξεις τής Κυβερυήσεως, ζαί αί τώυ παρ’ ήμΐν στρατιωτι
κών Νοσοκομείων ζαί θεραπευτηρίων εκθέσεις.
ς·’.) Αί έν ‘Ελλάδι γινόμευαι μετεωρολογικά-, παρατηρή *
εις·
ς'.) Τά περί την Φαρμακευτικήν ζαί τάς σχετικά; πρός τήν
ιατρικήν φυσικά; έπιστήμας.
ή ) Βιβλιογραφία ιατρική ζαί φαρμακευτική.
Αί πρός τούς συντάκτας πεμπόμεναι διατριβαι, έπί μονή τή
αιτήσει τών συγγραφέων, έζδοθήσονται μετά τίνος διασκευής
τοϋ λόγου, τουναντίον οέ, άνευ οΰδεμ ας μεταβολής. Τοΰ δε
Ασκληπιού έπιστημουιζοϋ συγγράμματος οντος, άπαρα
δεκτοί εσονται αί προσώπων καθαπτόμεναι ή πολιτικά; δοξα
σίας περιε/ουααι διατριβαι ή κοινοποιήσεις.
Έκδίοεται οέ ό’Ασκληπιός κατά μ.ήνχ εις τεΰχο; εκ
τριών τυπογραφικών φύλλων, περιέχον, ανάγκης ουση-, και ει
κόνα; ξυλογραφιζζς.

ΤΙ έτησίχ συνδρομή του συγγράμματος ορίζεται διά τούς
έν τή πρωτευούΐή συνδρομητής εις δραχμάς Ί", δ ατούς έν
ταΐς έπαρχίαις εις 16, καί διά τούς έκτος τοϋ Κράτους είς 17,
προπληρωτέας.
Αί συνδρομαί γίνοντοι έν Άθήναις παρά τω φαρμαζοποιώ
Σ. Κρίνω, έν ταϊς έπαρχίαις παρά τοΐς έπιστάταις τώυ Ταχυ
δρομείων, καί έκτος τοϋ Κράτους παρά τοΐς‘Ελληνικοΐς προ
ξενείς.
Αΐ πρός τούς συντάκτας διευθυνόμεναι διατριβαι πέμπονται δαπάνη τοΰ άποστέλλοντος.
ΆΟήνησι τή 30 Απριλίου 1856.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΡΙίΧΑΡΠΣ,
Καθηγητής τής Γενικής νοσολογιας καί υγιεινής, ιατρός
τοϋ Άμαλιείου ‘Ορφανοτροφείου, καί κατά τό ένεστώς έτος
Γραμματεύς τής έν Άθήναις ιατρικής έταιρίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ένεκα βραχείας ήμών αποδημίας δέν έδημοσιεύθη τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ή τώυ Φιλομαθών έφημερίς· ζητούμευ
συγγνώμην διά τοΰτο παρά τώυ Κ. Κ. συνδρομητών, οΐτινες
άλλως ούδόλως ζημιοΰνται, δεδιδαγμένοι έκ πείρας βντες, ότι
άναπληρούμεν άεί τάς τοιαύτας ελλείψεις, άς λόγοι υγείας
έστιν ότε ύπαγορεύουσι.
— 'Γην προχθεσινήν Κυριακήν έτελέσθη μετά πάσης έπισημότητος κα'ι χαρμονής ή επέτειος ήμερα τών γενεθλίων καί
τής εις τόν θρόνον άναβάσεως τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας τοΰ
σεβαστού ημών Βασιλέως.
Τήν αύτήν ημέραν έώρτασε καί τό Πανεπιστήμιου τήν έπετειον τής καθιδρύσεως αύτοΰ εορτήν.
ΙΙρωτ. 2316.
Άρ-0--------------------Διεζπ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ύπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Πρός τού; ζαί τά; δημοδιδασκάλους.
1 ην κατά μήνα αποστολήν τών ύπό τοΰ ‘Οδηγού (σελ. 56)
βριζόμενων ελέγχων τής καταστάσεως τών δημοτικών σχο
λείων περιστεΐλαν τό καθ'ήμάς ‘Υπουργείου δια τής άπό 18
’Ιανουάριου π. ε. καί ύπ'άριθ. Ι92 εγκυκλίου αύτοΰ δ αταγής
είς τήν κατά τρίμηνου, ήλπιζεν ότι, αφαιρεθείσης τής περί
τήν κατά μήνα σύνταξιν και αποστολήν τών καταλόγων τού
των άπασχολήσεως υμών, έμελλε νά εχη τό έπί τών δημοτι
κών σχολείων Διευθυντηρίου, δέκα ήμερα;, τό πολύ, μετά τήν
?κήξιν έζάστης τριμηνίας, τούς ελέγχους τούτους ύπ’όψιν αυ
τού, καθ' όσον μάλιστα ζαί έντυπα τοιούτων ελέγχων συυετάχθησαν ακριβή καί έξετυπώθησαν ήδη εις διαφόρους τυποΊΡ^γ,
. ..................................... ........
Άλλ επειδή με απορίαν τμώυ πληροφορουμεθα, οτι πολλοί
έξ υμών ή δέν στελλουσι παντάπζσι τούς ελέγχους τούτους,
ή στέλλουσιν αύτ υς άτάζτως, προφασιξόμενοι ποτέ μεν ότι
ή Έ-·.τρεπή δέν υπάρχει νά προσυπογράψη, άλλοτε δε οτι ή
δημοτική άρχή παρακατέχει τούς έλέγχους τούτους εις τό
γρΧφ-ΐαν της, ζαί τά τοιαύτα, πάντα ανίσχυρα πρός δικαιο/.όγητιν διότι, άφοΰ ύμεΐς έζτελέσητε τό έφ’ ΰμϊν, είσθε ανεύ
θυνοι έάν οί άλλοι δέν έκτελώσι τό έφ’ έαυτοϊς παραγγέλλομεν
υμϊν έτι άπας ίνα συμμορφωθήτε ακριβώς πρός τά διαταχθέντα περί τούτου, ζαί τήν ά. τού μηνός μετά τήν τρίμηνου έκάστην νά οιευθύνητε τόν έ? εγχον τοϋ σχολείου ήμών, κατά τόν
εσχάτως συστηθέντα ύμΐν τύπον, πρός τόν δήμαρχον τοϋ τό
που, όπου τό σχολείου ήμών ίδρυται. ώστε νά φροντίίτ, ού
τος περί τε τής προσυπογραφής ζαί τής έν καιρώ αποστολής
αύτοΰ είς το Διευθυντήριον. Προαναγγέλλομε·/ δέ ΰμϊν ϊτι τούς
όλιγωρήσοντας Οίλομεν τιμωρηση συμφώνως πρός τάς ^«τά
ξεις τών άρθρων II και 12 τοϋ περί δημοτικών σχολείων
Νόμου.
Εν Άθήναις τήν 3 Μαίου 1836.
Ό ‘Υπουργός
X. Χ1ΊΣΤΟ1ΙΟΤΛΟΣ.
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