
ΕΤΟΣ Δ'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1856. ΑΡΙΘ. 169.

ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΏΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ZTH&POMHS.
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(“) "Ηδη ««ί έν ύατέροις χρόνοι; λαοί τινες τής ’Ελλάδος, άγριο- 
δαίται δ-τες, έτρε’φοντο έτι έκ βαλάνων τής φυγιυ (ραγού έκ τοΰ οά- 
γω) περί ού ιδε τούς παρ’Ήροδότω Α', 66 καί Παυ-α.ία II, μ δ' χρη
σμούς' πρ5. καί Kreuzer symbol, τόμ. γ', σελ. 181. Ιίαρά Σέ τω 
σχολ. τοΰ Πινδ. όλ. θ', ς-. 150 ευρηται καί καί ί περίεργό; παράδο- 
σις, ότι έ* Έλλάδι οί άνθρωπο: πρό τής εύρέσεως τών δημητριακών 
καρπών έίαινον τ<*;ατ?'·ιστ:.
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Ούχ ot .to.l.li, ά.Ι.Γ οί χρήσιμα άναγινώσκογτίζ ιΐσι σπουδαίοι. 
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

’Ear >/<: γι.Ιομαθής, tap και πο.Ιυμαθής (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).
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Κ Κ. Έλλτ,,ικ. Ιΐρ'.ζένοις 
««I acts ίίικ rtf οιί inftfo- 
•lit τού ίκδοιο».
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Ό μ.ΰ%ς τοΰ Ύρι~το).=μ.ου.

Ήν ποτέ χρόνος, κχθ’ ον και ή Ελληνική χεόρα διετέλει 
άνήροτις και άσπαρτος, ό δ’ απαίδευτος Έλλην ή ΙΙελχσγές 
διάγων βι'ον σκηνίτην και εύμετάστατον έτρέφετο έκ τών βό
τανών, δσας ή γόνιμος γή έχουσα και αθεράπευτος παρεΐχεν 
εις τά κινητά όντα, τά όποια έοερεν έπί τών ώμων της, λο
γικά ταΰτα είτε άλογα. ’Επειδή δέ αΐ ώραι τού έ,ιαυτοϋ ήταν 
οΰτω διατεταγμένα! ύπό τού τά πάντα έν μεγάλη ποικιλία δια- 
τάξαντος Θεού, ώσιε νά μή έπιτρέπωσιν εις τήνγην αειθαλή 
βλάστησιν και είς τούς ανθρώπους αδιάλειπτου χάρπωσιν, ή- 
ναγκάζοντο ουτοι έν τώ άπό τοΰ φθινόπωρό > μέχρι τοΰ ονα- 
φαινομένου εαρος χρόνοι τής μαράνσεως νά συμπάσχωσι τή 
γή, ής τό πρόσωπον ούτε δένδρων βλαστήσεις, ούτε βο'άναι 
πρόσγειοι, ούτε άνθη ποικιλόχοοα Ικάλλυνον καί τοΰτο, μέ
χρι οΰ άνθρωπός τις διχφέρων τών άλλων τήν τε επίνοιαν καί 
τάς επιχειρήσεις, έπ νόησεν αυτός και τούς άλλους έδίδαόε, 
πώς ήδύναντο συναντιλνμ€ κνόμενοι ταΐς αυτών χερσί να οι- 
ευκολύνωσι χαί προαγάγωσι τάς τέως άνεπιμελήτο.ς λετουρ- 
γίας τής φύσεως, μετανώσι δ’ούτως άπό νομαδικής καί άγριας 
διαίτης ε:ς ήμερον καί άνΟρώπιον βίου (*).

Μηδεαίαν δ’ έχοντες οί πρώτοι άνθρωποι πεποίθησιν ε’ς ε
αυτούς, άλλ’ δντε; απροκατάληπτοι καί άκακοι δεν έβλεπου 
ουτ’ ήτθάνοντο έν τή εαυτών φαντασία, καθ' άτασαν τήν πε- 
ριέχουσαν αύτούς φύσιν, άλλο τι ή Θεόν κα'· θείας δυνάμε·ς, 
άς έπροσωποίουν καί ένεψύχουν είς δαίμονας Ο.οπέμπτους, ώς 
πλήν άλλων μαρτυροΰσι καί αύτά τά ονόματα τής 'Ελληνικής 
γλώσσης- οΐον ημείς μέν λέγοντες κορυφήν, ζυγόν, νώτα, πρό- 
ποδας ή πόδας καί ρίζας όρους, έννοοϋμεν τχνύν απλώς μόνον 
μεταφοράς έκ τοΰ ανθρώπου είς τό άψυχον όρος γενομένας· 
άλλ' οι πρώτοι ά-θρωποι έφαντάζοντο τό όρος αύτό ώς γίγαν
τα έμψυχον, έχοντα μέν κεφαλήν, τράχηλον, νώτα, τ.όδας καί 
πρόποδας, έμπεπηγμένον δέ είς τήν γή / κχτά τό δένδρου, όπως 
μή μετακινούν εαυτό κατά τόπον καταστρέφη δια τού μεγάλου 
όγκου τά ταπεινότερα τών πραγμάτων. Ύφ' όμοίαν δ’ έποψιν 
έφαντάζοντο εκείνοι ού μόνον τά έν γή, άλλά καί τά ύπέρ 
ταύτην όντα, οΐονεΐ τόν μέν τό τής ημέρας ισχυρότερου καί 
λαμπρότερου φως έν κινήσει καταπέμποντχ άστεοα, ώς άνδρχ 
έπιβαίνοντα άρματι ύπό τεσσάρων άκρατήτων έλκομένω ίππων, 
όν Φοίβον άπεκάλεσχν τήν δέ τό ασθενέστερου καί δροσε- 
ρώτερον έν νυκτί είς τήν γην κατασκεδχζουσαν, Σελήνην, ή 
Έκάτην, ή χαί Φοίβην, ένόμισαν γυναίκα, ής τό άρμα ειλκυον 
δύω μόνοι αργοί βόετ. Άνέφερον δ’ άμφοτέρων των αγαθοερ
γών τούτων θεών τό γένος είς τόν ύπατοι Δία, τον πατέρα 
άνδρών τε καί θεών.

Ούτω οή ώ; θειον έργου ήρμήυευον έκεΐνοι έν τή άθυμ'α .υ
ιών κα· τά περί τήν γεννώσαν καί τρέφουσ υ αύτο’ς Γην, ήν 
θεάν μητέρα ή Δήμητρα άπεκάλεσχν Ταυιης δε 
τό μονογενές τέκνου, τήν βλάστησιν ή ΙΙερσεφόνην κχθηρπα- 
ζεν ό καταχθόνιος Ζευς, ή Άιοωνεΰς (*),  ή ΙΙλούτων είς ά 
σκοτε νά βάθη τής γής, όπως διαφθεί.ων φονεύση είς :δ·αν του 
κόρασιν πάντα τά έπί τής γής· δελεάζων δ’ αύτήν δια τοΰ 
κόκκου τοΐς ροιχ.-, συμβόλου τής παρ’ αύτώ αφθονίας, άνέπεμ- 
πεν εί; τά άνω, ίνα έπί καιρόν φαιδρύνη τό γυμυωθέν πρόσω
πον τή; άπεςηραμένης μητρός, τή; Γής (**).

Τούτοι; προσήλθεν έπειτα, ώς είκός, καί τό του θανάτου αί
νιγμα, συνεζευγμένον μετά τοΰ ενδομύχου χαί εμφύτου ποθου 
τοΰ νά συνεχισιή τούλχχιστον ή ζωή καί μετά θάνατον, άφ’ 
ου έγεννάτο άμοιρος έπι;είου αθανασίας. Ό'.εν δέν έμέλλοσαν 
οί άνθρωποι νά παρεικάσωσι τή- έχυτών τύχην καί το μέλλον 
πρός τήν ,λόην τοΰ άγροΰ'έπειδη άμφότερα έφύοντο, ηύςονΐο 
κχί κατά μικρόν τελειούμενα έμαραίνοντο και άποθνησκοντα 
κχτετίΟεντο πάλιν είς τούς κόλπους τής Γής· δθεν τα μεν 
σπέρματα άνεούοντο νέαν λαβόντα ζωήν, ο δ άνθρωπος, τό τε- 
λειότατον τών έ-.ί τής γής όντων, έφαινετο ότι δέν έκοινώνει 
καί αύτής τής τών φυτών καί δένδρων τύχης, άλλ" ότι άπαί 
και βραχύ ζήσας κατηρ . ετο είς αιώνιον σκότος, τό όποιον ού- 

’Αί'ω·.εΰς, τό μόνον παρ’ ‘Ομηρω άπαντώμενβν τοΰ θεού 
στ-ιρητ. καί τό ίόιΐν, ^rci ό άοαντος. (Πλουτ. εί 

α λαθϊς βϊώτα; ») "Λόην ίνομάζουτιν ώς άν εις ά- 
ί.μόν, όταν διαλυΟώμιν, βαϊιζίντων (Ίλ. Ο, 191. 

.ν ήιρίεντο). —Σόμβολίν δί τ?,; βφανεία; ταύτης

,(β' ’·■'η: 
ό-ομα, παρά τό α 
καλώς είοηται τό 
είδε; καί αόρατο·» 
Άβης δ’ έλαχε ζόφο· 
η» περικεφαλαία τις, ήν ώ; οπλον χατεοκευαααν τώ θ-ω οί Κύκλωπες 
(Ά.τολλόό. Α', ξ'. 1)· έπειδή ού μόνον εατεγε τήν κεφαλήν, άλλ’ έκά- 
λυπτε καί τό πρότωπον, ς’ιί εί.ιν αί κόρυθες των ιπποτών τοΰ με- 
σαιώνο; (Ιλ. έ, R15 ΆΟήνη ξΰ»’ ’'Αιοος κυνέην, μή μιν Rat ίμόρι- 
μος *Αρης.  ‘Η;·.οδ. άτπ. Ηρ. 223. δεινή Άιαος κυνίη νυ<τό; ζόφον 
αι-ονέχουία. Πρό. Κ Φρ. Έρμάν/ου Die Hales Kappe. Γοττίγ. 
1853). Ούτως έκαλείτο Άι:ω·-εϋ; καί ποταμός τις τής έν Τροία ’’Ιδης, 
όστις καταδυόμενος ήοανίζετο ΰπό τήν γήν (Παυα. 1', β', 2).— Ού
δέν ηττον όμως συνέπεαε νά ή<α: συμφωνοτέρα πρός τό έτερον ίνομα 
τοΰ Θεοΰ ίΠλουτεϋς) ή παρά τό άνδάνω παραγωγή (”Α.δςς, χάδης, f.rtt 
ξ, τζι·ιζά·ρΐ, Γ5ΡΖ· μυθ’λ. σελ. 5J3, 2). "Εατι δέ τό όνομα ο ΙΙλού- 
των » κατά Πλάτ. έν Κραιύλ. 403, ύϊτερώτερον τοΰ « "Αδης » καί 
παρά τω λαω έν μείζονι χρητει, εί καί οί ποιηταί πάντοτε μετεχει
ρίζοντο τό ομηρικόν όνομα συνηθεττερον ή τό « Πλούτων.» (Πρ5. 
Σοφ· Οίδ. τρ. 30, μιλάς "Αδης στεναγμοΐς καί γόοις πλουτίζεται, δπου 
παρατίθενται άμφότερα).

(* “) Περί τοΰ μύθου τούτου έπιθι τόν τώ 1778 έν Μόσχα ευρε- 
Οέντα Όμηρ. ύμνον είς Δήμ. Άπολλοδ. βιόλιοθ. Λ', δ'. Διοδ. ε', 3 — 
5, 6S, 77· Παυσαν. Α', λή, καί άλλαχοΰ. 'Γγϊν. fabul. 157. Έκ Σι 
τών νεωτέρων Βροινστέοιον Reisen τόμ. II, σελ. 193—232, καί τά 
έν τοΐς τάφοις τών Ελλήνων (<Jie grieber der Ilellenen) τρόπω xel 
πα'θει ποιητικώ γεγοαμμένα προλεγόμενα τοΰ Χτακελόεργου,
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τε τή; τελειότατος, ής παρά ώεοΰ έλαχεν, ούτε τής ιδέα.', ήν 
αύτός περί Θεοΰ, ώς οντος άγαθοΰ και φιλάνθρωπου, εϊχεν, 
άλλά μην ουδέ της φιλόστοργου μητρός, τής γής, έξ ής χαί 
αύτός μετά τών άλλων φυτών και ζώων προήλθεν ((*) *),  άξιον ήν· 
ου ένεκα ό "Ελλην, ού τήν θρησκευτικήν πίστιν διακρίνει άπό 
τής τών ’Ασιανών στυγνότητος καί σκυθρωπότητος ευφροσύνη 
μάλιστα καί χάρις, ήθη έν τοι; μυθικοί; χρόνοις έπίστευσεν 
είς τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν κατά ταύτην χρισιν καί 
άνταπόδοσιν.

(*) Τά έθνη τής Ελλάδος πάντα, καί πολλά τών τής έλάισονος 
Ασίας, έπίστευον ότι ό άνθρωπος είναι γηγενής, ήτοι ότι έου έκ τής 
γής, ώς τά δένδρα' πιρί ου όρα τό έν τω τοΰ 'Ιππολύτου περί αιρέσεων 
συγγοάμχτι, ο μετ’ άλλων άνεΰρεν έν Άθωνι ό Μηνάς Μινωίδης, lliv- 
δαρικόν τεμάχιον (Bergk. poet. lyr. Gr. σελ. 1060; δι’ δ ό Πρέλ. έν 
τώ φιλολογώ τοΰ -χνεϊδεβίνου 1852 έγραψε μακράν πραγματείαν, 
« όποια έοόςαζον οί αρχαίοι περί τής πλάσεως τοΰ ανθρώπου ». — 
’Εν τω έν Πυθώνι θησαυρώ τών Κρητών έδείκνυτο καί έν τοΐς ιστο
ρικοί; χρόνοις άνδριάς μονόξυλο;, όστις άνέφυ ποτέ έν Κρήτη. Ιΐινδ. 
ΙΙυθ. έ, 43.— Γ.ωστή είναι προσέτι ή ιθαγένεια και οί γηγενείς πολ
λών ‘Ελληνικών φυλών και τόπων. — Ό οε Προμηθεΰ; κατασκευάζει 
εν τοίς μνημείο·.; τή; τέχνη; τό ανθρώπινον σώμα έκ πηλοΰ, εΐ; ό ή 
Αθηνά εμβάλλει τήν ψυχήν.

(”) Νεμ. ζ’, 20. ’Εγώ δέ πλέον έλπομαι Λόγον Όσυσσέος, ή πάθεν 
δ.ά τόν άδυεπή γενέσθ’ Ομηρον. Επ·ϊ ψεύδεσί οι ποτανϊ τε μαχανδ 
Σεμνόν έπεστί τι' σοφία δέ κλέπτει παράγοισα μύθοι; κ. έξ.

(”*) Όδ. λ. καί ιδίως 574—60. Γά τών ιδιωτών αμαρτήματα 

ένόμιζεν ό Πίνδαρος ανάξια τών έν 'Αδου ποινών- διότι ουτοι έζησαν 
εν τώ βίω τούτω ώσεΐ μηχαναί, πράττουσαι κατά τάς βουλήσεις τών 
ηγεμόνων. Πλάτων Ι’οργ. 8 1.

("’**) Πινδ. Όλ. 6', 56—77, καί τά άποσπ. τών θρήνων. Πρός 
τήν έν άποσπ. θρ. ένναετή καθάρισίν τών ψυχών, μεθ’ ήν άναπεαπό- 
μενοι εί; τήν γήν άνεδείκνυντο βασιλείς άγαυοί καί ήρωες, νομίζω, 
ότι έχει αναφοράν τό έν Όδ. θ, 177 έ ν ν ι ω ρ ο ς, δ επίθετον απο
δίδει : ποιητή; Μινωΐ τώ κριτή τοΰ καί τό οποίον ύπό τε τών

άρχαίων (Στράβ. Γ, 8) καί τών νεωτε’ρων δέν διεσαφήθη είσεπι άρχσύν- 
τως. Έσται δέ « ί έπι έννεα έτη χαθιρισθείς » πριν ή άξιωθ?, τ?,ς 
πρό; τόν Δία ομιλία; χαί λάθη παρ’ αΰτοΰ τούς νόμου;.

(**) Όρα Διόο. Σιχελ. έ, 5 Πλουτ. γαμ. παραγγελμ. ί/ αρχή' Ου- 
ϊργιλ. Αΐνειάσ. δ', 58, χαί Σίρούιον αυτόθι. Τά δέ θεσμοφόρια παρά
γει χαί Κλήμης ό Άλεξ. έν προτπεπτίχω, χατά τον 'Ηρόδοτον, έξ Αί
γυπτου, όθεν έχόμισαν αύτά εί; "Αργος αί θυγατε'ρε; του Δαναού.

(*’) Περί τοΰ μύθου τούτου έγραψεν ό Πρε'λλερο; ίδιον σύγγραμμα 
Demeter und Persephone, τά περί τούτου άρθρα έν τή έγχυχλοπαιδ. 
τοΰ Pauly, καί τά έν τώ πρώτω τόμω τή; μυθολογία; του, όπου ίδε 

μάλ. σελ. 664—6.
Ό Όττοφρεΐδο; Μΰλλερο; έν τή τή; Άλη; έγχυχλοπαιδ. διαφό

ρου; δ·.ατρ·.όά; χαί άλλαχοΰ, δν ίδέ μάλ. έν τω συγγρ. Prolegg. zu 
eincr vissenschaftl. mythoi, σελ. 161 — 4, όπου τήν τών Δωριέων 
λατρείαν τή; Δήμητρος παράγει έκ Θεσσαλίας.

Πολλά περί τών Έλευσινίων θεών άπεθησαυρισι καί ό Γερχ. έν τώ 
συγγρ. Prodromus antiker kunstwerke, και τελευταϊον έν τώ πρώ
τω τόμω τή; μυθολογία; του. — Ότι οέ τήν έπινόησιν τής γεωρ
γία; πο/.λοΐ τών αρχαίων άπεδιδοσαν τοις Πελασγοί;" όρα Wachs- 
muth hell. alih. τόμ ά, σελ. 53.

ΊΙ περί άθανασίας τής ψυχής παραμυθητική αυτή έννοια, 
άνευρισκομένη έν ταις άρχαιοτάταις μυθικαις παραδόσεσι, ταϊς 
έγκρυπτούσαις τά σπέρματα σχεδόν τι πάσης 'Ελληνικής παι
δείας, ήν μέν κατ’ άρχάς ασαφής και συγκεχυμένη, άνεπτυχθη 
όμως κατά τούς μεταξύ Όμηρου και Πινδάρου χρόνους ούτως, 
ώστε καί ό Πλάτων αύτός δέν ειχεν ίσως νά προσθέση πολ
λά ε'ς τήν ουσίαν τοΰ πράγματος- επειδή, άν κατά Πίνδαρον ό 
Όμηρος ψεύδεται περί τήν ζωήν καί τάς έν τω βίω πράξεις 
τών ανθρώπων, ους περιεγραφ-ν, οίους καί τούς ήκουεν ή ένλε- 
πε, μή κρίνων αυτούς κατά τό αληθές μέτρον τών αύτών δυ
νάμεων (**),  πολλω πλέον διαφέρουσιν οί δύω ποιηταί κατά τάς 
περί τής μετά θάνατον τύχης τών ανθρώπων ιδέας· οιον παρά 
μέν Όμήρω έν νεκυία, άπαντες ανεξαιρέτως, ήοωές τε καί οί 
άλλοι, σκιά· ούσαι άνευ ύποστάτεως και ουσίας λόγου καί ΐ- 
σχυράς βουλήσεως, διατελοΰσιν έν 'Αδη εργαζόμενοι ταύτά 
έργα, ά έπηγγέλλοντο καί έν τω βίω ούσίαν ένδεδυμέναι στε
ρεόν καί ύπό λόγου καί βουλήσεως αγόμενα·, όλίγιστοι δϊ μό
νον, καί ουτοι βασιλείς καί ούχί ιδιώται, οίονΤιτυός, Τάντα
λος καί Σίσυφος, οί αυτού; τούς θεούς υορίσαντες, πάσχουσιν 
εκεί άξια ών έν τω βίω έπραξαν (***).  Ό δέ Πίνδαρος ού μό
νον παραδέχεται έν τω 'Αδη τιμωρόν αυστηρόν διά πάσας τάς 
έν τώ βίω τούτω κακίας, καί έτέραν ζωήν μακαρίαν καί εύ- 
φρόσυνον, προσοΰσαν τοις δικαίοις καί άγαθοΐς, οϊτινες έν ταϊς 
νήσοις τών Λίακα'ρων, ού μακράν τοϋ Διός οΐκοΰντες, καί ύπό 
ποΰ Κρόνου άρχόμενοι διάγουσιν άπόνως ύφ’ ήλιον άδυτον καί 
έν φοινικορρόδοις λειμώσι καθήμενοι, ή γυμναζόμενοι έν ιππική, 
πεττευτική καί μουσική· περιπνεόμενοι δέ ύπό Ουώδους αρετής 
οσμής υμνουσιν έν μολπαΐς τόν Μέγαν Θεόν άλλά καί δοξά
ζει, ότι, όσου; έκ τών μικρά άμαρτησάντων δυνηθή νά χαθα- 
ρίση εντελώς ή ΙΙερσεφόνη άπό τών παλαιών αμαρτιών, τού
τους άναπέμπει πάλιν εις τήν ζωήν μετά εννέα έτη, ινα ώσι 
■παράδειγμα τέλειον τοις άλλοις, έν ω οί άκάθαρτοι θέλουσιν 
ύποφέρει διηυεκώς έν άφύκτοις κακοϊς (****).  Τό δόγμα τοΰτο 

τής άναγγενυ/σεως, προελθόν, ώς δύναται τις εύλόγως νά 
είκάση, έκ τής πρός τήν άναγγέννησιν τών φυτών παραβολής 
έν αρχαίοι; χρόνοις, έπεκταθέν έπειτα μετεποιήθη ύπό τών πε
ρί τόν Πυθαγόραν εις τό τής μετεμψυχώσεως.

Οϋτω λοιπόν ό τών αρχαιότατων ‘Ελλήνων νους έκ τής 
φόσςως, αύξήσεως, βλαστήσεως, μαράνσεως καί όναφύσεως 
τών φυτών όρμώμενος κατήντησεν εις τήν έννοιαν τής τής ψυ
χής αθανασίας καί τήν πιθανήν καί άνθρωπιυωτέραν διασάφησιν 
τών μετά θάνατον, ά, ώς έν μια είκόνι, διέταξε καί παρέστη- 
σεν έν τώ περί τής αρπαγής καί περιζητήσεως καί άνευρίσεως 
τής Κόρης μύθω· ύπολογιζόμενος δέ καί τήν διά τής γεωργίας 
προαγωγήν τής τών ανθρώπων ευδαιμονίας παρενέβαλεν είς 
αύτόν καί τήν αρχήν τών θεσμών καί τοΰ αγνού γάμου, δπως 
έν τώ ζήν ύπάρχη καί τό εύ ζήν (*).

Π φύσις τοϋ απάντων τών Ελληνικών μύθων π?ριεκτικω- 
τάτου καί βαθυνουστάτου τουτου μύθου μαρτυρεί, ότι, είτε έ
ξωθεν ήλθεν, είτε έν ταύταις ταίς χώραις έπενοήθη καί διε- 
πλάσθη, έγνώσθη έν Έλλησιν ευθύς άμα έκαστοι κατέστησαν 
μόνιμοι είς τάς χώρας ταύτας· διό καί ό 'Ηρόδοτος (β', 171) 
λέγει ότι έν τοίς άρχαιοτάτοις χρόνοις ήν διαδεδομένος καθ’ ά- 
πασαν τήν Πελοπόννησον προελθών έκ τών είς Άργος χατα- 
πλευσάντων ξένων άποίκων, μεχρισοϋ οί Δωριείς κατελθόντες 
είς τήν Χερσόνησον ταύτην ποΰ μέν έξήλειψαν τελείως, ποΰ 
δέ περιόρισαν τήν άρχαιοτάτην αύτήν λατρείαν τών ’Αχαιών. 
'Ημείς μή θέλοντες νά έξετάσωμεν ένταΰθα έν μακροΐς άν ή 
αρχή του μύθου τούτου μετηνέχθη είς 'Ελλάδα έκ Φοινίκης ή 
Αίγύπτου ή Φρυγίας, είτε διά τών Πελασγών είς τήν Πελο
πόννησον, ή τήν ’Αττικήν, ή καί άν ήναι αύτόχθων, λέγομεν, 
ότι ό πανταχοΰ τής 'Ελλάδος μέ μικράς μόνον παραλλαγάς ε
ξιστορούμενος μΰθος τής Δήμητρος, τοΰ όποιου τύπος είναι ή 
μάλιστα ήμϊν έγνωσμένη ’Ελευσινία παράδοσις, άνεφάνη έν 
πρώτη 'Ελληνική ‘χώρα, τή Κρήτη, καί έχεΐθεν μετηνέχθη είς 
’Αττικήν καί Μέγαρα, όθεν πιθανώς διεδόθη καί είς τήν 11ε- 
λοππ,όννησον, έξ ης μετά τών αποικιών διέπλευσεν είς τήν πυ- 
ροφόρον Σικελίαν· καί επομένως δτι δέν είναι άποδεδειγμένη 
σαφώς ή επικρατούσα γνώμη, οτι οί Πελασγοί πρώτοι συνε- 
κόμισαν είς Πελοπόννησον, οθεν έξήλθεν εις ’Αττικήν καί τήν 
Μεγαρίδκ (**).  (ακολουθεί).

”K.yakp.a. Νεβώ.
Αί στοαί τοϋ Βρετανικού μουσείου έκοσμήθησαν κατ’ αύτάς 

δ·.’άγάλματος τοΰ Οεοΰ Νεβώ, έν Βαβυλώνι εύρεθέντος κατά 
τήν μεσημβρινοανατολικήν πλευράν τοΰ παλατιού Νεμρώδ ύπό 
έργατών τινων, έργαζομένων ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ταγμα
τάρχου Ι’ουαλινσώνος. Τό άγαλμα τοΰτο, έπι τών ένδυμάτων 
τοΰ οποίου άναγινώσκονται τά όνόματα τοΰ ΙΙουλ καί τής 
Σεμιράμιδος, έχει ύψος πέντε ποδών καί επτά δακτύλων ό 
θεός έξεικουίζεται όρθιος, ύπό δέ τούς πόδας αύτοϋ τό βά- 

Οοσυ έχει όγκου τριών ποδών ό λίθος, έξ ού τό άγαλμα έχει 
κζτασκευασθευ, είναι τιτανώδης, π-ριέχει δέ ικανήν ποσότητα 
κογχυλίωυ. ‘1ί κεφαλή τοΰ Νεβώ κρύπτεται ύπό πίλον, έχον
τα σχήμα ανεστραμμένης ύδρίας και συνεσφιγμένης μεταξύ 
δύω κεράτων καί ένός πλοκάμου. Τά όμματα έχει μεγάλα 
καί άμυγδαλοειδή, καλώς κατεσζευασμένα· ό πώγων καί ή 
κόμη, λίαν μαχρά, καταπίπτουσιν είς πλοκάμους έλικοειδεΐς, 
έπιτηδειως άλλήλων έπικειμένους- έπι τοΰ άνω χείλους τρέ
φει μύστακα ογκώδη, τήν ρίνα δ’ είναι ήκρωτηριασμένος, ώ; 
συμβαίνει είς πλεΐστα τών αρχαίων ά'/αλμάτων τά ώτα πε- 
ριεσώθησαν, ένεκα τής μιχρότητος καί ύπό τήν αιγίδα τών κε
ράτων. ‘Ο Νεβώ έχει έσταυρωμένας τάς χεϊρας επί τοΰ ζω
στήρες και φερει ψέλλια (βραχιόνια) κεκοσμημένα μεγάλοις 
μαργαρ'ταις. Τό ένδυμα τού θεοΰ είναι εντελώς προσκεκολ- 
λημένου επί τών μελών αύτοϋ, επί δέ τοΰ στευοϋ χιτώνος, 
οστις, παρατηρητέον, ούδεμίαν έχει πτυχήν, ύπάρχουσι γράμ
ματα σφηνοειδούς γραφής. Ό Κ. Τβρΐκος Ρουαλινσών άνέγνω 
τήν έπιγραφήν ταύτην, έξ ού μανθάνομεν ότι τό άγαλμα κα- 
τεσκεύασεν ό λιθοξόος Καλάκ (*)  καί ότι ύπ’ αύτοϋ έδωρήθη 
τώ ζυρίω αύτοϋ Φαλούχη βασιλεϊ τών ’Ασσυριών καί τή τού
του γυναιζί Σεμιράμιδι. Άναμφιβόθ.ως ό Φαλούχης ουτός 
έστιν ό έν τή Ιίαλαια (Βασιλ. XV. § 19) άναφερόμενος Πούλ, 
ον ή τών έβδομήζοντα μετάφρασις λέγει Φούλ" ή δ’ έν τή 
έπιγραφή φερομένη Σεμίραμις, ής τό όνομα εύκόλως άναγι- 
νώσκεται, ή περίφημος ζαί πασίγνωστος έστι Σεμίραμις.

(θελξινόη)

Άπάντησις τής εξεταστικής τών διδακτικών βιβλίων έπι
τροπής είς τό πρός αύτήν ύπ’ άριθ. 795 έγγραφον τοΰ ύπουρ- 
γείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ζαταχωρισθέντι έν τω ύπ’ 
άριθ. 151 φύλλω τής έφημερίδος ταύτης.

Πρός τό έπι τώυ Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως Βασιλικόν ύπουργεΐον.

CH εξεταστική τών διδακτικών βιβλίων έπιτροπεία έλαβε 
τό ύπ’ άριθ. 793/399 έγγραφον τοϋ ύπουργείου, ζητοΰντος 
τήν γνώμην αύτής περί διαφόρων ζητημάτων άναφερομένωυ 
εΐ; την σύνταξιν τών έν τοΐς ‘Ελληνικοί; Σχολειοις καί Γυ- 
μυασίοις διδακτικών βιβλίων. Συνελθοϋσα δέ καί σκεφθεϊσα 
ικανώς περί τών ρηθέντων ζητημάτων, διαβιβάζει νΰν εύσε- 
βάστως πρός τό ύπουργεΐον το αποτέλεσμα τών σκέψεών της.

Α'. Νομίζει άναγκαΐον νά δηλώση, ότι ουδέποτε ή έπι
τροπεία έκρινε πάντα τά είς τά ‘Ελληνικά Σχολεία καί Γυ
μνάσια εισηγμένα διδακτικά βιβλία απρόσφορα είς διδασκα
λίαν και κατ’ανάγκην μόνον (δΓ έλλειψιν άλλων έπιτηδείων) 
τηρητέα έν αύτοΐς ώς τό ύπουργεΐον ύπολαμβάνει. Τινά μόνον 
έκρινε τοιαΰτα, άλλα ιέ τινα έκρινε καί κρίνει καί μάλα πρό
σφορα. Είναι β βαια δυνατόν νά συνταχθώσι καί τούτων τε
λειότερα, διότι τό απολύτως τέλειον είναι άνέφικτον καί ή επί 
τό τελειότερων άεί πρόοδος χωρεϊ έπ’ άπειρον ά'λ’ έως ού τε
λειότερα άναφανώσι, τά έγκριθέντα άνευ ρητού περιορισμού 
λογίζονται ί/ανώτατα είς διδασκαλίαν.

Β'. Επειδή τά Γυμνάσια κυριώτερον σκοπόν έχουσι τήν 
παρασκεύασιν τών νέων πρός τήν άνωτέραυ έν τω ΙΙανεπι- 
στημίω διδασκαλίαν, καί επειδή οί νέοι δύνανται, άφοΰ με- 
ταβώσιν είς τό Πανεπιστήμιου, νά άκροασθώσι πληρέστερα 
καί μετά π?.ειστέρας καρποφορίας τά φιλοσοφικά καί φυσικά 
μαθήματα, μένουσιν όμως είς τάς κλασιχάς καλούμενα; γλώσ
σας διά βίου χωλοί, έάν δέν διδαχθώσιν έν τοΐς Γυμνασίοις 
ικανώς τό γραμματικόν αύτών μέρο; ζαί δέν άσκηθώσιν είς τό 
έρμηνεύειν καί γράφειν, κρίνει ή έπιτροπεία άναγχαίον νά 
συυτμηθή προσηκόντως ή διδασκαλία τώυ φιλοσοφικών καί 
φυσικών μαθημάτων, ινα μείνρ πλειότερος χρόνος είς διδα
σκαλίαν καί άσχησιν τών κλασικών γλωσσών καί μάλιστα 

“ΡΧαί»ς ‘Ελλην κή:. Όθεν γνωμοδοτεί, ϊνα συνταχθώσι 
τής φιλοσοφίας, ρητορικής ζαί φυσικής βιβλία επίτομα, Ση- 
λ.ονότι προπαιδεία τις φιλοσοφική περιέχουσα 
τά στοιχειωδέστερα τής ψυχολογίας καί λογικής ή ζαί τής 
ηθικής, καί συνιστώσα βιβλίον 10—13 τυπογραφικών φύλ
λων. ‘Ρητορική, συνισταμένη είς 6 περίπου τυπογραφικά

t,”; ‘Ο ί. Γε/ΙΉ X §. 12 Χϊλάχ. 

φύλλα, περιέχουσα τά κεφαλαιωδέστερα χαί διδασκόμενη 
συγχρόνως μέ τήν ερμηνείαν τών ρητόρων, είς ών τούς λό
γους γίνεται ή εφαρμογή αυτής. Πειραματική φυ
σική, περιεχομένη είς 15 περίπου τυπογραφικά φύλλα καί 
περιλαμβάνουσα τά ζυριώτερα τών φαινομένων καί νόμων 
τών γενικών δυνάμεων τής φύσεως. ‘Π δέ φυσική ιστορία δέν 
δύναται επί τοϋ παρόντος νά διδαχθή είς τά Γυμνάσια τής 
‘Ελλάδος δΓ έλλειψιν συλλογών έν έχάστω Γυμνασίω καί ει
δικών αύτής διδασκάλων, ούτε είναι τόσον αναγκαία ή διδα
σκαλία αύτής είς τά γυμνάσια, ών τά πλεΐστα καί έν αύτή 
τή Γερμανία δέν περιέχουσι τοΰτο τό μάθημα. Καί τής με
τρικής δέ ή παράδοσις δεν ανήκει είς τά γυμνάσια, άλλ’ είς 
τό Πανεπιστήμιου· είς δέ τά γυμνάσια αρκεί νά διδάσχωνται 
μόνον τά συνηθέστερα μέτρα συγχρόνως μέ τήν έρμηνείαυ ζαί 
τήν τεχνολογικήν έξέτασιν τών ποιητών.

Γ'. Τό περί συντάξεως διδακτικών βιβλίων ζήτημα είναι 
ούτω δυσχερές, ώστε ούδεμίαν κατά τας παρούσας τής ‘Ελ
λάδος περιστάσεις δύναται ή έπιτροπεία νά δώση λύσιν, έξ ής 
θέλει προελθεί ωφέλεια καθαρά ζαί πάσης β αβης άμικτος 
όπου όμως τό απολύτως άγαθόν ζαί ώφέλιμον δεικνύεται αδύ
νατον προτιμητέον τό βέλτιον ζαί ώ^ελιμώτερον, και τοιοΰτο 
έπι τοΰ προζειμένου ζητήματος κρίνει ή έπιτροπεία τά εξής.

Άφοΰ όρισθώσι τά μαθήματα έζεΐνα, τών οποίων δέν ύ- 
πάρχει άκόμη βιβλίον συντεταγμένου εύμεθόδως καί μέ ικα
νήν ακρίβειαν, τό ύπουργεΐον θέλει αναθέσει τήν σύνταξιν 
έκάστου αύτών είς τό άρμοδιώτερον πρόσωπον, δπερ εκλέγεται 
ύπ’ αύτοϋ τοϋ ύπουργείου, ζητοΰντος Σιά τό άσφαλέστερον καί 
τήν γνώμην τής επιτροπείας. Κρίνεται δέ άρμοδιώτερος είς 
σύνταξιν βιβλίου διδακτικού ό χρόνον ικανόν εύδοκιμωτιρον 
διδάσκων τό μάθημα είς διδασκαλίαν τοΰ οποίου ορίζεται τό 
βιβλίον. Τό δ’ ουτω συνταχθέν βιβλίον δέν έχει χρείαν τής 
παρά τής έπιτροπεία; έξετάσεως ϊνα είσαχθή είς τά Σχολεία 
ή τα Γυμνάσια. Άφοΰ κατά τόν ρηθέντα τρόπον συνταχθώσι 
τά έλλείποντα έτι διδακτικά βιβλία, τό ύπουργεΐον θέλει οώση 
είς έκαστον τών συντακτών χρηματικήν άμο ζήν, άνάλογον 
πρός τήν έκτασιν καί τήν αξίαν τοϋ συντάγματος καί θέλει 
άναδεχθή αύτό τήν διά λογαριασμόν τοϋ δημοσίου τύπωσιν καί 
πώλησιν αύτοϋ, ή θέλει παραχωρήση τήν τύπωσιν καί πώ- 
λησιν αύτοϋ εις Ttva τών τυπογράφων, ύποχρεούμενον νά ά- 
ποδώση τήν χρηματικήν τοΰ συντάκτου αμοιβήν και νά πω*  
λή τό βιβλίον είς τήν ύπ’αύτοϋ τού ύπουργείου όρισθησομέ- 
νην τιμήν. Έάν δέ τις τών ρηθέντων συντακτών προτιμά 
νά έκδώση τό πονηθέν βιβλίον είς ίδιον του λογαριασμόν ή 
νά συμφωνήση αύτός περί τής έζδόσεώς του μέ τυπογράφον 
τινά, θέλει έχει τό δικαίωμα τοΰτο· άλλά ζαί τότε ή τιμή 
τοϋ βιβλίου θέλει όρισθή ύπό τοΰ ύπουργείου, λαμβάνοντος 
ύ.τ’ δψιν τήν έκτασιν καί αξίαν αύτοϋ, καί ζητοΰντος τήν γνώ
μην τής επιτροπείας είς διάλυσιν πάσης πρός τόν συντάκτην 
ή τόν τυπογράφον ενδεχόμενης διαφωνίας περί τής τιμής.

Τά ουτω συνταχθέντα καί έκδοθέντα διδακτικά βιβλία, ώς 
καί παν βιβλίον διδακτικόν έγκρινόμενον μετά προηγουμένην 
έξέτασιν, είσάγονται είς τά ‘Ελληνικά Σχολεία και τά Γυ
μνάσια έφ’ ώρισμένον χρόνον ήτοι τά μέν ώρισμένα διά τά 
‘Ελληνικά Σχολεία έπι τετραετίαν, τά δέ διά τά Γυμνάσια, 
έπι έξαετίαν. ’Εάν μέχρι τής λήξεως τοϋ ^ηθέντος χρόνου δεν 
πονηθή άλλο τελειότερου διδακτικόν βιβλίον, τό είσαχθέν δια
μένει έν χρήσει ή όπως είχε μέχρι τοΰδε, ή διωρθωμένον ή 
μετερρυθμισμένον έπι τό βέλτιον υπό τοΰ συγγραφέως, όστις 
άμοίβεται διά τήν νέαν ταύτην έργασίαν. ’Εάν δέ πονηθή 
άλλο τι τελειότερου ή λογιζόμενον ώς τοιοΰτο, ό συντάξας 
αύτό θέλει τό διαβιβάζει έν έτος πρό τής λήξεως τής ανω
τέρω όρισθείσης προθεσμίας είς τό έπι τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τή; δημοσίας έκπαιδεύσεως ύπουργεΐον, ϊνα ύποβληθή είς 
τήν έξέτασιν τής επιτροπείας έντός τοϋ έτους καί κριθή ή 
αξία αύτοϋ κατά παράθεσιν πρός τό ήδη εισηγμένου, ή πρός 
άλλα όμοειδή, ύπ' άλλων νεωστί συνταχθέντα καί συγχρόνως 
ύποβαλλόμενα είς έξέτασιν. Τό έγκριθέν ύπό τής επιτροπείας 
ώς τελειότερου είσάγεται τότε άντί τού ποοτέρου κατά τόν 
ίδιον τρόπον, ιός άνωτέρω έλέχθη.

Δ'. Ούδέν βιβλίον διδακτικόν μή έξετασθέν ύπό τής επιτρο
πείας χαί μή έγκριθέν ύπό τοϋ ύπουργείου δύναται νά ήναι είς 
χρήσιν έν τοΐς ‘Ελληνικοϊς Σχολείο·.; καί Γυμνασίοις. Έάν

ί



λ 688 χ
διά τό αύτό μάθήμα ΰπάρχωσι πλειοτερα τοΰ ένος βιζλΛ» 
έγχεχριμένα ήδη χαί ούδέν αύτών εόρέθη άκόμη ούτως υποδεέ
στερον, ώστε άπηγορεύθη ρητώς ή χρήσις αύτοΰ ύπό του υ
πουργείου, δύνανται νά μένωσιν έν χρήσει πάντα. Άλλ" έν τώ 
αύτώ ‘Ελληνικώ Σχολείω ή έν τω αύτώ Γυμνασίω δ.ν συγ- 
χωρεΐται νά διδάσχηται κατ' άλλο άλλαι τάξεις βιβλίον, δπερ 
προξενεί μεγάλζν εϊς τάς χεφαλάς τών μαθητών σύγχυση»· 
χ_ρε α δέ νά συμφωνήσωσι πάντες οί διδάσκαλοι τοΰ Σχολείου 
ή οι καθηγηταί τού Γυμνασίου περί της παραδοχής ένδς κάί 
μόνου έκ τών εγκεκριμένων β.βλίου. Καί τα,τα μέν περί τών 
λοιπών μαθημάτων. Περί δέ της Γραμματικής τών αρχαίων 
γλωσσών φρονεί ή επιτροπεία δτι μία γραμματική πρεπει νά 
διδάσχηται εις πάντα τά σχολεία καί μία εϊς πάντα τά γυ
μνάσια, ΐνα μή προξενήται σύγχυσις τών γραμματικών κανό
νων είς τάς κεφαλάς τών νέων εκείνων, οΐτινες μεταθαίνου- 
σιν άπό Σχολείου τινός ή Γυμνασίου είς έτερον Σχολεϊον ή 
Γυμνάσιου.

Ε'. Καλόν μέν νομίζει ή επιτροπεία νά ήναι όλο'κληρος ή 
Γραμματική, δηλονότι τό τεχνολογικόν καί τό συντακτικόν 
αύτής μέρος συντεταγμένον ύφ’ ενός προσώπου, άλλα δέν 
κρίνει τοϋτο άναγκαιον, ώς φαίνεται ότι κρίνει αύτό τό υπουρ
γείου, διο'-ι όταν έκάτερα τα μέρη τής Γραμματικής ήναι κα
λώς καί χατά τάς αύτσς άρχάς συντεταγμένα, ού εμία έκ τής 
έτερό-.ητος τών συντακτών προέρχεται βλάση είς τήν διδα
σκαλίαν.

ΣΤ'. Περί Χρηστομαθειών φρονεί ή επιτροπεία, ότι αί μέν 
Γαλλιχαί και καθόλου αί τών νεωτέρωυ γλωσσών δέν πρέπει 
νά άποκλείωνται άπό τών γυμνασίων διότι ο: νέοι, ολίγων 
Ιξαιρουμενων, ούτε εισερχόμενοι εΐς τά γυμνάσια έχουσιν, 
ούτε διαμένοντες είς αύτά άποζτώσι συνήθως τοσαύτας είς 
τάς νέας γλώσσας δυνάμεις, ώστε νά μή άρμόξη πλέον ή 
Χρηστομάθεια εϊς διδασκαλίαν αύτών. ‘11 δέ Λατινική Χρη
στομάθεια περιοριστεα μόνον εί; τό ‘Ελληνικόν Σχολείου καί 
είς τήν κατωτάτην τάξιν τοΰ Γυμνασίου, άπο-λειστέα δέ άπό 
τών ανωτέρω γυμνασιακών τάξεων, ‘Π δέ ‘Ε ληνική άπο- 
χλείστέα όλοκλήρως άπό τού Γυμνασίου· διότι οί μαθηταί διελ- 
θόντες πάσας τοΰ ‘Ελληνικού σχολείου τάς τάξεις, είναι ήδη 
ίκανώς ένδεδυναμωμένοι καί έχο;σι χρείαν αδρότερα; τροφής.

Ζ'. ‘Η έπιτροπεία εύρίσχει όρθοτάτην την γνώμην τού 
ύπουργείου περί τής χρείας οιεξοδικωτέρων διδακτικών βι
βλίων, άτ·να θέλουσι χρησιμεύσρ ούχί είς παράδοσιν, άλ'.’ιίς 
μελέτην τών δ δασκάλων καί καθηγητών, ή καί τών προβε- 
βηχότων μαθητών, καί έξ ών, ώς έχ πηγών άφθονωτέρων, θέ- 
λουσιν άρύεσθαι καί ούτοι καί εκείνοι πληρεστέρας γνώσεις. 
Καί τούτων ή σύνταξις ή έξ άλλογλώσσων με·άφρασις, 
δύναται κατά μικρόν νά άνατεθή είς ειδικούς άνδρας, άφοΰ 
πρώτον ληφθή φροντίς περί τής συντάξεως τών προρρηθέντων 
επίτομων διδακτικών βιβλίων, τών ιδίως ώρ·σμένων ε;ς πα- 
ράδοσιν, ως τό πολύ αναγκαιότερων.------------------------------------- -

ς Γποσημειούμεθα ε ύσεβάστως.

Φίλιππος Ίωάννου.—Θ. Μανούσης.—Κ. Άσώπιος.—Κωνς·. 
Κοντογόνης.—‘Ηρ. Μητσόπουλος.—’Ιωάννης Μ’αρας.—Στέ
φανος Α. Κουμανούδης.—Ευθύμιος Καστόρχης.—*1ω.  Γ. Πα- 
παδάχης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Δ'.ϊτάξιΐί τοΰ ίτ.·. των ’Εκχλτ,τιαστιχών κι! τήί ίτ,μοαίις π«'.ο·ίι< ΰπονρ- 
γιιον, χϊορώσιι τήν ΐκτελίΐιν τοΰ Βαν.λκοΰ ίιιτάγμχτος τής (8 Ιουνίου ϊν£- 
στώτος ΐτου,, τ.ιζ,ι Σιοαβκαλίχ; ίν τώ Γυμνχτΐψ Σύρου ήχποριχών μυΟ,·.μίτων.

Έχοντες ύπ' δψιν τό δεύτερον άρθρον τοΰ κατά τήυ 18 Ι
ουνίου ένεστώτος έτους έκδοθενιο; Βασιλικού διατάγματος, περί 
διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων παρά τω έν Σύρω Γυμνασίω,

Καί Οεωροΰντες, πρό τής είς αύτά φοιτήσεως, απαραίτητον 
προπαιδείαν τινά τών μαθητών, έκτεινομένην τούλάχιστον άχοι 
τής πρώτης γυμνασιακής τάξεως έμπερ-.λαμβανομένης,

Μετά γνωμοδότησιν ζαί τοΰ συλλόγου τών καθηγητών τού 
έν Σύρω Γυμνασίου, ■,'ϋίός Άδηνάς. staid. 274).

Άριθ. 2341,31(58, 3335.

Όρίξομεν τά έξής

Άρθρον 1.
Διδάσκονται,

ή ρέν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, έν τή δευτέρα τοΰ Γυ
μνάσιου τάξει,

ή δέ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, έν τή τρίτη,
τάδέ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΙ", έπί τό 

πραχτικώτερον έρμηνευόμενα, έν τή τετάρτη, ήτοι τή ανώτερα. 
Άρθρον 2.

Καί τά γυμνασιακά δέ μαθήματα, τά είς τάς ρηθείσας τά
ξεις δ δασκόμενα, υποχρεωτικά είσιν είς τούς όσοι σκοποϋντες 
νά έπιδοθώσιν είς τό έμπόριον, άναλαμβάνουσι τήν σπουδήν τών 
εμπορικών μαθημάτων, ώς γνώσεις λίαν άναγκαίαι ΐνα μοοφω- 
Οώσι δεξιώτεροι είς τό επάγγελμα, πλήν τών Λατινικών, ών 
ή έξαχολούθί.σις ή μή άφίνεται εϊς τήν θέλησιν αύτών.

Άρθρον 3.
‘Π-’περίοδος έκάστου έμπορικοΰ μαθήματος, τρις ή τετράκις 

τής έίοομάδος διδασκόμενου, έπί μόνον σχολαστικόν έτος διαρ- 
χεί. Άρθρον 4.

Αί πρός διδασκαλίαν αύτών ώραι λαμβάνονται εκ τών δλως 
διαθεσίμων, 'ίνα μή κωλύωνται τής άζροάσεως τών Λατινικών 
οί βουλόμενοι χαί ταΰτα τακτικώς νά διδαχθώσιν.

Άρθρον 5.
‘Ο άπαξ έγγραφείς μαθητής τών εμπορικών μαθημάτων, ΐάν 

δ.’ οίονδήποτε λόγον θέληση μετά ταύτα νά διαχόψη τήν έξα- 
κολούθησιν αύτών, διαγράφεται τοΰ καταλόγου τών μαθητών 
τοΰ Γυμνασίου, έκτος μόνον άν ουτος τύχη άνήκων είς τούς καί 
τά Λατινικά δ.δασκομένους.

Άρθρον 6.
Τό διδόμενου άπολυτήριον εΐς τούς γυμνασιακού; μαθητάς 

τοΰ έμ-.οριχοΰ τμήματος, συντάσσεται κατά τόν τύπον τού συ
νήθους γυμνασιακού απολυτηρίου, μετά μόνη; τής προσθήκης 
έν αύτώ τών τριών έμπορικώ» μαθημάτων κατ' όνομα, χαί προς 
διάκρισιν ονομάζεται ΕΜΙ1ΟΡ1ΚΟΝ 11ΤΤΧΙΟΝ.

Άρθρον 7·
Τό εμπορικόν πτνχ'ον oav πχρέ^ει δικζίωμζ εγγραφής εΐς 

τό Πανεπιστήμιου, παρ’ όταν ο φέρων αύτό άνήκεν εϊς τούς χαί 
τά Λατινικά διδαχθέντας, π ρί ού, ΰπάρχοντος, πρέπει διά τού
το ρητώς νά γίνηται μνεία έν τω πτυχίω.

Άρθρον 8.
‘Η φοίτησις ακροατών είς τά εμπορικά μαθήματα απαγορεύ

εται. Άρθρον 9.
‘II έκτέλεσις τών διατάξεων τούτων ανατίθεται είς τόν Γυ

μνασιάρχην τοϋ έν Σύρω Γυμνασίου.
Άθηνησι τή 10 'Ιουλίου 1836.

‘Ο έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας παιδείας 

‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Δ I Λ Φ Ο Ρ Α.
Δι' Υ. Β. διατάγματος τής 1 I μεσοΰντος προσδιωρίσθη ή 

έδρα ενός έκάστου τών χατά τό κράτος σεβασμιωτάςων Αρ
χιερέων.

— ΔΓ Υ. Β. διατάγματος τής αύτή; ημερομηνίας έζανονί- 
σθησαν τά περί έξετάσεως τών δημοδιδασκαλίσσων τών μή δυ- 
ναμένων νά μεταβώσιν είς τήν πρωτεύουσαν.

— Έν τώ περί παραγωγής τού ονόματος τής Δήμητρας ε'ς 
τό προλαβόν φύζ.λον δημοσιευθέντι άρΟρω προσθετέου μετά τήν 
παράθεσιν α 'Ησυχ. εν λες. οή, γή » και τό Ιΐινδαρικόν « έν- 
νοσίδα;=έννοσίγαιος » ΙΙυθ. Δ'. 33.

— ‘Ο τής ιατρική; δ.δάκτωρ, κύριος Γεώργιος Λαγοτα-
της έκ Τριπό/.εως, νέο; λίαν αξιόλογος, ύποστάς τάς τοΰ 
ίατροσυνεδρίου έξετάσεις και ευστοχώ; άπαντήσας, ετυχε 
τή; νενομισμέν'-ς οδείας. 'Οθευ συγ-χα-ρομεν τούς συμπολί- 
τα; αύτοΰ, άξιω έντας τοιούτου εύφυεστάτου και οεξιωτάτου 
ιατρού, ω πολλοί, έν Άθήναις, πολλάκις ύπό σπουδαίων νο
σημάτων πάσχοντες καί έπιτυχώς ίκθέντες, μυρίας όμολο- 
γούσι χάριτας. Α.

ΕΚ ΓΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟ. Α ΓΓΕΛΟΙΙΟΥΛΟΥ.


