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(·) Μύλλερος Prolegg. zu einer νisscnscliaft. mythoi, σελ. 127.
(") Τοΰτο πιθανολογείται πληρέστατα καί έκ Παυσαν. θ', κγ', 2.

< Έν τούτω τω ικτματι (του τεθνηκότος Πινδάρου) άλλαι τε εις τόν 
'Αδην είσιν έσικλήσεις, καί ό X ρ υ σ ή ν ι ο ς- δήλα ώς έπί τής Κόρης 
τή αρπαγή ». Οί δέ τροχοί τής έν “Αδη σχολαζοϋσης άμάςης κρέμαν- 
ται κατά τό παρά τοΐς αρχαίοι; έθος (Παυσ. β', to, 3) πρός τω όρό- 
φω, έν τώ προδόμω τοΰ άνακτόρου, υπέρ τάς κεφαλές τών αυτόθι έν 
θρόνοι; καθηαε'νων, Πλουτωνος καί Περσερόνης. (Μυλλε'ρου Denkm®- 
ler der alien kunst, LXI, 275 a).

(·**) Ήσιόδ. Θεογον. 912—4.
Αύτάρ ό Δήμητρος πολυφόρβης είς λε'χος ήλβιν, 
ή τέκε Προσεσό.ην λευκώλενον, ήν Άϊδωνεύς, 
ήρπασεν ή; παρά μητρός’ έδω/.ε δέ μητίετα Ζευς.

Τό « ήοπκσεν ο ενταύθα δέν σημαίνει βίαν έπενεχθεϊσαν είς Κόρην, 
ήν i πατήρ αύτός δίδωσιν είς γάμον, άλλ’ είρηται κατ’ άρχαιότατον 
ελληνικόν έθος, καθ δ ό γαμβρός ή ρ π α ζ ε τω οντι η έ κ λ ε π τ ε 
τήν νύμοην (Πινο. πυθ. δ', 250 κλέψεν τε (Ίασων) Μήδειαν σύν αύτά 
(ήτοι βοολομ-ίνηή ). Έκ τή; λέςεως τούτης ίσως έ>αβον ci μετέπειτα 
’Αττικοί υμνογράοοι τό έ/δόσιμον του νά προσεπίνοήσωσι τήν έν τώ 
Άττιχώ αΰθω βιαίαν αρπαγήν επειδή καί ό εί; Δήμητραν ύμνο; έχει 
τούς τρεϊ; πρώτους στίχους όμοιους τοΐς Ήσιοδείοΐς. Ίο δε τής Δή
μητρος έπωνυμιον, Ά χ α ι ά, τό έπί τή τή; Ουγατρός απώλεια άχος 
τής μητρός έκοράζον, ή «ναι επίσης ό'ως ’Αττικόν, ή καί ηλΟεν είς 
τήν ’Αττικήν έκ τών πλησιόχωρων, οϊον τών Μεγάρων ή τών Θηβών’ 
διότι ή 'Αρκαδική παράδοσις (Παυσ, II', υ.6’), οθεν παράγουσι τό 
έ.τωνόμιον τοΰτο, ε’να: κατά πολλά ουσιώδη διάφορος τής Αττικής. 
Περί τοΰ επωνυμίου Ιδε ‘Προδ. ε, 61, σχολ. είς Άριστ. Αχ. 708. 
Πλουταρ περί Ίο. καί Όσ. 60, ίτυμολ. Μ. 14, καί Σουϊδ. έν λ. ‘Ο 
ΐ'/δενκ, mylhol endeBtungpn σελ. 203 παράγει αύτό παρά τό

Ούχ οι πο.ϊ.Ιά, ά,ί.Γ οί χρήσιμα άχαγινύσκοττίς elai σπουδαίοι. 
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Έάν ήζ γι-ΙομαΡής, ίση xal .ιο^υμαΰήζ (ίΣΟΚΡΑΤΙΙϊ).

*Εν 51 τή iropa τοΐς
Κ. Κ. Έλλ^νιχ. Ιίρτζτνσις 
χ·1 τοΐς ίΐιχιτίρβις ίπιτμ- 
η·.<ς τβΰ ΐχϊβτο».

Έχΐίϊ«τ« ι τίτρττις TcB 
μν.νβς.

Β

Ό μαβνς τοΰ Τ^ιπτολε/ζου.
(Συνέχεια, ίδε άριθ. 169).

Ό ποιητής τής Ίλιάδος και ’Οδύσσειας ποιείται μέν έν πα- 
ρόδω μόνον μνείαν τοΰ μύθου τούτου, ώς μή δυναμέυης τή; Δή- 
μητρος διά τήν γεωργικήν καί ειρηνικήν αύτής φύσιν νά πα- 
ρεμβληθή, άρμοδίω; είς τόν Τρωικόν μύθον, ώς οί άλλοι οί 
αύτόθι ύπέρ Τρώων καί ’Αχαιών μαχόμενοι θεοί, εί καί πολ- 
λαχοΰ γίγνεται λόγος περί τοΰ επιούσιου άρτου (τής Δήμητρος 
ακτής) (*),  υποδείκνυαν όμως αρκούντως τήδε κάκεισε, ότι έ- 
γίνωσκε τάς κυριωτέρας αύτοΰ φάσεις· οίον ότι ή Δημήτηρ βο- 
ηθεΐ διά τών άνεμων τοΐς γεωργοϊς είς τήν άπό τών άχυρων 
χώρισιν τοϋ καρπού (Ίλ. έ, 500), ότι αύτη έστιν άγαπητή σύ
ζυγος τοΰ Διάς (Ίλ. ξ'. 326. ’03. έ, 125—8), ότι Περσεφό- 
νη, ή τοΰ Διός θυγάτηρ, βασιλεύει τών έν "Αδου (Όδ λ' 217), 
πιθανώς δε και δτι ταύτην ήρπασεν ίγ’ άρματος ό "Αδης, δν 
άλλως δέν ήθελε προσονομάσει κλυτόπωλον (Ίλ. έ, 65ί, 
καί τά σχόλ. εις λ'. 445, π', 625), επειδή ιπποις και άρματι 
χρήται ό Άϊδωνεύς μόνον εις αρπαγήν τής κόρης (**).  Αύτά 
ταΰτα, άλλά καί μόνα έκ τοΰ μύθου, ανέγραψε καί ό 'Ησίο
δος (***),  οστις, εί καί τα διηγείται ώσεί έκ προΟέσεως, δέν 

προστίύησί τι ούτε περί βιαίας αρπαγής, ούτε περί τοΰ τής μη
τρός άχους καί τώυ είς άνεύρεσιν της Κόρης μακρ». -υ.-ής 
περιπλανήσεων, τά όποια έπεκράτησαν έπειτα έν τώ μνθφ πα
ρ' Άθηναίοις· επειδή ούτοι καί ενταύθα, ώς και έν πολλοΐς 
άλλοις διαστρέψαντες τήν άρχείαν παράδοσιν διέπλασαν τόν 
μΰθον έπί τιμή μεγίστη τής αύτών χώρας.

Τήν ο’ ’Αττικήν ταύτην παράδοσιν διέσωσεν άμικτον και ά- 
μεταποίητον ό εις Δήμητραν ύμνος, ον ό >έν Παυσανίας (Δ', 
λ', 3 πρβ. υμν. ς·', 417—20) λέγει 'Ομηρικόν, δίκαιον δ εί
ναι διά πολλούς λόγους νά έκλάβωμεν ότι έποιήθη πολύ μετά 
τόν’Ησίοδον ύπό τίνος ’Αθηναίου, οΐός ήν καί ό τοΰ Ηάμφω 
εις τήν αύτήν Θεάν ύμνος, ό τοΰ Όμηρικοΰ μικρόν διαφόρων 
(Παυσαν. Α', λή, 3. Η', λ?, 6) (*) ’ διότι ό Ομηρος καί ’Η
σίοδος δέν γιγνώσκουσιν άλλην τοπικήν παράδοσιν τοΰ μύθου, 
εΐμή ότι ή Δημήτηρ έν τριπόλω νειω τής Κρήτης, μιγεΐσα Ια- 
σίωνι τω ήρωΐ έτεκε τόν Πλούτου (**),εξ  ·>υ δύναταί τις νά δι: 
δγι σαφώς, ότι ό μέν έν Κρήτη τρις ά/οθεις αγρός (τρίπολο 
νειός) εινμι αύτός ό έν ’Αττική προσ«τ:οποΐι·.θεις και εις τούς 
ήρωας καταλεχθείς Τριπτόλεμος (** Χ)·Ίασίων δ’, ό πρώτον είς 

« γαΐα », άλλ’ή αρχαία παρά -ο αχός παραγωγή εΤνα: πιθανω- 
τέρα ώς συμοωνσΰτα και τω έν Φιγαλία τής ’Αρκαδίας όμοσήμω έπω- 
νυμίω τή; Θεάς « Με'λαινα έπικληβείσης οΰτω διά τήν έπί τω πεν
θεί άναληιθεΐσαν μέλαιναν έσθήτα. (Παυσ. Η', μξ', 3. Π;5. ε', 2 , καί 
τω παρά ‘Ρωμαίσις Ce’cs deserta. Βιργ. Aen. II, 714 Κλήμ. δ’ ί 
’Αλεξ. έν προτρ. 4 λγεΓ ® (γιγνώσκομεν) τόν Διόνυσον άπό τής στο
λής, τον Ήοαιστσ’ άπό τής τέχνης, τήν Δηώ άπό τής συμφοράς. »

(') “Ο:ι καί ο Πάμριος αύτός, δν ή άιρκτος φιλαυτία τών ’Α
θηναίων άνήγαιμν είς μυθικήν αρχαιότητα, ήν ά/εξέταστσν άπίδέχθη 
καί ό ήμέτετος συμπολίτης, δ Μάγνης Παυσανίας, πιστεΰΐύν είς ττύς 
λόγους τ<?ν Έλευσινίων ιερέων, ήυ πο’.ύ νεώτερος τοΰ Ή;ΐόδου, καί 
εγραψεν ύμνους πρός έζ.Οείασκ τής ιδίας του πατριδος, μαρτυρεί αύτή 
ή φυσις τ-υ πράγματος καί οί ολίγοι έκ τών υμνώ*  του περισωδέντες 
στίχο!, ους νεωτάτους όντας οί ’Αθηναίοι υπε'δαλον τώ ό-όματι αύ
τοΰ, οΤοί είναι οί δύω παρά Φιλοστρ. έν ήρωϊχώ β', 19, οιαχωμω- 
δοδντες τόν τών Στωι’κών πανθεϊσμόν (ορα Αοθέκκ. AglaOph 747), 
καί ό ε’ς παρά Παυσ. Ζ’, κά, 3.

(**)  Όο. έ, 125. Θεογ. 969.
(* ’*)  Διόδ. ό Σιζελ. έ, 77, ίσως και άλλοι πρό αύτοΰ τό Όμηρ. 

« τριπόλω έν νειω » υπέλαοον ώς πόλιν τής Κρήτης, έν ω ού μόνον 
αύτός είναι ή τρις ήροτριαμένη άρουρα, άλλά καί ό Αττικός ήρως 
Τριπόλεμος ή Τριπτόλεμος (πτόλεμος καί πτόλις) είναι ή προσωπο- 
ποίησις αύτής έκείνης τής άρουρας. ‘Η έν τοϊς βενετ. σχολ. τής Ίλ, 
σελ. 4S3 σημείωσις « τρίπολον δέ τήν άρουραν ςησιν, έπεί Τριπτό- 
λεμος πρώτος έσπειρε σίτον « αναστρέφει τό πράγμα, λέγουβα τό 

ύστερον πρότερον.

Καί τανΰν £’έτι οί γεωργοί λέγουσίν άναθολιζω, διβολίζω, τριβο
λίζω τό χωράφι (Άσωπ. εισαγωγή είς Πίνδαρον § 101, σελ. 36), πι 
στεύουσι δέ οτι τριβολιζόμενοι μάλιστα οίά, ροί εύφοροΰσίν. Είς δέ τήν 
τελιίωσιν τή; γεωργίας, ή τήν τριβόλισιν. ή τριπόλισίν (ώς βένθος πί·;-



X 690 Υ. X 691 )(
τί,υ Κρήτην τήν γεωργίαν είσαγαγών Φοίνιξ, ή Ιων (*) 3 ού 
οίονεί .υιόν έμυθεύσαντο τόν έζ τής γεωργίας προερχόμενου 
πλούτον, δν ci Κρήτες τ.ίΐ.ιν προσωποποιήσαντες έθηζαν, διά 
τδ φθαρτόν αύτοϋ και έφήμερον, τδ καταρχάς μόνον κύριον 
καί βασιλέα τών ύπό γήν κεκρυμμένων θησαυρών, ήτοι έν Ά
δη, οΰτινος έν Κρήτη σύμβολον επίγειον ύπολαμβάνομεν ημείς 
τον λαβύρινθον, εΐ και οί ’Αθηναίοι έπειτα, μή ανεχόμενοι νά 
μένη τι τών εις τον μύθον τής Δήμητρος άναφερομένων εγχώ
ριον έν Κρήτη, ειπον, οτι έξ Αθηνών ήλθεν έκεϊσε και ό τοΰ 
λνβυρίνθου κτίστης Δαίδαλος.

(’) Πλούσ. Θησ. 16, λέγει, οτι άπό τής τών ’Αθηναίων έχδρας δέν 
ήίυνήΟησαν νά σώσωσι τόν Μίνωνα ούτε "Ομηρος ούτε 'Ησίοδο;· ιδε 
χαί Πλατ. Μίν. 321, Α'. Στράβ. 1', 8 — Περί δέ τής τής Όο. δια
σκευής ίδέ τήν τοΰ έν ημΐν χρόνον τινά διαζήσαντος Stephani πραγμα
τείαν, (dor Kampt Zuischen Theseus und Minotaurns σελ. 7).

(**) Ό Πλάτων έν Γοργία 79 λέγει Άσιάτας τον Μίνωνα και Ρα
δάμανθυν, ίσως διά τήν τής μητρός Ευρώπης καταγωγήν, περί δέσοΰ 
'Ραδαμάνθυος (80), καί δικάζει τούς έκ τής ’Ασίας, ίσως διά τό βαρ- 
βαρικώς ηχούν όνομα’ τό όποιον δέν έχει προφανώς έ’ννοιάν τινα 'Ελ
ληνικήν. Ί’αδού λέγεται σανσκριτιστί ό Θεός’ τό δ’ άλλο μέρος τής 
λέςεως είναι ίσως συγγενές τοΐς Μίνως, Μινύας. Αιγυπτ. Μάνου.

(*“) Πλάσ. Γοο. 82. Περί δέ τού Τριπτολέμου, ώς δικαστοϋ έν 
'Αδη, άπολ. 32. « Οίπερ καί λέγονται έκεϊ (έν "Αδου) δικάζεις Μι- 
νως τε καί 'Ραδάμανθυς, καί Αιακός, καί τριπτόλεμος, κ«ί άλλοι, 
όσοι τών ημιθέων δίκαιοι έγένοντο έν τώ εαυτών βίω.»

(*'”) Τήν παρά τοΐς άρχαίοις ιερότητα τής τριάδος μαρτυρεί πρό 
πάντων ή Όαηοική έπίκλησις ·Αι γάρ Ζιν τε πάτερ, καί Αθηναιη 
καί Άπορον, ’ϊλ 6', 371. Όδ. δ', 314, ή, 311. ΙΙρβ. Δημ. κατά 
Μειδ. 54- ίδε καί Σοφ. Οίδ. Τύρ. 159—θ3· "Ε”: δέ καί άλλως συ- 
χνοτάτη έν τή Ελληνική μυθολογία καί τέχνη -η σριάς (τρεις μοίρα:, 
τρεί χάρισες κλ.)».

(’**’■') Τρεις κριταί έν 'Α-δη παρά Μυλλέρω denkm. d. alt. kunst. 
πίν. LV1, 275 α. = Τό δέ περί ού λόγος κεράμιον ε’δειςεν ήμϊν πο
τέ τώ 1852 ό Γεχάρδος έν τώ άρχαιολογικώ φροντισσηρίω, και ά- 
πετΰπωσεν έπεισα, έάν δέν με λανθάνη ή μνήμη, έν τή ύπ αύτςΰ εκ- 
διδομένη ’Αρχαιολογική ’Εφημέριο:.

Καί ότι μέν άληΟώς οί Κρήτες προ τώυ άλλων 'Ελλήνων έ- 
πεμελήύησαν τής γεωργίας, ούδ’ ήσαν κεναί πάσης έννοιας καί 
άντικρυς περιαυτολογίαι αί πέοί τούτου και είς τούς ύς-έρους 
χρόνους έπικρατήσασαι έν τή νήσω διηγήσεις (Διο'δ. Σικελ. έ, 
77), μαρτυροΰσι ζαί άλλα πολλά μυθικά τε καί ίςοριζά, τεκ
μήρια (**)·  ό'τι δέ καί τδ κατά τον Πλούτωνα ή Άδην μύ
θευμα ήν όλοσχερώς Κρητικόν επινόημα δυνάμεθα νά διΐδωμεν 
καί έζ τού ότι είς τόν πρώτον βασιλέα ή κριτήν τοϋ "Αδου 
Πλούτον ή Πλουτέα, τον έκ Κρήτης, προσέθηζαν έπειτα οί 
αυτοί καί έτερον συμπολίτην των, τόν Μίνωα, καί όχι τόν έν 
τή ποιήσει ώς Βοιωτόν μάλλον ή Κρήτα θεωρούμενου 'Ραδά
μανθυν, ώς τινες νομίζουσι (***)·  διότι ή άκρα δικαιοσύνη, ώς 
και το εκ Διός πατρός γένος είσήγαγον μέν καί τούτον εις τό 
Ηλύσιον πεή-'ον, ώς καί τόν Μενέλαον, γαμβρόν τοΰ Διός όντα 
(Όδ. δ', 564), Ιν 'Αδου όμως αρχή ύπετίθει τότε άλλο επί
γειον προΰπαρξαν εύρύ κράτος, οΐον έσχεν ό Μίνως, όστις ζαί 
μόνη,ς πχρ’ Όμήρω δικάζει τούς νεκρούς (Όδ. λ', ΐ568—71). 
ί όν δέ άδελφόν τοϋ Μίνωος 'Ραδάμ,ανθον προσηρίθμησαν είς 
τούς κριτάς τοΰ "Αδου ούχί οί Κρήτες πρώτοι, άλλ’ οί Βοιω- 
τοί, οϊτινες λαβόννες αύτόν διά τής είς Κίρραυ τό πρώτον κα- 
ταπλευσάσης (Ομ. υμν. εις ’Κπόλλ.), εϊτα δ’ άναντιρρήτως καί 
μέχρι Βοιωτίας έπεκταΟείσης Κρητικές αποικίας, ού ά-
πλώς έπολιτογράφησαν, άλλά ζαί δεύτερον ούζυγου τής Αλκ
μήνης μετά τον ’Αμφιτρύωνος θάνατον, καί διδάσκαλον τοΰ 
Θηβαίου ΊΙρακλέους έι τή τοίς Κρησίν ίδιαζούση τοξευτική 
έλεγον, ζαί τάφον αύτοϋ παρά τωτής ’Αλκμήνης έδείκνυου (****).  
Τήν δέ κατά τούτους τούς χώρους, ήτοι έν Εύβοια, αναστρο
φήν τοΰ Ταδαμάνθυος ζαί τ·»ν πρός τον Πύθιου θεόν αναφοράν 
αύτοϋ έγίγνωσζε μέν καί δ Όμβρος (Όδ. ή, 321—4), άλλ’ ό 
Πίνδαρος πρώτος (Όλ. β', 75. ΙΙρβ. Πυθ. 6', 73) διακρίνει 
τούτον άπδ τών άλλων ηρώων ώς τάρεδρον τοϋ Κρόνου έν ΊΙ- 
λυσίω πεδίω, χωρίς νά μνημονεύη πιο έν τοίς σωζομένοις έγ- 
ζωμίοις, ή τοίς άποσπάσμασι τών θρήνον, ή άλλαχοΰ που ζαί 

το;), άνεσέροντο ζα: τά τίΐαίϊοά ά:οτρα, άτιιχ έφυλάττοντο έν τή 
’Αττική, και δ’ών άροΰντες έτέλουν ίεοαπραξι'ζν χ^-' έτο;, Πλουτ. 
ναμ. παραγγέλ.

(4) Curtius οί’’Ιωνις.
Ό Κ:ής ’Επιμενίδης ου μόνον έπεκλήδη βονζίγης (Άοιστοτ. 

παρά Σεοουΐω είς Βιργιλ. γεωογ. Γ, 19), άλλά καί Βώλου πατρός (θε
ό;:. άποσπ. έζ. τής έκο. Βιχέρου ά:. 63, σελ. 70), ώς ζα: ό Τοιπτόλε- 
μος κατ’ άλλας παραδόσεις οέν ήτο υιός τοΰ τοίς βουσίν έπικελεύοντος 
(Κελιού), άλλά τοΰ δίς αύλακίξοντος τόν αγρόν (Δισαόλου) (Πανί. Α', 
ιό', 2—3. Β', ιό') Βουξόγης αύτός καλούμενος καί τω’Επιμενίδη ταύ- 
τισΒεις. (Ans. epist ad Paulin. XXIII.

Triptolemon olin sive Epimenidcm vocanf, aut Bulianum 
Buzygen. ’Αναφοράν τινα έχουσι ταΰτα άναμριβόλως πρός τόν έκ τοΰ 
εν Κρήτη άθλου βουζύγην έπ’.ζληΟέντα Ήρακλήν ίδέ Κρεϋξ. Symbol, 
τόμ. ό',σιλ. 433,σστ'.ς υπαινίσσεται χαίαναφοράν τοΰ Κρητικού μύθου 
πρός τόν Άσ.ίζόν. — ’Επίσης ό ε:; Δήμητραν ύμνος § 123 λέγει, ϊτΐ 
έζ Κρήτης ήλδεν εις τήν ’Αστικήν ή Θεά, και άλλο: ώνόμαξον κρήβσαν 
τήν δεσμοοόρον Δήμητραν ΓΙλίν. η. Ιι. VII, 5 6, 57, eatcm (ceres) 
prima leges dedil, ul alii putavere, Rhadamanthus. Πρός δέ χα: 
ή ξειά (ζείδωρος άρουρα) ένομίζετο έν σε τή Έλευσΐνι (Πινο. όλ. G', 
150) και τή Κρήτη το πρώτον σπαρτόν διό καί έν Κρήτη ήρμήνευσαν 
τό ο'ομα τής Θεάς «Δηώ’ ώς διαλεκτικήν διαφοράν τοΰ Ζειαί. Ε- 
τυμολ. με'γ. σελ. 261, 12.

(’··) Pauly Encyclop τόμ. 5, σελ. 70.
(* ’*’) Πλουτ. Αϋσανδρ. 1S, περί τοΰ Σωχρ. δαιμον. 5, Άπολ. Β', 

4, 11. Τζετζην εις Λυχόρρ. Κχο. 50 κι: Μάλ. orchom. σελ. 14S. 

τδ όνομα τοϋ Μίνωος παρά τή Περσεφόνη, ήτις, ώς φαίνεται, 
κατ’ αύτόν μόνη άρχει έν "Αδου- άλλοι δέ έκ ταύτης τής είς 
Βοιωτίαν μεταναστεύσεως τοΰ 'Ραδαμάνθυος τδ ένδόσιμον λαυ.- 
βάνοντες παραδέχοντο τήν ύπαρξιν δύω ομωνύμων ηρώων, ενός 
τοΰ δικαίου ζαί ετέρου, δς εϊη άδελοδς τοΰ Μίνωος (Έφοο. 
παρά Στράβ. I', 8).

Άλλ’ όπως ποτ’ άν έχωσι τά περί 'Ραδάμανθυν, ούδεμία 
αμφιβολία ύπάρχει, ότι καί ένταύθα οί άκράτως φιλότιμοι καί 
φιλοπάτριδες ’Αθηναίοι,, μνησικαζοΰντες τω Μίνωι διά τήν 
επί Αίγέως κατάκτησιν τής χώρας των καί τήν τύχην τοϋ Δαι
δάλου, διέστρεψαν τήν αρχικήν παράδοσιν, ού μόνον έκβαλόν- 
τες τής τών τοΰ "Αδου δικαστών χορείας τον Μίνωνα, άλλά 
διασζευάσαντες κατά τοΰτο ζαίτά 'Ομηρικά έπη διά τής παρεγ- 
γραφής τών έυ νεκυία 324—5 στίχων, έυ οις ό μέν έν ς-. 
567—71 έν νεζροίς δικάζων ά γ λ α δ ς τοΰ Διδς υιός άποχα- 
λείται όλοόφρων, τοΰ δέ Θησέως έξαίρεται ή άνδρία (*)·  
άντί δέ τοΰ Μίνωνος πρώτον μέν, μή έχοντες εγχώριόν τινα 
μεγασθενή βασιλέα, κατέστησαν τδν έξ Αίγίνης υιόν τοΰ Διδς 
Αιακόν, ού τό κράτος έξετείνετο καί μέχρι Θεσσαλίας, καί 
δν διά τόν έν Σαλαμΐνι Αΐαντα έθεώρουν έπειτα χαί ώς ίδιον 
ήρωα, έξ ου καί μόνος ούτος, μετά ΙΙλούτωνα, είναι παρ’Ά- 
ριστοφάνει έν Βατράχοις αρχών τοΰ "Αδου, έπειτα δέ και 
άντί του ‘Ραδαμάνθυος, πρός δν όμως, ώς γειτονικόν ήρωα, 
προσηνέχθησάν τι άνθρωπινώτερον, τδν Τριπτόλεμον έυ ω 
τούναντίον ό φιλοδίκαιος ζαί τοιούτων θεατρικών μικροφιλοτι
μιών ανώτερος Πλάτων λέγει, ότι οί μέν άλλοι κριταί τοϋ 
'Αδου φοροΰσι ράβδον απλήν, μόνος δέ ό Μίνως έχει χρυσοΰν 
σκήπτρον (**).  Επειδή δέ οί ’Αττικοί ποιητα1, κατά τάς ρη- 
τάς μαρτυρίας τών αρχαίων, δέν έπαυου τοΰ νά καχολογώσι 
διηνεκώς καί έχ συμφώνου έν τώ θεάτρω τόν καταχτητήν τής 
χώρας των Μίνωα, πιθανόν είναι έκ τουτου, ότι οί έν ταϊς τοϋ 
"Αδου σωζομέναις γραφιχαϊς παραστάσεσι παρά τω άναχτόρω 
τοϋ Πλούτωνος έδρεύοντες τρεις κριταί είναι ούχί Μίνως Αια
κός καί ‘Ραδάμανθυς, άλλά ‘Ραδάμανθυς Αιακός και Τριπτόλε- 
μος (***)·  διότι οί τεχνϊται, είτε έν ’Αττική είτε έν Ιταλία 
είργάζοντο τά μεγαλοπρεπή ταΰτα μνημεία τής τέχνης, άν- 
τέγραφον κατά μέγα μέρος ’Αττικούς ποιητάς, παρενέβαλλον 
δέ χαί τόν ‘Ραδάμανθυν είς τούς έκ τής ’Αττικής ήρωας ϊνα 
έμμένωσιν είς τήν ίεράν τριάδα ("**)·  ότι δέ ό εις τών τριών 
τούτων δικαστών τοϋ "Αδου είναι ό Τριπτόλεμος κατέστησεν 
αναντίρρητου δστραχόν τι, τό όποιον, ώς έκ τών γραφών εί- 
κάσαι, ήν έξ άγγείου σχόυτος παραστάσεις όμοιας ταϊς έυ 
τοίς σωζομένοις άμφορεΰσι, καί έχοντος του έυα έκ τών δικα
στών τούτων όνομαζόμενον διά προσγραφής τοΰ ονόματος 
« Τριπτόλεμος » (*****).  (ακολουθεί).
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ΣαζΞστΖ^υ.
Ό Γουλλιέλμος Σακεσπήρος (William Shakespeare ή Sha- 

kespere) έγεννήθη έυ Στρατφόρδη, πόλε: τής κομητείας τοΰ 
Ούάρονϊκ (Warwick), τή 23 ’Απριλίου 1564, έκ πατρός Ίω- 
άννου Σαζεσπήρου έμπορου ερίων ή μήτηρ του'δε ήτο θυγά- 
τηρ μονογενής ευπατρίδου τινός τοΰ Βέλλιγγοτ, έν τή αύτή '■ 
κομητεία, Άρδευ καλούμενου χαί γόνου άρχαίας χαί δικαίως 
ύποληπτομένης οίχογενείας. Φαίυεται ότι ο πατήρ τοΰ Σαχε- 
σπήρου, άνέτως κατ’ άρχάς ζών, ύπέστη μετά ταΰτα μεταβο
λήν τινα τής τύχης, έξ ής άναγκαίεος περιωρίσθησανοί πό
ροι αύτοϋ· τούτου δ' έν άποτέλεσμα βεβαίως ήτο καί ή άτε- 
λής τοϋ Γουλλιέλμου παίδευσες. Διήλθεν ούτος τάς κλάσεις 
τοΰ δημοτικού τής Στρατφόρδης σχολείου, έν ω ή είς τά Λατι
νικά -γράμματα παίδευσις αύτοϋ μόλις κατέστησεν αύτόν ι
κανόν ν’ άναγινώσζη ζαί νά έννοή έν ποοτοτύπω τούς εύκολ^ω- 
τέρους ‘Ρωμαίους συγγραφείς. Άγνωστον δ’ εΐνε πότε ήρξατο 
καί πότε χατεπαύσατο τών σπουδών αύτοϋ, κατά πάσαν όμως 
πιθανότητα λίαν πρωιμως διέχοψεν αύτάς. Πολλοί τών βιο
γράφων αύτοϋ ισχυρίζονται ότι μετ’ ολίγον χρόνον ήρξατο 
σπουδάζων τό του δικογράφου (avoue) επάγγελμα· δέν είναι ά- 
πίθανον τοΰτο, καθόσον καί τά δράματα αύτά τού Σαζεσπήρου 
βρίθουσι πολλ.αχοΰ νομικής φρασεολογίας, υποδεικνυούσης τάς 
νομικάς αύτοϋ -γνώσεις.

Όπως ποτ’ άν ή, δεκαοκταέτης μόλις είσήλθεν ό Σαζεσπή- 
ρος είς τό σπουδαίου καί ακανθώδες τής συζυγικής ζωής στά- 
διον. Ένυμφεόθη τήν Άνναν Hathaway, θυγατέρα εύπορου 
κτηματίου τών περιχώρων τής Στρατφόρδης· πλεΐστα δέ διδό
μενα ύπάρχουσιν, δτι οέν άπέβη ευτυχής ή άνευ προηγούμε
νης σχέψεως γενομένη ένωσις αυτή. Ώς πρός τοΰτο, φαίνεται, 
έσχεν ό Σακεσπήρος τήν αύτήν τώ Δάντη ζαί Μίλτωνι μοίραν 
ή γυνή του, λέγουσιν, ήτο 8 έτη πρεσβυτέρα αύτοϋ έντός δ’ 
ολίγου έτεκεν αύτώ θυγατε’ρα, κληθεϊσαν Σωσάνναν, εϊτα δέ 
διδύμους υιόν καί κόρην, τόν Άμνέτ καί τήν ’Ιουδίθ.

’Ολίγον μετά τόν διπλοΰν τούτον τοκετόν, ο Σακεσπήρος 
χαταλιπών τήν Στρατφόρδηυ μετέβη είς Λονδίνου· ποιον τό αί
τιον τής αϊφνηδίου ταύτης άυαχωρήσεως, καί ποια ή πρώτη 
αύτοϋ έν τή μεγαλοπόλει έχείνη άσχόλησις είσί ζητήματα, 
εύρύτατον παρασχόντα σταδίου είς τάς υποθέσεις ζαί τάς άμ- 
φιβολίας· βέβαιον’μέν είναι ότι ολίγον χρόνου μετά τήν αύτόσε 
μετάβασίν του, κατετάχθη ώς ύποκριτής είς τήν εταιρείαν ένός 
τών διασημοτέρων τότε θεάτρων, τοΰ Βλάκφρϊαρς. ’Ενταύθα ό 
Σακεσπήρος ήσχήθη τά μέγιστα είς τήν θεατρικήν τέχνην καί 
κατέστη εί; τών διασημοτέρων τής εποχής του ύποχριτών. 
Άλλος όμως ήν ό προορισμός τής έχπληκτικής εκείνης με- 
γαλοφυΐας, ζαί πρός άλλο έτεινε, ίσως καί άνεπαισθήτως, 
σημείου τοϋ Σαζεσπήρου τό πνεύμα.

Δέν έβράδυυεν έχ τής επαφής τοΰ θεάτρου υ’ άναπηδήση ό 
σπινθήρ εκείνος τής μεγαλοφυίας του. Τό τοϋ ύποζριτοΰ επάγ
γελμα κατ’ άρχάς άναλαβώυ ό Σακεσπήρος δέν έσχόπει οϋτ’ έ- 
πεδίωζευ άλλο τί, ή μέσα μόνον ύπάρξεως ζαί συντηρήσεως. 
’Αφού όμως τά μέσα ταΰτα σταθερώς ήδη π/,έον εϊχεν αποκτή
σει, άφοΰ διελύθησαν οί περί τοΰ μέλλοντος φόβοι του, έστρά- 
φη τό πνεΰμά του πρός τήν άσκησιν τής τέχνης εκείνης, ήν 
πολ.λάζις κατά τήν νεαράυ αύτοϋ ηλικίαν εϊχεν ονειροπολήσει, 
πρός τήν ποίησιν. Τό θελκτικόν αύτοϋ ποιημάτων ή Ά φ ρ ο- 
ο ί τ η κ α ί ό Ά δ ω ν ι ς ύπήρξε, λέγουσι, τό πρώτου αύτοϋ 
δοκιμίου, ώς καί αύτός ό Σακεσπήρος τό άποχαλεΐ· The first 
heir of his invention.

Κατόπιν o' ευθύς άνέλαμύευ αίφνης ό φωτεινός τής δραμα
τικής αύτοϋ μεγαλοφυίας ήλιος, καί είς τήν λάμψίν αύτοϋ 
έσβέσθησαυ τά μόλις ήδη άρξάμενα νά λάμπωσιν άμφίβολα καί 
άμυδοά είς τόν δραματικόν τής 'Αγγλίας ούραυόν άστρα- ήρ- 
χισε νά ψάλλ.η ή μούσα τού τέκνου τής Στρατφόρδης χαί είς 
τούς θελκτικούς αύτής λαρυγγισμούς έσίγησαν ζατησχυμένα 
τά προ 3 μόλ ς δεκαετηρίδων άρξάμενα πτηνά νά χύνωσι κα
νονικά τινα πλήν σπάνια εΐσετι δραματικά ψελλίσματα έπι τής 
Βρετανικής σκηνής. — Ποιου όμως ύπήρξε τό πρώτον αύτοϋ 
δράμα; καί τούτο φιλονιζεϊται καί ύποτίθεται, ώς φιλονι- 
ζοϋντα: καί πάντα σχεδόν τα λοιπά μέρη τής βιογραφίας τοΰ 

βάρδου τούτου· τινες μέν θέλουσι πρώτον αύτοϋ δράμα τόν 
Π ε ρ ι κ. λ ή, άλλοι δέ τό 6'. μέρος Έ ρ ρ ί κ ο υ τ ο ΰ ς·'. ‘Ως 
πρός τό πρώτον όμως οί πλεϊστοι συμφωνοϋσιν δτι δέν είναι 
έργον τής χειρός τοϋ Σαχεσπήρου· άλλ’ ίσως όμως δύναται τις 
νά είπη ότι ούδαμώς είναι άζριβές ζαί ορθόν κριτήριου ή μείζων 
ή έλάσσων άξι'α δράματός τίνος τοΰ Σαζεσπήρου, δπως χατα- 
τάξωμευ αύτό είς εποχήν τινά, είτε απολύτως ώρισμένην, εί
τε σχετικήν πρός τά λοιπά αύτοϋ έργα.

Οί σύγχρονοι τοϋ Σαζεσπήρου ένθουσιωςώς έχαιρέτισαν τόν 
έπι τής Βρεταννικής σκηνής άνίσχοντα φεγγοβόλον αστέρα· 
μέγιστα: δέ καί αδιάκοποι έπιτυχίαι παρηζολούθησαν αύτω 
κατά βήμα είς τό δραματικόν αύτοϋ σταδίου. Έκ τών πρώ
των έζτιμησάντων ζαί προστατευσάντων τήν μεγαλοφυίαν ε
κείνην ύπήρξεν ό κόμης Σωθάμπτον, οΰτινος τήν ειλικρινή καί 
στενήν φιλίαν άπεθαυάτισευ έν τοΐς λυρικοις αύτοϋ ποιήμα- 
σιν ο Σακεσπήρος. Τό παράδειγμα τοΰ κόμητος ήκολούθησε 
καί ή βασίλισσα ’Ελισάβετ, καθ’ δλην αύτής τήν βασιλείαν 
προστατεύσασα διά τής βασιλικής της αιγίδος τόν βάρδον τής 
Στρατφόρδης. Έπι τή αιτήσει μάλιστα αύτής, συνέταξεν, ώς 
λέγεται, ύ Σακεσπήρος μίαν τών τερπνότέρων αύτοϋ κωμω
διών, τάς Φαιδράς σύντεκνους τοΰΟύινδσορ· 
Άπό τοϋ 1605 μέχρι τοΰ 1612 βλέπομεν τόν Σαζεσπήρου 
νέα άδιακόπως παράγοντα αριστουργήματα ζαί διά νέων κατ’ 
έτος δαφνών κοσμοϋντα τόν κεκτημένον ήδη αύτοϋ στέφανον, 
μέχρις ου τέλος, έννέα καί τεσσαράκοντα ετών γενόμενος, καθ’ 
δλην αύτοϋ είσέτι τήν σωματικήν ρώμην, καθ’ δλην τού 
πνεύματος αύτοϋ τήν υεαρότητα, παρητήθη τής διευθύνσεως 
τοϋ θεάτρου, ήτις ήν ήδη αύτω ανατεθειμένη, χαί έξαργυρώ- 
σας άπασαυ αύτοϋ τήν περιουσίαν, μετέβη είς τήν γενέθλιαν 
αύτοϋ γήν, είς τούς κόλπους τής οικογένειας του, ήν κατ’ έ
τος εϊχεν έξακολουθήσει έπισκεπτόμενος, δτε μακράν αύτής 
διέμενε, ϊνα μηδέποτε πλέον χωρισθή αύτής. Μόλις όμως ε
πί 3 δλβια έτη ηύτύχησε ν” άπολαύσ·(ΐ τοϋ ειρηνικού ζαί ή- 
δέος εκείνου βίου, ότε τήν 23 ’Απριλίου 1616, επέτειον 
τής γενυήσεως αύτοϋ ημέραν, άνήρπασευ αύτόν ό θάνα
τος, κατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν τήν αύτήν έκείνην 
ημέραν, καθ’ ήν έστερεΐτο καί ή Ισπανία τοΰ μεγάλου αύτής 
άνδρός, τού μεγαλοφυούς συγγραφέως τοϋ Δ ό ν-Κ < χ ώ τ τ ο υ. 
Ένεταφιάσθη έυ τή έκκλησία τής πατρίας αύτοϋ χώρας Στρατ
φόρδης, όπου καί ώραϊον μνημείον ήγέρθη είς μνήμην αύτοϋ. 
"Ετερον δέ μνημείον ήγέρθη επίσης αύτω έν τή μονή τοΰ Ούές- 
μίνστερ.

Κατέλιπεν ό Σακεσπήρος τριάκοντα πέντε δράματα, είς ά 
πάντα έπιλάμπει ή μεγαλοφυΐζ καί τό εύτράπελον αύτοϋ 
πνεύμα, καί άτινα, πάντα σχεδόν, κοσμεί ό έθνικός των £α·· 
ραζτήρ- καταπατήσας δι’ αύτών ό Σακεσπήρος τά χαρακώ
ματα, έν οις έκρατεϊτο τέως δεσμία ή δραματική τέχνη, έδη- 
μιούργησε νέον τί, ούτως είπεϊν, είδος δράματος, χαί διά τής 
ιδιορρύθμου αύτοϋ τραγωδίας διελάμπρυνε τά πλεΐστα μέρη 
τής εθνικής αύτοϋ ιστορίας. Μεταξύ τών δραμάτων αύτοϋ, 
άτινα πάντα σχεδόν δύνανται νά κληθώσιν άριστουργήματα, 
διαζρίνονται, τραγωδίαι μέν, ό ‘Α μ λ έ τ, ό Μ α κ β έ θ, ό 
Ό Ο έ λ λ ο ς, ό ’Ιούλιος Κ α ΐ σ α ρ, ό ‘Ρωμαίος καί 
ή Ί ο υ λ ί σ κ η, ό Βασιλεύς Αήρ, κ. τ. λ., κωμωδία: δέ, 
At φαίδρα! σύντεκνοι τοΰΟύινδσορ, Μ έ τ ρ ο ν 
άντί μ έ τ ρ ο υ, Έ ρ ι ς περί όνου σκιάς, ό Β ε ν ε τ ό ς 
έμπορος, Ό ν ε ι ρ ο ν θ ε ρ ι ν ή ς ν υ κ τ ό ς, κ. τ. λ.

Α. Σ. Β.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Περί κανονισμού τών εξετάσεων τών δημοδιδασκάλων.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ω: ΘΕΟ Τ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ααβόντες ύπ’ όψιν τά άρθρα 13, 14, 19, 69 ζαί 79 τοΰ 
περί δημοτικών σχολείων νόμου, επί τή προτασει τοΰ ‘ΙΙμε- 
τέρου έπι τών ’Εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εχπαιοευ- 
σεως ‘Υπουργού, άπ?φασίσαμεν καί διατάσσομεν.
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' : ΚΕΦ. A'.

Γενικοί ορισμοί.
' ΤΜΗΜΙΑ'.

Περί τών έξετάσεων καί τών έξετχζομένων.
Άρθρον 1. Έν τω Βασιλικώ Διδασκαλείω ύπό τών έν αύτώ 

Καθηγητών και Διδασκάλων, προεδρευομένων ύπδ τοΰ Διευ- 
Θυντοΰ αύτοΰ, εξετάζονται

1) Οΐ προσερχόμενοι ΐνα καταταχθώσιν εΐς αύτδ ώς μαθη- 
ταί, είτε υπότροφοι τής Κυβερνήσεως ή ιδιοσυντήρητοι.

2) Οί ούτω χαταταχθέντες καί έπι τόν ώρισμένβν χρόνον 
τά έν αύτώ κατά νόμου παραδιδόμενα μαθήματα διδαχθέντες, 
όταν πρόκηται νά λάβωσι δημοδ.δασκαλιχόν πτυχών (δίπλωμα)-

3) Όσοι, ζατά τον πιρί δημοτικών σχολείων νόμον, υπο
βάλλονται, μετά διετίαν άπδ τών απολυτηρίων έξετάσεων, είς 
δευτέραν δοκιμασίαν

4) Όσο’, μή μαθητεύσαντες έν τω Διδασζαλείω, κτησά- 
μενοι δ’ αλλαχού τάς άπαιτουμένας εΐς δημοδιδασκάλους γνώ- 
σες, θέλουσι ν' άναγνωρισθώσι τοιούτοι ή νά διορισθώσι, καί

5) Όσοι τών άνεγνωρισμένων ήδη δημοδιδασκάλων ζητοΰσι 
προβιβασμόν άπδ κατωτέρας εΐς άνωτέραν διδασκαλικήν τάξιν.

ΤΜΗΜΑ Β'.

Περί τών προσόντων τών προσερχομένων ΐνα κατα
ταχθώσιν είς τό Διδασζα?<εϊον.

Άρθρον 2. ‘Ο προσερχομενος ΐνα διοαχθή έν τω Διδασκα
λείου πρέπει νά έχη τά έξής προσόντα:

ά) Συμπεπληρωμέυον τούλάχιστον τό 18 έτος τής ηλικίας 
αύτοΰ,

β') ‘Υγείαν, καί νά ή άνευ σωματικών ελλείψεων,
γ') Ήθικάς χαί θρησκευτικές άρχάς καί διαγωγήν άνε- 

■πίληπτον,
δ') Εύμάθειαν και δεξιότητα νοος, και, εί δυνατόν, καλλι- 

φωνίαν καί μουσικήν ακοήν,
έ) ‘Ως προπαρασκευαστιζάς δέ γνώσεις, τδ έλευθέρως άνα- 

γινώσκειυ, τό εύκρινώς και εύαναγνώστως γράφειν, γνώσιν 
καί έξιν τών τεσσάρων απλών πράξεων τής αριθμητικής, 
στοιχειώδεις γνώσεις τής κατηχήσεως, τής ίεράς ζαί κοσμι
κής ιστορίας καί γεωγραφίας, ιδίως μάλιστα τής γεωγρα
φίας τής ‘Ελλάδος καί τών κυριωτέρων άλλων τοΰ κόσμου 

μερών.
Άρθρον 3. ‘Ως έμπόδια πρός παραδοχήν μαθητών έν τώ 

Διδασζαλείω θεωρούνται καί
ά) ‘H ύπέρ τό δέον βραχύτης τοΰ αναστήματος,
β') ‘Η ισχυρά μυωπία,
γ') ‘Η τοΰ στήθους ασθένεια καί ή περί τήν απαγγελίαν 

δυσκολία, προερχόμενη έκ τραυλότητος ή άλλης αίτιας.

ΚΕΦ. Β'.
Περί τών προσερχομένων είς έξέτασιν έν γένει. 

ΤΜΗΜΑ Α'.
ΙΙερι τών άπαιτουμένων εγγράφων πρός άπόϊειξιν 

τών προσόντων.
Άρθρον 4. Έκαστος έπιθυμών νά έξετασθή ΐνα, έκπαιδευ- 

Οείς έν τω Διδασζαλείω, προέλθη είς τό δημοδιδασχαλικόν 
επάγγελμά, οφείλει, κατά τό άρθρον 80 τοΰ περί δημοδ.δασκα- 
λίας νόμου, νά έμφανίζη είς τόν Διευθυντήν τοΰ Διδασκαλείου, 
ένα τουλάχιστον μήνα πρό τής ένάρξεως τών ένιαυσίων ή φθι
νοπωρινών έξετάσεων τοΰ Καταστήματος τούτου, τά έξής 
αποδεικτικά:

Α'. ’Αποδεικτικόν γεννήσεως καί βαπτώεως·
Β'. ’Αποδεικτικόν ίατροΰ περί τής σωματικής του καταστά- 

σεως, καί έτι άπόδειξιν, οτι ένεβολιάσθη διά δαμαλίδας-

Γ'. Αποδεικτικόν τής τε δημοτικής καί έζκλησιαστικής αρ
χής τοΰ τόπου τής διαμονής αύτοΰ, περί τής άμώμου διαγω
γής του, καί οτι θρησκευτικώς τε καί ηθικώς εστίν άρμόοως 
διά τό διδασκαλικόν επάγγελμα·

Δ'. ’Αποδεικτικά τών σπουδών, τής άνατροφής καί τών οι- 
δασκαλικών αύτού εκδουλεύσεων, έάν τυχόν έδίδαξέ που δη
μοσία ή ιδία·

Ε'. Δηλοποίησιν τής έπιτοπίου αρχής, ή πιστοποιητικού 
επικυρωμένου τοΰ πατρός, ή τοΰ κηδεμόνος, ή άλλου τίνος 

άξιοπίστου καί φερέγγυου άνδρός, ότι ό μέλλων νά μαθη
τέυσα] εΐς τδ Διδασκαλείου κέκτηται τά προς συντήρησιν καί 
διατροφήν αύτού μέσα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έν αΰτώ 
μαθητείας αύτοΰ-

Τήν βιογραφίαν αύτοΰ έν συνάψει, γεγραμμένην παρ’ 
αύτοΰ τού ίδιου έν εΐδει αναφοράς, έπισυνημμένα φερουσης τά 
άνω αποδεικτικά.

ΤΜΗΜΑ Β'.
Περί τοΰ τρόπου τών έξετάσεων καί περί παραδοχής 

τών προσερχομένων.
Άρθρον 5. ‘Π παραδοχή εϊς τό Διδασκαλειον γίνεται μόνον 

άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ μετά τάς νενομισμένας περί τό φθινόπωρον 
διακοπάς- αΐ έξετάσεις δ’ άρχονται συνήθως άπό τής ά. Σε
πτεμβρίου.

Άρθρον 6. Προσαχθείσας τάς ανωτέρω αποδείξεις μετά τής 
άναφοράς εξετάζει ακριβώς ό Διευθυντής· έάν δέ θεώρηση αύ
τάς άπο/ρώσας, παραπέμπει αύτάς πρός τόν ’Επιτηρητήν τοΰ 
Διδασκαλείου έγζεκριμένας, ούτος δέ κατατάττει αύτάς χρο- 
νολογικώς, σημείων έν ίδίω συνοπτιζω καταλέγω τδ όνομα, 
τδ έπώνυμον, τήν ηλικίαν, τήν πατρίδα καί τον άριθμόν ή τήν 
χρονολογίαν τής αναφοράς έκάστου, καί κατ’ αύτόν εισάγει έν 
καιρώ τόν άναφερόμενον πρός έξέτασιν.

Άρθρον 7. ‘Η έξέτασις γίνεται δημοσία έν ώρισμένη ημέρα, 
ήτοι κατά κλήρον ή κατά χρονολογικήν σειράν τής έμφανί- 
σεως τών προσερχομένων. Πρός έλεγχον τών γνώσεων καί 
τοΰ μνημονικοϋ τών έξεταζομένων, έτι δέ τοΰ ύφους καί τοϋ 
γραφικού χαρακτήρος αύτών, άναγνώσκεται ή απαγγέλλεται 
αύτοϊς σύντομος ύπό.εσις ιστορική, ή μΰθος, τοΰτον δέ οί εξε
ταζόμενοι έκΟέτουσιν ίδια έκαστος έγγράφως, προστιθέντες 
ό,τι κρίνωσιν αρμόδιον πρός τε άνάπτυξιν καί έπεξήγησιν αύ- 
τοϋ καί δήλωσιν τής άπό τούτου πρακτικής ώφελείας.

Μετά τούτο έξετάζονται, ήτοι προφορικώς ή έγγράφως, είς 
τήν ίεραν ιστορίαν χαί κατήχησιν τής πίστεως, τήν γλώσσαν, 
τήν άνάγνωσιν καί ερμηνείαν τοΰ άναγνωσθέντος τεμαχίου 
μετά τής εφαρμογής τών γρα/ματικών κανόνων, είς τήν αρι
θμητικήν, τ/.ν γεωγραφίαν, τήν ιστορίαν καί τήν καλλιγραφίαν.

Άρθρον 8. Έκαστος τών έξεταζόντων σημειοΐ ιδίως τάς 
κρίσεις αύτοΰ περί τής είς έκαστον τών ανωτέρω μαθημάτων 
ίκανότητος τοΰ έξεταζσμένου.

Αί κρίσεις αύται άντιπαραοάλλονται μετά τήν έξέτασιν έν 
συνεδριάσει τών έξετασάντων χαί έξ αύτών ορίζεται κατά πλει
ονοψηφίαν ή ίχανότης έκάστου τών έξετασθέντων. Έν περιπτώ- 
σει διχοψηφίας νίκα ή ψήφος τοΰ Διευθυντοΰ.
Αί κρίσ ις δ’ αύται και τδ έξαχθέν άποτέλεσμα σημειοΰνται έν 
τοΓς πρακτικοΐς μών συνεδριάσεων.

Άρθρον 9. Μετά ταΰτα κοινοποιείται, όσον ένεστι τάχιον, 
ή άπόφασις τών έξετασάντων, δηλ. άν γίνεται δεκτός ώς μα
θητής ό έξετασθείς, ή άποβ-λλεται, διδόμενης έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει καί συμβουλής, ή νά παραίτηση δλως τήν πρόθεσιν 
αύτοΰ, έάν χριθή εντελώς άνεπιτήδιος πρός τό διδασκαλικόν έ- 
πάγγελμα, ή νά προπαρασκευασθή έντελέστερον καί έμφανισθή 
κατά τάς τοΰ έπιόντος έτους εξετάσεις. Δηλοΰται δέ αύτώ είς 
τινα τών μαθημάτων ανάγκη νά βελτιωθή. (ακολουθεί).

Άσμενοι βεβαιούμεθζ καί δ^μοσι-ύομεν ότι αί ύπέρ τών 
παθόντων ύπό τής πλημμύρας Γάλλων συνδρομαί τοΰ συλλό
γου πάντων τών έν Σύριρ καθηγητών καί διδασκάλων συνεπο- 
σώίησαν ήδη είς 1,5<·0 περίπου δρα/μάς. Έλπίζομεν οτι η 
αύτή φιλοτιμία χαί φιλανθρωπία θέλει οδηγήσει καί τούς εις 
τά λοιπά μέρη τοΰ κράτους διδάσκοντας δημοσία τε καί ίδια 
έν ταΐς ένεργουμέναις καί παρ’ αύτοϊς ύπέρ του αύτοΰ πράγ
ματος συνδρομαί,-, ών τό κεφάλαιον θέλομεν έπίσης οημοσιεύ- 
σει διά τής έφημερίδος ημών.

— ‘Ομολογοΰμεν τήν ευγνωμοσύνην ημών τοΐς Άθήνησι Κ. 
Κ. χαΟηγηταϊς καί άλλοις λογίοι; τοΐς χορηγήοασι χαί χορη- 
γοΰσιν ήμΐν σπουδαία άρθρα όιά τήν έφ μερίοα ημών άπδ 
τριών ήδη μηνών, έξ ού δυστυχώς άσθενούντες δέν δυνάμεθχ 
να έργαζώμεθα όσον πρότερον. ‘Η μακρά αύτη τμών νόσος 
ύποβαλοΰσα ήμάς είς έξοδα ύπέρογχα ενθυμίζει ήμάς τάς χα- 
θυστερούσας συνδρομάς· ούδέν εϊς τοϋτο προσθέτομεν, πιστευ- 
οντες ότι οί χαθυστερουντες ταύτας δέν έχουσι πλειονος νύ
ξεως ανάγκην.


