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ΤΙΜΗ ΤΠϊ ΙΤΚΔΡΟΜΗΧ.
···*··

(ί) Εν τοΐς διάφοροι; αϋτοΰ προλεγομένοις καϊ σχολίοις είς Ελλη
νας συγγραφείς καϊ έν τοΐ; 5 τόμοι; τών Ατάκτων 1828—1835.

(2) έν τή Αίολοδωρική Γραμματική. Βιέννη 1805 καί έν τοΐ; ‘Ελλη
νικοί; άρχαιολογημασιν, 'Αθήναις 1853.

(3) Εν τώ περί τή; γνήσιας προφοράς -.ής ‘Ελληνικής νλώσσης ΙΙε- 
τρουπόλει 1830.

(4) *Ev τίνΐ διατριβή Ίταλ.ιστΙ ουνταχθείσν) τό 1825 καί μεταφρα- 
σθείση ύπό Π. Χιίιτου έπιγραφο υένη δέ Παιατηρησεις έτί τής παρούσν. 
Ελληνικής γλώσσης, Ζακύ θω, 1851

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ I ΓΙΝΟΝΤΑΙ
··*·*··

ΕΤΗΣΙΑ- 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Διά ίβωτιριχλ» ^Ρ· 14 
Δια « Ιξωτ«ρΐ»»ν · ϋ

Σιητάτναται ΔττίΔ.Πκτταζ» 
χχΐΙχόίϊιτιιιύίιίνηχΰτΔΰ,καϊ 
ΙιάτοΟ ΙϊίβιΛνιρ,ιϊτΧιιταβ· 
ΪΜολν.ψίχ »ύ,0’ «?βΡβ’β· 
Τιμή χατ«χ·ρ»ι·( *71··  
λιδν λ·πτ. 15 i στίχος.

ΤΠΣ ΑΒΜ0Σ1ΑΣ ΕΚΠΑΙΙΕΥΣΕΟΣ.
«’«»»« «··'·'·*·

Ούχ οΐ .το.Ι.Ιά, ά.Ι.Γ οί χρήσιμα άχα;·»»·ώσκο>·τ'ς ιίσι σ.τονύαΐοι. 
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

’£ά>· Jc γι.Ιομαθή·;, ίση xal .το.ΙιψαΟής (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

ΠχράτοϊςΚ. Κ . Διίσοκαλος 
χσΐ τοΐς ίπιστάταις τώ» Τ«- 
χυϊρομ«ί«ν έτ τή ήμιSanj.

Έ» οί τή άλλοϊαπη πορά «ci; 
Κ. Κ. Έλληνιχ. Προξίνοτ; 
χ«1 τοις ίίιχιτίροις ϊπιτρϊ- 
ττοις το5 ίχϊοτο».

Έχϊίϊττβ ι τιτριχις TcO 
|Μΐ»ίς.

■
ό φιλογενέστατος Κύριος Κωνσταντίνο; Τσόκάνος ύπό αγνού αισθή

ματος πατριωτισμού φερόμενος καί έπιθυμών νά συντέλεση, εις τήν άνά· 
πτυξιν τών γραμμάτων έν π9$ αρχαία αύτών πατρίδι, η.οιξε φιλολογι- 
χόν αγώνα, τάξα; δραχμάς δισχιλίας άνά πάσαν διετίαν είς όντινα συν- 
τάξη και προσαγάγγι σύγγραμμα κριθησόμε*ον  διά διαγωνισμού πάντων 
άριστον, είς τήν έλληνικήν γλώσσαν (άρχαίαν ή νέαν) συντεταγμένον, 
έπι θέματος φιλολογικού, ή ιστορικού ή αρχαιολογικού ή φιλοσοφικού, 
προσδιοριζόμενου έκάστοτε ύπδ τού φιλοιοφίκοΰ καϊ φιλολογικού 
τμήματος τής φιλοσοφική; τού ‘Οθωνιίου Πανεπιστημίου σχολής. Ω; 
θέμα τού διαγωνισμού δύναται νά τεθή καί μετάφρασις έξοχου ξένης 
συγγραφής περί τών προμνη,σθέντων αντικειμένων.

Κριταί τών συγγραμμάτων ή μεταφράσεων έσονται ό κατά καιρόν 
Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου χαΐ οί αρμόδιοι καθηγηταί τού φιλολογι
κού καϊ φιλοσοφικού τμήματος τής φιλοσοφικής σχολής.

Τών κριτών ή άπόφασι; απαγγέλλεται κατά τήν 20 Μαίου επέτειον 
ημέραν τής καθιδρόσεως τοΰ πανεπιστημίου καί κατ’ αύτήν άπονέμεται 
τδ γέρας είς τόν συγγραφέα τοΰ άρίστου συγγράμματος.

0 πρώτΟ; διαγωνισμός έσται τή ιά. τού Μαίου μηνά; τοΰ 1858 έ
τους, θέμα δέ τή; συγγραφή; αϋτοΰ έτέθη παρά τής φιλοσοφικής σχολής 
τό κατωτέρω παρατιθέμενο*.  Τά συγγράμματα τών διαγωνιζομένω*  
πρέπει νά ήν»» ΒλΧν,νιατΙ συντεταγμένα καί νά άπαρτιζνι Εκαστον αύ
τών δέκα τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα. Θέλουσι δέ πέμπεσθαι πρός 
τόν Ποΰτανιν τού Πανεπιστημίου, ανώνυμα μέν καθ έαυτά, ώς είναι 
έθος, περιέχοντα δέ έν δελταρίοις καί τούτοις έσφρπγισμένοις άνωνύμως 
τών συγγραφέων '.ά ονόματα, έξ ών μόνον γνωσθήσεται πανυήμως τό 
όνομα τού συγγραφέως τοΰ άρίστου κριθησομένου συγγράμματος. Οσοι 
λοιπόν έπιθυμοΰσίν 'ένα άποδυθώσιν είς τούτο τδ διαγώνισμα όφεί- 
λουοιν, έξ μήνας πρό τής 20ης Μαίου τοΰ 18Β8 έτους ήγουν πρό τής 
20ης τοΰ Νοεμβρίου μηνός τοΰ 1857 έτους, νά πέμψωσιν είς τόν Πρυ- 
τανιν τού Πανεπιστημίου άνωνύμως τά συγγράμματα αυτών έγκεκλει- 
σμένα καϊ έσφραγισμένα έν χάρτη. βξωΟεν τού συγγράμματος θέλουσι 
τεθή γράμματα διακρίσεω;, τά όποια μετά τήν δοκιμασίαν θέλουσι χρη
σιμεύσει εις διάκρισιν τού συγγραφέως. Λόγου χάοιν, έκαστος τών δια- 
γωνιζομένων θέλει επιγράψει έπϊ τοΰ συγγράμματος αύτοϋ στίχον οί- 
ονδήποτε, τδν αύτόν δέ στίχον θέλει γράψει εις έτερον χάρτην μετά 
τής υπογραφής του καί πτύξας καί σφοαγίσας τόν χάρτην θέλει πέμψει 
αύτόν μετά τοϋ συγγράμματος άνωνύμως πρός τήν έπι τοΰ διαγωνι
σμού επιτροπήν, ήτις μετά τήν δοκιμασίαν θέλει αποσφραγίσει τόν 
χάρτην τούτον καί πνραβαλοϋσα τον έπΙ τοϋ συγγράμματος στίχον 
πρός τδν τού χάρτου, Οελει μάθει τοΰ συγγραφέως τδ όνομα έκ τήςύ,πό- 
γραφής ήν θέλει φέρει ό έν τώ Ενσφραγίστου χάρτη γεγραμμένο; στίχος.

Θδ/ζα τοϋ διαγω^ίσ/ζατος.
ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΑΔ.ΗΜΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

Διασάφησες τοΰ θέματος η έδηγίαι πρός τούςμέλλοντας 

ν’ άγωνισθώσι.

Γνωστόν εινε τοΐ; πάσιν, δτι γλωσσά τις δημώδης Ελληνική άπ’ αι
ώνων ήδη έλαλεϊτο καί έν μέρει έγραφε ·ο. Εν δέ τοΐς μικεόν πρό ήμών 
χρόνοι; ήθβλησε τό έθνος νά μίταχειρισθή Επί μάλλον τήν ζώσαν ταύτην 
γλώσσαν, ώ; δργανον προσφορώτα:θν πρός ταχυτέραν καϊ εύχερεστέ- 
ραν άνα'κτησιν καί διάδοσιν τών προγονικών Επιστημών καί πάσης 
άλλης μαθήσεως· καί λοιπόν έττεχειρήθη ή καθάριοι; καί διυρθωσις ταύ
της τής έπι πολύ είς μόνα σχεδόν τά στόματα τοΰ κοινού λαοΰ έγκχ- 
ταλειφθείση; γλώσσης, ίτε δή καί συνείδον άνδρες τινες τήν πολλήν αυ
τής άξιολογότητα καί έτράπησαν έπ! παντοίας έρευνας περί τών αύτής 
έν τφ μακοφ χρό-.ω διαφόρων μεταβολών κατά τε τά σ/μαίνόμενα τών 

λέξεων καί τά; συντάξεις καϊ τού; ετυμολογικούς τύπου;, καί ανέγρα
ψαν πολλά; καϊ σοφά; παρατηρήσεις. Τοιοΰτος Ερευνητής έν τοίς πρώ
τοι; ύπήρξεν ό αοίδιμος Α. Κοραής (1), άλλά καί έτεροι, ώς ό Α. 
Χρίστόπουλος (2), Κ. Οικονόμο; (3), Α. Μουστοξύδης (4) καί ιίτις άλ
λος, έκαστος κατά τόν οίκεϊον αύτοϋ τρόπον άνίχνευσιν πολλά γλωσ
σικά. Ούχ ήττον δμω; έμενε μέχρι τοΰδε ίν πολλοί; ανεξήγητο; ή όλο 
πορεία τής γλώσσης· έν ένΐ λόγιο, ή ιστορία αύτής περιεμένετο καϊ έ- 
ποθεΐτό. Νΰν δε πρό; καταρτισμόν τής ζητουμίνης ταύτης συγγραφής, 
άνάγκη πρώτον νά μελετηθώσι τά τών προμνησθέντων άνδρών βοηθη
τικά βιβλία, ιΤτα δέ έξ ύπ’ αρχής καί εΰσυνειδη'τως νά άναζητηβώσιν έν 
τοΐ; αρχαίοι; ‘Ελληνικοί; συγγράμμασιν αί άρχαϊ τή; καθ' ημάς γλώσ- 
ση; καϊ μ.ερικώτερον ν' άναγνωσθώσιν έπι τούτω τά τών Βυζαντινών 
καί τών κατωτέρω ετι χρόνων βιβλία, έκδεδομένα τε καί ανέκδοτα, 
οσα κατά τό δυνατόν προσιτά, οΐον νόμοι πολιτικοί, πρακτικά συνόδων, 
διπλωματικά έγγραφα παντοΐα καί έπιστολαΐ, χρυσόβουλα αύτοκρατό- 
ρων, διαθήκαι, ιστορικά ποιήματα, δημώδη ασματακτλ. καϊ έκ πάντων 
τούτων νά Ιστορηθώσι κατά τήν πρέπουσαν χρονολογικήν τάξιν αί διάφο
ροι φάσεις τής νεωτέρας γλώσσης, πρό πάντων δέ καί έξαιρέτω; νά όρι- 
σθή δσον Ενδέχεται ακριβώς τό πότε έξέλιπεν ή χρίσι; της απαρεμφά
του καί «ύκτική; έγκλίσεως, τών άπλών χρόνων μέλλοντος, παρακειμέ
νου καϊ υπερσυντελίκου, τής δοτική; τών θηλυκών καί ουδετέρων μετο
χών, πολλών προθέσεων καί μορίων καί εΐτι τοιοΰτο καίριον. Νά πο- 
ρι-υθώσι δέ «ΐ δυνατόν, καί συμπεράσματα ασφαλή περί του, α< ταΰτα 
και τά τούτοις ομοια έξίλιπον ώ; έκ τή; έπιδράσεως ξένων έθνών, 
ή ώς έκ τής κατά μικρόν έσωτερικώ; έν τωπνεύματι τοΰ ‘Ελληνικού 
λαοΰ γενομένης μεταμορφώσεως τοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεοθα· καϊ έκ- 
φράζεσθαι.

Η ιστορική δέ αυτή ζητησις δέν πρέπει, ώ; φαίνεται, ν’ άναδρέμη 
πολδ επέκεινα τών Πτολεμαϊκών χρόνων, καθ’ ους η κοινή λεγομένη 
γλώσσα έπι μάλλον ήρξατο νά Επικρατή, έκλειπουσών κατά μικρόν δια
φόρων τής ‘Ελλάδος διαλέκτων, άν καί τινες τύποι καϊ φράσ.ις τής 
νΰν όμιλουμίνη; φωνής μέχρις όμηρου δικαίως ανάγονται. Βέβαιον δέ ό
τι άπό τής μεταξύ τοΰ Ελληνικού έθνους διαδόσεως τών βιβλίων τή; 
Πχλαιάς, καί ετι μάλλον τής Νέας Διαθήκης, πολλά ν-ωτερικώτερα εΐ; 
τήν κοινήν γλώσσαν είσεχώρησαν, άπερ καί έρριζώθησαν καϊ ζώσι μέχρι 
τής σήμερον, έχοντα καί τήν δύναμιν τής άναβλαστήσεως. Τών προϊόν
των λοιπόν Εκείνων καϊ τών εφεξής χρόνων ή μελέτη σπουδής ίδιαιτά- 
τη,ς άξια κρίνεται. Τά δέ τών προτέρων χρόνων γλωσσικά δίκαιου 
τροχάδην νά έκτεθώσιν, ή μάλλον νά παιαληφθώσιν ώς λήίΛματα είς 
τήν καθόλου θεωρίαν, όμοίως τροχάδην πρέπει νά ψευσθή καϊ τό περί 
τή; προφορά; καϊ τή; νεωτερικω-έοας στιχουργίας ζήτημα, διότι ταΰ
τα, εί και μή άσχετβ, άλλάκαι μάλα σχετικά πρό; τήν γλώσσα*,  έχου- 
σιν ομω; καθ’ έαυτά μενάλην έκτασιν καί ήδη παο’ άλλων άρκούν- 
τω; πω; έξετεθηιαν Εν ίδιοι; σ .γγράανασιν. Ουτω δύναται έν έπιμέ· 
τρω τή; ζ'-ουμένη; ουγγιαφής να ρ/θή τι καί περί των νΰν ετι υφι
σταμένων έν Έλλάδι διαλεκτικών διαφορών, διότι καϊ αυται θεωρητέαι 
ιδιαιτέρων πραγ·ματειών ύποθίτει;· ολοσχερή; δέ τις αυτών μνεία μό
νον φαίνεται άρκοΰσα προ; δήλωσιν καθολικωτέοαν τών τυχών της έθ.;- 
κή; ήμών γλώσσης.
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Μιθ'/δον συντάξεως τήν άώσ.ην Οίλι; βίβί.α ΐ>Γ.α,ορ;ύσει βΐς τούς 

«σχηληθΛσομένου; είς τό Οίμχ τούτο αύτή ή ΐμβριθή- βιταυβή τοΰ πράγ
ματος- ήμεϊς σννιστώμενμάλιστα τό μή άφίΐ’α ;θαΐ τή; χρονολογίας 
έν τη «,ήσει χατ οϋίένα λόγον, ϊ.α ή συγγραφή παράσχω σαφείς άνα- 
χεφβλα-.ώσιι;, περιε/ούτας πίστας είχόνας τών μετατροπών τής δτ,μώ·· 
5ους γ'λώσστς τών διαφόρων εποχών μέχρι τέλους τοϋ παρελθόντος 
α-.ώνος. Αί δε παραπομπή εϊς τε τά άρχαϊα xai νεότερα βιβλία απαι
τούνται ώς οϊόν τε άχριζεΐς.

Ίοσα',τα έ·ριθησαν αναγκαία είς υπόμνοσιν, καί πρός αύτά συμμορ- 
φονμενοι οί μέλλοντες νά συγράψωβι, παρασκε,άζουσι τό κατ’ αύτούς 
εύχερεστέραν πολύ καί διχαιοτέραν τήν αντιπαραβολήν καί κρίσιν τών 
εαυτών πραγματειών.

’Αθήνησι τή 18 ’Ιουλίου 1856.
Ό Πρϋτανις

’Ιωάννης 'Ολύμπιος.

‘Οπόσον δέ οί ’Αθηναίοι έφιλοτιμοΰντο νά άναδείξωσιν όσον 
οϊόντε λαμπροτάτςν την λατρείαν τών Έλευσινίων θεών και η
ρώων μαρτυροϋσιν αί πολλαί χα'ι έν άπάσαιςταΐς ώραις τοΰ έτους 
τελούμεναιέορταί καί παυηγύρεις- ό δε Σοφοκλής, όπως έπαγάγη 
τήν τε προσοχήν και τον θαυμασμόν τών ’Αθηναίων άπδ τής 
μεγαλοπρεπούς τραγωδίας τοΰ Αισχύλου, δς τέως έμονοκράτει 
του θεάτρου,και είς τήν εαυτού τεχνικωτέραν ποίησιν,έξελέξα
το τον μΰθον τούτον είς ΰπόθεσιν τοϋ πρώτου αύτοΰ δράματος (*).  
Έξετίθη δ’ ό ποιητής έν αύτώ έπόσους κινδύνους καί όπόσας 
έπιβουλάς ύπέστη ό ήρως κατά τήν έφ’ άπασαν τήν γην διά- 
δοσιν τών τής Δήμητρος δώρων διό καί ή άπώλεια αύτού τοΰ 
δράματος δι άλλα τε πολλά είναι αξιολύπητος, καί διότι έξ 
αύτοΰ ήθελαμεν μανθάνει τάς γεωγραφικής τοΰ Σοφοκλέους 
γνώσεις, ώς έκ τού καταλόγου τών νεών τάς τοΰ ‘Ομήρου, 
έκ τοϋ Προμηθέως δεσμώτου τάς τοϋ Αισχύλου καί έζ τού 
τών Βακχών προλόγου έν περιλήψει τάς του Εύριπίδου- διότι 
ο Γριπτόλεμος έπανελθών έκ τής μακράς πορείας είς τήν σκη
νήν διηγείτο άπαντα, οσα περιήλθε καί είδεν (*).  Έκ τών 
σωζομένων τοϋ δράματος τούτου άποσπασμάτων καταφαίνεται, 
οτι, πριν ή άνέλθη ό Τριπτόλεμος, ή Δημήτηρ έν μακροϊς 
άπήγγειλεν αύτώ τάς είς τήν πορείαν αναγκαίας καί χρησί
μους οδηγίας- ό δέ Βέλχερος, όπως φυλαχθή ή ένότης τοϋ 
χρόνου καί τής πράξεως, ύπέθεσεν οτι ό Τριπτόλεμος αύτός 
μετά τήν επάνοδον, όπως στήριξή κατά τών εναντίων τά εΐς 
τήν βασιλείαν δικαιώματα του, έπανελάμβανε κατά λέξιν 
πάντα, όσα ή Δημήτηρ ύπέσχετο αύτώ κατά τήν αποστολήν, 
θέρων ό σοφός αρχαιολόγος, πλήν άλλων, καί τά έκ τού Εύ- 
ριπιδείου έν Ίων. προλόγου, όπου ό ‘Ερμής (ς-. 29—36) 
επαναλαμβάνει τάς τοΰ Απόλλωνος παραγγελίας. Τοιαύτη 
έπανάληψις ήδύνατο τώ όντι νά παρεμβληθή τή τραγωδία, 
άλλά βραχεία καί έν δευτερευούσαις περιστάσεσι, δι’ άς ό ποι
ητής δέν ήθελε συμπαραλάβει είς τό δράμα πρός τοΐς ύπάρ- 
χουσι καί έν άλλο προσωπον. ‘Η παρουσία όμως τής Δήμη
τρος κατά τήν άποστολήν τού Τριπτολέμου φαίνεται ήμΐν 
απαραίτητος εΐς λάμπρυνσιν τής παραστάσεως, ή δέ ζωηρότης 
τών κατά δεύτερον προσωπον γιγνομένων παραγγελιών, ώς 
βλέπομεν έν τοΐς άποσπάσμασι, καί ή φιλοτιμία αύτών τών 
Αθηναίων άπήτει, ώστε ν’ άχούσωσιν άμέσως έκ τού στόμα
τος αύτής τής Θεάς τά προνόμια, όσα αύτή έχορήγει είς τήν 
μ η τ ρ ό π ο λ ι ν τών καρπών καί τόν εγχώριον ηρώα- έξ 
ου ήμεΐς ύποπτεύομεν, μή ό Σοφοκλής ενταύθα έλευθερώτερον 
χρώμενος τή έν χρόνω ένότητι, ώς ό Αισχύλος έν Άγαμέ- 
μνονι καί τοΐς Εύμενίσιν, παρέστησεν έν τω αΰτώ δράματι 
τήν τε άποστολήν καί τήν επάνοδον τοΰ Τριπτολέμου- διότι 
έν τοΐς μνημείοις τής τέχνης παρίσταται μάλιστα ή αποστολή, 
καθ’ ήν ή Δημήτηρ μετά τόν Τριπτόλεμον είναι τό κύριον 
προσωπον.

( ) Εν τώ Τριπτολ· τοϋ Σοφ. πορ^οαν η Δαίς θάλεια καί ή θεω- 
θις- ϊδε Βέλχ. σελ. 304. Πρβ. Άθήν. ιγ', σελ. 592, β'.

(**) Gerh. prodrom. σελ. 54, 83, 234. 6. Όφεις συρουσιν έπί
σης τό άρμα τής Δήμητρος άναζητούσης τήν Κόρην. Μυλλ. Denkm. 
<1. alt. Kunst- άρ. 102, 105, 106, 108. Πρβ. καί 107 διά τόν έκ 
γης πρός τούς ίππους τοϋ Πλούτωνος άνεωρούμενον οφιν. — Οί δδόν- 
τες τών έν Θήβαις καί κολχίδι δρακόντων σπαρέντες ζωοποιούνται ευ
θύς καί αναφύονται. Διά δέ τήν ιαματικήν δύναμιν τών φυτών, έδίδο- 
το καί είς τήν Ίγιείαν σύμβολον ό οφις, ώς καί είς τήν φαρμακευτριαν 
Μήδειαν, ώς βλέπομεν έν τοΐς μνημείοις τής τέχνης- διότι ό Εύριπ. 
1288 ούτε πτερωτόν, ούτε ορακόντιον λέγε: ρητώς τό ίγημα, έφ’ ου 
αδτη φεύγε: έκ Κορίνθου.

‘Οποίαν δέ σημασίαν έχει ό όφις, ώς σύμβολον τών ύπό γήν κρυ
πτόμενων νεκρών, έν τοϊς έπιτυμβιοις μνημείοις (έν τώ ναω τοΰ Θη
σέως υπάρχει πλάξ παριστώσα έν άναγλΰφω ιππέα καί παρ’ αΰτώ δέν- 
δρον, περί τόν κορμόν τοϋ όποιου όφις έστ: περιεσπειραμε'νος) ερμηνεύ
ει καί ό Πλούτ. β Κλεομένους έν τελεί. « Τά δέ ανθρώπινα σώματα, 
τών περί τόν μυελόν ίχώρων συρροήν τινα καί σύστασιν έν έαυτοΐς λα- 
βόντων, όφεις άναδίδωσΓ καί τοϋτο κατιδόντες οί παλαιοί μάλιστα τών 
ζώων τόν δράκοντα τοΐς ήρωσι συνωκείωσαν Πρβ. σχολ. Άριστοφ κλ. 
633 Γερχ. prodrom. 245, 57.

(‘'*) Παυσ. Η', ή, 3· Έκεΐθεν δέ Άντινόη, Κηφέως τοϋ Άλε'ου Θυ- 

γάτηρ, κατά μάντευμα άναστήσασα τούς ανθρώπους ήγ“γεν «ΐί-τοΰτο 
τό γωρίον, όφ:ν (όποιον ού μνημονεύουσιν) ηγεμόνα ποιησαμε'νη τής 

όδου.
(■*·') Ότι δέ δράκοντες ύπήρχον είς τό όχημα τοΰ Τριπτολέμου 

παρά Σοφοκλεϊ μαρτυρεί ό στίχ. έξ άποσπ. 538·

Δράκοντε θαιρόνάμφιπλιξ είληφότε.

(') Δρίμα ην βεβαίως, κα: ούχί σάτυρο:, ί Τριπτόλεμος τού Σο- 
φοκλέους Βελκ. gr. tragg. 6', ί, σελ. 292—312- οτι δ’ην καί τό 
πρώτον όραμα, ό έδίδαξεν ό Σοο. ίδέ Ιίλιν. n, b. ΧΑΠΙ, 7. Διον. 
‘Αλικ. ρητορ. τέχν. Α', 12.

(") Στράβ. τόμ. Α', σελ. 3-1, έζδ. Κορ. Διον. Άλικαρνασ. Πιθανόν 
S’ ότι ό Σοφοκλής σύγχρονος ών τοϋ ‘Προδότου, έμάνθανεν έξ αύτοΰ 
πολλά περί γεωγραφίας' διό καί αί περί ταύτην γνώσεις του δέν διέφε- 
Ριν των εκείνου- ορα Βίλκερβν.

Παριστη δέ ή τέχνη τόν Τριπτόλεμον έπί οχήματος έτοι- 
μον, ν’ άναβή εΐς τόν αιθέρα, δι’ού έμελλε νά περιέλθη κατο
πτεύω·; τάέν γή- παρά δέ τώ όχήματι τήν Δήμητραν ή έγχέ- 
ουσαν έκείνω είς κύλικα έκ πρόχου, ή άναδιδοϋσαν στάχεις, 
Πλήν δ αυτών παρίστανται συνήθως καί άλλα πρόσωπα, οΐον 
‘Εκάτη, ΙΙερσεφόνη, "Αδης, οί γονείς καί αί άδελφαί τοΰ Τρι- 
πτολέμου, σύν δ αύτοϊς έστιν δπου ίσως καί άλλα συμβολικά 
πρόσωπα, Θεωρία, Τελετή, Θάλεια κλ. (*).

Το δ’ όχημα έν μέν ταΐς άρχαιοτάταις γραφαΐς τών άγ- 
γείων ήν αύτό πτερωτόν, είς δ έπειτα ύπέζευξαν οί τεχνΐται 
καί όφεις, άλλ’ άπτέρους τό μεν ώς σύμβολον τής ύπό γήν υ
γρασίας, δι’ ής αΰξουται τά σπέρματα, και τούτου ένεκα ιδιά
ζοντας τή Δήμητρι, Τύχη καί τω Διονύσω (**),  τούτο δέ καί 
κατά τινα τών άρχαίαν πρόληψιν, καθ’ ήν ό όφις διά τό μήκος 
καί τήν εύστροφίανήν αγαθός ήγεμών όδοϋ άγνωστου (***)  -οί 
δέ μεταγενέστεροι τών τεχνιτών άπολέσαντες τήν συμβολικήν 
έννοιαν τών τώ άρματι τού Τριπτολέμου υπεζευγμένων όφεων 
μετήνεγκαν τά τοΰ άρματος πτερά είς αύτούς, οΐτινες πιθανώς 
καί παρά Σοφοκλεϊ ήσαν άπτεροι (****).

Τόν μΰθον τοΰτον, έφ’ ω καί οί ’Αττικοί ρήτορες τοσαΰτα 
μεγαλορρημονοϋσι, παρίστη καί μία μετώπη τής πρός μεσημ
βρίαν μακράς πλευράς τού Παρθενώνος, ήτις καί αυτή, κατα- 
στραφεϊσα μετά πόλων άλλων κατά τήν τω 1687 έξ άναφθεί- 
σης πυρίτιδος συμβάσαν έκρηξιν, γιγνώσχεται νύν έχ μόνης 
τής σχεδιογραφήσεως τού Καρόηύου. Όρώμεν δ’ έν αύτή δε- 
ξιόθεν μέν τοϋ θεατού γυναίκα θεοπρεπή, ήτις χι-ώνα καί πέ
πλον φοροΰσα συνέχει τή άριστερα χειρί ύπό τω στηθεί άυε- 
σταλμένας πτυχάς τοϋ πέπλου, έν αΐς υπάρχει ό θρεπτήριος 
καρπός- προβα-νουσα δέ τοϊς ποσίν άνέχει τόν δεξιόν βραχίονα, 
άφ’ ου ήν ήδη τότε άπεκεκομμένη ή χειρ, όπως χατασπείρη ά 
έλαβεν έχ τοΰ πέπλου σπέρ ζατα. Μρό ταύτης, δεξιόθεν τοϋ 
Οεωμένου, άνήρ ηρωικός, "οΰ οποίου ή κεφαλή, ώς καί ή χειρ 
τής Θεάς, ήν άποτεθλασμένη, κρατεϊ έπίσης, ώς εκείνη, άμ- 
φοτέραις ταΐς χερσί καί λίαν έπιμελώς τάς πλήρεις καρπού 
πτυχάς τού ίματίου- έστραμμένος δέ πρός τήν Θεάν προσεϊχε 
βεβαίως εις αύτήν όπως μάθοι τήν είς τό γένος των άνύρώπων 
σωτήριον εργασίαν £Ο Βροινατ-βδιυς πρώτος διεΐ- 

δεν όρθώς οτι έν τή μετώπη ταύτη ή Δημήτηρ έοίδασκεν είς 
τόν προσφιλή αύτής ηρώα τόν τρόπον τού σπείρειν (*).

Έπί τών έν τή μεγάλη Έλλάδι καί τή Σικελία άνασκαπτο- 
μένων αγγείων συχνόταταί είσιν αί παραστάσεις τής τού Τρι- 
πτολέμου άποστολ.ής. ‘Η δέ διασημοτάτη τούτων καί ή άπό 
πολλοϋ ήδη γιγνωσκομένη είναι ή έπί τοϋ άμφορέως τοΰ ίΐο- 
νιατόφσκη, περί ής ό Βισκόντης έγραψεν ιδίαν σοφήν πραγμα
τείαν (**).  Τής διπλής ταύτης γραφής τά μέν κάτω παριστώσι 
τήν άποστολήν τοϋ Τριπτολέμου, τά δ’ άνω τήν είς τόν Ολυμ
πον επάνοδον τής Κόρης. Όράται δέ έν μέσοις τοΐς κάτω δί
φρος κομψός, τροχούς, ρυμόν μετά ζυγοϋ καί πτερά εκατέ
ρωθεν έχων, καί έπί τούτου ϊσταται ό Τριπτόλεμος, νεανίας 
ταναοχαίτης, μυρτοστεφής καί τά κάτωθεν τοΰ όμφαλοϋ τή 
χλαμύδι έχων περιβεβλημένα- κρατεϊ δέ τή μέν αριστερά χει- 
ρί σ'ήπτρον καί άστάχεις, τήν δέ δεξιάν τείνει όπως άναλάβη 
καί άλλους ούς αύτώ ή Δημήτηρ τή δεξιά άναδίδωσι- έ-χει δ’ ή 
Θεά έπί του αριστερού ώμου λικμόν καί φορει πλήν τών πε
ρί τούς βραχίονας ψελλίων πέπλον ποδήρη χαί άστράσι πε- 
ποικιλμένον όπισθεν τής Θεάς ϊσταται ή Εκάτη λαμπάδα χαι- 
ομένην τή άριστερα, ιμάτιον δέ θεραπαινίδος ύπέρ τους ώμους 
συμπεπορπασμένον καί ψέλλισε καί περιδέραιου εχουσα- έκ δέ 
τοϋ ετέρου μέρους κάθηται μία τών τοΰ Κελεοΰ θυγατέρων 
στεφάνην, περιδέραιου, ψέλλια, χιτώνα καί ήμιδιπλοΐδιον έ- 
χουσα, καί τή δεξιά χειρί κύλικα είς πόσιν τω όφει προτείνου- 
σα· υπό τή έδρα ταύτης άνέφυσεν ή τήν γονιμότητά της άνα- 
λαβοΰσα γή άνθος μέγα- έν δέ τοϊς άνω δεξιόθεν τοϋ θεατού 
ανέρχεται ό Έρμης δαφνοστεφής ιμάτιον, πίλον καί τάς πτε- 
ρωτάς φορών ένδρομίδας- τή οέ άριστερα εχων τό κηρύχειον. 
Ή θέσις τοΰ ύπερισταμένου αριστερού ποδός καί ή τάσις τής 
δεξιάς, μέ τήν όποιαν συνοδεύει τούς πρός τόν Δία λόγους του, 
δστις χλαμύδα πέδιλα και έκ δάμνης στέφανον φορών, τή δέ 
αριστερά τό ήλοις πεπαρμένον καί ύπό τοΰ άετοϋ έπιβαινόμε- 
νον σκήπτρου έχων, μετά θαυμασμού αίρει τήν δεξιάν χεϊρα, 
καί άποστ >έφει τό προσωπον πρός τήν έκ τοΰ ετέρου μέρους εΐς 
τόν Όλυμπο·.· άνελθούσαν Περσεφόνην, τήν χιτώνα, πέπλον, 
ψέλλια, περιδέραιον, στέφανον καί Περσικός φορούσαν. , Αύτη 
άναιείνουσα άμφοτέρας τάς χεΐρας δεικνύει προς την έτι έκ τοΰ 
βάθους άνερχομένην ώραν, ήτις στεφάνην εχουσα πρό τής κε
φαλής, καί ταινίαις τάς τρίχας όπισθεν άναδεδημένας ιμάτιον 
δέ, περιλαίμιον καί ψέλλιον φοροΰσα κρατεί είς τήν δεξιάν 
σειράν άνθόπλεκτον. Ό τεχνίτης τοϋ αγγείου ήχολούθησε κατά 
τά πλεϊστα τω ποιητή τοΰ είς Δήμητραν ύμνου, δστις περί μέν

(“■)Br0nsted Reisen τόμ. β',πίν. 47,ip. 13.—Έξ αύτή; τής νοτίου 
πλευράς σώζονται είσέτι 17 μετώπαι κεντχΐυρομαχίας παριστώσαι. τού
των δέ μία μέν, ή τελευταία πρός δυσμάς, ένέμεινε μόνη έν τή θέσει 
της έπί τοΰ ναού, 15 δέ μετηνέχθησαν χαί έπωλήθησαν είς τό Βρετα
νικόν μουσεΐον ύπό τοϋ άτιμαστοΰ τής άρχαιότητος Έλγίνου τνΰ Σκω- 
του, καί μία υπάρχει έν τώ Λούβρο) τών Παρισίων, άγορασθεΐτα τώ 
1818 αντί 25,000 φράγκων έκ τών διαδόχων τοϋ Σχοιζέλου.

Δέν εϊμεθα έξ έκείνων, οΐτινες ύπ’ άκρατου φερόμενοι φιλοπατρίας 
με’μφοντα: πάντας, δσοίδήποτε ύπό του; χρόνου; τής Τουρκικής βαρ
βαρότατος έσωζον εί; τήν εσπερίαν Ευρώπην έργα, όποια δέν θέλει πα- 
ραγάγει άλλντε ανθρώπινη έπίνοια καί χειρ- τήν πραξιν ομω; τοΰ 
Έλγίνου (dilapidation), τολμήσαντος νά προσβάλη χ=ϊρα καταστρε
πτικήν είς τό μεγαλοπρεπέστατον μνημεΐον τής άρχαιότητος δέν ήθέ- 
λησεν δ εύγενή; Δανό; Βροινστέοιος ούδέ ν’ άναγράψη μέ Γερμανικήν 
λέξιν, φοβούμενος μή καταισχύνοι ολην τήν γλώσσαν έθνους, έξ ού δέν 
ήθίλίτίς Λυιε ιολ^ήσςι νά πράξη ιεροσυλίαν, ήτις μόνον κατε'στρεψε 
καί ούδένα ώφέλησεν ή ωφελεί' διότ: όσοι, προίοόντες έν τώ ζοφερώ 
Λονδίνω τά; έν τή ενδότερα αιθούση τοΰ μουσείου έντετοιχισμένα; δε
καπέντε μετώπας, σταθώσιν έπειτα υπό τόν Παρθενώνα καί άναβλέψω- 
σ:ν είς τήν μίαν αύτόθι ύπολελειμμένην, θέλουσι πεισθή ότι τέχνη, 
ποιητική φαντασία καί ή έκ τοΰ δρωμένου κάλλους ηδονή δέν δύνανται 
νά διεγερθώσιν άλλου, πλήν εί τεχνήματα τοιαΰται έμενον όπου τά 
έστησεν ό παραγαγών αυτά νους καί ή έξεργασαμένη χειρ.

(’*)  Τό έκ τοΰ Πολωνού κτήτορος έπονομασθέν τούτο άγγεΐον εϋρη- 
ται έπεικονίομένού καί έν Millin gal. mythoi, LII, 129.

'Εκάτης έν ς. 52 λέγει ότι αΰτη έλεήσασα τήν Δήμητραν, σέ
λας εχουσα έν χερσίν άνήγγειλεν εΐς τήυ περίλυπου μητέρα 
τήυ αρπαγήν τής Κόρης- περί δέ τών έν τοΐς άνω γεγραμμέ- 
νων, δτι ό Ζευς, άφ’ ού δέν ήδυυήθη άλλως νά μ,εταπείση τήν 
Δήμητραν εΐς τό νά έλθη είς ούρανούς (ς·. 321—3), έπεμψε 
του Έρμήυ όπως άναγάγη έκ τού "Αδου τήν Κόρην, καί παρη- 
γορηθή ή μητήρ (ς-- 3, 334 κρί έξ.). Αύτη δ’ άναβαίνουσα ά
γει καί τήν "Ωραν του έαρος, δι’ ής μέλλει πάλιν ν’ άναβλα- 
στήση ή ξηρανθεϊσα γή.

Έπίσης μεγαλοπρεπώς είναι γεγραμμένη ή αποστολή τοϋ 
Τριπτολέμου και έν τινιπαρά τή Νώλή άνασκαφέντι άγγείω (*).  
‘Ο Τριπτόλεμος (ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ) κάθηται έπί δίφρου, 
δστις ήρξατο ν’ άναίρηται έκ τής γης διά τών άναπεπταμένων 
κυκνείων πτερών. Δαφνοστεφής δ’ ών καί τό ιμάτιον υπέρ τόν 
άριστερόν βραχίονα έχων έρριμμένος τή μέν άριστερα έχει τό 
βασιλικόν σκήπτρου, τή δέ δεξιά προέχει κύλικα, είς ήν εγ
χέει έκ πρόχου ναμα είς σπονδήν ή Δημήτηρ (ΔΗΜΗΤΗΡ) 
στέφανον, σκήπτρον, χιτώνα ποδήρη καί ύπέρ αύτόν κροκω
τόν διπλοϋν εχουσα περιεζωσμένον. Όπισθεν τής Δήμητρος έ
στ ςχεν ή 'Εκάτη (ΕΚΑΤΗ) χιτώνα έπίσης καί ήμιδιπλοΐδιον 
φοροΰσα, άνά μίαν δέ λαμπάδα έν έκατέρα τή χειρί εχουσα ά- 
νημμένην όπως λαμπρύνη τήν τελετήν (**),  είς ήν προσέρχεται 
μακροϊς βήμασι καί ή "Ωρα, νεάνις καλή, στεφάνην και ίμά- 
Ttov φοροΰσα, τή δέ δεξιά Κάλαθον προέχουσα, έν ω ΰπάρχου- 
σιν αι άπαρχαί τής έκ τής επανόδου τής Κόρης άναφανείσης 
ευτυχίας. (ακολουθεί).

Περί τής έκ τών πτηνών ώφελείας.

Έν ζεύγος στρουθώυ (πουργίτωυ) φέρει καθ’ εβδομάδα είς 
τούς νεοσσούς αύτοΰ 3,400 κάμπας ή κανθάρους. Εΐς Αίγιθα- 
λός, (μελισσοφάγος) τρώγει 300 καθ’ ημέραν μέλισσας.

Πολλά πτηνά είσίν έπιμελεΐς φύλακες τών ποιμνίων.
Ό ερωδιός, ό βουφύλαξ καλούμενος, κόπτει τό δέρμα το5 

βοός δια του ράμφους του, καί εξάγει έξ αύτοΰ σκώληκα πα- 
ράηιτον, Α οποίοι =κμ»ζρ? (ρ>ιζ«νοι) τ» «ϊμα τού ζώου, ένίοτε 
πρόξενου θανάτου γίνεται.

Ή Σείσουρα, ο Ψάρος (Ψ’αρώνι) τ’ αύτό ποιοϋσι έπί τών δι
αφόρων ζώων' ή δέ Καραχάξα καί ή Κορώνη καθαρίζει τα πρό
βατα εκ τών σκωλήκων τοϋ δέρματος.

Αί Χελιδόνες καταστρέφουσι μυριάδας εντόμων πτερωτών 
λίαν μικρών, άτιυα άενάως 'ίπτανται έυ τή ατμόσφαιρα χώνω- 
πας, βιβλιακούς, μυίαο, κλπ. υπήρξαν κοινότητες, οΐτινες δια 
νόμου έτιμώρουν τόν φονεύοντα χελιδόνα.

‘Ο Αίγιθήλης (Πετροχελίδονα), ό Κύψελος (ή άπους χελι- 
δών), κλπ. χαταφανίζουσι τούς Μηλολόνθους (είδος κανθάρων), 
τήν Σίλφην, τούς Βόμβυκας, καί πλήθος άλλων διαβρωτικών 
έντόμων, έργαζομένων τήν νύκτα.

‘Ο Δρυοκολάπτης καταστρέφει τά έντομα, τά οποία κρυπτό
μενα ύπό τόν φλοιόν τών δένδρων, ζώσιν έκ τοΰ όποΰ αύτών.

Τό Κολύβριον (Colibri), ό Μυοτρόχιλος, κλπ. έν τοϊς θερμοΐς 
κλίμασι καθαρίζουσι τά άνθη.

Ό Μέροψ παντού καταπολεμεί τάς σφήκας.
Ή Άκαυθις (Καρδερίνα) άγαπα τάς άκαλλιεργήτους γαίας 

καί τόν σπόρον τής άκάνθης- διό καί εμποδίζει τόν πολυπλα- 
σιασμόν τούτων.

Πάντα σχεδόν τά πτηνά, τά συχυάζοντα είς τού; κήπους, 
κατατρώγουσι διάφορα έπιβλαβή είς δένδρα έντομα.

Οί κόρακες έν τοϊς χαθυγροις άγροΐς σχαλίζουσι τήν γήν 
διά νά ευρωσι καί φάγωσι σκώληκα; τινας, οΐτινες κατατρώ- 
γωσι τάς ρίζας τών σπαρτών. (Βελτίωσις).

(“) Monum. deU’instif. archeol. πίν. 4. Mulleu. Deokm. d. A'. 
Κ. IX, no. Creuz. symbol, τόμ. o', πίν. 4, άρ. 12.

(“) Άριστ. βάτρ. 1362. Διπυρου; άνέχουσα λαμπάδας ‘Εκάτη. 
Δύω λαμπάδας χρατεΐ χαί ή Άρτεμις. Σοφ, Οίδ. Τρ. 207. ‘Π δέ 
Πιρσεφίνη μίαν, έν Μυλλ. Denkm, d. A. Κ. κεο. 1752-
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Περί τοΰ τρόπου τοΰ κανονίζοντος τάς έξετάσεις 
τών Δημοδιδασκαλίσσων.

ΟΘΩΝ κτλ. κτλ.
Λαβόντες ύπ'οψιν τό 25 άρθρον τοΰ άπό 8 ’Ιουνίου ε. ε. 

Ήμετέρου Διατάγματος, περί έξετάσεως τών δημοδιδασκάλων 
έπί τη προτάσει τοΰ ήμετέρου έπί τών ’Εκκλησιαστικών και 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ύπουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί 
διατάττομεν.

Άρθρον I.
'Οσάκις η είς ’Αθήνας πρός έξέτασιν μετάβασις ύποψηφίου 

δημοδιδασκαλίσσης εινε δύσκολος, διά περιστάσεις, τών οποίων 
τό εύλογον εκτιμά τό αρμόδιον ύπουργειον, διορίζεται ύπό τοΰ 
ύπουργείου τούτου επιτροπή πρός έξέτασιν αύτής, συμφώνως 
πρός τούς περί εξετάσεων τών δημοδιδασκάλων διατάξεις τοΰ 
κανονισμού.

Άρθρ. 2.

Ή επιτροπή σύγκειται έξ ένός Καθηγητοϋ, ενός διδασκάλου, 
τοΰ δημοδιδασκάλου καί. διά τά χειροτεχνήματα μόνον, τής 
δημοδιδασκαλίσσης, τών έν τή πρωτευούση τοΰ Νομού, όπου 
διαμένει ή υποψήφιος, Γυμνασίων καί Σχολείων.

Έάν μεταξύ τών καθηγητών καί διδασκάλων ύπάρχη καί τις 
ιερωμένος, προσλαμβάνεται ουτος ώς μέλος τής έπιτροπής, 
διά τήν έξέτασιν ιδίως τών ιερών μαθημάτων καί τής κατηχή- 
σεως· άλλως, προσκαλείται διά τό μάθημα τοΰτο ό άρμοδιώ- 
τερος τών έν τή πρωτευούση κληρικών.

Άρθρον 3.
Έάν συμπέση νά παρευρεθή έν τή πρωτευούση τοϋ νομού, 

κχ-.ά τόν καιρόν τής έξετάσεως, ό διευθυντής τοΰ διδασκαλείου, 
προεδρεύει ουτος τής έπιτροπής.

Άρθρ. 4.
Τά πρακτικά τών εξετάσεων, υπογεγραμμένα παρά τϋς 

έπιτροπής, διευθύνουν «.ι «ρός
τό έπί τών ’Εκκλησιαστικών κτλ. ύπουργειον, όπερ, τή γνω- 
μοδοτήσει τοΰ διευΟυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, αποφασίζει περί 
τοΰ βαθμού τής έξετασθείσης, καί ένεργοΰνται περί αύτής όσα 
τό άρθρου 12 τοΰ κανονισμού περί έξετάσεως τών δημοδιδα
σκάλων διαλαμβάνει.

Ε’ς τόν προμ ,ησθέντα ήμέτερου υπουργόν άνατίθεται ή έκ- 
τέλεσις τοΰ παρόντος διατάγματος.

Άθήνησι τή 1 I ’Ιουλίου 1856.
Έν όνοματι τοΰ Βασιλέως

Ή Βασίλισσα
Λ Μ Α Λ I Α

( Γ. Σ.)

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Άριθμ. 4ΐ»78.
Ε Γ Κ Υ Κ A 1 Ο Σ

ΙΙερί τών καθυστερουμένων μισθών τών δημοδιδασκάλων.

Τό ύπουργειον τών Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 

ΙΙρός τούς Νομάρχας τοΰ Κράτους.

’Επειδή είς πολλούς τών δημοδιδασκάλων καθυστεροΰσιν 
άπό διαφόρων δήμων, πολλά ή ολίγα, τής μισθοδοσίας αύτών 
μέρη, θεωροΰντες άξιον τής δικαιοσύνης, ήτις πρέπει ’να χαρα- 
κτηρίζη τάς πράξεις πάσης Κυβερνήσεως, ’να προνοήσωμεν 
περί τοϋ καταλληλότερου τρόπου τής άπό τών δημοτικών τα
μείων έξοφλήσεως τών καθυστερημάτων τούτων, άπαλλάττον- 
τες ούτω και τούς δημοδιδασκάλους, καί τούς δήμους δέ ούχ 
ήκιστα αύτούς, διαδικασιών καί δαπάνης καί χρονοτριβής, είς 
τάς όποιας ή περαιτέρω καθυστέρησις αΰτη ήθελε τούς περι- 
πλέξη, άξιοΰμευ, Κύριε Νομάρχα, 'να προσκαλέσητε άρμοδίως 
τού: έν τή περιφερεία τοϋ καθ’ υμάς Νομοΰ διδάσκοντας δη- 
■;-.διδασκάλους, όσοι έχουσι λαμβάνειν άπό παλαιών ετών μι

σθούς, καθυστερούντας αύτοΐς άπό τών δήμων, παρ’ οΐς 
υπηρέτησαν, 'να διευθύνωσι πρός υμάς έντός διμήνου άπό σή
μερον, τάς απαιτήσεις των, καί ταύτας ’να διαβιβάσητε πρός 
το ύπουργειον εις πίνακα, κατεστρωμένον κατά τον έπισυνα- 
πτόμενον έν τή παρούση έγκυκλίω τύπον.

Άθήνησι τή 27 'Ιουλίου 1S5G.
CO Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Γνωστοποιεί δτι·

Τήν 4 τοΰ έλευσομένου Σεπτεμβρίου άρχονται αί έξετά- 
σεις τών έν τώ Διδασκαλείω μαθητευομένων τήν δέ 17 τοΰ 
αύτοΰ, αί τών προσελευσομένων ίνα μαθητεύσωσιν έν αύτώ είς 
τό έξης· τήν δέ 1 ’Οκτωβρίου, αί τών δημοδιδασκάλων, όσοι, 
κατά τό άρθρον 72, τοΰ περί Δημοτ. Σχολείων νόμου, πρόκει
ται ’να ύποστώσι τάς τής διετίας έξετάσεις, ή, κατά τό άρθρον 
13, βούλονται, έκπαιδευΟέντες άλλαχόθι, ’να άναγνωρισθώσι 
δημοδιδάσκαλοι, ή, κατά τό άρθρον 14, έπιθυμοΰσι ’να προα- 
χθώσιν είς βαθμόν.

Προσκαλούνται επομένως ’να παρευρεθώσιν έκαστοι αύτών, 
κατά τήν όρισθεΐσαν ημέραν άπό πρωίας άνυπερθέτως είς τό 
Διδασκα?.εΐον, άφ’ ού πέμψωσιν έν καιρω τάς περί τούτου άνα- 
φοράς των μετά τών άπαιτουμένων πιστοποιητικών εις τό 
Διευθυντηρίου, κατά τά περί έξετάσεων τοΰ Διδασκαλείου όρι- 
σθέντα διά τοΰ άπό 1 2 ’Ιουλίου ε. ε. Βασιλικού διατάγματος, 
δημοσιευθέντος είς τόν τοϋ ένεστώτος έτους 31 αριθμόν τής 
έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Ό ύστερήσας, δι’ όποιανδήποτε 
αφορμήν, είνε μετά ταΰτα απαράδεκτος.

Άθήνησι τή 23 ’Ιουλίου 1856.
Ό διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου 

Σ. Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

Διά τών άπό 4, 6, 28 καί 30 ’Ιουλίου εγγράφων τοΰ έπί τών 
’Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως ύπουργείου 
διω^ίσθησαν ρ,έν δημοδιδάσκαλοι οί ΚΚ.
Δεσποτόπουλος Βασίλειος-, είς Κοσμάν τοΟ δήμου Σελ- 

λινουντος.
Παναγόπουλος Δημήτριος, είς Σοφικόν τοΰ δήμου Σολυγείας.
Δημητρίου Κωνσταντίνος είς Καλύβια τοΰ έν ’Αττική δήμου 

Φυλής (σχολ. αρτισύστατου)
Βάμβα Άθηνά είς Μήλον (σχολεϊον άρτισυστατον). 

Μετετέθη δέ ό Κ.
Ί’ώτας Δημήτριος, άπό Σοφικοϋ (Σολυγείας) είς Μελίσσι 

τής Σικυώνος (σχολ. αρτισύστατου).

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό Κ. Άνδρ. Κορομηλάς κτησάμενος μετετύπωσε τό ύπό 

τού μακαρίτου Γρ. ΙΙαλαιολόγου πρό καιρού συνταχθέν εξαί
ρετου έπιστολάριον, βελτιώσας αύτό κατά τε τό λεκτικόν καί 
τά περιεχόμενα. Έτυπώθη διά στοιχείων νέου καί λαμπρού 
σχήματος, οπερ δεικνύει τήν όσημέραι έπιφερομένηυ βελτίωσιν 
παρά τοΰ φιλότιμου Κορόμηλά είς τήν τυπογραφικήν καί τάς 
αυτή σχετικάς τέχνας, άνθ’ ού καί δικαίως άξιοΰται όση
μέραι τιμών καί ύπό ξένων ηγεμόνων καί ύπό τοΰ τρισεβά- 
στου ήμών Βασιλέως, άπονείμαντος μάλιστα αύτώ έσχάτως 
τόν χρυσούν τοϋ Σωτήρος σταυρόν. Αί διδόμεναι τιμαί είς jftv 
πρύτανιν τοΰτον τώυ έν τή ‘Ελλάδι καί ’Ανατολή τυπογρά
φων άντανακλώνται καί είς τούς λοιπούς ομοτέχνους αύτώ 
τούς προσπαθούντας ίνα προάγωσι τάς εαυτών τυπογραφίας 
πρός τό σημείου τής τελειότητος, όπερ πρώτος υποδεικνύει ό 
Κ. Κορομηλάς.

— Τό περί τών έπιφερομένων βελτιώσεων είς τόν οδηγόν 
τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου Υ. Β. διάταγμα δημοσιευθήσε- 
ται έν τώ προσέχει φύλλω τής έφημερίδος ταύτης.

— ’Επειδή δέν έφθασαυ μέχρι τοΰδε πάσαι αι περί τών έ
ξετάσεων εκθέσεις δέν συνετάχθη έτι ό δημοσιευθησόμενος ε
πίσημος πίναξ τοΰ αποτελέσματος αυτών.
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fOJsi ΆΟηνϊς. άριθ. 274).

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΛΟΥ.


