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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.
Tllffl THl XTMAFOMB1.

-··-
ΕΤΗΪΙλ- 

ΠΡΟΠΑ ΗΡΩΤΕ*  
4ια τά if. Ιί

(“) Κατά τήν χοινοτεραν παράδοσιν 5 Πλούτων άπε'πεμύε τήν Κό
ρην μόνην μετά τοϋ Έρμου, άρ" ου τή έοωζε νά φάγη, κόκκον όοιας, 
μεθ’ δ έμελλε έπα-ερχομένη νά διάγη παρ' αύ-ώ το τρίτον τού έτους 
(υμν. ς·. 4 16).—'Ωσαύτως κατά τάς ίν τοις συγγρσοεϋτΐ διτ,γήαεις 
ούχί ή 'Ρέα. ά'λ’ δ Ερμής επανάγει τήν Κόρην ή δέ 'Ρέα έν τώ είς 
Δήμη-ραν ΰμνω ς·. 442 κατ’ εντολήν τοϋ Διός ανακαλεί τήν Δήμητραν 
εις Ουρανόν.

(*’) Kreuz Symbol, τόμ. δ', πίν. III, άρ. 7. Muller Denk. ιΐ. 
Α'. Λ. ·’, πί· X άρ 3 1. Αυτή ή γραφή e’wi ά.χαιοτέρα τής προ- 
τέρα , ώς δεικνύουν τά σγήαατα τών γραμμάτων.

(*··. Γε.. ans.rl, vasJ. I. πίν. 41, 42. ί3, 44 45, 46 χαί 75. 
Μίαν άλ η< όμοίαν γραφήν '-.ηχε-.οΐ ό Κρευξ. Symbol, τόμ. δ', σελ. 
465. άρ 12, ότι περιέγραψεν ό τής Νεαπόλεως ip/αιο/.όγ.ς Μ;ν-:ρ- 
δί-ηη έν τώ π:ρ:ο'ι»ώ συγγράμματι τοϋ Αόελλίνου (bullet, napol.) 
1842. άρ. 6 καί άλ'ο ώς χϊ'όν καί περίεργον αναφέρει ό Πρέλλ. μυ- 
?»λ.τσμ. 1, σελ· 478, οημ. 1, έκ bullet, napol. τόμ. 1. πίν. 2.

*<« «β 1ςβτ«ί«ό» · 1*

Ζν.τίχχινχι ύπ*4.Π« ’Τ»ζ» 
.»ί·*δίΐ,τχ:1ΰί;<ηιύτ·ύ.»Χ(  
ΙιχΤοΟ ·ϊ:θνίνι?τ·ϊτχιτχβ« 
Ι»»»λ».ψίχ χύ'ή’ χφορίχχ. 
Τΐ|ΐ*  χχτχχνρίχιν; ίγ-[·- 
λ'.Α*  λ·*τ.  15 ί ·τ>1·«·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΠΣ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ.

*****

ί?(Λ· οί .το^.ίά, dJ.V οΐ χρήσιμα άναγιγύσκοττϊς ιίσι βπ·>»9α1οι. 
(ΛΡίχτιηαοί).

'Edr >{<: ft-Ιομαθηζ, ίσΐ) xal xo.1iyia0'/C (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Αί ΙΤΚΔΡΟΜΑΙ ΓΙΚΟΚΤΑί
"··»

Πβράτοίς Κ. Κ . Ati«axa)c<( 
xxl τοΰ ίπιττάτχι< τΰ, Τ·- 
χυδρθ|4ΐί·ν tv τί. ήμι janf)

Έν Ji τί χλλ'.δαπ^ jr»fi τ«ΐς 
Κ. Κ. Έλλτ,νιχ. Πρτξινοι;
«·' τοΐ{ Ϊ8ιχιτίροΐ{ imtfi- 
«οΐ{ τοϋ ίχϊότο».

Ίχ5ίϊ·τ«< τττριχις το*  
μίΐνο'ί.

Ό /ζύθος τοΰ Τ/>ιπτο).ε/ζου.
(Συνέχεια, ϊδε άρ·.Ο. 4 72, όπου χατά λάθος παρελείφθη 

νά σημειωθή ότι το 6' άρΟρον ήν συνέχεια τοΰ αυτού μύθου).

Έκεΐθεν του Τριπτολέμου, πρδ-, άριστεράν τοΰ θεα-οΰ, ϊ- 
σταται ή τήν Κόρην έπανάγουσα Ρέα, σκήπτρου, στεφάνην, 
χιτώνα και κροκωτίδιον ίχουσα, τήν δέ δεξιάν τ ίνουσα πρδς 
άλλην νεάνιδα, τή. ΙΡρσεφόνην, ήτις επίσης ήμςπεσμέυη έχει 
δύω λαμπάδας έν χερσί· τελευταΐον δε τούντεΰθεν προσέρχε
ται γέρων πολιόθρξ και γενειήτης, χιτώνα και ίμάτιον φο ών, 
ίχων δ- έν μέν τή άριστερα σκήπτρου κόσμιον, έν δέ τή δε
ξιά κέρας Άμαλθειας καρπών π’/ήρες, σύμβολου καί τοΰτο 
τής επαναλαμβανόμενης γηίνης ευφορίας. Έστι δ’ ούτο; ό 
'Αδης (ΐίλουτων), ακολουθών τή γαμετή εις τήν έπάνοδον(*).

Άπλουστέρα είναι ή έν τινι άμφορε» τής αποστολής π-·ρά- 
στασις (**).  'Ο Τριπτόλεμος (ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ), σκήπτρου 
χαι άστάχε.ς έν τή αριστερά χειρί καί κύλικα έν τή δεξιά έ
χων, κάόηται μυρτόστεπτος, χιτώνα καί ίμάτιον ήμφιεσμέ- 
νος, έν δίφρω κύκνεια πτερά πρός τοΐς άζροις τοΰ άξονος έ- 
γοντι. Εις τήν κύλικα, ήν κρατεί έν τή δεξιά, ένέχεευ ήδη ή 
έχ δεξιών τοϋ θεατού ίσταμένη Δημήτηρ (ΔΕΜΕΤΕΡ) χιτώ
να αυτή καί ίμάτιον περί το σώμα, χεκρύφαλον δέ (σάκκον) 
περί τάς τής κεφαλής τρίχας καί τόν πρόχουν έν τή δεξιά χει- 
ρί ίχουσα.
Όπισθεν τοΰ Τριπτολέμου προσέρχεται ή ΙΤερσεφόυη (ΠΕΡΟ- 

φΑΤΑ), χιτώνα χαί ίμάτιον έχουσα περί τδ σώμα, έν δέ 
ταϊς χερσί κρατούσα ταινίαν, θέλουσα νά περ βάλλη ταύτην 
τή κεφαλή τοΰ ήρ·ος. Καθ δμοιον τρόπον παρίσταται ή αποστολή 
τοΰ Τριπτολέμου χαί έν πολλοίς άλλσις άγγείο-ς τής τε άρ- 
χαίας χαί τής τελείας εργασία.-, τά όποια μή θέλοντες 
ή μή έχοντες νά περιγράψωμεν έξ ίδιας δψεως σημειού- 
μευμόνον, ότι έν ένί τούτων ευρηται μόνος ό Τριπτόλεμος- έν 
τρισίν άλλοις μεταξύ Δήμητρος, Κόρης καί τοΰ 'Αδου, ώς 
ανωτέρω· άλλαχοΰ ύπό τοΰ Ερμου αγόμενος, καί άλλοτε με- 
ξύ δύω θνητών ανθρώπων (***).

Δια ·οράς τινας όχι άναξίας λόγου παρουσιάζει προς τά έν 
’Ιταλία εύρεΟέντα αγγεία άμφορεύς τις ανασκαφείς παρά ταϊς 
Άθήναι , καί έχων εκατέρωθεν γραφάς, ώυ ή μέν παρίστησιν, 
ώς αΐ άλλαι, αυτήν την αποστολήν τοΰ ήρωος, ή δ' έτέρα σκη
νήν άναφερομένην εις τήν αποστολήν (*/.  ‘Εχουσι δέ άμφότε- 
ραι αί λίαν συμμετριχώς έξειργασμέναι παραστάσεις άνά τρία 
πρόσωπα, ών το έυ είναι άνήρ μεταξύ δύω γυναικών. Όραται 
δ’ ένθεν μέν έν τώ μέσω ό Τριπτόλεμος έπι όχίματος, τρα- 
πέ η άτέχνω έοικότος καί πτερά έχοντας, ών τδ μέν πρδς δε
ξιάν αναπεπταμένου καί πρδς πτήσ.ν έτοιμον φαίνεται, τό δ’ 
έτε,οου συνεσταλμένου έτι πρός τά χάτω- έπι τοΰ πτερωτού 
τούτου δίφρου,δν βλέπομεν ήδη άρςάμενον νά ύπεραιωρήται τής 
γ?ς διά τής όυνάμεως τού αναπεπταμένου πτερού, είναι τε
θειμένη άλλη έδρα, ήτις μόλις ούσα καταφανής φέρει τδν 
Τριπτό/.εμον έπικαθήμενον. Μύρτου δέ στέφανον φορών (**)  
ούτος έχει τδν αριστερόν ώμον καί τά κάτω τοΰ σώματος περ;· 
κεκαλυμμένα τή χλαμύδι· κρατεί δ’ έν μέν τή αριστερά γειρί 
σκήπτρου βασιλικόν, στρογγύλον τι σώμα έ-ί τής κορυφής έ- 
χυν, έν δέ τή προτεταμένη δεξιά κύλικα. ’Εντεύθεν τού Τρι- 
πτολέμου, ήτοι πρδς τά δεξιά τοΰ θεατού, ϊσταται γυνή γη- 
ραιά, φορούσα χιτώνα, ήμιδιπλοίδιον, καί τρί:ηυ τήν καλύ- 
πτραν έπ’ αύτών, ή οποία κατέρχεται άπό κεφαλής μέχρι γο
νάτων, καί έχουσα έν τή αριστερά χειρί σκήπτρου ΰδηλότερον 
τού τοΰ Τριπτολέμου. Τήν γυναίκα ταύτην διά τε τδ σκήπτρου 
καί τήν προκεχωρηκυϊαν ηλικίαν, καί διότι ϊσταται έν ή θέ
σει καί έν ταϊς άλλαις γραφαΐ;, έκλαμβάνομεν ώς τήν Δήμη
τραν. Έκ δέ δεξιών τοΰ Τριπτολέμου ϊσταται έπίσης γυνή άλ
λη, νεωτέρα τής πρώτης, χιτώνα άπλούν ποδήρη περί τό σώ
μα καί στεφάνην περί τήν κεφαλήν έχουσα, λαμπαδα δε ιν τή 
δεξιά κρατ-.ύσα. Ταύτην δ' ύπολαμβάνοαεν είναι τήν Έκάτην, 
ήτις κατα τδν Όμηρ κδν ύμνον (ς. 52) λαμπάδα έν χερσΐν έ
χουσα πρώτη έφανέρωσεν είς τήν τεΟλίχμέυην μητέρα την αρ
παγήν τής μονογενούς Κόρης. Δυγκρίνοντες δε την εικόνα ταύ
την πρός τάς έκ τής Ιταλίας άνευρίσκομεν, ότι ή Δημήτηρ, 
εΐ καί ϊσταται έν τή α>τή θέσει, ώς εν ταϊς πλειστα-ς τών 
άλλων, δεν έχει όμως ούτε πρόχουν, ούτε στόχε'?, οι ών νά 
προπαρασκευά,ή τδν ήρωα είς την αποστολήν· ούτος δέ κρα
τεί τήν κύλικα μέ τήν δεξιάν χεϊρα και ού,ί μέ τήν, ώς έν 
ταϊς ά?ιλαις γραφαΐς, πρό; τήν Δήμητραν έστρκμμένην άριστε- 
ράν· δ'δ καί η κύλιξ, έπιδοθεΐ α το καταρχάς είς τδν Tprπό
λεμον, δπως προ τής ανόδου σ.τείση εΐ; τούς θεούς, έμεινεν 
έ .ειτα ώς σύμβολου άπλούν τής άποθεώσεως, ώς τό σκήπτρου,

(“) Τον αμφορέα αύτό- ίζα-όν έχοντα μέγεθος ε’δον κατά τύχην έν 
τώ ύπουργείω παρά τώ τών αρχαιοτήτων ΊΊιό.ω κνρΐω Πιττάκη, 
κ-ι ζητήτζ; έλαβαν παρ’ αύτοϋ τήν άδειαν νά τόν πεμ-γραύω καϊ έζ 
?ωτω. ‘Ομολο ώ τέ χάριν καί εΐ; τόν σιλότ.μον χαΐ άόιον ζωγράφον 
κύριον Σώκον, όστις πραθό;χω: τ,θέ/ητε να τον οχεοιαγραρήοη έμ-.ϋ 
ένεκα ε/ει ί’ ό άμοορεύ; αύτός ά-ω μεν r. ρί τε τό οτόμ.ον καί τιν 
λαιμό, θχλλοϋ κσμοήματα ούο. κάτω όέ ύπέρ τήν βχε'.ν μαιχνόραυ άλλο. 
Τό /ρώμ» τών προτωτιων ε’ αι έροθρόν έπ: μελαϊ-η; βάσ-ιως. (Μετά 
τής είΛονος ή διατριξτ. αΰτχ, έτυπωδη έν τή αρχαιολογική έρημεριδι, 
οθεν ήμει; τήν άπετυπωσαμεν Σ. τοϋ Σ).

(*'  Μνρσινφ οτεράνω έστερανοϋντο οί μίμυημένοι. Άριστ. βάτρ-, 
ς. 330, καί τόν σχολ.
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τής έπί γης βασιλείχς, ήν έδωρήσατο αύτώ ή Δημήτηρ Επί
σης είναι πρωτοφανής καί ή διάφορος θέσις τών πτερών, τοΰ 
μέν αναπεπταμένου, τοϋ δέ κατεσταλμένου. —ΊΙ έν τω έτέ- 
ρω μέρει τοϋ άμφορέως παράστασις άναφέρεται εις τήν προτέ- 
ραν, τό όποιον δέν εύρίσχομεν ούδαμοΰ άλλου έν ταΐς είκονι- 
χαΐς παραστάσεσι τοΰ Τριπτολέμου, καί έν γένει δέν είναι πο
λύ σύνηθες έν ταϊς τών αγγείων γρχφαΐς, πλήν όταν μία και 
ή αύτή σκηνή πολλά περιλαμβάνουσα πρόσωπα καταλαμβάνη 
δλον τό άγγεΐον πέοιτ. Ίσταται δέ ένταύΟα έν τω μέσω δύω 
γυναικών άνήρ πρεσβύτης, πώγωνα μέν s/ων, άναφαλαντίχς 
5’ ών κατά τά πρόσ'εν τής κεφαλής· ιχων δ’ ουτος έν τή 
αριστερά χειρΐ σκήττρον ύψηλόν φορεϊ χλαμύδα βασ<λ·χήν, 
τή; οποίας τό μήκος είναι ύπέρ τόν άρισιερόν ωμόν έοόιμμέ- 
νον. Τούτον δ' ημείς Κελεόν λέγομεν τον πατέρα τοΰ Τρι.ττο- 
λέμου, όστίί, ύπό θαυμασμού κατειλημμένος, ακούει τά κατά 
τον υιόν, ού τήν Οείαν αποστολήν αναγγέλλει αύτώ γυνή ίμά- 
τιον ένδεδυμένη χαί έκ δεξιών τοϋ θεατού προσερχομενη, ;η- 
λοΰσα δέ το καινόν τού πράγματος χαί δια τής άρσεως -ής δ 
ξιάς χειρός (*;.  Ταύτην δ·: λέγομεν ' ετάνειραν την σύ υγον 
τού Κελεοϋ. Εκ τοΰ έτεοου μερο ·ς ίστχτ ι κόρη τι, ομόστο- 
λος τή άλλη γυναικί, καί λαμπάδα τή ριοτερά χειρΐ έχουσα, 
τήν οποίαν ημείς νομί,ομεν μίαν τών θυγατέρων τού ελεοΰ, 
α’τιντς κατά τήν παράδοσιν έγένοντο Ίέρειαι τών μύστη ίων 
(**).  Έπισυνάπτομεν ενταύθα καί τινα άλλα μνημε.α τόν μύ
θον τούτον παριοτάντα.

κχί έν τιϊς ίεριΐς αστράγαλοι κιΐνται, οΰς ϊιαμχντιύονται βάλλοντες.
(*) Τό χρήμασιν ανεκτίμητο» τοΰτο άγγεΐον, έργον δν Έλληνσς 

μέν τεχνίτου, έζ τών αύτοχρατσριχών δέ τής ‘Ρώμης χρόνων, ι$ν άρ- 
χήΟεν κτήμα τής έκ Μχντουας οικογένειας Γονζάγσ· δισρπβγΐν δέ 
χατά τινα άλωσιν τής πόλεως ταύτης ήγοράσβη πρό 200 κχί έπεχεινχ 
ετών ύπό τών ήγεμόνων τής Βρυνσβίχης, όπου ώς χειμήλιον άτίμητον 
έρυλάττιτο μέχρι; έσχατων τών χρόνων εγεινε δ’ άφαντον xaG’ δν 
χρόνον έφυγαδεΰΟη έζ τή; Βρυνσβίχης ό πρώην δούξ,ών αδελφό; τοΰ νΰν 
ηγεμονεύοντος χαί ζών έξ εχείνου έν Πσρισίοις.Ή κοινή γνώμη απέδακιν 
εις αυτόν ευθύς τήν ύπεξαίρεσιν, έν ω αύτός άρνεϊται τσυτην.—Τήν έκ 
τή; άρανίσεως τοΰ αγγείου τούτου ζημίαν τής επιστήμης επαυξάνει ετι 
μάλλον χαΐ ή περίστασι;, ότι ούτε ακριβώς περιεγράφη, ύπό τίνος, ού
τε άπεικονίοθη η άοωμοιώΘη που πριν ή άφανισΘή. *Ιδε Β;ιττίγηρον 
Kleine Sihriflcn, S', 306.

(*’) Ή Δημήτηρ εϊ/εν έν χερσι μήκωνα’ θιόχρ. ζ', 157, ϊράγμχ- 
τα χαΐ μάκωνας έν άμροτέρησί/ έ/ουσα).

(■·“) CornVe Numi Mutei britano. πίν. 7, άρ. 3. Muller, 
Denkm. (1. all. Kunst. 11, πιν. X, άρ. 113x. Έν τώ ίπισΘεν μέρει 
ύπάοχουοι δύω στουοοειϊώς απεικονισμένοι άστάχεις.

(·—) Ό Muller Dunk. d. A, k. 113, 6', νομίζει, ότι ή i·  ̂
έχτΐτυπι-μίνη αϋτη παράστασις εΐνα> άπομίμημα άγάλματος άρχσιο- 
τέρ·,υ

I*'1"*) Kreuz. Symlol. τόμ. V, πίν. ί, άρ. 14, «ιλ. 465.

(***”'; Muder Denk. d. a. k. ip. 104 Γύλλος δι δ γηγενής 
η. πρόγονος τοϋ Α-;οΰ χαί Τυόρηνοΰ· Διονύσ. Αλικαρν.'Ρωμ. άρ- 
χαιολ. α, 27.

ζ -

Έπί τίνος μεγαλοπρεπούς αγγείου (***)  προ τών προπυλαί
ων τοΰ έν Έλευσινι Ιερού, ώς διαδηλοΰσιν έξ κίονες, κάτωθι 
μέν κάθεται ό Τριπτόλεμος ολόγυμνος έπί πτερωτού δρακον- 
το ,ορήτου δώρου, χαί απέναντι τούτον κάΟηται ή Δημή-ηρ 
χοσμίως ένδιδυμένη· μέση ιέ τούτων ϊσεαται ή Κόρη πεπ ον 
φορούσα κχί λαμπάδαέν τή δεξιά έχουσα. Εκατέρωθεν τοΰ ναού 
ύπέρ τόν Τριπτόλεμον χαίτην Δήμητραν ϊστανται δύω Ίέρειαι 
λαμπάδας έπίσης έχουσαι. Ιίροσέχουσι δέ παντες ουτιΐ έσ ραμ- 
μενοις τοΐς προσωποις πρός τόν δεξιόθεν τοΰ θεατού μεγάλοις 
βήμασι προσερχόμενον νέου, όστις φέρει έπί τοΰ δεξιού ώμου 
χλαμύδιον καί έν τή αριστερά σκϊιπτρόντι βρα^ΐ» καί δι*  -rto- 
σάρων έξογκώσεων (άνθοδεσμών) πεποικιλμένον. Έκ τού ε
τέρου μέρους ύπάρχουσι δύω άλλοι νέοι, φέροντες έπίσης χλα
μύδιον καί σκήπτρα όμοια. Ό περί τήν όνεύρεσιν καί εφαρμο
γήν σπανίων μύθων ύπέρ πάντα άλλον εύφυής ΙΙανόφκας ερμη
νεύει τήν γραφήν ταύτην, ώς τήν μύησιν τοΰ Έρακ> έους καί 
χαιτών Διόσκουρων,έκλαμβάνων τόν μέν έκ δεξιών προσερχό- 
μενον ήοωα ώς τόν Έρακλέα, τούς δ’ άλλους δύω ώς τούς 
Διοσκόρους (Ξενοφ. Έλλ. ς-, 3,6), καί τάς δύω λαμπαδηφό- 
ρους νεάνιδας ώς τάς θυγατέρας τοΰ Λευκίππου Φοίβην καί 
Ίλέαιραν, άς άρπάζουσιν οΐ Διόσκουροι έπί τοΰ διάσημου αγ
γείου τοΰ Μειδίου, τοΰ οποίου τάς 29 γραφάς πρώτος άνέγνω 
ό Γερχάρδος. Είναι μέν αληθές, ότι ό Ηρακλής δέν έχει τό 
πανταχοΰ χαρακτηρίζον αύτόν ρόπαλον, άλλά τοΰτο φαίνεται 
πλησίον τής καΟημένης Δήμητρος, δ’ ού ό τεχνίτης ίσως ήθέ- 
λησε νά δείξή, ότι αύτή ή θεά άπηγόρευεν είς τούς μυουμέ- 
νουςπάσαν βίαν έν τω ναω καί κατά τήν τελετήν. Κάτωθεν 
τής Δήμητρος βλέπομεν έπίσης γεγραμμένην μίαν κίστην (τήν 
ίεράν), καί ύπό ταύτην δύω κυβικά σώματα, τα οποία ϊσως εί
ναι αστράγαλοι καί άναφέρονται εις τήν τοΐς ναοις συνήθη 
ψηφομαντείαν, ή-.ις έγίνετο καί δι’ αστραγάλων ("").

(*)  Οΰτω καί έν τώ λαμπρώ άμοερεΐ τοΰ Βερολινείιυ μουσείου ά- 
ναγγίλλουσΐ δύω άϊελραι τή; Ώριιθυίαί τήν έν τώ άλλω μέρει γι- 

γνομένην ά.παγήν ταότης ύ.τό τοΰ Βοοέου. Γερχ. ulrcsk. und Kani- 
pan. Vasen. πίν. 26.

(”) Τά οέ ιερά ταΐν θεεΐν Εΰμολπος καί αί Θυγατέρες ίρώσιν αι 
Κελεοΰ. ΙΙαυο. A'. λτ, 3.

(...) -ήΤ5;ίν τ55 χωρίου sant-Agata di Goli ά/ευρεθέν τοΰτο 

άγγεΐον εΰρηται άτο-ετυ-ωμί ·5ν και ηραιν’υμίνΟ/ παρά Πανόφκα 
Antiques du cabinet Putirlales. π·/. 56. ( Τήν έρ^η-ιίαν τοΰ ΙΙχ-ό- 
φχα δε> είχον τρόχειρο*  ούδ’ ήόι/.άμην ·ά πορίσΟώ άλλαχί^ε·/ διό καί 
δέν δό αμαι νά ειτ.ω ακριβώς, πώς αύτός ερμηνεύει έκαιτα τών γε- 
γραμαίνων).

(* ”*)  Περί τής χιτραγαλομαντιϊχς όρα σ/ολ. Πινδ. πυΟ. δ', 1,';37,

"Οτι δ’ ό ήρως ουτος έτιμάτο έν τοΐς Έλευσινίοις μυστή
ριοι» ϊσα τοΐς μάλιστα αύτόθι ,τιμώμενοι; θεοί;, καί έξελαμ- 
βάνετο ώς ό πρώτος ύπ’ αύτής τής θεάς μυηθείς τά άπόρ- 
ρητα, τών τής φύσεως λειτουργιών, δεικνύει μάλιστα τό πε- 
ρίπυστον όνυχ.νον άγγεΐον τής Μαντόνας (*),  όπου αύτός τε 
καί ή παρισταμένη Δημήτ.-ρ φέρονται μετέωροι έπί δρακοντο- 
φσρήτου δράματος, έν ω κάτωθι είναι έξ/ργασμένον τό ιερόν 
σπήλαιον, οθεν εξέρχονται ή Δημήτηρ (**)  μετά τής κόρης 
τοΰ Ιάκχου καί μιας δαδού/ου. Περαιτέρω δέ δαίμων τις μι
κρόσωμος καταρρίπτει σπέρματα εις τόν κόλπον τής κάτωθι 
ζατακεζλιμένης γής. ‘Τ.ιό δέ πάντας τούτους εισί παρεστα- 
μέναι αί τέσσαρες Ωραι σπεύδουσαι ζαί δ.έλ ιαζα Ούουσαι.

Εύρηται προσέτι ό Τριπτόλεμος κατασπείρων εις τήν γήν 
έκ τού ιραζοντίου οχήματος καί έν ΆΟηναϊκοΐς νομίσμασιν, 
ώς έ> τινι χζλκίνω ζχθήμενος έπί όχου ύπ’ αστέρων έλκομέιου 
δρακόντων έχει έν μεν τή προτεταμένη δεξιά άσταχυν, έν δΐ 
τή άρ’.στερα καυλόν ά'λου φυτού (***).

Λαμπρότερου παρίσταται ό Τριπτόλεμος έφ' ενός άλλου Ατ
τικού τετρ δράχμου ·κ Μακεδονικών χρόνων παρά τή γλαυκί 
έπί τού ύπό πτεροτόν δρακόντων έλκομένου οχήματος, όπου 
ίστά ε··ος χε·. έν χεοσί ταΰτά δώρα, ά έν τώ προτέρω νο- 
μί=ματι(*"*)

Έπ-σης καλή είναι ή εργασία ένίς άλλου νομίσματος τής 
Έλευσιυο ·, έχοντος έπί μέν τοΰ ένός μέρους μυστικόν χ®’..ί
διον άπεικονισμένον, χαί τήν έπιγραφήν ΕΛΕΥ, έπί δε τού άλ
λου τον Τριπτόλεμον έπί δρακοντίου κσί πτερωτού καθήμενον 
οχήματος, έ οντα τά κάτω τοΰ σώματος περικεκαλυμμένα τή 
χλαμύδι, καί έν τή προτεταμένη δεξιά κρατούντα δύω άστά- 
7>ς (***-).

I όν μΰθσν τούτον τόν τά πρώτα σπέρματα του τών άνθρώ- 
πων πολιτισμού περιέχοντα παραδεχθέντες ώκεισποιήθησαν 
καί άλλοι λχοί τής άρχαιότητος, οΐον οΐ Λυδοί, μετονομάσαντες 
μέν τόν Τριπτόλεμον Τύλον, έμμείναντες δ’εΐς τό νά τόν πα- 
ριστώσι,καθ’ δν τρόπον χαί οί Έλληνες, ώς μαρτυρεί περί 
τούτου εν π.-ρισωθέν νόμισμα, έφ’ ού παρίσταται ώς καί έπί 
τών ‘Αττικών νομισμάτων (*»*»»«)_

(ακολουθεί). 

θυρων τούτων, διά ψηφοθετήματος έκ πζντοίων λίθων, είκο- 
νίζετο θαυμασιώτατα ολόκληρος τής Ίλιάδος ό μύθος.

Κατά τήυ άνωτάτην πάροδον ύπήοχε γυμνζσισν (ν) καί πε
ρίπατοι άνάλωγοι τω μεγέθει τοΰ πλοίου· είς τους περιπάτους 
ήσαν κήποι θαυμάσιοι τήν φυτείαν, έστεγασμένοι άνωθεν διά 
κεραμίδων μολιβδίνων χαΐ σχηναί έκ κισσού καί αμπέλου, οΐ 
ρίζαι τώυ όποιων έτρέφοντο εντός πίθων πεπληρωμένων γής. 
Μετά ταΰτα ύπήρχεν ’Αφροδίτης ναός (’Αφροδίσιον) 
τρίκλινος, ούτινο; το μεν έδαφος κατεσκευάσθη έκ λίθου αχά
του ξ), οΐ δέ τοίχοι καί ή οροφή έκ κυηαρίσσου, αΐ δ-: ΰύρζι 
έξ έλέοζ/το; και Ούου (ο) Eirz ΰπήρχε σχολαστήοιον (τ) πεν
τάκλωνου, β-.β/.ιο ήζην περιεχον καί κατεσκευασμένον έκ πύξου 
(ρ) ί .ΐχε δΐ καί λουτρόυ β α λ αν ε ΐ ο ν), δ λουτήρ τοΰ όποιου 
έχώρει πέντε μετρητά; (σ) κχί ύδροθήκην χατά τήν πρώραν 
δεχομένην δισχ·λίους μετρη-άς, παρ’ αύτήν δέ ΐχθυοτροφεΐον, 
έν ώ πολλοί έτρέφοντο ιχθύ;, έκ μολιβδώματος κζί σανίδων 
κζτεσκευαομένον, καί οικήματα πολλά διά τούς έπιβάτας χαί 
τούς ©υλάττοντας τάς αντλίας, καί ιπποστάσιά (ΐππώνας) 
έκζτέοωθίν δέκα, όπου έτίΟεντο, έκτο; τής τροφής τών ίππων, 
καί τών επιβατών καί τώυ δούλων !π α ί δ ω ν) τά σκευή.

Εντός αύτής ύτ.ήρχον πύργοι οκτώ, άνάλο οι τωόγ-ωτοΰ 
πλοίου ζαί πλήρεις βελών λίθων, δύω μέν κατά τήν πρύμνην, 
ϊσοι δέ κατά τήν πρώραν καί τέσσαρες χατά τό μέσον άπ’ αυ
τών διά φατνωμάτων (τ) έλιθοβόλουν τούς ύ οπλέοντας έχ- 
Ορούς οΐ άναβάτζι έξ όντες δλοι, τέσσαρες δηλαδή νεανίσκοι 
έν πλήρει πανοπλία ζαί δύο τοξόται. Υπήρχε καί τείχος, έχον 
επάλξεις, έπί τοΰ οποίου ιστατο λιθοβόλος (υ', άφ’ έαυτοΰ ρί- 
πτων λίθον τριών ταλάντων (φ) κζί βέλο.; δωδεκάπηχυ είς 
άπόστασιν έ ός σταδ ου (χ)· έφ’ έκαστου ιστού, τριών ο·,των 
όλων, ήσαν άνηρτημέναι δύω κεραΐσι (ψ) λιθοφόροι, διά τών 
οποίων εξήκοντα νεανίσκοι, εις τά ύψη έκεϊνα ίστάμενοι εντε
λώς ώπλισμέυοι, έρριπτον πλίνθους μολιβδίνους καί άρπάγας 
κατά τοΰ εχθρού· κύκλω τοΰ πλοίου ύπήρχε χαράκωμα (χ ά- 
ρ α ξ) σιδηρού» κατά των έπιχειρούντων ν’άναβώσι, καί κόρα
κες (ω) σίδηροι, τούς οποίους ρίπτοντες διά μηχανών κατά τών 
έχθριζών πλοίων συνελάμβζνον αύτά χαί έπληττον. Άγκυρας 
είχε δώδεκα, οκτώ μίν σιδηράς, τέσσαρας δέ ξυλίνας, έφόλ- 
χια (αα) δέ πολλά, ών άξιοσημείωτός έστιν ό κέρκουρος (ββ), 
χωρών τρισχίλια τάλαντα· άφ’οΰ δ’έπεβιβάσθη έπ’αύτής ή 
τροφή τών έμτλεόντων καί οί έπιβάται, οί έρέται, οΐ παρακε- 
λευσταί καί λοιποί, έδέχθη καί εξήκοντα χιλιάδας μετρητά; 
σίτου, δεζαζισ-χίλια σταμνία (κ ε ρ ά μ ι α) ταρίχων Σικελικών 
καί είζοσακισχίλια φορτία παντοδαπά.

Καί τό μέν πρώτου ώνομάξετο Σ υ ρ α ζ ο σ ί α, ειτα δέ ό ‘Ιέ- 
ρων, μα'ώυ δτι έν Αίγύ ιτω κατά τάς ημέρας έκείνας ήν 
σπάνις σίτου, οΐ δέ λιμένες, άλλοι μέν δέν έδύναντο νά δε- 
χθώσι τήν νσΰν, άλλοι δέ ήσαν επικίνδυνοι, μετωνομασ.ν αυ
τήν Ά λε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν καί ά.τέστειλε δώρον τώ Βασιλεϊ 
ΙΙτολιμαίω. (Θελξινόη).

ΜΕΡΟΣ ΕΐΐΐΣΙΙχΜΟΝ 
ΟΘΩΝ

Ε Λ Ε Ωι ΘΕΟΥ. 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Λαβόντες ύπ’ οψιν τό άπό 12 Ιουλίου 1S30 διάταγμα τοΰ 
Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος, δυνάμει τοΰ οποίου, τό μεταφρα- 
σθεν τότε εγχειρίδιου τοΰ Γάλλου Σαοζζίνου εΐσήχθη, ύπό τό 
όνομα Ό ό η γ ό ς τής ’Αλληλοδιδακτικής μ ε θ ό-

(-) "Οπυ έγυμ-ιαζοντο πζλαίοντε;, πηόώντ-ς χλ (ς) Λίθος πολύ· 
τ·μο;. (ί) Δ;.ίρο< άρ ο.ζατιζό'. (π) Δωμάτιο·/ άναπχύηω;: (ρ) Διν- 
ο:ίν ά.;·5 ζλ:;. τόζ;:·.ώ; πυξάρι (σ Έχβστος μετρητής έχώρει όκ. 29· 
8ρ U1. (τ) Μηχα-.ή st’ ή; έξετοενίόνιζον λίΟϊΐ/ς.

(υ) Έτέρχ μηχανή λ·.π·/ μεγάλη, (ρ) Έκαστο» τάλα»το·/=2Ο ϊκ. καί 
20) ορ. σχεδόν, (χ) Τό σταδιον ίύγκειται έξ 600 πίϊώ·/. ίψ) Ά-τόνα 
ζζταρτίιυ (ω) Μηχανή πολεμική, όμί'.αζίοσα μέ τ;ΰ κόρακες τό ράμ- 
os:. (χχ) Έ/ γίνει μικρά πλοϊχ συρόμενα κατόπιν μεγαλητέ.ων, βάρκα, 
οελεΰκα, z'ZJipa χλ. ,βί) Τό μεγαλητερον τών μικρών ίΐ/οιμπωνσ»χ
οών κχί πιθανόν ή κοινώ; πμαρχάτζα φερομε'νη.

Ύ-^άστιχ ζ).'λχ τ'2ν πάλαι.
Α

.... Οΰδείς άρνεϊται τήν αξίαν τών υπερήφανων νηών τών 
νεωτέρων χρόνων μή όμως λησμονώμεν δτι και άλλοι αιώ
νες, πολύ άπέχοντες άφ' ήμών και περί τών οποίων μιχράν ή 
ούδεμίαν ϊσως γνώσιν έχομεν, είδαν έτι βαρυτέρας, ετι μεγα- 
λειτέρας, έτι μάλλον πολυναυτούσας.

'Π τεσσσραχοντήρης ναΰς ΙΙτολεραίου τοΰ Φιλοπάτ ρσς 
(Καλλίξενος έν Άθην. Βιβ. ς.57) είχε μήκος δ ακοσίων ό/οοή- 
κοντα πηχών,ύψος δε άπό τής έπ ιανείας τής θαλασσής έως τοΰ 
άκροστολιου (α) καί τών πρυμνητικών άφλάστων (β), τού μέν 
πηχών όχτώ και τεσσαράκοντα, τών οέ πεντήκοντα χαΐ τριών. 
Πηδάλια είχε τέσσαρχ τριχκο ταπήχη, χώπας δέ θρανιτικάς 
(γ) μεγίστας, τριάκοντα οχτώ πηχών, αίτινες, ϊνα ωσιν ευλύ
γιστοι και εύχρηστοι, είχον μόλυβδον κατά -ά ύποχείρια άκρα 
καί έβάρυνον ούτω πρός τά έσω ήτο δίπρωρος και δίπρυμνΟς 
κκί έμβολα (δ) είχεν επτά, έξ ών τό μεσαίο·/ προεξείχε πάντων, 
ει'Ζε δέ πνα κ*ί  κατά τάς έπωτίοας (ε1, και ύ.τοζώματα ς·) 
δώδεκα, έξακοσίω.· πηχών έκαστον. Το σκάφος ολόκληρον ήτο 
τ.εποικ λμένον διά κηρογραφίας, ιδίως δί ή πρύμνη ζζί ή πρώ
ρα δ' εικόνων έγγλυφ«ν, ού μικρότερων τών δυωκαίδεκα πη
χών. καί τών όπλων ή κατασκευή διν ήτον εύτελ.ής, τό δε έγ- 
κωπον (,) μέχρι τρόπιδος είχε πέριξ κλάδους καί φύλλα ξη
ρού κισσού. Καταρτισθεϊσα, έδέχθη τετραχισχιλίους μέν έρέτας 
(κωπηλάτας), δισχιλίους δέ καί όζταζοσίους πεντήκοντα 
έπιβάτας, πλήθος δέ ανθρώπων άλλων ύπό τά ζύγια (γ) καί 
τροφάς ούκ όλίγας.

‘Π τού ‘Ιέρωνος, τυράννου τών Συρακοσίων, κατά πολλά 
ύπ?ρέχουσα, χρήζει λεπτομερεστέρας περιγραφής.

Έν πρώτοις ξύλα συνελέχθησαν έκ τής Αϊτνης δσα ήθελ ον 
χρησιμεύση εις ναυπηγίαν έξήκοντα τριηρικών σκαφών οΐ 
γόμφοι (η) δέ χαί τά έγκοίλια (θ) καί οί σταμΐνες (ι) καί τό 
λοιπόν άναγκαιον ύλικον συνήχθη, οί μέν έξ Ιταλίας, οΐ δέ 
έκ Σικελίας, ή δέ σχοϊνος διά τά σχοινιά έξ Ίβηρίας, ή κάν- 
ναβις δΐ καί ή πίσσα ίκ τοΰ ‘Ροδανού ποταμού καί τάλλα 
χρειώδη πάντα πολλαχόθεν συνήχΟησαν· άρχιτέκτων ήν ό 
Κορίνθιος Άρχίας, έπεστάτει δέ καί ό‘Ιερών αύτός.

Καί τό μέν ήμισυ παντός τοΰ πλοίου κατεσκευάσθη εντός 
μηνών έξ, καί τό ναυπηγούμενον μέρος έκαλύπτετο εύθύς διά 
μολίβδου· ϊνα δέ λάβη τήν λοιπήν κατασκευήν, κατή. θη είς 
τήν θάλασσαν ύπό τοΰ μηχανικού Άρχιμήδους δι' έλινος, πρώ
του τούτου έπινοήσαντος τήν κατασκευήν τοΰ μηχανήματος, 
ίντός δ έτέρων μηνών έξ κατεΰκευάσθί.σζν τά λοιπά τοΰ πλοίου 

καί μετά ταΰτα ή διασκευή.
Καθ’ έκάστην τάξιν είχε κώπας εϊχοσι, παρόδους (κ) δέ τρεις, 

έξ ών ή κατωτζτη έφερε πρός τό φορτίον, ή μεσαία προς τάς 
δίαιτας (λ) καί ή άνωτάτη κατεσκευάσθη πρός χρήσιν τών μα
χητών (τών έν τ οί ς δπλοις τεταγμένων) " Ενθεν 
καί ένθεν τής μεσαίας παρόδου ήσαν τριάκοντα δίαιται, έκα
στη δ' αύτών είχε κλίνας τέσσαρας διά τούς μαχητάς, διά δε 
τους ναύτας ήτον ή ναυζληρική δίαιτα, έχουσα κλίνας πεντε- 
καιδεκα καί θαλάμους τρίκλινους τρεις, ών ο εις ήτον όπτα- 
νίον (μ) τής πρύμνης. Έπί τοΰ εδάφους, τής οροφής και τών

(α) Τό άχίον βανίδος μζχίϊ;, στόλου καλΰυμίνης χαί ήτι; έκειτο 
όπ?ρζνω τίς πρώρα;, έξιικονίζνυσα περιχεφαλζίαν η έμψυχόν τι ό·/. 
(β) Σα<ί; τ:; κζι κόσμημα άνάλογον τω άχροστολ ω. (γ) Ορακτιχαι 
χώπ/t εχ«λ;ΰ<το αί τ?.ς άνωτάτη; σειρά;, ζύγισι αί τ?.ς μεσσίζ; χαΐ 
θαλάμισι αί τ?ς χατωτάτη;. (ό) Όπλσν πολεμικόν χάλκίνσν, κατά τήν 
πρώραν χε·με·<ον καί όπερ διετρυπα τά έ/Θρικά πλίΐχ. {.) Ξύλα, έν 
είσει ώτίων, εΐ: τήν πρώραν πρ;ση:μ;σμ··»α, άσ’όπιυ έχρέ,ω, τό; άγ. 
κυρχ; των πλσίων. (ς·) .Μίγισται βζνίδες, έξ ώ» συνέχει·,τα αί τοΰ 
πλ-ίου π/tjpz· άπο άκρου εί; ά,ρον έκτείνάμενζί. (ζ Ή κουπαστή -οΰ 
πλοίου, (τ) Ξυλοκάρφι τό συναομόζον τά; σανίδα; τοϋ πλοίου. (5) Πλα
γινά στραβόξυλα του πλοίου. (·.' Ξυλχ έπί τών δποίων έχαρσό-οντο 

μχχραί σανίδες (έπηγιενίοε;) κατά μηκο; τοϋ π/οίου ώς τά σημερινά 
καταστρώματα. [,] Στενός δρόμος μεταξύ τών Θρανίων τώ/ κωπηλα

τών. [λ] Δωμάτια, [μ] Μσγειρεΐον

>
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8 ου, εΐς όλα τά κατα την έπικράτειαν αλληλοδιδακτικά σχο
λεία, οί δε δημοδιδάσκαλοί όφείλουσιν άκολουθεϊν αυτόν άπα- 
ρεγχλίτως, ώ; τύπον καί κανόνα άπαράβζτον τοϋ περί τήν δι
δασκαλίαν τρόπου.

’Επειδή ό 'Οδηγός ουτος, κοί τοι μετασκευασθεις έκτοτε έπί 
τδ βέλτιον, καθόσον ή τε πείρα και αί νεώτεραι περί τήν άλλη- 
λοδιοασκαλίαν μεταρρυθμίσεις έν Ευρώπη υπηγόρευσαν τήν 
βαθμηδόν τροποποίησιν αύτοΰ, είς τάς γενομένας έφεξής δύο 
αύτοΰ εκδόσεις, έκρίθη ούχ ήττον, κατά τήν γνωμοδότησιν τής 
έπί τούτω συστηθείσης επιτροπή.-, επιδεκτικός τινών έτι βελ
τιώσεων, ύπαγορευθεισών ιδίως ύπό τής περί τήν γλώσσαν έ- 
πιγινομένη: οσημέραι προόδου καί τής περί τον τρόπον τής δι
δασκαλίας π ι'ρας.

Προτάοει τοΰ ήμετέρου έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργού,

Άπεφασίσαμεν καί διατάττομεν.

Άρθρον 1.

Αί έπόμεναι τροποποιήσεις τοΰ έν χρήσει Όδ',γοΰ τής ’Αλ
ληλοδιδακτικής μεθόδου, έγκριθεΐσαι παρ’ Ήμων,τυπωθητωσαν 
είς ιδιαίτερον παράρτημα, οπερ, θεωρούμενουώς μ ρος του 'Ο
δηγού τούτου αναπόσπαστου, έσται υποχρεωτικόν ώσαύτως δι’ 
άπαντας τούς δημοδιδασκάλους.

Άρθρον 2.
Τού παραρτήματος τούτου, προσαρτηθησομένου είς τόν έν 

χρήσει 'Οδηγόν, έ αστός τών δημοδιδασκάλων όφεί ει προμη- 
θευθήναι έν αντίτυπου.

Είς τόν 'Βμέτερον έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως υπουργόν ανατίθεται ή δημοσίευσις καί 
έκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.

Άθήνησι τή 23 ’Ιουλίου 1856.
JEv όνόματι τοΰ Βασιλέως.

H ΰασΙ.Ιισση
AM ΑΑΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Τροποποιήσεις τού έν χρήσει 'Οδηγού.

Σελ. 12. Αί πλάκες (τά άβάκια), όσας προμηθεύει εΐς τό 
σχολείου ό δήμος, προσηλούνται (καρφόνονται) έπί τών αναλο- 
γείων- δσας δέ, παρεκτός αύτών, φέρουσι (καί ύποχρεοΰνται νά 
φέρωσι) μεθ’ εαυτών οί παϊδες, δέν καρφόνονται, ΐνα χρησιμεύ- 
ωσιν αύτοϊς είς τάς έν τοϊς ήμικυκλίοις ασκήσεις.

Σελ. 20—77 κλπ. ’Αντί τής λέξεως Ά τ ί μ ω σ ι ς ν’ άντι- 
κατασταθή ή λέςις Μ έ μ ψ ι ς ή Μ ο μ φ ή.

Σελ. 49. ‘Η πρόσκλησις γίνεται, είς μέν τά έχοντα έκατόν 
καί όλιγωτέρους μαθητάς, ύπ’ αύτοΰ άμέσως τοΰ διδασκάλου, 
ή τού γενικού πρωτοσχόλον ε’ς δέ τά πολυπληθέστερα, υπό 
μέν τών μερικών πρωτοσχόλων ή πρόσκλησις, ύπό δέ τού δι
δασκάλου, ή τοΰ γενικού πρωτοσχόλου, περιοδευοντος αύτού τά 
θρανία καί σημειοΰντος όνομαστί τούς απάντα:, ή έξέλεγξις, 
ήτις εφαρμόζεται καθ’ εβδομάδα άφεύκτως καί έπί τών καθη- 
μέραν σημειώσεων.

Σελ. 95—98. Διά τά καλλιγραφικά δείγματα είσακτέον 
βαθμηδόν, ώς 'Ελληνικότερου, τό στρογγυλόν είδος τις γρα
φής, τό πλησιά ον μάλλον πρός τά καλά χειρόγραφα τού ΙΓ 
—ΙΕ' αίώνος, άνευ τών βραχυγραφιών. Πρός τόν σκοπόν δέ 
τούτον, όρσθήσεται οσον τάχιον παρά τοΰ αρμοδίου ύπουργείου 
τύπος, καθ’ον τά νύν έν χρήσει κεφαλαία γράμματα μεταβλη- 
θήσονται άπό τοΰ σημερινού αύτών έπιμήκους σχήματος έπί 
τό περιιερέστερον, διδόμενης παραγγελίας πρός κατασκευήν 
καί αναλογών μεταλλί ·ων γραφίδων (κονδυλίωυ).

Σελ. 105. Αί όνομασίαι τών φωνηέντων ορίζονται ώς έξή'. 
Τό μέν ι καί ο μένουσιν απλώς και κατ’ έξοχήν ι ό- τό δε η 
προσονομάζεται Μέγα, καθώς τό ω μέγα- τό δέ υ μένει υ 
ψιλόν.

Σελ. 117. Τών λέξεων φωνή καί β ο υ β ό ν άντικαταστα- 
Θήτωσαν αί λέξεις φωνήεν και σύμφωνον, έρμηνεύον- 
τος άπαξ τοΰ διΐασκάλου τήν δύναμιν τής σύν.

Σελ. 177. Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης διά τά 
δημοτικά σχολεία ορίζεται ή τής αρχαίας κα· μόνη, συντεταγ

μένη όμ ως έπί τό άπλούστατον, καί περιέχουσα μόνους τούς 
εις το καθαρώς γραφόμενο*  χαί λαλούμενου ύφος συνήθεις τύ
πους, έκτος τών δυϊκών, τών Αττικών, τών είς ΜΙ, καί τών 
μήπω έν χρήσει ανωμάλων ονομάτων καί ρημάτων περιέχου
σα δέ, έν ύποσημειώσεσι μέν, ύπό τήν σελίδα ίκάστ<ν, νύξεις 
τίνάς πρός τόν διδάσκαλον περί τής μεταξύ τοΰ αρχαίου καί 
νεωτέρου ιδιώματος άντιπαραθέσεω;· καθ’ έκάστην δέ κλίσιν 
καί συζυγίαν, σειράν φράσεων καταλλήλων πρός άσκησιν, κα
τά τούς νεωτέρους έν Ευρώπη γραμματικούς, καθώς καί περί 
έτυμολογίας και συντάξεις ό,τι χρησιμώτατον πρός τόν σκο
πόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, μετά παραθέσεως ώσαύτως 
παραδειγμάτων. ςΗ γραμματική δ= αυτή διδάσκεται μέν ΰπο- 
χρεωτικώς εΐς δλας τάς τάξεις τών δημοτικών σχολείων άλ 
λ’ άπό μέν τής Α' άχρι τής Η' προεισαγωγικές,και έπομένως*  
άνευ τύπων πρός έκμάθησιν τακτ κήν καί γραπτήν, δι αναπτυ- 
ξεως δέ μόνον μερικής τοΰ διδασκάλου (πρός οδη ίαν τού οποίου 
συνταχθησεται φυλλάδιον) καί κατά τόν περί άναπτϋξεως ιδεών 
τρόπον έν γένει, καί το ς έπί τούτω συνταχθησομενους γραμ
ματικούς π νακας· οπό δέ τοΰ Β' ή τοΰ Α' (κατ εκλογήν τοΰ 
διδασκάλου) τμήματος τής Η’ άρχεται καί διαρκεΐ πρόβα νουσα 
έπι τό συνθετικωτερον ε ς άπάσας τοϋ συνδιδακτικού τά τά
ξεις ή γραπτή διδασκαλία τής γραμματικής, ή τών τύπων 
δηλ νότι.

('υιός Άθηνάς- αρ<6. 274).

Σελ. 211. ’Ωραι πρός διδασκαλίαν ορίζονται διά τό συνδι- 
δακτικόν τμήμα, εϊς σχολεία μέν μή έχοντα ύπο ιδάσκαλον· 
τόν μέν χειμώνα μία ώρα (1—2 Μ. Μ.), τό δέ Ο ρος, δυο ώ- 
ραι συνεχείς, ώστε νά μένη δι’ δλον έν γένει τό σχολείου έν 
μέσω τής ημέρας καιρός άναπαύσεω: μιας τού'άχιστον ώρας, 
είς δέ τά έχοντα καί ύποδιδάσκαλον, δύο μέν ώραι τούλαχι- 
στον πρό μεσημβρίας, δύο δέ μετά μεσημβρίαν.

Διά τοΰ άπό 2 Αύγούστου Βασιλικού Διατα'γματος προ- 
εβιβάσθησαν εις τόν βαθμόν νομαρχιακού μέν δημοδιδασκάλου.

Ό Κύριος Χριστόδουλος Βασιλειάδης·

’Επαρχιακών δέ δημοδιδασκάλων οί κ. κ.
Άλαφοΰζος Παύλος, δημοδιδάσκαλος Καλλίστης (έν Θήρα), 
Καρπού,όπουλος 'Ιωάννης, 8ημο3. Μυρτουντιων (Λεχαινών), 
Παππαγεωργόπουλος ’Αθανάσιος, δημοδ. Δημητζάνης, 
Μπονοφας Μιχαήλ, δημοδ. Κονιστρίων τής Εύβοιας, 
Νικολόπουλος Άνδρεας, δημοδ. Καρυταίνης, 
Δοντόπουλος Νικόλαος, δημοδ. Σπετσών, 
Καραπιπέρης Νικόλαος, δημοδ. Κέας,
Κουκκουλάς Γεώργιος, δημοό. τοΰ έν Έρμουπόλιι νηπιακού 

σχολείου τών άρρένων,
Άντωνάκης Δημήτριος, δημοδ. Τήνου,
Πρινόπουλος Σωτήριος, δημοδ. Καλαβρύτων, καί 
Βλάσης ’Αντώνιος, δημοδ. τής άνω Σύρου.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό έν Τεργέστη εμπορίας χάριν παρεπιδημών Δ. Πλα- 

τυγένης άποβιώσας κατέλιπε διά τής διαθήκης αύτοΰ εΐς τό 
Όθών*ιον  Πανεπιστήμιου 90,000 φιορίνια. ‘Η διαθήκη τού 
μακαρίτου τούτου άνδρός έστάλη διά τοΰ προ/Οεσινοΰ Αύστρια- 
κού άτμοπλοίου πχρά τοΰ έν Τεργέστη ςΕ/ ληυικού προξένου 
είς τό ύπουργεϊον τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. c(> Κ. ύπουρ ος 
προύκάλεσε παραυτίκα Βασιλικόν διάταγμα, δι’ ου διορί εται 
έπίτροπος τής κυβερνήσεις ό έν Τε.γεστη φιλόμουσος και φι- 
λογενής Κ. Αμβρόσιος ‘Ράλλης, ό τοΰ ποιητικού άγωνος αγω
νοθέτης, ΐνα παραλαβή καί άποστεί'η είς ‘Ελλάδα τό γεν
ναίου κληροδότημα τού αοιδίμου Δ Ιΐλατυγένους. Εν τη δια
θήκη ώρισεν ό αείμνηστος ούτος άνήρ ΐνα ένταφιασθή όσον 
οΐόν τε ταπεινός, άτε έν ξένη γή άποΟνήσκων.

— llpo/θες έστάλησαν είς τό 'Υπουργείου τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως 45,1-7 ρούβλια αργυρά (ήτοι 2·Μ>,090 δ ., π.- 
ρίπου) τό υπόλοιπον τού /λ.ηροδοτήαατος ετέρου τέκνου φί
λο γενοΰς τής καλλιγόνου μητρος Ελλάδος, τοΰ άο δίμου Ζωσ.- 
μα. Περ τής άποστολής τής ποσότητοί ταύτης ποιησόμεθχ

ΕΚ ΤΗΣ ΤΠΙΟΓΙΆΦΆΣ ΙΩ. ΧΓΓΕΑΟΙΙΟΥΛοΥ.


