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Πεοι TOD Κιμμερίου Βοσπόρου και της 
Μαιώτιδος λίμνης. 

Κιμμέριος Βόσπορος και Κιμμερικός ώνομάζετο πάλαι ό 
τώ Εύξείνω πόντω τήν Μαιώηδα λίμνην συνάπτων στενός 
πορθμός. Οί Κιμμέριοι, άφ' ών ό πορθμός ούτος ώνομάσθη 
(Στραβ. Ζ. 3 0 9 , ΙΑ. 4 9 1 Πολόβ.), περιγράφονται έν 'Οδύσ-
σεια (Α. 14) κατοικοΰντες πέραν τοϋ βαθυ^ρόου ώκεανοϋ <r Ήέρι 
χαί νεφέλη κεκαλυμμένοι · , καί τών τοΰ Ήλιου άχτίνων έστε-
ρημένοι. Οί Κιμμέριοι ανήκοντες έν μέρει μέν είς τήν ίστο-
ρίαν, έν μέρει δέ είς τήν μυθολογίαν φαίνονται όντες οί κύ-
ριοι τής Ταυρικής Χερσονήσου κάτοικοι, ώς καί τής μεταξύ ταύ-
της καί τοΰ Τύρα (Δνιές-ερ) ποταμοΰ χώρας, ότε οί "Ελληνες 
συνέστησαν άποικίας είς τάς παραλίας ταύτας κατά τόν Ζ'. π· 
Χ . αιώνα* (Grotc Hist of Greece vol. iii. p. 313). 

To μήκος τοΰ πορθμού έλογίζετο είναι 6 0 σταδίων, τό δέ 
πλάτος αύτοϋ 3 0 — 7 0 (Πολύβ. Δ. 3 9 , Στραβ. 3 1 0 ) . 'Επι-
γραφή έπί στήλης λίθου λευκοϋ άνευρεθεΐσα μαρτυρεί ότι 
« τω 1 0 6 8 ό Πρίγκηψ Γλέβ έμέτρησε τήν θάλασσαν έπί τού 
πάγου, καί ότι ή άπόστασις άπό Τμουταράκαν (Ταράν) μέχρι 
Κερτσίοι» ήν 9 3 8 4 όργυιών (Jones, Travels, vol. ii. p. 197). 
To πλεΐον τοϋ πορθμοϋ τούτου μέρος έστι κεχωσμένον διά 
ταινιών άμμου καί καθόλου άλιτενές ώς ήν καί έπί τών ήμερών 
τοΰ ΙΙολυβίου καί ές άεί πάντως έσεται, ένεκα τοΰ έλικοειδοΰς 
σχήματος τοΰ πορθμοΰ, έμποδίζοντος τήν όρμήν τοϋ άπό βο<5ρά 
ρεύματος καί εύκολύνοντος τήν συσσώρευσιν τής άμμου καί τής 
ιλύος. Καθ' όσον δέ χωρεί πρός τόν Εύξεινον βαθύτερος καθί-
σταται (Journal. Geogr. Soc. Vol. 1 ρ. 106). To Παντικάπαιον 
(Παντικαπαία - χάπη, ή Βόσπορος μεταγενεστέρως όνομασθέν) 
ή μητρόπολις, Μηλισίων άποικία, έκειτο κατά τήν δυτιχήν τοϋ 
πορθμοΰ πλευράν, όπου τό πλάτος αύτοϋ όκτώ περίπου μιλίων 
έστι (Στραβ. 309 ) . 'Από τοΰ Παντικαπαίου έκτείνεται παρα-
λίως έπίπεδος χώρα έπί σταδίων 5 3 0 κατά Στράβωνα (άνωτ.) 
ή 7 0 0 κατ' 'Apjnavov (Περιπλ. Εύξ. ΙΙοντ ) μέχρι Θεοδοσίας, 
Μηλισίων καί ταύτης άποικίας. Διαφέρουσι δέ κατά τό μέτρον 
τής άπος-άσεως οί δύο ούτοι συγγραφείς, διότι ό μέν ισως εν-
νοεί τήν έπί τής ξηράς κατ εύθεΐαν γραμμήν άπόστασιν τής 
Θεοδοσίας άπό τοΰ Παντικαπαίου, ό δέ συμπεριλαμβάνει καί 
τ ά ; έλίξεις τής παραλίας. Μεταξύ τών δύο τούτων λιμένων, 
Παντικαπαίου δηλαδή καί Θεοδοσίας, είσιν αί έξής πόλεις άπό 
Β. πρός Ν. Δία (Plin. II. Ν. iv. 2 4 , Στεφ. ό Βυζ. τίθησιν αύ-
τήν παρά τώ Φάσιδι ποταμώ· ήν αύτη ή τοϋ Πτολεμαίου Γ . 
6 . § 4 Τυρικτάκη ή Τωριτάκη). Νυμφαΐον (Πτολεμ. άνωτ. 
Στράβ. σελ. 3 0 9 , Plin. άνωτ., Άνων. Περιπλ. Εύξ.) ου σώζον-
ται νυν ερείπια ^Jones Trav. 1 1 , 2 1 4 ) "Ακρα (Στράβ. ΙΑ. 
4 9 4 , Ανων. Περιπλ, Plin. άνωτ., Ίεροκλ.) Κύταια ή Κύται 
(Στεφ. Αν. Περιπλ- Plin. άνωτ.) Κάζεκα (Άν. Περ.) 2 8 0 στά-
δια άπό τής Θεοδοσίας. Πρός Β. τοΰ Παντικαπαίου, εις άπό-
στασιν 2 0 άπό τούτου σταδίων ήν τό Μυρμήκιον (Στράβ. οελ. 
3 1 0 , 4 9 4 , Mel. ii 1· 3 , Plin.)· καί είς διπλασίαν ταύτης άπο'-
στασιν τό Παρθένιον (Στράβ. άνωτ.). ΙΤαρεκτός τής άρτι 
περιγραφείσης χώρας οί τοϋ Βοσπόρου βασιλείς έξουσίαζον 
καί είς τήν άπέναντι, τουτέστι τήν άσιάτιδα, παραλίαν τοϋ 
πορθμού τόπους. Αί πόλεις αύτών άπό Ηορρά άρχόμεναι ήσαν 
'τό Κιμμέριον (Στράβ. 4 9 4 ) , όνομαζόμενον πριν Κερβέριον 
(Plin. vi. 6 . Τεμρούκ?) ό ΙΙατραεύς (Στράβ. άνωτ.). Οί Κήποι 
ή Κήπος Μιλησίων (Στράβ. άνωτ. Άν . Πεοιπλ. ΜιΊ i 19 , 5 , 
νϋν Σιέννα). ΚαίήΦαναγοοία'Τμουταραχάν ή Ταμ ά ν'). Τά πο-

λιτικά όρια τοΰ Κιμμερίου Βοσπόρου μετεβάλλοντο κατά και-
ρούς, ότέ μέν έκτεινόμενα, ότέ δέ περιστελλόμενα- έν τή ακ-
μή αύτού έξετείνοντο ταΰτα πρός Β. μέχρι τοϋ Τανάιδος πο-
ταμού (Στράβ. 4 9 5 ) . καί πρός Δ. μέχρι τών τής Θεοδοσίας ορέων. 
Ή εύφορος μέν άλλά στενή αύτη χώρα ήν τής Ελλάδος τό 
σιτοβολεΐον, μάλιστα δέ τών Αθηναίων, κομιζομένων εντεύ-
θεν περί τάς 4 0 0 , 0 0 0 μεδίμνων σίτου. 

Τό Παντικάπαιον γέγονε μητρόπολις ελληνικού Βασιλείου, 
έφ' ικανούς αιώνας ύπάρξαντος. 'Εκ χωρίων τοΰ Στράβωνος, 
τοϋ Διοδώρου, τοϋ Αουκιανοϋ, τοϋ ΙΙολυαίνου καί Κωνσταντί-
νου τοϋ Πορφυρογέννητου, καί έξ έπιγραφών καί νομισμάτων 
εύρεθέντων έν ταΐς είς Κύξεινον παραλίαις, έξάγεταί σειρά 
βασιλέων έκτεινομένη άπό τοϋ ς·'. π. Χ . αιώνος μέχρι τοΰ Δ', 
μ . Χ. (ιδ. Ersch and Gruber Έγκυκλοπ. (Γερμανιστί) έν αρθρ. 
καί Παράβλ. Eckbel vol. vi. p. 54'J. Baoul Ilochelle antiquitcs 
Greques du Oospore Gimmerien.) 

Ή δέ Μαιώτις λίμνη, τανΰν Άζώφ θάλασσα, ή Άζάκ- δενιζί 
ύπό τών Τούρκων λεγομένη, άπλοΰται ΒΑ. τού Εύξεινου· κα-
λύπτουσα έπιφάνειαν 1 3 , 0 0 0 τετραγ. αγγλ. μιλίων. Οί άρ-
χαίοι ένόμιζον ταύτην πολύ εύρυτέραν. Ούτω λ. χ . ό μέν 
'Ηρόδοτος (Δ. 8 6 ) έπίστευεν αύτήν είναι ού πολλώ έλάσσων 
τοΰ είς ον εκδίδει Εύξεινου Πόντου, δ δέ Σκύλαξ λέγει, α Ή 
δέ Μαιώτις λίμνη λέγεται ήμισυ είναι τοΰ Πόντου. » δ Στρά-
βων ύπολογίζει τήν περίμετρον αύτής έως 9 , 0 0 0 σταδίων. 
Ά λ λ ' ό Πολύβιος έλαττώνει αύτήν είς 8 0 0 0 στάδια (Δ. 39) . 
Κατά Πλίνιον ή περίμετρος αύτής έλογίζετο ούσα 1 4 0 6 Μ. 
Ρ . ή χατά τινας 1 1 2 5 Μ. Ρ . Ό Στράβων (Ζ. 3 1 0 ) λέγει τό 
μήκος αύτής είναι 2 2 0 0 στάδια μεταξύ τοΰ Κιμμερίου Βο-
σπόρου καί τών εκβολών τοΰ 'Γανάίδος. "Οθεν μόνος ούτος έκ 
τών άρχαίων έγγυτέρω τής άληθείας εστίν. Ό Πλίνιος λέγει 
αύτό 3 8 5 Μ. Ρ. όπερ συμφωνεί προς τήν έκτίμησιν τοϋ Πτο-
λεμαίου (Ε. 9 § 1-7.) Ό Πολύβιος πεπεισμένος προλέγει ότι 
ή Μαιώτις λίμνη θέλει ποτέ ολοσχερώς έγχωσθή, καί έκθέτει 
τούς λόγους τούτου (Δ. 3 9 4 0 ) . Έ κ τ ο τ ε δέ ή θεωρία ότι τά 
όρια τής Μαιώτιδος περιωρίσθησαν ύποστηρίζεται ύπό πολλών, 
άλλων άλλην περί τοϋ γεγονότος τούτου φερόντων γνώμην. 
(ίδ. Admiral Smyth's Mediterranean p. 1 4 8 . ) Ή περί τής γ λ υ -
κύτητος τών ύδάτων τής Μαιώτιδος λίμνης βεβαίωσις τών 
άρχαίων φαίνεται όρθή ούσα. Τά ύδατα αύτής είσι πόσιμα, εί 
καί δυσάρεστα τή γεύσει. Ό τ ε όμως πνέουσι ΜΔ. άνεμοι 
τά ύδατα αύτή; ύψούμενα καθίστανται υφάλμυρα (15. Β. James 
παρά Smith's Diet, of Gr. and B o m . Geogr. vol. I. Ρ 4 2 1 , vol. 2 
p. 244·) Και ταϋτα μέν περί τοϋ Κιμμερίου Βοσπόρου καί τής 
Μαιώτιδος λίμνης έν συνόψει κατά τούς άρ·/αίους. Περί τής 
νΰν δέ καταστάσεως τούτων θελομεν έξής διαλάβει τά δέοντα. 

— ο ο ο — 

IIset τών ΑΟήνησιν επιμελητών. 
Έπιμελητάς ώνόμαζον έν 'Αθήναις διαφόρους άρχοντας ή 

δημοσίους ύπηρέτας. 
1) Επιμελητής τής κοινής προσόδου, συνειθέστερον ταμίας 

καλούμενος, ήν ό διαχειριστής τών δημοσίων εισοδημάτων, (ίδ. 
περί Ταμιών έν Έφ.*Μαθ. άριθ. 62) . 

2) Έπιμεληταί τών μοριών έλαιών ήσαν οί έκ τών Αρεο-
παγιτών εκλεγόμενοι ίνα φροντίζωσι περί τών 'Ιερών έλαιών 
(Αυσ. Άρειοπαγ. 2 8 4 . 5). 

3) Έπιμεληταί τοϋ έμπορίου έλέγοντο οί έπιτηρούντες το 
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έμπόριον, τοτέστι τόν τόπον έν ώ έπωλοϋντο κατά μεγάλας 
ποσότητας (χονδρικώς) τά έξωθεν είς 'Αθήνας διά θαλάσσης 
κομιζόμενα ώνια· ήσαν ούτοι δεκα καί άπεδεικνύοντο είς τήν 
άρχήν ταύτην ένιαυσίως διά κλήρου. Ό'Λρποκρατίων έν λ. έ -
πιμελητής έμπορίου λέγει· · εμπορίου δ' έπιμελητάς δέκα 
κληροϋσι, τούτοις δέ προστέτακται τών τε εμπορίων έπιμελεϊ-
σθαι, καί τοΰ σίτου, τοΰ καταπλέοντος είς τό 'Αττικόν έμπό-
ριον, τά δύο μέρη τούς έμπορους άναγκάζειν εις τό άστυ κο-
μίζειν ο. Ούτοι λ8ΐπόν δ οικοΰντες τά τοΰ έμ-ορίου είχον δι-
καιοδοσίαν έφ' άπάντων τών παραβατών τών εμπορικών νόμων 
(Δημοσθ. κ. Αακρ. σελ. 9 4 1 , κ. Θεοκρ. σε?». 1 3 2 4 , Δειναρχ. 
κ. 'Αριστογ. σελ 81 καί 82) . 

4 ) Έπιμεληταί τών Μυστηρ'ων ήσαν οί μετά τοΰ άρχον-
τος βασιλέως έπιμελούμενοι τών Ελευσίνιων Μυστήριων* έ-
χειροτονοΰντο ούτοι ύπό τοΰ δήμου καί ήσαν τέσσαρες, δύο 
μέν έξ 'Αθηναίων άπάντων, είς δέ έξ Εύμολπιδών ( I ) καί είς 
έκ Κηρύκων (Άρποκρ. καί Σουίδ. έν λ . , Δημοσθ. κ- Μειδ. 
σελ. 5 7 0 ) . 

5) Έπιμεληταί τών νεωρίων, άπετέλουν ούτοι τακτικήν καί 
διαρκή έπιτροπήνκαϊ ούχί προσωρινήν καί έκτακτον, ώς φαίνεται 
έκ τοΰ Δημοσθένους (Δημοσθ. κ. Εύεργ. καί Μνησιβ. σελ. 
1 1 4 5 ) τοϋ Αΐσχίνου (κ. Κτησιφ. 4 1 9 ) καί τών ύπό τοϋ Boeckb 
δημοσιευθεισών επιγραφών (Urkunden uber das Seewesen der 
Atiisches Staates, Rerlin 1840), έν αίς ονομάζονται ούτοι έ-
νίοτε or οί άρχοντες έν τοις νεωρίοις ». Έ κ τών Λυτών επι-
γραφών μανθάνομεν ότι ή άρχή αύτών ήν ένιαύσιος, καί ότι 
ήσαν δέκα τόν άριθμόν οί ταύτην συνιστώντες, εκλεγόμενοι 
διά κλήρου έκ τών περί τά ναυτικά ειδημόνων. 

Τό κυριώτατον τών καθηκόντων τών έπιμελητών τών νεω-
ρίων ήν ή περί τών νηών φροντίς καί τών αύταΐς άνηκόντων 
σκευών έξέταζον έάν αί νήες ήσαν είς κατάστασιν νά πλέωσι, 
Ιχοντες πρός τοϋτο τούς δοκιμαστάς λεγομένους, τρίβωνας 
περί τήν τοιαύτην τών πλοίων δοκιμασίαν όντας (Boeckli άνωτ. 
άρ, ϋ. 56) . Ειχόν ποτε οί έπιμεληταί ούτοι καί τήν περί στρα-
τιωτικών τίνων σκευών φροντίδα, μή άνηκόντων κυρίως είς τά 
πλοΐα, οίον μηχανών πολεμικών κλ. (άρ. xi. in.)* ταΰτα όμως 
διεπιστεύθησαν ύστερον διά ψηφίσματος τής Βουλής καί τοΰ 
ίήμου τοΐς στρατηγοί; (άρ. χνί. α. 1 9 5 ) . Κατέγραφον έν στή-
λη τούς ό,τιδήποτε οφείλοντας τοΐς νεωρίοις, φροντίζοντες καί 
περί τής παραλαβής ή εισπράξεως αύτών (Δημοσθ. άνωτ. κ. 
Άνδροτ. σελ. 6 1 2 ) . Έπώλουν τά παλαιά σκεύη κλ. τών νη-
ών καί ήγόραζον καινά ύπό τήν διεύθυνσιν τής Βουλής, ούχί 
δε καί ύπ' εύθύνην αύτών (άρ. xiv. 6. 1 9 0 κλ. παραβλ. 'Αρ. 
i i r . xvi. u.) Είχον τήν λεγομένην ήγεμονίαν δικαστηρίου με-
τά τών 'Αποστολέων (2) έν πάσαι; ταΐς είς τήν άρχήν αύτών 
ύπαγομέναις διαδικασίαις (ούτοι γάρ είσήγον τότε τάς διαδι-
κασίας είς τό δικαστήριον περί τών σκευών. Δημοσθ. κ. Εύ-
εργ. καί Μνησιβ σελ. 1 1 4 7 ) . Οί έπιμεληταί τών νεωρίων εί-
χον καί γραμματέα βοηθοΰντα αύτούς είς τήν έκτέλεσιν τών 
έργων αύτών, καί δημόσιον ύπηρέτην « δημόσιος έν τοΐς νεω-
ρίοις »· τά περί τούτου πραγματεύεται έν έκτάσει ό Boeckli 
(Urkonden κλ. σελ. 4 8 — 6 4 ) . Ύπήρχον έτι έπιμεληταί τών 
φυλών κ.τ .λ . 

—οοο — 

(Θέοοβσί'ου Βενιζελου περι Άρβιας Μην&ς. 
Βερολίνω αωνδ'.) 

Πάντες, δσοι ήδη περί αύτήν τήν φιλολογίαν Ισπούδασαν, 
καί αύτοΐ έμαθον καί παρ' άλλων ήκουσαν, πόσον δυσχερές εί-
ναι νά άρξηταί τις συγγράφων έκ τών άβεβαιοτάτων καί σκο-

(1 ) Ο'. Εδμολπίδαι η « ν ί ίιπίρ πάσας διακεκριμένη xal e i ' a o t i i τά· 

ζ ι ; Ιερέων, κ*τ«γομέ«ων έκ ιού ΟΤχου τοΟ έν 'Αθήναι; π«λαίτ«τα έλ-

6»ντο; Είμόλκου τοΟ ®ρ«*ο ; ' lectio; τ?,; Δημχτρο; χαί -οϋ Διονίοου- j 
κατά μΰ9ο.>; τινά; οδτο; ί » 4 εϊσαγβγών τά Ελευσΐνι» κλ ΙΊερί τοΰ:ου 

άλλοτε. 

( 2 ) Οί 'Αποστολείς ήταν δέχα· παρεκτ^; τ-,ΰ ΐ ν « - έ ρ ω κιθιίχο.το; 

βΰτώ;, ώ^ειλονειι νά παρατηρώσι ώ^τε τά πλοϊ« ν» ίξοπλιζωνται itiv-
τ ω ; β*ο τών υποχρεουμένων είς τριτ,ρβρχί»;. Είχον έξουβίβν xttl νά φυ-

λβχ'.ζωβι, «ν Λ.ριπτώσεβί τ ισι , τοΰ; άμελοΟντας τ},ν «κριβη ίχΐϊλι5ρωβ»ν 

τών ύιηχριώΜων «ϋτών Τ«ιηρ»ρχ* { (ΛημοσΟ. περ'; ΣΤΪ? . ®ϊλ. 2 6 2 ; . 

τεινοτάτων τής Φιλολογικής έπιστήμη.-, τών μυθολογικών. 
Ούχ ολίγον λοιπόν έθαυμάσαμεν άμα καί ήσθημεν άναγνόντες 
νεωστί συγγραμμάτιόν τι ύπό τοΰ διδάκτορος τής Φιλολογίας 
Θεοδ. Βενιζέλου έν Βερολίνω γεγραμμένον, χαί τούτο εις τάς 
έκεΐ εξετάσεις καί είς έπιτυχιαν τοΰ διδακτορικού άξιώματος. 
Περί του άγωνίσματος λοιπόν τούτου, όπερ έχει έπιγράψας ο 
συγγραφεύς, π ε ρ ί 'Α ρ ε ί α ς Ά θ η ν ά ς, άναγκαΐον νά εΐπω-
μέν τινα, ού μάλλον χάριν τοΰ συγγραφέως, δς ούδεμίαν ά-
νάγκην επαίνου έχε ι , άλλά χάριν τής έπιστήμης αύτής, είς 
ήν ο!κ ευκαταφρόνητα συνετέλεσε καί ζήτημα σπουδαίον έν τή 
μ θ ο λ ο γ ί * ,ητήσας καί έξακριβώσας, καί τρόπον έξετάσεως 
χαί άποδείξεως μεταχειρησάμενος τόν όρθότατον καί έν ταύτη 

έπιστήμη, λέγω δή τόν ιστορικόν, οίου ήρξε πρό πά/.- , 
Όδοφρεΐδος Μύλλεοος καί άνέπτυξε, κατ' έΚνη καί χ ροφούς 
διακρίυων τούς μύθους καί τά περί τούς θεούς καί τήν δύναμιν 
τών Ελλήνων θεών ούτω λοιπόν και Βενιζέλος τό συγκεχυ-
μένον τών νεώτερων γνωμών περί τής δυνάμεως τών 'Αρείων 
θεών όιευκρ νεΐ ιδάσχων πρώτος τών μυθολόγων σαφώς, ότι 
οί Αρειοι θεοί, ίδια δέ νΰν ή 'Αρεία 'Αθηνά, έπαθον τήν φυ-
σικήν τή δυνάμεως μεταβολήν, οίαν και οί άλλοι τών ' Ε λ -
λήνων θ ών, καί ονόματα πολλά τής Έλληνίδος γλώσσης, ώς 
καί τά ήθη αύτών μετεβάλλοντο άεί έκ πολεμικών καί. δεινών 
ήπιώτερα καί φιλανΟρωπότερα γινόμενα· καί πρώτον μέν άπο-
δεικνυσιν αύτήν πολλαχού πολεμικήν νομιζομένην, είτα δέ ά-
νωθεν άρχεται έκ τών παλαιοτάτων χρόνων καί πόρρωθεν ά-
ποδεικνύς τήν μεταβολήν· διότι συντόμως άποδείξας τήν με-
ταβολήν καί έν τοΐς άλλοις τών Ελλήνων θεών γενομένην, 
άπερ άληθώς δεινήν γνώσιν τών μυθολογικών μαρτυροΰσιν 
(§ 7 . 8.) έρχεται και εις τήν 'Αρείαν Άθηνάν, ήν μάλιστα 
μέν καταφανώς μεταβληθεΐσαν κατεΐδεν iv τή τοϋ Όρέστου 
δίκη, καί έξ άλλων δ' εύφυώς εικάζει· ή δέ τοϋ Όρέστου δίκη 
ήγαγεν αύτόν εις τάς τοϋ Αισχύλου τραγωδίας, έν αις ό έν 
τοΐς τραγικοΐς ούτος βασιλεύς μετά μεγίστης περινοίας έν 
δράμασι, δείκνυσι τοϋτο καί έν τώ τών θεών κόσμω γενόμενον, 
όπερ ειδεν έν τή πατρίδι αύτοϋ συμβάν, καθ' δν δήλα δή χρό-
νον ή παιδεία κατεπάλεσε τήν βαρβαρότητα καί έπήνεγκε τό 
φώς καί τήν ήπιότητα τών ήθών καί τήν έλευθερίαν εις τβ 
τούς 'Αθηναίους καί τούς άλλους Έ λ λ η ν α ς , καί δή χαί ε'ς 
πολλούς τών άλλων άνθρώπων έκ τούτων λοιπόν τών άρχων, 
έφ' ών μάλιστα στηρίζεται τό μεγαλεΐον τών τετραλογιών καί 
τραγωδιών τού Αισχύλου, καί άς ό ποιητής ούχ άπλώς έξ 
έαυτοϋ έγέννησεν, άλλ ' εύρεν έν τώ ήθικώ κόσμω έργω άπο-
δειχθεισας χαί φανεράς χαταστάσας, δικαίως καί μετά'λόγου 
τεκμαίρεται ό συγγραφεύς 0 . Βενιζέλος περί τής αύτοΰ υπο-
θέσεως καί άποδείκνυσιν. Έπιβεοαιοΐ δέ καί δι' άλλων (§ 15) . 
Έκτος δέ τοΰ όλου δ διδακτιχόν καί καθ' εαυτό καί διά τόν 
τής εξετάσεως τρόπον, άνιστορεΐ καί τινα άλλα ό συγγραφεύς 
εν παρέργω (οία τά έν § 12 σημ. 51 κ .τ .λ . ) περί τε τοΰ 'Α-
ρείου Πάγου καί ά λ λ ω ν ώστε, ως εικός, καί ένεκρίθη ύπό τής 
τοΰ^ Βερολίνου ακαδημίας· έχρήσατο δέ τή παλαιά Έλληνίδι 
γλώσση τρίτος αύτός μετ ' άλλους δύο φιλολόγους Ελληνιστί 
γράψαντας τά αύτών άγωνίσματα κατά τά τελευταία έτη έν 
I ερμανία· τόλμημα δέ ού μικρόν καί τοΰτο έτόλμησεν ό συγ-
γραφεύς, δς δυνάμενος νά γράψη λατινιστί κατά τό σύνηθες, 
ήθέλησεν όμως νά έκφραση Ελληνιστί ιδέας όλως νέας καί 
γερμανικάς, όπερ έντελώς καί κατώρθωσεν, αγνός διαμείνας 
ξενισμών, ων γέμουσα ή νεωτέρα άμών γλώσσα ούκ έστιν όπως 
ού μολύνει καί τήν άρχαίαν, έάν καί οί κράτιστοι τών όλίγων 
γραφόντων τήν άρχαίαν Ελληνίδα γλώσσαν γράφωσι, πολύ 
δέ μάλλον ειπερ ούτοι έν ξένη τινι γλώσση έμαθον άπερ έμα-
θον. Εύχόμεθα λοιπόν ε'ς τόν συγγραφέα, δς, ώς μανθάνομεν, 
χαί έπανήλθεν ήδη έκ τ/ς I ερμανίας μετά πολυετείς σπουδάς, 
άποκατάστασιν ταχεΐαν, όπως καί τήν ήμετέραν πατρίδα διά 
τών αύτοΰ γνώσεων ώφε"' ήση όσον δύναται, ώς ήδη καί έτί-
μ^σεν αύτήν -ν τοΐς σοφοις Γερμανοΐς διά τών απαρχών τών 
αύτοϋ π'νων· διότι ούτοι καί έκ τών μικρών τούτων έργων 
τών Ελλήνων άναμιμνήσκονται ότι ζώσιν έτι Έ λ λ η ν ε ς , τήν 
τε πάτριον γλώσσαν έπιστάμ-νοι καί (j-ιλοτιμούμενοι ίνα μετά 
τήν τής Ελευθερίας άπόλαυσιν μανθάνωσι μέν όποιοι ήσαν οί 
οικείοι αύτών πρόγονοι, ώφελώνται δέ έκ τε τοΰ βίου αύτών 
καί τών πολυτίμων έργων, άπερ έπαίδευσαν τά νεώτερα πε-
παιδευμένα έθνη. Σ. 

ι * 

— ουυ— 

Χ Χ 

Π ερινδρογο&χζ. 
— (Συνέχεια καί τέλος ϊδ. άριθ. 119 . ) 

Ά ν τ ί δ ο τ « · 'Ή ύδροφοβία είς τόν άνώτερον αύτής βαθ-
μόν δέν είναι Ιάσιμος, είς τήν κατάστασιν ταύτην ό άσθενής 

uh έιχπβδίζηται άπο τοΰ να επιφερη εις άλλους &λα-
gLv 'ίπάρχουσιν ομως παραδείγματα τινα εντελούς ιασεως 
τών προσβεβλημένων δι' άντιφλογιστικής μεθόδου, καί διά 
τούτο άπαιτεΐται νά καλεσθή ό ιατρός όσον τάχιστα. 

Τό καλλίτερον ήθελεν εΐσθαι νά έμποδισθή ή άνάπτυξις τής 
νόσου, καί νά μεταχειρισΟώμεν άμέσως μετά τό δήγμα λυσ-
«ωντος ή καί ύποπτου μόνου ζώου τα έφεξής μέσα. 

λυσσώντα· κύνα δαγκασθε-.ς μ έπιτυχιαν δύναται 
νά μ ε τ α χ ε ι ρ ι σ θ ή πεπυρωμένον σιδηρον. ε δυ,ατον άμέσως, 
διότι έκκαιομένου τοΰ τραυμ ο „ φθε·ρ·-τσ·. τό δηλητηο ον. 
"Αν Siv δυνηθή άμέσως νά μεταχε.ο σθ.; π τ-jp μένο· β -
ρον, είναι καλόν νά έκθλί r ?ί « ' - " ' • - ν * 
άποπλύνη όσον τό δυνα-ον ι ε ; . λλατωδίτυς 
ΰ ο α τ ο ς , ή κάλλιον μετά .or···, \ >• δε το τραύμα 
γίνη μικρόν καί βαθύ, r.pt . · = . ι α ύ,^υνθή δι'εντομών, ωστε 
να γίνη μεγάλη έχροή χίματος. Ιό ·όεθν πρέπει νά Ιπϊχειρι-
σθή έάν τό δήγμα ήθελεν είσθαι μόνον είς τήν τοϋ δέρματος 
έπι'φάνειαν άφοϋ μετά. ειρισθ οσιν όλα ταϋτα, δύναται να έφαρ-
μοσθή καί ό "πεπυρωαένος σίδηρος 'Αν ύπάρχη ^αμφιβολία 
περί 'τής λύσσης τού δα· κάσαντος κυνό-, ή άν^ό δαγχασ"είς 
δέν άποφασίση τήν χρήσιν τού πεπυρωμένου σιδήρου,^ πρέπει 
τούλάχιστον ν'ά φροντιση νά έ/.πλυΟή τό τραύμα με διάλυσιν 
άλατος ή καλίου, νά έπιτεΟή χαυστικόν τι μέσον, καί νά ύπο-
στηριχθή ή έκπίεσις δ α τής συνεχοΰς χρήσεως ερεθιστικών 
άλεΐμμάτων, καί νά μή γίνη ή ίασις πριν παρέλθη ή εικοστή 
ποώτη ημέρα, τό όποιον είναι έρκετά σημαντικόν. Πρός τού-
τοις έσυστήθτ.σαν είς διαφόρους καιρούς διάφορα έςωτ;ρικά 
καί εσωτερικά μέσα· ούτω λ. χ. επαινείται τό χλώριον^ ώς 
ίδιαίτερον ιατρικό ν κατά τών δηγμάτων τών λυσσόντων ζώων, 
καί εξωτερική χαί έσωτερική χρήσις τ ή ; αμμωνίας. Κατά 
τάς πληροφορίας τινών ιατρών'Ιταλών, τό όξος είναι τό ά-
σφαλέστερον κατά τής λύσσης ίατρικόν διάφορα άλλα μέσα 
έφάνησαν πολλάκις σωτηριώδη. Οί Πέρσαι περί τό τραύμα 
κάμνουν διά τίνος μυτηράς μαχαίρας μικράς όπάς, τάς περι-
καλύπτουσι μέ λειοτριβηθέντα κρόμμυα, καί τα κατασκεπά-
ζουσι μέ κομμάτιον βοΐου κρέατος καί ύγραινομένης γής· τό έ-
πίθεμα τοΰτο μεταλλάσσεται καθ' έκάστην ώραν μεχρισοΰ τό 
τοαϋμ,α ίαθή. Α ά ν δ ε ρ ε ρ . 

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. 
Έκ τών αίρεθέντων υποψτ,ρίων οιά τήν Πρυτανείαν του Πανεπί-

οτημίου Κ. Κ. I . 'Ολυμπίου, Α. Ρ. 'Ραγκαβή χαί Η. Μητ«οπούλου 
άπε5εί·/9τι Πρΰτ?νι; παρά τ?.; Α. Μ τή προτάσει του έπί τών Έ χ -
χληβι»9τιχών καί τ?.ς Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως υπουργοϋ 4 καθηγητής 

Κ. Ί ω 'Ολύμπιο;. 
— Διά του υπό ήμερομηνίαν 4 'Ιουνίου Β. Διατάγματος δ Θεμι-

στοκλής Β. ΊωαννίΒηί[διωρίσΟη 'Ελληνοδιδάσκαλος εν Μήλω, άντί τοΰ 
αποβιώσαντος άρτι Κ Πέτρου Γ. Χαμάρτου. 

— Διά τοϋ ύπ ο ήμερομηνίαν 5 'Ιουνίου Β. Διατάγματος διωρίσδη· 
σαν καλλιγράφοι ό μέν Μ. Δ. Σακόρραφος εί; το Έλληνίκόν Σχολεΐον 
της Βορείου Πλευράς, ό δέ Χριστόδουλο; Κωστογίάννης είς τό της 
Νοτίου Πλευράς. 

— Διά τοϋ υπό ήμερομηνίαν 5 'Ιουνίου Β. Διατάγματος, ό Δη-
μήτριος Μ. Μαυρομηρας διωρίσδη 'Ελληνοδιδάσκαλος εί; Κράβαρι. 

'Α,πάντνσις εις την 'Εβδομάδα και τον είς 
αύτήν έκ Σύρου γράφαντα Δ. 

Ό τοΰ Γυμνασίου Έρμουπόλεω; καθηγητής Κύριο; Π. 'Αν-
τωνιάδης έ ζήτησε παρά τοΰ Ύπουργείου τής Δ. Εκπαιδεύ-
σεως άδειαν ίνα συστήση έν Σύρω Εμπορικού Έκπαιδευτήριον 
ίδιωτικόν, διαλυθέντος πρό τίνος καιρού τού ιδιωτικού λυκείου 
τοϋ Κ. Εύαγγελίδου. Ό Κύριος Ψύλλας παρέπεμψε κατά τόν 
νόμον τήν άναφοράν τοϋ Κ. Άντωνιάδου ε'ς τόν Χομάρχην 

Κυκλάδων ίνα έξετάσας πληροφορήση τό ύπουργεϊον έάν ύπάρ-
χη άνάγκη σΰστάσεως τοιούτου έν Σύρω καταστήματος, καί 
κέκτηται ο Κ. 'Αντωνιάδης τήν πρός τοϋτο ικανότητα. Ό Κ. 
Νομάρχης Κυκλάδων Σπυρίδων 'Αντωνιάδης, άνήρ χαρακτή-
ρος άνεξαρτήτου, αύστηράς άρετής καί περί τήν έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων αύτοΰ άγαν εύσυνείδητος καί παρ' ούδενός 
ούτε δεκαζόμενος, ουτε έπηρεαζόμενος, έξετάσας εύρατο ότι ήν 
άναγκαία ή σ';στασις καταστήματος τοιούτου έν Σύρω καί ό 
καθηγητή; Π. 'Αντωνιάδης καταλληλότατος πρός διεύθυνσιν 
ούτοΰ. ΙΙροσκαλέσας έτι ό Κ. ΙΝομαρχης τόν Γυμνασιάρχην 
Κ. ϊουρίαν έγ ράφω; έλαβε παρ' αύτοΰ άπάντησιν κατά πάν-
τα σύμφωνον πρός άς άλλοθεν είχε λάβει πληροφορίας. Τού-
των γενο /ένων έγραψε πρός τό Ύπουργεϊον τής Δ. Εκπαιδεύσεως 
λίαν συστατικ ν ύπέρ τοΰ Άντωνιάδου γνώμην, έπισυνάψας 
συγχρόνως καί τήν άναφοράν του Κ. Γυμνασιάρχου. Τοιαύ-
τας το ύπουργεϊον λϊβόν πληροφορίας ήθελεν είναι ενοχον 
άδ.καιο ογήτου ^φιλομουσίας έάν δέν παρεχώρει εις τόν Κύριον 
Η. Ά τωνκόην την αίτηθεΐσαν άδειαν. 

Μεμφετχι ό γράψας έκ Σύρου είς τήν Εβδομάδα τούς κα-
Οηγητας διότι θελουσιν άναλάβει τήν διδασκαλίαν μαθημάτων 
έν τώ Έμπορικώ Εκπαιδευτήρια. Νομίζομεν ότι ό καθηγη-
τές /αί πάς ύπάλληλος, άφοϋ έκπληρώσει τό καθήκον αύτοΰ 
κατά τάς ώρισμένας ώρας άνελλιπώς, δύναται νά διαθέση τόν 
έπίλοιπον καιρόν αύτοΰ ώ ; βούλεται* ούδέν ύπουργεϊον ούδέ-
ποτε εϊπέ τι εις τούς καθηγητάς τών 'Αθηνών Ψαράν, Λεόν-
τιον, Εύστρατιάδην, Κωστόπουλον, Οίκονομίδην, καί άλλους 
διδάξαντας καί διδίσκοντάς τινας αύτών έτι είς τό έν Α θ ή -
ναις Έλληνίκόν έκπαιδευτήριον τού Κ. Γρ. Γ . Παπαδοπούλου, 
ούδέ τοϋτον έκώλυσε νά διευθύνη τό έκπαιδευτήριον τοΰτο ένώ 
διετέλει καθηγητής καί είς τό Βασιλικόν Πολυτεχνεΐον ούδείς 
Υπουργό; έμπόδισε τόν καθηγητής Βακαλόπουλον, τόν^Σχο-
λάρχην Δοαγάτζην, τούς διδασκάλους πάντας τοΰ νά έχωσι 
οί μέν άλλοτε οί δέ καί νΰν καί ιδιαιτέρας παραδόσεις είς άλ-
λα ιδιωτικά καταστήματα, καί είς οικίας εύπορων, ούτε ήδύ-
νατο νά τούς έμπσδίση, ώς ουτε τόν καθηγητήν Κ . Δουραμάνην, 
τόν διδάσκαλον Κ. ΐίόλιταν κ.λ. έμποδίζει έν Σύρω είς ιδιω-
τικά καταστήματα διδάσκοντας, διευθύνοντα μάλιστα τόν τε -
λευταΐον καί τό άνώτερον σχολεΐον τών Κορασίων Έρμουπο-
λεως, διότι έπαρκοΰσιν είς άμφότερα τά εργα, καί ούδέποτε έ-
γένετο κατ' αυτών παράπονον, ώς άμελούντων τά έν τώ Γυ-
μνασίω καί τώ Σχολείω χρέη αύτών. Ή σύστασις δέ καί 
άλλου έκπαιδευτηρίου έν Σύρω ούδεμίαν δύναται νά έ χ η έπι£-
ροήν έπί τοΰ Γυμνασίου, διότι είς ταΰτα παιδεύονται μαθη-
ταί έξωθεν τοΰ κράτους κυρίως στελλόμενοι, καί είς αύτούς 
τών ιδιωτικών καταστημάτων τούς διευθυντάς ώς οίκότροφοι 
συσταινόμενοι. *Αν δέν ύπήρχεν έν Έρμουπόλει τό παιδαγω-
γεΐον τού Κ. Βαλέττα, καί τό διαλυθέν άρτι τοΰ Εύαγγελίδου, 
ήθελεν έχει ή νήσος αυτη, φιλομουσοτάτων εύμοιροΰσα κατοί-
κων, άνάγκην τριών τούλάχιστον Γυμνασίων καί ισαρίθμων 
'Ελληνικών σχολείων. Ά λ λ ω ς τε δέ τά ιδιωτικά έκπαι-
δευτήρια τής Σύρου μορφόνουσι τούς ιδίως δι' έμποριον άφω-
ρισμένους παΐδας καί πάσα ή έν αύτοΐς έκπαίδεοσις αύτών είς 
τοΰτο κυρίως άποβλέπει. 

Ούδείς λοιπόν ευλόγως ήδύνατο νά κατακρίνη ουτε τόν δόντα 
τήν άδειαν Κ. Ψύλλαν, ούτε τόν αίτήσαντα καί λαβόν-
τα ταύτην χαθηγητήν Άντωνιάδην, ούτε τούς διδάξοντας έν 
τώ έμπορικώ Έκπαιδευτηρίω καθηγητάς. Έγραψαν δε ούτω 
διότι ένόμισαν ότι εύρον τέλος εύλογοφανή άφορμήν ίνα μ ε μ -
φθώσι τόν άνεπίληπτον, ένάρετον καί δίκαιον Μ υλλαν, άφοϋ 
δέν έπέτυχον έπιδοκιμασίας ούδέ τής έλαχίστης όσα έπί έτος 
όλον έξηρεύξαντο κατ' αύτοΰ οί ούδένα τίμιον πολίτην καί εύ-
συνείδητον άρχοντα άδηχτον άφέντες. 

Τ Τ Α Φ Ο Ρ Α. 
Όσα περί τή; παραιτήσεως τοΰ Κυρίου Ψύλλα έδημοσιεύσαμεν ei; 

τρία τ?!ς εφημερίδος ήμών φύλλα δέν έπεισαν, εί καί μετά πάσης Οετι-
χότητο; χαί πίστεω: ειρτμένα, τοΰ; πολεμίους του υπουργείου, χαί ι-
δίως τού; τοΰ Κυρίου 'Αργυροπούλου, οτι ουδεμία γέγονεν υπενερ-
γεία ή ραδιουργία υπο τούτου χαί τών άλλων πρώην συναδέλφων τοΰ 
Κυρί;υ Ψύλλα προ; έπιτυχιαν τ? ; άπο τοΰ Υπουργείου τών 'Εκκλη-
σιαστικών κ. τ. λ. παραιτήσεως αϊτού. Οί πολέμιοι το" Κ. 'Αρ-
γυροπούλου ήγιπησχν ·,ά μή π:στίύ:ω:ι τού. )ίγου; ήμών, 
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καί τοι ρίρο/τα; πάσαν 0»τικόιη:α, ίνα ούτω; εχωσι καί άλλην άρορ-
μήν, εί καί έπίοης^άνυιιόστατον ώς καί τά άλλα αύτών επιχειρήματα, 
πρός μομρήν τοΰ τιμίου, ειλικρινούς και εν πατιν ακεραίου χαρακτή-
ρος τοΰ νΰν έπί τών Εκκλησιαστικών κ. τ. λ. Υπουργού. Καί ιδού 
λοιπόν αύδι; άναμηρυκώμενοι έν τ<3 Φιλοπάτριδι δτι δ Κύριος 'Αργυ-
ρόπουλος είργάσθη δήθεν παντί σδε'νει νά καταστήση έκπτωτον τοΰ 
Υπουργείου τον Κ. Ψύλλαν. 'Ασεβείς δέ πρός τήν άκραιρνή τιμιότητα 
και το άδέκαστον του Κυρίου 'Αργυροπούλου έπιδεξίω; *αί διάπονηρίας 
έωσρορικής έπιζητοΰσιν ετι Γνα προστρίψωσι κηλίδα είς τήν άσπιλον αύ-
τοΰ διαγωγήν,έντοΓςπερί χειροτονίας'Ιεραρχών γριρώδεσιν αύτών λόγοις 
εί καί πεπεισμένοι οτι τό κοινόν, γνωρίζον άριστα τον χαρακτήρα τοϋ 
προσβαλλομένου ανδρός, ούδεμίαν δίδει πίστίν ούτε κάν προσοχήν είς 
τά ίοΑββονα βήματα αϋτών, ώςούδέ αύτοί ούτοι πιστευουσι πάντως ό,τι 
λέγουσι" λέγουσι δέ καί γράρουσι τοιαύτα διότι νομίζουσιν δτι συντελε-
στικά προς ιόν σκοπόν αύτών είσι. Πρεσβεύοντες ούτοι τήν άρχήν δτι 
το τέλος αγιάζει τά μέσα, ούδέν παραλείπουσι όπερ νομίζουσιν χρή-
σιμο·; είς τήν πρόδεσιν αύτών" άπορον δε καθίσταται πώς ευρυεΐς άν-
θρωποι ό/τες δέν έννόησαν ετι τί έστιν άντιπολίτευσις καί πώς αυτη 
ί/εργεϊται έν ταΐς συνταγματικοί; πολιτείαις, ούδ έκατάλαβαν οτι μα-
ταιοπονοϋσι γράροντες όσα υπο πάντων μετ' αγανακτήσεως απωθούν-
ται καί βλάβην καιρίαν έπιρε'ρουσι εί; αύτούς τούτους τούςγράροντας, 
έλεγχομένους ότι διαστρέρουσι τήν άλήδειαν καί πολεμοΰσι τήν άρετήν, 
ήτις έστιν ό έπί πασι κόομος του νυν τά τής εκκλησίας καί τά τής 
παιδείας διε'ποντος Υπουργού. "Οτι δέ παρόμοια είσι καί όσα κ α θ ο -
ρίζονται καί κατά τοΰ ενάρετου καί περίνοος πρωθυπουργοί καί τών 
άλλων συναδέλρων αύτοί ούδείς αμφιβάλλει, ούδέ δύναται ν' άμριβάλ-
λη έάν ε/η κρίσιν καί συνείϊησιν αγαδήν. Διά ταίτα καί ούδέ έκτεΐνό-
μεδα είς ανασκευή·/ σαθρών επιχειρημάτων καί αύταναιοέτων αιτιάσεων. 

— Δις ήοη εκφράζεται πλαγίως καϊ λίαν πονήρως συκοφαντία κα-
τά τοΰ αγαθού καί έναρέτου 'Αρχιεπισκόπου Κορινθίας ύπό τών έν ού-
δενί τιδεμένων λόγω καί άρετήν καί Ιερότητα χαρακτ^ρος, ότε χρησι-
μεύει αύτοΓς πρός τόν εαυτών σκοπόν καί τοιαύτη δυσία. ΤΩ Ιλεείνοι 
άνδρο>ποΐ ! Έάν έχετε δάρρος έκρράσδητε χαδαρά, έάν οι λόγοι δμών ε-
χιοσιν υπόστασιν καταμηνύσατε τούς ένοχους, άλλως ραίνεσδε καί 
εΤίδε έ δίβουλοι τή; ύπολήψεως τή; χρηστών ανδρών, χαί «νοχοι άπο 
πείρα; δολορονίας τοΰ απροσβλήτου αύτών χαρακτικός. 

— Γράρουσιν ήμΐν έκ Σύρου ότι έγένετο Ιναρςις τών έςετάσιων 
τοΰ έκεΐ Γυμνασίου, έχρωνήσαντος περί Βα'μβα δαυμάσιον λόγον τοΰ 
άξιοτίμου Γυμνασιάρχου Κ Σουρίου. 

— Ί Ι διά τής εύνοιας καί πίστεως ής έξωτερικώς απο-
λαύει ή παρούσα Κυβέρνησις καί τής δεξιότητος αύτής συνω-
μολογήΟη εμπορική συνθήκη μεταξύ Τουρκίας καί Ελλάδος 
διά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει προσέδρου Υπουργού τής Α. Μ. 
Κ. Άνό. Γ. Κουντουριώτου, ήτις ύποβληθεΐσα εις τε τήν Βου-
λήν καί τήν Γερουσίαν έγένετο παμψηφεί παραδεκτή· Τά νο-
μ,οΟετικά σώματα κατανοήσαντα τήν έκ τής συνθέ,κης ταύτης 
προσγινομένην είς τά Ελληνικά συμφέροντα ώφέλειαν δέν έδί-
στασαν τό παράπαν είς τήν παραδοχήν αύτής. 

— Εξεδόθη χΟές παρά τοΰ Κυρίου Ύπουργοΰ τών Ε κ -
κλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έγκύκλιος πρός 
τούς δημοδιδασκάλους καί τάς δημοδιδασκαλίσας πλήρης πα-
τρικών όντως παραινέσεων καί παρηγοοιτικωτάτων επαγγε-
λιών. 'Π έγκύκλιος αύτη, ύπαγορευθεΐσα έκ τής άκριβοΰς έκ-
τιμήσεως τοΰ Ίεροΰ έπαγγέλματος τών δημοδιδασκάλων καί 
τής σπουδαιότατος τής διαδόσεως τών γραμμάτων είς πάσας 
τής κοινωνία; τάς τάξεις, θέλει άναζωπυρήσει τόν ζήλον τών 
διδασκάλων καί άποφέρει είς τόν έκδόντα αύτήν Ύπουργόν 
τελείαν τήν εύγνωμοσύνην αύτών καί τάς ευλογίας τού λαοΰ 
ύπέρ ών τοσαύτην αποδεικνύει μέριμναν. Ουδεμία άμφιβολία 
οτι ό Κ. 'Αργυρόπουλο; θέλει μετά πάσης σπουδής ενεργήσει 
ύπέρ τών δημοδιδασκάλων τάς έπαγγελλομένας έν τή έγκυ-
κλίω εύεργεσίας, καί θέλει καταστήσει ούτω τό έπάγγελμά 
αύτών σεβαστόν καί περισπούδαστον. Συμ,μορρούμενοι δέ οί δη-
διδάσκαλοι πρός τά ; πατρικας καί σωτηριώδεις τοΰ Κ. Υπουρ-
γού παραινέσεις θέλουσιν άποδείξει ότι έκτιμώσι τήν άξίαν 
αύτών καί τά υψηλά καί εύγενή αισθήματα τοΰ δόντος αύτάς 
μετ' ακραιφνούς πατρική; στοργής. Τήν σπουδαιοτάτην ταύτην 
έγκύκλιον, πολλά καί ουσιώδη τά καλά εύαγγελιζομένην,θελομεν 

δημοσιεύσει διά του προσεχούς φύλλου ήμών, ώς καί άλλας 
τινας παραπλήσιας πράξεις τοΰ Ύπουργείου τών Εκκλησια-
στικών καί τής Δ. Εκπαιδεύσεως. 

— Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έγένετο ή τελετή τής εγ-
καινιάσεως τοΰ ύπό τήν προστασίαν τής Α. Μ. τής Βασι-
λίσσης ήμών δι* ιδιωτικών συνδρομών άρτι συσταθέντος 'Ορφα-
νοτροφείου τών Κορασιών, 'Αμαληιου όνομασθέντος. Είς τά έγ-
καίνια ταΰτα παρήσαν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα, οί Κ.Κ. Υπουρ-
γοί, πολλοί τών έν τέλει καί φιλάνθρωποι άλλοι πολΐται. Ό 
'Αρχιεπίσκοπος Πατρών Κ. Μισαήλ διεύθυνε τά τής τελετής-

—Λημοσιεύοντες κατωτέρω 'Αγγελίαν περί Β', έκδόσεως ύπό 
τοΰ Κ. Βαρβάτη τοϋ Αεξικοΰτής καθ ημάς Ελληνικής γλώσσης 
μεθερμηνευομένης είς τήν άρχαίαν τοΰ Κ. Σ. Βυζαντίου ούδεμίαν 
αίσθανόμεθα άνάγκην συστάσεως αύτοΰ- ή άξία τών Λεξικο-
γραφικών κ.λ. έργων τοΰ Κυρίου Βυζαντίου, πλείστην όσην 
παρεσχηκότων τήν ώφέλειαν άπό πολλών ήδη έτών τοΐς σπου-
δάζουσιν, έξετιμήθη δεόντως παρά πάντων τών καί άκρω δα-
κτύλιο τής Ελληνικής γευσαμένων, καί ούδέπβτε ίσως άπεδό-
θησαν ούδενί δικαιότερον έπαινοι ή τώ Κυρίω Σ. Λ. Βυζαντίω 
διά τά έργα αύτοΰ ταύτα. Ό έν ταίς μελέταις ή ταΐς φιλολο-
γικαϊς έργασίαις αύτοΰ συμβουλευόμενος τοϋ Βυζαντίου τά λε-
ξικά έχει πλνήρη καί άποχρώσαν άσφάλειαν ότι δέν θέλει πλανη-
θή ώς άλνλοι τινές, οίτινες όσημέραι ε ί ; βοΓ.ύνους καταπί-
πτουσι καί καταγέλαστοι δείκνυνται οδηγούς αίρούμενοι ή τήν 
ιδίαν άμαθίαν, ή τά όλως ελαττωματικά έργα κομπορρημόνων 
δοχησισόφων. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α . 
Είχοσιν ετη συνεπληρώδησαν άπο τη; πρώτης έκδόσεως τυΰ άπό 

τή; άπλ?ς εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν Αεςικοΰ τοΰ Κυρίου Σ. Βυζαν-
τίου, καί τή; εκδόσεως ταύτης δαπανηδείσης προ δε'κα ήθη έτών, κα -
τήντησε νά πωληται εικοσιπέντε δραχμάς το τεύχος διά τήν σπανιότη-
τα του βιβλίου. Κατά πόσον το Αεξικόν τοΰτο συνετέλεσε προς έπανόρ* 
Οωσιν τής κα9' ήμας Ελληνικής γλώσσης, ούοεμία ύπάρχει, τών 
πραγμάτων λαλούντων, αποδείξεως ανάγκη, καί διά τοΰτο άρκούμεδα 
νά παρατηρήσωμον μόνον, ότι τοΰ σκοπού τούτου ίκίτν/ι. τό Αεξικόν 
περί ού ό λόγο; χωρίς θορύβου, χωρίς περιαντολογιών, χωρίς άγυρ-
τίας, καθώς όλα τά εργα, οσα έχοιισι πραγματικήν έν αύτοΐς άξίαν. 
Έν δέ τώ διαστήματι τούτω ό συντάκτης αύτοΰ, παρακολουδών τόν 
δρόμον τής γλώσσης, ήτις, μετά πολλάς ταλαντεύσεις, ανέλαβε τέλος 
τήν πτήσιν αύτής πρός τό δψος, άπό τοΰ όποιου ΰχεν έκπε'σει, χαί 
ώρελούμενος ύπό της καΟημέραν πείρας, ού διέλιπεν έπεκτείνων, δια-
σμιλεύων καί τροποποιώ·/ τό έργον του, ώστε σήμερον, αύξηΟέν κατά 
τά δύο περίπου πε'μπτα, καίτοι διατηρήσαν τό πρώτον αύτοΰ σχέδιον, 
υπόσχεται νά αναπλήρωση τάς «ρισταμένας ετι άνάγκας περί τήν 
γλώσσαν έπί άλλην ίσως δεχαετίαν. Τοΰ άχραιονώ; Ελληνικού τού-
του προϊόντος τ^ς νεωτέρας ριλολογίας, τοΰ όποιου ή ελλειψις καδ' ή-
μέραν γίνεται έπαισδητοτε'ρα, άρ' ότου ύπ·ρισχύσαντος τέλος τοϋ όο-
δοΰ λόγου, ήρξατο βασιμώτερον παρ' ήμΐν χανονίζομένη ή κατά βάθος 
σπουδή τ?,ς προγονικής ήμών γλώσσης καί ό παραλληλισμός αύτής 
πρός τήν νεωτέρα·/, καδ' ήν υπέδειξε μίδοδον ό μακάριος Κοραής, άνα-
λαμβάνοντες τήν δευτε'ραν εκοοσιν, Θελομεν ριλοτιμηδή νά μή ρανώμεν 
περί τήν τυπογραριχήν εντέλει «ν τοΰ έργου, τό μόνον ήμΐν λειπόμενον, 
ούδενός ήττονες τών έν Ε λ λ ά δ ι αξιότιμων ήμών συναοέλρων, άρείδή-
σαντες καί δαπάνης καί κόπων, ώστε τό πόνημα, έκτυπωδέν μέ χ α ρ α -

κτήρας λαμπρούς καί εύαναγνώστους έπί χαρτιού στερεωτάτου χαί 
λευκοτάτου , νά χαδαρεύη όσον ενδέχεται τ ώ ν -υπογοαρικών σ ρ α λ μ α -

των, καί επομένως έλπίζομεν ότι τό Κοινόν, εϊ; τυΰ οποίου τήν suv-

δρομον π ;ποιΟόιες , έπεχε ίρήσαμεν τήν δαπανηρά·/ ταύτην έκδοιιν, δε-
λει εκτ ιμήσει τήν ήμετέραν ύ<:έρ τ ή ; ώ ρ ε λ ε ι α ; αύτοΰ προδυμιαν, κα-
δόσον μάλιστα χαί τήν τιμήν τοΰ βιβλίου, καί τοι ύπέρ τό ήμιόλιον 
αύΣηδεντος, ώρίσαμεν , πρός εύκολίαν τ ώ ν ενδεών μ ά λ ι σ τ α μαθητών, 
είς δραγμάς 1 6 διά τ ο ύ ; συνδρομητάς. 

Έ ν 'Αθήναις τ η 1 Ιουνίου 1 8 5 5 . 
Ό Ε κ δ ό τ η ς 

Κ . Β Α Ρ Β Α Τ Η Σ . 

Ε Κ Τ Η Γ Ϊ Ύ Π Ο Τ Ρ Α Φ Ι Α Σ K i . Α Γ Γ Ε Α Ο Π Ο Γ Α θ ϊ · 

( Ό ΐ ό ς Ά Ο η ν ϊ ς . άριδ. 274.). 


