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κής έν Έλλάδι τών γυναικών έκπαιδεύσεως, καθ' ά καί άλ
λως γνωρίζομεν καί έκ τής έν τω προλαβόντι αυλλω τής έοη- 
μερίδος ημών οημοσιευθείσης εγκυκλίου τοΰ υπουργείου τής 
έκπαιδεύσεως πρός τούς Κ. Χομάργας εξάγεται, οέρομεν έν 
τώ παοόντι περί τής έν τω κόσμω δέσεως τοϋ ώραίου ούλου 
τον λόγον.

Τό σέρτατον τοϋτο τοΰ ‘Γψίστου δημιούργημα, ή έκ τής 
πλευράς τοϋ άνδρός πλασΟεΐσα ισόμοιρος σύντροφος αύτοΰ, έ- 
ξέπεσε παρά πολλοϊς λαοΐς τής πρός τόν άνδρα ίσότητος, έν 
ώ παρ’ άλλοις ούδέν τών παρά τής φύσεως και τοϋ δημιουρ
γού άπονιμηθέντων αυτή δικαίων άπέβαλε. Ούτως ή γυνή 
παρά μέν τοΐς άγρίοις καί βαρβάροις έστι δούλη· έν δέ τοΐς 
γυναικωυίτισι τοΰ ήμιπολιτισμένου Άνατολίτου τών άλογων 
αύτοΰ παθών ύπηρέτις- έν ταΐς πολιτισμέναις δέ τής χριστια- 
νωσύνης χώραις μόνον έστιν αυτή ισότιμος τώ άνδρι καί σύν
τροφος αύτοΰ Έν τώ οίκω τοϋ χριστιανού μόνον έστιν ή γυνή 
δέσποινα, μήτηρ, σύζυγος καί φίλη. ΙΙαντός έθνους ή πρός 
τον έξευγενισμόν προκοπή καταμετρείται έκ τής άπ. διδόμενης 
παρ’ αύτώ ταΐς γυναιξίν ύπολήψεως, έπιμελείας και περιποιή- 
σεως. Παρά τοΐς βαρβάροις ή γυνή τρέφει τά τέκνα αύτής, 
παοασκευάζει τά εδέσματα καί’φέρει τόν γόμον τοΰ δεσπό
του αύτής, δν παρακολουθεί έν πολέμω, έν Οήρα και πάση 
εκδρομή, μεταλαμβάνει πασών τών στερήσεων και κακοπα- 
Οειών τών άκροσσαλών περιπλανήσεων αύτοΰ, ούδεμιάς δέ 
τών εύθυμιών καί ηδονών αύτοΰ- υπςρετβΐ, βασανίζεται καί 
ουδέποτε όμολογεΐται αυτή χάρις, ούδέποτε άπονέμεται αμοιβή, 
οιατελεϊ πάσης συμπάθειας έστερημένη και εύσπλαγ/νίας ά
γευστος. Έν ταΐς μόλις άπηλλαγμέναις τής βαρβαρότητος 
κοινωνίαις, οιον έν τή παλαια Αί/ύπτω καί Ινδία, ή γυνή έν 
τώ ϊδιωτικω βίω έσεβάζετο μέν ώς μήτηρ, άλλ' ούχ ήτττον 
διετέλει ώς δούλη τοϋ άνδρός ύπείκουσα τυφλώς πάσαις ταΐς 
αύτοΰ βουλαΐς καί έν ταΐς προεχούσαις τάξεσι Ουσιαζομένη έν 
τώ τάφω τοϋ προαποθνήσκοντος συζύγου. Έν Σινική ταΐς τών 
υποδεεστέρων τάξεων γυναιξίν έπιτρέπεται μέν τό δημοσία 
•φαίνεσθαι άλλα καί πάσα έπικάματος καί επίπονος εργασία ε
πιβάλλεται αύταϊς, τοΰ ανδρός έκτελοΰντος τάς μάλλον εύ- 
χερεϊς καί ήκιστα κοπιώδεις- ή μέν γυνή άροτρια, ό δέ άνήρ 
σπείρει κ.τ.λ. Έν δέ ταΐς άνωτέραις τάξεσι διατελεϊ καθειρ- 
γμένη καί μόλις επιτρέπεται αύτή ή εις τούς ναούς προσφοί- 
τησις. ’Αλλαχού ούδέποτε συγχωρεΐται αύταϊς τό έπιλανθάνε- 
σθαι τής ιδίας αύτών μοίρας- οίκούσαι έν άποκεκλεισμένοις τής 
οικίας δωμασι δειπυοΰσι καί άριστώσι κατά μέρος χωρίς τοΰ 
ά δρος, στερούνται πάσης πνευματικής διδασκαλίας καί νομοί 
αύστηροί καταστέλλουσι πάσας τοΰ νοός καί τών καρδιών 
αύτών τάς δυνάμεις καί άπομαραίνουσι τής εύθαλοϋς αύτών 
φύσεως πάν όγαθον κατά άνθρωπον βλάστημα.

Έν ταΐς λίαν πεπολιτισμέναις καί περικλύτοις πόλεσι τοΰ αρ
χαίου κόσμου, ταΐς Άθήναις καί τή Σπάρτη, άπήλαυου μέν αί 
γυναίκες περιποιήσεώς τίνος καί άπε-.έμετο αύταϊς τιμή τις 
και σέβας, άλλ’ εις ή-τω βαθμόν ή έν τοΐς πεπολιτισμένοις 
τών νυν χρόνων έθνεσιν αί γυναίκες έν Έλλάδι ΰπεβάλλοντο 
μέν εις περιορισμόν καί άποχώρησιν έκ τής τών άνδρών πα

ρουσίας, άλλ’ αί άρεταί αύτών καί τά προτερήματα δεόντως 
έξετιμώντο. Παρά τοΐς Έλλςσιν εύρίσκομεν εύγενή παραδείγ
ματα γυναικείου ηρωισμού, συζυγικής αγάπης καί αδελφικής 
στοργής, άλ'.’ ούχί και τό καθολικόν εκείνο σέβας πρός αύτάς 
δπερ έπεκράτει κατά τόν μέσον αιώνα, ούδέ τάς τελειοποιη
μένος καί εύγενεΐς περιποιήσεις, αΐτινες χαρακτηρίζουσι τούς 
καθ’ ήμάς χρόνους. Ή γυνή έν Έλλάδι ουδέποτε ήν κόσμη· 
μα τής κοινωνίας, ούδέ τελέως όμοταγής καί φίλη τώ άνδρί. 
Ό Όμηρος παριστά τάς γυναίκας άπλοήθεις, εύγενεΐς καί ενά
ρετους, ό Σοφοκλής αποδίδει αύταϊς ήρωοπρεπές τι ήθος, πα
ρ’ Εύριπίδη δ’ εύρίσκομεν πρότυπα γυναικείας άγνότητος καί 
εύσεβείας- ούδαμοΰ όμως άπαντώμεν τάς ύπέρ αύτών ζωηράς 
εκφράσεις τής τών νυν χρόνων ποιήσεως (ϊδε Schlegel, περί 
τής εΐκονίσεως τοΰ γυναικείου χαρακτήρος έν τοΐς Έλλησι 
ποιηταΐς). 11 ροτιθέμενοι έν έτερω χρόνω τε καί τόπω διαλαβεΐυ 
είδικώτερον περί τού βίου τών γυναικών έν Έλλάδι τό πάλαι 
περ οριζόμεθσ νΰν είς τά είρημένα ολίγα. Οί‘Ρωμαίοι, εί καί 
ήττον πεπολιτισμένοι τών γειτόνων αύτών, περιεποούντο βέλ- 
τιον τάς εαυτών γυναίκας. Δέν άτεκλείοντο αύιαι τής κοινω
νίας τών άνδρών όσον έν Έλλάδι. ΓΙροσεφοίτων είς τά δημόσια 
Οεάαατα καί δραστηριώτερον μέρος έλάμβανον εις τά κοινά 
πράγματα· όμολογητέον όμως ότι έκ τής ελευθερίας αύτών 
ταύτης προήλθον καί τινα δυσάρεστα άποτελέσματα, μάλιστα 
κατά τούς τ^ς αύτοκρατορίας χρόνους.

‘II όύναμις τοΰ χριστιανισμού ώρισε νέαν θέσιν τοΐς γυναι- 
ξίυ εν τή κοινωνία- αΰτη συνέτριψε τάς άλύσεις αύτών καί 
άπέλυσεν αύτάς του επαχθούς και αγενούς περιορισμού τού ά- 
ποκτηνοΰντος καί τά τελειότερα διμιουργήματα. Διά τού χρι
στιανισμού ό μέν άνήρ έγνω ότι έστί πολίτης τού κόσμου, ή 
δέ γυνή άνεκ-ήσατο τά ανθρώπινα αυτής δίκαια· δι’ αύτοΰ καί 
άλλων έτι αιτιών είσήχθη δίκαια καί άληθής ισοτιμία μεταξύ 
τών δύω φύλων. Τό διά τής θεοδότου θρησκείας είσαχθέν 
πνεύμα τής άληθούς αγάπης, τής συμπάθειας καί άλλων άγνω
στων πολλοϊς τών αρχαίων εθνών αρετών κατέβαλε τήν προς 
τό έτερον φύλου τυραννικήν διάθεσιν καί έπαρσιν τοΰ άνδρός. 
διεδέξιτο δέ ταΰτα τό αίσθημα τής άγαθωσύνης καί τής εύγε- 
νούς ευαισθησίας. ‘II καθ’ ημάς κοινωνία, άποφευγουσα τήν 
πρός τάς γυναίκας τραχύτητα καί δεσποτε αν τών αρχαίων 
χρόνων, έπίσης δέ καί τάς υπερφιάλους θεοποιήσεις τοΰ μέσου 
αίώνος, βαδίζει τήν μέσην οδόν. ΙΙεριποιουμένη τάς γυναίκας ώς 
τοιαύτας, ούχί δέ ώς δορυάλωτα ανδράποδα ή θεότητας αξιο
λάτρευτους, φροντί,ει περί τής αγωγής καί έκπαιδεύσεως αύ
τών καί διακοσμεί αύτάς ταΐς έπιχαρίτο ς έκείνοις τελειότησιν, 
αιτινες εισιν ώρισμέναι αύταϊς αύται δέ άναλαβοΰσαι τά δίκαια 
αύτών καί γνώσιν τελείαν τών καθηκόντων αύτών εχουσαι συμ
μερίζονται καί τϋν πόνων καί τών απολαύσεων τοΰ άνδρός. 
Καί ταΰτα μέν καθόλου, έν ιδία δέ διατριβή έκτε.ήσονται τά 
δέοντα περί τών έν ‘Ελλάδι γυναικών τά περί τών φυσικών αύ
τών προτερημάτων, τής γενομένης προόδου εις τήν εκπαιδευσιν 
αύτών, τών διά ταύτην υπαρχόντων δημοσίων τε καί ιδιοσυντη- 
ρήτων διδακτηρίων, καί τής χορη ουμένι-ς υψηλής προστασίας 
εις ταΰτα έξ ού χρόνου ή ‘Ελλάς ηύλογήθη ούρανόθεν διά βα- 
σιλίσσης, τελείου παραδείγματος ούσης πασών τών άρετών καί 
προτερημάτων όσα ποτέ έκόσμησαν τό έπιχάριτοντοϋτοτής τλζ- 
σεως φύλου έπί τής γης. —ο—
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Μέχρι τουδε λοιπόν φαίνονται οι Έλληνες μή άναμιγνύμε- 
νοι είς τήν Λατινικήν φιλολογίαν, είμή δι’ ιστορικών ερευνών, 
ή γραμματικής φιλολογίας, και δια τών δοκιμίων κριτικής, 
συχνάκις άτυχους.

Ήδυνάμεθα ϊσως μαντεΰσαι πρόθεσιν φιλολογικού παραλλη- 
λισμού, έν τοΐς κατά χρονολογικήν τάξιν 
π ίνα ξι τών Ελλήνων καί ‘Ρ ω μ α ί ω ν, ους συ
νέταξε πολυμαθής τις τής Σμύρνης ιατρός, καί ών ό τίτλος 
διετηρήθη μετ’ άλλων έν έπιταφίω τινί τοΰ άλλως άγνωστου 
τούτου συγγραφέως (I). Ήδυνάμεθα ϊσως μαντεΰσαι άγώνά 
τινα περί τοϋ ύφους έν τή μεταφράσει τών έργων τού Σαλους-ίου 
τή δημοσιευθείση κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανού ύπό τοΰ 
σοφιστόύ'Ζηνοβίου (2), καί πρό πάντων έν τή τών Γεωργικών 
τοΰ Βιργιλίου, τή γενομένη κατά τον αύτόν χρόνον ύπό τοΰ 
ποιητού Άρριανοΰ (3). Άλλ’ άπασαι αΰται αί εΐζασίαι στε
ρούνται στηρίγματος άσφαλοΰς, διότι οι τίτλοι μόνον των 
τριών τούτων συγγραμμάτων διεσώθησαν αί άρτι μνημονευ- 
Οεϊσαι δέ μεταφράσεις, ούκ είχον ίσως έτερον σκοπόν, ή εύ- 
κολυναι τοΐς ΤΛλησιν, τοΐς βουλομένοις γινώσκειν τήν ‘Ρω
μαϊκήν ιστορίαν έξ αύτών αύτής τών πηγών, τήν άνα'γνωσιν 
τού Σαλουστίου, ή τήν άνα'γνωσιν τοΰ Βιργιλίου έζείνοις, οΐ- 
τινες, μή γινώσκοντες Λατινικά, έπεθύμουν ανευρίσκει·/ έν τω 
περί γεωργικής ‘Ρωμαϊκά ποιήματι τήν άνακαινισθεϊσαν καί 
τρόπον τινά πολιτισθεΐσαν παράδοσιν τοΰ αρχαίου ‘Ησιόδου.

Ίο βέβαιον όμως έστιν, ότι αί μόναι. έκ τοΰ Λατινικού είς 
τό Ελληνικόν μεταφράσεις, αί ύποληφθεΐσαι ήμΐν έκ τής κλα
σικής αρχαιότητας, έχουσιν άπασαι τόν θετικόν έκεΐνον χα
ρακτήρα τής ώφελείας, καί πολύ ολίγον τον τής φιλολογικής 
άξιώσεως. Τοιαΰτά είσιν έν τώ τρίτω αίώνι τής χριστιανικής 
εποχής τά τεμάχια τά άθροισθέντα έν τή συλλογή τοΰ γραμ
ματικού Δοσιθεου (4)' τύποι επιστολών, άπόλογοι κατά τόν 
τρόπον τοΰ Αισώπου, μυθώδεις διηγήσεις, τεμάχια νομοθε
σίας καί νομικής επιστήμης· τοιαύτη έστιν ή μετάφρασις τοΰ 
εγχειριδίου τού Εύτροπίου ύπό τοΰ ΙΙαιανίου (δ)- τοιαύτη ή 
εκλογής τίνος τοΰ Βιργιλίου, διασωΟεΐσα παρά τώ Εΰσεβίω, 
έφ’ής ούκ έστι πλέον ήμΐν ούδέν είπεΐν, μετά τάς ευφυείς 
έρευνας, ών έγένετο τό αντικείμενου, έν τω συγγράμματι ενός 
τών ήμετέρων συναδέλφων (6). ’Επίσημον ακόμη κείμενον 
και ούχί φιλολογικόν έργον ήν ή προσευχή, ήν ό μέγας Κων
σταντίνος προσέτασσεν άπαγγέλλειν τοΐς στρατιώταις Λ α τ ι- 
νιστί, καί ής ό αύτό; Εύσέβιος διεβίβασεν ήμΐν Ελληνικήν 
μετάφρασιν (7). Επίσημα κείμενα ήσαν τά συντάγματα τών αύ- 
τοκρατόρων, εκτιθέμενα καί Ελληνιστί καί Λατινιστί ε’ς επο
χήν καθ’ ήν ο 'Ρωμαϊκό; νόμος καί τό έθος έθεώρουν άμφοτέ- 
ρας τάς γλώσσαςέ; ’ίσου.

Γινώσκομεν άλλως, έάν έν τοΐς κώδηξιν,ώς κ.ζί έν δίγλωσσοι; 
έπιγραφαΐς τών χρόνων τής αυτοκρατορία;,τά Λατινικά έγράφον- 
το πάντοτε ύφ’ Ελλήνων, καί ούχί μάλλον τά ‘Ελληνικά ύπό 
‘Ρωμαίων; ’Εκ τοσούτου χρόνου οί ‘Ρωμαίοι συνεσχετίσθησαν 
μετά τής ‘Ελληνικής γλώσσης ! Τά τέκνα τών πλουσίων έ- 
μάνθανον αύτήν πρό τής μητρ·κής αύτών γλώσσης, καί μέ 
βλάβην άκόμη τής τελευταίας ταύτης. ‘Ο Κυντιλιανός αναγ
κάζεται νά μετριάση ώς πρός τούτο τόν ζήλον τών οίκο; ενει- 
αρχών (8). ΙΙλίνιο; ό νεώτερος είχε φίλους, ‘Ρωμαίους καλή; 
καταγωγής, οΐτινες έγραφον μόνον ‘Ελληνιστί, καί ών άπηλ- 
πίζετο μεταφράσαι άξίως τά έργα (9). Φιλαρέσκειά τις ήν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) Corpus inscript, grace, άρ. 3311.
(2) Σουίτας έν λέξει Ζηνίοιος.
(3) Σουίτα; έν λέςιι ’λόριανός.
(4) Ίδέ τήν έν Bsvv. έκδοσιν τοΰ έργου τούτου υπό Boecliing.
(5) Ιδέ προ πάντων τήν εκίοσ’.ν του Verlieyk σ. 529, 530.
(6) Ό Κ. Rossignol,Virgile ct Constantin le grand.
(7) Βίος Κωνσταντίνου. IX, 19, 20.
(8) Inst. Oral. I. 1.
(9) Epist. IV, 3, 18, V. 10.

(!) Κατά Κτησιφώντοτ, C. 43.
1.2) Αί’νειάϊοί, VI, 853 ζαΐ άζολ.
(3) Fastes, I. 85, 86.
4) Στράβων, γεωγραο. IV, !, §. 5.
5 Ιν.ζέιων pro Arcliia, C. to· Όοάτυ; ποίητιζ. τε·χν. V. 324 

καί άζολ.
(> ΙΙ. ίνιος Epist., Vlil "24.

τοΐς πλούσιοι; τό έχειν έν τή έσωτερική τής οικίας υπη
ρεσία Ελ?.ηνας δούλους, πρός ους ώμίλουν πάντες είς τήν 
πάτριον αύτών γλώσσαν, καί ό Ίουβενάλιος ανέχεται μετά δη
κτικής ειρωνείας τόν ‘Ρωμαΐον τών άρχαίων χρόνων, εις ου 
τήν τράπε.,αν υπηρετούν πάντοτε νέοι ’Ιταλοί, τέκνα τών ενοι
κιαστήν αύτοΰ, άποπνέοντες τρόπον τινά τήν ευωδίαν τής πά
τριου γής, καί μή δυνάμενοι άποζριθήναι τοΐς ζητοΰσι παρ’ 
αύτών πιεΐν δι’ ετερας γλώσσης καί ούχί τής πατρίου αύτών 
διαλέκτου (I). ‘Ο αύτός σατυρικός κατέταξε μεταξύ τών χει
ριστών γυναικείων εικόνων τήν τής γραίας φιλάρεσκου τής 
προσβληθείσης υπό γραικομανίας (2). Τέλος ζωγρα- 
φεΐ ήμΐν μετά συγκινήσεως τήν όργήν τού φιλοπάτριδος μισάν
θρωπου,όστις αποχώρησε τής πό?.εως μολυνΟείσης υπό τού ‘Ε?.- 
ληνισμοΰ (3).

Είς τοιοΰτον καιρόν καί είς τοιοΰτον τόπον ή αύτοκρατορ’.κή 
κυβέρνησις εύρισκ-:ν άνευ δυσκολίας μεταξύ τών Λατίνων εύ- 
φυά πνεύματα, ικανά μεταφράζειν ‘Ελληνιστί άπαντήσεις καί 
έπιστολάς. Συχνάκις καί αύτός ο αύτοκράτωρ έχράτο άμφο- 
τέραις ταϊς γλώσσαις μετ’ ίσης εύκολίας. Γινώσκομεν τούτο 
ρητώς περί τοΰ ’Αδριανού καί Αύγουστου. Τό ωραίο ν τής ηθι
κής φιλοσοφίας βιβλίον, οπερ άφήκεν ό Μάρκος Αύρήλιος, ελ
ληνιστί έστι γεγραμμένίν. ’Επίσης πάντα τά συγγράματα Ί- 
ουλιανοΰ τοΰ ’Αποστάτου, άτινα κατέστησαν αύτόν άξιον 
διακεκριμένης Θεσεως έν τοΐς Έλλησι φιλολόγοις τού αίώνος 
αύτοΰ.

Άλλα τέλος μεταξύ τών Ελλήνων τούτων, πρός ους ή ‘Ρώ
μη τοσαΰτα συνδιαλλακτικά μέσα μετήρχετο, πόσοι εύρέθησαν 
έχοντες τήν φιλοδοξίαν τιμήσαι αύτήν δι’ έργων πρωτοτύπων, 
λατινιστί γεγραμμένων ; Δύναταί τις νά άριθμίση πέντε ή έξ" 
καί ύπάρχουσιν άκόμη καί έν τω αριθμώ τούτω καί ονόματα 
αμφίβολα, καί προσόντα άμφισβητήσιμα.

‘Ο πρώτος κατά χρονολογίαν έχει επίσης έν τή ιστορία μέ
ρος άλλόζοτον καί παράδοξον. Είναι αύτός ό θεμελιωτής τού 
λατινικού θεάτρου, ό Δίβιος ’Ανδρόνικος, γεννηθείς έν Τάραντι, 
συγχρόνως ποιητής καί καθηγητής τής ρητορικής. Φαίνεται 
ότι, ώς ο Έννιος, κατά τήν παιδικήν ηλικίαν έμαθε τάς δυο 
γλώσσας, καί έχρήσατο αύταίς άλληλοδιαδόχως ένώπιον τοϋ 
μικρού αριθμού τών λογιών, οΐτινες ήρξαντο νά ένδιαφέρωνται 
είς τά τοΰ πνεύματος έργα. Άλλ’ έν ταύτη τή πτωχεία τής 
τότε γεννωμένη; ‘Ρωμαϊκής φιλολογίας, οί ήμιέλληνε; ούτοι 
καθηγηταί, ώς άποκαλεϊ αύτούς ιστορικός τις (4), δέν εύρισκον 
σχεδόν έξηγήσζι έν τοΐς σχολείοις αύτών, ή ‘Ελληνικά υπο
δείγματα. Δύναταί τις είπεΐν αληθώς καί άνευ μεταφοράς, ότι 
ή πρεσβύτης ‘Ρώμη έμάνθανε πι ο αύτών την τέχνην τού γρά- 
φειν τήν ιδίαν αύτής γλώσσαν καπά μίμησιν των ξένων αρι
στουργημάτων.

Μετά τον Αίβιρν ’Ανδρόνικον δέον διελΟεΐν σχεδόν τρεις αι
ώνας, όπως άπαντήσωμεν Φαιδρόν τον Μυθοποιόν, γεννηθέντα 
είς τόπον βάρβαρου, άλλα πλησιέστατον, λέγει που ούτος, τή 
λογία λλάδι, Iilleratie nropior Graeeiar μυστηριώδες προσώ
που οπερ ε’ς ηλικίαν, καθ’ήν ό/.ίγον τις σκέπτεται, έθίζομεν 
τιμάν ως κλασικόν διδάσκαλον, καί όπερ βραδύτερον εμβριθής 
κριτική αφανίζει σχεδόν ύπό τάς άμοιβολ:ας αύτής είς τοιοΰ- 
τον βαθμόν, ώστε μόλις τολμά τίς είπεΐν σήμερον, έάν εις μό
νος συγ· ρατεύς, Φαιδρός απελεύθερος τοΰ Αύγουστου, έγρα
ψε ϊατινιστί τήν έκατοντάχ'ς άναφανεΐσαν υπό τό όνομα αύ
τοΰ συλλογήν τών μύθων, ή άν τό β.βλίον τοΰτο δεν είναι 
μάλλον μετάφρασις συλλογής τινός άρχικώς ‘Ελληνιστί γε- 
γραμμένης (5 .

Σκοτεινή τις μαρτυρία μοί αναφέρει ακολούθως » τόν Εύο- 
δθ ', ‘Ρόδιον κατά τό γένος, διαπρεψαντα έν τή Λατινική Έ.πο- 
ποιία κατά του; χρόνους τοΰ λέρ.νος ((>), ■> ξένον καί ίσως 
μόνου ανταγωνιστήν τού Αουζανοϋ έν τοΐς Έλλησι ποιηταΐς.

(!) Satir. XI, 145.
(2) Satir. V!, 1S5.
(3) Id. Ibid. HI. GO’ Πετρώνιος, Σαπφικών C. 41.
(4) Σιυητώνιος de lllustr. grauim. C. ).
(ό) Β/.ίκε Poesies inediles du moyen age, pecedes d’ un hi

stone de la fable l’sopique, υπό -ΜειίΑ.-ν, τ. 5ί, καί άκολ.
(6' Σουϊδας έν λεξί·. ΕίΑος.

‘Ο ΙΙλούταρχος, εν τινι τών ιστορικών αύτοΰ συγγραμμάτων, 
άναφέρει στίχον τινά, όστις φαίνεται άνήκων είς ‘Ελληνικόν 
ΐεοίημα γραφέν πρός τιμήν τών προγόνων τού Ί’ωμύλου, άλλ 
οΰτινος δέν άναφερ.ι τόν ποιητήν

Μεταξύ τών λογο ,ράφων τών κατά τήν έκπτωσιν τής Λα- 
τινίδος γλώσσης, εύρίσχομεν τόν Άμμιανόν ΜαρκελλΕνον, 
ιστορικόν' αύστηρόν καί συνάμα εύγλωττου έν τή τοΰ αρχαίου 
στρατιώτου τραχύτητι αύτοϋ, ψΰ ϊ-λ
αηρύττει αύτός ό ΐοιος), άλλ’ε: 
πολυμαθής γραμματικός Μακρόβιος 
φαίνεται- ?νέγει τού/<άχιστον ότι έ^εννήθη
(3) καί ούχί τόν τής ‘Ρώμη;,

Λατίνου λόγου
τινός έργου, έν ω συνεσχετίζοντο σ: 
ματικαί, δέον------- - ε
περί ού όμιλε?, ήν ό τής ‘Ελλάδος.

αύτοΰ, Ελληνα τήν καταγωγήν (τό 
ξ αγνώστου πατριδος (2). ‘Ο 

Έλλην ήν έπίσης, ώς 
" ) ύπ’ άλλον ουρανόν, 

καί εί δει άποδοΰναι αύτω 
τόπερί τής συγζρίσεως τοΰ Ε?. λ^ηνος καί 

' ' ι ποιημάτων, άποσπασθέν έκ μεγάλου 
ιί τότε κλασικαι δύο γραμ- 

--------- 1 δέον πιστεύσαι, οτιόξένος ούτος ούρανός, 
:, ήν ό τής ‘Ελλάδος. Έν τή αύτή τάξει τών 

γραμματικών, τών πιθανώς μέν ‘Ελλήνων τήν καταγωγήν, 
βεβαίως δέ ούχί ‘Ρωμαίων, κατατάσσεται ό Σωσίπατρο; Χα
ρίσιος, (4)ούτινος άναγινώσχομεν είσέτι γραμματικήν είς τρία 
βιβλία, διδακτικήν επιτομήν έργων αρχαιότερων περί τού αύ
τοΰ αντικειμένου. t

Ούτω λοιπόν, καθόσον τουλάχιστον δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
έκ τών ύποληφθεισών ήμΐν μαρτυριών, μεταφρασταί τινες ή 
έπιτομεΐς ολίγοι τόν αριθμόν, έπειτα δέ μόλις πέντε ή έξ πρω
τότυποι συγγράφεις, είναι οι μόνοι, δι' ών ή ‘Ελλάς, έν δια- 
στήματι έξ περίπου αιώνων, συνετέλεσεν είς τήν τιμήν τής 
‘Ρωμαϊκής φιλολογίας ! ένώ ή ‘Ρώμη δέν έπαυσε χορηγούσα 
αύτή έν πάσι τοΐς είδεσι φιλοπόνους καί συχνάκις εύγλωττους 
‘Ε/,ληνιστάς.

Τοΰτο όμως δέν προέρχεται, έκ τοΰ δτι οί "Ελληνες έφείσ- 
θησαν τής πρός τούς νικήτας αύτών κολακείας· έξ εναντίας 
έπεδαώίλευσαν εγκώμια αδιακρίτως καί είς τούς άξιους 
καί είς τούς αναξίους. Τά μνημεία τής αύτοκρατορίας εί- 
σί κεζ.αλυμμένα ύπό τών μαρτυριών τούτων τής δουλείας 
αύτών, ή φιλολογία έστι πλήρης. ‘Έπλασαν λέξεις, όπως 
καθιερώσωσι τήν δουλείαν ταύτην, έπικληθέντες, μετ’ ά- 
κριβολογίας, ήν ή ήμετέρα γλώσσα αδυνατεί μεταφρά
σαι, φιλορωμαΐοι, φιλοκαί σάρες, φιλοσέβ α
στό ι (5). Ήδη οί τελευταίοι μεγάλοι άνορες τής δημοκρα
τίας είχον ποιητάς έκλεχθέντας πρός διακήρυξιν τών έπαίνων 
αύτών, ώς ό Λούκουλλος τόν Άρχίαν (6). Βραδύτερον δέ τινες 
πόλεις επεμψαν είς διαγώνισμα τοΰ Αύτοκράτορος έγκώ- 
μια πεζά τε καί έμμετρα (7). ‘Ο ρήτωρ ’Αριστείδης έγρα
ψε πανηγυρικόν τής ‘Ρώμης, έν ω έζωγράφησε μετ’ έμ- 
φάσεως τήν εύτυ-χίαν τού είρηνοποιηθέντος κόσμου, καί τήν 
λάμύιν τών γυμναστικών καί φιλολογικών έκείνων έορτών, 
οΐτινες, άπό τοΰ ενός άκρου τής οικουμένης μέχρι τοΰ ετέρου, 
ήμιλλώντο πρός τήν κομψότητα καί τήν πο/.υτέλειαν τών ’Ο
λυμπιακών αγώνων. Αύτός ό ΙΙλούταρχος, ό καλός καί γεν
ναίος Πλούταρχος, έκυψεν όλως είς την ταπείνωσιν ταύτην 
τής πατριδος του, καί δέν άπαιτεί πλέον σχεδόν δι’ αύτήν έτέ- 
ραν εύτυχίαν, ή είδος τε διακρίσεως καί αξιοπρέπειας έν τή 
υπακοή (S).

Πόθεν προέρχεται λοιπόν, ότι, 
ύποταγής καί τής κολακείας, 
‘Ρώμη τελευταΐόν τι σέβας.

■ — r - ,. .
τινά τών τροπαίων, 
γραμμάτων υπό τής

oom έπραξαν τούτο, άναλαβεΐν αύτής,
τών άφαιρεθέντων άπο 
μεγαλοφυίας ............

δρών, Πολλά αίτια μοί φαίνεται 
ταύτην άντίφασιν. Καί πρώτον,

, έν τή συμφωνία ταύτη τής 
οί Έλληνές δέν άπέδωκαν τή 
προσπαθούντες, συχνότερον ή 

, δι’ έπιμελοΰς ζήλου, 
ι τών ‘Ελληνικών 

τών ρ.εγάλων αύτής άν- 
οτΐ έξηγοϋσι τήν φαινομένην 
διά τίνων σημείων διακρίνεται

(1) ‘Ρωμαϊκών Κεφαλαίων. 97.
(2) Return gest. lib. XXXI. 10 §. 9.
(3) Saturnalia, 1, IE
0) BXirs τ:ν πρόλογον του ad Fiiium.
(5) Corpus Inscript. grace, a. 357, 3‘>8· 2975, 210S κ.τ.λ
(6) Κικεοων, ad xttieuni Epist., I. 1θ· I11'1* Arcbia, c. 9.
(7) Corpus Inscript, griec. a 245, 1585, 275S. z τ.λ.
(S) Β'άπι πρό πάντων τά πολιν.κά -·ύτοϋ πνοαγγέλματα. 

έν τή ιστορία ό αληθώς πρωτότυπος χαρακτήο τής ‘Ρωμαϊ
κής φιλολογίας ; Διά βαθέως τινός αισθήματος τής πολιτικής 
τής ‘Ρώμης μεγαλειότητος, δι’έκφράσεως έντονου καί υπερη- 
οάνου, άνηκούσης τά μάλα τοΐς οεσπόταις τοσούτων εθνών, 
διά τής έξουσίας, διά τού μεγαλείου, καί έν δυσί 
λόγοις, διά παντός, όπερ ή ‘Ελληνική γλώσσα δέν ήθελε δυ
νηθή νά μεταφράστ). "Οθεν αί ποιότητες αύται είσιν ακριβώς 
έκεΐναι, άς ή ‘Ελλάς ολίγον έγίνωσκε, έκεΐναι τούλάχιστον, 
έφ ών ούδεμίαν ήδύνατο έχειν άξίωσιν, ότε ήνοίχθη τοΐς φι- 
λολόγοις αύτής είδος τι άμίλλης πρός τήν ‘Ρωμαϊκήν μεγα- 
λοφυΐαν. Ό ρήτωρ Αισχύνης έφώνει έπί τώυ χρόνων τού Μ. 
’Αλεξάνδρου. Ού γάο βίον γε ημείς ανθρώπινον βεβιώκαμεν 
άλλ’ είς * παραδοξολογίαν τοΐς έπομένοις μεθ' ήμάς έφυμεν. 
(I) Πόσον απέχει τοΰ κομπασμού τούτου ‘Ελληνικού πα
τριωτισμού ή γαλήνιος καί γενναία υπερηφάνεια τοΰ Λα
τίνου ποιητού, περιλαμβάνοντας είς στίχους τινάς (οΐτινες 
είσί κεχαραγμένοι είς τήν μνήμην πάντων) τήν άντίθεσιν τών 
δύο μεγάλων φυλών, και τήν τής μεγάλης αύτών ειμαρ
μένης (2).

Ο Έτεροι θέλουσι δυνηθή κατασκευάσαι έκ χαλκού εύκαμ
πτα καί άναπνέοντα πρόσωπα, καί δούναι ζωήν τω μαρμάρω, 
μετ’ εύγλωττίας διαλεγεσθαι, καί όρίζειν τάς κινήσεις τοΰ ου
ρανού καί τάς άνατολάς τών άστρων. Σύ, ‘Ρωμαίε, ενθυμού να 
κυβερνάς τούς λαούς. Λύτη σοι έσται ή επιστήμη έπιβάλλειν 
τήν ειρήνην, φείδεσθαι τών ύποτεταγμένων, ταπεινοΰν τούς 
ύπερηφάνους ». Άνέφερα τόν Βιργίλιον. Άλλ ο Οβίδιος ούκ 
έστιν ό εΐπών έν δυσί στίχ_οις θαυμασιοις καί εν αυτή τή με
ταφράσει"

σ "Οταν ό Ζευς έκ τού ύψους τής αύτοΰ άκροπόλεως Οεωρή 
ολόκληρον τήν οικουμένην, ούδέν μή άνήκον τοΐς ‘Ρωμαίοις 

δύναταί ίδεΐν;ο
jupiter arce sua quum lolum special in orbem, 
nil nisi romanum quod tueatur habet (3).

‘Η μεγαλοφυία ή έμπνέουσα τοιαύτας σκέψεις καί τοιού- 
τους στίχους τώ ψυχροτέρω τών μεγάλων ποιητών δεν ηόυ- 
νατο βεβαίως νά κινήση τόν ζήλον δούλου λαού.

Άλλα τής φιλοδοξίας ταύτης δεν προεφύλαττε τούς Έλ
ληνας, ώς φαίνεται, μόνη ή δουλεία, αλλά καί ή ματαιότης 
αύτών. Έπραξαν ήδη τοσαΰτα ύπέρ τής τών ‘Ρωμαίων 
αγωγής, ώστε έθεώρουν εαυτούς κυρίους πάντοτε τών άρχαίων 
αύτών μαθητών. Ταπεινούμενοι έν τή πολιτική έξεδικοΰντο 
έτέρω τρόπω. Καί άφοΰ άκόμη τά ‘Ρωμαϊκά γράμματα παρή- 
γαγον αριστουργήματα τέλεια, ’Αθηναίος τις άρέσκεται πι- 
στευων δτι ή πατρίς αύτοΰ φυλάττει είσέτι τής εύγλωττίας 
τό σκήπτρον. Καί αύτή δέ ή ‘Ρώμη ύπέτρεφε τήν άπάτην 
τκύτην,άφοΰ έξηκολούθει άποστέλλουσα Άθήναζε τό άνθος τής 
νεολαίας αύτής, όπως άκροάσηται τών ‘Ελλήνων φιλοσόφων 
καί ρητόρων (4), καί κηρυττουσα τήν ύπεροχήν τής ‘Ελληνι
κής γλώσσης καί εύφυίας (5), καί ότε ύπατικόν πρόσωπον, 
γοάφονπρός τόν φίλον αύτοΰ, όνομασθέντα τοποτηρητήν τοΰ 
αύτοκράτορος έν Άχαία, όμιλεϊ περί τής ‘Ελλάδος ταύτης, ήν 
μέλλει νά κυβέρνηση, μετά τού τρυφερού σεβασμού χριστιανού 
όαιλοΰντος περί τής ‘Ιερουσαλήμ καί τής κοιτιδος τής 
πίστεως (6).

Κοινή τις πρόληψις έστι πολλοί; τών λαών τό πιστεύειν 
οτι ή γλώσσα αύτών είναι ή ώραιοτέρα πασών, καί μόνη αξία 
τών θεών.

Οί Έλληνες ώθησαν τήν αύταρέσζειαν ταύτην μέχρις έσχα
της υπερβολής, ϊΐαρ’ αύτοΐς δέν ύπήρξε δημοτική μόνον δόξα, 
ότι οΐ Ο.οί ώφειλον όμιλεΐν ελληνιστί- άλλά και φιλοσοφοι 
ήρισαν περί τούτου έν τοΐς σχολείοις αύτών, καί ά-εφάσισαν * 5



X 644 X
ότι ό λαός είχε δίκαιον (1). Άλλ’ ή ‘Ρώμη, ώς φαίνεται, συγ
κατετίθετο τή παραδόξω ταύτη υπέροχη· διότι τήν επαύριον 
ακόμη τών τελευταίων αύτή; κατά τών ‘Ελλήνων θριάμβων, 
συνεχώρει Πλαύτω τω κωμικω, τώ εύνοουμένω αύτής ποιητή, 
λέγειν έν πλήρει τώ θεάτρω·

« ‘Ο Μένανδρος '(ή ο Φιλήμων) έγραψε τό τεμαχίου τού
το ‘Ελληνιστί, καί δ ΠλαΟτος μετέφρασεν αύτό είςβάρβαρον 
γλώσσαν (2). »

Plautus vortit barbare. Ουτω λοιπόν οί συμπατριώται τού 
Μενάνδρου ήδύναντο άποινΐ νομίζειν τήν Λατινικήν,ούδεν έτερον, 
ή ώς τήν μάλλον κεκαλλιεργημένην τών βαρβάρων γλωσσών.

Ισως τέλος ή τής σοφής ταύτης καλλιέργειας άξια, ή δια· 
κρινουσα τήν Λατινιδα έν ταϊς άλλαις ξέναις γλώσσαις, έσβε- 
σθη παρά τοΐς Έλλησι ύπό τοΰ ασυγχώρητου αμαρτήματος, 
τοΰ ότι ήν ή γλώσσα τών καταχτητών τής πατριδος αύτών. 
Φαίνεται δέ ακόμη ότι ή έμφυτος άποστροφή τών ‘Ελλήνων 
πρός τήν Λατινικήν γλώσσαν έπεζησε τοΐς συμβεβηκόσι, άπερ 
παρήγαγον αύτήν, καί πάσαις ταϊς πολιτιχαΐς καί θρησκευτι- 
χαΐς μεταπολιτεύσεσιν, ας ο τόπος ύπέστη. ‘Η γλωσσά, ήν 
ώμίλησαν ό τραχύς Κάτων χαί ό βάναυσος Μόμμιος έμελλεν 
είναι πάντοτε τοΐς άπογόνςις τού Φιλοποίμενος μισητή, ώς ή 
κατάκτησις, καί ώς αΐ πρώται ήμέραι τής δουλείας· καί επο
μένως ή γλώσσα αύτη διέβη έκ τών ‘Ελληνικών επαρχιών, 
χωρίς ούδέποτε νά λάβη ρίζας, ώς διέβησαν βραδύτερου ή 
Σλαβική, ή Ιταλική, καί ή Γαλλική, και τέλος ή Τουρκική 
μετά πάσας ταύτας. Έπιμένοντες δ’ δμιλεΐν τήν ώραίαν αύ
τών γλώσσαν ύπό τοσούτους αλληλοδιαδόχους κατακτητάς, 
έβεβαίωσαν οί Έλληνες τήν ζώσαν αύτής άϊδιότητα, καί πα- 
ρεσκεύασαν διά τούς ήμετέρους χρόνους τήν δραστηρίαν καί 
ήδη λαμπράν αύτής άναγέννησιν. Μετ. Α, Σ. Βζ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Άριθ. Πρωτ. 1623.

Διεκπ. 933. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ύπουργεΐον νών ’Εκκλησιαστικών κτλ.
Πρός τον Κύριον’Αμβρόσιον Σταμ. ‘Ράλληυ (είς Τεργέστην).

Τάς χιλίας δραχμάς, τάς διά τοΰ Αυστριακού άτμοπλοίου 
πεμφθείσας προς τό ύπουργεΐον, ού προίστάμεθα, διά τδ ποι
ητικόν διαγώνισμα τοΰ ένεστώτος έτους, παραλαβοΰσα ή τοΰ 
Πανεπιστημίου Πρυτανεία, άπήντησευ ήμϊν ότι διά τοΰ έπά- 
θλου τούτου έβραβεύθη εφέτος τό ποίημα α ή Ε ΐ κ α σ ί α » έργον 
τοΰ Δημητρίου Βερναρδάκη (Τρανταλίδου) φοιτητοΰ τής φιλο
σοφικής τοΰ Πανεπιστημίου σχολής, προκριθέν μεταξύ δεκα
τεσσάρων ποιημάτων, τά όποια έστάλησαν είς τήν έπι τοΰ δια
γωνισμού επιτροπήν έφέτος. Πληροφορών ύμάς περί τούτου, 
Κύριε, προσθέτω εύχαρίστως καί έξ ιδίας άντιλήψεως, ότι τό 
φιλόκαλου τούτο δείγμα τής ύμετέρας άξιαγάστου φιλογενείας 
ήοξατο παοάγειν καρπούς άξιους καί τοΰ εύγενούς σκοποΰ, ον 
προέθεσθε, καί τών ελπίδων έν γένει τοΰ πανελληνίου, συντε
λούν πρός τοΐς άλλοις καί πρός μόρφωσιν τής καθ’ ημάς έλ- 
ληνίδος γλώσσης, ήτις άνατρέχουσα όσημέραι πρός την αθά
νατον αύτής μητέρα παρέχει φερέγγυου ήδη τήν ελπίδα, ότι τό 
όνομά Σας παραπεμφθήσεται εις τάς μελλούσας γενεάς δι’ αύ
τών εκείνων ποτέ τών φθόγγων, δι’ ών περιάδονται μέχρις η
μών καί διαμενοΰσιν είσαεί περιλάλητα τά ονόματα τών Ό- 
λυμπιάσιν αθλοθετών, άποθανατισθέντα διά τής μούσης τού 
Πινδάρου καί Σιμωνίδου.

Έν ’Αθήναις τή 28 Μαρτίου 18S6.
‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΑΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘Ο κύριος ‘Υπουργός τών Έκκλ. και τής Δημ. Έκπαι'εύ- 

σεως εργάζεται ήδη άνενδότως ϊνα εξασφάλιση τήν τακτικήν 
κατά μήνα πληρωμήν τών απανταχού τοΰ κράτους δημοδιδα
σκάλων, καί παύσωσιν ουτω τά βάσανα αύτών.

— ‘Ο ‘Ελληνοδιοασχαλος Ι'αλαξιδείου αρμόδια άοεία μετω- 
νομάσθη άπό Λεωνίδας Παπά ’Αθανασίου « Λεωνίδας Άθ. 
Μίντζας» καί τοΰτο έστω είς γνώσιν τών άνταποκριτών αύτοϋ.

— Άνευρέθη έν Αταλάντη έπι ψηφιδωτού εδάφους έν μέ
τρου ύπό τήν επιφάνειαν τής γής άγαλμα άξιοθέατον έκ λίθου 
ΙΙαρίου, ύψους δύο μέτρων καί έξ εκατοστών, σώου δέ κατά 
άνωθε- μέρη μέχρι τών γονάτων εύρέθησαν καί οί πόδες αυ
τού έπι βάθρου βεβηκότες, έτι δέ χωριστά εύρέθησαν καί αί 
κνήμαι πλησίον του αγάλματος. Παριςα δέ τοΰτο έφηβον, έχον
τα θέσιν μαχητοΰ και διατάκτου, φέρει δέ χλαμύδα έρριμμευην 
έπι τοΰ αριστερού ώμου. Τό άγαλμα τούτο μετακομίζεται ήδη 
είς ’Αθήνας καί εγκαίρως θέλομεν δημοσιεύσει περιγραφήν 
αύτοϋ λεπτομερεστέρ ν τά ολίγα δε ταΰτα ήρανίσθημεν έξ 
αναφοράς τού Κ. έφορου τών αρχαιοτήτων πρός τό Υπουργείου 
τής δημ. Έκπαιδεύσεως.

Βιβλία.
‘Υπάρχουσιν έν τή καθ’ ήμάς κοινωνία πολύτιμοί τινες άν- 

δρες ήρεμα καί ένδελεχώς υπέρ αύτής εργαζόμενοι, τό έκ τής 
ίδιας φιλοπονίας κεκτημένον αύτοΐς τάλαντον πολυπλασιάζον- 
τες,ούτε μικρόν τινα ούτε μεγάλου ουδέποτε ένοχλοΰυτες· προσ
τάτην τόν ιδρώτα τού έαυτών προσώπου μόνον έχουτες,άντιλή- 
πτιρα δέ τό εύγυωμόνως τά έργα αύτών αποδεχόμενου φιλό- 
μουσον κοινόν, καί τό τού είπόντως σοφού ο λάθε βιώσας D 
κανόνα τής β οτής αύτών απαράβατου προβαλλόμενοι άπο- 
λαμβάνου -ιν έν άνέσει τών άπό τών έργων αύτών <■ ειρη
νικόν καρπόν. » Έν τοΐς τοιούτοις κατατάττεται καί ό έν Σύρω 
έγκαθεσταμένος Μ. 11. Περίδης Κρής. Ό φιλόπονος ουτος ά- 
νήρ έκ πολλού ήδη ήρξατο πλουτίζων τήν ήμετε'ραν φιλολο
γίαν δι' εξαίρετων βοηθημάτων χρησίμων είς έκμάθησιν τής 
’Ιταλικής γλώσσης, λίαν αναγκαίας ούσης καί άλλοις μέν, 
ιδίως όμως τοΐς τήν έμπορίαν μετερχομένοις. ’Επειδή δέ ούδείς 
έστιν ό τήν γλώσσαν ταύτην ψέγων παραλείπομεν τόν έπαινον 
τού κάλλους αύτής, τής άβρότητος καί τοΰ θέλγητρου εκεί
νου όπερ έστι τέλειον άπομίμημα τοΰ ουρανού ύφ’ δν ναίει 
τό λαλούν αύτήν πολυβασίλειον έθνος. ’Ιδού δή τά έως άρτι έκ- 
δοθέντα κυριώτερα τών συγγραμμάτων τοΰ Κυρίου Ιίερίδου.

Λεξικόν Έλληνο-ιταλικόν — ’Εγκυκλοπαίδεια ’Ιταλική με
τά σχολίων και σημειώσεων — Χρηστομάθεια Ιταλική διά 
πρωτοπείρους — Διάλογοι Ελληνικοί, Ιταλικοί καί Αγγλι
κοί— Γραμματική τής ’Ιταλικής γλώσσης έκδ. δεύτερα, διε- 
σκευασμενη, επιδιορθωμένη καί έπηυξημέυη τή προσθήκη τοΰ 
τε όρθολεκτικοΰ, ή περί ορθής προφοράς, ορθογραφικού, συν
τακτικού καί περί μετρικής, δημοσ ευθεισα πρό όλίγου έκ τοΰ 
τυπογραφείου τοΰ αύτού Κυρίου Μ Π. Περίδου. κ. τ. λ.

— ΈγκόΛπιον τών Ιατρών, ήτοι ιατρική πρακτική περιέ- 
χουσα την έξήγησιν τετρακοσίων σχεδόν αρρωστιών, τήν Φαρ
μακοποιίαν, τ,ν ανατομίαν, την Φυσιολογίαν τού άνθρώπου, τήν 
Διαιτητικήν καί τήν Βοτανικήν τοΰ σοφού Λινναίου. Συνδεμέ
νη καί έκόιδομένη είς τρεις Τόμους ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου 
και Ίατροοιδασκάλου Διονυσίου Πύρρβυ τοΰ Θετταλού. Τόμος 
πρώτος, διύτερος καί τρίτος. Έν Άθήναναις 1848.

Γενομένης πολλές ζητήσεως τοΰ βιβλίου τούτου οί κληρο- 
ρονόμοι τοΰ έν μακαρία τή ?.ήξει Ίατροοιδασκάλου καί ’Αρχι
μανδρίτου Διονυσίου Πύρρου συγγραφέως αύτοϋ μετατύπωσαν 
αύτό άρτι άπαράλλακτον καθ’ όλα ταϊς προλαβούσαις έκ- 
δόσεσιν, άς έτύπωσε ζών ό Μακαρίτης, ούδέ κεραίαν μεταβα- 
λόντες, ο·ύδ' αυτήν τήν χρονολογίαν τής τελευταίας αύτοϋ 
έκδοσεως κατά τό 1818' διωρθώθησαν μόνον τά έν αύτή 
αρκετά παροράματα καί έκοσμήθη τό βιβλίου μεθ’ όλης τής 
τυπογραφική; καλλονή;, ήν περιβάλλονται πάντα τά έν τω 
πλουσιω τυπογραφείω τού Κυρίου ’ Κγγελοπούλου τυπούμενα 
βιβλία. I ήν χρησιμότητα τού βιβλίου τουτου συσταίνει ικα- 
νώς ή εΐ; ολίγα έτη έξάντλησις τριών εκδόσεων άδαεϊς δλως 
τής θεία; τών Άσκληπ αδών επιστήμης ούδεμίαν ημών κρίσιν 
έπ' αυτού δυνάμεθα νά φέρωμεν τοΰτο μόνον παρατηρουμεν, 
ότι και ό μη κατ' επαγγελίαν Ιατρός δύναται νά ώφελήται 
έ; αύτοϋ έν ανάγκη, έάν ή παρουσία ’ιατρού καθίσταται α
κατόρθωτος. Τό πιοκείμενον βιβλίου τιμάται δραχμών 12, έ- 
στι δέ τρίτομον συνίσταται δέ το όλου έκ σελίδων 624 καί 
δύο λι '.Όγρα ρημάτων.

^ΕίΓηι^ΤΥποΓίΛΦίΛΓ ιγΤτπ: αοιιουλου.
ίΙ) let’Απολλ. Δύσκολ. π. 52.
2) Πλϊΰτο;, πρόλογος τού Trimunus και τής .isinaria.


