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Μελέτη Φιλολογική.
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Γ.

Ότι ό ’Ελληνικός αλφάβητο; κατά τε όνομα παν, τάξιν τε
και μορφήν γραμμάτων συμφωνεί τώ τών Σημιτικών εθνών
( Φοινίκων δη λαδή, ’Ιουδαίων, Σαμαριτών, μεταχειριζομενων
τούς αύτούς χαρακτήρας μέχρι τή; τοΰ Κόρου εποχή;) ούοεις
ό άντιλέγων τοΰτο όμως πολύ απέχει τοΰ πείθειν δτι ό Κάδ
μος πρώτος είσήγαγευ αύτόν είς τήν Ελλάδα.
Ώς πρός τούς άναγνόντας τάς σοφάς πραγματείας τοϋ 'Ριττέρου περιττός αποβαίνει πας λόγος περί τών σχέσεων τών άπό
παλαιτάτου χρόνου μεταξύ ανατολής καί δΰσεως συναφθεισών.
Ή Ορησχολογία, ή τεχνολογία, ή αρχαιολογία σαφώς καταδεικνύουσιν ότι, κατά παναρχαίους τινάς έποχάς, άποικίαι, έκ τής
βορείου ’Ινδίας όρμώμεναι, διεσπάρησαν έπί τήν περί τον Φασιν ποταμόν καί τήν περί τόν Εΰξεινον Πόντον χώραν, εντεύ
θεν δέ βραδύτερου, είτε έκ φυσικής τίνος αιτίας, είτε έκ διενέ
ξεων εγχωρίων, είτε έκ πληθυσμού ύπερμέτρου κατηναγκασμέναι, προήλασαν πρός τήν εσπερίαν καί τήν μεσημβρινήν Εύρώπην. Οί Πελασγοί άπετέλουν προδήλως μίαν τών έπηλύδων
τούτων φυλών τής ‘Ελλάδος· τοΰτ’αύτό άποδείκνυσι καί τό
εθνικόν αύτών όνομα ‘Ρ α σ σ η ν ο ί, Τ υ ρ σ η ν ο ί (διατηρη
θώ κυρίως έν Τυρρηνία, Τυροηνία τή κατά τήν Ιταλίαν, ένθα
άπώζησαν), ίδ.ως δέ τό έσχατον αύτοΰ συνθετικόν μέρος σ ην ο ί στενώς συσχετιζόμενον τώ τών Σ ι ν ώ ν (Ινδών), κατά
τον Anthon- διότι τό όνομα 11 ε λ α σ γ ο ί, ή κατ’ άρχαιότερόν
τινα τύπον II ελαργοί, έδωκαν αύτοΐς οί "Ελληνες πρό
τής σταΟεράς αυτών έποιζίσεως έν ‘Ελλάδι, ό.του ήρχοντο,
φαίνεται, καί άπήρχοντο κατά τακτόν χρόνον. Άναγράφοντες λοιπόν, κατά τήν ομόφωνον τής άρχαιότήτος ομολογίαν,
εις αύτούς, τούς Πελασγούς, έξ Ινδιών άποιζήσαντας, τήν
εισαγωγήν τών τεχνών καί τών πρώτων τού πολιτισμού σπερ
μάτων είς τήν ‘Ελλάδα, λύομεν ούτω τό περί ‘Ελληνικού άλοαβήτου ζήτημα ευχερέστατα καί άφ’έαυτοΰ καί εκ τούτου
μεταβαίνομεν εις τά περί Κάδμου λεγόμενα.
*. Τίνι τρόπω εξηγείται ή περί Κάδμου παράδοσις καί ή ονο
μασία Κ α δ μ ή ί α γ ρ ά μ μ α τ α;
Περί τούτου παραδεζτέον τήν παρά τινων λογιών Γερμανών
δοθεισαν λύσιυ.
‘Ό ‘Ηρόδοτος (Βίβ. Δ'. ? 38) λεγει, τάς βίβλους δ ι φ θ έρ α ς έκάλουν οί Ίωνες τό πάλαι, ότι γράφοντες μεταχειρίζοντο δέρματα ^δ ι φ (ι έ ρ α ς) αιγών καί προβάτων. Έπειοή οέ
η τέχνη τοΰ κατασκευάζει»; τά δέρματα εύχρηστα πρός γρα
φήν ήγνωστος ήτο παρά τοΐς άρχαιοτάτοις Έλ/ ησιν, αί διφθέραι αύται, κατά πάσαν πιθανολογίαν, ήσαν ακατέργαστοι ζώ
ων οοραί, οιαι έφέροντο έν χρήσει παρά τοΐς βαρβάροις εθνεσιν έως τών χρόνον έτι τού ‘Ιστορικού. Οί Αιγύπτιοι, κατά
ΙΙλίνιον (Φυσ. ‘Ιστορ. Βιβ. ιγ'. §. I I;, πρό τής εύρέσεως τοΰ
παπύρου, εγραφον επί φύλλων Φοίνιζος, δένδρου φυομένου έν
τή χώρα Ί όππη. Άν ούν ό Κάδμος, ώς ΰφ’απάντων σχε
δόν τών αρχαίων συγγραφέων όμολογεϊται, έλθών είς τήν

‘Ελλάδα, έδίδαξεν έν Βοιωτία τό γράφειν έπί φύλλων φοίνικο.-,
οί "Ελληνες, βεβαίως, καί διά τό ευχερέστερου καί διά τό οίκονομικώτερον έτοίμως παρεδέχθησαν τήν παρά τού ξένου έπαχθεϊσαν νε'αν ύλην γραφής και, κατά Κόνωνα (διήγ. μ'.), ευ
γνωμονοΰντες, τήν μέν χώραν, έν ή φύεται τό δένδρου, Φ ο ιν ί κη ν έζάλεσαν έκ τοΰ καρπού, τω δέ Κάδμω άπέδωκαν όσα
έκ παραδόσεως φέρονται έτι μέχρι τοΰ νύν.

Δ
Λείπεται ήδη ή έρευνα τών ονομάτων Φ ο ι ν ί κ ί α, Φ ο ιV ι κ ή ϊ α, Φοινικικά, έςών μυρίαι έγεννήθησαν είκασίαι.
‘Ο ιστορικός Ίώσηπος, ένδόσιμον εχων, πιθανόν, τό όνομα
Φ ο ί ν ι κ ε ς, ύφ’ δ ήσαν τό πάλαι γνωστοί οί ’Ιουδαίοι, έπαγωνίζεται ν’ απόδειξη, ότι οί "Ελληνες Φοινίκια έκάλεσαν
τά γράμματα, καΟό παραλαβόντες έκ τών Φοινίκων (’Ιου
δαίων), τούτων πρώτων έφευρόντων τόν άλφάβητον καί μεταδόντων καθ’ άπαντα τά λοιπά έθνη σύν τή ονομασία κατά τό
μάλλον ή ήττον παρηλλαγμένη (Ά λ ε φ, Π έ θ ε λ, Γ έ μ ε λ
κλπ.). ’Αλλά διέλαθε, φαίνεται, τόν ιστορικόν τούτον ότι πολύ
πρό τών ‘Εβραίων ήκμασαν οί Άσσύριοι, οί Χαλδαΐόι, Όι Αι
γύπτιοι, καί ότι ό ’Αβραάμ, μεταβάς είς Αίγυπτον (Γενέσ.
Κεφ. ιγ'. §. ΙΟ), ώς βραδύτερον όθεόπτης Μωΰσής, έδιδάχΟη
παρά τών Αιγυπτίων καί ούχί έδίδαξε.

Κατ’ άλλους τονομα Φοινίκια παράγεται έζ τοΰ Φοί
νικας, υιού τοΰ ΙΙρονόπου καί τής Εύρώπης, έφευρόντος τα
γράμματα έν Κρήτη
*
καί φονευθέντος είτα ύπό τοΰ ‘Ραοαμάνθυος.
"Ετεροι καί όνομα καί έφεύρεσιν άποδίδουσι τώ υίώ τοΰ Άκταίωνος· άλλοι τω τοΰ Άχιλλέως προκατόχω· ό οέ γραμμα
τικός Μελάμπους Φοινίκια, λέγε·., τ-.νές έκάλουν τούς
χαρακτήρας, ότι ύπό ‘Ερμου είς οοίνικος φύλλου
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι κ α τ ε π έ μ ο Ο η σ α ν τοιςάνθοώπ ο ι ς.

Τά επίθετα Φ ο ι ν ί κ ι α, Φ ο ι ν ι κ ή ί α καί Φοινικι
κά, λέγουσιν άλλοι, βσιωτικός έστιν ιδιωτισμός, καθ’δν η
δίφθογγος οι αντικαθιστά τόν φθόγγον ω, φ ο ι ν η=φ ω ν ή,
ώς ά γ ζ ο ί ν η=ά γ κ ώ ν η, δθεν Φοινίκι α=Φ ω ν ί κ ι α, τουτέστ·. γ ρ ά μ μ α τ α, εικόνες φ ω ν ή ς έ γγ ρ α μ μ ά τ ο υ. *. ’Αληθές τούτο άρά γε, καί ούχί προτιμότερα,
τά παρ’ ετέρων φερόμενα, ότι δηλαδή Φ ο t ν ί x ι α ώνοαάζοντο έζ τής έρυθρά; μελάνη; οι’ής έγράφοντο (Φ ο ιν ι κ ιο ΰ ν ;) Άλλ’ ή λέξις γράφω, ώς όρθώς παρατηρεί ό ήμέτερος
διδάσκαλος Κ. Άσώπιος, άυτίζειται τοΐς ταΰτα γνωματεύουσι,
διότι, κατά Διονύσιον τόν Θράκα, γράμματα έκλήθησαν, οΰχι
δήθεν ότι έγγράφοντο ούτως ή άλλως, άλλα διά τ ό γραμμαϊςζαίξυσμοΐς τυποΰσΟαι, γράφω γ ά ρ τ ό
ξ ύ ω παρά II ελ α σ γ ο ΐ ς.
’Αλλαχού ούν ζητητέον τήν αρχήν τοΰ ονόματος.

1 ό παραδεχθήναι ότι Φ ο ι ν ί κ ι α έκ?ο;0ησαν εκ των Φοι
νίκων, ώς τούτων δήθεν πρώτων έπινοησάντων τόν άλοάβητον,
ού μόνον άντικρυς εναντίον έστι πρός αρχαίας μαρτυρίας, λεγούσας ρητώς ότι μ ε τ έ Ο ε σ α ν καί ούχ εΰρονουτοι
(οί Φοίνικες) τούς τύπους τών γραμμάτων (Διοδ.
β · §· ‘ ί), άύ.λά προς τή. ϊπιστήμην, άποδείξασαυ σαφώς ότι

τά Φοινιζ'ζά γράμματα ιερογλυφικά εΐσι καί γενέσεως αιγυ
πτιακής ( δρα Erfinduug der Buclistabenschrilt.)
‘H πιθανωτέρα xai εύλογωτέρα λύσις τής δυσχερείας ταύ
της έγκειται, χατά τήν εύφυά παρατήρησιν τοϋ Anthon, έν τή
περί τής Κάδμου παραδόσεως εξηγήσει.
Τά γράμματα, άτι να, μετά τήν έπί Κάδμου είσαχθεϊσαν
νέαν ύλην τοΰ γράφειν, έοαλβν είς άχρηστίαν τάς διφθέρας χαί
τά μετάλλινα ελάσματα, έκλήΰησαν Φοινίκια έκ τών τοΰ
φοίνιζος φύλλων έφ’ ών έγράφοντο και ούχί ώς όντα Φοινικικά’.

Ε

Ιίλήν τών είκοσιτεσσάρων τούτων γραμμάτων, οί Έλληνες
τό πάλαι μετεχειρίζοντο πρό τών φωνηέντων, καί έτερόν τι
σημείον (F), όπερ έπρόφερον μέν ώ; ο υ (Διον, Άλιχ. Βιβ. Α,
§ 20), έκάλουν δέ δίγαμμα ώς έκ τοΰ σχήματος καί έξ ου έπή-

’Ιδού τό βιογραφικόν τσύτο άρθρον αυτολεξεί.

• ’Απάνθισμα περί ομωνύμων ποιητών καί συγγραφέων τοΰ
Πανιερωτάτου χαί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Λιβύης, κυ
ρίου Διονυσίου, τοΰ κατά κόσμον Δημητρίου Μάγνητος, άπανΟισθέν έκ τε τών συγγραμμάτων Δημητρίου Μαιάνδρου, Δη
μητρίου θρασυκλέους, Δημητρίου Κλέωνος, τών έχ τής χατά
Συρίαν Μαγνησίας, χαί Καλλιμάχου ‘Ηρωδιανοϋ τοΰ Κυρηναίου τοϋ τούς Πίνακας συνταξαμένου τών έν παιδεία λαμψάντων.

γασετό τών λατίνων V. Ό 'Herbert Marsch ονομάζει τοϋτο Πε
λασγικόν, ώς δήθεν ύπό τών Πελασγών μετενεχθέν είς τήν
Ελλάδα, ό δέ Heyne Ό μη ρ ι κ ό v παρ’ ήμΐν φέρεται ύπό
τό ονομα Α ί ο λ ικ όν, ώς έκ τών Αίολέων, μεταχειριζομένων
αύτό, φαίνεται, χαί εις τούς μετέπειτα χρόνους, άφ’ ού δηλαδή
οί λοιποί Έλληνες άπέβαλον τήν τούτου χρήσιν.

Νόννος^Πλεονίπου, ό τών Διονυσιακών ποιητής, θέσει μέν
ήν Πανοπολίτης φύσει δέ ‘Ηλιουπολίτης γεγονώς χατά Κων
σταντίνον τόν Μέγαν. (1) Διήχουσεν Άριστοκλέους Διδύμου
τού Άλεξανορέως, ον χαί διεδέξατο- έγραψε δέ σύν τοϊς Διονυσιακοϊς καί περί Αιγυπτίων Θεών έν βίβλοις δυωκαίδεκα, καί
ύμνους έν Άφροδίτην τεσσαράκοντα, μέτρω Σαπφιχω· μετά
δέ ταΰτα ύπό Σεραπίωνος έπισχόπου τής κατ’ Αίγυπτον Θμωίοος καταχηθείς, καί πρός ’Αθανάσιον γενόμενος τόν ’Αλεξάν
δρειάς, καί τούτω μαθητεύσας μιχρόν, τόν παλαιόν άπεκδύετα
άνθρωπον τώ βαπτίσματι, καί Πανοπολιτών ιερατεύει έπί έτηΐ
τριάκοντα πρός τοϊς έπτά, καί τό κατά Ίωάννην εύαγγέλιον

‘Η σειρά τών μέχρι τοΰδε ρηθέντων φέρει ήμας είς τά έξης

συμπεράσματα.
ά.) ‘Ο άλφάβητος ήν γνωστός παρ’ Έλλησι
Κάδμου έλεύσεως.

προ τής τοΰ

Τήν έξής περίεργον διατριβήν μετεφράσαμεν έκ τοϋ Γαλλιχοϋ ’Αθηναίου.

β’. ‘Ο Κάδμος εισηγητής έστι τής έπι φύλλων φοίνικος γρα
φής.
γ’. ‘Η φύλλων φοίνιζος γραφή έγέννησε τόνομα φοι
νικικά γράμ μα τα.

Παρά τοΰ κόμητος Μαρκέλλου έκομισάμεθα τήν έξής επι
στολήν περιέχουσαν περιέργους πληροφορίας άποβλεπούσας τήν
ύπόθεσιν τοΰ Σιμωνίδου, ήν διεκοινώσαμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις.

‘Απέχομεν τοΰ διϊσχυρίζεσθαι ότι τά συμπεράσματα ταΰτα
αλάνθαστα εΐσι και αναμφισβήτητα — απ’ έναντίας, άναγνωρίζομεν ότι τό σκότο:, τό έπιζαλυπτον τό μέρος τοϋτο τής
αρχαιότητας, είναι οΰτω βαθύ, ώστε μόλις πως δί αύτοΰ διέρ

χονται τινες ακτίνες άμυδραν άν, τή βοήθεια τών ακτινών τού
των, έδυνήθημεν ψηλαφητεί νά εΐσέλθωσιν είς τής άληθείας
τήν οδόν, ευτυχείς ημείς- άν άπεπλανήθημεν, παραμυθούμεθα
ότι τουλάχιστον άπεπλανήθημεν τήν αλήθειαν άναζητοΰντεςάλλα μεχρισότου μέγας καί προνομιούχος τις νους έξαγάγη
ήμάς τής άπάτνκ, εις ήν τυχόν ένεπέσαμεν, θέλομεν εμμένει
πλανώμενοι (άν πλάνη έστί τοϋτο) χαί άσπαζόμενοι τήν γνώ
μην άνδρών, σύν τοϊς όποίοις καί αυτό τό σφάλεσθαι εί μέν
δέν είναι καλόν, δέν είναι κακόν.

Ζ
‘Ως -έν παρόδω, τελευταΐον, δοτέ εϊπωμέν τινα περί τοΰ
χρόνου, τοΰ τρόπου καί τών τελειοποιησάντων τόν ‘Ελληνικόν
άλφάβητον.
‘Ο ‘Ελληνικός άλφάβητος τό πρώτον συνέκειτο έκ συμφώ
νων μέν ένδεκα, φωνηέντων δέ τεσσάρων α, β, γ, δ, ε, ι, κ, λ,
μ, ν, ο, π, ρ, σ, τ.
Έκαστος εικάζει οίκοθεν όπόσας και όποιας δυςχερείας πα
ρείχε τοΐς γράφουσιν ή άτέλεια αύτη· οί μακροί φθόγγοι η, ω,
ου, τά διπλά ζ, ξ, ψ, τά σύστοιχα τών ψιλών 0, φ, χ (κ, π, τ)
δέν εϊχον ιδιαίτερα σημεία καί άδύνατος άπέβαινεν ή διάκρισις
τοΰ φθόγγου u καί on (γαλλ.)
·
Άμα οί άνατολιχοί λαοί έπλήθυναν τά στοιχεία αυτών, οί
Έλληνες έδανείοθησαν έξ αύτών πρώτον μέν τό υ, είτα δέ τό
ζ, η, θ. Τό υ κατ’ άρχάς μετεχειρίσθησαν ώς σημείον πνευ
ματισμού, μαλακύναντες δέ κατ’ ολίγον μετεποίησαν εις φω
νήεν καί έγραψαν δι’ αύτοΰ τούς φθόγγους υ χαί ου. Τοΰτ’ αυτό
συνέβη καί ώς πρός τό η- προτασσόμενου μέν πρό τών φωνη
έντων, έσήμαινεν δ,τι καί τό τών λατίνων Ιι έπιτασόμενον δέ
τών ψιλών ΚΙΪ, II Η, ΤΗ έσήμαινε τά δασέα χ, φ, θ’ ύστε
ρον όμως, έπί Σιμωνίδου, μετεποιήθη είς φωνήεν μακράν καί
κατέλαβε τήν θέσιν ήν έχει μέχρι τούδε, καί τήν οποίαν τότε
άνεπλήρουν οί φθόγγοι ε ε (δέελον=δήλον, Ίλιαδ. Κ, 446),
ώς οί φθόγγοι οο άνεπλήρουν τό ου.
Μετά ταΰτα οί Έλληνες προσέθηκαν τό φ καί χ, τήν έφεύρεσιν τών όποιων αρχαία μέν παράδοσις άποδίδωσι τώ κατά
Τροία; συνεκστρατεύσαντι Παλαμήδη, ό δέ Αριστοτέλης καί ό
Πλίνιος τώ έκ Σικελίας Έπιχάρμω.
Περί τά Μηδικά, ό Κεϊος Σιμωνίδης έτελειοποίησε τόν ‘Ελ
ληνικόν άλφάβητον, προσθείς τό ξ, ψ καί ω.

Τόν πλήρη τούτον άλφάβητον παρεδέχθησαν οί Σάμιοι
πρώτοι καί μετ’ αυτούς οί Ίωνες- τώ δέ δευτέρω έτει τής ψδ'.
Όλυμπιάδος, έπί άρχοντες Εύχλείδου (403 π. X.), ό Σάμιος
Καλλίστρατος έχόμισεν είς ‘Αθήνας καί έκτοτε μετεχειρίσθη
σαν αυτόν καί είς έπιγραφάς.

Π ρός άντιδιαστολήν μέν τών Κ α δ μ η ί ω ν γραμμάτωνό
εντελής άλφάβητος οΰτοσί καλείται ’Ιωνικά γράμματα,
πρός άντιδιαστολήν δέ τών ’Αττικών (α, 6, γ,δ,ε, ζ, η,Ο, ι,
ν,

Ρ) σ> S υ5 ?, 7.’)

!ιετ’ Ε ΰ κ λ 6 ί δ η ν Γ ρ α μ-

Τω Κυρίω διευθυντή τοΰ Γαλλιχοΰ ’Αθηναίου.

έπιχω παραφράζει μέτρα» καί Ήσαΐαν χαί ‘Ιερεμίαν τούς προφήτας· άσθενεία δέ χαμών έτελεύτησεν έν τώ τεσσαρακαιδεκάτω έτει τής βασιλείας Θεοδοσίου (τοΰ νεωτέρου) βίους όλα

Έν Παρισίοις 7. Φεβρουάριου 1856.
Κύριε.
"Αρθρον χθές δημοσιευθέν διά τοΰ ’Αγγλικού ’Αθηναίου συν
δέεται τόσον πρός τάς έπί τοΰ έκ Πανοπόλεως ποιητοΰ Νόννου τελευταίας εργασίας μου, ώστε, μοί παρέχει εύλογον άφορμήν ίνα καί έγώ ανακοινώσω όμϊν γεγονότα τινά, άπερ ή
άνάγνωσις τοϋ διαληφθέντος άρθρου άνεπόλησεν είς τήν μνή

έτη όγδοήκοντα πρός τοϊς δύω.
Έγένοντο καί άλλοι Νόννοι δύω- πρώτος ό θάχιδος Αιγύ
πτιος τό γένος, χαί ουτος έξ Άρύπης πόλεως μικρόν τοΐς χρόνοις πρεσβύτερος τοΰ Πανοπολίτου, δς καί τά Αιγυπτίων έν
έπτά έκωμώδησε βίβλοις, έμμέτρωλόγω, γελοία έπιγράψας αύ
τά. Δεύτερος ό Άρώχεως, ’Ανυσίτης τό γένος, τούπίκλην
φιλόσοφος, τω Ώριγένει γνώριμος, έγραψε φιλόσοφα χαί Αι
γυπτίων σοφών διατριβάς, έτελεύτα δέ μιχρόν πρό τής τοΰ

μην μου.
‘Ο Έλλην Σιμωνίδης ένεχα πολλών χειρογράφων, άπερ παρεσχε τή έν Βερολίνω ’Ακαδημία, λέγουσιν αί Γερμανικαι
εφημερίδες ότι έφολαχίσθη.

Ώριγένους τελευτής ύπέργηρως πάνυ »
Προβάλλων ούτως τοΐς άναγνώσταις τοΰ γαλλικού ’Αθηναί
ου τό βιογραφικόν τούτο δείγμα, δέν γνωρίζω έτι προσηχόντως άν συμπεριελήφθη είς τήν συμφωνηθεϊσαν μεταξύ τοΰ Σιμωνίδου χαί τής άκαδημ ίας τοΰ Βερολίνου πώλησιν. Άλ?.’ είτε
προέρχεται έκ χειρογράφου τοΰ Μητροπολίτου Λιβύης ή τών
έπιδεξίων συνδυασμών τού καλλιγράφου, παρατηρητέον ότι
παρά λάθει χρονολογικά) καί όροις τισίν ελληνισμού τών καθ’
ήμάς χρόνον, τό άπόσπασμα τούτο άναμφιβόλως ούχί κομψόν
κατά τό ύφος, άλλ’ όμως ούτε ανώμαλον, περιέχει πιθανότη
τάς τινας χαί ιδέας τόσον έντέχνως συνηρμολογημένας, ώστε
ήθελέ τις παραδεχθή αύτάς έχ πρώτου βλέμματος, φυσιχάς.
Όλον τούτο τό κατασκεύασμα, εί καί έμελλε νά διασχεδασθή
ενώπιον τού μικροσκοπίου τών ψυχρότερων καί ύπομονητιχωτέρών ερευνητών, ήδυνήθη, ώς έκαστος συμφωνήσει, νά θαμβώση
έπί μίαν στιγμήν τούς άπλήστους οφθαλμούς τών ορμητικών

’Ιδού έν πρώτοις τό χωρίον τοΰ Βρεττανικοΰ ’Αθηναίου.
‘Ο καθηγητής Δινδόρφιος παρουσιάζει διάφορα άποσπάσματα έκ τοΰ περγαμηνοΰ χειρογράφου, όπερ ήν ή δευτέρα ύπόΟεσις τής συνεδριάσεως τής ’Ακαδημίας· πρό πάντων δέ τόν
βίον τοΰ Νόννου ποιητοΰ τών Διονυσιακών, άγνωστου μέχρι του
νΰν έποχής· έν αύτώ δέ τώ 6ίω φέρεται σύγχρονος τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου, ό δέ θάνατος αύτοΰ τίθεται έν έτει 14
τοΰ Θεοδοσίου, 392 π. χ. Γίνεται έτι μνεία πλλών έργων τοΰ
Νόννου, άγνωστων τοΐς είς ήμάς πεοισωθεϊσι συγγραφεΰσι. Μετά
τόν Νόννον τούτον καταφαίνονται δύο έτεροι ομώνυμοι αύτώ συγ
γραφείς. Τό δέ σύγγραμμα « Περί ομωνύμων ποιητών καί
συγγραφέων » περιέχει έτι καί τόν βίον τοΰ Ουρανίου. > Δέν
παρατείνω περαιτέρω τήν παοάθεσίν μου άφίνων κατά μέρος τόν
Ουράνιον τούτον, ούτινος τό σύγγραμμα περί τών αρχαίων
δυναστειών τής Αίγύπτου θαυμασίως άντιγεγραμμένον διά χει
ρός τοΰ Σιμωνίδου μοί παρουσιάσθη μέν, αλλά δέ μοι έφάνη
ή γνησιότης αύτοΰ άποχρώντως βέβαια· περιορίζομαι δέ είς τόν
Αιγύπτιον ποιητήν, ου οί ςίχοι έξήσκησαν τεσον τόν κάλαμόν
μου καί πολλάκις έβασάνισαν τόν νοΰν μου τέταρτον τοϋτο
έτος.

τής άρχαιότητος εραστών.
Έλλειπής άν εϊην είς τό αρχαιολογικόν τούτο έπεισόδιον άνδέν
προσέθετον τήν ήν μοί ένεποίησεν έντύπωσιν ό Κ. Σιμωνίδης.
Μοί έφάνη λίαν προφυλαχτικός είς τούς λόγους αύτού καί τά
κινήματα, ήκις-α δέ φιλοκερδής, έν Παρισίοις τούλάχις-ον, διότι
δύναμαι νά βεβαιώσω οτι ούδενί προυτεινε τιμήν ή τήν αγο
ράν τών γνησίων ή νόθων χειρογράφων αύτοΰ έν Γαλλία’ παρεκτός τούτων μοί έφάνη διάγων βίον λίαν οίκουρικόν έν μέ
σω τής τοσοϋτον θορυβώδους πρωτευούσης ημών, χαί ότι άνέπτυξεν έν αύτή, έν τή μεγάλει μονώσει αύτοΰ, τήν τεράστειον
αύτοΰ περί τήν καλλιγραφίαν δεξιότητα, ής μοί έπέδειξε πε
ρίεργα δείγματα. ’Ελεεινός, φιλύποπτος, άεί μελανείμων χαί
έξωτερικώς άτημελής δέν ώμίλει καί δέν έννόει άλλην γλώσ
σαν ή τήν εαυτού. Τό σοβαρόν χαί έχέμυθον σχήμα αύτού
ένέφαινε, χατ’ έμέ, τινά τών άλλοκότων καί είς τά μυστήρια
τής παλαιογραφίας βεβυθισμένων άνθρώπων, ή μάλλον είπεϊν,
τινά τών μοναχών έκείνων, οΐτινες συνήθεις άλλοτε έν τοϊς
καταστραφεϊσι Βενεδικτινοϊς μοναστηρίοις ημών, σπάνιοι δέ

Εΐδον Χάγώ τόν Σταγειρήτην Σιμωνίδην (έν Παρισίοις)
διατρίβοντα πέρυσι- ενώ δέ έποίουν λόγον μια τών ημερών ενώ
πιον αύτού περί τών δυσχερειών άς μοί παρείχεν ή βιογραφία
τοΰ Νόννου, ήν άνεπιτυχώς ίχνηλάτουν έν τώ σκότει τού 1Δ'.
αίώνος, μοί εΐπεν ουτος £ νομίζω ότι άνέγνωσά τι έν τώ άπανθίσματι περί ομωνύμων ποιητών καί συγγραφέων τού Δημητρίου Μάγνητος, ου τό χειρόγραφον μοί έδόθη έν ‘Ελλάδι ύπό
τοΰ ‘Ηγουμένου τών ήμετέρων μοναστηρίων τινός ο 15 ημέ
ρας περίπου μετά τήν ομιλίαν ταύτην μοί έστειλε τό έξής έκ
τοΰ λεξικού τούτου τών ομωνύμων άπόσπασμα.

‘Ομολογώ οέ αύτίκα ότι μελετήσας ώρίμως τό άπόσπασμα
τοϋτο δέν εύρον έν αύτώ τό πολύ έπιζητηθέν παρ’ εμού κΰρος
ΐνα κατορθώσω βιογραφικόν άσυλον είς τήν φήμην τοΰ ποιητοΰ
μου. Έπανιδών δέ τόν Σιμωνίδην ώμολόγησα αύτώ οτι έκπληχθείς ύπό ούσιώδους τινός σφάλματος χρονολογικού, όπερ άνεΰρον έν τώ άποσπάσματι τούτω, ούδεμίαν ποιήσομαι χρήσιν
αύτού- ήκουσε τήν δήλωσίν μου ταύτην άνευ φαινομένης τίνος
ταραχής, μετά φλέγματος όπερ ουδέποτε ελλείπει έν αύτώ, καί
ούδέν άντέτεινε.

πάντως έν τοϊς Μετεώροις τού ’Άθω, κειμένου πλησίον τών
Σταγείρων, ένθα ο Σιμωνίδης έπί μακρόν διέτριψε. Πολλάκις
μοί έγένετο έννοια ότι, δι’ ιδιοσυγκρασίας φύσεως, ής ούχ
έστι τό μόνον παράδειγμα, ώθησε μέχρις εσχάτων τήν φρενί
τιδα τών χειρογράφων καί τήν σπουδήν τών περγαμηνών. Ένέ
τυχόν δέ κρίσεως παρόμοιας τή έμή παρά ανωτέρω τινί υπα?.λήλω Έλληνι, όστις είδε, μοί είπε, τόν Σιμωνίδην έν τή
σκιά τοΰ Παρθενώνος διακοσμούμενο·? τοϊς αύτοϊς καρποϊς τών
ερευνών καί τής έπιδεξιότητος αύτού· κ ‘Ο Σιμωνίδης διατελεϊ αίνιγμα είς έμέ, ύπέλαβεν ό εύφυής ουτος διπλωμάτης,
άπό έξ ήδη μηνών· χαίρω δέ ό:ι τά χειρόγραφα αύτοΰ έτυχον
τής αύτής δυσπιστίας έν Παρισίοις, ής ζαί έν Άθήναις. Θεω
ρώ αυτόν κατειλημμένου ύπό είδους τινός μονομανίας. Πεπροικισμένος δι’ άξιοθαυμάστου περί τό γράφειν έπιτηδειότητος,
καί άνατεθραμμένος εν τοϊς έλιγμοϊς τών άρχαίων βιβλιοθη
κών τών ήμετέρων μονών, όπου ύπάρχουσιν έτι, πολύ μάλ?.ον ερανιστής ακάματος ή ραδιούργος άπατεών. Αί άλλόχοτοι παραποιήσεις αύτού, έν τοσούτω, διετίί^εσαν άνεπιβλαβεις
τούλάχιστον μέχρι τοΰ νΰν, άν ούχί ό?.ως άθώαι. »
Θέλει μοί συγχωρηθή ή παρέχβασις αύτη, ήν δίκαιοί ίσως
ή κοάτησις τοΰ Σιμωνίδου. ‘Η έμή μαρτυρία, έπερχομένη α
μέσως μετά τήν εϊδησιν ταύτην μοί ύπηγορεύθη μόνον, ώς έμάντευσεν ήδη έκαστος, έκ τοΰ είδους έχείνου τοΰ διαφόρου
(interet) όπερ έμπνέει αδιακρίτως έζ πρώτης προσβολής, πας
δεσμώτης πριν ή άπόφασις περί αύτοΰ έκδοθή ζαί ένώ ή τύχη

αύτού άβέβαιος έτι διατελεϊ.

‘Ο Κόμης Μάρζελλος
πρώην πληρεξούσιος ύπουργο'ς.

ΣΤΑΤΙΣΤΗΚΗ ΤΟΤ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
‘Η Μητρόποίις τβΰ Λονδίνου καλύπτει ίκτασιν 122

τετραγωνικών-

μιλιών περιέχει 327391 οικίας, καί 2, 3G2.236 κατοίκους. ‘Η
ένιαυσία αΰξησις τοϋ πληθυσμού ιίναι <ίς 40,000 ψυχών' τό ήμισυ
τή; αύξήσ;ως ταύτης προέρχεται έκ τής υπιρβάσεως τών γεννήσεων άπό
του; τεθνεώτας, τό έτερον ήμισυ ίκ τή; άχαταπαύατου έποικίσεω; τών
ξένων, οΐτινες έρχονται ν’ άποκαταοταθώοιν ένταύθα- ’.ατά συνέπειαν άν

λάβωμεν μίαν οικίαν διά δέκα ένοικους,

εχομεν σταθερά; 4 χιλιάδας

νέας οικίας έν τή ύδώ τής κατασκευής, «ΐ; τρόπον ώστε τό Λονδίνου
αύξάνει άκαταπαύστως διά τής προσθήκης μιά; ν;α; πόλεω; σημαντι
κής έκτάσεως.

Τό μάκρος ηνωμένων τών όδών τοϋ Λονδίνου παριστάνιι 1750 μιλιά·

τί» κεφάλαιον δπερ ίδαπανήθη εί; τό στρώσιμον τών όδών τούτων άναβαίνει είς 14 εκατομμύρια λίρας στερλίνας, καί τά έξοδα τής έπιδιορθώ-

σιως άναβαίνουν εις 1,800 000 λίρας κατ’ έτος. ‘Γπάρχουσιν υπό
τάς οδούς τοΰ Λονδίνου 1900 μιλιά κόσσια (σωλήνες) άπό φώς ρευστόν
άεροειδές καί όμοιου μάκρους σωλήνων διά τήν διανομήν τών ύδάτων,
όπερ πρός 2ν οελίνιον έκαστον πόδα, παριστάνει μίαν ποσότητα ές ήμίσεως εκατομμυρίου λιρών ώς έγγιστα. Το κεφάλαιον όπερ έξωδεύθη «ί;
όλας όμοϋ τά; εργασίας πρός άπαρτισμόν καί διευθέτγ.σιν τοϋ αερώδους

ρευστού φωτός άναβαίνε·. εί; 3 εκατομμύρια λίρας στερλίνας,

καί ή

τιμή τοΰ φωτίσματος άναβαίνει πλέον τοΰ ήμίσεως μιλιουνίον κατ’ έτος
*δι aptO. 360,000 φανών (λύχνων) είς τάς διαφόρους όδοΰ; πλατείας
κτλ. Αυται αϊ 360,000 λυχνία; τοΰ ά.-ρώδσυ; φωτός καταναλίσκουν

εκάστην νύκτα 13 μιλιοόνια κυβικούς πόδας ρευστού φωτός.
Το ακαθάριστον ενιαύσιον εισόδημα τών οικιών τοΰ Λονδίνου κατά

τά κατάστιχα τοΰ φόρου τών οίκοδομών,καί τοΰ φόρου τών Ιδιοκτησιών,
είναι είς 12, 500, 000 λιρών στερλινών. Τά έπιπλα τών οικιών τού
των είναι ήσφαλισμένα διά 166 μιλιοόνια λίρας.

Τό κεφάλαιον δπερ διαθέτουν οί τραπιζΐται τοΰ Λονδίνου ήνωμενοι,

λογίζεται είς 64 μιλιοόνια. Τό έτοιμον ποσον πρός άμεσον πληρωμήν
(1) Σημ. χΟϋ Κόμ. Μαρκέλλου
’Αν κατά τήν διογραοικήν ταύτην σύνοψιν ό Νάνος άπίθανί. βίους
έτη 82, το 14 έτος τής βασιλιίας θεοδοϊίου τοΰ νεωτεοου, δη)., τώ
•122 μ· χ· έγεννήθη πάντως τώ 340, τούτίστι τοία έτη μετά τόν 0ά·

»·’·4ϊ Κ·
νταντ;νθυ
*

LL·

τ-Λ

παρά τών άσοαλιοτικών καταστημάτων άναβαίνει είς 10 εκατομμύρια,
ενώ δ εις κυκλοφορίαν χάρτη; έν μόνω τώ Λονδίνω παριστάνει τό κο-

λοσαΐον πασόν τών 78 μιλιουνιων λιρών στερλινών.

20, 600 άνθρωπο; ζώ-.ν εις ημερησίου; ίργαοίχς τωνίν ταΐς μ-εγάτ, ζ 4-. λ ;.. -

}(■ 656 X
Τό εξαγόμενον τώ·' άγοιώ» έπί τών ζώων παριστάνει ότι τό Λο»όι·
νο» χιτχναλίσχει κατ’ έτο; 277, 000 οό«;, 30 χιλιάδα; αγελάδας, 1,

480, 000 πρόβατα καί 34, 00-0 χοίρου;, τών όπσιων ή άξια όαοϋ
λογίζετχ: ci; 8,000, 000 λίρα;.
Κατ' έτος 4» Λο»δ.·.ω τρώγονται ύπό τό σχήμα άρτου 1,600, 000
κονάρτερ σίτον.
Τά οσ-ρια τά ποΛούμενα έπί τώ» πέντε κηπουρικών αγορών φέρουν

τ’ άζ.ο'Λουθε ποσά- 310, 464, 000 ’/ίτρας γαιοιζήλων,

0,

672, 000

κραμπία, 14,326,000 καρ »α ζπίζ.ια, 32, 648, 000 γογκύλια, 18,
817,000 δαικία ζκχρότε;^ 408,000 μέδιμνα πιζελίω·’, 133,400 Ο
μοια φασόλια, ^21, 0U0 φασόλια γαλλ.κά, 16,580 δωδεκάδας σπαρά-

Λ Γ Γ Ε A I Α.
Σκοπών νά έκίώσω τό κατά τον έν Άθήναις ποιητικόν δια
γωνισμόν τού έτους τούτου βραβευθεν ποίημά μου τήν ΕΙΚ Α
ΣΙΑΝ, παρακαλώ τούς βουλομένους τών φιλομούσων νά έγγραφώσι συνδρομηταί έν τή παρούση αγγελία.
Τό βιβλίου απαρτίσου πέντε περίπου τυπογραφικά φύλλα
χάρτου καλής ποιότητος τιμάται Δραχ. 1. 50.

Έν Άθήναις τή 4 Μαίου 1856.
Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

Σ. Σ. Οί έπιθυμοϋντες ν’ άποζτήσωσι τό βιβλίου τοΰτο δύ
νανται νά γράύωσι πρό; ήμας.

γκια, 34,000 δωδεκάδα; ρ·.ζα; σέλινα, ϋ I ,‘200 όμοια κοζκ" ο γουλιών,
4, 492,800 ,τόδις μαρούλια, 132,912 δεμάτια ραπάνια, 1,480, 600
αράδα; κρΟμΰδια,
Ιδού νϋν τό έζαγόμε.Ό' τώ· ποσοτήτων τών χονδρών ιχθύων τών κατ’
έτος αναλισκόμενων· 3.480,000 λίτρα; σολομόν, 4,000,000 λίτρα; μω·
ροΰνα νωπή, 26 380,009 γλώσσας (χονμαΐϊας) 6,752,000 τζύλωνας,
33,600,000 ρόμβου;, 23,250 000 σκομβρίχ, 294 000 όρίγκας νω

πός, 1, 505,280 λίτρα;

χέλια, 4,000,000 σαρδέλας καί ποσοτέτα;

άναλόγσυ; ίχθιων ιεταρυχενμένων καί Οστρακόδερμων.

Τό ποσό· τών πυυλ·;ρ·.κών ορνίθων, χηνών, γάλων, παπιών καί περιστερίω» ανασαίνει εις 2, 709,000 κεφάλια τό κυν/γιον καί τά άγρια

πο,λα είς 1,281,000 κεφάλια πρόσθετον «ί; ταΰτα διά τάς οπώρας
586, 000 μέδιμνε μήίω·, 353,000 όμοια απιδιών, 137,200 δωδε
κάδας λίτρα; κερατίων, 176,500 μέί·μ·α δαμάτκίνα 276,700 δ/οια
φραγκοστάφυλα, 16, 450 όμοια λεπτόκαρα, 6,018 όμοια κάστανα καί
518,400 καρύδια.

Πνευματώδη ποτά κατ'

έτος καταναλίσκοιται 65, 000 πίπες οί

νου, 2,000,000, γαλώνια ρακής, 43,200, 000 όμοια μπίρας, καί 19,

21 5,000,000 όμοια ΰδατΟ;.

Τελοσπάντων διά

την φωταψίχν καί θέρμχνσιν τί; πόλεω;

κ»ί-

ονται 3,000,00 Ο τόνοι γαιανθράκων.

*Γ®άρχουν έν Αονδινω 530 έταιριαι έλέου; αίτινες διανέμουν »«:’ έτο;
«ί; τοϋ; πτωχού; 1,805,635 λίρα; στερλίνας. Ποσότζ,; ώί έγγιστα
όμοια διανέμεται παρά τοΰ ιδιαιτέρου έλέου; εί; τρόπον ώστε τό ποσόν

τό όποιον άπερνά άπό τά; χιΐρκς τοΰ πλουσίου είς έκείνας τού πτωχού
(αη συμπεριλαμβανομένων τώ»

δικαιωμάτων

τών

πτωχων) εί:»α εί;

3 0(19.500,
λιρών.
Α· έ-ίσσιζοι έκθέσει; βεβαιαϋν δ·.ι έν Αονδινω ϋπάρχειν έν παντϊ

χαιρώ 143,064 α.τοσ.α -χωρίς ΙγνωσμένΛν κατοικίαν.

Εκ τοΰ άριθμοΰ

τούτου 4,000 είναι άλίται ίvagabonds) τό επάγγελμά, καί ί συντή·

ρησί; τω» φέρε’- δαπάνην ενιαύσιον εί; τήν πόλιν 6000 λιρών. Υπάρχουν
έν Αονδινω 110

κλέπται τοιχωρΰκται, 183 κλέπται, 40 λησται, 773

κλέπται μανδυΰίων καί άλλων, .'’,675 συνίδω; κλέπται, II άΰογοκλέ-

πτα·, 140 κυνοκλέπιαι 31 κιβόηλοποιοί, 317 άτομα τά όποια ζώσιν διά τής έζοδεύσεω; τώ< κίβδηλων νομισμάτων, 141 οίτινε; ζώσιν

άπό κατάχρησιν εμπιστοσύνη; καί αισχροκέρδεια; 182 οότίνες θηρεύ

ουν τά έλεο; διά τη; βυ,,θείας ψευδών πιστοποιήσεων δι' έπαίτας, -.ό
όλο» 16, 900 έγκλημα τίνι πα-.τός εϊδο.ς

αστυνομίαν και

τό ποσόν

τών

ίγιωσυένοι άπό

τήν

πραγμάτων ή χρ/,μάτων τά όποια

κλέπτουν κατ’ έτο: ά··αβα<νει εί; 4'2,000 λφας.
(Έκ τζ; έφτ,μ. αί Πάτρα)

Διά τώυ άπό 3, a, I 2, 2s ζαί 30 'Απριλίου εγγράφων τοϋ
έπί τών Έκζλησ. κλπ. ‘ϊ'πουργείου διωρίσθησαν μέν δημοδι
δάσκαλοι οί ΚΚ.
ο Πεπόνας Κωνσταντίνος είς Δαύλειαν τής Χαιρωνείας
» Κωνσταντινίδου Χρυσοΰλα, είς Αίγιναν,’
ο Άνδρουτσοπουλος Δ. είς Αυζοσούραν
ΜετετέΟησαν δε οί ΚΚ.
2 Παππαδημητρίου ’Αλέξανδρος άπό Τριπύλη; είς "Αμφεισαν (Μεσσηνίας.)
» Α’.ανόπουλος Γ. άπό Κύμης είς Μάνδραν τής Έλευσϊνο;
» Πολιτάκης Π. άπό ‘Αγ. ’Ανδρέου είς ΙΙάρνωνα, ώς ύποδιδάσκαλος.
β ΙΙλιοπουλος Ν. άπό Αυκοσούρας εί; Αράχοβαν τή; Δακεδ/μονος.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘II ‘Ελληνική Βουλή.

Έν ‘Ελλάδι, ώς έν πάση ευνομούμενη χώρα έν ή ό λόγος
ού δέδεται, μετά παρρησίας συζητοϋνται άεί πάντα τά κοινω
νικά ζητήματα και προφορικώς καί διά τής δημοσιογραφίας,
πλήρους άπολαυούση; ελευθερίας. Τάς συζητήσεις γεννώσιν
άεί αί τών αρχών διαφοραί· ούοαμού δέ τοΰ κόσμου έν ούδενί
χρόνω άπαντώνται κοινωνίαι τάς αύτάς όμοφώνως άρχάς πρεσβεόουσαι. Πολλάκις μέν διατίθενται αυται ούτως ή άλλως
έκ προσωπικών συμφερόντων ή έκ κομματικών ίσχυρογνωμιών,
έξ ών αναφύονται πεισματώδεις καί τή; ορθής κρίσεως εκφυτοι έριδες εις έκτραχηλισμούς αγενείς έστιν ότε έκτρεπομεναι, άλλ’ αί σπάνια: αυται ύπερβολαί δέν τίθενται είς κανόνα,
είσί παρεκβάσεις τυχαιαι, ών οί φρόνιμν. τών άνθρωπιον τελέως χαί μακράν άφίστανται. ΙΙάσα κοινωνία έχει τας αρετας
αύτής, άλλα και τά ελαττώματα αύτής· ή γή έστιν άμοιρος
τών τελειοτήτων τής έπουρανίου κοινωνίας. Όπερ ούν εν πά
ση τή οικουμένη επικρατεί τοΰτο καί έν ‘Ελλάδι συμβαίνει, εί
και έπί το όσον οΐόν τε μετριοπαθέστερου· δθεν βλεπομεν οτι
έν τοΐς νομοθετικοί; σώμασιν, ένθα βουλεύουσιν οί τού έθνους
έπί).εκτοι, αί συζητήσεις γίνονται μετά τής δυνατής κοσμιοτητος καί σπανιότατα έπί τό ζωηρότερον τρέπονται- εν οέ αειποτε ζήτημα ούδαμώς διχάζει τάς γνώμας τών βουληφορων
ήμών άνδρών, καί τοΰτό έστιν ή τής νεολαίας έκπαίδευσις καί
καθόλου τά γράμματα. Έν τοΐς πρακτικοί; τών βουλευτικών
σωμάτων ούδαμοΰ φαίνεται γνώμη κατασταλτική τής παιδείας
καί ούοέποτε άπέτυχε πρότασις ύπέρ αύτή; γενυμένη. Τυχόντες έσχάτως δείγματος φιλομούσου τής Βουλής ήμάς άποβλέποντος έμολογοΰμεν τω σεβαστώ τούτω σώματι πανδήμως
τήν ευγνωμοσύνην ήμών επωφελούμενοι οέ τής εύκαιρία; ταύ
της διακοσμοΰμεν τή; έφημερίδ:; ήμών τάς στήλας διά τής
δηλώσεως ταύτης, έξαιτούμενοι τών Κ. Κ. βουλευτών τήν
συγγνώμην, άν διά τοΰ δημοσία αποδιδόμενου αύτοΐς έπαίνου
ένοχλώμεν την μετριοφροσύνην, ήτις διακοσμεί έπί άλλαις άρεταΐ; τήν αρχαιοπρεπή καί σεβαστήν βουλήν τής ‘Ελλάδος.

— Έν Λαμία ήρξατο έζδίδεσθαι έφγ,μερι; ονομαζόμενη
«Βάρος τής Όθρυος, ύπό τοΰ δικηγόρου κυρίου ΕύΟ. Οΐκονομίδου. Έκ τών τριών έκοοΟέντων ήδη φύλλων αύτής φαίνεται
σκοπόν προθεμένη κύριον τήν έπί τό άπαθέστερον συζήτησιν
τών δημοσίων ζητημάτων καί τήν οιάίοσιν ειδήσεων ένδιαφερουσών τοΐς έντεύθεν καί πέραν τών ορίων οίζ.ούσιν ομογενεσι.
λαίρομεν ότι έκτήσατο ήδη ή πόλις Λαμία καί σπουδαίαν 'Εφη
μερίδα καί ϊκανώς καλόν τυπογραφειον. Εύτυχείς άν δυνηΟώμεν έξη; ν' άναγγειλωμεν ότι έτυχον άμφότερα ταΰτα τή; φιλομούσου καί φιλογενοΰ; ύποστηρίξεω; τών φι'/οτίμων ομογε
νών, άναγνωριζόντων τήν αξίαν καί τοΰ έργου καί τοΰ κατα
στήματος άπερ έν τοΐς μεθορίοις ίορύσατο άοραϊς δαπάναις ό
φιλόκαλος κύριος ΕύΟ. Ο κονομίδης.
— ‘Ο δημοδιδάσκαλος Κ. Δ. Άνδρουτσοπουλος μέχρι τοΰδε
τριτοβάθμιο; ών υποβαλών εαυτόν είς δευτέραν έξέτασιν προεβιβάσθη δευτεροβάθμιος (β'. τάξεως) καί διωρίαθ'4 ε-ί Ισαρι
τοΰ δήμου Αυκοσούρας τής επαρχίας Μεγαλοπολεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΠΙΟΓΙ’ΛΦΙΑΣ I. ΛΙ ΓΕΛΟΠΟΪΛΟΤ.

(Ό::: Άίζ.-άς- α:;5. 274).

