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Πφι της παραγωγής τώ> ονομάτων Δηαητρος 
και Περσεγονης,

Οι αρχαίοι, Έλληνες τε χαί Λατίνοι, ώς και οί πλεϊστοι 
τών νιωτίρων ύπέλαβον τήν λέξιν Δ η μ ή τ η ρ Δωρικόν είναι 
τύπον τοΰ Ιή μήτηρ (Εύριπ. Βάχχ. 273. Δημήτηρ Θεά· γή 
δ’ έστιν, όνομα δ’, όπότ=ρον βούλει, κάλει. ΙΙρβ. Φοίν. 701— 
3.__ Κικέρ. de nalura deorum 11, 67. <>b illis Graecis) quoque
Δημήτηο quasi Γημήτηρ nominate est. 0? νικών στίχον παρά Δι- 
οδ.’ Σικελ ά, 12. και υμν. Όρφ. 40. — Ήσύχ. λέξ. οή, γή. 
Έκ δέ τών νεωτέρων έπιθι Κρεύζερον έν Symbol, τομ. δ', σελ. 
328, καί τούς δύω έσχατον έκδόντας Ελληνικός μυθολογίας, 
Πρέλλερον τόμ. ά, σελ. 46 ί και Γερχάρδον, τόν έμόν αξιό
τιμου διδάσκαλον, τόμ. σ, § 416, 1. σελ. 447). Είς δέ τήν 
ερμηνείαν τής λέξεως ταύτην κατήντησαν, ώς φαίνεται, οί αρ
χαίοι, ύφ’ ών παρεπείσθησαν και οι νεότεροι 1) δι.τι έξέλα- 
6ον τδ έν ταΐς έπιφωνήσεσι « τεύ δα, οΐοΐ δα » (Εύρ. Φοίν. 
■1314 Άριστ. Αυσιστρ. 198. πρβ. Αίσχ. Ιίρομ. 5ί>5. Εύμεν. 
829) χα:. « ού δάν » (Θεόκρ. ο, 17 χαί ζ', 39, οπού τά σχολ. 
έρμηνεύουσι « μά τήν Γήν) η δά = γά Άλλ’ ούτ’ έν τοΐς χω- 
ρίοις τούτοις ή έπίχλησις τής γής έστιν άρμοδία, ούτε αλλού 
που παρά Δωριεύσιν ή γή λέγεται καί δά, άλλ’ άεί γά (Α- 
ρένσ. de dial, dorii a σελ. 80 καί 129;ι διό τό . δάν » έκλη- 
πτέονώ; διαλεκτιτήν διαφοράν τοΰ Ζάν, Ίων. Ζην = Ζήνα (Ίλ. 
θ', 2·>6. ξ, 265. ώ, 331 εύρύοπα Ζην), παρά τήν όνομαστ. 
Δήν (ώς Δεύς = Ζευς), δν τύπον έμαρτύρει μέν τέως ό Ήρω- 
διανος σελ. 15 (έκδ. Lehrs), άνευρέθη δε τό πρώτον έν τή έκ 
Κρήτης Δρηρία έπιγραφή (ΐδ. Άθ. άρ. 2234 καί 'Ραγκαβήν 
Antiq Hellen τόμ. β', έν τέλει). — 2). Έκ τοϋ ότι οΐ Δωριείς 
λέγουσι Δαμάτηρ = Δημήτηρ· άλλά τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ 
’Ιωνικού Δημήτηρ καί ού/ί τοΰ Γημήτηρ διότι αύτοί ουτοι 
οί Δωριείς, οί λέγοντες απανταχού τήν γήν, γάν, δέν είπόν 
που καί Γαμάτηρ, άλλ' ούδ' οί Ίωνές ποτέ Γτμήτηρ άντί 
Δημήτηρ- ούδ' είναι πιθανόν, ότι οί Ίωνες έκ τοΰ Δωρικού 
τύπου έφυλαξαν μέν το δ άντί τοΰ γ, άπέβαλον δέ τό α. ή δέ 
συλλαβή δ η εύρηται καί έν τω άρχαιοτάτω τής Θεάς όνόμα- 
ματι « Δηώ » όπου βεβαίως δέν προήλθεν έκ τοΰ «γη.a—3) 
Διότι άνεξετάστως παρετέχθησαν τήν λέξιν δάπεδου = γήπε- 
δον. ’Αλλά « δάπεδον » έχει πανταχου τών ποιητών τήν πρώ
την συλλαβήν βραχεΐαν, όπερ ήν αδύνατον, εΐ ήν τω όντι οά- 
πεδον = γήπεδον διό καί όπου έν τοΐς ποιηταΐς (Ιΐινδ. νεμ. 
ζ', 85. Αίσχ. ίίρομ. 835. Εύριπ. Όρ. 320) ή πρώτη ήν μα- 
κρά, ό τε ΙΙόρσων καί ό Έρμαννος, εΐ καί ένδοιάζουσιν έτι, εί
κασαν ότι πρέπει νά γραφή γήπεδον άντί τοΰ τών χει- 
ρογρ. « δάπεδον s (Πόρσ είς Εύρ, Όρ. 324, de dial. Pindari 
opusc, τόμ. ά, σελ. 253. Βοικχ, Pind. not® critic® είς νεμ. 
ζ', στίχ. 85). Ότι δέ οι Δωριείς έλεγον τό γήπεδον γάπεδον καί 
ούχί δάπεδον μαρτυρεί διαρρήδην ϊτεφ. Βυζ. εν λ. 8 Γή λέγεται 
καί γήπεδον τό πρός τοΐς οίκοις έν πόλει κηπίον, όπερ οί τρα
γικοί διά τοΰ α φασί δ ωρίζοντες 2. Πρός δέ, άν το δάπεδον 
προήρχετο έχ τοΰ γήπειον, δέν έδύνατο βεβαίως Ξενοφάνης 
ό Κολοφώνιος νά εΐπη ταύτό καί «ζάπεδονβ (Βέργκ. poet® lyr. 
Gr. σελ 376, έκδ β’)· επειδή τό ζ δέν δύναται νά προέλ η 
έκ τού γ, άλλ’έκ τοϋ δ ώ; ένζυ γον = δυγόν, Ζωμός. = Βωμός, 

δαλον = ζήλον (Άρένσ. de. dial dor. σελ 95) Είναι δέ τό δα 
ή γα καθ ημάς ένταύθα επιτατικόν καί ίσον τή δ ι ά προθέσει. 
ήτοι, ώς ζάλευκος = διάλευκος, ζάβχτος = διαβατός, καί 
επίσης δάσκιος = διάσχιος, δαφοι ός = διάφοινος, ούτω καί 
δάπεδον = διάπεδον,— ’Επανερχόμενοι δέ μετά ταΰτα είς τό 
τής Δήμητρος όνομα /-έγομεν ότι τό δ η προήλθεν ούχί έκ τοΰ 
γή, άλλ’ έκ τού Δ έ α = Θεά κατ’ αναλογίαν τών δϊο; = θεί
ος (λατιν deus divus) Διώνη κλ. Ό δέ Ήσύχ. έν λ. «δέα» 
λέγει τοΰτο Τυρρηνικόν όνομα τής 'Ρέας, μητρός τών θεών, 
χαί ίσως τό πάλαι έχάλουν τινες τών Ελλήνων την 'Ρέαν, τήν 
και μητέρα τών θεών, Δέαν, έξ ής μετηνέχθη τό όνομα είς τήν 
Δήμητραν, άφ’ ού αύτη, ώς πιροφόρος χαί θεσμοφόρος, ήτοι 
ώς γή φέρουσα καί τρέφουσα λογικούς και πεπολισμένους αν
θρώπους, έχωρίσθη άπό τής τήν γήν καθοΈου παριστάσζς 'Ρέ
ας. περί ής ού μόνον γιγνώσκομεν, ότι έταύτίζετό ποτέ τή 
Δήμητρι, διό χαί μήτηρ τής Ιίερσεφο'νης έλέγετο (Εύριπ. ‘Ελ. 
1301), άλλά καί ότι, ώς ή 'Ρέα έλέγετο μήτηρ θεών, ουτω 
και ή Δημήτηρ έλατρεύετο πολλαχοΰ ύπό μόνην τήν έπωνυμί- 
αν, μήτηρ, οΐον έν Άγραις τής ’Αττικής, όπου έτελοΰντο 
καί τά Μικρά Μυστήρια (ίδε Κ,λειτόδ. είς Βεκκέρ. άνέκδ. σελ. 
326), όστις λέγει καί τόν αυτόθι ναόν τής Δήμητρος μητρώ
ου, ήτοι -μωνύμως τώ έν τή πόλει παρά τώ βουλευτηρίω κει- 
μένω μητρώω τής Ί’έας καί τω άρτίως ύπό τών Γάλλων άνα- 
σκαφέντι μητρώω τω έν ΙΙειραιεϊ (έπιθ. τά ύπ έυ,οΰ έν τή Άρ- 
χαιολ. Έφημ. τού Γερχάδουάρ.82 καί 83 Όχτωβρ. καί Νοίμβρ. 
1855 γραφέντα-κα Παυσαν. Η', λζ', 2). Τήν εικασίαν ταύτην 
χαί τήν περί τήν παραγωγήν σύγχυσιν έπιβεβαιοΐ καί τό Μέγα 
Έτυμολ, σελ, 60, » καί οί Δωριείς τήν γήν Δάν λέγουσι καί 
Δίαν», όπου τό τελευταίου ό μέν Έρμαννος πάντη άπιθάνως δι- 
ορθοϊείς γάν( \ίσχ. τόμ. β', σελ. 207·) πιθανωτέρα δέ διόρθωσις 
ίσως είναι ή είς «δέαν». Κ,λίνεται δέ τό όνομα τής Δήμητρος κατά 
τε τήν πρώτην (Δήμητρα ας) καί τήν τρίτην (Δημήτηρ ος)· άλλά 
συνηθέστερά είσιν έν μέν τή ονομαστική Δημήτηρ, έν δέ τή αι
τιατική Δήμητραν, όρα Λοβέκ. paralipom. gram. Gr®. σελ. 1 42.

Ώς δυσεύρετος έθεωρεϊτο παρά τοΐς άρχαίοις καί διατελεΐ 
είσέτι ούσα ή παααγωγή του τές Περσιφόνης ονόματος. ΙΙαρά 
τό φέρει ν καί φόνος παράγουσιν. Όρφ. υμν. κθ' (χή) ς·'. 
16 (ίκδ. Έρμ) «φέρεις γάρ άεί καί πάντα φονεύεις». Έτυμολ. 
Μεγ. έν λ.— Ό Δάμμιος έν τώ Όμηριχω λες. σελ. 2989 
έχδ. Ί’οστίου παρά τό πέρθειν καί φόνος, οΐά τε διττόν Οάνα- 
νατον, τόν τε φυσικόν καί βίαιον, οηλοΰν. ΙΙρβ. καί Κλεάνθην 
τόν στωίχόν παρά ΙΙλουτ. περί Ισ. καί Όσίρ. σελ. 545, (έκδ. 
Βυττεμβ.) Άλλοι παρά τό σήπειν, δηλ. Ιίερσπώνη. καί άλλοι 
μετέστρεψαν τό όνομα είς ΙΙερσεφάνη. Ιίρεύζ. Symdol. δ', 232. 
1 ερχ. grieeh. mythoi, ά, σελ. 45 ).— Ίσως δ’ έγκρύπτει τι 
αλήθειας ή παρ’Ί'συ/ίω παραγωγή, παρά τό φέρε ι ν τό αφε
νός, καί τότε έστιν ή ΙΙερσεφόνη καί κατ’ όνομα αξία σύζυ
γος τοΰ Ιίλούτωνος, τού συγκομίζοντος υπό γήν πάντα τά 
έπ’ αύτής αγαθά, καί πάλιν έν καιρώ άνιέντος τοΐς άνθρώποις 
πλούτον καί δ'.βον. ’Ανάλογα δέπρό; τήν παραγωγήν ταύτην 
έπωνύμια τής Θεάς είσι καρποποιός, 'Γραγωδ. 'Ρήσου ς·- 
964. Μ ελί β ο ια Λάσος ό Έρμιον. παρά Ε’εργχ. χαί 11 ο λ ύ
βο ι α Ήσύχ. έν λ. Τό ιέ συγγενές τούτω όνομα Φεροφάττα,,, 
ό ό Μοΐρις ’.-Αττικόν λεγε: σχηματισμόν, παράγει μέν ο μυστι-
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χος Πορφυρ. περί έγκρατ. δ', σελ. 352 ( έχδ ζΡοίρου) παρά τδ 
φέρβειν ή φέρει? χαί φάττα (τό πτηνόν), ήν ίσως οί μυστικοί 
φιλόσοφοι καί θεολόγοι ύπελάμβανον ώς σύμβολου τής ψυχής· 
πολλφ όμως λογικωτέρα καί πραγματιχω:έρα έσ.ιν ή τοΰ 
Σπανχα·μίου είς Άριστοφ. β,τ>. 683 παραγωγή, ώς έκλαβου- 
τος φερσεφάσσα=φ8ρσεοάεσσα, παρά τδ φέρειν φάος, ώς πολ- 
λάκ·.ς έ.ν ταΐς τών αγγείων γραφαΐς φέρει αύτη ή Θεά μίαν ή δύ
ω λαμπάοας. Άλλ’ όπως ποτ' άν η, ή πρώτη τών παραγωγών 
τούτων (φέρειν φόνον) έξενίκησε παρά τοΐς έπειτα· διότι εί καί 
η ΐοεα τής Περσεφόνης ένέχει καί τήν χαροποιόν έννοιαν τής 
άναγεννήσεως, ταύτην όμως έδιδάσκοντο μόνοι οί μυούμενο.· 
ό δέ λαός έπιστευεν αύτήν αύστηράν ούσαν βασιλείαν καί τι- 
μωρόν τών κατοιχομένων (έπαινήν Περσεφόνειαν), οίαν δηλ. 
παρέδωκζν αύτήν οί πο ηταί άπό τοΰ Όμήρου'(ΐλ. 1,437. Ήσι- 
ό$. Οεογ, 894). Εκφραστικωτέρα καί αληθέστερα κατ’έννοιαν 
είναι η παραγωγή τοΰ λατν. ονόματος Proserpina παρά τό Ργο- 
serpere^he b s, είναι αύτός ό Κ·χ. de nat. deor II, 26, 67 ομο
λογεί, οτι είναι αύτή ή Ελληνική λέξις (Περσεφόνη) τροποποιη- 
Οεισα. Πρβ. Οέάρ. de ling. lat. V 68, χ>ί Άρνόβ. adv. nalionu. 
HI, 33.

(Έξ ανέκδοτου περί τοϋ μύθου του Τριπολέμου διατριβής 

τοϋ Κ. Γ. II).

Πφι ά^χηζ zat -ρηοη τής έτιστη ενικής 

παω=ιας ~αρ Ελλησι. 

(Συνέχεια, ϊδε άριθ. 167).

Δέν Οελει, μάς φανή ουδόλως παράδοξον έάν οΐ είς 
τήν φιλοσοφίαν μόνον μετά απλώς έξησκημένης διανοίας 
πΡΕ ff-Ρχομενοι και όια μονού τοΰ νοδς φιλοσοφοΰντες ύ- 
πομειδιάσωσι πρός τόν τρόπον τοΰτον τής έξηγήσεως· διά 
τούς τοιούτους αύτη δέν προτείνεται, άλλα δι’έκ-ίνους μόνους, 
όσοι είναι επιδεκτικοί ύψηλοτέρας ψυχικής έξάρσεως. Καί 
τοίοΰτος ητο ο Πλάτων, καί διά τούτο έδυνήΟη νά άναλάβη 
διά τής διανοίας αύτοΰ τόν πνευματικόν βίον κατά τόν άνώ- 
τατον καί εύγβνέστατον αύτοΰ λόγον, διά τοϋτο καί ή επιρροή 
αύτοΰ ύπήρςε βαθεΐα, έξαπλώθη έφ’ άπάσης τής άρχαιότη- 
τος ζαί ένήργησε μεγάλως καί είς τήν διάνοιαν τών έπελ- 
Οουσών γενεών.

Αλλως ή ως ο θείος Πλάτων εννόησαν καί ήρμήνευσαν 
τρεις άλλοι τοΰ Σωχράτου; μαθηταί τάς φΰοσσφικάς τοΰ διδα
σκάλου αύτών άρχάς. Αρίστιππος ό Κυρηναΐος. ’Αντισθένης ό 
'Αθηναίος καί Ευκλείδης ό Μεγαρεός. Και τούτου μέν ή σχο
λή δύναται νά όνομασΟή πρόδρομος τή; σκεπτικής ή π>ρρωνι- 
κής σχολής· εκ δέ τών δογμάτων τοΰ Αριστίππου έγεννήθη- 
σαν οΐ Επικούρειοι, καί έκ τής κυνικής σχολής οΐ Στωϊκοί. 
Άμφοτέρων τών σχολών τούτων οΐ άρχη οΐ ό ’Επίκουρος καί 
ο ζ,ήνων, και τοι έκ τοΰ σωζρατισμοΰ την φιλοσοφίαν αύτών 
άρυσθέντας, έβαδισαν όμως όδόν όλω; αντίθετον. Άμφότιραι 
δε είναι λόγου άξιαι δι'ήν ειχον έπί τών Τωμρίων επιρροήν. 
Οί ’Ρωμαίοι κατά τούς χρόνους τής Ονησκούσςς δημοκρατίας 
ήσπά,οντο μάλιστα τόν έπιχουρισμόν· έπί δέ τών χρόνων τής 
απηνούς τυραννίας, οτε οι εκ τού γένους τοϋ Αύγουστου αύτο- 
κράτορε; κατέπνίγον πάσαν έλευΟέραυ τής ψυχής κίνησιν, οί 
γενναίοι καί χρηστοί μεταξύ τών Ψωμαίων χαρακτήρες ήσαν 
οπαδοί τής τών Στωϊκών ηθικής.

Εκ των προειρημενών βλεπομεν οποίον πλαίτιον λόγου άξι- 
ον φαινόμενου παρουσιάζει ή Ελλάς ε'ς τά όμυ.ατα ημών.

Σοφό; αν’’ρ οποίος δεν έφανη άλλος μεχοι τοΰδε εις τήν 
ιστορίαν άνίστατα·. και μεταδίδει εϊς τόν πνευματικόν βιον κί- 
νησιν, τής οποίας εμελλον αΐ δονήσεις νά διαρκέσωσι διά παν
τός τοΰ εφεξής χρονου. 'Αλλά πόσον καί ή έν τώ βίω τοΰ 
Σωκοατους ενεργεια διαφέρει τ?ς άλλων τοιοότου είδους άν
δρών ένεργείας !

, Κατά γνωστόν φυσικόν φαινόμενου ό έξοχος νους έλκει περί 
αύτόν τούς αυτώ προσπελάζοντας, δεσμεΐ ούτως είπεΐν πρός 
έαυτόν καί άναγκά,ει αύτούς νά περιφέρωνται είς ώρισμένας 
τροχιάς, χαθώς ό ήλιος τά ύποοεέοτερα ουράνια σώματα· καί 
τοιούτον τι έλαβε πανταχοϋ χώραν οπού άνεφάνη τοιαύτη έξο
χος καί ύπερβάλλουσα δύναμις. Άλλ' ε?ς τήν ’Ελλάδα έχει 

άλλως τό πράγμα. Ο Σωκράτης δέν μετεχειρίσθη τήν πνευμα
τικήν ζαί ηθικήν αύτοΰ υπεροχήν είς τό να θαμβώσή τόν νοΰν 
τών μαθητών αύτοΰ καί νά καταναγκάση αύτόν νά χινήται ά- 
Ί/ϊυ ίοίας θελησεως εντός ορίων συστήματος προδιαγεγραμ
μένου^. Ο μεγας ουτος διδάσκαλοος έζήτει μάλλον νά διεγείρη 
τήν^ίοιαν τών μαθητών αύτοΰ πνευματικήν ενέργειαν, χαί νά 
πχ:3£ύτ/) Χαΐ ^'·ιχίί3Ρ?ω3'ίΙ έκαστον αύτών κατά τήν φύσιν χαί 
τάς ιδιότητας έ-λστου. Όθευ καί έκ τής σχολής αύ οΰ βλέ
πομε·? έξερχομένους ειαφορωτάτους πνευματικούς χαρακτ. ρας· 
ο πνευματικός βίος διά τής μεθόδου τού Σω-ράτους άπηλλά- 
χθη τοϋ κινδύνου τοϋ νά έπιβληθή είς αύτόν εις μοναδικός τύ
πος· η πνευματική ελευθερία, ό εύγενέστερος καρπός τής έν 
ήμΐν ά.ωτέρας φύσεως και τό Θεμέλιον πάσης αληθούς προό
δου έξησφαλισθη εΐς τήν ανθρωπότητα. Πρός τόν σκοπόν δέ 
τοΰτον συνετέλεσε προσέτι καί τοϋτο, οτι ο Σωκράτης δέν χα- 
τέλιπεν ίδια αύτοΰ συγγράμματα διότι άν τά συγ' ράμματα αύ
τού έφεραν ώς οί λόγοι αύτοΰ τόν τύπον τής τελειοτητος δέν 
ύπήρχεν άραγε φόβος τις μή γίυρ είς τήν Ελλάδα ό,τι είς 
τη/ Σίναν έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Κομφουχίου; Όθευ ότι 
έκ πρώτης όψεως φαίνεται ζημία, άκριβέστερον έρευνώμενον 
άποδεικνύεται κ'ρδος· πλήν ό,τι δέν έπραξεν 'ό Σωκράτης τού
το έπετέλεσεν ύστερον ε’ς τού Πλάτωνος μαθητής ό Αριστο
τέλης, ίσως ο μέγιστος νους έξ όσων μνημονεύει ή ιστορία, 
βεβαίως δε ό σοφώτερος ζαί έπιστημονιζώτερος καθ' όλην τήν 
αρχαιότητα άνηρ. Ούτος περιέλαβεν έν έαυτώ ολόκληρον τοΰ 
τότε χρόνου την μάθησιν καί αποτελεί ούτως είπεΐν τήν κο
ρωνίδα τής λαμπράς είς τόν βίον του 'Ελληνικού έθνους 
έποχής.

c Διεκρίνετο πρό πάντων ό ’Αριστοτέλης άπό τοΰ διδασκάλου 
αυτού τού Πλάτωνος ότι δέν παρεδέχετο ϊδ ας καθολικά;, άλ
λα άπό τής εμπειρίας ώς τής άσφαλεστέρας πηγής πάσης 
γνώσεως άρ/όμενος πρήβαινεν έκ ταύτης είς άρχχς γενικός. 
Άνερευνησε δέ καί έπεξεργάσθη τάς έκ τής έμπε ρίας ημών 
γνώσεις ώς ούδείς πρό αύτοΰ άλλος· έάν δέ λάβωμεν ύπ’ δψιν 
καί καιρόν και τάς περιστάσεις αύτοΰ, καί ώς οΰδ ίς μετ’ 
αυτόν άλλες. Διά πολλοτάτων άνακαλύψεων έπλούτισε τήν 
έπιστήμην τής φύσεως καί τοΰ ανθρώπου- άλλ’ επιτυχέστερος 
εδείχθ/] είς τά περ φύσεως παρά είς τά περί άνθρώπον’ διότι ό 
ανθρώπινος βιος, άν μέλλη νά άναττυχθή τελειότεοον δέν δύ
ναται νά στερήται τάς άνωτέρας ιδέας, αΐτινες δέν’έχουσι τήν 
ρίζαν αύτών είς τήν, εμπειρίαν· οί λόγοι τής υπάρξεως αύτού 
καί τοΰ τρόπου τής αναπτύςεως του δέν είναι δυνατόν νά κεΐν- 
ται είς σχέσεις έξωτερικάς- άλλ’ ό άνθρωπος οφείλει νά άνα- 
ζητή τούς νόμους τής εαυτού υπάρξεως καί ένεργεί/ς έν τή 
φύσει τής άνωτέρας αυτού ουσίας, έν τή βουλησει τής δυνάμε- 
ως έκείνης, είς την οποίαν χρεωστεΐ την εαυτού ύκαρξιν άλ
λως ήθελε στερεισθαι η ηθική ίοιως τής προσηκούσης αύτή 
σεμνότητος καί τοΰ πλείστου τής ένεργείυς αύτής μέρους· οί 
ψυχροί τού νοός διαλογισμοί, έξηγμένοι, έκ τής συγκρουσεως 
έςωτερικών σχέσεων όύνανται μέν νά γεννήσωσι φρόνησ·.ν μέ
τρου αύτής τρ συμφέρον, οΰχί δε αρετήν, είς τής ό
ποιας τά; αξιώσεις αί έξωτερικαί περιστάσεις πολλάκις έναν- 
τιοΰνταΓ ουδέ ηθελον έπαρχεσει νά οωσωσιν είς τήν αρετήν τήν 
σταθερότητα εκείνην, τής όποιας έχει είς τόν βίον χρείαν, τήν 

έκείν·θν, "* v οποίαν χορηγεί είς τήν άνωτέραν άξίαν ή 
αζραοαντος πιστις χαι ο υπέρ τών ανώτερων τοΰ βίου σ/.οπών 
ενθουσιασμός.

Αν λοιπόν του Αριστοτέλους ή φιλοσοφία χατά ταΰτα είναι 
κχτίζ)γ®?α μ’Θ» πλατωνικής, έχει όμως πάλιν άντί τούτων άλ
λα ίδια αύτή πλεονεκτήματα.' Είς τόν ’Αριστοτέλη ανήκει ή 
ανεκτίμητος, ή απέραντος δόξα ότι αύτάς πρώτις έν πολυαρί- 
Ομοις αύτοΰ συγγράμμασι δ.εχώρισεν έντελώς χαί άκριβέστε
ρον είς εντελώς διαζεκριμένας έπισιήμας τό έξαίσιον άθροι
σμα τών γνώσεων, τάς οποίας μαχρά σειρά εύγενώχ νόων έξή- 
ν^γκεν έκ ^τοΰ προτέρου σκότους είς τό φως τής ημέρας, 
και ούτως έδημιούργησε τάς έπί μέρος έπιστήμας, καθυπέβαλε 
τά έπί μέρος θεωρήματα είς άρχάς γενικάς καί διωργάνωσε 
συστηματικό); τούς διαφόρους κλάδους τών ανθρωπίνων γνώ
σεων, ότι έφερεν εί; τοιαύτην εξωτερικήν τελειότητα, τό μη
χάνημα τή; γλώσσητ, καθό ορ,-άνου τή; κ θόλου νεωστί έ- 
ς-γερθείση; πνευματικής ζωής, ευ ενί λόγω ότι έδωκεν ε'ς τήν 

( ανθρώπινον έπιστήμην μορφήν συστηματικήν. ’Απ’αύτού πρώ-

τον αί ααθηματικαί κ«ί φυσικαί έπιστήμαι άναφαίνονται χε- 
χωρισμέυαι άπό τής ιδίως φιλοσοφίας, ζαί έν μέρει δημιουρ- 
γ’δύντάι. Ή λογική *αί  ρητορική καλούνται είς τό είναι’ αί 
πολιτιχαί έπιστήμαι λαμβάνουσι προσήκουσαν άνάπτυξιν. 'Εφ
όσον έξικνοΰντχι αί γνώσεις τών ανθρώπων βλέπομεν Οχυμα- 
στώς ενεργόν τοΰ ’ \ρ·.στοτέλους τό πνεύμα, διαχωρίζον καί 
κατατάττον έζ τών φαινομένων έξάγονται κανόνες ίνα, πα
ρελθόντος τοΰ χρόνου τών πρωτοτύπων δημιουργημάτων, ευ- 
ρωσιν οί έπιγενόμενοι εκτενέστεροι νόες μέσα τοΰ νά άναπλη- 
ρώσι τήν έλλείπουσ ν αύτοϊς δημιουργόν δυυαμιν -ια μιμτσεως 
τών υπαρχόντων αριστουργημάτων. Επ ιοή όλό/ληρου το αν
θρώπινον είδέναι ζατά τά μέρη αύτοΰ κατετάχθη ώς ένμεγάλω 
τιυι μουσε’ω έγεινεν ή εύκολος σύνοψις αύτοΰ καί διευκολύν- 
θη έκ τούτου καί ή άπαίτησις γενικής παιδείας- διότι καθο- 
ρώντες δι’ ενός βλέμματος τό ήδη πρζχΟεν έδό-αντο ταχέως 
να κατανοήσωσι το έλλεΐπον, καί ούτω κατέστη δυνατή τακτι
κή κατά βαθμόν άνάπτυξις τού ύπάρχοντος. Δι’ όλον λοιπόν 
τόν έξής χρόνον ύπήρχεν αποταμιευμένη πλούσια περιουσία 
πνευματικόν θησαυρών, καρπός τής διανοητικής ένεργείας 
τοΰ εύφυεστέρου τών έΰνών τής άρχαιότητος ζατά τόν χρόνον 
τής ακμής αύτοΰ, σωθεΐσα εύτυχώ; είς τήν ανθρωπότητα διαρ- 
χούντων τών μακρών τοΰ έπελθόντος πνευματικού σκότους χ-,ό- 
νου έως ού ήρχισε πάλιν νέα πνευματικού βίου περίοδος. Ή 
δέ γενική ιστορία μαρτυρεί όποιαν απέραντου άξίαν καί βαρύ
τητα είχε κατά τό χιλιετές τοϋ μεσαϊώνος διάστημα ο μονα
δικός μέγας ούτος άνηρ και όποιαν έπιρροήν ενήργει επι τών 
ανθρώπων. Οΰοείς τής άρχ>ιότητος καί τών νεωτέρων χρόνων 
σοφός ένήργησε τισοϋτον βαθίως καί διαρκώς κα: έπί τοσου- 
των ανθρώπων ώς ό μεγας Αριστοτέλης.

Α ό γ ο ς εκφωνηθείς ύπό τοΰ Σεβασμιωτατου επισκόπου Οι- 
τύλου τήυ 20 'Ιουνίου καθ ήν ημέραν ήνοίχθη τό μεταξύ Χώ
ρας καί Ξεχωρίου τοΰ δήμου Καρδαμύλη; νεόδμητου δημοτι
κόν σχολεϊον καί ήρξατο ή διδασκαλία έν αύτώ τών μαθητών.

« Καί έτερον έπεσεν έπί τήν γην τήν άρ.Οήν κ»ΐ έποίτ.σε
« καρπόν έχατοντατ.λασίονα. » (Λουζ.. Κ. H . Ο-,
δέν μέ λανθάνη ή μνήμη, χριστιανοί, περί τά τέλη 

τοΰ 1853, περιοδεύων σας ώμίλησα έπ'εκκλησίας περί τής 
άνάνζης δημοτικού Εκπαιδευτικού καταστήματος είς τά χωρία 
σας, χαί σί; εΐπον ότι, έκτος τοΰ ότι δέν ήμπορεΐτε νά έλ- 
πίσητε αντάξιον τής γενομένη; δαπάνης καρπόν ^άπό μή κα
νονικόν έκπαιδευτικόν κατάστημα, δεν σάς είναι ίδιον νά φαί- 
νεοθε καί κατώτεροι τών γειτόνων σας, έυνοών τους κατοί
κους τών δήμων Άβίας καί ϊν.ύκτρου, οι τινες πρό πολλοΰ 
άνήγειρον τοιαΰτα. ‘Ο σπόρος, άν καί έβρά-υνεν ένεκα τών 
μοναδικών αποριών, έξ ών είσέτι ύποφέρομεν, αλλά δόξα τω 
Τψίστω,έ-εσεν είς γήν καρποφόρου^, χαί φύεις, άυεπτύχθη καί 
έδωκε καρπόν έκατονταπλασίονα, διότι τό κατάστημα εις ο 
σήμερον συνήλθομεν, καί εί; τό όποιον τού λοιπού θέλουν δι- 
δάσκεσθαι τά τέκνα σας, έγεινε χαί υπερβαίνει καθ’όλα έζεΐνα 
τών γειτόνων σας διά τε τό στερεόν αύτοΰ, τό ευρύχωρου, καί 
τό ανάλογου κατά τε τδ μήκος πλάτος ζαί υέο; αυτού, ή δέ 
θέσις αύτοΰ είναι είς τά χωρία σας ώς ό όμφαλός είς τό σώμα 
τοΰ ανθρώπου, καί τό όποιον άν ζαταρτισθή ώς πολλάκις διά 
ζώση; σας έξηγήθην, θ.λει γείνει ιειοσυντήρητον, ή τουλά
χιστον θέλει έχει άφθονα τά μέσα τού νά οιχον;μήται ζατά 
καιρόν τό άναγζχϊον υλικόν χωρίς ·ά επιβαρύνεται τις.

"Εχετε λοιπτν τόν δίκαιον έπαινον διά τήν προθυμίαν, τήν 
οποίαν έδείξατε ε-'ς τήν οικοδομήν αύτού, έχουν τον δίκαιον 
έπαινον οί σεβάσμιοι ιερείς καί έφημέρ·οί σας διά τήν απαρά
μιλλου προθυμίαν, ζ λον καί ζαρ-ερ αυ τήν οποίαν έυειςαν, 
έχει τόν δίκαιον έπαινον ό συυδημότη. σας καί φιλόκαλος Κ. 
Δηιήτοιος Ζερβέας, δστ ς, όμολογουμενως, πλεΐον όλων νμών 

| μέ άζάματον ,ήλο·' έπροσπλθ. σεν. Κυγυωμοσύυη εις έκείνους,
οΐτινες συυεισέφεραν εί; τήν δαπάνην τοΰ καταστήματος. Αιώ
νια άνάπαυσις παρά το'» όίίστου τής ψυχής τοϋ μακαρίτου 
‘ίερεμίου Σπηλαιώτου, άπό τού οποίου τούς κόπου; καί ιορώ- 
τας, ώ; ο δατε, δέν έμεινεν άμοιρου τό κατάστημα,αίωνία παρά 
τοϋ ύΤίστου άνάπαυσις τ ς ψυχής τής Σωφρουίας μοναχής 

4 Γαλλινοϋ;, άπό τά ελέη (ψυχικά) τής όποίχς οί φιλόκαλοι
επίτροποι αύτής συνέδραμαν γενναίως τό κατάστημα.

Είς τό κατάστημα τοϋτο έκπαιδευόμενα, χριστιανοί,τοΰ λοι
πού τά τέκνα σας ύπό επιμελούς καί φρονίμου δημοδιδασκάλου, 
θέλουν έξέρχεσθαι μορφωμένα καί μέ τάς γνώσεις έκείνας, 
όχι διά νά φοιτώσιν ώς ύμεϊς (καί μή μέ κακίσητε διά τήν 
αλήθειαν αύτήν) όχι λέγω διά νά φοιτώσιν εί; τά οινοπωλεία, 
όχι δια νά διημερεύωσιν είς τό παίγυιον των χαρτιών, τό 
πολυειδώς βλάπτον τόν τόπον, ά/.λά θέλουν έξέρχεσθαι κα
λοί χριστιανοί καί καλοί πολϊται σζεπτομενοι πώς ε·.ρ·.τοροϋν 
νά βελτιώσουν τήυ ιδιοκτησίαν τήν οποίαν θελετε τοϊς παρα- 
ξει, ή άφησε:, πώς είμποροΰν είς τόν τόπον τής γεννήσεώς 
των ν’απολαύσουν τ’άγαθά τ?.ς ειρήνης, ησυχίας καί αγά
πης, τά όποια ό δημιουργός έδωρίσατο εις τον ανθρώπου, αλλ 
ούτος « έν τιμή ών ού συνήζεν .· άπό τό κατάστημα τοϋτο 
θέλουν έξέρχεσθαι προκατηρτισμένοι μαθηταί, σϊ τινες θέλουν 
ά-.έρ/εοόαι είς άνώτερα εκπαιδευτικά καταστήματα, καί κατά 
τόν θειον προωρισμόν, « ους προέγνω τούτους καί έπροώρισε, » 
θέλουν φαινεσθαι καί χρησιμεύει είς τήυ κοινωνίαν άλλοι ώς 
κληρικοί γινώσζοντες καί δυνάμενοι νά οδηγούν τους χρι- 
στ αυούς εί; τήν αληθή του ίεροΰ εύαγγελίου οδόν, άλλοι νά 
γείνωνται εΐς τόν τόπον υλικών νομίμων ωφελειών πρόξενοι.

Άλλ'άν χαί τό κατάστημα, χριστιανοί, ανοίγεται σήμερον 
είς τήν διδασκαλίαν, τών τέκνων σας άλλ εχει άκομη άνα- 
γκας καί άνάγκας ού σμιζράς, καί τάς άνάγχας υμείς θέλετε 
τάς θεραπεύσει’ καθώς λοιπόν άχρι τοΰδε έφάνητε γενναίοι, 
συνεισφέροντες ύπιρ τήν ούναμίν σας, ούτω κα: τοϋ λοιποϋ 
έν καιρώ τής συγκομιδής τών προϊόντων σας, συντρέχετε διά 
συνεισφορών αύτό, έως ού, ώς προανέφερον, κατάρτισή διά 
νά επαρκή αύτό είς εαυτό εί; τά; άνάγκας του.

Έρωτήτατε οί νεώτεροι τούς γεροντοτέρους, άν είς τάς 
ημέρας των έγίνετο περί τοιούτων κοινωφελών έργων φρον- 
τις, καί θέλετε μάθη, ούδεμία .. θέλετε μάθη οτι τότε 
χρόνος έποοκάλει οικοδομάς κτηρίων πρός βλάβην και όλεθρόν 
τών πλησίον. Που λοιπόν όφείλομεν τήυ άνέγερσιν τοιούτων 
άγαθοεργ'ών καταστημάτων; τήν όφείλομεν είς τάς ανεξιχνία
στους βουλάς τοϋ ύψίστου τοΰ άλλοιώσαντος τήν χατάστασιν 
τοΰ χρόνου, τήν όφείλομεν είς τήυ τάξιν καί εύνομίαυ τήν 
όποιαν άπολαμβάνομεν, τήν όφείλομεν είς τόν φιλόλαον και 
φιλόμουσου “Ανακτά μας, παρ’ ου ή πολιτική τάξις καί εύνομία.

“όθευ άς ύψώσωμεν άπαντες χεϊρας ίκέτιδα; πρός τόν ύψι- 
στον ύπέρ Αύτού καί άς εϊπ . μεν, ζήτω ό Σεβαστός Βασιλεύς 
ημών, ζήτω ή σεπτή ημών 'Ανασσα, ζήτωσαν.

I

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΙΙΜΟΝ.
Διά τών άπό 7, 16, 17, 21, 26, 27 καί 30 ’Ιουνίου εγ

γράφων τοΰ έπί τών ’Εκκλ. κλπ. υπουργείου 

διωρίσθησαν μέν δημαδιδάσχαλοι οί Κ. Κ.
Οίζονομίδης Βασίλειος Π. είς Μαζέϊκα τοΰ δήμου Κλεί- 

τορος,
Βαλής Βασίλειο; Κ. είς Μηλιάς τοΰ δήμου Ίστιαίων, 
Δ-.βίρη Αίκατερίνα, είς ΓΙάνορμον τής Τήνου (σχολεϊον αρ

τισύστατου’',
Παιπαδάκη ’Ασπασία Ν. είς Μονεμβασίαν (σχολεϊον αρτι

σύστατου,
μετετέΟτ,σαν δέ οί Κ. Κ.

Οίζονομίδης ΙΓ άπό Μαζέϊκων είς Αυχουρίαν,
ΙΙαππαγιαννακόπονλος Θ. άπό Αυζουρίας είς Φιλία τοΰ δή

μου Κλείτοροτ (σχολεϊον αρτισύστατου),
Ίωαυνίδης Γ. άπό Αεχουρίου τής Ψωφίδος είς Πελλήνην 

(Κλήμεντι) τής Κορινθίας,
Γ. Γ-.ηγορόπουλος, άπό Κατακοίλου τής Άνδρου είς Κύμη» 

ώς ύποδιδάσκαλος,
Παππα-ΙΙάνου Αθανάσιος, άπό Μαραθώνος είς Μαχαλάν του 

δήαου Έχμνου ίσχολύον αρτισύστατου),
ΙΙαππαγεωργαζόπουλος Χαράλαμπος, άπό Δημήτζάνης εις 

Καστόρων τής Λακεοαίμονος, _ ,
Παππαγεωργόπουλος ’Αθανάσιος, άπό Όρχομενοΰ εις Δημη- 

τζάναν καί ( t
Άογυριάδης Παναγ. άπό Καστοριού Αακεδαίμονος είς Όρ- 

χομευόν τής ’Αρκαδίας.
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Λ θ8ί
(Συνέχεια κ/t τέλος τής περί έξετάσεων των δημοτικών 

σχολείων έγχυχλίου, ϊδ. άρ. 167).

12. Τό αποτέλεσμα ή ό έλεγχος τών εξετάσεων, συνω- 
δευμένος μετά τών παρατηρήσεων τής έπιτροπής, ως προς 
τό σύνολον τής χαταστάσεως τοϋ σχολείου χτλ., γεγραμμένων 
συντόμως όσον ενδέχεται επί τοΰ αύτοϋ τού έλέγχου φύλλου 
χαθυποβάλλεται έντό: μιας έβδομάδος μετά τάς εξετάσεις ανυ
περθέτως είς τόν Δήμαρχον, οΰτος δέ, ύπό ίδιαν αύτοϋ ευ
θύνην, απευθύνει αύτόν, έντός οχτώ ήμερων, πρός τήν άρ- 
μοδίαν Διοικητικήν αρχήν, ϊνα παραπεμφθή παρ’ αύτής πρός 
τό ‘Υπουργεΐον, έντός τής πρώτης, τό πολύ, δεκαπενθημερίας 
τοΰ 7βρίου.

Άντίγραφον τοϋ έλέγχου και τής έκθέσεως τής έπι
τροπής έπικυρωμένον παρακατατίθεται εις τά άρχεϊα τοΰ σχο
λείου.

13. Οί Κ. Κ. Έπαρχοι, καθώς έν ταϊς πρωτευούσαις οί 
Κ. Κ. Νομάρχαι, όφείλουσιν, ώς άντιπροσωπεύοντες τήν Κυ- 
βέρνησιν, να παρευρίσκωνται, εί δυνατόν, αυτοπροσώπως, ή 
τούλάχιστον διά τών γραμματέων των, είς όλων τών δημοτι
κών σχολείων τής περιφερείας αύτών τάς έξετάσεις, έφιστών- 
τες τήν προσοχήν αύτών πολύ μάλλον είς τά τών άπωτέρων 
καί μικροτέρων δήμων σχολεία, ώς έχοντα πλειοτέραν έπιτη- 
ρήσεως και έμψυχώσεως ανάγκην, καί νά έπαινώσι καί παρο- 
τρύνωσιν εγκαίρως τούς τε μαθητάς καί διδασκάλους διά κα
ταλλήλων προσφωνήσεων.

14. Επειδή δέ οί μέν γονείς, παραδίδοντες ε!ς χεϊρας τοΰ
διά δημοσίου κύρους διδάσκοντος διδασκάλου τά τέκνα των, 
δίκαιον έχουσι ν’ άπαιτήσωσι παρ’ αύτοϋ νά έπιστρέψη ό παΐς 
είς τήν πατρικήν οικίαν τίμιος άνθρωπος, ή δέ πολιτεία επί
σης νά ϊδη έν τοΐς κόλποις αύτής αγαθόν πολίτην, οϊ τε Κύ
ριοι Νομάρχαι καί Έπ ρχοι, καθώς καί τά μέλη τών επιτρο
πών, έρευνώσι μετ’επιστασίας, έάν συν τή διανοητική αναπτύ
ξει, διεμορφώ.η συγχρόνως ή τε καρδία καί τό ήθος τοϋ νέου. 
Καθότι δέν αγνοείτε, Κύριοι, οτι τν,υ διανο-Λτικνιυ άνάπτυξιν 
δέν παρακολουθεί αείποτε ή αρετή, άνευ τής οποίας πάσα /*«-  
6ησι« civs , . ,

Τήν έκτέλεσιν τών ανωτέρω συνιστώντες είς τήν επιμέ
λειαν ύμών, δέν άμφιβάλλομεν, Κύριε Νομάρχα, ότι, έκτι- 
μώντες τήν σπουδαιότητα τοϋ πράγματος, θέλετε καταβάλει 
έν καιρώ πάσαν φροντίδα, ώστε, γνωστοποιούμενων άρμοδίως 
τοΐς τε δηαοδιδασκάλοις καί ταϊς έφορευτικαΐς έπιτροπαις τών 
ήμετέρων περί τούτου παραγγελμάτων (έφ’ω καί διε,θύνομεν 
ύμΐν ικανά τής παρούσης έγχυχλίου Αντίτυπα, ϊνα διανεμη- 
θώσι πρός άπαντας τούς ενδιαφερομένους, ιδίως δέ πρός τούς 
δημοδιδασκάλους), νά εχωμεν εύάρεστον έν δέοντι τό απο
τέλεσμα.

Άθήνησι, τή 31 Μαίου 1856.
‘Ο Υπουργός

X. ΧΡ1ΣΤΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τό περί πληρωμής τοϋ μισθού τών δημοδιδασκάλων έκ 

τοΰ δημοσίου ταμείου νομοσχέδιου έπεψηφίσθη ήδη ομοφώνως 
καί παρά τής Γερουσίας.

— Μετά πολλής θλίψεως Αγγέλλομεν τόν θάνατον τοϋ 
‘Υπουργού τής δημοσίας έκπαιδεύσεως τής Γαλλίας Φορτούλ, 
άνδρός μάλα φιλελληνικά αισθήματα έπιδείξαντος ύπέρ τής 
προόδου τών έν ‘Ελλάδι γραμμάτων, έκτιμήσαντος τάς ύπέρ 
αύτών πράξεις του Κ. Χριστοπο>λου, κχθά διελάβομεν έν τω 
ύπ’άρ. 151 φύλλω τής έφημερίδος ήμών.

— Άπεδείχθησαν κοσμήτορες τής μέν ©εολογικής σχολής 
τοϋ Πανεπιστήμιου ό Κ. Κ. Κοντογόνης, τής δέ φιλοσοφικής 
ό Κ. Δ. Στροϋμπος τής Νομικής ό Κ. J1 ΓΙαπαρρηγόπουλος 
καί τής ιατρικής ό Κ. Άλ. ΓΙάλλης·

ΝΈΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ 
ΤΗΣ ΕΡΥΣΙΒΗΣ. 

(Νόσου τών ά μ π έ λ ω ν).

Διάλυσον έν ύδατι σάπωνα κοινόν, ϊνα ουτω γείνη σαπω- 
υάδα' με το υγρόν τοΰτο κατάβρεξον διά ψήκτρας (3#ύρτζας) 
ιούς προσβεβλημένους κλάδους τϊτ Αμπέλου ως κα; τάς νο- 

σου.;ας σταφυλάς· τήν έργασίαν ταύτην έπανέλαβον τρεις φο
ράς ή καί περισσότερον άπαξ τής έβδομάδος.

Έκ τών ιδιοτήτων τοϋ σάπωνος όρμώμενοι έσυμπεράναμεν 
οτι ούτος δύναται νά επιτυχή κατά τής έρυσίβητ, ή δέ επι
τυχία έσεται προτιμωτέρα τής θειώσεως καί άλλων μέσων, 
διότι καί όλιγοδάπανος εινε, καί εΰκωλοτέρα ή χρήσις, καί 
ουδόλως έπιβλαβής κατά τής ύγείας ύπάρ/ει τοϋ άνθρώπου, 
ούτε κατά τών σταφυλών έπι.έρει τά τής θειώσεως ελατ
τώματα. Αί μέχρι τοΰδε δοκιμασίαι ήμών έπι άναδενδρίδων 
έπέτυχον έντελως. (Βελτίωσις)

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Έξεδόθη ‘Ελληνική Χρηστομάθεια εις ένα τόμον συνιστά- 

μενον έκ 12 1/2 τυπογραφικών φύλλων ογδόου μεγέθους 
κατά τό νέον πρόγραμμα τών Ελληνικών μαθημάτων τής άης. 
καί βας. τάξεως τών ‘Ελληνικών σχολείων ής τό περιε- 
χόμενον.

ΙΙερίοδος Α'.

ά. Γραμματικαί γυμνάσεις.
β'. 'Αστεία ‘Ιεροκλέους. 
γ'. ’Ανέκδοτα και γνώμαι παλαιών, 
δ'. Φυσιογραφίας τό περί ζώων, 
έ. Αίσώπιοι μϋθοι.
ς'. Γεωγραφία Ευρώπης έκ τών τοϋ Στράβωνος καί Διο- 

δώρου.
Περίοδος Β'.

ά. Λουκιανού ένυπνιον.
β'. Τοϋ αύτοϋ διάλογοι διάφοροι.
γ'. Χρυσοστόμου λό ος πρός Εύτρόπιον.
δ'. Τοϋ αύτοϋ περί προσευχής.
έ. Κέβητος Πίναξ.
ς'. Εενορώντος έκ τής ‘Ελληνικής ίστορ'ας.
ζ'. Τοϋ αύτοϋ Κύρου άναβάσεως.
•ή. Τοϋ αΰτοΟ Κόρου παιδείας.
θ'. Ίσοκράτους πρός Δημόνικον.
Έκ τής τυπογραφίας JY. Λγγελίδου,τιμάται δρ. 1 1/2συνι- 

στάται δέ ώς πρός τήν άκριβεστ ραν καί πληρεστέραν διόρ- 
θωσιν του κειμένου σχετικώς μέ τάς προεκδοθείσας. Εύρίσκε- 
ται έν ’Αθήναις παρά τώ Κ. Κ. Ν. Ά τωνιάδη καί τώ τοϋ Κ. 
Σ. Βλαστοϋ, καί έν τω Β. Διδασκαλείο», έν δέ τώ Μεσολογ- 
γίω παρά τώ Κ. Ίω. Δραίκη· έν Σύρω παρά τοΐς Κ. Κ. II. 
Μαίμω καί Γ. Πολυμερή, έν ΙΙάτραις παρά τώ Κ. Α. Άγα- 
πητώ, έν Ναοπλίω παρά τώ Κ. Σ. Σοφή.

Έν ’Αθήναις τή 4 ’Ιουλίου 1856.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
« Έκλιχτοΐ χλιυθμόν άνίλχβον. » (Ί«ριμ.)

Παραθείς τό πνεύμα αύτοϋ είς χεϊρας τοϋ Κυρίου ο καί τόν 
έβίομηκονταετή περίπου βίον αύτοϋ είς τήν υπηρεσίαν αύτοϋ 
διελθών τό καλόν καί ευάρεστου αύτώ εργαζόμενος έπ’ αρετή 
δέ καί λόγων δυνάμει διαπρ πης (*)  «ακαρίτης Ιώβ, Αρχιδιά
κονος του έν άρεταίς κατά Χριστόν διαλάμποντος Μακαριωτά- 
του Ιίατριάρχου 'Ιεροσολύμων, άπήλθεν είς γήν έξ ής έλήφθη 
έν Βουκουρεστίω τή 8η Μ-ίου ε. ε. Οί συνάδελφοι τοϋ άοιδί- 
μου ’Ιώβ άγιοταφϊται έλυπήθησαν σφόδρα έπι τή λήξει τοϋ 
έν Κυρίω αδελφού αύτών, δυσπλήρωτον κενόν καταλιπόντος έυ 
τή ύτηρεσια, τή ίκζνότητι αύτοϋ πχρζ τής Αύτοϋ Μακαριό
τατο; πεπιστευμένη Ταϋτζ καί άλλοθεν γενικώτερον έμάθο- 
μεν καί περιστατιχώτερον έβεβαιώθημεν παρά τοΰ ένταύθα 
οιζτρίβοντος είς άκρόασιν μχθηχάτων πανεπιστημιακών δατά- 
ναις το» Παναίου Τάφου σεμνοβίου καί χρηστοϋ Πρωτοσυγ- 
κέλλου Κυρίου ’Χνθίμου άγιοταφίτου, έγκαροιως λυπηθέντος 
καί άπαραμυθήτως θρηνοϋντος τόν νεκρολογούμινον Ίώβ, ου 
α ων α εϊη ή μνήμη καί έλαρρά ή έπι τοϋ ύποδεξαμένου αύτόν 
τάφου γή· « ότι δίκαιος ήν εναντ-ι Κυρίου· °

(*)  '13 Ψιλτηρος προλεγ. σελ. ιγ'. σκμ· 1 έκδ. τοϋ έν Ίεροσολΰ- 
μοις Καθτ,γητοΰ τής Θεολογ’ Κ. Κλεάκα.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

(Όίός Άθνίς Αριθ. 274).


