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"Οτε, βεβαρυμένοι άπό της αύχμη; και τοϋ αφειδώς έπι- 
πχσσομένου κορνιοτοϋ ύπό τοϋ αγαπητού έν τή πόλει τή; 
Παλλάδας άνεμου, στρέφομεν τά νώτα πρό; τήν θορυβώδη 
και αεικίνητον πρωτεύουσαν τοϋ Έλ?.ηνιχού έθνου; και «κον
τές πολλάκις τρεπόμεθα πρός άνατολάς, ένθα ξηρό; και άναυ
δος ό Ίλισσός, ρύαξ ήδη μόλις τροχαλίζων έπί τών χαλίκων, 
αντί τοϋ άλλοτε χαλλιρρόου ποταμού, τοϋ βαθύσκιου; έχ ον- 
το; τάς δχθας, τοϋ θαμιζομένου ύπό ομίλου φιλοσόφων, τοϋ 
μάρτυρος τών υψηλών φιλοσοφικών συζητήσεων, οϋς τό ρεύ
μα του δεν ήδυνήθη μετά τοϋ χρόνου νά παρασύρη, τής κο- 
λυμβήΟρος έν ή έβαπτίζετο τό άνθος τή; ‘Ελληνίδο; νεολαίας 
διά νά άγνισθή άπό τοϋ ρύπου τών δημωδών προλήψεων, του 
αρχαίου τούτου Ίορδάνου, έν ώ λουόμενοι οί παϊδες καθίστων 
τά μέν σώματα αυτών ύγιά και εύρωστα, τήν δέ ψυχήν άν- 
δρώδη, όπως έπιτυχέστερον ύπηρετήσωσι τήν πατρίδα, άνα- . 
μιμνησκόμεθα τότε καί τοϋ Λυκείου τοϋ μεγαλοπρεπούς καί 
τών στοών του καί τοΰ Γυμνασίου, καί ή φαντασία ήμών έπί 
μάλλον καί μάλλον θερμαινόμενη καί έν τή έρημία απεικονί
ζει στρατιάν δλην πλίθων καλλιπαρείων, καί γυμνασίαρχον 
έπιτηροϋντα τά; σωματικά; ασκήσεις, καί άρχοντας έκ τής 
πόλεως έστώτας έπιτηρητάς τών τής πόλεως παραγγελιών, 
καί ό νοϋς ήμών τότε ανατρέχουν αιώνας έπί αιώνων καί ανα
γόμενος εΐς δισχιλιετή άπόστασιν βυθίζεται εΐς τό ένδοξου 
τού έθνους παρελθόν καί άναπτεροϋται καί μεγαλαυχεί καί 
καλόν προοιωνίζεται διά τό μέλλον. Ότε οέ άπο τής τερπνό
τατης ταύτης είχόνος ό νοϋς κορεσθεί; έπάνεισιν έπί τό πα
ρόν καί ό δφθαλμός στραφεί έπί τήν έρήμωσιν τών αγίων έ- 
κείνων χώρων, άφ’ ών στρατιά ημιθέων άναπηδήσασα έδόξασε 
τό ‘Ελληνικόν ονομα, καί τό πάν έξαλειφθ'ή καί φιλοσοφικός 
τριβών καί άρχοντες καί γυμνασίαρχοι καί τών παίδων ή 
στρατιά καί τά μεγαλοπρεπή ένδιαιτήματα καί ξηρόν διαβώ- 
μεν τόν άγαπητόν Ίλισσόν, μηδέ θάμνον παρά τάς δχθας φυό
μενου εύρομεν, άλγος δεινόν πιέζει τό στήθος καί λυγμός πνι
γηρός, κεκυφότες δέ καί τεθλιμμένοι άναστρέφομεν οίκαοε, 
βαρύν είσκομίζοντες φόρτον έκ τή; άντίθέσεως τών αναμνή
σεων καί τοϋ πραγματικού.

Γενέτειρα ή cΕλλάς παντός ύψηλοϋ καί ιοραίου ειπετο νά 
έπιδιώχη ψυχήν γενναίαν καί μεγα?.οπράγμονα έν σώματι ύ· 
γιεί καί άνδοώδει· κατώρθου δέ τοϋτο ού μόνον δι’ ύψηλής φι
λοσόφου διδασκαλίας, άλλ’ έπιρρωνύουσα δια συνεχούς καί ε
πιπόνου άσκήσεως τά σώματα τών νέων, δίδουσα τύπον καλ
λονής άπαραμίλλου είς τούς καλλιτέχνας τη;, οΐτινες, έμψυ- 
χοΰντες διά τής μεγαλοφυίας των τήν ύλην, έζωοποίουυ τόν 
άψυχον λίθον, μεταπλάττοντες θεού; άπό πρωτότυπα αν
θρώπων.

Άλλ’ ή γυμνάσιά αύτη τοΰ σώματος ποικιλοτρόπως ένεο- 
γουμενη, εί καί τείνουσα πρός τόν ρηθέντα υψηλόν σκοπόν, νά 
υπηρέτηση τήν πολιτείαν έν πολεμώ μάλλον, πολ'/.ώ άπείχεν, 
έάν θελωμεν νά ώμεν αληθείς, τοΰ σκοπού ον επιδιώκει και 
προς ον επιτύχω; πολλάκις άφ·.κν'?τχ· ν' ? ή ' ·ς?·ζή I ·>ν· ? 

στ.κή· διότι έκεΐ μεν κινήσεις τών έζουσίων καλούμενων μυών 
συνεχώς επαναλαμβανόμενα’, καθίστων τούτους ϊσχυροτέρους, 
εΰστροφοτέρους, άλλ’ ο: έτεροι, οί ακούσιοι, έμενον εΐς τήν φυ
σικήν αύτών τάξιν αδρανείς καί ώς είπεΐν απαθείς έκ τής ά
σκήσεως. Καί έχρώντο μέν οί αρχαίοι τή γυμναστική ώς 
άκέσματι κατά νόσων, άλλά τοϋτο τυχαίως μόνον έπετυγ- 
χάνετο- διότι ή θεραπεία άτάκτως έξεζελείτο, ώς τής αρχαίας 
γυμναστικής μόνον έπί τοϋ φυσικών νόμων καί ιδίως τών νό
μων τοϋ μοχλού τεθεμελίωμένης. Άλλ’ ή άπαίτησι; καί βάσις 
τής νεωτέρας γυμναστικής είναι δλως διάφορος, διό καί τά 
αποτελέσματα εύαρεστότερα ζαί ασφαλέστερα· αύτη έχει βά- 
σιν τήυ άκριβή σπουδήν τή; ανατομία; καί φυσιολογίας τοϋ 
άνθρωπίνου σώματος, καί ιδίως τών μυών καί τών νεύρων, διά 
ταύτην έξεΰρεν αρμόδια μέσα διά νά επιδρά και έπί τού αδρα
νούς τών αρχαίων, ζαί ούτω νά ίώνται αί είς τόν κύκλον αυ
τής περικλειόμενα·, άσθένειαι.

Εύμοιρήσαντες κατά τήν έν Βερολΐνω ήμών πρός έκμάΟησιν 
τής ιατρικής διατριβήν, έπισκβφθώμεν άπλώ; χχτα-
στήματα τής νέας Σουηδικής Γυμναστικής, αλλά νά παιδευ- 
Οώμεν τρίμηνον παίδευσιν ύπό τοΰ καλητέρου διευΟυντοϋ τοϋ 
εκεί καταστήματος, θέλομεν, ούχί χάριν τέρψεως, άλλά καί ώ- 
φελείας, έκθέσει έπιτόμως τήν ιστορίαν τοϋ νέου τούτου κλά
δου τή; η; έπαγγελόμεθα επιστήμης.

Ερρίκος Λίγγ Σουηδός, γεννηθείς τώ 1776 έν Στοκχόλμη, 
έστ’ν ό έφευρέτης καί θεμελιωτή; τής περί ής ό λόγος Γυμνα
στικής· ούτος μέχρι τοΰ IS 13 ήτο καθηγητή; τής Σπαθα
σκίας έν τινι έπαρχία, τότε παραιτήσας τό εαυτού έπάγγελμα 
μετέβη ε’ς Στοκχόλμην καί έπί τετραετίαν έπεδόθη εί; επί
μονον σπουδήν τής ιατρική;- πρώτο; δε ούτος συνέλαβε τήν 
ευτυχή ιδέαν, ότι τή θελήσει τοϋ ασθενούς καί συνδρομή ένός 
προγυμναστοϋ δυνάμεθα νά προζαλέσωμεν διά σκόπιμων κινή
σεων έιέρας ώρισμένα; καί αρμοδίου;, παθητικά; χαλουμένας· 
πρό; τόν σκοπόν τοΰτον έγένετο αρχηγός νέου συστήματος 
θεραπευτικής, όπερ κατ' άρχάς ύπό πολλών έπολεμήθη, διά τε 
τό νεοφανές καί διά τήν εκβασίν του είς τάς θεραπευόμενα; 
ασθένειας, ως εκείνος διετείνετο. Διά τής έ-ιμονή; του όμως 
ό Λίγγ κατώρθωσε να συστηθή δαπάνη τής κυβερνήσεως με
γαλοπρεπές κατάστημα, όπερ τά μέγιστα συνέτεινεν είς τήν 
έξαπλωσιν τοϋ συστήματος του.

Ό Λίγγ, τασσόμενος ζαί μεταξύ τών καλ.ητέρων ποιητών 
τής Σουηδίας, ήτο άνήρ μεγαλοφυής ζαί χαρακτήρος σταθερού. 
Ιίρώτς τοϋ συστήματος του οιαίρεσις ήτο παιδαγωγική, στρα
τιωτική, καί παθολογική γυμναστική, άλλ’ οί μαθηταί του, καί 
ίδίω; οί διεπρέποντε; είσέτι Ron, Brantig ζαί Gcorgi, έμακρύν- 
Οησαν ταύτης, ώς μή δυνηθέντες κατά τούς ονατομιζούς καί 
φυσιολογικούς νόμου; να συστηματοποιήσωσιν έκαστον τμήμα.

Τό σύστημα τοϋ Σουηδού Λίγγ καί τών οπαδών του Gcorgi. 
Ron ζαί Branlig, δέν εννοεί τήν γυμναστικήν (ως έρόέθη ήδη) 
όπως οί άρχαίοι, τιθέμενοι μόνον ώς βάσιν τής διδασκαλίας 
τού; νόμου; τοϋ μοχλού, άλλά τήν τεχνητήν καί μηχανικήν 
ένεργηκότητα όλων τών κινητικών οργάνων τοΰ άνθρωπίνου 
σώματο; κατά τού; νόμου; τοΰ νευρικού και μυϊκού σύστημα-



X 725 X
ίνών, άλλά κα έπί τών ακουσίων συσταλτικών, τουτεστιν έπί 
τών οργανικών λεγομένων μυών, τών τενόντων χαί τών κυ
ψελών αυτών.

Τό θεραπευτικόν μέρος τής νέας ταύτης γυμναστικής εκ
τείνεται ιδίως έπί τών χρονιών νοσημάτων, λέγομεν ιδίως, 
διότι καί έπί τών οξέων πολλοί τών σημερινών ιατρών έν Γερ
μανία τήν μεταχειρίζονται. Τά κυρίως όμως νοσήματα, άτινα 
θεραπεύονται δΓ αύτής, είναι ή ραχίτης, αί αγκυλώσεις, δλαι 
σχεδόν αί δυσμορφίαι τοΰ ανθρωπίνου σώματος, αί παραλύσεις 
τών νεύρων καί τό pectus carinatunr γνωστόν δέ οτι τά νο
σήματα ταΰτα πρότερον διά τής τενοντοτομίας καί τών πολυ
πληθών ορθοπεδικών μηχανημάτων έβελτιοϋυτο· πολλά ευτυ
χή αποτελέσματα παρετηρήσαμεν και ήμεΐς κατά τήν τρίμη
νον φοίτησίν μας έν τω ύπό τοΰ Κ. Neumann διευθυνομένω 
γυμναστηρίω, κάλλιον ήμών διαβεβαιοϋσιν αί τών ήμετέρων 
σεβαστών καθηγητών ΚΚ. Λεγγεβεκίου καί Βομβεργίου πα
ρατηρήσεις· ΐδ. Comentalio de conlractura el anggiasi genu no
va metliodo violenta. Berolini 185 4.

Τά στενά δρια τής συντόμου ταύτης διατριβής, σκο-.ούσης 
νά σχεδιογράφησα) απλώς, ούχί δέ καί νά περιγράψη έν πλά- 
τει, τά κατά τό νέου τοΰτο σύστημα τής θεραπευτικής, δέν έ- 
πιτρέπουσιν λεπτομερή έκθεσιν τοΰ τύπου τών καταστημάτων 
καί τοΰ έσωτερικοϋ αύτών διακόσμου καί τού τρόπου τής γυ
μνάσιά;· τών περιέργων μόνον χάριν, σημειοϋμεν ότι είσί κα
ταστήματα λαμπρότατα έν έκλ=?»εγμέναις θέσεσιν όνεγηγερ- 
μένα, περιχεόμενα ύπό κήπων καί αύλών, καί έχοντα αίθουσας 
ιδίας διά τού- άνδρας, τάς γυναίκας κ>ί τούς παΐδας έκατέρου 
τών φύλων, περιζόμψως κεκοσμημένας ύπό καλλιτεχνών γυ
μνασμάτων, μηχανικών τραπεζών ποικίλων, ίππων, αιώρων κ. 
τ. λ. έφ’ ών άναζλίνονται ή προσδέονται διά τελαμώνων έξ 
έάναστικοΰ κόμεος οί νοσοΰντες, άφ’ ού πρώτον έξετασθέντες 
ύπό τού διευθυντοΰ (όστις πάντοτε έστιν ιατρός) λαμβάνουσι 
συνταγήν, διά συμβολικών καί ακατάληπτων χαρακτήρων γε- 
γραμμένηυ, ήν παραδίδουσι πρός έκτέλεσιν τώ γυμναστή, 
έκτελοϋντι αύτήν έπί τού ίδιου αύτών σώματος διά πολυτρό
πων παθητικών καί ένεργητκών χινήσϊων, όπως ήτε διάγνω- 
σις καί ή θεραπεία τό καλέσει.

‘II Σουηδική γυμναστική, δένδρου νεοφυές, αληθώς δέν με- 
τεφυτεύθη μέν γενικώς έν άπάσαις τής Εύρώπης ταΐς χώραις, 
έπολιτογραφήΟη όμως ύπό τών πλείστων μεγαλοπόλεων τοϋ 
γνωστού κόσμον οϋτω πρό (ί έτών ό Ron έσύιτησε δαπά
ναις Λύτοκρατορικαΐς λαμπρόν γυμναστήριον έν ΓΙετρουπόλει, 
ό Georgi πρό 4 έτών έτερον έν Αονδινω, ό Brantig μένει είς 
Στοκχόλμην ώς διευθυντής τοΰ παλαιού Γυμναστηρίου, ό δέ 
υιός τοΰ περίφημου Αίγγ τού έφευρετού, διευθύνει ιδιωτικόν 
έν Βερολίνω κατάστημα. Μεθ’ ήμών έγυμνάζοντο καί 2 Αμε
ρικανοί, ώστε καί έν τώ νέω κόσμω θέλει μεταφυτευτή έπιτυ- 
χώς καί αύξηνθή.

ςΠ ΙΙρωσσική Κυβέρνησις πρώτη τών Γερμανικών,άναγνω- 
ρίσασα τήν αξίαν καί τό ώφέλιμον τής νέας ταύτης γυμνα
στικής είς τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, άπέστειλε δύο τών 
πρακτικών αύτής ιατρών τοϋ Βερολίνου,τούς ΚΚ. Neumann καί 
Elenburg, οΐτινες διετίαν διατρίψαυτες παρά τώ διευθυντή τού 
έν Στοκχόλμη καταστήματος Κ. Brantig έξέμαθον έντελώς 
τήν μέθοδον καί έπανιόυτες είς Βερολίνου συνεστήσαντο τω 
1853 δύο γυμναστήρια τής Σουηδικής Γυμναστικής, μεταφυ- 

τεύσαντες έν τή ιδία αύτών πάτριοι τό καλλίζαρπου τοΰτο 
δενδρον τής ’Άρκτου.

Καί τοιαύτη μέν ή Σουδικ.ή γυμναστική έν τε Βερολίνω καί 
αλλαχού τής σοφής Γερμανίας είσαχθεϊσα, έν δέ τή Έλλάδι 
μητρίδι τής γυμναστικής ένθα καί νύν Οεώυται μεγαλοπρεπή 
ερείπια τού γυμνασίου Άνδριανοΰ του αύτοκράτορος, άναμι- 
μνήσκοντα λυπηράν μέν εποχήν τής ‘Ελλάδοο, άλλά καί ύ
ψηλόν πρός τά καλά αίσθημα τοϋ μεγαλεπηβόλου εκείνου αύ- 
τοκρατορος, μηδέν γυμναστικής κατάστημα τακτικόν έτι συν- 
ετελίσθη.

Τέκνα τής καλλιτέχνου ‘Ελλάδος διασπαρέντα ένθα φωτί
ζει ό ήλιος, καί τιμώντα διά τών φιλογενώυ αύτών αισθημά
των τήν ίδιαν πατρίδα, φΐλοτιμοΰνται νύν τίς πλειότερα νά κα- 
ταβάλλη, καί τίς εύπρεπέστερον νά τήν διαχοσμήση,ώς τόν λα- 
βόντα μέν οβολόν καί τάλαντα άποδιδόντα τόκον.

Ούτως ύ μέν, κοινότερα; επιθυμιών νά καταστήση τάς ύψη- 
λάς μαθηματικός άληθείας, καί άπό τών έπιγείω, πρός τόν 
διάστερον ουρανόν τοΰύζίστου νά άρη βουλόμενος τήν διάνοιαν, 
έπί τοϋ^πάγου τών Νυμφών πήγνυσι καλλιτέχνου οικοδόμη
μα, έπιδεξίως συγζεζροτημένον δΓ άριστων μηχανημάτων, έν
θα κατοπτεύονται ζαί καταμετρούνται αί άποστάσέ·ς τών ού- 
ρανίων σωμάτω>, καί οί δρόμοι καί αί τροχιαί καί παν τό 
πλανητικόν ήμών σύστημα, καί πανδαισίαν συνιστά πνευματι
κήν διά συστάσεως Ακαδημίας, υποσχόμενος, δΓ αφειδούς δα
πάνης τού υλικού του πλούτου, πλούτον πνευματικόν έτερος, 
τό έτερον ήμισυ, τό ασθενέστερου, τοΰ γένους νά διάπλα
ση άρεσκόμενος, όπως κατάρτιση δ;ά τών μ,ητέρων κάλλιστα 
τέκνα, άνάκτορον μεγανοπριπέστατον άνήγειρε είς ενδιαίτημα 
τών νέων ‘Ελληνίδων Μουσών άλλος δέ τις, καρτερός μαχη
τής τής έλευθερίας καί γενναίος πρόμαχος τής πατριδος ά- 
γώνας συνιστα ’Ολυμπιακούς πρό: άμιλλαν καί προαγωγήν τής 
'Ελληνικής φυλής· άπαντες δέ τείνουσι πρός άνύψωσιυ τοϋ 
έθνους είς τήν άρχαίαν εύκλειαν, μαστιγούντες ούτως τούς έ- 
πιχαίρουτας είς τήν σμικρότητα τοΰ έθνους καί άπελπιζομέ- 
νους διά τό μέλλον,άποδεικνύοντες δέ διά τής φιλοπατρίας των 
ταύτης, δτι καί νυν έτι ή ‘Ελλάς κέκτηται τέκνων άξιων τών 
ενδόξων αύτής προγόνων.

Εύελπιζόμεθα,ότι αγαθόν τι έκ τών αγαπητών τούτων τέκνων 
τής ’Ελλάδος θέλει φιλοτιμηθή ν’ άποθανατίση τό όνομά του 
διά τής άνεγέρσεως πλήρους γυμνασίου, δυναμένου νά κατάρ
τιση καλούς άγων.στάς τώυ Όλυμπείων, περιλαμβάυοντος συ
νάμα χαί τήν Σουηδικήν γυμναστικήν, έξ ής ίώμενοι οί νο- 
σούντες Θέλουσιυ καταστεί καί ουτοι ωφέλιμοι τή πατρίδι, 
εύλογοϋντες έσαεί τό όνομα τοΰ ευεργέτου ΐορυτοϋ

Ή ΜιΔσ Τΰιϋΐα παρά τοΐς

II μυθιστορία, ώς καί πάσα γνώσις, έκ τής ’Ανατολής τήν 
άρχήν εϊληφε, καθόσον, παραλειπομένων τινων θαυμάσιων διη- 
γήσβων ούκ ευαρίθμων έν τοΐς ’Αραβικοί; και άλλων εθνών 
βιβλιοις, οι των Αιγυπτίων ιερέων μυστηριώδεις μΰθοι διατε- 
Ορυλληνται, άσπαστοι γενόμενοι τοΐς εύφυέσι τών ‘Ελλήνων, 
ων τινες έκεΐσε πρός μάθησιν μετέβαινον, έν ω οί Αιγυπτιακοί 
μύθοι καθ αύτούς διά Περσίας καί Ιωνίας ήρχοντο, τοΐς τών 
δύο έθνών συναναμιγνύμενοι.

’Αλλά πριν ή άψώμεθα ταύτης τής σειράς, άρξώμεθα άπό 
τή, Αραβίας, ήτις επιμιγνυμενη τή Περσία έξώρυξεν εξαίρε
του γονιμότητος μεταλλεΐον. Ούδέν έγραψαν μή επικρατούν- 
τος τοΰ θαυμάσιου- τοσαΰτα δέ, είς ών τήν έξερεύνησιν ούδ’ 
άν σόμπας ανθρώπου βίος έξαρκέσειε. Σημειώσωμεν δέ μόνον, 
έν μυριάσι μύθων ύπό τήν σκηνήν γεγεννημένωυ*  άλλ’ ήδη 
λίαν απηρχαιωμένων, τήν τοΰ Άϊ υίοΰ τοΰ ‘Γοκδάν ιστορίαν, 
ήν τινες ισχυρίζονται είναι τού Άβισέννα (<Γ Avicenne), άλλ’ ό 
Ποκωκος άποδιδωσιν είς Άβουζααφάρ. ‘Ο δέ σοφός Άγγλος,ό 
εις τήν λατινίδα μετενεγκών, έπέγραψεν αύτήν αύτοδίδακ- 
τ;ν φιλόσοφον, σχολαστικώς ένσημήνας τό αντικείμενου. Ό 
τού μυθιστορήματος ήρως, μεμονωμένος, ώς ό ‘Ροβινσών, έυ 
νήσω έρήμω, έξευρίσζεται πάσας τάς γνώσεις τής σοφίας χαί 
άρετής, ώσπερ ό τού Δανιήλ Φόη μηχανάται πάντας τούς τού 
βίου πόρους, ίσως δ’ ή ιδέα τοΰ Άϊ έ/.ήφθη έκ τοΰ βίου τοΰ 
Τωσαφάτ- άλλά τό μέγιστόν έστιν, ότι ή ίιέα τοϋ Κρυσόη, τοϋ 
υλικοΰ αύτοδιδάκτου, εΐληπται έκ τού ήθικοΰ καί διανοητικού 
αύτοδιδάκτου, πλήν ότι ό Άγγλος συγγραφεύς συνέταξε θαυ
μάσιου σύγγραμμα έξ αφορμής έξαιρέτου, έμπυευσθείσης όμως 
έξ αφορμής άδυυάτου (ίνα μή τις εϊπη παραλόγου), μή λογιζο- 
μενου τοΰ ρεμβασμού τοΰ Άραβος συγγραφέως, πλάττουτος 
οτι ή γή γουιμοποιηθεΐσα ύπό τοΰ ήλιου έγέννησε τόν Άιν, ον 
έν τή επιγραφή υιόν τοΰ ‘Γοκδάν άποκαλεΐ.

Έπιλέγομευ δέ π-ρί τών ’Αράβων, ότι, ώς ήδη έσημειώθη 
ύπό τινων, ο μανιώδης ‘Ρολάνδος (II Furioso Onlando) οφείλει 
αύτοΐς τά τερπνότερα τών αύτού έπ·ισοδίων καί οτι ένταΰθα 
άυευρετέοι οί έπαγωγότεροι τών Ααφουταινείων μύθων καί ή 
πρώτη αρχή τού Γεωργίου Δανδίνου (George Dandiu) καί τοϋ 
παρά γνώμην ιατρού (lc medcin malgre lui) ομοίως έν τή ’Α
νατολή έστιν.
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Νύν ο ε’ς ΐίέρσας έπάνιμεν. Από τώυ 
tav τοϋ Ζοροάστρου, συγχρόνου τω Κύρω, 
γένετο ή ύπό Καμβύσου ζατάζτησις τής \ίγύ 
τούτου φαντασία ουδέποτε επελιπε· οιοτι οι Η 
ποτικά μυθιστορήματα, ώ; οί Άραβες, είς ~ 
πολλάκις τά τώυ πρώτων συγγράμματα, 
τόν ‘Ρουστάν, έν τών περίφημων βιβλίων τών ι 
νατολής

μυθ .ώών διηγημά- 
μεθ’ ον ταχέως έ- 
ΐπτου, ή τοϋ λαού 
έρσαι έ’χουσιν ίπ- 

ά προσεκολλήθησαν 
Ούτως έγ'ένετο είς 

:οτών τής Ά- 
να^λής, ζαί είς τάς χιλί-ζς καί μίαν νύκτας, σύγγραμμ.α καί 
άλλως πλείστου λόγου άξιου, καθόσον τίς τούτο άποδότέον 

μίαν ημέρας, άμαυρόυ τοϋ πρωτοτύπου άντι- τάς χιλίας ζαί
τύπον.

Ένταϋθα τού λόγου γενόμενοι, συμπληρώσωμεν τά κατά 
τήν ’Ανατολήν διά βραχέιον έπί τών Ινδών καί Δινών έχ.όν- 
τωυ ωσαύτως τούς ίδιους μύθους. Οι τε Ίνόοι καί οι Σιναι α- 
φεστάσι πολύ τής φιλολογικής σειράς, εί καί έυ πολλοΐς τήν 
άοχήν έμιμήσαντο τούς "Ελληνας, και μετα,ξύ άλλων τον Πυ
θαγόραν έχου-ι δέ πρός τούτοις και τόν εαυτών Αοζμαν, 
ον ταυτίζουσι τω Αίσώπω, έφ' όσον άν μή συναναμιγνύωσιν 
αύτούς. Τοιαύτη δέ φαίνεται ή ’Ινδία είς τάς ίεράς αύτής 
ιοτορίας, καί τοιαύτην έκφαίυουσιν αύτήν αί τε άθ.λαι αύτής 
ίστορίαι καί μύθο·, καί τά απέραντα αύτών ποιήματα, ουοευ 
άλλο πλήν ή τούνομα έχοντα, αί έποποΐιζι έκεΐναι, ων ή φυ
σιογνωμία ούδέν πρός ό,τι γιγνώσζομευ έχει τό κοινού.

Άπό δέ τών άρχα'ωυ Περσών, δθεν παρέκβασις άπεπλάυη- 
σεν ήμάς, είς ’Ιωνίαν μεταβαίνομεν, δεξαμενήν μετά τής δου
λείας ζαί τήν εις τάς διηγήσεις ταύτην χλίσιν τών Περσών, 
τάς μέν παρ’ αύτοΐς τήν αρχήν σχούσας, τάς δ' έν Αίγύ.ττφ, 
ότε έχειρούντο αύτήν, ώς εϊδομεν, ασπερ ή κατάκτησις έκό- 
μισεν όλίγω ύστερου έξ ’Ασίας τής έλάσσονος είς Ελλαδα.

‘Η Ιωνία έστί μήτηρ τών Μιλησιαζών μύθων, ύπεο πάυ- 
τας τούς αρχαίους περιβοήτων, τους Κυπριακούς, Βαβυλωνια- 
κοϋς, Συβαριτικούς καί λοιπούς, ών οί τελευταίοι είσιν άσεμνοι 
απομιμήσεις τών Μιλησιαζών, όμοιοήθεις τή αποικία, έφ ή 

ήσχύνθη άν ή μητρόπολις.
Τών δε Μιλησιαζών μύθων υπολείπεται ονομά τι, τό τοϋ 

Μιλησίου Άριστείδου, πρωτεύοντος συγγραφέως τούτων των 
διηγήσεων, όν μεθηρμήνευσε Σισέννας ό ιστορικός ‘Ρωμαίος, 
κατά τούς αύτούς τω Σύλλα γενομενος χρονους, ετι δε προς 
τούτοις ζαί ή ψυχή τοϋ χρυσοΰ ’’Ονου, εκτός τού όλωυ βι
βλίου τοΰ Άπουλαίου, οπερ πάλιν παρακατιοντες οψόμεθα, 
δυναμένη ϊνα παράσχη ιδέαν τινά τού είδους τούτου, ειμη Παρ- 
Οένιος ό Νικαεύς περιέχει πλείονας έτι μιλησιακούς μύθους.

Οί δέ μύθοι ούτοί είσιν οί πρώτοι τών ‘Ελληνικών καί ' Ρωμαϊ
κών, συντεταγμένων σημειωσίμως ύπό συγγραφέων, οΐτινες, εί 
καί έγραψαν κατά ταύτην ή έχείνηυ τών γλωσσών, ούτε εις 
τήν κυρίως άνήκουσιν ‘Ελλάδα, ούτε είς τήν Ιταλίαν, άλλ 
εις πόλεις Άσιατικάς. Ούτω δή Κλέαρχος ο έκ Σόλων τής Κι
λικίας, έπί ’Αλεξάνδρου, συγγραφεύς τών Ερωτικών μή σω- 
ζομένων, πρώτος έστι τών ‘Ελλήνων γνωστός γράψας έν τού- 
τω τω εϊδει. ’Ιάμβλιχος συγγραφεύς τών Βαβυλώνιακών (των 
κατά ‘Ροδάυην καί Σίμωνα), έκ γονέων Σύρων, άνατοαφείς εν 
Βαβυλώνι- ‘ΙΙλιόδωρος ό τών Αίθιοπιζών (τών κατά Θεαγενη 
καί Χαρίκλειαν), τή τού ‘Ρακίνου νεότητι προσφιλούς βιβλίου, 
γεννηθείς έν Έμέση τής Φοινίκης- Λουκιανός έζ Σαμοσάτων 
τή; Συρίας, ος, πλήν άλλων μιζρών ιστοριών, έγραψε Λουκίου 
Μεταμόρφωσιν, κατά μίμησιν Αουκίου έκ IΙατρών, όμοίαν τή 
τοϋ Άπουλαίου, ήτις έστιν έτι ό μύθος τοΰ Αουκίου, έπιτμη- 
Οεΐσα μέν ύπ’ έκείνου, ύπό δέ τούτου έπαυξηθείσα. Άπουλαϊος, 
γεννηθείς έν Μανδαύρα τής ’Αφρικής· Άχιλλεύς Ίάτιος, συγ
γραφεύς τών κατά Κλειτοφώντα καί Λευκίππην, Άλεξανορευς. 
Τών δέ τριών Ξενοφώντων,ύπέρ ους έκλάμπει ό τέταρτος ή μάλ
λον ό πρώτος, ό μελίρρυτος καί αρμονικός συγγραφεύς τ?ς Κό
ρου παιδείας (τοϋ Τηλεμάχου τών άρχαίων), δ μέν Βαβυλωνικά 
συγγράψας, ώς ό’Ιάμβλιχος, ήν Άντιοχεύς, ο δέ τά Κυπριακά 
(τά κατά Κυνίραν, Μύρραν καί Άδωνιν , Κύπριος, ό δέ τά Έ- 
φεσιακά (τά κατ’ ’Αβροκόμην καί Άνθίαν), Έφέσιος· τελευταίου 
δέ ό μύθους έρωτικούς συγγράψας Άμέλιος καί ούτός έστιν 
έζ Συρίας.

Εντεύθεν δήλου γίνεται, οτι ή ‘Ελληνική μυθιστορία ούδό- 
λως ανήκει τή ‘Ελλάδι, άλλά τή Άσία, κα· ιδίως τή Συρία, 
χώρα μυστηριωδών λατρειών ζαί γοητειών, άς μετή-.ςγζεν είς 

Θεσσαλίαν· τή Συρία, είς ήν ή Λατινική μυθ.στορία έπανέρ- 
χεται διά τής ’Αφρικής.

Προστιθέντες δ’ έν τέλει τοΐς είρημένοις ’.Αντώνιον Διογένη 
τόν τά Βαβυλωνιακά (τά κατά Δέρζυλλιν ζαί Δεινίαν), ή άλ- 
λως, περί απίστων πραγμάτων τή; Θούλης γράψαντα, Χα- 
ρίτωνα τόν κατά Χαιρέαν καί Καλλιρρόην, ζαί τόν τά κατά 
Δάφνην καί Χλόην γράψαντα Λόγγον, δς πάντων διήνεγκεν, 
εχομεν πάσαν τήν σειράν τών τής αρχαιότητας γνωστών μυ- 
Οιστοριογράφων, ους τις δύναταί ϊνα κατακλείση διά Προδρό
μου τοΰ τά κατά Δοσικλέα καί ‘Ροϊάνθην γράψαντος, καί τοΰ 
τά καθ’ ‘Γσμήνιον καί ‘Υσμηνίαν Ευσταθίου, εί καί ούτοι οί 
τελευταίοι άνήκουσιν άμφότεροι τω δωδεζάτω αίώνι.

Παρά δέ τή τών ‘Ελλήνων ή ‘Ελληνοσύρων σειρά καί τή 
τώυ ‘Ρωμαίων, ών τά έργα περιορίζονται είς τοΰ Νικέως Παρ
θενίου έρωτιχά πα'Θη, θεωρούμενα, ώς ήδη ειρηται, μετάφρα- 
σιν τών Μιλησιαζών μύθων, έτι δέ είς τό Σατυρικόν τοΰ ΙΙε- 
τρονίου, καί είς τόν χρυσοϋν "Ονον τοΰ Άπουλαίου (ούδέ συν- 
αριθμοΰμεν τήυ άλλήγορίαν τοϋ Μαρτιανοϋ Καπέλλα), παρά 
τή σειρά, λέγομεν, τούτων, ή ’Ανατολική, ήτοι ’Αραβική, δια
τελεί αείποτε λίαν άφθονος, εισερχόμενη τέλος κατά τόν ό
γδοου αιώνα είς τήν Ευρώπην διά τής ’Ισπανίας μετά τώυ 
μαύρων, ζαί κατά τόν δωδέκατον διά τής Παλαιστίνης τής 
Συρία; (πάλιν τής Συρίας !) μετά τών σταυροφόρων.

‘Ιστορήσαμεν τό άρχαΐον μυθιστόρημα κατά τρόπου πληρή, 
άλλ’, ή δυνατόυ, σύντομου, περιοριζόμενοι εις απλήν άπαρίθ- 
μ.ησιυ, ο δόλως έφιστάμενοι έπί παντός ό,τι εϊπομεν άν έπί 
τών κυριωτέρωυ συγγραμμάτων, οϊόν έστι τό θελκτικόν βου
κολικού ποίημα τοϋ Λόγγου, ό άνευρίσχομευ όλίγω ύστερου έυ 
τοΐς κατά Παύλον ζαί Βιργινίαν τού Γαλάτου Βερναρδίνου 
Σαιμπιέρρου, ο γοητευτικό; μαργαρίτης Δίωυος τοϋ Χρυσο
στόμου, ό Κυνηγός ή ή Εύβοίς, τό Σατυρικόν, περιέχου σύν 
τοΐς άλλοις καί τήν περίφημον κυρίαν τής ’Εφέσου, μύθος ά- 
κράτω; Μιλησιακός, άνευρισζόμενος (ρητέον τοΰτο έμπαρόδως) 
έν Σινιζώ μύθω, ώσπερ ή Πυράμου ζαί Θίσβης 'ιστορία ανευ
ρίσκεται ωσαύτως εν τινι νεωτέρω μύθω Σινιζώ’ καί τελευ
ταίου ό Χρυσοΰς Όνος, ω ενυπάρχει ή εξαίσιος τής ψυχής 
ιστορία, ή Οελκτικωτέρα άυαμφηρίστως τών τή; άρχαιότητος, 
μετασκευασθεΐσα ύστερον ύπό Φουλγεντίου, δν ύπερήρεν ό Ά
πουλαϊος. Μετ. Δ. Σ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
ΙΤρωτ. 4921.

Άν.Ο.-------------------------
Διεζπ. 

ΒΚΣΙΑΕΙΟΑ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ‘Υπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Δυνάμει τοϋ κάτωθι του παρόντος δημοσιευόμενου Βασιλι
κού Διατάγματος (!) ύπό ημερομηνίαν πρώτη ένεστώτο; 
μηνός, καί κατά τού; έν αύτώ όρους, προτίθεται βραβείου 
(άγώνισμα) δραχμών πενταζοσίων (500) πρός σύνταξιν ‘Ελ
ληνικής Γραμματικής διά τά δημοτικά σχολεία, έπί ταΐς βά- 
σεσίν, αϊτινες περί αύτής έζαυονίσθησαν έν τώ κατά τήν 23 
’Ιουλίου ε. ε. έκδοθέντι Βασιλιζώ διατάγματι, έχούσαις δέ ώς 
εφεξής, « Γραμματική τής ‘Ελληνικής γλώσσης διά τά δήμο
ι. τικά σχολεία ορίζεται ή τής αρχαίας και μόνη, συντεταγμέ- 
» νη όμως έπί τό άπλούστατον, ζαί περιέχουσα μόνους τους 
η είς τό ζαθαρώς γραφόμενον καί λαλούμενου ύφος συνήθεις 
ο τύπους, εκτός τών δυΐκών, τών ’Αττικών, τών είς μ. ι και 
» τών μήπω έν χρήσει ανωμάλων ονομάτων καί ρημάτων πε- 
» ριέχουσα δέ, έν υποσημειώσει μέν, ύπό τήν σελίδα έζάστην, 
» νύξεις τινάς πρός τόν διδάσκαλον περί τής μεταξύ τοΰ άρ- 
» χαίου καί νεωτέρου ιδιώματος άντιπαραθέσεως· καθ’ έζάστην 
» δέ ζλίσιν ζαί συζυγίαν, σειράν φράσεων ζαταλλήλων προς 
» άσζησιν, κατά τούς νεωτέρους έν Ευρώπη γραμματικούς, 
β καθώς περί ετυμολογίας ζαί συντάξεως ό τι χρησιμώτερον

(1) Σ. Σ. Τό μντ,αονϊυίμ=νϊν ώοε Β. διάταγμα έδημοσιεύσαμεν 
ει; τόν άγ.θ 177 τή; Έττ;/.. τών Φιλομαθών.
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» προς 'ον σκοπόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, μετά παρα- 
» δέσεως ώσαντως παραδειγμάτων.»

Προθεσμία δέ, άχρι τής οποίας γίνονται δεκταί είς τδ Υ
πουργείου, κατά τδ 5 άρθρον τοΰ πρώτου τών ανωτέρω συ- 
μειωθέντων Βασιλικών διαταγμάτων, αΐ εις τδν διαγωνισμόν 
ύποβληθησόμευαι γραμματιζαί, ορίζεται ή πρώτη τοΰ μηνδς 
Μαίου 1857 έτους.

Έν ’Αθήναις τήν I I Σεπτεμβρίου, 1856

‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΙΙΟΓΑΟΣ

Διά τών άπδ 2, 7, 8, 17, και 27 Αύγουστου εγγράφων 
τοϋ επί τών Εκκλησιαστικών κλπ. υπουργείου

διωρίσδησαν μέν δημοδιδάσκαλοι οί Κ.Κ.
Σαράτσης Στυλιανός είς Πάτρας ώς υποδιδάσζαλος,
Σζαθίκης Αντώνιος, είς τό έν Έρμουπολει Β'. δημοτικόν 

σχολείου τών άρρένων, ώς υποδιδάσζαλος,
Δαφνόπουλος Νικόλαος, είς τδ έν Πυργέλλα τοΰ δήμου 

‘Αργους (σχολείου νεοσύστατου), καί
’Αναστασίου Αίκατερίνα ε;ς 'Ανδρον.

ΜετετέΟησαν δέ οί Κ. Κ.

Παππαθανασόπουλος Γ. έκ Μυλάοντος είς Νάσσωνα,
Σπ. Σπυραζόπουλος έκ Νάσσωνος είς Τρίπολιν ώς ύποδι- 

δάσζαλος,
Δ. Φιλδισάκος έκ Τριπόλεως είς Μυλάοντα,
I. ’Ολύμπιος, έκ του έν Έρμουπόλει Β'. δημοτικού σχο

λείου είς τδ σχολείου τοΰ έν τή αύτη πο'λει νεοσύστατου 'Ορ
φανοτροφείου,

Χρ. Ίωανίδης, έκ Κορώνης (ΙΙεταλιδίου) είς Κολωνίδας (Κο
ρώνην),

’Πλ. Λΐιχαλοπετράχος, έκ Κολωνιδών είς Κορώνην,
ΊΙλ. Κωνσταντόπουλος, έζ Βερσοβάς τοΰ δήμου Αίγείρας, 

είς 'Ανδραβίδαν,
Ν. Βελισσαρόπουλο; έξ Ανδραβίδας είς Βερσοβάν, χαί
Σπόρου Ελένη έξ "Ανδρου εις ’Αμοργόν (σχολείου νεοσύ- 

στατον).

Δ IΑ Φ Ο Ρ Α.
ΊΙ εορτή τοϋ ονόματος τοϋ Σεβχστοΰ ήμών Βασιλέως έπα- 

νηγυρίσθη προχθές μετά πάσης έπισημότητος ζαί γηθοσύνης. 
‘II Α. Μ. ή Σεπτή ήμών Βασίλισσα παρευρέίίη μετά πάντων 
τών αύλικών λειτουργών έν τω ναώ τής άγια; Ειρήνης κατά 
τήν ώραν τής δοξολογίας. IIαρευρέθησαν δέ πάντες οί έν τε
λεί χαί οί τών ξένων δυνάμεων άντιπρώσωποι. Ί δ εσπέρας 
ήσαν προσκεκλημένοι πάντες οί υπουργοί είς τδν Βασιλικόν 
δείπνου έν τώ του ’Ανακτορικού κήπου Μουσαϊκω.

— Τήν προχθεσινήν Τετάρτην ή Ιερά Σύνοδος τή; έζ/λη- 
σίας τής ‘Ελλάδος έποιήσατο εναρςιν τών κατά τό άρξάμενον 
άπό τής πρώτης τοΰ μηνδς τούτου εκκλησιαστικόν έτος συνε
δριάσεων αύτής· ε:ς τήν πρώτην ταύτην κΐνέσιμον συνεδρίασιν 
παρευρέθη καί ό Κ. έπι τών "Εκκλησιαστικών Υπουργός.

— Το περί Ιερατικών σχολείων νομοσχέδιου έγένετο οε- 
κτδν ζαί παρά τής Σ,β. Γερουσίας κατά τήν προχθεσινήν συιε- 
δρίασιν αύτής.

— Τήν έρχομένην Κυριακήν, 23 τ. μ., λήγουοιν αί εξετά
σεις τών διδασζαλιστών θέλουσι δέ συνελθεί έν τή αιθούση 
τού Β. Δδασκαλείου περί τήν ΙΟ π. μ. ώραν πάντες οί έξε- 
τασθέντες, ό Κ. Διευθυντής καί οΐ καθηγηταί ζαί διδάσκαλοι τοΰ 
καταστήματος τούτου. Ό Κ. υπουργός τής Παιδείας θέλει έγ- 
χειρίσει τοΐς άριστεύσασι τών έξετασθέντων ανάλογα βραβεία 
τής έπιμελείας καί χρηστοήθειας αύτών, καί τά διδασκαλικά 
πτυχία ένί έκάστω τών περατωτάντων τάς σπουδά; αυτών· 
θέλει δέ απαγγείλει καί παραινετικόν λόγον. ‘Π είς το Διδα
σκαλείου είσοδος κατά τήν τελετήν ταύτην επιτρέπεται πασι 
τοΐς φιλ.ομούσοις.

— Πολλαί διατριβαί έπιστέλλονται ήμϊν έκ τών επαρχιών 
πρός δημοσίευσιν, άφορώσαι τά ευάρεστα αποτελέσματα τώυ 
εξετάσεων τών διαφόρων τοϋ κράτους διδακτηρίων τής τε μέ
σης ζαί τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, και τόν ζήλον ζαί τήν 

επιμέλειαν των διδασκόντων αν πάσας ταύτα; δημοσιεύσωμεν 
χρειάζονται τουλάχιστον 50 όλα φύλλα τής έφημερίδος ήμών, 
δηλ. όσα έκ'ίοουται εις διάστημα πλεϊον σχεδόν τοϋ έτους· 
όθεν άντί τούτων Οέλομεν δημοσιεύσει μετ’ ολίγου τήν παρα
σκευαζόμενη·; γενικήν περί τούτων επίσημον έκθεσιν, ε'ς ήν 
συμπεριληφΟησονται έν πίναζι πανθ" όσα άοορώσι τάς είρημέ- 
νας εξετάσεις καθ’ έκαστον σχολείου τής τε μέσης καί τής 
δημ. έκπαιδεύσεως.

— Απο τή; έζοοσεως τοϋ περί πληρωμής τοΰ μισθού τών 
δημοδιδασκάλων έχ τοΰ δημοσίου ταμείου έτετραπλασιάσθη 
ό αριθμός τώυ προσγοχομένων εί; τό διδασκαλείου μαθητών. 
Πολλοί δε παρατημένοι καί άλλοι απεριορίστου άπουσίας άδειαν 
εχοντες έπκνήλΟον ζητούντες νά διορισθώσι.

— Τό όρίζον τάς ώρας τής ιδιωτικής διδασκαλίας τώυ 
δημοσίων διδασκάλων διάταγμα δυσηρεστησε φαίνεται ολίγους 
τινάς καί διά τοΰτο ήρξαντο φωνασκοΰντες. Έπρεπε νά συλ- 
λογισθώσι πρότεροϋ ουτοι, ότι δέν ήτο δυνατόν νά μή περιορι 
σθή καί ή έσχατη αύτη ζκτάχρησις. Οί φρόνιμοί τών καθη η
τών καί διδασκάλων άντί ν’άρθρογραφώσιν άηδώς έζήτησαν 
ήδη τήν άπαιτουμενην άδειαν παρά του ύπουργείου, ϊνα διδά- 
σζωσι ζαί ίδιωτικώς όσας ώρας έπιτρέπει τό μυημουευθέν διά
ταγμα. Περί τών άλλων λαμβάνεται ήδη φρουτίς, ινα ά- 
παλλαγώσιν έκ τής τύρβης καί τών περισπασμών ζαί τών 
δαπανών τών δύο μεγαλοπόλεων, Σ καί Α. καί τής παρούσης 
αύτών άγωνίας.

—Έυ Κωνςαντιυουπόλειήρξατο ή έχοοσις έφημερίδος πολι
τικής ύπό τοΰ Κ. Ξένη· ώνομάσθη αυτή Βυζαντίς καί έκδίδεται 
δίς τής έβδομάδος· γράφεται δέ μετά πολλής χρίσεως καί με
τριοπάθειας, ζαί ταΰτα δεόντως όπό τού 'Ελληνικού κόσμου 
έξετιμήθησαυ.

Α Σ Κ ΑΠ Π ΙΟΣ.
Μετά μακράν διακοπήν έχαιοέτησεν έκ νέου τών Άσκληπια- 

δών τόν σύλλογον ή έκδοσις τοΰ ΆσζληπιοΟ, ιατρικού περιοδι
κού συγγράμματος συντασσομένου ήδη ύπό τοΰ πρώην αύτοϋ 
συντάκτου Κ. 1". Πρινάρη και επτά ετέρων διαπρεπών έπιστη- 
μόνων άνδρών, τώυ Κ. Κ. Δ. Λίγινίτου, Α. Άναγνωστάζη, θ. 
Άφεντούλη, Στ. Κρίνου, Εύστρ. Ξύδη, Σ. Κ. Οικονόμου καί 
Δ. Όρφανίδου Κατελέξαμεν τώυ συντακτών τά ονόματα ώς 
τάς μάλιστα αξιόχρεους έγγυήσεις περί τής επιστημονικής 
αξίας τών δημοσιευομένωυ άρθρων καί τής καθόλου σπουδαιό- 
τητος του περιοδικού τούτου. Οί συυτάζται δέ αύτοϋ προεκήρυ- 
ξαν οτι δέχονται είς δημοσίευσιν καί άλλος διατριβάς ευθυ
βόλους πρός τοΰ συγγράμματος τόν σκοπόν ώστε θέλει πε
ριέχει αύτό καί άλλων ιατρών τάς σκέψεις καί τάς έν τή 
πείρα αύτών άπαντωμένας σπουδαιότητας· καθίσταται ούτως 
άναγκαϊον πάσι τοΐς Έλλησιν ίατροίς καί μάλιστα τοΐς σπου- 
δασταϊς τής θείας τοΰ ‘Ασκληπιού επιστήμης· έν αύτω γάρ θέ- 
λουσιν ευρίσκει ο,τι άξιον λόγου άναφαίνεται έν τώ ίατρικώ 
κοσμώ, διότι παρεκτός τών ιδίων διατριβών οί συντάκται δ<μο- 
σιεύουσι ζαί δ,τι άν εύρίσκωσι λόγου άξιου έν ταϊς σπουδαιότε
ρες τής σοφής Εύρώπ/ς ίατρικαΐς έφημερίσιν.

ΊΙ έτησία συνδρομή τοΰ ’Ασκληπιού ώρίσθη είς δραχ. 15. 
καταγράφονται δέ οί συυδρομηταί έν ’Αθήναις παρά τώ φαρμα
κοποιία Κ. Στ. Κρίνω, έν ταϊς Έπαρχίαις παρά τοΐ; έπιστάται; 
τών ταχυδρομείων καί έυ τή αλλοδαπή παρά τοίς Ελληνικοί; 
προξένοις. --------=--------

Ε I Δ Ο II Ο I Π Σ I Σ.
Ένεκα τής μακρίις ήμών νόσου καί τής έπιβ).ηθείσης ήμϊν 

παρά τών ιατρών αποχής άπό πάσης σπουδαίας εργασίας, δέν 
ήδυνήθημεν νά δημοσιεύσωμεν εγκαίρως τό τρίτον φυλλάίιον 
του λεξικού τή; Ελληνικής αρχαιολογίας· διακει'μενοι δέ νυν 
όπωσοϋυ βέλτιον ήρξάμεθα έπιμελώ; τής έζδόσεω; τούτου, 
δημοσιευθησομένου τόν προσεχή ’Οκτώβριον. 'Γά έξης δέ φυλ- 
λάδια εσονται έζδιοόμενα συντομώτερον, ήτσι κατά πάσαν πε
ρίπου διμηνίαν. Ήρξατο δέ ήδη ζαί ή τών εικόνων λιθογράφη- 
σις, ώστε σύν τώ τελευταίω τού όλου βιβλίου φυλλαδίω διανε- 
μηθήσουται αμέσως καί αί εικόνες άνευ περαιτέρω αναβολής.

Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ.

ΕΚ ΊΊΙΣ ΤΠΙΟΓΙΆΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕ ίΟΙΙΟΪΛΟΥ.


