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Συνέχεια τής περί Πανεπιστημίου έχθέσεω; τοϋ πρώην 

πρύτανεως Κ. I. ’Ολυμπίου. (ίδε άρ. 180.)

Ούχ ηττον δέ κατανυκτικόν είναι χαί τό β'. άρθρον τής 
διαθήκης αύτοϋ τό λέρον «ό ενταφιασμός μου νά γείνη μέ 
όλςν τήν λιτότητα, εις ξένην γήν ευρισκομένου ο.

Τις δέ λέγει καί πράττει ταΰτα ; άνθρωπος, όστις προσφέ
ρει τώ Πανεπιστημίω διακοσίας καί τριάκοντα περίπου χιλιά- 
δος δραχμών όλοχάρπωμα !

Τό Πανεπιστήμιον τιμών τήν μεγάλην τοϋ άοιδίμου τουτου 
άνορός αρετήν έψήφησε·

-1) Ν’ άναρτηθή ή εΐκών αύτοϋ έν τώ μεγάρω τών τελετών 
τοΰ Πανεπιστημίου

2) Νά μνημονεύηταϋ τ’όνομ’ αύτοϋ αιωνίως κατά τήν επέ
τειον εορτήν τών τριών 'Ιεραρχών καί

3) Νά γείνη υπέρ τής ψυχής αύτοϋ δημοτελές αρχιερατικόν 
μνημόσυνον.

Δεύτερον δέ ούχ ηττον κατανυκτικόν κληροδότημα είναι καί 
τό έξης1 κατά τόν αύτόν σχεδόν καιρόν άπεβίωσεν ενταύθα καί 
ό έκ Μετσόβου τής Ηπείρου Δημήτριος Γ. Όκα, άζονητής 
ξυραφιών τό επιτήδευμα. Έχ τής εύρεθείσης δέ πενιχράς 
αύτοϋ περιουσίας, έξ έξακοσίων περίπου δραχμών συγκειμένητ, 
ήν άφήχετοΐς έν Μετσόβω οίκείοις αύτοϋ, διώρισεν έντή έαυτοΰ 
διαθήκη νά προςενεχθώσιν εις τό Πανεπιςήμιον είκοσι δραχμαί 
Προσήνεγκε λοιπόν και αύτός όάκονητήςτών ξυραφι
ών τό λεπτόν τή; χήρας εις τό κοινόν τοΰτο τοΰ νοόςκαί 
τής ψυχής τών Ελλήνων ά κ ο ν η τ ή ρ ι ο ν. Άλλ’ 
όποια σχέσις ύπάρχει παρακαλώ τοΰ πτωχού τούτου και βά
ναυσου έργον έχοντος ανθρώπου πρός τό Πανεπιστήμιου ; τοΰ 
άκονητοΰ τώυ ξυραφίωυ πρός του βαθύπλουτου και έλευθερο- 
φρουα Έλληνα; ούδεμία άλλη, είμή ό ιερός καί βαθέως έντή 
κχρδίχ παντός Έλληνος έρριζωμένος πρός τήν παιδείαυ έρως.

Χαίρω δέ νΰν χαράν μεγάλην άναγγέλλων ύμϊν, ότι κατά 
τό έτος τοΰτο τής πρυτανείας μου αί γενόμεναι προ; αΰξησιν 
τής περιουσίας τοΰ Πανεπιστημίου σύνδρομα1, ήσαν ώς ούδέποτε 
μεγάλαι καί άναβαθμικώς άπό τοΰ ελάχιστου ποσού, τών είκοσι 
δραχ. τοΰ Δημητρίου "Οκα, μέχρι τοΰ μεγίστου τών διακοσίων 
καί τριάκοντα χιλιάδων τοΰ Δημητρίου Πλατυγένους άνιοϋσαι 
καί δτι έκ τούτων τών άναβαθμικώς γενομένων πρός τήν άνέ- 
γερσιν, τήν παγίωσιν καί τήν διατήρησιν τοΰ όνωτάτου παι- 
δευτηρίου συνδρομών άριδήλως καταφαίνεται ή κυρία τοΰ Έλ- 
ληνος αρετή, ό άκάθεκτο; δηλ. πρός τά γράμματα πόθος αυ
τού, οιας δήποτε τάξεως καί καταστάσεως καί άν ή ούτος.

α Δός μοι πα στώ, ίνα τάν γάν σείσω· » ειπεν ό άοχαΐος 
"Ελλην.

ο Δός μοι γήν έλευθέραν, ϊνα τόν κο'σμου καί αύθις έκπλή- 
» ξω διά τών έργων τής άγάπης μου προς τήν παιδείαν a ειπεν 
ό νεώτερος Έλλην.

Και τώ όντι, ιδού αύτη ή δοθεΐσ’αύτω μικρά γή κατεστολί- 
σθη εντός ολίγων ετών ύπό τών περιφανέστατων καί λίαν άξια- 
γάστων τής παιδείας καταστημάτων. Ώςτ’ έκ τού-.ου δύνα
μαι μετά χ”*'';  ’'■* ’· τυγκινήσεως καρδίας νά βεβαιώσω τό κοι

νόν, ότι ή κυρία τοΰ Πανεπιστημίου περιουσία, τό κύριον αυ
τού χεφάλαιον ύπάρχει έν τή άγαθοπειώ διαθέσει τών απαν
ταχού όμογευών, ήτις, ουδόλως διστάζω νά ειπω, έν βραχεί 
χρόνου διαστήματι θέλει άναδείξει τό Πανεπιστήμιον κατά τήν 
έπχγγελίαν τοΰ καταστατικού αύτοϋ νόμου αυθυπόστατον. Ή 
δ’έκ τής τοιαύτης διαθέσεω; πρόδηλος γινομένη πρός τούτο 
τών ομογενών επιθυμία μαρτυρεί, ότι καιρός επέστη, καθ’ δν 
καί ή ύπέρ τής τελεσφορήσεως τοΰ Πανεπιστημίου πολύ μερι- 
μνώσα Β. κυβέρνησις, συμβοηθοΰσα τήν τοιαύτην τών ομογε
νών διάθεσιν, δέν θέλει βραδύνει νά έμπεδώση δι’ άναλόγου 
προικοδοτήσεως τό παρ’ εκείνων ποθούμενον αυθυπόστατον τοϋ 
Πανεπιστημίου.

Αί έπίδικοι τοΰ Πανεπιστημίου υποθέσεις, ουπω έλαβον πέ
ρας, καί τοι δ τ’ένταΰθα δικηγόρος Κ. Αριστείδης Κιάπης καί 
οί άλλαχοΰ χαταβάλλουσι πάσαν υπέρ αύτών επιμέλειαν.

Κατά τήν 23 Μαρτίου έτελέσθη λαμπροπρεπώς ό ποιητικός 
διαγωνισμός τοΰ αθλοθέτου Κ. ’Αμβροσίου 'Ράλλη, έν ώ έλα- 
βε τής νίκη; τόν στέφανον καί τό χιλιόδραχμον γέρας ό φοι
τητής τής φιλοσοφικής σχολάς Δημήτριος Βερναρδάκης, Κρής 
τήν πατρίδα καί τό εικοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας νΰν 
άγων. Κριταί τοΰ διαγωνίσματος ύπό τήν έμήν προεδοείαν 
έγένοντο οι καθηγηταί Κ. Φίλιππος Ίωάννου, Άλέξ. 'Ραγχα- 
βής, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παππαρηγο'πουλος 
Εύθύμιος Καστόρχης καί Αθανάσιος 'Ρουσόπουλος- εισηγητής 
δέ ό καθηγητής τής Λατινικής φιλολογίας Κ. Εύθύμιος Κα
στόρχης. Τά παρουσιασθέντα ποιήματα ήσαν χαλά, έν οις τά 
πρωτεία έφερε τό τοΰ Βερναρδάκη Εικασία έπιγραφόμενον.

Μετά παρέλευσιν δ’ ένός καί ήμίσεος έτους άπό τής σήαε- 
ρον, ήτοι τή 20 .Μαίου του 1838ου έτους, έλπίζομεν, οτι 
θέλει τελεσθή καί ό διαγωνισμό; τοΰ φιλογενοΰς Κ. Κωνσταν
τίνου Τσοκάνου, περί ου άνέφερεν ύμϊν όπροκάτοχός μου, θέ
ματος παρά τής φιλοσοφική; σχολής όρισθέντος καί διακη- 
ρυχθέντο; τοΰ εξής.

» Ιστορία τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης.
Ή επέτειος εορτή τών τριών 'Ιεραρχών, καθ’ ήν τελείται 

τό διατεταγμένου ύπέρ τής άναπαύσεως τών ψυχών τών μα
καρίων τοϋ Πανεπιστημίου εύργετών μνημόσυνον, έτελέσθη 
κατά τό έθος έν τώ ίερω ναω τής άγια; Ειρήνης, τοΰ σεβα- 
σμιωτάτου άρχιεπισκόπου Μεσσηνίας ίερευργήσαντος καί τοΰ 
ίεροκηρυκος Κ. Δοσιθέου Άσιμακοπούλου λόγου κατανυκτικόν 
άπαγγείλαντος.

'Ωσαύτως δ’ έτελέσθη καί ή κατά τήν εικοστήν Μαίου επέ
τειος εορτή τής καθιδρΰσεως τοΰ Πανεπιστημίου, έν ήό καθη
γητής τή; Θεολογίας Κύριο; Κωνσταντίνος Κοντογόνης απήγ
γειλε λόγον σπουδαίου τε καί γλαφυρόν περί τής ορθής έν 
χριστιανική άρετή παιδεύσεως.

Έκ τοΰ χρηματικού κεφαλαίου τοΰ ώρισμένοΟ παρά τής ευερ
γετικής πρός τήν Ελλάδα οικογένειας τών Ίωνιδών εις βρά- 
βευσιν τών διδακτικά συγγράμματα έζδιδόντων, έλαβε κατά 
τό παρελθόν ήδη τής Πρυτανείας μου έτος προτάσει τής συγ
κλήτου καί έγκρίσει τή; εΐρημένης οικογένειας δραχμάς έςακο- 
σίας ό Καθηγητή; τή; παθολογικής άνατομίας πρός έκδοσιν 
τοϋ εαυτού διδακτικού «γχβιριδίου.
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Κατ’ εντολήν δέ τής αυτής οικογένειας, ήτο·. τοΰ Κ. ’Αλε

ξάνδρου Κ. Ίωνίδου, ό Κ. Παπαδό-ουλος Βρετός έπεμψεν είς 
τό Πανεπιστήμιου αντίτυπα έβδομήχοντα ζαί πέντε τοΰ παρ’ 
αύτού συνταχθέντος καταλόγου τών άπό τής πτώσεως τής Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι τή,' έγκαθιδρύσεως τής έν 'Ελ
λάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις τήν 
καθομιλουμένην ή είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν, όπως 
διαυεμηθώσι τοΐς φοιτηταΐς.

Ό ιππότης Κ. Άπέρτης έπεμψε τεσσαράκοντα αντίτυπα τοϋ 
παρ' αύτοΰ συνταχθέντος συγγράμματος Voyage en Greco, ό
πως οιανεμηθώσι τοΐς φοιτηταΐς.

Ό έξ ’Ιρλανδίας Κ. Obrein έδωρήσατο είς τό Πανεπιστή
μιου τό δίτομου αύτοΰ σύγγραμμα Principes of Gouvernement, 
■σύγγραμμα πολλοΰ λόγου άξιον διά τά έν αύτώ περιεχόμενα 
αντικείμενα.

Όέν Κωνσταντινουπόλει Κ. Πασπάτης προσήνεγκεν χειρό
γραφον έν μεμβράνη τοΰ πατρος τήςΙΕκκλησίας Μάρκου.

Οί δέ υιοί τού Κ. ’Αμβροσίου’ Π. Μαυροκορδάτου νομισμα
τικήν συλλογή/ έξ όκτωκαίδεκα αρχαίων αργυρών νομισμά
των, εκατόν δέ καί τριάκοντα χαλκών και τριάκοντα παράδων 
αργυρών συγκειμένην.

Κατά γνώμην τής ’Ακαδημαϊκής συγκλήτου έγένετο καί ή 
γραφή τών εικόνων τών άποβιωσάντων καθηγητών Ί. Βεν- 
θύλου, Γ. Γεναδίου καί Ν. Βάμβα μετ’ επιτυχίας υπό τοϋ ο
μογενούς ήμών καί γνωστού τοΐς πάσι διά τήυ έπιτηδειότητα 
τής χειρός καί έντέλειαυ τής τέχνης ζωγράφου Κ. Διονυσίου 
Τζόκου, αίτινες έτέθησαν έν τω οίκείω τόπω.

Κατά τήν δοθεΐσαν ήμΐν παρά τοΰ ’Εφόρου τής βιβλιοθήκης 
σημείωσιν, τά δωρηθέντα κατά τό έτος τούτο έκ διαφόρων με
ρών βιβλία, ήσαν, τόμοι καί φυλλάδια, 2,934.

Πρό τοϋ τέλους δέ τοΰ ακαδημαϊκού έτους τών νέων αρχαι
ρεσιών κατά νόμον γενομένων έςελέχθησαν υποψήφιοι τής 
Πρυτανείας οί Κ. Κωνσταντίνος Άσώπιος, Πέτρος Παππα- 
ρηγόπουμος χαί Φίλιππος Ίωάννου, έξ ών ή Α. Μ. έπεκύρωσεν 
ώς Πρύτανιν κατά τό νΰν άρχόμενον ακαδημαϊκόν έτος τόν ά- 
ξιότιμον καθηγητήν της Ελληνικής φιλολογίας Κ. Κωνσταν
τίνον Άσώπιον. Μετά τούτου δέ τήν έπικύρωσιν αί σχολαι 
έψήφισαν τούς εαυτών κοσμήτορας, καί έπεκυρώθησαν τής 
Οεολογικής μέν σχολής ό Κ. Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τής 
νομικής δέ ό Κ. Πέτρος Παππαρηγόπουλος, τής ’Ιατρικής δέ, ό 
Κ. ’Αλέξιος ΙΙάλλης και τής φιλοσοφικής ό Κ. Δημήτριος 
Στροΰμπος. Ουτοι δέ οί πέντε μετ’ έμοΰ καί μετά τών ετέρων 
τεσσάρων έκλεχθέντων Κ. Φιλίππου Ίωάννου, Γεωργίου Μακ- 
κά, Θεοδώρου Μανούσου καί ’Αλεξάνδρου Βενιζέλου, άπαρτίζου- 
σι τοϋ νέου τούτου έτους τήν άκαδημαϊκήν σύγκλητον.

Περαίνων δέ νΰν τόν λόγον καί τήν αρχήν τής πρυτανείας 
τω άξιοτίμω διαδόχω μου δημοσία παραδίίων, πρώτον μέν εύ
χομαι τω διαδόχω μου περιστάσεις έτι εύτυχεστερας τών έ- 
μών, ώστε νά δυνηθή καθ’ δν έχει ζήλον, συνεσιν καί ικανό
τητα νά προαγάγη τά τοΰ Πανεπιστημίου εις τό τελειότερου, 
έπειτα δέ ομολογώ μεγάλας τάς χάριτας πρός τήυ άχρι τοΰ
δε ’Ακαδημαϊκήν σύγκλητον διά τήν εμφρονα και πάντοτε ει
λικρινή καί πρόθυμου συνέργειαν αύτής πρός άπάσας τάς υπο
θέσεις τοϋ Πανεπιστημίου- ωσαύτως δέ καί πρός τούς συνερ- 
γάτας καί συμβοηθούς, γραμματέα τε καί ύπογραμματέα τοΰ 
Πανεπιστημίου διά τήν ικανότητα, τόν ζήλον καί τήν προθυ
μίαν αύτών πρός τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του Πανεπιστη
μίου. Ούχ’ ήττον δ’ οφείλω νΰν, άπά τοϋ βήματος τούτου κα- 
ταβαίνων, νά έκφράσω καί πρός υμάς, φίλοι φοιτηταΐ, τών κα
θηγητών καί έμοϋ τήν εύαρέστησιν καί τόν δίκαιον έπαινον διά 
τήν άφοσίωσιν ύμών είς τήν σπουδήν τής επιστήμης καί διά 
τήν καθόλου έμφρονα αγωγήν ύμών, δι’ ών κατεστήσατε τω 
οντι καθ’ ολον τό διελθόν ήδη ακαδημαϊκόν έτος εύκολου τής 
διοικήσεως τοΰ Πανεπιστημίου τό έργον. Τούτ’ αύτό δ’ ελπίζω 
παρ’ υμών καί κατά τό έπιόν έτος πρός όφελος υμών, πρός 
χαράν τών υπέρ ύμών δαπανώντων γονέων καί πρός τιμήν τής 
φίλης ήμών πατριδος.

Τή 25 /βρίου 1856
Ιωάννης ’Ολύμπιος.

Ί’ά πίοπύζ.αία g-μ azporczet.

ΌΧεσΟε δέ' κιί γιρ χνοιγννμενων ψόφος ήδη τών προπυλαίων 
άλλ όλολύςκτε ψϊινομέναισιν ταΐς 4ρχαϊ«ι·ιν Άθήναις, 
καί ΟαυμαΤταΐς καί πολυΰμνοις, 1' ό χλιινός δήμος ένοικ:*.

(·) ΊΙ βάσις τοΰ τοίχου τής ταύτης ετοιμόρροπος
ουσα έπεσκευάσδη καί έξησφαλίσδη κατά τό 1854 έπιμελεία τοΰ τότε 
υπουργοΰντος τών Έκκλ. καί τής Δημ. έκπαιοεόσεως μεγαλστίμσυ γε- 

ρου-ιαοτοΰ Κ. Γ. Ψϋλλα.

(Άριστοφ.‘Ιπ-. 1326).

Τά προπύλαια ϊσταντο ώς τ η λ α υ γ έ ς π ρ ό σ ω π ο ν τής 
’Αθήνησιν άκροπόλεως, ταΰτα δέ ίθαυμάζοντο καί ύπ’ αύτών 
τών πάλαι ’Αθηναίων ύπέρ πάσας τάς την πόλιν αύτών διάκο- 
σμοόσας δημοσίας οικοδομάς, έργα ούσας τής φιλοτιμίας τών 
δυναμένων έν τώ δήμω καί τής φιλοκαλίας τών διαπρεπόντων 
αρχιτεκτόνων. Διό καί αύτοί οί τών ’Αθηναίων πολέμιοι μετ’ 
ούχ ήττονος θαυμασμού άπέβλεπον πρός αύτά. ‘Ο περιώνυμος 
τών Θηβαίων στρατηγός Έπαμινώνδας βουλόμενος πεϊσαι τούς 
περί αύτόν συνεληλυθοτας Θηβαίους, δτι ώφειλον άγωνιζόμε- 
vot νά μετενέγκωσιν εις τήν εαυτών πόλιν τήν τών ’Αθηναίων 
δόξαν, έχρήσατο τή εξής ζωηρά εϊκόνι · δεΐ τά τής ’Αθηναίων 
άκροπόλεως προπύλαια μετενεγκεΐν είς τήν προστασίαν τής 
Καδμείας (Αίσχ. π. παραπρεσβ. σελ. 278).

Άρχιτέκτων τών προπυλαίων έγένετο ό Μνησικλής, ήρξατο 
δέ ή οικοδομή αύτών έπί άρχοντος Εύθυμένους τώ 437 π. X. 
καί έξετελέσθησαν έν πενταετία (Πλουτ. 11 ε ρ ι κ λ. 13) 
δαπανηθέυτων έν αύτοΐς δισχιλίων ταλάντων (Άρποκρατ. έν 
λ. προπύλαια). Ή όλη οικοδομή ήν έκ λίθου πεντελη- 
σίου καί κατείχε πάσαν τήν δυτικήν τής άκροπόλεως πλευράν 
168 Άγγλ. ποδών πλάτος έχουσαν. Τό μέσον τής οικοδομής 
ταύτης μέρος συνίστατο έκ δύο έξαστυλων Δωρικών στοών 
έπεστεγασμένων οροφή λίθου λευκού προεχούση, κατά Παυ
σανίαν, (Α. 22. § 4) « καί κόσμω καί μεγέθει τών λίθων, η 
Τών στοών τούτων ή μέν δυτική έβλεπε πρός τήν πόλιν, ή 
δέ ανατολική ήτις ήν καί ύψηλοτέρα ένεκα τοϋ εδάφους, πρός 
τά έσω τής άκροπόλεως. Διηροϋντο δε αυται είς δύο ανισα 
μέρη διά τοίχου πέντε πύλας έχοντος, δι’ ών είσήρχοντο είς 
τήν άκρόπολιν. ‘II μέν πρός δυσμάς στοά είχε 43 ποδών βά
θος, ή δέ πρός άνατολάς τό ήμισυ τούτου. Ώνομάζοντο δέ προ
πύλαια, άτε κοσμούνται τήν είσοδον τής άκροπόλεως. Έκάστη 
σ-οά συνίστατο έκ κιόνων ραβδωτών Δωρίου κόσμου έξ, έφ' ών 
ήν αέτωμα. Οί κίονες ουτοι ειχον διάμετρον μέν 4 1/2 πο
δών, ύψος δέ σχεδόν 29. Έκ τών πέντε πυλών ή μέση ήν ή 
μεγίστη, έχουσα πλάτος ίσον τω μεταξύ τών δύο κεντρικών 
κιόνων τής κατά μέτωπον στοάς. Διά τής πύλης ταύτης είσ- 
ήρχοντο είς τήν άκρόπολιν οί ιππείς καί ή ιερά άμαξα· ίχνη 
τροχών εΐσι καί νΰν ορατά που έν τή πέτρα. Αί έκατέρωθεν 
τής μεσαίας πύλαι ήσαν μικρότεραι καθ’ ύψος τε καί πλάτος, 
καί δι’ αύτών είσήρχοντο οί πεζοί είς τήν Άκρόπολιν άνι- 
όντες. Τήν οροφήν τής δυτικής στοάς άνείχον δύο σειραί ’Ιω
νικών κιόνων έκ τριών έκατέρα συνισταμένη· μεταξύ δέ τού
των ήν ή πρός τήν μέσην πύλην οδός.

Τό οπερ περιεγράψαμεν κεντρικόν μέρος τής οικοδομής έ- 
χον 58 ποδών πλάτος, δέν έκάλυπτεν άπαν τό πλάτος τής 
έφ’ ής έκειτο πλευράς της άκροπόλεως. Έπί τών μενόντων δέ 
ένθεν καί ένθεν μερών αυτής προεξεβάλλοντο δύο πτέρυγες 25 
πόδας προέχουσαι τοΰ μετώπου τής δυτικής στοάς· έκατέρα 
τών πτερύγων τούτων ήν ώκοδομημένη τρόπω τω Δωρικω, καί 
έκοινώνει τή παρ’ αύτή γωνία τής μεγάλης στοάς. Έν τή 
προσβόρόω πτέρυγι (τή άριστερά τώ είς τήν άκρόπολιν άνιόν- 
τι) στοά 12 ποδών πλάτους έφερεν είς οίκημα έχον μήκος 
μέν 35 ποδών πλάτος δέ 30, όπερ κατά μέν τούς νΰν χρόνους 
ώνόμασαν πινακοθήκην, άτε γραφάς τό πάλαι περιέχον, 
ό δέ Παυσανίας λέγει αύτό (Α. 22. 6) «οίκημα έχον 
γραφάς» (*).  ‘Η δέ έτέρχ τών πτερύγων, δηλ. ή άριστερά 
τώ εΐί, άκρόπολιν άνιόντι, συνίστατο έκ στοάς άνευ οικήματος, 
έχούσης μήκος μέν 26 ποδών πλάτος δέ 17. Πρός τήν δυτι
κήν πλευράν τής πτέρυγες ταύτης ίδρυτο ό μικρός ναός τής 
’Απτέρου Νίκης. « Εντεύθεν ή θάλασσά έστι σύνοπτος, χαι 

ταύτη ρίψας Αϊγεύς εαυτόν, ώ; λέγουσιν, έτελεύτησεν άνήγε- 
το μέν γάρ ή ναΰς μέλασιν ίστίοις ή τούς παΐδας φέρουσα 
είς Κρήτην. » (ΙΙαυσ. άνωτ.).

Τών προπυλαίων σώζονται έτι πολλά λείψανα· ή ανατολική 
στοά μετά τών προσκειμένων αύτή μερών κατεστράφη περί τό 
1656 ύπό έκπυρσοκροτήσεως πυρίτιδος έν αύτή έναποτεθει- 
μένης, άλλ’ ο ένδότερος στοίχος μετά τών πέντε αύτοΰ πυλών 
σώζεται έτι. Ή πρόσβορρος πτέρυξ διατηρείται έν όπωσοΰν 
χκλή καταστάσει, ή δέ μεσημβρινή κατεστράφη σχεδόν έξ- 
ολοκ/.ήρου, δύο δέ ταύτης στήλαι φαίνονται έντετειχισμέναι 
έν τώ παρακείμενα) μεσαιωνϊκώ πύργω.

Περί τοΰ ναοΰ τής ’Απτέρου Νίκη; νομίζομεν άναγκαΐον νά 
σημειώσωμεν τάς εξής παρατηρήσεις. Έπί τών χρόνων τοΰ 
Περικλεούς ή Νίκη είκονίζετο νέα έχουσα χρυσάς πτέρυγας 
(Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαΐν, Άριστοφ Όρν. 574), άλλά 
τά άρχαιότερα τής θεάς ταύτης άγάλματα λέγεται δτι ήσαν 
άπτερα (Σχολ. Άριστοφ. άνωτ.). ‘Η Άπτερος Νίκη ταυτιζό
μενη τή ’Αθηνδ εκαλείτο Νίκη ΆΟηνά (‘Πλιόδ. παρά ‘Αρπο- 
κράτ. χαί Σουίδ. έν λ.).‘Ισταμένης δέ έν τή έξόιωτής Άκρο
πόλεως έδέοντο αύτής οί είς επικίνδυνον έπιχείρισιν έξερχόμε- 
νοι (Νίκη τ’ Άθάνα ΙΙολιάς, ή σώζει μ’ άεί, Σοφ. Φ ι λ ο κ τ. 
134)· δθεν οί τής Αυσιστράτης αντίπαλοι παραγενόμενοι 
κατά τόν σιμόν τής Άκροπόλεως καί σταθέντες πρό τοΰ ναοΰ 
τής Νίκης έπικαλοΰνται τήν βοήθειαν αύτής

η Δέσποινα Νίκη, ξυγγενοΰ, τών τ’ έυ πόλει γυναικών 
» τοΰ νΰν παρεστώτος θράσους θέσθαι τρόπαιου ήμάς. ο 

(Άριστοφ· Λυσιστράτ. 318). ΓΟ ύπό τοΰ Κίμωνος κτισθείς 
τώ 465 π. X. ναός ούτος έσώζετο έτι οτε ό Spon καί ό Wilder 
έπεσχέφθησαν τάς ’Αθήνας τό 1679' άλλά κατά τό 1751 ού
δέν μέρος αύτοΰ έσώζετο είμή λείψανά τινα τών θεμέθλων χαί 
τεμάχιά τινα πλησίον τής Οέσεως αύτοΰ. Εύρέθησαν έτι είς 
παρακείμενόν τινα τοίχου τέσσαρες μετόπαι τοΰ έπειογασμέ- 
νου διαζώματος αύτοΰ, αίτινες κεΐνται νΰν έν τώ Βρεττανικώ 
Μουσείω. Γενομένων άνασκαφών τό 1835 καί άνευρεθέντων 
τών λίθων έξ ών ώχοδόμητο, καί μέρους τοΰ διαζώματος κα- 
τεσκευάσθη έκ νέου έκ τής παλαιάς αύτοΰ ύλης έπιμελεία 
τής Κυβερνήσεως. ‘Ο ναός ουτος ϊσταται νΰν έν τή πρώτη 
αύτοΰ θέσει καί σχεδόν τέλειος. Έστι δέ έκ τή; τάξεως τών 
λεγομένων άμφιπροστύλων τετραστύλων εργασίας τής Ίώνων, 
συνιστάμενος έκ σηκοΰ έχοντος έν έκατέρω τών μετώπων 4 
’Ιωνικούς κίονας, ούδένα δέ κατά τάς πλευράς. Βέβηκε δέ έπί 
στυλοβάτου 3 ποδών ύψους καί έχει μήκος μέν έξ άνατολών 
πρός δυσμάς ποδών 27, πλάτος δέ 18. Οί κίονες συμπερι
λαμβανομένων τών βάσεων και τών κιονόκρανων είσί 13 1/2 
πόδας ύψτ.λοί· τό δλον δέ ύψος τοΰ ναοΰ, άπό τοΰ στυλοβάτου 
μέχρι τής κορυφής τοΰ άετώματος έστί ποδών 23.
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ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Διά Β. διαταγμάτων
Τής 4 8βρίου, διωρίσθη ‘Ελληνοδιδ. Α. τάξεως τοΰ έν Ά- 

μαλιουπόλει νεοσύστατου ‘Ελλ. σχολείου ο Κ. Μιχ. Μιχαλό- 
πουλος.

Τής 5 δβρίου, διωρίσθη ‘Ελληνοδιδ. Β. τάξεως είς Κύθνον 
ό Κ. I. Δ. Καστρισιάδης, άντί τοΰ έκεΐθεν είς Αίγιναν μετατε- 
Οέντος Κ. Ήλιάδου.

Τής 5 8βρίου, τω έν Κορίνθω Τλληνοδιδασκάλω Κ. Α. 
Γραμματα έδόθη πλήρης τοΰ βαθμού αύτοΰ 6 μισθός έκ δραχ
μών 130.

Τής 6 δβρίου, διωρίσθησαν υπότροφοι είς τό Πανεπιστή
μιου έφ’ δλον τό ένεστώς ακαδημαϊκόν έτος οί τακτικώς άπο- 
λυθέντες έκ τή; ‘Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής σχολής Έλίας 
Καντάς καί Ν. Γεωργιάδης.

Τής 6 8βρίου, ή Α. Μ. ηύδόχησε νά προσδιορίση ύπέρ 
τών συσταινομένων ιερατικών σχολείων χεφάλαιον δραχμών 
εκατόν χιλιάδων έκ τών κληροδοτημάτων τών έπί τόκιρ έν τή 
έθνική 1’ραπέζη κατατεθειμένων, ά διάφοροι ομογενείς κατέ- 
λιπον υπέρ τής έκπαιδεύσεως χαί τής θρησκευτικής διαμορ- 
φωσεως τών Ελληνοπαίδων. Τών 100,000 τούτων δο. μόνον 

ο· τόκοι θέλουσιυ άναλίσκεσθαι έτησίως ε’ς άυάγκχς τών ρη- 

θίισών ίερατ. σχολών, κατά τόν γ’. τοΰ 7 άρθρου τοΰ περί 
αύτών ΤΞΖ. νόμου.

Τής 8 δβρίου, διωρίσθη διδ. τών ιερών μαθημάτων είς 
τό Άθήνησι Έλλ. σχολεϊον τής νοτίου πλευράς ο έν τή ‘Ρι- 
ζαοείω έκκλ. σχολή περάτωσα; τάς σπουδάς αύτοΰ Κ. Σω
κράτης Κολιάτσος έπί δρω νά μή παύση φοιτών τακτικώς είς 
νό Β. ΙΙανεπιστήμιον καί σπουδάζω? τά τής θεολογικής σχο - 
λής καί τά τοΰ φιλολογικού φροντιστηρίου μαθήματα.

Όμοίως δέ έπί τω αύτώ δρω διωρίσθη διο. τών ιερών μαθη
μάτων είς τό τής βορείου πλευράς Έλλ. σχολεϊον ό έν τή αύτή 
‘Ριζαρείω σχολή περατώσας έπίσης τάς σπουδάς του Κ. Κωνς·. 
Σταθόπουλος.

Τής 8 8βρίου, διωρίσθη καθηγητής τής Φιλολογίας είς 
τό έν Τριπόλει Β. Γυμνάσιον ό τής φιλολογίας διδάκτωρ Κ. 
Β. Ίω. Σχινάς, ύποχρεούμενος νά παραδίοη καί τήν Λατινικήν, 
άντί τοΰ παραιτηθέντος τέω; καθηγητοΰ τή; Λατινικής Κ. Ε- 
Τυπάλδου.

Πρωτ. 5710.
Άριθ.-------------------------

Διεκπ. 2934.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ‘Υπουργειον τώυ ’Εκκλησιαστικών καί τής

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Πρός τόν πρώην πρύτανιν τοΰ Πανεπιστημίου Όθωνος 
καθηγητήν Κύριον Ίωάννην Όλύμπιον.

Κύριε Καθηγητά.
ΙΙαραδόντι σήμερον τήν τή; πρυτανείας τοΰ Πανεπιστημίου 

άρχήν είς τόν ταύτην διαδεξάμενον, νομίζω καθήκον μου ίνα 
σοί έκφράσω τελείαν τήν έμήν εύαρέσκειαν διά τε τόν ζήλου 
καί τήν επιμέλειαν, δι’ ών έξετέλεσας τά σά καθήκοντα κατά 
τό λήξαν ακαδημαϊκόν έτος.

Επιφυλασσόμενος δέ ΐν’ άνακοινώσω τή Α. Μεγαλειότητι 
τά περί τούτων, διαβεβαιώ σε περί τής άγαθής ύπολήψεως, ήν 
διατελώ έχων πρός σέ.

Έν Άθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1856.

‘Ο ‘Τπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ

Δ ΙΑΦΟΡΑ.
‘Ο έλλόγιμος καί κοσμιώτατος Κ. Μαρίνος Ξανθός έξ "Υ

δρα; πρό ενός μηνός άπεπεράτωσε καί τάς πρακτικάς ίατρι- 
κάς εξετάσεις παρά τω Β. ιατροσυνεδρίω, τιμηθείς τω βαθμώ 
Άριστα, καί οΰτω λαβών τήν κυβερνητικήν άδειαν τοΰ μετέρ- 
χεσθαι τήν τέχνην τών Άσκληπιαοών. Πεποίθαμεν, δτι θέ
λει άναδειχθή έν τώ κύκλω τών έπιστημόνων ιατρών τοΰ κρά
τους, έχων πολλά πλεονεκτήματα, καί μάλιστα τό τής φιλο- 
μαθείας καί τής φιλοτιμίας. (Έκ τοΰ ’Ασκληπιού).

— 'Εκστρατεία τι; επιστημονική εξέρχεται έκ Κάιρου τήν 2 | 12 
’Οκτωβρίου εί; τά ε’νδότερα τή; ’Αφρική; πρό; άνακάλνψιν τών πηγών 
του Νείλου. ’Ιδού τί άναγινώσχομεν περί αύτής ε'ν τω Χρόνω του 
Λονδίνου.

« Τά μέλη τή; προ; άνακάλυψιν τών πηγών τοΰ Νείλου εκστρατεί
ας, συνήλδον εΐ; Καιρόν, οδεν προτίδενται ν’ άναχωρήοωσι τήν 12 
’Οκτωβρίου. Ή εκστρατεία συγκείται έκ 12 έπιστημόνων ή στρατιω
τικών, 24 τεχνιτών, 400 στρατιωτών Αιγυπτίων, πολλών καμηλη- 
λατών, πορδμέων καί υπηρετών, τό ολον έκ .500 άνδρώπων. ΤΙ A. Ε. 
ό Σαιδ Ιΐασα; άνέλαβε νά κάμη ολα τά έξοδα τή; εκστρατείας, και 
θέλει χορηγήσει τροράς καί πολεμοφόδια διά δύο έτη. Οί τή; εκστρα
τεία; ταύτη; επιστημονικοί όρείλουοι νά διαγρά'^ωσι χα’ρτην καί νά 
σχεδιάσωσίν όλα; τάς χώρας, όσα; δέλουσι διέλδει. Καί τόν μέν διά 
τοΰ Νείλου πλοΰν διευθύνει εί; τοποτηρητή; στόλου Άγγλος, εΐς δέ 
Αύστριακό; διευδύνεί τήν κατά ξηράν πορείαν, καί τά στρατεύματα δ’ 
έπίσης διοικοΰνται υπό Αυστριακού αξιωματικού, υπηρετησαντο; είς 
τόν Ουγγρικόν πόλεμον. (Φ;λ.)
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ΑΓΓΕΛΙΑ.
Περιττόν κρίνομευ, ίνα άριθμήσωμεν, πόσα έλλείπουσιν ει- 

σέτι βιβλία πρός βελτίωσιν τής στοιχειώδους δημοτικής έκπαι- 
δευσεως, χαι πόσου ό νΰν Υπουργός περί πολλοΰ ποιείται, ίνα



άρθή παν τό άχρι τοΰδε ώ; άκατανίκητον κώλυμα Oatopou- 
μενον πρός γενικήν χαί αύτής τή; στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
έπίδοσιν,καί πραγματικήν διάδοσιν. Συν Θεώ ?έ ήδηάναπληροΰ- 
τχι καί ή όμολογουμένη έλλειψις καταλλήλου πραγματείας 
περί γραμμικής Ιχνογραφίας, πρός χρήσιν παντός προπαιδεΰ- 
τηρίου, καί ιδίως τών δημοτικών σχολείων

'Π δέ πραγματεία αΰτη ύπό τό ονομα «Στοιχεία γραμμικής 
Ιχνογραφίας» διαιρείται είς δύο τμήματα, ή φυλλάδια, έξ ών 
τό μεν Αον συνταχθίν ύπό Ί. Δραίκη, περιέχει τό γεωμετρι
κόν διάγραμμα, ήτοι τήν δι’ ανυποστήρικτου χειρός, καί οι ερ
γαλείων διαγραφήν τών γεωμετρικών σχημάτω/ καί τήν διαμέ- 
τρησιν αύτών μ=0’ ορισμών, κανόνων, έρμηνειών κα. σχημάτων, 
έκτιθεμένωυ, δσον ένεστι, συντόμως καί εύμεθόδως, πρός οδηγί
αν τοϋ διδασκόμενου καί εύχέρειαν τοΰ διδάσκοντος· δπερ ήδη 
εκδ-.δόμενον καί συγκείμενον έκ περίπου έξ τυπογραφικώυ^φύλ- 
λων μετά οκτώ σχηματοπινάκων τιμαται Δραχ. I καί 53 <>/), 
τοΰ δέ δευτέρου φυλλαδίου τοΰ περιέχοντος έν συντόμω άρχάς 
περί προβολών,τής διο ττ κ?ς καί τής αρχιτεκτονικής,καί σύνθετα 
ή ποικίλα σχήματα καί σχέδια, αναγόμενου δέ καί εις τά 'Ελ
ληνικά σχολεία, κατά τό πρόγραμμα,ή εκδοσ.ς γενήσεται, Θεία 
συνάρσει, μετά τήν εισαγωγήν τοΰ Αου, έ/ίσχυθείση; δηλονότι 
τής έπιχειρήσεως. Όθεν προσκαλούνται άταντες οί φιλόμουσοι, 
χαί κατ’ εξοχήν οί Κ. Κ. Διδάσκαλοι, ίνα συνδράμωσι το β·.ω- 
φελές μέν καί έπιζήτητον, επίπονον δέ καί πολυδάπανου τοΰτο 
έργον άπευθυνομενοι δέ εις τό κατάστημα Κ. Ζ. Βλαστού 
έν ΆΘηνχις λαμοάνουσι δύο δωρεάν οί δέκα αντιτύπων συνδρο
μήν ένεργήσαντες.

Έν’Αθήναις τή 30 7βρίου Ι335.
’Ιωάννης Δρχικης 
καί Γ. Παγών.

ΒΙΒΛΙΑ.
Κ ρ υ γ έ ρ ο υ, περί τών διαλέκτων τής άρχαίας Ελληνι

κής γλώσσης, χαί ιδίως τής επικής καί ιωνικής. Μέρος πρώ
τον ετυμολογικόν. Μεταφρασθέν έκ τής Γερμανικής κατά τήν 
νεωτάτην τρίτην έκδοσιν ύπό Α. Γ. Κωστοπούλου, καθη- 
γητοΰ τοϋ Α'· έν ’Αθήναις 15. Γυμνασίου. Άθήνησι. 'Γύποις 
X. Νιχολαίδου Φιλαδελφέως. 1856. Τιμάται δραχ. 3 1/2. 
Εύοίσχεται δέ έν ’Αθήναις παρά τώ έκδοτη, χαί έν τώ βι- 
βλΐοπωλείω X. Ν. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς.

Άντί ήμετέρας σημειώσεως rapt τοΰ άξιολογωτάτου τού
του βιβλίου δημοσιεύομεν τόν πρόλογον τοΰ μεταφραστοΰ, έξη- 
γοΰντα τόν τε σχοπόν καί τό χρήσιμον αύτοϋ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΑΓΝΩΣΙΑΣ.
Άν είς τούς άλλους Εύρωπαίους ή σπουδή τών περί ών ένταϋ- 

Οα ό λόγος διαλέκτων τής άρχαίας Έλλ. γλώσσης άναπόφευ- 
κτος ήνε πρός άκριβή γνώσιν τής ’Ελληνικής άρχαιότητος, 
δι’ ημάς τούς Έλληνας είνε έτι πλείονος λόγου άξια, ούχί 
μόνον διότι εις αύτάς είνε γραμμένα τά πρώτα καί αρχαιότατα 
τών ήμετέρων προγόνων συγγράμματα, άλλά καί διότι αυται 
μάλλον είνε καί αί πηγαί τής καθ’ ημάς λαλουμένης Έλλ. 
γλώσσης. ’Επειδή πλεΐσται λέξεις, καί μάλιστα λέξεων σχη
ματισμοί, συνήθως κατά τάς διαλέκτους μόνον'εύχρηστοι, δια
τηρούνται έτι καί νΰν έν τή λαλουμένη· τοιοΰτοι π.χ. είνε με
ταξύ πολλών άλλων οί έν τή σημερινή γλώσση ρηματικοί τύποι 
άνεγνωσα, άνοιξα (ώς παρ’ Ήροδ.), έκτύτησα (μεταβ. καί άμε- 
ταβ., ώς καί παρά τοΐς τραγικοΐς, ίδε τό κτυπέω), άλεσα 
(Όμ.), αλλαγμένος (Ήροδ.), συνάξας (ώς παρ’ Ήροδ., ένθα 
ίσως ούκ όρθώς διορθόνεται συννάξας), είπα, έπεσα, σώπα, σω- 
πήσω, έσώπασα (ως παρά Πίνδ ), κιρνα, χελαδώ, έπελέκησα 
(ώςέν Όδ. ε, 243), έκαμα καί έγήρασα μεταβατικώς, ή προ
στακτική φέρτε (ώς έν Ίλ. ι, 171.) μετά τοΰ ρηματ. φερτός 
χαί ύποφερτός,—ή,—όν (ώς τό συμφερτή αρετή τοΰ ποιητοΰ 
Ίλ. ν, 237), χοτώ καί άποζοτώ, έκότησα, λακώ, έλάζησα, 
έπιάσυην, έθρέφθην, πειράζω· τρίζω, πρός δέ χαί τά άποθετιχά 
θαμαίνομαι, δοκειοΰμαι, βαρειούμαι, ντηριούμαι (ίσως έχ τού 
(έν)δηρίομαι, τοΰ νδ ώς ντ προφερομένου, ώς καί έν τώ ένδύω 
ντύω καί ντύνω προφέρεται, καί ούχί έκ τοΰ έντηρέομαι),σκούζω 
χτλ, σαφέστατα φαίνονται ενταύθα, ότι έκ τών θαυμαίνω, δοκέ- 
ομαι,βαρέομαι,δηρίομαι,σχύζω,σχύζομαι κτλ έλαβον την γένεσίν 

των. Και οΐ ονοματικοί δε τΰ.τοι’προσώπατα (ώς έν Όδ. σ, 192), 
όνείρατα (κατά τά όποια λέγει άκόμη ή λαλουμένη καί άλόγα- 
τα, έργατα), λαγός, φύλακος, τά πλευρά, τά δάκτυλα, τά Τάρ- 
ταρα, ασβέστη (ώ; έν Ίλ. π, 123 άσβέστη φλόξ), μεγάλος, 
χειρότερος (ώς έν Ίλ. πολλαχοΰ), εμένα, έσένα κτλ, έκ τών 
διαλέκτων εκείνων διετηρήθη αν ή τοΰ οη είς ω Ιωνική συναί- 
ρεσις· οΐον ό -δοήντα, όγδώντα, νοήσω, νώσω, ένωσα μετά ύ- 
γράς του ν προφοράς, βόηθα, δισυλλάβως κατά συνίζησιν, καί 
βόηθςσα, τρισυλλάβω; μδε § 24, 1 σημ. 9 καί τά ρήματα 
νοέω και βοηθ.ωμ ή έν ταϊς αυταΐς πολλάκις λέξεσι συνίζησις, 
ώ; έν τώ θεός καί νέος (ι;ε § 13, 3 σημ. 2/ ή παρά τοΐς 
Δωριεΰσι συχνή χοήσις τοΰ χαρακτήρος ξ άντί σ· οΐον, σφάλι
σε καί σφάλιζε, φύσησε καί φύσηξεν, έπείραξε κτλ (§ 27, 2 
σημ. 2)· πρός δ? καί άλλα πάμπολλα, χαταδεικνύοντα τής λα
λουμένης τό γνήσιον.

Προσφορώτατον δέ γραμματικόν βοήθημα πρός τών διαλέ
κτων τήν σπουδήν, καί μάλιστα του Ηροδότου καί ‘Ομήρου τήν 
εύχερή μελέτην, είνε τό μιταφρασθίν τοΰτο πόνημα τοΰ Κ. 
Β. Κρυγέρου, άνδρός περί τήν‘Ελληνικήν φιλολογίαν δοκιμω- 
τάτου καί άξιου τής ήμετέρας εύρνωμοσύνης ούχί μόνον δια τά 
πλήρη καί άκριβή γραμματικά αυτού πονήματα, άλλά καί διά 
τ'-ς ούχ ηττον πολυτίμους πο)»λώνζΕλλ. συγγραφέων έκδόσεις, 
καί μάλιστα τήν &ς δημοσιευθεΐσαν τού Θουκυδίδου καί τήν 
νΰν -ινομένην τοΰ ‘Ηροδότου εκδοσιν.

‘II πρώτη του πονήματος τούτου έκδοσις έφάνη κατά τό 
18-42, ή δέ δευτέρα τό 18 46, ή δε τρίτη, έξ ής ή ήμετέρχ 
αυτή μετάφρασες έγένετο, τό 1833. Έκαστον δ’ έκ τών 40 
κεφαλαίων,έξ ών τό ολον απαρτίζεται βιβλίον,διαιρείται είςεδά
φια,περιέχοντα συνο-τικώς τών διαλεκτικών σχηματισμών τούς 
γενιχωτέρους κανόνας καί άναπτυσσόμενα διά πολλών σημειώ
σεων. Των σημειώσεων δέ τούτων τινές μέν, εξαιρέσεις ή έπου- 
σιώδεις περιέχουσαι παρατηρήσεις, κλείονται έν παρενθέσεσιν, 
άλλαι δε, εξαιρέσεις εξαιρέσεων περιέχουσαι ή σπανίους τινάς 
σχηματισμούς, ένίοτε δέ καί άμφ:βα)»λομένους, κλείονται έν 
άγχύλαις. Ουτω τό μέν κείμενον μετά τών ολίγων σπουδαιο- 
τέρων σημειώσεων δύναται νά έρμηνεύηται εις τούς διδασχομέ- 
μένους, αί δέ λοιπαί σημειώσεις καί οί τών άνωμάλων όνομά- 
των καί ρημάτων πίνακες, οί σχεδόν τό ήμισυ τοΰ βιβλίου κα- 
τέχοντες, νά άφίνωνται είς τήν ιδιαιτέραν τών σπουδαζόντων 
μελέτην. Καί αΰτη μέν ή τού βιβλίου διάταξις κ.τ.λ.

Εΐ; δέ τήν προκειμένην μετάφρασιν προτάσσεται ύπό τό 
ονομα πρόλογος ή έν τή γραμματική τής ’Αττικής γλώσσης 
(γ'. έκδ. τοΰ 1832) τοΰ αύτοϋ συγγραφέως γενικωτέρα περί 
τής ‘Ελλ. γλώσσης εισαγωγή, ούχί μόνον διότι πολλάκις εις 
ταύτην παραπέμπει ό συγγραφεύς τούς άναγνώστας τής προ- 
κειμένης πραγματείας, άλλά καί διότι ό πρόλογος ούτος είνε 
πολλού λόγου άξιος καί άλλως διά τάς περί ‘Ελλήνων καί Ελ
ληνικής έν γένει γλώσσης έμβριθ·ϊς ζαί όρθάς του συγγρα
φέως κρίσεις.

Έπι τών εδαφίων δέ, όσα έθεωρήθησαν πλείονος προσοχής 
άξια, έπεγράφησαν ΰφ’ ήμών έπιγραφαί μερικώτεραι πρός εύ- 
κολίαν τούλάχιστον τοΰ όφθαθ.μοΰ, εύχερέστερον ούτως άνευρί- 
σκοντος τά κυριώτερα- τό αύτό δ’ έγένετο καί είς τόν πρόλο
γον. ΙΙάσαι λοιπόν αί έχτός τών παραγράφων έπι εδαφίων ή 
καί σημειώσεων έπιγραφαί (εξαιρούμενης τής έν σελ. 82 πρό 
τής 8 σημειώσεως, ήτις είνε τοϋ συγγραφέως), είναι ήμέτε- 
ραι. Τούτο δέ λέγεται, ινα διαζρίνωνται τά τής μεταφράσεως 
άπό τά τοΰ πρωτοτύπου.

Περί δέ τών άνωμάλων ρημάτων ίδε τήν έν άρχή αύτών 
προανάμνησιν. Προσετέθησαν δέ καί ολίγα τινά ρήματα και 
μάλιστα έλλιπή, ώς τό άρνυμαι, έλεαίρω, ιάλλω, οΐνοποτάζω, 
πλίσσοντο, τρωχάω ύπό τό τρέχω καί τινες άλλοι παρασχη
ματισμοί.

Τελευταΐον δέ σημειοΰμεν, ότι πολλών λέξεων καί δια?.ε- 
κτικών σχηματισμών, ζώντων είσέτι καί έν τή νΰν λαλουμένη 
‘Ελλ. γλώσση, έγένετο έν οικείω τόπω ή άναγκαία πρός την 
λαλουμένην σύγκρισις.

Έν ’Αθήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1856-
Α. Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΓΔΟΣ·

,— _ ,___________________ __________ - ■ · — *

(ΌΗς Άδηνϊς. 274).

ΕΚ ΤΗΣ ΤΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1Ω. ΑίΓΕΛΟΙΙΟΤΑΟΥ.


