ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ ΤΗ 27, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1857.

ΕΤΟΣ Δ.

ΑΡΙΘ. 198.

ΑΙ ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΚΓΛ
··«*»·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΙΜΗ TUX ΣΥΝΛΡΟΜΗΣ.
·■*»··
ΕΤΗΣΙΑ.
Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ ΠΤ Ε Α
Μ» τί ίοωτ-ριχί» 4ρ. 11
4u vs έ;ωτ«?ιχο’ · 1»

ΠιρττοΓςΚ. Κ. Δι£««*ά1ιι;
«αί τοΰ έττιττάταις τών Τ«χυίρ5|ΐίί<»ν ivrj
J

Zv>riasiV«i ΰττΐΔ.Πχ'ταζτ
*3iss7xaiiti'/];a5-su.x.»<
xxU
3.κ το3 IStOuivtfifttTXtrriatt
δοσολχψία αύτήχ άφορϋβα.
Τΐ|ΐή χ«ταχ»Είΐί<·ς »γ·<·λ 1. λ«πτ. 1 5 ί στί^ο»

•EvSitj άΧλοϊαπ χ παρά τοίς
Ε. Κ. Έλληνιχ. Γΐρ·.ξ·->ο<.
χ«1 τοις ϊδιοιτέροις Ζττττρο.
«ο(< τοΰ ίχίοτο».

Οί'ΐ- ni το.Ι./'ί, ά.Ι.Γ "ί χρήσιμα. αναχινώσχοντ^ eiai wiuiaioi.
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Έχοίδοτο ι τίτρϊχις τοΟ
μν,ν«(.

'Ear >ic φι.Ιομαθής, ίση χαί noJvpa&'ie (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

ΧΗΜΑΣΙΛΙ ΟΠΙΙΡΙΚΩΧ ΛΕΞΕΩΝ. Τ11Ο Θ. Β.
(Συνέχεια, ϊοε άριθ. 196).

2 Μύθος.
ΓΠ λέξις μύθος είτε άπό τοΰ μ ύω (κλείω τά χείλη) ετυ
μολογείται, είτε άπό τοΰ μ υ έ ω, είτε άπό τού μ ύ ζ ω
(την φωνήν τοϋ μ στοιχείου έκφωνεΐν) άφ’ ού και τό λατινικόν
musso (clauso ore sontirn aliquem per nares eilo) δηλοΐ παρ
Όμήρω λόγον, βουλήν (α', γνώμην,
διατα
γήν (δ), ώς
μύθων τε όητήρ’ έμενα-, πρηκτήρά τε έργων. Ίλ. I, 413.
μύθον άγασσαμενοι· μάλα γάρ κρατερώς άγόρευσεν. Ίλ.0,29·
οΰδέκε τις μοε μύθον άτιμήσει·
στήσεν έύ κρίνα:, κρατερόν ο έπί μύθον έτελλεν. Ίλ. Π, 199
(ποβλ. Εϋτ. εΐ; Ίλ. 1. 22. Ι'ρτ,γ.
ο·.άλ. σ. 215 καϊ lleyne Homer
Τ. I. ρ. 33).
Ή δέ διάκρισις τών λέξεων μύθος καί λόγος ούπω
παρ’Όμήρω ήν, ό γαρ Όμηρος, οί επικοί και οί τραγικοί μετα
χειρίζονται τάς λέξεις μύθος καί μυθεισύα ι άντί
τού λέγειν καί διηγεϊσΟαι, καθώς και αύτΛ ετι οΐ παλαιότατοι Ίωνές λογογράφοι, ώς δηλοϋται έξ άποσπάσματός τίνος
τοϋ Έκαταίου λέγοντος ούτως
Έκαταιος Μ ι λ ή σ ι ο ς ώ δ ε μυΟεΐται κ.τ.λ.
(πρβλ. Δημητρ. π. εύγλ.'. Ύστερον οέ διακρίνονται αί λέξεις
μύθος καί λόγος, καί δηλοΐ λόγος μέν ά λ η θ ή δ ι ή γη σ ι ν,
ιστορίαν, μύθος δέ πεπλασμένην διήγησιν
(πρβλ. ΙΙινδ. Όλ. 1. 43. Νεμ. 7,34. Ήροδ. 2. 45. ΙΙλάτ.
Γοργ. 312. Φαιδ. 399. Άρις·. Ποιητ. G. §. 8. Διοδ. I. 93).
’Αμφότεραι δέ αί λέξεις κεΐνται έμοΰ είς άντιπαράθεσιν, ώς
λόγος έν μ ύ θ ω, δηλαδή τήν έν τω μύδω κεκρυμμένην
αλήθειαν, καί έπειδή ό μύθος υποκρύπτει αλήθειαν καί διδα
χήν, ώρίσαντο αύτόν λόγον ψευδή είκονίζοντα
τήν αλήθειαν, (πρβλ. Με ον. προγυμν. και Σουίο. λ.
μύθος'· άπό τούτου δή καί ή διάκρισις μεταξύ τών Μυθογράφων καί Λογογράφων (πρβλ. Creuz hislorische
Kun?lder Grieclien. p. 173 ■.«· Edlliger. ldeenzur Kunst Mythoi.
]. p. 201).
Τούτο δ' αύτό έπαθε καί ή λατινική λέξις '.Tabula, δηλοΰσα τήν μεν ip/fy ώπλώς λόγον άπό τοϋ lari, ύστερον δέ
τόν πεπλασμένον λόγον Fabula licla, ομοίως δέ καί τό lama
και faltim κα άλ/α (προ
.
*
Wyltenbacb L’hilumatb. part. Ill p.392 .
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‘Έπος δηλοΐ παρ' Όμήρω λόγον, ώς
δείοω μη δήμοι τελέστ) έπος οβριμος Έκτωρ. Ίλ. Ξ. 44,
άλλά τήν αρχήν δηλοΐ τον έν τάξει καί ακολουθία λό ον,
γίνεται οε άπο τοΰ έ.τω, ο'.αφεροντος τού έπω μόνον κατά τό
(») Γήν 5= εν τώ Φ -Ίζ ’< ιδ.τ. 7 ί 7·:. ι.· ·[ι,
ύ' .ς υπολα·
δόντες οΐ άοχα’σΐ iitl τ;ύν.αΐολ’.ζώ; τρςτ.?
υ Ης
ίομηνευουσίν αυτήν οτασιν ii.t.-i ζ-'ζιΰ; διότι και έ-τ.ΰΟζ υ..ν;; ση
μαίνει βουλήν, π ρ ό 0 ε σ ι ν.
(6) Απίθανος υοί ζ γ. οται «',·.»ι ή ηε:ΐ ϊννγ ρνμματιτμοΰ τών λέ
ξεων μύθος χαί θυμός γωμη, εί καί πιΟανωτιςα τού Θυμός καί
τής γερμκν. mutli.

πνεύμα, τό δέ έπω σημαίνει,
ευπρεπίζω ώς

βά λλω τι

εις

τάξιν

τόν δ’ ευρε έν Οαλάμω περικαλΛέα τεύχεα έποντα
(πρβλ. Έτυμ. Μ. έν λ. έπω) τούτου οέ τό μέσον έπεσθαι ση
μαίνει συνέχειαν καί άμεσον ακολουθίαν τά αύτά δε έπαθε καί
τό λατ. sequor, γινόμενον έκ τοΰ έλλην. έπω, έκω
(qu=k; προσλήψει τοΰ s άντί τοΰ δασέως πνεύματος, ώς
τούτο γίνεται καί έν άλλαις λεξεσι δασυνομέναις, ώς υς—σΰς
sus, έρπω, serpo, σπέσθαι, σπόμενος κ.τ.λ. τό δ ουν sequo
καί jnsequo μετεχριρίζοντο οί άρχαϊοι 'Ρωμαίοι αντί τοΰ
λέγω, ώ; τούτο δ-λον έξ αποσπάσματος τίνος τού Λ ιβίου
’Ανδρονίκου, δς μιταφράζων τόν πρώτον στίχ. τής Όδυσ.
μετεχειρίσθη διά τό έννεπε τό insure (πρβλ. Gellii Noel. A.
lib xiiii cap 9. ni Creuz. Symb. T. 4). Έκ τούτου δή καί
έπος (ποίημα)
ορίζονται τινες
συνεχή
καί έν
χρόνω ακολουθούσαν διήγησιν· (πρβλ. Eber
hard Synonymik. 111. ρ. 295 ). Ό δε Δάμμιο;, ετυμολογώ
*
καί αύτός τήν λέξιν έπος άπό τοϋ έπω, λέγει quia pcesis
heroica κατ’ εξοχήν τινα aptain verborum coUocationem ct
elei-ii«neiu qmcril bine el versus beroicus vocatur έπος
άλλά τήν έγκειμένην έννοιαν του έπεσθαι τή λέξει έπος
ύποδηλοΐ κα· ή περί έπους τού Ευσταθίου γνώμη « καί έπη οι
χρησμοί, παρά τό έπεσθαι τά πράγματα τοΐς χρησμοΐς (·)0
καί περί τοΰ πνεύματος

τής λέξεως διαίτησις.

4) ’Άγω (α\
Άγω σημαίνει φέρω έπί έμψυχων καί άψυχων, ώς
(κτήματα) ήγαγόμην έν νηυσί. Όδυσ. Δ. 82 καί 604.

"Ιππους δ’ είς Ιθάκην ούκ άξομαι,

μάλ· στα δέ λέγεται έπί γυναικός, ήν φέρει τις είς τόν οίκον,
ή οι’ εαυτόν ή δι’ άλλον, ώς
οίκαδέ μ’άξεσθαι και έήν Οήσεσθαι άκοιτιν; ’Οδυσ. Φ. 31G.

Έκ δέ τού ρήματος άγω, γίνονται αί λέξεις
άγος (ήγεμών).
Έστηκ’, άμφί δ.γμιν Κρητών άγοί ήγ'ερέθονται. Ίλ. Γ. 231.

’Λ -f ώ ν

’Αγών

δέ σημαίνει τόν τόπον εις δν συναθροί,ονται, συνώ

νυμον τού συνάγω γ ή

καί

ά γ ο ρ ή,

ως

αυτός μέν γάρ εγώ μενέω νηών έν άγώνι. Ίλ. Π. 239
ήστο γάρ έκτός άγ.,νος υπέρτατος εν περιωπή. Ιλ. Ί . 431
αϊτέ μοι εύχόμεναι θειον δύσονται αγώνα. Ίλ. 11. 298
τό χωρίον τούτο διαφόρως έρμηνεύουσιν οί γραμματικό1, καί ό
μέν σχολιαστής λέγει » ότι θειον άγωνα έ ταΰΟα φησίν ό
π.ιητης ή τό αγωνίας καί προθύμως εϋχεσθαι, η τόν ναόν
σύτόν. ω; θειον καταγωγ ον καί άθροιστήριον διά τά εν αυτω
ά άλματα » των .έ νεωτέρων ό μεν λπιτ^νερας λεγιι <Ιι:
inatronis Troianis, pro ll<cio:i> salute circa Deornm pnlvmaria vota nuucupa'.uii; erit inteligcnduni, άλλοιδα. .·. >ς οιονται,

α) Όρα zxi Dn'dcrlrin. Homer. Glos.
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X sei (
άλλ ορθώτερον άν είη τήν αγοράν αυτήν έντ ·<ΰθα ύπολαβιΐν, θ ίαν
δέ καλουμένην διά τά έν αύτή ιερά τών θεών, οίον άγαλμα-α,
ναούς, βωμούς κ.τ.λ. (πρβλ. καί έρμαν. Zi'ilsrhrilt 1·’. Alierth.
1841 ρ. 511) (α)· ές ού δή καί Όδοφριδη; Μύλλερος τεζμαιρόμενος όρθώ; ερμηνεύει τό ά γ ω νί ο υ ; θεούς τού λΐσχ.
έν Άγαμ. 496. άγοραίους θεούς (πρβλ. KI. Suhr. I. [>.
276), δηλοϊ δ’ έτι αγών τήν συνά'.ροισιν, ώς
αύτάρ Άχιλλεύς
αύτοΰ λαόν έρυχε καί ίξανεν εΰρύν αγώνα. Ίλ. 'Γ. 25S
Λυτό δ’αγών, λαοί δέ θοά; έπί νήας έκαστοι. Ίλ. ί). I.

άπό μεταφοράς τών σταθμών, Ισόρροπων βντων, καθ' ήνπ.-ρ
σημασίαν ευρηται τό ρήμα άγω παρά Σοφοχλ ΐ
μούνη γάρ άγειν ούκέτι σωζώ λύπης αντίρροπου άχθος

(Ίΐλ. 119) καί παρά Δημοσ’έιει
τόν άζινάκ^ν τοΰ ΒΙαρδονίου, δς ήγε τριαζοσίους δαρειζούς.
(Τιμοζρ. σελ. 743)
ήνπεο σημασίαν έχει παρ’ Όμήρω τό άξιος, ώς
νϋν ο' ούο' ένος άξιοι ειμεν Έκτορος. Ίλ. θ. 234
νυν ήμΐν πάντων Ζεύς άξιον ήμαρ έδωκεν. Ίλ. Ο. 719.
Τό ουσιαστικόν έπακτήρ
σημαίνον τόν κυνηγόν, άπό

Ά γ υ ι ά.
Σημαίνει δέ άγυιά οδόν κατά μέν του έτυμολο'γου παρά
τό άγω, πορεύομαι, άμεινον δέ παρά τό άγομαι, δηλαδή αθροί
ζομαι, διότι εις τά; άγυιάς συνηθροίζοντο τό πάλαι ο'ι άνθρω
ποι καί διελέγον-ο,

ώ; τε γυναίκες,
α'ί τε χολωσάμεναι έριδος πίρι Ουμοβόροιο
νεικεΰσ’ άλ-λήλησι μέσην έ; άγυιαν ιοϋσαι. Ίλ. Υ. 251.
Ή δέ έννοια τοΰ συνάγειν έγκειται τή λέξει

’Αγέλη
’Αγέλη δέ σημαίνει άθροισμα, κυρίω; δέ βοσκημάτων,
πεντήκοντα £οών άγέλας, τόσα πώεα οίών. Ίλ. Λ. 678
εί κέ τιν’ ήέ βοών αγέλην ή πώϋ μέγ’ οίών. Όδυσ. Μ. 299

άπό δ’ αυ τού αγέλη, αί λέξεις
ά γ ε λ η δ όν καί ά γ ε λ α ΐ ο ς
αύτάρ Άθηναίη γλαυκώπιδι βουν άγελαίηυ. Ίλ. Λ. 729.
Λέξις διαφέρουσα τής ά γ ε λ ε ί η ς, δπερ έστιν ιδία έπίχλησις

τής Άθηνάς, ώς
οί κεν άνευ έμέΟεν καί Άθηναίη; άγελείης. Ίλ. Ο. 2 13

τή; είσαγούση; δηλαδή λείαν, ώ; τό ληΐτις. Ίλ. Κ. -160.
Λαφυρία και άγελείς παρά Κοονούσω, ή δέ ά?.λη έξήγησις
άπό τοΰ λαόν άγουσα, δηλαδή ήγ εμονική, ώς θηλυκόν
τοΰ άγέλαος Ίλ. Θ. 233 έστιν ήμαρτημ.ένη.
Έκ τού αύτοΰ δέρήματο; άγω (ο) γίνεται τό έπίΟετον

αντάξιόν τίνος,

ρσνται χι/αάδες κανταρίων σπορών κατ’ έτος, καί έξ αύτών !
λαμβάνουσι τροφήν διά τά ζάια, μεταξαν και έλαιον. Τίλευταΐον έφηρμόσθη ο κυψελ/.ώδης ιστό; τού ε ρημένου φυτού
μετ’ επιτυχίας πρό; κατασκευήν γραφικού’ χάρτου.
Τοΰτο τό φυτόν είσήχθη καί είς την ’Αγγλίαν, καί τόν τελευταΐον χρόνου κτηματίας τις, στρέψας τήν προσοχήν του
έπί τής καλλιέργειας αύτοΰ, έζέρδισεν έκ τών προϊόντων αύ
τοΰ, έκ τών σπόρων, έχ τοΰ κηρού, μέλιτος, καί ‘κ τών άπό
τών περισσευόντων σπόρων πεπιεσμένην ζύμην 760 λίρας
ςερλίνας.
‘
Ξ. ΛΛΝΔΕΡΕΡ.

θέλει έπα,νσλητΰεΐ ύπό τού; αυτού; όρους

μέχρ'-ζ ού παρου-

σιασ'ή τό ραβευτέον.
i ) ’ - τι το ..ραβευΟησόμενον σύγγραμμα θέλει μείνει ιδιο
κτησία πλήρη; τού συγγραφέως αυτού, άφοΰ τυπωθή δι’ έτερών πενταζισχιλίων δραχμών, τος οποίας πρός τυπωσίν
του έ: ροσδ'.ώρισεν ό μακαρίτης Γ. Μελάς, καί διανεμηθώσι
>. _.·. καί έκτος τής 'Ελλάδος τά διά του είρημένου
δωρεάν έντίς
ποσού όσον ένεστι πλειότερα τυπωθησόμενα αντίτυπα.
Άθήνησι, τή 5 Ίανουχρίου 1857.
Ό Πρύτχνι;
Κ. ΑΣΩΠ10Σ.

τοΰ έπάγειν, κατά τον σχολ., τούς ζύνας

Θηλυκόν δέ τοΰ αγών ληπτέα ή λέξις

άξιος.
Άξιος δέ σημαίνει τόν

ic Μ

ισότιμον

ών παλαιών παράβαλε τό ύπό Δ. Παν(α) Περί δέ τή; άγσρα; '
W. Smith, ρ·.ταζή μεταφραζόμενον Λ εξ Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ν
βλίον καθόλου διοαζτιχώτατον ζ>ί:. χρησίμώτατον.

;··. πάντα τά -:·.;
υ υ. ,λοντο;. ώ; ό Αρχάοιο; παρά·
(?) I , ε ζλ
Lol). Path. ρ. 422) είτε ορθώτεοον κατά
σ ι ο ; ονόματα, χ( ποΏ.
τά εΐ; σ ι σ ς
Δοιδεολείνον έζ τ:ΰ ίηματιζ-.υ ά χ τ ο ς, κχΟ ον
ιΟίτων,
έν οί; τό
έμοίοτελεύτων έ~:
γίνονται ή έζ τών ρηματικών η
ώ; άζτ,ρατος «χήραίσιο;, απει -ιτο;
τ πρό τοΰ ι τρέπεται άΐ’. ει; σ,
γντ,τό; γνήσιο;, έξ: έ; έξεσία' προ;
άπεφέσιο;, αμοροτο; αμορο ιο-,
Οεσπίσιο;, έ.τίζαρ έ ιζάρσ·.;;, πε/.άδέ χαί ές οόσιασ ,κών, ώ; δεσπι;
*
♦
* —.
*.ά
οή ταϋτα
άχαζητη;
άζαχήσιο;,
γέρων γερούσιοσ, ζχ
τηί πλησϊο;.
άνάπαΛ
’.ν α υά
ρ
ο
ο,
πρόσω,
χαί
·
5 4 ω,
ζαί το δια-τρΰτιο- έζ su
λίξεω; α ύ τ ω ;
οΰ έτύμου τΐ;
τή; όποια;
:
τ ω ς έζ τιοΰ αότιο; περί τ
πρό; ϊλΛήλίν-,
άλληλου-, παρά μέν γάρ τοϊ; άρδιαοωνοΰην ί γραμματικοί
δζλαοή, ζ
ί
*
τό μ άχαίοι; δύο δηλοϊ τό α ύ τ ω ;> το ούτω ",
,
133
καίυέγι
έτυμοΑ.),
Ίλ.
1,
την καί ά ν ω ο ε λ ώ ;, ( πρβλ. σχολ.
1. (7ζΛ. 3ι νσμι,ε: το
τών δέ νεωτίοων ό μεν ίϊυτμάνο; έν- Λες.
Ερμάννσ;
(de pronum.
>
δέ
Ί
αϋτω; μετασ/τ.μ. τοΰ ούτω;- ό
λαμσάνουσ: τό
αμ-§. 1‘jS. 5,
αυτό Opusc. Ι.ρ.338) ζαί θήρσιο; Γο·
του; Αιολ• c..,
παρο;ντονοόμ=νον
δε
κατά
α ΰ τ ω ς £r;s5. 7OJ αυτός.
ό δε Λο'.δερλεί-ο; διαχρίνε· δύο αυτίως.
τούτοι; δ’ έπεται χαί Β;λ
Τ
τ ω ς, άο
* GU
τύ μέν έζ τοΰ αυτό; γίννόμενον σημαίνον τό ω σ α ύ
** Μ Vίτω;, καί έγένετο, ώ; έν Ίλ. Γ. 339, έξ ου ζαί
διά τμήσεως, ο>; ο αυ
«ροςύτσνανι τη; λέξεως, ζα'. τό ω; τ ό π α ρ ο ; ζα- ελ
εικάζει
, Ίλ. Ψ, 268 ζα: ά/λαχοΰ τό ιέ έζ τοΰ α ΰ α ν - ,
λειφίν
ΰ
ιΐ.ον τό μα την, --ν δέ έζ τοΰ οϋτω; μετχ-χημ.
ά - τ,,
ίπο'ίχετα: (πρξλ. D^darkin Hum. Glu.·. Τ. ρ. |GS.
αυτ.ι;

οί δ'ές βήσαν ϊκανον έπαζτήρες. Όδ. Τ. 435
τόν δ' άνδρων τε κυνών τε περί κτύπος ήλθε ποδοιίν,
ώς έπάγοντες έπή,σαν. Όδ. Τ. 445, (ους έπάγοντας?)
Άπό δέ τής σημασία; αυτής ή ύστερον σημασία τοΰ άλιέ-

ω;, ώς παρζ Άπολλονίω, Άργ. 1. 625.
Έκ δέ τοΰ συνθέτου ρήματος διάγω, γίνεται τό
διάζτορος
έπίΟετον τοΰ Έρμου δηλοΰν τόν όδηγον.
Έρμεία, Διο; υιέ, διάζτορε, δώτορ έάων. Όδ. Θ. 335
Έρμείαο έχητι διαζτο'ρόυ, δς ράτε πάντων. Όδ. 0.319

δώζε διακτόρω Άργε'.φο'ντη
Ώς εφατ’, οΰδ’ άπι'Ο.'.σε διάζτορος Άργε:φόντης.1λΏ,339.
Έστι δέ συνώνυμον τοΰ ή γ ε μ ό ν ι ο ς Έρμης παρά
'Λρισοο. έν Ιίλουτ. i 1 59, χαί π ο μ π α ΐ ο ς παρ’ Αίσχύλ. έν
Εύμ.91' διά τούτο δη και . έρει ό χ-.δον χρυσήν έν χερσίν, άφ’ουπερ
ςχέκληταιγοΐ δε αρχαίοι έτυμολογοΰντες τήν λέξιν
καίχρυσόρραπι
τοΰ διάγω εξηγούνται, δς διάγει τάς
διάζτορος έζ
αγγελία ς τών Ο ε ώ ν ή τάς ψυχάς, (πρβλ. Εύς·. είς
Ίλ. 2, 103), ο δέ Βουσμάνος έν Αεξ. 1, ρ. 120, παράγζει
άπό αρχαίου ρήματος δ ι ά κ ω, διώκω, (τρέχω), ίσον
τήν λέξιν c
τώ δ ι ά ζ ο ν ο ς.
Ά γ ί ν ε ι ν συν
συν μαζρώ
μαζρώ ι,
ι, ώς
ώς τό
τό όρινειν
όρινειν
τά; δ' άλλοι μέ κέλονται άγινέμεναι σφίσιν αΰτοΐς έδμεναι
Όδνσ. ΊΓ, 213
νύμφασ δ’ έκ θαλάμων δαίδων ΰπο λαμπομένων
5 ’ - - ’ ένα αστυ, Ίλ. Σ, 492 (τρισυλλάβως
-----. άναγνωήγίνεον. > ' . .ν, ....
'
Τ.
-ί ... \
ή γ ί ν ε υ ν γραπτέον
κατά' Βεντλέ'ίον).
στέον :καί ουχι
(άχολο Αεί).

ΤΎ . '

7.~;ς χ,Δ/ϊίω;

•ή/.ιου

γ-jroj τοΰ ο>ο^.αζ-5/ζ£νου

γΛ'.οτ οοπιου .

τών ωφελίμων φυτών, όπερ μετ' έπιμελείας είς τινα
Έν έχ τ
Ευρώπης καλλιεργείται, είναι δ ήλιος (lleliantlius
μέρη τής 1ΐ
Έκ τών προτέρων είναι τό άνθος ώφελιμώτατον
ελίοσας, αϊτινες έζμυζώσιν έκ τών πολλών νεκταρορείωυ το ν ζταρ, μεταβα?νλο”μενον ύπό των έντόμων
; μ.ελι ζαί κηρόν. Έκ τών σπόρων απολαμβάνεται
έκΟλίΙεως μιγζλη ποσότης ελαίου, χρησίμου πρός
;:ά καί τά έλαιοχρώματα, καί ιδίως διά τά κυανά ζαί
Ό εκ τού είρημένου ελαίου κατασκευαζόμενος σά:ων, είναι αξιόλογου κοσμη-ιζόν μέσον, καΟιστάνον τό δέρμα
ιαλαζώτερον καί /.ευ
‘ . η ό συνήθη; σάπων έτι δέ είναι
χρησιμότατος πρός ς. οιν τοΰ γενείου. Φασιανοί τρεφό
μενοι μετά τοΰ είρημένου σπέρματος έκβάλλουσι πτερά
πλέον πλουσιο-άοοχα ζαί λευκότερα. Ό έκ τών σπερμάτων
ζατασκ-υαξόμ.νος άλευρο;, χρησιμεύει πρό; κατασκευήν εύ
χυμων πλακουντίου, και, προστεθείς τω άρτω, παρέχει αΰτώ
πλείονα θρεπτικότητα, άποκζΟιστών συγχρόνως αυτόν εύπεπτον. Ί'.κ τών ινών τοΰ φυτού, αϊτινες είναι έξαισίου λεπτό
τητες, ύφαίνονται είς τήν Κίναν υφάσματα, καθώς κ’ί σνμ•r
μιχθεις τή μετάξγ,
παρέχει φορέματα ώραΐα καί διαρκέστερα
των έζ μόνη; μετάξης. Το ουτοτρόπως τό τόσω συνηθες φυτόν, δπεο μέχρι τοΰ νΰν περιεφρονήθη, αρκούντως έξετιμήθη

ένεκα τών διαφόρων ωφελειών, άς εΐ; τήν κοινω-.ίαν παρέχει.
Τό φυτόν τούτο παντού ευδοκιμεί, καί άνευ τίνος ιδιαι
τέρα; καλλιέργεια;, εΐ; μέρη άλλως παρημελημένα, εις με
γάλην ποσότητα κα?.λιεργεΐται μεταξύ τών γεωμήλων, είς
άπόστα-ιν δώδεκα ποδών απ'άλλήλων. Εΐ; τήν Κίναν σπεί-

Ο Πούτανίζ τοΰ Πα>επστ/)^£ου ΟΟων^ς.

ΜΕΡΟΣ ΕΙ11ΣΙΙΜΟΝ.
Άριθ. 4G 13.

Γεώργιος ό Μελάς, έξ Ίωαννίνων ορμώμενος, έν εύοε6εία καί χριστιανική αρετή τό στάδιον του βίου αύτοΰ Otxvuσας, άπεβίωσε πρό ολίγου έν Κωνσταντινουπόλει. ΈπιΟυμών
δε νά ουντελέσ») τό έπ’ αύτώ είς τήν πρόοδον της κατά Χρι
στόν ήθοποιήσεως τοΰ Ελληνικού λαού, έφ’ ής, ηνωμένης μετά
τής ά?,λης παιδείας στηρίζεται άναντιρρήτως, ώς άδιστάκτως
πεποίΟαμεν, τό ένδοξον μέλλον τής Έλ.λάδος, διέθηχε δέκα
χιλιάδας δραχμών πρός σύνταξιν καί έκδοσιν διά τύπου συγ
γράμματος άρίστου κριθησομένου καί καταλληλότερου ε’ς χρι
στιανικήν ήθοποίησιν τών Έλληνοπαίδων καί τοΰ Ί.λληνιχού
λαού, καί άνεθηκεν εις τόν ΙΙρύτανιν τοΰ Πανεπιστημίου 0Οωνος νά στήση διαγώνισμα περί τούτου έν τοΐς εντός καί
εκτός τής Ελλάδος πεπαιδευμένοις χλχρικοΐς καί λαϊκοΐς ομογενεοι. Ίήν εύσεβή καί παντός επαίνου αξίαν βούλήσιν τού
διαθέτου μαθόντες έξ έπιστολής τοΰ αξιότιμου υίοΰ αύτοΰ Δέον
τος έν ονοματι ίδίω χαί τών αδελφών αύτού Κωνσταντίνου,
Βασιλ.είου χαί Μιχαή’λ γράψαντος πρός ημάς, προκηρύσσομεν
διαγώνισμα πρός σύνταξιν συγγράμματος καταλλή?.ου είς χρι
στιανικήν ήΟοποίησιν τών Έλληνοπαίδων καί τοΰ Ελληνικού
λαού έπί τοΐς άχολούθοις οροις ους ό διαθέτης αύτός έθηκεν.
1) Ότι ό άριστευσων συγγραφεύς θέλει βραβευθή διά πεντακισχιλίων δραχμών άς ό μακαρίτη; Γεώργιος λίελάς έπί
τούτω έπροσδιώρισε.
2) Ότι διετή; προθεσμία άπό τη; δημοσιεΰσεως τοΰ προ
γράμματος χορηγείται πρός σύνταξιν χαί παρουσιασιν τών
χειρογράφων συγγραφών, αϊτινες δίν θέλουν φέρει τό ονομα
τοΰ συγγραφέως εΐμή εντός έσφραγισμένου περικαλύμματος
προσηρτημένου εί; τήν συγγραφήν.
3) Ότι ή συγγραφή δέν πρέπει νά ύπερβαί.·/; τά είκοσι
τυπογραφικά φύλλα.
4) Οτι ή συγγραφή πρέπει νά διαλαμϊάνη περί όλων τών
χριστιανικών αρετών τών στηριζομένων έπί τών θείων λόγων
τοΰ θεανθρώπου Ιησού ζαί τών Αποστόλων αύτού.
5) Οτι ή γλώσσα τού συγγράμματος απαιτείται νά ήναι
καθαρωτάτη, απλουστζτη, και εί; πάντα; ε.ληπτος όνευ μα
κρών περιόδων, δύσκολων φράσεων, δυσχαταληπτων λέίεωυ ή
εννοιών, καί χυδαϊσμ’.ν· άλλ’ ή καθομιλουμένη όρθώς ζαί
καθαρώς έχουσα.
6) Οτι οι συγγράύοντες θέλουν εκλέξει κατά τήν ιδίαν
των κρίσιν τρόπον έζθέσεω; τόν καταλληλότερον οπω; καταστησωσι τήν άνάγνωσιν τού βιβλίου των έλκύουσαν καί δια
τηρούσαν ,ωηράν μέχρι τελου; τήν προσοχήν τοΰ αναγνώ
στου· άποφευγοντες το σχολαστικόν και διδακτικού κ·,·.ί μονό

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό υπουργείου τώυ Εκκλησιαστικών και τής
Δημοσίας Έκπαιδιόσεως.
Π ιός ιοΙ·ς ΐΝοιιάοιας.

Μετά τήν αποκατάστασιν τού άυωτέρου Κλήρου χατά τόν

Σ'. Νόμου, είπετο νά γένη φρουτις και περί τής αποχαταστασεως τοΰ κατωτέρου Κλήρου τών έν ταΐς ένοριακαις δηλο
νότι έκκλησίαι; τεταγμένων έφημερίων καί πνευματικών, οΐτινες μόνον κύριον τών πρός τό
πορον έχουσι τήν παρά
τών Χριστιανών άμοιβην δ·.ά τάς πνευματικός εργασίας των.
ΊΙ αμοιβή αΰτη συνίσταμαι είς δικαιώματα τυχηρά, τών
όποιων, ώς διδομένων κατά προαίρεσιν, τό ποσόν δέν ουναται
νά όρισθή, καί είς δικαιώματα σταθερά Κανονικά λεγά
μενα, τά όποια ανέκαθεν κανονισμένα, πού μέν εί; είδη,
σΐεον δηλονότι, κριθήν, αραβόσιτον, οίνον, έλαιον, χον :<οι>λια, τυρόν, μαλλίον πού δε εις χρή/ατα, έδιδοντο μέχρι πρό
ολίγων ετών εί; τούς ιερες παρά τοΰ λαού προ’.όμως και άγογγύστως. Έκ τίνος όμως καιρού ήρξαντό τινες τών Χρισ ιανων
νά δυστροπώσιν είς το νά χορηγώσιν είς τούς έφημερίους των
τά κανονικά ταΰτα δικαιώματα καί έντε θεν οί ιερείς των εύρίσκονται εις μεγι’στην στερησιν τώυ αναγκαίων διά τε έαυτοΰς καί διά τάς οικογένειας αύτών. ’Εγκύκλιοι τή; Ίεράς
Συνόδου, προτροπαί παρά τών αρμοδίων Σ. Αρχιερέων, κα
τελευταίου ή πρός ύμάς έχδοθείσα τή ά. Ιουλίου 1855 ύπ’
άριθ. 1697 έγκύζλιος τού καθ'ήμάς υπουργείου, άπέτυχον
τού σκοπού, διότι οί προτρεπόμενοι έκώφευσαν, καί κωφεύουσι, μή ένδιδόντες είς τας ού μόνον επί τοΐς παραγγελμασι
τής άγιας ημών εκκλησίας, άλλα καί έπί τώ όρθώ λόγω στηριξομένας παραινέσεις ζαί συμβουλάς τών προϊσταμένων’Αρχών.
Οθεν έξ ενός μέν θεωρουντες οτι τά άρχήθεν κανονισμένα
δικαιώματα τών Ιερέων δέν είναι ίσα πανταχού, καί οτι τό άιόμοιον τού ποσού ζαί τού τρόπου τή; άποδόσεως ύπάρχει ίσως
τό αίτιον τή; δυσκολία; καί τή; δυστροπίας τιυών είς τό νά
χορηγώσι τακτικώς είς τούς έφημερίους αύτών· έξ ετέρου δέ
οφείλοντες ·,ά φροντίσωμεν ϊνα μη έχ τής δυστροπίας ταύτης,
άπό κομματικόν πάθος μάλλον ή άπό άλλην αιτίαν πηγαζούσης καί έχ τής τών εφημερίων ένδειας καί άπορ ας παραμελείται ή έχτέλεσις τού καθήκοντος καί τούτων κ’έζείνων
σζεπτομιθα νά καυονίσωμευ όμοιομόρφω; τά περί τούτου, χαί
να βελτιώσωμεν -.ήν τύχην των έν ταΐς έχκλησίαις διακονούντων λειτουργών τού Θεού. Διό έπιΟυμούμεν νά μάθωμεν παρ'
τονου ύφος, το όποιου συνη.ω; κουράζει καί άτοκρο.ει τούς
ύμών τς ό καταλληλότερος τρόπος ομοιομόρφου προσδιορισμού
απ ουστερου; και ετομευω; το ; πλείττους τών άιάγνωστον.
τών οικα·.ωμ:·.των τών χα-.ά τά χωρία, τάς κωμοπόλεις καί
7) ι ·τι σζοπος κύριος τού συ γρά ματος θελει εϊσθαι ό/ι
τάςπό.·εις έφημερίων τρόπο; μηίειείαν εί δυνατόν παρέχων
μ νον τό νζ καμτ; γνωστά; καί κ.'.νάς εις πάντα; τάς χ.ριδυσχέρειαν εί; τήν σύναξιν ζαί άπόσοσιν αύτών τών διζαιωσταν.'άς ά.ετάς, αλλά ζαί τό νά έμπνευοζ, την άγά.τηυ αυ
μά-ω εί; τού; ·ερείς εΐ; εϊδη ή είς χρήματα κατ’ οικογένειαν.
τών, -/.ι.·. νά Ο'.ευζολύ'.η την άποκτ/.σιυ των, και την έν τώ
Η υπηρεσία τώυ ί ρέων δεν γίνεται εί; άτομα χατά μέρος,
πρακτικώ βίω έξάσκησίν των.
■ αλλ’ είς τού; δημοτας έν γίνει κατά ομάδα; δ-.γρημένους έποS) Οτι η "Λκαδημοϊζή Ιϋγζλητο; θ λε. εύ ρεστηθή ιά
μένω; ή δια -.ήν το χύτην ύ-/·ρ-σίαν όφειλομένη αντιμισθία
έχλεξή, συνεννοούμενη καί μετζ τής Ιερά; Συνόδου, επιτροπήν
έπεται ότι κατ' ορθόν λογον ανήκει είς τό συνολον έ«άστης
ές ιερωμένων καί λαϊκών πρό; έκο ζασιυ -ών ύποβληΟησοόμά''·
? ,λουότι ενορία;· φρονείτε λοι-ον οτι τά όρισθησόμένων συγγραφήν πρ οδ.οριξουσχ κα· την ημέραν καθ’
.έμε·.Λ
. ώματα δύυαντα: να χορηγώνται εΐ; τού; ιερείς έκ
λε·.^ απαγγελθή δημοσίως ή χΐπολογημένη τή; έτιτρνπή;
τοΰ ταμείου τοΰ αρμοδίου δήμου, άποξημιουμέυου τούτου ύπό
άποοασις.
τών δημοτών, καί ζατα -.ίνα τρόπον; ή νομί,ετε οτι πρέπει νά
9) Οει 5.ν τυχόν έζ τών παρουσίασθησομένων δεν κριθή
παρεμβή το δημόσιον εί; την υποθεσιν ταύτην καί χατά τίνα
ου'.εν α;·.$ν β.-.χονυσεω;, λχ,. τα α.ωτϊθ-j. το ο./."..·/.σ·.ικ I τροπου;

X 806 x
Τήν περί τών άνωτέρω έρωτήσεών μας λεπτομερή εκθεσϊν
σας περιμέυομεν έντδς δέκα ήμερων τδ βραδύτερου, καθότι
ούδεμία άνάγκη ύπαρχε: νά ζηΐήσητε παρά τών ύί>’ ύμ.ας Αρ
χών πληροφορίας, ώς εχοντες ήδη βεβαίως έσχηματισμένην
πορ: τούτου γνώμην έζ τών ά/pt τούδε έπιτοπίων ερευνών
ύμών, η ώς δυνάμενοι νά συλλέξητε τοιαύτας έκ τών είδημονεστέρων κατοίκων τής πρωτευούσης πόλεως ένθα εδρεύετε.
’Αθήνα:, τη 28 Αύγουστου 1836.
ζ0 Υπουργός

X. ΧΡ1ΣΊΌ11ΟΤΛΟΣ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τδ Ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών και τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
77(,ός τούς ΐνο/ιά/γκ, Τ"ύ ΚράτοΜ.
ΙΙρός άφαίρεσιν τής χυριωτέρας αφορμής, ήν προτεινουσιν
έκάστοτε οί δημοδιδάσκαλοι, ώς αίτιον τ/ς μη προόδου τών
δημοτικών σχολείων, την μη τακτικήν τουτέστι φοίτησιν τών
μαθητών, αυνεστήσαμεν ύμϊν ήδη, Κύριε Νομάρχα, διά τής
άπδ 1 τοΰ παρελθόντος και ύπ' άριθ. 5505 Ήμετέρας εγκυ
κλίου, τήν εφαρμογήν τού άρθ. 6 τοΰ περί δημοτικών σχο
λείων Νόμου. Τοΰτ’ αύτο παραγγέλλοντες ζαί ήδη, ένομίσκμεν δέον νά έπιστείλωμεν ύμϊν καί τά εξής.
Τό περί ού ό λόγος άρθρο > τοΰ Νόμου έχει ώς εξής·
«Άρθρον (>. “Ολοι οί είς δήμον, έχοντα σχολεϊον δημοτικόν,
ες
*
»άνήχον
παΐδες, άπδ τοΰ 5 συμπεπληρωμένου μέχρι του 12
Λσυμπεπ'.ηρωμένου έτους τής ηλικίας των, χρεωστοΰν νά φοι-

Βτώσιν εις τό σχολεϊον.
«Εί; γονείς, μή ύπο/ρεοΰντας τά τοιαύτης ηλικίας τέκνα
οτων νά φοιτώσιν εις το σχολεϊον, επιβάλλεται δι’ έκάστην
«ώραν απουσίας τοΰ παιδός άπό τό σχολεϊον, πρόστιμον όχι
οόλιγώτερον τών δέκα λεπτών, μή ύπερβαΐνον όέ τάς 50 3ρχχ.
«Διά τούς εβδομάδας ή και μήνας λ ίφαντας παιδας άπό τό
«σχολεϊον, επαυξάνεται ή άνω ποινή δ α τής άναλόγως βραδυκτέρας αύτών άπολύσεως άπό τό σχολεϊον.
»Άρθρ. 7. Εξαιρούνται τών όρων τοΰ 6 άρθρ. όσοι παΐδες
»1) διδάσκονται είς άλλο τι σχολεϊον, ή αγωγής κατά»στημα (παιδοτροφεων)·
»2) διδάσκονται τ’ άπαιτούμενα εις ιδιαίτερον οιδάσζα»λον, καί περί τούτου δίδουσι την άνήκουσζν .εβαί ·<σιν οΐ γονείς»3) Κηρύττονται παρά τής εξεταστικής επιτροπής, πριν
οδιατρέξωσιν ετι το I 2 έτος τής ηλικίας των, δεδ-.δαγμένοι.Λ
ΊΙ διάταξις αύτη τού Νόμου, ούκ οίδαμεν διού χάριν, παρημελήθη, Κ. Νομάρχα, καί έκ τής παραμελή:εως αύτής προήλθε
δυστυχώς, καθώς ήτον επόμενον, ού μ κρζ τή καθ ήια; κοι
νωνία ζημία. Διότι, έαν έτύγχανετή; δεούσης ένεργιίας προ 22
ήδη ετών, άφ’ής ό Νόμος έξε όθζ, ούδείς τών έν ηλικία εγονοτων έκτοτε Ε/.λήν ,ν ήν άν γραμμάτων πάντη άμοιρος, καί
ή κοινωνία ημών οιεκειτο άν βέλτιον επειδή γινωσκετε πάντως,
Κ. Νομάρχα, οτι έ πάντη απαίδευτος πολίτη; ελαττοΰταΐ έν
πάσι το'ς βιωτικοϊς αυτού έργοις τού ζαιόπωσοϋν πεπαιδευμέ
νου, χα ούχί σπζνίως γίνεται έρμαιου τις πλε νεςίας τών πο
νηρών, ων ούδεμία καθαρεύει κοινωνία έυ δε τοΐς πρός εαυτόν
καί τον πλησίον καθήκοσιν αύτοϋ εικ φερομενος, πράττει πολ
λάκις τδ κακόν, δοκών οτι και έαυτδν ούτως ωφελεί και τοΐς
πεοί αυτόν έστιν ωφέλιμος· ότι δε ζαί περί τά πνευματικά αυ
τού καθήκοντα προσκόπτει έυ άγνοια πολλάκις ό τοιοΰτος,
εκτός άπάσης έστιν αμφιβολίας.
προοήτε
Τούιοις επόμενοι, Κ. Νομάρχα, έπάνα κες,
εις τήν εφαρμογήν τοΰ Νόμου, νά ζαταστήσητε,, είτε διά ποοι
κηούξεως, είτε όπως άλλω ζ? ίυητε καταλληλότερου, είς: τε
·υ> καθ'ύμ
υμ.·.,
τούς γ νεις κα ί πάντας απλώς τους κατοίκους τού
■
ών
έ
λίγος
διατάξεις
τοΰ
Νόμου,
·τοΐ
Νομού καταληπτά; τας
;
παραγγέλλοντες αύτοΐς την ακριβή αυτών έκτέλεσιυ, και ερκαι
παρά
τ
ς
πολιτείας
έ
ιιβεβλημηνεύοντες αύτοΐς τά θεόθεν
μένα αύτος καθήκοντα ώς π■ρος τά εαυτών τέκνα, οις -φ ιλουσι
ήν πρ-ς
παρέχειυ ού μόνον ύλιζ.ή' τροφήν
πρ ς δ-ατήρη-ιν τής
τής φυσικής
αύτών ύπαρξ ως, αλλά καί τα μέσα τής καλλιεργε
καλλιέργεια;
ας του νοος
αυτών, έξ η; πί.γά .ει τδ ευ ή έτέρωςς έχειν αύτών
αυτών τε κα
καί τής
κο νωνίας- καθότι άλλως, άντί χρησίμων και εύαγώγων
ύαγώγων πολιτών,
πο?.
όίπτουσιν είς τούς κόλπους αύτής β·ρη
β ρη ού μόνον πε
περιττά άλλά
και επιζήμια πολλάκις. Γνωστοποιήσατε αύτοΐς ότι έκ σ ος πα
τήρ έστιν υπεύθυνος ού μόνου ενώπιον τής πολιτείας, άλλά ζαί

τού έαυτοΰ δημιουργοί, διά τήν ανατροφήν τών έαυτοΰ τέ
κνων, καί ότι, παρεκτός τής άπό τοΰ Νόμου επιβαλλόμενη; τοΐς
μεθήμοσι ποινής, όπόζειται αύτοΐς καί έτερα είς τό μέλλον
άίδιος καί ατελεύτητος.

ΙΙρο; τοΰτο οΰνανται νά συντελέαωσιν ύμϊν τά μέγιστα καί οί σεβασμιώτατο: Ερσρχαι, πρό; ους ςπΑΛεται διά τής Ιερά; Συνόδου αντί
τυπου τή; πορούτης, καθώς ζαί οί πνευματικοί πατέρες, καί οί έν
ενεργεια [εροκηρυζ-τ, προτρεποντες έν τοΐς ζτ,ρύγμασιν αύτών τούς
πάντας προ; έζτελεο'.ν τοΰ ιερού παραγγέλματος τοΰ διαγορεόοντος
α.-.ασ: τοις πιστοΐς «-ΐζτρεο.-ιν τά τέκνα αύτών έν παιδεία ζαί νουθεσίφ
Κυρίου » ζ-/> άρυόμινοι ϊωγ-ρά τά παραδείγματα αύτών έκ τών άγιων
γραφών, ιόν ιδίως τό τοΰ ιερέως ΊΙλί φοβερόν ά.τεταμίευσεν ήμϊν ή
θεόπνευστος τών Βασιλειών ρίβλο;. Ούτος, έπί μακράν διατελέσας ιερεΰς,
εόηρεστει τω 0=φ, ποιώ; τά τής λειτουργίας αύτοϋ διεξάγων, άλλά
οιά πικρία; πολ,ή; κα: θλ'-ύιω. χατε’ΐ είς τον τάφον έν δάκρυσι καί
άνια'.ς, διότι παρηαέλητϊ τήν αγωγήν τών έαυτοΰ τέκνων.
Εάν οέ, οπερ άπευχόμεΟκ καί δεν έλπίζοαεν, αί τοιαΰται προτροπαί
ά.τοβώτΐν άτυντεύ.εϊ,-, χωρήσα-ε τότε άρμοδίω; εις.τήν εφαρμογήν τοΰ
Νόμου κατά παντός μή ύπεικοντος ταϊς ευεργετικαΐς αύτοϋ οιαταςεσι,
καί έπιδειξασθε μετά πατρικής μέν άλλά δραστήριας αύσττ,ρόττ,τος τήν
περί τήν έκτέλεσιν του Νόμου υμετέραν προθυμίαν, ής τό άποτέλ-ισμα
έςαζριβώσομεν κυρίως έ< τών εί; τό ύπουργεΐον πεμποαένων έλέγχων, κατά τήν άπό 25 Οκτωβρίου ε. ·. καί ΰ,τ άριθ. 6 .60 Ήμετέραν
εγκύκλιον, «ντεςεταζομένων έκάστοτε πρός τού; προαπεσταλμένους.
Έν 'Αθήναις, το 8 Δεκεμβρίου 1856.
Γ0 Γπβυργός
X. ΧΡ1ΣΤ0110ΤΛ0Σ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ή έπέτειος εορτή τής έλεύσεως είς Ελλάδα τοΰ Μεγαλειοτάτου ήμών Βασιλέως έπανηγυρίσθη προχθές μετά τής συνή
θους έπισημότητος ζαί συγκινήσεως. Τδ έσπέρας έγένετο λυχνοζαία κατά την πόλιν και μέγας χορός έν τοΐς ’ \ναζτόρο:ς.

— ΊΙ Α. Μ. ο σεβαστός ήμών Βασιλεύς τροσδιώρισε oti τήυ
οικοδομήν τής Ακαδημίας, ήτις θέλει έγερθή δαπάνη τοϋ φιλογευεστάτου Κ. ϊίμωυος Σίνα, τήν θέσιν, την πρός δυσμάς τοΰ
Θησείου, μετα'ύ αύτού τε καί τοΰ ηρώου, τοΰ καλουμέυου Χαλχοδοντο-, ένθα ν,ν ϊσταται ζ; έκκλησίκ τοΟ Άγίβυ ΆΟαναβίνν,
του έπικαλουμένου Χχλκούρη.
ΊΙ προσδιορισθ ίσα αύτη θέσις, επιφανής ούσα, κειται πρός
τό βόρε-ον τοΰ λόφου τών Νυμφών, έφ’ ού τδ οίκοδομηθεν,
δαπάνη τού μακαρίτου πατρός αύτοϋ Γ. Σίνα, 'Αστεροσκοπείου,
ζαί άκρ.βώς άντιχρύ αύτού. 'Απέχει οέ τριακόσια περίπου μέ
τρα τού Θησείου και τοϋ Ηρώου τού Χαλκόδοντος, καί πεντα
κόσια τοΰ μνησθέντος 'Αστεροσκοπείου. Ενταύθα είσί νύυ
αλώνια κα αγροί ίδω τιζοί. Ή γή έστι βραχώδης ζαί άσφαλεστάτη. Τό οικοδόμημα Θάλει είσθ/ι ευσύνοπτου διά τήν Οέσιν αυτού εί; τούς από · ειραιώς είς '.Αθήνας άναβαίνοντας, καί
τούς έξ αύτή; άναχωροΰντας είς τήν Πελοπόννησον καί τήν
λοιπήν ’E/.λάδα. Ενταύθα τδ πάλαι ήν, κατά τάς γνώμας
τώυ αρχαιολόγων, ή μζκρά Στοά, καί ή οικία τοΰ Πόλυτίω/ος,
περί ών ό Παυσανίας μνείαν ποιείται έν τω Β'. Κεφαλαίω τών
’Αττικών αύτού.

— Κατά τδ άρ’ρον G τοΰ ΤΧΖ'. νόμου διωρίσθησαν μέλη τής
έοορευτική; επιτροπής τού έν Χαλκίδι Ιερατικού Σχολείου οί ΚΚ.
I. Οικονόμου Γερουσιαστής, Α. Άβέρωφ Βουλευτής Χαλκίδας,
I». Άστερη; ίεροδιάκονος, καί διδάσκαλος τών ιερών μαθημά
των, Κωνς·. ΙΙρωτέκδικος πρεσβύτερος, ύπδ την προεδρείαν
τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Χαλκίδος.
Ε I Δ ο 11 Ο 1 Η Σ I Σ.

'Π ύπό τοΰ Βρυζάκη κατασζευασθεΐσα είχών έυ Μονάχω
• 'Έξοδος τού Μεσολογγίου· εύρίσκεται παρά τω
βιβλιοπώλη Έμμ. Γεωργίου, ένθα ύπάρχει και μία θεμένη έπί
ς-εφάνη; χρυσ/ς διά τούς θέλοντας να ιδωσιν αύτήν. Ευρισκονται έτι και διάφορά ευρωπαϊκά συγγράμ,ατα υίλολογιζά ζαί
τεοπνά- δέ/εται δέ ό αύτός ζαί παραγγελίας παντοειδών συγ-

γραμμάτων ες Ευρώπης.

ΕΚΆΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 10. ΑΓΓΕΛΟΙΙΟΤΛΟΥ.
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