ΕΤΟΣ Δ'.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18S7.

ΑΡΙΘ. 199

ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.
.····ΕΤΒΪΙ4.
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
Αία ri iawTtftxi» if. 12
Αιά τό έζωττριχόι · 15

Συ.τάσσεται ΰπίΑ.Πϋ.ταζ»
ΑβΗ«8ί5ιται«ύ9ύνραύτοΰ.χαϊ
Jii τοΟ Ιδίο»έ»ιογ«Γταιπαα»
(•«ολτ.ψίχ αύτή» άφορίαα.
Τιμή »αταχ»ρί·η·ς ^ΤΤ·"
λ 5» λ·πτ, 1 5 i στίχος.

ΑΙ ΪΤΝΔΡΟΜΑΙ Γ1ΝΟΝΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

-»·-

ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΒΜ0Σ1ΑΣ ΕΚΠΑΙΑΕΪΣΕΩΣ.
Ούχ ol xo-i.id, άΛΛ’ οΐ χρήσιμα araj-ι. ύσχοκτίς elai σπονύαϊοι.

Πα;άταΙ<Κ.. Κ. Αιίατχτ’-'ί
τα| τοΐς Ιιτιβτάταις τώ» Τ·χνϊρομιίον 4τττρήμ·8αη^
'β« Ή τή ίλλοίασ ή «·ρά «·?<
Κ. Κ. Έλληνιχ. ΙΙρ·ξί»οι.
■ ■I τ«ίζ ί!ιαιτ·ρ·<< ixi<>·
wci( τοΰ ίχύότου.

(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

’Ear >7C φιΛομαθής, taij xal πο.1υμαΰήζ (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

ΕΚ. ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

ΤΙΥΣ

Οί έττίθυ/ζοΰντες νά "λαζωσι Θέσιν διδασκαλικήν
έν τοϊς έλληνγζοΐς σχολείοις τοϋ Κοάτου; και εχο>τες
τά προς τοΰτο άπαιτού/κενά προσόντα, προσκαλούν
ται ν’άπευθύνωσι τάς αιτήσεις των είς τοΓραγεϊον
τοΰ Υπουργείου της Παιδείας, έπισυνάπτοντες τ άποδεικνΰοντα τάς σπουδάς αυτών έγγραφα,

ΙΙίο'ι της φύσεως των παρ’ Ό/ζηρω Θεών.
Μέλλοντες νά δημοσιεύσωμεν διατριβήν περί τής φύσεως
τών παρ’ Όμήρω Θεών, καλόν ένομίσαμεν νά ποοτάξωμευ ώς
εισαγωγήν τχ εξής ολίγα περί τής φύσεως τών πρό Όμηρου
Θεών, έρανισάμενοι ταΰτα έκ τής περί Άρείας Άθηνάς διατρι
βής τοΰ καθηγητού Κ. Θ. Βενιζέλου. Ί'περτιθέμεθα δέ είς ακό
λουθα φύλλα τήν συνέχειαν τής ύπό Θ. Β. έρμηνείας 'Ομη
ρικών λέξεων.
—
• Άγε δή ακοπώμεν άρχήθεν τούς τών Ελλήνων δεούς, οίοι
μέν τό παλαιότατον τήν φύσιν ήσαν, οίοι δέ τό ύστερον ένομίζοντο, τελειότεροι τε γιγνόμενοι καί τω όντι δεοί- τήν γάρ
φύσιν αύτήν καί τά εν αύτή φαινόμενα οί πρώτοι τών ανθρώ
πων θεοποιούντες έτίμων· ήττον δέ πρότερον τής Έλληνίδος
γής τό ήσυ/ον έχούσης, καί συχνοτέρας ή τό ύστερον τάς με
ταβολές ύφισταμένης, εικός ήν κα· τάς τής φύσεως δυνάμεις,
δήλα δή τούς 2εούς, οιαν τήν φύσιν ύπολαμβάνεσθαι, καί δή
καί τοιαΰτα φιλοΰντας, οίοι οί τών τότε ανθρώπων βίοι· κκί
γάρ ίσταμένων ύδάτων βίαιοι έκροαί, ορών τε ρήξεις, κάκ τού
μυχοΰ τούτων βίαιοι έξανιοΰσαι λαμπρού πυοός πνοαί, άνεμοί
τε ταραχώδεις καί ζοφώδεις άναφαινόμεναι ομίχλαι και νεφέλαι καί βρονταί καί άλλα τοιαΰτ’ αιτιώτατα έγένετο τούς δεούς
ούτω τούς άνθρώπους νομίζειν πρώτους μέν γάρ τών 3εών
τούς Γής καί Ούρανοΰ παϊδκς μετά τούτους ήγησάμενοι Τ ιτάνας (1) κοινω όνόματι έπωνόμασαν, ών αύ έκαστον ϊδίω
όνόματι έκάλεσαν, προσηκόντως τήν φύσιν τοΰ δηλουμένου δηλούντι, οίον τόν Ωκεανόν, καί Κ ο ϊ ο ν (2), (καίω) καί
Κ ρ ε ΐο ν (3), (τόν δεσπόζοντα) καί Ύ π ε ρ ί ο ν α, καί Ί απ ε τ ό ν, καί Κρόνον (4ί, καί Θ ε ί α ν (5), και ’Ρ ε ΐ α ν,
καί Θ έ μ ι ν (fi), καί Μνημοσύνην, καί Φ ο ί β η ν και
Τ η θ ύ ν τούτων δ’ αδελφούς καί τήν φύσιν όμοιους τούς
Κύκλωπας πλάσαντες ένόμιζον, Βροντήν τε καί Σ τ ερόπην και Ά ργην, καί δή καί τούς Έκατόγχειρας Κόττ ο ν τε καί Βριάρεων καί Γύην (7)· τοιούτων δέ

(1) Έτυμολ. Μέγ. Σ. 523, 50. τύτβι δέ Τιτάνες καί Τιτανίοες
καλούνται, ώς Άκουσίλαο;- άλληγοοία δέ, Kotov τήν ποιότητα,
Κριΐον δέ τήν κρίσιν, Ί'περίονα κουφότητα, τον δέ Ίαπετόν βαρύτητα.
(2) Schdmann de I'itanibus Hesiedeis, Gryph. 1844. ί.Ρ. 15, sq.
(3) Scbdmann—Aescb. Promelh. 105.
(1) Butlm. Myth. §. 2,31, 57.
(5) Braun, Gr. Myth §. 185.
•6) Ib.pt Θ-ιμιδος καί Μ ημοτΰνη; παράβαλε Όδ. Μύλλερον,
Proleg. 375.
(7) Ήσιοδ Θιογ. 132-149.

*β«8ίϊ·τ· ι τιτρήις τ·ί
μτ,»«ς.

τούτων όντων, άρμόζοντα περί αύτών καί έμυθολογεϊτο, δήλα
δή ό τών Τιτάνων πρός τόν πατέρα Ουρανόν πόλεμος, ηγου
μένου Κρόνου, μεθ’ δν ο'ί τε Τιτάνες τώυ δεσμών απολύονται,
και Κρόνος βασιλεύει, καθ'δν μέντοι Χρόνον ή ’Αφροδίτη άμα
γεννάται. καί έκ τής Γής αι Έρ'.ν'ες καί οΐ Γίγαντες, καί αΐ
Μελίαι (Ί), τό ανθρώπινον μέλλουσαι καταλυπείν γένος (2),
ήν μέν ούν Κρόνος καί ή βχσιλεία αύτοΰ τελειότερα καί ωραίο τέρα, ούκ ήδύνατο μέντοι ίκανώς τή τοΰ κόσμου κυβερνήσει
έπαρκεΐν, άλλά πως κκί αύτή τή τοΰ παντός προόδω ήναντιώβη,
δ δή καί τήν αύτοΰ απώλειαν έπήνεγκεν· ού γάρ 'ίσταται ή
τών όντων φύσις, ούδ’ οί αρχαίοι &εοί έτι βασιλεύειν δύνανταιάλλ’αύθις Ζεύς κατά τού πατρός άνίσταται, καί, Διί μέν Θέμιδος καί Προμηθέως καί άλλων ήπιων δεών συμμαχούντων,
Κρο'νω οέ Ίαπετοΰ καί τοΰ βίαιου αύτοΰ γένους, άφαιρεΐται
Ζευς Κρόνον τήν βασιλείαν κα· αύτός μετά τών αδελφών τοϋ
παντός βασιλεύει. Τιτάνες μέντοι σφόδρα έπί τή άπωλεία
τής αρχής άχθόμενοι, Διί καί τοΐς άλλοις δεοΐς πολεμοΰσιν,
ήττώνται όμως αύτών, οίς Κύκλωπες συνεμάχουν, καί οί Seoi
καταταρταρώσαντες αυτούς, τούς Έκατόγχειρας χαθιστάσι
φύλακας, καί σφίσιν αύτοΐς τήν τοΰ παντός βασιλείαν διανέ
μονται. Άλλ’ ούκ ήν πω τοΐς ούρχνίοις δεοίς ήσύχως βασιλεύειν, τής γής έτερα όντα άναφυούσης, τήν τοΰ παντός τάξιν
καί αρμονίαν συνταράξειν άπιιλοΰντα, τόν τε Τυφώνα καί
τούς Γίγαντα ς, οθεν εικός ήν Δία τε καί τούς άλλους δεούς
τραχείς καί δυςπαραιτήτους είναι, καί τούτους έπαναστάντας
τελευταϊον διαφθείραντας τήν τοΰ παντός σφίσιν έμπεδώσαι

«ρχψ·
Τοιαύτη μέν ούν ήν ή τώυ δεών πρόοδος, ήν οί "Ελληνες
πλάττοντες έπίστευον, καί ή έν ταΐς &εογονίαις αύτών έκπέφρασται· μετά δέ τοσούτους πολέμους είς δέους βελτίους άεί
ερχόμενη ή βασιλεία τοΰ παντός τελευτώσα κτήμα τών ’Ολυμ
πίων δεών έγένετο, βελτιόνων μέν τής προτέρας τών ίόεών
γενεάς, ούπω δέ τελέωυ όλως ώ; τό ύστερον όντων, άλλά
κατά μικρόν άεί τοιούτων γιγνομένων, καθάπερ γάρ ό θ’ ήλιος
καί ή σελήνη κκί ό ουρανός και ή γή άεί πως οΐ αύτοί διατελοΰσιν δντες, τοιοΰτοι έπλάττοντο καί έπιστεύοντο και οί
τούτοις άναλογοΰντες τή; προτέρας γενεάς δεοί, τούς τής
φύσεως αύτής νόμους οίοι άεί εϊσι δηλοΰντες- οί μέντοι ’Ολύμ
πιοι ίόεοί ούκ εϊσι κατ’ αύτού;, ούδέ τού κόσμου καί τών άνθρώπων πόρρω, άλλά μεταξύ τούτων διατρίβουσι καί οιονεί
ανθρώπων φύσιν έχοντες τούτοις πάντων κοινωνοΰσιν έργων
τε καί παθών καί επιθυμιών εικός τυίνυν ήν τούς Έλληνας
τοιούτους τούς δεούς πο.ήσαντας καί είς τόν βίον είσαγαγόντας κατά τε τήν σφετίραν παιδείαν καί τούς βίους καί αύ
τούς νομίζειν τε καί τιμάν δήλον ότι άεί πως μεταβάλλεσθαι
τούτους χρήν, καθάπερ άλλως μέν πρό Όμηρου τούς δεούς
ύπό τών Ελλήνων νομιζομένους τε καί τιμωμένους μανθάνο
μεν, καί οϋ πολύ τών τής προτέρας γενεάς διαφέροντας, άτε
δή φυσικωτέρους τε έτι καί τραχυτέρους καί αύστηροτέρους
όντας, άλλως δέ παρ’ Όμήρω αύτούς όρώμεν, 5εΐα μέν όντα,

(I) Ήτιοδ. θιογ. 185. πρ5λ. Schdmann diss, de Nympliis
Meliis Gigantibns et Erinvsin theogoniae H^siodeae, Gryph
2) Gcrb. Gr. Mythoi ? 108.
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ανθρώπων δέ φύσιν έχοντα Χαϊ πάθη, άλλως δέ έν τοΐς ύστε
ρον χρόνοι,- παρά τε τοΐς ΙΙυθαγορείοις καϊ λοιποΐς φιλοσόφοις,
μάλιστα δ' άλλως παρά τε τοΐς Λυρικοί;, οϊον Σιμωνίδη και
Πινδάρω, καϊ τοΐς τραγικοΐς Αίσχύλω τε Σοφοζλεΐ τε και
τοΐς άλλοις (I). ο

τι>ος Λιι.Ιητι^ίου πρός -$α»·άτωσι>· ύ

ί>'ϊ(ψω>·, ^υρ/ιήχω^,

ί.τι6.1αβΰ>ν

αχωΐήχωχ κτ.1.

Έκ διαφο'ρων πολυο’πων φυτών φυόμενων εις τά δερμά
κλίματα, ονομαζόμενων άλοείων (aloe) λαμβάνεται διά τής έζθλίψεως τών φύλλων αύτών, καϊ τής μετέπειτα έξατμίσεως
τού οποϋ τούτου δπισμα ξηρόν ένομαζάμενον αλόη’ ή ουσία
αυτή είναι πικρότατη τήν γεϋσιν καϊ συγχρόνως εν τών δραστηριωτε'ρων φαρμάκων. Οί 'Ρωμαίοι έπωνόμασαν ανθρώπους
Χατή?ος
**
Ρ
δηκτικού, προτιθεμένους νά προσβάλλωσιν άλ
λους έν τή συναναστροφή διά λόγων δυσάρεστων, ώς καϊ
ανθρώπους φιλοκατήγορους, plus aloes quam mellis· τουτέστιν άνθρωποι μάλλον τής άλόης παρά τοϋ μέλιτος,
καθώς ή άλόη, ένεκα τής πικρίας της, είναι δυσάρεστος είς
τόν άνθρωπον, ούτως έπίσης έδείχθη δηλητήριου διά τά πλεΐ
στα έντομα, καϊ τούτου ένεκα διάλυμα αλόης έν τω ΰδατι
ωφελεί πρός άποδίωξιν μυρμήκιυν καϊ άλλων τοΐς άνθρώποις
ενοχλητικών καϊ επιβλαβών εντόμων, ώστε τά πρός προφύλαξιν αντικείμενα πρέπει ν’ άλείφωνται διά τοιούτου δια?ώματος διά σαρώθρου ή διά ζωγραφικής γραφίδος. Έπίσης παρετηρηθη οτι έάν ποτισθή εις τόν κήπον, έντός τοΰ όποιου ένδίαιτώνται σκώληκες, οϊτινες τρώγουσι τάς τών φυτών ρίζας πρός
μεγίστην τών κηπουρών βλάβην, οί έν τή γή ένυπάρχοντες
ουτοι σκώληκες θανατώνονται. Λίαν σπουδαίου ήθελεν εϊσθαι
νά δοκιμασθή τό πότισμα μετά διαλύματος άλόης, κατά
τοΰ επιβλαβούς σκώληκος, οστις, ώς γνωστόν τοΐς έν Έλλάδι
κηπουροΐς, τρώγει τάς ρίζας, τήςδομάτας, τής μπάμιας και
άλλων όμοιων έαρινών φυτών, άφανίζων πολλάκις έν βραχεί
οιαστήματι ολοκλήρους φυτείας.
Κοινοποιούμεν τήν σπουδαίαν ταύτην έφεΰρεσίν τίνος διά
σημου οικονομολόγου, προτρέποντες άπαντα; τους κτηματίας
νά έφαρμόσωσι τό φάρμακον τούτο πρός δανάτωσιν τών ρη
θέντων εντόμων καί επιβλαβών σκωλήκων, τό όποιον, ώς ά-εδείχθη συγχρόνως, ούδεμίαν βλάβην προξενεί έπϊ τών φυτών
καϊ τών παραγομένων καρπών.
Ξ. ΛΑΛΆΕΙ’ΕΡ.

7’ύ

>rzaior cli'rjpor tr Κ«.1.1·.γοςνί<ι.

Τό ωραιότατου τούτων τών φυτών γένος Wellington gigantea απαντάται μόνον εις μέρος διακοσίων περίπου ς-ρεμματων
τήν έκτασιν καλούμενου Sierra Nevada είς τόπον κάθυγρον·
την σήμερον μόλις εκατόν τοιαΰτα δένδρα εύρίσκονται κατά
τόν διάσημου περιηγητήν Wiaslon. Έν έξ αύτών τών δένδρων
εύρεθη έχον κορμόν έυνευήκουτα τεσσάρων ποοών περιφερείας,
καϊ τετρακοσίους πεντήκοντα πόδας ύψος. Ό κορμός τού κολοσ
σιαίου τούτου δένδρου ήτον κοίλος καϊ οΐ κάτοικοι έπαυσαν τήν
εντεριώνην αύτού, ώστε έδύνατο νά χρησιμεύση διά ίπποστάσιον. Είς έτερον μέρος ϊσταυται τρία τοιαύτα γιγαντιιό,δέν
δρα, έξ ών το έν είς ύψος όγδοήκοντα μέχρι εκατόν ποδών,
διακλαδίζεται εις τρεις μεγάλους όζους, οϊτινες άνυψοΰ ται
μέχρι τριακοσίων ποδών ύψος. Τό πρόσφατου ξύλου αύτού
είναι λευκόν, άποκαθίσταται ακολούθως έρυθροΰν ώς τό ξύλου
τό Μαχαγονικόυ ζαϊ είναι μαλακόν ώς τό ξύλον τής πίτυος.
Ό φλοιός αύτού είναι ινώδης, σχεδόν έλαστικός ζαϊ έν διαφό-

ροϊς μέρεσιν δεκαοκτώ δακτύλους παχύς. Είς τά 1833 ΰλοτομηθη έν τοιοΰτον δένδρου, εχον έννευήκοντα έξ πόδας περί
μετρον έπίσης ύπεράνω τής ρίζης, μολοντούτο έστάθη άδύνα-

(1)

Ως τε γάρ οί θεοί άλλως ύφ’ Όμηρου ένομίζοντο, ζαΐ δή

και άλλως εν τε τή Ίλίσδι καϊ τή Όδυσσεία φαίνονται, καλώ: λέγει
Β.νιαμΐνος Κωνσταντίνος (Benjamin Constant de la religion Tom.

HI. |>. 31 (>. zi. 409. πρβλ. W. Muller, Ilmncrisehe Vorschule
p. 157 ίδε ζαΐ NAgelsbach, Honrerishe Tlicologic).
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του νά όιφθή κατά γής, μέχρις ού συμβάσα ζαταιγις τό έρριψε καϊ ύπό τούτου τού βάρους έκ τής βαθέως είς τ. γήν ένυπαρχούσης ρίζης έξεσφενδονίσθησαν μικροί λίθοι έχατον πόδας

μακράν αύτοϋ.

Ξ. ΛΑΝΔΕ1ΈΡ.

πίςω Si’οτι οΐ ασχολούμενοι περϊ τήν σύνταξιν ταύτης £έλουσιν έπιτύχη εντελώς, τοΰ προκηρυχθέντος δέματος· αρκεί
νά ωσιν έκ^τών δλίγα λαλούντων ζαϊ πολλά σκεπτομένων.
Άθήνησι τή 26 Ιανουάριου 1857.
Β.

νών έζ τής έρημώσεως αύτών, άν απροστάτευτα έμενον. φερώνυμον ύπό

ΔΙΑΦΟΡΑ.

φιλάνθρωπου τούτου ιδρύματος εθηκεν άρτι έν παρατάξει (τή 2 Φε

Κύριε Συυτάκτα τής «ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ-·

Είς τόν αριθμόν 2518 τής ’Αθήνας σχολιάζεται καϊ φυσι
κότατα κατακρίνεται ή περϊ συντάξεως Γραμματικής Ελ
ληνικής διά τά δημοτικά σχολεία προκήρυξις τού έπι τών
Εκκλησιαστικών και τής Δημ. Έκπαιδεύσεως Υπουργείου.
Συμβουλεύει δέ ό τριάστερος συντάκτης τού άρθρου τό Υπουρ
γείου νά παραδεχθή μάλλον ώς γραμματικήν άκ ρ ι β ώ ς τήν
τής όμιλουμένης καϊ γραφόμενης.
’Αγνοώ τΐ δελει πράξη τό Ύπουργεΐον γνωρίζω δέ μόνον
τά έξης·
Λ'.) Ότι ή σύνταξις τής Γραμματικής προεχηρύχθη έπϊ
τή βάσει τής γυωμοδοτήσεως ένδεκαμελοϋς επιτροπής, συστηθείσης ύπό τοΰ Υπουργείου πρό δύω ήδη ετών, ής καϊ εγώ
έλαχον τής τιμής είναι μέλος.

!>'.) Ότι όσα λέ ει ό συντάκτης τοΰ άρθρου τά είπον
άλλοι προ πολλοΰ, έπίσης τούλάχιστον σοφοί, έάν μή σοφό
τεροι τοϋ συντάκτου- άλλ’ ή πείρα, ό χρόνος, ή θέλησις τοϋ
έθνους ύπερίσχυσεν έπϊ τέλους απάντων, καϊ γλώσσαν Ελλη
νικήν σήμερον γυωρίζομεν μιαν μόνην, πρός ήν καϊ σπεύδομεν
(καϊ φθάσομεν ίτεοΰ δέλοντος), καί γραμματικήν επομένως θέ
λομε ν μίαν μόνην.

Γ'.) Ό συντάκτης τοΰ άρθρου λέγε·.· α'ΙΙ συνταχθησομένη
γραμματική πρέπει νά ήνε ακριβώς γραμματική τής όμι
λουμένης, όπως αύτή όμιλεΐται καϊ γράφεται»■ άλλά, μικρόν
προϊών, έρωτα- « Ποιον ύφος πρέπει νά εχη πρό οφθαλμών ο
συντάξων τήν γραμματικήν ταύτην» ; καί « πόσην ποικι
λίαν ζαί πόσην ανωμαλίαν ί&έλει εύρει είς τό ύφος καϊ αύτών
τών γενικώτερον ίόεωρουμένων ώς καλώς γραφόντων ο · Ό
ποια τώρα λογική συνέπεια υπάρχει μεταξύ τών δύω προτά
σεων κρινατωσαν έτερο·.· διότι έγώ νομίζω δτι έάν ή γραφό
μενη ηνε (καϊ αληθώς είνε) ανώμαλος καϊ ποικίλη, ή συν
ταχθησομένη γραμματική τής όμιλουμένης δέν είνε δυνατόν
νά ήν’ ακριβώς ή τής γραφόμενης, καϊ επομένως τό Ύ
πουργεΐον έπραξεν όρθώς, προκήρυξαν γραμματικήν τοΰ ομα
λού καϊ κανονισμένου αρχαίου ύφους καϊ μόνου.
Δ'.) Άλ.λ,ά δέν έπρεπε, λέγει ό συντάκτης τοΰ άρθρου, ν’άποχλείση τά δυϊζά, τά ανώμαλα καϊ τά είς μ ι, άφ’ ου ταΰτα
ύπάρχουσιν έν τή αρχαία Ελληνική, ήν καϊ μόνην αναγνω
ρίζει τό Ύπουργεΐον ώ; διδακτέαν γλώσσαν. Έπρεπε νά τά
άποκλείση, λέγει ό ορθός λόγος· διότι οΐ μαθηταί τών δημο
τικών σχολείων ούδέποτε θά τά μεταχειρισθώσιν, έάν δέν
προτίθενται νά φοιτήσωσιν είς σχολεϊον Ελληνικόν, δπου £έλουσιν εύρει τήν γραμματικήν τής άρχαίας πλήρη· ζαϊ επο
μένως εΐν’ αμαρτία καϊ ανοησία καϊ εντροπή, παιοάρια και
ιδίως κοράσια οκταετή—δωδεκαετή, τά όποια πρόκειται μετ’ ο
λίγον νά μεταβώσιν είς τόν πρακτικόν καϊ οικιακόν βίον, νά
βασανίζονται άνελεημόνως μήνας ζαϊ έτη ολόκληρα ίνα μάΟω-ιν : 'Ο καϊ ή εύγεως καϊ τώ ευγεω, καϊ τοίν νεοΐν καϊ
νεών, ζαϊ έπεποιήζειτον έπεποιηκείτην ζτλπ κτλπ. Ταΰτα
λέγει ό ορθός λόγος. Άλλά μήπως ό ορθός λόγος έχει πάν

τοτε δίκαιον ;
Ε'.) Άλλά τί θέλετε κάμε-, έρωτα ό συντάκτης τοϋ άρ
θρου, τά ύπέργηρως χαϊ υπόχρεος ; Θέλω τά διδαςη, απο
κρίνεται ό δημοδιδάσκαλος, ώς διττογραφούμενα άνωμάλως ή
’Αττικώς, καϊ τοΰτο μετά τών άλλων πρόκειται νά μοϊ ένθυμίσωσιν, έάν τυχόν λησμονήσω ή δεν γνωρίζω, αΐ υποσημειώ
σεις τής συνταχθησομένης γραμματικής ζαϊ ή άντιπαράΟεσις

τών δύω ιδιωμάτων τής γλώσσης.
Τά ολίγα ταύτα (διότι όπου λαλοϋσι τά πράγματα περιττά
είσι τά πολλά), δημοσιεύσατε, έάν τά έγχρίνητε, Κύριε Συντάκτα, ούχϊ ινα μεταπεισθώσιν οί άλλως φρονοϋντες· διότι,
παρ’ ήμϊν μάλιστα, τοΰτο είν’ αδύνατον άλλ ίνα γνωρίση τό

Κοινόν ποιοι λόγοι ύπηγόρευσαν είς την Επιτροπήν τήν παρα
δοχήν μιας μόνης γραμματικής δ:ά τά δημοτικά σχολεία. Ε).-

Τήν

Κυριακήν

3

μηνδς ίσταμε'νου έτελέσθη μετά πάσης

έπι-

σημότητος ή έορτή τών άποδατηρίων τής Σεβαστής ήμών Βααιλίσσης, ψζλεί-ης καί δοξολογίας έν τώ Ναώ τής Άγιας Ειρήνης, εις ήν

παρευρέθησαν αί ΑΑ. MJI. καί οί ΚΚ. Υπουργοί, οί ΚΚ. ΓΙρεσάεις
και οί ίν τέλει’ το έσπέρας έγένετο λυχνοκαί
*
κατά τήν πόλιν ζαί
χορός έν τοΐς Άνακτόροΐς.

τήν προστασίαν τής Α. Μεγαλειότητος κατεστάθη ορφανοτροφείου εί; περιποίησίν ζαί διδασκαλίαν τών ορφανών τούτων. Τής Βασιλίσσης τήν προ
στασίαν παρηκολούθησαν γενναΐαι τών απανταχού ομογενών συνδρομαί,
έξ ών συνεποσώθη ικανόν ήδη κεράλαιον. Ή οέ θεΐσα τήν αρχήν τοΰ

βρουάριου τ. ε )

ματος, δπερ ε’σεται είσαεί τό καταφύγιου τών έγζαταλελειμμένων ορ
φανών ζορασίων, ένθα θέλουσιν εύρίσκει προστασίαν τής εαυτών αθωό

τητας

ζαί

πρέπουσαν ανατροφήν ζαί διδασκαλίαν.

Άπό τοΰ Αμχ-

λιείου ’Ορφανοτροφείου έσονται είσαεί άναπεμπόμεναί έκ στομάτων
άθώων ζαϊ παρθενικών διάπυρα; εύχαί ύπέρ τής Αύτής Μεγαλειότητος

τής Βασιλίσσης

— Τή 30 λήξαντος ’Ιανουάριου έτελέσθη

ζαί τόν πρώτον λίθον τής οικοδομής τοΰ Καταστή

Αμαλίας, ζαί εις αύτό ένατενίζουσαι αί έπερχόμεναι

έπιμελεία τής Πρυτα

γενεαί θέλουσιν ευλογεί τό ονομα τής ίδρυσαμένης αύτό Μεγάλης

νείας έν τώ ναω τής Άγιας Ειρήνης ή υπέρ τών συνενεγκόντων είς

Άνάσσης' καί ώς ζαί έν πλείστοίς άλλοις έργοις, ούτω ζαί έν αύτω

άνίδρυσιν τοΰ Πανεπιστημίου ιερά μυσταγωγία καί μνημόσυνον, παρευρέθησαν ωδε δ Κ. Ύπουργός τών ’Εκκλησιαστικών, ό τών Εςωτΐ-

οψοντα:

ρικών καί ό τής Δικαιοσύνης,

οί ΚΚ. Καθηγηταί και Φοιτηταΐ τοΰ

Πανεπιστημίου καϊ πλήθος εκλεκτών πολιτών. Ό τής θεολογίας Κα

θηγητής

Κ. Δ. Κλεόπας ’Αρχιμανδρίτης έςεοώνησε καταλληλότατον

λόγον, άξιον ζαί τής τελετής καί τής ής απολαύει ύπολήψεως ούτος.

τήν φιλανθρωπίαν,

τήν φιλοκαλίαν,

τήν συγζατάβασιν καί

τάς λοιπάς άρετάς αιτινες ζοσμοΰσιν άπαραμίλλως τούς πρώτους τής
Ελλάδος βασιλεύοντας, ύπέρ ών πασαι αί ’Ελλήνιζα! καρδίαι έν

αγαλλιάσει σζιρτώσι, ζαί έν ζατανύξει

δεήσεις ύπέρ τής όλβιοδαί-

μονος μακροβιότητος Αύτών πρός τόν τών πάντων Βασιλέα καί Κύ
ριον τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής άνεπέμπουσί.

— Διά Β. διατάγματος έχδοθέντος τή 25 Ίανσυαρίου τ. ε.
διωρίσθησαν 'Ιεροκήρυκες
ά) Τοΰ νομού τών Κυκλάδων ό έκ Καρύστου Άρχιμ.ανδρί-

της Κ. Ναθαναήλ Ίωάννου.
β’.) Τοϋ νομού Εύβοιας ό έκ Κύμης Ίεοοδιάκονος Κ. Βα
σίλειος Άστέρης, τέως διδάσκαλος τών ιερών μαθημάτων έν
τώ Έλλ. Σχολείω Χαλκίδας.
— Διά Β. διατάγματος έκδοθέντος τή 28 Τανουαρίου τ. ε.
διωρίσθη ελληνοδιδάσκαλος λ', τάξεως είς τό έν Πλατάνω
(Κράβαρι) τής λαυπακτίας Έλλ. Σχολεϊον ο Κ. Φράγκος.
— Τή 23 ’Ιανουάριου, έπετείω τών άποβατηρίων τής Α.
Μεγαλειότητος τού Σεβαστού Ήμών Βασιλέως, έτέθη έν Ναυηΰ.ίω ό θεμέλιος λίθος τ-ης έν τΤ. πολει ταιντν) «ρχομένης οΐζοδομήσεως τοΰ Β. Γυμνασίου έπϊ παρουσία; πάντων τών πολιτι
κών καί ςρατιωτικών άρχών, τού Γυμνασιάρχου Ναυπλίας
καί τών καθηγητών και διδασκάλων και τών φιλομ.ούσων κα
τοίκων τής άρχαίας πρωτευούσης. Έν τή τελετή ταύτη ο Ιυμνασιάοχης Κ. X. Παμπούκης έξεφώνησε κατάλληλον λογον
άξιον τής ής άπολαύει ύπολήψεως καϊ ιός φιλολογος και ως
ρήτωρ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Αριθ. Πρωτ. 2052.

Δ·.εζ. 2097.
Έν Αθήναις, τήν 12 Νοεμβρίου 1856.

Ή Γενική Έγορ-ίχ τών
Πρός τόν Κ. Υπουργόν τώνΕκκλησιαστικών καϊ τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Περιγραφή τής ίν τώ Θησείω ’Αρχαιολογικής συλλογής.

Κατά τήν προχθεσινήν προφορικήν Ύμών πρόσκλησιν, όπως περί-

γράψω τήν έν τω Θησείω άρχαίολογιζήν συλλογήν, ίνα δημοσιευθή

πρός γνώσιν τοΰ κοινού, σπεύδω, έκπληρών τήν επιθυμίαν Γμών, νά

δημοτικού

σημειώσω τά ακόλουθα.
Πρό τοΰ 1836 έν τω Θησείιο οέν ύπήρχ,εν ουδεμία αρχαιολογική

του έπί τών ’Εκκλησιαστικών

συλλογή, άλλά μόνον εις τήν εκκλησίαν χαλουμένην Μεγάλη Παναγία-

χαί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου, ώ; επανορθωτική ποινή,

είς μέν τόν Α' πρόστιμου δραχμών δέκα, είς δέ τόν Β' παΰιις τών

είς αύτήν άπό τοΰ 1830, ώς ζατέχουσαν τήν θε'σ’.ν του ναοΰ τής
Όρας, ήρχισα νά καταθέτω τά δσα έως τότε είχον συναθροίσει λεί

χρεών έπί τέσσαρας ημέρας μετ άραιρέσεως τοΰ μισθού, διά παρά-

ψανα τής άρχαιότητος’ τήν συλλογήν ταύτην ε’δεν ού μόνον ό Βασι

βασιν τής άπό 22 Νοεμβρίου 1854 καί ύπ’ άριθ. 11504 έγκυζλίου
τοΰ Ύπουργείου, άπαγορευούσης τάς διά χειρό; ή ράβδου ποινάς έν
τοΐς δημοτικοις σχολειοις, ζαί τών έν οελ. 75 τοΰ'Οδηγοΰ τής αλληλοδ.

λεύς, δτε τό πρώτον ήλθεν είς Αθήνας, άλλά καί δ πατήρ αύτοϋ χαί

Μεθόδου περί τούτου ώρισμένων
— Διά τοΰ ύπό ημερομηνίαν 28 ’Ιανουάριου 1857 έγγραφου τοΰ

γάλη Παναγία, ήτις, ώς εϊοηται, ύπαρχε’, έπί τών ερειπίων τοΰ ναοΰ

έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, ό
δημοδιδάσκαλος Γ. Βόχαλης άπελύθη τής ύπηρεσίας, ώς περιφερόμενος

ιδέα μου, όπως αί αρχαιότητες φυλάσσωντοι

πρό ένός ήδη έτους άπό τόπου εις τόπον, έπί προράσει ασθένειας

νων,

ανυπάρκτου, καί μή άπελθών παντάπασιν εις τήν θέσω οπού διωρίσθη.

στιανική εκκλησία κατασταθέν άχυρών ζαί σταΰλος έπϊ τών Τούρ

ΑΜΑΑΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

κων (όρα τάς έν τώ 1’πουργειω τούτς» αναφοράς μου), με επεισαν να
μεταφέρω κα! νά τακτοποιήσω τήν έν αύτώ αρχαιολογικήν συλλογήν.

—

σχολείου

Είς τού; δημοδιδασκάλους του
έπεθλήθη

εσχάτως

υπό

έν ’Αθήναις Β'

ή ’Αντιβασιλεία. Ή έλλειψις οικοδομήμ.ατος διά Μουσεΐον, τό ακα
τάλληλον, ταπεινόν ζαί λαζζώδες τής εκκλησίας τής καλούμενης Με

τής Όρας ζαϊ τοΰ Πανθέου, έν τώ τετραγώνω τοΰ Αδριανοΰ, ζαΐ ή

έντός αρχαίων οικοδο

μημάτων διασωθέντων έζ τόσων καταστρεπτικών ζαί βαρβαρ’.ζών αιώ
ή κατάστασις τοΰ θησείου,

δπερ δέν έχρησ'ίμευε πλέον ώς χρι

Ή έν Έλλάδι ένσζήψ-υσα επάρατος χολέρα ζατέλιπεν άπελθοΰσα
τής λύσσης αύτής έν άλλοι; ζαϊ άπωρσανισμένα ζαί αβοήθητα
πολλών δυστυχών αύτής θυμάτων θυγάτρια. ΊΙ πάσαν αείποτε παοα-

Μή ουνάμενος νά έχω απλώς ζατερύιμμένας τάς όποιας ά·.ευρισκον
ζαί συνήθροιζον αρχαιότητας, διότι τότε οέν άρζοϋσε τό εμβαδόν τοΰ

μυθιαν τοΐς έν συμφοραΐ. περιπίπτουσι πσρ-'χουσα γαληνότατη ήμών

χίσω τούς τόπους ζσί τά δυνάμενα νά έντεΐ*
’χίσθώσι εν πκαινίσις Λεί
ψανα τής άρχαιότητος, τά δέ άγάλματα ζα! δσα άλλα άπα·τεΐ ή τέχνη

Βασίλισσα παρέστη προστάτις ζαί μήτηρ τών ορφανών τούτων, ζαί ή

Θησείου, [ούδέ ηθελον φαίνωνται αυται] ένόμισα άναγζαιον νά έντει-

μητρική στοργή Αυτής περίϊθάλψεν αύτά πείνώντα καί γυμνητεύοντα
κζι έν-αϊς οδοις και ταϊς τριοδοις π/.ανώμενα ζαί έπαιτοΰντα. Πάντα
συνε/.Οόντα ύπό τήν άλουργίδα τής Α. Μ. παρηγορήθησαν καί πάσης

καί σπουδή, όπως ώσι περίοπτα, κατέταξα έντός τοΰ θησείου, οπού

έτυχ ον πεοιποιήσεως,

δεν ήδυνήθην νά φυλάξω τήν ζατα χρονολογίαν ζ>· ‘■'■■'I'.···1 '■'■'■i·'1· σιο-.:

καϊ έσώθήσαν άπό τών άκ.ειλοΰντων αυτά δει

άρμοδιώ ιερόν, συνιέσας ταΰτα έπ! βάθρων γιμφοις σιθ·.?^:ς, ινα μενω-

σιν ακλόνητα καί μή ανάρπαστα. Είς τήν ζαταταςι- "ών αρχαιοτη ω»

X 8-10 X
ένιτιίχιζον τά λείψανα ταΰτα ώς tupwxov αύτά καθημέραν προσπαθών

δέν σώζονται'

τήν ίσον ένεστι διατήρησιν αύτών, καί διότι έγνώριζα δτι προσωρινώς

λογική έφημερίδι ύπ’ άριθ. 992 φυλ. 39.

ταΰτα τάττω, εως οτου κατασκευασθή τό άνήκον Μουσεϊβν.

Ότε δέ

τήν έπιγραφήν ταύτην έϊημοσίευΛ έν

10) "Ημισυ μέρος Βωμού εστεμμένου κροσσώ μετ4 βσυπφείνω»

έπληρώθη τό θησειον καί δέν είχον πλέον θέσιν ?να κατατάξω καί

έχει ΰψος 40 θ/θ· Εύρον

άλλας Αρχαιότητας, τότε ήρχίσα τήν υπό τήν στοάν τοΰ Άδριανοΰ

τοΰ Άδριανοΰ.

αρχαιολογικήν συλλογήν.

Άρχσιι^

11)

αύτόν τό 1838, πλησίον τοί τ·τραγών»υ

Τύπος έπιτύμβιβς λίθου Πεντελησίου, έφ
*

οβ γυνή καθη-

Τήν Αναγραφήν τών έν τώ Οησείω λειψάνων ήρχισα άπό τά μάλ
λον πλησιάζοντα είς τήν σημερινήν είσοδον τοΰ θησείου' έχουσι δέ

Πρό αύτής Γστατο άνήρ, ού νΰν τό κάτωθεν μέρος τοΰ μηροδ καί τοΰ

ταΰτα ούτως'

ποδός αύτοΰ σώζεται' τά άνωθεν δέ τοΰ τραχήλου μίρη τής γυναικός

1) Λέων έπί έλάφου κατασπαράττων αύτήν. Ή ελαφος παρίσταται

μένη έπί δίφρου' εύρον αύτόν τό 1839 είς τάς έν Πειραιεΐ Ανασκαφάς.

δέν σώζονται, τό ΰψος τοΰ τύμβου τούτου, όσον σώζεται, είναι 85 Ο/θ,

κεκλιμένη έπί τών γονάτων, λείπει ή κεφαλή, δ δεξιός δπίσθιος ποΰς

τό πλάτος 77.

καί δ έμπρόσθιος Αριστερός αύτής' δ λίθος είναι τών λατομιών τής
Πεντέλης' τό σύμπλεγμα τοΰτο έχει ύψος 65 Ο/θ τοΰ Γαλλικού μέ

12) "Ημισυ μίροο βιίθροο κεκοσμημίνου γλυφαΐς παριστανβύσσι;
συμπλέγματα, ΰψους 47, πλάτους 15' εύρον αύτό τό 1838 έντός

τρου, μήκος δέ 70 0/0· Εύρέθη τό 1837 έν τώ Ανοιχθέντι ύπογείω

τοΰ τετραγώνου τοΰ Άδριανοΰ παρά τή εκκλησία Μεγάλη Παναγία.

τοΰ έργαστηρίου τοΰ καλουμένου τοΰ Πιστόλα, κειμένου παρά τόν

13) Ήμισυ μέρος κεφαλής Ανδρος πωγωνίου, έχει ΰψος 26 0(0 τό

Ανατολικόν τοίχον τοΰ τετραγώνου τοΰ Άδριανοΰ' μοί έδωκαν δέ
αύτήν εύχαρίστως δ Νικόλαος θεοχάρης, δ Ταγματάρχης Πιστόλας

καί Σταμάτιος Κλεάνθης δ Αρχιτέκτων.
2)

Κιονόκρανο» κορίνθιουργές

μέρος αύτοΰ είναι Ακατέργαστον'

πάχους

λίθου

πεντελησίου,

65 Ο[θ’ το όπισθεν

εύρον αύτό τό 1838 πλησίον τοΰ

μνημείου τοΰ θρασύλλου' Γστατο ίσως τό πάλαι ή έπ’αύτοΰ,

[ή έπί

τοΰ μνημείου ου μέρος Απετέλει] τρίπους χορηγικός.

3)

στλεγγίδα' εύρον είς τόν

Πειραιά έν τώ κήπω τοΰ Βώκου.

Υμηττού' εύρον αύτό τό 1838 εντός τοΰ τετραγώνου τοΰ Άδριανοΰ,

δίετρΰπησαν αύτό οί Τούρκοι καί

έθεσαν ώς φρεόστομα έπί τοΰ φρέατος τοΰ έν τω τότε Τουρκικω δίοΐκητηρίω' τό ύψος αύτοΰ είναι 72 Ο|θ» το πλάτος 52 0/0 καί τό

πάχος 50 Ο/θ-

Πρό

αύτοΰ ί'σταται νεανίας γυμνός δμοίως, φέρον σκεύος κεράμ«ον, τό
ύψος τοΰ τύπου είναι ένός μέτρου καί 4 θ]θ· τό δΐ πλάτος 77.
15) Τμήμα μικρού κιονοκράνου ιωνικού, λίθου πεντελησίου, ύψους
15 θ[θ καί μήκους 20 Ο]θ'

Βάθρον τετράγωνον, ου ή έπιγραφή δέν διετηρήθη, λίθου τοΰ

ίνθα νΰν ό στρατών τοΰ Πεζικού
*

14) Τύμβος έπιτύμβίος λίθου πεντελικοΰ, έφ’ού παρίσταται άνήρ

ίστάμενος αθλητής φέρων χιτώνα' κρατεί δέ έκ τής δεξιΑς αύτοΰ

παραστάδος

ΰψους 40 θ|θ, πλάτους 55 θ[θ κ
ί
*

δεξιόν (τώ θεωμένω) μέρος αύτής δεν σώζεται.

εύρον αύτό κατά τήν δδόν τών Τρι

πόδων τό 1838.
16) Άγαλμάτιον Άρτέμιδος λίθου Πεντελησίου άνευ κεφαλής καί
ποδών'

εύρον αύτό τό 1837 παρά τό θέατρον τοΰ Βάχχου, τό ΰψος

αύτοΰ, όσον σώζεται, είναι 33 0’0, τό δέ πλάτος 14 0[θ' καλής έρ-

γασίας.

Στήλη έπιτύμβίος έφ’ ής ή έπιγραφή ΙΛΣΠίΣ λίθου πεντελη

17) Τμήμα τύπου επιτύμβιου έφ’ού σώζεται δ Αριστερός ποΰς
μετά τής κνήμης- τό ΰψος αύτοΰ είναι 25 0/0, τό δέ πλάτος 15 0/0·

σίου, ΰψους 78 Ο]θ» πλάτους 30 Ο/θ καί πάχους 70 Ο|Ο- Ευρέθη

18) Ποΰς λέοντος' μοί έδωκεν αύτόν δ Συμεών Γαλάκης δ ’Αθη

τό1855 είς τό έν Πειραιει πολυάνδριον είς τάς ανασκαφάς τοΰ Γάλ
λου συνταγματάρχου Βασσόαί’ν, όστις μοί
αύτήν, ίνα δια
θέσω όπως έγκρίνω (δρα τήν έπιστολήν αύτοΰ έν τή Αρχαιολογική

ναίος, δς εύρε τούτον έν τή οικία του, τή παρά τήν ποικίλην στοάν,
τ· 1830’ 6 ταρσός καί οί όνυχες (καλής ίργασίας) μόνον τούτου σώ
ζονται- έχει ΰψος 15 Ο/θ, πλάτος 13.
(Ακολουθεί)

4)

έφημερίδι ένθα μετά σημειώσεων έδημοσίευσα αύτήν ύπ’άριθ- 2615
σελ. 1300 φυλλάδ. 41).

Ρ> ι β λ ί α.

5) Στήλη έπιτύμδιος έφ’ ής έπιγραφή τρίγραμμος ΑΜΑΡΑΚΙΣ

κτλ. ευρέθη τό 1856 είς τάς ανασκαφάς τοϋ Γάλλου συνταγματάρ
χου Κυρίου Βασσοάϊν, ήν μοί έίωκεν ωσαύτως καί έδημοσίευσ» αύτήν
έν τή ’Αρχαιολογική έφημερίδι ύπ’ άριθ. 2741 σελ. 1371

φυλ 4'2,

τό ύψος τής στήλης είναι 85 Ο|θ> το πΚίτος 30 0/ί) καί τό πάχος 7,

Χρονολόγιον τοΰ έτους 1857. Ύπό Δ. Αίνιάνος. Έν Άθή-

ναις.

Τύποις X.

Νικολαίδου Φιλαδελφέως.

1857.

Τιμαται

δραχμής.

έχει καί αέτωμα.

β) Ήμισυ κιονόκρανου δωρικού λίθου πωρίνου κεκαλυμμένου κονιάματΓ λείψανον Αρχαιοτέρων ναών τών πρό τών μηδικών χρόνων,
υψους 40 θ|θ, μήκους 92' ευρέθη ού μακράν τής εκκλησίας τοΰ
’Αγίου Γεωργίου Καρίκι έν Άθήναις' μετεκόμισα αύτό έκ τής οικίας

τοΰ Γρηγ. Παππαδοπούλου τή άδειοι αύτοΰ.
7) Τύπος επιτύμβιος έκ λίθου Παρίου, έξ έπτά τμημάτων, α προσ·

ήρμοσα έν πλαισίω. Παρίσταται άνήρ γυμνός ίστάμενος, πρό αύτοΰ
ί'σταται 'Ερμής κάτωθεν τοΰ οποίου υπάρχει υδρία, άπ’ άντικρύ πα
ρίσταται νεανίας γυμνός ίστάμενος φέρων στλεγγίδα' δ τύπος είναι

ΰψους ένός μέτρου, πλάτος 34 0/0 καί πάχους 10 Ο/ο, κάτωθεν
έχε; έπιγραφήν όλως έξηλειμμένην'

εύρέθη είς Δήλο»,

καί μετεκό

μισα αύτόν έκ τής έν Αίγίνη αρχαιολογικής συλλογής.

Είς τδ βιβλιοπωλείου του Ν. X. Φιλαδελφέως έφθασαν έκ Γαλ
λίας πολλά βιβλία διαφόρου ύλης, ών τινα χρυσόδετα. Ωσαύ
τως εφθασαν έκ Γερμανίας Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς
έκ τής στερεοτυπίας τοϋ Κ. Teubner. Πωλοΰνται δέ εις τι
μάς μέτριας. Έκτος τούτων τό κατάστημα τούτο δέχεται πα
ραγγελίας διαφόρων βιβλίων έ; Εύρώπης ώφελούμενον 10/θθ
εις μικρόν ποσόν, κκί 6/()θ είς έπέκεινα τών 100 δραχμών.
ΙΙρομηθεύει έτι και βιβλία έκ τών έν Άθήναις και άλλαχοδ
έκδιδομένων εις τούς έν ταΐς έπαρχίαις διδασκάλους καί λό
γιους έπί τή δηλουμένη έυ τοΐς κατα'όγοις αύτών τιμή, εί
καί συγκαταβατικώτερον όταν ή παραγγελί» ·ναβ«ίνή ·ίς
ουσιώδες ποσόν.

— Ό Κ. Bunsen άσχολεΐται έν Χαΐδελβέργνι μ·Ταφράζων

8) Κορμός αγάλματος Ανδρος, Παρίου λίθου, ού τά μέν κάτωθεν

έκ νέου τάς άγιας γραφάς πρός χρήσιν τοΰ λαοϋ μετά ύπομνη-

τοΰ στήθους μέρη αύτοΰ εϊσι γυμνά, τά δέ άνωθεν μέχρι τοΰ τρα
χήλου τηθβννίδι καλύπτονται, άνευ κεφαλής, ποδών και χειρών, έργον

μάτων δύο τόμοι τού πονήματος τούτου έκδοθήσονται τό ένε-

τών Ρωμαϊκών χρόνων, ΰψους Ινόζ μέτρου καί 3 θ[θ,
τούς ώμους 56. Είς Δήλον ευρέθη.

πλάτος είς

στώς έτος μετά φιλοσοφικής εισαγωγής έπιγραφομένης « Ο
Θεός έν τή Ιστορία ο. Ό πρώτος τόμος δημοσιευΟείς ήδη λέ

γεται μεγίστην έμποιήσας τοΐς έντευξαμένοις έντυ'πωσιν.

9) Στήλη επιτύμβιος μετά ακρωτηρίου έφ’ ής τρίστιχος έπιγραφή
ΟΝΗΣΙΧΛ κτλ σώζει ίχνη χρώματος κιτρινωπού, εύρον αύτήν εις

ΕΚ ΤΗΣ ΤΪΙΙΟΓΡΑΦΙΑΣ IQ- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΤ.

Πειραιά έν ταΐς έκεΐ Ανασκαφαΐς τό 1839' έχει ΰψος 77 θ|θ,
π·άτος 17 0 0 καί τάχος 8 Ο[θ.

Τά κάτωθεν -.ής επιγραφής μέρη

(Ό?έ; ΆΙηνίς.

Αριθ. Ϊ74).

