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Ύο-ογραγίά 'Αθηνών. (ίο. άριθ. 124). 
Γ ' . Τ Μ Η Μ Α Τ Α ΤΗΣ Π Ο Α Π ί Σ . 

Αί 'Αθήναι συνίσταντο έχ τριών διακεκριμένων μερών, εν-
τός τοϋ αύτοΰ περιτειχίσματος πάντων συμπεριλαμβανομένων* 
τούτων τ,ν 1) ήΆχρόπολις, ήτις καί πόλις άπλώς έκαλεΐτο, διότι 
είς αύτήν μόνον περιωρίζετο ή πόλις τήν άρχήν. Όθεν καί έπί 
τών ιστορικών έτι χρόνων ή 'Ακρόπολις έλέγετο πάντοτε πό-
λ ι ; (Θουκ. Β. 15) . 'Ανάγκη δέ νά μή λησμονώμεν τοΰτό πο-
τε , διότι πολλάκις οί άρχαίοι συγγραφείς χρώνται τή λέξει 
πόλις άντί τοΰ 'Ακρόπολις άνευ διακρίσεώς τίνος (Αίσ/ύλ. 
Εύα. 0 8 7 , Άριστοφ. Αυσιστρ. 7 5 9 . ί Η Ι , Ά , ό ρ . Άνάβ. Γ. ΙΟ)· 
διά τοϋτο καί ό έν Άκροπόλει Ζεύς έπωνομάζετο II ο λ ι ε-ύς, 
καί ή 'Αθήνα II ο λ ι ά ς. ΙΙαρατηρητέον συνάμα έτι ότι ή λέ-
ξις π ό λ ι ς έξελαμβάνετο καί έπί εύρυτέρας σημασίας (I.eake 
ρ. 221 nole). 2) Τό "Αστυ, δπερ καί άνω πόλις έ/έγετο πρός 
όιάκρισιν άπό τοΰ ΙΓειραιώς, δς και κάτω πόλις, έστιν ότε, έ -
καλεΐτο (Ξενοφ. Έ λ λ . Β. 4 . 10). Τοϋτο άρα έν εύρυτέρα ση-
μασία περιελάμβανε καί τήν πόλιν. Ένίοτε τό άστυ λέγεται 
ή κ ά τ ω π ό λ ι ς κατ' άντίθεσιν πρός τήν Άκρόπολιν, είτ'ούν 
άνω πόλιν. Ίν* άποφύγωμεν έν τ75 ταρούσ-η πραγματεία σύγ-
χυσα θελομεν ονομάζει τήν μέν Άκρόπολιν π ό λ ι ν, τήν δ' 
άνω πόλιν "Αστυ, ώς κεχωρι-μένην τοϋ Πειραιώς. 3) Οί λιμέ-
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τειχίσματι τοϋ Πειραιώς, 
Μετά τήν περιγραφήν τών τειχών καί τών πυλών καί πα-

ρ ατηρ ήσεών τίνων περί τοϋ πληθυσμού τής πόλεως, χωρήσο-
μεν είς τήν περιγραφήν τών τριών τούτων διαιρέσεων τών 
Αθηνών. (άκολουθεΐ). 

Ό 'Εμίρη: Ά β » λ - Κ αίίρ. 
(Συνέχεια ίδε άριθ. 125) 

Έ ν τω δευτέρω κεφαλαίω απαντάται τό έξής χωρίον, τό 
όποιον έπιτέμνει ολίγον. « Όλοι οί προφήται, άπο Άβρααμ 
μέ/ρι Μωάμεθ ήσαν σύμφωνοι έπί τών ουσιωδών αντικειμέ-
νων! Πάντες διεκήρυξαν τό ένιαΐον τοΰ θεοΰ, καί τήν ά-

τα σέβας, καί να εύεργετήσωσι τά δΐιιμιουργήματά της. Αί 
κατά διαφόρους έποχάς έπελθοϋσαι τροποποιήσεις φέρουσιν 
είς άρχάς περιστάσεων, καί διατάξεων γενομένας έπωφελεΐς 
εις μίαν στιγμήν, άλλά μή μενούσας πλέον τοιαύτας είς άλ-
λτν. Συνέβη είς τοϋτο ό,τι συμβαίνει καί είς τάς διαταγάς 
ένός ιατρού· σήμερον διατάττει έν φάρμακον, αύριον άλλο 
χ ω .ίς νά συλλογισθή ότι ό Θεός είναι ό ύπερτατος Κύριος, 
καί ότι αύτός κρίνει κάλλιον ήμών ό,τι άρμόζει καί ό,τι όχι. 
Κατά τήν έννοια ν -ταύτην, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι έκάστη 
θρησκεία ύπήρξε καλή διά τήν έποχήν καθ'ήν άπεκαλύφθη, αί 
δέ μεταβολαί, άς ύπέστη φέρουσιν είς εφήμερους διαθέσεις, 
ούδο'λως μεταποιοϋσαι τόν χαρακτήρα τού προσώπου τοϋ 
λχβόντος παρά Θεοϋ τήν έντολήν να τήν διαδώσ/). 

κ Ό Μεσίας μετέφερε τήν υποχρεωτικήν άνάπαυσιν άπό 
τής ήμέρας τού Σαββάτου είς τήν Κυριακήν, έπέτρε·Ιε τήν 
χοιροφαγίαν καί κατήργησε τήν περιτομήν. Οί Εβραίοι έ-
νόμισαν ότι έπρεπε νά διαμαρτυρηθώσι κατά τών μεταβολών 
τούτων, βασιζόμενοι είς τινας λόγους τοΰ Μωϋσέως ( Έ ξ ο δ . 
Κεφ. 3 1 , στίχ. 10). Έάν , λέγουν, ή τήρησις τοϋ Σαββάτου 
πρέπει νά διατηρηθή μέχρι συντελείας τού αιώνος, πρέπει 
νά συμβή τό αύτό καί διά τήν θρησκείαν μας. Είς τοϋτο οί 
Χριστιανοί άπεκρίθησαν. « Ή άντικατάστασις τής μιας τη-
ρήσεως δια τής άλλης, δέν είναι πραγματικώς ή κατάργησις 
ολοκλήρου τοϋ νόμου· δέν είναι παρά βελτίωσις. Ή Πεντά-
τευχος περιέχει συγχρόνως διατάξεις άναγομένας ιδιαιτέρως 
είτε είς τινα άτομα, είτε είς ώρισμένην έποχήν. Όταν τά 
άτομα ήλλαξαν, ή ότε ήλλαξεν 6 γρόνος, αί τοιαϋται διατά-
ξεις κατηργήθησαν άφ' εαυτών. Αύτοί οί Εβραίοι έδωκον τό 
παράδειγμα τής παραβάσεως τοΰ Σαββάτου, καί' ήν περίστα-
σιν ό Θεός, πρός τιμωρίαν των τούς μετεμόρφωσεν είς πίθη-
κας καί είς χοίρους. ( I ) Άλλ%ως τε ό Μεσίας έξεφράσθη ού-
τω· « ούκ' ήλθον καταλϋσαι τόν νόμον, άλλά πληρώσαι αύ-
τόν ο Ό συγγραφεύς τής πεντατεύχου ειπε· « ψυχήν άντί 
» ψυχής, όφθαλμόν άντί οφθαλμού, ρίνα άντί ρινός, καί ούτω 
» διά πάν είδος αιτίας, έγώ δέ λ.έγω ήμΐν έάν ό άδελφός σου 
» πατάξη σου τήν δεξιά παρειάν, στρέψον αύτώ καί τήν άρι-
στεράν. (2) » 

« Ή άπάντησις ήν έδωκαν οί Χριστιανοί είς τοϋς Εβραί-
ους δύναται νά στραφή κατ' αύτών ύπό τών Μουσουλμάνων, 
ό,τι ό Μεσίχς είπε διά τόν Μωϊσήν, ό Μωάμεθ τό είπε διά 
τόν Μεσίαν ό Μωάμεθ έλάλησεν ούτω. « Δέν ήλ^θον διά νά 
«καταλύσω τό Εύαγγέλιον ούτε τήν Πεντάτευχον, άλλά διά 
ανά τοΐς δώσω τήν τελευταίαν έντέλειαν. II Πεντάτευχος πε-
κριέχει έξωτερικάς διατάξεις καί καταλλή?νθυς πρός τούς λα-
«ούς, καί τό Εύαγγέλιον διατάξεις έσωτερικάς καί ιδιαιτέρας 
ο είς τά πρόσωπα τά ζητοΰντα τήν έντέλειαν. Παραδέχομαι καί 
«τάς μέν καί τάς δέ· διατηρώ τήν ποινήν τής άνταποδόσεως, 
έχέγγυον άσφαλνείας διά τόν βίον σας. a Ιδού ώς πρός τάς 
έςωτερικάς καί γενικάς διατάξεις, ο Συγχρόνως συνιστώ τήν 
«συγγνώμην τών ύβρεων έξαίρετον μέσον πρός εύαρέστησιν 
τοϋ Θεοϋ, (3)· Ιδού ώς πρός τά έσωτερικά καί ιδιαίτερα πα-
ραγγέλματα όπερ δεικνύει ότι ό Μωάμεθ ήτον ό τελευταίος 
τών προφητών. Τωόντι ό προφητικός χαρακτήρ ύποθέτει ήθι-
κόν τινα κανόνα, καί ό κανών ούτος δύναται νά ήναι πρακτι-
κός ή θεωρητικός (υλικός ή πνευματικός) ή άλλως αμφότεροι. 
Ό Μωσαϊκός κανών ήτο πρακτικός ώς περιλαμβάνων διατά-
ξεις δύσκολους, καί τηρήσεις κανόνων έπιπόνους· ό τοϋ Με-
σίου ηθικός κανών ήτο θεωρητικός, διακηρύττων τήν άπάρνη-
jffiv τοϋ κόσμου καί τήν μελέτην τών θείων. Ό κανών τοϋ 
Μωάμεθ, συνδυάζων τούς δύο άλλους κατέστησεν, άνωφελή 
πασαν προφητικήν άποστολήν. 

« Έ κ τούτων καταφαίνεται ότι κατ' ούσίαν αί τρεις αύ-
ται θρησκεΐαι δεν άποτελ^οϋσι παρά μίαν, καί ότι αί διαχωρί 
ζουσαι αύτάς διαφωνεΐαι παρατηρούνται μόνον έπί τών >α')' 
έκαστα. Δύναται τις νά τά ; παραβάλλϊ] πρός παΐδας τοϋ αύ-

(1) Ό Εμίρης αίνίττεται ένταϋθα διήγησίν τινα τού Κορα-
νίου στίχ. 5 5 Κεφ. 5 . 

(2) Ματθαίου Κεφ. 5 . στίχ. 3 8 . 
(3) Κορανιον Κεφ. 2 . στίχ. 173 καί έζ. Κεφ. 5 στίχ. 4 0 . 
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τοΰ μέν πατρός, άλλά διαφόρων μητέρων. Είναι δέ μιχρδπρε-
πές τό ν' άποόρίψη τις τάς τρεις ταύτας θρησκείας, ή άπαρ-
νηθείς εν νά παοχδεχθή έτερον αύτών μέρος. Εάν οί Μου-
σουλμάνοι καί οί Χριστιανοί ήθελον νά μέ πιστεύσωσι, συμ-
φωνήσαντες Οά προσεφέροντο ώς άδελφοί πρός άλλήλους, καί 
κατ' ούσίαν καί κατά τύπον. Δυστυχώς δέν θα μέ πιστεύσω-
σΐ, διότι αί βουλαί της θείας ΙΙρονοίας έπεφύλαξαν είς τόν 
Μεσίαν μόνον τήν έντολήν τοϋ νά προσπέλαση τούς Μουσουλ-
μάνους πρός τούς χριστιανούς· τοϋτο θά συμβή (προσεγγί-
ζοντος του τέλους τοϋ κόσμου), όταν ό Μεσίας έπανέλθη έπί 
πής γης* άλλά τό άποτέλεσμα τοΰτο δέν Οά τό έπιτύχη διά 
τής πειΟοΰς, καί τοι περιβεβλημένος τήν έξουσίαν τοΰ άνι-
στάναι τούς νεκρούς καί θεραπεύειν τούς τυφλούς καί τούς λε-
προύς· Οά τό κατορθώση διά τής ισχύος τοΰ ξίφους καί διά 
τής χύσειος αίματος, ( ί ) Τό κατ' έμέ, έάν τις έπιΟυμών νά 
γνωρίστ) τήν άλήθειαν έπεκαλεϊτο γνώσεις μου, καί ήτον είς 
κατάστασιν νά κατανόηση τούς λόγους μου, ήθελα εΰκολώτα-
τα τόν έπαναφέρει, καί ταΰτα ούχί έπιβάλλων τάς ιδέας μου, 
άλλ' άναγκάζων αύτόν, διά τής πειστικότητος τών συλλο-
γισμών μου νά σεβασθή τήν άλήθειαν. » 

Ειπον ότι έν τώ κεφαλαίω 3 , ό συγγραφεύς λαλεί περί 
τής γραφής καί τών ώφελημάτων άτινα πάντοτε παρέσχεν. 
« Ή γραφή, λέγει , είναι ό οφθαλμός τών οφθαλμών διά τοϋ 
όφθαλμοΰ τούτου δύναται τις νά βλέπη τούς άπόντας· τούτου 
ένεκα ή 'Οθωμανική θρησκεία άπηγόρευσεν είς τάς γυναίκας 
τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, διότι διά τής γραφής θά 
ήδύναντο νά συγκοινωνώσι μετά τών άνδρών τούς οποίους ή-
θελον τύχει έρωτευόμεναι, καί τούς όποιους δέν έχουσι τό 
μέσον νά βλέπωσιν έκ τοΰ πλησίον, δπερ ήθελεν ύποθάλψει 
τήν δαφθοράν. Είναι γνωστόν ότι οιττώς γίνεται ή συνδιάλε-
ξις , διά τής γλώσσης καί διά τών δακτύλων έν τή τελευ-
ταία ταύτη, ό,τι εκτίθεται διά τοϋ καλάμου μένει διά'παντός, 
ένώ ό,τι έκφράζεται διά τής γλώσσης, έξαλείφεται διά τοΰ 
χρόνου. Δύναται τις νά είπη ότι ό κόσμος καί ή θρησκεία 
άγουσιν είς τά δύο ταϋτα, τό ξίφος καί τόν κάλαμον, καί ό 
κάλαμος είναι ανώτερος τοϋ ξίφους· καί πόσον καταλλήλως 
είπεν ό ποιητής ό ειπών. 

» Τοιαύτη είναι ή θέλεσις τοϋ Ά λ ά χ · άφ' ής στιγμής έ-
μαθον νά κατασκευάζω σι τήν γραφίδα, τό ξίφος δέν έπρεπε 
νά σύρεται, ειμή διά νά λειτουργήση τή γραφίδι. » 

Είς τήν περίστασιν ταύτην ό Εμίρης διαγράφει τήν εικόνα 
τών κυριωτέρων ειδών τής γραφής τών έπικρατησάντων έπί 
τής γής* ένταϋθα ώς καί είς αλλα μέρη τοϋ συγγράμματος 
του, ό συγγραφεύς μή δυνάμενος νά ιζρυσΟή άπό τάς σ·ημ.ερι-
νάς Εύρωπαϊκάς πηγάς, καταδεικνύει τό άνεπαρκές τών μέ-
σων, άτινα έχει είς τήν διάΟεσίν του. 

Εν γένει διά τούς λαούς τής άρχαιότητος, καί διά τήν κατά 
τόν μεσαιώνα κατάστασιν τής Εύρώπης, περιωρίσθη είς τάς 
διεσπαρμένας είς τα Αραβικά συγγράμματα* καί πόσον ύπερ-
βαίνομεν τούς "Αραβας κατά τοϋτο, ώς καί κατά πολλά άλ-
λα.! Δέν θελομεν ούτω ν' άνυψώσωμεν τήν Δύσιν ύποβιβάζον-
τες την Ανατολήν περιοριζόμενοι νά όμολογήσωμεν έν γεγο-
νός, φέρομεν ώς παράδειγμα τάς παραδόσεις τάς άναγομένας 
είς τούς ?νΧθύς τής αρχαιότητος. Τά ιερά μας βιβλία είναι 
τοϊς πασι προσιτά, άλλ' άνεξαρτήτως τής άνεκτημήτου ταύ-
της εστίας φωτός, έχομεν οδηγούς τάς ιστορίας τοΰ Ηροδό-
του, τοϋ Πολυβίου, τοϋ Τακίτου, καί άλλων συγγραψάντων τά 
θαυμάσια αύτών συγγράμματα είς έποχήν,καΟ'ήν οίΆραβες δέν 
ήξευρον οΰτε νά γράφωσιν ούτε ν' άναγινώσκωσιν· ίσως είπο-
σιν ότι οί συγγραφείς ούτοι δέν συμφωνοϋσι πάντοτε μεταξύ 
τ ω ν ότι ή άφήγησίς των είναι ένίοτε άτελής· ότι τά χειρό-
γραφα δι' ών περιήλΟον ούτοι μέχρις ήμών ευρίσκονται το 
πλείστον έφθαρμένα. Ά λ λ ά προς έςέλεγξιν αύτών έχομεν ά-
ψευδεστάτας μαρτυρίας. Τά -νομίσματα, τάς έπιγραφάς, ένίο-
τε μάλιστα καί τά μνημεία τά έγερθέντα ύπό τών ίστορου-
μένων προσώπων, μέλ'.βντα νά διαιωνίσωσι τό όνομά των μέ-
χρις έσχάτης γενεάς. Καί πόσον δέν έξετάθη πρό έξήκοντα 
ήδη έτών τό πεδίον τών άνακαλύψεων· μόλις ή Αίγυπτος διέ-
σχισε τον πέπλον τον άποκρύπτοντα τήν ίστορίαν τών πρώ-
των αύτής χρόνων, καί ή Άσσυρία, ή Χαλδαία καί ή Περσία 

(1) Ή ιδέα τήν οποίαν έκφράζει ένταϋθα 6 'Εμίρης είναι 
ιδέα γενική παρά τοίς Μουοουλμάνοις. 

παρέστησαν ένώπιον μας ύπό τήν δρχαίαν αύτών οψιν. Δυ-
νάμεθα σήμερον καλλίτερον άπό τούς πρό ήμών, καί έτι μάλ-
λον άπό τούς 'Ασιανούς νά διαγινώσκωμεν τάς πρώτας πε-
ριόδους τής ιστορίας, καί νά όρίσωμεν σχεδόν δι' έκαστον ι-
στορικόν κατά ποσόν είναι άκριβής. Δυνάμεθα νά παραστήσω-
μεν είς τήν διάνοιαν ήμών τούς θαυμασίους έκείνους πολι-
τισμούς, περί τών όποιων δέν είχομεν παρά συγκεχυμένην ί-
δέαν, καί οίτινες διά τό μεμακρυσμένον τής εποχής έχάνοντο 
ούτως ειπείν είς τό σκότος τοϋ χρόνου· έπιτρέψατε Κ. Υπουρ-
γέ νά άναφέρω άκόμη τό τέλος τοϋ χ (ορίου τό άφορών τήν 
Γαλλίαν. «Αί έπιστήμαι καί αί παντός είδους γνώσεις έλαβον 
τήν μεγαλητέραν εκτασιν παρά τοΐς Γάλλοις, ούτως ώστε 
κάμνουσι νά λησμονηθώσιν οί Έ λ λ η ν ε ς καί οί 'Ρωμαίοι. Παρ' 
αύτοΐς, μάλιστα άπό τών τελευταίων δέκα έτών ευρίσκον-
ται ήνωμέναι αί γνώσεις όλων τών έθνών, αί τών 'Αράβων 
καί αί τών μή 'Αραβικών λαών. Δύναται τις νά είπη περί αύτών 
ό,τι έρρέθη περί τοϋ ονάγρου (θεωρουμένου ώς άγρας)- οό όνα-
γρος κατέχει τήν θέσιν παντός είδους άγρας. » 

» Μετά ταϋτα έ Θεός έπλήρωσε τήν πρός αύτούς εύνοιαν 
δίδων αύτοΐς άρχοντα ένα ηγεμόνα άνώτερον πάντων τών άλ-
λων κατά τήν δόξαν κχί τήν μεγαλόνοιαν, τόν έχοντα μετα-
ξύ αύτών τήν ίσχυροτέραν χεΐρα καί τό μακρύτερον ξίφος, τόν 
ήγεμόνα, όστις δείκνυται ό συμπαθητικώτερος πρός τούς δού-
λους τοΰ Θεοϋ, τόν ήγεμόνα τόν χαίροντα μ,εγαλητέρας πάν-
των ύπολήψεως καί έκ τών τής 'Αραβικής καί τών λοιπών 
φυλών. Δύναται τις να είπη ότι δι' αύτόν έποιήΟη ό στίχος 
ούτος. 

» Ούδείς θέλει εϋρει τι νά άντείπη, έάν ί Θεός κρίνη άρ-
μόδιον ν' άναθέση τό σύμπαν ε :ς τήν χεΐρα ένός μόνου ανδρός. 

«Ούτος είναι ό ισχυρός καί τροπαιούχος ήγεμών, Ναπολέων 
Γ ' . ό συνενώσας τήν πρότερον διεσπαρμένην φωνήντών Γάλλων, 
ό άνακαλέσας αύτούς ε'ς τήν ζωήν, καθ' ήν στιγμήν έθετον 
ένα πόδα είς τόν τάφον, ό άνανεώσας τήν ΟραυσΟε-'σαν αύτών 
άλυσσον, ό έναποθεσας αύτούς είς τήν κοιτίδα τ ή ; άσφαλείας, 
ότε οί εχθροί τής κοινής ησυχίας δέν τούς άφινον νά κοιμηθώ-
σιν έπί τής κλίνης των. 'Απέκτησε δικαιώματα εις όλην αύ-
τών τήν εύγνωμοσύνην δυστυχώς μόνοι οί νοήμονες είξεύρουν 
ν' άναγνωρίζωσι τάς άγαθοεργία-ς. Ίκετεύομεν τόν Θεόν, καί 
έλπίζομεν ότι Οά είσακουσθώμεν, τόν ίκετεύομεν ίνα έπιδαψι-
λεύση είς τόν ήγεμόνα τοϋτον τά άγαθά τής παρούσης καί 
τής μελλούσης ζωής, καί δώση αύτώ τέλος άξιον τής άρχής.» 

Ό Εμίρης 'Λόβελ-Καδερ κάμνων την τιμήν \ά μοί άπευ-
Ούνη τό σύγγραμμα τοϋτο δεν κατέδειξε τίνα χρήσιν έμέλ -
λομεν νά κάμωμεν αύτοϋ. Ένόμισα ότι ή φυσική του Οέσις ή-
τον είς τήν αυτοκρατορικών βιβλιοθήκην, καί 6 καλλίτερος 
τρόπος ν' άνταποκριθώ εις τήν πρόθεσιν τοϋ ένδοξου συγγρα-
φέως ήτο νά τό καταθέσω είς τόπον όπου θέλει είσΟαι τοίς 
πόϊσι προσιτόν. 

Σας παρακαλώ Κ. υπουργέ νά Οεωρήσητε τήν προθυμίαν μου 
ταύτην ώς μαρτύριον τοϋ σεβασμού μέ τόν όποιον έ χ ω τήν 
τιμήν νά ήμαι κτλ. 

Έ ν Παρισίοις 2 4 'Ιουνίου 1 8 5 5 . 
'Ρ Ε ί Χ Ω. 

Μέλος τού Ινστιτούτου, καθηγητής τής 'Αραβική; κτλ. κτλ . 

I I ss i Κλτ,οίνων. 
I I 

Κ λ ή δ ο ν α ς . (Κληθών) Καί ή λεξις καί τό πράγμα διεσώθη 
μέχρις ήμών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. ΙΙαράτοΐς άρχαίοις 
Κλήδονες, οϊτινες καί άλλως όπται καί φήμαι έλ.γοντο, ήτον 
προμάντευμά τι διά λέξεων γινόμενον, τό όποιον κατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ Παυσανίου ήτο σύνηθες ώς έπί τό πολύ ένταϋθα 
καί ύπήρχε κατά τό έκτός τοϋ τείχους καί ιερόν Κληδόνων. 
«Μαντική δέ καθέστηκεν αύτόΟι άπό κληδόνων, ή δή καί Σμυρ-
«ναίους μάλιστα Ελλήνων χρωμένους οίδα· έστι γάρ καί 
«Σμυρναίοις ύπέρ τήν πόλιν χατά τό εκτός τοϋ τείχους κλη-
(ΐ δόνων ιερόν». Έπίσης δέ καί είς τον Η ωμό ν τοϋ Σποδίου 
'Απόλλωνος έν τή Βοιωτία — Έ γ ί ν ε τ ο δέ ή χληδονομαντεία 
ούτως. Έ λ ε γ ο ν ό,τι ήθελον μυστικώς είς τό ους τοΰ άγάλματος, 
έπειτα έξήρχοντο έξω, πεφραγμένα τά ώτα έχοντες, καί ήν τινα 
λέξιν ήκουον πρώτον, άφ' ου ήνοιγον τά ώτα, έκείνην ελάμ-
βαναν διά προμάντευμά. Τινές μέν λέγουσιν, ότι ή Δήμητρα 
εύρε τόν τρόπον τούτον τής μαντείας· άλλοι δέ. ότι ή Δελφική 
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Σιβύλλα μετά θάνατον διεμοίρασε χρησμούς είς πολλά πράγ- '• 
ματα, καθώς καί είς τά χόρτα, έξ ών όσοι έμειναν είς τόν 
άέρα, έκεΐνοι ώνομάσθησαν κλήδονες· οίον λόγοι καί φήμαι 
κατά τήν παραγωγήν τής λέξεως. Τοιαύτα λοιπόν τά παρά τοΐς 
προγόνοις ήμών συνήθη συγκρινων τις μετά τών νΰν περί κλη-
δόνων έν χρήσει, εύρίσκει βεβαίως, ότι είναι ή αύτή εκείνη τών 
προγόνων μας χληδονομαντεία, ήτις διά του χρόνου μετεβλήθη 
μέν ολίγον άλλά τό πράγμα είναι τό αύτό" προσμαρτυρεΐ δέ 
μου τω λόγω καί ή φερομένη αύτη φράσις. « Α ύ τ ά ό π ο ΰ λέ-
γ ε ι ς · π ή γ α ι ν ε νά τ ά ε ί π ή ς ε ί ς τ ό ν κ λ ή δ ο ν α · 
έ π ε ι δ ή έ γ ώ δ έ ν τ ά π ι σ τ ε ύ ω » εΐπέτα δηλ. είς τό 
άγαλνμα τό άναίσθητον, είς τό όποιον ώς προείπομεν έλεγον 
ότι ήθελον. κ . Δ . Μ Ί Λ Ω Ν Α ς . 

(Άστρον τής 'Ανατολής). 

Ψ η φ ο Q ε τ ι κ ό. 
(Ύπό Κ. Σακελλαροπούλου). 

Καθώς οί τοίχοι καί αί όροφαί τών ναών, τών στοών, καί 
τών οίκων, έκοσμοΰντο διά γραφών, ή γραπτών ποικιλμάτων, 
ούτω καί τά έδάφη αύτών χρείαν είχον άναλόγου τινός στο-
λισμού. 'Αλλ' έπειδη εικόνες, διά χρωμάτων άπλών γεγραμ-
μέναι, είς τήν ύπό τών ποδών τρίψιν δεν έδύναντο νά άντέ-
χωσιν, άνάγκη ήτο νά εύρ·0ή άλλο είδος ζωγραφημάτων, συγ-
κειμένων έκ σκληρών καί δυσφθάρτων στοιχείων. Ούτω λοι-
πόν εύρέθη ή ψηφοθετική, ήτις, κλάδος ούσα τής γραφικής, 
άπεργάζεται ψηφοθετήματα, ή ψηφολογήματα, ή έμβλήματα, 
συνθέτουσα ψήφους μικράς καί ποικιλοχρόους, καθ' όμοίωσιν 
εικόνων γραπτών. 

Ή ψήφωσις παρά τοΐς μεταγενεστέροις καλείται μ,ουσείοι-
σις, καί τό ψηφοθέτημα, μουσεΐον ή μουσείωμα, καί μουσειω-
της ό ψηφοθέτης· όθεν παρχ 'Ρωμαίοις musivum , innsi'iim , 
opus musivum, opus musejum · καί έκ τούτου παρά τοις νεω-
τέροις musaico, niosa<que, uiosaik, καί παρά Βυζαντινοΐς πά-
λιν μουσάχιον. 

Eigeac Egyple, p. 20 ), καθώς έγνώριζον νά κατασκευά,ωσι καί 
ψήφους χυτάς, έκ τών όποιων ήσαν τά τών χρ οχοδειλ 
ένώτια αάρτήματα λίθινα χυτά ο ώς ιστορεί ό Ηρόδοτος (Ευ-
τέρπ. G6). 

Ή άρχή τών ψηφωτών έργων γενικώς άποδίδεται είς τους 
άνατολικούς ?>αούς, οίτινες κατά μίμησιν τών λαμπρών τα-
πήτων, διά συνθέσεως σκληρών λίθων, πολυειδώς κεχρωμα-
τισμένων, καί τεχνηέντως συνηρυοσμένων, άπειργάζοντο έπι 
τών οροφών, καί τών έδαφών, καί τών τοίχων άνθη, καί ςω-
δια, καί άλλου είδους κοσμήματα. 'Ολίγον όμως οί άνατολι-
κοί έπλησίασαν τό άληθινόν κάλλος. Είναι μέν πιθανόν ότι 
οί Φοίνικες έγνώριζον τήν ψήφωσιν, άλλ' ή έντέλεια, καί η 
γλαφυρότης, τήν όποίαν άπαιτοϋσι τά τεχνουργήματα, είναι 
τών Ελλήνων. Ουτοί είσιν οί δυνηΟέντες νά μεταχειρίζωνται 
τήν άρμογήν τών χρωμάτων έπιδεξίως, καί νά δίδωσιν εις 
τά ίδια αύτών μορφώματα καί συμπλέγματα τοιούτον διακο-
σμήσεως καί εύρυΟμίας βαθμόν, ώστε μακρόθεν νά όμοιάζωσι 
ζωγραοίας. 

Τό άρχαιότατον έλληνικόν παράδειγμα, τό όποιον γνωρί-
ζεται, είναι τό τοϋ έν 'Ολυμπία ναοϋ τοϋ Διός ψηφοθέτημα. 

«άνέκειντο χρυσοί αετοί παρά τόν δμφα/,όν.» ( - χ ό λ . ΙΙινδ. δ'. 
6). Ά λ λ ' ύπήρξαν ήδη καί σφόδρα λεπτά ψηφοθετήματα· τοι-
ούτον φαίνεται οτι ήτο τό έν δακτυλιω τής Βραυρωνίας Α ρ -
τέμιδος πινάκιον. «Δακτύλιος χρυσούς πινακίω, 
δν Κ . άνέθηκεν Άρτέμιδι, Βραυρωνία.» Boeckhius 
ail C. I. C. I. n. 1 5 0 . §. 3 3 , σελ. 237)· άντί σύν πινακίω, 
κατά τόν έρμηνευτήν, όστις καί νομίζει ότι πινάκιον ήτο μι-
κρός ψηφωτός πίναξ, όποιους καί ήμεΐς έν δακτυλίοις οοροϋμεν. 

Το ιούτων έργων ή χρήσις ού πολλώ ύστερον έγινε κοινοτέ-
ρα, ώστε καί είς ίδιωτικάς οικίας νά άπαντώνται. Διογένης ό 
Λαέρτιος διηγείται περί Αρίστιππου, ότι «Ιίμου ποτέ τοϋ 
Διονυσίου ταμίου πολιτελεΐς οίκους αύτώ καί λ^ιθοστρώτους 
δεικνυντος, άναχρεμψάμενος προσέπτυσε τή όψει' τοϋ δέ άγα-
νακτήσαντος, ούκ ειχον, είπε, τόπον έπιτηδειότερον.» Τό αύ-
τό διηγείται καί περί Διογένους τοΰ κυνός, οείσαγαγόντος τ ι -
νός αύτόν είς οίκον πολυτελή καί κωλύοντος πτύσαι, έπειδή 
έχρέμψατο, είς τήυ όψιν αύτοϋ έπτυσεν, ειπών χείρονα τόπον 
μή εύρηκέναΓ» τήν αίτίαν δέ τούτου προσθέτει ό Γαληνός, 
λέγων ατούς γάρ τοίχους άπαντας άξιολόγοις γραφαΐς κεκο-
σμήσθαι," τό δ' έδαφος έκ ψήφων πολυτελών συγκείσθαι, θεών 
εικόνας ειχον έξ αύτών διατετυπωμένας.» (Λόγ. προτρεπτ. έ -
πί τάς τέχνας, 8). Επαινούνται δέ καί τά έν τή οικία Δημη-
τρίου τού Φαληρέως ποικιλόχροα έδάφη, «άνθινα τε πολλά 
τών έδαφών έν τοΐς άνδρώσι κατεσκευάζετο διαπεποιχιλμένα 
ύπό δημιουργώ,» (Άθήν. ιβ'. σ. 5 4 2 ) . 

. Εσφαλμένως λοιπόν παρά τίνων αρχαιολόγων νομίζεται, 

λαμβάνονται δέ αύται αί γραφαί είς άρχιτεκτονικά ποικίλ.μα-

είδομεν, προϋπήρξεν έν Ελλάδι . Λαδοϋσα οέ αύτη ταχε 
πίδοσιν κατά τήν άκόλουθον τής τέχνης περίοδον, δέν περιι<> 
ρίζε:ο μόνον είς τήν μίμ-ησιν έδαφών άσαρώτων είς τά οποΐα 
ό Περγαμηνός Σώσος διέπρεψεν, ή είς τήν άπεργασίαν έντε-

στος λέγε 
qui Pergami stravit quem vocant assaraton occon, quoniam 
purgamenta coenae in pavimento, quaeqne evcrri solent, ve-
luti°rclicta fecerat parvis e teslulis tinetisque in varios colo-
res. Mirabilis ibi columba bibens et aquam umbra capitis 
infuscans. Aprieantnr aliffi scabeules sese in canthari labro 
XXXVI, GO). Τούτων τών περιστερών άπομίμημα είναι τό έκ 

τής έπαύλ.εως τοϋ Άδριανοϋ ψηφοθέτημα, περί τοΰ όποιου 
κατωτέρω. 

Μεγίστας προόδους κατ' αύτήν τήν έποχήν είχε κάμει κχϊ 
ή μηχανική, ή όποια διά συνεργεία; τής τεκτονικής καί οίκο-
δομητικής άνέδειξε τότε άληΟινά θαύματα. Τοιαύτα ήσαν η 
άρμάμαξα, έπί τής όποιας μετεκομίσθη ό τοΰ Αλεξάνδρου 
νεκρός, ή έλέπολις Δημητρίου τοϋ Πολ.ιορκητοϋ, καί άλλαι 
πολεμικαί μηχαναι'· τά γιγαντιαία πλοΐα Πτολεμαίου τοΰ Δ . 
καί 'Ιέρωνος τοϋ Β', κτλ. Τής περιγραφής τοϋ Ίερωνείου τού-
του πλοίου μικρόν τι μέρος φέρομεν έκ τοϋ Αθηναίου ένταϋθα, 
όσον είς ήμας άνήκει. « Ό δ' Ίέρων, ό Συρακουσίων βασιλεύς, 
έσπουδάκει μέν καί περί ιερών καί γυμνασίων κατασκευάς- ην 
δέ καί περί ναυπηγίας φιλότιμος, πλοΐα σιτηγά κατασκευαζό-
μενος, ών ένός μνησθήσομαι ΊΙτοιμάσατο 

τής νεώς εν μησίν ες ειργασατο Τοϋτο μέν ουν 

ίαφους του νεω* περί 
Οέ;εως λίθων.» (Σχόλ. Λουκιαν. περ\ Όρχήσεως, 30) . Καί 

ρον τών τοίχων δίαιται τετράκλινοι τοΐς άνδράσι τριάκοντα το 
πλήθος- ή δέ νχυκληρική δίαιτα κλινών μεν ήν πεντεκαίδεκα, 
θαλάμους δέ τρεις είχε τρίκλινους Ταϋτα δέ πάντα 
δχπεδον είχεν έν άβακίσκοις, συγκείμενον Ικ παντοίων λίθων, έν 
οίς ήν κατασκευασμένος κχϊ ό περί τήν Ίλ-άδα μύθος . . . » 
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(Βιβλ. έ. σελ. 207) . Είς ταύτην δέ τήν έποχήν άξιον νά άπο-
δοθή έκ τών είς ήμάς διασωθέντων καί τό θαυμαστόν ψηφοθέ-
τημα, τό όποιον άνεκαλύφθη τήν 2 4 'Οκτωβρίου 1831 έν Πομ-
πηία, κατά τήν οΐκίαν, καλουμένην del Fauno. 

'Εκ τών Ελλήνων διέβη αυτη ή τέχνη εις τους 'Ρωμαίους 
περί τά τέλη τ ή ; δημοκρατείας, καθ'^ήν έποχήν αύτοΐ μετεκό-
μισαν είς 'Ρώμην τά έν άβακίσκοις ώραϊα δάπεδα τών 'Ελλη-
νίδων πόλεων, τάς οποίας είχον κυριεύσει. Σύλλας νομίζεται ό 
πρώτος είσαγαγών μετά τής άλλης άσιανής πολυτελείας καί 
τά ψηαοθετήματα, καί πρώτος αυτός όιώρισε νά κατασκευα-
σθή ψηφοθέτημα εις τό έν Ηραινέστω, τήν σήμερον Παλες-ρι-
ντι, περίφημον τής τύχης 'Ιερόν. Οΰτω κατ' άρχάς έκοσμοΰν-
το τά έδάφη τών οικοδομημάτων, καί άκολούθως οί τοίχοι αυ-
τών καί τά, θολοειδή όροφώματα. Δι' εΰκομίστων ψηφοθετημά-
των έστρόνοντο είς άπαλλαγήν τής υγρασίας καί τών καί 
τών ήγεμόνων καί στρατηγών τά σκηνώματα. 'Ιούλιος Καίσαρ, 
λέγει ό Σουετόνιος, διώριζε νά φέρωσι μεθ' εαυτού έξ εκείνων 
κατά τάς έκστρατείας, ίνα στρόνωσι τήν σκηνήν αυτού Ή ευ-
ρησις τοϋ χρωματίζειν τήν υαλονέδωκεν εις ταύτην τήν τέχνην 
μείζονα βαθμόν έντελείας. Ταύτην τήν υλην μετεχειρίζοντο έ-
ξαιρέτως έπί Αύγούστου- άλλ* αί λίθιναι καί ύάλιναι ψήφοι ή-
σαν μεγαλείτεραι τοΰ δέοντος ώς πρός τήν κράσιν τών χρω-
μάτων καί τήν άπόδοσιν έπομένως τής φυσική; τών άντικειμέ-
νων βαφής. "Ηρχισαν έπί Κλαυδίου Καίσαρος \ά χρωματίζωσι 
τόν λί^ον, καί νά διας-ίζωσιν αύτόν έπί Νέρωνος. 

(άκολουθεΐ). 
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Προς τον συντάκτην τής έφημερίδος τών Φ ι λ ο μ α θ ώ ν . 
Μέ λύ/την τήν παραδρομήν τών «θεοφράστω ΧαιρέτΥ) τω 

καί ιδία ευεργέτη ο ίόών, τήν καταχώρησιν αύτών εις τό προ-
σεχές παρ' ύμών έξαιτοΰμαι. 

Άθήνησι τήν 24'Ιουλίου 1853 . Ν· ΖΑΝΝΟΥΒΙΟΣ. 

Πρωτ. 3 2 1 3 . 
Άριθ. 

Διεκπ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΤΟ ΪΠΟΠ'ΓΙ Ϊ ΙΟΝ ΤΩΝ ΠΚΚΛϋΜΑΞΓΙΚ,ΩΝ UAI Τ Π 5 

Δ Π Μ 0 2 Ι Α - ΕΚ.ΠΑΙΛΕΤ2ΕΩΣ. 

ΙΙρος τούς καί τάς δημοδιδασκάλους. 
Έπειδή πολλοί τών δημοδιδασκάλων τάς έκάστοτε προς 

αύτούς διευθυνομένας εγκυκλίους τοϋ ύπουργείου παραλαμβά-
νουν , μετατιθέμενοι άλλαχοϋ , μεθ' έχυτών, έκλαμβάνοντες 
αύτάς ώς άνηκούσας είς αύτούς άτομικώς, καί ούχί είς τό σχο-
λεΐον δ διέπουσι, καί τοιουτοτρόπω; έν ούόενί σχεδόν τών δη-
μοτικών σχολείων ύπάρχ^ουσιν άποκείμενα τά έπίσημα έγγρα-
φα (άρχεΐα), παραγγέλλομεν ώστί τοϋ λοιπού νά φυλάττωνται 
παντού τοιαύτα, καί τά έπίσημα έγγραφα, οσάκις δέν έχουσιν 
άντικείμενον ύπόθεσιν άφορώσαν αύτόν άτομικώς τόν δημοδι-
δάσκαλον, νά εναποτίθενται, ύπό άτομικήν εύθύνην τού διδα-
σκάλου, είς τό έπί τούτοι έρμάριον ή κιβώτιον, άφού προηγου-
μένως έγγραφώσιν ύπό αύξοντα άριθμόν τού έπί τούτω κρα-
τουμένου βιβλίου τών εισερχομένων, καί, συνδεόμενα εις οά-
κελλον, νά παραδίδωνται έπί άποδείξει μετά τής λοιπής τοΰ 
σχολείου άποσκευής είς τούς έκάστοτε δ αδεχομένους άλλή-
λους δηαοδιδασκάλους. 

Έν Αθήναις τή Ιο Ιουλίου 1855 . 
Ό ύπουργός. 

Π. Α Ρ Γ ΓΡΟΠ Ο Ϊ'ΛΟ Σ. 
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Ό Κ. ύτ.ουργός τών Εκκλησιαστικών καί τη ; Δημοσίας έκ-

παιδεύσεως έργάζεται, ώς μανθάνομεν, σπουδαίως και ένδελε-
χώς είς παρασκευήν διαφόρων νομοσχεδίων περί βελτιώσεως 
καί έπί τά κρείττω διαρρυθμίσεως της παντός βαθμού διδα-
σκαλίας, ού μην άλλά καί περί τ ή ; τύχη; τών διδασκόντων, 
περί ών σκέπτεται καί φροντίζει ώς αγαθός προστάτης καί 
φιλόστοργος κηόεμών. 

— Πολλοί τών καθηγητών σχολαρχών καί ελληνοδιδασκά-
λων έπωφεληθέντε; τών διακοπών ήλθον εις τήν πρωτεύουσαν 
πάντας ύπεδέχΟη φιλοφρονέστατα ό ύπουργός τής Δημοσίας 
εκπαιοευσεω;, παρουσιασθέντες αύτώ, καί εύμενώς άκουσε τάς 

άξιώσεις τινών. Πάντες δέ πείθονται ότι ό Κ. Αργυρόπουλος 
θέλει δικαιώσει κατά τό δυνατόν τούς άναντίρ'ρητα πρός βελ-
τίωσιν τής τύχης αύτών προσόντα κεκτημένου;, μετά πλη-
ρέστατης έμπιστοσύνής εις τήν όικαιοσύνην αύτοΰ ατενίζοντας 
καί έτοιμους όντας ίνα περιχαρώς ύπακούσωσι ταΐς άποφάσεσιν 
αύτοΰ. 

— Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έγένετο έναρξις τών εξε-
τάσεων τών μαθητών τοΰ κεντρικού δημοτικού τής πρωτευού-
σης σχολείου, άς έτίμησεν ό Κ. ύπουργός τών Εκκλησιαστι-
κών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως διά τής παρουσίας αύτοΰ, 
ομοίως δέ ό Κ. διευθυντής τών δημοτικών σχολείων. Παρήσαν 
είς αύτάς έτι ή εξεταστική επιτροπή καί πολλοί γονείς καί 
άλλοι φιλόμουσοι* ό διευθυντής του σχολείου τούτου Κ. Δ. 
Ίαννόπουλος, έξεφώνησε λόγον καταλληλότατο·/, λίαν εύάρε-
στον έντύπωσιν τώ σπουδαίω άκρο^τηρίω έμποιήσαντα. Το 
άποτέλεσμα τών έξετάσεων τούτων, άποπερατωθεισών 
ήν λίαν εύάρεστον καί άνάλογον τών κόπων τοΰ Κ. Ίαννοποό-
λου καί τών βοηθών αύτοϋ διδασκάλων, έγ' ω καί συγχαίρο-
μεν αύτοΐς. Τόν έκφωνηθέντα λόγον θέλομεν δημοσιεύσει έν 
παραρτήματι, κατά τά έν τέλει τοΰ ύπ' άριθ. 122 φύλλου τής 
έφημερίδος τών Φιλομαθών είρημένα ήμΐν. 

— Κατά τήν λήγουσαν έβδομάδα έλάβομεν έξ αξιόπιστων 
ανταποκριτών ήμών τάς έξής εύαρέστους περί έξετάσεων πλη-
ροφορίας. Έ κ Κρανιδίου. 

Αί εξετάσεις τοϋ έν τή πόλει ταύττ] ελληνικού σχολείου 
διευθυνομένου παρά τοΰ Κυρίου Π. Μελισσαροπούλ,ου, γενόμενα» 
ένώπιον τοΰ Νομάρχου Αργολίδος, αύτοΰ τούτου τούς πλεί-
στους τών μαθητών έξετάσαντος, άπέβησαν λίαν εύάρεσται 
καί συστατικαί καί τοΰ άοκνου ζήλου τοΰ διδασκάλου καί τής 
παρ' αύτοΰ τοΐς έαυτοϋ μαθηταΐ; Ιμβληθείσης έπιμελείας. 
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L·; Ανω Σύρου. 

Έπί παρουσία τοϋ Σεβ. Επισκόπου Σύρου Κ. 'Αλβέρτου καί 
τοϋ Κ. Δημάρχου καί πλήθους πολιτών Σύρου καί Έρμουπό-
λεως έξετελέσΟησαν αί έξετάσεις τών μαθητών τοΰ δημοτικού 
μα; σχολείου, ών τό άποτέλεσμα ένέπλησε χαράς τούς πα-
ρευρεΟέντας, έτταινέσαντας επαξίως τόν διδάσκαλον τοΰ σχο-
?.είου τούτου Κ. Β?.άσσην έκφωνήσαντα καί λόγον καταλλη-
λότατον είς τήν περίστασιν, καί τόν βοηθόν του Λόν Ίώσηπον, 
διά τούς προόδους τών μαθητών αύτών πϋσαν πρός τούτο έ-
πιμέλείαν καταβαλόντων τών είρημένιον διδασκάλων, έφ' ώ καί 
καθίστανται άξιοι τής εύνοιας τής Κυβερνήσεως καί τής αγά-
πης τών Συρίων. 

Έ κ Στεμνίτσης. 
Ό Κ. Βογάσαρης έλληνοδιδάσ/αλο; Στεμνίτσης έδωκε τρ-/-

νά δείγματα τοΰ ζήλου καί τής φιλοτιμία; αύτοΰ διά τή; άλη-
Οοΰ; έπιδόσεω; τών μ,αΟί,τών αύτοϋ, άποΤειχθείσης έκ τών 
γενομένων έξετάσεων τών μαθητών του· έλπίζομ,εν ότι ό εύ-
παίδευτος ούτο; διδάσκαλος θέλει άνταμει^Οή οεόντας παρ'ών 
δει καί δ ά τήν άρχαιότητα καί διά τήν ικανότητα αύτού. 

Σ. Σ. Όσας έτι λάβομεν πληροφορίας θέλομεν δημοσιεύσει 
έν περιλήψει άχολούΟως μ,ετ' άλλων ληφθεισών ήδη καί άνα-
βαλλομένων διά τό στενόν τοΰ φύλλου ήμών. 

ί ν Ε Κ Ρ Ο Λ ο Ί τ ϊ Λ . 
Πλήρης ημερών έν ειρήνη καί πάσ·̂  άπό τε γραμμάτων κα£ 

πολιτείας δημοσίας τε καί ιδιωτική; τιμή οιελθουσών, μετε-
κλήθη παρά τω πλάστη καί δφ-ιουργώ τοΰ παντός ό ενάρετος, 
πέπαιδευμ,ένος και κατά πάντα σεβάσμιο; Ιάκωβος 'Ρίζσς Ρα-
γκαβή;, άμα άποπερατώσα; τήν εκδοσιν. τοΰ τελευταίου τριτό-
μου σπουδαιοτάτου συγγράμματος αύτοΰ «τά Ελληνικά". Περί 
τή ; πολιτεία; καί τών συγγραμμάτων τοΰ άρχαιοπρεποδς τού-
του άνδρός θέλομεν κατά χρέος γράψει τά δέοντα κατ' εκτα-
σιν έν έπομένω τινι φύλλω τής έφημερίδος Υμών, συλλέξαντες 
βεβαία; περί τούτων ειδήσεις έκ πηγών άλανθάστων καί μαρ-
τυριών άόεκάστων. 

Μακάριος εί. σεβάσμιε 'Ιάκωβε Ρ. 'Ραγκαβή, οτι έν Κυρίω 
απέθανες και δόξαν έν τώ κόσμω τούτω δικαίως κεκτημένην 
κχτέλιπες, καί άκήρατον άλλην ήδη εύρε; έν τή ά _ήοω μα-
καριότητι, ήν σοι παρεσκεύασεν ό άγνός βίο; σου και ή έν 
Χριστώ πολιτεία σου 
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