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'Ανακρέοντος. 

Ό έν τοις πρώτοις τών Ελλήνων λυρικών ποιητών κατα-
ταττόμενος 'Ανακρέων έγεννήθη έν τη κατ' Άσίαν τήν μικράν 
'Ιωνική πόλει Τέω. ΙΙερϊ τοϋ βίου αΰτοϋ ολίγα καί συγκεχυμέ-
να ταύτα γινώσκομεν. Φαίνεται ότι τής νεοτητος αΰτοϋ τοϋς 
χρόνους διήνυσεν έν τή ίδια πατρίδι καί οτι μετά πολλών 
συμπολιτών αΰτοϋ μετώκησεν έντεΰθεν είς Άβδηρα έν Θράκη, 
ότε ή Τέως έάλ.ω ύπό τού στρατηγού τοϋ Κύρου Άρπάγου 
(τω 5-40 π. Χ. Στράβ. ΙΑ. 0 4 4 ) . Τό πρώτον μέρος τής μέ-
σης αύτοϋ ήλικίας κατέτριψεν είς Σάμον ύπό τήν προστασίαν 
τοϋ Πολυκράτους, ον 2ιά πολλών αύτοϋ ώδών υμνολόγησε 
(Στραβ. ΙΔ. 3 3 8 , Ήρόδ. Γ . 121) . Τά μέγιστα ύπό τοΰ τυ-
ράννου εύνοούμενος κατεπράϋνε τάς όρμάς αύτοϋ διά τών κη-
λημάτων της θελξινόου μουσικής (Μάξ. Τυρ. Α ο γ . ΑΖ. 5) . 
Μετά τόν Πολυκράτους θάνατον (π. Χ . 5 2 2 ) μετέβη είς 'Αθή-
νας προσκληθείς ύπό τοΰ τυράννου 'Ιππάρχου, πεντηκόντορον 
είς έπιβίόασιν αύτοΰ πέμψαντος (Πλάτ. Ί π π α ρ χ . σελ. 2 2 8 ) . 
Έ ν Αθήναις έγνωρίσθη μετά τοϋ Σιμωνίδου καί άλλων ποιη-
τών, ους ό φιλόκχλος Ίππαρχ. 0 ; συνήγαγε περί εαυτόν πα-
ρεκτός δέ τών Πεισιστρατιδών τόν Ανακρέοντα περισπουδάστως 
περιποιήθησαν καί άλλαι ευπατριδών οίκίαι. Τούτοι ν ήν καί ή 
παρά τοϋ ποιητοϋ διά τό κάλλος αύτής καί τήν άρετήν έγκω-
μιασθεϊσα οικία Κριτίου τοΰ Λρωπίίου (Ιΐλάτ. Χαρμ. 1 5 7 , Ά -
νακρ. άποσπ. 5 5 . έκδ., Bergkli). Απέθανε δέ τό 8 5 έτος τής 
ήλικίας αύτοϋ άγων, πιθανόν περί τά 4 8 7 π. Χ· (Αουκ. Μα-
κρ β. 26) . Ό Σιμωνίδης έγραψε δύο είς αύτόν έπιτύμβια 
έπιγοάμματα (Ανθολ· Palat. Ζ. 2 4 . 2 5 ) . Καί οί Αθηναίοι έστη-
σαν άνδοιάντα αύτοϋ έν Άκροπόλει (Ηαυσ. Α. 2 5 Ι)" οί δέ 
Τήΐοι ένετύπωσαν τήν εικόνα αύτοΰ έπί τών νομισμάτων αύ-
τών (Visconti, con. gr. Πιν. iii ti)' ποΰ όμως άπέθανε ού γινώ-
σκομεν. Τό δεύτερον τοϋ Σιμωνίδου επιτύμβιο; λέγει προφανώς 
ότι έτάφη είς 'Γέων, ένθα ύποθέτουσιν ότι έπανήλθε μετά τόν 
Ιππάρχου θάνατον ( 5 1 4 π. Χ). Πλήν ύπάρχει καί παράδοσις 
ότι μετά τήν έπιστροφήν αύτοϋ εις Τέων έφυγεν αύθις είς 
Άβδηρα, 'ένεκα τής έπαναστάσεως τοϋ Ιστιαίου (π. Χ . 4 9 5 , 
Σουίδ έν λ . Ανακρέων καί Τέως1) ίσως όμως ή παράδοσις αύτη 
έγεννήθη έκ συγχύσεως τ?.ς πρώτης τών Τηίων είς "Αβδηρα 
μεταναστεύσεως. 

Αί άρχαϊαι κοιναι περί Ανακρέοντος παραδόσεις παριστά-
νουσιν αύτόν ώς καθόλου ήδυπαθέστατον, τά δέ ποιήματα αύ-
τοΰ άποδεικνύουσιν άληθή τήν παράδοσιν. Ό Αθήναιος όμως 
λέγε*. ότι κατά προσποίησιν καί ού μεθύων έγραψε τά ποιήματα 
αύτοΰ ούτω. «Άτοπος δέ ό Ανακρέων, ό πάσαν αύτοΰ τήν 
ποίησιν έξαρτήσας μέθης. Τ ή γάρ μαλακία καί τή τουφή 
έτιδούς εαυτόν έν τοις ποιήμασι διαβέβληται, ούκ' είδότων 
τών πολλών, ότι, νήφων έν τω γράφειν καί άγαθός ών, προσ-
ποιείται μεθύειν, ού< ούσης άνάγκης ( Γ . 4 2 9 ) . "Οπως ποτ' άν ή, 
καθορώμεν έν αύτώ την τρυφήν τοΰ Ίωνος έξημμένην ύπό 
τής θερμότητος τοΰ ποιητοϋ. Τό ίστόρημχ ότι -ήράσθη τής 
Σαπφούς φαίνεται άπίθανόν «έν τούτοις ό Έρμησιάναξ σφάλ-
λεται, συγχρονεΐν οίόμενος Σαπφώ καί Άνα/ρέοντα κτλ.ο (ίδ. 
ΆΟήν. Ι Γ . 599 ) . Ό θάνατος αύτοΰ γέγονεν άξιος τοϋ βίου 
αύτοϋ, έάν πιστεύσωμεν τό περί τούτου λεγόμενον, όπερ φαίνε-
ται μάλλον ποιητικής φαντασίις άνάπλασμα, ότι άπέθανεν άπο-
πνιγείς έκ ραγός σταφυλής. Ί Ι περί τοϋ Ανακρέοντος ιδία πάν-
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των σχεδόν τών άρχαίων συγγραφέων, ότι ήν δήθεν πολιόθριξ 
γέρων, φαίνεται ότι έγεννήθη έκ τών ύστερων αύτοϋ ποιημά-
των, έπιλαθόντες ότι τήν φήμην αύτοΰ έκτήσατο ότε νεώτα-
τος ών διέτριβε παρά ΙΙολυκράτει. Ή ίδέα αύτη ένισχύθη έκ 
τής άσβέστου διαμεινάσης ζωηρότητος αΰτοϋ, ήτις εμφαίνεται 
καί μέχρι τής τελευταίας αύτοϋ ωδής. 

Έπί τών χρόνων τοϋ Σουίδου έσώξοντο 5 βιβλία τών ποιη-
μάτων τοϋ Ανακρέοντος, άλλ' έκ τούτων ολίγα μόνον γνήσια 
άποσπάσματα περιεσώθησαν είς ήμάς. Αί αύτω άποδιδόμεναι 
ω δ α ί θεωρούνται ύπό πάντων νΰν ώς νόθοι, νεωτέρων χρό-
νων έργα πάσαι άναμφιβόλως οΰσαι. Είσί μέν τίνες αύτών 
λίαν έπιχάοιτοι, άλλαι όμως άμοιρούσιν όλως ποιητικής φι-
λοκαλίας, καί πάσαι έπιδεεΐς τής έν τή ποιήσει τοϋ Ανακρέ-
οντος ένυπαρχούσης άνθηρότητος. Τό σύνηθες μέτρων τών 
ώδών τούτων έστίν Ίαμβικόν δίμετρον καταληκτικόν, όπερ άπας 
μόνον άπαντάται έν τοΐς γνησίοις τοϋ Ανακρέοντος άποσπά-
σμασι. Τό μέτρον, όπερ ήγάπα ό Ανακρέων ήν, τό χοριαμβι-
κόν καί τό Ίωνικόν άπ' έλάσσονος. 

Η ν ψ ο Ο ε τ ι ν. (συνεχ. id, άρά. 126). 

(ύπό Κ. Σακελλαροπούλου). 

Τής ψητοθετικής ή διάδοσις έξαιρέτως έπί τών 'Ρωμαίων 
Αύτοκρατόρων άποδεικνύεται έκ τών πολλού άξιων έργων αύ-

είναι ίσως τά έκ διαταγής Κωνσταντίνου τού Μεγάλου κατα-
σκευασθέντα πρός εύπρέπειαν τών ιερών ναών, καί έξαιρέτως 
τής Βασιλικής τού Ούατικανοϋ Εκκλησίας , ήτις έλοβεν ομο-
λογουμένως τάς πρώτας άρχάς παρά τοϋ πρώτου τών χριστια-
νών βασιλέως. Ή ύπόθεσις τών ολίγων τούτων χριστιανικών 
ψηφοθετημάτων είναι, καθώς τών πλαστικών καί γραφικών έρ-
γων, έ κ τ ε τής παλαιάς καί νέας Διαθήκης, ' ϊ 'π ' αύτών σαφώς 
διδασκόμεθα τά περί άμφίων καί θεσμών και έθίμων τής άρ-
χαίας καί μιας Εκκλησίας. 

Ό τ ε κατά τήν πέμπτην εκατονταετηρίδα αί τών βαρβάρων 
έπιδρομαί άπωστράκισαν έκ τής 'Ιταλίας τάς τέχνας, ή ψηφο-
θετική, ή γραφική, καί ή πλαστική διέμειναν έπί πλέον παρά 
τοΐς Βυζαντινοις, δ ά τών ναών καί εκκλησιαστικών σκευών 
τήν άπεργασίαν καί εύπρέπειαν. Έ ν τοσούτω ή ψηφοθετική, 
καθώς at λοιπαί τέχναι, έξέπεσεν έν Κωνσταντινουπόλει του 
ύψηλοϋ έκείνου χαρακτήρος, όστις ίδιος είναι τών ελληνικών 
τεχνημάτων. Έξειργάζοντο τοτε πρό πάντων έκ μαργαριτών 
καί πολυτελών λίθων, ένώ οί άρχαίοι τών ήμετέρων είχον έπί 
τής ψηφώσεως προτιμήσει τον λίθον. Περί τά τέλ.η τής δε-
κάτης τρίτης έκχτονταετηρίδος, Ι ταλός τις, Ανδρέας Τάφις 
καλούμενος, έμαθε νά έργάζηται τήν ψήφωσιν παρ' Έ λ λ η ν ο ς . 
όνομαζομένου 'Απολλώνιου, κοσμοϋντος την έν Βενετία τοϋ 
Άγιου Μάρκου Έκκλησίαν, όπου εισέτι θεωρείται έκείνου κάλ-
λαστον δάπεδον. Ά λ λ ' έν γ ένει τά έργα ταϋτα έλλείπουσι τής 
περί τήν γραμμήν ακριβείας, είναι άκαλλ?, καί κα/.οϋ περι-
πλίον χρωματισμού. Απ' έκείνου ή ψηφοθΐτική έφΟασεν έ 
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'Ιταλία είς άκρον τελειότητος. Ό Πάπας Κλήμης Η', αρχο-
μένης τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρίδος, συνέπραξεν 
είς τοϋτο πολύ, κελεύσας τήν διά μουσειώσεως κατακόσμησιν 
παντός τοϋ έσωθεν τοϋ θόλου τής Εκκλησίας του 'Αγίου Πέ-
τρου. 'Ιωάννης Βαπτιστ/ς, ό Καλάνδρας, κατά τήν ούτήν έκα-
τονταετηρίόα, έφεϋρε νέαν λιθοκόλλαν, ήτις ούκ ολίγον συνέ-
τεινε είς τής μουσειώσεως τήν τελειοποίησιν. Ά λ λ ' ό ταύτης 
μάλιστα τελειοποιός είναι ό 'Ιππότης ΙΙέτρος-παϋλος Δέ-Χρι-
στόφορις, όστις περί τάς αρχάς τής δεκάτης όγδοης έκατονταε-
τηρίδος έθεμελίωσεν έν Ρώμη σχολεΐον, όπου έξεπαιδεύθησχν 
πολοί μουσειώται, έν οί; διέπρεψαν Βρούγιος, Κόντιος, Ινοκ-
κεΐος, Φακτώριος, Γόσοων καί Όκταυιανός. 

Έ ν τών μεγάλων τής ψηφοθετικής πλεονεκτημάτων είναι 
ότι αντέχει είς πάν ό,τι κοινώς άλλοιόνει τ ή ; ζωγραφίας τήν 
καλλονήν, καί ότι εύκόλως καθχίρεται καί λιστροΰται άνευ 
διαφθοράς τών χρωμάτων, 'Α λλ'έπειδή βραδέως εκτελείται, 
καί άπαιτεΐ δαπάνην οχι μικράν δέν δύναται ποτέ νά ήναι χρή-
σεως οΰτω γενικώς, καθώς ή ζωγραφία· ούδέ ήθελε φθάσει είς 
τοσαύτην έντέλειαν άνευ πο"/ λής χορηγίας. 

Άρχαΐα ψηφοθετήματα έκ τών είς ήμά; διασωθέντων περί-
φημα είναι· ά) Τό ώραΐον έκεΐνο τών τεσσάρων περιστερών, τό 
εκ τής 'Γιβουρνίου έπαύλεω; τοϋ 'Αδριανού. Εικονίζει έν μικρω 
εύρύστομον άγγεϊον, πλήρες ύδατος, καί τεσσάρας περιστεράς 
έπί τοϋ χείλους αύτοϋ, τών οποίων ή μία πίνει. Ή μεγάλη τοΰ 
ψηφοθετήματος τούτου άξια είναι ή έκ μικρών λίθων αύτοΰ 
σύνθεσις, περικοσμουμένη δια χαριεστάτου μαιάνδρου, ένώ είς 
όλα τά άλλα τοιούτου είδους τεχνουργήματα μετεχειρίσθησαν 
υαλώδη Ολην πρός έπιτυχιαν τής άρμογής τών χρωμάτων έ-
κείνων, τά όποια δέν ύπάρχουσιν είς τούς λίθους. Άνήκεν έξ 
άρχή; τό πολύτιμον τοΰτο κειμήλιον εις τήν 'Ιωσήφ Αλεξάν-
δρου τοΰ Φουριέττου οικογένειαν. Ό Πάπας Κλήμης Ι Γ . ήγό-
ρασεν αύτό διά μυρίων καί τρισχιλίων σκούδων, καί διώρισε 
νά τεθή είς τό έν Καπιτωλίω Μουσεΐον, τό όποιον ήδη κοσμεί, 
γνωριζόμενον κοινώς ύπό τό ονομα ddle Colombo di Fuiielli , 
ή del musaico Capilolino. Ό Φουριέττης, όστις έκαμε τούτου 
τήν περιγραφήν, ένόμισεν ότι είναι τό ψηφοθέτημα έκεΐνο τής 
ΙΤεργάμου, περί τοΟ όποιου όμιλεΐ ό Πλίνιος· άλλά τήν γνώ-
μην ταύτην ό Ούΐγγελμάννος άπέδειξε σφαλεράν. Περιγράφων 
ο Πλίνιος τϊν άσάρωτον οίκον τοΰ Σώσου, ή τού έστιατορίου τό 
Ιδα3θς, είκονίζον διά ποικιλοχρόων τεμαχίων όπτής γής Ί εί-
ιΐανα δείπνου, κάτω έσκορπισμένα, τά όποια οί οκνηροί τ ή ; 
οικίας ύπηρέται δέν είχον άκόμη σαρώσει, θαυμάζει τήν αύτόθι 
πεοιστεράν, ήτις, πίνουσα, διά τής κεφαλής έπισκιάζει τό ύ-
δωρ. Αί δέ λοιπαί ηλιάζονται ξυόμεναι έπί τοϋ χείλους τοΰ 
κανθάρου. Εις τό κέντρον τής ποικίλης καί έντέχνου ταύτης 
συνθέσεως στοχάζονται καλώς, ότι ήτο θεμένον έν τετραγώνω 
παρόμοιον σκεΰος περιστερών, τοΰ όποιου μίμημα, ώς προεί-
ρηται, είναι τό τοΰ έν Καπιτωλίω Μουσείου. Έ χ πολλών δέ 
παραδειγμάτων πληροφορούμεθα, ότι έόύναντο οί έπί Αύγού-
στου μουσειώται νά ποιήσωσι τό ψηφωτόν τούτο έργον, >ατα-
σκευάσαντες καί άλλα μάλλον έντελή, καί έπομένως ότι αί 
Φουοιέττου περιστεραί δέν είναι αύται αί τοϋ Ιώσου άρχέτυ-
ποί, ούδέ κατά πρόσταγμα τοΰ φ·.λοκάλου "Λδριανοΰ άπεσπά-
σθησαν τοΰ ΙΙεργαμηνοΰ εκείνου έδάφους. β). Τό θαυμαστόν 
ψηοοθέτημσ, τό έκ ποικιλοχρόων μαρΊα,ρίνων ψήρων, άνακα-
λυφΟέν, ώς προείρητχι κατά τήν 2 4 'Οκτωβρίου 1831 έν Πομ-
πηία κατά την οΐκίαν, καλουμένην del Fauno- τοϋτο, κατά 
τήν πιθανωτέραν γνώμην, εικονίζει ζωηρότατα τήν Άλεξάν-
δοου πρό; Δαρεΐον έν Ί σ σ ώ μάχην* τόν μέν Δαρεΐον έφ' άρ-
ματος, τόν δέ Άλέξανδρον εφ' ίππου δορατομαχοΰντα· περί 
αύτού; δέ, άλλους μαχόμενου-, καί τετρωμένους καί νεκρούς 
γ'.) Τό ψηφοθέτημα τής ΙΙαινέστου, δυσκόλως αύτό έκεΐνο 
τοΰ Σύλλα, περί τοΰ όποιου ώμίλησεν ό Πλίνιος· τοΰτο άπει-
κονίζει τήν έΟογραφίαν καί φυσικην ίστορίαν τής Αιγύπτου-
ήιο δέ άλλοτε βήματό; τινο;, ήτοι δικαστηρίου τό κόσμημα. 
Ό άοίδιμο; ΒαρΟελεμϋς, όστις επίτηδες έγρα·[ε περί τούτου, 
διοοίζει ότι έπ' αύτοΰ εικονιζόμενη ύπόθεσις είναι ή τοΰ Αδρια-
νού εί ; Αίγυπτον περιοδεία- άλλά περί τούτου άλλω; άλλοι 
δοξάζουσιν. δ'.) Έτερον τής ΙΙραινέστου ψηφοθέτημα, μικρό-
τερον μέν, άλλά λεπτοτέρας άπεργασίας, όπερ εικονίζει τήν 
άρπαγήν τής Ευρώπης. Φαίνονται έκεί έπί τοϋ αιγιαλού αί ή-
>ικιώτιδες τ ή ; ωραία; βασιλίδο;, και Άγήνωρ ό πατήρ αύτής 
έ\ Τό τοΰ Καπιτωλίου ψηφο'.έτημα, τό είκονίζον Ήρχκλέα 

νήθοντα ς·"). Τό ψηφοθέτημα τής Άλβάνου έπαύλεω;, είκονίζον 
τήν ίστορίαν τής Ήσιόνης, ύπό 'Ηρακλέους σωθείσης. Τοΰτο 
ό Ούΐγκελμάννος κατά τής εργασίας τήν καλλονήν καί λεπτό-
τητα παραβάλλει πρός τό ψηφοθέτημα τών περιστερών τοϋ 
Φουριέττου. 

Έκτος δέ τούτων σώζοντα; πολλαχοΰ πολλά άλλα ώραΐα 
τών άρχαίων ψηφοθετήματα- έν οίς μνήμης άξια είναι μάλι-
στα δύο έκ τών κοσμούντων τοΰ Ούατικανοΰ Μουσείου τά δά-
πεδα, τών όποίων τήν έξήγησιν έόωκεν ό σοφός Βισκόντιος 
(Μ. P. C. Tom. 7). Ό πρόδομος τοΰ Πιο-Κλημεντείου Μου-
σείου έχει έπ' άκρου τής άνόδου ψηφωτόν δάπεδον, ευρεθεί/-

κατά τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα πλησίον του παλαιοΰ 
Τούσκλου. Ή σύνθεσις αύτοΰ είναι άπλή καί μεγαλεία· ή 
άπεργασία ούχί πολλού λόγου, άλλ' ευφυής καί χαρίεσσα. Ει -
κονίζει μεγάλην άσπίδα, έχουσαν έπί τού όμφαλοΰ τήν προ-
τομήν τής αίγιόχου Παλλάδος, τής όποιας τήν ξανίήν κόμην 
καλύπτει χρυσή περικεφαλαία· όθεν χρυσεοπήλτ,κα καλεί τήν 
θεά ν ό Καλλίμαχος. 

Έ ξ ι θ ' Άθαναία περσέπτολι, χρυσεοπήληξ. 

(Υμν. είς Λουτρ, τής Παλ. ς-. 53 ) . 

Ή αίγ'ς ποικίλλεται διά φολίδων χαλκοειδών, διά χρυσο-
ειδών όφεων, καί διά τής κεφαλής τής Γοργόνος, ήτις φαίνε-
ται πνέουσα έτι και κινούμενη έπί τοϋ στέρνου τής Διός θυ-
γατρός· τ ή ; άσπίδος τό έμβαδον είναι αιματοειδές- κύκλος δέ 
κυανοΰς, όστις εμφαίνει τόν ούρανόν, περιέχων άστέρας δώδε-
κα, καί τήν σελήνην, πολλάκις έπαναλαμβανομένην κατά τάς 
διιφόρου; φάσεις αύτής, άποτελεΐ περί τής θεάς τήν εικόνα 
ώς μίαν στεφάνην τελευταΐον έπί τών γωνιών, τάς όποιας 
σχηματίζει ή έν τετραγώνω εγγεγραμμένη ασπίς, τέσσαρες 
Ά τ λ α ν τ ε ς ή Τελαμώνες, γυμνοί, κυανόχροοι, έπί λευκοϋ έμ-
βαδοΰ, κρατοΰσιν ύψωμένας τάς χείρας, άνέχοντες τήν μεγά-
λην ταύτην άσπίδα- οί όώδϊ,κα αστέρες καί ή σελήνη άναφέ-
ρονται συμβολικώς προς αύτήν τήν Άθηνάν, ή όποια είς τά 
τής έθνικής θεολογίας μυστήρια, κατά τάς μαρτυρίας τών άρ-
χα ;ων συγγραφέων, ένομίζετο τοΰ αιθέρος καί τής Σελήνης 
τά έμδλημα, καί ή τοϋ ζωδιακού αρωγός Οεότης. Ό Πλού-
ταρχος μ.αρτυρεΐ τήν Σελήνην ότι είναι ή Αθηνά, καί ότι φέρει 
τής Θεάς ταύτης τό όνομα «Σελήνην Άθηνάν λεγομένην καί 
ουσαν.Β (Περί τοΰ έμφαινομένου προσώπου τώ κύκλω τής Σε-
λήνης). Ά λ λ ά καί οι Αιγύπτιοι ένόμιζον καί "Ισιν τήν Ά θ η -
νάν, τήν δέ Ίσ ιν Σελννην. Διά τοΰ ψηφώματος τούτου είναι 
πιθανόν ότι έστρώννυτο τό πραιτώριον ένόόξου τινός 'Ρωμαίου 
στρατηγού, έχοντος κατά τό 'Γούοκουλον έπαυλιν. Κοσμεί δέ 
τόν στρογγύλον λεγόμενον δόμον τό άλλο ψηφοθέτημα, άνα-
σκαφέν κατά τό 1 7 8 0 έτος είς τά άρχαΐα τού Ότρικόλου θερ-
μά. Ό εικονιζόμενος στρσγγύλος όίσχος είς είδος ο'σπίδος, έ-
χων τήν κεφαλήν τής Μεδούσης έν τώ μέσω φολιδωτού έμβα -
δοϋ, αίνιττόμενος τής 'Αθηνάς τήν αιγίδα, άνεσκευάσθη κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους. Τό άρχαΐον δάπ.δον είχεν έν τώ μέ -
σω κενόν τι, χρησιμεϋου είς κόγχης τινός ή κρήνης έπίθεσιν. 
Πάσα ή επιφάνεια είναι περιποίκιλος, καί διηρημένη είς όκτώ 
τραπέζια τετμημένων τριγώνων, κεκοσμημένα δι' εύπεριγράφου 
μ.αιανδρίου διαφόρων άνθηρών χρωμάτων ποικίλματος έπί μέ-
λανος έμβαδοΰ. "Εκαστον τραπέζιον διαιρείται είς ζώνας ύπό 
άλλων δύο μαιάνδρων ποικίλης συνθέσεως, καϊ ύπό μεγάλου 
έγκάρπου, ήτοι στεφάνου έκ καρπών καί άνΟέων καί φύλλων. 
Έπΐ μέν τών όκτώ στενωτέρων καί εγγυτέρων τοϋ κέντρου 
ζωνών είκονίζοντο όκτώ κενταυρομαχία'. Έγ.'ι δέ τών πλατυ-
τέρων, τών πρός τήν περιφέρειαν, θεωρούνται Τρίτωνες μετά 
Νηρηίδων καί θαλασσίων τεράτων. Ί ό περ-.θέον έγκαρπον 
διακόπτεται είς τά μεταξύ τών Τριτώνων καί τών κενταύρων 
διαστήματα ύπό έξηρτημένων ποικιλομόριων άγγείων, ή ύπό 
βακχικών προσωπείων. Πρός μέν τάς ζώνας τών .Νηρηίδων 
άντίκεινται τά άγγεϊα, πρός δέ τά; τών Τριτώνων τά προσω-
πεία. Ύ π ό μέν τού; πόδα; τών Κενταύρων δεικνίεται ή γή, 
ύπό δέ τά πτερύγια και τάς ούρά; τών Τριτώνων ή θάλασσα, 
περιέχουσα τήν γήν καί ένταϋθα, καθώς είς τήν φύσιν. Συ-
χνάκι; εί ; τά ψηφωτά τών όρχαίων δάπ:.δα όρώνται δαίμονες, 
θηρ'α τερατόμορφα, ζώα θαλάσσια. Τοιούτων ύποτυπώσεων 
Οέλοντε; άρχαιο/όγοι τινές νά δώσωσι λόγον, έστοχάσθησαν 
ότι δι' αύτών έΙ>ηφοΰντο τών ναών τοΰ Ποσειδώνος τά ίάπεδα* 
άλλά τούτων τών εικόνων γενι/.&ιτίρζν αίτίαν δυνάμεθα πιΟα-
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νώτερον νά εύρωμεν είς τήν έπί έδαφών τών λουτρώνων χρή-
σιν τών ψηφοθετημάτων. Είς ύδροχύτων θαλάμων έπικόσμησιν 
ήρμοζον Ιντελώς αντικείμενα ένυδρα. 

(ακολουθεί). 

Α ί 9 ο ς τ ώ ν < ρ ι λ ο σ ό < ρ ω ν . 

Κατά τόν Ις·'. καί ΙΖ'. αιώνα μ. Χ . οι χημικοί ένησχολοϋντο 
νά ίεΰρωσι τρόπον τοϋ μεταβάλλειν είς χρυσόν καί άργυρον 
πάντα τά άλλα μέταλλα· οί δέ είς τήν έφεύρεσιν ταύτην ένα-
σχολούμενοι χημικοί ώνομάζοντο Αλχημικοί Μ'ιλόσοφοι καί 
Adeptes. Ούτοι ύπό τ ή ; φανταστικής ταύτης ιδέας άποπλανη-
θέντες ύπέλαβον, ότι υπάρχει ούσία τις, έξ ής έξαρτάται τό 
πάν· αΰτη ώς πρός τά πράγματα έκαλεϊτο Α ί θ ο ς τ ώ ν φ ι -
λ ο σ ό φ ω ν , υδράργυρος τών σ ο φ ώ ν , παγκόσμίον πανάκειον, 
υγεία καί πλούτος. Ώ ς πρός τό θεωρητικόν άνήγετο είς θρη-
σκευτικά μυστήρια, είς τήν άστρολογίαν, ε ί ; τήν κοσμογονίαν, 
καί έν γένει είς ΟΑας τάς θρησκευτικάς καί είδικάς τοΰ άνθρώ-
που γνώσεις. 

Έ ν τή περιστάσει ταύτη συνέβη, ό,τι πάντοτε συμ.βαίνει ο-
σάκις ό άνθρωπος εγκαταλείπει τήν πεΐραν, καί άφοσιοΰται εις 
φανταστικάς καί άφηρημένας ιδέας, ότε τό πάν είναι συγχε-
χυμένον, καί άόριστον. Ό λίθο; τών φιλοσόφων ήτον ούσία 
τις υλική' ποτέ μέν αύτη συνίστατο έκ κινναβάρεως, ποτέ δέ 
έκ θειου· άλλοι έθεώρουν ώς τοιαύτη ν τό άρσενικόν, τό όποιον, 
ένούμενον μετά τοΰ χαλκού, λευκαίνει τούτον άλλοι τήν κα-
δμείαν (ύλην μετχλλικήν), ήτις κιτρινίζει τόν χαλκόν. Τέλο ; 
διά τινας ό λίθος τών φιλοσόφων έθεωρεΐτο ώς συνιστάμενος 
έξ ύπερφυσικής ούσίας, ήτις δέν ύπέιιιπτεν είς τάς αισθήσεις 
ήμών παρά ύπό τινας φυσικά; περιπτώσε ς, κεκαλυμμένας ύπό 
μυστηρίων έν ένί λόγω πάντες έθεώρουν τόν φιλοσοφικον λί-
θον ώς ούσίαν τινά δυναμένην νά μεταβάλλη τά άγενή είς 
εύγενή μέταλλα- δηλ. νά μεταβάλλη πάν άλλο μέταλλον είς 
χρυσόν καί άργυρον, καί οΰτως άμέσος νά παράγε μεγάλα 
πλούτη. 

Έπειδή δμως τά πλούτη δέν σημαίνουσι τίποτε όταν τις δέν 
ίνγ ύγείαν διά νά μεταχειρίζεται ευχαρίστως πρός τέρψιν ταΰ-
τα, είπετο, ότι ό λίθος τών φιλοσόφων είχε καί δευτέραν ι-
διότητα τοΰ νά Οεραπεύη τάς ασθενείας καί να διατηρή τήν 
ύγείαν. Έπομένως νά έπεκτείνη τήν διάρκειαν τής ζωής πέραν 
τοΰ συνήθους όρου. Ύ π ό τήν ίδέαν ταύτην ό ?άΟος τών φιλο-
σόφων ήτον ύγρόν σώμα, καί προσηγορεύετο λ ( ζ ε ρ ι φΛοσο-
φικόν, ή παγκόσμίον πανάκειον. Οί μέν έφαντάζοντο, ότι ά-
νεκάλυψαν τοϋτο είς βάμμα ύόραργυρικόν, οί δέ είς βάμμα χρυ-
σού ή αργύρου. 

Έ ν βραχεί ειπείν, οί ενασχολούμενοι εϊ; τήν άνεύρεσιν τοΰ 
παγκοσμίου πανακείου, ή τοΰ λίθου τών φιλοσόφων, έφαντά-
ζοντο ότι διά τούτου έμελλον νά άπολαύ-ωσι τήν ό/.βιότητα 
έν τώ κόσμω τούτω. Ά λ λ ' έπειδή ή άνεύρεσις τής τοιαύτης 
ούσίας υπήρχε πολύ συνδεδεμένη μέ δόγματα μυστηριώδη καί 
θρησκευτικά, καί ώ ; έπί τό πλείστον πολλοί δέν ευρισκουσι 
έν τώ κόσμω τοΰτο τήνποθητήν όλβιότητα, διά τοΰτο άνάγκη νά 
δοθή καί τρίτη ίόιότης είς τόν λίθον τών φιλοσόφων, δι' ής ό 
νοϋς έξέρχεται έκ τών ορίων τής γ ή ; , καί διατρέχει τά κράτη 
τής πνευματικής ζωής· ύπό τήν έννοιαν ταύτην έδόξαζον, ότι 
ο λίθο; τών φιλοσόφων ήτον ή ψ υ χ ή τ ο ΰ κ ό σ μ. ο υ, και 
έπομένως συμμετέχει τής κοινωνίας τών δαιμόνων, τών αγ-
γέλων, καί πάντων τών πνευμάτων, καί ούτω; ό άνθρω-ος δύ-
ναται ν' άπολαμβάνη εύτυχίαν, τήν όποίαν άδύνατον ήν ν' ά-, 
πολαύση διά τών φυσικών μέσων. 

Έ ν ένί λόγω ύπήρχον τρεΐ; διαφορετικά! ιδιότητες είς τόν 
λίθον τών φιλοσόφων, διδόμεναι έκ τής ίερόϊς τέχνης, ήτοι τής 
Άλχημίας , ά. ό λίθος τών φιλοσόφων, β', τό παγκόσμίον πα-
νάκειον, καί γ', ή ψυχή τοΰ κόσμου- έν τή πρώτη έζητοΰντο 
τά υλικά πλούτη- έν τή δευτέρα ή μακροβιότης- καί έν τή τρίτη 
ή ευτυχία μεταξύ τής Οεοτητος καί τοΰ χοροΰ τών πνευμ,άτων 
ύ-ό τάς ίδέα; ταύτα; τό ύλικόν και το άΰλον συγχέονται, 
πίπτουσιν έντός λοβυρίνθου, ένθα ή κρίσις χάνεται, καί ή 
φαντασία πλανάται. Έ ν τούτοι; μεταξύ τ ή ; τοιαύτη; συγχύ-
σεω; υπάρχει άρχική τις έννοια, ή υπεροχή τοΰ πνεύματος έπί 
τ ή ; ύλη;· ό τάς τοιαύτα; ιδέας καλλιεργώ ν επικαλείται τόν 
"Αγ'.ον τών Αγίων διά τήν έπιτυχιαν τών έργων του· μετα-

χειρίζεται συνδυασμούς, έν οΐς οί "Αγγελοι ή οί Δαίμονες ύπο-
τίΟενται ότι άγλαίζονται. "Οθεν τό έργον του τοΰτο καλείται 
μέγα· ή δέ τέχνη, τήν όποίαν καλλιεργεί καλείται ιερά, θεία. 
Οί δέ επισημότεροι οπαδοί τών τοιούτων ιδεών, βασιζόμενοι είς 
τάς άρχάς τοΰ Πλάτωνος και τοΰ Αριστοτέλους, είσίν οί δι-
δάσκαλοι τής ιεράς τέχνης· άνάγονται δε ούτοι είς τήν τρίτην 
ιδιότητα τοΰ λίθου τών φιλοσόβων, ήτις έχει άντικείμενον τ ή ν 
ψ υ χ ή ν τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ , ήτοι τήν εύίαιμονίαν μεταξύ τής 
θεότητος, και τών άγιων πνευμάτων. 

Έ π ί δύο περίπου αιώνας ή άνεύρεσις τοϋ λίθου τών φιλο-
σόφων άπησχόλησε πλήθος σπουδαίων άνδρών, έν οίς πολλοί 
άποπλανηθέντες ύπό φανταστικών καί όλως άφηρημένων ιδεών, 
άπεκατεστάθησαν οί δυστυ/έστατοι τών άνθρώπων φαντασϊέν-
τες ότι άνεκάλυψαν τόν λίθον τών φιλοσόφων καί τό πάγκο-
σμιον πανάκειον, οί μέν ύπέπεσαν είς άσωτίας, οί δέ είς τήν 
μέΟην, καί άπέθανον έλεεινώς έν τοΐς καπηλείοις, καί τοι εί-
χον έπ' αύτών τόν φιλοσοφικον λίθον, καί άλλοι είς άλλας ά-
πωλείας. (Βελτίωσις). 

Τ Α Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Α 
ΤΠΟ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. 

Τ Ο Μ Ο 1 Α·. 

Ό τ ε ό έλληνοδιδάσκαλος Κ. Α. Σακελλάριος έδημοσίευσεν 
έν τή Ν. Πανδώρα καί έν τή ήμετέρα έφημερίδι φιλολογικάς 
τινας περί Κύπρου καί άλλων ύποθέσεων διατριβάς, είπομεν 
ότι αί εύτυχεΐς έκεΐναι άπαρχαί προανήγγελλον εύκαρπον θέ-
ρος τής ενδελεχούς μελέτης καί φιλοπονίας αύτοΰ, (ίδ. έφημ. 
Μαθ. σελ. 2 2 4 ) . "Ο,τι τότε προείπομεν ιδού άρχεται ήδη πλη-
ρούμενον διά τής έκδόσεως τοΰ πρώτου τών Κυπριακών αύτοΰ 
τόαου. Τό στενόν τοΰ φύλλου έμποδίζει ήμάς τοΰ νά δημο-
σιεύσωμεν, τό νΰν είναι, ιδίαν έκτενή περίτοΰ πονήματος τούτου 
κρίσιν. Άπαλλάττει δ'άλλως ήμάς τοΰ έργου τούτου έν μέρει ή 
παράθεσις τοϋ έξής χωρίου εκτενούς κρίσεως φιλολόγου τά μά-
λιστα άνδρός, δημοσιευθείσα έν τή Αθηνά «είναι (ή μονογρα-
φία αΰτη) μαρτύριον άναντίρρητον τής φιλοπονίας, νοημοσύνης 
καί εξαίρετου γεωγραφικής άντιλήψεως άνθρώπου, όστις, εί 
καί ταπεινότατα κατατεταγμένος έν τοΐς ελλησι διδασκάλοις, 
πρώτος όμως επεχείρησε νά περιγράψη όσον οϊόν τε άκριβώς 
έλληνικήν χώραν, έπόμενος τή έθνωφελεΐ παραινέσει τοΰ Κο-
ραή λέγοντος, ότι ή συγγραφή μερικών χωρογραφιών πρέπει 
νά ήναι εν τών κυριωτέρων καθηκόντων τών Ελλήνων λογίων 
όφειλόμενον είς τάς μερικάς πατρίδας των· διότι έκ τούτων 
δύναται νά καταόειχθή ή μεταξύ τής άρχαίας καί νέας Ε λ λ ά -
δος συνάφεια, περί ή ; σιωπά ή ιστορία καθ' όλας χιλιετηρί-
δας» καί ταΰτα μέν περί τ ή ; φιλολογικής άξίας τοΰ βιβλίου. 
Ε ί ; παρατηρήσεις δε αύτοΰ τινα; προσωπικάς ούδόλως έπεμ-
βαίνομεν έπί τούτων έξερράγησαν ήδη έφημεριδογραφικαί επι-
θέσεις, καθ' ών ό Κ. Σακελλάριος άντιτάττει έως τοΰ νΰν σιω-
πήν, διανοούμενος ίσως ϊν' άπολογηθή έν δέοντι, ή ν' άφήση 
νά πχρέλθωσιν ούτω ταΰτα, όπερ άμεινον. 

• " 

ΔΗΜΟΣ!ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. 
Δι' ΐ . Β. διατάγματος τής 4 Αύγούστου 1 S 5 5 , οί δευτέ-

ρα; τάξεως δημοδιδάσκαλοι Κ. Ηανταζίδης, Δ. Ζαννάτος, a . 
I. Πάνος, Κωνστ. Τζούμας, Κ. Κωτσάχης, Α. Π. Σαρής, Χ . 
ΠαπαΓεωργόπουλος, Α. Δ. Θηβαίου, 1. Ααουτάρης και M a f i t 
Άνδριέττη προεβιβάσθησαν, διά τήν πολυετή ύπηοεσίαν καί 
τήν επιμέλειαν αύτών, είς τόν βαθμόν τοΰ έπαρχιακοΰ δημο-
διδασκάλου.— Οί δέ επαρχιακοί Ν. Φανδρίδης. Δ. Μητσόπου-
λος, I. Ξάνθης, Χ. Τωαννίδης, Α. 'Ιωάννου, Γ . Φωτιάδης, 
Παύλος Πέπας, I. Μεντσελόπουλος, Α. Βασιλειάδης, Δ. Κυ-
δωνιώτης, Γ. Βελτίων, Ν. Αθανασιάδης, ΪΝ. Οί/.ονομίδης, I . 
Μαρούδη:, Κ. Βεκονόπουλος, Κ. 'Ιατρού, Δ. Παπα.Νικολάου, 
Δ. Βούας καί Λ. Ί γ γ λ έ σ η ς είς τόν βαθμόν τοΰ Λομαρχιαχοΰ. 

— ο ο ο — 

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Ο Υ 
Γνωστοποιεί οτι 

Β Τήν 5 τοΰ ελευσομένου μηνός Σεπτεμβρίου άρχονται at 



)( 310 χ 
απολυτήριοι εξετάσεις τών έν τώ Διδασκαλείω μαθητευομένων. 
Προσκαλούνται επομένως όσοι αυτών άποδημώσιν έπ' άδεια, 
να εύρεθώσι κατά τήν ήμέραν ταύτην άπο πρωίας είς τό Κα-
τάστημα, καθότι άλλως Οέλουσι θεωρηθή ώς άναχωρήσαντες 
αύτοϋ, καί διαγραφώσιν έκ τοϋ μαθητολογίου· 

Έ ν Αθήναις, τή 3 Αυγούστου. 1 8 5 5 . 
Ό Διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου. 

Σ Κ Α Ρ Λ Α Τ Ο Ι Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 
Γνωστοποιεί δτι, 

» Μετά τήν άποπεράτωσιν τών απολυτηρίων έξετάσεων 
τών έν τω Διδασκαλείω μαθητευομένων, ήτοι τήν 15 τοϋ έ-
λευσομένου Σεπτεμβρίου, άρχονται αί έξετάσεις τών άξιούντων 
νά μαθητεύσωσιν έν αύτώ είς τό έξής. Προσκαλούνται επο-
μένως δσοι νομίζουσιν έαυτούς έχοντας τά πρός τοϋτο άπαι-
τούμενα δηλ. ήλικίαν τούλάχιστον 120 έτών, ύγείαν εντελή, 
γνώσεις προκαταρκτ κάς άχρι τής Γ', τάξεως τών 'Ελληνι-
κών Σχολείων τό έλάχιστον, και άποδείξεις άποχρώσας πε-
ρί τοϋ ηθικώς άνεπιλήπτου αύτών χαρακτήρας κατά τόν πε-
ρί τούτου δημοσιευΟησόμενον προσεχώς λεπτομερή κανονισ-
μόν, νά διευθύνωσι, πρό ένός μεν μηνός, τάς περί τούτου αι-
τήσεις αύτών συνωδευμένας μέ τά περί τών άνωτέρω προσόν-
των αποδεικτικά έν τάξει, πρός τό Δινευθυετήριον κατά δέ 
τήν όρισθεΐσαν ήμέραν νά εύρεθώσιν άπό πρωίας εις τό κα-
τάστημα ίνα ύποστώσι κατά τά άρθοα 71) καί 8 0 τοϋ περί 
δημοτ. Σχολείων Νόμου τάς προαπαιτούμενος τής εισαγω-
γής καί κατατάξεως αύτών προεξετάσεις. 

Έν 'Αθήναις τή 3 Αύγούστου 1 8 5 5 . 
4 0 Διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου. 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ. 

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Ο Υ 
Γνωστοποιεί ότι. 

» Τήν ά. τού έλευσομένου 'Οκτωβρίου άρχονται αί εξετά-
σεις τών Δημοδιδασκάλων, όσοι, κατά τό άρθρον 7 2 τού περί 
δημοτ. Σχολείων Νόμου, δέν έδωκαν εισέτι τάς τής διετίας 
έξετάσεις, ή κατά τό άρθρον 13 έπιθυμούσι νά προβιβασθώ-
σιν άπό τάξεως είς τάξιν, καθώς καί δσοι μή έκπαιδευθέντες 
έν τώ Διδασκαλείω βούλονται νά μετέλθωσι τό δημοδιδασκα-
λικόν έπάγγελμά. Προσκαλούνται έπομένως όλοι οί ύπαγόμε-
νοι είς μίαν τών άνωτέρω κατηγοριών, νά εύρεθώσι κατά τήν 
όρισθεΐσαν ήμέραν άπό πρωίας είς τό Διδασκαλεΐον, διότι μετά 
ταϋτα είναι άπαράδεκτοι. 

Έ ν 'Αθήναις τ·?, 3 Αύγούστου 1 8 5 5 . 
Ό Διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου 

ΣΚΚΡΛΑΤΟΣ Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ. 

Πρός τόν έλ?.ηνοδιδάσκαλον Στεμνίτζης Κ. Θ. Βογάσαρην. 
Κύριε ! 

Ή εφορευτική τοϋ ύπό ττ,ν διεύθυνσιν ύμών σχολείου έπι-
τροπή έχουσα 6π' όψιν τον ένθερμον, καί παντός έπαίνου άνώ-
τερον ζήλον, ον κατεβάλατε καθ' όλον τό διάστημα τής ένταύ-
θα·διαμονής σας διά τε τήν ήθικήν καί όιανοητικήν μόρφωσιν 
τής νεολαίας. 

Άναγνωρί,'ουσα καί μετά πεποιθήσεως εσωτερικής άπόδεχο-
μένη, ότι διά μόνων τών προσπαθειών ύμών έπήλθεν ούσιώόης 
καί ανάλογος όντοις πρός τάς δαπάνας καί τά ; προσπαθείας 
τής Σ. Κυβερνήσεως βελτίωσις τής καταστάσεως τού σχολείου, 
σχετικώς μάλιστα πρός τήν παρελθοϋσαν αύτοϋ καταστασιν, 
ήν μετά λύπης αναπολεί ήδη ή επιτροπή εις τήν ένθύμησίν της. 

Ζωηρώς φυλάττουσα είς τήν μνήμην τ η ; τάς καθ' έκάστην 
σχεδόν ύφ' ύμών πρός τε τούς γονείς, τούς μαθητάς, καί πρός 
πάντας τούς έντυγχάνοντας γενομένας παραινέσεις, τήν κοινήν 
εύημερίαν έπαγγελλομένας. 

Καί τελευταΐον έπιχαίρουσα διά τήν άνωτέραν τής προσδο-
κίας όλων καταδειχΓιεϊσαν έν ταΐς δημοσίαις έξετάσεσι πρόο-
δον τών μαθητών, σπεύδει, έκπληροϋσα καθήκον άπαράβατον, 
ν' άπονείμη πρός υμάς τήν εύγνωμοσύνην της , συγχαίρουσα 
μέ ύμας διά τά προε/τεθεντα εύάρεστα άποτελέσματα, καί εύ-
χομένη, ίνα έπαγγελλόμενοι τό θείον άληθώς διοασκαλικόν 
επάγγελμα δατηρήσητε τόν αύτόν ζήλον έπ' άγαθώ τής φίλ/;; 
ημών πατρίδος, 

ΎποσημειούμεΟα μετά τής προσηκούσης ύπολήψεως χαί 
αγάπης. Τά μέλη τής εφορευτικής έπιτροπής. 

Β . 'Ροϊλός. 
ΆΟ. ιερεύς Παπαγιανόπουλος. 
Γ . Κωνσταντινίδης. 

Ηλίας Κανδρής. 
Έν Στεμνίτζη τήν 2 6 'Ιουνίου 1 8 5 5 . 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Ό Κ. ύπουργός τών Έκκλησιαστηκών καί τής δημοσίας 

εκπαιδεύσεως, τήν σπουδαίαν αύτοϋ άποστολήν λίαν έπιτυχώς 
συνιόών, ού π*ύεται άεί μελετών καί ένδελεχώς άσχολούμενος 
ίνα έπενέγχη τάς δυνατάς βελτιώσεις καί είς τόν ιερόν κλήρον, 
καί είς τήν παντός βαθμού δημοσίαν έκπαίδευσιν χαί δή συγ-
καλέσας είς έπιτροπήν τούς Κ Κ . Γυμνασιάρχας καί άλλους λο-
γίους, ήρξατο άπό προχθές ήδη συσκεπτόμενος μ ε τ ' αύτών 
περί τής βελαιώσεως τών ελληνικών σχολείων καί γυμνασίων 
καί τής οσον οίον τε εύθυβολ^ωτέρας πρός τόν σκοπόν τής συ-
στάσεως αύτών διοργανώσεως. Τά αύτά παρασκευάζονται καί 
διά τήν κατωτέραν έκπαίδευσιν ύπό τής έπί τής δημο-
τικής διδασκαλίας έπιτροπής,ής τήν σύστασιν εγκαίρως άνηγ-
γείλαμεν, καί είς ής τάς συνεδριάσεις λαμβάνει ό Κ. ύπουργός 
έκάστοτε μέρος, γνώμας άξιας τής παιδεία; καί ικανότητος 
αύτού είς αύτήν ύποβάλλων. 

— 'Υπείκοντες γνώμη λίαν ήμΐν σεβαστή καί όρθοτάτη, τάς 
περί έξετάσεων τών κατά τό κράτος σχολείων πληροφορίας 
Οέλομεν τοϋ λοιπού λαμβάνει καί δημοσιεύει έκ τών έπισήμων 
περί τούτων πρό; τό ύπουργείον τής έκπαιοείσεως έχθέσεων 
και άναφορών τών εφορευτικών έπιτροπών, άρχόμενοι άπό τοϋ 
προσεχούς φύλλου. 

— Έπειδή είπομεν ότι εύάρεστον απεδείχθη τό αποτέλεσμα 
τών έζετάσεων τοϋ Γυμ,νασίου καί τοΰ έλληνικοϋ σχολείου 
Πατρών, μέμφεται ήμάς ή τάναντια φρονούσα έφημερίς αί ΙΙά-
τραι- βεβαιούμεν ταύτην ότι καί ήμείς καί πάντες οί ενδια-
φερόμενοι είς τήν πρόοδον _ τοϋ Γυμνασίου τούτου έμμένομεν 
είς ό,τι είπομεν, ούχί έκ πείσματος, άλλ.' έκ πεποιθήσεως τε -
λείας καί πληροφοριών άλανθάστων, άς έπιβεβαιοΰσιν αί μαρ-
τυρίαι τής έφορίας τοΰ γυμνασίου, συγκροτουμένης έκ τών ά-
ξιοτίμων, άδεκάστων, άνεξαρτήτων καί έκτός παντός έπηρεα-
σμοϋ κειμένων άνδρών τών Κ Κ. ΙΙρωτοσυγγέλ.ου Γ . Καλοκαιρι-
νού έπιτρόπου τοΰ άγιου Πατρών, τοϋ I. Δ. Αντωνοπούλου Δη-
μάρχου καί Γ. Σωτηριάδου δικηγόρου χαί έντοΐς μάλιστα ευυπο-
λήπτου κτηματίου,πάντων ούδεμίαν άνάγκην έχόντων ίνα παρα-
μ,ορφώσωσι τήν άλήθειαν ίδια τε χαί επισήμως, καί έν πολλωτήν. 
τιμήν αύτών τιθεμένων. Έάν εύαρεστηθή ό τάναντια φρονών καί 
έν τή έφημερίδι αί Ιίάτραι γράψας νά δηλώση ήμΐν τίς έστιν, 
ημείς καί τό κοινόν θελομεν σταθμίσει τήν άξίαν τής μαρτυ-
ρίας αύτού πρός τήν τών είρημένων άξιοτίμων άνδρών, καί ε-
ξαγάγει έντεύ'εν τίνα πρέπει μάλλον νά πιστεύσωμεν. Ό δ!ι-
νως, άπαντών είς τήν εφημερίδα, αί Πάτραι λέγει έπ' άλλοι; 
καί τά έξη; , άπερ παραδεχόμενοι ώς άναντιρρήτους άληθείας 
δημοσιέυομεν χαίήμεΐς αύτολεξεί. — ι-Δέν δύναται τις όμως ολτ-
Οώς καί δικαίως νά κατηγορήση τού άίιοσεβάστου Κ. Ραοινοϋ, 
τοΰ τόσους άριστους μαθητάς άναδείξαντος, ούτε τού έπί δε-
καετίαν έπαξίως καθηγετοΰντος Κ. Γεράκη, ούτε τού έπιστημο-
νος καί πολυμαθούς Κ. 'Ρουσοπούλου ότι δεν έννοούν ούτε νά 
έρμηνεύσωσιν ούτε νά παραδώσωι τόν Πλάτωνα καί τον Εύ-
ριπίδην.» (ίδ. Μίν. άρ.-121). 

— Εκθέσεις έςεταστικών ή εφορευτικών έπιτροπών περί 
έξετάσεον σχολείων κλ. λόγους εκφωνούμε νους έν αύταίς 
ή έν άλλα ι ς περιστάσεσιν ύπό δ.δασκάλων ή καθηγητών, 
θελομεν καταχωρί.ει, άν το ζητήσωσιν οί ένδιαφερόμενοι, έν 
παραοτήμασιν, επί πληρωμή IU λεπτών άνά πάντα στίχον. Τά 
παραρτήματα άποτελοΰσιν άναπο'σπαστον τ ή ; εφημερίδος μέρος, 
διανέμονται καί πέμπονται είς τού; απανταχού συ-δρομητάς· δί-
δονται δέ καί δωρεάν δέκα άντίτυπα αύ:ών παντί τώ άποστέλ-
λοντι έπί πληρωμή πρό; καταχώρισιν ή λόγον ή οιανδήποτε 
άλλην ίδ:ωτικήν διατριβήν, μή παρεχτρεπομίνην τοϋ σκοπού 

Εφημερίδος ημών. 

ε κ τ : ι ς τ γ η ο γ ρ α φ τ « . α γ γ ε λ ο π ο υ λ ο ϊ · 
("ο:Ϊ; ·\0<;»/; '171). 


