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ΙΙρόσωπον η ΙΙροσωπεΐον. 
Προσωπεία εφερον έν 'Ελλάδι xai έν 'Ρώμη οί δποχριταϊ έν ά-

πάσαις σχεδόν ταΐς δραματιχοΐς παραστάσεσι. Τούτο δέ προήλθε 
πάντως έχ τής έν ταΐς έορταΐς τοϋ Διονύσου συνήθειας, καθ' ήν έ-
πέχριόν τίνες τά πρόσωπα διά χυμών καί χρωμάτων καί ένεφανί· 
ζοντο τοΐς συνερχομένοις έν αΰταΐς μετημφιεσμένοι (ίδ. Διονύσια 
έν Έφημερ. Μαθ. σελ. 2G9). Έπειδή λοιπόν τό Έλληνικόν 
δράμα έγεννήθη έχ τών έορτών τούτων, φαίνεται πίθανώτατον δτι 
τό άλλοιοϋν κατά τινα τρόπον τό πρόσωπον ήν τόσον άρχαΐον, όσον 
καί τό δραμα αυτό· λέγεται όμως όχι ό Χοιρίλλος εισήγαγε πρώ-
τος τήν τών καθαυτό προσωπείων χρήσιν. Άλλοι δέ συγγραφείς 
άναφέρουσι τήν έφεύρεσιν τών προσωπείων είς τόν Θέσπιν ή τόν 
Αίσχύλον (Horal ad Pis. 278), εί καί ό Αισχύλος φαίνεται πιθα-
νόν δτι έτελειοποίησε μόνον καί συνεπλήρωσε πάσαν τήν θεατρι-
χήν σκηνήν καί ίματισμόν. Λέγεται έτι δτι πρώτος ό Φρύνιχος 
είσήγαγεν είς τήν σκηιήν γυναικεία προσωπεία (Σουίδ. έν λ. Φρύ-
νιχος). Ό Αριστοτέλης iv τη ποιητική αύτοϋ (ε) λέγει ότι αγνο-
είται τίς πρώτος είσήγαγεν εις τήν Κωμωδίαν τήν χρήσιν τών 
προσωπείων. Ηροσωπεΐά τινα έχάλυπτον, ώς καί τά τών νϋν χρό-
νων, μόνον τό πρόσωπον φαίνεται 5μ.ως οτι άλλα έχάλυπτον πά-
σαν τήν χεφα?^ήν μέχρι τών ώμων, διότι εύρίσκομεν πάντοτε έν 
ταις περιγραφαϊς τών προσωπείων 5τι άνηκον αύταϊς καί κόμη 
xai γένειον ίδια κ. λ. Τοιαύτα δέ ήσαν πιθανώς καί είδικώτερον τά 
έν χρήσει έν ταΙς τής τραγωδίαις σκηναΐς,διότι ήν άναγκαΐσν όπως 
τό πρόσωπον κατασταθη άνάλο-̂ ον πρός τό τών ύποκριτών άνά-
στημα, όπερ καθιστών ύψηλότερον τοΰ φυσικού οί ους εφερον κό· 
tfopvοι (είδος ύποδι^μάτων). 

Τά έν ταΐς άρχαίαις τραγωδίαις έν χρήσει προσωπεία παρί-
στων ώς έπί τό πλείστον τυπικώς χαρακτήράς τινας, όθεν ήσαν 
ταϋτα διάφορα κατά τήν ήλικίαν, τό γένος, τήν κοινωνικήν τά-
ξιν καί άλλας ιδιότητας τών παριστανομένων προσώπων. Ό 
ΙΙυλυδεύκης, έξ ού άρυόμεθα τάς πλειστας ήμών περί τούτου 
γ-νώσεις απαριθμεί (Δ. 133 καί έπ ) είκοσι καί πέντε τυπι-
κά είδη τραγικών προσωπείων, ών έξ είσι γερόντων, έπτά νεα-
νίσκων, έννέα γυναικών χαί τρία θεραπόντων. Ό άριθμός τών μή 
τυπικών προσωπείων, παριστανόντων πρόσωπα ιδιαίτερα μετά 
τών ιδιαζόντων αύτοΐς γνωρισμάτων, οίον τόν τυφλόν Θάμυριν, 
τόν πολυόφθαλμον Άργον χ. τ . λ. ήν πάντως μείζων διότι ό 
Πολυδεύκης, ώς έν παραδείγματι, μνημονεύει τριάκοντα τοιού-
των ιδιωτικών προσωπείων. Τα τυπικά τραγικά πρόσωπα διαι-
ροΰνται ύπό τοΰ Πολυδεύκους είς πέντε τάξεις. 

'Αντί δέ πάσης άλλης περιγραφής τούτων άντιγράφομεν αΰ -
τολεξεί τήν τοϋ Ηολ^υδεύκους, «καί πρόσωπα τά μέν τραγικά είη άν 
τάδε, ξ υ ρ ί α ς ά ν ή ρ , λ ε υ κ ό ς , σ π α ρ τ ο π ό λ ι ο ς , μ έ λ α ς ά-
νήρ, ξ α ν θ ό ς ά ν ή ρ , ξ α ν θ ό τ ε ρ ο ς · ούτοι μέν γέροντες, ό 
μέι> ξυρίας πρεσβύτατος τών γερόντων, λευκός τήν χόμην· 
προσκείμεναι τώ όγκω αί τρίχες· όγκος δέ έστι τό ύπέρ τό πρό-
σωπον άνέχον είς ύψος λαβδοειδές τώ σχήματι- τό δέ γένειον 
έν χρώ κουρίας έστιν ό ξυρίας, έπιμήκης ών τάς παρειάς. «Ο δέ 
λευκός άνήρ παις μέν έστι πολιός, βοστρύχους 2' εχει περί τή 
κεφαλή καί γένειον πεπηγός καί προπετεις όφρϋς και παράλευ-
κον τό χρώμα· ό δέ όγκος βραχύς. "Ο γε μήν σπαρτοπόλιος δή-
λοι μέν τήν τών πολιών φύσιν, μέλας δ' έστι καί ύπωχρος. Ό δέ 
μέ^ας άνήρ, από μέν τής χροιάς τούνομα, ούλος δέ καί τό γένειον 
καί τήν κόμην, τραχύς δέ τό πρόσωπον, χαί μέγας ό όγκος. 
Ό δέ ξανθός άνήρ ξανθούς έ χ ε ι τούς βοστρύχους καί όγκον ήτ-

τω, χαί έστιν εύχρως. Ό δέ ξανθότερος τά μέν άλλα όμοιος, 
ύποχρος δέ μάλλον και δηλοΐ νοσοΰντα. Τά δέ νεανίσκων πρόσω-
πα π ά γ χ ρ η σ τ ο ς , ο ύ λ ο ς , π ά ρ ο υ λ ο ς , ά π α λ ό ς , Π ι-
ν α ρ ό ς , δ ε ύ τ ε ρ ο ς π ι ν ι τ . ρ ό ς , ώ χ ρ ό ς , π ά ρ ω χ ρ ο ς. 
Ό μέν πάγχρηστος πρεσβύτατος τών νεανίσκων, αγένειος, εύ-
χρως, μελαινο'μενος· δασειαι και μέλαιναι αί τρίχες. Ό δέ ού-
λος ξανθός ύπέρογχος· αί τρίχες τώ όγκω προσπεπήγασιν ό-
φρϋς άνατέταται, βλοσυρός τό είδος. Ό δέ πάρουλος τάλλα έοι-
κώς τώ πρό αύτοϋ μάλλον νεανίζει. Ό δ' άπαλός βοστρύχοις 
ξανθός, λευχόχρως, φαιδρός, πρέπων θεώ ή καλώ. Ό δέ πι-

τερος οσω και νεαρωτερος 
σα'ρξί καί περίκομσς, ύπόξανθος, νοσώδης τήν χροιάν, οίος εί· 
δώλω ή τραυματία πρέπειν. Ό δέ πάρωχρος τά μέν άλλα οί-
ος ό'πάγχρηστος, ώχρκϊ δέ ώς δηλοϋν νοσοΰντα ή έρώντα. 
Τά μέν τοι θεραπόντων πρόσωπα δ ι φ θ ε ρ ί α ς , σ φ η ν ο π ώ -
γ ω ν, ά ν ά σ ι μ ο ς. Ό μέν διφθερίας όγκον ούκ έχων περί-
κρανσν δ' έχε.' καί τρίχας έκτενισμένας λευχάς, πρόσωπον ΰ· 
π ω ν ό ν τ·- χαί ύπόλευκον, καί μυκτήρα τραχύν, έπισκυνιον με-
τέω;-ι\, ψ α λ μ ο ύ ς σκυθρωπούς. Τ π ω χ ρ ο ς δ' έστι χαί τό γ έ -
νειον προπαλαίτερος; Ό δέ σφηνοπώγων ακμάζει, καί όγκον 
υψηλόν έχει χαί πλατύν, κοιλαινόμενον έν τή περιφορά, ξανθός, 
τραχύς; έρυθρσς, πρέπων άγγελοι Ό δέ άνάσιμος υπέρογκος 
ξανθός· έκ μέσου άνατέτανται αί τρίχες· άγένειός έστιν, υπέρυ-
θρος· καί ούτος άγγέλλει .— Τά δέ γυναικών προ'σωπα π ο λ ι ά 
κ α τ ά κ ο μ ο ς , γ ρ ά δ ι ο ν έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν , γ ρ ά δ ι ο ν ο ί κ ε -
τ ι κ ό ν , μ ε σ ό χ ο υ ρ ο ν , δ ι φ θ ε ρ ΐ τ ι ς , κ α τ ά κ ο μ ο ς ώ-
χ ρ ά, μ ε σ ό κ ο υ ρ ο ς ώ χ ρ ά , μ ε σ ό κ ο ύ ρ ο ς π ρ ό σ φ α -
τ ο ς , κ ο ύ ρ ι μ ο ς π α ρ θ έ ν ο ς , έ τ ε ρ α κ ο ύ ρ ι μ ο ς, κ ό ρ η . 
Ή μέν πολιά χατάκομος ύπέρ τάς άλλας τήν τε ήλικίαν καί 
τήν άξίωσιν, λευκόκομος, μετρία τόν όγκον, υπωχρος· πάλαι 
δέ παράχρωμος έκαλεΐτο. Τό δέ ελεύθερον γράδιον ύπόξανθον τήν 
πολιάν, μικρόν όγκον έχον. μέχρι τών κλειδών αί τρίχες· ύπο-
φαίνει συμφοράν, τό δέ οίκετιχόν γράδιον περίκρavav έξ άρναχί-
δων άντί τοϋ όγκου έχει, καί ρυσόν έστι τάς σάρκας. Τό δέ 
οίκετιχόν μεσόχουρον βραχύς ύγκοί, χρόα λευκή, πάρωχρος, οΰ 
πάντα πολιόν. Ή δέ διφθερΐιις νεωτέρα τε εκείνης κοί όγκον 
ούχ έχει. Ή δέ κατάκομος ώχρά μέλαινα τήν κόμην, βλέμμα 
λυπηρόν, τό δέ χρώμα έκ τοϋ όνόμστος. Ή δέ μεσόκουρος ώ-
χρα όμοία αή χατακόμω, πλην όσα έχ μέσου κέκαρται. ' Π δέ 
μεσόκουρος πρόσφατος τήν μέν κουράν εχει κατά τήν πρό αύ-
τής, ούκέτι δέ τήν ώχρότητα. Ή δέ κούριμος παρθένος άντί 
όγκου έχει τριχών κατεψηγμένην διάκρισιν, καί βραχέα έν κύ-
κλω περικέκαρται, υπωχρος δέ τήν χροιάν. Ή δέ έτέρα χούρι-
μος παρθένος τάλλα όμοία πλην τής διακρίσεως και τών κύκλοι 
βοστρύχων, ώς έκ πολλού δυστυχούσα. Ή δέ κόρη νεαρόν 
πρόσωπον, οια άν Δαναις γένοιτο ή άλλη παιδίσκη. 

("Ακολουθεί.) 

Υπό ιινο J.y. περί Λυκείου. 
ι / Γ 

Έκφωνηθέν παρά τοϋ Κ. Κ.. Σ. Πιττάκη διευθυντού τής 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας. 

Πρός τό άνατολ,ικόν μέρος τής πόλεως τών 'Αθηνών, είς τό-
πον έστολισμένον άπό τάς χάοιτας τής φύσεως, ποοστατευόμε-
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*νον ύπό τοΰ Άγχέσμου, άπό τάς σχληράς πνοάς τοΰ Βορείου, 
έχτεθειμένον χα! δλως άνοίγοντα τάς άγχάλας αύτοΰ είς τάς ζωο-
γόνους χαϊ εύφροσύνους πνοάς τοΰ Ζεφύρου χαί Νότου, είς χώρον 
λέγω, άφ'ού τέρπεται τό όμμα τοΰ θεατού, θεωρούν τήν μειδιώ-
σαν φύσιν τής νοτίου 'Αττικής παραλίας, έχείνην τοΰ τερπνοτά-
του καί ποικίλου 'Υμηττού, παρά τάς σεμνοπρεπείς |5οάς τοΰ άρ-
χαίου Ί λ ι σ σ ο ΰ , ήτο τά Αύκειον, ενθα ό'Αριστοτέλης έποίει τάς 
διατριβάς αύτοΰ. Ό Παυσανίας (1), δ μόνος σχεδόν τών ειδικώς 
περιγραψάντων τάς 'Αρχαιότητας 'Ελλήνων περιηγητών, διασω-
θείς καί εις ήμας, άξακολουθών τήν πορείαν τής περιηγήσεως αύ.· 
τοΰ, μετά τήν περιγραφήν τοΰ Όλυμπιείου μεταβαίνει είς τό Δελ-
φίνιον, ή ναόν 'Απόλλωνος τοΰ Δελφινίου, είτα έξακολουθών τήν 
αύτήν όδόν περιγράφει τό χωρίον τών 'Αθηνών, καλούμενον τό 
πάλαι Κήποι, ένθα ήν άγαλμα 'Αφροδίτης, θέας άξιον, έργον τοΰ 
περίφημου γλύπτου τής 'Αρχαιότητος ΆΛκαμέτους. Μετα τοΰτο 

Οθεν Ίήΐος έπεκαλεΐτο ό Απόλλων, καί Αϋχειος, ώς «ν φωτσφό-
ρος, χαί Λο'ψιος, Σωτήρ, Ά.ΙεζΙχαχος, Άχέσιος, Αποτρόπαιος, 
διό καί χιθάραν έχράτει τό άγαλμα αύτοΰ, έμφαΐνον οιονεί τόν 
Ήλιον τήν τοΰ παντός άρμονίαν, ώς άναφέρει Γεώργιος ό Κέ-
δρινος. 

Τοΰ Αυκείου τούτου, ό Οεόπομπος έν εικοστή πρώτη τών συγ-
γραφών αύτοΰ (1} πρώτον θεμελιωτήν τόν Πεισίσσρατον λέγει-
ό δέ Φιλόστρατος έν τή τετάρτη συγγραφή αύτοΰ, φησί τόν Πε-
ρικλέα έπιστατήσαι τί) διακοσμήσει αύτοΟ, ώστε καί γυμνάσιον 
γενέσθαι. Ό έοάμιλλος δέ καί ζηλωτής τής τε εΰγλωττίας καί 1 ' . . « , - - ,ζ-,-Ν · ΙΊ Λ ' 

φ>λοτιμούμενος έπρόσθεσε παν ό,τι συνετέ?,ει εις τήν 
κόσμησιν τοΰ Αυκείου, και τήν έκεΐ παλαίστραν ώκοδόμησε, καί 
κοινόν πεοίπατον άπέδειξεν (2). Άλλά καί ό Θεόφραστος· (ώς λέ-
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προτομή Ηρακλέους, ω τό γυμνάσιον τοΰτο καθιέρωτο, επιστρέ-
φων, ίνα έλθη είς τόν Ίλισσόν, περιγράφει τό Αύκειον. Τό Αύκείον 
λέγει άπό Λόχου τοϋ ΠαιόΙωνος ε χ ε·, τό ονομα, Λπο.Ι.Ιωνος δέ ιερόν 

άρχής τε εϋθυς χ&ί χαθ' ήμΛς {νομίζεΐο. Έ κ τής έκφράσεώς 
ταύτης τοΰ Παυσανίου έξάγεται ότι τό μέρος τοΰτο, έκ τών άρ 
χαιοτάτων χρόνων ήν χαθιερωμένον, νομιζόμενον καί πιστευόμενον 
ώς ίερόντοΰ 'Απόλλωνος, όδέθεός, ώς έκ τοΰ χώρου τούτου, Λύχιος 
ώνομάσθη. Πιθανώς τό ιερόν τοΰτο ήν τοσούτον άοχαΐον, όσον 
τό ού μακράν τούτου Δελφίνιον, τό όποιον κατεσκευάσθη, ότε ό 
Θησεύς τό πρώτον εις 'Αθήνας ήλθεν. Ένταϋθα ό 'Απόλλων, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ησυχίου, η^ρε τήν κρήνην, ής τό ύδωρ 
Αϋχειον έκαλεΐτο, καί τήν όποίαν ιδίως οί έγχώριοί Πάνοπος χρ>ΐ· 
Ίηγ ώνόμαζον. Ή κρήνη αύτη άνακαλυφθεΐσ α τ ό 181 & είς τινας 
τυχαίας άνασκαφάς τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ χώρου, εΐτα άναφανείσα 
καί αύθις κείται ού μακράν τοΰ βράχου τοΰ άποτόμως τετμημε-
νου, ένθα πρό τριών έτών άνασκαφαί πρός άνεύρεσιν έρειπίων Ί'.κ-
κλησίας τινός έγένοντο. Παρά τόν περίβολον τοΰ Λυκείου δ'.ήρ-
χετο οδός εύθεΐα φέρουσα άπό τήν Άκαδημιαν τοΰ; φορώντας είς 
τό Αύκειον (2). Ή δέ όδός αυτη διευθύνετο έξω τοΰ τίάχους τοΰ 
περιβόλου τής άρχαίας πόλεως· τής δέ νέας τά πρό τής 'Ελλη-
νικής έπαναστάσεώς τείχη, όντα κατά τοΰτο μόνον τό μέρος 
πλησίον τών άρχαίων τειχών, έφύλαττον αύτήν ταύτην τήν όοον, 
καί τότε έςω τοΰ νέου τείχους διευθύνετο, ώς καί τό πάλαι, όδός 
είς Άκαδημίαν φέρουσα. Ή δέ όδός αύτη ήν πλατυτάτη, διότι έν 
αύτή, κατά τόν Ξενοφώντα, έν ταΐς ιππιχαΐς έπιδειξεσιν έν παρα-
τάξει πέντε Φυλαί ήλαυνον καθ' όλον τό πλάτος τής όδοΰ, έφερε 
δέ αύτη είς τόν Πειραιά. Όθεν έπί τών Τριάκοντα, έπειδή οί περί 
τόν Θρχσύβουλον χαταβάντες άπό τής Φυλής έμελλον τάς μη-
χανάς κατά τόν έχ Λυκείου δρόμόν προσάγειν τώ Πειραιεϊ; ό έν 
Αθήναις μηχανοποιός τά ζεύγη έχέλευσε πάντα άμαξιαίους λί-
θους φέρείν καί καταβάλλειν, όπου έκαστος βούληται τοΰ δρόμου, 
ίνα κωλυθή ούτως ή τών μηχανών διάβασις, ώς ό Ξενοφών ανα-
φέρει (3). ' Είς τό Αύκειον τοΰτο, σύνδενδρον καί κατάφυτον δν, 
ήν καί Ιΐλάτανος ύπερμεγέθνκ, ήτις, καί τοι νέα ου σα, είχεν ύψος 
τριάκοντα τριών πήχεων, ώς ο Πλάτων, ό Λουκιανός καί ό Πλί-
νιος άναφέρουσιν. 

'Εντός τοΰ περιτειχίσματος τοϋ γυμνασίου τούτου, τό όποιον 
ήν τό τερπνότερον τών τριών έν Αθήναις καλλιτέρων γυμνασίων, 
έπί λόφου διατηρουμένου μέχρι τοΰδε, έφ' ού εισέτι φαίνεται 
πληθύς άπειρος θραυσμάτων λίθου Πεντελησίου, θλιβερά μαρ-
τύρια τής άρχαίας καλλονής άγαλμάτων καί άλλων άναθημάτων, 
δί ών έκοσμεΐτο ό χώρος ούτος, έπ' αύτοΰ λέγω τοΰ ίεροΰ τούτου 
λόφου έφίδρυτο τό άγαλμα καί ό βωμός τοΰ Αυκείου "Απόλλωνος, 
ον ό Ούλπιανός καί Λνχοχτόνον λέγει καλεΐσθαι. Τό άγαλμα τοΰ-
το, ώς λέγει ό Λουκιανός παριστάνετο κεκλιμένον έπί στήλης, 
έχον τόξον τή άριστερα χειρί, τήν δέ δεξιάν άνακλιμένην έπί τής 
κεφαλής, είργάσθη δέ παρά τοΰ τεχνίτου ούτως, ίνα φαίνηται ό 
Θεός, ώσπερ έκ καμάτου μαχροΰ άναπαυόμενος. Ό τόπος ούτος, 
ώς χώρος εύφρόσυνος καί ύγιεινός, καθιερώθη τώ Άπόλλωνι, ω 
οί τοιαύτης φύσεως τόποι συνήθως καθιεροΰντο, ώς θεώ ύγείας(4). 

( I ) 'ATTUC. 4 9 . ( 2 ) Πλάτων ΚύΟ. ( 3 ) Ξεν. Έλλην . ( 4 ) Πλού-

ταρ. Συμπ. 

„..ήρχον έν τώ ίερώ, είτα ώιεταςε το στοίΟιον οίκοδσμη^ήν 
πρός τώ Μουσείω μή χείρον, άλλά κρεΐττον τοΰ προτέρου, κατα-
στραφέντος ύπό τών ΙΙερσών, καί τούς πίνακας είπεν άνατεθήναι 
έν οίς αί τής γής περίοδοι είσίν εί{ τήν κάτω στοάν, καί έπισκευα-
σθηναι καί τόν βωμόν Απόλλωνος τοΰ Λυκείου παρασαλευθέντα 
έν τή εισβολή τοΰ Ξέρξου, όπως έχη τό τέλεισν καί τό εύσχημον. 
Έν τ?, περιοχή ταύτη τοΰ Αυκείου ήν τά Άρχεΐον τοΰ πολεμάρ-
χου (4), ένταϋθα έν τή εύρυτάτη λεωφόρω (περί ής άναφέραμεν) 
σχν-ματιζομέχη ύπό τόΰ τείχου τής πόλεως καί τοΰ τειχου τοΰ 
Λυκείου, άπέναντι τοΰ 'Αρχείου τοΰ πολεμάρχου, έποιούντο οί 
νέοι 'Αθηναίοι τά πρό τοΰ πολέμου πολεμικά γυμνάσματα αύ-
τών (5),'όθεν καί ό Καλλίμαχος καλόν καί λιπο'ωντα δρόμον κα-
λεί τοϋτον, ώς άναφέρει ό Σχολιαστής τοΰ Σοφοκλέους ^ Έ γ ώ δ' 
ήντησα Λυκείου καλόν καί λιπόωντα κατά δρόμον Απόλλωνος· 
καί ό κωμικός 'Αριστοφάνης παίζων, λέγει ώς έκ στόματος τών 
γυμναζομένων Αθηναίων « καί ίκανόν χρόνον άπολλύμεθα καί 
κατατετρίμμεθα πλανώμενοί είς Αύκειον κακ' Λυκείου σύν δορί 
σύν άσπίδι τε, » καί ού μόνον έπί σειρών θάκων οί Αθηναίοι έθε-
ώντο έν τοϊς Ιΐαναθηναίοις τόν άγώνα, δν οι άθλοθέται ένταϋθα 

φ:Λων αϋτου, ποΛΛαχις εκει εποιουντο τας διατριβάς 
τών, ώς ό Πλάτων άναφέρει, διαλεγόμενοι περί τών υψηλότε-
ρων έννοιών, πότε έν τώ αύτοΰ άποδυτηρίω καθήμενοι, πότε πε-
ριπατοΰντες έν τώ καταστέγω δρόι/ω, λαλοΰντες έντόνως καί έ-
ναρμονίως, ώστε καί οί κίονες οί έν τώ Λυκειω έθορήβησάν τε έπί 
τοΐν άνδροΐν καί ήσθησαν, χατά τήν εκφρασιν τοΰ θείου Πλάτω-
νος· καί τό δειλινόν οί έν Αθήναις διατρίβοντες φιλομαθείς, φι-
λέμποροι καί φιλοθεάμονες ξένοι περιεδινοΰντο εκεί, εύφοαινόμί-
νοι τάς ζωογόνους πνοάς τοΰ Ζεφύρου είς τήν τερπνήν χώραν 
τής φύσεως, ώς ό Λουκιανός αναφέρει. 

Εις δέ τό νότιον μέρος τοΰ Αυκείου, τό περατούμενον έπί τοΰ 
χείλους τοΰ Ίλισσοΰ, ήν ό κήπος τοΰ τερπνοτάτου τούτου γυ-
μνασίου· ό κήπος ούτος, δν περ ό Αιλιανός Γομνχοιον κυρίως κα-
λεί, έφθανεν έως είς γέφυράν τινα κειμένην έπί τοΰ Ίλισσοΰ, ήτις 
ήν ίσως κατ' αύτήν ταύτην τήν θέσιν, έπί τής όποιας Ηρώδης ό 
Αττικός μετά ταΰτα κατεσκεύασε τήν πρό τοΰ σταδίου γέφυραν, 
τής όποιας τά λείψανα φαίνονται εισέτι. Έν ico χ/]ΠΩ TOJ wto οιε 
Οεσεν ό άξιος τοΰ Αριστοτέλους μαθητής Θεόφραστος, ίνα έντα-
φιάσωσιν αύτόν, μηδέν περίεργον περί τήν ταφήν μηδέ περί τό 
μνημεΐον ποιοΰντες, ώς αναφέρει Διογένης ό Λαέρτιος (6). Έν-
ταϋθα ό Χρύσιππος πρώτο; έθάρρυσε σχολήν έχειν ύπαιθρον, καί 
παρ' αύτώ τώ κήπω τήν στήλην άνέστησαν τήν φερου^αν τό ψή. 
φίσμα, δ έγραψαν όί Αθηναίοι στεφανεΐν τόν Ζήνωνα. Κατά τοΰ 
Λυκείου τούτου, όπερ ήν δενδροφορώτατον πάντων τών προα-
στείων, κατά τοΰ τερπνού τούτου τόπου διά τήν φυσικήν αύτοΰ 

( t ) Λουκίαν. Ά ν χ χ ά ρ . Άρποκρ. ε ί ; Αύκειον. ( 2 ) Πλουταρ Σ υ μ - . 

καί Είο; Λυκούργου. ( 3 ) Βίος Θεοφράστου. ( 4 ) Σχίλ . είς 2οφ. Οί5. 

Τύραν. χα', εις Σοφοχ.λ. 'Ηλεκτρ. Λτπμν,τρ. Φαλ. περί Έρμτ,ν. 

(5) Σονΐδ είς Αρχοντα και el; Γυμνάσια, Ούλπ. είς Δημ. κατά 

Τιμοκράτους, Ί ί α υ χ . εις Αύκειον, Ζωναρ. είς Γυμνάσια, Σχόλ . είς 'Αρι-
ατοψ. Είο, (6) Λαέρτ. ©εοορ. καί Βίο; Χρυσίππον. 

)( 513 )( 
θέσιν, καϊ διά τήν διακόσμησιν τής τέχνης, Φίλιππος πρώτος ό 
-· ! 1- τοΰ Δημητρίου μανιώδης κατασταθείς επέφερε κατ' αύτοΰ 

ού δάσους τοΰ Κυνοσάργους καταστρεπτικών πυρκαϊάν, ώς 
υιος 
καί τοΰ 
ό ιστορικός Τίτος ό Λίβιος άναϊέρει. Ό δέ άγριος τών 'Ρωμαί-
ων στρατηγός Σύλλας, πολιορκών τόν Πειραιά, καί μεγάλην δο-
κών χρείαν έχων πρός κατασκευήν μηχανών, ίνα τά Πειραϊκά 
τοΰ Θεμιστοκλέους τείχη καταβά?.η, τόν σύνδενδρον καί κατά-
φυτον τούτον τόπον έκειρεν άπανθοώπως, στερήσας φεΰ ! ούτω 
τάς λαμπράς και περικλεεΐς 'Αθήνας τοΰ τερπνού «ύτών προα-
στείου. "Εκτοτε σχεδόν τό Αύκειον έκλινε πρός τήν δύσιν αύτοΰ· 
έκτοτε ό Μουσαγέτης 'Απόλλων, ό Αύκειος, έγκατέλιπε τό τερ-
πνόν αύτοΰ χωρίον, βάρβαροι δέ καταστρεπτικοί καί σκοτεινοί 
αιώνες έπερχόμενοι μετά ταΰτα, καί έκλειπούσης ήδη τής εγκυ-
κλίου παιδείας αύτής διά τάς γενομένας συνίχεΐς χινήσεις έν τοις 
χατά τους ΆΛεζάνδρο» διαδόχους χρόνοις χαί έν τοις μετά ταϋτα 
'Ρωμζϊχοϊς, κατεσκίασε τήν έδραν τοϋ Λυκείου, ήν ανανέωσε πά-
λιν τό φιλόμουσον τοϋ κατά τό έόδομον βασιλεύίαντος Αιγύπτου 
Πτολεμαίου τοΰ Εύεργέτου, -καί τό φιΚόσοφον φιλαθήναιον καί 
μεγαλουργόν τοϋ τε Μάρκου Αύρηλίον, καί τοϋ Αύτοκράτορος 
Αδριανού, όστις εύεργετήσας και άλλα έθνη, είς τήν πόλιν τών 
Αθηναίων τά μάλιστα έδειξε τό άκρον τών ευεργετικών αύτον 
άγαθοεργιών, ώς μαρτυροΰσιν Αθηναίος, Παυσανίας καί Άρια-
τειδης ό ρήτωρ. Ό Αυτοκράτωρ ούτος δεύτερος θεμελιωτής τών 
'Αθηνών μετά τόν Θησε'α γενο'μενος (ώς άναφέρει τό έπίγραμμα 
έπί τοΰ τόξου τοϋ 'Αδριανού « Αιδ' είσ' Αδριανού κ'ούχί Θησέως 
πόλις »), κατασκευάσας τάς νέας 'Αθήνας πρός τό άνατολικοϋ 
βόρειον τοϋ κολοσσαίου τών έργων αύτοϋ, λέγω, τοϋ μεγίστο-
ναοϋ Διός τοΰ Ολυμπίου, έκόσμησε καί τό παρά τήν πόλιν αύτου 
Αύκειον, ώς τό έν αύτω πρό τίνος καιροί εύρεθέν επίγραμμα ά-
ναφέρει. Ό ός άνώνυμος, ού τό χειρόγραφον εύρίσκεται έν τή 
Βιβλιοθήχη τής Βιέννης, όστις κατ' έμήν γνώμην, είδε τάς 'Αθή-
νας κατά τόν δέκα τον τέταρτον αίώνα μετά Χρίστόν, λέγει, ότι 
ένταίθα ήν τό Διδασκαλείον τοΰ Διοδώρου. Τήν παράδοσιν ταύ-
την φυλάττουσα ή συνήθεια μέχρι το:δε καλεί τό μέρος τούτο 
Λυχόδημον, καί ιδίως /fat/xa.htw καί ταϋτά είσιν, όσον I ν εστί μοί, 
τά άφορώντα τήν άρχαίαν κατάστασιν τοΰ Αυκείου. 

Έ κ τών είρημένων δέ εξάγεται, ότι έκεί ήτον ιερόν καί τέμενος 
τοΰ 'Απόλλωνος περιτοιχισμένον· έν δέ τώ περιβό?;ω έπί τοΰ 
λόφου ναός τοΰ θεού τούτου, κήπος έκτεινόμενος παρά τόν Ι -
λισσόν, καί στοαί, καί Μουσεΐον, καί δρόμοι κατάστεγοι, καί 
ύλη μεγαλόδενδρος, ώστε ένίων τό πάχο; τήν διάμετρον πολλών 
ποδών είναι· καί ταύτην μέν ό άγριος Σύλλας έκειρε, τά δ' άλλα 
πάντα νύξ σκοτεινή κατεκάλυψε, καί ύπνον πολλών αιώνων ΰπό 
γήν έκοιμήδησαν ότε δέ ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, καί τήν 
'Ελλάδα άκτίν φωτός καταυγάζει, τότε καί άνασκαφαί πρός φυ-
τείαν νέου δάσους καί μόρφωσιν κήπου Βασιλικού έν τώ Λυκειω 
άνορύττονται, καί έν ταΐς άνάσκαφοΐς ταύταις σειρά σπονδύλων 
κορινθιουργών κιόνων άναφαίνονται, διαμέτρου τεσσάρων 'Ελληνι-
κών ποδών καί ήμιποδίου, λίθοι Πεντελησίου καί κιονόκρανα τοΰ 
αύτοΰ {5υθμοΰ, τών χρόνων τοΰ 'Αδριανού, ομοιόμορφα τοΐς κιονο-
κράνοις τοΐ; έπί τής έτι καί νΰν σωζομένης στοάς τοΰ Αδριανού 
καί σειρά μεγάλων όρθοστατών τοίχου λίθου κισσηρίου, καί κίο-
νες ήμιραβδωτοί, καί πλίνθοι λίθου Πεντελησίου, χαί επιγράμμα-
τα, καί άλλα λείψανα καί μνημεία τής άρχαίας τέχνης καί δόξης 
άναφαίνονται- έπιλάμπει δέ τούτοις Βασιλική χάρις καί φιλο-
καλία καί διατηρούνται ταΰτα έπιμελώς έν τώ (5ηθέντι κήπω, 
ένδοξα μαρτύρια της άρχαίας καταστάσεως τοΰ τόπου, ό:ότ: κα-
θώς λέγει Δίων ό Χρυσόστομος » τά κατορθώματα τών άρχαίων 
•Ελλήνων οίχεται, καί πάντα τρόπον αίσχρώς καί έλεεινώ; διέ-
φθαρται, χαί ούδέ έπινοήσαι λοιπόν έστί τήν ύπεροχήν καί τήν 
λαμπρότητα τών παλαιών . . . . , άλλ οί λίθοι μάλλον έμφαί-
νουσι τήν σεμνότητα καί τό μέγεθος τής 'Ελλάδος και τά ερεί-
πια τών οικοδομημάτων. » 

Ψ η ο ο 0 ε τ ι κ η. 
( Συν έχει ϋ καί τέλος, ίδε άριθ. 1 2 7 . ) 

Κ. Σαχε.ΙΙαροπού.Ιου.} 

ρίόης ό Σάμιος, τοϋ όποιου τό όνομα ε λ λ η ν ι σ τ ί άνβγινώσχεται είς 
δύο ψηφωτά έργα, πρό πολλοΰ ευρεθέντα πλησίον της Πομπηί-
ας. Ηράκλειτος, τοΰ όποιου έργον είναι τό ώραΐον άσάρωτον, 
εύρεθέν χατά τό 1 8 3 3 έν 'Ρώμη· χαίόλίγοι άλλοι, οιτινες ιστο-
ρικώς αναφέρονται, καθώς καί 'Ιούλιος Νικηφόρος, δστις μνη-
μονεύεται είς μίαν τών Γροτήρου έπιγραφών, καί ήτο πιθανώς 
Τιβερίου απελεύθερος. 

Πρός διαστο?νήν διαφόρων ψηφώσεως ειδών μετεχειρίζοντο οί 
αρχαίοι λέξεις, τών όποιων ή κυρία σημασία συνάγεται έχ τής 
παραθέσεως διαφόρων χωρίων. Ελλήνων τε καί 'Ρωμαίων συγ-
γραφέων. Λί Έλληνικαί λέξεις ψηφοθέτημα, ψηρολο'γημα, καί 
έμβλημα, τάς όποιας άρχο'μενοι ώνομάσαμεν, έχουσιν δλαι γενι-
κήν σημασίαν, καί άντιστοιχοΰσιν πρός τάς λατινικάς φράσεις 
opus tesselatuni, καί opus Termiculatum, ή emblema v e r m i -
culalum, ή άιτλώ; emblema, αί όποΐαι μεθερμηνεύονται, έργον 
έν κύβοις, έν άβακίσκοις, έν πεττοΐς ή πεσσοΐς (ότι τά λατινικά 
lessella « ί tessera σημαίνουσι κύβον, άβακίσκον, παραγόμενα έκ 
τοΰ 'Ελληνικού τέσσαρα, Ιων. τέσσερα, Αίολ. πέσσυρα- κύβος δέ 
καί πεσσός είναι κατά τό σχήμα τά αύτά. σημαίνοντα τετρά· 
γωνόντι), καί έργον σκωληκοειδές, ή έμβλημα σκωληκοειδές, 
ή άπλώ; έμβλημα. Άλλ.' άν καί αί δύο αύται φράσεις γενικώτε-
ρον έκλαμβάνωνται συνωνύμως, είδικώτερον δμως ή μέν opus tes -
selaluin, κυρίως σημαίνει έμβλημα έκ μικρών καί ποικιλοχρόων 
λίθινων κύβων συγκείμενον, τό όποιον άντί εδάφους οί άρχαΐοι 
μετεχειρίζοντο, ού μόνον εις οικήματα, άλλά καί είς αύλάς καί είς 
δώματα, ήτοι στηθαία, τών ίδιων αυτών οικιών καί τοιαύτα έδά-
φους έμβλήματα καλούνται κυρίω; παρ'"Ελλησι, δάπεδα ένάβα-
κισκοις, παρά δέ'Ρωμαίοι; pavinumta tessellata. ΐϊδδ opus ver-
miculalum, λαβοΰσα τήν όνομασίαν είτε έκ τοΰ σχήματος τών 
συστατικών τοΰ έμβλήματος μικρών λίθων, οΐτινες σκωληκοειδώς 
μακροΰνται και κάμπτονται, είτε έκ τής θέσεως αύτής τών λίθι-
νων κύβων, οίτινες άχολουθοΰσιν ούχί κανονικάς καί εύθείας, άλλά 
σκολιάς χαί καμπύλας γραμμάς, παρομοιάζοντες κατά τοΰτο 
τών σκωλήκων τό βάδισμα, είναι έμβλημα λεπτουργέστερον 
τοΰ έν άβακίσκοις καί έντελέστερον, καί μάλλον πλησιάζον τήν 
κυρίως λεγομένην ζωγραφίαν, συνήθως συγκείμενον έκ κύβων 
όπτης γήν- κεχρωματισμένων, ή μάλλον έξ ύλης ύαλοειδοΰς, οτε 
πρόκειται.' μίμησις λίθων πολυτελών. Άπό τής Αλεξανδρινής 
εποχής έτελέσθησαν λαμπρά τοΰ είδους τούτου έμβ?^ήματα είτε 
έκ λίθινων ειτ3 έχ πήλινων κύβων. Τών ύαλίνων δέ κύβων 
έγινε χρήσις πρός τήν τών θαλάμων καί οικημάτων έπισκόμησιν, 
έπί τής 'Ρωμαϊκής μάλιστα Αύτοκρατορίας, ότε ή ψήφωσις αύτη, 
λαμβάνουσα καθ' ήμέραν περισσοτέραν ίσχΰν, έφηομόσθη εί ί τούς 
τοίχους καί τούς ορόφους τών οικοδομών, και διεδόθη καθ' σλας 
τάς έπαρχίας. 

Έ ν άλλο είδος, καλούμενον παρά 'Ρωμαίαις opus sectile, seg-
meiitalum, όέστι μεθερμηνευόμενον, τέχνημα πρίστάν, δέν είναι 
κυρίως ψηροθέτημα ή μουσειωμα, άν χαι κατά τήν κοινήν συ-
νήθειαν ούτω καλήται- τοΰτο πολλάκις παρωμοίαζϊ τό ύπό τών 
νεωτέρων τήν σήμερον λεγόμενον mosaique de Florence, xal 
lavoro di commesso- συνίστατο δέ έκ ποικιλοχρόων λίθινων τμη-
μάτων ποιοΰ τίνος μεγέθους, ούτω συγκεκολλημένων, ώστε νά 
δύναται μέν νά μιμήται τήν ζωγραφίαν, άλλ' ούχί εντελώς, καί 
χωρίς νά φαντάζη κατά τό κυρίως μουσειωμα. 

Ή λέξις λιθόστρωτος είναι, κατά τό έτυμον αύτής, γενική, 
καί σημαίνει άπλώς τόπον διά λίθων έστρωμένον, ή τοιούτον 
Ιδαφος έχοντα, οίον αυλή, άγορά, όδός λιθώστρωτος κτλ. Ειδι-
κώς δέ μάλλον τό ούδέτερον λιθόστρωτον, ούσιαστικώς λαμβα-
νόμενον, σημαίνει έδαφος, έκ μεγάλων μαρμαρίνων πλακών συγ-
κείμενον, όποϊον είναι τό άνεσκαμμένον εί; τό κατώτατον μέρος 
τής άγοράς τής άρχαίας, 'Ρώμης, Forum Ilomanum, ή καϊ έκ 
μαρμάρινων πλακών διαφόρων χρωμάτων, όποιον είναι τό ώραΐον 
έδαφος τοΰ ναοΰ, καλουμένου Πανθέου. Α.ιθόστρωτα ιδιαιτέρως 
είναι καί τά μικροτέρας καί μάλλον ποικιλοχρώου εργασίας 
εδάφη· τά όποια συχνάκις εύρίσκονται είς τά Πραιτώρια τών άρ-
χαίων πόλεων, κάι οσα, άνορυχθέντα έν 'Πρακλε'ω καί Πομπηία, 
πληροΰσι τήν αύτήν χρείαν τήν σήμερον είς τά δώματα τοΰ Μου-
σείου, καλουμένου di Porlici. Λιθόστρωτα ώσαύτως είναι άλλου 
είδους έδάφη πολλών άρχαίων παρά 'Ρωμρίοις καλουμένων βα-
σιλικών οικοδομών, συγκείμενα έκ πολλών μαρμαρίνων τμημά-
των καί μικρών ποικ/λοχρόων λίθων, έντέχνως διχτεΟειμένων έ ν 
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μέσω μέν χατά στοίχους λευχοϋ μαρμάρου, πέριξ δέ χατά μεγά-
λους χύχλους πορφυρίτου, συηνίτου xai όφιήτου λίθου. Άλλ 
ουδείς δύναται νά άρνηθή δτι οί άρχαίοι συγγράφεις μετεχειρί-
ζοντο ένίοτε τό όνομα τοϋτο xai έπί παντός είδους ψηφωτβύ έόά-
φους, Γσως διότι τοιοϋτον δάπεδον ήτο μάλλον έν χρήσει, όσάχις 
ήθελον νά χαλύπτωσι διά λιθίνων ή μαρμάρινων πλακών τό έμ-
βαδόν τίνος οικοδομήματος. 

Τά ονόματα τελευταΐον museum, musivum, opus musejum, 
opus musivum, τουτέστι μουσεϊον, έργον μουσεϊον, μουσείωμα, 
έσήμαινον ώρισμένως τοϋ αύτοϋ είδους έργα, έπί τών όποιων άντί 
λίθων μετεχειρίζσντο ύάλου τμήματα, ή ποικιλόχροα συμμίγμα-
τα Διά τούτων χατ' άρχάς έχοσμοϋντο τά όροφώματα, χαί μετά 
ταϋτα οί τοίχοι, καί τελευταΐον τά δάπεδα. Ά λ λ ' όροφικά τοιαϋτα 
κοσμήματα δέν ήσαν άκόμη παρά 'Ρωμαίοις είς χρήσιν έπί Αύ-
γουστου· πιθανόν δέ ότι εισήχθησαν διά τής πολυτελείας έπί τής 
βασιλείας τοϋ Τιβερίου. 

ΆπαρίΟμτ,σις τών άνεμων κατά την των 
άργν.ίων δοξαν. 

'λ*.τώ Maptlrov. 

Οί αρχαίοι δύω άνέμους τών χυριωτέρων ήρίθμουν χατά τόν 
Στράβωνα, τόν Βορέαν δηλ. χαί τόν Νότον, οί δέ τούτων μετα-
γενέστεροι ύπετίθουν τέσσαρας, ώς όντων τεσσάρων τών χυριω-
τέρων τής γής μερών, τόν Άπηλιώτην, τόν Ζέφυρον, τόν Βορέαν 
καί τόν Νότον χαί τόν μέν Άπηλιώτην έταττον έν τη ίσημερινή 
άνατολή, τόν δέ Ζέφυρον έν τή {σημερινή Δύσει, τόν δέ Βορέαν 
έν τή Άρκτω καί τόν [Νότον έν τή Μεσημβρία, μέσον δέ τούτων 
παρέθετον έτέρους τέσσαρας, τόν Καικίαν δηλ. τόν Ορακίαν, τόν | 

δου τούτου, άχούοντες χαί βααανίζοντες τας γνώμας ειδικών πρός 
τοϋτο άνδρών χαί διαφόρων άλλων λογίων, χαί προετοιμάζοντας 
τήν βαθμηδόν καί διά τοϋ χρόνου είσαγωγήν τών καλώς έχόν-
των; έπί τούτω και ή κατάστασις τών δημοδιδασχάλων έβελτιώ-
θη και βελτιοϋται όλονέν, προνοήσαντος τοΰ άρμοδίου υπουργού 
περί της κατά μήνα καί άκριβοϋς αύτών πληρωμής, περί αυξή-
σεως τοϋ μισθού τών τριτοβαθμίων, περί προαγωγής τών εχόν-
των 15 2 0 έτη υπηρεσίας, περί συστάσεως τοϋ άποθεματικοΰ 
Ταμείου, τό όποιον, πρό εικοσιν ήδη έτών ώοισμένον ύπό τοΰ 
Νόμου, παρημελήθη (άδύνατον νά έννοήσωμεν διατί) μέχρι τοΰ-
δε: Καί, καθώς έπλήροφορήθημεν, πρόκειται νά οίκοδομηθή χαί 
Διδασχαλεΐον είς κατάλληλον θέσιν, καί βραβεία νά συστηθώσιν 
υπέρ τών άριστευόντων, καί βιβλίων κατάλληλος σύνταξις νά 
προκηρυχθή, καί όλα ταϋτα έν διαστήματι μόλις δύω μηνών, 
άφ' ότου άνέλαβεν 6 νϋν ύπουργός τής Παιδείας τό ύπουργείον. 
Καί ταϋτα μέν τά γενόμενα, προφανή καί ύπ' όψιν έκαστο-;. 
Ποΐα δέ τά λεγόμενα; άνοίγομεν κατά τύχην τήν Βιβλιοθήκην 
τοΰ λαοϋ, καί βλέπομεν φερόμενον, καθώς λέγουσι, τόν Κατα-
κλυσμόν, λιμοκτονοΰντας τοϋς δημοδιδασκάλους, παραμελουμέ-
νην τήν έκπαίδευσιν τοϋ λαοϋ, καί τήν κατάστασιν τών δημοτι-
κών σχολείων χείρονα παρά τήν έπί Τουρκοκρατίας: καί όλ' αύ -
τά πόθεν έξαγόμενα ; έκ τοΰ ότι δημοδιδάσκαλός τις δέν ήθέλη-
σεν ή δέν ήδυνήθη νά συνδράμη είς τήν βιβλιοθήκην ! ! Δέν άρ-
νούμεθα ότι έχομεν πολλών είσέτι άνάγχην· άλλά νομιζομεν 
ότι, μεμψιμοιρούντες άλόγως, και κακίζοντες τά πάντα, ίσως 
μόνον διότι δέν γίνονται δι' ήμών χαί κατά τόν τρόπον τοϋ σκέ-
πτεσθαι τόν ήμέτερον, δυσκολεύομεν άντί νά διευχολύνωμεν τήν 
διόρθωσιν τών πραγμάτων· διότι καί ό ζήλος τών πραττόντων 
άμαυροΰται, καί ή χρίσις τών Ιξω ομογενών χαί άλλογενών, ό-
σοις μέλει περί ήμών, διαστρέφεται, καί ή ύπόληψις τής δη-

Εύρον καί τόν Λίβα, κάι τόν' μέν Καικίαν έταττον έν' τή θε'ρϊνή Τιμώμεν χαί έπαινοϋμεν τόν πατριωτισμό* 
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Ανατολή, τόν δέ θρακίαν, όστις χαί Αργέστης χαί Ίάπαξ έλέ-
γετο, έν τή θερινή δύσει, τόν δέ Εύρον έν τή χειμερινή δύσει. Τι-
νές δέ προσθέτοντες εις τούς οχτώ τούτους, έτέρους τέσσαρας, 
•ήρίθμουν τού; πάντας δώδεκα δηλ. τόν Εύρόνοτον όστις χαί 
Λευκονότος χαί Φοινικιάς έκαλεΐτο, τόν Λιβόνοτον. τον Άπαρχτί-
αν χαϊ τόν Μέσον, άλλοι δέ πάλιν τέσσαρες προστιθέντες, έποίουν 
πάντας έκχαίδεχα. Οί νεώτεροι όμ.ως άνεβίβασαν αύτούς είς 
τριάκοντα δύω χαί εχουσιν ούτως· Άπαρκτίας, Ύποβορέας, Βο-
ρέας, Μεσοβορέας, Βοραπηλιώτης, Ύποκαικίας, Καιχιας, Μεσο-
χαιχίας, Άπηλιώτης, Ύπεΰρος, Εύρος, Μέσευρος, Νοταπηλιώτης 
Ύποφοινικίας, Φοινικιάς, Μεσοφοινικιας, Νότος, Μεσολιβόνοτος, 
Λιβόνοτος, Ύπολιβόνοτος, Νοτολίψ, Μεσολίψ, Λίψ, ΎπολΛψ, Ζέ-
φυρος, Μεσαργέστης, Αργέστη; ή Καϋρος, Ύπαργίστης, Βορ-
ρόλιψ, ' ίποχιρκιος, Κίρχιος ή Θράσχιος χαί Μεσοχίρχιος. Έν τή 
Ναυτιχή Πυξίδι όμως ήδ/j έκχαίδεχα άριθμοΰσΐν, ώς καί οί άρ-
χαίοι, τών όποιων μόνον τά ονόματα μετήλλαξαν, διότι τόν μέν 
Βορέαν όνομάζουσι Τραμοντάναν καί χαρακτηρίζουν αύτόν είς τήν 
Ναυτιχήν Πυξίδα μέ έτερόμηκες τρίγωνον, ή μέ κρίνον, ή μέ άλ-
λ.ο τι σημεΐον, τόν δέ Άπηλιώτην Λεβάντε, τοΰ όποιου σημεΐον 
έθεσαν τόν σταυρόν, τόν δέ Νότον Όστρον, καί τόν Ζέφυρον Πο-
νέντε. Μεταξύ τής Τραμαντάνας καί τοΰ Λεβάντε έθεσαν τόν 
Γραΐκον, μεταξύ δέ τοΰ Λεβάντε καί τοϋ "Οστρου καί τοΰ 11ο-
νέντε τόν Γαρμπή? καί μεταξύ τοΰ Πονέντε χαί Τραμοντάνας τόν 
Μαίστρον χαί ούτως άναπληροΰνται παρ' αυτοΐς οί όκτώ άνεμοι, 
μεταξύ τών όποιων παρεντιθέντες ίτέρους όκτώ συμποσοϋν τούς 
πάντας έκκαίδεκα. Τόν Γραικοτραμουντάναν, τόν Γραιχολεβάν-
τεν, τόν Σιρωχολεβάντε, τόν 'Οστροσιρώκον, τόν Όστρογαρμ-
πήν, τόν ΠονέντεΓαρμπήν, τόν Πονέντε Μαίστρον "καί τόν Μαϊ· 
στροτραμοντάναν. Α. 1 ΙΑΠΠΑΖΑΦΕ1Ρ0Π0ΥΑ0Σ. 
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» Εάν ίδη τις άπλώς τά γινόμενα, δέν δύναται παρά νά όμο-
λ.ογήση ότι, είς τόν περί τής δημοτικής εκπαιδεύσεως ιδίως κλά-
δον, ένηργήθησαν καί ένεργοϋνται άπό τίνος ήδη χρόνου, όσα πρό· 
τερον ούδ' άφ' όλης δεκαετίας· καί άρκεΐ νά ζή τις παρ' ήμΐν καί 
νά μή άμβλυώττη έξ έθελνοκακίας, Γνα γνωρίζη ότι καί ό έπί τής 
δημοσ. έκπαιδεύσεως υπουργός χαί ό τών δημοτικών σχολείων 
διευθυντής καταγίνονται άνενδότως περί τήν βελτίωσιν τοϋ χλά-

καί τήν άγαθήν πρόθεσιν τοΰ συντάκτου τής τού Λαοϋ Βιβλιο-
θήκης- άλλά δέν δυνάμεθα χαί νά μή όμολογήσωμεν δτι, ό άνα· 
γινώσκων τό υπ' άριθ. Ζ' φυλλάδιόν του, θά συμπεράνη έξ 
άνάγκης ότι ή είνε έν πλήρει άγνοια τών γινομένων, ή έξευτε-
λίζει χαί διαστρέφει χαϊ παρασιωπά αύτά έχ προθέσεως, άπερ 
άμφότερα φαίνονται είς τούς γνο)ρίζοντας τόν άνδρα, άκατανόητα. 

Ή δημοσίευσις τοΰ κατωτέρω έγγράφου άναπ?»ηροι έπισήμως 
ότι ήν δίκαιον νά ειπωμεν ήμεΐς ί$ιωτιχώς περί τβϋ διδασκάλου 
Κ. 11. Παπά Σπυρίδωνος. 

Άριθ. πρ. 6 7 1 . 
ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ 'ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΣΟΑΣ. 
Πρός τόν διευθύνοντα τήν έν Δημητσάνη Έλληνικήν σχο · 

λήν διδάοκαλον Κ. Παναγιώτην Παπά Σπυρίδωνος. 
Γενόμενος, Κύριε, αύτόπτης καί αύτήκοος τών κατ' έτος ί-

νεργουμένων δημοσίων έξετάσεων τών μαθητών τής ένταϋθα ίΚ-
ληνικής σχολής, τής διά πολλών έτών κατ' εύχήν ύφ' υμών δι-
ευθυνομένης, καί άποδούς ταύτας βεβαίως είς τήν έξιδιασμένην 
ικανότητα, καί τήν σύντονον καί άκάματον περί τήν διδασκαλίαν 
έπιμέλειάν Σου μετά τών λοιπών προσόντων, τόν είς διδασκα-
λ.ικόν χαρακτήρα άρμοζόντων, έδραξάμην τής εύκαιρίας νά ευ-
χαριστήσω ύμάς άπό καρδίας, έκφράζων έκ προσώπου πάντων 
τών δημοτών μου τήν ένδόμυχον χαί βαθυτάτην ήμών εύγνωμο -
σύνην διά τήν θαυμαστήν έπί τά χρείττω πρόοδον τών τέκνων 
μας, τήν όποίαν είόομεν πραγματικώς καί άνενδότως ένεργουμέ. 
νην καί άλλοτε, έξαιρέτως δέ έπί τών ημερών Σας. Διό απονέ-
μων ήμΐν, Κύριε, τόν φόρον τούτον τής πρός τούς μεθ' όλης 
τής ενδεχομένης ακριβείας και έπιμελείας έκπληροϋντας τά ιε-
ρά των καθήκοντα οφειλομένης εύγνωμοσύνης, διαμένω μέ τήν 
ζωηράν πεποίθησιν, ότι και τοϋ λοιπού βαδίζοντες άπαρεγκλι'τως 
τήν όποίαν άληθή διδασκαλιχήν γραμμήν έχετε χαράξει, θέ-
λγετε δώσει καί πάλιν είς ήμάς άφορμήν νά πράξωμεν τό αύτό, 
όπερ καί σήμερον. 

Έν Δημητσάνη τήν 12 'Ιουλίου 1 8 5 5 . 
Ο Δ ή α α ρ χ ο ς 

Α. Κ. ΑΝΤΩΝΟΙΙΟΥΛΟΣ. 

Ε ϋ Τ Η Σ Τ Γ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ Δ. ΑΘ. ΜΑΥΓΟΜΜΑΤΗ. 
('Οδός Αιόλου άριθ 3 3 7 . ) 


