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ΙΙερ: Μουσείων, ι
Μουσεΐον έσήμαινε πάλαι μέν άντρον ιερόν ή ναόν τών 

Μουσών είτα δέ έδήλου σπουδαίων φυσικών ή τεχνικών 
αντικειμένων συλλογήν πρός διδασκαλίαν τών μαθητευο- 
μένων ή ευχαρίστησή τής περιέργειας τών φιλοπραγμό- 
νων. ΌΟεν Πτολεμαίος ό Φιλαδελφος (280 π. χ.) ώνό- 
μασε Μουσεΐον τό περιέχον τήν βιβλιοθήκην μέρος τοΰ α
νακτόρου αύτοΰ, είς δ ήσαν περίπατοι, έξέδραι και ό μέγας 
οίκος έν ω συνεδείπνουν οι έν ’ Αλεξάνδρειά τότε συνειλεγ- 
μένο- λόγιοι άνδρες. Εργα τή: αρχαίας τέχνης έν Μουσεί- 
οις συνειλεγμε-α δέν έμποιοϋσιν τώ θεωμενω τήν αυτήν έν- 
τυπωσιν ήν ένέπνεον κείμενα έν τοΐς τόποις πρός ους άρ- 
χήθεν ώρίσθη.αν. Αί τού ‘Ηρακλέους, τοΰ ‘Ερμου, τοΰ ’Ε
ρωτος εικόνες ίδρυμέναι έν τοΐς γυμνασίοις, τό ύπό τοΰ Αλ- 
καμένους τεχνουργηθέν άγαλμα τής ’Αφροδίτης ήμικεκαλυμ- 
μένον έν άνανδεδράσι καί θάμνοις, τά τής’Αρτέμιδος και τών 
νυμφών αυτής έν άλσεσιν έρημικοις, τό σύμπλεγμα τών 
Νερηίδων του Μύρωνος έν τή παραλία, τά αγάλματα τοϋ 
’Απόλλωνος, τοΰ Βάκχου και τών Μουσών έν τοΐς θεάτροις, 
ό αγέρωχος Ζεύς έν ’Ολυμπία.— πάντα ταΰτα κείμενα ού
τως έν τοΐς οίκείοις τόποις ένεπνεον τό σέβας καί τήν έντύπω- 
σιν πρός & οι τεχνίτη κατεσκεύαζον αύτά. "Οτε βαρβαρι- 
σμοΰ κατακλυσμός έξήλειψε τόν τών αρχαίων χρόνων πολι
τισμόν άπέσπασε καί τής αρχαίας τέχνη; τά έργα άπό τών 
οικείων αύτοϊς θέσεων άμα δέ άνχφανείσης τής ήοΰς τού πολι
τισμού έν Ευρώπη, οί κάτοικοι αύτής έπεζήτησαν προθύμως, 
ώς είκός, τής αρχαίας τέχνης τά λείψανα- έπειδή δέ αί έπε- 
νε,Οεϊσαι είς τά κοινωνικά κατασκευάσματα μετ,βολαί καί 
ή έπικράτησις τής θεοδότου θρησκείας άπηγόρευσαν τήν πα- 
λαιάν αύτών χρήσιν, ώς θεών καί ‘Ηρώων λατρευτών άπεικονι- 
σμάτων, έναπετέθησαν έν ίδιοι; τόποις συλλή-.Orv, ώς δείγματα 
τής ύπάρξεως τελειότητος, ήν τό άνθρώπινον γένος έκ πολλοΰ 
είχεν άπολεσει. ‘Ο ενθουσιασμός τοΰ συλλέγειν ταΰτα είς 
ύπατον περιέστη βαθμόν. Κατά τόν τελευταϊον μάλιστα αι
ώνα πολλών έπικρ-τειών αί κυβέρνησέ ς έν τή εξουσία αύ
τών άπεγΰμνουν πάσας τάς υποτελείς αύταϊς χώρας τών ό- 
λίγων έν αύταϊς περισωθέντων έργων τής τέχνης καί συνε- 
σώρευον ταΰτα, πολλάκις άνευ φιλοκαλίας, έν ταΐς πρωτευ- 
ούσαις πόλεσιν. Εκ τίνος δε χρόνου έβελτιώθη μεγάλως ή 
τών Μουσείων διάταξις τιθέμενων τών τεχνουργημάτων έν 
άναλόγοις πρός τόν χαρακτήρα αύτών θέσεσΓ τούλάχιστον 
ούτως έγένετο έν μουσείοις τισί γλυπτών έργων ή έν 
Μονάχω γλυπτοθήκη καί τό νέον μίγα Μουσεΐον τοΰ Βερο
λίνου είσί τά λαμπρότερα τών τοιούτων καταστημάτων πα
ραδείγματα.

τών αρχαίων καλλιτεχνημάτων εύ-Τάς πρώτας συλλογάς 
ρίσκομεν έν τοϊς περιστυλίοις τών αρχαίων ναών. Οί Δελοοί 
μετά τών θυσαυρών αύτών, διηθημένων κατά τάς ‘Ε?»ληνι- 
κάς φυλάς, ό έν Χάμω ναός τής Ήρας καί ή Άθήνησιν ά- 
κροπολις ήσαυ έμπλεα τεχνουργημάτων, άπερ ήσαν οια- 
φόρων άναθήμ.ατα, κάλλιστα διατεταγμένα. Οί τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου διάδοχοι συνεσώρευσαν παν είδος τεχνουργήμα
τος εν ταις βασιλικαΐς αύτών πρωτευούσαις- έχρησιμευον δέ 

πολλάκις ταΰτα είς κόσμον τών πομπών καί τών θριάμβων τών 
νικητών. Τοιαύτη ήν καί έν ‘Ρώμη ή τύχη τών αλλοδαπών 
έργων τής τέχνης. Τά οίονεί αίχμαλωτιζόμενα αγάλματα 
περιέφερον ώς δορυα?.ώτους δούλους. Πολλοί τών ‘Ρωμαίων 
αύτοκρχτόρων έπρχξαν δ,τι και ό Νέρων, δστις κατεκόσμησε 
τόν λεγόμενον γρυσοΰν οίκον αύτοΰ διά 5*)0  αγαλμάτων, άπερ 
μετεζόμησαν διαταγή αύτού έκ Δελφών είς ‘Ρώμην. ‘Η συ
νήθεια άρα τοΰ μεταχομίζειν τεχνουργήματα έκ τών οικείων 
Οεσεων αύτών είχεν ήδη αρχίσει. Άλλ’ δτε εισήλασαν είς 
‘Ρώμην βάρβαρα έθ·>η τά άρχαϊα τεχνουργήματα κατεστρέ- 
φοντο αδιακρίτως- τούς περικαλλεστέρους λευκούς λίθους με- 
τεχειρίζοντο είς οικοδομάς τοίχων, καί τά λαμπρότερα τών 
αγαλμάτων μετεποίουν είς άσβεστον. Ούδεμία σχεδόν είκών, 
ούδέν άγαλμα άπέφυγε τήν τοιαύτην καταστροφήν, ε μή τά 
κατα/ωσθέντα ύπό τούς σωρούς τών έρειπίων, άπερ έσώθησαν 
ούτως άπό τή; βκρβαρότητος τών χειρών καί δέν έλαβον τήν 
τύχην τών περί αύτά άλλων, ΐνα έμπνεύσωσι καιροΰ έπι- 
σταθντος νέον πρός τάς έλευθέρας τέχνας έρωτα- έν αρχή 
τού ΙΕ' αίώνος πέντε μόνον άρχαϊα λίθου λευκού αγάλματα 
και έν γαλκοΰν έδείκνυντο έν ‘Ρώμη. Έπί Μεδίζων ήρξάτο 
έν Φλωρεντία άνατέλλουσα ήώς νέας τών καλών τεχνών η
μέρας. Κόσμος ό Α' συνέλεξεν αρχαιότητας καί έθηκε τόν 
θεμέλιον λίθον τοΰ περίφημου Φλωρεντινού Μουσείου. Τό 
παράδειγμα τούτου έμιμήθησαυ καί άλλοι τής ’Ιταλίας ηγε
μόνες. Ό έκ τοΰ οίκου τών Μεδίκων έλκων τό γένος Πάπας 
Λέων ό Γ μετεφύτευσε τόν διακρίνοντα τό γένος αύτοΰ πρός 
τάς καλάς τέχνχς έρωτα έν ‘Ρώμη. Έν τή έπί τού λόφου 
Ιΐιγκίου έπχύλει τών Μεδίκων συνεζεντρώθησαν τά τή δε κα
κέ σε κεζρυμμένα καί ουτω σωθέντα τής καταστροφής έργα 
τής αρχαίας τέχνης. Οί εύπατρίδχι τής ‘Ρώμης, καί κατ’ ο
λίγον τής Ιταλίας άπάσης, ύπό διακαούς ζήλου πρός τήν δό
ξαν τής αρχαιότητας συσχεθέντες, ήρξαντο άνασκάπτειν διά
φορα μέρη είς εύρεσιν αρχαιοτήτων, ίνα κοσμώσιν αύταϊς 
τάς εαυτών έπχύλεις καί μέγαρα. Καί πρώτον μέν ήρξαντο 
άναζητεΐν άρ/αια νομίσματα, ε.τα δέ προτομχς καί τέλεια α
γάλματα- ούτως ήρξαντο κατά μικρόν οίκοδομεΐν Μουσεία καί 
καταθέτειν έν αότοΐς, εί καί άτάκτως, τάς έκασταχοϋ άνευρι- 
σκομένας αρχαιότητας.

‘Η ‘Ελλάς ώς φιλόστοργος μήτηρ, δτε άλλότριοι διήρπα- 
ζον τ’ απροστάτευτα τέκνα τής ευφυΐας τών καλλιτεχνών αύ
τής, έτήρησεν ολίγα τινά έγκρυπτα είς τούς έαυτής κόλπους. 
Ταΰτα άνευρισκόμενα όσημέραι ήτοι τυχαίιυς ή έξ άνασκαφών 
επίτηδες γινομένων έρρίπτοντο μέχρι το δε τήδε κακεισε ά- 
διάτακτα και πρός τάς μελέτας του αρχαιολόγου ήκιστα χρή
σιμα, διά τό ούτως αύτά διάκεισθαι, ένεκα έλλείψεως οικοδο
μής καταλλήλου πρός έναπόθεσιν και έπιστομονικήν διάταξιν 
αύτών δίκην δ’εκθέτων οΰτω κείμενα ίσως και έστιν δτε οιηρ- 
πάγθησάν τινα αύτών ίεροσύλω χειρί, ίνα μεταφερόρενχ οια- 
χοσμήσωσι αλλοδαπών χωρών δ.ςμόσια μουσεία ή ίδιω ώ> άρ- 
χαιοθήκας. Τά πλεϊστα καί περικαλλέστερα τών τής άρχαίας 
άπαραμίλλου τέχνη: αριστουργημάτων ύπο ψυχρούς και ανή
λιους ούοανούς μετεναχθέντα στερούνται τής ζωοποιούση; 
ποτέ αύτά τού άφελώς λάμποντος ‘Ελλχνικοΰ ήλίευ άκτϊνος, 
καί μονουουχι στενά^ουσιν ζν ζζντ, π·π: ηυ.:>7.
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Χαίρομίν πληροφορούμενοι και άσμενοι άγγέλλοντες ότι 

έλήφθη ήδη ή δέουσα πρόνοια ινα οικοδομή θή όσονούπω έν 
’Αθήναις εύρύχωρον Μουσείου, περί ου καί έν άλλω φύλλω τής 
έφημερίδος ημών έποιησάμεθα λόγον. Έν αύτω ώς έν άσύλω 
συλλεχθησσμεναι αί ολίγα: σωθήσαι είς τό πάτριον έδαφος 
αρχαιότητας έσονται προφυλαγμέναι ΐεροσύλων χειρών, καί 
χρήσιμοι τοΐς έξ αύτών άρχαιομαθείας διδάγματα άρυομένοις.

Έν τινι τών προλαβόντων φύλλων τής έφημερίδος ημών έ- 
ποιησάμεΟα λόγον περί τής ύπό τόν ΆΟήνησι άρχαΐον ναόν 
τοΰ Νικοδήμου, καί τό περιαύλειον αύτοϋ άνακαλυφθείσης 
λίαν περιέργου δεξαμενής· γενομένων έκτοτε άνασκαφών 
καί πλειόνων ερευνών, κατέστησαν σαφέστερα όπωσοΰν τά 
περί τοΟ υπογείου τούτου οικοδομήματος. ’Αντί πάσης άλλης 
περιγραφής αυτού δημοσιεύομε·» κατωτέρω τήν περί τούτου 
πρός τό ύπουργεΐον τής δη.Όσιας έκπαιδεύσεως έκθεσιν τού 
έφορου τών αρχαιοτήτων Κ. Κυρ. ΙΙιττάκη, ήν ό Κ. ‘Γπουργος 
έύηρεστήθη άνακοινώσαι ύμΐν προς δημοσίευσιν, χάριν τών φιλο- 
πραγμόνων καί φιλομαθών αναγνωστών τής έφημερίδος ημών.

Ιδού αύτη.

Άριθ. πρωτ. 1926.

Άριθ. Δ. 1889.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΙΤρός το ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Έπι τής θέσεως έφ’ής ήν τό ιερόν Απόλλωνος τοΰ Λυ
κείου, κατά τούς χρόνους τού Αύτοκράτορος 'Αντωνίου Πίου 
κατεσκευάσθη εύρυχωροτάτη δεξαμενή δεχόμενη τό έκ τής 
Πεντέλης μετοχετευόμενον ύδωρ· κατά δέ τόν δέκατου αιώνα 
μετά Χριστόν, ώς εξάγεται άπό τινας έν Λυκοδήμω έπιγραφάς, 
δτε ή δεξαμενή αύτη ούκ ήν πλέον έν χοήσει, ώκοδόμησαν οί 
τότε χριστιανοί έκκλησίαν τοΰ αγίου Στεφάνου, ήτις έπεφύλαξε 
τό άρχαΐον επώνυμου τοΰ Λυκείου, έπικληθεϊσα ή τοΰ Λυκοδή- 
μου· τό όνομα δέ τοΰτο οί μετά ταΰτα χριστιανοί εύφημοτέρως 
t-ϊς Νικόδημον μετεποίησαν. Εις τήν έκκλησίαν ταύτην, έργου 
καθαρόν Βυζαντινόν, έτελεϊτο ή θεία μυσταγωγία άπό τούς 
χρόνους τής οικοδομής αύτής μέχρι τοΰ 17 αίώνος, καταστα- 
Οεΐσα μονή άντί ένοριακής έκκλησίας χαί έπαυξηθεΐσα πριν 
τής Τουρκοκρατίας καί δι’ έτέρων οικοδομών, ήτοι χελλίων 
και άλλων· ύπεβλέπετο δέ παρά τών ’Αγαρηνών διά τε τό 
έπιφανες τοΰ οικοδομήματος αύτής, καί διότι ήν λόγος, ότι 
και ώς έκκλησία τών διοικησάντων τάς ’Αθήνας ύπήρξε. Κατά 
δέ τά μέσα τοΰ 17 αίώνος οί μοναχοί έγκαταλείψαντες τήν 
κατοικίαν αύτών μετέβησαν αλλαχού. Είς τοιαύτην κατάστα- 
σιν εύρών αύτήν τό 1775 ό τύραννος τών ’Αθηνών Χατζαλής, 
οστις ούδενός έφείσθη τών αρχαίων οικοδομημάτων, δτε τάς 
Αθήνας περιετείχισε, κατέστρεψε τήν περιοχήν καί τά κελ- 
λία τής μονής ταύτης καί μετεχειρίσθη τήν ύλην εις τήν οι
κοδομήν τού περιτειχίσματος· έκτοτε ή έκκλησία τοΰ αγίου 
Στεφάνου έμενεν έν αχρηστία, καί πριν τής έπαναστάσεως 
οί χριστιανοί μετά φόβου ήναπτον τό εσπέρας τών παραμονών 
τών εορτών τούς λύχνους τών εικόνων τοΰ Χριστού καί τής 
Παναγίας. Κατά δέ τό 1821, ότε τήν Άκρόπολιν έπολιορ- 
κούσαμεν, βόμβα εχθρική έπιπεσούσα επί τού Οόλου κατέστρε
ψε τό νοτιοδυτικόν μέρος τούτου. Κατά τό 1836 θεωρών τό 
οικοδόμημα ώς Βυζαντινόν έργον, άξιο·, διατηρήσεως, ώς κοσ
μούν καί αύτό εί; τό είδος του τάς 'Αθήνας, έζήτουν δι’ α
ναφορών μου όχι μόνον τήν δ ατήρησιυ αύτοϋ, άλλά καί τήν 
έπισκευήυ τούτου συμφώνως μέ τό περί διατηρήσεως τών Βυ
ζαντινών οικοδομών Β. διάταγμα καί τόν περί αρχαιοτήτων 
νόμον, έως ότου ή ‘Ρωσσική Κυβέρνησις έζήτησε τήν έκκλη
σίαν ταύτην ινα έπισκευάση αύτήν, όπως χρησιμεύση ώς ένο- 
ρία τής ‘Ρωσσική; I Ιρεσβείας.

Τούτου δέ γενομένου, παρετηρήθη δτι έν τώ ύπογείω τής άνα- 
τολικής πλευράς τής εκκλησίας έςήρχετο μικρόν τι ύδωρ, καί 
δτι ίκμάς τις μικρά ύπήρχεν είς τήν έκκλησίαν τούτο παρα- 
τηρήσας ό ένάρετος ‘Ρώσσο; Αρχιμανδρίτης Άντωνινος ένήρ- 
γησεν έρεύνας έντός τοΰ υπογείου, καί άνασκάψας μικρόν βα

θύτερου, άν&ϋρευ έτερον υπόγειον ύπ’ αύτό κείμενον καλώς καί 
μονίμως κατεσκευασμένον πλήρες ϋδατος· έξαχολουθούντος δέ 
είς τήν έκκένωσιν τούτου ήχούετο βόμβος ετέρου πλησίου ύπο- 
γείου· καί τώ όντι πρός τό μέρος τούτο τρυπήσαντες οπήν 
τινα ϊδον κενόν μέγα. Τό κενόν τοΰτο είναι εύρυχωρότατον, 
οί τοίχοι αύτοϋ είσι παχύτατοι κατασκευασμένο·, έκ πλίνθων 
μεγάλων λίθου Πειραϊκοΰ ή ΙΙνυχίτου, οϊτινες σχηματίζουσι 
δεξαμενήν εύρεΐαν. ‘Ο πυθμήν τή; δεξαμενή; ταύτης κατε- 
σκευάσθη έκ μίγματος άσβεστης καί κεραμοκονίας, τό δέ σχή
μα αύτής είναι τετράγωνον παραλληλόγραμμον έκ δέ τής 
δυτικής πλευράς αύτοϋ έχει σχήμα ημικυκλίου· διαιρείται 
έσωθεν είς δύο ϊσα μέρη, άπερ καί κοινωνοΰσι διά δύο θυρί
δων, ών τό μέν ήμισυ είναι εις τήν κάτω δεξαμενήν, τό δέ 
έτερον ήμισυ είς τήν άνω. Έντός τών δύο τούτων διαιρέσεων 
καί τοΰ ημικυκλίου υπάρχουσι 26') κίονες τετράγωνοι ίκ πλίν
θων οπτής γής, έκαστος των οποίων σύγκειτα: μετά τού έπι- 
στηλίου έκ 12 πλίνθων, έχάστης δέ τό πάχος 11 0/0, 
πλήν τοΰ έπιστηλίου, τό δέ ύψος έκάστου κίονος είναι 80 0/0 
τοΰ Γαλλικού μέτρου. Έπι τής κάτω αύτής δεξαμενής φαί
νονται επτά υδραγωγεία, τρία τούτων μετέφερον τό ύδωρ έκ 
τών πρός τόν Άγχεσμον μερών έν πρός τό δυτικόν μέρος, 
καί δύω πρός τό δυτιχο-νότιον φέρουσιν είς δύο ύπόγεια οικο
δομήματα, άπερ είσίν έργα σύγχρονα μέ τήν δεξαμενήν, κα
τασκευασμένα δμως ούχί μετά τόσης προσοχής. Τά υπόγεια 
ταΰτα οικοδομήματα εύρέθησαν άνευ θόλου, τοιοΰτον δέ κατα
σκευάζει νΰν ό ρηθεις ’Αρχιμανδρίτης, ινα γρησιμεύσωσιν ώς 
μουσεία τών όσων έν ταϊς άνασκαφαΐς ηυρε λειψάνων τής άρ- 
χαιότητος, άτινα είσί ταρσός ένός ποδός αγάλματος, κνήμη, 
δυο τμήματα λάρνακας λίθου πεντελησίου, έφ’ ών γλυφαί πα- 
ριστάνουσαι κροσσού; κισσού, καί τινα άλλα τεμάχια μικρού 
λόγου άξια, εν οΐς και μέρος ορίου λίθου λευκοΰ, εφ' ού τά 
γράμματα HOP ήτοι όρο; ’Απόλλωνος ίσως, χαί ταύτα μέν 
είσι τά έν τή κάτω δεξαμενή, έπι δέ τών έπιστηλίων τών τε
τραγωνικών κιόνων περί ών άνέφερον, σχηματίζεται έδαφος 
τι έκ μίγματος λίαν στερεού πάχους περίπου 50 0/0 τοΰ 
Γαλλικού μέτρου· έπι τής άνω επιφάνειας αύτοϋ ϊστανται σχε
δόν παραλλήλως μετά τών κάτω κιόνων έτεροι κίονες έκ 
πλίνθων οπτής γής στρογγύλου σχήματος, ύψους σχεδόν τοΰ 
αύτοϋ μετά τών κάτω καί διαμέτρου 30 0/0 σχεδόν τοΰ Γαλ
λικού μέτρου. Οί κίονες ουτοι φέρουσι καί αύτοί έπιστήλια 
πλίνθων πάχους 30 0/0, άπερ σχηματίζουσιν επιφάνειαν εξί
σου στερεάν, έπ’ αύτής δέ ύπάρχει έδαφος πάχους δύο περίπου 
μέτρων έκ χώματος καί στηρίζονται τά θεμέλια τής έκκλησίας 
τού Αυκοδήμου, ής οί κτίτορες, όταν ωκοδόαησαν αύτήν, ήγνό- 
ουν φαίνεται τό κάτω υπόγειον, άλλως τά θεμέλια αύτής δέν 
ήθελον έπιστηρίξη έπι τοΰ άνω υπογείου.

Περί τοΰ αριθμού τών κιόνων τής άνω δεξαμενής δεν δυνά- 
μεθα νά άποφανθώμεν, διότι τούτων μέγα μέρος είσίν έντός 
τής έκκλησίας, τό δέ έτερον έκτός αύτής· τά μέρη δέ ταύτα 
δέν έκαθαρίσθησαν, διότι εί τούτο γίνη, τότε άνάγκη πάσα, νά 
άνασκαφή όλη ή έκκ' ησία τοΰ Αυκοδήμου καί τά έξω μέρη 
αύτής.

Τά τρία υδραγωγεία τά πρός Άγχεσμον εύρέθησαν κεκλει- 
σμένα, ήνοιξε δέ αύτά ό ρηθεις ’Αρχιμανδρίτης ϊνα ίδη, όσον 
τό δυνατόν, ποΰ φέρουσι ταΰτα- όλλ’ επειδή έπαρατήρησεν, ό
τι προβαίνουσι πρός τά πρόσω, έπαυσε τήν περαιτέρω έρευναν.

Γνωρίζω έκ πείρας ότι πλησίο < τής οικίας τοΰ Έφέτου Ί - 
ωαννίδου καί ΙΙαππά ’Αγαθάγγελου κατά τό 1853 άνέβρυεν 
ύδωρ, ού τό υδραγωγείου διέρχεται άπό τήν οικίαν τού Κ. 
Κοζάκη Τυπάλδου, τά δέ έτερα δύο υδραγωγεία φέροντα χαί 
αύτά πρός τόν Λυχόδημ,ον διέρχονται διά τού βασιλικού κήπου.

Πρός δέ τό νοτιοανατολικόν μέρος τής έκκλησίας κατά τήν 
οικίαν τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Καλαγάνη, άνευρέθησαν έσχάτως 
καί άλλοι κίονες άνευ έπιστηλίων, βα νοντες άνά οκτώ είς 
έκάστην σειράν όμοιοι τών έν τή έκκλησία τή; άνω σειράς. 
Πόσον δέ προχωροΰσιν ουτοι καί ποΰ φθάνουσι, καί πόσα·, σει- 
ραί είσι δέν δύναται νά προσδιορισθή άν δέν γείνωσιν άνασκα- 
οαί είς τό μέρος τοΰτο· ίσως ουτοι προχωρούσε πρό; την οι
κίαν τού ’Αρχιμανδρίτου Καλαγάνη, διότι είς τά θεμέλια καί 
τά ύπόγεια αύτής, δτε έκτίζετο, εύρέθησαν πολλά μίρη σπον
δύλων τών απαρτίζονταν τούς κίονας τής άνω δεξαμενής· περί 

τών σπονδύλων τούτων δέν έλήφθη τότε πρόνοια, διότι ήγνο- 
εΐτο ή ύπαρξις τοιαύτη; δεξαμενής, καί διότι ουτοι ούδέν ση- 
μεΐον κοσμήματος ή τύπου έφτρον.

Έντός τής εκκλησίας υπάρχουσι τέσσαρα υπόγεια οικοδο
μήματα έν τώ μέσω αύτής σύγχρονα τής οικοδομής τής έκ
κλησίας, άτινα έχρησίμευσαν ώς κοιμητήρια τών χριστιανών 
ταΰτα δέ ήσαν γνωστά πριν τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως.

Περί ιέ τό άγιον βήμα εύρεθησαν έτερα δύο υπόγεια, τοΰ 
μέν ένός τό έδαφος κεκόσμηται ψήφοις σχηματιζούσαις μαί
ανδρον πρός τά κάτω, τά δέ άνω, χασμήματα χιασμάτων καί 
συμπλεκτών κύκλων, καί ταΰτα είσίν ώς έν συντομω τά περί 
τών έν τώ Λυκοδήμω ύπογείων, ών μεγαλητέραν περιγραφήν 
μετά σχεδιάσματος θέλω έκδόσει έντός ολίγου έν τή ’Αρ
χαιολογική Έφημερίδι.

Έν Αθήναις τή 22 Μαρτίου 1856.

Εύπειθέστατος.
‘Ο Γενικός Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων.

Κ. Σ. ΙΙΙΤΤίΚΗΣ.

Περί Τ7}ς σ-ουοϊί; τη; Λατινικές γλώσσης 
πασά τοΐς άοχαιοις Έλλησ.ιν,

(Συνέχεια, ιδ. άρ. 156).

Έν Έλλάδι λοιπόν, μετά τήν ‘Ρωμαϊκήν κατοχήν, καί κα
τ’ έξοχήν υπό τήν αύτοκρατορίαν, πολλοί λόγιοι άναμφιβόλως 
έμαθαν καί έγίνωσκον γράφειν την Λατινικήν. Καί τοΰτο, 
όπω; μετέρχωνται τό έπάγγελμα τοΰ οιερμηνέως, καί μετα- 
φράζωσιν είς τήν γλώσσαν αυτών τάς έπιστολάς τών ανθυπά
των, τά ψηφίσματα τής Συγκλήτου, καί άλλα; επισήμους πρά
ξεις, ών πλεΐσται διεσώθησαν ουτω μέχρις ημών, άλλαι μέν μό
νον ‘Ελληνιςά, άλλαι δέ καί είς τάς δυο γλώσσας γεγραμμέναι
(1)·  ού μήν άλλά καί χάριν εύγενών προςατών, ζητούντων παρ’ 
αύτών τήν μετάφρασιν ώφελίμου τινός συγγράμματος. Ούτως ο 
Πομπήϊος Ληναϊος, Έλλην απελεύθερος τοΰ ΙΙομπηίου, μετέ
φρασε Λατινιστί κατ’ αϊτησιν τοΰ αρχαίου αύτοϋ δεσπότου με- 
γάλην ιατρικήν συλλογήν, συντελεσθεΐσαν υπό τοΰ βασ.λέως 
Μιθριδάτου, καί εύρεθεϊσαν έν τοΐς λαφύροις μετά τήν τού 
ήγεμόνος τούτου ήτταν (2). Έδιδάσκοντο έτι ταύτην ένίοτε πε- 
ριεργεία κινούμενοι Ιστορικοί καί πολυμαθείς άνδρες. Διονύσιος 
ό 'Αλικαρνασσευς άνεγίνωσκε τους Λατίνους συγγραφείς, όπως 
γράψή τάς ‘Ρωμαϊκός αύτοϋ αρχαιότητας· ό δέ Ιίλούταρχος, 
όπως συλλέξη τά στοιχεία τών βιογραφιών αυτού. Μή σρκού- 
μενος είς τήν σπουδήν τών πρωτοτύπων έγγραφων τής ιστο
ρίας, ήν τοσοΰτον σοφώς διηγήθη ό Πολύβιος, διδάσκει ημάς 
διά μεταφράσεως, ήν εύλόγως δυνάμεθα όνομάσαι πιστήν, 
πλεΐστα τών εγγράφων τούτων, ή-οι τάς πρωίας μετά τής 
Καοχηδόνος συνθήκας τής ‘Ρώμης (3). Βραδ.τερον δέ επίσης ο 
Άππιανός μετέφρασε τό λίαν περιλάλητου προοίμιον τών πι
νάκων τής προγραφής τών ύπό τής Τριανδρίας ύπογεγραμ- 
μένων (4).

Άλλά τά παραδείγματα ταΰτα δέν άποδεικνύουσιν ότι οί 
Έλληνες τής ‘Ρώμη; χρονογράφοι ήσαν πολύ κάτοχοι τής 
Λατινίδος γλώσσης. Κατ’ άρχάς, τώ όντι, πλεΐστοι ‘Ρωμαίοι, 
έν οϊς άρχει νά ένθυμίσωμεν τον ‘Ρουτέλιον καί Κικέρωνα, 
έγραψαν ‘Ελληνιστί υπομνήματα '5), όπω; άπαλλάξωσι τρόπον 
τινά τούς Διονυσίους χαί Άππιανούς τοΰ κόπου τής μεταφρά
σεως. Τινες μάλιστα έπραξαν τοΰτο καί μέ κίνδυνον τής ιδίας 
αύτών φιλοδοξίας. Κάτων ό πρεσβύτερος έχλεύαζε μετά τής 
συνήθους αύτω αύστηρότητος τόν ‘Ρωμαϊον Άλοΐνον, όστις 
προετιμα νά γράφη μάλλον Ελληνιστί, καί τοι σολοικίζων (6),

(1) Corpus inscr. gracr. άο. 1770, 3045, 3800, 3971, κτλ.
(2) Πλίνίο;. Hist, nat, XXXV, V.
(3) ‘Ijtjj.mv, 111, 22 κ·?. άχολ.
(4) ’Εμφύλιο: πόλεμο:. 14,8—11.
(5) Vossius de historicis graecis, 1, IS χαί 22.
(6) Χίκως, Γελλίψ, XI, 8. 

ή άπλούστατα είς τήν μητρικήν αύτοϋ γ?.ώσϊαν. Έπειτα δέν 
βλέπομεν τόν Πλούταρχον όμολογοΰντα ότι έν τή άναγνώσει 
τών Λατίνων συγγραφέων ή γνώσις τών πραγμάτων έβοήθει 
αύτόν πολύ είς τό μαντεύειν τάς λέξεις; καί ό αύτός Πλούταρ
χος δέν διακηρύττει ότι ανίκανός έστιν έκτιμήσαι παρά τοΐς 
συγγραφεύσ: τούτοις τύ κάλλος τοΰ λεκτικού (1); Διονύσιος δέ 
ό Άλικαρνασσεύς ούδεμίαν δίδωσιν ήμΐν υποψίαν, ότι τά ιστο
ρικά τών 'Ρωμαίων συγγράμματα, άπερ πολύ έμελέτησε, πα
ρουσίασαν αύτω τό έλάχιστον φιλολογικόν διαφέρον. Προσέτι 
δέ είς τά περί τών ’Αττικών ρητόρων υπομνήματα αύτοϋ, καί 
έκεΐ ακόμη, οπού τό άντικείμενον τόν προκαλεΐ είς τήν παρα- 
βολήν τής ‘Ρωμαϊκής πρός τήν ‘Ελληνικήν ευγλωττίαν, όμι
λε: μόνον περί τής τελευταίας ταύτης, ώς εί μή ήκουσέ ποτέ 
προφερόμενα τά ονόματα τού Κικέρωνος καί τοΰ ‘Ορτενσίου (2). 
Καί έν τούτοις ό Διονύσιος είναι κόλαξ τών ‘Ρωμαίων· δπως 
δοξάση τήν κοιτίδα τού ήγεμόνος λαού, συνέθεσε τάς όγγώ- 
δεις αύτοϋ ‘Ρωμαϊκός αρχαιολογίας, έν αίς μετά τοσαύτης 
πολυμαθείας καί τοσοΰτον ολίγης κριτική; άγωνίζεται άποδεΐ- 
ξαι, ότι οί θεμελιωταί τής ‘Ρώμης ήσαν ούχί μόνον Έλληνες, 
αΚκ’ Έλληνες εύμουσοι καί πεπολιτισμένοι.

Όσω περιωρισμένη καί άν ήτον ή έν τοΐς ‘Ελληνικοΐς σχο- 
λείοις σπουδή τής Λατινικές γλώσσης, παρήγαγεν, είναι αλη
θές, βιβλία τινά, έν οίς αί δύο γλώσσαι ήσαν παραλλήλως 
τεθειμέναι, είτε πρός εύκό/.υνσιν τής χρήσεως, είτε πρός προσ
διορισμόν τών σχέσεων τή; ετυμολογίας. Άριθμουνται πέντε 
ή έξ τοιαύται συγγραφαί έν ουσίν αίώσί, μετά τό έργον Τυ- 
ραννίωνος τού νέου, συγχρόνου τοΰ Κικέρωνος, μέχρι τοΰ Φι
λόξενου, άκμάσαντος έν τοΐς χρόνο:; τών ’Αντωνίνων (3). 
Άλλά, πράγμα παράδοξον, ύπ’αύτήν ταύτην τήν βασιλείαν 
τών Αντωνίνων, είς τόν αιώνα τούτον τής φ λολογικής δρα
στηριότητας καί τής άνθούσης πολυμαθείας, ό φιλοσοφώτερος 
τών γραμματικών τής ’Αλεξανδρείας, Απολλώνιο.;, έγραψε 
δέκα τόμους ίσως περί τής θεωρίας τών διαλέκτων, χωρίς νά 
φαίνηται γινώσζων ότι ύπήρξεν έν τώ κόσμω καί Λατινική τις 

γλώσσα (4).
Ζήλος τοσοΰτον ιδιότροπος πρός τήν Λατινικήν γλώσσαν 

δέν έσυγχώρει τοΐς Έλλησι κρίνειν όρθώς τά ύπ’ αύτής παρα- 
χθέντα άριστουργήματα, καί άν ένίοτε έρριψοκινδύνευσαν μέ
χρι τής φιλολογικής κριτικής, έπραξαν τούτο μετ’ ολίγης 
έπιτυχίας. ‘Ο ρήτωρ Κεκίλιος αύστηρώς ύπό τού Πλουτάρχου 
έκρίθη (5)’ διότι έγραψε κακόν παραλληλισμόν τοΰ Δημοσθέ- 
νους καί Κικέρωνος. Αύτός δέ πάλιν ό Πλούταρχος δέν τολ
μά σχεδόν νά παραβάλη τους δύο μεγάλους τούτους ρήτορας, 
είμή ώς πρός τάς πολιτικά; αύτών πράξεις· καί μετά πολ
λής τής περισκέψεως ό συγγραφεύς τοΰ περί υψους συγγράμ
ματος επανέρχεται είς τόν παραλληλισμόν τούτον, όπου ό 
εις τών συμπατριωτών του άπέτυχε, καί δνπερ ό άλαλος ούδ' 
έπιχειρήσαι έτόλμησε (6). Δίδυμος ό γραμματικός, ουτινος 
ή άπεπτος πολλάζις πολυμάθεια έξεχύθη εί: εκατό.τάδας τό
μων, έδημοσίευσε κατά τής πολιτείας τού Κικέρωνος πολύ
φυλλον σάτυραν, ήν άνεσκεύασε βραδύτερον ό Σουητόνιος, καί 
ήν ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος, ύπεροπτικώς μέν, άλλά δικαίως, 
παρέβαλλε πρό; ύλακάς κυνιδίου κατά λέοντος (7). Δυστυχής 
τώ όντι δι’ Έλληνα φαίνεται ή ιδέα τοΰ νά προσβάλή ένα τών 
μεγαλειτέρων νόων, ους ή ‘Ρώμη παρήγαγε, τόν εύγλωττό- 
τερον θαυμαστήν τού Πλάτωνος καί ’Αριστοτέλους, καί νά έ- 
κλέξή έκ τών έργων τοΰ Κικέρωνος έκεϊνο, έν ω ή πρός τάς 
‘Ρωμαϊκά; θεσμοθεσίας αγάπη ένούται τοσοΰτον γενναίως μετά 
τού πρός τάς θεσμοθεσίας καί πολιτικά; θεωρίας τής ‘Ελλά

δος σεβασμού.
(ακολουθεί).

(1) Βίο; ΔημοσΟένου;, c. 2.
(2) Βλέπε ποό πάντων τόν πρόλογον τών ΰπομνηυάτων.
(3) Βλέπε τό περί Απολλώνιου τοΰ δύσκολου υπόμνημά μου π. 48 

και άκολ.
(4) Βλέπε αύτό π. 51.
(5) Έν τω ποολόγιρ τών βίων τοΰ Δ<μοσ6ένου: καί Κικέρωνος.

(6) Κ. 12, έζ,δοΓ. Reiskp.
(7) Σουΐοσς έν λίξ;: Τράγ-υ'.ο;, Μαρχίλλΐνοτ, XXII, 16, 16
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ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Άριθ. πρωτ. 1370.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Το ύπουργειον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Προς τούς Νομάφχας τού Κράτους,

Διά διαφόρων εγκυκλίων διαταγών (ών τελευταία έξεδόθη 
τή 10η Σεπτεμβρίου π. ε. ύπ’ άριθ. 3935) τό καθ' ήμάς 
ύπουργειον προσεκάλεσεν ύμάς νά προτρέψητε τούς ηγουμένους 
και λοιπούς πατέρας τών έν τω καθ' ύμάς Νομώ εύπορωτέρων 
μονών νά πέμψωσιν εις τήν έν Τίρυνθι Γεωργικήν Σ/ολήν 
άνά ένα ύπιτροφον τής εκλογής των διά νάδιδαχθή ουτος τούς 
βελτιωμένους τρόπους τής γεωργίας καί τή; κτηνοτροφίας, 
και μετά τήν έκπαίδευσίν του μεταχειρισθώσιν αυτόν επωφε
λώς, ώς έχουσαι έκτεταμένας γαίας καί κτήνη, όπως διά τούτου 
τοϋ μέσου καί αί μοναί ώφεληθώσι, καί οί κάτοικοι ένισχυ- 
θώσι, διά τοΰ παραδείγματος, είς βελτιώσεις έπί τών κτημά
των αύτών. Άλλ’ όμως έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων, δέν ει- 
δομεν μέχρι τοΰδε τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα.

Έκ τών ολίγων τούτων εξαιρέσεων υπάρχει, καθά έδήλωσεν 
εις ημάς τό Ύπουργειον τών Εσωτερικών δίέγγράφουτου 13 
μηνάς φθίνοντος ύπ’ άριθ. 6113, ή ενταύθα διατηρούμενη μο
νή τής Πεντέλης, τής οποίας ό έπαξίως προϊστάμενος Κύ
ριος Κύριλλος, κατανόησα; τάς έζπηγαζούσας άπό τοιοΰτον 
μέτρον σημαντικός ώφελείας, είσηγαγεν είς τά κτήματα τής 
μονής του την διά τοΰ 'Ευρωπαϊκού άροτρου καλλιέρ ειαν, 
καί διά τής σμιζράς δαπάνης περί τήν έκπαίδευσίν υποτρόφου 
διδαχθέντος έν 1'ύρινθι τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν 
ού μόνον είς τήν κατ' αύτόν μονήν έγε'νετο πρόξενος ωφελη
μάτων, άλλα καί είς τούς πλησίον αύτοΰ, διότι τό παράδειγ
μά του ένίσχυσε τούς κατοίκους είς τό νά άντηληφθώσι καί 
βάλωσ ν εις ενέργειαν και ουτοι οί εαυτούς, αύτόν τόν έν τή κα
τά τήν Τίρυνθα Γεωργική Σχολή διδασκόμενου τρόπον τής 
βελτιωμένης καλλιέργειας.

Τό αξιέπαινου τούτο τοΰ καλοΰ οικονόμου τών πραγμάτων 
τής κατ’αύτόν μονής, τού ηγουμένου, λέγομεν, τής Πεντέλης 
παράδειγμα, τό όποιον ύπέμνησε», ώς προέφημεν, εις ημάς τό 
Ύπουργειον τών Εσωτερικών, προβαλλόμεθα δΐ υμών, Κύριε 
Νομάρχα, εις τούς ηγουμένους τών έντώ καθ’ υμάς νομώ εύ
πορωτέρων μοναστηρίων πρός μίμησιν. Προτρέψατέ τους καί 
πάλιν έξ ονόματος ήμών, καί διαλύσατε απ' αύτών πάντα, δν 
άν τυχόν έχη τις δισταγμόν περί, τών έκ τοϋ μέτρου τούτου 
παραχ ησομένων βεβαίως καλών αποτελεσμάτων, καί καταστή
σατε καταληπτά; είς αύτούς ώφελείας τάς οποίας πρώται αί 
μοναί θέλουσιν απολαύσει· πρός δέ καί τά; έκ τοΰ παραδείγ
ματος τών μονών συνέπειας διά τήν κατά τόν Ευρωπαϊκόν 
τρόπον έπέκτασιν καί πρόοδον τής καλλιέργεια; είς τήν ήμε- 
τέραν πατρίδα, και πείσατε τέλος αύτούς νά μή φεισθώσι δα
πάνη; ευτελούς τριαζοσίων κατ’ έτος δραχμών, και ταύτης έπί 
μόνην τριετίαν, διά την έκπαίδευσίν ενός ύποτρόφου έφ’έκα
στη; μονή; άποστελλομένου, άποβλέποντες είς τό έκ ταύτης 
έσόμ-.νον μέγα όφελος καί διά τάς μονά; καί διά τόν τόπον 
αύτόν ένθα ύπάρχουσι γαιαι μεγάλης μέν έκτάσεως ολίγον δέ 
δέ παραγωγοί ένεζεν έλλείψεως τής προσηκούσης καλλιέργειας, 
ή και ένεζεν άγνοιας περί τήν διάκρισιν τών διαφόρων ποιοτή
των τή; γής, απαραίτητον ουσχν είς προσφυή καί έπομένως 
καρποφόρου φυτείαν.

'Επειδή δέ έν τώ τέζ.ει τοΰ προμνησθέυτος πρός ήμάς εγγρά
φου του τό ύποργεΐον τών εσωτερικών έξέθηζεν,ότι έκ τής ;ν Γύ- 
ρινθι Γεωργικής Σχολής έξήλθον πρότινος καιρού μαθηταί, καί 
κατ’αύτάςεξέρχονται καί έτεροι νέοι μορφωμένοι είς τά τής Γε
ωργίας, δύνανται δέ έκ τούτων νά λά ω ιν αμέσως οσαι έκ τών 
μονών έπ.θυμούσι*  ταιούτους διά τήν καλλιέργειαν τώ < κτη
μάτων των, συμφ&νοΰσαι μετ’ αύτών περί αντιμισθίας δικαίας, 
διά ταΰτα κοινοπΛούμεν καί τοΰτο δΐ ύμών είς τούς ηγουμέ
νου; τών έν τώ κ» ύμάς νομώ εύπορωτέρων μονών, ϊνα οσαι 
έξ αύτών θέλωσι * ,προσλζβωσ-.ν έπ δίκαια, ώ; ειρηται, αντι

μισθία τοιούτους δοκίμους περί τά γεωργικά, άναφέρωσιν είς 
ημάς· θ-λομεν δέ σπεύσει ημείς νά διαβιβάσωμεν δια τοΰ προ- 
μνησΟέντος υπουργείου εις τούς εΐρημένους μαθητάς τάς αιτή
σεις τών μοννν, άμα ότε μάς γνωστοποιηθώσι.

ΙΙερί τοΰ αποτελέσματος τού ενεργειών σα; προσκαλεΐσθε 
νά άναφέρητε εί; . μάς έν καιρώ.

Άθήνγσι τή 23 Μαρτίου 1856.

Ό Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Μ. Καλλιφρονϊς.

Δι’ Υ. Β. Διαταγμάτων προτάσει τοΰ Κ. ύπουργοϋ τής Δημ. 
έκπαιδεύσεως έκδοθέντων,

ό έλληνοδιδάσκαλος Λυμοασίας Κ. Σ. Άναξηρόπουλος με- 
τετέθη εί; Καλάβρυτα, ό δέ Κ. II. Παπαζαφειρόπουλος έκ 
Καλαβρύτων είς Χυμφασιαν.

Του έν ‘Ρώμη γραφικήν σπουδάζοντος κυρίου Β. Σκόπα 
’Αθηναίου παρατάθη ή υποτροφία έπί έν έτι έτος άρχόμενον 
άπό 1 Αύγούστου ε. ε.

Τω έν Γερμανία τάς φιλολογικά; αύτοΰ σπουδά; άποπε- 
ρατώσαντι κυρίω Β. Σχινα έκ Χιλείου Φθιώτιδος έδόθησαν 
δραχμαί 400 ώς έξοδα έπιστροφής αύτοΰ είς ‘Ελλάδα.

Τό άποχωρήσαντι τής διδασκαλικής Κ. I. Μάρκω πρώην 
έλληυοδιδασκάλω Καλλίστης Θήρας έδόθησαν παρά τού υπουρ
γείου τής έκπαιδεύσεως δρ. 50 ώς πρόχειρος βοήθεια.

Διά τών άπό 1 9 16—καί 29 Μαρτίου εγγράφων τοϋ έπί 
τών Έκκλησ. κτλπ. ΰπουργείου.

Διωρίσθησαν μεν δημοδιδάσκαλοι οί ΚΚ.
ο Γ. Μανταφούνης είς Ξηροχώριον (Εύβοιας)
■» ‘Ιππολύτη Βελευτζα, εί; Υπάτην (σχολεϊον άρτισύςατον) 
» Δ. Μαναγόπουλος, είς Βώλακα (Αγουλινίτσαν)
ο Τσαουσέας, είς Κολοκύνθων (Λακωνίας) 

Μετετέθησζν δέ οί ΚΚ.
J) Ζαχ. Άποστολίδης, άπό Άλέας είς Άργος, ώς βοηθός, 
» 'Οθων Τριακοντάφυλλος, άπό Άργους είς Άλέαν,
» Κωνσταντΐ ος Τερζής, άπό Σελινοΰντος τής Λακεδαίμο- 

είς Τυρόν τής Κυνουρίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Έν τή άνταποκρισει τ?ς ‘Ημέρας έφημερίδος τής Τεργέστης 

(άρ 29) άναγινώσχομεν τά εξής περί τής έκθέσεως τοΰ Κ. Υ
πουργού τών ’Εκκλησιαστικών ζ.τ.λ. περί τής μέσης έν Έλ- 
λάδι έκπαιδεύσεως.

Κ Άλλ’ έν τούτοις ό θάνατος ενός έκ τών παλαιοτ-'ρων καί έμ- 
πειροτέρων πολιτικών μας άνδρών (τοΰ Κ. Ζωγράφου) έπρεπε νά 
φέρη ήμάς είς σπουδαιοτέρας σκέψεις. II γενεά έκείνη παρέρχεται 
καΟ ημέραν, ή δέ νέα δέν φαίνεται είσέτι ικανή νά τήν άναπληρώ- 
στ), ένω, αληθώς εϊπεΐν, εΐχομεν ανάγκην καί νά τήν ύπερτερήση 
κατά τι Έκ τών νέων πολιτικών μας άνδρών ολίγοι είναι κα
τά δυστυχίαν οί έχοντες τήν συνειδησιν τού καθήκοντος καί 
τήν ικανότητα νά τό έκπληρώσωσιν. Έκ τών ολίγων όμως 
τούτων δίκαιον είναι νά δ ακρίνωμεν σήμερον τόν Κ. Χριστό- 
πουλον, υπουργόν έπί τών Εκκλησιαστικών καί τή; δημοσίας 
έκπαιδεύσεως. Ό νέος ούτος έχει πολλην φιλοτιμίαν χαί δέν 
στερείται δεξιότητος· άπό δέ τής έκθεσεως ήν καθυπέβαλε τώ 
Βασιλεΐ περί τής μέση; ήμών παιδεία; παραβαλλόμενη; πρός 
τήν μέσην παιδείαν τη; Γαλλίας, εξάγεται ότι καί μή ών έξ 
επαγγέλματος λόγιος, έπαξίως κατέχει τήν θέσιν είς ήν έκ- 
λήθη. Άπό της έκθέσεως εκείνης άποδεικνύεται ότι παρ’ ήμΐν 
ή μέση παιδεία είναι διπλασίως δραστικωτέρα ή έν Γαλλία’ 
γεγονός τοΰτο έξ έκείνων τά όποια δύνανται νά φιμώσωσι τά 
στόματα πολλών συκοφαντών, a

‘II δέ Αμάλθεια (άρ. 891) ονομάζει τήν έζθεσιν ταύτην ιά- 
ληθώς λίαν παραμυθητικήν καί αξιόλογου. »

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε ΑΓΓΕΑΟΪΙΟΥΛΟΥ.

(Οι»; ’Λθη-ά; -λ:·.Ο. 271..


