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Τήν έξης σπουδαίαν φιλολογικήν μελέτην έρανιζόμεθα έκ 
τού έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένου άξιολόγου περιοδικού 
συγγράμματος « Θελξινόη » όνομαζομένου, ύπδ τοϋ Κ. Ε. I. 
Φράγκου }η καί άλλων λογίων. (*)

Ό ‘Ελληνικό; άλ’άβητσς.
Μελέτη Φιλολογική.

Λ
Εισηγητής τοϋ αλφαβήτου είς τήν ‘Ελλάδα φέρεται γενι- 

κώτερον Κάδμος ό Άγήνορος, έκ Φοινίκης, κατά τινας, περί 
τά μέσα τοϋ ΙΣΓ. π. X. αΐώνος, έλθών πρός άναζήτησιν τής 
αδελφής αύτοΰ Εύρώπης, ύπό τού Διός, βασιλέως τής Κρήτης, 
άρπαγείσης, κατ’ άλλους δέ έξ Αίγύπτου πρός θεμελίωσιν α
ποικιών, ώς καί έθεμελίωσε τάς βοιωτικάς Θήβας, ούτως όνο- 
μασΟείσας άπό τοϋ τής εαυτού πατρίδας ονόματος.

Ταΰτα οί φέροντες έπιμαρτυρονται Ήρόδοτο'ν τε καί ’Αρι
στοτέλη καί Ζήνωνα τόν τής ’Ελεατικής Σχολής αρχηγόν καί 
ετέρους τινάς οΰ τούς τυχόντας τών παλαιών.

Τοϋ Ζήνωνος μάλιστα ή εικασία στηρίζεται καί έπί αρχαίου 
τινός δίστιχου λέγοντος,

» Θίδε πάτρα Φοίνισσα τις ό φθόνος ών καί Κάδμος 
κ Κείνος, άφ’ ου γραπτάν ‘Ελλάς έχει σελίδα »

Καί τοι πανδήμως άναγνωρίζομεν τό κύρος των ταΰτα εΐκα- 
ζόντων, μά την αλήθειαν, έστιν ότε εις αμφιβολίας έμπίπτο- 
μεν περί τοϋ προκειμένου, ώς έκ τής ασυμφωνίας τών 
αρχαίων.

Ό Όμηρος, ή πηγή αύτη παντός άσορώντος τάς άπωτάτω 
ημέρας τού ‘Ελληνικού έθνους καί ούτινος, καθ’ημάς, τά συγ
γράμματα έπέχουσι τόπον Γενέσεως παρ’Έ/.λησιν, οό- 
οενα λόγον ποιείται περί τούτου.

ΙΙυθόδωρος ό ιστορικός, περί τοϋ προκειμένου πραγματευό
μενος και άναφέρων περί τών του Κάδμου χρόνων, τω Αα- 
ναώ, τώ 1372 π. X. έν ‘Ελλάδι άφιχθέντι, την τών γραμμά
των ευρεσιν άποδιδωσι. Συν τούτω τάττονται, καΟά λέγει ό 
τού ‘Αλικαρνασσέως Διονυσίου σχολιαστής, καί οΐ Μιλησια- 
κοί ιστορικοί ’Αναξίμανδρος, Διονύσιος καί ‘Εκαταΐος (**).

Έτεροι λέγουσι τόν Κέζροπα, έκ Σάεως τής Αίγυπτου όρ- 
μηθέντα, είς τήν ‘Ελλάδα τό πρώτον είσαγαγόντα τήν χρή
σιν τοΰ αλφαβήτου.

ΙΙίνδαρος, ό γραμματικός καί ούχί ο λυρικός, εις Άθηναϊον 
τινα, Στοίχον όνόματι, άναγράφει τήν τών γραμμάτων ευρε- 
σιν, άφ’ ου καί στοιχεία έκληΟησαν.

Ό Στησίχορος είς τόν Παλαμήδ.ν, άζμάσαντα κατά τά 
Τρωικά.

Έτεροι είς τόν Σίσυφον.
Ό Αισχύλος είς τόν Ιίρομηθέα.

» Καί μήν άριθμόν έξοχου σοφισμάτων
» Έξεϋρον αύτοϊς, γραμμάτων τε συνθέσεις,
» Μνήμην θ’ απάντων μουσομήτορ εργάτην.

(Προμηθεύς Δεσμ. 459—61)

‘Ο Σουιδας, έν τω ιστορίζω λεξικω αύτοΰ (*;,  τον Καλλί- 
στρατον εικάζει έν Σάμω εΰρόντα τόν άλφάβητον, έκεΐθεν δέ 
τούς ’Αθηναίους τούτον παραλαβόντας καί έπειτα μεταδόντας 
είς τούς Βαβυλωνίους.

Καί Διογένης ο Ααέρτιος, έν τώ άκρω αύτοΰ ένθουσιασμώ 
καί τώ πρός τήν πατρίδα ερωτι, αναγραφών είς τούς "Ελληνας 
καί σοφίαν πάσαν καί άνθρωπίνων γενών 
τήν αρχήν, δίκαιοί ήμάς είχάζοντες δτι καί ουτος συνε- 
τάττετο τοΐς άποδιδοΰσι τήν ευρεσιν τοΰ ήμετέρου άλφαβήτου 
είς πάντα άλλον ή τόν Κάδμον.

Τινές μάλιστα ισχυρίζονται δτι οί Έλληνες έπί τών Πελα
σγικών ετι χρόνων, 1900 π. X. έν γνώσει ήσαν τών γραμμά
των, διό καί ύπό τό ονομα Πελασγικά έφέροντο μέχρι 
τινός, καί τούτοις μή άρκούμενοι, οι Πελασγοί, προστιθέασιν, 
οί άφ’ ‘Ελλάδος είς τούς βαρβάρους πλανηθέντες έπί τοϋ Δευ
καλίωνος κατακλυσμού, μετέδωκαν είς τούς φοίνικας τά 
γράμματα.

» Ύστερον δέ παρά τοΐς Έλλησι γενομένου κατακλυσμού 
καί διά τήν έπομβρίαν τών πλείστων ανθρώπων άπολομένων, 
ομοίως τούτοις καί τά διά τών γραμμάτων ύπομνήματα συνέ
βη διαφθαρήναι............ δι’ άς αίτ ας πολλαϊς ύστερον γενεαΐς
Κάδμος ό Άγήνορος έκ τής Φοινίκης πρώτος ύπελήφθη κομί- 
σαι γράμματα είς τήν ‘Ελλάδα.

» Πρός δέ τούς λέγοντας ότι Συροι μέν εύρεταί τών γραμ
μάτων είσί, παρά δε τούτων Φοίνικες μαΟόντες τοΐς Έλλησι 
παραδεδώκασιν ουιοι ο’ είσίν οί μετά Κάδμου πλεύσαντες είς 
τήν Ευρώπην καί διά τούτο τούς Έλληνας τά γράμματα Φοι
νίκια προσαγορεύειν, φασί τούς Φοίνικας ουκ έξ αρχής εΰρεΐν, 
άλ'ά τούς τύπους τών γραμμάτων μεταθειναι μόνον, καί τή 
γραφή ταύτή τούς πλείστους τών άνθρώπων χρήσασθαι, καί 
διά τοϋτο τυχειν τής προειρημένης προσηγορίας. [Διόδωρος Σι- 
κελιώτης.)

» Μετά δέ τόν έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, ούδέν τών πα- 
ραληφΟέντων ‘Ελλήνων έφύλαξε τήν τών γραμμάτων μνήμην, 
πλήν τών Πελασγών, τών άφ’ ‘Ελλάδος είς Βαρβάρους πλα- 
νηθέντων, παρ’ ών μαθόντες πρώτοι Φοίνικες εις Έλληνας 
ήγ«γον, οθεν καί Φοινίκια κτητικώς ονομάζονται. [Διονύσιος 
ό Θραξ.]

Καί ο Βουλγαρίας Ευστάθιος, έν Β. Ίλιάδος, λίγων ότι ό 
ποιητής δ ί ο υ ς καλεΐ τούς Πελασγούς, ώς μόνους ‘Ελλήνων, 
μετά τόν κατακλυσμόν, σώσαντας τα γράμματα, λεληθότως 
πως άναγράφει είς εποχήν πολύ προγενεστέραν τής τοΰ Κά
δμου τήν ευρεσιν τών γραμ/άτων.

Εΰλόγως ουν, μετά μεγίστου δισταγμού, ώς προείπομεν,
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κλίνομεν άκοΰοντες τους θεωροΰντας τον Κάδμον ώς άλφαβη- 
τιστήν τής Ελλάδος.

'ίν μάλιστα παραδεχθώμεν ώ; αληθή τον εξής χρησμόν 
τή; Πυθίας, δοθέντα τω Κάδμω, χρηστηριαζομένω πρό τής 
θεμελιώσεις τών βηβών.

ί Φράζεο δή μύθον Άγήνορος έζγονε Κάδμε,
» ‘Ηοϋς έγρόμενος, προλιπών, ΐθι Πιθώ Λείαν, 
» ’Ευθ’ έχων αίθητα και αϊγινέη μετά χερσίν, 
» Τήν διά τε Φλέγω καί Φωκίδος ές τ’άνΐκκαι, 
» Βουζολίους δε βίας κηριθρεοέος ΙΙελάγοντος. » 

άναμφιλέκτως παραοεζτέον τά τε γράμματα και τήν εξάμε
τρου στιχουργίαν έν χρήσει παρ’ Έλλησι πολύ προ τής έλευ- 
σεως τοϋ Κάδμου.

Άλλ’ α'ι περί τής γνησιότητος ή τής αλήθειας τοΰ χρησμού 
τούτου άμφιβολίαι παρέχουσιν όπω;δήποτε όπλα τοις υπέρ τοϋ 
Κάδμου συνταττομένοις— ‘. τί δύνανται ουτοι νά ειπωσι κατά 
τής επιγραφής, ήν ό ΙΙαυσανίας άνέγνω έν Μεγάροις, έπι τοϋ 
τάφου τοϋ Κοροίβου (όρα Παυσ. Βιβ. Λ, § 43), τοϋ άρχαιο- 
τάτου τούτου τών μν/μείων τής ‘Ελλάδος, ΐδρυθέυτος εις έπο- 
χήν πολύ τής τοΰ Κάδμου προγενεστέραν (1670 π X. κατά 
τούς πιθανωτέρους υπολογισμούς); Δέν καταστρέφει αύτη παν 
έπιχείρημα έναντίον, δέν αίρει πάσαν αμφιβολίαν, πάντα δι
σταγμόν, ώς εί τις καί άλλος επιμαρτυρούσα τό αληθές τών 
ήμετέρων λόγων;

Β
’Αληθώς ή ιστορία τοϋ ‘Ελληνικού έθνους κατά τήν εποχήν 

ταύτην μυθώδης έστιν δλως καί απίθανος, ώς πάσα παντός ού- 
τινοσδήποτε έθνους ίστοροΰυτος τήν καταγωγήν και γένεσιν 
αύτοϋ, καί ώς έκ τούτου μικρόν ή ούδέν ν’ άποφέρωμεν όφελος 
δυνάμεθα έξ αύτής περί τοϋ προκειμένον τό μυθώδες όμως 
δέν άμοιρεϊ παντάπασι καί αλήθειας, καθόσον έν αύτώ εύρί- 
σκομεν τά ήθη και τήν πολιτείαν τοΰ έθνους έν ταϊς ήμέραις 
έκείναις- τήν άλήθειαν δ’ ένίοτε, άν μή εΐπωμεν ώς έπι τό πολύ, 
δϊαφωτίζομεν μάλλον φέροντες έκ παραλλήλου τά ήθη καί 
τήν πολιτείαν έζάστης εποχής ή αφηγούμενοι απλώς τά γε
γονότα.

Όταν, βοήθεια τοϋ άμυδροϋ φωτός τών παραδόσεων, άνα- 
τοέχωμεν εις τούς πρώτους αιώνας τής ‘Ελλάδος, εύρίσχομεν 
τήν “χώραν ταύτην κατοικουμένην ύπ’ ανθρώπων, είς φυλάς διη- 
ρημενων—Πελασγούς πρό πάντων, Λελεγας, Καύκωνας, Κά
ρας, Κούρη-ας, Έπειούς καί λοιπούς.

At φυλαί αυται, πολλοί είσιν οί λόγοι έξ ών είκάζομεν, ού 
μικρόν προ τοΰ Κάδμου, άπεϊχον τής άγριας καταστάσεως, ή 
οέ δίαιτα αύτών διέφερε κατά χώρους- καί έν μέν τοΐς πεοει- 
νοις κατεγίνοντό είς τήν γεωργίαν, έν δέ τοΐς όρειυοϊς εις τήν 
Οηοαν καί τήν ποιμαντικήν, έν δέ τοΐς παραλίοις είς τήν α
λιείαν καί τό ανταλλακτικόν ίσως εμπορίου- ή γεωργία πλήν 
ήν ή κυοία αύτών ασχολία, ώς έξάγεται έκ τοΰ ονόματος τής 
έπικρατεττέρας φυλής (Πελασγοί), παραγομένου, κατά τινας 
τών φιλολόγων, έκ τού πέλ ω=είμί= καταγίνομαι καί τοϋ 
άογός ή ά γ ρ ό ς=γή· τοΰθ’ένεκα προτιμώντας τά; πε
διάδας, ήγειρον όχυράς Λαρίσσας (πόλεις) ή οχυρώματα πρός 
α-υναν κατά τών ληστών, πολ αχοσε λοχμευόντων βαθμη
δόν δέ, κατοικοΰντες γην δαψιλίς άμείβουσαν τήν φιλοπουίαν 
κα ύπό ουρανόν γελόεντα καί έπι ηοειοτατον πρό; το διεγεί- 
ρειν καί τρέφειν τήν φαντασίαν, άπεδόίησαν τά σπάργανα τής 
παιδικής ηλικίας, άνεπτύχθησαν ζαί έξημερώθησαν- υπό τρεις 
κατηγορίας ύπακτέον τούς προς ταΰτα συντελέσαντας όγώνας 
ζαί προσπάθειας—φυσικήν, πολιτικήν καί εμπορικήν, διά τής 
έξορύξεως δηλαδή οχετών, έκχερσώσεως αγρών, έκριζώσεως 
δασών, έξαλείψεω; θηρίων καί καταδρομής ληστών, δι’ έγκα- 
θιδρύσεως ιερών αγώνων, εισαγωγής τεχνών, νομοθεσιών καί 
τών τούτοι; όμοιων, διά τής ναυτιλίας καί επιμιξίας μετά ξέ
νων έθνών. Πάντα ταΰτα εκπροσωπεί ό Θηβαίος ‘Ηρακλής, 
προσώπου δλως ιδανικόν, δπερ οί Έλληνες, μετά πολλών θρη
σκευτικών δοξασιών έπαγαγόντες έξωθεν, εξελλήνισαν, ζαί 
διά τού όποιου ή ποίησις παρέστησε τό κατ’ άνθρωπον έντελές, 
είς δ ήγγισαν κατά τήν έποχήν εκείνην οί εΰπατρίδαι (ήρωες) 
τής ‘Ελλάδος.

Πρώτοι νομοθέται ταρ Έλλ,ησι φέρονται οί Κρήτες Μ·.ν«ς 

ό πρεσβύτερος καί ‘Ραδάμανθυς, ό αδελφός αύτοϋ, ό έκζαθεί- 
ρας άπό τών πειρατών τό Αιγαίου καί δούς νόμους ταις πρός 
βοόραν τής Κρήτης κειμέναις νήσοις. ’Αγνοείται ακριβώς ή 
εποχή καθ ήν ήχμασαν οί άνδρες ουτοι- κατά τούς πιθανωτέ- 
ρους δμως υπολογισμούς, έξησαν περί τά τέλη τού 1ST', π. 
X. αίώνος, άφ’ οΰ ζαί ό μύθος αύτός πλάττει αύτούς υιούς τοΰ 
Διός χαί τής Εύρώπης, αδελφής τοΰ Κάδμου.

Έρωτώμεν ήδη ‘. τις έστιν ο είσαγαγών είς τήν Κρήτην 
γράμματάτε καί ά λ λ α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς π ο λ- 
λ ά ς, προπαρασζευασαμένας τω τε Μίνωϊ χαί τώ ‘Ραδαμάνθυι 
τήν ύλην έξ ης ώκοδόμησαν; τίς έστιν ό έξομαλύνας τήν οδό ·, 
ην διέτρεξαν χαί προπαρασκευάσας τούς λαούς εκείνους πρός 
τό πείθεσθαι τοΐς νόμοις;

Ταύτά έξ αναλογίας δυνάμεθα νά έρωτήσωμεν χαί περί Θη- 
βών. 'Αν πρό τού Κάδμου οί κάτοικοι τής Βοιωτίας ήσαν πά- 
σης γνώσεως άμοιροι, ήσαν άγραμμάτιστοι, μηδέν ίχνος πο
λιτισμού ή αρχήν θρησκευτικήν έχοντες, μηδένα τύπον πολι
τείας, ό ξένος εκείνος επραττεν όσα ό μΰθος καί αί παραδό
σεις βραδύτερου τω άπέδωκαν;

Αϊ ήμέτεραι έρωτήσεις, πιστεύομεν, καί ευ?<ογοι καί δίχαιαί 
είσι- διότι, άν έξετάσωμεν μετ’ επιστασίας τήν ιστορίαν τών 
έθνών απάντων, ούδένα ούδέποτε εύρίσχομεν χαταρτιστήν, ζαί 
θεών υιόν άν ύποθέσωμεν αύτόν, άκαριαίως τε καί άμογητί 
δόντα νόμους είς τινα τόπον, είσαγαγόντα γράμματα, κτίσαντχ 
ναούς μεγαλοπρεπείς, θεμελιώσαντα πόλεις, διδάξαντα θρη
σκείαν. Παράδειγμα ήμίν πρόκειται προχειρότατον ο Νέος Κό
σμος ί Πόσους αγώνας, ποιους κίνδυνους δέν ΰπέστησαν οι 
πρώτοι θέντες έν αύτώ πόδα; πόσου χρόνου έδέησε παρέλευ- 
σις μεχρισοϋ έλθωσιν εις πέρας όσα έν αύτω έγένοντο· Μή δέ 
διαλάθωσιν ημάς ζαί τά μέσα ών χρήσιν έποιήααντο. Καί έν 
τούτοις τώ Κάδμω άποδίδονται τά πάντα ώς έκ μαγείας τε
τελεσμένα*  διότι, πλήν τοΰ πρός τόν δράκοντα, τόν παρά τήν 
κρήνην τοΰ Άρεως έπαγρυπνοΰντα, μυθευομένου μικρού άγώ- 
νος αύτοϋ (όστις άλλως δέν εξηγείται, είμή διά συμπλοκής 
πρός τινα ληστρικήν συμμορίαν, αύτοϋ παρά τήν κρήνην έμφω- 
λεύουσαν), καί τήν πόλιν έθεμελίωσε, καί τά γράμματα διέ- 
δωζε, καί νόμους έθετο, καί ναούς έκτισε, καί τά πάντα κα- 
τώρθωσεν έντός βραχυτάτου καί άπόνως !

Διεζπ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Πρός τούς Νομάρχας τοΰ Κράτους,

Αιτήσεις διαφόρων δήμων καθυποβάλλονται κατά καιρούς 
εις τό ύπουργεΐον ού προ'ιστάμεθα, έξαιτουμένων τήν άπό τοΰ 
δημοσίου χορηγίαν τοϋ ήμίσεως ή καί τών δύο τρίτων τής μι
σθοδοσίας τών παρ’ αύτοΐς δημοδιδασκάλων.

Είναι άληθέ; ότι πρός βοήθειαν τών άπορωτέρων δήμων καί 
τά βουλευτικά σώματα πρό τινων έτών έπεψήφισαν και ή Κυ- 
βέρνησις κατ’ έτος προϋπολογίζει ανάλογου ποσότητα. Άλλ' 
επειδή ή βοήθεια αύτη, ϊνα σκόπιμος καθίσταται, πρέπει να 
χορηγήται κατ’ αναλογίαν καί τής άπο'εοειγμένης τών δή
μων ένδειας καί τοϋ άριθμοδ τών σχολείων έζάστης επαρχίας 
καί άλλων TOTC'.XCOV TS XSIL ypOy’XCOV Τ0 OS UJTOUp-
γεΐον, πριν γνωριση τάς άνάγκας όλου τοϋ κράτους, δεν δύ
ναται νά προσοιορίση τό αναλογούν εις έζάστην επαρχίαν μέ
ρα;, προσκαλεΐσθε, Κύριε Νομάρχα, ινα λάβητε ύπ’ όψιν τήν 
ύπ’ άριθ. 155 καί ύπό ημερομηνίαν 10 Ιανουάριου ε. ε. έγ- 
κύκλιόν μας, καί κατά ταύτην συντάξητε καί ύποβάλητε ήμΐ·', 
όσον οιόν τε ταχύτερου, πίνακα ακριβή τών έν τώ ζ>0 ύμάς 
νομω δημοτικών σχολείω', έμφαίνοντα V. το προϋπολελογι- 
σμενον διά τήν διατ^ρησιν αύτών ποσόν ύπό τών αρμοδίων δη
μοτικών ταμείων, R'. Τά πραγματικά έσοδα καί έξοδα έκα
στου δήμου, καί Γ'. τό άπαιτοόμενον πρός συμπλήρωσιν τής 
μισθοδοσίας τών δημοδιδάσκαλων άπό τοΰ δημοσίου, ζαί πά
σαν άλλην ζητουμένην διά τής εγκυκλίου εκείνης πληοοσοοί ι·..

Έπ’αλήθειας, άγνοοΰμεν άν πρέπει νά Οαυμάζωμεν τά κα
τορθώματα τοΰ άνδρός μάλλον ή τήν περί τήν έκτέλεσιν αύτών 
ευχέρειαν καί ταχύτητα .' (ακολουθεί.)

Τάς έξης δύο αντιφατικά; διατριβές ευρισκόμενα; έν τή Γαλ
λίζω φιλολογικώ περιοδικώ « τό Άθήναιον ■> μετεφρασαμεν 
κατά λέξιν, τηρήσάντες καί τά λάθη τής πρώτης, ινα φυ?^α- 
χθη δσον οιόν τε ή έν τή δεύτερα μ.άλιστα τούτων ειρω
νεία. Τό πρωτότυπον έδάνεισεν ήμΐν ό γηραιός καί σοφός 
διδάσκαλος Κ. Άσώπιος, ό αεί φωτίζων ήμά; είς δ,τι νομίζει 
ότι δύναται είναι ωφέλιμον ή εύάρεστον τοΐς άναγνώσταις ή
μών, άνθ ου όμολογούμεν τω σεβαστώ τούτω άνδρι τελείαν 
τήν εύγνωμοσύνην ήμών.

Ιοου αι σιχτριοαι.ι
fcO οαζτύλως τσϋ ΙΙυλυζράτους.

Έν τώ Αίώνι τής 1S Φεβρουάριου άναγινώσκομεν τά έξης.
» Ί'πό αμπελουργού τίνος τοΰ ’Αλβανού έγενετο άρτι έν 

τινι άμπελοφυτεία ή σπουδαιότατη ζαί περ.εργοτάτη τών ανα
καλύψεων τών καθ ημάς χρόνων, οι’ ήν θέλουσι σπευσει είς 
'Ρώμην πάντες c-ί τών τεσσάρων μερών τού κόσμου νομισμα- 
τολόγοι*  αύτη έστιν ό δακτύλιος τού ΙΙολυκράτους. Επειδή οέ 
δέν γνωρίζουσι πάντες τήν ιστορίαν του τιμαλφούς τούτου 
χρήματος έπιφέρομεν ολίγα περί αύτοϋ, δι’ ών Οέλουσιν έτι 
οί άναγνώσται έζτιμ.ήσει τήν σπουδαιότητα τού ευρήματος 
τούτου.

ο Ό Πολυκράτης γέγονε τύραννος τής Σάμου,ϊνα δέ ζατέχη 
τόν λαόν αύτοϋ ύπό εύτελεστάτην υποταγήν, μετεχειρίσθη ά- 
μοιβαδόν δολοφροσύνην, βίαν, σκληρότητα, έορτάς, θεάματα 
ζαί πολέμους. ΤΙ βασιλεία αύτοϋ, ζαί τοι οΰτω προσφερομένου, 
ήν συνέχεια ετών άδιαχόπου ζαί ά-αραδ-·γματίστου εύδαιμο-

νιας. Μια τών ημερών ό τής Αίγυπτου βασιλεύς Ό μ α σ υ ς, 
φίλος τοϋ Πολυχράτους, γράψας έπέστειλεν αύτω τάδε <ι έμοί 
δέ αί σαί, μεγά?.αι εύτυχίχι ούκ-άρέσκουσι, τό θεϊον έπισταμέ- 
νω ώς έστι φθονερόν· ζαί χως βούλομαι καί αύτός και τών 
αν κήδωμαι, τό μέν τι εύτυχέειν τών ποηγμάτων, τό δέ προσ- 
πταίειν............... Σύ ών νΰν έμοί πειθόμενος ποίησον πρός τάς
ευτυχίας τοιάδε· φροντίσας τό άν εύρης έόν τι πλείστου άξιον, 
καί επ' ω σύ άπολομένω τήν ψυχήν άλγήσεις, τοΰτο άπόβαλε 
ουτω όκως μηζέτι ήξει είς ανθρώπους. »

Καταπλαγείς ό Πολυκράτης έκ τής επιστολής καί τής 
συμβουλής ταύτης, καί κεκμηζώς καί δυσηρε- 
στημένος διά τήν άκλόνητον ταύτην εύ- 
τ υ χ ί α ν, ήθέλησε νά υποχρέωση παραυτίζα τήν τύχην ϊνα 
μίξη τί τοΐς διαρκέσιν άγαθοΐς λυπηρόν, δθεν έρριψεν εί; τήν 
θάλασσαν πράγμα, ου ή στέρησις ήθελεν είναι αύτω μάλιστα 
οδυνηρά, τούτο δέ ήν δακτύλιος χρυσούς εχον σμάραγδον λί
θον, όστις ήν χατ’ εκείνους τούς χρόνους, μή εγνωσμένων έτι 
όντων άδαμάντων, σοανιώτατος καί τιμαλφέστατος πάντων,

Ή ιστορία διαλαμβάνει (‘Ηροδ. βιβλ. Γ) ότι όλίγας ύστε
ρον ημέρας άνατέμνωνό ήγεμών ούτος ιχθύ ν, δν συνέλαβε 
τάν πρωίαν ό ο ικέτης αύτοϋ, άνευρε τόν δακτύλιον έν τή 
κοιλία τοΰ προειρημένου. ‘Ο Πολυκράτης άπέθανε τό 
τρίτον έτος τής ΞΔ' ’Ολυμπιάδας (522 π. X). ‘Ο δακτύλιος 
ουτο; έχομίσθη όψιαίτερον «Ι; ‘Ρώμην, ένθα λέγει ό Πλίνιος 
ότι ΐδε και έψηλάφησε, καί έξήτασεν αύτόν. Ή γλυφή, έργον 
Θεοδώρου τοΰ Δαμίου υίοΰ τού Ταλικλέους, περί
φημου πλάστου τών χρόνων εκείνων (τοΰ αύτοϋ όστις, ώς λέ- 
γουσιν, έγλυψε καί τήν φιάλην τού Κροίσαυ) έστιν λεπτουρ- 
γεστάτη καί περικαλλεστάτη. ‘Ο άύτοκράτωρ Αύγουστος ένέ- 
βαλε τό τιμαλφές τούτο χρήμα έντός χρυσού κέρατος καί κα- 
τέθεσεν αύτό έν τω τής Όμονοίας ναψ, έν μέσω μυρίων άλλων 
λίαν πολυτίμων τεχνουργημάτων.

‘Η σφραγίς αύτη έστιν ισομεγέθης πεταφράγκω καί μάλ
λον επιμήκης τό σχήμα, ή έπ’ αύτής εικών έστι λύρα ύπέρ ήν 
βομβίζουσι τρεις μέλλισσαι· κάτωθ-ιν δέ έκ δεξιών ύπάρχει δελ- 
φίν καί έξ εύωνύμων βοός κεφαλή, ΰπό ταύτα δέ εύρηται 
έπιγραφή ελληνική τό όνομα τού τεχνίτου δηλοΰσα- ή έπιφά- 
νεια τοϋ λίθου έστιν ολίγον κοίλη, ούχί τόσον στιλπνή, αί δέ 
τής γλυφής γωνίαι β.βλαμμέναι.

Ό ευδαίμων κάτοχος τοϋ θαύματος τούτου δέν έδέ/ θη προσ- 
φερθέντα ύπό περιοδευτοΰ ’Αγγλου είς αγοράν αύτοϋ 50,000 
σκούδα" λέγουσιν ότι μεταβαίνει είς ΙΙετρούπολιν, ένθα ελ
πίζει νά λάβ< διπλάσιάν ποσότητα παρά τοΰ Κζάρου. Επι
θυμητόν άν εϊη νά περιήρχετο ό δακτύλιος ούτος είς χεϊράς 
τίνος έκ τώς ήμετέρων εύπορων νομισματολόγων.

(Σ. Σ. Εις ταΰτα άπαντα έτερος ώς εξής).
Ήδυνάμεθα νά φέρωμεν παρατηρήσεις τινάς έπι τής ολί

γον ΰπεργόμου είκόνος τής τυραννίας τού Ποθ.υκράτους, διότι 
νομίζομεν ότι παρά τοΐς Έλλησι τό όνομα τύραννος δεν είχε 
καθ’ όλην τήν έκτασιν τήν σςμασίαν ήν δίδουσιν αύτω τά τών 
χαθ’ ημάς χρόνων μελοδράματα- ούδέ πιστεύομεν έτι ότι 
ό Ηρόδοτος παρίστησι τον ΙΙολυκράτην δλως άχθόμενον διά 
τήν αύτοϋ εύτυχίαν, όστις άπ’ εναντίας μάλιστα ήν πρόθυμος 
νά υυαιάση έκών τό πολυτιμότερου τών κειμηλίων αύτοϋ, ινα 
εξασφάλιση είς εαυτόν την διάρκειαν αύτής. Θαυμάζομεν όμως 
ε’λικρινώς τό γραφικόν έπεισόδιον, δπερ έλησμόνησεν ό Ηρό
δοτος, ότι ό· βασιλεύς ούτος ανατέμνω ν ίχθύν, εϋρατο 
εν τή κοιλία τοϋ υπηρέτου αύτοϋ δακτύλιον. Διά τοϋ Όμά- 
σιος και Ιαλικλέους καταλαμβάνομεν εύκόλως ότι έννοεΐ ο 
άρθρογράφ;; τον Άμασιν καί Τηλεζλή. Ηάσαι αυται αί λε- 
πτομεριαί είσιν ολίγον σπουδαϊαι, άλλ’ ή άνεύρεσις τοϋ περί
φημου δακτυλίου έν άμπελώνι τοϋ ’Αλβανού ενδιαφέρει ημάς 
πλεΐον. ‘Ο Πλίνιος δέν λέγει παντελώς, τή αλήθεια, ότι έξή- 
τασε καί έψηλάφησε τόν δακτύλιον τοΰ ΙΙολυκράτους, ιδού αύ- 
τολε.εί τί λέγει eS a r <1 ο n y c h e in cam gem mam ftiisse con
stat’ ostemluntque Roiuae, si c r e <1 i m u s, in Concordiae de- 
lubro, cornu aureo Augustae dono inclusam. et novissimum 
prope locum, tot praelalis, obtinentem » ολίγον δε κατωτέρω ό 
(Ιλίνίο; πφοστ:θ>)« « Pjlycratis gemmae, quae demonstratur, i 1- 
1 i v a t a, intactaque est. Ismeniae avlale, mullos post annos, 
apparet scalpi etiurn sinaragdos solitos · έκ τών χωρίων τού

των έξάγεται δτι ό λίθος τοΰ Πολυκράτους ούκ ήν γεγλυμ-. 
μένος. ‘Ο ‘Ηρόδοτος διαβεβαιοΐ ότι ό δακτύλιος ούτος ήν έργον 
©εοδουρου τοϋ Σαμίου υίοΰ τοΰ Τηλεκλέος, άλλά δέν λέγει 
ότι ο αύτόν σμάραγδος ήν διάγλυφος. Κλήμης ό Άλε-
ξανδρεύς (ΙΙαιδαγ. Γ. 2) συμβουλεύει τούς χριστιανούς ϊνα χα- 
ράξωσι έπι τών σφραγίδων αυτών « λύραν μουσικήν, ή χέ- 
χρηται Πολυκράτης » όπως βούλεται άς έννοήση έκαστος τό 
χωρίον τοΰτο, δεν φέρει πολύ κύρος.

Σφραγίς ισομεγέθης ρωμαικώ ταλλήρω προσηρμοσμένη έν 
δακτυλίω έστι καθ’ εαυτό παράδοξον. ‘Η δέ έγκεχαραγμένη 
έπι τοϋ λίθου τοϋ ’Αλβανού πολύπλοκος ύπόθεσις εϊη άν καί 
έπι τών χρόνων τοϋ ΙΙολυκράτους πολλοΰ λόγου άξία- άλλ’ 
άς μελετήσοηυ,εν έτι πόσον ώραΐα ποσότης συγκροτεί τάς πεν- 
τήχοντα ταύτας χιλιάδας σκούδων (330,000 φρ.) καί άς συμ- 
πεοάνωμεν έντεϋθεν ότι ο άμπελουργός τοΰ ’Αλβανού έστι λίαν 
απαιτητικός, καί ότι έχει άδικον πρό πάντων έλπίζων ότι οί 
νομισματολόγοι, οϊτινες συλλέγουσι κυρίως νομίσματα καί ού- 

δακτυλίους, θέλουσι προσθέσει τιμήν επί τής ήδη ύπό τοΰ 
’Αγγλου περιοδευτοΰ προσενεχθείσης.

’Ελπίσωμεν έτι ότι ευρεθήσεται φιλάρχαιος τις άποχρώντως 
πλούσιος ιν’ άνταμείψη έπαξίως τόν συγγραφέα τού ύπό τοϋ 
Αίώνος φιλοξενηθέντος άρθρου.

Eug. R.
Σ. Σ. έρ. Φιλβμ.
‘Ο παρ’ ήμϊ? επί μακρόν διατρίψας καί διά τής έν τφ Πανεπιστή

μιο) διδασκαλίας πολύ τούς όμιλν,τάς αύτοϋ ώτελήτας καδηγητής Κ. 
‘1’όςς εϊχε γνώμην, ότι ή σφαγις τοΰ Πολυκράτους ην τώ ί?τ< γεγλυμ- 
μένη' ό άείμνηστπς Ο. Muller φαίνεται άμφιβάλλων, (έγχεγιδ. άρχ^. 
τεχν. §. 97) ουτω καί ό Recker (έν Χαοικλεΐ, Σκην. 11 οημ. 6. Άγγλ. 
μετ.) Ό μέν‘Ηρόδοτος (Γ. 41) λέγει περί αΰτης ■ ήν οι (τώ Πολυκρά- 
τει) σφραγίς τήν έφόρεε χρυσόδετο;, κ.τ.λ. s ό δέ Στράβων (ΙΑ. 638) 
<ι ρϊψαντος εΐ; τήν Οάλατταν τον δακτύλιον λίθου καί γλΰμματος 
πολυτελούς κ.λ. » ‘Ο δέ Παυσανίας (Η. 14. 5) · καί έπι τοΰ λίθου 
τής σμαράγδου σφραγίς, ήν Πολυκράτης ό Σάμου τυραννήσας έρόρει » 
τούτοις δέ φαίνεται σύμφωνων καί ό έν τή δεύτερα τών άνωτέρω δια
τριβή παρατιθέμενος Κλήμης, λέγων μάλιστα ότι ήν λύρα τό γεγραμ- 
μένον, (τά πιρΐ σφραγίδων καί δακτυλίων καθόλου βλεπε έν Αεςικώ 
‘Ε/.λ. Άρχαιολογ. Smith, μεταφρασθέντι παρ’ήμών, έν λέξει Δακτύ
λιος, καί ‘Ρόςς, έγχειρίδ. Άρχ. Τεχν.)

 ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ,
Άριθ. πρωτ. 2067.
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όπως, εν πλήρει τών περιστάσεων τούτων γνώσει, δυνηθώμεν, 
έχοντες ύπ’ δψιν τον γενικόν τών αναγκών τοϋ κράτους ώς 
πρός την δημοτικήν έκπαίδευσιν έλεγχον, νά προσδιορίσωμεν 
κατ’ άναλογίαν τό προϋπολογισθέν διά τό ένεστώς έτος ποσόν 
τής άπό τού δημοσίου βοήθειας.

Έν Άθήναις, τήν 18 'Απριλίου 1856.

‘Ο ‘Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

— Πρό; τόν Γυμνασιάρχην τοΰ Β'. έν Άθήναις Γυμνασίου.

Έκ τής επιστολής ύμών τής 14 τοΰ ένεστώτος μηνός εϊδο- 
μεν πώς έκανονίσθτσαν τά περί έκκλησιάσεως τών μαθητών 
καί καθημερινής τούτων προσευχής έν τώ γυμνασίω, και εύ- 
χαριστημε·Όΐ ειμεθα έκ τών ληφθέντων μέτρων, τά όποια έθε- 
ωρήσαμεν ότι είναι παν δ,τι έκ τών ένόντων έδύνατο νά ένερ- 
γηΟή καταλληλότερου. Ταΰτα έμιθεν ήδη μετ’ εύχαριστήσεως 
άκρας καί ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ό Σεβαστός ημών Βασιλεύς, 
του όποιου μεγάλη άεί είναι ή μέριμνα περί τοΰ άν προσηκόν- 
τω; επιμελούνται τά άποβλέποντα τήν θρησκευτικήν τών μα
θητών αγωγήν.

Θέλομεν δέ σπουδάσει νά όρισθώσι τά άφορώντα τον ιερόν 
τούτου σκοπόν όσον ένδέχεται τελεσφορώτερον, συνεννοούμενοι 
πρός τούτο, συχνά μεθ' ύμών τε και τοΰ προϊσταμένου τοϋ ετέ
ρου Γυμνασίου.

‘Ο έπί τών ’Εκκλησιαστικών κ.τ.λ.
Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Παρόμοιον περίπου εστάλη καί πρός τόν Γυμνασιάρχην τής 

Α. Γυμνασίου καί είς άμφότερα τά Άθήνησιν Έλλ· Σχολεία.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό Πρωινός ζήρυξ έχαιρέτησεν ημάς κατά τό προπαρελθόν 

Σάββατον,διότι έγράψαμεν έν τώ ύπ’ άρ. 158 ήμετέρω φύλλω, 
ότι ό τής παιδείας ύπουργός άσχολειται είς τά περί τακτικής 
πληρωμής τών δημοδιδασκάλων. Ό χαιρετισμός τής εΐρημέ- 
νης έφημερίδος δεικνύει αύτήν έννοήσασαν, οτι ό λόγος ημών 
έγένετο έκ προαιρέσεως προσβολής άλλοτρίων δικαιωμάτων 
ύπέρ τοΰ νΰν ύπουργοϋντος τής παιδείας, καί λυπούμεθα ότι ή- 
πατήθη. Πρό ετών ήκούοντο δίκαια τών δημοδιδασκάλων παρά
πονα περί τής έκ μέρους τών δημοτικών άρχών καθυστερη- 
σεως τού ευτελούς μισθού αύτών έκ δυστροπίας δημάρχων καί 
δημοτικών ταμιών, ζαί οτι ή καθυστέρησις αύτη πολλούς τών 
δημοδιδασκάλων τούτων έφερεν ε·’ς απελπισίαν οιζογενει- 
άρχας μάλιστα όντας. ‘Ο Κ. Σ. Βλάχος υπουργών, έ .ί πολ
λοϊς άλλοις χρησιμωτάτοις εργοις άπερ έπραξε, καί ών έγένετο 
δίκαια ύπό τών ευ φρονούντων έκτίμησις, έξέδωζε ζαί έγκύ- 
κλιον ύπ' άρ. 1:>2ύ δι’ ής διετάττετο αύτηρώς ή ύπό τών δη- 
μοτ. ταμιών τακτική πληρωμή τών δημοδιδασκάλων, συνεννοη- 
Οεις περί τούτου καί μετά τών υπουργείων τών’Εσωτερικών καί 
τών Οικονομικών, ίνα έκδώσωσι συμφώνους έγκυζλίους πρός τε 
τούς νομάρχα; καί τούς ταμίας, δπερ καί προθύμως έποίησαν. 
Περί τούτου έγέυοντο καί άλλαι ύστερον προσπάθειαι, άλλα 
φαίνεται ότι ήτοι έκ δυστροπίας έπιμονου τών δημοτικών άρχών, 
ή έξ άμελείας τών προϊσταμένων αύτών διοικητικών δέν έπηνέ- 
■χθη τό προσδοκώμ&υον αποτέλεσμα, δι’ ό ζαί ούδέποτε μέχρι 
τοΰ νΰν έπαυσαν παραπονουμενοι οί Κ. δημοδιδάσκαλοι, περι- 
ερχόμενοι πολλάκις καί μέχρι στερήσε- ς τοΰ έπιουσίου άρτου. 
‘Ο νΰν ‘Υπουργός μαΟών τά συμβαίνοντα έξ επισήμων έγγρα
φων καί άλλων πληροφοριών έσκέφθη ίνα εύρη τρόπον ώστε 
άφεύκτως νά καταβάλληται τακτιχώς τοΐς Κ. δημοδιδασκάλοις 
παρά τών δήμων ο μισ ός κατά μήνα, καί ήρξατο είς τοϋτο νά 
έργαζηται, ήμεϊς δε άφελώς καί άπεριττως έγνωστοποιήσαμεν 
τούτο διά τής έφημερίδος ημών εύαγγελίσαντες τοϊς δημοδιδά
σκαλο.; τά παρασκευαζόμενα, τήν γνωστοποίηση» δη ταύτην 
-παρερμηνεύει ή ρηθεϊσα έφημερίς καί μνημονεύει αξιέπαινων 
γεγονότων άπερ ούδείς άρνεϊται ζαί ήμεϊς άσμενοι έδημοσιεύ- 
σαμεν. Ή έφημερίς τών Φ.λομαΟών, ήρεμα χωρούσα είς τήν 
οδόν ην εχάραξεν άπό τής αρχής τής δημοσιεύσεως αύτής 
πρό τετραετίας, επαινεί άεί το καλόν ύφ’ οίουδήποτε καί άν 
πραττηται- έπεΟυμοΰμεν δέ ν’ απεδίδετο πλείων δικαιοσύνη πρός 
ταύτην, αλλά καί ούτως εύχαριστούμεθα, ζρεϊττον γάρ άδικεϊ- 
σθαι ή άδι ·ε'υ.

‘Ο οέ Γίλιος, πιστεύσας τόν Πρωινόν Κήρυκα, ρίπτει έφ’ η
μάς μίαν αύτοΰ ακτίνα. Άντανακλώσα αύτη νΰν πρός αυτόν 
φωτιεΐ τήν πριν άμφοϊν μύθων ακούσει ζρίσιν έπενεγκοΰσαν 
διάνοιαν αύτοΰ.

Α Γ Γ Ε Λ I A I.

Μετά τήν εκδοσιν του Άγγλοελληνικοϋ λεξικού μου, τό ό
ποιον τό σεβαστόν ημών κοινόν εύνοϊκώς ύπεδέχθη, προτίθε
μαι να δημοσιεύσω διαδοχικώς τάς ακολούθους πέντε πραγμα
τείας, έξ ών ή μία είναι πρωτότυπον σύγγραμμα, αί δέ τεσ- 
σαρες, καθαρά καί ελεύθερα μετάφρασις έκ τοΰ Αγγλικού.

1. — Τ ά περί τοϋ έν Έλλάδι μονοπωλίου 
τών διδακτικών βιβλίων μετά προλόγου εκτε- 
ταμένου, πραγματευόμενου περί τών τριών κυρίων πολιτευμά
των, καί ιδίως περί τής μέχρι σήμερον συνταγματικής πο
ρείας ημών.

2. — Όμιλίαι πρός τούς νέους έκφωνηθεϊσαι 
πρός τήν νεολαίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών ύπό I. Χάους, 
καί δημοσιευθεϊσαι είς απείρους έκδόσεις ύπό τοΰ συγγραφέως. 
Πραγματεύονται δέ αυται περί τοΰ προορισμού καί τοΰ αλη
θούς συμφέροντος έν τή κοινωνία τών νέων.

3. — Τό Φυλακτό ν (lhe Talisman), ή περί τών 
Σταυροφόρων. 'Έν έκ τών πλέον ένδιαφερόντων είς τήν 
Ελληνικήν φυλήν, ζαί έκ τών άριστων μυθιστορημάτων τού 
έξοχωτέρου Άγγλου συγγραφέως Βάλτερ Σκόττ (Waller Scull).

4. — Διάλογοι Ά γ γ λ ο ε λ λ η ν ι κ ο ί, συντεταγ
μένοι μεθοδικότατα, καί περιέχοντες δλας σχεδόν τάς περι
στάσεις, είς τάς όποιας δύναταί τις νά λάβτ) χρείαν συναλλα
γής έν τή κοινωνία μετ’ αλλοδαπών.

5. — Ηθικά καί τερπνά Διηγήματα, χρήσι
μα είς τά σχολεία, καί έν γένει, είς τάς οικογένειας.

Τών μέν δύο πρώτων θέλουσιν έκδοθή ΐδιαίτερζι άγγελίαι, 
μόνος σκοπός τών οποίων είναι νά ένεργηθή κατ' έ
κτα σ t ν ή κυκλοφορία αύτών είς πάσας τάς τά
ξεις τών ομογενών, όπως προαχθή τό έλπιζόμενον καί εφικτόν 
αποτέλεσμα· τών δέ ετέρων τριών ή έκδοσις θέλει δημοσιευθή 
δ ά τών έφημερίδων, μετά τήν τύπωσιν, ΐνα εύρίσκη αύτάς 
ό θέλων έν τοΐς βιολιοπω/.είοις. ‘Η τιμή τούτων καθώς καί 
παντός άλλου βιβλίου έκδιδομένου διά τής χειρός καί τών πιε
στηρίων μου, θέλει είσθαι μ ε τ ρ ι ω τ ά τ η.

Έν Έρμουπόλει Σύρου, τήν 15 Μαρτίου 1856.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ.

Περιγραφή αρχαιολογική, ιστορική καί στατιστική τής 
νήσου Σύρου, μετά πινάκων καί εικονογραφιών.

Έπιχειρήσας τήν πληρεστάτην περιγραφήν τής Νήσου Σύ
ρου, και τής έπ’ αύτής πρώτης έμπορικής, ναυτικής, καί βιο
μηχανικής πόλεως τοΰ Βασιλείου, λέγω, τής ‘Ερμουπόλεως, 
ελπίζω, ότι θέλω τύχει τής συν’ρομής τών απανταχού ‘Ομο
γενών. Ή ‘Ερμούπολις έπί τοΰ ΐεροΰ άγώνος ού μικράς προ- 
σήνεγκεν είς τό έθνος έκδουλεύσεις, καί ή έξιστόρησις τών 
κατά τήν ‘Ερμούπολιν έπί τής Έπαναστάσεως θέλει περιλά- 
βει πολλάς τοϋ βιβλίου σελίδας, αΐτινες θέλουν άποτελεΐ μέ
ρος τής Γενικής ‘Ιστορίας τής ενδόξου Επαναστάσεώς μας.

’Αλλά καί ή τοΰ εμπορίου τής ‘Ερμουπόλεως στατιστική 
καί ή έξιστόρησις τών κατά τήν νήσον έπί ‘Ενετοκρατείας καί 
Τουρκοκρατείας δέν στερούνται διαφόρου, ώς καί πλεϊσται άλ
λαι ύπνθέσεις, καί πέπεισμαι, ότι θέλουν καταστήσει τό βι
βλίου περίεργον ένί εκάστω.

Άλλ' επειδή τό σύγγραμμα θέλει σύγκεισθαι έξ 8, ή 10 τυ
πογραφικών φύλλων καί απαιτείται ού μιχ.ά διά τους πίνακας 
καί τάς εικονογραφίας δαπάνη, ή τιμή αύτοΰ προσδιωρίσθη διά 
μέν τού; έν ‘Ελλ δι συνδρομητής δραχ. 6, διά δέ τό ’Εξωτε
ρικόν φρ. 10.

Έν‘Ερμουπόλει Σύρου τήν 25 Μαρτίου 1856.
Κ. Γ1ΩΠ.

Γραμματεύς τοΰ δήμου ‘Ερμουπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΙΙΟΓΙΆΦίΑΣ 1. ΑΠΈΛ0ΠΟΥΛ0Υ.
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