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Μάθτψ,α ’Αρχαιολογίας
Ύπό Μ. Beule έν Παρισίοις.

Αί τών τεχνών εκθέσεις και οί διαγωνισμοί παρά τοΐς 

άρχαίοις Έλλησι.

Κύριοι, ούδέν νεώτεοον θελομεν αρχίσει κατά το έτος τοΰ
το, άλλά συνεχίζομεν τάς οπουδάς ήμών τοΰ άρτι λήξαντος. 
Ούτε αί έποχαί, ούτε το ιστορικόν ύποκείμενον, ούτε αί γενικοί 
άρ/αί, ούδέν τούτων ήλλαξεν, επειδή ούδέν άλλο όφείλομεν 
νά πράξωμεν ή νά μεταβώμευ έκ τίνος κλάδου τής τέχνη; είς 
άλλους κλάδους. Άφοΰ έπηκολουθήσαμεν τήν άνάπτυξιν τής 
αρχιτεκτονικής έπί τοΰ αίώνος του ΙΙεισιστράτου, ΰποθ.είπεται 
νά άναδιφήσωμεν τήν πρόοδον τής γλυπτικής καί τήν γένεσιν 
τής γραφικής κατά τόν αύτόν αιώνα. Ούτως, καθ’ ήν στιγμήν 
αναπτύσσω τδ τεύχος κατά τήν σελίδα καθ’ ήν έπτύξαμεν αύτό, 
καθ’ ήν ς-ιγμήν αίρω τον σημαδολόγον ίνα επιχειρήσω τδ 
δεύτερον τοΰτο καί τδ τρίτον κεφάλαιον, διςαγμός,φόβος μέ κα
τέλαβε,μή παρεγνώρισα τήν εϋμένειαν ακροατηρίου,οπερ άνεμνή- 
σθη τά άποτόμως πζριστάμενα ύπ’ έμοΰ σκοτεινά καί δύσκολα 
ζητήματα. Μετά μακράν διάλειψιν δέν πλησιάζει τις άνευ προ
οιμίου τάς σπουδαίας ύποθέσεις, άλλ’ ύπάρχουσι στροφαί λό
γου, άς συμβουλεύει ή ευτραπελία· διό καί μάλλον εικότως έ- 
νέδωκα είς αίσθημα ευθύτερου καί ζωηρότερου. Σήμερον, Κύ
ριοι, απλήν άδολεσχίαν ποιούμαι, ήν ύπέλαβον ικανήν εις τδ 
οδηγήσαι τήν διάνοιαν υμών άκόπως καί δι’ οπισθοπορήσεως 
φυσικής μέχρι δισχιλίων έτών. Είς τούς έραστάς τών τε
χνών τδ πρώτιστον μέλημα τώυ τελευταίων τούτων έξ μη
νών ύπήρξεν ή παγκόσμιος ΊϊκΟεσις· χθές άκόμη διένεμον τά 
βραβεία. Θελομεν λοιπόν καί ημείς λαλήσει περί τών έκθέσεων 
καί τών διαγωνισμάτων παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν. 41 αν
τιπαραβολή τοϋ ένεστώτος προς τδ παρελθόν διεγείρει αείπο
τε έννοιας σωτηρίου.-,άμα δέ καί θελομεν έξοικειωθή πρός τινας 
τών γλυπτών καί γραφέων, οΐτινες μέλλουσιν είναι ήμΐν τοΰ 
λοιπού τδ αντικείμενου τών ήμετέρων ερευνών, καί ούτως εί
πεΐν συνοδΐται ήμών.

’Οφείλω δέ νά προείπω ύμΐν, Κύριοι, ότι ευάριθμα είναι τά 
έργα όσα έδυνήθην νά συλλέξω, έπειδή άπώλοντο πάντα, όσα 
ή άρχαιότης προώρισεν ήμΐν. Αί μεγαλοπρεπείς άπογραφαί, 
άς συνέταξαν οΐ κριτικοί Αθηναίοι καί οί Αλεξανδρινοί αρ
χαιολόγοι άπώλουτο έν ταΐς βαρβάροις χερσί τοΰ μεσαιώνος. 
έδέησεν, ώστε φυσιολόγος τις ρωμαίος, ο Πλίνιος, νά πρόθεση 
τόν εύτυχή σκοπόν τοΰ πραγματευθήναι περί εικόνων, λόγου 
γιγνομένου περί χρωμάτων, περί αγαλμάτων, προχειμένου πε
ρί μετάλλων καί μαρμάρων, ϊνα διάσωση ναυάγιά τινα 
ιστορίας τής έλληνικής τέχνης καί τά ονόματα τόσων τεχνι
τών, οΐτινες άνευ αύτοΰ δέν ήθελον άξιωθή τής αθανασίας, ήτις 
έραίνετο ότι ήτο έπηγγελμένη αύτοΐς. Εί καί ατελής ή τοΰ 
ΙΙλινίου συλλογή, εί καί απίθανα πολλά τών ύπ’ αύτοΰ συλλε- 
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τοιούτους πόρους εχοντες εϊμεθα καταδεδικασμένοι εις τοσαύ- 
τας αβεβαιότητας; Αύτίκα καί αύτδς εγώ θέλω ιστορήσει 
ίψ.ΐν έργα απίθανα· άλλά θελομεν μιμηθή εκείνους τους υπο
μονητικούς δικαστάς, οΐτινες διακούουσι τάς έξομοληγήσεις 
ψευδών μαρτύρων, καί ούτως εύστοχοΰσι πολλάκις όπως εξά- 
γωσι τήν αλήθειαν έξ αύτών τών ψευδολογιών.

Ήκουσα πολλάκις, οτι οί αρχαίοι ήγνόουν παντάπασι τάς 
εκθέσεις καί αύτά τά Μουσεία, ότι αί εικόνες καί τά αγάλμα
τα αύτών παρηγγέλλοντο αύτοΐς πρός θέσιν προσδιωρισμένην, 
ότι ούδόλως είργάζοντο έν τω κενω, καί διά τούτου τοΰ 
επιχειρήματος έπικρίνουσι βαρύτερου τάς νεωτέρας ήμών 
συνήθειας.· Είναι πλάνοι, κύριοι· οί αρχαίοι ύπερέβαλον ήμάς 
κατά τοΰτο ώς καί έν άλ?.οις πολλοις· καί Μουσεία ειχον, καί 
εκθέσεις τής τέχνης, ώυτινας μονίμους, καί αυται ήσαν αι με
γαλοπρεπέστερα!.

Σιγή τήν 'Ρώμην περιέρχομαι,ένθα άπεθησαύρισαν τά λάφυρα 
άπασης τής οικουμένης. Άπό τοϋ Μομμίου μέχρι τοΰ Νέρωνός 
τά πλεΐστα τών ελληνικών αριστουργημάτων, καί ιδίως τά 
μή προστατευόμενα ύπό τοϋ ίεροΰ χαρακτήρος αύτών καί ύπό 
τών θρησκευτικών αναγκών, μετεκομίσθησαν είς 'Ρώμην. Οί 
ναοί, αί βιβλιοΟήκαι, τά ανάκτορα, οί λουτρώνες, αί στοαί 
έβριθαν είς ταΰτα τά θαυμάσια, καί ό 'Ρωμαίος λαός έθορύβει, 
ότε αύτοκράτωρ τις, έστω καί Τιβέριος, έτόλμζ νά μετακίνηση 
τι έκ τών προσφιλών αγαλμάτων. Οί ίδιώται Κικέρων καί 
Λουκουλλος είσί παράδειγμα τούτου σημειώσιμον· ότε ή δημο
κρατία παρέμενεν έτι, άν όχι ζαί τά δημοκρατικά ήθη, οί ίδι
ώται άντηγωνί'οντο έκ ζήλου νά κοσμώσι δι’ αγαλμάτων τάς 
έπχύλεις αύτών καί νά συγζροτώσι πινακοθήκας. Ή ροπή 
αύτη άποζαθίσταται εντελής μανία παρά τοΐς συγχρόνοις τοΰ 
ΙΙλινίου, όστις προφέρει κατά ταύτην τήν περίστασιν παράπο
να ζωηρά (xxxv, 2). Παρά δέ τοΐς Έλλησιν ή-επιθυμία τών 
συλλογών έσχεν ήδη αρχήν πρό πλείστου χρόνου, ήτοι έπί 
Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ, επειδή τότε ή άνάπτυξις 
τής τέχνης καί ιδίως τής γραφικής, μόλις ήγε τόν δεύτερον 
αιώνα.

"Οτε οί διάδοχοι τοΰ ’Αλεξάνδρου διενέμοντο τήυ δορίκτη
τον Ανατολήν, όπως οΐκοδομήσωσι βασίλεια, ένέμειναν πιστοί 
είς τό ελληνικόν πνεύμα, άφιερόνοντες είς τάς τέχνας καί 
τά γράμματα τούς.θησαυρούς τής Αίγυπτου καί τής ’Ασίας. 
Ή παντοδυναμία ταχέως φέρει είς επιθυμίαν τών πάντων. Ε
πιθύμησαν λοιπόν νά άνεύρωσι τάς τέρψεις οσας ειχον γνωρί
σει έν ταΐς ίδίαις αύτών πατρίσι. Με-επέμψαντο παρ’ έαυτούς 
τούς φιλοσόφους, τούς ποιητάς, τούς καλλιτέγνας, έοημιούργη- 
σαν βιβλιοθήκας, πινακοθήκας, δακτυλιοθήκας, ήτοι σύλλο
γός λίθων γεγλυμμένων. Ή τοΰ ίίιΟριοάτου ήτο περίκλυτος, 
μετενεχθιΐσα εις τήν ‘Ρώμην ύπό τοΰ ’’ομπηΐου. Τότε δή τά 
τεχνουργήματα έσχον τιμάς ύπερβαλλούσας, παν ό,τι δύναταί 
νά έκπληξή τούς καθ’ ύμάς χρόνους. Ό Αλέξανδρος έκάλυπτε 
οιζ χρυσοΰ τάς εικόνας τοΰ Απελλοΰ· ό δέ τής Περγάμου βα
σιλεύς Άτσαλος ήμειβε μίαν μόνην εικόνα διά πεντακοσίων 
περίπου χιλιάδων φράγκων, ζαί ένί,υμητέον όπόση ήτο ή αξία 
εϊς αργυρίου τούτων τώυ πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων 
κατά τού; αρχαίους χρόνους. Δημήτριος ό Πολιορκητής έζιν- 
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της πόλεως όπου έκειτο αριστούργημά τι τοϋ Πρωτογενούς. 
Ύπέρ μιας μόνης είκόνος έπραττεν ό,τι ό στρατός ημών (τών 
Γάλλων) έπραξεν έν τώ μέρει αυτού τώ έτει 1849 φειδόμε- 
νος τοϋ Βατικανού ζαί τών θησαυρών τής αιωνίου πόλεως 
('Ρώμης . Νικομήοης ό τής Βιθυνίας βασιλεύς, προέτεινεν είς 
τους Κνιδίους νά πλήρωσή όλα αύτών τά χρέη άν παρεχώρουν 
εΐς αύτόν τήν Άφροδίτην τοΰ Πραξιτέλους, καί οί κάτοικοι τής 
Κνίδου προείλοντο νά διατηοήσωσι τό άγαλμα, δπερ ήτο τό έγ- 
καύχημα τής ταπεινής πόλεως αύτών. Ούτως όχι μόνον πάντες 
ούτοι οί ηγεμόνες παρήγγελλον είς τους καλλιτέχνας έργα 
πολυάριθμα ή διημφισβήτουν πρός άλλήλους περί τής κτήσεως 
έκείνων τά οποία ήγόραζον, άλλ’ έπεχείρουν νά στερώσι τήν 
Ελλάδα τά αρχαία αύτής κειμήλια ΐνα κοσμώσι δι’ αύτών 
τά ίδια ανάκτορα. Ό μέγας Αοατος, θέλων ν’ άνακτήσηται 
τήν εύμένειαν καί τήν συνδρομήν Πτολεμαίου τοϋ Γ', σαφώς 
έγίγνωσκεν οποία δώρα ήσαν εύάρεστα είς αύτόν επεμψεν 
αύτώ τάς εικόνας τών αρχαίων διδασκάλων τών Σικυωνίων, 
Παμφι'λου καί Μελάνθου. Καί όμως ό Άρατος δέν ήτο στρα
τιώτης βάναυσος· ήτο έραστής τών τεχνών, καί, κατά Πλού
ταρχον, ήτο δαημονέστατος· άλλ’ ήτο πρό πάντων έραστής 
τής πατρίδος, καί ώφειλε πρός έλευθέρωσιν αύτής νά προσε- 
νέγκη Ουσίας τινάς. Ή Σικυών έδιδε τά άριστουργήματα τών 
ζωγράφων αυτής λύτρα τής ελευθερίας.

Ή Ελλάς λοιπόν δέν ύπήρξεν εύδαιμονεστέρα τής νεωτέρας 
’Ιταλίας· πριν ή έτι οί 'Ρωμαίοι συλήσωσιν αυτήν, ήρξατο 
ληϊζομένη αύτή δι’ έαυτής. Οι άριστοτέχναι αύτής μετέβαινον 
έπί τω άποζήν παρά τοΐς Σελευκίδαις ή τοΐς Πτολεμαίοις- αί 
εικόνες αυτής ίιεπέρων τά πελάγη ΐνα πλουτίσωσι χώρας βαρ
βάρους ήδη, ώσπερ αί Ίταλικαί εικόνες κομίζονται καθ’ έκά- 
στην ϊνα καταστήσωσι μακρυτέρους τούς καταλόγους τών ήμε
τέρων Μουσείων τής Εύρώπης. Ή τέχνη έκέρδανέ τι καταλεί- 
πουσα τάς διαφόρους αύτής εστίας καί γινόμενη αύλική; Οί 
ηγεμόνες οΐτινες παρείχον αύτή τοσαϋτα πρωτότυπα, ή ούτως 
είπεΐν βιβλιοθήκας ζώσας, έπέσπευσαν τήν πρόοδον ή τήν πα
ρακμήν αυτής · ΊΙ πολυμάθεια δέν άπέπνιξεν έν τοΐς ζωγρά- 
φοις τήν έμπνευσιν,ώσπερ ειχεναποσοβήσει αύτήν έν τοϊς ’Αλε
ξανδρινούς ποιηταϊς; 'Ο στενότερος όρίζων άλλ’ αί μόνιμοι 
παραδόσεις έπιτοπίου σχολής βαδιζοόσης τήν φυσικήν αύτής 
οδόν, δέν είναι συνθήκη ισχύος καί προτύπου, ενώ τά έν τοϊς 
Μουσείοις εκτεθειμένα έργα βοηθούσιν έπιστήμην άγονον, συγ- 
χέουσι τάς άντιθετωτέρας άρχάς καί δδηγοϋσιν εΐς τόν έκλε- 
κτισμόν ; Τελευταΐον ό έκλεκτισμός πηγή τέρψεων τ,σοΰτον 
ζωηρών διά τούς κριτικούς καί τούς ζηλωτάς, δέν είναι κιν
δυνώδης είς τήν τέχνην, ώς ό πανθεϊσμός είς τάς θρησκείας; 
Ταΰτα, Κύριοι, είναι ζητήματα άτινα δέν δυνάμεθα σήμερον 
νά έρευνήσωμεν· ήθελον μόνον νά δείξω ύμΐν οτι οί Έλληνες, 
ίσα καί ημείς, ίσα καί οί 'Ρωμαίοι, ήδυνήθησαν νά συλλέξωσι 
τά έργα τής τέχνης καί νά συγκροτήσωσι Μουσεία. ’Ολίγου 
δείν έλησμόνησα παράδειγμα έτι καιριώτερον—συλλογήν εικό
νων υπάρχουσαν έν τοϊς Ιίροπυλαιοις τής άκροπόλεως τών 
’Αθηνών. Ή αρχή αύτής άγνωστος· έν τούτοις ήδη Πολέμων 
ό Περιηγητής άπήρτιζε σύγγραμμα ειδικόν έκ ταύτης τής συλ
λογής περί τά τέλη τής τρίτης πρό Χριστού εκατονταετηρίδας 
Αί εικόνες ήσαν καί χρόνων και τεχνιτών διαφόρων ο δε 
Παυσανίας περιγράφει τούτων τινάς.

Άλλ’ είπον εκθεσιν· είπον οτι οί Έλληνες εϊχον εκθέ
σεις τών τεχνών, καί ταότας διαρκείς. Ικανόν νά ονομάσω 
τούς Δελφούς, τήν άκρόπολιν τών Αθηνών, τήν Ολυμπίαν, 
καί θέλετε φαντασθή τά άπειρομεγέθη εκείνα άγιαστήρια 
βρίθοντα έργοις παντός καλλιτέχνου καί πάσης έποχής. Άπο 
τής αρχής τής Ελληνικής τέχνης μέχρι -.ής τελείας παρακ
μής, ήτοι έπί έξ αιώνας, αί γενεαί ουδόλως διέλιπον άποθη- 
σαυρίζουσαι έν αύτοϊς τά μνημεία, τούς κολοσσούς, τά φυσυ- 
κοΰ μεγέθους άγάλματα, τά πρόστυπα, τάς εικόνας, τά έξαι- 
ρέτου εργασίας αγγεία, τά παντοΐα αναθήματα. Μάλιστα δε 
ή’Ολυμτία, ήν οί Έλληνες κοινήν γήν άπεκάλουν καί όπου 
συνέρρεον έκ πασών τών εσχατιών τής ύφ’ ήλιον, διαλυόμενοι 
τούς πρός άλλήλους ολέθριους πολέμους, συνερχόμενοι έπ’ ο
λίγον είς ειρηνικήν συνέλευσιν ένεκα τών πανηγύρεων, ή ’Ο
λυμπία ήτο τό άγιαστήριον τής τε τέχνης άμα καί τής θρη
σκείας. Ού μόνον οί Όλυμπιονίκαι καθεωρώντο κατά πάσαν 
’Ολυμπιάδα ΐστάχενοι ανδριάντας, άλλά καί αί Έλληνίδες

πόλεις διετέλουν άεί άμιλλώμενοι περί έλευθεριότητος. Πάντα 
υπεξέκαιον τόν ζήλον τοΰτον, δν άνερ’ρίπιζον αί άλληλοεθνεΐς 
άντιζηλίαι, νίκη τις, νεμέσεως αποτροπή, ευεργεσία, χρησμός, 
ιδιοτροπία άρχοντος—παραχρήμα άφιέρουν είδωλα τών θεών, 
τών ηρώων, τών νικηφόρων στρατηγών, τών αγαθών πολιτών 
έπι δέ τούτω έχρώντο τοϊς άρίστοις τών λιθοξόων, ούδόλως 
φειδόμενοι πρός τάς χρείας τού ορειχάλκου, τοϋ λίθου, τοΰ 
χρυσού, τού έλέφαντος. Καί αί άπώταται χώραι, ή Σικελία 
ίσα καί ή ’Ασία, ήθελον νά έκπροσωπώνται δι’ αριστουργημά
των, δι’ ών αΐ μέν άποικίαι έπεδείκνυον όπόσον στενός δεσμός 
ήνωνεν αύτούς μετά τής Ελλάδος, οί δέ τύραννοι τών ήμιβαρ- 
βάρων τόπων έδικαιολόγουν τάς ιδίας αυτών άξιώσεις έπί τοΰ 
ελληνικού ονόματος. Ή δέ τέχνη έπορίζετο πανταχόθεν ώφέ- 
λειαν καί έξ αύτών έτι (οπερ έστιν ίδιον χαρακτηριστικόν) τών 
πειθαρχικών ποινών. ‘Οσάκις αθλητής παρέβαινέ τινας τών 
τεθειμένων κανόνων ύπό τών άγωνοδικών άπέτιε βαρύ πρόστι
μου. Έπί τίνι οί Ήλείοι έχρώντο τούτω τω προστίμω ; είς 
συντήρησιν μνημείου τινός ; είς τάς άνάγκας τής λατρείας ; 
είς τάς δαπάνας τής δημοσίας φιλοξενίας ; Ούχί, κύριοι· άλ
λά διά τού προστίμου τούτου κατεσκευάζετο άγαλμα τοΰ Διός, 
καί υπήρχε σειρά άγαλμάτων τοιούτων τεθειμένων εφεξής έπί 
μακροΰ άνδηρου, τά όποια ώνόμαζον Ζάνας. Δύνασθε νά κατα- 
νοήσητε τήν πληθύν τών άγαλμάτων, άτινα έπλήρουν έπί τέ
λους τήν πόλιν ’Ολυμπίαν, έκ του οτι οί 'Ρωμαίοι αύτοΐ διη
γούνται ότι έπί Νέρωνος άφειλοντο τρισχίλια, ζαί δμως το- 
σαύτα έτι ύπελείφθησαν, ώστε τώ Παυσανία, ιδόντι αύτά με
τά ένα αιώνα, έδέησεν όλου βιβλίου είς άπαρίθμησιν τών κυ- 
ριωτέρων, καί ταύτην συντομωτάτην.

Άλλ’ όπως κατανόηση τις έν παντί τώ κάλλει τοσοΰτο μέ
γα άθροισμα, ανάγκη ΐνα τώ δώση είς ταύτην τήν έκθεσιν τό 
μαγικόν σχέδιον είς δ μόνη ή άρχαιότης ήδύνατο νά έντρυ- 
φα. Τά τής ‘Ελληνικής τέχνης προϊόντα ούδόλως άπετίθεντο 
έν οίκοδομήματι, όσον καί άν τις εύρύ ύποθέσή αύτό, ούδ’ έφω- 
τίζοντο ύπό φωτός άνίσου. Ήσαν έν υπαίθρω, προσβαλλόμε
να, καταυγαζόμενα ύπό τού περικαλλούς ηλιακού φωτός. Τά *
άγάλματα παράκεινται παρά τάς εισόδους καί άλωάς τού ιε
ρού άλσους· διατίθενται συμφώνως πρός τούς χρόνους καί έν 
έρρυθμω αταξία, κατά πάσαν διάστασιν, έκ παντοιας ύλης, 
χωρίς κείμενα ή όμοϋ, έπί βάθρων ή ύπό στοάς. Τα βαρυτι- 
μότερα, οϊα τά έκ χρυσού ή έλέφαντος, ώσπερ καί αί εικόνες 
διαφυλάττονται έν τοϊς ναοίς ή ένδον τών θησαυρών. Σποράδην 
καθορώνται ναοί έζωγραφημένοι διά ζωηρών χρωμάτων, άνα- 
θηματικαί στήλαι, κολοσσοί- τό στάδιον καί τό ιπποδρόμων 
γειτνιάζουσιν, άπτόμενα τοΰ ’Αλφειού σκιαζομένου ύπό τών 
αίγείρων, αΐτινες παρέχουσι τήν πρός θυσίας ύλην. "Οπισθεν 
τού ναού τοΰ ‘Ολυμπίου Διός αύξάνει ή ελαία, ής οί κλάδοι 
στέφουσι τούς Όλυμπιονίκας. Πανταχοϋ ή φύσις μεγνύεε τό 
έαυτής θέλγητρον μετά τών λαμπηδόνων τής τέχνης· ούδα- 
μοΰ τής Ελλάδος είναι αυτή τοσοϋτον γλυκεία, καί οί φαι
δροί λόφοι οί περικείμενοι περί τήν ’Ολυμπίαν διατέθεινται άμ- 
φιθεατροειδώς, οίονεί προκαλούντες τάς έορτάς καί τούς αγώ
νας τούς άναιμάκτους. Κατά πάσαν τετραετηρίδα, άφ’ ής στιγ
μής προεκηρύττετο ή ίερά έκεχειρία άνά πάσαν τήν έκτασιν 
τού ελληνικού κόσμου, τό πλήθος συρρέει χαϊρον καί κεκοσμη- 
μένον οί καλλιτέχναι ούδόλως απολείπονται είς τήν πρόσ- 
κλησιν καί ο πλούσιος Ζέύξις παρακολουθεΐται ύπό ακολούθων, 
ών ή έσθής έστι χρυσώ παρυφασμένη.‘Η βόρειος ‘Ελλάς,ή Πε
λοπόννησος, ή έλάσσων Άσία, αί νήσοι, ή Σικελία, ή μεσημ
βρινή’Ιταλία άποστέλλουσιν απειροπληθείς θεατάς· ή κοιλάς, 
χθες σιω-ώσα, πληροΰται κινήσεως καί θορύβου. Οί άθλοι 
τών άθλητών δεν καταναλίσκουσιν άπάσας τάς ημέρας· ιερο
τελεστία·., αί συναναστροφαί, ή απαγγελία τών ποιητών και 
τών ιστορικών παρέχουσιν ικανήν άνεσιν. Θεώνται τότε τα 
τής τέχνης έργα, τά νεωστί άνατεθέντα. Οί Άργεΐοι κατε- 
σκεύαααν θησαυρόν, οί Αθηναίοι άγάλματα άπέστειλαν περι
καλλή, Ίέρων ο Συρακουσών τύραννος άναθήματα έτι, πολυ
τελέστερα· ό Φειδίας πρό μικρού άπειργάσατο τόν Δία αυτού, ό 
εέ Πολύκλειτος αθλητήν. Ενταύθα διαλάμπουσιν οι Πραςιτέ- 
λειοι μαθηταί, εκεί οΐ τού Λυσίππου υιοί. Αι δωρ^ικαί σχολαί 
διαγωνίζονται πρός τάς ίωνικάς· οί τής Αιγίνης αρά γε γλυ- 
πται θέλουσι νικήσει τούς τής Σικυώνος; οι τής Σπάρτης τούς 
τών Αθηνών; ή έλάσσων Άσ·α εχει καλλιτέχνας ήττον προ-

έχοντας ή ή μεγάλη Ελλάς ; Πάντα τά ζητήματα ταΰτα προ- 
απασχολούσι τά κεκαλλιεργημένα καί λεπτοφυά πνεύματα- σχη- 
ματίζουσι γνώμην, άπονέμουσι τοϊς καλλιτέχναις εκείνον τόν 
αόρατον στέφανον τόν όνομαζόμενον δόξαν, προτιμότερον όντα 
παρά πάντας τούς δημοτελεστέρους διαγωνισμούς. Πάσα γε
νεά, πάσα ’Ολυμπίάς, άνανεόνει τήν κοινήν προσοχήν παρά
γουσα καινά άριστουργήματα. ‘Η ιστορία σύμπασα τής 
ελληνικής τέχνης είναι γεγραμμένη δι’ έκείνων τών άνα- 
ριθμήτων χαλκών καί μαρμάρων τών παρ’ άλληλα τεθειμένων 
κατά τούς αιώνας· ώστε οί θεαταί οί μάλλον προβεβηκυίας η
λικίας ήδύναντο νά περιλάβωσι δι’ ένός βλέμματος τά πρώτα 
τής τέχνης δοκίμια, τάς προόδους, τήν τελειοποίησήν, τήν πε
ριέργειαν, τήν παρακμήν, ένί ρήματι, τό καταπληκτικόν καί διά 
παντός λόγου κρεϊττον ελληνικόν πνεύμα. Τοιαύτη, Κύριοι, 
εκθεσις ούδόλως μοι φαίνεται άποδεομένη τών θαυμασιωτάτων 
προσπαθειών τοΰ ιθ' αΐώνος. (άκολουθεΐ).

(Συνέχεια τών σημειώσεων. Ίδ. άρ. 186).

(25) . "Ιδε The History of Greece. By William Milford, έν 
Αονδίνω κατά πρώτον 1780—1810 έκδοθεϊσαν, εΤτα δέ πολλάκις 
μετατυπωΟεΐσαν έν τε Ευρώπη καί έν ’Αμερική. ‘Ο Μιτφόρδος ήτον έκ 
τοϋ κοινοβουλίου τής μεγάλης Βριταννίας, στρατιωτικός καί καθηγη
τής τής αρχαίας ιστορίας έν τή Βασιλική ’Ακαδημία. Έκτος τοΰ 
άνωτέρω, συνέγραψε καί περί 'Αρμονίας γλωσσών καί 
άλλα συγγράμματα’ άπέΟανε δέ τό 1827/0 Γρότιος έν προοιμίω τοΰ 
πρώτου τόμου του ίδιου συγγράμματος λέγει δτι μετά λύ
πης παρετήρησε πολλάς ελλείψεις έν τή Ιστορία τοΰ Μιτοόρδου. Εί
ναι άναντίρόητον ότι ό Μιτφόρδος, έκτος πολλών σκοτεινών καί δυσ
νόητων μερών τοΰ συγγράμματος του, δεικνύει δυσμένειαν τινα πρός 
τόν Δημοσθένην, αδικών αύτόν έν πολλοϊς, ότι έπωλεϊτο εΐς τό περ
σικόν χρυσίον, ότι έπεθυμει τόν κατά ΙΙερσών πόλεμον, ΐνα ήναι 
αναγκαίος τοΐς Αθηναίοι; ώς σύμβουλος, κ.τ.λ. Άλλα, καί ά'Ιευ τού
του, έξ άλλων πολιτικών άρχών δρμώμενος ό Γρότιος ("ίδε τήν επομέ
νη» σημείωσίν) δέν ήδύνατο νά εύαρεστηθή εϊς τό σύγγραμμα τοΰΜιτ- 
φόρδου δς, μοναρχικώτατος ών, άθωόνει πάντα σχεδόν τά τοΰ Φί
λιππου καί Αλεξάνδρου καί καταδικάζει τά πλεΐστα τών δημοκρατου- 
μένων ’Αθηναίων. Δυνατόν είπεΐν οτι, ώς ή Αινείας τοΰ Οΰϊργιλίου 
είναι αγνή κολακεία τοΰ Αύγούστου, ούτω τό σύγγραμμα τοΰ Μιτ- 
φορόου Μοναρχίας έγκώμιον, έκ τούτου εϊς τάς πλείστας αύτοΰ κρίσεις 
οδηγούμενου, άλλ ούδέν ηττον αδύνατον νά άρνηθώμεν πολλάς άρετάς 
τοΰ Μιτφορδείου συγγράμματος. Ό Έερένίος, κρίνων τούς δύο τούτους 
ιστορικούς, λε’γει οτι, εί καί ό Μιτρόρδος ΰπερέχει έπί πολυμαθεία, 
αφθονία καί βαθύτητι, δ Γιλλιέσιος δμως υπερτερεί κατά περίνοιαν, 
φιλοκαλίαν, μάλιστα δέ εΐς τήν ορθήν άντίληψιν τοΰ πνεύματος τής άρ
χαιότητος (Geschichte der Staaten des Alterthums). 'Γό σύγγραμμα 
τοΰ Μιτφόρδου καί τό ύπό Έερενίου ιδιαίτερον έγκώμιον τοΰ Δημο- 
σθένους, είναι τά δύω άκρα έναντία, έν μέσω τών οποίων ζητητέα ή 
αλήθεια. Τό έγκώμιον τοΰ Εερενίου εύρισκεται γαλλιστί έν τω δευτέ- 
ρω τομω τής υπό Σχοιλίου Συνοπτικής 'Ιστορίας τών 
Ελληνικών Γραμμάτων, έν Ιίαρισίοις, 1813, μεταφρασθέν, 
πριν έτι μεταφρασθώσιν αί 1 δ έ α ι τοΰ αύτοΰ, ές ών παρείληπται.

(26) . "Ιδε Revue des Deux Mondes. 15 Juliet 1856. vi.—La 
fin de I’Autonomie Grecque.— Philippe et Alexandre, par M. 
P. Meritnoe.—«Avocat de la democratic intelligenle et honnete, 
M. Grote voit avec douleur la transformation qu’elle a subie en 
peu d’annees · · · La Macedoine, relativement a la Grece, 
setrouvait ά certains egards dans line position assez semblable 
a celle de la Russie vis—a—vis de l’Europe occidentale.» 
(σ. 413)

(27) . The History of Greece, By George Grole. vol. ΧΠ. 
London, 1856. Ο: "Αγγλοι, καί διά τήν παρ’αύτοϊς ανέκαθεν έλευ- 
θεροτυπίαν, καί διά τόν σκεπτικόν αύτών χαρακτήρα, διέπρεπον αεί
ποτε έπί ίττοριογοαφία, νΰν δέ προσθέσαντες εϊς τά εαυτών καί τάς 
παρατηρήσεις τών μεγάλων Γερμανών φιλοσόφων,Βοικκ.ου Οΰελκκέρου, 
Μυλλερου καί άλλων, έγιναν έτι κρείττονες. Έν τώ συγγράμαστι τοΰ 
Γροτιου παρατηρεΐται δτι ούδέν παραλείπ-ται γεραανικ?.; έπινοίας, 
ικανόν νά καταστήση τό έργον τελειότερου, και δυνατόν είπεΐν ότι 
είναι τό κάλλιστον μνημείο» τοΰ Ελληνισμού, έστω ή περ; ’Αλεξάν
δρου κρίσις τοΰ αύτοΰ οίαδήποτε. Έχει προσέτι καί τήν χάριν τής 
σαφήνειας, ήτις λείπει έν πολλοϊς γερμανικοΐς. Όλιγώτερον παοατη- 
ρειται ή σπουδή τών γερμανικών παρά ΓαλΛο:.-, καί έλαχιστον ή οΰ- 
δαμώς παρ Ιταλοϊς. Π ιστορία τοΰ Γροτιου μετεφρασθη είς τό 
γερμανικόν, άλλά γαλλική μετάφρασις ούδαμοΰ έφάνη, οσον εγώ του
λάχιστον γνωρίζω.

(281 I ο σύγγραμμα επιγράφεται «Reflexions sur la 
vie cl les actions d’Alexandre.»« C’est un pane- 

gyrique de ce roi, qui etait le heros de Christine. » (Biographie 
IJniverselle. Tome Huitieme). Ό Πάπας ’Αλέξανδρος έβδομος, δς έ- 
μυρωσεν αύτήν, άσπασθεισαν τό δυτικόν δόγμα, μετονομάσας ’Αλεξάν
δραν, ίσως απέβλεψεν, ούχί μόνον εΐς τό εαυτού, άλλά καί εΐς τό τοΰ 
θαυμαζομένου ήρωος όνομα.

(29) «··.·.·· Ύπέρ Φιλίππου. .., ου μόνον ούχ ΒΕλ- 
ληνος όντος ούδέ προσήκοντος ούδέν τοϊς "Ελλησιν, άλλ’ ούδέ 
βαρβάρου έντεΰθεν όθεν καλόν είπεΐν, άλλ’ ολέθρου Μακεδόνος, 
οθεν ούδ’ άνδράποδον σπουδαϊον ούδέν ήν πρότερον πρίασθαι» (Δη- 
μοσθ. Φ ι λ ι π. Γ',ζ'). Αλλά δυσαποφάσιστον εΐ τούτο ατιμίαν μάλ
λον ή τιμήν φέρει τοϊς Μακεδόσιν, δτι δέν ήσαν παρ’ αύτοϊς ανδρά
ποδα καλά. (ακολουθεί).

ΜΕΡΟΣ ΕΓ11ΣΠΛ10Ν.
Ο Θ Ω Ν 

Ε Λ Ε Ωι ΘΕΟΎ 
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ.

Έχοντες ύπ’ οψιν το άπό 14/26 Άπρι?α'ου 1837. Βασιλικόν 
Διάταγμα, περί συστάσεως τού επωνύμου ‘Ημών Πανεπιστη
μίου· τό περί συστάσεως παρά τω Πανεπιστήμίω Φαρμακευ
τικού Σχολείου Διάταγμα 4/1G Μαίου 1843· τόν ύποβληθέντα 
Ήμΐν κανονισμόν τής τού Πανεπιστημίου ’Ιατρικής Σχολ^ής, 
περί τής παραδοχής καί τών σπουδών τών τού φαρμακευτικού 
Σχολείου μαθητών καί τήν τού ’ Ιατροσυνεδρίου γνωμοδότη- 
σιν έπί τή προτάσει τών Ήμετέρων έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, καί τών ’Εσωτερικών Υ
πουργών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

"Αρθρον 1.
Ίνα γείνη τις δεκτός ώς μαθητής τοϋ έν τώ Όθωνείω ΓΙα- 

νεπιστημίω φαρμακευτικού Σχολείου, άπαιτεΐται νά άποδείςτ] 
διά μαρτυρικών, οτι εχει συμπεπληρωμένην 1 8 τούλάχιστον 
έτών ηλικίαν, καί οτι διήλθε σπουδάζων τρεις Βασιλικού Γυ
μνασίου τάξεις, ώστε άπέκτησεν ίκανάς γνώσεις τής ‘Ελληνι
κής, τής Λατινικής, τών μαθηματικών, τής γεωγραφίας καί 
τών λοιπών μαθημάτων τών παραδιδομένων έν αύταϊς

"Αρθρον 2.
Έφοδιασθείς μετά ενδεικτικού, υπογεγραμμένου παρά τε τού 

Γυμνασιάρχου καί τών λοιπών Καθηγητών τού έν ώ έσπούδασε 
Γυμνασίου, ότι διήλθε τάς σπουδάς τών τριών αύτοΰ τάξεων, 
και ότι έξετασθείς έκρίθη άξιος προβιβασμού καί είς τήν Τε
τάρτην, άπαιτεΐται νά προσέλθτ; πρός φαρμακευτικήν άσκησιν 
είς φαρμακεΐον, τό οποίον νά διευθυνηται ύπό φαρμακοποιού 
σπουδάσαντος είς ΙΙανεπιστήμιον καί λαβόντος πτυχίον παρ’ 
αύτού καί άδειαν παρά τού Βασιλικού ιατροσυνεδρίου.

Άρθρον 3.
’Απαιτείται δέ έπί δύο όλα ετη καί άδιαλείπτως νά διαμεί- 

νη άσκούμενος έν τοιούτω, έν τώ προηγουμένω άρθρω όρισθέν- 
τι φαρμακείω, όπως άρκούντως άσκηθή έν τή πρακτική. ‘Ο
σάκις δέ μεταβαίνει άπό φαρμακείου είς φαρμακεΐον, χρεω- 
στεί νά λαμβάνη παρά τοΰ φαρμακοποιού, παρ’ ω έμαΟήτευεν, 
αποδεικτικόν περί τοΰ χρόνου τής παρ’ αύτώ μαθητείας του, 
καί νά είδοποιή άμέσως περί τής μεταβάσεως του ταύτης τήν 
τε Διοικητικήν Άρχήν καί τόν ιατρόν τού νομοΰ, ή τόν τής 
έπαρχίας, καί νά λαμβάνή παρ’ αύτών ένδεικτικόν περί τοϋ 
πότε μετέβη πρός άσκησιν είς τό άλλο φαρμακεΐον, ζητών 
παρ’ αύτών καί έπικύρωσιν τού ενδεικτικού, όπερ έλαβε παρά 
τού φαρμακοποιού, παρ’ ώ τέως έμαθήτευεν.

Άρθρον 4.
‘Ο δε φαρμακοποιός, ό δεχόμενος νέον έχοντα τό τε έν τώ 

άρθρω 2 όρισθέν ενδεικτικόν Βασιλικού Γυμνασίου καί τό τοΰ 
φαρμακοποιού, παρ’ ω τυχόν διετέλει άχρι τοΰδε ασκούμενος, 
οφείλει νά ειδοποίηση περί τής παραδοχής αύτοΰ τήν Διοικητι
κήν ’Αρχήν και τόν Ιατρόν τού νομού ή τόν τής έπαρχίας, 
οϊτιυες όφείλουσι πάλιν νά σημειώσιν έν ιδιαιτέρω βιβλίω τόν 
χρόνον τής είς τό φαρμακεΐον παραδοχής αύτοΰ. Άποπερα- 
τώσαντος δέ τού μαθητού τήν ολην έν φαρμακείω διετή άσκη- 
σιν, επικυροΰσι τό παρά τοΰ φαρμακοποιού έκδιδόμενον περί 
τής άποπερατώσεως τής άσκήσεως ένδεικτικόν. ‘Ομοίως δέ έ- 
πικεκυρωμένν παρ’ αύτών άπαιτεΐται νά ήναι καί τό τοΰ φαρ
μακοποιού ένδεικτικόν ό'περ λαμβάνει ό άσκούμενος, όταν με- 
ταβαίντ) άπό τό φαρμακεΐον αύτοΰ είς έτερον.

"Αρθρον 5.
Οι φαρμακοποιοί δε, οί δεχόμενοι ε’ς τά φαρμακεία αυτών
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μαθητάς, είναι υπόχρεοι κατά τήν παρ’ αύτοΐς μαθητείαν νά 
έξασκώσιν αυτούς έν πάσαις ταΐς χημικοφαρμακευτιζαϊς σκευ- 
ασίαις, ϊνα όντως ήσκημένοι έν αύταϊς είσέρχωνται εις τό Πανε- 
πιστήμιον πρός άκρόασιν τών παρά τοϋ νόμου ώρισμένων μα
θημάτων.

"Αρθρου 6.
‘Ο βουλόμενος νά έγγραφή είς τό μητρώου φαρμακευτικοί 

σχολείου άναφέρεται περί τούτου πρός τόν Πρύτανιν τοΰ Όθω- 
νείου Πανεπιστημίου, έγκλείων έν τή αναφορά αύτοΰ τά άπαι- 
τούμευα πρός τούτο ενδεικτικά, τά έν τοΐς προηγουμένοις άρ- 
θροις όρισθέυτα· ό δέ προϊστάμενος τοϋ φαρμακευτικού σχολεί
ου Κοσμήτωρ τής ’Ιατρικής σχολής, πρός δν παραπέμπει ό 
Πρύτανις τήν αναφοράν τοϋ μαθητιώντος μετά τών έν 
αυτή ενδεικτικών, άφοΰ έξετάση τά άπαιτούμενα προς συγγρα
φήν, κα'ι εύρη αυτά νομίμως έχοντα, συγκαλεΐ τότς τούς συνι- 
στώντας τό Σχο?»εΐον Καθηγητάς, οΐτινες, καθυποβάλλοντες 
τόν Οέλοντα νά έγγραφή είς έξέτασιν έν ταϊς φαρμακευτικαϊς 
έργασίαις, έτι δέ, έάν κρίνωσιν αναγκαίου, καί έυ τοΐς μαθή- 
μασι τών τριών τών Βασιλικών Γυμνασίων τάξεων, άποφασί- 
ζουσι κατά τάς έξετάσεις ταύτας περί τής εγγραφής αύτού, ή 
μή, είς τδ του Σχολείου μητρώου.

Άρθρον 7.
‘Π έγγραφή γίνεται μόνον κατά τήν αρχήν του χειμερινού 

ακαδημαϊκού εξαμήνου, ότε συνήθως γίνεται καί έναρξις τών 
άποτελούντων τάς φαρμακευτικός σπουδάς μαθημάτων άν δέ 
τυχόν έγγραφή ό μαΟητιών κατά τήν αρχήν τοϋ θερινού ακα
δημαϊκού εξαμήνου,-τούτο δέν λογίζεται είς τήν τριετίαν, άλλά 
θεωρείται απλώς ώς συντελούν προς τελειοτέραν αύτοΰ έκπαί- 
οευσιν.

"Αρθρον 8.
CH οέ σπουδή τών μαθημάτων τής φαρμακευτικής διαρκεΐ τρι

ετίαν δλην έκτος δέ τών κυρίων αύτής μαθημάτων ύποχρεοϋν- 
ται οί σπουδάζοντες αύτήν νά άζροώνται καί γενικής Ιστορίας 
καί κατωτέρων μαθηματικών, έκ δέ τώυ φιλοσοφικών, τής αν
θρωπολογίας, τής ψυχολογίας, τής λογικής καί τής ήθικής. 

Άρθρον 9.
Μετά τήν άποπεράτωσιυ τών έν τω Πανεπιστημίω τριετιών 

αύτοΰ σπουδών, άφοΰ ζητήσει δι’ αναφοράς του προς τόν Κο
σμήτορα τής ιατρικής σχολής, έξετάζεταί έγγράφως τε και 
προφορικώς ό μαθητεύσας ύπό τών συνιστώντων τδ φαρμακευτι
κόν Σχολεϊον Καθηγητού τού Πανεπιστημίου είς τά μαθήματα 
τά άποτελούντα τάς φαρμακευτικός σπουδάς, καί οριζόμενα υ
πό τοϋ τής 4ης (16ης) Μαιου 1813 Υψηλού Βασιλικού διατάγ
ματος, όπερ, καθ’ όσου αφορά τά μαθήματα ταΰτα, μένει έν 

ισχύει.
Άρθρου 10.

Εύδοκιμήσας δέ έν ταϊς έξετάσεσι ταύταις καί λαβών πα
ρά τού φαρμακευτικού σχολείου πτυχίον, είτε μέ τόν βαθμόν 
Καλώς είτε μέ τον Άριστα,ύποχρεοϋται μετά τοΰτο νά προσέ?<- 
θρ είς έν τών έν Άθήναις ή (άδεια όμως τού Βασιλικού ίατρο- 
συνεδρίου) είς έν τώυ άλλων έν τή έλληνική 'Επικράτεια φαρμα
κείων, όπως έπί τδ πρακτικώτερον άσκηθή έν αύτώ έπί έν έτι 
έτος, μάθγι δέ καί τά τής διευθύνσεως φαρμακείου’ παρελθόν
τος οέ καί τούτου τού έτους τής πρακτικής άσκήσεως εξετά
ζεται τελευταίου καί υπό τού Βασιλικού ιατροσυνεδρίου, όπως 
λάβη παρά τού νόμου άδειαν πρός έξάσκησιν τοϋ έργου αύτού 
έυ τή ‘Ελληνική έπικρατεία

‘Άρθρου 11.
Οΐ έξωθεν τοϋ ‘Ελληνικού Κράτους ερχόμενοι ύποχρ εοϋνται, 

όπως έγγραφώσι μαθηταί τού φαρμακευτικοί Σχολείοπ, α) νά 
προσελθωσιν είς τινα τών έν τή πρωτευούση Βασιλικών Γυμνα
σίων και νά έξετασθώσιν ύπό τώυ Καθηγητών αύτού, κατά τά 
έν τοΐς άρθροις 1 καί 2 οριζόμενα- β) νά έκπληρώσωσι τά περί 
τής πρακτικής άσκήσεως έν τώ άρθρω οριζόμενα.

Οί ‘Ημέτεροι έπί τών ‘Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως και τών ’Εσωτερικών ‘Υπουργοί θέλουν έκτελέοει 
τό παρόν διάταγμα.

Έν Άθήναις τή 21 'Οκτωβρίου *856.
Έν όνόματι τού Βασιλέως

‘II Βαπί.Ιιπαα
Α Μ A Λ I Λ.

Λ. Γ Π0ϊλΓ\ΡΙΐ' V. ΧΓίΣ’ώΐ!Γ·ν \·?7

ΔΙΑΦΟΡΑ.
ζΗ Α. Μ. δ Βασιλεύς εύηρεστήθη νά έγχειρίση αύτοπροσώ- 

πως τόν χρυσοϋν σταυρόν του Σωτήρος τώ Κυρίω A. Ρ. ‘1’α- 
γκαβή υπουργώ τών εξωτερικών, τω Κ. X. Χριστοπούλω υ
πουργώ τώυ’Εκζλησιαστικών καί τής δημ. Έκπαιδεύσεως, τώ 
Κ. Μ. Σκαλιστήρι ύπουργώ τής Δικαιοσύνης χαί τω Κ. Α. 
Μιαούλη ύπουργώ τώυ Ναυτικών.

— ‘II Λ. Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά άπονείμη τώ πρω- 
τοσυγκέλλω Κυρίω Χρυσάνθω Κονοφάω τόν σταυρόν τοϋ Σω- 
μήρος, βεβαιωθείς άρμοδίως περί τής έκουσίως καταβαλλόμε
νης παρ' αύτού έπιμελείας είς τό νουθετεϊν δΓ άξιολόγων πα
ραινέσεων τούς μαθητάς καί μαθήτριας πάντων τών έν ΆΟή- 
διδακτηρίωυ, συχνά πρός τοΰτο έπισκεπτομένου αύτά.

— Διά Β. Διατάγματος ένεζρίθη ή ύπέρ τών Ιερατικών 
σχολών προσφορά τής Μονής Παντελής άφ’ άπαξ μέν έκ δρ. 
10,000, έτησίως δέ δισχιλίων δραχμών.

— Διά Β. διατάγματος τής 14 μηνάς’ μεσούντος επετράπη 
είς τδ συμβούλιου τής έν Σαλαμϊνι Μονής τής Φανερωμένης νά 
πραγματοποίηση τήν διά τής πρός τδ‘Υπουργειον αναφοράς αύ
τοΰ έφάπαξ δωρεάν τών 5,000 δραχ, ύπέρ τών ‘Ιερατικών 
σχολείων.

— ΔΓ όμοιου ύπδ τήν αύτήν ήμερομηνίαν επετράπη είς τό 
αύτό συμβούλιου νά προσφέρη έν όνόματι τής Μονής 1000 
δραχμάς έτησίαν συνεισφοράν ύπέρ τών αύτών Σχολείων.

— Διά Β. διατάγματος διωρίσθη Καθηγητής τής ’Εμπορι
κής Γεωγραφίας καί τις διπλογραφίας είς τδ έν Σύρω Β. Γυ
μνάσιου δ Κ. I. Ήσαίας, άντί τού δΓ έμποριζάς ιδίας ύποθέσεις 
παραιτηθέυτος Κ. Άρ. Κάζηρα.

— Κ.‘Υπουργός τών Έκκλ. καί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως 
ένέκριυε νά χορηγώνται κατ’ έτος τριακόσιαι δραχμαί προς 
σύστασιν καί διατήρησιν έν τώ Πανεπιστημίω Βοτανικής Συλ
λογής, δούς άμα καί τό δέον ποσδν διά τό έτος τούτο’ ή Συλλο
γή αύτη έσεται πρδς χρήσιν τών μαθητών τής Βοτανικής, δι
δασκόμενης έν τώ Πανεπιστημίω ύπό τού Καθηγητού Κ. Θ. 
Γ· Όρφανίδου.

— ΔΓ ‘Υπουργικής διαταγής 15 μηνδς μεσοΰντοςς έπε- 
τράπη είς τόν έφορον τής τε δημοσίας καί τής τοϋ Πανεπιστη
μίου βιβλιοθήκης νά έκφραση τήν έκ μέρους τοΰ ‘Υπουργείου 
τελείαν εύαρέσκειαν πρδς τόν Κύριον I. Βάμβαν διά τό πολύτι
μου δώρημα αύτοΰ είς τήν βιβλιοθήκην.

— ‘Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης ’Αθηνών Κ. Νεόφυ
τος εδήλωσεν ότι θέλει προσφέρει έτησίως ύπέρ τών ‘Ιερατι
κών Σχολών δραχμάς πεντακοσίας.

Βιβλία.

‘Ιερά Γεωγραφία πρδς χρήσιν τών ελληνικών Σχολείων ύπδ 
Δ. Πανταζή. —“Εκδοσις τετάρτη — έν ’Αθήνας, 1856. Τι- 
μάται λεπτών 80 καί πωλείται έν Άθήνσις παρά τώ έκδοτη 
καί έν τω βιβλιοπωλείω τοϋ Κ. X. Ν. Φιλαδελφέως, κειμένω 
έν δδώ Αίολου, άρ. 42. πλησίον τής Αγίας ειρήνης.

— Επιτομή ‘Ιεράς Γεωγραφίας πρός χρήσιν τών Δημοτι
κών σχολείων ύπδ Δ. Πανταζή. — έκδοσις Δευτέρα, έν Άθήναις, 
1856. τιμάται λεπτών 50 καί πωλείται παρά τώ ίδίω καί έν 
τω βιβλιοπωλείω τοΰ Κ. X. Ν. Φιλαδελφέως, έν όδώ Αιόλου 
κειμένω, άρ. 42. πλησίον τή; αγίας Ειρήνης.

— Απάνθισμα τής παλαιάς καί νέας άγιας Γραφής έρανι-
σθεν μέν ύπδ Άντ. Α. Θηβαίου, έκδοθέν δέ ύπδ Λ. Σ. ’Αγαπη
τού πρός χρήσιν τών δημοτικών Σχολείων, έκδοσις πρώτη, έν 
ττ/------- --- _β. —υπογραφίας Π. Εύμορφοπούλου καί Γ. Σταυ-

έν Πάτραις παρά τώ εκδότη και 
ητώ καί τιμάται λεπτών 75.

Ά ν ά λ ε κ τ a Ν ε ο ε λ λ η ν ι- 
έπ’ άλ-

Πάτραις, έκ τή 
ροπούλου· 1856. εύρίσζεται 
βιβλιοπώλη Α. Σ. Άγα-

— Μαρίνου Π. Βρετοϋ —
ζ ά, γαλλιστί, βιβλιάριου αξιόλογου ού τά περιεχόμενα έπ αλ- 
λοιςείσί και τά έξ ' αϊδ .Νεοελληνικόν ιδίωμα. Απόπειρα έπα- 
ναστάσεως έυ Μάνη κατά τόν 12 αιώνα. Οί Βλάχοι τοΰ Πίν- 
δοτ και οί ’Αλβανοί. Έπικηδιος τελετή παρά τοΐς νυν Ελλησιν. 
Ό Χάρων τών νΰν ‘Ελλήνων καί έτερα επίσης περίεργα και 
σπουδαία.

ΕΚ ΤΠΣ ΓΥΠΟΓΡ ίΦΆΣ :Ω. ΛΓΓΕΑΟΠΟΪΑΟΥ.


