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Ύπό Μ. Beule έν Παρισίοις.

Αί τών τεχνών εκθέσεις και οί διαγωνισμοί παρά τοϊς

άρχαίοις "Ελλησι. (Συνέχεια ίδ. άριθ. Ί 87).
(X τών Δελφών κάτοικοι, γινώσκομεν τοϋτο ωσαύτως εκ
τής μαρτυρίας τοϋ ΙΙλινίου, έμιμήθησαν τούτο. ΈιΐΙ Πε
ρικλεούς οί Άμφικτύονες μετεπέμψα το Πολύγνωτον τόν ζω
γράφον ινα κόσμηση την Λέσχην τών Δελφών. ‘.ί παρουσία
τού καλλιτέχνου τούτου έπενήργησεν ίσως έπί τών αποφάσεων
τοϋ Άριφίκτοονικοϋ συνεδρίου. ΙΙροσεκτήσατο αξίωμα μέγα
αποποιούμενος αμοιβήν άντί έργου τοσοϋτον μεγάλου,ε-ιειδηού
δέν συντελεστικώτερον προς έξυψωσιν και σεβασμόν τής τέχνης
οσον ή αφιλοκέρδεια. Καί μετά του Πολύγνωτον ώσαύτως ευ
ρίσκει τις αγώνα γραφικόν ήδη έν Δελφοΐς καθεστώτα. 'Εμνήσθημεν δέ δυο ανταγωνιστών, Πχναίνου τοϋ αδελφού τού 'ί’ειδίου, καί Τιμαγόρου τοϋ Χ,αλκιδεως. <·ί αγώνες ούτοι, επανα
λαμβανόμενοι, ώς εικός, είς χρόνους κεκανονισμάνοο;, ησ«ν
έν πολλή δόξη. Οι ’Αθηναίοι ήξίουν τής έν Ιΐρυτανείω σιτήσεως τούς έν τινι άγώνι νενικηκότας.
έσιτοΰντο δημοσία,
δαπάνη, μεταλαμβάνοντες ταύτης τής μεγίστης τιμής μετά
τών μεγάλων πολιτών και τών δόξ-,ν άοζμενων στρατηγών.
Οί διαγωνισμοί ούτοι έγίνοντο μετ’ έπιδείξεως πρό; κοινήν
τέοψιν, έπαυξάνοντες τήν ευθυμίαν τών εορτών, δπερ αναμφί
βολον μάλιστα έν Κορίνθω ζαί έν Δελφοΐς, ένθα ούδενός έφείδοντο, ές άμίλλης πρός τήν ’Ολυμπίαν, ίνα έλκύσ ·>σι τήν
Ελλάδα σύμπαάαν είς τά Ίσθμια καί Πύθια, ‘ϊπήρ-χε
λοιπόν εκθεσις· έν δ’ άλλαις πόλεσι φαίνεται o:t αύτη
ή έκθεσις έγίνετο έν τώ θεάτρω οπού έτελούντο άγων ς μου
σικής, τραγωδίας, κωμωδίας, χορού. Αύτίκ« ποτέ ό Ζεϋξις
καί ό Παρράσιος ήριζον περί ζωγραφικής έν πόλει, ήν αγνοώ.
Ό Ζεϋξις είχε ζωγραφήσει βόιρυας· τοιαύτη δ’ ήτο ή φυσικότης ταύτης τής είκόνος, τοιαύτη η απάτη, ώστε πτηνά περιίπταντο περί τήν σκηνήν (ινθυμητέον δέ, Κύριοι, οτι τά ‘Ελ
ληνικά θέατρα ήσαν ασκεπή). Είς ταύτην την διή ησιν πολ
λοί δυσπιστοϋσι, καί εγώ δ' αύτός διζτεθειμαι, είπέρ τ ς ζαΐ
άλλος, εϊς τό νά ύπολαμβάνω τά τοιαύτα ανέκδοτα ώς χα
ρίεσσαν υπερβολήν, ώς σχήμα θαυμαστικόν. Γούτο έστιν ή ζω
ηρά καί ποιητική μεταφορά μέχρι τοϋ μ-ύΟσν. ‘Γπό τό ύεϋδος
δμως άνάγκη ν' άποκαλύζωμεν τό κατά βάθος αληθές, ΰι:ό το
ανέκδοτον, τά ήθη. <)ΐ Έλληνες έμειδίων τό ίδιάζον αύτοϊς
μειδίαμα, οσάκις τις άρχαιολό ος διηγείτο αύτ-.ΰ το μέρος τού
το τοϋ βίου τοϋ Ζεύ^δος. Άλλ’ ότε τις ελάλει αύτοϊς περί
δημοσίας έκΟέσεως, περί θεάτρου, περί σκηνής, ήθελον άναβοήσει, άν μηδόλως ύπήρχεν ή συνήθεια τοϋ έκθέτειν ένίοτε
τάς εικόνας έπί τής σκηνής. Γο ψεύδος ήθελεν ειιθαι πολύ
οχληρόν, άν δεν έτοποθετεΐτο τουλάχιστον έπί πιθανού περιΟεματος.
Παύομαι διηγούμενος άμέσως τά μεταφ-.ρ κά ταΰτα άνέκδο
τα, άπερ ήσαν τοΐς Έλλησι προσφιλή, καί άπερ φαίνονται ήμΐν
παιδαριώδη, επειδή σφάλλομευ κρίνοντες αύτά σπουδαίως, μή
εφαρμόζοντας εΐς αυτά την σκεπτικήν φα·.δρότη
α
*
ήν άποπνεουσιν οί διάλογοι τσϋ Πλάτων?; καί Αουκ·.α»»ϋ. 0-ώ όπ...στι-

οΰν φοβ&ϋμαι έιεξιών αύτά, άτε βασιζόμενα έπί τή; ιδέας άγώνος και έκΟέσεως. ζ0 Ζεϋξις λοιπόν προήνεγκε τούς το ουτον απατηλούς βότρυας αύτού· ό δέ αντίπαλος αύτοΰ Παρράσιος
προσήνεγκεν εικόνα κεκαλυμμένην διά παραπετάσματος. Μέ
γα φρουών έπί τή επιτυχία ήν ιπεβεβαιωσαν αΰτώ οί τής άτμοσφαίρας κάτοικοι, ό Ζεϋξις προκαλεΐ αυτόν ίνα άποσύρη έζείνην
την οθόνην, αναγκάζει αύτόν, τελευτών παρατηρεί δ τι τό πα
ραπέτασμα είναι έ,ωγραφημένον άναγνωρίζων τότε οτι ένιοξότερου είναι ν’ άπατήσητις τεχνίτην ή πτηνά, ό Ζεϋξις μετ’
εύγενοΰς έρ.Οριάσεως παρα.ωρεϊ ε’ς τον Παρράσιον το άθ'ον.
Έσφαλε, λέγει ήμΐν Οελητιζόν τι πνεύμα, ό συγγραφεύς τών
A'ouvelli.'j GiiiK’voisi's ζαί τών Menus propos· τά ζώα «πατών
ται δυσκολώτερον παρά τοΰς ανθρώπους. Αί αισθήσεις καΐ τά
ένστικτα αύτών προφυλάττουσιν αυτά εναντίον πάσης απάτης,
ένώ ή φαντασία καί έξεις τής ζρίσεως άποπλανώσιν εύκόλως
τόν ζωγράφον. Κύριοι, τό σοβαρόν τοϋτο πρόβλημα προύτέθη
ένΈλουητίκ, ούχί έν Άθήναις.
Έ» δ' Άπελλή; εν τώ αύτοΰ μέρει έξελέξατο τά ζώα ώς
ΰίκνβτάς,μάλλον
ci; τά; c τς αυτών ή είς την
ευπιστιαν τ.ύν άνθρωπων. Χπεδυθη εις διαγωνισμό», ένθα τό
προτεθειμένον ήτονϊππο;. ΙΙάς λοιπόν τεχνίτης έζωγράφησεν
ίππον τούτο είναι λεπτσλογία αναγκαία, είς ήν επικαλούμαι
τιν ύμετεραν προσοχήν άλλ’ οί άνταγωνιστοί τοΰ ’Απελλού
προσεφυγον εΐς τοσαύτας ραδιουργίας ώστε ούδόλως ήΟ λε τύχει τοϋ ά02.ου, άν δεν διενοείτο νά φέρη’ίππους Ί.δειςαν μιαν
μετά τήν άλλην τάς εικόνας τών ανταγωνιστών εις τό παρά
ξενου τούτο ορκωτικόν δικαστήριον. Μόνη δ’ ή τοϋ Άπελλοϋ
είκών άνήγειρε τά ώτα αύτών καί προεχάλεσε τούς χρεματισμούς αύτών. ΈκηρύχΘη νικητής ιύσπερ Δαρεΐος ό ‘Γστάσπους
άνεκηρύχθη βασιλεύς. Δυνατόν είπεΐν ότι οί σύγχρονοι τοΰ ’Α
πελλού καί Αλεξάνδρου έδανείσΟησάν τούτον τον μύθον παρά
τής Περσίας άρτίως χειρωθείσης. Άλά διά τοϋ μύθου διορώ
γεγου-.ς διαχέον φώς τι έπί τών διαγωνισμών τών τεχνών πα
ρά τοΐς Έ.λλησι. Τό προτεθειμένον ήτο ίππος, καί πάντες οί
άνταγωνισται όόφειλον νά ζωγραφήσωσιν ίππον. ’Ιδού αρχή
κα αρά, λογική, φαινομένη εις έμέ αύτή ή δικαιοσύνη. Δ ν υ
πάρχει άγών δικαιότερος παρα τόν έπιβάλ'οντα εϊς τούς διαγωνιζομένους, τάς αύτάς συνθήκας, τ .ς αύτάς δυσ/ερείας, τόν
αύτόν σκοπόν. Ι.ιναι τοϋτο μοναδικόν έν τή ίστορ α; Είναι
συμβεβικός δπερ άπείρεται ·.','ΐν νά γενικεύσωμεν ; Οχι, εί
ναι έπ’ έναντίας άρχη, και έρχόμεθα νά εϋρωμεν πάλιν αύτήν
όχι μόνον έν τή ζωγραφ κή, α/.λά καί είς τους άλλους κλάδους

'ήί ·»έχνης.

(Έ-.εται συνέχεια).

Γό έξής πολλοϋ λόγου άξιον άρθρον έραυιζόμεθα έκ τοϋ Γηλε γράφου τών Κυκλάδων.
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Έπι Ελλήνων, 'Ρωμαίων και ’Αράβων.
Άφ ού κατέστη αναμφισβήτητος ή χρήσις καϊ ωφέλεια τών
σιδηροορόμιον και οτμοπ οίων, καΐ έπεξετάθησαν αί έπιχίιρή
σεις αύτών, οί Εύρωπαΐοι κατέγε.ναν μετά πλείστης ερευι-ης
ζαι ^πουδής, ε.ς το να εορωσι το κο.ταλληλ·τερον μέσον σογ-

λ 784 )(
•χοώωνίας τής Έρυθρας μετά τής Μεσογείου θαλάσσης, ύχολογίζοντε; τάς άπεί ους έμποριζ ς ώσελείας, αΐτινε; ήθελαν
προελθεί έζ τής συγκοινωνίας ταύτης. Δύο δε γνωμαι υπεστηρίχ ησαν,ή μέν, ύπέρ τνςδιά σιδηρόδρομου συγκοινωνίας, ή οέ
διά πλωίμου διώρυγος, διερχομένης ,αθ ό/.ον τό πλάτος τοΰ
’Ισθμού 26 λευγών ώς έγγιστα). Ένώ δέ άναγγελλ-τκι ή τής
διώρυγος έπιχείρησις, θεωροϋμεν άξιου τής κοινής ευχαριστή

σει·):, νά έκθέσωμεν, τί έπραξαν οΐ άρχα ότεροι, καί ιδίως οΐ
Έλληνες περί αύτοΰ τούτου τού μέσου τής συγκοινωνίας τών
ούω θαλασσών, τής οποίας τήν χρησιμότητα, προ το.ούτων
πολλών αιώνων, ήννόησαυ καί είετίμησαν.

Ό ’Αριστοτέλης, έν τοΐς Μετεωρολογικοί;, και ό Στράβων
άναφέρουσιν, δτι ό Σέσωστρις πρώτος έλαβε τήν ιδέαν
τής διαχωρίσεως τοΰ Ισθμού καί ήρξατο τοΰ έργου, άλ
λ' άπετράπη, άφ’ ού έπείσθτ, δτι ή ’Ερυθρά ύπερέζειτο τοΰ
εδάφους τής Αίγυπτου, φοβηθείς οτι τά θαλάσσια ύδατα έμελλον νά διαφθείρωσι τά τοΰ Νείλου, ζαί νά καταποντίσωσι πολ
λάς γαίας· (Τόν δέ έπιχειρήσαντα ποιήσαι Σέσωστριν άποστήναι φασί μετεωροτέραν ύπολαβόντα τήν -ής Οαλάττης επι
φάνειαν Στρ. Λ. 38) ’Αλλαχού δέ δ Στράβων, έν βιβ. 12 μ
404, λέγει, δτι κατά τινας μέν ή διώρυξ έτιμήΟη ύπό τοΰ
Σεσώστριος πρό τών Τρωικών, κατ’ άλλους δέ, ότι ό Νεκώς
υιός τοϋ Ί’αμμιτίχου ήρξατο μέν τοΰ έργου, άλλ’άποβιώσας
έγζατέλιπευ αύτό έν τή άρχή αύτοΰ, ό δέ Δαρειος έξηκολούΟησεν, άλλά καί ο ούτος δόξη ψευδεΐ πεισΟείς, άφήζε το έρ
γον περί συντέλειαν ήδη έπείσθη γάρ μετεωροτέραν είναι τήν
Έρυθράν θάλατταν τής Χιγύπτου, και εΐ διακοπείη πάς ό με
ταξύ ’Ισθμός, έπικλυσθήσεσθαι τή Οαλάττη τήυ Αίγυπτον, ο
Άλλ’ ή δόξα αυτή, τήν όποιαν ό Στράβων ονομάζει ψευδή, ήγουν δτι ή ’Ερυθρά είναι υψηλότερα τής Μεσογείου κατέστη
τήν σήμερον αναντίρρητος, άποδειχθέντος διά παρατηρήσεων
καί άζριβών καταμετρήσεων, ύπό τών Γάλλων ιδίως γενομέ
νων, ότι ή Μεσόγειος είναι κατώτερα τής Έρυθρας, δέκα ώς
έγγιστα μέτρα- lc Γ.ιίί cst constant: la Mediterranee eFl plus
Lasse qtie la nier rouge, d une quantile extreme d'environ dix
metres. (Letronne).
‘Ο ‘.Ηρόδοτος πολύ αρχαιότερος τοΰ Άριστοτέ?.ους καί Στρά
βωνος, λέγε: ρητώς, δτΐ'ό Νεκώς υιός τοϋ Ί’αμμιτίχου έπεχείρησε πρώτος τήν διώρυγα πρός τήυ Έρυθράν (610 έτη Π.
X ) ζαί ούδέν άναφέρει περί έπιχειρήσεως τοιαύτη; τοΰ Σεσώστριος. ’Αδύνατον, λέγει έ Κύριος Λετρόνης, αν ήτο αληθής
ή τοϋ Σεσώστριος έπιχείρησις νά μή τήν άναφέργ ό Ηρόδο
τος, οστις περιηγήΟη τους τόπους εκείνους, εϊδεν ίδιο ς δμμασι τήν διώρυγα, καί τάς περί ταύτης πληροφορίας έπί τών
τόπων έξαζρίβωοεν. ‘Π ιδέα τή; διατμήσεως τοϋ Ισθμού, ως
παρατηρεί δ Κ. Λετρόνης, είς τήν άρχαιο?,ογικήν περί τής
διώρυγος διατριβήν του, είναι έξ εκείνων τών έμκορικών ιδε
ών, τάς οποίας βεβαιούμεθα έκ τής ιστορίας, οτι δέν έλαβον
ποτέ οί αρχαίοι Αιγύπτιοι, είναι ιδέα δλως έλληνική, τήν ο
ποίαν έπί τοΰ Ιίεριάνδρο.·, πρό τοΰ Ί’αμμιτίχου έλαβον οί ΚορίνΟ'.ο·., διά την διάτμησιυ του Κορινθιακού ισθμού, και τήν
οποίαν οΐ μετατάντες εϊς τήν Αίγυπτον Ίωνες, οί παρά τώ
Ί'αμμιτίχω ύπηρετήσαντες έΐωκαν είς αυτόν, Άλλ’ οί Αιγύ
πτιοι, ειχον τήν αδυναμίαν νά καυχωνται, άποδιδοντες εΐς τόν
μέγαν Σέσωστριν καί εΐς άλλους Βασιλείς αύτών, τήν δόξαν
τής πρώτης ιδέας τών μεγάλων έργων ούτως άνέφεραν εΐς
αρχαιότατους χρόνους, τας μεταγενεστέρας μετά τίόν ‘Ελ.'.ήνων σχέσεις των, καί δέν έδ.'στασαν νά χρουολογήσωσι τάς α
ποικίας τού Κέκρωπος, τοΰ Ινάχου, καί Δαναού άπό τοιαύτη;
εποχής, καθ’ ήν ούτε ή Αίγυπτος έγυώριζε τήν ϋπαρξιυ τής
Έλ'.άδος, ούτε ή Ελλάς τήν ΰπαρξιν τής Αΐγύπτου.
Βέβαιον έχομ,εν έζ. τής ιστορίας, ότι οί Πτολεμαίο1
. έπεχείρησαυ σπσυδαίως τήν κατ-.'.σκευήν τή; διώρυγος, καί έφεραν
ε'.ς τέρας τό έργον λίαν έντεχνως, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ
Δ'.οδώρου, καί Στράβωνος· ώς έργον των Ιϊτολεμαιων, ή διώ
ρυξ ώνομάσθη Πτολ μαΐος ποταμός.

‘Ο Διόδωρος ζαί ό Στράβων περιηγήΟησαν τήν \ί·. υπτον,
καί εΐσι μάρτυρες αύτόπται τής διώρυγος- καί ο μέν Διόδω
ρος περιηγήΟη περί τό 60 έτος II. X. καί ΐδού πώς εκφράζε
ται- c- άπό δε του Πηλουσιακοϋ στόματος (τοΰ Νείλου) έστί
χειροποίητος εϊς τον Ά.ράβιον κόλπον καί τήν Έρυθράν Οάλατταν ταύτην δ' έπεβάλλετο πρώτος κατασκευάζει·? ΝεζΛ-ς

•σ Ψαμμιτίχου υιός, μετά δέ τοΰτον Δαρειος ό Πέρσης, και
πρσζοψας τοΐς έρ οι; έως τίνος, τό τελευταΐον εΐασεν αύτήν
άσυντέλεσ-ον. Έδιδάχθη γάρ ύπό τινων ότι διορύξας τον ’Ισ
θμόν οΐτιος έσται του κατακλυσθήναι τήν Αίγυπτον μετεω
ροτέραν γάρ άπεδείκνυον ύπάρχειν τής Αΐγύπτου τήν Έρυ
θράν. "Υστερον δέ, ό δεύτερος Πτολεμαίος συνετέλεσεν αύτήν,
καί κατά τόν έπιζαιρότατον τόπον έμηχανήσασό τι φιλότεχνον
δ άφραγμα. Τοϋτο δ’ έξήνοιγεν οπότε βούλοιτο διαπλεύοαι,

καί ταχέως πάλιν συνέκλειεν εύστόχως έκλαμβανομένης τής
χρείας. ‘Ο δε διά τής διώρυγος ταύτης ρέων ποταμός ονο
μάζεται άπό τοΰ κατασζευάσαντος Πτολεμαίος. » ‘Ο δέ Στράβ .<ν, τεσσαράκοντα έτη μετά τόν Διόδωρον περιηγηθείς τήυ
Αίγυπτον λέγει· « οί μέντοι ΙΙτολιμαϊζοί Βασιλείς διακόύαντες κλε ττόν έποίησαν τόν Ευριπον, ώστε δτε βούλοιντο έκπλεΐν άκωλύτως είς τήν έξω θάλασσαν, καί είσπλεΐν πάλιν, ο
‘Π διώρυξ άρα έγένετο, καί ήτο έν χρήσει έπί τών ΙΙτο’/εμαίων, κατασκευααΟεϊσα ύπό του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου.
Απέναντι τής αύτόπτου μαρτυρίας τοΰ Διοδώρου καί Στρά
βωνος, έφερόν τινες μίαν περίοδον -ού ΙΙλινίου, καθ’ ήν φαί
νεται, ότι ό Πτολεμαίος έφερε τήυ διώρυγα μέχρι τών πικρών
λιμνών καΐ ούχί μέχρι τέλους τοϋ Ισθμού. Άλλ' έτέρα περίο
δος τοΰ ΙΙλινίου άποοεικνύει τό εναντίον, διότι λέγει, ότι ό
Πτολεμαίος ποταμός, διέβρεχε τήν πόλιν Άρσινόην, αύτη δέ
κατά τόν Διόδωρου ζαί Στράβωυα έζειτο είς τό πέρας τοΰ ΊσΟμικοΰ κόλπου, όθεν εξάγεται έξ αύτοΰ τού ΙΙλινίου, ότι ή διώ
ρυξ έφθανεν εΐς τό πέρας τοΰ ΊσΟμοΰ.

‘Υπάρχει δέ καί έν τώ Πλουτάρχω, έν τω- βίω τοΰ ’Αντω
νίου περίοδος τις, τήν οποίαν κακώς ήρμήνευσάν τινες ώς άποδεικνύουσαυ τό ανύπαρκτον τής διώρυγος. ‘II Κλεοπάτρα φοβηθεΐσα μετά την έν Άκτίω μάχην, έπετόλμησε, λέγει ό
Πλούταρχος έργον παράβολον καί μεγάλου, « τοΰ γάρ ειργοντος ίσθμοΰ τήν Έρυθράν άπό τής κατ’ Αίγυπτον θαλάττης. ..
ένεχείρησεν αρασα του στόλον ύπερνεολκήσαι, καί ζαθεϊσα τάς
ναϋς είς τόν Άράβιον κόλπον.

Άλλά τό χωρίον Όΰτο τοΰ Πλουτάρχου, κατά τήν ορθήν
ζρίσιυ τοΰ Κ. Λ ετρόνη δεν άποδεικνόε·. άλλο είμή, οτι καθ' ήν
έποχήν ή Κλεο:τάτρα, ήθέ?τησε νά διαβίβαση τόν στόλου της
εις την i.ptυθράν, ή διώρυξ οέν ήτο πλώίμος, είτε έζ τίνος φθο ράς αυτής,, είτε διότι κατ’ εκείνην τήν ώραν τοΰ χρόνου τά
ύδατα τού Νείλου
ίλου ήσαν καταβιβασμένα.
κατα6ισασμένα, καί δέν ήδύνατο νά
έκτελεσθ?, ή
πλοίων άπό τοΰ Νείλου είς τόν
η δ-άπλευσις
ο'·.άπ.<ευσις τών πλοίων
Πτολεμαίον ποταμού.
δε ίστορικώς
ΐστορικώς βέβαιον,
βέβαιον, οτι ή διώιοταμον. Είναι δέ
ρυξ δεν ήτο πλώίμος είμή1 κατά τινας μήνας τοΰ έτους, ενε
κα τής διαφοράς τών ύδάτων τοΰ Νείλου- ό Κ. Λετρόνης έξάγει οτι ή έπιχείρησις
ρησις τής Κλεοπάτρας έγένετο κατά τόν
καιρόν τή; αργία
αργίας τή; διώρυγες, καί ιδού πώς σκέπτεται. Ό
r · τών
*
κατα.β-.υζσμός
ύδάτων τοΰ ?<είλου άρχ&ται τόν Μάρτιον,
?---- '
καί λήγε:
ίγε: ζατά
κατά τόν Ιούνιον, άλλά ζαί πρό τοΰ Μαρτίου καί
μετά .ον
ον Ιούνιον, ή διώρυξ έμενε βεβαίως έπί τινα καιρόν εΐ;
άργίαν, ένεκα τής κινήσεως τών ύδάτων. C1I έν Άκτίω μάχη
έγενετο τάς 2 Σεπτεμβρίου τοΰ 31 έτους Π. X. Έχ δέ τών
ίστορουμίνων συμβάντων καταφαίνεται, ότι ό ’Αντώνιος μό
λις έ-Οασε παρά τή Κλεοπάτρα μετά, τον Φεβρουάριον, καί
τότε κκτα τόν Πλούταρχον, εϊδεν αύτήν έπιτολμώσαν μεγά'/ .·■) ζαι π.ζραβόλω έργω. ’Ητο άρα ό καιρός τής άργίας τής
διώρυγος, ότε ό στόλο; τής Κλεοπάτρας δεν ήδύνατο νά πλεύσή δι’ αύτή;.
Δεν υπάρχει μ -ιβολ τ, ότι ή διώρυξ ήτο έν χρήσει έπί τοΰ
Αύγουστου καί τή: ‘ϊ'ωμα ζής έν Αΐγύπτω δυναστείας, ότε τό
εμπ ριου τής Τϊ'·.θρχς θαλάσσης καί τού Ινδικού ηύξησ-ν. ‘Ο
ίΠτ-νιος έπί τή; βζσιλ ίας τού Αέρωνος αναφέρει ώς πλόι
μου τήν μέχρι τ.-ς Αρσινόης διώρυγα (tiavigabilis alveus) ζαϊ
όνομά ε αύτην Πτολεμαίον ποταμόν Ptolemaeus Anmis . Άλ
λ’ επί των χρόνων τού I εωγράσου Πτολεμαίου ώνομάσθη
Γραίαυος ποταμός, καθότι ο αύτοζράτωρ ούτος σημαυτιζάς έπισκ-υάς, βελτιώσεις καί έτ.εκτάσε.ς τής διώρυγος έτελειο-

Πρέπει δί νά παρατηρήτωμε·., δτι ή διώρυξ εκείνη δίν ήτο
χρήσιμος κ θ’ όλου τό έτος, διότι έλαβε τοιαύτην διεύθυνσιν,
ώστε νά συ--ρ γ ημετά τοΰ Νείλου, καί νάσυγχ:ινωνή μέ
τό Δέ'.τα, ό ϊέ φόβο; τοΰ κατακλυσμού τής Αίγυπτου ύπό

τής Έρυθρας έπίφερε πολλάς προφυλάξεις, καί άτελείας τοϋ

έργου έκείνου.
"Οπως δε ε?χεν, ή διώρυξ έμενευ έν χρήσει καί μετά τήν
κατάκτησιν τών Αράβων, άλλά κατεζαλϋφΟη ύ-.ό άμμου, ζαί
ό Καλίφζς Όμέρ διειαξεν έκ νέου τήν άνέωξιν αύτής, ώς ύ
πήρχεν έπί τοΰ Τραϊανού καί Πτολεμαίου. ‘11 Μεϊίνη καί ή
Μέκα έλάμβζνον τάς τροφάς αύτών διά τής διώρυγος, ήτις

ήτον είς πληρη ένιργειαν, μ-.χοι τού Κ-λίφ
' \αν,ορ,
όστις δ έταξευά πνραγεμ σωσ ν αύτήν, οπω: έμπυο σρ τήν με
ταγωγήν τροφών, είς τόν Μο/αμέτ ί1 ’.έη Άβδουλά/, έπανα2
*
Μ.Χ.
στατήσαντα κατ'αύτοΰ, έν έτει \ΐ είρας 145, ήτοι 70
καί
άχρηστος
ή
Άπό τής έποχής ταύτης έμεινε κεκαλυμμένη
διώρυξ.
Είθε ταχέως αί προοδεύσασαι τέχναι καί έπιστήμαι, άποκαταστήσωσιν έντελέστερον και άσφαλέστερον τόν Πτολευ. »ΐον
ποταμόν, ή δέ εταιρία τής έργιλαβίας τής διώρυγος μή λησμονήση νά δ σς το όνομα τοϋ Πτολεμαίου εΐς τι μέρος τής δι
ώρυγος, προς δικαίαν άνάμνησιυ τή; έν τώ καιρώ έκείνω μεγαλουργίας καί τής χορ.-γηθειση; ύπό τού Πτολεμοιίου Φ.λαέέλφου προστασίας είς τό έμπόριον, εΐς τάς τέχνας καί έπι-

στήμας.
‘Ο μεγαλεπήδολος καί μεγαλουργός
*VI, πατήρ
Ct
------ ,ρ τοΰ νΰν άντιβα·
εχρ·.ιτ
Άλτς έζαυχάτο,
σιλέως Σαίτ Ιΐασσά, ο άντιδζσιλεύς
ότι ήτο Μακεδών. Άν ή διώρ,ξ τοΰ Σουέζ έζτελεσθή έπί τών
ήμερων τού νϋν ήγεμόνος υιού του, ώ ς φαίνεται ότι θέλει έκτελεσθή, Οελει ύπάρξει ή περίεργος σύμπτωσις τοΰ νά ζατασκευασθή κατά τούς χρόνου; τούτους, έπι Μακεδόνων ‘Ηγεμόνων ή δ.ώρυξ, ήτις τό πάλαι κατεσκευάσθη ύπό Μακεδόνος
Βασιλέως. ‘Η Αίγυπτος άκμασε τω δντι διά τών Μακεδόνων

αρχόντων.

ο ματα μεταβληθήσονται άπό του σημερινού αύτών έπιμηκους
» σχήματος έπί τό περιφερέστερον. »
‘Ο τύπος τών γραμμάτων τούτων, πλησιάζων μάλλον πρός
τά λεγάμενα τοΰ τύπου γράμματα, χωρίς νά στερήται διά τοϋ
το χάριτος καί εύρυθμίας, πρέπει νά ήναι ποό πάντων εύζρινής, καί διά τούτο άπηλλαγμένος όσον ενδέχεται τών έλικτών ποικιλμάτων καί τών αγκυλών, δσαι,περατοΰσαι ή συνδέουσαι πρός άλληλα τά άπό τίνος χρόνου είσαχΟέντα γριφώδη
στοιγεΐα, καθιστώσι δυσανάγνωστου τήν γραφήν, ώστε συγ
χρόνως νά μ=τέχ-ρ ζαί κομψότητας καί εύκρινείας, χωρίς νά
παρζβ/.άπτηται έκ τούτου ή μετά τής καλλιγραφίας συναπαι-

τουμένη ταχυγραφία.
Πρός οδηγίαν τών διαγωνισΟησομένο^ν ύπάρχουσιν έν τω
ύπουργείω αποσπάσματα των ωραιότερων χειρογράφων τού ΙΓ'
—1.7, αΐώνος, άτινα δύνανται νά παρατηρήσωσιν οΐ βουλό-

μενοι.
ΙΙροθεσμία οέ, μέχρι τής όποιας γίνονται δεζταί ε'ς τό υ
πουργείου, κατα τό 3 άρθρον τοΰ πρώτου τών άνωτέρω σημειωθεντων Ιϊασ.λικίον διαταγμάτων, τά προς τόν οιαγωνισμον
καΟυποβληθησιμενα καλλιγραφικά δείγμ.ατα, όρί,εται ή πρώ

τη τού μηνός Αίαίου του 1857 έτους.
Έν Άθήναις τή 11 Δεκεμβρίου 1S3G.

‘Ο ‘Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Πρωτ. 7333.
•·_Α . , ι)______________
Διεζ. 3939.
Τό ‘Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών ζ.τ.λ.

ΙΙρός τόν Πρόεδρον τής επί τής οικοδομής τοΰ Βαρβακείου

ΜΕΡΟΣ ΕΓΗΪΗΜΟΝ.

Λυκείου Έπιτροπής.

Ο Θ Ω Ν

Ευχαρίστως εΐοομεν διά τοΰ ύπ’ άριθ. 99 εγγράφου ύμών
ζαί τοΰ σταλέντος ήμΐν αντιγράφου τοΰ Πρωτοκόλλου τής
έγζατα.στάσεως, οτι άρθείσης πάσης δυσχερείας, έχετε ήδη είς
τήυ κατοχήν σας τό διά τήυ οικοδομήν τοΰ Βαρβακείου Λυ
κείου πρσσδιορισθέν δημόσιον οικοπέδου. "Ηδη εΐς τήυ δραστη
ριότητα τής έπιτροπής άπόκειται νά κατορθώση, διά τής τα
χείας προοτοιμ-ίσεως τών αναγκαίων προπαρασζευών, τήν έπιτάχυνσιν τής έ"άρ;εως τή; οίζοδομ.ής. ‘ΙΙμεΐς δε άνυπομόνως περιμένομεν έντός όλιγίστων ημερών τήν παρά τής επι
τροπής είδοποίησιν, όπως άμέσως διαταχθώσι τά περί τής ά-

Ε Λ Ε Ωι Θ !ί Ο Υ.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Προτάσει τοΰ ζ‘ΙΙμετέρου
Πν.ετεοου Ά
ςΥτ:ουογο0
’πουργοΰ τών ’Εκκλησιαστικών
,
£
-----ϊ-Λ
—
ζαί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, άπεφασίσαμεν ζαί διατάττομεν
___
χορηγίαν τοΰ χρηματικού βραβείου, όπερ, κατά τό
Εΐςτήν
■
ρθρον 81 τοΰ άπό 6 (ISj 'ί’εβρουαρίου 1834 ‘Ιίμετέρου δια
τάγματος, διδόταν άπό τού δημοσίου είς τους άριστεύσαντας
ύ Διδασκαλείου,θέλουν λσμ.βά.νεσΟχι ιδίως ύπ’ δψιν,
φοιτητάς τοϋ
ιπτώσει τκυ
ταυτότητος
καί, έν περιπτώσει
ιυιηιν·, προσόντων, θέλουν προτιμάσθαι
Λ > C προσερχ όμενοι
'
· μαθη-.είαν κληρικοί, καί 17, οί μέλ
πρός
λ.οντες ίερωθήναι, ύπό την ρ-ητήν ύποχρεωσιν
.......νά
i ύ'-ηρετήσω-

ποΟέσεως τού θεμιλίου λίθου.

Έν Άθήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1856.
‘Ο ‘Υπουργός

έφημέριοι καί ώς
σιν ώς εφημέριοι
ω δημοδιδάσκαλοι.
Είς τόν ‘.Ημέτερον ‘Υπουργόν τών Εκκλησιαστικών ζαί
τής οημοσίαι έκπαιδεύσεως ανατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτε
λεσις τοΰ παρόντο.ς διατάγματος.
Άθήνησι τή 13 Δεκεμβρίο·υ 1S3G·

Ο θ Ω Ν

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

(Συνέχεια τών μετατεΟέντων δημοχ'ασκά/.ων).

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΓΔΟΣ.

Άριθ. 3930
Τό υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Δυνάμει τοΰ άπό ίης Σεπ τεμβρίου ε. ε. Β. διατάγματος, οημοσιευθέντος είς τόν αριθμόν -1S τή;ς Έφτμ τή; Κυβερνησεως
ρζοεΐου
τοΰ 1856, καί κατά τους εν αύτώ όρους, προτίθεται
(αγώνισμα) δραχ_ 300 προ; σύνταξιν δειγμάτων καλ/.. , ραυισ.ς
διάτα δημοτικά σχο-εΐα, πι ταΐ; βάσεσιν, αίτιυες περίοδ
τών έζανονίσθησαν έν ίώ : ό 23 Ίου/ίου ε. ε. Βασιλικώ δια> αριθμώ 38 τή; αύτής έφημερίδος
τάγματι, δ-ίμοσιευΟέντι
ξ,' ς « -ΐά τά καλλιγραφικά οείγτοΰ 1836, χούσα·; ώ.
ι
ς έλληνικώτερου, τό στρογγύλου
» ματα εισακτέου βαθμ
ι,άζον
μάλλον πρός τά καλά χειρόJ) είδος τής γραφής, τό
I-',
άνευ
τών βραχυγραφιών. Πρός
» γραφα τού 1Γ—ΙΕ'
υ -ρισθησετα: . . παρά τοϋ αρμοδίου ϋ» τόν σκ
)’
τά νΰν έ ι« οι», κεφ-.λχΐα γράμ-

Γρυπάοης Νικόλαος, άπ' Αθηνών είς Καλλίστην,
Γεωργιάδης Κυριάκός, έκ Κρίσσης εΐς Άντίκιρραν,
Δημητρακόπουλος Βασίλειος,έκ ΐΐαμβαζοϋς εΐς Βερβϊτσαν τοΰ

δήμου Ο’ιοΰντος,
Δημητριάδης Γεώργιος, έξ Έοινεοΰ είς Σούλι (Σικυώνος),

σχολ. αρτισύστατου,
Διονυσιάδης λ’ικόλαος, έκ Βαρθολομειοΰ τής Ηλείας είς
Κριεζοΰκι τού δήμου 'Ολυμπίων, (σχολ. άρτισύστατον),
Δρουγας Γεώργιος, έκ Βορδωνίας εις Ί’ρύπην τ?ς Αακεδ.
Δεσποτόπο'.'λος Βασίλειος, άπό Κοσμά τοΰ δήμου Σελινοΰντος, είς Καστάνιτσαν τοΰ δήμου Βρασιών,
ΊΙλιόπουλος

Γεώργιος, έξ Έλευσίνο; τής Γορτυνίας, εϊ;

Ώλενϊν τής Ηλείας,
Θεοδωρόπουλος Παναγ. Γ., άπό Γαίτσών εϊς ΔΙεγάλη.· Άναστάσοβαν τού δήμου ’Αλαγονίας,
Ίαννακοπουλος Μιχαήλ, έξ Άμφείας είς Κυπαρισσίαν,
Κορομπόζης Δημήτριος, έκ Τεγέας είς Βαμβακούν τοΰ δή
μου Οϊνοΰντος,
Κουτήφαρη;

( Άβίας ’,

Παναγ.,

άπό

Μαλευρίου

είς

Βελανιιεαν

X 786 X
Καήλίερος ’Αναστάσιος,

άπδ Παροικίας είς Νάουσαν τής

Πάρου,
Κοτσάζης Κωνσταντίνος, έκ Κυπαρισσίας εις Δώριον (Σουλμά), σχολ άρισύστατον,

Κουμαριανδς Γεώργ.ος, άπό Ίαννιτσάς τών Καλαμών εις
Κατάζοιλον τής Άνδρου,
Κόζζαλης Δ-μητριός, έκ Δρυμείας εις Δίστομον,
Αούβαρης Νεόφ τος, έξ Άρνάδου εις ΙΙάνορμ.ον τής Τήνου,
Μάγνης Γεώργιος, έζ ΙΙλατανιστοΰ τής Καρύστου είς Σικυώνα,

Μαργέλης Θεόφιλος, έζ Βετουλίστη; εις Παλαιοχσάριον,
Μαρινιώτης Γεώργιος, άπό Καστανίτσης είς Άγ. Άνδρέαν
τοΰ δήμου Ε-ρασιών,
Νικολαίδου Βασιλική, έκ Ναύπακτού είς Άταλάντην (σχολ.
άρτισύστατον),
’Ολύμπιος ’Ιωάννης, άπό Καλλίστης τής Θήρας εις Παροι
κίαν τής Πάρου,
Οικονόμου Ίωάνης ’ΧΟ., έζ Παμφείας εις Σεργοϋλαν,
Ιίαλαιολογόπουλος Κωνσταντίνος, έκ Σικυώνο; είς Πουρά,
Παππαγεωργίου Άγγελος, έζ 'Γρυπής τής Αακεδ. εις
Βορδωνίαν,
Παππαγεωργίου ΙΙανάγος, έκ Θελπουσης ε’ς Λαγκάδια
(Τευθΐδα) τής Γορτ.,
ΙΙαππαδανιήλ Θεόδωρος, έκ Ζάραζος είς Βοιάς,
Παππαδόπουλος Νικόλαος, έζ ΚορυΟίου είς Μυλάοντα τής
Μαντινείας,

Παππασπυρίδη; Νικόλαος, έξ Ώλενοϋ είς Πηνειίαν τής
Ηλείας,
Πιτσινδς Κωνσταντίνος, έκ Γλυπίας τή; Κυνουρίας είς ΓερώνΟρας τής Αακεδ.,

Παπ.τα',αστασόπουλος Θεόδωρος, άπό Καλαμών είς 'Αθήνας
ώς ύποδιδάσζαλος,
ΙΙαππαγιανόπουλος ’Αντώνιος, έζ Παλαιοχσαρίοο είς ΙΙάμ-

φειαν,
ΙΙαππαηλιού Δημήτριος, έζ Τανάγρας είς Θήβας, ώς ύποδι δάσκαλος,
Πά'ου 'Οδυσσεύς, έκ Παυλ.άνης είς Τανάγραν,
Παντόπουλος Νικόλαος, έκ τής έν Αακεδ. Πελλάνη; είς
Βουτιάνους τής Σελλασίας,
‘1’αξέλος I., έζ Κουτηφαρίου τοΰ δήμου Λεύζτρων, είς Άλέ-

αυ τής Αργολίδας,
Σαζελλαράκης Γεώργιος, έκ τοϋ έν Τριπόλει νηπιαζοϋ είς

Στενόν τοϋ Κορυ'ίου,
Σαπουντσάζη ‘1’αοάνθη, έζ Πάρου είς ‘Ερμοόπολιν, ώς όπο-

διδάσζαλος,
Σαριδάκη Ζωή, έκτου έν‘Ερμουπόλει κεντρικού είς τό τής
δυσμικής άζρας σχολεϊον.
Σταγόπουλος ’Ιωάννης, έκ ΛΙάσσητος είς Γλυπίαν,
Στρατάκος Βασίλειος, έζ ί’οιών είς Κολοκύνθων,
Τερξής Κωνσταντίνος, έκ Τυροϋ είς Βερσοοάν τοΰ δήμου
ΚορυΟίου,
Τζαννετίδ/ς ’Ιωάννης, έζ Ααγίας ε:ς Μελιτίυην τής Αακεδ.,
Τριαζοντάφυλλος Όθων, έξ Άλέας είς Όρχομενδν τή;
’Αρκαδίας,
Τσαουσέας Δημήτριος, έζ Κολοζυυθίου ε;ς Γαϊτσάς τοΰ έν
Λακωνία δήμου Άβιας,
Φιλδισάκος Δημήτριος, έκ Μυλάοντος είς τδ έν Τριτόλει

νηπιαζόν,
Φουμάζης Γεώργιος, έκ ΓερώνΟρων εις Κακοΰρι τής Μαντιυείας, (σχολ. άρτισύστατον) και
Χρυσα-ίδη; Δ.-μήτριος, έζ Πουρών είς Έρινεόν (Πατρών).

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
Ή εορτή τών γενεθλίων τής Χυτής Μεγαλειότητες τή; Γα
ληνότατης ήμών Βασιλίσσης ’Αμαλία; έτελέσθη τήν 9 μεσοΰντος μηνά- μετά πάσας έπισημότητος καί άγαλλιασεως. At ΑΧ. MU. παρεγενοντο είς τδν ναόν τής ‘Αγίας
Ειρήνης ένθα έψάλη ή συνηθη; δρξολογία
έτελέσθη ή ύ

πέρ τών ΑΛ. ΜΜ. παρα'ζλησις· εις ήν παρήσαν οί ΚΚ. ‘Υπουρ
γοί,ολον τδ διπλωματικόν σώμα και πάντες οί έν τέλει.Ένθεν
καί ένθεν τής άπδ τών άναζτόρων μέχρι τοϋ Λαοΰ οδού ϊστατο
πλήθος πολιτών περιχαρώς και εόφροσύνως έπευφημοΰντων
τάς ΛΑ. ΚΝ. διερχομένας Το έσπέρας έγένετο λυχνοζαία
εν τή πόλει ζαί έστίασις μεγάλη έν τοΐς άνακτόροις, έν ή παρήσαν οί ΚΚ. ‘Υπουργοί, τδ διπλωματικόν σώμα, οί πρόεδροι
καί αντιπρόεδροι τών Βουλών και πολλοί τών ανώτερων υπαλ
λήλων καί αξιωματικών τοϋ Βασιλείου.

— Τήν 25 Αοεμβρίου έγένετο ή επίσημος ίναρξις τής ε
τήσιας έζθέσεως τών έργων τών μαθητών τοϋ Β. Πολυτεχνεί
ου, τήν οποίαν εύηρεστήθη νά τίμηση διά -.ής παρουσίας Αύ
τοϋ καί ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς. Παρήσαν δέ κατά τήν τελετήν
ταύτην ό Πρόεδρος τοΰ ‘Υπουργικού
Συμβουλίου, οΐ υπουρ
γοί, δ Πρόεδρος τής Γεροοσίας καί πά ντες οΐ έν αύτή.
Μετά τδν παρά τοϋ Διευθυντοΰ τής σχολής έκφωνηθέντα
λόγον, ο Βασιλεύς έδωκεν ίοιοχείρως στέφανον έξ ελαίας εις
τους κατά τον Κοντοσταύλειον διαγωνισμόν άρι στευσαντας μαΟητάς τοϋ σχολείου, Σπ. Αατξογιαννοπουλρν, Γεώργιον Φυτάλην καί Λάζαρον Φυτάλην, ακολούθως δέ ή A. Μ. περιερχόμενος τδ κατάστημα, άπηύΟ-,νεν έκάστοτε λόγους έπαίνου
είς τού; κατά τόν γενικόν διαγωνισμόν άριστεύσαντας.

‘II άπό έτους είς έτος πρόοδος τών μ «θητών τοϋ Πολυτε
χνείου είναι πρόδηλος. Πρόδηλος δ’ έπί οης καί ή άνάπτυξις
τής πρδς τάς ωραίας τέχνας ζλίσεως τής κοινωνίας τμών, καί
τούτο φαίνεται εζ τε του αριθμού τών έζτεθέντων έργων ύπο
καλλιτεχνών μαθητών, ζαί έζ τής καθ’ έκάστην συρροής τοϋ
π?.ήθους προ; θεωρίαν τών προϊόντων τής νέας ήμών καλλιτεχνείας.
(Έβδομάς).

— Ό Σεβασμιώτατος επίσκοπος άγιος Ο ιτύλου
έτησίως δραχ. ΙΟΟύπερ τών ιερατικών σχολών.

προσφέρει

— Οί καθηγηταί τής Θεολογιζής σχολής έν τω Πανεπιστή
μια) ΚΚ. Διονύσιος Κλεόπας, αρχιμανδρίτης καί Κ. Κοντογόνης, ανήγγειλαν διά προκηρύξεις, δ/μοσιευθείσης τή 3 τοϋ
ένεστώτος μ.τ.νος, οτι θέλουσιν εκδίδει άπαξ τοΰ μηνάς εκκλη
σιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα υπό όνομα « Ευαγγελικός
Κήρυξ » έπί συνδρομή έτησία δραχ. 12.

Πρός τδν Συντάζην τής έφημερίδος « τών Φιλομαθών. »

ΙΙαραζαλεΐσθε, Κυοιε, νά καταχωρήσητε είς τό προσεχές
φύλλου τής εντίμου έφημιριδος σας τήν ακόλουθον εζθεσιν ευ
γνωμοσύνης χάριν.
‘Ο πρό ολίγου άναδειχθείς νέος Δήμαρχος τοϋ μικρού
δήμου τούτου τή: Ιλώσσης Σκοπέλου Κύριος ΪΧιζόλαος Γεωργιάδης, είναι αξιέπαινος πρδς τοΐς άλλοις ζαί διά τήν οποίαν
έδειξε προθυμίαν πρός βελτίωσιν τοϋ πρό πολλοϋ παρημελημένου
δημοτικού σχολείου τούτου· διότι άμα έπάτησεν είς τήν έδραν
ή πρώτη αυτού φροντίς κχί ένασχόλησις έστάθη είς τό νά εύρη
οίκημα καταλληλότερου τοϋ διδακτηρίου καί νά προμη'εύση
τά πρδς επισκευήν τοϋ έλλείποντος ύλιζοϋ άναγκαΐα, ώστε
έντός ολίγων ήμερων κατώρίωσε νά τακτοποιηθή τδ σχολεϊον,
ώς πρδς τό υλικόν, καθόσον τδ μικρόν τούτο προσωρινόν κακάστην.α συγχαίρει. Προσέτι δέ καί την τριετή αντιμισθίαν αυ
τού διέθεσε χάριν τοϋ σχολείου, όπως χρησιμεύση καί τό ποσδν τούτο πρός άνέγερσιν καταλλήλου μονίμου διδακτηρίου,
δπερ στερείται είσέτι ό δζμος. Είς τήν τοιαύτην λοιπόν γενναίαν καί αξιομίμητου τοΰ άνδρός διαγωγήν εΰγνωμονοϋντες
έκτιμώμευ αυπήν αξ αν δημοσιεύσεως πρδς έπαινον αυτού ζαί
κα).δν παράδειγμα εις άλλους.

Έυ Γλώσση τήν 30 Νοεμβρίου 1S5G.
Είς τών συνδρομητών σας.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΙΙΟΓΓΑΦΆΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΔΟΥ.

(Όδός ΆΟηνάς- ά?’·®·- 274)τ

