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Τίνες οι *υριώτεροι λή/σι της είογ̂ ου τών 
Ελλήνων παιδείας; 

(Συνέχεια και τέλος ίδε άριθ. 132) . 

Τί δύναται έκεΐ νά έμψυχώση τόν σκεπτικόν έπιστήμονα νά 
διασκεφΓ)ή περ: τής άρχής τοϋ δικαίου, τοϋ καθήκοντος καί 
τοϋ προορισμού τοϋ άνθρώ~ου, ή νά άνερευνήση τής φύοεως 
τά μυστήρια ; Είς τούς λιμώττοντας έκείνους δούλους άτιοξε-
ξενωμένους άπό πάσης τοϋ νοός έξάρσεως και ψυχικής 
ορμή;, άπό παντός καθαρωτέρου καί τρυφερωτέρου αίσίιήμα 
τος έξαρκεϊ μόνη τών κοινοτάτων χρειών ή θεραπεία. 
Οί τρυφηλοί καί σπαταλώδεις εκείνοι δυνάσται δέν γνωρί-
ζουν άλλας παρά τάς κτηνώδεις τοϋ σώματος απολαύσεις. 11 ά-
σα τών τεχνών τελειοποίησις, πάς τών αισθημάτων τής καρ-
δίας εξευγενισμός, πάς τής διανοίας φωτισμός είναι άγαθά 
άνέφικτα καί άπηγορευμένα είς τόν δούλο ν, παρ α δέ τοϋ δεσπο-
του όλοτελώς καταφρονούμενα. 'Αμάθεια, προλήψεις, δεισιδαι-
μονία είναι οί συνέχοντες τά δουλικά δεσμά σίδηροι δακτύλιοι. 
Καί ούαϊ είς την χείρα τήν Οέλουσαν να όιαρρηςη αύτά ΙΙώς 
είναι δυνατόν έκεΐ νά βλάστηση άνθρωπισμός, πώς δύνανται 
νά έννοήσωσι καί νά αίσθανθώσι τό δίκαιον, τό καθήκον καί 
τήν άξίαν τοΰ άνθρώπου, ένώ άδιάκοπος καταπίεσις συμπνίγει 
πάν πεοί αύτών έλαφρότατον προαίσθημα, οί δέ δυνάσται αι-
σθάνονται μόνον ώς όεσπόται, ούχί οέ καί ώς άνθρωποι. Τών 
'Ελλήνων τά έ ' εύθερα πολιτεύματα άφιναν έκ τούναντίου πά-
σαν έπιδέξιον φύσ ν άνεπηρέαστον καί άνενόχλητον είς τήν 
έαυτής άνάπτυξιν, τήν έξαρσιν καί τόν μετεωρισμόν τοΰ σοφοΰ, 
τήν υψιπετή φαντασίαν τού ποιητοΰ, τήν δριμεΐαν χολήν τοϋ 
σατυρικού δέν ΰπεθραττεν ίεροδικεϊον ή νόμος βιβλεταστικος. 
Ό Ιΐλάτων έδύνατο, χ'·;ρίς νά ύποπέση ε'ς όικαστικήν κατα-
δίωξιν, νά έκθεση τήν ίδέαν τής πολιτείας, ώς τολμηράν καί 
όλως άντίθετον εικόνα τοΰ τότε ύπ·'ρ/οντοί, "Αθηναϊκού πολι-
τεύματος καί ό 'Λρισ ιοφάνη; άφόβως έχυνε όλην αύτοΰ τήν 
σατυρικήν καί κω ικήν κακολογίαν έπι τοΰ Αθηναϊκού δή-
μου καί τών άρχηγών αύτοϋ. 

Είς τών ίσχυοοτέρων μοχλών, ένεργών έπί τών άνΟρώπων 
καί άφοΰ άπαμβλυ/θώσιν όλα τά άλλα ελατήρια, είναι ή 
θρησκεία, έπιχέουσα φώς ούράνιον είς τόν νοϋν, έπισταλά.."ού-
σα ύπεργειον παρηγορίαν είς τήν καρδιαν, έπισειουσα τρο-
μερά φόβητρα είς τήν κακίαν, ύπισχνουμένη χρηστοτάτας 
έλπίΐας είς τήν άρετήν. Ταυ-α δέν δύνανται μέν νά λεχθώσι 
καθ' ό'.οκληριάν περί τής θρησκείας τών 'Ελλήνων, άλλ' όμως 
αύτη ύπήρχεν όχι μόνον άπηλλαγμένη τής δυστήνου εκείνης 
πνευματική; καταδυναστείας, δι' ης πασα τολμηρά σκέψι; ήτο 
δι'άρρ ;ήιτων δεσμών περιωρισμένη παρ Αΐγυπτίο'.ς καί Ίνδοΐς, 
άλλα μάλιστα, οιά τό εύφαντασίωτον καί φαιδρόν τών έλλη-
νικών περί θεών έννοιών καί μυΟολογημ,άτων, έχρησίμευε τρό-
που τινα ώς πτέρυξ είς τά ; μεγαλοφυείς ιδανικά; ποιήσεις τών 
ποιητών καί τεχνιτών. Εις τί άλλο παρά εί ; τήν δια τών ιδα-
νικών μορφών των θεοτήτον άναπτερωμέ-ην φαντασίαν χρεω-
στεΐται τό καλόν, τό χάριεν, τό άνειμένον καί μεγαλουρ,όν 
:ών 'Ελλήνων πο ητων καί καλλιτεχνών ; Όλίγιστα είναι τά 

έργα τής Έλληνι ής τέχνης, μή έχοντα κύριον τή ; παραστά-
σεως αύτής ύπόθεσιν Οεον ή περί 0:οϋ μύθευμα. Πρό πάντων 
ύπήρχεν ή θρησκεία βοηθό; τής πο-.ήσεως· διότι ή λατρεία εί-

χε χρείαν ύμνων, χορωδιών καί άλλων τοιούτων έξ ών ύστε-
ρον έγεννήθη ή λυρική καί δραματική ποίησις. 

Πότε ό άνθρωπος, άοι'νων κατά μέρος πάσαν άλλην ετεροει-
δή ένασ-χόλησιν, δύναται ολοσχερώς καί διαρκώς νά στιουδάση 
περί έν τι έργον τ ή ; τέχνης ή τής έπιστήμης ; Τότε μόνον 
όταν ή ιδία αύτοΰ εύπορία καί ραστώνη έπιτρέπωσιν αύτω 
νά μή διασκόρπιση τάς δυνάμεις αύτοΰ, νά μή διαμοιράζη τό 
πνεύμα αύτού είς μυρίας μέριμνας καί άσχολίας, άλλά νά προ-
σηλοϋται όλος είς τήν έπεξεργασίαν τοΰ παρ' αύτοΰ έκλεχθέν-
τος έργου καί περί τούτου μόνον νά σκέπτηται καί νά ένεργ7,· 
ή όταν εύ-οοία καί εύμ.άρειχ έπικρατώσι τοσούτον κοινώς είς 
ήν καί αύτός ανήκει τάξιν άνΟρώπων, ώστε νά έλπιζη βεβαί-
ως ζήτησιν, προτοοπήν καί άνταμοιβήν διά τά έργα αύτοΰ. 
Έάν είς τήν Ελλάδα ύπήρχον μόνον ολίγοι τινές πολϊται έ-
χο τες μετρίους, τάς απαραιτήτους άνάγκας υπερβαίνοντας, 
πόρου:, ή φιλοκαλία καί διανοητικη παιδεία ητο δύσκολον ?! 
σχεδόν άδύνατον νά άναπτυχθή- καί ίσως δέν ήθελαν άνα-
δειχθ'ϋσι ποιηταί ώς ό Όμηρος καί Σοφοκλής, ρήτορες ώς ό 
Δημοσθέν/ς, τεγνϊται ώς ό Φειδίας, φιλόσοφο- ώ -
της καί ιΐΛατων ίσως εις ούδεμίαν τών λογοπο'.ητικών ή τών 
εικαστικών τεχνών ήθελαν έπιδ-ίξει οί Έ λ λ η ν ε ς τέλεια καί 
όντως πρωτότυπα έργα. 'Αλλ' έπειδή ό Έ λ λ η ν πολίτης έν 'Α-
θήναις, έν Κορίνθω, έν Σικυώνι, έν Λίγίνη και άλλαχοϋ προ-
ήχθη διά τής βιομηχανίας, τού έμπορίου, τής γεωργίας είς 
βαθμόν τινα εύχρηματίας, καί ήτο πτωχός μέν ώς πρός τά 
σπαταλαν, άλλ' εύπορος πάλιν τοσούτον ώστε νά ζητή καί τι 
π έον τής θεραπείας τών απαραιτήτων χρειών, καί εύΐυής καί 
εύπαθής πρός τό νά αισθάνεται τ ά ; χρείας τοΰ εύγενοΰς άν-
θρωπισμού, διά τούτο ό μεν ρήτωρ υπήρχε σπουδαΐον πρόσω-
πον έν τή πολιτεία, ό δέ μεγαλοφυής ποιητή:, ό έξοχος τεχ-
νίτη; έστε'^ανούτο διά τ ή ; δάφνης τής άιδίου δόξης, έπευφη-
μεϊτο και Οεοποιείτο ύ~ό τών συμπολιτών αύτοϋ, πάσα ευγενής 
φύσις ήσθάνετο έν έαυτή έρμήν πρός άνωτέραν τών δυνάμεων 
αύτ?.ς άνάπτυξιν. Δέν έφοβεΐτο, επιτυγχάνων νά άποκτήση 
έ^οχόν τινα δεξιότητα εί ; τινα τών έλευθερίων καί κομψών 
τεχνών, μή περιέλθη είς ένδειαν καί παντελή στέρησιν. Διότι 
τιμαί καί άμ.οιβαί παρηκολούθουν τήν εύδοκίμησιν, καί μόνος 
ό πρός τούς άντιζήλους άγών ήδύνατο νά φέρ/, είς αύτόν κίν-
δυνόν τινα· άλλά καί αυτοί οί άντίζηλοι παρώρμων άμ.ο;βαίως 
άλΛήλνους, παρέθηγον τήν όξύνοιαν, μετεόρύθμιζον τάς κρίσεις 
τών άθλοθετώντων κριτών, τήν φιλοπονίαν τοΰ εργαζομένου 
τεχνίτου, έμετρίαζον διά τής έπιμελοΰς έπεξεργασιας τήν ά -
κανόνιστον τ ή ; μεγαλοφυίας αύτού όρμ/ν. Δεξιότης καί μεγα-
λοφυία δέν έ/ουσι χρείαν δαψιλοϋς περιουσίας καί πλούτου. 
Πόσοι έκ τών ευφυών πλουσίων προέβησάν ποτε μέχρις άκρό-
τητος είς τάς τέχνας και έπιστήμας ; 'Αλλ' ή δεξιότης καί 
μεγαλοφυία έχουσι χρείαν παρατηρητών, λατρευτών, αντιλη-
πτόρων ή προσδοκία εύμαρείας τινός καί άπολαύσεως δέν πρέπει 
νά ήναι εί; αύτού; κεκλεισμένη, διότι υπομένει μέν τήν στέρη-
σιν, άλλά μόνον χάριν τής τέχνης. 

Ό Ελλην φύσει εύθυμος καί προς εύφροσύνην επιρρεπής 
δέν έδύνατο νά κρύπτη έντός έαυτοϋ τα αίσΟήματά του- καί έ -
πε'οή προσέτι τό πολίτευμα καί ή θρησκεία παρεΐχεν αύτώ συ-
χνας ά-ορμάς προς τό συνέρχεσθαι, δέν είναι θαυμαστόν άν 
:ο ευ/.σινωτητον υπήρχε κυριωι τοΰ ελληνικού χαρα-
κτήρος γνώρισμα. Όθεν καί εί ; τά; πλείστα; ελληνικά; πόλε·.; 
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ύπήρχον κύκλοι χάριν συνομιλίας, καί ιδίως προς τοΰτο οιω-
ρισμέναί οίκοδομαί, λέσχαι καλούμεναι, όπου χάριν συνδιαλ,έ-
ξεως καί διαχύσεως συνήρχοντο οί πολΐται. ΪΙρός τόν αύτόν 
σκοπόν μετεχειρίζοντο προσέτι καί τάς στοάς, τάς αγοράς, 
τούς προνάους κ»ί τους περιπάτους. Πρό πάντων δέ τών ' Ε λ -
λήνων διεκρίνοντο οί Αθηναίοι διά τό εύπροσήγορον καί ομη-
λιτικόν αύτών, καί ή μεγίστη αύτών διάχυσις ύπήρχε τό νά 
λαλώσι σχεδόν δι' όλης τής ημέρας, είς τά είρημένα μέρη 
καί είς τά μυροπιολεΐα καί κουρεία, περί τών πραγμάτων τής 
πολιτείας, περί νίκης καί ήττης έν πολεμώ, περί ψηφισμάτων 
τής έκκλησίας έν ειρήνη, περί υποψηφίων είς τάς άρχάς ΑΧ] 
τών τοιούτων Εις πάσαν πόλιν σχεδόν ύπήρχον οΐκοδομαί 
πρός δημοσίας εστιάσεις μετά τών ανηκόντων ύπηρετών, καί 
τά συμπόσια ταϋτα ησαν έκ τών άρχαιοτάτων χρόνων συνδε-
δεμένα καί μετά άοιδής, τ. ε. μετά ύμνων πρός δοξολογίαν 
τών θεών, πρός έγκώμιον τών ηρώων καί ένδοξων πολιτών, ε-
παινον τού οίνου, τής αρετής, τής φιλίας, τοϋ έρωτος. Οί άγώ-
νες τελευταΐον, αί πανηγύρεις, αί έπί προσκυνήσει άποδημιαι, 
αί άμφικτυονίαι συνήγειρον πανταχόθεν τούς ανθρώπους, έτί-
Οουν πρό τών ομμάτων αύτών τά άριστα τής τέχνης καί φι-
λοκαλίας έργα, ύπέτρεφον τό πνεϋμα τής εύπροσηγορίας καί 
τής εύγενοΰς τέρψεως καί διετήρουν άκμαίαν τήν περί τούς 
ρήτορας, τούς ποιητάς και τούς τεχνίτας τών 'Ελλήνων διάθε-
σιν καί σπουδήν. 

i l s c t Β α ί τ υ λ ω ν . 

Βαίτυλοι ώνομάζοντο κυρίως είδος κονικών λίθων ιδρυομέ-
νων έν περιβλέπτοις τόποις ώς θεών σύμβολα καί έπιχριομέ-
νων έλαίω, οινω ή αίματι. Ή συνήθεια τοΰ ιστάναι λίθους 
τοιούτους φαίνεται ότι προήλθεν έκ τής ανεγέρσεως τών μετε-
ώρων ή άερολίθων έν τώ τόπω ένθα ούτοι κατέπιπτον ίΦωτ. 
Κωδ. 2 4 2 ) . Ό Εύσέβιος λέγει ότι οί Βαίτυλοι έπιστεύοντο 
οτι ήσαν έμψυχοι λίθοι (έπενόησε θεός Ούρανός Βαιτύλια, λί-
θους εμψύχους μηχανησάμενος. Εύσεβ. Εύαγ. Προπαρ. Α. σελ. 
3 7 ) . "Οθεν ό προσωποποιηθείς Εαί-υλος ωνομασοη υιος ιού ου-
ρανού καί τής γής, καί άδε?»φός τοΰ "ίλου καί τοΰ Κρόνου. 
"Ίχνη Βαιτυλολατρείας εύρηνται παρά τοίς Έβραίοις, τοΐς 
Φοίνιξι καί αύτοίς τοίς Έ λ λ η σ ι ν . Ό Φώτιος (άνωτ.) λέγει ότι 
ο Άσκληπιάδης άναβάς έπί τόν Λίβανον πλησίον της έν Συ-
ρία 'Πλιουπόλεως είδε πολλούς Βαιτύλους, περί ών διηγεΐτο 
παραδοξότατα πράγματα (Αουκ. 'Αλεξ. 3 0 , Θεοφρ. Χαρακτ. 
1 0 , Κλήμ. 'Αλεξ . Στρωμ. Ζ. σελ. 7 1 3 ) . Έ ν τή Ελληνική 
Μυθολογία ό δοθείς τώ Κρόνω λίθος ίνα χαταπίη άντί του 
Διός ονομάζεται Βαίτυλος (Βαίτυλος, ούτω; έκαλείτο ό δοθείς 
λίθος τω Κρόνω άντί Διός. 'Πσύχ. έν λ.) άλλως δί λέγεται 
ότι ή 'Ρέα βαίτη (διφθέρα) αίγός σπαργανώσασα τω Κρόνω 
ίέδωκε. 'Ολίγον άνωτέρω τοΰ έν Δελφοί; ναοΰ ήν λίθος ά-
λειφόμενος έλαίω καθ' έκάστην, έν δημοτελέσι δέ περιστάσεσι 
έκαλύπτετο μαλλω. Ή παράδοσις φέρει ότι ό λίθος ούτος 
έστιν αύτός ο ύπό τοΰ Ούρανοΰ καταποθείς (ΙΙαυσ. Θ. 2 4 5 . 
παράβαλ. καί Ζ. 2 2 §. 3. Τάκιτος ίστορ. Ιί 3). 

Τινά τών εντόμων διά τοϋ κεντήματος των ή καί διά τών 
ώών, τά όποια έκθέτουσιν έπί τό κέντημα, διεγείρουσι μετ' ο-
λίγον πόνον, φλεγμονή ν καί οίδημα τού προσβεβλημένου 
μέρους. 

ΙΙρός κατάπαυσιν τών πόνων απαιτείται πρό πάντων νά έκ-
βλ^ηθη τό κέντρον διά καταλλήλου εργαλείου, καί μ.ετά ταύ-
τα νά πεοιαλειοθή τό τραύμα με έλαιον, μέλι, δυνατήν διά-
λυ σιν τοϋ κοινοϋ άλατος ή με κεκραμμενην διάλυσιν τής 
άνθρακικής άμμωνίας. Έ ν έλλείψει δ; το.ούτων μέσων έλατ-
τοϋται ό πόνος καί διά τής επιθέσεως μολύβδινου ψυχρού ύδα-
τος (aqua Gulardi; ή κηπαίου χώματος. 

Ένταϋθα πρέπει νά άναφέρωμεν, ότι και τό μέλι προσλαμ-
βάνει τά χαρακτηριστικά τών φυτών, τά οποία χρησιμεύουν 
πρός τροφην τών μελισσών, καί έάν πλησίον είς τάς κυψέλας 
εύρίσκονται δηλητηριώδη φυτά, λαμβάνει καί τό μέλι δηλη-
τηριώδη δύναμιν. 

Αί άράχναι, άνήκουσαι : : ς τήν τάξιν τών άραχνοειδών, θεω-

ρούνται ύπό πολλών ώς φαρμακερά ζώα, άν καί ήναι άποδε-
δειγμένον, ότι α· μικρότεραι άράχναι, αΐτινες ζώσιν είς τούς 
ψυχροτέρους τιπους δέν είναι φαρμακεραι, καθώς αί μεγαλεί-
τεραι καί εΐί Ρερμ.ούς τόπους ζώσαι. Διά τής δήξεώς των προ-
έρχεται πολλάκις οδυνηρά φλεγμονή έπί. τών δηχθέντων με-
ρών καί οίδημα, ό δέ δηχθείς καταλαμβάνεται άπό κατήφειαν, 
πυρε-Jv, λειποθυμίαν καί σπασμ,ούς· τά συμπτώματα ταϋτα 
πα/ερχονται συνήθως μετά 2 4 ώρας διά τής έπιθέσεως τινών 
οδελλών καί άλ»λων άντιφλογιστικών μέσων. 

'Ωσαύτως ή όήξις τ/ς σκολοπένδρας (Scolopendra morsi-
lans)· συνήθως πολ.υποδαρούσας ή ψαλίδας καλουμένης, καί εύ-
ρισκομένης εις τά διάφορα μέρη τής Εύρώπης καί τής 'Ασίας, 
δύναται νά προξενήση δυνατήν φλόγωσιν τών δηχθέντων 
μερών. 

'Αντίδοτα θεωρούνται τύ έλαιον, τό οινόπνευμα μέ όλίγην 
καυστικήν άμμωνίαν. Ξ. Λ Α Ν Δ Ε Ρ Ε Ρ . 

Μετεωρολογία. 
Περί βροχής, χιόνος, χαλάζης καί άερολίθων. 

Βροχή κτλ. διάφορα μόρια άτμοϋ καταψυχόμενα σχηματί-
ζουσι τής βροχής τήν ρανίδα, ήτις ώς βαρυτέρα τού ισομεγέ-
θους μορίου τοϋ άέρος καταφέρεται είς τήν γήν, όπου καταντά 
χονοροτέρα παρ' ό,τι αρχικώς ήτο, ώς προσλαμβάνουσα καθ' 
οδόν καί νέας άτμίδας. 

Άλ^λά διατί τό ψύχος συμβαίνει μάλλ^ον είς τοΰτο ή εις 
έκεΐνο τό μέρος τής άτμοσφαίρας, διατί βρέχει όλο κλήρους 
μήνας ένίοτε, έν ώ άλλοτε γίνεται άνομβρία κατ' αυτόν τόν 
βροχερόν μ,άλιστα καιρόν τοϋ έτους, δέν ύπάρχει εύκολων νά 
εύρεθή ή άληθής αίτια. 

Είς τά θερμά κλίμ,ατα βρέχει πλειότερον διά μιας παρά ε ' ς 
τούς ψυχρούς το'πους, καθώς φαίνεται έκ τοϋ κατωτέρω πίνακος. 

Έκατοστόμ. κατ' έτος 
Ά γ . Δομίγγος 3 0 8 
Καλχΐΰτα 2 0 3 
Γένουα ι ι υ 
Charlestown ΐ ; !0 
Μεδιόλανα «16 
Νεάπολις 95 
Αουγδουνον (Δυον) 8!) 
Liverpool 80 
Βενετία 81 
Lille 7 0 
ΙΙαρισιοι 30 
Μαοσαλία .17 
Πετροόπολις 40 

Κατά συμβεβηκός όμως πολλάκις οί βόρειοι τόποι, καθώς 
ή ΙΙετρούπολις, ύπάρχουσιν ύγρότεροι παρά τούς μεσημβρινούς 
καί ευκράτου;, καθώς τα Μεδιόλανα καί ή Νεάπολις. 

Κατά 'Ιούλιο ν 1 8 1 9 έπεσαν είς ττ,ν Bombay 10 έκατοστό-
μετρα ύδατος, σχεδόν τό 1/3 τοϋ πίπτοντος εις ΙΙαιισίοις καθ' 
όλον τό έτος. Είς δέ τήν Καϋέναν ό άντιναύαρχος τής Γαλλίας 
ιΡουσσέν (Houssin) είδε μεταξύ 10 ώρών 18 έκατοστόμετρα 
βροχίμου υοατος, δηλ. το 1/2 τοϋ συναγομένου είς Παρισίους 
κατ' έτος. 

Έ ξ εναντίας είς τά ψυχρά κλίματα ή βροχή πίπτει βραδέως 
καί κατά ψιλάς ρανίδας· πολλάκις μάλιστα σκορπίζεται είς 
όμίχλην. 

Χ-.ών· κατέχει τόν μέσον τόπον μεταξύ τής βροχής καί τής 
χαλάζης· προερχεται δε ίσως άπό την αΐφνήδιον κατάψυξιν τών 
άτμών είς τον άερα. 

Ά λ λ ά διατί χιονίζει μόνον τόν χειμώνα ·, Ή χάλαζα άποτέ-
λεσμα πολλού ψύχους διατί συμβαίνει έν καιρώ τοϋ θέρους 
(καλοκαιριού); 

ΣυνειΟισμένοι νά λέγωμεν «άσπρον ώς τό χιόνι» δυσκολευό-
μεία ίσως νά πιστεύσωμεν ότι εύρίσκεται χιών κόκκινη, μάλι-
στα δέ είς τάς Ά λ π ε ι ς . Ά λ λ ά τό πράγμα έβεβαιώθη άπό ά-
ξιοπίστους φυσικούς καί περιηγητάς, καθώς τόν Έλβετόν 
Σωσσούρ. Λ'ομί^ουσι δέ ότι τό παράδοξον τοϋτο χρώμα προ-
έρχεται άπό φυτι^άς καί μεταλλικάς ούσίας, τάς όποιας κινεί 
είς τόν άερα ό άνεμος, οί οε άπό τινα μικρά έντομα ή μύκητας. 

Χάλαζα· πίπτει μάλιστα κατά τό θέρος καί έαρ καί περί 
τάς Οερμοτάτας τής ημέρας ώρας, προτέρα ή σύγχρονος τών 
ομβρων, είτε ραγδαίων βροχών. Τά νέφη, όθεν προέρχεται. 

Χ 5 5 3 )( 

αο,ίνονται οδοντωτά καί πολλαχοϋ παράκοπα" ενίοτε δε φυσκω-
μένα είς τό μέσον καί πλησιάζουσι πολύ είς τήν γην. 

Ό ήχος ό όποιος άκούεται πριν πέση ή χάλαζα, κατά τινας 
μέν γίνεται άπό τήν σύγκρουσιν τών χαλαζών, κατ' άλλους δέ 
άπό τήν ήλεκτρικήν έκπυρσοκρότησιν 

Ή χάλαζα περιέχει είς τό κέντρον όλίγην χιόνα, έν ω τό 
κέλυφος ύπάρχει διαφανές· άλλ' άπαντάται χάλαζα μέ στρώ-
ματά έναλλάξ σκιερά καί διαφανή. 

Τω 1 6 5 7 έπεσεν είς τήν Άγγλίαν χάλαζα 5 ούγγιών, έ-
πειτα δέ 14. 

Τώ 1 7 9 3 ώς ή πυγμή ογκώδης είς τήν Γαλλίαν. 
Τ ω 1 7 8 8 προξένησε 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 φράγκων ζημίαν είς πολ-

λάς κοινότητας τής Γαλλίας. 
Έπειδή κατά τό μεσημέριον μάλιστα εξατμίζεται άπό τήν 

θερμότητα τών ηλιακών άκτίνων μέρος ύγρασίας των άτμών 
του νέφους, καί έπειδή δέν γίνεται ποτέ έξατμισμός χωρίς 
νά άκολουθήση ψύχος· οί είρημένοι άτμοί πήγνυνται καί σ χ η -
ματίζουσιν, ούτως ειπείν, τόν πυρήνα τής -χαλάζης. Επειτα 
δέ οί πυρήνες ούτοι παραπέμπονται καί μεταπηδώσι πολλάκις 
άπό νέφος είς νέφος διαφόρων ήλεκτρικών δυνάμεων, έως οϋ 
αύξανόμενοι κατά μέρος μέ τήν προσθήκην νέων στρωμάτων 
πέσωσιν εις τήν γήν. 

Άερόλιθοι. Ά λ λ ' άπό τήν άτμοσφαΐραν πίπτουσι καί όγκοι 
μεγάλοι πετρών έκσφενδονιζόμ.ενοι άπό κρατήρας τής σελήνης 
είς τήν έπιφάνειαν τής γής, κατά τήν πιθανοτάτην δόξαν. Εις 
τό μουσεϊον τών Παρισίων εύρίσκονται πολλοί τοιούτοι άερο-
λιθοι. Ό δέ χημικός Langier άναλύων αύτούς εύρήκεν ότι 
περιέχουσι μάλιστα σίδηρον καί νικέλειον. 

(Άνθολ.. Κοιν. Γνώσ). 

Ή Μεσογειος Οάΐασσα. 
1) " Ο ν ο μ α . Ή τάς μεσημβρινάς άκτάς τής Εύρώπης, τάς 

προσβόρρους τής 'Αφρικής καί τάς προσεσπέρους τής Ασίας 
Τρέχουσα μεγάλη θάλασσα ονομάζεται έν τή Π. Δ. θάλασσα 
έπί δυσμών, άτε πρός δυσμάς τής Παλαιστίνης ούσα (Δευτερ. 
Ι Α . 24 . ) καί θάλασσα Φυλιστιείμ ( Έ ξ . Κ. Γ . 3 1 ) διότι ό 
λαός ούτος κατείχε μέγα μέρος τών έπ' αύτή παραλιών. Κυ-
ρίως όμως ώνομάζετο θάλασσα ή Μεγάλη, ή θάλασσα άπλώς 
(Αριθμ. ΛΔ. G, 7 , Ί η σ . Ναυ. Ο. I, Ι Ε . 4 7 , Ί ε ζ . ΜΖ. 10 . 
15 . 2 0 , Γ . Βασιλ. Ε . 9 . παράβαλ. Λ. Μακκαβ. ΙΔ. 3 4 , ΙΕ . 
11) . Ουτω καί έν τοΐς ποιήμασι τοϋ Όμηρου, τών κυκλικών 
ποιητών, τοϋ Αισχύλου καί τού Πινδάρου ονομάζεται κατ' έμ-
φασιν «ή θάλασσα!). Ό λογογράφος Εκαταίος λέγει αύτήν 
Μεγάλην θάλασσαν (Άποσπ. 3 4 7 . έκδ. Klausen). Καί οί Ί -
στοοικοί καί οί ιδίως Γεωγράφοι δέν όρίζουσιν αύτήν δι'είδικοΰ 
τίνος ονόματος. Οί .'Ρωμαίοι συγγραφείς καλοϋσιν αύτήν έσω 
θάλασσαν (Mare internum, Pomp. Mela I. 1. 4, Plin, iii. 3 ) 
ή έντός θάλασσαν (intestinum, Sail. Jug. 17 Flcr. iv. 2 ή έσω 
θάλασσα, ΙΙολύβ. Γ. 3 9 , ή έντος θάλασσα Στράβ. Β. σελ. 
1 2 1 . Γ . 1 3 9 , ή έντός 'Ηρακλείων στηλών θάλασσα Άριστο-
τελ . Μετ. Β. I ή κοινότερον ή καθ' ήμάς θάλασσα. Mare No-
strum Sail. Juq. 17. 18- Caes Β. G. v. i. Liv. xxvi 42, Pomp. 
Mela i 5. §. i. ϊδε καί Στραβ. Β . 121) . To έπίΟετον Μ ε σ ό -
γ ε ι ο ς , Mediterranean, δέν ευρίσκεται έν χρήσει παρά τοΐς 
χλασικοΐς. Πρώτος δέ μετεχειρίσθη αύτό ό Solimis (c. 2 2 , πα-

μάζεται Μεσόγειος. 
2) Έ κ τ α σ ι ς , σ χ ή μ α , κ α ί δ ι α σ τ ά σ ε ι ς . — Ή Μ-

σόγειος θάλασσα εκτείνεται άπό τής 0° Δυτ. Μήκ. μέχρι τής 
36" Άν. τοϋ Γρηνουικείου αστεροσκοπείου. Τό μέγιστον δ'αύ-
τής πλάτος άρχεται άπό τής 30" μέχρι τής 3ί>υ Β. πλ. "Οθεν 
μήκος μέν έ/ει άπό τών Ηρακλείων στηλών μέχρι τοϋ ένόο-
τάτου κατά τήν Ιυρίαν μυχοϋ αύτής 2 0 0 περίπου 'Αγγλ. μι-
λίων, πλάτος δέ άπό 8 0 - 5 0 0 μιλ. καί παράλ.ιον γραμμήν, συμ-
περιλαμβανομένου καί τοϋ Εύξεινου 4 , 3 0 0 /.ευ-ών. Οί άοχαί-
M N F N V I P R S ^ · . (\4'i.tiT/T"/ « ΐ Ι - · Λ VLL^— Τ ? ' Ι 1 5 » / Ι Γ Τ Α Ι Ι 

νάμενοι νά καταμετρώσιν επισταμένως όριζοντείους γωνίας καί 
στερούμενοι τής βοηθείας τής πυξίδος καί τοϋ χρονομέτρου, 
περιέπιπτον είς μεγάλα λάθη έν ταΐς μεγάλων έκτάσεων κα-
ταμετρήσεσιν αύτών. Όθεν τά μέν άνατολικά μέρη τής θα-
λάσσης ταύτης κατεμέτρησαν καί περιέγραψαν όπωσοΰν άκρι-
βέστερον, τά δέ δυτικά ώρισαν καί έμέτρησαν λίαν έσφαλμέ-
νως. Ό Στράβων, φιλοσοφικός μάλλον ή έπιστημονικός γεω-
γράφος, άναλαβών νά διορθώση τοΰ Ερατοσθένους τά λάθη 
(15. 1 0 5 , 100) περιέπεσεν αύτός είς πλ.είω· περιέγραψε μέν 
βέλτιον τάς τής Μεσογείου παραλίας, άλλά παρέστρεψε^ τά 
δυτικά αύτής μέρη θείς τήν Μασσαλίαν 13 1/2" μεσημβρινώτε-
ρον τοϋ Βυζαντίου, κειμένην ώς γνωστόν 2 1/4° βορειότερον 
αύτοΰ. Καί ό Πτολεμαίος έξεπεσεν είς μέγιστα πταίσματα, οίον 
έξέτρεψε τήν Βόρ. παραλίαν τής Αφρικής ώσεί 4 1/2" πρός 
ύ . έν τώ πλάτει τής Καρχηδόνος, καί έθεσε τό Βυζάντιον 2° 
βορειότερον τής άληθοΰς αύτοΰ θέσεως. Αύξήσας ούτω^τό πλά-
τος όπου μάλιστα ώφειλε καί ήδύνατο είναι όσον οίόν τε ά-
κριβής. Ούμήν άλλά καί τό μέγιστον μήκος τής Μεσογείου 
ένερεν ώσεί 20° έπέκεινα τού άληθοΰς ορίου. Έ ν τοΐς συνο-
δέύουσι τήν Γεωγραφίαν τοϋ Πτολεμαίου γεωγραφικοί; πίναξι 
τοϋ Άγαθοδαίμονος", εί καί άκηδώς έσχεδιασμένοις, φέρεται 
πολύ όρθότερον διάγραμμα τής θαλάσσης ταύτης ή έν τω θεο-
δοσιανώ ή Πευτιγγεριανώ άβακι, έν ω τοσοΰτον συνέσταλται 
τής Μεσογείου τό πλάτος", ώστε ομοιάζει μάλλον πορθμόν καί 
αύλακα· ή θέσις δέ, τό σχήμα καί αί διαστάσεις τών νήσων 
αύτής όλως έκτετοπισμένα" καί παραμεμορφωμένα είσί. 
Τά πλάτη ύπελογίσθησαν παρά τών άρχαίων έρευνητών εις 
στάδια μετρούμενα άπό τοϋ Ίσημερινοΰ, δεν φαίνονται οέ 
τόσω άσύμφωνα άλλήλοις όσω ήθελε τις περιμένει έκ τοιαύτης 
μεθόδου. Τό μεταξύ τής Ίσημερινής γραμμής καί τών Συρα-
κουσών, ή μάλλον τοϋ Σικελικού πορθμού, μήκος φερετα: 

ώς έξής 
ΈοατοοΟένης 

"Ιππαρχος 
Στοάβων 

σταοια 
» 

s 
» 

» 

2 5 , 4 5 0 
25 ,000 
2 5 , 4 0 0 

Μαρίνος Τύριος » 20 ,075 
Πτολεμαίος » 22 ,833 

Τά δε πλ,άτη αύτών είσι μάλλον ανώμαλα, λογίζονται δέ; 
άπό τοϋ Ίεροϋ ακρωτηρίου (άκρ. άγιου Βικέντιου)· οί άριθμοί 
δηλοϋσι τοΰ έντεΰθεν μέχρι Συρακουσών τόξον. 

'Ερατοσθένης στάδια 11 ,800 
Ίππαρχος » 10 ,300 
Στράβων » 14 ,000 
Μαρίνος Τύριος · 18,58 3 
Πτολεμαίος » 211,000 

Έ ν τώ τοϋ ναυάρχου Smyth συγγράμματι (The Mediterra-
nean. p. 3 7 5 ) ευρίσκει ό βουλόμενος τά περαιτέρω περί τούτων. 

(ακολουθεί). 

Συνέχεια τών περί έξετάσεων τών σχολείων 
πληροφοριών (ίδ. άρ. 131) . 

Κατά τάς έκθέσειςτών εφορευτικών έπιτροπών καί τών διοι-
κητικών άρχων εύάρεστον ήν τό άποτέλεσμα τών έξετάσεων 
καί άξιοι συστάσεως καί περιποιήσεως διά τοΰτο οί διδάσκαλοι, 
καί τών έξής έτι σχολείων. 

Καλαμών. Τοϋ σχολείου τούτου προώδευσαν μάλ?.ον οί μα-
θηταί τής ά. καί 6'. τάξεως ή τής γ', ένεκα διενέξεων συμ-
βασών μεταξύ τοϋ Σχολάρχου και τών μαθητών αύτής· συ-

θον αύθις είς το σχολεϊον. 
Κυπαοισσίας. Έγένοντο έν τώ σχολείω τούτου πρόοδοι παν-

τός έπαίνου άξιοι, καί συσταίνεται είς τήν εύνοιαν τής άρχής 
ό διδ. αύτοΰ Κ. Ά . Κωτσάκης. 

Βυτίνης. 'Ομοίως, διδάσκαλος ό Κ. Άναζηρόπουλος. 
Σκύρου. 'Ομοίως, ώς καί κατά πάν έτος, ένεκα τοϋ ζήλου 

τοϋ όιςασκχλου Κ ' Μ. Κωνσταντινίδου. 



x s50 χ 
Χαλκίδος. Μετά τάς εύαρέστους εξετάσεις τοΰ σχο?νείου 

τούτου ου σχολαρχεΐ ό Κ. Σφοίνης, συνδιδάσκουσι δέ αύτώ ό 
J 8 Ιττ) διατελών έλληνοδιδάσκαλος Κ. Ζηλήμων, καί οί Κ. 
Άστέριος Γεωργιάδης καί Βορειόπουλος, συνέβη λυπηρά τις 
ίιένεξις μεταξύ τοϋ Σχολάρχου καί της διοικητικής άρχής. 

Εηροχωρίου. Καί τούτου τοΰ σχολείου συσταινεται ύπό τής 
άρχής ό διδ. Κ. Δ. Κεντιστός. 

Καρύστου. Άποιέλεσμα εύάρεστον, διδάσκαλος ό Κ. Π. Βιο-
λίτης. 

Τήνου. Επαινούνται ύπό τής εφορίας οί διδάσκαλοι Κ. Κ . 
Καρπάθιος καί Βάλληνδας· άσμενοι δέ μανθάνομεν ότι καί τό 
άληλοδιδακτικόν τών Κορασιών, διευθυνόμενον υπό τής Κυρίας 
Καρπαθίου, άγει εξαίρετα καί σημαντικάς άναδεικνύει προ-
όδους. 

Σκιάθου. 'Ομοίως. 
Λεωνιδίου. 'Ομοίως, ό διδ. Κ. Ιω. Οίκονομίοης επαινείται 

διά τόν ζήλον καί τήν έπιμέλειαν αύτού. 
Σπάρτης. 'Ομοίως, Σχολαρχ. ό Κ. Π. Ίωαννίόης, διδάσκα-

λοι οΐ Κ. Κ. Κουγιουτέας καί Συνοκίδης. (άκολουθεϊ). 

JNS'X Βιολιά. 
Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή τ ή ς Γ α λ λ ι κ ή ς γ λ ώ σ σ η ς . Συν-

ταχθείσα ύπό Γεωργίου Δοΰκα καθηγητού τού έν ΙΙάτραις Βα-
σιλικού Γυμνασίου, πρό; χρήσιν τών Γυμνασίων τής 'Ελλά-
δος. Έ ν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Άγγελίδου 1855· 
τιμάται δραχμών 3 1/2· καί ευρίσκεται έν 'Αθήναις παρά τω 
ύπουργείω τών Εκκλησιαστικών κτλ. έν Πάτραις παρά τώ 
συγγραφεί αύτής Γ. Δούκα. 

Θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς μ ο υ σ ι -
κ ή ς ίΐΓ.ό Παναγιώτου Άγαθοκλέου; , έν Αθήναις τύποις Χ. 
ΐνικολαίδου Φιλαδελφέως 1855· ευρίσκεται έν 'Αθήναις παρά 
τ ώ Κ. Χ . Φιλαδελφεΐ καί έν "Αργεί παρά τώ ίδίω έκδοτη, 
τιμάται δραχ. 5. 

Έπί προθέσει κοινής ώφελείας κοπιάσας ό Κ. 'Αγαθοκλής 
*ίς σύνταξιν τοΰ περιέχοντος μουσικάς γνώσεις βιβλίου αύτού, 
κτηθείσας ύπό πολυχρονίου ιδίας αύτοϋ με?^έτης και τείρας, 
έσ ίν άξιος όμαβής τίνος καί τ ή ; προστασίας τής Κυβερνή-
σεως, άτε πρώτος έν Ελλάδι έκδούς θεωρητικον τοιούτον έχο-
μεν δέ άφορμάς ίνα πιστεύσωμεν, ότι ό Κύριο; 'Αγαθοκλής 
θέλει έμψυχωθή δεόντως εις ό,τι καί κλίσιν πολλήν καί ικα-
νότητα είδικήν έχει. 

Άριθ. ΓΙρωτ. 4 7 6 2 . 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
τ ο τ π ο τ Ρ Γ Ε ί ο Ν ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗς 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. 
ΙΙρός τούς Κυρίους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας καί Δι-

δασκάλους τών Ελληνικών Σχολείων. 
Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά μοί ά-

ναθέση τήν διεύθυνσιν τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως. 

Έν 'Αθήναις τήν 6 'Οκτωβρίου 1855 . 
Ό ύπουργός 

Χ . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. 
Τό ευσύνοπτου καί αφελές τής άνωτέρω εγκυκλίου δεικνύει 

αρκούντως τήν ευθύτητα τής καρδίας τού Κ. Χριστοπούλου. Ή 
σιωπή λέγει πολλάκις πολλά καί αγαθά, και ταΰτα έκαστος 
περιμένει ευλόγως παρά τοΰ νέου τούτου ύπο\»ργοΰ. 

* Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . = — 

δ 
κών 

Ό Κ. Χ . Χριστόπουλος πρώην βουλευτής 'Ολυμπίας,άντιπρόε-
ρος τής Βουλής καί Τμηματάρχης τοΰ ύπουργείου τών Εσωτερι-
ών, διωρίσθη ύπουργός τών Έ κ κ λ . καί τής Δημ. 'Εκπαιδεύ-

σεως, ό δέ Κ. Ά λ . Κοντόσταυλος ύπουργίς τών Οικονομικών. 
— 1ά αισθήματα της άνυποκρίτου άγάπης καί ευγνωμοσύνης 

τών Ελλήνων προ; τόν άρτι τόν βίον μεταλλάξαντα φιλέλη-
να Γάλλον Φαβιέρον, πρώτον καθιδρυτήν τοϋ ελληνικού τακ-
τικού στρατού,ζωηρά έπεδείχθησαν την προπαρελΟοϋσαν τετάρ-

ναγωνισταί τοΰ μακαρίτου ανδρός καί πλήθος ευγνώμονος 
λαοΰ μετά πένθιμου καρδίας καί κατανύξεως. "Ομοιον μνημό-
συνον αύτοΰ έτελέσδη τή αύτή ημέρα έν Ναυπλίω, έν ω τά αύ-
τά ύπό πάσης τής πόλεως ταυτη<ς έπεδείχθησαν αισθήματα. 
Αί Βουλαί καί ήΚυβέρνησις άνεκοίνωσαν έπισήμως τή οίκογε-
νεία τού ευεργέτου τής πατρίδος Φαβιέρου τήν Ολίψιν τού έ -
θνους έπί τή άποβιώσει αύτοΰ καί τό όπερ συναισθάνεται 
σέβας καί εύγνωμοσύνην πρός τήν μνήμην τοϋ άνδρός, διε-
τάχθη δέ καί τριήμερο ν πένθος είς τόν στρατόν. Τό Έ λ -
ληνίκόν γένος, φύσει καλοκάγαθον καί χρηστόηθες, τιμά καί 
ζώντας καί τεθνεώτας τούς εύ ποιοϋντας αύτώ καί έπαξίως 
εκτιμά τούς οπωσδήποτε αύτό Γυφελοϋντας. Τό ονομα καί αί 
φιλελληνικαί πράξεις τοΰ Φαβι?ρου διακοσμοΰσι τάς δέλτους 
τής Ελληνικής 'Ιστορίας καί ή μνήμη αύτοΰ έν τή καρδία 
παντός Έλληνος άνεξίτηλος διαμένει. 

— Ένθυμοΰνται ίσως οί άναγνώσται τής έφημερίδος ήμών, 
ό,τι έντω άριθ. 12, 1853 Ίανουαρ 12 ταύτης έγράψαμεν περί 
τής άπαραμίλλου φιλομουσίας τοΰ νϋν έπί τοΰ Πατριαρχικού 
τών 'Ιεροσολύμων θρόνου εύκλεώς καθημένου Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Κυρ λλου, ώς καί περί τής θεοφιλούς τής Αύτοΰ 
Μακαριότητος σπουδής πρός διάδοσιν ού μόνον τής θύραθεν 
άλλά καί τής έν Χρ στώ τώ Θεώ άγωγής τών ύπό τήν ποιμαν-
τορίαν αύτοΰ θεόθεν τεταγμένων πολυφύλων λαών. 'Ιδού δή 
νϋν, έπ' άλλοις άγλαοΐς τών φροντίδων τ?;ς αύτοΰ Μακαριό-
τητο; καρποϊς, περιήλΟεν είς φώς έκ τοϋ έν Ίεροσολύμοις συ-
σταθέντος παρ' Αύτής τελειοτάτου καί περικαλλοΰς τυπογρα-
φείου ό πρώτος τόμος βιόλίου σπουδαιοτάτου καί ψυχ^φε'-ε-
στάτου,φέροντος έπιγραφήν «Ερμηνεία είς τούς ΡΝ ψαλμούς 
τοΰ Προ ..ητάνακτος Δαβίδ, συντεΟεϊσα ύπό τοΰ άοιόίμου Πα-
τριάρχου τών Ιεροσολύμων Ανθίμου»' ταύτης δέ προτέτακται 
βιογραφία τοΰ συγγραφέως, και εισαγωγή είς τήν βίβλων 
τών Ψαλμών, άμφότερα συγγραφέντα ύπό τού 'Αρχιμανδρι-
του Κ. Διονυσίου Κλεόπα καθηγητού τής θεολογίας έν τ?1 
Πατριαρχική σχολή τών Ιεροσολύμων, τοΰ καί έκδόντο; τήν 
ψυχωφελή ταύτην βίβλον έπιθ^μία καί παραινέσει τού Μακα-
ριωτάτου Πατριάρχου. Καϊ η μεν ε ισαγωγή περιέχει σπανίας 
ή όλως ανέκδοτους πραγματείας, οίον τήν είς τάς θείας γραφάς 
είσαγωγήν τοΰ 'Αδριανού, τό τοΰ 'ί.'ριγένους είς τους ψαλ-
μούς ύπόμνημα, τό είς τάς έπιγραφάς πόνημα τοΰ 4'ελλοΰ* 
'Π δέ προτεταγμένη αύτής τοϋ άοιδίμου Πατριάρχου 'Ανθίμου 
βιογραφία συνηρμολογήΟη ύπό τοΰ σοφού εκδότου Κ. Κλεόπα 
έκ σ ω ζ ω μ έ ν ω ν β ι ο γ ρ α φ ι κ ώ ν σ η μ ε ι ώ σ ε ω ν κ α ί 
έ κ φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ε ι σ έ τ ι ζ ώ σ η φ ω ν ή π α ρ α δ ό σ ε ω ν . 
Πάντα δέ ταΰτά είσι γεγραμμένα γλώσση καθαρευο ση καί ίε-
ροπρεπεστάτη άξίως τής πανταχού τών ίδιων έν τή βιβλίιρ 
σημειώσεων τοΰ έκδοτου έμφαινομένης πολυμαθείας. 'Οφείλεται 
πολύς ό έ-αινο; χαί μεγάλη ή ευγνωμοσύνη καί τώ παραγγεί-
λαντι τήν όημοσίευσιν διά τύπου τοΰ προκειμένου βιβλίου καίτω 
έκτελέσαντι ταύτην μετά πάσης προθυμίας άμα δέ και τελείας 
επιτυχίας. Εύαρέστως πληροφορούμεθα ότι ό:ονούπω εκδίδε-
ται καί ό δεύτερος τόμος τού προκειμένου έργου, περί ού έπι-
φυλαττόμεθα νά δημοσιεύσωμεν έκτενέστερον τά δέοντα πρός 
γνώσιν τών αναγνωστών ήμών καί έπαινον τών πιστών τοΰ 
Κυρίου θεραπόντων, τών πολλαπλασιαζόντων θεοφιλώς τό δοθέν 
αύτοϊς τάλαντον, καί ποιούτων καί διδασκόντων τά ; έντολάς 
αύτού, πρός σωτηρίαν τών πεπιστευμένων παρά Κυρίου αύτοΐς 
λαών, ών έμπροσθεν λάμπει τό φώ; αύτών καί έν τή θέα τών 
καλών αυτών έργων δοξάζουσιν ούτοι τόν έν ουρανοΐς πατέρα, 
τόν cον:α αύτοΐς ποιμενάρχας καί διδασκάλους καί τοΰ ονό-
ματος καί τής άποστολής αύτών άξιους. 

— Ό έν τώ Βασιλικω Διδασκαλεία) καί έν τοΐς διαφόοοις 
ιδιωτικοί; καταστήμασι διδάσκαλος Κ. 'Ηρακλής Λαζαρ'-δης, 
έξεδωκε τό τρίτον νέον δωδεκάφυλλον Καλλιγραφίαν (έξ ων 
δύω είσί Γαλλικά), καθ' ήμετέραν γνώμην, άρίστην άπασών ό-
σας έως τού νΰν είόομεν· ταύτην συνιστώμεν άπασι τοΐς τε διοα-
σκομένοις καιδιόάσκουσι τό μάθημα τούτο, ίν' ώς βοήθημα χρών-
ται αύτή, άποφευγοντες τό άκανόνιστον καί άχαρι μάλιστα άλ-
λων τίνων. Πωλείται δ'έν τώ Βασιλ. Διδασκαλείω τοΐς μέν άνά 
εν λαμβάνουσι σώμα λεπτών πεντήκοντα, τοΐς δε πολλά όλι-
γώτερον. 

Ε Χ ΤΙ ΙΣ Τ Υ Π Ο Γ Γ Α Φ ί Λ Σ Ι· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(Ό5ος Ά0*ν«ς ά?ι9. 274). 


