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ΚΑΙ ΤίΙΣ ΑΠΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ1ΕΪΣΕίΙΣ.

ΠαράτοΓςΚ. Κ. Λιίχβχοίΰοις
χαί τοΐς ίπιοτάτχις τών Τ«XuSpoftttav i »rjj ήμ«3αιφ.
Έν 31 τ^ άλλοίαπτ- ττβρά τοΐς
Κ. Κ. Έλληνιχ. Π^ξί’βίχ«1 τοΐς ίϊιβιτόροις έηιτρ».
ττοις τοΰ ίχϊόνο».

Οΰχ οΐ πο,Ι.Ια, άΛ.Ι' οί χρήσιμα άναγινώσκοντίς εΐσι σπουδαίοι.
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Έάν ;/c γι.Ιομαθίις,

Έλΐυσις της Α. Μ. τοϋ Βασιλέως.
Kat Ισοντχι μετά τοΰ Βασιλέως ίι τω έζ.πορεόΐοΟχι αύτόν
χαί έν τω είςπορεύεσΟαι αύτόν (Δ'. Βζσιλ. ια. 8).

Τή τρίτη μηνός ίσταμένου κατά τήν τετάρτηυ μ. μ. ώραν
συνθηματικός τηλεβόλου κρότος εύηγγελίσατο τον είς Πειραιά
κατάσλουν τοΰ άτμοπλοίου τοΰ φέρουτοςτήν Αύτοΰ Μεγαλειό
τητα τόν ποθεινότατου και σεβαστόν ήμών Βασιλέα, τού έ
θνους τόν Πατέρα και τής 'Ελλάδος άπάσης τόν προ^άτην. ΙΙαραχρήμα πας ό τής πρωτευούσης λαός πάσης τάξεως, ηλικίας
τε και φύλου ζατέρρευσαυ εΐς τήν ερμαϊκήν λεωφόρου,
άνά δ’ έβόασεν ό λαός

. . . άπό πέτρας σταθείς

πάσα δέ γέννα . . .
πρός πυλας ώρμάθη

τίς ούζ έβα νεανίδωυ
τίς ού γεραιός έκ δομών;
σενεπυζνώθησαν δέ παρά ταΐς μεγαλοπρεπέσιν άψι'σιν έν αγαλ
λιάσει πνεύματος καί άνεκλαλήτω χαρά καρδίας περιμένουτες
ν’ άτενίσωσιν αύθις πρός τό ιερόν του Βασιλέως πρόσωπσν,
τό έμπνέον αγάπην, σέβας, κατάνυξιν τοϊς όρώσιν. ’Ανέρχεται
έκ Πειραιώς ό Άναξ μετά τής Βασιλίσσης έπί άρματος με
γαλοπρεπούς ύπό τών ΚΚ. ‘Υπουργών, (ούς έδέχθη ζαί έπί τοΰ
άτμοπλοίου, καί ύστερον αύθις έν τή αιθούση τών ’Ανακτόρων)
καί πάντων τών έν τέλει συνοδευόμενος· αί άνευφημίαι άντηχοΰσι μέχρι τρίτου ουρανού- ή κατάφωτος πόλις καϊ ιδίως
ή τοΰ Έρμου λεωφόρος ΰπερλαμπρύνεται διά πυρσών ποικιλοχρόων
Αίγλη δ’άσπετος ώρτο δι’ άστεος, ουνεκ’Άχαιών
πολλοί έχον χείρεσσι πυρός σέλας.

Τό πλήθος εύφημουν προπορεύεται και άκ-.λουθεΐ τό βασιλικόν
άρμα μυρμηκιδόν—ή δόξα τοϋ Βασιλέως έγένετο εμφανής,κατά
Ιίλάτωυα είπεΐν, έν μάρτυσιν 'Ελλήνων πλέον ή τρισμ.υρίοις·
ούδέποτε τοιαύτη κίνησις έγένετο, ούδέποτε άνεδείχθη τοιοΰτος
ανεκλάλητος καί γενικός ενθουσιασμός. Πάσα τής πανηγύρεως
ταύτης περιγραφή τοϊς μεν παρούσι φανήσεται ύποδεεστέρα τής
αλήθειας, τοΐς δε μη παροΰσιν απίστευτος- ήμεϊς τούλά/ιστου
έσμ.εν ανίκανοι ίνα διά λόγων παραστήσωμεν τά γεγονότα
« ότε γάρ ξυνειδώς καί εύυους ταχ’ άν τι ένδεεστέρως πρός
ά βούλεται τε και έπίσταται νομήσειε οηλοΰσθαι, δ τε άπει
ρος έστιν ά καί
πλεονάξεσθαι. η Χαϊρε Βασιλεύ ! προστάτα τών πιστών Σου Ελλήνων απολαύεις γηθοσύνως τών
καρπών τών ύπέρ τοΰ έθνους αγώνων καί μόχθων Σου- τά
πνεύματα πάντων άφωσιωμένα διατελοΰσιν εις τήν Σήν Μεγαλειότητα, καί έπί τών καρδιών αύτών βέβηκεν ασάλευτος ό
Οεόδμητος θρόνος Σου·
« Τί πρώτον καταλΈω; έπεί πάρα μύρια είπεΐν

οισι θεοί τόν άριστον έτίμασαν βασιλήων ».

Έχϊίϊοτβι τιτρίχις ToS
μτ,νο'ς.

χα^ ^οΜψαθής (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ωι ΘΕΟΥ.
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ.

Έχοντες ύπ’ δψιν τό 8 άρθρον τοΰ ΤΞΖ' νόμου· μετά γνω
μοδότησή τής ‘Ιερας Συνόδου τής Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος·
και κατά πρότασιν τοΰ ‘Ημετέρου ‘Υπουργού τών ’Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως άποφασίζομεν καί δια-

τάττομεν
1— 'Γήν έν Άθήναις έδρεύουσαν επιτροπήν συνιστώσι τά έ
ξής μέλη
α) ό Πρόεδρος τής ‘Ιεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής ‘Ελ
λάδος, δς καί προεδρεύει τής έπιτροπήςβ) ‘Ο παρά τή‘Ιερά Συνόδω τής’Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος
Βασιλικός επίτροπος- καί γ) ό έν τω ‘Πμετέριρ ‘Υπουργεία)
τών ’Εκκλησιαστικών Τμηματάρχης τοΰ Αου Τμήματος.
Τόν Πρόεδρον άπόντα ή άλλως κωλυόμενου άναπληροΐ ό έν
ταΐς συνεδριάσεσι τής ‘Ιεράς Συνόδου άναπληρών αυτόν κα
τά τό Γ.' άρθρον τοΰ ΣΑ'νόμου Συνοδικός Σύνεδρος.
2— Καθήκοντα τής έπιτροπής είσί τά έξής·
α) Φροντίζει περί πάντων όσα τείνουσιν εις τήν διατήρησιν
καί τήν αυξησιν τών διά τά ‘Ιερατικά Σχολεία προσδιωρισμένων
ειδικών πόρων, καί αλληλογραφεί περί τούτου τε καί περί πά
σης εν γένει ύποΟέσεως άναγομένης είς τήυ υπηρεσίαν της,
μετά τοΰ ‘ Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών.
β) ΙΙαραλνμβάνει τα ύπό τών εφορευτικών έπιτροπών συνα
γόμενα καί διά τοΰ‘Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών άποστελλόμενα πρός αύτήν χρήματα- καί επιμελείται τής εντόκου καταθέσεώς των.
γ) Κρατεϊ τά άπχιτούμενα βιβλία ληψοδοσίας, έν οις εγγρά
φει διακεκριμμένως τάς συνεισφοράς, δωρεάς ή κληροδοτήματα,
ώσαύτως δέ καί τά άναλώματα διά τήν συντήρησιν τών ιερατι
κών σχολείων.
δ) Συντάσσει κατ’ έτος έκ τών ειδικών Προϋπολογισμών τών
κατά μέρος έφορευτικών έπιτροπών του γενικού Προϋπολογι
σμόν τών ενιαυσίων δαπανών διά τά ιερατικά σχολεία, καί
υποβάλλει αύτόν είς τήν έγκρισιυ τοΰ ‘Υπουργείου- καί
ε) Ζητεί καί λαμβάνει κατά μήνα, έγκρίσει τοΰ ‘Υπουργεί
ου, τά χρήματα όσα απαιτούνται διά τάς μηνιαίας δαπάνας αυ
τών τών σχολείων.
3— Αί εισπράξεις τών κατά τό 7 άρθρου τοΰ νόμου ταμιευομένων ειδικών πόρων, ένεργοΰνται διά διπλοτύπων, έχδιδόμενων παρά τής έ ιτροπής ζαί έπαφιεμένων εϊς έκαστον
τών συνεισφεροντων.
Τό στέλεχος τών διπλοτύπων τηρείται παρ’ αύτή τή επι
τροπή.
4— Έν τών μελών τής έπιτροπής έκπληροϊ έργα Ταμίου
αύτής- ουτος κρατεϊ ύπό ιδίαν εύθύνην τά κατά τόν § έ τοΰ 2
άρθρου λαμβανόμενα έκ τής τραπέξης χρήματα καί δι’ αύτών
ζάμνει τακτικώς τάς πλήρωμά; κατά τό επόμενον άρθρου.
5— Πάσα πληρωμή τών διά τά ιερατικά σχολεία δαπανών
ένεργεϊται έπί χρηματικώ έυτάλματι, έκδιδομένω κατά τούς
νομίμους λογιστικού; τύπους, έξηγοΰυτι τό είδος τής δαπά-
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νης κατά τάς διαιρέσεις τοΰ έγκριθέντος ενιαυσίου Προϋπολογι
σμού, καί φέροντι προσηρτημένα τά άπαιτουμενα δικαιολογη-

τικά έγγραφα.
Τά εντάλματα ταΰτα ύπο ράφονται παρά τοΰ Προέδρου, καί
παρά του ετέρου μέλους τής επιτροπής ώς ελεγκτικού, καί ε
ξοφλούνται άπό τά πληρώνόμενα. Χρησιμεύουσι δέ έν τή έ.'ε
λέγξει τής ένιαυσιας διαχειρίσεως τής έπιτροπής πρός οικαιολόγησιν τών δαπανών κατά τό 8 άρθρον τοΰ νόμου.

6— Τόν τόπον καί τόν χρόνον τών συνεδριάσεων τής επι
τροπής θέλει κανονίσει ό ‘Ημέτερος ‘Υπουργός τών Εκκλη

σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Είς τόν προμνησθέντα ‘Ημέτερον ‘Υπουργόν ανατιθέμεθα
τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Έν Αθήναις τή 2S ’Οκτωβρίου 1856.
Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως

Ή Βασί.Ιισσα

AM Α.ΑΙΑ.
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΓΛΟΪ.

Ση/ζείώσίΐς
Είς τόν ζροδημοσιευθέντα λόγον περί ’Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου.

(1) · ’Αλέξανδρος δέ, υπέρ έβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις εθνεσιν
έγζτίσας καί κατασπείρας τήν ’Ασίαν ελληνικοί; τέλεσι, τής ανήμε
ρου και θηριώδους έκράτησε διαίτης. » (Πλούταρχος περί τ ή ς Άλ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Τ ύ χ η ς ή Αρετής, Λόγ. Α', έ. Άναγνωστέον δέ
ολοκλήρους τούς δύο τούτους λόγους τοΰ Πλουτάρχου, περί ών ίδε
σημείωσιν 144)

(2) « Άλλοι μέν δή ά’λλα ύπέρ ’Αλεξάνδρου ανέγραψαν, ούδ’ έστιν
ύπέρ δτου πλείονες ή άξυμρωνότεροι ές άλλήλους » (Άδριαν. Ά ν α β.
Αλεςάνδρ. έν προοιμίω). — Περί τών αρχαίων ιστορικών τοϋ
’Αλεξάνδρου ολόκληρον ογκώδες σύγγραμμα συνέταξεν ό Γάλλος Σαιντοκρόΐος (Examen Critique des Anciens Ilistoriens d’Alcxandrele-Grand, par M. Sainte Croix, seconde edition, Paris, 18101.
Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι τό καλλιώτερον τών ούκ ολίγων συγγραμ
μάτων τοϋ οιλοπονωτάτου τούτου άνδρός, καλείται le principals mo
nument de son erudition, ύπερεπαινεΐται ύπό Βυττεμβαχίου (έν τή
Κριτική Βιβλιοθήκη, Vol. I. Pars. Π. ρ. 129). ΪΙαρά Νειβούρου όμως, δς πραγματεύεται συντόμως περί τοϋ αύτοϋ θέματος
(VortrSgc uber Alte Geschichte, κ. τ. λ. έν Β' Τόμω, σελ. 423 ),
ονομάζεται πάνυ ανεπαρκές είς τήν γερμανικήν φιλολογίαν, θεωρητέον
ώς εί μή ύπήργε, καί πρέπει έκ νέου νά συνταχΟή. Τοΰτο ένδέχεται νά
ήναι αληθές, άλλ’ ούδέν ηττον αληθές έστιν ότι καί τά τοϋ Νειβούρου
πρέπει νά μεταποιηθώσιν.
(3) « Ούκοϋν πρώτη μέν ή τής στρατείας ύπόθεσις φιλόσοφον τόν
άνδρα συνίστησ’.ν, ούχ έαυτώ τρυφήν ζαί πολυτέλειαν, άλλά πάσιν
άνθρώποις ομόνοιαν καί ειρήνην καί κοινωνίαν προς άλλήλους παρασκεύ
ασα·. διανοηθέντα. ο (Πλούταρ. άνωτ. θ'.)— « Solus sine aemulo
clarus, adeo ut nemo audeal ejus vel sperare virlulein, vel
optare forlunam.» (Apulejus Floridorum L. I. N, 7.)— « Ουκουν
ούδ’έμοί έξω τοΰ θείου φϋναι άν δοζεΐ άντρ, ούδενί άλλω ανθρώπων έοικώς. » ( Αδρ. Άν. έν τέλει). Ό "Αγγλος Γιλλιέσιοε,άναφέρων τά άνω
τέρω περίγενεσεως τοϋ ’Αλεξάνδρου, ύποσυνάπτει « \\ illiuul adopting
this extrraordinory eulogy, we may observe, that no other
conqueror was ever entitled to embrace the same lofty views»
History of Ancient Greece by John Gillies 11, Α', σελ. 282· Π=ρί
τούτουυ τοϋ συγγράμματσς
συγγράμματος ίδε κατωτέρω σημείωσιν 24.
(1) "Ιδε κάτω '
ρω σημείωσιν 7 ζαί σημείωσιν 18.
πιστευειν
περί ’.Αλεξάνδρου δέ συγγράύασι
(5) « Ούδέ το
τοΐς πολλοΐς- ζαί γάρ ου.-οι ραδιουργοϋ' διά τε τήν
:σΰ Αλεξάνδρον, καί διά τό τήν στρατειαν πρός τάς εσχατιάς γεγονέναι τής
Ασίας πόρρω άφ’ ημών' τό δέπόόίω
» * δυσελενκτ
· ον.» (Στράο. I Α , 508)
(β) Μεταξύ πολλών άλλων παραδειγμάτων τής νεωτέρας ί
εν οις φαίνεται λίαν δυσαποφάσιστον είς τινα τών έν ώ ζειμένω
άνακτέα ή Κριτική, είναι τά τοϋ περίφημου αρχηγού τών Γ ρ ο μ ικ ών, ήτοι Κουαζέρων, Γ. Πένν, τοϋ σύστησα ντος τήν έξ αύτοϋ ον.μα
σθεΐσαν Πεννσυλβανίαν, έν ’Αμερική αποικίαν, κτίτορος τής πό/.εω;
Φιλαδελφιας.γενομέ>η;,ζαθ ά λέγεται, έκ τών ωραιότερων τοϋ κόσμουδιότι τόν άνδρα τοϋτον μέχρι χθες καί πρώην, μετ' ίλιγίστων εξαι
ρέσεων, ύπερετίμων άπαντες ζαί δι’άλλατε καί διά τήν φιλανθρωπίαν
αύτοϋ’ οί άπο'.κοί ω-όμαξον αύτόν ζατ'έξοχήν γρης-όν, ό Μοντέσκίος
άπεκάλεσε ν ε ώ τε ρο ν Λυκούργον, ό Βολταΐρος παρέσσησεν ως
ήμιθϊον. Τουναντίον δέ έπί τών ήμερων ήμών ί περιφημότερος τών

τής ’Αγγλίας ιστορικών Μακωλάϋ; έπροσπάθησε, ταπεινών, ν’ αποδείξω
αύτόν οΐον αχαρακτήριστου βλάκα. Τό σύγγραμμα τοϋ Άγγλου ίστο"
ρικοϋ άναφέρ εται γαλλιστί Macaulay, Hisioire d Angleterre depuis
le regne de Jacques II. Είναι λοιπόν τοΰτο άνεύρεσίς τής πρώην
ένυπολα <θανο ύεη: ά/ηθείας; είναι άναπόλησις τής άρχαίας δυσμένειας
τών Άγγλων προ: τούς άποστάντας άποίκους; εϊναι έμπνευσις τών
τελευταίων σχέσεων των Άγγλων καί 'Αμερικανών; Λ. Ούλλιεμϊνος,
παλαιός καθηγητής τής Λαυσάνης, έν ίδιαιτέρω πονηματίω (Paris,
1855) έφιλοτιμήθη νά υπεράσπιση τήν τιμήν τοϋ Πένν, ούδαμώς
κρύπτων αύτοϋ τά έλλείμματα. Ό δέ Α. Μ. άγγέλλων τό πονημάτιον
τούτο (L’Athenaeum Fiancais, 16 Fevrier 1856) συνιστα τήν άνάγνωσιν αύτοϋ τοσούτω μάλλον, όσω ή πάλη άνισος μεταξύ τοϋ
κατηγόρου ζαί άπολογητοϋ. Έκ τούτου λαμβάνω·/ αφορμήν ύποσυνάπτει τινάς παρατηρήσεις περί "Αγγλων, Γάλλων καί ’Αμερικανών,
είς ας παραπέμπονται οί άναγνώσται.
(7) “ Hujus (Λ n tig on i nepos fuit Alexander»,—« occidit
Darium penes quern turn magnum regnum erat». Seneca de Ira.
L. 111. c. 22. Naturalium Quaesti onum L. VI, c. 23.). Τών δέ
κατά τοϋ Αλεξάνδρου ύβρεων γέμουσι τά συγγράμματα τοΰ Σενέκα,
ληστήν, φθορέα, άρπαγα ζαί τά τοιαΰτα καλ οϋντος αύτόν, ώς de
Beneficiis L.I. 13' Naturalium Quaestionum Ill. Praefat Έπιστολ.
91 καί 94, καί πολλαχοϋ. Περί πάντων τούτων ορθότατα μετ’άλλων
ούκ ό λίγων παρατηρεί ό Γ ερμανός εκδότης Ί’ουζόπριος ότι ό Σενέκας
έγνώριζετόν ’Αλέξανδρον, ούχ ί έκ τής ιστορίας, ά/λ’έζ τών σοφιστικών
μελετών, οΐαι ζαί αί τοϋ πατρός αύτοϋ, Μάρκου Σενέκα, Suasoriae
cl Controversiae. "Οτι δέη ζρίσις άδικος, όλη αύτοϋ ή ιστορία μαρτυ
ρεΐ« iniquum esse judicium lota ejus hisluria clamat.»

άπορον δέ πώς, Κριτικήν έπιδεικνύμενος, άπεφάσίσε νά ονομάση τόν
άκριτον Σενέκαν τέλειον ζριτήντοϋ 'Αλεξάνδρου <r A cet egard, Serreque encore, a ddfaut d’historiens equitables, l a parfaitemenl jug0 » p. 665. "Ιδε καί σημείωσιν 17.
116) Melanges Philosophiques, par Thiodore Jouffroy· secon
de Edition, Paris, 1838. v. Du role de la Grece dans le developpement de l’liumanitd.
"Chateaubriand Jtineraire de Paris a Jerusalem, deuxieme par
tie, περί τά τέλη. Είς τήν ανωτέρω έν τώ κειμένω ^ήσιν ύπσσυνάπτει
σ cede divinite s’evanouit, el les mortels ne peuvent soutenir
le poids de on souvrage.»
(17) Εν τώ πέμπτω τόμω τής Biographie Nouvelle desContemporains, Paris, 1822, ένθα γράφεται ό βίος τοϋ Δωνοΰ, άναφέρον
ται πολλαί ψήσεις έκ διαφόρων αύτοϋ λόγων, έν αΐς εξηγείται ζαθαρώς το φρόνημα τοΰ άνδρός. 'Επί τοΰ παρόντος σημειοϋμεν μόνον
τήν έξής χαρακτηριστικωτάτην α il n’yapoint de philosophic sans
patriotisme, et de genie sans Arne republicaine. ο Ταύτα είναι ικα
νά νά έξηγήσωσι τά έν τώ μεγάλω αύτοϋ συγγράμματι κατά τοϋ ’Α
λεξάνδρου. Τό σύγγραμμα τούτο έπιγράφεται aCours d'Eludes Ilistoriques par P. C. F. Daunou, ο Σύγκειται έκ τόμων είκοσι, καί έξεδόθη έν Παρισίοις 1842 —1849. ’Εν μαθήματι όγδόω καί έννάτω
τοΰ δωδεκάτου τόμου, άναλύων τόν Διόδωρον, πραγματεύεται περί
Αλεξάνδρου. Καί άλλοι μέν έπαινοϋσΐ ζαί ψέγουσι κατά τήν περίστασιν, ουτος δέ έφιλοτιμήθη, ούχί μόνον νά σμιζρύνη τά τοϋ ’Αλεξάν
δρου, άλλά ζαί νά μή άφήση τώ ήγεμόνι τούτω ούδέν σχεδόν μέγα
καί καλόν. Εν σελίδ. 664 τοϋ δωδεκάτου τόμου λέγει περί τών άνωτέοω (έν ση'Λεΐ'ί>σε·. 15 ύπό Βολταιρου εγκωμίων τού Αλέξανδρου
«J’igaore, Messieurs, si ces plaisanteries de Voltaire sent de
tres—ban guilt dans une matiere si serieuse; mais aucun des
fails qui s’y entremdlent n’est retrace avec exactitude. » Έν
σελίδι 6 12 τοϋ αύτοϋ δωδεκάτου τόμου ονομάζει τούς δορίζτήτοοας
μάστιγας τοϋ ανθρωπίνου γένους. '<> ’Αλέξανδρος καί δ Ναπολέων ή
σαν δορικτήτορες, καί δμως έξ άμφοτέρων τούτων προήλθον πολλά
καλά, ούχί άνα'.μωτί βεβαίως, διότι οΐίτε θυσία χωρίς θυμάτων, ούτε
πόλεμος άνευ αΓματος- οί δέ Μαράται, ‘Ροοισπιέρο·. καί οί εταίροι αυ
τών, δημοκρατίας ήρωες όντες, έρόνευσαν πλείονας άθ οους έν ειρήνη, η
έκεϊνοι έν πολέμοις πρός έναντίους ααχόμενοι.
(18) "Ιδε τό άρθρον Αλέξανδρος έν τη ύπό Έρσχίου ζαί
Γρουβέρου γερμανική 'Εγκυκλοπαίδεια, έν τόμω τρίτω(19) Τό πρώτον τών συγρραμμάτων τούτων ε’ννι τό τοϋΖαχαοίου
Βογάνου, Homerus Έδραίζων, sive comparatio llomeri ruin scriptoribus sacris quoad normam loquendi. Subnectilur llesiodus
Όμηρίζων (sive έβραίζων) Oxoniae, 1648. —Τ'ό δεύτερον είναι τό
τοϋ ‘Ολλανδού Γεράρδου Κροισίου (Croese "Ο α η ρ ο ςΈ β ρ α ίο '.sive
Historia Hebraeorum ab Ilo nero, hebraicis no ninibas ac sententiis, conscripta, in Odyssea et Iliade exposita et illustrate.
Dordrecht, 1704. Έκτός δέ τούτων άναφέρονται Discours cn for
me de comparison surles vies de Moise et d’ Homare καϊ LTIomere
Historien dupeuple hebreu.O Ιάκωβος Οΰγω<εΰρηκεν έν τή σοφία αΰτοΰ οτι ή Ιλιάς καί ή’Οδύσσειαείναι ή πρώτη άποκάλυψις- ό δέ’Ι. Βαρνέσιος, τεσσαράκοντα έτη μελετήσας τόν "Ομηρον ζαί έκδώσας αύτόν ίν
έτει 1711, άνεκάλυύε πράγμα άξιον τωόντι τής πολυχρονίου μελέτης
του, ότι δηλ. τό ονομα Ομηρος ή "(Ιμερο ς, έβραϊκώ; ήτοι έκ δεξιών
πρός τά αριστερά άναγινωσκόμενον,εΤναι Σ ο ρε μ ο ς,Σ ό λ ε μ ο ς(Σόλομος),
ήτοιΣολομών. Ιδε Γ Iliade d’ llomero volgarizzata etc. dall’ Ab.
Melchior Cesaroti, Edizione II. Tomo 1. In Padova 1798 p 61.
έν τέλει τής σημειώσεως υποσυνάπτει ό Καισαρότιος. « Ε evidente
che un Accademico d Anlicira non poleva ragionar meglio ».

(8) . « ’Αλέξανδρος δέ, ώς έπήλθεν, αλγών τε τώ πάθει φανερός ήν,
κ;·1 τήν έαυτοΰ χλαμύδα λυσας επέβαλε τώ σώματι ζαί περιέστειλε. . . .
Τότε δέ τοΰ Δαρείου τό μέν σώμα ζεκοσμημένον βασιλικώς πρός τήν
μητέρα άπέστειλε, τόν δέ αδελφόν Έξάθρην είς τούς εταίρους άνέλαβεν»
(Πλούταρ. Άλεξ ΜΓ'.»—Αλέξανδρος δέ τό μέν σώμα τοϋ Δαρείου
ές Πέρσας έπεμψε, θάύαι κελεύσας έν τα?ς βασιλικαις Οήκαις, καθάπεο καί οί άλλοι οί πρό Δαρείου Βασιλείς (Άδειαν. Αναβ. Γ'., κί .).
(9) . Περί χαρακτήρας τοϋ Σενέκα κατά πλάτος πραγματεύεται
Δίων Κάσσιος SA', Γ- περί τής προθυμίας αύτοϋ είς τόν φόνον τής
’Αγριππινης δ Τάκιτος ( Annalium XIV. 7.) λέγει « post Seneca,
haclenus promptior, respicere Burrum, ac sciscitari, an militi
imperanda caedes essel ? Περί δέ τής είς τήν σύγκλητον απολογίας
τοϋ Νέρωνος δ αυτός (Anna! XIV.li). «ergo non jam Nero, cujus
immanitas omnium tpieslus anleibal, sed adverso rumore Seneca
erat, quod oratione tali confessionem scripsisset. » "Ιδε καί Kuvτιλιανόν, VIII, ά, 118.
(10) . «C’est ce qui rend si plaisante la meprise de Herault de
Sechelles qui, pour rediger la constitution de 1/93, demandait
qti’on lui envoyat de la Bibliotheque nationale le volume des
lois de Minos » (llstoire des Legislaleurs el des Constitutions de
la Grece Antique, par E. Lerminier. Tome Premier. Paris, 1852
p. 76.
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(11) . Ο Ναπολέων ήτον, ώς ό Καϊσαρ. φιλαλέξανδρος.’Εν Αίγύπτω έτι
ευρισκόμενος, άρχιττράτηγος, ε'χεν ύπό τό προσκεφάλαίον τούς υπό
Πλουτάρχου βίους τοϋ ’Αλεξάνδρου καί Καίσαρος. Τούτο ήζουσα πολ
λάκις έν Ίωκννίνοις παρά τοϋ Λ. Φράγζ, ιατρού παρά τώ Φαλάριδι
τής Ηπείρου. Ο άνεύιός ούτος τοϋ περίφημου II. Φράγζ, μετά
τών γαλλικών στρατευμάτων ευρισκόμενος έν Αίγύπτω, ήλθεν είς
περιεργίαν μετ άλλων τινων. Έρωτήσαντες δέ έμαθον τούτο παρά
τής θαλαμηπόλου.

(20) . ‘Ο Νειβούρης, όμοιάζων τούς έπιζοσμοϋν-.ας καί χρυσοΰντας
τά θύματα πριν ή φέρωσιν αύτά είς τήν σφαγήν, κατά πρώτον μέν ε
παινεί τά τοΰ Αλεξάνδρου ώς δορικτέτορος, καί τούτο είναι βεβαίως
πολύ, διότι εύκόλως ήδύνατο να ζρύύη καί ταύτα, εϊτα δέ, διαστέλλων
δήθεν τόν προσωπικόν τοϋ άνδρός χαρακτήρα, αναφέρει τήν γνωστήν
άποζρ'.σιν τού πειρατοΰ, λέγων ότι ώς ληστής γνωρίζεται ό ’.Αλέξανδρος
είς τήν Ανατολήν, καί ούτως, οΤον ζατα-τρέφων τά προηγούμενα, δέν
δύναται νά ζρύύη τήν εαυτού δυσυ.ένειαν β ich Spreche nur von sei
ner Persdnlichkeit. Aber ohne die Declamationen zu theilen,
die so haufig gemacht sind. hekenne ich tnich unbedingt zu
einem liOcbst ungiinstigen Uriheil liber ihn». (Ι'όαος Β’ σελ.
418—419·'. Εκ τής έςομολογήσεως ταύτης έκαστος έννοεϊ όποι’αι
αί κρίσεις αυτού.

(12 - Ό 'Ρολλΐνος, παραοράζων καί μεγαλύνων έν ταύτώ τά τοϋ
Ταζίτου λέγει « Cette diversite de senlimcns marque cePe des
qualiles d'Alexandre, el il Caul avoner qu · jamais prince ne fut
plus rndle que lui de bien el de mil, de vertus el de vices ».
Έπειτα δέ, ά/.ολουθών τόν Αίό'.ον, υποσυνάπτει « je m’arreterai a ce
plan dans l^xaman qui me resle a faire d'Alexandre, el je le
consiilererai sous deux laces, el com ne sous deux epoques ».
(Rollin llstoire Aneienne Tome IV. a, Paris, 1817, σελ. 266'.
(13). Bossnet Discours snr l'llisloire Universelie καί Oraison
funebre du prince de Coude, παρά Σαιντοζροΐω, σελ. XXXI
και σελ. 505.
(14 . Ιδε Montesquieu, de Γ Esprit des Lois. liv. X. c. Χ1Π
καί XlV. "Ολον τό to' ζεράλαιον αύτοϋ τοϋ βιολιού ζαί άλλα πολλά
είναι ύπέρ ’Αλεξάνδρου.
(15 .Ό μέν Βολταίρος (Dietionaire I’hilosophiqua,=v λ.Alexandre),
πολλών ένεκα, δεικνύεται θαυμαστής τού ’Αλέξανδρου, ό οέ Δωνοΰς, ούκ
άρζετθείς νά ψεύτη παντα έπαινον, είάε ύπό Βολταιρου, είτε ύπό άλλου
τώ Άλεξάνορω ι τονεμόμενον, έπισωρεύει μύρια οσα κατ’αύτοϋ. Οτι
ό άνήρ έξετρα/ηλίσθη είς τοιαΰτας υόρεις ουοεν θαυμαστόν, διότι έπνκοάτει παρ’αύτώ έτι ό κατά βασιλέων δημοκρατικός ενθουσιασμό-·

(21) . ’Αριστοφάνης έν Νεφέλα·.; στί/. 1491.
(22) . Diary in Turkish and Greek Waters. By the Right
Honorable The EARL OF CARLISLE, edited By Fellton· Bos
ton, 1855. σελ. 52. καί σελ. 132.

(23) . Πειι τοϋ συγγράμματος τοϋ Δωνοΰ εϊδομεν ανωτέρω, τό δέ
τοϋ Δοοϋσενιου έπιγράφεται Geschichte Alexanders des Grossen.
vor J.G. Droysen. IIambiirg(l833 ώς έκ τής άφιερωτικής έξάγεται).
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Μετά τόν τόμον τούτον έξέδωζεν άλλους δύο μετά διπλής επιγραφής,
κατά τό παρά Γερμανοις έθος. Καί γενικήν μέν έπιγραφήν φέρουσιν
άμφότεροι Geschichte der Hellenismus, μεριζωτε’ραν δέ ό μέν
πρώτος αύτών φέρει- Geschichte der Nachfolger Alexanders,
Hamburg, 1836, ό δέ δεύτερος Geschichte der Blldung des Hellenisclien Slaatensystemes- Hamburg, 1843. Πλείονες τού
των, καίτοι ύποσχεθέντος τοΰ συγγραφέως, δέν έφάνησαν, ένταύθα
τούλάχιστον. Διά τάς καί περί Φιλίππου, καί ’Αλεξάνδρου, καί
Δημοσθένους καί τών διαδόχων καί τής δλης τών τότε πρα
γμάτων ζαταστάσεως δρθοτάτας κρίσεις, εύχής εργον ίνα καί δ
συγγραφεύς έκοώση τήν συνέχειαν, ζαί τών ήμετέρων τις νά έπιχειρήση τήν μ-τάορασιν τοΰ όλου συγγράμματος.
)(** Cosmos, κτλ. von Alexander von Humboldt, έν τόμω δευτέρω, σελ. 179 τής γαλλικής μεταφράσεως.
(24.) Ό Βάζων de dignilate et augmentis scientiarum, Βιβλ.
Α'. σελ. 75—78 τής Γαλλικής μεταφράσεως, θέλων νά δείξη, οτι ή
παιδεία, ούχί μόνον έπί τών ειρηνικών, άλλά καί έπί τών στρατιωτι
κών ισχύει, επιφέρει τό παράδειγμα τοϋ Αλεξάνδρου καί Καίσαροςτελευτών δέ τό περί Αλεξάνδρου λέγει «Mais mon admiration
pour ce prince, que je devais considdrer non comme Alexandre-le Grand, mais seulement comme le disciple d’Aristote,
m’a peul-elre entraine un pea trop loin ».
Τό σύγγραμμα του Θιρλουάλλου έπιγράφεται A History of Greece
by the rev. Connop Thirlwall. London. Περί τούτου ό Γρότιος, έν
προοιμίω τοϋ ίδιου περί τής αύτής ΰλης συγγράμματος, λέγει δτι εί
έξεδιδετο ολίγα έτη πρότερον, αύδέποτε ίσως ήθελε λάβει σκοπόν νά
συγγράψη τό εαυτού. Έν τω εβοόμιρ τόμω (σελ. 1 10) διαγράφεται ό
γαρακτήρ τοϋ Αλεξάνδρου, συγκεοαλαιούμενος ώς έγγιστα έν τοις
εξής « in a word, great as one of the benefactors of his kind ».
Φαίνεται μοι δμως οτι πράγματα τών διαδό/ων, τών Έλλήνων καί
τής άκαθέζτου φοράς τών καιρών άναφέρονται, καί ούχί δικαίως βέ
βαια, είς αύτόν τόν ’Αλέξανδρον. Άλλ’ ή έξέτασις τούτων ού τοϋ πα
ρόντος ζαϊροϋ.
"Ετι λαμπρότερα παρίσταται ή είζίυν τοϋ 'Αλεξάνδρου, τών έργων,
ζα! τών σκοπών αύτοϋ, παρά Γιλλιεσίω. Τό σύγγραμμα τοΰτο έπιγρά
φεται The History of Ancient Greece, its colonies and conquests,
By John Gillies, απαρτίζεται έκ τόμων οκτώ, είς δύω μέρη διαιρουμένων, ων τό μέν πρώτον έστιν έ κ τ ώ ν ά ρ χ α ι ο τ ά τ ο) ν μ ν ημονεύσεων μέχρι διαίρεσε ω ς τ ή ςέντή ’Ανατολή
Μακεδονικής Ά ρ χ ή ς, τό δέ δεύτερον περιλαμβάνει τήν ιστο
ρίαν τοΰ αρχαίου κόσ μ ουάπό’Αλεξάνδρου μ έ
χ Ρ1? Αύγουστο υ. Αι είς τοΰτο παραπομπαί γίνονται, ώς έν τώ
πρωτοτυπώ, εις τόμους τοϋ πρώτου καί τοΰ δευτέρου μέρους' οθεν 1,
Β', σ. 50, δηλοι Μέρος πρώτον, Τόμον δεύτερον, σελ. 50. IL Δ',
σελ. 100, δηλοΐ Μέρος δεύτερον, Γόμον τέταρτον, δς έστιν ό όγδοος
τοϋ όλου. ΊΙ άνά χείράς μου ε'κδοσίς ε’ναι έν Λονδίνω 1830. Ή παρά
Καρόα γαλλική μετάορασις έ; Παρισίοις, 1787, είς τόμους ε'ξ, ε’ναι
έξ άρχαιοτέρων, ατελέστερων έκδόσεων.
(ακολουθεί).

Γ ή Μ ο σ χ ο μ υ ρ ί ζ ο υ σ α.
Έν τή Μεσημβρινή Αμερική ύπάρχει πεδιάς, ώνήκουσα είς
τήν Δημοκρατικήν πόλιν Κουμάνα, ήτις, άφοΰ πέση ραγδαία
βροχή, καί ή γή αύτής έμβραχή, καί ύπό τών ηλιακών ακτι
νών θερμανθή, διαδίδει οσμήν μόσχου, όμοίαν μέ τήν παρεχομενην ύπό διαφόρων ζώων τής διακεκαυμένης ζώνης.
‘Η οσμή αύτη προέρχεται έκ τών αναθυμιάσεων, τάς οποίας
παρέχουσιν άπειρον πλήθος έρπετών, σκωλήκων, εντόμων, ά
περ έμβρέχονται διά τοΰ ύδατος, ευρισκόμενα μετά τής γής.
Παντού οπού και Sv άνακινήση τις τήν γήν ταύτην, παρατηρεί
όγκους οργανικών ουσιών. Φαίνεται οτι ή φύσις είς τά κλί
ματα ταΰτα ύπάρχει ένεργητικωτέρα καί εΰφορωτέρα πρός πα
ραγωγήν ζωής.
Περί ποσοΰ βροχής

Έν Ευρώπη οσον τις απομακρύνεται έκ τών μεσημβρινών
παραλίων τοσον ή πίπτουσα βροχή είνε όλιγωτέρα.
‘Υπελόγησαν κατά μέσον όρον ότι έν ’Αγγλία καθ’ δλον τό
έτος βρέχει 152 ημέρας- έν Γαλλίςι 147. έπί τών πεδιάδων
τής Γερμανίας 141. έπί τών κεντρικών χωρών τής Σιβηρίας
60 ημέρας.
‘Υπελογίσθη προσέτι διά τώυ βροχόμετρων ότι καθ’ ολον
τό έτος έν Παρισίοις πίπτει τόσον ύδωρ έκ βροχής, ώστε άν δέν
έςαταίζετο, καί δέν άπερροφάτο έκ τής γής, ή δέν έχυνετο
εις ποταμούς, ήθελε άποτελέσει στρώμα πάχους Ο, 57 μέχ.
Γαλλ. έπαρατηρήθη δτι ε’ς τά χαμηλώτιρα μέρη ένός καί τοΰ
αϋτοΰ τόπου πίπτει ύδωρ περισσότερον ένίϋ είς τά ύψηλότερς-.
πίπτει όλ'.γώτερον, π.χ. έπίώρισμένης έκτάσεως τής αύλ.ής

X 7Β8 )(
Αστεροσκοπείου τών ΙΙαρισίων έν διαστήματι 10 έτών επεσεν
ύδωρ αποτελούν πάχος Ο, 57 μ. Γ, έπι οέ ίσης έκτάσεως έπι
τοΰ δώματος τοϋ αύτοΰ καταστήματος δντος 27 μέτρα ύπέρ
τήν γήν, επεσεν ύδωρ Ο, 50. μ. Έν τώ Αουγδούνω (Lyon) τής
Γαλλίας πίπτει κατ’ .έτος ύδωρ 0, 89· έν τή Μασσαλία 0, 47
έν ‘Ρώμη 0,70 έν Αονδίνω 0, G3 έν Πετρουπόλει 0, 46.

Προγνωστικόντοϋκαίροΰ διά τ ι ν ω ν ζ ώ ω ν

Είς άλλα φύλλα τής Βελτιώσεως ώμιλήσαμεν περί προγνω
στικού διά τών κινήσεων και Θέσεων τής βδέλλας έν ύδατι. Ή
δη προσθέτομον καί τινα προγνωστικά δι’ άλλων ζώων.
Αί Μέλισσαι δταν ολίγον άπομακρυνωνται έκ τής κυψέλης
αύτών σημαίνει βροχήν ώσαύτως τ’αύτό σημαίνει όταν προσέρχωνται κατά σμϊνος πρό τής εσπέρας, δίχως νά ώσι πολύ φορ
τωμένα! μέλιτος καί κηροΰ. "Οταν δέ προσβάλλωσι μετά πεί
σματος τόν πλησιάζοντα αύτάς σημαίνει καταιγίδα· ώσαύτως αί
μυΐαι όταν κεντούν (νύττουσιν), καί άποκαθίστανται πολύ ένοχλητιχαί σημαίνει, καταιγίδα.
‘Ο Αίγωλιός (πτηνόν νυκτερινόν) όταν φωνάζη έν καιρώ κα
κού χαιροΰ σημαίνει έπάνοδον καλοϋ καιρού.
ΌΚο'ραξέάν κράζη τό πρωί, σημαίνει καλόν καιρόν.
Ή νήσσα (πάπια) όταν πτερακίζη έδώ καί έκει έν ώρα καλού
καιρού φωνάζουσα καί βυθιζόμενη έν ύδατι, σημαίνει βροχήν,
καί καταιγίδα.
‘II περιστερά επανερχόμενη βραδέως είς τήν φωλεάν της ση
μαίνει βροχήν διά τάς έπερχομένας ημέρας.
‘II χελιδών ο'ταν πέτα έγγίζουσα τήν γήν καί τά ύδατα ση
μαίνει βροχήν.
‘II ορνις όταν κυλιέται έν τω κονιορτω περισσότερον τοΰ
συνήθους, σημαίνει βροχήν.
‘Ο Βάτραχος έάν κράζη περισσότερον τοΰ συνήθους, έάν οί
φρΰνοι (ξεροβάτραχοι) έςέρχωνται έκ τής γής τό εσπέρας κα
τά πολύν αριθμόν, ώσαύτως καί έάν σκώληχες έςέρχωνται έκ
τής γής κατά πολύν αριθμόν σημαίνει βροχήν.
(Βελτίωσις).

Δ 1 ΑΦΟΡΑ.
‘Ο έπί τών εξωτερικών ‘Υπουργός καί καθηγητής τής αρ
χαιολογίας Κ. Α. Γ. 1‘αγκαβής άνεδείχθη διά τής ψήφου τών
συναδέλφων αύτοΰ καθηγητών Βουλευτής τοΰ Πανεπιστημίου
ΌΘωνος.
—Διά Β.διατάγματος διωρίσθη τμηματάρχης τοΰ ‘Υπουργεί
ου τών Έχκ?τησιαστικών καί τής δημ. Έκπαιδεύσεως ό Κ. Δ.
Μαυροκορδάτος, άνετέθη δέ αύτώ τό Βον τμήμα, ήτοι τό τής
μέσης καί’άνωτέρας έκπαιδεύσεως.
— Δί υπουργικής διαταγής 5 Οβριού ε. ε. διωρίσθηπροπα
ρασκευαστής τοϋ τής Βοτανικής μαθήματος ό Κύριος Γεώρ
γιος Γ. Σακελλαριάδης, έπί μηνιαίω μισθω δραχ. 25.
— Διά διαταγής τοϋ 'Υπουργείου τής δημοσίας παιδείας,
τοΰ παρά τώ Έφόρω τών αρχαιοτήτων γραφέως Κ. Δασκαλοπούλου προσδιωρίσθη μισθός έκ δρ. GO.

— Διά Β. διατάγματος ό μηνιαίος μισθός τοΰ γεωργικά
καί άλλα σχετικά τούτοις μαθήματα διδάσκοντος έν τώ Β. Διδασκαλείω Κ. Άντ. Γενιζέλου άνεβιβάσθη εΐς δραχ. 130.

— ’Επετράπη παρά τοΰ ‘Υπουργείου τής Παιδείας τοϊς πέ
ρυσι ν άπολυθεϊσιν έκ τοϋ Γυμνασίου Σύρου μαθηταις κα’ τοΐς
έν τοϊς εμπορικοί; γραφείοις ύπαλλήλοις, κατά πρότασιν τοΰ
συλλόγου τών καθηγητών τοΰ εΐρημένου Γυμνασίου, νά γίνωσι
δεκτοί έν αύτώ εΐς άκρόασιν τών έμπορικών μαθημάτων.
—'Εκ τίνος ήδη χρόνου γίνεται άλλεπαλλήλως έν τισιν έφημερίσι πολύς καί ποικίλος λόγος περί τοΰ Γυμνασιάρχου Σύ
ρου Κ. Σουρίου καί τινων αυτόθι καθηγητών.Ό τής παιδείας Κ.
‘Υπουργός γινώσκων βέλτιον τά π:ρί τούτων άπεύθυυεν άρτι
πρός τόν Κύριου Σουρίαν έγγραφον, έν ω εκφράζει τήν πρός
αύτόν εύαρέσκειαν αύτοΰ διά τε του ζήλου καί τήυ επιμέλειαν
δι’ ών έκπληροΐ τά καθήκοντα αύτοΰ έν τω διαληφθέντι Γυμνα
σίω, ου αί πρόοδοί εΐσι ρεβαιωμέ'.αι καί άναντίρίητοι οίς δει
καί όπως δει. 'Επιθυμητόν ιέ έστιν οί διευθύνοντες διδακτήρια
νά διατελώσιν έκοντες έν αρμονία πρός άλλήλους ίνα διαμένωσιν ούτώ πραγμάτων πάντες άπηλλαγμέυο·..

— ‘Ο τής Παιδείας Κ. 1 Υπουργός είσάγων εις τάς βουλάς
τόν προϋπολογισμόν του 1857 έτουςέλεγεν έν άρθρω 11, τω
περί αρχαιολογικής υπηρεσίας, 5 επειδή ή άνέγερσις οικοδομής εις κατάστημα Μουσείου αρχαιολογικού έλπίζεται νά πραγ
ματοποιηθώ δι' (διωτιχών συνεισφορών καί άλλων δωρημάτων,
περιττόν έθεωρήθη νά ζητηθή καί διά τοϋ παρόντος προϋπολο
γισμού ή άπό τινων έτών ζητούμενη πρός τόν σχοπόν τοΰτον
πίστωσις έκ δρ. 10,000. »

‘II ώοε έκφρασΟεϊσα ελπίς τοΰ Κ. ‘Υπουργού έπραγματοποιήθη ήδη ύπό τού έν ‘Ρωσσία διαμένοντος φιλογενεστάτου ομο
γενούς Κυρίου Βερναρδάκη προσενεγχόντος νΰν δραχμάς διαχοσίας χιλιάδας πρός οικοδομήν αρχαιολογικού Μουσείου· σταλήσεται δέ παρά τού αύτοΰ καί τό σχέδιον τής οικοδομής τού
του, σχεδιασθέν έν ‘Ρωσσία όπό τοΰ αΰτοκρατορικοϋ άρχιτέκτονος. Έπί τή περιστάσει ταύτη έπαναλαμβάνομεν ημείς τήν
έξής παραγγελίαν τοΰ Κ. Χριστοπούλου, ήν έν τώ πρός τούς
διδασκαλιστάς λόγω αύτοΰ κατά τόν λήξαντα Σεπτέμβριον έδωκεν αύτοϊς ο Έπιμελεϊσθε δέ έπί τούτοις νά έπικρατύνηται
» άεί καί τούς μαθητάς ύμών και τους περί ύμάς είς τήν άδι» στάκτως εις πάσαν ‘Ελληνικήν καρδίαν έ^ριζωμένην εύγνωο μοσύνην πρός τούς έξω ομογενείς ήμών, ών τά γενναία δω» ρήματα άποτελοΰσιν ουσιώδες μέρος τών διά τήν παιδείαν
» τού έθνους άναλωμάτων, καί εΐς ών τήν μεγαλοδωρίαν όφεί» λομεν πολλών δημοσίων πρός διδασκαλίαν οικοδομών τήν άο νέγερσιν. »

— Ό έν Βενετία ομογενής ζωγράφος Κ. Γιαλινάς άνεδέχθη
νά ζωγραφίση τήν έπί τής ωραίας ΙΙύλης τής Άθήνησι νεό
δμητου μητροπολιτικής εκκλησίας τεθησομένην εικόνα τού
Μυστικού δείπνου.

— ‘Ο έν Κερκύρα φιλογενής Κύριος Δημήτριος Π. Οι
κονόμος προσέφερεν είς τήν Βιβλιοθήκην τού Πανεπιστημίου
συλ/.ογήν τινα βιβλίων συγχειμένην έκ τόμων G4.
— Άποπερατώσας έν Γερμανία τάς φιλολογικάς του σπουδάς, χαί έπανελθών εις ‘Ελλάδα πρό ολίγων μηνών, διωρίσθη
εσχάτως Καθηγητής τής Λατινικής γλώσσης είς τό έν Τριπολει Γύμνασών ό διά τήν μετάφρασιν φιλολογικών τινων διατρι
βών έκ τοΰ Λατινικού καί Γερμανικού, δημοσιευΟεισών άΰ.λοτε
διά τής Ά 0 η ν ά ς, καί διά τήν Σ υ ν ο π τ ι χ ήνίστορίαν
τή ς ‘Ε λ λ τ, ν ι κ ή ς χαί ‘Ρωμαϊκής φιλολογίας
τοΰ Η. Τk γ-έρου, μεταφρασθεϊσανέκ τοΰ Γερμανικού καί έκδοθεϊσαν τω 1852, γνωστός νέος Κύριος Βασίλειος J. Σχινας.

Συγχαίροντες τούς Τριπολίτας ότι ήςιώθ/σαν Καθηγητού μεγίστην χαταβαλόντος έπιμ-έλειαν είς τήν σπουδήν τοΰ μαθήματος,
τού οποίου τήυ διδασκαλίαν εΐς τά τέκνα των επέφορτίσθη ύπό
τής Κυβερνήσεως, καί έκ νεαράς ηλικίας άόκνως είς τά τής φι
λολογίας άσχολουμένου, συγχαίρομεν έν ταύτω καί τον έπί
τής Παιδείας ύπουργόν διά τήν έπιτυχίαν ούχί μόνον ικανού εΐς
τό έργον του καί ακαμάτου καθηγητού,άλλά καί είς άκρον ήθικοΰ
και σιμνοΰ τά ήθη, δπερ, νομίζομεν, είναι έν τών ούσιωδεστάτων προτερημάτων είς τούς διδασκάλους τής νεολαίας· διότι ώς
ούδέν πρέπει νά λογίζωνται τά πολλά γράμματα χαί αΐ έπιστήμαι, άν αύται δέν συνοδεύωνται καί μέ χόσμιον καί άνεπίληπτον βίον τών τήν διδασκαλίαν αύτών έπαγγελλομένων.
(έκ τής Άθηνάς).
—Τήν προπαρελΟοΰσαν Κυριακήν άπεβίωσε πλήρης ημερών
□ βαθύπλουτος ομογενής Μιχαήλ Τοσίστας, έκηδεύθη δέ τήν
τρίτην, άποδοθεισών αύτώ τιμών Γερουσιαστοΰ· χατέλιπε πλού
σια κληροδοτήματα εί; διάφορα τής ‘Ελλάδος εκπαιδευτικά
καταστήματα.
Έξεοόθη έν Άθήναις τύποις Κ. Άντωνιάδου κοίπω/εϊται
παρ' αύτώ λεπτών 75 αό περίφημος Καζαμίας του έτους 1857»
αί έν ούτω σημειώσεις περί τών φάσεων τής Σελήνης έξακριβωθεϊσαι έν 'Αθήναις υπό Ίίλληνος έπιστήμονος, είσίν ακριβέ

στατα', ομοίως καί αί αυξομειώσεις τών ημερών και των νυ
κτών, ύπολογισθεϊσαι κατά τόν μεσημβρινόν τών Αθηνών.

ΕΚ Τ’ΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ID.

λΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΥ.

(Ό-ό; Άθη-.ϊς· άΠθ· 274).

