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Πβο'ι έζ,5εσ»ω> z.a/.Acrs/vr.'wy παρά τοϊςαρ-

τήν έπώλησεν είς τούς κατοίκους τοΰ 'Ραμνοΰντος, έπί συμφωνία

ουδέποτε νά παρα/ωρήσωσιν αυτήν τοΐς Άδηναίοις. ΤΙ ίχδίκησις αυτή

/αύπς 'Έλλζσι.
(Συνέχεια καί τέλος, ϊδ«

πολύ ομοίαζε πρός τόν όρκον τοΰ Θεμιστοκλέους.

Οί αιώνες οιετέ-

λεσαν πιστοί τή θελήσει τοΰ Άγοραχρίτου" διότι ή κεφαλή τής Νε-

άριθ. 193).

μέσεως εΰρέθη πάλιν έν τοΐς έρειπίοι; τοΰ'Ραμνοΰντος. άλλ οΰδ-.λω;

Ή άρχαιότης διετήρησεν ήμΐν τήν μνήμην διαγωνίσματος ούχ ήτ-

έκόσμησε τά μουσεία τών νυν ’Αθηνών μετηνέχθη είς Λονδίνον, ένθα

τον αξιομνημόνευτου γενομένου ί> Σάμω, ένθα αί τέχναι πρωΐμως
ίξέλαμψαν. Μεταξύ δέ τών ζωγράφων τών άντιποιουμε'νων του βρα

δ λευκός λίθος μελαίνεται ζαί δσήμέραι γίνεται μάλλον άγνόριστος.
Ό ΙΙλίνιος προσέτι δεικνύει ήμΐν διαγώνισμα ένδοξον^ άλλά περί

βείου, ήταν ό Παόράσιος δ νικητής του Απελλοΰ, καί δ Τϊμάνθη: δ

τών λεπτομερειών, άς προσθέτει, τό ομολογώ, μεγάλος υποπτεύομαι-

φιλοτεχνησάμενος τήν Ουσίαν τής Τριγενείας. Το προταθένθέμά ήτο δ

Όδυσσεΰς χαί δ Αί'χς άμφισβητοΰντες πε;1 τών δτλων τοΰ Άχιλ.λέως.

Εις τόν αιώνα τοΰ Περικλεούς άνέδηκαν πέντε άγάλματα είς τόν
ναόν τής έν Έρέσω Άρτέμιδο;, παρίστώντα ’Αμαζόνας. Ήν θέμα έπι-

Ό μέν Τιμάνθης έστεοα.ώθη, δ δέ μεγαλοφρων Παίράσιος παρηγο-

βληδέν ; ήν τύχη, καί ή τύχη δέν είναι ή αιτία τοΰ ανεκδότου ; δ

ριϊτο διά τήν αποτυχίαν ταύτην δμοιούμενος

πρός τον Αίαντα, ου

Εύδων καί δ Κτησίλαος, ζαί δ Φράδμων, καί δ Φειδίας,

καί δ Πο

τήν όρειλομόνην αύτώ αμοιβήν. Βλέπετε, Κύριοι, οτι είς τό αυτό δέμα

λύκλειτος, σύγχρονοι, καίτοι άνίσου ηλικίας, ήσαν οί ποιηταΐ τών
πέντε ’Αμαζόνων. Οί Έρέσιοί έπιθυμουντες νά έζτιμηθή f. άξια τών

έπησχολήθησαν ούχί μχθηταί ή άοημοι άνδρες, άλλ' οί μέγιστοι τοΰ

έργων τούτων, ήτήσαντο παρ’ αύτών τών τεχνιτών νά καταταχθώσι

«ΐώνο: τεχνΐται.
Έάν δέ c?rrc63.e<|< <-* <α*.>

ταϋτα. Φισικώς έκαστος άπερήνατο, οτι τό αύτοΰ άγαλμα ήν τύ
κίλλιστον, άλλα πάντες άπε'δωκαν τά δευτερεΐα τω Πολυζλείτω. Καί

τίνος ή τύχη, ίλεγεν, ήτο νά παραχωρή πάντοτε είς ήττονα άξιον
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θαυμάσει βλέποντες αυτούς άμιλλωμένους είς έργα διατιθέμενα ύπό
τής πολιτείας. Διότι τά πράγματα εϊχβν παρά τοΐς Έλλησιν ώς καί

οί Έρέσιοι άνέδειξαν πάραυτα νικητήν τόν Πολύκλειτον" καί μετά

παρ ήμΐν ενίοτε, τοσοΰτον οί νόμοι τοΰ καλοΰ είναι αμετάβλητοι.

περιεχόμενα έν τή παραδόσει ταύτη"

Όταν ήθιλον νά χατασχευάσωσι μνημεΐον τοΰ ονόματος τούτου άξιον,
ή ν’ άνεγείρωσιν άγαλμα κολοσσιαίου, απαιτούν πλείστας χεΐρας χαί

εμφαίνει τήν έννοιαν διαγωνίσματος. Ευρίσκω τήν αυτήν έννοιαν καί

μεγάλας δαπάνας, προύχάλουν διαγωνίσματα. Οί αρχιτέκτονες ή οί
λιθοξόοι άμα άναδεχόμενοι εργολαβίας έπαρουσίαζον σχέδια και πρό

καμένης ήτο αντίζηλος τοΰ Φειδίου, ώς καί ό μαθητής αύτοΰ, οπερ παρ-τηρήθη πολλάκις. Ότε έκόσμησαν τόν Παρθενώνα διά γλυφών, το

τυπα. Καί, καθ’ α λέγει ό Πλούταρχος, δ έπ εργολαβία άπεκδεχό-

μέν τών αετωμάτων φαίνεται άνεδέχθη ό Φειδίας, τό δέ δ ’Αλκα

μενος τήν έκτέλεσιν έπί μικρότερα τιμή,

ζαί ου τίνος τά σχέδια

τά

τήν άνέρερα δέ μόνον διότι

περ ομοίως συγκεχυμένη», είς διήγησίν τινα τοΰ Τζέτζου (1). Ό’Αλ

μένης.

Άνά μέσον δέ ίκατέρου αετώματος ήν άγαλμα τής ’Αθήνας,

’Ιδού διατί οί λιθο

καί πρός μέν άνατολάς ή θεά γεννηθεισα έ:< τής κεφαλής τοΰ Διός

π. χ. έκλήθησαν ενίοτε εργολάβοι" τό όνομα τούτο

προσήρχετο άνά μέσον τής συνελεύσεω; τω» θεών" πρός δέ δυσμάς
αϋτη ηριζε πρός τόν Ποσειδώνα περί τής κτήσεως τής ’Αττικής. Άμ-

«ραίνοντο προτιμητέα, άνεδέχετο τάς εργασίας.
ξόοι, ό Φειδίας

τούτον τόν Φειδίαν. Καί περιττόν νά έπιδείξωμεν τά άπίθανα

παρεςηγήσαντές τινες τών κριτικών περιέπεσον είς παραδόξους πλάνας.
Ή Άθηνά τοΰ Παρδενώνος έοόθη αύτώ ώς έργολάβω. Διό βλέπομεν
αυτόν έμοανιζόμενόν ενώπιον τοΰ Ζαοΰ καί έκθετοντα τους υπολογι

οότερα

τά αγάλματα έτέθησαν είς τό κε'ντρον

τής συνθέσεως" ήσ-ν

τά άξ'.ολογώτερα καί ευχερέστερα πρός σύγκρισίν τεμάχια. Οί δύω

σμούς του, ώς εί ήν ενώπιον διοικητικού συμβουλίου. Ό κολοσσός νά

αντίζηλοι τά εξέΟηκαν λοιπόν πριν ή τά έγείοωσιν εις τό άέιωμα τοΰ

ή,.αι έκ λίθου λ.ευκοΰ ή ελεφάντινος ; Ό μέν λίθος εΤνα: διαρκέστερος,

ναοΰ. ΤΙ Αθήνα τοΰ Άλκαμένους λεπτότεοον έργασθεισα άναμοιοό-

άπιχρίθη δ Φειδία;, ό δέ έλέοας τιμιότερος" καί ό λαός μηδέν άγαν
μεγαλοπρεπές διά τήν πολιούχον θεόν νομίζων, έξελέξατο τον ελέ

λως προύκρίθη" ήγα.άκτησαν κατά τοΰ Φειδίου οστίς κατεσκ-ύασε τό

φαντα.
Φαίνεται δέ δυσκολότερων νά έπιβαλλγ τι; -ό αυτό δέμα εις λιθο
ξόους εφάμιλλου;, ή τούλάχιστον νά τοΐς πτρ-ζγγε λη άρλματχ ών
τό καλλιστον μόνον Οελει ά.ορασθή. Συνέον.
όμως έ.ίοτε καί >

πταμένους, διότι έττρησε τ-.ύ νόμους τής οκ-νογραρία;, καί έ .χεδιασε

συμφέρον τών ιδιωτών έδυσι .ξ.το είς τό τή. τέ/νης,

Οϊ ΆΟηοίοι

αύτοΰ ά.αλμα μέ μεγάλους ορθαλμού.·, στόμα δε καί -υκτήρας αναπε

τό έργον αύτοΰ πρός τήν ή, ώρει/ εν, κατακαβρ 5:σι<. Οί ω ,άμα τ·θέ-των επί των άετωμν. ων. εί. ζ,ύ
στ·ρν/σν:α πο ·, ή γ·-ω η
ά-τε-τρχ η" καί ή μεν ’Λ3η·.« τ.ΰ Φ δ -υ
. η έν ·.- μ.γαλε q>
αυτής.

υ:θ τ.η; τής ενεργά.; or.-,

.·. ·._ ε.ρ.ν

-1/. .υ,ζε-.υς

ίθελον νά καθι-ρώσωσι τή Αφροδίτη άγα'-μχ" δ μεν Αλκαμένη; καί
υ Άγορκκριτος όμρότερο·. μαδηταί τοΰ Φει'ίου, κατεσκεύ/σαν ε/ά-

έζριθη εΰτελ-εε.
Θελε-ε πσρατηρήσε:. Κύρι.ι,

τερος ά<ά μίαν ’Αφροδίτη·/ ζαί ή μέ» τοΰ Άλ<αμέ-ους προύκρίδη. Ό δέ ‘Α-ο:άκριτο; ίγχνχκτήτνς, ισχυριξετο ο ι ί'-. ·ί· ·. Ού'.α

έ-τί-ημο;" κϊι η τ.ρωε.ό υζιυ οα ετ.ι ΓΟ.ερ,ςμε.τ
ίλωτών. Τώ
ο. , ν. <γ·.ν;„σ/.ω· τ.ς τς. ό-στ^χ ς τό.ο άτε/ή Ιοτορ.αν τών ζ:λ-

Οΰ:ος μέν ήτο ΙΗ.ι;:, ό δε Άγορακριτο; ’Αύηνκίο;.

λιιεχ ων 1ί/...ή,.,ν, βρίσκει εκθεε-.ις ίοΐν . Κζ·. σ.ο/ΰ μάλλον το ουτο, καλ'.ιτέ, νηε, έκ.ετων τήν αύιοΰ »ίζ.ον., επεοαλλε πΛς;ωμ.ήν ιίς

ραδιουργίας.

Αρα υπελϊίπετο πλέον νά π.οζριθ?, τό έργο» τοΰ Άλζ.χμέ··ους υπό
τών συμπολιτών αύτοΰ πχρα το τοΰ ξένου ; Έν τή οργή αυτού με:αί«λών τά σύμβολα (allribih) τής ’Αρροίίτης, «ποίησε Νίμεσιν, καί

ΣΑ. 8. <».

ότι έ-τ.-Ον δ άγώ·- γίνεται ^ττον

X 813 X

κ 812 χ
τού; έπισκεπτομένβυς. Ούτως ό ίθ'.αΐών δέν έφεδρεν ούδέ ζάν την ιδιαι

τως πιστευομεν, διορώμεν αύτιύς διά τοΰ κενοΰ τής ιστορίας, ουδέποτε

τέραν έχθεσίν.πρό; λεπτά πεντήκοντα. Ό χρηματιστής όστις άπεπειράθη

μέντοι έςομεν τούτωντάς αποδείξεις. ‘Ω;οί -λέοντες μάτην ήθελον ζη

"Οταν έ Ζεΰξις έξέθηκε την

τήσει τό άνθος έξού αναπτύσσεται η είς αύτού; έκτης αύρας περιερχο-

'Ελένην άπήτησε παρ’έκαστου περιέργου δικαίωμα εισόδου. Πρέπει νά
εΐπωμεν, ότι η 'Ελένη αύτη ην ή περίφημος είκών, δι’ ην παρεσ-ά-

διατί Κύριοι, άντί νά φέρω ύμΐν συμπεράσματα ευκρινή καί απόλυτα,

τούτου ήτο δ τεχνοκλόπος του Ζεύξιδος.

θηβαν παρά τω ζωγράρω,

δυνάμει δημοσίου ψηφίσματος, αί πέντε

χάλλισται παρθένοι τις Κρότωνος.

'Ητο δέ έργον ιδανικής ζαδαρό-

με'νη ευωδία, έπι τής μακράν αυτών άεί διατεινομένης παραλίας. Ιδού
προανήγγειλον ύμΐν, άρξάμενος τοΰ λόγου, απλήν ομιλίαν.

Ή ομι

λία δύναταί νά έγγίση ό,τι ή έπιστήμη αδυνατεί νά έρευνήση. 'Αλλοτε

τητος. Νομίζω ότι αί πρδς πεντήκοντα λεπτά ιδιαίτερα’, εκθέσεις ημών

θελομεν εξετάσει έάν τά χρονικά τής ‘Ελληνικής

τέχνης δέν παρέ-

δέν εχουσιν όμοι'αν άπολογίαν. Καί ό Άπελλης έποίει μέν εκθέσεις

χωσιν ύμΐν άσφαλ,εστέρας δείξεις.

(Μετ, Π. Π·)

Ιδιαιτέρας, άλλά πρδς σκοπόν γενναιότερου. "Ιΐδετο νά εκθέτη τάς

μόλις έξειργασμένας εικόνας αύτοΰ, καί κεκρυμμένος όπισθεν της ε’ζόνος ηζουε τάς κρίσεις τοΰ δημοσίου, έξ ών ωφελούμενος έπεξειργάζ*·»· ·.« ελίοίπτ,
Ούδέ τήν γνώμην άπλοϋ υποδηματοποιού περιερρόνει, έάν ό υποδηματοποιός έψεγε τά σανδάλια τινός τών ειχονιζομένων προσώπων, άλλ’ έδιώρθου τά σανδάλια. Ό Άπελλης έποίει

τάς τοιαύτας εκθέσεις είς τό δημοπρατηριον. Καί κατά περίερ-ον προσέγγισιν, άναφέρεται εις τόν ζώδηχα τοΰ Θεοδοσίου, ότι οί εξαγγελλό

Τήν εξής περί Κομητών πραγματείαν έρανισάμενοι έκ τοΰ Συντ>γματικοΰ Μινωος χβταχωριζομεν ενταύθα, όμολογουντες χάριν κβ!
τω συγγράψαντι καί τώ πρώτον δημοσιεύσαντι αυτήν έκδοτη τοΰ Συν
ταγματικού Μίνωος.

Π sot τώ> Κδ/ζητών.

Έκτος τών 23 πλανητών καί τών 21 δορυφόρων άνήκουσιν
εις
τό ήμέτερον ηλιακόν σύστημα καί πολυάριθμοι κομήται.
μενοι την γραφικήν έπετύγχανον δωρεάν είς δημόσια καταστήματα
Τών κομητών ή πλη'.ύς είναι άγνωστος, γν-ρίζομεν δέ μό
εργαστηρίου καί τόπον έκθέσεως.
νον, δτι είναι ύπερμε,έθης· διότι παρετηρήθησαν κομήται
Έκ τών διηγήσεων, ας έξέθηκα κατά τούςς ι"αρχαίους, δέν παρετηκατά τήν περιηλιότητά των έντός μέν τής τροχιάς τοϋ Έρ
ρησατε, Κύριοι, ίλλας αναλογίας ίκανώς έπαισθητάς; προς τά εις τόν
μου 20, έντός δέ τής τροχιάς τής Αφροδίτης 70.. Άλλά
καθ ήμίς χρόνον συμβαίνοντα ; Τό κοινόν, παραδείγ ματος χάριν, τό
πόσοι διήλθου απαρατήρητοι, εΐτε
t..l διότι κατά τήν περιηλιό'Ελληνικόν κοινόν, τοσοΰτον νοήμον και φιλότεχνον άπαταται ένίοτε
τητά των ήσαν πλησίον τού νοτίου πόλου, είτε διότι διήλθου
-ι
και ή προπέτεια αύτοΰ τω παρασκευάζει μαθήματα άξια, καί μάλιστα
έυ καιρώ ομιχλώδους νυκτός, είτε Οιοτι ήσαν πολύ πληοίου
τοϋ ήλιου καί έπομένως ήσαν έν καιρώ ημέρας ύπ:ράνω τοΰ
έν τή εριϊι τοΰ Φειδίου καί τοΰ Αλκαμένους. Καί «ί ήοευνοΰμεν προόρίζοντος ήμών! Άυαμφιβόλως ή πληΟύς αύτών είναι με
σεκτικώς έν τή ιστορία, ήθελομεν ίοεΐ μαλιστα οτι δέν ήτο πάντοτε
γίστη, μυριάδες. Καί ό διάσημος Κέπλερος έλεγεν,
δίκαιον, Ουτω ζωγράφος τις εργασθείς έν τή Ποικίλη μετά τοΰ ΙΙχότι κομήται ύπάρχουσιν (έν τω ούρανίω ώκεανω) πλειότεροι ή
ναίνου καί τοΰ Πολυγνώτου καί τοΰ Μιχωνος, κατεδικασθη ύπό τοΰ
ιχθύες έν τω γηίνω ώζεανω.
’Αθηναίων δήμδυ είς ζημίαν 3,000 δραχμών, διότι παραστήσας τήν
Αΐ τρο/ιαί τώυ κομητών άλλαι μέν κεΐυται έπί τοϋ έπιπέ·» ·
έ· Μβραθύνι μάχην έζωγραφησε τούς βαρβάρους μεγαλειτέρους τών
δου της εκλειπτικής ή πλησίον αύτής, άλλαι δέ διατέμνουσι
Αθηναίων. Καί οί κριταί τών διαγωνισμάτων δέν ύπέπεσαν εις τήν
τήν έκλειπτιχήν καθ' όλας τάς γωνίας. Έτι δέ περιστρέ
όργήν των ήττηθέντων τεχνιτών ; Ό μέν ΙΙαρράσιος τούς πα
φονται περί τόν ήλιον όχι έζ δυσμών πρός όνατολάς, ώς οΐ
ραβάλλει προς τούς αρχηγούς τών ’Αχαιών, «τινες έσκύλευσαν το··
πλανήται πάντε;, άλλά κινούνται κατά διαφόρους φοράς.
1::^
ύ ·ττβνλΛ .
τ
Γ.Ά&ίυ . -J J ς χαΐ μ®γΐΑΐαντ«· ό
·Αγν|ηήψννν<,
αοτσος δια μυσαραν μερο/,ηστους παρατηρούνται τρία μζρη ό π υ ρ ή ν, τό υ ε φ ε*
ψίαν
δ δέ ’Απελλής, κατά τόν μύθον, προτιμά τούς ίππους αύτών.
λώοες περικάλυμμα και ή κόμη ή ο ύ ρ ά.
Καί ήμεΐς ού πόόρω έσμέν τίνος συγχρόνου ήμών, ού τίνος η λαμ
Ό πυρήν είναι συνήθως μικρός,_ εχεζ φω ; παρχβαλλόπρά γραφίς μετεμόρφωσεν είς δικαστηρίου πιθήκων τού; άγωνοϊίκας.
μενον πρός τό τών πλανητών αμυδρόν τινες τώυ κομητών
Οί κριταί τών άρχαίων διαγωνισμάτων δέν ήσαν έντοσουτω ούτε
έ-άνησαυ χωρίς πυρήνα άλλ’ έχοντες μόνον το νεφελώδες
άλαντοπώλαι, ούτε βυρσοδέψαι, πρός ους ό ’Αριστοφάνης βρίσκεται νά
περικάλυμμα.
Τό νεφελώδες περικάλυμμα φαίνεται ότι είναι τό ούσιωδέέμπιστεύηται τήν κυβέρνησιν τών πραγμάτων. Ήσαν οέ ειδήμονες
στατον μέρος τοϋ κομή Ό·υ· δ ζ~' ούδείς έφαυη μέχρι τοΰδε
διακεκριμένοι· καί ό ’Αριστοτέλης λέγει μάλιστα ότι οί άνθρωποι οί
χωρίς τοΰτο, έυω πολλοί παρετηρή ,ησαν χωρίς ουράν καί
προωρισμένοι νά προεδρεύωσι τών διαγωνισμάτων, έλάμβανον ειδικήν
άλλοι χωρίς πυρήνα.
ανατροφήν. Βεβαίως δέν προωδεύσαμεν τοσοΰτον. ΊΙ γραφική ήτο ή
ΙΙρός τούς πλανήτας δέ φαίνονται δτι έχουσι σχεδόν τόν
πρώτη τών έλευθέρων τεχνών, καί πάσα ή ‘Ελλάς ήκολούθησε τό πιαύτόν λόγον ώς τά νέφη πρό ς τά ο'ρη τή; γής.
ράδειγμα της Σικυώνος, άποφανθείσης ότι οί υιοί τών έλευθεοων πολ.Τό νεφελώδες περικαλύπ ει τόν πυρήνα είς σχήμα σφαιτών ώφειλον μανθάνειν προπάντων τήν ιχνογραφίαν.
ροειοές, χαί επεζτεινόμευου έζ τοΰ ένός μέρους σχηματίζει
Πεισθώμεν λοιπόν, Κύριοι, οτι οί Έλληνες ούτε ήγνόησαν ούτε παρητήυ ούράυ. .Μεταξύ δε τοΰ πυρήνος ζαί τοϋ περικαλύμματος
φαίνεται συυήθιος σκοτεινότερου τι Οιάστημα. Διά τοΰ περιμέλησάν τίνος τών τρόπων, οΐτινες συνετέλουν είς τόνά έπιταχύνωσι τήν
καλύμματος βλέπομευ τούς απλανείς αστέρα,ς σχεδόν άναλπρόοδον τών τεχνών. Τό αύτό συμβαίνει είς τάς πεπολιτισμένας κοινω
λοιώτους. Γινές τών κομητών είχον πολλά περικαλύμματα.
νίας,όπερ καί είςτούςίδιώτας· άγνοοΰσιν ένίοτε ό,τι έποίουν αί ποονεν-’Κατά του Έ ρ σ χ ε λ ο ν αύτά σχηματίξουσι τήν άτμοστεραι αύτών κοινωνία·., διό νομίζουσιν ότι τά πάντα έφευρίσκουσ:. Μτσφαίραν τώυ κομητών, ήτις γεννάται κατά την περιη/ιοτητα
οαμώς ώμεν έπί τέλους υπεύθυνοι τοΰ σκότουςτούτου’ ποέπει νά αΐαύτών άπό τάς ηλιακός ακτίνας.
τιώμεθα τοΰ χρόνου, όστις έξηφάνίσε τά μαρτύρια τών αρχαίων, καί
Ή δέ ούρα είναι ώς
τό πλε:στον έστραμμένη άυτιθέτως
έξήλειψε πλείστας της ιστορίας σελίδας, σελίδας ούσιώδεις. ζ<· ηρ· ς,
τοϋ ήλιου, έχουσα συνήθως σχήμα καμπύλον, τού όποιου ή
αΐτίνεζ ήθελον περιέχει τοσοΰτον πλήθος ειδήσεων περί τής τέχνης, ί ζυρτοτης είναι
εστραμμενη προς τό μέρος τοΰ ούραυοϋ, πρός
ναι έστραμμένη
τό όποιον πορεύεται
ορεύεται ό κομήτης. Τινες
Τι
έκ τών κομητών έφάκαί τά μάλιστα προσήκουσας. Τό Ελληνικόν πνεΰμά έστι, κατ’ εξοχήν,
νησαν έχοντος πολλάς ούρζς. Αυται φαίνονται ότι γευυώυται
πνεύμα άμίλλης. καί φυλών, και θρησκείας καί ισ-χύος. πολιτικής καί
καί αύξανουσι καθ'όσου
όσου οι
οΐ κομήται πλησιάζουσιν είς τόν ήλιον,
γραμμάτων, ρώμης και κάλλους. Ήθελεν είναι ανεξήγητου άν δέν
κατά δε τήν άπο ·άκρυνσιν αύτών έλαττοϋνται, καί τέλος μηάνευρισκομεν τήν άμιλλαν ταύτην εί; τάς τέχνας, καί ταύτης ά·εδενίζονταΓ ούρα·, τινες ειχον τοσοΰτον μήκος, ώστε κατειχον
γνωρισαμεν ήδη τά ίχνη. Με1)’ οίας ζέσεως τώ οντι τά τόσον δ άφορα
πλέον ή τό τέταρτον χαί τρίτον μέρος τού ορατού ουρανού.
έργαστήρια τής ‘Ελλάδος δέν ώφειλον νά άμιλλώνται ποιον νά
Αί δέ πλεϊσται φαίνονται μόνον διά τηλεσκοπίων.
προαςη τάχιστα έκαστον κλάδου τής τέχνης εις εντέλειαν. Άλ,'ά τού
Ό μέγιστος έκ τώυ μέχρι τοΰδε φανέντων κατα τήυ πα
τους τούς μεταςύ τών εργαστηρίων τών Αθηνών, καί τή; Κ'.ρίνθου καί
ρούσαν εκατονταετηρίδα ήτον ό τοΰ έτους iS ii. I! μεν κεφα
λή του είχε διάμετρον έως I ίύΟΟΟ γεωγρ. μιλιών, ή δέ
τής Σπάρτης καί τής Αίγίνη- καί τής Σικυώνος αγώνας, όπερ αυτομά

®ύρά του είχε μήκος μεγαλείτερου τής άποστάσεως τής γής
άπό του ήλιον (22 εκατομμυρίων μιλιών'.
Έάν οΐ κομήται λαμβαυωσι το φώ: άπό τόν ήλιον ή εχωσιν ίδιον φώς, ή ΰπάρχωσι και τ · δύο, είσέτι δεν εγνωσθη
μετά μαθηματικής άζρ’θειας. Κατά δε τάς νεωτάτας παρα
τηρήσεις έχουσι και ίδιου φώς. Ολόκληρος ο όγκος αύτών
φαίνεται, δτι σύγκει-.αι έξ ατμού, όστις δεν είναι ούτε ρευστόν
τι ούτε άπό γάζιον άλλως ιπρεπεν ή η/.ιαζή άκτίς νά θλαται
έν αύτώ. Τής δέ ούράς τά μέρη είναι άναμφιβολως τόσου
λεπτά, ώστε ή γή δύναταί να ■: σγ έντός τοιαύτη; τινός ού
ράς, ώς πολλάκις συνέβη, χωρίς τούτο νά γείνη έπαισθητόν (α). Είς δέ τάς τροχιάς των πλαν/των, τούς όποιους
πλησιάζουσι, φαίνονται άτι ούδεμίαν εχουσιν επιρροήν. Διότι
οι κομήται είναι ύλη ελάχιστη εντός μεγίστης

εκτάσεως.
Αΐ δέ τροχιαι, εις τάς όποιας οί κομήται περιστρέφονται
περί τόν ήλιον, είναι καμπύλαι. Έάν δε όλοι κινώνται εις
ελλείπεις, είναι αβέβαιου. Είναι δέ πιθανόν, δτι τινες κινούν
ται είς παραβολάς ζαί ύπερβολάς καί δεν επιστρεφουσι πλέον
είς του ήλιον. Αΐ δέ ελλείψεις, χατά τάς όποιας κινούνται,
είναι συνήθως πολύ έχκευτρικαι, καί οΐ χρόνοι τής περιστρο
φής αύτών τά μέγιστα διαφέρουσι, οιότι άλλοι μεν οαπανώσιν είς μίαν περιστροφήν έτη τινά καί ά?.λοι χιλιοετηρίδας.
Βλέπομεν δέ τούς κομήτας μόνον είς εν μικρόν μέρος τής τρο
χιάς των, είς τό όποιον ζεΐται τό σημεϊον τής περιηλιότητος.
Εις αύτό δέ τό μέρος ή έλλειψις έχει τήν μεγίστηυ καμπυλό
τητα. "Οθεν μικρόν λάθος εις τάς παρατηρήσεις παράγει πάντη
διάφορον έλλειψιν. Διά τούτο πολλάκι: ώς πρός τόν χρόνου
τής περιόδου κομήτου τινός οΐ αστρονόμοι δέν συμφωνουσιν.
Μέχρι τώυ νεωτάτων χρόνων τεσσάρων μόνον κομη
τών ήτον γνωστός ό χρόνος τής περιόδου (β).

Ό κομήτης τοϋ αστρονόμου Άλλΐϋ έχει περίοδον (γ) 7G έτών
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Οί τέσσαρες ούτοι περιστρέφον-αι μεταξύ τών πλανητών,
άνήκυυσι λοιιιδν Avjziw, οΐι, ιν ήν.&ιερυν ηλιακόν σύστημα.
Ό κομήτης του Άλλεϋ, όστις τό τελευταίου εφάνη τό IS33,
άλλά μικρότερος ζαί ασθενέστερος ή όπως περιεμευετο, είναι
ό ποώτος, τοϋ όποιου ευτύχησαν νά προοδιορίσωσι τόν χρόνου
τής περιόδου. Περιμέ-εται δέ κατά τό Γ.)Ι2ετος.
Κατά δέ τούς νεωτάτους χρόνους φαίνεται ότι έπροσδιώρισαν τόν χρόνον τής περιόδου καί τεσσάρων άλλων, ούτοι δέ
είναι
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Έν συνόλοις 600—700 κομήται φαίνεται, οτι
θησαυ μέχρι τοΰδε, καθ όσον είναι γνωστόν εκ της ιστορίας
περί τούτου, Έκ τώυ 8 μέχρι τσΰόε όπολογισθέυτωυ κόμητώυ οΐ 6 έχουσιι τήυ άφηλιότητα έντός τής τροχιάς τοΰ
Ποσειδώνος τού άπωτάτου πλανήτου, καί ονομάζονται έ σ ωτ ε ρ ι κ ο ί κομήται. Ούτοι δέ είναι ο·. κομήται τοϋ Ένκε,
Τάϋε, Βίελα καί ’Αρρες·. Εκτός δέ
τού Βίκωνος, Βρόρσεν, ‘·ι-ν.υι,

'τούτων ύπάρχουσι καί δύο, οι οποίοι έχουσι χρόνον περιόδου
μικρότερου ή τοϋ Ποσειδώνος (χαί αυτόν τοϋ Ούρανοϋ), ήγουν
ό προρ’ρη είς ζ ίετής κομήτης τοϋ Όλβερς και ό 76ετής κο
μήτης τοΰ 'Αλλεϋ. Τούτων ομω-αί άφηλιότητες κεϊνται ετέοαν τοϋ Ιίοσειδώνος.
Ό μέγας κομήτης τοΰ 1S1 1 είκάζ^α. ότι κατά τούς
τρωικούς χρόνους είχε φανή τήν προτελευταίαν φοράν, καί
£έλει ίσως έπανέ/.θει τό 4700 μ. X.
Ό μέγας άξων τής τροχιάς τοϋ Άλλεύου ,κομίτης έχει
λόγου πρός τόν μικρόν ώς 2: 1, ό μεν μέγας έχει / ο’Λ έκατομμύρια μιλίων, ό δέ μικρός σχεδόν 400. Εις μεν ·Α>ν
περιηλιότητά του άπέχει άπό τόν ήλιον μόνον 12 εκατομμύ
ρια μιλιών, είς δέ τήν άφηλιότητα του έχει άπόστασιν διπλά
σιάν τής τοΰ Ούρανοΰ άποστάσεως άπό τόν ήλιον. Η κίνησις
αύτοΰ γίνεται άπό άνατολάς πρός δυσμάς, ήτοι εναντίον τής
τάξεως τών άστερισμών τοϋ ζωδ ακοϋ, μέ τον οποίον η τρο
χιά του δέν συμπίπτει. Ι.ίς μέν την περιηλιότητά του κινείται
δίς ταχύτερου τής Γής, οθεν διατρίβει 2 1/2 μονού μήνας
έντός τής τροχιάς τής Γής· εις δέ τήυ άφηλιότητα του
έχει ταχύτητα μόνου τό 1|30 τής ταχότητος τή; I ής.
Έζ τών άνωτέρω κομητών ό τοΰ ί'.ίελα ζαί ό τοϋ Ενκε
δύνανται ποτέ νά πλησιάσωσι πολύ είς τήν Γην, όταν δηλ. ή

Γή σύχη άχριβώς πλησίον είς τούς δεσμούς τής τροχιάς της
μέ τάς τροχιάς τών κομητών τούτων (α). Δύνανται δε
καί αύτοί μετ’ άλλήλων νά συναπαντηθώσιν. Εάν όμως ή
δυνατή αύτη, άλλ’έιτειδή αί τρο/ιαί τών κομητών δεν κεϊνται
εις τό αύτό έπίπεδσν καί παρεκκλίνουσι πολύ τής εκλειπτικής,
λίαν απίθανος προσέγγισις ήθελεν είναι πραγματική σύγκρουσις καί ήθελε φέρει σπουδαίας καί ίσως επικινδύνους συνέ
πειας εις τον ένα ή είς τόν άλλον, δέν γυωρί,ομεν μετά ήεβαιότητος. Γνωρίζομεν όμως τόσου, ότι αί τροχιαι αύτών
έπαθον μεγάλας άλλοιώσεις. Οΐ τών κομητών κάτοικοι
έάν τινες ύπάρχωσιν έπ’ αύτών (;) — δοΧίμά^ουσι τάς ύπερμεγέθεις,μεταοολάς τοϋ φωτός καί τοΰ σκότους, τής θερμό

τητας ζαί τοΰ ψύχους, και αύτοί ποέπει νά ήναι προωρισμενοι άδ'.ακόπως πρός άλλας καταστάσεις, καί αύτοί — οχι
—ε/ουαιν
..J.
κήτους έπιρροάς καί συμφορά;, τά; όποιας δύναταί νά έπιφέρη είς αυτούς ούτος ή εκείνος ό πλανήτης. Αύτοί ενδέ
χεται έκ τής προσεγγίσεω; πρός τινα πλανήτην νά καταστραφώσιν, οχι όμως ό πλανήτες. Διότι έυ τώ κόσμω έπικρατέστερον είναι τό έ/ου σώμα καί ύλην μεγαλειτέραν, οί δέ ζομήται είναι βεβαιότατου ότι δέν έχουσι σώμα· διά τοΰτο πα
ρετηρή ?η, οτι διερχόμευοι πλησίον τώυ δορυφόρων τού Διός
οίοεμίαυ ταραχήν έ'φ.-ρον είς αύτούς. “Λςήμεθα λοιπόν περί
του του άφροντιδες β). ΊΙ φύσις είναι προωρισμένη όχι
πρός καταστροφήν, άλλα πρός διατήρησιν, διάπλασιν και πρόοοιν αυτή μετά πάντων τών έπ’αύτής πλασμάτων καί οντων
υιάρχει εις τάς χεΐρας τοΰ ώεοΰ· χωρίς τήν δέλησιν αύτοΰ
τποοε δεν δύναταί να συμβή, καί ό,τι συμβαίνει, είναι—ζαλ;υ. ί) δε οεισιδαίμων φόβος τών κομητών είναι παντάπασιν

ε,ηφανισμενος.

Τά πάντα

είναι τοϋ
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ΜΕΡΟΣ Ε11ΙΣΗΜΟΝ.
Αριθ. Πρωτ. 793.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
(α) Κατά τόν υπολογισμΐν τοΰ Όλβίρ-ου ή Γ?. κατά τήν 26 ’Ιου
νίου 1819 ένεπεαίν -:·: τήν οΰ:άν ζον.ή-ου, τόν όποιον'μόλις μετά
τινα; ημέρα; παρετήρησαν.
(β) Όποια τι: εργασία ε’·α·._ 5 άκριβί·: ΰπολογιτμό: τή: τρ-.χ 5;
κομήτου τ:·.;; δύναταί τι: νά πλτ.-ορ'.ρζ'ΐ έκ τ?: βεβαιώτ-ω;. ζ-.·. ζ
έ“ΐττ,οειότατο; Λογιοττ; εδαπανηοε τρία εττ,, ι-α -ροοοίορ'.ση μι av
έμφάνισιν τοΰ Άλλιΰου ζοατ,του.
(γ) Ή ίβΐβαιόττ.:
περιόδου τών ζ-,μττών αΰξά-.ε: μέ ιόν -χρό
νον τη; περιόδου αυτών. Ί! άοεβαιόττ,; ε·; μέν τόν κομήτη· τοΰ
Ένκε (1208 ήμέραι) είναι μόνο·· ηαίοεια ώρα,
δε τόν τοΰ Ί)λβερ; 2 μήνες, εΐ; τόν τοΰ 1811 (9
* !6*> ετζ· 13 εττ. ζ.·ζί εί; ; ■· τοΰ
16?0 (8800 έτη) ότ.έρ τα χίλια έτζ. Ελα: Λ-.ιπό; παράρ:^γ.;
αγύρτη; ό κι.ρύττων, οτ·. ούτό; έκροσδιώρισε μετά ρεβαιοτΖα: μάήμεραν καί τήν ωοαν τή; με τήν ί ήν συναπαντήσει·); κου’
λίστα νέου ζαί άννώστου.
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βυγχροβσεω; τών ίϊεών έχλάμπει ή αλήθεια. Καί τώ όντι ή συζή·
τησι; μεταξύ σοβαρών άνδρών ύπό τε τή; θεωρία; ζαί τ?,; πείρας
οδηγούμενων ζαί ύπό μόνης τή; έρέσεω; πρό; άνεύρεσίν τού αληθούς
έμπνεομένων, θέ’ουσα άλλτ,λοο·.α?·-'χω; ζαί ύπό διαφόρου; επόψεις έν
τω χωνευτήριο πολλών χρί«ων τάς έπί τοΰ συζητουμένου ζητήματος
ιδίας, άποδειζνύει τό •’κθρόν τών ζατ« το ραίνόμενον σπουδαίων λό

γων, καταστρέφει •’■αί άπομαζρύνει ζατά μικρόν τάς εσφαλμένα: γνώ-

μας ζαί άνα^ιχνυσι τέλος βαφεστζτην ζαί ίναντίόιητσν τήν αλή

θειαν. Τ-> Ισχύν ταύτην τή; επιστημονική; συζητηκω; tT/θν βε6αίω» δπ όύιν χαί οί τά της παιδείας παρά τοΐ; πεπολισμινοί;

Ε'. ίίοτε καί ύπό τίνας όρους πρέπει νά έπιτρε'πηται ή άπό Σχο
λείου εί; Σχολεϊον ή άπό Γυμνασί-.υ είς Γυμνάσιου ίκουσιος μετάβασις ;
Τ'. Τινα τά πλεονεκτίμ <τ.- ζαί τίνα τά μ:··-εκτήματα τής διά
κλαοματι ιόν άριθ_.><·> βαθμολ. τ; τώ μ-.θςτ .·, ;.· ποιον τό άριστον
τών ζΑασαατιζων τουτ-.ν ουστ-μάτων διά τά Ελληνικά Σχολεία
καί δ ά τα Ιυμ-ν
Έ' ’Αθι-.ναι . τ.- S Φ-’οουιιριου 1357.
Ό Ύ ιυο-όέ
X. ΧΡΙΣ ΙΌΓΪυΥΛΟΣ.

-Όνεσι διοργανίοαντες, ότε παντοιοτρόπω; προ.·κάλεσαν τήν σύσκεψή

συγγραμμα'των. Ή αύτή

οέ ιδέα άναμφιλέζτως

ώδήγησε

ΚΑΘ Γ1ΗΧ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΑΦΑΒΗΓΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΤΕΤΑΡΤΩ ΕΤΕΙ ΤΗΣ ΈΦΗΜΕΡΊΔΟΣ
ΙΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

• -~
V.

Α'.

·’

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙ ΛΓΧΛ1ΟΛΟΓ1Λ.
Σελ.

Μ. Καλλιρρονάς.

_________

και συ,ήτησιν ειδ.κών άνδρών έπί τών πολύπλοκων ζαί δυσχερών
ζητημάτων της δημοσίας εζπαιδεΰσεως ζαί ανατροφή;, διά τή; σ^σ.-άσεως συμβουλίων καί επιτροπών γνωμοδοτιχών, διδασκαλικών συνε

λεύσεων (conferences) καί περιοδικών περί τοΰ αντικειμένου τούτου

Π I XΛS

άνευ πσρελεύσ,ως γρί ου τι ός καί νέα; άποδείκνυομίντ,ς σπουδής ν«
παρουσιάζωντα: εί; νέα; εξετάσεις ;

Άλφάβητος Ελληνικός.

649—65 ί

665

Άνχσκαοαί Βυζαντίου.

Δ ί Α Φ0 Ρ ».

’Αρχή και πρόοδος τής επιστημονικής παιδείας παρ’

Διά

τοΰ άτσ

- ε. ε --φάρου τοΰ έπί τών ’Εκ

9 Φ ο:ου .·■ ■>

670

Διαγωνισμός Μελά καί θέμα.

805

Φώσφορος.

626

τά; Κυκλάδα; ιερατική σχο ·ρ θι/ει

677

τρορον.

Μουσεία.

637

— Δι’ Υ. Β. δ ατάγυ,ατο. τή; 12 τ. μ. ό Αρ ΐμανδρίτης Κ. Διο
νύσιο: Κλεόπα:, ζσίηγητή; τή:
για. εν τω 1 α
.-τηχίω *
Οθω·
νος, διωρίσθη ζαί καθηγητή; τώ θιολο izj>v
χτω, έντή ’Εκ
κλησιαστική Ριζαρ ·<ρ ϊχο-ή.

Μυθιστορία παρά τοΐς άρχαίοις.

.724

Μάθημα αρχαιολογίας ύπό Βουλέ.
767.
'

759
783

— Δι Υ. Β. δ-.ατ νγματος τής αύτή: co . ;
άπελύθη τής
υπηρεσίας ό διορισθέΐ; εί: τό Ε/./ηνί/ό Σ ο
ίαδείας 6'. δι
δάσκαλος Κ. Σταυριανόί, ίο: άυε'ήσν; νά μ·-ο ' «γν. ίρως είς τήν
θέσιν αυτού καί διωρίσθη άντ' αύτοϋ ό Κ. Συ; · ?; X Κυριάκού.

Νεβώ άγαλμα.

δομεν σπουδαιότητα,

άλλά καί

άναπτυσσομένην, εί δυνατόν,

τήν

παρ αύτοϋ καθιερωθεΐσαν αρχήν, έσζέρθημεν, ότι δέν ήθελεν εΐσθαι

απο σκοπού νά χορηγώμεν ένίοτε τοΐς ζυριωτέροις τών διδασκαλικών
συλλόγων ύλην διασχέψεως ζαί συζητήσεως, ύποδάλλοντβς αύτοΐς ζη

Nf'ai rrp"<7'/'i/al

τήματα τινα τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν ζαί άνατρορήν άρορώντα, καί
απαιτοΰντες παρ αύτών εσχεμ,μένην λύσιν. Τοΰτο πράττομεν σήμερον
κατά πρώτον,
~Η_ έπί τών προτει»«μ<ί»Μ>,
λλΙ συςητησίς νε-

λεί βεδαιουοθαι έκάστοτε διά πρακτικών συντόμως ζαί περιληπτικά»;
βυντασσομένων, περιεχόντων δνομαστί τήν γνώμην έκαστου τών συζητούντων καί ύπογραρομένων παρ’ όλων τών έν τη συνεδριάσει πα-

ρευρεθέντων. ’Αντίγραφου τών πρακτικών τούτων θέλει άποστελλεσθαι
ανυπερθέτως πρός τό Ύπουργεΐον.

’Ιδού τά υποβαλλόμενα ζητήματα.
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Α'. Όποια γίνεται έν τώ οίκείω 'Ελληνίζω Σχολείω ερμηνεία κοί

ίραρμογή τών άρθρων 19, 20 καί 21 τού άπό 31 Δεκεμβρίου 1836
’Οργανικού τών Ελληνικών Σχολείων και τών Γυμνασίων Διατάγμα
τος ; Τί δέ συμφέρει μάλλον εί’; τε τήν έν τοΐς Δημοτικοί; Σχολειοί1

καί είς τήν έν τοΐς Ελληνικοί; διδασκαλίαν νά γινηται π·ρί τής πρό

της έν τοΐς 'Ελληνικοί; Σχολειοις παραδοχής, πρώτον τών ροιτη
σάντων έν τοΐς Δημοτικοί; Σχολειοις ζαΐ φερόντων απολυτήριον έκδο

Οέν κατά συνέπειαν έξετάσεως, γενομένης ενώπιον τής έπί τούτω έξε

ταστική; επιτροπής, καί, ή προσερχομένων άμέσως, ή μόνον μετ
χρόνου τινός παρέλευσιν πιθανολογούσαν τήν άπομαθησιν τών διδαχ

θίντων δεύτερον τών παίδω·', οϊτινες έξεπαιδέύθησαν έν ιδιωτικοί
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θησαν τά έν τοΐ; Λ·.»οτικοΐ; Σχολειοις μαθήματα ;
Β'. Οί απο τών ΕλΛ..,^ν Σχολείων εί; τά Γυμνάσια με-αοκι
νοντις παΐδε; υποβάλλονται . .:α(.;τω. Ε;- νέαν έξέτασιν ενώτιο
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630—639

καί

686

Όμηρικαι μελέται.

Μ·

662

Φυτον κινούμενου.

811

τήσεως, χαί επιθυμοΰντες ού μόνον νά ίδωμεν τακτιχώς έοαρμοζομενην τήν διάταξίν τοΰ ημετέρου νομοθέτου, ε·; ήν μεγίστην άποδί

Νικροφανία τώυ ύπό κεραυνού προσβεβλημμένων.

697

Λοιμός κατά τόν Πελοπον. πόλεμον.

ται νά προκύψωσι διά τήν καθόλου τής διδασκαλίας καί τής παιδείας
πρόοδον έχ τή; μεταξύ τών Καθηγητών καί τών Διδασκάλων συζη-

757

Διαγωνισμός Τσοκάνου και θέμα.

Εκθέσεις Καλλιτεχνικά παρ’· Έλλησι.

Πεπεισμένοι ζαί ημείς περί τών απείρων ώρελημα'των, ατινα δύναν-

Μοσχομυρίζουσα γή.

758

Έγξερ σπουδή λατινικής γλώσσης πζρ’ Έλλησι.

-χναις εναν υπό-

8 12

694

•— Ό Σεβασμ-ώτατο; Μητροπολίτη; Συ υ <α· Τήνου προσήνεγκεν
υπέρ τών ιερατικών σχολών ?οαχ. 500 έτη ίω;. ’Εν δέ τή κατά
.ατ'ρ.ϊ · λ :·-

Κομήται.

Προγνωστικόν τού καιρού διά τινων ζώων.

ματος τήν εφάπαξ τούλάχιστον τοΰ μηνός σύσζεψιν έκαστου διΐασζαλικοΰ Συλλόγου έπί τών άρορώντων τήν βελτίωσίν τοΰ εκπαιδευτη
ρίου ζαΐ τής έν αύτω διδασκαλίας.

βθ^

Φελλός.

δια τήν άδ:όρθω-ον διαγωγήν αύτού

τικής τε καί διοικητική; άρχή: εί; τό Ύπουογεΐ ν.

‘Ηλιοτρόπιου.

Κόκκυξ ό μηνυτής.

657

673—682

χαί τόν
ήμέτερον νομοθέτην ν’ απαίτησή έν τοΐς άρθροις 59 ζαί HO τοϋ
Οργανικού τών Ελληνικών Σχολείων καί τών Γυμνασίων Διατάγ-

ζαταγ-Αθεΐσ <ν ύπό τής δημσ-

θθ,

’Αρχή καί πρόοδος τής ποιήσεως παρ’ "Ελλησι.

Έλλησι.

κλησιαστικών ζλπ. Γπ:υργ.:ου ό έ. Μζ/.υ-ε α -ή; έπαρχίας Μεσο
λογγίου ΟΓ,α-.διδά-ζαλο: Άθα-άοιος ΓΙυππ/πανου έπαύθη έπί ί; μήνας,

Έλέφας.

’

796—804

Δ'.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ I.

’Αλέξανδρος ό Μέγας ύπό Κ. Άσωπίου μετά, σημει
ώσεων 739, 751, 756—800.

Λυκούργος υπολαμβανόμενος δημιουργός τής σπαρτια
τικής νομοθεσίας.

654

65)

Όράτιος.

691

Σακεσπήρος.

Έ.

Παροιμία'..
Παραγωγή τώυ ονομάτων Δήμητρος καί Περσεφόνης.

645
681

Προπύλαια έν τή Άθήνησιν Άκροπόλει.

736

Άσκληπ^ς, συγγραγμα περιοδικόν.

640

Πλοία τεράστια τών πάλαι.

703

Βίος Γ. Ούασιγκτώνος

7J0

Σπαρτιατικής άνδρίας χαρακτήρ.

719

Γεωμετρία Γεράκη.

Σπάρτης ΆρχαΙ μικρότεραι.

71 3

Εγκόλπιον ’Ιατρών.

Σιμωνίδης καί κόμης Μάρκελλος.

654

Εικασία Βερναρδάκη,

Τάξεις κοινωνικά! έν ’Αθήναις τό πάλαι.

685

Τριπτολέμου Μύθος.

709

Εύαγγελικός Κήρυξ.

'Όδ
644
θ^θ
802

7 05

Είκώυ Βρυζάκη.

802

‘Ιστορία τώυ αρχαίων, μέσων καί νεωτέρων χρόνων· Γεω

Β'.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ, ΕΘΙΜΑ /.τί.

’Αποικία Σπαρτιατιατών είς Κύρνου·

768

Αρχαία άντικείμενα ευρεθεντα εν Κριμαία.

720

Βιβλιοθήκαι Κωνσταντινουπόλεως καί ‘Αγίου Όρους.

715

Γυμναστική Σουϊδική.

723

’Επιστολή είς Καλκοότης.

768

Ισθμός Σουέζ.

783

Κωπαίς λίμνη.

800

625—629

Μασσαλία.

666
Πάτμος.
Περιηγήσεις άπό τώυ άπωτερων χρόνων μέχρι της Ανα705—710
λύψεως τής ’Αμερικής.

646

‘Ρωμαίοι καί Έλληνες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‘Ρωμαίος φόρος.

797

Στατιστική Λονδίνου.

655

Γ'.

γραφικά καί Ελληνικά- ύπό Πολυζωϊδου.
Κατάλογος Ελληνικής φιλολογίας.

730

Καλύβη Θώμα τής Κ. Στόου.

θθ4

802

Κρυγέρου περί Διαλέκτων.
738
Λεξικόν ‘Ελληνο, ’Ιταλικόν, γραμματκή κτλ. ύπό ΙΙερίδου 644

Μάϊος, συλλογή ασμάτων.

θ28

ΣΤ'.
ΠΟΙΚ'ΛΑ.

Βαρβάκειον Λυκείου.

^93

Γ υνή.
Δηλητήριου προς θαυάτωσιν υιαφόρων επιβλαβών εντόμων.

θ
808

Κλεπτών άνακάλυψις διά μικροσκοπίου.

647

Λόγος εισαγωγικός είς την&εολογιαν υπο Κλεόπα.

771

Λόγος τής Α. Μ. κατά Γην έναρξιν τής ά. συνόδου τής

έ. Βουλευτικής Περόδου.
'76
Λόγος ’Ολυμπίου κατχ τήν παράδοσιντής Πρυτανείας. 731 —736
Πολυκράτους Δακτύλιος,

ΦΤΣΙΚΙ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΪΤ11Σ.

Προορισμός καί χ^ακτήρ τού χρηςού παιδαγωγού.

Άδάμας.

69-1

’Άρτος.

662

Άπολιθώσεις.

669

Άπολιθώσεις έν Πικέρμι.

729

Βδέλλαι.

667

Βροχής ποσόν.

757

Δένδρου Γ’.γάντειου.

808

650
751

Ζ'.
ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ, ΚΪΒΕΡΝΙΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ.
νΑδεια απουσίας.
’Αποδεικτικόν καλής διαγωγής μαθητου.
Αυξησις μισθοδοσίας διδασκάλων.

»
624

Βραβείου 500 δραχ. "ρός σύνταξιν γραμματικής.

725

/

Α

651

’Εμπορικά μαθήματα έν Σύρω.

688

Βιβλίων υπηρεσίας κράτησιςΒραβεΐου προς σύνταξιν χλλιγραφίας.

669

Έορτάσιμοι ήμέραι έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις.

708

785

Επιτροπή άφορώσα τα ιερατικά σχολεία.

755

Βαρβακείου λυκείο',^κ®πε^ον·

785

’Εφορευτική επιτροπή.

802

Δημοδιδασκα>-σβν άνάγκη.

636

Κανονισμός τών δημοτικών σχολείων.

632

Διορισμό^0 χαθΓ,γητών είς τήν'Ιατρικήν Σχολήν.

625

Βοηθήματα δήμων άπορωτέρων.

Κανονισμός τών εξετάσεων τών δημοδιδασκάλων.

691

Κανονισμός τών ιερατικών σχολών.

792

721

Μισθοί καθυστερούμενοι δημοδιδασκάλων.

700

805
662
711

Μετάθεσις δημοδιδασκάλων^

769

Νικοδήμου Ναός.

638

Συνδρομή τών έκ πλημμύρας παθόντων έν Γαλλία.

676

Συγχαρητήριον προς τον Κ. Χίλ.

659

Σύσκεψις διδασκάλων

813

Σχολείων ιερατικών σύστασις.

711

Περιγραφή τής jy τω θησείο) αρχαιολογικήςσυλλογής.

809

Τροποποίησις έδηγοΰ.

703

^,αν^ν.σμός περί συγγραφής προσφορωτέρων βιβλίων
διά τά δημοτ. σχολεία,
Δικαιώματα τοΰ κατωτέρου κλήρου.
Δίδακτρα.
Διδασκαλία έν ίδιωτικοϊς έκπαιδευτηρίοις.

Εκθεσις περιληπτική τής Μέσης έκπαιδεύσεως έν Έλ-

λάδι άπο τοΰ 1829 μέχρι τοΰ 1855.

617- —624

Εΰχαριστήριον ύπουρ. προς τον Γυμνασιάρχην Σύρου.

627

Ευχαριστήριον προς Διδασκάλους.
Ιδικασίας βράβευσις.
Έκθεσις περί προκαταβολής τής δημοτικής μισθοδοσίας
τώυ δημοδιδασκάλων.
'Ενιαύσιοι εξετάσεις τών δημοτικών σχολείων.

621
644
671
680

Εξεταστικής επιτροπής τών διδακτικών βιβλίων άπάυ-

τησις προς τδ Β. Υ.

> Ζ

Ξ.

687

.

Τίρυν3ος Γεωργικόν σχολείου.

610

‘ϊπστροφίαι.

801

Φαρμακευτική σχολή Πανεπιστημίου.

761

