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Ιυντάσσιτχι ύπό Δ. Πανταζΰ 
χαΐ ίζδίίεται εύίύνι; αϋτοϋ, χαι 
οιά τοΰ ϊίιου ήιργιίται πάσα 3ο- 
σολν^ίκ αύτήν ΰγορωαα.
Τιμ» ζαταχωοήτιω; άγγιήιων 
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Ούχ οί πο-Ι-ιά, ά.ί.ΐ οί χρήσιμα Arayirbmcvrtk είσι σπουδαίοι. 

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ.

Παρά τοίς Κ. Κ. ΔιίασχάΙοις 
καί τοΐς ίπιστάταις τών Τα
χυδρομείων έν τή ίρΐ3α—ή.

Εν δέ τ>5 άΙ).οί«πί παρά τοίς 
Κ. Κ. ‘ΕΆ-ηνιχ. Προξένοις καί 
τοΐς ίδιαιτέροις επίτροποι; τοΰ 
έχδότου.

Έζ-Ιίδεται άπαξ τ?ς έβδομάδος
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Εύξεινος ΙΙόντος.

Εύξεινο; Πόντος ώνομάζετο πάλαι ή τά; άχ,τάς Ασία; τής Μικρά;, 
Σαρματίας και Κολχίδος βρέχοησα θάλασσα, μέρος αποτελούσα μετά 
τής Μαιώτιδος λίμνης, κατά τάς αρχαίων γνώμας (Στράβ. Β. 1 2G), 
τής Εσω ήτοι Μεσογείου θαλάσσης. ό Πόντος ούτος εκαλείτο πα- 
λαίτατα Αξενος κ>1 Αξεινος (Σκυμν. 734. Στραβ. Ζ. 298. Σχολ. 
Απολ.'Ροδ. Β. 550 Πομπ. Μελ ί. 1g. 6. ΙΙλίν. ΐν. 12, vi. 1. ’θβίδ. 

Τι·. ίν. 4. 55). διά τό δυσχείμερον αϋτοϋ καί την αγριότητα 
τών περιοικούντων εθνών και μάλιστα τών Σκυθικών, ξενοθυτούντων 
και σαρκοφαγούντων καί τοΐς κρανίοις έκπώμασι χρωμένων. (Στραβ. 
Ζ. 298). ίΐ κλήσ.ς δ' Ευξεινο; έδόθη μετά ταϋτα αύτώ ’ττοι κατά 
σχήμα ευφημισμού, ή άφοΰ έγένετο συνήθης '/Ά πλωτό; τοίς ναυστο- 
ή.οΰσι τών Ελλήνων1 κατά Στράβωνα (άνωτ.) έκλήθη Ευξεινο; υ
πό τών ’ΐώνων έν τή παραλία πόλεις κτισάντων (ϊδε και Εύσταθ. 
ύπομν. ίίς Διον. στ-.χ. 144). Αν ό όμηρος έγίνωσκε τήν ϋπαρξ'.ν αυ
τού, ούκ εχομεν εϊπεΐν, φέρεται δέ παρά ΓΙινδάρφ ύπό τά δύο ονό
ματα, Πόχτος Αξεινος (Πυθ. Δ. 362) καί Εΰξεινον Πέλσγβς (Νέμ. Δ. 
7Ο). ε-τ». πέλ«[ν» ζ**—r-^ α οι in νη\

(1) II; τήν άμφισβητουμένηνθέσϊν άνεκάλυψενάρτι ό Κ. Α. Παπαδό- 
πουλος Βρετός, εύλογηθείς διά τοΰτο ύπό σοφών ήμετίρων τεκαί ξένων.

παρά ‘Ρωμαίοι; Θάλασσα Ευξεινος, Σαρματική, καί Πόντος Ταυρικός. 
‘Υπό τών έλλήνων νυν καλείται Μαύρη θάλασσα, ύπό τών Οθωμανών 
Καραντενγγέζ καί ύπό τών ‘Ρώασων Czarne-More. ό Ηρόδοτος 
ϋ.έγει τόν' Πόντον τούτον αξιοθέατου α καί πελαγέων απάντων θαυ- 
μασιωτατον. »

*Η έθνική τών Ελλήνων επιθυμία τοΰ προσιτόν καταστήσαι τόν 
τέως Αξενον Ποντον, περιειλυμένη μυθ.κώ πέπλω ονομάζεται Αργο- 
ναυτική εκστρατεία έπί Κολχίδα' άπό ταύτης δέ κυρίως χρονολογεί
ται ή προ; άλλα; χώρας κοινωνία τών ακτών αϋτοϋ, άν δ’εν φαίνηται 
παραδεκτόν τό Ιστόρημα τής εκστρατείας τού Βασιλεως Σεσώστριος 
έπΐΚολχίδα καί έπί Φάσιν ποταμόν (‘Η ρόδ. Β. 103).’ ύ περιώνυμος . 
numbolt (Κόσμος τομ. Β. σελ. 140 Αγγλ. μετ.) νομίζει ότι ό μύθος 
τοΰ Προμηθέως, και ή ύπό τοΰ πρός έω όδεύσχντος Ήρακλέου; διάλυ- 
σις έκ τών έν Καυκάσφ δεσμών τού πυροδότου Τιτανος — ή και εις 
τάς χώρας ταύτας’περιπλάνησες τής ΐοΰς — καί ό μύθος τοϋ Φρύξου 
κσ'ι τής Ελλης — δυκνύουσι πάντα τήν όδόν πρός ήν οί Φοίνικες 
πλωτήρες αρχαιότερου άπετόλμησαν νά πλεύσωσι. » — Κατά τους ι
στορικούς χρόνους αΐ παραλία-, τής Προποντίδας, τοϋ Εϋξείνου Πόντου 
κα·. τής Μαιώτιδος λίμνης ήσαν πλήρεις ‘Ελληνικών αποικιών, πασών 
σχεδόν έκ μόνης τής Μιλήτου έκπεμφθεισών, καί άκμάζοντα εμπορεία 
γινομένων συνεστάθησαν δε αύται βαθμηδόν άπό τοϋ ογδόου μέχρι 
τοΰ έκτου π. X. αΐώνος.

Αί κατά τόν Εΰξεινον άποικίαι ήσαν αί έξης- ή ‘Ηράκλεια πρός Ν. 
τής Βιθυνίας έν τή τών Μαρυανδινων χώρα. ‘II Σινώπη έν Παφλαγο- 
νία πασών τών πέριξ πόλεων ύπίρέχουσα. ‘II Άμισός έν Πόντω, μη- 
τρόπολις τή; Τραπεζοϋντος γενομένη. Έν τή εωθινή παραλία ήσαν αί 
πόλεις Φάσις, Διοσκουριάς καί Φαναγορία (εία) ή Φαναγόρη (ειον), 
ήτις ?ν τό κυριώτερον σωματεμπορέϊον, καί έπί τών Μακεδονικών 
χρόνων αποθήκη τών άπό Ινδίας διά τοϋ ύξαυ καί τής Κασπίας θα- 
λάσσης διαβιβαζοαένων εμπορευμάτων. Τό Παντικάπαίον έν τή Ταυ- 
ρική Χερσονήστο, πρωτεύουσα τοϋ βασιλείου τοϋ Βοσπόρου, γνωστόν διά 
τάς σιτεμπορικάς σχέσεις αϋτοϋ πρός τήν ‘Ελλάδα, ιδίως τάς Αθήνας. 
Έν τή άρκτώα παραλία ήν ή πόλις Τάναϊς έπί τοΰ όμωνύμου ποταμού, 
καί ή ’Ολβία έν ταϊς τοϋ Βορυσθένου; προχοάίς, καί άλλαι κατά τό 
νοτιοδυτικόν μέρος αϋτοϋ ήτ;ον επίσημο:. ‘H Ιστρία έκειτο παρά

τώ κατά μεσημβρίαν στομίφ τοϋ Δανουβίου, νοτιότερου δέ r Τόμΐς,(Ι) 
ή Κάλατις, ή ’Οδησσός, καί ή ’Απολλωνία (περί ών ϊδε Heeren 
Έγχειριδ. τής άρχ, ‘Ιστορ. καί Grote ‘Ιστορ. Έλλάδ. Τόμ. Δ. σελ. 
33 7 έκδ. Αανδ.) Ή συναλλαγή τών προϊόντων έφερε τοϋ; εμπορευό
μενους και πέραν τής Μαιώτιδος λίμνης, διά τή; στέππης ένθα νυν 
τά στίφη τών κεντρικών Κιργίζων ποιμαίνουσι τάς άγέλας αύτών, 
καί διά σειράς Σκυθο-Σκωλοτικών φυλών Αργιππαίων καί ’ΐσσηδόνων, 
πρός τούς Αριμασποϋς, οίκούντας εις τάς πρός Βορράν κατακλιν.ϊ; τοϋ 
’Αλταίου χώρας, καί χρυσόν πολϋν κατέχοντας. ‘II χώρα αύτη μεταξύ 
τής 53 καί 55 μοίρας Β. πλάτους κείμενη, καί επίσημος αύθι; κα- 
ταστάσ» διά τόν άπό Σιβηρία; χρυσόν, έγένετο τοΐς Έλλησι πηγή 
πλούτου κα-.τρυφής διά τοϋ Εϋξείνου Πόντου. Κατ’ άλλην δ-εύθυνσίν 
ή διά ξηρά; εμπορία τών Πρωσικών παραλίων μετά τών ελληνικών 
αποικιών, ών ή μεταξύ σχέσις άπεδείχθη δι’ ωραίων νομισμ.άτων, 
κοπίντων πιθανώς πρό; τή; 8S ’Ολυμπιάδα; καί άρτι άνευρεθέντων έν 
Netz, συνεκοίνου τάς άκτάς τοϋ Βορείου ωκεανού τώ Εύξείνω καί τ§ 
’Αδρία. Τό ήλεκτρον, δπερ ήν τό κύριον άρθρου τοΰ. ούτως ενεργού— 
μένου εμπορίου, διεκομίζετο άπό χώρας εις χώραν καί άπό λαού εις 
■>·**.·, Λ· ί*/ Γϊ · ·ι «· .■■•V'vxivj -·»— »»y

Οί Βυζάντιοι ήσαν κύριοι τοΰ εμπορίου τοϋ Εϋξείνου Πόντου καί 
δί αυτών διεκομίζαντο εις τά έμπορεϊα τής Μεσογείου (έσω) θαλάσ
σης τά διάφορα εμπορεύματα, άπερ, κατά Πολύβιον (Δ. 38), ήσαν 
θρέμματα (ή κατ’ άλλην γραφήν δέρματα), δούλοι χρησιμότατοι, μέ
λι, κηρός καί τάριχος. 01 τάριχοι τοΰ Εϋξείνου ήσαν περίφημοι α
πανταχού τοϋ παλαιού κόσμου· ό Αθηναίο; παρατίθεται Τίός έξη; 
περί αϋτμν στίχους (Δειπ.οσοφ. Γ. 116).

Αμφακες μέν πρώτον στόμα καί κραταίαντα και θιόην
Γναθμών ήνδάξαντο δυσείμονε; ίχθυοβολ.ήες,
Οις δ ταριχόπλεως άδε Βόσπορος, οί πιθόγαστροι 
Τμήγοντες τετράγωνα ταρίχια τεκταίνονται.
Ναί μην ούκ άκλεές θνητοί; γένος όξυορύγχου, 
δν καί 5λον καί τμητόν άλες τρηχεις έκόμισαν. 
Θύννων δ’ ωραίων Βυζάντιον επλετο μήτηρ, 
Και σκόμβρων βυθίων τε καί εϋχόρτου λιβιβάττεω.

0 έπί τ-ΰ νομίσματος δή τών κατά τόν Πόντον τούτον ελληνικών 
πόλεων ιχθύς, καί τό έπί τοϋ τών Βυζαντίων άγκιστρου, δεικνύουσι 
πόσον περί πολλοϋ έποίοϋντο τό ε'δος τοΰτο τής εμπορία;. II τής 
μεσογαίου καί τής προσαρκτίου Ασίας έμπορία, άπό τών χρόνων ήδη 
τών Σελευκιδών, διά τοϋ Εϋξείνου Πόντου ένεργουμένη έγένετο τοΐς 
έπί 'ρωμαίων καί ύπ’ αυτούς Ελλησι, καί έπί τών πρώτων έτι χρόνων 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας λίαν περισπούδαστος.— Λί τών Γότ
θων καί τών Ουνων κατά τών παρευξ'ινείων χωρών έ-ιδρομαί άπέ- 
τρεψαν κατά πολύ πρός άλλα; οδού; τό έμπόριον τή; ’Ινδίας, ότε δέ 
πάλιν, καταλαβόντων τήν Αίγυπτον τών Αράβων, ή μετά τή; Ινδίας 
διά τής Ερυθρά; Θαλάσση; συγκοινων’α τή; Ευρώπης διεκόπη, οί 
εμπορευόμενοι έπιζητήσαντε; εϋρον άλλην όδόν, καί ή Κωνσταντι
νούπολή έγένετο τό έμπορέΐαν τώ>ν τε έωθεν και τών άπό δυσμών έμ- 
πολημάτων.— Κατά τόν IB' αιώνα, ή Γενούα περιέστη εις ύπατον 
βαθμόν εμπορικής όλβιάτητο; έκ τής διά ξηρά; κοινωνίας αυτή; μετά 
τάς 'Ινδίας, διά τών ύπ' αυτής έν ταϊ; παραλίαίς τοϋ Εϋξείνου πόλεσι 
συσταθίντων εμπορείων.
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Ίον Ευξεινον Πόντον παρείκαζού οί αρχαίο·. τόξο) Σκυθικω έντετα- 

μένφ,' τό μέν κέρας άπετέλε< ή μεταξύ τοΰ Θρακικού Βοσ κόρου και 
τοϋ Φάσιδος παραλία, τήν δέ νευράν αύτοϋ ή μεσημβρινή ακτή (Εκάτ. 
άποσπ. 463. Στραβ. Β. 425. Διονυσ. περ. 4 46. Πλιν. IV. 42). Τας 
διαστάσεις τής περιφερείας αύτοΰ καί διά μέσου αποστάσεις τινβς φαί
νονται αρκούντως οί αρχαίοιγινώσκοντες. 0 Στράβων, χ.αίτοι είδώς έν γένει 
τάς αποστάσειςταύτας, αμαρτάνει περί τήν περίγραφήντοΰ σχήματος αυ
τού- ο-ερ όρθότερον εκθέτει ό Πτολεμαίος, (ϊδ. καί παραβλ. Στραβ. 
Λ. 125 καί Πτολεμ. Γ. 10), έν άλλοι; καί ούτο; πολύ τής άζηθείας 
έκπίπτων. Πάσα ή περίμετρος τοϋ πόντου τούτου, κατά τήν κατα^,έ- 
τρησιν τοΰ ϊ’ενέλλου έστί 4,914 Γεωγρ. μιλίων, συμφώνως σχεδόν 
πρύς τήν τοΰ ’Αγριωπά, ύπό τοΰ Πλινίου μνημονευομένην (IV. 12). 
(Τάς περί τούτου γνώμας τών αρχαίων ίδ είς Πλίνιον IV. 12 Στραβ. 
Β. 4 25- Πολυβ. Δ. Ε.) Τοΰ Πολυβίου ί μαρτυρία, ύπό τοΰ Πλινίου 
μνημονευομένη, ότι ή κατ’ εύθεϊαν γραμμήν άπόστασις άπό τοΰ Θρα- 
χίκοϋ μέχρι τοϋ Κιμμερίου Βοσπόρου ήν 500 ρωμ. μιλ. δπερ συμφωνεί 
προς τάς νΰν καμετρήσε·.;, δεικνύει τήνπερι τά τοιαΰτα ακριβή τών αρχαίων 
γιώσιν, και έτι ότι είχον ουτοι τελειοτέρΛν μέθοδον τοΰ καταμετρειν τήν 
όδόν τών πλοίων ή δσον έπιστεύετο εω; άρτι. ‘Ο ϊ’εννέλη; (Compar. 
Geogr.) απέδειξε το ορθόν τοΰ πεοίπλου τοΰ Άρριανοΰ, έξακριβώσας 
τάς θέσεις τών πλείστων έν αΰτώ μνημονευόμενων πόλεων, ακρωτηρί
ων και στομίων τών ποταμών. Τό εμβαδόν τοΰ ΕύξείνΟυ Πόντου και 
τής ΒΙαιώτιδος λίμνης δμοϋ υπερβαίνει τό τής Κασπίας θαλάσσης 
κατά 1/24.

Ο Πολύβιος (Δ. 38-43) φέρει τολμηράν όντως πρόρρησινπερί τοΰ Εύ- 
ξείνου Πόντου- λέγει δτι θέλει ποτέ κατασταθή ούτος, αν ούχΐ δλως 
ξηρά, πάντως όμως ανεπίδεκτος πλοΰ, ένεκα τής έναποτιθεμένγ,ς έν αύτώ 
ύλης, καταφερομένης ΰπό τών έξ Ευρώπης και Ασίας καταρρεόντων 
καί είς αύτόν έκβαλλόντων πολλών και μεγάλων ποταμών. Τήν γνώ- 
μ.ην αύτοϋ ταύτην ό Πολύβιος υποστηρίζει διά διαφόρων συλλογισμών- 
«φαμέν δή νώνιυσθαι μέν καί νΰν καί πάλαι τον Πόντον, χρόνω γε μην 
«Λοσχερως έγχωσ«ησεο«αι την τε οιαιωτιν και τούτον- μενουση; γε ύη 
της αΰτη; τάξεως περί τούς τόπους, και τών αιτίων τής έγχωσεω; έ- 
νεργούντων κατά τό συνεχές, όταν γάρ δ μέν χρόνος άπειρος ·?., τά 
δέ κοιλώματα πάντ-ρ πάντως ώρισμένα, δήλον, ώς, καν τό τυχόν είσφέ- 
ρηται, πληρωθήσεται τώ χρόνω. Κατά φΰσιν γαό. τό πεπερασμένου, έν 
άπειρο) χρόνο) συνεχώς γιγνόμενον, ή φθειρόμενου, καν κατ ελάχιστου 
γίγνηται, (τοΰτο γάρ νοείσθω νΰν) ανάγκη τελειωθήναι κατά τήν πρόθε- 
σιν. όταν δέ μή τό τυχόν, άλλα καί λίαν πολύς τις είσφερήταε χοϋς, 
φανερόν, ώς ού ποτέ, ταχέως δέ, συμβήσεται γενέσθαι τό νΰν δή λε
γόμενον ύφ’ ημών κ.τ.λ.» (ίδ. Πολυβ. Δ. 39—4 3). Τά αυτα τώ Πο
λύβιο) καί τι πλέον έφρόνει καί Στράτων 6 Λαμψακηνός, περί ών ίδ. 
Στραβ. Λ. 49 50.

Νομίζουσί τινες δτι πολύ προ τών ιστορικών χρόνων δ Εύξεΐνο; 
Πόντος ήν ήνωμένος τή Κασπία θαλάσση (ίδ. Humboldt, κεντρική 
’Ασία, Τομ. Β. σελ. 4 46). Καί ίχνη τούτου φυσικά παρέσχον αφορ
μήν τοίς αρχαίοι;, ένα πιστεύσωσιν δτι αί δύο αϋται ,θάλασσαι συνεί- 
χοντο διά τοΰ Φάσι,δσς ποταμού (‘Εκατ. σελ. 92. έκδ. Klausen), 
και διά τής Μαιώτιδος λίμνης (Στραβ. ΙΑ. 509), και έτι αί παραδόσεις 
αύτών περί τών έκρύσεων τών υψηλότερων θαλασσών πρός τάς βαθύ
τερα; και μάλλον έγκεκλιμένα τά εδάφη έχούσα;.

‘H ΆΟήνησιν 'Εκκλησία.

£Π γενική τώ; ’Αθηναίων πολιτών συνέλευσις είς συζήτησιν καί ψή— 
φισιν πραγμάτων τήν πόλιν ενδιαφερόντων ώνομάζετο έκκλησία. Αί 
έκκλησίαι δέ αδται ήσαν ήτοι τακτικοί ή έκτακτοι- καί «I μέν έκα- 
λοΰτο κύριοι ή νόμιμοι, αί δέ σύγκλητοι, άτε έν ανάγκη εκτάκτως 
συγκαλούμεναι. ’Εν πεοιστάσεσι δειναΐς άπαιτούσαις τήν είς τήν έκκλησίαν 
παρουσίαν όσων ήν δυνατόν πλειόνων πολιτών, ϊνα γνωμοδοτήσωσι περί 
τοΰ πρακτέου εκαλούντο πάντες έκ τών έξω δήμων- ή ουτω δέ συγκροτου- 
μέυησυνέλευσις έλέγετο κατακλησία έκ τοΰκατακαλεΐν είς τό άστυ τού; έν 
τοϊ: άγροϊς καί τοϊς δήμοι; οϊκοϋντας. Καί δ μέν Σχολιαστής τοΰ Αριστο- 
φάνους λέγει δτι κύριαι έκκλησίαι καθίσταντο τρεις κατά μήνα (λχαρν. 
19), άλλοι δέ αξιόπιστοι Γραμματικοί, έκ τοϋ Αριστοτέλους τάς 

πληροφορίας έχοντες λέγουσιν, ότι κυρία έκκλησία έλέγετο μόνη ή 
πρώτη τών τακτικών καθ’ έκάστην Πρυτανείαν συνεδριάσεων τολ δή
μου, τοΰτο μαρτυρεί δτε Πολυδεύκης (II. 96) καί ό ‘Αρποκρατίων δ 
πρώτο; μάλιστα προσθέτει δτι ή τρίτη εκκλησία « κήρυξι καί πρε
σβείας άξιοι χρηματίζε.ν, ή δέ τέταρτη περί ιερών καί δσίων «,.Πλήν 
ό Αριστοφάνης έν τοΐς ’Λχαρνεΰσίν αυτού εισάγει τού; παρά τοΰ Βα
σίλειος (τής Περσίας) και τής Θράκης Πρέσβεις, ϊνα δώσωσι λόγον τής 
αποστολής αύτών είς κυρίαν εκκλησίαν, ήιις κατά Πολυδεύκη* ήν ρύχ 
ή τρίτη, άλλ’ ή πρώτη τής τότε υφιστάμενη; Πρυτανείας. ‘Ο Σοεμαν 
(De Comit. i) ϊνα συμβιβάση τάς διαφωνίας ταύτας, ύποθέτει δτι 
δ Σόλων κατέστησε πάλαι μίαν κυρίαν έκκλησίαν συνερχομένην έν ώ- 
ρισμένη έκάστης Πρυτανείας ήμέρα, καί ότι μετά τούτον προσετέθησαν 
καί όμοιαι άλλαι έπί ώρισμένοις έργοις, διατηρηθείσης τή πρώτη τή; 
όνομασίας κυρ/α· Αν δέ τό λεγόμενον ίπό τοΰ Αριστοφάνου; σύνηθες 
ήν καί έπί τών χρόνων αύτοΰ, ανάγκη νά ύποθέσωμεν έτι δτι ή περι- 
γραφομένη ΰπό τοϋ Πολυδεύκους διάταξις τών έργων τή; έκκλησία; δέν 
έτηρεϊτο έπιμελώ; ούδ’ επ’ αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ, δπερ ούκ απίθανο.· καί 
επειδή ολίγα μετά τόν Αριστοτέλη έτη πολλαί εις τό πολίτευμα τών 
Αθηναίων εϊσήχθησαν μεταβολαί, έδόθη ϊσω; τότε τό όνομα κυρία είς 
πάσας τάς τακτικά; έκκλησία;- έκ τούτου δέ φαίνεται δτι δ του Αρι- 
στοφάνους σχολιαστής συνέχεε τήν τών νεωτέρων χρόνων ταξιν πρός τήν 
τών άρχαιοιέρων. Μετά τήν αϋξησιν τών δέκα φυλών τών Αθηναίων 
εί; δώδεκα, έγίνοντο καί α'. δέκα πρότερον έτήσιαι Πρυτανεία·, δώδε
κα, Ισάριθμοι τοΐς τοΰ Αττικού έτους μησί" τούτο συνδυαζόμενον πρός 
άλλα τινά (Skoemann. II. 44) δείκνυσιν δτι οί τριών κατά μήνα 
έκκλησιών μνημονεύοντες ειχον ίν νώ τού; χρόνους δτε πρυτανεϊαι καί 
μήνες ήσαν τό αΰτό. Συγγραφείς τινες έπείράθησαν νά όρίσωσι καί τάς 
ήμέρας, έν αί; αί τέσσαρε; συνήθεις έκκλησίαι καθ’ έκάστην πρυτανείαν 
έγίνοντο- άλλ’ ό Σοέμαν (II. 47) άπέδειξεν άναντιρρήτω; σχεδόν, δτι 
δέν ήσαν άμεταβλήιω; ώρισμέναι αί τών εκκλησιών ήμέραι' και άν 
ήσαν δέν έ/ομεν ικανά διδόμενα ϊνα ταότας δρίσωμεν. ‘Ο Ούλπίανό; 
(εις Δημοσθ. Τιμοκ. 706) λέγει, έννοών τόν χρον.ν καθ’ 8ν τοεϊ; έγί
νοντο κατά μήνα έκκλησίαι, δτι ή μέν συννεκροτεϊτο τήν έννάτην, ή δέ 
περί τήν εικοστήν, ή δέ περί τήν τριακοστήν έκαστου μηνάς· καί δέν 
ΰτάρχει όντως άπίθανον οτι τά μεταξύ έκάστη; έκκλησία; χρονικά δια
στήματα ήσαν άλλήλοις περίπου ϊσα.

‘Η Εκκλησία συνελέγετο κατά τού; άρχαίους χρόνου;, ώ; δ Αρπο
κρατίων λέγει (έν λ. Πάνδημο; ’Αφροδίτη) έν τή άγορα, έπειτα δέ εί; 
τήν πνύκα, καί τέλος οϊκοδομηθέντος τοΰ μεγάλου Διονυσιακού θεά
τρου πολλάκι; είς αύτό, άτε εύρυχώρου δντος, και εί; άλλου; έτι τόπου;, ό 
Θουκυδίδης (Η. 97) λέγει, σ καί Εκκλησίαν συνέλεγον, μίαν εύθύ; τότε 
πρώτον εις τήν Πνύκα καλουμένην, ούπερ καί άλλοτε είώθεσανο καί δ 
’Αριστοφάνη; (ίππ. 42) παίζων ονομάζει τού; ’Αθηναίους « Δήμον πυ- 
κνίτηνο- έ’νεκα δέ τή; έξεχούση; θέσεω; τή; πνυκό; τό εις αυτήν συλ- 
λέγεσθαΐ έλέγετο «άναβαίνειν τήν εκκλησίαν· καί ό Δημοσθένης δμι- 
λών περί εκκλησίας τοΰ δήμου έν τή πνυκί συνελε/.υθυίας λέγει «πα; 
ό δήμος άνω καθ.ήτο» (περί σ-εφ. 2S5). Εί; ειδικά; δέ τινα; περιστά
σεις ώρίζετο ΰπό τοϋ νόμου « τό ποιεΐν τήν Εκκλησίαν έν Διονύσου » 
(Δημοσθ. κ. Μειδ. 51 “).'Εκκλησίαι έγίνοντο έτι έν Πειραιεϊ καί έν τώ 
εί; Μουνυχίαν θεάτρω (Δημοσθ. π. παραπρ. 359. Αυσ. κ. Λγορ. 133 
Θσυκ. Η. 93)
Τδ δικαίωμα τού συγκαλεϊν τόν δήμον είς ‘Εκκλησίαν είχον έν γένει οί 
Πρύτανεις ή πρόεδροι τής Βουλής τών πεντακοσίων- έν κατεπειγούσαι; 
δ’ άνάγκαις, καί ιδίως πολέμου υφισταμένου, συνήγον καί ο’, στρατη
γοί έκκλησία; συγκλήτους- έκ τοΰ τύπου δέ διαφόρων ψηφισμάτων 
ούτω συναγομένων έκκλησιών φαίνεται ότι ήν αναγκαία εί; τοΰτο ή τής 
Βουλή; συγκατάθεσι; (Δημοσθ. περί στεφ. 246). Αί τέσσκρες δμώς συ- 
νήθει; έκκλησίαι έκάστης πρυτανεία; συ.εκαλούντο ΰπό τών πρύτανεων, 
ού μό.ον γνωστόιτοιού .των διά προγράμμα-ο; πρότερον τήν ήυέρχν 
(προγράφειν ’Εκκλ.ησίαν) καί τήν συζητητέαν ύπόθεσιν (4), άλλά καί κή- 
ρυκα άπέστελλον σσυνάγειν τόν δήμον· (Πολυδ. £1. 95. ‘Αρπο. έν λ. 
Κυρία έκκλησία. Δημοσθ. κ. Άριστγ. 772). ‘Οσάκις οί στρατηγοί ή- 

•θελον νά συγκάλέσωσίν έκκλησίαν, έκη'ρυττον τοΰτο πριν δημοσία, διότι 
ώ; δ Οΰλπιανός λέγει, αί έκκλησίαι αδται έλέγοντο σύγκλητοι, ώς συγ- 
καλουμένου τοΰ ίήμου δι’ έπίτηίες άποστελΛομένων καί περιφέρομένων 
•πρός τούτο δημοσίων υπηρετών (δτι συνεκάλ.ουν τινέ; περιίοντες)· έκτό; 
δέ τής έξουσία; τών στρατηγών τοΰ συγκαλεϊν έκκλησίαν, φαίνεται έκ 

■ τοϋ Θουκυδίδου δτι ήδύναντο καινά έμποδίζωσι τήν συναγωγήν αύτής 
(Β. 22)· παρατηρητέον όμως δτι ή τοιαύτη έξουσία τών στρατηγών 
δεν ένηργεϊτο ϊσω; εϊμή έν καιρώ πολέμου καί ταραχών, καί ΰπό- άν- 
5ρών οίο; ό Περικλής. Αλλω; τε οί πρύτανεις ήσαν οί συγκαλοΰντες 
πάσας τής Εκκλησίας, ούτω τουλάχιστον έγίνετο μετά τόν Σάλωνα.

(ακολουθεί.)

Άνθρωποθυσίαι παρά τοΐς Μεξικανοΐς.
Γνωστόν ότι οί ύπό τήν οδηγίαν τοΰ διασ.ίμου Φερνάνδου Κορτέζου 

τό μέγα τοΰ Μεξικού κράτος κατακτήσαντε; Ισπανοί εδρον παρά 
τοϊς λαοϊς έκεινοις συνδυασμένη·; τω τά μ.άλιστα ανεπτυγμένο) πολιτι
σμό) τήν βαρβαρωτέραν καί αίμοχαρεστέραν θρησκείαν. Ούδέν βαρβα 
ρώτερον ή αί άνθρωποθ ,σιαι δι' ών οί Μεξικανοί, έν τή τυφλή αύτών 
δεισιδαιμονία, ήγωνίζοντο νά έξιλεώσι τά; άπλήστους αίματος θεότη
τας αύτών. ’Αλλ’δ,τι έτι προφανέστε. ον κατεδείκνυε πάσαν τήν ώαό 
τητα τών αιματοχυσιών τούτων ήν ή τών συνόδευουσών ταύτας θρη
σκευτικών τελετών πομπή. Μεγαλοπρεπής ναοί ήσαν καθιερωμένοι τή 
τών θεών λατρεία, ών πρώτος ήν ό τοΰ πολέμου,huitzilopochtli καλούμε
νος, και διακεκριμένου δλω; σιβασμ,ου παρά τοϊ; Μεξικανοί; άπολαύων. 
Ακαταλόγιστος ήθελαν είσθαι ό ακριβή; άριθμός τών έν ταϊς θυσίαις 
ταύταις σφαγιασθέντων δυστυχών· αλλά κατά τού; μετριωτέρου; ΰπο- 
λογισμού; ύπερέβαινον ουτοι τά; δέκα χιλιάδας καθ’ άπαν τό Μεξικα- 
νικόν κράτος. ‘Ισπανός τις Ιστορικό; τών τής κατακτήσεως χρόνων 
παρέχει ήμϊν τήν έςής λεπτομερή μιας τών τοιούτων θυσ.ών άφήγ-ησίν. 
'Ανεγείρεται ή :c«oSi« έν τή άναμ.νήσει τών φρικτών εκείνων τοΰ φανα
τισμού βαρβαροτήτων, ά; κατά τόν άρχαϊον καί τόν νέον κόσμον κατέ- 
παυσεν ό χριςιαν.σμύς. Ιδού πώς έξετελεϊτο ή φρικτή αυτή ιεροτελεστία.

Εξ ιερείς συνήρχοντο έν τώ ναώ τοΰ Θεού των. ό προεξάρχων αύτών, 
και Topiltzin καλούμενος, έφερεν ερυθρόν έσθήτα, καί διάδημα έκ πρα
σίνων καί κυτρίνων πτερών οί δέ λοιποί πέντε ένεδύοντο λευκά 
καί μέλανα ένδύματα. θί θΰται ούτοι έσυραν εντελώς γυμ.νόν τό θύμα 
μέχρι του υψηλότερου του ναοΰ μέρους, καί έξήπλουν αυτό έπί του 
βωμού. Τέσσαρε; δ’ έξ αύτών έκράτουν τούς πόδας καί τάς χεΐρας αύ- 
τοΰ, τοΰ πέμπτου - σφικτότατα τήν κεφαλήν αύτοΰ περιπιέζοντο; δι’ 
οφιοειδούς ξυλίνου κλοιού. Τότε ό Topiltzin έπροχώρει, κοπτερόν λίθον έν 
εϊδει μαχαίρας τετμήμενον έν τή χειρί αύτοΰ κρατών, έσχιζε τό στήθος 
αύτοΰ, έλώμβανε τήν ζώσαν έτι καρδίαν αύτοΰ καί προσέφερε αύτήν πάλ; 
λουσαν τώ Θεώ, καί έρρ-.πτεν αυτήν είς τού; πόδας αύτοΰ. ότε δέ 
τό εϊδωλον ήν γίγαντιαΐον είσήγεν είς τό στόμα αύτοΰ δίά χρυσού κο
χλιαρίου τό αίματόφυρτον τοΰτο ολοκαύτωμα. ’Ενίοτε δέ τά χείλ.η τοϋ ' 
Θεοΰ καί ή είσοδος τοΰ ναού αύτοΰ κατεβρέχοντο τώ αϊματι τοΰ θύμα
τος. Εάν τοΰτο ήν αιχμάλωτος, άμα τής Ουσίας περατουμένη;, παρεμέρι- 
ζον τήν κεφαλήν αύτοΰ, ϊνα δίχτηρήσωσι τό κρανίον αύτής, τό δέ λοιπόν 
τοΰ σώματος έρριπτον εί; τό κατώτερον τοΰ ναοΰ μ.έρος. Τότε δέ ό τδν 
αιχμάλωτον ζωγρήσα; πολεμίσιής έκήρυσσε τήν λείαν αύτοΰ καί πα- 
ρελάμβανε αύτήν ρελ έαυτου, όπως παρασκευάση μεγαλοπρεπές συμ- ι 
πόσιον τή οικογένεια καί τοΐς φίλοι; αύτοΰ. Παρά τοϊς ότοναίοις κα- 
τεκερμάτιζον τό σώμα καί έπώλουν δημοσία αύτό έν ταϊ; άγοραΐς.

Εννοεί τι; οτι λατρεία ούτω βάρβαρο; ώφειλε νά περιβληθή τούς 
άπαισιωτέρους καί φρικωδεστέρους τύπου;. Ερρεεν ούτω τό αίμα έπί 
τών βωμών τών πλείστων θεών τοΰ Μεξ’.κοΰ· ώσαύτω; είχον εκλέξει τά 
-τιομερώτερα εμβλήματα πρός παράστασιν τών ώμων τούτων Θεών. Γι- 
γκντιαία τέρατα, εικόνες, έν αϊς ήν έπεσωρευμένον παν ο,τι φρικώδες 
δυνχταιυά παραγάγγ, ή εύπιστος τοΰ άγριου φαντασία· τοιαΰτα ήταν τά 
αντικείμενα τοϋ Μεξικανικοΰ σεβασμού. Θηρία, δφεις, τίγρεις, ήσαν τά 
των ναών αύτών ώραίσματα. Τό πνεύμα θρησκείας, ούδέν άλλω έν τώ 
ουρανω ή σκληρότητα καί έκδίκησιν διορώση; άναγκαίως δέν ήτο ευνουν 
τή άνθρωπότητι. ‘ο φόβο; καθίστατο πασών τών πράξεων τό έλατή- 
Ρ’.ον· παιγνίων ά..αύστω; θεωρούμενων τών μυσαρωτέρων παθών, κατε-

στρέφετο πάσα πρός τού; ανθρώπους συμπάθεια καί έλύοντο πάντες οί 
τοΰ κοινωνίαοδ βίου δεσμοί. Ουτω βλέπομέν οτι, ώ; έκ μοναδικής τίνος 
άντιθεσεως, οί Μεςικανοι, οι μάλ.λον τότε πεπολιτισμένοι πάντων τών τοΰ 
νέου κόσμου λαών, ήσαν συχνάκις καί οί θηριωδέστεροι πάντων.

(Μετάφρ.’ Α. Σ. Β.)

Περί Δρυϊδίδων.
(ϊδέ συνέχ. έν έφημ, άριθ. 66)

Πάσα ή ηθική τών Δρυϊδών περιεσιέλλετο, ώς ήδη εΐπομεν, είς 
ταΰτα τά τρία κύρια κεφάλαια, α Σέβεσθε τού; Θεούς,'μή βλάπΐήτε 
μηδενα καί έστε ανδρείοι». Πώς τι; όμω; συμβιβάσει τούτοι; τοϊ; 
υψηλοί; άςιώμασι τό δ.δον είς τού; οίκοδεσπότα; έξουσίαν ζωής καί 
Θανάτου έπί τών γυναικών καί τών τέκνων και τών δούλοιν αύτών; «Αλλ’ 
ή πατρική οΐζ.οδε'σποτεία, κατά τόν ’Αββάν Βανίέρον, έστηρίζετο μόνον 

1 έπί τοΰ σεβά-ματος καί τής αγάπης, ίνευ ούδε.ό; άλλου θετικού νόμου». 
0 Ιούλιο; ΚαΤσαρ καί ό Τάκϊτο; άδιαλείπτως 1 άρέσκονται περιγέά- 
φοντε; τό σέβα;, 3 οί τε Γάλλο·, καί οϊ Γερμανοί είχον'πρός τά; γυναί
κα; αύτών. Αί τών Δρυϊδών μάλιστα συύεμερίζοντο τή; έξουσία; τών 
άνδρών αύτών, καί ήρώτώντο εί; πολιτικά; καί θρησκευτικά; υποθέσει;. 
Μετά τήν κατάκτησιν τή; Γαλατίας ύπό τών ‘Ρωμαίων φκοδομήθηόάν 
έν αύτή καί ναοί, είς ο’ύ; αί δρνϊδίδες, μόνα·, διατάσσουσαι καί κα- 
νονίζουσαι παν τό άρθρων -ήν θρησκείαν, άττηγόρευον τήν είσοδον πρός 
τούς άνδρας.

(1) Οί Πρυτάιει; . . · προγράφουσι προ τή; Βουλή; καί π?ό 'ή; 
‘Εκκλησίας υπέρ ών δει χ?ηματίζε·.ν (Πολυδ. Η. 95,)

Εν τή έξόχω του Μαλλέτου εισαγωγή εί; τήν ιστορίαν τή; Δανίας 
λέχεται δτιοί Κελτοί καί οϊ Γαλάται'άπΐδείχθησαν πολύ υπέρτεροι τών 
Άσια.ών, οϊτινε; μεταβαίνουσίν"άπό' τή; λατρείας εί; τήν καταφρό- 
νησιν, άπό τών αισθημάτων ακάθεκτου έρωτο; εί; τά τής θυμοβόρου-ζη
λοτυπίας,ή εί; τά τή; ετι ΰβριστικωτέρα; παρά τήν ζηλοτυπίαν αδιαφο
ρίας. Οί Κελτοί ώς ίσα; αύτοΐς έθίώρουν ΐά; συμβίας, ών τόσέβας'άαί τό 
φ’.λτρον οϋχ ΟΪΟν τε ήν άλλως ίνδαξως »’ άποκτιίτώσιν, εί μή δίά σεβα
σμού, γενναίου καί φιλόφρονός τρόπου, άνθρεία;, καί άρετή;.

Τών Βρεττανικών νήσων οί κάτοικοι,'κατά τά; ποιήόει; τοϋ ’θσ- 
σιάνου, τοσοΰτον πέρα τοϋ'δέοντος πρόήψαγόν τοΰτο τό σέβας, καί ταύ- 
τας τάς τιμάς, όσον ούδέν άλλο έθνος τοΰ κόσμου. Πιστοί είς δ ή 
καοδία αυτών έξελέξάτοκάλλο;, ούδέποτε έλάβον δμόΰ πολλά; γυιΙαϊΖα;* 
α’. δέ σύμβίαι πολλάκι; μετημφιεσμέναι ήΖολοίθουν τώ ήρωϊ είς 
τόν πόλεμον.

Κατά τύΰς Ιάμπραϋς ίπποτικόύς χρόνους εύρίσκομεν άδίάλέίπτώς 
τάς περιγραφά; τών αυτών ηθών καί τοϋ αύτοΰ πρός τάς γυναίκας 
σεβασμού, αύζανομένΟυ έτι ΰπό εύγνωμοσύνης, διότι σχεδόν ολαι αί 
κυρίαι, γινώσκουσαι τήν τέχνην τοΰ θεραπεύειν τά τραύματα, προθύ- 
μως ενοσήλευον τούς έν πόλ.έμω τραύματιζομένους ίππό?ας ’Αλλ’ ού 
περιοριζόμεναι εις τοΰτο κατεγίνοντο καί περί τό μετριάζειν διά τοϋ 
θέλγητρου τής συναναστροφής αύτών τήν ζέουσαν ανδρείαν τών άνα- 
λαμβανόντων Ιπποτών, καί ϊνα κάλλιον άναμιμνήσκωσιν αυτούς τά άθλα 
αύτών, άνεγίνωσκον τά ποιήματα καί τά «.υθιστορήματα, έν οίς πάν 
ενδεχόμενον ηρωικόν έργον έτΐθετο έν ένεργεία.

Οθεν δέν νομίζεται παράλογον έάν τϊς φ’α’ίνήτ'αι διστάζών σΐερί 
τής αλήθεια; τοΰ ώμόΰ αξιώματος, 8 έχορήγει, πρό; τούς Δρυΐδας τό 
φρικτόν δικαίωμα τοΰ καταχρασθάι τήν εξουσίαν αύτών έπί τών ΰ- 
ποδεστέρων καί αθώων, ϊνα καταθλίβωσι, καί έτι ένίοτε ϊνα θυσίάζωσιν 
αύτούς. Ουτοι οί ’Αρχιερείς έζηλότύπουν μέν τήν εξουσίαν αύτών, άλλ’ 
αύτη ήν τοσαύτη, καί τοσοΰτον λίαν άνεγνωρισμένη- ώστε πρός δι'ατή- 
ρησιν αύτής, δέν είχον χρείαν ϊνα ώσιν ώμοι προ; τά; έάυτών οίκογε- 
νεία;· Οντε; απάντων ύπέρτάτοι, προσεκυνοϋντο παρ δλων τών λαών. 
Εκ τούτων λοιπόν συνάγεται ότι δέν ήΘελον άρέσκεσθαι πληροΰντες 
τρόμου τάς συμβίας, τάς μόνας δυναμένχς νά καθηδύνωσι τό έρημόβιον 
αύτώ·/, τά τέκνα, τά μέλλοντα νά κατάλείψωσε τήν μνήμην αύτών είς 
τού; αίώνα;, καί τούς δούλου;, τού; φροντίζοντας περί προβλέψεω; καί 
έκτελέσεως πάντων τών πρ’.ς ζ·>ζήν αναγκαίων. ’Αλλ’ άν τό μνησθέν 
αξίωμα έπαληθεύή, ενδέχεται ν’ άνήκ-ρ είς τήν εποχήν τοϋ εσχάτου 
έξευτελίσμΟύ τών τε Δρυϊδών καί τών Γαλατών.

Αί Δρυϊδίδες διηρούντο εί; τρεις τάξει;. Αί τή; πρώτη; τάξεω; 
διήγον έν άγαμία τόν βϊον, αί δέ τής δευτέρα;, καί τοι έγγαμοι ένδι-ρ-
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Τώντο έν τοΐς ναοί;, όπου έλειτούργουν, καί έπί μιάς μόνης ημέρας τού 
έτους έβλεπον τούς άνδρα; αύτών αί δέ τής τρίτης άδιαλείπτω; συζώ- 
σαι μετά τών συμβίων αύτών, έφρόντιζον περί τών έν τή οικία.

Αυται μέν ήσαν αί διαφοραί, κυρίως όμως ύπό [των Δρυϊδίδων δενν 
έσχηματίζοντο, είμή δυο τάξεις- ών τήν μέν πρώτην συνεκρότουν αί 
ίερειαι, τήν δέ δευτέραν αί διακόνισσαι αύτών, ών τάς διαταγά; καθη- 
κόντως έξετέλουν.

ή συνηθεστάτη κατοικία αύτών ήν έν τάΐ; νήσοις, αΐτινε; παρέ- 
κείντο πρός τάς άκτάς τής Γαλατίας καί Αγγλίας, Οτε τίνάς τούτων 
αί Δρυΐδαι κατώκουν, δέν εύρίσκοντο έν αύταΐς Δρυϊδίδες. Ε<τό; τούτων 
τών νήσων οί Δρυίδαι ή αί Δρυϊδίδες ήσκοΰντο τό πλεϊτον περί τήι 
μαγείαν, καί γενικώς ύπό τών Γαλατικών καί Αγγλικών λαών έπι- 
στεύετο δτι ήδυναντο νά διεγείρωσι κατά τό δσκοϋν αύτοΐς λαίλαπας 
-καί τρικυμίας.

11 ανήσυχος τών ανθρώπων πολυπραγμοσύνη τίθησι τήν δύναμιν τοΰ 
μαντεύειν ϋπέρ πασαν άλλην. Οί Δρυίδαι πείσαντες τούς λαούς δτι έγί- 
νωσκον τάς·έπιρροάς τών αστέρων καί τά μέλλοντα, παραχώρησαν σχε
δόν διόλου τήν διακονίαν τή; μαντικής είς τάς- εαυτών γυ.αΐκας.

Γνόντες τό πρός τάς γυναίκας άγανόφρον σέβα; τών Γαλατών καί 
τών Γερμανών, καί έκ τούτου εννοήσανε»; δτι αυται ήθελον είσθαι πολύ 
δεινότεραι αύτών εί; τό πείθειν καί ποιεϊν πιστά, όσα ήθελον προλέγει»- 
ανέθεσαν είς αύτάς όλα τά περί τοΰ μέλλοντος ερωτήματα. Αυται δέ 
πολύ εύφυώς άποκριθεΐσαι είς αύτά έγειναν μετ’ όλίγσν περίφημοι εις 
πάσαν τήν οικουμένην. Πανταχόθεν ήρχοντο καί ήρώτων αύτάς, επειδή 
τά άποκρίματά αύτών έπιστεύοντο πολύ περισσότερον παρά τούς χρη
σμούς τής Ελλάδος καί τής Ιταλίας. Οί Αύτοκράτορες, δτε ύπέταξαν 
τήν Γαλατίαν, πολλάκις ήρώτησαν αύτάς. έν τή Ιστορία πλεΐσται τών 
αποκρίσεων αύτών διεσώθησαν, ένώ οϋδαμοϋ αί τών δρυϊδών ιδίως 
άναφέρονται.

Περαίνοντες τό άρθρον τούτο, είπωμεν καί δ,τι σαφέστερου γινώ— 
νβκεται έπί τοϋ πότε οί Δρυίδαι καί αί Δρυϊδίδε; παντάπασι κατελύ- 
θησαν. 0 Σουητώνιο;, ό Αύρη'λιο; Βίκτωρ, καί ό Σενέκας λέγουσιν δτι 
ή έξάλειψι; αύτών έγεινεν έπί Κλαυδίου τοΰ Αύτοκράτορος· άλλ’, έπει- 
δή πολύ μακροχρονιώτερον υπήρξαν, φαίνεται δτι οι ρηθέντες συγγρα
φείς ήθέλησαν μνημονεϋσαι μόνον περί τών ανθρωποθυσιών, ών τό α
πάνθρωπου-έθος απολύτως άπηγορεύθη τοΐς Δρυίδαι; υπό τοΰ μνησδεντος 
Αύτοκράτορος. Εν τή χώρα τοΰ Καρνουτου (cliartre) ήσαν έτι Δρυί- 
δαι μέχρι μεσοϋντος τοϋ πέμπτου αίώνος, καί γίνεται δήλον δτι δέν 
έξηφανίσθησαν, εί μή πολύ δσ-.ερσν, ό'τε δ χριστιανισμός παντελώς 
έξαλ.είψα; τάς δεισιδαιμονίας τών Γαλατών, ήρίστευσεν έν τισ·.ν 
έπαρχίαις.

Μετάφρασ. έκ τοΰ Γαλλικ. ύπό Σ. Μ. Σαλυυμΐδου.
(Αί διορθώσεις τών παροραμάτων έν έξης φύλλω)

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Εκ Κωνσταντινουπόλεως άπεστάλη ό πρώην ύπουργδς τών εξωτερικών 

Φουάτ έφέντη; είς ©εσσχλίαν και Ηπειρον ϊνα εξετάσν, έκ τοΰ έγγύς τά 
γεγονότα καί καταμάθρ ποια τά έγείραντα τόν λαόν παράπονα’ συνα- 
πεστάλησαν καί 2590 όθωμανοί στρχτιώται εί; Βώλον καί αλλαχού έπί 
τουρκικών άτμοπλοίων.
— Η εις Τουρκίαν αποστολή τοϋ αγγλικού στρατού ήρξατο ένεργουμένη, 
πού θέλει σταθμεύσει αγνοείται έτι.
— Καί αί τών δυτικών δυνάμεων καί α’. τή; ‘Ρωσσίας προπαρασκευαί 

διά τόν πρός άλλήλους έφιστάντα πόλεμον εΐσί καταπληχτικαί.
— Απηγορέύθη ή άπό της Αγγλίας και της Γαλλία; εξαγωγή, όπλων 

χαί πολεμοφοδίων.
—Κατά τάς έκ Κωνσταντινουπόλει ειδήσεις οι ‘Ρώσσοι κατέστρεψαν 

μέρος τοΰ έν Αανουβίφ τουρκικού στολίσκου.
— Διά τοϋ προχθές καταπλεΰσαντος Γαλλικού λτμοπλοίου ήλθεν έν- 

ταΰθα άπό Γαλλίας ό ‘Υποστράτηγος Κ’ Δ. Καλλέργης.
— ‘Ο Μακαριωτατο; Πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων μετά φιλοθέου ζήλου 

αυξάνει δσημέραι τα συντελοΰντα είς φωτισμόν τών χριστιτανών ’Αρά
βων μέσα· έκ τοΰ Πατριαρχικού έν ‘Ιεροσολύμοις τυπογραφείου έξ.δό- 

Θ/ι άρτι άραβιστί καί διανέμεται είς τά Σχολεία καί τά; ’Εκκλη
σία; τη; Παλαιστίνη; δ ’Απόστολος. Τυποϋνται δέ ήδη είς τήν αύτήν 
γλώσσαν κατήχησες τής ορθοδόξου πίστεω; καί ιερά ιστορία, καί μετά 
ταϋτα έκδοδήσονται άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Τό έκεϊ υπό τοΰ πε
παιδευμένου Κ. Κλεόπα σχολαρχουμενσν σχολεϊον ακμάζει και καρ
πούς φέρει άξιους καί τών εύχών τοΰ συστήσαντο; αύτό, καί τοϋ ζήλτυ 
τοϋ επιμελούμενου αύτοϋ.

—Δαπάνα·.; τοΰ έν Σμΰν-ρ βιβλιοπώλου Κυρίου Μάγνητος έξεδόθη, ύπό 
λογίίυ ανωνύμου συνταχθεϊσα, γραμματική τής καδ- ήμας ελληνική; 
γλώσσης, σιμωμένη Δρ. 1 1|4.
— Τόν υίόν τοΰ Γερουσιαστού καί Υποναυάρχου Κ. Κανάρη Θεμιστοκλή 

έδολοφόνησαν έν Κωνσταντινουπόλει άγνωστοι κακούργοι είς τό χωρίον 
τής Ξηρά; Κρήνης. Επιμελεία τής Ελληνικής Πρεσβείας έκηδεύθη 
προσηκόντως. Τό κατά τοϋ αγαθού τούτου νέου κακούργημα έπρβξένησε 
μεχίστην έντύπωσιν εί; πάσαν τήν Κωνσταντινοΰπολιν.

Τά τή; Ιίπείρου καί Θεσσαλία; χωροΰσιν αεί εκτεινόμενα καί σοβα- 
ρώτερα καθιστάμενα.
— Ό Τεργεσταΐο; Παρατηρητής τής 2 Μαρτίου δημοσιεύει τήν άκόλου- 
θον έκ Λονδίνου τηλεγραφικήν εϊδησιν τήν 18 Φεβ.ουαρίου, έχουσαν ώς 
έξές

Αονδΐνον 28 Φσβρουαρίου.— ‘Ο Χρόνο; κηρύττει, δτι ή Αγγλία καί 
ή Γαλλία προσεκάλεσαν τόν Νικόλαον, διά ταχυδρόμων αναχώρησαν— 
των χθες, ν’ άπαντήσν) εντός 6 ημερών, έάν σκοπεύνι νά έκκενώστ) τάς 
ήγεμονία; μέχρι τής (18) 3 0 Απριλίου τό βραδύιερον. Η άρνησίς του 
θέλε; θεωρηθή ώς κήρυξι; πολέμου κατά τή; ‘Ρωσσία;.

—Αί προχθεσιναί έκ Κωνσταντινουπόλεως ειδήσεις άναφέρουσιν, οτι 
έν ύπσυργικώ συμβουλίςο άπεφάσισεν ή Πόρτα ν’ άπος-είλη ένταΰθα έκτα
κτον απεσταλμένο» διά τά 'Ηπειρωτικά κινήματα,

—Τήν πέμπτην τό εσπέρας ο’, ένταΰθα πρέσβεις ΰπήρχον συνηγμένοι 
εί; τό κατάστημα τή; Γαλλικής Πρεσβείας. Μετά δέ τήν 10 ώραν δ Κ. 
Ρουάν μετέβη εί; τά Ανάκτορα.

—Ί1 Γαλλική εφημερϊς Κωνσταντι· ουπόΐεω; ότι έκτων 7
πεζικών ταγμάτων τών Βιτωλίων δύω άπεστάλησαν είς ’Ιωάννινα, £ν 
εις Λάρισσαν, καί τά λοιπά διετάχθησαν ν’ άπέλθωσιν είς τόν Δανούβιο».

—Κατά τινα έκθεσιν τοΰ ’Αρχιτσρατήγου όμέμ Πασσά, τήν οποίαν 
δεμοσιεύουσιν αί Γαλλικαί εφημερίδες, i Τουρκικός στραπός άναβαίνει 
εί; 220,000 άνδρών.

•—‘Ο Αύτοκράτωρ Νικόλαο; έζήτησεν ακριβή έκθεσιν όλων τών άχρί 
τοΰδε πολεμικών συμβάντων κατά τόν Δανούβιον, καί μάλιστα τή; 
μάχης τοΰ Τσετάτε, διά τήν κακήν έκβαοΐν τής όποια; δ βσραγηγό; Αν- 
ρέπ θέλειδικασδή ενώπιον πολεμικού συμβουλίου, κατά τά; Πρωσικά; 
εφημερίδας. (έκ τής Αθήνας.)

ΑΓΓΕΛΙΑ
(ϊδε έφημ. Μαθ. άρ. 67.)

Κύριοι δμογενεΐς.
'Α’.αλογιζόμε-c; ώς οΰδέν τών ανθρωπίνων έ'ρχων ές αύτής τής γεν· 

νήσεως αύτοϋ τέλειον καί πλήρες προΰκυψε, διά δέ τοΰ χρόνου καί τή; 
διηνεκούς σπουδής τελειότερου καί πληρέστερου ά-οβέβηκε, τολμώ ίκ- 
δοΰναι Λεξικόν τών Φυτών μεΰ Ιστορικών, μυθιστορικών καί 
γεωπονικών παρατηρήσεων, περί της φύσεως, τής δυνάμεως, τής χρή- 
σεω; κιηί τής καλλιερχε ας αύτών.

Τό λεξικόν δέ τυΰτο ούδεμιάς, νομίζω, χρήζει συστάσεως, ώς αύτο- 
σύστατον διά τά; έξ αύτοϋ τερπνότητα; καί ώφελείας· ώφελείας μέν έκ 
τε τών πριτρ^ηθεισών παρατηρήσεων, καί τών ίνομάτων δί ώ< οϊ αρχαί
οι ήμών πμόχονοι έκάλουν ταϋτα, καί άνθ’ ών ξένοι; καί βαοβάροίς ή- 
μεΐ; χοώμεθα όνόμασι· τερπ.ότητας δέ διά τήν φυσικότατα έφζ,ρμοσμέ- 
νην έπ'αύτοΐς μυθολογίαν, έν ή ή έλληνική έμ-υαίνειοι βαθύνοια, 
πμαγματοποιοΰσα καί οϊον ψηλαφητά καταστα.νουσα τά υψηλά καί ά- 
πόμρητ» τή; φύσεως μυστήρια.

Τό πίεΐσταν τής Χλωρίδας ταύτη;,'Κύριοι, έκ τοΰ προγονικού 
ήμών κήπου συλλέλεκταΓ δέξασθαι τοίνυν ταύτην ώ; οικεία» καί συγγε
νικήν, και σπεύσατε είς τήν συνδρομήν αύτής, τδ μόνον μέσσν δί οό 
παν φιλόμσυσσν συντελέσθη αγαθόν, προσφέροντε; 4 δραχμά- δί £ν 
άντίτυπον υπέρ τάς 5,000 φέρον λέξεις, έΞ ώ? ή άπιος καί ή, άμπε- 
λ®ς οϊον δείγματα τής όλης πραγμ.ατείας έν σφ τή; ’Αμάλθειάς κατε- 
χωρίσθησαν φύλλω.

0 έκδοτης Μ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ.

" ΤΥΙ1ΟΙΣ Δ. ΑθΓΜΑΓΡΟΙΙ'ΜΑΤΗ.
‘Οίό; ’Αόριανβΰ, «ριί- 302 κΐηνίον τής οικίας τού Κ. Φίν’αϋ.


