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Φερεχύδης ό Σύριος.

Ο έκ τή; νήσου Σύρου φθ άσοφος καί τοΰ Πυθαγόρου διδάικαλος 
Φερεχύδης ήν υιό; τοΰ Βέβυος, άκμασα; κατά μέν τόν Σανίδαν έπί τοϋ 
τής Λυδίας βασιλέως Αλυάτου, κατά δέ Διογέν/,ν τόν Λαέρτιον γε- 
γονώ; κα-ά τήν πεντηκοστήν έννάτην όλυμπ άδα, (544 π. χ.)- έπειδή 
δέ δ Αλυάττης άπέθχνε τγ 54 ‘Ολυμπιάδι, εκπίπτει πάντως τή; 
αλήθεια; ή έτέρα των δύο ανωτέρω μαρτυριών. ‘Ο Κλίντων έν τοΐς 
αύτοϋ έλληνικοΐς ώροις (ίτ. 544) πεφάτάΐ fra συμβιβάση τήν διαφω
νίαν ταύτην, άλλ ό Muller άπέδειξεν (Frag. Hist. Gr. σε-1· 34) 
τό απαράδεκτου τής γνώμη; τβΰ Κλίντωιος. ‘Η μαρτυρία τού Διο— 
γένΟυ; φαίνεται ή πιθανωτέρα καί στηρίζεται αυτή ύπό τοΰ Κ'.κέρώ- 
νος, σύγχρονον τώ Σερβίω Τουλλίφ τόν Φερεκύδη λέγοντος. Τής πα- 
τρίδος αύτοϋ τό ο»ομα συνδυαζόμενον ταϊς περί τή; ανατολική; κατα
γωγής τών φιλοσοφικών αύτοΰ ιδεών παραδόσεσ·. παρίσχεν αφορμήν 
είς πολλούς συγγράφει; ΐνα είπωσιν δτι βγβννήθη 6 φιλόσοφος ούτος έν 
Συρία ή Ασσυρ'α, δπ:ρ πόρρω τή; άληΟεία; τυγχάνει. Κα·ά τήν ό- 
μόφωνον τή; άρχαιότητος μαρτυρίαν, έγένετο ό Σύρ-.ος Φερεκύδη; τοΰ 
ΠυθχγΛρου διδάσκαλο;· αυτός δέ δέν έδιδάχθη τήν φιλοσοφίαν ύπό 
διδασκάλων, κατά τό λέγειν νεωτέρων συγγραφέων, οϊον Ελήμεντος 
τοΰ 'Αλεξανδρέως, Φί)ωνας τοΰ Βυβλίου καί άλλων, άλλ' έκ τής ά- 
ναγ ώσεω; τών απορρήτων τών Φοινίκων βιβλίων. ‘Ο Διογένης Λαεο- 
τιο; λέγει (Α. 116, Β. 46) ότι διήκουσε τοΰ Πττακοϋ καί δτι έ- 
φιλονείκε·. τώ Θάλητι, δπερ καί δ Σουίδας μαρτυρεί. Λέγεται ετι δτι 

•ό Φερεκύδη; γέγονε καί τών Αιγυπτίων και τών Χαλδαίων μαθητής, 
καί ίτι έπορεύθη είς Αίγυπτον (Ιωσηπ. κ. Απιον. σελ. 1034, Κε- 
δρη·.ό; Α. 94). άλλα πάσα·. αί περί τούτου μσοτυρίαι φαίνονται ανυ
πόστατοι καί εΰλόγω; ύπό πολλών απορρίπτονται. Διάφιρα άιέκδοτα 
εί; ιόν Φερεχύδην άναφεοόμενα εΰρίσνε·. ό φιλοπράγμων παρά Αιογένει τώ 
Λαερ’ίφ (Α. 166— Γί2) λίνημονέυτέον δέ δτι κατά τ.ναςμαρτνρία; δ 
Φερεκύδη; άπέθχνεν έκ φθειρ/άσεως, κατ’ άλ>ας δέ δτΐ κατέλυσε τό 
ζήν καταπετών (δισκήσχς) άπό τοΰ έν Δελφο’; Κωρυκείου ορούς, κα’. 
κατ’άλλα; δτι νοσήσχς έτάφη ύπό τοΰ Π.θκγόρου έν Δήλφ κ. τ. λ.

0 Φερεκύδη; έζη οτε πάντε; είς τά περί κοσμογονίας καί τή; Θε
ών φύσεω; ήσχολοϊντ-, καί δτε μόλις ή σπουδή τή; άληΟσύς φιλοσο
φίας ήρχετο, οθεν είς τήν τούτων μελέτην καί οδτος κυρίως ένεδιέτριβε. 
Ϋπό τοΰ Αρίστοτέλου; κατατέττεται έν μέρει εί; τους μυθολόγους 

(Μεταφ. ΙΓ. 4), ό Πλούταρχος (Συλλ. 36) καλεϊ αυτόν Θεολόγον 
λέγεται δέ δτι έδιδασκε πρό πάντων τό περί μετεμψυχώσεως δόγμα, 
ή ώ; άλλοι θε λούσε συγγραφείς τό περί αθανασίας ψυχής. (Σουίδ. καί 
Cic. TuSC- i, I 6) Τό περί θεωρίας τούτων βιβλίου αύτοΰ έσώζετο ετι 
έπί τών Αλεξανδρινών χρόνων, ην δε γεγραυμένον είς πεζόν λόγον, 
ώ πρώτο; έγρήσατο εί; έκθεσιν καί ερμηνείαν φιλοσοφικών ζη-ημά- 

οΐ λέγοντε; μάλιστα δτι πρώτο; δ Φερεκύδη; πεζώς 
; .Κάδμον τόν Μιλήσιβν. Τό 

> έπτάμυχον, άλλοι δέ ύννμά- 
θεογονίαν ή ©ιολογίαν, ήν δέ 

ονομασίας έπταμ>χ·υ σ/έσιν 
τά περιεχόμενα καί σύχί πρός τήν διαίιεσιν 

Σώζεται δέ τοΰ Συρίου (Φερεκΰδους) -άτ·. βιβλί.,ν 
Χθονίη

των είσίν έτι 
δγραψβν, άλλ’ ή τιμή αύτη άπέκειτο εί; 
βιβλίον αϋτοϋ ό Φερεκύδη; ώνόμασεν 
ζουσιν αυτό Θεοκρασίαν, καί άλλοι < 
Χ«τά Σοοίδαν εί: δύο διηρημένον, τής 
όχούσης έμφανώς πρός 
τοΰ έργου, (ανωτ). « 
ό συνέγρχψ8) ή άο/ή, Ζευς μέν καί χρόνο; εί; άεί χθόυν ήν. “* 
δέ ονομχ έγένετο Γή, επειδή αΰπρ Ζιϋς γέρας διδοϊ. Σώζεται δέ καί 
Ηλιοτρόπιου εν Σύρα’τήνήτφ .· (Διογ. Ααερτ. ?νΘ. άνωτ)

Φερεχύδης ό ’Αθηναίος.

Ο όμώνυμος δΐ τφ Συρίφ φιλυσόφφ Φερεκύδη; ό Αέριος ή Α
θηναίος ήν έκ τών μάλιστα διαπρεψάντων άρχαιοτάτων λογο
γράφου ν (I). ‘Ο Σουίδας θέλει άλλον τόν Αέριον Φερεκύδη καί άλ
λον τόν Άθηναΐον, άλλ’δ περίφημος Βόσσιος άπέδειξεν άνα-τιρρήτως 
δτι ό αυτός άνήρ έπεκαλεϊτο καί Αέριος καί Αθηναίος, τό μέν πρώ
τον διότι έγεννήθη έ< τ(ΐ νήσφ Λεροί, τό δε δεύτερον διότι τό πλέϊ- 
στον τοΰ βίου αύτοΰ κατέτριψεν έν Αθήνα-.;. Εκτός δε μ,ο'νου τοΰ 
Σουίδα άλλοι αρχαίοι συγγράφει; ενός μόνον ιστορικού ή μάλλον λο
γογράφου Φερεκύδους μνημονεύουσι (παραβλ. Διογ. Λαερτ, Α. 119. 
Στραβ. ί. 487). Σφάλλει έτι ό Σουίδας ποιων τόν λογογράφον 
Φερεκύδη άρχαιότερον τοΰ ομωνύμου αϋτφ Συρίου. φιλοσόφου. 
Καί ό μέν ούτω φρόνησα; Σουίδας τίθησιν αυτόν πρό τλ; γ5 όλυμ- 
πιάδο; (480 π. χ.) ό δέ Ευσέβιος έν Π. χρονικώ κατά τήν 81 όλ. 
(π. χ. 456) κχι ό Ισίδωρος, Ισπανό; επίσκοπος ά/.μάσας περί τάς 
άρχάς τοΰ Ζ μ. χ. αϊώνος, (orig, Α. 4 1.) κατά τήν 80 ολ. υ
πάρχει άναντίρρητον δτι έζη κατά τό πρώτον ίμισυ τοϋ πέμπτου 
αϊώνος π. χ. καί ήν σύγχρονος τοΰ Ελλανίκου καί τοΰ Ηροδότου· 
ύπό τόΰ Αουκιανοϋ κατατάττεται έν τοι; μκκροβίου;, «vs Siiiaai 

έτι όγδοήκοντα καί πέντε (Λουκ. Νακρόβ. 22. ένθα εσφαλμένους 
λέγεται Σύρος άντι Αθηναίος η Αέριος), ό Σουίδας αποδίδει διά
φορα συγγράμματα είς τόν Φερεκύδη τούτον, και θεωρεί αύτόν ώς 
συλλέςαντα τά τοΰ όρφίω; έργα, αλλά τοΰτο πάλιν ανάγεται είς 
τόν φιλόσοφον Φίρεκύδη-μνημονεύεται έτι αύτοΰ σύγγραμμα καλβύμενον 
ε Παραινέσεις δί επών ο άλ.λ’ ούδέ τοΰτο ανήκει εί; τόν Αέριον- τά 
άλλα συγγράμματα, ών μνημονεύει δ αύτός Σουίδας ηερί Aipov, 

περί Ί^ιγεκείαε, περί τών Λιε/riaov topzur, ήσαν ίσως γνήσια 
αύτοΰ, άλλ’ ούδέν απόσπασμα αύτών σώζεται. Τό δέ μέγα αύτοϋ 
έργον, ού μέμνηνται πολλάκι; οί τε Σχολιαστα'ι καί δ Απολλόδωρος, 
ήν μυθολογική τι; ιστορία εί; δέκα β.βλία διαφόρως ονομαζόμενου, 
κατά τά περιεχόμενα αύτοΰ, οιον Ίστορίαι, Αύτόχθονες, καί ενίοτε 
’Αρχαιολογία-., τούτου δέ σώζονται πλεϊστα αποσπάσματα, έξ ών ε
ξάγεται ού μόνον ή τοΰ δλου συγγράμματος ύπόθεσις άλλα καί 
αΐ τών καθ’ έκαστσ βιβλίων- άρχάμεννς άπό τή,· Θεογονίας προέ- 
βαινεν είς τήν ‘Ιστορίαν τών ΐίρωίκών χρόνον καί τών διάσημων 
κατ' αύτοΰ; γενών κ.τλ. Τά αποσπάσματα τοϋ Φερεκύδους συλλέ- 
ξτ; έξέδωκε δεύτερον έν Λειψία τώ 1824 ό Στούρτζιος.

(1) Λογογράφοι ώνομά’ζοντο πάλαι ά) οί πρότοϋ Ηροδότου πεζή φράσει 
γραψαντε; ιστορικοί, εν οί; περιλαμβάνει ό Θουκυδίδης καί αύτόν τούτον 
τόν ‘Ηρόδοτον (Α. 21). περιέγραφον ούτοι τάς π.ότερον ύπό τών έπο- 
ποιών καί κυρίως τών κυκλικών ποιητών έμμέτρως αφηγούμενα; μυθολο
γίας, είδ. σεις καί παραδόσεις· παρεπλήρουν δ'έ.ίοτε τά μεταξΰ κενά χρο
νικά διαστήματα παρεισάγοντες τής ιδία; έκαστος χώρας τούς μύθους 
και τάς παραδόσεις, ΐνα παρουσιάσωσι, φαινομένως τουλάχιστον, συ
νεχή ιστορίαν. ΙΙολλάκις τούτων τινές ήσαν άπλοι συλλογείς έγχω- 
ρίων καί γενεαλογικών παραδόσεων' β) Οί δικανικούς γράφοντες 
λογους καί πωλοΰντας αύτοΰ; τοϊ; χρείαν έχουσιν, οΰτοι καί λογο— 
ποιο: ένηχοϋ λέγονται. Πρώτος δ ρήτωρ 'λντιφών μετήλθεν έν Ά- 
θη.αις τήν λογογραφίαν περί τά τέλη τού πελοποννησιακοΰ πολέμου.

‘Ο Φερεκύδη; ήν έκ τών πρώτων, (ίδ. 'Ε®. Μαθ. σελ 1(9)
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‘Η ΆΟήνησιν Έχχλησία.

(Συνέχ. ίδέ άριθ. 69)

01 καλούμενοι δέ ληξίαρχοι, έξ δντες καί τριάκοντα βοηθού; 
έχοντες, τούς μέν παρακούοντας τό πρόσταγμα το» Πρυτά εων καί μή 
έκκλησιάζονιας έζημίουν, τούς δέ παρόντα; είς τήν εκκλησίαν -po- 
σιϊχον (Πολυδ. Π. 4 0 4)· δθεν, ουναγομένης εκκλησία; δημόσιοί τινε; 
δούλοι (Σκύθαι ζ. τοξόται) φέροντες σχοινίον μεμιλτωμένον συνήλαυνον 
τούς έκ τής άγορδς είς τήν εκκλησίαν, χρίοντες δί αύτοϋ τούς μή 
σπιύδοντας είς αύτήν, ϊνα ζημιωθώσιν ύπό τών ληξιάρχωνΓ( Σχολ. 
Αριστοφ. Αχαρν. 22, Πολυδ άνω:)· τοϋτο δέ έν οιϊ δ Αριστοφάνης 
(άνιιτ) λέγων.

οί δ’ έν άγορα λαλίϋσι, κάνω καί κά-.ω 
τό σχοινίον φεύγουσι τό μ-μιλτωμένον.

Παρεκτός δέ τούτου δλαι οϊ ά/ουσαι άλλαχόσε η εί; ιόν τόπον της 
εκκλησία; οδοί έφράσσοντο διά γ έ ρ ρ ω ν, περιεφράσσετο ετι ουτω 
καί δ τόπο; τής συνεδμάσεως, ί α μή είσέρχωνται εί; αυτόν οί μη έ- 
χοντες δικαίωμα εισόδου, άφείλοντο δέ ταϋτα δτε έπετρέπετο ή 
είσοδος τοΐς μη πολίταις. ϊνα δ' έ'τι μάλλον παρακινώνται οί πε- 
νέστεροι νά παρευρίσκωνται εις τά; εκκλησίας, έδίδετο ένί έκάστφ 
τούτων καί μισθός, έκκλ.ησαστ,κ’ς λεγόμενος, είσαχθείς έπί Περικλέ- 
ους ύπό Καλλιστράτου καί είς ένα οβολόν δριοΘεΙ;· τοΰτον ηΰξησεν 
είς τρεις μετά ταϋτα δβολού; δ Άγύρριος, εις 8ν, τούτου ένεκα ίσως, 
αποδίδει ό τοϋ Άριστοφάνους Σχολιαστής τήν άπ’ άρχής εισαγωγήν 
τοϋ έχκλησίασΐικοϋ μισθού (Εκκλ. 102). έκάστιρ έκκλησιάζοντι έ.ε- 
χειρίζετο σύμβολόν τι, δπερ διδων ουτος μετά τήν έκκλησίαν έλάμ- 
βανε παρ’ ένάς τών Θεσμοθετών τόν ώρισμένον μισθόν (Αριστοφ. Εκκλ. 
295. 38θ). Οί εύποροι τών πολιτών δέν έλάμβανον μισθόν έκκλη- 
σιαστικόν, εκαλούντο δέ οί μή μισθοϋ άλλά προίκα τ7) πόλει ϋ- 
πηρετοϋντες οίκόσιτοι. (Ταχύ χάρ γίγ-νεται—κάκκλησιαστής ο’.- 
κόσιτος. (Αντιφ. παρ’/Αθην. ΣΤ*. 247).

Πάντες οί κατά νόμον πολΐται 'Αθηναίοι, έν τη ώρισμένη γιγονό- 
τες ήλικία ( 18 ίσως, η 20 2τβν ) καί μή εί; ατιμίαν καταδε- 
δικασμένοί ήδύναντο νά μετέχωσι τή; 'Εκκλησίας. Πολΐται δέ ήσαν 
οι έκ γονέων άμφοτέρων πολιτών γεινώμενοι, καί έτι εκείνοι οϊς άπέ- 
νεμεν ή πόλις τήν προνομίαν ταύτην καί κατετάσσοντο είς τούς δή
μου; καί τάς φυλάς. Οί ποιητοί ούτοι πολΐται δμω; δέν ήδύ
ναντο νά γίνωνται έκ τών έννέα αρχόντων, ούδέ νά μιτέχωσιν ‘ΐε- 
ρωσΰνης καί τελετών τινων (δσους γάρ άν ποιήσηται δ δήμος δ 'Αθη
ναίων πολίτας, δ νόμος απαγορεύει διαρρήδην μή έξεΐναι αύτοΐς τών 
εννέα άρχόντων γενέσθαι, μηδέ Ίερωσύνης μηδεμιας μετασχεΐν 
Αημοσθ. Κ. Νεαίρ. ΐ3“6 καί 4 380). Είκάζουσί τινες έκ τίνος χωρί
ου του Άριστοτελ.ους (Πολιτ. Γ. 1) δτι δέν ήσαν δεκτοί εί; τήν εκ

κλησίαν καί οί πολλά γέροντες, ίσως οί δπερ τα 60 έτη γεγονότες 
(γέροντες οί άφειμένοι), ούδεμία όμως υπάρχει ρητή περί τούτου μαρ
τυρία. Οί δούλοι καί οί ξένοι βεβαίως άπεκλείοντο τοϋ χώρου τή; έκ
κλησίας, (’Αριστοφ. θεσμοφορ. 2gi). Φαίνεται δμως ότι είς περιστά
σεις τινάς εΐσήγον αύτού,· έκ τοϋ Δημοσθένους (κ. Νεαίρ. 137 5) 
εξάγεται ότι περί τά τέλη τών έργασιών τής Εκκλησίας μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών σπουδαίων υποθέσεων, έπετρέπετο αύτοΐς ή είσοδο; 
αιρόμενων τών φρασσόντων αύτήν γέρρων' άλλως δέ πεοιΐσταντο έξω
θεν (Αίσχ. κ. Κτησιφ. 86).

Οί Ισοτελείς, τούτέστι ξένοι άπολαύεντες τών αυτών σχεδόν τοίς 
πολίταις προνομιών ειχον, κατά τινας, τά αύτά ώς πρός τό έκκλησιά- 
ζειν δικαιώματα άπεο καί οι ποιητοί πολΐται (Ούόλφ. είς Αημοσθ. 
Αεπτ. 70). άλλά τούτο φαίνεται πολύ αμφίβολον, καί ή σημασία 
αυτή τής λέξεως ούίεμίχν παρέχει ύποστήριζίν είς τήν τοιαύτην 
γνώμην.

Εν τώ περί Βουλής άρθρω (Εφ. Μαθ. άρ. 5”) έζηγήθη τινες οί 
Πρύτανεις καί οί πρόεδροι ήσαν. 01 έκ τής αυτής φυλής πρόεδροι ύπό 
τόν τής ημέρας έπιστάτην είσήγον είς τήν έκκλησίαν πρός συζή- 
τησιν τάς πρός τοϋτο πχρεσκευασμένας ύποθέσεις· άνεγίνωσ*ον αύτοί ή 
άλλοι κατ’ επιτροπήν αύτών τό προβούλευμα τής Βουλής καί προσεκά 
λουν διά τών κζρύκων τούς βουλσμένους άγορεύειν. Ούτοι έκαθηντο 
πιθανώς έντοΐς παρά τό βήμα βάθροις, είς ά έν τισι περιστάσεσιν εκα
λούντο ύπό τοϋ δόμου.

Μίίαγενεστερω; β! πρόεδροι έβοηθοϋντο Οπό τής προεδρίυοίσης φυλής 
ίνα τζρώσιν ε ΰ κ ο σ μ ί α ν έν τή εκκλησία (Αίσχ. κ, Κτησιφ. 53)· 
οί ϋπ’ αυτού; δέ διατελ.οϋντες δημόσιοι υπνρέται ήσαν δ Κήρυξ καί οί 
Σκύθαι τοξόται. Έν τοΐς άχαρνεΰσι τοΰ ’Αριστοφάνους (24) δ κήρυξ 
λέγει είς θορυβοϋντα καί άτάκτως λαλοΰντα κάθησο σ ί γ α· αλ
λαχού δέ είσάγονται τοξόται έκφέροντες έκτος τής έκκλησίας παροι- 
νοϋντά τινα ( έκκλ. 14 3). Μετά τό τέλος τής συζητήσεως δ επιστά
της, έάν ένέκρινε, ϋπέβχλλεν είς ψ/,φισιν τό ζήτημα ( έπιψηφίσαι ). 
‘ϊπάρχουσι περιστάσεις ύπό τών άρχαίων μνημ.ονιυόμ.ενχΐ καθ ά; ήρ- 
νεΐτο ύ επιστάτης ιό ουτω ποιήσαι ( ξ·.ν.φ. άπομν. Α. α. 18. θουκ. 
ς-. 14). Πρό τής άρχής πάσης άλλης ύποθέσεως έποίουν καθαρισμούς 
έν τώ τόπω τής εκκλησίας· δ ταύτας τελών ‘Ιερεύς εκαλείτο περις-ίαρχος, 
ώς προπορευόμενος τών π ιρ ι ς! ω ν ( καθαρσίων θυμάτων ) πέριξ τής 
έκκλησίας περιαγομένων· τά μάλλον συ-Βιθιζόμενα θύματα ήν χοιρίδια, 
δτά τοϋ αίματος τούτων έρράντιζον τά βάθρα, τά δέ σώαατα αύτών έρ· 
ριπιον είς τήν θάλασσαν. ( Σχολ. εϊ; Άρις-οφ. άνωτ. καί είς Αίσχ. κ. 
Τιμαοχ. 48 ). Τόν τ.ερς-ίαρχον ήκολούθει δ κζρυξ καίων λιβανωτόν έν 
θυμιατήρι. Τούτων γενομένων δ κήρυξ παρεκέλευε σιωπήν ( εύφημία 
’ϊω - εύφημία "ς-ω) καί έπειτα προσηίχετο σεμνοπρεπώς ύπέρ τής ευ
δαιμονίας τή; πόλεω; καί τών αγαθών τής έκκλησίας βουλευμάτων, έπε- 
καλεΐτο τήν έν αύτή παράστσσιν τών θεών καί προέφερεν άράς κατά τών 
κακώς καί πρός βλάβην τής πόλεως βουλευομένων καί έχθρικώς πρός 
αΰ:ή< διακειμένων κτλ. ( Αρις-, Θε-μοφορ. 330 καί έπ. ).

Είς τήν έκκλησίαν δέν είσήγβτο κατά νόμον ούδέν μή πρότερον ΰπό 
τής Βουλής έξετασθέν καί ψηφιοθέν ψήφισμα, έλέγετο δέ τοϋτο ούτως 
έχον Π ρ ο β ο υ λ ε υ μ α. « άτριβοΰλε>τον μηδέν ψήφισμα είσιέναι ίν 
τώ δήμω ». ’Ηδύνατο δέ ή εκκλησία νά μεταβάλλει τό είσαγόμενον 
προβούλευμα ή καί άπορόίπτη αύτό·

Τό δικαίωμα τοϋ άγορεύειν έν τή εκκλησία είχε πας μετέχων 
αύτής κατά νόμον δθεν καί πάντες εκαλούντο ύπό τοϋ κήρυκος είς τοΰ το 
α τίς άγορεύειν βούλεται », άφοϋ οί πρόεδροι παρ’.σκεύαζον πάν 8, τι πρό 
τής άγορεϋσεω; άπητεΐτο. ‘Π ύπό τοΰ Σόλωνος είσάχθεΐσα διάταξις, ή 
τό δικαίωμα τοΰ άγορεύειν πρώτον είς τούς «πέρ τά πεντόκοντα έτη 
γεγονότες χορηγούσα ( Αίσχ. κ. Τ μάρχ. Κτησιφ. 54 ) πιριέστη έπί τών 
χρόνων ήδη τού Άριστοφάνους είς αχρηστίαν (Αημοσθ. π. ς-εφ. 285 
Αρις·· άχαρν. 43 ). ΟΙ πρός τόν δήμον άγορεύοντες φαίνεται δτι έφερον 
έπί κεφαλής ένόσω ήγόρευον στέφανον μυρσίνης, εί; σημεΐον ίσως δτι ή
σαν, ώς οί άρχοντες δτε έφερον καί αύτοί τής άρχής τόν στέφανον, ιεροί 
καί απαραβίαστοι ( Λριστ. έκκλ. 1 30. 147 ). Κατ' άρχαΐόν τινα νό
μον οί άγορεύοντες ώφειλον νά περ'ορίζωνται είς τήν εισφερόμενη/ϋ-πόδε- 
σιν καί νάμήλαλώσι περί πολλών συγχρόνως ή δίς περί τοΰ αύτοϋ δ 
αύτός έν τή αύτ'ρ ίμιρα’ ετι νά μή έκπίπτωτιν είς άπρεπε!, ρήσεις ή 
λοιδορίας, ούτε οί άκροαται νά παρενσχλώσι τόν άγορεύο-τα ( Αίσχ. κ. 
Τιμαρχ. 5. 32 )· ό νόμος πλήν ουτος φαι εται μή τηρούμενος έπί τών 
χρόνων τοϋ ’Αριστοφάνους (έκκλ. 142 Παράβλ. Αομοσθ. Πα^απρ 34 8), 
Οί μάλλο; έπί τοϋ λαού ίσχύοντες καί δεινοί περί τό λέ,ειν εν τή έκκλη- 
σία καί συνήθως ε ς αύτήν άγορεύοντες εκαλούντο ρήτορες, (ακολουθεί).

■■■>■ ΟΟΟ1ΙΓ~--------

‘Ο Κύριος Γ. Παπασλιώτης, μέλλων νά διδάξη έν τώ Πανεπιστηρίω 
περί τής αρχαίας κωμωδίας καί νά έρμηνεύσιρ τόν'Αριστοφάνην, ήρξατο 
τών παραδόσεων αύτοϋ διά τοΰ άκολούθου λόγου.

Αί άρχαί τής ελληνικής άναπτύςεως καί αί πρώτα·, έμπνεύσεις ποιή- 
σεως κεϊν.αι ούχί μόνον αύταί πέ ραν πάσης ιστορικής ε'ρευνη;, άλλά καί 
τά διάφορα εΐδο, εί καί αυτόθι μόνον κατά φυσικού, νόμους άνσφανέντα, 
κατά χώρον καί χρόνον δμω; πολύ άπέχοντα άπ άλληλων, παρέσχον 
καί εί; αύτόν τόν άμέσω; έ'. τής καθ’ αύτό άρχαιότητος έξελθόντα Ά- 
ρίττοτέλην πράγματα, ‘ο έρευνητίκους αύτοϋ νοϋ., βλέτων είς τήν τε
λειότητα τών ειδών τούτων, άπορε! περί τή; άρχής καί τής φυσικής 
άϋτών πρό; άλληλα συίαρείας' οί πρδ αύτοϋ, δντ»; αυτοί γενε-ήρες καί 
δημιουργοί τοϋ καλού καί ποοσεχοντες μονον είς τήν άμικτον αϋτοϋ 
άπόλαυσιν, περιεώρων πάσαν πιρί αύτό φιλολογικήν έρευναν, μή φρον- 
τίζοντες νά ανιχνεύσωσι· δτοθεν τοϋτο, εί καί «γ/ώ.'Ον, άνέβλυσεν εί; 

Ιτήν χώραν ταύ ην καί μό η·, καθ -·8ς χρόνου; άπαντες οί πε ιοικοΰντες 
αύτήν λαοί ούδεμίαν τοϋ καλού τούτου είγο< Ιδέαν. Τούτου ένεκα καί 
τάνΰν :ίσ;τι περιπλεκόμεθά εί; τήν αυτήν αμηχανία··, θελοντε; \ά δρί- 

σωμεν τήν δι’ αιώνων γενομένην κίνησιν τοϋ πολιτισμού κατά τάς ύφ’ 
‘Ελλήνων οίκουμένας χώρας, διότι είς τούτο μάλιστα συν’σταται ή δια
φορά καί σπ-υδαιότης τοΰ πολιτισμού τούτου, δτι δέν είναι γέννημα καί 
αΰξτ.μα ξένον, ούτε πάλιν καθ’ δλα τά μέρη αύτοϋ προήχθη ύπό τής 
αύτής ελληνική; φυλής, ώστε τό όμ.οιόμ.ορφον προφανές δν νά άπλοποιή 
καί τό περί τής άρχής εκείνου ζήτημα. 'Απ' έναντία; τούτο περιπλέκε
ται έτι μάλλον δ ά μιας άλλης δεύτερα; άοετής τών ελληνικών γραμμά
των δτι δηλ. ένταΰθα μόνον τά είδη δέν είναι χεννήματα αυθαίρετα 
Τού νοός ούίέ τών άτόχω», άλλ’ άνάγκατ ούτως είπεΐν κοινωνικά!, γεν
νήματα τών ιστορικών εποχών τοϋ δλου έθνους καί τών φυλών ιδία, δι’ 8 
είναι <αι είκλες ακριβείς τωε εποχών έκείνων. Αύτη είναι ή αιτία δι’ην 
έν μόνοι; τοΐς- ελληνικοί; γράμμασι συνέχεται ή κατανόησις ενός οίουδή- 
ποτεείίους σ ενά μέ τήν γνώσιν τ.ΰ χαρακτήοος καί τή; Ιστορίας τής 
φυλής ή χώρας, έν ·ξ έφίη και ηϋξήθη· άλλά καί τοϋτο δέν άρκιΐ πολ
λάκις* διότι τά είδη μετελθόντα άπό γώρας είς χώραν Χαί άπό φιλής 
είς φυλήν, κχί με-αποιηθέντα, εί καί μικρόν, έκ τής αρχαίας αύτών μορ
φής συνφκειώθησαν επί τοσοΰτον μέ τήν νέαν Πατρίδα, ώστε πολλαχοϋ 
δ έν διαχινώσκεται άλλως ή άρχαία καί φυσική αύτών μορφή, είμή διά 
τή; λεπτής ώακρίσεως τών ταϊς έλληνικαϊς φυλοΐς ίδιαζόντων χαρακτή
ρων, καί συνεχούς περ> τά εί >η έρεύ<ης. θΰ:ω δ'ερευνών τις άνευρίσκες 
παρά μέν τοΐς έν ’Ασία Ίωσι τζν γέννησιν καί επιμέλειαν του έπους, 
παρ’ αύτοΐς τάς παραφυάδας τούτου έλεγείαν καί ίαμβον, καί τό αντί
στοιχον τοΰ έπους λογογραφικόν είδος, τήν ίστοριοχρσφ'α»· παρά δ’ Αί- 
ολεϋσι καί Δωριεϋσι τήν λυρικήν ποίησιν καί τάς πρώτας άρχάς καί κι
νήσεις έμβριθυϋς φιλοσοφίας, καθ’ οσον τά είδη ταϋτα άπεικονίζουσιν ά- 
κριβώς τά ήθη καί έθη καί καθ’ δλου τόν βίον τών φυλών· άλλά ταϋτα 
.ε'ναι τά κεφάλαια μ-όνον παντοειδούς πολιτισμού, ύπό δ’ Sv έκαστον αυ
τών υπάγονται διάφορα άλλα, ών ή «ρχή μή φανεΐσα τό πάλαι σπου
δαία λανθάνει μέχρι τή; σήμερον. Αύτοϋ έν μια γωνία ελληνικής τίνος 
χώρας, μηδέποτε άναδειχθείση; πολιτικώς έ.τισήμου, άναφανεΐσα λανθά
νει ή είς τέχ.ην πρώτη άνάπτυξις τής ελληνική; μουσικής· έκεΐ πρώτον 
«ί άνθρωποι έπειράθησαν νά είκάσωσιν ·πί λίθου ή μετάλλου θεόν άνθρω 
πόμορφον· άλλ ιχου δ έ»θουοιώντες ύπέρ τούτου ή εκείνου τοΰ θεού έλάμ· 
στρυναν τας έορτά; του ύμνοι; καί άσμασι κάτ’ ίδιάζουσαν έννοιαν καί- 
τύπον πεποιημέν,ΐς. ‘Ομοια δε είναι έν ‘Ελλάδι ή άρχή καί τών άλλων 
εικαστικών ή μιμητικών τεχνών ημείς όμως ά'αζητοΰντες τά νύν έχο· 
μεν ώ; έπί τό πολύ »ά είπωμεν καθόλου, δτι εί; τήν φύοιν τοϋ έλληνι- 
κοϋ νοός καί τάς ιδιότητας τή; χώρας ένυπήρχον τό πρώτον τά σπέρ
ματα τής θαυμασίας ταύτη; άναπτύζεως, καί δτι τό πρώτον δι’ ώδής 
καί έπειτα διά γραφής είσέρρεον τά καλά τών έλληνικών φυλών είς τήν 
ψυχήν τοϋ Ελληνος έξ Ασία; καί Εύρώπη;.

Άλλ’ άν δ έλληνικός πολιτισμός στεοί,ται μια; κοινής τοπικής ή 
φυλετικής αρχής, οέαν εύρίσκομεν έν τώ άλλω πόλω τοΰ αρχαίου κό
σμου, τή ρωμαϊκή, πολιτεία, δπου έκ τή; πόλεως ‘Ρώμη;, ώς έκ Πρυτα
νείου, έκόμιζον οί σ-ρχτιώται αύτής εις τους ίιποτασσομένους λαούς τό 
πϋρ όμοίων ιδεών - άνλέγω, στερήται τοιαύτη; κοινή; έστίας ί ελλη
νική κοινωνία, δέν ελλείπει δμως άπ’ αύτής καί ή κοινή τάσις ούδέ 
σκοπός, περί 8ν συγκεντρωθέντα τά διάφορχ στοιχεία τοϋ πολιτισμοί 
ήδύναντο νά χαταστώσι δρχστικώτερχ διά τήν άνάπτυξιν τοΰ ανθρωπί
νου γένους, ώ; αναιρούμενων τών έν αύτΛ; αντινομιών. Το.οΰτον σημεΐον 
τοπικής συγκεντρώτεως έγένοντο αϊ Αθή-αι, χωνευτήριον δέ τών έν το!; 
είδεσι διαφορών τό δ.άμα καί τά κατ’ αύτό.

‘Ο χ?ά·ος καθ’ 8» ή τών Αθηναίων πολιτεία καί έν αύτή τό δράμα 
ήκμασαν έν ‘Ελλάδι, συγκρι όμε·ο; πρό; τάς εκατονταετηρίδας, καθ’ α; 
μόνον τό ιωνικόν έπος ή κχί έπειτα μετ' αύτοϋ τό Αίολοδωρικίν μέλος 
έθελγον τάς ψυχάς τών άνθρώπωι λαμπρί-ονσα τά; είς τιμήν τών θεών 
τελουμένας έορτά; καί πανηγύρι·;, εϊ·.αι λίαν βραχύς· διότι άρχόμενος 
άπό τών περσικώι καθήκει μόλις μέχρι ’Αλεξάνδρου τοϋ μεχάλου ( όλ. 
72, γ — 1 1 1, ά, ή 490 — 336 π. X. )· καί δμως αύτή ή βραχεία περί- 
οδ.ς περιλαμβάνει τήν κορύφωσιν τή; ελληνικής παιδε ας, είς συντέλεσιν 
τής όποια; προειργάσθησα» άπχντε-ς οί πρότεροι αιώνες. ‘Ο ύαός δστις 
παρήγαγι Τό θαύμα τοϋτο, ην μεοίς τής ιωνικής φυλή,, ούδέ δυνάμ-δα 
λίαν λέποτοαερώς καί ασφαλώς νά άνεύρωμεν τους λόγους, δι’ ου; ή 
μερ'.ς αυτή μετεμόρφωσεν έπί τοσοΰτον τόν μονομερή τής φυλή; χαρα
κτήρα’ επειδή έπί μέν τών άμηοικών χρόνων προφανώς ή Πελοπόννησος 

προέχει τών άλλων τής ‘Ελλάδος χωρών κατά τε τήν εσωτερικήν άνά- 
πτυξιν καί τήν είς τά έξω δύναμιν, κατά δέ τούς χρόνου; τής μεγάλης 
τών ελληνικών φυλ,ών κινήσεως, ή; πρ .αγόμενου ήν ή έπί εκατονταετηρί
δας συνεχίσθεΐσα έποίκησις τών παραλίων τή; Μεσογείου θαλάσσης, ή 
'Αττική δέν κατέχει ούτε ιόν πρώτον ούτε τον δεύτερον τόπον· άλ.λ’ ούδέ 
κατά ιήι πρώτην αλλαγήν τών ελληνικών πολιτευμάτων, τήν άπό μο
ναρχίας είς αριστοκρατίαν, έπέδειξεν έαυτήν έπισημοτέραν τών άλλων 
ελληνικών πολιτειών. 01 αρχαίοι Αθηναίοι τε καί ξένοι, άπό τοΰ Πλά
τωνος ήδη, κα-εΐδον τήν ύπιρτχί,ν ταΰτι,ς τής πόλεως καί έπειράσθησαν 
πολλαχώς νά τήν αίτιολογήσωσιν, οί μέν θιά τής ιθαγένειας τών κατοί
κων, αί δέ διά τώ» μυθικών προνομίων άλλά τοιούτων παραδόσεων δέν 
έοτερεΐτο καί πάσα άλλη ελληνική χώρα, ώς δύναταί τι; νά μάθφ τυϊτο 
έκ τοϋ Παυσανίου μάλιστα, δσπς κατέγραψε», οσον οίον τ’ ήν έπί τών 
χρόνων αύτοϋ, τοΰ; κατά τόπους μύθους, πετοιθώς δτι δ μύθος είναι ή 
μόνη άληθινή, εί καί ώς έπί τό πλεϊστο» δυσεξήγητος, πηγή, έξ ή; δύνα
ταί τις μετά μεγάλης πιθανότητος νά είκοτολογήση τά περί τήν αρχήν 
καί τήν πρόοδον τής τοΰ ανθρωπίνου νοός ένεοχείας μεγάλα ζητήματα.

Οθεν μετά βεβαιότητας δυιάμεθα νά είπωμεν δτι άπό τοΰ ΣόλωνΟ; 
πρώτου άρχεται αυτή ή διαφέρουσα ύπεροχή τών Αθηναίων δ νομοθέτη; 
ουτος, τοϋ δποίου ή φιλάνθρωπος καρδία καί τό φιλόπατρι αίσθημα κατα
φαίνονται λαμπρω; έντο!ς καί είς ήμάς περισωθεΐσιν ίάμβοις καί έλεχείαΐς, 
κατώρθωσε τοϋτο μάλιστα πρό τών άλλων, νά συστήση πολιτείαν σοφώ- 
τατα συγκεκραμένην, ώστε, ένώ παιταχοϋ τής ‘Ελλάδος οί άριστοι έδυσ- 
ανασχέτουν πικρώς κατά τής αϋθαδείας τοϋ πλήθους, αυτού παρεχώρησεν 
αύτός άνευ δυστροπίας μέροο τή; άρχής είς τόν λαόν, δστις κατά τά ήθη 
ήν πολύ εύσταθέϊτερος τών ’Ασιανών ’ΐώνων καί ήμβρώτερος τών τρα
χέων Δωριέων. Λαβών δέ ουτος τήν άρχήν δέν τήν μετεχειρίσθη είς τδ 
»ά καταστρέψή εύθϋς παντάπασίν ήθικώς καί πολιτικώς τούς άρίστους, 
ώς έγίνβτο κατά Τούς αυτούς χρόνου; έν ταϊς πλείσταις τών αιολικών 
καί δωρικών πόλεων. — ‘Η μετά Σόλωνα έπιλθοϋσα άρχή τοϋ κατα- 
χρασιοΰ τής τού λαού πίστεως, μή εύροΰσα προϋπάρχόντα πάθη καί 
έριδας Γσχυράς παρ’ ούδετέρω τών Αντικειμένων κομμάτων, προσέσχε 
τίν νοϋν άλλαχόσε, δθεν ήδύνατο νά προσπορισθή ερείσματα τή; άρτι- 
συστάτου καί παρανόμου άοχής· ουτω λοιπόν, έ.ώ έν ταϊς άλλαις έλλ.η- 
νικαΐ; πολιτεία·.; οι έκ τοϋ δήμου τύραννοι μετεχειρίζοντο τήν δύνα- 
μίν των εί; σφαγάς καί κακώσεις τών έκπεπτωκότων άριστων, 7-όγ-ς* 
ότι εζεδικοϋντο τόν δήμον, δ Πεισίστρατο; μή έχων τοιαύτας άφορμάς 
Λπεΐδεν είς τό να στηρίξνι τό κράτο; του είτε συγκαλών περί έαυτόν 
ποιητάς καί τεχνίτας, είτε προάγων έ,τί τό κερδαλεώτερσν τάς εργα
σία; του λαοϋ' διό εις τους Πεισιστρατίδας οφείλονται τά δύο μεγάλα 
καλά, δ ιδιωτικός πλουτισμός τών ’Αθηναίων καί ή έκ μαθήσεως πρΟσ- 
γιγνομέν/) φιλοκαλία· διότι πώς δύναται νά έλπισα, τις δτι έργα 
τυραννικήν έντολήν κατορθούμενα, 
νά έγγίσωσιν είς τήν καγδίαν καί νά 
λαόν, δστις μόνον έδούλευσεν είς αύτά ;
σία τοϋ Σόλωνος καί ή φιλόκαλος άρχή τού Πεισιστράτον, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής έπί Κλεισθένους γενομένης έπί τό δημοκρατικώτερον 
άνακαινίσεως τ.·ΰ πολιτεύματος, δίνονται νά θεωρηθώσιν ώς πρόκα— 
ταρκτικαί τοϋ μεγαλείου, είς 8 άφίκετο ή μικρά αύτη χώρα εύθύ; μετά 
τήν καθαίρεσιν τών τυράννων. « ’Αθηναίοι μέν νΰι τ.ΰξηντο, 'έχει ό 
πατήρ τής ιστορίας, δηλοϊ δέ ού κατ’ έν μοΰνον, άλλά πανταχή, ή ίσι- 
γορίη ώς έστι χμήμα ςπουδαίαν, εί καί ’Αθηναίοι τυμαννούμε οι μέν ούδα- 
μ.ών σφέας περιοικεόντων έσαν τά πολέμια άμείνους, άπαλλαχθέντες δέ 
τυράννων μακμώ πρώτοι έγένοντο- δηλ ϊ ών ταϋτα δτι κατεχόμενοί μέν 
έθελοκάκεον ώς δεσπότϊΐ εργαζόμενοι, έλευθερωθέντω^ δέ αύτός έκαστος 
έαυτώ προεθυμέετο κατερ·. άζεεθαι ο

Τήν πτώσιν τή; τύι Πεισιττρατιδών άρχή; παρηκολούθησαν έν Ελλάδι 
συμβάντα, 
γένους, 
λίστα πόλιν ϋπέρ 
έγκατοίκους. 
τή Έλλϊδι, 
ραν ταύτην πιρικλυζούσας θαλάσσας κατορθοόντων μάλιστα τών 'Αθη
ναίων.

κατά 
δσοι θαυμαστά καί άν ηναι, δύνανται 

περιπα'.ήσωσι φρόνημα είς τόν 
’Αλλ’ ή τε μετι ιόφρων ντμοθε-

άτίνα άνεφέροντο μέν είς τήν τύχην τοΰ δλο» ελληνικού 
οΰχ ήττον ομας συνέτει·.αν είς τό νά έξυψώσωσι μίαν μά- 

τάς ίλλας καί έπί μίγα νά φρόνημα ιίσωσι τούς 
Στρατοί τής Ασίας, τής άπό τών μυθικών χρόνων έχθράς 
έτάφησχν είς τάς πεδιάδάς τής ‘Αττικής καί τάς τήνχώ-

(ακολουθεί).
·<»» » ■
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Τδ διάσημου τοΰτο έν τώ Βασιλείφ τής Νεαπόλεως ηφαίστειου 
κείται έν ταϊς έπαρχίαι; τής ιδίως Νεαπόλεως καί Καστελ- 
λαμάρας. U κορυφή αύτοΰ, μόλις έν καί ήμιτυ μίλιον άπό τής 
πρωτευούσης άπέχουσα, ύψοΰται 3,240 πό'ας υπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης, κατ’ άλλον δέ νεώτερον περιηγητήν έχει ύψος 3,60 2 πό- 
δας· προς δυσμάς οί πρόποδες αύτοϋ προβαίνουσι μέχρι τοϋ κόλπου τή; 
Νεαπόλεως· ή θέα αύτοΰ είναι γραφίκωτάτη, καταπληχτική καί ποι
κίλη· τό άνώτερον αύτοΰ μέρος, διεσχισμένον έκ τών διαφόρων σεισμών 
οΰ; κατά καιρόν ύπέστη,είναι πλήοε; ερειπίων· τδ μέσον είναι κατακεκα- 
λυμμένον ύπό λάβας, τό δέ κατώτερον ύπό αμπελώνων, έξ ών παράγεται 
ό περίφημος καί τιμαλφής οίνος Δάκρυον Χριστού (Lacrima Christi) 
καλούμενος, έτι δέ καρποφόρων δένδρων πεδίων εύφόρων καί τερπνών 
κωμών καί χωριδίων, Η τοΰ έδάφους δ’ αυτή ευφορία αποδίδεται 
τή ύπδ τοΰ ηφαιστείου έκτοξευομένη τέφρα. 11 κορυφή αύτοΰ πα- 
ριστόί άποκεκομμένον κώνον. Πρός Βορράν είναι τό-δρος Σόμμα, ισοϋ
ψές τώ Βεσουβίω καί οΐον δι’ εντομής τίνος άπεσπασμε'νον τούτου, ύποτι- 
θέμενον δέ τόν πάλαι κρατήρα τοΰ Βεσουβίου αποτελούν. Μεταβαίνων τις 
άπό Νεαπόλεως είς Βεσούβιον διέρχεται διά τής Πορσίκης, περί τούς 
πρόπ'.δας τού ορούς κειμένης· άναβαίνων δέ τδ όρος φθάνει είς τδ ερη
μητήριου, οικίαν εύπρεπή, είς επικίνδυνον μίν θέσιν μαγευτικήν όμως θέαν 
παρέχουσαν· αυτόθι είναι τοτή; αφορίας καί γονιμότητο; μεθόριον. Φθάσας 
τις είς τήνβάσιν τού κώνου αναγκάζεται νά άναρ^ιχάταΐ κατάδεξιάν γραμ
μήν έπί αμμώδους λάβας, καθισταμένης θερμής μετά ώρας πορείαν, ώδε 
αί τραχύτητες αύξάνουσιν, ό δέ καπνός άναθρώσκει άπό διαφόρων ρωγμών.

Αμα δέ φθάσει τις εις τά χείλη τοϋ φ· ικώδους εκείνου κρατήρος 
ακούει τρομερά; ένδοθεν απηχήσεις· λάβαι δέ καπνού; άναπέμπουσαι άναγ- 
γίλλουσι τώ περιηγητή ότι πατ4ΐ έπί τών θόλων αύτών τής καμίνου· τδ 
χείλος τοΰ κρατήρος έχει ήμισείας λεύγης περίπου περιφέρειαν, τό δέ βά- 
δ ·ς τοΰ βαράθρου είναι 350 ποδών περίπου (α) σχηματίζονται δ’ αύτδ- 
θι κατά καιρούς νέαΐ πάντοτε όπαί· κατά τδ 2τδς 1830 δύο τοιαΰ- 
ται διηνοίχθησαν — Είναι δ’δ Βεσούβιος τδ μόνον έπί τής Ευρωπαϊκής 
στερεά; φλεγόμενον ηφαίστειου· πολλάκις έσόέσθη καί ήναψιν έκ νέου. 
Επί τής βασιλεία; τοϋ Τίτου δ Βεσούβιος ήν γνωστός μόνον έπί τώ γο- 
νίμ.φ τοΰ έδάφους αύτοΰ· ό Ούϊτρούβιος καί Διόδωρος ό Σικελιώτης, σύγ
χρονο·. άμφότεροι τοΰ Αύτοκράτορος Αύγουστου, μαρτυροΰσιν έν τούτοι; 
ότι πάλαι ποτέ έξερεύξατο φλόγας ώ; ή Αίτνα· άλλ’ αί πεπαλαιωμένα·, 
αύται άναμνήσεις είχον ήδη έξαφανισθή άπό τή; μνήμης τοΰ άνθ.ώπου 
Κατά τό79 δέ Μ. X, ετο; ήνέωξεν έκ νέου ό Βεσούβιο; τά βάραθρα 
αύτοΰ· κατεκάλυψε δέ τάς πόλεις Ηράκλειον, Σταβίαν καί Πομπηίαν. 
0 δέ διάσημος φυσικό; Πλίν.ος άπώλετο τ'ς περιέργειας αύτοΰ θϋμα 
γενόμενος· έμεινε τδ δρο; φλεγόμενον δέκα ολους ένιαυτούς· αργότερα 
δμως έφάνη όλως άποσβεσθέν· κατωκεϊτο τδ 1611 μέχρι καί τή; 
κορυφής του σχεδόν αύτής.

Αί διασημότεοαι τών εκρήξεων μετά τήν τοΰ 79 συνέβη σαν κατά 
τά έτη 1031, 4766, 1779, 1794 καί 1819. Τήν 24- δ’ Οκτωβρίου 
τοϋ 1 822 μέλαν νέφοςτέφρας κατεσκίασε τήν ημέραν έν Νεαπόλει καί έξη- 
πλώθη μέχρι τοϋ Cassauo, είς διάστημα 105 ιταλικών μιλίων, ν.αθ’ δν 
χρόνον χείμαρρος λάβα; διέχεε τάς ερημώσεις του έπί ένό; μιλίου έπιφα- 
νείας· ετιδέ φρίκωδέστεραι έγέ.ο.το αί εκρήξεις τοΰ 1833 καί 183 4. 
4ί1 κατωφέρεια δέ τής πρός τόν Βεσούβιον άγούσης όδοϋ καθιστά δύσκολον 
τήν εί; αύτδν προσπέλασιν φθάνει τις αύτόσε δ.ά τριών δδών, μιας μέν άπδ 
Βορρά, έτέρας δέ άπό τοΰ ότογ.άνου (ottojltlo) καί τρίτης τινός άπό 
της Ρεζίνης (Resina), ήτις καί μάλλον τών άλλων φοιτάται.

(α) όπως οί περιηγηταί διαφωνοΰσιν έπί τοΰ ορισμού τοΰ ύψους τοΰ 
Βεβουβίου, διαφωνοΰσιν ωσαύτως καί έπ'ι τοΰ βάθους αύτοΰ· ούτως άλ- 
λ.οι περιηγηταί θέλουσι τδ βάθος τοΰ κρατήρος 1 3 4Ο ποδών άπασαι 
δ’ αυται αϊδιαρωνίαι προήλθον πιθανώς έκ τών διαφόρων μορφών, καί 
τών πραγματικών αλλοιώσεων, άς ύπδ τών κατά καιρούς έκρήξεων 
λαμβάνει τό ήραίστιον. Σ. Μ.

( Εκ τού Γαλλικού)
Α. ϊ. Β.

έκ

Π’-κέρμί, χωρίον κείμενον πλησίον τών 'Αθη-ών, είς τούς 
συσσωρευμένα αναρίθμητα ό- 

ύπαρχόντων προ τοΰ κατακλυσμού. Κατά τά τελευταία 
έξήχθη μέγα πισύν, άλλ' ·η Γαλ'ία δεν είχε ΰάβει μέρος 
Κατ’ αίτησιν δέ τοΰ Κ. Δουβερνουά, καί πού πάντων χά- 
ίσχυράν μεσολάβηση* τοΰ Κ. Υπουργού τή; δημοσίας έκ- 

.; είναι πολύ πρόθυμ.ος, προκε μένου νά πράξη αγαθόν 
Φόρτ Ρουάν, ό έν ΑΟήναις επιτετραμμένος τάς ύποθέσεί;

τδ Μουσεϊον, λέγει δτι αί πλη- 
ώστε ένοόμεναι καί μ’ όσα; 

έϊημοσίευσεν ό Κ. Ούάγνερος, δύ·,ανται άπδ

Εν τώ ΙΙανελληνίω άναγινώσκομεν τδ έξης ά'ρθρον, όπερ ελαβεν 
τής Πατρίδας, γαλλικής έφημέρίδος.
Κατά τινα συνεδρίασιν τής ακαδημίας τών επιστημών έν Παρι- 

σίοις γενομένην τήν 6 Φεβρουάριου Ε. Ν. έγένετο λόγο; και π;ρί τών 
έν τω χωρι'ω Πικέρμι τής Αττικής άνορυχθέντων όστέων ώς έξης.

Είς 
πρόπ δα; τοΰ Πεντελικοΰ όρους, είναι 
στα ζώων 
ταΰτα έτη 
έξ αύτών. 
ρις εί; τή* 
παιδεύσεως, δστί: 
τι, ό Κ. 
ημών, καί δ Κ. Χαιρέτης, διευθυντής τοΰ έν ’λθήναις βασιλικού δεν· 
δροκομείου, έπεμψαν είς τδ ϊ'ουσέϊον τρία κιβώτια πλήρη τών πο
λυτίμων τούτων λειψάνων.

Τά περιεχόμενα εις τά κιβώτια τεμάχια είναι τμήματα κρανίων, σια
γόνες μέ όδόντας, όστα μελών, όδόντε; χωριστοί κτλ 'Λνήκον άλ
λοτε ταΰτα είς σαρκοβόρα, καί πρδ πάντων είς άρκτους τών σπηλαί
ων, εί; ελέφαντας άπολελιθωμένους, εί; ρινόκερως, είς ίππαρ'ονας, είς 
γιράφας, είς άντιλόπας, είς μεγάλους βραδύποδα; (lardigrades).

0 Κ. Δουβερνουά, άποπερατών τήν σημείωση περί τή; αποστολής 
ταύτης, δΐ ής έπλουτίσθη τελευταίου 
ροφορίαι αύται είναι τόσον άνέλπιττοι, 
πρδ πολλοΰ καιρού 
τοϋδε νά χορηγήσω ι δι'ομενα πιθανών συμπερασμάτων περί'τής κα- 
ταστάσεως τών χωρών, όπου κατώκει ό φαΰνος τής ’Αφρικής, πριν 
τοΰ δυστυχήματα; διά τοΰ όπ.ίου παρεχώθη είς τδ έδαφος τών 'Α
θηνών. Είναι σύμφωνον μέ τήν ζωολογικήν γεωγραφίαν, ακόμη καί 
τήν πρδ τοΰ κατακλυσμ.οΰ, τδ νά ύποθίσωμεν ότι ΰπήρχιν απέραντος 
πεδία; ένόνουσα τήν ‘Ελλάδα μέ τήν ’Αφρικήν καί τήν μικράν ’Ασί 
αν, καί έπί τή; όποιας αί άντΛόπαε καί αί γιράφαι ήδύναντο νά 
κινώνται όλως έλεύθεραι, ώς αί κατά τάς έρημους τής 'Αφρικής ζώ- 
σαι τήν σήμερον. ΐίπίχή τή; καταστροφής τοΰ φαύνου τούτου φαίνε
ται ότι υπάρχει ακριβώς έκείνη, καθ' η< πρέπει νά έβυθί-,θη ή γή 
αυτή εί; τά βάθη τής Μεσογείου θαλάσση;.

(Σ. Σ. ϊδε καί 'Εφημ· Μαθ, έτους Α. σελ. 170. 178. 1S6. 187.)
— 11 μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας καί Τουρκίας συνθήκη ύπεγράφη 
Κωνσταντινουπόλει ύπδ τυΰ Ρεσίτ-Πασα τή 25 Φεβρουάριου.
— Αρχιστράτηγος τοΰ κατά τήν Ευρώπην καί ’Ασίαν Ρωσσίκοΰ 

στρατού άπεδείχθη παρά τοΰ Αύτοκράτορος Νικολάου ό Πρ. Πα- 
σκέβιτζ.

‘Η ί’ωτσική Κυβέρνησί; άπηγόρευσε τήν άπό τών λιμένων τής Ρωσ- 
σί»ς εξαγωγήν σιτηρών καί οσπρίων μέχρι τοΰ προσεχούς Σεπτεμ
βρίου· ή τιμ.ή τοΰ σίτου άνέβη πάοαυτα έν Κωνσταντινουπόλει είς δρ. 
1 8 τδ κοιλδν.

— Εκ τών παραδουνάβιων χωρών ούδεμία ήγγέλθη σπουδαία εϊ- 
δησ.ς.

— Τά περί τών κατά τήν Ηπειρον εσχάτως άναγγελθέντα δέν έβεβαι- 
ώθησαν έτι θετικώς, καί δί άπ’ εύθείας έκεΐθ.ν γραμμάτων, τών τα
χυδρομείων καθυστερούν των.

— ύ Αύιοκράτωρ Νικόλαος έ-.ήρυξε διά γενικής προκηρύξεω; ότι 
αναλαμβάνει τά όπλα καί κατά τών ενάντιον αύτοΰ συσταθεισών Γαλ
λίας καί Αγγλίας·

— 0 Δ. φωτίλας, άνήρ άγαθδς καί χρηστός άπεβίωσεν έν Κων- 
σταντίνουπόλει.

— Η Σεβαστή Κυβέρνησί; πατρικώ; υπέρ τοΰ λαού προνοαϋσκ Α
γόρασε μεγάλην ποσότητα σίτου ΐνα χρησίμ.εύση έν ώρα ανάγκης.

— ' — - ■ 

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Αθ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ.
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