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Οΰ |· <ι.“ ,το.λ/.ς, ά.Ι.Γ οί ιγήιτψα ά> αγινύσΜ»·τι'ς r/σι σπουδαίοι. 

(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Αί ΉοαζΛϊ’ους σττίζοσ.
(Ήραζλίΐ;·. στήλαι, Στράβ. Ήραχλέο; στάλα, Ήραχλέος κίονες, 

H-να. καί άτλώς στήλαι).

Διά τής ονομασίας ταύτης έδηλούντο ύπό τών άργαίων 
καθόλου αί ένθεν και ένθεν τής εισόδου τής Μεσογείου ή 
έσω θαλάσσης πέτραι, κατά τήν έωθινήν άκραν τοΰ πορθμού 
τών Γαδείρων, ών ή πρός βορράν και έπι τής Ευρώπη; κεί
μενης ώνομάζετο Κάλπη, ή δέ πρός νότον και έπι τής ’Αφρι
κής Άβολη. ΙΙολλάς δέ άλλας περί τούτων ιδέας εΐχον οί τε 
’Ελληνες καί οι 'Ρωμαίοι. Ή αρχή αύτών άνέρχεται εις τούς 
μυθολογικούς χρόνους· υπάρχει δέ λίαν δυσδιάκριτον έάν τά 
περί αύτών μυθεύματα βαίνωσιν έπί ύπαρχουσών πρότερον 
περί αύτών γνώσεων, ή έπινοηθέντα τήν αρχήν ύπό τής φαν
τασίας τών άρχαίων εσχον μεταγενεστέρως, γεωγραφικών α
νακαλύψεων γενομένων, πραγματικήν ύπόστασιν. Υπάρχει 
γνωστόν ότι ίδρύοντο π·λαι στήλαι καί βωμοί έπί του απώ
τατου σημείου είς δ άφιζνοΰντο καταζτηταί καί έρευνηταί, εις 
διαμνημόνευσιν τή; τόλμης καί τής προόδου αύτών. Έν τή 
μέση ’Ασία παρά τόν ποταμόν ’ίαξάρτην έδείκνυντο βωμοί 
Ήρακλέους, Βάκχου, Κόρου, Σεμιράμιδος καί ’Αλεξάνδρου, 
ούτινος καί έν Ινδική παρά τώ Έφάσει ποταμώ ύπήρχον μνη
μεία. Τοιαΰτα μνημεία εζητήθησαν άρα δεικνύοντα τόν δυτι- 
κώτατον τέρμονα,εΐς δν παρεγένετο ό καί πρός τοΰτο τό μέρος, 
κατά τήν μυθολογίαν, στρατευσας Ηρακλής, ώς έμνημονεύοντο 
ύπάρχοντα καί είς άλλας μεμαζρυομένας χώρας, εις άς ένομί- 
ζετο ότι προεχώρησεν ό αύτός ήρως, οιον πρός άρκτον τής 
Γερμανίας καί είς τάς δυσμικας εσχατιάς τής Γαλατίας· (Tac. 
Germ. 3. 34, Σχυμν. Χίος I S8, Serv. εις Virg. Λι>η. xi 262, 
ένθα γίνεται μνεία καί στηλών Πρωτέως έν Αιγύπτιο που)· 
παραδείγματα άλλα μνημονεύει ό Στράβων έν τή περί τοϋ πα
λαιού έθους τοΰ τίθεσθαι τοιούτους όρους διατριβή αύτοΰ. 
Υπήρχε δέ καί έτέρα τις άφορμή ϊνα έπιζητώσι στήλας πρός 
τό μέρος τούτο. 'Ο Αισχύλος (ΙΙρομ. δεσμ. 34!). 428) έμνη- 
μόνευσε κίονα ουρανού καί γής, τουτέστι βαίνοντα έπί τής 
γής καί άνέχοντα τόν πόλον τοΰ ούρανοϋ, έρειδόμενον δέ έπί 
τών νώτων τού 'Ατλαντος. 'Οτι έταυτίζοντο ύπο τινων αι 
στήλαι τού Ήρακλέους ταϊς τού 'Ατλαντος γίνεται δήλον έκ 
τοΰ καλεϊσθαι τάς πρώτας καί στήλας Κρόνου καί Βριάρεω, 
Θεών έκ τοϋ γένους τών Τιτάνων, άφ' ών καί ό 'Άτλας κατή- 
γετο (Άριστοτελ. παρ' Αίλ. Π. ίστ. Ε. 3, Ήσυχ. έν λ. Βριά
ρεω στήλαι. Εύσταθ. είς Διονυσ. ΙΙεριηγ. 56 J, -χολ. Άπολ. 
'Ροδ. Α. 165. Ό Σχολιαστής τών Νεμ. τοΰ Πινδάρου Γ. 37, 
ονομάζει αύτάς στήλας Αΐγαίωνος, δπερ έστί άλλο τοΰ Βριά
ρεω όνομα, όνομαζομένου καί άλλοθι που Ήρακλέους,ιδ. Ζηνοβ. 
παροιμ. Έλλ. έζατ. Ε. 38).

Αί γνώμαι τών άρχαίων συγγραφέων, περί τοΰ τί άν ήσαν 
αί στήλαι, διατί ώνομασθησαν του Ήρακλέους, καί πού εκειν- 
τς αυται, φαίνονται πολύ διηρημέναι, άφ’ ου έπεδσθησαν ουτοι 
είς τήν περί αύτών άκριβεστέραν έρευναν.

Α.) Ή ονομασία ούχ εύρηται παρ’ Ομήρω, εί καί δεικνύει, 
διά τής περιγραφής τής άπό τής έσω θαλάσσης εις τόν Ωκε
ανόν εξόδου τοΰ Όδνσσέως, καί τής έκεϊθεν επανόδου αύτοΰ, 
ότι είχε γνώσίν τινα τοΰ π ρθμού τών Γαοείρων.

Πρώτη διαζεκριμένως μνεία τών τοΰ Ήρακλέους στηλών 
γίνεται ύπό τοΰ Πινδάρου, πολλαχού όνομά,οντος ταύτας ως 
τό όριον μέγρις ού»παρεγενετο ή φήμη τών ηρώων αύτοΰ, καί 
λέγοντος δτι τό πρόσω αύτών ήν άβατου καί τοΐς σοφοϊς καί 
τοΐς άσόφοις· άλλοθι δέ ,-.έγ ·>ν ό Πίνδαρος ότι Γαδείρων τό 
πρός ζοφον, ού περατόν, δε.’κνυσι σχέσιν άλλήλοις έ,-.οντα ταύ
τα. (Πινδ. Όλ. Γ. 79. Νέμ. Γ 35, Δ. 112, Ίσθμ. Δ 20). 

Ό Ηρόδοτος, δεδιδαγμένος ύπό τών ναυτίλλομένων Φοινίκων, 
μνημονεύει τών στηλών ώς πλήρη περί αύτών γνώσιν έ/ων, 
καί ώς περί καλώς έγνωσμένης θέσεως. Όπως δέ έκφράζεται 
περί τών χωρών αύτών φαίνεται άναμφιβόλως ότι τίθησι ταύ
τα; έν τώ πορθμώ. (Ηρόδ. Δ. 42. 181. 185). Ό Σκύλαξ 
ομοίως ορίζει αύτάς έν τή αυτή θέσει, ε’ς τό στόμιον τής 
Μεσογείου καί έγγυς τών Γαδείρων τροσεπιφέρει δέ ότι 
άπέχουσιν άλλήλων πλοΰν ημέρας, καί διακρίνει στήλας έν 
Ευρώπη, καί στήλας έν Λιβύη πληθυντικώ κατ’ ιφέλκυσιν α
ριθμώ χρώμενος, διότι περιγραφών κατωτέρω ταύτας ένικώ 
χρεΐται αριθμώ, (σελ. 1. 51. εκδ. Hudson). Έκ τών μαρ
τυριών τούτων, καί έκ πλιίστων χωρίων άλλων συγγραφέων, 
έξάγεται ότι άπό τών χρόνων ήδη τοΰ Ηροδότου έπεκράτ·ι 
παρά τοίς πλείστοις ή αυτή περί τής θέσεως αύτών γνώμη 
(παράβλ. ΙΙολύβ. Γ 35, Διόδ. Σικ. Δ. 18, Διον. περ. G4, 454 
καί Εύστάθ. ώδε, Παλαιφ. 52. Φιλοστρ. ο. Άπόλ. Ε. 1. 5. 
κτλ.). Τό αύτό δηλούται έτι καί έκ πολλών τοΰ Στράβωνος 
χωρίων, δι.ηγουμένου έν τή περί αύτών ιδία εκθέσει τάς δια
φόρους περί τής τοποθεσίας αύτών γνώμας,ώς εξής (Στραβ. Γ. 
16!)—172)· έδόθη χρησμός τοΐς 'Γυρίοις ϊνα πέμψωσιν άποι- 
κίαν έπί τάς Ήρακλέους στήλας· οί κατασκοπής χάριν πεμ- 
φθέντες παραγενόμενοι κατά τόν πορθμόν τόν κατά τήν Κάλ
πην καί νομίσαντες οτι ενταύθα ήσαν τής οικουμένης καί 
τής τοΰ Ήρακλέους στρατείας οί τέιμονες, τάς δέ πέτρας 
Άβύλην καί Κάλπην ώς τάς έπιζητουμένας τοΰ Ήρακλέους 
στήλας έκλαβόντες, άπέβησαν εις τι χωρίον έντός τών στενών, 
έν ω ήν (έπί Στράβωνος) ή τών Έξιτανών πόλις. Επειδή δέ 
αί θυσίαι άς προσήνεγκον ένταΰθα άπεδείχθησαν μή χαλαι, 
έπανέκαμψαν εις τά ίδια. Χρόνω δί ύστερον, οί πεμφθέντες 
προεχώρησαν έξω τοΰ πορθμού περί χιλίους καί πεντακοσίους 
σταδίου; εις νήσον ίεράν τοΰ Ήρακλέους, κειμένην κατέναντι 
τής πόλεως τής Ίβηρίάς Όνόβης, καί νομίσαντες ότι ένταΰθα 
ήσαν αί στήλαι έθυσαν τώ Θεώ· μή γενομένων δέ πάλιν κα
λών τών ιερείων έπανήλθον οϊκαδε Οί τρίτον δέ πεμφθέντες 
έκτισαν τά Γάδειρα καί ιερόν έπί τοΐς έώοις τής νήσου ιδρύ- 
σαντο, τήν δέ πόλιν έπί τοΐς έσπερίοις· .διά τοΰτο άλλοι μέν 
ένόμισαν ότι αί στήλαι ήσαν τά άκρα τού πορθμοΰ, άλλοι δέ 
τά Γάδειρα, καί άλλοι ότι εκειντο αύται έτι πορρώτερον τών 
Γαδείρων, έξω τοΰ πορθμού. Οί πλεΐστοι ύπέλαβον στήλας 
τήν Κάλπην καί τήν Άβύλικα (Άβύλην;, τινές δέ, έν οϊς καί 
ό Άρτεμίδωρος, τάς πλησίων έκατέρας νησίδας, ών τήν έτέ- 
ραν ώνόμ.αζον "Πρας νήσον ήσαν έτι οί νομίζοντες ότι ένθάδε 
ήσαν καί αί πλαγκταί καί αί συμπληγάδες πέτραι, ταυτίζοντες 
ταύτας ταϊς τοΰ Ήρακλέους στζλαις. Σκύμνος ό Χίος, νομί- 
σας, ώς ό ’Αρτεμίδωρος, ότι αί στήλαι ήσαν νήσοι, τίθησι ταύ
τας εκατέρωθεν τοΰ τής ’Ατλαντική; θαλάσσης στόματος,έντός 
τοΰ στενού καί ιγγΰς τής Μασσαλιωτικής πόλεως Μαινάχης, 
κείμενης πλησίον τής άνω μνημονευθείσης πόλεως τών Έξι
τανών. (Σκυμν. περιήγ. στιχ. 142—145). —

Β.) Περί τοΰ τί έπίστευον οί άρχαϊ.ι ότι ήσαν αί στήλαι αύ
ται, ό Στράβων πάλιν παρέχει ήμΐν σπουδαίας τινάς ειδήσεις. 
Καίτινές μέν έίέλαβον ότι ήσαν πετρώδεις άκραι, άλλοι δέ νή
σοι, αί μέν όρθούμεναι άπό τής ξηράς, αί δέ άπό τού πέλα
γους, ώς γιγαντιαΐοι κίονες. Έτεροι όμως, έν νώ έχοντες τό έν 
αρχή ρηθέν έθος, ή μή μεταφορικήν σημασίαν είς τό όνομα 
στήλαι δίδοντες, έζήτουν πόλεις, κατασκευαστούς κολωυούς καί 
γης άναβολάς, στήλας ή άνδ.ιάντας, ιδρυμένα ήτοι ύπο τοΰ 
Ήρακλέους αύτοΰ, εις σημεϊον τοΰ όρου τών στρατειών αυτού, 
ή ύπό τών ναυστολούντων Φοινίκων, εις τιμήν τής προστάτι- 
δος αύτών θεότητος ταύτης, ϊνα έπιμαρτυρήσωσι τήν έζτασιν 
τών ίδιων άνακαλύψεων. (παράβλ. Ήσύχ. έν λ. στήλας διστό 
μους). Οί Ίβηρτς *ζκ·. οι Αίβυες, τή γραματιζή σημασία τοΰ
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ονόματος επόμενοι, ήρνοΰντο ότι ύπήρχέ '-ι έν τώ πορθμώ 
στήλαις παρεμφερές. Έδείκνυον δέ ώς στήλας του Ήραχλέ- 

- ους τους έν τώ ναφ αύτοϋ έν Γαΐείροις χαλκούς κίονας, έν οΤς 
ήν άναγεγραμμένον τό άνάλωμα τή; κατασκευής τοϋ ιερού' 
προσθέτει ό Στράβων ότι και ό Ποσειδώνιο; ένόμ.ιζεν ούτως, 
εναντία τής γνώμης τών 'Ελλήνων καθόλου, πιστευόντων δτι 
αί στήλαι έσήμαινον ακρωτήρια, (ιδ. Στραβ. βιβλ. 1. Β. Γ. 
πολλαχοΰ). Ου μόνον δέ τό ποιόν, άλλά καί τό ποσόν τών 
στηλών διημφισβητεϊτο. Οι πολλοί ήθελον αύτάς είναι δύο, 
τινές δέ μίαν καί άλλοι τρεις ή τέσσαρας. (Ήσυχ. άνωτ).

Γ.) Ή αιτία, δί ήν στήλαι τοΰ Ήρακλέους ώνομάσθησαν,ζη- 
τητέμ έστίν έν τώ μύθω τοΰ ΛΙελκαρθου, δν οί Έλληνες έταύ- 
τιζον τώ εαυτών Ήρακλει, καί δ; ήν ή τών Φοινίκων προστα- 
τήριος θεότης· καί έτι έν τοΐς περί τοϋ Ήρακλέους διηγήμασι 
τών Ελλήνων· ή έξέτασις τοΰ κατά πόσον οί μΰθοι ούτοι έκ- 
πηγάζουσι έκ τής θρησκείας τών Φοινίκων, δέν έχε» σχέσιν 
πρός τήν διατριβήν ταύτην. Έκ τών παρατεθέντων χωρίων 
τοΰ Στράβωνος εξάγεται ή περί τούτου ιδέα τών 'Ελλήνων. Οί 
νεότεροι συγγραφείς τούτων έζήτησαν τήν έρμηνείαν τοΰ 
πράγματος έκ τών φυσικών αύτών περί τών μύθων τοΰ Ήρα
κλέους θεωριών· υπάρχει διήγημα ότι ο Ηρακλής διέσχισεν 
είς δύο τήν όλοκλήρως πρότερον χωρίζουσαν τήνέσω θάλασσαν 
άπό τοΰ ’Ωκεανού ξηρόν (Mela. i. 5, 3, ii. 6. 6. παράβαλ. καί 
Plin. iii. έν προοιμ. άμφότερα προβάλλοντα). Κατ* άλλον τινα 
μύθον, ό Ηρακλής ήνωσε πρός ώραν τάς δύο πέτρας, ινα ώς 
διά γέφυρας διαβώσιν ε!ς Λιβύην άσφαλώς’αί βόες τοΰ Γηρυό- 
νου· καθ’ έτερον δέ πάλιν, τάς πολύ διεστηκυίας άπ’ άλλήλων 
πρότερον άκρας συναγαγών, στενόν κατέστησε τόν πόρον, ινα 
κωλύονται τά μεγάλα κήτη τοΰ δίεκπίπτειν έκ τοΰ ’Ωκεανού 
πρός τήν έντός θάλασσαν (Διόδ. Σικελ. Δ. 18).

—οοο---

Ό Όρφβυς’ [συνεχεία και τελος9 to. άο. 79].
ΙΙροβαίνοντες έπί τούς μυθογράφους καί τούς νεωτέρους 

ποιητάς, άπό τοΰ Απολλοδώρου καί εξής, εύρίσκομεν τούς περί 
Όρφέως μύθους μεγαλυνομένους διά λεπτομερειών, ών αί κυ- 
ριώτεραί είσίν έν συνάψει αί έξης.

Όρφεύς i υίός τού Οίάγρου καί τής Καλλιόπης διέτριβεν 
έν Θράκη έπί τών χρόνων τών Αργοναυτών, ους καί συνώ- 
δευσε είς τήν έκστρατείαν αύτών. Λαβών λύραν παρά τοΰ 
’Απόλλωνος, καί τήν χρήσιν αύτής ύπό τών Μουσών διδαχθείς, 
κατεκήλει δί αύτής ού μόνον τά άγρια θηρία άλλά καί τά έπί 
τοϋ Όλύμπου δένδρα καί πέτρας, άτινα έκινοΰντο έκ τών θέ
σεων αύτών καί ήκολούθουν τούς ήχους τής χρυσής αύτοϋ λύ
ρας. Ή. δύναμις τής μουσικής αύτού ήνάγκασε τούς ’Αργοναύ
τας, ϊνα ζητήσωσι τήν συνδρομήν αύτοϋ, ήτις τά μέγιστα συ- 
νετέλεσε είς τήν έπιτυχίαν τής έκστρατείας αύτών. Έκ τής 
φθογγής τής λύρας αύτοϋ κατέπεσεν είς τήν θάλασσαν ή ’Αρ
γώ- οί Άργοναυται άπέστησαν άπό τών ηδονών τής Λήμνου· 
αί συμπληγάδες πέτραι έστησαν είς τήν θέσιν αύτών, καί ό 
φυλάττων τό χρυσοϋν δέρας Κολχικός δράκων κατευνασθείς 
έκοιμήθη. Παραπλήσιους τούτοις μύθους εύρίσχει τίς είς τάτό ό
νομα τού Όρφέως φέροντα ’Αργοναυτικά. Μετά τήν άπό τής 
έκστρατείας ταύτης επιστροφήν αύτού κατώκησεν έν τινι σπη
λαίο είς Θράκην, καί ήσχολήθη είς τήν έξημέρωσιν τών α
γρίων αύτής κατοίκων. Λέγεται έτι ότι καί είς Αίγυπτον 
άπεδήμησεν. Οί περί τής απώλειας καί τής άνακτήσεως τής 
γυναικός αύτού μύθοι, καί οί περί τοΰ θανάτου αύτοϋ διαφέ- 
ρουσι πολύ άπ’ άλλήλων. Ή γυνή αύτοϋ ήν νύμφη τίς όνομα- 
ζομένη Άγριόπη ή Εύρυδίκη. Έν τοΐς άρχαίοις διηγήμασιν 
ούδείς περί τής αιτίας τοΰ θανάτου αύτής γίνεται λόγος· ό 
ύπό τοΰ Βιργιλίου δέ καί τοΰ Οβιδίου μνημονευόμενος μύθος, 
οτι άπέθανε δηχθεΐσαύπό όφεως,υπάρχει άναμφιβόλως αρχαίος. 
Ή παρεισαγωγή όμως τοϋ Άριστέως είς τόν μύθον τούτον 
είς ούδένα αρχαιότερου τοΰ Βιργιλίου ποιητήν ή συγγραφέα 
απαντάται. Διά τόν πρός τήν Οανοΰσαν αύτοϋ σύζυγον έρωτα 
έτόλμησε παραδόξως καί κατέβη είς άδου, ένθα διά τής λύρας 
αύτοϋ έπράυνε τά βάσανα τών καταδεδικασμένων, καί συνε- 
χωρήθη αυτώ παρά τού μάλιστα πάντων τών Θεών άδυσω- 
πήτου, ϊνα άναγάγη αύτήν εντεύθεν, συνεργησάσης είς τήν 
έπιθυμίαν αύτού τής Περσεφόνης, ήν έπεισε ψυχαγωγήσας αύ
τήν διά τής έμμελείας. Ή δέησις δέ αύτοϋ αύτη είσηκούσθη 
έπί δρω τού μή έπιστρέψαι καί ίδεΐν τήν ακολουθούσαν αύτώ

' Εύρυδίκην, μέχρι τήςάφίξεως αύτών είς τήν ίδιαν οικίαν απί
στησα? ό Όρφεύς, ένω ήν ήδη πλησίον τής γής, καί ύπό τής 
πρός τήν γυναίκα αύτοϋ αγάπης ήττηθείς, έστρεψε ϊνα ιδη 
αύτήν, ή δέ πάλιν έπέστρεψεν είς τόν άδην. Ό Πλάτων έν τώ 
άνώτέρω πάρατεθέντι χωρίω διηγείται άλλως τόν μύθον τού
τον. Οί νεότεροι ποιηταί, έπιλαθόμενοι τής θρησκευτικής ση
μασίας τοΰ μύθου, συνδυάζουσι τόν θάνατον αύτού μετά τής 
επιστροφής τής Εύρυδίκης είς άδου, λέγοντες ότι ένεκα τής 
λύπης αύτοϋ προσέβαλε περιφρονητικώς τάς έκ Θράκης γυναί
κας, αΐτινες όργισθεΐσαι έν τω έρεθισμώ τών υπ’ αύτών τότε 
τελούμενων βακχικών ’Οργίων κατεσπάραξαν αύτόν. "Αλλοι 
δέ πάλιν εις άλλας άποδίδουσιν αιτίας τήν μανίαν τών Θρασ- 
σών Μαινάδων. Ή αρχαιότερα περί τούτου παράδοσίς έστιν ή, 
ώς ανωτέρω έρρέθη, ύπό τοϋ Έρατοσθένους έκ τοϋ άπολ-.σθέν- 
τος δράματος τοΰ Αισχύλου παρατιθεμένη. Τό λεγόμενον δέ, 
οτι ή ’Αφροδίτη έκ ζηλοτυπίας έγένετο παραίτιος τοϋ τοιούτου 
αύτοϋ θανάτου, έστι γέννημα τής φαντασίας νεωτέρου τίνος 
ποιητοΰ. Έτέρα τίς διάπλασις τοϋ μύθου, άλλοία τών άνωτέ
ρω, καί άξία τής προσοχής ήμών έστίν ή φαινομένη έν τινι 
έπιγραφή έπί τού τάφου, έν ω ένομίζετο ότι ήσαν έναποτεθε·.- 
μένα τά οστά τοΰ Όρφέως, είς Δΐον πλησίον τής έν Μακεδο
νία ΙΙύδνας, καί άποδίδουσα τόν θάνατον αύτού είς τούς 
κεραυνούς τοϋ Διός· διότι έδίδασκεν ανήκουστα τέως τοΐς άν_ 
θρώποις μυστήρια.

Θρήϊκα χρυσολύρην τω δ’ Όρφέα Μοΰσαι έθαψαν, 
δν κτάνεν ύψιμέδων Ζευς ψολόεντι βέλει.

(Διογ. Ααέρτ. προοιμ. 5, ΙΙαυσ. Θ. 30, 5).

Μετά τόν θάνατον αύτοϋ, κατά τήν κοινοτέραν δόξαν, συλ" 
λέξασαι αί Μοΰσαι τά κλάσματα τοΰ σώματος αύτοϋ έθαψαν 
αύτά πλησίον Λειβήθρων, πόλεως έν Όλυμπο, ένθα αί άηδό- 
νες ήδιον αδουσι έπί τω τάφο αύτού. Ή υστερώτερον λεχθεΐσα 
μετακομιδή τών όστέων αύτού είς Δΐον μύθος Μακεδονικός 
πάντως έστίν. Ή κεφαλή αύτοϋ ριφθεΐσα είς τόν Ευρον, και κα- 
τενεχθεΐσα είς τήν θάλασσαν, άπηχθη εις Λέσβον, ένθα έδεί- 
κνυτο έν Άντίσσηό τάφος έν ω αύτη έτέθη· ομοίως δέ καί ή 
λύρα αύτού. Άμφότεραι αί παραδόσεις αυται ούδέν άλλο είσίν, 
ή ποιητικαί έκφράσεις τής ιστορίας ότι ή Λέσβος ήν ή πρώτη 
μεγάλη έδρα τής λυρικής μουσικής, καί ή "Αντισσα αυτή έ
γένετο πατρίς τοΰ Τερπάνδρου, τοΰ άρχαιοτάτου τών ιστορι
κών μουσικών. (Φανοκλ. παρά Στοβ. ΞΔ. σελ. 299). Οί άστρο- 
νόμοι έδίδαξαν ότι ή λύρα τού Όρφέως έτέθη ύπό τοΰ Διός 
μεταξύ τών αστέρων, τή μεσολαβήσει τού Άπόλλ,ωνος καί 
τών Μουσών (Έρατοσθ. 24· Τγΐν. Λστρ. Β. 7. Manil. Άστρ, 
ί. 324).

Πολλά τών μύθων τούτων μικράς δέονται έξηγήσεως. Ή 
εύρεσις τής μουσικής κατά συναφήν πρός τά έργα τού Άπόλ- 
λω· ος καί τών Μουσών, ή πρώτη καί μεγάλη αύτών έφαρμο- 
γή είς τήν λατρείαν τών Θεών, ή; εισηγητής φέρεται ό Όρ
φεύς, ή έπί τών παθών δύναμις αύτής, καί ή σπουδαιότης ήν 
οί "Ελληνες άπέδιδον είς τήν έκμάθησιν αύτής, ώς στενώς 
συνδεδεμένης αύτή τή υπάρξει πάσης κοινωνικής τάξεως — 
είσί πιθανώς αί κυριώτεραι στοιχειώδεις ίδέαι τοϋ όλου μύθου. 
Παρεισάγεται όμως ύστερον είς τών σκοτεινότερων τύπων τής 
'Ελληνικής θρησκείας. Φαίνονται τουτέστιν οί Θ.;οί φθονούντες 
τήν προκοπήν τών θνητών είς γνώσεις καί πολιτισμόν, καί 
αυστηρός τιμωροϋντες τον παρερχόμενον τά όρια, ά έθεντο 
είς τήν ανθρωπότητα. Τοϋτο καθοράται είς τόν μύθον τού 
ΙΙρομηθέως, είς τόναίφνήδιον θάνατον, η τήν άποτύφλωσιν, ή 
άλλα δυστυχήματα τών άρχαιοτάτων ποιητών και μουσικών, 
έν τοΐς ύστερον χρόνοις ή διαμάχη δεν έθεωρ-ΐ ο πλέον γενο- 
μένη μεταξύ τών θεών καί τών άνθρώπων, άλλά μεταξύ τών 
οπαδών τών διαφόρων θεοτήτων, καί ιδίως μεταξύ τοΰ ’Απόλ
λωνος, συμβόλου τοΰ καθαρού λόγου, καί του Διονύσου, θεό- 
τητος τών αισθήσεων. Όθεν ό υπηρέτης τοΰ ’Απόλλωνος Όρ
φεύς γίνεται θύμα τής ζηλοτυπίας τού Διονύσου, καί τής μα
νίας τών θεραπόντων αύτοϋ. (Ύπάρχουσιν έτι καί άλλα δυσκο
λότατα ζητήματα έν τω μύθω,περί ών ίδε Lobeck Aglaophanns, 
Muller προλεγ. Μυθολογ. κτλ.).

Όρφικαί αιρέσεις καί μυστήρια. — Τό μέρος 
έκεΐνο τής περί τοΰ Όρφέως μυθολογίας, τό σ/ετίζον τούτον 
πρός· τόν Διόνυσον, θεωρείται βεβαίως ώς ύστέοσ επινόησις, 

I όλως ασυμβίβαστος πρός τούς άρχικούς μύθους, καθ’ ους ό 
Όρφεύς διετέλοσε λειτουργός τοϋ Απόλλωνος κα. θεράπων

’Αθηναίοι τήν θεωρίδα ναύν,ής ή πρύμνη έστέφετο δάφνη ύπό 
τοΰ ίερέως τοΰ Απόλλωνος. Οί άποστελλόμενει είς τά Δήλια 
ταϋτα έκαλοΰντο θεωροί,'καί θεωρία ή αποστολή, πρό τοΰ 
απόπλου τής νηός έξ Αθηνών προσεφέρετο δημοτελής θυσία 
έν τω είς Μαραθώνα Δηλίω, δπως εύοδοθή είς τόν πρός δν ό
ρον αύτής ή θεωρίς· άφ’ ου δέ αυτή έστέφετο ύπό τοΰ ίερέως 
τοΰ ’Απόλλωνος μέχρι τής έκ Δήλου επιστροφής αύτής, ή πό
λις Άθήναι διετέλει καθαρεύουσα, καί ούδείς δημοσία άπεκτεί- 
νετο. (Πλατ. Φαίδ. 58. Ζενοφ. Άπομν. Δ. 8. 2). Τά μικρά 
Δήλια λέγεται δτι συνεστάθησαν ύπό τοϋ Θησέως, εί καί έν 
μυθεύμασί τι σι μνημονεύονται πολύ πρότερον ύπάρχοντα· ό δέ 
Πλούταρχος λέγει δτι « τό πλοΐον έν ω μετά τών ήϊθέων έ- 
πλευσεν (ό Θησεύς είς Κρήτην) καί πάλιν έσώθη, τήν τρια- 
κόντορον, άχρι τών Δημητρίου τοϋ Φαληρέως χρόνων διεφύ- 
λαττον οί ’Αθηναίοι, τά μέν παλαιά τών ξύλων ύφαιρούντες, 
άλλα δέ ε’μβάλλοντες ισχυρά καί συμπηγνύντες κτλ. » (Πλου- 

ταρχ. Θησ. 23).
—οοο---

Άβαρϊϊς ύλαι.
Ό ήλεκτρισμός, τό φώς, ή θερμότης κλπ. είσίν υλαι άβα- 

ρεΐς ·, — Λογικώς καί φυσικώς ούδαμώς· λογικώς έξετάζον- 
τες τόν ορισμόν τής αβαρούς ύ?»ης εύρίσκομεν αυτόν διεστώτα, 
έξ ου προκύπτουσιν οί χαρακτήρες τής ύλης, ούσίας, σώματος, 
συγκεκριμένων δντων, καί τού άβαροΰς, άνευ βάρους, μή έχον- 
τος ύπόστασιν, δ έστιν άφηρηχένου.. Καί τής μέν ύλης ή τοϋ 
σώματος ίδιά είσιν τό άδιαίρετον, ή χωρητικότης, ό όγκος 
κ.τ.λ. τό δέ αβαρές άμοιρει τοιούτων ιδιοτήτων, ού μην άλλά 
καί τό εναντίον δηλοΐ· εί ουν ο ηλεκτρισμός, τό φώς καί τά 
έξής ήσαν ΰλαι, ουκέτι εΐησαν αβαρείς, εί δέ ήσαν άβαρεΐς, 
ούκ άν έλέγοντο υλαι, άλλά δυνάμεις τινές, ώς λέγομεν τήν 
ζωτικήν καί άλλας, διότι ή έννοια τής άβαροΰς ύλης σημαί- 
νουσα υπαρξιν ανύπαρκτον παραλογισμός έστι.

Καί φυσικώς άμα τό άβαρές τών ούσιών παραλογισμόν 
έλεγομεν, άν έν τή πεπλανημένη ταύτη ιδέα ού συνηντώμεν 
τούς σοφωτάτους φυσικούς, οιτινες περί τά ύψηλά καί δυσεξι
χνίαστα δεινώς βυθίσαντες τόν νοΰν, διήλθον τήν άρχήν 
τροχάδην, καί έκ τούτου ποΰ μΐν έξηγοΰσι τά φαινόμενα διά 
τής ύλης, (1) που δέ δι’ άκατανοήτου συναντήσεως δύω δυνά
μεων, καί άλλαχόθι πάντη τυχαίως (2). Φέρ’ έξετάσωμεν 
ώδε τινα οί φυσικοί περί βαρΰτητος νόμον έθεντο, δπως 
ίδωμεν εί ήμεΐς σφάλλωμεν ή ουτοι παραλογίζονται· νόμος — 
Βάρος έστίνή ελξιςήν ένεργεΐή γή έπί τών σω
μάτων καί έν γένει μέν αύτη έστίν, εφεξής δέ υποδιαιρεί
ται είς άλλας συνεκτικός δυνάμεις καί χημικάς συγγένειας, 
κατά λόγον τής διαφοράς τών άποστάσεων καί τοΰ όμοειδοΰς 
ή τοΰ ετεροειδούς τών σωμάτων (3). Εκείνην άρα τήν έκ τοΰ 
κέντρου τής γής έν άποστάσεσιν έλκύουσαν τά σώματα δύνα- 
μιν καλοΰμεν βάρος ή βαρύτητα (4), καί καταχρηστικώς λέγο
μεν λ. χ. έπί πίπτοντος λίθου, ό λίθος πίπτει ή βαρύνει, άντί, 
ό λίθος έλκύεται. Έάν ουν ή άληθές δτι ό λίθος έκ τής γής 
έλκυόμενος βαρύνει, έχει βάρος, πρόδηλόν έστιν δτι καί ό ή-

(1) α--------Αί άναφερθεΐσαι ιδιότητες έγείρουσι μέν αληθώς αμφι
βολίας, άν ΰλαι αίτιοί εΐοιν τής αισΟήσεως τής δερμότητος, τοΰ φωτός 
κτλ. άλλ’ όμως ή παραδοχή αυτή έοτΐν ή άπλουοτάτη, καί πρός την 
•χημικήν θεωρίαν τοΰ αντικειμένου τούτου ή τά μάλιστα ανάλογος. » 
Gmelin. Haodbueh der Chetnie. 1827. Σελ. 28.

Πλ.ησιάζομεν δ’ έτι μάλλον τω πράγματι, χρώμενοι τήν σημασίαν 
τοΰ ρευστοΰ· λέγομεν δή ηλεκτρικόν ρευστόν, άντί ηλεκτρισμός,καί υπο- 
λαμβάνομεν τόν ροΰν αύτοϋ ώς τίνος κοινοΰ όευστοΰ, τοΰ ΰδατος λ. χ. 
ή του άε'ρος. De la Rive sur lc passage de I'Electricite voltaique 
a travers les conducteurs liquides. Ann. de Chin), et pbys. par 
Gay—Lussac et Arago Paris. 1827.

(2) Έκ τής ένώσεως δύω ηλεκτρισμών τοΰ αρνητικού καί τοΰ θετι
κού, γεννδται τρίτος ήλεκτρισμός, 5 ήρεμαιος λεγόμενος, οπερ έστι, 
κ^τά τήν ηλεκτροχημικήν θεωρίαν τοΰ Βερζελίου, βώς και θερμότης 
Άρα αί ήλίακαί ακτίνες καί άπας 5 δίσκος τοΰ Ήλιου έστίν ήλεκτρι- 
σμός ήρεμαιος! η δέ πτωχή Σελήνη —·_<ρώς άνευ θερμότητας τα

λαντεύεται.(3) Wenzel, Lehre voa der Verwandschaft. Dresden. 17 77. 
(j,) 8. Λ. Brandes, I’liysik 1823. ΣΘ. GO.

τών Μουσών. Ή διαφορότης αυτή έκτείνεται καί μέχρι τού 
οργάνου τής μουσικής αύτού, δπερ ήν άείποτε ή λύρα καί ού- 
χί ό αυλός. Ή έρμηνεία τής παραλλάξεως ταύτης δυσκολό
τατου χρήμα τυγχάνει, ϋαρατηρητέον μόνον ένταΰθα ότι, περί 
τούς χρόνους τής πρώτης έν 'Ελλάδι άναπτύξεως τής φιλοσο
φίας, συνεστάθησον έταιρίαι Όρφεώνυμοι, ίδια τελούσαι μυστή
ρια, διάφ’ορα όλως τών Έλευσινίων, περί ών διαλαμβάνει έν 
έκτάσει ό περιώνυμος Muller έν τή αύτοϋ ιστορία τής Έλλη 
νίκης φιλολογίας, καί ό Λοβέκιος έν τώ Άγλαοφάνω αύτού.

Έκ τών είς τόν Όρφέα άποδιδομένων έργων σώζονται ύπό 

όνομα ’Ορφικά τά εξής.
1. Άργοναυτικά. Επικόν ποίημα έκ 1384 έξαμέτρων στί

χων, έχον ύπόθεσιν τήν τών ’Αργοναυτών έκστρατείαν, πλήρες 
δέ δν δειγμάτων τής πολύ νεωτέρας τών ’Ορφικών χρόνων 

δημιουργίας αύτού.
2. Ύμνοι. 87 ή 88 ύμνοι έκ στίχων έξαμέτρων, έργον 

προδήλως τής λεγομένης Νεοπλατωνικής σχολής.
3. Λιθικά. Τό άοιστον τών τριών άποκρύφων τοΰ Όρφέως 

έργων, ύπόθεσιν έχον τάς ιδιότητας καί δυνάμεις τών τε πο- 
λιτίμων καί τών κοινών λίθων, καί τήν χρήσιν αυτών είς τήν 

μαντικήν.4. ’Αποσπάσματα, κυρίως έκ τής θεογονίας αύτοϋ. Έν τού- 
τοις μόνον ευρηνται γνήσια ?<είψανα τής αρχαίας ’Ορφικής θε
ολογίας, ανάμικτα δμως άλλοις νεωτέρων χρόνων δημιουρ- 

γήμασί; —
—οοο—

Δήλια ώνομάζοντο ή έορτή καί οί διάφοροι αγώνες, ά- 
περ έτελοϋντο κατά πενταετίαν έν τή μεγάλν) πανηγύρει τής 
ιεράς τώ Άπόλλωνι νήσου Δήλου, έν ή συνήρχοντο οί 
τών πέριξ κυκλάδων καί τΰν πλησιοχώρων παραλιών *ί- 
ωνες, ίεράν Άμφικτυονίαν συγκροτοϋντες, πρός λατρείαν 
τού ζοινοϋ αύτοΐς ιερού τοΰ πατρώου αύτών Θεού ’Απόλλω
νος, γεννηθέντος, κατά τήν πίστιν αύτών, έν Δήλω. Τά Δή
λια, ώς έξάγεται έκ τού είς ’Απόλλωνα 'Ομηρικού ύμνου (πα
ράβαλ. καί Θουκ. Γ. 104. Πολυδ. Θ. G1), συνεστάθησαν κα
τ’ άρχαιοτάτους χρόνους, και ήγοντο κατά παν πέμπτον έτος 
(Πολυδ. Η. 107), ώς δέ ό Βοίκχιος νομίζει, πιθανώτατα, τή 
έκτη καί έβδομη Θαργηλιώνος μηνός, γενεθλιαις ήμέραις τοϋ 
’Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος. Οί τήν Άμφικτυονίαν ταύτην 
άποτελοΰντες παρεγίνοντο τότε έν Δήλω (έθεώρουν), μακρούς 
φέροντες χιτώ’ίάς, μετά τών γυναικών καί τών παίδων αύτών, 
πρός λατρείαν τοΰ Θεοΰ καί τελετήν άγώνων γυμνικών καί μου
σικών, καί χορών καί ορχήσεων. Ότι οί Αθηναίοι έθεώρουν 
ένταΰθα άνέκαθεν άποιεικνύεται έκ τών κύρβεων τούΣό’λωνος 
(Άθην. ς·. 234), ένθα μνημονεύονται δ/;λιασταί, (οί μετά ταϋτα 
θεωροί κληθέντες). Ή κατ’ έτος άποστελλομένη είς Δήλον ιερά 
ή Θεωρίς ναΰς λέγουσιν ότιήν ή αύτή, έφ’ής έπλευσεν ό Θη- 
σεύς είς Κρήτην καί μετά τήν επάνοδον αύτού πρώτος έπεμψεν 
(ϊδ. Σχ. Πλατ. Κρίτ. 43). Κατά τήν πανήγυριν ταύτην οί Δή- 
λιοι ύπηρέτουν τούς είς τάς ιερουργίας παραγινομένους ώς 
μάγειροι καί τραπεζοποιοί, όθεν καί, πρός άλλοις έκ τής ύπη- 
ρεσίας αύτών κατά μέρος όνόμασιν, έκαλοΰντο κοινή πάντες και 
έλεοδύται «διά τό τοΐς έλεοΐς ύποδύεσθαι οιακονοΰντες έν 
ταΐς θοίναις. έλεος δ’ έστίν ή μαγειρική τράπεζα » (’Αθην. Δ. 
173). Προϊόντος τοϋ χρόνου, ή πανήγυρις αύτη διεκόπη, καί 
πάλιν άνανεώθη Όλ. 88, 3, δτε οί ’Αθηναίοι, κατά χρησμόν 
τινα, έκα'θηραν τήν Δήλον χειμώνι τοΰ αύτοϋ έτους, άνελόν- 
τες δέ πάσας τάς θήκας τών τεθνεώτων, δσαι ήσανέν Δήλω, καί 
διατάξαντες α τό λοιπόν μήτε έναποθνήσκειν έν τή νήσω μήτε 
έντίκτειν, άλλ’ είς τήν 'Ρήνειαν διακομίζεσθαι 2 (Θουκ. άνωτ.), 
συνέστησαν τήν πενταετηρίδα εορτήν, είσαγαγόντες τότε καί 
αγώνα ιπποδρομίας, δ πρότερον ούκ’ ήν, κατά τόν Θουκυδίδην 
(αύτόθι). Μετά τήν άνόρθωσιν ταύτην τών Δηλίων, ήγούμε- 
μενοι τών Ίώνων οί Αθηναίοι έσχον τήν μεγίστην ύπεροχήν 
έν τή τελετή αύτών καί τών χορών, ους αί μεταλαμβάνουσαι 
τής πανηγύρεως πόλεις έπεμπον, καί τών θεωρών κλ. Άρχι- 
θέωρος, διέπων πάντα τά κατά τήν έορτήν,ήν Αθηναίος (Πλουτ. 
Νικ. 3. Wolf, είσαγ. είς Δημοσθ. Λεπτ. σελ. 90)· καί οί ’Α
θηναίοι έφώρευον καί έπεμελοϋντο τού κοινού ίεροϋ.

ΙΙαρεκτος τής.μεγάλης ταύτης Δτλαάδος πανηγύρεως, ύπήρ- 
χον καί τά μικρά Δήλια κατ’ ενιαυτόν αγόμενα, πιθανώς έκτη 
Θαργηλιώνος μηνός- άγσμένων τούτων, έπεμπον είς Δήλον οί
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λεκτρισμός, ή θερμότης κτλ. έχουσι βάρος, διότι ωσαύτως έκ 
τής γής έλκύονται, ώς ό κεραυνός, αί ήλιακαί ακτίνες καί τά 
παρόμοια φαινόμενα,βαρύνοντα έπί τών αισθήσεων ημών. Άλλ’ 
άν ή ανθρώπινος σπουδή, έκ τής ακαταλόγιστου λεπτότη- 
τος τών ατόμων ούκ έδυνήθη άνευρεΐν τό ειδικόν βάρος έκάστης 
τών ρηθεισών ύλών, ή άν ενεκεν άτελοΰς γνώσεως τής αρχι
κής τούτων γεννήσεως, έβλήθησαν δυσχέρειαι είς τε τάς χη 
μικάς αναλογίας και είς τούς αντιθέτους χαρακτήρας τών η
λεκτρικών πόλων, όφείλομεν τόν φυσικόν νόμον καταργοΰντες, 
τήν ύλην άϋλον, καί τό βάρος έχον αβαρές είναι λέγειν ·,

Δήλον δή έκ τούτων, ότι αί αβαρείς λεγόμεναι ούσίαι έχου
σι βάρος, συνυπακουομένου φύσει και τοϋ συγκεκριμένου αυ
τών- ότι δέ ούσίαι, σώματά είσι και ούχί άφηρημένοι κρότοι 
καί ήρεμαϊαι δυνάμεις, καταβεβαιοΰσι τά εξής, έκ τών πλει- 
όνων, πειράματα.

Α. Φώσφορος, έντός πεφραγμένου ύαλίνου αγγείου, εκτιθέ
μενος εις τό φώς, άλλοιουται μεταβαλλο'μενο; είς δυσδιάλυτου 
οξύ- πλήν ούχί μόνον τό χρώμα, άλλά καί τό βάρος τοΰ 
φωσφόρου ηύξησεν. Έάν ούν τό φώς ούκ είχε βάρος, ούδ’ ου
σία ή, πόθεν ή άλλοίωσις καί τό προσληφθέν βάρος ·,

Β. Έάν έπί σώματος κεκλεισμένου έν ύαλίνω σωλήνι, κενω 
ατμοσφαιρικού άέιος, είσαγάγωμεν διά μετάλλινου σύρματος 
άφθονον ηλεκτρισμόν, τό σώμα τοΰτο όξυδούται- έάν ουν ό 
ηλεκτρισμός ούκ ήν ούϊία, πόθεν ή όξύδωσις ·, (Meisner. Neues 
System der Cheniie, 1833 Eli ctricitat).

Γ.Τό οξύ τοΰ υδράργυροι1,Y-t-Ο,έν ύαλίνω κερατίω θερμανθέν, 
αποσυντίθεται, καί ή μεν μεταλλική αύτοΰ βάσις, ό υδράργυρος, 
έμμέν-t καθαρός, τό δέ όςυγόνον έν ειδει αερίου έξέρχεταΓ έάν 
ούν ή θερμότης ούκ ήν ουσία, πόθεν ή έκπληκτική αυξησις τοϋ 
ογκου τοϋ ’Οξυγόνου, ένώ αναμφίλεκτος διά τών πόρων τής 
ύαλου ούδέν άλλο είοέδυσεν ή θερμαντικόν;'

II. ΚΑΛΛ1ΓΑΣ. __________________

ekths ”ττηογραφιαςΊω. ΑΓΓΕΑΟΠΟΤ ΑΟΫ·

Ή δυσοικονόμητος αύτη παραδοχή τών αβαρών υλών, έκτος 
ότι αντιβαίνει είς τόν ορθόν λόγον, παραλείπει αμφιβολίας έν 
τισι φαινομένοις,άπερ ζεχηνότες οί ίδιοι προβάλλουσιν είς λύ- 
σιν, ώς ό Gmelin είς τό περί φωτός μέρος τοϋ Herschel αντι
λέγει ---------- Διά τί αί τοϋ Ήλιου θερμογονικαί ακτίνες δια-
κλώνται έκ τής ύάλου, ένώ τό άκτινοβο/.οΰν θερμαντικόν (ή 
κοινή θερμότης) μόλις ολίγον δύναται ταύτην διαπεραν ·, » 
(Gmelin Handbuch κ.τ.λ. Σελ. 74). Ό περί βαρύτητος προρ- 
ρηθείς νόμος, δύναται, φρονοϋμεν, εύχερώς τοΰτο έξηγήσαι,— 
διότι αί έκ τού άπεράντου ύψους ζατερχόμεναι ακτίνες, βαρύ- 
νουσιν άσυγζρίτως πλέον τής κοινής θερμότητας, άκτινοβολού- 
σης μεταξύ συντόμων διαστάσεων, καί τοσούτω μάλον βαρύ- 
νουσιν έκεΐναι, όσω κατέρχονται καθέτως, όθεν ή αυξησις τής 
θερμότητος έν ώρα θέρους, κατερχομένων τών ηλιακών άκτίν; ν 
καθέτως. Αί σκέψεις αύται, εκ τίνος αφορμής προκαλισθεϊσαι, 
είσί σκέψεις μόνον, καί ούχί ανεξέλεγκτοι άλή'όειαι καί ασφα
λείς άποδείξεις- έμμένομεν δέ έν τή εκτενή ιδέα τής βαρύτητος 
τών ουσιών, διότι αύται έν τή σημασία αύτών περιέχουσι τόν 
ορισμόν τής βαρύτητος- (όρα τό μνημονευθέν σύγγραμμα τοϋ 
Meissner, έν ω ή ύπόστασις τών αβαρών ύλών μετά θαυμά
σιου αγχίνοιας' ζητείται). Α. Βενιζέλος.

—οοο—

ίίερι θεραπείας της ασδενείας τών 
σταοιοοα 7.“ε).ώνων.1 ί

ΙΙρός τά διάφορα περί τής άοθενείας τών σταφίδων γραφό
μενα νομίζομεν ούκ άπο σκοποϋ νά προσθέσωμεν τό ακόλουθον 
κατά τής φθοροποιάς ταύτης άσθενείας τών σταφιδοαμπελώ- 
νων φάρμακον. Ό ιατρός Guiseppe έκοινοποίησε είς τό Moni- 
tore Toscano τό ακόλουθον ευμετανείριστον θεραπευτικόν μέσον, 
τό όποιον κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ είρημένου ίατροΰ έβρα- 
βεύθη ύπό τών λαμπρότερων αποτελεσμάτων. Βαρέλιον πλή
ρες εκατόν περίπου οκάδων ούρων, οποιοσδήποτε ζώου ή καί 
άνθρώπου, συμμιγνύεται μέ μίαν λίτραν θειϊκού οξέος (acido 
sulphuric»), μέ τοΰτο τό μίγμα ραντίζονται αί ύπό τής ασθέ
νειας είσέτι προσβεβλημένα: σταφυλαι, καί ουτω τό έπ’ αύτών 
ευρισκόμενόν παράσιτου φυτόν Oidium Tuckeas εξαλείφεται 
ταχιστα, καί ό καρπός λαμβάνει τήν εντελή του ώρίμασιν καί 
άνάπτυξιν.

Ε, Αάνδερερ.
(Έκ τής Βοτανικής έρημερίδος τής Βιέννης.).

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό ΙΙειραιεΰς κατελήφθη στρατιωτικώς ύπό τών Άγγλων καί 

Γάλλων διορθωθέντων ήδη τών πραγμάτων διαλύεται ή κα- 
τάληψις.

— Συνεπεία τών είς τούς άναγνώστας ημών γνωστών πε
ριστάσεων καί συμβάντων τό ύπουργεϊον Κριεζή παρητήθη. 
Τό νέον ύπουργεϊον συνεκροτήθη ώς έξης-

Οί ΚΚ. Α. Μαυροκορδάτος τών Οικονομικών καί πρόεδρος.
Κ. Κανάρης τών Ναυτικών προεορεύων τού ύπουργείου μέ- 

χρις σφίξεως τοΰ Κ. προέδρου.
Δ. Καλλέργης τών Στρατιωτικών
Γ. Ί’ύλλας τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαι- 

δεύσεως.
Ρ. Παλαμίδης τών Εσωτερικών.
Π. Άργυρόπουλος τών ’Εξωτερικών.
Π. Καλλιγάς τής Δικαιοσύνης.
— Ή φρόνησις καί ακραιφνής πρός τό έθνος αγάπη τοϋ 

Σεβαστοϋ ημών πατρός καί Βασιλέως έσωσε καί πάλιν τήν 
πατρίδα ήμών άπό κινδύνου δεινού. Εϊη εύλογητόν τό όνομα 
Αύτοΰ είς τούς αιώνας, καί ή πρός τήν Λ. Μ. ευγνωμοσύνη τών 
Ελλήνων ανεξάλειπτος.

— Έκ τών θεάτρων τών πολέμων ούδεμιαν εύκρινή έχομεν 
εϊδησιν. Γράφουσιν δτι ό X. Χ· Πέτρου έκέρδησε λαμτ,ράν έν 
Θεσσαλία νίκη·', φονεύσα; ύπέρ τούς 900 τούρκους,χαί πολλούς 
ζωγρήσας, καί κανόνια καί σκηνάς καί δπλα καί πολεμοφόδια 
άπειρα κυριεύσας.

— Αί έσχάτως έν τώ ύπό τοΰ Κυρίου Μ. Τρίμή διευθυνο- 
μένω έν Άθήναις σχολείω γενόμεναι έξετάσεις ύπερέβησαν 
κατά τό εύάρεστον αποτέλεσμα τάς προσδοκίαν και τής Γ. Δι- 
ευθύνσεως, καί τής επιτροπής, καί τών γονέων. Έπαινοΰντες 
τόν Κύριον Τρίμην έπαξίως πεποίθαμεν δτι θέλουσιν έκτιμηθή 
δεόντως οί κόποι καί ό ζήλος αύτοϋ ύφ’ ων δει.

Πρόγραμμα τοΰ ysou Υπουργείου.
Έ λ λ η ν ε ς !

Ιίροσκληθέντες ύπό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ήμών, ν’άνα- 
λάβωμεν τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως, συναισθανόμενα τήν δει
νήν θέσιν, είς ήν εύρίσκεται ή πατρίς. Τό έμπόριον άφγρέθη 
ά'ό τών χειοών χιλιάδων πολιτών, ή ναυτιλία κατεδικάσθη είς 
άργίαν,κα άλλοι κίνδυνοι έπαπειλοΰσι τό έθνος έκτεδέν είς τήν 
δυσμένειαν δύω μεγάλων δυνάμεων, παρ’ ών ετύχαμεν μεγί
στων εύεογεσιών.

ΉΑ. Μ. ό Βασιλεύς ήμών, έχτιμών έν τή πατρική Αϋτοϋ 
στοργή τά δεινά ταΰτα καί τούς κινδύνους, συνομολόγησε πρός 
τάς δύω ναυτικάς δυνάμεις ’Αγγλίας κ>ί Γαλλίας εντελή ούδε- 
τερότητα, διότι δί αύτής καί οί κίνδυνοι άποτρέπονται καί αί 
ώφέλειαι, ών έστερήθημεν, ανακτώνται.

Σεβόμεθα ώς ούδείς άλλος τήν εύγενή τών Ελλήνων ύπέρ 
τών ήμετέρων αδελφών συμπάθειαν, είς τήν τύχην τών οποίων 
ζωτρώς ενδιαφέροντα! καί αί προστάτιδες δυνάμεις. Τό μέλλον 
τοΰ Ελληνικού έθνους εναπόκειται είς τάς χεϊρας τής Θείας 
Προνοίας, άλλά διά τής ειλικρινούς τών συνταγματικών ήμών 
θεσμών εφαρμογής και τής άναπτύξεως τοΰ έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας, προ πάντων δέ διά τής καλής πίστεως, καί τής 
κατά τάς σχέσεις ήμών πρός τά λοιπά έθνη εύθύτητος δυνά- 
μεθα νά δειχθώμεν άξιοι τής τύχης, είς ήν προωρίσθημεν.

Είς τά αισθήματα ταΰτα θέλει δώσει πλείστην ίσχύν καί ά- 
νάπτυξιν ό έντιμος ήμών Πρόεδρος, τόν όποιον άνυπομόνως ά- 
ναμένομεν.

Πεποίθαμεν ότι οί Συμπολϊται ήμών, έκτιμώντες τάς σκέ
ψεις ταύτας,έμπνεομένας ύπό ακραιφνούς, άλλ’έσκεμμένου πα
τριωτισμού, διακρίνοντος τό δυνατόν άπό τού αδυνάτου θέλουν 
παρέξει καί λόγω καί εργω τήν απαραίτητον αύτών συνδρομήν 
πρός έπάνοδον τής ασφαλείας τών τε πολιτών καί τ-ϋ Κράτους.

Άθήναις 16 Μαίου 1854.
Ό -προσωριΆς Πρόεδρος τοΰ ‘Γ*ουργικοΰ Συμδο >λ£οιι

Κ. ΚΑΝ ΑΡΗΣ.
Οι Ύπβνργοι

Ρ, ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ, Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Γ. ΨΥΛΛΑΣ, Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, II.
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