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Έλευσίνια εκαλούντο έορτή καί μυστήρια έν Έλευσΐνι τής j 
’Αττικής κυρίως τ.λουμένα εις τιμήν τής Δήμητρας και τής κό- : 
ρης αύτής ΙΙερσεφόνης (Άνδοκ. περί μυστ. Ιό). Πάντες οί τών ϊ 
*Ελευσινίω> μυστηρίων μνημονεύοντες συγγραφείς όμοφωνοΰσιν 
δτι ταΰτα ήσαν τά ίερώτατα πάντων και τά μάλιστα σεοαστά. 
Περί τής αρχής τής συστάσεως αύτών διάφοροι έφέροντο παρ’ 
Έλλησι παραδόσεις· τινές μέν υπελάμβανον ώ; θεμελιωτήν 
τούτων τόν Εύμολπον ή Μουσαίον, άλλοι δέ ένόμιζον οτι συ 
νεστάθησαν ύπό τοΰ Έρεχθέως, κομίσαντος έξ Αίγυπτου σίτου 
πλήθος είς ’.Αθήνας έν καιρό σιτοδείας, καί τά μυστήρια ταύτα | 
έκεϊθεν μετενεγκόντος. Τρίτη τις παράδοσις άηέδιδε τήν σύ- 
στασιν τών Έλευσινιων ε'ς αύτήν τήν Δήμητρα, ήτις περιπλα- | 
νωμένη εις ζήτησιν τήν Ουγατρός αύτής ΙΙερσεφόνης ήλθε καί 
είς Αττικήν, Έρεχθέως βασιλεύοντος, καί διοάξασα τούς κα
τοίκους τήν χαλλι ργειαν τών έπ ονύμων ταύτης καρπών, κα- 
τέδειξε τάς τ-λετάς καί-τά μυστήρια (Διόδ. Σικ. Λ. 29. Ίσο- 
κρατ. πανηγυρ. 46)ι Ή τελευταία αΰτη γνώμη ήν ή μάλλον 
παρά πάσι τοϊς Έλλησιν έπικρατήσασα· έν τοΐς ΰστε-ον δέ 
χρδνοις έδείκνύτο έν Έλευσΐνι παρά τό καλούμενου Καλλίχο- 
ρον φρέαρ πέτρα αγέλαστος άπό τής Δ -μητρος κληθεΐσα, έφ’ 
ήν κεκμηκυΐα καί λύπη κατεχομένη έκάθισε γυναικί είκασθεΐσα 
(Άπολλοδ. Α. 5. Ovid· Fast. iv. 502 καί έπ). Περί τό φρέαρ 
δέ τοΰτο πρώτον Έλευσινιων αι γυναίκες χορόν έστησαν καί 
•ήσαν. είς τήν θεόν. (Παυσ. Α. 38. G). Πάντα τά δ.ηγήματα 
καί αι υπομνήσεις τών άρχαίων συγγραφέων φέρουσιν είς τό 
συμπέρασμα δτι οί περί τής εισαγωγής τών Έλευσινιων μύθοι 
εΐσι περιγραιαί τού χρόνου, δτε οΐ τής .Αττικής κάτοικοι έν 
πείρα έγίνοντο τών άπό τής γεωργίας ώφελημάτων, καί έν 
τάξει κοινωνίας περιη'ρχοντο (Cic de Leg. ii. 14, in Van·, v 14).

Έπί τής βασιλείας τοΰ Έρε,θέως οί Έλευσίνιοι μετά τοΰ 
Εύμόλπου έπολέμησαν προς τούς ’Αθηναίους· ήττηθέντες δε 
άνεγνώριταν τήν υπεροχήν τών ’Αθηναίων και ύπήκουσαν αύ
τών είς πάντα, τηρήσαντες είς έαυτούς μόνον τήν τών Έλευ- 
σινί ·>ν μυστηρίων τελετήν. (Ιίαυσ. Α. 38. 3. Θουκ. IJ. 15). 
Όθεν ή επιμέλεια αύτών δ.έμεινεν είς τούς απογόνους τοΰ 
Εύμόλπου (λύμολπίοας), τάς θυγατέρας τοΰ βασιλέως τής Έ- 
λευσίνος Κελεοΰ καί ε'ς τρίτην τινα τάξιν ιερέων, τούς Κήρυ- 
κας, συνδεδεμέιους ώς φαίνεται πρός τό γένος τοΰ Εύμόλπου, 
εί καί αύτοί άνέφερον τήν καταγωγήν αύτών είς τόν Έρμήν 
καί τήν Άγραυλον. Ότε αί έπί Θησέως κατά μέρος διοικήσεις 
τών διαφόρων τής ’Αττικής πόλεων συνεκεντρώθησαν είς ’Αθή
νας,ή μητρόπολις αυτή κατέστη καί τής θρησκείας ή έστία, καί 
αί κατά πόλεις μόνον λατρευόμ.εναι διάφοροι θεότητες έγένοντο 
ήδη εθνικοί πάσης τής ’Αττικής Θεοί. Τούτο δέ συνέβη καί είς 
τήν Δήμητρα, όθεν εύρίσκομεν έπί Θησέως μνημονευόμενου 
έν Άθήναις ναόν αύτής, Έλευσίν ον καλούμενου (Θουκ. Β. 17), 
τό νέου ΐσως καί εθνικόν ίε.όν τής Δήμητρος. Οί ίερεΐς καί 
αί ιέρειαι αύτής προσηρτή’ίησαν εις τό ιερόν τούτο τών ’Αθη
νών, είκαί ό πρώτος ναός ώ; αρχικός τόπος τής λατρείας αύτής 
έν Έλευσΐνι, πρός δν άνήκον τοσοΰτοι ιεροί δε μοί, διετήοει έτι 
τήν σπουδαιότητα αύτοΰ καί ίδιον αύτώ μέρος είς τήν τελετήν 
τής έθνικής έορτής* καί εί καί τά μεγάλα Έλευσίνια, ώς θέ- 
λομεν ίδεϊ κατωτέρω, ήγοντο έν Άθήναις, πολυάριθμος όμως 
πομπή, καθ’ ώρισμένην ήμέραν, έπορεύετο είς Ελευσίνα, και 
ένταΰθα έτελοϋντο αί ούσιωδέστεροι τής έορτής Ναύτης τε- 
λεταί.

Παρεκτό; τών μεγάλων Έλευσινιων, αγόμενων έν Άθήναις 
καί Έλευσΐνι, ύπήρχο > καί τά μικρά, άπερ έτελοϋντο έν ' Α- 
γραις παρά τόν Ίλισσόν. (Δτεφ. Βυζ. έν λ. Άγρα). Έκ τής 
π-ρ· τών μικρών Έλευσινιων παοαδόσεως εξάγεται προδήλως
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οτι ή τών Ελευσινιων μυστυρίων μυησ ς περιωρίζετο μόνον εις 
τούς ’Αττικού*
εις φδου,
έπιτρέπετ

ς, διότι λέγεται opt ό 'Ηρακλής, πριν η καταβή 
έζήτησεν ϊνα μυηθή τά μυστήρια, άλλ’ επειδή δεν 
ο τοϊς ξένοις τό ταΰτα μυεϊσθαι, συνεστάθησαν τά μι

κρά ελευσίνια, όπως καί ό νόμος τηρηθή καί ό μεγάλα τούς Α
θηναίους εύεργετήσας'Ηρακλής εύχαριστηθή. (ϊχ.είς Άρ. Πλ. 
846). Άλλοι δέ περί τής μυησεως τοΰ Ίίρακλέους μΰθοι, ου 
μνημονευοντες τών μικρών Έλευσινιων, φέρουσιν δτι είσεποιή- 
θη είς τό γένος Πυλίου τίνος ’Αττικού, ίνα νομίμως ούτω μυη
θή τά μυστήρια. Άμφότερχι αί παραδόσεις τό αύτό κυρίως λέ- 
γουσιν, έάνυ .οθεσωμεν δτι ή τού Ιίρακλέους μύησις ήν μόνον 
τό πρώτον πρός τήν κυρίαν καί τελείαν μύησιν βήμα, διότι τά 
μικρά Έλευσίνια ήσαν ούδέν .άλλο ή προπαρασκευή (προκά- 
Οαρσις, προάγνευσις) διά τήν μύησιν τών μεγάλοιν (-χολ. Ά- 
ριστορ. άνωτ.). Μετά τήν σύστασιν τών μικρών Έλευσινίων 
δ^ν βλεπομεν πλέον άποκλειόμενόν τινα τής μυησεως, έκτο; 
τών βαρβαρών. Ό 'Ηρόδοτος (Η. 65) ρήδην λ'γει σ και αύτών 
τε ο βουλόμενος καί τών άλλων Ελλήνων μυεΐται. » Τά μι
κρά Έλευσίνια ήγοντο κατ’ ενιαυτόν, μηνός ΆνΆστηριώνος, 
(Ιίλουτ. Δημ. 26) καί, κ,τά τινα μαρτυρίαν, είς τιμήν τής 
Περσεφόνης μόνον. Οί ταύτα μυούμενοι ώνομάζοντο μ·’ σται 
(-ουΐο. έν λ. έπόπται), και δίν ήταν δεκτοί είς τά μεγάλ» εί 
μή εν έτος μετά τήν μύησιν τών μικρών. Οί μυούμενοι έθυον 
κατά πρώτον χοιρίδιον, δπερ έλουον, φαίνεται, πρώτον έν τώ 
Κανθάρω λιμένι (Αριστοφ. Άχαρν. 703 καί ^χολ. 720, Είρ. 
308. Varro de Re Rust. ii. 4, Ιίλουτ. Φωκ. 28), καί έκαθαί- 
ροντο υπό ίερέως Ί δρανοΰ έπιζαλουμένου. (Ήσυχ. έν λ. Ά’· 
δρανος, Πολυαιν. |.. | 7). Έίμνυον έπειτα οί μύσται μυστικό- 
τητος ορζον έπιδαλλόμενον αύτοΐς υπό τοΰ μυσταγωγοΰ, τοΰ 
καί ΐεροφάντου και προφήτου καλούμενου. Έλάμβανον προπα
ρασκευαστικήν τινα διδασκαλίαν, καθιστώσαν αύτούς ικανούς 
ινα_ έννοήσωσιν ύστερον τά άποκαλυπτόμενα αύτοΐς έν τοϊς με
γάλοι; Ελευσενιοις μυστήρ·α· δέν έγίνοντο δε δεκτοί είς τον 
σηκόν τής Δήμητρος, άλλ’ ίσταντο τελούμενης τής τελετής, έν 
τή στοά ,ή τώ προνάω (Seneca Nal. vii. 3«).

Γά μεγάλα μυστίρια έτελοϋντο κατ’ έτος έν μηνί Βοηδρο- 
μιώνι έπί έννέα ήμέρας, άπό τής 15 μέχρι τής 23. (Πλουτ. 
Δημητρ. 26. Meins Elens. 21), έν Άθήναις καί Έλευσΐνι. 
Οί μυούμενοι εκαλούντο έπόπται καί έφυροι. (Σουΐδ. έν λ). Τή 
πρώτη ήμ-ερα, οι τά μικρά Έλευσίνια μεμυημένοι συναγε ροντο 
είς Άυήνας, διό καί έλέγετο αΰτη Ά γυ ρμ ός. (Ήσυχ. έν λ). 
Καί ξένοι έπιθυμοϋντες ϊνα παρασταθώσιν είς τήν έθνικήν ταύ
την εορτήν ήρχοντο κατά τόν καιρόν τούτο εις ’Αθήνας, και 
σαφώς μαρτυρεΐται ότι μέγα πλήθος τοιούτων συνέίριεν είς 
αύτάς. (Μαξ. Γυρ. διαλ. 33. Φιλοστρ. β. Άπο'λ. 6). Τή 
δευτέρα ήμερα έπορεύοντο έν πομπ?) είς τήν παραλίαν, ένθα 
έκαθαρίζοντο, δδεν ή ήμέρα αΰτη έκαλεΐτο Άλαδε μύς-at 
(Ήσυχ. έν λ Πολύαιν. Γ. 1 I) ό ϊο.ίδας (έν λ. 'Ρειτοί, ίδ. καί 
Ιίαυσ. Α. 38. 2) μνημονεύει ούο ρυάκων, Έειτών λεγομένων, 
είς ους λέγει ότι έπορεύοντο οί μύσται, ίνα καθαρίσωσιν έαυ
τούς. Περί τής τρίτης ήμέρας ούδέν σχεδόν μετά βεβαιότητος 
γνωρίζομεν, έκ Κλήμεντος τού Άλεξανδρέως (Προτρεπτ. σελ. 
18 έκδ Potter) μόνιν μανθάνομεν οτι ήν αΰτη ήμέρα νηστείας, 
καί δτι εσπέρας αύτής μετελάμβανον λειτοΰ δείπνου, συνιστα- 
μένου έκ πλακοΰντος μέλιτος καί σησάμου. Άγνωστόν έστι 
έάν κατά τήν ήμέραν ταύτην προσεφέροντο θυσίαι, ώς νομίζει 
ό Μεούρσιος. Έάν δεχθώμεν τήν γνώμην αύτού πληροφορούν 
μέθα έκ τε του ’Αθηναίου (Ζ. σελ. 325) καί τού ΙΙαυσανίου 
(Α. 37. 6) δτι συνίσταντο αΰται έκ δύο ειδών ιχθύων, τρύγ- 
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λ 830 X X 351 χ
λάθου κάθοδος, ούσα πομπή, έν ή έφέρετο έφ’ άμάξης, ύπδ 
βοών συρόμενης και ύπό γυναικών φερουσών έν χερσί μυστι
κός κι'στας άκολουθουμένης, κάλαθος περιέχων βοΐδια (σίδια) 
και μήκωνος σπόρους (Καλιμ. ϋμν. είς Δήμ. Virg Georg i. 
166. Meursius άνωτ. 25). Τή πέμτη ημέρα, ήτις εκαλείτο ή 
τών Λαμπάδων ήμερα, οί μύσται, ύπό τοϋ δαδούχου ο
δηγούμενοι, παρεγένοντο τδ εσπέρας μετά 'λαμπάδων είς τον 
έν Έλευσΐνι ναόν τής Δήμητρος, ένθα διέμενον καθ’ όλην τήν 
νύκτα. Ή τελετή αυτή ήν ίσως συμβολική παράστασις τής 
περιπλανηθείσης είς ζήτησιν τής θυγατρός αύτής Δήμητρος. 
Ή έκτη ήμερα, ίερωτάτη πασών ούσα, εκαλείτο Ίακχος (Ή- 
συχ. έν λ). Τό άγαλμα του Ιάκχου υίοΰ τής Δήμητρος, μυρ
σίνη έστεμμένον καί λαμπάδα διά χειρός φέρον, έξηλαύνετο 
διά τής ίεράς όδοΰ (Πλουτ. Άλκιβ. 34 Έτυμολ. Μέγ. καί 
Σουίδ·. έν λ. ιερά οδός) μεταξύ χαρμόσυνων φωνών (ίακχίζειν) 
καί ύμνων άπό τοϋ'Κεραμεικοϋ είς ’Ελευσίνα (Άριστοφ. Βατρ. 
315 κλ. Πλουτ. Φωκ. 2b καί Valcken. είς Ήρόδ. Ε. 65.) Ή 
δημοτελής πομπή συνωδεύετο ύπδ πλήθους ακολούθων και θεα
τών. Τδ δέ διήγημα τοΰ Ηροδότου ότι ώδευον κατά τήν ίεράν 
οδόν ώσεί τρισμύριοι άνδρες, τελουμένης τής πομπής ταύτης, 
δέν φαίνεται παράδοξον. Τήν νύκτα τής έκτης πρός τήν έβδό- 
μην ήμέραν οι μύσται εμενον έν Έλευσΐνι καί έμυοΰντο τά τε
λευταία μυστήρια (έποπτεία). Οί ούτε μύσται ούτε έπόπται 
όντες άπεπεμποντο ύπδ κήρυκος. Οί μύσται έπανελάμβανον 
ώδε τον μυστήριον όρκον τόν έπιβληθέντα αύτοΐς έν τοΐς μι* 
κροίς, τουτέστι τοίς έν Άγραις μυστηρίοις, έκαθαίροντο έκ νέου 
καί έπειτα ώδηγοΰντο ύπό του μυσταγωγοΰ έν τώ σκότει τής 
νυκτόςμίς τδ πεφωτισμένου έσώτερον ιερόν (φωταγωγία), ένθα 
έπετρέπετο αύτοΐς ή αύτοψία πραγμάτων, ών ή θεωρία ήν 
συγκεχωρημένη μόνον τοΐς έπόπταις. '11 τρομερά καί φρικώδης 
περιγραφή τής μυήσεως ύπό τών μεταγενεστέρων, καί ιδίως 
χριστιανών συγγραφέων, προέρχεται τοΰτο μέν έκ τής άγνοιας 
του άληθοΰς αύτής χαρακτήρος,τοΰτο δέ έκ τοϋ μίσους καί τής 
αποστροφής ήν πρός τάς έθνικάς ταύτας τελετάς ήσθάνοντο. 
Οί άρχαιότεροι συγγραφείς άπεϊχον τής περιγραφής ταύτης. 
Πας μυούμενος λέγουσιν ότι άπελύετο μετά τήν μυησιν διά 
τών λέξεων κόγξ, δμπαξ (Ήσύχ. έν λ.), ϊνα προσέλθωσιν έτε
ροι μύσται.

Τή έβδομη ήμέρα οί μυηθέντες έπανήρχοντο είς ’Αθήνας με
ταξύ διαφόρων είδών σκωμμάτων καί χαριεντισμών, ίδίως δέ 
έπί τής είς Κηφισσδν γεφύρας, ένθα χαθεζόμενοι προς άνά- 
παυσιν έσκωπτον τούς διαβαίνοντας. Όθεν αί λέξεις γεφυρι- 
σμός, γεφυρίζειν (Στραβ. Θ. 395. Σουίδ. έν λ. γεφυρίζειν. ΊΙ- 
συχ. έν λ. γεφυρισταί, Αίλ. ίστορ. Ζώων Δ. 43. Muller ιστορ. 
τής Έλλ. Φιλολ. 132). Τά σκώμματα ταΰτα, ώς καί ή μετά 
λαμπάδων πομπή είς ’Ελευσίνα, ήσαν φαίνεται δραματικαί καί 
συμβολικοί παραστάσεις τών χαριεντισμών, δί ών, κατά τόν 
άρχαίον μϋθον, ή Ίάμβη ή Βαυβώ διεσκέδαζε τήν θλίψιν τής 
Δήμητρος μειδιασάσης έπί τούτοις. Φαίνεται έτι πιθανώτατον, 
ότι έν τή τελετή τών μυστηρίων τούτων παριστάνετο κατά τρό
πον τινα συμβολικώς ή όλη τής Δήμητρος καί τής Περσεφόνης 
ιστορία. Όθεν Κ λήμης ό ’Λλεξανδρεύς (προτρεπτ. 1Ζ) ονομά
ζει τά Έλευσίνια μυστικόν δράμα (ίδ. καί Muller άνωτ. 287). 
— Ή όγδοη ήμέρα, Έπιδαύρϊα καλουμένη, ήν οίονεί πρόσθε
τος, και ώρισμένη διά τούς μή εγκαίρως έξ άπροσδοκήτου κω
λύματος παραγενομένους καί μή τή έκτη ημέρα διά τούτο μυ- 
ηθέντας- λέγεται δέ ότι προσετέθη αύτη ταϊς άλλαις ότε ό 
’Ασκληπιός, ερχόμενος έξ ’Επιδαύρου είς ’Ελευσίνα, ίνα μυηθή 
τά μυστήρια, παρεγένετο κατόπιν τής τελέσεως τούτων, οί δέ 
’Αθηναίοι 'ίνα μή τόν Θεόν δυσαρεστήσωσι προσέθεσαν όγδόην 
ήμέραν (Φιλόστρ. 6. Άπόλλ Δ. 6. ΙΙαυσ. Β. 26. 7). Ή έννάτη 
καί τελευταία ήμέρα εκαλείτο Πλημοχο'αι (Πολυδ. 1. 74. Άθήν. 
ΙΑ. 496), τήν ονομασίαν λαβοϋσα έξ αγγείου τίνος κεραμείου, 
πλημοχόη όνομαζομένου καί ώς μικρόν τι είδος κοτύλου περι- 
γραφομένου· δύο τών άγγείων τούτων έπληρούντο τή ήμέρα 
ταύτη ΰδατος ή οίνου, καί τδ μέν έκενοϋτο πρός έω, τό δέ πρός 
εσπέραν, προφερόντων συγχρόνως μυστικάς τι-ας ρήσεις τών 
τήν τελετήν τής τοιαότης τών πλημοχοών έκκενώσεως ένερ- 
γούντων.

Έκτος τών^άνωτέρω έκτεθεισών διαφόρων τελετών μνημο
νεύονται καί αλλαι ύπδ τών άρχαίων, άλλ’ άγνοεΐται κατά 
ποιαν τής εορτής ήμέραν ήγοντο αύται. Τούτων ήσαν οί Έλευ- 
σίνιοι αγώνες, ους τίθησιν ύ Μεούρσιος έν τή έβδομη ήμέρα. 
Μνημονεύει αύτών καί ό Gellius (χν. 20), καί λέγεται ότι ήσαν 

οί αρχαιότατοι έν Ελλάδι. Τό τοίς νικηταις διδόμενου άρπ 
στεϊον ήν στάχυες κριθής (Σχολ. Πινδ. Ολ. Θ. 150). Ή πα
ρουσία άτίμου έν τω Έλευσινίω ώς ικέτου, τής εορτής άγομέ- 
νης, καί ή άνάθεσις έν αύτη ύπδ τούτου κλάδου ελαίας (ίκε- 
τηρίας) έθεωρητο ώςτόμέγισιον μίασμα καί έξαγισμδς τών 
Έλευσινίων (Άνδοκ. π. μυστηρ. 54). 'Ο ουτω δέ ποιων έφονεύ- 
ετο άνευ δίκης, ή κατεδικάζετο είς ζημίαν χιλίων δραχμών Τε- 
λουμένων τών μυστηρίων, ώς καί άλλων εορτών, ούδείς τούτων 
μεταλαμβάνων συνελαμβάνετο ή έκρατεϊτο αδικήματος ένεκα. 
(Δημοσθ. κ Μειο 571). Ο £ήτωρ Λυκούργος είσήγαγε νόμον 
άπαγορεύοντα ταϊς γυναιξΐ τήν έν ΐή πομπή τών Έλευσινίων 
χρήσιν άμ-ξών έπί ζημία δραχμών χιλίων, (Πλουτ. περί Φι- 
λοπλουτ. Θ. 318. Αίλ. Πικ. ίστ. 11. 23). Ή διά νόμου ά- 
παγορευθείσα συνήθεια αύτη φαίνεται κοινότατη π^ότερον ούσα 
(Δημοσθ. κ. Μαιδ. 565)

Τά Έλευσίνια έξηκολούθουν άγόμενα καί μετά τήν κατάλυ- 
σιν τής ελευθερίας τής Ελλάδος. Ό πειραθείς ϊνα καταργήση 
ταΰτα αυτοκράτωρ Ουαλεντιανος εύρεν ίσχυράν άντίστασιν. έ- 
τελοΰντο δέ άδιακόπως μέχρι τών χρόνων Θεοδοσίου τοϋ πρε- 
σβυτέρου. Περί τών άποκαλυπτομένων τοίς μυουμένοις έν αύ- 
τοϊς μυστικών δογμάτων ούδέν βέβαιον ύπάρχει ήμΐν γνωστόν. 
Ή καθόλου πίστις τών άρχαίων ήν ότι έδηλοΰτο έν αύτοΐς είς 
τούς θνητούς παρήγορος προσδοκία τής μελλούσσης καταστά- 
σεως (Πινδ. θρήν. 8. έκδ Βοικίου)· άλλ’ ό χαρακτήρ ούτος 
δεν φαίνεται άρχήθεν υπάρχων έν αύτοΐς, ίσως προσετέθη με 
τά τήν μεταξύ 'Ελλάδος καί Αίγύπτου σχέσιν, δτε τινά τών 
θεωρητικών δογμάτων τής χώρας ταύτης καί τής ’Ανατολής 
είσήχθησαν πιθανώς είς τά μυστήρια, καί ήγιάσθησαν ύπό τών 
ονομάτων τών κατά τούς μυθικούς χρόνους άκμασάντων ποιη
τών. Ή ύπόθεσις αυτή χρησιμεύει καί πρός έρμηνείαν τοϋ μύ
θου, καθ’ δν ένομίζετο ότι έξ .Αίγυπτου ταΰτα μετηνέχθησαν 
είς ’Αθήνας. ΙΙολλοί κατά τούς νεωτέρους χρόνου; ήγωνίσθη- 
σαν ΐν’ άνακαλόψωσι τήν φύσιν τών άποκαλυπτομένων τοίς μυ- 
ουμένοις μυστηρίων, άλλά τά άποτελέσματα τών προσπαθειών 
αύτών έφάνησαν φανταστικά καί ποικίλα, ώς ήν έπόμενον. Ή 
σοβαρωτέρα καί πιθανωτέρα θεωρία έστί ή θέλουσα ταΰτα λεί
ψανα λατρείας προτέρας τής γενέσεως τής 'Ελληνικής μυθο
λογίας καί τών κατ’ αύτήν τελετών, τεθεμελιωμένα έπί φυσι
κών θεωριών,/ηττον πεπλασμένων, μάλλον δέ σπουδαίων καί 
έπεσταμένων, καί εύθετων είς έγερσιν καί φιλοσοφικών έννοιών 
καί θρησκευτικών αισθημάτων. (Thirwall ίστορ. Έλλ. Β. 140 
κλ.). Περί τών ’Αττικών Έλευσινίων ϊδ. Meursius. Έλευσίνια. 
Lugd Bat. 1619 Si. Croix, Reeberches Hist el Cnfiq. Sur les 
Myst. du Paganisme Ouwaroff, Essai. Sur les Mysleres d Eleu
sis, Wachsmuth Έλλ. άρχ. Creuzer Sybolik u Mythoi, Nitz sell, 
de Eleusin. Ratione. Kiel i84^.

Έλευσίνια έτελοΰντο καί είς άλλα τής Ελλάδος μέρη. Είς 
"Εφεσον είσήχθησαν έξ Αθηνών (Στράβ 1Δ· 633). Έν Λακω
νική ήγοντο, καθ’ όσον γνωρίζομεν, ύπό μόνων τών κατοίκων 
τής άρχαίας πόλεως Έλους, οϊτινες, έν ήμέραις ρηταΐς, έφερον 
ξόανον (ξύλινον άγαλμα) τής Περσεφόνης είς τό ού πόβρω τών 
άκρων τοΰ Ταϋγέτου ιερόν τής Έλευσινίας Δήμητρος. (Παυσ. 
Γ. 20. 5 κλ.). Έλευσίνια έτελοΰντο έτι καί έν Κρήτη (Meurs. 
Έλευσ. 33).

—οοο—

11 ερϊ ήγαιστεί(Δν γχινομ&νων έν 'Ελλάδι.
(Συνέχεια καί τέλος ϊδ. άρ. 82).

Περί της νήσου Θήρας [Σαντορίνης'.
Έκ πασών τών νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους, ούδεμία είναι 

τόσον άξια τής προσοχής τών γαιωλόγων, ώς καί έκάστου έ- 
πιστήμο /ος, ώς ή Θήρα- έκαστος περιηγητής ελλιμενιζόμενος 
είς τήν νήσον ταύτην, βλέπει τό πλήθος τοΰ Βασάλτου, τά 
πανταχού λαβοειδή άποτελέσματα, τήν ήφαίστειον τέφραν, μεθ 
ής όλη ή νήσος είναι κεκαλυμμενη, τάς τρομεράς τών βράχων 
διασφαγάς καί κρατηροειδεΐς κοιλότητας, έντός τών οποίων 
άναθυμιάται θειον, τά θερμά ϋ'ατα, τά οποία, ένεκα τών έν 
αύτοΐς ένεργητικών ιαματικών δυνάμεων,θέλουν σύρει τήν προ
σοχήν έκάστου ιατρού τής Εύρώπης. Ή νήσος αυτή έλαβε τήν 
άρχήν της διά ηφαιστείου δυνάμεως, καί τούτου ένεκα εκθέτω 
ύπ όψιν τά συμβάντα, τά όποια συνέβησαν είς τήν νήσον 
ταύτην , ,

Ή έκ τής θαλάσσης άναφανεΐσα νήσος, είς τήν θέσιν εις ην 

ζοντϊ έπτά χρόνους προτήτεοα, είς τδ άλλο μέρος τής νήσου 
ταύτης, άλλ’ άφοΰ έπλησίασαν είς τδ μέρος εκείνο άνεκαλύφθη 
μόνον ύπέρμετρον βάθος- είς τάς πρώτας καί σφοδρές εκρήξεις, 
ίέίως είς τας κατά τήν 29 τοΰ Σεπτεμβρίου, έρρίφθη ή θάλασ
σα μέ τοσαύτην δύναμιν είς τά πλησίον μέρη, ώστε τά όρη 
τής νήσου Ίου πεντήκοντα περίπου πιδας ύψηλά έβρέχοντο- 
καί ή θάλασσα είσχωρήσασα αρκετά είς τήν νήσον, έξερίζωσε 
τά δένδρα καί τούς θάμνους, κατεσχέπασε τήν νήσον μέ κίσση- 
ριν είς τήν νήσον Σίκηνον είσήλθεν ή θάλασσα 350 βήματα 
είς τήν περίστασιν ταύτην δύο μεγάλα πλοία, και πλήθος λέ[Λ- 
βων έ(όρίφθησαν δ·.ά τής αίφνιδίως κυμαινόμενης θαλάσσης είς 
τάς όχθας διαφόρων νήσων, καί διερράγησαν εί» τήν Νάξον 
συνέβησαν σφοδρότατοι σεισμοί, είς τήν ιδίαν Σαντορίνην, ώς 
πλησίον ούσαν, έχερσώθησαν 300 περίπου στρέμματα γής, ή- 
φανίσθησαν δύο πχλαιαι χώραι,αϊτινες ήδη ήσαν σκεπασμέναι ύπο 
ηφαιστείου τέφρας- οί κάτο κοι τ/ς Σαντορίνης άφήσαντες τάς 
οικίας των έκρύφθησαν είς τά σπήλαια, οί ιερείς τής ορθοδόξου 
όνατολ κής έκκλησίας, άπεφάσισαν νά χωρισθοΰν άπό τούς δυ
τικούς, καί νά φύγουν είς τό άπέναντι μέρος τής νήσου, καί μέ 
αύτούς εφυγε τό πλείστον μέρος τώ* κατοί ων Είς τήν έκρηίιν 
ταύτην έπνίγησαν υπό τών ατμών τοϋ θείου πεντήκοντα άνθρωποι, 
καί περισσότερα τών 1000 ζώων όλα τά έκ χρυσού καί αρ
γύρου σκεύη, άν καί καλώς έγκεκλεισμ;να έμελανώθησαν έν
νέα ναύται είςδύο λέμβους, μεταφιροντες σίτον από τήν’Αμορ
γόν, καί όντες όχι μακράν τή; Σαντορίνης, εύρέθ/σαν είς τάς 
λέμβους των ψημένοι,άφοΰ ό άνεμος τάς μετέφερεν είς την νήσον

Άνά^υσι; τίίς νιας Καϋ/ΛΓ/ης zara ΐο 1107.
Τοΰτο τό έτος ένεφανίσθη ανάμεσα τής μικράς Καΰμένης, 

καί τής νήσου Ίεράς, νέα τις νήσος, ήτις έκαλέσθη νέα Καϋ
μένη· τήν 23 Μαΐου πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου, έβλεπον άπδ 
τήν νήσον Σύρον, νέαν νήσον μεταξύ τής παλαιδς καί μικράς 
Καϋμένης- ή άνάδυσι; αυτή έγίνετο ήσύχως είς τήν διάρκειαν 
τής νυκτός- τούτο ίδόντες οί Θηραιοι τήν πρωίαν, έπλησίασαν 
έπί λέμβων εις τήν νήσον ταύτην, καί ηύραν λευκήν μαλακήν 
μάζαν, τήν οποίαν πσρέβαλον μέ λευκόν κΑ νεαρόν άρτον- έπ’ 
αύτής τής νήσου εύρέθησαν πλήθος όστρέων, προϊόν δλως δ ό
λου άγνωστον είς τούς λιμένας τής Σαντορίνης. Πλήρεις χαράς 
ήθέλησαν νά γεμίσωσι τάς λέμβους έκ τοΰ νέου τούτου προϊόν
τος, άφοΰ δμως ήσθάνθησαν, ότι ή νήσος αυτή ήρχισε νά κι
νητά·., έπήδησαν είς τάς λέμβους καί άπεμακρύνθησαν όσον τά
χος. Ή λευκή αύτη νήσος άνεδύετο τωόντι καί μετά διάστημα 
ολίγων ημερών είχεν ύψιυθή 20 πόδας ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης, έχουσα έ'ως 40 πόδας διάμετρον, μετ’ ολίγον ή
σθάνθησαν σ ισμούς, είς τήν μέσην τής λευκής νήσου άνυψώθη 
ιιελαινά τις μα^α, ήτις έβυύίσθη χωρίς ν’ άναφανή έκ νίου, ή 
μικρά Καϋμένη έσχίσθη είς τήν μίαν της άκραν, ή θάλασσα 
έλαβεν ύποπράσινον, ακολούθως ερυθροΰν, καί τέλος χίτρινον 
χρώμα, καί έξ αύτής έξελύετο δυσώδη , ώς ή τού θείου, όσμή. 
Τήν 16 τού ’Ιουλίου,έξήκοντα περίπου βήματα πρός βο-βά < τής 
λευκής νήσου, άνυψώθη σειρά’ μέλανοκεχρωματισμένών όρέων 
έκ τής θαλάσσης, τά όποια έκαλέσθησαν μέλαιναι νήσοι- τήν 
18 τοϋ αύτοΰ έφάνη κατά πρώτην φοράν πυκνός τεφρόχρους 
καπνός, καθώς καί ύπογείως ήκούσθη μέγας θόρυβος- τήν 19 
ύψώθησαν είς τδ δυτικόν μέρος τής μελαίνης νήσου πύριναι 
στήλαι, καί εις διάστημα τεσσάρων ημερών ήνώθη ή μέλαινα 
μέ τήν λευκήν νήσον έπειδή δέ ό καιρός ήτο γαληνιαίος διε- 
κρίθησαν αί στήλαι τής αιθάλης είς τήν Κρήτην, καθώς καί είς 
τήν Νάξον ή θάλασσα ήτο σκεπασμένη άπό κίτρινον καί έρυ- 
θροϋν άφρόν τήν νύκτα ύψώθη στήλη πυρός, καί τοιαυτη δυ
σωδία έξήρχετο, ώστε οί κάτοικοι τής Σαντορίνης έκατασχέθη- 
σαν άπο καρηβαρίαν καί εμετόν τά έκ χρυσού καί αργύρου 
σκεύη έγιναν κατα'μαυρα- μετά μίαν καί ήμίσειαν ήμέραν έφε- 
ρεν ό άνεμος τόν διάπυρον τοΰτον ατμόν πρός τδ μέρος τής 
Σαντορίνη;, καί δί αύτοϋ τά ώριμάζοντα σταφύλια έψήθησαν 
αναμεταξύ τών συμβάντων τούτων έβυθίσθη ή λευκή νήσος 
πάλιν δέκα πόδας βαθύτερα- πρό τής λήξεως τοΰ ’Ιουλίου ήρ- 
χισεν ή θάλασσα είς δύο μέρη πλησίον τής μελαίνης νήσου νά 
βράζγ, ώστε οί ένυπάρχοντες ιχθύς έψήθησαν, καί ψημένοι 
έρρίφθησαν είς τάς όχθας τών νήσων- ταΰτα τά φαινόμενα δι- 
ήρκεσαν ολόκληρον μήνα- δυνατός θόρυβος ήκούετο, φλόγες ε- 
ξεσφενδονίζοντο,καί ό κρότος ηύξανε τόσον,ώστε μήτε ή βρον
τή, ήτις ήκούσθη τάς ημέρας ταύτας, ήδύνατο νά διακριθή- 
κρατήρ τις εις τό νότιον μέρος τής νήσου έξεσφενδόνισε πεπυ-

τήν σήμερον κεϊται ή Σαντορίνη, ώνομάσθη Καλλίστη,ένεκα τής 
εύφορίας της, ήτο δέ χαμηλή καί έσυγκειτο κατά μέγα μέρος 
έξ άργιλλούχων στρωμάτων, καί τό ύψηλότερον αύτής μέρος εί
ναι τδ τήν σήμερον καλούμενόν βουνόν τοϋ άγίο.^ ΊΙλία- τούτο 
τδ βουνόν όμοΰ μέ τδ μέρος καθ’ δ εύρίσχετάι τδ χωρίου, είναι 
τά μοναδικά λείψανα τής άρχαίας Καλλιστης Τό 1550 π. X. 
έχατοικήθ/ πρώτον ύπό τίνος απογόνου τού Κάδμου, καί ύπ’ 
αύτοϋ έκαλέσθη Καλλίστη. Είς το μέρος δπου κεϊται τήν σήμε
ρον τό χωρίον Πύργος, λέγετοι ότι ήτον ή πρώτη αποικία, καί 
έκεΐ δπο? είναι τήν σήμερον ή Έλευσίς, λέγεται ότι ήτον 
είς τούς άρχαίους χρόνους ώχυρωμένη τις πόλις Οϊα.

Τινάς εκατοντάδας πρδ Χριστού, φαίνεται δτι έκ τοϋ βάθους 
τής θαλάσσης έγιναν ηφαίστεια! εκρήξεις, αϊτινες κατεσκέπα- 
σαν τήν νήσον, τήν έφθειραν, καί έδοσαν είς αύτήν τό σημε
ρινόν σχήμα- κατά παράδοξον δέ τρόπον δέν γνωρίζομεν άκρι- 
βώς τήν έποχήν ταύτην, άναμφιβόλως δμως είναι ισόχρονος 
μέ τήν άνάΐυσιν τής ’Ανάφης- ώστε έγινε το 1450 πρό 
Χρίστου, καθ’ ήν έποχήν οί ’Αργοναύτα·, έπέστρεψαν έκ τής 
Κολχίδος. Ό Πλίνιος άναφέρει ότι ό κρατήρ ουτος κατιβυθί- 
σθη τήν 135 ’Ολυμπιάδα, δηλ. 236 πρδ Χριστού, καί νήσος 
τις,την σήμερον Θηρασίακαλουμένη, έχωρίσθη άπό τήν Θήραν’ 
τεσσαράκοντα δέ χρόνους μετά τήν κατάπτωσιν τοΰ κρατήρος, 
196 πρό Χριστού, ήρχισεν ή θάλασσα νά 3ράζη, καί νήσος τις 
άνέκυψεν έκ τών κόλπων αύτής, 'Ιερά καλουμένη υπό τών 
άρχαίων, ώς έμφανισθείσα έξαίφνης διά δυνά.. εως τών Θεών, 
Ή νήσος αύτη άφιερώθη είς τόν Πλούτωνα· ή άνάδυσίς της έ- 
συνοδεύθη μέ δυνατούς σεισμούς, τούς όποιους ήσθάνθησαν τό
σον είς τήν 'Ρόδον, καθώς καί είς τήν μι ράν ’Ασίαν ό Παυ
σανίας αναφέρει δτι ή νήσος Χρυσή, πλησίον τής Λήμνου, 
έπλημμυρίσυη έντελώς από τήν θάλασσαν, καί έκαταβυθίσθη, 
χωρίς νά άνεμφανισθή- άντ’αύτής δμως έφάνη άλλη τις νήσος 
’Ιερά καλουμένη μή ύπάρχουσα προηγουμένως.

Ή νήσος αύτη έλαβε τινας προσθήκας διά τών κατά διαφό
ρους καιρούς ηφαιστείων έκρήξεων, διετήρησε τό όνομά της 
μέχρι τής εποχής τοΰ Αέοντος ’Ισαύρου είκονομάχου, άκο- 
λούθως δέ έκαλέσθη παλαιά Καϋμένη. Πρός άνατολάς τής νή
σου Ίεράς έφάνη είς τό 46 έτος μετά Χριστόν, έπί Κλαυδίου, 
νέα τις·νήσος ήτις έκαλέσθη Θεία (Divina)· ή νήσος όμως αύ
τη ταχέως έχάθη ή έπικολλήθη τή Ίερα.

Μ=ταγε>έστ=ραι επαυξήσεις τής νήσου 'ίερας.
Είς τά 726 μ. χ. ηόξησε πάλιν ή νήσος 'Ιερά- έκ τής θα

λάσσης έξεσφενδονίσθησαν άμέτρητοι ποσότητες τακέντων ορυ
κτών, τά όποια έκολλήθησαν πάλιν είς τήν νήσον Ίεράν πριν 
δέ τής έκτήξεως ταύτης, έξεσφινδονίσθη ύπό τίνος ύποθαλασ- 
σίου ηφαιστείου τόση ποσότης κισσήρεως, ώστε όλη ή θάλασ
σα τοΰ Αιγαίου ήτο σκεπασμένη, καί ή κίσσηρης έπλευσε μέ
χρι τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ά^άδυσις τής /ζιζ,οάς Καυ/αίνης.
Τό 1573 άνεφάνη νέα νήσος έκ τής θαλάσσης, καί πρός με

σημβρίαν αύτής έσχηματίσθη κρατήρ, έξ ού άνυψώθη πΰρ καί 
αιθάλη. Τδ νησίδιον τοΰτο καλείται μικρά Καϋμένη- είς τά 
1650 έγινε φρικτδς σεισμός είς τήν Σαντορίνην, ώστε άπειροι 
μάζαι έκ διαφόρων όρέων τής νήσ,υ άφ’ εαυτών άπεκόπησαν 
τδ θέρος τοΰ έτους τούτου ήτον υπέρ τό δέον ξηρόν- τήν 14 
Σεπτεμβρίου έγιναν πάλιν σεισμοί, οϊτινες ήσαν πολλά έπαι- 
σθητοί εις όλας τάς νήσου, τοϋ ’Αρχιπελάγους- τήν 27 Σεπ
τεμβρίου πλησίον τής νήσου μεταξύ Άνύδρου καί Σαντορί
νης,έφάνησαν έκ διαλβιμμάτων φλόγες δέκα έως δώδεκα πήχεις 
τό μήκος, ύπεράνω αύτών τών μερών έφάνησαν πυκνότατα νέ
φη διασκορπίζοντα μεγίστην δυσωδίαν ή θάλασσα ήτον έξ η
μέρας προτού χλωροκίτρινος καί θολή άπό τήν δίοδον τών ά- 
τμών τού θείου, δύο δέ /μέρας άκαταπαύστως έξήρχοντο φλό
γες καί καπνός, καί κίσσηρις έξε^ρίπτετο- ή δέ 29 Σεπτεμβρίου 
ήτον ή φρικωδεστέρα ήμέρα, διότι όλον -τό μέρος έχείνο ώμοία- 
ζε μέ διάπυρον κλίβανον τρομεράν τήν θέαν- διάπυρος τέφρα 
είς άμετρον ποσόν μετεφέρθη μ-'χρι τής μικράς ’.Ασίας, ώστε 
όλα τά σταφύλια τά μή είσέτι άποκοπέντα έκατεσκεπάσθησαν, 
ως νά έπεχύθησαν μέ ζεστόν τι έμπλαστρον, καί έφθάρησαν- 
πέτραι βαρύταται καί όγκωδέστταται έξεσφενδονίσθησαν είς ύψος 
150 πήχεων καί δύο Γαλλικά μίλλια μακράν, τινές έξ αύτών 
τών λίθων, οϊτινες έπεσαν επάνω είς τήν Σαντορίνην, ήσαν τό
σον μεγάλοι, ώστε δέν ήδύναντο νά κινηθούν ύπό πεντήκοντα 
άνθρωπων· δέν έφάνη δμως νέα τις νήσος, καθώς έγινεν έβδομη-

ί
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ρωμένα καί συντακέντα ορυκτά καί άμετρον ποσού κισσήρεως, 
τό πϋρ έπί τής μελαίνης νήσου έξηπλώ η έτι περισσότερον, 
μέλανα νησίδια άνυψώθησαν καί κατεβυθίσθησαν τήν 22 τοϋ 
Αύγουστου τήν πρωίαν, άνυψώθη νέος κρημνός πεντήκοντα πο
δών ύψους, έκ νέου έξεχΰνετο φρικώδης δυσωδία, καί κίτρινος 
καπνός έζάλυπτε τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης· εις τάς 5 
Σεπτεμβρίου άπεσβυσε τό πυρ τής μελαίνης νήσου, ήρχισεν δ
μως εις τήν νήσον Θηροσίαν- όλιγας ημέρας έπειτα έξεσφενδο- 
ννσ,ησαν έκ τού μεγάλου ζρατήρος τρεις πύριναι στήλαι μεγί
στης λαμπρότατος, ζαί μετά όλιγοχρόνιον διακοπήν καί ύπό 
δυνατού σεισμού, έξήλθον άπειροι φλόγες καί άστέρ ες, α'ίτι- 
νες δυνανται νά παραβάλλωνται μέ έν τών ζαλητέρων πυρο
τεχνημάτων έν τοσοότω έξετά&ησαν τόσον ή Μελαινα, καθώς 
καί ή Λευκή, ώστε έσχηματισαν μόνον μίαν νήσον έξ αύτής 
τής νήσου, ήτις είχε τεσσαρας κρατ/ρας, έξήρχετο ένίοτε τό 
πΰρ και έκτων τεσσάρων, άλλο τε έκ δύο, χωρίς όμως νά συμ- 
βαινωσι σεισμοί, άλλά ό θόρυβος ώμοίαζε μέ τό βρύχημα τών 
άγριων ςώων* την 12 τοΰ Σεπτεμβρίου ήρχισε/ έκ νέου ό 
πρώην θόρυβος καί ισχυρότερα παρά άλλο τε, πυκνότατο; α
τμός έσκότισε τόν ορίζοντα, τέφρα, άμμος, καί κίσσηρις έξεσφεν- 
δονίσθησαν καί μετεφέρθησαν πολλά μίλια μακράν, ή θάλασσα 
εις μεγάλην άπόστασιν ήτον σκεπασμένη άπό κίσσηριν, ήτις 
έμεταφερθ/· είς τάς όχθας τής Μακεδονίας, τής μικρας-’Ασίας, 
καί^είς τον Ελλήσποντον οί κάτοικοι τής Σαντορίνης έγκατέ- 
λιπον τάς οικίας των, καί επροσπάθησαν νά σωθώσιν εις τά 
σπήλαια τής γής, ή φρικώδης βροχή πεπυρωμένων λίθων, διά
πυρου άμμου καί τέφρας, διέφθειρε, κατέκαυσε καί ζατηφάνισε 
τά προϊόντα τής νήσου· είς τάς 18 Σεπτεμβρίου συνέβη τοιοϋ- 
τος σεισμός ώστε ή Σαντορίνη, καθώς καί αί πλησίον νήσοι 
έσείοντο δυνατά, άδιακόπως έξεσφενδονίζοντο έκ τών κρατήρων 
διάπυροι λίθοι, οιτινες έπεσαν έπί τών πλησίων νήσων, καί είς 
τήν θάλασσαν ή μικρά Καϋμένη έσζεπάσθη·πολλάζις, καί κατ’ 
εξοχήν εις τάς 21 Σεπτεμβρίου, μετά τοσούτου πλήθους διά
πυρων λίθων, ώστε έφάνη μακρόθεν όμοια μέ πεπυρωμένον 
κλίβανον τήν αύτήν ήμεραν άστραπαί διαπερνούσαν έλικοειδώς 
τήν ατμόσφαιραν, ζαί φριχωδέστατος σεισμός κατεκρήμνισε 
τόν μεγάλον κρατήρα τής μελαίνης νήσου, ενώ συνεχώς βαρύ
τατοι λίθοι έκσφενδονιζόμενοι έκ τών κρατήρων ερ’ρίπτοντο 
είς την θάλασσαν. Μίαν 8έ μόνην ήμεραν διεχόπησαν αϋτίς τά 
φαινόμενα· Τήν 24 Σεπτεμβρίου ήρχισαν τά φρικώδη ταϋτα φαι
νόμενα έκ νέου καί έτ.ολλα.-?>ασιάζοντο "οί τόσον δυνατοί σει
σμοί, ώστε αί οίκίαι τής νήσου Σαντορίνης έσείοντο, και στή
λαι πυρ’ριναι άνυψώθησαν έκ τοΰ βάθους τής Θαλάσσης· έκ τοΰ 
μεγάλου ζρατήρος έξήλθον φλόγες, καί τοσοΰτος θόρυβος έγί
νετο, ώστε οί άνθρωποι όμιλούντες δεν ήδΰναντο ό εις νά κα
ταλαμβάνω τόν άλλον. Τά φρικώδη ταϋτα αποτελέσματα έξη- 
κολαυ.ησαν ολοκλήρους μηνάς* καί οί άνθρωποι έπερίμεναν άπό 
στιγμής είς στιγμήν τήν καταπόντισιν τής νήσου- φρικωδεστέ- 
ρα όμως ήμερα ήτον ή 15 ’Απριλίου- τήν 15 τοϋ ’Ιουλίου έ
παυσαν τά φαινόμενα, ή θάλασσα έφάνη γαληνιαία, καί ό ου
ρανός καθαρός, τινές κάτοικοι τής Σαντορίνης έλαβιν περιέρ
γειαν νά έπισκεφθοϋν τήν νήσον', ζαί έπλησίασαν έπί λέμβου, 
ε?ς τό μέρος όπου ή θάλασσα έφάνη ολίγον ψυχρά, μολοντού
το άπό τήν μεγάλην θέρμην δέν ήδυνήθησαν νά ύποφέρωσι, και 
έβιάσθησαν νά έλλιμενισθώσιν είς άκρωτήριόν τι τής ταλαιάς 
Καϋμένης, κατ’ ολίγον δέ έπλησίασαν εις τά; νέας ταύτας 
νήσους, και ενώ επαρατηροΰσαν τόν κρατήρα κατεκαλύ- 
φθησαν έί αίφνης άπό ήφαίστε-ον καί θερμήν τέφραν, ώστε 
κατάλευζοι όντες έφυγαν μέ τάς λέμβου; είς τήν νήσον Σαντο
ρίνην έκτοτε συνέδησαν μέν πολλάκις σεισμοί, όχι δμω; μέ 
τόσην δυναμιν- αφού αί εκρήξεις έπαυσαν καί αί νήσοι άπε- 
ψυχράνθησαν, έπήγεν ό επίσκοπος όμοϋ μέ τούς άλλους ιερείς 
και ραντίζοντες μέ άγιασμα τήν νήσον, έξωστράκισαν τούς κα
τά την ιδέαν των υπάρχοντας σατανάδας. Τόσον ώς πρός τήν 
γέννησιν ζαί αύξησιν τών νήσων κατά τούς παρελθόντα; αιώ
νας- τήν σήμερον ακόμη άν καί άνεπαισθήτως, ενεργεί τό η
φαίστειου πΰρ, καθότι από τά 1794 ήρχισαν νά παρατηρούν 
οτι ού μακράν τής μικρά; Καϋμένης,άνυψούμενον έκ τού βάθους 
τής θαλάσσης μικρόν νσσίδιον, τό οποίον άπό τάς κατά καιρόν 
είς καιρόν ,γινομένας εξετάσεις άνυψοΰται έτι πλέον έπαισθη- 
τώς, ώστε μετ’ ολίγους χρόνους θέλει έπαυξηθή έ αρι'μό; τών 
κεκαυμένων νήσων, είναι ©έ εύκταΐον νά γίνη ήσυχως καί όχι 
ύπό σεισμών καί έκρήξεων καθώς είς τούς παρελθόντα; χρόνους.

3 Λάνδερερ.
Οοο

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Λογο; έγένετο περί τής μή παρευρέσεως τοΰ έπί τών Τκ- 

κλησιαστιζών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργού Κυρίου 
Γ. Ψύλλα εις τά δοθέντα κατ’ αύτάς γεύματα ύπό τών Κ. 
Κ. Πρέσβεων τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, καί διαφόρως 
έσχολιάσθη τοϋτο ύπό τών κενώς πολυπραγμονούντων. 1,'ε- 
βαιοΰμεν τούς τοιούτου; μετά πάσης θετικότητος,δτι ό Κ. Ψύλ- 
λας διά λόγους υγείας διατηρεί άπό τού 1848 ήδη αύστηράν 
περί τή/ σίτησιν αύτού δίαιταν, καί διά τούτο, καί τοι πολλά- 
κις προσκληθείς είς επίσημα γεύματα, εις ούοέν έκτοτε παρε- 
γενετο, διά τόν αύτόν δε λόγον οίδ είς τά είρημένα υπήγεν οί 
άλλω; δε ευαρεστούμενοι νά σκέπτωνται χαί ούτως άγαπώντες 
νά λαλώσι πόρρω τής αλήθειας έκπίπτουσι.

— Οί ες'Ηπειρον καί Θεσσαλίαν έξελθόντες πρός βοήθειαν 
τών επαναστατησάντων ό .-ογενών διάφοροι αξιωματικοί τοϋ 
Έλλ. Βασιλείου παντός βαθμού, ώς ζαί ίδιώται, ύπαζούσαντες 
ήδη είς τήνπρόσκλησιν τής Έλλ. Κυβερνήσεως,έπιστρίφουσιν ό- 
σημέραι εις τά; εστίας αύτών, άναλαμβάνοντες κατά τήν πρόσ- 
κλησιν ταύτην τούς βαθμούς αύτών, οΰς άπέβαλον έξελθόντες 
διά τή; παραιτήσεως αύτών έγένετο δέ φιλάνθρωπος φροντίς 
υπό τή; Σεβ. Κυβερνήσεως πρός περίθαλψιν τών- έκεϊθεν προσ
φύγων, μ- όλην τήνύπάρχουσαν δυσχέρειαν τοΰ δημοσίου ταμείου.

— Ό στρατηγός Καρατάσος έπέστεψεν εις Χαλκίδα.
— Έκ τού κατά τήν Δακίαν καί Μοισίαν πολέμου ούδεμία 

άλλη θετική είδησις ύπάρχει, είμή ότι ή Σιλίστρια αντέχει έτι, 
και οτι ο φρούραρχο; αύτής Μούσα πασάς, είς τών ίζανωτέ- 
ρων στρατηγών τής Τουρκίας, έφονεύθη.

— Ή Αυστρία, συμφώνως τή Ιίρουσία, προσεκάλεσαύ τόν 
πασών τών 'Ρωσσιών αΰτοκράτορα, όπως δηλώση πότε προτί- 
θεται ίνα όριστικώς άποσύρη έκ.τής Τουρκικής χώρας τού; 
στρατού; αύτοϋ.

— Ιίύνε έν τω Εύξεί/ω, ούτε κατά τήν Βαλτικήν συνέβη 
ουσιώδη; τις καί σπουδαία πολεμική πράξις.

»— Ό πρόεδρος τού υπουργείου Κύριος Α. Μάυρόκορδάτος 
περιμέίεται είς ’Αθήνα; περί τήν εικοστήν ίσταμίνου.

— Ό Είσαγγελεύς τής πρωτιυούσής Κ. Α. Πολαιολόγος 
ήρξατο τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων αύτοϋ μετά πολλής 
ακρίβειας καί εύθύτητος.

— Τήν έρχοαένην δευτέραν δικάζεται ε:ς τό πλημμελειοβι- 
κείον ’Αθηνών ό πατάξας δά βακτηρίας κατά τήν κεφαλήν 
τόν πρώην ύπουργάν τών εξωτερικών Κ. Πάϊχον.

— Ό Κύριος Α. Ζυγομαλάς διωρίσθη Νομάρχης Κυκλά
δων άντί τοΰ Κ. Γ. Ο κονομίδου.

— Υποψήφιοι Πρύτανεις έξελέχθησαν έν τώ ΙΙανεπιστη- 
μίω διά τό έπιόν σχολικόν έτος οι Κ. Κ. Κ. Κοντογόνης. Κ. 
Άσώπιος ζαί θ. Μανούστς.

— Ό Κύριος Δόσιος άπε?είχθη γενικός γραμματεύς τοϋ ύ- 
πουργείου τών ’Εσωτερικών άντί τοΰ Κυρίου Σπυρίδωνος Άν- 
τωνιάδου διορισθέντο; νομάρχου Μεσσηνίας.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Άναγνώσας προς τέρψιν τών ωρών τής σχολής μου κατά 

τον παρελθόντα χειμώνα μυθιστορίαν τινά τού Γάλλου Βερτε, 
την έπιγραφομενην Ή άπολεσθείσα κοιλάς, έθαύμασα 
τήν σύνθεσιν αύτής, τό ποιητικόν τών εικόνων και περιγραφών 
αύτής, έν αίς χάλλιστα τό φυσικόν μετά τού τεχνικού ουμμι- 
γνύε-.αι, καί έν γένει πάντας τού; χαρακτήρας καί τά; άπροσ- 
οοζήτου; περιπέτειας αύτής Επιθυμών δέ νά ουντελέσω κάγώ 
τό έπ’ έμοί πρός τέρψιν τοΰ φιλομούσου κοινού, καί είς τήν 
συνδρομήν αύτοϋ πεποιθώς, άπεφάσισα νά δημοσιεύσω διά τοϋ 
τύπου τήν μετάφρασιν αύτής.

Δημοσιευθήσεται ή άπο?,εσθεϊσα κοιλά; άμα ό αριθμός τών 
συνδρομητών ύπερβή τούς 150,είς φύλλα τυπογραφικά 12 ίσως- 
τιμή δ’ αύτής έσται Δραχ. 3.

ΆΟήνησι, τή 2 Ίουνί .υ 1854.
Ό Μεταφραστής 

Α. Σ. Β.
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