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Ή λέξις δήμος έδήλου κατ’ άρχάς τμήμα χώρας' τινές πα- 
ράγουσι ταύτην έκ τοΰ δέω, ώς εί έσήμαινε περίβολον κεχω- 
ρισμένον, άλλοι δέ άπλούστερον έκ τοΰ δωρικού δά=γα=γή, 
άποδίδοντες αύτώ τήν σημασίαν τού χώρα ή αγρός, κατοικου- 
μενος καί καλλιεργούμενος, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν πόλιν. 
"Οθεν ό Ησίοδος (έργ. καί ήμ. 527) λέγει « άνδρών δήμον τε 
πόλιν τε· » διά μεταβιβάσεως δέ τής ονομασίας τής χώρας εις 
τούς αύτήν κατοικοϋντας ώνομάσθη δήμος οί είς τά περί
χωρα τής πόλεως οίκοΰντες, και τών κατοίκων αύτής τούς 
άγρούς καλλιεργοΰντες, ώστε δήμος καί πολϊται κατέστη αν
τίθετος άλλήλοις ονομασία, τό μένσημαΐοι τούς άγρότας, οίο- 
νεί ύποτελεϊς όντας, τό δέ τούς προύχοντας τών μητροπόλεων 
κατοίκους.

Οί δήμοι έν Αττική ήσαν υποδιαιρέσεις τών ουλών, ή δέ 
σύστασις αύτών αποδίδεται τώ Θησεΐ· ούδέν δέ άλλο γνωρίζό- 
μεν περί αύτών πρό τοΰ Κλεισθένους, δστις, καταλύσας τάς 
τέσσαρας τοΰ αρχαίου πολιτεύματος φυλάς, κατεστησεν άντ 
αύτών δέκα φυλάς τοπικάς, όνομασθείσης έκάστης έκτου 
όνόματος ήρωός τίνος επιχωρίου (Ήρόδ. Ε. 66. 69)· πάσα δέ 
φυλή ύποδιηρεΐτο εις δέκα δήμους, ών έκαστος ειχεν ιδίαν 
πρωτεύουσαν πόλιν. Έκαστος πολίτης ’Αθηναίος κάτοικος τής 
’Αττικής κατετάττετο εις δήμον τινα, εξαιρούμενων ίσως τών 
έν αύτή τή πόλει τών Αθηνών γεγεννημένων καί ταύτης ιδίως 
πολιτών οντων (Thirwall. Ιστορ. Έλλάδ. τομ. Β. 44). Αί υ
ποδιαιρέσεις αυται άντεστοίχουν κατά βαθμόν τινα πρός τάς 
ναυκραρίας τών πάλαι φυλών,καί ήσαν, καθ’ Ηρόδοτον,εκατόν 
άλλ’* επειδή έπί Στράβωνος οί δήμοι τής Αττικής ήσαν 174 
προέκυψεν εντεύθεν αμφιβολία περί τής όρθοτητος τής μαρτυ
ρίας ταύτης. 'Ο Ν'.εβοΰρος νομίίει έκ τούτου δτι αί φυλαί τοϋ 
Κλεισθένους δεν συμπεριελάμβανον κατ’ άρχάς άπκντας τούς 
κατοίκους τής ’Αττική -, και θεωρεί ώς πιθανόν, δτι τινές έκ 
τών προσθέτων 74 δήμων ήσαν πάλαι κώμαι ή χώραι υπότε 
λεϊς, ών όμως τά πρώτα γένη άνήκον πάντως εις την παλαιάν 
αριστοκρατίαν, καί περιελαμβάνοντο μέν εις τά; τέσσαρας Ίω- 
νικάς φυλάς, αλλά, κατά τόν Νιεβούρον, δεν συμπ ριελήφθη- 
σαν εις τάς δέκα φυλάς τών αγροτικών κοινοτήτων, μέχρι τών 
μετά τόν Κλεισθένη χρόνων. Τό συμπέρασμα τοΰτο φαίνεται 
άμφισβητήσιμον λίαν, διότι ό αριθμός τών δήμων ηυξανεν ίσως 
καί έκ τής αύξήσεως τοϋ πληθυσμού, καί έκ συστάσεως νέων 
φυ/·ών, καί έκ διαιρέσεως μεγάλου τίνος δήμου εις μικρότερους 
κτλ. άλλως τε φαίνεται άτοπος ή συνύπαρξις δύο διαφόρων 
τάξεων ή φυλών. Δυσκολωτέρα έτι ύπάρχει ή έρμηνεία τής 
θέσεως τής αύτής φυλής δήμων εις απώτατα άπ’ άλλήλων μέ
ρη τής ’Αττικής κειμένων, (ίδ. Thirlwall. άνωτ. καί έπίμετρ. 
Α. τομ. Β ). Τινές μεν τών δήμων έσχον τάς διαφόρους αύτών 
ονομασίας έκ τών μητροπόλεων αύτών, οίον Μαραθώνος, Έ- 
λευσΐνος, Αχαρνών κτλ. άλλοι δέ έκ τών ονομάτων τώ' δια
φόρων έπισήμων έν αύτσΐς γενών, οιον Δαιδαλίδαι, Βουτάοαι 
κτλ. Μέγιστος πάντων τών δήμων ήν ό τών Α χαρνών, χορη 
γήσας έ.-.ί του Πελοποννησιακού πολέμου τρεις χιλιάδας όπλί- 
τας (Θουκ. Β. 19 I).

Οί Δήμοι άπετέλουν, κατά τήν κοινήν φράσιν, ϊ'ια σωμα
τεία, καί είχον έκαστος τούς άρχοντας αύτοΰ καί ακίνητον καί 
άλλην περιουσίαν, έτι δέ καί ίδιον ταμεΐον. Είχον έπί τούτοις 
ιδιαιτέρας εκκλησίας υ~ό τών δημάρ ων συγκαλουμένας, εν αίς 
συνε,ητοΰντο καί ώρίζοντο αί δημόσιαι αύτών υποθέσεις, οΐον 
αί μισθώσεις τών κοινών κτημάτων, αί άρχαιρεσίαι, ή έπιθεώ- 
ρησις τοϋ καταλόγου τών δημοτών, ή κατάταξις εις αύτόν 

νέων άλλων. 'Έκαστος δήμος έτήρει παρ’ αύτώ καί πίνακα 
έκκλησιασ τικόν, όπερ έστί,κατάλογον τών έχόντων δικαί
ωμα ψήφου έν ταΐς γενικαϊς τών δήμων συνελευσεσιν (έκκλη- 
σιαις). Οικονομικώς δέ κατειχον τήν θέσιν τών παλαιών ναυ- 
κραριών τών τεσσάρων φυλών, ύποχρεούμενος έκαστος είς 
άνάλογον καταβολήν χρημάτων,καί χορηγίαν στρατού, έν και- 
ρώ ανάγκης, παρεκτός τών κοινών τούτων τής ένώσεως πάν
των τών δήμων δεσμών, ειχεν έκαστος δήμος τούς ίδιους 
αύτοϋ ναούς, ιερά καί τελετάς, (δημοτικά ιερά, Παυσ. Α. 31, 
Πολυδ. Η. 10b), τούς ύπ’ αύτοΰ αίρουμένους ίερεΐς κτλ. (Δη- 
μοσθ. κ. Εύβουλ. 1313). “Ωστε καί πολιτικώς καί θρησκευ- 
τικώς οί δήμοι ήσαν έλάσσονες κοινότητες· οί άρχοντες αύτών 
ύπήρχοντο, πρό τοϋ άναλαβεΐν τήν άρχήν, δοκιμασίαν ώς καί 
οί τής πολιτείας καθόλου. Παρεκτός δέ τών ύφ’ έκάστου δήμου 
αίρουμένων δημάρχων καί δημοτικών ταμιών, άπαντώμεν ύ- 
πάρχοντας τούς λεγομένους δικαστάς κατά δήμους, 
τριάκοντα όντας κατ’άρχάς, αύξηθέντας. δέ ύστερον είς τεσσα
ράκοντα. Φαίνεται οτι οϋτοι περιώδευον είς τούς διαφόρους δή
μους,ίνα δικάζωσι δίκας, μή τάς δέκα δραχμάς ύπερβαινούσας, 
δικαζόμενων ύπό διαιτητών τών υπέρ τό ποσόν τοΰτο διαφορών 
(Huiitwalcker. σελ. 37).

Έν τή πρώτη συστάσει τών δήμων, ό Κλεισθένης, πρός αυ- 
ξησιν τής δυνάμεως αύτών, έδημοποίησε ού μόνον ξένους πολ
λούς καί μετοίκους άλλά καί δούλους « πολλούς έφυλέτευσε 
ξένους καί δούλους μετοίκους » (Άριστολ. πολιτ. (α) Γ. 1). 
Πριν ή άναλάβη τις πλήρη τοϋ ’Αθηναίου πολίτου τά δίκαια 
καί τά προνομίας, ώφειλεν ίνα καταταχθη είς δήμον τινα. Πολ
λάκις οί είς τινα δήμον τό πρώτον έγγραφόμενοι μετωκουν 
ύστερον είς έτερον — έκ τούτου συνέβαινεν ώστε δημόται 
αύτοΰ δήμου νά έχωσι διαφόρους κατοικίας· τούτο δμως δένέφερε 
ούδεμίαν σύγχυσιν, διότι αί ιδιαίτερα', τών δήμων έκκλησίαι 
έγίνοντο ούχί έν τώ τόπω αύτοΰ άλλ’ είς ’Αθήνας (Δημ. κ. 
Εύβουλ. 1302)· ούδείς δέ ήδύνατο ν’ άποκτήση ιδιοκτησίας 
κειμένας είς ξένον δήμον άνευ έ<τίσεως τοΰ λεγομένου έγκτη- 
τικοΰ τέλους, όπερ καταβαλλόμενου είς τόν δήμαρχον μετεβι- 
βάζετο πάντως είς τό δημοτικόν ταμείου. (Boeckh. δημ. Οίκον. 
Άθην. 297 β. έκδ, Άγγλ. μετ.).

Δύο έκ τώ' σπουδαίων έργων τής τών δήμων συνε?·εύσεως 
ήσαν ή παραδοχή νέων δημοτών καί ή έξέτασις τών ήδη εγ
γεγραμμένων, ό πίναξ έν <5 έγράφοντο εκαλείτο α Ληξιαρχι
κόν γραμματείαν, » διότι έκαστος έν αύτώ έγγραφόμενος έ ν*ε- 
βάτευεν είς κληρονομιάν καί άπήλαυε τής πατρώας 
ούσίας, τοΰτο έλεγετο παρά τοΐς Άττικοίς της λήξεως άρχειν. 
λαγχάνειν κλήρον («dim heredilatem). Τά γραμματεία ταΰτα 
έφυλάττοντο υτο τών δημάρχων, οϊτινες τή ψήφω τών δημο
τών, έν γενική εκκλησία συναγόμενων, διέγραφαν ή ένέγραφον 
ονόματα κατά τάς περιστάσεις· π. χ. δτε έφηβός τις προύτι- 
Οετο είς εγγραφήν ήδύνατο έκαστος δημότης ν’ ά -τισταθή είς 
τούτο, λόγω νοθ ίας ή μή γενέσεως αύτοΰ έκ γονέων πολιτών 
άμφοτέρων οί δημόται άεεφάσιζον περί τούτου ένόρκως καί διά 
πλειοψηφίας (Δημοσθ. κ. Εύβουλ. 1318). Τό αύτό έγίνετο 
καί δτε δημότης τις μετέβαλε τόν δήμον αύτοΰ ένεκα υιοθεσίας 
(Ίσαιος περί Άπολ. κλήρου 66). Ένίοτε οί δήμαρχοι δωροδο
κούμενοι κατέταττον, ή συνετέλουν είς τήν κατάταξιν είς τό 
ληξιαρχικόν γραμματεϊον άνδρών μή έχόντων τάς είς τοΰτο 
παρά τοΰ νόμου οριζομένας ιδιότητας (λημοσθ. κ. Λεωχ. 1091). 
Πρός αποφυγήν παραδοχής τοιούτων παρεγγ ραπτών πο
λιτών είσήχθη ή λεγομένη διαψήφισις, τουτεστι ή άπόφασις

(α) Τό χωρίον τούτο τοΰ Αριστοτέλους παρέαχε πράγματα τοϊ 
κριτικοί;, διαφοροτρόκω; κύπό ερμηνεύουσι και διορθοΰο·..



X 334 χ
τοϋ δήμού έκκλησιάζοντος^ύπο την προεδρείαν τού δημάρχου, 
η βουλευτοΰ τίνος τοΰ αύτού δήμου, περί τής διαγραφής έκ τού 
καταλόγου δημο'του παρανόμως εις αύτδν έγγραφέντος, ώς 
καν περί τής τιμωρίας αύτού, καθ’ ήν άπέβαλε καί τά τού με- 
τοίκου δίκαια.

ΙΙαρεκτός τών έν τή σειρά τού λο'γου ανωτέρω έκτεθέντων 
έργων τών δημάρχων, διετήρουν ουτοι καταγραφάς τών έν τοΐς 
δήμοις αύτών κτημάτων (χωρίων) δημοτικών τε και ιδιωτικών, 
χρησιμευούσας πρδς τοΐς άλλοις καί διά τάς έν καιρω άνάγκης 
έπιβαλλομένας έπί τών κτήσεων εισφοράς· συνέλεγον τά ύπό 
εκμισθωτών δημοτικών κτημάτων καί άλλων όφειλόμενα· κατη- 
νάγκαζον τους εις τήν πολιτείαν όφείλοντες ινα έκτίωσι τό 
δφλημα αύτών, έπιλαμβανόμενοι ϊσως τής περιουσίας αύτών, 
καί τοϋτο ίσως ύπαινίττεται ό ’Αριστοφάνης (Νιφ. 37) ποιων 
τόν οφειλέτην Στρεψειάδην λέγοντα « δάκνει με δήμαρχός τις 
έκ τών στρωμάτων » άνεπλήρουν ούτως έν μέρει τούς ναυ- 
κράρους τοϋ άρχαίου πολιτεύματος. Ειχον έτι καί αστυνο
μικά καθήκοντα, ουτω δέ συνετέλουν μετά τών δικαστών κατά 
δήμους είς διατήρησιν τής ησυχίας καί τάξεως. Ύπεχρεοϋντο 
ίνα ένταφιάζωσι, ή νά φροντίζωσι περί τής ταφής τών έντός 
τών ορίων τοϋ δήμου αύτών ευρισκομένων νεκρών. Οί τούτου 
δέ άμελούντες κατεδιχάζοντο είς ζημίαν δραχμών 1000. (Δη- 
μοσθ. κ. Μακαρτ. 10G9). Φαίνεται τέλος ότι έδιδον είς τούς 
αρμοδίους άρχοντας κατάλογον τών στρατευσίμων συνδημοτών 
αύτών (Δημοσθ. κ. Πολυκ. 4208, Άρποζρ. έν λ. Πολυδ. 
Η. 108. κ. λ.).

—οοο---

ΙΙερι Κέβητος τοϋ Θηβαίου καί τοΰ 
πινακος αυτοΰ.

Κέβης ό Θηβαίος ήν μαθητής του Πυθαγορείου Φιλολάου 
και τοϋ Σωκράτους, ούτινος διετέλει καί φίλτατος φίλος. Πα
ρεισάγεται ύπό τοΰ Πλάτωνος ώς διαλόγου πρόσωπον έν Φαί- 
δωνι, καί ώς παρευρεθείς είς τοΰ Σωκράτους τόν θάνατον. Λέ
γεται δτι, τοΰ Σωκράτους ύποθεμένου, ήγόρασε τόν Φαίδωνα, 
δοΰλον δντα, καί έδίδαξεν αύτόν τήν φιλοσοφίαν. (Gell. ii. 18. 
Macrob. Sat. i. 11. Lactaat. iii. 24). Ό Διογένης Λαέρτιος (Β. 
125) καί ό Σουι’δας άποδίδουσιν αύτώ τρία συγγράμματα, όνο- 
μαζόμενα Πίναξ, Έβδομη καί Φρύνιχος, άπερ έσφαλμένως ή 
Ευδοκία (σελ. 272) αποδίδει εις Κάλιππον τόν Άθηναΐον. Τά 
δύο τελευταία τών συγγραμμάτων τούτων άπώλοντο, καί δέν 
γνωρίζομεν ούδέ ποια τις ήν ή ύπόθεσις αύτών. Ό πίναξ δέ 
σώζεται καί μνείαν ποιούσιν αύτοϋ διάφοροι τών άρχαίων συγ
γραφέων. Ό Πίναξ ούτός έστι φιλοσοφική εκθεσις τοΰ δλου 
ανθρωπίνου βίου, παριστανομένων έν αύτώ συμβολικώς τών κιν
δύνων καί τών πειρασμών αύτοϋ. Ό πίναξ ουτος λέγουσιν δτι 
ήν 'άνατεθειμένος ύπό τίνος είς τόν έν Άθήναις ή Θήβαις ναόν 
τοΰ Κρόνου. Ό Σουΐδας ονομάζει αύτόν διήγησιν τών 
έν 'Αδου, δπερ δέν έφαρμόζεται είς τό σωζόμενον σύγγραμ
μα. Τοϋτο δέ καί άλλαι τινές ένδείξεις παρέσχον τοΐς κριτικοΐς 
αφορμήν αμφιβολίας έάν ο διασωθείς πίναξ ή έργον τοϋ Θη
βαίου Κέβητος, διό καί τινες άποδίδουσι τήν συγγραφήν αύτοϋ 
είς νεώτερόν τινα Κέβητα Κυζικηνόν, στωϊκόν φιλόσοφον έπί 
τών χρόνων τοΰ Μάρκου Αύρηλίου άκμάσαντα (Άθήν. Δ. 15G). 
Άλλ’ ό πίναξ ούτός έστι προδήλως γεγραμμένος ύπό Σωκρα
τικόν πνεύμα καί άρχάς, καί έγράφη πάντως ύπό Σωκρατικού 
μάλλον φιλοσόφου ή Στωϊκοΰ. Ύπάρχουσιν όντως χωρία τινά 
(π. χ. κεφ. 13) ένθα μνημονεύονται πρόσωπα είς μεταγενεστέ- 
ραν τής τοΰ Θηβαίου Κέβητος γενεάν άνήκοντα, άλλ’ είσίν 
οί εύλόγως πιστεύοντες δτι τοϋτο καί άλλα δμοιά τινα χωρία 
είσί νεωτέρας χειρός παρεμβολαί, κοινοτάτου γενομένου ώς 
γνωστόν τοΰ πονήματος τούτου. "Ενεκα τής ήθικότητος αύτοϋ 
κατέστη τοΐς πάσι κοινόν, καί άπειροι έγένοντο αύτοϋ έκδόσεις 
καί μεταφράσεις είς πάσας τής Εύρώπης τάς γλώσσας, καί εις 
αύτήν τήν Ί’ωσσικήν καί τήν ’Αραβικήν. Ή βέλτιστη έκδοσις 
αύτοϋ έστι ή τοΰ ήμετέρου Κοραή.

—οοο---

Ηερί Κ'ύ.χωο;. > Τΐ? ε'Ον. Κΰίλχος, έπιθ. Κολχ,ιχσς]. 

ΊΙ Κολχίς ήν χώρα τής εσπερίας Ασίας οριζόμενη μέσημ- 
βρινοδυτιχώς ύπό τού Πόντου, διά τοΰ Φάσιδος ποταμού χω- 

ριζομένη αύτού· δυτικώς ύπό τοϋ Εύξείνου Πόντου μέχρι του 
Κόρακας ποταμού’ άρκτικώς ύπό τών Καυκάσιων όρέων, κει
μένων μεταξύ αύτής καί τής Ασιατικής Σαρματίας· άνατολι- 
κώς υπό τής Ίβηρίας καί τών Μοσχικών όρέων, και μεσημβρι- 
νώς ύπό τής ’Αρμενίας. Περί τής πρός δυσμάς έκτάσεως τής 
χωράς ταύτης υπάρχει παρά τοΐς άρχαίοις συγγραφεϋσι μι
κρά τις διαφορά. Ό Στράβων θέλει αύτήν άρχομένην άπό τής 
Τραπεζοΰντος (1Β. 498), ό δέ Πτολεμαίος έκτείνει τοϋ Πόν
του τά δρια μέχρι τοϋ Φάσιδος ποταμού, έκ τοΰ Στράβωνος 
ΙΑ. 497, Πλινίου ΣΤ. 5. 5, Θεοδώρητου έκκλ. ίστορ. Ε. 34, 
Προκοπίου Γαλλ. Πολ. Δ. 4. Ζωσίμου Α. 32, έξάγεται δτι ό 
Πιτυοϋς ήν ή έσχάτη τής μεσημβρινής Κολχίδος πόλις, καί 
έκ τοΰ Στράβωνος άνωτ. τοϋ περίπλου τοϋ Άρριανοΰ σελ. 1 1 
τοϋ Π. Μέλα A. 19, τοΰ Άμμιανοΰ KB. 1 2, τού Πτολεμαίου 
Ε. 10, δτι ή Δωσκουριάς, (ήτις κατά τόν Άρριανόν καί άλ
λους τινας συγγραφείς μετωνομάσθη Σεβαστόπολις), έκειτο 
εις τά προσάρκτια τής Κολχίδος μέρη, καί άφίστατο τοΰ ΙΙι- 
τυοΰντος κατά Στράβωνα μέν 3G6, κατ’ Άρριανόν δέ 350 
στάδια. Αί κατά τήν έπί τοΰ Εύξείνου παραλίαν οίκοΰσαι φυ- 
λαί ήσαν διατεταγμέναι, άπό βο[5ρα άρχόμεναι, ώς έξής, Ζυγοί, 
Ηνίοχοι, Κερκέται, Μόσχοι καί Κόλχοι. Φαίνεται c« δτι πά
σα ή χώρα, ή ύπό τό όνομα Κολχίς κοινώς φερομένη, κατείχε 
τό μεΐζον μέρος τού τόπου, έφ’ δν ήσαν έγκαταστημέναι αί 
μικρότεραι αυται φυλαί, ή υποδιαιρέσεις τοΰ ώδε οίκοϋντος 
λαού· δθεν δυνάμεθα, ώς καί ανωτέρω έξετέθς, νά έκλάβωμεν 
προχείρως ώς έκτεινομένην ταύτην άπό τής Τραπεζοΰντος μέ
χρι τής Διοσκουριάδος ή Σεβαστοπόλεως (α). Ή χώρα αύτη 
περιλαμβάνει νΰν τήν επαρχίαν Μιγγρελίαν καί μέρος τής 
Άββασίας πρός Μ. καί Δ. τοΰ όρους Έλβουρζίου. Ό Αισχύ
λος καί ό Πίνδαρος φαίνονται οί πρώτοι δόντες είς τήν γήν 
ταύτην τό ιστορικόν όνομα τής Κολχίδος. Οί τούτων άρχαιό- 
τεροι συγγραφείς όνομάζουσιν αύτήν Αίαν, διατριβήν του μυ
θικού βασιλέως Αίήτου. Οί κάτοικοι, Κόχλοι καλούμενοι, ήσαν 
κατά τήν δόξαν τοϋ Ηροδότου (Β. 104, 105) καί τοΰ Διοδώ- 
ρου (Α. 28) λείψανα τοΰ στρατού τοϋ Σεσώστριος, καί έν- 
τεΰθεν Αιγυπτιακής καταγωγής. Ό Ηρόδοτος ισχυρίζεται δτι 
οί Κόλχοι ήσαν τά λείψανα τοϋ στρατιϋ τούτου, τεκμαιρόμε- 
νος τούτο έκ τής όμοιότητος των πλείστων έθών αύτών πρός 
τά τών Αιγυπτίων, μή όντων έν χρήσει τήν άρχήν παρ’ άλλοις 
έθνεσιν, οιον τοΰ τής περιτομής, καί δτι μόνοι ούτοι είργάζον- 
το κατά ταύτά τοΐς Αίγυπτίοις τόν λίνον, Σαρδονικόν ύπό τών 
Ελλήνων καλούμενου, (ή ώς ό Αάρχερος νομί.'ει Σαρδώον, 
άπό τής Σαρδοΰς), καί έτι έκ τής γλώσσης αύτών, έκ τής φυ
σικής κατασκευής τοΰ προσώπου, μελαγχρόου δντος καί έκ 
τής ούλότητος τών τριχών. Ό Στράβων (άνωτ.), μνημονεύων 
έν μέρει τούτων, μόλις φαίνεται πιστεύων τόν Ηρόδοτον. Καί 
δμως πολλοί τών νεωτέρων λογιών έτίστευσαν δτι υπάρχει 
πιθανότης τις είς τά ύπό τοΰ 'Ηροδότου είρημένα, καί κατά 
διαφόρους τρόπους άπεπειράθεισαν ινα έξηγήσωσι τήν μεταξύ 
τών δύο εθνών σχέσιν (παράβαλ. Ileeren Ideen. τομ. Α. μερ. 
I. σελ. 405. Michaelis Μωσαϊκοί νόμοι, τομ. Δ. σελ 185. έπ.). 
Ό 'Ηρόδοτος καθίσταται άξιόπιστος ένταΰθα, άτε μή δογματι- 
κώς άλλ’ έξ ιδίας αύτοψίας τά περί τούτου λέγων. Ό Πίνδα
ρος (ΙΙύθ. 4. 378) καλεΐ ωσαύτως τούς Κόλχους κελαίνωπας. 
Ό Άμμιανός (ΚΒ. 8) άντέγρα^ε φαίνεται απλώς τάς λέξεις 
τοΰ 'Προδότου. Διονύσιος δέ ό περιηγητής λέγων (στιχ. 788) 
« Κόλχοι . . . μετήλυδες Αΐγύπτοιο » βέβαιοι τήν κατά τήν 
κοινήν παρα'δοσιν έξ Αίγυπτου καταγωγήν αύτών.

Οί Κόλχοι.ύποδιηροΰντο είς πολλάς φυλάς, οίκούσας κυ
ρίως, ώς εΐπομεν, έπί’τής κατά τόν Εύξεινον παραλίας. Ό 
μόνος έπίσημος τής χώρας ταύτης ποταμός ήν ό Φάσις, ο κα
τά τινας μέν συγγραφείς τό πρός μεσημβρίαν δριον τής Κολ
χίδος άποτελών, κατ’ άλλους πιθανώτερον διέρρεεν ουτος μέσον 
αύτήν άπό τοΰ Καύκασού είς τόν Εύξεινον έτι δέ καί ό Άν- 
τικείτης. Ό Άρριανός έν τώ περίπλω αύτοϋ (10) μνημονεύει 
όνομαστί διαφόρων άλλων ποταμών, άλλ’ ούτοι φαίνεται ήσαν 
ούδέν άλλο είμή χείμαρροι άπό τών όρέων καταβρέοντες· τι- 
νών τούτων μνημονεύει καί ό Πτολεμαίος καί ο Πλίνιος. Αί 
κυριώτεραι πόλεις ήσαν ή Διοσκουριάς ή Διοσκουρίς (Σεβαστό- 
πολις έπί'Ρωμαίων κληθεϊσα) έπί τής είς τόν Εύξεινον παραλίας, 
Σαράπανα (φρούριον), Σούριον, Άρχαιόπολις, Μαχείρησις καί 
Κότα ή Κυταία,ή κατά τήν παράδοσιν πατρΐς τής Μήδειας.

(α) Άλλη: -ή: ξ·/ τή Κριμαία

Η δέ χώρα πάσα έγένετο περίφημος διά τήν έν αύτή έξ 
άρχαιοτάτων χρόνων καλλιέργειαν καί έργασίαν τοΰ λίνου, καί 
τής είς τούς έξω τόπους έκκομιδής αύτοϋ. Έπί 'Ρωμαίων, καί 
έτι ύστερώτερον έπί Κωνσταντίνου, πολλά φρούρια καί έμπο- 
ρευμάτων άποθήκαι ώκοδομήθησαν έπί τής άκτής, χάριν τής 
διατηρήσεως τοΰ γενικού έμπορίου της χώρας, παραγούσης 
ού μόνον λίνον άλλά καί ναυπηγικήν ύλην, καί κάνναβιν καί 
κηρόν καί πίσσαν καί ψήγματα χρυσοΰ (Στραβ. ΙΑ. 498. Άπ- 
πιαν. Μιθρ 103). Κατά πολλούς ποιητάς τής άρχαιότητος καί 
ιδίως τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ή Κολχίς, ώς έκ τής Μή
δειας καί τοΰ είς αύτήν πλοΰ τών ’Αργοναυτών, καί τής αρ
παγής τοΰ Χρυσόμαλλου δέρατος, ήν ή έστία παντός είδους 
φαρμακίας καί γοητείας. Ή ύπαρξις καί αΰξησις έν αύτή τού 
φυτού τής ιριδος, ής ή βολβώδης ρίζα παρέχει τό φάρμακον 
Κολχικόν (Colchicum),έγένετο ίσως αφορμή είς τήν κατασκευήν 
τών περί φαρμακειών τής Μήδειας μύθων.

— οοο—

Άρ’/αιολογία τοΰ [τής] ύέλου.
Ό ύελος ήτο γνωστός είς τούς άρχαίους, άλλ’ ή κατασκευή 

αύτοϋ διετέ?<εσεν έπί πολύ τοσοΰτον αμφίβολος καί πολυδάπα
νος, ώστε φαίνεται δτι δέν τόν μετεχειρίζοντο είμή πρός κατα
σκευήν ολίγων τινών πολυτελών σκευών.

Άφίνοντες κατά μέρος τούς Σίνας, παρ’ οίς ή κατασκευή 
τοΰ ύέλου άναβαίνει βεβαίως πολύ ύψηλά, φαίνεται δτι τά 
πρώτα ύέλινα σκεύη καί κάτοπτρα κατεσκευάσθησαν είς τήν 
Σιδώνα τής Φοινίκης. Οί Σιδώνιοι κατήντησαν νά χύνωσι τόν 
ύελον είς τύπους (χαλούπΐϊ),έκαμνον ακόμη ώς φαίνεται καί κοί- 
λας στήλας, αΐτινες έφαίνοντο φωτε,ιναί κατά τήν νύκτα. Ώς 
αναφέρει ό Πλίνιος, οί αύτοί ύπήρξαν οί πρώτοι, οιτινες ένεφύ- 
σησαν τόν ύελον, οιτινες έστρεψαν αύτόν, καί έχάραξαν έπί 
τής ύλης ταύτης παν είδος είτε έγγλύφου, είτε άναγλύιου 
μορφής.,

Οί ΙΙερσαι πρό τής βασιλείας τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
μετεχειρίζοντο ύέλινα άγγεΐα, καί οί παρά τών ’Αθηναίων είς 
Βασιλέα τόν Μόγαν άποσταλέντος -πρέσβοις, άνεφερον τήν τών 
τοιούτων χρήσιν, ώς σημεΐον τοΰ πλούτου καί τής μεγαλειό
τητας αύτών. Οί ΙΙέρσαι διετήρησαν έκτοτε τήν τέχνην 
τής ύελοποιΐας, κατασχευάζοντες είς τό Σχίρας τόν καλλίτερον 
άπάσης τής άνατολής ύελον, καί δϊϊσχυριζόμενοι δτι έξεύρου- 
σι νά συγκολλώσι τά τεμάχια τοΰ ύέλου, ώς ένοϋμεν ημείς τά 
τοΰ φαρφουρίου.

Οί Ινδοί, οι “Ελληνες, έτι δέ οί Γαλάται καί Ισπανοί οί ειχον 
εργοστάσια ύέλου πριν τοιαϋτα είσέτι ύπάρξωσιν είς τήν 'Ρώ
μην. Έπί μόνης δ: τής βασιλείας τού Λύγούστου, ύελοποιοί 

κατώκησαν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ κόσμου.
Ύέλινα τεχνουργήματα, δυνάμενα μετά τίνος πιθανότητος 

ν’άποδοθώσιν είς τούς Έλληνας, Φοίνικας, Αιγυπτίους ή Τυρ-
ρηνούς, δέν ύπάρχουσι νΰν. Σώζεται μολαταύτα μέγας αριθμός ' 
τοιούτων άγγείων πηγής 'Ρωμαϊκής. Ότε ό ΙΙλίνιος συνέγρα
φε τήν φυσικήν αύτοϋ ιστορίαν, ό 'Ρωμαϊκός ύελος έτιματο 
πολύ είς τήν 'Ρώμην, άλλ’ ήτο ολίγον διαφανής καί περιείχε 
πράσινα χρώματα. Ό λευκός, ώς καί ο διαφοροτρόπως χρωμα
τισμένο; ύελος,έκομίζετο έξ Λίγύπτου καί έτιματο πολύ. Άνα- 
φέρεται είς τόν Βοπίσκιον έπιστολή τοΰ αύτοκράτορος Άδρια· 
νοΰ πρός τόν Ύπατον Ιέρβον τόν γαμβρόν του, δί ής τώ ά- 
ναγγέλλει, ότι τω άποστέλλει ύέλινα σκεύη πρός πόσιν, χρω
ματισμένα πολυτίμως. Τω λέγει δτι έ?.αβε τά άγγεΐα ταϋτα 
άπό ιερέα περίφημου Αιγυπτιακού ναού, τόν παρασκαλεΐ νά 
δώση μέρος τούτων καΐ είς τήν αδελφήν του, καί τω συνιστα 
νά τά μεταχειρίζηται είς μεγάλας μόνον ευωχίας. Ησαν ώς 
φαίνεται ανάλογα πρός τούς ήμετέρους ύέλους τής Βοημίας.

Ό αύτός Βοπίσκιος διηγείται δτι αξιωματικός τις τής Ζη
νοβίας είχε φέρει τήν πολυτέλειαν είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστεοί 
τοίχοι τής οικίας του ήσαν κεκοσμημένοι δί ύελίνων πλαισίων.

Οί πλούσιοι 'Ρωμαίοι τόσον έχαιρον πίνοντες έξ ύελίνων 
ποτηρίων, ώστε προετίμων αύτά καί τών άργυρών καί χρυσών. 
Μικρόν ύέλινον φιάλιον (φλυτζάνι),δπερ δ Ν'έρων είς στιγμήν 
οργής συνέτριψεν, έτιματο έξ χιλιάδων στατήρων, ποσοΰ ισο
δυνάμου μέ τρεις χιλιάδας περίπου δραχμάς. Τό άγγεϊον, δ
περ ο Πετρόνης συνέτριψε πρό τοΰ θανάτου του ϊνα μή λάβη 
αύτό ο αυτοκράτωρ, ήτο πολύ μεγαλητέρας άξίας.

Οί κυριώτεροι ύελοι τών 'Ρωμαίων συνίσταντΓ τ.'- τκεύτ,

τραπέζης, δηλ. τρυολία, αμφορείς, φιάλας, καί κύπελλα’ κατε- 
σκευαζοντο δε πρό πάντων δί ύέλου μικραί λήκυθοι, »ξ ών ά- 
νευρίσκεται μέγας άριθμός είς άρχαίους τάφους, καί αΐτινες 
έν τή πολυτίμω αύτών ύλη, περιείχαν έτερόν τι έτι πολυτιμώ- 
τερον, τά έκ τής λύπης χυθέντα δάκρυα τών έπιζώντων· άλλ’ 
ούδ’ αί λήκυθοι αυται (άγγεΐα δακρυδόχα) ήσαν θαυμασίας κα
τασκευής.

Οί Έλληνες, καί μετ’αύτούς οί'Ρωμαίοι,είσήγαγον τόν χρω
ματισμένου ύελον είς τά ψηφοθετήματα, δί ών έκόσμουν τούς 
ναούς αύτών. Φαίνεται δέ, ότι κατεσκεύαζον έξ αύτοϋ καί κά
τοπτρα. Ύπήρχεν άλλοτε είς τούς θησαυρούς τοΰ ναού τού 
άγ. Διονυσίου ώοειδής μάζα βα'οους τριάκοντα περίπου λιτρών, 
ήν ώνόμαζον Κ άτοπτρ ο ν τοΰ Β ιργ ιλί ο υ. Ό Dem Μ.ι- 
billon έπιφορτισθείς κατά τά 16G3 τήν έκθεσιν τού θησαυρού 
τούτου, άφήκε τό κάτοπτρον νά πέση, διό καί συνετρίβη. Ά- 
ναλύσαντες τεμάχιόν τι τούτου, ευρον δτι έμπεριεΐχε οξύ. Ήτο 

άρα είδος κρυστάλλου.
Τό εύθραυστον τού υέλο υ, δέν ήθελε βεβαίως ένυπάρχει είς 

τήν φύσιν αύτοϋ, έάν πρέπη νά δώσωμεν πίστιν είς δύο άνέκ- 
δοτα, ύπό δεινών συγγραφέων περιέργως άναφερόμενα.

Ό Πλίνιος, Κάσσισς καί Ισίδωρος,άναφέρουσιν, δτι άρχιτέ- 
κτων τίς άνύψωσέ ποτέ θαυμασίως μεγάλην στοάν τής 'Ρώ
μης, έπί έν μέρος κλίνουσαν. Ό αύτοκράτωρ Τιβέριος, άφοΰ 
τόν άντέμειψε καλώς, τόν άπεδίωξε τής πόλεως, άπαγορεύσας 
είς αύτόν τήν έπάνοδον. Ό αύτός άρχιτέκτων μολαταύτα, ευ
ρών μετ’ ού πολύ τό μέσον τοΰ νά καθιστάνεται ό ύελος έλα- 
τός, ένόμισεν δτι, ή τόσον σπανία άνακάλυψις ήδύνατο νά 
ήναι άξια τής βασιλικής χάριτος. Όθεν έπανελθών είς 'Ρώ
μην, παρουσιάσθη είς τόν αύτοκράτορα, καί τώ προσέφερε ύε
λον, προπαρασκευασμένον κατά τήν νέαν άνακάλυψιν αύτού. 
Ό ήγεμών δυσαρεστηθείς διά τήν παράβασιν τής διαταγής του, 
έρόιψε κατά γής τόν ύελον, δστις όμως δέν συνετρίβη, άλλ’ έ- 
θλίβη. Ό έφευρετής άναλαβών αύτόν, τόν έθεσεν έπί άκμωνος, 
δνπερ έπί τούτω έκράτει, καί κτυπήσας αύτόν διά σφύρας, τόν 
έπανήγαγεν είς τό πρώτον αύτού σχήμα. Ό Τιβέριος έκπλα- 
γείς τόν ήρώτητεν έάν μόνος έγνώριζε τό σπάνιον τούτο μυ
στήριον. Ναί ! άπεκρίθη ό άρχιτέκτων θριαμβευτικώς. Άλλ’ ο 
Τιβέριος διέταξε νά τώ άφαιρεθή ευθύς ή κεφαλή, φοβούμενος, 
ώς λέγουσιν οί ιστορικοί, μή, γενομένου τοΰ ύέλου ούτως έ
λατού, χάσωσί τά λοιπά μέταλλα, καί ό χρυσός αύτός, τήν τι
μήν των. ’Ιδού, καί πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, μοναδική γνώ
μη, ύπό περιέργου θεωρίας τής πολιτικής οικονομίας δικαιο- 

λογουμένη.Κατά τόν Όδικαΐον-δε-Βλανκώρ (Art de verrerie Paris 1718) 
δμοιόν τι συμβάν ήκολούθησε έπί Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ'.

« Βεβαιοϋσι, λέγει, δτι σοφός τις έπανευρών τό αύτό μυστή- 
» ptov, παρουσίασε ώραιοτάτην ύελίνην μορφήν, είς τόν καρ- 
» δινάλιον Δέ-'Ριχελιέ, προστάτην τών επιστημών (παράδοξον 
χ προστάτην, έάν πρέπη νά πιστεύσωμεν το άνέκδοτον), δστις 
» ήθέλησε νά λάβη αύτήν ϊνα θαυμάση περισσότερον. Άλλ’ ό 
» έγχειρίζων είς αύτόν τήν μορφήν ταύτην, τήν άφήκε έκου- 
» σίώς νά πέση. Λαβών δ’ αύτήν έκ νέου, άνώρθωσε δλα τά 
» προσκρουσθέντα μέρη μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος, ώστε 
a δέν έφαίνετο ποσώς ότι έθλίβη· τούτο έξέπληξε τά μάλιστα 
» τόν σοφόν προστάτην, δστις δμκος δέν ήγνόει τήν αιτίαν 
» άλλ’ οί πολιτικοί λόγοι ους ένόμισε συνεπείς του κρυφίου 
» τούτου, τόν ώδήγησαν είς τό νά κράτηση τόν έφευρετήν. 
» Τοιουτοτρόπως ή τύχη, ήν έπερίμενε διά τής σπανίας καί 
2 έξοχου ταύτης εργασίας, μετεβλήθη είς αίωνίαν φυλάκισιν. » 

Ό Pancirollus καί άπαντες οί χημικοί φιλόσοφοι άκολου- 
θοΰντες τόν καλόν Όδικαιον, άποδίδουσι τό έλατόν τούτο είς 
τό λευκόν εκχύλισμα. Τοϋτο νομχζομεν πιθανώτατον, ένεκα 
τών προτερημάτων άτινα έξεύρομεν δτι έχει τό πολίτιμον τού
το έκχύλισμα, δι ού δύναται νά μεταβληθή τό κρύσταλλον είς 
αληθή άδάμαντα. Είναι γνωστόν, ώς βεβαιώνει ό διδάκτωρ 
Lagtnon Lulle, δτε τό έρυθροΰν έκχύλισμα μεταβάλλει τόν ύε
λον είς ρουβίνι (rubis), άνθρακα (esrarbouie) καί τω δίδει έξ 
ίσου τό τε έλατόν καί τήν διάρκειαν.

Τό κατ’ έμέ ομολογώ, δτι δέν δίδω πίστιν ούτε είς τό λευ
κόν, ούτε είς τό έρυθροΰν έκχύλισμα, άλλ’ ούτε εις τά δυο ρη- 

Οέντα άνέκδοτα.
Ή χρήσις τοΰ ύέλου είς τά παράθυρα είναι δλως νέα. Οί 

Έλληνες καί 'Ρωμαίοι,ώς γίνεται τήν σήμερον άκόμη είς μέγα 
μέρος τής Ανατολής, έκλειον τά παράθυρά των μέ είδος κιγ-
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χλιδοθυρίδων (de jalousies). Μεταχειρίζονται έπίσης έλασμα 
διαφανών λίθων, έθος δπερ υπάρχει άχόμη είς την Δύσιν, είς 
ήν μεταχειρίζονται, προς τον αΰ-.όν σκοπόν, είδος διοπτηρίων 
λίθων (tale). Νεωτέρως έχόσμουν τά παράθυρα δϊ έλαιωμένου 
χάρτου· διότι, δπως καταστή γενική ή χρήσις τοΰ ύέλου, ανά
γκη ήτο ή κατασκευή αύτοϋ νά ήναι εύθηνή. Άς μή σπεύσω- 
μεν μολαταύτα νά έπευφημίσωμεν εαυτούς διά τήν τελειοποί
ηση» ταύτην. ’Ιδού ή κρίσις μεγάλου όπαδοΰ τής εύγενοΰς 
ταύτης τέχνης, τοΰ Vieil, άποθανόντος κατά τό 1772. Τά διά 
χάρτου πλαίσια ήσαν άλλοτε έν μεγίστη χρή ει εν Παρισιοις, 
έν οις ήδη σπανίως εύρίσκονται, έκτος τών εργαστηρίων τών 
ζωγράφων καί γλυπτών. Τά ρηθέντα πλαίσια, διατηρούν τά 
δωμάτια κωφότερα είς τούς έξω κτύπους, τό δί αύτών χορη- 
γούμενον φώς ήτο τό αύτό πάντοτε, και όλιγώτερ ν προσέβαλλε 
τήν δρασιν. Ό. ήλιος, μή διαπερών τούς πόρους του χάρτου, 
ώς διαπερα τούς τοΰ ύέλου, δέν έτόξευε τόσον ζωηρώς τάς α
κτίνας του έξ αύτής τής πρωίας. Προσέτι τό ύπό τοΰ χάρτου 
χορηγούμενου φώς έφαίνετο τήν εσπέραν πλειοτέραν ώραν 
διαμένον. Δέν ύπήρχον σπουδαστή :ια ή έχκλησίαι, αϊτινες 
νά μήν έχουν διπλά πλαίσια έζ. χάρτου, άναπληροΰντα τά πα
ραπετάσματα, τά κατά τής περιέργειας τών εντός και εκτός 
χρήσιμα. Ή χρήσις τοΰ έλαιωμένου χάρτου, διετηρήθη είς τό 
Λυόν είς τά εργοστάσια τών μεταξωτών υφασμάτων, είς ά ό 
χάρτης χορηγεί είς τούς έργάτας φώς ιλαρόν, δπερ ό υελος 
δέν δύναται νά παρέξη.

Τό κακόν του έλαιωμένου χάρτου είναι δτι πρέπει ν’ άνα- 
νεώνητε κατ’ έτος· ό μέ τήν φροντίδα ταύτην επιφορτιζόμενος, 
ώνομάζετο Πλαισιεργός.

Ή χρήσις τοΰ ύέλου είς τά παράθυρα (κατά τόν Lactance 
καί Saint-Gerdme) ή χισε περί τά τέλη τοΰ τρίτου αϊώνος' άλ/.’ 
ώς φαίνεται ή χρήσις αυτή ήτο τότε πολυτέλεια σπανία καί 
δαπανηρά. Ό περί τά τέλη του έκτου αϊώνος άποθανών έπί- 
σκοπος τοϋ Poitiers Forlunaf, περιγραφών τήν έπί Chidelieu 
έγερθεϊσαν καί Οαυμασίως χοσμηθεΐσαν εκκλησίαν τών Παρι- 
σίων, αναφέρει τό έξής ώς θαυμάσιόν τι συμβάν, α Τό φώς, 
έξ αύτής τής πρώτης τής αυγής έμφανίσεως, διαχέεται, διά 
τών ύελίνων πλαισίων, είς τούς τοίχους και τούς Οόλους » Ό 
έν Κωνσταντινουπόλει ύπό τοΰ αύτοκράτορος ’Ιοιιστινιανοϋ έ- 
γερθείς ναός τής Αγίας Σοφίας έφωτίζετο ύπό ύελίνων πλαι
σίων. Ό υελος ουτος ήτο λευκός άρα γε, ή 'Χρωματισμένος ·, 
Τοΰτο δέν είναι θετικώς γνωστόν. Είς τήν ’Ιταλίαν ή πρώτη 
χρήσις τοΰ χρωματισμένου ύέλου φαίνεται ν’ άναβαίνη τουλά
χιστον είς τόν ΙΗ'. αιώνα. ,

(Έκ τοΰ Γαλλιχοΰ.) έ/ 
Μετ. Γ. Ε. Μ. 'λ

—οοο---

Βιολιά.
Άνήρ λόγιος καί πάνυ αγαθός, έν Έρμουπόλει διατριβών 

καί έκ Κρήτης όρμώμενος, ό Κύριος Μ. Π. Περίδης, προτιθέμε- 
νος ϊνα ώς βέλτιστος τοΐς όμογενέσι γίνηται, ού παύεται έκ- 
δίδων όσημέραι ίδίαις δαπάννις,και έκ φιλότιμου συνδρομής αύτώ 
χορηγουμένης, διάφορα βιβλία, διδακτικά τά πολλά. Τό κυρι- 
ώτερον δέ τούτων έστί εξαίρετου Έλληνο-ιταλικόν λεξικόν, 
μεθ’ όσης οϊόν τε αύτώ επιστασίας συγγεγραμμένον καί χρη- 
σιμώτατον τοΐς τήν γ'ώσσαν ταύτην διδασχομένοις· συγκρο
τούμενου δέ έκ διστήλων σελίδων 730 τιμάται δ ά τούς εν άν- 
τίτυπον ώνουμένους δραχμών 24/ μικρότερου δέ ποσοΰ διά τούς 
πλείω. Τά έτερα αύτοΰ συγγράμματα είσι τά εξής· 1. Έγχει- 
ρίδιον διαλόγων Ιταλοελληνικών. 2. Γραμματική τής Ίταλι 
κής γλώσση . 3. Ιταλική Έγκυκ ο παιδεία. 4. ’Ετυμολογι
κόν τής Γαλλικής γλώσσης. 5. 11οι. ίλα τερπνά διηγήμα
τα. 6. Συλλογή ηθικών διηγημάτων, ανεκδότων, μύθων κτλ. 
7. ’Ονειροκρίτης. Ό Κύριος Περίδης καί τής φιλοπονίας καί 
τής έπιτυχίας τών συγγραφών αύτοϋ ένεκα καθίσταται άξιος 
τής συδρομήςτών φιλομούσων καί τής προστασίας τής βασι
λικής Κυβερνήσεως.

— Έκδίδεται έποσονούπω τύποις καί δαπάναις I.' Άγγελο- 
πούλου ή Φαρμακολογία τοΰ έν ίατροΐς διαπρέποντος Κ. Ν. 
Κωστή, τό χρησιμώτατον πάσι τοΐς Άσκληπιάδαις βιβλίον τού
το έχει καί πολλήν φιλολογικήν αξίαν, ώς μανθάνομεν, διά τήν 
'Ελληνικήν ονοματολογίαν πλείστων φυτών καί καρπών καί 
άλλων ιατρικής ύλης ούσιών, διό καθίσταται αναγκαίου έτι καί 
τοΐς είςτά γραμματικά άσχολουμένοις.

------ οοο------

ΔΙΑΦΟΡΑ. <
Έφημερίς τις είς έν μέν αύτής φύλλον έπαινει τόν Κ. Γ. 

Ψύλλαν, διότι έπέχων, συμφώνως πρός τήν γνώμην αύτής, δέν 
έσπευσε, πριν ή πείραν τής ίκανότητος τών προσώπων λάβη, 
νά φέρη αναμορφώσεις καί μεταβολάς ε'ς δ διέπει ύπουργεϊον 
μικρόν δέ ύστερον, μεταστάσα τής προτέρας αύτής γνώμης, 
μέμφεται τόν ύπουργόν δί o,Tt πριν έπήνεσεν αύτόν. Μή δέ 
περιοριζομένη είς τό ανακόλουθου τούτο, δυσχεραίνει ετι διότι 
ό υπουργός άφησε τόν γενικόν γραμματέα Κ. Σπ. Σκοΰφον νά 
ένεργή τά ύπό τού νόμου αύτώ ώρισμένα καθήκοντα. Τά άν- 
τιφατικά τής έφημερίδος ταύτης ρήματα ούδεμιάς χρήζουσιν 
άπαντήσεως. Τά προηγούμενα τοϋ Κυρίου Ψύλλα παρέχουσι 
πάσιν αυτοτελή καί άποχρώσαν έγγύησιν, ότι θέλει πράξει έ- 
σκεμμένως καί μετά πάσης εύθύτητος δ,τι συντελεί είς εύό- 
δωσιν τών έργων τοΰ κατ’ αύτόν ύπουργείου. Ή διεύθυνσις δέ 
τού ύπουργείου τούτου άφεθεϊσα είς τόν γενικόν αύτοΰ γραμ
ματέα Κ. Σπ. Σκοΰφον δείκνυσιν έκ προοιμίων ότι ό Κ. Ψυλ- 
λας περί πολλοϋ ποιείται ο,τι ό νόμος ορίζει, καί άδιστάκτως 
ένεργεϊ τοΰτο. Τόν Κύριον Σ'. Σκοΰφον έξετίμησαν δεόντως 
καί πάντες οί άπό εξαετίας προχάτοχοι τοΰ νΰν Κ. υπουργού, 
καί διά τοΰτο έτήρησαν αύτον είς ήν έκτοτε κατέχει έπίσημον 
θέσιν. Ουδέποτε δέ καί πρότιρον έπαυσε κατέχων ύψηλάς θέ
σεις άπ’ αρχής τοϋ άγώνος μέχρι σήμερον, καί πάντοτε διε- 
κοίθη ώς εύ',υδικών.

— Δίωρίσθησαν

— Ό συνταγματάρχης Κ. Σμόλεντς προσωρινός γενικός 
γρανματευς τοϋ υπουργείου τών στρατιωτικών.

— Ό μέχρι τοϋδε γενκος γραμματεύς τοϋ υπουργείου τών 
έξω-.ερικών Κ. Ίω. Δελιγιάννης είς έκτακτον άποστώ.ήν παρά 
τή κυβερνήσει τής Νεαπόλεως.

’ — Ό Κ. Κ. Κωστάκης τμηματάρχης έν τώ ύπουργείω τών 
εξωτερικών.

— Ό Κ. Ίω. Βενέτης δικηγόρος παρά τοΐς έν Άθήναις 
δικαστηρίοις πρωτοιίκης ένταΰθα. Ώσαύτως καί ό πρώην πρό- 
οδρος -πρωτόδικων Κ. Διώγγοΰνη$. ΙΙρυ^ΰιδάυΟη δέ ό παρά τοΐς 
ενταύθα πρωτοδίκαις άντισαγγελεύς Κ. Σακκόπουλος ώς πρω
τόδικης παρά τώ αύτώ δικαστηρίω.

— Ό Κ.Π. Μαυρομιχάλης δικηγόρος άντισαγγελεύς τών 
έν Χαλκίδη πρωτοδικών.

— Ό Κ. Δρόσος Ν. Δρόσου Άρειοπαγίτης, άντί τοϋ άχρι 
τούδε τοιούτου Κ. Ίω. Μαυρομμάτη, διωρισθέντος άντισαγγε- 
λέως τοϋ Άρείου Πάγου.

— Ί> δικηγόρος Κ. Κρασάς διωρίσθη έφέτης ’Αθηνών.
— Ό Κ. X. Χριστόπουλος τμηματάρχης τοΰ ύπουργείου 

τών εσωτερικών άπελύθη τής υπηρεσίας καί άντ’ αύτοϋ επρο- 
βιβάσθη τμηματάρχης Β. τάξεως ό Κ. Θ. Δ ληγιάννης.

— Έφθασαν είς τήν Καθέδραν οί ΚΚ. Θ. Γρίβας ΙΙαπακώ- 
στας Τζαμάλας, Μήλιος, Δ. Βότσαρις, Τσάμης Καρατάσος 
καί πολλοί άλλοι έκ τών μετασχόντων τοϋ επαναστατικού κι
νήματος τής ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας.

— Ή Γαλλική έφτμ&ρίς Κωνσταντινουπόλεως ακολουθεί 
κατά τής 'Ελλάδος φλυαρούσα. Ή περιφρονησις είναι ή καλ
λίτερα είς τά τοιαΰτα άπάντησις.

— Ιΐερί τής επιστροφής τοΰ Χατζή Πέτρου ούδέν έτι γνω
ρίζομεν.
r — Προχθές ό υπουργός τών Στρατιωτικών Κ. Καλλέργης 
προσέφερε μεγαλοπρεπές γεύμα έν τώ Παρθενώνι πρός τούς 
άξ ωματικούς τοΰ Άγγλογαλλικοΰ καί τού 'Ελληνικού στρατοΰ. 
Οί προσκληθέντες ήσαν τόν αριθμόν

— Είς τήν Πρωτεύουσαν άνεφάνησαν κίβδηλα χαρτονομί
σματα τών 100 δραχ. άλλά μόλις έτέθησάν τινα είς κυκλο
φορίαν καί αμέσως συνελήφθη ό αυτουργός παρά τής Διοικη
τικής Αστυνομίας,παραδοθείς είς χεΐρας τής δικαιοσύνης· χάρις 
εις τήν δραστηριότητα αύτής καί τού Κυρί .υ Εΐσαγελέως τής 
Πρωτευούσης Α. ΙΙαλαιολό ου. Ό κιβδηλοποιός, λέγουν, ότι 
είναι έπταννήσιό; τις, Κοριαλένης λεγόμενος.

ΕΚ ΓΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΙ’ΑΟΪ·


