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Αχαϊκή συρ-μαγΐα-

Ή 'Αχαϊκή συμμαχία δύο έσχε περιόδους, καί τής μέν πρώ
της ό χαρακτήρ ήν μάλλον θρησκευτικός ή πολιτικός, τής δε 
δευτέρας ήτοι μεταγενεστερας τούναντίον.

Πρώτη περίοδος. Ότε οί Ήρακλεΐδαι κατέλαβαν τήν Πε
λοπόννησον, κατοικουμένην τέως ύπό ’Αχαιών κυρίως, μοίρα 
τούτων υπό βασιλέα τόν Τισαμενδν πρός βορ^άν χωρήσασα 
κατέλαβε τήν προσάρκτιον τής χερσονήσου ταύτης παραλίαν, 
ήτις ώνομάζετο Αίγια/.ό.-, καί έξ ής Ίωνες, οί πρώτοι αύτής 
κάτοικοι, έκβληθέντας ύπδ τών έπελθόντων ’Αχαιών έφυγαν 
εις ’Αττικήν. Ή χώρα αύτη, Άχαία άπό τοΰ ονόματος τών 
νέων α*τής οίκητόρων κληθεΐσα, περιείχε δώδεκα συμμάχους 
άλλήλαις πόλεις,διοικουμένας υπό τών άπογόνων του Τισαμενοΰ 
μοναρχικώς, μέχρις ου κατελυθείσης τής βασιλείας μετά τόν 
Ωγυγου θάνατον μετές-ησαν τήν πολιτείανείς δημοκρατίαν. Έπί 
Ηροδότου (\. 145. παράβαλ. καί Στράβ. Η. 383 κλ.) αι τήν 
συμμαχίαν ταύτην συγκροτοϋσαι πόλεις ήσαν αί έξης· ΙΙελλή- 
νη, Αϊγειρα, Αίγαί, Βοΰρα, Έλίκη, Λιγιον, Τύπες, Πατρέες, 
Φαρέες, Ώλενος, Δύμη καί Τριταιέες. Μετά τόν 'Ηρόδοτον 
οί 'Ρύπες καί αί Αίγαί φαίνονται έξηφανισμέναι καί έρηριμμέναι 
καί ού μέρος διά τοΰτο άποτελοϋσαι τής δωδεκαπόλεως συμ
μαχίας· άντ’ αύτών δέ μνημονεύονται αύτη συγκαταριθμούμε - 
ναι ή Κερύνεια καί τό Αεόντιον (Πολύβ. Β. 41, Παυσ. Ζ. C). 
Τόπος τής συνόδου τών Αχαιών ήν ή Έλίκη, ής κατακλυ- 
θείσης μετά τών Βουρών ύπδ τών κυμάτων τής θαλάσσης, 
έξαρθέντων έκ σεισμοΰ, τώ 373 π. X. συμβάντος, ήθροίζετο 
έξης έν Αίγείω ή ρηθεισα σύνοδος (Στράβ. Η. 384, Διόδ. ΙΕ. 
48. Παυσ. Ζ. 24). Ό συνδέων τάς πόλεις ταύτας δεσμός ήν 
μάλλον θρησκευτικός ή πολιτικές, ώς γίνεται δήλον έκ τής 
προσφερομένης έν Έλίκη κοινής Ουσίας τώ Ποσειδώνι. Ή δη- 
μοτελής αϋτη θυσία ήν καθόλου προσομοία τή ύπό τών Ίώνων 
έν τοΐς Πανιωνίοις προσφερομένη· ό Ηρόδοτος μάλιστα λέγει 
οτι ήν εκείνη άπομίμησις τής τών Ίώνων εορτής. Μετά τήν 
έξαφάνησιν τής Έλίκης, ότε τό Αϊγιον κατέστη τό κεντρικόν 
τής συμμαχίας σημεΐον, ή κοινή θυσία προσεφέρετο ταϊς κυρι- 
ωτέραις θεότησι τής πόλεως ταύτης, τουτέστι τώ Όμαγυρίω 
έπικαλουμενω Διί καί τή Παναχαια Δήμητρι (Παυσ. Ζ. 24). Ή 
μεταξύ τών πόλεων τής συμμαχίας ταύτης σχέσις φαίνεται 
λίαν χαλαρά· ώς έξάγεται έκ τοΰ Θουκυοίδου (Β. 9), τινές 
αυτών ένήργουν τά αύταΐς δοκοΰντα ανεξαρτήτως τών άλλων. 
Ή Αχαϊκή συμμαχία, έν τή πρώτη ταύτη αύτής περιόδψ, ολί
γον ϊσχυε παρά τοΐς άλλοις "Ελλησι μέχρι τής καταλύσεως 
αύτής ύπό τών Μακεδόνων Οί ’Αχαιοί διετέλουν άφεστηκότες 
τών άκαταπαύστων κινήσεων καί ταραχών τών άλλων τής Ελ
λάδος μερών. “Ενεκα δέ τή; περί τής πίστεως καί καλοκαγα- 
θίας αύτών δόξης πάντων, ανέθεσαν αύτοΐς μόνοις οί Λακεδαι
μόνιοι καί οί Θηβαίοι, μετά τήν έν Αεύχτροις μάχην, τήν έκδί- 
κασιν τής μεταξύ αύτών άμφισβητήσεως (Πολύβ. Β. 39). Ό 
Δημήτριος, ό Κάσσανδρος καί ’Αντίγονος ό Γονατάς ίσχύσαντες 
έθεντο φρουράς εις τινας τών πόλεων τών ’Αχαιών, είς άλλας 
δέ ένεφύτευσε καί ύπεστήριζε τυράννους ή Μακεδονική δύναμις· 
όθεν αί πόλεις αύται έχωρίσθησαν άπ’ άλλήλων καί πάσα ή 
συμμαχία κατελύόη.

Δευτέρα, ήτοι υστέρα περίοδος. *Ότε, κατά τό 281 π. X. 
έτος, ό Αντίγονος άπιπειράθη άν;πιτυ/ώς ϊνα στέρηση του 
Μακεδονικού θρόνου Πτολεμαίον τόν Κεραυνόν, ώφεληθίντες έκ 
τής περιστάσεως οί Άχα-.οί άπετίναξαν τόν Μακεδονικόν ζυγόν, 
και ανενέωσαν τήν παλαιάν αύτών συμμαχίαν, ής δ πρώτος καί 
κύριος σκοπός ήν ούχί πλέον κοινή τις λατρεία, άλλά πολιτική 
όλως ομοσπονδία πασών τών άποτελουσών ταύτην πόλεων. Ή 

Δόμη καί αί ΙΙάτραι ήσαν αί ποώται σείσασαι τόν ζυγόν τών 
βιαστών αύτών. Εις τήν αύτών δέ συμμαχίαν προσετέθησαν 
ταχέως ή Τριταία καί αί Φαραί (ΙΙολύβ. Β. 41)· οτε δέ τώ 
277 π. X. τό Αίγιον, ή τής προλαβούσης συμμαχίας πρω
τεύουσα, ήκολούθησε τδ παράδειγμα τών άλλων πόλεων, έοέ- 
Οησαν τά θεμέλια νέας συμμαχίας, όρισθεισών τών κυρίων τοϋ 
νέου πολιτεύματος βάσεων, αϊτινες ετροποποιήθησαν και ήλ- 
λοιώθησαν έν τω μεταταΰτα. Ή συμμαχία, κατά τό νέον πο
λίτευμα, άπετέλει τοϋ λοιπού μιαν καί άχώριστον πολιτείαν. 
Πάσα πόλις ένουμένη αύτη άπήλαυε τών αύτών ταΐς άλλαις 
δικαίων, έθεωρεΐτο δέ ώς πρός τάς ξένας χώρας ώς εξοντω
μένη καί υποχρεωμένη ίν’ άκούη εις πάντα τών διατάξεων 
τής κοινής πασών εξουσίας, καί τών πεπιστευμένων τήν έχτέ- 
λεσιν τών νόμων αρχόντων. (ΙΙο’’ ύβ. Β. 37 κλ.). "Οθεν ούδε- 
μια κατά μέρος πλει συνεχωρεΐτο ή μετ' άλλης ξένης δια
πραγμάτευσή άνευ τής άδ-ίας τών άλλων. Τό Λϊγιον, θρη
σκευτικών ένεκα λόγων, ώρίσθη ώς πρωτεύουσα τής συμπολι
τείας, τήν δέ διάκρισιν ταύτην διετήρησε μέχρις ού ό Φιλοποί
μην εΐσήγαγε ψήφισμα, ίνα αί συνελεύσεις γίνωνται είς οιανδή- 
ποτε τής συμμαχίας πόλιν (Αίβ. All. 30). ’Ενόσω τδ Αίγιου 
διετέλει ώς πρωτεύουσα συνήγοντο εις αυτό οί τών διαφόρων 
συμμαχικών πόλεων πολΐται, καθ’ ώρισμένας καί τακτάς ημέ
ρας, ϊνα περί τών κοινών τής συμπολιτείας πραγμάτων άποφα- 
σίζωσι, ώς καί περί τών κατά μέρος έκάστης πόλεως, έάν 
ένομίζετο τοΰτο άναγκαϊον, καί έτι περί τών ιδιωτών καί ϊνα 
έκλέγωσι τούς άρχοντας τής συμμαχίας. Τοιοΰτον συστήσασαι 
καί στερεώσασαι σύνδεσμον προς άλλήλας ήγωνίζοντο μετά

• ζήλου, ϊν’ άπελευθε.'ώσι καί άλλας πόλεις τών τυράννων καί 
δυναστών αύτών. . Ή συμπολιτεία αύτη ήκμασε μάλιστα και 
είς τόν ύπατον τής δυνάμεως αύτής βαθμόν περιέστη τώ 251 
π. X. δτε ο Άρατος συνήνωσε μετ’ αύτής τήν έαυτοΰ πατρίδα 
Σικυώνα, καί προσεκτήσατο ύστερον καί τήν Κόρινθον, ών τό 
παράδειγμα ήκολούθησαν ταχέως τά Μέγαρα, ή Τροιζήν, καί 
ή ’Επίδαυρος. Ό "Αρατος έπεισεν εξής πάσας τάς μάλλον δυ- 
ναμένας πόλεις τής Πελοπόννησου ίνα ένυθώσιν εις τήν συμ
μαχίαν ταύτην, όθεν ή Μεγαλόπολις, τό ,Αργος, ή Έρμι 'νη, 
ό Φλοιούς καί άλλαι προσετέθησαν είς αύτήν. ’Εν όλίγω χρό- 
νω ή συμμαχία κατέστη ίσχυρωτάτη, άτε περιλαμβάνουσα 
τάς ’Αθήνας, τά Μέγαρα, τήν Αίγιναν, τήν Σαλαμΐ ·α καί 
πάσαν τήν ΙΙελοπόννησον, έξαιρουμένας τής Σπάρτης, τής Ή- 
λιδος, τής Τεγέας, τοΰ Όρχομενοΰ καί τής Μαντινείας. Ή 
Ελλάς έφαίνετο άναλαμβάνουσα, καί ήθελε κατασταθή ισχυ
ρότερα καί συνδεδεμένη ώς ούδέποτ’ άλλοτε, άλλα ταχέως 
άπεδείχθη ότι ή νέα αύτής δύναμις έχρησίμευσε μόνον εί; κα
ταστροφήν καί έξόντωσιν αύτής· τήν ιστορίαν τής συμπολι
τείας παρατρέχομεν έν τω παρόντι, ως ξένην τής προθέσεως 

ριοριζόμενοι είς έκθεσιν ολίγων περί 
υφίστατο τοΰτο έν καιρώ τής

της διατριβής ταύτης, πε( 
τοΰ πολιτεύματος αύτής, δπως υφίστατο τούτο έν 
ακμής αύτής.

Ό Πολύβιος (Β. 38) λέγει δτι «τής ίσηγορίας 
σίας καί καθόλου δημοκρατίας άληθινώς σύστημα 
ρεσιν είλικρινεστέραν ούκ εϋροι τις τής παρά το:ς 
παρχούσης·» πάσαι αί συγκροτούσα', τήν πολιτείαν 
λεις είχον τά αύτά δίκαια, άνευ διακρίσεως τού μεγέθους ή 
τού χρόνου τής κατατάξεως αύτών είς τήν συμμαχίαν. Δις 
τού έτους, εαρος καί φθινοπώρου, συναγόμενοι είς γενικάς 
συνόδους πασών των πόλεων οί πολΐται διευθετούν τάς τής πο
λιτείας κοινάς υποθέσεις. Αί σύνοδοι αύται διήρκουν έπι τρεις 
έκαστη ημέρας, καί έγίυοντο εις τδ άλσος τοΰ Όμαγυρίου Διός, 
ού πόρρω Αίγιου κείμενον, καί πλησίον τοΰ Ιερού τής Πανα- 
χαιάς Δήμητρος (Πολύβ. Β. 21. Δ. 37. Ε. 1 .

και παρ’ρη- 
καί προαί- 
Άχαιοΐς ύ- 
ταύτην πό
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Εν καιροί; κρισίμοις και άνάγζαις κατεπειγούσαις συνήγον- 

το καί εκτάκτως ήτοι είς Αιγιον ή καί είς άλλην τών συμμα
χικών πόλεων (Πολύβ. KE. I, ΑΘ. 8. Ιίλουτ. Άρετ. 41). 
Πας πολίτης πλούσιος ή πένης ύπέρ τά τριάκοντα γεγονώς 
έτη θελων ελάμβανε μέρος είς την σύνοδον, ήγόρευε και πρού- 
τεινε τήν γνώμην αυτού καλούμενος ύπό δημοσίου κήρυκος (Πο
λύβ. ΑΘ.. 9. Λίβ.ΑΒ. 20). Τούτων δ’ ένεκα αί σύνοδοι ήσαν πολ
λάκις θορυβώδεις, και άγορευόντων σοφών καί πείραν έσχη- 
κοτων άνδρών δυσκόλως διήκουε αύτών τό συνηγμένον πλήθος 
τών εργαστηριακών καί βαναύσων (ΙΙολυβ. All. 4). Δυνάμεθα 
ο’ εύλόγως νά είκάσωμνν δτι δέν συνήρχοντο πάντοτε τοιοϋτοι 
είς τάς συνήθεις συνόδους άτε πολύ μακράν τοϋ τόπου τής 
συνελεύσεως οί πλεϊστοι οίζοΰντες, καί φειδόμενοι ή στερού
μενοι τών ·ιά τήν οδοιπορίαν δεομένων δαπανών, καί μή Οέ- 
λοντες ίνα καταλείπωσι τά έργα αυτών οίκοι, άφ’ ών τά πρός 
τό ζήν έπορίζοντο, έκτος άν έπρόκείτο ϊνα συζητηθώσι σπου
δαιότατα πράγματα.

Αί παρουσιασθησόμεναι είς τήν σύνοδον υποθέσεις προπα- 
ρεσζευκζοντο υπό βουλής, ήτις ήν, ώς φαίνεται, διαρκής (Πο
λύβ, ΚΙ. 7, ΚΗ. 3, ΚΘ 9. Ιίλουτ. Άρατ. 53). Αί κυοιώ- 
τεραι ύποθεσεις δί ας ή μεγάλη σύνοδος άπεφάσιζε ήσαν — 
ειρήνη καί πόλεμός, παραδοχή νέων πόλεων είς τήν συμμαχίαν, 
αί άρχαιρεσίαι κτλ. (Ιίολύβ. Δ. 37. 82, Πλουτ. άνωτ. 41). Τι- 
μωρίαι τών παραβαινόντων τά καθήκοντα αυτών ή εγκλήματα 
διαπραττόντων αρχόντων (εί καί ένίοτε διρωίζοντο ίδιοι πρός 
τούτο κριται). Τιμαι και άμοιβαί αύτοΐς άπονεμόμεναι (Πολύβ. 
Δ. 14, Η. 14, Μ. 5. 8, Ιίαυσ. Ζ. 9). ’Ενώπιον τής συνόδου 
τών Αχαιών είσήγοντο οί ξένοι πρεσβευταί καί ώμίλουν περί 
τής άποστολής αυτών κτλ Περί τούτων καί άλλων ίδ. Πολύ
βιον Δ. 7, ΚΓ. 7. 8, κλ. ΚΗ. 7, Αίβ. ΑΒ. 9. Ούδεμία πόλει 
συνεχωρεΐτο τό δώρα παρά ξένου κράτους λαβεΐν. Έκαστη δέ 
τούτων συνεζήτει καθ’ έαοτήν καί διευθέτει τά ίδια, καθ’ όσον 
δέν είχον ταύτα σχεσιν πρδς τά κοινά τής συμπολιτείας συμ
φέροντα. (Πολύβ. ΚΓ. 8. Γίαυσ. Ζ 9).

z Οι κυριώτεροι τής συμμαχίας άρχοντες ήσαν Α'. πάλαι μέν 
δύο_ στρατηγοί, ύστερον δέ (2G5 π.Χ.) εις μόνον (Στράβ. Η. 
385) δστις σύν τω Τππάρχω καί ύποστρατηγω ένί διώκει τδν 
ύπο τής συμμαχίας χορηγούμενου στρατόν καί διεύθυνε τά τοΰ 
πολέμου (Πολύβ. Ε. 05 ΚΗ. G. Δ. 69). Β'. Γραμματεύς εις 
καί δέκα δημιουργοί καλούμενοι, ους ο Πολύβιος ονομάζει άρ
χοντας. Ουτοι δέ πάντες προέδρευον τής γενικής συνόδου, έν 
η άπετέλουν φαίνεται τήν ΰπδ τοϋ Πολυβίου μνημονευομένην 
Γερουσίαν. Οί Δημιουργοί, ή οί στρατηγοί δτε συνεκάλουν τδν 
λαόν ϊνα πρδς πόλεμον όπλισθή, συνήγον τήν σύνοδον. ΙΙάσαι 
αί άρχαί ήροϋντο έν τή εαρινή συνόδω έν τή ανατολή τών 
Πλειάδων (Πολύβ. Β. 53, Δ. 6. 37, Ε. 1.) είχον δέ τήν αρ
χήν κατά νόμον έπί έν έτος — δέν άπηγορεύετο δέ ή έκλογή 
έκ νέου τού αύτοΰ προσώπου έάν ηύδοκίμει (Πλουτ. Άρετ. 24. 
30, Κλεομεν. 15). Άν τις τών αρχόντων άπέθνησκε τοιοϋ- 
τος ών έλάμβανε τήν χηρευουσαν θέσιν δ προκάτοχος αύτοϋ, 
καί ειχεν αύτήν μέχρι τού χρόνου τών νέων άρχαιρεσιών (Πο
λύβ. Θ. 2). Ή συμμαχία αύτη έστερεοϋτο καί συνείχετο μάλ
λον καί διά τής χρήσεως κοινών σταθμών, μέτρων καί νο
μισμάτων.

Ή μεταξύ τών πόλεων τής συμπολιτείας έπελθοϋσα διχό
νοια, ή έχθρα τής Σπάρτης, ή ραδιουργία τών 'Ρωμαίων, ή 
αύθάδεια καί ή μωρία στρατηγών τινων, έπέφερον ού μόνον 
τήν κατάλυσιν τής συμμαχίας, άλ.λά καί τήν τής έλευθερίας 
τής 'Ελλάδος άπάσης, γενομένης μετά τήν άλωσιν τής Κό
ρινθου τω 146 π. X. 'Ρωμαϊκής επαρχίας, Άχαίας όνομα- 
σθείσης.

—οοο---

Αύται αί άπολιθώσιις διακρίνονται άπό τά φυτόλιθα ή τά 
φυτικά ορυκτά, καθ’ δσον ύψούνται είς τήν επιφάνειαν τοϋ ε
δάφους, ή, πρότερον φυτά, έλαβον γέννησιν, ένω τάλλα εύρί
σκονται έν τοί; γηΐνοις στρώμασιν, ένίοτε έντός τίνος βάθους- 
δθεν ονομάζονται ορυκτά. Διά τινων τρόπων ή φύσις έσχημά- 
τισε τά λιθόδενδρα · εϊναι ταύτα έργου πολλών αιώνων πα
ρελθόντων έπ αυτών-, είναι φαινόμενα πηγάσαντα έκ τών 

μερικών η σχεοον γενικών μεταβολών τής ήμετέρας σφαίρας ·, 
σχηματίζονται παρόντων ημών καί ύπ όψιν ημών, είναι άλη- 
Οως λιθοοενορα τουτεστιν ή ουσία καθ’ έαυτήν άπελιθώθη, ή 
ο λίθος κατελαβεν ολοσχερώς τόν τόπον τοΰ σώματος έν απο
συνθέσει, ουπερ όμως, διά τρόπων σχεδιν έξηγηθέντων, διετή- 
ρησε το σχήμα·, Αί γνώμαι τών σοφών εϊναι διηοημένα- με
ταξύ τούτων τών υποθέσεων. Κατά τινας τά λιθόδενδρα ίσως 
εσχηματισθησαν δί έπιλιθώσεως. Ούτω προκύπτουσι δένδρα 
αρκούντως άφεστώτα άλλήλων, γεννημένα ύπδ ούρανόν αίθριου, 
επομένως δυνάμενα νά οεχωνται καθ’ έκάστην τήν τιτανώδη ή 
πυριτοειδή κόνιν, ήν οί χείμαρροι, αί καταιγίδες, οί άνεμοι 
συμπαρασυρουσι, φέρουσι καί φυσώσιν έπί τών ριζΛν τών στε
λεχών καί τών κλάδων. Αύτη ή κόνις, σκληρά δσον καί λε
πτή, είσδυουσα διά μέσου τοΰ φλοιού αύτών είς τδ ξυλώδες 
ύφασμα, στερροποιεΐ κατά μικρόν ιούς λεπτοτάτους ύμένας 
αύτοϋ, καί, ταύτης τής ένεργείας έπί πολύν χρόνον άποπερατω- 
θείσης, αύτη η κόνις προσκολλ,άται είς τήν περιφέρειαν τοϋ δέν
δρου καί συμπήγνυται μετ’ αύτοϋ είς ένα τόπον.' Τότε τδ λιΟό- 
οενορον,ακίνητον, τηρούντήν πρώτηναυτού μορφήν, έπί τοϋ αύτού 
εδάφους έν ω έγεννήθη, διά τή; μετασχηματίσεις αύτοΰ, πε- 
ριφρονει τους αιώνας καί θαμβοί τάς γενεάς. Άλλ’δμως κατά 
τήν γνώμην τινών φυσιολόγων, τούτο τό είδος τής μετασχη- 
ματίσεως^ ήθελεν εϊσθαι εκ τών λίαν ταχειών. Άναφέρουσιν 
εις παράδειγμα δλην κοιλάδα, μεταξύ θινών αμμωδών, κατά 
τήν νέαν Όλανδίαν, κατάφυτον έκ λιθοδένδρων. Τά θάλλοντα 
καί γιγαντώδη φυτά, άτινα έσκίαζον αύτήν, είναι ήδη στελέχη 
τετμημένα παρά τή βάσει, ως στύλοι τεθλασμένοι κίονας τής 
Ποσειδωνιας (1), οθεν άναθρώσκουσι καυλοί άπολελιθωμένοι 
0·“·, 30 διαμέτρου, είς ούς πρδς τόπον χρησιμεύει ή σίλιγνις, 
κόνις πολυγώνιος καί διαπεραστική, ωθούμενη ύπό τών άνέμων 
εκ τε τής μεσογείου καί τής παραλίας. Τά εύρωστα ταΰτα φυ
τά, πνιγόμενα ύπό τδ λάϊνον τοΰτο ιμάτιον, άποβάλλουσιν ά- 
νεπαισθήτως τδν χυμόν αύτών, τάς ύφάς, τάς ίνας, καί μόνα 
τά έαυτών σχήματα έναπολείπουσιν, Όθεν έπί τών οχθών τών 
ήμετέρων ποταμών φαίνονται σποράδην ίτέαι, ών τά κοίλα 
στελεχη είναι πλήρη τών ιδίων έαυτών συντριμμάτων, έν οις 
οί άνεμοι έκ πολλού προσήνεγκαν καί κατέμιξαν κόνιν καί άμ
μον, άτινα στερροποιοΰσιν ήδη ταύτα τά δενδρώδη ναυάγια. 
Ταΰτα είναι τά λιθόδενδρα έξ έπιλιθώσεως, ούδόλως θεωρού
μενα ώς αληθής άπολίθωσις.

Έν τοϊς τοιούτοις δενδρολίθοις ήθελε τις συγκαταριθμήσει 
καί τά έκ δένδρων γιγνόμενα, άτινα πεφυκότα έν βαθείαις 
άμμοις, κατά τινας τών σοφών, δύνανται νά μεταβληθώσιν είς 
λίθον έκ τής δυνάμεως διαλυτικότητος άγνωστου μέχρι τοΰδε, 
ήτις τήκουσα ταύτην τήν άμμον, δυναμένην τότε νά ένσωμα- 
τούται είς τά φυτά, νά περιτυποϋται πέριξ, έξακολουθή ούτω 
τήν πλήρη καταστροφήν τής όργανώσεως αύτών. Άλλη δόξα 
πολλών φυσιολόγων εϊναι, οτι ό φώσφορος, δν ύποθέτουσιν δτι 
επικρατεί έν τοϊς φυτοϊς, έν καιρώ μάλιστα τής άποσυνθέσεως 
αύτών, συνδυαζόμενος μετά τοΰ οξυγόνου ενεργεί έπί τέλους 
τήν άπολίθωσιν, διά τής συνέργειας ταύτης τής τοσοΰτω δρα
στήριου δυνάμεως. Έντινι τών αναμφισβήτητων μεταβολών 
τής ήμετέρας σφαίρας, συμβεβηκδς ανεξήγηταν ήθελε γεννή
σει έκ άκαρεϊ ρευστόν διαλυτικόν, δπερ, ώς ή κεφαλή τής Με- 
δούσης, ήθελεν αίφνης άπολιθώσειν ; Ή φύσις, τοσούτω ισχυ
ρά, ήθελε τότε διαδοχικώς κατέχει πολλά μέσα διά ταύτας 
τάς ένεργείας, περί ών, άς όμολογήσωμεν, εΐμεθα είσέτι ήνα- 
γκασμένοι νά βασιζώμεθα είς ύποθέσεις. Ουτοι ci άπολελιθω- 
μένοι κλάδοι, έν οΐς είσέτι διακρίνονται αί ϊνες καί αί ομόκεν
τροι γραμμαί καί μέχρι τών δενδρωδών χρωμάτων, ώς καί 
έντομα καί σκώληκες έντελώς. διατηρηθέντες, δύνανται νά ήναι 
έκείνου τοΰ είδους τών άπολιθώσεων, άς προβάλλουσιν είς τούς 
άρνουμένους παν είδος όργανώσεως είς τά λιθόδενδρα, καί μη
δέν άλλο δεχομένους παρά τήν εικόνα ή μάλλον τό φαινόμε
νου τοΰ φυτοΰ. Άλλ’ είσέτι ούδεμία τών εκτεθειμένων θεωριών 
ήδυνήθη νά έδρωθή- ώστε άπολείπεται ευρύ άκόμη στάδιον 
είς τάς υποθέσεις.

(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Δ. Σ.)

(1) Τούτεστ; μεγάλην έχοντες έντατιν.
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Περ τής χ,ρησΐως zat άξιας άνθέων τι,νΰν 

■/.μ ©υτών παρά τοϊζ άργαί.οις Ελλησι.

(Συνέχεια καί τέλος ίδ. άρ. 85).

Μανδραγόρας. Τούτο τό φυτόν έφύετο, κατά τήν μυ
θολογίαν, έπί τόν είς τόν Καύκασον όρος αίματόφυρτον βρά
χον, πρό; τόν όποιον, διά προσταγής τοΰ Διός, έδέθη ύπο τοΰ 
'Ηφαίστου ό Προμηθεύς, ούτινος τό ήπαρ καθεκάστην^ ήμέ
ραν κατετρώγετο ύπ’ άετοΰ, άν καί διά νυκτος αύξανομενον 
πάλιν, έως ού ό 'Ηρακλής μετά παρέλευσιν 30 έτών, κατά τύ
χην έκεΐθεν διαβαίνων, κατατοξεύσας τόν αετόν, ήλευθέρωσεν 
αύτόν. Διά τοΰτο καί οί άρχαΐοι τόν ώνόμασαν βότανον τοΰ 
Προμηθόως. Οί χωρικοί τό έφήρμοζον κατά των μαγγανειών. 
Άπό τής ρίζης δ’ αύτοΰ κατασκευάζοντες διάφορα ανθρωπά
ριων καί ζώων μορφήν εχοντα κατασκευάσματα, έφερον αύτά, 
καθώς καί φέρουσιν, ένεκα τής ναρκωτικής αύτοΰ δυνάμεως, 
πρός αποφυγήν τοϋ βασκάνου οφθαλμού, έπι τοϋ σώματος αύ
τών. Παρίσταινον τήν πόλιν τοϋ ύπνου μανδραγόροις καί μή- 
κοσι ποικίλως πεφυτευμέ-ην, άπό τών οποίων περιϊπτάμεναι 
νυχτερίδες έαυταΐς μαγγανικάς δυνάμεις προσελάμβανον. Ώ
νομάσθη δέ μανδραγόρας, λέγει ό Πλίνιος, διότι περί τά; μάν
δρας τών ποιμνίων καί είς διάφορα σπήλαια έφύετο, «Quod 
ad mandras pecorum aliasque spcluncas provenil. » Ο Απολ
λόδωρος ονομάζει τήν ρίζαν αύτοϋ κ ι ρ κ α ί α ν ρίζαν, διότι 
ή περιβόητος τό μαγγανεύειν γυνή Κίρκη, δί αύτής όχι μόνον 
τούς ανθρώπους είς διάφορα ζώα μετέβαλλεν, άλλά καί τοϋ 
πρός έρωτα τήν καρδίαν αύτοΰ άπεσκληρυμένην έχοντος κατέ- 
νυγεν, χαριζομένη τώ έπικαλουμένω τήν βοήθειαν αύτής* 
καί τοΰτο έπιβεβαιοί ό Πλίνιος, λέγων, ((Guiiuiain radix ad 
ainatoria condacere videtur. » To τοϋ Λουκιανού δέ, « μανδρα- 
γόραν πίνειν καί ύπό μανδραγόραν καθεύδειν, » εφαρμόζεται 
είς τούς παραμελοΰντας τάς έργασίας αύτών. Οί άρχαΐοι κα- 
τεσκεύαζον και μανδραγορίτην λεγόμενον οίνον, διά τής κατερ- 
γάσεως μανδραγορείου ρίζης είς οίνον. Ό μανδραγόρας ώνομά- 
σθη καί Atropa mandragora, διότι ήδύνατο νά φέρη τό αύτό 
αποτέλεσμα, όποιον έφερε καί η μία τών Μοιρών,ή Άτροπος, 
ή κόπτουσα τό νήμα τής ζωής.

*Ιον, κοινώς Βιολέττα. Τό άνθος τοΰτο ήτο παρά τοϊς άρ
χαίοις καί σύμβολον τής ώραιότητος, καί διά τό βαθύ αύτοΰ 
χρώμα καί πρός τήν γήν κλίνον, σύμβολον τού θανάτου. Ή 
Ουγάτηρ τοΰ Άτλαντος, κατά τήν αρπαγήν τής ΙΙερσοφόνης, 
λέγεται, ότι φεύγουσα τόν ’Απόλλωνα μετεμορφώθη είς ΐον 
ήτο δέ ιερόν τή Άθηνα, οθεν καί τό όνομα ’Ιοβόλος Άθηνά.

Περ ικλύμενον, κοινώς Αγιόκλημα. Τά τοιαΰτα περι- 
πλοκοειδή είδη τών φυτών πάντα ήσαν ιερά τώ Βάκχω καί τή 
Δήμητρι* διότι μεγάλην, περί τόν σίτον άναπλεκόμενα, έπέφε
ρον τήν ζημίαν.

Έ λ α ί α. Κατά τήν μυθολογίαν ό Ηρακλής έφερε τήν ελαίαν 
έκ τής Ταυρίας είς τόν Σαρωνικόν κόλπον, διά νά κατασκευά- 
ση τό ρόπαλόν του. Αύτός, ό καί καθιδρυτής τών ’Ολυμπιακών 
αγώνων, διέταξε νά στεφανοΰνται οί Όλυμπιονΐκαι έλαίας 
κλάδοις. Ή Άθηνά δέ πρώτη έφύτευσεν έν τή Αττική είς τόν 
ναόν της νικήσασα δτε ήλθεν είς φιλενικείαν μετά τοϋ Απόλ
λωνος περί τής πόλεως τών ’Αθηνών, ποιο; έκ τών δύο νά 
λάβη αύτήν ύπό τήν προστασίαν του. Ή Άθηνά καί ή Δή
μητρα ουσαι είδήμονε; περί τήν έκλογήν τής γής, ή μέν τήν 
ελαίαν είς τήν τιτανοΰχον Αττικήν έφύτευσεν, ή δέ τους δη- 
μητριακούς καρπούς εις τάς έλευσινίου; πεδιάδας, τήν Βοιω
τίαν καί εις τάς Θήβας, αϊτινες μάλιστα παρά τών άρχαίων 
καίάποθήκαι έκλήθησαν. Τή πολιούχω Άθηνα, λατρευο- 
μένη ύπό τών Ελλήνων θερμότατα, όχι μόνον τό δέκατου 
τών καρπών τών έλαιών άπεδίδετο, άλλά καί οί είς αύτήν 
τηλεθόωντες έλαιώνες άνήκοντες έργολαβοϋντο πρός λειτουρ
γίαν μόνην αύτής. Οί άρχαΐοι έθεώρουν είς τήν Άκρόπολιν 
καί τήν νήσον Δήλον έλαίαν, ώς τά αρχαιότατα τοΰ παρελ
θόντος φυτά. Έκ τοΰ ιεροΰ τούτου ξύλου τής έλαίας κατεσκεύ- 
αζου διαφόρων θεοτήτων εικόνας- προσέτι καί ή άξίνη, τήν ό
ποιαν έλαβεν ό Μενέλαος παρά τοΰ Πεισαίδρου φονευθέντος 
έν τή μάχη ύπό τοΰ Άγαμέμνονος, ώς καί εκείνη, τήν οποίαν 
ό Όδνσσεδς παρά τής Καλυψοΰς, ήσαν κομψώς κατασκευα
σμένα·. έξ έλαιών ξύλου Ί')ν γένε· παρά τοις άρχαίοις Ελλη- 

σιν οί κλάδοι τής έλαίας έθεωρήθησαν ως σύμβολον τής ε ι- 
ρ ή νης.

Συκή. Ότε ή Δήμητρα περιεπλανάτο πρός άναζήτησιν 
τής ύπό τοΰ Πλούτωνος άρπαγείσης ΙΙερσεφόνης, ήλθε καί 
είς τήν ’Αττικήν, όπου παρά τή οικία τού Φυτάλου φιλοφρό- 
νως ξενισθεϊσα έδώρησεν αύτώ, πρός άνταμοιβήν τής ξενίας, 
ένα κλάδον Συκής, τόν όποιον ούτος πρώτος φυτεύσας είς Ατ
τικήν, έγεινεν αίτιος νά έφαπλωθή τό φυτόν τοΰτο καί ει^ ά- 
πασαν τήν Ελλάδα. Τό δένδρον τοΰτο ώνομάσθη οχε μόνον 
ιερόν δένδρον, καθότι πριν τής έμφανίσεως αύτοΰ έτρέφοντο 
ήδη πρότερον οί άνθρωποι υπό βαλάνων, άλλ’ είχε καί μυστι
κήν καί ίεράν τινά παρά τοϊς άρχαίοις σημασίαν (;). Τίτο 
δέ σύμβολον τής γονιμότητος. Τά γλυκύτερα καί ώραιότερα 
σΰκα τής Ελλάδος εόρίσκοντο δαψιλέστερον είς τήν ’Αττι
κήν, όπου, έπειδή πολύ διετιμήθησαν, άπηγορεύθη καί ή έξα- 
γωγή αύτών, καί οί πρός άγρύπνησιν τής μή έξαγωγής αύτών 
φύλακες ώνομάσθησαν συκοφάνταΓ δθεν καί ή παροιμία, 
κ Σύκινη μάχαιρα, »σημαίνει τήν συκοφαντίαν.

Δάφνη. Τοΰτο ήτον ιερόν τω Διί. Ό είς τούς Δελφούς 
νικητής μέ δάφνιον στέφανον έστέφετο. Οί τών Δελφών κάτοι
κοι δίισχυρίζοντο ότι ό αρχαιότερος ναός τοΰ μαντείου τούτου 
ειχεν άνεγερθή έκ δάφνης πρός τιμήν τού Διός,, καί ή οα- 
φνία ξυλική μετεφέρθη έκ τού πεδίου τών Τεμπών. Οί ιερείς 
τοΰ Δαφναίου ’Απόλλωνος, είς τό έν Δελφοΐς μαντεϊον έκο- 
σμοϋντο μέ δαφνίους στεφάνους, καθώς καί ή Πυθία αύτή, 
πριν ή έπί τοΰ τρίποδος, καί τούτου ύπό δαφνίων κλάδων πε
ριβαλλόμενου, άναβή, δάφνης φύλλα έμάσσει. Άλλά καί οί 
άρχαΐοι Έλληνες, οσάκις έπεθύμουν νά όνειρευθώσιν προφητι
κούς όνείοους, υπέβαλλαν ύπό τήν κλίνην αύτών δάφνια φύλ
λα. Προσέτι ή Δάφνη έθεωρεϊτο καί ώς άντικεραυναγωγόν, 
οσάκις ύπό τήν οροφήν τής οικίας αύτών δάφνιοι κλάδοι ένε- 
βάλλοντο. Ήτο δέ σύμβολον τής δόξης και τής προσωπικής 
αξίας. Νύμφη τις καί σύντροφος τής Άρτέμιδος, διδύμου ά- 
δελφής τοΰ Απόλλωνος άγαπηθεΐσα καί ύπ’ αύτοϋ καταδιω- 
κομένη μετεμορφώθη είς Δάφνην, τό δένδρον. Δαφναία ώνο
μάσθη καί ή Άρτεμιςς, ήτις είχε καί ομώνυμον ναόν είς 
Σπάρτην.

Τ ο ιά. Ταύτης τά μέν άνθη ήσαν δώρον καί σημεϊον του 
έρωτος, ό δέ καρπός ιερός μέν τή Περσεφόνη, σύμβολον δέ τής 
γονιρ,ότητος ών, έλάμβανε μέρος καί είς τά μυστήρια τών 
άρχαίων.

Άχράς, είτε “Ογχνη (άγριαπιδιά). Ό Πλούταρχος άνα- 
φέρει ότι εις τινας έορτάς τών Άργείων οί παΐδες ώνομάζοντο 
Βαλαχράδες, πρός ένθύμησιν, άναμφιβόλως, τής έξ άλλοδαπής 
είς Πελοπόννησον ύπό τοϋ ’Ινάχου συστάσης άποικίας τών 
Ελλήνων. ’Επειδή δέ είς τήν ΙΙελοπόνησον ευρον τά πρώτα 
άγρια άπια, ώνομάσθη αύτη καί άπία, ή ύπό τοΰ Άπιος, υιού 
τοΰ Φορωνέως, υίοΰ τοΰ Ινάχου, ώς καί Τναχία ύπό τού 
’Ινάχου.

Καρύα. Τό δένδρου τούτο, καθώς καί άπαντα τά βαλα- 
νηφόρα ήσαν ιερά τώ Διΐ. Ό καρπός αύτής ώνομάσθη παρά 
τοΐς άρχαίοις κάρυον εύβόϊκόν, καί κατά τόν Θεόφραστον φαί- 
ναιται οτι τό δένδρον καρύα έκα?Λιεργειτο, κατά τους άρχαι- 
οτάτους χρόνους, είς τήν Εύβοιαν. Έθίζετο τό πάλαι νά ρί- 
πτωσι κάρυα είς τούς προσκεκλημένους, καθ’ ήν στιγμήν ή 
νεόνυμφος είσήρχετο είς τήν τοΰ νεονύμφου οικίαν, ϊνα δήθεν 
ό Ζευς τοΐς νεονύμφοις γονιμότητα χαρίση· τό εθίμου τούτο 
διατηρείται καί τήν σήμερον. ’Επειδή δέ ταΰτα κατα,όριπτό- 
μενα έπί γής άνεπήδων, έθεωρήθησαν καί ώς σημεϊον τής εύ- 
θυμίας. Αί Αακεδαιμόνιαι παρθένοι συνερχόμενα·, έτησίως εις 
τάς Καρυάς, κώμην τής Λακωνίας, έόρταζον, πρός τιμήν τής 
Καρυάτιδος Άρτέμιδος, έορτήν μέδιαφόρους χορούς.

Δελφινιού. Τό φυτόν τούτο λέγεται παρά τών άρχαίων 
ότι άνεφύη έκ τοΰ αίματος τοΰ Αϊαντος καί ένεκα τούτου άνή- 
κει είς τά άνθη τής λύπης καί τών όδυρμών τής αύτής φύ- 
σεως εϊναι καί τό λεγόμενον μωρόχορτον (ανεμώνη), τούτο 
τό άνθος, ώς λέγεται, άνεφύη άπό τοΰ αίματος τοΰ Άδώνιδος, 
πληγωθέντος θανατηφόρως ύπό χοίρου τινός έν ώ έθήρευε· 
κατ’ άλλους δέ έφύτρωσεν άπό τών δακρύων τής Αφροδίτης.

Φλόαος λ?υκός. Τ:ΰτο τό όνομα κατάγεται εκ τού 
φλογμός καύσιμος, έπειδή τά τριχωτά φύλλα του έχρησίμευον
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αντί των θρυαλλδων, καί τής ίδιότητος ταύτης ένεκα έπωνο- ί 
μάσθη και λ υ χ ν ίτ η ς ή θ ρ υ α λλ ίς.

Μα λ ά χ η, κοινώς Μολόχα. ’Ητο φυτόν παρά τοΐς άρχαί
οις μεγάλης ύπολήψεως χαϊρον, ο Πυθαγόρας ώνόμασεν αύ
τήν ίερώτατον βότανου· ή άγρια μαλάχη είτε αλθαία 
φαρμακώδης έφηρμόζετο παρά τοΐς άρχαίοις προς προφυλα
κήν τών γυμνών αύτών μερών κατά τής προσβολής τών με
λισσών τήν άλθαίαυ ειχον εις μεγάλην ύπόληψιν έν τή 
άρχαιότητι, ζαί έλαβε τήν ονομασίαν ταύτην έκ τοϋ άλθήσκω 
?) άλθαίνω (άλθω), τδ όποιον σημαίνει θεραπεύω, καθότι παρά 
τοΐς άρχαίοις καί δ ιατρός Άλθευς έκλήθη, ένεκα τής είς αύ
τήν αποδιδόμενης ιαματικής ένεργείας· δ Διοσκορίδη; ονομά
ζει τήν άθλαίαν πολύχρυσον. Είς διάφορα άλλα φυτά ήτ
τον τοΐς φίλοι; άναγνώσ αις γνωστά, τών οποίων τήν λεπτο- 
μερεστέραν περιγραφήν παραλειπομεν, έδόθη ή έπωνυμία, Χει- 
ρωνεία. Άσζληπάς, Παγζράτιον, ΙΙανάκια (τοΐς πάσιν άκος) 
Κενταύριον, ϊνα φανερώσω >ιν τήν μεγίστην είς αύτά άποδι- 
δομένην ιαματικήν ενέργειαν. Τό σύνηθες ύπό τδ όνομα Οερ- 
μόχορτον εγνωσμένου ουτδν ελαβε τδ όνομα κενταύριον 
άπό τοΰ Κενταύρου, Ζ/θότι δ μύθος λέγει ότι δ Κένταυρος 
Χείρων, υίδς τοΰ Κρόνου καί τής Φιλύρας άνεκάλυψε τάς έν 
τώ φυτώ τούτω εμπεριεχόμενα; ιαματικά; δυνάμεις, διδάξας 
αύτάς είς τόν ’Ασκληπιόν. Δι ετέρου τινδς είδους κενταύρου 
(Centaur..:; Cyan.is) εθεραπευσεζ ο Λειρων τόν πόδα του ύπδ 
τοϋ Ήρακλέους βαρέως τραυματισθέντα.

Ξ. Αάνδερερ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό είς τήν προεδρείαν τοΰ υπουργείου ζεκλημένος Κ. Α. 

Μαυροκορδάτος έμεινεν είς Μελίτην ινα τελείωση τήν κάθαρ- 
σιν αύτοϋ, επειδή είς τδ φέρον τήν A. Ε. άτμόπλοιον έπέσκηψε 
χολέρα. ΙΙρίν αναχώρηση έκ Παρισσίων έλαβεν ιδιαιτέραν ά- 
κρόασιν παρά τώ αύτοκράτορι τών Γάλλων.

— Ή πολιορκία τής Σιλιστρία; διελύθη καί οί πολιορκηταί 
έπανήλθον πέραν τού Δουνάβεως.

— Ό υπουργός τών Στρατιωτικών Κ. Δ. Καλλέργης υπο
στράτηγος έλαβε παρά τοΰ αύτοκράτορος τών Γάλλων περι
ποιητικήν -ζαί συγχαρητήριον έπιστολήν, έν ή βεβαιοϋται ότι 
ή Ελλάς καί τδ Ελληνικόν έθνος έσονται αείποτε υπό τήν 
εύνοιαν τής A. Α. Μ. καί τής Γαλλίας.

— Έν τή έπιφυλλίδι τής Άθηνάς άπό άριθ. 2114—2J22 
έδημοσιεύθη έζτενής καί σπουδαία διατριβή περί τοϋ Σωκρά
τους, θεωρούμενου ώς ιστορικού καί πολιτικού προσώπου, με- 
ταφρατθεϊσα έκ τής Βρεττανικής έπιθεωρήσεως. Τήν άνάγνω- 
σιν ταύτης συσταίνομεν είς πάντας.

— Καί αυθις παρακαλοϋμεν τούς Κ. Κ. συνδρομητές τής 
εφημεοίδος τών Μαθητών, τούς μή μέχρι τοϋδε πληρώσαντας 
έκ δυστροπίας τάς σύνδρομά; αύτών, νά πέμψωσι πρδς ημάς, 
ή καταβάλωσι ταύτας εις τούς επιτρόπους ήμών κατά τόπον, 
άλλως θέλομεν μεταχειρισθή μέθοδον λίαν δυσάρεστου αύτοΐς 
τε καί ήμΐν βεβαιοΰμευ τούς τοιούτου; ότι ούτε αί ύπεκφυγαί, 
ούτε αί προφάσεις ζαί αί στρεψοδικία’., ών χρήσιν ποιούσι, θε- 
λουσιν ώφελήσει αύτούς τδ παράπαν.

— Τό υπουργείου τών Στρατιωτικών έξέδωκε τήν έξης 
εγκύκλιον.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Πρός άπάσας τάς στρατιωτικά; άρχάς.

’Επειδή αξιωματικοί τινες καταχρώμευοι τήν περί τής ευη
μερίας τών υπηκόων του μέριμναν τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως, 
ζητοΰσι δί ασήμαντους υποθέσεις, εναντίον τής στρατιωτικής 
ιεραρχίας, άκρόασιν παρά τ?ς τής Α.Μ. ένασχολοΰντες έπί 
ματαίω τδν πολύτιμον αύτής καιρόν.

Διατάττομεν ότι οί έπιθυμοϋντε; τώυ Κ. Κ. άξιωματικών 
νά παρουσιασθώσιν αυτοπροσώπως εις τήν Α. Μ. όφείλουσι 
νά άναγγέλλωσι προηγουμένως τήν επιθυμίαν των ταύτην εί; 
ημάς, έπιφυλαττομέυους νά ζητήσωμευ -αρά τής Α. Μ, τήν > 
άδειαν τής δ’ ήμών παρουσιασεως των.

■ ής όιαταξεα; ταύτης έξαιρουνται όσοι τών Κ. Κ. άξιωμα- 
τιζών είσί Γερουσιασταί ή Βουλευταί, διαρζούσης τής ένεργείας 
τών νομοθετικών σωμάτων.

Έν Άθήναις τήν 23 Ιουνίου 1 854.
Ό υπουργός τών Στρατιωτικών Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Παρατήρησα; πόσον περισπούδαστου έθεώρησαν οί Ευρωπαίοι 

περιηγηταί καί άπας ο φιλολογικός κόσμος τήν άνεύρεσιν ή 
άνακάλυψιν τών απολωλότων παλαιών φρουρίων καί πόλεων, 
καί προ πάντων τών ’Αττικών δήμων, εσπευσα νά μεταχειρι
στώ όλα τά δυνατά μέσα διά νά άνεύρω τους δήμους’ τής 
’Αττικής,έχοντας αριθμόν ούκ ελάττωσών εκατόν όγδοήκοντα·

Διά νά τελεσφόρηση τις τδ δυσχερέστατου τούτο έργον, πρέ
πει νά έχη τά αναγκαία προσόντα, πρό πάντων δέ νά ήναι 
γέννημα καί θρέμμα τοϋ τόπου, καί νά γνωρίζη τάς καιρικά; 
περιστάσεις αύτοϋ.

Οίέπιχειρήσαντες νάένασχοληθώσινείς τό δυσπόριστον τούτο 
έργον, στερούμενοι τοϋ μνησθέντος πρώτου προσόντος, καί τοι 
σοφοί καί πολυμαθέστατοι, άπέτυχον όμως έν τοις πλείστοις 
ώς έδειξεν ό χρόνος τά έργα των μάταια.

Έάν εϊπω ότι έγώ έ-.έτυχον είς τό επιχείρημά μου, θέλω 
φαυή δικαίως περιφίλαυτος· άλλ’ ότι είναι αληθές, έχων τό 
προσόν τής ’Αττικής αύτοχθονίας, καί τήν δυνατήν επιμέλειαν, 
δί ή; πάντα δούλα γίγνεται, κατά τδν είπόντα σοφόν, τολμώ 
νά ειπω θαόρούντως, ότι ό συνδρομητής τής έκδόσεως τοϋ πο- 
πονήματός μου τούτου θέλει εύχαριστηθή συντελέσας είς 
τούτο.

Τδ βιβλίου συγκείμενον έκ φύλλων τυπογραφικών περί τά 
δεκαπέντε τιμάται δραχμά; τρεις έκαστον άντίτυπον. Ό έπι- 
θυμών νά συντελέση είς τοϋτο, άς εύαρεστηθή νά σημειώση 
τήν προαίρεσίν του.

Άθήναι τή ά. ’Ιουνίου 1854.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΓΡΜΕΛΗΣ.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Μετά λύπης πικρά; άναγινώσκομεν είς τήν Ένωσιν εφημε

ρίδα τής Σύρου τήν εξής λυπηράν νεκρολογίαν.
Κατά τήν 22 τού τρέχοντος ημέραν Τρίτην άπεβίωσεν ό 

Θεμιστοκλής Μεσχίνης, νέος χρηστοήθης καί κόσμιος, διακρι- 
νόμενος έν τοϊ; νέοις επ’ αρετή καί παιδία, πικράν εις τε τούς 
φιλόστοργους γονείς αύτού καί φίλους λύπην καταλιπώυ. Δι- 
ελθών ό μακαρίτη; έπιτυχώς τά έγκύκλια γυμνασιακά μαθή
ματα ζαί κατά πρώτον ώς προπαιδευτής είς τό αύτό έν ω 
έσπούδασε Γυμνάσιου τής Έρμουπόλεως έπί πολλά έτη πι· 
στώς ύπηρετήσας, έγένετο κατά τδ διάστημα τούτο διά 
τε τήν φιλοπονίαν καί φιλομάθειαν αύτού εγκρατής τής Ελ
ληνική; καί ετέρων γλωσσών ζαί κτήτωρ ίζανών γνώσεων, 
τάς οποίας έζάλυπτεν άκρα μετριοφροσύνη συνωδευμέ .η ύπ' 
αύστηράς ηθικής. Μετά δέ ταϋτα ύποστάς τάς νομίμ-.υς εξε
τάσεις ζαί άναγνωρισθείς ύπδ τής Σ. Κυβερνήσεως Β'. τάξεως 
διδάσκαλος τών Ελληνικών μαθημάτων, διωρίσθη πρδ ενός 
έτους διδάσκαλο; τής Α' τάξεως τοϋ ’ί λλ. σχολείου. Ένω 
δέ διιτέλει διδάσκων μετά ζήλου ζαί επιτυχίας, πολυώδυνος 
άσθενεια έπεμψεν αύτόν πρόωρα είς τόν αΐην. Τήν εκφοράν 
τοΰ νεκρού συνώδευσαν οί πλεΐστοι τών επισημότερων πολιτών 
καί πλήθος μαθητών έτι δέ ό Γυμνασιάρχης μετά τοΰ συλ
λόγου τών Καθηγητών ζαί διδασκάλων, οιτινες καί προέπεμ- 
ψαυ αύτόν μέχρι τού τάφου.

Ό 'Ελληνοδιδάσκαλος Κ. Μαντόπουλος μετά τήν νεκρώσι
μου άκολουθίαν έξεφώνησε λόγον λίαν συγκινητικόν, τόν βίον 
τοϋ μακαρίτου δ.εξελθών καί τάς άρετάς αύτού έπαινέσας.

Αιώνια σου ή μνήμη χρηστέ και ενάρετε Θεμιστόκλεις. Γαϊαν 
έχεις έλαφράν 1

ΕΚ ΤΗΣ ΓΓΙΙΟΓΙ’ΑΦΙ ΑΣ ΙΩ. ΑΓΙΈΛΟΠΟΥΑΟΥ·
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