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Ή παλαιζ ’Ήπειρος.
Ήπειρος πάλαι ώνομάζετο ή μεταξύ τοΰ Τονίου πέλαγους 

καί τοϋ Πίνδου χώρα έκτεινομένη άπό τής Κεραύνιας άχρας 
(νΰν Γλώσσης) καί τών τής Ιλλυρίας καί Μακεδονίας ορίων 
μέχρι τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου· γενικώτερον δέ ύπό τό όνομα 
τοΰτο διεκρίνετο πάσα ή άπό τοϋ Κορινθιακού κόλπου μέχρι 
τοΰ Άκροκεραυνίου χώρα, όνομασθεϊσα ούτως ώς αντίπεραν τών 
απέναντι αύτής κειμένων νήσων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, κλπ. 
Ύπό τήν έννοιαν δέ ταύτην έχρήσατο τώ όνόματι ού μόνον ό 
Όμηρος άλλα καί άλλοι αρχαίοι μέχρις αύτοϋ τού Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου α χαλεϊ δ’ ό ποιητής αύτήν (τήν ’Ακαρ
νανίαν) ακτήν Ήπείροιο, τήν ΙΙεραίαν τής Ιθάκης και τής Κε
φαλληνίας Ήπειρον καλών (Στραβ. I' 451. Όμηρ. Ίλ. Β. 635. 
Όδυσ Ο. 97. Θουκ. A. Ε). Ή ιδίως Ήπειρος είναι πάσα 
σχεδόν τραχεία και ορεινή- τά όρη αύτής υπερτείνουσι γενικώς 
άπ’άρκτου πρός νότον, καί υπήρξαν καθ’ άπαντας τούς αιώνας 
καταφύγιον εύθαρσών καί έλευθεροβίων φυλών. Ό άπό τών 
πολλών μίν ήκιστα δέ εύρείων αύτής κοιλάδων παραγόμενος 
σίτος δ.έν έπήρκει εις τών κατοίκων τάς άνάγκας· ή εύρυχωρο- 
τάτη καί εύφορωτάτη πασών ήν ή περί τό χρηστήριον τής Δω
δώνης (πιρί τά νΰν ’Ιωάννινα), άλλα καί οί ώοε οίκοΰντες έλάμ- 
βανον σίτον μέν τόν δεόμενον έκ τής Θεσσαλ:ας, οπώρας δέ καί 
λάχανα ώς καί νΰν έκ τής περί τόν Άμβρακικόν κόλπον χώ
ρας. Σπανίζων εις σίτον εύΟήνει εις ποίμνια καί κτηνών ά- 
γέλας άείποτε ό το'πος ούτος. Περίφημοι πάλαι ήσαν αύτοϋ οί 
βόες, οί ίπποι, οί ποιμένες καί τό είδος τών Μολοσσών κυνών. 
(Ιΐίνδ. Νεμ. Δ. 82. Όβίδ. μετ. II. 282. Βιργιλ. Γεωργ. Α. 
57. Τ. 405. Όρατ. Σατ. Β. 6. 1 14). Οί Ήπειρώται δέν συνώ- 
κουν είς πόλεις ώς οί κάτοικοι τής ιδίως 'Ελλάδος. Ό Σκύλ- 
λαξ λέγει ότι ωκουν κατά κώμας ένεκα του βίου ον μετήρχον- 
το. Φαίνεται δέ οτι έχτισαν πόλεις καί συνήλθον έν αύταϊς, 
άφ’ ού οί Μολοσσοί βασιλείς έξέτειναν τό κράτος αύτών έφ’ ά- 
πασαν τήν χώραν καί είσήγαγον παρ' αύτοϊς τά ελληνικά ήθη 
καί πολιτισμόν, διά τοΰτο καί δέν εύρίσκονται νομίσματα ίδ.α 
αύτών αρχαιότερα τών τοΰ ΙΙύρρου.

Κατά μήκος τής Ηπειρωτικής ακτής, πρός μεσημβρίαν άπό 
τής Κεραύνιας άκρας, εκτείνεται σειρά ύψηλών καί τραχέων 
όρέων, μέρος τών Κεραύνιων άποτελούντων· τούτου ένεκα οί 
Κορίνθιοι δτε συνέστησαν τοσαύτας άποικίας έπί τών παραλίων 
τής ’Ακαρνανίας, καί τήν ’Απολλωνίαν καί τήν Έπίδαμνον πο
λύ βορειότερου, ούδεμίαν έξέπεμψαν έπί τάς άκτάς τής Ηπεί
ρου· έκ τών ονομάτων τών ένδοτέρω όρέων μόλις σώζεται τό 
τοΰ Τομάρου ή Τμάρου ύπέρ τήν Δωδώνην έν τή Θεσπρωτία. 
Τών ποταμών δέ επισημότεροι είσιν ό είς τόν Άμβρακικόν 
κόλπον έκβάλλων ’Άραχθος, Θεωρούμενος ώς τό μεταξύ τής 
’Ηπείρου καί τής κυρίως Ελλάδος δριον, ό Κελυδνός χεόμενος 
είς τό Ίόνιον πέλαγος μεταξύ Ώρικοΰ καί τής Κεραύνιας ά- 
κρας, καί άποτελών Ισως τό πρός άρκτον μεθόριον τής Ήπβί 
ρου, καί οί Θύαμις, Άχερων καί Χάραδρος, πάντες νοτιώτερον 
είς τό Ίόνιον έκβάλλοντες πέλαγος.

Ή "Ηπειρος κατωχεϊτο ύπό διαφόρων φύλων, τοϊς κυρίως 
Έλλησι συγγενών τών πολλών όντων φαίνεται δέ ότι οί τά 
βόρεια τής Ηπείρου κατοικοΰντες μέρη έΐχον πλείους .σχέσεις 
καί έπιμιξίαν πρός τούς Ίλλυριούς καί Μακεδόνας ή πρός τούς 
κυρίως Έλληνας, πρός ούς συνεχρώντο μάλλον οί τών μεσημ
βρινών μερών αύτής κάτοικοι- δθεν οί πρώτοι έχρώντο, κατά 
Στράβωνα (Ζ· 226), καί κουρά καί διαλέκτω και χλαμύδι καί 
αλλοις τοιοίτοις παραπλτισίως τοϊς Μακεδόσι, καί ότι φυ- 
λαί τινες ήσαν δίγλωττοι, δπερ δεικνύει καί τήν ύφισταμένην 
μεταξύ τών κατοίκων τοϋ τόπου τούτου διαφοράν καί συνάμα 
δέ τόν πρός άλλήλους σύνδεσμον. Κατά τόν άκμάσαντα 

• ον τέταρτον π. Χρ. αιώνα Θεόπομπον, αί τής Ηπείρου 
φυλαί ήσαν τεσσαρεσκαίδεζα ( Στραβ. Ζ. 323. 324 ) αί 
εξής· Χάονες, Θεσπρωτοί, Κασσωπαϊοι, Μολοσσοί, Άμφί- 
λοχοι, Άθαμανες, Αίθικες, Τυμφαίοι, ΙΙαραυαϊοι, Τάλαρες, 
Άτιντάνες, Όρέσται, ΙΙελαγόνες καί Έλιμιώται ( Στραβ. L. 
324.326, 1.434 ).

Έκ τούτων οί Όρέσται, οί ΙΙελαγόνες καί οί Έλιμιώται 
κατώκουν πρός άνατολάς τοΰ Πίνδου καί προσετέθησαν προϊ
όντος τοϋ χρόνου τή Μακεδονία, είς ήν κυρίως άνήκον. 'Ο
μοίως δέ καί οί κατοικοΰντες τόν Πίνδον Άθαμανες, Αΐθικις, 
καί 'Γάλαροι ήσαν έπί Στράβωνος ηνωμένοι μετά τής Θεσσα
λίας· καί οί τοϊς Ίλλυριοϊς όμοροι Άντιτάνες καί Παραυαϊοι 
έχωρίσΟησαν ομοίως τής Ηπείρου. Αί τρεις ζυριώτεραι φυλαί 
τής Ηπείρου ήσαν οί Χάονες', οί Θεσπρωτοί καί οί Μολοσσοί. 
Οί Χάονες ισχυρότατοι ποτέ όντες τών άλλων, καί τής Θεσ
σαλίας πάσης ώς λέγεται άρξαντες (Στράβ. Ζ. 324 ) ένέμοντο 
έπί τών ιστορικών χρόνων τήν άπό τών Κερο <νίων όρέων μέ
χρι τοΰ χωρίζοντος αύτούς καί τούς Θεσπρωτούς ποταμού Θυ- 
άμιδος παραλίαν ( Θουκ. Α. 46 )· Οί δέ Θεσπρωτοί ένέμοντο 
τήν άπό τοϋ ποταμού τούτου παραλίαν, καί πέραν τοϋ Άχέρον- 
τος μέχρι τών ορίων τών Κασσωπαίων, καί έν τή μεσογαία. 
μέχρι τών ορίων τής Δωδώνης, ήτις έθεωρεϊτο πάλαι ώς μέρος 
τής Θεσπρωτίας· οί δέ Κασσωπαϊοι, ούς θεωροΰσι συγγραφείς 
τινες ώς φυλήν Θεσπρωτών, εφθανον διά τής παραλίας μέχρι 
τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου. Οί δέ άρχοντες τής ’Ηπείρου μετά 
ταΰτα γενόμενοι Μολοσοί κατώκουν άρχήθεν στενήν χώραν άπό 
τοϋ Άμβρακικοΰ κόλπου έκτεινομένην μέχρι τών Κασσωπαίων 
καί τών Άμβρακιωτών ύστερώτερον δέ μεταξύ τών Θεσπρω
τών καί τών’Αθαμάνων καί τής Δωδωναίας πρός βορράν (Leak 
north. Greece, iv) έξ ής οι Μολοσσοί κατέλαβον καί τήν Κασ- 
σωπαίαν χαί τήν Δωδωναίαν, καί ή χώρα αύτών έξετείνετο 
άπο τοΰ πρός βορράν ποταμού Αώου μέχρι τοΰ πρός Νότον 
Άμβρακικοΰ κόλπου.

’Αρχαιότατο·, τών τής ’Ηπείρου κατοίκων λέγονται οί Πε
λασγοί, καί ώς χρηστήριον τούτων μνημονεύεται ή Δωδώνη. 
Πελασγική λέγεται έτι καί ή Χαονία· οί δέ Χάονες, ώς οί 
Σελλοί τής Δωδώνης, ήσάν ποτέ έξηγηταί τών χρησμών τού 
Διός ( Στ. Βυζ. έν λ. Χαονία ). Φαίνεται δέ εθνική τις συγ
γένεια μεταξύ τών αρχαίων κατοίκων τής ’Ηπείρου καί τινων 
έκ τών είς τήν άπέναντι τούτων ακτήν τής ’Ιταλίας οίκου- 
σών φυλών. Οί έν τω Ταραντίνω χόλπω Χώνες ήσαν προδή
λους ο αύτος τοις Χάοσι λαός· καί εί καί δέν μνημονεύονται 
Θεσπρωτοί εν Ιταλία εύρίσκεται όμως πόλις ΙΙανδοσία καί 
ποταμός Άχέρων, ώς καί έν Ήπείρω. Ύπάρχουσι δέ λόγοι 
έξ ών εικάζεται ότι οί έν ’Ιταλία Οίνωτροί, είς ούς άνήχον 
καί οί Χώνες, ήσαν ομόφυλοι τοϊς Ήπειρώταις (Niebuhr Ίς-ορ. 
'Ρωμ. Ιόμ. ά. σελ. 57 άγγλ. μετ. ). Κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Άριστοτέλους έν τοϊς αύτοΰ Μετεωρολογικ-,ϊο (λ 14 ) 
λέγεται ότι έν Δουδώνη ωκουν οί Σελλοί καί οί καλούμενοι 
παλαίτατα μέν Γραικοί, έπί τών ημερών δέ αύτοΰ Έλληνες- 
ή Ήπειρος φαίνεται ώς άρχσιότατον τών Ελλήνων οίκητή- 
ριον σημειωτέον όμως ότι ή μαρτυρία αύτη άντίχειται τή 
κοινώς παραδεδεγμένη πάλαι γνώμη ύπό τών Ελλήνων, καθ ήν 
ή πρώτη τών Έλ/.ήνων πατρίς ήν έν Θεσσαλία. Νομίζουσί τι- 
νες ότι οί Πελασγοί τής ’Ηπείρου ώνομάζοντο Γραικοί καί τό 
ονομα τούτο εφερον μεταβάντες είς τήν άντίπερα τής ’Ιταλίας 
ακτήν, καί διά τοΰτο πάντες οί 'Ρωμαίοι καί οί Ίταλιώται έν 
γενει ώνόμαζον πάντας τούς Έλληνας Γραικούς, έκλαβόντες 
τους είς τήν Ιταλίαν έν τοϊς ύστερον χρόνοις συστήσαντας 
άποικίας Έλληνας, ώς έκ τοΰ αύτοΰ τών Πελασγών γ-.νους 
όντας. (Niebuhr τόμ. I 1 1 σελ. 451 ). Έκ τής μεγάλης δε 
φήμης καί δόξης τοΰ Δωδωναίου Μαντείου καί ά)χλων ετ1. έν-
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δείξεων φαίνεται δτι οί Ήπειρώται κατά τους άρχαιοτάτους 
χρόνους πολύ έν Έλλάδι ίσχυον. Οίά.ό τοϋ ίδιου ονόματος 
και την καταζτηθεϊσαν χώραν Θεσσαλίαν όνομάσαντες Θεσ- 
σχλοί ήσαν κατά τούς αρχαίους Οεσπρ οτικον γένος. Κατά τήν 
κοινήν παράδοσιν ό τοΰ ’Αχιλλέως υιός Νεοπτόλεμος ή Πύρρος 
ώκησεν έν Ήπείρω μετά τοΰ συνοδεύσαντος αυτόν Έλένου, 
ύίοΰ τοϋ Πριάμου μετά τόν έκ Τροίας νόστον αύτοΰ’ τό κρά
τος αύτοΰ διεδέξατο ό υιός Μολοσσός, έξ ου εΐλκον τό γένος 
οί Μολοσσοί Βασιλείς.

Ή κυριωτέρα έν Ήπείρω ελληνική αποικία ήν ή τής Κό
ρινθου ’Αμβρακία, έπί τού έξ αύτής τήν ονομασίαν λαβόντος 
Άμβρακικοϋ κόλπου- βραδύτερου δέ, έν τώ μεταξύ Θουκυδίδου 
ίσως και Δημοσθ = νους χρόνω, φαίνεται άπωκησαν Έλληνες έν 
Θεσπρωτία, διά τούτο ο Δημοσθένης μνημονεύει ώς αποικίας 
τών Ήλείων τήν Πανδοσίαν, τήν Βουχέτην καί τήν ’Ελαίαν, 
(περί Άλον. σελ. 84 )-

Αί ήπιιρωτικαί φυλαί ήσαν ανεξάρτητοι άπ’άλλήλων ενίο
τε δμως ύπερίσχυε μία τις έπί πολλών ή ολίγων άλλων. 
Υπεροχήν τοιαύτην φαίνεται ότι εΐχον κατ' άρχαιοτάτους χρό
νους ό Θεσπρωτοί, κύριοι τοΰ χρηστηοίου δντες, έπί τών 
ά'-λων. Έπί ΙΙελοποννησιακοΰ πο'έμου οι Χάονες έθεωροΰντο 
κρείττονες καί μα/ιμώτεροι τών άλλων (Θουκ. Β..80)· ό Στρά
βων (Ζ. 323) λέγων δτι οί Χάονες έκράτουν τής Ηπείρου 
πάσης έννόει πιθανώς τήν έπί τών ανωτέρω χρόνων υπεροχήν 
αύτών δεν έξάγεται δέ έν.εΰθεν δτι οί Χάονες έκράτουν διαρ
κώς καί σταθερώς τών άλλων φυλών. Ή έξουσία δέ τών Μο
λοσσών βασιλέων, περί ών εξής ό λόγος, έπί άλλης έστηρίζετο 
βάσεως.

Κατ’άρχάς πάσα τής Ηπείρου φυλή διωκεΐτο ύπό βασιλέως. 
Έπί τών Μηδικών έβασίλευε τών Μολοσσών ό 'Άδμητος, πρός 
όν ήλθεν ικέτης ό έκ τής πατριδος αύτοϋ φυγών Θεμιστοκλής 
(θουκ Α. 136).Ό υιός ή υίωνός τοΰ Άδμητου Θάρυψ, καί Θάρ- 
ρύτας καί Ά^ρύβας λεγόμενος, παΐς έτι ών έπί τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου καί έν ’ΑΟήναις παιδευΟείς, ιστορείται δτι 
πρώτος διεκόσμησε τάς πόλεις τής Ηπείρου έλληνικοΐς έθεσι 
καί γράμμασι καί νόμοις φιλανθρώποις (ΙΙλουτ. Πυρ. Α. Θουκ. 
Β. 80. Παυσ. Α. 11.1) Ή Βασιλική έξουσία υφίστατο διαρκώς 
παρά τοΐς Μολοσσοΐς, ίσως διότι ήν λίαν αυτή περιωρισμένη 
παρ’ αύτοΐς, καθότι ώς γνωρίζομεν (Πλουτ. Πυρ. Ε. Άριστοτέλ. 
Πολιτ. Ε. II) οί Βασιλείς καί ό λαός τής Ηπείρου συνήθιζον, 
συννερχόμενοι έν Πασσαρώνι χωράν τής Μολοττίδος, νά όμνύ- 
ωσι, δτι οί μέν θέλουσιν άρχει κατά τους νόμους, ό δέ δτι θέλει 
διαφυλάττει τήν βασιλείαν κατά τούς νόμους. Παρά τούς Χά- 
οσι δέ καί τοΐς Θεσπρωτοΐς κατελυθη προ τοΰ ΙΙελοποννησιακοΰ 
πολέμου. Οί πρώτοι άρχοντες τών Χαόνων ήροΰντο έξ ώρισμέ- 
νου τίνος γένους (Εκ τοΰ άρχικοΰ γένους. Θουκ. Β. 80). Με
τά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον, ή έξουσία τών Μολοσσών 
ηυξησε, έως ου έπί τέλους ο τής Όλυμπιάδος, γυναικός Φιλίπ
που τοΰ Μα·εδόνος, άδελφός ’Αλέξανδρος έξέτεινε τό κράτος 
αύτοΰ έπί τών πλείατων Ήπειρωτών, καί ώνομάσθη βασιλεύς 
’Ηπείρου (Διόδ. ΙΔ. 72. 91. Στράβ. ς-. 280). Τόν ’Αλέξανδρον 
τοΰτον, άποθανόντα τώ 326 π. χ. διε'ε'ξατο ο Αίακίδης, καί 
τοΰτον ό Άλκήτας, μεθ’ δν έβασίλευσεν ό τήν βασιλείαν τής 
Ηπείρου είς ύπατον δόξης καί λαμπρότητος βαθμόν άναδείξας 
περίφημος Πύρρος. Τόν Πύρρον διεδέξατο ό υιός αύτοΰ ’Αλέ
ξανδρος τώ 272 π. χ. καί τοΰτον οί δύο αύτοϋ υιοί Πύρρος 
καί ΙΙτολεμαϊος- μετά τόν θάνατον τοΰ Πτολεμαίου μή υπάρ
χοντας διαδόχου μετέστη άπό μοναρχίας είς δημοκρατίαν ή 
χώρα αυτή, μέχρι τής κατακτήσεως τής Μακεδονίας ύπο τών 
'Ρωμαίων, 168 π. χ , κατςγορηθείσης δέ δτι διέκειτο ύπέρ τοΰ 
Περσέως κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου δόγματι τής 'Ρωμαϊκής 
συγκλήτου έν μια ήμερα ύπό τού Αιμίλιου Παύλου 70 αύτής 
πόλεις, καί 150,000 κάτοικοι αύτών έξηνδραποδίσθησαν.

Άλωθείσης τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων τώ 
1204, ό έκτου περιωνύμου γένους τών Κομνηνών Μιχαήλ 
Αγγελος συνέσσησεν ανεξάρτητον δεσποτείαν έν Ήπείρω, έκ- 

τεινομένην άπό τοΰ Δυρραχίου μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου, 
καί διαρκεσασαν έπί δύο αιώνας. 'Ο έσχατος τών δεσποτών 
ταυτης, Γεώργιος ό Καστριώτης, άντέστη είς πάσαν τήν δό- 
ναμιν τών ’Οθωμανών έπί 20 έτη, μετά τόν θάνατον δέ αύτοΰ, 
1466, προσετέθη ή Ήπειρος είς τό κράτος τών ’Οθωμανών.

Τήν ίςορι'αν τής Ηπείρου έτι δέ καί τά περί τών πόλεων καί χω

ρίων αυτί,ς,και τάς άπ’ άλλήλων αποστάσεις αύτών εύρίσζ'ει ό 
φιλοίςωρ έν τοΐς Ηπειρωτιζοΐς τοϋ Λθ. Σταγειρίτου έκίοθεϊσιν 
έν Βιέννη τώ 1819.

—οοο —

Ή ΆΘηνησο Εζζλζισύζ (συνή/. to. άα1). 70).ι
Μετά τό τέλος τών αγορεύσεων ήδύνατο πας πολίτης νά 

προτείνη ψήφισμα, ήτοι προπαρασκεύασα ένον κατά τούς τύπους 
ή καί έν τή έκκλησία α >τή γραφόμενου (εν τώ δήμω συγγράφε- 
σθαι Πλάτ. Γοργ- 451), άλλ’ ήν ανάγκη τό τοιοΰτο νά δίδη- 
ται είς τούς προέδρους, όπως βλέπωσιν ούτοι μετά τών συγκα- 
Οιζομένων αύτοΐς νομοφυλάκων μή άντιβαίνή τοΰτο τοΐς κειμέ- 
νοις νόμοις, ή δέν συμφέρη τήπόλει, καί έπιζωλύωσιν ουτω τήν 
'έπιχειροτονίαν αύτοΰ (ΙΙολυδ. Π. 94) Έάν δέ ένεχρίνετο παρ’ 
αύτών άνεγινώσκετο υπό τοϋ κήρυκος. Ό έπ στάτης ήδύνατο 
καί μετά τήν άνάγνωσιν ταύτην νά έμποδίση τήν έπιψήφισιν αυ
τού, πολλάκις δμως ήναγκάζετο ύπό άπειλών καί θορύβου τοΰ 
έχχλησιάζοντος δήμου νά ένδίδη είς τήν θέλησιν αύτοΰ καί 
παρά τήν ιδίαν γνώμην τούς έπιβλαβή ή παράνομα ψη
φίσματα είσάγοντας ήδύναντο καί ίδιώται νά κατηγορώσι διά 
τής λεγομένης γραφής παρανόμων Καί αύτόςό άρνούμε- 
νος τήν έπιψήφισιν επιστάτης καθίστατο χαταδιωκτέος ύπό τοΰ 
βουλομένου διά τής λεγομένης ένδείξεως (Πλατ. Απολ. 
32). άν πάλιν έπέτρεπε τώ δήμιρ ϊνα ψηφίση έπί προτάσεως 
άντικειμένης πρός τούς νόμους ύπέζειτο έν περισιάσεσί τισι 
είς ατιμίαν (Δημοσθ. κ.'Γιμαρχ. 716’σημειωτέου δτι ό έπιστά- 
της έλέγετο καί πρόεδρος απλώς ώς καί οί πρόεδροι πρύτανεις)· 
Έπι τών έπώ ηφιζομένων ψηφισμάτων άπεφαίνέτο τήν γνώμην 
αύτοΰ δ δήμος ήτοι διά χειροτονίας ή διά ψήφων έν καδίσκοις 
κατατιδεμένων ό πρώτος τρόπος ήν ό μάλλον συνήθης-ή πρά- 
ξις δέ αύτη έ,ίνετο ώς έξης. Τιθέμενου είς έπιψήφισιν του ψηφί
σματος ό κήρυξ έφώνει « δτω δοκεΐ κτλ. άράτω (ή άνατεινά- 
τω) τήν χεΐρα-καί πάλιν διά, τους έναντιουμένους «δτω μή δο- 
κή κτλ. ούτω δέ ποιούντων τών έκκλησιαζόντων ό μέν κήρυξ 
ήρίθμει τάς χεΐρας,ό δέ πρόεδρος έδήλου τό αποτέλεσμα 
(Σουϊδ. έν λ. κατεχειροτόνησεν). Τό δέ κρυβδην ψηφιζεσθαι συ- 
νηθίζετο εις όλίγας τινάς καί ώρισμένας ύπό τοΰ νόμου περι
στάσεις, δτε π. χ. προέκειτο νά δοθή άδεια καταιεδικασμένω 
τινί είς ατιμίαν, δπως ζητήση παρά τοΰ δήμου τήν ανάκτησιν 
τών ων επέβαλε διά τής ποινής ταύτης δικαίων ή νά τιμωρη- 
θή τις έπί μεγίστοις άδικήμασι, καί γενικώς οσάκις ή ψήεισις 
έγίνετο περί πραγμάτων ατομικών ή ιδιωτικών (Δημοσθ. κ. Τι- 
μάρχ. 715. 719.) είς τάς α ρέσεις δέ ταύτας άπητεΐτο νά ψη- 
φίζωσι μή έλαττον έξασχιλίων πολιτών.

Δέν υπάρχει ήμΐν γνωστόν ακριβώς πώς ένηργεΐτο ή διά 
ψήφων έπιψήφισις, γνωρίζομεν μόνον ότι εις τά δικαστήρια έ- 
χρώντο ψήφοις λευκαις καί μελαίναις, ή πλήρεις καί τετρυπη- 
μέναις, καί αί μέν ήσαν άθωωτικαί, αί δέ καταδ.κάστικαί, ετί
θεντο δέ έν καδίσκοις, ώς δηλωθήσεται έν τώ περί δικαστηρί
ων καί ψήφου άρθρω. Περατουμένων τών έργασιών τής εκκλη
σίας έλ ύε το αύτη ύπό τών πρύτανεων, άγγε/.λόντων τοΰτο διά 
τοΰ κήρυκος (Άριστοφ. Άχαρν 173). Έαν δέν έπερατοΰντο 
έν ημέρα μια αί είσαγόμεναι υποθέσεις έκζλησίαζον καί τήν έ- 
πιοΰσαν. Έαν αρχών τις ή ιδιώτης έοηλου ότι είδεν άπαίσιόν τι- 
να οιωνόν, ή έβρόντα ή ήστραπτεν, άνεβάλλετο ή έκκλησία. Τό 
αύτό έγίνετο έάν έβρεχεν αίφνης ή ευνέβαινε σεισμός ή άλλη 
τις δ ιοσημ ία (Αριστοφ. Νεφ. 579. Θουκ. Ε. 45’)

Έρρέθη άνωτέρω γενικώς δτι πάσα περί τοΰ κοινού συμφέ
ροντος υπόθεσιςώρίζετο ύπό τοϋ δήμου έκκλησιάζοντος. (ίδ. ΙΙο- 
λυδ. II. 95.). Ή νομοθετική έξουσία τοϋ δήμου ήν κατά τούς 
νόμους τοΰ Σόλωνος λίαν περιωρισμένη· ό δήμος δέν ήδύνατο, 
άνευ παραβιάσεως τοϋ νοϋ του άττικιΰ πολιτεύματος ούτε νά 
καταλύση ύπ άρχοντας ούτε νέους νά ψηφίση νόμους, εί μή διά 
τών νομοθετώ) (περί ών έν τοΐς έξής έκτεθήσονται τά δέοντα). 
Πολλάκις δμως ψηφίσματα τοΰ δήμου διαρκείς διατάξεις περι- 
έχοντα ήσαν δυνάμει νόμοι- Ό Δημοσθένης παραπονεΐται οτι 
έπί τών ημερών αύτοΰ κατελύοντο οί νόμοι τοΰ Σόλωνος καί 
νέοι είσήγοντο ύπό τού δήμου, ένεργείμ τοΰ δημαγωγών καί ού- 
χί διά τών νομοθετών (Δημοσθ· χ· Τιμαρχ- 744. ’Αριστοτέλ. 
ΙΙολιτ. Δ. 4.

—οοο---

ί! τ^ς χτα.
Περιωρισμένοι εντός τών ορίων τής όηλουμένης έν τή επι

γραφή τής εφημερίδας ήμων ά?χή«;—έφημερίς φΛολογική— 
δέν ήθελήσαμεν έ»ς άρτι έξερχόμενοι αύτής να πραγματευ- 
θώμεν καί τήν κρίσιν ημών φέρωμεν έπί τοΰ σπουδαίου χαι 
πολύπλοκου 'ΐ’ωσσοτουρκικοΰ ζητήματος, και είς τόν περιορι
σμόν τοΰτον ήθέλαμεν έμμείνει μέχρι τής τελείας τοΰ έργου 
τούτου άποπερατώσεως, έάν δυστυχώς δέ < έβλεπομεν έκτεθει- 
μένην είς σπουδαίαν καί έναγώνιον συζήτησιν τήν αύθόρμητον 
πράξιν τών έγερθέντων αδελφών ημών κατοίκων τής Ηπείρου 
καί Θεσσαλίας κατά τής κρατούσης αύτών δυναστείας, πιστευ- 
όντων τινών δτι δέν προήλθεν αύτη έκ τοΰ αισθήματος καί τής 
επιθυμίας τής άπολυτρώσεως αύτών άπό τής τυραννίας καί υπο 
τοΰ πόθου τής ελευθερίας, άλλ’ έξ ύποκινήσεως καί ραόιουρ 
γίας ’Ρωσσικής. Άναλογιζόμενοι πόσον δύναται είναι επιβλα
βής ή πίστις αύτη έάν μείνη ανεξήγητος καί άσάλευτος, και 
δέν άποδειχθή διά τής λομκής βασάνου ανυπόστατος, ήδη 
μάλιστα δτε αί δύο δυνάμεις τής Δύσεως ’Αγγλία καί Γαλ
λία διά μεγάλων προσπαθειών, κινήσεω; πολύκροτων στόλων 
καί καταπληκτικών στρατών καί όσων άλλων ενεργειών, πει- 
ρώνται δπως ματαιώσωσι τό δήθεν έκ φιλαρχίας καί προθε- 
σεως κατακτήσεως όρμηθέν κίνημα τής Ί’ωσσίας, καί διατηρή- 
σωσι τ·.ν ακεραιότητα τής Τουρκίας, θεωρουμένης ώς άντίς-αθ- 
μον τής εύρωπαϊκής ισορροπίας, ήθέλαμεν, ώς έκδόται ελληνι
κής έφημερίδ.ς, έστω καί φιλολογικής, ολως παράβή καθήκον 
καί χρέος ίερω ατον έάν, μή μ μούμενοι τό εύγενές παράδειγ
μα τών συναδέλφων ημών άλλων δημοσιογράφων, δεν ύψώνα- 
μεν καί ήμεΐς φω /ήν υπΐρ τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης, 
καί δέν έδεικνύομεν τό έφ’ ήμΐν δι’ ί-.χορών καί αναντίρρητων 
έπιχειρημάτω > τό άνυπόστατον τής ιδέας, ότι δήθεν τό κίνημα 
τής Ή είρου καί τής Θεσσαλίας έγένετο έξ υπενεργείας 
'Ρωσσικής.

Υπάρχει άληθέ; καί αναντίρρητου δτι μετά τών ά?νλων 'Ελ
λήνων ού μόνον οί κάτοικοι τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου 
Έλληνες, αλλά καί οί τής Μακεδονίας, τής Κρήτης, τής Σά
μου, τής Χί u καί πολλών άλ?^ων τόπων έλαβον τά δ·ρλα εις 
τόν γενικόν καί ιερόν αγώνα τοΰ 1821, καί συ/ηγωνίσθησαν 
πάντες όμοϋ πρός ένα καί μόνον εύγενή καί δσιον σκοπόν, τήν 
άπελευθέρωσιν τής πατρώας γης καί άπαλ?<αγήν αύτών έκ τών 
δεινών καί τής τυραννίας τών αγρίων ’Οθωμανών.

Υπάρχει επίσης άναντίρρητον καί πραγματικόν, οτι δι’άπο- 
φάσεως τών μεγάλων τής Εύρώπης δυνάμεων ώρίσθη ή άπε- 
λευθέρωσις μικροΰ μέρους τοΰ αίματοκυλισθέντος έλληνικοΰ 
τούτου γένους, τών κατοικούντων δηλαδή τήν Πελοπόννησον 
καί μικρόν μέρος τής ανατολικής καί δυτικής Ελλάδος, καί 
όλίγας τινας καί μικρός νήσους τοΰ Αιγαίου. Ή συγκατάβασή 
καί φιλανθρωπία αύτών έπένευσε νά σχηματισθή οϋτω μικρόν 
καί πενιχρόν βασίλειον, καί νά περιορισθώσιν έντός αύτοΰ καί 
ζήσωσιν οί ολίγοι έλεύθεροι είς όρια ασθενή καί δυσφύλακτα, 
δι’ ών οί κακουργοΰντες έν τώ όμόρω Όθωμανικω κράτει δύ- 
νανται νά εισέρχωνται όψέποτε αύτοΐς δοκεΐ εις αύτό, καί 
άρπάζοντες καί κακουργοΰντες νά έπανέρχωνται εις τό άσυλον 
τής ’Οθωμανικής δικαιοσύνης, δπως πολλάκις τούτο έποίησαν.

Πασίδηλου έτι υπάρχει δτι -.ό καί ουτω συστηθέν μικρόν 
βασίλειον ευτυχεί' ύπό τή·» συνετήν καί ακραιφνώς πατρικήν 
πρόνοιαν τοΰ νέου Βασιλέως αύτοΰ είσήλθεν άμέσως είς στά- 
διον προόδου, καί κατεολήθη ή κατά τό δυνατόν δέουσα φρον- 
τίς υπέρ τή; θεραπείας τών αναγκών τοΰ νέου κράτους, καί 
τής ίκανοπιιήσεως δσον οίόν τε τών κατά τόν αγώνα πολιτι- 
κώς τε καί στρατιωτικώς υπηρέτησαντων άλλά καί επίσης 
βέβαιόν έστι ότι οί κατ’ ατυχίαν καί ύψη/.ή βουλήσει κατα- 
δικασθέντες καί έπανακάμψαντες αύθις είς τόν τουρκικόν ζυ
γόν κάτο κοι τής τε Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας καί τών άλ
λων έπαναστατησάντων τόπων, ού μόνων τών άνωτέρώ άγαθών 
και εύλογιών υστερ ιθησαν. άλλά καί ύπευλήθησαν είς ζυγόν 
λίαν τοϋ προ τής έπαναστάσεως βαρύτερον, υποβλεπόμενοι, 
κολαφιζόμενοι καί καταπιεζόμενοι, ώς^τλισθέντες κατά τοΰ 
δεσπότου αύτών, ύφ’ δν οί δυνατοί τής γής καί πάλιν αυτούς 
καθυπόταξαν.

Πάντες οΐδασι καί ούδείς έστίν ό άγνοών δτι οί αδελφοί 
Ίμών χριστιανοί Ηπείρου τε καί Θεσσαλίας καί λοιπών δού
λων χωρών δέν ήδύναντο ούτε δύνανται ν’ άνεγείρωσι να

ούς τώ υψίστω,ϊνα έκκ7.ησια”όμενοι έν αύτοΐς και τήν λατρείαν 
αύτών προσφέροντες έπ καλώνται τήν άνωθεν παρτγοριαν, εις 
τάς ύπο τήν δουλείαν ποικίλας αύτών θλίψεις καί κακώσεις. 
Ό έπί γής κύριος καί δεσπότης αύτών άπαγορεύει τούτο, ενώ 
ο ύπό τό σκήπτρον τού Οεο'.εβοϋς Βασιλέως αύτοΰ ελεύθερος 
Έλλην καί συναγωνιστής τέως έκείνων έλευθέρως καί άκωλύ- 
τως οίκοδομεΐ καί εύπρεπίζει οίκους Θεοΰ, καί τά τής λατρεία; 
αύτοΰ άνένόχλητος διενεργεί καί πνευματικώς καί τυτίκώς, και 
ούδέν έστίν αύτώ τό έμποδών.

Επίσης πασίγνωστον ύπάρχει δτι ό κάτοικος τοΰ νέου Βα
σιλείου ελεύθερος Έλλην, ύπό τό κράτος σοφής νομοθεσίας, 
καθιερωθεισης καί τηρουμένης ύπό τήν αιγίδα καί τό σκήπτρον 
τοΰ άγαθωτάτου τώ < βασιλέων Οθωνος, άπήλαρσε καί άκολου- 
θεΐ άπολαύων άσφάλειαν πληρεστάτην τού προσώπου, τής τι
μής και τής ουσίας αϋτοϋ, καί ύπο τήν ευλογίαν ταύτην χωρεΐ 
εις διανοητικήν καί ύλικην προκοπήν απαραδειγμάτιστον ο δέ 
συναγωνιστής ποτέ αύτοΰ καί ομογενής, δοΰλος πάλιν γενομε- 
νος άδικου δεσπότου καί άπηνοϋς, έβλεπε καί ακολουθεί βλέπων 
τήν προσωπικήν αύτοΰ άσφάλειαν έξηρτημένην άπό τή; βουΛή- 
σεως τού κ, ατοΰντος αύτοΰ όθωμανοΰ, τήν έαυτοΰ καί την τής 
οικογένειας αύτοΰ τιμήν έκτεθειμένην είς τήν διάκρισιν αύτοΰ, 
καί θύμα πλειστάκις γενομένην τής τοΰ βαρβάρου ακολάστου 
επιθυμίας, τήν δέ περιουσίαν αύτοΰ λείαν καί ερμαιον τής α
πληστίας τών άλλοτρίω ίδρώτι σιτευομέ ων καί άσωτευοντων 
δεσποτών αύτοΰ.

Ό κάτοικος έτι τοΰ νέου Βασιλείου εισφέρει είς τάς άνάγ- 
κας τής πολιτείας δ,τι γραπτώς καί επιεικής νόμος ορίζει, ό δέ 
τής δυστήνου ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας καί λοιπών έν δουλεία 
μερών αναγκάζεται διά μυρίων όσων καταπιέσεων, νά καταβάλ- 
λη οσα αύθαίρετος καί απηνής διαταγή τοΰ κρατοϋντος άπαιτή- 
σει, καί δσα ή πλεονεξία αύτοΰ συγχωρήσει.

1 ’Αληθές ύπάρχει καί άναμφίλεκτον ότι ό τής έλευθέρας Ελ
λάδος κάτοικος, ύπό τό κράτος συνετής καί δικαίας καί γρα
πτής νομοθεσίας, ύποβάλλεται είς τάς διατάξεις καί τούς ορι
σμούς αύτής τοιαότης ούσης πλημμελών, ό δέ τής δούλης Ελ
λάδος έν ομοία περιστάσει τιμωρείται δπως ορίσει ή αύθαί- 
ρετο; θέλησις τοΰ κρατοΰντρς. Καί ό μέν πρώτος δικάζεται 
ύπό συμπολιτών καί όμοπίστων αύτοΰ ενόρκων, ό δ’ άθλιος 
τής Τουρκίας ραγιάς χριστιανός, είτε εργω έν παραπτώμασι 
περιπίπτων, είτε συκοφαντούμενος, όπερ εκεί συνηθέστερον, δι
κάζεται ύφ’ ένό; καί μόνου προκατειλημμένου ζατά τοΰ Χριστια
νού Καδή, χρωμένου νόμω τήν ίεράν παρά τοΐς δθωμανοις βί
βλον, τό κοράνιον, καί έπιβάλλοντος είς τόν δικαζόμενου ποι- 
νάς έκπηγαζούσας έκ τή; ερμηνείας τούτου, δπερ θεωρεί ώς 
κτήνος καί ούκ άνθρωπον τόν μή είς αύτό πιστεύοντα.

Έν τή έλευθέρα Έλλάδι ό πολίτης καί πας άλλος κάτοικος 
δέν έχει ανάγκην βασιλικής άδειας, ϊνα έπί εν έτος έτι φέρει 
τήν κεφαλήν αύτοΰ· ό "Ελλην δμως τής Θεσσαλίας, τής Ηπεί
ρου καί λοιπών τοΰ ’Οθωμανικού κράτους τόπων δεΐται άναπο- 
φεύκτως τοιαότης άδειας καί ή άτίμωσις αυτή δι’ αδρών πο
σοτήτων έτησίως εξαγοράζεται, καί ώνιος, οίμοι! υπάρχει ή ζωή 
τοΰ χριστιανού ραγιά.

ΙΙανάληθ;ς ύπάρχει οτι ο έλεύθερος "Ελλην άπό τοΰ 18 έ
τους τής ηλικίας αύτοΰ απολαύει τής τιμής τοϋ’νά κατατάτ- 
τηται είτε εθελουσίως είτε κατά κλήρον είς τούς στρατούς τής 
πατρίδος αύτοΰ, καί ή ίκανότης αύτοϋ φέρει αύτόν άκωλύτως 
άπό τοϋ βαθμού τοΰ ύπαξιωματικοΰ μέχρι τής άνωτάτης Θέ- 
σεως τοΰ στρατηγού, πλήν ό ατυχής Ήπειρώτης, Θεσσαλός 
κλ. ούτε νά όπλσφορή απλώς δύναται, ούτ’ έν τή οικία αύτοΰ 
νά έχη το έλάχιστον δπλον.

Ούδένα λανθάνει δτι έν Έλλάδι πάντες καί χριστιανοί καί 
’Οθωμανοί καί ’Ιουδαίοι, καί πάσης θρησκείας καί έθνικότητος 
κάτοικοι ή παρεπίδημοι ίσοι ενώπιον τών νόμων εισί, καί πάν - 
τες γενικώς, καί έκαστος ίδια καρποΰνται τά άπό τής εύνο- 
μίας άγαθά, καί άπολαυουσιν ίσης τιμής, και ή ίκανότης καί 
ή αρετή καθιστ^σιν εφικτά πάσι τά διάφορα επαγγέλματα, καί 
τούς πολίτας φέρει είς παντός βαθμού καί τάξεως δημοσίας 
λειτουργίας. Έν τή όμόρω δέ χώρα οί άθλιοι χριστιανοί 
είσί καταταδεδικασμένοι νά δουλεύωσι τήν κρατούσαν φυλήν, 
καί νά άποτίωσι καί τόν έσχατον αύτών κοδράντην είς πλη
ρωμήν, καί κατά τόν εσχάτως είσαχθέντα συρμόν είς προπλη
ρωμήν πολλών ετών, φορολογιών άνίσων καί αύθαιρέτων, καί
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ούδεμίαν πρός την ούσίαν τών φορολογούμενων αναλογίαν έχου- 
σών, ινα σπαταλώνται αυται όπως τοίς άρχουσι δοκεϊ.

Ίΐ 'Ελλάς, ώς πάντες γινώσκουσι, γέμει δαπάναις τοϋ κρά
τους συντηρουμένων έκπαιδευτικών καταστημάτων πρός άμι
σθοί διδασκαλίαν και έκπαίδευσιν τών τέκνων πολιτών και 
παρεπιδήμων πάσης θρησκείας καί έθνικότητος, είς την ’Ή
πειρον δέ καί τήν Θεσσαλίαν, καί είς πάσαν έν γένει τήν Τουρ- 
κοκρατουμένην χώραν, οί χριστιανοί δι’άτρύτων δυσκολιών καί 
δόσεως αδρών ποσοτήτων φαινομένως τε καί λάθρα πρός τούς 
ασυμπαθείς δέσποτας, μο'λις κατορθούσι νά λάβωσιν άδειαν είς 
σύστασιν ασήμαντων προπαιδευτηριων έν ταΐς μάλλον έπισή- 
μοις πόλεσι, και αθλίων γραμματοδιδασκαλείων έν ταΐς άλ- 
λαις, τών κοινών λεγομένων γραμμάτων μόλις έν τούτοις δι
δασκόμενων.

Έν ‘Ελλάδι ό έχων ανάγκην ϊνα περί τής ιδίας αύτοϋ ύπο- 
θέσεως λαλήση άπ’ ευθείας τω Βασιλεϊ, ή τά παράπονα αύτοϋ 
ύποβάλλη τή Αύτοϋ Μεγαλειότητι, έξαιτούμενος άδειαν λαμ
βάνει τήν ύψίστην τών τιμών καί τυγχάνει βασιλικής άκροά- 
σεως, καί πάσα δίκαια αϊτησις έτοίμως καί αύθωρί θεραπεύεται· 
άλλά παρά τοΐς κατοίκ-.ις τής Τουρκικής έπικρατείας ού μό
νον καί αύτό τό πρός τόν τυχόν διαβαίνοντα ‘Ηγεμόνα άτενίσαι 
έγκλημα θεωρείται, άλλ’ ούδέ τον ύποδεέστατον τής έξουσίας 
υπηρέτην δύναταί τις νάπλησ«άση άνευ προηγήσεως χρηματι
κές δόσεως πρός τούς δορυφόρους, καί δι’ αύτών πρός τόν ίδιον 
τούτον, διά τήν τιμήν καί εύνοιαν ής άξιοι τόν προσερχόμενον 
‘Ράγιάν.

’Απέναντι τής τοιαύτης διαφοράς μεταξύ τών δύω ομό
ρων κρατών, δηλ. τής έλεεινής καταστάσεως τών ύπό δου
λείαν χριστιανών όσημέραι πρός τά χείρω χωρούσης, καί τής 
τών ελευθέρων ‘Ελλήνων ουρανίου καί πανευδαίμονος άποδει- 
κνυομένης, έρωτώμεν τούς άμερολήπτους καί μή έκουσίως πρός 
ταύτην καμμύζοντας αλλογενείς παντός γένους καί πάσης φυ
λής, έχρειάζετο ύποκίνησις τής 'Ρωσσίας ή τής ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως είς διέγερσιν τών κατοίκων χριστιανών τής ’Ηπεί
ρου καί τής Θεσσαλίας κλ. ίνα ζητήσωσιν άποκαμόντες πλέον, 
τήν άπαλλαγήν αύτών έκ τών άνηκούστων καί άτρύτων δεινών 
αύτών, καί μάλιστα τών έσχάτως παντοίων κακώσεων καί βα
σάνων ύπό τών απηνών καί άπλήστων εργολάβων Δερβε- 
ναγάδων κλ. καί λάβωσι διά τούτο τά όπλα κατά τής 
κρατούσης αύτών καί ουτω προσφϊρομένης πρός αυτούς ’Οθω
μανικής έξουσίας ·, Τά μέγιστα άδικοΰσιν άρα οί τήν έξαγο- 
ρασιν τών καιρών των δούλων 'Ελλήνων έν ήμέραις πονηραις 
αναισθησίαν ή εύάρεστον άνοχήν ύπολαβόντες, καί τήν νϋν έν 
εύθέτω χρο'νω έπανάστασιν αύτών ξένης ΰποκινήοεως καί ρα- 
διουυγίας έργον πιστεύοντες. Τά δεινά τών μερών-τούτων 
ώμολόγησαν έπισήμως επίσημοι διπλωμάται, καί είς τάς Κυ
βερνήσεις καί τάς Βουλάς αύτών άνέφερον, καί τήν συνέπειαν 
αύτών, τό αυθόρμητον δηλ. κινημάτων πασχόντων, οξυδερκείς 
καί συνετοί πολιτικοί προεϊπον πολύ πρόιερον τής γεννησεως 
τής Ί’ωσσοτουρκικής διαφοράς· καί ταϋτα ούκ’ ολίγον συντε- 
λοΰσιν εις βεβαίωσιν τοϋ ισχυρισμού ήμών, συμφώνου πρός τήν 
αλήθειαν, φανεράν πάσι τοΐς μή θέλουσιν έκουσίως νά έξη- 
γώσι τά πάντα όπως αύτοΐς συμφέρει, ίνα εύπροσώπως 
άναλάβωσι τήν καταστολήν καί κατάπνιξιν έν σπαργάνοις 
τοϋ Ίερωτέρου τών έργων.

Έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος δέν θέλομεν λείψει 
έκάστοτε έπανερχόμενοι καί ύπό ταύτην, καί ύπό πάσαν άλλην 
ε'ποψιν είς ήν ήθελε περιπέσει, έξετάζοντες αύτό.

’ ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘Η Τουρκική Κυβέρνησις διά διακοινώσεως αύτής πρός τήν 

ήμετέραν έζήτησε α) θετικάς διαβεβαιώσεις ότι θέλει προσ- 
καλέσει τούς αρχηγούς τών έπαναστατών, Τζαβέλαν, Γρίβαν, 
κλ. ώς καί τούς αξιωματικούς νά έπανέλθωσιν είς τήν έλλ. 
επικράτειαν έντός δέκα ημερών, καί δικάσει αυτούς δι’ επι
τροπής· έν περιπτώσει δέ απείθειας αύτών νά κόψη τάς άποδο- 
χάς αύτών. β) νά εμποδίση αύστηρώς τούς εξοπλισμούς καί 
προσέτι τήν διά τών ορίων διάβασιν είς τήν Τουρκίαν ένο
πλων, νά παύση τούς ερεθίζοντας τά πάθη κατά τής Τουρ
κίας οημοσίους υπαλλήλους, οιον τόν Ιατρόν Κωστήν, τον I. 
Σοΰτσον, τόν Δ Μαυροκορδάτον κλ. γ) ν’ άποδοκιμάση έπίσή- 
μως τα έργα τών διαφόρων κομητάτω» καταδεικνύουσα πάσι τό 

έπιβλαβές καί επικίνδυνον αύτών είς του κράτους τα συμφέ
ροντα- δ) νά μετριάση καθ’ όσον οί νόμοι έπιτρέπουσι τήν 
γλώσσαν τοϋ τύπου καί ιδίως τοϋ Αίώνος· ε) νά ένεργήση 
άνάκρισιν πρός άνακάλυψιν τοϋ άνοίξαντος τάς φυλακάς τής 
Χαλκίδος αξιωματικού καί όπλίσαντος τούς καταδίκους.

Είς ταϋτα ή έλλ. Ι\ υβέρνησις άπήντησεν ώς έξής, έγκριυα- 
σών τήν άπάντησιν ταύτην τής μέν Βουλής άπάσης τής δέ 
Γερουσίας κατά πλειονοψηφίαν, α) Οί παραιτηθέντες καί έ- 
ξελθο'ντες τών ορίων τής Ελλάδος οπλαρχηγοί καί αξιωμα
τικοί ούδεμίαν εκτοτε άπολαμβάνουσιν αποδοχήν απλών δέ 
πλέον πολιτών δντων καί έκτος τοϋ κράτους διαμενόντων ούδέν 
δικαίωμα έχει νά ενεργήσει έπ’ αύτών δ,τι ή Τουρκία απαιτεί, 
β) Θέλει φροντίσει ή Κυβέρνησις νά έμποδίζωνται έξοπλισμοί 
κατά τοΰ γείτονας κράτους καί ή μετάβασις ενόπλων είς Τουρ
κίαν, καθ’ οσον τά μέσα και ή κατάστασις τών ορίων συγχω- 
ροΰσιν είς αύτήν. Θέλει οιαταχθή άνάκρισις κατά τών έν τή 
διακοινώσει μνημονευουένων υπαλλήλων, γ) Θέλει άνευ δυσκο
λίας έκφράσει τό άτοπον καί εναντίον είς τός καλάς σχέσεις 
τών δύω έπικρατειών τό νά γίνωνται συνδρομαί ύπέρ τών επα
ναστατών έπί σκοπώ ένεργείας έξοπλίσμοΰ. δ) Θέλει πράξει 
παν δ,τι οί νόμοι τή έπιτρέπουσι πρός μετριασμόν τής γλώσ- 
σης τών ελληνικών εφημερίδων, χωρίς νά έγγυάται περί τοΰ 
αποτελέσματος τής καταδιώξεως, όριζουένου ύπό τών δικαζόν- 
των τά τοιαΰτα ορκωτών, ε) Ή γενομένη άνάκρισ'ς διά τό συμ
βάν τής Χαλκίδος άπέδειξεν δλως αθώους τούς αξιωματικούς 
τής έχεΐ φρουράς, μάλιστα άπεδείχθη δτι- καί είς κίνδυνον έξε- 
τέθησαν πειραθέντες νά καλέσωσιν είς τό καθήκον αύτών τούς 
άποπλανηθεντας στρατιώτας.

Επειδή ή άπάντησις αύτη τής έλλ. Κυόερνήσεως δέν έφάνη 
ικανοποιούσα τάς αιτήσεις τής Τουρκίας, άνεχώρησεν ό Πρέσ- 
βυς αύτής έκ τής Ελλάδος. Επομένως τροσεκλήθη καί ό κύ
ριος Μεταξας ΙΙρέσβυς τής 'Ελλάδος παρά τή Τ. Πύλη νά 
έπανέλθη είς ’Αθήνας.

—Αί γαλλίςί έκδιδόμεναι έν Τουρκία εφημερίδες άκολουθοΰσι 
προσβάλλουσαι τήν ελληνικήν Κυβίρνησιν και τό έθνος ήμών 
καί ιερά καί παντός σεβασμού καί λατρείας άξια πρόσωπα· 
άν οί προσβαλλόμενοι ειχον τήν αγωγήν τών άσυνειδήτους 
καί λοιδώρους ώνουμένων καλάμους, ήθελον πάντως πράξει 
τά αύτά εΰλόγως·’ άλλ’ ή χρηστοήθεια καί ή άξιοπρέ- 
πεια αύτών πόρρω τοιαύτης χαμερποϋς συγκαταβάσεως έστηκε* 
οί άσθενεϊς καί άνάγωγοι έχχέουσι διά τοιούτων μέσων τήν 
πικρίαν τοΰ φθόνου αύτών καί ουτω τοΐς κρείτοσιν αύτών προσ- 
φέρονται. Οί καλοί δέ και αγαθοί κυβερνήται σπουδάζουσι καί 
εργάζονται είς έπαύξησιν τών μέσων δι’ ών τά έθνη εύδαιμο- 
νοΰσι καί ευλογιών πληροΰνται, καί τούτο έποίησαν ’καί ποι- 
οϋσιν οί τής'Ελλάδος τά πράγματα διίποντες, καί μετά περι- 
φρονήσεως καί οίκτου θεωροΰσι τούς έλεεινώς έν βορβόροις 
κατακειμένους· τό ή ούτως ή άλλως βέβαιον τέλος αϊτών έγ- 
γι.-α ουτοι καθορώντες έμμανεΐς καθίςανται καί είς έπιθανατίους 
σπασμούς παραδίδονται, καί ούτε τί ποιοΰσιν ούτε τι λώγουσιν 
οϊδασι.

— Αί άπό Ηπείρου καί Θεσσα"' ίας ειδήσεις είσίν ευάρεστοι· δ 
κυρίως στρατός άναβαίνει ήδη είς πολλάς χιλιάδας, καί ούδε
μίαν υπέστη έτι ήτταν όπου καί άν έπο’1 έμησεν οί κράτ.ιστοι 
τών αρχαίων οπλαρχηγών παραιτηθέντες τής έλληνικής υπη
ρεσίας,'καί έπί κεφαλής τών διαφόρων σωμάτων τών έπαναστα
τών τεθέντες, εύδοκίμως κατευθΰνουσι τά ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος όπλα.

— Έξεδόθη άρτι τύποις Κ. Άντωνιάδου, δαπάναις δέ αύτοϋ 
καί τοϋ Κ. Βλαστοΰ τό δεύτερον τό λατινικόν τοϋ μακαρίτου 
Ούλερίχου λεξικόν, έπεξειργασμένον χαί κατά χιλιάδας λέξεων 
έπηυξημένον ύπό τού καθηγητού τής λατινικής Φιλολογίας έν 
τω πανετιστημίω ΌΟωνος Κυρίου Σ. Κουμανούδη. Καί τοϋ 
πρώτου τοϋ χρησιμωτάτου τούτου βιβλίου συντάκτου καί τοϋ 
νϋν έκδόντος αύτό καθηγητοϋ τά ονόματα είσίν άποχρώσα έγ- 
γύησίς περί τής άκριβίας και τελειότητος τοΰ έργου. Έκ χι- 
λίων δέ περίπιυ σελίΛΡ συγκροτούμε·ον ε'ς 8ον, καί διά λε
πτών ς-οιχείων τυπωμένον, τιμάται μόνον δρ. 18, καί εύρίσκε- 
ται παρά τοΐς δύο άνω είρημένοις καί τοΐς άλ.λοις ένταΰθα καί 
άλλαχοΰ βιβλιοπώλαις.

ΕΚ ΓΗΣ ΤΤΗΟΓΡΑΦΙΑΣίίΓΈΓΓΕΑΟΗΟΤΑΟΤ.

('Οδός ’Αθήνας ά.-ιθ. -74).


