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Ά /ζ^ιχτυονίαι.
Τό σύστημα τών Άμφικτυονιών φαίνεται δτι ύπήρχεν έν 

Έλλάδι έξ άμνημονεύτων χρόνων. Hept τής συστάσεως καί 
τοΰ σκοπού αύτών ή ιστορία παρέχει ήμΐν γενικήν μόνον ιδέαν. 
Δυνάμεθα έν τοσουτω νά παραδεχθώμεν άνενδοιάστως οτι at 
Άμφικτυονία’. ήσαν συμμαχίαι άρχήθεν γειτονικών φυλών, 
συσταθεΐσαι πρός κανονισμόν τών αμοιβαίων αυτών σχέσεων, 
καί διά τήν προστασίαν κοινού αύταΐς Ναού ή 'Ιερού τίνος, 
είς δ συνήρχοντο οί απεσταλμένοι τών τήν Άμφικτυονίαν συγ- 
κροτουσών φυλών, και πρός οιευθέτησιν πολιτικών υποθέσεων 
καί τελεσιουργίαν εορτών καί άγώνων. Ή ταυτότης του θρη
σκεύματος συνδυαζομένη πρός τήν γειτνίασιν άποδεικνύει κατά 
πάσαν πιθανότητα βαθμόν τινα συγγένειας ή αγχιστείας, δυνα- 
μένης νά παράγη άφ’ έαυτής δεσμούς καί συμμαχίας μεταξύ 
ουτω τοποθετημένων φυλών, Οεωρουσών άλλήλας ώς μέλη 
τής αυτής μεγάλης οικογένειας. Διετήρουν ουτω μεταξύ αύ
τών καί τοΐς τέκνοις αύτών μετέδιδον έθνικότητος καί αδελφό
τητος πνεύμα. ΙΙρός τοΰτο δέ καλλίτερον μέσον δέν ήτον 
δυνατόν νά έπινοηθή παρά ό κοινού θρησκεύματος δεσμός, 
δί ού ήδυναντο νά άντιπράττωσιν εις τά πολέμια άλλήλοις 
συμφέροντα, άναφυόμενα έκάστοτε βράδιον ή τάχιον έν πάση 
μεγάλη κοινωνία. Τά αίτια άφ’ ών πηγάζουσι κατασκευάσματα 
τοιαΰτα ένυπάρχουσι έν πάση ύπό διαφο'ρων φυλών συνοικου- 
μένη χώρα· δθεν απαντιόνται έν Έλλάδι πολλαί καί διάφοροι 
’.Αμφικτυονίαι μάλλον ή ήττον σ·πο^»~χι. Πλήν αί περί αύτών 
γνώσεις ήμών είσί λίαν ατελείς. Έκ τοϋ Στράβωνος μανίΐά- 
νομεν ότι Άμφικτυονία τις έπωσούν σπουδαία συνήρχετο έν 
τώ ίερώ τού Ποσειδώνος έν Κ,αλαυρία, ήτις ήν αποικία τών 
Ίώνων άρχαία έν τω Σαρωνικώ κόλπω. Τά συγκροτοΰντα 
ταύτην μέλη ήσαν ή ’Επίδαυρος, τό Έρμαιον, ή Ναυπλία, αί 
έν Λακωνία Πρασιαί, ή Αίγινα, αί Άθήναι καί ό Βοιώτιος 
Όρχομενός· ή άπ’ άλλήλων άπόστασις τούτων καθιστά δύσκο- 
λον τό νά έννοήσωμεν ποια τά σχηματίσαντα τήν Άμφικτυο- 
νίαν ταύτην αίτια, καθ’ όσον μάλιστα Ορησκευτίζός λόγος δέν 
φαίνεται, διότι ή Τροιζήν, εί και πληιίον τής Καλαυρίας κει- 
μέ η καί τόν Ποσειδώνα αύτόν πολιούχον Θεόν εχουσα, δέν ή
τον μέλος ταύτης. Μετά ταϋτα άντί τών Πρασιών καί τής 
Ναυπλίας, έγένοντο μέλη τής Άμφικτυονίας ταύτης τό Άργος 
καί ή Σπάρτη· ό μόνος δέ τότε σκοπός τών συνεδριάσεων ταύ
της ήν θρησκευτικαί τινες τελεται.

Άλλη δέτις Άμφικτυονία συνήρχετο εις τό έν Άργολίδι 
Ήραιον.

Κέντρον έτέρας Άμφικτυονίας ήν ή νήσος Δήλος, ή θρη
σκευτική μητρόπολις — ή Ίστίη τών πέριξ αυτής κυκλάδων 
νήσων, όπου άπεσταλμένοι θεωροί συνήρχοντο, ϊνα τελώσιν 
έορτάς τώ Δωρίω Άπόλλωνι, άνευ προφανούς πολιτικού 
σκοπού.

Τό τών Άμφικτυονιών σύστημα δέν περιωρίζετο μόνον έν 
ταϊς μητροπόλεσιν. Οι συμμαχικοί δεσμοί τών έν τή δυτική 
παραλία τής Μικράς ’Ασίας οίκησάντων Δωριέων, Ίώνων καί 
Αϊολέων φαίνονται δντες άμφικτυονικοί μέν τό πνεύμα, τρο
ποποιημένοι δέ φαινομένως ένεκα τοπικών αναγκών. Ό κύριος 
αύτών σκοπός ήν τό τελεϊν περιοδικώς έορτάς είς τιμήν τών 
παραδεδεγμένων Θεών ενός έκάστου φύλου. Οί Δωριείς π. χ. 
(Ηροδ. Α. 144) έτέλουν κοινώς εορτήν καί άγώνας έν Τριοπίω, 
είς τιμήν τού έθνικού αύτών Θεοΰ ’Απόλλωνος, συνάμα δέ καί 
τής άρχαιοτέρας καί πελασγικής Δήμητρος. Οί ’ Ιωνες. πάλιν 
συνήρχοντο προς τόν αύτόν σκοπόν έν Μυκάλη είς τιμήν τοΰ 
Έλικωνίου Ποσειδώνος, καί ή μέν συνέλευσις αύτών καί τό 
μέρος ένθα συνηθροίζοντο ώνομάζετο Πανιώνιον, ή δέ ε
ορτή Πανιώνια. Αί δώδεκα δέ Αίολικαί πόλεις συνήρχοντο

έν Γρσνίω καί έτέλουν πανήγυριν εις τιμήν τοΰ Γρυνείου ’Α
πόλλωνός. Ότι αί συμμαγίαι αυται δέν άπέβλεπον μόνον είς 
τό άμύνεσθαι,έαυτάς ή κατ’άλλων έπιτίθεσθαι, εξάγεται έκτης 
καί μετά τήν ύποταγήν είς τόν Κροΐσον τών αποικιών τούτων 
ύπάρξεως αύτών· γνωρίζομεν έτι οτι ή Αλικαρνασσός άπεκλεί- 
σθη έκ τού Δωρικού δεσμού, μόνον διότι εις τών κατοίκων 
αύτής δέν προσέφερε τώ Άπόλλωνι, κατά τό έθος, τό βραβεΐον, 
όπερ έλαβε νικήσας έν τοΐς Τριοπικοΐς άγώσι. (Ηροδ. άνωτ). 
Παραπλήσια τις συμμαχία, άλλά μάλλον πολιτική ή θρησκευ
τική, ύπήρχεν έν Λυκία (Στράβ. ΙΔ. 3), συγκροτουμένη έξ 
είκοσι καί τριών πόλεων, καί όνομαζομένη «Αύκιον σύ
στημα. » Πλήν έκτος τούτων καί άλλων έτι ύπήρχεν Άμ- 
φικτυονία τις πασών έπισημοτάτη καί έπί πλεΐστον διαρκέσασα, 
καί αύτη έλέγετο κατ’ έξοχήν « ’Αμφικτυονικόν Συνέδρων. » 
Διαγράφοντες ταύτης τήν δικαιοδοσίαν, τά καθήκοντα καί 
τήν έκπλήρωσιν αύτών ,λαμβάνομεν άκριβεστέρας ιδέας περί 
παρομοίων σωμάτων έν γένει. Διέφερεν αυτή τών άλλων ώς 
έχουσα δυο συνεντεύξεως τόπους, δύο θεοτήτων ιερά. Ήσαν 
δέ ταΰτα ό έν τή κώμη Άνθήλη πλησίον τών Θερμοπυλών 
ναός τής Δήμητρος (Ηροδ. Ζ. 200), ένθα οί Άμφυκτύονες συν
εδρίαζαν έν Φθινοπώρω, καί ό έν Δελφοϊς τού ’Απόλλωνος, 
ένθα συνήρχοντο τό έαρ. Ή πρός τοΰτον δέ σχέσις τής 
Άμφικτυονίας ταύτης καί είς τήν άξίαν, καί είς τήν διάρ
κειαν αύτής πολύ συνέτεινε. Περί τής αρχής τής Άμφικτυο- 
νιας ταύτης λέγει ό Στράβων, ότι καί έπί τών ημερών αύτοΰ 
ήν αδύνατον νά έξιχνιάση τις τήν γένεσιν αύτής. Γνωρίζομεν 
μοΛοντουτυ on ex «·ρχ»ι οα.οοΛΙΑ, a>/eza~
στη περιελάμβανε διαφόρους ανεξαρτήτους πόλεις ή κράτη. 
Έκ τοΰ Αίσχίνου (περί παραπρεσβ. 122 έκδ. Bekker) μανθά- 
νομενδτι ένδεκα τών φυλών τούτων ήσαν αί εξής· ΘεσσαλΆ 
Βοιωτοί, Δωριείς, Ίωνες, ΙΙερραιβοί, Μάγνητες, Λ·κροι, Οί- 
ταϊοι, Οίνιάδαι, Φθιώται ή Αχαιοί έκ Φθίας, Μαλιεϊς καί Φω- 
κεϊς· άλλοι κατάλογοι παρέχουσιν ήμΐν Αμφιβολίαν έάν ή 
δωδεκάτη φυλή ήσαν οί Δελφοί ή οί Δόλοπες. Άλλ’ έπειδή 
οί Δελφοί δέν άπετέλουν ιδίαν φυλήν, οί δέ εύπατρίδαι αύτών 
φαίνονται Δωριείς όντες, πιθανολογείται ότι οί Δόλοπες ήσαν 
άρχήθεν μέλη τής Άμφικτυονίας αύτής, καί δτι μετά ταύτα 
έλαβον την θέσιν αύτών οί Δελφοί. Ή έν τώ συνεδρία» τούτω 
υπεροχή τών Θεσσαλικών καί βορείων φυλών άποδεικνύει τήν 
μεγάλην αύτοΰ Αρχαιότητα, οκτώ έκ τών δώδεκα συγκροτου- 
σών τήν Άμφικτυονίαν ταύτην φυλών ήσαν πελασγικού γέ
νους. Τό είναι δέ τους Δωριείς έν ίσω πρός τοιαύτας φυλάς, 
οϊαή τών Μαλιέων, δεικνύει ότι ύπήρχεν αύτό προ τής Δωρικής 
καθόδου είς Πελοπόννησον, ήτις παρήγαγε πολιτείας διαφό
ρους ίσχυροτέρας τούτων, καί επομένως δυναμένας νά στέλ- 
λωσιν αυται παραστάτας άντί τών μνημονευθεισών φυλών. 
Έκ τοΰ Αίσχίνου μανθάνομεν έτι, δτι έ/.άστη τών φυλών 
τούτων είχε δύο ψήφους έν τω συνεδρίω, καί δτι οί Απεσταλ
μένοι έκ τοιούτων πόλεων, οίαι τό [Δώρων], τό Κυτίνιον, ή
σαν ισοδύναμοι τοΐς Αακεδαιμονίοις, καί δτι ή ’Ερέτρια και ή 
Πριήνη, Ίωνικαί ούσαι άποικίαι, ήσαν ίσόψηφοι τοΐς Άθηναί- 
οις. Φαίνεται λοιπόν, ήτοι δτι έκαστη ’Αμφικτυονική φυλή 
συμπεριελάμβανε διαφόρους πολιτείας,άποστελλούσης έκάστης 
άμοιβαδόν αντιπροσώπους, ή δτι ή ψήφος τής φυλής ωρίζετο 
κατά πλειοψηφίαν τών είς αύτήν άνςκουσών διαφόρων πολι
τειών. Ή τελευταία ύπόθεσις συντελ-εΐ είς έξήγησιν τής ύ
πάρξεως δυο συνελεύσεων μεγάλης καί μικράς — βουλής και 
έκκλησίας — εις τινας τών συνεδριάσεων, βεβαιοΰται δέ καί 
έκ τής περιστάσεως δτι έν Άθήναις έγίνετο έτησίως έκλογή 
άπεσταλμένων, εκτός άν ή πόλις αύτη ήρπασε δίζαια άλλό- 
τρια αύτής. (άκολουθεΐ).
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Περ'ί εισφορών.
Ότε έν Άθήναις οί τακτικοί χρηματικοί πόροι τής πόλεως 

δέν έπήρκουν εις τά έξοδα πολέμου τίνος, έπεβάλλετο έκτα
κτος φόρος έπί τής ουσίας τών πολιτών, καί τοϋτο έλέγετο 
εισφορά. Τά ουτω κατατιθέμενα χρήματα έλέγοντο ενίοτε κα- 
ταβλήματα (Δημοσθ- κ. Τιμοκρ. 731). Ή εισφορά διέφερε 
τών λειτουργιών, αΐτινες ήσαν προσωπική ή άμεσος συνδρομή 
τοΰ πολίτου είς τής πόλεως τάς άνάγκας, ’Αρχαίοι τινες σχο- 
λιαστα'ι συγχέουσιν ένίοτε τά δύο ταϋτα, καί τούτου ένεκα ή 
ύπόθέσις αύτη πολλαΐς δυσκολία’; περιείλυται. Ότε έν Άθήναις 
συνέκειτο ό στρατός έκ πολιτών ελευθέρων άθηναίων, όπλιζόν- 
των εαυτούς και άνευ μισθοΰ ύπηρετούντων, ή στρατιωτική 
ύπερησία ήν ούδέν άλλο ή έκτακτός τις λειτουργία· "άλλ’ 
έμισθοϋντο ξένοι είς έκτέλεσιν καθήκοντος τών πολιτών, δτε 
οί πόλεμοι έξετάθησαν καί έπληύύνθησαν, καί δαπανηροί λίαν 
έγένετο, ή πόλις ήναγκάζετο νά έπιβάλλη εισφοράς έπί τών 
πολιτών ινα έπαρκέση είς τάς δι’ αύτούς δα πάνας, οί δέ πολΐ- 
ται άντι τής πρότερον προσωπικής υπηρεσίας έδιδσν νΰν χρή
ματα. — Δέν υπάρχει άναντιρρήτως βέβαιον πότε εΐσήχθη ό 
έπ'ι τής ούσίας ουτος φόρος, διότι, άν και εξάγεται ύτό τινων 
έκ χωρίου τίνος τοΰ Θουκυδίδου (Γ. 19) δτι συνεστάθη πρώτον 
τώ 428 π. χ. διά τάς δαπάνας τής πολιορκίας τής Μυτιλί- 
νης, απαντάται δμως ή λέξις καί πρότερον έν χρήσει (ιδ. Άν- 
τιφ. τετραλ. Α. 12, Ίσαι. περί Δικαιογ. 37). Καί αύτό δέ τό 
χωρίον τοϋ Θουκυδίδου δύναται νά έρμηνευθή συμφώνως πρός 
τήν ιδέαν δτι ύπήρχε καί πρότερον ή συνήθεια τής εισφοράς 
είς θεραπείαν τών διά πόλεμόν τινα αναγκών τής πόλεως. 
Όπως ποτ’ άν ή, φαίνεται δτι μετά το 428 π. X. έπεβάλλετο 
συχνά δ έπί τών ούσιών ουτος φόρος (’Αριστοφ. Ίππ. 922). 
Ούδέποτε δέ ένηργεΐτο άνευ ψηφίσματος τοΰ δήμου, όρίζοντος 
έτι καί τό δεόμενον ποσόν, (Δημοσθ. κ. Πολυκλ. 1208, Άρισ. 
έκκλ. 818). Οί στρατηγοί έπεμελοϋντο τής συλλογής τών 
εισφορών καί προέδρευον τών δικαζόντων τάς έκ του φόρου 
τούτου διενέξεις (Ούολφ. προλεγ. είς Λεπτ. 94. Δημοσθ. κ. 
Βοιοτ. 1002), τοιαϋται δέ συχνά άνεφύοντο, διότι πολλάκις, 
επηρεαζόμενα! οί ορίζοντες τάς εισφοράς έκ προσωπικών έχθρο- 
παθειών, άπήτουν άνωτέρας τών νομίμων καί δυσαναλόγους 
τυρός vow***»*.·' ^Αρΐ(7το<ρ. ανωτ, Δτ)ρ.οσϋ. ζ.
Άφοβ 815).

Ή τιμητική τοΰ Σόλωνος άπογραφή ήν κατά τούς πρώτους 
χάνους ή βάσις τοΰ καταλογισμού τών εισφορών. Τώ 377 
π. X. έπι δρχοντος Ναυσινίκου, νέα έγένετο άπογραφή, καθ’ 
ήν ο λαός, είς διορισμόν τής αναλογίας τών έπί τής ούσίας 
φόρων, διηρέθη είς άριθμόν τινα συμμοριών, οιαι αί ύστερώ- 
τερον διά τήν λειτουργίαν τής τριηραρχίας γενόμεναι, (Φιλοχ. 
παρ’ Άρποκρ. έν λ. συμμορία. Δημοσθ. κ. Άνδροτ. 606. Ούλ. 
είς Δημοσθ. β. Όλυνθ. 33). περί τής νέας ταύτης κατατάξεως 
όλίγιστα οΐδαμεν. Κατά τδν Ούλπιανδν έκαστη τών 10 φυ
λών άπεδείκνυε 120 τών παρ’αύτή πλουσιωτέρων πολιτών είς δύο 
μοίρας διαιρουμένων, κατ.ί τήν ουσίαν αύτώνζ αΐτινες έλέγοντο 
συμμορίζι, συνισταμένης έξ 60 έκάστης άνδρών. Οί τήν πλου- 
σίωτέραν τών δύο συμμοριών συγκροτοΰντες ύπεχρεοϋντο, έν 
καιρω κατεπειγούσης ανάγκης, ϊνα προκαταβάλλωσι τοΐς ήττον 
πλουσίοις τήν παρ’ έ-άστου άπαιτουμένην εισφοράν (τοϋτο έ
λέγετο προεισφορά. Δημοσθ. κ. Μειδ. 564), πληρουμένης ουτω 
τή; ανάγκης οί τήν προεισφοράν καταβαλόντες έζήτουν έπειτα 
έν άνέσει καί διά τής συνήθους οδοΰ τά προκαταβληθέντα 
παρ’ εκείνων, δί οΰς προεισήνεγκον ταϋτα. Οί τάς συμμορίας 
άποτελούντες ήσαν πάντες 1200, καί ουτοι έθεωροϋντο ώς 
πάσαν τήν δημοκρατίαν άντιπροσωπεύοντες, άλλ’ ούχί καί οί 
μονοί είς τάς εισφοράς ύποβαλλόμενοι, ώς ό Ούλπίανδς νομί
ζει, εξαιρούμενων πάντων τών άλλων πολιτών, άλλά πάντες, 
καί οί πενίστεροι τούτων, είσέφερον άναλόγως τού τιμήματος 
τής αξίας τών ούσιών αύτών. Οί 1200 διηροΰντο κατά τόν 
Ούλπιανδν είς τέσσαρας τάξεις, έκ 300 συγκείμενης έκάστης. 
Ή πρώτη τάξις, ήτοι οί πλουσιότατοι τών πολιτών, ήσαν οί 
λεγόμενοι Ηγεμόνες τών συμμοριών, οΐ και τ ρ ι α κ ό σ ι ο ι 
κατ εξοχήν καλούνται ένίοτε. Ίσιος ουτοι διεϊπον τά έργα 
τών συμμοριών, καί οί αύτο’ι, ή πιθανώτερον οί δήμαρχοι, έτί- 
μων τάς φορολογητέας ούσίας· άλοι δέ δημόσιοι ύπηρέται, 
έπιγραφεΐς, διαγράφεις, ή εκλογείς καλούμενοι, κατέγραφον 
τήν έκάστω αναλογούσαν εισφοράν. Όταν αί τής πόλεως άνά- 
γκαι ήσζν λίαν κατεπείγουσαι, 300 τών συμμοριών Ηγε

μόνες, ίσως καί οί τής δευτέρας τάξεως έτεροι .300, (διότι ό 
Ούλπιανός λέγει ότι ή πλουσιωτέρα έκάστης φυλής συμμορία 
έξετέλει τδ καθήκον τοϋτο), προκατέβαλλον τοΐς άλλοις τά 
χρήματα έπ' τοΐς άνωτέρω ρηθεϊσιν όροις (Δημοσθ. κ. Φαινίπ. 
146), οπερ όμ.ως δέν έγίνετο ποτέ άνευ ψηφίσματος περί τού
του τοΰ δήμου (Δημοσθ. κ. ΙΙολυκλ. 1209). "Εκαστος ωφειλεν 
ϊνα καταβάλλη τήν εισφοράν αύτοϋ είς τήν φυλήν έν ή τά 
κτήματα αυτού έκειντο* τοΰ άρνουμένου τήν εισφοράν έδή- 
μευεν ή πόλις τήν περιουσίαν, άλλά δέν ύπέκειτο κζί είς τήν 
δί άρνησιν άλλων πρό; τό δημόσιον χρεών καταγινωσκομέ- 
νην ποινήν τής ατιμίας (περί ής ΐδ. έφ. Μαθητ. Α. έτος σελ. 
13). ’Εάν δέ τις ένόμιζεν ότι είς τήν ούσίαν αύτοϋ έπεβλήθη 
φόρος άνώτερος ή είς άλλου τίνος πολίτου άναλόγως, ήδύνατο 
νά προκαλέση τήν μετ’ αύτοϋ ανταλλαγήν τών κτημάτων 
(άντίδοσις· ϊδ. έφ. Μαθητ. σελ. 291). Ούδείς τών Άθηναίων 
άπήλαυε ατέλειαν εισφοράς, ούδ’ αυτοί οί απόγονοι τοΰ Αρμο
δίου καί τοΰ ’Αριστογείτωνος (Δημοσθ. πρός Λεπτ. 462). Καί 
αυτοί οί ορφανοί, καί τοι έξαιρούμενοι τών λειτουργιών, υπέ- 
κειντο ούχ' ήττον τών άλλων είς τάς εισφοράς. Ό Δημοσθέ
νης ήν έν τοΐς ήγεμόσι τών συμμοριών έπί 10 έτη- καί αύτοί 
οί τριήραρχοι κατέβαλλαν τόν φόρον τοΰτον, δέν ήναγκάζοντο 
δμως καί είς προεισφοράς. Και οί σύμμαχοι έτι είσέφερον επί
σης ταύτην (ΛΙαρμ. Όξών. ii. xxiv). Τά πλείω περί τού φόρου 
τούτου ΐδε παρά Boeckh. δημ. Οίκον. ΆΟ. Wolf, προλεγ. είς 
Λεπτ. καί τάς αρχαιολογίας τοΰ Wachsmuth καί Hermann.

—οοο—

Τό εξής περί πατριωτισμού άρΟρον, άπόσπζσμα έκ τού περί ανα
τροφής τών 'Ελλήνων ανεκδότου συγγράμματος τού Κ. A. Κ. Πα- 
παζαοειροποΰλου όν, δημοσιεύομε·? συντετμημένον, ένεκα τών στενών 
τής έοημερίδος ήμών ορίων. Έκ τής άναγνώσεως τού ολίγου τούτου 
κατανοεί έκαστος οτι τό έργον τού φιλοπόνου άνδρος Κ. ΙΙαπαζαφει-. 
ροποΰλου πολλής ώφελείας πρόξενον γενήσεται δημοσιευθ^ν.

Πατρίωτισ/Λ^ς.

Πατριωτισμός λέγεται ό ένθερμος έκεΐνος ζήλος τών άν- 
Up οπών οια τ αληΰη συμφέροντα τής πατρίδος, άφ'δν έμψυ- 
χονόμενοι οί πολΐται συνεισφέρουσιν δ,τι δύναται έκαστος.

Οί αληθείς -χαρακτήρες του φιλοπάτριδος είναι τιμή, σέβας 
καί ύπακοή πρός τού; νόμους τής πολιτείας, δραστική συνέρ
γεια της κοινής εύτυχίας καί προστασία αύτής, καί μέ Ουσίαν 
τής ζωής κατά τών έπιδρομ.ών· καθήκοντα λοιπόν παντός 
τοιούτου πολίτου είναι, ούχί μόνον ν’ άποφεύγη τδ βλάπτον 
τήν κοινωνίαν, ήτοι τάς αποστασίας, τάς προδοσίας, τάς συνω
μοσίας, τάς διαιρέσεις, τάς καταχθονίους ραδιουργίας κ. τ. λ. 
άλλά νά πράττη καί ο,τι δύναται νά συνεισφέρη είς τήν εύτυχίαν 
τής πατρίδος του, οιον ν’ άγωνίζηται διά τήν παιδείαν τών 
συμπολιτών του, νά βοηθή τας τέχνας καί τάς έπιστήμας, νά 
πληρώνη ασμένως τούς φόρους του, νά ύπείκη είς τούς άρχον- 
τάς του, να σέβηταιτόν Θεόν, τδν Βασιλέα, τούς γονείς του 
καί πάντα δμοιό ·? του, ν' άνακαλύπτη τάς ώφελίμους ιδέας του, 
καί τέλος νά ένεργή πάντοτε δπως καί αύτός καί όλοι οί 
άνθρωποι γίνουν πλέον παρ’ δ,τι είναι ενάρετοι. Έκ τούτων 
βλέπομεν δτι δ άρετκ αυτή είναι μεγάλη, διότι περιέχει έν 
έαυτή τρόπον τινά ολας τάς λοιπάς άρετάς, είναι τδ κιβώ
τιων εις δ κατζκλείονται, ή κοιτίς είς ήν άναπαύονται. είναι ό 
ήλιος τοΰ παρ’ ήμΐν πλανητικού συστήματος· καί όντως, άνευ 
πατρίδος δ άνθρωπος Οεωριιται ώς πλανήτης τις φερόμενος 
άτάκτως κζί άσκόπως ένθεν κάκεϊθεν, καί άνευ πατριωτισμού 
ανάξιος κοινωνικότητος. Μελετήσατε τάς στενάς σχέσεις τάς 
όποιας ή φύσις έθεσε μεταξύ όλων τών αισθητικών δντων και 
τής γής, ήτις τά γεννά, τού άέρος, δστις τά περιβάλλει, καί τού 
Ήλιου, δστις τά φωτίζει καί τά θερμαίνει, καί θέλετε γνωρίσει 
δτι ή δύναμις αυτών καί ή υγεία ακμάζει μόνον εκεί όπου καί 
έγεννήθησαν. Τά φυτά τής ’Αφρική; μεταφερομενα εις Ευ
ρώπην μαραίνονται καί άκαρποΰν, τά ζώα τά γεννώμενα ύπό 
θερμήν ατμόσφαιραν καί μεταβαινοντα είς ψύχραν υστερούν
ται πάραυτα τήν οιάθεσιν τήν ζωηρότητα καί αύτήν των τήν 
ζωήν. Οί μαύροι τής Νιγρητίας φερομενοι είς ’Αμερικήν υ
στερούνται όλης αύτών τής εύχαριστήσεως. Είδατε τούς ’Ελ
βετούς πρό πάνταν οπό πόσην νοσταλγίαν κυριεύονται μακράν 
δντες τής πατρώος των, καί διατί τούτο; διότι ή φαντασία 

ένόνει τότε είς τήν ψυχήν αύτών τάς πρώτα; ιδέας των, τά 
πρώτα πάθη καί αισθήματα τής ζωής των μέ τούς τόπους οΐ- 
τινες τά παρήξαν, ή ύπήρξαν οί μάρτυρες αύτών, τά συνδέει 
μάλλον ίσχυρώς καί τά καθιστά ως έν σώμα αδιαίρετον,τού οποίου 
δέν δύνανται ν’ άπολαύσωσι τ.ύς κ/ρπούς, μ’ δσας διαχύσεις 
και άν άπολαμοάνωσιν είς τήν ξένην γην. Ώ! μέ πόσον άλ
γος έγκατέλιπον τήν πόλιν τού Κωνσταντίνου οί Έλληνες 
έπί Μωάμεθ τού Β. εί; ήν πρώτον έγνώρισαν τόν Θεόν των, 
ήσθάνθησαν τήν ηδονήν τής αρετής καί άντελήφθησαν τήν 
δρεξιν του καλού καί τού ύψηλού, ήν διεσπειρο» καθ’ δλην 
τήν Δύσιν.

Τήν αρετήν ταύτην οφείλουν οί γονείς νά διδάσκωσιν πρός 
τούς παΐδάς των, οιτινες διά νά έννοήσωσιν εύκολώτερον καί 
ζωηρότερον τήν σημασίαν της, πρέπει νά μεταχείρίζωνται πρόσ
φορα παραδείγματα πατριωτισμού.

(Άπαριθμών s'-ειτα ό συγγεαοεύ; 3σα δεινά έπέρχονται είς τάς 
μή έπιμελουμένας τήν ανατροφήν τών παίδων καί έ’νδεσιν έν αύτοΐς 
τοΰ πατριωτισμού πόλεις, καί ίστορών διιοία τά δεινά τών άποδαλλόν- 
των τήν πατρίδα αύτών, καί διά παραδειγμάτων στηρίζων τάςγνιόμας 
αύτοϋ, έπισ-ίρει τόν εξής θρήνον τών άτολεσάντων τήν πατρίδα αύτών 
Πλαταιε'ων.)

ο Τίνας γόρ άν ήμώνεϋροι τις δυστυχεστέρους; Οιτινες καί 
πόλεως κνί χώρας καί χρημάτων έν μια στερηθέντες ημέρα, 
πάντων τών άναγκαιοτάτων ομοίως ενδεείς οντες, άλήται καί 
πτωχοί καθεστήκαμεν, άποροΰντες ποΰ τραπώμεθα. Έκπεσόν- 
τες γάρ τής οικείας, άθυμοΰντες καί άλώμενοι τήν Ελλάδα 
περιϊ'μεν, πάσας δυσχεραίνοντες τάς οίκησε ς· ήν τε γάρ δυ- 
στυχοΰντες καταλάβωμεν, άλ οΰμεν αναγκαζόμενοι πρός τοΐς 
οίκείοις κακοΐς καί των άλλοτρίων κοινωνεΐν, ήν τε ώς εύ- 
πραγούντες ελθωμεν έτι χαλεπώτερον έχομεν, ού ταΐ; έκεί- 
νων φθονούντες εύπορίαις, άλλά μάλλον έν τοΐς τών πέλας 
άγαθοϊς τάς ήμετέρας αύτών συμφοράς καθορώντες, έφ’ αΐς 
■ήμεϊς ούδεμίαν ημέραν άδακρυτί διάγομεν, άλλά πενθοϋντες 
τήν πατρίδα, καί Ορηνούντε; τήν μεταβολήν τήν γε,ενημένην 
άπαντα τόν χρόνον δίατελούμιν. Τίνα γάρ οϊεσθε ημάς γνώ
μην έχειν όρώντας τούς γονέας ήμών αύτών άναξίως γηροτρο- 
φουμένους, καί τούς παίδας ούκ έπί ταΐς έλπίσιν αίς έποιησά 
μέθα παιδευομένους, άλλά πολλούς μικρών ένεκα συμβολαίων 
δουλεύοντας, άλλου; δέ ίπΐ θητείαν ίόντας, τού; δ’ δπως έκα
στος δύναται, τό καθ’ ημέραν ποριζομένόυς άπρεπώς, καί τοΐς 
τών προγόνων έργοις καί ταΐς αύτών ήλικίαις καί τοϊ; φρονή- 
μασι τοΐς ήμετέρο.ς; Ό δέ πάντων έστίν άλγεινότατον, όταν 
τις ϊδη χωριζομένου; άπ’ άλλήλων, μή μόνον πολίτας άπό πο
λιτών^ άλλά καί γυναίκας άπ’ άνδρών καί τέκνα άπό μητέρων 
καί πάσαν τήν συγγένειαν, δ πολλοΐς τών ήμετέρων πολιτών 
διά τά; απορίας συμβέβηκεν ό γάρ κοινός βίος άπολωλός, 
ιδίας ελπίδας έκαστον ήμών έχειν πεποίηκε. -

—οοο---

Τά άπΐζίσια

"Οτι έκαλύφθη ήδη δ παγκόσμιος όρίζων υπό μελαινών νε- 
©ελών θείας οργής πάντες όρώσι· ότι άποφάσεως θείας βουλής 
ή έκτέλεσις έπίκειται ούδείς αμφιβάλλει. Έπί τισι δ’ έλεύσε- 
ται σωτηρία καί τίσιν άπόκειται καταστροφή καί πανολεθρία 
άγνωστον τοΐς θνητοϊς ήμΐν υπάρχει. Τά κρίματα τοΰ Κυρίου 
άβυσσος κάί αί βουλαί αύτοϋ ανεξερεύνητοι. Παραγωγόν τών 
άπε·Λη·.ικών τούτων φαινομένων σκάνδαλον παρίσταται τών 
’Οθωμανών τό γένος—άπέναντι τούτου άντίκειται τής τού 
Χριστοΰ έκκλησίας τό πλήρωμα, τό κοράνιον ήγέρθη κα
τά τοΰ εύαγγελίου. Έν άλλοις καιροΐς ήγείρετο έν όνόματι 
του Κυρίου σταυροφόρος στρατό; κατά τοϋ κατέχοντας άπι
στου τήν αγίαν πόλιν καί τον τάφον τού Χριστοΰ, ϊνα άπό βέ
βηλου έξουσίας άπαλλάξη τάς θεοβάδιστους χώρας, νΰν δε, έν 
χρόνω φωτός και άκρου εύγενισμοΰ, χριστιανοί τά εαυτών σπα- 
σάμενοι ξίφοι κατά χριστιανών στρατεύουσι, πρός άνάρόωσιν 
τοΰ φθισιώντος καί έν ταϊς έσχάταις τοΰ βίου αύτοϋ στιγμάς 
έληλυθότος ’Οθωμανού, πρός στερέωση» τής έξουσίας αύτοϋ έν 
χώραις απ’ αίώνος άγιων ενδιαίτημα διατελεσάσας, και ιν πάση 
έπιστήμη καί μαθήσει σοφών οίκητήριον γενομενας, άφ ών 
καί τό φώς τοΰ Χριστοΰ καί τά ά -.ό τής παιδείας άγαθχ έλα- 
βον. Ασθενείς ήμ.ϊς ένώπιο·/* τών τό ‘.έαμα τούτο έν οψει τοΰ 
κόσμου παρεισαγαγοντων πανοθενών έθνών, και ως εν μεσω,

Ουστήνω μοίρα, σφυράς καί άκμονος δωρεάν τεθέντες, πιστεύ- 
ομεν οτι ούοένα δυσχερανοϋμεν άπευθύνοντες έρωτήσεις τινάς 
εν πάση ευλαβεία πρός τάς τό συμφέρον αύτών έκδιωκουσας, 
καί πρός τόν έφιστάντα μέγαν αγώνα άπεκδυσαμένας δυνά
μεις. Τοΐς υμών συμφέρουσι καί τή Ελλάδι ούδέν τι κοινόν 
ενυπάρχει. Τήν ασθένειαν αύτής συνειδυΐα εστη άπέναντι τών 
κινήσεων ύμών έν τελεία ούδετερότητι, ή έξουσάζ αύτής ούδε
μίαν άπεφήνατο γνώμην, ούδέν ούδενί κώλυμα έπήνεγκε, τής 
εύνοιας καί τής προστασίας πάντων ύμών δεομένη εύλαβώς καί 
φιλοφρονώ; τοΐς πάσιν αείποτε προσφέρεται. "Ινα τί λοιπόν 
οεινά βουλεύονται κατ’ αύτής ; έπί τίνι αύτής έγκλήματι φο
βερόν απειλείται ·, καί τίνος ένεκα πολυτρόπως προσβάλλεται, 
καί πρός πάσι·? είρηνεύουσα έν μοίρα πολεμίου τίθεται; Οΐδα
μεν ότι είσίν οί λέγοντες ότι πάσχει ή δύστηνος Ελλάς ταϋτα, 
διότι τά τέκνα αύτής έδειξαν συμπάθειαν χριστιανικήν καί 
άδελφικήν πρός τούς έπαναστάντας ομογενείς καί οικείους αύ
τών Ήπειρώτας και Θεσσαλιώτας. ’·διότι παρέσχον τήν θεμι
τήν καί πάσι τοΐς πάσχουσιν όφειλόμ^νην βοήθειάν τοΐς έπί 
άπηνή δεσπότην έγερθεΐσι δούλοις. διότι1 έπέχεάν αδελφικόν 
έλαιον έπί τών πληγών τών ομογενών καί-έμοπίσΫων αύτών, 
καί τοϋτο έλογίσθη έγκλημα αύτοΐς, καί αμαρτία ύπελήφθη ή 
αδελφική καί υπό τοΰ εύαγγελίου έντεταλμένη αγάπη, διότι 
ή έκτέλεσις αύτής φέρει πρόσκομμα είς τά συμφέροντα τή; 
Δύσεως καί ευκολίαν είς τά τής ’Άρκτου, καί είς τά συμφέρον
τα ταϋτα απαιτείται ή προσφορά έπωδυνου καί σκληράς θυ
σίας. Λογίζεται αναγκαία ή διατήρησις τών τουρκικών άλύ- 
σεων έπί τόν εύγενή τοΰ Έλληνος καί χριστιανού τράχηλον, 
καί ή παράτασις τής ταλαιπωρίας αύτού ύπό δεσπότην άπηνή 
καί άδυσώπητον. 'Ίνα δέ μή άπειλήται ή Ελλάς καί λο'γοις 
καί έργοις ύορίζεται, έστω,λέγουσίν, ό ελεύθερος Έλλην άναί- 
σθητος πρός τά παθήματα τοΰ άδελφοΰ αύτοϋ, καί άνηλεής ό 
χριστιανός πρός τόν έν τή αύτή κολυμβήθρα βεβαπτισμένον. 
Φιλανθρωπία, συγγένεια, αδελφότης, εύγνοηχοσύνη άντίκειν- 
ται ένεργοϋμενα ε·’ς τάς προθέσεις τών άπειλούντων ημάς κα- 
τάλυσιν έλευθεριών, απώλειαν άγαθών καί πασών ών άπολαύ- 
ομεν εύλογιών. Ώς μέγα δώρημα παρέχεται άμυδρά τις ελπίς 
τοΐς έπί τετρακόσια όλα έτη βαρύτατον φέρουσι ζυγόν, δτι 
στερεουμένου τοΰ δεσπότου αύτών, έσεται ή μαρτυρία τού δού
λου ένώπιον τού μόνον τό Κοράνιον νόμον έχοντος Καδή δε
κτή. "Οτι άποδοθήσεται αύτώ ή τιμή τοΰ είς τόν στρατόν 
καταλέγεσθαι (ϊνα εύκοπώτερον έν τή στρατιωτική πειθαρχία 
έκτουρκισθή) καί οτι έλπιζόμενον υπάρχει ϊνα ούκ έπί δόσει 
χρημάτων έτησίως ώνήται τήν κεφαλήν αύτοϋ ό 'Ραγιάς. Χο- 
ρηγηθήσονται δέ τά ίσον τω ούδενί ταϋτα δίκαια τοΐς έν πέδχις 
οίμώζουσι δούλοι; χριστιανοί;, ώς άντίδωρον τών ύπέρ τής 
σωτηρίας τού δεσπότου αύτών άγώνων, Ουσιών καί α'ίματος 
τών συμμάχων αύτοϋ.

Τί δέ καί πρός τά εύτελέστατα καί λυπρότατα ταϋτα δωρή
ματα λέγουσι καί βουλεύονται οι δεισιδαιμονέστατοι Ούλεμά- 
δες·, τί ό υπηρέτης του σκότους φανατισμός τοΰ σκηνίτου μου
σουλμάνου τεκταίνεται έπί τούτοις ; αλλ<οις άτόκειται ή άπό- 
κρισις, καί ούτοι άναλαμβάνουσι τόν συμβιβασμόν τών άσυμ- 
βιβάστων, τήν διαλλαγήν τού σκότους πρός τό φώς, καί τήν 
έξοικείωσιν τών φύσει καί πίστει εναντίων.

Άλλ* ώ κραταιότατε Λύτοκράτορ τοΰ μεγάλου καί σοφοΰ έ
θνους τών Γάλλων, έπιεικεστάτη καί μεγασθενής Άνασσα τής 
Μεγάλη; Βρεττανίας, άμφότεροι είς τόν σταυρωθέντα ύπέρ 
τής σωτηρίας τοΰ κόσμου πιστεύοντες, καί τά σκήπτρα ύμών 
διά του τιμίου Αύτού σταυροΰ κοσμοΰντες, τί κοινόν μεταξύ 
τών συμφερόντων ύμών καί τής 'Ρωσσίας έχει ή κατά στυγε
ρού καί άποτροπαίου τυράννου έπανάστασις τής άπανθρώ-ως 
βασανιζομένης ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας·, πρό; τί αναμιγνύετε 
τήν μικράν έ)^ευθέραν Ελλάδα είς τά συμφέροντα ταϋτα ; Ίνα 
τί απειλείται αύτη όπως έπί σταυροΰ κρεμασθή, καί όξος καί 
χολήν ποτισθή ; Υμείς έν τή Μεγαλειότητι ύμών συντάσσε- 
σθε τοΐς έχθροΐς τής πίστεως ύμών κατά δυνάμεως τά τοΰ Χρί
στου πρεσβευούσης, καί τήν συνείδηση? ύμών ούδείς έστιν ό 
έλέγχων ή έξετάζων ημείς δέ τί έποιήσαμεν καί δ·.’ έξοντώ- 
σεως άπειλούμεθα ·, ταΐς θείαις ύπείκοντες έντολαις, καί τοϊ 
τής τοΰ Χριστού εκκλησίας διδάγμασιν, έπειράθημεν ιδιωτικά, 
ϊνα τώ πεινώντι ελευθερίαν καί διψώντι δικαιοσύνην συμπαθώ; 

άδελφικώς καί ού- 
/ δε τοιούτων τήν 

ί έξάλειψιν ούδεμία ισχύ; νά ένεργήση δύναται, ούδεμία κυ- 
I βέρνησις άποτολμά έμφανώς καί άζινδύνω; νά καταστείλη

J·
» «Γ»

προσενεχθώμεν, ϊνα τοΐς άδελφοΐς ήμών 
δένζ ένογλούντες Βοηθήσωμεν. Αίσθημάτ·
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τοΰ λαού τάς συμπάθειας, καί παρεμποδίση τής αγάπης τά 
έργα, και ούδεϊς κεΐται παρ’ ήμΐν νόμος έντελλόμενος τήν πα- 
ράβασιν τών θεόθεν είς πάσαν καρδίαν ένσταλαγμένων αισθη
μάτων φιλαδελφίας καί εύσπλαγχνίας· δωρεάν άρα καί ή εξου
σία καί ό λαός απειλείται, προίκα τό φάσγανον τών ισχυρών 
αύτοΐς έπισείεται. Ή άθωο'της εκείνης καί τό δίκαιον τούτου 
άντιπαρίσταται εις τά επικείμενα δεινά, καί είς τόν Θεόν του 
ελέους καί τών οίκτιρμών, τόν προστάτην τών αδικούμενων, 
άνατιθέάσι τάς ελπίδας αύτών, καί έν κατανύξει τήν ύπεράν- 
θρωπον προστασίαν αύτοϋ έπικαλοϋνται.

Έάν, ώ δυνάσται, τά γενικά καί μερικά ύμών κινήματα δέν 
άποβλέπωσιν εις ύψηλότερον καί μάλλον θεάρεστον σκοπόν, κε- 
κρυμμένον έτι τοΐς άσθενέσιν ήμΐν, έάν αί βουλαί ύμών πρός 
άγιον ύπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος δέν τείνουσι τέλος, 
έάν ώς αντάλλαγμα τών θυσιών ύμών, χύσεως πολυτίμου αί
ματος, δέν έπέλθη σωτηρία τελεία τοΐς νΰν έν πυρός γεέννης 
στοναχοΰσι, καί τό οίκεΐον ένί έκάστω δέν άποδοθή, άπ’ εναν
τίας δέ έχουσι τά πράγματα ώς είκονίζονται καί θρυλλουνται, 
πριν ή ύστατον άποπνεύσωμεν καί ημείς καί οί δούλοι αδελφοί 
ημών, συγχωρήσατε ήμΐν ϊνα ώς έκ στο'ματος τής υμάς καί. 
πάσαν τήν Ευρώπην γαλακτισάσης μητρός ημών Ελλάδος, 
έκφωνήσωμεν—παυσατε οί τά τέκνα μου σφαγιάζοντες τοΰ θη- 
λάζειν έτι τούς μαστούς μου, μή τήν δαδα τήν ημάς φωτίζου- 
σαν άνάπτετε έ* τής εστίας μου. Άπόδοτέ μοι τών τέκνων 
μου τάς συγγραφάς, άπομάθετε τήν γλώσσάν μου οί πονήσαν- 
τες είς έκμάθησιν αύτής, καί έξοβελίσατε αύτήν του λοιπού 
τών διδακτηρίων υμών. Γυμνώσατε τάς πολύκροτους ύμών βι- 
βλιοθήκας άπό τών βίβλων τών υιών μου καί θέσατε άντ’ αύ
τών τοΰ Μωάμεθ τήν δέλτον, έξ ής απορρέει όβίος καί ή πολι
τεία τοΰ άγαρηνοϋ, δν φαίνεσθαι προστατεΰοντες !

Είθε τό τέλος τών απορρήτων ύμών βουλών διαψεύσοι τάς 
έκ τών φαινομένων έργασιών ύμών άντιλαμβανομένας ιδέας, 
καί πλάνη άντικρυς άποδειχθή ή περί τών έργων ύμών έμποι- 
ηθεϊσα τοΐς πάσιν οδυνηρά πεποίθησις, καί ούτως ή άλλως τοΰ 
ζωοποιού σταυρού τό κέρας καταβάλοι τήν σκοτόμαιναν τής 
ημισελήνου.·—

—οοο—

Β ε β λ c α.
Έκ τών όσημέραι πλουτιζομένων καί λαμπρυνομένων πιεστη

ρίων τοΰ ζηλωτοΰ είς τήν έπαγγελίαν αύτοϋ Κυρίου I. Άγγε- 
λοπούλου έξεδόθησαν άρτι τά εξής βιβλία.

1 Ή διά Γυμνάσια ώρισμένη τοπογραφική, φυσική καί πο- 
λιτειογοαφική Γεωγραφία του έν μακαρία τή λήξει Σταύρου 
Σταθοπούλου, διορθώσαντος τοΰ φίλου τοΰ Μακαρίτου άνδρός 
Κυρίου Κουμανούδη καθηγητοΰ τάς 100 τελευταίας σελίδας.

2. Παθολογική Ανατομία τοΰ Ίατροΰ καί καθηγητοΰ Κυρί
ου Άφεντούλη. Περί τών συγγραμμάτων τούτων θέλομεν γρά
ψει τά δέοντα έν τώ εξής φύλλω.

Έκ τών αύτών πιεστηρίων έκδίδεται ήδη και ή Φαρμακολο
γία τοΰ Καθηγητοΰ Κ. Ν. Κωστή αύλικοΰ Ίατροΰ.

Πάντα δέ ταΰτα δαπάναις τοΰ φιλοτιμουμένου ϊνα χρήσιμος 
άεί τή παιδευομένη νεολαία οπωσδήποτε γίνηται Κ. I. Άγ- 
γελοπούλου.

Έξεδόθη ίτι καί ή υπό τής φ’.λοπόνου Κυρίας Πολύτιμης 
Κουσκούρη έξ έρανισμάτων άπό τών αρχαίων καί νεωτέρων πη
γών συνταχθεΐσα Γεωγραφία τής άρχαίας Ελλάδος καί τών 
αποικιών αύτής, καταβληθείσης πολλής έπιμελείας καί προσο
χής περί τήν μεθοδικήν τής ύλης διάταξιν.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Αί A. Α. Μ. Μ. ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα, τά λίαν σεβα

στά τοΐς πάσι καί Ιερά ταΰτα πρόσωπα, παρέστησαν έν πάση 
ίλαρότητι και κατανύξει είς τήν τελετήν τής Άναστάσεως, έν 
τώναώ τής Αγίας Ειρήνης, άμέτρως διά τής παρουσίας Αύτών 
αύξήσασαι τήν εύφροσύνην τοΰ περιεστώτος άπειρου λαοΰ, τοΰ 
άπό καρδίας άεί εύχομένου ταΐς Αύτών Μεγαλειότησι βίον 
μακραίωνα καί εύδαίμονα καί δόξαν άκήρατον, άνθ’ ών δσημέ- 
ραι άπολαύει ή Ελλάς και εξής έλπίζει αγαθών ύπό τό θεο'σδο- 
τον σκήπτρον τής Α. Μ.

— Β Γερμανία ώς βεβαιοΰσιν αναλαμβάνει ύπό τήν προστα
σίαν αύτής τήν Ελλάδα καί τόν θρόνον αύτής κατά πάσης έξοθεν 
προσβολής τών συμφερόντων καί τής άξιοπρεπείας αύτών. Ούδέ
ποτε άπολείπουσι στρατιώται τής δικαιοσύνης κατ’ έπιθέσεω; 

άδικου παρατασσόμενοι. Αί βουλαί τών ανθρώπων μηδέν είσίν 
άπέναντι τών τής θείας πρόνοιας, ής αί πτέρυγες φρουροΰσι καί 
τούς "Ελληνας καί τόν ύπ’ αύτής έγερθέντα, καί είς μεγάλα 
προορισθέντα, φαεινόν θρόνον τοΰ πατρικού αύτών Βασιλέως 
"Οθωνος. Ιδού τί περί τούτου λέγειή νέα έφημερίς τής Πρωσίας.

« Ή ’Αυστρία καί ή Πρωσσία ζητοΰσι τήν στιγμήν ταύτην, 
νά εύρώσι τόν τύπον συνθήκης περί άμυντικής καί έπιθετικής 
συμμαχίας, δι’ ής έλπίζουσι νά προφυλάξωσι τούς λαούς των 
άπό τήν μάστιγα τοϋ πολέμου· άρθρον έν τή συνθήκη ταύτη 
θέλει διασώσει τήν Ελλάδα, διότι ούδεϊς ήθελε τολμήσει νά 
προσβάλη μέ τά δπλα του έκεϊνον τον όποιον λαμβάνουσιν ύπό 
τήν προστασίαν των ή Πρωσσία καί ή Αύστρία. Θέλουσι καί δύ
νανται αί Δυτικαί Δυνάμεις νά σώσωσι τήν αύτοκρατορίαν τών 
Όσμανλίδων; "Ας πράξωσιν ότι δυνηθώσι. ’Αλλ’ ή Πρωσσία καί 
ή Αύστρία δύνανται νά σώσωσι τό χριστιανικόν Βασίλειον τής 
Ελλάδος, άμα θελήσωσ ν ή ύβρις ή προσγενομένη είς ένα ηγε
μόνα άντανακλα είς όλους τούς ηγεμόνας· διά τοΰτο άς μή άφή- 
σωσι τόν βασιλέα τής Ελλάδος, τόν ήγεμονόπαιδα Γερμανίας, 
είς τάς χεΐρας τών 'Ρώσσελ καί τών Παλμερστώνων.

— Παντός έπαίνου καί εύγνωμοσύνης άξια κατέστη ή Διοικη
τική ’Αστυνομία δι’ ήν έτήρησεν εύταξίαν κατά τάς έορτάς τοΰ 
Πάσχα. Είναι έπίσης θαυμασμού άξιου τοΰ έλληνιχοΰ λαοΰ τό 
σέβας πρός τάς διατάξεις τών αρχών, καί ή περίνοια αύτοΰ καί 
προσοχή έν ταΐς ύφισταμέναις περιστάσεσι.

— "Οπως πρό οκτώ ημερών είπομεν, ή εί; Μακεδονίαν έπα- 
νάστασις όντως έξερράγη. Ό γενναίος Ί’σάμης Καρατάσσος, 
έπί κεφαλής σώματος Μακεδόνων, άπέβη είς τήν χερσόνησον 
Συκιάς, καί έτερον μακεδονικόν σώμα κατέλαβε τήν Κασάνδραν. 
Πολιορκήσας ό ρηθείς άρχηγός Τουρκικόν σώμα έντός εκκλη
σίας τίνος έφόνευσεν 120 πολεμίους· λέγεται δέ ότι συνέλαβε 
καί γολέταν τουρκικήν πολεμοφόδια φορτωμένην,

— Έν Ήπείρω ό στρατηγός Τσαβέλας μετά τού Ζάχου 
Μιλίου έστράτευσε κατά τοΰ Ιουλίου, ό δέ Καραϊσκάκης έ- 
μεινεν είς Πέτα. Ό Θεόδωρος Γρίβας κατατροπώσας έν τοϊς 
στενοΐς τοΰ Μετσόβου τούς έχθρούς έπέρασεν είς Θεσσαλίαν, 
καί ώς αστραπή διελθών ταύτην έφθασεν ήδη είς Καστανίαν, 
ίνα έτοιμασθείς άπέλθη είς άλλων τροπαίων άνέγερσιν.

— Έν Θεσσαλία πολιορκεΐται ατενώς ό Δομοκός καί πάσα 
έλπίς υπάρχει ότι έντός ολίγων ημερών θέλει περιέλθη είς χεΐ
ρας τών ήμετέρων. Ό ΙΤαπαΚώστας κατέστρεψε τό Βελεστΐνου 
καί πάντας τούς έν αύτώ άντισταθέντας ’Οθωμανιύς.

— Ό Δ. Ν. Κριεζιώτης έξήλθεν είς τάς έπαναστατησάσας 
χώρας μετά πού λών γενναίων οπαδών.

— Οί έν Ήπείρω καί Θεσσαλία έμπειοοπόλεμοι "Ελληνες, 
ύπό διαφόρους αρχηγούς συμποσούνται ήδη είς 15,000, ικα
νοί νά καταβάλωσι ϊσας μυριάδας έχθρών, εί καί πολυειδώς 
καί πολυτρόπως υπό χριστιανών άλλοτρίων καθοδηγουμένων.

— Ό Πρίγκηψ Πασκέβιτζ ε'φθασεν ήδη είς τά πεδία τής 
μάχης.

— Ό έν Βαλτική συμμαχικός στόλος έχώρησεν είς τά έν- 
δότερα αύτής. κατά τά λεγόμενα καί τάς εικασίας πολλών ήρ- 
ξαντο γινόμεναι ήδη καί εκεί πολεμικαί πράξεις.

— Ό Επίσκοπος Στρασβούργου, τού τών Παρισίων τό πα
ράδειγμα μιμησάμενος,έχαιρέτησε τήν ορθοδοξίαν ημών δι’ έν- 
τάλματος αύτοΰ. Οί τόν άνάγυρον κινοΰντες αΐσθανθήσονται 
τ’ αποτέλεσμα τής απερισκεψίας αύτών, σκαλίζουσα ή άλε- 
κτορίς τούς οφθαλμούς αύτής έςώρυξέ ποτέ.

— Ό Αύτοκράτωρ τής 'Ρωσίας έτίμησε δι’ έπισήμων βρα
βείων καί παρασήμων τόν Πριγ· Γορτζακόφ, καί τούς στρα
τηγούς Αύδερς καί Σίλδερ, καί άναλόγως άλλους ύποδεεστέ- 
ρους άξιωματικούς, ένεκα τής διαβάσεως τοΰ Δουναβίου ύπό 
τών σωμάτων αύτών.

— Ό έν Βλαχία 'Ελληνικός στρατός όσημέραι αύξάνει.
— Κατά πρόσκλησιν τής Γενικής τών δημοτικών σχολείων 

διευθύνσεως, έγένοντο κατ’ αύτάς αί έξετάσεις τών μαθητών τοΰ 
κεντρικού δημοδιδασκαλείου τής πρωτευούσης,α'ίτινες απέδειξαν 
καί τών διδασκάλων τον ζήλον καί τών μαθητών τήν επιμέλει
αν, καί τοΰ γενικού διευθυντοΰ τήν τελεσιουργον προσοχήν καί 
έπαγρύπνησιν. Έκ τώ» μελών τής εξεταστικής επιτροπής πα- 
ρήσαν έν αύταΐς ό αξιότιμος γερουσιαστής Κ. Γ. Ψύλλας, καί 
ό καθηγητής Κ. Γρ. Παπαδόπουλος, καί ο Κ. Διευθυντής.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1Ω. ΑΓΙΈΑΟΠΟϊΑυΤ·
('Οδός Άδηνδς. ά:·.ί. 274.).


