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Επειδή άναξίως καί παρά πάσαν εύσχημοσύνην ήρξαντο 
τινές προδότας άλλήλους άποκαλεΐν, έφάνη ήμΐν αναγκαία ή 
δημοσίευσις της έξης περί της παρά τοΐς άρχαίοις συμασίας 
τοΰ όρου τούτου διατριβής. Πιστεύομεν δτι ούδείς Έλλην 
ένοχος τοιούτου στυγερού εγκλήματος ύπάρχει," και δτι ό νϋν 
συρμός ούδέν άλλο ή καταισχύνην άδικον εις τό έθνος 
φέρει.

Προδοσία κατά τούς αρχαίους.

Παρά τοΐς άρχαίοις προδοσία έλέγετο ού μόνον δ,τι ή λέ- 
ξις άρχικώς σημαίνει, άλλά καί πάσα παράβλεψις τών συμ
φερόντων της πατρίδος. Ό άνώτατος της προδοσίας βαθμός 
ήν ή κατάλυσις τής πολιτείας, ή σύστασις τυραννίδος ή άλλης 
παρά τδ καθεστδς δημοκρατικόν πολίτευμα άρχής. Προδοσία 
έθεωρεΐτο έτι ή μυστική τενός μετά τών ξένων εχθρών τής 
πατρίδος συνεννόησις· ή παράδοσις τών διαπεπιστευμένων τινί 
πραγμάτων, οΐον στόλου, στρατού, φρουρίου* ή έγζατάλειψις 
θέσεως· ή παρακοή εις τά διαταγμένα και πάσα άλλη παρά- 
βασις τών δημοσίων καθηκόντων (Δημ. περί Στεφ 242. Λεπτ. 
481. κ. Τιμοκρ. 745. κ. Τιμοθ. 1204. περί Στεφ. Τριηραρχ. 
1230. Λυσ. κ. Άγο. 130. 131 Ζυκ. Λυκ. κ. Λεωκρ. 155. 
έκδ. Στεφ.). Προδοσία τής πόλεως ένυμίζετο έτι τδ άπαταν τόν 
δήμον διά ψευδών πληροφοριών καί υποσχέσεων, καί ή άθέτη- 
σις ειδικού τίνος ψηφίσματος, ώς π. χ, ή τού άπαγορεύοντος 
τήν άποστολήν όπλων ή ναυτικών άποσκευών προς τδν τής 
Μακεδονίας Φίλιππον, καί ή τού έμποδίζοντος τούς ’Αθηναί
ους, μετά τήν κατάληψιν τής Φωκίδος ύπό τοΰ Φιλίππου, τού 
διανυκτερεύειν εκτός τής πόλεως (Δημοσθ. πρός Λεπτ. 487. 
498. περί Στεφ. 238. περί παραπρεσβ. 433)· καί ού μόνον 
ταϋτα, άλλα καί τδ μή έκτελεΐν τά πραγματικά εκείνα καθή
κοντα, όσα περιέμενον παρά παντδ; χρήστου πολίτου έν γένει 
πάντες οι "Ελληνες· προδότης π. χ. έθεωρεΐτο δ άποδειλιών 
έν πολέμω, δ μή τηρών τόν εφηβικόν όρκον πολίτης, καί πάσα 
άποδεδειγμένη μισοδημία(Εενοφ.Κυρ. Παιδ. τ.4.14. Τ. 3. 
29. Εΰριπ. Φοΐν. 1003 Ανδοζ. κ. Άλκιβ. 30 Λυκ. κ. Λεωκρ. 
157. Δημοσθ. περί στεφ. 242). ”06 εν βλέπομεν τούς προ- 
τείνοντας άντικειμένους πρός τδ πολίτευμα νόμους, κακάς 
δίδοντες τω δήμω συμβουλάς κ.τ.λ. κατηγορουμένους υπό 
τών διαπολιτευομένων αύτούς ώς τήν κατάλυση* τής πολιτείας 
προτιθεμένους (Δημοσθ. περί Συνταξ. 170. Αίσχ. κ. Τιμαρχ. 
1, κ. Κτησιφ. 82, Λυσ. ύπ. Πολυστ. 159).

Περί τής ευκολίας δι ής κατηγορίαι προδοσίας έγίνοντο 
έν Άθήναις, ιδίως έν καιροϊς πολιτικών ερεθισμών, οτε καί 
αυτοί οί κράτιστοι τών πολιτών ύπέκειντο είς ύπονοίας κατ’ 
αύτών, ώς σζευορούντων δήθεν κατά τής πόλεως, ή Ιστορία 
παρέχει ήμΐν πλείστας άποδείξεις. Καί ή Ελληνική ιστορία, 
ούχ ήττον δέ καί οί τών νεωτέρων εθνών, καταδεικνύει τόν 
κίνδυνον οστις έκπηγάζει έκ τού μή ορισμού ύπό τών νομών 
τοϋ εγκλήματος τής προδοσίας, άλλ’ έκ τής αύθαιρέτου έρμη- 
νείας τών δικαστών (’Αριστοφ. Ίππ. 230, 475, 862. Σφήκ. 
483, 953, Βαξμούθ 'Ελλ. άρχ.). Έκ τών ήμΐν γνωστών δι
κών προδοσίας πάλαι γενομίνων έν Άθήναις επισημότερα 
έστίν ή τού Αεωκράτους, καταλιπόντος τήν πόλιν μετά τήν έν 
Χαιρωνεία ήτταν, καί κατηγορηθέντος διά τοϋτο ύπό τού ρήτο
ρας Λυκούργου, ού δ είς τήν δίκην ταύτην άπαγγελθείς λό
γος σώζεται, καί υπάρχει περιφανές μνημειον καί τής φιλο
πατρίας χαί τής ρητορικής δεινότητος αυτού. Κατηγορηθε ς δ 
Λεωκράτης « ώς προδούς τούς νεώς, καί τά έδη καί τάς έν 
τοΐς νόμοις θυσίας —μή βοηθήσας τοΐς πατρίοις ίεροΐς—έγκα- 
ταλιπών τήν πόλιν — ού συμβεβλημένος ούδέν είς τήν τής 

πόλεως σωτηρίαν — φεύγων τόν ύπέρ πατρίδος κίνδυνον κλ.» 
άΐζ^λογήθη ότι κατέλιπε τδν πόλιν ούκ έπί προδοσία, άλλ’ έπί 
εμπορία.

Τούς έπί προδοσία κατηγορουμένους είσήγαγον είς δίκην 
συνήθως διά τής λεγομένης εισαγγελίας (1), εις τινας δέ πε
ριστάσεις οιά γραφής πρός τούς θεσμοθέτας (Δημοσθ. κ Στεφ. 
1137). Υπήρχε δέ καί άρχαίός τις νόμος, καθ’ δν αί προδο
σίας δίκαι ύπήγοντο είς τήν δικαιοδοσίαν τού άρχουτος βασι- 
λέως. (Meier. Αττ. proc. σελ. 50). Πολλάκις δμως είς τήν 
καταδίωξιν τών τοιούτων έγκλημάτων δέν έτηρούντο οί ύπό 
τών νόμων διαγραφόμενοι τύποι. 'Αρχοντες στρατηγοί καί 
άλλοι εφερον συνοπτικώς ένώπιον τής δικαιοσύνης τούς προ
δότας και συνωμότας. Άντιφώντά τινα, δστις ύπεσχέθη είς 
τόν βασιλέα τής Μακεδονίας Φίλιππον νά καύση τά νεώρια 
τών Αθηναίων, συλλαβών δ Άρειος Πάγος παρέδωκεν αύτόν 
είς τόν δήμον, βασανισθείς δέ κατεδικάσθη έπειτα είς θάνατον. 
(Δημοσθ. π. Στεφ. Αίσχ. κ. Κτησιφ. 89. έκδ. Στεφ. ). 
Ό δήμος ήδύνατο έκκλησιάζων νά ψηφίοη εκτάκτους διατάξε ς 
κατά τών ύποπτων, καί νά δικάση έτι τδν ένοχον. (Θουκ. <γ. 
60, 61.).

Πολλών ειδών προδοσίας ή τιμωρία κατά νόμον ήν θάνα
τος (Ξενοφ. Έλλ. Α. 7, 22. Δημοσθ. περί, στεφ. 238, Λυκ. 
κ. Λεωκρ. 148. 152), Πλήν ήλαττοϋτο αύτη ένίοτε διά ψη
φίσματος τοϋ δήμου, δπερ έγεινεν είς τδν Μιλτιάδην καί άλ
λους (στ. 136). Τά ελαφρότερα δέ προδοσιών είδη ©τιμωρούν
το κατά τδ δοκοΰν τοΐς κρίνουσι τά τοιαϋτα δικασταΐς (Δημοσθ 
κ. Τιμοκρ. 740. κ. Θεοκρ. 1344). Ή περιουσία τών είς θά
νατον καταδικαζομένων προδοτών έδημευετο,καί αί οίκίαι αύτών 
κατεδαφίζοντο. Δέν συνεχωρεΐτο νά ένταφιάζωνται έν τή πατρίδι 
αυτών, άλλ’ έρρίπτοντο τά σώματα αύτών έν τοΐς μεθορίοις 
τής Αττικής καί τών Μεγάρων διά τούτο καί τά οστά τοΰ 
Θεμιστοκλέους, .οστις ήν καταδεδικασμένος είς θάνατον προ
δοσίας δήθεν ένεκα, έκομίσθησαν καί ένεταφιάσθησαν λάθρα 
ύπό τών φίλων αύτοϋ έν. τή Αττική (Θουκ. Α- 138) Οί από
γονοι τών προδοτών ήσαν άτιμοι (ιδ. ατιμία, έφ. Μαθ. 
σελ. 13). Οί προδόται έδικάζοντο καί μετά θάνατον ούτως 
άπεφάσισαν νά δικάσωσιν οί Αθηναίοι τδν Φρύνιχον (τδν νε
κρόν κρίνειν προδοσίας), ώ; δραστηρίως ύπέρ τής συστάσεως 
τής όλιγαρχίας ένεργήσαντα, καί τούς ύπερασπιστάς αύτοϋ, 
έν περιπτώσει ήττης, νά καταδικάσωσιν ώς προδότας, δπερ 
καί έγένετο. Καί τοΰ μέν Φρυνίχου καταδικασθέντος άνορυ- 
ξαντες τά οστά έρριψαν αύτά έκτος τής ’Αττικής, τών δέ υ
περασπιστών αύτοϋ ήττηθέντων έν τώ δικαστηρίω κατέγνωσαν 
θάνατον, τούς δέ κτείναντας αύτόν έποιήσαντο πολίτας ’Αθη
ναίους, μή όντας πρότερον. (Θουκ. Η. 92. Λυσ. κ. Άγορ. 136 
Λυκ. κ. Λεωκρ. 164).

— ΟΟΟ—

Ot Άθηνησι usroiMi.

Μέτοικοι ώνομάζοντο έν Άθήναις και άλλαις Έλληνικαΐς 
πολιτείαις οί παρεπιδημούντες άλλοδαποί· ούτοι δέ πρέπει νά 
διακριθώσιν άπό 'τούς όλιγοχρονίως διαμένοντας είς χώραν

(1) Έγένοντο δέ εισαγγελία·. καί κατά τών καταλυόντων τόν δή
μο» ^ητόρων, ή μή τά άριστα τω δήμω λεγόντων, ή πρός τούς πο
λεμίους άνευ του πεμφθήναι άπελδόντων, ή προϊόντων φρούριον ή 
στρατιάν, ή »αΰς, ώς θεόοραστος έν τώ περί νόμων. Οτι δε και ό 
είσαγγείλας καί ούχ’ Ιλών ίζήμιος τ,ν. Πολυδ. Η 52.
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τινα ξένους- διότι ό Άρποκρατίων αναφέρει ρητώς ώς χαρα
κτηριστικόν τού μετοίχου τό διαπαντός μένειν εις τινα τόπον, 
(έν λ.). Ούδεμία ίσως άλλη πόλις τής Ελλάδος είχε τόσον 
αριθμόν μετοίκων ώς αί Άθήναι, διότι ούδεμία παρείχε τοΐς 
ξένοις τοσαύτας ώφελείας καί ευκολίας, καί εύαρεστότερον 
βίον. Είς τήν παρά τοΰ Δημητρίου τού Φαληρέως διαταχθεϊ- 
σαν άπογραφήν ό άριθμός τών μετοίκων έν Άθήναις ήν 
10,000,πιθανώς έκτος τών γυναικών καί τών παιδιών. (Άθ. ς·. 
σ. 272). Οί μέτοικοι ουτοι ήσαν έξ άπάσης τής Ελλάδος καί 
έκ βαρβάρων έτι χωρών, οιον Λυδοί, Φρυγες, Σύροι καί ’Ατ
τικοί απελεύθεροι. Οί άνθρωποι δέ ουτοι έξελέξαντο τάς Ά- 
θήνας ώς θετήν αύτών πατρίδα ήτοι διότι εύρισκον έν αύταΐς 
τά πρός διασκέδασιν καί διδασκαλίαν μέσα, ή διά τάς εύκο- 
λίας άς παρείχε πρός τήν εμπορίαν οί είς ταύτην δέ ένασχο- 
λούμενοι ήσαν οί περισσότεροι. Ό ζήλος τών αρχαίων 'Ελλη
νικών πολιτειών είς τδ τηρεΐν έαυτάς καθαράς έπηλύδων κα
ταδεικνύεται ’καί έκ τών περί τών μετοίκων ώρισμένων παρ 
αύταΐς διατάξεων. Όσον καί άν κατώκουν ουτοι έν Άθήναις 
έθεωροΰντο πάντοτε ώς ξένοι, δθεν καί ονομάζονται ούτως έ- 
νίοτε- ϊνα δέ ύπομιμνήσκωσιν αύτούς τήν τάξιν αύτών, υπέ- 
βαλλον αύτούς εις τινας περιστάσεις είς έκτέλεσιν εύτελών 
υπηρεσιών πρός τούς πολίτας Αθηναίους. Αί ΰπηρεσίαι αυται 
δέν έγίνοντο πιθανώς είς προσβολήν τής φιλοτιμίας τών με
τοίκων, άλλ’ ύπήρχον ώς συμβολική παράστασις τής πρός 
τούς πολίτας σχέσεως αύτών, π. χ. εις τήν εορτήν τών πανα- 
θηναίων έφερον έν τή πομπή αί μέν γυναίκες τών μετοίκων 
ύδρίας ϋδατος (ύδριαφορία), αί δέ θυγατέρες αύτών τάς σκια- 
δίσκας τών πολιτίδων (σκιαδιφορια), οί δέ άνδρες αύτών σκά- 
φας (σκαφηφορία) (Αίλ. Π. ις-. ς-. I. Άρποκρ. έν λ. Σκαφη- 
φόροι). Έκ τών λόγων τοΰ Αίλιανοΰ έξάγεται οτι αί ύπηρεσίαι 
αυται δέν ώρίζοντο ύπό τών νόμων τοϋ Σόλωνος, άλλ’ είσή- 
χθησαν μεταγενεστέρως (Pet. leg. Alt. σελ. 95).

Είς τούς μετοίκους άπηγορεύετο ή άκινήτου ιδιοκτησίας είς 
τόν τόπον δν πρός διαμονήν αύτής έξελέγοντο κτήσις. Όθεν 
ήσαν ήναγκασμένοι νά οίκώσιν ένοικίου (Δημοσθ. Φορμ. σελ. 
946. Ξενοφ. περί προσόδ. Β. 2. Άριστ. Οίκονομ. Β. 2. 3. 
Boeck, πολιτ. οίκονομ. Άθ. Α. §. 24.),δί δ καί τό ένοικιάζειν 
οικίας ή συνοικίας ήν έπωφελής καί ούσιώδης κερδοσκοπία 
έν Άθήναις. ’Επειδή ή μέτοικοι δέν άπετέλουν μέρος τής 
πολιτείας, είχον δέ παντοτινάς λειψοδοσίας καί έμπόριον πρός 
τούς πολίτας αύτής, ήν υποχρεωμένος πας μέτοικος ϊνα έκλέ- 
ξη πολίτην τινα ώς προστάτην αύτοΰ, δστις ήν ού μόνον 
ό μεσίτης μεταξύ αύτοϋ καί τής πολιτείας, δΐ ού μόνον ήδύ
νατο νά ενεργή τάς νομίμους ιδιωτικά; τε καί δημοσίας εργα
σίας καί υποδέσεις αύτοΰ, άλλ’ ήν συγχρόνως καί έγγυητής είς 
την πολιτείαν διά τήν διαγωγήν τοϋ πελάτου αύτοΰ (έτυμολ. 
μεγ. έν λ. Άπροστασίου). Ή πολιτεία συνεχώρει τοΐς μετοι- 
κοις τό μετέρχεσθαι ύπό τήν προστασίαν τών νόμων παν είδος 
εμπορίου καί βιομηχανίας — καί όντως έν Άθήναις δλαι αί 
έμπορικαί υποθέσεις διεχειρίζοντο ύπό τών μετοίκων, καί διά 
τοΰτο οί πλεΐστοι αύτών κατώκουν έν Πειραιεΐ (Ξενοφ. περί 
προσόδ. Β. 11 ολ. Άθ. A. 12).’

Ιίάσα μετοίκων οικογένεια, είτε μετερχομένη τήν εμπορίαν 
ή ού, άπέτιεν είς τήν πόλιν έτήσιον φόρον, μετοίκιο ν ή ξε
νικόν λεγόμενον, 12 δραχμών, ή, άν ο αρχηγός τής οικο
γένειας ήν γυνή χήρα, μόνον έξ. (Boeck, πολιτ. οίκ. Άθην. Γ. 
§. 7. Ίσαϊος παρ’ Άρποκρ. έν λ. μετοίκιον). Έάν μέτοικός 
τις δέν κατέβαλλε τό μετοίκιον, ή άντεποιεΐτο τών δικαίων 
τοΰ πολίτου, καί, ίσως, έάν δέν έξέλεγε προστάτην, ού μόνον 
έτιμωρεϊτο δί άποβολής τής προστασίας τών νόμων, άλλά καί 
έπωλεΐτο ώς δούλος, διά τής λεγομένης άπροστασίου γραφής· 
ήσαν δέ καί περιστάσεις,· σπανιώταται δμως, καθ’ άς μέτοικοι, 
καίτοι μή έχοντες τό τής ίσοπολιτείας δικαίωμα, άπηλλάττον- 
το τής άποτίσεως τού μετοικίου, ώς καί άλλων υποχρεώσεων 
(Δημοσθ. κατά Άριστοκρ. σελ. 691. ΙΙλουτ. βι. ρητόρ. σελ. 
612. Δημοσθ. κ. Άριστογ. σελ. 787. Σουίδ έν λ. μετοίκιον). 
’Έκτακτοι λειτουργία! καί εισφορά! έπεβάλλοντο είς τούς με
τοίκους ούχ ' ήττον ή είς τούς πολίτας (Δημ. κ. Άνδροτ. 
612)· Αν καί πρέπει νά ύπήρχε διαφορά τις μεταξύ τών πα
ρά τών μετοίκων τελουμένων λειτουργιών καί τών παρά τών 
πολιτών, είς τί δέ συνίστατο ή διαφορά αύτη ούδόλως γνωρί
ζομεν, μή εύρισκομένης μαρτυρίας ρητής περί τούτου παρά 
τοΐς άρχαίοις. — Έχομεν δέ άφορμάς τινας ϊνα πιστεύσωμεν 
οτι, εξαιρούμενης τής τριηραρχίας καί γυμνασιαρχίας, δλαι 

αί άλλάι λειτουργίαι έπεβάλλοντο καί είς τούς μετοίκους, εί 
καί είς τινας ίσως μόνον περιστάσεις ώ; λ. χ. είς τήν -χορη
γίαν έν τή εορτή τών Αηναίων. (-χολ. Άριστοφ. Πλουτ. 954 
— παραβαλ. Boeck. Πολιτ. οίκ. Άθ. δ. §. 10). Αί έκτακτοι 
αύται είσφοραί, άς οί μέτοικοι ώφειλον καταβάλλειν, φαίνεται 
δτι διέφερον κατά βαθμόν τινα άπό τάς παρά τών πολιτών 
είσφερομέναις- έκ τοΰ Δημοσθένους δέ (κ. Άνδροτ. 609 καί 
612) γίνεται δήλον δτι έφορολογοϋντοβαρύτερα ή οί τής αύτής 
καταστάσεως πολΐται. Οί μέτοικοι ήσαν ώσαύτως υπόχρεοι, 
ως καί οί πολΐται, νά ύπηρετώσιν είς τόν στρατόν καί τόν στό
λον, καί οικοι καί έξω τής πόλεως, πρός ύπεράστ.ισιν αύτής 
(Ξενοφ. περί προσ. άνωτ. Θουκυδ. Β. 13. Δ. 90, Δημ. κ Φιλιπ. 
Α. σελ. 50, Θουκ. Α. 143. Γ. 16). Έδίδοντο ενίοτε τοΐς με- 
τοίκοις,ένεκα εύεργεσιών πρός τήν πόλιν, ίσοπολιτείας δίκαια. 
Οί τών έν ’Λ θήναις άποθνησκο'ντων μετοίκων κληρονόμοι διε- 
τέλουν ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Πολεμάρχου. (Δημοσθ. περί 
Στεφ. 2. 1135).

—οοο---

ΓΙερι τριχών τοϋ Ανθρώπου
Ή θρίξ τοϋ άνθρώπου έξετασθεΐσα εύρέθη οτι συνίσταταΐ 

έκ τίνος στενωτάτου σωλήνος ύπό μικρών λεπτότατων λεπιδί- 
ων περιβεβλημένου καί διαφανούς- ένεκα της διαφανείας ταύ
της δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τάς τοϋ άνθρώπου άπό τών άλ
λων ζώων έντός τοΰ διαφανούς τούτου σωλήνος ύπάρχει έλαι- 
ον έχον χρώμα άνάλογον τώ τών τριχών, π. χ. έντός τών έ- 
ρυθρών τριχών είναι χρώματος έρυθροϋ, έντός τών μελαινών 
μέλαν κ.τ.λ ή έκρυσις τοΰ έλαίου παύει συνήθως κατά τήν 
προβεβηκυΐαν ηλικίαν, πολλάκις δμως και κατ’ αυτήν τήν νε
ανικήν, ένεκα ηθικής επιρροής, καί τότε αί τρίχες λαμβάνουσι 
χρώμα λευκόν ή σταχτερόν περί τοΰτου διηγούμεθα τό άκό- 
λουθον περίεργον γεγονός, τό όποιον συνέβη είς τινα κωμόπο- 
λιν τής Αύστρίας, καίτό όποιον επιστημονική τις έφημερίς άφη- 
γεΐται. Δύο νέοι πλουσίων τε καί διασήμων οικογενειών ύπή- 
γαν, χάριν διασκεδάσεως, είς κυνήγιον, δπου, κατά τύχην, 
παρετήρησαν έντός στομίου μεταλλορυχείου τίνος φωλεάν 
αετών, έντός τής οποίας εύρίσκοντο είσέτι οί νεοσσοί. Έπιθυ- 
μοΰντες νά συ7.λάβωσιν αύτούς μετέβησαν είς τό πλησίον χωρί- 
ον, ϊνα προμηθευθώσι τό πρός κατάβασιν σχοινίον καί άλλα 
επιτήδεια μέσα πρός τόν σκοπόν αύτών. 'Γπε'ράνω τής οπής 
τοΰ μεταλλείου έστησαν πρόχειρον μάγγανον, καί ό εις καθή- 
μενος έντός μικροΰ κοφινιού κατεβιβάσθη ύπό τοΰ έτέρου μέ
χρι τής φωλεάς, άπό τής οποίας συνέλαβε τούς νεοσσούς. 
Έν ω δέ έκράτει αύτούς, οί έντός τού μεταλλείου ευρισκόμε
νοι γονείς τών νεοσσών, άκούσαντες τάς κραυγάς αύτών, άνήλ- 
θον δλοι έκδίκησιν πνέοντες κατά τοΰ άρπαγος τών τέκνων 
αύτών, καί ούτω περί αύτόν ιπτάμενοι έζήτουν μέ τούς όνυ
χας καί τά ράμφη αύτών νά τόν καταξεσχίσωσιν. Ό νέος δέ 
έν τώ φρικώδει τούτω κίνδυνο» εύρεθείς, καί μή έχουν κατά τύ
χην άλλο είμή μαχαίριον κυνηγίου, έζήτει δι’ αύτοΰ, άπομα- 
κρύνων τούς τήν ζωήν του έπαπειλοϋντας εχθρούς, νά διασωθή. 
Ομως, φεΰ ! διά αύτοϋ τούτου τοϋ μαχαιριού, κινούμενου κα
τά πάσαν διευθυνσιν σχεδόν, διέκοψε καί τό τήν ζωήν αύτοϋ δια
τηρούν σχοινίον, καί ευρισκόμενος μεταξύ δύο άφευκτων κιν
δύνων έπρεπε καταπίπτων νά καταθραυσθή ή ύπό τών άετών 
νά άποτυφλωθή, ώστε βλέποντος τόν όλεθρόν του, είς τοσοΰτον 
βαθμόν διεταράχθη τό νευρικόν του σύστημα, ώστε μόλις ήδυ- 
νήθη νά κράξη τόν σύντροφόν του, ϊνα άναβιβάση αύτόν, φοβού
μενου άπό στιγμής είς στιγμήν τήν έντελή τοϋ σχοινιού δια
κοπήν. Άλλά πάλιν κατά τύχην έπανελθών είς εαυτόν, ήδη- 
νύθη νά κράξη τόν σύντροφόν του,ουτος τόν άνεβίβασεν άπαλ- 
λαγέντα έξ άμφοτέρων τών κινδύνων. Έξήλθε δέ τοΰ μεταλ
λείου τούτου ούχί ώς είχε καταβή νέος, άλλά λευκόθριξ καί 
τήν δψιν γέροντος εχων, ώστε ό φίλος του καί οί είς τήν πόλιν 
συγγενείς δέν ήδυνήθησαν νά τόν άναγνωρίσωσιν, αύτός δέ μετά 
τινα χρόνον ένεκα τούτου άπέθανε. Τοΰτο λοιπόν τό περίεργον 
συμβάν άποδεικνύει εμφανέστατα τήν επιρροήν τήν οποίαν έ- 
χουσι αί ψυχικαί παθήσεις, μάλιστα αί αίφνήδιοι, έπί τήςάπε- 
κρύσεως τοΰ εντός τοΰ σωλήνος τών τριχών κυκλ.οφοροΰντος 
ελαιώδους ρευστού, καί ότι ή τής άπεκρύσεως ταύτης παύσις 
άποκαθίστησι τήν τρίχα λευκήν ή σποδώδη.

Ε. Αάνδερερ.
—οοο—

Πέρ'ί λ ayysto πλαστικής
τών αρχαίων.

Μεταξύ τών 'τεχνών, αϊτινες διά τά εύτε7.ή προϊόντα, άτινα 
δί αύτών πρόάγονται, ώς άσήμαντος έθεωρεΐτο παρά τοΐς άρ- 
χαιοτάτοϊς τών Ελλήνων, ήν καί ή κεραμευτική. Είς βαθμόν 
τινα τελ.ειότητος έφθασεν ή τέχνη αύτη ύστερώτερον έν Κο- 
ρίνθω, Αίγίνη καί Σάμω, κατ’έξοχήν δέ έν Άθήναις, δπου μέγα 
μέρος τών κατοίκων ήσαν άγγειοπλάσται- κατά τόν Ό
μηρον έτελειοποιήθη ή άγγειοπλ,αστική ήδη πρότερον είς 
•Κόρινθον· έκεΐθεν μετέβη περί τήν 30ήν ’Ολυμπιάδα είς Αίγι
ναν, ήτις ένεκα τοΰ πληθυσμοΰ τών ένταΰθα κατοικούντων 
άγγειοπλαστών, ώς καί ένεκα τών ένταΰθα κομψώς κατασκευ- 
αζομένων άγγείων, έπωνομάσθη Χυτρόπολις. Εις τάς Αθή
νας οί άγγειοπλάσται κατώκουν είς ιδιαίτερον μέρος τής πό
λεως, τόν ένεκα τούτου κεραμικόν κληθέντα. Κατά τόν Παυ
σανίαν ό Κόροιβος πρώτος έσύστησε αγγειοπλαστικόν κατά
στημα είς ’Αθήνας. Τά προϊόντα των μετεφέροντο είς ίδαίτερα 
μέρη τής πόλεως, έν οίς έγίνετο ή πώλησις αύτών, ιδίως κατά 
τήν εορτήν τοϋ τρύγους. Είς τά άγγειοπλαστικά καταστήμα
τα κατεσκευάζοντο αί κέραμοι, καί, κατά τόν Πλίνιον, ό Εύρύ- 
αλος καί ό Ύπέρβιος ήσαν οί πρώτοι κατασκευάσαντες τοίχον 
έκ κεράμων. ΊΙ έν χρήσει ύλη πρός τήν τών άγγείων κατα
σκευήν παρά τοΐς άρχαίοις άνωρύττετο είς τήν νήσον Σάμον, 
δ’ δ καί Σαμία γή έλέγετο, τά έξ αύτής δέ άγγεϊα Σαμιακά 
άγγεΐα. Έκτος αύτής έχρησίμευε καί ή κωλιάς γή, ήτις 
άνωρύττετο είς τό ομώνυμον άκρωτήριον τών Αθηνών έξ αύ
τής δέ κατεσκευάζοντο κατ' έξοχήν καλής ποιότητος κεραμί
δες, αϊτινες ώνομάζοντο κωλιάδες. Οί άγγειοπλάσται έπρο- 
σπάθουν νά βελτιώνωσι τήν πρός κατασκευήν τών προϊόντων 
των άναγκαίαν πρώτην ύλην πρός ούδετέρωσιν τών φυσικών 
τής ύλης έλαττωμάτων καί βελτίωσιν αύτής, ετι δέ πρός 
πλειοτέραν εύκολίαν τής τοΰ χώματος πλάσεως, άνεμίγνυον 
καί άλλας ούσίας, οιον ώχραν κλ. άπερ έδιδον τοΐς άγγείοις 
έρυθρότερον χρώμα- έκτος τής προσθήκης τή; ώχρας προσε- 
μίγνυον καί μινιόν, τό όποιον άναμφιβόλως ένετίθουν ένεκα τής 
εύκολωτέρας μετά τοΰ χώματος ένώσεως- ή άνακάλυψις τοΰ 
μίνιου εις τά άρχαΐα άγγεΐα συμφωνεί μέ τήν σημείωσιν τοΰ 
Σουΐδα λέγοντας, δτι ή μίλτος, ή όποια είναι τό μίνιου ή 
όξείδιον τοϋ μολύβδου, τό όποιον παρά τοΐς άρχαίοις έξή- 
γετο έκ τών μολυβδούχων ορυκτών τοΰ Ααυρίου, δύναται εύ- 
κόλως νά συμμιχθή μετά τής κωλιάδος γής. Τά πλειότερα 
άγγεΐα τών άρχαίων περιεβάλλοντο, πρός κατάφραξιν τών πό
ρων καί επομένως κώλυσιν τής διόδου τών διαφόρων ρευστών, 
διά ιδιαιτέρου τινόςγανώματος, τό όποιον έσυνίστατο έξ ασφάλ
του διαλελυμένης είς νάφθαν μετά τήν περιάλειψιν τών 
άγγείων διά τοΰ ρηθέντος διαλύματος έπορροΰντο, καί ούτως 
έγίνετο ή ίγκαυσις τοΰ άνθραχος, έξ ου προκύπτει τό μέλαν 
χρώμα, τό όποιον ώς άμετάβλητον άνθίσταται είς τόν πανδα- 
μάτορα χρόνον. ’Ιδίως περί τής άγγειοπλαστικής τέχνης τών 
άρχαίων θέλομεν άλλοτε σημειώσει τά δέοντα.

Ξ. Αάνδερερ.
—οοο —

Πεά συλών παρά τοΐς άρχαίοις.
Ότε πόλις τις έλληνίς, η τών πολιτών τις αύτής έζη- 

μιοΰτο ή προσεβάλλετο ύπό άλλη; πόλεως, ή πολίτου αύτής, 
καί ή πρώτη δέν ήθελεν ή δέν ήδύνατο νά διακηρύξη πόλεμον 
κατά τής δευτέρας, έδιδε συνήθως άδειαν είς ίδιώτας νά συλ- 
λαμβάνωσι πλοία, πράγματα καί άνθρώπου; αύτη ανήκοντας. 
Τοΰτο έλέγετο σύλας ή σύλα διδόναι (Δημοσθ. κ. Αακρ. 931, 
Αυσ. κ. Νιχομ. 185). Ό Πολύβιος λέγει τοΰτο λάφυρον ή 
ρύσια καταγγέλλειν (Δ. 26. 36. 53). "Οτε οί Λακεδαιμόνιοι 
ένόμισαν δτι οί ’Αθηναίοι, διότι έποίησαν έπιδρομάς έκ Πύλου, 
διέόρηξαν τήν συνθήκην, άνήγγειλαν δτι ήδύνατο έκαστος τών 
υπηκόων αύτών (ίληιζεσθαι τούς ’Αθηναίους» (Θουκ. ε. 115.). 
Ό Δημοσθένης (έν τώ περί Τριηραρχ. ς-ιχ. 1232) κηρύττει δτι 
οί τάς τριήρεις διοικοΰντες τοσοΰτον κακώς προσηνέχθησαν 
5?°? τάς ξένας πόλεις, ληστεύοντες πάντα ύπ’ αύτών κατα
λαμβανόμενου, ώστε ούδείς άθηναΐος ήδύνατο ν’ άποδημή α
σφαλώς ο διά τάς ύπό τούτων άνδροληψίας καί σύλας κατε- 
σκευασμένας.»—Ό Σουίδας ερμηνεύει τό σΰλαι διά τοΰ 
συλλήψεις. Έν τή παρά Δημοσθένει (κ. Αακρ. 927) ναυ

τική συγγραφή, δημόσιευθείση άλλοτε έν τή έφημερίδι, τού
τη (έτους Β. σελίδι 238. ) υπάρχει καί όρος υποχρεών τόν 
έμποροπλοίαρχον νά καταπλέη καί άποβιβάζη τά έμπο- 
ρεύματα «δπου &ν μή σϋλαι ώσϊ» κατά τών Αθηναίων. Ό δή
μος τών Αθηναίων έψήφισε ψήφισμα, δι’ ου ένομιμοποιεΐτο ή 
σύλ?.ηψις ύπό ιδιωτών πολέμιας πόλεως πλοίων καί έμπορευ- 
μάτων· άν ταΰτα συνελαμβάνοντο ύπό ’Αθηναίων πολιτών, 
άπεφάσιζεν ό δήμο; άν ή λεία ήν νόμιμος, άν έπρεπε νά κρα- 
τηθή ή ν’ άποδοθή, ή τί νά γίνη αύτη (Δημσσθ. κ. Τιμοκρ. 
703. καί ύποθηκ. αύτοϋ 674. 655. ιδ. καί Άρποκρ. έν λ. 
Σΰλαι). Περί τοϋ έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις διδόμενου ύπό τή; 
Κυβερνήσεων τοΐς ίδιώταις δικαιώματος τούτου θέλομεν δημο
σιεύσει προσεχώς τά δέοντα.

------ οοο-------

Ό μϋΰο; της άκεραιοτητος τής Όθω/ζανικής 
αντον.ρατορί<χζ,

Ή κατά το φαινόμενου θερμώς υπεραοπιζομε'νη, χαί εΐς τινας τών 
μεγάλων 'Ηγεμόνων τίίς οικουμένης καί παμπόλλους ίδιώτας περισπα
σμούς, ανησυχίαν, βάσανα και' συζητήσεις προξενήσασα αρχή, « Ή 
άκεραιότής τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας ■ 
κατέστη σήμερον τό παγκόσμιον καί πολυθρόλλητον ούτως είπεΐν έμ- 
βριθοϋς μελέτης καί εξαίρετου σκέψεως άντικείμενον. 'Η κραταιά 
'Ρωσσϊα, ή τήν πρώτην ώθησιν δοΰσα είς τό ζήτημα τούτο, είπε δημο
σία καί πανδήμως διεκήρυξεν οτι, ίρμωμενη μόνον έκ τών δικαίων κατ’ 
αυτήν απαιτήσεων της, απέχει πολύ μακράν τοΰ νά έπιθυμή Τουρκι
κής -χώρας κατάκτησιν, καί είς μαρτύρων τούτου προσεπεσέρει, διά 
τής εσχάτως δημοσιευθείσης μετά τής ’Αγγλίας μυστικής αύτής αλ
ληλογραφίας, οτι δέν έπιθυμεΐ ουδέ θέλει άνεχθή νά πράξη τό τοιοΰ- 
τον καί οίαδήποτε άλλη Εύρωπαϊκή κυδέρνησις και νά γείνη κυρία τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Τήν αύτήν δέ θέληοιν καί τήν αύτήν επιθυμίαν, 
ού μόνον διεδήλωσαν καί διά τών πραγμάτων υποστηρίζουοιν αί 
δυο κραταιαΐ Δυνάμεις ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, άλλά και, έπί υ
ποθέσει κατ’ αύτάς σκοπού κατακτητικού έκ μέρους τής 'Ρωσσιας, έ- 
κήρυξαν πρός αύτήν τόν πόλεμον, έπεδαψίλευσαν τήν ουμμαχίαν των 
πρός τήν Τουρκίαν, καί έθεσαν υπέρ αύτής είς κίνησιν τούς στρατούς 
αύτών διά ξηρας και τούς στόλους των διά θαλάσσης. Έτι δέ καί αί 
δυο επίσης ισχυροί δυνάμεις τής Γερμανίας, ή Αυστρία καί ή Πρωσ- 
σία, οπαδοί τής αρχής ταύτης, συνωμολόγησαν διά πρωτοκόλλων μετά 
τών δύο δυνάμεων, τής ’Αγγλίας και τής Γαλλίας, καί δί εκτεταμένης 
αυτών άλληλογραφίας μετά τής 'Ρωσσίας,καί συνεπέγραψαν τήν ακεραι
ότητα ταύτην τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. "Απασαι δέ αί είρη- 
μέναι ίσχυραι τής οικουμένης δυνάμεις, τήν ΕύρωπΟϊκήν ισορροπίαν 
περί παντός ποιούμενοι, έθεώρησαν, ώς λέγουσιν, ώς μόνον αντισήκω
μα καί ίσοζυγιον τήν άκεραιότητα ταύτην. Εί καί έξ άπάντων τούτων 
πείθεται ό θνητός άνθρωπος νά πιστεύση άδιστάκτως, δτι όντως δ θεός 
εμπνέει τούς δυνατούς τούτους τής οικουμένης ηγεμόνας είς τήν άπό- 
©ασίν των ταύτην, ίσως δμως οί Θεόπνευστοι ουτοι κραταιοί ήγεμό- 
νες συγχωρήσουσιν είς τόν θνητόν τοΰτον άνθρωπον, νά έξετάση καί 
άν οί λόγοι καί τά κηρύγματα των συνάδωσι πρός τά πράγματα, καί 
προς τά κατά διάνοιαν αυτών βουλεύματα καί ενεργήματα. Καί πρώ
τον. 'Η πρεσβεύουσα καί διακηρύττουσα τήν αργήν ταύτην τής τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορίας άκεραιότητος κραταιά 'Ρωσσία κατέλαβε 
και κατακρατεί τής αύτοκρατορίας ταύτης μέρος, τάς δύο ήγεμονίας, 
τήν Βλαχίαν καί τήν Μολδαυίαν, πριν ή κηρυχθή κατά τάς ώρισμένας 
τών εθνών νομίμους διατυπώπεις δ μεταξύ αύτής καί τής Τουρκίας 
πόλεμος. Άρά γε συνάδει ή πραξις αυτή πρός τήν διαθρυλλουμένην 
άκεραιότητα τής Τουρκίας ; Όχι βέβαια. Δεύτερον. Αί δύο επίσης 
κραταιαΐ δυνάμεις, ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία,άμέσως καί πριν ετι κατά- 
σχη τάς δυο ηγεμονίας ή 'Ρωσσία, κινοΰσι τούς συμμαχικούς αύτών 
στόλους καί προσορμίζουσίν άμφοτέρουςπρός αύτήν τοΰ Έύ.λησπόντου 
τήν είσοδον, είς Βεσίκεια' μετά δέ ταΰτα, καί συνεπεία απρο
σδόκητων πράξεων, διατάττουοι τούτους νά εισπλευσωσιν είς τόν 'Ελ
λήσποντον, ν’ άγκυροβολήσωσι παρ ’ αυτήν τήν Κωνσταντινούποΰ.ιν, 
καί ναυλοχήσωσιν έφ’ ολον τόν Βόσπορον- ώς έπίμετρον δέ, άφαρπάσα- 
σαι είς έαυτάς έν τή έμφανίσει καί τή ίσχυϊ τών στόλων των τούτων, 
καί νοΰν καί πασαν ενέργειαν τής πολιτικής διοικήσεως τής Τουρκίας, 
περιεποίησαν είς έαυτάς δ,τι κατ’ άλλων υπέρ αύτής διεμαρτυροντο, 
ίσχύν νόμων οπωσδήποτε καθεστώτων καί αυτοκρατορικά του άρχοντος 
δικαιώματα, καί οί Κύριοι πρέσβεις αύτών αυτοπροσώπως παρισταμε- 
νοι είς τά συγκροτούμενα μεγάλα καί μικρά τής πρεσβευομένης αύτο- 
νόμου ’Οθωμανικής κυβερνήσεως συμβούλια, διέπουσι καί διεξάγουσιν 
άπασαν τήν υπηρεσίαν κατ’ ιδίαν αύτών αιρεσιν, νουθετοΰντες λόγω, 
καί πράγματι τήν θέλησιν αύτών είς αύτήν έπ'.βάλλοντες. Αρά γε αί 
πράξεις αύται συμοωνοΰσι πρός τήν τότε παρ’ αύτών διαθρυλλουμένην 
άκεραιότητα τής Τουρκίας, ένω δέν προϋπήρξέ ποτέ μεταξύ αύτών καί 
τής Τουρκίας συνθήκη τις συμμα-χίας τε καί έπιμαχιας έπι τή προ
κειμένη διαφορά τής 'Ρωσσιας πρός τήν Τουρκίαν; Όχι βέβαια.
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Τρίτον. Ή ζρατκιάτή; Αύστρία; δύ-αμις, η πρό ολίγου άναγκα- 

σθεΐσα St ΐσχυρας έπεμβάσεώς της νά προλάβη τάς χατά τών κατοίκων 
τοΰ Μαυροβούνιου^κακώσεις τών ’Οθωμανών, καί οι άπειλών ν’ απαί
τηση τήν Θεραπείαν, ταΰτα πράττουσα καί τοιοΰτον προσβλητικόν κα
τά τής Τουρκίας δεικνύουσα χαρακτήρα, άν καί κατ’ άνάγκην άλλως, 
προσβάλλει άρά γε τήν άκεραιότητα ταύτης ; Ναι βέβαια.

’Εκ τών όλίγων λοιπόν τούτων παραδειγμάτων, παραλειπομένων 
πολλών άλλων λεπτομερειών, άλανθάστως καταφαίνεται δτι ή διακηρυτ
τόμενη άκεραιότης τής Τουρκικής αύτοτρατορία; είς μέν τήν 'Ρωσσίαν 
ητο σκοπός παρασ-.άσεω; της υπεροχή; της, καί στερεώοεως τής ε
πιρροής της' είς δέ τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν ητο στιγμιαία 
σκιά, κατευναστικόν γοήτευμα καί γλυκύ δέλεαρ πρός τήν Τουρκίαν, 
ό δέ πραγματικός σκοπός άλλος,ητο καί εΐναι,δηλ.ο,τι έπισημως διεκη- 
ρύχθη έν αύτοΐς τοΐς βουλευτηριοις τής ’Αγγλίας καί ύπό υπουργών 
καί ύπό βουλευτών- ήτο καί είναι, δ,τι έκηρύχθη έν Γαλλίφ ύπ’αυ
τής τής ιδίας κυβερνήσεως- δ,τι κηρύσσεται καί διατρανοΰτα: όμοθυ- 
μαδόν ύπό τε τοΰ ’Αγγλικού καί τοΰ Γαλλικού τύπου- ήτο καί εϊναι, 
ό περιορισμός κσίή ταπείνωσις τής 'Ρωσσίας- καί πρός 
τόν σκοπόν τούτον μία οίαδήποτε αφορμή ήτο άναγκαία, καί ώς ί- 
φορμή τοιαύτη έδέησε νά χαρακτηρισθή ήάκεραιότης τήςΤουρ- 
κίας, καίτοΰ Σουλτάνου τά κυρία ρχικά δι κ αιώμα τ α.

Τολμηροί ίσως καθιστάμεθα έάν είπωμεν δτι είς ισχυρά καί μεγάλα 
κράτη τοιαύτη αφορμή δέν είναι άρμόζουσα- άλλ’ δμως τό λέγομεν 
μετά παρρησίας δτι άλλη τις αφορμή έπρεπε νά έπινοηθή καί ούχί ή 
άκεραιότης τής Τουρκίας, διότι αΰτη νά ύπαρξτφ εϊναι άδύνατον. Η 
άσθένεια και ή παρακμή τής Τουρκίας, άς μας συγχωρήσωσι νά τό 
είπωμεν αί μεγάλαι δυνάμεις, διότι καί αύταΐ καλώς τό γινώσκουσι, 
χρονολογείται πολλω πρότερον ή κοινώς νομίζεταΓ χρονολογείται, 
άφοΰ ό μέν πολιτισμός έξηπλώθη έφ’ άπαντα τά χριστιανικά έθνη, ό 
οέ Τούρκος άπεφάσισε κατά θρησκευτικήν του έπίγνωσιν νά μείνη στά
σιμος έγκαρτερών είς τάς δέλτους τοΰ Κορανίου- χρονολογείται άπό 
τής εποχής τών διαφόρων πολιτικώνΡαπισμάτων τά όποια αύταΐ κατά 
διαφόρους καιρούς έπηνεγκαν κατ’ αύτής, καί ιδίως ή 'Ρωσσία προ 
εκατονταετίας, ώς έξ άπασών τών συνθηκών τών είρημένων δυνάμεων 
πρός τήν Τουρκίαν έξάγεται άναντίρρητος τών λόγων ημών ή άλήθεια- 
χρονολογείται τέλος άφ’ ής έποχής δ ύπήκοος, και ώς αυτή δοξάζει, ό 
αιχμάλωτος αύτής ράγιάς, άληθής λάτρης τοΰ χριστιανισμού, έκαλλι· 
εργησε το πνεύμα αύτοΰ συμφώνως πρός τήν ουράνιον τοΰ θεμελιωτού 
αύτοΰ διδασκαλίαν, ήσπάσθη έγκαρδίως τόν πολιτισμόν, έπεδόθη είς 
τας έπιστήμας, προώδευσεν είς τάς τέχνας, καί έθεώρησεν έκ συναι- 
σθήσεως έαυτοΰ τήν άτίμωσίν του δτι διετέλει ύπό τοιοΰτον δεσπότην- 
μάρτυς δέ τοΰ λόγου άξιόχρεως ή έπανάστασις τοΰ 1821 καί τό παρ’ 
αύτών τών μεγάλων δυνάμεων είς αύτήν άποδοθέν γνωστόν πέρας. Έκ
τος δέ τούτων πεποίθαμεν δτι καί ές άλλων πολλών περιστάσεων, 
καί ιδίως έκ τών όσημέραι παοισταμε'νων καταφανέστερου καθίσταται 
δτι ή άκεραιότης αΰτη εϊναι ιδανική καί άφκ,ρημένη δοξασία, ανυπο
στήρικτο; καί ακατόρθωτος. Υμείς αύταΐ, ώ κραταιαί Δυνάμεις, άνε 
γνωρίσατε τήν καθ’ όλα άδυναμίαν καί ανικανότητα τής Όθωαανικής 
αύτοκρατορίας καί πρός τοΰτο διετάξατε καί ένεργεΐται σήμερον ή 
αποστολή Τουρκικών στρατευμάτων καί λοιπών αναγκαίων άπό παρα
λίου είς παράλιΛ, ή άπ’ εύθείας διά τών πλοίων ύμών, ή διά τή; συ
νοδείας αύτών άνιχανούντων άλλως έκείνων- ύμεΐς αύταΐ διετάξατε πρό 
καιρού τούς στρατηγούς καί τούς άξιωματικούς ύμών νά διευθύνωσι 
*αί νά διοικώσι τούς Τουρκικούς λεγομένους στρατούς, διά την έλ- 
λείύιν τοιούτων είς τήν Τουρκίαν- ύμεΐς αύταΐ διετάξατε τόν όπλι- 
σμόν καί αύτοΰ τού άπλοΰ Τούρκου στρατιώτου καί τά αναγκαία 
όπλα πρός τοΰτο έχορηγήσατε, άμηχανοΰντος τοΰ Τουρκικού κρά- 
τους’ύμεΐς αύταΐ ζητεισθε είς χορηγίαν χρημάτων, διότι τό Τουρ
κικόν ταμεΐον είναι διάκενον- ύμεΐς αύταΐ ετοιμάζετε τά στήθη 
τών στρατιωτών σας πρός ύπεράσπισιν τής Τουρκικής αυτοκρα
τορίας, διότι τοΰτο αύτή ή ιδία σας λέγε: οτι δέν εϊναι ικανή 
νά πράξη,- ύμεΐς αύταΐ διά τών έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεων 
σας έπεμβάσαι άνελάβετε νΰν τήν ύπερτάτην διοίκησιν τής ’Οθωμα
νικής αύτοκρατορίας, διότι αΰτη άμοιρεΐ πολιτικής ίκανότητος- ύμεΐς 
αύταΐ διετάξατε τούς έν ταΐς πόλεσι προξένους ύμών καί πράκτορας 
νά συμμετέχωσι τής διοικήσεως αύτών, διότι τό άθλιον αύτό κράτος 
άου/ατεΐ- ύμεΐς αύταΐ διά τών άπ’εύθείας διακηρύξεων σας καί διά 
τών τών πρέσβεων ύμών, προξένων τε καί πρακτόρων, άνελάβετε καί 
έπιμελεΐσθε τήν κατεύνασιν τών έπαναστάσεων, πλούσιας διαψιλεύου- 
σαι τάς ύποσ-χέσεις, καί τοι διατελοΰντες ενήμεροι καί έν πλήρει γνώσει 
τών ύπό τών Τούρκων πραττομένων κακουργημάτων κατά τών χρι
στιανών- ύμεΐς αύταΐ τέλος πάντων άνελάβετε τήν καλλίστην πρόνοιαν 
νά ένισχύσητε διά παντός μέσου ύλικοΰ τε καί ήθικοΰ τό Τουρκικόν 
τοΰτο βασίλειον, τά πάντα ύπέρ αύτοΰ θυσιάζουσαι.

Άλλά μέχρι τίνος θέλετε πράττει τό τοιοΰτον χάριν τής παρ’ ύμών 
δοξαζόμενης άχεραιότητο; ταύτης; άκεραιότητος, ένεκα τής όποιας 
ή μέν Ρωσσία αφενός προβασα καί πέραν τών ηγεμονιών σήμερον, 
καί καταλαβοΰσα τό σημαντικόν μέρος τής Βουλγαρίας μετά τών ο
χυρών αύτής φρουρίων, χωρεΐ προτροπάδην, βηματίζουσα άνεπιστρε- 
πτεί έπί τόν κύριον αύτής σκοπόν, τήν έκπαλιόρκησιν καί κατοχήν 
τής πρωτευούσης τής αύτοκρατορίας τών Όσμανλιδων, τής Κωνσταν- 
τ'νουπόλεως αύτής. Ύμεΐς δέ άφ’ ετέρου, διά τών μυριάνδρων καί πο- 
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λυπλοίων κατάτε γήν καί θάλασσαν δυνάμεων σας, κκτέσχιτε καί κα
τέχετε ήμ.εραν παρ’ ήμέραν τή; ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας τάς πό
λεις, τά φρούρια, κκί αύτήν τλν πρωτεύουσαν ΰλικώ;, τήν δέ κυβέρ- 
νησιν καί το πνεύμα αύτής ήθικώς Ταΰτα πάντα πώς συνάδουσι πρός 
τήν διαθρυλλουμένην τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας ακεραιότητα ; 
καί πού ύφίσταται πλέον..τοιοΰτον Τουρκικόν βασίλειον είς ήν έφθασε 
παρακμής καί άποσυνθέσεως κατάστασιν, διά νά καταβληθή καί πρό
νοια ύπέρ τή; διατηρήσεως καί άκεραιότητος αύτοΰ; Ήμεΐς τουλάχι
στον καθ’ όσον έξάγομεν έξ αύτών τών ιδίων πραγμάτων πιστεύομεν 
άδιστάκτως, καί λέγομεν έν πλήρει πεποιθήσει, ότι ’Ο θ ω μ α ν ι κ ή α ύ τ ο- 
κρατορία δέν υπάρχει πλέονείς τον κόσμον, καί έάν 
ύμεΐς αί μεγάλαι δυνάμεις τού κόσμου τούτου, διά τών μεγάλων θυσι
ών καί προσπαθιών ύμών κατισχύσητε τής έπικειμένης κρίσεως, είς 
τό νά διατηρήσητε ^τήν σκιάν τούλάχιστον τής ’Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας μετά τής φημιζόμενης άκεραιότητος αύτής, τό έ’ργον ύμών θέ
λει εϊσθαι προσωρινόν, θέλει εϊσθαι ,έφήμερον, ενόσω ό Τοΰρκοςέγκαρτε- 
ρεΐ είς τάς διατάζεις τοΰ Κορανίου, τάς όποιας είναι άδύνατον καί νά 
άρνηθή, έκτος αν Οέλη νά μή εϊναι Μ ω α μ ε 0 α ν έ ς.

Διά ταΰτα πάντα άς μας συγχωρηθή νά ειπομεν ότι, έάν αληθώς 
θεωρήτε τήν κραταιάν τώ βντι ’Ρωσσίαν έπίφοβον είς τήν Ευρώπην 
καί είς τά συμφέροντα ύμών, καί έάν άληθώς συμφέρω ύπέρ τής τοΰ 
κόσμου ισορροπίας νά μή κατάσχη ή 'Ρωσσία τό μέρος ίκεΐνο τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, δπερ ύμεΐς αναγνωρίζετε ώς έπίφοβον 
πρός τήν Εύρώπην, παύσατε πρό; θεοΰ άπό τοΰ νά νομίζητε κοτορθω- 
τήν τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας τήν ακεραιότητα ύφ’ ήγεμόνα 
’Οθωμανόν καί νομοθεσίαν τοΰ Κορανίου, δπως σήμερον διάκειται, καί 
μεταβάλετε ταχέως σχέδιον, καί έν τή σοφία ύμών άνεύρετε τό μέσον, 
δπερ άληθώς υπόσχεται τήν Εύρωπαϊκήν ισορροπίαν καί τήν παγκόσμι
ον ήσυχίαν, καί μή χύνετε έπί ματαίω τό πολύτιμον χριστιανικόν αίμα 
τών τέκνων σας, μηδέ καταναλίσκετε τούς θησαυρούς σας έπί βάσει 
άστηρίκτω, καταθλίβοντες ανηλεώς συναδέλφους ύμών χριστιανούς 12 
έκατομμυρίων, τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν προγονική κληρονομιά κατοι- 
κούντων καίάπανθρώπως καταβασανιζομένων.
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ΔΙΑΦΟΡΑ.
— Ό Κύριος Παπαδοπούλας Βρετός,τά πάντα δεύτερα τοΰ 

πρός τήν πατρίδα χρέους τιθέμενος, ήρξατο έκ νέου έκδίδων 
Γαλλιστί τήν άρχέγονον αύτοΰ εφημερίδα α Le miroir Grec » 
άρχην τής νέας αύτής φάσεως τίθησιν ο έκδοτης « τό παν υπέρ 
τής 'Ελλάδος και διά τής 'Ελλάδος ». ’ΕυχόμεΘα. είς τόν Κύ
ριον Βρετόν εύστοχιαν τοϋ σκοποΰ αύτοΰ, πιστεύοντες οτι θέ
λει πάντως υπέρ τών συμφερόντων, καί μόνον τών συμφερόν
των τών καλώς έννοουμένων, τής πασχούσης πατρίδος έργα- 
σθή, και εις τόν ιερόν ταύτης βωμόν προσενέγει θυσίαν άμωμον 
και άνεπηρέαστον άπό πάσης άλλης συμπάθειας και ατομικών 
κλίσεων, ών ούδεΐς θνητές ελεύθερος υπάρχει. Αί εις γλώσ
σαν είς πάσαν τήν Ευρώπην καταληπτήν, καί ύπό φιλογενών 
γραφόμεναι έφημερίδες καί περιοδικά είσίν όντως χρησιμό
τερα είς τάς παρούσας περιστάσεις, ή αί είς τήν καθ’ ημάς 
'Ελληνικήν- καί παράδειγμα τούτου έχομεν τόν ούτως έκ- 
διδόμενον Θεατήν τής Ά ν α τ ο λ ής, μεγίστην περιποιη- 
σάμενον τή πατρίδι ήμώνώφέλειαν, και πολλούς τών Ευρωπαίων 
φωτίσαντα καί άπό τής πλάνης είς τήν άλ^ήθειαν καθοδηγή- 
σαντα, άνθ ου καί πολλή ή ευγνωμοσύνη οφείλεται τοΐς αφιλο
κερδώς καί μετ’ άκραιφνοϋς φιλογενείας ύπέρ τών 'Ελληνικών 
συμφερόντων έργαζομένοις άξιοσεβάστοις συντάκταις αυτού.

— Άφίχθη είς ’Αθήνας έκτακτος ταχυδρόμος έκ Μονάχου. Άγνω- 
ς-ον ύπάρχει ετι τδ περιεχόμενον τών πα£ αύτοΰ κομισθέντων έγγράφων.

— Οί 'Ρώσσοι άνεχώρησαν έκ τής Μικρά; Βλαχίας καταστρεώαν- 
τες τά έν αύτη οχυρώματα αύτών- συνέρχονται δέ πρό; τήν Όλτενί- 
τσαν καί Συλήστριαν, ής ή δλωσις θεωρείται άφευκτος.

— Ό Αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας έξέδωκε κατά τήν ήμέραν τοΰ 
Πάσχα νέαν δήλωσιν, δί ή; κηρύττει ότι ή 'Ρωσσία μάχεται ούχί πρός 
κατάκτησιν χωρών ή ύπεροχήν έπι^όοής « άλλ’ ύπέρ τή; χριστιανικής 
πίστεως, καί πρός ύπεράσπισιν τών καταπιεζομένων όμοπιστων αύτή, 
κατ’ άσπονδων όχθρών. » Πα; "Ελλην, π5; αναξιοπαθών χριστιανός, 
δέν δύναται παρά ν’ #ναπέμψη τάς εύχάς αύτοΰ έ/ κατΜύξει πρός τόν 
Ύψιστον, ίνα οώση νίκα; τοΐς άνευ ορρυ υπέρ τής άνεξαρτησία; αύτοΰ 
άπό τοΰ στυγερού ζυγού τής δουλείας άγωνίζομένοις, καί υπέρ τοΐς ά- 
μωμήτου αύτοϋ πίστεως προκινδυνεύουσι.

— Καί ό ήγεμών τοΰ Μαυροβούνιου Δανιήλ έξέδωκεν εγκύκλιον 
καθ.ών εί; τά όπλα κατά τών τούρκων, καί ύπέρ τής όρθοοόςου εκκλη
σίας καί τή; πατρίδος τού; μαυροβουνίου; Ό συναχθησόμενο; ουτω 
στρατό; θέλει άναβή, ώς είκάζουσιν, εί; 20,000, καί ό άγων έμελλε 
ν’ άρχίση τήν ήμέραν τού 'Αγίου Γεωργίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΤΠΟΓΡΑΦ1ΑΣ 1Ώ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΓΛΟΤ-


