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1 Ιεά είβύντις. 
ι

Πάντες οί άρχήν τινα πεπιστευμένοι έν Αθήναις, ιδίως δέ 
οί στρατηγοί, οί πρέσβεις, οί άρχοντες καί οί πάρεδροι αύτών, 
οί διαιτηταί, οί ίερεΐς καί .αί ίέρειαι, οί δημόσιοι γραμματείς, 
οί έπιμεληταί των δημοσίων οικοδομών, οί τριήραρχοι καί 
αύτή ή βουλή τών πεντακοσίωνώς καί ή έξ Άρείου Πάγου ήσαν 
ύπεύθυνοι διά τήν διαγωγήν καί τήν διαχείρισιν τών αύτοΐς 
ανατεθειμένων δημοσίων καθηκόντων. Φαίνεται δέ δτι οί πο
λυπληθείς τών δημοτικών δικαστηρίων διζασταί ήσαν οί μόνοι 
ανεύθυνοι, διότι ώ; έκπροσωποϋντες τόν λαόν ήσαν τρόπον 
τινά εις εαυτούς υπεύθυνοι, 1. ύθυνη δε έλέγετο ή πάντων 
τών ανωτέρω λογοδοσία μετά τής λήξιν τής αρχής αυτών. 
Έκαστος τών ύπεύθυνον αρχήν έχόντων ωφειλεν εύθύνας 
δ ι δ ο' ν αι εντός τριάκοντα ήμερων άφ- ής έπαυε ταύτης, ενόσω 
δέ δέν έξετέλει τούτο τό χρέος πάσα αύτοϋ ή περιουσία διε- 
τέλει υπόχρεως τή πόλει, καί δέν έπετρέπετο αύτώ ή πέραν 
τών ορίων τής ’Αττικής έξοδος, ούτε ή άνάθεσις Θεω τινι α
λτ,ς ή μέρους τής ούσίας αύτοϋ, ούτε ή τής διαθήκης αύτοϋ 
συγγραφή, ούτε ή δί εισποιήσεως μεταβίβασις αύτοϋ έξ ε
νός εις άλλο γένος ή οίκον, ούτε νέα αύτώ ένεχειρίζετο άρχή, 
ούτε άπενέμοντο αύτώ ύπό τής πόλεως τιμαί ή άμοιβαί. Έάν 
ό υπεύθυνος δέν έδ δεν εύθύνας έντός τοϋ ώρισμένου χρό.ου ήν 
ύποζείμενος είς τήν άλογίου λεγομένην δίκην, (άλογίου δέ δί
κη ήν κατά τών ούκ άποδιδοντων λογισμούς ών άν διαχειρί- 
σωσι, Πολυδ. Η. "54). Ότε δέ έοιδεν υπόλογός τις εύθύνας ή
δύνατο έκαστος τών πολιτών προσερχόμενος νά κατηγορήσρ 
αύτόν, έάν έγίνωσκεν δτι δεν οιεχειρίσθη πιστώς καί κατά νό
μον τήν αύτώ πιστευθεΐσαν αρχήν. Όσοι δέν άπέδιδον τόν 
άπαιτοΰμενον λογισμόν, καί εί; τό δικαστήριον προσκαλούμενοι 
δέν προσήρχοντο ι'ν’ άπολογηθώσιν, άπεστεροϋντο τών τοϋ πο
λίτου διχαων ζαθάπαξ άτιμοι γινόμενοι Δημοσθ. ζ. 
Μέιδ. 542, ίδ. καί έφ. Μαθ. σελ. 13).

Έκ τοΰ ανωτέρω καταλόγου τών είς ευθυνςν υποκειμένων 
οαίνεται δτι ήσαν υπεύθυνοι ού μόνον οί τήν διοίκησιν τών 
δημοσίων χρημάτων πεπιστευμένοι, άλλά καί άλλοι τών έν 
τέλει, παρ’ ών έζητεΐτο μόνον λόγος περί τής διαγωγής αύτών 
κατάτήν ενέργειαν τών καθηκόντων αύτών. Καί τών μεν πρώτων 
ή έξέλεγξις ένηργεΐτο μεθ’ όσης πλείστης ακρίβεια;, έχουσης 
πρός τοϋτο τής πόλεως διαφόρους τρόπους. Οί δεύτεροι δέ συ
νήθως παοουσιάζοντο ενώπιον τών έκπροσωπ,ούντων τόν δήμον, 
ινα ΐδωσι μή υπήρχε κατη ορίζ τις κατ’ αύτών. Αν ούδείς 
παρουσία ετο κατήγορος άπελύοντο οί ούτως υπεύθυνοι έντί- 
μως (τοϋτο έλέγετο έπισημ-ίνεσθα’, Δημοσθ. περί Στεφ. 310) 
ανεύθυνοι γινόμενοι.

Ή τών λογισμών άπόδοσις έγίνετο έν Άθήναις ένώπιον τών 
λεγομένων ευθυνών ή τών λογιστών άμφότερα τά ονόματα 
ταϋτα άπαντώνται τό πλεΐστον όμοΰ, δέν γνωρίζομεν οέ ακρι
βώς οποία τις ήν ή μεταξύ αύτών διαφορά. Είς άλλας πόλεις 
ώνομάζοντο οί εύθύνας λαμβάνοντες συνήγοροι ή έξετασταί. 
Τών γραμματικών τινες (Μεγ έτυμολογ. και Φωτ. έν λ. εύ- 
θυνοι) λέγουσιν δτι ώνομάσθησαν μεταγενεστέρους λογισταί οί 
πρότερον λεγόμενοι εύθυνοι. Έκ τής άναγνώσεως όμως τών 
ρητόρων εξάγεται μετά πλείστης πιθανότητες δτι ήσαν διάφο
ρα τ k έργα αύτών. Έκ τών παρά Βοιζίω μαρτυριών (Δημοσ. 
Οίκ. Άθ. σελ. 190 β. έκδ.) καταφαίνεται έτι ότι ή τών λογι
στών λειτουργία, -ζαίτο·. ατενώς συνδεδεμένη μετά τής τών 
ευθυνών, ήν πολύ αύτής ευρύτερα, και οί δεύτεροι ήσαν μάλλον 
πάρεδροι τών πρώτων ή ολως ιδία άρχή. ώς ζαί έν τοίς έξης 
δειχθήσεται.

Οί απολογισμοί των δημόσια χρήματα διαχε1 ριζόντων καί 

τής αρχής παυόμενων παρειίδοντο πρώτον είς τούς λογιστάς 
πρός έλεγχον. Άν ούτοι άνεύρισχον δυσκολίαν ή πλοκήν τινα 
ή έλλειψιν, ή άν είσήγοντο κατηγορίαι κατά τού πρώην δημο
σίου υπηρέτου, έντός τών τριάκοντα ημερών άπό τής παύσεως 
αύτοϋ άπό τής άρχής, άνετίθετο ή περαιτέρω έξέτασις εις τούς 
εύθύνους, και ένώπιον τούτων ώφειλε ινα παρασταθή ό υπεύ
θυνο; καί συξητήση τήν ύπόθεσιν. Έάν οί ευθυνοι άνεχάλυ- 
πτον ότι οί λογισμοί ήσαν επιλήψιμοι, δτι ό λόγον διδων κα- 
τίσχε μέρος τών δημοσίων χρημάτων, δτι έδωροδοζήθη, ή ότι 
αί κατ’ αύτοϋ κατοιγορίαι ήσαν βάσιμοι, άνέφερον τήν ύπόθε- 
σ ν είς δικαστήριον, ου τούς δικαστάς έκλήρουν οί λογισταί. 
Είς τό δικαστήριον δέ τοϋτο έκήρυττεν ό κήρυξ αύτών προ- 
σκαλών τόν βουλόμενον ζατηγορήσαι τού λόγον δίδοντας 
(Αίσχ. ζ. Κτησιφ. 57, έτυμ. Μεγ. έν λ. Εύθύνη. Bekker άνέζδ. 
245/6).

Το δικαστήριον συνεδρίζζεν είς τό λογιστηρίου, ένθα κατά 
πρώτον έπεμπον πρός έξέτασιν είς τούς λογιστάς τούς λογι
σμούς αύτών οί πεπαυμένοι τής υπευθύνου άρχής (Άνδοκ. περί 
μυστ. 37, Αυσ. Κ. ΓΙολυστρ. 672). Φαίνετται δε λίαν πιθα
νόν ότι είς τάς έν τω λογιστηρίω δίκας έλάμβανον μέρος ενερ
γητικόν καί οί εύθυνοι. Άβέβαιον δέ ύπάρχει έάν ένήργουν 
μόνον ώς πάρεδροι τών λογιστών, ή άν, ιός ό Πολυδεύκης λέ
γει, είσέπραττον τά σφετερισθέντα χρήματα καί τάς έπιβαλ- 
λομένας ζημίας, (Η. 100). Εύθυνοι ώς και λογισταί ήσαν δέ
κα, εις έξ έκάστης φυλής (Φωτ. έν λ. Ευθυνος καί Άρποκρ. 
έν λ. Λογισταί). Οί λογισταί άπεδεικνύοντο ύπό τής βουλής 
διά κλήρου. Άν καί οΐ ευθυνοι ήσαν κληρωτοί υπάρχει αβέ
βαιου. Ό μέν Φώτιος θέλει αύτούς τοιούτους, ό δέ Πολυδεύ
κης λέγει δτι οί εύθυνοι προσαιροϋνται. (Η. 100). Πας ευθυ
νος είχε δυο παρέδ-ους (Bouckli δημοσ. Οίκ. ’Αθηναίων, Τί- 
tmann κ. λ ).

Τά πρώτα ίχνη τοϋ αληθώς δημοκρατικού τοϋτο κατασκευ
άσματος εύρίσκονται είς τήν σύστασιν τής μετά τήν κατάλυ- 
σιν τής βασιλείας ύπευθύνου άρχής, υπό τών ευπατριδών 
(ΙΙαυσ. Δ. 5. 4). Παρόμοιον σύστημα είσήχθηκαί είς διαφόρους 
άλλας δημοκρατουμένας πόλεις τής 'Ελλάδος.

—οοο--- 

δ Χρνσο'λωρας.

Μανουήλ ό Χρυσολ'.· ράς υπήρξεν έκ τών μάλιστα πεπαιδευ
μένων συγχρόνων αύτώ καί τά μέγιστα συνετέλεσεν είς τήν 
άναγέννησιν τών Ελληνικών γραμμάτων έντή εσπερία Εύρώ- 
πη. ΙΙερί τά τέλη τοϋ ΙΔ. αΐώνος ή 'Ελληνική αύτοκρατορία 
ήπειλεϊτο τόν έσχατον κίνίυ.ον ύπό τοϋ Σουλτάνου Βαγια- 
ζίτου Β'. ουτινος τούς φιλοδόξους σκοπούς κατέστρεψεν ό Τι- 
μούρ, ύφ’ ού ζωγρηθείς άπέθανεν αιχμάλωτος. Πρό τοϋ γεγο
νότος τούτου, καί πιθανώς τώ 1 389 μ. X. ,ό Μανουήλ Χρυ- 
σολωράς άπεστάλη ύπό τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ τού Παλαι- 
ολογου πρός βασιλείς τινας τής Ευρώπης (έν οις καί πρός τόν 
τής Αγγλίας), όπως καταπείση αύτούς ϊνα κινήσωσι σταυρο
φορίαν κατά τών Τούρκων. Ίον σκοπόν δέ τούτον έπιδιώκων 
κατέτριψεν έτη όλα παρά ταΐς αύλαΐς αύτών, άλ).’ ουδέν κα- 
τώρθωσεν, ένεκα τής δυσπιστίας τών ηγεμόνων τούτων πρ',ς 
τάς υποσχέσεις τοϋ άποστείλαντος τών Χρυτολωράν αύτοχρά- 
τορος. Την γνωριμίαν έν τω χρόνω τούτω κτησάμενος ο Χρυ- 
σολωράς πεπαιδευμένων τινων ’Ιταλών συγκατένευσεν, αίτη- 
σάντων αύτών, ίν’ άποκατασταθή ε’ς Ιταλίαν καί διοάοη τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν καί τοϋτο έπιτυχώς λίαν 
έποίησεν εν Βενετία, Φλωρεντία, Μεδιολάίοις, ΙΙαυία κα·- Ί’ώ
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•μη, μαθητάς σχών άνδρας έ~.ί σοφία διαπρεπέστατους. Ή φή
μη αυτού ώς ίερεως λογίφυ και ρήτορο; εύγλωττου τοσούτω 
μεγάλη έγένετο ώστε άπεστάλη είς τήν έν Κωνσταντία σύνο
δον, οπού άπέθανε μικρόν μετά τήν άφιξιν αύτοϋ, έν μηνί Ά- 
πριλίω 1415. Έτάφη δέ έν τη εκκλησία τών Δομινικανών είς 
Κωνσταντίαν τδ έπιτάφιον αύτοΰ έγραψεν Αινείας δ Σύλβιος.

Είς δ.αφόρους τής Εύρώπης βιβλιοίίήκας σώζονται πλεΐσται 
αϋτοϋ έπιστολαί καί διάφοραι θεολογικα’ι πραγματεΐαι- δύο έέ 
έκ τών έργων αύτοϋ φαίνεται έτυπώθησαν. 1. Τρεις έπιστο- 
λαι περί παραλληλισμού τής αρχαίας καί νέας 'Ρώμης. 2. Έ 
ρωτήμα-α— άπερ είσί Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης, 
έκ τών πρώτων είς ’Ιταλίαν φανεισών.

—οοο---

Πεά υί^Έσιας παοά τόΐ' άργ^αίνις Ά,^ναίοις.

Ή παρ’ τμών μέν υιοθεσία, ύπδ τών 'Ρωμαίαν δέ adoptio 
ή adoptatio Ί εγομένη, έκαλεΐτο ύπδ τών πάλαι ’Αθηναίων ε ί σ
π ο ί η σ ι ς, ένίοτε δέ απλώς π ο ί η σ ι ς ή 0 έ σ ι ς. Τό δνομα 
δέ- θετός αντιστοιχεί πρδς τό τών 'Ρωμαίων adoptivi (Άππ. 
'Ρωμ. Έμφυλ. Γ. 13 14). Περί τού υίοθετοΰντος πατοδς έ
λέγετο π ο ι ε ΐ σ θ α ι, ε ΐ σ π ο ι ε ΐ σ θ α ι ή καί π ο ι ε ΐ ν ένίοτε, 
περί όε τοϋ πατρός ή τής μητρδς, (διότι ή μήτηρ μετά τόν 
θάνατον το ■ ά'.δρός αύτής ήδύνατο δούναι άδειαν τω υίω αύ
τής του υ'οθετηΰήναι π .ρ' άλλου), έλέγετο έκπο.εϊν, καί περί 
τοϋ υιού έκποιεΐσ αι, ώς πρδς τό καταλιπ μενον ύτ’ αύτοϋ πα
τρικόν γένος, καί είσποιε'σθαι ώς πρός τόν οίκον ύφ’ ού υιο
θετείτο. Ο υιοθετηθείς έλέγετο ποιητός, εισποιητδς ή θετός 
κατ' άντίθεσιν πρός τόν φυσικώς καί έννόμως έκ. τοϋ πατρδς 
γεννηθέυτα, όστις έκαλεΐτο γνήσιος. "Εκαστος ήδύνατο ίνα είσ- 
ποιηθή υίόν ήτοι ζών ή διά διαθήκης, έάν δέν είχε γνήσια 
τέκνα καί ήν υγιής τόν νουν ήδύνατο έτι καταστήσαι διά δια
θήκης κληρονόμον τής ούσίας αύτοϋ, έάν τά τέκνα αύτοΰ ήθε- 
λον άποθάνει μετ’ αύτόν πριν έλθωσιν είς νόμιμον ηλικίαν 
(Δζμ.^κατά Στεφ Ψευδ. 13). Ό έχων άρρενα τέκνα δέν ήδύ
νατο διαθέσαι την ούσίαν αύτοΰ. Ή διάταξις αύτη τοΰ νο'μου 
ήν στενώς συνϊεδεμένη τή περί είσποιήσεως· διότι έάν ό πατήρ 
είχεν έξουσίαν τοϋ είσποιεΐσθαι τινα ύπαρχόντων αύτώ υιών, 
ο ποιητός υιός ήθελε κατασταθή συγκληρονόμος τοΐς γνησίοις, 
ή.ύπέρβασις δέ αυτή των πατρικών δικαίων ούδ^νί ύπδ τών 
νόμων συνεχωρεΐτο. Ποιητοί ήδύναντο γίνεσθαι μόνον πολΐται 
’Αθηναίοι. Εΐσεποιούντο οέ καί θυγατέρες ομοίως (τουλάχιστον 
διά διαθήκης) ώς καί υιοί (Ίσαΐος, περί τοϋ 'Αγνίου κλήρου). 
Ό θετός υιός μετέβαινεν έκ τοϋ οίκου καί τοΰ δήμου αύτοΰ 
είς τόν τοΰ είσποιήσαντος πατρός, έκληρονόμει τήν ούσίαν 
αύτοΰ καί έφύλαττε τά οικεία ιερά τοΰ τοιοότου αύτοΰ πατρός· 
δέν ύποχρεοϋτο μέν ό ποιητός υιός ίνα λάβη τού νέου αύτοΰ 
πατρδς τόνομα, άλλά κατεγράφετο ώς υιός αύτοϋ. 'Ο θετός 
υιός, έάν κατέλειπε γνήσιον αύτοϋ τέκνον ϊνα έκπροσωπεύη τόν 
οίκον τοΰ είσποιησαμένου αύτόν πατρός, ήδύνατο έπανελθεΐν 
είς τό πρότερον αύτοΰ γένος· άν έπανήρχετο άνευ τοΰ όρου 
τούτου, άπέβαλλε παν δίκαιόν ό ερ ήθελεν έχει έπί τοΰ πατρδς 
αύτοΰ άν δέν είσεποιεϊτο ύπ’ άλλου, ούχί δέ και έπί τής μη
τρδς, διότι ή εισποίησις ή Οέσις δέν έπέφερεν ούδέν αποτέλε
σμα ώς πρδς τά έπί τής μητρδς αύτοΰ δίκαια τού ποιητοΰ υΐοΰ 
αΰτη ήκολούθει είναι μήτηρ αύτοΰ καί μετά τήν έκ τοΰ πατρι
κού οίκου έκποίησιν τοΰ υΐοΰ αύτής.

"Αν,πατήρ τις, πολίτης ’Αθηναίος ών, έπιβίου αδιάθετος ή 
άνευ είσποιήσεως κατά νόμον ύπ’αύτοΰ ζώντος γενοιχένης έ- 
κληοονόμουν τήν ούσίαν αύτοΰ οί έγγιστα τώ γένει αύτοΰ 
προσήκοντες· ο?εν οί τοιούτοι ενδιαφερόμενοι προσειχον τδν νουν 
ϊνα έμ-οδίζωσι πάσαν δολίαν είσποίησιν ή έξελέγχωσιν αύτήν 
ουτω γενομένην. Πάσα έτι ή κοινότης ένδιεφέρετο εις τδ κω- 
λύειν τήν είς τδ σώμα αύτής εισαγωγήν άνδρδς ού πολίτου ’Α
θηναίου δντος. Είς προστασίαν τών δικαίων, ά έκέκτηντο οί 
τώ γένει τών άποβιούντων έγγιστα προσήκοντες έ-.ί τής κα- 
ταλιπομένης άοιαθετου ούσίας αύτών, κατά τών προβαλλομέ- 
νων αίΐΐους απαιτήσεις, είσποιήσεως δήθεν ένεκα, ώφειλεν ό 
πατήρ ίνα έγγραφη τδν υιόν αύτοϋ, φύσει γεγονότα ή ποιητδν, 
εις τδ λεγόμενον φρατρικδν γραμυατεΐον, έν ώρισμένω χρόνω, 
τά Θαργήλια, (Ίσαΐος περί τού Άπολλοδώρ. κλήρου, 3. 5) έν 
γνώσει καί παρόντων τών συγγενών (γβννητών) αύτοϋ καί τών 
φρατόρων. Μετά τούτο ήν άναγκαϊον ίνα κατατάττη αυτόν 

είς τό ληξιαρχικόν γραμματεΐον τοΰ δήμου τοΰ είσποιήσαντος 
πατρός· άνευ τούτου φαίνεται ότι δέν άπήλαυε πάντων τών δί
καιων τοΰ πολίτου ω^δηνοτης τοΰ νέου αύτοΰ δήμου.

Καί άν ή ποίησις έγίνετο διά διαθήκης ήν επίσης αναγκαία ή 
έγ-·ρα,ή, ένεργουμένη, ώς εικάζεται, ήτοι ύπ’αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ 
υιοΰ ένηλικου δντος, ή άλλως ύπό τού επιτρόπου ή άλλου τίνος 
οικείουαύτοϋ. Άν άνεφύετο διαδικασία τις περί κλήρου μεταξύ 
τοΰ θετού έκ διαθήκης καί τών γεννητών τού άποβιώσαντος, 
δέν ένηργεΐτο φαίνεται ή έγγραφή μέχρι τής κυρώσεως τής 
διαθήκης. Έάν τις άπέθνησκεν άπαις και αδιάθετος ό πλησιέ- 
στερος τών συγγενών αυτού, κατά τούς περί κληρονομιάς νό
μους τών Αθηναίων (Δημοσθ. πρός Λεωχ. (5) έλάμβανε τήν 
ούσίαν αύτοΰ ένε<α τής λεγομένης αγχιστείας κατά γένος.

Αι περί θεσεως διατάξεις παρά τοΐς Άθηναίοις, ασαφείς πε- 
περισωθεΐσαι, παρέχου ι δυσκολίας τοΐς έρευνη-αΐς, ή περί 
αυτών δε έκθεσις δέν ύπάρχει ίσως όλως άμοιρος σφαλμάτων. 
Τά περί αύτής καθόλου δεδογμένα έξάγονται κυρίως έκ τών 
λόγων τού Ίσκιου, καί έκ τών τοϋ Δημοσθένους κατά Μακαρ- 
τάτου καί Αεωχάρους.

—οοο---

Τ» κοιν&ν τώι» Αίτωλών.

Οί κάτοικοι τών μεσημβρινών τόπων τής ύστερον όνομασθεί- 
σης Αιτωλίας συνεδέοντο άλλήλοις δί ομοσπονδίας τίνος όπό 
τών 'Ομηρικών χρόνων (Ίλ. Β. 638 έπ. 5. 217). Ί.πι Θου- 
κυδιδου (Γ, II ) αί μεταξύ τών ποταμών ’Αχελώου καί Ευήνου 
διάφοροι Αίτωλικαί φυλαί φαίνονται ανεξάρτητοι απ’ άλλήλων 
ούσαι, εί καί διά κοινού όνόματο;, Αίτωλοί, εκα?ιθΰντο. Άλλ’ 
όμως εύρίσκομεν ότι είς τινας περιστάσε ς ένήργουν συμφώνως, 
ώς π. χ. ότε άπέστελλον πρεσβεύσεις είς ξένας πόλεις, ή ή- 
μύνοντο ύπδ κοινοΰ έχθροΰ προσβαλλόμενοι (Θουκ. άνωτ. 95. 
κλ.) Έκ τούτου έξάγεται ότι δέν υπήρχε μέν διαρκής και (ορι
σμένη τις συμμαχία μεταξύ αύτών, άλλά κοινός έφιστάμενος 
κίνδυνος συνέδεεν αύτούς πρός άλλήλους. Τδ τοιοΰτο δέ διευ
κόλυνε τήν σύστασιν ομοσπονδίας ανάγκης έπικειμένης. Ή 
ομοσπονδία αύτη φαίνεται λίαν ίσχ ρά μικρόν μετά τόν θάνα
τον τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, τουτέστιν έπί τοϋ Αανιακοΰ 
πολέμου κατά τοΰ ’Αντιπάτρου (Διόδ ΙΘ. 66. Κ. 99). Ή τότε 
διοργάνωσις αύτής αγνοείται, είχον δέ πάντως πολίτευμά τι, 
περί ού μάλιστα υπήρχε σύγγραμμα τοΰ Άριστοτέλους (Στράο. 
Ζ. 321). Είχε δέ τούτο βεόαίως ανάγκην εσωτερικής συνοχής 
καί θεμελίων έπί σταθερών τινων άρχών βαινόντων. Τώ 204 
π. X. δύο έκ τών μέγα δυναμίνων άνδρών τοΰ κοινού τών 
Αίτωλών, , ό Δορίμαχος και ό Σκόπας, ήρέθησαν ϊνα κα
νό νίσωσι τά τής πολιτείας νομογραφοΰντες· κατά συνέπειαν 
ίσως τών νόμων τούτων έψηφίσθη δύο ύστερον έτη γενική α
ποκοπή τών χρεών. (Πολύβ. ΙΓ. I, άποσπ. ίστορ. 68). Ή με
ταξύ τής Αίτωλικής και τής ’Αχαϊκής ομοσπονδίας διαφορά 
ήν ότι τών μέν Αίτωλών συνίστατο έξ άιχής έξ εθνών ή φύ
λων, τών δέ Αχαιών έκ πόλεων. "Οθεν δέν βλέπομεν παρά 
τοΐς πρώτοις, έφ' όλην τήν διάρκειαν τής ομοσπονδίας, τάς 
μεγάλας καί άρχαίας πόλεις ούτε δυναμίν τινα έπί τών άλ
λων κεκτημένα.·, ούτε ύπεροχήν έσχηκυίας· ούτε τδ Θε'ρμον 
αύτό, ή πρωτεύουσα τής ομοσπονδίας πόλις, είς ήν έποίουν 
ανέκαθεν τά; αρχαιρεσίας, έχρησίμευεν ώς άκρόπολις έν και- 
ρ,ΐς πολέμων. ’Α-.ειλ,ούμενοι ύπδ κινδύνων οί Αίτωλοί κατέ- 
φευγον κατά προτίμησιν εί; τάς δυσχωρίας καί τά άπόρθητα 
ορη αύτών. (Ηολύβ Ε. 8, III. 31, ΚΗ. 4, Στράβ. Γ. 463).

Ή υπερτάτη έξουσία τής ομοσπονδίας ήν τό λεγόμενον κ ο ι- 
νον τών Αίτωλών. Τό συνέδριον δε τούτου είχε πάντως 
έξουσίαν τοΰ συ ητεϊντά περί πολέμου και ειρήνης, καί άποδει- 
κνύειν του; πολιτικούς καί ς-ρατιωτικούς άρχοντας τής ομοσπον
δίας, Φαίνεται δέ ότι είς τά συνέδρια ταΰτα τοϋ- Α'τωλικοΰ 
κοινοΰ δέν πάρε φίσκοντο πάντες, δι :τι πο?.λοί αύτών ήσαν 
πτωχοί καί κατώκουν μακράν, καί έπί τούτοις αι οδοί ήσαν 
τραχύτεραι καί μά’λλον δύσβατοι ή είς παν άλλο τής Ελλά
δος μέρος. Τό πολίτευμα άρα τής ομοσπονδίας ταύτης ήν όνό- 
ματι δημοκρατικόν. Όθεν ή ονομασία Ηαυαιτ..·λιχδν, δί 
ής ό Χίβιος ονομάζει τδ συνέδριον τών Αίτωλών, σημαίνει κα
τά ταΰτα συνέλευσιν τών πλουσιωτάτων καί τών μάλιστα 
ισχυρών, οϊτινες πολλάκις εξεοιδον αποφάσεις λίαν αΰθαιρε-

ρον έχει, άτε δεικνύουσα πόσον βραδέως και έπιπονως τά κατα
στήματα ταΰτα, τά διαχέοντα ύγιεΐς καί σωστικάς γνώσεις 
διά μυρίων οχετών, καί άρδεύοντα, οιον είπεϊν, πάσαν τής κοι
νωνίας τήν άρουραν, άφίκοντο είς τήν παρούσαν κατάστασιν 
τής βελτιώσεως αύτών, εί καί δέν υπάρχει αυτή έτι τελεία καί 
άποχρώσα. πολύ δί μάλιστα τούτου άπέχουσα.

Κατά τούς αρχαίους χρόνου; ή αγωγή καί ή διδασκαλία 
. τών παίδων ήν όλως ιδιωτικόν καί οικιακόν έργον. Έν χώραις 
' ένθα ϊσχυε ιερατική ή βασιλική έξουσία συνεστάθησαν τδ πρώ

τον σχολεία διά τά τέκνα τών μεγιστάνων καί τούς ιερείς. Ό 
Μωΰσής έδιδάχθη είς ιερατικόν έν Αίγόπτω σχολεΐον, καί δ 
Κΰρος είς διδακτηρίου ίδιον τής Περσικής Πυλι.ς. Οί τών 
’Ινδών Βραμΐνοι μετέ'ιδον παιδείας τοΐς έκλεκτοΐς έν άποκρύ- 
φοις σχολείοις, καί έν Παλαιστήνη οί τάς γραφάς είδότες έδί- 
δασκον είς τά' σ/ολεΐα τών προφητών, μεταγενεστέρως δέ είς 
τάς συναγωγά; καί τά διδακτήρια τών 'Ραββίνων, ένθα συνή
γοντο οί μάθησιν έπιζητοΰντε; νεανίσκοι.

Τά ωφελήματα τών σχολείων τούτων ολίγο ς ήσαν προσ·τά, 
ή δέ διδασκαλία συνίστατο είς διαλεκτικήν, άνάγνωσιν, έκσιή- 
θισμα καί άκρόασιν τής ερμηνείας τώ> ιερών βίύλ ·ν. Ύπ ρ- 
τεροι καί κατά τοΰτο ύπήρξαν οί Έλληνες. Άπό τού 500 π. 
X ήδη έτους άρ ενα κα θήλεα έν ταϊς έλληνίσι πόλεσιν έ- 
διδάσκοντο είς ίδιωτί'ά σχολεία άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθ- 
μ,ητικήν, καθότι οί νομοθέται κατέλειπον τήν αγωγήν κα: δ.δα- 
σκαλίαν τών παίδων όλως είς τούς γονείς, έξαιρουμένης τής 
Σπάρτης, ένθα ό Λυκούργος, σκοπών ϊνα καταστήση τους συμ- 
πολίτας αύτοΰ πολεμικούς καί ανδρείους, έφρόντισε μάλλον 
περί τής άναπτύξεως τών σωματικών δυνάμεωναύτών ή τών διανο
ητικών, καί άνέθεσεν εί; τήν πολιτείαν τήν τοιαύτην τών παί
δων ανατροφήν. Οί πρδς μάθησιν όργώντες νέοι προσέφευγον 
εί; τάς τών φιλοσόφων καί τών σοφιστών δ δασκαλίας, ών 
παράδειγμα έκλεκτδν ύπάρχει οί πιρισω έντες είς ημάς Σω
κρατικοί διάλογοι. Οί έν τοΐς άγροΐς οίκοΰντες διεμενον αμα
θείς καί άγράμματοι. Τά αύτά έγίνοντο καί παρά 'Ρωμαίοις, 
οϊτινες άπδ τοϋ 300 π. X. έτους ειχον σχολεία άρρένων έν 
ταϊς πόλεσι, και άπδ τών χρόνων τοΰ Καίσαρος, πολίτου 
δίιαια τοΐς διδκσκζλοις περιαψαμένου, 'κέκτηντο ανώτερα τών 
γρααματικών διδακτήρια, έν οΐς έδ δάσκοντο έπιστημον.κώς 
ή 'Ελληνική καί ή Λατινική. Άπό τούτων δε οί εύφ_>εϊς καί 
φιλομαθείς νεανίσκοι μετέβαινον είς τά τών ρητόρων σχολεία 
ένθα έδιοάσκοντο τό ευ καί δημοσία λέγειν (I). Άλλά τακτι
κόν σχολικόν σύστημα δεν ύπήρ εν ούδζμοϋ παρά τοΐς άρχαί
οις ε’θνεσι. Τά σχολεία ήτοι περιωρί,οντο είς ώρισμένας τάξ-ις 
ή καθιστάνοντο ύπό ιδιωτών εργολάβων έκ κερδοσκοπίας. Ό 
αύτοκράτωρ Οΰεσπασιανδς συνέστησε πρώτο; δημοσίας καθη
γεσίας- τής τε γραμματικής καί τής ρητορικής, τάξας μισθόν 
έκάστη αύτών, πρός παίδευσιν τών μελλόντων ϊνα ύπηρετήσωσι 
τό δημόσιον νέων τ ο δέ 150 μ. X. Άντωνΐνος ό Πϊος έθεμε- 
λίωσεν αύτοκρατορικά σχολεία έν ταϊς μείζοσι τών τοΰ 'Ρω
μαϊκού κράτους πόλεων, οία π:ρίπου τά νΰν έν Γερμανία Γυ
μνάσια. Ή αΰτοκρατορική δέ τής 'Ρώμης σχολή, μετά τήν 
διοργάνωσιν αύτής, τώ 370, ύπό τοϋ Ούαλεντινιανοΰ ωμοία,ε 
μάλλον τοΐς νΰν Πανεπιστημίοις τής Γερμανίας, εί καί δέν συν- 
ειργάζοντο συστηματικώ; οί αύτής καθηγηταί.

(άκολουθεΐ.)
— οοο —

Ή νησυ: -ά Γύαοα, ζατ λρρ^νόν .

Ή Γύαρος, νήσος μικρά έν τω Αίγαίω πελάγει, μεσημβρι- 
νοδυτικώς τής "Ανδρου κείμενη, ανήκε πάλαι εις τάς ·χυκλα- 
δας. Κατά τόν ΙΙλίνιον άπεϊχε τής Άνδρου 62 'Ρωμ. μιλιά, 
καί ή περίμετρος αύτής ήν 12. (1. 12. 53). Ει και κατάςη- 
ρος πάλαι ώς καί νΰν, συνωκεϊτο δμως κατά τούς άρχαίους 
χρόνους. Ήν δέ έκ τών ολίγων τόπον τής Ελληνικής χω
ράς ους έπεσκέφθη ό Στράβ . ν, όστις λέγει περί αύτής οτι 
προσορμισθείς έγνω κωμίον ύπό άλιέων συνοικουμενον, οιτι- 
νες έπεμψχν ένα έξ αύτών πρεσβευτήν είς Κόρινθόν, πρό; τόν 
τότε έκεϊ διατρίβον α Καίσαρα μετά τήν έν \ετίω ναυμαχίαν, 
ϊνα παρακάλεση αύτόν περί κουφισμού του φόρου, διότι έτέλουν

τους καί ύπεστήριζον ανόμους καί παραλόγους πράξεις τών 
δυνατών, ύπό τδ όνομα καί τήν σκέπην Παναιτωλικοΰ ψη
φίσματος.

Ειπομεν ήδη ότι ό συνήθη; τής συνό’ου τόπος ήν τό Θέρ- 
μον· άλλ’ έν έκτάκτοις περιστάσεσι συνήγοντο καί είς άλλας 
τής ομοσπονδίας πόλεις, καί τοι μή έν τοΐς έρίοις τής κυρίως 
Αιτωλίας κειμέναις, οίον έν Ήρακλεία, Ναυπάκτω, 'ϊ’πάτη, 
Λαμία, κλ. (Αίβ.). Πριν ή είσαχθώσιν αί ύποθέσεις είς τό 
συνέδριον έξητάζοντο ύπδ επιτροπής έκλεγομένης έκ τοΰ πλή
θους, οί συνιστώντες δέ ταύτην ώνομάζοντο άπό κλητοί 
(Ϊουϊδ. έν λ.). Συγγραφείς τινες πιστευουσιν ότι οί άπόκλητοι 
άπετέλουν διαρκή βουλήν, καί ότι οί άποσταλέντες τριάκοντα 
άνδ ες πρός τ ν Άντίοχον ήσαν επιτροπή έκ τών άποκλή- 
των (ΙΙολύβ. Δ. 9, Κ. 10, ΚΑ. 3 Tillmann Gr. Slaatsverp· 
σελ. 727).

Ή γενική σύνοδος συνήγετο συνήθως φθινοπώρου, ότε έ
ποίουν καί τάς άρχαιρεσίας αύτών (Πολύβ Δ. 37) Ό άνώτα- 
τος αρχών αύτών έκαλεΐτο, ώς καί παρά τοΐς Αχαιοΐς, στρα
τηγός, ή δέ άρχή αύτοΰ ήν ενιαυσία. ΙΙρώτος γνωστός τοΰ 
κοινοΰ τών Αίτωλών αρχών έστίν ο κατά τοΰ στρατού τών 
Γαλατών αυτούς όδηγήσας Εύρύδαμος (Παυσ. ! IT. 2). Ό 
στρατηγός εϊχ ν έξουσίαν τού συγκαλεΐν τδ συνέδριον, ποοέ- 
δρευεν αύτοΰ, είσήγεν είς αύτό τάς ουξητητέας υποθέσεις και 
συνέλεγε τούς στρατευσίμους, έλάμβανε μερίδα τών γενομ,ενων 
έν πολέμω λειών, α.κΚα: δέν είχε ψήφον είς τάς περί πολέμου 
ή ειρήνης άποφάσεις. Η προφύλαξις αύτη ην συνετή, διότι 
ήδύνατο φιλοπόλεμος τυχόν στρατηγός νά περιπλεξη τό κοι
νόν είς καταστρεπτικούς αύτώ πολέμους. Τό δνομα αύτοΰ ε- 
γράφετο εί; πάντα τά δημόσια έγγραφα, τάς συνθήκα; καί τά 
ψηφίσματα τού κοινού τών Αίτω?νών; εξαιρεσίς τις τούτου φαί
νεται είς τήν πρδς τούς 'Ρωμαίους ειρήνην, διότι αύτοί ουτοι 
έν τή δυνάμει αύτών ύ. αγορεύσαντες ταύτην παρέλιπον τον 
συνήθη τύπον. (Πολύβ. Κ.Β. 15). Μετά τδν στραττιγόν ήν δ 
"Ιππαρχος καί δ δημόσιος γραμματεύς. Ύπήρχον έ.ι παρά 
τω κοινώ τών Αίτωλών καί σύνεδροι, χρέη διαιτητών ένερ- 
γούντες (Bmckli. C. 1. τομ. Β. σ;λ. 633) ,καί νομογράφοι, 
ποιΟΰντες ίσως δ,τι οί παρ’ Άθηναίοις λεγόμενοι νομοθέται. 
(iJteckh. άνωτ. 857 858;.

Παρεκτός τών ανωτέρω μνημονευθέντων περί τοΰ Αίτωλι- 
κοΰ πολέμου ούδέν άλλο περί αύτοΰ σαφώς οιδαμεν. Δύο τ-να 
έπερέασαν τήν ακεραιότητα τής όμοσπονδ ας ταύτης. Πρώτον 
δ έπι μεγάλη; χώρας διασκορπισμός τών άποτελουσών αύτήν 
πόλεων, καί ή άπόστασις τών εκτός τής Αιτωλίας κειμένων, 
και είς τό κοινόν αύτής άνηκουσών χωρών καί πόλεων διότι 
παρεκτδςτής Θεσσαλίας καί -.ής Αοκριδος,περιελάμβανε πόλεις 
έν τω κέντρω τής Πελόποννήσω, τήν νήσον Κεφαληνίαν πρός 
δυσμάς καί τήν πόλιν Κίον έν τή Ιίροποντίίι πρός άνατολάς. 
Δεύτερον πολλαί τών συμμαχίδων πόλεων άναγκασθεΐσαι είς 
τήν μετά τών Αίτωλών ένωσιν κατέλειπον αύτούς παρουσια- 
ζομένης εύκαιρίας. Αί άνήκουσαι είς τήν ομοσπονδίαν ταύτην 
πόλεις άπήλαυον πάντως ίσοπολιτείας, άλλ’ επειδή αύτη έπει- 
ράτο ϊν’ αύξηση τήν δύναμιν αύτής έκ παντός τρόπου, οί Αί
τωλοί ομοίως έποιοΰντο φιλίας καί συμμαχίας πρδς άλλας πό
λεις, αϊτινες δέν προσήρ, οντο είς τήν ομοσπονδίαν (Πο?Αβ. Β. 
46). Ή πολιτική ύπαρξι; τού κοινού τών Κίτωλών κατελυθη 
τω 189 π. X. διά τής πρός τούς'Ρωμαίους συνθήκης, καί τής 
προδοσίας τών 'Ρωμαϊζοντων έκ τών .ϊίτωλών, οϊτινες εγένον- 
το αίτιοι τω 167'π. X. τοΰ θανάτου 560 έκ τών αρίστων 
πολιτών, καί τής αίχμαλωτίοεως καί απαγωγής εις Ρώμην 
τών έπιζησάντων.

— οοο—

Π=ρ'ί Σ^ο'/.ΐίων. 1 -Ο Ε<·. Lieber.)

Τό σπουδαΐον τοΰτο στοιχειον τής τών νΰν χρόνων κοινω
νίας ανήκει είς τά πολλά παραδείγματα, -ά δεικνύοντα την 
βραδεΐαν πρόοδον τοΰ άνθρώπου είς τε'.ειοποίησιν τών ουσιω- 
δεστέρων μερών τής κοινωνικής μηχανής. Ή τών σχολ ίων 
άρχή πολλών άλλων τελειοποιητικών τής κοινωνία; μέσων 
νεωτέρα ύπάρχει. Τά δε έξ αύτών ευεργετήματα περιορίζον
ται κυρίως καί ώς έπί τό πλεΐστον είς τούς Εύρωπαίους, και 
τούς έξ αύτών κατοικηΟέντας άλλαχ^ού τής Εύρώπης τόπους. 
Ή κατ’ επιτομήν -,στορίσ τή; προόδου αύτών πολύ το οιάφο- Γ Πτ:;. τ;ο:<·ι Οίλ··'-. πτιήσι: Λίγι·.
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έτησίως 150 δραχμάς, μόλις δέ ήδόναντο 100 μόνον νά δίδωσι 
(Στραβ. 1. 485). Ήν δέ τόσω πολυθρύλλητος|καί περιβόητος 
ή πτωχεία τών κατοίκων αυτής, ώστε χαριέντως έλέγετο ότι 
οί μυς έν αΰτη δπβίβρωσκον τόν σίδηρον (Άντιγ. Καρύστ. 
51. Πλίν. Η. 43. 82. Στεφ. Βυζ. έν λ. Γύαρος). Έπί τής 
'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ή Γυάρος έχρησίμευεν ώς τόπος ε
ξορίας, καί ήν τρομερότατος πάντων τών προς τοΰτβ ώρισμέ- 
νων άλλων (luv. 1. 73 Πλουτ. π. φυγής 8).

Έπι τής βασιλείας τοΰ Νέρωνος έξωρίσθη είς τήν νήσον 
ταύτην συν άλλοις και ο φιλόσοφος Μουσώνιος (Φιλοστρ. <ο. 
Άπόλλ.Ζ. IG’. Έπί τών χρόνων τοΰ Αντωνίου υπήρχον ενταύ
θα δυται πορφυρεϊς άγρεύοντες πορφύρας (πορφυροφόρα όστρεα), 
μιθ’ ών συγκατετάχθη και ό συνοδεύσας ένταϋθα τόν έξόρι- 
ριστον Δεινϊαν ’Αγαθοκλής, ινα κερδίζων ουτω τρέφη καί τόν 
φίλον αύτοΰ (Αουκ. Τόξ. 18).

Ή νήσος αυτή ύπάρχει ακατοίκητος, μεταβαίνουσιν είς αύτήν 
δέ τό_ θέρος ολίγοι τινές ποιμένες ϊνα βόσκωσι ποίμνια Συ- 
ρίων, οϊς καί ανήκει ήδη ή νήσος αύτη, Γυοΰρα κοινώς κα
λούμενη.

------ οοο------

Β t ζ Λ ι α.

Έξεδσθη άρτι τύποις X. Ν. Φιλαδελφέως ύπό τοΰ τακτικού 
καθηγητοΰ τής Ρωμαϊκής Νομοθεσίας έν τώ πανεπιστημίω 
Όθωνος καί παρέορου τού ’ Χρείου Πάγου, πολιτική 'Ρωμαϊκή 
Νομοθεσία, έπεξεργασθείσα έπί τή βάσει τοΰ εγχειριδίου τοΰ 
Μαρετζόλ. Τό όνομα τοΰ καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην άρίστης 
άπολαύοντος δόξης Μαρετζόλ, ώς καί το τού Μουλεμβρού- 
χου καί Βαγγερώ, άφ’ ών κυρίως άπήνθησεν ό Κ. Φρεαρίτης 
τάς προσθήκας καί σημειώσεις δί ών έπλούτισε τό εργον αύ
τοΰ, ώς καί αυτού τούτου του έπεξεργασθέντος καθηγητοΰ, 
έστί πληρέστατη καί άξιόχρεως σύστασις τής αξίας τοΰ πο
νήματος, πλείστην ύπισχνουμένου τήν ώφέλειαν τοΐς σκροα- 
ταΐς τών διδασκαλειών αύτοϋ και καθόλου τοϊς θιασώταις τής 
επιστήμης τοΰ δικαίου. Ό Κύριος Φρεαρίτης παρεκτός τής 
καλής εκλογής τής βάσεως έφ’ ήνώκόδόμησε τό έργον αύτοΰ, 
καί τών άξιολόγων ερανισμάτων δί ών έπλούτισεν αύτό, καθί
σταται αξιέπαινος έτι δί ήν μετά πάσης έπιμελειας μετεχειρί- 
σθη καθαρεύουσαν γλώσσαν, σπουδάσας δσον οΐόν τε tv’ απο
φυγή αηδείς τινας αναλύσει; καί κακέμφατα μόρια τής καθο
μιλουμένης, καί ούτε τής γελοίας νέας σχολής τάς κενόσπουδους 
ρήτρας, ούτε τής χυδαιότητες τάς' αηδίας άκολουθήσας. Έλ- 
πίζομεν ότι ούδείς θέλει μεμφθή τόν Κύριον Φρεαρίτην διότι 
έν επιστημονικό ουγγράμματι μετεχειρίσθη τοιαύτην γλώσσαν, 
ήτις ήθελε φανή άσκοπος είς συγγραφήν βιβλίου ώρισμένου 
δί άνάγνωσιν τοϋ κοινού λαού.

Τό αγγελλόμενου βιβλίον, έκ 1220 σελίδων είς 8ον συγ
κείμενον, τιμάται δραχμών 15 καί εύρίσχεται παρά τώ Κυρίω 
X. Ν. Φιλαδελφεΐ και τοΐς βιβλιοπώλαις της πρωτέυούσης.

— Έξεδόθη έτι τύποις καί δαπάναις. Σ. Κ. Βλαστού τό 
εξής συγγραμμάτων.

Σύντομος πραγματεία περί έπικοϋ μέτρου καί επικής δια
λέκτου, συνταχθεϊσα κατά τήν έν τή 'Ομηρική Γραμματική 
Ειρηναίου τού θηρσίου, υπό 'Εμμανουήλ Φωτιάδου τοΰ έκ 
Σερρών.

Άθήνησι, 1854, τιμάται δραχ. 1: 25.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ή Α. Μεγαλειοτης ή γαληνότατη ημών Άνασσα ’Αμαλία 

εύηρεστήθη έν τή άκρα Αύτής φιλομουσία ϊνα παρευρεθή τρις 
εις τάς εύοοκίμους εξετάσεις τών μαθητριών τοΰ καταστήμα
τος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, έμψυ/ώσασα διά τής δια- 
πρεπεστάτης παρουσίας Αύτής έτι μάλλον τόν ζήλον καί τήν 
φιλοτιμίαν τών διδασκόμενων παρθένων, τών διδασκόντων διδα
σκάλων, και τών έπαςίως διευθυνόντων τό διδακτηρίου τοΰτο, 
τό ύπό τήν άμεσον καί βασιλικήν προστασίαν τής Λ. Μ. 
διατελοϋν.

— Τό υπουργείου τών Έκκλ. και τής Δημοσίας έκπαιδεύ- 
^εως λαμβάνει πανταχόθεν ευάρεστους αναφοράς παρά τών έ-

ξεταστικών καί εφορευτικών επιτροπών τών κατά τό κράτος 
γυμνασίων καί Έλλ. σχολείων, δημοσίων τε καί ιδιωτικών 
περί τών γενομένων ενιαυσίων εξετάσεων τής εις αυτά φοιτώ- 
σης νεολαίας. Ευάρεστου καί παρήγορον όντως υπάρχει ή είς 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν απαράμιλλος προκοπή τών έλλη- 
νοπαίδων, αποτέλεσμα ουσα -.ής προνοία: τής Κυβερνήσεως, 
τοΰ ζήλου τών διδασκόντων καί τής φιλομαθείας τών μαθη- 
τευομένων.

—·Χ> Κύριος υπουργός τής Δ. έκπαιδιύσεως, έν.κα τών πολ
λών καί άγαθοϋ μέλλοντος παρασκευαστικών ασχολιών αύτοΰ, 
δέν ήδυνήόη νά παρευρ-θή είμή μόνον εις τάς έξετάσεις τών 
δύο τής πρωτευούσης γυμνασίων, τού ιδιωτικού ελληνικού εκ
παιδευτηρίου τοΰ καθηγητοΰ Κ. Γ. Παπαδοπούλου, τοΰ 'Αρσά
κειου παρθεναγωγείου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, τού 
’Αμερικανικού παρθεναγωγείου, καί τοΰ ύπό τής Κυρίας Κόρκ 
διευθυνομένου. Έκ πάντων τούτων άπήλθεν ευχαριστημένος 
λίαν. Είς τά λοιπά έκ.-αιδευτήρια παρέστη, γινομένων τών ε
ξετάσεων, έκ παραγγελίας του Κ. ύπιυργοϋ ό ζηλωτής των 
καλών αξιότιμος γενικός γραμματεύς τοΰ υπουργείου τής έκ- 
παιδεόσεως Κ. Σπ. Σκούφος, ό μετά πολλού ζήλου εργαζόμε
νος καί είς τά λοιπά δημόσια αύτοΰ καθ. κοντά, πλήρους εμπι
στοσύνης απολαύουν.·

— Γίόρρω τής άληθείας έκπί ιτει ότι πρόκειται περί συστά
σεως άλλης διοικητικής Αστυνομίας έν Πειραιεΐ. Ή πρόθεσις 
διορισμού ύπαστυνόμου εις δήμον ένθα γένη πολλά καί ετε
ρόγλωσσα διατρίβουσι γνωριζοντος ξένας γλώσσας, καί εύγενή 
συμπεριφοράν έχοντος, έδωκεν αφορμήν εις δ·άπλασιν τοΰ περί 
συστάσεως ειδικής Αστυνομίας είκοτολογήματος.

— Αέγεται ότι ό Κ. Κ. Στρατουδάκης, νέος χρηστός καί 
δραστήριος, άπεδείχθη ·' ταστυνόμος τοϋ βορειοανατολικού τμή
ματος τών ’Αθηνών.

— Σαφείς καί αναντίρρητους εξωτερικάς ειδήσεις δέν έχο- 
μεν άλλας, είμή μόνον ότι έπέκειτο ναυμαχία εις Κρονστάδ, 
ότι ή άπάντησις τής 'Ρωσσίας εις τήν πρόσκλησιν τής Αυ
στρίας περί της έκκενώσεως τής Τουρκικής χώρας άπό τοΰ 
στρατού τής πρώτης ήν ότι ό Αύτοχράτωρ Νικόλαος δέχεται 
τήν προστασίαν τών χριστιανών, δπως ώρίσθη αύτη διά του 
Βιενναίου πρωτοκόλλου τών τεσσάρων δυνάμεων. Ύποχρεοΰ- 
ται νά έκκενώστ) τήν Τουρκικήν χώραν, έάν έκ ταύτης έξέλ- 
θωσι καί αί δυτικαί δυνάμεις καί δεν είσελθη Αυστριακός στρα
τός είς τάς ηγεμονίας. Ί1 'Ρωσσία θέλει περιορισθή έπί τού 
Σερέτου διά λόγους στρατηγικούς. Έστι δ’ έτοιμη ίνα προβή 
είς διαπραγματεύσεις ειρήνης, όταν έγγυηθώσιν αύτή ότι έν 
τώ μεταξύ ούδέν θέλει έπιχειρισθή κατ'αύτής.

— Ή ένεργουμένη ήδη άποχώρησις τών Ί’ωσσικών στρα
τών θεωρείται ώς στρατηγικόν κίνημα, δυσερμήνευτου τοΐς 
πολλοις.

— Ότι όσονούπυ εισέρχεται εις Δακίαν Αυστριακός στρα
τός θεωρείται ώς βέβαιον καί ώρισμένον ήδη πράγμα.

— Έδόθη, ώς καί άλλοτε, εί’πομεν, άδεια παρά της Το.ρ- 
κικής Κυβερνήσεις, εμπιστοσύνην έχούσης είς τήν νυν Έλλ. 
Κυβέρνησιν, νά ταξειδεύωσιν είς τούς Τουρκικούς λιμένας τά 
ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν πλοία έπί ούο μήνας, μεθ’ ους εσε- 
ται τετελεσμένη, ώς έλπίζεται, ή άνανέωσις τών εμπορικών καί 
διπλωματικών σχέσεων άμφοτέρων τών δυνάμεων — Ελλάδος 
καί Τουρκίας. ΊΙ άδεια αΰτη δίδει άναψυχήν τινα είς τό άλ
λοτε μέν ζωηρόν καί άκμαίον, εσχάτως δέ άπομαρανθέν, Ελ
ληνικόν έμπόριον.

— Ό στρατηγός Κ. Δ. Καλλέργης υπουργός τών Στρατιωτι
κών έκομίσατο άρτι επιστολήν περιποιητικωτάτην καί παρά του 

■ έπί τών εξωτερικών υπουργού τής Γαλλίας, ύποσχομένου τήν 
πρόθυμον καί ειλικρινή συνδρομήν τών δυο δυτικών προστατί- 
δων τής Έλλάδο: δυνάμεων ύπέρ τής Έλλάδως καί τών εξω
τερικών αύτής συμφερόντων. Πάσης ευγνωμοσύνης άξιοι όντως 
είσίν οί τό καλόν ημών μελετώντες καί οί δι ών τοΰτο ένερ- 
γεϊται.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΪΙΙΟΠΆΦΙΑΣ ifi. ΧΓΓΕΑΟΙΙΟΤΑΟΤ·
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