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Ή λέξις περίο κοι δηλοΐ γραμματικής μεν τούς πέριξ ώ- 
ρισμένου τινά; καί κεντρικού χώρου οίκοΰντας, έσήμαινε δέ 
πολιτικώς ύποτΛή λαόν οίκοΰντα έκτος τών περιβόλου, ή έν 
ταΐς κατ’ άγρούς κομαις, δεσποζούσης τίνος πόλεως. Άπο- ' 
λαύοντες δ’ ουτοι προσωπικής ελευθερίας έστερούντο τών τής 
πολιτείας δικαίων, μή όντες πολΐται αύτής.

Πολιτική κατάστασις οΐα ή τών τής 'Ελλάδος περίοικων, 
καί ώς ή δουλοπαροικία ποτέ παρά τοϊς Γερμανικοϊς έθνεσι, 
προήλθε βεβαίως έξ αλλοφύλων κατακτήσεως. Οί τής Λακω
νικής περίοικοι σαφώς τούτο μαρτυροΰσι. ΊΙ άρχή αυτών 
χρονολογείται άπό τής κατακτήσεως τής Πελοπόννησου ύπό 
τών Δωριέων, δτε οί άρχαΐοι τής χώρας κάτοικοι, οί Αχαιοί, 
υπετάχΟησαν τοΐς κατακτηταϊς αύτών έπί οροις τισί, οί ών, 
κατά τον παρά Στράβων. "Εφορον (Η. σελ. 364), έτήρησαν είς 
έαυτούς ισοτιμίαν (πολιτικήν ελευθερίαν καί δικαίωμα έπιγα- 
μίας) πρδς τούς Δωριείς. Άπίβαλον μέν μέρος τών κτήσεων 
αύτών, καί ύπετάχθησζν ε’ς τών καταχτητών αύτών τούς βα
σιλείς, άλλ’ ήσαν ίσοι τούτοις ενώπιον τών νόμων καί εκλέ
ξιμοι είς π'σας τάς άρχάς τής πολιτείας έκτος τής βασιλείας 
« ισόνομοι μετέχοντες καί πολιτείας καί αρχείων » (Arnold, 
θουκ. τομ. Α. σελ. 641). Πλήν ή κατάστασις αΰτη τών 
πραγμάτων δέν διετηρήθη έπί μαχρόν. Τή έπιούση μετά τήν 
κατάκτη-ιν γενεά, ήτοι έκ τής έπιθυμίας τών Δωριέων τοΰ έ- 
παυξήσαι τήν ιδίαν δεσποτείαν, ή έξ άτυχούς απόβασης 
άποπ-ίρας τών Αχαιών πρδς άνάζτησιν τής προτέρας ανεξαρ
τησίας αύτών,αί μεταξύ τών δύο μερών σχέσεις ήλλοιώθησαν. 
Οί ’Αχαιοί έκ πολιτών έγένοντο ύπήκοοι τής Σπάρτης καί 
συντελείς αύτής (φόρους αύτή έκτιοντςς), αί δέ γαΐαι αύτών 
υπεβλήθησαφείς φορολογίαν, μάλλον είς τεκμήριον ύπηκοότη- 
τος ή χάριν προσόδου· άπέβαλον τδ δικαίωμα τής ισοτιμίας, 
τουτέστι τήν πρός τούς Δωριείς επιγαμίαν, τό ψηφίζειν έν 
ταΐς έκκλησίαις κα τδ αίρεΐσθαι είς τάς μεγάλας τής πόλεως 
άρ,άς, οίον ώς γέροντες (γέρου σιασται) κ.τ.λ. Δέν φαίνεται 
δμως δτι οί περίοικοι, (ιδίως δέ έπί τών ιστορικών χρόνων), 
κατεπιέζοντο διόλου, εί καί ύποδεέστεροι πολιτικώς τών κα
ταχτητών αύτών καταστάντες. Άπ’ εναντίας οί μάλλον δια
κεκριμένοι έξ αύτ ίιν έλάμβανον άρχάς ούσιώδεις καί ένίοτε 
διοίκησιν στόλου (Θουκ. II. 22). τοΰτο δ’ ίσως διότι ήσαν πρδς 
τούτο έπιτηδειότεροι τών Σπαρτιατών μή ίκανώς έκτιμώντων 
τήν περί τά ναυτικά άξιότητα. ΟΙ περίοικοι υπηρετούν έτι καί 
ώς όπ?αται. Είς τήν έν Πλαταιαΐς μάχην πζρήσαν έκ τούτων 
10,000, δπλΐται μέν 5,000 καί ψιλοί ισάριθμοι- (Ήρόδ. Θ. 
61), δπερ δείκνυσιν ότι υπήρχε βαθμολογική τις καί παρά 
τούτοις διαφορά ήτοι λόγω ίκανότητος ή άλλως. Μεταξύ τών 
είς Σφακτηρίαν αιχμαλωτισθέντων 292, οί 120 ήσαν Σπαρτ.ά- 
ται, οί δέ λοιποί περίοικοι (Muller Δωρ. Γ. 2. 3). Άπαντώ- 
μεν έτι μεταξύ τών περίοικων άνδρας καλούς κ’ αγαθούς λε
γομένους εθελουσίως ύπηρετούντας έν τώ σπαρτιατικω στρα- 
τώ (Ξενοφ. Έλλ. Ε. 3. 9). Ην δέ πάντως αδύνατον άνδρες 
μεγάλων αξιωμάτων έν τή πολιτεία έπαξίως μετέχοντες, καί 
τά βάρη αύτής φέροντες, νά ύποφέρωσι μεθ' όπομονής τδν έκ 
τών πο ιτικών δικαίων αποκλεισμόν αύτών. Όθεν εύρίσκομεν 
δτι έπί τής έπαναστάσεως τών είλώτων, τω 46 ί π. X. τών 
περίοικων τινές ήνώθησησαν μετ' αύτών (Θουκ. Α, 101). Ότε 
οί Θηβαίοι εισέβαλον είς τήν '.ακωνικήν (369 π. X). (>ί πε
ρίοικοι ήσαν έτοιμοι ίνα βοηθήσωσιν αύτοΐς (Ξένο?. Έλλ. ς-. 
25). γινομένου λόγου περί τής έπαναστάσεως τοΰ Κινάδω- 
νος (Ξενοφ. Έλλ. Γ. 3 6) φέρεται οτι καί οί περίοικοι είχον 
δεινά κατά τών δεσποζόντων Σπαρτιατών παράπονα. Έκ τού- , 

τ^ν καί άλλων έτι διδόμενων φαίνεται δτι οί τής 
περίοικοι, εί καί μή καταπιβζόμ&νοι, έβχρυΟύμουν πολλάκις 
κ»τά τών Σπαρτιατών καί δυσαρέστως πρός αύτούς είχον. Έν 
καιροΐς δμως γενικών κινδύνων τής Ελλάδος άπάσης καί ισχυ
ρού διερεθισμοΰ έδείκνυντο σύμφωνοι καί έταύτιζον έαυτούς 
τοϊς κατακτηταϊς αύτών. Άλλ’ αύτή ή μεταξύ αύτών σχέσις 
ήν ικανή ινα παραγάγη άμοιβαίαν ζυλοτυπίαν. Καί βέβαια οί 
Δωριείς ούδέποτε συνεχώρουν έκουσίως τοΐς τ.εριοίκοις αύτών 
ν’ άποκτώσι δύναμιν καί πλούτον, ούδέ νά συνοικώσιν έν πόλεσι 
μεγάλαις. Ό Ισοκράτης λέγει ότι οί Δωριείς ϊνα έμποδί- 
ζωσι τήν προκοπήν τών ’Αχαιών και καθιστώσιν αύτούς αδυ
νάτους διεΐλον αύτούς κατά κώμας μικράς, άς πόλεις ώνόμαζον, 
άσθενεστέρας ούσας καί αύτών τών δήμων τής ’Αττική.-, καί 
κειμένας είς τά άφορώτερα μέρη τής Λακωνικής, τηροϋντες 
δί εαυτούς τάς άρίστας χώρας. (Παναθ.). Τήν μαρτυρίαν ταύ
την τοΰ Ίσοκράτους δέν θεωροΰσί τινες ώς γενικώς έφαρμο- 
ζομένην έπί τών περίοικων πάντων άλλην δέ τού αύτοΰ ρήτο- 
ρος μαρτυρίαν, δτι δήθεν οί Έφοροι τής Σπάρτης ήδύναντο 
νά φονεύωσιν άνεξετάστως δν τινα τών περίοικων έβούλοντο 
(Παναθ.) νομίζουσιν ήτοι ώς δλως ψευδή, ή προελθοΰσαν έκ 
συγχύσεως τών περίοικων μετά τών Είλώτων. Τά δεινά τών 
περίοικων δέν ήσαν τόσον όσον ύποθέτουσί τινες αφόρητα- ούδέ 
μετεχείρίζοντο αύθαδώς καί υβριστικώς αύτούς. Είς χεΐρας τών 
περίοικων ήν άποκλειστικώς τό έμπόριον καί ή βιομηχανία τής 
Λακωνικής πάσης· κατοικοΰντες τά παράλια μέρη είχον πάσαν 
πρός τήν ένέργειαν τούτων ευκολίαν. Είς τούτους περίωρι- 
ζοντο αί τέχναι ώραϊαι τε καί βάναυσοι, διότι οί Σπαρτιάται 
έθεώρουν ανάξιον έαυτών τήν είς ταύτας ένασχόλησιν. Όθεν 
πολλοί έκ τών περίοικων διεκριθησαν ώς έπιδόσαντες είς τάς 
τέχνας καί μάλιστα τήν εργασίαν τοΰ χαλκοΰ’ είς τοΰτο δέ 
δέν φαίνεται δτι άπηντων κωλύματα ύπό τών Σπαρτιατών. 
Τών αρχαιολόγων δέ τινες νομίζουσιν δτι άπηλαυον καί ώστυ 
κών τινων δικαίων έν ταΐς πόλεσι ένθα κατώκουν, αμφιβάλ
λεται μόνον έάν εξέλεγον αύτοί ουτοι καί τόν άνώτατον τής 
ιδίας πόλεως άρχοντα. Ό παρά Στράβωνι Έφορος (άνωτ.) 
πληροφορεί ημάς ότι κατασχόντες οί Δωριείς τήν Λακωνι- 
κήν διεΐλον αύτήν είς έξ μέρη, ών τέσσαρα άφέθησαν τοϊς 
’Αχαιοί; καί έτέθησαν ύπό τήν διοίκησιν αρχόντων έκ 
Σπάρτης πεμπομένων· άλλά δέν γνωρίζομεν έπί πάτον διήρ- 
κεσεν ή τάξις αυτή, ούδέ δυνάμεθα 'ίνα έξαγάγωμεν γενικόν 
διά πάσαν τήν Λακωνικήν συμπέρασμα έκ του παραδείγματος 
τών Κυθήρων, ένθα έπέμπετο έτησίω; έκ Σπάρτης άρχων, 
Κυθηοοδίκης καλούμενος.

Ό αριθμός τών Λακωνικών πόλεων ανέβαινε ποτέ είς 160 
(Στράβ. Η. 362)· τινές αύτών έκειντο έν τή τοΰ Γυθείου πα
ραλία, δπερ ήν έπίνειον τής Σπάρτης, δθεν καί πάσα ή πα
ραλία τής Λακωνικής εκαλείτο περιοικίς (Θουκ. Γ. 16). Πολ- 
λαί δ’ έκειντο μεσογαιότερον, οΐον ή Θούρια (Θουκ. Α- 101) 
καί ή Καρδαμύλη, αιτινες άνήκον ώς φαίνεται είς τήν άρχαίαν 
Μεσσηνίαν. Οί κάτοικοι τής Σκιρίτιδος χώρας έν τοϊς μεθο 
ρίοις τής Αρκαδίας διεκρίνοντο τών άλλων περίοικων (Ξενοφ. 
Έλλ. Ε. 2. 24) καί έν ταΐς μάχαις παρετάττοντο είς τό α
ριστερόν κεράς (Θουκ Ε. 67). Περίοικοι κατώκουν έτι καί έν 
Κυθήροι;, είς ών τόν λιμένα κατέπλιον συνήθως οί Λακεδαι
μόνιοι έμποροι έπανακάμπτοντες οΐκαδε έξ Αίγυπτου καί Λι
βύης (Θουκ. Δ. 63, Ζ. 57)). Εϊπομεν δτι οί έν ταΐς πόλεσι 
ταύταις οίκοΰντες περίοικοι ήσαν άπόγονοι τών άρχαίων τής 
χώρας κατοίκων, άλλά δέν ένν.ούμεν εντεύθεν οτι πάντες α
νεξαιρέτως ήσαν τοιούτοι. Τιν ς αύτών ήσαν έξ έναντίας ξέ
νοι ήτοι τούς είσβαλόντας είς τήν Λακωνικήν Δωριείς συνο- 
δεύσαντες, ή όττερώτ-.ρο·. λ-’ αύτών προσκληθέντες ίνα κ-χτα-
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λάβωσι τόν τόπον τών άπελθόντων ή ίκβληθέντων ’Αχαιών. 
Μία τών πόλεων τούτων, ή Βοία, λέγεται μάλιστα δτι έκτί- 
σθη ύπό τίνος Ήρακλείδου, και άλλη, αί Γερόνθραι, κατωκή- 
θησαν ύπό άποίκων έκ Σπάρτης σταλέντων, άναστατωθέντων 
τών άρχαίων αύτών κατοίκων (Παυσ. Γ. 22. ς).

Ό άριθμός τών περίοικων έπί τών Μηδικών ορίζεται ύπό 
τοΰ άγγλου χρονολόγου Κλίντωνος, (τοϋ άπαριθμοΰντος έν 
τω συγγράμματι αύτοϋ (Fasti Hellenici app. 22) καί τάς κυ- 
ριωτέρας τής Λακωνικής πόλεις) εΐς 00,000

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους τής Σπαρτιατικής ιστορίας 
αί κατά τήν παραλίαν τής Λακωνικής περιοιχίδες πόλεις καί 
δήμοι, άποσπασθεισαι έκ τής Σπάρτης ύπο τοϋ 1. Κουϊντιου 

—4»λ*μινίνου, έτέΟησαν ύπό τήν προστασίαν τής ’Αχαϊκής συμ- 
μαχίας. Μετά τοϋτο ό αύτοκράτωρ Αύγουστος άπηλευθέρωσεν 
24 πόλεις έκ τής δουλείας τής Σπάρτη; καί συνετέλεσεν έξ 
αύτών χωριστός κοινότητας ύπό νόμους ίδιους, δθεν καί οί κά
τοικοι τούτων ώνομάσθησαν Έλευθερο)»άκωνες (Παυσ. Γ. 
21. 6). Ήσαν δ’ έτι καί έπί τών χρόνων τοϋ Ιίαυσανίου τινές 
έκ τών Λακωνικών πόλεων ούχί αύτόνομοι άλλά συντελοϋ- 
σαι ές Σπάρτην.

Τάξις περίοικων καί Ειλώτων έτι ήν,κατά τόν Muller, συμ
φυής τώ Δωρικώ πολιτεύματι· δθεν ύπήρχον τοιοΰτοι καί 
παρ’ άλλαις Δωρικαΐς πόλεσιν, ώς καί έν Σπάρτη, οΐονέν Ήλι- 
δι, έν "Αργεί καί ταΐς Βοιωτικαΐς Θήβαις, ών αί ύποκείμεναι 
πόλεις εί καί άποτελουσαί ιδίας κοινότητας, ώς αί Θεσπιαί 
ύπό τάς Θήβας, αί Τριφυλλιακαί πόλεις έν Ήλιδι καί αί 
Όρνεαί ύπό τό Άργο;, δέν ήδύναντο δμως ίνα όνομασθώσιν 
αύτόνομοι πόλεις. ’Εκ τής τελευταιον μνημονευθείσης πόλεως, 
ήτις έπί μακρόν διατελέσάσα αύτόνομος, ύπετάγη δμως εις 
τό "Αργος περί τό 580 π. X. πάντες οί τοΰ Άργους περίοι
κοι έκλήθησαν Όρνεαται. Περί τούς χρόνους τών Μηδικών, 
έν τούτοις, οί κάτο κοι τών περί τό "Αργος πόλεων έγένοντο 
δεκτοί έν τή πόλει ταύτη ώς σύνοικοι, καί έίόθησαν αύτοΐς 
τά τοΰ πολίτου δίκαια. Ή μεταβολή αΰτη έπήνεγκεν άλλοί- 
ωσιν εις τό του "Αργους πελίτευμα, καί προσέθηκε νέαν είς 
τήν δημοκρατίαν αύτοϋ δύναμιν (Muller Δωρ. Γ. 4. 2). Αΐ έν 
Κρήτη Δωρικαί πόλεις ειχον τούς’ ίδιους αύτών περίοικους 
(Άριστοτελ. Πολιτ. Β. 7), ώς καί α·. άποικίαι Κυρήνης καί 
Θήρας. (Ήρόδ. Δ, 161).

— οοο—

Ομηρο;.
(Συνέχεια ϊδ. άρ. 91).

Ό Ούόλφιος παρατηρεί δτι πρώτος δ ’Αριστοτέλης έξήγαγε 
τούς νόμους τής έποποιίας έκ τών παραδειγμάτων άπερ εύρεν 
έν τε τή Ίλιάδι καί τή Όουσσεία· τούτου ένεκα, λέγει ό Ούόλ- 
φιος, ούδείς ποτέ έσυλλογίσθη νά ύποπτευθή οτι αύτά ταϋτα 
τά παραδείγματα έστεροϋντο τής ποιητικής εκείνης ένότητος, 
ήν ό ’Αριστοτέλης, έκ τής μελέτης αύτών, συνήγαγε ώς πρώ
την ανάγκην διά τό είδος τοϋτο τής ποιήσεως. Περιήλθε, λέ
γει ό Ούόλφιος, έξ άρχαίας παραδόσεως είς γνώσιν τών με
ταγενεστέρων πώς ποτέ ό Άχιλλεύς άπεσύρθη τής μάχης- 
πώς ένεκα τής άπουσίας τοΰ μεγάλου Ήρωος, δστις μόνος 
έτρόμαζε τούς Τρώας, οί "Ελληνες έκακίζοντο ύπό τών Τρώ
ων, πώς έπί τέλους ό Άχιλλεύς συνεχώρησεν είς τόν έταΐρον 
αύτοϋ Πάτροκλον 'ίνα συνδράμη τούς "Ελληνας, καί τελευταιον 
πώς έκδικούμενος τόν θάνατον τού Πατρόκλου άπέκτεινε τόν 
"Εκτορα. Ή απλή αυτή τών γεγονότων σειρά νομίζει ό Ού- 
όλφιος δτι ήθελεν έκτεθή ύπό παντός άλλου ποιητοΰ ομοιότατα 
ώς ήδη άναγινώσκομεν αύτήν έν τή Ίλιάδι. Ισχυρίζεται δέ δτι 
δέν υπάρχει άλλη ένότης έν αύτή εί μή χρονολογική, καθ όσον 
ύπάρχει διήγησις συμβάντων ημερών τινων άλληλουχουμένων 
έπί τούτο-.ς δέ έξετάζοντες τάς έξ τελευταίας [όαψωδίας μετά 
προσοχής εύρίσκομεν δτι ούδεμίαν έχουσι σχέσιν πρός τήν έν 
τή εισαγωγή τής Ίλιάδος έκτιθεμένην ύπόθεσιν τοϋ ποιήμα
τος, τουτέστι τήν μήνιν τοΰ Άχιλλέως. Ή μήνις αΰτη λύε
ται έν τω θανάτω τοϋ ΙΙατρόζλου, δ,τι δέ έεεται τούτου έστίν 
άλλη τις οργή άσχετος πρός τήν πρώτην. Καί τής ’Οδύσ
σειας ή σύνθεσις δέν θεωρείται εύμενέστερον ύπό τοϋ Ούολ- 
οίου. II είς Πυλον και Σπάρτην έλευσις τοΰ Τηλεμάχου, ή 
διαμονή τοΰ Όδυσσέως έν τή νήσω τής Καλυψούς. τά διηγή

ματα τών περιπλανήσεων αύτοϋ, όντα τήν άρχήν χωριστόν 
έκαστον άσμα, έπειιή έτυχε ιά συνδυάζονται πρό; άλλη- 
λα, συνεδέθησαν έπειτα ε’ς έν ο'ονέν καιρώ καθ’ δν ή φιλο
λογία, αί τέχναι καί γενική τις καλλιέργεια τοϋ νοός ήρξαντο 
άκμάζοντα έν ’Ελλάδι, ύποστηριζόμενα καί έκ τή; σπουδαίας 
τέχνης τοΰ γράφειν.

Αί τολμηραί αυται προτάσεις άπήντησαν γενικήν τήν απο
δοκιμασίαν. Και δμως τοΰτό έστιν ύπόθεσις έφ’ ής αναλογι
σμοί καί άτοδείξεις είσίν άκρσσφαλεΐς καί σχεδόν αδύνατοι. 
Τά αισθήματα καί ή έμπειροκαλία έκαστου δύνανται ίνα ορί- 
σωσι τά περί τούτου Άντιτάττομεν δέ ήμεΐς εί; τά; έφεκτι- 
κάς θεωρίας τοΰ Ούολφίου τήν κρίσιν τοΰ περιωνύμου Muller, 
έπισήμου καί διά τήν έμπειοοκαλίαν καί διά τήν σοφίαν αύ
τοϋ, λέγοντος περί τούτου τά εξής· α Πάντες οί νόμοι ους ή 
σκέψις καί ή πείρα δύνανται νά ύπαγορεύσωσιν είς τήν έπο- 
ποιίαν έτηοήθησαν παρ’ Όμήρω μετ’άκρας φιλοκαλίας. Ύπέρ 
τοΰ γενικοΰ άποτελέσματος έγένετο παντός τρόπου χρήσις » 
— «Ή μήνις τοΰ Άχιλλέως έστι γεγονός δπερ δέν προηγεί
ται πολύ τής τελείας καταστροφής, τή; Τροίας, καθ’ όσον 
μάλιστα τοϋτο έπήνεγκε τόν θάνατον τοϋ ύπερασπιστοϋ τής 
πόλεως ταύτης Έκτορος. Ύπήρχεν άναμφιβόλως άρχαιότε- 
ρον τοϋ Όμηρου παραδεδεγμένη ή παράδοσις δτι Ό Άχιλλεύς 
άπέκτεινε τόν Έκτορα ε:ς έκδίκησιν τοΰ θανάτου τοΰ φί
λου αύτοϋ Πατρόκλου, ού ή πτώσι; έν τή μάχη, άνευ τής ύ- 
περασπίσεως τοϋ υίοΰ τής Θέτιδος, έξηγήθη ύπό τής παραδό
σεως ώς προελθοΰσα έκ τής οργής τοΰ Άχιλλέως κατά τών 
άλλων 'Ελλήνων, έιεκα τής γενομένης πρός αύτόν περιφρονή- 
σεως καί τής έντεΰθεν άποχωρήσεως αύτοϋ έκ τοΰ άγώνος. 
Ό ποιητής έπιλαμβάνεται, ώς κρισιμωτάτου καί σπουδαιότα
του χρόνου τής πράξεως, τής μεταβο?.ής τοΰ Άχιλλέως άπό 
έχθροΰ τών Ελλήνων είς πολέμιον τών Τρώων διότι καθώς 
ή αιφνίδιος μεταβολή τής τύχης τού πολέμου, οΰτως έπελ- 
θοΰσα, καταδεικνύει άριπρεπέστατα τήν άνδρίαν τοΰ Άχιλ- 
λέως, οΰ:ω καί ή μεταβολή τοΰ εύσταθοΰς καί επίμονος πνεύ
ματος αύτοϋ ύπήρξε πάντως είς τά αισθήματα τών άκροατών 
κατανυκτικωτάτη.

« Έκ τοΰ ούσιώδους τούτου ένδιαφέροντος ώς άπό κέντρου 
αναφύονται μακρά προπαρασκευή καί βαθμηδόν προβαίνουσα 
άνάπτυξις- διότι έπρεπε ν’ άφηγηϋώσιν ού μόνον ή αιτία τής 
μήνιδος τοϋ Άχιλλέως, άλλά καί αί έκ ταύτης προελθοΰσα! 
ήτται των Ελλήνων. 'Π ένδειξις δέ τοΰ ανεπαρκούς πάντων 
τών άλλων ηρώων παρέσχε συγχρόνως άρίστην αφορμήν ίνα 
έπιδειχθώσιν αί διάφοροι αύτών άρεταί. Έν τή -διατάξει τοΰ 
προπαρασκευαστικού τούτου μέρους καί τής σχέσεως αύτοϋ 
πρός τήν καταστροφήν (λύσιν) άπέ'ειξεν ό ποιητής δτι είχε 
τελείαν γνώσιν πάντων τών μυστηρίων τής ποιητικής συνθε- 
σεως. Έν τή άδιακόπω δέ αναβολή τοΰ άποτελέσματος τής 
πράξεως, καί έκ τής φειδοΰς πρός τάς αποκαλύψεις τοϋ σχεδίου 
τοΰ δλου έργου αύτοϋ, δεικνύει ωριμότητα γνώσεως ύπερθαυ- 
μάστου ώς πρός τούς άρχαίους έκείνους χρόνους. Καθ όλα 
τά φαινόμενα, ό ποιητής, ύπερνικήσας πρώτον εμπόδιά τινα, 
αποβλέπει πρός έν σημείον, τουτέοτι τήν διηνεκή αύξησιν τών 
δυστυχημάτων τών ’Αχαιών, έπελθόντων αύτοΐς έκ της γενο
μένης πρός τόν Άχιλλέα ύβρεως. Καί ό Ζευς αύτός, εν άρχή, 
ποιείται άναγγέλλων ώς έξ αύτοϋ προερχομένην τήν έκδίκη- 
σιν καί τήν έπακολουθήσασαν άνύψωσιν τού υίοΰ τής Θέτιδος. 
Συγχρόνως έν τούτοις δεικνύει σαφώς καί ό ποιητής τήν έασ- 
τοϋ έφεσιν,ΐνα διεγείρη εΐς τά αισθήματα τοΰ προσέχοντας του 
νουν άκροατοΰ ζωηράν καί αύξανομένην αεί επιθυμίαν νά ϊδη, 
ού μόνον τούς Έλληνας σεσωσμένους τής απειλούμενης κατα
στροφής, άλλά καί τήν αφόρητου καί ύπεράνθρωπον έπαρσιν 
καί άλαζονείαν τού Άχιλλέως τεταπεινωμένην. Άμφότερα δέ 
ταϋτα κατορθοϋνται διά τής τε?.ε.ώσεως τής ίερας βουλής 
τού Διός, ήν δέν έκοινωσε τή Θέτιδι καί δί αύτής τώ Άχιλλεΐ 
(όστις έάνέγίνωσκε ταύτην,ήθελε παραιτήσει πάσαν αύτοϋ έχθραν 
κατά τών Ελλήνων), άλλ’ είς μόνην τήν Ήραν, καί είς ταύ
την περί τά μέσα τοϋ ποιήματος. Ό δέ Άχιλλεύς, διά τής α
πώλειας τοϋ φιλτάτου εταίρου αύτού, δν είχε πέμψει είς τήν 
μάχην ούχί πρός σωτηρίαν τών 'Ελλήνων άλλά πρός ιδίαν 
αύτοϋ δόξαν, μεταβά/.λει πάραυτα τήν πρός τούς Αχαιούς 
προτέραν αύτοϋ έχθρικήν διάθεσιν και καταλαμβάνεται ύπό 
άντιθέτων δλως αισθημάτων.

Ούτως ή έξύψωσις του υίοΰ τής θέτιδος έ.οΰται τή σχεδόν 

άκατανοήτω ένεργεία ι?.ς ειμαρμένης, ήν οί Έλληνες ένέ- 
βλεπον είς πάντα τά ανθρώπινα πράγματα- ή έκ τής συλλο
γής ταύτης τών διαφόρων ενεργειών, καταστάσεων καί αισθη
μάτων άρσις ούσιώΐους τίνος μέρους, ώς μή άναγκαίως είς 
αύτήν προσήκοντος, ήθελεν όντως είναι ώς διαμελισμός ζώντος 
τίνος σώματος, ού τά μέρη ήθελον οΰτως άποβάλει τήν ζωτι
κότητα αύτών. Καθώς είς οργανικόν τι σώμα ή ζωή δέν ένοι- 
κεΐ έν ένι μόνον α-ύτοϋ σημείω, όλλ’ απαιτεί συνδυασμόν συστη
μάτων τινων καί μελών, οΰτως ή εσωτερική αλληλουχία τής 
Ίλιάδος βαίνει έπ. τής ένότητος μερών τινων. Καί ούτε ή έν- 
διαφέρουσα εισαγωγή, περιγράφουσα τήν ήτταν τών ’Αχαιών 
μέχρι τής πυρπολήσεως τής νηός τού ΓΙρωτεσιλάου, ούτε ή 
έπελθοΟσα έκ τοΰ θανάτου τοΰ Πατρόκλου μεταβολή τών 
πραγμάτων, ούτε ή έν τέλει κατάπάυσις τής μήνιδος τοϋ Ά- 
χιλλέως ήδύναντο νά λείψωσιν έκ τής Ίλιάδος, άφοϋ ό γόνι
μος σπόρος τοιούτου ποιήματος έσπάρη ήδη είς τό πνεύμα 
τοΰ Όμήροιτ καί ήρξατο άναπτύσσων τήν αύξησιν αύτοϋ. ο 
(Muller Ιστορ. Έλλ. φιλολ.).

(ακολουθεί.)
—οοο —

ζώων.
Ύπάρχουσιν ολίγα τινά ζώα, άπερ έκτδς τοϋ κοινού πάσι 

ΐοΐςζώοις καθημερινού ΰπνου διατελοϋσιν έπί μήνας δλουςκαθ’ 
ώρας τινας τού έτους είς φαινομένην έντελή άναισθησίαν, ή 
τούλάχιστον είς αδράνειαν έξωτερικήν πληρεστάτην. Πάντα 
τά είς τόν μακρόν τούτον λήθαργον υποκείμενα μαστοφόρα 
ζώα, έκτος τοϋ χερσαίου έχίνου καί τής νυκτερίδος, άνήκουσιν 
είς τήν τάξιν τών δακτυλωτών εύρίσκονται δέ ού μόνον είς 
ψυχρά άλλά καί εις θερμότατα κλίματα, οιον ή Γερβόα έν 
Αραβία καί ή Ταυρίς έν τή νήσω Μαδαγασκάρη. Ή τοϋ μα- 
κροϋ ΰπνου περίοδος άρχεται γενικώς δτε ή συνήθης τοΰ ζώ
ου τροφή καθίσταται σπανία ή έκλείπουσα, καί τά φυτά παύ- 
ουσι τής εξωτερικής αύτών ένεργείας· έξ αύτοματισμοϋ ώθού- 
μενα τότε τά ζώα έπιζητοϋσι τόπον ασφαλή ίνα ουανύσωσιν έν 
αύτώ κεκρυμμένα τής άναπαύσεως αύτών τήν περίοδον. Καί ή 
μέν νυκτερίς κρύπτεται έν έρεβώδεσιν ΰπογείοις ή έν τοίχοις 
έρη νιμμένων οικοδομών ό δέ άκανΟόχοιρος τυλίσσεται είς φύλ
λα καί εισδύει συνήθως μεταξύ πυκνών βλήχρων οί κρίκετοι 
καί οι όρειοι μυς εισέρχονται έντός τής γής, καί ό έν Καναδά 
καί ταΐς Ήνωμέναις πολιτείαις άλτόμυς περικλείεται έντός 
χοϊκού βώλου. Τά ζώα ταϋτα συστέλλουσι τά άκρα καί συ- 
σφίγγονταΐ τόσον, ώστε καί αύτή τοϋ αίματος ή κυκλοφορία 
κωλύεται. Τινά τούτων, ιδίως δέ τά διαβρωτικά, οιον ό κρί- 
κετος καί ό νερβεγικός μΰς, πριν ή έπιστή ό τοΰ ΰπνου χρό
νος συνάγουσι πλείστην όσην τροφήν, έξ ής τρέφονται μεχρι- 
σοΰ καταλάβη αύτά ό ύπνος. Τά είς αύτόν περιπίπτοντα ζώα 
άποβάλλουσι πρώτον μέρος τής ζωικής Οερμότητος καί καθί
στανται ψυχρά μέχρις 20° τινά, άλλα μέχρι 40”—50° τοϋ 
Φαρενχαίτ. Παρακαίρως δε,έγειρόμενα έν χειμώνι έκ διαφό
ρων μηχανευμά'των άναλαμβάνουσι τήν φυσικήν αύτών θερ
μότητα, έάν δεν βλάψωσιν αύτά τά πρός εγερσιν αύτών έντε
χνα πειράματα- δεύτερον, τά ζώα ταϋτα λη αργοϋντα άναπνέ- 
ουσι βραδυτέρως καί μάλλον διακεκομμένως ή άλλοτε. Είσίν 
έτι καί τινα μένοντα -,έταρτον δλον τή, ώρας άνευ άναπνοής. 
Ταϋτα δέ συνήθως άναπνέουσι μόλις άπαξ κατά παν λεπτόν. 
Όθεν καί διαφθείρεται ήττον ο περικυκλών αύτά αήρ ή άν ά- 
νέπνεον έλευθέρως· εννοείται δέ οτι καί ή βραδύτης τών παλ
μών τής καρδίας αύτών έστίν ανάλογος πρός τόν χρόνον τής 
άναπνοής. Τού Κρικέτου π. χ. κτυπά ή καρδία οεκαπεντάκις 
κατά παν λεπτόν, έν ώ έγη ερμένου τοϋ ζώου πάλε*. 1 Ιόκις 
έν ισω χοόνω. Καί ή αίσθητικότης έτι .αύτών καθίσταται λίαν 
όμβ?.εΐα· ό κρίκετος, βραδέως άναπνέων ή τούλάχιστον ά- 
νοίγων τό στόμα αύτοϋ, τ.οτισθείς θειϊκόν οξύ καί διαμελι- 
σθείς μόλις ήσθάνθη τό αποτέλεσμα τούτου. Ό δρειος μϋς 
εγείρεται μόνον δί ισχυρού ηλεκτρισμού. Ή χώνευσις έτι τών 
ζώων τούτων κοιμωμένων έλαττοΰται. Ό στόμαχος καί τά 
έντερα αύτών είσί συνήθως κενά, καί έγειρόμενα έτι δέν δει- 
κνυουσι σημεία όρέξεως, έκτος άν τεθώσιν είς θερμόν δωμά- 

. τιον. Άποδίδουσι τινες τήν αιτίαν τού είς δν περιπίπτουσιν 
χειμερινόν ύπνον είς ίδιάζουσαν κατασκευήν τών οργάνων αύ- 
τών άλλ’ ή τόν λήθαργον τούτον παράγουσα άμεσος αιτία 
έστι το ψύχος. Τά είς αύτόν ΰποκείμενα ζώα αποκοιμούνται 

έν μέσω θέρει καθώς εκτεθώσιν εΐς παρεσκευασμένον ψύχος· 
φερομενα δέ άπο τοΰ φθινοπώρου είς θερμόν δωμάτιον δεν 
κοιμούνται παντελώς τόν ιχειμώνα τόν συνήθη αύτοΐς τότε 
ΰπνον, άμα δέ σφαιρεθείσης τής Οερμότητος έντεύθεν απο
κοιμούνται. Τό αύτό δέ ποιοϋσι άν τεθώσι έντός περιορισμέ
νης ατμόσφαιρας. Ό κρίκετος τεθείς είς άγγεΐον έντός τής 
γής θαπτόμενον περιπίπτει ευκόλως είς ΰπνον τοιοΰτον. Καί 
πτηνά τινα ετι τά αύτά πάσχουσι· είδος τι χελιδόνων (Ιιΐ- 
ruudo apus), ευρεθεισών έν καταστάσε». τοιαύτη, ού μόνον έν
τός ραγάδων τοίχων άλλά καί είς βόρβορον έν χειμώνι, πα- 
ρέσχον άφοιμήν είς συμπέρασμα οτι πάσαι αι χελιδόνες οΰ- 
τω διάγουσι τόν χειμώνα, δπερ δέν υπάρχει αληθές, διότι ώς 
γνωστόν μεταβαίνουσιν αυται τότε είς θερμά κλίματα. "Ισως 
αί μή φθάνουσαι ν’ άπέλθωσι μένουσί που ουτω έκ τού ψύχους 
συσχεθεΐσαι. Καί μικροί κόκυγες εύρέθησαν οΰτως έν τώ ΰδα- 
τι κοιμώμενοι, εί κα; ή κατάστασις αΰτη άντίκειται τή φύσει 
αύτών. Παρά τοΐς βατράχοις καί άλλα αμφίβια έρπετά ύπάρ- 
χει κοινότατος ό τοιούτος ύπνος, δτε ή θερμοκρασία τής ά- 
τμοσφαίρας καταντήσει ύπό τήν 50° τού θερμομέτρου τοΰ 
Φαρενχαίτ ό αριθμός τών παλμών τής καρδίας έλαττοΰται 
άπό 30 εΐς 12 άνά παν λεπτόν τής ώρας. Έάν τεθή τροφή 
διά τής βίας είς τόν στόμαχον τοϋ έν τοιαύτη καταστά- 
σει διακειμένου ζώου μένει άχώνευτος έπί μακρόν χρόνον. 
Βάτραχοι, δφεις καί σαϋραι εντιθέμενα είς τεχνικώ ψύχει δια- 
μένουσιν έτη όλα έν ληθάργω. Όθεν εύρίσκονται οΰτω έν πέ- 
τραις περιειλημένοι ίσως πρό αιώνων. Άλλα μικρά ζώα, οιον 
κοχλίαι καί άλλα έντομα κ. τ. λ. ύπόκεινται έπίσης είς τήν 
ναρκωτικήν ταύτην κατάστασιν. Μερική τις κατάστασις άπο- 
ναρκώσεως καταλαμβάνει τήν κοινήν άρκτον καί μικρόν είδος 
άρκτων τής ’Αμερικής , Baccoon καλουμένων. Ή άρκτος 
άρχεται ύπνώττουσα τόν Νοέμβριον, δτε καθίσταται παχυ- 
τάτη, καί άποσύρεται είς τόν φωλεόν αύτής, είς δν έπιστρώ- 
νει βρύα ή μνία· σπανίως δέ εγείρεται διαρ/.οϋντος τοΰ χειμώ- 
νος. Εγειρόμενη δέ συνηθίζει νά λείχη τούς πόδας αύτής, 
άτριχους καί πλήρεις μικρών αδένων όντας. Έκ τούτου έπί- 
στευσάν τινες ότι άρύεται εντεύθεν μόνον τήν τροφήν αύτής. 
καί ό Τρόχος ωσαύτως κοιμάται τό πλεΐστον τοϋ χειμώνος.

(Encycl. Amer.) Φ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Πρό ικανών ετών συντηρών στοιχειωδών μαθημάτων Σχο

λήν καί διδάσκων ιδιαιτέρως, έδιδάχθην υπό πολυΥ.ρονίου πεί
ρας πόσον συντελεστικόν είναι, ένεκα τοΐς έν τοΐς δημοσίοις 
καταστήμασι μεγάλης τών φοιτώντων συμφορήσεως, νά διδά- 
σκωνται είς εύαριθμοτέρων μαθητών κύκλον, τά πρώτα τού
λάχιστον στοιχεία τής Εγκυκλίου μαθήσεως, όπως μεταβαί- 
νωσι βέλτιον έστοιχειωμένοι οί μαθηταί είς τ’ ανώτερα σχο
λεία, ύπό άδιάλειπτον διατελέσαντες έπιτήρησιν.

Επειδή δέ πολλοί τών γονέων παρεπονέθησαν πρός έμέ διά 
τό άπόκεντρον τής οικίας μου, έπιθυμών νά εύκολύνω αύτούς, 
ένοικίασα οικίαν εύρύχωρον και κατα?νλη?.οτεραν τής μέχρι τοΰ- 
δε κειμένην έπί τή όδώ Ρόμβης ύπ’ άριθ. 277.

Ή δέ υπό τήν διεύθυνσή* μου Σχολή διαιρείται είς νηπιακόν 
εΐς δ είναι δεκτά καί άρρενα καί Οήλεα παιδία άπό ηλικίας 
τρ ών έτώ* έως έξ· θέλει δέ τά διο κεΐ έξησκημένη διδάσκαλος- 
καί είς προκαταρκτικόν διωργανισμένον κατά τήν συνδιδακτι- 
κήν μέθοδον περιλαμβάνον τρεις τάξεις- καί είς 'Ελληνικόν 
(ά. καί β . τάξιν). Ή μέν ά. τοΰ συνδιδακτικοϋ θέλει διδάσκε 
σθαι τήν έπί πινάκων άνάγνωσιν, γραφήν έπί τών άβακίων, ά- 
ρίθμησιν καί πρόσθεσιν, καί τό πρώτον μέρος τής Χριστιανικής 
διδασκαλίας. Ή δέ δεύτερα άνάγνωσιν έπί βιβλίων, γραφήν έπί 
τοϋ χαρτιού αριθμητικήν μέχρι τών κλασμάτων καί Ίεράν 
ιστορίαν. Ή δε τρίτη Άνάγνωσιν μετά τής προσηκούσης ερ
μηνείας καί άναπτύξεως, Καλλιγραφίαν, Κατήχησιν, έξακολού- 
θησιν τής άριθμητικής. Γραμματικήν, Γεωγραφίαν καί Ελλη
νικήν ιστορίαν. Αί δέ δύο τάξεις τοϋ Ελληνικού θέλουν διδάσ- 
κεσθαι συμφώνως τώ προγράμματι τών ενταύθα 'Ελληνικών 
σχολείων.

Πλήν τών τακτικών τούτων μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι 
ύπό ιδιαιτέρου διδασκάλου καί ή Γαλλική ε*· δέ καί ; io.xr 
δί ύμνων και ωδών ηθοποιών.
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Επειδή δέ τινες τών γονέων έπιθυμοϋσι νά διδαχθώσι τά 
τέκνα των χαί τήν 'Αγγλικήν γνωστοποιώ δτι θέλει συσταθή 
τάξις αύτής άμα έγγραφώσι τουλάχιστον 8 μαθηταί, χαταβάλ- 
λων έκαστος δραχμάς 6 κατά μήνα. Άπαντα δέ τά μαθήματα 
θέλουν διδάσζεσθαι ύπδ άνδοών άξιων τής εμπιστοσύνης τοϋ 
κοινοΰ.

Τής φυσικής δέ αγωγής ούχ’ ήττον επιμελούμενος κατε- 
σκευασα έν τή αύλή τής σχολής γυμναστήρια, έν οις καί ή 
γυμναστική θέλει διδάσκεσθαι καί σωμασχίαι έλεύθεραι ΰπότήν 
έπιτήρησίν μου διορίζονται.

Ή διδασκαλία άρχεται τήν 8, II. Μ. καί λήγει τήν 4. Μ. 
Μ. δσοι δέ θέϊ,ουσινά διημερεΰωσιν έν τή Σχολή φέραντες μεθ’ 
έαυτών τήν τροφήν θέλουν διατελεί ύπό τήν άμεσον έπιτήρη
σίν μου.

Πλήν δέ τής παρά τής Κυβερνήσεως νενομισμένης έπιτη- 
ρήτεως, βουλομενος νά παράσχω ε:ς τούς γονείς νεον δείγμα 
τής ύπέρ τών πεπιστευμένων μοι μαθητών μερίμνης, παρεκάλε- 
σα τδν αδελφόν μου Κύριον Γεώργιον Κωνσταντινίδην νά έφο- 
ρεύγι ιδιαιτέρως τής Σχολής. Διά τής πείρας του λοιπόν έ άνήρ 
ουτος και τής ειδικής περί τό έργου ίκανότητος, έπισκεπτό- 
μενος καθ' έκάστην χάρ-.ν τοϋ κοινού καλού τήν Σχολήν καί 
είς πάσας τάς εξετάσεις παρευρισχόμενος, θέλει κατευθύνει καί 
έμψυχόνει τούς καλούς τών μαθητευομένων αγώνας.

Έχων δέ ήδη οικίαν κατά πάντα κατάλληλον καί ευρύχω
ρου καί ευπρεπισμένων, δύναμαι νά παραλαμβάνω καί τροφί
μους ένδιαιτωμένους παρ’ έμοί, τών όποιων πάσαν τήν έπιμέ- 
λειαν και θεραπείαν μετά τής δδασκαλίας καί προπαιδείας ά- 
ναδεχομαι, υποσχόμενος πάσαν προθυμίαν και ζήλον νά κατα
βάλω ύπέρ τής εύοδο'σεως τής αγωγής των. Εί δέ τινες χρείαν 
έχουσιν άνωτέρων μαθημάτων θέλουν συνοδεύεσθαι είς τά άνή- 
κοντα σχολεία τήν προπαίδειαν καί πάντα τά λοιπά έτι δέ καί 
τά άναπληρωτικά μαθήματα παρ’ έμοί έχοντες.

Τά τροφεία, δίδακτρα καί τά λοιπά πλήν τών είς ένδυμα- 
τα, βιβλία, φάρμακα, καί λοιπά έκτακτα δαπανηθησομένων 
προσδιορίζονται είς δραχμάς κατά μήνα 70 προπληρωτέας 
κατά διμηνίαν.

Πρός δετούς έξωτερικοΰς τά δίδακτρα προσδιορίζονται είς 
μέν τήν ά. τάξιν τοΰ συνδιδακτικοϋ καί είς τό νηπ'ακόν είς 
προπληρωτέας κατά μήνα δραχμάς . 4

Είς δέ τήν β'...........................................................................6
Είς δέ τήνγ'.......................................................................... 8
Είς δέ τήν ά. καί β'. τοϋ 'Ελληνικού συμπεριλαμβονομένης 

καί τής Γαλλικής καί τής Γραμμικής ’Ιχνογραφίας είς Δραχ
μάς ...................................................................................................12.

Άθήνησι, τή 2 Σεπτεμβρίου 1854.

Ό dtMinxnJot:
II. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΗΪ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Έπιστάντος τοϋ νέου Συνοδικού έτους προσεκλήθησαν διά 

Β. διατάγματος ώς μέλη αύτής κατά τά πρεσβεία τής άρχι- 
ερωσύνης οί Σεβασμιώτατοι αρχιεπίσκοποι Φθ.ώτιδος καί 
Αργολίδος, καί ό Σεβασμιώτατος επίσκοπος Άνδρου. Έκ τών 
τοϋ λήξαντο; δ’ έτους μελών έμεινε καί διά τό άρχόμενον 
ήδη έτος ό Σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος Πατριόν. Πρόεδρος 
δε κατά τόν νόμον μένει πάντοτε δ Μητροπολίτης Αθηνών.

— Ένεκα τής απουσίας ήμ : ν δεν έσημειώσ- μεν εγκαίρως 
τό λίαν εύάρεστον αποτέλεσμα τών έξετάσεων τών Β. γυμνα
σίων Σύρου, ’Αθηνών, Ααυπλίας, ΙΙατρών καί Τριπόλεως καί 
τών παρ’αύτοΐς Ελληνικών σχολείων’ έτ.ίσης δέ λίαν ευάρεστου 
αποτέλεσμα άνέδειξεν έν Άθήναις μέν αί εξετάσεις τοΰ 'Ελλ. 
’Εκπαιδευτήριου τού Κ. Γρ. Παπαδοπούλου, καί αί τών ιδιω
τικών σ; ολών τοΰ τε Κ. Περ. Κωνσταυτινίδου καί Θοιβιδο. 
πούλου. Τά παρθεναγωγεία τής φιλεκπαιδευτικής εταιρίας, 
τήςΚ. Κόρκ καί τό δημοτικόν. Έν Σύρω δέ τό Έλλ. Παιδαγω- 
γεϊον τοΰ Κ. Βαλέττα ζαί τό ύ.-.ό τής Κ. Μαγκάκτ, διευθυ- 
νόμενου παρθεναγωγείου. Τά δημοτικά σχολεία τών Κ Κ. 
Βλαστού καί Μαγκάκη. Πάντα τά σχολεία έν Τήνω, Μυκό- 
νω, Ναςω, Σερίφω, ΚύΟνω, Μήλω καί Άμοργω, τά τής "Υ
δρας, Σπετσών ζαί Κρανιδίου, Τό έν Μεγάροίς, Κορίνθω, 
Αργεί, Ηύργω, Καρπενησίω, Γαλαξειδίω ζαί λοιπά τής Πε- 

λοπουήσου ζαί τή; ςτερεάς Ελλάδος. Τάς πληροφορίας ταύ

τα; ήρύσθημεν έξ επισήμου πηγής καί διά τοΰ·ό είσιν πάσης 
πίστεως άξια». Τά όρια τής έρημερίδος δέν έπιτρέπουσιν 
είς ημάς ίνα έχταίώμεν ·πί τού θέματος τούτου χαί λεπτο
μερώς περί ενός έζάστου έζθέσωμεν τά ύπό τών εξεταστικών 
έπιτρδπών άναφερόμενα. I ίσί δέ καί τινες τών διδασκάλων ών 
ή ραθυμία ήδίκησε τούς μαθητάς αύτών, χατά τό ιερόν Εύαγ- 
γέλ ον ούίέποτε συλλέγονται άπό άκανθων σταφυλαί, ή άπό 
τριβόλων σύκα· περί τούτων ήτοι ιδιωτικών ή δημοσίων έλπί
ζομεν ότι θέλουσιν άρμοδίως ληφθή αυστηρότερα μέτρα.

— Ό άπ’ αρχής του άγώνος μέχρις εσχάτων ώς γνήσιον 
τέκνον τήν πατρίδα ύπηρετήσας, καί εί; διάφορα υψηλά αξιώ
ματα μέχρις εσχάτων διατελέσας γερουσιαστής Δρόσος Μαν- 
σόλας άπεβίωσεν έν Κύθνω, όγδοηκοντούτης περίπου. Τί
μιος έγένετο εναντίον Κυρίου ό θάνατος αύτοΰ· ώς ύπήρξε καί 
ή ζωή αύτοΰ πρός τήν πατρίδα.

— Άναγινώσκομεν είς τήν Αθήναν ότι ό υπό απάνθρωπων 
κακούργων έν Εύβοια δολοφονηθείς μακαρίτης Έρ. Λείβς έ
χει δυθήκαν ένταΰθα, είς ήν άναγινώσκονται τά έξής « . . . . 
Έν περιπτώσει καθ’ ήν άποθάνω άκληρος σφίνω κληρονόμον 
τοΰ υποστατικού μου τόν ορθόδοξον τής 'Ελλάδος κλήρου, 
εκτελεστήν δέ τής διαθήκης μου τόν Εύβοιας ’Αρχιεπίσκοπον. 
Πράττω δέ τούτο κατά ρητήν παραγγελίαν του πατρός μου 
(Γ, μή εύρόντος άοχαιοτέραν καί άγνοτέραν τής ’Ανατολι
κής Έλλ. Εκκλησίας. Παραγγέλλω δέ έκ τών εισοδημάτων 
τοΰ χωρίου μου νά έκπαιδεύωνται είς τήν έν Άθήναις Έιζ'ά- 
ρειον Σχολήν τόσοι νέοι Έλληνες, όσοι είναι ικανοί νά έκπαι- 
δευθώσι δι αύτών. Μετά τήν άποφοίτησιν αύτών νά κατατάτ- 
τωνται άλλοι, καί ουτω καθεξής. » Αρετή τοιαύτη και αγνό
τερα ύπέρ τής Ελλάδος αισθήματα είς ολίγους φιλλέληνας 
άπαντώνται· καί δμως « θηρία πονηρά κατέφαγον αύτόν· » 
άπερ συλληφθέντα ήδη λήψονται τά επίχειρα τής κακίας αύτών.

— Ή Α. Μ. ό Σεβαστό; καί Μεγα'.ό ί-υχος ήμών Βασιλεύς 
έν τή άκρα αύτοΰ φιλανθρωπία καί πατρική στοργή ηύδόκησε, 
τή προτάσει τοΰ υπουργικού συμβουλίου, ν’ άπαλλάξη τής ύ.-.ο- 
λειπομένης ποινής τόν γηραιόν υποστράτηγον Μακρυγιάννην 
καί ν’ άποδώση αύτόν είς τάς άγκάλας τής οίχογενείας αύτοΰ.

-— Έκ Σύρου’ γράφουσιν ήμΐν ύπό ημερομηνίαν 2 Σεπτεμ
βρίου περί χολέρας τά εξής· « Δυνατόν είπεϊν, οτι άπηλλά- 
γημεν τής δλεθρίας^ταύτης νόσου, διότι τρεις ήμέραι παρήλθον 
αλλεπάλληλοι άνευ κρούσματος ζαί άποβιώσεως· άλλά χθες 
πάλιν έγένετο νέον κρούσμα καί άποβίωσΐ; έπί τίνος αγωγιάτου, 
όστις άπελθών είς τήν έξοχήν έφαγεν αφθονίαν σταφυλών. 
Έκτος τούτου ούδέν έτερον ήκούσθη κρούσμα, ούδ’ ιλπίζεται 
ν’ άκουσθή’ διότι ή νόσος βτθμηδόν ήλαττώθη καί έξέλιπεν . . 
. .. Έν Μυχόνω ή ασθένεια έξετάθη ολίγον καί συνέβησαν 
Θάνατοι μέχρι τούδε περίπου 30, έν οις άριθμε'ται καί ό Δή
μαρχος. Έν Τήνω δέ περιωρίσθη είς τρία κρούσματα γενόμε- 
να έν τώ Αοιμοκαθαρτηρίω- περαιτέρω δέν έξετάθη. »

— Ή έπέτειος τού Συντάγματος έορτή τής 3 ζβρίου έτε- 
λέσθη μετά πάσης λαμπρότητος ζαί ένίουσιασμοϋ καί τών είίι- 
σμένων κανονοβολισμών καί παρατάξεων. Αί A. Α. Μ. Μ ό 
Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα, οί Κ. Κ. Υπουργοί ζαί τό διπλω
ματικόν σώμα παρ.‘σαν εις τήν ψαλεΐσαν έν τή άγια Ειρήνη 
δοξολογίαν.

— Έπιμελεία άξιεπαίνω τών αρμοδίων 'Υπουργών έτελέ- 
σθη σήμερον έηισήμως μεγαλοπρεπέςκαί κατανυκτιζον μνη
μόσυνου έν τω ναώ τής Αγίας Ειρήνης, ίερουργήσαντος τού 
’Αρχιεπισκόπου Αργολίδος, υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τού 
αοιδίμου Άνδρέου Αόντου. Πο?,λοί τών έν τέλει καί πλήθος 
λαού παρευρέθησαν έν τώ ναώ, καί πάντες μετά πόνου ψυχής 
ζαί δακρύων Ο-ιρμών άνέπεμψαν τάς εύχάς αύτών πρός τόν Ύ- 
ψιστον ύπέρ άναπαύσεως εν χώρα ζώντων τού αγαθού εκείνου 
πολίτου, τοΰ πολυειδώς καί πολυτρόπως καί διά σημαντικών 
θυσιών και πάσης αύταπαρνήσιως τήν πατρίδα ύπηρετήσαντος 
καί τά μέγιστα αύτήν ώφελήσαντος. Αιώνια σου ή μνημη 
χρηστέ πολΐτα καί μεγάθυμε άνερ!

(I) Ό πατήρ ούτου ην ίιρεΰς, πολλά έ» Έζλχδι οιατρίφας έτη 
ώς επίτροπος τήν έν ’Αγγλία β ολικής εταιρίας, καί πάντων τό οέδα, 
καί τήν αγάπην κτησαμενος’ άπεβίωοε δ* έν Συρία προ τινων έ-ών.

ΕΚ ΓΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΥ·


