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Άριστοτέλους βιο:.
Ό μέγας ούτος τής άρχαιότητος φιλόσοφος έγεννήθη έν 

Σταγείροις, παράλιον πόλιν τής Χαλκιδικής, τώ πρώτω έτει 
τής 99 Όλυμπιάδος, 384 π. X. ό πατήρ αύτοΰ Χικόμαχος ήν 
ιατρός Άμύντου τοϋ Β'., βασιλέως τής Μακεδονίας, και συγ
γραφέας διαφόρων τοΰ επαγγέλματος αύτοϋ ιδίων πραγμα
τειών. Ή μήτηρ αύτοΰ Φαιστις ή Φαιστιάς είλκε τό γένος 
έκ Χαλκιδικοϋ τίνος οίκου- μνημονεύονται έτι καί αδελφός 
αύτοΰ Άρίμνηστος καί ’Αδελφή Άριμνήστη. Τόν ’Αριστοτέ
λη νέον έτι όντα είσήγαγεν ό πατήρ παρά τώ Άμύντα Βασι- 
λεΐ τών Μακεδόνων, ένθα έγένετο παιδιόθεν συνήθης τώ τρία 
έτηνεωτέρω αύτοΰ υίώ τοΰ βασιλέως Φιλίππω, τώ μετά τόν 
θάνατον τοΰ πατρός βασιλεΐ τής Μακεδονίας γενομένω. Τοΰ 
Νικομάχου τό επάγγελμα καί αί εις αύτό άσχολίαι καί μελέ- 
ται αύτοΰ κατέστησαν τόν ’Αριστοτέλη φίλον καί ερευνητήν 
τής φύσεως έπί δλον αύτοϋ τόν βίον. ’'Εμεινε δέ έκ πατρός μέν 
ορφανός έν ηλικία ετών δεκατεσσάρων, έκ μητρός δέ έτι νεό
τερος· τής ανατροφής καί έκπαιδεύσεως αύτοΰ έπεμελήθη έκ- 
τοτε ό έξ Άρτάνης τής Μυσίας Πρόξενος πατρικός αύτοΰ φίλος 
καί κάτοικος πάντως τών Σταγείρων, πρός δν ούδέποτε έπαύσα- 
το εύγνωμονών ό διά μνήμης αεί φέρων τάς ευεργεσία; αύτοΰ 
’Αριστοτέλης. Άποθανόντος τοΰ κηδεμένος καί υιόν καταλι- 
πόντος, Νικάνορα καλούμενον, υίοθέτησεν αύτόν ό’Αριστοτέλης, 
καί έδωκεν αύτώ εις γυναίκα τήν μονογενή αύτοϋ θυγατέρα 
Πυθιάδα.

Μετά τό δέκατον καί έβδομον έτος τής ηλικίας αύτοϋ ό 
Άριστοτ.Ο/ης ύπό φιλομαθείας ώθούμενος παρεγένετο εις τήν 
μητρόπολιν τής έλληνικής παιδείας τάς ’Αθήνας (367 π. χ.). 
Περί τών νεαρών τοΰ Άριστοτέλους ημερών πολλαί διεδόθη- 
σαν συκοφαντίαι ύπό τοΰ φθόνου καί τοϋ μίσους τών σχολών 
δημιουργηθεΐσαι, καί ύπό τών ληρολόγων διασαλπισθεΐσαι· ότι 
δήθεν καταφαγών τά πατρώα έπί στρατείαν ώρμησε, καί οτι 
έν ταύτς κακώς πράττων έπί τό φαρμακοπωλεϊν ήλθεν. Άλλά 
ταΰτα καί τά τοιαΰτα άνήρεσαν άποχρώντως αύτοί ήδη οί αρ
χαίοι. Ό ’Αριστοτέλης έφθασεν εις ’Αθήνας μικρόν μετά τήν 
είς Σικελίαν άποδημίαν τοϋ Πλάτωνος, ένθα διέμεινεν επί έτη 
τρία, καθ’ ά ό ’Αριστοτέλης παρεσκεύαζεν εαυτόν είς τά χρει
ώδη ϊνα άξιος μαθητής τοϋ μεγάλου διδασκάλου γένηται. Ή 
πατρώα αύτοΰ περιουσία, ού μικρά όμολογουμένως ουσα, ού 
μόνον παρ είχεν αύτώ τά πρός τό ζην άνέτως άλλά καί τά 
πρός ώνησιν τών δεομένων βιβλίων. Μετ’ ακαμάτου ζήλου 
έμελέτησε καί τών άρχαιοτέρων αύτοΰ καί τών συγχρόνων 
αύτώ φιλοσόφων τά συγγράμματα, καί ώφελήθη έτι έκ τής 
ομιλίας καί διδασκαλίας τών Άθήνησι διατριβόντων μαθητών 
τοϋ τε Σωκράτους καί τοΰ Πλάτωνος, ών ήν καί ό Ποντικός 
Ήρακλείδης.

Τοιαύτη νοός δεξιότης καί φιλομάθεια δέν έμεινεν απαρα
τήρητος ύπό τοΰ Πλάτωνος, όστις διέκρινε τόν μαθητήν αύ
τοΰ τοΰτον ταχέως ύπέρ πάντας τούς άλλους· ένεκα δέ τής 
ακαμάτου αύτοΰ φιλοπονίας καί άκαθέκτου προθυμίας είς άπό- 
κτησιν γνώσεων καί έπιζήτησιν τής αλήθειας ώνόμασεν αύτόν 
νοΰν τής διατριβής (τοΰ σχολείου), καί τόν οίκον 
αύτοΰ οίκον άναγνώστου, καί έλεγεν ότι ουτος μεν είχεν ανάγ
κην χαλινού, οδέ Ζενο/ράτης μύωπος.

Ό ’Αριστοτέλης διέμεινεν είς ’Αθήνας έπί 20 έτη, μέχρι 
τοΰ 347 π. χ. (Άπολ. παρα Διογ. Ααέρτ. Ε'. 9), παρά Π/.ά- 
Τωνι διατριβών καί πρός αύτόν άεί φίλως διακείμενος, εξαιρέ
σει ολίγων τινών άσημάντων γεγονότων τά λεγόμενα δέ περί 
άχαριστίας δήθεν τοΰ μαθητοΰ καί έλλείψεως εύλαβείας πρός 
τόν διδάσκαλον ούδέν άλλο είσί ε’μή συκοφαντίαι, έπινοηθεΐσαι 
ύπο τών εχθρών αύτοΰ, καί τοιούτους είχε πλείστους κατά τόν

Θεμίστιον (Δ.) ό ’Αριστοτέλης· ίσως ενίοτε διεφέροντο πρός 
άλλήλους οί δύο ούτοι άνδρες, άτε είς τό αύτό έργον άσχολού- 
μενοι και άντιθέτους'εΐς Ttva γνώμας έχοντες, άλλά τοΰτο 
έγίνετο μετ’ αξιοπρέπειας άρμοζούσης είς τόν χαρακτήρα 
άμφοτέρων. Τοΰτο δέ έξάγεται καί έξ άλλων, ιδίως δέ έκ τίνος 
χωρίου τών ηθικών Νικομαχείων(Α. ς-.) παραβαλλομένου πρός 
άλλα (Ήθ. Νικ. Θ. 7. Πολιτ. Β. 3· §. 3.). Κατά σημείωσίν 
τινα τοΰ Όλυμπιοδώρου είς τόν Πλάτωνος Γοργίαν, ό ’Αρι
στοτέλης έγραψε καί λόγον έγκωμιαστικόν τοΰ διδασκάλου 
αύτοΰ (ϊδ. Cousin, Jotirn. <les Savans. Δεκεμ. 1832 σελ. 744). 
Κατά τά πρώτα δέκα έτη τής έν Άθήναις διατριβής αύτοΰ ό 
’Αριστοτέλης είχεν ήδη περί έαυτόν μαθητάς, ών ήν καί ό φίλος 
αύτοΰ Έρμίας, ό ύστερον δυνάστης Άταρνέως καί Άσσου τής 
Μυσίας (Στράβ. ΙΓ'. 614)· έδίδασκε δέ τότε ρητορικήν καί 
ίσως πολιτικά μάλλον ή φιλοσοφίαν καί άντεφέρετο πρός τόν 
Ίσοκράτην, έπολέμει δέ καί πάσας τάς προ αύτοΰ καί τάς έπ’ αύ
τοΰ θεωρίας τής ρητορικής (Άριστ. ρητορ. A. 1. 2). "Ενεκα 
δέ τής πρός τόν Ίσοκράτην έναντιότητος αύτοΰ έμισεϊτο καί 
αύτός και ή σχολή αύτοϋ υπό πάντων τών εκείνου μαθητώνκαί 
οπαδών. Ότι κατά τόν χρόνον τοΰτον διετήρει τάς πρός τόν 
τής Μακεδονίας βασιλεύοντα Φίλιππον σχέσεις αύτοΰ έξάγε
ται έκ τής αποστολής αύτοΰ υπό τών ’Αθηναίων πρός τόν βα
σιλέα τοΰτον (Διογ. Ααέρτ. ε. 2), καί έτι έκ τής σωζομένης 
καί νΰν έπιστολής αύτοΰ, δι’ ής αναγγέλλει τώ Άριστοτέλει 
τήν γέννησιντοΰ υίοΰ αύτοΰ ’Αλεξάνδρου (π. X. 356.Gell. ix. 3. 
Δίων Χρυσοστ. λ. ιθ'.). Μετά τόν τοΰ Πλάτωνος θάνατον, συμ
βάντα τώ 347 π. X. άπόντος τοΰ Άριστοτέλους είς τήν ρη- 
θεϊσαν πρεσβείαν, κατέλιπεν ούτος τάς ’Αθήνας έξ άγνωστου 
ήμΐν αίτιας· ίσως λυπηθείς διότι ό Πλάτων άφησεν διάδοχον 
αύτοϋ έν τή ’Ακαδημία τόν Σπεύσιππον (Διογ. Ααέρτ. ε. 2. 
Δ. 1) ή πιθανώτερον ϊνα περιηγούμενος είς ξένα μέρη συμ- 
πληρώση τάς γνώσεις αύτοΰ, δπερ ήν σύνηθες τοΐς άρχαίος 
φιλοσόφοις. Άλλως τε ούδέν υπήρχε τό συνδέον αύτόν πρός 
τάς ’Αθήνας μετά τόν θάνατον τοΰ Πλάτωνος, καί ο πολιτικός 
έτι όρίζων ήρξατο τότε άλλοιούμενος, αί δέ κατά τής Όλύνθου 
καί τών πλείστων έν τή Χαλκιδική έλληνίδων πόλεων πράξεις 
τοΰ Φιλίππου ένέπλησαν τάς ’Αθήνας μίσους καί άδημονίας. 
Καί αύτή ή πατρίς τοΰ Άριστοτέλους ύπέστη τήν πολλών 
άλλων μοίραν καταστραφεΐσα ύπό τοΰ Φιλίππου κατά τόν αύ
τόν χρόνον, δτε ό ’Αριστοτέλης προσεκλήθη ύπό τοΰ πρώην 
μαθητοΰ αύτοϋ Έρμίου, δστις ένεκα τής πρός τόν τών Βιθυ- 
νών δυνάστην Εύβουλον φιλίας έγένετο δεσπότης, ώς έρρέθη, 
τών πόλεων Άταρνέως καί ’Άσσου. Πρός τοΰτον ό ’Αριστο
τέλης πορευόμενος συνωδεύθη ύπό τοΰ φίλου αύτοΰ καί τοΰ 
Πλάτωνος μαθητοΰ Ζενοκράτους. ’Ολίγον μετά τήν παρ’ αύτώ 
άφιξιν τοϋ Άριστοτέλους, ό Έρμίας περίδεσών είς χεϊρας τών 
ΙΙερσών διά προδοσίας τοΰ είς τόν Περσικόν στρατόν ύπηρε- 
τοϋντος στρατηγού Μέντορος έθανατώθη, καί ό Αριστοτέλης 
κατέφυγεν είς Μυτιλήνην, ένθα ή γυνή αύτοϋ Πύθιάς, ποιητή 
θηγάτηρ τοϋ δολοφονηθέντος ήγεμόνος, συνώδευσεν αύτόν. 
Ό καί νΰν έτι σωζόμενος ύμνος πρός τόν δυστυχή φίλον αύτοΰ 
δεικνύει τήν θερμήν άγάπην καί τήν άφοσίωσιν, ήν πρός αύτόν 
είχε, ής ένεκα άνήγειρε καί άδριάντα αύτοΰ έν Δελφοΐς καί 
έπίγραμμα έγραψε (ΐδ. Διογ. Ααέρτ. ε. 6. 7). Δύο έτη μετά 
τήν έξ Άταρνέως φυγήν αύτοΰ ό φιλόσοφος έδέχθη πρόσκλη- 
σιν τοΰ Μακεδονος Φιλίππου, ϊνα μεταόάς είς Μακεδονίαν 
άναλάβη την αγωγήν καί διδασκαλίαν τοϋ υιού αύτοϋ Αλε
ξάνδρου, τό δέκατον τρίτον τής ηλικίας 
τότε (Πλουτ. Άλεξ. Ζ. Κουϊντιλ i. 1). 
πολλήν περιποίησιν· κατ’ αϊτησιν αύτοΰ, 
τοΰ Φιλίππου γεγενημένην πατρίδα αύτοΰ 
πάλιν ό αύτός, καί τούς διαφυγόντας ή
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τών πολιτών, άπεζατέστησε καί ώκοδομήσατο σχολήν αύτοΐς 
ζαΐ διατριβήν τό περί Μίεζαν λεγόμενον νυμφαΐον, ένθα έσώ- 
ζοντο έπι Πλουτάρχου ετι έδραι λίθινοι τοϋ Άριστοτέλους 
καί ύπόσκιοι περίπατοι· καί κατά Διογ. Λαέρτιον (Ε. 4). έθεσε 
νόμους αύτοΐς ό Άριςοτέλης (ΙΙλουτ. άνωτ.).Ενταύθα άνετράφη 
λοιπόν ό μέλλων κοσμοκράτωρ καί άλλοι σύν αύτώ εύγενεΐς 
παΐδες, ών ήσαν ό τοϋ Αντιπάτρου υιός Κάσσανδρος, ό έκ 
Πέλλης Μαρσύας αδελφός τοϋ ύστερον βασιλέως γενομένου 
Αντίγονου, Καλλισθένης ο συγγενής τοΰ Άριστοτέλους, ό έξ 
Έρισοΰ τής Λέσβου Θεόφραστος, ίσως δέ καί οί φίλτατοι 
παιδιόθεν τώ Άλεξάνδρω γενόμενοι Λ’έαρχος, Πτολεμαίος και 
"Αρπαλος (Πλουτ. Άλέξ. 16). Τοσοΰτον ήγάπησεν ό Αλέξαν
δρος τόν διδάσκαλον αύτοΰ καί έν τοιαυτη είχε τιμή αύτόν, 
ώστε καί υπέρ τόν πατέρα ετίθετο αύτόν.

Ό Αριστοτέλης διέτριψεν έν Μακεδονία, έπτά όλα έτη. Ό 
’Αλέξανδρος δέ έδιδάσκετο ύπ’αύτοΰέπίτετραετίανάδια- 
κό-.ώς· ό χρόνος ουτος ήρκεσεν είς τό/ φ.ιλοσοφον ϊνα ένθεση 
εις τόν βασ.ιλόπαιδα εύγ-νή καί γενναία αισθήματα, άπερ διέ- 
ζρινον αύτόν άπό πάντων τών ώς λαίλαπες καταστρεπτικοί 
διελθόντων τήν γην κατακτητών. Κατά τήν τότε έν Έλλάδι 
συνήθειαν τοϋ παιδεύειν τούς νέους έδίδαξεν αύτόν τούς ποιητάς 
(καί π-ός τοΰτο παρεσκεύασε δι’ αύτόν νέαν έκδοσιν τής Ίλιά- 
δος τήν έκ τού νάρθηκος λεγομένην), ρητορικήν, φιλοσοφίαν, 
έτι δέ ηθικήν καί πολιτικήν κτλ. (ΙΙλουτ. Άλεξ. 8), καί έπι 
τούτοις τάς απορρήτους χαί βαρ,,τέρας αύτοΰ διδασκαλίας, δι’ 
ών τήνδημοσίευσιν παρεπονιθη δι’ιδίας επιστολής πρός αύτόν ό 
Αλέξανδρος (Ιίλούτ. Άλέξ. 0)· διότι κοιναί πλέον αδται κατέ
στησαν. Τώ 340 π. χ. ό Άλέ'ανδρος μόλις δεκαεπταετής 
άπελείφθη ύπό τ:ΰ πατρός αύτοΰ έπί τό Βυζάντιον έκστρα- 
τεύσαντος κύριος τών έν Μακεδονία πραγμάτων και τής σφρα- 
γίιος (οιον άντιβασιλε ός). Έκτοτε ή διδασκαλία τοϋ Άριστο
τέλους περιωρίσθη εις συμβουλάς καί γνώμας δι’ έπιστολών 
κατά πάσαν πιθανότητα οιενεργουμένας, άτε μείναντοςτού Άρι
στοτέλους έν Σταγείροις.

Τώ 353 π. χ. μικρόν μετά τήν άνάβασιν εις τόν θρόνον 
τοϋ Αλεξάνδρου ό Αριστοτέλης άπελθών τής Μακεδονίας 
έπανέχαμψε μετά δωδεκαετή απουσίαν είς Αθήνας, ένθα, ώς 
φαίνεται, ήν ήδη προσκεκλημένος. Ευρε δ’ ένταύθα διευθύνοντα 
τήν Ακαδημίαν νΰν τόν φίλον αύτοΰ Ξενοκράτη, αύτώ δε παρε- 
χωρήθη ϊνα είς αύτό διδάσκη τό Αυκειον, γυμνάσιου εγγύς 
πού ίεροΰ τοΰ Λυκείου ’Απόλλωνος κείμενον. Έν βραχεί συνή- 
γαγε περί εαυτόν μέγαν μαθητών αριθμόν άπό πάσας τής 
Εύρώπης καί τής Ασίας τάς έλληνίδας πόλεις· Ή Σχολή 
αύτοΰ ώνομάσθη περιπατητική ήτοι διότι έδίδασκε περίπατων 
έν τοΐς περί τό Αύκειον περιπάτοις, ή διότι ό τόπος ούτος εκα
λείτο έν Άθήναις ιδίως περίπατος, ώς έςάγεται έκ τών 
παρά \αερτίω διαθηκών τοΰ τε Θεοφράστου καί τοΰ Αύκω- 
νος. Τά μαθήματα αύτοΰ, άπερ κατά μαρτυρίαν τινα άρχαίαν 
οιατηρηθεϊσαν παρά Γελλίω(χχ 5.) έδίδασκε τήν πρωίαν (εω
θινός περίπατος) είς ολίγους καί έζλεκτούς άκροατάς, έσωτε- 
ρικούς καλούμενους, ακροαματικά λεγόμενα ή ακροάσεις, περι- 
εστρέφοντο εις θεολογίαν, φυσικήν καί διαλεκτικήν. Τά δέ 
μετά μεσημβρίαν διδασκόμενα (δειλινός περίπατος) καί εις εύ- 
ρύτερον μαθητών κύκλον, εξωτερικών καλούμενων, ήσαν ρητο
ρικά, σοφιστικά καί πολιτικά. Ή διάκρισις αύτη μεταξύ οί- 
κειοτέρων καί εμβριθέστερων μαθητών καί μή ούτως έχοντων 
εύρηται καί παρ’ άλλοις Έλλησι φιλοσόφοις (Πλατ. Θεαίτ. 
132. Φαίδων 92). Κατά τό παράδειγμα δέ τοΰ Ξενοκράτους 
έποίει άρχοντα, τινα κατά δέκα ημέρας έκ τών μαθητών αύ
τοΰ, καί έθεσε νόμους τινας τή Σχολή συμποτικούς λεγομέ
νους (Δ ογ. Ααέρτ. ε. 6. Άθήν ε. I 88). Ούδετέρα τών Άθή- 
νησι υφισταμένων συγχρόνων τή τοΰ Άριστοτέλους δύο σχολών 
τής φιλοσοφίας έσχε τήν φήμην καί τήν έπισημότητα τής τής 
τοΰ φιλοσόφου τούτου, έξ ής άνεφάνησαν πλεΐστόι όσοι διάσημοι 
φιλόσοφοι, ιστορικοί, πολιτικοί καί ρήτορες, περί ών έγραψεν 
ιδίαν πραγματείαν (περί τών Άριστοτέλους μαθητών) ό ’Αλε
ξανδρινός γραμματικός Νίκανδρος, ήτις δυστυχώς δέν διεσωθη 
είς ημάς. Τό λεγόμενον ύπό νεωτέρων τινών ότι ο Αριστοτέ
λης συνώδευσε δήθεν τόν Αλέξανδρον είς τάς έκστρατείας αύ
τοΰ, ούκ’ έχεται άληθείας. Ή πρός τούτον δέ σχέσις τοϋ 
φιλοσόφου καί τόν πατέρα αύτοΰ Φίλιππον παρέσχεν αύτώ 
ευκολίας ούσιώδεις καί βοήθειας άπαραδει; ματίστους, είς διε- 
ρεύνησιν .ών ιδιοτήτων τών ζώων καί σύνταξιν τής ιστορίας 
•βύτών καί άλλων γνώσεων κτήσιν παρά μονού τοΰ Άλεξάν- 

δρου έλαβε πρός τοΰτο οκτακόσια τάλαντα (Αίλ II. 
Ίστ. Δ. 19. Άθήν. θ. 398. Πλίν. Η. Ν. viii. 17).

(Ακολουθεί).
—οοο—

Οίκίαι ~αρν. τοίς άργαίοις ’A-OrrJaioiQ.
(Πολ. Οίζ Buechk).

Αί Άθήναι περιείχαν πλέον τών 10,000 οικιών (Ξενοφ. 
Άπομνημον. Γ'. VI, 14. παρατίθενται τινες ώσαύτως καί τό 
τοϋ Οίχονομ. Η'. 22, δπερ όμως άβέβαιον), μή συμπεριλαμ
βανομένων τών δημοσίων ούδέ τών εκτός τών τειχών οικοδο
μημάτων. Το τείχος τής πόλεως καί τών λιμένων, 200 πε
ρίπου σταδίων ον, περιέκλειε πολλάς έτι κενάς θέσεις (Ξενοφ. 
περί προσοδ. Β'.). Αί οίκίαι ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον μικραί 
καί ευτελείς, αί δέ οδοί στεναί καί κακώς έρρυμοτομημέναι.

Ό δέ Δικαίαρχος, έν βίω Ελλάδος (8), λέγει περί τής πό
λεως Αθηνών : «Άπιστηθείη δ’ άν έξαίφνης ύπό τών ξένων 
θεωρούμενη, εί αύτη έστίν ή προσαγορευομένη τών Αθηναίων 
πόλις.»

Ό Πειραιεύς μόνον είχε κτισθή έπί Θεμιστοκλέους ύπό τοΰ 
αρχιτέκτονας Ίπποδάμου κατά κανονικόν τι σχέδιον (Δικαίαρχ. 
σελ. 8. καί Άριστ. Πολιτικ. ς-'. 2 — Ζ'. II καί ΰπομν.). Αί 
άνώτεραι όροφαί προεΐχον πολλάκις έπί τών όιών,άς καθίστων 
έτι στενωτέρας άναβάθραι, κιγκλίδες καί πρός τά έξω άνοιγό- 
μεναι θύραι. Έκ συμφώνου μετά τοΰ Άρείου Πάγου ό Θεμι- 
στολής καί ό Αριστείδης δέν κατώρθωσάν τι πλέον, ή νά μή 
προεξέχωσιν αί οίκίαι έπί τών οδών, δπερ έτι βραδύτερο·, έτη- 
ρεΐτο (Ηράκλειο, πολιτικ. καί Ξενοφ. Άθην πολιτ. Γ'.). Τά 
σχέδια τοϋ Ίππίου καί Ίφικράτους πρός κατεδάφισιν τών έπι 
τών οδών προεξεχόντων οικημάτων δέν έξετελέσθησαν (ϊδ. Meur. 
7. Α'. σελ. 20.), ώς σζοποΰντα μάλλον τό χρηματολογΐσαι ή 
τό τήν πόλιν καθωραίσαι. Άπό τών χρόνων τοΰ Δημοσθενους 
ήρχισαν νά κτίζωσιν ωραίας οικίας. Άλλοτε, λεγει ουτος, 
«Τά μέν τής πόλεως ήν εύπορα καί λαμπρά δημοσία, ιδία δέ 
ούδείς υπερείχε τών πολλών. Τεκμήριου δέ, τήν Θεμιστο
κλέους μέν οικίαν καί Μιλτιάδου καί τών τότε λαμπρών, ει τις 
άρα υμών οιδεν οποία ποτ’ έστίν, όρα τήν πολλών ούδέν σε- 
μνοτέραν ούσαν, τά δέ τής πόλεως οικοδομήματα καί κατα
σκευάσματα τηλικαΰτα καί τοιαΰτα, ώστε μηιενί τών έπιγιγνο- 
μένων υπερβολήν λεύ.εϊφΟαι κτλ ■> (Δημοσθ. κ Άριστοκρ. σελ. 
684.)· Εγείρεται δ’ ένταύθα ό ρήτωρ κατά τών συγχρόνων 
αύτώ διάσημων πολιτικών (hommcs d’etal), ών αί οίκοδομαί υ- 
περέβαινον τά δημόσα μνημεία· ο Μειδιάς ώκοδόμησεν είς 
Ελευσίνα οικίαν μεγαλητέραν πασών τών έκεΐ ευρισκομένων 
(Δημοσθ. κ. Μειδ. σελ. 565). ’Εντούτοις αί πλεΐσται τών τής 
έποχής έκείνης οικιών ήσαν κακοκτισμέναι ώς ή τοΰ Φωκίω- 
νος (ΙΙλουτ. Φωκ. 18), καί μικραί ώς αί τής ΙΙομπηίας καί τοΰ 
Ηρακλείου. Όθεν άναγκαίως δέν ήσαν πολυδάπανοι. Ή έρ- 
γασία ήν εΰθηνή· λίθοι ύπήρχον έν αφθονία, ή δέ ξυλεία ευ
κόλως μετεκομίζετο· άλλως τε εύκολύνοντο έτι αί οίκοδομαί 
διά τής χρήσεως τής ξυλείας καί τών είς τόν άέρα ξτραινο- 
μένων πλίνθων, αις έχρώντο έν τοΐς δημοσίοις οίκοδομήμασιν, 
ώς στερεωτέρας τών μαλακών λίθων. Εύθετοι έν τούτοις θέ
σεις καί ή γενική τοΰ ενοικίου ύπερτίμησις ήδύναντο ν’ αύξά- 
νωσι τήν τών οικιών τιμήν, παρατρεχομένων τών άσκόπως καί 
άχρήστως δαπανωμένων (Ξενοφ. οίκον. Γ’.Ι). Τέλος ή Αττική 
γλώσσα διέζρινε τάς οικίας τών συ ν ο ι κ ι ώ ν ήν δέ δυνατόν 
οικία ιδία νά ένοικιασθή τυχόν, συνοικία δέ νά κατοι- 
κηθή υπό τοΰ ιδιοκτήτου αύτής, δπερ εξηγεί τήν πλάνην σο
φών τινων, ύπολαβόντων οτι ή ονομασία συνοικία έσημαινε 
οικίαν γενικώς, ούδόλως έννοουμένης τής ιδέας τής ένοιζιασεως- 
ή παραγωγή έν τούτοις αύτής δεικνύει δτι έσημαινε αυτή τήν 
κοινήν πο?.λών οικογενειών κατοικίαν, ών τινες, άν ούχι πάσαι 
άπέτιον ένοίκ ον.

Αί παρά τοΐς άρχαίοις συγγραφεϋσιν άπαντώυ.εναι άξίαι οι
κιών άναβαίνουσιν άπό τριών μέχρις εκατών είκοσι μνών, ανα- 
λόγως τής καταστάσεως, τοΰ μεγέθους καί τής τοποθεσίας 
αύτών ’Ιδού αί οίκίαι, ών τήν άξίαν γνωρίζομεν — μικρά τις 
οικία, ής πιθανότατα καταβιβάζει ο Ισαΐος τήν άξίαν εις 3 
μνας· 5 μνών έτιμάτο οικία κειμένη έν Έλευσΐνι (Ισαΐος, περί 
τοΰ Μενεκλ κλήρου, 221—Orel! de I herit. d llagn. σελ. 293,· 
μικρά τις οικία έν Άθήναις, πωληθεϊσα 7 μνών κατά τόν Δη- 
μοσθένην (κ. λεαίρ. 1358)· άλλη τις παρά τώ αύτώ ρήτοει 
ύπεθηκεύθη αντί 7 μνών ήν δ' αύτη ιδιοκτησία πτωχών τινων 
άνδρών, ώς δεικνύει τοΰτο ή προϊξ αύτών 40 μνών, και άλλαι 

/

τινές περιστάσεις (Δημοσθ κ. Σπουδ. I 229 βλ.- ωσαύτως σελ. 
1032, 21 σελ. 1032, -26.)' είς ήν δύναται <»ά προστεθή καί 
άλλη τις οικία, ύποθηκευμέμη έπί τή'άύΐή ποσότήτι, άπαντω- 
μένη δέ παρά Γερεντίω,-τώ ζωγράφω τούτω τών Αθηναϊκών 
ηθών (Phorm. IV. 3, 58)· πρός ιδίαν κατοικίαν οικία,' αξίας δέ 
13 μνών, μνημονεύεται παρ’Ίσαίω (περί τοΰ Κίρ. κληρ. σελ. 
219)· συνοικία τις εις έξοχήν κειμένη, υποθηκευμένη έπί 16 
μναΐς, παρά Δημοσθένει (κ. ΓΊικοστρ. σελ. 1250)· οικία, ενοι
κιασμένη ^ν τή πόλει, τιμωμένη είκοσι μνών, κατά τόν Ίσαιον 
(άνωτ.)· πλεΐσται δέ ισότιμοι παρά Δημοσθένει καί Αισχίνη 
(Δημοσθ. κατά Όνετ. 1 1 σελ. 876 καί άλλοθι - Αίσχιν. κατά 
Τιμ. σελ. 119.), ών μία όπισθεν τής άκροπόλεως· οικία άγο- 
ρασθεϊσα 30 μνών καί έτέρα ισότιμος έν Ίσαίω καί Δημοσθένει 
(Ίσ. περί τοΰ άγν. κλήρου σελ. 293. Δημοσθ. κ.Άφοβου 1,816) 
ή πρώτη έν Μελίτη· συνοικώ^ τις κατά τόν Κεραμικόν διδό
μενη ώς προϊξ, αντί 40 μνών, παρ Ίσαίω· άλλη άφιεμένη 
άντί 44 μνών παρά τώ αύτώ ρήτορι (περί τοϋ Δικαιογ. κλήρου, 
104. περί τοϋ Φιλιπ. κλήρου 140)· ύπάρχουσιν ώσαύτως οί- 
κίαι 50 μνών παρ’ Ίσαίω καί Λυσία (Ίσ. άνωτ. Λυσ περί τών 
Άριστ. χρημ. 633)· ή συνοικία τοϋ πλουσίου τραπεζίτου Πα- 
σιωνος,τιμηθεΐσα 100 μνών (Δημοσθ. κ. Στεφ.Ι.σελ I 1 10,8)· 
τέλος οικία άγορασθεϊσα, παρά ΙΙλαύτω μεθ’ όλης τής κωμι
κής ελευθεριότητας, 2 ταλάντων δύο ξύλινοι στύλοι, έν αύτή 
ευρισκόμενοι έτιμήθησαν 3 μνών (Morlell. Ill 1. 113 καί 
III, 2, 138).

Προσθέτω είσέτι τήν τιμήν οικίας λουτρού έν τώ έν Πει- 
ραιεΐ Σηραγγίω 30 μνών, καί τήν άλλης τίνος, πιθανώς 40 
μνών. (Ίσ. περί τοΰ Φιλοκτ. κλήρου, σελ. 140 — καί Άρπο- 
κρατίων ένλ. Σηράγγιον). (Μετάφρασις Α. Σ. Β.).

---- ΟΟΟ—

ΠερΖ τινων περίεργων φυτών .ύ-b Ξ.
ΙΙερί τινων λίαν περιέργων φυτών, άτινα κατά τούς τελευ

ταίους μήνας είς κήπους πλουσίων τινων καί φιλοκάλων Άγ
γλων είσήχθησαν, καί ών ή έν Βιέννη έκοιδομένη βοτανική 
έφημερίς μνείαν ποιεί, ούκ άπο σκοπού νομίζω νά αναφέρω τά 
έξης ο/.ίγα, πρός γνώσιν τών περί τά τά τοιαΰτα φιλοπραγμο- 
νούντων.

Δένδρον όνομκζόμενον Άργυρότριχον Esplattia argentea έχει 
τόν κορμόν ως καί τά φύλλα είς τοσοΰτον βαθμόν μέ λεπτό
τατου χνοΰν κ.-καλυμμένα, ώστε έν τώ τόπω ένθα τοΰτο φύεται 
παρεχει εις τους περιηγητάς, οϊτινες ζαταλύουσιν έν τοΐς 
ξενοδοχείοις, άρίστηνκαί μαλακωτάτην κλίνην, καί χιλιάδες δέ 
ανθρώπων ώδε άλλην κλίνην δέν έχουσι είμή τά φύλλα τοΰ 
είρημένου δένδρου.

Έτερον λίαν περίεργον φυτόν είναι τό Ηράκλειον Βιλχέτ- 
μου λεγόμενον (Heracleum VVilhclinsii). 'Ολόκληρον τό φυτόν 
εΐναι κεκαλυμμένον μετά ημιδιαφανών καί στιλπνών τριχών, 
έξ ών ολόκληρον τό φυτόν δεικνύει ύελοειδή όψιν, μή δέ κινου- 
μένου τοΰ φυτού τούτου και άπό τινα άπόστασιν θεωρουμένου 
δύναται' τις νά τό έκλάβη ώς έξ ύέλου κατεσκευασμένον πα- 
τρίς τούτου είναι ή Ίβηρία.

Έν είδος ΙΙεύκης,όνομαζομένη Pinus Jezoensis, έχει κωνοειδή 
καρπόν έξ δακτύλων τό μήκος, καί φύλλα όμοιάζοντα ώς βε
λόνας ένός μέχρι δύο δακτύλων μήκος εχοντα· τά τελευταία 
δέ μόνον καθ’ έπτά ετη άλλάζουσιν, ώστε έπτχ έτη διατελεϊ 
άειθαλές τό δένδρον δν.

Περιεργότατον δίνδρον είναι τό ονομαζόμενον Spilgenbaum 
Lagetla lintearia, τούτου ό έσωτερικός φλοιός έχει τήν οψιν 
τών μετά μεγίστης λεπτότητος είργασμένων τριχάπτων (den- 
telles), άτινα πλυνόμενα λευκαίνονται. Είς τήν Ίαμαϊκήν, όπου 
το ειρημενον οένδρον φύεται, ή ταινία αύτη εφαρμόζεται είς 
κατασκευήν φορεμάτων καί άλλων άπειρων τής πολυτελείας 
άντικειμένων.

"Ετερον είδος ξένου δένδρου Κίκκι (Ricinus) καλούμενου καί 
ομοια,οντος προς τό έξ ου λαμβάνομεν τούς σπόρους πρός έκ- 
θλιψιν του όνομαζομένου ριτινελαίου (oleum Ricini).

Αλλο έτι δένορον όνομαζόμενον Mappa jeu Ricinus (anaria) 
φύεται επί τών ορέων τών Μουλούκων νήσων, έχει φύλλα υπέρ 
τους δύο πόδας μήκους καί μέχρι 1/2 πλάτους, τά φύλλα ταύτα 
εχοντα ωραΐον πράσινον χρώμα καί όντα μαλακώτατα χρησι- 
μευουσι πρός έπίστρωσιν τών τραπεζών, καί ώς χειρόμακτρα 
τοΐς έσθίουσι.

Ετερον λίαν περίεργον δένδρον είναι τό όνομαζόμενονλυχνό- 
ρενορον, καί Palo de Velas ύπό τών έγχωρίων καλούμενον, ά- 

παντώμενον δέ είς τήν έν Αμερική κοιλάδα Chagnes, όπου 
σχηματίζει εκτεταμένα δάση· οι έκ τού κορμού του δένδρου 
τούτου σχεδόν όριζοντείως άποφυομενοι κλάδοι είναι πλήρεις 
λοβοειδών καρπών, οϊτινες έχουσιν τοιαύτην ομοιότητα μετά 
τών έκ κίτρινου κηρού κατεσκευασμένων λαμπάδων, ώστε έκα
στος μακρόθεν ευρισκόμενος καί βλέπων αυτός δύναται νά τάς 
έκλάβη ώς κιτρίνας όντως λαμπάδας· αυται αί λαμπάδες έχουν 
2 έως 3 ποδών μήκος καί ενός δακτύλου πάχος. Τό δένδρον 
έχει ύψος 24 πόδας, οί δέ ριθέντες καρποί είναι πολύτιμος 
τροφή διά τά ζώα τών μερών τούτων, άναγκαιοτέρα καθιστά
μενη, καθόσον τό δένδρον καρποφορεί είς έποχήν καθ’ ήν τά 
λοιπά φυτά ύπό τοϋ καύσωνος τοΰ ήλιου καταμαραίνονται.

Είς τά περίεργα φυτά τή; Αμερικής άνήκει καί τό γαλα- 
κτόδενδρον, τό όποιον διά τήν έξοχον ώφέλειαν, ήν παρέχει είς 
τούς κατοίκους, έπωνομάσθη αέπωφελές γαλακτόδένδρον, (Ga- 
lactodendron utile)· τοΰτο τό δένδρον, έχον μέγα ύψος, μέχρι 
τών 60 π^δών, φύεται είς τά όρη τού Καρακάς. Έκ τοΰ κορ- 
μοΰ του έγχαραζομένου έκρέει γαλακτώδης όπός, οστις πίνεται 
ώς τό καλήτερον βόίον γάλα παρά τών κατοίκων, έκτος δέ 
τούτου έχει τό γάλα τοΰτο τό προτέρημα τοΰ ότι δύναται νά δια
τηρηθώ άρκετάς ημέρας εί; αναλλοίωτου κατάστασιν είναι δέ 
λίαν ευχυμον καί θρεπτικόν, ζεόμένον δέ άποχωρίζεται άντί 
άνθους γάλακτος, ώς γίνεται είς τό γάλα τών ζώων, κηρώδης 
τις μάζα ήτις χρησιμεύει πρός κατασκευήν άξιολόγων λαμ
πάδων.

Είς τήν σύντομον περιγραφήν τού γαλακτοδένδρου προσθέ- 
τομεν τήν τοϋ λεγομένου βουτυροδένδρου (Bassia butyracea), 
χρησιμωτάτου δέ γινομένου είς τούς κατοίκου; τών δυτικών 
μερών τής ’Ινδίας, όπου φύεται. Gt παμπληθείς σπόροι ευρι
σκόμενοι εντός καρπού εύχύμου, εύοσμου καί χρησίμου πρός 
τροφήν, παρέχουσι ήτοι διά τής έκθλίψεω; ή διά ζέσεως βού- 
τυρον. Έάν οί σπόροι οδτοι βρασθώσιν έκτήκεται τό έμπεριε- 
χόμενον βούτυρον καί επιπλέει έπί τού ϋδατος, καί μετά ψύξιν δέ 
τοΰ ΰδατος δύναται νά χωρισθή είς πεπηγμέν^ν κατάστασιν, τό 
φυτικόν τοΰτο βούτυρον είναι ο/ι μόνον στερεώτερον καί εύχυ- 
μότερον τοΰ συνήθους βουτύρου τών ζώων, άλλά δύναται νά 
διατήρηθή πλέον τοΰ ενός έτους χεορίς ν’ άλατισθή- καί χρη
σιμεύει τοΐς κατοίκοις τών μερών τούτων πρός άρτυσιν τών 
φαγητών των.

Ξ. Αάνδε ρερ.
—οοο---

Έλλ ηΰΊζη Επανάστασις τοΰ 1821.
Ό τής Ίονίου Ακαδημίας Πρύτανις Γ. Φέργκουσον, έκδούς 

εσχάτως τοπογραφίαν τής καθ’ Όμηρον ’Ιθάκης, προσέθηκεν έν 
επιμετρώ μεταξύ άλλων σπουδαίων σημειώσεων καί τήν κατω
τέρω περί τοϋ χαρακτήρος τοϋ υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου τών 
Ελλήνων, ής ή δημοσίευσις έν τοΐς ένεστώσι καιροϊς ούκ’ ά
σκοπος οΰδ’ άκαιρος φαίνεται ήμΐν.

ιΌ χαρακτήρ τοΰ υπέρ της αύτών άνεξαρτησίας άγώνος τών 
Ελλήνων δέν έξετιμήθη άποχρώντως έν τή δυτική Ευρώπη, 
εάν πάσαι αι περιστάσεις αύτοΰ μελετηθώσι φαίνεται ούτος ών 
ο ήρωΐκωτατος πάντων τών κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
γενομένων. Ύπάρχουσι πολλοί διακεκριμένοι άνδοες εκ συστή 
ματος άρνούμενοι πάντα έπαινον καί θαυμασμόν είς τά τής 
νεωτέρα;· ιστορίας κατορθώματα. Είς τούς οφθαλμούς αύτών, 
συμβάντα παραδειγματικής έπιση ζότητος διαλάμπουσι φαεινό- 
τερον διά τής έπιπροσθήσεως τοΰ αμαυρούς τών αιώνων ζόφου, 
ώς τά όρη δείζνυνται έν ομίχλη περιειλυμένα μείζω. Τοΐς ού
τως έχουσιν, ή άπόστασις περιάπτει θέλγητρον τι τή όψει τών 
ιστορικών γεγονότων, ώς καί τών φυσικών άντικειμένων. Καί 
διά τούτο άτενίζουσι μετά ψύχρας ύπεροψιας πρός τόν νύν 
έλληνικόν λαόν, έν ώ άποδεικνύουσι καί όμολογοΰσιν ύπερβάλ- 
?>οντα σεβασμόν και λατρείαν πρός τούς προγόνους αύτών. Καί 
όμως οί άποβλέποντες πρός τό Μεσολόγγιον μετ’ άλλων αι
σθημάτων ή πάντες οί παιδείας καί άγωγής τυχόντες θεωρούσι 
καί θέλουσι θεωρεί μέχρι τή; συντέλειας τοΰ αϊώνος τάς Θερ- 
μοπύλας καί τήν Σαλαμίνα, άποδ-ικνύουσιν ήτοι άμάθειαν ή 
πρόληψιν. Έκ τής έξετάσεως τών περιστάσεων, έν αις έγένε
το ή έναρξις καί ή συνέχεια τού πολέμου εξάγεται ότι ή κατά 
τών Τούρκων άμυνα τών Ελλήνων ήν ποζ.ύ μάλλον θαυμα
σμού άξια ή ή τών προγόνων αυτών κατά τών ΙΙερσών. Είς 
τόν πρός τόν Δαρεΐον καί Ξέρξην πόλεμον αύτών, οί Έλληνες 
ανεζωπυρούντο ύπό τής ιδέας τή; ύφισταμένης εθνικής αυτών 
ύπερηφανείας και δόξης. Αί διάφορα' αύτών κοινωνίαι ήκμαζον
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εις νεότητα ζωηράν καί έλευθερίαν, ήσαν έξησκημένοι είς βίον 
στρατιωτικόν και πείραν πολέμου, ώϊηγοϋντο υπό τών αρί
στων ομογενών αύτών, δέν ύπήρχον ξένοι είς τόν αγώνα αύτών 
παρεμβαίνοντες. Ό πληθυσμός δέ μόνον τής Αττικής ήν όσος 
τής κυρίως 'Ελλάδος πάσης κατά τό 1821. Είχον έτι στρα- 
τιώτας καί ναύτας τόσω τών Περσών έπικρατεστέρους είς 
πειθαρχίαν, ρώμην, όπλα καϊ πνεύμα, όσω οί Ισπανοί ύπό τόν 
Κορτέσην προεΐχον τών Μεξικανών,?) οί Άγγλοι ύπό τόν Κλί- 
βην τών ’Ινδών, ’’ίδωμεν νΰν καί τό έτερον τής εικόνας μέρος. 
Κατά τήν έκρηξιν τοϋ ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος οί Έλληνες 
ήσαν έξησθενημένοι καί έκπεπληγμένοι ύπό τεσσάρων αιώνων 
άπηνεστάτας δουλείας.

Ημισυ γάρ τ’ αρετής άπΟαίνεται εύρυοπα Ζευς
«νέφος, ευτ’ άν μιν κατά διυλιον ήμαρ έληται.

έπί μακρόν ήν άπηγορευμένη αύτοΐς ή τών όπλων χρήσις, οί 
Τούρκοι ήσαν ού μόνον άκαταλογίστως υπέρτεροι κατά τήν 
στρατιωτικήν τάξιν καί τά μέσα, καί ήδύναντο νά κινήσωσι 
κατ' αύτών τάς ύπερόχους έαυτών δυνάμεις κατά γήν καί κατά 
θάλασσαν, άλλα καί προσδιανεμημένοι καθ'άπάσας τάς κυριω- 
τέρας αύτών πόλεις, φρούρια και χωρία. Οί δέ πλουσιότεροι, 
μάλλον πεπαιδευμένοι καί παρά τοϊς όμογενέσιν αύτών μά
λιστα δυνάμενοι τών Ελλήνων ήσαν ήτοι έμποροι έν ξέναις 
διατρίβοντες χώραις, ή διπλωματικοί ύπηρέται τής Πύλης. Αί 
έπικρατέστεραι τών χριστιανικών τής Εύρώπης δυνάμεων, ών 
τήν βοηθέ.αν ή τούλάχιστον τήν συμπάθειαν περιέμενον, έπρα- 
ξαν παν τό έπ’ αύταΐ; κατά τά πρώτα πέντε έτη τού άγώνος, 
ΐνα έκφοβίσωσι και συντρίψωσι τους έπαναστάντας, ώς άπο- 
στάτας κατά τοΰ νομίμου αύτών κυριάρχου. 
Μόνος δέ ο τής Κωνσταντινουπόλεως πληθυσμός ύπερέβαινε 
τόν πασών όμοΰ τών έπανας-ατησασών επαρχιών. Καί όμως,καί 
τοι άπελαθέντες έκ τών ιδίων αγρών καί οικιών είς τούς φω
λεούς τών λύκων καί τών γοπών «έν ε'ρημίαις πλανώμενοι καί 
ορεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής,® καίτοι-δπερ ήν 
άλγεινότερον ή πάντα τά όπλα τών απίστων-καταπληχθέντες 
δτε είδον εαυτούς μεταχειριζομένους ώς κοινούς τής χριστια
νικής Εύρώπης εχθρούς· τά μικρά στρατιωτικά σώματα τών 
δρισειβίων τής στερεάς καί τών άλιέων καί έμπορων τών νή
σων, δέν άπέβαλον τό θάρρος αύτών, έπί έξ όλους ενιαυτούς, 
έκ διαδοχής καταστρέφοντες ή ύπεξερχόμενοι τούς κατ’ αύτούς 
ύπό τού Σουλτάνου έκπεμπομένους στόλους καί στρατούς. Ού
δέν όντως θαυμασμού άξιώτερον ή ή συνοχή, ήν αείποτε διετή- 
ρησαν οί Έλληνες πρός τό γένος καί τήν πίστιν αύτών. Ούδείς 
γνήσιος "Ελλην είς τό διάστημα τών τεσσάρων τής δουλείας 
αιώνων έγένετο αρνησίθρησκος, άν καί ή άπό τήςπίστεως αύτοϋ 
αποστασία ού μόνον έξήγαγεν αύτόν έκ τής πικροτέρας κατα- 
θλίψεως, άλλα καί προήγαγεν αύτόν είς πάντα τά αξιώματα 
καίτάς τιμά; τής αύτοκρατορίας, καθιστώσα αύτόνδιά μιαςάπό 
δούλου δεσπότην. (G. I erguson's Ithaca append. Ν. iii σελ. 49).
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Τή» 25 Μαρτίου έτελέσθη ένθουσιωδώς καί άξίως τών νΰν 

περιστάσεων ή επέτειος τής Ελληνικής εθνεγερσίας καί έλευ- 
θερίας πανήγυρις. Αί A. Α. Μ. Μ. ύπό απείρων ζητωκραυγών 
εύφημούμεναι μετέβησαν κατά τήν 10 ώραν είς τόν ναόν τής 
Αγίας Ειρήνης ένθα έψάλη ή συνήθης δοξολογία- έγένετο μετά 
τήν τελετήν παραλλαγή τού στρατού πάντων τών όπλων ύπό 
τά ανάκτορα παιανιζούσης τής Μουσικίς. Διάφορα εθνικά δεί
πνα έγένοντο-τό εσπέρας- ή πόλις έφωτίσθη λαμπρότατα. Τό 
εσπέρας κατα τήν 8 ώραν έπαιάνισεν ή Μουσ κή παρά τή θριαμ
βευτική άψίδι, έν τή είσόδω τής Ερμαϊκής οδού ιδρυμένη, 
πρώτον τόν ύμνον τοϋ Βασιλέως, μεταξύ ζητοκραυγών καί 
εύφημιών άδιακόπων πέντε καί επέκεινα χιλιάδων 'Ελλήνων. 
Έπειτα δέ διάφορα εθνικά άσματα δι’ εύφημιών τού περιεστώ- 
τος λαού ωσαύτως συνοοευομενα- ουδέποτε έφάνη μεγαλήτερος 
ενθουσιασμός, ούδέποτε έδηλώθη τρανώτερον ότι πάντες οί 
"Ελληνες έν μια ψυχή καί καρδία τά αύτά αισθάνονται ύπέρ 
τής εθνικής δόξης καί άδιαρρήκτως είσίν άφωσιωμένοι είς τάς 
A. Α. Μ. Μ. μετά σεβασμού πληρεστάτου, ώς τέκνα πρός γο
νείς φιλόστοργους.

— Τήν αύτήν ημέραν έκηρύχθη έν τω Πανεπιστημίω *Όθω- 
νος τό αποτέλεσμα τοϋ ποιητικού άγώνος δν έθεσε προ τεσσά
ρων ετών ο Φιλογενής Κ. ’Αμβρόσιος Ράλλης, καί έβραβευθη 
ο καθηγητής Κ Όρφανίδης διά τό ποίημα αύτοΰ Ό Άπατρις, 
έτ.-νέθη όέ ό Κ. Γσαλακώστας διά τό ποίημα αύτοΰ ή Φρό- 
σω κα ύ Φωτός.

— Ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία έκήρυξαν τόν κατά τής 'Ρωσ- 
σίας πόλεμον ύπέρ τών ’Οθωμανών τήν 15/27 Μαρτίου.

— Διά τοΰ αυστριακού τής Παρασκευής έφθασεν είς ’Αθή
νας ό πρέσβυς τής 'Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει Κ. Α. 
Μεταξάς βουλευτής ’Αττική;.

— Οί τόν Δούναβιν διαβάντες Ρώσσοι άλώσαντες τήν Τούλ- 
τσαν χωρουσι πρός τήν Βάρναν καί τόν Αίμον.

— Είς τούς έν Τουρκία υπηκόους έλληνας έδόθη πρός ά- 
ναχώρησιν αύτών έκεϊθεν προθεσμία δεκαπενθήμερος.

— Τά 24 χωρία τοΰ Βόλου έπανεστάτησαν κατά τών τυ
ράννων αύτών.

— Οί ’Οθωμανοί μή ίσχύοντες νά καταπολεμώσι τούς έπα- 
ναστάτας σφάζουσιν άνηλεώς γυναίκας καί παιδία καί πρεσβύ- 
τας τών πεδινών κωμών καί χωρίων τής τε Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας

—Κατά τήν ’Εφημερίδα, ή Βελγική ’Ανεξαρτησία, συμμαχία 
καί έπιμαχία συνωμολογήθη μεταξύ Αυστρίας καίΠρωσσιας.

— Ή στρατιωτική έφημερίς τής Αύστρίας Soldalenfreunt 
δίδει τάς ακολούθους λεπτομερείς ειδήσεις περί των στρατιωτι
κών προπαρασκευών τής 'Ρωσσίας.

Ό ύπό τόν στρατηγόν Αιπράντην πολιορκών τό Καλα- 
φάτι στρατός άναβαίνει είς 42,000 άνδρας, καί σχηματίζει 
τήν έσχάτην δεξιάν τής μεγάλης ταότης στρατιωτικής δυνά- 
μεως. Είς τήν μεγάλην Βλαχίαν διαμένουσι 75,000 στρατιώ- 
ται ύπό τήν άμεσον διοίκησιν τοϋ ΙΙρίγγιπος Γορτζακόφ. Με
ταξύ τών εκβολών τού Σερέτι καί τοΰ ΙΙρούτου ύπό τόν στρα
τηγόν Δύδερς 45,000. Μεταξύ τών ποταμών ΙΙρούτου καί 
Βορυσθένους ύπό τόν στρατηγόν Όστεν-Σάκεν 60,000. Είς 
τήν Βολυνίαν ύπό τόν στρατηγόν Σχινέλνικοφ 30,000’ έτερον 
σώμα έκ 45,000 προχωρεί πρός τήν ’Οδησσόν καί τήν Κρι
μαίαν. Τέλος ό είς τά Καυκάσια στρατός ύπό τόν Στρατάρχην 
Βόροντζόφ άναβαίνει είς 182,000 άνδρας.

Είς τ’ ανωτέρω στρατεύματα πρέπει νά προσθέσωμεν 
τούς είς τό ώχυρωμένον στρατόπεδον τού Φοξάνι διαμένοντας 
40,000 στρατιώτας. 'Επομένως ή ’Ρωσσία έφερε ήδη εις πρώ- 
την γραμμήν ύπέρ τό ήμισυ έκατομμύριον στρατιώτας συνο- 
δευομένους άπό 700 πυροβόλα. Μέ τοιαΰτα γιγαιτιαΐα μέσα 
θέλει περιμείνει τούς έχθρούς της, είς τά πεδία τής μάχης.

—Μπραίλα. Τήν 8/20 Μαρτίου. Ό 11ρ. Γορτζακόφ έτεθη έπί 
κεφαλής μεγάλης στρατιωτικής δυνάμεως διά νά προσβάλη τάς 
απέναντι τοϋ φρουρίου τή; Μπραίλας Τουρκικάς κανονοστοι-χί
ας. Δύω ατμόπλοια, 20 κανουοφόροι, καί πλήθος πλοιαρίων 
έφερον τόν στρατόν είς τήν απέναντι όχθην. Οί Τούρκοι ήρχη- 
σαν άμέσως ζωηρόν πύρ κατά τών έπερχομένων στρατευμά
των, είς' τό όποιον άπήντησαν αί κανονοστοιχίαι αί έπί μιας 
νήσου τοποθετημένα!, καί τά πυροβόλα τών κανονοφόρων αίτι- 
νες είχον τοποθετηθή είς τά πλευρά τού στρατού. Ένω δέ έ- 
λάμβανε χώραν ή μάχη αύτη, 2 ί σχεδίαι φέρουσαι έκάστη 
άνά 100 στρατιώτας ή άκροβολιστάς, έξεκίνησαν άπό τήν όχ- 
χην τήν ύπεράνω τής Μπραίλας. Τά στρατεύματα ταΰτα έ
πρεπε ν’ άποβιβασθώσι πλησίον τών Τουρκικών κανονοστοιχι- 
ών. Άλλα ποίν φθάσωσιν ει’σέτι είς τήν απέναντι όχθην, τρία 
άλλα πλοιάρια τής πρώτης άποστολής είχον αποβιβάσει στρα
τιώτας οϊτινες προσέβαλλον τά οχυρώματα διά τή; λόγχης. 
Οί Τούρκοι φοβηθεντες τήν δευτέραν τών στραιευμάτων απο
στολή» άπεσύρθηιαν πρός τό Μαντζίνι, οί δέ Ρώσσοι περί τήν 
1. ώραν μ. μ. κανέλαβον τήν όχθην μέ 5000 στρατιώτας με
τά μιας καί ήμισείας ώρας μάχην. Τήν 2. ώραν μ. μ. διέβη- 
σαν έπί 24 σχεδίων, 2 ατμόπλοιων και διαφόρων κανό οφό- 
ρων 3000 ιππείς διά νά καταδιώξωσι τούς Τούρκους. Ακολού
θως έγένετο και τρίτη διάβασι.-, ένω ταυτοχρόνως ήρχισεν ή 
κατασκευή γέφυρας άπό σχεδίας.

Ή πλησίον τοΰ Γαλατζίου διάβασις έγένενο άνευ τής ελάχι
στης άντιστάσεως. ΙΙερί την 2 ώραν μ. μ. ή εμπροσθοφυλακή 
τών διαβάντων είς Μπραίλαν Κοζάκων ύπεδεχθη τούς 'Ρώσσους 
διά ζητωκραυγών. Τήν μεταξύ Μαντζινίου καί Ίσάξας Δοβρο- 
τζίαν έμελλε νά καθέξη 30,000 στρατός. Τήν 1 2] 24 έμελλε 
νά γίνη έφοδος κατά τοϋ Μαντζινίου. Τήν αύτήν ήμέραν πε
ρί τήν μεσημβρίαν διέβη τόν Δούναβιν ό ΙΙρίγγιψ Ιορτζακόφ 
μετά τού επιτελείου του έπί ένό; άτμοπλοίου, και ηρχισαν 
άμέσως προσωπικώς τήν έπιθεώρησιν. Ό Μουσταφά Πασάς έ
χει τό στραταρχείον του είς Μπαρμπέτι

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΑΟΥ· 
(*05άς Άθηνάς. άμ5· 274.).


