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ΛΟΓΟΣ Κ. ΑΣΩΠΙΟΥ
Έπί τής δευτέρας αύτοΰ πρυτανείας^ τή χέ Σεπτεμβρίου 1856 (α)· 

Κύριοί
Μετά την όφειλομένην ευγνωμοσύνην πρό; του; έλλογιμωτάτους 

συναδέλφους, Οΐτινες αύθορμήτως καί όμοθυμαδόν ήθέλησαν δ -.ά τής 
αύτών εκλογή; νά καλέσωσί με καί δευτέραν φοράν εί; τήν έντιμον 
ταύτην πανεπιστημιακήν Αρχήν, βασιλική εύμενεία έπικυρωθείσης, 
έρχομαι τά τοϋ νόμου έκπληρώσων, οϊον επωδόν έπάδων εί; τά χο
ρικά του προκατόχου μου, εί και ούχί πάνυ βραχύν. Αντί δέ διά μα
κρών προοιμίων καί αύτό; νά πλανώμάι καϊ ύμάς νά άποκναίω, 
χρέο; μου δεύτερον ένόμισα, προσαγγέλλων τό θέμα κάί τόν σκοπόν 
τοΰ λόγου, εύθύς έν αρχή νά εΐπω δτι εί; τοιαύτην όμήγυριν, εί; τοι- 
οϋτον άκροατήριον, ύπόθεσιν άρχαίαν, εθνικήν, βασιλικήν έκρινα πρέ- 
πουσαν' κατ’ εύτυχή δέ σύμπτωσιν ούδέ ακατάλληλόν, νομίζω, καί 
εί; τήν σημερινήν χαρμόσυνου ημέραν, καθ’ ήν τή; Μεγαλειοτάτη; ή
μών Βασιλίσση; τό όνομα έορτάζομεν, τοσόΰτόν εύκλεώ; τόν αγαθόν 
ήμών ηγεμόνα έπιτροπευούσης.

Ούτε πρόθεσιν ούτε διάθεσιν έχω νά μεταΐρέψω τό ειρηνικόν 
τοϋτο ιερόν τών Μουσών εί; πολιτικήν παλαίστραν, πολιτικά; θεω
ρία; άναμιγνύων καί κυβερνητικά ζητήματα φέρων εί; τό μέσον μόνον 
περί ιστορικού θέματο; έσται ό λόγο;, ί'πέλαβον, κύριοι, δτι πρό; 
Ελληνα; άγορεύων, πρό; Ελληνα; τοΰ; οποίου; ούδαμ&ε ήΟΛβν άμαρ- 
τήσει τι; ανθρώπων Απάντων φιλοτιμοτάτου; άποκαλών, δέν ήθελον 
πράξει ανοίκειόν τι ϋπενθυμίζων αύτοΰ; δτι ολίγα μεγάλα έργα τών 
νεωτέοων ύπάρχουσι, τών δποίων δέν εΰρίσκεται πρότυπον παρά τοΐ; 
αρχαίοι; Ελλησι, τοΐς ήμετέροι; προγονοί;' ϋπενθυμίζων δτι, είμέν οί 
τήν σήμερον διέποντε; τήν τύχην τή; Εύρώπης καί τοΰ πλείστου μέ- 
ρου; τοΰ κόσμου έφιλοτιμήθησαν, εύγενικώ ζήλω κινούμενοι, νά με- 
ταδώσωσι τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν εί; τήν Ανατολήν, οίον χρέο; 
άποτίνοντες εί; τήν πρώτην κοιτίδα τοΰ άνθρωπίνου γένους, πρό αιώ
νων ό Ελλην Αλέξανδρο;, ό πράγμα καί όνομα μέγα; Αλέξανδρο;, έγ- 
κατέσπειρε καί μετεφύτευσεν εί; τήν Ασίαν καί Αφρικήν τά αγαθά τή; 
Ελλάδος (1), ήτις τότε τήν Ευρώπην άπασαν παρίστανεν, ώς ό ελ
ληνισμός τό πάλαι ήτον όλος ό νυν εύρωπαϊσμό;· Καί τών μέν ση
μερινών ή επιτυχία κεΐται είσέτι έν τώ βαθεϊ καί άδήλω μέλλοντι, 
τά δέ τοΰ Αλεξάνδρου, εί; τό άμετάτρεπτον παρελθόν άνήκοντα, εί
ναι έργον τετελεσμένον, ιστορικόν γεγονό;.

Περί τούτου δντο; τοϋ λόγου σήμερον, έξαιτοΰμαι τήν πρό; ολί
γον φιληκοΐαν ύμών, πεποιθώ; είς τήν επιείκειαν τοΰ ακροατηρίου, 
άποβλέποντο; καί εί; τό εμβριθές τοΰ θέματο; καί εί; τήν αδυναμίαν 
τοϋ άγορεύοντος, περί τάς δυσμάς δντος τοΰ βίου καί περί τήν άνε- 
πίστοεπτον έξαρτυομένου αποδημίαν. Καί έάν ούχί λόγους κεκαλλιε- 
πημένου;, εί; άλλων άνατιθεμένους φροντίδας, έλπίζω νά εκθέσω ιστο
ρικήν αλήθειαν, καίτοι πολλών έπιπροσθούντων πρός σκοτισμόν αύτή;, 
ώ; πολλάκις συμβαίνει έν τοϊς τοιούτοι;' διότι τήν αλήθειαν κηρύτ- 
τουσιν ή κρύπτουσιν οί άνθρωποι, ώ; έκαστος έχει κρίσεως, προαι- 
ρέσεω; ή ωφέλειας.

Και τώ δντι, κύριοι, έκ τών μ,υρίων παοαδειγμάτων δτι, ούχί μό
νον ή περί τό καλόν καί υψηλόν, άλλά ’καί ή περί τό άληθέ; καί 
ιστορικόν κριτική είς πολλάς ύπόκειται αμφισβητήσεις, είναι βεβαίως 
καί τό τοΰ ’Αλεξάνδρου' διότι τοσαύτη καί τηλικαύτη περί αύτοΰ 
διαφωνία παλαιών τε καί νεωτέρων (2), ώστε ή θέλει νομίσει τι; δτι 
δυο ’Αλέζανδ ροι παρίστανται κρινόμενοι, ή δτι έν τω αύτώ προσώπω 
ύπερβάλλουσαι ήσαν αί άρεταί καί αί κακίαι, καί ούτως οί μέν τάς 
πρώτα; έκθειάσαντε;, οί δέ πικρώς καταδικάσαντες τά; δευτέρας, άφί- 
νουσι τόν άπειρότερον αναγνώστην αναποφάσιστον, εκκρεμή τήν κρίσιν

(β) Σ. Έχ4. Oi (V παοι,βώΜ «siOuel παραπίμπονσιν ιί; τ«; ίν τ<λιι τον λό’ 
/ον βψκωσιις. ‘ 1 

είσέτι νομίζοντα. Μέγαν άνδρα, ευεργέτην τών ανθρώπων καί ολίγον 
τή; ίεόχς φύσεως κατώτερον «ονόμασαν τόν Αλέξανδρον οί θαυμασταί 
αύτοΰ (3), καί ούδέν πλέον ή λαοδάμ-αντα, έθνοφθόρον, ληστήν καί 
κοσμάρπαγα οΐ κατήγοροι (4).

Αλλ εύτυχώ; τήν σήμερον, εί μέν οί ύπερβολικοί έπαινοι Κ. Κουρ- 
τίου καί άλλων όμοιων οΐτινες, μετ’ ένθουσιασμοΰ υπέρ τό δέον έξω— 
μνοΰντες καί έπί τό μυθωδέστερον τά πράγμ.ατα προσεγγίζοντε; (5), 
οΰδένα έκθαμβοϋσιν, άλλ’ ούδέ αί φωνασκίαι τοϋ άρεταλόγου Σενέκα 
καί τών οπαδών αύτοΰ πτοοΰσι πλέον τινά, διότι οί συνετώτεροι καί 
εμβριθέστεροι τών νεωτέρων ιστορικών καί γεωγράφων, καθ’ δσον ά- 
κριβέστερον έμελέτησαν τήν άξώπιστοον συγγραφήν τοΰ Αρόιανοΰ, καί 
παρέβαλον τήν σημερινήν τών τόπων έκείνων κατάστασιν πρό; άλλα τε 
καί τόν παρά τώ αύτώ Αρριανώ Παοάπ.ίουν τοϋ Νεάρχου, τοσοΰτον 
καί τάς περί στρατείας καί τά; περί χαρακτήρος τοΰ Αλεξάνδρου ε
σφαλμένα; γνώμας τών πρώην έπηνώρθωσαν. έάν δέ καί μετά πάντα 
ταΰτα εύρίσκωνται είσέτι διάσημοι λόγιοι οΐτινες, σφόδρα δημοκρατι
κόν έχοντεςτό φρόνημα, ούδέ ανέχονται δορικτήτορος άκούοντες ονομα, 
ή τό αύτό ποιοΰσιν αύρας κάπτοντες χαί δημαγωγικές ζ.Ικίδας σι- 
τούμενοι, ή καί είλικρινώς διά βαθυτέρά; έρεύνης προσπαθοΰντες νά 
έλέγξωσι τοΰ; πρό αύτών άμαρτάνοντας πίπτουσιν αύτοί εΐς οσα τοΰ; 
άλλου; μέμφονται, ή έπί παραδοξολογία φήμην έπιδιώκοντες έν έπι- 
γνώ,ος z.«T0i7T0«o0Ol -τήν αΧήθειαν (6), ϋπάρ-χουσιν δμως καί άλλοι 
ούχ ήττον έπί σοφία διαπρέποντες οΐτινες, καί πλείονες τόν αριθμόν 
όντες, καί έμπειρίαν τών πραγμάτων μείζονα έχοντε;, απαθώς κρί- 
νοντες, έπανάγΟυσιν είς τήν εύθεΐαν όδόν τόν άοκνον ζητητήν, τόν 
άκάματον καί άκλόνητον λάτριν τής άληθεία; τής οποίας ή δύναμις 
έν τέλει γίνεται άμαχος.

Πόσον βαρύνει ή περί χαρακτήρος Αλεξάνδρου κρίσις τοΰ Σενέκα 
μαρτυρεί άριδήλως ή λοιπή αύτοΰ ιστορική ακρίβεια, όνομ.άζοντο; τόν 
Αλέξανδρον έγγονον τοΰ ’Αντιγόνου και όμολογοΰντο; οτι ό Αλέ
ξανδρο; έφόνευσε τόν Δαρεϊον (7), έν ώ αύτό; τή βασιλική χλαμύδι 
έκάλυψε τόν νεκρόν τοΰ ατυχοΰ; βασιλέως ύπό τοΰ προδοτικού Βήσ- 
σου μιαιφονηθέντος, έ'πειτα έπεμψεν αύτόν εί; Πέρσα; ΐνα ταφή έν 
τοΐ; βασιλικοί; μνήμασι (8)· μαρτυρεί όλο; ό βίο; τοΰ ανθρώπου’ τί; 
ονομάζει ληστήν τόν ’Αλέξανδρον ; ό καταλη,στεύσας τόν Ιταλίαν' τις 
ονομάζει αύτόν φονέα ; ό προθυμότατο; άναδειχθεί; εί; τόν φόνον τή; 
εύεργέτιδο; αύτοΰ Αγριππίνη;,, ό αναίσχυντος άπολογητή; τή; μη
τροκτονίας τοΰ Νέρωνος (9). Οτι πολλοί Ι’άλλοι έπί τή; τρομερά; ά- 
ναπολιτεύσεως, περί τά τέλη τή; παρελθούσης δέκατης όγδόη; άπό 
Χριστού έκατονταετηρίδος, δεσπότην καί τύραννον έκάλεσαν τόν ’Α
λέξανδρον, ούτε θαυμαστόν, ούτε άλλως ήν γενέσθαι, άφ’ ού έν τώ 
ζέοντι τή; δημοκρατικής, ή, μάλλον, οχλοκρατική; μέθης έμαίνοντο 
κατά πάντων τών ηγεμόνων, τοΰ; όποιου; ήθελον νά έξαφανίσωσιν έκ 
προσώπου τή; γή;' ό δέ πολΰ; καί παράλογο; ένθουσιασμός, θολών τόν 
νοΰν, έκώλυε καί τήν άτάραχον ιστορικήν έρευναν. Αρκεί μόνον εί- 
πεϊν ότι έζήτουν έν τή έθνική βιβλιοθήκη τοΰ; νόμους τοΰ Μίνωος, 
ΐνα συντάξωσι τήν εαυτών νομολογίαν (1θ). 0 μέγα; Ναπολέων, κα- 
ταπαύσας τά λείψανα τής φρικώδου; άναπολιτεύσεω;, έδίδαξε τοΰ; 
Γάλλους καί τοϊ'ς^ ηγεμόνα; νά σέβωνται καί περί Αλεξάνδρου νά κρί- 
νωσιν όρθότερον. Ο Ναπολέων ήτον θαυμαστή; τοΰ Αλεξάνδρου, ώς 
καί δι' έργων καί διά λόγων άπέδειξεν (11). ’Αλλά καί πρό τοΰ Να- 
πολέοντο; καί πρό τή; άναπολιτεύσεω; υπήρξαν Γάλλοι έμβριθέστερον 
κρίνοντε; καί δικαιότερα λέγοντε; περί 'Αλεξάνδρου, είτε έξ ήμισείας, 
ώς ό καϊ παρ ήμΐν γνωστό; ‘Ρολλϊνος, θεωρών τόν Αλέξανδρον πρώ
τον ώ; πλήρη άρε τών καί δεύτερον ώ; πλήρη κακιών (12), εΐτε έξ 
ολοκλήρου, ώ; ό μέγα; Βοσσουέτης, λέγων περί τοΰ ήγεμόνος τούτου οτι 
εχ μυστηριώδους πεπο'θήσεως -ήσθάνετο έν ττ, χαρδία οτι ήτον γεννη
μένος ίνα ανρρ τήν τύχην είς τούς σκοπούς του κα\ ντϊ βιάσ'ή τάς
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Μοίρας (13). Ούδ’ ό αείμνηστος Μοντέσκιος έκρινε διαφόρως, επαίνων 
τήν μετά ρώμης φρόνησιν τοΰ Ελληνος ήρωος (14). Καί ό διαβόητος 
δέ Βολταϊρος, εύφυέστατο; ών καί ορθότατα κρίνων, οσάκις μή ύπό 
τοϋ πάθους άπετυφλοϋτο, ήτον θαυμαστής τοϋ ’Αλεξάνδρου, καταδι- 
κάζων Βοϊλών τόν κολακίστατον ποιητήν Αοδοβίκου τοϋ δέκατου 
τετάρτου, μετ άχόμψου άδολεσχ ίας μάλλον ή ποιητικής εύφϋί'α; κατ’ 
Αλεξάνδρου φλυαρήσαντα (15).

Αλλά καί μετά τήν άναπολίτευσιν δέν έλειψαν παρά Γάλλοις άν- 
δρες τόν δίκαιον έπαινον τώ Άλεξάνδρω άπονέμοντες, οίος μετ’ άλ
λων ό Θεόδωρος ΐουφρόϋος, όστις μετά γαλλικής τω όντι, μετ αμί
μητου γάρ'-τος, δείξας πρότερον πόσον ή Ελλάς συνετέλεσεν εις τήν 
άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος, μετ’ ενθουσιασμού ύποσυνάπτει τό λαμ
πρότατου τοΰτο συμπέρασμα, on ό θεός συνήγαγε πάσας τάς δυνά
μεις τοΰ έχ.ίεχτοΰ .ίαοΰ τών ‘ Ε-ΙΛήνων εις τάς χεϊρας τοΰ‘Αλε
ξάνδρου προς διάδοσιν τοΰ πολιτισμού (16). 0 δέ Σιατωβριάνδης ;

. ιΟμο λογήσωμεν, λέγει ό ένθους ούτος άνήρ, οτι εϊτις
άνθρώποις ώμοίαΓ.ε θεώ, ήτον ό Αλέξανδρος. Καί αύτος δέ

<·, ώραΐον, τροπαιοοί'ον, ούδεμίαν σωμα-

«κούσωμεν 
»· «: , 
ϋ πρόωρος θάνατος τοΰ άνδρός έπιχέει τι θειον είς τήν μνήμην αύ- 
τοΰ' διότι τόν β\έηομεν νέον,ώραϊον^ τροπαιοΰςον, ούδεμίαν σωμα- 
τιχήν ασθένειαν έχοντα, ούδεμίαν ατυχίαν παθόντα, όποιας ή ήλι- 
χία χαί ό xdipoi έπαρέρουσιν (*).

Τούτων ουτω; έχόντων, φαίνεται όντως ά'πορον πώς ό άλλως έμ- 
φρων καί εμβριθή; Κλαύδιος Δωνοΰ; τοσοΰτον πικρώς έκρινε καί κα- 
τέκρινε τόν Αλέξανδρον. Αλλ.’ ή απορία αύτη δέν είναι άλυτος. Μα
κράν άπέστω άπ’ έμοΰ πάσης άπεχθείας, πάσης βδελυράς συκοφαντία; 
υποψία ότι θέλω νά καταφρονήσω άνδρα έπϊ σοφία, έπϊ αρετή καί 
πατριωτισμό» έπίσημον παρά τε τοΐς αύτοϋ όμογενέσι καί άλλοφύλοις, 
άνδρα οΰτινος καί τά ιστορικά μαθήματα ήξιώθην νά άκροασθό. Αλλ’ 
έκαστος βεβαίως έννοεϊ οτι δημοκρατικότατος άνήρ, άνήρ πρώτον μέν 
γραμματεϋς, είτα δέ πρόεδρος τής τρίτης δημοκοπική; τών Γάλλων 
συνελεύσεως, καί τών έπϊ τής Αημοσίας ’Ασφαλείας προσέτι γενόμενος, 
άνήρ έν τή δίκν) τοϋ καρατομ.ηθέντο; βασιλέως άναμιχθείς (καίτοι 
πάντοτε έπϊ τό μετριώτερον), άνήρ 8ς δέν άρνεϊται ότι μισεί πάντα; 
τούς δορικτήτορας, 8ς ομολογεί οτι ούτε πατριωτισμΐ'ς άνεν φιλο
σοφίας, ο'ύτε περίνοια άνευ δημοκρατικής ι'·μχϊ/ς (17’, τοιοΰτο; ά
νήρ ήτον αδύνατον νά άγαπήση τόν δορικτήτορα Αλέξανδρον καί δν- 
τινα άλλον ύπό τό προσωπείου τοΰ ’Αλεξάνδρου ύπενόει.

ότι ό τής σαξονικής Αλη; έβραϊστής Γυλιέλμο; Γεσένιο; ώνόμασε τόν 
’Αλέξανδρον λ'/ιστήντών έθνών (18) ούδέν θαυμαστόν διότι παρατηρη- 
μένον ότι ό κατατρίψαντες τόν εαυτών βίον είς εβραϊκά καί ανατολικά 
πράγματα, πολλοί τούλάχιστον τούτων, άπο€άΧλουσιν έν τέλει πά
σαν ελληνισμού ιδέαν, απανταχού εβραϊσμόν, απανταχού ασιατικόν τι 
βλέποντες, καί άρρητ’, αθέμιτα πλάττοντες. Ουτω; οί μέν κατά τήν 
φρώσιν έβραίζοντα; παρέστησαν τόν Ομηρον καί ήσίοδον, οι δέ και 
αύτόχρημα Εβραίον τόν πρώτον, εβραϊκήν ιστορίαν εν ίλιάδι και θδυσ- 
σεία συγγράφοντα (16)· ούδέν παράδοξον λοιπόν ει έν ταϊς άνατο- 
λικαίς παραδόσεσιν, έν αίς καί διχερως ονομάζεται καί ώ; μυθικόν 
πρόσωπον παρίσταται ό Αλέξανδρος, ένόμισεν ό Γεσένιο; δτι εΰρηκε 
καί τινα περί λγστρικοΰ χαρακτήρος, έκτο; είμή είχε κατά νοΰν Σενέ- 
καν τόν λήσταρχον.

Καί ουτοι μέν ούδέν παράδοξον εί ύπέπεσαν εΐ; τό τή;
*
δτι ό σοφό;, ό περιώνυμος ιστορικός, ό πολιτικό;, 

λεσε τόν ’Αλέξανδρον ληστήν, ούδαμώς διστάσας νά έπιβεβαιώση τόν 
έαυτοΰ λόγον διά τής γνωστή; πρός τόν ’Αλέξανδρον άποκρίσεως τοΰ 
πειρατοϋ, άλλά έπϊ τή βάσει ταύτη έστήριξεν δλην τήν περί τούτου 
ιστορίαν, ό δυσμενέστατο; κατήγορο; τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τών περί 
αύτόν γενόμενος (20).

Ηθελεν εικάσει τις δτι ό σοφό; ούτος άνήρ, οΐον προγύμνασμα καί 
προαγώνα έκλαβών δσα έγραψεν ϊνα καταστρέψη τήν πρό αύτοϋ πιστευο- 
μένην ρωμαϊκήν Ιστορίαν, άπεδύθη έπειτα εί; ένόοξότερον άλλον άγώ- 
να, διά πάσης ίσχυρίσεως, δικαίως τε καϊ αδίκως, φιλοτιμηθείς νά πράξη 
τό αύτό καϊ εί; τήν τοΰ ’Αλεξάνδρου. ’Αλλά καί άλλα αϊτια βα
θύτερου κεκρυμμένα ύπάρχουσι τά πρός τοΰτο προτρέψαντα. Νεώτερα 
πράγματα μετά τών άρχαίων άναμιγνύων, τά τής ρηνικής συμμα
χία; παρεμβάλλων εΐ; τά τοΰ Αλεξάνδρου, δεικνύει αρκούντως οτι Α
λέξανδρον μέν ώνόμαζεν, άλλον δε ύπενόει- τήν εί; τά Ελληνικά πα- 
ρείσδυσιν τών Μακεδόνων έκτραγωδών άλλην νεωτέραν έπέμβασιν είχε 
κατά νοΰν, τήν όποιαν δέν έτόλμα νά έξηγήση σαφώς. Καϊ ό μέν Δω
νοΰ;, ώ; δημοκρατικός λαλών, ό δέ Νειβούρης, ώς άγαθό; Γερμανός, 
πάσαν ξένην έπέμβασιν άποστρεφόμενος, συνέπεσαν εί; τό σημείου έξ 
ού ώρμήθησαν, άμφότεροι, άνακαλοΰντες, τρόπον τινά, τόν Άριστοφά- 
νην όστις έξελέξατο τόν Σωκράτην ώ; γνωστότερον ϊνα κωμωδήση τούς 
σοφιστάς, πικρότερου μ.έν καί μετά χολής έκεϊνοι, ούδέ ούτος δέ μό
νον γελοιωδώς, διότι έν τέλει πυεπολεϊται τό Φροντιστηρίου τοΰ Σω- 
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ό λειτουργός τής 
ΙΙρωσσία; Νειβούρης, ενδόξου πατρός ένδοξος γόνος, ούχί μόνον άπεκά- 
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;τοϋ, άλλά έπϊ τή βάσει ταύτφ έστήριξεν δλην τήν περί τούτου

‘Αλλ’ ούδέ έκ τή; βαθυσόφου καϊ κριτικής Γερμανίας έλειψαν άνδρες 
λόγιοι ύπέρ ’Αλεξάνδρου ύψώσαντε; τήν φωνήν, οίος μεταξύ άλλων ό 
Δροΰσένιο;, οΰτινος τό σύγγραμμα είναι, ούτως είπεϊν, ό αντίθετος 
πόλο; τοΰ νειβουρείου. Φέλτων ό σοφός ’Αμερικανό; καθηγητής, 6 πρό 
δύο έτών παρ’ ήμϊν γενόμενος, ό μετά τοσαύτης έπιεικεία; παραβλέ- 
ψας τά έλλείμματα ήμών, καί μόνον εϊ’τι καλόν παρετήρησεν είς τοΰτο 
άπιδών, καϊ μ.ετά πολλής χρηστότητος μνημόνευσα; τά ταπεινά ήμών 
καθιδρύματα, ό τοσαΰτα βιβλία έξ Αμερική; ϊδιάτε καϊ ξένα είς τήν 
ήμετέραν βιβλιοθήκην διά τοΰ αίδεσιμωτάτου καϊ φιλέλληνος κυρίου 
Ιλλ προσενεγκών, μετατυπώσας έν ’Αμερική τό πόνημα τοϋ περιωνύμου 
Καρλείλου, λέγει εϋφυώς έν τινι σημειώσει δτι ή μόνη έπϊ Ελλη
σπόντου άνάγνωσις τοΰ όμηρου είναι ικανή νά καταστρέψη τά ονειρο
πολήματα τών Ούολφιανών (22). Επίσης δυνατόν είπεϊν, νομίζω, ότι 
ή άνάγνωσις τοϋ Δροϋσενίου δύναται νά καταστρέψη τάς έπαχθεϊ; 
ύπονοίας ή άλληγορίας τοΰ Νειβούρου, ώ; τό τοΰ Ιοφροϋου λαμ
πρότατου | περϊ άρχαίας καϊ ύπέρ νεωτέρας Ελλάδος άρθρον τά; ύ- 
ποκεκρυμμένας μέν, άλλά παρακυπτούσα; καί ήμιφανεΐς δημοκοπίας 
τοΰ Δωνοΰ (23). Τί δέ ό περικλεής ‘Αλέξανδρο; Ούμβόλτος; α Αμετρο; 
είναι, λέγει, ή σφαίρα έν ή έπληοώθη ή κίνησι; αύτη τής προοδευτι
κής ένώσεως τών έθνών, άλλ’ ό δορικτήτωρ έπηύξησε τό ηθικόν με
γαλείου τή; έπιχειρήσεως, διά τών άτρύτων αύτοϋ πόνων ϊνα ένωση πά
σας τάς φυλάς καϊ δημιούργησα) τήν ενότητα τοΰ κόσμου ύπό τήν έκ- 
πολιτίζουσαν ίσχύν τοϋ έλληνισμοϋ ( * * )». Άλλ’ εί ήθέλομεν νά προσ- 
θέσωμεν δσα ό εύρωπαϊκό; ούτο; άνήρ ύπέρ τοΰ μεγάλου Αλεξάν
δρου γράφει, έπρεπε νά άντιγράψωμεν, κατά μέγα μέρος, τόν δεύ
τερον τόμον τοΰ Κόσμου.

Οί Βρεταννοϊ, πραγματικώτεροι καί ίστορικώτεροι δντες καϊ φιλο- 
βασιλεϊς προσέτι, ώ; οί άρχαϊοι Σπαρτιάται, ούδέ λίαν νεωτερισταϊ 
ϊνα ζητήσωσι τό άνεύρετον, τελειότατον καί πάντη πάντως άμώμητον 
ε'δωλον τοΰ κυβερνητικού πολιτεύματος, είναι άπαντες, ώ; είπεϊν, θαυ- 
μασταΐ τοϋ ’Αλεξάνδρου, άπό τοΰ φιλοσόφου Βάκωνο; μέχρι τοΰ ι
στορικού Θιρουάλλου (24)· ούδείς προφέρει τό ονομα αύτοϋ χωρίς θαυ
μασμού' καί έπϊ τοσοΰτον έχώρησαν ώστε δέν έδίστασαν ύπερεπαι- 
νοΰντε; τόν ‘Αλέξανδρον νά καταδικάσωσι τόν μεγαν ρήτορα τών Αθη
νών, τόν ύπέρμαχον τής έλληνικής αυτονομίας (25), ώ; εί μή ήτον 
δυνατόν, έγκωμιαζομένου τοΰ ένός, νά μή κατηγορηθή ό ετερος, καϊ ούτω 
νά άποδοθή έκατερω ό δίκαιος έπαινος.

Ελειπέ μοι μέχρι χθές καϊ πρώην ό περϊ ’Αλεξάνδρου πραγματευό
μενος δωδέκατο; τόμο; τοϋ Γροτίου, έκ τών περί Φιλίππου δμω; 
κρίνων δέν ήλπιζον νά εϋρω αύτόν πολύ φιλαλέξανδρον. ίδιον δέ δτι 
ύπό τοΟ Γάλλου έπικριτοϋ Μεριν.αίου (26) καλείται δτ.ιιοκρατικός ετι 
μάλλον έβεβαιώθην' έννοήσας έπειτα έκ τών παρά τώ αύτώ έπικρι- 
τή δτι έγραφεν έπικρατούντων ετι τών χθές καί πρώην παυσάντων πο
λέμων τών Άγγλο-Γάλλων καί ‘Ρώσσων, τού; όποιους παρεμβάλλων 
είς τήν διήγησιν παρεισάγει, τρόπον τινά, είς τή» σκηνήν Ελληνας και 
Μακεδόνας, οίον λυπούμενος δτι ένίκησαν τό πάλαι οί Μακεδόνε; ή καϊ 
ύποδεικνύων ποια κακά ηθελον προκόψει τό νΰν, εί συνέβαινε τό έναν
τίον τοΰ γενομένου, ήσθάνθην δτι είχον ένώπιόν μου δευτέραν έκδοσιν 
τών νειβουρείων καί δωνουείων. Μαθών δέ παρά συναδέλφου δτιόΓρό- 
τιος ήτον τή; σχολή; τοΰ Νειβούρου έπείσθην δτι ούδέν είχον νά προσ
θέσω περϊ τοΰ μαθητοϋ πλέον τών δσα περϊ τού διδασκάλου έν τοΐς 
έμπροσθεν είπα. Λαβών δ’ έν τέλει τό σύγγραμμα καί διατρέξας αύτό, 
δσον τό στενόν τοϋ καιρού συνεχώρει, είδον δτι, καίτοι έν πολλοί; 
όμόφρων τοΰ Νειβούρου, έν ούκ όλίγοις δμω; διαφωνεί. Ο Γρότιο;, ώς 
Αγγλ.ος, λέγει έλευθέρως δ τι ό Νειβούρης ύποκεκρυμμένω;' έν πολλοί; 
είναι μετριώτερο; εί; τά περϊ Αλεξάνδρου, έν πάσι δέ θαυμαστό; έπϊ 
ακρίβεια ιστορική, έπϊ πολυμαθεία ζ.αί σαφήνεια (27). Εί μή μ έμπό- 
όιζε τό μέγα όνομα τοΰ συγγραφέως καί τό σύντομον τοΰ χρόνου, ή
θελαν ύποσυνάψει όλίγα; τινάς παρατηρήσεις, τά; όποιας- δμως εί; άλ
λην άφήκα ευκαιρίαν.

Δέν εύτύχησα νά γνωρίσω τό πόνημα τό όποιον αί βασιλικαΐ χ_εϊ· 
ρες τής περιωνύμου Χριστίνη; τής Σουεδίας περί ’Αλεξάνδρου συνέτα
ζαν, λέγουσι δέ οί άναγνόντες δτι ή συγγράψασα εις τους θαυμαστά; 
τοΰ άνδρός κατατάσσεται, εϊδωλον έχουσα τόν ήρωα τή; Μακεδο
νίας, οίον ήρωϊ; δήθεν καί αύτή (28)’ άδηλον όμως ει έν τελεί δέν 
ήλλαξε γνώμ-ην, ώς ήλλαξε καί θρήσκευμα, μεταμεληθεϊσα ίσως και 
περϊ τούτου, ώ; μετεμελήθη καϊ διά τήν πρώην γενομένην τή; βα
σιλείας παραίτςσιν.

'Γην έκ τοσαύτης διαφωνίας δυσκολίαν τής κρίσεω; επαυξάνει ό Δη
μοσθένης, τόν όποιον ούτε δίκαιον ούτε πρέπον νά παραλιπωμεν εν
ταύθα, έν τή πατρίδι αύ:θΰ εύρισκόμχνοι. 0 μέγας ούτος )?ήτ“? χήί 
άρχαιότητος, ούκ άρκεσθεΐς είς τόσους άλλου; σαρκασμούς, ούύ Ελληνα 
δλως θέλει τόν ’Αλέξανδρον καί Φίλιππον τόν αύτοϋ πατέρα (29\ 
Καϊ ό μέν Δημοσθένης, άδεια ρητορική χρώμενος, ''•“ϊ τά μικρά
μεγάλ·α καϊ τά άδικα δίκαια ποιεί (30), έλεγε ταΰτα, ούδ αύτό; ίσως 
πιστεύων τοΐ; λεγόμενό·.;, ό δέ Νειβούρης ϋφαρπάσας ταΰτα τοΰ Δη- 
μοσθένου; άδιστάζ.τω; έπικυροϊ, έντόνω; υποφαινόμενος ότι όντως ό Φί- 

λ'.ππος ήτον τραχύς καί άξεστος βάρβαρος, λαλών τά ελληνικά, ώς 
πολλοί επίσημοι βάρβαροι τήν σήμερον λαλοϋσι τά γαλλικά κατά τούς 
γεννηθέντας καί τραφέντας έν Λευκωτία τών Ιίαρισίων (31).

Αλλ’ ούτε κατά Δημοσθένην ούτε κατά Νειβούρην έκριναν οί Ελ
ληνες. Οί Ελληνες, κύριοι, συγχωρήσαντες εις τόν πρόγονον τοΰ Φι
λίππου ‘Αλέξανδρον νά άγωνισθή έν Ολύμπιοι;, δπερ μόνον Ελλησι συνε- 
χωρεϊτο, περιφανώς καϊ περιβοήτως ώμολόγησαν τό βασιλικόν -·ένος 
τοΰ Φιλίππου ελληνικόν (32). Οι Ελληνες, έκλέξαντε; πρώτον μέν τόν 
Φίλιππον, εϊτα δε τόν 'Αλέξανδρον ηγεμόνα τής έλλάδος, ώμολόγησαν 
άμ.φοτέρου; Ελληνας. Καί ηθελεν είναι βεβαίως φρονιμ.ωτερον καί έν- 
τιμότερον εί έλεγεν ό Δημοσθένης δτι ελεύθεροι Ελληνες ύπό Ελληνας 
έστράτευσαν, η ότι ςενος κ,αΐ βάρβαρος ήνάγκασε καί παρέσυρεν αύτούς 
άκοντα; νά συνδοξασθώσι μετ αύτοϋ κατ’ άλλων βαρβάρων μαχό- 
μενοι.

ι

Άναρριπίζων ό Δημοσθένης τούς Ελληνας πρός άνάσωσιν τής κινδυ- 
νευο’όσης αύτονομία; έπραττεν ώς φιλόπολις καϊ ώ; μέγα; πολίτης, καϊ 
ούχί τών 'Αθηνών καί τής Αττικής μόνον, άλλ’ άπάσης τής Ελλά
δος προστάτης αναφανείς, όξυδερκεϊ όμματι πρωΐμως ανακαλύπτει τόν 
κεκρυμμένον έχθρόν, έλέγχει τά; έπιβουλάς, διώκει, πολεμεϊ αύτόν 
κα'ι λόγω καϊ έργω και παρατάξεσΓ καϊ ό μέν ρήτωρ ούδέ φαίνε
ται παντελώς, μόνον ή πατρΐς, ή κινδυνεύουσα Ελλάς παρίσταται είς 
τό βήμα, τούς υιούς προσκαλοΰσα είς βοήθειαν (33). Εΐπερ οί Ελ
ληνες, παραλόγω; φερόμενοι, έκώφευσαν είς τήν φωνήν τή; πατρίδος, 
διά τοΰ στόματος άφιεμένην τοΰ Δημοσθένους, ό ρήτωρ, ό σύμβουλος, 
ό φνλόπατρις είναι ανεύθυνος, ιερόν καθήκον έκπληρώσας. Αλλ’ ούδέ 
ό Φίλιππος είναι μεμπτέος, άλλο καθήκον έκπληρών διότι, αείποτε 
σκοπών νά ύποτάξη τήν ’Ασίαν, έπρεπεν άναγκαίως ή νά ένωση ή νά 
βιάση τήν Ελλάδα πρός τοιούτου μχγάλου, έθνικοΰ έργου, επιτυχίαν 
έπραττε λοιπόν έκάτερος τό έαυτοΰ. Μέγας ρήτωρ δεικνύεται ό Δημο
σθένης, πολλάκις κλονησας αύτόν τόν θρόνον τής Μακεδονίας (34), 
καϊμεγας βασιλεύς ό Φίλιππος, μεγάλους σκοπούς άνακυκλών καί τά πρό; 
έκτελεσιν σκεπτομενος, πολλάκις καϊ αύτός έξ αμοιβής άνατοέπων τά 
σχέδια τοΰ Δημοσθένους. Ούτε ό Φίλιππο; καί ό Αλέξανδρος ηθελον 
άλλως πράςει έν τή θεσει τοΰ Δημοσθένους εύρισκόμενοι, ούτε ό Δηυ.0- 
σθένης έν τή εκείνων· άπαξ έκραγεϊσα ή τοιαύτη πάλη ήτον άδύνατον 
ήμιτελώς νά παύση· δημοκρατία καί μοναρχία φαίνονται ασυμβί
βαστα. Η Αχαϊκή Συμμαχία, τό συνετώτερον έργον τής Πελοποννήσου, 
άναγκασθεισα κατά τούς μετέπειτα χρόνους νά αίτήση βοήθειαν παρά 
τών βασιλέων τής Μακεδονίας, κατεστράφη έν τέλει. 0 περιώνυμος Βε
νιαμίν Φραγκλϊνος, πρεσβευτή; τών ’Αμ.ερικανών έν Παοισίοις, ήτησε 
βοήθειαν παρά Φριδερίκου τοΰ δευτέρου ύπέρ τής πιεζομένης_ πατρίδο: 
του, ό δέ άπήντησεν δτι ήθελε πράζει εναντίον τοΰ ίδιου συμφέροντος, 
εί έβοήθει δημοκρατίαν κατά βασιλ.έων, βασιλεύς καί αύτός ών’ εί δέ με- 
τεπειτα συνεμάχησεν, ή συμμαχία ήτον εμπορική.

Καϊ ταΰτα μέν δή ταΰτα, έάν δέ δίκαιον καί πρέπον νά όμολογή- 
σωμεν τήν καθαράν αρετήν καί τόν ακραιφνή πατριωτισμόν τοΰ Δη- 
μοσθένους, ούτε μετά Αίοχίνου ούτε μετά Δημάδου συγχεομένου, είναι 
βεβαίως άδικον νά άρνηθώμεν άλλον τόσον τούλάχιστον είς τόν Φω- 
κίωνα, τήν κοπίδα τών λόγων τοΰ Δημοσθένους (35), εί; τόν ένάρε- 
τον καϊ αςιον στρατηγόν, πολλάκις σώσαντα τήν πατ ίδα κινδυ- 
νεύουσαν, είς τόν γηραιόν Ισοκράτην 8ς, άπελπισθεϊς περί τή; εκούσιας 
διαλλαγής τών Ελλήνων πρό; άλ.λήλους, έστράφη, τέλος, πρός Φίλιπ
πον, άδιαλειπτως συμβουλεύων αύτώ τήν τών έλλήνων καί Μακεδό
νων ένωσιν, όιά τήν κατά Περσών στρατείαν (36), είς Θεόφραστον φί
λον όντα τοΰ Φίλιππου (37), καί είς τόν μετέπειτα Πολύβιον 8ς, έν 
εύρυτερω κύκλω ζών καί έν μειζονι μέτρω μέτρων τά πράγματα, κα
ταδικάζει τόν Δημοσθένην ίδίω καί στενώ μέτρο» χρώμενον, προδότα; 
τών Ελλήνων άποκαλοΰντκ πάντα; τούς μή άκολουθοϋντας τήν πολι
τικήν τών Αθηναίων (38). Τούτο δηλοϊ βέβαια ότι καί ουτοι καί 
έκεϊνοι ήσαν χρηστοί πολϊται, άλλ’ έβλ.επον τά πράγματα διαφόρως, 
ό δέ χρόνος έμελλε νά δείξη τινες έβλεπον όρθότερον.'

11 κριτική, κύριοι, καθόλου, είτε περί δικανικά, είτε περί πολιτικά, 
ε·.τε περί γραμματολογικά στρεφόμενη, είναι τό ένδοξότερον τών δια
νοητικών έργων τοϋ ανθρώπου, διότι στηρίζεται έπϊ τής κρίσεω; ήτις 
διαστέλλει τό λογικόν τών άλογων ζώων, καϊ αϊσθησιν καϊ μνήμην 
άλλως έχόντων, καί προσεγγίζει τόν κρίνοντα είς τόν ύπέρτατον δι
καστήν τοϋ κόσμου, 8; άδεκάστω; καί δικαιότατα θέλει δικάσει απάν
των πράζει; τε καί διαλογισμού;' άλλ’ είναι συγχρόνως καϊ τό δυσ- 
κολώτατον και άκανθωδέστατον, πολλάκις ύπό τών φαινομένων άπα- 
τωμένη, δυσκόλω; άνευρίσκουσα τήν έναπολανθάνουσαν αλήθειαν, ούχί 
σπανιως τά αθώα καταδικάζουσα καί άπολύουσα τά αξιοκατάκριτα. 
Καί τοΰτο μέν, έν άγνοια γινόικενον, είναι βέβαια λυπηρόν, ώς άδικον, 
ως ολέθριου,, άλλ’ είναι συγγνώμης άξ-ον, ώ; έογον τής ανθρώπινη; ά- 
όυναμιας. ο-αν δμω; 6 Νειβούρης. ό Δωνοΰ;''καί άλλοι' παρίσ'“ν 
ται μετ αξιώσεων ότι γνωρίζουσι τκ; τότε άνάγκας τών Αθηνών καί 
την καταστασιν τής άρχαίας Ελ/.αδος κάλλιον Φωκίωνος, ίσοκράτους, 
Θεοφραστού, και τώ-, πλείστων το-,ε Ελλήνων- οτα; τολμωσι νά κλρυ- 

χθωσιν ίκανωτεροι κριταί τοΰ Πολυβίου" όταν ό Νειβούρης τούτο μέν 
εύρίσκων αδύνατον, έκεΐνο άπίθανον, άπίστευτον τό τρίτον καί τό άλλο 
ανοίκειον, καταδικάζη άπηνώς τού; ανωτέρω, διότι έτερόφρο-.ε; τού Δη- 
μοσθένους· όταν εύρίσκη ότι ό Φίλιππο; ούδαμώς ωφεληθείς έκ τών 
μαθημάτων τοΰ έπαμινώνδου, εμεινεν, ώ; ήτον, βαρβαρώτατο;" όταν 
ίσχυρίζηται, ώ; εί είχεν ενώπιον αρχεία πάσι τοίς άλλοι; άγνωστα, 
ό"'· ό Αλέξανδρο; συνη-.είχετο εί; τόν φόνον τοΰ πατρός του- όταν ό/ο- 
μάζη τόν Αντίπατρον ικανόν μέν στρατηγόν, αϊσχ ιστόν δέ κατά τχ 
άλλα, διότι, ώ; τίμιος άνθρωπος, έφύλαττεν ακριβώς τήν πιστευθεϊσαν 
αύτώ παρακαταθήκην όταν όνομάζη τόν Ισοκράτην πατέρα τών σο
φιστικών επιδείξεων, άρχισοφιστήν, κεφαλήν ξηράν καϊ πάσης ιδέας 
κενήν, άνδρα, τόν οποίον καϊ οί άρχαϊοι καί ό ήμέτερος Κοραής πάντη 
διαφόρως έκριναν (39)· όταν όνομάζη τόν Πλούταρχον μωρόν διότι 
έπαΐνεΐ τόν 'Αλέξανδρον όταν όνομάζη άξιόλογον καϊ άξιόπιστον ιστο
ρικόν τόν Άρριανόν, άλλ αποδεχόμενος μόνον όσα συμφέρουσιν άπο- 
βάλλη τά άλλα' όταν λέγη ότι δλον τό μογαλεϊον τοΰ Θουκυδίδου είναι 
εις τό γριφώδε; τή; φράσεω; (40)· όταν ό Δω-.οΰς όνομάζη δυστυχίαν 
τής Ευρώπης καϊ ’Ασίας τήν έν ϊσσω τής Κιλικίας νίκην τοΰ ’Αλέξαν
δρον· όταν βλέπη, καϊ βλέπη, ώς νομίζει, καθαρώς ότι ό ‘Αλέξανδρος 
παρ’ ολίγον άπέθανεν έκ τοΰ φόβου, ίδών τό πλήθος τών πρό τής έν 
Άρβήλοι; μάχης (41)· όταν ταΰτα κχ'ι τά τοιαύτα έκδίδωνται ώ; χρη
σμοί, καίτοι άναποδείκτως καϊ αύθαιρέτως παραρριπτόμ.ενα, τότεό- 
μολογητέον ότι ή κριτική, εύκολωτάτη γινομένη, δίδει τό δικαίωμα 
πκντϊ τώ βουλομένω νά διϊσχυρισθή καϊ τά έκ διαμέτρου έναντία, ώς 
ό Καλλισθένης έπϊ ποτηριού έπαινέσας καί πάλιν ψέξας τούς Μακε
δόνας (42), καί ώς ό Καρνεάδη; ύπέρ τοΰ δικαίου καί κατά τοΰ δι
καίου έν ‘Ρώμη άγορεύσας (43). βστι δέ άνήκουσσον είδος κριτική; 
ειτι;, όμολογήσα; πρώτον ότι τό κατά τίνος ανέκαθεν άσπονδον τρεφό- 
μενον μίσος έτι μάλλον άνεπτύχθη μετέπειτα, είτα έπιλαμβάνεται νά 
έπικρίνη τόν μισούμενου τοσοΰτον άπηνώς καί αδίκως· καϊ τοΰτο έπρα- 
ξεν ό Νειβούρης πρός τόν Φωκίωνα, βλάψαντα τήν πατρίδα του, κατ’ 
αύτόν, ώ; ούδείς άλλος (44)· ούδέ πρός τόν Αλέξανδρον προσηνέχθη 
διαφόρως.

Καϊ περί μέν τούτου ίκανώτερα ’ίσως τοΰ δέοντος τά είρημένα· έάν 
δέ τώρα, έπανερχόμενοι εί; τήν ανωτέρω σειράν τοΰ λόγου, ύποθέσω- 
μεν ότι ό Δημοσθένης λέγει αλήθειαν περϊ ελληνισμού τοΰ Φιλίππου, 
τί βλάπτει τοΰτο πρό; τό μεγαλεϊον τοΰ ‘Αλεξάνδρου; ηθελεν ίσως έρω- 
τήσει τις. Άφ’ ου θαυμάζομεν Καίσαρας, Ναπολέοντας καϊ τοσούτους άλ
λου; ξένους μεγάλους άνδρας, διατί νά μή θαυμάζωμεν καί Αλέξανδρον, 
εί θαυμαστέος, έστω καϊ ούχί Ελλην; Δέν είχε παιδείάν έλληνικήν ; δέν 
έκήρυξεν ό Ισοκράτη; τό τών έλλήνων όνομα τής διανοίας καϊ παι- 
δευσεως μάλλον ή τοϋ γένους τεκμήριου (45); Άλλ’ άπαγε- οΰχϊ μό
νον Ελλην καϊ έλληνίστατος ήτον ό Αλέξανδρος, άλλά καί τι πλέον, 
ήτον έκ τών μεγάλων καϊ δυνατών χαρακτήοων, έν οϊς συμπίπτει μέ
γας νοΰς, διακρίνω·/ τό δυνατόν τοΰ αδυνάτου, καί σταθεοά θέλησι; 
πρός πάσαν ίσχύρισιν ικανήν (46). Τοιοΰτος ήτον ό τοΰ Άλ.εξάν- 
^?ου, 8ς καϊ νοΰν είχε μέγαν ϊνα μεγάλα έπινοήση καί μεγάλων 
έπιληφθή, καϊ θέλη-ιν είχε σταθεράν καί άκλόνητον- ώστε ούχί μό
νον δέν έπτοεϊτο, άλλά καϊ έπεδίωκε τάς δυσκολίας, οϊονεΐ παιδιά; 
αύτάς έχων.

Οί τοιοΰτοι χαρακτήρες ίδιάζουσιν εί; τού; μεγάλου; ά/δρχς, 
ή ιστορία τοΰ κόσμου άπό καιρού είς καιρόν αναφέρει, καϊ 
ήτον ό μέγας Αλέξανδρο; δστι;, ένισχύσα; εις τού; έχοντα; καϊ έμφυ- 
τεύσας είς τούς μή έχοντας τήν παρ’ έαυτώ έπικρατοΰσαν καί οίον έν- 
σεσαρκωμένην γενικήν ιδέαν ή έμπνευσιν, ήγεμών έκλεχθεί; τή; Ελ
λάδος έγινεν απόστολος τοΰ ελληνικού πολιτισμού είς τά τά βάρβαρα έ
θνη. « Le general avail le genie d‘ un ap<itre,et ses victoires avaienl 
des lendetnains oil le disciple d Aristote eclipsait le roi de Mace
doine (47).» έάν ό Αλέξανδρος καϊ ό Καϊσαρ έν τή παλαια Ιστορία 
δένήναι μεγάλοι άνδρες εί; τά στρατιωτικά, ώς ό Πλάτων καί ’Αρι
στοτέλης εί; τήν φιλοσοφίαν, ούδείς έν τω κόσμω άπαντι (48).

0 Αλέξανδρος, κύριοι είναι έκ τών άνδρών εκείνων τού; όποιους ή 
Θεία Πρόνοια άπό καιρού είς καιρόν άναδεικνύει έπϊ τής γή;, οσάκις έ/ 
ταϊς άνεςερευνήτοις αύτής βουλ.αϊς άποφασίση νά μεταβάλη τι τώυ 
ανθρωπίνων, τήν αύτήν σοφίαν καϊ έν τούτοι; δεικνύουσα, ήνπερ έν ά- 
πασι τοίς ίδιοι; αύτή; ε’ργοις. £1; όιά τής πτώσεως τών παλαιών 

ώς διά τοΰ έ’αρος τ

■ ·ολιτευματων, άλλων πραγμάτων
καϊ τούτο —1

ό ποιου; 
τοιοΰτο;

ίδιοι; αύτή; εργοις. 11; διά τής
τοιμ.άζονται νέα φύλλα έπϊ τών δένδρων, , .................
ζεται τό θέρο; καί ό χειμιΰν διά τοϋ φθινοπώρου, ουτω διά τή; 
προγενεστέρων έθνών καϊ 
σι; διοργανίζεται, 
γουσι τήν άνθρωπί·,

•ροε- 
ιροετοιμά- 
πτώσεως 
κατάστα- 

προς επιτυχίαν σκοπών οϊτινες οιαοευ- 
(“*).

II έν τοΐς φυσικοί; φαινομένοι; σχολαιότης, καθ’ ήν άνευ πηδημάτων 
πρέπει τά πάντα νά διέλθωσι τήν ώρισμένην περίοδον' ή σεμνότης δι' ής 
κρυφίως έν τοΐ; σπλάγχνο-.; τής γής μετατρέπεται είς στάχυν ό κόκκο;, 
καϊ τό άψυχον γίνεται έμψυχον έν τοΐ; έγκάτοι; τοΰ ζώου' ή φειδωλία 
καϊ ή σωφροσύνη, ούτως είπεϊν, ήτις ολδέποτε δαπανά πλέον τής ά-
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παιτουμένη; δυνάμεως, καί τή; οποίας ή διά καταχρήσεων παράβασις 
τιμωρεί, έπιφέρουσα πρώτον μεν χαύνωσιν, έν τέλει δέ άφαιροΰσα καί 
τήν γονιμότητα" πάντα ταΰτα τά έν τοΐς έργοις τής φύσεως προ
φανή δεικνύονται καί έν τοΐς ανθρώπινοι;. Ούτε διά σπεύσεω; καί άπρο- 
παρασκεύω; αύτοσχεδιάζεται πολιτική μεταβολή, ούτε επιτυγχάνει 
σαλπιζόμενον πράγμα τό όποιον πρέπει νά μένη κεκρυμμένον, ούτε ή 
έλλειψι; τής σωφροσύνης έμεινε·/ ουδέποτε ατιμώρητος. Πλήρη; έστί 1 
παραδειγμάτων ή παλαιά καί νέα ιστορία. Μό/ον δέ περί τοΰ πρώτου ' 
μ.νεία; γενομένη; έπί τοΰ παρόντος, περί τή; προετοιμασίας, ούτε ό Κί- 
μων ήθελεν επιτύχει, εί μή προηγείτο Θεμιστοκλής, ούτε δ Καΐσαρ κα
τέστρεφε τό πολίτευμα τής‘ρώμης, έπί Σκιπιώ/ων άναφα-είς, ούτε ή 
•φρικώδης άναπολίτευσις τών Γάλλων, κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταε
τηρίδα, εύδοκίμει, έν στιγμ.ή ίποφχσισθεΐσα, ούτε ή έκ τοΰ ζυγοΰ άπε- 
λευθέρωσι; τής έλλάδο; ήθελε τελεσφορήσει, έάν πρότερον έν τή καρ- 
δία καί ψυχή τών Ελλήνων δέν εΐχεν ωριμάσει" ήθελεν άποτύχει καί 
αυτή, ώ; άπετυχον άλλα κινήματα πρό έννενήκοντα καί πρό εξήκοντα 
έτών, καί ως θέλει αποτυγχάνει πάντοτε παν κίνημα άωρον, ούδεμιάς 
προετοιμασία; ύπαρχοΰσης.

Τό αύτό συνέβη καί είς τήν προκειμένη·? περίστασιν. Ούτε ό Αλέ
ξανδρος ήθελεν επιτύχει, εί μή ό Φίλιππος προητοίμαζεν, ούτε ό Φί
λιππος ήθελε φαντασθή τι κατά τών Ελλήνων, εί παρίστατο αμέσως μετά 
τά Μηδικά, καί ήθελεν άναν-ιρρήτω; άποτύχει, άντίτεταγμένου; έχων 
ΐπαμινώνδαν, ίφικράτην, Βρασίδαν ή καί Κλέαρχον τόν μετά Ξενοφών- 
τος μυρίων. Αλλά ή στρατηγία τών Λυ-ικλέων προήγγελλεν έπιτυχίαν τοΰ 
Φιλίππου (49), τά πράγματα έκάλουν μεταβολήν, καί αύτοί οί περί βα
σιλείας άρξάμενοι τότε γράφει·/ (50) προύμήνυον αρκούντως ότι ή Ελλάς, 
άφ ου έδοξάσθη δημοκρατουμένη καί εί; μικρά δι-ρρημένη πολιτεύ
ματα, εκαλείτο νά δοξασθή καί βασιλευομένη.

II δημοκρατουμένη έλλάς, κύριοι, είχε φθάσει τόν κολοφώνα τής 
δόςης. Ευφυΐας, γενναιότητος, άνδρίας, πατριωτισμού καί άλλων αρε
τών παραδείγματα έδειςεν είς τό μή περαιτέρω. ’Ασία, Λιβύη, Ιτα
λία, Γαλλία, πάντα τά παράλια τής Μεσογείου καί άλλα μ.ακράν τής 
θαλάσσης μέρη, ύπό Ελλήνων άποικισθέντα, έδειξαν ότι είς τήν ελλη
νικήν άνόριαν ούδέν ητον δυνατόν νά άντισταθή. Τό ύγιεινόν τοΰ κλίμα
τος, τό έμπορικόν τής Οέσεως, ή απαραδειγμάτιστος εύημερία τοσούτων 
μεγαλοπόλεων μαρτυροϋσι τήν περί εκλογήν τοΰ τόπου εύφυίαν, τήν 
περίνοιαν τών άποίκων, τήν ύπέρ τούς εγχωρίους υπεροχήν αύτών καί 
τήν διαφοράν έκ τών μετέπειτα κρατησάντων"(50. β ).

Ούόε τάς έπιστήμας καί τέχνας παρημέλησαν οί καί κατά τοΰτο άμίμ 
τοι Ελληνες, τάς μέν εί; άκρον έπεξεογασάμενοι, τών δέ σπέρματα ρίψαν- 
τες ικανά καί μετά αιώνας νά καρποφορήσωσιν. Οτι τό καλόν έν γένει 
άφορφ ούτε έγήγερται ούτε έγερθήσετκι έθνος έν τώ κόσμο», ϊνα περί 
τούτου έρίσή πρό; τού; Ελληνας. Αϋτίκα δή ποοκαλεϊται ό Θρασύ - 
τατος νά εύρη, τήν ελάχιστη·/ μομφήν, τό παραμικρόν ψεγάδιΟν, ώς ήθε
λεν είπεϊ ή κοινή συνήθεια, εί; τόν αθάνατον Παρθενώνα (51). Πάσα·, 
δέ αί άπό Κάντιου μέχρι τοΰ νΰν άπορρεύσασαι έν Γερμανία φιλοσο- 
φικαί σχολαί δυσκόλως περιέχουσί τι, άνεπτυγμένως ή συνεπτυγμένο»; 
παρά τοΐς ένδόξοις φιλοσόφοις τών άρχαίων μή άπαντώμενον, όσων 
τεμάχια διεσώθησαν ούδέ όλιγώτερον έντιμον αύτοί; γίνεται ότι πολ
λών άλλων ευρέσεων επισημότατοι άνδρες τών νεωτέρων δέν διστάζου- 
σιν όμολογήσαι ότι εκ τών παρά τοΐς αρχαίοι; έλαβον πιο; τούτο τάς 
άφορμάς 52). Τί δέ νά εϊπωμεν περί τή; αρμονικής, οργανικής, θείας 
γλώσσης τών Ελλήνων, είς τήν όποιαν ώς έπί τό πολύ αναγκάζονται νά 
ποοστρέχωσιναί έζ ετερογενών στοιχείων συγκείμενα·. τώννεωτέοων, οσά
κις Οελωσι νά έκφερωσιν εύκρινώς, εύφωνως τε καί γραφικώς συνάμα 
νέαν έννοιαν (53); ότι δέ πάντα ταΰτα δέν ήσ«ν αποτελέσματα τού 
μόνου κλίματος και του εδάφους δήλον γίνεται έκ τής μόνης παρα- 
τηρήσεως ότι τά παράλια τής μικράς ’Ασίας, τής 'Ιταλίας, Σικελίας, Λι
βύης, κτλ, ανέκαθεν ήσαν πάντοτε τά αύτά, κκί ό'μως πριν ή ή ελ
ληνική φυλή έν τούτοι; φανή, ούδέν — αρήχθη δμοιον τοΐς μετέπει- 
τα, ώς έν ούόενί κλίματι προκύπτει φυτόν μή έχον φύσει βλαστι- 
κήν δύναμιν, καί ούδαμού γή; γίνεται Άπελλής ή Φειδίας ό μή πρός 
τοΰτο ύπό τής φύσεως πεπλασμένος. Άνάγκη λοιπόν, εκτός τοΰ κλίμα
τος, νά ύποτεθή διαφορά φυλών, αίτινες, καίτοι έξ ενός άπασαι ζεύγους, 
εϋρίσκονται διαφόρους έχουσαι ιδιότητας. Τίνι τρόπω τοΰτο γίνεται άδη
λον, βέβαιον όμως είναι ότι υπάρχει, ώς ύπάρχουσιν υψηλοί καί χαμηλοί, 
εύειδεις και δύσμορφοι. Ζήτημα λοιπόν αναφύεται Τί ήθελε παραγάγει 
ή έλληνικη φυλή έν τή χ ώρα τών Λαπόνων ή έν τάΐ; έρημίαις τής Σκυ- 
θ_ίας ριφθεΐσα, καί τί ή τών Λαπόνων καί Σκυθών έν τή έλλαδική γή 
(54\ Αλλά τοιαΰτα ζητήματα μόνη ή δύναμις ήτις αύτά γέννα δύναταί 
Ζ«ί νά τά λύση, καί αύτη έστιν ή Θεία Πρόνοια.

έν ώ δέ άφ’ ένό; φαεινοτάτη περίλαμψι;, περίσελας, ούτως είπεΐν, δόξης 
περιαύγαζε τό έςωτερικόν, ό αναπόφευκτος εσωτερικός σκώληξ είσδύσας 
ύπέσκαπτε τά θεμέλια τοΰ οικοδομήματος. Η δημοσία αρετή ήρχισε νά 
έκλειπη, καί δέν ύπήρχεν ή ιδιωτική- τό άτομικόν φρόνημα, τό όποιον, 
έκ ταπεινών δρμώμενον καί ταπεινά έπιδιώκον, επιφέρει τήν αθλιότητα, 
και πάντοτε προηγείται τής διαλύσεως καί φθοράς, ύψηλίν [στήσχν τήν

έδραν, έπεκράτει απανταχού, ούδέν κοινόν, ούδέν γενναϊον, ούδέν όψ’λ- 
λόν συγχωρούν. Μέλη έφαίνοντο απανταχού, άλλ’ ούδαμοΰ σώμα.

Παρήλθεν ή ηγεμονία τής Σπάρτης, παρήλθεν ή τών Αθηνών, καί μετ’ 
αύτών άρχεται ή εκπτωσις. Η άνταλκίδειος ειρήνη, τήν κοινήν δήθεν 
έλευθερίαν σκοπούσα, έπήνεγκε τοσαύτην ισότητα, όση άπητεΐτο ϊνα κα- 
ταστρέψη πάσαν δύναμιν ικανήν νά φέρη εί; ένωσιν τά άπ’ άλλήλων 
διεστώτα καί έπί μάλλον γνωριζόμενα, καί ούτω πάσαν κοινήν, πάσαν 
ίσχυράν κίνησιν κωλύουσα. Καί πόθεν αύτη προστάσσεται - ύπό τών 
βαρβάρων τού; όποιου; τοσάκις κατετρόπωσαν, καί τού; οποίους πνοή 
μόνον τή; Ελλάίος,-? καί ένό; μέρους ύπό τών άλλων συγχωρημένου, έ- 
ξήρκει ϊνα καταστρέψη (55).

Είκοσιδύο έτη μετέπειτα συνέβη ή έν Μαντινεία μάχη, έζ ή; πρού- 
κυψε τό εναντίον τοΰ παρά πάντων προσδοκωμένου- έπεσεν έν τή μάχη 
ό μέγας Επαμινώνδα;, καί έξέλιπε μετ’ αύτού ή όλιγοχρόνιος υπέροχή 
τών Θηβαίων, κατελύθ η τό μέχρι τότε επικράτησαν δι’ήγεμονιών πο
λιτικόν σύστημα τή; Ελλάδος, καί έπήλθεν άναρχία καί άκρισία μεί- 
ζων ή πρότερον, καί τούτο μ.εταξΰ ά'λλω/ έκώλυσε τόν Ξενοφώντα νά 
εξακολούθηση τά ίΕ.Ι.Ιηηχά (56). Εκάστη πόλις τή; Ελλάδος, μικρά 
καί μεγάλη, ΐσας έχουτα τάς άξιώτει;, μόνον καθ’ έαυτήν καί ύπέρ έαΰ- 
τής ήθελε νά πραττη. Εν ούδεμία έμενε δύναμις ικανή νά συντείνη πεοί 
έαυτήν άλλην έλάττονα, ϊνα προκύψή ή έκ τής ένώσεως ισχύς. Νομίζει 
τις δτι βλέπει τόν μύθον τού ‘Ρωμαίου Μενηνίου Άγρίππα περί συνω
μοσίας τών τοΰ ανθρωπίνου σώματος μελών κατά τής γαττρός, ίστορικώ; 
έπαληθεύοντα (57), ή τόν θηβαϊκόν μύθον τών άλληλοφθορούντων Σπαρ
τών (58). Αλλ’ ό,τι ύπέρ παν άλλο δεικνύει τήν διάλυσιέ είναι ότι οί 
πλεϊστοι αρχηγοί ήσαν τοΐς πάσιν ώνητοί" άπειροι δέ μισθοφόροι έλληνες, 
εί; τόν κόσμον άπχντα έσκορπισμέ/οι, ώ; οί νεώτεροι Ελβετοί, έμάχοντο 
κατά Περσών καί ύπέρ Περσών, ύπέρ έλευθερίας καί κατά έλέυθερίας, 
ύπέρπχτρίδο; καί κατά πατριδος, κατά τυραννία; καί ύπέρ τυραννία; (59).

Ούτω λοιπόν αί έλ.ληνικαι πολιτεία·, ύπέκυψαν είς τήν ρίνην τοΰ 
πανδαμάτορος χρόνου, 8; ούδέ γής καί θαλάσσης φείδεται, νήσους 
άναδεικνύων ένθα πρότερον ύπήρχεν άπέραντον πέλαγος, ποταμού; ξη- 
ραίνων, ροάς ύδάτων άλλαχού άναφαίνων καί κατακλύζω·/ ηπείρους. Τοι
αύτην δέ έπί τούτων έχων δύναμιν, πολλώ μάλλον επενεργεί είς τά 
άστατα καί άκροσφαλή ά/Ορώπινα έργα, έργα τά όποια, ύπό άσθενών 
ανθρώπων γινόμενα, ύπό ανθρώπων εμπαθών έ/εργούμ.ενα, είναι αδύνατον 
νά μή φΟαρώσι.

Τοσούτω δέ μάλλον συνέβαινε τοΰτο έν τοι; Ελληνικοί;, όσον τό α
κραιφνές δημοκρατικόν πολίτευμα είναι όλιγοχρό/ιον, είναι λίαν δυσφύ*  
λακτον, δμοιάζον τήν σεμνήν έτι καί παρθ-νικήν ηλικίαν τής νεότητας, 
ή-τις διά μ.ιζ.ρά; παρεκτροπής, διά τής έλα/ίττης απροσεξίας, άλΟ.άσ- 
σουσα κατάστασιν, πάραυτα μεταβάλλει χαρακτήρα. Οί άοχαϊοι νό εοε 
καί θεσμοί ύπήρχον βεβαίως, άλλ’ώμοίαζον πςλαιών ναών'έοείπια, τά 
όποια καί διάτήνχάριν τής τέχνη; καί διά τήν καλλονήν θαυμάζουσιν 
οί παρερχόμενοι, άλλ'ούδεί; τιμά πλέον τούς έν αύτοΐς πάλαι’ποτό 
λατρευθέντας θεούς, έκ τούτου δέ αφορμήν λαβόντε; δέν ήθελαν ϊσω; 
διστάσει πολλοί νά εϊπωσιν δτι τό δημοκρατικό/ πολίτευυ.α, έν Εύρώπ’ν 
τουλάχιστον, εφάπαξ έξέλιπεν 60).

Εν τοσαύτη ταραχή καί ανωμαλία ποαγυ.άτων, 
κ—β.. ..Ζ.—.. Ζ_.ι>·. ώ ’ω;
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αρετών
σύν θεώ εί; τούς αιώνα; σωθήσεται, <’ 
άνεξάλειπτον, ή γοργότης καί εσωτερική κίνησι; ή· 
μεΐον ζωής » Le mouvement esl la earacteristique des Grecs 
ineV itnmobillle est celle de I’Orienl.» ------ - ' ·
περί τών τοιούτων φιλοσοφήσαντε; έκ τών νεωτέρων, καί ούτως 
πραγμ-^(61). Ούδέ απέχει ποΰ.ύ τή; άληθείας, ό είτε πζίζων είτε 
σπουδάζων είπών ότι οί Ελληνες όμοιάζουσι μυρμηκιάν, φιλεργόν, ζωηράν 
καί αεικίνητον.

ήν σποραδικήν ζωήν έπρεπε νά 
όπως σεντεινα; τά πάντα εί;

και τοιοΰτος ήτον ό τοΰ Φι- 
σς ό πατήρ

Την διεσπαρμένην ταύτην κίνησιν, 
εύρεθή βραχίων στιβαρό; ϊνα συνάξη, 
εν έπαναγάγ·ρ τήν άπαιτουμέναν ενότητα, 
λίππου, παρασταθέντο; είς παΰσιν τών ταραχών (62). Φίλιππος ό πατήο 
τοΰ Αλεξάνδρου έκηρύχθη νόμιμο; κληρονόμο; τής ελληνική; ήγεμονίας, 
περιελθούσης εί; αύτόν κατά δικαίωμα, μετά τήν λήξιν " 
παράλλακτα ώ; ό μέγας Ναπολέων έκηρύχθη κληρονόμο 
άναπολιτεύσεως, όστις διορθώσας τά ελλείμματα‘καί τήν αδράνειαν τοΰ 
πενταρχικοΰ πολιτεύματος, τοΰ διευθυντηρίου, έδόξασε τήν Γαλλίαν, καί 
Ανάγκασε τήν Εύρώπην άπασαν, μόνης τής υπερήφανου ’Αλβιώνος εξαι
ρούμενης, νά κλίνη γόνυ ενώπιον είς τάς άηττητου; φάλαγγας, ύπό τής 
άριστονοίας αύτοΰ όδηγουμένα;" καίαΐ μέν γαλλικαί άνακαλοΰσιν είς τήν 
μνήμην τά; μακεδονικά;, ό Ναπολέων τόν Αλέξανδρον, ίσως δέ καί ή Αλ
οών τήν άπειθήσασαν Σπάρτην, εί μή τοΰτο παραπολύ (63).

0 Δημοσθένης, μετριάζων τάς πρώην τών Ελλήνων έριδα; καί άλλη- 
λομαχία; ίνα μισητοτέρου; δείξη τούς Μακεδόνα;, λέγει ότι όσα κακά 
ε’παθον οί Ελληνες ύπό Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων ήσαν μέν μέμψεω;

ών άλλων, ά- 
τής γαλλική -

Ζ
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καί κατηγορίας άξια, αλλ’ ήσαν οίον γονέων προς τέκνα, οιον συγ- · 
γενικαί καί’ οίκιακαί διάφορά!" άπ’ εναντίου δε μόνον η παρείσδυσες 
τοΰ Φιλίππου ώς παρείσδυσις ξένου καί βάρβαρου ητον αφόρητος (64) 
είς έμέ φαίνεται ότι όρθότερον, φρονιμώτερον τούλάχιστον, ήτον να 
περιληφθ-?. Φ^ίππου παρέμβασις είς τά; συγγενικά; διαφο
ράς, ϊνα μείνη ώ; ξένος καί αφόρητος ό μετέπειτα ζυγό; της 1’ωμης, 
ούτινο; έτι άφορητότερος περιεμένετο ύστερον ό σκυθικός.^ Αλλως δε 
είναι αδύνατον νά όνομασθώσι συγγενικαί διαφοραί οί έζανδραποδι- 
σαοί, αί σοαγαί καί αί άλλαι ώμό-ητες τών μειζόνων πόλεων προς 
τά; ηττθνας(6δ). Δέν θέλω νά λυπήσω τό άκροκτήριον, ένθυμίζων 
αύτό άρχαΐα μέν πάντοτε όμως οικεία κακά. Αρκεί μόνον είπεΐν ότι 
οί Αθηναίοι καί οί Λακεδαιμόνιό·., τώ εαυτών συμφέροντι μετρουντες 
τό δίκαιον καί τό συμφέρον τής Ελλάδος, δέν έφέροντο ώ; αδελφοί 
πρό; άδελροΰς, έκτο; έάν όνομάσωμεν αδελφικά;, τάς χαΛεπωτατας ε- 
χθρας, τάς' όποια; πολλάκις ή ιστορία τοΰ κόσμου άναφερει, (60). 
Ζητοΰντες δέ, κατά τήν εύφυεστάτην άπόκρισιν^ τοΰ Αλκιοιαόου, να 
καταπίωσι τοϋ; άλλους, οί μέν κατά μικρόν, οίδέάθρόως, δέν επρατ- 
τον βεβαίως έργα γονέων πρό; τέκνα, έκτο; έάν έννοήσωμεν γονείς 
οιον τόν Κρόνο·/ (67).

Λυπηεά καί λυπηρότατα είναι πάντα ταΰτα, άλλα κατά δυστυ
χίαν είναι άληθινά, είναι ιστορικά γεγονότα" καί εί περί τοΰ νόμου έρ- 
ρ'εθη dura lex, sed lex CSt, πολλώ δικαιότερο·/ ρητέον περί αλή
θειας dura vcrilas, sed verilas est. Καί έά/ ή ιστορία, τής όποιας 
ή ούσία είναι καί πρέπει νά ήνζι βεβαίως ή αλήθεια, δέν. αναγινω- 
σκηται καί δέν μελετάται έπί σκοπώ νά διδάξ-ρ του; απογονους να 
άποφεύγωσι τά τών προγόνων έλλείμματα, τότε βεοαιως, ή άνά _ /ω 
σι; τών μυθιστορημάτων είναι προτιμοτέρα, ώς τερπνότερα τουλά
χιστον.

Δέν θέλω νά αθωώσω τόν Φίλιππον, διότι ό Δημοσθένης, συγκρί- 
νων τήν αδράνειαν τών Αθηναίων πρό; τό αεικίνητον τοΰ Φιλίππου, 
καί άκων γίνεται αύτοΰ απολογητής. Π; ό Πρακλής έζεμόχθησ=. την 
αθανασίαν, ούτως ό Φίλιππος, πονών καί κινδυνεύω·/, ούτε ύγιης ούτε 
ασθενής ήσυχάζων, έγινεν αρχηγός τοΰ Αμφικτυονικοΰ συνέδριου και ή- 
γεμών τής Ελλάδος- όστις δέ καλώς συλλογισθή τόν χαρακτήρα τών 
Ελλήνων καί τήν ικανότητα, τοΰ Φιλίππου πρέπει νά όμολογήση ότι 
ένώσα; τού; Ελληνας κατώρθωσεν αληθώς ήράκλ.ειον έργον.

Τοΰτο δεικνύει προφανώς τί δύναταί θέλησις σταθερά και 
ροΰς, ώ; λέγεται, χαρακτήρ- εί δέ ούσία καί φύσις τής εινα'- /
ενέργεια, όμολογητέον ότι ή ήμερησία ζωή Φιλίππου, Αλεζάνδρου, Και- 
σαρος, Φριδερίκου τοϋ Β-., Ναπολέοντος α'., δό; 3". είπεΐν και Γρη- 
γορίου τοΰ έβδομου, πάπα Ρώμ.ης, ζυγίζει πλέον ή όλόκληρος βιος 
ανθρώπων οΐτινες ούδέποτε είδον τόν ήλιον, ούτε άνατελλοντα, ούτε 
δύοντα- τοΰτο ϊσω; μετ’ άλλων τινών συνδυαζόμενον λύει τό άλλως 
δύσλυτον ζήτημα- Διατί ύπό τών Μακεδόνων ένικήθησαν, οί Ελληνες 
οΐτινες ένίκησαν τοϋ; μυριοπληθεΐς Περσας, έχ.οντας μεθ εαυτών .ό η 
μισυ τών έν Εύρώπν), πάντα; τούς έν Ασία Ελληνας, καί αύτού; προσ
έτι τούς Μακεδόνας; Καί άλλοι μέν άλλως έπροσπάθησαν νά λύσωσι 
τοΰτο (68), έμοιγε δέ φαίνεται ότι ή λύσις περιλαμβάνεται εις τον 
έξήί στίχόν-

οί /ΐί>· γ ΐ![> μύθοισΐ)·, ό ό’ ΐ’γχίϊ rro.l.lcr trixn"
Εί ό Φίλιππο; κακούργος άπιστο; δόλιος, ακόλαστος, άπατεων, ύ- 

βριστής, ύπό μεθύσω·/ περιστοιχούμενος, ούτε περί τούτον ούτε περί 
τής άλλη; διαγωγής αύτοΰ έρχομαι άπολογησόμενο;- (68 β') εί μετεχει- 
ρίζετο αθεμίτους άφορμάς, άσυγχώοητα μέσα, ούδέ τοΰτο προτίθεμαι 
νά ύπερασπίσω, ούδέ νά εξετάσω τινα; άφορμάς, τινα μέσα συγχω- 
ρεΐ έν πολέμω καί τίνα απαγορεύει τό κατά τοϋ; αρχαίου; καί νεω- 
τέρου; άλλ.ηλοεθνέ; δίκαιον. 'Αλλά τοιοΰτον έχοντε; αντίπαλον, ύπερ 
-τοΰ δικαίου καί ύπέρ πατριδος οί Ελληνες μαχόμενοι, διατί νά κα- 
ταδεχθώσιν ύπό τοιούτου νικώμενοι; διατί νά -μ.ή έξαφθώσιν υπό τοΰ 
ενθουσιασμού τόν όποιον τοιοΰτον ιερόν αίσθημα εμπνέει ; όταν ό Ά- 
.littcr δό£«/· ε.τιΑιψϊί, χαί όόζαχ drci τοι «σφα-ίώς· .τγσει- 
μα, διατί οί Ελληνες νά μ.ή γένωσιν έτι φιλοτιμότεροι: όταν ό Δη
μοσθένης λέγη, ότι τά dii'y.cGii~oraera xeirccu άθ.1«· τοϋ ~ι-
.Itjioi: ir /α'σω, ϋτι φνσίί ύ.τά^^γιι τοΖς .rctforer. τχ τωχ a^trcar 
και Tci<: fOi’. '/orai -orfir χαί xirGurfi'eir τά τών άμελούντων, δει
κνύει προφανώς ότι ούτε περί δικαίου, τό όποιον τοσοΰτον αλλαχού 
περιβάλλεται, ούτε περί θεμιτών ή αθεμίτων αφορμών συλλογί-εται. 
οθεν καί ούδέν είχε νά μεμφθή, τόν Φίλιππον εί έπροσπάθει '■'ά ώ- 
φεληθή έκ τών μαθημ.άτων αύτοΰ- όταν λέγγ, ό Δημοσθένη; ότι οι 
’χίθιρ-αΐοι d^i.lcixril'.or ν.αΐ τιίχ ή.τό rijr. τύ^ης ^α'ασκινασίίί ιτας 
ΰυιιμά^ουι: καί χαιρονς ήζίουν όίστε μηδ’ ό Φίλιππο; νά ώφελ.ηθή 
έκ τούτων; ότε αύτοί οί ΛΟη-ιαίοι κατίστψπΤι^ τ' r Φί.Ιιπ.-τοΓ μεγαν, 
έπρεπεν αύτός νά μή δεχθή, να μή άναπτύξν, τό μεγαλείο·/ ; ότε ~ur- 
τις //ία ρυ-ώ."μ, ούδί της Πηθΐας ΐΐςαιρονμΪΓης, ϊγΐ·ίι~κι'·,<.>'·) επρε- 
πεν αύτος ό Φίλιππο; νά άττικίζγ ; ότε τό -.Ιήθος τΰ>·
ιν .-τάσα ή ιν'κοι.γ/ώ·,; ytycnr, -^ι ί'.-.ι, c xaiicwUi την E.l-

■Ιάόα, έπρεπε νά ήναι πολύ ενάρετος καί χριστιανικός ό Φίλιππος, 
ϊνα μή άγοράση τά προσφερόμενα, μεταχειριζόμ.ενο; τόν χρυσόν άντί 
τοΰ σιδήρου" καί τοιοΰτος ό Φίλιππο; ούτε ήτον, ούτε έκαυχατο. Οτε 
ό Δημοσθένη; έξετραγώδει τήν κατάστασιν τών πραγμάτων, έλάλει 
ώ; οξυδερκέστατος παρατηρητής, όμολογών άληθείας τάς όποιας άπε- 
στρέφετο βέβαιο»; έν τή καρδία, άλλά δέν ήδύνατο νά κρύψ/ι" ό'τε έ- 
λεγεν ότι ώς έφέροντο οί ’Αθηναίοι, καί θανόντος τοΰ Φιλίππου, τα- 
ταχέω; έμελλαν νά άναστήσωσιν άλλον, ήγόρευεν, ούχί ώς ρήτωρ άλλ’ 
ώς προφήτης (Ί)·

Εγινε, κύριοι, ότι έμελλε νά γένη, έπρεπε νά προηγηθή 
έπέλθ·/·, άνέγερσι;" πάντε; δέ οί κατά Φιλίππου λόγοι 
ή μεγίστη τοΰ νικητοΰ απολογία, δός δ’ είπεΐν καί 
διότι, τή φορά τών πραγμάτων, οίον ύφηγήσει τής 
έτρεχε κατά όοΰν, «φίνων τοϋ; άλλους άνω ποταμών 

Πώς ήθελον μεταχειρισθή τήν νίκην οί Έλληνες, 
έκ τών προηγουμένων κρίνωμεν, δυσκόλως ήθελον 
μα, καί ούχί εύκόλως αί έλάττονες πόλει; άπηλλ,άσσοντο τής πιέσεως 
τών μειζόνων, άφ’ ού μάλιστα διά τή; ήττης τοΰ έπιφόβου εχθρού 
ένεθαρρύνθησαν- ό Φίλιππο; όμως, αείποτε τήν Ασίαν άνελίττων έν νω, 
μόνον τάς Θήβα; πιέσας, άπέφυγε βλάψαι τού; Αθηναίους διά χρη
στότητα καί φιλοδοξίαν, κατά Πολύβιον (72), έστω καί διά πολιτι
κήν, κατά Νειβούρην, ήτοι φρόνησιν, έστω κκί πρό; έπίόειζι··.

0 Αλέξανδρο;, κληρονόμησα; τήν βασιλείαν τοΰ μιαιφονηθέντος π«- 
τρός του, έκληρονόμησε καί τόν σκοπόν τή; κατά βαρβάρων στρατείας. 
Αλλά τοιαύτη; πομπής έμελλε·/, ώ; μή ώφελε, νά προηγηθή θυσία πο- 
λυσφαγή; καί αιματηρά. Πόλις άρχαία καί μεγάλη έγινεν ανάρπα
στο; έκ μέσης Ελλάδος" μόνον ή οικία τοΰ Πινδάρου έσώθη έκ τοΰ 
έμπρησμού τών Θηβών.

Αύτη ήτον ή δευτέρα απόπειρα τή; τών Ελλήνων κατά Μακεδόνων 
ένώσεως, ή έν Χαιρωνεία ήτον ή πρώτη. Αμφότεραι άπέτυχον, διότι 
ήσαν ενώσεις ατελείς καί ανίσχυροι. Καί ή τρίτη δέ ή έπί Αντιπά
τρου, κατά τόν Λαμιακόν πόλεμον, διά τόν αύτόν λόγ'ον, άπέτυ^ε. Καί 
τότε δέ καί μετέπειτα καί πρότερον ωσαύτως απέδειξαν οί Ελληνες 
ότι, σοφώτατοι κατά τά άλλα δντες, δέν ήθέλησαν, παραλείποντες 
τάς μικροφιλοτιμίας, νά συμπήξωσιν ένωσιν μεγάλην καί στερεών, ικα
νήν νά άποκρούση πάσαν προσβολήν, έπί τών μετέπειτα χρόνων, 
οτε οί Ελληνες, βοηθήσαντες τοϋ; ‘Ρωμαίου; νά νικήσωσι τόν προ
τελευταίου βασιλέα τών Μακεδόνων, έν τώ Ισθμώ τής Πελοπόννη
σου συνηγμένοι περιέμενον κε-χηνότε; την περί τής εαυτών τύχη; ά- 
πόφασιν τή; ρωμαϊκής συγκλήτου, απαράλλακτα ώ; έπί τών ήμε
ρων ήμών οί νεώτεροι Ελληνες περιέμενον τήν άπόφασιν τοΰ έν Λον
δίνο» συμβουλίου, πρωθυπουργοΰντος τοΰ περικλεούς Γρέϋ, ούδέ τότε 
ήθέλησαν νά πεισθώσιν είς τόν Φλαμινϊνον δς μετά δακρύων σχεδόν 
είς τού; οφθαλμού; έδίδασκεν αύτούς, καίτοι Ρωμαίος, τό σωτηριω- 
δέστατον μάθημα, οτι vis unila fortior, ότι οί Ελληνες ήνωαένοι 
ήσαν ανίκητοι (73).

Τοσαΰται άπόπειραι άποτυχοΰσαι αρκούντως έμαρτύρουν τό ασθενές 
' τών ενώσεων, έμαρτύρουν οτι άλλη δύναμι; αόρατος εϊλκυε τοϋ; Ελ

ληνας πρός σκοπού; αγνώστου; αύτοΐς- οθεν καί τήν αγαθήν προαί- 
ρεσιν τών συμμαχησάντων έπαινοΰντες, καί τήν αρετήν τοΰ Δημο- 
σθένους όμολογοΰντες καί τήν ειλικρίνειαν τοΰ Νειβούρου αποδεχόμε
νοι, πρέπει έξ άνάγκη; νά παρωδήσωμεν ένταΰθα τό τοΰ ‘Ρωμαίου 
ποιητού (7 4),
Yictrix causa deis placuit, sed victa τω Λημοσθίχει 

Επί τή; βασιλείας τοΰ Αλεξάνδρου τρία τινά παρίστανται κατά 
πρώτον εί; τόν νοΰν τοΰ παρατηρητοΰ- πρώτον πόσον σπάνιοι είναι έν- 

,στορία, έξαιρέ-
:όν Φιλίππου, 

τοΰ Θεμιστοκλέους, ποΰ 
, τοσούτων έπιφανών φι- 

—, ____ r - είναι ή έπιτυχής σύμ-
διδασκάλου καί επισήμου μαθητου, τοΰ έπιφα- 

ήτορο; καί τοΰ έπιφάνεστάτου καθηγεμόνο;, τοΰ 
ινευματοκράτορος, δός είπεΐν, τοΰ έπ’ αιώνας διά 

•ς τών νόων τών ανθρώπων, ώς ό Λλέξαν- 
τών εκείνου μαθημάτων- καί τρίτον ή πρός 

:ου, 8ς καίτοι βάρ
βαρο; ων, κατά Νειβούρην, έπροσπάθησε νά άποβαρβαρώσφ τόν υιόν. 
Τοΰτο δέ καί μόνον είναι ικανόν νά συγχιορήση ούκ ολίγα εί; τόν Φί- 

ι λιππον ίο). Καί τέταρτον δέ δυνατόν νά προσθέσωμεν, τήν κατάλ.- 
λ.ηλον περίστασιν τήν όποιαν πάντοτε, οιον συντρέχουσα, παρέχει ή 
τύχη, όσάκι; μέλλει νά κατορθωθή τι. Κατ’ έκείνην τήν εποχήν τά 
κυριώτερα ελληνικά γένη, καί πάντα ώ; είπεΐν, άλληλομαχοΰντα καί 
ένίκησαν καί ένικήθησαν ύπ’ άλλήλων" οΐ Επαρτιαται ένίκησαν τούς Α
θηναίους καί οί Αθηναίοι τοϋ; Σπαρτιάτας, οί 'Αθηναίοι τούς Θηβαίου; 
καί οί Θηβαίοι τοϋ; 'Αθηναίους, καί εί; τήν πάγκοινου κίνησιν ούδέν

:ώσις, ινα 
τοΰ ρήτορας είναι 

ό μέγιστος έπαινος 
φύσεως επόμενος, 
ίσχ_υριζομένους. 
άδηλον- έάν όμως 
μεταβάλει σύστη-

■οΰ Νειβούρου άποδεχόμε-

δόξων γονέων ένδοξοι γόνοι- διότι, έάν, έν τή άρχαία ίστσ 
σης Κίμωνα τόν τοΰ ένδοξου Μιλτιάδου καί Αλέξανδρον τι 
λίγους άλλους δυνατόν προσθεΐναΓ ποΰ 
τοΰ Πεοικλΐους, ποΰ τοσούτων ήνευ.όνων 
λοσόφων οί όνομαστοΐ υιοί; δεύτερον 
πτωσις επισήμου < 
νεστάτου δορικτ 
νοοκράτορος καί 
τής έπιστήμης δεσπόσαντο· 
δρο; διά τών όπλων καί · 
έκπαίδευσίν τοΰ υιού μεγάλη φροντίς τού Φιλί 
βάρος ών, κατά Νειβούρην, έπροσ
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τούτων έ'μεινεν απλού; θεατής. Καί άπολαύσαντα μέν τά αγαθά τής 
επιτυχίας δέν ειχον πλέον νά παραπονηθώοιν εϊς τάς μικρά; αύτών 
φιλοτιμίας, δοκιμάσαντα δέ καί τάς λύπας τή; αποτυχίας, αήδιασαν, 
τέλος, άπαυδήσαντα, είς τούς μ-ικροπολέμου; έκείνους οΐτινες ούδέν 
στερεόν καί μ.όνιμον έπέφερον’ ήσθάνθησαν λοιπόν τήν ανάγκην, υψη
λότερου φρόνημα λαβόντα, πάντα όμ.οΰ ήνωμένα νά άντιφιλοτιμη- 
θώσι πρός τι γενναιότερου καί ελληνικόν. Αί απανταχού έσπαρμέναι 
έλληνικαί άποικίαι ήσαν ώς τόσαι προφυλακαί, καί παρηνωχλοΰντο 
μέν ύπό τών ομόρων βαρβάρων, άλλ’ ήνείχοντο’ τά πάντα μόνον τό 
σύνθημα περιέμενον ΐνα κινηθώσι, καί τό σύνθημα τοϋτο έμελλε νά 
δώσή ό μέγας 'Αλέξανδρος, ό τι λοιπόν ούτε μόνοι οί Σπαρτιάται οϊ- 
τινες έφοβοΰντο τήν έκ θαλάσσης άπομάκρυνσιν, ώ; έδειξαν εί; τόν 
’Αρισταγόραν (76) ούτε οί ’Αθηναίοι οΐτινες ούτε δύναμιν ικανήν, ούτε 
πλούτον, άλλ ούδέ στρατηγούς ειχον, ούτε οί Θηβαίοι, στερηθέντε; 
τού Επαμινώνδου, ούτε αί αδύνατοι καί κεχωρισμέναι άποικίαι ήδύ- 
ναντο, ταΰτα έμελλε νά κατορθώση μετά πάντων τούτων ήνωμέ- 
νων ό τοΰ Φιλίππου ’Αλέξανδρος.

Πριν ό ’Αλέξανδρο; μεταβή είς 'Ασίαν, σννθήκη έγένετο μεταξύ 
τούτου και τών Ελλήνων ήτι; ίπ/ταετε ?<<<: πο.Ιιτείας τάς .taf> ίχάστοις 
ci-aac, οτζ τοίχ < '·χουςτοί·ι:.τερί ιί^ι'ρ ιχ ω/ιχυσα}·, /ιή χατα.Ιΰειν. Τήν 
θά.Ια,σσαν χίεΐν τοίχ μεζέχονζας τής f'jojriic, χαί /ιηόένα χωΛνειν 
ιώτοΐχ, /««δέ χαζάρεα· Tt./oior μι/ύινίχ τούτων, Λ( ο Μικτών δέ χαί 
er “WO έ-Ιευβέρουτ: εΐκα χαί αόεονό/ιοιχ τοιχ “E./.h/rai:. Ελλη
νες λοιπόν αυτόνομοι ύπό σημαίαν μακεδονικήν ήτοι ελληνικήν έστρά- 
τευσαν εί; ’Ασίαν κατά βαρβάρων (79).

Τρεις μεγάλαι μ.άχαι μετ’ άλλων όκτώ μικρότερων καί ισχυρών 
έκπολιορκήσεων πόλεων, τών όποιων τήν τρομερήν άντίστασιν μόνον 
ή επιμονή καί ή περίνοια τοϋ ·*'  — -....... χ---------------
εί; τόν Ελληνα ή'ρωα νά κεταστρέψη 
ΙΙερσών ήτις, έν ’Ασία, Εύρώπν) καί 'Αφρική εκτεινόμενη 
έπηπείλησε τήν Ελλάδα καί τόν κόσμον άπαντα. Διά τής 
τώ Γρανιζώ ποταμώ, ·'
Ασίας, όπου παμπολλοι Ελληνες έν ταΐς άποικίαι;, οίον π: 
ως εϊπομεν, εΰρέθησαν έτοιμοι νά τόν άκολουΟήσωσι. Διά 
εν Ισσώ τής Κιλικίας, έκυρίευσε τήν Αίγυπτον, έπεσκέφθη τό ιερόν τοΰ .
Αμμ.ωνο; Διό;, έώρτασε τά Ολύμπια έν Μέμφει, καί έκτισε τήν 'Αλε

ξάνδρειαν. Διά τής τρίτης, έν ’Λρβήλοις ή Γαυγαμν,λοι;, έσβυσε τήν 
περσικήν μοναρχίαν. Μετά τοϋτο ήρχισε νά προβαίνη εί; τήν Ινδίαν, 1 
άλλ οί στρατιώται αύτοΰ, ούτε τό άοκνον καί τό άκροφιλότιμον, οΰτε 
τήν έσωτερικήν ζωήν αύτοΰ έν εαυτοί; έχοντες, άπαυδήσαντες έκ τών 
νικών καί βαρυνθέντες τά λάφυρα, άρνη,Οέντες τά περαιτέρω ήνάγκα- 
σαν αύτόν να έπιστρέψγ’ καί ούτως ό κατά πάντα ανίκητο; έστερξε νά 
νικηδή ύπό μόνοι ν τών ιδίων αύτοΰ στρατιωτών Ν 8).

ΐίθελε λανθάσει βεβαίως εϊτις ένόμιζεν ότι ό Αλέξανδρος, βαρβά
ρου; νικήσας, δέν άπήντησε δυσκολίας, ώς άλλοι δορικτήτορες μετά 
όμοιων όμοιους νικήσαντες· διότι, πρώτον καί οί Πέρσαι δέν ήσαν 
απόλεμοι καϊ αγύμναστοι μετά τοσούτου; πολέμους, ύπέρ πατρίδος 
μάλιστα μαχόμενοι, καί ό τελευταίος αύτών βασιλεύ; ήτον δραστή
ριο; καί ρέκτης’ έπί πάσιν όμως έν τω στρατω τοϋ Δαρείου ησαν 
πολυάριθμοι μισθοφόροι Ελληνες οΐτινες, αδιάλλακτον πρός τού; Μα- 
κεδόνα; τρέφοντες μίσος, έμάχοντο άπονενοημένως. έν τή μάχη τοϋ 
Γρανικοϋ έκινδύνευσεν ό 'Αλέξανδρο; καί ώ; διά θαύματος έσώθη. έν 
τή τελευταία μάχη έχρειάσθη όλην τήν στρατηγικήν τέχνην, ΐνα δα- 
μάση τό άπειρον πλήθος τών πολεμίων, καί νικήση τήν άπεγνω- 
σμένην αύτών άντίστασιν. έν ταύτη έδειξεν πόσον ή περίνοια τοϋ Α
λεξάνδρου υπερείχε τή; εμπειρίας καί αύτού τοϋ γηραιού καί πα
λαιμάχου Παρμενιωνο; (79). Παραλείπω τά; δυσχερείας τής πολιορ
κία; τή; Αλικαρνασσού, Τύρου, τού; άλλου; αγώνα; καί τά τραύματα.

Ολος ό κόσμο; ομολογεί οτι έ; όσον 
τορθοϊ μεγάλα πράγματα, τοσοϋτον 
Άπ’ έναντίας ό Νειβούρης ονομάζει 
διότι έκ μικρών αφορμών έπεχείρησε 
νήσας ότι

καί οτι άνευ τι 
ή; σ'. .

τής ’Ασίας. Μόλις δέ συγχωρών αύτώ μέγα 
ώ; τό τού λΐαπολέοντος, ελέγχει 
αύτός τί ήτον πρακτέον (80). 0
λέγει δτι εί ή τι'χη εάωχεν αότώ

-ιμ.ονή καί ή περίνοια τοϋ Αλεξάνδρου ήδύνατο νά νικήση, ήρζεσαν 
τήν κολοσσαίαν μοναρχίαν τών 

εν Λσια, υνυρωπη και Αφρική εκτεινόμενη, πολλάκις 
άλησε τήν Ελλάδα ζαί τόν κόσμον άπαντα. Διά τής πρώτης, έν 

ήνοίχθη αύτώ ασφαλής ό δρόμο; τή; έλάσσονος 
προφυλακαϊς, 
τής δευτέρας,

εν Ισσώ τή; Κιλικίας, έκυρίευσε τήν Αίγυπτον, ι
Αμμωνος Διάς, έώρτασε τά Ολύμπια έν Μέμφει, καί έκτισε 

ξάνδρειαν. Διά τής τρίτης, έν ’Λρβήλοις ή Γαυγαμ.ήλοις, έσ

μικρότερων τι; όρμώμενος κα- 
μεγαλήτερο; άνήρ δεικνύεται, 
τόν ’Αλέξανδρον τυχοδιώκτην, 
τοσοϋτον μέγα έργον, λησμο- 

τά μέσα καί οί πόροι ήσαν έν τή μεγαλονοία τοϋ Αλε
ξάνδρου, καί οτι άνευ τόλμη; ούδέν κατορθοϋται μέγα" ούζ άρζεσθε'.ς 
δέ εΐς ταΰτα καί τή; στρατηγική; του έν μέρει καθάπτεται τοϋ νικητοϋ 

ι, οίον δμμα διορατικόν 
πολλά πραχθέντα καί αντιτάσσει 

προαναφερθείς Μοντέσκιος δμω; 
εύ .τά/’, αύεόσ ίψως ε'κααε το 

.τ<ΐ>’ «ερδ/σμ Ζ'ΐ>' ’’‘«θ»’ (81). 1’υλλιέλμος Βιγκέντιο; ό Αγγλος, ό 
έν όγκώδει βιβλίου υπομνημάτισα; τόν παρ’ Άρριανώ Z/rrpa.T./oU;· τοΰ 
Λ7τάρ^οο, άδιατάκτως άποφαίνεται δτι ή ταχύτης τών έπιτυχιών τοϋ 
’Αλεξάνδρου είναι αποτέλεσμα φρονήσεω; έν ταύτώ καί άνδρία; 
χ_ώ; συνηνωμένων, έν ώ άφ’ ετέρου είναι όμολογούμενον ότι το σύστη
μα καί αί περί κυβερνήσει; ιδέα·, αύ’.οϋ ήσαν κατά τά; άρχα; ••ή;

ευτυ-

ύγιεστέρας πολιτική; (82)· καί δ Γρόηος δέ ευρίσκει απαράμιλλου τόν 
’Αλέξανδρον είς τήν στρατηγίαν (83).

Επί τούτοις έρχεται άλλος κριτής καί τοϋ Μοντεσκίου καί τοϋ Βιγ- 
κεντιού καί τοϋ Γροτίου άσυγκρίτω; ικανώτερος, κριτής, ούτινο; ή 
περί τά τοιαΰτα ψήφο; είναι ανέκκλητο; καί ικανή νά έπιβάλη 
σιγήν εΐς πάντα έ’καστον «... Ο πόλεμο; τοϋ 'Αλεξάνδρου, λέγει ού- 
το;, ήτον μεθοδικό;' είναι άξιο; τών μεγίστων επαίνων- ούδεμία συ- 
νοδία αύτοΰ παρεμποδίσθη- τά στρατεύματά του προύχώρουν πάντοτε 
αύξοντα" μόνον έν Γρανικώ ήσαν ασθενέστατα, έπί τής ένάεξεως. έπί 
τοϋ ίνδοϋ έτριπλασιάσθησαν, ού λογιζομένων τών ύπό τοΰ; διοικητά; 
τών κυριευμένων έπαρχιών, οΐτινες συνέκειντο έκ Μακεδόνων απομάχων 
ή κεκμηκότων, έκ νεοσυλλέκτων έξ Ελλάδος πεμπομένων, ή έξ Ελλή
νων έν υπηρεσία τών σατραπών ή, τέλος, έκ ξένων, έκ τών εγχωρίων 
έν αύτώ τώ τόπω λαμβανομένων. 0 ’Αλέξανδρο; είναι άξιος τής δόξν.ς 
ήν έκ τόσων αιώνων, καί έν άπασι τοΐς έθνεσιν απολαύει.» ΙΙαρηγορού, 
ένδοξότατε υιέ τής Ελλάδος’ εϊ έχει; κατηγόρου; άνδρα; οΐτινες, σο- 
φώιατοι άλλως δντε; καί ίκανώτατοι νά συγγράψωσι περί έλαχίστων 
πραγμάτων ογκωδέστατα βιβλία, ίσως δμως ούδέ αψιμαχίαν ούδέ 
σκιαμαχίαν εϊδον ούδέποτε, έχει; έπαινέτα; έπιφανεστά-.ου; αρχιστρα
τήγους, έχει; τόν Ναπολέοντα, καί τό όνομα τοϋτο ούτε σχολίων ούτε 
υπομνήματος χρηζει (84)·

Εί αί πολεμικαί πράξεις, κύριοι, ήσαν τά μόνα έργα τοϋ ’Αλεξάν
δρου, αύται ήσαν ίκανώταται ΐνα κατατάξωσιν αύτόν εί; τήν σειράν 
τών δορικτητόρων οΐτινες πολλάς νίκας νικήσαντες, πολλούς πολεμίους 
καταστρεψαντες,έκυρίευσαν πολει; καί τόπου; καί έκτισαν μοναρχίας τούτο 
είναι ό δορικτήτωρ. ’Αλλά τό μεγαλείου τοϋ Άλεξάυδρου, τό αληθι
νόν αύτού μεγαλείον στηρίζεται (86) είς τήν χρηστότητα τής καρδίας 
αύτού, είς τα λοιπά του προσωπικά προτερήματα, εί; τήν πολιτικήν 
σύνεσιν, είς τήν πατρικήν αύτού φροντίδα περί τών ΰποταχθέντων 
λαών, έπί πασι δέ εί; τήν χώνευσιν τών λαών καί είς τήν δι’αύτής διά- 
δοσιν τού πολιτισμού είς τόν κόσμον, καί εϊ; τούς μεγάλους αύτού 
σκοπούς, όσον έστιν έκ τών δεδομένων είκάσαι·

Και ό καιρός ήθελεν έπιλείψει, καί ή αδύνατος οωνή μου ήθελε τε- 
λέω; αποκοπή, πάντα τά χαρακτηριστικά ταΰτα τοϋ ’Αλεξάνδρου Οέ- 
λο.το; να εξακριβώσω' τοιοϋ.ον πολλά καί μεγάλα είναι. Άλλ' εί; 
τα κυριώτερα τούλάχιστον ελπίζω ότι δέν θέλει παραιτήσει με ή φι- 
ληκοΐα, δό; δ’ είπεΐν καί ή φιλαλεξανδρία τοΰ ακροατηρίου.

Καί πρώτον μέν έν μόνον μητρικόν δάκρυ έξνρκει είς τή.ν υίϊκήν αύ
τοΰ καρδιάν, ϊνα τόν κάμη νά λ,ητμ.ονήση τά πικρά παράπονα τοΰ Αν
τίπατρου κατά τ·ό; Ολομπιάδο; (8t>)· καί σζμειώσατε, κύριοι, ότι ή Ο
λυμπίάς, ή ήπειοώτις, ή έμ.ή συμπατριώτις. ώ; μή ώφελεν, ήτον γυνή 
δύστροπος, έριννύς, καί ζώντα; δηλητηριάσασα καί τεθνεώτα; έξορύ- 

; ξασα (87)· ειτα δέ πκρατηρεΐται ότι, όσον οί άνθρωποι έν τη κοι- 
ί νωνία ύφοϋνται, τοσοϋτον έλαττούται καί σχεδόν έκλείπει τό εύγενικόν 

αίσθημα τή; φιλίας, καί όμως ό Αλέξανδρο; καί ό Ηφαιστίων είναι μετά 
τόν Ορεστην ζαί Πυλάδην, Άχιλλέα καί Πάτροκλον, τό τρίτον ζεύ
γος ειλικρινούς καί παραδειγματική; φιλίας. ’Αλλ’ ό Κειβούρης, ΐνα 
μηδέν παραλίπη αγνόν καί άμόλυντον, δέν έδίστασεν, ούχί νά κα- 
τηγορήση άλλά νά συζοφαντήση έπί τό άίσχιστον καί τούτο, έπί 
δόξη καί τιμή τής νεωτέρζ; κριτική; (89).

0 Άλέςανδρος έν τώ ανθεί τή; ηλικίας, νικητής καί τροπαιοϋχος, 
κύριος σχεδόν τή; ’Ασίας άπάσης, έδειξε τοσαύτην παρθενικήν σεμνό
τητα, τοιαύτην αρετήν πρό; τάς αίχμαλωτίδας γυναίκας τοΰ Δαρείου, 
ιόστε καί οί πρό; τό έπαινεΐν δύσκολοι δέν έδίστασαν νά ύπεοεπαι- 
νέσωσι τήν πράξιν .89)· έτίμησεν εικότως τάς βασιλίδας ταύτας, ήλέησε 
τήν ατυχίαν τοΰ Δαρείου, καί έδειξεν απανταχού αισθήματα φιλάν- 
Ορωπα. Καί όμως, έάν άζούσωμεν τόν Νείβούρην καί ένταύθα, έπί- 

τό έν, ύπόκρισις τό άλλο, καί ούδεμία καθ’αύτό άρετή. Μέχρι 
έγνωρίζομεν δτι μόνο; ό ©εός έταζε·, καρδίας καί νεφρού;, τώρα 
πρώτην φοράν μανθάνομεν ότι καί άλλοι βλέπουσιν εί; τάς καρ
τών ανθρώπων, άναγινώ-κοντε; τά απόκρυφα καί μυστηριώδη έ

τών ίδιων αύτών πράξεων.
οϋ ιδιωτικού εϊς τόν δημόσιον,

; ούτε ολίγων 
γματα. Κράτιστον δείγμα - 
είναι ότι καταν.κήσα; τούς 
τή; Ελλάδο; έξησφάλισε τά 
πιστήσας τόν Αντίπατρον, 
βούρης έτόλμ.ησε νά άρνηθή. 
ό άνήρ ούτο; κατεδάμαζε τά 
θριαμβεύων έν Ασία δέν έλ 
ρον χαρακτήρα τού έπιτρόπ

Αλ.λο τεκμήριου μέγιστον καί τρανώτατον είναι ότι δι ούδεμία; κα- 
ταδυναστεύσεω; τών ΰποταχθέντων λαών- δι ούόεμιάς περιφρονήσεω; 
της αύτών λατρείας, δι’ ουδεμιας βεβηλώτεω; τών ιερών κατήσχυνε

δειξι; ■ 
τοΰδε έ 
όμω;
δίας
λατή:·.α

έκ τ 
μεταβαίνοντε;

,(.------- , εΐς τόν βασιλικόν αύτού βίον
ούτε μικρών άρετών εύρίσκομεν παραόεί- 
:ή; πολιτικής συνέσεως τοϋ Αλεξάνδρου 

όμορους βαρβάρους καϊ καθησυχάσας τά 
νώτα πρό τής στρατεία;, έπίτροπον ε- 

ούτινος τήν ικανότητα ούδ’ αύτό; δ Νει- 
Πιστώς δέ ζαί μετά ζήλου έπιτροπευσα; 

στάσεις, έν ω ό Αλέξανδρος ένόόζως 
ειπεν άναστέλλων όπωσοΰν τόν αύστηροτε- 
:ου.

τά; νίκας ζαί δορικτησιας αύτοΰ. 0 Καμβυση; κατεστρεφε του; ναούς 
τών Αιγυπτίων, ό Ξέρξης ζατέκαυσε τά ιερά τών Ελλήνων’ άλλ’ ό 
Αλέξανδρο; έτίμα τό δαιμόνιον άεί μέν, μάλιστα δέ κατά έθνη καί 
πόλεις, Οί χριστιανικώτατοι Ισπανοί μυριομμύρια κατέστρεφαν Αμερι
κανών, άναγκάζοντες αύτού; είσελθεΐν είς τήν βασιλείαν τών ούρανών, 
και τούτο κατά παράβασιν τής χριστιανικής θρησκείας, ήτις ούδέν 
τοιοΰτον συγχωρεΐ, ήπιότητα κηρύττουσα, πρό; αύτούς τους εχθρού; 
αγάπην παραγγέλλουσα καί μόνον πειθώ και παραίνεσιν πρό; επιστρο
φήν μεταχειριζομ.ένη. Καί αύτή δέ ή δια πολιτικόν συμφέρον καί δι’ 
ανάγκην προστατεύουσα τού; ορθοδόξου; Ελληνας γαληνότατη Βε------
είχεν όμω; έν τοΐ; κόλποι; αύτής 
τού; εαυτών συμπολίτας τήν μέν 
καί φιλανθρωπίαν νά άναβάλωσιν

ίειετία 
του; Σάρπα;, οΐτινες . συνεβούλευαν 
πρός τού; σχισματικούς ήμερότητα 
είς νέωτα, τότε δέ ή'ρκΟυν μόνον
πρός τού; σχισματικούς ήμερότητα 

ί ' ; δέ ή'ρκουν μόνον
pane e bastonate (90). Πρέπει δέ νά έχωμεν αύτοΐ: χάριτα;, ως 
πάνυ εύφυώ; παρετήρησέ τι; τών ήμετέρων, τών οικειοτήτων μοι, ότι

λεύτητον δόξαν τοϋ Αλεξάνδρου, ότι αύτό; πρώτο; έδωκε τό παρά
δειγμα τό όποιον άπό αιώνων περιμένει τήν πλήρη μίμ.ησιν. ίίθελε 
φανή παράδοξον ΐσω; είπεΐν, δτι ό ’Αλέξανδρος μόνος κατώρθωσεν 
δ,τι σύμπασα ή Εύρώπη μόλις χθες καί πρώην άρχισε νά αποπειράται, 
καί όμως είναι αληθινόν (95).

Άφ’ού άνώρθωσε τό κατά γήν έμπόριον τή; Βαβυλώνος ήθέλησε νά 
’ 's * ' "' n?·’------- .....  άνεκόμισεν εί; Θάψακον

διηρημένα, τά όποια 
Ταΰτζ δέ πάλιν σύμπηχθέντα 
θύτου καί άλλο; στόλ.ος έναυ- 

πολυάριθμοι κυπάρισσοι δέν έξήρ- 
άντήχουν ύπό

δέν ήρκέσθη εί; μόνον το δεύτερον.
όταν δέ τις συλλογισθη οτι μέχρι χθές καί πρώην τά διάφορα χρι

στιανικά κόμματα κατεσφάζοντο καί έξιολοθρεύοντο, λόγιο θρησκείας 
πολεμοϋντα, οτι σήμερον έτι, τήν εικοστήν περίπου άπό Χριστού εκα
τονταετηρίδα, έν πλήρει άκμή τοΰ ιερού εύαγγελίου, έν πομπώόει 
κομπορόημοσύνη περί τή; φιλοσοφία; καί άνεφιθρησκείας τοΰ αΐώνος, α
περίγραπτα είναι τά διάλληλα μίση χριστιανών πρό; χριστιανού;, και 
σκανδαλωδέστατα προσέτι τά δι’ ών μυριοτρόπω; καταπιέζονται και 
αναγκάζονται οί άνθρωποι νά άλλάξωσι θρήσκευμα, πρέπει νά ηναι 
πολύ άναίσχυντος ό τολμήσων νά κατηγορήση τόν Αλέξανδρον, 8; προ 
εϊκοσιν αιώνων καί επέκεινα, Ελλην ών τήν θρησκείαν, τοιαύτην είχεν 
ύψίνοιαν, τοιαύτην γενναιότητα ιόστε καταφρονών τάς τών συγχρόνων 
καί οίον προβλέπων τάς τών νεωτέρων προλήψεις, διά τού παραδει- 
γματός του otov μεθ υψηλού τοΰ κηρύγματος, έδίδα-ικε τήν άνεξιθρη- 
σκείαν. Ποιον έθνος τού κόσμου ήνάγκασεν ό Αλέξανδρο; νά άφήση 
τού; ίδιους αύτοΰ θεού; ϊνα δεχθή τούς Ελληνικούς; Μόνος ό μέγας 
Ναπολέων έμιμήθη καί κατά τούτο τόν μέγαν Αλέξανδρον, σεβασθείς 
έν Αίγύπτω τό κοράνιον, ώ; έκεΐνος τήν ζτηνολατρείαν τ«ίν Αιγυπτίων 
καί άλλα μυσαρά τών ’Ασιανών θρησκεύματα.

Καθ’ δλον τό διάστημα καθ.’ 8 έλειπεν εί; τά άπωτάτω μέρη, όκτώ 
ή δέκα τη, ούδεμίαν άπόστασίν άξιομνημόνευτον άναφέρει ή ιστορία, 
καί τούτο είναι άλλο μαρτύριαν τή; περί τού; ΰποταχθέντας άγαθής 
αύτοΰ διαγωγής, καί τή; περί τήν διοίκησιν συνέσεως.

Π οξυδέρκεια τοϋ ’Αλεξάνδρου δεικνύεται καί είς τήν κτίσιν τών 
πόλεων. Καί οί διάδοχοι αύτοΰ έκτισαν πόλεις οΰκ όλίγας, ’Αντιόχειας 
Σελεύκειας, Άπαμείας, ’Αντιγονείας, άλλ', όλίγων έςαιρουμένων, αί 
πλεΐσται ήσαν πρός έπίδειξιν, ονόματα κτιτόρων γονέων, μητέρων καί 
γυναικών διαιωνίζουσαν (91).

Άπ’ έναντίας ό ’Αλέξανδρος, 
κτίσε πάντοτε πόλεις είς μέρη 
λείου έκ τών ομόρων Σκυθών καί άλλων βαρβάρων, τι 
στον μαθών παρ’ έπαμινώνδου, 8; 
τής Μεσσήνης ζαί Μαντινείας, π< 
καί πόλεις διά τήν εύδαιμονίαν τ< 
λεξάνδρου κτισθεισών πόλεων καί 
αιώνων, μεταβολά;, έν άλλεις μέν όνόμασι, 
μεγάλαι καί έμπορικαι, ζαί τοϋτο ; 
δρου περί τ·ήν έκλ.ογήν τών θέσεων

Άλλά καί πάσαι αΐ άλλαι πόλεις εί έλειπαν, μόνον ή κτίσι; τή; 
’Αλεξανδρείας ηρκει νά δείξη τήν οξύνοιαν τοϋ άνδρός. Άφ ή; στι
γμή; έκτίσθη ή Αλεξάνδρεια, ύπέρ τούς δεκαοκτώ αιώνας, καίτοι το- 
σούτων μεταβολών έ· τώ κόσμω γενομένων, αείποτε διατηρηθεΐσα δλου 
τοϋ αρχαίου κόσμου έμ-πορεΐον, Δύσιν μ.ετ’ Ανατολή; καί μετά Με
σημβρίας Αρκτον συνδεουσα, έμεινεν αθάνατον μνημεϊον τού όνόυ.α- 
τος καί τή; πολιτική; συνέσεως τού αειμνήστου αύτή; κτίτορος (94).

Μόνον δτε ύπό Γί άσκου Δεγάμα, τοΰ Λυσιτανοΰ, άνεκαλύφθη (1 ί-97) 
τό άκρωτήριον τής Λ'ι ιισ.ήι; Ε ί^ίάος, ήλλαξε τό σύστημα τού 
πορίου. Άλλά τήν σήμερον, χάρις εΐς τά; γεγαντώδει; πρι 
εις τό άπαραδειγμάτιστον έπιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ αίώνο;, 
πραγματα επανέρχονται εί; τήν άρχαίαν κατά-τατιν. Διορυ 
ισθμός τοΰ Σουεσίου έπ>νάγ·ι τήν ’Αλεξάνδρειαν εί; το. .
8ν ύπό ’Αλεξάνδρου έκτίσθη, καί πκλιν έμπουεϊον 
σμου. Είρήσθω δ ώ; έν παρόδω οτι, άφ’ου τούτο 
πόλιν ταύτην, θέλει πλουτίσει καί τού; κατοίκους 
καί παραπλεομένων τόπων, μάλιστα δέ τούς 
5 είπεϊ/, ζαί θαλασσοφάγου; Ελληνας οΐτινες, 
σαντες, θέλονσιν αιωνίως τιμά τήν μνήμην τοϋ

Καυχαται ή σημερινή διπλωματία ώ; προσπαθούσα να άνοιξη νέου; 
δρόμου;^ εί; τό έμπόριον, νά αύξηση τή·, έτιμιξίαν, να ένωση τά υε- 
γάλω; όιεστώτα έθνη, διαδιδουσα τόν πολιτισμόν, καί μίαν ποίμνην, 
εί δυνατόν, ύπό διαφόρους πε μένα; ποιούσα. ‘’Αλλ’ έστω πρό; άτε-

,’τε έβδου.ήκοντα εϊτε όλιγωτέρας, έ- 
έπίζαιρα διά τήν φύλαξιν τού βασι

:οΰτο τούλάχι- 
κατέστελλε τού; Λακεδαιμονίου; διά 

ιόλεις διά τήν ευκολίαν τοϋ έμπορίου, 
τοΰ τόπου (92). ΠολλαΙ τών ύπ’ Α- 

:ήν σήμερον έτι, μετά τοσούτων 
σώζονται δμως πάντοτε 

μαοτυρεϊ τήν ευφυΐαν τού Άλεξάν- 
ι (93).'

άνοιξη καί τό κατά θάλασσαν. Εκ Φοινίκη; 
παρά τόν Εύφράτην διάφορα πλοία έν τεμ.αχίοι;_ 
έμελλον νά χρησιμεύσωσιν ώ; πρότυπόν. ........
κατέπλευσαν εί; Βαβυλώνα- έκτος δέ 
πηγεΐτο. Αί παρά τήν Βαβυλώνα τ 
κουν οθεν καί τά περί τήν Κασπίαν θάλασσαν δάση 
τόν Ελληνικόν πέλεκυν (96).

Λιμένα όρυκτόν πρό; Βαβυλώνα έποίει χιλίών νηών 
νεώσοικου; έπί τών λιμένων. 'Ανέπλεε καί κατέπλεε 
λίμνα; καί πρός έμ.ψύχωσιν τών εργαζομένων καί ίδΰ 
ξετάζων 
πανταχοϋ άνασκευάζων τ 
ήνοιξε πλουσιώτατον 
ράπλου τοϋ Νεάρχου 
τά διάφοοα μέρη τοϋ 
φόροι πρός κοινωνίαν, 
καί πρός θεραπείαν τών νοσωδών μερών, άνακαλοψι. 
στων, προσπάθεια πρό; γνώσιν καί ένωσιν 
είναι εογα τοϋ ’Αλεξάνδρου.

Καί ταΰτα μέν δέν είναι μικρά, άλλά (δέν είναι τά μόνα. Αύ
τό; έφρόντισε νά άνεγείρη τήν παραμεληθεΐσαν γεωργίαν, καί τάς έκ- 
πεπτωκυίας τέχνας, νά καλλιεργήση καί καλλωπίσ-η τό ώραιότερον μέ
ρος τοΰ κόσμου, νά άνοικοδομήση ναούς, κατεστραμμένου; παραδεί
σους, ανάκτορα καί παν εϊτι μέγα τών παλαιών 'Ασσυριών ήτον κα- 
τερειπωμένον. Ταΰτα είναι άναντιρρήτω; άλεξάνδρεια καί ναπολεόν
τεια έργα, άλλά είναι ή μικροτέρα δόξα τοΰ δορικτήτορος.

0 Αλέξανδρο; άπέβλεψε καί είς ύψηλότερα, τά όποια οί νεώτε- 
ροι, μόνον τάς έκ τοϋ έμπορίου ώφελείας θηρώμενοι, δέν επραξαν. 0 
’Αλέξανδρος, ϊνα ένώση παλαιούς καί νέους υπηκόους, tv έθνος, όσον 
ένεστιν, έξ άμφοτέρων ποιων, ήθέλησε νά έκπαιδεύση τούς Ασιανούς, 
νά τού; άνυψώσρ είς τόν βαθμόν τών Εύρωπάίων, δ έστι τών Ελλή
νων, έξελληνίσας τήν Ασίαν (97).

Περί τή; ένώσεως ταύτης τών έθνών,τής έθνομιξίας, ούτως είπεΐν, λέγει 
παλαιός τις συγγραφεύς « τά δέ έθνη έπινον ώς έν κρατήρι αγάπη;, ά- 
νεμίχθησαν πρός ά’λληλα τά στοιχεία παντός είδους έθνών, τά δέ έθνη 
έπινον όμοϋ έκ τοϋ ζρατήρο; τούτου, λησμονήσαντα τήν παλαιάν αύτών 
εχθραν καί τήν παλαιάν αδυναμίαν. Τό δνειρον τής όλυμπιάδο; έν 

τοϋ γάμου έπληρώθη" ή έκ τών κόλπων αύτή; έξελθοΰσα 
>; τοϋ κόσμου, καί πυρκαϊά γενομένη ζατέκαυσε 
•άντα φραγμόν άφήρεσεν. II λάμψι; άντανακλα-

χωρητικόν : 
ποΐαμούς : 

ίοις όφθαλμοΐι 
τά διάφορα μέρη πρό; τί έ’καστον ήτον κατάλληλον, καί α- 

:ά πρώην κωλύματα. Διά τή; ’Αλεξανδρεία; 
έμπόριον εί; τήν Φοινίκην, διά τοΰ επιτυχούς πα- 
ήνωσε τήν 'Ασσυρίαν μετά τής Ινδία;, διά όδών 
βασιλείου. Πόλει; λοιπόν πρό; ασφάλειαν, λεω- 
λιμένε; πρό; έμπόριον, διώρυχες πρό; άρδευσιν 

:; τόπων άχνώ- 
τοϋ αρχαίου κόσμου, ταΰτα

καί 
καί 
ΐς έ-

οόδους καί

, ; όμενο; ό
; τόν σκοπόν δ·.’ 
γινομένη τοΰ κό- 
καταπλουτίση τήν 

τών παρακειμένων 
θαλασσοτρίβωνας, 

ιστορικόν αιώνα
Άλεξά δρου.

δό; 
Γ·.'_ S ·ι

τή νυζτί 
φλόξ ήψε τού; τόπου, 
τό παρελθόν, καί π. 
σθεΐσαεφθασε μ.έχρι τών οχθών τοϋ Γάγγου.

Αλλοι; ρημασιν, άλλά τά αύτά ώς έγγιστα λέγουσιν άλλοι συγ
γραφείς νεώτεροι « Μέχρι τότε δέν ύπήρχεν ούδαμώς κόσμος, μόνον έ
θνη κεχωρισμένα, έχθρικά ή άγνωστα παντελώς άλλήλοις ΰπήρχον, χα
ρακτήρα;, έξεις, διευθύνσεις πάντη αδιάφορους έχοντα. 0 Κύρος, ώς 
ώ; πάντες οι βάρβαροι, ούδέν άλλο ή αύτοκρατορίαν συνέστησεν. Η 
στρατεία τοϋ ’Αλεξάνδρου έκάλεσεν είς έπαφήν, άνέμιξε καί έρριψεν 
εί; τό αύτό σύστημα πάντα τά έθνη τής Ανατολής. Διά ταύτης πάν
των τούτων τών έθνών αί ίδέαι έγνωρίσθησαν, έδοκιμάσθησαν, συνε- 
δέθησαν είς τόν φανόν τοΰ ελληνικού πνεύματος· καί έκ ταύτης τής 
ένώσεως προύκυψεν ό πρώτος πολιτισμένος κόσμος, ό ελληνικός ή α
νατολικός· έκ τοϋ κόλπου τοΰ οποίου προήλθεν ό Χριστιανισμό; » (98).

Τινα δέ ήσαν τά στοιχεία ταΰτα τή; μίξεως ; ή ζωηρότης τοϋ 
ελληνισμού, άφ' ής ελειπεν ύλη πρόν έκτασιν καί πρός ένέργειαν μεί- 
ζονα καί τά νεκρά πλήθη τών 'Ασιανών οίς έλειπε κίνησις καί ζωή. 
Αμφότερα εχρηζον άλλήλων. Εκορέσθη ή Ελλάς έκ τών άφθόνων πε
ρισσευμάτων τή; Ασίας καί αφειδώς έρρόφησεν ή Ασία έκ τού έλλη- 
νικοΰ πόματο;' ούτω. έζηγέρθη ή κοιμωμένη ζωή, καί ό Αλέξανδρος 
έτελείωσε τό μέγα έργον εί; 8 προώριστο. Οί γάμοι, οί περιώνυμοι 
γάμοι τών Μακεδόνων μετά Περσίδων, αύτοΰ τοϋ ήγεμόνος έξάρχον- 
τος, (περί ών όσον ούπω θέλομεν άναγνώσει έλληνικόν πόνημα), ήσαν 
κρηπίς ένταυτώ καί έπισφράγισις τής ένώσεως ταύτης’ τού; δε γά
μου; καί πρότερον καί μετέπειτα συνώδευσαν οίον έ’δνα αί πρό; τού; 
στρατιώτα; μεγαλοδωρεαί, δεικνύουσαι τήν άπαραδειγμάτιστον ελευ
θεριότητα τοΰ βασιλέως- Διά τών πλουσίων τούτων δωρεών έφρόντι- 
ζεν, ώς φιλ.όστοργο; πατήρ,^περί τή; ευζωίας τών στρατιωτών, μά
λιστα δέ τών άπολυομένων παλαιμάχων. 'Αλλ' εκτός τούτων, πάλιν 
άπαραδειγματίστω γενναιότητι άπέτισε καί τά όφειλήματα αύτών, 
κακίσας τήν απιστίαν τών στρατιωτών, κηρύζας ποιον τό χρέο; τοΰ 
βασιλέως καί ποιον τών άρχομένων ^99 .



X ™ X
Κλεισμένοι καί τεθαμμένοι έν τοίς θησαυροφυλακιοις τών βασιλέων 

της Περσίας έκειντο οί μεγάλοι Θησαυροί της ’Ασίας' διά δέ τοϋ ’Α
λεξάνδρου διαρρηχθέντων τών κλείθρων, έζυκλοφόρησαν είς τόν κόσμον 
άπαντα, καί εδωκαν ζωήν είς τά άπωτέρω μέρη τοϋ βασιλείου, ώς 
τό έκ της καρδίας αίμα είς τά μέλη τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Η τι
μωρία τών άδικούντων δέν συνεχώρεε τήν αδικίαν (90 β'). Διά τών άδρών

έγίνετο τοΐς ύπηζόοις λίαν 
' ό ’Αλέξανδρος άφήρεσε 

νά έΐσαγάγη έλάττονα πολυτέλειαν εί’ς τήν αύλήν 
II παρουσία τών βασιλέων τής Περσίας κατέστρεφεν ολόκληρον 

; περί Ξερζου μαρτυρεί ό Ηρόδοτο; (100)· τουναντίον τά νΰν 
της παρουσίας τοΰ βασιλέως έζωογονεϊτο τό παν. II πολυτέλεια 

, καί μάλιστα έπϊ τών τελευταίων αϋτοΰ χρόνων, συνέ- 
:ον είς πλουτισμόν καί βιοτεχνίαν τοΰ τόπου (101).

μισθών τών στρατιωτών οϊτινες ή έφροΰρουν ή διέβαινον άπό σατραπείας 
είς σατραπείαν οί τόποι έπρεπεν άναγκαίως νά εύδαιμονήσωσιν. Η με
γάλη άσωτία τών βασιλέων τής Περσίας ί’, 
καταπιεστική, είς είδη διδόμενων τών φόρων' 
τοΰτο, χωρίς όμως 
του. Γ 
πόλιν ώς 
διά 
τοΰ βασιλέω 
τεινεν ούχ ή

Κατά παράδοσιν άρχαίαν εύρέθησαν μετά θάνατον τοΰ 'Αλεξάνδρου 
έν τω δημοσίω θησαυρώ πεντήκοντα χιλιάδες ταλάντων (πεντήκοντα 
έκατομμυριοι; ισπανικών δίστηλων ίσοδυναμούντων). Τώρα πρέπει νά 
συλλογισθή τις πόσον έμελλε νά στοιχίστ; ό νέος οπλισμός καί διορ- 
γανισμός τοΰ στρατού, πόσον ή άπότισις τών χρεών, ή πλήρης μισθο
δοσία τών παλαιμάχων μέχρι Μακεδονίας, αί μεγάλαι πρός αύτούς 
δωρεαι, τά μεγάλα οικοδομήματα, ή έπανόρθωσις τώύ διωρύγων έν Χαλ- 
δαία, ή άνακάθαρσις τών υπονόμων τής Κωπαίδος λίμνης, ήπερ, ύπέρ 
τούς είκοσιν αιώνας μετά μεγίστη; ζημίας τοΰ τόπου παραμεληΟεΐσα, πά
λιν έπί τών ήμερων ήμών, προς αίωνίαν δόξαν τοΰ μεγαλειοτάτου βασιλέως 
τής Ελλάδος Οθωνος καί τής κυβερνήσεως αύτοϋ, έπαναλαμβάνε ςαι. όταν 
πρόσθεση, τά δεκακισχίλια τάλαντα είς τό μαυσωλείου' τοΰ 1’ΐφαιστίω- 
νος, τά άλλα δεκακισχίλια, πεμφθέντα είς τήν Ελλάδα πρός άνέγερ- 
σιν τών πεπτωκότων ναών, τάς συχνάκις έπαναλαμβανομένας μεγάλας 
εορτάς, έν αίς χιλιάδες Ελλήνων τεχνιτών προσεκαλοΰντο, τάς περί τά 
τέλη τής ζωής αύτοϋ άπειρους κατά γήν καί κατά θάλ,ασσαν ετοιμασίας, 
πρέπει νά όμολογήρφ ότι, όσον μεγάλοι καί άν ύποτεθώσιν οί περσικοί 
θησαυροί, όεν έςήρκουν, καί ότι είς ένιαυσίαν πρόσοδον έβδομήκοντα χι
λιάδων ταλάντων άπγ,τεΐτο πάντοτε καλλίστη διαχείρησις ϊνα, είς το- 
σαύτας δαπανας έπαρκέσασα, καταλίπφ καί τοσοΰτον περίσσευμα (102).

Τοιαύτη μεταβολή τοΰ κόσμου καί διά τήν ταχύτητα και διά τά 
αποτελέσματα είναι απαραδειγμάτιστος έν τή ιστορία. Δέν είναι βε
βαίως μικρά και ύ—ό Κωνσταντίνου τοϋ ρ.εγάλου γενομέννι, άλλ’ αΰτή 
έγινε βαθμηδόν, ύπό ’Αλεξάνδρου προετοιμασθεϊσα. II χριστιανική Θρη
σκεία, κύριο·., Οείαν έλκουσα τήν αρχήν, ούδεμίαν εϊχεν ανθρώπινης βοή
θειας χρείαν άλλ’ επειδή ή Θεία Πρόνοια, ώς έν τοΐς έμπροσθεν εΐδομεν, 
απανταχού δεικνύει τήν άπειρον αύτής σοφίαν,μακρόθεν προετοιμάζουσα τά 
πράγματα, καί περιττόν κρίνουσα νά μεταχειρισθή βίαν είς έργα τά όποια 
συμφέρει νά γίνωνται βαθμηδόν καί κατά μικρόν, διά τοΰτο ή απαντα
χού έξάπλωσις τή; ελληνικής γλώσσης καί ή κοινωνία τών ελληνικών 
καί ανατολικών ιδεών, προητοιμασαν εύκολώτερον τήν διάδοσιν τοΰ χρι
στιανισμού. Καί ούτως ό μέν Αλέξανδρος άπεδείχθη προάγγελος και 
οίον προαπόστολος τούτου, ή δέ ελληνική γλώσσα, άφ’ ού καθ’ έαυτήν 
έδίδαξε τόν κόσμον τής άνθρωπίνας αλήθειας,έγινε καί οργανον εντιμότατο? 
πρός διάδοσιν τών ύπέρ άνθρωπον, όσα; αύτό; ό θεός, άφάτω εύσπλαγ- 
χνία κινούμενος, ηύδόκησε νά άποκαλύψϊρ είς τά πλάσματά του. Καί τοΰ 
προφήτου ούκ ολίγα χωρία κατά ταύτην τήν έννοιαν εξηγούνται παρά 
πολλών. Αλλά περί μέν τούτων πιστευέτωσαν ή μή, ώς έκαστος έχει 
διαθέσεως, άναντίρέητον δέ καί ιστορικόν είναι ότι οί παρ’ Αλεξάνδρου 
καί τών Πτολεμαίων είς Αλεξάνδρειαν μετακομισθέντες καϊ απαν
ταχού τών ελληνικών βασιλείων έσκορπισμένοι Εβραίοι, έλληνισταί 
γινόμενοι, καί διαδώσαντες τάς περί μονοθείας ιδέας, προητοιμασαν τήν 
εύκολωτέραν κήρυξιν τοΰ ιερού ευαγγελίου (103).

Ούχ ηττον μεγάλη καί ή έν ταϊς έπιστήμαις μεταβολή, διά τών βασιλι
κών τώ όντιδώρων προ; τού; επιστήμονας· Οκτακόσια τάλαντα, λαβών ό 
Αριστοτέλης έδυνήθη νά ζαλλιεργήση τήν φυσικήν ιστορίαν (104). Διά τοΰ 
Αρισ-.οτέλ.ους είσήχθη είς τόν βίον ή εμπειρική φιλοσοφία, τοσοΰτον α
ναγκαία ούσα ϊνα δαμάσνι τήν άπει_·ον ύλην τήν όποιαν αί σαρατεΐαι τοΰ 
Αλεξάνδρου έχορήγησαν (105). ’Αλλά καί αύτός ό Αλέξανδρος, μαθητής 

ών τοΰ Λριστοτέλους, έγνώριζε 
ρή-.ορσι γνωστά, τά μέγιστα 

άνδρός ήτον παραδει· 

.•αράθεσις είναι βεβαίως

πάντα τά τότε ιατροί;, φιλοσόφοι; καί 
ύπέρ αύτών ενδιαφερόμενος. Η φιλομά- 

Οεια τού άνδρός ήτον παραδειγματική.

Η άντιπαράθεσις είναι βεβαίως τό ασφαλέστερου μέσου είς τό κατ’ ά
ριαν έκτιμήσαι τά πράγματα. ΙΙρεπον λοιπόν νά έξετασθωσι καί άλ
λων δορικτητόρων τή; 'Ασίας έργα, πρό τών Μακεδόνων καί μετά τούς 
Μακεδόνας, ϊνα γνωρισθώσι καί κριθώσι καλλιώτερον τά τοΰ Άλεςάν- 
δρου. Οί πρό τών Μακεδόνων δορικτήτορες τής Ασίας διαιρούνται εί; 
πολιτισμένου; καί απολίτιστους. Πολιτισμένοι ήσαν οί Άσσύριοι, εχοντες 
τεχνών καί επιστημών άρχάς καί κοινωνικήν άναπτυξιν" έπι τούτων 
διεπεεύεν ό Νίνος. Μετ’ αύτούς έρχονται Αιγύπτιοι έπί Σεσώστριος· 
Άλλα τά μέν περί Νί·,ου άγνωστα, αμφίβολα δέ τα περί Σεσώστριος 

(106). ΛΙετ’αύτού; έχονταί οί Μήδοι έπί Κυαξάρους, άλλ’ούτε τήν δι
άρκειαν τών πρώην έλαβον, ούτε τόν πολιτισμόν αύτών γνωρίζομεν. Εν 
τω μεταξύ δέ, καί πρό τοΰ Νίνου αύτοϋ, οί Σκύθαι καταχυριεύσαντες τής 
’Ασίας διέπρεψαν έπί διαρπαγή καϊ ληστεία.

Μετά πάντας τούτους έρχονται οί Περσαι, οϊτινες καίτοι έπί πολιτι
σμό» Οαυμαζόμενοι ήσαν όμω; βάρβαροι. Τά προσκόμματα τοΰ κατά -γήν 
έμπορίου, οϊ πανταχοϋ τών ποταμών χειροποίητοι καταταρράκται ϊνα κω- 
λύωσι τόν άνάπλουν, ή καταστροφή τας γεωργίας καί τών τεχνών δει- 
κνύουσι τό άμικτον καϊ βάρβαρον τών κυρίαρχων τούτων. Εί δέ τις θε- 
λήσ·/) νά άναιρέση πράγματα ρητώς ύπό ΑρριανΟΰ καϊ Στράβωνος άναφε- 
ρόμενα· έξέστω αύτώ καί ταΰτα καί άλλα σοφιστεύεσθαι (107) Αλλ- όταν 
συλλογισθή τις ότι έκαστον σχεδόν μέρος τής μεγάλης σειράς τών ό
ρέων, άτινα διασχίζουσι κατά μήκος τήν ’Ασίαν άπό τής μεσογείου μέ
χρι τών ορίων της Ινδία;, κατφκεΐτο ύπό αγρίων, ανυπότακτων καί 
ληστρικών φυλών, καί ότι αύτοϊ οί μεγάλοι βασιλείς τής Περσίας, ϊνα 
μεταβώσιν άπό μεγαλοπόλεως είς μεγαλόπολιν τοΰ βασιλείου, ήναγκά- 
ζοντο νά τελώσι οόρον, έννοεϊ εύκόλως τήν ασφάλειαν τοΰ τόπου (108). 
Οταν ένθυμ.ηθή τό παρ’ Προδότω αξίωμά των η)»· ζ/σέα»· πίκαν το- 
μίζονοιν έωντών είναι Πέρσαι καί τοΰ αΐεί βασι.Ιενοντος (109), θέ
λει εννοήσει καί τήν ευημερίαν τών κατοίκων όταν τις ένθυμηθή τά ύπό 
Καμβύσου πρός τούς Αιγυπτίους κακά καί τά τών Περσών μετέπειτα 
πρός τούς Ιωνάς (110), θέλει εννοήσει εύκόλως τήν κατάστασιν τής 'Α
σίας έπί ΙΙερσών καϊ έπί ’Αλεξάνδρου' έν ταύτώ δέ θέλει εννοήσει διά τί 
έτίμησαν ζώντα καί έθρήνη-α» ώς εύεργέτην καί ώς πατέρα οί βάρβαροι 
τόν άνόοα, καίτοι, κατά ?ίε.βούρην, ώς λη,στήν παρ’ αύτοΐς γνωριζό
μενο?, (111) καί θέλ.ει πείσθή οτι οί θαυμ.αζόμ.ενοι σταθεροί νόμοι τών 
Περσών ήσαν ό απαραβίαστος, ό αμετάβλητος λόγος τοΰ Σιάχ.

Μετά τόν ’Αλέξανδρον έρχονται οί μεγάλοι δορικτήτορες τής Ασίας, 
Τσεγγή-χάναι, Κουλί-χάναι, Ταμερλάνοι, Άττίλαι καί άλλοι. Δεν έλει- 
ψαν λόγιοι καί πρός τούτους συγκρίναντες τόν Αλέξανδρον' εμοιγε 
δέ φαίνεται βλασφημία καί ή ιδέα μόνον τοΰ συγκρϊναι άνδρα τοσου- 
των πόλεων κτίτορα, άνδρα τοσαύτην ήπιότητα καί φιλανθρωπίαν δει- 
ξαντα, πρός άγριους καί άνημέρους άνθρώπους οϊτινες, ή έφόνευσαν όπου 
διέβαινον τά έννενήκοντα όκτώ εκατοστά τών κατοίκων, ή πάνδημε·, 
έξωλόθρευσαυ αύτούς, ήβηδον καί βρεφηδόν, δός δ’είπεϊν καί κυνηόόυ 
καί όρνιθηδόν σφάξαντες, άνθρώπους οϊτινες ίκτιζον ύψγ,λβτάτους πύργους 
έκ χιλιάδων κεφαλών ανθρώπων, έπικοσμοΰντες αύτούς καί μετά ζών
των έγκτιζομένων (112).

Κα,ταΛ·λ·ηΛθ·τέ^α φαίνετα·. 'ή σ-ίγκρισι; άΤ-Χους |Λ£γα7.οος ·
τηγούς. Πολλάκις δηλαδή έζ.ινήθη καί μέχρι τής σήμερον εξετάζεται τό 
ζήτημα, Τίς ό μεγαλήτερος στρατηγός τών αρχαίων καϊ νεωτέρων χρόνων, 
Πρός λύσιν τοΰ ζητήματος έπρεπε νά όρισθώσι πρότερον, τινες αϊ χαρα- 
κτηριστικαίάρεταί τών μεγάλων τούτων άνδρών τούτου δέγενομένου(113) 
έπήλθε τό ζήτημα τίνες οί ενδοξότεροι στρατηγοί τού κόσμου όλου. Οί άπό 
Σεσώστριος μέχρι Ναπολέοντος είναι περί τούς πεντήκοντα. Άλλά μεί- 
ζονο; λόγου άξιοι είναι οί έξή; δέκα ’Αλέξανδρος ΙΙρ. Χρ. 356-323), 
’Αννίβας (247 - 183), Ιούλιος Καΐσαρ (100 -44), Μέγας Κάρολος 
(Μετ. Χρ. 742 - 814),'Γεγγή - Χάνης (1164 - 1207), Ταμερλάνος 
(1336 - 1405), Γουσταΰος Άδόλφος (ί 59-4 - 1632], Τουρήνας (1611 
1675’, Φοιδερίκος δεύτερος (1712-1781 καί Ναπολέων πρώτος 
(1769 - ί821).

Εκ τούτων δέ πάλιν τών δέκα τρεις φαίνονται ύπέρ τούς άλλους δια- 
πρέποντες ώς δορικτήτορες καί ώς στρατηγοί. Αλέζανδρος, Ιούλιος Καϊ- 
σαρ, καί Ναπολέων. 0 Αλέξανδρος παριστα έπί τό κρεΐττον πάντας τούς 
πρό αύτοϋ καϊ καί μετ’ αύτόν Ελληνας στρατηγούς, Μιλτιάδην, Κί- 
μωνα, Αγησίλαον, Έπαμινώνδαν, Ξε?οφώντα, Πύρρον, καί Φιλοποί- 
μενα. 0 Αλέξανδρος άνεβίβασε τήν άρχαίαν στρατηγικήν τέχνην είς τό 
κατακόρυφον σημεΐον.

Καί ταΰτα μέν πρός τούς ομογενείς Ελληνας, τί δέ καί πρός τούς 
άλλους δυο; Καί πρός αύτούς, ώς πρός πολλούς τών ’Ασιανών νεώτεροι 
λόγιοι παρέβαλον τόν Αλέξανδρον· άλλ.’ ούτε τάς συγκρίσεις αύτών 
έ'χω προχείρους, ούτε αυτός άναόεχομαι τοιοΰτον τας ό υναμεις μου υ- 
περβαϊνον έργον. Μετά θάρρους όμως τολμώ είπεϊν ότι είς τήν τόλ.μην, 
είς τήν ταχύτητα, είς τό άετώδες ό’μμα, ει; τήν περινοιαν και εις παν 
ό τι συνιστα τήν ΰψηλ.ήν στρατηγικήν, όμοιάζιυν ό Ναπολ.έων τόν Αλέ
ξανδρον, έν ούκ όλίγοις έμιμήθη αύτόν. όστις άναγινιόσκει ότι ό μέγας 
άύτοκράτωρ έν ταϊς περίβοήτοις μάχαις τής ΐένης καί Αύερσταδίου, ε·ς 
τό κέντρον μεθ’ όλης τής δυνάμεως προσβζλών τούς πολέμιους, και ου- 
δένα καιρόν διδούς αύτοΐς είς συνένωσιν, έντός ολίγου κ.ατεστρεφε την 
πρωσσικήν δύναμιν (11 ·4), νομίζει ότι βλέπει τον Αλέξανδρον,_τόν αύ
τόν τρόπον μεταχμιριζόμενον έν τοΐς κατά ΙΙερσών μάχαις. IIτον δε 
τοΰτο διδασκαλία Φιλίππου παρ' Έπαμινώνδου διδαχθεντος, ος όιά τής 
περίφημου λοξής φάλαγγο; μεθ’ όλου τοΰ άνυποστάτου βάρους τοΰ βοιω- 
τικοΰ σώματος εις τό κ γ.ιώτερον μέρος τών πολέμιων επιπεσών κα- 
τενίκησε τού; τέως άνικ/του;Σπαρτιατας.

ύ-.κν ά?α-..ώσζηύ ι ό Ναπολέων π-ό τών υεγαλων μαχών.

συγγενών, ϋφ’ ό'λου τοϋ βασιλικού μεγαλ.είου
Α ρέσοεις έπαινοϋντας αύτόν 

ού άπέπεμύε τού; άνδρίαντα; 
ίρ’ης έκ τής Γ.λλάδο; άνεκό-

βίον πειρώμενος τοϋ Οάορους τών στρατιωτών, εϊρισκεν άπανταχοΰ εν
θουσιασμόν (115), νομίζει ότι έχει πρό οφθαλμών τόν Αλέξανδρον, πρός 
τόν όποιον οί προτρεπόμενοι στοατιώται έΰόωκ βαρρεΐκ χαί aj-ειν επι 
τούς πολεμίους, ό Ναπολέων μετά τάς μάχα; περιεποιεϊτο τούς τραυ
ματίας, συνομιλών μετ’ αύτών καί δίδων καιρόν νά έγκαυχώνται, άπα- 
οάλλακτα ώς ό Αλέξανδρος. 0 Ναπολέων συχνάκις συνδιελέγετο μετά 
τών παρακολουθούντων σοφών, ώς ό Αλέξανδρος’ άμφότεροι εγινωσκον να 
έλκύσωσι τήν εύνοιαν τών στρατιωτών, νά φυλάξωσι πειθαρχίαν, άλλά 
καί στάσεις στρατιωτικά; άναφανείσας νά κατασιγάσωσιν, ώς ούόεϊς άλ
λος' άμφότεροι έπεβουλεύθησαν, έκινδύνευσαν έν μάχαις πολλάκις, πλέον 
-ή άπαξ σωθέντος τοϋ Ναπολέοντος ένεκα τοΰ χαμηλού αναστήματος, 
ώς έλεγε παίζων.

ΐϊσαν δέ άμφότεροι, καθαροί τά ήθη' καί περί μέν τής αγνείας τοΰ Α
λεξάνδρου μαρτυρεί ή αρχαία ιστορία, περί δέ τοΰ Ναπολέοντος καί οσοι 
έγραψαν επίτηδες ϊνα σμικρύνωσι τή» δόξαν αύτοϋ δέν έτόλμν,σαν νά 
άναιβέσωσι τούτο (116). Δεν ήτον κατώτερος περί τήν στρατηγικήν 
εμπειρίαν ό Καϊσαρ, άλλά, παραπέμποντες περί τούτου εις τήν παρά 
Λππιανώ σύγκρισιν αύτοϋ (117), δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν τό αύτό περί 
άννείας τοϋ άνδρός' διότι ούτος ήτον έν άκολάστοις ακόλαστος. Καί 
πρώτον μέν συνεφθείρετο μετά τής Αλεξανδρινής Φρύνης, τής^ τελευταίας 
βασιλίσσης τή; Αίγυπτου, τής πολυθρυλλήτου Κλεοπάτρας' ειτα δέ, πρό; 
αίωνίαν δόξαν τής ρωμαϊκής συγκλήτου, καί παρήλιζ ών, ελαβε τό έζαιρε- 
τικόν δικαίωμα νά έφαρμόση έαυτώ άρθρα τινά, κιι ούχί βεβαίως τά ηθι
κοί τέρα, τής πολιτείας τοΰ Πλάτωνος (11 8). Αώρως δε φονευθείς δέν γνω
ρίζομεν πώς ήθελε μεταχειρισθή τήν άπόλυτον εξουσίαν. Ισως τό ώφε- 
λιμώτερον έργον αύτοϋ ήτον ή διά Σωσιγένους διόρθωσις τοΰ μηνολ.ογίου.

έάν δέ άποβλέψωμεν και εΐ; τά τελευταία τών τριών τούτων με
γάλων άνδοών, εύρίσκομεν οτι έκ διαμέτρου εναντίαν είχον τήν τήχην' 
διότι ό μέν Αλέξαδρος άπέθανεν έν πλήρει δόξγ,, μεταξύ φίλων καί 
συγγενών, ύφ’ ό'λου τοϋ βασιλικού μεγαλ.είου καί τής λαμπρότητος πε- 
οιστοιχούμενος άφ’ ου παν-αχόθεν έλαβε τ 
καί στεφανοϋντας έπί ταϊς νίκαις, καί άφ’ 
τά άγάλματα καί εϊτι άλλο άνάθημ*  δ Si. 
μισεν Ί19)· ό Καϊσαρ έτελεύτησεν έν τώ βουλευτηρίω δολοφονηθείς, 
ό δέ Ναπολέων, τήν τύχην Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ λαβών, άπέθα
νεν ίν έξοοία, έγκαταλελειυ.μένος ύπό φίλων καί οικείων, ύπό τώ» στρα
τηγών αϋτοΰ οϊτινε;, ύπερδοξασθέντε; καί ϋτερπλουτήσαντες, δέν είχον 
τί νά έλπίσωσι πλέον παρ αύτοϋ· Απίθανε δέ μετά μαχα; τή; Αει- 
ψείας καί τοϋ βελγικού ίδροϋντος, όποιας ούδέποτε ήτύχησεν ό Αλέξαν
δρος. έάν δέ παρατηρήσωμεν καί τά μειέπειτα, οί μεν κληρονόμοι τοΰ 
Καίσαρος καί Ναπολέοντος άνέσωσαν τιμήν καί δόξαν, έπί θρόνου καθε- 
σθέντες, τό δέ γένος τοΰ Αλεξάνδρου δλον έξ ολοκλήρου, οϋϊενό: έξαι- 
ρουμένου, κατεστράφη βιαίω θανάτω.

Καί αναίσχυντος καί ανάξιος νά έμφανισθώ ένώπιον τοιούτου ακροα
τηρίου, ενώπιον τοιαύτης όμηγύρεως, ηθελον κριθή δικαίως, ει παραλείπουν 
τά έλλείυ.υ.ατα τοϋ Αλεξάνδρου προσεποιούμην δτι αγνοώ ταΰτα, ή εκ
θέτων έπροσπάθουν νά τά δικαιολογήσω, ώ; άναμάρτητον παριστών αύ
τόν. Ανθρωπο; αναμάρτητος ομοιάζει βιβλίον χωρίς παροραμάτων, ώ; 
ώνόμασαν οί Γάλλοι τόν Λαφαύέττην. Καί περί μέν τούτου άλλοι; με
λετώ, έγώ δέ ούτε νά κρύψω ούτε νά υπερασπίσω τά κακά τοΰ Αλεξάν
δρου προτίθεμαι' πολλ.ο» γε καί δει' Ούτε ό τοΰ Κλείτου, ούτε ό τοΰ Φι- 
λώτα καϊ Παρμενίωνο; τοΰ πατρός αϋτοΰ φόνο;, ούτε ό τοΰ Καλλισθέ- 
νου; λανθάνουσί με. Αλλ’ ούδέ τό πράγμα σκοπώ νά σμικρύνω, κατα- 
δικάζων τον απότομον τρόπον τοΰ Κλείτου έν παντι καιρώ και τοπω 
άνατείνοντο; τήν έν Γρανικώ σώσασαν χεΐρα,ούτε τήν ύποπτον καί άγέ- 
ρωχον διαγωγήν τοΰ Φιλώτα, πρό; τόν όποιον καυχώμενον έλεγεν ό γέ
ρων πατήρ του γειοω>· γιγ-toi^ ούτε τά; σοφιστείας τοΰ Καλλισθένους, 
όαοιάζοντος, ώ; φαίνεται, πρός τινα τών νΰν κατηγόρων τοΰ άνδρός. Α- 
διστάκτω; καί άπροφασίστως καταδικάζω καί ταΰτα καί εϊτι άλλο δι
καίως κατηγοροΰσι τοϋ Αλεξάνδρου. Άλλ’ αί μερικαί αύτοϋ πράξεις ε
ξαφανίζονται πρός δλον τόν δημόσιον αύτοϋ β’.ον άντεξεταζόμεναΓ είναι 
τόσαι κηλίδες ύπό τή; πολλής λάμψεω; συγκρυπτόμεναι, είναι πράξεις κα- 
ταβιβάζουσαι τόν Αλέξανδρον είς τήν τάξιν τών άνθρωπων, διότι άλλως 
ήθελ.ςν είναι ΰπερτερα; φύσεως δν προσθησου.εν δε τούτοι; οτι ό Αλέ
ξανδρος μεταμεληθεί; έθρήνησε καί παρ’ ολίγον έφονεύθη (120), τί; εν 
τή θέσει τοΰ Αλεξάνδρου μετεμεληθη καί ώμολόγησε τό αμάρτημά του; 
Είναι αληθές οτι ό άύτοκράτωρ Θεοδόσιος, μετά τού; έν θεσσαλονίκν; φό
νου; μετζμ-ληθεϊε, ύπέκυψεν είς δσα; ποινάς έπέβαλεν αύτώ ό Μεδιολά- 
νων ’Αμβρόσιος (120)· ό Θεοδόσιος δμω; ήτον χριστιανός, χριστιανικώ- 
τατος, διώκτης τών αιρέσεων*  τί; δέ θρησκεία ύπεχρέου πρός τοΰτο τόν 
Αλέξανδρον;

Άλλά διά τί αέγιστο; στρατηγός, μέγιστο; δορικτήτωρ καί τοσοΰτον 
χρηστό; καί ενάρετος γενόμενος, δέν έδείχθη ζ.αϊ μεστός νομοθέτη; ; 
διά τί δέν έγραψεν έλευθέοας νομοθεσίας διά τού; υπηκόου; του ; Εγώ 
οϋτε ότι πρό ώρα; άποβιώσας δέν προύλαβε νά πράξη τοΰτο λέγω, ούτε 
εΐ ήτον δυνατόν καί εϋκαλον είς Ιωνάς, Λυδούς, Κάρας, Πέρσας, Πήδους, 
Ινδούς, κτλ, νά έφαρμόση τά νοχοθετήχατα τών ’Αθηνών, της Σπάρτης 

ή τή; Μακεδονία; εξετάζω· ερωτώ μόνον ποια συντάγματα εδωκαν είς 
τού; ύποταχθέντας λαού; οί κατήγοροι τοϋ Άύεξάνδρου,' Απορία; άξιον 
τώ ό'ντι πώς δέν κατηγόρησαν αύτόν ό'τ·. δέν ένεφύτευσεν αύτοΐς τόν 
κατά πάντα καθαρόν καί αγνόν ελληνικόν χαρακτήρα, καί πρόσωπα 
καί χρώματα καϊ παντι ξενίζον καϊ ΐδιογενές αύτοΐς άλλαξα;, ύ 'Αλέ
ξανδρο;, σεβασθεί; τά; θρησκείας, έσεβάσθη καϊ τού; νόμου; τών ύπο- 
ταχθέντων λαών άφήκε τά; δημοκρατίας τών ελληνικών πόλεων τή; 
Μικράς Ασίας, μετέτρεψε δι’ αίσθημα ή διά φρόνησιν τας ολιγαρχίας 
εί; δημοκρατίας, έκυβέρνησε φιλάνθρωπο»; καί πατρικό»;, άλλ’ ούδέποτε 
έτυράννησεν.

Είναι γνωστόν ότι δύο» ειδών τυραννία ύπαρχε: 'ν τώ κόσμο», τυραν
νία έθνου; έπί έθνους ολοκλήρου, αρχόντων καί δεσποτών τυοαννία έπί 
δούλων καί ειλώτων, καί τυρανία ένός καί μόνου έπί πάντων τών υπο
κειμένων λαών, έστωσαν όμογενεϊ; ή ετερόφυλοι· Τό δεύτερον εΐύο;, εί 
ούχί άλλο, παρηγορεϊ τούλάχιστον διά τή; ίσότητο; τών καταπιέσεων, τό 
πρώτον είναι πολύ βαρύτερου- καί δτι τοιοΰτον ήτον τό τών Περσών δή- 
λον έκ τόϋ προαναφερθέντο; άξιώματος. 0 ’Αλέξανδρος ούτε τό έν ο”τε 
τό άλλο άσπασθείς καί τήν ύψηλοφροσύνην τών Ελλήνων καί τό άγέρω- 
χον τών Μακεδόνων καταφρονήσα; άπαντας έτίμησεν όμοιους καί ίσους 
ώ; ελευθέρου;' ή δέ τιμωρία τών άδικοΰντων άναστέλλουσα τήν αδικίαν, 
συνείχε τό όλον (121. β').

Κα.Ιώς. Οί μετέπειτα όμως ύιάύογοι χαί έπιίιαδοχοι, χαχοί γεκό- 
μεκοι, χατ-ρσχοκαν τί/r άρχήκ έχείκου. ’Αλλ’ ούδέ ό τοϋ ενάρετου 
Μάρκου Αύρηλίου υίό; έγινε χρηστός, καί ούδείς ένεκα τούτου κατηγό
ρησε τόν πατέρα, μετά πολ.λής έπιμελείας αύτόν άναθρέψαντα. Καί οί 
μαθηταί τοϋ Σωκράτους Κριτίας καί ’Αλκιβιάδης έγιναν έξωλέστατοι, 
καϊ μόνον οί αναίσχυντοι συκοφάνται έπροσπάθησαν νά προστρίψωσι μώ- 
μον διά τούτο είς τόν διδάσκαλον (122). Ά.Ι.Ιά χα'·. αύτος χίτέστρζ- 
ι'.-ε πό.Ιεις, εποίησεχ άπειρα χαχά, έίιιφάκισε τάς άχθηροτάτας δη
μοκρατίας τω>· ‘ ΕΛ.Ιήκων. Ινα ε“π·ρ τις τούτο, πρέπει νά λησμονήση 
τά έν παντι καιρώ καί τόπω αναπόφευκτα κακά τοϋ πολέμου, έξαχρει- 
οΰντο; τούς ανθρώπου; καί διασείοντο; αύτά τά στοιχεία τή; κοινω
νίας' πρέπει νά λησμονήση τί λέγει ό Θουκυδίδης περί τών κακών τοΰ 
πελοποννησιακοϋ πολέμου (123), ϊνα είπτ, δτι ό ’Αλέξανδρο; κατέ- 
στρεψε τά; άνθηροτάτας δημοκρατία; τών Ελλήνων, πρέπει νά λησμο
νήση δτι τό ανθηρόν δέν υπήρχε πλέον, »ι»Ι vi μό ένθυμηθή πώ; είχον 
καταντήσει αί άταντα/οΰ έλληνικαϊ πόλεις (124)· τού; θησαυρούς τοϋ 
έν Δελ.φοϊς ναού ούτε ό Φίλιππο; ούτε ό ’Αλέξανδρος βεβαίως έλεηλάτησαν. 
’ Α.1.1 έξηγρείωσε τούς ί Ι.Ιηκικούς χαρακτήρας. Καϊ πρός τούτο πρέπει 
νά λησμονήση δτι ό Αύτανδρο; δέν έξηχρειώθη ύπ’ ’Αλεξάνδρου, καί δτι 
δύο Λύσανδροιέκ βάθρων ηθελον καταστρέψει τήν Ελλάδα (125), καί πρέ
πει νά διαγράψη έκ τή; ιστορία; τά ένδοξα ονόματα τών αληθινών 
Σπαρτιατών Καλλικρατίδα καϊ Τελευτίου οϊτινε;, δυσανασχετήσαντες 
δτι οί Ελληνες έκολ.άκευον τού; σκτράτας χρημάτων ένεκα, ϊνα φθεί- 
ρωσιν άλλήλο»;, άπεφάσισαν νά διαλλάξωσι τού; Λακεδαιμονίους κα1. 
Αθηναίου; (126).

0 Ανταλκίδχς διά συνθήκη; οίας βασι.Ιι νς ίπεθόαει παρίγώρτ,^ί··/ 
είς τού; βαρβάρους τά; έλλ.ηνικάς πόλ.εις τής Μικράς Ασία;' καί ταύτ ης 
τής συνθήκης δυνάμει δ μέγας βασιλεύ;,κριτής γενόμενος, εΰρισκε δίκαιον νά 
διατάσση, κατά τόδοκοΰν, περί ελληνικών πόλεων καί νήσων (127), ό 
δέ Αλέξανδρος, τά έκ διαμέτρου εναντία ποιων, κατά τάς πρός Φίλιπ
πον συμβουλάς τοΰ Ισοκρχτού;, επέτασσε τώ βασιλεΐ τών Περσών, w; 
κύριος τής Ασίας '128j· άπχλλάξα; δετούς έκεΐ Ελληνας τοΰ βα?- 
βαρικοϋ ζυγού εις έ'ν μόνον παρήκουσε τόν Ισοκράτην, διότι ό μέν γη
ραιός ούτος πολίτης τών Αθηνών συνεβούλευεν είλωτείαν τών βαρβάρων 
τοΐς Ελλησι (129 , ό δέ Αλέξανδρος κατέστησεν άπαντα; ίσους. A.U' ό 
Ά.Ιέί.ανδρος, ώς στρατηγός τώκ Ε.Ι.Ιήνωκ, διχαιοκ ήτ' >■ »·« νπαχού’/ 
ίίς τάς διαταγάς αύκώκ· ώστε, εΐ χατηγβρείτο ώς ά.Ι.Ιος ίΕρμοχοπΐ’ 
δης, έπρεπεν ίχ τής Ασίας νά έπιστρε'ι.'··^ άπο.Ιο'ρησόμενος. Τοιαΰτα 
μαθήματα τής νέας νομική; σχολή; δέν έδιδάχθη παρ’ ’Αριστοτέλου; ό 
Αλέξανδρος*  παρ”Αριστοτέλθυ; έμαθεν δτι τό ελληνικόν έθνος δύναται 
άρχειν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτεία; 130 ■ παραμέλησα; δέ τών 
παραινούνταν νά μεταχειρισθή διαφόοω; τούς Ελληνας του; βαρβάρους 
άπεδέξατο παρ' έαυτώ τούς εύδοκιμοΰντα; εύεργετών αύτούς (131)·

A.l.i’ ίΛαβεν ήθη περσικά, αιγυπτιαχί, χατί δέ τόν ίώσηπο» 
(132) χαί εβραϊκά, καί έγινε τά πάντα τοΐς πάσιν ϊνα κερ- 
δίσιι τούς πάντας, εν ώ έπρεπε νά μένη άγνύς Μ ακιδών καν- 
σΙ<χν επί τήν χεγα.Ιήν γέρων καί κρηπίδας ύποδοίμενος' ΐί! ταύτα, 
ομολογώ, είναι αμαρτήματα μεγάλα, ούδεμίαν απολογίαν έηιδεχόμενα, 
καί εί περί τών άλλων εύρίσκετο μεγάλη τις ή μικρά ύπερασπισις, περί 
τούτων ούδέν έστιν είπεϊν' έν μόνον λέγω τελευτών, εί, κύριος τής ’Α
σίας γενόμενος, δέν έμείνεν άναμάρτ-ητο;, δέν άνεδείχθη καλό; καί άμεμ
πτος άνδριά;, ηρωικού κάλλους άγαλμα, εί ούκ έγινεν άγγελος, εί ούδείς 
λόγο; ύπέρ αύτοϋ ισχύει παρά τοΐς άκριβοδικαίοις καϊ αύστηροΐς κριταΐς, 
τότε άποκηρυχθήτω,άποβληθήτω τής ελληνικής φυλής ώ; ανάξιο;, ώ; μολύ- 
νων τό όνομα' πχρχλαβέτιυ δε μεθ' εαυτού καί ’Αριστοτέλη? τόν δ’.δά*  
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σκαλόν του, Μακεδόνα καί αύτόν ό'ντα,’Αριστοτέλην il iiiaOStro (li color 
che saono (133).

Απήλθεν έκ τής γής 0 ενδοξότατο; τών αύτή; υιών, πολλά μέν κα- 
τορθώσα;, πολλά δέ ζαί ανεκτέλεστα κατάλιπών. Τό μεγαλεΐον τών 
έργων ύπέρ τήν κοινήν σφαίραν δν καί τό σύνηθες ύπερβαϊνον, καταντά 
ει; τό απίστευτο·/, οίον μυθώδε; νομιζόμενον (13 4). Ούτω; έν τή Δύσει 
περί Μεγάλου Καρόλου, ούτω; έν τή ’Ανατολή περί’Αλεξάνδρου. ’Αλλ’ 
ούτε τοΰ ένό; ούτε τοϋ άλλου τό άληθέ; μεγαλείου αναιρείται, διότι 
πολλοί τών μετέπειτα, είτε έπτοημένοι καί αληθώς πιστεύοντες, είτε 
κολαζεύοντες, είτε και πρόχειρον μυθοπλαστιών αφορμήν έχοντες, έπί 
άληθεΐ τή βάσει πολλά τά ψεύδη έπωκοδόμησαν (135).

έάν δ _έκ τών γεγονότων καί έκ των δεδομένων κρίνωμεν, ούχί 
μικρότερα έμελλον είναι τά ύπ’ Αλεξάνδρου μελετώμενα. Λν καί 
οί σκοποί τοϋ μεγάλου τούτου άνδρό; παρά τινων ώ; ακατόρθωτοι, 
καί, καθ’ ά λέγεται, ρομαντικοί, κατηγοροϋνται, ή αδέκαστο; 5μω; 
καί απαθή; κριτική εύρίσκει ότι ούδέν έστι τό μάλλον δεικνύον 
τήν φρόνησιν τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τό διαστέλλον αύτόν πάντων τών 
Ομοιων, όσον ή ακριβής διάκρισις τών δυσχερών καί αδυνάτων. Εκ 
τούτου οδηγούμενος έζήτει κχί έθήρευε τά πρώτα, άλλ’ ούδέποτε έπεχεί- 
ρει τά δεύτερα, διά τοΰτο καί απανταχού έπιτύγχανε.

Μετά παρρησίας δέ όμολογώ τήν άπό ψυχής καί καρδίας λύπην μου, 
ότι, είτε διά μετριοφροσύνην αποφεύγω·/ νά μιμηθή τόν Ξέρξην, είτε δι’ 
άλλον λόγον, άπεποιήθη τήν πρότασιν τοΰ άρχιτέκτονος Δεινοκράτους ή 
Στασικράτους- διότι, άλλω;, έν ώ τήν σήμερον έχομε·/ Αλεξάνδρειαν,τότε 
ήθέλομεν έχει καί τόν Αθω/α είς ολόσωμου γιγχντώδη ’Αλέξανδρου με- 
ταπεποιημένον, έυ τή μια μέυ μυρίανδρου πόλιν κρατούντα, έν δέ τή 
έτέρα ποταμόν διαβαίνοντα καί έκχεόμενον είς τήν θάλασσαν (135). 
Ως δέ οί άγριοι τής ’Αμερική; γονατίζουσιν ένώπιον τοΰ μεγάλου καταρ
ράκτου Νιαγάρα, σεβόμενοι τό μεγαλείο·/ τής φύσεως, ούτω; απαίδευτοι 
καί πεπαιδευμένοι, πολιτισμένοι καί άπολίτευτοι, ήθελον κλίνει γόνυ 
ενώπιον τοϋ κολοσσαϊκοϋ άνδριάντο;, θαυμάζοντες τήν ελληνικήν μεγα- 
λουργίαν.

II διά τών έν Βαβυλ.ώνι καί τών περί αύτήν έργων έξασφάλισι; τοΰ βα
σιλείου, ο έκ τοΰ ποταμού Ινδού μέχρι τοΰ περσικού κόλπου παράπλου; 
τοΰ Νεάρχου, αί περί τήν Αραβίαν πρός κατόπτευσιν άπόπειραι, αί άπειροι 
προετοιμασία·, κατά γην καί κατα θάλασσαν, α· διδόμενα·, καί πάλιν ά- 
ναστελΛόμεναι δίαταγαί, ταΰτχ καί πολλά άλλα διδόρ.ενα δεικνύο /τιν 
άποχρώντω; ότι οί σκοποί τοΰ δορικτήτορο; άπέβλεπο·/ τά δυτικά μέρη. 
Εμελλε, περιπλεύσα; τήν Αραβίαν πρώτον, εϊτα δέ τήν Αφρικήν, νά 

λζ_.. Ηρακλείου; στήλας όπου ένόμιζε τό τέρμα τοΰ κόσμου
δυσμάς, νά κυριεόση τήν Ισπανίαν, καί ούτω νά άποκαταστήση άπηρ- 

ρό; ασφάλειαν, κοινωνίαν καί έμπορίαν πάνυ καλώ; έχον τό 
■ ':·. τών Αθηναίων, ή

καί εύφορωτάτω·/ μερών τή; γής, ή 
ό Μεξικού τοΰ άρχαίου κόσμου.

έξησφαλισμένα, καλώ; διατεταγμένα καί κοίνωνοΰντα

ίά τής Ελλάδος μετά τή; Μικρά; Ασίας, ό
·.; καί ‘Αφρική; μετά τή; Άλεξανόρείας καί Καρχηδόνος, τήν όποιαν, 
ιοταχθεΐσαν καί τοϋ; ίδιου; τηρούσαν νόμου;, δεν ήθελ.ε καύσει ό Αλέ

ξανδρο;, ώ; οί Ρωμαίοι, ή ανταλλαγή ....................-
μετάλλων τή; Ισπανία; πρό; τά τών άλλων καί πρό; τά π/.ουσιώτχτα 
ποοϊόντα τή; Ινδίας, ήθελον έπιφερε·. μεταβολήν είς τόν άρχαΐον κόσμου 
μικροτέραν μέν, πάντοτε ομω; ώνάλογον τής έπί τό μεΐζον μετέ 

εΰρέσεως τή; 'Αμερική; γενομένης. Τίνας εύκολίας καί

ουτω;

φθάση εί; 
πρό; 
τισμένον, , , _ . .
βασιλείου. Τά έπί Θράκης ήσαν αί άνατολικαί Ι/δίαι 
Μικρά Ασία ήτον έκ τών καλλιστων 
Ισπανία ήτον τό Περού καί τό Μεξικό·/ τοΰ άρχαίου κόσμου. Πάντα ταΰ
τα, έξησφαλισμένα, καλώ; διατεταγμένα καί κοίνωνοΰ/τα πρό; άλληλα, 
ήθελον παρέχει τό λαμπρότατο/ θέαμα. Π διά Μακεδονία; καί Θράκη; 
έμπορία τή; Ελλάδος μετά τή; Μικρά; Ασίας, ό τών παραλίων τή; Συ
ρία; καί ‘Αφρική; μετά τή; Άλεξανόρείας καί Καρχηδόνος, τήν όποιαν, 
ύποταχθεΐσαν καί τοϋ; ίδιου; τηρούσαν νόμου;, ί»-/ η·..... -------- . -

; τών πολυτίμων καί κατωτέρων 
:; πρό; τά τών άλλων καί

;;, ήθελον έπιφερε·. μεταβολήν εις τον αρχαιον κοσμο'» 
άντοτε όμως άνώλογον τής έπί τό μεΐζον μετέπειτα δια 

τής εΰρέσεως της 'Αμερική; γενομένης. Τίνας εύκολίας καί ποιαν συνδρο
μήν πρός κατόρθωσιν τοιούτων μεγάλων σκοπών ήθελεν εύρεΐ παρά ταϊί 
απανταχού έσκορπισμέναις έλλ.ηνικαϊς αποικία·.;, καί πώς έκ τούτων 
ήθελεν ώφελκθή ό Αλέξανδρος, καί ή σύνεσις καί περίνοια αύτοΰ ήγγυά- 
το καί ειδήμονες συγγραφείς ακριβώς τό πράγμα έξεθηκαν (137).

Καί ούτοι μέν οί σκοποί τοΰ δορικτήτορο;, άλλοι δέ οί τής Θεία; Πρό
νοιας. Ολίγα πράγματα δεικνύουσι προφανέστερο·/ τήν διαμάχην τών 
ανθρωπίνων σκοπών καί τών τής Θείας Προνοίας. Φαντασθώμεν, κύριοι, 
άνδρα μεγαλεπήβολον, μεγαλουργόν, μεγάλα κατορθώσαντα, μεγάλα, 
κατά νοΰν άνελίττοντα, ύπό στρατηγών, ναυάρχων, ύπασπιστών καί με
γάλων θεραπόντων περιστοιχούμενον, έν μέσω πολυτελέστατων ανακτό
ρων, έν πλήρει λαμπρότητι κείμενον, ύπό πλήθους στρατιωτών, έπιθυ- 
μούντων ίδείν τον αγαπητόν αύτοΐς βασιλέα, οίον πολιορκούμενον, κατά 
πάσαν ώραν καί στιγμήν έτοιμαζόμενον νά κινηθή, δίδοντα καί άνακα- 
λοΰντα διχταγάς, καί πάντα ταΰτα διά σφοδροτέρας κινήσεως τοΰ 
σφυγμού, διά πυρετού, ώ; ιστόν αράχνης καταστρεφόμενα. Ούτως έν τή 

;ρα ιστορία ολίγον τι έντονώτερον βορείων άνεμων φύσημα κατέ- 
τών στρατιωτικών θεαμάτων

νεωτε
στρεψε τό ώραιότατον καί λαμπρότκτον 
sic transit gloria mundi (138).

έάν μή θέλωμεν, κύριοι, νά πέσωμεν 
-χυτή ίδέχν, οτι τά πάντα έν τή κόσμ-.υ

εί; τήν άτοπο·/ καί ασεβή έν 
τούσω ϋπό τυφλή; τύχη; ά-

γονται καί φέρονται, ώ; ϋπό ανέμων τά νέφη, πρέπει άδιστάκτως νά δε*  
χθώμεν ότι τοϋ παγκοσμίου τούτου δράματος έν ούρανοΐς μέν σχεδιά
ζοντας, ενταύθα δ’ έπιτελούνται παρ' ήμΐν αί σκηναί. Τά διάφορα έθνη 
είναι ϋποκριταΐ, οίον πρωταγωνιστής έχοντβς τοϋ; ηγεμόνα;, άλλήλους 
διαδεχόμενοι, λαμβάνοντες καί άλλάσσοντε; θέσιν, κατ’ άνωτέραν, καί 
ταύτην αόρατον, διαταγήν. Οί Ελληνες πκρέστησχν πρό τών Μακεδόνων, 
οί Μακεδόνες διεδέχθησαν τοϋ; Ελληνας, οί Ρωμαίοι του; Μακεδόνα;, 
τοϋ; Ρωμαίου; οί Τούρκοι, τοϋ; Τούρκους πάλιν..........καί ουτω καθεξής.

Εν ω δ έν τή άπειρου ποικιλία πολλά τού παγκοσμίου τούτου δρά
ματος είναι, φαίνονται τουλάχιστον, εύεξήγητα εί; τόν φιλόσοφον πα
ρατηρητήν, ύπάρχουσι καί πάμπολλα άλλα έν οίς πρέπει νά κλίνη τόν 
αύχενα σεβόμενο; τάς βουλά; τή; Θεία; Προνοίας, δμολογών τήν εαυ
τού αμάθειαν, καί άπορων πώ; νά έξηγήσ/) ότι Δημήτριος ό Πολιορ
κητή; θ; έμελλε να κληρονομήσν] Αντίγονον τόν ισχυρότερου διάδοχον 
τού Αλεξάνδρου έν λαμπρά φυλακή τοΰ πενθεροϋ Σελεύκου τοσοΰτον 
έλεεινώ; άπήλλαξε*  πώ; Αννίβας ό νικητής τών Ρωμαίων ό έχων τι 
ναπολεόντειο·/ κατά τε άλλα καί κατά τήν διάβασιν τών Αλπεων, ήναγ- 
κάσθη, εί; ξένην αυλήν πρόσφυξ, ..νά δηλητηριασθή, ’ίνα άπαλλάξ·/) τούς 
Ρωμαίου; τοΰ φόβου όν αύτοί; έ/έπζεε' πώ; ό Αντώνιος ό; ήδύνατο νά 
γένη κοσμοκράτωρ, άντί τοΰ Αύγουστου, καταφρόνήσα; τιμήν καί δό
ξαν, έγκαταλιπώ/ τοϋ; περιμένοντα; στρατιώτας, ίνα άκολουθήση τήν 
φυγόμαχον καί δραπέτιν Κλεοπάτραν, δεν εϋρισκε, καίτοι πολλά ικετεύω·/, 
τόν φονεύσοντα (139;. Πολλά δέ είπών καί έπινοήσας πρός έξήγησιν τού
των και άλλων όμοιων, θέλει πεισθή έν τέλει ό φιλοσοφώ·/ ότι ζαί ταΰτα 
είναι τόσα παραδείγματα διαμάχη; τών ά/θρωπί/ων καί τών θείων 
σκοπών ούδ είναι τό πράγμα διάφορον εί; τήν προκειμένη·/ ύπόΟεσιν. 
0 κόσμο; όλο; περιέμενεν έκ τού Αλεξάνδρου ϊνα ή Ελλά; συμπαγή καί 
ή’Ασία εύδαιμονήσρ, καί ομω; ή Θεία Πρόνοια επίτρεψε μετά τόν πρόωρον 
αύτοΰ θάνατον να κυριεύσωσιν 'Ασίαν, 'Αφρικήν κχί Ελλάδα οί διάδοχοι 
και έπιδιάδοχοι αύτοΰ, οΐτινες, χάρις εί; τάς συνετά; εκείνου διατάξει;, 
διετήρησαν μέχρι τινά; αρχήν καί αξιοπρέπειαν, (140;, είτα δέ έξαχρειού- 
ούμενοι καί χειροτερεύοντας, καθ' όσον έμακρύνοντο τής παρουσία; καί ε
πιρροής τοΰ μεγάλου άνδρό;, άγενώ; παρέδωκαν τό παν εί; τοϋ; Ρω
μαίου;, ίνα τυραν/ήσωσι καί γυμ/ώσωσΐ τόν κόσμον άπαντα, καί, κατα
χθόνιον δέ ειρωνείαν πρό; τυύτοις έπιτιθέντες, νά περιπαίζωσι καί τοϋ; άλ
λου; κχι τοϋ; εύπιστου; Ελληνα; διά τού έν πα<τί κα ρώ καί τόπω αγα
πητού αύτοί; ειδώλου, τής έλευθ-ρία;, λόγο» μέν κηρύτταντε; Corcyra 
libera civilas, καί άλλα παρόμοια, έργω δέ έπί μάλλον καί μάλλον συ- 
σφίγγοντες τά; «λύσε·.;. Μό λ3ιά τών χρυσδν στεφάνων τού; οποίους 
εκουσίω; -θηθεν προαί?!?Εν κκτεπτώχευσε·/ ή ΐ'ίλλά;. ΐ'ΐ απάνθρωπος αύτη 
-,ουσία των Ρωααιων, ό μετά τοϋ; Ρωμαίου; άγριο; δεσποτισμό; τών 
Παρθων, ή θηριώδης έξουσία τώ/ μετέπειτα σκυθικώ/ φυλών, οίον έκ 
συμφώνου καί τά; μογάλα; έλπίδας, όσας περί τοϋ αρχαίου κόσμου, 
περί του αρχαίου, δό; είπεΐν, ανατολικού ζητήματος, ή σύν·σι; καί ή χρη- 
στότη; τοΰ ίλεςάνόρου παρείχε, κατέψευσαν, καί τάς γενομένα; βελ
τιώσει; ές όλοκλήρου καί έκ βάθρων κατέστρεψαν.

Ουχι μόνον απίστευτο·/, ω; προείπομεν, άλλά και πρόξε-ον ζηλοτυπίας 
γίνεται τό μεγαλείο/τών πράξεων, μυριοτρόπως προσπαθούση; νά με- 
τζίάση ή και νά φεύσρ τα παρ' άλλων έγκώμια. 0’ότω;, έν ω οί μακεδο— 
νί,οντε; Ελληνες έθεοποιου·/ τό/ ’Αλέξανδρο/, οί κατ' αλήθειαν, ή καθ’ϋ- 
ποκρισίν, δημοκρατικόν φρό/ημα έπιδεικνύμενοι δεν έπαυο/ καταφρονοϋν- 
τε; και ψεγοντες τάς πράξεις αύτοΰ, τό/ όποιον δεσπότην καί τύραν
νο·/ άπεκάλουν, και έκ τούτον αί ούτε όλίγαι ούτε μικραι κατ’ αύτοΰ 
κατηγορία·.. Οι δε ‘Ρωμαίοι; οί ‘Ρωμαίοι οΐτινες ένίκησαν τοϋ; τελευταίου; 
βασιλείς τής^ Μακεόενία;, τού Αλεξάνδρου μέν αναξίους διαδόχους, 
Άντιγό/ου όέ τοΰ κύκλωπος, διά Λημητρίοο, απογόνους, ούτε νά 
εννοήσωσιν ούτε νά χω,εύσωσιν ήδόναντο πώς προγενέστερος βασιλεύς 
τοϋ τόπου τούτου κατώρθωσε τοσοΰτον μεγάλα έργα. Η κατά Κράσσον 
έν Παρθοι; τραγωδία (1+1) έτι μάλλον άνετάραττε τήν έκείνων φιλο
τιμίαν. Εκ τούτου ο·. ψόγοι τοΰ σατυρικού ίουοεναλίου, οί τοΰ Χευκανοΰ 
και άλλων (141 β ) ό δέ Κικέρων; ό ρήτωρ, οϋτο; οσάκις έΰ.ησμό/ίΐ, έ- 
πήνει τούς Ελληνας, ενθυμούμενο; δέ ότι είναι ‘Ρωμαίος έλησμόνει τοϋ; 
επαίνους, έωλοκρχσίαν τής αύτοΰ ρωμαϊκής άγερωχία; κατασκεδαννύω·/. 
Ούτος καλεΐ τόν'Αλέξανδρον tarpissimum 142 . ’Αλλά πόσον ό Κικέρων 
έσέβετο τήν αλήθειαν είναι άλλαχόθεν γνωστόν 443).

Εκ τούτου καί τό παρά Αιβίω περιώνυμον ζήττμκ' Εί ό ’Αλέξανδρος 
ει; Ιταλίαν έλθών καί πρός 'Ρωμαίους πολεμήσας ήθελε νικήσει ή νι- 
κηθή. Ο μεγας ούτος ιστορικό;, πατριωτική ζήλω κινούμενος καί έπί 
τοΐς Οριάμβοις τή; ‘Ρώμη; έ/αβρυνόμενο;, τά ορη τή; 'Λπσυλίας ώ; υψη
λότερα παριστών τών ασιατικών δι’ ών οί' Μχκεδόνε; είς Ινδίαν διέ- 
βησαν, τόν έν Ιταλία τοΰ βασιλέως τής ΐϊπείρου, μητραδέλφου τοϋ 
μεγάλου 'Αλ.εξάνδρου, θάνατον έπιτέρων, παμπόλλου; ‘Ρωμαίους, οίον 
Ιουνίους, Ούαλερίους, Κοΐντίους, Κοενηλίους καί τοιούτους, τών όποιων 
τά ονόματα πρεπει νά άνοιξη τις το αύτοΰ σύγγραμμα ϊνα κατά πρώ
τον γνωρίση, απαριθμώ·/ ώ; ικανούς νά νικήσωσι τήν νικητήν τής 'Ασίας, 
δέν διστάζει νά λύση τό ζήτημα πρός δόξαν τή; εαυτού πατριδος.

Αλλά καί πασι τούτοι; πάλιν, ώ; φαίνεται, 
νά προστρέξη είς τήν τύχη/,_ έπιλέγων οτι 
άλλ’ έτι μάλλον τυχηρά ούσα ή ‘Ρώμη 
(144). Κατά τής γνώμης ταύτη; τοϋ Αιβίου, 
κοΰμαι νά έπαναλάβω τοϋ; λόγου; νεωτέρου 
τικωτάτου ιστορικού, ίκανωτέρου δντο;, ώ; 
Αιβίου «'.αί πολλών άλλων. Ουτο; λεγει 
τής ‘ρώμης ήτον οτι ό ’Αλέξανδρο;, τό τριακοστόν τ.

ύπό τό 
Πάντε; 
συνήψε 
τό πα-

ού πειθόμενος, άπεφάσισε 
τυχηρός μέν ό Αλέξανδρος, 

ήθελεν άφεύκτως νικήσει 
άντί πολλών άλλων, άρ- 

τινός έμφρονος καί κρι
στρατιωτικού, καί τού 
ότι ή μεγάλη τύχη 

όν τρίτον έτος τής ηλι
κία; άποθανών, δέν προύλαβε νά είσβάλη εί; τήν Ιταλίαν (145).

Πάνυ ολίγοι έδωκαν προσοχήν είς τοϋ; λόγου; τού Τ. Μβιου, πολ
λή δέ λείονες έφιλοτιμήθησαν νά μιμηθώσι δήθεν τόν Αλεςανδρον 
άλλ' ή μ.π«·ησι; άπέβλεπε μόνον ασήμαντα, έστι δ' ότε και γελοία πραγ- 
(,.ατα. 0? διαβόητο; Καράκαλος δ έν τοΐς κόλποι; τής μητρός φονεύω; 
τόν άδελφόν Γέταν, ού μόνον φάλαγγα μακεδονικήν συνεστησεν, άλλα 
κάί εικόνας παρήγαγεν είς τό μέσον γελοίας, Sv σώμα γραφούσα; καί 
μίαν κεοαλήν, όψεις ήμιτόμου; δύο πκρέχουσαν Αλεξάνδρου τε καί ’Αντω- 
νίνου(146). Καίτή; Σουεδίας Κάρολο; ό δωδέκατο; έπεδεικνυετο τόν Α
λέξανδρον μιμούμενος, ’Αλέξανδρο; τή; άρκτου καλούμενος. ’Αλλ ό μέγας 
’Αλέξανδρος ούτε τήν άστασίαν, ούτε τήν άφροσύνην, ούτε τήν*  άρκτώαν 
τραχύτητα, έστιν οτε δέ καί σκληρότητα, είχε·/ εκείνου' ούδ ήναγκασθη 
νά κ^ταφύγη εί; τοϋ; Πέρσας, ώςό τή; άρκτου Αλέξανδρος εί; 
κους, ϊνα άϊσθανθή τήν γλυκύτ/τα τής^ οθωμανικής φιλοςενίας (ν<Ό· 

ό μέγας Πομπήϊος ένηβρύνετο θριαμβεύω·/ έν τή στρατιωτική χλαμύδι 
-ού Αλεξάνδοου, έν Ταλαύροις τού Ιΐό/του μεταξύ τών πολυτίμων λάφυ
ρων τού\1·.θριδάτου εϋρεθείση 148). 0 Καΐσαρ μετά στεναγμών καί 
τεταπεινωμένη; φιλοδοξία; έθεώρει τόν άνδριάντα τοϋ ’Αλεξάνδρου 
(149). ό Αύγουστο;, καταφρόνησα; τά εταιρικά θέλγητρα της Κλεοπά
τρας, έφείσατο τής ‘Αλεξάνδρειάς, '/.άριν τού 'Αλεξάνδρου· ό Τραϊανό; 
μετ’ ενθουσιασμού άνεγίνωσκε τήν ιστορίαν αύτοΰ' ό Ναπο’λεων 
ποοσκεφάλαιον είχε τοϋ; βίου; τοϋ ’Αλεξάνδρου καί Καίσαρος. 
οί δορικ'τήτορες έθαύμασαν τόν Αλέξανδρον, ούδείς όμως, ούύεί; 
-ήν θέλησιν έν ταύτώ καί τήν δύναμιν ϊνα κατά πάντα μιμηθή 
ράδειγμά του (150). Μία μόνη έλπίς, ή έσχάτη άγκυρα, μένει τήν σή
μερον "εί; "δν τελευταία·/ απόπειραν τή; Εύρώπης πρός έκπολίτευσιν μέ
ρους ’Ασιανών, εί μέν ούχί τοϋ πάντη πάντω; ανεπίδεκτου, τούλά- 
χιστον τού πλέον δυσεκπολίτεύτου. II δέ έπιχείρησ·.; αύτη, έν πάση πε- 
ριπτώσει, πρόχειρον έχει τό γνωμικόν έ>· τοΐς μίγά.Ιοκ: ιϊρκέϊ χαΐ // ά- 
.■χόπειρα. ., .

Γνωρίζω, κύριοι, οτι τό επαγωγόν τοΰ θύματος καί ή ρύμη "ου λογου 
παρέσυρε με <5στε νά καταχρησθώ τήν ϋμετέραν ύπομονήν, ούδέν ηττον 
όν.ω; έξαιτοΰμαι τήν άδειαν νά ΰποσυνάψω τοΐς προηγούμενοι; δύο τινά, 
πσίν έλθω εί; τό συμπέρασμα καί τέλος τού λόγου. Άφήκα δε ταΰτα 
τελευταία καί ώ; παράδοξα φαινόμενα, καί ώς ίδιας έμυϋ παρατηρή- 
σε'·ς τάς οποίας, ούκ έ"'·θυμών νά περιφρονήσω όιά τοΰ κύρους επίση
μων άνδρών, άπ’ εναντία; παραδίδω είς αύστηροτέραν βάσανο·/, έάν τοΰ 
τοιούτου'κριθώσιν αξιαι. Τό πρώτον εί/αι ότι τό σημερινός ελληνικόν 
Πανεπιστήμιο·/χρεωστοϋμεν εί; τόν Αλέξανδρον, καί ίδοϋ πώς. Πάντε; 
σχεδόν οί διάδοχοι καί οί πλεΐστοι τών έπιδιαδόχων έκΰ.ηρονόμησαν τήν 
φι'λου-άθειαν τοϋ'μεγάλου τούτου άνδρό;. Τό Μουσείο·/ καί ή Βιβλιοθήκη 
τής 'Αλεξανδρείας, έργα οντα τών Πτολεμαίων, είναι συγχρόνως και 
έρνα τοΰ Αλεξάνδρου, όταν δέ συλλογισθώμεν ότι μετά τόιους κόπους 
τών 'Αλεξανδρινών καί Περγαμηνών καί τόσα; συλλογάς τών Πτολε
μαίων καί Άττάλων μόλις διεσώθη μικρόν μέρος τών πονημάτων έκ τοΰ 
τρομερού ναυαγίου, πρέπει άναγκαίω; νά συμπεράνωμεν ότι, άνευ τού
των, εϊχομεν ίσως έπιστήν.·/ς και νεωτερας εϋρεσεις, ελληνικής όμως μα- 
θήσεω;,'ελληνική; φιλολογίας, δι' ή; έλληνικό·/ πανδιδακτήριον πρέπει 
νά χαρακτηρίζητχι, ούδέ ίχνος' ήθελομεν έχε·., πιθανώς, πρό; τά ύ.λγ'./.ά 
καί ήμεΐ; καί οί τή; άρκτική; κκί έσπερία; Εύρώπης, ω; πρός τά ιερο
γλυφικά τών Αιγυπτίων. .

Ετι πκραδοξότερον φαίνεται τό δεύτερον, καί ομω; έγω νομί,ω αύτό 
αληθινόν' έστι δέ τό έξή;' έπειδή ό χείμαρρο; τή; βαρβαρότητο; έπ/... 
θεν έκ τή; ’λσίας, είναι φανερόν ότι, αδύνατο; καί εσκορπισυ.ενο; ώ; ή
τον ό ελληνισμός, ήθελε κκταστραφή μέχρι; αύτής τή; εστίας. Άλλ' ό 
’Αλέξανδρος, διά τών νέων πόλεων, διά τών νέων άπο'.κιώ/, διά τή; 
επιμιξίας, διά τή; ελληνικής έξουιία;, διά τών ελληνικών αύλών, εκτεί- 
νας καί στερεώσκς αύτόν, κατέστησεν ικανόν νά άνθέςγ έττι πολύ' οθεν 
διεσείσθη, έβλάβη, ήκρωτηριάσθη, άλλά δεν κατεστράφη, έμεινε, χάρις 
είς τόν 'Αλέξανδρον, ζώπυρον, πρός έπιγονήν μείζονα.

Δεν δύναμαι νά κρίνω έπί τού παρόντος εί κατ' άλλα ήθελεν είναι έ- 
πιτυχής τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου καί τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου σύγ- 
κρισις, έν τώ περί οϋ ό λόγος όμως έστιν εϋρείν, νομίζω, παράλληλόν τι 
σταρ’ άμφοτέροις. 0 μέν 'Αλέξανδρος, είς τά ανατολικά μέρη τρέψας τάν 
προσοχήν του, άφήκε τά δυτικά, τά όποια δέν προύλαβε νά έπισκεφθή, 
εΰκολον έρμαιο·/ είς τήν ανυπέρβλητον πλεονεξίαν τής 'Ρώμης ήτις, παμ
φάγο·/ θηρίον τήν έθνών γενομένη, έπροσπάθησε νά καταπί'/ι καί τάς 
γλώσσας αύτήν. Επιτυχοΰσκ δέ έν τοΐς δυτικοί; μέρεσι πλησιεστέραν 
έχουσι την άρπακτικήν λάμιαν, άπέτυχεν έν τοΐς άνατολικο'.ς, καίτοι
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προσπαθήσασα, ώς ανωτέρω κείμενοι;, καί βαθύτερα; ρίζας έχοντος τοϋ 
ελληνισμού. 0 δέ Κωνσταντίνος, έπίσης άποσύρα; τά; ρωμαϊκά; δυνάμεις 
τών δυτικών, κατέστησεν αύτά εύάλωτα τοΐς βαρβάροι; είς τοϋ; όποιους 
πολϋ χρονιώτερον άντέστησαν τά ανατολικά, ώ; μαρτυρεί τό μακροτα- 
τον χρονικόν διάστημα μεταξύ άλώσεως ‘Ρώμης καί πτώσεως Κωνσταν
τινουπόλεως.

Τοιοΰτος ό’Αλέξανδρος κατά τήν έμήν γνώμην. Πόσον Λαϊ περί τών 
άλλων έν γένει καί περί τών τοιούτων δύσκολο; ή κρίσις,/'οϋτο καί οι- 
κοθεν φανερόν καί ανωτέρω σεσημείωται. Η δέ σημερινή έποξ ,ί, καθ ήν οίον 
πάλη τών άνευθύνων και «υντ.ιγματικ&ν πολιτευμάτων φαίνεται κεκη- 
ρυγμένη, εί; τήν όποιαν μεγάλοι τε καί μικροί έμμιγνύοντα?, καθιστά την 
περί ’Αλεξάνδρου έτι δυσκολωτέραν, ικανήν νά άποθαρρύν/ι πάντα τινά τοϋ 
τοιούτου' διότι, έάν ψέξη τόν άνδρα, τότε, τά δτ/γιοκραε'κά, ιλ'/μαχωχικά 
όμέοζραπαά άπαγ/χιαά εγκλήματα, κατά τής κεφαλής τοϋ κρίνοντας 
έκσφενδον.ζόμενα ϋπό τών οπαδών τής πρώτης μερίδος, καλοΰσι κατ αύ
τοΰ τήν μέλαιναν ψήφον, έάν δέ τολμήσ’ρ νά τόν έπαινέση, τότε' δή τότε 
άντηχοϋσι τά εναντία ύπό τών δήθεν φιλελευθέρων, καί άφθονα ρ.εουσιν εκ 
τού στόματος αύτών τά σεμνά έκεΐνα καί μελίρρυτα, ότι άρισεοζ^ατ/χος, 
d'fff.Tortvoc, τι·ζ>ανπχΙις η ί^χιηηι;, τή σπάθη κόπτων, καί οΰ·χί διά 
νόμου λύων πάντα δεσμόν.

Ταΰτα πάντα ούτ’ έλάνθανόν με ούτε μ’ άπέτρεψαν τοϋ σκοπού' διότι 
ούτε πολιτικήν νά διδάξω προτιθέμενος, ώς έν άρχή ώμολόγησα, ούτε 
νά κολακεύσω τινά, εί περ τις άλλος άπειρος ών τού τοιούτου, είπα μετά 
παρρησίας ό τι ανέκαθεν έφρόνησα καί φρονώ, νομίζω·/ ότι τά ορθά καί δί
καια, ειλικρινής κηρυττόμενα, έν τέλει άναγκάζουσι καί τούς άδικους νά 
τά σεβασθήσι. Κεχωρισμένον, κατακερματισμένο·/ άλλήλομαχοϋν ευρών 
ό ’Αλέξανδρος τό έϋ.ληνικόν έθνος, έπροσπάθησε νά τό ένωση,. Διά τοΰτο 
ϋπό πάντων τών ορθή; φρονού/των καί απαθώς κρινόντων έδοξάσθη ώς 
σύμβολον τή; ελληνική; ένότητο;, εί; ταύτην, καί εί; μόνην ταύτην εϋ- 
ρισκόντων τήν εύκλειαν καί εύδαιμονίαν τή; ήλλάδος. Τούτο έπροσπάθήσα 
καί αύτός νά εκθέσω, όσον αί μικραί μου δυνάμει; συνεχώρουν εϊγε ήμάρ- 

μεμπτέα ή άτυχή; κρίσις, ούχί ή προαίρεσις. έπήνεσα τά καλά 
ί τά έπίψογα (151), ίκανώτεροί μου διορθούτωσαν τά ήμαρτη- 

έπί τή;
είλικρινεΐ

άλλ’ ούχί τά έπίψογα (151), ίκανώτεροί μου διορθούτωσαν 
μένα. Θέλω σεβασθή τά; γνώμα; αύτών, όταν στηρίζωνται 
ορθή; κρίσεω;, -γνώμα; άνδρών γνωστών έπί φιλομαθεία καί 
φρονήματι.

Αλλως δέ είμαι πεπΒίσμίνος ύ’τι, ώ; έν ταΐ; μάχαίς μόνον 
δειλοί έγκαυχωνται, ούτως έν τούτοις οί όλιγώτερον φιλελεύθεροι παρί- 
στανται ώς κατά τών τυράννων έκδικοϋντε; τά δίκαια τών έθνών. Η δέ 
μικρά μου περί τήν ιστορίαν πείρα έδίδαξέ με αρκούντως νά φοβώμαι 
τοϋςψευδοφιλελευθέρους, γνωρίζω·/ ό'τι άνθρωποι οΐτινες έν ’Αρχαι; όντε;, 
άποβαίνουσιν έ/ αύΟαιρέτοις αύθαίρετοι, ούδέν δίκαιον, ούδέν ιερόν σεβόμε
νοι, αύτοί ούτοι, έκπεπτωκότες, κκί πάλιν άναρριχώμενοι,ούχί μόνον τών 
περί τοϋ;.άρχοντας θεραπόντων άγεννεϊ; ερπουσι δούλοι, άλλά καί αύτών 
τών ίππων χαμερπέστατοι γίνονται κόλακες, ικανοί καί τήν τρίχα, κα- 
τήν χαίτην, καί τό βάδισμα καί τό κάλπασμα τούτων νά έξυμνήσωσιν, 
ούδέ όιστάζοντες είπεΐν ότι καί ό Καλλιγούλας, εί έβλεπε τοιούτους 
•ήθελε τοϋ; προτιμήσει τού ίγκιτάτου (152). Ανθρωποι, ούχί περί αύτοί 
νομίας καί εύημερίας, άλλά περί ύπάρξεως πατρίδας άδιαφοροΰντες, εϊγε 
μόνον ίδιόντι όφελος έκ τούτων προκύπτει, τοιούτοι συνήθως είναι οί 
γεννάδαι, οΐτινες τό δημοτικόν φρόνημα καί τήν ελευθερίαν δήθεν οίον 
άσπίόα προβαλλόμενοι, καί ταύτην κατά τών τολμώντων άντειπεϊν έν- 
σείοντες, σοβοΰσιν εις τό μέσον ταλανίζοντες τά ύπ’ Άλεςάνδρου κατα- 
πατηθένσα δικαιώματα τών έθνών, οιον έτοιμοι αύτοί δ/τε; πρός άνέ- 

;ϊπερ ό κόσμος πιστεύει, ή ούχί, «διάφορον, 
ό αξίωμα τούτων είναι cum mundus deci-

Οί θρασύ-

γερσιν τών πεπτωκότων. Εί 
credat judacus Apella 
pi velit, decipiatur.

Καί ταΰτα μέν ουτω,
•α, έρχομαι, τελευταΐον, είς τύ συμπέρασμα καί 
ίέ, προσπαθώ·/ νά άποφύγω τήν μακρήγορίαν, C. 
έξης- Μετά τόν πρώτον πολιτισμόν τοΰ κόσμου, τόν καθαρόν ελληνικόν, 
έπήλθεν ό δι’ 'Αλεξάνδρου, ελληνικό; τε ; 
πρώτου. Μετ’ αύτόν ήλθε·/ ό ρωμαϊκός, ι 
συνέχεια τοΰ δευτέρου. Μετά ταΰτα ό εύρωπαϊκός, πάντων τών π: 
μένων εύρύτερο;. Εί; πάντα; τούτου; τί συνετέλεσεν ή έλλάς; 
λάς, κύριοι, έδοξάσθη μόνη καί καθ’ έαυτήν, 
μονικώ;, έν τω 
λυπτομένου, πράγμα το όποιον οϋ 
νελθ-ρ· έδοςάσθη κατ' όίμφω έν τώ δευ 
πνισε τήν Ανατολήν' έδοξάσθη έν 
λος μέν, άλλα διδάσκαλο; γενομένη

:ν τώ εϋοωπαϊκω, < 
τών έαυτή;

νΰν δέ, πολλά είπών καί ποραλιπών ούκ όλί- 
ί πέρας τού λόγου. Τοΰτο 
θέλω έπιτελέσει διά τών
-—, . _ . ....... - -........... y,

; καί μακεδονικός, εύρύτερο; τοϋ 
εύρύτερο; μέν ίσως, βεβαίως δέ 

- " ’ - , —άντων τών προηγου-
II έλ« 

ωλιτικώ; τε καί έπιστη- 
ώτω, όλου τοϋ λοιπού κόσμου ύπό βαρβαρότητος κα- 

δυνατόν ούτε εύζτόν είναι νά έπα- 
έρω διά τοΰ ’Αλεξάνδρου θς έξύ- 

ω ρωυ.αϊκώ έπιστημονιζώς, ύπόόου- 
τών κεατούντων. Δεν εαείνε·/ αόο- 

ώς πολικός άστήρ διά τών αθανάτων συγγραμμά- 
υιών βοηθησασα τήν εύρώπην ϊνα έξέλθ-ρ τή; παχυλή; 

άπαιδευσίας καί βαρβαρότητο;.
Αλλά ζρίμασιν οίς οϊδε κύριος καί κρίμασ'.ν ά, πάντες γνωρίζομε·/ 

έπήλθεν ό σκυθικό; ζυγό;’ έν τούτφ ήδόξησεν, έταπεινώθη, περιεφρονξ-
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θη, ήκρωτηριάσθη, ήλθεν εί; τό χείλος τοΰ τάφου, έλησμονήθη, ώνδμά- 
σθη νεκρά καί ώ; μή ΰπάρχουσα’ άλλά τοϋτο ήτον μόνον θανατοφάνεια. 
Κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τής δεκάτης έννάτης άπό Χριστού έκα- 
τονταετηρίδος, εύαγγελιζομένη ή γή χαράν μεγάλην διά τήν έορταζομέ- 
νην άμωμον σύλληψιν τοΰ υίοϋ τής Παρθένου ήκουσε μετ’ έκπλήξεως 
καί τήν άθώαν, τήν δίκαιον άνάστασιν τής νεκροφανούς Ελλάδο . 
Άπετίναξε ^-άς άλύσεις, έκινήθη, ίσχυρίσθη, ένίκησεν, ήνδραγάθησεν, 
έθριάμβευσει,’,ίλλ.’ ή πάλη μακρά, βαρύτατο; ό άγων, ασθενές τό σώ
μα, μώλωπ'-£. έτι έχον, πανταχόθεν καταδρομή, ούδαμόθεν βοήθεια. 
Τά δάκρυα χθ.,1 αί κραυγαί τών πασχόντων μόνον si; ολίγων γενναίων 
άνδρών ψυχά; εύρηκαν είσοδον, ό λοιπός κόσμο; έκώφευεν. Εμμανώς 
λοιπόν διωκόμενη, γνωρίζουσα πόθεν νά φύγη, άλλ’ αγνοούσα πού νά 
καταφυγή, έν.ινδύνευσε τόν έσχατον κίνδυνον. ’Εν πάση ψυχρότητι πρού- 
λέγετο δικ τών έφημερίδων δτι περιέμενον νά ίδωσιν αίματόφυρτον, 
είς τρομερόν αίματόλουτρον πνιγμένην τήν Ελλάδα, ιός οί ‘Ρωμαίοι τοΰ; 
έν άμφιθεάτρω σφαζομένους μονομάχους. Εΐς τήνγηϊνην διπλωματίαν ή 
καταστροφή αύτής έφαίνετο βεβαία, άλλ ούχί καί έν ταΐ; ούρανίαις 
δέλτοις., έν αίς άποφασίζονται τά ενταύθα. Ακούσωμεν τόν ίοφρόϋον. 
« Η Ελλά; έπανέστη ύπέρ ελευθερίας, έλπίζουσα ότι δέν ήθελεν έγκα- 
ταλ.ε,ιφθή, άλλ’ ήλπισε παραπολύ. Ανισον πάλην παλαίουσα, έμεινε 
'μόνη μετά τής ιδία; άπελπισίας. Λεηλατημένη, πωλημένη, πεινασμένη 
έτεινε πρός ήμά; χεϊρας ίκέτιδα;. Ητησε νά ήναι ή τελευταία μεταξύ 
ήμών, υπηρέτρια, δούλ.η' άλλ’ ούδέν, καί πάλιν ούδέν τούτων' έν δια- 
στήματι έξ έτών δέν ήδυνήθη νά ταράξνι τό ψυχρόν αιμα τών ήμετέρων 
διπλωματών, καί έχρειάσδη ώστε ή ελεημοσύνη τών τεχνιτών νά τή 
πέμύ'/ι άρτον ϊνα τραφή, λίνον ϊνα σφογγίση τά; πλη.γάς της, καί ολίγα 
όπλα ϊνα πωλήσφ άκριβώτερα τόν τελευταΐον στεναγμόν 153).
II καρδίαμου κλ.είεται, κύριοι, κα1. πνίγεται ή πνοή μου όθεν δέν δύναμαι 
νά προχωρήσω.

Άλλά, τελευταΐον, ή Θεία Πρόνοια ένευσεν εϊς τά; καρδιές τών ισχυ
ρών βασιλέων τής χριστιανική; Εύρώπης, έσχεδιάσθη έ. ούρανοΐς ή έν 
Αύαρίνω συγκροτηθεϊσα ναυμαχία, καί ή έλλά; έιώθη, αύτόνομος καί 
βασιλευομένη. Ο ένάρετο; ήμών ήγεμών ήλθε καί συνήγαγε τά έσζορ- 
πισμένα καί πολυπαθέστατα τέκνα τή; Ελλάδος, γενομένης μετέπειτα 
συνταγματικής. Τώρα έρχονται τά κατόπιν.

Εάν έφαρμόσωμεν εί; τά καθ’ ήμας τήν έν τοΐ; μαθηματικοί; αναλο
γίαν, δέν θέλομεν βεβαίως λανθασΟή. όταν έν τούτοις εχωμεν δύο αρι
θμούς γνωστούς, εύρίσκομ-εν ώναντιρρήτως καί τόν τρίτον, σόν άγνω
στον' ούτως ενταύθα' έχοντες ένεστώς ζαί παρελθόν έχομεν βεβαίως 
καί μέλλον. Εχομεν παρελθόν όποιον εϊδομεν, όποιον γνωρίζομε/, καί 
όποιον ούδέν άλλο έθνος τοϋ κόσμου. Εχομεν ένεστώς πολλάς χρηστά; 
καί βεβαία; ελπίδα; παρέχον. Εθνος, κύριοι, τό όποιον έχει έν τοϊς 
κόλποι; αύτοΰ Ζωσιμάδας, Καπλάνας, ‘Ριζάρα;, Βαρβάκας. Δεβόλας, 
Άοσάχα;, Σίνας, Βέλιους, Μπόζους, Κοίτσικας, Πλατυγένας, Ζάπας, καί 
τοσούτου; άλλους γενναίους άνδρας, οΐτινες κατά τάς πρός τούς όμογενεΐς 
αγαθοεργίας, ούχί πρός ίδιώτας, άλλά πρός κυβερνήσεις άλλων εθνών άν- 
τιοιλοτιμοΰνται' έθνος, ούτινος καί ό ξυρακονητής προσφέρει τό λ.επτόν 
τής λιτής αύτοΰ καταστάσεως πρός φωτισμόν τής πατρίδος' έθνος τό ό
ποιον έντός ολίγων έτών έρημίαν, οϊαν είχε καταστήσει τήν Ελλάόα 
βάρβαρος χειρ, τής όποιας ό πέλεκυς ούτε δένδρων ούτε φυτών καί χόρ
των, ούτε λίθων έφείσατο, μετέτρεψεν είς κώμα; καί πόλεις, τό όποιον 
-ήγειρε ναούς τοΰ ΰψίστου καί παιδευτικά καθιόρύματα, σχολεία, γυ
μνάσια, ιεροσπουδαστήρια, πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, τεχνουργεΐα, 
συνέστησε διαγωνίσματα έπί ποιήσει καί καλλιεπεία, ένθα πρό ολίγου 
άχνιζε τό αίμα τών θυμάτων' έθνος τοϋ όποιου ή πολυάριθμος σημαία 
εύτόλμως διαπλ.έει τούς άπωτάτω ωκεανούς, τοΰ οποίου οι πλουσιώτα- 
τοι μεγαλέμποροι έν Λονδίνω, Μανδουεσέδω (Manchester), Μασσαλία, 
έν Ινδία, έν ’Αμερική, ίσως τήν στιγμήν ταύτην καί έν Αυστραλία καί έν 
Κίνα, άντερίζουσι πρός τούς εμπόρους τών μεγίστων έθνών, έχει μ-έλλον 
καί μέλλον λαμπρόν' ούόέν έχει νά φοβηθή περί τούτου.

Ποέπει άναμφιβόλω; νά ΰποτεθή ότι ούτε τόν τόπον περιήλθε πρό 
τριάκοντα ή είκοσιπέντε έτών, ούτε τά σπήλαια έν οίς έγεννήθησαν καί 
τά χόρτα οις έτράφησαν πολλοί τών σήμερον ζιόν-.ων εΐόεν ό θέλων νά 
άρνηθή ότι τήν σήμερον προώδευσεν ή Ελλάς. Αν δέν ε’ίυχθα κατά 
πάντα Γάλλοι, ούτε οί Γερμανοί ούτε οί λοιποί Ευρωπαίοι έγιναν Γάλ 
λοι, άλλ’ ούδέ άπαντε; οί αρχαίοι Ελληνες έγιναν ’Αθηναίοι. ’Αληθινός 
πολ.ιτισμός είναι ό παρέχων απανταχού τά αγαθά τής εύνομίας, 
εύημερία; καί εύζωϊας, ούχί δέ ό άπεκόύων τόν εθνικόν χαρα
κτήρα, ό ποιων τού; ανθρώπους οπουδήποτε, όσον ή φύσις τοΰ τόπου 
συγχωρεϊ, νά άπολαύη τά άνωτέρω, νά ζώσιν έν Στοκόλμη, ώ; έν Παρι
σίοις, άλλ,’ ού'/ί ό προσπαθώ·/ νά καταστήση τά έθνη πιθήκους (151). Εάν 
δέ εισετι δέν έχωμεν δημόσια ληκτήρια, παικτήρια, ζαί άλλ.α τοιαύτα 
έκσαρκωματακαί φανεδόνας τής καθ'αύτό σαρζός τοΰ πολιτισμού, εύ- 
χή; έργον μηδέ νά είίρωσί ποτέ χώραν είς τήν Ελλάδα.

Πρόκειται τώρα, κύριοι, νά τελειώσωμεν τό έργον τό όποιον άρχί- 
σαμεν, νά προβώμεν περαιτέρω, είς τούτο δέ, καί είμή ύπήρχεν ή θέλη- 
σις, είμ-εθα ήναγκασμένοι. Καί έμπροσθεν συρόμενο1, καί όπισθεν ώθούμε-

νοι, ώς οί 
τούμ.ενοι -wl* „r.J
τέλει ύπερισχύσή ό σαξονικός πολιτισμό;, ό 
τάτω μέρε· 
δία καί 
καί απανταχού

—ι το,'_ου έρίζουσιν ο:
, 'Αλλά τό ζήτημα φαίνεται ήδη προλελυμένον. τούντεΰθεν 

δηλ. ε·ς πολιτισμός περιμένεται.

ΕχΕι δε τό πράγμα ούτως· έκ τών προηγουμένων πολιτισμών πρού- 
κυψεν άλλος νέος, πάντων τών άλλων ευρύτερος, παγκόσμιο; μέλλων γε- 
νέσθαι, ό άμεριζανευρωπαϊκό;, οστις, ϊνα ζατά ίουφροόϋον είπωμεν, 
« εκτείνει τοΰ; βραχίονας αύτού δι’ άρκτου καί μ.εσημβρίας, περικυκλοϊ 
τήν 'Αφρικήν, τοποθετείται εί; τήν νέαν Ολλανδίαν, κατέχει ή επιτηρεί 
πάσας τάς νήσους τής γής, καί έσται, προϊόντος τοΰ χρόνου, ό ολικός καί 
οριστικός πολιτισμός, ό αληθινό; πολιτισμός, ό πολιτισμός τή; ανθρω
πότητας' ούτό; έστιν ό υπό τή; λάμψεω; αύτοΰ κκταυγασθείς άμετρο; 
όρίζων, έκ τή; ημέρα; καθ’ ήν ώ; άμυδρόν λυκαυγές έλαμψεν έκ τών 
μεμονωμένων όρέων τής έλλάδος. Αί πρώται αύτού πρόοδοι ήσαν βρα
δεία·. καί έπίπονοι. Χίλια έτη έχρειάσθησαν ϊνα έξέλθν; τών σπαργα
νών, άλλά προβαίνων έλαβε δυνάμεις' έπί δέ τών νεωτέρων χρόνων 
τρεις αιώνες έξήρζεσαν αύτώ ϊνα καθυποτάξω τόν κόσμον. Τήν σήμε
ρον είναι γίγας, ούδένα πλέον άντίπαλον έχων έπί τής γήί> 'Λ βαρβα- 
ρότη; φεύγει ενώπιον τοΰ φλογερού φυσήματος του (135). Εν 
τω πολιτισμώ ήμ.έτερον χρέος, ..... ... ........ , /
σωμεν κρίκον τή; όλη; άλύσεως, ά-ανταχόθεν λαμβάνοντες 
λόν, καί, όσον ένεστι, τό κακόν άποκρούοντες, έξευγ; 
άπεκδυόμενοι, τ ’ 
πίσω τών άλλων ή Ελ.λάς εί 
τοϋ όποιου

αρ' Ομήρω αδύνατοι, καί άλ.λαχόθεν ύπό τοΰ πολιτισμού κεν- 
πρέπει νά βαδίσωμεν εϊς τά πρόσω, ϊνα μή πατηθώμεν. Αν έν 

t_ ,, ό επικρατών έν τω δυτικω-
-ε·. τής Εύρώπης, έν τώ πλείστω μέρει τής ’Αμερικής, έν Ιν- 
έν Αυστραλία, ή ό κελτικό;, ό απανταχού τής Εύρώπης κυριεύων 

» τής γής είσδύων καί σοβών, πάντα άλλον έπαπειλών νά 
έξωση, περί τούτου έρίζουσιν οί λόγιοι, άφίνοντες τόν καιρόν νά λύσνι 
τό ζήτημα. 'Αλλά τό ζήτημα φαίνεται ήδη προλελυμένον. τούντεΰθεν

τόν κόσμον, Τήν σήμε- 
άντίπαλον έχων έπί τής γης, ή βαρβα- 
. ,— ξ— τούτω

ις, καί χοέος ίερώτατον, είναι νά άποτελέ-
κα-εί’τι

βέράν εύθύνην, ήτις βαρύνει τήν συνείδησιν τοΰ διδασκάλου; Δύνασαι 
νά στέρξη; νά διάγγ,ς τόν βίον έν σκοτεινή ζώμη άνά μέσον σκλη- 
ροήθων καί πολλάκις άπειροζάλων ανθρώπων, οϊτινε;, άντ’ι νά εύκο- 
λύνωσι τήν πολύπλοκον φροντίδα σου, συχνζκις θέλουν σοί παρέχει δυσ
κολίας, καί πολλάκις άχαριστεΐν εί; τοΰ; άγαθωτέρου; σκοπούς σου ; 
’Αγαπάς τοσοϋτον τά παιδία, ώστε ν’ άφιερώση; εί; αύτά μόνα, τόν 
καιρόν σου, τά; δυνάμεις σου, παν ό,τι ό Κύριο; σοί έόωκε, καί νά μή 
φροντίζης δι' άλλο, είμή δι’ αύτά καί διά τήν ευδαιμονίαν των; 
Θέλει; τολμήσει, φθάνων εί; τόν 8ν ή θεία πρόνοια θέλει σέ καλέσει δή
μον, ν' άναβλέψη; είς τόν ούρανόν, καί νά θέση; τήν χεϊρα έπϊ τής καρ
δίας, είπών. Κύριε, ιδού ό τόπο;, ενθχ ώ; ανδρείο; στρατιώτη; μέλλω 
ν’ άγωνισθώ μέχρι τελευταία; πνοής τής ζωή; μου/

Σκέφθητ·- καλώ;, φίλε' διότι μέλλει; νά επιχείρησης πάλην καθ ήν 
πολλοί νέοι ήττήθησαν ! Εχει τις χρείαν πλέον παρά τάς κοινάς άρε- 
τάς, ϊνα βαό’ίση άξίω; ύπό τήν σημαίαν, τήν φίρουσαν τό έμβλημα 
τούτο: «Αφετε τά παιδία έρχεσθαι πρό; με! Άλλ' έν τώ σκοτεινό» καί 
έπιμόχθω τούτω βίφ ύπάρχουσιν ήδοναί, τά; όποια; οί πλεϊστοι τώ/ 
ανθρώπων ούδέποτε ήσθάνθησαν διότι έν αύτώ άπαντώνται πλειότε- 
ραι περιστάσει; τοϋ ν’ άγαθοποιή τι; ή έν παντί άλλω τόπω.

ίδέ εκείνου; τοΰ; ευφόρου; αγρού;, έκείνου; τοΰ; ήνθϊσμένου; κήπου;, ε
κείνα τά δένδρα βρίθοντα καρπών, εκείνα; τά; καθαρά; καί κομψά; οικίας, 
έκεΐνα τά εύάγωγα καί χρηστοη'θη παιδία, εκείνου; τοΰ; αίδήμονας 
νέου;, έκείνας τά; πιστά; καί άφοσιωμένας γυναίκας, εκείνου; τούς ά- 
διαφθόρου; δημότα;, έκείνου; τοΰ; αποδεδειγμένου; χριστιανού;' όλα 
ταΰτα εΐνε σχεδόν έργον έκείνου τοΰ γέρον το;, τόν όποιον βλέπει; έκεϊ 
κάτω κχθήμενον έπί τή; κλιτύο; τού λόφου, καί Οεωροϋντχ με γαλή
νιου όμμα τό μικρόν κτήμα, ένθα έπί τριάκοντα έτη, διέχυσεν ή χειρ 
αύτοΰ τόν πολύτιμον σπόρον τοΰ πολιτισμού καί τή; εύδαιμ.ονία;. ίδέ 
πώ; αίρει τοΰ; οφθαλμού; εί; τόν ούρανόν' ίδέ πώ; έν αύτοΐ; λάμ- 
πουσιν ήδέα δάκρυα έκ συναισθήσεως. ή καρδία του εκχειλίζει ύπό 
αισθημάτων άνεκφράστου εύδαιμονία;, καί ή λαμπρά ευφροσύνη είκονί- 
ζεται έπί τών σεβασμίων χαρακτήρων του. Δεν καυχάται έπί τούτω, 
ουδέ θέλει νά περιποιηθή έπαινον δι’ όσα έπραξε' διότι, πολύ αισθά
νεται τήν αδυναμίαν του, καί γνωρίζει ότι έξεπλήρωσεν τό χρέο; του, 
καί δτι ήδύνατο καί ώφειλε νά κάμη έτ'· πλειότερα. ό όχι! ή εύδαι- 
μονία του έχει καθαρωτέραν πηγήν' έπειδή ό Κύριος ηύλόγησε τό έργον 
τών χειρών του, καί έν τή άπείρω αύτοΰ χάριτι τόν άφήκε νά ϊδη ώ- 
ριμασμένους τοΰ; σπόρους, τοΰ; όποιου; έσπειρεν. Ιδού πολλοί χωρι
κά! έπιστρέφοντε; έκ τών άγρών ϊστανται, καί άποκαλυπτόμενοι πλη- 
σ.άζουσι μετά σεβασμού πρό; τόν γηραιόν διδάσκαλόν των, τά δέ παι
δία προτείνοντα τάς χεϊρας προσφέρουσιν είς αύτόν άνθη. Πλούτη, ά- 
ςιώματα, δόζαι, τί εΐσθε παραβαλλόμενα μέ τά αισθήματα, άτινχ 
τώρα πάλλουσι τήν καρδίαν τούτου τοΰ γέροντος ;

Ναι, γενναίε φιλόπονε, μειδιάς άτενίζων πρό; τόν κυάνεον θόλον' 
καθότι έκεϊ ό Κύριος σέ αναμένει διά νά σοί δώσή τόν στέφανον τών 
έκλεκτών. Κατάβα εί; τόν τάφον, 8ν θέλουν σοί σκάψει μεταξύ εκεί
νων, υπέρ τών οποίων ή ίκετηρίς φωνή σου έψαλε τό νεκρόσιμον τρο
πάριου. Αύτόθι άλλοι θέλουν σοί άντιψάλνι τόν δμνον τοΰ θανάτου καί 
τής άναστάσεως. Λπλοΰς ξύλινος σταυρό; θέλει ΰψωθή έπι τοΰ λοφώ- 
ματο;, ένθα θέλει; κοιμάσθαι μέ τόν ήδΰν ύπνον τή; αίωνιότητος' άλλ’ 
ό τάφο; σου ούδέποτε θέλει λησμονηθή, καί ό σταυρός αύτοΰ θέ
λει τηρηθή πολΰν χρόνον' διότι εύσεβεϊ; χεΐρε; θέλουσι τόν άνθοστε- 
φεϊ, καί τόν βρέχει μέ δάκρυα ειλικρινούς καί σταθερά; ευγνωμοσύ
νης ! Υπάρχει όμω; διά σέ καί άλλο μνημεϊον, τό όποιον θέλει διαρ- 
*εσει έτι πολυχρονιώτερον, ώ; έγερθέν έντό; τών καρδιών όλων εκεί
νων, όσοι ηύτύχησαν νά διέλθωσι διά τών χειρών σου. Οϋτοι θέλουν σέ 
μακαρίζει διά τή; διανοίας, τών λόγων, καί έτι μάλλον διά τών έργων 
των, μέχρις οΰ έλθωσιν έκεΐ άνωεί; συνάντησίν σου, καί μετάσχωσι μετά 
τοϋ τή; μακαριότητο;, ήν ό Κύριος διεφύλαξε δια τούς όσοι βκδί- 
ζουσιν έν τή όδώ αυτού.

Ό αληθή; διδάσκαλο; γνωρίζεται εύκόλως, προδιακρινόμενο; έκ τοΰ 
ήθους του. Αγαμο; ών διάγει διαγωγήν πάντφ άμεμπτον, έγγαμο; δέ 
χρησιμεύει ώ; παράδειγμα πρός πάντα;. Εχει υπομονήν ανεξάντλητο/, 
πρό; τοΰ; παϊόας αγάπην ένθερμον καί ΰπερβάλλουσαν, άμ,εροληψίαν 
αδιάφθορο·/, καί έχεμύθιαν ακλόνητον. Εΐνε άπλοΰ; εν τφ οϊκφ καί τοΐ; 
τρόποι; αύτοΰ, μέτριο; πρό; τάς ορέξεις, απροσποίητο; είς τήν χρηστό
τητα, απαθής εί; τήν συγκατάβασιν, ανυπόκριτος εϊς τήν εύσέβειαν, πλή
ρης φρονήσεως καί αβροφροσύνη; περί τάς σχέσεις του, εύπροσήγορος 
πρός πάντα;, καί αγαπητός έν τή κοινωνία. Συμμερίζεται, χωρίς νά όια- 
κινδυνεύγ; ούδέποτε τήν αξιοπρέπειαν αύτοΰ, τήν ευτυχίαν τών όσοι 
χαίρουσι, καί θρηνεί μετά τών όσοι λυπούνται. Άρκούμενο; εϊ; τήν τύ
χην του, ούδέποτε βλέπει μέ ίμμα φθονερόν τήν εύημ-ερίκν τοΰ πλη
σίον' άλλ' ούτε τά πλούτη καί ή δόξα τοΰ κόσμου τούτου τό/ πειρά- 
ζουσιν, επειδή ελπίζει νά συλλέξη ποτέ μονιμωτέρου; θησαυρούς, καί 
δάφνα; όλιγώτερον άκροσφαλεΐς. Εν τή οικία αύτοΰ, έν τώ σχολείω, έν

χ«τω σιό χρομόχτι (ι/ρίαοχθο-/) πϋ.ηθ. χρψνχτια κ εΐσι ξνΧα « p-appupx rpi- 
ροχτ» τό ιτροσιε/ισμα ό/οααζίμε/ον παρ’ αντοί; χρόδωμα (πρόδ»μ«).

βεβαίως ό ’Αλέξανδρος.
pafftlevc τ' αγαθός, ^γαττηός τ' ατχιι>}τής.

Εί δέ καί άλλοι προσόμοιοι, ό ’Αλέξανδρο; πρέπει νάόνομασθή μέ
γιστο;. Τούτου ή άληθής ιστορία εί; χεϊρας παίδων Ελλήνων είναι 
ύπέο πάσαν άλλην προτιμοτέρα. Ταύτης ή άνάγνωσις, «χωριστόν δει- 
κνύουσα τήν δόξαν τοΰ δορικτήτορο; έκ τή; δόξης τή; Ελλάδος, καί 
τήν άρχαίαν εύκλειαν θέλει αναπολεί ζαί είς νέα; άνάκτησιν θέλει α
ναρριπίζει.

Δέν λανθάνει με ότι δυσχέοειαι καί δυσχέρειαι παντοϊαι περιστοι- 
χοϋσι τά κινήματα ύμών, άλλ ή φύσις τών δυσχερείων είναι τό διά πό
νων νικκσθαι, καί τού; πόνου; δέν φοβεϊσθε βεβαίως, ενθυμούμενοι οτι 
άνευ πόνων ούτε αποκτώνται ούτε διατηρούνται τά αγαθά. Αί όυσχέ- 
ρειαι, ζατά τήν συνετήν διάκρισιν τοϋ Αλεξάνδρου, δέν είναι αδύνατα 
πράγματα, καί άδύνχτα ποάγμ*.*  δον ζν>·»·τ ”·<»’ Λ .Λ(·«ρ·«ή
Ελλάς. Ούτε τήν ’Αραβίαν νά ζατοπτεόσητε, ούτε τήν ’Αφρικήν νά πε- 
ριπλεύσητε, ούτε τόπου; μακρυνοΰς νά ζυριεύσητε απαιτεί, ύταν όμω; 
ύμΐν λέγη ότι τήν τεταπεινωμένην πατρίδα χρεωστεϊτε διά τή; ύμε- 
τέρα; συνέσεως καί παιδείας, τό μόνον ύμΐν ύπόλοιπον δπλον, νά άνυψώ- 
σητε, καθιστώντε; αύτήν ικανήν καθ’ έαυτήν νά βουλεύηται ώς τά έν
δοξα ίθνη, είναι μέγα, δύσκολον ίσως, άλλ’ ούχί άόύνατον.

0ταν γνωμοδοτή ότι μόνον δια τ°ϋ ελληνισμού πολιτίςεται ή Ανα
τολή, καί εϊς τούτο πρέπει νά ίτοιμάσητε τήν υμετέραν παιδείαν, ούτε 
ά-οπον ούτε άδύνατον νομίζει ότι παρα/γέλλει. Οταν ημάς ένθυμιζη τό 
^άγου ύκΐρ πίσττως χαί αατγίθος, ούτε ιερά; έντολάς παραβαίνει, 
ούτε πολιτικήν προσκρούει. Οταν, τελευταΐον, έπιτάσσ^ νά τιμήσητε τό 
ένδοξον όνομα τό όποιον φέρετε' όταν έντέλλεται ύμΐν νά μή καταδε- 
χθήτε μηδέ τήν έλαχίστην σπίλωσιν τού ελληνισμού, τοϋ όποιου γνήσια 
τέκνα έγεννήθητε καί έτράφητε, θιασώται καί λάτρει; ένεγράφητε, τότε 
είμαι βέβαιος, βεβαιότατος, προσφιλέστατοι νέοι, ότι προθόμω; καί 
αύτήν τήν ζωήν θέλετε θυσιάσει καλλιον παρά τοιοϋτόν τι νά άνεχ θήτε, 
ένθυμούμενοι οτι όσον οί άγώνε; έπιπονώτεροι, τοσοϋτον ενδοξότερο; καί 
δ στέφανος δστι; ύμας περιμένει.

Επικαλούμενο; δέ καί πάλιν τήν έπιείκιαν τού ακροατηρίου, καί πα- 
ρακαλών αύτό νά άποβλέψη μάλλον εί; τήν πρόθεσιν καί είς τόν σκοπόν 
παρά εϊ; τήν έπιτέλεσιν, εύχομαι άπό ψυχή; καί καρδίας είς τήν θείαν 
παντοδυναμίαν ϊνα, πάντα δαίμονα βάσκανον άποκρούουσα, θάλλον καί 
άκμαϊον εί; τούς αιώνας διαφυλάττρ τό ιερόν τούτο καθίδρυμα τών 
Μουσών, καί πάντοτε τελειότερου διαπέμπωσιν αύτό αί πρώην εί; τάς 
έπερχομένα; γενεάς. Καί διά τούτου παύω τόν μακράν τοΰτον, ίσως καί 
τελευταΐον λόγον μου.

άλλ ούχί 
έξο- 

ς τήν ζήτησιν καί επιδίωξιν τοΰ πολιτισμού 
ήτον, πρώτη αύτη 
:ήν βαρβαρότητα.

εύκόλως εννοείται 
ίλς άπα-ταχόθεν τή;

είς τήν Αμερικήν

_ νίζοντες,
τόν εθνικόν χαρακτήρα. Ούδέ είναι δίκαιον νά μένη 
.!»· 'ίι Ι.'*ί  Λ - i ι .· -

πρώτη πατρίς 
καί μακράν άποκρούσασα

Τούτων ούτως έχόντων, 
στο; έχει πρός τοϋτο. 
γραμμένος εστάλη έσχάτως 
ραμιδο; Γ. Ούασιγκτώνος, Ούτως έκαστος ήμών 
εαυτού λίθον, μέγαν ή μικρόν, 
ελληνική; παλιγγενεσίας, καί 
ιστορία θεϋει παραμελήσει 
έκάστου. Ϊ1 βασιλική δρασ 
θέλει εξαλείφει γ.Γ 
θέλει μετ’ εύλογιών διαπέμπει είς τ> 

•ι, τό ά". ιλίειον
-ής μεγαλειοτάτης βασιλίσση 
τή; όποια; μετά

νικήσασα τούς βαρβάρου;

ποιον ιερόν χρέος έκα— 
οικουμένης λίθος έπιγε- 
πρός κατασκευήν τή; πυ- 
πρέπει νά συνεισφέρω τόν 
τού οικοδομήματος τής 

ή μεταγενέστερα 
τήν συνεισφοράν 

απανταχού ήλεκρισμ-όν μεταδίδευσα, 
SJ; δέ τό όθώνειον πανεπιστήαιον 

οΰς αιώνα; τό όνομα τοΰ μεγαλειο- 
ι έρφανοτροφεΐον θέλει διαβιβάζει 
%-, ύπέρ μακροημερεύσεως καί 

ήγεμό.ος σήμερον έν τώ ίερώ ναώ έγζάρ 
--------- ..υ^ν προς

πρός τελείωσιν 
ου-ε ή σύγχρονος ούτε 

νά σημείωση τό ονομα καί 
-ηριότης, 

άν ίχνο; άίρανειας.
. ../πέμπει εί; τ· 

τάτου ήμών βάσιλέω;, το ά·· ιλίειον 
όνομα 
μέρια; τής όποιας μετά τοΰ · _ 
διοι καί ειλικρινείς εύχαί κατευθύνδησαν πρός τόν ύφιστον, ούτω καί 
αλλα έργα τώ« έν τοΐ; πράγμ.ασι, χρηστά; έχομεν ελπίδας, θέλουσιν 
έπίσης διαβιβάσει τό αύτών όνομα εί; τα; έπερχομένα; γενεά; πρό; 
ζαν αύτών καί τών απογόνων τιμήν.

Μόνον δέ πε-.ί τ< 
κειοτερων ε'ς τήν ϋπ..;.·., 
αζιεπαι-.κ τα μέχρι τοΰοε π 
ότι ώ; προοιμίων καίοιον · 
πρό; άλλα γενναιότερα Οέλι 
τέρα καί στε-.εώτερα Οντα, 
τής (ύφελείας. Καί ό ζήλος δέ 
γενών συνεισφορά·, τοιαύτα

Στρέφωντώρα πρό; το'., ....................
ήθελον πράξε·. ανοίκειον πράγμα εί έπεχείρουν νά προτρ 
πράγματα τά όποια οίκοθεν αισθάνονται. Είμαι άδιστάκτωί 
νος ότι ή πασιν αύτοϊς έγγενής φιλοτιμία,

αιώνα; τό όνομα 
ρα-.ετροφεΐον θέλει διαβιβάζει το 
ύπέρ μακροημερεύσεως καί εύη-

δό-

I

ών ήμετέρων τόν λ.όγον ενταύθα ποιούμενος, ιό; 
πόθεσίν, ούδαμώς διστάζω είπεΐν ότι καλά μεν

' περί παιδείας γενόμενα, άλλά δέν αμφιβάλλω 
προκαταβολικών άρχών τούτων νομιζομένων, 
ει τραπή ή προσοχή, τά όποια, καί γενικώ- 
θέλουσι τιμήσει τόν πράξοντα, κατά λόγον 

ού υπουργού καί αί μεγάλαι τών όμο- 
■ύπόσχονται καί τοιαύτα καλ.οΰσι.

ούς νέους τόν λόγον μετά θάρρους ομολογώ ότι 
πράγμα εί έπεχείρουν νά προτρέψω αύτούς εί;

0·.-
7.7/

>ς πεπεισμε- 
ή πασιν αύτοΐ; έγγενή; φιλ,οτιμία, έπαυξανομ.ένη διά τής ά.θη- 

ρα; ηλικία; ζαι του ζωηρού χαρακτήρος, ή άνάμνησις τής προγονικής δόση; 
τής όποιας εναυλον έχουσι τό καθημερινόν κήρυγμα, είναι τό κυριώτερον 
έλατήριον τών ίδιων αύτών πράξεων. Εκ τοιούτων αισθημάτων άενάως 
θερμαινόμενοι θέλουσιν άντιφιλ.οτιμεϊσθαι βεβαίως τις τινα νά ύπερβή 
προσφέρων τόν άναγκαϊον λίθον είς τήν οίκοδομ.ήν τοϋ μεγάλου ναού τής 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Τό ήυ.έτερον Πανεπιστήμιου, ελληνικών χε·-' 
ρών εργον, τώ Πανελληνίου ιερόν, είναι τό σημείον έξ ού όρμώμενοι 
ζατά μικρόν μ.έν άλλ’άναμαρτήτω; θέλομεν φθάσει εί; 8ν άπαντε; προ- 
τιθεμεθα σκοπόν. Καί οί όψιαίτατοι δέ άπόγονοι τών διδαςάντων, δι- 
δαχθέντων ή άλλως πω; πρός τοϋτο συντελεσάντων, καί παρ άλλων μετ 
επαίνου καί εύγνωμ.οσύνης θέί 
τοϋ μετώπου καί μετά δικαίας 
τες ότ>. καί ό έμ.ός προπάτωρ εί

Νομίζω δε ότι δέν δύναι/.αι να τελειώσω καλλιον ή Δια τού αύτοΰ 
ποιούμενος τόν έπίλογον πεοϊ ού καί ό πρόλογος κάί άπας ό λόγο; γεγο- 
νεν. Εί μ έν ούν τό έπίθετον «ρμόζε·. είς άνθρωπον, ουτος είναι

V
Ε/.

Προορισμός κα1. χαραχτήρ τοϋ χρήστου παιδαγωγού.
Ο χρηστό; διδάσκαλο; πλάσσει τό καλόν σχολεϊον' ή δέ μέθοδος 

εΐνε αύτό; ό διδάσκων. Πάντες οΐ νόμοι, πάντες οί κανονισμοί, καί 
. πάσαι αί μέθοδστθέλουν είναι άτελεσφόρητοι, έάν δέν ύπάρχη καί φά- 

λαγξ χρηστών διδασκάλων ϊνα έκτελή αύτούς. Αλλ’ ό θέλων τό δι
δασκαλικόν επάγγελμα, δέν όπεται ότι εΐνε καί χοηστός διδάσκαλος, 
διότι χρειάζονται πρός τοϋτο προτεοήμ.ατα καίάρεταί, ών πάντες οί 
άνθρωποι δέν εύμοιροΰσιν. έν πρώτοι; τίθημι τόν προορισμόν. Τι εΐνε 
προορισμό; ; Εΐνε ιερό; τις ενθουσιασμό;, οστις εμπνέει καί θερμαίνει 
τήν καρδίαν, γεννά έν αύτή εύγενή αισθήματα, καί έκβλαστάνει όλα; 
τάς άρετά;' εΐνε £ρω; τις, άεννάως άνανεούμενος πρός τό εξοχον καθή
κον τή; δημοτικής παιδεία;' εΐνε ιερόν τι πϋρ, 8 ούδέν δύναται σβε- 
σαι, ούτε δυσκολίαι άντικείμεναι είς τήν πορείαν ήμών, ούτε κουφότη; 
μαθητών, ούτε αχαριστία γονέων' εΐνε άκάματός τις ζήλος, τείνων 
πάντοτε ϊνα πράξη κάλλιαν, καί φοβούμενο; άκαταπαύστως μή δέν 
έπραξεν αρκούντως' εΐνεφώς τι μυστηριώδες φωτίζον τήν ψυχήν, καί εί; 
παν βήμα έμπνέον ήμΐν νέον μ-έσον, ϊνα έπιτύχωμεν τόν ύψηλόν σκο
πόν τή; παιδεία;, τή; βελτιώσεως, καί τή; τελειοποιήσεως τοΰ άνθρώπου.

0 χρηστός διδάσκαλο;, κατά τόν Κυντιλιανόν, διδάσκων έκπληροΐ 
8ν καθήκον, καί ακολουθεί τόν ζήλον αύτού.

Πόσην υπομονήν, πόσην άφοσίωσιν, πότην αύταπάρνησιν χρειάζεται 
τις ϊνα έκπληρώσν, έπαξίω; τό εύγενέ; επάγγελμα τού παιδαγωγού! ... 

r------- ί_;, πόσα; Ουσία; πόσα; ολιγωρία; 1......
οστις, έν γενναία τινί όρμή τή; αγαθή; καρδίας σου, άπε- 

κα- 
τήν δυσπάτητον οδόν, ήν θέλει; νά 

τήν ΐσχύν, αναγκαία όντα ϊνα 
’ ιτείαν; έσκέφθη; τά;

Ιίόσας άφορήτους ύευδοπροσδοκίας. 
Αγαθέ νέε, _
φάσισες νά ενδυθής τοϋ παιδαγωγού τό κόσμ.ιον ένδυμα, 
λώς, πριν ή περιβληθής αυτό, ·... ? . ' .
διατρέξης; Αισθάνεσαι τό θάρρος καί 
ύποστρς κατ’άρχά; μακράν*  καί κοπιώδη μαθητείαν; έσκέφθη; τά; 
πολυπληθείς χαλεπότητας, άς ή διεύθυνσις ενός σχολείου θέλει κατά 
πάσαν στιγμήν εγείρει ύπό τά βήματά σου; Εσκόπησα; (1) τήν φο-

(1)π«,ά Κνπφίοι; εΐ-.s zixv σ..ι;9ι; ,ό ρήμι σκοπϋ αντί χνττάζω, Slirru, πα. 
ρατηρω· χρύντβ1 χί(ι' όλου; τού; χρόνου;, οίον σχοσώ,
έσζοπουν, ϊχω νά σχατόΤΜ, έΜοσησα. Σχόπα νά τ°
βΟο»', γιατί ρώσ£α( χαμτί· ίακά,.^ ή ίσχ,π-ούσαριυ «ν ϊρζοννται (ερχοινται) 
τα παωγια μα;. Τό, τγ £σ<ότβ τοώς e\,'x Tff’ ;Tzo^ovoav πού ιό παρα
θύρι. -tint, σχό-α πού ϊτσοίτασίν, (ϊχοίιασεν) ό στρούθο; (σπουργίΐί,)· πο·

έξήτασε;
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τώ νχώ τηρεί πάντοτε την αύτήν αξιοπρέπειαν, τήν αύτήν ευθυμίαν, τήν 
αύτήν γαλήνην, καί φέρει τόν αύτόν πρέποντα Ιματισμόν. ΔΙαχέει ώς 
θυμίαμα πέριξ αύτοϋ σοφίαν καί αρετήν, ών τό θέλγητρον τώ προσκτα 
όλα; τάς καρδίας, καί τω έφέλκει τόν σεβασμόν μικρών τε κα’ι μεγάλων.

Αλλ’ ϊνα διαμείνη έν τή υψηλή αποστολή αύτοϋ, δέν άρκεΐται είς 
τό διδάσκειν έπιμελώ; καί τακτικώς, άλλ’ ένασχολεϊται συνεχώς καί 
πρό; ϊοίαν αύτοϋ τελειοποίησιν, γνωρίζων δ'τι ή στασιμότης ισοδύνα
μοί τή οπισθοδρομήσει, καί ότι έκ τής δόσεω; τά κεφάλαιά του Οέλου- 
σιν έξαντληθή, αν δέν φροντίζη νά έμψοχώνη τήν πηγήν αύτών. Οθεν 
δέν άφίνει ·} ά παρέλθη ήμερα χωρίς νά μάθη τι καινόν, άλλ' άείποτε 
σπουδάζει μετ’ ακαμάτου ζήλου τά πονήμ-ατα τών σπουδαιότερων παι
δαγωγών, σημειοΐ τάς ούσιώδεις ιδέας αύτών καί παραβάλλει αύτάς, με- 
τ®χειριζό μένος τάς έννοιας τοϋ πρώτου ϊνα έπισκοπήση τάς τοΰ δευτέ
ρου. Οσον μικροί καϊ άν ώσιν οί πόροι του, επινοεί κατ’ έτος οικονομίας 
τινάς, διά ν’ αύξάνη τήν βιβλιοθήκην αύτοϋ έξ ένύς ή πολλών καλών 
συγγραμμάτων, καθιστάμενο; ούτως εί; γνώσιν παντός ενδιαφέροντος 
τό έπά.γγελμά του.

ΚκαΙ ό'μως δέν περιορίζεται είς τάς κυρίας παιδαγωγικά; σπουδάς’ 
άλλά τώ φαίνεται άξιον προσοχή; παν δ,τι δύναται νά συντελέση πρός 
«■φωτισμόν του νοός, καθαρισμόν τής ψυχής, διέγερσιν τή; καρδίας και 
έξευγενισμόν αύτοϋ, καί άφιεροϊ εύστόχως εί; αύτά τάς όποιας τό επί
πονον καθήκον αύτοϋ τω επιτρέπει σπανίας ευκαιρίας. Οί θησαυροί τής 
ήμετέρας κλασσικής φιλολογίας, καί αί καθ’ έκάστην γινόμεναι άνα- 
καλύψεις περί τά; τέχνας καί τάς έπιστήμας, τήν μουσικήν καί τήν 
ιχνογραφίαν, τήν ανθοκομίαν καί τήν επιμέλειαν τινων καρποφόρων δέν
δρων, είνε αί πηγαί είς τάς οποίας μετά τούς ημερησίους μόχθους έμβά- 
πτει τό πνεΰμα αύτοϋ. Διά τούτων τών εύγενών διασκεδάσεων, αιτινες 
προξενοΰσιν αύτώ άμέσως πραγματικόν όφελος, προφυλάσσεται καί 
άπό τών ουτιδανών καί κινδυνωδών τέρψεων, είς τάς οποία; πολλοί 
καταδαπανώσι τόν καιρόν αύτών καί ετι πλέον. Ούτω διάγων συνοι- 
κειοΰται ολίγον κατ’ ολίγον μέ μονήρη καί σπουδαϊον βίον, ού ή ηρεμία 
θέλει άλανθάστως ενεργήσει έπί τοΰ πνεύματός του επωφελή επιρροήν’ 
καί άν, ©εοΰ θέλοντος, εύτυχήση πρός τοΐς είρημένοις νά γείνη σύμ- 
βιος καί πατήρ, δέν θέλει έχει πλέον ούδέν νά άλλοτριοφθονήση.

(έκ τοϋ Γαλλικού).
Σ. Μ. Σα-Ιουμίδης

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
Ο Θ Ω Ν 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ίχοντες ύπ όψιν τό Ημέτερον διάταγμα 8 Ιουνίου τ. έ'. περί τή; 
διαιρέσεως τών ενοριών κατά πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία’ καί έπι- 
θυμοϋντες ϊνα, μέχρις δτου- άπολυθώσι τακτικώς έκ τών ήδη κατά 
τόν ΤΞΖ' νόυ-ον σΰσταινομένων ιερατικών σχολείων μαθηταί διά τήν 
υπηρεσίαν τών έν τώ Βασιλειω ένοριακών έκκλασιών, κανονισθώσι διά 
προσωρινών ορισμών τά προσόντα τών μελλόντων ϊερωθήναι’ μετά 
γνωμοδότησιν τής ‘Ιερά; Συνόδου τής έκκλησία; τής Ελλάδος’ καί 
κατά πρότασιν τοΰ Ημετέρου Υπουργού τών Εκκλησιαστικών καί 
τη; Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, άποφασίζομεν καί διατάττομεν.

Α. Μετά τήν όριστικήν έγκρισιν τήν κατά τό Γ'. άρθρον τοϋ προ- 
μνησθέντος Διατάγματος γενησομένην περί τοϋ άριθμοϋ τών ενοριών 
τοϋ Κράτους, ούδείς θέλει χειροτονεϊσθαι Διάκονος ή Πρεσβύτερος έν 
έκκλησία ένοριακή πόλεως, κωμοπόλεως ή χωρίου, έάν δέν έχη τά 
έξη; προσόντα.

1) Νά ήναι πολίτης Ελλην, καί νά έδωκε τόν νενομισμένον όρκον 
τοΰ πολίτου Ελληνο;.

2) Νά έ'χη συμπεπληρωμένον τό εικοστόν μέν πέμπτον έτος τή; 
ηλικίας ό μέ’λλων προχειρισθήναι Διάκονος, τό τριακοστόν δέ ό Πρε- 
σβύτερος.

3) Νά ήναι πίστει καί πολιτεία δοκιμώτατος, καί τίμιο; καί ά
μεμπτος τήν διαγωγήν.

4) Νά ήναι συγκεκροτημένος κατά τε τήν Εκκλησιαστικήν καί τήν 
κοσμικήν παιδείαν ούτως, ώστε ό μέν δι’ένοριακήν έκκλησίαν πόλεως 
ή Κωμοπόλεως χειροτονηθησόμενος Διάκονος ή Πρεσβύτερος νά φέρη 
τακτικόν απολυτήριον τής ‘Ριζαρείου εκκλησιαστικής Σχολής, ή τού
λάχιστον έλληνικοΰ Σχολείου’ ό δέ δι’ ένοριακήν έκκλησίαν χωρίου, 
νά φέρη ωσαύτως τακτικόν απολυτήριον τούλάχιστον αλληλοδιδακτι
κού Σχολείου.

5) Νά ήναι άπηλλαγμένος τή; ύποχρεώσεως τού κληρούχου είς τόν 
στρατόν’ καί

6) Νά μήν ήναι οφειλέτης, ή εγγυητής ύπέρ οφειλέτου, είς τό 
Δημόσιον, καί επομένως υποκείμενος εί; τάς συνέπειας τοϋ περί κα- 
ταδ ιώξεως τών καθυστερούντων Νόμου.

Β’. Αί άνωτέρω διατάξει; θέλουσι χρησιμεύει άπό τοΰδε εί; τούς Σ. 
Επισκόπου; ώ; οδηγό; κατά τά; χειροτονίας.

δεύσεως παραγγέλϋεται νά έκτελέση τά παρόν Διάταγμα. 
___ ISA___ Ρ ,. 4 ά κ β

0 Ημέτερο; ύπουργός τών Εκκλησιαστικών και τ?,; Δημοσίας έκπαΐ-,

• · · ~ — ·· ι * fc' *
'Αθήνησι τή 18 Οκτωβρίου 1856. 

έν ονόματι τοΰ Βασιλέως.
*7/ Βο,σΙΛινοα.

ΑΜΑΛΙΑ
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

II < ρ ί λ ΐ) ψ ι ς.
Πίρί τοΰ κανονισμού τών 

Ιφατιχΰν σχοίιίων.

Ο Θ Ω Ν 
ΕΛΕΩ ΘΕΟ Υ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-
JIpo; έκτέλεσιν τοϋ ΤΞΖΖ νόμου’ μετιέ γνωμοδότησιν τής ϊεμας Συ

νόδου τής Ελλάδος’ καί κατά πρότασιν τοΰ Ημετέρου Υπουργού τών 
Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσία; έκπαιδεύσεως άπεφασίσαυ.εν καί 
διατάττομεν τά εξής.

ΚΕΦΑΛ. Α*.
Περί τών μαθητών.

1. 0 θέλων νά είσαγάγη είς ιερατικόν Σχολεϊον τόν έαυτοΰ υιόν 
ή τον κηδεμονευόμενον απ’ αύτόν, ϊνα τύχη καταλλήλου καί πρεπούση; 
είς μέλλοντα λειτουργόν τοϋ Θεοΰ αγωγή; καί παιδεύσεως, οφείλει, 
τρεις μήνας πρό τής ένάρξεως τοϋ σχολειακοϋ έτους, νά έπιδώση τήν 
περί τούτου αναφοράν μετά τών άπαιτουμένων πιστοποιητικών, είς 
τόν προεδρεύοντα τής κατά τό 6 άρθρον τοϋ νόμου εφορευτικής ε
πιτροπής Επίσκοπον, έν τή επισκοπή τοϋ όποιου ύφίσταται τό σχο
λεϊον.

2. ό Επίσκοπο; μετά τών μελών τής εφορευτική; επιτροπής έξε- 
τά,ει περί τών προσόντων τού νέου κατά τό 4 άρθρον αύτοϋ τοΰ νό
μου, καί άποφαίνεται έπί τής αναφοράς διά πράξεως ήτιολογημένης, 
την όποιαν ύποβάλλεΐ πρός έγκρισιν είς τό ύπουργεΐον τών Εκκλησια
στικών, ενα τούλάχιστον μήνα πρό τής ένάρξεως τοΰ Σχολειακοϋ έ
τους.

3. II έγκρισις τοϋ Υπουργείου κοινοποιείται είς τόν Επίσκοπον, ό ό
ποιος εκδίδει καί χορηγεί εί; τόν νέον τό είσητήριον, άφοΰ, είς έπί- 
τηδες έν τή έπισκοπη κρατούμενον βιβλίον, σημειώσει ύπό αϋξοντα 
αριθμόν τόνομα, τό έπώνυμον, τήν πατρίδα καί τήν ηλικίαν τοϋ νέου, 
πρός δε καί τόνομα καί τό έπάγγελμα τών γονέων ή τοΰ κηδεμό» 
νος-rou. ών ιδιαιτέρα δέ; στήλη καί τόνομα τοϋ άςιοχρέου έγγυητοϋ 
και τό είδος τής δοθείσης έγγυήσεως. Τό είσητήριον φέρει τήν αύτήν 
χρονολογίαν και τόν αύξοντα αριθμόν τής είς το βιβχίον έγγραφή;. 
Επιθεωρείται δε καί προσυπογράφεται ύπό τοϋ αρμοδίου νομάρχου ά
νευ τινός άλλης διατυπώσεως. ’
r- Εζ ^-άστω ιερατική σχολείω κρατείται ύπό τοϋ Σχολάρχου βι- 
ολίον, όμοιον κατά πάντα πρός τό παρά τή έπισκοπη τηρούμενον. Καί 
ό μέν νέος, αμα εισερχόμενο; είς τό σχολεϊον, έπιδίδει τό είσητήριον 
του εις τόν Σχολάρχην’ ούτος δέ τό έγγράφει άπαραλλάκτως, έν αύ- 
τ? τή ήμερα τής είς τό σχολεϊον είσελεύσεως τού μαθητού.

ΚΒΦΑΛ. Β'.
Περί τών μαθημάτων.

’’· II διδασκαλία τών έν τοις ιερατικοί; σχολειοις πεδευομένων 
νέων διαιρείται είς δύο

Εί; Εχχ.1ησιαστικιιν καί
Είς κοσμίκή;-

Καί την μεν εκκλησιαστικήν διδασκαλίαν άποτελοϋσιν .
ά. Η Ιερά Κατήχησις διαιρβυμένη είς δύο μέρη, είς σύντομον και εί; 

ΔίεζοΔικήν’ τούτων ή πρώτη διδάσκεται κατά τό πρώτον καί δεύτερον 
έτος, καί ή δεύτερα κατά τά επόμενα.

β'. II ‘Ιερά ‘Ιστορία, ωσαύτως.
7/ ? Εκκλησιαστική Ιστορία πλήρης μέν άλλά κατ’ ί
δ . Η ερμηνεία τών θείων γραφών, 
έ. II Γεωγραφία τών αγίων τόπων.
7· Η Χριστιανική ηθική’ καί
ζ'. II εκκλησιαστική μουσική.
Τήν δε κοσμικήν διδασκαλίαν άποτελοΰσι’

, ά) Η σπουδή τής αρχαίας Ελληνική; γλώσσης έκ τών θείων πα
τέρων τής έκκλησία; καί έξ Ελλήνων συγγραφέων.

β) II πολίτικη Ιστορία καθολική τε κάί ιδιαιτέρα ή τή; Ελλάδος.
γ) Η Γεωγραφία ωσαύτως.
δ) ή αριθμητική.
ε) Στοιχειώδεις γνώσεις τής φυσικής καί
ς·) Στοιχειώδης γεωπονία.
Παρεκτός τών ανωτέρω, οί μαθηταί ασκούνται και ε·ς Καλλιγρα

φίαν. Ολη ή σειρά τών μαθημάτων εί; τά ιερατικά σχολεία διανύε- 
ται έν τώ διαστήματι τεσσάρων έτών.

Εάν αι περιστάσεις τό έπιτρέψωσι, δύναται νά προστεθή είς τήν έκ-

ομήν.

κλησίαστικήν διδασκαλίαν ή δογματική έν επίτομη, καί η ποιμαντική 
έν ή καί κανόνες τινέ; τής ομιλητικής μετά παραδειγμάτων εξ δμι- 
λιών τών θείων Πατέρων, άλλά τότε θέλει προστεθή καί πέμπτον έ
τος διδασκαλίας. . .

β. Την τάξιν, έκτασιν καί μέθοδον, κατά τάς ώρα; τής Διδασκα
λίας έκάστού μαθήματος θέλει διαγράψει ιδιαίτερος κανονισμός =-''·θο- 
θησόμενο; ύπό τοϋ Ημετέρου Υπουργού τών Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας έκπαιδεύσεως.

7. Οί ορισμοί τών άρθρων 16 καί 18 τοΰ περί Ελληνικών σχο
λείων καί Γυμνασίων Ημετέρου Διατάγματος είσί κοινοί και διά τά ιε

ρατικά σχολεία.
ΚΕΦΑΛ. Γ'.

Περί τοϋ σχολάρχου καί των διδασκάλων.
8. Εκ τών εις τά ιερατικά σχολεία όιοριζομένων ύιόασκαλων ο ε- 

χων άνώτερον τών άλλων βαθμόν προϊσταται αύτών, καί προσωνυ- 
μεϊται σχολάρχης. Αν δέ τύχωσιν ό'ντε; ίσόβαθμοι οί διδάσκαλοι, ό 
Σχολάρχης ορίζεται ύπό τής Κυβερνήσεως έν τώ διατάγμ«τι τοΰ διο
ρισμού.

9. Είς τόν Σχολάρχην ανατίθεται ή διεύθυνσις καί ή Αστυνομία του
Σχολείου’ εις αύτόν ύπόκεινται πάντες οί έν τώ Σχολείω έπιστάται τε 
κα’ι ύπ-ηρέται. y

10. ό Σχολάρχης, συγκαταθέσει τής εφορευτικής Επιτροπής όριζει 
τάς ώρας τής’ καθ’ ’ ημέραν προσευχής καί τής άνέσεως, και πάντα όσα 
άφορώσι τήν εύταξίαν καί τήν διαγωγήν τών μαθητών’ έφορα τά τής 
τροφής, τοϋ ιματισμού καί τών άλλων αναγκαίων τών ύποτρόφων, 
καί αλληλογραφεί μετά τής είρημένης έπιτροπή;, προτείνων πάν ο,τι 
συντελεί εί; τήν πρόοδον καί τήν τελειποίησιν τοΰ σχολείου.

11- 0 Σχολάρχη; διαμένει πάντοτε έν τώ σχολείω, και έχει εν 
αύτώ τήν κατοικίαν άμισθον’ συντρώγει δέ μετά τών μαθητών έν τή 
αύτή τραπέζη.

έν απουσία ή άσθενεία αύτοϋ, τά έν τοΐ; άνωτέρω αρθροις δρι-όμενα 
καθήκοντα ένεργοΰνται ύπό τοΰ άμέσως επομένου αύτώ διδασκάλου.

12. Οί διδάσκαλοι ύπείκουσιν είς τόν Σχολάρχην καϊ ένοικοΰσιν 
άμίσθως επίσης έν τώ σχολείω διατρεφόμενοι έξ ιδίων. Τόν ό άπόντα 
ή άσθενοϋντα άναπληροϊ είς τάς παραδόσεις τών μαθημάτων έκεινος η ε
κείνοι έκ τών διδασκάλων είς ου; ό Σχολάρχη; ηθελεν αναθέσει προσωρι- 
νώ; αύτότό έργον.

13. Ο,τι έν τώ Ημετέρω Διατάγματι 31 Δεκεμβρίου 1836, ώρι- 
σται περί τών καθηκόντων τοΰ Σχολάρχου καί τών διδασκαλιών τών 
Ελληνικών σχολείων, είναι κοινόν καί διά τδν Σχολάρχην και τοϋ; Δι
δασκάλους τών ιερατικών σχολείων.

’ ΚΕΦΑΛ. Δ'.
Περί τοΰ Επιστάτου καί τών ύπηρετών.

14. Οί έπιστάται καί οί ύπηρέται διατελοΰσιν ύπό τάς άμεσους δια- 
ταγάς του Σχολάρχου.

15. 0 έπιστάτης λαμβάνεται έκ τής τάξεως τών κληρικών, έν Δέ 
άνάγκη δύναται νά ληφθή καί έκ τών λαϊκών, μεμαρτυρημένος επί 
χρηστοήθεια καί Ιχανότητι.

Τά καθήκοντα αύτοϋ είσι τά εξής’ α) Επιτηρεί τήν διαγωγήν τών 
μαθητών’ φροντίζει μή τις αύτών έλλείπη τών θρησκευτικών, σχολαστι
κών καί πειθαρχικών καθηκόντων αύτοϋ’ αναγγέλλει εις τόν Σχολάρχην 
εγγράφω; καί άνευ αναβολής παν τό άντιβαΐνον είς τήν πειθαρχίαν, 
εί; την περί τά ήθη χρηστότητα καί τήν ίεροπρέπειαν ■ 
τών 
ποτέ 
ρεσίαν τοΰ καταστήματος, αποβάλλεται παραχρήμα μετά γνωμο- 
δότησιν τής έφορευτικής έπιτροπή;. II δέ περί τούτου οριστική εγκρι- 
σις εναπόκειται είς τό ύπουργεΐον. β) Παρακολουθεί τούς μ.αθητα; εις 
τούς περιπάτους καί έπιμελεΐται αύτών έν καιρώ άσθενείας. γ) Προ- 
νοεϊ περί τής έν καιρώ είσοδία; τών εδωδίμων καί τών λοιπών 
αναγκαίων καί περί τή; ακριβού; αύτών έξοικονομ-ήσεως άναφέρων είς 
τόν Σχολάρχην. δ) Κρατεί κατάστιχον λεπτομερές τής καθ’ ημέραν δα
πάνης, καί ύποβάλλεΐ αύτό κατά μήνα εί; τόν Σχολάρχην πρός ε- 
πιθεώρησιν καί έξόφλησιν.

16. ό έπιστάτη; καί οί ύπηρέται διατρέφονται έκ τοΰ σχολείου δια- 
μένοντες έντός αύτοϋ.

17. Αί έν γένει κείμενα·, διατάζεις περί τών χρεών τών είς τά Ελ
ληνικά σχολεία καί Γυμνάσια διωρισμένων επιστατών καί ύπηρετών 
ίσχύουσι καί διά τοϋ; έπιστάτας καί τους ΰπηρέτα; τών ιερατικών 
σχολείων.

κ...

α) έπιμελεΐται τής είσπράξεως τών διά τοϋ 8 άρθρου τοΰ νόμου ώρι·*  
σμένων ειδικών πόρων, καί αποστέλλει τά συναγόμενα χρήυΛτα πρό; 
τό ύπουργεΐον τών έκκλησιαστικών, ϊνα, έπιμελεία τής έν ’Αθήναις 
τριμελούς έπιτροπή; κατατίθενται έπί τόκω είς τήν έθνικήν Τράπε
ζαν. β) Συντάττει κατ’ έτος τόν προϋπολογισμόν τής έτησία; δαπά
νης τοΰ σχολείου καί ύποβάλλεΐ αύτόν διά τοΰ Νομάρχου εις τό ύπουρ
γεΐον τών έκκλησιαστικών, τό όποιον τόν παραπέμπει πρός τήν έν Α
θήναις τριμελή έπιτροπήν διά τήν σύνταξιν τοϋ ετησίου προϋπολογι
σμού. γ) Ζητεί κατά μήνα τήν άναγκαιοΰσαν διά τάς μηνιαία; δαπά- ’ 
νας τού Σχολείου πίστωσιν.

20. Αί έφορευτικαί έπιτροπαί έχουσι πρό; τήν έν ’Αθήναις τριμελής 
έπιτροπήν τόν αύτόν λόγον, θν έχει αύτη πρός τό ύπουργεΐον, καθό^’ 
άφορα τάς εισπράξεις καϊ τήν διαχείρησιν αύτών.

ΚΕΦΑΛ. ς.
Πιρί τών έξετάσεων καί τών διακοπών.

21. Τά έν τοΐς άρθροις 24 μέχρι 32 τοϋ περί ελληνικών Σχολείων 
καί Γυμνασίων Ημετέρου Διατάγματος ώρισμένα, ίσχύουσι καί διά τά 
ιερατικά Σχολεία.

22. Μετά τάς δημοσίας έξετάσεις, δσοι μαθηταί δέν αναγκάζονται 
ένεκα τής υγείας των ν’ άπέλθωσιν εί; τάς οικίας των, μένουσιν έν τώ 
Σχολείω έπαναλαμβάνοντές τά μαθήματα των, καί μελετώντες κατά 
τήν διάταξιν τοΰ Σχολάρχου’ ό δέ απερχόμενος έκ τοϋ Σχολείου κατά 
τάς διακοπάς, ζητεί τήν άδειαν διά τοϋ Σχολάρχου παρά τή; Εφορευτι
κής Επιτροπής, ήτις έπιτρέπει μέν τοϋτό εγγράφω;, γνωστοποιεί δ ’ αυτό 
καί είς τόν Νομάρχην.

23. Οί άποπερατώσαντε; τά έν τώ Σχολείω παραδιδόμενα μαθήματα, 
εξετάζονται τήν απολυτήριον έξέτασιν, είς ήν παρευοίσκεται καί ή ’Ε
φορευτική έπιτροπή. Λαμβάνει δέ ό έξετασθείς καί εύδοκιμήσας απο
λυτήριον Δίπλωμα, δηλοϋν τόν βαθμόν τής έπιδόσεως καί τήν διαγωγήν 
αύτοϋ, καί ύπογεγραμμένον ύπό τοϋ Σχολάρχου, τοϋ Προέδρου τής Ε
φορευτικής επιτροπής καί τοϋ αρμοδίου Νομάρχου, ή Επαρχου. Τοϋ Δι
πλώματος τούτου γίνεται έν περίλήψει σημείωσις είς τό βιβλίον τό εις 
τήν έπισκοπήν τηρούμενον κατά τό 3, άρθρον, είς τήν στήλην τών πα
ρατηρήσεων, απέναντι τού άριθμοϋ ένθα έσημειώθη κατά πρώτον τό ό
νομα τοϋ ύποτρόφου έν τώ καιρώ τής είς τό Σχολεϊον είσελεύσεως αϋτοΰ,

ΚΕΦΑΛ. Ζ'.
Περί τής στολής τών μαθητών.

24·. ΐΐ στολή όλων έν γένει τών μαθητών είναι όμοιόμορφος, σεμνοπρε
πής καί λιτή’ φοροϋσι δέ χιτώνα ποδήρη μαϋρον, ζο>νην κυανήν βαθειαν, 
περιπόδια μαύρα καί έπενδύτην τοϋ αύτοϋ χρώματος,

ΚΕΦΑΛ. Α'. ’ 
Περί ποινών.

25. Πρός συντήρησιν τής έν τώ σχολείω 'πειθαρχίας θέλουν έφαρμό- 
ζεσθαι αί ακόλουθοι ποιναί.

α) Πατρική παραίνεσις. 
β) Μυστική έπίπληξις. 
γ) Δημοσία έπίπληξις.
δ) Κράτησις έντός θαλάμ.ου άπό μια; ώρας μ.έχρί τριών ήμερων" 

έν βαρύτερα δέ περιπτώσει, ή κράτησις θέλει παρατείνεσθαι μέχρι δύο 
εβδομάδων, καθ’ άς δέν θέλει χορηγεΐσθαι τώ τιμωρουμένω είμή άρ
τος κάί ύδωρ· καί

ε) Αποβολή.
26. Αί ποιναί αύται θέλουσιν έπιβάλλεσθαι παρά τού Σχολάρχου πλήν 

τής αποβολής, ή περί τή; όποιας άπόφασι; θέλει ύποβάλλεσθαι είς τήν 
εφορευτικήν έπιτροπήν, ήτις, μετά τής ιδίας γ-νωμοδοτήσεως, τήν απο
στέλλει πρός τό ύπουργεΐον τών εκκλησιαστικών, τό όποιον αποφασίζει 
όρίστικώς’ ή δέ ύπουργική άπόφασις στηλιτεύεται έπί μελανής σανίδος, 
δηλοποιεΐται, καί έκτελεϊται έπιμελεία τοϋ Σχολάρχου.

Αρθρα καταληκτικά.
27. Τά περί τήςδιαίτης τών ύποτρόφων έν τω Σχ.ολείω, τά περί 

τής πρός άλλήλους διαγωγής καί πειθαρχίας, καί τά περί τή; έκτελέ- 
σεω; τών θρησκευτικών καθηκόντων αύτών, θέλουσιν όρισθή δι ιδιαι
τέρου Κανονισμού, έκδοθησομένου μετά γνωμοδότησιν τή; ‘Ιερά; Συνό
δου τή; ’Εκκλησία; τή; ‘Ελλάδο; ύπό τοϋ Υμετέρου Υπουργού τών 
'Εκκλησιαστικών καί τή; Δημοσία; έκπαιδεύσεω;.

28. Τήν κατά τό 2 άρθρον τοϋ νόμου έπιτήρησιν τών ιερατικών Σχο
λείων, καί τήν έπίβλεψιν τών έν αύτοΐς διδασκόντων τε καί διδασκο- 
μέ<ων, ένεργεΐ ή ‘ Ιερά Σύνοδο; τής Εκκλησίας τής Ελλάδος διά τών 
άρκοδίων Σ. Επισκόπων. Επομένως, έ'καστο; αύτών, ού μόνον ώς πνευ- 
ματικώς προϊστάμενος τών τής Επαρχίας, ένθα τό Σχ.ολεΐον ύφί
σταται, άλ.λά καί ώς πρόεδρος τής εφορευτική; Επιτροπής κατάτό 
6 άρθρον τοΰ νόμου, οφείλει νά πληροφορήται έκάστοτε καί διά προ
σωπική; έπισκέψεω;, έκ διαλειμμάτων γινόμενης, βεβαιοϋται περί τής 
καταστάσεως έν γένει τοΰ σχολείου καί ιδίως περί τής διαγωγής τών 
μαθητών’ άναφέρων δέ περί πάντων εΐ; τήν ‘Ιεράν Σύνοδον, όε-χεται 
τάς διδομένας αύτώ συνοδικά; παραγγελία; καί παραινέσεις περί τή’ 
καταλλήλου, καί εί; μέλλοντας λειτουργούς τής Ορθοδόξου Ανατολική; 
έκκλησίας άρμοζούσης, διανοητικής μορφώσεως και ήθοποιήσεως.

______ _ __  ... . τών μαθη- 
έν περιπτώσει δέ άμελείας, μεροληψίας ή άλλη; οίασδή- 
καταχρήσεως δυναμένη; νά έπενέγκη βλάβην είς την ύπη- 

καταστήματος, αποβάλλεται παραχρήμκ μετά γνωμο-

ΚΕΦΑΛ. Ε'.
Περί τή; ’Εφορευτική; επιτροπής.

Αί διατάξει; τοϋ Ημετέρου Διατάγματο; 31 Δεκεμβρίου 1836 
περί τών καθηκόντων τών εΐ; τά Ελληνικά σχολειά τε καί Γυμνά
σια διωρισμένων εφοριών είσι κοιναί καί διά τάς εφορευτικά; έπιτρο- 
πάς τών Ιερατικών σχολείων.

19. II εις έκαστον ιερατικόν σχολεϊον διωρισμένη κατά τό 6 άρ
θρον τοΰ νόμου έφορευτική έπιτροπή έχει προσέτι τά έξη; καθήκοντα’
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29. Λ’.' ιδιαιτέρου διατάγματος θελομεν διορίσει τό προσωπικόν τής 
έν Άθήναις έδρευούση; τριμελούς επιτροπή; κατά τό 8 ά'ρθρον τοϋ νό
μου, καί προσδιορίσει τά καθήκοντα αύτής.

Εί; τόν Ημέτερον ‘Υπουργόν τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως ανατιθέμεθα τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος. 

’Αθήνησι τή 27 Οκτωβρίου 1856.
Έν όνόματι τοϋ Βασιλέως

‘II ΒιισΙ.Ιισσα
ΑΜΑΛΙΑ.

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

ε.Βασι'ο Κ·* τ* τά άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τοϋ άπό 8 "Ιουνίου ε.
- Τμέ^.^ι* 0^ Διατάγματος, τοϋ κανονίσαντο; τάς τών δημοδιδασκάλων 

·<νας δ -) ’’’ °' χάτωθεν σημειοΰμενοι τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, 
"’’'Έαθυπόβαλόντε; εαυτούς, κατά τόν Νόμον, είς δευτέρας εξετάσεις, 

έκρίθησαν άξιοι προαγωγής, καί έλαβον πτυχία δευτεροβαθμίων 
« Βοίσχου Ζαννέττος, πρώην δημοδιδάσκαλος όρχομενοϋ τής Βοιωτίας, 
διατελών πρό ενός έτους εν άδεία καί έπαυξάνων τά γνώσεις του.

» Μαγνης Γεώργιος, δημοδιδάσκαλος Πλατανιστοΰ τής Καρυστίας, 
» Αγραφιώτης Σωτήριος, δημοδιδάσκαλος Άντικίρρας, καί 
» Θεοφανώ Χορμόβα, πρώην δημοδιδάσκαλος Αργους.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
— Δέν έξεδόσαμ-.ν δίαχεχομμένως τούς άρ. ι8α - ι83 - Ιδμ 

χαί 185 τής έφημερίδος ήμών ίνα έχωσιν οί σονδρομηταί αυ
τής άχαταζερμάτιστον τόν περί Άλεξάνδρόυ τοϋ μεγάλου λό
γον, τό άριστούργημα τοΰτο τοϋ υπάτου τών παρ’ ήμΐν διδα- 
σχάλων, Πρυτάνεως τοϋ ΙΙανεπιστημίου Κ. Κ. Ασωπίου- Αί 
είς τόν λόγον τοϋτον σημειώσεις δημοσιευθήσσνται έν δυο τοΐς 
έξης φύλλοις (άρ. ι 86 καί ι8φ).

—Οί έν Βάρνη ομογενείς ποοσεχάλεσαν διδασχάλισσαν τοΰ αρ
τισύστατου Σχολείου τών Κορασίων τήν εύπαίδευτον καί χρη
στήν Κυρίαν ’Ασημίναν Φιλιπάγκου πρώην δημοδιδάσκαλον Mu- 
χάνου. ΙΙανταχοϋ οί ομογενείς ήμών φιλοτιμοΰνται νά δίδωσι 
τοΐς τέκνοις αύτών παιδείαν ελληνικήν προσκαλοϋντες όσημέ- 
ραι διδασκάλους καί διδασκαλίσσας έξ ‘Ελλάδος, ένεργοΰντες 
ούτω τό τοϋ Επίκτητου σοφόν παράγγελμα « Μή τοΐς έξ Εύ
βοιας χαί Σπάρτης λίθοι; τούς τοίχους τή κατασκευή ποίκιλλε, 
άλλά γάρ τή έκ τής ‘Ελλάδος παιδεία τά στέρνα τών πολιτών 
καί τών πολιτευόμενων διακοσμεί, γνώμαις γάρ άνδρών ευ οί· 
κοϋνται πόλεις, άλλ’ ού λίθοι; καί ξύλοΐς. »

— Ό τής Γαλλικής καθηγητής έν τώ Β. ’Αθήνησι Γυμνασίω 
Κύριος I. Καρασούισας έξέδωχε δεύτερον τήν ύπ αύτοΰ συν- 
ταχθεΐσαν Γραμματικήν τής Γαλλικής γλώσσης, έπενεγκών ήδη 
πολλάς καί άξιολόγους προσθήχα; καί βελτιώσεις, όσας έδειξεν 
αύτώ αναγκαίας ή έχ τής πολυετούς αύτοΰ διδασκαλία; πείρα. 
Νομίζομεν ότι ή Γραμματική αύτη κατέστη ήδη πολλών κρείτ- 
των, καί πρό; ίδιαν μελέτην καί πρό; διδασκαλίαν μεθικωτάτη- 
ούτω πιστεύουσι καί άλλοι μάλλον ή ήμεΐς ειδήμονες τών τοι- 
σύτων. Τιματαιή Β' αύτη εχδοσις δραχμών α ι;a, φέρει δέ καί έγ- 
κρισιν έκ τής πρώτης ήδη έκδόσεω; τοϋ ύπουργείου κατά γνω
μοδότησή τής έπί τών διδακτικών βιβλίων επιτροπείας.

— Διά Γ. Β. διατάγματος καθιδρύονται έπί τοϋ παρόντος 
τρία ιερατικά Σχολεία, έν μέν κατά τήν Στερεόν ‘Ελλάδα, έν 
Χαλκίδι, έτερον είς τό Αίγαΐον καί τρίτον είς ΙΙελοπόννησον.

— Δι' ϊ· Β. διατάγματος ώρίσθησαν τά προσόντα εις παρα
δοχήν μαθητών τοϋ έν τώ Πανεπιστημίω φαρμακευτικού Σχο
λείου, καί τά περί σπουδής αυτών.

— Δι' ομοιου ώρίσθησαν τά καθήκοντα τοϋ έπί τής νομισμα
τικής συλλογής Νομισματογνώμονος, προσδιορισθέντος μέρους 
αύτής πρός χρήσιν τών τοϋ ΙΙανεπιστημίου φοιτητών.

— Δι' Υ. Β. διατάγματος ένεκριθη ή διά τά ιερατικά Σχολεία 
γενομένη έτησία συνεισφορά τής έν 'Αττική ΛΙονή; ΙΙετράκη (Ά- 
σωμάτων) έκ δραχμών αοοο καί ετι ή έφ’ άπαξ χορήγησις ύπό 
τής αύτής Μονής 8000 δρ. ών οί τόζοιμόνον θέλουν δαπανάσθαι 
είς τάς σχολάς ταύτας.

— έξεδόθη διάταγμα περί συστάσεω; τής έπί τοϋ Ταμείου 
τών ιερατικών Σχολών έπ.τροπής καί τών καθηκόντων αύτής.

— Διά νόμου ή μισθοδοσία τοϋ εφόρου τής δημοσίας καί τής 
τοϋ Πανεπιστημίου β·.β?,ιοθήκης προσδιωρίσθη είς jou κατά μήνα

δραχμάς. _
— Διά νόμου προσετέθη είς τό τής Παιδείας καί τών έκκλη- 

σιαστικών ύπουργειον εις υπουργικός γραμματέας Α . τάξεως.
— 0 παρά τώ Διευθυντή τοϋ Β. Διδασκαλείου γραφεύς Κ. Α. 

Μερτρούδ προεβιβάσθη άπό γ' είς β' τάξεως τοιοΰτος.
— Σϋνεπληρώθη ή μισθοδοσία τοϋ έν τώ Β. διδασκαλεία) 

Β- τάξεως διδασκάλου Κ. Αελάκη είς δρ. j3o.
— Εις άντίκατάστασιν τών άποβιωσάντων μελών τής έπί τής 

οικοδομής τοϋ Πανεπιστημίου έπιτροπής καί τοϋ Κ. Γ. Σταύρου 
παραιτηθέν-ο; αύτής, διωρίσθη ό Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου 
καί παρεκλήθησαν ίν' άποτελώσι μέρος αύτής οί έκάστοτε ίϊρόε- 
οροι τής τβ Βουλής καί τής Γερουσίας.

— Διά διαφόρων διαταγμάτων παρετάθη έπί έν έτος ή υπο
τροφία τών εύδοχιμησάντων ύποτρόφων τοϋ ΙΙανεπιστημίου, τών 
Γυμνασίων καί τών. έλλ. Σχολείων.

— ΔΓ όμοιου συνεπ?,ηρώθησαν αί χεναί θέσεις τών τοϋ Β- δι
δασκαλείου υποτρόφων τής Κυβερνήσεως, ομοίως ζαί αί τών τής 
‘Ριζαρείοϋ ’Εκκλ. Σχολής·

— 0 Κ. Υπουργός τή; Δημοσία; Εκπαιδεύσεως έκτιμών τήν άξίαν 
τών τήν διδασκαλίαν τής νεολαίας επιτετραμμένων διέταξε τήν διά δη- 
μοσία; δαπάνη; κηδείαν τοϋ άποβιώσαντο; έν ’Αθήναις σχολάρχου 
Σπετσών Ν. Κυριακίδου, οϋ τόν νεκρόν συνώδευσαν μέχρι τοϋ τάφου, 
κατά παραγγελίαν τοϋ αύτοΰ Υπουργού, οί ‘Αθήνησι ΚΚ. Γυμνασιάρ- 
χαι, Σχολάρχαι καί διδάσκαλοι.

— έξεδόθη εγκύκλιος παρά τοϋ Υπουργείου τής Δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεω; όοίζουσα τόν τρόπον καί χρόνον τή; τών δημοδιδασκάλων μεταθε- 
σεω;, ταύτην θέλομεν δημοσιεύσει εί; τό προσεχές φύλλον.

Δι’ Υ. Β. διαταγμάτων.
— Ενεκριθη τό διάγραμμα τή; οικοδομής τοϋ Βαρβακείου Λυ

κείου, ούτινος τίθεται όσονούπω ό θεμέλιος λίθος έν τώ κατά τήν όδόν 
’Αθήνας οίκοπέδω, όπερ έλαβεν ή Κυβέρνησις άποζημιώσασα τόν Κίνγκ.

ένεκρίθη τό σ/έδιον τοϋ Γυμνασίου Ναυπλίας καί διετάχθη ή άνέ- 
γερσις αύτοΰ παραχρήμα.

Διωρίσθη δ Κ. 'Αχιλλεΰ; Ποστολάκας νομισματογνώμων παρά 
τή δημοσία βιβλιοθήκη.

έζ. τοϋ δηαοσιευθέντος προλαβόντως έν τή έφημερίδι ήμών Β. δια
τάγματος γινώσκουσιν ήδη οί Κ, δημοδιδάσκαλοι,δτι κατά τάς γνώμας 
τή; έπί τής βελτιώσεω; τή; όημοδιδασζ.αλία; έπιτροπής έπηνίχΟησαν 
είς τόν οδηγόν τής αλλ-ηλοδιδακτικήί τροπολογίαι τινες, ών έστι καί ή 
είς τά δημοτικά σχολεία εισαγωγή τή; αρχαίας έλληνική; Γραμ
ματική;. Τοιαύτην λίαν κατάλληλον καί μεθοδικήν ειχεν ήδη συν- 
τετανυ.ένην καί έκδεδομένην 6 κ.χθ·ηγηττι; Κ. ΙΙλία; Σταθόπουλος' 
κατά γνωμοδότησιν δέ της έπΐτούτω διορισθείση; επιτροπή; έγκρίναν τό 
Υπουργειον ταύτην, άτε περιέχουσαν τοΰ; έν τή έπενεχθείση εί; τόν ό- 
δηνόν τροπολογία ορούς, έ,ετείλατο τοΐς κατά τό κράτος δημοδιδασκά- 
ΐνα'μόνην αύτήν νά μεταχειρίζωνται εί; διδασκαλίαν τών μαθητών αύτών 
πάντε;, διά τό ομοιόμορφον, μέχρις ού έγζ.ριθή ή διά τοϋ προκηρυχθέν- 
τος διαγωνίσματος άναδειχθησομένη άρίστη. II συ-ταινομένη αύτη 
Γραμματική τοϋ Κ. Σταθοπούλου πωλείται παρά τοϋ ενταύθα τυ
πογράφου Κ. I. ’.Δγγελοπούλου, προθύμου ούχί μόνον ν’ άποστέλλη α
σφαλώς (τοΐς μετρητοί;) όσαδήποτε αντίτυπα ήθελέ τις ζητήση, άλλά 
και νά έκπίπτη τοΐς όρισθείσης διά τή; έγκυζ.λίου τιμή; αύτή; δσα συ
νήθως έκπίπτονται εϊ; τή; αγοράζοντας βιβλιοπώλας. Ιδού καί ή έγ- 
κύκλιος.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΚΚΔΙΙΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.
ΙΙρό; τούς χαι τάς όιιΐιοΜκσκαΚους.

Τήν ϋπό τοΰ Καθηνητοϋ Κυρίου ‘ΙΙλία Σταθοπούλου συνταχθεϊσαν 
γραμματικήν τή; έλληνική; γλώσσης διά τά δημοτικά σχολεία έγ- 
κρίνα'ντες, κατά γνωμοδότησιν τή; διορισθείση; έπί τούτω έπιτροπής, 
ώ; εισακτέαν έν τοι; δημοτικοί; σχολείοις, άχρις ό’τηυ έγ«ρ·-θή, κατά 
τό άπο 11 τοϋ λήγοντο; ζ.αί ΰπ’άριθ. 4921 προζ.ηρυχθέν ύπό τοϋ 
καθ' ήμάς υπουργείου διαγώνισμα, έτέρα περιέχουσα πάντας τοϋ; έν 
τή προκηρύξει έκείνη διαγραφομένου; ορούς, προσδίωρίσαμεν καί τήν 
τιμήν αύτής είς δραχμήν μίαν τό τεϋχο;. Αύτό τούτο γνωστοποιοϋν- 
τε; καί ύμΐν διά τής παρούσης εγκυκλίου, παραγγέλλομεν ΰμϊν έντόνωί, 
ϊνα ταύτην καί μόνην τοϋ λοιπού παραδεχόμενοι, διδάσκητε κατ αυ
τήν τούς μαθητές ύμών τά; άρχκς τή; Γραμματικής τήί γλωσση; 
πρό; τό τής διδασκαλίας ομοιόμορφον.

έν Αθήναις τήν 30 Σεπτεμβρίου 1856.
‘Ο ‘ ϊ'.τοί’ρμδη

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.
Μ. Κ α λ λ ι φ ρ ο ν ά ;■
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