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Έχϊίϊττο ι τετράχις τοΟ 
μηνάς.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό της θεολογίας Καθηγητής Κ. Δ. Κλεόπας αρχιμανδρίτης 

άρχεται τοΰ μαθήματος αύτοϋ ε’ν τω Πανεπιστήμιο) τήν προσεχή 
Δευτέραν, ώραν 11 π. μ.

— Ό τών 'Εκκλησιαστικών καί της δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
υπουργός Κ. X. Χριστόπουλος έξελέχθη βουλευτής ’Ολυμπίας.

— Διετάχθη ινα έκαστος τών κατά τό κράτος ιεροκηρύκων 
οσάκις άν ένδημφ είς πόλιν, ένθα υπάρχει κεντρική φυλακή, νά 
παραγίνεται είς αύτήν ίνα κηρύττφ τοΐς δεσμώταις τόν λόγον 
τοΰ Θιοΰ, λαμβάνων ώς ύπόθεσιν τοΰ λόγου τήν τούτων κατά- 
στασιν, όμιλών αύτοΐς μετ’ άφελείας και ίλαρότητος, ινα καί 
τάς ποενας αγγογύστως ύπομε'νωσι, παραδεχόμενοι οτι δν τρόπον 
ό Θεός τιμωρεί τόν παραβάτην τών θείων αύτοϋ εντολών, ουτω 
καί ή πολιτεία παιδεύει τοΰς παραβαίνοντας τούς νόμους αυτής, 
καί τή« καρδίαν αύτών βελτιώσωσι, άποβάλλοντες τήν πρός τάς 
κακώς έξεις κλίσιν, δπως έπανε'λθωσιν έν καιρω ε’ς τοΰς κόλπους 
τής κοινωνίας μεταμελημένοι καί ειρηνικοί.

Συνέχεια τών ε’ς τον περί τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου λόγον 
τοΰ Πρύτανεως Κ. ’Ασωπίου σημειώσεων. (ϊδ. άρ. 187)

(30) Παρά τώ Ψευδοπλουτάρχω, έν ίϊίοις τών δίχα ρηιδρων (8. Ισο
κράτης), έρωτηθείς 6 Ισοκράτης ποιον τό αργόν τής ρητορικής, είπε < τά 
μέν μικρά μεγάλα, τά δέ μεγάλα μικρά ποιεϊν s (ιδε καί Πανηγύρι- 
χύν Α1.) — « (5ταν εΐπω ρήτορα, άνθρωπον λέγω τά μεγάλα μέν ικανόν 
όντα μικρά δεϊξαι, τά μικρά δέ μεγάλα, τά μέν άδικα δίκαια, τά δέ 
δίκαια ·ύ τοιαϋτα· d (Αιοάν. IIρογι·μ· άσμ· έν Τόμω Α1. σελ. 31 τής 
τών Παριείων, 1606, έκδόσεως τών Απάντων τοΰ Διβανίου.

(31) Νειβούρης II. 4 17. «................. Da er ein roller Mensch War;
allerdings ein Barbar von gewaltigen Verstande, ein sehr geistrei- 
cher Barbar, κτλ. Καϊ δμως ό Αγγλος Γιλλιέσιος έξέδωκε ΠαράΙ.Ιη- 
■Ιον ΦιΜππου tcD δευτέρου, πατρός τού Αλεξάνδρου, καί Φριδερίκου 
δευτέρου, βασιλέως Πρωσσίας.

(32) ίδε Ηρόδοτον, Ε', ΚΑ1.
(33) ίδε Εισαγωγήν ιίς Πίνδαο ον, σελ. 6. Αλλά πρέπει ν' άναγνωσθή 

ολόκληρος ή εκεί άναφερομένη Δημοσθένους καί Κικέρωνος σύγκρισις ύπό 
Φενελώνος, όντως ίαυμασία ούσα.

(34) ίδε Πλούταρχον Δ η μ ο σ 6. Κ*.
(35) α Η τών έμών λόγων κοπίς άνίσταται.» (πλούτ. Δημοσθ. Γ.)
(36) ίδε ίσοκράτους Πανηγυρικόν, Αρχίδαμον,πρός 

Φίλιππον, καί τάς τρεις πρός τόν αύτόν έπιστολάς- περί δέ τής τρί
της επιστολής, αμφισβητούμενης παρά τινων, νομιζόντων ότι καθ'ον και
ρόν ύποτίίεται αύτη, ό Ισοκράτης δέν έζη, ίδε Μιτφόρδον Κεφάλ. MB'. 
Τμήμα ς·’, έν σημ. 15.

(37) Αίλιανός, Π. ίστορ. Δ'. 19.
(38) ίδε Πολύβιον, β', 14.
(39) ίδε Κοραή Προλεγόμενα είς ισοκράτην, Α', σ. ΝΔ'-ΝΕ', ένθα 

f «ρεται καί ή κρίσις Διονυσίου τοΰ 'Αλικα'ρνασσέως.
(40) ό β' χαϊ Γ' τόμος τοΰ συγγράμματος τοΰ Νειβούρου γέμουσι 

τοιούτων χαριεντισμών περί Φιλίππου, Αλεξάνδρου και τών περί αυτούς· 
εν Τομω Β*.  σ. 4 19 καί 420, είναι συνηγμένα καί συγκεντρωμένα σχε
δόν άπαντα τά βέλη, οιον έν πρώτοι κατά πολεμίων εφόδου, πολλαχοΰ 
έπειτα έπαναλαμβανόμενα καί άνανεούμενα. Εν σελ. 3 13, ό Φίλιππος 
Ιλαβε παρ’ έπαμινώνδου τελείαν έλληνικήν ανατροφήν, καί αυτόθι πάλιν 
έξ άλλης άλλοτε γενομένης πεποιθησεως αμφιβάλλεται δλως διόλου ή 

έν Θηβαις διατριβή αύτοϋ. Εν σελ. 320 τίθεται βεβαιότατα (Dann ist 
er allerdings in Theben geresen)· έπειτα δτι μετά μεγάλου περιορισμού 
πρέπει νι δεχθώμεν τήν παρ' Επαμινώνδου άγωγήν αύτοϋ, καί άλλαχοΰ 
πάλιν δτι εμεινεν, ώς ήτον, βάρβαρος· Εν σελ. 370 κηρύττεται ό Αλέξαν
δρος ώς ού γνήσιος, έν σελίδι 371 ώς συμμέτοχος εις τόν φόνον τοϋ 
πατρός του, καί τοΰτο άναμφιβόλως (ohne Zweifel). Έν Γ', 53, ό Αντί
πατρος ήτον ein ausgezeichneter statege , . ... aber er war ein 
roher, grausamer Barbar wie ein TArke oder Algierer. έν B', 299, 
απορεί πώς ό Ισοκράτης, τοσοΰτον άθλιος ών, έτιμζθη τοσοΰτον παρά 
των αρχαίων, έν Β', 402, die ενθυμήματα bilden die Griisse des Thu- 
kydides; in ihnen ruht seine Kunst. Αλλα δέ περί πάντων τούτων 
άλλαχοΰ, όθεν νομίζω ότι δέν είναι άδικον τό άνωτέρω (σημ. 2) ρηθέν 
δτι έαρεπε νά μεταποιηθώσι τά Νειβούρεια.

(41) « Le malheur de l’Asie et de l’Europe voulut qu’Alexan
dre gagna, en 333, une battaile, a Issus en Cilicie (Daunou, XII, 
62.) Τούτο είναι τό πρότυπον τοϋ έπι τών ημερών ήμών ρτ,θέντος περί 
τής έν Αύαρίνω ναυμαχίας.

Ο Ce que je νοϊε la de plus clair, c’est que le heros failli mourir 
de peur, ( Daunou. atjroQi). Et είδε καί τά άλλα ώς τοΰτο, πάνυ κακώς 
τά «Ιδε.

(4 2) ίδε Πλούταρχ. ΆΛιξ. ΝΓ'.
(43) ιστορία τών Ελλήνων Ποιητών καί Συγγραφέων, σ·λ. πθ".
(44) ίδε Νειβούρην τ. Β'. σελίδι 441- Σελ. 445—4 47 περί Φω- 

κίωνος. <Ein schlechter Burger — Von Jugend auf habe ich vor 
Pho- kion einen gesunden Widervillen gehabt, und er ist mir im- 
mer stirfer geworden. ίδε καί Β.'· 338. 39 I, Γ-' 85 καί πολλαχοΰ. 
Περϊ Αλεξάνδρου ίδε άνωτέρω σημείωσιν ί 7.

(45) Ισοκράτης, Πανηγυρ. ΙΔ’.
(4 6) Εκ τοΰ συνδυασμού τής βουλήσεως καϊ τοΰ νοός προκύπτουσιν 

οί διάφοροι χαρακτήρες· δπου υπερέχει ό νοΰς τής θελήβεως, είς τό έλά- 
χιοτον κώλυμα όπισθοδρομούσης, είναι ό αδύνατος χαρακτήρ· δπου υπάρ
χει άκαμπτος θέλησις, άλλά μικρός και στενός νοΰς, ού διακρίνων τό 
κατορθώσιμον τοΰ απολύτως άκατορθώτου, είναι ό χαρακτήρ τοΰ ίσχυ- 
ρογνώμονος. ίΐ; δέ έξαφανίζεται παντελώς ό χαρακτήρ, και γεννάται τό 
πάντ^ πάντως αχαρακτήριστου, όπου ούτε νοΰς ύπάρχει ίνα έκλέξφ, ούτε 
θέλησις ϊνα ίσχυρισθή, ούτως, άπ’ έναντίου, οπού συμπίπτει μέγας νοΰς 
καί άκαμπτος θέλησις, ύφίσταται ό μέγας, ό δυνατός, ό σίδηρους χα
ρακτήρ, ό τοΰ Αλεξάνδρου, ό τοΰ Καίσαρος, ό τοΰ Ναπολέοντος, κτλ. 
Οΐ χαρακτήρες ·ΰτοι επιδέχονται πολλούς βαθμούς καϊ διαφόρους 
ποικιλίας.

(47) Jouffroy, ένθα άνωτέρω.
(48) Victor Cousid, Cours de l'hisloire de la Philosophic, τοΰ 

1828, Dixicme Lejon. ... <11 n’y a pas de plus grands noms que 
ceux de certains philosophes, de Platon et d'Aristote. Quiconqiie 
connait Alexandre et C6sar connait Platon et Aristoten. Αύτόθι δέ 
καί άλλα τινά έχει ό Κουσϊνος, έςετάζων τούς μεγάλους άνδρας ώς 
τοιούτους και ώς άπλοΰς άνθρώπους. Καί ούτος μέν, είτε ορθά είτε μή 
περϊ τούτων λέγει, λέγει τούλάχιστον σαφή, ασαφή δε τά τοΰ Νειβούρου 
περϊ ΙΙερικλέους a Pericles var zwar kein grosser Mann, aber ein 
ausgezeichneter Mann, gross als Slaatsmann, batte grosse herrliche 
Jdeen. (n1. 15)

(49) Περί Λυσικλέους ίδε Πολυαίνου Στρατηγήματα, Δ1, β'. 2. 
περί δέ τοϋ συστρατήγου αύτοϋ Χάρητος ό Διόδωρος (IT', 85) λέγει 
« τών δ’ ύπολελειμμένων Χάρης πρωτεύων ούδέν διέφερε τών τυχόντων 
ιδιωτών κατά τήν έν τώ στρατηγέϊν ενέργειαν κα'ι βουλήν ».

(50) ίδε Δ· Λαέρτίον Ε'. 4 5 καϊ Droysen Geschichte des Helle- 
nismus, II, 14—24· περϊ δέ τοΰ συγγράμματος ίδε ανωτέρω σημείω- 

01 (50 β'.) ίδε Gillie», Π. Β'. 119.
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ι; καί ανεύθυνος, έν έκείνω δ; ό πρόεδρος γίνε-
, καί υπεύθυνος, 

τ’ άκριβεστέραν σημασίαν τής λέξεως, ώ; ή τών άρχαίων

(51) Ούδέ έγνωρίσθ/ισεν ετι ακριβώς πσλλά τήν έντεχνον αναλογίαν 
τών κιόνων τοΰ Πα»6ενώ«ος άποβλ.έποντα, οίον τά περί γραμμών, γω
νιών, κτλ. ϊδε Φέλτωνα παρά Καρλείλω, ένθα ά.ωτ. σελ. 161.

(52) ϊδε Εισαγωγήν είς Πίνδαρον, σ. 99—I 16.
(53) Περί άρετής τής έλληνικής γλώσσης ϊδε A Critical History 

of the Languag· and Literature of Antient Greece, by William 
Mure, Vol. 1. London· 1850, Κεφάλ. Ε', ολόκληρον, ί'ΐσαύτως Gillies 
J, A'. 1 5, έν σημ. καί σελ. 238- 243, καί Τ. Δ1, σ. 398, ένθα ό ουγ. 
γραφεύς απαριθμεί τά αίτια, ών ένεκεν ή έλληνική γλώσσα έγινε τό 
πάλαι πάγκοινος. Θαυμασίως εξυμνεί τά προτερήματα τής έλληνικής 
γλώσσης «αΐ ό Κρύγερος έν προοιμίω τής αύτοΰ ΈΛΛιιηχής Γραμμα
τικής, τρίτης έκδόσεως. ϊδε τό περί ^ιι.Ιέκτων τής Έ l.liircxijc ΓΜΐα- 
σι/ς τοϋ αύτοΰ Κ,ρυγέρου σύγγραμμα, ού τίνος ή πρό ολίγου έκδοθεϊσα 
παρά Κωστοπούλου μετάρρασις έσται είς άκρον επωφελής πρός έξακρί- 
βω -ιν τής άρχαία; ελληνικής γλώσσης.

(54) ίδε Mure, ένθα ανωτέρω.
(55) Ξενιφ. '.-Ιγι.σι.Ι. ’Γ. ένθα ό Ξενοφών προσπαθεί νά άποδείξφ πό

σον ό Αγησίλαος ητον φιλέλλην.
(56) Ξενοφ. 'Ιΐ.Ι.Ιην. ΐι τέλει.
(57) ίδε Τ. Αίσιον Β', 32. Εστι δέ κ»ί ούτος ό μύθος έκ τών 

Αίσωπείων.
(58) ίδε Απολλόδωρον Γ', δ'.
(59) ίδε Δρνϋσενίου 'Ισιομίακ ^4 ιελ. I 2, προτέτι δέ καί

τάς ’ιδέας τοΰ Εερενίου, Τ. λ', σ. 4 52—453 τή; γαλλικής μεταφράσε- 
ω;, ένθα ό συγγραφεύς, άποδεικνύων τά έκ τών μισθοφόρων κακά, ύποσυ- 
νάπτει οτι ούδέν έστιν έπιτηδειότερον ίνα φέργ συχνιύς πολέμους, όσον 
ή έκ τών μισθοφόρων ευκολία, πάντοτε κα: άτανταχοϋ έτοιμων οντων, 
ότε καί όπου ύ.τάρχουσίν οΐ μισθόίοτοΰντες, καί ό'τι ή εισαγωγή τών ς-α- 
Οερών στρατών παρά τοΐς νεωτέροίς, κα τοι καί τούτου εϊ; καταχρήσεις 
υποκειμένου, είναι ώφελί/ώτερον παρά τήν χρήσιν τών μισθοφόρων.

(66) ό τι τήν σήμερον καί έν Εύρώπρ καί αλλαχού καλείται δημο
κρατία είναι αύτό τό μοναρχικόν συνταγματικόν πολίτευμα, τό διά 
προ-.ούλων ήτοι άντιπροσοιπων ένεργούμενον, τό καί χοικοδυιι 2ΐ':τιχ^>· 
λεγόμινον, τοσοΰτον μόνον διαφέρόν εκείνου, οσον έν τούτοι μέν ό ήγεμών 
είναι διά βίου, διαδοχικός 
τ·αι κατ’ εκλογήν, είς ώρισμένας περιόδους άλλασσόμενος, 
Δημοκρατία, κατ'
Αθηναίων, π χ· ένθα όλος ό δήμος συνερχόμενος άπεφάσιζε, τήν σήμερον 
έν τοΐς μεγάλοις έθνεσιν έκ πολλών μυριάδων συγκείμενοι; είναι αδύνατος.

(61) ίδε Κονσϊνον ένθα άνοντέρω· Deuxidme LeiOn. Οΐ σημερινοί βλ- 
ληνε;, καί πιεζόμεν.ι καί τύραννοόμ.ενοι, ούτε τό ζωηρόν ούτε τό εύθνμον 
τοΰ χαράκτήρο; άπεοάλομεν. Είς τήν ®είαν Πρόνοιαν άνετιθέμεθα πάν
τοτε τάς ελπίδας ήμών, ήτις ούτ’ έγκατέλιπεν οΰτ’ έγκαταλείψει αα;.

(62) όταν ένθυμηθώμεν ότι ό Φ.λιππος κατέπαυσε τάς έν έλλάδι 
ταραχάς, διά τής ίδιας σινέτεως οίκειωσάμενος τούς πλείστους τών 
Ελ.λή.ων, είναι αδύνατον νά μή έφκρμόσωαεν εϊ; αύτόν τό τοΰ Ούιργι- 
λίου (Αί'. Α’. 155), περί σεμνού άνδρός λεγόμενον, ότι άμα παριστά- 
μενος κατχπαύει τάς ταραχάς τοΰ πλήθους.

« Turn, pietate gravem ac mentis si fore virum quetn, 
aConspexere, silent, arreclisque auribus adstant ;
(63) α Λακεδαΐυονίους δε αποκρίναιθκι μή είναι σοίσι πάτριον άκο- 

λουθεΐν άλλοις, άλλ" αύτοΰ; άλλων έξηγεϊσθαι. η (Αρρ. '--Ικαΰ. A.it- 
ζάκι^ρυυ Λ’, 3.)

(64) Δημοσθ. Φι.Ιια. Γ’, ζ1-
(65) Ξενοφ. Έ.Ι.Ιηκ. Β1, β', 3. 10.
(66) Λακεδαιμόνιοι δέ,

τρίόος συμ.φεροντί όίδό’τες, υυιε μαννανουοι», υ ν . ui'-νιυν
άλλο, πλήν ώ τήν Σπάρτην χΰ;5ι·, νομί'ουσιν.Α (Πλούταρ. Α γη σ. ΑΖ')

(6 7) u έπεισε δέ καί ΙΙκ ρεϊς ομοίως τείχεσι μακροΐς συνάψαι τή 
θαλάοσρ τήν πόλιν. Είτόντο; 5= τίνος τοΐς Πατρεΰσιν οτι καταπιοΰνται 
ύμάς ’Αθηναίοι, ϊσω:, είπεν ό Α/. 'βιάδης, κατά μικρόν καί κατά τούς 
πόδας, Λακεδαιμόνιοι δέ κατά τήν κεφαλήν καί άθρόως.η (πλούταρ. 
'Λ.Ιχιβ· ιέ.)

(68) Εν παρόδφ εψαυσε τό περί πτώσεως τών ελληνικών πόλεων 
θέμα, έν ω πειιέ/εται βιβαίως καί ή ΰπό Μακεδόνων αύτών ήττα, ό 
Σιατωβριάνδης έν τό> π.ομνημονε·>θέντ·. συγγράμματι (Itinitaire, κτλ. 
Πρώτον Μέρος, πιρί τά τέλη ), λέγων οτι ι ily auroit un bel ouvrage 
a faire stir les causes qui ont pricipitd la chute des Grecs n, καί 
φρονών ό·ι άλλα διάφορα αίτια έπήνέγκον τήν -τώσιν τών Ρωμαίων 
και άλλα τήν τών Ελλήνων (ϊδε καί τό Avant — Propos τοϋ αύτοΰ 
συγγράμμα:βς, πολλά καλά ύπέρ τών νεωτέρων Ελλήνων περιέχον). Αλ
λως φιλοσοφεί πΕ?ΐ τούτου ό Γιλλιέσιος, καί αύτός έν παρόδω (II, Δ', 
519). Εν ίδιαιτέρορ δέ πονήματι έπραγματεύθη τό θέμα τοΰτο ό Δρού- 
μαννος « Versuch einer Geschichte des Verfalls der griechischen 
Staaten· von Wilhelm Drumnian· Berlin, 18’20.

(69) II περί τήν κοίτην σεμνότη; καί πίστις, π. χ. δέν ητον ή πρώ- 

■χ'γ,ι πρώτην τοΰ καλού μερίδα τώ τής πα- 
οΰεε αανθάνουσιν, οΰτ' έπίττανται δίκαιον

ιη αρετή τοΰ Φιλίππου, 8ς γυναίκα έπί γυναικί έπεισήγεν. ύ ϊάτυρος 
παρ’ Αθύναίω (ΐΓ1, 557) ελεγεν ε ό δέ Φίλιππος άεί κατά πόλεμον 
έγάμει»· Αύτόθι δ’ άπαριθμοΰνται αύτοΰ αΐ γυναίκες έπτά τόν ίρι- 
Ομόν, καί πάσαι πολιτικών λόγων χάριν.

(70) Το ιτοις καί πολλοί: άλλο>ς τοιούτοις είναι έγκατεσπαρμένοι 
πάντες οί Ολυνθιακοί, ΦιλιπτικοΙ καί πολλοί άλλοι λόγοι τοΰ Δημο- 
σθένους, ϊδε, π. χ., κατά σειράν τής έκδόσεως τών λόγων λαμοανομένων, 
όλυνΟ. Α'. (γ' παρ’ άλλο ς, ' Ακΰ, πο.Ι.Ιύ?. κτλ) δ'. 'Ο-Ιυνθ· Β'. (α', 
παρ’ άλλοις, Ά’πί πο.έ έώκ, κτλ,) ο', ς·'. Ολυνθ. Γ'.(β', παρ' άλλοις, 
Ούχί ταΰτα) ή. θ'. φι.Ι. Α1. γ'. ί’ι.Ζ. Γ'. <?', ζ’, ή. π/pl Στεφ. ΝΔ'.

(71) β Τί δ’ ύμΐν διαφέρει; καί γάο άν ούτός τι πάθη, ταχέως ύμεϊς 
έτερον Φίλιππον ποιήσετε, άν περ ούτω προσέχητε τοΐς πράγμασι τόν 
νοΰν. β (Δημοσθ. Φι.Ιιπ. Λ’, έ.)

(72) ίδε ανωτέρω σημείωσιν 38.
(73) ίδε Πλούταρχον έν Φλομινίνω Γ,—ιβ'. — Ενδεχόμενον δτι 

τά ύπέρ Ελλήνων έργα καί αί συμοουλαί ήσαν ιδιαίτερον φρόνημα κ·ί 
αγαθή προαίρεσις τοϋ Φλαμινίνου, ά'αντίρόητον δέ ότι οί Ρωμαίοι ίκή- 
ρυξαν τότε τούς Ελληνας ελευθέρους, όχι τόσον δ·’ αρετήν καί χρηστό
τητα, όσον διό τι έβλεπαν παρ αύτοΐς ζω’ν ικανήν έτι καί δύναμιν πρός 
άντίοτχσιν· περιέμενον λοιπόν έκ τών συνήθ,.,ν αύτοΐς διχονοίων μείζονα 
έτι έξασθένησιν, πρός εύκολωτέραν επιτυχίαν τών δ.λίω- αύτών σκοπών.

(74) Lucanus, Phttrsal. I, 128. Είναι δέ περίεργον, ό’τι, έν ω άλλοι 
άλλα περί τούτου έσημείωσαν, ό Κικέρων (pro Ligario C. VI). λέγει 
«Nunc melior ea judicanda est, quam etiain dii adjuverunt.» ’Αλλά 
τότε καί ή τοΰ Λιγαρίου σωτηρία καί τό πίν έξήρτητο έκ της επιεί
κειας τοΰ νικητοΰ Καίσαρος, καί ταύτην διά πολλών ίπικαλεϊται ό 
Κικέρων.

(7 5) 'Αλλως δ’εκ.ινεν ό μακαρίτης Ρίζος, πρόεδρος τής αρχαιολο
γικής ιστορίας ών. « (j Φίλιππος έ τραξεν άλλο τής νίκης όλεθριώτερον, 
εγέννησε τόν ’Αλέξανδρον.» (i’lirojivc τών Πραχιιχώκ τής ’ Αρχαιολο
γικής έ -αιρΰος τών ’.•/Λ/κώκ, έκδοσις β'. έν Αθήναις 1 8 46, σ. 102.) 
Αλλ’αύτόθι κατηγοροΰντνι καί οΐ Πτολεμαΐοι ότι ώνομάσθήσαν Μ«κεδό- 
νες καί ούχί Αιγύπτιοι, κατηγορεΐται ή περιβόητος βιβλιοθήκη ότι πα- 
ρήγκγε φλυάρους πολυμαθείς. Δεν έσυλλογίσθη ό μακαρίτης ότι, άνευ τών 
τής Αλεξανδρική, Βιβλιοθήκης καί αύτός καί πά; τις άλλος ήθελεν αγνοεί 
κκί όσα έδυνήθη να μάθη ίν τή αύτοΰ νεότητι έιληνικά γράμματα.

ζ/6) Ηρόδοτος, Ε’, 4 9— 50.
(7 7) ϊδε Δημοσθένους .-τε/Ί τώκ ,τρόη ’//σ’οκΛ/κώΐ' 7ό- 

γηχ. ---  ύ Νειδοϋρη; ‘Λέγει δτι 4 Αλέξανδρο; πχρτοίασε τάς συνθηκας,
καί πόθεν δήλον ; τϋ λέγει ύ Δημοσθένης· Αλλά τό καθήκον τοΰ όικα- 
στοΰ είναι μή δικάσαι πριν άμφοϊν αύθοιν άκοόσ/ι. Περί δέ τής ηγεμο
νίας έπί ελευθέρων Ελλήνων ϊδε Διόδωρον, ΙΖ*,  4. Αρριαν. ζ/καΐί. α'. α . 
2. Δροϋσένιον ('/ά.έ.'ή ίκιίγο’· ίστοο. σελ. 1G ). Καί ό Γρότιος (IB', σελ. 
17.) λέγει περί τοίτου α The list of those cities which obeyed the 
summons is not before us, but probably it included nearly all the 
cities of Central Greece, n. Π pi Λακεδαιμονίων ίδε ανωτέρω ση· 
μείωσιν 63.

(75) α Οί 8ε, καί τή σκηνή τή βασιλική πελά'ζοντες, ηυχοντο Αλε
ξάνδρου πολλά καί αγαθά, ότι πρός σφών μόνων ν.κηθήναι ήνέσχετο ». 
(Αρριαν. Α ν

(7 9) 11 φρόνησις 
άπάντησίν σ·'·—* — 
τοΰ άγώνος παρά τοΰ 
ταρχ. ’Αλες. ΑΒ'.)· 
μετακαλούμενος, παύσας διώκων τούς ήττηθέντας
I
αύτόθι), πιάξας τό έντντίον τού Λυσικλέου.- έν τή μ.άχη τής Χαιρωνείας.

’ ις. ί
έν τή μετά τοΰ γη- 

α S. Ε'. 29.)
ς τοϋ Αλεξάνδρου δεικνύεται πρώτον μέν ·1ς ιήν 

αύτού πρός τόν Παρμενίωνα, αίτούντα βοήθειαν έν μέσω 
’Αλεξάνδρου έν τώ δεξιώ κέρ»τι όντος (Πλού- 

έπειτα δέ ότε, πάλιν ύπό τοϋ Παρμενίωνος 
καί φεύγοντας πολε

μίου:, έτράτη είς βοήθειαν τού πάσχο'-τος αριστερού κέρατος (Πλούτ. 
αύτόθι), π:άξας τό ένκντίον τού Λυσικλέου: έν τή μάχη τής Χαιρωνείας, 
θέλοντας νά διώξγ τούς Μ’κεδόνας μέχρι Μακεδονίας, ίΐσιύτω; δει
κνύεται ή σύνετις τοΰ 'Αλεξάνδρου, καίτοι νεωτέρου, 
ραιοΰ Παρμε ίωνο; περί τής παρά τήν Μίλητον ναυααχίας συζητήσει, καί 
πεοί τής έξηγήσεος τού έκεΐ φκ-έντος οιωνού (’Αρριαν. Άκαβ· Λ1, β'.) 

(80) ϊδε Νειβούρην, Η, 465, κκί παράβαλε πρός τά αύτοΰ τήν 
δμιλίαν τοϋ 'Αλεξάνδρου παρ' 'Αρρια.ώ, Β', ιζ',

(8 1) λίοντέτκιος ένθα ανωτέρω, έ< σημειώσει 14.
(8’2) ϊδε βιγκέντιον ΐι σελίδι 4. Το σύγγραμμα τοΰτο έν τή γαλ

λική μεταφράσει, ήν κα! μόνην γνωρίζω, έπιγράφετα: Voyage do Niar- 
que, des Bouches de l'lndus jusqu'a l'Enphrate, on Journal de 1 ex
pedition de la flotte d’Alexandre, traduit de l’Auglois de William 
Vincent, par I. B. L. I. Billecocq, homme de loi, a Pans An VIII. 
Σύγκειται έκ σελίδων 66 ί, εχει γεωγραφικούς πίνακας κ*»  ά,ιολόγους 
παρατηρήσεις περί πάντων.

(83) β.............all on a scale of prodigious magnitude, are wi
thout parallel in ancient history, β Γρότιος (ΧΠ“, ”-■) Die Art 
der Verfolgung des Zuges, nicht minder das militairisehe Cenie in 
-der Anordnung der Schlachten, in der Tactic dberbaupt, vird immer

ein Gegenstand der Bewunderung bleibenn (Hegel, Vorlesungen uber 
die Philosophi der Geschichte. p. 283).

(84) Biblioth6que historique et militaire, tome 6, Memoires 
de Napoleon. Εΰρίοκονται δέ ταΰτα καί έν τώ Journal de3 armes sp6- 
ciales par I. Corriard, troisifime serie. — Tom. IV, 15 ann6e, 25 
Aoht 1848. Paris, 1818.

(85) ΙΙερί τούτου άναφέρεται ιδιαίτερον πόνημα V.'igung der Grosse 
Alexanders, τοϋ Gottlob Schlegel- τοϋ αύτοΰ δέ και έτερον άναφέρεται 
Einleitung in einer Alexandropaedie· ουδέτερον δέ τούτων έγνώρισα.

(86) « Τή δέ μητρί πολλά μέν έδωρεϊτο καί κατέπεμπεν, ούκ εϊα 
δέ πολυπραγμονεί·', ούδέ παραστρατηγείν· έγκαλούσης δέ, ποάως έφερε 
τήν χαλεπότητα. Πλήν άπαξ ποτέ μακράν ’Αντιπάτρου κατ’αύτής 
γράψαντος ίπιστολήν άναγνούς, άγνοεΐν «ίπεν ’Αντίπατρον, ότι μυρίας 
έπιστολάς §ν δάκρυον άπαλείφει μητρός» (Πλουτ. 'Α.Ιιί,. Μ'.) — « .... 
ώστε καί λόγος τις τοιόςδε έφέρετο ’Αλεξάνδρου, έφ’ οί; ύπέρ τής μη
τρός αύτώ έξηγγέλλετο, βαρύ δή τό ένοίκιον τών δέκα μηνών είσπράτ- 
τεσθαι αύτού τήν μητέρα, d (’Αρριαν. ’Αναο. Ζ’, I 2.)

(87) Τά κακουργήματα τής μοχθ/ιράς ταύτης ϊίπειοώτιδος περιγιά-
φονται παρά Δίοδώρον (ΐΘ’, .ά), παρα Παυσανίου (1ϊ, 612), έξ ών 
παρέλαβε Γιλλιέσιος (II, Α', 454) καί άλλοι. Παρά Γροτίου (ΙΑ1, 337), 
κατά τόν βίαιον χαρακτήρα, κατά τή' σκληρότητα καί τήν φιλέκδικο·' 
διάθεσιν, παραβάλλεται ώς έγγιστα πρό; τήν Αμηστριν καί Παρϋσατιν, 
βασιλίσσας τών Περσών. 1ό δέ αϊσχίττον αύτής ανοσιούργημα είναι ότι 
έξέρριψε τά λείώανα τού πρό εξ μηνών άποθανόντος ίόλα, υϊοΰ τοϋ ’Αν
τιπάτρου, έπί τή γελοία προφάσει ότι ένέχεε τό φάρμακον εις τόν ένδο
ξον υιόν της (Διόδ. άνωτ. Πλούτ. ’Α.Ιΐί.. έν τέλει). Προγενέστερον τού
του παράλληλον είναι ή ύπό Καμβύσου εί, τό πτώμα τοΰ Αμάσιος ΰβρις 
(Ήρόδ. Γ’, 16)· μεταγενέστερον δέ τό τοϋ Πάπα Ρώμης Στεφάνου 
έκτου, δς, έζορύςας τόν προκάτοχόν του Φιρμώιον καί θέσας έπί θρόνου, 
αρχιερατική στολή ένδεδυμένον, έδίκασε, καί δ.κηγόρου πρός ύπε- 
ράσπισιν ταχθέντος. Καταδικάσας δέ ώς άντίπαπαν, άπεκδύσας τήν 
αρχιερατικήν στολή', πρώτον άπέκεψεν αύτοΰ τούς τρεις δακτύλους 
(βεβαίως τούς δι’ ών εύλόγει), ε’.τα τήν κεφαλήν, καί τέλος ερ- 
ριψ: τό σώυα είς τόν Τιβεριν. (Biograpliie Universelle, Tome Trei- 
zi0rae- Etienne VI) <............... Formose, dont il voulut dt’shonorer
la mcmoire, par un exces de zelc, qui suppose autant d’ignorance 
que de firocitti, »

(88) « Seine Zuneigung ffir Hephaestion war nicht Freunds- 
chaft, sondern Scbimpf. n (Niebuhr, 11, 420 καί 489)

(89) Βολταϊροί, ένθα άνωτέρο, έν σημειώσει 15.
(89 β) u Seine Grossmulh gegen die gefangenen persischen 

Furstinnen ist nichts Ausgezeichnetes: es ist etwas ganz Natur- 
liches, Alltiglicbes, Wenn es nicht Ostentation ist, aber es ist bloss 
Ostentation.!) (Niebuhr II, 420)

(90) Ιστορία τών Ελλήνων Ποιητών καί Συγ
γραφέων, σ. ρξέ.

(9 ί ) Αππιανός, Συρία κ ώ ν, Κεφ. ΝΖ’.
(92) ϊδεΔόδωρον, ΙΖ’, S3. Γ’-λλιέσιον II, Α', 13 5. Ούμβόλτου 

Κόσμον, Τ. Β', 1 80—18 2. ΙΙερί δέ τοΰ αριθμού τών ύπ’’Αξε- 
ξάνδρου κτισθει-ών πόλεων ϊδε τάς κρίσεις τού Στιντοκροί-,υ σελ. 401.

(9.3) Κανταάρ, Κόγενδ, Καβούλ, κτλ. είναι πόλεις ύπ’ ’Αλεξάνδρου 
κτισθεϊσαι. Ταΰτα εξετάζονται παρά Δαμβίλλου, ί’ηννέλλου (Rennel). 
Βιγκεντίου, Σαιντοκροΐου. Γιλλιεσίου καί άλλων.

(94) ’Αντί πολλών άλλων έκ τε άρχαίων καί νεωτέρων περί θέσεως 
καί εύημερίας τής Αλεξάνδρειάς, άρκείτω έπί τοΰ πνρόντο; ή μόνη τοϋ 
Νειβούρου κρίσις, δμολογοΰντος 6tt, καί εί ούδέν ά λ λ ο π α- 
ρά δείγμα ύπήρχε τής όξυδερκείας τοΰ ’Αλεξάν
δρου, ίκανώς ήθελε μαρτυρεί ή κτίσις τ ή ς ’Α λ ε
ξανδρείας (Β' ,420-4 21). Κτίσιν ’Αλεξάνδρειά; έγρα
φε·' έκ τών άρχαίων ’Απολλώνιος ό‘Ρόδιος, ώ; αναφέρει ό Σχολιαστής 
τοϋ Νικάνδρου ένΘηριακοής (ςίχω i-r).

. . Mais ce sera pour le hc'ros de la Macedoine une 
gloire immortelle, une gloire que les plus belles decouvertes de 
1’Europe modertie ne sauroient effacer, que d’avoir appricie l’im- 
portance de ce commerce, prevu ses consequences, et pr<5par<5 la 
direction qn’il a suivie pendant le cours de dix—huit siecle. » 
(Vincent, p. 9) — c II anticipait par la pcasde, il voulait accom- 
plir έ lui seul ce que la civilisation moderne n’a pu encore effe- 
ctuer aujourd’hui ». (Lcrminier, II, 251.)

(96) ϊύε τήν ώοαίαν περιγραφήν τούτων παρά Θιρλ.ουάλλω, έν Τόμω 
Ζ’, σελ. 109 — 115.

(9 7) ϊδε τούς περί Τύχης ή Αρετής Αλεξάνδρου δύο 
λόγους τοϋ Πλουτάρχου, Δροϋσένιον πολλαχοΰ τής τοΰ Αλεξάνδρου 
I στορ ί α ς , καί άλλους. Ο Λερμινέριος ολον τό περί ’Αλεξάνδρου 
μέρος τοΰ προμνημονευθέντος συγγράμματος του επιγράφει άλλη
ν ισμόν εν τη ’Ανατολή (Alexandre· riiellenisme en Orient).

(95) . . ,

ύ Νειβούρης ( Π, 507) λέγει ό'τι οί λαοί τής μίκράς ’Ασίας έξηλλη- 
νίσθησα-'· έν τγ αύτή σελίδι παρακατιών λέγει ότι ήσαν κακά τά παρ’ 
αύτών λαλούμενα ελληνικά· έν δέ τή έπομένϊ] σελίδι λέγει δτς ό ’Αλέ
ξανδρος ήθελεν ούχί τήν Ασίαν έλληνικήνν, άλλά τήν Ελλάδα περσικήν 
νά καταστήσγ. ύ Γρότιος, αποδεχόμενος τήν γνώμην ταύτην, μεταφρά
ζει τάς λέξεις τοΰ Νειβούρου « instead of hellenizing Asia, he was 
tending to asiatize Macedonia and Hellas λ (IB1, 359). 'Αλλως δέ ό 
φιλόσοφος Εγελος, διότι αύτός λέγει................... u er hat dorthin die
griechisdie Hohrcit der Bildung verbreitet und das von ihm beseszte 
Asien gleichsam zu imem hellenischen Lande umgestempelt. t> 
(Hegel Uorlcsungen uber die Philosophic der Geschichte. Berlin, 
183 7). Η γνώμη αυτή απαιτεί μεγάλην άνάπτυξιν;

(98) ίοφρόϋος, ένθα ανωτέρω,
(99) ’Λρριανός, Ζ’, έ.
(99 β’.) ϊδε Δροϋσένιον έν ’λλεξάνδρουίςορία, σελ. 539. 

ός ανέκδοτον φέρεται ότι έπί τής πρώτης γαλλικής δημοκρατίας έν τινι 
πόλει τής Ιταλία; εύρέθησαν δώδεκα ολόχρυσα αγάλματα τών δώδεκα 
αποστόλων, ό δέ αρχιστράτηγο; Ιοναπάρτης, ίδών ταΰτα, είπεν ότι 
είναι απρεπές νά μένωσιν οί απόστολοι αργοί καί ακίνητοι, καί ουτω, 
κατά προσταγήν αύτοΰ, είς νομίσματα κοπέντες περιήλθον τόν κόσμον 
άπαντα κηρύττοντες, εϊ ούχί τόν λόγον τυΰ Θεοΰ, τούλάχιστον τά; νί
κα; τών Γάλλων. Τό διήγηνα τοΰτο μέ.ει βέβαια πάντοτε <!>; ανέκ
δοτον καί έφυοΰς επινόημα, εί-αι όμως όπωσοΰν άνάλογον είς τό προ- 
κείμενον ώς πρός τήν κυκλοφορίαν τοΰ χρυσίου,

(100) « Οΐ δέ υποδεχόμενοι Ελλήνων τήν στρατ.ήν, και δειπνίζον
τας Ξέρξεα, ές παν κακού άπικέατ», ουτω ώστε ανάστατοι έκ τών οϊ- 
κίων έγίνοντο η. (ήρόδ. Ζ1, 118· άναγνωστέον δέ μέχρι τοΰ κεφα
λαίου 120)

(101) ϊ·.α ένδυση πορφυρά πάσαν τήν θεραπείαν τής αυλής, έπρό- 
σταξεν είς τήν ίω ίκν νά αγοράσωοινολην τήν έκεΐ πορφύραν. Τό παρά
δειγμα τοΰ βασιλέως έμιμοϋντο πάντες οΐ περί αύτόν μεγάΰοι οΐτινες, 
καίτοι πολλάκις άνοότως άσωτεύοντες, συνετέλουν όμως είς τό έμπό
ριον καί είς τήν βιομηχανίαν, (ύροΰσένιος, σελ. 539)

(102) Δροϋσένιος. δ. 54 1.
(103) Τοιαΰτα είναι μεταξύ άλλων τό τοΰ ΙΙσαίου (J01, 18) « τνί 

ημέρα εκείνη έσονται πέντε πόλεις έν ΛΪγύπτω λαλοΰσαι τή γλώσση 
τή Χανάίτιδι καί όμνύοοσαι τώ όνόματι Κυρίου τοΰ Σαοαϊοθ· » καί τό 
(ΚΔ', 1 4) u Ουτος βοή βοη’σονται, οΐ δέ καταλειφθέντες έπί τής γής 
εύφρανθήσονται άμα τή δόξτ) Κυρίου ταραχθήσεται τό ύδωρ τής θαλάσ
σης. » Ολην τήν πρώτην ρήσιν άπό έδαφίου 13 μέχρι τέλ.ους τοϋ 
κεφαλαίου έκλαμβάνουσιν ώς προαγγέλλουσαν τήν μέλλουσαν διάδοσιν 
τής γνώσεως τοϋ αληθινού ©εοΰ έν Αΐγύπτω καί Συρία έπί τών διαδό
χων τού ’Αλεξάνδρου, επομένως δέ καί τήν ταχεϊαν διάδοσιν τοϋ Ευαγ
γελίου. οτε έμελλε νά κηρυχθή είς τόν κόσμον. Καί άλλα δέ τοιαΰτα 
χωρία ύπάρχουσι τοΰ Δανιήλ καί Ζαχαρίου.

(lO'i) II παρ’ Αλεξάνδρου πρός Αριστοτέλη·'αποστολή τών οκτακό
σιων ταλάντων μαρτυρεΐτα·. ύπ’ Αθηναίου (©’, 398). παρά δέ ΙΙλινίου, 
II. Ν. VIII, I ' ·) εί ούχί ρητώς τά οκτακόσια τάλαντα, άναφέρονται τά 
άπειρα βοηθήματα πρός σύνταξιν τής Φ υ σ ι κ ή ς ί σ τ ο ρ ί α ς. Καί 
τινές μέν άμφιοάλλουσι περ! τούτου, ό δέ Δροϋσένιος (θ, 540) λέγει 
«εί τις είχε διάθεσιν νά άμφιβαλη περί τής άληθείας ταύτης, όσα ό φι- 
λόσοφοςσυνετέλ.εσε δέν ήθελον έπικυρώσει τήν αμφιβολίαν του ταύτην.

— 0 Γρότιος (Τ. IB , σελ, 369) λέγει δτι τά τοιαΰτα είναι ύπερ- 
βολαΐ, ύπό τών έχθρών τοΰ φιλοσόφου έπινοηθεϊσαι, ϊνα δείξωσίν αύτόν 
ΰπομίσθιον τής μακεδονικής αύλής· δέν εΰρίσκει όμως άπίθανον ό'τι ό 
Φίλιππος και ό Αλέξανδρος, έν άρχή τής βασιλείας του, έβοήθησαν τόν 
Αριστοτέλη·' είς τό δύσκολ.ον εργον τοΰ συναγαγεΐν γεγονότα ν.α\ δείγ
ματα είς παρατηρησιν, μάλλον τής προσωπικής αύτοΰ ύπολήψεως χάριν 
η τών ανακαλύψεων. Είναι δέ παράδοξος ό λόγος δν είς άπόδειζιν έπι- 
φέρ-.ι ό μέγας^ ιστορικός, ότι δηλ. ό ’Αλέξανδρος ήδετο μάλλον έπί 
ποιήσει,^ιστορία καί τοΐς τοιούτοις, έν ω ή περί πάν φιλομάθεια τοϋ 
Αλεςανδοου παρα πάντων όμολογεΐται άπληστος, ίδε ούμβόλ.τον έν 

έκτάσει έξετάζοντα ταΰτα, καί είς πολλών πονήματα παραπέμποντα 
(Λόο?/· Β. 1S8-19O, καί τάς σημειώσεις έν σελ. 507-51 I.)

(105) α L expedition macidonienne, qui ouvrit line si grande et 
si belle partie de la terre a 1 influence d un peuple parvenu au plus 
haut degre de la civilisation peut itre ό bon droit consider^ com- 
me une expedition scientifique.»(Co.sv«OJ de Humboldt, II. σελ.190) 

(10G) 0 ιστορικός Ροζερτσιυν διά πολλών εξηγεί τήν περί τών άπω- 
τατω στρατειών τοϋ Σεσωστριος αμφιβολίαν του. 0 Γιλλιέσιος λεγει 
^11, Λ , 16 5) δτι επι τή βάσει γεγονότων, τινά τών οποίων είναι ικα- 
νώς μεμαρτυρημενα, οΐ Αιγύπτιοι ιερείς ήγειραν μυθώδες οικοδόμημα, 
άνυψοΰν τά ε"ργα τοΰ Σεσώστρ.ος ύπέρ τά ‘ποιητικά κατορθώματα τοϋ 
Ηρακλέους καί Διονύσου, ό δε ϊττόλυτος Ροσελίνης, δς περιέγοαψε τά 
πολιτικά καί στρατιωτικά μνημεία τής Αίγυπτου καί Νουβίας, έν οίς 
καιτινα παριατώντα πολλών έθνών ανθρώπους δέσμιους, οίον αΐχμαλώ"
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του; άγομένου; έκ τών νικών τοΰ ϋεσώστριος, ούχί περί τοΰ προσώπου, 
άλλά περί τών τεραστίων έργων τοΰ Αιγυπτίου ηρώο; άμφιβάλλων, πε
ραίνει τόν περί τούτου λόγον διά τών έξη; « Per poco l’egizio Sesostri 
non si metteva al pari d'Osiride, di Bacco e d’Ercole, sebbene l’an- 
tica tradizione gli assegnasse un luogo distinto dai favolosi raccoa- 
ti ». (I Monumenti dell'Egitto e della Nubia, Parte Prime, Monu- 
menti Storici, Tom. III. parte II. Pisa, 1839. ρ. 63).

(107) « 01 μέν οδν Πέρσαι τους ανάπλους έπίτηδε; κωλύειν εθε
λοντές, φόβω τών έξωθεν εφόδων, κατα^ράκτα; χειροποίητους κατε- 
σκευάκεισαν· ό δέ 'Αλέξανδρος επών, όσους οίόςτε ήν, άνεσκεύασε, καί 
μάλιστα τούς έπί τήν ίϊπιν. βπεμελήθη δέ καϊ τών διωρύχων ». 
(Στράβ. ις', 7 40) — « Εκεϊθεν δέ αύθις ίπλει ές Ωπιν, πόλιν έπι τοϋ 
Τίγρητος ώκισμένην, έν δέ τφ άνάπλω, τους χαταρράκτας τους χατά 
τόν ποταμόν «φανίζων, όμαλόν πάντ-ρ έποίει τόν pouv, οΐ δή έ*  Περσών 
πεποιημένοι ήταν, τοΰ μή τινα άπό θαλάσσης άναπλεΰσαι είς τήν χώ
ραν αυτών νηίτφ στόλω κρατήσαντα. Ταΰτα δέ μεμηχάνητο, ά'τε δή 
ού ναυτικοί; τοΐς πέρσαις. Ούτω δή, συνεχείς οΐ καταρράκται πεποιη- 
έμνοι, άπορον τόν ά«άπλουν έποϊουν τόν κατά τόν τίγρητα. ’Αλέξαν
δρος δέ ούκ έφη τών κρατουντών τοϊς δπλο’.ς είναι τά τοιαΰτα σοφί
σματα- οΰκουν πρός αύτοΰ έποιείτο ταύτην τή» ασφάλειαν, ήν τινα 
*ΡΪ ω ούδέ λόγου άξίαν άπίφηνεν, ού χαλεπώς διακόψας τών Περσών 
τά σπουδάσματα.» (’Αρριαν. ' Λπιβάα. 'ί, ζ') — Νειβούρης, ό πατήρ 
τοΰ 'ιστορικού, ό μέγας περιηγητής, λέγει δτι οί περί ών ό λόγος κα· 
ταρράκται ήσαν προχώματα, ΐνα κρατώσι τό ύδωρ είς ισορροπίαν πρός 
ίπιτηδείαν ίρδευσιν. Περί τούτου δέ λέγει ό Γιλλιέσιος (II. Α', 27 3) 
« After such indubitable testimonies this opinion deserves only to 
lie mentioned because advanced by a traveller in high estimation. »

(108) ίδε περί τούτων History of Greece, by C. Thirlwall, Κεφά- 
λαιον Nli', περί τά τέλη.

(109) ήρόδ. ®', I 16.
ν110) Ηρόδ. Γ', 13—16, 147—149.
(1 1 I) Μόνον τήν άπόκρισιν τοΰ πειρατοΰ ένθυμηθεί; ό Νειβούρη; 

έλητμόνηβε τόν Ινδόν Μάνδ»νιν 8ς, έπιτλήξας τόν υβριστήν Κάλανον, 
έπήνεσε τόν βασιλέα, διότι, < άρχήν τοιαύτην διοικών, έπιθυμοίη σο
φίας· μόνον γάρ ϊδοι αύτόν έν δπλοις φιλοσοφυϋντα». ’Αλλά τούτο 
απαιτεί άκριβεσνέραν έξέτασιν,

(112) Εί μέν αρετή τοΰ δορικτή-ορος είναι ή ίκτασις τή; έπικρα- 
τείας, ό Τσεννΐ-Χ'»''·"· «I·»"' ε.. ------ -
τήν έξουσίαν του έκτης Ταρτα?ία< ·*«***  καί
εις τήν ‘Ρωσσίαν πρός δυσμάς· εί δέ είναι ή ώμότης, ή άπανθρωπία 
καί τό αίμοοόρο», πιστεύω δτι είναι ό ποώτίστος πάντων· διότι ίγέ- 
τι«ε τόν κόσμον ερειπίων, πολλαχοϋ μέν τά έννενήκοντα όκτώ έκα- 
μοστά τών κατοίκων, πολλαχοϋ δέ τούς πάνιας καί τά πάντα παμψυ- 
χεΐ έξολοθρεύσας. Κατέλιπεν άναντιρρήτω; τόν κόσμον έν πολλή θυμη- 
8ltf, διότι προσήνεγκε μεγάλας θυιίας είς τοΰ; σκυθικού; θεού; τών 
σφαγών καί αιμάτων. Επί τής βασιλείας αύτοΰ έξωλοθρεύθησαν ύπέρ 
τάς εξακόσια; μυριάδας (ίξ εκατομμύρια) ψυχών, άνευ διαχρίσεως γίνου; 
καί ηλικίας. Η αίμοβόυος αύτη καί ανθρωπόμορφος ύαινα έγεννήθη 
τό I 163 Μ. X. καί απίθανε τό 1227, έτών 62. ίδε Biographie Uni
versalis, Tome Onzi^me. — Ταμερλάνος ό έξ αύτοΰ μητρόθεν κατα
γόμενος, θς έξέτεινε τήν εαυτού έξουσίαν έκ τής Ταρταρίας μέχρι τής 
Μικρά; Ασίας, 8; ανέβαλε περί τά πεντήκοντα έτη τήν πτώσιν τή; 
Κωνσταντινουπόλεως, αιχμαλώτισα; τόν έπαπιιλοϋντα αύτήν Σουλτάν 
ΒαΕαζήτην, καί περιάγων αύτόν, κατά τά λεγόμενα, έν κλωβ.ω, άφή- 
κεν αθάνατα φιλανθρωπία; καί αρετής σημεία, τώ όντι άξια τής γεν
ναίας αύτοΰ καταγωγής, βκτιζε πύργους έκ κεφαλών ανθρώπων, καί 
μή νομίσρ τι; μικρολογία; καί παιδιά;, άλλ’ έκ πεντήκοντα, εξήκοντα 
και όγδοήκοντα χιλιάδων. Θέλων δέ νά στολίσή έτι μάλλον τά τοιαύτα 
ένδοξα τρόπαια, ένέκτιζε καί ζώντας. Εκαστο; εννοεί δτι ό Σίνις καί 
Προκρούστης, οί αρχαίοι, ήσαν παιδάρια πρό; τοιοΰτον μεγαλουργόν 
παραβαλλόμενοι. Εγεννήθη δέ τώ 1336 καί άπέθανεν έβδομηκοντούτη; 
γενόμενος διά τήν κακήν τύχην τών ανθρώπων. (Biographie Universel
ie, Tome Quarante Qnatrisme. Ούδέ οΐ άλλοι ήσαν παραπολύ κρείτ- 
τονε; τούτων.

( 1 ί 3) At ίδιαίτεραι άρεταί τών άνδρών αΐτινες, είς τόν ΰπέρτατον βα
θμό» φθάνουσαι,συγκροτοΰσι τόν έξοχον πολεμικόν, έξηγοΰνται έν τώ προ- 
μνημονενθίντι Journal des Armes Speciales,25 Aoutl848. N. 8, Paris. 
Πολλών δέ και διαφόρων ούσών, ή πρώτη αύτών είναι, κατά τόν Ναπο- 
λεοντα, ό ψυχρός νοϋς ήτοι, κατ' αύτόν, ή ψυχρά κεφαλή, όρθώς άντι- 
λαμβανομένη τών έξωθεν πρεσβολών, ούδέποτε έξαπτοικένη καί ούτε 
έκθαμβουμένη ούτε σκοτιζομένη ύπό τών καλών ή κακών ειδήσεων. 
Ωσαύτως, κατά τόν αύτόν Ναπολεοντα, ή αληθής σοφία τοϋ αρχιστρα
τήγου είναι ή μΕτα δραστηριότητος άπόφασις. έν τέλει δε, έκτό; τών 
άλλων, είναι ή τέχνη τοΰ νικάν τάς μάχας, μάλιστα δέ ή ίκανότης τοΰ 
έπανορθοΰν τήν ήτταν, έν ω ό εχθρός άδει τά νικητήρια.

(114) ίδε llistoire du Consulat et de l'Empire par A. Thief» 
Torae Septiime. Leipzig. 1847. p. 110—116.

(115) « Quant aux soldats ils n'itaient pas habitues a com
pter avec I’ennemi, quelque nombreux qu'il filt. En toute circon- 
stance ils se tenaient pour obliges, et psur certains de vaincre. w 
(Thiers, άν. σ. 105)

(116) Walter Scott.
(117) Αππιανός, ‘Ρ ω μ α l κ ώ ν Εμφυλίων, Β’, ρμθ’.
(118) < ΙΙροχχωροϋντες δέ, έπειδή χαίροντα τοΐς ψηφιζομίνοι; 

έώρων (πλήν γάρ ολίγων τινων, πάντα αύτά έδέξατο), έπί τό μεΐζον 
άλλο; άλλο καθ’ υπερβολήν είσέφερον, οί μέν ύπερκολακεύοντες αύτόν, 
οί δέ καί διασκώπτοντες, άμέλει καί γυναιξίν, όσαις άν θελήαη, συνεΐ- 
ναί οί έτόλμησάν τινες έπιτρέψαι· καί τότε έτι, καίπερ πεντηκοντούτη; 
ών, έχρήτΟΒ. (Δίων Κάσσίος, ΜΑ’, ζ'.)

(1 19) Π«ρί τών πρεσβειών τούτων αναφέρει ό Διόδωρο; (ΐΖ*.  ρ'.γ1.), 
ό Κούρτιο; (X, 4), ό ίουςΐνος (XII, 1 3) ό 'Αόριανό; ’α * α β. (Z‘, ιέ,).

Παρά τώ αύτώ δέ 'Αρριανώ ό Άριστος καί ’Ασκληπιάδνς, έκ τών 
άναγραψάντων τά τοϋ ’Αλεξάνδρου, μνημονεύονται ώς άναφίροντες καί 
πρεσβείαν τή; ‘Ρώμη; πρός τόν ’Αλέξανδρον. Καί περί μέν τών άλλων 
ούδέν φαί/εται σημειώοεω; άξιον, παρά τήν απανταχού διαδοθεισαν φ/μην 
τοϋ ονόματος τοΰ ’Αλεξάνδρου,ό πολύς δέ λόγο; γίνεται περί ταύτης τή; 
τών 'Ρωυαίων πρός τόν ’Αϋ.έξανδρον πρεσβείας, τών μέν άρνουμένων τών 
δέ βεβαιούντων. ό ’Ακριανός ευρίσκει τό πράγμα άπίθανον, καί διότι δέν 
μνημ.ονεύεται παρά Πτολεμαίου καί ’Αριστοβούλου, καί διότι ούκ έ π ε- 
οικό; τώ ‘Ρωμαίων πολιτεύματι έλευθέρω δή 
τότε έςτά μάλιστα όντι. έκ τών νεωτέρων ό Νειζούρης 
(‘Ρ ω μ. ί σ τ ο ρ. Τομ. Γ*.  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς τ ή ; II π ε ί ρ ο υ) δέν 
ευρίσκει λόγον άποχρώντα νά άποβάλη τό περί τής ρωμαϊκής πρεσβείας 
ποός τόν 'Αλέξανδρον, καί τοσούτω μάλλον, δσω καί παρά Κ,λειτάρχου 
άναφέρεται τοϋτο, όλίγόν τι μετά τόν θάνατον τοϋ ’Αλεξάνδρου συγγρά- 
ψα»τος, καί άνευ δισταγμού άναφερομένου παρά Πλινϊου (Η, Ν. 111, 9)· 
0 Δοοΰσένιος (Ά λ ε ξ. ί σ τ ο ρ. σελ. 564) αποδέχεται πληρέστατα 
τήν γνώμην τοΰ Νειβοϋρου, ώ; τά πάντα έξακριοοϋσαν καί στηριζο- 
μένην έπί τής γνώμης τοϋ Κ,λειτάρχου, 8; διέφυγε τόν άξιόλογον Αρρια- 
νό», άλλως τε καί άνασώζοντα τήν τιμήν τή; 'Ρώμης. Καί ό Γρότιος δέ 
ώσαύτως αποδέχεται τή- γνώμην τοϋ Νειβούρου (IB’, 334), αποβάλλει 
5αω; άλλα τινά έπί τούτων έποικοδομηθέντα. Αυφότεροι δέ φροναϋσιν 
οτι ή επιμιζία παρά τοΤς αρχαίοι; ήτον μεγαήητέρα και ζωκροτέο*  ή 
ώς συνήθως φαντάζονται.

Καί ταΰτα μέν περί τών ξένων πρεσβειών, περί δέ τών ελληνικών 
καί τών δι' αύτών άποτεμφθέντων εί; τήν έλλάδα παρ’ 'Αλεξάνδρου 
αναθημάτων ϋέγει ό ’Αρριανό; (Ζ’, ιθ'.) α Παρελθόντι δ’αύτώ ές Βα
βυλώνα πρεσβεΐαι παρά τών Ελλήνων ένέτυχον υπέρ οτων μέν έκαστοι 
πρεσβευόμενοι, ούκ άναγίγραπτκι. Δοκεΐν δ’ έμοί γε «ί πολλαί στεφα- 
νούντων τε αύτόν ήσαν καί έπαινούντων έπί ταΐς νίκαις, καί μάλιστα 
ταΐς ίνδικαϊς, καί δτι σώος έζ Ινδών έπανήκει, χαίρειν φασκόντων. Κ.α| 
τούτους δεξιωσάμ.ενός τε καί τά είκότα τιμήσας άποπέμψαι όπίσω λέ
γεται. όσους δέ ανδριάντας, ή όσα άγάλματα, ή είδη τι άλλο ανάθημα 
έκ τής έλλάδος Ξέρξης άνεκόμισεν έ; Βαβυλώνα, ή ές Πασαργάδ«ί, ή ές 
Σοϋσα, ή δπ? άλλη τής 'Ασίας, ταΰτα δοΰναι άγειν τοΐ; πρέββεσι· καέ 
τάς 'Αρμοδίου καί ’Αριστογείτονος εικόνας τάς χαλκάς θ9ι« λέγεται 
άπενεχίήναι όπίσω ές 'Αθήνας, καί τής 'Αρτέμιδος τής Κελκαίας τό 
εδος. »

(120) a Alexandre commit des crimes: sa tite n’avoit pu resi 
ster a 1’enivrement de ses succ^s, mais par quelle magnanimity 
ne racheta-t il pas les erreurs de sa vie ί Ses crimes furent tou- 
jours expi0s par ses pleurs; tout chez Alexandre sortait des en· 
trailles ». (Chateaubriand ένθα άνωτέρω.)

(121) Σωζόμενος Εκ κ λ η σ ι λ ς ι κ ή ; ιστορία; Βιβλ. Ζ’. 
κεφ. κέ.

(121 β’.) ιε Ταΰτα ώ; έςηγγέλθη, τοΰ; μέν άπέκτεινεν, ώ; καί τοϊς 
άλλοι; δέος είναι, δσοί σατράπαι ή ύπαρχοι ή νομάρχαι άπολείποιντο, 
τά ίσα έκείνοις πλημμελοϋντας πείσεσθαν καί τοϋτο, είπέρ τι άλλο, κα- 
τέσχεν έν κόσμω τά έθνη τά έξ 'Αλεξάνδρου δοριάλωτα, ή έκόντα προσ- 
χωρήσαντα, τοσαϋτα μέν πλήθει οντα, τόσον δέ άλλήλων άφεστηκότα, 
δτι ούκ έξην ύπό τή ’Αλεξάνδρου βασιλεία άδικεϊσθαι τοός άρχομίνους 
ύπό τών αρχόντων ι. ('Αρριαν. ‘δ ν α β. ς', κζ'. )

(122) ϊενοφ. ’Α π ο μ ν η μ ο ν. Α', β'.
(ακολουθεί)
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