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Οί πρό τούτου αριθμοί τή; έφημερίδος 190 καί 191 περιέχον- 
τες καί τόν λόγον τοΰ καθηγητού Κ. Δ. Κλεόπα δημοσιευθήσον- 
ται τήν προσεχή εβδομάδα, δη?., προθυστέρω;, ένεκα τυπογραφι
κών τινων δυσκολιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘Ο Κύριο; Γυμνασιάρχη; Σύρου υπέβαλεν άρτι εί; τό τής 

Δημ. ’Εκπαιδεύσεως ‘ϊπουργεΐον άντίγραφον τής κατά τήν 25 
τοϋ λήξαντος μηνός Νοεμβρίου γενομένης πράξεως έν τή συ
νεδριάσει τοΰ συλλόγου τών καθηγητών καΐ διδασκάλων 
«περί τής καταστάσεις τοΰ έν ‘Ερμουπόλει Βασιλικού Γυ
μνασίου » συνελθόντων κατά πρόσκλησιν τοΰ ειρημένου Γυμνα
σιάρχου εΐς τακτικήν συνεδρίασιν, καθά διακελεύει ό περί Γυ
μνασίων καί ‘Ελλ. Σχολίεων νόμος. ‘II ύποβληθεΐσα αύτη πρά- 
ξις εύηρέστησε τόν προϊστάμενον τοΰ τής Παιδείας ‘ϊπουργείου*  
λογίζεται δέ ή έκάστοτε έπαναλαμβομένη εκπλήρωσε; τοΰ κα
θήκοντος τούτο τοΰ Κ. Σουρίου μιμητέα υπό τών άλλων διευθυν
τών τών δημοσίων διδακτηρίων, ΐνα λαμβάνει ουτω το ‘ϊπουρ
γεΐον καί έκ διαλειμμάτων μεταξύ τοϋ έτους γνώσιν περί τής 
καταστάσεως αύτών.

— ‘Γπό τοΰ συλλόγου τών καθηγητών καΐ ελληνοδιδάσκαλων 
τοΰ Γυμν. καΐ Σχολ. Σύρου ένεκρίθη νά έκφωνήσ·») έφετος του 
είθισμένον λόγον κατά τή·*  προσεγγίζουσαν εορτήν τών Τριών 
‘Ιεραρχών, ούσαν εορτήν τοΰ Γυμνασίου, ό Οιοχσκαλος Κ. Γ. 
Χούμης.

— Οί τής προϊστάμενης αρχής τάς διατάξεις παραβαίνοντες 
ή μή εγκαίρως έκπληροΰντες άρχονται πειθαρχικώς τιμωρούμενοι.

— ’Ακούεται οτι τινες τών έν τοΐς διάφοροι; διδακτήριο'.; δι
δασκόντων, αντί νά μεταχειρίζωνται έν ταΐς παραδόσεσιν αύτών 
έντυπα διδακτικά βιβλία, ύποχρεοΰσι τούς εαυτών μαθητάς ν’ άν- 
τιγράφωσι διάφορα μαθήματα, οΐον Συντακτικά, Γεωγραφίας, 
'Ιστορίας κ.τ.λ, καί τό χείρον δτι ύπαγορεύουσι ταΰτα αύτοΐ οί 
διδάσκοντες τοΐς μαθηταί; κατά τάς ώρισμένας πρός διδασκαλίαν 
ώρας- Τό ‘ϊπουργεΐον βεδαιούμενον άρμοδίως περί τούτου δέν θέλει 
ούδόλως άνεχθή ούτε τήν ματαίαν ταύτην τοΰ πολυτίμου χρόνου 
τών μαθητών δαπάνην, ούτε’ τήν χρήσιν χειρογράφων βιβλίων ή 
μαθημάτων ούδεμίαν έγγύησίν τής ορθότητας καί μεθοδικότατος 
αύτών φερόντων θεωρείται δέ καλόν νά παύση ή κατάχρησις αύτη 
πριν ή άλλως έπέλθη ή δέουσα θεραπεία.

— Δημοσιεύεται κατ’ αύτάς καΐ άλλως καΐ όια τής έφημερί
δος ήμών ό ύπό τοΰ ‘ϊπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως συν
ταχθείς διοργανισμός τής Δημοσίας καΐ Πανεπιστημιακής βιβλιο
θήκης καΐ τών έν αύτή ύπαλήλλων και υπηρετών.

— ’Αναγινώσκομεν είς τόν Αίολον περί τοΰ καθηγητού Κ. Ι· 
Ησαΐου τά έξής.

«Ό συνάδελφός μας Κ. ’Ιωσήφ ‘Ησαίας διωρίσθη παρά τής Κυ- 
βερνήσεως Καθηγητής τής διπλογραφίας καί τών εμπορικών γνώ
σεων εις τό έν Σύρω Β. Γυμνάσιου- ή έκλογή αύτη τής εξουσίας 
είναι λίαν επιτυχής, διότι ό Κ. ‘ΙΙσαΐας είναι δεδοκιμασμένης 
ίκανότητος' καθό δέ νομικός θέλει ωφελήσει κατά διπλοΰν λόγον 
τους πρωορισμένου; Οιά τό έμπόριον σπουδαστάς, καθόσον αί ε

μπορικά! γνώσεις περιβαλλόμενα! μέ τύπους συν^δοντας προς τού; 
νόμους άποκαταστήσουσιν αύτάς μονιμωτέρα; ,καί χρησιμω- 
τέρας.

Διά Β. διατάγματος τής 28 Νοεμβρίου.
Μετετέθη από τοΰ σχολαρχείου Πύργου είς τό τών Σπετσών 

αντί τοΰ άποβιώσαντος Κυριακίδου ό σχολάρχη; Κ. ’Ιωάν. Δη
μητρίου. Προεβιβάσθη εΐς βαθμόν σχολάρχου ό έν ’Αμφίσση έλλη- 
νοδιδάσκαλος Γ. τάξεως Κ. X. Παππά Νικολάου διορισθείς εΐ ς τό 

σχολαρχείου Πύργου·
Μετετέθη έκ ΙΙατρών είς Αμφισσαν ό ίλληνοδιδάσκαλος Γ'. 

τάξεως Κ. Κοσμάς Παπαλεξίου.
Μετετέθη έκ Μεσολογγίου εΐς Πάτρα; ό ελληνοδιδάσκαλος 

Γ'. τάξεως Κ. Διπλαρόπουλος.
Προεβιβάσθη άπό β' είς γ' τάξιν ελληνοδιδασκάλου ό έν Με-

Μετετέθη έκ Λιδωρικίου είς Μεσολογγίου ό ελληνοδιδάσκαλος 
Α'. τάξεως Λ. Χριστοδούλου.

Διωρίσθη είς Λιδωρίκιιν ελληνοδιδάσκαλος Α'. τάξεως ό έκ 
Μακεδονίας Κ. Γεώργιος X. Γεωργίου.

Διωρίσθη ίλλ.ηνοδιδάσκαλο; Α'. τάξεως εις Σκιάθον ό έκ Σκο
πέλου Κ. Γ. I. Γεωργάρας.

Μετετέθη έκ Σκιάθου είς 'ϊπάτην ό ελληνοδιδάσκαλος Κ.Πα- 

παγεωργίου.

ΰ άπό 26 Νοευ.βρίου ε. ε. έγγραφου τοϋ έπί τών 
π. Υπουργείου, έπεβλήθη εΐ; τόν δημοδιδάσκαλον Μονα- 

ΰ δήμου Ανακτορίων οκταήμερος παΰσίς μετ’ άφαιρέσεως 
άναπληρωθιίσης τής δέσεως αύτοΰ έν τω διαστήματι τούτω 
κατά τά άρθρα 42 και 5 4 τοΰ περί δημοτ. Σχολείων 

δέν έπεμύεν έγκαίρως ιίς τό έπι τών δημοτ. Σχολείων 
τούς ελέγχους τοΰ Σχολείου του.

Δυνάμει τοΰ 
Εκκλησ. κλπ. ) 
στηρακίου τοΰ 
τοΰ μισθοΰ, < 
ϋφ· έτέρου, 
νόμου, διότι 
Διευθυντνριον

Συνέχεια

----- ■— «Β» 0000«>0006 ·ιί—---------------

τών είς τόν περί τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου λόγον 

τοΰ Πρύτανεως Κ. Άσωπίου σημειώσεων.

(123) Τά τής φρικώδους έν Κέρκυρα στάσεως διηγηθείς ό Θουκυ
δίδη; ΰποσυνάπτει κ Πασά τε Ιδέα κατέστη θανάτου καί, οίον φιλεϊ έν 
τω τοιούτω γίγνεσθαι, ούδέν οτι ού ξυνέοη καί έτι περαιτέρω· καΐ γάρ 
πατήρ παΐδα άπέκτεινε καί άπό τών ιερών άπεσπώντο καΐ πρός αύτοϊς 
έκτείνοντο, οΐ δέ τινες καΐ περιοικοδομηθέντες έν τοΰ Διονύσου τώ 
ΐερω άπέΟανον. Ούτως ώμή στάσις προύχώρησεν . . - . . Καΐ έπέπεσε 
πολλά καΐ χαλεπά κατά στάσιν ταΐς πόλεσι, γιγνόμενα μέν καί άιι 
έσόμενα, έως άν ή αύτή φύσις ανθρώπων ή, μάλλον δέ καΐ ήσυχαίτερα 
καί τοΐς εϊδεσΐ διηλλαγμένα, ώς άν έκαστιι αΐ μεταβολαΐ τών ξυντυ- 
χιών έφιστώνται- έν μέν γάρ ειρήνη καΐ άγαθοϊς πράγμασίν σίτε πόλεις 
καΐ οί ΐδιώται άμ-ιίνους τάς γνώμας εχουσι διά τό μ.ή ές ακουσίους 
άνάγκας πίπτειν ό δέ πόλεμος, ύφελών τήν ευπορίαν τοϋ καθ’ ήμέοαν, 
βίαιος διδάσκαλος καί πρός τά παρόντα τάς όργάς τών πολλών όμοιοι.η 

(Θουκυδ- Γ'. πά—πβ')
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)) 780 X X 781 X
(l'2'ι) u Ουτω δέ δεδκσυ.ένοι ταϊς συμφοραΐς είσιν, ώστε μηδέ 

διαγνώσθαι δύνασθαι τούς κάκιστα πράττοντα; αύτώ». Ούδεμία γάρ ές-ι 
τώ» πόλεων ακέραιος, ήτις ούχόμόρονς έχει τούς κακώ; ποιήτοντας· ώς 
τετμήσθαι μέν τά; χώρα;, πεπορθήσθαι δέ τάς πόλεις, ά»«στάτους δ; 
γεγενήοθαι τού; οίκους τ·ύ; Ιδιους, ά»εστοάφ)αι δέ τά; πολιτεία;, 
καί καταλελύσθαι τούς νόμους, μεθ’ ών οΐκοΰντες εύδκιμονέστατοι τών 
Ελλήνων έτύγχανον. ούτω δ’άπίστως πρός σρας αύτού; καί δυσμε- 
νώς έχουσ-.ν, ώστε μάλλον τού; πολίτα; ή τού; πολεμίου; δεδίασιν. η 
(Ισοκράτης Α ρ χ ι δ. ΚΗ .) Τχΰτα λέγονται περί ΓΙελοποννήσου,άλλ' ούδ’ 
αΐ τής λοιπή; Ελλάδος κκί τη; Μικρά; Ασία; πόλεις είχον κάλλιο».

(125) « 11» δέ καί τώνάιλω» έν ταΐς πόλεσι δημοτικών φόνος ούκ 
αριθμητός, άτε δή μή κατ’ ιδία; μόνυν αίτιας αύτοΰ κτείνοντος, άλλά 
πολλαί; μέν ίχθραις, πολλαί; δ-: πλεονεςίαι; τώ» έκασταχόθι φίλων 
χαρςζομένου τά τ.ιαΰτα καί συνεργοΰντος. όθεν εύδοκίμησεν Ετεχλής 
ό Λακεδαιμόνιος, εΐτών ώ; ούκ άν ή Ελλά; δυο Λυσάνδρου; ήνεγκε. 
Τό δ’ αύτό τοΰτο καί περί Άλκιβιάδου φησί Θεόφοαστος είπεΐν ’Λρ- 
χέστρατον. Αλλ’ έκεΐ μέν ύβρις ήν καί τρυφή σύν αύθαδεία τό μάλιστα 
δυσχεραινόμενον τήν δέ Λυσάνδρου δύναμιν ή τοϋ τρόπου χαλεπότης 
φοβερόν έποίει καί βαρεϊαν.» (πλούτ. Λ υ σ ά ν δ. 1Θ’.)

(126) « Καλλικρατίδας δέ, άχθεσθείς τρ αναβολή, κα» ταΐς έπί τός 
ίιίρας φοιτήσεσιν ό.γισθιίς, κκί είπών αθλιωτάτους είναι τούς Ελληνας, 
ότι βαρβάρου; κολακεύουσιν ένεκα αργυρίου, φάσκω» τε, ήνσωθή οίκαδε, 
κατά γε τό αύτώ δυνατόν δίαλλάξειν 'Αθηναίους καί Λακεδαιμονίους 
άπέπλευσεν έ; Μίλητον.η (Ξενοφ. Ε λ λ η ν. Α ’ ς·'. 7) Καί πρός τούς Μι- 
λησίου; δέ αγορεύω» είπε πρό; τοΐς άλλοις, « Κύρος δέ, έλθόντο; έμοΰ 
έπ’ αύτόν, άεί άνεβάλλετά μοι διαλεχθή»αι, έρώ δέ έπί τάς έκείνου θύ- 
ρας φοιτάν ούκ ήδυνάμην έυαυτόν πεϊσαι· ΰπισχνοϋμκι δέ ΰμϊν, άντί 
τών ξυμβάντω» ήμΐν αγαθών έν τώ χ>ό»ω, ω ίν εκείνα προσδεχώμεθα, 
χάριν ά;ίαν αποδώσει». 'Αλλά ξύν τοΐς θεοί; δείξωμεν τοΐς βαρβάροις 
ότι, καί άνευ τοϋ έκείνου; θαυμάζει», δυ-άμεθχ τούς έχθρούς τιμω.εϊ- 
σθκι.η (Ξενοφ. Ελλη». Α.' ς·.' 10—11)

0 δέ Τελευτίας πρό; τού; στρατιώτα, άγορεύων έλεγε» β’ω άνδρε; 
στρατιώται, έγι'υ χρήματα μέν ούκ έχω» ή·.ω· έάν μέντοι θεός έθέλσ), 
καί ύμέϊ; συμπροθυμησθε, π; ράσομαι τά επιτήδεια ύμ.ν ώς πλεΐστα 
πορίζει».j> —«Καί ύμέϊ; ούν ήτε μέν καί πρότερον, ώ; έγώ οΐδα, άνδρες 
αγαθοί· νΰν δέ πειράσθαι χρή, έτι άμ-.ί»ονα; γίγνεσθαι, ΐν’ ήδέως μέν 
ξυμπονώμεν, ήδέω; δέ ξυνευδαιμονώμεν τί γάρ ήδιον, ή μηδενα άν
θρωποι» κολακεύει», μήτε Ελληνα, μήτε βάοβαοον. εΐνεκα υ.ισθοΰ. άλλ’ 
εαυτοί; ικανού; ε’ναι τά Επιτήδεια πορίζεσθαι, καί ταΰτα, όθε» περ κάλ
λιο τον ; ή γάρτοι έν πολεμώ άπό τών πολ.εμίω» αφθονία, εύ ΐστε ότι 
άυα τροφήν τε καί εύκλειαν έν πασιν άνθρωποι; παρέχεται.» (Ξενοφ. 
Ελλην. Κ*.  α'. ί ι. 16—17)

(|2~) « Επ»ί δέ έκεΐ ήσαν, ό μέν Λνταλκίδα; έλεγε πρός τόν Τι- 
ρίβαζο», οτι καί ειρήνης δεόμενος ήκοι τη πόλει πρός βασιλέα, καί 
ταύτης, ο ΐ ας περ βασιλεύ; έπεθύμει τών τε γάρ έν σή 
'Ασία έλληνίδων πόλεων Λακεδαιμονίους βασιλεϊ ούκ άντιποιεΐσθαι, 
τα; τε νήσους άπάσυς καί τά; άλλος πόλεις άρ<εϊ» σφίσιν αυτονόμους 
είναι. » (Ξ-ινοφ. Ελλη». Δ1, ή, 1 ί)

ιιΕπεί παρήγγιιλε» ό Τφίβυζο; π»ρεΐ»αι τού; βουλουένονς ίιπακοϋ- 
σαι ή» βασιλεύς ειρήνη» κατιπέμπε , ταχέως πά»τες παρεγένοντο· έπεί 
δέ ξυνήλθον, έπι^είξα; ό Τιοίβαζος τά βάσ.λέω; σημεία, άνεγίγνωσκε 
τά γεγ.αμμένα είχε δέ ώδε. »

u 'Αρταξέρξης βασιλεύς νομίζει δίκαιο», τάς μέν έν τή Ασία πόλεις 
έαυτοΰ είναι, καί τώ» νήσων Κλαζομε»άς καί Κύπρον τάς δέ άλλα; 
έλ.ληνίδα; πόλεις, καί μικρά; καί μιγάλα.-, αυτονόμου; άρεΐναι, πλήν 
Λή ινου καί ίμ-βρου, καί Σκίρου- ταύτας δέ, ώσπερ τό αρχαίο», είναι 
’Αθηναίων ότότεροι δέ τεύτην τήν ειρήνη» μή δέχονται, τούτοι; έγώ 
πολεμήσω μετά τώ» ταΰτα βουλομένω», καί πεζή, καί κατά θάλατταν, 
καί ναυσι, καί χρήμασι. » (Ξενοφ. Ελλην. Ε1, ά, 30-31.)

(128) “ II δέ επιστολή Αλεξάνδρου ώδε έ/ει .... 1'1; ούν έμοΰ 
τή; ’Ασία; άπάση; κυρίου ό»τος, ή κε πρό; έμέ. Ε.δέ φοξή μή έλθών 
πάθ«ι; τι έξ έμοΰ άχαρι, πέμπε τινά; τώ» φίλω» τά πιστά ληψομενους. 
Ελθών δέ πρός με, τήν μητέρα καί τή» γυ/αΐκα καί τού; 
εί άλλο τι θέλε·.;, αιτεί καί λάμβα»ε- ό τι 
Και τοΰ λοιπού, όταν πεμτη; παρ' έαέ, 
πέμπε- μηδέ έξ ίσου έπί 
φράζε εϊ του δεη. » ( Αρριαν. 'α ν α β. Β', ιδ', 15-18)

(129) « Πγοΰ δέ τόθ'i';».tv αύτή» άνυπέρβλητσν, καί τών σοί πε
πραγμένων αξίαν, δτα» τού; μέν οχρβάρου; άναγκάση; εΐλωτεύειν τοΐς 
έλληοι, πλήν τών σοί συνάγωνιζομένω», τόν δέ βασιλέα, τόν νΰν Μέγαν 
προσαγιρευόμενον, ποιήση; τοΰτο πράττειν, δ ά» σύ προστάττης. Ταΰτα 
δέ κατεργάσασθαι πολύ ραόν έστιν έκ τών νΰν παρόντων, ή προελθεϊν 
έπί τήν δύναμι», κιί τή» δόξαν, ή» νΰν έχε.ς, παρά τή; βασιλείας τής

“?Χ.ή; υ'Μ'' '■'’’ρζέσρς- ουδέ» γάρ έσται λ.οιπόν ετι, πλήν θεόν γενέ- 
οθαι.ι» (ίιοκρ. Ε π ι σ τ. Φιλίπ. Γ'·)

χΐδας, καί 
γάρ xj πείθιι; lit, έετχι σοι. 
ώ; πρό; βασιλέα τής ’Ασία; 

σ^ελλΐ, άλλ ώ; κυρίω 0·»τι πάντων τών οών,

(130) . « Τι δέ τών Ελλήνων γένος, ώσπερ μεσεύει κατά τους τό
πο >ς, ούτως άμφοΐν μετέχει· κχί γάρ έ»θυμον καί διανοητικόν έστι· διό- 
περ έιεύθερόν τ» διατελεϊ καί βέλτιστα πολιτευόμενου, καί δυνάμενον 
άρχειν πάντων, μιάς τυγχάνον πολιτείας.» (Αρις. Πολιτ. Βιβλ. Ζ'. 
Κ^τ’,Ι.) , , · Λ.

(131) . «Επί τέλει δέ τοΰ υπομνήματος, ούκ επαίνεσα; (Ερατοσθένης) 
τούς δίχα διαιροΰντας άπαν τό τών ανθρώπων πλήθος εις τε Ελληνας 
καί βαρβάρους- καί τού; Αλλεξάνδρω παραι-οΰντας, τοι; μέν Ελλησιν 
ιός φίλοις χρήσθχι, τοΐς δέ βχρβάροις ώ; πολεμίοις, βελτιον είναι φησίν 
άρετη καί κακία διαιρεΐν ταΰτα. Πολλούς γάρ χχϊ τών Ελλήνων είναι 
κακούς, καί τών βαρβάρων αστείου;, καθάπερ ΐ δού; καί Λριανούς, έτι 
δέ Ρωμαίους καί Καρχηδονίο»;, ούτω θαυμαστώ; πολιτευόμενους. Διόπερ 
τόν Αλέζχνδρον, άμ.ελήσχντα τών παραινούντ ονν, όσους οΐόν τ' ην άπο- 
δέχεσθχι τών ευδόκιμων άνδρών, καί εύε.γετεΐν.» (Στραβ Βιβλ. α'· 66).

(13 2). ίώσηπος, ί ο υ δ. Α ρ χ x ι ο λ. Α1, ζ'. Παρά μίαν χειρουρ
γικήν έγχείρισιν ό συγγραφεύς ούτο; κατέστησε τόν Αλέξανδρον αύτό- 
χρημα σχεδόν Εοοαϊον. Αλλ’ ίνα κρίνη τις τδν ιώσηπον, π,έπει νά έχ·ρ 
κατά νούν τά έ;ή; τρία, ά.) ότι ώς 
β.) ώ; ελληνιστή; ήτον σοφιστικώτατο., 
κολακίστατος τών άρχόντων. 'Επί τής μαρτυρία; 
περιώνυμον έπιχ Τρήμα τών Ούολφιανώ», ότι τά 
ήσαν κατ' άρχάς άγραφα, περί ού αλλαχού.

(1 33) σΡοί die innalzai un poco piu le ciglia, 
Vidi il maestro di color che sanno, 
Seder tra filosofica famiglia.
Tntli Io niiran, tulti onor gli fanno, 
Quivi vid’io e Socrate e Platone, 
Che innanzi agli altri pin presso gli 

(Dante, Inferno, Canto iv, 131.)
(13 4) « Μέχρι γάρ τοΰδε ανεκτοί οΐ έπαινοί εΐσι 

μενοι, ές όσον δν καί αύτό; έκαστο; οί-ηται ικανό;
f· r__ ■>’·.'. _ ■ - ___ .-.'S

Εβραίο; ητον δεισιδαιμονέσατος. 
., <αι γ'.) ώς ρωμαίζων ητον 

τούτον στηρίζεται τό 
όμ-ηρικά ποιήματα

slauno. ο

έτέσων λεγό- 
όρασαι τι ων 
άπιστοΰβιν. η

πεοι 
ει .αι 

ήπουσεν τφ δ’ ύπερβάλλοντι αύτών φθονοΰντες ήδη κχί 
(Θουκυδ. Β . λέ.)

(135) Περί Καρόλου τού μεγάλου δυνατό·» είπεΐν ότι 
I—..... ----, - r

άλλος ό ιστο
ρικός, καί άλλος ό τών μυθιστοριών. 11 μέν ιστορία παράγει αύτόν έκ 
Πεπίνου ’Εριστάλου, άλλου Πεπίνο» έ-γονου, καί πατρό; Καρόλου τοΰ 
Μαστέλου ήτοι Μαρτίνου, γε»»ήσαντο; Πεπϊνον τόν μικρόν, πατέρα τοΰ 
μεγάλου Καρόλου- αΐ δέ μυθιστορίας τουναντίον, ελκουσιν αύτόν έν 
άγοοφ βαϊμω, κατ’ εύίείαν γοχμμ.ήν, έκ τού αυτοκαάτορο; Κωνσταν
τίνου διά τοΰ ανυπάρκτου Φλώρου, είς ('αλλίπν δήθεν μεταβάντος καί 
βχσιλεύσαντο;. ίΐσαύτως δέ καί τών έργων αύτοΰ τινά μέν ε'ναι Ιστο
ρικά, τινά δε μυθώδη, ώ; μετ’ άλλων πολλών ή είς Παλαιστίνην αύτοΰ 
περιοδεία. Ταΰτα πάντα μετεφέρθησαν έκ τών μ θιστοριών εΐ; τά άρ- 
χοίϊχ επικά π·»ιή»ατα τών Ιταλών, ώς είναι ό Μοργάντης ιού Πούλκτ., 
δ 'Εοωτεομένο; Ρολάνδο; ή ύρλάνδος τοΰ Β ,ϊάρδου, καί δ Μαινόμενος 
όρλάνδος τοΰ Αριώστου. Ιταλοί καί Ι'ά’λοι λόγοι έποοσπάθησχν ν' άπο- 
δείξωσιν οτι τά ποιήματα ταΰτα έγιναν κατά μ-'μησιν τών έπικών 
ποιημάτων τών Ε».»ήνων κα. Ρωυ αίων.’Επλασαν δηλαδή οΐ ποιηταΐ ούτοι 
πολιορκίαν τών Π>ρισίω< ύπό τών Σαρακηνών, κατά τήν πολιορκίαν τής 
Τροίας, άμφιβάλλ- μέ ην καί ταύτην ύπό τοΰ Αγγ ου Γ,ρυάντου καί πρό 
αύτοΰ δέ ύπό Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, (\όγ. ΙΑ. π»(ί ιού "iJior μη 
άΐωιηι'), ivtVA*xi<STr,fl*i  την Ε/ένην διά τής περιβόητου Αγγελικής, τόν 
Αχιλλέα και τούςάλλου; ομηρικούς ή.ωα; διά τοϋ'Ρολάνδου καί τών άλ
λων π Λατίνων τής αύλή; τοΰ μεγάλου Κ’ρόλου, τήν δέ μεσολάβησιν 
τών θεών διά τών μάγων καί μαγίσσων, τών όποιων -ή αξιοπιστία έπε- 
κράτει τότε μεγάλως Καί ταΰτα μεν περί Καρόλου, όσον μόνον πρός τόν 
σκοπόν χρησιμεύει, διότι άλλως τό θέμα τοΰτο Είναι τοσοΰτον έκτετα- 
μένον, ώστε παρέχει άφθονο» ύλην είς βιβλίων ολοκλήρων σύνταςιν. Τώ 

:ε?ι καταγωγή;, πρό- τά έργα όμως συνέβη 
Διότι έκτο; τών ΐστοιικών προσεπλάσθησαν αύτώ 

ύθησαν παρά τών μετέπειτα, ώ; έπι- 
Εκτό; τώ» αληθινών Ιστοριών, συνε- 
ι;, τινές τών όποιων είσί τυπωμέναι, 

ανέκδοτοι. Εν τή Ανατολή μάλιστα έγινεν ό Αλέξανδρος, 
δ Νειβούρη:, (ΐΤ, σ. 4 I 8), ηρως πολλώ» περσικών μύθων 
•Ρουστάμ, ‘Ρουστέμ δηλ., τοΰ περίφημου Πέρσου, d; 

τοΰ οποίου τό πρόσωπον πολλών γενεών καί αιώνων βίος προσηρτήθη. 

δέ Αλεξάνδρω, εΐ μεν ούχί π 
ό’τι καί τω Καρόλω.
καί πολλά μυθώδη, άτινα έπισ 
στευθησαν 
γράοησα» καί πολλ.ότχτχι μυθώδει 
τινές ο» 
ώς λέγει 
μετά τοΰ

0 Λερμινεριος έν τέλει τοΰ συγγράμματος του έχει έκ τής Α ν α τ ο
λική ς Βιβλιοθήκης τοΰ Ερβελώτου μίαν σημεέωσιν περί Δα- 
ρείου καί μίαν περί Αλεξάνδρου κατά παραδόσεις ανατολικά;· πλατυ
τέραν δέπραγματεύεται περί τούτων ό Δροϋσένιος έν τψ εκτω πχραρτη- 
ματι τοΰ πρώτου Μέρους τή; Ιστορίας τοΰ Ελληνισμού, 
(Einige Angaben aus dem Mittelalter). Ησαν δέ, ώς παρατηρεί ό 
Δροϋσένιος, κατά τούς μέσου; αιώνας, πάνυ αρεστά καί διαδεδομένα 
τά περί Αλεξάνδρου διηγήματα. Περί«?γ« δέ τά παρά τώ γεωγράφο 
ί’ιττέοω, (die Erdkunde von Asian von Karl Ritter, Band ν. ίν τέλει),

κχι -ά τσΰ Καρόλου.

οτι έν Ασία πολλά ηγεμονικά γένη καυχώνται ώ; καταγόμενα έκ 
τοΰ 'Αλεξάνδρου.

(136) Καί περί ονόματος, καί περί πκτ.ίδος τοΰ άρχιτέκτονος 
τούτον, καί περί τοΰ λόγ.υ προσέτι, δ·.'ο» ά.τεποιήίη τή» πρότασιν 
αύτοΰ ό 'Αλέξανδρο;, διχρωνοΰσιν οί αρχαίοι σ .γρραφ.ΐ;. ‘Ο Πλούτ>ρ- 
χος ονομάζει αύτά» Σταηκοάτην, ούδεμίαν αναφέρω» πατρίδα· ό Τσέ- 
τσης ώστύτω; Στασικράτην, Βιθννό·» τήν πατρίδα· ό δέ ‘Ρωμαίο; Βι- 
τοούβιο; Δε·.»οκράτ',ν Μακεδόνα. Πάντων τούτων διαφωνεί ό Ευστάθιος 
λέγω» (εί; ΐ λ ι ά δ 3'. 220) «Διοκλή δέ φασ·. τό» ‘Ρηγϊνον άρχιτέ- 
κτο-»α έπχγγείλασθαι 'Αλεξάνδρω διαγλύψαι τόν "Αθω τούτον καί κα- 
τασκευάσαι ανδριάντα αύτοΰ, θατέρα μέν χεφί μυρίκνδρον πόλιν κατέ- 
χοντα, θατέρα δέ ποτυμόν προϊέμενον, ώ; δοκεΐ» τοϊ; παραπλέουσιν 
ότι σπένδει. η Τά αύτά σχεδόν αύτολεξεί άνχφέρονται -χαί παρά τοΰ 
Σχολιαστοΰ τοΰ ‘Ομήρου (ί λ ι ά ). Ξ 229). Κιί έκ μέν τών λόγων 
τοΰ Πλουτάρχου φαίνεται έξαγόμενον ό’τι ό 'Αλέξανδρο; άπεποιήθη τήν 
πρότασιν, ού θέλω» νά μιοηθή βασιλικά; άφροσύνα;, έννοών βεβαίως τή» 
υπό Ξίρζο» διόρυξιν τοΰ 'λθωνΟς- κατά δε τόν Βιτρούοιο», διότι ή θέσις 
εκείνη δέν είχε τόπους εύφόρο,ς, ?»α θρέψωσι τήν πόλι», καί ώ; τό 
παιδιού ού τρέφεται άνευ μητρικσΰ γάλακτος ούτω; ούδέ πόλις αϋ· 
ξεται άνευ άγρώ» εύφορων ό δέ Λουκιανό; λέγε; ότι ό 'Αλέξανδρο; 
άπεπεμψε τόν άνθρωπον, διότι ένόμισεν αύτόν κόλακα, καί ό'τι δ-·ν τον 
μετεχείοίσθη πλέον, τό ότοΐ»ν ούδαμώ; φαι'.εται αληθές. Επειδή δέ καί 
ό Στράβων έξ άρχαιοτέρων συγγραφέαν ονομάζει αύτόν Δεινοκράτην 
(δ’. 6ί I), ώ; και ό ΙΙλίνιο.-, τοΰτο φαίνεται τό αληθές τοΰ άρχιτέκτο- 
»ος όνομα. Περί δέ τών άλλων είναι όύσκολον »ά άποφασίσωμέν τι μετά 
βεβκιότητος. Βέβαιον δ; ότι ούτος άναφέρεται άρχιτέκτω» τή; ’Αλε
ξάνδρειάς

(137) ίδε Γιλλιέσιον II λ', 235· έ»θα λέγει δ ι ό ’Αλέξανδρος, 
έκτό; τών ξένιο» βοηθημάτων-, ήθελε» εύρεϊ τά πρό; σίμπηξι» καί καλ
λωπισμόν τοϋ σχεδ-αζομένου μεγάλου οικοδομήματος έν τώ ίο'ίω αύτοΰ 
έθνει. ί Besides all these materials, so well fitted for consoli
dation into the vast fabric wibch he had projected, the firmest ce
ment and brightest ornaments of the edifice were still te be found 
m his own nation ; I mean in the activity, ingenuity, and enterprise 
of Greek colonies , diffused through all parts of the ancient 
World.»

(138) Τχίτη» τήν ρησιν έκφωνοΰσιν έτι τής στέψεως τοΰ Πάπα 
*Ρ<αμη;, καίοντε, σκυλλών λίνβυ ένώπιον αύτοΰ, επόχου ύπό τζ^χχ.ιι; 
περιφερόμενου έ τό; τή; 'Εκκλησία; τοΰ άγίνυ Πέτρου. ΕΰρεθεΙ; καί έγώ 
κατά τύχην τόν Σεπτέμβριο» τοΰ 1.823, έπί τής στέψεως Λέοντος τοΰ 
δωδεκάτου, είδον τή» τελετήν, καί δμολογώ ότι ή καΰσι; τοϋ λίνου, -ή 
έκφώ.ησις τή; ρήσεως, καί ό’λη ή σκηνή αύτη ητον κατινυκτικωτάιη, 
έξηροϋσα τό έφήμερον τή; δόξης τοΰ κόσμου, κκί ένθυμίζουσα τό π άν- 
τα μ ατ α ι ό τ η ς τ ά ά ν θ ρ ώ π ι ν α.

(139) « Καί τούτο.; πεε-σ/ώ» τόν ϊημητριον άφνω, τοΰ; δ’ άλλου; 
άποστήσας, Σιλείκω μέ» αύτον εις οψιν ού κατέστησεν, εΐ; δέ χερρό- 
νησον τήν ϊυριακήν ά πήγα γεν · ότου τό λοιπόν, ισχυρά; φυλακή; έπιστα- 
θείση., θεραπεία μέν ή-.εν ικανή παοά Σελεύκου, καί χρήματα καί δίαι
τα παοασκευάζετο καθ' ήμερα» ού μυ,πτή, δρόμοι δέ και περίπατοι 
βασιλικοί, καί παρίδεισοι Θήρα; έχυντ ; άπεδε χθησαν· ήν δέ καί τών 
φίλων τών σ»μφυγύ·»τω» τώ βιολομέ-ω σννεϊνχΓ καί παρ*  αύτό» τ·.·»έ; 
ΰαω; έ.τιροιτ όντε; άπό τοϋ Σ-:λε »κο« ήκον, κομίζοντε; έπ-εικεΐ; λόγους, 
καί θαρλΐν πι.ακαλοΰ<τε;, ώ , δτα» πρώτον ’Λ-τίοχο; άφίκηται σύν 
Στρατονίκ-ρ, δι φησόμενο..» (Πλούτ ι;. Δ η μ η τ ρ. Ν -)

α Τίτος δέ, πρεσόείτή; δι’ ετέρας δή τινα; πράξεις ϋπό τή; βουλής 
πρό; τό» Π.ο,σίΓ» άφιομενος, κτ τ.» ’λν-ίβα» ίίώ» αύτόθι διαιτώ- 
μενον, ή/α»άκτησε·», εί ζρ, καί, π»7Λ·ί τοΰ Προυσίο» δεομένου καί λι- 
παρ·ιΰ·»το; υπέο άνδρό; ίκέτιυ καί σ»»ήθο,ς, ού παρήκε................. 'Αεί
δ άτιστώ» τρ τοΰ Προιτίοο μαλκκία, κχί φοβιΰμενος τού; ‘Ρωμαίους, 
τή» οικίαν ϊτ. ποότερο» εξόδοις έπτχ ακταγειοις συντετρημένην έκ τής 
έαυτοΰ διαίτη; ει/εν, άλλου κατ' άλλο τώ» ύπονόμον, πόρρω δέ πάν
των άδη'λω; έ/.φερόντων. <>; ού» ήκουσε τότε τό πρόσταγμα τοΰ Τί
του, φεΰγειν μέ» ώρμησε διά τών υπονόμω». έ»τυχών δε φυλακαϊς 
βασιλικοί;, έγ»ω »ϊι' αύτοΰ τελευτάν Ε»ιοι μέν ού» λέγονσ-.ν, »ό; ίμά- 
τιον τώ τράχηλο» περιοχλών, κκί κελεϋσας οίκέτη, όπισθεν έρείσαντκ 
κατά τοΰ ΐνίου τό γόνυ, κκί σφοδρώ, άνααλάσχ»τκ σ»ντεϊ-»αι καί περι- 
στρέψαι, μέχρι; ά» έκθλιψης τό πνεύμα δναφθείρειε» αύτόν.·....................
Αίοίο; δέ φησι, φάρμακο·» έχοντχ κεράσαι, καί τήν κύλικα δεξάμενον, 
είπεΐν «'Αναπαύσωμεν ήδη π»τέ τήν πολλήν φροντίδα‘Ρωμαίων, οΐ 
μακρόν ήγήσχντο καί βαρύ, μισούμενου γέροντο; άνκμεΐναι Οά-ατον. Ού 
μην ούδέ Τίτος άξιοζ-ήλωτον άποίσεται νίκην, ούδέ τών προγόνων αξίαν, 
οί Πόρρω πολεμο-ΰν-ι καί κρατοΰντι τήν μέλλουσκν ΰποπέμψαντες κα· 
τεμήνυσαν φαρμακεία» .» (Πλούταρχ. Φλαμιν. Κ'.)

ε Η» δέτις οίκετ/τ; αύτοΰ πιστός, Ερως όνομα. Τούτον έκ πολλοΰ 
~αρχκ:κληκώ;, εί δεήσειεν, άνελεΐν αύτόν, άπ-ήτειτήν ΰισόσχεσιν. ‘Ο δε 

σπασάμενος τό ξίφος, άνέσχε μ1'» ώς πχίσων εκείνον, άπόστφέψας δέ τό 
πρόσωπον εαυτόν ά.τέκτεινε. Πεσόντο; δ' αύτοΰ πρό; τούς πόδας, ό ‘Αν
τώνιος- εύγ’(είτεν),. ώ Ερως 1 ότι μή δυνηθέίς αύτός, έμέ ποιεΐν, 8 
δει, διδάσκει;·» καί παίσα; δ ά τής κοιλίας έχυτό» ά-ρήκεν εις τό κλι- 
νίδιον. 11/ δ' ούκ εύθνθάνατος ή πληγή. Διό καί τής φοράς τοΰ αίματος, 
έπεί κατεκλίθη, παυσαμένης, i/χλχζώ , έδεϊτο τών παρόντων έπισφάτ- 
τειν αύτόν. θί δ έφεχγον έκ τοΰ δωμκχίο», βοώντος και σφαδάζοντο,· 
άχ;ις ού παρά Κλεοπάτρα; ήκε Διομήδη;, ό γραμματεϋς, κομίζει·/ αύτόν 
ώ; έκε/νην εί; τόν τάφον κελευσθε!;.» (Πλούταρ. 'Λ ν τ. ΟΗ'.)

(140) <ι Si, en suiraut I'histoire du genre hamaiti, on s'attache 
a l’union progressive qui s’0tablit entre les populations de l'Europe 
occidentale et celles du Sud-Onest de I’Asie, de la valine du Nil 
et de la Libye, l’espidition des Micedoniens sous la conduite 
l'Alexandre, la chute de la monarchic persane, Jes premieres re
lations avec la presqu’ile d’ 1’lnde, et I'influence exercee par l’em- 
piregrec de Bactriane pendant une iluree de 116 ans, forment une 
des epoques les plus importantes de la vie commune des peuples.a 
(Humboldt, Cosmos. Tome II, σελ. 1"9.)

aLes consequences qui originairement peut-0tre avaient 6chippe 
a ses provisions se divelopperent d elies-inines, en vertu des re
lations nouvelles, comme cela arrive toujours plans les compli
cations des grands ivenements Si l'on se souvient que, depuis la 
bataille du Grauique jusqu’a I’invasion destructive des Saces et des 
Tochares en Bactriane, il ne s’est όοοαίέ que ciaquante-deux olvm- 
piades, on admire la seduction magique qu'exerca la civilisation 
grecque importiede I’occident et les racines profondes qu'e'.le pous- 
sa en si peu de temps.» (Humboldt ίνθα, ανωτέρω, σει. I 80). Επειδή 
δέ ανωτέρω μέν είπε-/ ό συγγραφεύς I 16 έτη, έ-ταΰθα δέ 52 ό ,υμ- 
π-.άδας, αίτινες φέρουσι 208 έτη, πρό; άρ ην τ»; άντιφάσεως, πρεπει 
νά δεχθώμεν π.Οανώ; ότι έν τώ πρώτω χωρ-ω έννοεϊ τήν πολιτικήν 
ίσχύν, ήτοι, ώ; λέγεται, έπ ρρσήνν, έ» τού ω δέ όλην τήν διάρκειαν τοϋ 
έλληνοβακτριχνοϋ βχσιλείου, xxt τοσχΰτχ ώ; έγγι τχ εξάγονται έκ 
τοϋ άξιολ γου βιβλίου τοϋ Λασσε/ίου Zur Geschichte des Griechis- 
chen und Indoskythischea IWnige- von Christian Lasssen. Bonn, 
1838 Καίτοι δέ τοσούτων όλίγω» περί τούτου τεκμηρίων υπαρχόντων, 
έκ τών εύρεθέντων ομω; νομισμάτων, μετά διαφόρου γραφή;, ήτοι μετά 
έλ/.ηνικών γραμμάτων καί Ελλήνων βασιλέων ονομάτων, ή μετά έλλη- 
ν,κΛν ».»'· χ β,ρ€άρω\ι γραμμάτων καί
βασιλέων, καί έκ τών ολίγων παρά τε Ελλησι καί Ασιανοί; συγγραφέΰσιν 
σποραδικών εί1ήσ.·ων, ό σοφός ούτο; Ινδιστής μετά γερμανική; φιλοπο- 
νία; κχί πολυμαθεία;, έν ταύτώ δέ καί έμφρονο; κριτικής, έπροσπά- 
θηαε νά έξακριβώση τό πράγμα όσον ήτον δυνχεόν. Τοΰτο δέ, τό έν- 
τέλει τή; σ/μειώσεω; 135, κχί άλλα τεκμήρια ούκ ολίγα δεικνύουσι 
πρσφανώ; εί ό Αλέξανδρος έξηλλήν.σε τήν Ασία», ή έξησιάτισε τήν Ελ
λάδα, κατά Νειβούρην καί Γρότιον. όσον ή Ιστορία αναφέρει, ούτε πόλις 
έλληνική, έπί Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ, έλάλησε γλώσσαν 
ασιατικήν, οΰτε Ελλη» έιαυχήθη έξ Ασιανών ηγεμόνων καταγόμενος.

(1 ί I) ϊδε τήν τρχγικήν περιγραφήν τώ» κατά Κράσσον παρά Πλου- 
τάρχω, έν Κράσσω ΚΒ1. = ΔΓ'.

(Ι-il β’,) « Unus Pellaeo juveni non sufficit orbis: 
Aestuat infelix angusto limite mundi, 

UtGyarai clausus scopulis, parvaque Seripho.»
(luvenalis Sat. x. v. 1G8—170 )
« Illic Pellaei proles vesana Philippi,
Felix praedo, jacet: terrarum vindice fato
Raptus................. »
(Lucani Pharsalia, X. 20— )
Ενταύθα είναι σημείωτέχ μάλιστχ τά έζής.
ά. Ότι ό περί απειρίας κόσμων λόγο; καί ή περί τούτου λύπη τοϋ 

Αλεξάνδρουεύρίσκεται πχρά Πλουτάρχω περί Ε ύθ υμ ί α ς (δ'.) 
«Αλέξανδρος Αναξάρχου περί κόσμων απειρία; άκούων έδάκρυε, καί 
τών φίλων έρωτώντων ότι πέπονθεν, «ούκ άςιον, έφη, δακρύειν, εί 
κόσαων δντων απείρων, ένό; ούδέπω κύριοι γεγόναμενς»

β. Ότι ό ίουβενάλιο; ήτον έξ έπχγγέλματο; σταυρικός· οι δέ σα
τυρικοί τών ‘Ρωμαίων, ώ; οΐ ίχμβογράφοι καί οί κωμικοί τών Ελ.λήνω», 
ούτε ανθρώπων, ούτε θεών έφείύοντο. ί) ίουβενάλιο;, 8; δέν ύπέφιρε βλέ
πω·» τήν ‘Ρώμην ελληνικήν πόλιν, (ιστορία τώ» Ελλήνων 
Ποιητών καί Συγγραφέων, σελ. θςζ'.) έτ*  όλιγώτερον ήθε
λε» ύποφέρει τού; έν αύτή κατοικΛντα; Ελληνας κηρύττοντας καθ 
έκάστην τόν Αλέξανδρον νικητήν τή; 'Ασία;, άφ’ ού μάλιστα τά κατά 
Κράσσον τών ‘Ρωμαίων δυστυχήχατα δέν ήσχν τόσον πολύ παλαια.

γ'. Ότι ό Λβυκανός, ανεψιό; ών τοϋ Σενέκα, δέν ήδύνατο βεοαια 
νά κατιφρο»ήσ·/| τήν γνώμην τοΰ σοφωτάτου θειου ταυ.

δ’.) Ότι έκ τούτων ήρύσατο τά έαυτοΰ μελίρρυτα καί χρυσά επη 
όσατυρικός τών Γάλλων, ό περιώνυμος Νικόλας ΒοΚλώς (Satyr. VIII,99.)

Κ. _
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Quo'i Jone! a voire avis, ful-ce tin foil qu'Alexandre?
Qui? cet £cerve!6 qui mil l’Asie en cendre? 
Ce fougueux I’Angeli qui, de sang alt<5r<S, 
’laitre du monde entier s’y trouvait Irop serre? 
L'enrage qu'il etait, n<5 roi d’une province, 
Qu'il pouvait gouverncr en bon et sage prince, 
Sen alia follement, et pensant etre tlieu, 
Cotirir comme uu bandit qui n’a ni feu ni lieu; 
Et, trainant avee soi les borreurs de la guerre: 
De sa vaste iolie empiir loute la terre. 
lieu reus , si de son temps, pour cent bonnes raisons, 
La Macedoine cut eu de petites maisons;
El qu’un sage luleur Petit en cette demcure.

Par avis de parens, enfermii de bonne heure.s
llip'i τούτων ζ,ιί τών όμοιων λέγιι ό Λερμίνέριος (II, 250.) cCcs 

vers ne denotent pas tine grande intelligence du rdle d Alexandre 
dans I histoire, non plus que les declamations de Lucain an debut 
du dixieinc livre de la Pharsale. Boileau el Jean Baptiste Rousseau 
n'out pas 0te plus heureiix. On dirait qu'il y a certaiiics choses 
que les po0tcs sent destines a tie pas cntendr.i n

1 διχιτε.ω; δέ πε.ΐ ΒΑ'ώ σημειωτέου ότι άνθρωπος, 8; έσατόρισε 
■ όν ί§ε φόν του Γίλλην (Gilles), διότι έ·αβε βασιλικήν σύνταξιν, 
ότοίιν ετι ρεϊζονζ έλ.αοεν αύ:ό; μετέπειτα, κάλλιστα ήδύνατο νά σχ- 
τυρίιρ τον 'Αλέξανδρο· παρ’οΰτινος ούδέν ήλπιζε·/. '.Αλλά, και τοΰτο 
καί άλλα ού< ό'/ίγχ παραλίίπων έτι τοΰ πυρόντος, άρκοΰμκι μόνον έπα- 
ναλαβεϊν τή/ παλαιιν πε.'ι αύτοϋ πχρατήρη Ην, δτι δηλ. ό ποιητή; 
’·ύ:ος, Λησμονήσχ; δσχ ένταΰθι εγ.αφε φοβούμενος ϊσω; μήπως, έπχι- 
νουμένου τοΰ Αλεξάνδρου, ελα.τωθή, ή δόξα τοΰ μεγάλ υ μονάρχου, 
τλν ύποϊ-.ν τοσοΰτον έθυμίχζε., αλλαχού (Art PpOtique, Chant troi- 
sieine, vers 24 5-) λέγει.

«Voulez—vous long-temps plaice, et jamais ne lasser?
Failes choix d un biros propre a m'interesser. 
En valeur eclatant. en vertus magnifique;
Qu'en lui, jusqu'aux difauts, tout se mont re heroique;
Qu'il soit tel que Cesar, Alexandre, on Louisa.

Πχραβάλλει λοιπόν έ/ταΰθχ τό/ μαινόμενον Αλέξανδρον πρό; τόν 
Μεγχν Μονάρχην, τόν όποιον άλλαχοΰ παρακαλεϊ νά πιύιγ τά; νίκα;, 
διότι δέν δύναται νά τόν παρακολούθηση τοΐ; έγκωμίοι;.

Η ά.ωτέρω πχρχτήρησις, καταδεικνύουν τήν ά.τίφασιν τοϋ ποιητοΰ, 
εί/χι roi άκαδημαϊκοοΰ Δεμκρέτου, ή Μαρειίου, ώ; τότε ταΰτα έζε- 
λχτινίζοντο (Desinaretes Maresius, ώ; Descartes Cartesius), δστι; 
ήθιλεν, εί δυνατόν, νά κζταστήορ τοΰτο έγκλημα καθοσιωσεω;. Αλλ οί 
άνθρωποι τότε ήσ«ν τοιοΰτον ύπέρ τ.ΰ Βοίλώ πρ,κατε-.λημ.μένοι, ώστε 
ούδέν τι παρ’αύιοΐ; ίσχυσεν ή άνωτέρω έπί'ρισι;. Αλλ εΐ ή κοινή προ- 
ληψις προύστάτευσε τότε τ.ν αύλικόν Ηοί/.ών, ούδιίς δμω; δνναιαι νά 
■τόν ύτερχσπίσγ, έκ τής καταδίκη; τό; ύγιοΰ; Κριτική;, και ο Όεμια 
δύναμι; είναι ικανή νά έμφυσήσζ, ποίησιν, τήν όποιαν δέ. έχουσινοί ανω
τέρω σ.ί/οι. Μετά Οαρρζυ; δε δυνατόν έπχναλαβεΐν ότι αύτός ό Βοϊ- 
λώ; περί έυ.υτοϋ ούκ ήρνεϊτο· εξομολογούμε·/νς δηλ. ποτέ παρά πνευ
ματικού, δστι; δέν τόν έγνώριζεν, καί -ρ .ιτηθε'ι; ποιος τι; ήν άπεκρίθη 
δ:ι εί/χι στ.χο-,ργός, καί όμιλον·ϊτέ .ν ΐίτι ούτε χριστιανίκωτερο; ου
δέποτε έδείχθη ο;.ε μεγαλητε.κν άλήθιικν είτε·/ ις τήν ζωήν του παρά 
ταύτζ.ν δ ότι άλλο παρά στίχους, τοΰ; όποιου; οί περί τά τοιαΰτκ 
δεινοί έκτιμώ:'., δέν έχ·:·. ή κατ’ Αλεξάνδρου ρήσις.

(Ιι>) Αΐ καϊ Ελλόνων κατηγ/ρίαι τοΰ Κικέρω.ο; εύρίσκονται 
άπζντχχοΰ σχεδόν τών αύτοϋ συ γραμμάτων. ίδε περί τούτων ιστο
ρίαν τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν Ποιητών καίΣυγγοαφέων (σ. '■"/,'·) 
τόν 'Αλέξανδρον ό.ου.άζει lurpissimum έ< τω de Oil'iciis.

(I id) ύ Κικέρων, έπιτυχών είς τή/ κατάπα.σιν τή; τ/ΰ Κατιύί.χ 
συνωμοσία;, ήθελε πιθανό; έλκύσει τήν είλ κρινή εύνοιαν τών αριστο
κρατών, είμή προσέβαλλεν αύτνΰς δια τήν έ< τή; επιτυχία; κενότητα 
και οϊησιν, β,αρυτέραν αύτοί; γίνομε<ζν παρ’ά/θρώτου, οΰτινος κατε- 
φρόνουν τά γενέθλια. Ούκ άρκεσθεΐ; δέ μόνον ελληνιστί γράψαι τήν 
περιβόητου αύτοϋ ύπκτείχν και διάστιχων α·κι τά ίδια κλέη, καθι
κετέυσε τόν φίλον του Λουκήίον τόν ιστορικόν, ϊνα ύμνηση τό όνομά του 
έν τοΐ; ίδιοι; συγγράμμχσι· και τίνι τρόπω ; ιδιαιτέρως, ϊνα μή ένυ- 
πολανθχσν, μετ' άλλου μιγνϋμ.ενον κχΐ έντονώτερον, ϊνχ έπιτύχη τής 
ποθητή; αθανασίας. Ιίροβαΐνούσης δέ τής αναιδεία;, παρακαλεΐ τόν φίλον 
νά παραιιελήσρ τοΰ; νόμου; τή; ιστορίας, 8 έστ'ι τήν αλήθειαν. Πρεπει 
ν άναγνωσίή ολόκληρο; ή επιστολή. (Ad familiares V. 12.). Ενταύθα 
δέ μόνον όλίνα τινά, όσα είναι ικανά, ϊνα δείξωσι πόσον ό άνήρ έσέοετο 
τήν αλήθεια» «............. epistola enim non ernbescit. Ardeo cupidi-
tate incredibili, neque, ut ego arbitror, reprehendenda, nomen ut nos
trum scriptis illustretur et celebretur tuis. Quod etsi niihi sacepe 
osteadis te esse facturum, lamen ignoscas rclini buic festinationt

καί φιλονομίαςίικαιοσύνη;
βεβαίως έν βουλ·ρ κα’ι 
πρώτον
κατά Κατιλίνα έπιτυ- 

έχυτοΰ γενόμενος , προσίκρουσεν έπειτα 
. φονεύσας τον; συνωμότα;, παρά τοΰ;

έχυτοΰ πατρί,δο:, τώ. όποιων ή πα.αίίασ; ούδε·Ί ούδαμώ;, 
ί ~'C· Τ οουσία, συνεχοιρ ΐτο. Καί όμως τόν II. ϊύλλνν φανερώ;

. ...υ........ ----------—.... υ_ι ...j.--------------- ί.· ,·,.,

μέν , προσκρού-

meae........... Sed ad propcralionem meam quiddam interest, non tc
exspectare, dum ad locum venias ac statim causam illam totam 
et tempos arripere. Et simul, si uno in argumento, unaque in per
sona, mens tua tota versabittir cerno jam animo, quando uberiora 
atqne ornattora I'utura sint omnia. Neque tamen ignoro, quam 
impudenter faciam ...Sei tamen, qui semel verecundiac fines tran
sient, eum bene et naviter oportet esse imptidentem. Itaque te plene 
etiain atque etiam rogo, ut et ornes ea vahmenlius etim, qnam 
fortasse sentis, et in eo leges Historiae negligasn.

Τούτων ουτω; έχόντων, ούδείς βεβαίως απορήσει οτι έν εξορία ευ
ρισκόμενο; ό Κικέ,ων, καί μαθών οτι οΐ έχθροί του δ.έδωκαν έν Ρωμνι 
λόγον αϋτοΰ κρυφίως πρότερον κατά ισχυρού νερουσιαστοΰ συνταχθέντα, 
εγραφε πκρακαλών τόν φίλον του Αττικόν νά ψεύσνι τό πράγμα. Επει
δή δέ πρό; έκεϊνον δέν εϊχεν ευτυχώς φανεράν έχθραν, καί ό λόγος δέν 
ητον, ώ; οί λοιποί , οΰτω πιφροντισμένος, διά τοΰτο, έλεγε πρός τόν 
φίλον του, ήδΰ.ατο νά κατχπείσν) τόν κό-μον ότι είναι πλαστογραφία. 
Ταΰτα καί τά τοιαΰτα είναι ϊτω; 'ικανά νά γεννήσωσιν εί'; τινα τήν Ιδέαν, 
ότι, είπερ οί Ελληνες, καί εϊτι; διάδοχο; τοΰ 'Αλεξάνδρου ισχυρός παρ'έλ- 
r.ih γενόμενο., ήταν ικανοί νά έκφοβήσωσι τόν Κικέρωνα,ό Ρήτωρ δέν ή
θελε διστάσει να αναίρεση όσα κατ' αύτών έγ,αΰεν.

Ούχ ήττον μικρά δείγματα δ 
έδωκε» ό φιλοδίκαιος Κικέρων , αείποτε 
έν δήμω το δίκαιον ΰπερασπίζων. Και 
σα; τοΐς αριστοκρατικοί; διά τή» έκ τή; 
χίαν, ούδέν ήττον , έκτό; ί 
καί τοΐς δημοτικοί;, ακρίτου; 
νό-Λους τή; ί 
ούδέ αύτή.*.-*·  · - r. . . - fr. · τ .’ ·
έν τή συνωμοσία συνένοχον ό»τϊ ύπεράστισεν έπί χρήματι, δι ών ηγο- 
ρασεν έν τώ Παλατίνω δρει τόπον, ένθα έκτισεν οικίαν, περίφημον 
έπειτα γενομένην διά τοΰ λόγου pro dunio sua. Οί έξερχόμενοι έκ 
τής θπατεία; έπέμποντο διο κηταί τώ» έπαρ/ιών. πάντες ουτοι έπί 
στςβφον, άφ’ ου έγύμνοναν τούς ταλαίπωρους κατοίκους, ού φειδόμινοι 
βεβαίως τών ‘Ελληλων, κατηγοροΰντο έπϊ διαρπαγή καί αργυροκοπία, 
ήτοι βικία άργυρολογία, έδικάζοντο και συνήθως άπεδικαζοντο ύπό τών 
όμοιων αύτοί; τιμίωτάτοι» δ καστώ··. Ούκ ό' -γου; τού·ων υπεράσπισα; 
ήθώωσεν ό Κικέρων, καί ούχί άμισθί βεβαίως. II φαιυ» μέν/ άφιλοκέρ- 
δε·.α τοΰ ρήτορος, παραχωρήσαντος τήν επαρχίαν τή; Μακεδονία; είς 
τόν συνΰπατον Αντώνιον, ήτον προφανής, καίτοι μυστική, συμφωνία (πϊ 
διανομή τών διαρπανών.

Είναι ΰποψίκ δτι τά μεγάλα ύπέρ τοϋ ΙΙομπηίου έγκώ- 
μ α, κα’ι ό πολύς ύπέρ αύτοϋ ενθουσιασμό; είχε πηγήν ούχ'ι το
σοΰτον καθαράν , φοβ·υ/ένου μ/πως έναντιούμενος τώ Πομπηίω 
άποτύχη τή; ΰπζτεΐας. Αλλ’έάν άτοοάλωμεν ταΰτα ώ; άσΰμφωνα πρός 
τά έ» τοΐ; σ »γγράμ.μανιν αύτοϋ παρατηρούμενα φρονήματα, καίθανόντα 
μάλ στα έπτινοΰντο; τόν Πομπήϊον, αδύνατον ν' άρνηθώμεν ότι ή άνυ- 
πέροΛ.ητο: φιλοδοξία τοΰ άνδρό; ήτον τι κυριώτ.ρον αύτοϋ έλατήριον, 
κα'ι ότι δ.’ αύτή; προσέτριβε μώμον είς τήν ΰπόληψίν του, κα'ι δέν 
προύίένει καλό» εί; τήν πόλιν ΙΙροάγω» και έμψχόνων άντινόμους και 
αντισυνταγματικά; φιλοδοξών άνδρών άζιώσε ς, κατέστρεφε τήν έλευ· 
Γερίκν τ/.ς πατρίδος. του. Κατά τοΰτο τό τελευταΐνν κρίνων ό Γιλ · 
λίέσιος τόν Κ κέρωνα (ll, Δ . σελ. 29 2 , λέγει «The glare of glory 
that surrounded Pompey, concealed from Cicero his many and 
great imperfections; and seduce I an honest citizen and the finest 
genius in Rome, a man of unparalleled industry, and that generally 
applied to the noblest purposes, into the prostitution of his abi
lities ami virtues for exalting an ambitious chief, and investing 
him with such exorbitant and unconstitutional nrowers, as vir
tually subverted the commonwealth». Τοιοΰτος ό άνήρ ό άποκαλών 
τόν Αλέξανδρον turpissimurn, και ό τοσαϋτα κατά έλλήνων έξεμέσας, 
8; είχε χρέσ; νά σεβαιθή τούλάχιστον μικρόν τι τούς διδάξαντας καί 
σοφίσαντα; αύτόν. Αν δέ ό άξιολόγω; μεταφράσας xal ύπομνηματίσα; 
τά; έπ.στολά; τοϋ Κικέρωνο; Γειμανό; Βειλάνδη; έδειξε τοσαύτην φι- 
λοπροσωπίαν ύπέρ αϊτού, καί άν ό έκ προθέσεω; συγγράψα; τόν βίον 
τοΰ άνδρός "Αγγλος Μιδλιτών, είδωλο·/ τόν ά/θρωπ-ν ποιησάμενος, συγ- 
καταβχτικώτατα παρασιωπά πάντα τά έλλειμματα αύτοϋ καί άκρίτω; 
πιστεϊει πάντα, δσα αύτό; ύπέρ έαυτοΰ και κατά τών αντιπάλων έν 
τοΐ; συγγράμιζασι λέγει, προχειρότατοι δμω; ΰπάρχουσιν οΐ εί; άπόδει- 
ξιν τών άνωτέρω και πολλών άλλων έτι λόγοι, συντομίας ένεκα 
παραλειπόμενοι ένταΰθα.

ζ Ακολουθεί),

ΓΪΙΙΟΙΣ Φ. ΚΑΡΛΜΙΠΝΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΦΑ.
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