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Συνέχεια τών είς τόν περί τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου λόγον 

τοϋ Πρυτάνεως Κ. ’Ασωπίου σημειώσεων.

(14 ί) Τό μέρος τοϋ Τ- Αιβίου, έν ώ περιέχεται τό περί Ρωμαίων 
καί ’Αλεξάνδρου ζήτημα, είναι «ι περ τι άλλο περίφημον, ει»αι μακρά 
έκβολή λόγου, γλαφυρά, ρητορική, πατριωτικά), πολλάς άρετάς έχουσα, 
εκτός τής όρθής κρίσεως. Προοιμιάζεται έκ τοΰ τέλους τοΰ ις’, καί 
τελευτά είς τό τέλος τοϋ ιό' κεφαλαίου τοϋ θ' βιβλίου τών Ιστοριών 
αύτοΰ. ’Απαριθμεί τούς απείρους σχεδόν κατά τήν έποχήν τοϋ Αλεξάν
δρου υπάρχοντας έν ‘1’ώμρ μεγάλους άνδρας, ικανούς νά άντισταθώσιν 
εις τόν ’Αλέξανδρον, ύπέρ πάντα δε άλλον τόν Παπύριον Κούρσορα, άν
δρα στρατηγικόν, πολιτικόν, ρωμαλέου, είς άκρον ώκύπουν, πολυφαγί- 
στατον καί πολυποτίστατον «prsecipua pedum pernicitas inerat, quae 
eognomen etiam dedit: victoremque cursu omnium aetatis suae 
fuisse ferunt, et, seu viriuin vi, seu exercitatione multa, cibi vi- 
liiquc eundem eapacissimum.n (Liv. IX. 16 )

ύ Λίβιο; λοιπόν φρονεί οτι έκ τής περί τόν δρόμον άρετής έ'λαβεν δ 
ήρως αύτός τό όνομα Cursor (δρομεύς), καί όμως τό όνομα τοΰτο έφε- 
ρεν έκ τών ιδίων προγόνων, ώς καί τό όνομα Καΐσαρ ητον προγονικόν. 
Κατά τά έγκώμια τοϋ Λιυίυυ ό άνήρ ούτος ητον ικανός νά καταστρέψνι 
όλους τους 'Αλεξάνδρους τοϋ κόσμου συνάμα. Παραβάλλει ό ‘Ρωμαίος 
ίσιορικός στρατηγόν πρός στρατηγόν, Κούρσορα δηλ. «ρός ’Αλέξανδρον, 
στρατιώτας πρός στρατιώτας, ‘Ρωμαίους δηλ. πρός Μακεδόνας, τύχην 
πρός τύχην, όπλα πρός όπλα, καί, κατά πάντας τούς λόγους τούτους 
καί πολλούς άλλους π.οσέτι, λύει τό ζήτημα ύπέρ ‘Ρώμης άνευ διστα
γμού και μετά πεπΟιθήσεως οία έν τοΐς μαθηματικούς υπάρχει.

Τό ζήτημα τοΰτο μετ’ άλλων τοιούτων είναι έξ έκείνων άτινα, καίτοι 
άλυτα θετικώς, ούδέν ήττον όμως καί διά τό περίεργον, καί ώ; όςύ- 
νοντα τόν νοΰν, άναγκαζόμευον νά έξετάση τό πράγμα κατά πάσαν αύ
τοΰ έποψιν, ΐνα φ<άσ·ρ είς πεποΐθησιν μάλλον ή ήττον πιθανήν, δέν 
φαίνονται δλως ανωφελή. Τούτου ουν ένεκα, κκί διότι ϋπό τοσοΰτον 
έπ φανούς ιστορικού καί περί τοιούτου λαμπρού δέματος προτεινόμενον, 
ούκ ολίγοι τών νεωτέΓων εψιυσαν αύτό. Οιον δέ ή μικρά μου πείρα 
συγχωρεϊ νά γνωρίζω, ούδείς έλυσεν αύτό κατά τήν γνώμην τοϋ ‘Ρω
μαίου ΐστορίχοΰ. ‘Ο περίφημος σκεπτικός τών νεωτέρων χρόνων, Πέτρος 
Βάϋλος (Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle. Nou- 
velle ddition. Tome dixieme.Taris, 1820, article Macedoine) δέν 
ψαύει μέν τό ζήτημα, ελέγχει όμως τόν Λίβιον άντιφάσκοντα- διότι, 
είπών πρότερον δτι κατ’ εκείνην τήν εποχήν, ύπέρ πάσαν άλλην γόνιμον 
ούσαν άνδρών μεγάλων και γενναίων, ούδείς ητον στύλος τής ρωμαϊκής 
πολιτείας στεριώτερος τοϋ προειρημένου Παπυρίου Κουρσάρος, δν μάλι
στα έ τ α σ σ ο ν ώς αρχηγόν κατά τοϋ 'Αλεξάνδρου, εΐ τυχόν δαμά- 
σας τήν ’Ασίαν έστράτευε κατά τής Ευρώπης· ταΰτα είπών λέγει κα
τωτέρω ότι ούδέ κατ’ όνομα ήτον παρά ‘Ρωμαίοις ό 'Αλέξανδρος 
γνωστός··!quern ne faina quidem illis notum arbitror fuisse.»(T. Liv. 
IX, 18) Ταΰτα νομίζει ό άνήρ, κίβδηλου βεβαίως έχων τό νόμισαα. II 
έπ ινοηματική κριτική, ουδέποτε άμηχανοΰσα έν ταΐς τοιαύταις δυσκο- 
λίαις, προτείνει ενταύθα διόρθωσιν γραφής. II άρχαία γραφή ήτον des- 
tinabant, «I προτεινόμίναι είναι destinarent, destinarant, ^destinant, 
όπερ έρμηνεόουσι « scilicet scriptores et homines, qui postea fuere 
et nunc sunt, non Remani ejus temporis·» καί ούτω, κατ’ αύτάς 
τάς διορθώσεις, αίρεται ή άντίφασις. Αλλη όμως κριτική μετ’ ίσων 
αςιωσεων, προτιμώσα τήν άρχαίαν γραφήν, έπαναφέρει τήν άντίφασιν, 
καί ουτω μένομεν έν οίς ήμεν.

ύ Γιλλιέσιος (il, Α.’, σελ. 261), ψαύων τό ζήτημα, έπιφέ.ει πολλούς 
λόγους εκ τε τών τοϋ Αλεξάνδρου καί τών τής ‘Ρώμης περιστατικών, 
ίνα άποδείξη τό άνυπόίτατον τής τοΰ Λιβίου γνώμης.

0 Νειβούρης (,Ρωμα ϊκ. ί σ τ ο ρ. ένθα ανωτέρω) πρώτον μέν 
άποκαλεϊ γελοίαν τήν γνώμην τοΰ Λιβίου ό'τι οί ‘Ρωμαίοι ούδέ τό όνομα 
τοϋ 'Αλεξάνδρου έγνώριζον αύιός πολλώ μάλλον ήθελεν ύποθέ.ει οτι τό 
όνομα τοΰ 'Αλεξάνδρου είχα φθά-ει καί είς τήν Βρεταννίαν, καί δέν άμ.- 
φιβάλλει οτι τά βλέμματα τών αρχηγών τής επικράτειας ήσαν έστραμ- 
μένα πρός τόν 'Αλέξανδρον. Ερχόμενος έπειτα εις τό ζήτημα λέγει ότι 
καί είς τοΰτο ό Λίβιος όλίγην σύνεσιν δεικνύει, ΐσχυριζόμενος οτι οί 
‘Ρωμαίοι ήθελον νικήσει τό*  'Αλέξανδρον, διά πολλών δέ καί ισχυρών 
λόγων θριαμβικάς άναπτύσεει τήν γνώμην του ταύτην. Ό Γρότιος (IB’, 
350) αποδέχεται πληρέστιτα τήν γνώμην τοΰ Νειβούρου ώς πρός τό 
αποτέλεσμα, προστιθείς μόνον οτι δυσκολίας ούχί μικράς ήθελεν απαν
τήσει ό 'Αλέξανδρος, άλλ’ έν τέλει ήθελε νικήσει’ δίκαιοί δέ τόν Λίβιον 
κουφοτάτους όνομάζοντα τών ‘Ελλήνων τούς φρονοϋντας ότι τό 
μόνον όνομα τοΰ ’Αλεξάνδρου ήθελε καταπλήξει τούς ‘Ρωμαίους. Ισως 
δέ οί λόγοι ούτοι τών ‘Ελλήνων παρέσυραν τόν Λίβιον ϊνα, ύπερβολήν δι, 
υπερβολής άποκρούων, έκφωνήση τήν ανωτέρω άτοπου γνώμην.

Εν ΐδιαιτέρω πονηματίω έπραγματεύθη τό λιβιακόν ζήτημα ό Ινδοξος 
Βενετός ΙΙαΰλος Παρούτας, ιστοριογράφος τής έαυτοΰ πατριδος καί γε
ρουσιαστής. Τό σύγγραμμα επιγράφεται Discorsi poiitici sopra 
Roma, Atene e Venezia , χαρακτηριζόμενου παρά τών ειδημό
νων ώς opera stimatissima. Είς ένα τών λόγων τούτων εξετάζει 
τό ζήτημα. 1’1 ήμετέρα βιβλιοθήκη έχει μέν άλλα συγγράμματα τοϋ 
άνδρός, έν οΐς περιέχεται καί ή Oratione funebre in laude de’morti 
nella vittoriosa battaglia contra' Turchi seguita alle Curio- 
lari, I'anno 1571· τό ανωτέρω όμως δέν έχει. 'Αλλ'ούδέ τάςσημεω- 
σεις μου εύρίσκω έκ τής έν Κερκύρα πάλαι ποτέ γενομένης άναγνώσεως 
τοϋ συγγράμματος, τό όποιον μετά πολλής εύγενείας, περί ’Αλεξάνδρου 
καί τότε όντος τοΰ λόγου, έδειξε μοι ό ιππότης Α. Μουστοξύδης, τό 
κλέος τής Κέρκυρας καί άξιος τών Εύγενίων καί Θεοτοκών κατά τήν παι
δείαν διάδοχος ώ*·  οθεν δεν γνωρίζω τήν στιγμήν ταύτην πώς λύει 
τό ζήτημα ό άνήρ. Επειδή όμως ύπό τών συγχρόνων καλείται Κ ά τ ω ν 
τής Βενετίας, αξίωμα έχων pane in piazza e gfustizia in 
palazzo, πείθομαι ότι καί έν τούτω έδειξε τήν πρέπουσαν δι
καιοσύνην.

Ερχεται τελευταΐον ό μέγας φίλος τοϋ 'Αλεξάνδρου Αωνοϋς, δστις 
οότε πόνων, ούτε χρόνου, ούτε τής υπομονής τοϋ ακροατηρίου φεισάμενος 
έν πολλοτάταις σελίσι τοϋ δωδεκάτου τόμου, ϊνα, άναιρέσας πάντα 
παντός άλλου έπαινον τοϋ Αλεξάνδρου, μηδέ τό ελάχιστου καλών άφή- 
ση αύτώ, πάλιν έν τω δεκάτω εκτω τόμω, περί Τίτου Λιβίου πραγμα
τευόμενο;, δέν έλησμόνησε τόν 'Αλέξανδρον. Επειδή δέ οΐ Ρωμαίοι 
ήσαν δημοκρατικοί, ό 'Αλέξανδρος, ώς δορικτήτωρ, μάστιξ τοϋ κόσμου, 
δημοκρατικότατος δέ ό κριτής, έκαστος περιέμενε βεβαίως δτι έμελλε 
νά λύση τό ζήτημα κατά τόν Λίβιον. 'Αλλά παρ’ ελπίδα, κριτικός πε- 
ριεσκεμμένος ή μάλλον εφεκτικός φιλόσοφος ένταϋθα γενόμενος, καί φησι 
κάπόφησι, καί, τέλος, πάσης οριστικής λόσεως άπέχων, άφινει τό 
πράγμα εκκρεμές.

Εν σελίδι 77 τοΰ ις-' τόμου λέγει περί τοϋ Τ. Λιλβίου «II juge <5qui- 
tablement Alexandre; il aurait pu itre beaucoup plus si-vt'-re; mais 
il lui importait de ne pas trop rabaisser un prince qn’ il voulait 
mettre en paralUle avec les gendraux des armies romaines. Du 
reste, il s'abandonne pleinement a ses affections patriotiques; et le 
brillant tableau qu'il trace de la puissance de Rome, ΐι Γ ipoque 
d'Alexandre, depasse de beaucoup les proportions qu'il nous en a 
fournies ltii-mime dans le cours ue son histoire.n Εν σελίδι 78 λέγει 
aOn deniande si les Romains anraient triomphd d’Alexandre; je 
serais fort tent·· de repondre que cost une question futile, q«e
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petit resoulre a sa guise chactin de ceux qui oat le loisir de la 
disuter. II est dej.r si dilficile de suvoir ce qui est arrive en effetl 
quelle prise avons-.wus sin· ce qui serait advenu en tine hypo!h6se 
qui nest pis realisee.’ Pour bien ctablir la question, il faudrait, 
ce me semblc, prendre Λ levan Ire apres son triomphc stir Darius, 
et supposer q.t'au lieu d'uue expedeiion daus ! hide, il en va tenter 
une sur I Italic, n

.'•1·:/·.'. τούτο. φίζσα; έζθίτει έ.τ:ιτζ ό Δωνοΰ; οσα φαίνεται ότι έμελ— 
7ον εφεξής νά σ/μ-ώτ./. ΐϊτί> ύ. ταΰτκ, ότι ό ’Αλέξζ-.δρο;, διά τη; 
‘Ελλάδος δ'.χβάς, ή'Λλε σ./άξει νέα στρατεύματα, ώ; κ»ί έζ τή; Μα
κεδονία;. Επ’ αύτω δ' έζε-.το νά άποβή είς τά ιταλικά παράλια μετά 
δυνάμ.εων άπειροι; μεγάλη,;έpt.iv τών όπό-.α; ήγαγεν ό θειος αύτού, ύ 
βασιλενς της ΙΙπείοο.. Εΰυίικων δέ — ιλλοΰς Ελληνας διεσκοοπισμένους 
κατά τή. μεσημβρινή, Ιταλία., καί βζέπων τού; Ι’αραντι-.ους, τού; Αευ- 
κανού;, τ.ύ; Σαυνίτας, τ/ύς Ί'ωιιαίους ('οπλισμένους κατ’ άλλήλων, 
ήθεζεν ώφελ/.θή, ■/. τών περιστατικών τούτων, κζί ήθελε συστήσει κόμμα 
ί-Οκ/ν. Ιΐθ.λε ?^ε· ;ζ '‘ή» ΙΙ=?οί'ζς θησαυρούς, οϊτινε; ήθελαν έγγυη,θή τήν 
επιτυχίαν τώ; σκοπών του. Επαναλαμβάνω·. ·>’ έπε.τα έκ τοΰ Αιβίουτάς 
άρετά; τού Κούρσορο; ϋποσ.νάπτει(σελ.79) e.Malgre Ifciat de ces bel
les qualiles, et quoiqne, a lout prendre, PapiriusptiC bicti ctre plus 
estimable qne le grand Alexandre, celui-ci a laissd dans le monde 
une reputation si vasle et si rctcntissante, qii’on est tin peu sur- 
pris de paralltile que rite-hive etablit entre ces deux personnages. 
Alexandre a-mait aussi le vin, voila presque 1 unique point de con
tact; il savai. t'ailletirs le metier de conquirant; il avait appris 
de son pere Phidppc I art du despotisnie; el, s'il cut aussi bien 
profile des lecons de son precepteur Aristote, il aurait eu des con- 
naissances incomparablemenl plus etendues que celles d un sinateur 
remain.) Eufin il s'fitait entourc d’ollicicrs gdneraux experiments, 
et qtii.aprds sa morl.n'onl que Irop nionlre leur savoir faire dans la 
carriere des brigandages qu’on apellc exploits militaires.nEi; τδ συμπέ
ρασμα δ έπειτα ζαταντήσας λέγει (σελ.80 ' uJe ne conclus pas de la que 
le destin se serait declare' pour Alexandre, comme jadis pour I’or 
senna,qui avait pris Rome,el pour les Gaulois, qui l’avaient incendiee.

.e sais au&uuement ce qui aurait du s ensuivie, mais il me sem- 
:.ie que Tile-Live ne le sail pas davantage, et que les comparaisons 
qtiil pretend faireeutre les gimiraux. et les gencraux.puis entre les 
armies et Ιθ3 arin6c.-., soil nai ionaloc. snit ana iliai res, ne sont nue 
des jeux d’imaginalion, de simples exerciees de 1’art d’icrire.» Τελευ
τά δέ τόν περί τούτου λόγον έπαινών ώ; ρητορική, ίπίδειξιν κα*.  ούΰ-ν 
άλλο τό χωρίον τοΰ ΛιοΙου. «Le morceau est brillant de pensi-es 
ct d’expressions; les mouvements sont vifs, et les formes sollcn- 
nelles; je crois quo les raisonnements n’ont a.ucune sorte de vi- 
gueur. G’esl une tirade oraloire et patrioliqu.·, qui a du seralder 
eloquente aux mailres du monde, donl clle flattail l'orgucil; aus
si l on-ils distinguee parini taut d’autrcs adulations.»

Καί άλλοι μέν έν τούτοι; τΰ; δωνουείοις θέλουσιν εύρεΐ πιθανώς βά
θος, καίβάθ,ς μέγα σοφίας, καί υψηλήν κριτικήν· έγώ όμως, ομολογώ·/ 
τήν απειρίαν μου, ούί'αμώ; ψαύω·/τήν περί τά καθ έκαστα κρίσιν τοΰ 
άνδρός, άλλά «.όνον τό ολικόν άποβλέπων συμπέρασαα, λέγω οτι ό 

,ϊλεξίνδρου ύπερεϊ- 
πιθχνόν άποτέλεσμα 
‘Ρώμην ήττη,μένη.ν, 

φοβούμενος μήπως, 

Δωνοΰ; καίτοι,ώς γνωρίζω·/ ζάλλιστχ πόεου τά τοΰ 
χο·/ τών τή; 1· ομης,δυ·ά ζεν-,ς βέί-ζιχ νά ποοείπνΐ τό 
τή; συο,πλοκής, δέν έτόλμζ ομω; νά κζρύ'γ, τήν 
ούδέ πάλιν τόν δορκτήτορα Μακεδόνα νικητήν, 
έ'-οωνίν. νίζτ,ν τοΰ Αλεςά.δοου, παοαολάζ/·. τό δζζοκεατ.κόν μεγαλεΐον, 
κα'ι ινα μή ιταοαβιάσρ το ϊ’διον αΰτοΰ αξίωμα. «II n’y a point de phi
losophic sans patriotijiue. et de genie sans Arne repub!icaiiie-i) και 
cutw; ά’φι.ε τό ποάγμα, ώ; ήτον, αναποφάσιστον.

Οι χναφεσθέντ·:; συγγραφείς έξήτχνα; το ζήτηαα τούτο, καί μάλιστα 
ό Δωνυΰς, πλατύτε.ον περί αϋτοΰ πιαγμ.ατε/.’εις, καίτοι άφίνων τό 
πράγμα έΛζρεμές. Είς τούτου; άιχτρεχοντες οί φιλομαθείς νέοι θέλου- 
σιν εςαζριβοη-ει τά καθ’έκαστα. Παρ’ αύτοί; εΰρήσουσ·. τήν τότε έσω
τερικήν ζατάστασιν καί τάς έξωτεριζάς σχέσεις τή; ‘Ρώμτ;;, ώ; καί 
τάς τοΰ Αλεξάνδρου. Εΰρήυυσιν ότι αύτό τό invictum Romanum im
perium (Liv. IK, 1”), ολίγα έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου, 
έπ-θε τήν διαβοζτον άτίμωσιν, καθ’ ή; ήναγκάσθησαν νά διαβωσιν ύπό 
τόν ζυγόν τών Σαυνιτών ύπατοι, οτρατν,γοι, λοχαγοί καί στρατιώ- 
ται, έν τοίς όνομαστοΐς Καυδίνοις Στενοί; (ταΰτα είναι αί περίον.μο·. 
Furculae Caudinae· κυρίως δέ Furcula = Γρχί;. furca = ύρχτ,), 
χλευαζό/ενοι καί καταγελώμεν.ι ύπό τών πολεμίων, θεωμένων τήν ατι
μίαν ταύτν,ν καί, εί ελειπεν ή φιλανθρωπία τών κατοίκων τής Καπύης, 
άοπλοι, γυμνοί ζαΐ τετραχν,λισμένοι οντες, ήθελον άποθάνει άπαντε; 
τή; πείντ,ς καί -Oj ψύχους. Καί ταΰτα μέν ένέτει 319 πρό Χριστού 
τέσσαοα δέ έτη πρότερον, ό έστιν έν έτει 3’23 π. X., ότε άπέθανεν ό 
'Αλέξανδρος, οί ‘Ρωμαίοι, κατά τόν Αίτιον, ήσαν ικανοί νά νικήσωσίν

Εύρώπζ,ν, 'Ασίαν, καί μέρος Αφρικής, τών οποίων έκυρίε υεν ό'Αλέ
ξανδρος. Τοΰτο ήθελεν είναι τό όγδοον θαύμα τοΰ άρχαίόυ κόσμου, 
fev τω κειμένω εξήγησα τήν λύπην μου, διότι ό 'Αλέξανδρος άπεποιήθν; 
τήν πρότασιν τοΰ Δεινοζράτους· ένταΰθα ομολογώ τήν ανυπέρβλητον 
θλίψινμου ότι ούτω προώρως άπέθανεν δ 'Αλέξανδρο:, διότι άλλως ή- 
θέλομεν ίδεΐ τά τεράστια τών Κορνν,λίων, Φουριών καί Παπυρίων.

Καί ταΰτα μέν μετ’ άλλων οϋι ολίγων εύιήσουσι πα,' έκείνοις, έν
ταΰθα δέ σεμ.ειωθησονται δύο τινός, τά όποια, δέν γνωρίζω άν καί είς 
άλλον;, είς εμέ όμω; έφάνησαν όντως παράδοξα. Το πρώτον ει-at ότι 
ό Χιβιο; έκ των αύτοκρατορ’.κών χρόνων τής ‘Ρώμες, ότε ίζη, καί έκ 
τών τοΰ 'λλεζάνδρου, περί ων έγρχρεν, έπιινών τήν εόκυποδίαν τοΰ Κούρ- 
σορος, μεταφέρει μα; είς τους χρόνου; τού; δμζρικοΰς, ότε ή άρετή αύτη 
ήτον είς τού; αρχηγού; αναγκαία, έν ω έπι 'Αλεξάνδρου ειχον Ιππικόν 
άξιόλογον. Είς έτι δε «ρχαιοτέρους χρόνους μεταφέρει μας, επαίνων 
τήν ρωμαλεότν,τα, τήν πολυφαγίαν, καί πολυποσίαν τοΰ Κούρσορος, 
άτινα ένθυμίζουσιν ήμίς τον 1Ιρα<λήκαΙ τόν παρά τοΐς Κωμικοί; άδδη- 
φαγον Διόνυσον (’Αριστοφ. 1! α τ ρ. 503). Τό είπεϊν ότι ό Κούρσωρ 
στριτ/.γικώτατος ώ, καί τολμηρός έν ταύτω, έχων ίοη.θούς τούς θεούς 
τή; ‘Ρώμης καί τήν ρωμαϊκήν τύχην όπισθεν ώθοΰσαν, ήθελε νικήσει τόν 
’Αλέξανδρον, δέν είναι τούλάχιστον άλογον άλλά πρός τί ήταχυποδία; 
μήπως έμεΛαον νά σταδιοδρομήσωσι; πρός τ ή ρωμαλεόττς ; μήπως 
έμελλ-.ν νά μονομαχήσωσι; ή δέ πολυφαγία και πολυποσία πρός τί; 
έμελλον άραγε νά θέσωσιν άκρασία; αγώνα ;

Ετι παραδοξ τερον φαίνεται τό δεΰτεοον. ο ‘Αλέξανδρος (λέγει ό 
Λίβ ος), εί έμελλε νά ύποτάξη ιήν Καρχηδόνχ πριν π.οσβάλη τήν 'Ρώ
μην, ήθελε γηράσει aDeinceps ingentes sequuntur viri, si punicum 
romano praevertisset bellum, seniorque in Italiam trajecisset.» 
(Livius, IX, 1 7.)

Εί; τόν 'Αλέξανδρον δώδεκα έτη έξήρκεσα; ίνα ΰποτάξη Εύρώτην, 
Ασίαν, καϊ μέρος ’Αφρικής· ίνα δέ έκ Καρχτ,δόνο; είς ‘Ρώμη*  φθάση, 
ήθελε νηράσ·ι ! αΰτη έστι- ιδιογενής λογική, ήν ομολογώ ότι δέν έννοώ.

Παραπέμπων εις τούς είτε έξαύτοόία; είτε έξ άναγ.ώσεω; γνωρί
ζοντας τά ύψη ·,ών όρέων κζ! τή< φύσιν τών τόπων‘κείνων, ίνα κρίνωσι 
περί τής γεωγραφική; έμτειρία; τοΰ Αισίου, καί άποφασίσωσιν εί τά 
όρζ τή; 'απουλιά; ει·αι υψηλότερα παρά τά δι'ών διέβησχν είς τήν 
Ινδίαν οί Μακεδόνες, καί εί ό 'Αλέξανδρο; μετ' ευκολίας καί άνευ δυσχε
ρείων διέοΛ, ?„ πολλώ μάλλον, διά τάς πλημμύρα; τών ποταμών καί 
διν τά ίλη και τού; ΰετ.ύς ζατα τήν έποχήν τής διαίά-,εως ά.τήντησε 
μείζονας δυσκολίας έκ τών τόπων ή έκ τών πολεμίων*  εί; τούτους πα
ραπέμπω·? ταΰτα, μεταβαίνω εί; άλλο τι ούχ ήττον περίεργον καί 
πρός τήν όπόθεσιν κοινωνοΰν, μάλλον δέ είπεϊν τό έζ ου έδόθη αφορμή 
είς τήν μακράν ταύτν.ν σηαείωσιν, είς τό περί τών δύω βιβλίων τοΰ 
Ιίλουτάρχου, κατά τήν έν τή, σημειώσει 1 ΰτόσχεσ·./. Εχει δέ τό πρά
γμα ώς έγγιστα ούτως.

θί 'Ρωμαίοι, νικήσαντες καί κχθνποτάζαντες τού; Ελληνα; κχτε- 
φρόνου- αύτού;, οί ΐ’ίλλη.'-ε; ένθυμούμενυι τήν άρχαίαν εύκλειαν, καί ου
δέποτε άκριβώ; καί όλοσχερώ; διαστεί'άντε; τού; ‘Ρωμαίους τών 
βκ.βάρων, ούτε έ-έδιδον εύκόλως, ούτε ίπαυον όπερασπίζοντε; έαυτ'.ύς· 
ίίρις λοιπόν άνεφύτ, μεταξύ τούτων, zal μάλιστα περί 'Αλεξάνδρου, 
τών μέν ·|’ωμ*ίω-  ίσχυριζομένων ότι εϊ τι μέγα έτραζεν ό ‘Αλέξανδρος 
ήτον τή; τύ/r;, καί μόνον τά έκ ίνω· ήσαν άνδρίχς καί αρετής έργα, 
καί διά τοΰτο άπχνταχοΰ π-pi ‘Ρωμαίοι; άναφέρεται τύχη τοΰ ’Αλέ
ξανδρον (ίδε έν σημειώσει 3, καί καθ’ όλου τήν παρέκβασιν τοΰ Λιβίου), 
τών δέ ‘Ελλήνων εί; την αρετήν τά τοΰ 'Αλεξάνδρου ζαί εί; τήν τύ
χην τά τών ‘Ρωμαίων άποδ'.δόντων. Ταύτης τή; έριδο; έπικρατούσης, 
ζήλω πατρίωτι-ω κινούμενο; ό Πλούταρχος συ.έγραψε τό περί'Ρω- 
μ α ί ω ν Τ ύ / η ; κχί τοΰ; δύω λόγου; π ε ρ ί τ -ή ς 'Αλ ε ξ ά ν- 
δρου Τύχης?, ’Αρετής. Εα·. έν έζεήω μέν μόνον τά τής τύχης 
τών‘Ρωμαίων πραγματεύεται, έξ ού είκάζουαιν ότι λείπει το μέρο;,έν ω 
έπιαν.'.ατεύετο τά περί άρετή; αύτών έν δέ τοίς περί Αλέξανδρου άνα- 
φίρονται τά πά·τα εϊ; τήν αρετήν καί ούδέν είς τήν τύχην.

Παρά τοΐς π είστο·; τώ» Ιίόρωπείων, είτε ώ; κάλλιον γνωρίζουσι τά 
‘Ρωμαίων, η ώ; μείζονα σχέσιν πρός αύτού; εύ-ίσκουσι, παρατηρεϊται 
υπερβολική κλίσις ύπέρ τών ‘Ρωμαίων, κατά δεύτερον λόγον τιθεμένων 
τών Ελλήνων. Είτε λοιπόν διά τοΰτο, είτε δι’ άλλους λόγους τής κρι
τικής, el δύω περί 'Αλεξάνδρου λ.όγοι τοΰ Πλουτάρχου παρά τινων δεν 
κρίνονται γνήσιοι, παρ’άλλων δέ μετριωτέρων ώ; νεανικής ήλικιας εκ- 
γονα. ‘Αλλ’ ούδέτίρον τούτων φαίνεται άλη,θέ;*  ούχί τό πρώτον, διότι κα'ι 
παρά Λαμπρίου ΐ> τω πί-.ακι τών πλουταρχείων συγγραμμάτων καιπαρ 
άλλων άρχαίω/ άναφέρονται, καί ή φράσις δέ είναι κατά ^άντα πλουτάρ- 

χειο;· ούδέ περί τοΰ δευτέρου υπάρχει λόγο; άποχρών διότι ό ζωηρός τρό
πος τή; έκφράσεω; δυνατόν νά προέρχεται καί ένθουσιασμου· νομι,ω 
μάλιστα οτι,εϊ ό Πλούταρχο; έγραφε ταΰτα νέος, θερμότερον έχων ιό εκ 
τής κατατροφ-ή; τών Θ/,βών αίσθημα, ίίθβλε γράψει, Βοιωτός Λν, κατά Α
λεξάνδρου,' ώ; έγραψε περί τή; Ηροδότου κ α κ ο η θ ε ί α ς, 

»·διότι μάλιστα ήδίκςσε τού; Βοιωτούς. Αλλά γέρω. ήδη καί σκεπτι
κότερος, ύπό τή; δόξη; τοΰ 'Αλεξάνδρου περιλαμπόμενο. καί ύπό τής 
ρωμαϊκής ερεθιζόμενος άγ-.ρωχίχς, έλησμό.ησε τά; Θήΰας διά τήν ύπ' 'λ- 
λεξάνδσου εΰκλεια. τή; Ελλάδο;. Είτε δέ νεανικής είτε γεοονταής 
διανοίας εκγονα, περιέχουσιν άληθείας ή ούχί; άφαιρεθέντος τοΰ ρητορι
κού κόσμου, ή βάσι; μέ.ει ψευδή;; ούχί βεβαίως. Εκ παντός δε τρόπου 
οί λόγοι ουτοι τοΰ Πλουτάρχου εϊ-αι άζιανάγνωστο: καί διά τό έν αύ- 
τοϊς έπικρχτοΰν πατριωτικόν αίσθημα καί διά πολλά περιστατικά έν 
αύτοΐς άναφερόμενα (ίδε τά; τοΰ Βυτεμοαχίου σημειώσεις είς τοΰ; 
λόγους τούτους καί ε·.ς τό περί τη; ‘Ρ ω μ α ί ω ν f ύ χ η ς έν τώ 
ποώτω μέρει τοΰ έβδομου τόμου τής έκδόσεώ; του).

Είναι δέ περίεογον ότι, έν ώ οί ρωμαίοι έπί τή εαυτών άνδρια έγ- 
καυχώνται, δέν λησζονοΰσι καί τήν τύχην, χρείας καλοΰσης. Ουτω; ό 
Κράσσος, άπολέοας τό. έαυτοΰ υιόν έν τω καιά πάρθων πολεμώ, έλεγε 
παροτρύνων τού; στρατιώτας, «ούγάρ εύτυχία τά‘Ρωμαίων, άλλά τλη- 
μοσύνγ. καί άρετή πρό; τά δεινά χωρούντων εί; τοΰτο προήλθε δυνά- 
μεως.Λ Καί όμως ό αύτός ολίγον τι πρότερον έλεγεν β'ίϊμόν, ώ Ρωμαίοι, 
τοΰτο τό πένθος ίδιόν έστιν· ή δέ μεγάλη τ υ χ η καί δόξα της ‘Ρώμης 
έν ύμϊν έστη,κε σωζομένοις άθραυστος καί αήττητος η (πλοηάρ. Κράσσ. 
Κ7'). Ετι δέ σαφέστερο·/ άναφκίνετζι τούτο παρά Τιτω Λιβίω έ. τώ 
προειρημένω ζητήματ·.. ήσαύτω; καί άλλαχοΰ· ούτω· π. χ. ένθα έκδίκη- 
οιν πνέοντε; κατά Σαυνίτών λέγο/ην είς προτροπήν κΝοη baec Fur
culas, ncc Caudium, necsaltus iuvios esse, ubi errorem fraus sijperbe 
vicisset; sed romanam virtutem, quam nee vallum, ncc fossae 
arcerent.» (T. Liv. IX, 14) Οϋτω λοιπόν οί Ρωμαίο·. έδ*ί-.νυον,  κατά 
τή» περίστασιν, ποτέ μέν κεφαλήν ποτέ δέ πόδας, ή, κατ'άλλον λόγον, 
είχον διά τήν ευκολίαν διπλήν έξοδον· Οτι καί ή τύχη έν τοΐς κατορ- 
θώμασι συμβάλλει, είναι οϊκοθεν φανερόν καί άνχντίόρη-ον, ώς έν τώ 
κείαένω περί 'Αλεξάνδρου (σελίδι 18.) έσημειώθη. Ιδε καί τούς περί 
Τύχης τρεις λόγου; Λίω-.ος τοΰ Χρυσοστόμου. (ΞΓ-ΞΕ'.) Αΰλάποιοι καί 
πόσοι άπολακτίζουσι τήν τύχη·, καίτοι έκ τών τριχών, ούτως είπεϊν, αύ
τούς έλκου σαν; Καί πόσοι άλλοι νικώσιν αύτήν έν τέλ«ι διά τή; υπομονής 
καί έπιμονή; τω<, ώ; ό 'Αλέξανδρος, κατά τήν άνωτέρω παρατηρη.σιν τ ΰ 
Μοντεσκίου, ήνάγκαζε τάς Μοίρα; νά άκολονθήσωσι τά σχέδιά του;

(145). ό συγγραφεύ; ούτος ονομάζεται Ούάλτερ ‘Ράλειγ (Walter 
Raleigh), άνήρ ούχ ήττον αύλικός ·?, πολιτικός, ς-ρατίωτικός καί ναυτι
κός, στρατεΰσας πολ.λάζις καί πολλαχοΰ τής Εύρώπης χαί 'Αμερική;, 
κατά γν,ν τε καί κατά θάλασσαν, πολλά; περιπέτειας ύποστάς καί πολ
λά; μεταβολάς τύχη;. Εν ειρκτή έπεχείρησε τό μέγα ϊστορι-ζύν ούγ 
γραμμά του, οΰτινος καί μόνη ή ΐίέα έκπληττει, ιστορία τοΰ 
Κόσμο υ. Μό/ον είς τόμο; είδε τό φως, περιέχων άπό κτίσεως μέ
χρι τοΰ δευτέρου Μακεδονικού Πολέμου, περί τά 150 έτη πρό Χριστού. 
II καί παρά Γιλλιεσίου παραλαμβανομένη άνωτέρω κρίσι; τοΰ άνδρός 
άναφέρεται ένταΰθα ώς κρίσις έτεροφύλου κα: στρατιωτικού, άλλως δέ ή 
αύτή σχεδόν άναφέρεται ιδέα και παρά Πλουτάρχου (Περί τής ·ρ ω
μά ί ω ν τύχης, 1Γ'.), καίτοι ού/ΐ κατά πάντα ανεπτυγμένη,· διότι 
τό μέρος έκιϊνο, ιό; πα.ετηρ'ήσαμε·', είναι ατελές.

(I 4 G) ϊδε Ηρωδιανόν δ', 8. Παράβαλε καί Ε’, 7.
(147) Περί τοΰ Καρόλου λέγει ό Λ1ο··τέτκιος(X, 1 3.) il u'etait point 

Alexandre; mais il auroit e!6 le ineilleur soldat d'Alexandren. 
ό δέ Βολταίρος (Histoirc de Charles XII. Roi de Suede. L.V.iv ·Γχη) 
περί τής παρά τών Οθωμανών υποδοχή; αύτού λέγει u La ficrie de 
!a Porte ottomane fit seulir a Charles XII la diflerence quelle met- 
lait. entre I’empereur lure et un roi d'uue parlie de la Scandmavie, 
chretien, vaineu et fugilif.................Charles Xll en Turquie n'elait
en effet quun camptif honor.ibiemeiit traite. Gependaut il coace- 
vait le de.sein d'arrner I'empire ottoman coni re ses eimeniis.»

(118) u Αύτός δέ ό ΙΠμ.πήϊ·,; έπί άρματο; ήν, καί τοΰδ*  λιθοκόλ
λητου, χλαμύδα έχων, ώ; φασιν, 'Αλεξάνδρου τοΰ Μαζιδόνο;, εϊ τω 
πιστόν έστιν. Εοικε δέ αύτήν ε.φεϊν έν Μιθριδάτου, Ιίώων παρά Κλεο
πάτρας λαβόντω/.n ('Αππ.α.ϋ;, ‘Ρωμαϊκών Μιθ.ιδάτειο;, ρ'ζ’.)

(149) u................ . animadversa apud Herculis templum Magni
Alexandra imagine,ingemuit· el quasi pertaesusignavi.ini suam quod 
niliildum a sc memorabile actum csset inaetate;qua jam Alexander 
orbcm terrarum eubegisset, missionem coutinuo efflagitavit, ad 
captandas quam pimum majoruin rerum occasiones in Urbe.» (C. 
Suctonnii Cac-sar, VII. ϊδε καί άίω.α Κάσσιον AZ', 5’2 ). Παρά δε 
Πλουτάοχω (Καίσ. Ια'.) λέγεται «ύμοίως δέ πάλιν έν ϊβηρία σχολής 
οΰσ-ης άναγινώσκοντά τι τών περί Αλεξάνδρου γεγραμμένων, σφόδρα 
γενέσθαι πρός έαυτώ πολύν χρόνον, είτα καί δακρύσαι. η

(150) Γιλλιέσιος II, δ', έν τέλει.
(151) « Επεί καί αύτός έμεμψάμη*  έ^τιν ά έν τη ξυγγραφή τών 

Αλεξάνδρου έργων, άλλ' αύτόν γε Αλέξανδρον ούκ αίσχύνομα: θαυμά- 
ζων τά δέ έργα εκείνα έκάκισα, άληθείας τε ένεκα τής έμής, καί άμα 
ώφελείας τής άνθρώπους, έφ' ότω ώρμηθη.ν, ούδέ αύτός άνευ θεοΰ, εί; 
τήνδε τήν ξυγγραφή·;.» Χρίιαυ, Α^β. Ζ', λ', έν τέλει.)

X 789 X
15'2) α Καί ένα γε τών ίππων, 8ν Τγκίτατον ώνόμαζε, ζαί έπί 

δεινόν έζ.άλει, έν χρυσώ τε αύτω ζριθάς παρέβαλλε, ζαΐ οίνον έν χρυ
σοί; έκπώμασι προύπιν·· τήντε σωτηρίαν αύτού ζαί τήν τύχην ώμ.νυε, 
καί προσυ-ιχνεϊτο και ύπατον αύτόν άποδείξειν, καί πάντως άν καί 
τούτο έπεποιήκει, εί πλείω χρόνον έζήκει.» (λίων Κάσ. Ν', 1 ί.)

(153) ΐουφρόΰος, ένθα άνωτέρω.
(154) Πολλάκις γενομένου λόγου περί πολιτισμού έν τή παρούσρ 

ομιλία,όι; γνωστού υποτιθεμένου, ήθελεν ίσως φανή καί πράγμα ευ- 
κολον ό ακριβή; αύτοϋ όρισμ.ός. Καί όμως όλίγαι λέξεις υπάρχουσι 
συχνότερου προφερόμεναι καί όλιγώτερυν ώρισμέ.αι. Αγωγή, πολυ
τέλεια, καλόν, π σ λ ι τ ι σ μ ό ς καί πολλοί άλλοι τοιοΰτοι 
οροί παρά διαφόροι; τοσοΰτον διάφορον ένν·,·.αν έξηγοΰσιν, ώστε, ύπε- 
ρασπίζσντε; έκαστος ?,ν έχει περί τούτου ιδέαν, είναι ποϊ.λάκις έτοιμοι 
να διαςιφισθώσι πρό; τούς διαφωνοΰντας.

Ολίγοι εξωτερικοί κομψοί τρόποι, ευγενικά: προσφωνήσεις, έπιδεξία 
ΰπόκλισις, μειδίαμα πρό; τού; έντυγχάνοντα;, πάντα ταΰτα νομίζονται 
αγωγής σημιϊκ. Αλλ'άρκοΰσι πρό; ολοσχερή ταύτη; έννοιαν; ούχί 
βεβαίω.. Τά σανδάλια, τά όποια παρά τώ» άλλων κρίνονται άπαρα·.τή- 
τως άναγκάΐα, εί; τόν άπλοΰν ΛΙ-λιταΐον είναι καθχρά πολυτέλεια. |] 
άμαξα φαίνεται περιττή εί; τού; άρτίπ.δα; καί υγιείς. Εκτός πελέ- 
κεως καί πρίονος ή καί σκεπάονου, πάν άλλο οργάνου ήτο/ άχρηστον 
εί; οικοδομήν τών σπαρτιατικών οικιών, καί όμω; τί; θέλει δεχθή 
ταΰτα; Καλόν έκαστο; ονομάζει -ί·> τΰ άρέσκον αύτω. -'Οθεν έγευνήθη 
τό γνωστόν de gustibus non est disputandum, ή, ώ; παρ’ ήμϊν λέγε
ται, περί όρέξεω; ούδεί; λψγος. Αλλ’ ή περί καλού έπιστήμη μετά πι- 
ριφρονήσεω; αποκρούει τά χυδαϊκά ταΰτα γνωμ.κά.

Τοιοΰτον τι συμβαίνει καί εί; τόν πολιτισμόν. Εν ταϊς όμολογουμένω; 
εύπολιτεύτ’.ι; κοινωνία·.; τή; σημερινή; Ευρώπης, άνθρωπος ασκεπής 
τήν κεφαλήν καί γυμνόπου; περιερχόμενος σάς άγυιάς, εΐ ούχί μαίνόμε- 
νος, άναντιρρήτως άγροικότιτος ήθελε νσμισθή. Απολίτευτος ήθε/ε νομι- 
σθή έπίση; καί ό κεκαλυμμένο; τήν κεφαλήν, άνευ χεφίδων καί λαιμοδέ
του, εί; κύκλον κοσμίων καί καμψοπρεπών ανθρώπων παριστάμενος. 
Αλλ’άσκεπεϊ; καί ανυπόδητο·· είαινον έν Αθήναις μτ’ άλλων ούκ ολίγων 
δτε Σωκράτη; καί ό Φωκίων. Ιΐσαν οΐ'Αθηναίοι διά τοΰτο άπολίτευτοι; 
πολοΰ νε καί δέϊ· Εν τοΐ; διαλόγους τοΰ Πλάτωνος, οϊτινε; βεβαίως 
παρελήφθςσαν έκ τής αθηναϊκής κοινωνίας, παρατηρεϊται τοιαύτη κομ- 
ψότη.ς, τοιαύτη άνάπτυξις καί τοιοΰτος πολιτισμός, όποιον μόνον είς 
τά άκροπολίτευτα έθνη τής σημερινής Εύρώπης πρέπει τις νά ζητήσρ. 
Ανωτέρω δέ εϊι’ομεν ζϊημ. ΙΟ3· ίδε λλ! ϊζι;λ. Ού) 3τι διάσημοι άνδρες 
καί είδημονέστατοι περί τά τοιαΰτα άναβιβάζουσι τόν έλλη<ικόν πο
λιτισμόν είς τόν ϋπέρτατον βαθμόν.

Πεπολιτισμένα έθνη τ?ς σημερινής Εύρώπης είναι ά/αντφρήτως Αγγλοι, 
Γάλλ.οι, Γερμανοί, Ελβετοί, Ιταλοί, Ολλανδοί, κλπ. Εάν sv τούτοις 
δέν ΰπάρχη, ούδαμοΰ βεβαίως τή; Εύρώ.-tn; καί τοϋ κόσμου εΰρίσκεται 
πολιτισμό;. 'Αλλ' ει.αι δυνατόν είπεϊν ότι έν πάσι τούτοι; υπάρχει ό 
αύτός βαθμό; τοΰ πολιτισμού ; 'ί’πάρχουσιν έν Εύρώπνι πολιτεύματα, έν 
οί; τά έγηόσμια καί τά πολιτικά έξετάζοντες οί άνθρωποι άφίνουσι 
πάντας νά φρονώσιν ώς θέλουσι περί θρησκείας καί περί άλλων, ί πάρ- 
χουσι δέ καί άλλα, έν οϊς όχι μόνον δέν έπιτρέπεταί τις νά λατρεύη 
τό ϋπέρτατον ον κατά τήν έαυτοΰ πεποίθησιν, άλλ' ούδέ νά ταφή συγ- 
γχωρεϊται ετερόδοξο; ω/. 11 έπιθρησκευτική ήτοι προιηλυπκή εταιρία,
ούκ άρκουμένη νά διευθύνρ έν τ·ή, ίδια πατρίδι τάς συνειδήσεις κατά τό 

| δοκοΰν, εκτείνει τάς έαυτής σαγήνας καί εϊ; ξένα μέρη, ταράττουσα 
νχί*.  .ώ. άνηρώπο.ν (ίδε τήν έγ«ύκλισν τοΰ Πατριάρχου 
«τινουπόλεως έν Αιιαλθείας 928 αριθμώ, 29 Νοεμβρίου 1856.- 

διάφορο; ή παρεκτροπή αύτοϋ; Γι- 
·, καί βιαζομενων, ώς βιάζονται 
πρός ίασιν φάρμακα, -?, δι’ άλλον

εοω.

μόνον έ> τώ μοναστή,ρίω τοΰ άγιου 
Εστρεμαδούρα; έν ΐιπανία, δπου 

, έν τ-ρ σιωπή και έρημία έθαψε, 
;, μεγ.τλεϊον.

τ.ς

τήν ησυχίαν τώι 
Κωνσται................
Ει.αι τοΰτο πολιτισμού βαθμός 
νεται έπ' άγαθώ τών ταραττομενων 
τα άφρονα νήπια όπως λά?ωσ·. τά 
σκοπόν;

Ό άύτοκράτωρ Κάρολος πέμπτος 
Ίοόστου παρά τήν Πλακεντίαν 
μετά τήν έκ τοΰ θρόνου πχρχίτησιν, .. ... ... 
κατά τήν φράσιν τοΰ ‘Ροβερτσώνος, μεγ.τλεϊον. φιλοδοξίαν καί μεγάλους 
σκοπούς, ού δυνζθεί; υά κατασκευάσω δύο ώρο ’όγια κατά πά -τα ισοταχή, 
έπείοθη, τέλος, ότι είς μάτη.ν έπόνει πρότερον ίνα άναγκάσγ τάς κεφαλά; 
τών ανθρώπων νά ίμοφρονώσΐ/ εί; τά περί θρησκείας. ‘II πρόοδο; τοΰ 
πολιτισμού θέλει άκο/.ουθήσει τήν δευτέραν γνώμην τοΰ Καρόλου, νομί- 
ζουσ-ζ οτι τά διχρορα έθνι; δυνατόν νά πολιτισθώσι, κρατούντα τήν εαυ
τών θρησκείαν, ώ; ζαί τήν εαυτών γλώσσαν, ή τήν πρώτην, ΰπολαμβά- 
νουσα δτι μόνον διά μια; θρησκεία; καί διά μιας γλώσσης δυνατόν νά 

πολιτισθώσι·.;
‘II βιομηχανία έ/ Γερμανία δέν έχει, πιθανώς, ούτε τήν γαλλικήν 

κομψότητα, ούτε τήν ·.'.ετανν·.-ήν τελειότητα, άλλά δύνανται Γάλλοι 
καί Αγγλοι νά έρίσωσι πρό; Γερμανού; περϊ βαθν/οία; εί; τάς φιλοσο
φικά; θεωρίας και είς τήν ακρίβειαν περ1. τήν γνώσιν τών αρχαίων
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γλωσσών; φαίνεται μοι, ούχί. Αρμόδιο; κριτή; ούδαμώς κηρύττομαι, 
θαόρούντως δμως δύναμαι είπεΐν οτι ή περί τά ανωτέρω έν Βερολίνω 
νοητική κίνησις, ή λεπτόνοια, ή περινόησι;, ούτω; είπεΐν, σπανίω; α
παντάται αλλαχού.

Ιΐπειδή λοιπόν και Ελληνες οΐτινες ούτε χειρίδας, ούτε λαιμοδέτας 
ειχον,άλλ’οΰδέ άλλα τινά τ ά τ ε α ί δ ώ ά μ φ ι κ α λ ύ π τ ε ι (ί λ ιά· 
δ ο ς Β,262. Θεόφραστος έν χαρακτήρι Δ', περί ’Αγροικίας ένθα ϊδε 
Κοραήν,καΙ έν χαρακτήρι ΙΑ'.περί βδελυρίας) καί οΐ Ρωμαίοι οΓτι- 
νες έςηκολούθησαν τόν ελληνικόν πολιτισμόν, καί οΐ έκ τών Ευρωπαίων 
άρνούμενοι τήν άνεςώρησκείαν, και Γερμανοί καί Αγγλοι καί Γάλλοι, 
κατά τι μέν όπερέχοντες, κατά τι δέ έλαττούμενοι άλλήλων, και εχον- 
τες δσα δεν είχον οί αρχαίοι, χημείαν, ηλεκτρικήν, μαγνητισμόν, σιδη- 
ροστοώτους οδούς, άτμοπ/οίαν, κτλ. έπεται άναγκαίως έκ τούτου έτι, 
παραμελουμένων τινων επουσιωδών καί μικρού λόγου άξιων σημε.ων, 
έζ ων προκύπτει εξωτερική διαφορά, καί είς δεύτερα» έξέτασιν άνα- 
βαλλομένου τοΰ ανώτερου ή κατωτέρου βαθμού, ύπάρχουσι και γνω
ρίσματα κύρια καί χαρακτηριστικά, τά άπαραιτήτως αναγκαία τά 
οποία, κοινά όντα, ουνδέουσι τά ονομαζόμενα πεπολιτισμένα έθνη είς 
μίαν τάξιν, άπιραλλάκτως ώς τά κοι.ά χαρακτηριστικά συγκροτούσε 
τά δ.άφορα είδη τών δένδρων καί ζώων, ώς τό λογικόν τάσσει εΐ- ένα 
κοινόν τύπον τους ανθρώπους, καίτοι] άλλως τοσοΰτον πολύ διαφέρον- 
τας. Και ώς, έάν μή ύπάρχη κοινόν τι εις τό άνθος, εις τόν ρυαεα, εις 
τήν λίμνην, είς τόν καταρράκτην, εις τόν κήπον, εις τήν ζωγραφιάν, είς 
τό άγαλμα, είς τό πρόσω «ν, τά όποια ονομάζονται καλά ήτοι ώραΐα, 
ούδαμώ; ύφίσταται ή πολυίρύλλητος Αί’σθητική τών νεωτέρων 
φιλοσόφων, ούτω τετέλεσται τό τοΰ πολιτισμού, έάν ούδενός υπάρχον
τας κοινού γνωρίσματος, χατα/τήσ^ ή περί τούτου Οεωοία ώ; τό de 
gustibus non est disputandum.

Τούτων ούτως έχόντων, ζητήσέω; άξιου είναι βέβαια τίνα είναι τά 
κύρια ταΰτα κα! χαρακτηριστικά τοΰ πολιτισμού γνωρίσματα, τά όποια 
δέν πρέπει νά λείπωσι. Καί έπειδή ύπάρχουσι τούτου βαθμοί διάφοροι, 
τίς είνιι ό ανώτατος, έπέκείνα τοΰ οποίου ούδέν έστιν ίπιθυμήσα» πλέον, 
καί τίς ό έσχατος, κάτωθεν τοΰ όποιου άρχεται ή αγροικία ή δ τι άλλο 
είναι τό αντίθετον τοϋ πολιτισμού. Καί επειδή προσέτι,ώς έν τοΐς μετάλ- 
λοις υπάρχει γνήσιο; άργυρος καί ψευδάργυρος,γνήσιος χρυσός καί ψευδό- 
χρυσος,έν τ·ρ μυθολογία ‘Ηρακλής και ψευδηρακλής,έν τή ιστορία, νμέρδις 
καί ψευδοσμέρδις,Δημήτριος καίψευδοδημήτριος,έν τοΐς συγγραφεΰσι,Φω· 
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μαρτυρία καί ψευδομαρτυρία,λατρεία καί ψευδολατρεία,ήθική καί ψευδη- 
Οική,διά τούτο πάλιν ζητήσιμ.ον είναι τίς ό γνήσιος καί αληθινός πολιτι
σμός καί τίς ό ψευδοπολιτισμός· πένες αί άρεταί καί τινες αί παρεκτροπαί 
ή κκί άζήμιοι ύπερβολαΐ αύτοΰ. Καί έπιιδή διά τοΰ πολιτισμού ζητεί
ται ββλτίωσις, γίνονται οί άνθρωποι δι’ αύτού ήθικώτεροι; γίνονται εύ- 
δαιμ-ονέστεροι ή ούχί; αρμόζει εΐ; έκαστον έθνος ό αύτός πολιτισμός ; 
είναι δυνατόν νά ληφθώσι μόνον τά αγαθά αύτοΰ, αποκλεισμένων τών 
παρακολουδιύντων κακών;

Πόνημα συ·τομον ή έκτετιμένον, εύμεθόδως, έπιστημονικώς, μετ’ 
ακρίβειας καί μετά τής προσηκούσης εφαρμογής κατά διαφόρους έποχάς 
καί κατά διάφορα έθνη, άρχαϊά τε καί νεώτερα, λύον τά ανωτέρω ζη- 
τήαατα, ήθελεν είναι τοϊς πασίν εύπρόσδεκτον καί πολλοΰ λόγου άζίον· 
και τοιοΰτον ούτε είναι μοι γνωστόν, ούτε τού τυχόντος καί νά φαντασθή 
πρόχειρον σύνταξιν· Εκ δεξιού καλάμου περιμένω·/ το τοιοΰτον σύγγραμ
μα, άνευ αξιώσεων νομίζω δτι είς τόν ενταύθα σκοπόν συμ.βάλλουσίν 
όπωσοΰν αί έπόμεναι εύτελε’.ς παρατηρήσεις.

Α1. Επειδή τά έθνη έν πολλοΐς όμοιάζουσι τοΐς άτόμοις, φανερόν 
δτι, ώ; τά άτομα, έζ αδυνάτων νηπίων άρχόμενα, γίνονται ρωμαλέα, 
νοήμονα, φρόνιμα, κτλ, ουτω καί τά έκ τών ατόμων συγκροτούμενα 
έθνη.

Β'. έπειδή ή έκ τού χείρονος είς τό κοεϊττον μετάβασις καλείται 
πρόοδος, ή δέ πρόοδος μόνον κατά μικρόν καί βαθμηδόν γίνεται, έπεται 
δτι, ώ; τά άτομα καί κατά γέννησιν, καί καθ' ηλικίαν, καί κατά κλί
μα, και κατά ιδιαιτέραν διάθεσιν, καί κατά μυρίας περιστάσεις τινά 
μέν άνδροννται καί συνετίζονται πρωΐμώτερον, τινά δέ βραδύτερου, 
τινά μάλλον, τινά ήττον, είσΐ δέ καί τά διά παντός νήπια μένοντα ου- 
τω καί τά έθνη.

Γ'. Επειδή δ» ή πρόοδος μόνον διά τής άναπτύξεω; τών ανθρωπίνων 
δυνάμεων γίνεται, ό δέ πανάγαθος θεός έχάρισε» ήμΐν δυνάμεις σω

ματικής τε καί ψυχικά;, έπεται δτι άτομα καί έθνη έν οί; είναι αί 
δυνάμει; αύται άμφότεραι άνεπτυγμέναι είναι τελειότερα τών μόνον 
ταύτας ή έκείνας άναπτυσσόντων. Οί αρχαίοι Ελληνες, οΐτινες διά 
μέν τή; γυμναστική; άνέπτυσσον τάς σωματικά;, διά δέ τή; μουσική; 
ήτοι παιδείας έν γένει τά; ψυχικά; δυνάμει;, ήσχν τελειότεροι τών 

μόνον τό Sv ή τό άλλο καλλιεργ «ύντων, έτι δέ τελειότεροι τών ούδέ4· 
τερον τούτων επιμελούμενων.

Δ'. Αί ψυχικαί δυνάμει; είναι διανοητικά! καί θυμικαΐ ήτοι ήθικαί. 
Διά τής άναπτύξεω; τών πρώτων γίνονται τά έθνη εύτεχνότερα, έπι- 
νοοΰσι τέχνας τά; τε αναγκαίας καί τά; πρός καλλωπισμόν, έπιστήμα;, 
δι’ ών σοριζόμενα διακρίνουσι τί τό δίκαιον, τί τό άδικον, τί τό ευ
πρεπές τί τό απρεπές, γίνονται εύνομώτερα, κοσμιώτερα, ίσως καί δι
καιότερα. Διά τής άναπτύξεως τών θυμικών ήτοι ηθικών δυνάμεων 
γίνονται φιλανθρωπότερα, ήμερώτερα, καταδαμάζουσι τάς κακά; όρμάς, 
διορθσΰσι τάς επιβλαβείς έ’ξει;, άδολου επιμιξίαν πρός τά άστυγείτονα 
έχοντα, δθεν καί διά τούτου δικαιότερα.

Ε1. Εάν ύποθέσωμεν έθνος είς τόν υπέρτατου βαθμόν ίχον ανεπτυγμέ
να; πάσα; ταύτας τα; δυνάμεις, δν λοιπόν είς άκρον ρωμαλέου, τβχνι- 
κώτατον, έπιβτημ.ονικώτατον καί ήμερώτατον, τούτο ήθελεν είναι τό 
πρώτιστον έθνος τοΰ κόσμου, έχον τόν ανώτατου βαθμόν τοϋ πολιτι- 
σμ.οϋ, είς πάσα; τάς τάξεις τής κοινωνίας, είς έκαστον άτομον τής τά- 
ξεως έπεκτιινομένης τής τοιαύτη; άναπτύξεως, παριστών τόν άνθρωπον 
ώς τύπον τελειότητος, βραχύ τι παρ’αγγέλους έλάτΌνα, καί όντως κατ’ 
εικόνα καί όμοίωσιν τοϋ θεού πεπλασμένον, ούδαμώ; τή; πρώτη; αρχής 
παοεκτραπέντα. Εχν δέ ύποθέσωμεν έθνος ούδεμία» σειράν τών ανωτέρω 
δυνάμεων, ούδέ είς τόν ελάχιστου βαθμόν έχον ά>επτυγμένην, άλλ’ εύ- 
ρισκόυενον ώ; έξήλθεν έκ τών χειρών τής κοινή; μητρός φύσεως, ήθελεν 
είναι τό άγροικότατον, τό άκρω; αντίθετον τοϋ προηγουμένου, ούδέ ίχνος 
έν έαυτω πολιτισμού περιεχον.

Τ1. 1Ϊ μεν δευτέρα κιτάστασι; ούχί αδύνατος, ούχί δυσεύρετος είναι, 
άλλά, τούναντίον, έν παντί καιρώ καί τόπω.ίστορικώς εύρίσαεται απο
δεδειγμένη- ή δέ πρώτη, διά τό προπατορικόν αμάρτημα, κατήντησεν 
ανέφικτος τοΐς άνθρώποις, είναι αδύνατος. Μεταξύ Λοιπόν τών δύο τού
των άκρων ύπάρχουσι βαθμοί, καί έν τούτοι; σαλεύουσι τά διάφορα 
έθνη, τινά μέν τείνοντα καί ίσχυριζόμενα πρός τό ανώτατου, τινά δέ 
μένοντα όπου εύρέθησαν, καί τινα άλλα φερόμενα καί κυλιόμενα πρός τό 
κατώτατον.

Ζ1. Εστι δέ ή κατά τόν πολιτισμόν διαφορά τών έθνών διττή, κατ’ 
είδος καί κατά βαθμόν ύπάρχουσι δηλ. έθνη μάλλον τάς διανοητικάς ή 
τάς ηθικά; δυνάμει; άναπτύσσοντα, επομένως εύτεχνότερα καί επιστη
μονικότερα πολλών άλλων όντα· καί υπάρχουσιν έθνη μάλλον τάς ήθικάς 
δυνάμεις καλλιεργοΰντα,καί έπομένω; άλλων ήθικώ-ερα,σπανιώτερα όμως 

-ιθ/ν πρώτων.Καί αύτη μΐν ή κατ’κίδος δι«γ>ορά,άλλά χαΐ τά χΐς τήν 
μίαν καί τά είς τήν άλλην κατηγορίαν αναγόμενα έχουσι τάς παρ’αΰτοϊς α
ναπτυσσόμενα; δυνάμεις είς βαθμόν κατώτερον ή άνώτερον,καί αυτή έστιν 
ή κατά βαθμόν διαφορά. Εκτός δέ τούτου ύπάρχουσι καί έθνη εύνομώτατα 
μέν παρ'έαυτοί;, καί δικαιότατα, εί βούλει, άδικώτατα δέ πρός τους 
άλλους. Ούτως οί άρχαΐοι Σπαρτιάται, έκ κακονομωτάτων εύνομώτατοι 
γενόμενοι (‘Ηρόδ. Α’. 65), καί μόνον τό συμφέρον τή; Σπάρτης ζητοΰν- 
τε; (ίδε Σημείωσιν 66), ήσαν^ άδικώτατοι πρό; του; άλλους £λλη- 
νας- ούτως ο! μαθητεύσαντε; εί; τό σχολείου τής Σττίρτης.

Η'. Επειδή δέ ή γλώσσα είναι τό όργανον τή; νοήσεως, ίπεται ότι 
έθνο; έχον γλώσσαν τά μάλιστα άνεπτυγμένην, ικανήν νά έξηγήσνι πά
σαν έννοιαν βιωτικήν, · 
μάλιστα πεπολιτιομένον. Εθνος, άπ' εναντίας, ού δυνάμενον νά έξη- 

ή ν , εύσέβειαν, δικαιο- 
φιλοκαλίαν, αδιαφορίαν, 

, συντήρησιν, διατήρησιν, έν- 
ε ι α ν , 

, καί πολλάς άλλα; τοιαύτας ήθικάς έννοιας-

τεχνολογικήν καί έπιστημονικήν, είναι ίθ?ος τά 
βθνος, γ-’» ■---- x,e

γήσΐ) διά τή; έαυτοΰ γλώσση; αρετή 
σ ύ ν η υ , δ ι ά κ ρ ι σ ι ν , < ' ~ ’
προσωποληψίαν 
τήρησιν, έ π ι τ ή ρ η σ ι ν, σ υ μπ άθ s ι α ν, άντιπάθ 
μετριοπάθειαν, 
έθνο; έχον συγχρόνως καί τό άροτρόν του ώς τό έπί ‘Ησιόδου, καί τό 
πλοίου αύτοΰ ώ; τήν σχεδίαν τοϋ ύδυσσέως, τοιοΰτον έθνος ούδέ διά 
τοϋ τηλεσκοπίου είδε τήν εί; τόν πολιτισμόν άγουσαν όδόν. ί)ς δέ ή 
γλώσσα εί αι προϊόν τής νοήοεως. πιστή αύτής άντανάκλασ-.ς ούσα, οΰ- 
τω πάλιν, διά τήν στενωτάτην σχέσιν μεταξύ τοϋ νοεΐν καί λαλεΐν, συν
τελεί τά μέγιστα πρός μείζονα τής νοήσεως τελειότητα, συγκρατοΰσα 
καί οίον ε"; τιαί-θητόν σημείου προσηλοϋσα τήν άλλως ευφ-ικτον έννοιαν. 
Περί τή; αμοιβαίας σχέσεω; τών σημείων καί έννοιών, μετά τόν 
Λώκκιον, έκ ποοθέσεως έπραγματεύθησαν πολλοί άλλοι, ώς ό Μιχαήλης, 
ό Καστιλλών, πάντων δε πλατυτέραν ό βαρών Δεγεράνδος, έν τετρατό- 
μω συγγράμματι. Εί; τούτων τά φιλοπον,ματα παραπέμπονται οί ίπι- 
θυμοΰντες τήν έξακρίβωσιν τοΰ πράγματος.

Θ'. Εί καί τό ανωτέρω (?’) σημειωθεν άπολΰτω; τέλειον είναι 
ύπέρ άνθρωπον καί ανέφικτου, πάντοτε όμως κατά τήν πρός τοΰτο 
τάσιν καί ίσχύρισιν πρέπει »ά κρίνηται ό πολιτ σμός. Οπου πλείονες 
δυνάμεις καί εί; ανώτερου βαθμόν είναι άνεπτυγμέναι, καί πάντοτε 
πρόοδο; γίνεται, έκεΐ υπάρχει μείζων, καί έλάττων όπου τό εναντίον, 
ό Περικλής επαίνων παρά Θουκυδίδη CB'» 36) τό αθηναϊκόν πο
λίτευμα καί παραβάλλων αύτό πρός τό τών Λακεδαιμονίων λίγεί

ΕΦ1ΙΜ. ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ. X >91 X
δε κατά αέν του; νόμου; πρό; τά ϊδιχ διάφορα πάσι 

; έν τω εύδοκιμεΐ, ούκ άπό 
άρετής προτιμάτα·., ούθ’ αύ κ»τά 
ήν πόλιν, αξιώματος άφαιεία κε-

ijiie signer son noin et dechif-

'π-ϊν τι,νομίζω δτι 
Πάσα ϊ5ρ?σι; και 

ιινών 
καί 

ά/αντφρήτω; τοσοΰτον 
τόν σκοπόν όμοιάζων , 

τή/ τελειότητα, κατά τήν 
άντα τά άλλα, ήτον τοσοΰτον διάφορος, ώστε ήσα

, καί δμως εί; τόν σκοπό· ά.-.οβλέποντες

«... μέτεστι 
τό ϊοον, κατά δέ τήν άξίωσι», ώς έκαστο 
μέρους τό π/εϊον εί; τά κοινά ή ά ’ ' 
πενίαν, έχων δέ τι αγαθόν δρασαι τή 
κώλυται.»

'Αλλ' ορθότερου φαίνεται είπεΐν δτ 
πάρχγ πολιτισμός, πρέπει έκαστη ταζ 
ποιον δικαίωμα έχει, τί πρέπει νά ζητή, καί πώς πρέτει νά τό έ-ι- 
τύχζ„ νά ίσχυρίζήται πρό; έιαόξησιν βελτιώσεως, χαί έκαστον άτο
μον, κ/τά τό μέτρου τή; έαυτοΰ δυνάμεω;, άκωλύτω; νά δύναταί νά 
άναπτύσηται. Εί δέ και ή μία τά;ι; εί/αι κατώτερα τίς άλλης, καί 
ολίγα τινά ά<ομ.α δε» φθάνουσι» είς "σον 3»θμ.όν τγ ΰ’ η τάζε, καί τή όλτ, 
κοινωνία, τοΰτο ούτε ένταϋθα ούτε αλλαχό / αναιρεί γενικήν άρχή·/.

Γ. Τούτου τεθέντο;, άλλο άναφύετακ ζήτημα, πώ; πρέπει νά χαρα- 
κτηρίζηται κοινωνία, εν η μό/ον ό/.ίγχ τινά, ύι' έ/α ή άλλον λόγον, 
προνομιακά άτομα έχουσιν ά·.άπτυξιν καί ννάπτυξιν μεγάλη», έν ω τά 
πλεϊστα μέλη αύτή; εί.αι άπαίόε.τ». Ο αϊιΰν Αοδοβίκου τοΰ δεκάτ.υ 
τετάρτου φημίζεται έπί πολιτισμό), κκί δ/.ως άκούσωυεν πώς κρίνουσι 
π·-ί τούτου αύτοί οΐ [’άλλοι, οΐτινες γ/ω:ίζ.υσι βεβαίως τά εαυτών 
πκ-τό; άλλο / κάλλιον «Κ -mar μι >ns <|ii‘ a tort on placereit line 
nation an premier rang de la civilisation parce <pi' elle prisente- 
rail un noinbrc d' individu · sup’rie.irs par lenrs talens proportion- 
nellenienl plus considerable ip:c celui ιρΓ on rencontrerait ail- 
leurs; car il s’ agit ici de 1' iiistruclion generate de» peoples, es- 
sentielle a la civilisation; cel avantagc doit done itre plus g<5nd- 
raleiiunt rdpandu. Ainsi, sous Louis XIV, par exeniple, la France 
avait ses savans, ses gens de leltrcs, ses artistes distingmJs; mais, 
deduction faitc de ces privilogies pour lesqn Is sculs le sanctuaire 
de Γ instruction avait όίύ accessible, <pie! rang occupait le rcsle 
<le la population? Pas un cullivateur sarhant lire et dcrire et qui 
ne ft'it eucroutd de tons les prejugis du paysan le plus rustre; le 
marchand n' clait pas beaucoup plus insliuit; le genlillatre, qui 
alTectait de tie ricn savoir de p tn que signer son nom et dechif- 
frer ses parcheniins, u'avait qti' tin seul avantagc stir la gent ple- 
bi'icnne.» (Eengyclop&Iie des gens du monde, repertoire universel 
etc. Tome sixiime, Paris, 18 3G, σελ. I 2 I.)

Ιλ'. Εάν θελήσωμεν τώ;α και περί τοΰ ονόματος είπ 
πγκτιι νά όρμ/θώμ:·/ ί.’. παρατηρήτεως
έπινόησις, βιοτική, τεχνική ή έπισττμονικτ, έ ·. τα 
Οεϊσα, προύοη εϊ; βαθμούς διάφορο ;, κατωτέρου; 
ανώτατος τούτων βαθμό; ήτον 
κατ' άρχά; ώστε, μόνον κατά 
ών, κατά τού; τρόπου;, κατά 
τά 
φορά πράγματα, .
ποώτον, τό κατ’ άοχά; δοθέν ο»-αα. Ουτω π. χ. έάν παραοάλ.ωμεν νίν 

50: τήν τώ' όμ.ίρικών χοό·ων, ή διαφορά είναι το- 
μόνον ότι διά ξύλων (νΰν δέ καί διά σ.δήρου) 
κατ'ούόέν -δέ άλλο δμοιάζουτι, και δμω; όνο- 

ώτ ·ν δι’ άυθρακο; ή άλλη; τοί- 
μελήνωμα ήτον τυσοϋτον άτβλέ., τοσοΰτον 

οοσγςάρωσι πρό; οδηγίαν τών θεατών, 
κτλ. Ταΰ·α παραβαλλόμενα πρός 

,, ..-μμ,____, Γΐτ ανοϋ, Ραφαήλου, άπέχουσίν άπ'
άλλυλων, οσο< ό άδη; τοΰ παραδείσου, καί όμως διά τόν ανωτέρω 
λόγον ονομάζονται πάντα ζ ω γ ρ α φ ή μ α τ α. Τό πρώτο/ δημώδες 
α-μα, είτε πρ-ς θείων ό/τω·· έξύμνησί/, είτε πρό; λύπης, χαράς, άγα- 
ν«κτή:εω;, έρωτος ή όποιουδ'/π/τε πάθους έζήγησιν, καί τά τοΰ Σοφο- 
κλέους, Πετράρχου, ‘Ρακίνα, Σάκε σπάρου, Σ/ι/λέρου άσματα, ονομά
ζονται, ώσα/τως διά τόν ανωτέρω λύγο», ποίησις.

IB1. Τούτων ούτως έχόντων πάντα λογικής κανόνα ήθέλομε/ πα- 
ραβή, εί άλλως περί τοΰ πολιτισμού έκρίναμεν. Αδύνατον βεβαίως νά ύπο
θέσωμεν ότι βί κατά πρώτον έξηγήσαντες τήν περί τούτου ιδέα», διά 
τοιαύτης ή άλλης άναλόγου λέξεως, είχον κατά νοΰν τηλικαύτην άνάπτυ- 
ξιν, ήλίκην έπί Περικλεούς, έπί Ρωμαίων, κα'ιοϊκν τήν σήαερον έννοοΰσιν. 
Αλλ' άναγκαίως είς μικρότερα όρια έκλαμξάνοντες αύτόν κατ'άρχάς έςέ- 
τεναν κατά δσω καί ή ά/άπτυξις μείζων έγίνετο. Καί ή φύσις
δέ τήςλέξεω ΰτο άναμφιβόλως όδηγΐ. Π λεξι; π ολιτισμός
παράγεται προφανώς έκ τοϋ πο λ ΐτ ί ζ ω, ώ; ελληνισμός έκ τοϋ ελλη
νίζω, μηδισμός έκ τοϋ μηδίζω, κτλ. Λς ούν -ή έλληνίζειν δηλοΐ έ
χειν γλώσσαν, ήθη καί χαρακτήρα καθόλου Ελληνας, ούτω καί π ο- 
λ ι τ ί ζ ε ι ν σημαίνει έχειν πάντα τά χαρακτηριστικά τοϋ πολίτου· 
καί ώ; ελληνισμός είναι άογ.ρημένη έννοια τοϋ έλληνίζειν, ούτω πολι
τισμός ή τοϋ πολιτίζειν. Πότε ή λέξις αύτη έπλάσθη άδηλον, απαν
τάται δέ μόνον ίσως παρά Διογένει Λαερτίω (δ', 39), ένθα λέγεται

άρχών όρμτ.- 
άνωτερου;. Ο 
κρείττων τοΰ 
κατά τά δι’ 
χάριν καί κα

ν ό>ς δύο διά- 
διετήρηοαν -.ό

πρώτον, τό <α 
σημερινήν ναυτικήν 
σοϋτον μεγάλη ώστε 
έν ύδασιν έ·εργε:.ται, 
μάζεται πάντοτε ν α υ τ ι κ ή. Τό 
αύτης ύλη; σχεδίασμα, ή ρ..' ό. ... 
άτεχνου, ώ τε ή/αγκάζο.το νά πρ 
β ο ΰ ς, κ ύ ω ν, δένδρο ν, : 
τά έργα τοϋ Ζεύξιδος, Ιίαρόχσίο/, Τίτ ανοϋ, Ραφαήλου, άπέχουσίν ά

' παραδείσου, ■’ ε...... δ Λ -λ” - ------

πρέπει νά ήναι πολίτης. Επειδή 
. γγιστα τώ πο λ ι τ ί ζ ω, καί 

ήθελεν είναι ήμαρτημένον, άλλ’ ούδέ 
ο ς=εύπολίτιστο;. Ω; δέ, 

ι ζ ω ρημάτων, τό π ο λ ι τ ί ζ ω ήθελε ση- 
. _ ούτω καί τό π ο λ ι τ ε ύ ω κατά μεταβα- 

• καί ούτως απαντάται μόνον παρά Διοδώρω (Ιλ', 72) 
πολιτευθέντα; = πολιτογροφηθέντας. Τό έκπολιτεύω 

. ) άπαντώμενον (Μακκαβ. δ', δ’, 4 ) σημαίνει 
καί φθείρω τό πολίτευμα- ή αναλογία δμω; τοϋ έ κ π α ι- 
έξελληνίζω καί τών όμοιων δέν ήθελεν ϊσως έμποδί- 

ιεΐν έ κ π ο λ ι τ ε ύ ω καί έ κ π ο λ ι τ ί ζ ω — έκ τής 
πολίτου, ό'θ'.ν έκπολίτευσις καί

όλεως, π.όδηλον γίνεται ότι 
ων όρμάται ό χαρακτήρ τοΰ πολίτου- πόλις ση- 
πολλών άνθροιπων όμοΰ, πολλά χαρακτηο-ς-ικά 

άτάσης άλλη; διοτριβή; διαστέλλεται. ί"}; δέ διά τής 
έκ τοΰ πλάνητος, 
οΰ’ω δι’ αύτής τε 
τεκτονική, 

αΐ ταίτνις παραπλή- 
(=. Κ. Π. Ζ', 

ί', 13), έξ αγροτικών καί ά-.-ροίιων γίνονται πο·ΐται. Η έκ τοΰ π έ- 
παραγωγή τών λέ;εων πόλις καί πόλος,

’ ; έκ τού τρέπω, δέν είναι άπί-
τόπο; έν ώ περιστρεφόμενοι καί περιφερόμενοι οΐ άν- 

» Λ· f —I — ' V

μεταβαίνο-υσιν οί άνθρωποι 
οϋ, εί; τόν σταθερόν Β ον, 

' ', οίον ή 
αντί κ ή καί

τών κ α λ ώ ν κ α λ ο ύ μ ε ν α ι (=. Κ. Π. Ζ' 
πο-ΐται. Λ ’ —“ —- 

‘1 τών ζέ;εων πόλις 
ρ ό π ι ς καί τρόπος*

. ή; δέ φέρω και φ ο ρ έ ω , ουτω 
καί τύραννε ύω,ρ α ν ν έ ω

, δθεν πολεύων ή πολεΰον 
ν, βωλοκοποϋν (Σχολιαστής, 
τ-4 άνωτέοω δέ καί έ π α ι ν ε ΰ ω

περί Αρκεσιλάου «Τό παν δε δ'.ετριβεν έν τή Ακαδημία,τόν πολιτισμόν 
έκτοπίζων.η Ενταύθα δηλοΐ ότι άπέφευγε τό πραττειν τά πολιτικά. «II 
passa sa vie dans Γ Acadi'-mie avec un grand «Sloignement pour les 
charges de Γ elat.n

Άλλ’ ή σημασία αύτη είναι μεταγενεστέρα, μείζονα βαθμόν άναπτύ- 
ξ·:ω; ύποθέτουσα, καί τούτο κατά τή/ φύσιν τοϋ πράγματος- διότι πριν 
γένρ τι; πολιτικό; άνήρ ή πολιτάρχη;, ' ’ ” Λ
δέ καί τό πολιτεύω, συνώνυμον ώ; ;· 
τό πολίτευμά; = πολιτισμός δέν ή' 
κακοφωνότεοον- όθεν καί ε ύ π ο λ ί τ ε υ τ 
κατ’ αναλογίαν άλλων εις 
μαίνει xat ποιώ π.λίτην, 
τικήν οημα'ίαν 
τό πχθητικόν : 
έν τή Θεία Γράφή, 
άλλάσσω : 
δ ε ύ ω , 
σει τό ε1 
αγροικίας μετάγω ει; τάξιν 
έ κ πο λ ί τ ι σ ι ς, κατά τά αύτά.

ΙΓ. Επειδή ο; πολίτη; εί/αι ό κάτοικο 
έν. τών τή πό?ιι ίδιαζόντ 
ραίνει μόνιμον κατοικίαν 
έχουσα·/, δι’ ών ι. . .. 
γιωργία; κατά πρώτον 
πο-.μενικού καί κυνηγετικού, 
κα’. τών πρακτικών λεγομένων άλλων τεχνών, 
ή χ α λ κ ε υ τ ι κ ή, ή ΰ φ 
σιαι, π η γ a ί 
ί’, 13), έξ άγρ 
λ ω=στρέφω 
κατά τό τ ί 
θκνος, οίον ι.’πεϊν 
θρωποι πράττο.σι τά έ.γα των. 
π έ λ ω καί π ο λέω, καί ώ; τ υ ρ 
ουτω π ο λ έ ω καί π ο λ ε ύ ω, 
( Σοφ. Ά ν τ. 3 ί 1) σ τ ρ έ φ ο ι, , 
δεχόμενος τ4 ούδίτ/ρην) Κατά τά ανωτέρω δέ καί έ π α 
είπε/ ή συνήθεια· συγχεομένη; δέ τής προφοράς τοϋ α ι καί 
σε/, άντί π αλ α ί ω, π α λ ε ύ ω, ώ; έκ τοΰ παλέω·

ΙΔ'. Ιιν τοι; έξης τοΰ Αριστοτέλου; περιέχονται πάντα τά 
στασ.ν πόλεω;^άπαραιτήτως άναγκαϊ». 3 «...Επισκε-τέον δέ 
ταϋτ’ έστιν, ώ ά<ευ πόλις ούκ άν ε"η· καί γάρ ά λέγομεν είναι μέρη 
πολεως, έν τούτοι; άν ειη ά/αγκαΐον ύπάρχε-.ν.

4. «Δηπτέον τοίνυν τών έργων τόν αριθμόν- έκ τούτων γάρ έσται 
δήλον. Πρώτον μέν ούν ύπάρχειν δει τροφήν, έπειτα τέχνας· πολλών 
γάρ οργάνων δεΐται τό ζήν τσίτον δέ δτλα- τούς γάρ κοινωνοΰντα; 
αναγκαίου καί έν αύτοΐς έχειν δτλα πρός τε τήν αρχήν τών άπειθούν- 
των χάριν, καί προς τους έξωθεν άδικεΐν έπιχειροϋντας· έτι χρημάτων 
n/ά εύτορία/, δτω; εχωσι καί πρό; τά; καθ’ αύτοΰ; χρείας καί πρό; 
τάς πολεμικά;· πέμπτο·/ δέ καί πρώτον τήν περί τό θειον επιμέλειαν, 
ην καλοΰσι ίερατείαν έκτου δέ τόν αριθμόν καί πάντων αναγκαιότατου 
κρίσιν περί τών συμφερόντων καί τών δικαίων τών πρός άλλήλοις.

5. « Γά μέν ού« έργα ταϋτ' έστιν, ών δείται πάσα πόλις ώς είπεΐν- 
ή γάρ πόλις πλήθος έστιν, ού τό τυχόν, άλλά πρό; ζωήν αυτάρκες, ώ; 
φαμέ/. Εάν δέ τι τυγχάνη τούτων έκλεΐπον, ώδύνατο/ άπλώ; αύτάρκη 
τήν κοινωνίαν είναι ταύτην. Ανάγκη τοίνυ» κατά τάς έργαοίας ταύτας 
συνεστάνα·. πόλιν. Δει άρα γεωργών τ’ είναι πλήθος, ο’ίπερ παρασκευά- 
σο-υσι τήν τροφήν, καί τεχνίτα; καί τό μάχιμον καί τό ε-υποοον καί Ιε
ρείς καί κοιτάς τών δικαίωυ καί τών συμφερόντων.» (Αριστοτ. 11 ο λ ι τ. 

Ζ 3—5.)ΙΕ1. Είτε δέ νοήσαντες οϊ ά/θρωποι δτι μόνον συυηνωμένοι δύναν
ται νά βελτιωθώσιν, είτε ύπ' άλλων αιτίων άνα . καοθέντες, έκλείσθη- 
σαν έν ταϊς πόλεσι, πρό; μείζονα ασφάλειαν, έκ-ΐ πρώτον ήρχισαν νά 
άναπτύσσωνται. Τοΰτυ δε διδάσκει μας άριδήλω; οτι άνθρωποι μονή
ρεις, έν ταΐς όπαΐ; τής γή; κρυπτόμενοι καί εί; καλύβα; διεσκορπισμέ- 
νοι, μόλις άποζή/ δυυάμενοι καί ούδεμίαν κρείττονος βίου ιδέαν έχοντες, 
μένουσι διά παντός απολίτιστοι. Ε/ πόλεσι δέ, πλείονα; χρείας αισθα
νόμενοι καί ταύτας πεοσπαθοΰντε; νά πλη.ρώσωσΐ, πλειόνων συνεργούν- 
των, όυ; έν πολλοί; διανεμόμενων τώ» έργων, (ϊόε κατωτέρω, IH') 
άναγκαίω; τείνουσι πρό; άνάπτυξιν. Καί θρησκευτικά! κοινότητες καί 
διά συντεχνιών ενώσεις συμβάλλουσι βεβαίως πρός άνάπτυζιν. Αλλ έ- 
πειδή αύτα·. μόνον έν πόλεσι καί πολιτεία εξασφαλίζονται, διά τοΰτο 
ή άνάπτυξι; μόνον πολιτισμός καί ούχί άλλως όκομάζεται.

Επειδή δέ έκ κωμών συνεστάθησαν κατά πρώτον αί πόλεις, άτεί-
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χιστοι καί κατά κώμα; οίκουμεναι τό πάλαι (®συιυδ. Α', ς'. par btir- 
gades habitdes. Didot ), διά τούτο κ ώ μ α ι καλούνται καΐ τά διάφορα 
τμήματα τών συνωκισμένων ήδη πόλεων Και επειδή κατ' άρχά; μόλις 
αΐ πόλεις ήρχον εκτός τών ιδίων τειχών, δΐζ τοΰΤι παρά τοΐς άρχαίοις 
Ελλησι πόλις καλείται και ή κατά μέρος πόλις (la ville) καί ή 
επικράτεια (1 etatj. Οΰτω παρά Θουκυδίδη (β1, 80) «άφ εκ νουν- 
ται έπί Στρατόν, πόλιν μ 3 γ ϊ σ τ η ν τής ’Ακαρ
νανίας», καί (Β1, 20) «άμα δέ καί οί Αχαρης, 
μέγαμέρο; δντες τής πόλεω ς.» Κατά δέ τό παρά 
γραμματικοί; λεγόμενον σχήμα, τό περιεχόμενο·/ ά V τ I 
τού περιεχομένου, πόλις = πολΐται α καί ά π ε χ ώ ρ η- 
σ ά ν τ ι ν ε ς πόλεις (βουκυδ. Ζ’, 82· πόλεων τινων άνδρες. Κρύ- 
γέρος· les troupes de quelques villes. Didot. όρδότβρΟν δέ οί πολΕτπι 
ή οί λαοί τινων πόλεων Οΰτω παρά Εϊλμάννω, (die VAlker). Και 
έπειδή τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τής πόλεω; καί τό μόνον δι’ου 
σώζεται είναι ή πολιτεία, ήτοι κυβέρνηοις, διά τοϋσο κα! άντΐ αύτού 
έκίααβάνεπαι ή πόλις «έ ζ ε ι ν γ ε τήν πόλιν οϊπερ καί 
μεθιστάναι έ μ ε λ λ ο ν». (Θονκυί. Η', 66· Staat. Κρύγερο;,
άίλ' ό-θότερον = πολιτείαν die Regierung. lleilmann. - «attendu 
que la ville ne devait Ctre gouvernde que par cenx jni devaient 
aussi en changer la constitutionn Didut)· οΰτω καί παρά Σοφοκ εί 
(Φιλ. 386) «πόλις γάρ έστι πάσα τών ίγουμένω.η καί πολλαχοϋ.

Ι1?’. ί’1; έκ τοΰ πόλις πολίτης, ούτως αστό; έκτου ά σ τ υ· 
τοϋτο δε έν μέν τή πλοκή ανθρώπων ά σ τ ε α σημαίνει παντοίαν 
ά.θρώπων κατοικίαν, μικράν ή μεγάλην, τετειχισμένην ή άτεί/ιστόν· 
διότι και ό ’οδυσσεύς, δς πολλών ά ν θ ρ ώ πω ν ίδεν ά σ τ ε α 
(’θδυσ. Λ, 3), καΐ πολλών βροτών έπί ά σ τ ε α άλ ώ
με νο ς έρθασεν είς τόν σταθμόν τοϋ Εύμαίου (Όδυσ. Ο, a91), καΐ 
ό Μενέλαος, δς έμελλε νά δεί,η τώ Τηλεμάχω άστε» ανθρώ
πων (‘θδυσ. Ο, 82), ήτον αδύνατον βεβνίως νά εόρίσκωσι πάντοτε 
καΐ άπενταχοϋ μεγάλα; καΐ τετειχισμέ.ας πόλεις (ϊδε Λ’ίτζην έν *οδ.  
Λ, 3). Είτα δέ έτεθη ή λέξις έπί πόλεως συνήθως τετειχισμένης (ε υ τ ε 
π ύ λ α ς ϊ κ α ν ε , δ ι ε ρ χ ό μ ε ν ο ς μ έ γ α ά σ τ υ · ίλ. Ζ, 392). 
Εί τ ~αρ Ομήρω (ί). Ρ, 143) πόλιν καί ά σ τ υ σημαίνει 
ά 7. ρ ν Γ ’· λ ι ν καί πόλιν, ώς καί παρ' Αθηναίοι;, ή π ο λι
τέ ί α ν καί πόλιν, περί τούτου αμφισβητείται παρά το’ς φ.λολό 
γοις, τοΐς τε αρχαίοι; καί τοΐς νεωτέροις. 0 Εύστάθιος, ϋπ',μνηματ ζων 
τό χωρίον, λέγει «έν δέ τώ πόλιν καί ά σ τ υ ζητητέον εί π ό
λ ι » μΐιν λίς·ι ιίι κατώτερον, ά σ τ υ 3ε ιήν άκρΟπολιν, ή καί «ί ά- 
παλιν, ίσως 8έ καί έκ παραλλήλου έ’φη π ό λ ι ν καϊ ά σ τ υ , ώς 
ισοδύναμα, ταύτολογών καί νϋν διά τό αγωνίαν· οΐ δέ παλαιοί φασι 
πόλιν μέν τήν πολιτείαν, ά σ τ υ δε τό τείχος.» () δέ Αμερι
κανός φιλολόγος Φελτων, διχόμενο; δτι τό ά σ τ υ αείποτε παρ’ ό- 
υ ήρω δηλοΐ τετειχισμένην πόλιν, περί τοϋ ανωτέρω χωρίου ύποσυνάπτει 
(παρά Καρλείλω, σελ. 63) «In this passage, άστυ means the Wal
led town and πόϋις the community, that is, the walled town and 
the surrounding inhabited region.·)

'Α σ τ υ άντονομαστιιώ; έκ'ιήθη ή πόλις τών Αθηνών, ώς Urbs ή 
ρώμη, Πόλις ή Αλεξάνδρεια, καί Πόλις, μέχρι τής σήμερον, ή Κων
σταντινούπολή, οίον κατ’ εξοχήν πόλις. s>; δέ ή πόλις τών Αθηνών 
άστυ, ούτως ό πολίτης αύτής αστός. Οθεν παρ’ Αριστοφάνει (ν ιφ. 
43) έ γ η μ α Μεγακλέους ά δ ε λ φ ι δ ή ν , ά γ ρ ο t- 
κος ών, έςάστιος, και (Ξ. ’Αθην. Πολιτεία, α’, 12) 
ί σ η γ ο ρ ί α * τοΐς μ ε τ ο ί κ ο ι ς πρός τούς αστούς 
καί αί γυναίκες δέ αύ'ών εκαλούντο ά σ τ α ί , δ ά τό πρός την παρ- 
θενεύουσαν ’Αθήναν σέβας· καΐ ά σ τ ή έλαια προσέτι, κτλ.

£ί τό ά σ τ υ κ ό ς , εΐς τό άστυ άναφε.όμενον, ή τό αστικός, 
λαμβανόμενον έκ τοϋ αστός, εξηγεί καταλληλότερου τό eivilis, ή ούδε- 
τερον αύτών, περί τούτου ά*λοις  μεϋέτω. Επειδή δέτό άστεΐος, 
όπερ σημαίνει κάτοικον άστεος, σημαίνει προσέτι χαρίε.τα καί κομψόν, 
διά τούτου γίνεται πάλιν πρόδηλον ότι μόνον έν ταΐς πόλεσι πολιτιζον- 
ται οΐ άνθ.ωποι (άνωτ. 17'.), καί έν τοΐς άστεσιν αστεΐζονται = πολι
τεύονται (Σουί'δας· ώστε ί ο υ ς· άστείζομένους, πολιτευόμενους- 
ά σ τ ε ΐ ο ν πολιτικόν) καΐ = χαριεντίζονται, ό; δέ ό άγοοΐκος ήτοι 
κάτοικος τών αγρών, πάντη πάντως άςεσιος μενών, γίνεται αγροίκος, 
ούτως ό άστεΐος, διά τής πολλής καταχρήσεω; τής αστειότητα; εκπίπτει 
τής χάριτος· άστεΐος, σεμνότερου, = γελοίος.

!Ζ’. Παρ’ ’Αριστοτέλει (Μ ε τ α φ. Α1, α) άναγινώσκεται «Γίνεται 
δέ τέχνη, όταν έκ πολλών εμπειρίας επινοημάτων μία καθόλου γένη- 
ται πΒρί τών όμοιων ύπόληψις.» Τούτο δεικνύει ότι αΐ τέχναι ύποθέ- 
τουσι πολ.λοΰς, οΐτινες μόνον έν πόλει εύρίσκονται. Τέχνη λοιπόν καί 
πόλις ει»αι αχώριστα, καί όσον τού αύτού τεχνήματος τά διάφορα μέ
ρη πλείονες έξεργάζονται, τόσον αί τέχναι τελειότεραι γίνονται. Ει
κόνα πόλεων μεγάλων, έν αί; αΐ διάφοροι τέχναι είναι άνεπτυγμέναι 
παριστά βεβαίως ό Ξενοφών έν τή επομένη ρήσει- (Κ. 11. 11'. β. 5.) 

«Εν μέν γάρ ταΐς μικραϊς πόλεσιν οί αύτοΐ ποιοϋσιν, κλίνην, θόραν, άρο
τρου, τράπεζαν- πολλάκις δ’ ό αύτός ουτος καί οίκοδομεΐ, καϊ αγαπά, 
ήν καί ούτως ικανούς αύτόν τρέρειυ έργοδότα; λαμβάνρ· αδύνατον ουν 
πολλά τεχνώμενον άνθρωπον πάντα καλώς ποιεϊν. Εν δέ ταΐς μεγάλαις 
πόλεσ·., διά τό πολλούς έκάστου δεΐσθαι, άρκεϊ καΐ μία έκάστω τέχνη 
είς τό τρέφεοθαι· πολλάκις δέ ούδ’ όλη μι», άλλ’ ύπιδήματα ποιεί ό 
μέν άνδρεΐ», ό δέ γυναικεία· έστι δέ έ-θα καί υποδήματα ό μέν νευρορ
ραφών μόνον τρέφεται, ό δέ σχίζουν, ό δέ χιτώνας μόνον συντέμνων, 
ό δέ γε τούτων ούδέν ποιών, άλλά συντιθεΐς ταΰτα. ’Ανάγκη ούν, τον 
έν βραχυτάτω διατρίβοντα έργω, τούτον καί άριστα διηναγκάσθαι ποιεϊν 
τούτο.»

Καΐ όντως, όταν οΐκδήποιε πόλις τρέφηται διά τής γεωργίας, κα- 
ταρτίζητιι διά τών αναγκαίων τεχνών, πλουτίζεται δ ά τοϋ έμπορίου, 
είναι αδύνατον νά άρνηΐώμεν ότι έχε» κοινωνικήν άνάπτυξιν (ϊδε περί 
Ελληνικής Αναπτύξεων, έν τή ίονίφ Ανθολογία, άριθ. 2 
—ο) ’Αλλ ει.αι δυνατόν είπεΐν περί αύτής OTt είναι καΐ πεπολιτι- 
σμενη, -η λείπει τι έτι πρός τοϋτο; Πολλοί νομίζουσι» ότι λείπει τό 
παν, όταν λείπη ή καλλιτεχνία, μϊνον αύτή, κατ' αύτούς, αποτελούσα 
τόν πολιτ.σμόν. Αλλοι μετριότεροι φρονυύσιν ότι, όταν μετά τήν όπω- 
σοϋν τελείωσιν τών αναγκαίων τεχνών έπέρχηται ή καλλιτεχνία, -ήτις 
τό άπλώς καλόν, αύτό καθ’ εαυτό, έκ π.οθέσεως έπιτηδεύουσα κα’ι τάς 
βάναυσους έν ταύτώ καλλύ.ει, τότε άρχεται ό πολιτισμός, αύζόμενος 
έπειτα διά τή; μείζονος διχδό εως τή; πχ δείας. Κατά ταύτην τήν 
άρχήν λέγετχι έν τή Ιϊπ'.ρυλλίύι τοΰ Ε'λληνικού Μηνύτορος (43 άριθ. 
24 Δεκεμβρίου Ιδ,ϋίί) περί μουσικής ό/τος τοϋ λόγου· oil y a quel- 
qties aiimSes, on parlait opera dans la bonne ville d' Ath6nes, com
mo on parle de la pluie it du beau temps. Aujourd' hui, an de 
grilce 18<>6, la musique est a Γ ordre du jour, tout le monde en 
parle, tout le monde en fait ou voudrait en faire, tout le monde 
s est pourvu d' tin coin de logo au theatre, tout le monde se pres- 
se au porles de la salic. C' est un progrt^s, empressons-nous de 
le constater; nous commencons a soilir de la routine et i nous 
intdresser a des choses qui ne sont pas de la premiere n6cessitd· 
en un mol nous nous civilisons.» Εν άλλω άρθρω τοϋ Μηνύτορος 
ή τοϋ Ανατολικού ϊ) ε α τ ο ύ ρ/,θήσετχι, πιθανώς, καί περί τών 
άλλων καλών τεχνών.

Είσ; δε καί οί πάντγ πάντως περί τούτου διαφόρω; δοξάζοντες. ύ 
Υράψας π. χ. έν τή Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια τδ άρθρον έξ ού έλάόο- 
μεν άνωτέρω ζ 1'. ) περικοπήν λέγει έν συνεχεία τοϋ αύτοΰ « On 
cultivait les beaux arts; niais ils peuvent devanccr chez un peuple 
la veritable civilisation; car le ginie qui inspire les chefs-d' oeuvre 
des arts n' est souvent qu’ une aptitude naturelie appartenant a 
certames contrdes ού, sons tout autre rapport, on est le moins ac
cessible aux progrds des lumieres, de' Γ activiti· et du bon sens.»

Ιικ τών λόγων τούτων ή'ΐε)ε φχνή εξαγόμενον ότι ούδεμία στενή σχέ- 
σΐ; υπάρχει μεταςύ καλλιτεχνίες καί πολιτσμού. ’Αλλ’ ή γνώμη αίίτη 
ολίγους εςε;, πιθανώς, τούς αποδεξομένο«ς, ώς αναπόδεικτο;, άντικειμίνη 
μάλιστα εις τήν ορθήν σκέψιν καί είς τήν ιστορίαν. 'Αντίκιιται είς τήν 
όρθή« σκέψιν· διότι ό πανάγαθος· θεός, άφθονοι; τοΐς πάσι έπιδαψιλευ- 
σ.μένος τά άπα.αιτήτως αναγκαία πρός διατηρησιν καί άνετον βίον, 
όλίγοις μόνον έχάρισε κατ’ άνώτερον βαθμόν τό καλλκογικόν αίσθημα, 
όπε έστι πολυτέλεια μάλλον ή άνάγκη- ώς πολυτέλεια δέ καΐ μετά 
τήν πληρωτιν τών άλλων αναγκών βραδέως έρχεται, και πολύ δυσέφικτος 
ει.αι· ότι δέ καί αΰτη δέν είναι πάντη άσχετος πρός τήν ηθικήν άξιο— 
πιέτειαν καί εύδαιμονίαν τοϋ ανθρώπου προσπαθεί νά άποδείξή ό Σχίλ- 
λερο;· (Die aesthetifche Erziehung des Menschen', έντονώτερα δέ καΐ 
λαμπρότερα τά τ·,ΰ Παύλου Μονταζέρτου «qui bait la baut6, bait la 
vertii’n ίδε λόγον Λυσάνδρου Καυταντζόνλου, τή 25 Νοεμβρίου 1856 
έν σελ. 8). ’Αντίκειτιι είς τήν ΐχορίαν, ήτις τούς Ελληνας έκ τών αρχαίων 
καί τού; Ιταλού; έκ τών νεωτέρων έθνών ώ; φιλοκαλωτάτους, «ύτβχνο- 
τάτους καΐ έπιστημ.ονικωτάτονς έν ταυτώ πα,ιστά- εύκολώτατα δ’ έκα
στο; παρατηρεί έθνη τή; σημερινές Εύρώπης τά όποια, τεχνικώτατα καΐ 
επιστημονικότατα άλλως όντα, καί μέχρι τών έ-,χάτων ίνών άναλύσαντα 
τάς ιδιότητα; τού καλού, ούδέν διά τών έργων και καλλιτεχνημάτων 
παρήγαγον μέγα, άξιον τούλάχιστον τών σοφών θεωριών. 'Αξιανάγνω
στα δέ είναι περί τούτου καί τά τού Ιταλού Βαρτολίνου έν τή Revue 
des deux mondes, 15 Septembre 1855 p. 12G2.

ΙΐΓ. ότε ή άρχαϊα τραγωδία, παραιτήσασα τά πρώην, είς μονον τόν 
Λιόνυσον άναρερόμενα θέματα, έτοάπη είς άλλους μύθους καΐ ιστορίας, 
μηκέτι τοϋ θεού μνημο.εύουσα, έγεννήθη τό παροιμιώδες ούδέν 
πρδςτόν Διόνυσον (ϊουίδας έν λ.), θεόν όντα τής εύθυμίας. 
Επειδή δέ ούδέν θαυμαστόν είτις, άναγνώσας τά προηγούμενα, ήθελεν 
είπεϊ τί κοινόν τούτοις καΐ 'Αλεξάνδρω; διά τούτο φερε δή ψαυσωμιν 
καί τούτο διά τών έξής.

Αί μυθολογούμενα! τιτανομαχία» *®ΐ  γιγαντομαχίας, ή κατάπαυσις

αύτών, καί αϊτών θεών διαδοχαΐ, ούδέν άλλο δηλοϋσι βεβαίως, είμή ότι 
μετά τάς πρώτα; ταραχάς καί βιαιοπραγίας έν τω ήθικώ κόιμω, αΐ- 
τινες όμοιάζουσ: τάς έ» τώ φυσικώ λαίλαπας, καταιγίδας καί στοιχειο- 
μαχίας, οΐ άνθρωποι, νοημονέ οτεροι γινόμενοι, μετέΐ αίνον έκ τοΰ άγριου 
καΐ θηριώδους είς βίον ήαερώτερον.

II έκ τής πρωτομάντιος Γαίας εί; τήν Θέμιν, είς τήν μητρουήτορα 
τού 'Απόλλωνος Φοίβην, είς αύτόν τον Φοίβον 'Απόλλωνα μετάοασις 
τού έν Δελφοϊς χρηοτηρίου (Αίσ/ύλ. Ε ύ μ ε ν. έν άρχή), δηλοΰσιν ωσαύ
τως οποί άνθρωποι, άνΧοήψκντες έ*  τή; πρώήν πάντη πάντως υλική; 
καταστάσεω;, ηρχισαν νά προσεγγίζωσιν είς ήθ.κωτέραν κατάσςασιν, 
καί ήρχισχν νά ϋταίσθάνωνται ευνομία; καί δικαίου άρχάς.

ότι μέν τά έθνη έν πολλοϊς όμοιαζουσ; τά άτομα εϊίομεν έν τοϊς 
έμπροσθεν ότι δέ ό άνθρωπο; άρχεται, ώς τά συνήθη έργα τή; φύσεως, 
έκ μικρών καΐ αόυνάτων, καί ό';ι η φύσις ενεργεί ύπέρ αότοΰ, έν όσω 

έν τελεί δέ, άτοό'άΐλων τήν 
υλικού καί οίον κατ’ αύτοματι- 

κασά μικρόν γίνεται δ< έλιύθερον, νοήμον, λογικόν 
Σχίλλερον ένθα ά>ωτέρω έν Γ',

ό άνθρωπο; άρχεται, 
ατών, καί ό':ι ή φύσις ένεργεΐ ύπέρ αότοΰ, έν 

αύτός δεν δνναται νά ένεργή ιγ, λνγικώς, 
αναγκαστικήν δυναμίν τή; φύσεως, έ; 
σμό« ένεογοϋντνς, 
καί ηθικόν, πχρετήρησαν πολλοί (Ί5ε 
Επιστολή,.)

ύ Ηρακλής καΐ ό Θησεύ;, είτε ώ. Ιστορικά πρόσωπα, εϊ:ε ώ; σύμβολα 
τών Δωριέων καί Ιώνων, τας τών δύο τούτων κυρίωτέρων ελληνικών 
γενών ιδιότητας πδριβεβλημένοι, ό μέν πρώτος ά'κραν ρ.οζαλεότητα, 
έλάττονα δέ ό δεύτερος, άλλα καΐ πολιτικήν έν ταύτώ σόνεσιν, πιριερ- 
χόυ.ενοι καί καθχρίζοντες τόν κόσμον τών φθοροποιών τεράτων καΐ ξενοκτό· 
νων κακούργων (Ίδε ί ιοκράτ. Β ο ύ σ ι ρ ι ν καΐ ιίλουτάρχ. Θ η σ. ς·1—), 
δηλούσι προετοιμασίαν είς πολιτισμό», α’ι έν Όίυσσεία καθαρώτεραι καί 
ύψηλότεραι περί θεώνίδέαι καί έτι ύψηλότεραι παρά (Ιινδάρω καί Τναγι- 
κοϊς, δεικνύουσι πολιτισμού πρόοδον, ύ Σνρακούσιο; Γέλων, διά συν
θήκης άναγκάσα; τους Καρχηδονίο,ς νά μή θ,σιάζωσι τώ Κρόνω τά 
εαυτών τέκνα (Πλούταρχ. περί τών ύπό τού θείου β ρ α- 
δέως τιμωρούμενων ς.), έπολίτισε βεβαίως αύτούς, ήμε- 
ρωτέρους πο-.ησας-

ύ δέ ’Αλέξανδρος «βισιλεϊ; βχρβάροις ήμε.ών, πόλεις έλληνίδα; 
έπικτίζων άγριοι; έθνεσιν, άθεσμα και άνήκοα φόλα νόμους διδάσκων» 
ό ’Αλέξα-δρος, 8; « ί'ρκανούς γχμειν έπχίίευσε καί γεωργεΐν έδίδαξϊν 
’Αραχωσίους, καί Σογδια.ούς έπεισε πατέρα; τρέφειν και μή φονεύειν, 
καΐ Πέρσα; σέβεσθαι μητέρας, άλλά μή γαμεϊν» ό ’Αλέξανδρος «δι’δν 
ίνδοΐ θεούς ελληνικού; προσκυνοϋσ», Σκύθαι Οίπτουσι τού; άποθχνόν— 
τας, ού αατεσθίουσι.Λ (Πλούταρχ. περί τής ’Αλεξάνδρου 
Τύχης Δ'. Ε1.) δέν έπολίτισε τήν ’Ασίαν;

βν σελίσιν εξήκοντα καΐ έ.τέκεινα εξετάζει ό Δροΰσέ<ιος τά; ύπό ’Α
λεξάνδρου κτισθ.ίσα; πόλεις, καΐ έν άλλαι; περίπου εκατόν τάς ύπό τών 
διαδόχων (llellenismiis II. έν παραρτέματι). Εν τοσαύται; ούν πόλεσιν 
ό Αλέξανδρο; έποίησε πολίτας· καταφρόνησα; δέ καΐτώ·' αγέρωχων JIx- 
κεδόνων τά; προλήψεις καί φιλοσόφων συυ.οουλάς έαήρυζβν Ελληνας καΐ 
βαρβάρους ίσοτίμονςκΗβ allowed no people to tyrannize over another, 
and least ot all his own hau»ty Macedonians, thereby restoring that 
equality aud confidence Which is the vital spring ot all productive 
and commercial industry.» (Gillies I, α. σελ. 2s0.) Είσήγαγε τέχνας 
καΐ έπιστη'μας- έάν τοϋτο δέν ήναι πολιτισμός, δέν γνωρίζω τι όνομα 
π.έπιΐ νά δοθή. 11 Ελληνική γλώσσα έχει τοιαύτην μαγικήν δύναμιν, 
ώστε και είς τά βαρβαρώτατα έθνη εϊσαχθέΐσα, καί έντέχνως διδασκο- 
μένη, ούδεμία -υπάρχει αμφιβολία ότι κατά μικρόν ήθιλε τά έξήμερώ- 
σει. Ο Αλέξανδρος είσήγαγεν είς τήν ’Ασίαν καί ’Αφρικήν τήν θείαν 
ταύτην γλώσσαν (Ίδε κατωτέρω έν τέλει τής πχροόση; 
τήν μαρτυρίαν τοϋ Κοράή).

Παρά Βακτριανοΐς έκόπτοντο νομίσματα ελληνικά, 
έδιδάσκοντο ελληνικά δράματα, έν ΑΪγυπτφ, έν Συρία, 
τέρω, έλαληθη ή Ελληνική γλώσσα, εί μέν ούχι ύπό π 
βεβαίως ό'μως ύπό τών καλώς γεγονότων καΐ βεβιωκότων. «In der That 
es war eine Weltsprache, in der die Apostel predigtenn (ΐροϋσέ- 
νιος ένθα άνωτέρω, όπου πολλά καΐ περίεργα εί; τήν περί ή", ό λόγος 
ύπόθεσιν άναφερόμενα). Τά έργα τών Πτολεμαίων και ’Αττάλων ilvat 
άναντιρρήτως άνδρών έργα είς τό σχολεϊον τοΰ Αλεξάνδρου διδαχθέν. 
των. Τούτων ούτω; έχόντων, εί ό ’Αλέξανδρος ούκ έπολίτισε τήν 
’Ασίαν καΐ ’Αφρικήν, ούδείς ούδέποτε ήγεμών ούόαμού έπολίτισε τούς 
ύπ’ αύτόν.

«ίϊ έλληνική γλώσσα πρό Χριστού έλαλεϊτο παρ’ Ιουδαίων, Ρω
μαίων, καΐ Αφρικανών. Ητον ή γλώσσα τών λογιών καΐ πεπολιτισμέ- 
νων, έν Αίγΰπτω καΐ Συρία, ώς έν Ιταλία καΐ Καρχηδόνι. Ενοεΐτο 
βεβαίως παρά πάσης τάξεως ανθρώπων, διότι οΐ θεόπ-ευστοι συγγρα
φείς ταύτην μετεχειρίσθησαν πρός διάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου, δπερ έ
μελλε κατά πρώτον είς τού; Ιουδαίους νά διδαχθή. 11 έλληνική γλώσσα 
χρεωστεϊ τήν πάγκοινου αύτής χρήσιν· 1, είς. τάς αναρίθμητου; ελλη

πα.ατηρήσεως

νικής άποικία; έν Εύρώπρ, Ασία καί Αφρική· 2, εΐς τάς δορικτησίάς 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, ουτινο; οΐ στρατοί καΐ αΐ φρουραΐ συνεχώς ά/ενεοΰντο 
έξ έλλάδος· 3, el; riv κοινωνικόν καΐ εΰχαριν χαρακτήρα τών Ελλή
νων 4, είς τό έξοχου αύτής τής γλώσσης, τής όποιας ή διάρκεια καΐ 
ή έκτασις είναι ύπιρθαύμασιο;. Η έλληνική γλώσσα έλαλεϊτο κα τά τά 
μέσα τοϋ ΙΕ’ α!ώ<ο;, δτε ή Κωνσταντινουπολις έκυριεύθη ύπό τών 
Τούρκων, ώστε έκ τών χρόνων τοϋ όμηρου, μετά μικρής διαφοράς, 
διετηοήθη ώ; ζώσα γλώσσα διυχίλ'.α καί τετρακόσια έτη.» Ταΰτα λέ
γει ό Γιλλιέσιος (ι, Λ,’ 398.) περί τής έλληνικής γλώσσης έν γένει, 
περί δέ τοϋ 4, τών πλεονεκτημάτων δηλ. αύτ?;, όμιλεϊ έν προηγουμένως 
κεφαλαίοι; τοΰ συγγράμματος.

Καί πολλά 8’ άλλα έχων είπεΐν περί τής έλληνικής γλώσσης παρα
λείπω αύτά, έπισημ.ειών μ.όνον οτι τό περί διάρκειας τής ελληνικής 
ό»; ζώσης γλώσσης έξέθηκεν έκ τών ήμετέρων ό όνομαστός Άνϊρέας 
Μουστοξύδη; έν περιέργω πονηκατίω, ίταλιστΐ μέν συγγραφέντι κατά 
τό 1825, ελληνιστί δε μεταφρασθέντι και μετά φιλολογικών καί ιστο
ρικών σημειώσεων έκδοθέντι ύπό Π. Χιώτου έν Ζικύνθω, |85|. “Αρ- 
χεται δέ τών παρατηρήσεων τούτων ουτωσί. «II ελληνική γλώσσα ζή 
διά τών μάλλον ή ήττον περιφανών «ύ-τς συγγραφέων. Αιερχόμενοι τό 
μέγα διάστημα είκοσι έπτά περίπου αιώνων έκ τών ήμερων μα; μέχρι 
τών τελευταίων τής άρχαιότητος, ότε εζη ό Ομηρος, ούόεμίαν άλλην 
γλώσσαν εύρίσκομεν τοσοϋτον άρχοειδώ; έπεκτεινομένην ώ; τήν ελλη
νικήν.n ό δέ γνωστότατο; καθηγητή; τών ελληνικών γραμμάτων έν 
Εδιμβούργ,ο κχΐ ιιεταφιαστή; τού Αισχύλου Βλάιης (Blackie), καΐ 
άλλω; πολλά εΙπών καί γράψα; ύπέρ τών σημερινών Ελλήνων, μετ’ έν- 
θονσιασμοΰ ήσπάσθη καί άνέπτοξε τή'περί διάρκειας τής έλληνικής 
γλώσσης ταύτην γνώυη·' έ*  τε τώ πονη νατιω «0-1 the Pronunciation 
of the Greek Language, Accent and Quantity. Edimburgh 1852, 
και ιδιαιτέρως έν τώ On the Living Language of the Greeks. Etin- 
burgh, 1S 53 Καί ούτος δέ καΐ ό Ιάκωβο; ΚΛυδη; (Clyde = Κλάϋδ), 
έκδοΰς πρώτον μέν τό Romaic and modern Greek compared with 
one another, and with ancient Greek. Edinburgh, 1855, ε’τα δέ 
Greek Syntax, κτλ. Edinburgh. 185'1, πρό τριετία; έτίμησαν τό ήμέ
τερον ΠΧ-επιστήμιον καί τχς παραδόσεις αύτοΰ. ’Αμφότβροι δέ συγ- 
γράξάντες δέν παρέβλεφαν κχί τά ήμέτερα ελληνικά, καίτοι ταπεινά 
όντα, έφημειίδας, πονήματα καί άνδρα; μνημονειΟντες, ώς καΐ ό ’Αμε
ρικανός Φελτων, άπαντε; απανταχού έπιείκειαν δεικνύοντε; πρό; έμψύ- 
χωσίν.

Τοιαύτη ούσα ή ελληνική γλώσσα ε.τρεπεν ά.αγκαίως νά έπενεργήσρ 
είς πολιτισμόν τών ύτ’ ’Αλεξάνδρου κυριευθέντων τόπων. Νεώτερα δε 
παραδείγματα δέν λείπουσιν εί; έπ.βεβαίωσιν τών λεγομένων. Η Ε- 
πτάννησος είναι ό τόπος, έν ώ πρώτον ήκουσθη έλληνική πολι
τεία κατά τους νεωτέρου; χρόνους. Είς ταύτην άνατιθεΐς Ευγένιος 
ό πάνι τήν έκ τοϋ Λατινικού μετάφρασιν τών καθ' "Ομηρον 'Αρχαιο
τήτων κΊ Κερκυραϊκών 'α χ α ι ο λ ο γ ι ώ ν· έν Μόσχα 
1804. (ιγ άρτίως σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ί σ ρ Επτανήσφ ΐ ω- 

ν ί δ ι (όρθότερον ί ο ν ί δ ι· ίόνιος κόλπος. Θουκ. Α’. 21), π ο λ ι τ ο- 
κρατίαήτών ελληνικών ά ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν ά ν ά θ ε σ ι ς.) 
προύμάντευσε ριζώματα καΐ ϋπαρξιν διαρκή, δειξας συγχρόνως ότι 
ίπρεπεν ή νέα πολιτοκρατία νά άσπχσθή τήν ελληνικήν γλώσσαν. ’Αρ
κούντως δ’ άπέδε ξεν ή πείρα πόσην πρόοδον καί βελτίωσιν έπήνεγκεν 
εΐσαχθεΐσα ή ήλληνίκή γλώσσα αύτόθι τε καΐ άπαν ιαχοϋ.

0 μακαρίτη; Κοραής, καΐ άλλων "σω; ένεκα, καΐ διότι έκ τής ύτό των 
Τούρκων καταστροφή; τής Χίου ένθυμήθη τήν καταστροφήν τών ©η
βών, έπέκρινε τόν ’Αλέξανδρον ολίγον τι δημοκρατικώτερον πολλαχοϋ 
τών 'Ατάκτων εκλαιεν όμως, ώ; έξ αύτοψία; δύναμαι νά όμολογήσοο, 
τά; βαρείας ατυχία; τοΰ Ναπολέοντος, πιστεύων καί αύτός τότε όσα 
πεσ'ι τοϋ έπισταθέντος έκείνω πόλυομμάτου Αργού έγράφοντο, οστις 
όμω; έν τώ εσχάτως έκδοθέντι αύτού ύπομνήματι άνγρεσε ταΰτα, ώς 
λέγουσι τούλάχιστον διότι έγώ δεν τό άνέγνωσα. ό αύτός δε Κοραής, 
πρό τοΰ Ευγενίου έτι, κατά τό 1799, άφιερών τόν Θεόφραστον είς τούς 
τότε έλευθεσωθέντας Επταννησίους, προτρέπει αύτού; μετά πατριωτι- 
κωτάτου δντος ζήλου νά άσπασθώσι τήν ελληνικήν έν ταύτώ και γαλ
λικήν γλώσσαν. 'Αλλάή άφιερωτική, έν η περιέχεται τό τεμάχιον τούτο, 
είναι τόσον λαμπρά καΐ ωραία ώστε κρίνω καλόν νά παρατεθή όλόκλη- 
ρος ένταύθα.

«Aux Grecs libres de la mer Iouienne.

«Une grande nation conduite par les lumieres, et. marchant 
sur les pas de nos ancetres, vient de briser vos fers. Elie vous 
offre avec la liberty tons les moyens de devenir les einules, peut- 
έ-tre mime les rivaux des anciens Grecs. Un de ces moyens est 
de vous familiariser avec la connoissance de la langue de.ces der- 
nicrs, ct de celle que parlent vos libirateurs. L une, qu on peut 
a juste titre nommer la langue des Dieux, eclaira une grande



parlie de Γ ancien continent. .1/autre, appelltfe la langue de la 
Raison et de la Philosophic, ne tardera point a instruire tout I 
1’nivers. En vous offrant dans res deux langues une partie de mes 
foibles travaux, loin de vouloir vous flatter par une dedicace 
hanale, mon dessein est de vous rappeller ce que voas files dans 
les beaux jours de noire commune l'atrie, ce que vous pouvez 
redevenir pour voire propre bonheur rt pour cclui de nos frferes, 
qui gemisseut encore sous un sceptre de fer. Puisse votrc exem- 
ple les consoler de lours mans, en offrant a leurs yeux inonilles 
de larmes la perspective d un avenir plus heureux '·»

(Coray, I). 31.)

Kat ταΰτα μέν ούτος tots, άλλως τό γε νΰν ίσως, εί έζη, φρονήσω·', 
έγώ δέ, ούτε τήν δόναμ·ν τής γαλλικής γλώσσης άναιρών, ούτε τήν μετά 
τής ελληνικής ένωσιν αύτής παρ’ ήμϊν άποδονμάζων, ούτε ταΰτα δμως, 
•ούτε άλλα νύρίσκω άποχρώντκ λόγον, ίϋα μεταδοξάσω, περί ών ειπχ 
και έγραψα.

’Αρχόυ.ενος δηλ. τής παρούσης ομιλία; είπαν δτι, αιώνα; πρό τής 
απόπειρας τών σ'.μερινών ισχυρών τή; Ε ρύσης, ό Ελλήν 'Αλέξανδρος 
έπ-λίτισε τήν Ασίαν, έν τέλει 'Γε πάλ.ν, πρός τοϋ; νέου; στρέϋα; τόν 
λόγον, είπον οτι ή ’Ανατολή μόνον ύιά τοΰ Ελληνισμού πολιτίζεται· 
νΰν δε τελευτώ καί τήν παρούσαν παρκτήρησ.ν διά τώ' έξη , εΐ; τών 
όποιων τήν άνάγνωσιν παρακαλώ τόν αναγ.ώστη. νά έτιστήση τήν 
αϋτοΰ προ-οχ>ν. οίον έπσρράγιτιν δντων (Drovsen, Geseh. Ο lle’.le- 
nismus, 11,755.) «Wenn derOrient der Civilisation wieder ge- 
wunnen werden soil, so ist dereinzige Weg, dass man die pun’sche 
Kunst der Bedruckung mid Niederiiallting colonialer Gebiete atif- 
gebe, dass man zu dem System Alexanders und des Ilellenisnius 
zuri'ickere. Weder die. . . .» Αλλά καλλιον νά καρκ'ε.φθώσιν οί 
άσοό'ειζ.;ικοί λόγοι διά τό ασκανδάλιστου.

Κ'. Eppure si muove eioe la lingua appnntata serpentina c vele- 
nosa. IlvOsv λ ιπόν, τούτων ούτως έχόντων, αί τόσον πικραΐ μομφαϊ, 
αί τόσον άγριη κατ’ Αλεξάνδρου ζαιτ,γορί*·.;  Καίτοι πολλών έν τε τώ 
κείμένω, κχ'ι έ» ταϊς σημειώσεσι σποραδικώ; περί τ·.ύτου ρηθέντων, 
δέ< κρίνοι δμως περιττόν ώς έν πίνχζ,ι περιλαβεΐν ένταΰθα τα ζ.υριώτερχ 
αίτια τούτων. Νομίζω δέ οτι τά κυριώτερα αίτια τών κατ' 'Λλιζάν- 
δραν κατη.ορίων δυνατόν νά συγκεφαλαιωθώσιν εις τά έξης.

1. ΠρέδΓον αίτιον είναι αύτό; ό 'Αλέξανδρος. άμαρτ-σχς καί ούτος 
ώ; άνθρωπο,· ήμάοτησεν, ώ; μή ώρελεν, αμαρτήματα, τά όποια έψεξε 
και ό άλλως υπερβολή φιλαλέξανδρο; ’Αόριανός. ’Αλλ’ είναι τοσοΰτον 
πολλά, τοσοΰτον μεγάλα τά άκαρτ/ματα ταϋία, ώστε νά έπισκιάσωσι 
πάσαν αύτοϋ άρετή···; ό Γιλλιέσιο; λέγει (1, Λ1, 3S7) «οτι φ λ.αλήθ'.ς 
ιστορικό; θέλει γνωρίσει βεβαίως δτι αί πράξεις τοΰ ‘Αλεξάνδρου δέν 
ήοχν πάντοτε ανεπίληπτοι, άλλ’ άζ.ριζέστερον -ϊξετάσας εϋρήσει ότι τά 
Αμαρτήματα αύτού ήσαν ολιγάριθμα, μάλλον έκ τής δέσεως, έν ή εύρί- 
οκετο, ή έκ τοΰ ίδιου χαρακτήρ ; προερχόμενα.η Και τώ δντι =lvat μάλ
λον άξ'θλύπ·ητος ό άνήο ή άλλο τι. αναγκαζόμενο; νά ζή περικυκλούμενος 
ύπό έπ'-βού'ων καί προδοτών, νά δικάζν) καί καταδικάζν, άνδρας, οι·ν 
Φιλώτα' καί Πκρμενίωνκ· and, in several passages of his reimi, this 
successful, but unhappy, conqueror appears to have been beset with 
flatterers, surrounded by conspirators, adored by the passive sub
mission of his eastern subjects, and insulted by the licentious pe
tulance of the Greeks and Macedonians.» (ό αύτός αυτόθι 391)

Παρά ϊιατωβρίάνδου έόρέθη (στ.μείωσις I 20) δτι τό παν παρ’ ’ 
λεξά’.δρω προήρχετο έκ τών σπλάγχνων. Εν τώ κειμένφ έσημε.ώθη ότι 
άνευ τών Αμαρτημάτων τούτων ό Αλέξονδρο; ήθελεν είναι υπέρ άνθρω
πον. Ο Μοντέσκιος δύω μό·ον κακά; πράξε-ς προσάπτει τώ ’Αλεξάδρω, 
τήν πυοπόλησιν τής Ιΐεοσεπόλεως καί τόν φόνον τοΰ Κλείτου (Esprit 
des Loix, X, IB.'. '.Αλλ'ό 2κιντοκρόϊσς αποδειχνόει (Examen Criti
que, κτλ. ρ. Ill) δτι ή Ιίερτέ-ολ·; έσώζετο πολϋν καιρόν μετέπειτα 
μέχ:ι τοϋ Μωανεθίσμοΰ. U αγέρωχος τρόπος τοΰ Κλείτου καταδικάζει 
μάλλον αύτόν ή τόν ’Αλέξανδρον.

’Αλλ' έστω· έπε.δή ούτε ή ειλικρινή; μεταμέλεια, ούτε τά δάκρυα, 
ούτε ή τής αυτοχειρίας άπόφασις τοΰ άμ,χρτήσαντος, εϋρίσχουσΐ χάριν 
παρά τοΐς νέο ς 'Αρεοπιγίταις, άπ-έστω πάσα περί τούτου απολογία, 
καί όμολογηθήτω δτι, ώς μέγας, ήμαρτε μεγάλως· άλλοι όμως ήμάρ- 
τησαν Αμαρτήματα μείζονα, τέκνα καί γονείς άποζ.τείναντες, καί οαως 
έκρίθησαν ήπιώτερον καί διατί; διότι οί κρίναντε; είχον la carita cri- 
stiana, τήν όποιαν άπέοαλον οί δικασταί τοΰ 'Αλεξάνδρου. Αλλά συγ- 
χωρησάτωσαν τούλάχιστον τήν έν τέλει μικράν ταύτην παρατήρησην. 
Εν παντι καιρώ καί τόπφ ή ιστορία διηγείται ότι δ ταπεινότατος κώ- 
μαργος, ό ελάχιστος δήμ.αρχος, ό πολιτάρχης, μόλις πατήσας τήν πρώ
την βαθμίδα τή; έξουσίχς έξοκέλλε·. καί παρεκτρέπεται· έπί υποθέσει 
ούν δτι ό 'Αλέξανδρος, ού δυνηθεΐ; νά αποφυγή τόν παρά πάντων είς

τήν ά',θρωπίνζ,' άδυναμίαν τελοΐρενον έρόάρ·/; ότό τής άταρα-
δειγματίατου εύτυχίας, τούλάχιστον έχρειάσθησαν πρός τοΰτο δώδεκα 
έτη, ή κυριαρχία τής Ασ'α; κα'ι τά λαμπρότερα κατορθώματα· καί τοΰτο 
δηλοϊ ότι ή καρδία αύτού ήτο» πολύ χρηστή, ίνα άνθέξ-ρ έπϊ τοοοϋτον. 
Ταύτα εί αι τά π.ώτα σπέρματα -ών κατ' ’Αλεξάνδρου κατηγοριών, 
τά οποία παραλαβόντες οί μετέ,-ειτα και ο>ς έ' φυτοκ'.μείω είς φυτά 
τρέψαντες, έφύτευσαν, μετερύτε Όαν, έκαλλιέργησαν, έπηνξησα·. *αί  με- 
τεχε ρίσΟησαν, ώ; έκαστος ε’χε προαίρέσεως.

2. Δεύτερον αίτιον είναι ό φιλελεύΟερ-ς χαρακτήρ τών Ελλήνων οί- 
τίνες, ώς εΐ'δωλ.ον λα·ρεύθντες τάς άρχαίας ε ευθιρίας, ούδαμώς ήδύναντο 
νά συγχωρήσωσιν εΐ; τόν ’Αλέξανδρον δτι έκέ ε.ε τήν κάθοδον τών φυ- 
γάδων καί επροσπάθει νά καταστήορ τήν Ελλάδα μοναρχικήν. Ταΰτα 
ήσαν ίζ..νά καί τά όντιι έλλε μματα νά μεναλύνωσΐ καί τά μή ό'ντκ νά 
π;οσα.τιίσωσι· «Ilie indignation or jealousy of the Greeks and 
Macedonians tinged the fairest of his actious v.ith dark and odious 
Colours.» (Gillies I, δ’, 392.)

3. T-ίτθ' ζαί ζυριώτερον είναι ό μέγα; φθόνος τών Ρωμαίων οϊ
τινες, κοσμοκράτορες γενό ιενοι, ούδέ θεούς ήνείχον.ο εαυτών κρειττονας. 
’Εντεύθεν τά ζ.ικερώνειχ, τά οενεκεια, τά ΐευκάνιία καί τά Ιουβε.άλεια, 
τά όποια σατυρικά όντα προσεκολ.· ή’ίη .αν εύ-ο ώτερο··, ώ; ζαΐ πολλά 
τών παρ’ Ελλησι κωμικών «ότι φύσει πάσιν άνθρωποι; υπάρχει ών μέν 
λοιδοριών άζ.ούειν ήδέι.ς, τοΐ, δε έπαινοϋσι» αύτούς άχθεσθαι.» (ΔΊνοσθ. 
περί Σ τ ε φ. £'.)· μά'.ιστα δέ όταν αί λόιδορίαι έζ.τοξεύωνται κατ’άν- 
δρίϋν ενδόξων, τ ϋ, οποίους ζαθέλκοντες οί αγενείς νομίξουσιν ότι άνα- 
ζ'ιβάζουσιν έκυτοϋ; καί ιξισούνται έκείνοις. «The palsiotism of the 
Cricks and the envy of the Romans, could never forgive the tran
scendent glory of Alexander, which eclipsed their own.» (Gillies I, 
D. 3 '·!), έν σημείωσε.)

4. Εκ τής τελευταία; πημής ήρύσαντο κατά δυιτυχίαν καί τινες 
τών Ελλήνων οϊτινες, είι·. κολακεύοντε; τούς Ρωμα ο.ς έγίνο<το αύτοΐς 
ήχώ, είτε, ύπό τό' σιδ'ροΰν ζυγόν αύτών στ-ναζοντες, άνέτρεχον τω νώ 
είς τού; ανθηρούς κ.ί άνευ ακα.θών λειμώνας τών αρχαίων δημοκρα
τιών, θαιμάζοντες κ<ί έπχινοΰντε; πράγματα τά όποια ούδέποτε ειύον, 
καταδκάζονιες τόν τοιούτων ζ.αλών αύτούς στερήσαντα, καί ούτω διά 
τές φαντασίας άναπληρουντες όσα έν άλνδείαις έ.ειπον. οΐ τοιοΰτοι δυ
νατόν νά παρομοιχσθώσι πρός τούς έν Λιβύγ καί έν ταΐς άμμωδίαις τής 
’Αραβ-.α; καιουένους, οϊτινες ονειρεύονται κρήνας καί δύακας.

5. Καϊ ταΰτα μεν περί τών αρχαιότερων, έκ δε τών νεωτέρων τι- 
νές μέν άκρίτως έπανχλαμβάνουσι, ψιττακίζοντες, τά τών Ρωμαίων (ίδε 
άνωτέρω σημ. 14 ί,) τ.νές δε καί έξ άλλων αιτίων ούτε ειλικρινών ούτε 
εύγενικών βεβαίως κινούμενοι, ό εμπαθής 5ε.ξούρης, κενήν έπίδειξνν όνο
μάζων τήν παρά πάντων έπαινουμένην πρός τάς αίχμαλώτιδας γυναί
κας τοΰ Δαρείου σωφρ .σΰνην, δέν έσνλζ.ογίαθη, ότι ούτω δίδει παντί 
τώ βουλ.ομένφ τό δικαίω/α νά είπνΐ οτι ταΰτα λέγων μόνον φιλελευ- 
θερίαν επιδεικνύεται καί ούδέν έτερον· 
νά ψέξγ, τόν ’Αλέξανδρο·', καταντά ε ς 
σεις, πολλά;
ποίλάκις άναφερθέν αύτού σύγγραμμα.

Χρέος μον δέ ιπκραίτζτον ζ.ιίνω εί

καί ότι, αυθαιρετώ; προσπαθώ·' 
. . _ _ . , . κιίσεις εσφαλμένα;, είς άντιφά-
τών όπνίων έσημείωσαν οί μετά θάνατον έκδώσαντες τό

ίπεΐν δτι μόνον τάς περί Αλεξά

νδρου κρίσεις τοΰ άνδρός πολεμώ, κατ’ ούδέν άλλο αύτόν μεμφομενος, 
ούτε -ή' εύφοίχν, ούτε τήν πολυγλωσσίαν, ούτε τήν παιδείαν, ούτε τόν 
γλυζ.ϋν αύτοϋ χαρακτήρα παραγνωρίζων, ούδέ ε-fyvi r.’.hi τοΰτο αιτίαν 
τούναντίον μίλιστχ ομολογώ ότι φιλοφρόνω; έςενίσθην παρ αύτφ 
έν Βόνρ.

Τοΰτο όμως δέν έμ-.οδίζε'. με είπεϊν ότι, γρίφων κατ’ Αλεξάνδρου, 
είχε κατά νοΰν τά; πρώην συμφοράς τής δεύτερα; πατρίδος του, Πρωσ- 
σίχς, καί τά; μετά τήν μάχην τή; Ίένη; πλάνα; καί φυγάς αύτοϋ είς 
Μέμελ καί άλλαχοΰ. 'Αλλα; δέ νέας δυστυχίας έπαπειλούντες οί έκ τής 
κατά τό (830 έν Γαλλία καί έν Βελγία πολιτικής μεταβολής φόβοι, 
κατατάρνξαντες τόν ά.θρωπον, ούχί μόνον έπεσκότισχν τά; ιδέα; του, 
άλλ’ έπήνεγκον και τό- θάνατον αύτού iThese considerations preyed 
upon his spirits, and he sunk under the continued agitation of mind 
produced by them s (The Penny Cyclopedia, vol. XVI. LondonlS^O·) 

άπέθανε τή o’. Ιανουάριου 1839.
(il συνέχεια καί τό τέλος εί; τόν άριθ. 19'.)
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