
(Συνεχεία καί τέλος, δρα Φυλ. ΙΕ / .)

Εν τοσαύτη ταραχή καί ανωμαλία πραγμάτω ν, έν το '.αυτη άλλων 

άρετών ελλείψει, έν ρ.όνον εσώζετο τότε, ώς σώζεται καί νυν κα ί, συν θεώ, 
είς τούς αιώνας σωθήσεται, ώς χαρακτηριστικόν ουσιώδες και άνεξάλειπτον, 
ή γοργότης καί έσωτερική κίνησις, ητις είναι πάντοτε στψ.ε'ιον ζωής» L e 
m o u v e m e n t est la  ca racter istiq u e des G recs, com m e 1’ im m o b ilite  

e s t  c e lle  d e 1’ O rien t.» Οΰτως είπαν και λέγουσιν ol περι τώ ν τοιούτων 
φιλοσοφησαντες εκ τώ ν νεωτέρων, καί ούτως εχει το πραγ[/.α. Οΰδε απέχει 
■πολύ της αλήθειας ό είτε παίζα»ν, ειτε σπουδάζων είπών δτι οί Ελληνες 
ό,αοιάζουσι [/.υρρικιάν, φιλεργον, ζωηράν και αεικίνητον.

Την διεσπαρ^ένην ταΰτην κίνησιν, τήν σποραδικήν ζωήν επρεπε να εύ- 
ρε9ή βραχίων στιβαρδ^ 'ίνα συνάξη, δπω ς, συντείνα; τα  πάντα εις εν ,έπανα- 
γά γη  τήν άπαιτουαένην ενότητα και τοιοϋτος ήτον 5 τοΰ Φ ιλίππου, παρα- 
σ τα θ εν το ς  είς παΰσιν τών ταραχώ ν. Φ ίλιππος ό π α τ ή ρ  τοΰ ’Αλεξάνδρου εκη- 
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κατά δικαίω μα, μετά  τήν λήξιν των άλλων, άπαράλλακτα ώ ; ό μέγας Να
πολέων έκηρύχθη κληρονόμος τής γαλλικής άναπολιτεΰσεως, οστις, διορθώ- 

σας τά ελλείμματα καί τήν αδράνειαν τοΰ πενταρχικοΰ πολιτεύματος, τοϋ 
διευθυντηρίου, έδόξασε τήν Γαλλίαν καί ήνάγκασε τήν Εϋοώπην άπασαν, 

μόνης τής υπερήφανου Άλβιώνος έζαιρουμένης, νά κλίνη γόνυ ενώπιον εις τάς 
άηττη'τους φάλαγγας, ύπό τής άριστονοίας αυτοΰ όδηγουμένας· καί αί μέν 
γα λ λ ικ α ί, άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην τάς μακεδονικάς, ό Ναπολέων τον 
Αλέξανδρον, iso); δε καί ή Ά λβιώ ν τήν άπειδη'σασαν Σπάρτην, εί μή τοΰτο 
παραπολυ.

'Ο Δημοσθένης, μετριάζουν τάς πρώην των Ε λλήνω ν έριδας καί άλληλο- 
μ αχίας, ϊνα μίσητοτέρους δείξη τους Μακεδόνας, λέγει δτι όσα κακά επαθον 
οί "Ελληνες ύπό Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων ήσαν μεν μέμψεως καί κ ατη 
γορίας άξια, άλλ’ ήσαν οίον γονέων προς τέκνα, οίον συγγενικά! καί οικιακαί 

διαφοραί· απ’ Ιναντίας δε μόνον ή παρείσδυσις τοΰ Φιλίππου ώς παρείσδυσις 
ξένου καί βαρβάρου ήτον αφόρητος' είς εμέ φαίνεται δτι όρδότερον, φρονι- 
μώτερον τουλάχιστον, ήτον νά περιληφθή καί ή τοΰ Φιλίππου παρέμβασις 
εϊς τάς συγγενικάς διαφοράς, ϊνα μείνη ώς ξένος καί αφόρητος ό μετέπειτα  
ζυγός τής ‘Ρώμν»ς, ούτινος ετι άφορητότερος περιεμένετο ύστερον ό σκυθικός. 
’Ά λλ ω ς δέ είναι άδύνατον νά όνομασθώσι συγγενικαί διαφοραί οί έξανδοα- 
ποδισμοί, αί σφαγαί καί αί άλλαι ώμότ/ιτες τών μειζόνων πόλεων πρός τάς 
ηττονας. Δεν 6έλω νά λυπη'σω το άκροατήριον, ένδυμίζων αύτό αρχαία μέν 
πάντοτε δμως οικεία κακά. Ά ρκεΐ μόνον είπεΐ ν δτι οί Αθηναίοι καί οί Λα

κεδαιμόνιοι, τώ  εαυτών συμφέροντι μετροΰντες τό δίκαιον καί τό συμφέρον 
τής Ε λλάδος, δέν έφέροντο ώς αδελφοί πρός αδελφούς, ε’κτός εάνόνομάσω«.εν 
άδελφικάς τά ς χαλεπω τάτας εχθρας, τάς οποίας πολλάκις ή ιστορία τοΰ 
κόσμου αναφέρει. Ζητοΰντες δέ, κατά τήν εΰφυεστάτην άπό*ρισΐν τοΰ Ά λ -  
κιβιάδου, νά καταπίω σt τους άλλους, οί μέν κατά μικρόν, οί δε άθρόως, δέν 
επραττον βεβαίως εργα γονέων πρός τέκνα, έκτος εάν έννοήσωμεν γονείς 
οίον τον Κρόνον.

Λυπηρά καί λυπηρότατα είναι πάντα  ταϋτα , άλλα κατά δυστυχίαν είναι 

άληδινά, είναι ιστορικά γεγονότα- καί εί περί τοΰ νόμου έρρέθη d u r a  
le x ,s e d  le x  e s t, πολλώ δικαιότερον ρητέον περί τής αλήθειας d u r a  V erita s, 
sed  v e r i ta s  es t. Καί εάν ή ιστορία, τής οποίας ή ουσία είναι καί πρέπει 
νά ηναι βεβαίως ή αλήθεια, δέν άναγινώσκηται καί δέν μελετάται επί σκοπώ 
νά διδάξη τους απογόνους νά άποφευγωσι τά  τών προγόνων ελλείμματα , 
τότε βεβαίως ή άνάγνωσις τών μυθιστορημάτων είναι προτιμοτέρα, ώς τερ- 
πνοτέρα τουλάχιστον.

Λέν θέλω να άδωώσω τον Φίλιππον^ διότι ό Δημοσθένης συγκρίνων τήν

αδράνειαν τών Αθηναίων προς τό αεικίνητον τοΰ Φ ιλίππου, καί ά/.ων γίνε
τα ι αύτοΰ απολογητης. Ως ό Ηρακλής έξεμόχθησε τήν άθανασίαν, ojtcocv 
ό Φ ίλιππος, πονών καί κινδυνεόων, ούτε υγιής,ουτε ασθενής ήσυχάζων, εγινε 

άρχηγ’ος τοΰ Ά μφικτυονικοΰ συνεδρίου καί ήγεμών τής 'Ελλάδος· οστις δέ 
καλώς συλλογισδή τόν χαρακτήρα ιώ ν  'Ελλη'νων καί τήν ικανότητα τοΰ 
Φιλίππου, πρέπει νά δμολογη'σ·^ δτι ένώσας τούς "Ελληνας κατώρδωσεν 
αληθώς ηράκλειον εργον.

Τοΰτο δεικνύει προφανώς τ ί  δυ'ναται βέλησις σταθεροί καί σίδηρους, ώς 
λεγετα ι, χαρακτη'ρ- εϊ δέ ούσία καί φύβις τής ζο)ής είναι, ή ενέργεια, όμο- 
λογητέον δτι ή ήμερησία ζωή Φ ιλίππου, Άλεξα'νϊρου, Καίσαρος, Φριδερίκου 
τοϋ Β Ναπολεοντος Α .,  δος δ ειπεΐν και Γρηγορίου τοΰ έβδομου, π ά πα  
Ρ ώ μης, ζυγίζει πλέον η ολόκληρος βίος άνδριόπων, οίτινες ουδέποτε είδον 

τον ήλιον ουτε ανατελλοντα ούτε ύύοντα- τοΰτο ϊσως, μ ε τ ’ άλλων 

τινων συνδυαζομενον, λύει τό άλλως δυσλυτον ζήτημα" Δίατί ύπο τών Μα- 
κεδόνων ενικηδησαν οί Ελληνες, οϊτινες ένίκησαν τούς μυριοπληθεΐς Πέρσας, 
έχοντας μ ε θ ' εαυτών τό ημισυ τών έν Εύρώπν;, πάντας τούς ε’ν Ά σία  Έ λ 
ληνας, καί αυτούς προσέτι τούς Μακεδόνας ; Καί άλλοι μέν άλλως έπρο- 
οπάθησαν νά λυσωσι τοΰτο, εμοιγε δε φαίνεται δτι ή λύσις περιλαμβάνετα, 
είς τόν έξής στίχον '

Ο ί μ εν  γ '  αρ μνθοίσιν, ό ό ' έ γ γ / ί  jtbJU.br ενικά-
Εί ό Φίλιππος κακούργος,άπιστος, δόλιος, ακόλαστος, άπατεών, υβριστής, 

ύπό μεθύσουν περιστοιχούμενος, ούτε περί τούτου, ού'τε περί τής άλλης δ ια 

γω γής αύτοΰ έρχομαι άπολογησόμενος· εί μετεχειρίζετο αθεμίτου; άφο3- 
μάς, ασυγχώρητα μέσα, ούδέ τοΰτο προτίθεμαι νά υπερασπίσω, ούδέ νά 
εξετάσω τίνας άφορμάς, τίνα μέσα συγχωρεΐ έν πολέμω καί τίνα  απαγο
ρεύει τό κατά τούς αρχαίους καί νεωτέρους άλληλοεθνές δίκαιον. Ά λ λ α  το ι-  
οΰτον εχοντες αντίπαλον, υπέρ τοϋ δικαίου καί ύπέρ πατρίδος οί Έ λληνες 

μαχόμενοι, δ ια τί νά καταδεχθώσιν ίπ ό  τοιοότου νικώμενοι ; δ ία τ ί νά μή 

εξαφθώσιν ύπο τοΰ ενδουσιασμοΰ τον όποιον τοιοϋτον ίερον αϊσδηιια εμπνέεις 
όταν ό Φι.Ιιππος δοί,αν έχιθνμή, και δύζαν ά ν ύ  τοϋ άσγα.Ιως ζΐ/ν προ- 
τιμα , δ ιατι οι Ελληνες να μη γινωσιν ετι φιλοτιμότεροι j δταν ό Δημο
σθένης λέγη δτι τά  αμφισβητούμενα, μέρη κεϊτ ΐα ι άθ.Ια τοϋ πο.Ιέμου έν  

fi6G6)9 oxt (ρνσεί υ π ά ρ χε ι τοΐς Jtctpovat τά  τώ ν ά πόντω τ καί τοΐς εθέΛονσι, 
jcqyely και κινδννενξίν τα  τών α[/.βλουντα)ν? προφανώς δτί ουτε

περί δικαίου, το όποιον τοσοϋτον άλλαχοϋ περιβάλλεται, ούτε περί θεμιτών 

η άθεμίτων αφορμών συλλογίζεται’ δθεν καί ούδέν είχε νά μεμφθη τό ν 'φ ί-  
λ ιππον εϊ έπροσπάθει νά ώφεληδή εκ τών μαθημάτων αυτοΰ- δταν λέγη ο 

Δημοσθένης οτι οί 'Α θηναίοι άπ εΜ κπζοκ  και τοίχ ί·πί) τής τύ^-ης παρα-



σχενασθέντας σ νμ μ ά χο ΰς  κα ί καιρούς, ήξίου ώστε μη δ ’ ό Φίλιππος να 
ώφεληθή έκ τούτων ; οτε αυτοί οί ’Α θη να ίο ι κατέστησαν τον Φ ίλ ιπ π ο ν  

μέγαν, ’έ'πρεπεν αύτο; να μή δεχθή, να μή ανάπτυξη το μεγαλεϊον ; οτε 
πά ντες  μ ια  γνώ μ η , ονόέ της Π υθίας εξαιρονμένης, έ γ ιλ ΐπ π ιζ ο ν ,  επρεπεν 
αυτός ό Φίλιππος νά Άττ-.κίζη ; οτε το πλήθος τώ ν προδοτώ ν, οϋ πάσα ή 
οικουμένη μεστή γέγο νεν , προυπ ινε χα ί έπώ.Ιεί τη ν  Ε λ λ ά δ α ,  επρεπε να 

τ,ναι πολύ ενάρετος και χριστιανικός ό Φ ίλιππος, ίνα  μή άγοραση τα προσ- 
ψερόμενα, μεταχειρ ισμένος τον χρυσόν αντί τοϋ σιδήρου1 καί τοιοϋτο; ό Φί

λιππος ουτε ήτον, ουτε έκαυχάτο . "Οτε ό Δημοσθένης έξετραγώδει τήν κα- 
τάστασιν τών πραγμάτω ν, έλάλει ώς οξυδερκέστατος παρατηρητής, όμολο- 
γών άληθεία; τα ; οποίας άπεστρέφβτο βεβαίως εν τή  καρδία, άλλα δεν ήδυ- 

να τονα  κρυψη· οτε ελεγεν οτι ώ ; έφβροντο οί ’Αθηναίοι, καί θανόντος τοϋ 
Φ ιλίππου, τ α ^ > ;  εμελλον νά άναστήσωβιν άλλον, ήγόρευεν, ούχί ώ; ρή-

τω ρ, ά λ λ ’ ώς προφητης-
“Έγινε, κύριοι, ο ,τ ι ϊμελλ* v i  γένη, επριπε νά προηγηθή πτώ σις, ίνα 

επέλθη άνε'γερσις· πάντες δέ οί κατά Φιλίππου λο'γοι τοϋ ρη'τορο; είναι η 
μεγίστη τοϋ νικητου απολογία, δος δ είπεϊν και ό μέγιστο ; έπαινο;, οιοτι 
τή  φορα των πραγμάτω ν, οίον ύφηγήσει της φυσεως επόμενος, έτρεχε κατά 

ροΰν, άφίνων τούς άλλου; άνω ποταμών ισχυρισμένους.
Πώς ή'θελον μετα^ειρισθή τήν νίκην οί Έ λληνες, αόηλον· εαν ομως εκ 

τών προηγουμένων χρίνωμεν, δυσκόλω; ήθελον μεταβαλει σύστημα, και ούχι 
εύκόλως αί έλάττονε; πόλεις άπηλλάσσοντο της πιέσεω; τών μειζόνων, άφ’ 
ου μάλιστα διά της ή 'ττη; του έπιψόβου εχθροϋ ένεθαρυνθησαν· ό Φ ίλιππο; 
ομως, αείποτε τήν Ά σίαν άνελίττων εν νω, μονον τάς Θηβα; πιεσας, απε- 

ουγε βλάψαι τούς Α θηναίου; διά χρηστότητα καί φιλοδοξίαν, κατά Πο
λύβιον, έστω και διά πολιτικήν, κατά Νειβοΰρην, -ήτοι φρόνησιν, έστω καί 

προς έπίδειξιν.
'Ο Αλέξανδρος, κληρονόμησα; τήν βασιλείαν τοϋ μιαίφονηΟέντος π α -  

τρό; του, έκληρονόμησε καί τον σκοπον τής κατά  Βαρβάρων στρατεια;. 
Ά λ λ ά  τοιαύτης πομπής εμελλεν, ώ ; μή ώφελε, νά προηγηθή θυσία π ο λ υ - 

οφαγής καί αιματηρά. Πόλις άρχκία καί μεγάλη έγινεν αναρπαστος έκ 
μέσης Έ λ λ ά δ ο ;' μόνον ή οικία τοϋ Πινδάρου έσώθη έ* τοϋ έμπρησμοΰ τών 

Θηβών.
Αυτη ήτον ή δεύτερα άπόπειρα τής τών Ελλήνω ν κατα Μακεδονων ένω- 

σεως· ή έν Χαιρωνεία ήτον ή πρώτη. Άμφότεραι άπέτυχον, δ ιότι ήσαν ενώ
σει; άτελεϊ; *αί ανίσχυροι. Καί η τοί-.η δέ, ή έπί Αντίπατρου, κατά τον 
Ααμίακον πόλεμον, δ ιά  τύν αυτόν λόγον άπετυχε. Καί τότε δε κα ιμετέπειτα  

^ α ί  πρότερον ώσαυτως απέδειξαν ο; Έλληνες qti? σο^ωτατο· κατά τά  άλλ*

οντε;, δέν ήΟέλησαν, παραλείποντες τάς μ ικροφιλοτιμία;, νά συμπήξωσιν 
ένωσιν μεγάλην καί στερεάν, ικανήν νά άποκρουσν; πάσαν προσβολήν. Έ π ί 

τών μετέπειτα  χρόνων, οτε οί "Ελληνες, βοηθήσαντες τούς ‘Ρωμαίους νά νι- 
κήσωσι τον προτελευταΐον βασιλέα τών Μακεδονων, έν τώ  ’ϊσθμώ τής Πε
λοπόννησου συνηγμένοι περιέμενον κεχηνοτες τήν περί τής εαυτών τύχης άπό- 
φασιν τής ρωμαϊκή; συγκλήτου, απαράλλακτα ώ; έτ.ί τών ήμερών ήμών οί 
νεώτεροι "Ελληνες περιέμενον τήν άττόφασ.ν τοΰ έν Αονδινω συρ.βουλίου, 
πρωθυπουργοϋντο; τοΰ περικλεούς Γρεΰ, οΰδε τότ? ήΟέλησαν νά πεισθώσιν εί; 
τον Φλαμινΐνον, δς μετά δακρύων σχεδόν είς τού; οφθαλμούς έδίδασκεν αυ

τού;, καίτοι ‘Ρωμαίος, το σωτηριωδέστατον μ άθημά  οτι VIS unite . f o r -  

tio r , δτι οί "Ελληνες ηνωμένοι ήσαν ανίκητοι.
Τοσαΰται άπόπειραι άποτυχοΰσαι άρκούντως έμαρτυρουν το άοθενε; τών 

ενώσεων, έμαρτύρουν δτι «λλη δύναρ.ις αόρατος ειλ'/.υε τούς Έλληνας προς 
σκοπούς άγνώστου; αυτοΐς· οΟβν καί τήν αγαθήν ποοαίρεσιν ιώ ν συμμαχη- 

σάντων έπαινοϋντες, καί τήν αρετήν του Δημοσθένους όμολογοϋντες, καί τ  ήν 
ειλικρίνειαν τοΰ Νειβούρου αποδεχόμενοι, πρέπει έξ ανάγκης νά παρωδήσω- 

μεν ένταΰθα το τοϋ ‘Ρωμαίου ποιητοϋ, 
v ic tr ix  cau sa  dois p la cu it, sed  v ic ia  τώ Λ ημοσθένει.

Έ π ί τής βασιλεία; τοΰ ’Αλεξάνδρου τρία τινα παρίστανται κατα πρώτον 
είς τον νοΰν τοϋ παρατηρητοϋ' πρώτον, πόσον σπάνιοι είναι ενδόξων γονέων 
’ένδοξοι γόνοι' δ ιότι, εάν, έν τη  αρχαία ιστορία, εξαίρεσης Κ ίμωνα τον τοΰ 
ενδόξου Μιλτιάδου καί ’Αλέξανδρον τόν Φ ιλίππου, ολίγους άλλους δυνατόν 
προσθεΐναι- ποϋ τοϋ Θεμιστοκλέους, ποϋ τοΰ Περικλέους, ποϋ τοσοΰτωνήγε- 
αόνων, τοοοΰτων επιφανών φιλοσόφων οί αγοραστοί υιοί ; δεύτερον, είναι ή 
επ ιτυχής σόμπτωσις έπισήρ.ου διδασκάλου καί έπιση'μου μαθητου, τοϋ έ - ι -  
φανεστάτου δορικτήτορος καί τοΰ επιφανέστατου καθηγεμόνος, τοΰ νοοκρά- 
τορο; καί πνευματοκράτορος, δός εϊπεΐν, τοΰ έ π ’ αιώνας διά τής επιστήμης, 
δεσπόσαντος τών νό«ν τών ανθρώπων, ώ ; ό ’Αλέξανδρο; όιά τών οπλών καί 
τών εκείνου μαθημάτων· καί τρίτον, ή προς έκπαίδευσιν τοΰ υίοΰ μεγάλη 

φροντίς τοϋ Φ ιλίππου, ος, καίτοι βάρβαρος ών, κατά Νειβοόρην, έπροσπά- 
θησε νά άποβαρβαρώση τόν υιόν. Τοΰτο δε καί μόνον είναι ικανόν να συγ- 
y (ορήστ, ούκ ολίγα είς τόν Φ ίλιππον. Και τέταρτον δέ, δυνατόν νά προσθέ- 
σωαεν, τον κατάλληλον περίστασιν, τήν οποίαν πάντοτε, οίον συντρέχουσα,, 
π χρ έ /ε ι ή τύχη , οσάκις μέλλει νά κατορθωθη, τ ι.  Κ ατ’ έκείνην τήν εποχήν 

τά  κυριώτερα ελληνικά γένη, καί πάντα , ώ; εϊπεΐν, ά λ /  η λ ο μ α χ  ο ΰ ν τ α καί 

ένίκησαν και ε’νικήθησαν ύπ’ ά λλ ή λω ν οί Σπαρτιάται ένίκησαν τούς Α θη 
ναίους καί οί ΆΟί,ναιοι 7»ύ; Σπαρτιάτας, οί Αθηναίοι τούς Θηβαίους καί οί. 

Θηβαίοι τού; Αθηναίους, καί εί; τήν πάγκοινον κίνησιν ouSsv τούτων έμεινε,ν



πλοΰς θεατή';. Κ αί άκολβυσαντα μέν τά  άγαθά της επ ιτυ χ ία ς , δεν ε!χθν 
πλέον να παραπονηθώσιν εις τάς μικρά; αυτών φιλοτιμίας, δοκιμάσαντα δε 
καί τ ά ;  λύπας τη ; αποτυχίας, αήδιασαν, τέλος, άπαυδη'σαντα εις τοΰ; 
μεσοπολέμου; Εκείνον;, οίτινες ούδέν στερεόν καί μόνιμον επέφερον' ήσθάν- 
βησαν λοιπόν την ανάγκην, ύψηλότερον φρόνημα λαβόντα, πάντα όμοΰ ηνω
μένα νά άντιφιλοτιμηθώσι προ; τ ι γενναιότερον καί ελληνικόν. Αί άπαντα

χοΰ έσπαρμέναι έλληνίκαί άποικίαι ήσαν ώ ; τόσαι προφυλακαί, καί παρη- 
νωχλοΰντο μέν ύπό τώ ν όμορων βαρβάρων, άλλ’ ήνείχοντο’ τά  πάντα μόνον 
το σύνθκμα περΐέμενον ίνα κιν/,θώσι, καί το σόνθ«μα τοΰτο έμελλε νά δώσ?) 
ο μέγα ; ’Αλέξανδρος. "Οτι λοιπόν ού'τε μόνοι οί Σπαρτιάται, οίτινες έ®ο- 
βοΰντο την έκ θαλάσση; άπομάκρυνσιν, ώ ; Εδειξαν είς τον ’Αρισταγόραν,ουτε 
ο; ’Αθηναίοι, οίτινες ού'τε δύναμιν ικανήν, ουτε πλοΰτον, ά λ λ ’ ούδέ στρα

τηγού ; εϊχον, οΐίτε οί Θηβαίοι, στερηθέντες τοΰ Έπαμινώνδου, ουτε αί αδύ
νατοι καί κεχωρισμέναι άποικίαι ήδύναντο, ταΰτα εμελλε νά κατορθώστ), 

μετά πάντων τούτων ηνωμένων ό τοΰ Φιλίππου ’Αδέξανδρος.·

Πριν ό ’Αλέξανδρο; μεταβή εί; ’Ασίαν, συνθήκη έγένετο μεταξύ τούτου 
καί τών 4Ελ)ήνων ήτις έπέτταζε τάς ποΛιζείαχ;, r/rr έκάστοις οΐ’&ας, ore 
σ.το'κ όρκινς τους π ερ ί ε ίρ ή νη ςω μ νυσ α ι\ pi) κατα .Ινιιν . Τ ή ν  θά.Ιαααγ π ί ε ΐ τ  
τονς μ ετέχο ντα ς  της ειρήνης, κα ί ρ η δένα  κω.Ιύειν αύτους  , χα τά γε ίν
jtJ o ic v  μη δεννς τούτω ν, προ πά ντω ν δέ χαΐ έν  α ρ χή  έ.ΙενΟέρονς είνα ι και 

αυτονόμους Τους Έ ./ . ίη ν α ς .  "Ελληνες λοιπόν αυτόνομοι ύπο σημαίαν μα
κεδονικήν, ήτοι ελληνικήν, έστράτευσαν ε ί; ’Ασίαν κατά βαρβάρων.

Τρεις μεγάλαι μ άχα ι μ ε τ ’ άλλων οκτώ μικρότερων καί ισχυρών έκ- 

πολιορκήσεων πόλεων, τών οποίων τήν τρομεράν αντίσταση» μόνον ή επι
μονή καί ή περίνοια τοΰ ’Αλεξάνδρου ήδύνατο νά νικηση, νίοκεσαν εϊ; τον 
"Ελληνα ήρωα νά κα τα  στρέψη τήν κολοσσιαίαν μοναρχίαν τών Περσών, ή τ ι ; ,  
εν ’Ασία, Ευρώπη καί Αφρική εκτεινόμενη, πολλάκις έπηπείλησε τήν 'Ε λ
λάδα καί τον κόσμον άπαντα. Διά της π ρώ τη ;, έν τώ Γρανικώ ποταμω , 
ήνοίχθη αύτώ ασφαλής ό δρόμος της έλάσσονο; ’Ασίας, ό'που πάμπολλοι "Ελ
ληνες έν ταΐς άποικία ι;, οίον προφυλακαϊς, ώς είπομέν, ευρέ&ησαν έτοιμοι 
νά τον άκολουθήσωσι. Διά τή ; δευτέρας, έν ’ΐσσώ τής Κ ιλικίας, έκυρίευσε 
•τήν Αίγυπτον, έπεσχ,έφθη τό ιερόν τού νΑμμωνο; Διος, έώρτασε τά ’Ο λυμπία 

Ιν Μέμφει, καί εκτισε τήν ’Αλεξάνδρειαν. Διά τής τρίτης, έν ’Αρβήλοι; η 
Γαυγαμήλοις, εσβυσε τήν περσικήν μοναρχίαν. Μετά τοΰτο ή'ρχισε νά προ- 
βοιίνη εϊς τήν ’ίνδίαν, ά λ λ ’ c/ί στρατιώται αύτοΰ, ουτε το άοκνον καϊ το 
άκροφιλότίμον, ού'τε τήν εσωτερικήν ζωήν αύτοΰ έν εαυτοί; εχοντες, άπαυ- 
δήσαντες is. τών νικών καί βαρυνθέντες τά λάφυρα; άρνηδε'ντε; τκπεραΐτε'ρω,

ήνάγκασαν αύτόν νά έπιστρέψ·/)· καί οΰτω ; δ κατά πάντα  ανίκητος έ'στερξί. 

νά νικηβη ύπό μόνων τών ιδίων αύτοΰ στρατιωτών.

‘’Ηθελε λανθάσει βεβαίως ε ίτ ι ;  ένόμιζεν ότι ό ’Αλέξανδρος, βαρβάρους 
νικη'σας, δέν άπη'ντησε δυσκολία;, ώ ; άλλοι δορικτήτορο; μετά  όμοιων 
δμοίους νικήσαντες’ δ ιότι, πρώτον και οί Πέρσαι δεν ήσαν άπόλεμοι και 

αγύμναστοι μετά τοσούτους πολέμους, υπέρ πατρ ίδο ; μάλιστα μαχόμενοι, 
καί ό τελευταίο; αύτών βασιλεύς ήτο δραστήριος καί ρέκτης· επί πασιν 
όμως έν τώ στρατώ τοΰ Δαρείου ήσαν πολυάριθμοι μισθοφόροι "Ελληνες, ο ί- 
τ ινε ;, αδιάλλακτον πρό; τού; Μακεδόνας τρέφοντε; μίσος, έμάχοντο άπονε- 
νοημε'νως. ’Εν τή μ ά χ γ  τοΰ Γρανικοΰ έκινδύνευσεν ό ’Αλάξανδρος καί ώ ; 
διά θαύματος εσώθη. ’Εν τη τελευταία μ άχη  έχρειάσθη όλην τήν στρα
τηγικήν τέχνην, ίνα δαμα'ση το άπειρον πλήθος τών πολεμίων κα^ 
νικήση τήν άπεγνωσμένην αύτών άντίστασιν. ’Εν ταύτη εδειξε πόσον ν} 
περίνοια τοΰ ’Αλεξάνδρου υπερείχε τής εμπειρίας καί αύτοΰ τοϋ γηραιοϋ καί 
παλαιμάχου Παρμενίωνος. Παραλείπω τ ά ; δυσχερεία; τ ή ; πολιορκίας τή ς  
’Αλικαρνασσού, Τύρου, τού; ά'λλου; αγώ να; καί τά  τραύματα.

"Ολο; ό κόσμος ομολογεί ότι έξ όσον μικρότερων τ ι ;  όρμώμενο; κατορ- 
6οϊ μεγάλα πράγματα , τοσοϋτον μεγαλη'τερο; άνήρ δεικνύεται. ’Α π’ έναν- 
τίας 5 Νειβούρη; ονομάζει τόν Αλέξανδρον τυχοδιώκτην, διότι έκ μικρών 
άφορμών έπεχείρησε τοσοϋτον μέγα εργον, λησμόνησα; ό'τι τά  μέσα καί οί 
πόροι ήσαν έν τη μεγαλονοία τοΰ Αλεξάνδρου, καί ότι άνευ τόλμης ούδέν 
κατορθοΰται μ έγα ’ ούκ άρκεσθεί; δέ είς ταΰτα  καί τής στρατηγική; 
έν μέρει καθάπτεται τοΰ νικητοΰ τή ; ’Ασία; . Μόλις δέ συγχωρών αύτώ 

μέγα Tt, οίον ό'μμα διορατικόν ώ ; τό τοΰ Ναπολε'οντος, ελέγχει πολλά 
ποαχθέντα καί άντιτάσσει αύτό; τ ί ήτον πρακτέαν. ‘Ο προαναφερθεί; Μον- 
τέσκιο; όμω; λέγει ότι εί ή νίκη έδωκεν αύτώ τό πίίν , αύτος όμως έκαμε 
το π α ν  ίνα κερΰίστ) τήν νίκην. Γουλλιέλμος Βιγκέντιο; ό "Α γγλο;, ό έν 
ογκώδει βιβλίω  υπομνηματίσα; τόν πα ρ ’ ’Αρριανώ ΙΙαρίπΛ ουν τον Ν εάρ- 
χου , άδιστάκτω ς άποφαίνεται ό'τι ή τα χ ύ τη ; τών επ ιτυχιώ ν τοΰ ’Αλε
ξάνδρου είναι αποτέλεσμα φρονη'σεω; έν ταύτώ  και άνδρία; ευτυχώ ; συνη- 
νωμένων, έν ω άφ ετέρου είναι ομολογούμενον ο τ ιτό  σύστημα καί αί πεοί. 

κυβερνη'σεως Εδέαΐ αύτοΰ ήσαν κατά τά ; άρχά; τ ή ; ΰγιεστέοα; πολιτικής· 

καί ό Γρότιο; δέ ευρίσκει άπαράμιλλον τόν ’Αλέξανδρον εί; τήν στρα
τηγίαν.

’Επί τούτο ι; ερχεται άλλο; κριτή ; καί τοΰ Μοντεσκίου καί τοΰ Βιν- 
κεντιου καί τοΰ Γροτίου άσυγκρίτως ίκανιότερος, κριτής, ουτινο; ή περί τ ά  

τοιαυτα ψήφος είναι ανέκκλητος καί ίκανή νά έπ;βάλη σιγήν εί; πάντα ϊκχ-



Ζεστόν « Γ : ?  ‘Ο πόλεμο; τοΰ ’Αλεξάνδρου, λεγει ουτος, ήτο μεθοδικός' 
είναι άξιος  τών μεγίστων έπαίνων’ ούδεμία συνοδία αύτοϋ παρεμποδίσθη" 
τα  στρατεύματα του προύχώρουν πάντοτε αύξοντα' μόνον έν Γρανικφ ήσα» 
ασθενέστατα, έπί τής ενάρξεως.  Έ π ί τοϋ Ινδού έτρνπλασιάσθησαν, οί» 
λογιζομένων τ ώ ν  ύπο τούς  δ ιο ικ - ίτας  τώ ν  κυριευμένων επαρχιών, οίτινες 

συνέκειντο εκ Μακεδονων α π ο μ ά χ ω ν  η κεκμηκοτων, έκ νεοσυλλέκτων έξ 
"Ελλάδος πεμπομένων, ή έξ ‘Ε λ λ ή νω ν  έν υπ η ρ εσ ία  τών σατραπών η, τέλος, 
έκ ξένων, έκ τών εγχωρίων έν α ύ τ ώ  τφ  τ ό π ω  λαμβανομένων. ‘Ο 'Αλέξαν

δρος είναι άξιος της δόξης $ν έκ τόσων αιώνων καί έν άπασι το ΐς  εθνεσιν 
κπολαύει.» Παρηγοροϋ, ενδοξότατε υίε τής ‘Ελλάδος· εί έ'χης κατηγόρους 
άνδρας, οϊτινες, σοφώτατοι άλλως δντες καί ίκανώτατοι νά συγγράψωσί 
“περι ελα /ίστω ν πραγμάτω ν ογκωδέστατα βιβλία , ίσως ό'μως οΰδέ αψιμα
χ ία ν  είδον ουδέποτε, έχεις έπαινέτας έπιφανεστάτους αρχιστρατήγους, έχεις 

τον Ναπολεοντα, καί το ο νομοί τούτο ούτε σχολίων ουτε υπομνήματος

χ ρ - ^ ι .  _

Εί αί πολεμικά! πράξεις, κύριοι, ησαν τά  εργα τοΰ Αλεξάνδρου, αυται 
ήσαν ίκανώ τατάι ίνα  κατατάξω σιν αύτόν είς τήν σειράν τώ ν δορικτητόρων, 
ο ίτινες,πολλάς νίκας νικήσαντες, πολλούς πολεμίους καταστρέψαντες, έκυρί- 
ευσαν πόλεις και τόπους καί έκτισαν μοναρχίας- τοΰτο είναι ό δορικτήτωρ» 
"Αλλά το μεγαλεϊον τοΰ Αλεξάνδρου, το αληθινόν αύτοΰ μεγαλεϊον στηρί

ζετα ι είς την χρηστότητα  τής καρδίας αύτοΰ, είς τά  λ ο ιπ ά  του προ
σω πικά προτερήματα, εί; τήν πολιτικήν σύνεσιν, είς τήν πατρικήν αύτοΰ 

<ρροντίδα περί τώ ν ύποταχθέντων λαών, έπί πασι δέ είς την  χώνευσιν τω ν 
λαών καί είς τήν δ ι’ αύτής διάδοσιν τοΰ πολιτισμού είς τον κόσμον, και είς 
τούς μεγάλους αύτοϋ σκοπούς, όσον έστιν έκ τώ ν δεδομένων είκασαι.

Κ αί 5 καιρός ήθελεν έπιλήψει, καί ή αδύνατος φωνή μου ήθελε τελεως 
αποκοπή, πάντα  τά  χαρακτηριστικά ταΰτα  τοΰ Αλεξάνδρου θέλοντο; να 
εξακριβώσω" τοσοΰτον πολλά καί μεγάλα  είναι. Αλλ είς τά κ υ ρ ιώ τερ α  του
λάχιστον έλπίζω  ότι δέν θέλει παραιτήσει με ή φιληκοΐα, δος δ είπεϊν κ α ί 

ή φιλαλεξανδρία τοΰ ακροατηρίου.
Κ αί πρώτον μέν Ιν μόνον μητρικόν δάκρυ έξήρκει εις την ύϊκην αυτοί* 

καρδίάν, 'ίνα τον κάμΛ νά λησμονήσω τά  πίκρα παραπονα τοΰ Αντίπατρου 
κ α τά  τής όλυμ π ιάδος’ καί σημειώσατε, κύριοι, ότι ή Ολυμπίας, ή ή* 
πειρώ τις, ή έμή συμπατριώ τις, ώς μή ώφελεν, ήτο γυνή δύστροπος, έριννύς, 
καί ζώντας δηλητηριάσασα καί τεθνεώτας έξορύξασα' είτα δε παρατηρεϊ- 

τ α ι  ό τ ι, όσον οι άνθρωποι έν τή  κοινωνία ύψοΰνται, τοσοΰτον έλαττοϋται 
καί σ /εδόν έκλείπει το εύγενικόν αίσθημα τΫς φ ιλίας' καί όμως ό ’Αλέςαν- 

δρος καί ό ΐϊοα ισ τίω ν  είναι μετά  τόν ^ίρεστην και Πυλαδην, Α χιλλεα και

Πάτροκλον, το τρίτον ζεΰγος ειλικρινούς καί παραδειγματικής φιλίας. Αλλ 
ό Νειβούρης, 'ίνα μηδέν παραλίπη άγνόν καί άμόλυντον, δεν εδιστασεν, ούχι 
νά κατηγορήση,άλλά νά συκοοαντήση έπί τό αίσχιστον και τούτο, επ ι όοςη 

καί τ ιμ η  τής νεωτέρας κριτικής.
0  Αλέξανδρος έν τώ  άνθει τής ηλικίας, νικητής και τροπαιοϋχος, κύριος 

σ /εδόν τής ’Ασίας άπάσης, εδειξε τοσαύτην παρθενικην σεμνοτήτα, τοιαυ- 
την αρετήν πρός τάς α ίχμ α λω τίδα ς γυναίκας τοϋ Δαρϊίου, ώστε και οί προς 
τό  έπαινεΐν δύσκολοι δέν έδίστασαν νά ύπερεπαινέσωσι την πρα^ιν έτιμησεν 
εικότως τάς βασιλίδας ταύτας, ήλέησε τήν άτυχια  τοϋ Δαρειου και εό ιΐ-  

ξεν απανταχού αισθήματα φιλάνθρωπα. Καί ομως, έα.ν άκουσωμεν τον Νει- 
βούρην καί ένταύθα, έπίδειξις τό εν, ύπόκρισις το αλλο, καί ούοεμια καΟ 
αΰτό άρετή. Μέχρι τοΰδε έγνωρίζομεν ότι μόνος 5 Θεό; έταζει καρδίας και 
νεφρούς, τώ ρα όμως πρώτην φοράν μανθάνομε/ οτι και άλλοι βλεπουσιν εις 
τάς καρδίας τώ ν ανθρώπων, άναγινώοκοντες τά  απόκρυφα καί μυστηριώδη 

έλατήρια τώ ν ίδιων αύτών πράξεων.
Εκ τοΰ ιδιωτικού είς τόν δημόσιον, είς τον βασιλικόν αύτού βίον μετα - 

βαίνοντες, ούτε όλίγο^ν,ούτε μικρών αρετών εύρίσκομεν παραδείγματα . Ινρα- 

τιστον δείγμα  τής πολιτικής συνέσεως τοϋ Αλέξανδρου είναι ό τι, κατανικ/ι- 
σας τούς ομόρους βαρβάρους καί κκθησυχασας τα  τής Ελλάδος, έζησφαλισ- 
τ ά  νώτα πρό τής στρατείας, έπίτροπον έπιστήσας τόν Α ντίπατρον, ούτινος 
τήν ικανότητα ούδ’ αύτός ό Νειβούρης έτόλμησε να άρνηθή. ΓΙιστως όε και 
μετά  ζήλου έπιτροπεύσας, ό άνήρ ούτος κατεδάμαζε τας στάσεις, εν ώ ό Α
λέξανδρος, ένδόξως Οριαμβεύων έν Ασία, δεν έλειπεν άναστελλων ύπωσούν 

τον αύστηρότερον χαρακτήρα τοϋ έπιτρόπου.
Λ λλο τεκμήριον μέγιστον καί τρανώτατον είναι ότι δ ι ουδεμια.ς κ α τα - 

δυναστεύσεως τών ύποταχθέντων λαών, δι ούδεμιας περιφρονησεως τής αύ
τώ ν λατρείας, δι ούδεμιας βεβηλώσεως τώ ν ιερών κατησχυνε τας νικάς και 
δορικτησίας αύτοΰ· ό  Καμβύσης κατέστρεψε τους ναούς τώ ν Α ιγυπτίω ν, ό 

Ξέρξης κατέκαυσε τ ά  Ιερά τώ ν Ελλήνων" Αλλ ό Αλεςανδρος έτ ιμ α  το 
δαιμόνιον αεί μέν, μάλιστα δέ κα τά  έθνη καί πόλεις. Οι χρ ιστιανικω τατοι 
Ισπανοί μυριομμύρια κατέστρεψαν Αμερικανών, άναγκαζοντες αύτου ' είσ- 

ελθεΐν είς τήν βασιλείαν τώ ν ουρανών, καί τούτο κα τά  παράβασιν τής χρ ι
στιανικής θρησκείας, ητις ούδέν τοιοϋτον συγχωρεί, ήπιότητα κηρύττοϋσα, 

πρός αύτούς τούς έχθρούς αγάπην παραγγέλλουσα καί μόνον πειθώ καί π α 
ραίνεσή πρός έπιστροφήν μεταχειριζομένη. Καί αύτή δέ ή διά πολιτικόν 
συμφέρον καί δ ι’ ανάγκην προστατεύουσα τούς ορθοδόξους Ελληνας γα λη - 
νοτάτη Βενετία είχεν όμως έν τοΐς κόλποις αύτής τούς σάρπας, οϊτινες 

συνεβούλευαν τούς εαυτών σ υ μ π # !τα ς  τήν μεν προς τούς σχισματικούς



ήμερότητα καί φιλανθρωπίαν νά άναβάλωσιν είς νέωτα, τότε δέ ηρκόυ? 
μόνον p a n e  e b a s to n a le . Πρέπει δε νά εχωμεν αύτοΐς χά ρ ιτας, ώς πάνι; 

εόφυώς παρετήρησέ τ ις  των ήμετέρων, τώ ν οίκειοτάτων μοι, οτι δέν ηρ/έ~ 
σθη είς μόνον το δεύτερον.

Οταν δέ τ ις  συλλογισθ^ δτι μέχρι χθές καί πρώην τά  διάφορα χρ ισ τια 
νικά κόμματα  κατεσφάζοντο καί έξωλοθρεύοντο, λόγω θρησκείας πολε- 

μοϋντα, δτι σήμερον ετ ι, τήν εικοστήν περίπου άπο Χρίστου έκατονταε- 
τερίδα, έν πλήρει άκμη τοΰ ιερού εύαγγελίου, έν πομπώ δει κομπορρημο- 

συνη περί τής φιλοσοφίας καί άνεξιθρησκείας τοϋ αίώνος, απερίγραπτα  είναι 
τά  διάλληλα μίση χριστιανών προς χριστιανούς, καί σκανδαλωδεστατα 
προσέτι δ ι’ ών μυριοτρόπως κακαπιέζονται καί αναγκάζονται οί άνθρωποι 
νά άλλάξωσ ι θρήσκευμα, πρέπει νά ή ναι πολύ αναίσχυντος δ τολμήσων νά 

κατηγορήση τον ’Αλέξανδρον, δς, προ είκοσιν αιώνων καί επέκεινα, Ελλην 
ών τήν θρησκείαν, τοιαύτην είχεν ύψίνοιαν, τοιαύτην γεννα ιότητα , ώ στε, 

καταφρονών τάς τώ ν συγχρόνων καί οίον προβλέπων τάς τώ ν νεωτερων 
προλήψεις, διά τοϋ παραδείγματος του οίον μεθ ύψηλοϋ τοϋ κηρύγματος 
έδίδασκε τήν άνεξιθρησκείαν. Ποιον έθνος τοϋ κόσμου ήνάγκασεν 6 ’Αλέξαν
δρος νά άφήση τούς ίδιους αύτοϋ θεούς ϊνα  δεχθή τούς Ελληνικούς; Μόνος 
ό μέγας Ναπολέων έμιμήθη καί κατά  τούτο τον μέγαν ’Αλέξανδρον, σεβα- 
σθείς έν Α ίγύπτω  το κοράνιον, ώς έκεΐνος τήν κτηνολατρείαν τών Α !γυ- 
πτίο)ν καί άλλα μυσαρά τώ ν ’Ασιανών θρησκεύματα.

Καθ’ δλον το διάστημα, καθ’ 8 ελειπεν είς τά  άπω τάτω  μέρη, οκτώ η 

δέκα ετη, ούδεμίαν άπόστασιν άξιομνημόνευτον αναφέρει ή ιστορία, καί 
τούτο εΐναι άλλο μαρτύριον τής περί τούς ύποταχθεντας αγαθής αύτοΰ 
δ !αγωγής καί τής περί τήν διοίκησιν συνέσεως.

Η  οξυδέρκεια τοϋ ’Αλεξάνδρου δεικνύεται καί είς τήν κτίσιν τώ ν πόλεων. 

Καί οι διάδοχοι αύτοϋ έκτισαν πόλεις ούκ ολίγας, ’Α ντιόχειας, Σελεύκειας, 
Α παμείας, ’Αντιγονείας· άλλ’, 3λίγων εξαιρούμενων, αί πλεΐστα ι ήσαν προς 
έκ ίδειξιν, ονόματα κτιτόρων, γονέων, μητέρων καί γυναικών διαιωνίζουσαι.

’Α π’ έναντίας ό ’Αλέξανδρος, είτε έβδομήκοντα, είτε όλιγωτέρας, εκτισε 
πάντοτε πόλεις είς μέρη έπίκαιρα διά τήν φύλαξιν τού βασιλείου έκ τώ ν 
ομόρων Σκυθών καί άλλων βαρβάρων, τούτο τούλάχιστον μαθών παρ’ Ε π α - 
μινώνδου, 8ς κατεστελλε τούς Λακεδαιμονίους διά τής Μεσσήνης καί Μαν- 

τινείας, πόλεις διά τήν ευκολίαν τού εμπορίου, καί πόλεις διά τήν εύδαιμο- 
νίαν τοΰ τόπου. Πολλαί τών ύπ ’ ’Αλεξάνδρου κτισθεισών πόλεων καί τήν 
«σήμερον £τι, μετά  τοσούτων αιώνων μεταβολάς, έν άλλοίς μέν όνόμασι, 
σώζονται δμως πάντοτε μεγάλαι καί έμπορικαί, καί τούτο μαρτυρεί τήν 
εύφυ?«ν τοϋ Αλεξάνδρου περί τήν έκλογήν τών θέσεων.

*Αλλά καί πασαι α: άλλαι πόλε’.ς εί έλειπον, μόνον ή κτίσ ις τής Αλε

ξανδρείας ήρκει νά δείξ^ τήν οξύνοιαν τού άνδρός. Αφ ής ς ιγ μ ή ς  έκτισθη 
V) ’Αλεξάνδρεια, ύπερ τούς δεκαοκτώ αιώνας, κα ίτοι τοσουτων μεταβολών 

έν τώ  κόσμοι γενομένων, αείποτε διατηρηθεϊσα δλου τού αρχαίου κόσμου 
έμπορεΐον, Δύσιν μ ε τ ’ ’Ανατολής καί μετά  Μεσημβρίας Αρκτον συνδέουσα, 

έμεινεν αθάνατον μνημεΐον τοϋ ονόματος και τής πολιτικής συνεσεως τού 

αείμνηστου αύτής κτίτορος.
Μόνον οτε ύπο Ούάσκου Δ εγάμα, τού Αυσιτανοϋ, άνεκαλυφθη το άκρω- 

τήριον τής Χρηστής Έ.Ι.ΎΪΰος, ηλλαξε το σύστημα τού ίμποοιου. Αλλα 
τήν σήμερον, χάρις είς τάς γ ιγα ντώ δε’.ς προόδους καί είς το άπαραδειγμα- 
τιστον επιχειρηματικόν πνεύμα τοϋ αίώνος, τά  πρά γμ α τα  έπανέρχονται 
είς τήν άρχαίαν κατάστασιν. Διορυττόμενος ό ισθμός τού Σουεσιου έπαναγει 
τήν ’Αλεξάνδρειαν είς τον σκοπόν δι 8ν ύπο Αλεξάνδρου έκτισθη, και π ά 
λιν έμπορεΐον γινομένη τοϋ κόσμου. Είρήσθω δ ώς έν παρόδω οτι, άφ  οΰ 

τούτο κ.αταπλουτίσ/1 τήν πόλιν ταύτην, θέλει πλουτίσει καί τούς κατοίκους 
τώ ν παρακειμένων καί παραπλεομένων τόπω ν, μάλιστα  δέ τού; θαλασσο- 
τρίβωνας, δος δ ’ είπεΐν, καί θαλασσοφάγους Ελληνας, οίτινες, ιστορικον 

αιώνα ζήσαντες, θέλουσιν αιωνίως τ ιμ α  τήν μνήμην τοϋ Αλεξάνδρου.
Κ αυχάταί η σημερινή διπλ&ψ.ατία ώς προσπαθούσα νά άνοίξ·/) νέους όρο- 

μους είς το έμπόριον, νά αύξηση τήν επιμιξίαν, νά ένωση τα  μεγαλως δ ιε- 
στώτα έ'θνη, διαδίδουσα τον πολιτισμόν, “/α ί  μίαν ποίμνην, ει δυνατόν, 
ύπο διαφόρου; ποιμένας ποιούσα. ’Α λλ’ εστω προς άτελεΰτητον δόξαν τού 
’Αλεξάνδρου, ό'τι αότός πρώτος εδωκε τό παράδειγμα, το όποιον άπό άφω
νων περιμένει τήν πλήρη μίμησιν. ’'Ηθελε φανή παράδοξον ίσως ειπεΐν, ότι 
ό ’Αλέξανδρος μόνος κατώρθωσεν δ, τι σύμπασα ή Ευρώπη μόλις χθες και 
πρώην ηρχισε νά αποπειράται, καί δμως είναι άληθινόν.

’Α φ’ ού άνώρθωσε το κατά γην έμπόριον τής Βαβυλώνος,ήθέλησε να ανοίξ^ 
καί τό κατά  θάλασσαν. Έ κ  Φοινίκης άνεκόμισεν είς Θάψακον παρα τον Ευ
φράτην διάφορα πλοία , εν τεμαχίο ις διηρημένα, τά  όποια εμελλον νά χρησι- 
μεύσωσιν ώς πρότυπον. Ταϋτα δε πάλιν συμπηχθέντα, κατέπλευσαν εις Βα

βυλώνα. Έ κτος δέ τουτου καί άλλος στόλος έναυπηγεΐτο. Δ ι παρά τήν Βα

βυλώνα πολυάριθμοι κυπάρισσοι δέν Ιξηρκουν ό'θεν καί παρά τήν Κασπίαν 
θάλασσαν δάση αντηχούν υπό τόν Ελληνικόν πέλεκυν.

Αιμένα όρυκτον πρός Βαβυλώνα έποίει ^ιλίων νηών χωρητικόν καί νεώ

σοικους έπί τών λιμένων. ’Ανέπλεε καί κατέπλεε παταμούς καί λίμνας, και 
πρός έμψύχωσιν^ τών εργαζομένων καί Εδίοις όρΟαλμοϊς εςετάζων τά δ ιά 
φορα μέρη πρός τ ί έκαστον ήτον κατάλληλον, καί απανταχού άνασχευάζων 

τ ά  πρώην κωλύματα. Διά της ’Αλεξάνδρειάς ηνοιξε πλουσιώτατον Εμπόριον
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είς τήν Φοινίκην, δια του επιτυχούς παράπλου τοΰ Νεάρχου ην»σε τήν Ά σ -  
ουρίαν μετά της Ινδ ία ς , διά δ ίώ ν  τά διάφορα ρ.ερ-/) του βασιλείου. Πόλεις 
λοιπόν πρός ασφάλειαν, λεωφόροι πρός κοινωνίαν, λιμένες προς έμπόριον, 
διώρυγες προς αρδευσιν και προς θεραπείαν των νοσωδών μερών, άνακάλυψι; 
τόπων άγνωστων, προσπάθεια πρός γνώσιν και ένοασιν του αρχαίου κόσμου, 
ταϋτα  είναι έργα τοϋ ’Αλεξάνδρου.

Κ αί ταΰτα μέν δέν είναι μικρά, άλλα δέν είναι τά  μόνα. Αυτός έφρόντισί 
νά άνεγειρτι τήν παραμεληθεϊσαν γεωργίαν, καί τάς έκπεπτωκυίας τέχνας, 
να καλλιεργήσει καί καλλωπίση τό ώραιότερον μέρος τοΰ κόσμου, νά κνοικο- 
δομηση ναοϋ;, κατεστραμμένους παραδείσους, άνάκτορα καί παν ε’ιτ ι  με'γα 
τών παλαιών ’Ασσυριών ή το κατερειπωμένον. Ταϋτα είναι άναντιρρητως 
Αλεξάνδρεια καί ναπολεόντεια εργα, άλλά είναι ή μικρότερα δόξα τοΰ δορι- 
κτη'τορος.

'Ο Αλέξανδρος άπεβλεψε καί είς υψηλότερα, τά  οποία οί νεώτεροι, μό
νον τάς έκ τοΰ εμπορίου ωφέλειας θηρώμενοι, δέν επραξαν. 'Ο ’Αλέξανδρος, 
ίνα ένωση παλαιού; καί νέους υπηκόους, §ν έθνος, δσον ένεστιν, έξ άμφοτέρων 
ποιων, ή θέλησε νά έκπαΐδεύσνί τούς ’Ασιανούς, νά τούς άνυψώσ^ είς τόν 
βαθμόν τών Ευρωπαίων, δ έστι τών Ε λλήνω ν, έςελληνίσας τήν ’Ασίαν.

Περί τής ένώσεως ταύτης τών εθνών, τής έθνομιξίας, ούτως είπεΐν, λέγει 

παλα ιό ; τις συγγραφεύς « τά δέ έθνη επινον ώς έν κοατήρι άγάπης, άνε- 
μίχθησαν πρός άλληλα τά  στοιχεία παντός είδους έΟνών, τά  δέ έθνη έπινον 

όμοΰ έκ τοϋ κρατήρο; τούτου, λησμονήσαντα τήν παλαιάν αύτών έχθραν 
καί τήν παλαιάν άδυναμίαν. Το-δνειρον της ’Ολυμπιάδος έν τη νυκτί τοϋ 
γάμου έπληοώθη· ή έκ τών κόλπων αυτής έξελθοϋσα φλόξ ηψε τού; τόπους 
τοϋ κόσμου, καί πυρκαϊά γενομενη κατέκαυσε τό παρελθόν, καί πάντα φραγ
μόν άφνίρεσεν. 'Η λάμψις άντανακλασθεΐσα έφθασε μέχρι τών οχθών τοΰ 
Γάγγου.

Αλλοις ρημασιν, άλλά τά  αύτά ώς έγγ ισ τα  λε'γουσιν άλλοι συγγραφείς 
νεώτεροι « Μέχρι τότε δέν ύπήρχεν οΰδαμως κόσμος, μόνον έθνη κεχω ρισ- 
μενα, εχθρικά ή άγνωστα παντελώς άλλη'λοις υπήρχαν, χαρακτήρας, έξεις, 

διευθύνσεις πάντ^ διαφόρους εχοντα. 'Ο Κΰρος, ώς πάντες οί βάρβαροι, ούδέν 
ν,'ΚΪ,ο ή αυτοκρατορίαν συνέστησεν. 'Η στρκτείζ τοΰ ’Αλεξάνδρου έκάλεσεν 

ε:ς επαφήν, άνέμιξε καί Ιρρ.ψεν είς το αύτό σύστημα πάντα τά  έθνη τής 
Ανατολής. Διά ταΰτης πάντω ν τούτων τών εθνών «ί ίδέαι έγνωρισθησαν, 

έόςκιμάσθησαν, συνεδέθησαν είς τον φανόν τοϋ ελληνικού πνεύματος" καί έκ 

ταύτης τ?;; ένώσεως προυκυψεν ό πρώ το; πολιτισμένος κόσμος, ό ελληνικός 

$  άνατ^λικί.·?, έκ τοΰ κόλπου τοΰ οποίου προήλθεν ό Χριστιανισμός ».

Τίνα δέ ήσαν τά στοιχεία ταΰτ* τή : μ ίξεω ς: ή ζώηρότης τοϋ ελληνισμού,
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άφ’ ης ελειπεν ύλη προς έκτασιν καί πρός ενέργειαν μείζόνα, και τα νέκρα 

πλη'θη τών ’Ασιανών, οις ελειπε κίνησις καί ζωη'. ’Αμφότερα εχρηζον άλλνί- 
λω ν. ’Εκορέσθη ή 'Ελλάς έκ τών άφθονων, περισσευμάτων τής Ασίας καί 
άφειδώς έρρόφησεν ή Ά σια  έκ τοϋ ελληνικού πόματος" ούτω έξηγέρθη ή 
κοίμωμένη ζωή, καί δ ’Αλέξανδρος έτελείωσε τό με'γα ε'ργον είς ο προώρι- 

στο. Οί γόμοι, οί περιώνυμοι γάμοι τών Μακεδόνων μετά Περσίδων, αύτοϋ 
τοΰ ήγεμόνος έξάρχοντος, (περί ών δσον οΰπω θέλομεν άναγνώσει^ ελληνικόν 
πόνημα), ήσαν κρηπίς ένταυτω καί έπισφράγισ-ς τής ένώσεως ταΰτης" τους 
δέ γάμου; καί πρότερον καί μετέπειτα  συνώδευσαν οίον έδνα αί πρό? τους 
στρατιώτας μεγαλοδωρεαί, δεικνύουσαί τήν άπαραδειγμάτιστον έλευθεριό- 
τητα  τοΰ βασιλέως. Διά τών πλουσίων τούτων δωρεών έφρόντιζεν, ως φιλό
στοργος πατήρ, π«ρι της εύζωΐας τών στρατιωτών, μάλιστα δέ τών απο- 
λυομένων παλα ιμάχω ν. Α λλ’ έκτος τούτων, πάλιν άπαραδειγματίστω  γεν- 

να ιότητι, άπέτισε καί τά  δφειλήματα αύτών, κακίσας τήν απιστίαν των 
στρατιω τώ ν, κηρύξας ποιον τ'ο χρέος τοΰ βασιλέως καί ποιον τών άρχο- 

μένων.
Κλεισμένοι καί τεθαμμένοι έν τοΐς δησαυροφυλακείοις τών βασιλέων τ η ; 

Περσίας εκειντο οί μεγάλοι θησαυροί τής ’Ασίας" δια δέ τοΰ Αλεξάνδρου, 
διαρρηχθέντων τών κλείθρων, έκυκλοφόρησαν είς τον κόσμον άπαντα ^και 
έδωκαν ζωήν ε ίς  τά άπωτέρω μέρη τοΰ βασιλείου, ώ ς το εκ τ ή ; καρόιας 
α ίμα είς τά μέλη τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Ή  τιμω ρία τών άδικούντων δέν 
συνεχώρει τήν άδικίαν. Διά τών άδρών μισθών τών στρατιω τω ν, οίτινες η 
Ιφρούρουν ί) διέβαΐνον άπό σατραπεία; εί; σατραπείαν,οί τόποι επρεπαν άναγ- 
καίω ; νά εύδαιμονήσωσιν. Ή  μεγάλη άσωτία τών βασιλέων τή ; Περσία; 

έγίνετο το ΐς ύπηκόοις λίαν καταπιεστική , είς είδη διδόμενων τών φόρων δ 
’Αλέξανδρος άφηρεσε τοΰτο, χωρίς δμως νά είσαγάγη έλάττονα πολυτέλειαν 
ε ί; τήν αύλήν του. Ή  παρουσία των βασιλέων τής Περσία; κατέστρεφεν ολό
κληρον πόλιν , ώ ; περί Ξέρξου μαρτυρεί δ Ηρόδοτος" τουναντίον τά νΰν διά 
τής παρουσίας τοΰ βασιλέως έζωογονεϊτο το πάν. Ή  πολυτέλεια του βασι- 
λέως, καί μάλιστα έπι τών τελευταίων αύτοΰ χρόνων, συνέτεινεν ούχ ήττον 

είς πλουτισμόν καί βιοτεχνίαν τοΰ τόπου.
Κ ατά παράδοσιν άρχαίαν, εύρέθησαν μετά θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου έν τώ  

δημοσίω θησαυρώ πεντήκοντα χιλ ιάδες ταλάντων (πεντη'κοντα Ικατομμυ- 
ρίοίς ισπανικών δίστηλων ίσοδυναμούντων). Τώρα πρέπει νά συλλογισθη τις  
πόσον ’έμελλε νά στοιχίση ό νέος οπλισμός καί διοργανισμός τοϋ στρατού, 

πόσον ή άπότισις τώ ν χρεών, ή πλη'ρης μισθοδοσία τών παλαίμαχω ν μέχρι 
Μακεδονίας, αί μεγάλαι προς αύτούς δωρεαί, τά  μεγάλα οικοδομήματα, η 
Ιπανόρθωσις τών διωρύχων εν Χ αλδαια, η ανακκθαρσις τών υπονόμων .ή*,



Κωπαιόος λιμν/ι ί ,  ή τις, 6—ερ τοΐς εϊκοσιν αιώνας μετά μεγίστης ζημ ί α ; 
τοϋ τοπ^υ παραμεληθεΐσα, παλιν επι τών ήμερων 7 ών, προς αϊωνίαν δόξαν 
τοΰ μεγαλειοτάτου βασιλέως της 'Ελλάδος νθθωνος καί της χυβερνήσεως 

αύτοΰ, επαναλαμβάνεται. "Οταν πρόσθεση τά  δεκακ ισ /ίλ ια  τάλαντα  εϊς το 
μαυσωλεΐον τοϋ 'Ηφαιστίωνος, τά  άλλα δεκα*ισχίλια , πεμφθέντα εις τήν 
‘Ελλάδα προς άνέγερσιν τών πεπτωκότων ναών, τάς συχνάκις έιταναλαμ- 
βανομενας μεγαλας έορτας, έν αις χ ιλ ιάδες 'Ελλήνων τεχνιτώ ν προσεκα- 
λοΟντο, τάς περί τά  τέλη της ζωής αύτοΰ απείρους κατά γήν καί κατά θά
λασσαν ετοιμασίας, πρέπει νά δμολογη'ση οτι, οσον μεγάλοι καί άν ίπ ο τε -  
θώσιν οί περσικοί θησαυροί, δέν έξήρχ.ουν, καί δτι εϊς ενιαυσίαν ποόσοδον 

έβδομήκοντα χ ιλ ιάδω ν ταλάντων άπητεΐτο  πάντοτε καλλίστη δια^είρησις, 

ϊνα , είς τοσαύτας δαπάνας έπαρκέσασα, καταλίπη  καί τοσοΰτον/περίσσευμα.
Τοιαύτη μεταβολή τοΰ κόσμου καί δ ιά  τήν τα '/ύ τη τα  καί διά τά  απο

τελέσματα είναι απαραδειγμάτιστος έν τη ιστορία. Δέν είναι βεβαίως μικρά 
καί η ύπο Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου γενομένη, ά λ λ ’ αύτή έγινε βαθμηδόν, 
6πό ’Αλεξάνδρου προετοιμασθεΐσα. Ή  χριστιανική θρησκεία, κύριοι, θείαν 
ελκουσα τήν άρχήν, ούδεμίαν εϊχεν ανθρώπινης βοήθειας χρείαν· άλλ’ επειδή 
ή Θεία Πρόνοια, ώς εν τοΐς 'έμπροσθεν εϊδομεν, ά παντα /οϋ  δεικνύει τήν ά π ε ι
ρον αυτής σοφίαν, μακρόθεν προετοιμάζουσα τά  πράγματα , καί πεοιττον κρί- 

νουσα νά μεταχε'ιρισθή βίαν εις εργα τά  όποια συμφέρει νά γίνω νται βαθμη
δόν καί κατά μικρόν, διά τοΰτο ή άπανταχοΰ έξάπλωσις τής ελληνικής 

γλώσσης καί ή κοινωνία τών ελληνικών καί ανατολικών ιδεών, προητοίμα- 
σαν ευκολώτερον τήν διάδοσιν τοΰ χριστιανισμού- Καί οΰτως ό μέν ’Αλέ
ξανδρος άπεδείχθη προάγγελος καί οίον προαποστολος τούτου, ή δέ ελλη
νική γλώσσα, ά φ ’ ού καθ’ έαυτήν' έδίδαξε τον κο'σμον τάς άνθοωπίνας αλή
θειας, έγινε καί δργανον έντιμότατον προς διάδοσιν τών δπερ άνθρωπον, 
οσας αυτός 6 &εος, άφάτω εύσπλαγχνία κινούμενος, ηΰδόκησε νά άποκαλύψη 
είς τα  πλασματα του· Καί τοΰ προφήτου οόκ ολίγα χωρία κατά ταύτην τήν 
έννοιαν εξηγούνται παρά πολλών. ’Αλλά περί μέν τούτων πιστευέτο>σαν 
ή μή, ώς έ'καστος έχει διαθέσεω;, άναντίρρητον δέ καί ιστορικόν είναι δτι 
οί παρ’ ’Αλεξάνδρου και τών Π τολεμαίον είς ’Αλεξάνδρειαν μετακομισθεν- 
τες καί άπανταχοΰ τώ ν ελληνικών βασιλείων εσκορπισμένοι Ε βρα ίο ι, έλλη- 
νισταί γενόμενοι, καί διαδώσαντες τάς περί μονοθεΐας ιδέας, προητοίμασαν 
τή.» εύκολωτέραν κήρυξιν τοΰ ίεροΰ ευαγγελίου.

Οΰχ ή τ -tov μεγάλη καί ή έν τα ΐς έπιστήμαις μεταβολή, δ ιά  τών βασιλι
κών τώ  οντι δώρων πρός τούς επιστήμονας. ’Οκτακόσια τάλαντα λαβών, 
ό ’Αριστοτέλης έδυνήθηνά καλλιεργήση τήν φυσικήν ιστορίαν. Διά τοϋ ’Αρι- 
οτοτέλους είσήχθη είς τόν βίον ή εμπειρική φιλοσοφία, τοσοϋτον άναγκααί

%5 σα ίνα δαμάση τήν άπειρον υλην, τήν οποίαν αί στρατεΐα ιτοΰ ’Αλεξάνδρου 
έχορήγησαν. ’Αλλά καί αυτός ο ’Αλέξανδρος, μαθητής ών τοΰ Αριστοτέλους, 
έγνώριζε πάντα  τά το'τε ίατροΐς, φιλοσόφοις καί ρήτορσι γνω στά, τά  μέ
γ ισ τα  ύπεο αύτών ενδιαφερόμενος. 'Η φιλομάθεια τοΰ άνδρος ήτον παρα

δειγματική .
Ή  άντιπαράθεσις είναι βεβαίως τό άσφαλέστερον μέσον είς τό κ α τ ’ αξίαν 

έκτιμήσαι τά  πράγματα. Πρέπον λοιπόν νά έξετασθώσι καί άλλων δορικτη- 
τόρων τής ’Ασίας έργα, προ τών Μακεδόνων καί μ ετά  τούς Μακεδόνας, ϊνα 
γνωρισθώσι καί κριθώσι καλλιώτερον τά  τοΰ ’Αλεξάνδρου· Οί πρό τών Μα
κεδόνων δορικτήτορες τής ’Ασίας διαιρούνται είς πολιτισμένους καί απολί
τιστους. Πολιτισμένοι ήσαν οί ’Ασσύριοι, εχοντες τεχνών καί επιστημών 
άο^άς καί κοινοτικήν άνάπτυξιν ' έπι τούτων διέπρεψεν δ Νίνος. Μ ετ’ αύ
τούς έρχονται οί Α ιγύπτιοι επί Σεσώστριος. ’Αλλά τά  μεν περί Νίνου ά
γνω στα, αμφίβολα δε τά  περί Σεσώστριος. Μ ετ’ αύτούς έρχονται οί Μήδοι 
έπι Κυαξάρους, ά λ λ ’ ούτε τήν Λάρκειαν τών πρώην έλαβον, ούτε τόν πο

λιτισμόν αύτών γνωρίζομεν. ’Εν τώ  μεταξύ δέ καί προ τοΰ Νίνου αύτοΰ, 
οί Σκύθαι, κατακυριεύσαντες τής ’Δσίας, διέπρεψαν επί διαρπαγη καί 

ληστεία.
Μετά πάντας του'τους έρχονται οί Πέρσαι, οίτινες, καίτοι έπ ι πολιτισμώ  

θαυμαζο'μενοι, ήσαν ομω; βάρβαροι. Τά προσ/.ο'μματα τοΰ κατά γήν εμπο
ρίου, οί π α ντα /οΰ  τών ποταμών χειροποίητοι καταρράκται ϊνα κωλύωσι τόν 
άνάπλουν, ή καταστροφή τάς γεωργίας καί τών τεχνών δεικνύουσι το άμι- 
κτον καί βάρβαρον τών κυριαρχών τούτων. Ε ί δέ τ ις  θέλησή νά αναίρεση 

πράγματα ρητώς ύπό ’λρριανοΰ καί Στράβωνος άναφερόμενα, έξέστω αύτώ 
καί ταϋτα καί άλλα σοφιστεύεσθαι. ’Α λλ’ οταν συλλογισθη τις  δτ ι έκαστον 
σχεδόν μέρος τής μεγάλης σειράς τών ορέων, άτινα διασχίζουσι κατά μήκος 
τήν ’Ασίαν από τής μεσογείου μ,έχρι τών δρίων τής ’Ινδίας, κατωκεΐτο ύπό 
άγριων, άνυποτάκτων καί ληστρικών φυλών, καί δτ ι αύτοί οί μεγάλοι βα
σιλείς τής Περσίας, ϊνα μεταβώσιν άπό μεγαλοπόλεως εϊς μεγαλόπολιν τοΰ 
βασιλείου, ήναγκάζοντο νά τελώσι φο'ρον, έννοεΐ ευκόλως τήν άσφάλεΐαν 
τοΰ τόπου. "Οταν ένθυμηθή τό παρ’ 'Ηροδότω αξίωμά των τή*· ’A a ia r  
πάσαν νομίί,ονσιτ iavta ir f i r  at Πέρσαι χαι τοΰ αίει βασιΛενοντος, θέλει 
εννοήσει και τήν ευημερίαν τών κατο ίκω ν οταν τ ις  ένθυμηθτ, τά  ύπό Κ αμ- 
βύσου πρός τούς Αιγυπτίους κακά καί τά  τών Περσών μετέπειτα πρός τούς 

νΙωνας, θέλει εννοήσει ευκόλως τήν κατάστασιν τής ’Ασίας έπι Περσών καί 
έπι ’Αλεξάνδρου' ένταύτώ  δέ θέλει έννοήσει δ ιά  τ ί  έτίμησαν ζώντα καί 
έθρήνησαν ώς ευεργέτην καί ώς πατέρα οι βάρβαροι τόν άνδρα, καίτοι, κατά 

2 ίειβούρην? ώς ληστήν παρ’ αΰτοΐς γνω ριζόμενος καί θέλει πεισθή οτι



θαυμαζόμενοι σταθεροί νόμοι τών Περσών ήσαν ό άπαοχβια^το;, ό άμετα- 

βλητος λόγος του Σ ιάχ.
Μ ε τ ά  τον ’ Α λέξανδρ ον έρ χοντα ι οί μ ε γ ά λο ι δορικτη τορες τ η ς  Α σ ία ς, 

Τ σ ε γ γ ή - χ ά ν α ι,  Κ ο υ λ !- χ ά ν α ι,  Τ α μ ε ρ λ ά ν ο ι, Α τ τ ίλ α ι  κ α ! ά λ λ ο ι. Δεν έλειψ αν 

λ ό γ ιο ι κ α ι πρός τούτους σ υ γκρ ίνα ντες τον ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν  έμ ο ιγε δέ φ α ίν ε τα ι 

β λ α σ φ η μ ία  κ α ι η ιδ έα μόνον τοϋ σ υ γ κ ρ ΐν α ι άνδρα τοσούτω ν πόλεω ν κ τ ί -  

τορ α , ά νδρα τοσ α ύ τη ν ή π ιό τ η τ α  κ α ! φ ιλανθρ ω π ίαν δ ε ίξ α ν τ α , προς αγρίους 

κ α ! ανήμερους ανθρώ πους, ο ϊτ ιν ε ς  ή έφόνευσαν όπου δ ιέβ α ινον τ α  έννεννί- 

κ ο ν τα  όκτώ  εκ α το σ τά  τώ ν κ α τ ο ίκ ω ν , η π ά ν δ η μ ε ! έςωλόθρευσαν αύτούς, 

ήβη δον κα ! βρεφ ηδον, δος δ ’ είπ εϊν  κ α ! κυνηδόν κ α ! όρνιθηδί>ν σ φ ά ξα ντες, 

ανθρώπους ο ίτιν ες ε κ τ ιζ ο ν  ύψ η λοτά του ς πύργους εκ χ ιλ ιά δ ω ν  κεφ αλώ ν αν

θρώ πων, έπ ικο σ μ ο ύ ντες αυτούς κ α ! μ ετά  ζώ ντω ν ε γ κ τιζο μ έ νω ν .

Κ αταλληλότερα φαίνεται ή σύγκρισις προς άλλους μεγάλους στρατηγούς. 
Πολλάκις δηλαδή έκινη'θη κα! μέχρι της σήμερον εξετάζεται το ζητημ α ί 
Τ ίς ό Μεγαλη'τερος στρατηγός τών αρχαίων κα!νεωτέρων χρόνων. Πρός λύσιν 
τού ζητη'ματος έπρεπε νά όρισθώσι πρότερον, τίνες αι χαρακτηριστικά^ 
άρετα! τών μεγάλων τούτο>ν άνδρών τούτου δέ γενομένου,έπήλθε το ζήτημα  
τίνες οί ενδοξότεροι στρατηγό! τοϋ κόσμου δλου· Οι απο Σεσωστριος μέχρι 
Ναπολέοντος εΐναι περ! τους πεντη'κοντα. ’Αλλά μείζονος λόγου άξιοι εΐναι 

οί έξης δε'κα’ ’Αλέξανδρος (Πρ. Χρ. 3 5 6 — 3 2 3 ) , Αννίβας (247  — 1 8 3 ) , 
’Ιούλιος Καϊσαρ (1 0 0 — 4 4 ), Μέγας Κάρολος (Μ ετ. Χρ. 7 4 2  — 8 1 4 ) ,  
ΐ ε γ γ η — Χάνης (1 1 6 4 — 1 2 0 7 ) , Ταμερλανος (1 3 3 6  — 1 4 0 5 ) , Γουσταϋος 
’Αδόλφος (1 5 9 4 — 1 6 3 2 ) , Τουρη'νας (1 6 1 1 — 1 6 7 5 ) , Φριδερίκος δεύτερος 

(1 7 1 2 -— 1 7 8 1 ) και Ναπολέων πρώτος (1 7 6 9 — 1821).

Έ κ  τούτων δέ πάλιν τών δε'κα. τρεις φαίνονται υπέρ τούς άλλους δια- 
πρε’ποντες ώς δορικτη'τορες και ώς στρατηγοί. Ά λεςανδρος, Ιούλιος Κ αισαρ, 
κα! Ναπολέων. Ό  ’Αλέξανδρος παρ ιττά  έπ! το κρεΐττον πάντας τούς προ 
αύτοΰ κα! μ ε τ’ αύτόν Έλληνας στρατηγούς, Μ ιλτιαδην, Κ ιμωνα, Α γησί
λαον, Έ παμινώ νδαν, Ξενοφώντα, Πύρρον, κα! Φιλοποίμενα. Ό  ’Αλέ
ξανδρος άνεβίβασε τήν άρχαίαν στρατηγικήν τέχνην εις τό κατακο'ρυφον 

σημεΐον.
Κα! ταΰτα μεν πρός τούς ομογενείς Έλληνας* τ ί  δε κα! πρός τούς άλλου; 

δύο ; Κα! πρός αύτούς, ώς πρός πολλούς τών ’Ασιανών, νεώ-εροι λόγιοι π α - 
ρέλαβον τ ο ν ’Αλέξανδρον ά λ λ ’ ουτε τάς συγκρίσεις αΰτών έχω  προχείρους, 1 

ούτε αϋτος άναδέχομαι τοιοΰτον τάς δυνάμεις μου ΰπερβαΐνον έργον. Μ ετά 

θάρρους δμως τολμώ ειπεΐν οτι είς την τόλμην, εις την τα χύ τη τα , εις το 
άετώδες ό'μμα, είς τήν περίνοιαν κα! είς παν ό ,τ ι συνιστα τήν υψηλήν στρα

τη γ ιώ ν , όμοιαζων ό Ναπολέων τον ’Αλέξανδρον, εν ούκ ολίγοι; Ιμιμτίθνι

κΰτόν. Ό σ τ ις  ά να γινώ σκη  ο τ ι ό μ έ γ α ς αύτοκρά τω ρ, εν τ α ις  π ερ ιβ οη τοις μ α -  

χ α ι ς  τ η ς  Ίέ ν η ς  κ α ! Α ύ ερ σ τα δ ιου , εις τό  κέντρον, μεθ δλη ς τ ί ς  δ υ νά μ εω ; 

ιτροσβαλών τούς πολεμ ίους κ α ! ούδένα καιρόν διοούς αυτοί; ε ις συνένω σιν, 

ε ντό ς ολ ίγ ο υ  κατέστρεψ ε τή ν  π ρ ω σ σ ικ ή ν δ ύ να μ ιν , ν ο μ ίζ ε ι ο τ ι β λ έ π ε ι τόν 

’ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν , τόν αύτόν τρόπον μ ετ α χ ε ιρ ιζό μ ε ν ο ν  εν τ α ϊς  κ α τ ά  Περσών μ ά -  

χ α ις .  Έ τ ο  δέ τού το δ ιδ α σ κ α λ ία  Φ ιλ ίπ π ο υ , π α ρ ’ Έ π α μ ιν ώ ν δ ο υ  δ ιδ α χ θ έ ν τ ο ς , 

ος,διά  τ η ς περίφ ημου λ ο ξή ς φ ά λ α γ γ ο ς , μ εθ ’ όλου τού ά νυπ οο τά το υ  βάρους του 

β  Νιώτικου σ ώ μ α το ς, εις τό  κυρ ιώ τερον μέρος τώ ν π ο λ ε μ ίω ν έπ ιπ εσ ώ ν, κ α τ ε -  

νίκησε τούς τέω ς α ν ίκ η το υ ς Σ π α ρ τ ιά τ α ς .

Ό τ α ν  άναγινώσκη τις 5τι δ Ναπολέων, πρό τών μεγάλων μ α χώ ν, οίον 

πειρώμενος τοΰ θάρρους τών στρατιωτών, ευρισκεν απανταχού ένθουσιασμον, 
νομίζει ό'τι έχει πρό οφθαλμών τόν ’Αλέξανδρον, πρός τόν όποιον οί προ- 
τρεπόμενοι στρατιώ ται ίβόων ΰαρόεΐν χαί άγειν έπ ί τους πολεμίους. Ό  
Ναπολέων μετά  τάς μάχας περιεποιεϊτο τούς τραυματίας, συνομιλών μετ* 
αΰτών κα! δίδων καιρόν νά έγκαυχώ νται, απαράλλακτα ώς ό ’Αλέξανδρος. 
‘ Ο  Ναπολνέων συ^νάκις συνδιελ^έγετο μετά τών παρακολουθούντων σοφών, 

ώ ς q '’Αλέξανδρος· άμφότεροι έγίνωσκον νά ελκύωσι τήν εύνοιαν τών στρα
τ ιω τώ ν , νά φυλάξωσι πειθαρχίαν, άλλά κα! στάσεις σ τρατιω τικά ; άναφα- 

νείσας νά κατασιγάσωσιν, ώς ούδείς άλλος’ άμφότεροι έπεβουλεύθησαν, έκιν- 
δύνευσαν έν μάχαις πολλάκις, πλέον £ άπαξ σωθέντος τού Ναπολέοντος, 

έ'νεκα τοΰ χαμηλού άναστη'ματος, ώς έλεγε παίζω ν.
ΤΗσαν δέ άμφότεροι καθαροί τά  ίθη · και περί μέν της αγνείας τοϋ ’Αλε

ξάνδρου μαρτυρεί ή άρχαία ιστορία, περ! δέ τοΰ Ναπολέοντος κα! ό'σοι 
έγραψαν επίτηδες ϊνα  σμικρύνωσι τήν δόξαν αΰτοΰ δέν έτόλμησαν νά άναι- 
ρέσωσι τούτο. Δεν ήτο κατώτερος περ! τήν στρατηγικήν έμπειρίαν ό 
Καΐσαρ, άλλά, παραπεμποντες περ! τούτου είς τήν παρ’ ’Α ππιανώ σύγκρισιν 
αύτοΰ, δέν δυνάμεθα νά ειπωμεν τό αύ tro περ! άγνείας τοΰ άνδρός- δ ιότι ού- 
τος ήτον έν άκολάστος άκόλαστος. Κα! πρώτον μέν συνεφθείρετο μετά  της 
’Αλεξανδρινής Φρύνης, τής τελευταίας βασιλίσσης της Α ίγυπτου, τής πολυ- 
θρυλλη'του Κ λεοπάτρας- είτα δέ, πρός αΐωνίαν δόξαν τής ρωμαϊκής συγκλή

του, και παρηλιξ ών, έλαβε τό εξαιρετικόν δικαίω μα νά έφαομόση έα«τώ 
άρθρα τινά, και ούχ! βεβαίως τά  ηθικώτερα, τής πολιτείας τού Πλάτωνος. 
Άώρως δέ φονευτείς, δέν γνωρίζομεν πώ ς ή9εν.ε μεταχειρισθη τήν απόλυτον 
εξουσίαν. "ίσως το ώβελιμώτερον έργον αύτοΰ ήτον η διά  Σωσιγένους διόρ- 
θωσις τοΰ μηνολογίου.

Έ άν δέ άποβλέψωμεν κα! είς τά  τελευταία  τώ ν τριών τούτων μεγάλων 
άνδρών, εύρίσκομεν δ τ ι εκ διαμέτρου εναντίαν είχον τήν τύ χ η ν · δ ιότι ό μέν 

.Αλέξανδρος άπέθανεν έν πληρει δ-όξη, μεταξύ φίλω* κα! συγγενών, ύφ’ ξλου 
Φ1Α. ΙΣ Τ '. 1\



τοΰ βασιλικού μεγαλείου καί- τής λαμπρότητο; περιστοιχούμενο;, άφ’ x'j 
πανταχόθεν έλαβε πρέσβεις έπαινοΰντα; αύτόν και στέφανοΰντα; επ ί τ α ΐ ;  
•νίκαις, καί ά φ ’ ού άπέπεμψε του; ανδριάντα;, τα  αγάλματα  καί ε ίτ ι άλλο 

ανάθημα ό Εέρξη; έκ της ‘Ελλάδος άνεκόμισεν ς Καΐσαρ έτελεύτησεν έ» 
τώ  βουλευτηρίω δολοφονηθεί;, ο δέ Ναπολέων, την τύχην Δημητρίου τοϋ 
Πολιορκητοϋ λαβών, άπέθανεν έν εξορία, έγκαταλελείμμένο; ύπό φίλων καί 
οικείων, ύπό τών στρατηγών αύτοΰ, ο'ίτινε;, ύπερδοξασθέντε; καί ύπερπλου- 
τήσαν,τε;, δέν ειχον τ ί  νά έλπίσωσι πλέον παρ’ αύτοϋ. ’Απέθανε δέ μετά τά ; 
μάχας τής Λιψεια; xat τοΰ βελγικού ‘ϊδροΰντο ;, οποία; ουδέποτε ήτύχησεν 

ό ’Αλέξανδρο;. ’Εάν Si παρατηρήσωμεν καί τά  μετέπειτα , οί μέν κληρονόμοι 
του Καίσαρο; καί Ναπολέοντο; άνέσωσαν τιμήν καί δόξαν, επ ί θρόνοι» κα- 

θεσθεντϊς, το δέ γά·ος τοΰ Αλεξάνδρου δλον εξ ολοκλήρου, ούδενός εξαιρού
μενου, κατεστράφη βιαίω Ιανάτω .

Καί αναίσχυντο; καί ανάξιο; να έμφανισθώ ενώπιον τοιούτου άκροατη- 
f ίου, ε’νώπιον τοιαύτης όμηγύρεως, ήθελον κριθή δ ικα ίω ;, εί,παραλείπων τά  
ελλείμματα  τοΰ Αλεξάνδρου, προσεποιούμην οτι άγνοώ ταΰτα , η έκθετων 
έιτροσπάθουν νά τά  δικαιολογήσω, ώ ; άναμάρτητον παριστών αύτόν. "Αν
θρωπο; άναμάρτητο; ομοιάζει βιβλίον χω ρ ί; παροραμάτων, ώ ; ώνόμασαν 
οί Γάλλοι τον Ααφαϋεττην. Καί περί μέν τούτου άλλοι; μελετώ , εγώ δε 
ουτε νά κρύψω, ουτε νά υπερασπίσω τά  κακά τοΰ ’Αλεξάνδρου προτίθεμαι" 
πολλοΰ γε  καί δεϊ. Ού'τε ό τοΰ Κλείτου, ού'τε 6 τοΰ Φ ιλώτα καί Παρμενίω- 
νο; τοΰ πατρό; αύτοΰ φόνο;, ούτε ό τοϋ Καλλισθε'νου; λανθάνουσί με. ’Α λ λ ’ 
ούδέ τι» πράγμα σκοπώ να σμικρύνω, καταδικάζων τον απότομον τρόπον 
τοϋ Κλείτου, έν παντί καιρώ καί τόπω άνατείνοντο; τήν έν Γρανικώ σώσα- 
σαν χ£ΐρα, ού'τε τήν ύποπτον καί άγε'ρωχον διαγω γήν τοϋ Φ ιλώτα, π ;ό ; 
τον όποιον καυχωμενον ελεγεν ό γέρων πατήρ του χείροιν γ ίγν ο ν , ού'τε τά ; 
σοφιστεία; τοΰ Καλλισθένου;, όμοιάζοντο;, ώς φαίνετα ι, πρό; τινα τών 
νΰν κατηγόρων τοΰ άνδρό;. ’Α διστάκτω ; καί άπροφασίστω; καταδικάζί 
καί ταΰτα  καί ε ίτ ι άλλο δικαίως κατηγοροϋσι τοΰ ’Αλεξάνδρου. ’Αλλ’ αι 
μερικαί αύτοΰ πράξεις εξαφανίζονται προ; δλον τδν δημόσιον αύτοΰ βίον 
άντεξεταζόμεναι’ είναι τόσαι κηλίδες, ύπό τη ; πολλή; λάμψεω; συγκρυπτό- 
υι,εναι, είναι πράξεις καταβιβάζουσαι τον ’Αλέξανδρον εις τήν τάξιν τών αν
θρώπων, διότι άλλως ήθελεν είναι υπερτερας φύσεως ό'ν· προσθη'σομεν δέ 
τούτοι; δτι δ ’Αλέξανδρος μεταμεληθείς έθρήνησε καί παρ’ ολίγον έφονεύθη* 
τ ί ;  έν τη θέσει τοΰ ’Αλεξάνδρου μετεμελη'θη καί ώμολόγησε τ ά  άμαρτή- 
μ α ίά  του ; Είναι άληθέ; ό'τι ό αύτοκράτωρ Θεοδόσιο;, μετά τοΰ; έν Θ εσ

σαλονίκη φόνους μεταμεληθΐί;, ύπέκυψεν είς οσας ποινάς έπέβαλεν αύτώ ό 
Μεδιολάνων ’Αμβρόσιο;" ό Θ:οδόσ*.ος δμως ήτον χριςτικν 'ο ;, χρ ιστιανικώ -

διώ κτη; των αιρέσεων" τ ί ;  δε θρησκεία ύπεχρε'ου προ; τούτο τον 
’ Α λέξα νδρ ο ν ;

Αλλά διά τ ί μέγιστο; στρατηγός, μ έγισ το ; δορικτη'τωρ καί τοσοϋτον 
χρηστός καί ενάρετο; γενόμενο;, δέν έδείχθη καί μέστο; νομοθετη; ; δ ια τ ί 
δεν έγραψεν έλευθε'ρα; νομοθεσία; δ ιά  τού; υπηκόου; του ; ’Εγώ ού'τε δτι προ 
ώρα; άποβιώσας δέν πρού'λαβε νά πράξη τοΰτο λέγω , ού'τε εϊ ήτον δυνατόν 
καί εύκολον εϊ; "ίωνας, Αυδού;, Κάρα;, Περσα;, Μηδου;, Ινδού ;, κ τλ , νά 
έφαρμόση τά  νομοθετήματα τών Αθηνών,- τή ; Σπάρτη; η τ ή ; Μακεδονίας 
«ςετάί,ω ερωτώ μονονίποια συνταγματα έδωκαν εί; τού; ύποταχθέντας λαούς 
ο: κατήγοροι τοΰ Αλέξανδρου J ’Απορίας άςιον τώ όντι π ώ ; δέν κατηγό

ρησαν αύτόν δτι δέν ένεφύτευσεν αύτο ϊ; τδν κατά πάντα καθαρόν καί άγνδν 
ελληνικόν χαρακτήρα, καί πρόσωπα, καί χρώ ματα , *«ί πάν τ ι ξενίζον καί 
ίδιογενέ; αΰτοΐ; άλλάξα;. Ό  ’Αλέξανδρο;, σεβασΟεί; τά ; θρησκείας, έσε- 
βάσθη καί τού; νόμου; τών όποταχθεντων λ α ώ ν  άφήκε τάς δημοκρατία; 
τώ ν έλληνικών πόλεων τή ; Μικρας ’Α σία;, μετέτρεψε δ ι’ αίσθημα η δ ιά  
φρόνησιν τά ; ολιγαρχίας είς δημοκρατία;, έκυβέρνησε φιλανθρώπω; καί π α 
τρικοί;, αλλ ουδέποτε έτυράννησεν.

Είναι γνωστόν οτι δύω ειδών τυραννία ύπάρχει έν τώ κόσμ ο , τυοαννία 
εθνου; επ ί Ιθνους^ ολοκλήρου, αρχόντων καί δεσποτών τυραννία έπι δούλων 
καί ειλώτων, καί τυραννίαένός καί μόνου έπι πάντων τών υποκείμενων λαών, 

εστωσαν ομογενείς ή ετερόφυλοι. Το δεύτερον είδος, εΐ ούχί άλλο, παρηγο- 
ρεΐ τούλάχιστον διά τής Εσότητος τών καταπιέσεων, το δέ πρώτον είναι πολύ 
βαρύτερον καί δτι τοιοΰτον ήτο τδ τών Περσών δήλον έκ τοΰ ποοαναφερ- 
βίντος αξιώματος. ‘Ο ’Αλέξανδρο;, ούτε τδ £ν ούτε τδ άλλο άσπασθείς, 
καί τήν ύψηλοφροούνην τών Ε λλήνω ν καί τδ  άγε'ρωχον τώ ν Μακεδόνων κα
ταφρόνησα;, άπαντα ; έτίμησεν όμοιου; καί ίσου; ώ ;'έ),ευθέρου;,ί δέ τιμω ρία  
τώ ν άδικουντων, αναστέλλουσα τήν αδικίαν, συνείχε τδ δλον.

ΚαΛώς. Ο ί μετέπειτα δμως διάδοχοι χα1 ^ δ ιά δ ο χ ο ι ,  κακοί γ ε ,ό μ ε -  

ΥΟι> *e r iiffJ w w  τ>)>· «PXVr εκείνον. Α λ λ ’ ούδέ 5 τοΰ ενάρετου Μάρκο» 
Αύρηλίου υ ίδ; εγινε χρηστός, καί ούδεί; Ινεκα τούτου κατηγόρησε τδν πατε'-

f a ,  μετα πολλής έπιμελείας αύτδν άναθρέψαντα. Κ α ϊσ ί μαθηταΐ τοΰ 2 « -
κρατου; Κ ριτια; καί ’Α λκιβιάδη; έγιναν έξωλε'στατοι, καί μόνον ο: αναί
σχυντοι συκοφάνται έπροσπάθησαν νά προστρίψωσι μώμον διά τοΰτο εϊς τδν 
διδάσκαλον. Ά λ Λ ά  καί αύζος κατε'ατρεψε πδ.Ιε,ς, έποι'ησε? άπειρα κακά, 
ιίη ψ ά η σ ε  τάς άτθηροτάτας δημοκρατίας τών Έ . Ι Ι φ  ων. "ίνα είπη τ ι ;  
τούτο, πρέπει νά λησμονήση τά  έν παντί καιρώ καί τόπω  αναπόφευκτα‘κακά 
του πολέμου, έξαχρειοΰντο; τούς ανθρώπου; καί διασείοντο; αύτά τά  στ01- 
/ ε ι *  τή ; κοινωνία;· πρέπει νά λησμονήση τ ί  λε'γει 6 Θουκυδίδη; π 3?Ι των



κακών τοϋ πελοποννησιακοϋ πολέμου. Ί ν χ  εϊπν) οτι ό Άλέςανύρος κα ιέ- 
στρεψε τα ; άνθηροτάτας δημοκρατίας τών Ελλήνω ν, πρέπει νά λησμονηση 

οτι το άνθϊίο'ον δέν υπήρχε πλέον, κα! να μήν ένθυμηθή πώς είχον καταν

τ ά ε ι  αί άπαντα·/οΰ ελληνικά! πόλεις- τούς θησαυρούς τοΰ εν Δελφοϊς ναοΰ 
ουτε ό Φ ίλιππο; ουτε ό ’Αλέξανδρος βεβαίως ^λεηλάτησαν. ’ A .IV  έίηχρείωσε 
τούς έλληνι-Λούς χαρακτήρας. Κα! πρ?:; τοΰτο πρεπει νά λασμονηση ότι ο 
Λύσανδρος δεν έξηχρειώθη ύ π ’ Αλεξάνδρου, κα! οτι δυο Λύσανδρο'. έκ βά
θρων ήΟελον καταστρέψει τήν ‘Ελλάδα, κα! πρέπει ν* διαγράψω έκ τής 
ιστορία; τά  ένδοξα ονόματα τών αληθινών Σπαρτιατών Κ αλλικρατίδα και 
Τελευτίου, οϊτινες, δυσανασχετήσαντες οτι οί Ελληνες εκολάκευον τους σα- 
τράπας, χρημάτων ένεκα, ίνα φθειρωσιν αλληλους, απεφασισαν νά διαλ.λα- 

ξωσι τούς Λακεδαιμονίους και ’Αθηναίους.
Ό  ’Ανταλκίδας διά συνθήκης, οί'ας βασιλεύς έπεθίψει, παρεχώρησεν εί; 

τοϋς βαρβάρους τάς έλληνικάς πόλεις τής Μικοας Ά σίας· κα! ταύτης τής 
βυνθη'κης δυνάμει, ό μ έγα ; βασιλεύς, κριτής γενόμενος, εύρισκε δίκαιον νά 
διατάσση, κατά τύ δοκσΰν, περι ελλ.ηνικων πόλεων xat νήσων, ο ύέ Αλέ
ξανδρος, τά  έκ διααέτρου έναντία ποιών, κατά τάς προς Φ ίλιππον συμβου- 
λάς τοΰ Ίσοκοάτους, επέτασσε τώ βασιλεϊ τών Περσών, ώς κύριος τής 
’Ασίας· άπαλλάξας δέ τούς έκεϊ "Ελληνας τοϋ βαρβαρικοΰ ζυγοϋ, εί; εν 
μόνον παρηκουσε τον Ισοκρατην, δ ιότι ο μεν γηραιός ούτος πολίτης τών
’Αθ/ϊνών συνεβούλέυεν είλωτείαν τών βαρβάρων τοΐς Έ λ λ η σ ι, ο δ έ  ’Αλέξαν

δρος κατέστησεν απαντας ίσους. Α λ λ  υ Αλέξανδρος, ώς στρατηγός τών 
1 Ε λλήνω ν, δίκαιον τ,το να ύπαχοΰ;/ είς τάς διαταγάς αΰτώ ν ωστε, ε ΐ χα- 
Τηγορεϊτο ώς άλλος Έ ρμοκοπίδης , επρεπεν εχ τής Ασιας να επιστρε^ΐ} 
άπολογηαόμένος. Τοίαΰτα μαθήματα τής νέας νομικής δεν έδιδάχθη πχρ ’ 
Άριστοτέλους ό ’Αλέξανδρος· π α ρ ’ ’Αριστοτέλους εμαθεν οτι το ελληνικόν 

έθνος δύναται άρχε-.ν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτεία ;· παραμελήσας δε 
τών παραινούντων να μεταχειρισθη διαφορως τους Ελληνας, τους βάρβαρους 

άπεδέξατο παρ’ έαυτώ, τούς εΰδοκιμοΰντας εΰεργετών αύτών.
Ά λ λ 'έ λ α β ε  ν ήβη περσικά, α ιγυπτιακά , κατά δέ τον ’ΐώσηπον χαί 

'εβραϊκά, ν-αι έγινε τά πάντα τοΐς πάσιν, ένα χερδίση τούς πάντας, έν ώ 
έπρεπε νά μέν:) άγνος Μαχεδών, χανσίαν έπί τή ν  κεφαλήν γέρων χαί κρη
πίδας νποδυν μένος. *Ω ! ταΰτα , ομολογώ, είναι αμαρτήματα μεγάλα, ού- 
δεμίαν ά π ο λ ο γ ία ν  έπιδε/όμενα , καί ει περ! τών άλλων εύρίσκετο μεγάλη τ ις  
η μικρά ύπεράσπισις, περί τούτων ούδέν έστιν ε ίπ ε ϊν  h  μόνον λέγω τε
λευτώ ν' εί, κύριος τή ; ’Ασίας γενόμενος, δέν έμεινεν αναμάρτητος, δεν άνε- 
δείχθτι καλός καί άμεμπτος «νδρίάς, ήρωϊκοϋ κάλλους άγαλμα, εΐ χύκ  

εγινεν ά γγελο ;, :ί o iSsl; λόγο; ύπερ αΰτίϋ  ίσχυ'ίΐ παρά το ϊ; ακριβοδίκαιοι;

*αί «ΰστΛροις κριταΓς, τότε άποκηρυχθητω, άποβληθητω τ ή ; ελληνικής 
φυλή; ώ ; ανάξιος, ώ ; μολΰνων,το όνομα’ παραλαβέτω δε μεθ έαυτοΰ καί 

’Αριστοτέλη·/ τον διδάσκαλόν του, Μακεδόνα κα! αΰτον ο /τ α , ’Αριστοτέλην 
il m aestro  di co lor  ch e  san no.

’Απήλθεν έκ της γης ό ενδοξότατος τών αύτής υιών, πολλά μεν κατορ- 
^ώσας, πολλά δε κα! Ανεκτέλεστα καταλιπώ ν. Το μεγαλεϊον τών έργων, 

ύτέρ τήν κοινήν σφαίραν ον κα! το ούνηθε; ύπερβαϊνον, καταντά είς το άπί- 
στευτον, οίον μυθώδες νομιζόμενον. Ούτως έν τ?ί Δυ'σει περ! Μεγάλου Κα
ρόλου, ούτως έν τή ’Ανατολή περ! Αλεξάνδρου. ’Α λλ’ ούτε τοΰ ένος, ούτε 
τοΰ άλλου το άληθες μεγαλεϊον αναιρείται, δ ιότι πολλοί τών μ ετέπειτα , 
είτε έπτοημενοι κα! άληθώς πιστεύοντες, εϊτε κολακεύοντες, είτε καί πρό
χειρον μυθοπλαστιών αφορμήν έχοντες, έπί άληθεϊ τή. βάσει πολλά τά  ψεύδ/ι 
έπω/.οδόμησαν.

Έ άν δ ’ έκ τών γεγονότων κ ι!  εκ τών δεδομένων κρίνωμεν, ο ύ /ί μικρό
τερα εμελλον είναι τά  ύ π ’ ’Αλεξάνδρου μελετώμενα. ’Αν καί οί σκοποί τοΰ 
μεγάλου τούτου άνδρος παρά τινων ώ ; ακατόρθωτοι, καί, καθ’ ά λέγετα ι, 
ριομαντικοί, κατηγοροΰνται, ή άδέκαστος δμως κα! άπχθής κριτική ευρίσκει 
οτι ούδέν έστι το μάλλον δεικνύον την φρόνησιν τοΰ ’Αλεξάνδρου καί το 
διαστέλλον αύτον πάντων τών όμοιων, δσον ή ακριβή; διάκρισις τών δυσ

χερών καί αδυνάτων. Έ κ τούτου οδηγούμενος έζήτει καί έθήρευε τά  πρώ τα, 
άλλ’ ούδεποτε έπε/είρει τά  δεύτερα, διά τοΰτο κ«!. άπανταχοΰ έπετύγχανε.

Μετά παρρησίας δέ ομολογώ την άπο ψυχής καί καρδίας λύπην μου, ό τ ι, 
είτε διά μετριοφροσύνην άποφεύγων νά μιμηθή τον Ηέρξην, είτε δ ι άλλον 
λόγον, άπεποιηθη τήν πρότασιν του άρχιτέκτο-Λος Δεινοκράτους ή Στασικρά- 
τους’ δ ιότι, άλ^λιος, έν ώ τήν tr/ίμερον έχομεν ’Αλεξάνδρειαν, τότε ήθέλομεν 
εχει κα! τον 'Ά θω να,είς όλόσωμον γ ιγαντώ δη  ’Αλέξανδρον μεταπεποιημένον, 
έν τή  μια μεν μυρίανδρον πάλνν κρατούντα, έν δέ τη  έτέρα ποταμόν δ ιαβα ί- 
νοντα καί έκχεόμενον εί; τήν θάλασσαν. 'Ω; δέ οί άγριοι τής ’Αμερική; γο« 
ν.ατίζουσίν ενώπιον τοϋ μεγάλου καταρράκτου Νιαγάρα, σεβόμενοι το μεγα 
λείο·/ τής φύσεως, ούτως απαίδευτοι καί πεπαιδευμένοι, πολιτισμένοι καί 
άπολ,ίτευτο^ ήθελον κλίνει γόνυ ενώπιον τοΰ κολοσσαϊκοΰ άνδοιάντος, θαυαά- 
ζοντες τήν ελληνικήν μεγαλ.ουργίαν.

'Η διά τών έν Βαβυλώνι καί τών περί αύτήν έργ'ων έξασφάλισις τοΰ Βασι
λείου, ό έκ τοϋ παταμοΰ Ινδού μέχρι, τοϋ περσικού κόλπου παρά πλους τοϋ 
ΙΧεάρχου, αί περί τήν ’Αραβίαν προς κατοΓ.τευσιν άπόπειραι, αί άπειροι 
προετοιμασία·, κατά γην καί κατά θάλασσαν, « ί διδόμεναι καί πάλιν άνα- 
στελλόμεν·*’. δ ια τα γα ί, τα ΰ -α  καί πολλά άλλα διδόμενα δεικνύουσιν άπο- 

χρώ ν-ω ς ότι οί σκοποί τοΰ δο^ικτη'τοοο; άπέβλεπον τά  δυτικά αέρι;.



[Λϊλλί, π»ριπλευσ«ς την Αραβίαν τρωτόν, εΤτα δε τήν ’Αφρικήν, να φ^ζσ/Γ 
«ί; τα ; 'Ηρακλείους στηλα;,5που έπ α ιζε  το τέρμα τον κόσμου προ; δυσ μά;, 
νά κυριεύση την 'Ισπανίαν, καί ουτω να άποκαταστηση άπτιρτισμε'νον, προς 
ασφάλειαν, κοινωνίαν καί {’απορίαν πάνυ καλώ; s/ο ν  το βασιλειον. Τα επί 

Θράκης ί ί * ν  α ί χν*τολιχ*> 'ίν δ ίη  τώ νν’Αθ-Λνάίων, ή M w pi ’A cta ήτον εκ 
τώ ν καλλι'στων χα : εύφοροτάτων μερών τή ; γής, ή 'Ισπανία ή το το Πεεού 
και τό Μεξικόν τοΰ άρχαιου κοσμου. Πάντα ταυτα , έξησφαλισμένα, καλών 
Ο ΐατεταγμίνα καί κοχνωνουντα^πρό; ά'λληλα, ήθελον παρέχει τό λαμ πρότα- 

τον ffLru*. Ή  ii3t Μακεδονίας κ α ζθ ρά κ η ; εμπορία τη< Έλλα'δος μετα  τη ς  
Μ ικρά; Α ςι*ς, ό των παράλιων τής Συρίας καί ’Αφρικής μετά τή ; ’Αλεξαν- 
Λρείας χβ ΐ Καρχη$ο'νο;, τί,» οποίαν, ΰποταχθεΐσαν και -.ού; ίδίου; τηιοΰσαν 
νόμ ιυς, Λεν ήθελε καύσει ο Αλέξανδρος, ώς οί 'Ρωμαίοι, η ανταλλαγή των 
πολυτίμω ν «.α: κατωτέρων μετάλλων τής 'Ισπανία; πρό; τά τών άλλων 
και προ; τα πλουσ.ώτατα προϊόντα τ ί ς  Γ; ί  ίας, ηθελον εϋκρέοει αεταβολήν 
*U τον άρχαΐσν κόιτμον, μικρότερα'; μεν, πάντοτε δμως αν άλογον τής επ ί 
τί> μει,ον μετε'ππτα  διά τή ; ευρεσεω; τής ’Αμερικής γενομενη·;. Τ ινα ; εύνο- 

Μα; και ποιαν συνδρομήν προς κατορθωσιν τοιούτων μεγάλων σκοπών vjOe— 
λεν ίύρεΐ παρά τα ΐς  άπανταχοΰ έσκορπισμε'νχις έλληνίκάϊς άποικίαις, καί 
πώ ς εκ τούτων τ,7;λ;ν ώφεληΟή ο Αλέξανδρος, κ>ν f, σύνεσις καί π ίρ ινο ιχ 
αύτοΰ ιίγνυάτο καί ειδήμονες συγγραφείς ακριβώς τό πράγμα έξέΟηκαν.

Καί ουτοι μέν or σκοποί τοΰ δοριχτη'τορο;, άλλοι δε οί τή ; Θεία; Π ϊο - 
ν0·χ ί · Ολίγα πράγματα δεικνύουσ; προφανεστερό-ν τί,ν διαμάχην τών αν
θρωπίνων σκοπών καν τών τή ; Θεία; Προνοίας. Φαντασ&ωμεν, κύριοι, ανδρα 

μεγαλεπήβολον, μεγαλουργόν, μεγάλα κατορθώσαντα, μεγάλα κατά νουν 
ανελιττοντα, υπό στρχτνγω ν, ναυάρχων, ύπασπ>.στών, π* ί μεγάλων θεο*— 
•πόντων περιστοιχούμενον, εν μέσω πολυτελέστατων ανακτόρων, έν πληγεί, 
λ ζμ πρότητι κείμενον, ύπό πλήθους στρατιωτών, έπιΟυμοΰντων ι*3 εΐν τόν 
α τ ιπ ή το ν  αΰτ-.?; βασιλέα, οίον πολιορκούμενον, κατά πάταν ώραν καί σ τ ιγ 
μήν έτοΐμαζόμ;νον νά κίνηθη, δίδοντα καί άνακαλοΰντα δ ιαταγάς, xar 
πά ντα  ταϋτα διά σφοδροτέρας κινησεω; τοΰ σφυγμού-, δνά πυρετού ώ ; ισ τό ν  
άραχνης κατ «στρεφόμενα. Ουτω; έν τή νεωτερα ιστορία, ολίγον τ ι εντονώ- 

τερον βορείων άνεμων φύσημα κατέστρεψε τό ώραιότατον καί λακποοτχτον- 
τώ ν στρατιωτικών θεαμάτων sic  transit g loria  round*.

Ι'.αν μη θελωμεν, κύριοι, νά πεσώμεν εί; τήν άτοπον καί άσεβή έντα ύ τώ  
ιόεαν, δτι τά  πάντα έν τώ  χ 4 ψ »  το ύ τ»  ύπό τυφλής τύχης άγονται κα ι 
φέρονται, ώ; ύπό άνεμων τά νέφη, πρέπει άδίστάκτω ς νά δεχΟώμεν οτι τοΰ 

παγκοσμίου τούτου δράματος ϊν ούρανοτς μεν σχεδιάζονται, ενταύθα δ ’ ίπ ι-  
τελο ϊντα ι π α ρ ’ ήμΐν «ί σκηναί. Τά διάφορα έθνη δίναι υποχρτα ί, obv ποω-

ταγω νιστά ; εχοντε; τούς ηγεμόνας, άλλήλους διαδεχόμενοι, λαμβάνοντες 
και άλλάσσοντες θέσιν, κ α τ ’ άνωτέραν, καί ταύτην άόρατον, δ ιαταγήν. Οι 
"Ελληνες παρέστησαν προ τών Μακεδόνων, οί Μακεδόνες διεδε'χθησαν τούς. 
"Ελληνας, οί 'Ρωμαίοι τούς Μακεδόνας, τούς 'Ρωμαίους οι Τούρκοι, 

. . . . .  καί β5τω καΟίξής.
Εν ώ δ’ εν τή  απείρω ποικιλίςι πολλά τοΰ παγκοσμίου τούτου δράματος.. 

είναι, οαίνονται τουλάχιστον, εύεςηγητα είς τον φιλόσοφον παρατηρην, 
Οπάρχουσι καί πάμπολλα  άλλα έν ο!ς πρέπει νά κλίνη τόν αυχένα, σεβό
μενος τάς βουλάς τής Θείας Προνοίας, όμολογών την-έαυτοϋ αμάθειαν, κ α ί 
απορών πώ ς νά έξηγίσ·/) οτι Ar,μητριός δ Πολιορκητής, &; εμελλε νά κλη- 
ρονομηση ’Αντίγονον τον ϊσχυρότερον διάδοχον τοϋ ’Αλεςάνδρου, έν λαμπρα 
φυλακή τοϋ πενθεροΰ Σελεύκου τοιιοϋτον έλεεινώς ά π /,λλα 'ε ' πώς 6 Αννίβας, 

ό νικητής τ ώ ν ‘Ρωμαίων, ό έχων τ ι  ναπολεόντειον κατά  τε αλλα και κα τά  
τήν διάβασιν τώ ν Αλπεων,. ^ναγκάσΘη, είς ξένην αυλήν πρόσφυξ, νά δηλη- 
τηριασΟή, ϊνα άπαλλάςτ, τους ‘Ρωμαίους τοΰ  φόβου., δν αΰτοϊς ένέπνεε' πώς 
ό Αντώνιος, 8ς ήδύνατο νά γέντρ κοσμοκράτωρ, άντί τοΰ Αύγουστου, κ α τα -  
φοονήσας τιμ ή ν  καί δόζαν, εγκαταλιπώ ν τού;.περιμένοντας στρατιώ τας, 
ΐνα  άκολουθιέση τήν φυγόμαχον καί δραπέτιν Κλεοπάτραν, δέν εύρισκε, 
κα ίτοι πολλά ί/.ετεύων, τόν φονεύσαντα.. ΓΙολ/.ά δέ είπών καί έπινοήσας. 

ττρός έςήγησιν. τούτων και άλλων όμοιων, θέλει πεισΟή έν τέλει ό φιλοσο
φιών οτι καί ταΰτα  είναι τόσα παραδείγματα  διαμάχης τώ ν άνΟρο>π!νων. 
καί τώ ν θείων σκοπών’ ούδ’ είναι τό πραγμα  διάφορον είς τήν προκειμέν/,ν, 
ύπίΟεσιν. ό  κόσμος ολος περιέμενεν έκ τοϋ Αλεςάνδρου ίνα  ή Ελλάς συμ
π α γή  καί ή Ασία εύδαιμονήση, καί δμως ή Θεία Πρόνοια έπ έτρεψε μετά  
τόν πρόωρον αύτοϋ θάνατον νά κυριεύσωσιν Ασίαν, Αφρικήν καί Ελλάδα οί, 
διάδοχοι καί έπιδιάδοχοι αύτοϋ, οίτινες^ χάρις είς τά ς  συνετάς εκείνου δια
τάξεις , διετήρησαν υ.έγρι τίνος αρχήν καί αξιοπρέπειαν, ειτα δε, έξαχρειού- 
μενοι καί χειροτερεύοντες, καθ’ οσον έμακρύνοντο τής παρουσίας καί έ π ι ί -  
ροής τοϋ μεγάλου άνδρός, άγενώς παρέδωκαν τό παν είς τούς ‘Ρωμαίους, 
ΐνα  τυραννήτωσι καί γυμνώσωσι τόν κόσμον άπαντα , καί, καταχθόνιον δε. 
ειρωνείαν πρός τούτοις έπιτιΟ έ/τες, νά- περιπαίζωσι καί τούς άλλους και. 
τούς εύπιστους Ελληνας διά τοϋ έν πα ντί καιρώ καί τόπω  αγαπητού αύ- 
το ϊς ειδώλου, τής ελευθερίας, λόγω μέν κηούττοντες C o re y ra  lib e ra  c iv ita s , 

καί άλλα παρόμοια, εργω δέ επί μάλλον και μάλλον συσφίγγοντες τάς άλύ- 
σεις. Μόνον διά τών χρυσών στεφάνων, τούς οποίους έκουσίως δήθεν προσέ- 
<ρερε, κατεπτώχευσεν ή Ελλάς, ft άπάνθροιπος αΰτη εξουσία τώ ν ‘Ρωμαίων* 

ό μετά  τούς ‘Ρωμαίους-άγριος δεσποτισμός τών ΠάρΟων, ή θηριώδης έξου- 

«ία τών μετέπειτα. σκυΟικών φυλών, οίον έκ συμφώνου καί τάς μεγάλας



*/.—{oat-ς, Ζσχς περι τοΰ αρχαίου κόσμου, περ! τοϋ αρχαίου, δός ε ίπ ίΐν , ανα
τολικού ζη τή μ α το ; ή σύνεσις καί ή χρησ τότη ; τοϋ Αλεξάνδρου παρεϊχε, 

κατέψευσαν, καί τα ς  γενομένας βελτιώσεις έξ όλ,οκλήρου κα! έκ βάθρων 

κατέστρεψαν.
Οϋχ! μόνον άπίστευτον, ώς προείπομεν, -άλλά κα! πρόξενον ζηλοτυπίας 

γ ίνετα ι τό  μεγαλεϊον τώ ν πράξεων, μ.υριοτρόπως προσπαθούσης νά μετρι
άσω η κα! νά ψεύση τ ά  παρ’ άλλων έ γ κ ώ μ ια . Ούτως, έν φ  όί μακεδονί- 
ζοντες Ελληνες έθεοποίουν τον ’Αλέξανδρον, οί κ α τ’ αλήθειαν, η καθ’ ύπό - 
κρισιν, δημοκρατικόν φρόνημα έπιδεικνύμενοι δεν επαυον καταφρονοΰντες 

κα ι ψ ίγοντες τάς πράξεις αύτοΰ, τον όποιον δεσπότην κα! τύραννον άπε- 

κάλουν, και έκ τούτου at ουτε ολίγαι ουτε μ ικ ρά! κ α τ’ αύτοϋ κατηγορία’.. 
Οί δε ‘Ρ ω μ αίο ι; ο! ‘Ρωμαϊοι οΐτινες ένίκησαν τούς τελευταίους βασιλείς 
τή ς  Μ ακεδονίας, τοϋ ’Αλεξάνδρου μεν αναξίους διαδόχους, Αντιγόνου δε 
ποϋ κύκλωπος, δ ιά  Δημητρίου, απογόνους, ουτε νά έννοήσωβιν ουτε νά 
χώνεύσωσιν ήδύναντο πώς προγενέστερος βασιλεύς τοϋ τόπου τούτου κα
τόρθωσε τοσοΰτον μεγάλα. 1 1  κατά  Κράσσον έν ΠάρΟοις τραγ'ωδία ετι 
μάλλον άνετάραττε τήν εκείνων φ ιλοτιμίαν. Εκ τούτου οί ψόγοι τοϋ σα- 
τυοικοϋ ίουβεναλίου, οί τοϋ Αευκανοϋ και άλλων, ό  δε Κικέρων; ό ρήτωρ 
ουτος, όσάκις έλητμόνει, έπηνει τούς Ελληνας, ένθυμούμενος δε ότι είναι 

‘Ρωααϊος, έλησμονει τούς επαίνους, έωλοκρασίαν τή ς  αύτοΰ ρωμαϊκής αγέ
ρων ίας κατασκεδαννύων. Οΰτος καλεϊ τόν Αλέξανδρον ta rp is s im u m . Αλλά 

πόσον ό Κικέρων έσεβετο την αλήθειαν είναι άλλαχόΟεν γνωστόν-
Εκ τούτου κα! τό παρά Αΐβίω περιώνυμον ζήτημα* ε! ό Αλέξανδρος, ε:: 

Ιταλίαν  έλθών κα! πρός τούς 'Ρωμαίους πολεμησας, ήθελε ν.κησει η νικηθή. 
0  μέγας ουτος ιστορικό:, πατριωτικό) ζήλω κινούμενος κα! έπί τοΐς θριάμ- 
βο’.ς τής ‘Ρώμης έναβρυνόμενος, τά  όρη τής Απουλίας ώς υψηλότερα π α -  
ριστων τώ ν ασιατικών, δ ι’ών οί Μακεδόνες είς Ινδίαν διέβησαν, τόν έν Ιτ α 
λ ία  τοϋ βασιλέως τής Ηπείρου, μητραδέλφου τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου, 
θάνατόν έπιφέρών, παμπόλ.λους ‘Ρωμαίους, o'tov Ιουνίους, Ούαλερίους, Κοΐν- 
τίους, Κορνηλίους και τοιούτους, τώ ν όποιων τά  ονόματα πρέπει νά άνοίςη 
τ ις  τό  αύτοϋ σύγγραμμα Τνα κατά  πρώτον γνωρ'ση, άπαριθμών ώς ικανούς 
νά νικήσω σι τόν νικητήν τής Ασίας, δέν διστάζει νά λύση τό ζήτημα  πρός 
δόξαν τής έαυτοϋ πατρίδος. Αλλά κα! πασι τούτοις πάλιν, ώς φαίνεται, 
ού πειΟόμενος', άπεοάσισε νά προστρέξη είς την τύχην, έπιλέγων ότι τυ χη - 

ρός μέν ό Αλέξανδρος, άλλ’ ετι μάλλον τυχηρά ούσα ή ‘Ρώμη ήΟελεν άφεύ- 
κτο)ς νικήσει. Κ ατά τή : γνώμης ταύτης τοϋ Αιβίου, άντ! πολλών άλλων, 
άρκοϋμαι νά έπαναλάβω τοϋς λόγους νεωτέρου τινός εμφρονος κα! κ ρ ιτ ι- 

κω τάτού ίστοοικοΰ, ίκανίοτέρου ό'ντος? ώς στρατιο>τικοϋ? κα! τοΰ Αιβιου

κα! π ο λ λ ώ ν  άλλων. Οΰτος λέγει ότι ή μεγάλη τύχη  τής ‘Ρώμης ητον ότι 
6 Α λ έξα νδ ρ ο ς, τό τριαι/.οστόν τρίτον έτος τής ηλικίας άποθανων, δεν πρού- 

λαβε νά είσβάλη είς την Ιταλίαν.
Πανυ ολίγοι έδωκαν π ρ ο σ ο χή ν  είς του; λόγους τοΰ I . Αιβιου, πολλφ δε 

πλείονες έφιλοτιμήθησαν νά μιμηθώσι δήθεν τον Αλέξανδρον άλλ ή μ ΐ-  

μησ·.; άπέβλεπε μόνον ασήμαντα, έστι ό οτε κα! γ·ελ>οια πραγμ.ατα. Ο δια
βόητος Καράκαλος, ό εν τοΐς κόλποις τής μήτρός φονεύσας τον αδελφόν 
Γέταν, ού μόνον φάλαγγα μακεδονικήν συνέστησεν, άλλά καί εί/.ονας πα - 

ρήγαγεν είς το μέσον γελοίας, £■/ σώμα γραφούσας κα! μίαν κ εφ α λ ή ν , όψεις 
ήμιτόαους δύο παρέχουσαν, ’Αλεξάνδρου τε κα! Αντωνίου. Και τής Σουε- 
δίας Κάρολος ό δωδέκατος έπεδεικνύετο τον ’Αλέξανδρον μιμούμενος, Αλέ
ξανδρος τής άρκτου καλούμενος. Α λλ’ ό μέγα ; Αλ-εςανόρος ούτε τήν άστα- 
σίαν, ούτε τήν άφροσύνην, ούτε τήν άρκτώαν τραχύτητα , έστιν οτε δε κα! 

σκληρότητα, είγεν εκείνου* ούδ* ήναγκάσθη νά καταφυγή εί; τού; ΓΙερσα;, 
ώς ό τής άρκτου Αλέξανδρος εί; τούς Τούρκους, ίνα αισθανΟή τήν γλυκυ- 

τη τα  τής οθωμανικής φιλοξενίας.
‘Ο μέγας Πομπηίας ένηβρύνετο θριαμβεύων εν τη στρατιωτική χλαμύόι 

τοΰ Αλεξάνδρου, έν Ταλαυροις τοΰ Ιΐυντου μεταξύ τών πολυτίμων λαφύρων 
τοΰ Μιθριδάτου εύρεθείση. ‘Ο Καισαρ μετά στεναγμών και τε τα πει νιμμένης 

φιλ.οδοξίας έθεώρει τον ανδριάντα τοΰ Αλεξάνδρου. ‘Ο Αύγουστος, κατα
φρόνησα; τά  εταιρικά θέλγητρα τής Κλεοπάτρας, έφείσατα τής ’Αλίξαν- 
δρείας, χάριν τοΰ ’Αλεξάνδρου* ό Τραϊανός μετ ενθουσιασμούάνεγινωσκε τήν
• / ι / · \ < Τ ' Γ '  ~ >α“ιστορίαν αυτοΰ- ο Ναπολέων ύπο το προσκεφαλαιον είχε του; ριους του Αλε

ξάνδρου κα! Καίσαρος. Ιίάντε; οί δορικτήτορες έθαύμασαν τον ’Αλέξανδρον, 
οΰδείς όμως, ούδεί; συνήψε τήν θέλησιν εν ταύτω  κα! τήν δύναμιν ινα κατά  
πάντα  μιμηθή τό παράδειγμά του. Μία μόγη έλπις, ή έσχατη άγκυρα, μένει 
τήν σήμερον είς τήν τελευταίαν άπόπειραν τής Ευρώπης πρός έκπολίτευσιν 
μέρους ’Ασιανών, εί μέν ούχ! τοΰ π  αν τη π ά ντω ς ανεπίδεκτου, τουλάχιστον 
τοΰ πλέον δυσεκπολιτεύτου. "II δέ έπιχείρησις αυτη, έν πάση περιπτώ σει, 
πρόχειρον έχει το γνωμικόν έ τ  τοΐς jieyii.lo/c άρχει χα ί ή απόπειρα .

Γνωρίζω, κύριοι, οτι τ'ο επαγωγόν τοΰ. θέματος κα! ή ρύμη τοΰ λόγου 
παρέουρέ με όίστε νά κατα/οασθώ  τήν υμετέοαν υπομονήν, ούδέν ήττον 
όμως έξαιτοΰμαι τήν άδειαν νά όποσυνάψω τοΐς ποοηγ'ουμένοις δύο τ ινα , 
πριν έλθω είς το συμπέρασμα και τέλο; τοΰ λόγου. ’Αφήκα δέ ταΰτα τε

λευταία καί ώς παράδοξα φαινόμενα, κα! ιός ιδίας έμοϋ παρατηρήσεις, τας 

όποιας, ο·}* έπιθυμών νά περιφρουρήσω διά τοϋ κύρους έπισν'μων άνδρών, άπ 
εναντίας παραδίδω είς αύστηροτέραν βάσανον, έάν τοϋ τοιούτου κριθώσιν 

έζ ια ι. Τό πρώτον είναι ότι τό σημερινόν έλληηκον Πανεπιστήμίον χ β δ « -



στοΰμεν εί; τί»·* ’Αλέξανδρον, καί ιδού πώς, {1 αντ5ς σχεδόν ο.ί διάδοχοι r.tt 
ί πλεΐ^τοι των έπιδιαδόχων έκληρονόμησαν την ©ιλομάθειαν τοΰ μεγάλου· 

Γ-ου άνδρός ΐό  Μουσεϊον και ή Βιβλιοθήκη τής Αλεξανδρείας, εργα όντα 
j» ίΐτολεμαίων, εΤναι συγχρόνως κα! εργα τοϋ ’Αλεξάνδρου. "Οταν δε συλ- 

λο’γισβώμβν δ τ ι, μετά τόσους κόπους τών ’Αλεξανδρινών καί Περγαμηνών καί 

τόσας συλλιγάς τών Πτολεμαίων καί Ά ττά λ ω ν , μόλις διεσώθη μικρόν μέ

ρος τών πονημάτων εκ τοϋ τρομερού ναυαγίου, πρέπει άναγκαιως νά συμ- 

ηεράνωμεν δ τ ι, άνευ τούτων, εΐχομεν?ΐ·»ως έπιστήμας καί νεωτερας ευρέ
σεις, ελληνικές δμως μαθήσεως, ελληνικής φιλολογίας, δ ι’ής ελληνικόν παν- 

διδαχ,τήριον πρέπει να χαρακτηρίζετα ι, ουδέ ίχνος- ήθέλυμεν εχει πιθανώς 
προς τά  ελληνικά καί ημείς καί οί τής αρκτικής καί εσπερίας Ευρώπης, ώ ί 

προς τά  ιερογλυφικά τών Αιγυπτίων.
"Κτι παοαδοξότερον φαίνεται τό δεύτερον, καί δμως εγώ νομίζω αύτό 

αληθινόν* /·ιτι δε το εξής. ’Επειδή ό χείμαρρος τής βαρβαρότητος έπήλθεν 
έκ της Ασίας, είναι φανερόν οτι, αδύνατος καί έσκορπισμένος ώς ήτον ό ελ

ληνισμός, ήθελε καταστραφή Ρ^χ?5* «ύτης τής «στίας. ’Α λλ’ό ’Αλέξανδρος, 
διά τών νέων πόλεοιν, διά  τών νέων αποικιών, διά  τής επ ιμ ιξίας, διά της 
ελληνικής εξουσίας, διά τών ελληνικών αυλών, έκτείνας καί στερεώσας «5— 
τόν, κατέστησεν ίκανδν νά άνθέξν) επί πολύ- δθεν διεσείσθη, έβλάβη, ήκρω- 

τηριάσθη, άλλά δεν κατεστράφη, έμεινε, χάρις εϊς τόν ’Αλέξανδρον, ζοίπυ- 

ρον, πρός έπιγονήν μείζονα.

Δεν δύναμαι νά κρίνω επί τοΰ παρόντος ε! κα τ’ άλλα ήθελεν είναι επ ι

τυχής τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου καί τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου σύγ/ρ ισ ις- 
έν τώ  περί ου ό λόγος δμως έστιν εΰρεΐν, νομίζω , παράλληλόν τ ι  παρ’ ά μ -  

φοτέροις. 0  μεν Αλέξανδρος, είς τά  ανατολικά μέρη τρέψας τήν προσοχήν 
του, άφήκε τά  δυτικά , τά  οποία δέν προύλαβε νά έπισκεφθη, εύκολον ερ- 
μα’.ον είς τήν ανυπέρβλητον πλεονεξίαν τής ‘Ρώμης, ήτις, παμφάγον θηρίον 
τώ ν εθνών γενομενη, έπροσπάθησε νά καταπίη  καί τάς γλώσσας αυτών. 

Ε π ’.τυχοΰσα δέ έν τοΐς δυτικούς μέρεσι, πλησιεστέραν εχουσι τήν άρπακτι- 
κήν λάμιαν, άπέτυχεν έν τοΐς άνατολικοϊς, καίτοι προσπαθήσασα, ώς ανω
τέρω κειμένοις καί βαθυτέρας ρίζας εχοντος τοϋ ελληνισμού. 0  δέ Κων

σταντίνος, έπ 'σης άποσύρας τάς ρωμαϊκά; δυνάμεις τών δυτικών, κατέστη
σεν αϋτά ευάλωτα τοΐς βαρβάροις, είς τους οποίους πολύ χρονιώτερον ά ντέ- 
στησαν τά  άνατολ’.κα, ώς μαρτυρεί τό μακρότατον χρονικόν διάστημα μ ε

ταξύ άλώσεως ‘Ρώμης καί πτώσεως Κωνσταντινουπόλεως.
Τοιοΰτος ό Αλέξανδρος κατά τήν έμήν γνώμην, ίίόσον καί περί τών άλ

λων Ιν γένει καί περί τών τοιούτων δύσκολος ή κρίσ’.ζ, τοΰτο καί οίκοθεν- 
φανερήν καί ανωτέρω σεσημείωται. ΙΪ δέ σημερινή εποχή, χαθ ί,ν οΐον πάλη

—  ί Τ ί —

Τών ανεύθυνων καί συνταγματικών πολιτευμάτω ν φαίνεται, κεκηρυγμένη, 
είς τήν οποίαν μεγάλοι τε  καί μικροί έμμιγνύονται, καΟιστα τήν περί Α
λεξάνδρου έτι δυσκολωτέραν, ικανήν νά άποθαρρύννι πάντα  τινα  τοϋ τοιού- 
το υ ' δ ιότι, έάν ψέξη τόν ανδρα, τότε, τά  όι/υ.οΆζα-ιχά, δημαγω γικά,

-Ιοχρατιχά καί άκαρχιχχ  εγκλήματα , κατά  τής κεφαλής τοΰ κρίνοντος 
εκσφενδονιζόμενα ύπό τώ ν όπαδών τής πρώ της μερίδος, καλοΰσι κα τ’ αύ
τοΰ την μελαιναν ψήφον. Εάν δε τολμήση νά τόν έπαινέση, τότε δή τότε 
άντηχοΰσι τά  εναντία ύπό τώ ν δήθεν φιλελευθέρων, καί άφθονα ρέουσιν έκ 
τοϋ στόματός αύτών τά  σεμνά εκείνα καί μελίρρυτα, δτι αριστοκρατικός, 
δεττο η χνς , τνραννιχος ο ίπ α ιη τη ς ,  τή  σπάθη κόπτω ν, καί ούχί διά νό
μου λύων πάντα  δεσαόν.

Γαϋτα παντα  ουτ έλανθανον με, ούτε μ άπέτρεψαν τοϋ σκοπού- διότι 
ο ϋ .ε  πολιτικήν να διδάξω προτιθεμενος, ώς έν άρχή ώμολόγΓ,σα, ούτε νά 
κολακεύσω τινα , ει περ τ ις  άλλος άπειρος ών τοΰ τοιούτου, είπα μετά  παρ-, 
ρησιας ο ,τ ι άνεκαΟεν εφρονησα καί φρονώ, νομίζων οτι τά  όρθά καί δίκαια, 

εϊλικρινώς κηρυττομενα, έν τέλει άναγκάζουσι καί τούς αδίκους νά τά  σε- 
βασθωσι. Κεχωρισμένον, κατακερματισμένον, άλληλομαχρΰν εύρών ό Αλέ
ξανδρος το έλληνικόν έθνος, έπροσπάθησε νά τό ένώση. Διά τοΰτο ύπό πάν
τω ν ιώ ν  όρθιος φρονούντων καί απαθώς κρινόντων έδοξάσθη ώς σύμβολον 
τής ελληνικής ένότητος, ε:ς ταύτην, καί εις μόνον ταύτην εΰοισκόντων τήν 
ευκλ.ειαν και ευδαιμονίαν τής Ελλάδος. Τοΰτο έπροσπάθησα καί αύτος νά 
έκθέσω, δσον αί μικραί μου δυνάμεις συνεχώρουν- ε’ίγε ήμάρτησα, μεμπτέα  
ή άτυχης κρίσις, ούχί ή προαίρεσής. Επήνεσα τά  καλά, άλλ’ ούχί τά έπ ί-  
ψογα, Ικανωτεροί μου διορθούτωσαν τ ά  ημαρτημένα. Θέλω σεβασθή τάς 
γνώ μας αύτών, δταν στηρίζωνται έπι τής ορθής κρίσεως, γνώ μας άνδρών 
γνωστών επι φιλομαθεία καί ειλικρινεΐ οοονήαατι·

Αλλ>ως ύε είμαι πεπεισμένος ο τι, ώς έν τα ΐς μ άχα ις μόνον ο! θρασύ

δειλοι έγκαυχω νται, ούτως έν τούτοις ο[ όλιγώτερΟν φιλελ.εύθεροι π α ρ ΐ- 
στανται ώς κατά  τών τυράννων άδικοΰντες τά  δίκαια τώ ν έθνών. ί ΐ  δέ 

μικρά μου περ: την ιστορίαν πείρα έΰίδαξέ με αρκούντως νά φοβώααι τούς 
Ϋευόοφιλ.ελ.ευθέρους, γνωριζων οτι άνθρωποι, ο ϊτιν :ς, έν Αρχαΐς ό’ντες, απο

β α ίν ο υ ν  έν αύθαιρέτοις αυθαίρετοι, ούδέν δίκαιον, ούδέν ιερόν σεβόμενοι, 
αυτοί οΟτοι εκπεπτωκότες καί πάλιν άναρριχώμενοι, ούχί μόνον τών π ε :ί 
τούς άρχοντας θεραπόντων αγενείς ερπουσι δοϋλοι, άλλά καί αύτών τήν 
χα ιτώ ν, και τό βάδισμά καί το κάλπασμα τούτων νά έξυμνήσωσιν, ούδέ 
διστάζοντες εΐπεΐν δτι καί ό Κ αλλιγούλας, εί έβλεπε τοιούτους, ήθελε τού; 
προτιμήσει τοΰ ίγκιτάτου" άνθρωποι, ούχί περί αύτονομίας καί εύημερίας, 

«λλα περί ύπάρζεως -τατρίέος άδιαφο;οϋντες, είγε μόνον ί'διόν τ ι όφελος έκ



τούτων προκύπτει' τοιοϋτοι συνήθως είναι οί γεννάδαι, ο ίτινες, το δημο
τικόν φρόνημα καί την ελευθερίαν δήθεν οίον ασπίδα προβαλλόμενοι, καί 

ταύτην κατα  τώ ν τολμώ ντω ν άντειπεϊν ενσειοντες, σοβοϋσιν εις το μέσον, 
ταλανίζοντες τά  ύπ ’ Αλεξάνδρου καταπατηθέντα  δικαιώ ματα τώ ν εθνών, 
οίον έτοιμοι αύτοί όντες πρός άνέγερσιν τώ ν πεπτω κότω ν. Εΐπερ ό κόσμος 
πιστεύει, ή ούχί, άδιάφορον, credat ju d acu s A p e lla ’ τδ  αξίωμα τούτων 

είναι cu m  m un du s d ecip i v e lit , d ecip iatu r.
Καί τα ΰτα  μεν ουτω’ νϋν δε, πολλά είπών καί παραλιπών ούκ ολίγα , 

έρχομαι, τελευταίο ν, εις τδ συμπέρασμα καί πέρας τοϋ λόγου. Τοϋτο δέ, 
ποοσπαθών νά άπο φύγω την μακρηγορίαν, θελω έπιτελεσει δ ια  τω ν έ;ής. 

Μετά τον πρώτον πολ.ιτισμδν τοΰ κόσμου, τον καθαρόν ελληνικόν, επηλθών 
ό δι’ Αλεξάνδρου, ελληνικός τε  καί μακεδονικός, ευρύτερος τού πρώτου. 
Μ ετ’ αύτδν τ,λθεν ό ρωμαϊκός, ευρύτερος μεν ισως, βεβαίως δε συνεχεία 

τοϋ δευτέρου. Μετά ταϋτα  ό ευρωπαϊκός, πάντων τών προηγουμένων εύρυ- 
τερος. Ε ί; πάντας τούτους τ ί  συνετέλεσεν ή Ελλάς; Η Ελλάς, κύριοι, έόο- 
ξάσθη μόνη καί καθ’ έαυτήν, πολιτικώ ς τε καί έπιστημονικώς, έν τώ  πρώ - 
τω , δλου τοϋ λ.οιποΰ κόσμου ύπδ βαρβαρότητος καλυπτόμενου, πρα γμ α  τό 
διτοϊον ούτε δυνατόν ούτε εύκτδν είναι νά έπανελθγ,* έδοςασθη κ α τ  άμφω 
«ν τώ  δεύτερό) διά τοϋ Αλεξάνδρου, ο; έξύπνισε τήν Ανατολήν* έδοςάσθη 
έν τώ  ρωμαϊκώ έπιστημονικώς, υπόδουλος μεν, άλλά διδάσκαλος γενομένη 

τώ ν κρατουντών. Δεν εμεινεν άδοξος έν τώ  εύρωπαϊκώ, ώς πολίτικος άστήρ 
διά τώ ν αθανάτων συγγραμμάτων τώ ν έαυτής υίών βοηθήσασα την ευρω- 

πην 'ίνα έξέλθη της παχυλής άπαιόευσιας και βαρβαρότατος.
Αλλά κρίμασιν οίς οΐδε κύριος καί κρίμασιν ά πάντες γνωρίζομεν επήλ- 

θεν ό χρόνος, έν ώ ήδόξηοεν, έταπεινώθη, περιεφρονήθη, ήκρωτηριάσθτ,. 
ηλθεν εί; τδ  χεϊλος τοϋ τάφου, έλησμονήθη, ώνομάσθη νεκρά καί ως μή 

ϋπάρ/ουσα- άλλά τοΰτο ήτο μόνον θανατοφάνεια. Κ ατά  τήν δευτέραν δε
καετίαν τής δέκατης έννάτης άπδ Χριστοϋ Ικατονταετηρίδος, εύαγγελιζο- 
μένη ή γή  χαράν μεγάλην διά τήν έωρταζομένην άμωμον σύλληψιν τοϋ. 

υίοΰ της Παρθένου, τ,κουσε μ ετ’ έκπλήξεως και τήν · . . κνάστασιν της 

νεκροφανούς Ελλάδος . . .  Η θεία Πρόνοια ένευσεν είς τάς καρδίας τώ ν 
ισχυρών βασιλέων της χριστιανικής Εύρώπης . . . καί ή Ελλάς αυτόνομος 
έβασιλεύΟη. 0  ενάρετος ήμών ήγεμών ήλθε καί συνήγαγε τά  τέκνα τής 
Ελλάδος, γενομένη; μετέπειτα  συνταγματικής. Τώρα έρχονται τα  κ α τό π ιν .. .

Καί έμπροσθεν συρόμενοι, καί όπισθεν ωθούμενοι, ώς οί παο όμηρω  
«δύνατοι, καί άλλαχόθεν ύπδ τοϋ πολιτισμού κεντούμενοι, πρέπει νά βα όι- 
σωμεν είς τά  πρόσω, ίνα μή πατηθώμεν. Αν έν τελεί υπερίσχυση ο σαζω- 

■νικδς πολιτισμός, ό ε-ικρατώ ν εν τώ  δυτικω τάτω  μέρει τής Ευρώπης, «*

σοβών, π ά ν τ -  - —  _
άφίνοντες τδν καιρδν νά λύσ(, τδ  ζήτημα . Αλλά τδ ζήτημα  φαίνετα ι τ Μ
ποολελυμένον, τούντεϋθεν δηλ. εις πολιτισμδς περιμένεται.

‘ Ε χει δε τδ πράγμα  ούτως· έκ τώ ν προηγουμένων πολιτισμώ ν προυκυψεν 
άλλος νέο;, πάντω ν τώ ν άλλων ευρύτερος, παγκόσμιος μέλλων γενέσ θ α ι,ό  

άμερ ικανευρωπαϊκδς, οστις, ίνα  κατά ίουφρόϋον είπωμ&ν, « εκτείνει τους 
βραχίονας αύτοϋ δ ι’ άρκτου καί μεσημβρίας, περικυκλοΐ τήν Αφρικήν, το
ποθετείτα ι είς τήν νέα·' Ο λλανδίαν, κατέχει ή έπ ιτη ρ ϊϊ πάσα; τά ς  νήσους 
τής γης καί έσται, προϊόντος τοϋ χρόνου, ό ολικός καί όριστικδς πολι
τισμός, δ αληθινός πολιτισμός, 6 πολιτισμός τη ; άνθρωποτητος ουτός 
έστιν ό ύπδ της λάμψεως αύτοϋ καταυγασθείς άμετρο; όρ;ζων, έκ τής ήμε
ρα; κ α ί’ ήν ώ ; άμυδρδν λυκαυγές ελαμψεν έκ τώ ν μεμονωμένων όρέων τής 
Ελλάδος. Αί πρώ ται αύτοϋ πρόοδοι ήσαν βραδεϊαι και επίπονοι. Χίλ.ια ετη 
έχρειάσθησαν 'ίνα έξέλθη τώ ν σπαργανών, άλλά προβαινων ελαβε δυνάμεις' 
ζ ~ \  δε τώ ν νεωτέρων ypovoiv τρεις αιώνες έζηρκεσαν αύτώ ινα καθυποτάξ/ι 
τδν κόσμον. Τήν σήμερον είναι γ ίγα ς , ούδένα πλέον αντίπαλον εχων έπί 
τή ; γης, η βαρβαρότης φεύγει ενώπιον τοϋ φλογερού φυσήματος του. Εν 
τούτω  τώ πολιτισ μώ , ήμέτερον χρέος, καί χρέος ίερώ τατον, είναι να άπο- 
τελέσο>μεν κρίκον τής δλη; άλύσεω;, ά π ίντα χόθ νν  λαμβάνοντες ε ιτ ι καλόν, 

κα ί, οσον £νεστι, τδ  κακόν άποκρούοντες, έξευγενιζοντες, «λλ ούχι άπεκ- 
δυόμενοι, τδν Εθνικόν χαρακτήρα. Ούδε είναι δίκαιον να μ=·νΥ) ε^ο,νίσω τών 
άλλων ή Ελλάς εις τή ν  ζήτησιν καί επιδίω ξιν τοϋ πολιτισμού, τοϋ όποιου 

πρώτη πα τρ ί; ήτο , πρώ τη αύτή νικήτασα του ; βαρβάρους καί μακράν 

άποκρούσασα τήν  βαρβαρότητα.
Τούτων ουτω ; έχόντων, εύκόλ.ω; εννοείται ποϊον ίερον χρέος έκαστος 

εχει πρδς τοΰτο. ‘Ω ; άπανταχόθεν τής οικουμένης λίθος έπιγεγραμμένος 
έστάλη έσχάτως είς τήν Αμερικήν πρδς κατασκευήν τής πυραμιδος Γ· Ούα- 
σ ιγκτώνος, ουτω ; έκαστος ήμών πρέπει νά συνεισφέρη τδν εαυτοϋ λ.ιθον, 

μέγαν ή μικρόν, πρδς τελ.είωσιν τοϋ οικοδομήματος τής έλληνίκης π α λ ιγ 
γενεσίας, καί ούτε ή σύγχρονος ούτε ή μεταγενεστέρα ίστορια θελει παρα
μελήσει νά σημειώση τό  όνομα καί την συνεισφοράν έκάστου. Η  βασιλική 
δραστηριότης, απανταχού ήλεκρισμόν μεταδιδουσα, θέλει εξαλείψει παν 

ίχνος άδρανείας. ‘Ως δέ το  όθώνειον πανεπιστήμιον θέλει μ ετ  εύλογιών δια- 
π έμ π ε ι είς τούς αιώνας τό  όνομα τοϋ μεγαλειοτάτου ήμών βασιλέως, τό 
άμαλίειον έρφανοτροφεϊον θέλει διαβιβάζει τό όνομα της μεγαλειοτατης 

βασιλίσσϊίς, ύ?ϊερ μακροημερεύσεως καί ευημερία; τής οποίας μετά  τοΰ ήγε-



—  m  —

μόνο; δήμερον έν τώ  ίερ»  ναώ εγκάρδιοι καί ειλικρινείς ε ύ /χ ί  κατε-ιθύν- 
θησαν πρός τόν ύψιστον, ουτω jtoel άλλα εργα τών έν τοΐς πράγμασ ι, χρη
σ τά ; έ /ομεν  ελπίδας, θέλουσιν επίσης διαβιβάσει τδ  αύτών ονομα είς τ ά ;  
έπερχομένας γενεά; πρδς δόξαν αΰτών καί τώ ν απογόνων τιμήν.

Μόνον δέ περί τώ ν ήμετέρων τδν λόγον ενταύθα ποιούμενος, ώ ; οίκειο- 
τίρων είς την ύπόθεσιν, ούδαμως δ ιστάζω  είπεϊν δ τ ι καλά μεν και άξιε- 
παινα τά  μέχρι τοϋδεπερί παιδείας γενόμενα, άλλά δεν αμφιβάλλω οτι ώς 
προοιμίων καί οίον προκαταβολικών αρχών τούτων νομιζομένων, πρδς άλλα 
γενναιότερα θέλει τραπή ή προσοχή, τά  όποια, καί γενικώτερα καί στερεώ- 
τερα δντα, θέλουσι τιμήσει τδν πράξοντα, κατά  λόγον τή ; ώφελεία;. Καί 

ό ζήλος δέ τοϋ ύπουργοϋ καί αί μεγάλαι τώ ν δμογενών συνεισφορά5, τοιαϋτα 
ύπόσχονται καί τοιαΰτα καλοϋσι.

Στρέφων τώρα πρδ; τους νέους τδν λόγον, μετά  θάρρους όμολογώ ό'τι 
ηθελον πράξει ανοίκειον πραγμα , εί έπεχείρουν νά προτρέψω αύτούς είς 
π ρά γμ α τα  τά όποια ο?κο6εν αισθάνονται. Ε ίμα ι άδιστάκτω ς πεπεισμένος 
δ τ ι ό πασιν αύτοϊς εγγενής φ ιλοτιμ ία , έπαυξανομένη διά τής ανθηρά; ηλι
κίας καί τοϋ ζωηρού χαρακτήρος, ή άνάμνησι; της προγονικής δόξης, τής 
όποιας εναυλον έχουσι τδ  καθημερινόν κήρυγμα, είναι τδ  κυριώτερον έλα- 

τηριον τών ιδίων αύτών πράξεων. Εκ τοιούτων αισθημάτων αενάως θερμαι
νόμενοι, θέλουσιν άντιφιλοτιμεΐσθαι βεβαίως τ ίς  τίνα  νά ύπερβή. Τδ ήμέτε- 
ρον Πανεπιστημιον, ελληνικών χειρών εργον, τώ  Ιΐανελλ,ηνίω ίερδν, είναι 
τδ  σημεΐον έξ οΰ όρμώμενοι, κατά  μικρόν μέν, άλλ’ άναμαρτητως, θέλομεν 
φθάσει είς δν άπαντες προτιθεμεθα σκοπόν. Καί οί ΐψ ια ίτατο ι δέ απόγονοι 

τώ ν διδαξάντων, διδαχθέντω ν η άλλω ; πως πρδς τοϋτο συνετελεσάντων, 
καί παρ’ άλλων μ ετ’ επαίνου καί εύγνωμοσύνη; θέλουσι δεικνύεσθαι, καί 
αύτοί μεθ’ύψηλοϋ τοϋ μετώ που καί μετά  δικαίας ΰπερηφανείας θέλουσι ποο- 
βαίνει, έπιλέγοντες δτι καί ό έμδς προπάτωρ είς ήν τούτων τώ ν μακαρίων.

Νομίζω δέ οτι δέν δύναμαι νά τελειώσω κάλλιον η διά τοϋ αύτοΰ ποι
ούμενος τδν έπίλογον περί ού καί δ πρόλογο; καί άπας ό λόγος γέγονεν. 

Ε ί μέν ουν τδ  έπίθετον μέγας  αρμόζει είς άνθρωπον, οΰτος είναι βεβαίους 

ό Αλέξανδρος,
Άμφό-ςερον, ^α σ ίλ ίϋ ς τ ' άγαμος, χρα,τίρος τ  α ϊγιιη τής.

Ε ί δέ καί άλλοι προσόμοιοι, ό ’Αλέξανδρος πρέπει νά όνομασθη μέγιστος. 
Τούτου ή άληθής ιστορία είς χεΐρας παίδων Ε λλήνω ν εΐναι ΰπέρ πάσαν ά'λ- 

λην προτιμοτέρα. Ταύτης η άνάγνωσις, άχώριστον δεικνύουσα τήν δόξαν 

τοϋ δορικτήτορος έκ τής δόξης τής ‘Ελλάδος, καί τήν άρχαίαν εύκλειαν 
θέλει αναπολεί καί εις νέας άνάκτησιν θέλει αναρριπίζει.

Δέν λανθανει με οτι δυσχέρεια’. *«'· δυσχέρειαι π^ντοΐα ι περιττοιχυίσώ

*ta κινήματα ήμών, αλλ ή φύσις τών δυσχερείων εΐναι το διά πόνων νικα- 
σθαι* και τους πόνου; δέν φοβείσθε βεβαίως, ενθυμούμενοι δ τ ι αν-υ πόνων 
ούτε αποκτώνται ούτε διατηρούνται τά  αγαθά. Αί δυσχε'ρείαι, κατόι τήν 

συνετήν διάκρισιν τοΰ Αλεξάνδρου, δεν εΐναι αδύνατα πράγματα , καί αδύ
νατα πράγματα δέν ζητεί παρ’ ήμών ή σημερινή 'Ελλάς. Ούτε τήν ’Αρα
β ίαν να κατοπτεύσητε, ούτε τήν ’Αφρικήν νά περιπλεύσητε, ούτε τόπους 
μακρυνού; νά κυριεύσητε α πα ιτε ί. "Οταν ό'μως ΰμΐν λένη ό'τ>. τήν τεταπει- 
νωμένην πατρίδα  χρεω στεϊτε διά  τής ύμετέρ*ς συνέσεως καί παιδείας, τδ 

μόνον υμΐν υπόλοιπον όπλον, νά άνυψώσητε, καθιστώντες αύτήν ικανήν 
κ α θ ’ έαυτήν νά βουλεύηται ώς τά  ένδοξα εθνη, είναι μέγα , δύσκολον ίσως, 
αλλ ούχί αδύνατον . . .

’Επικαλούμενος δέ καί πάλιν τήν ε’πιείκειαν τοΰ ακροατηρίου, καί παρα- 
καλών αύτδ νά άποβλέψτ] μάλλον ε ί; τήν πρόθεσιν καί εϊς τδν σκοπον 
παρα εις την έπιτελεσιν, εύχομαι απο ψυχής καί καρδίας τήν θείαν παν
τοδυναμίαν ινα, παντα δαίμονα βασκανον άποκρούουοα, θ άλλ, ον καί άκμαΐον 
ε ι; τους αίώνα; δι»φυλαττη το ιερόν τοΰτο καθίδρυμα τών Μουσών, καί 
πάντοτε τελειότερον διαπέμπωσιν αύτδ αί πρώην είς τ ά ;  έπερχομένας 

γενεάς. Καί διά τούτου παύω τδν μακρδν τούτον, ίσως καί τελευταϊον 
λόγον μου.
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ΤΟ Ε ίΙΙϋΙΜ Ε ΙΟ ! TOV Μ 0 Μ Ρ .

Εις τών δι*στ,μοτάτων μελοποιών τών νεωτέρων χρόνων, ό Μοζάρ, γεν

νηθείς έν erst 17 5G έν Σαλτβούργω καί διδαχθείς το πρώτον την μουσικήν 
υπό τοΰ πατρός αύτοΰ, έκ παιδική? άκόμ,η ηλικίας. έφάνη οίος τ ι ;  εμελλε 

να ·ήν«ι και έ'δωκε δείγμα τα  τής μεγα)οφυΐας αύτοΰ καί ττ,ζ περι τήν σύν- 
θεσιν ευκολίας, δ ιότι το έβδομον μόλις άγων ετος, συνέθεσε διάφορ* 
άσματα δια κλειδοκύμβαλου και ουτω έπ ιτυχώ ς, ώστε ό πατήρ αύτοΰ, έκ
πληκτο ; δια τό πρώιμον της γονίμου φαντασίας τού υ’.οΰ, έςήλθϊ τής π χ -  
τρίδος, περιφέρων τόν θαυμ,άσιον πα ΐδα  άπο αύλής εις αύλήν. Και πρώτον 
μέν, έν ετει 1 7 6 2 , επαρουσίασεν αύτον εϊς Βιέννην τω αύτοκράτορι Φραγκί- 
σ^.ω β '.  ε ιτα  δέ, τώ  1 7 6 3 , είς τά έν Βερσαλλίαις βασίλεια, εΐτ« δέ εϊς 

'Α γγλίαν Γεωργίω τώ  γ ' .  καί μετά ταΰτα  είς τάς Κάτω Χώρας. 'Η παρου
σία αύτοΰ διηγειρε πανταχοΰ θαυρ.ασμόν καί ένθουσιασμόν, και ή εϊκών 
αύτοΰ περιζήτητος έφέρετο είς τό δημόσιον.

Τώ 1 7 6 8 , δωδεκαετής ήδη, έκλήθη είς Βιέννην ύπό 'ίωσήφ του β '. κα! 

έγραψε τήν F in ta  sem p lice , δράμα κωμικόν, φ ήμ ισαν κα! χειροκρο- 
τηΟέν, τω  δέ 1 7 7 0  άπήλθεν είς Μεδιόλανα καί συνέθεσε διά  'ο  περίφηυ.ον 
θέατρον d ella  S ca la  τόν ΜιΟρίδάτην, δράμα σοβαρόν, τό οποίον τω  περι- 

ποίησε τόν θαυμασμόν καί τάς τ ιμ ά ; τών μουσικών άκαδήμιών τής Ιτα 

λίας καί τής Ευρώπης πάσης.
’λ λ λ ’ ώς θαυμάσιος καί πρώιμος ύπήρξεν ό νοΰς εκείνος, ουτω θαυμάσ-.ον 

καί πρώιμον ύπήρςε καί τό τέλος αύτοΰ.
Λογ^ζόμενος τάς ημέρας τοΰ ώκυμόρου αύτοΰ βίου εκ τών αριστουργη

μάτων του μάλλον η έκ τής ηλικίας, ό Μοζάρ άπό τοΰ τριακοστοΰ πέαπτου 

■ηδη έτους άπηλπίσθη περι τής ζωής καί προσηλώθη είς τήν ιδέαν τοΰ θανά
του. ’Αδιάφορος πρός τόν θαυμασμόν, οστις -χατέλαβεν υπέρ αύτοΰ τά  πνευ- 
μ κτα  δλα έν Εύρωπ/,, κα! αναίσθητος πρός τά  θωπεόματα τή ς πεφιλημένης 
συζύγου, δέν ειχεν άλλο τ ι κατά νοΰν, περί ούδενός ά'λλου ώ μίλει, ει μή 

περί τοΰ θανάτου1 ») εργασία μόνη διεσκέδαζεν αύτώ τήν άπαισίαν πρόληψιν’ 
οσάκις δέ, ύπ’ αύτής κατειλημμένος, έκάθητο παρά τό κλειδοκύμβαλον, μ ε

τά  πυρίττούβης, ώς ε ίπ α ν , τ ί ς  οχντααία ; παρϊδ ίδετο  είς τό εργον κ.χίοίςνεί

φοβούμενος μη πρδληφθή υπό του χρόνου, ή ταχυ'της τοΰ οποίου τόν 
Εσ®αζε, δεν παρητεΐτο  εϊ μή δταν, έςαντλουμένων τών δυνάμεων, ές α 

νάγκης ίνέδιδεν εϊς τάν υλικήν βίαν.
’Εν ώραις τοιαύταις, δταν δηλαδή δλως έκδοτος εις ποιητικάς έμπνευ- 

σε:ς μετά 5σιος έφέρετο είς τόν ιδανικόν κόσμον, συνέθεσε τή ν Έ π ιίίκ ε ια ν  τοϋ 
Τίτον  (C le m en c e  de T itu s) καί τον Γ ο η τεψ ένο ν  A v M r  (F lu te  e n e h a n -  
te e ) , αριστουργήματα Ιναργώς τεκμηριοΰντα δτι [Λ,έχρις έσχατης ώρας ό 
άνήρ ήτο κάτοχο; τών θαυμάσιων αύτοΰ πλεονεκτημάτων (α).

Μετά τάς οκτώ καν εννέα πρώτας παραστάσεις τοΰ Γοητευμένου ΑνΛον, 
5 Μοζάρ επαθε δεινώς τήν ύγιείαν, κατά τοσουτο μάλλον καθ ’ δσον δέν 

έδύνατο νά παρευρεθ^ είς τό θέατρον. Τότε έλάμβανεν άνά /ε ΐρας τό ωρολό
γιο  ν κα! νοερώς επόμενος τή  παραστάσει τοΰ δράματος, ήδη έτε.Ιείωοιν ή 
πρώτη πραί,ις, ελεγε, και tfeiJ.h rs τύ δείνα ασμχ. Αίφνης ή ιδέα τοΰ έ γ -  
γίζοντος θανάτου έπήρχετο κα! ό άνήρ παρεδίδετο εϊς πικρούς διαλογισμούς. 
’Ε π ί τέλους, παράδοξόν τ ι καί μυστηριώδες συμβάν, συμβάν άνεξήγητον κ α ί 
σχεδόν άπίθανον, έξηκρίβωσε τάς συγκεχυμένα; ιδέας τοΰ Μοζάρ καί εσπευσ? 
τήν κρίσιν, -$ν οί φίλοι αύτοϋ έφοβοΰντο.

Μια τών τελευταίων ίμερων τοΰ φθινοπώρου τοΰ ε'τους 1 7 9 1 , ητο βεβυ- 
Οισμένος εϊς τούς οδυνηρούς λογισμούς του, έν οίς πολλάκις ε λησμονεί τό 
πάν δταν τρόχασμα άμάξης έλκομένης πρός την είσοδον τής οικίας του 

διέκοψε τάς συγκεχυμένας αντιλήψεις αύτοϋ καί έπανη'γαγεν αύτόν εϊς τήν 
πραγματικότητα . Τώ άναγγέλλουσιν «γνιυστόν τινα  έπιθυμ.οΰντα νά τ β  
όμ.ιλήσν) καί με τ ολίγον βλέπει εϊσερχόρ.εν ον άνδρκ ώριμον τήν ηλικίαν, 
σοβαρόν τό ήθος, εύγενή τήν συμπεριφοράν και πενθηφοροΰντα.

—  Διετάχθην νά σάς έπισκεφθώ . . ·
—— 'ϊπ ό  τ ίνο ς; διέκοψεν έρωτήσας δ Μοζάρ.

—  Δεν εϊμπορώ νά σάς είπω , δ ιότι δέν επιθυμεί νά ήζευρητε τό ονο- 
μά  του.

—  Κ αί τ ί  λοιπόν ζη τεί άπό εμέ;

—  Πρό τινων ημερών άπέθανε τό πολυτιμότεροι αύτοϋ όν, V5 μνήμη  
Ά ΰ  οποίου δ ι ’ αύτόν θέλει είσθε γλυκεία κα! διαρκη'ς· έπιδυμών δέ κατ* 

2 τος νά τελή μνημόσυνον ίϊς  τιμήν τού άποΟανόντο;, ζή τε ϊ επ! τούτω νά; 
τώ  γράψητε έν επικήδειων ( re q u iem ).

(a) Χάριν περιεργειας χατβχωριζομεν ενταύθα τά; χυριωτερας δραματικά; συνθέσει; τ<;·3 
Μοζάρ χαΐ τον χρόνον xaD’ δν Ιγραψεν αύτά;. ‘Ασκάνιος Ιν Ά/.βα (1771), Α «<χ . , 4
S ί ), λ a ς (1772), τ i  έ ν ΰ π ν ι ο ν  τ ο ΰ  Σ χ ι ?ι ί ώ ν ο ς (1772)', ή Κ η π ο υ ρ Α ς  
(1774), Ί δ ο μ , ε ν ε υ ς  (1780), οί γ ά μ ο ι  τ ο ΰ  Φ ι γ ά ρ ο υ  (1733), δ i  ν Ί  ω ί  ν - . 
νη  ς (178?), Ο ΰ τ ω  π ο ί ο ΰ σ ι ν  ο λ α ι  (Π89^,
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'Η χομψότη; τή ; χειρονομίας τοϋ άγνώστου, ιξ βχρέίχ αυτού- φωνη, 6 

•πένθιμος ιματισμός καί τό μυστήριον ύφ* ο έκρύπτετο προσέβαλον καιρίω'ς 

τον Μοζάρ, έ/.λαβόντα το πράγμα ώς οιωνόν άπαίσιον καί εν βαθεία συγκι- 
νήσει δποσχεθέντα νά πράξϊ] τό ζήτουμενον.

•— Κ αταγίνετε εις τό ϊογον μετά παντός ζήλου καί ίκχνότητος, έπανέ- 
λαβε λε'γων ό άγνωστο;· ή υπόΟεσις είναι μεγάλη καί ή αμοιβή θέλει είναι 
έπαξία* πότε δυνάμεθα να έχωμεν το ζητούμενον;

—  Μετα τέσσαρας εβδομάδα;·
.—  Κ αλώ ς' καί ή άμοιβη σας>
—  £Εκατον δουκάτα.

—  ’ΐδού αυτά, άπεκρίθη ό άγνωστος, ε’ξαγαγών τό ποοόν έκ τοΰ θυλα

κίου του· καί πρίν ?ι 5 Μοζάρ συνέλθϊ) έκ τ ί ς  απορίας καί τοϋ θαυμασμού, 
ό μελανοφόρος έγένετο άφαντος, μή δοός νύξιν μη'τε περί τοϋ ονόματος, 
μη'τε περί τής κατοικίας αύτοΰ.

Ό  Μοζάρ, άπελθόντος τοΰ αγνώστου, έβυθίσθη επί τινα καιρόν είς π ι 

κρούς διαλογισμούς" μετά  ταΰτα  δέ, ώς άπο ληθάργου εγειρόμενος, άνανεύει 
τήν κεφαλήν, ζητεί γραφίδα, μελάνην καί χάρτην μουσικής καί ά ρ /ετα ι 
τοΰ έργου μετά πολ.λοϋ ζήλου. Νύκτα τε  καί ημέραν εργάζεται' δέν φεί
δεται κόπων’ κατάκλειστος εις το οίκημά του άπηγόρευσε καί εις αύτήν τήν 
σύζυγόν του τήν είσοδον* νομίζεις δτι άνεκάλυψε τό τέρμα, είς δ άπέβλεπεν 
έκ πολλοΰ καί ότι εις τό άσμα τοΰτο τήν διαθήκην του, δοτ’ είπεϊν, νά 
γράψη προέθετο, καί πάσα στιγμή  άποβαίνει αύτώ πολυτιμότατη , καθ’ όσον 
αγω νίζεται προς τον τάφον περί τής έσχάτης λαμπηδόνος τής φαντασίας 

του. *0  οίστρος ουτος δίήρκεσεν έπί πολλάς ημέρας, έωσοϋ ή υλη τέλος κα* 
τέβαλε τό πνεϋμα ' λειποθυμίάι αλλεπάλληλοι, καί τοι έμμένοντα έπιμόνως 
είς τήν άπόφασίν του, άναγκάζουσι τόν άνδρα νά παύση προοώραν το έργον  
ά λ λ ’ ή άργΕα δέν ήτον αύτω ήττον επιβλαβής, δ ιότι αυτη έζωπύρου τά ς  
δανασίμους προαισθη'οεις.

νΑν ποτε ή σύζυγο; έπειράτο διά  φροντίδων ν’ άποσπάσΐ) αύτόν έκ τών 

δηκτικών διαλογισμών του, άποτόμω ; πως — οπερ πρώτον ήδη συνέβαινεν 
Ιπ ί ζωής του— άπέβαλλεν αυτήν καί πικρώς πως τη  έλ εγε :

—  Είναι βέβαιον, δ ι έμέ γράφω τό έπικήδειον τοΰτο* έπί του τάφου 
μου θά ψαλτ,.

Καί ή δυσ τυχή ; εκείνη έδάκρυβ.

Μεθ’ ήμέρας έπανέλαβε το  £ργον* καί το ι δέ αί δυνάμεις αύτοϋ έξην- 
τλοΰντο καθ’ έκάστην, είργάζετο μ ε τ ' άπαραδειγμκτίστοο επίμονης. i

Τό έργον δεν προώδευε κ α τ ’ άρεσκειαν τοΰ άνδ^ος' « ί τέο^αρες έοδομά·* 

ί κ  π»ρήλθ«γ Ηδν, και g^uvey. ετι α τ ε λ έ ς

ΪΤρωίαν τινα , καθημενος πα ίά  τό κλειδοκύμβαλον Χαί ίεμβαζομενο;, 
ακούει όπισθεν θνραν άνοιγομενην, βήματα βραδέα πλησιάζοντα κ«ί τήν 
πένθιμον εκείνην φωνήν, ή'τις άλλοτε κατετάραξεν αΰτοΰ τήν ψυχήν, $>ς 
ώ τά  του ΰποψιθυρίζουσαν.

—  ’ίδου έγώ, κύριε.

‘Ο Μοζάρ άνατείνει τήν κεφαλήν καί βλέπει π * ρ ’ αύτφ  τόν άγνωστον, 
τόν παραγγείλαντα τό έπικήδειον.

—  Εστάθη αδύνατον νά φυλάξω τήν υπο'σχεσίν μου.
—  Εστω ! ποσού καιροϋ έχετε ανάγκην ακόμη;

Τεσσάρων άλλων εβδομάδων, διότι τό έργον ή ρέθ ι«  μου πολύ τήν 
φαντασίαν καί πάρει άθη. ’Αλλά, προσέθηκεν 5 Μοζάρ μετά  θαυμασμού αυ- 
ξοντος, χαρίσατέ μοι τόνομά σα; παρακαλώ.

—  Π ρ ό ς τ ί ;  ούδέν κοινόν μεταξύ τούτου καί τΌν επικήδειου* περί τά  
τελη τής τέταρτης έβδομαδο; επανέρχομαι.

Καί έγένετο άφαντος.

Ο Μοζαρ διέταξε τότε έ'να τών υπηρετών νά παρακολούθηση τόν μετά 

'ίοσουτου Ρ στηρίου προσερχόμενον τούτον ξένον καί νά ερευνήσω, τά  περι 
τοΰ ονόματος, τής κατοικίας καί τοΰ ε'ργου αύτοΰ· άλλ’ ειτε δ ιό τι έβράδυ- 
νεν, ειτε διότι ε*λαβεν άλλην ή τήν δέουσαν διεύθυνσιν, ό θεράπων έπανήλ- 
Οεν άπρακτος* έζητήθησαν έπανειλ/ιμμένως πληροφορίαι, άλλ’ ούδείς έ γ ί-  
νωσκέ τ ι περί τοΰ ξένου τουτου.

‘Η δευτέρα αυτη έπίσκεψι; προσέβαλεν έπί μάλλον τήν φαντασίαν τοϋ 
Μον,άρ* ούδαμώ; πλέον έδίστασε πιστεύων οτι ό άγνω στο; ήτον ύπερφυσι
κόν Tt ον καί ότι το σύντονον τοΰ λόγου αύτοΰ καί ή ,όρισθζϊσα ήμερα ήσαν 
πρβμηνυματα έκ θεοϋ, δίδοντα ϋπόστασίν είς τά  προαισθήματα του.

“  Τα ^ ° ^ ta μ°υ- τ * έςόδιά μου γράφω, έλεγε μετά φωνής κεκμηκυίας 
χα ί ώ ; άπό τοϋ τάφου έξερχομένη; πρός τούς προσπαθουντας διά σκωμμά
τω ν νά έξαλείψωσιν αύτώ τάς προλήψεις.

Η σπουδή, μεθ ης Ιπελη'φθη αύθις τοΰ έργου, εολαπτεν όσημέραι τήν 
υγιειαν αυτοΰ* λειποθυμίαι επίφοβοι ύπήρξαν τά  έπακόλουθα τών μόχθων του* 
τ ά π α ν τ *  πλήν εις ματην· ένδίδων πρός στιγμήν είς τήν υλικήν βίαν, έξανί- 
στατο άκμαϊος τήν φαντασίαν καί δίκην φρενητιώντος έρρίπτετο εί; τό .8 ,.,0

Τοΰ χρόνου τό πλήρωμα εγγίζει* τό μελώδημα, ιδού, τετελεσμένο* 
τ α ι  πρό αύτοΰ —

’Αλλά φεΰ!

Αί προαισθήσεις τοϋ περιωνύμου μελοποιου έπηλήθευσαν —  ό Μοζάρ U  
Λιευσε, γράφων τούς τελευτκίους στίχους τοϋ Ι .π χ φ ίο υ ,  δπεο, κ«τά  τήν 
π ρό ^η σ ίν  του, όντως τό πρώτον έψάλη έπί του τάφου αύτοΰ^



. Τήν ώρισμένην «μέραν, ό ά γνω ίτος εφάνη τό τρίτον' τ&υ Μοζάρ πλήν 

ό οίκος τότε ήτο κενός, ό θάνατο; διήλθεν έμβαλών τήν ipyjfAtav! έλαβε τ& 
αντίγραφο''' τοϋ έπικν,δείου, τό δ ι’ αύτόν έτοιμαβδέν, καί άπϊίλθε.

Πρό όκτώ περίπου ετών υπέθεσαν τινες οτι άνεκάλυψαν τό μυστήριον τ ί ς  
οπτασίας ταύτης· έρρέθησαν πολλά περί Ούγγρου τίνος κόμητος, εις τά  
έγγραφα του οποίου, καθά έβεβαίουν, ευρέίη τό άντίγραφον του επικήδειου 
τοϋ Μοζάρ" άλλά τά λεγόμενά είσιν άδε'σποτα καί ούδεμίαν έχουσι βάσιν, 
•καί άμφιβολίαι επικρατοϋσιν ε τ ι καί μυστήρια ύποχρύπτουοι τό παράδοξον 

τέλος τοΰ μΐελοποιοϋ.s ί

ΑΓΡΥΠΝΕΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ !

Λ .

Τρέμον άπεσβεννύετο τό τελευταϊον άστρον τής νυκτός και η ανατολή ανέ
φελος καί διαυγής περιέβάλλετα τήν ροδόχρουν αυτής χλαμύδα* αί χελιδόνες 
έψαλλον τό έφθινόν άσμα καί τα χεία ΐ διέσχιζον τόν αΙθέρα* ελαφρός τ ις  
θροΰς, ώς άπό τής γης εγειρόμενος, ήκούετο καί έναρμόνιος δ ψιθυρισμός 
τών δένδρων, σαλευομένων ύπό τής πρωινής αύρας, διέκοπτε τήν νυκτερινήν 
ηρεμίαν, βαθμηδόν υποχωρούσαν είς τής ήμερας τόν θόρυβον* ή φύσις καί 

τά  πετηνά έξηγείροντο,ό άνθρωπος εϊσέτι υπνωττεν.
Έ ν ώρ« τοιαύτη, ρωμαλέος τις γέρων, ύπό δωδεκαετούς παιδός συνωδευ-

μένος, έφάνη παρά τήν θύραν μεγάλου τίνος περιβόλου' ανοίγει καί εισέρ
χετα ι εις λειμώνα χλοερόν, όγρόν ετι έκ τής πρωινής δρόσου· ενθεν κάκεΐδεν 
όπήρχον σωροί χώ μ α τος, άτάκτως διατεθειμένοι, ών οί μεν κατάφυτοι ήσαν 
οπό χόρτου, οί δέ γυμνοί καί εφερον ϊ τ ι  έπ’ αύτών τής δικέλλης τά  ίχνη· 
σταυροί, π α ρ ’ αύτούς έμπεπνιγμένοι, ήγείροντο μέσω θάμνων λευκανθέμου, 

τοΰ οποίου τους κάλυκας καί τά  φύλλα έκόσμει μαργαρίταις ή δρόσος, έν 
ω ’ίσως αί £ίζαι αύτοϋ ήσαν βεβυθισμέναι εϊς σώματα σνιπόμενα. Ναός μ ι
κρός, εϊς τό βάθος τοϋ λειμώνος ώκοδομημένος, συνεπληρου τόν πένθιμον 
τοϋτον χώρον, έξού έκαστος συμπεραίνει ίίτικοιμητήριον ήτοτόείκονιζόμενον.

— Α ημητρι’ ελα’ δω , μήν ήσαι οκνός" ’πάρε τό δ ικ έλλ ι’καί δός μου χέρι*

νά σκάψω τ ό  μνήμα τής π τω χής εκείνης γρνίάς ’πάδ προσμένει’ πό χθές.
— ”Ω ! πατέρα, νά μούρισκες άλλη δουλειά νά κάμνω καί ας έπερνες τήν 

ζω ή  μου ! τό  ’ςεύρεις, έγώ δέν μπορώ νά sou μοιάζω , που δέν joffes.'»

καί δεν σΟγχίίνεσε τούς ποΟαμένους ! τ ί  δ ιά β ο λ ο ,’ς ολο τό χωριό μας 
μέσα δεν έχει ενα χριστιανό ’ποϋ νά με γλυτώση ’πό τόσα βάσανα ; . . - 
ώς τό ύστερο, καθαρά σοϋ τό λέω, άν δέν ’π ιτύ χ ω  ’δώ , Οά πάω  άλλου νά 

ζήσω.
— Καί, βρέ μωρό, άσχκιμτ) δουλειά εϊναι νά θάπτνις ανθρώπους ; δουλειά 

ίύλογημένη ’πό τό θεό , γ ια τ ί σώνεις ετζι τήν ψυχή σου καί οί άνθρώποι σ’ 
έχουν» /ρ ε ία , γ ια τ ί  ό καθένας δεν μπορεί νά κάμρ τέτοια δουλειά’ κ ζ ί ς’ τό 
ύστερο τ ί νά φοβηθώ τούς ποθαμένους ; τ ί  κακό μου ’κα'μανε τόρα τριαν- 

ταέξη χρόνους ;
— Παναγία καί βοήθησε μου, άνεφώνησε διακόπτων τόν γέροντα ό παΓς 

καί δίκην άπολελιθωμένου εμεινε, τους οφθαλμούς προσηλώσας είς ενα τάφον 

καί έδείκνυεν αύτόν τώ  γέροντι, τρέμων ολος,καί τάς τρ ίχας εχων ύψωμένχς, 
καί τό στόμα κεχ^νός.

‘Ο νεκροθάπτνις, ώσεί βιάζων εαυτόν νά φαν η συγκαταβατικός πρός τόν 
πα ΐδα  καί σκωπτικώς μειδιών, άφήκε τήν δίκελλαν καί έπλησίασεν" άλλά 
ρίγος ακούσιον διήλθεν αύτοΰ τάς φλέβας, ίδόντος παρά τόν τοίχον του κοι
μητηρίου, όπου ιστατο δ πα ΐς , τό χώ μ α  τάφου παλαιού σαλευόμενον μετά  

κρότου.
' — ’'Ρ,ξ’ ά π ’ εδώ, Σατανά ! ύπεψιθύρισεν ό νεκροθάπτης* ά λ λ ’ δ εςορκι- 

σμός δεν ηρκεσε, διότι α π ’' εναντίας τό χώ μ α  έσαλεύθη έπι μάλλον, δ ιαά- 
ρηγνΰμενον ενθεν καί ενθεν.

’Λ π  έβαλε τότε καί ό γέρων τό θάρρος καί δέν έτόλμησε νά προβη· μέχρ ι 
του μνήματος, ίνα έξιχνιάση τήν αιτίαν τοΰ φρικτοΰ φαινομένου· μ άλ ισ τα , *
ίδών τόν πα ΐδα  δλαΐς δυνάμεσι φεύγοντα έ/. τού κοιμητηρίου, ώς άν κατεδιώ- 
κετο ύφ’ ολοκλήρου φάλαγκος διαβόλων, άκουσίως παρεσύρθη είς τά  ίχνη  

αύτοϋ ώθουρενος ύπό άκατασχέτου ορμής, καίέδόθη εϊς τήν φυγήν κραυγάζων:
— ‘Ο άφωρισμένος ! . . . βοήθειι ! βοήθεια I . . . . ένας άφωρισμένο;

’βγαί^’ άπό τό μνήμα.
‘Ο ποιίς, άκούων κατόπιν αύτοϋ τά  κατεσπευσμένα βήματα καί τάς 

κραυγάς τοϋ γέροντος, φεύγει καί φεύγει Ιτι μάλλον δρομαίος, έπαναλέγων 
■καί ούτος έντρομος.

— ! 0  άφωρισμένος ! ό άφοιρισμένο; ! ; . . βοη’θ ί’.α ο·.’ όνομα βεοϋ.

Καί -ουτω άμφότεροι, φεύγοντες καί· κραυγάζοντες, εισέρχονται -είς τό 
προάστειον κ«ί ώς έξ αυτομάτου διευθύνονται πρόςτόν εφημέριον,ουτινος κρού- 
ουσι τήν θύραν ραγδαίον, δίκην παραφρόνων.

‘Ο θόρυβος έξήγειρεν ού μόνον τούς είοηνχίους κατοίκους τής οικίας ε'κεί- 
νης, άλλά καί τούς γείτονας, οϊτινες ημίγυμνοι καί μέ οφθαλμού; ή μ ικ λ ίί-  
ετου; προ έκυψαν τών παραθύρων ϊνα μάθω σι τήν,· αιτίαν, Αί διακεκομ-



(A*v«t κκ'ι άνκρθροι. λέξεις του ίε  γέροντο; x*t το3 πα ιδός, καί προ π*ντβ·* 
ή δ?α τοϋ νεκροί)απτού, παρά τό σύνηΟες εντρόμου παρισταμένου, διέσπε*ραν 
σύγχυσιν κα ί ε’νεποίν;σαν φόβον είς τάς καρδίας. Ώ ;  ε κ μ α γ ε ία ; έξεχύΟη 
πανταχόδεν τό πλήθος, περιστοιχοΰν τόν οίκον τοΰ εφημερίου. ‘Ο αίδεσιμώ - 
τατος ανοίγει την Οόραν καί έρωτα τόν νεκροθάφτην περί τών τρεχόντων, 
οΰτος δέ, συνελθών έκ τοΰ τρόμου καί τακτοποίησα; έπωσοΰν τας tSsxc 
αΰτοΰ, έκτίθησι τά ; α ιτία ς, δι άς εφυγ* τρέμω ν καί κρχυγάζων έκ τοϋ 
κοιμητηρίου, έν ω άφ’ ετέρου ό τταΐς, καταληφθεί; υπό σπασμών, άναί- 
οθητος Ιπεσεν εις τάς άγκάλας τίνών γυναικών.

— *Ελα νά ’ξορκίσης, γέροντα μου, ϊλα , ελεγεν άσθμαίνων ό νεκροθάπτης, 

δέν σοΰ λέω παραμύθι ’γώ  ! αν Ϋίθελα νά παίξω , δεν Ιρχομουν κοντά σοι*· 
έλα , έλα, τά  κόκκαλα του κυρ Δ . . . ’π δ χ ίΐ τόρα 1 S .χρόνου; ’π  α π ί
θανε, έλα και κάνουνε τό διάολο τέσσαρα ’ποκάτω \  τό μνήμα· λές κδίί. 

χτυπούνε γροθιές και κλοτζιες ίσια ’πάνω .
— Πήγαινε ! πη'γαινε ! κραυγάζουσιν οί συνδραμοντες.

Κ αί oik ως ό εφημέριος διευθύνθη. πρός τό κοιμητηρίων, επομένου πλήθους: 
περιέργων, έμπαικτών,. δεισιδαιμόνων, δϋπείστων, άπίστων καί λοιπών^ 
ο ϊτινες ολοι ανεξαίρέτιος κατά τό μάλλον η ηττον ήσθάνοντο ενδόμυχόν τ ιν α  
ταραχήν— διό τι · τί? ποτε άνθρωπος ε/ε·. τήν ψυχήν ουτω άπαθή, ώσ^-ε 
ατάραχος νά μέν-/) απέναντι, καί-τοΰ ελάχιστου ίνεξηγη'του γεγονότος, οΰδΛ 
αύτήν τοΰλάχιστον την σύγχυσιν καί ταραχήν της αμφιβολίας αισθανόμενος;

Μεταξύ τών πολλών, δσοι ήκολούθησαν κατά πόδας τόν εφημέριον καί τόν 
νεκροθάφτην, ήσαν καί οί προύχοντες τοϋ χωρίου, διο'τι τό πράγμα, «ΰτο 
καθ ’ έαυτό παράδοξον, έφάνη καί άρκαύντ»ς σοβαρόν ώστε, προς τήν 
τών πολιτικών αρχών, νά διεγείρω καί τήν τών επιστημόνων περιέργειαν. 
Ουτω λοιπόν καί ό δημαγέρων καί ό ιατρός τοΰ προαστείου ίσπευσαν ,νά εκ-· 

ττληρώσωσι τά  καθήκοντα, .όσα. έπέβαλλεν εκα.τε'ρφ εν τοιαύτ·{ ώρα γε
γονός ουτω σπουδαΐον.

Ψθάντες είς τ'ο κοιμητη'ριον, τό πλήθος όίρμηβαν μεν το. πρώτον, υπό πε- 
ριεργείας φερόμενον, είτα δε, ύπό αίφνηδίου τρόμου ^αταληφθέντες, άνεχα ι- 
τίσθησαν' άλλά τελ&υταΓον, είτε διότι ^σχύνοντο διαδηλβΰντε; οδτω έναρ-. 
γώ ; την δειλίαν αΰτών, . ειτε δ ιότι άμοιβηδόν ένεθα^ρύνοντο, προέβησαν 

μέχρι τοΰ τρομερού· σημείου ές οϋ.ώρμη'θη ό κρότος· Τά πάντα ήσύ^αζον f  
το έδαφος ήτον α κ ίνη το ν!-. .  .

‘Ο νεκροΟάπτης, καταισχυνθείς, εμεινεν ώ< εμβρόντητος, άλαλο; κα ί 
άφωνος καί Ινευιε πρό; τά  κάτω τήν κεφαλήν καί τά δμματα, ατινα μ ε /ρ ι 

προ μίκροϊ άνετεινεν ΰπερηφάνως, βρ&νθυόμενος έπί τη τ ιμ ή  τοΰ προπορεύε- 

• δ » ,  δίκην ήγϊμ& ο;,, όλων τών κατοίκων τον προαστείου.

 Ποΰ είν’ ό άφωριαμίνος ; ποϋ τό μνήμα, τό όποιον εσαλευσεν ό δ ιά 

βολο; ; έρωτα ό έφημέριος, έπιτείνων μ ετ’ αύστηρότητο; τήν φωνήν. ’Εν
τροπή, Γεώργιε, εντροπή ! είς τά  γηράματά σου 'νά  φαίνεσαι τιποτε'νίος 

άνθρωπος καί ψεύστης, καί να ονειρεύεσαι ’μέρα μεσηαέρύ
—  Σου έπρεπε φυλακή, προσλέγει ά δημογέρων, δ ιότι ανησύχησες τόν 

κόσμον.
— Σούπρεπε νά σ ’ τα ϊς  βρέςωμίν κζλα ϊς Γ άκοΰ; εκεί*, νά κάμ^ τόν κό

σμον νά χάσνι τήν ζοrr<v του πό τόν φόβο ;
—  ΊΙεύτη !

’Ανόητε !

—  Ό κνέ !
— Κατεργάρη !

—  Χ αραμ6φά» !
‘ΤπϊψιΟύριζε τό πλήθος καί £ δυστυχής Γεώργιος ησθάνιτο το α ίμα άν«-~ 

βαίνον είς τήν κεφαλήν καί ώργίζετο οργήν δεινήν, δ τ ι δεν Ιδύνατο ν από
δειξη έμπράκτως βσα είδε καί δτι δέν δνειρώττει, μνίτε ψεύδεται.

— Μά τήν π ίστ ιν  μου, άφεντάδες, έπνφωνεϊ στερρα τ?ί φωνξ καί συγ

χρόνως άναβαίνει έπί τοΰ μννίματος— μά τήν π ίστιν μου τό χώ μα  τοΰτο. · - 
— κ*ί ταΰτα λέγο>ν πατάσσει σφοδρώς διά τοΰ ποδός τό μέρος, οπερ έδεί- 
κνυε, καί ιδου αίφνης τό έ'δαφος ώς έκ μαγείας άνασαλ.εύεται.

Ό  Γεώργιος, πριν η τελειώ ϊη  τόν λόγον, έντρομος πηδά πήδημα δρμνι- 
τικ ώ τα τον , άπαλλαττόμινος του τάφου, συν αύτώ δε τό πλήθος όλον οκισ^Ό- 
^ωρεΤ, μέγα άφίνων κενόν μεταξύ τούτου κάκείνου, καί προτείνουσι ολοι τήν 
κεφαλήν, καί κλίνουσι τό σώμα, καί ακροποδητί ί'στανται, έπερειδόμενοι 
ύ μεν έπί τοΰ δέ, άφωνοι, προσεκτικοί, τρομαγμένοι. Μετά μικρόν, το Ιδ α -  - 
φος σαλεύεται έκ νέου καί βίαιότερον —  καί ιδού ενΟεν κ α ί’Ινθεν δια^ριί- 
γνυτα ι καί. πίπτουσιν οί χάλικες καί έκριζοϋνται τά  χόρτα , ΰφ’ ών έκαλύ-> 
π τετο , καί ιδού κρανίον ανθρώπου έξέρχϊται τοΰ ρήγματος, πηδών καί »υλιν“ 
δούμενον μέσω τοΰ πλήθους. Ιίραυγαί φρίκης καί τρόμου βροντώοι κύκλω 
καί τό πλήθος φεύγει συνωθούμενον καί δίαρρϊιγνδμενον . . . ’Α λλ’ ό ιατρός, 
ανώτερος παντός φόβου καί τήν αιτίαν τοΰ φαινομένου ερευνών, μετά τό  

πρώτον κίνημα έκπλήξεως, προβαίνει λέγων —  ας ίδωμεν —  συγχρόνως δέ 
καί τό  κρανίον κυλινδούμενον φαίνεται χωροΰν ίσα ίσα πρός αύτόν . · . 
Μελαν τ ι σημεΓον διαφαίνεται είς τό κοίλωμα αΰτοΰ—  ό διάβολος ! ό δ ιά 
βολος ! κραυγά'^ουτιν οί όντες είς θέσιν ώστε νά διακρίνωσίν, οί' δ 'ά π έ -  

χοντες έπαναλέγουσι τήν Ιπιφώνησιν, καί ή φρίκη, καί ό τρόμος αΰξάνουσι* ' 
καί ή φυγή καί δ διασκορπισμός μάλλον δρομαίο; καί μάλλον άκαρίαϊος. Ό  
ίχτρός εγείρει τήν ράβδον ;** πατάξ'^ τό κρανίον . . * οτ*ν αίονης π'ηδδ ές[



ft’ rod φ;νγ»ν μετα β ί*ί ά Ά  ε^σδύων ε»ς τον τάφον μέγας Τις . . 2 
TCcruKcc..

—  " Ω ! ώ ! καγχάζουσιν εκπεπληγμένοι οί περιεστώτες καί, ώ ; ήν επό
μενον, s t; τά  αντικείμενα μεταπηδώντες, εν ώ πρώτον πάντες κατείχοντο- 

ΰ~ο υπερβολικού τρόμου, αίφνης δΐίρράγτσαν είς γέλω τα ;, καί ή γαλνίνντ 
επίχυ'θη εις το πρόσωπόν-των" μετά μικρόν 5ε έτριξαν πρ<*ς τό διερρωγό; 
τοϋ τάφου Saw καί ευρον φωλεάν ποντικών οίτινες έντρομοι ΐξεχύθησαν φευ· 
γοντες, οί μ ιν μέσω τοϋ πλήθους, οί δέ έφορμώντες προς τοΰ; τοίχου; τοϋ 
κοιμητηρίου.

Έ ν  τούτοις ό έφηαέριο; 'δ ια τά ττβ ι τον Γεώργιον να έπαναθέση τό κρα- 
νίον Ιν τώ  οίκείω τόττω καί άρχεται άτταγγέλλων τάς δέουσας εύλογίας έπ ί 
τοΰ αιαταραχθζντος καί β(βηλωΟέ',*.τος μνήματος· έν ώ δ* ό Γεώργιος ευρύνει 
-το ρ ίγμ α  μέχρι τοϋ κιβωτίου, τοΰ περιέχοντο; τον σκελετόν τοΰ κυρίου 
Δ  . . . εϊ; ίίπερ, διότι δεν έχάσθη Αρκούντως, εϊσεδυσαν οί ποντικοί καί ένε- 
οώλίυσαν, 5 ιατρός, λώβων το κρανίου, ώς έξ αυτομάτου καί έκ περιεργείας 
ίδιαζούσης πάοι τοΐς όμοτέχναις αύτοϋ, έδο'θη εϊς φυσιολογικά; τγ»ρκτν,ρνί— 
σεις . . . αίφνης ί  προσοχή αύτοϋ, έκ παθητικής καί αμελημένης, γίνετα ι 
«υντονωτέρ* καί μάλιστα αποσπά τών y t \Λέων αύτοΰ επιφώνημα έκπλϊί- 
ξεως· οί παρεστώτες αποτείνονται ζητοϋντες λ^όγον, καί ό ίατοός δεικνύει 
χονδρήν τινα καρφίδα έμπεπηγμένην εϊς το ΐνίον καί άπο τοΰ κάτω μέχρι τοϋ 
«·>ω μέρους τοϋ κρανίου χωρούν, οΰτω; ώστε δ s-ήλθε διατρύπησαν τον μυε
λόν, δταν πρώτον ένεπήγη.

Φρίκη κατέλαβε τούς παρατηροϋντας καί πολλών at τ ο ίχ ε ; ώρΟώθησαν. . .. 
τρομερόν μυστήριον ήτον έν τώ  φανερωθήναι . . .  ή χείρ τοϋ υψίστου έξέ- 
χο»σε το  κρανίον εκείνο, έπελθούση; τής ώρα; τ ή ; δικαιοσύνης· τώ  Οείω 
αύτή ; δακτύλω έδειξε την άλάνΟαστον τοΰ εγκλήματος σφραγίδα. ΙΪ <ίν- 

έ)ρωχίη\ άνοσιονργία  διέλαθε τήν arQc.aitlvtp σο^ιην, τ ά ;  τών ά>·§ρώχ<ύκ 
ύπονοίας— άλλά δέν έδυνήθη νά διαφυγή καί τήν foi'ar. οίχην. 6 ,τ ι  ποτέ: 
αδύνατον ήν νά φαντασΟν; άνθρωπο;, διεφωτίσθη άπακαλυφθέν Οπό άλογων 
ζωαρίων, ά τινα , όργανα ύπατης τίνος θελόσεως, έξεθαψαν το Οϋμα καί 

συν τούτω  έξέχωσαν έκ τών σπλάγχνω ν τ ή ; γής, οπού, κατά τά  φαινό
μενα, διά παντός έΟεωρεϊτο τεθαμμένον αύτό το  οπλον τοϋ κακούργου, 
ό , τ ι  έγενετο έν t t j  σκοτία, ήλΟεν ε:ς τό φώς τοϋ ήλ,ίου. 6 ,τ ι  εγένετο έν 
τ ώ  κρύπτω , έφανερώθη, έκτιθέ’.ιενον είς τά  ομματα  ολοκλήρου μ ιάςκονω νία ;, 

ενώπιον τών φοΟΐ,'-ωτέρων καί αεβασμιωτέρων μαρτύρων. . . ΚρύπτεσΟε» 
κρύπτεσθε, ού ένοχοι!— 0  Θεό; βλέπει υ μ ά ς .— Φ εύγετε!— Εκείνος έρχε
τ α ι . —  Ε μπαίζετο  τή· παντοδυναμίαν αύτοϋ! —  Εκείνος πατάσσει ύμάς! 

—  Αν τό criiP fcr  υπομειδιά ύμΐν, έρχεται τό φρικτον nvpior’ αν κ α το ;-

ζ ,ώ σ α ν τ ε ς  'λησμονήσητε τό κακούργημα, βροντόεσσα τις φωνή έγορει _την 

μνήμην, καί αν ή συνείδησις υμών κωφεύση, οί τάφοι άνοίξουσι τα  χείλη  

ΐνα  λαλήσω σι!
Β .

Ταϋτα έν φ  συμβαίνουσιν έν τώ  κοιμτ,τηρίο;, φέρε είσε.'.υωμεν εις τον

μεγαλοπρεπή εκείνον οίκον.
Πρό μικροϋ, όπισθεν τώ ν δικτυω τώ ν τώ ν παραθύρων τοϋ .οίκου τούτου,

τής κλίνης καί έκρυΚη ύπο τας σινόονας, μη φρ 
τάς έμβάδας, τάς όποιας ΰπεδύθη, όταν, έςεγερθεισα τοΰ ύπνου, &ν;.κα 
τοϋ θορύβου, έσττευσε πρός το παράθυρον ίνα μαθη την αιτίαν. Φρικί.-.σις 

σπασμωδική κατέλαβεν αύτήν, ούτως ώστε ή κλίνη σειεται ύπο το βάρος 
τοΰ σώματός της- άμφοτέραις χερσί σφίγγει ύπέρ τήν κεφαλήν αυτής τό 
νυκτερινόν κάλυμμα, ώς εί θέλουσα νά ΰπερασπισθη κατα  μαχχιρας ε..ι 
κρεμαμένης ή νά φράξ'/; τά  ώ τα  κατα  τώ ν συμβαινόντων περιξ οί παλμοί 
τή ς  καρδίας τη ; έγείρουσι τό κάλυμμα και λεπτή  τ ι ;  άκοη, π α ρ α τυ γχα - 
νουσα, έδύνατο ν’ άκούση τόν θόρυβον αύτών, β ια ιω ; διαόεχομένων άλλ.η- 
λου;. Τό πλήθος άπεχώρησεν, ή σιγή επανήλθε καί μόνον ελαφρός τ ις  θροΰς 
ελέγχει τά  βήματα τοΰ μακρυνομένου λαοΰ. Α ποκαλύπτει τό τε  ή άθλια  
τήν κεφαλήν, σύρει τάς σινδόνας μέχρι στόματος καί κατακειτος και τρέ- 

μουσα πάντοτε, στηλ.ωνει τά  ομματα  άγρια καί σπινθηροβολα, δίκην π υ -  
ρεττούση;, έπ ί τήν ακτίνα τοϋ άνατέλλοντος ήλιου, ή τις είσέύυεν εις τον 
θάλαμον διά  τοΰ παραθύρου. Βλέπων τις τά  ομ μ ατα  εκείνα, προεχοντα 
τω ν κοιλωμάτων καί περιεστεμμένα ύπό μαύρου κύκλου, τό κάτωχρον 
έκεϊνο πρόσοιπον, ήλλοιωμένον έκ μυστικοϋ τίνος καί άκαταμαχήτου τρο - 

μου καί περιβεβλημένον τήν τώ ν πτω μάτω ν χροιάν, ήθελεν ΰποθεστ ότι 
έχει ένώπιόν του μορμολύκειον η σκιάν, τόσω ή τεταραγμενη  εκείνη φυ-

t \ > λ  „ , /σιογνωμια, τον τύπον φερουσα μυστηριωαους τίνος χαρακτηρος, ενεποίει 
τρόμον καί φρίκην! . . . Καί όμως ήτο ποτέ ωραία ή γυνή αυτή, ναι, ω 
ραία, καίτοι έπ’ αύτής διεκρίνοντο τά  ίχνη  τε;σαρακονταετοϋς εργασίας 

τοϋ χρόνου, καίτοι αόριστός τις χροιά, έπ ί τοΰ προσώπου αύτής κεχυμένη, 

τείνει πάντοτε ύπό τά  κπαισιώτερα χρώ ματα  νά πκραστήσ'Λ τήν ψυχήν 
αυτής — διότι σ παράττετα ι ήδη, καταθλίβετα ι, άνατρέπεται ήδη ή άθλία 

εκείνη ψυχή . . καί τά  ίχνη τών σπαργαμών της καταχθονίους πως διαγρά

φονται έπί τοΰ προσώπου της — ί.1! κρύφθητι, κρύφθητι ΰπ-ό τάς σινΙόνας,
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άθλίχ! άλλ’ όχι! εγείρεται έπί τ α  γόνατά τ η ς ! άνακινεΐ τήν κεφαλήν κ α ϊ 

λελυμένοι πίπτουσιν οί πλόκαμό: έπ ί τοϋ στήθους κα'. τώ ν ώμων, σ τ ιλ -  
βοντες έκ τοΰ ραινομένου ψυχροΰ ιδρώτος· προτείνει φρικιώντας τούς βρα

χίονας καί σιγηλή τη  φωνή προφέρει διακεκομμένους καί φρικτούς λόγους 
— λόγους πηγάζοντας έκ της αλληλουχίας άτάκτω ν ιδεών, έκ μνήμης άνε- 
γειρομένης, ή τ ις , συνάπτουσα τήν ταραχήν καί τήν φρίκην τοϋ ένεστώτος. 
τώ  Ελέγχω καί τή  αγωνία τοϋ παρελθόντος, ένσαρκόνει εις τήν φαντασίαν 
τ ή ;  αΟλίας μίαν μαύρην ιστορίαν, π λά ττει οπτασίας συγκεχυμένα;, πληρεϊ 
το κενδν τοϋ χρόνου, τοϋ δίαρρεύσαντος έν τώ  μεταξύ τής ημέρας έκείνης 

καί τ ή ;  παρούστκ; ό  λόγος, διακεκομμένος καί πνευστιών, φεύγει τώ ν χ ε ι -  
λέων της, ούχί κατά  θέλησιν, άλλ’ ένστιγματικώ ς πω ς, θέλων ν’ ανακού

φιση τδ άχθος τοϋ δριμέος διαλογισμού, οστις καταπονεί καί τάς φυσικά ς 
καί τάς ήθικάς αύτής δυνάμεις.

« Ελεος, έλεος! κραυγάζει —  συγχώρησιν’ μετά  τόσα έτη . .  . τ ί  θέλεις ; 
» νά μ ’ άφανίσης; . . . καί μή δέν ήφανίσθην έκτοτε, έκ τής επαράτου 
» έκείνης νυκτδς άπολέσασα τήν ψυχήν μου; . . . σύζυγέ μου! . . .  ώ ! δ ιατί 
» νά γίννις σύζυγός μου! . . . τ,σο γέρων, γέρων ώς πρδς έμε, ώστε νά σ ’
» αγαπήσω καί αρκετά πλούσιος ωςζ νά μή έλ.θω εις πειρασμδν τοϋ ν ά . . .
» α ! καταραμένη ή -ημέρα καθ ήν πρώτον μοΰ τ,λθεν είς τδν νοϋν νά πλου- 
» τή σ ω ! . .  . ό Λαυρέντιος δέν έπταιεν . . . ήτο τόσοι π τω χδ ς , δταν ή γ α -  

» πήθημεν έκ τώ ν παιδικώ ν μας χρόνων, ώστε δέν έδυνάμεΟα νά νυμφευ- 
» θώμεν . . . καί μ ’ δλον δτι τδν ήγάπω ν, μ ’ άπέσπαταν άπδ τάς άγκάλας 
» του ίνα μ.έ όίψωσιν είς τάς ίδικάς σου . . . δταν δ ’ έλαβον είς χεΐρας τάς 
» αποδείξεις τοϋ οτι μετά  θάνατον μ ’ έκληροδότεις τήν περιουσίαν σου,
» δεν άντέσχον είς τδν πειρασμδν τοϋ νά καλέσω μέτοχον τοΰ πλούτου 
» σου τον Λαυρέντιον! . . ώ άνομος! . . . σύ άνελάμβανες έκ τής άσθενείας 
» και εδύνασο νά μεταβάλης γνώμην ύγιαίνων . ..  . εδύνασο νά διάθεσης 
» υπέρ άλλων τά  πλούτη σου . . οί μακρυνοί συγγενείς σου έδυναντο νά σε 
» μεταπείσωσι καί νά σε διαθέσωσιν ύπέρ έαυτών . . .  ή άνάρόωσίς σου 
» διεσκέδαζε τάς έλπίδας μου . . ναι, ναι, είμαι, υπήρξα μιαρά, κακοΰρ- 
» γ ο ς ! . . άλλ επαθα τόσα είς τδ  μ ετέπειτα ! δεν έχάρην στιγμήν έκ το τ* ..
» σ Ιβλεπα  πάντοτε εκεί, έπ ί τής κλίνης έκείνης, δπου ή άτονία τ ή ; άσθε- 
ν νειας τ  έρριπτεν είς λειποθυμίας .  . .· καί ήσθανόμην πάντοτε δ.ερχό- 
» μενόν μου τας φλέβας τδ  καταχθόνιον ρίγος, οπερ μέ κατέλαβεν, δταν,
» λκβοϋσα έκ τής κεφαλής μου τήν καρφίδα, ένέ-ηςα . . . δαίμΑν μέ συνε- 

ι> βούλευσεν . . . αυτδς έδεσέ μου τά'ς χεΐρας καί άλυσοδέτους εφερεν αύ- 

» τας πρδς τους πλοκάμους μου . . . αύτδς ένέκρωσέ μου τήν δεξιάν, ίνα  

* μή ■άποσόρω αύτήν, μή στέργουσ* νά γίνω  όργανον τής δολοφονίας I . .«
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» ώ ! πώς ήνοιξας τούς οφθαλμούς! πώ ς έσάλευσας τά  χε ίλη , θέλων, κατά
» τά  φαινόμενα, νά μέ καλέσνις προδότιν —  καί δέν έδυνήθης . . . πώ ς ήτο
» ακίνητον τδ  π τώ μ α , τδ όποιον φρικιώσα έκράτουν επί πολνλά; ώρας ε ί; 
» τά ς  άγκάλας μου, καί ήγνόουν τ ί  νά πράξω καί δέν έπίστευον μάλιστα  
» δτι δέν έδύνατο νά σταθη άφ’ έαυτοΰ ... . ή μάλλον δέν έτόλμων νά τδ  
» άφίσω, φοβούμενη μή ΐδω  έμπράκτως καί πεισθώ οτι έγώ  . . . σέ κ α τέ- 
» στησα διά παντός ακίνητον . . . καί τόρα, τόρα, μετά  παρέλευσιν τοσού- 
» του χρόνου, έγείρεσαι, καί έγείρεις άνατοέπων τδ χώ μ α , τδ  όποιον εκρυ- 
» π τε  τδ  έγκλημά μου . . . ώ! ώ! ησύχασε έκ νέου, μή κινείσαι, μή ίδή 6 
» κόσμος τδ  κρανίον σου . . . δέν έχεις πλέον τρ ίχας νά κρύψης τήν καρ- 
» φ ίδα . . . ώ ! δ ια τί έλησμόνησα νά τήν άποσπάσο}; καί έν ώ ήμπόρουν,
» δ ιότι σ’ έκράτουν τόσας ώρας είς τάς άγκάλας μου . . . άλλά τ ί  έγνώ-
» ριζα τό τε ; έστοχαζόμην, έσυλλογιζόμην έγ ώ ; , . . ό νοΰς ήτο μ ετα το - 
» πισμένος, ήμην έκτδς έαυτής, δέν ήσθανόμην τ ίπ ο τε  . . . καί ομως επί 
» τέλους έφώναξα: τρέματε! τρέματε! f j ic tn v  άπόχ.ϊ-ηχτος . . . καί έδυ- 

» νήθην νά προσποιηθώ! άλλ’ ήτο ένστιγμα τής ανομίας καί οχι δικαία 
» προφύλαξις διά ν’ άποφύγω τάς έρεύνας . . . καί τόρα, τόρα θέλεις νά 
» δείξ·/;ς είς τδν κόσμον τήν ανομίαν μου; . . . Λαυρέντιε, Λαυρέντιε' καί 
» ού μ ’ έθεώρησες «θώον καί έγινες σύζυγός μ ου! καί έπλούτησ,ες μέ τά  
» χρήματα  τοϋ ν·:κροΰ · . . άλλ’ δ θεδς μ ’ έτιμώρησεν έπ ί σοΰ! καί μοΰ
» άπέθανες, άπέθανεν εκείνος διά τδν οποίον έφόνευσα άλλον . . . καί ούδέ
» σύ τόοα εξέρχεσαι τοΰ μνήματος νά μέ όδηγήσης και νά μέ προστατεύ- 
» σ ης! ώ ! όχι, δ ιότι έκεΐ, πέραν τοϋ τάφου, είναι τ ά  πά ντα  γνω στά, κα ί 

» έμαθες ήδη u,~i έπραξα . . . καί δέν θέλεις νά μέ προστατεύσης, δ ιότι 
» σοΰ εμπνέω φρίκην. . . μάλ ισ τα , &ν εζης, καί σύ ακόμη ήθελες κρυφθή' 
» άπδ προσώπου γής, ίνα μή βλέπ/,ς τδ  κατηραμένον τοΰτο ον, τδ όποιον 
η . . . βοήθεια! βοήθεια! . . . τδ  πλ ίθο ς επανέρχεται . . . ακούω τά  βή-
» μ α τά  του . . . δέν λανθάνομαι, ό χ ι . . . ώ ! ΐδον πλέον δλοι τδ  κρανίον·
» έ/.εΐνο . . τήν καρφίδα! ... τήν καρφίδα . . .  ώ ! τήν καρφίδα . . .  —  Καί 
ταΰτα  λέγουσα, εξω φρένων έπήδα έκ τ ή ; κλίνης, ήνοιγε τρέμουσα τδ δ ι-  
κτυω τδν, δέν έτόλμα νά προκύψη τήν κεφαλήν, ώσεί στιβαρά τις  χειρ εσυ- 
ρεν αύτήν έκ τών πλο κ ά μ ω ν  έπί τέλους, βιάζουσα έαυτήν, κλίνει, βλέττει 

• · · —  Τδ πλήθος χωρέί έν σ ιγή, ώσεί παρηκολουθει νεκροΰ εκφοράν' ό εφη
μέριος προηγείται κατηφής καί σκεπτικός- ό ίατρδ:, λαλών σιγηλή τ/ί φω- 

ν5 > ^7.ε’· δείκτην τή ; δες·,α; έ ~ί . τον  κρανίου, ίίτερ ό δημογέρων y ip u  ■ 
« ν ά  χεΐρα; areurpcryjfffo)·.
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Π κ ρ ΐλ ίεν  Ικτοτε £τος Ιν. Καί σήμερον τό πλήθος είναι συνηγμένον, χόεΤ* 
σήμερον παρατηρεί μίαν κεφαλήν . . . άλλ’ η κεφαλή αυτη δέν είναι άσαρ
κος καί γυ μ νή — -καί σάρκας Ιχ ε ι καί δέρμα, κάΙ·ύπό μαύρων περικοσμεΤταί 
πλοκάμων . . . καί κάτωθεν ρέει α ίμα άφθονον* δέν φέρει δέ Λύτην άνά 

χεΤρας, ώς κατά  τό παρελθόν έτος, ό δημογέρων η 6 ιατρός—  άλλ’ ό δή 
μιος, αιωρών αύτήν ύπέρ τά ς κεφαλάς τοΰ πλήθους . · . δ ιότι ή θεία δίκη 
ιϊνα ι άγρυπνος  καί μετά  παρέλευσιν έκτω καίδεκα ενιαυτών ε^ ή γ ιρ ε  τήν 
δικαιοσύνην τών άνθρώζων !

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ·

ΑΡϋΤΟΦΑΝΟΤΣ AXAPNIIIS, κωμωδία είς Try χαθομιλουμίνηΊ πα ρα -  
φρασθιΐσα, μετά προλιγομένωΊ χαι μιχρώ ν Υποσημειώσεων προς χατώ* 
ύ η ά ιν  τής έννοιας, ύπο Ίω χννον Μ . 4Ρ απτάρχον.— Έ ν  τοΐσιν ι'ιγώαν οί 
προεΐ,ανιστάμενοι ραπίζονται. — Ο ί δέ γε έγ/,αταλειπόμενοι ού στέγη
ν  ευ ν rat. ‘f fp.  Η '.  59- — Έ ν  Κ ω νσταντινουπόλει, τύποις Α . Κορομηλα  
χα ί 11. ΙΙασπα.Ιή. 1 7 5 6 .—  Ο Κ. ‘Ρ α πτάρχη ; είναι νέος, νέος πολύ καί 
μόλις άπεπεράτωσε τον κύκλον τών στοιχειωδών αύτοΰ σπουδών." άύικον ούν 
οδεν, άν 6 αναγνώστης τοΰ προκείμενου βιβλιάριου ήζιου μεγάλα πράγματα 
π χρ ’ «ΰτοΰ. Το καθ’ ί,μάς άπεβλέψαμεν εΐ; μόιιην τήν αγαθήν προαίρεσιν και 

είς τήν φρόνιμον εκλογήν τοϋ έργου, διό καί περί ταυτης και μονός ταύτης 
πονούμεδα λόγον, επαΐ'Όϋντες έπί τούτοις τον Κ. ‘Ραπτάρχην καί παρα- 
βλέποντες ολας τάς ελλείψεις αύτοϋ, άς τινας, πεπίίσμεθα, καί αυτός οΰτος. 

δεν δύναται ν ’ άρντ,θή, διεκδικούμενος δήθεν τελειότητα, η» ουχ εστιν ευρεΐν 
i t  εργοις νεανίου κατά πολλά ΰπολειπομένου καί προ πάντων κατά τήν τρι

βήν καί τας πχντοδαπάς γνώσεις, ών δϊ,ΐται ό είς μεταφράσεις Ελλήνων 
συγγραφέων καί ιδίως κωμικών καταγινόμενος. Εν τ ι οφείλομεν νά ΰπομνη- 
σ«μεν τώ Κ. 'Ραπτάρχη καί τοΰτό έστι συμβουλή, έκ καρδίας έφιεμένης 
τήν πρόοδον αΰτοΰ όρμωμένη. 'Ως περιεσκεμμένη έστι τών έργων αύτοϋ ή 

έϊλογή , π;ριέσκεμμένως πρέπει νά χω ρη καί είςτήνδημοσίευσιν τών πονημά
τω ν 6ΰτοΰ, τοϋ μεγάλου τούτου βήματος, είς ο πάντες σπεύδομεν, δσον 
τυχόν- έν ν'.ανικη. ήλικία έττεχειρήσαμεν συγγραφών δ ιότι, ναι μεν, ώς 
« Ιτος, «ναγ>/[ορίζο«εν καί ήμεϊς οτι ιν  τοΐσιν όγώσιν οί εγχαταλειπόμενα.

■ού στεφανεϋνΐαι, ούχ ήττον ομως όμολογούμενο'ν έστιν oTt οί «γωνιζόμενοι, 

αν μή τύ /ω σ ιν  οντες παρεσκευασμένο-. δεόντως χ Ά  έξησκτ,μένοι έν φ  
άγώνι αλείφονται, εξέρχονται ήττημένοι· ούδέ πρέπει νά λησμονώμεν δτι οί 

άγωνιζόμενοι άριστεύουσι, μετα  πίρισκέψεως βαίνοντες καί έκ μαρώ ν είς τά  

μεγάλα χωροϋντες.
ΚΟΣΜΟΣΟΦΙΛ ί) τ έ  καθολικόν ά λ λ η λ ίγ γ ν ο ν .—  Τόν κοσμον ζώον έμ

ψυχον. Π λατ. Τ ιμ . 3 0 .  C .—  Έ ν Βρυξέλλαις, 1 8 5 6 .—  Έπντροχάδην διήλ- 
Οομεν τό σύγγραμμα τών Κ. Κ. Πηλιορείτου καί Φερτεκλή* έ ;  οσων πλήν 
άνέγνωμεν, έπείσθημεν δτι δηλητήριον έστι, κ αθ’ οΰ πάντες μέν έμο- 
θυααδον, ιδίως δ ’ ή καθ’ ήμάςνεολαία δέον νά προτάξη θώρακα άδαμάντινον* 
δ ιότι παντοΐα ι ίδεαι κίβδηλοι καί παράκοποι πλεονάζουσιν έν αύτώ, έκ τών 
κατά  τήν δυτικήν Ευρώπην κυκλοφορουμένων, εννοιαι αλλόκοτοι, υπαγο

ρεύσεις περνφιλαυτίας, τύφου, φθόνου καί λοιπών αγενών παθών* φαντά
σματα τερατώδη κεφαλών πυρεσσουσών, ά 'ηνα , κ α τ ’ ολίγον κυριεύοντα τα  

πνεύματα τώ ν ανθρώπων, έπανιστώσιν αύτοΰς κατά παντός δ ,τ ι  ιερόν καί 
σεβάσμιον καί ώθοΰσιν είς πράξεις στυγεράς. ΐδον οί Κ . Κ . ούτοι οτι 
ούδείς τών μέχρ ι τοΰ δε Λαών ουτε θρησκείας θεμέλιον, ούτε βάσεις ϊ/θιχής, 
οντε θεμελιώδεις τοϋ άγαθοϋ χαί τοΰ χαχοΰ νόμους, οντε νομοθεσίας άρ- 
γά ς , οντε κανόνας τον κυβερνάν ϊσ χεν , έν ά λ λ ιις  λέξεσιν, ΐδον δτι οι λαοί 

κ α τ’ αύτοΰς— άμοιροΰσι θρησκείας, ηθικής, νόμων, κυβερνήσεως— καί οΰτως 
αΰτοί,διά  τής προκειμένης βίβλου, άπεφάσισαν να προικίσωσι τον κόσμον θρη

σκεία, νόμοις, κυβερνήσεσιν, ήθική. Παπαί ! ! ! Καί τ ίν ι τρόπω άοα νομίζετε 
αλείφονται είς τό ηράκλειον εργον ; Καθαπτόμενοι έν πφώτοιζ τοΰ Χριστια
νισμού— διότι ί τ ί  άλλο α ίνίττοντα ι βεβαίως ή τον Χ ριστιανισμόν, δταν 
λέγωσιν ή τής Εύρώπιις θρησκεία, ήν παριστώσιν ίχπεπτω χνίαν  καί τ ί  
ελευθερία ασυμβίβαστον τ ί  ά'λλο ή τό Ε υα γγέλ ιο ν ,  δταν λέγωσιν δ τ ι 
πάσα διδασκαλία, λεγομένη αποχεχαλυμυ.ένη , άπατα.· π α ν  θαΰμά έστι 
φαντασιοκοπία χα\ γοητεία, δίχτυον οπερ τοϋ λοιποΰ άνύήτονς μόνον συλ- 
λ ή γε τα ι ;  ‘Η λυδία  λίθος τοϋ άνθρωπισμοΰ καί της άληθοΰς εΰδαιμονίας 
έστιν έν τώ  χαθζλεΐν την άποχάλυψιν καΟό απάτην, τό δόγμα χαθο κατά-  
χρησ ιν  εμπιστοσύνης, την λατρείαν χαθο εζάσχησίΊ τούτων, τη ν  φιλοσο
φίαν χαθο μή επιστήμην, τό  ίερατεϊον, τους κεφαλαιούχους χαί τους β α 
σιλείς  καθο συναπαρτίζοντας ττ,ν Τριχέφαλον τυραννίαν. ■ Τ ίς |ν  το ις π α -  
ραλογισμοϊς του'τοις δέν βλέπει ακριβώς μεταφυτευομένους παρ’ ήμΐν τους 
δημοκόπους τών τελευταίων χρόνων, οίτινες, ανατροπήν γενικήν τών κα

θεστώτων καί διάλυσιν παντός συνδέσμου κοινωνικού εχοντες Ιν νω τε  καί 
καρδία , άπό τοΰ Σηκουάνα, δίκην μιάσματος επιδημικού, άνεδόθησαν Καί 

6 ί’ς τό φως πκρήλθον τοΰ κόσμου? ΰ^ό τ ά  βδελυρ* ένόματα τοϋ Σοσιαλι*



σμου, τοΰ Kojibvvufjiov χχι μυ:ίχ fox ; Καί ί'να η κατά r.im x 'άζρΜ.ζ 
ί  είκών, 'ίνα μή δπολείπηται ό ελάχιστο; χρωματισμός, κ«ϊ ένταΰθα, ώς 
UtX,  -ά  δελεαστικά όνόμχτα τή ; ίσότηζος, τής έ,ΙενΒερίας, τή; άόΟ,γότητος 
γέρονται έπί μετώπω κεχαραγμένα ! ’Α λλ’ οί άνθρωποι ούτοι, οί πάνσοφοι ! 
επειδή, λέγουσιν, ηλθον άναπ.1άσ*ι χαί o'j χατα.Ιυσαι πάντα  τα ανθρώπινα, 
φερε ίδωμεν ποϋ κειτα ι ή τούτων δύναμις, Έμελέτησαν τήν μεγάλην του 
παντός βιολον και ex τών άποτε.Ιεσμάτων άναδαίνοντες ίϊς  τά α ίτια , 
όιά τής γενιχιΰσεως συνέταζαν τούς ia v τών νόμους. Το καθοΛκον ά.Ι- 
.Ιη.Ιεγγυον forty ?/ ταζις τοΰ παντός. Λ . 1. ν ον όε ονομάζομαι τήν μ ε 
ταξύ πάντω ν τώ ν ανθρώπων, ένα χαί τον αύτόν π.Ιανήτ^ν ν.ατοιχονντων, 
αμοιβαιότητα, την ισορροπίαν τοΰ ευ πράττειν μίτοιζύ πάντων, ίνα  
t /.αστος εσθίη τυ άνήχον αύτώ , [Π/ποτί οΐχειοποιοΰμενος το τοϋ γείτ'ΰνος 
αύτοΰ ’ το στρέψεαθαι πάντας τούς ανθρώπους περ ί τι χοινον χέντρον, όνο- 
μαΖόμινον τά άναγχαΐα , S u v a  είσι τό μέσον τοϋ ζήν, ά.Πως είπεϊι, τό 
μέσον τοΰ όιατηρεϊσθαι, άπασιν άπονεμηθεν, ίνα Βύνωνται άπαντες ά να -  
πτΰσσεσθαι. *Ω ! τοΰ τεραστίου κατορθώματος.! Καί τους νόμους τούτους 
ϊνα συντάξωσιν ού μικρόν έκοπίασαν, διότι το εργον αύτών δέν είναι εργον 
ημέρας μιας· εκ πολλών ήδη ετών ενέκυψαν οί άνδρες εις τήν τών λαών 
σπουδήν ! "ίνα τ ί  δώσωσιν ύστερον είς φως ; Ούδέν πλέον ή τάς κυριωτέρας 
άρχάς τοϋ Χριστιανισμού, καθ’ ου τίνος δεινόν έξανίστανται’ δ ιότι, τί> 
καθ’ήμάς,απασα ή στομφώδες αυτών επαγγελία , άιτασα ή τούτων πανδαη- 
μοσύν-ij τ ί  άλλο λέγει συμπεραίνουσα, είμή δ ,τ ι  καί το Εϋαγγέλιον, δ ιδά - 
σκον ήμΐν τήν προς τον πλησίον αγάπην, το βαστάζειν άλλήλων τ ά  
βάρη, τ ο μ ή  ποιεΓν έτεροι; ο ήμεΓς μισοΰμεν ;

"Αλλοτε ϊσως πραγματευθώμεν έκτενέστερον καί μ ε τ ’ επιστασίας περί 
τής προκειμίνης συγγραφής’ σήμερον άρκούμεθα είς τά  ολίγα ταΰτα , νύξιν 
δίδοντες τώ  κοινω, ϊνα άγρυπνον διατελτί κατά τοΰ οφεως, οστις λεληθότως 
χωρών προς τους κολπους ήμών, δέλεαρ μέν εχει έπί τά  χείλη , απειλεί δέ 
τήν εδπραγίαν η καί αύτή/ τήν υπαρζιν τής ημετέρας κοινωνίας.

Ι Ι Ο Ι Η Σ Ι Ϊ

Έ  π  ι  θ υ μ  ί α.

‘Ας ή  μην αύ'ρα νάπαιζα
τά  χρυσά μαλλιά 2 ου, 

Σελήνης φώς νά έπ ιπτα  
’£ π ί  τάς παρειάς Σου.

'Ας ήμην ύδωρ νάνιπτα 
Το θειον ποόσωπόν Σου,I '

Χγνος ίδρώς νά ερρεα 
Έ π ί το μέτωπόν Σου.

*Ας ήμην ή περιστερά,
Φ ιλώ , ή προσφιλής Σου,

Νά τρέφω μ’ άπ’ τα  χείλη Σου 
Νά ζώ  μέ r& φ ιλί Σου,

Νά κρύπτω μ’ είς τούς κόλπους Σου, 
Κ.’ «κούων τούς παλμούς Σοι»,

Τά κρίνα νά όσφραίνωμαι 
Τοϋ άργυρου λαιμοΰ Σου,



ΓΝΩΓΓΟΠΟίΗΣΙΣ.

Έβράδυνεν ν, εκδοσις του Ι Ε ',  κα ί I - Τ ',  φυλλαδίου ημών, έ'ν:κα περι- 
στάσείον δλω; ανεξάρτητων τ ι ς  6ελήσεώς μας. Κατοικοΰντες έν Σταυρο- 
δϋομίφ , ακριβώς ό'που έξερράγη ή φρ|κώδης π υ ρ κα ϋ  τής 2 9  ’Οκτωβρίου, 
μικρού δεϊν έγινόμεθα θύματα τοΰ τρομερού στοιχείου· εις την σύγχυσιν και 
ταραχήν εκείνην έξαφανισΟε^των χειρογράφων τ>.νο>ν, τα  όποια εμελλον τ?, 
επαύριον νά δοθώσιν είς το τυπογραφεΐον, έδε'ησε ν* συντάξωμεν έκ νε'ου 

δ ,Π  ει/ομ εν  viS'fl συντεταγμένον και άπηρτισμένον και οΰτω ν ' άναβάλω- 
μεν μέχρι τοϋδε τήν εκδοσιν τοΰ συγγράμματος. ’£κ  της αναβολής ταύτης 
ούδέν, πιστεύομεν, ζημιοΰνται οί συνδρομηταί ήμών, διότι ίδοϋ λαμβάνουσιν 
ίίδη συγχρόνως άμφότερα τά  καδυστερτ'σαντα φυλλάδια ’Οκτωβρίου και 
■Νοεμβρίου, συνάμα δε παύουσιν αί ύποψίαι και οι φόβοι, δσους άγαΟ&ί τινες 
φίλοι τη ς  Θελξινόης, τί κερδαίνοντες άγνοοϋμεν, εδηρεστήΟησαν να δ ια σ πεί- 

ρωοιν £Ϊς τυ δημόσιον, ένδόσιμον εχοντες τήν π«ρί τήν εκδοσιν βραδύτητα.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ν . —  Ό  μ έ γ α ς  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , ύπό Κ. Ά σ ω π ίο α  

(συνέχεια  και τ έ λ ο ς ) . —  Τό έπικήοειον τοϋ Μ οζάρ. —  Α γ ρ υ π ν ε ί  ή  

θεία δίκη. —  Β ιβ λιογρα φ ία  (Ά ρ ισ το φ ά νο υ ς  Ά χ α ρ ν η ς ,  κω μω δία είς  

τήν κ α θομ ιλουμ ένη ν παραφρασθεΐσα.— Κ οσμοσοω ία, ή τό  καθολικόν  

Ά λ λ η λ έ γ γ υ ο ν ) .  —  ΙΙοίησις. —  Γ νω σ τοποίη σις


