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Ευχαρίστως σάς άποστέλλομεν, κ. /^ 4  <Jy, χ c//  
το α φυλλον τοϋ υπο τοϋ ημετερου 'Ομίλου εκδιδομένου 
Δελτίου με την ελπίδα ότι καί σείς θά εκτιμήσετε τό μόνον εν 
Κλλαδι φοιτητικον φιλολογικον περιοδικόν, καθαρώς επιστημο

νικόν, καί θά τό ύ οστηρίξετε οχι μόνον υλικώς διά τής συνδρο
μής σας, άλλα καί διά τής συστάσεως αύτοΰ εις τούς ύφ’ υμάς 
κυρίους καθηγητάς.

Ευχάριστου\τες διατελοΰμεν μετά τιμής 

Τό α. Σ ν μ β ο ν ί ι ο ν .

ΣΗΜ . Πάσα συνδρομή ή επιστροφή τοϋ Δελτίου παρακαλοϋμεν νά 
διεΐ)βυν©ϋ μετά τού παρόντος «Πρός τό Δ . Συμβούλιον τού 'Ακαδη
μαϊκοί "Ομίλου Ψ αρών 33».
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Η Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ ΙΟ Υ

"Ολοι μας δσοι άποτελοΰμεν τον ’Ακαδημαϊκόν "Ομιλον της Φι
λοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου, τον ίδρύσαμεν οχι δια να προσ- 
θέσωμεν ακόμη ένα 'Όμιλον είς τούς πολλούς άλλους συλλογους, αλλα 
μέ τον σκοπόν νά μας ωφελήση ή ιδρυσίς του κατόπιν μιας συστημα
τικής επιστημονικής, εργασίας μας.

Προς τον σκοπόν τοϋτον ωργανώσαμεν έκδρομάς είς άρχαιολογικα 
ή Ιστορικά μέρη, περιπάτους, διαλέξεις, συζητήσεις, και ο,τι ενομισα- 
μεν επίκουρον είς τον σκοπόν μας. Έζητήσαμεν προς τον σκοπόν τού
τον την βοήθειαν των κυρίων καθηγητών- καί μάς την έδωσαν ολοι. 
"Ολοι ένόησαν την σημασίαν τοΰ 'Ομίλου μας, δλοι ενοησαν οτι τους 
ζητείται ή ύποστήριξις από σπουδαστάς, οί οποίοι κοιτάζουν και πέραν 
τοΰ διπλώματος των καί σχεδόν δλοι μάς ύπεστήριξαν ηθικώς. Παρη- 
κολούθησαν τάς διαλέξεις μας διά νά μάς ενθαρρυνουν, ανεμιχθησαν 
είς τάς συζητήσεις μας διά νά μάς επαινέσουν ή να μάς διορθώσουν, 
μάς συνώδευσαν είς τούς περιπάτους και είς τάς έκδρομάς μας διά· νά 
μάς διδάξουν, έφαγαν, έπαιξαν μαζί μας διά νά δείξουν την αγαπην την 
οποίαν έχουν προς τούς μαθητάς των. Δι’ δλα αύτα τους ευχαριστοΰ- 
μεν καί δημοσία. .

Καί είς την έκδοσιν τοΰ παρόντος Δελτίου δεν προέβημεν δια /να 
προσθέσωμεν έν ακόμη φιλολογικόν περιοδικόν είς τά τόσα άλλα, αλλά 
διότι τό έθεωρήσαμεν έκ τών άναγκαιοτέρων μέσων διά τών οποίων 
προσπαθοΰμεν νά έπιτύχωμεν τοΰ σκοποΰ μας. Καί δι’ αυτόν μόνον 
τον λόγον τό έκδίδομεν. Κάποτε— δταν είναι ανάγκη—θά φαίνεται 
δτι διευθύνεται από ώρισμένα πρόσωπα. Γενικά καί ούσιαστικα το δι
ευθύνουν δλα τά μέλη τοΰ 'Ομίλου καί δι’ αυτά την εύθυνην έχει τό 
πενταμελές του συμβούλιον. ’Ίσοας τό παρόν Δελτίον νά φανή χρήσι-
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μον καί εις τόν εκτός τοΰ Πανεπιστημίου φιλολογικόν κόσμον. Κυρίως 
δμα>ς είναι ό'ργανον δλων των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής οί 
οποίοι έχουν ό'ρεξιν νά έργασθοΰν. Και δι’ αυτούς αί στήλαι τοϋ Δελ
τίου θά είναι άνοικταί, όταν θελήσουν νά διατυπώσουν ώρισμένας σκέ
ψεις των επιστημονικός. Την συνεργασίαν τών κυρίων καθηγητών καί 
ά'λλων λογίων θά την επιδιώξωμιεν βεβαίως διά πολλούς λόγους* εΐμεθα 
δέ βέβαιοι δτι θά μάς την δώσουν, δπως συμβαίνει καί εις τά ξένα 
Πανεπιστήμια εις όμοιας περιπτώσεις. Ά λλ ’ ό κύριος σκοπός καί τής 
πολυτίμου τούτων συνεργασίας καί τών ίδικών μας εργασιών θά είναι 
ή επιστημονική καί εγκυκλοπαιδική άνάπτυξίς μας. Καί αυτά δσοι τών 
κυρίων συναδέλφων μας επιθυμούν πραγματικά ας έλθουν νά συνερ- 
γασθώμεν.

Η Ο Ι Κ Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ρ Ι Α Μ Ο Υ

Εις την ραψωδίαν Ζ τής Ίλιάδος εγκαταλείπει' ό "Εκτωρ τήν μά
χην καί επιστρέφει εις to "Ιλιον, διά νά παραγγείλη εις τήν μητέρα 
του νά μεταβή μέ τάς ά'λλας γηραιάς δέσποινας τής Τροίας εις τόν 
ναόν τής ’Αθήνας καί νά επικαλεσθοΰν τήν βοήθειαν τής θεάς εναν
τίον τών Ελλήνων. 'Η  Εκάβη κατοικεί φυσικά εις τό άνάκτορον τοΰ 
Πριάμου καί εκεί αναζητεί αυτήν ό "Εκτωρ, τοΰτο δέ δίδει αφορμήν 
εις τόν ποιητήν νά πρόσθεση δλίγας πληροφορίας περί τοϋ εσωτερι
κού τοΰ ανακτόρου καί περί τών κατοίκων του— πληροφορίας, αί όποΐαι 
δΰνανται νά έχουν γενικώτερον ενδιαφέρον. Δυστυχώς ή σύντομος πε
ριγραφή δεν είναι καθ’ δλα σαφής, νομίζω δέ δτι παρενοήθη έν μέρει 
καί δτι δεν εξετιμήθη ή σημασία της δσον έπρεπε.

Οί σχετικοί στίχοι (Ίλ. Ζ 242 έξξ) είναι οί ακόλουθοι:
Ά λ λ ' δτε δή Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ΐκανεν (ό Έ κ τω ρ ), 
ζεστής αίθούσ^οι τετυγμένον, αΰτάρ έν αύτφ 
πεντήκοντ’ ενεσαν -θάλαμοι ξεστοΐο λίθοιο,

245 πλησίον άλλήλων δεδμημένοι· ένθα δέ παΐδες 
κοιμώντο Πριάμοιο παρά μνηστής άλόχοισι" 
κουράων δ ' έτέρωθεν έναντίοι ενδοθεν αϋλής 
δώδεκ ’ έσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοΐο λίθοιο, 
πλησίον άλλήλων δεδμημένοι’ ενθα δέ γαμβροί 

250 κοιμώντο Πριάμοιο παρ ’ αίδοίης άλόχοισιν.
"Ενθα οί ήπιόδωρος έναντίη ήλυθε μήτηρ 
Λαοδίκην έσάγουσα.  .............................

Τέσσαρα από τά σ:οιχεΐα τής οικίας τοΰ Πριάμου μνημονεύονται 
εις τούς στίχους τούτους' αί ξεσταί αΐθουσαι, οί πεντήκοντα θάλαμοι 
τών υιών καί τών γυναικών των, οί δώδεκα θάλαμοι τών θυγατέρων καί 
γαμβρών τοϋ βασιλέως καί ή αυλή. 'Όσον δέ γνωρίζω, δλοι παραδέ
χονται, δτι ή αυλή έκειτο εις τό έμπροσθινόν μέρος τοΰ ανακτόρου, 
επομένως δτι εις τήν αυλήν είσήρχοντο πρώτον άπ’ έξω, άφ' ου δέ 
διέβαινον αυτήν, έφθανον εις τήν κυρίαν κατοικίαν ή τό κύριον οικο
δόμημα. Ή  γνώμη αυτή είναι άναμφιβόλως ορθή καί εις τήν αυλήν 
πρώτον εισάγει τόν “Εκτορα ό ποιητής, ό όποιος παρακολουθεί αυτόν 
εις τήν έπίσκεψίν του' διότι αί ξεσταί αΐθουσαι, τάς οποίας αναφέρει 
αμέσως εις τήν αρχήν τής περιγραφής, ήσαν στοαί ή υπόστεγα καί εύ- 
ρίσκοντο προφανώς εις τάς πλευράς τής αυλής.

’Επίσης βέβαιόν μοι φαίνεται δτι έχουν δίκαιον δσοι τοποθετούν 
τούς πεντήκοντα θαλάμους τών υιών τοϋ Πριάμου εις τήν αυλήν' αλη
θές είναι, δτι από τό κείμενον δεν συνάγεται τοΰτο ασφαλώς, άλλ’ 
ακόμη όλιγώτερον συνάγεται άπ’ αυτό, δτι έκειντο εις τό κύριον οικο
δόμημα, δπως φρονοΰν άλλοι' θά ίδωμεν δέ κατωτέρω, δτι ή τάξις 
τής περιγραφής δέν συνηγορεί υπέρ τής γνώμης τών τελευταίων.

Δυσκολώτερος είνοι ό ορισμός τής θέσεως, δπου είχον τούς θαλά
μους των οί γαμβροί τοΰ Πριάμου. Σήμερον δλοι οί φιλόλογοι καί 
αρχαιολόγοι — τουλάχιστον όλοι, δσους ήδυνήθην νά συμβουλευθώ 
εγώ 1 — πιστεύουν, δτι καί οΰτοι οί θάλαμοι έκειντο εις τήν αυλήν' 
στηρίζουν δέ προδήλως τήν γνώμην των εις στ, 2-17, ό όποιος θέτει 
αυτούς ενόούεν αυλής. Διότι πραγματικώς τό έπίρρημα ενδοϋεν καί 
τό ταυτόσημον εντοοϋεν εις πολλά χωρία τής Ίλιάδος καί τής ’Οδύσ
σειας έχουν απλώς τήν έννοιαν τοΰ ενόον, ένΐός' ιδίως άξιον σημειώσεως 
είναι, δτι ό προσδιορισμός ενδοϋεν αυλής εύρίσκεται καί εις τό Ω τής 
Ίλιάδος (στ. 161), δπου πάλιν περί τής οικίας τσΰ Πριάμου είναι ό 
λόγος, εκεί δέ κατά πάσαν πιθανότητα πρέπει νά έξηγηΰή εντός τής 
αυλής. 'Υπάρχουν δμως καί χωρία, εις τά όποια ή σημασία παραλλά
ζει. Εις τήν Όδΰσειαν (ν 96 έξξ). λέγεται, δτι δύο προβλήτες άκταί

1. Ή τ ο ι  ό Laroche, ό van Leeuwen καί ό Leaf είς τάς εκδόσεις των τής 
Ίλιάδος, ό  My res (Journal of hell. Studies X X  σ. 133), ό N oack (Hointeri- 
sche Palaste o. 50) ό Perrot (Hist de l'art V II  a. 83), ό Bethe H om er I.
o. 229) δ M onceaux (D arem berg * Saglio, Diet, des antiqu- II o. 3.19) 6 
Καββαδίας ( ‘ίατ. τής έλλ. τέχνης σ. 263) κ. ά.



προστατεύουν τον λιμένα τοΰ Φόρκυνος εις την 'Ιθάκην από τό εξω 
μέρος, εντοοΰεν δέ τ ’ άνεν δεομοΐο μένονοιν νήες' τό εντοούεν σημαίνει 
εδώ βεβαίως άπό τό μέσα μέρος τών ακτών ήτοι παραμέοα απ’ αυ
τός. Την ιδίαν έννοιαν εκφράζει ακόμη σαφέστερα άλλο χωρίον τής 
Όδυσσείας (ρ 339), δπου δ Όδυσσεύς κάθηται ίπΐ μελίνον ούδον 
εντοοχ)εν ΰνράων. 'Ο  είς επαίτην μεταμορφωμένος βασιλεύς πέρασε 
την θυραν τοΰ μεγάρου του καί έκάθησεν είς τό εσωτερικόν άκρον τοΰ 
κατωφλιού, τό εντοσϋεν αρα σημαίνει πάλιν άπό τό μέσα μέρος τής ·&ν- 
ρας ή παραμέοα άπ’ αυτήν. ’Ακριβώς δμοιον είναι καί τό εντοσϋε πυ- 
λέων τής Θεογονίας τοΰ Ησιόδου (στ. 741). Δεν εμποδίζει λοιπόν τίποτε Φ
νά δώσωμεν την ιδίαν σημασίαν καί είς τό ενδο&εν αυλής τοΰ στίχου 
τής Ίλιάδος Ζ 247 καί νά δεχθώμεν, δτι ό ποιητής θεωρεί εδώ τήν 
αυλήν ώς δριον, όπίαω άπό τό όποιον, είς τό κύριον δηλ. οικοδόμημα, 
κεϊνται οί θάλαμοι τών γαμβρών—ακριβώς δπως αί προβλήτες άκταί 
καί αί θΰραι είναι τοπικά σημεία, πέραν άπό τά όποια συμβαίνει τι.

"Οτι δέ ή ερμηνεία αυτή τών λέξεων ενδοϋεν αυλής είναι εδώ καί 
ούσιαστικώς προτιμοτέρα άπό τήν συνήθη, μοί φαίνεται δτι προκύπτει 
ά/ιό τό Όμηρικόν κείμενον σαφώς. cO ποιητής εισέρχεται μέ τον 
"Εκτορα, τον όποιον εΐπομεν δτι παρακολουθεί, εις τήν αυλήν πρώτον 
■καί σταματά εί; αυτήν ολίγον, διά νά θαυμάση τάς στοάς καί τό πλή
θος τών θαλάμων, οι όποιοι κατά τήν ιδέαν του περιέβαλλον βεβαίως 
τήν αυλήν άπό δλας ή άπό τάς περισσοτέρας πλευράς" κατόπιν προχω
ρεί προς τό εσωτερικόν τής οικίας, παραμέσα άπό τήν αυλήν, δπου 
είναι καί οί θάλαμοι τών γαμβρών, διότι ή βασίλισσα δεν κατοικεί 
είς τήν αυλήν, άλλ’ είς τό κύριον οικοδόμημα- εκεί δέ συναντά ό ήρως 
τήν μητέρα του όμοϋ μέ τήν έγγαμον (πρβλ. Ίλ. Γ 124) αδελφήν του ^
Λαοδίκην. Τήν τοπογραφικήν δμως αύτην άκολουΰίαν τής διηγήσεως 
καταστρέφουν δσοι θέτουν τούς θαλάμους τών γαμβρών εις τήν αυλήν, 
τούς δέ τών υιών είς τό κύριον οικοδόμημα- διότι πρέπει νά δεχθούν 
δτι ό ποιητής πηδά άπό τάς στοάς τής αυλής είς τό εσωτερικόν 
τής οικίας καί κατόπιν επανέρχεται είς τήν αυλήν. Είς άλλο δέ 
άτοπον περιπίπτουν οί παραδεχόμενοι, δτι οί θάλαμοι καί τών υιών 
καί τών γαμβρών εκειντο είς τήν αυλήν ούτοι αναγκάζονται νά 
τοποθετήσουν δλους τούς πεντήκοντα θαλάμους τών υιών είς μίαν 
πλευράν τής αυλής, τήν προσθίαν, οί όποιοι λέγονται (στ. 247) έναν- 
τίοι εκείνων- απέναντι δέ εις τήν πλευράν τοΰ βάθους, τούς θα
λάμους τών γαμβρών' ή προσθία δμως πλευρά, είς τήν οποίαν

εΰρίσκέτο καί ή μεγάλη θύρα τής αυλής, θα ελαμβανεν ουτω απιστευ- 
τον μήκος.

Προσθέτω δτι, ως φαίνεται, καί κατά τήν άντίληψιν τών αρχαίων 
οί θαλαμοι τών γαμβρών του Πρίαμου εκειντο εις το κύριον οικοδο- 
μημα- διότι τό έπίθετον τέγεοι, τό όποιον φέρουν οΰιοι (στ. 248), ση
μαίνει κατά τά παλαιά σχόλια είς τον "Ομηρον, δτι ήσαν υπερώοι, δτι 
εκειντο δηλαδή είς δεύτερον πάτωμα. Υπερώα δμως δεν είναι πιθανά 
είς τήν αυλήν, αν καί ό Monceaux καί ό Perrot τά δέχονται καί έκεϊ, 
«λλά μόνον εις τήν κυρίαν οικίαν. Διά τοϋτο καί οί νεώτεροι άπορρί- 
πτουν - άφοΰ θέτουν δλοι τούς θαλάμους τών γαμβρών είς τήν αυλήν - 
τήν άρχαίαν ερμηνείαν τής λεξεως και εικάζουν, οτι τεγεοι είναι οι ευ
στοχείς ή απλώς οί έοτεγασμένοι.

Άλλά τήν καλυτέραν δικαιολογίαν τής σχετικής προς τούς θαλά
μους τών γαμβρών ύποθέσεως, καθώς καί όλης τής ερμηνείας τοΰ χω
ρίου Ζ 242 έξξ. άποτελεΐ τό γεγονός, δτι τό άνάκτορον τοΰ Πριάμου 
παρουσιάζεται ουτω δμοιον καί κατά τό σχήμα καί κατά τήν χρησιμο- 
ποίησιν τών χώρων μέ τά άνάκτορα τών Ελλήνων βασιλέων, wx 
όποια μνημονεύονται είς τά δύο επη. Τα ελληνικά ανακτορα τής ομη
ρικής εποχής είχον δλα τον ϊδιον γενικόν τύπον (πρβ. Ομ. Λεξικόν 
Λορεντζάτου, είκ, 7), αν καί είς τάς λεπτομερείας βεβαίως συχνά διέφε- 
ρον.Είς δλα υπήρχε προ τής κυρίας οικίας αύλη μέ τον βωμόν τοΰ 
Έρκείου Διός είς τό μέυον καί στοάς (αίθούσας) καί θαλάμους πέριξ- 
ό Φοΐνιξ (Ίλ. I 471 έξ.) καί ό Τηλέμαχος (Ό δ. α 42δ) έκοιμώντο εις 
τοιούτους θαλάμους τής αυλής. Είς το κύριον οικοδομημα εκειντο το 
μέγαρον τών άνδρών— ή μεγάλη σάλα τοΰ βασιλεως— και τα δωμά
τιά τών γυναικών, αί παρθένοι δμως είχον τούς θαλαμους των συ
χνά τουλάχιστον—εις δεύτερον πάτωμα, τό υπερώον καί ή Πηνελόπη 
ακόμη κοιμάται κατά τήν απουσίαν τοΰ άνδρός της είς τό υπερώον. 
Είναι φανερόν λοιπόν, δτι τό σχέδιον τούτο τοΰ ελληνικού ανακτορου 
είχεν είς τον νοΰν του καί ό ποιητής, ό όποιος έψαλε την επίσκεψιν 
τοΰ “Εκτορος είς τήν οικίαν τοΰ πατρός του- ή μονη δε διαφορά, την 
οποίαν εύρίσκομεν είς τήν περιγραφήν του, είναι οτι εις τους θαλα
μους τής αυλής τοΰ Πριάμου κοιμώνται, αντί τών άγάμων νεων —οπως 
ήσαν ό Φοΐνιξ καί ό Τηλέμαχος—-έγγαμοι υιοί μέ τας γυναίκας των, 
είς δέ τούς θαλάμους τοΰ υπερώου, αντί τών παρθένων, έγγαμοι θυγα
τέρες μέ τούς άνδρας των.

Καί ή διαφορά δμως αυτή εξηγείται εύκολα. Τό ε'πος διεπλασε



την μορφήν τοΰ Πριάμου, ό οποίος είναι πιθανές ιστορικόν πρόσω - 
πον, κατά τό πρότυπον των πολυγάμων ήγεμόνων της ’Ανατολής και 
εδωσεν είς αυτόν πολλάς γυναίκας καί πλήθος τέκνων. Διά νά έξάρη 
δέ, φαίνεται, περισσότερον τόν πατριαρχικόν χαρακτήρα αΰτοϋ ό  ποιη
τής, επλασεν δτι ό'χι μόνον οί υιοί, αΓλλά καί οί δώδεκα γαμβροί, συν 
γυναιξί καί -τέκνοις, έ'μενον είς τήν ιδίαν οικίαν μέ τόν βασιλέα. Ή  
στέγασις δμως τής εξαιρετικώς μεγάλης αυτής οίκογενείας είς εν άνά- 
κτορον ελληνικού τυπου επέβαλε μερικάς τροποποιήσεις' τούς θαλά
μους τών παρθένων εις τό υπερώον μετέβαλεν ό ποιητής είς θαλά
μους τών εγγάμων θυγατέρων καί τών άνδρών των, είς δέ τούς περί 
τήν αυλήν θαλάμους τών αγάμων νέων εβαλε νά κοιμώνται οί έγγαμοι 
υιοί μέ τάς γυναΐκάς των, αν καί οί θάλαμοι τής αυλής δέν ήσαν βε
βαίως πολύ κατάλληλοι πρός τοΰτο' διότι είς τάς αυλάς τών βασιλικών 
κατοικιών άνεστρέφοντο καθ' έκάστην οχι μόνον όί πολυάριθμοι δοΰ- 
λοι τοΰ οϊκου, αλλά συχνά καί άνθρωποι εντελώς ξένοι, εύλογον δ’ ήτο 
νά εχουν £δώ τά ένδιαιτήματά των οί άγαμοι υιοί τής οίκογενείας, 
άλλ’ οχι καί αί νυμφαι τοΰ βασιλέως.

Γεννάται νΰν μία απορία, ή οποία δέν είναι ίσως αδιάφορος διά 
τήν ιστορίαν τής Ίλιάδος — δι’ αυτό εΐπον είς τάς άρχάς, δτι αί πλη- 
ροφορίαι περί τ̂ής οικίας τοΰ Πριάμου δύνανται νά έχουν εύρυτέραν 
σημασίαν—  τήν οποίαν δμως εγώ εκφράζω μόνον, χωρίς νά Ιπιμείνω 
είς τήν λύσιν της. Γενικώς σχεδόν πιστεύεται, δτι ή Ίλιάς καί ή ’Οδύσ
σεια εποιηθήσαν είς τάς αποικίας τής Μ. Άσίας' όί έ'χοντες αντίθετον 
γνώμην, μάλιστα ιτερί τής Ίλιάδος, είναι σχετικώς ολίγοι. Ά λ λ ’ Ιάν 
ό ποιητής τών στίχων Ζ 242 έξξ. έζοΰσεν είς τήν Μ. Άσίαν, θ ’ άντέ- 
γραφεν άρά γε, προκειμένου περί τοΰ ανακτόρου τοΰ Πριάμου, τόσον 
πιστά ενα τύπον όίκίας μορφωθέντα είς τήν 'Ελλάδα σύμφωνα μέ τά 
μονογαμικά ήθη τών Ελλήνων καί δέν-θά εγνώριζεν άλλα σχήματα 
αρχοντικών κατοικιών προσφορώτερα είς τά άνατολικά ήθη; Έ άν μάλι
στα εχη δίκαιον ό Breal, 1 ό όποιος φρονεί, δη ή Ίλιάς έποιήθη τόν 
7ον—-6ον αιώνα είς τήν αυλήν τών βασιλέων τής Λυδίας, ή άγνοια τοΰ 
ποιητοϋ είναι εντελώς ακατανόητος' αλλά καί χωρίς τήν ΰπόθεσιν 
εκείνην, ή όπόία καί δι’ άλλους λόγους είναι πολύ απίθανος, τό πράγμα 
8έν παύει νά έίναι παράδοξον. Απεναντίας εξηγείται πολύ ίύκολώ- 
τερα, έάν ΰποθέσωμεν, δτι τήν οικίαν τοΰ Πριάμου περιέγραψε ποιη

1. P our m ieux Connaitre Homere 6 . 72, 78, -84, 112.

τής ζών είς την Ελλάδα καί μόνον τά ελληνικά ανάκτορα γνωρίζων, 
κατά τά όποια έφαντάζετο καί τό τοΰ βασιλέως τής Τροίας. Τοΰτο δέν 
θά ήτο ίσως μοναδικόν παράδειγμα έλλαδικής παρεμβολής είς τήν 
Ίλιάδα' άλλ’ είπον, δτι δέν θά επιμείνω είς τήν λΰσιν τής άπορίας.

X. ΤΣΟΥΝΤΑΙ

Η ΑΠΑΡΝΗΜΕΝΗ
Ή  γυναίκα είς τήν άρχαίαν λογοτεχνίαν δέν αποτελεί τόσον ουσι

ώδες θέμα, δσον είς ημάς τούς νεωτέρους' καί οσάκις παρουσιάζεται, 
εμφανίζεται πάντοτε από τήν ανδρικήν άποψιν. καί είς τήν σχέσιν 
της μέ τόν άνδρα. Ό  ιδιαίτερός της συναισθηματικός κόσμος δέν 
έτυχε τής προσοχής εκείνης, ής ήξιώβη είς τόν νεώτερον κόσμον υπό 
τήν ίσχυράν έπίδρασιν τοϋ πνεύματος τών αρχαίων Γερμανικών λαών. 
Δέν έ'λειψαν δμως διόλου' είς τήν 'Ελληνιστικήν καί ‘Ρωμαϊκήν κυρία>ς 
εποχήν συμμετέχει τόσον ένεργώς καί θετικώς .είς τήν Φιλολογικήν καί 
καλλιτεχνικήν κίνησιν, ώστε μαζί μέ άλλα στοιχεία τοΰ πολιτισμοΰ τής 
εποχής εκείνης νά τοΰ προσδίδει ενα χαρακτήρα πολύ όμοιάζοντα 
πρός τήν εποχήν μας. ’Ακριβώς δέ δι’ αυτόν τόν λόγον είναι ανάγκη 
νά έξετασθοϋν ίστορικώς αί διάφοροι μορφαί, υπό τάς οποίας πα
ρουσιάζεται ή γυναίκα είς τήν Ελληνικήν καί 'Ρωμαϊκήν ποίησιν 
’Έτσι θά καταστή δυνατόν νά μελετηθή έν ολη του τή εκτάσει _,τό ζή
τημα, τής θέσεως τής γυναικός είς τόν άρχαΐον κόσμον, ζήτημα, πού 
προσλαμβάνει ακόμη έπικαιρότερον χαρακτήρα, καθόσον εΰρισκόμεθα 
είς τά πρόθυρα μιας ενεργοΰ καί θετικής συμμετοχής τής γυναικός είς 
τήν ζωήν τής άνθρωπότητος, τής οποίας τά ευεργετικά αποτελέσματα 
δλοι ποθοΰμεν καί δλοι περιμένομεν.

Τής μελέτης αυτής ενα κεφάλ,αιον αποτελεί ή παρούσα εργασία, 
είς τήν οποίαν θά έξετασθή ίστορικώς καί εν σχέσει μέ τό πολιτιστι
κόν περιβάλλον πώς οί "Ελληνες καί 'Ρωμαίοι λογοτέχναι ήσθάνθησαν 
καί περιέγραψαν τά αισθήματα τής κόρης, ή μάλλον τής γυναικός γε
νικώς, ενώπιον-τής απιστίας καί έγκαταλείψεως τοΰ αγαπημένου της.

.'Ως αφετηρία-δχι χρονολογική-θά μάς χρησιμεύσχ) ώραΐον απόσπα
σμα μονφδίας από τούς Ελληνιστικούς χρόνους, τό όποιον μάς 
άπεκάλυψε πάπυρος Ικ τών Θηβών τής Αίγυπτου. Είναι γνωστόν υπό



τό δνομα τοΰ πρώτου εκδότου του G renfell1 ή υπό τον τίτλον des 
Madchens K lage (τό παράπονον τής χάρης), δπως τό έβάπτισεν δ 
W ilamowitz,J. 'Η  τελευταία του δημοσίευσις ε'γινεν υπό τοΰ Ο. 
Crusius είς τήν σ. 124 κ. έ. τής δ έκδόσεως (1914) τοΰ Ήρώνδα, 
δστις τοΰ έδωσε τον αστοχον τίτλον άποχεχλειμένη. Τό παραθέτω Ιδώ 
ολόκληρον δχι μόνον διότι είναι τό ώραιότερον ποίημα δπου πορου- 
σιάζεται τό θέμα τής άπαρνημένης κόρης, άλλα καί διότι παρ’ δλην 
τήν ωραιότητά του εμεινέ δι’ ημάς εν Έλλάδι άγνωστον. Δι’ αυτό 
ακριβώς καί θά έπιμείνω περισσότερον είς τήν ερμηνείαν του.

1 'Ε ξ  άμφοτέρων γέγον’ αΐρεσις" έζευγίσμεθα* τής φιλίης 
Κύπρις έστ’ άνάδοχος. 
όδήνη μ’ έχει, όταν άναμνησθώ,
ώ ς  με κατεφίλει έπιβούλως μέλλων με καταλιμπάνειν,

5 άκαταστασίης εύρετής.— 
καί ό τήν φιλίην έκτικώς 
έλαβε μ’ έρως
ούκ άπαναί-νομαι αυτόν έχουσ’ έν τή διανοίςι.

10 Ά σ τ ρ α  φίλα καί
συνερώσα πότνια Νύξ μοι 
παοάπεμψον έτι με νΰν,
πρδς δν ή Κύπρις έγδοτον άγει με ,
και ό πολύς ερως παραλαβών* 
συνοδηγόν έχω τό πολύ πΰρ,

15 τό έν η ) "ψυχή μου καιόμενον.
Ταϋτα μ’ αδικεί, ταϋτα μ* όδυν<?.

1. An alexandrian erotic fragm ent and other greck  Papyri chiefly 
Ptolemaic O xford 1896.

2. “Εγραψεν εκτενή περί αύτοϋ διατριβήν είς τό περιοδικόν gotting  Na- 
chrichten 1896 οελ. 209— 32. 'Ανεξαρτήτως καί έν άγνοίψ τής εργασίας ταύ- 
της έγράφη ή τοΰ Ο. Crusius είς cov P hilologus 65 (1896) 353—8 i . Αύται 
είναι αί διεξοδικώτεραι.

Τ ό  ποίημα έχει γραφή έπί τής ό.τισίΚας πλευράς παπύρου περιέχοντος 
ουμβόλαιον τοΰ ετιΐυς 178 ή ολίγον κατόπιν. ’ Ανήκει λοιπόν εις τό β ' ήμιου 
τοΰ Β '. αίώνος π. X . ‘ Εξ αυτού σχεδόν άκεραία διεσώθη ή 1η στήλη, ήν καί 
παραθέτομεν. Έ κ  τής 2ας τής πιθανώς κ ΰ  τελευταίας, όλΓγαι μόνον λέξεις 
εξ ών είναι δύσκολον νά συναχθή τό νόημα, ώς έκ τής φύσεως τοΰ κειμένου. 
Τ ό κείμενον έχει καί σημεία παραγράφου καί διπλάς στιγμάς πρός διάκρισιν 
τών κώλων, άλλά δπως δεικνύει τουλάχιστον ή καλύτερα μέχρι τοΰδε με
τρική του άνάλυσις υπό τοΰ W ilam ow itz, δέν είναι πάντοτε όρθή ή τοπο- 
θέτησίς των.

)

ό φρενοπάτης, ό  πρό τοΰ
μέγα φρονών καί ό τήν Κΰπριν οΰ φάμενος είναι

τοΰ έράν μεταιτίαν,
20 ούκ ήνεγκεν άν τήν τυχοϋσαν αδικίαν.

Μέλλω μαίνεσται· ζήλος γάρ μ’ εχει,
καί κατακαίομαι καταλελειμμένη.
αυτό δέ τοΰτό μοι τούς στεφάνους βάλε,
οίς μεμονωμένη χρωτισθήσομαι-

25 Κύριε, μή μ '· αφής άποκεκλειμένην
δέξαι μ’ * εύδοκώ ζήλω δουλεύειν
έπιμανοΰσ’ ό ρ ά ν  μέγαν έχει πόνον*
ζηλοτυπείν γάρ δει, στέγειν, καρτερείν*
έάν δ ’ ένί προσκάθη μόνον, άφρων έσει*
ό γάρ μονιός έρως μαινεσθαι ποιεί.

30 Γίνωσχ', ότι θυμόν άνίκητον έχω, δταν έρις λάβη με 
μαίνομ', δταν άναμνήσωμ’ εί μονοκοιτήσω,

σύ δέ χρωτίζεοθ’ άποτρέχεις 
Νΰν άν όργισθώμεν, εύθύ δεί καί διαλύεσθαι 
ούχί διά τούτο φίλους έχομεν, οί κρινούσι,

35 καί αδικεί ;

Τό σωζόμενον μέρος αρχίζει άμέσως μέ τό τραγούδι τής κόρης. Ε ί
ναι νύχτα και ή κόρη μοναχή" ή έγκατάλειψίς της εχει γίνει, καί προ
φανώς πρό πολλοΰ. ’ Αν προηγήθη ερις ή οχι, μάς είναι άγνωστον" 
τό πρώτον δμως είναι πιθανώτερον3. Μέ σπαραγμόν ψυχής καί τον

3. Αύτό μας δείχνει ό στ. ά κ α τ α σ τ α σ ί η ς  ε ύ ρ ε τ ή ς = ό  δημιουργός 
(.τρβλ. Ή θικ . Νικομ. 1,7) τής εριδος, ό αίτιος (δοτις καί έφεδρε τήν αφορ
μήν) τής διαοτάσεως. Ή  λέξις α κ α τ α σ τ α σ ί α  πρέπει νά εξηγηθή τοιουτο- 

, 'ϊ τρόπως, ώς άνοίθετον τοΰ φ ι λ ί α  τοΰ οτ. 1. δέν έξηγεϊ δέ ορθώς ό Crusius ό
\ κ λ έ π τ η ς  τ ή ς  γ α λ ή ν η ς  μ ο υ ,  διότι έδώ μΐλλον θελει να τονίση, πόσον

εύκολα εύρήκεν αφορμήν νά δημιουργήση σκηνάς. Είς τό ίδιον συμπέρασμα 
μας δδηγοΰν, πλήν τών στ. 33—5, καί τά έν στ. 18—19 κ α ί  ο τ ή ν  Κ υ π ρ ι ν  
ο ύ  φ ά μ ε ν ο ς ε ϊ ν α ι  τ ο ΰ  έ ρ ά ν  μ ε τ α ι τ ί α ν .  Είναι αί λέξεις, πού εδω- 
σεν είς άπάντησιν ό άλαζών εραστής, δταν ή κόρη τοΰ ύπενθύμισβν, δτι τ ή ς  
φ ι λ ί η ς  Κ ύ π ρ ι ς  έ σ  τ ’ ά ν ά δ ο χ ο ς .  Ή  λέξις ά ν ά δ ο χ ο ς=;έγγυητής 
δέν είναι συνώνυμος μ έ τ ό  μ ε τ α ί τ ι ο ς .  Τ ό  δεύτερον είναι γενικώτε- 
ρον, σημαίνει δέ τόν συνυπεύθυνον καί θά μετεφράζετο έδώ είς τήν γλώσ
σαν μ α ς : ή ‘ Α φ ρ ο δ ί τ η  δ έ ν  α ν α κ α τ ε ύ ε τ α ι  ( δ έ ν  ε χ ε ι  ν α  
π ά ρ η  ν ά δ ώ σ η ) μ έ  τ ό ν  έ ρ ω τ α .  Αυτός είναι ασεβής Ισχυρισμός 
κοίΛ ή κόρη χαρακτηρίζει μέοα είς τήν άφελή της πίστιν τόν έραστήν της 
δτι είναι μ έ γ α  φ ρ ο ν ώ ν .



πόνον τής άπαρνημένης αρχίζει νά μας διηγήται τήν ιστορίαν της 
αγάπης της. Είναι απλή καί σύντομη — ή ευτυχία, ώς γνωστόν, δέν 
εχει ιστορίαν— τής άρκοΰν δλίγαι λέξεις, διά νά μας τήν είπή Ή  
αγάπη των ήρχισεν δπως αρχίζουν δλα τά είδΰλλια, διά νά τελέιώση, 
οπως τελειώνουν τά τέσσαρα πέμπτα εξ αυτών. «Τό αίσθημα 4 ήταν 
αμοιβαιον.^ "Ενα χαριτωμένον ζευγαράκι εδημιουργήθη \ Ή  κόρη 
αμέριμνος επλεεν είς ωκεανούς ευτυχίας έμπιστευθεΐσα τήν αγάπην των 
εις τήν προστασίαν τής^εας, πού τούς ήνωσεν. « Ή  συνέχεια είναι 
εις τους στ. 6— 7, «καί ετσι 7 με κατέκτησεν δ ερως, που έόημιούργηοε 
την ενωαίν μας*.

Ά λλ ’ ή άνάμνησις τής μακαρισμένης Ικείνης Ιποχής τής φέρει αμέ
σως εις τήν σκέψιν τήν τωρινήν της εγκατάλειψιν ό πόνος καί ή οργή 
σπαράζουν τά στήθη της καί δέν ενθυμείται πλέον τά Φιλήματα ’Εκεί
νου παρά διά νά έκφράση τήν πικρίαν της κατά του άπιστου. Είς τήν 
δυστυχίαν της τά ^αισθάνεται ώς Ίοΰδα φιλήματα καί ανακαλύπτει 
υστεροβουλίαν είς ολας του τάς τότε τρυφερότητας. Ό  πόνος της κορυ- 
φουται εις τάς λέζεις άκαταοταοίης εύρετής, μέ τάς οποίας τόν χαοα-

4. Πρέπει νά διακρίνωμεν τούς διαφόρους όρους, μέ τούς όποίονς δηλώ
νει ο.τι εις τήν γλώσσαν μας θά μετεφράζομεν μέ τήν λέξιν α γ ά π η .  Αΐρε-
σις είναι ή προτίμησις, ή κλίσις, τό αίσθημα. Κ ύ π ρ ι ς  είναι ή θεά (ή ερ
μηνεία του W i]am ow itz=: ερωτική ήδονή δέν εξηγεί τόν οτ. 12) φ ι λ ί α :  
ο έρωτ. δεομός, ή ενωσις (πρβλ. ΑΠ 5, 209, 243, ‘267, 277 κ. ά.). Έ ρ ω ς  
είναι τό ερωτικόν πάθος, ουδαμοΰ & θεός- ώστε πρέπει νά γραφβ μέ μικρόν. 
ΕΙς τόν στ. 13 εμποδίζει τό π ο λ ύ ς  νά νοήσωμεν τόν θεόν, ojkoc έκ πρώ
της οψεως φαίνεται.

6. Ή  λ έξις ζ  ε 0 γ ο ς δέν είχεν είς τούς αρχαίους τήν- τρυφεράν σημα
σίαν πού τής δίδομεν τώρα- έλεγαν ενίοτε τό ζ ε ΰ γ ν υ μ α ι  διά νά δη
λώσουν τόν συζυγικόν μάλλον δεσμόν καί Ιδίως διά τήν γυναίκα μέ κάποιαν 
σημασιολογικήν άπόχρωσιν τείνουσαν πρός τήν έννοιαν τοΰ ζ υ γ ό ς  (πρβλ. 
καί τό συνώνυμον σχιδόν δ ε δ μ η μ έ ν η ) .

6. Χαρακτηριστική είναι ή χρήσις τοΰ ένεστώτος εστ' ( ίκόμη καί τώρα 
Ισχύει ή εγγυησις) μέ τόν παρακείμενον γ έ γ ο ν’ καί τόν ύπερσ. έ ζ ε υ- 
γ ί σ μ ε θ α.

7. Ό  κ α ί  δέν συνδέει μέ τό  ώ ς  μ έ  κ α τ ε φ ί λ ε ι ,  άλλά μέ τά
προηγούμενα καί έχει συμπερασματικήν σημασίαν (Kuhtier Gerth § 521, δ),
τόν τόνον τής προταοεως φέρει τό έ λ α β ε  (μέ κατέκτηοεν, μέ έκυρίευσε 
πρβλ. στ. 13 π α ρ α λ α β ώ ν  πρός δ Πολυβ. 3, 69, 2), όπερ καθιστ? σαφή
ίην διάκρισιν τοΰ a  X ρ ε σ ι ς καί I  ρ ω  ς. Ή  χρήσις τού κτίζω μεταφο- 
βικως είναι ηδη αρχαία,

κτηρίζει. Διά τήν κόρην πού αγαπά καί πού πιστεύει είς τήν ειλικρί
νειαν τοΰ αίσθήματος καί τήν σταθερότητα, είναι ή χειροτέρα ΰβρις, 
οπως καί τό κατωτέρω (στ. 17) φρεναπάτης, πού επιρρίπτει.

‘ ς τόν κλέφτη τοΰ φιλεΐοΰ καί κομκωτή τς αγάπης 
όπου μ' έφίλείε καί ώμονε, ποτέ δέν μ ’ άπαρνεϊέται, 
καί τώρα μ’ άπαράτησε σαν καλαμιά 'στον κάμπο.

Ετσι κατορθώνει δ ποιητής νά ποικίλη τήν διήγησίν του.
Ή  υβρις τήν ανακουφίζει' Ιπανέρχέται έίς τήν διήγησιν. Ό  ερως 

που την εκυριευσε την κατέχει ακόμη' με χαριτωμένην αφέλειαν τό 
ομολογεί είς τόν δακτυλικόν εξάμετρον, πού κλείει ήρεμα τάς δυο πα
ραγράφους τής διηγήσεως.

Ονχ άπαναίνομαι αντόν τόν εραστήν, ’Εκείνον) ϊγονα εν τή
[διανοία.

Είναι μία ομολογία πρός τόν εαυτόν της καί μία δικαιολογία δι’ 
ο,τι σκέπτεται νά κάμη. ’Αποφασίζει νά πάγη νά τόν εΰρη. Εΰρίσκεται 
τώρα είς τόν δρόμον, αν δέν ήτο ήδη εξ αρχής εκεί. Είναι νΰκτα καί 
είναι μοναχή. 8 Κανένα δέν εχει νά τήν συνοδεΰση είς τό διάβημά της, 
πού τής φέρει εντροπήν, ουτε νά τής φέγγη εις to σκοτάδι. Μέ τόνον 
πονεμένον αποτείνεται πρός τά άστρα καί τήν ίεράν νΰκτα νά τήν οδη
γήσουν9. Τά άστρα, τ’ αγαπημένα της αστέρια, καί τήν Νΰκτα, πού 
σκορπά τόν έρωτα εις τήν σιωπηλήν της υποβλητικότητα, πού υπήρξε 
μάρτυς τής προτινής της ευτυχίας, τήν Νΰκττχ, πού εσκέπασε καί έπροσ- 
τάτευσε καί — σχεδόν εϊπείν — συνεμερίσθη τόν ερίοτά της — τί ωραίος 
χαρακτηρισμός τό οννερώσα ! — αυτήν επικαλείται νά τήν συνοδεΰση 
εις εκείνον που ή Αφροδίτη και ο δυνατός της ερως άνίσχυρον θΰμα 
καί αιχμάλωτον τήν σΰρει. ’Αντί τών δάδων τοΰ υμεναίου 10 φωτίζει

8 . Είναι αστήρικτος ή εικασία τοΰ Crusius ότι συνοδεύεται από τήν δοό- 
λην της καί καταστρέφει δλην τήν ωραιότητά τής έπικλήσεως.

9. Τά άστρα  καί ή νύκτα καί ή σελήνη είναι οί συνήθεις προστάται καί πα- 
ραστάται τών ερωτευμένων. *Ως παράδειγμα παραθέτω τούς δύο πρώτους στί
χους ενός επιγράμματος (Α. Π. 5, 191)

" Α σ τ ρ α  κ α ί ή φ ι λ έ ρ ω σ ι  κ α λ ό ν  φ α ί ν ο υ σ α  Σ ε λ ή ν η  
κ α ί  Ν ύ ξ κ α ί  κ ώ μ ω ν  σ ύ μ π λ α ι ο ν  ό ρ γ ά ν ι ο ν .

10. Ό ρ θ ώ ς  ό  Srusius τονίζει τήν χρήσιν δρων τοϋ γάμου εδώ (π α ρ ά 
π ε μ ψ ο ν ά γ ε ι ,  σ υ ν ο δ η.γ ό ν)· ποόσθες καί τό ε κ δ ο τ ο ν (εκ τοΰ 
ρήματος έ κ δ ί δ ω  μ ι). Τ ό π ΰ ρ  δέν είναι τής ζηλοτυπίας, περί τής οποίας 
ούδέν βίπε μέχρι τοΰδε, άλλά τοΰ ερωτος.



είς τό σκότος τά βήματά της ή φλόγα τοΰ πάθους, πού τής φλογίζει 
τήν ψυχήν. Τό ίδιον ακριβώς λέγει ό Ρωμαίος ποιητής Valerius Ae* 

^dituus (A , Gellii Noctes Atticae I 9, 9, 11) :
Qui faculam praefers, Phileros, - quae nil opus nobis ? 
ibimus sic ; lucet pectore flamma satis,

Αυτήν τήν νυκτερινήν πορείαν μέ δλους τούς κινδύνους της και 
τήν εντροπήν της, αυτό τό άδικον, αυτόν τόν πόνον της έδημιούργησεν 
«δ ά ρ νη στη ς χαϊ ψ εύτης τής α γά π η ς», αυτός πού έτόλμησε νά ίσχυρι- 
σθη δτι καμμίαν άνάμειξιν δέν έ'χει ή ’Αφροδίτη εις τόν "Ερωτα, αυτός, 
πού μέ τήν υπερηφάνειαν του δέν θά έδέχετο ουδέ τό έλάλιστον παρά
πτωμα έκ μέρους της. 11

Ή  σκέψις αυτή τήν εξαγριώνει, εύρίσκεται ήδη πρό τής κατοι

11. Τ ό  χωρίον, δπως άλλως τε  μέ δλην τήν φαινομενικήν του απλότητα 
καί ολόκληρον τό ποίημα, παρέχει αημαντικάς δυσκολίας. Συνήθως ώς ΰποκ. 
είς τόν στ. 16 θεωρούν τό ταϋτα* άλλά Ιτοι δέν έξηγεΐται τό χωρίον «α ΰ τ ά 
μ ο ΰ κ ά μ ν ο υ ν  κ α κ ό ν ,  α υ τ ά  μ ο ΰ κ ά μ ν ο υ ν  π ό ν ο ν »  π ο ια ; 
τό ότι γυρίζω εις τούς δρόμου; τήν νύκτα ; άλλ’ αυτό ακριβώς είναι τής α δ ι
κίας τό περιεχόμενον, δχι ή αιτία. Έ π ειτα  τό ά δ  ι κ ε ΐ δέν πρέχει νά τό χω- 
ρίοωμεν άπό τό κατωτέρω ά δ ι κ ί α ν, μέ τό όποιον εχει καταφανή άντιστοι- 
χίαν. 'Επομένως τό τ α ϋ τ α  (τουτέοτι τό δτι γυρίζω κτλ.) πρέπει νά θεω 
ρηθεί σύστοιχον άντικείμενον είς τά δύο ρήματα, ύποκ. δέ ε κ ε ί ν ο ς ,  δπερ 
επαναλαμβάνεται είς τό ό φ ρ ε ν α π ά τ η ς .  Ή  παρουσία παραγράφου καί 
διπλών στιγμών δέν εμποδίζει* πρβλ. στ. 4 καί 9. δπου είναι μετά τόν κ α ί .  
Δυσκολίαν μεγαλυτέραν παρέχουν οί στ. 19 καί 20· ή λέξις μ ε τ α ι τ ί α ν  
δέν είναι βεβαία άνάγνωσις (μόνον τό α  I τ ί α ν είναι ασφαλές) καί άπό, τόν 
επόμενον στίχον άναγινώσκεται άσφαλώς . . . η ν ε γ κ ε .  .ν τ ή ν  τ υ χ ο ΰ -  
σ α ν  ά δ ι κ ί α ν .  Ό  Grenfell συνεπλήρωσε λ ί α ν  δχι έπιτυχώ ς, ό W il. ν ΰ ν , 
δπερ δμως δέν δύναται ν’ άναγνωσΟή είς τό πρωτότυπον (ίδε New clasical 
fragments and other greek and latin P apyri edited by B. Grenfell and A· 
H unt O xford  1897 a. 209— 11), ό  δέ Cr. κατά τόν Blass τελευταίως ο ύ κ  
ή ν ε γ κ ’ έ μ ή ν  καί εξηγεί : juvenis ipse libidinibus ludens et verum amo- 
r e a  deridens leve meum peccatuta non tulit. ’ Αλλά πουθενά δέν άναφέρε- 
ται, δτι επταιοεν ή κόαη είς τίποτε. Τουναντίον τονίζει τήν ά&φότητά της, 
καί τό δτι έφεΰρεν δ άπιστος αφορμήν έριδο;· ή δέ τελευταία της πρόκλη- 
σις ν’ άναφερθοϋν είς τούς φίλους των, ο ΐ  κ ρ ι ν ο ΰ σ ι  τ ι ς  ά δ ι κ ε  ΐ, 
διαπνέεται άπό τήν πεποίθησιν, δτι οί φίλοι θά τής άποδώσουν καί τό δί
καιον καί τόν άγαπημένον της. ’Αφίνω δτι καί ή σύναψις τών λέξεων έ μ ή ν  
τ ή ν  τ υ χ ο ϋ σ α ν  δέν είναι πιθανή. Ά λ λ ά  καί τοΰ W il ή ερμηνεία ήτις 
άφορμάται άπό δύο όλιγώτερον, κατά τόν Grenfell, πιθανάς γραφάς μσυ a I- 
τ ί α ν ν ΰ ν  καί άπό τήν ερμηνείαν τοΰ' Κ ύ π ρ ι ς= έρ ω τ . ήδονή (περί ο ί

κίας τοΰ απίστου, δστις αυτήν ίσως τήν στιγμήν θά διασκεδάζη μέ άλ
λην. Το μέτρον καθίσταται ζωηρότερον- είς είκοσι παθητικούς δοχμί- 
ους (βασική μορφή υ υυ υυ υ —) δίδει διέξοδον είς τό σφοδρόν της πά
θος, και αί πολυσύλλαβοι μετοχαί (καταλελειμμενη, μεμονωμένη, ά π ό -  
χεχλειμένη) επανέρχονται είς τό τραγούδι της προσδίδουσαι ενα θλι
βερόν τόνον είς αυτό.

'Αποτείνεται προς εκείνον' αισθάνεται ή <ζηλοτυπία νά τής φέρη 
μανίαν, ή φλόγα τοΰ έ'ρωτος νά τής κατακαίη τήν ψυχήν μέσα είς τήν 
εγκατάλειψίν της. Ά φοΰ δέν τήν δέχεται πλέον, άφ’ ού δέν έχει εκεί
νον νά σφίγγη εις τήν αγκάλην της, ας τής ρίψη τουλάχιστον τά άνθη, 
που στολίζουν τήν κεφαλήν του, κάτι ίδικόν του, κάτι πού ήλθεν είς 
επαφήν μέ τό σώμα του 13 νά τήν παρηγορή είς τήν μοναξιάν της (Α. 
Π. 5, 136).

'Εδώ ή κόρη σταματά- περιμένει άπάντησιν, άλλά κανείς δέν ακούει 
τήν παράκλησίν της. Άλλάσσει τόν τόνον τής φωνής, τόν κάμνει Ικε
τευτικόν, τον προσφωνεί κύριε (αφέντη) δπως συνήθιζαν τότε νά ονο
μάζουν τούς άνδρας των αί γυναίκες (Martialis 10, 68, 5) δπως ή ίδια 
τον προσεφώνει τάς ήμέρας, πού τόν εΐχεν κοντά της. · "Ας μή τήν 
άφήση έ'ξω κλεισμένην- ας τήν δεχθή κοντά του, σκλάβα μέ προθυ
μίαν να τόν ΰπηρετή. Τόσος είναι δ πόθος της νά τόν βλέπη ! Ήξεύ- 
ρει πόσον κόπον θά τής κάμνη νά είναι βορά τής ζηλοτυπίας της και 
να είναι ύποχρεοομένη νά σιωπά, νά υποφέρη- ήξεύρει ακόμη πόσον

ΐδε σημ. 4) καί έξηγεϊ : δ σ τ ι ς  ή ρ ν ε ΐ τ ο  π ρ ω τ ύ τ ε ρ α  ό τ ι ά π έ -  
β λ ε π ε ν ε ί ς  τ ή ν ή δ ο ν ή ν τ ώ ρ α ( π ο ΰ τ ή ν ά π έ λ α υ σ ε ν )  μ έ  
τ ή ν π ρ ώ τ η ν ά φ ο ρ μ ή ν  μ’ ά φ ί ν ε ι ,  δέν είναι πιθανή. Τό π ρ ό 
τ ο ϋ δέν χρειάζεται άπαραιτήτως άντίθεσιν μέ Ινα ν ϋ ν· εδώ εχει τήν έξη- 
σθενημένην σημασίαν τοΰ ά λ λ ο τ ε '  τό δέ έ ρ ά ν λέγεται έδώ γενικώς περί 
τοΰ έρωτος καί δχι περί τοΰ έρωτός των. Έ πειτα  ή ερμηνεία αΰτη δέν έξηγεϊ 
έπαρκώς τ ό μ έ γ α  φ ρ ο ν ώ ν .  Δι’ αύτά συνεπλήρωηα ο ΰ κ ή ν ε γ κ ε ν ά ν  
καί ήρμήνευσα δπως βλέπει κάνεις είς τό κείμενον. ‘ Η  άρνησις τής άναμίξεως 
—καί φυσικά τής έγγυήσεως τής θεάς—  είς τόν έρωτα προσάγεται υπό τής κό
ρης ώς δείγμα τής άλαζονείας του καί άπόδειξις τοΰ πόσον όλιγώτερον άνεκτι- 
κός θά ήτον εκείνος, αν ή κόρη έπταιε καί είς τό έλάχιστον. Είναι σκέψις π ον 
πολύ φυσικά παρουσιάζεται είς τόν άδικημένον καί μέ πολλήν φυσικότητα τήν 
έξωτερικεύει ή απλοϊκή κόρη.

12. Τά χ ρ ω τ ί ζ ο μ α ι  έχει καθαρά ρεαλιστ ικήν έννοιαν (ώς τό χ ρ ω τ  ί 
χ λ ι α ί ν ο μ α ι  τοΰ Μελεάγρου ΑΠ  δ, 172 καί 151), κάτι πού δίδει είς τό 
ποίημα ισχυρόν τόνον φυσικότητος.



άνόητον είναι νά μένη προσκολλημένη είς §να. Άλλά το δέχεται, διότι 
δ ερως μέσα είς τήν μοναξιάν τής φέρει μανίαν. 13

Εκείνος εξακολουθεί νά σιωπά' κοέι ή κόρη έκτρέπεται είς άπειλάς· 
Κανείς δέν ήμπορεί νά άντισταθή είς τήν μανίαν της, οταν τήν πιάση 
ό θυμός. 'Η  σκέψις οτι εκείνη κοιμάται μοναχή, ενω εκείνος τρέχει νά 
διασκεδάζη είς άλλης αγκάλην τήν κα'μνει εξω φρενών. Ά λλ ’ ή απειλή 
δέν διαρκεΐ πολυ, καί δ ‘θυμός ακόμη δλιγώτερον. Διατί νά θυμώ
σουν ; Εις τό εξής οταν παλώσοϋν πρέπει αμέσως νά αγαπίζουν καί 
πάλιν. Διατί τούς εχομεν τούς φίλους μας παρά διά νά κρίνουν τίς 
εκ τών δυο μας πταίει; ,

*
* *

’Εδώ τελειώνει τό ακέραιον μέρος τοΰ ποιήματος. Ποία είναι ή 
εκβασις δέν είναι δυνατόν νά μαντεΰσωμεν. Άλλά καί τό διατηροτίμε- 
νον μέρος μάς είναι αρκετόν, ?ιά νά έντρυφήσωμεν είς τό μικρόν αρι
στούργημα. Γραμμένον είς τήν απλήν γλώσσαν τής εποχής, 14 είς υφος 
άσυνάρτητον, διακοπτόμενον, νομίζει κανείς, άπό τά φλογερά τής κόρης

13. ‘ Επανήλθα είς τήν υποψίαν τοθ Grenfell, ότι Ιδώ εχομεν μίτοχήν τοϋ 
ρήματος έ π ι μ α ν ώ . Τοιοΰτον ρήμα, είναι αληθές, δέν παρεδόθη άλλοθεν 
άλλ" οΰτε τό σ υ ν ο δ η γ ό ς  είναι γνωστόν άλλοθεν, ήδύνατο δέ κάλλιστα 
νά οχήματιοθ^ έκ τοϋ ε π ι μ ο ν ή ς ,  δπως τό γ υ ν α ι κ ο μ α ν ώ , έκ τοΰ 
γ υ ν α ι κ ο μ α ν ή ς  καί νά σημαίνω δ,τι καί τ ό έ π ι μ ο ί ν ο μ β ι  (πρβλ. 
έπ ι φ έ ρ ω —έ π ι φ ο ρ ώ  κτλ ) μετά τό ό ρ ά ν πρέπβ» ν α  στίξωμεν, να 
τ νοήσωμεν δέ καί ώς ύποκ. τοΰ ε χ ε ι  (ιά  ασύνδετα εδώ δέν είναι σπά- 
να). Ή  κόρη δέχεται (ευδοκεί) νά γίνυ δούλη του, διότι είναι τρελλή από 
πόθον νά τόν βλέ*χ|· αυτό είναι βαρύ καί είναι έπίσης άνόητον *ά μενυ ετσι 
προσκολλημένη είς ενα. Ά λ λ ά  τό δέχεται (άΰτό πρέπει νά νοηθ-Jj καί αύτό 
δικαιολογεί ό γ ά ρ)· διότι ή μοναξιά είναι χειρότερα, άυστυχώς δέν έτονί- 
σθη ή διάκρισις τοϋ ά φ ρ ω  ν καί τοΰ μ α ί ν ε σ θ α ι  καί δι' αύτό Ισως 
δέν έξηγήθη καλώς τά χωρίον. Ό  τύπος τοΰ Cr. έ π ι μ α ν ο ΰ ς  άντί έπι- 
μανεΐς είναι Ανήκουστος καί μέ τήν σειράν τοΰ λόγου δέν δυνάπτεται. Ά λ 
λον τρόπον νά Ιξηγηθζ τό χωρίον, χωρίς νά μεταβάλωμεν εις έ π ι  μ α ν ώ  ς 
έ π ι μ α ν ώ ς  έ ρ ά ν κατά τόν Diels καί W il. (δπερ καί άλλοος δέν είναι 
εύπρρόσδεκτον, δέν βλέπω παρά νά στίξωμεν μετά τό δ ο υ λ ε ύ ε ι ν  καί νά 
θεωρήσωμεν τ ό έ π ι μ α ν ο ϋ ς ώ ς  άντικείμενον τοΰ δράν—τό νά βλέπει κα
νείς (τόν άγαπημένον του) έρωτευμένόν (μέ άλλην) παρέχει κ.λ.π. Πρδ. τοϋ 
δραν μετά γενικής. Ά πομν. 1, 1, 11 Βάτραχ. 815 Τραχινίαι 394 Ά ρ α το ς  430.

14. Οΰς κυνισμούς προσέθεσεν ό ποιητής επίτηδες, ίσως, διά νά δηλώσχι
τήν τότε όμιλουμένην είς τήν Αίγυπτον γλώσσαν.

άναστενάγματα μέ τά ασύνδετα τά συχνά, πού ζωγραφίζουν τόσον φυ
σικά τήν εκρηξ ν τών αισθημάτων είς τήν απλοϊκήν της ψυχήν, ή οποία 
περισσότερον αισθάνεται παρά σκέπτεται, μέ τον γνησιως λαϊκόν ρεα
λισμόν είς τάς εκφράσεις πού δεν ελαττώνει διολου την ευγενικοτητα 
τοΰ αισθήματος, άλλ’ έπανξάνει τήν εντυπωσιν τής ειλικρίνειας και πα- 
θητικότητος τοΰ άσματος, υπήρξε δι’ ημάς μία άποχάλνψις μέσα είς 
τήν εξεζητημένην λεξιθηρίαν τών συγχρόνων ποιητικών έργων, κάτι 
παρόμοιον μέ τά δημοτικά τραγούδια παραπλευρως τών γλυκεροτητων 
τής Φαναριωτικής Μοΰσης τοΰ Χριστοπουλου.

Άποκάλυψις ακόμη δι’ ημάς είναι καί το λογοτεχνικον είδος εις τό 
οποίον ανήκει' είναι ενα δείγμα, κατα πάσαν πιθανότητα, τής λαϊκής 
θεατρικής παραγωγής, ή δποία μάς είναι γνωστή υπο τό ονομα Ιλαρφ- 
δία ή μαγωδία καί υπό τό άκόμη γενικώτερον δνομα τών ιωνικών 
ησμάτων, τά οποία ετραγουδοΰσαν άπό σκηνής γυναίκες αοιδοι η αν- 
δρες μέ γυναικείαν περιβολήν, συνοδευόμεναι από1 μουσικήν και μιμι- 
κάς παραστάσεις. Κάτι πού άντιστοιχεί πλήρως εις ο,τι ημείς ονομα
ζομεν επιθεώρησιν ή Variete, καί τοΰ δποίου έπιβίωσις είναι, δπως 
άπέδειξεν ήδη δ έν Βερολίνφ καθηγητής Η. Reich, τό τραγούδι, πού 
συνοδεύει τάς παραστάσεις τοΰ Καραγκιόζη 15

"Οτι δέν άπετέλει τό ποίημα τήν δλην παράστασιν είναι προφα
νές' θά υπήρχε πιθανώτατα δράσις καί δραματική πλοκή, οπως εις την 
σημερινήν Opera άπό τήν δποίαν δ γράψας τόν πάπυρόν μας, έπήρε 
μόνον τά λόγια (libretto) ενός άσματος, τό όποιον θά είχε γίνη καθ’ 
εαυτό πλέον δημοφιλές καί έτραγουδείτο αυτοτελώς.

Τό μέτρον τοΰ ποιήματος δέν είναι βέβαιον. Υπήρξαν μαλιστα

15. Είς τό ίδιον εύιυχώς μέρος τής Αίγύπτου εΰρέθη έπί οστράκου από
σπασμα άλλου παρομοίου μύθου, τό όποιον συμπίπτει είς πολλά κατα λεξιν 
μέ το παράπονον τής κόρης. Τ ό έδημοσίβυσεν ό T h . Relnach (M elanges 
P errot) καί ό Cruslus εις τήν 5ην εκδοσιν τοϋ “Ηρώνδα σ. 137 - 8. Είναι 
διάλογος μεταξύ δύο φίλων, έκ τών όποιων ό ενας μεθυσμενος γυρίζει εις 
τούς δρόμους καί κωμάζει πρός τήν καλήν του, ένφ ό άλλος τόν συμβουλεύει 
νά είναι φρόνιμος· ό στ. 7 κ. έ. εχει οΰτω :

έπί δέ τινα κώμον οπλίζομαι 
τραΰμα φι]λίης εχω τι παρά Κύπριδος άδηλον 
ερως μ ' ελα[β’  δ  γόης' είς τήν ψυχήν μου είσπε- 
οών ποιεί μ[ε παραφρονεΐν.



»

πολλοί οί οποίοι ένόμισαν δη είναι ρυθμικός πεζός λόγος. Ά λ λ ’ ή 
άνάλυσις νοϋ Wilamowitz δν καί μεταβάλλει κάπου κάπου τό κείμενον 
είναι πειστική αρκετά καί ταΰτην ενισχύει ή όμοιότης τοΰ ποιήματος 
κατά τό μέτρον μέ τάς μονφδίας τοΰ Πλαύτου, τών οποίων δέν ήτο δυ- 
.νατον προτοΰ να εϋρωμεν τό 'Ελληνικόν πρότυπον (Leo Die 
plautinische cantica und die hellenistische Lyrik, Berlin 1897) 
Βέβαιοι πάντως είναι οί δόχμιοι τών στ. 21-29. Θά ήθελα δμως έδώ 
νά έπιστήσω την προσοχήν εις κάποιαν ρυθμικήν συμμετρίαν τοΰ 
αριθμού τών^ συλλαβών καί τοΰ τόνου τής λέξεως, ή οποία δέν μοΰ 
φαίνεται νά είναι τυχαία. Η πρώτη π. χ. παράγραφος ώς εξής δια- 
τασσομένη μάς δίδει τό σχήμα αββαββγγ.

ί ζ  α μ φ οτερω ν  γέγο ν  αϊρεαις’
Ιζενγίομε& α' 

τή ς φιλίης 16 Κ υπ ρ ις  βατ' άνάδοχος'
δδΰνη  μ ’  εχει,

ο τα ν  ά να μ νη σ ύώ , ώ ς  με κατεφίλει 
Ιπ ιβ ονλ ω ς μέλλω ν μ ε χο,ταλιμπάνειν 

Η δεύτερα παραγραφος είναι ακόμη συμμετρικωτέρα αβαβγδδγ 
άκαταατασίης εύρετής'
καί δ  τη ν φιλίην ίχ τικ ώ ς

ελαβε μ  ερω ς ούκ απ αναίνομ αι

α υτόν  εχ ο υσ * Ιν
τγ! διανοία

Δεν είναι τοΰ θέματός μας νά είσέλθω^εν έκτενέστερον είς τό ζήτημα. 
Είναι γνωστόν, ό'τι τό πρώτον δείγμα ρυθμικής ποιήσεως επί τή βάσει 
τοΰ τόνου τών λέξεων—δπως είναι τά μέτρα δλων τών νεωτέρων 
’Εθνών— είναι δυο ποιήματα Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ (4 . αιών 
μ. X.). Άλλά πολύ πρό αΰτοΰ ό Βάβριος λαμβάνει υπό ό'ψιν του τόν 
τονισμόν (2. μ. X .) καί ακόμη παλαιότερα πολλοί επιγραμματοποιοί 
εις τόν 2ον στίχον τοΰ ελεγειακοΰ δίστιχου. "Ενα σχόλιον μάλιστα εις 
τούς δυο ύμνους τοΰ Γρηγορίου μάς λέγει ρητώς, δτι έγιναν κατά πρό
τυπον τών μίμων τοΰ Σοχρρονος, οΐτινες ήσαν πεζά γραμμένοι άλλ’ 
είχαν ϊδικόν των ρυθμόν (Test, 9 Kaibel). Φαίνεται λοιπόν on πολύ 
προτυτερα είχεν αρχίσει νά λαμβάνηται ύπ’ ό'ψιν ό τόνος 17 καί δέν

16. Λισυλλάβα>ς.
17. *0 W ilam owitz (G riech. Verokunst 45®) έφιοτα τήν προοοχήν είς χαΓ 

ρίον τι τοΰ λόγου τοΰ Άγάθωνος έν τφ  Πλατωνικφ Συμποσίφ.—

είναι απίθανον είς τά σφζόμενα ταϋτα δημώδη λογοτεχνήματα τών 
Ελληνιστικών χρόνων νά άνεΰρωμεν τήν αρχήν τής ρυθμικής ποιή
σεως τών Βυζαντινών καί τών νεωτέρων λαών.

Λιψία. I. ΣΥ Κ Ο Υ Τ ΡΗ Σ

ΦΑΙΔΡΑ— ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ— ΜΥΡΡΑ
— —

«Vitae sequere naturam ducem » 
Seneca.

"Ολες οί αρχαίες καί νεώτερες λογοτεχνίες τοΰ κόσμου μέ φρίκη 
άντίκρυσαν τήν αμαρτία, πού προσβάλλει τή φΰση καί τό στοιχείο αυτό 
παρουσιάζεται παντοδύναμο μέσα στά βάθη τής ουσίας τής τραγωδίας. 
Καί ξεχωριστά ή ελληνική τραγφδία, πού στάθηκε περισσότερο άπό 
κάθε ά'λλο πνευματικό δημιούργημα πιο κοντά μέ τή φύση, παίρνον
τας τούς ζωντανούς ακόμη μέ τραγικό βάθος μύθους, έφερε συχνά σέ 
σύγκρουση αυτή τήν ίδια τή φύση μέ τήν αμαρτία, πού πρόσβαλε τούς 
νόμους της. Υψώνεται μπροστά μας επιβλητικός ό γιομάτος φρίκη 
μΰθος τοΰ Οίδίπου, πού άφοΰ έ'λυσε τό αίνιγμα τής Σφίγγας κ’ έπεσε, 
καθώς λέει ο Νίτσε στο πρώτο παρά φύση έγκλημα, έγινε ό φονιάς τοΰ 
πατέρα του κι δ ανύποπτος άντρας τής μητέρας του. "Ολο τό βάθος τής 
φύσης πάλλεται μέσα στον «Οίδίποδα τύρανο» τόΰ Σοφοκλή καί μόνο 
στον «Οίδίποδα επί Κολωνφ» χύνεται λίγο φώς εξαγνισμού γύρω στόν 
ήρωα, πού πλήρωσε μ’ ένα μαρτύριο τήν αμαρτία του.

’Άλλο τόσο μεγάλος τραγικός μΰθος τής αμαρτίας τής παρά τή 
φύση είναι δ μΰθος τής Φαίδρας. Ή  παράνομη ερωτική αμαρτία 
έγινε τό θέμα πολλών λογοτεχνημάτων καί υψηλότερης μά καί λαϊκής 
παραγωγής. Πρώτο στη σειρά καί στήν αξία ακόμη λογοτέχνημα είναι 
«Ό  'Ιππόλυτος στεφανηφόρος* τοΰ Ευριπίδη. Ή  Φαίδρα, θυγατέρα 
τοΰ Μίνωα καί τής Πασιφάης, έρχεται, ακολουθώντας μαζί μέ τήν 
αδελφή της Αριάδνη τό Θησέα, στήν Αθήνα. ’Εκεί σέ μιάν απουσία 
τοΰ Θησέα αγαπάει τό γιό του τόν 'Ιππόλυτο καί, χτυπημένη άπό τό 
παράνομο ερωτικό πάθος, πού ικανοποίηση δέν εΐταν μπορετό νά βρή, 
αποφασίζει νά πεθάνη. Μά ή «Τροφός», στήν οποία ή Φαίδρα αναγ
κάστηκε νά όμολογήση τό κακό, πού τήν έδερνε, τής υπόσχεται νά τής
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βρή γιατρικό για τόν πόνο της. Κ ’ ή Φαίδρα ανύποπτη δέχεται τήν 
προσφορά της. Ή  Τροφός βρίσκει τόν 'Ιππόλυτο καί τοΰ ξηγάει τήν 
αληθινή αιτία του μαρασμού τής βασίλισσας. 'Ο  Ιππόλυτος δμως, 
αληθινός γιος μιας αμαζόνας, άγαναχτεΐ για τήν πρόταση τής τροφοΰ. 
'Η  Φαίδρα μέ τό χορό στο πλάϊ, άκοΰει τά λόγια τοϋ 'Ιππόλυτου 
καί τής τροφοΰ καί καταλαβαίνει τήν προδοσία. Δέν τής μένει τότε 
τίποτε άλλο παρά νά πεθάνη. Λόγια υψηλά βγαίνουν τήν τελευταία 
στιγμή άπό τό στόμα της. (στ. 717)

*Ού γάρ, πότ’ αίσχυνώ γε Κρησίους δόμους,
Οϋδ’ ές πρόσωπον Θ ησέως άφίξομαι 
Αΐσχροίς έπ ’ εργοις οΰνεκαΤ ψυχής μιάς»

Καί πεθαίνει. Τή στιγμή δμως, πού ό άγγελος ορμητικός φωνάζει 
γύρω τό θάνατο τής βασίλισσας, φτάνει ό Θησέας. Γυρεύει νά βρή 
τήν αίτια τοΰ σκοτωμοΰ τής Φαίδρας καί βρίσκει ενα γράμμα. Διαβά
ζοντας το βγαίνει έ'ξω άπό τόν εαυτό του. Δέν μπορεί πιά νά κρά
τηση τό μυστικό:

«Ιπ π όλυ τος εΰνής τής έμής ετλη θιγεϊν 
Βί<ϊ, τό σεμνόν Ζηνός δμμ’ άτιμάσας». (στ. 881)

Γιομάτος άγανάχτηση καταριέται τό παιδί του, τόν 'Ιππόλυτο. Ό  
'Ιππόλυτος έρχεται νά τοΰ δικαιολογηθή μά ό Θ. δέν άκοΰει πιά. 
’Αναγκάζεται νά φύγη άπό τά αγαπημένα τοΰ κυνηγιοΰ του μέρη, 
στέρνοντάς τους ενα παθητικό αποχαιρετισμό. Κιό χορός άρχινάει τό 
θρηνητικό του μοιρολόγι (1120) :

Ώ  ψάμαθοι πολιήτιδος άκτάς,
Δρυμός τ’ όρειος, δθι κυνών 
Ώ κυπόδων έπέβας μετά θήρας έναίρων 
Δίκτυνναν άμφί σεμνόν.

Κι όταν τελειώνει τοΰ χοροΰ τό τραγούδι μιπαίνει ό άγγελος καί 
περιγράφει τό φρικιαστικό σκοτωμό τοΰ 'Ιππόλυτου πάνω στά κατά- 
βραχα τής θάλασσας, μέσα άπό τήν οποία πρόβαλε τό έγδικητικό τέρας 
τοϋ Ποσειδώνα. Μά ό Θησέας δέν σκύβει στο βάρος τής συφοράς 
άκόμη, γιατί παραδέχεται τήν ενοχή τοΰ 'Ιππόλυτου. Τότε ή προστά- 
τισσα θεά ή Άρτεμις, σάν θεά άπό μηχανής λΰνει τόν κόμπο τής 
τραγο)δίας, κηρΰχνοντας στο Θησέα τήν άθωότη τοΰ 'Ιππόλυτου. Οί 
δοΰλοι φέρνουν μισοπεθαμένο τόν 'Ιππόλυτο, πού λέει κάποια στερνά 
λόγια στην Άρτεμιν καί συχωράει τόν πατέρα του. Καί ό χορός μέ τά 
λόγια του κλείνει τό δράμα: (1.435).

«Κοινόν τόδ ’ πχος πάσι πολίταις 
ΉλΦεν άέλπτως.
Πολλών δακρύων έσται πίτυλος·
Τών γάρ μεγάλων ά|ιοπενθείς 
Φήμαι μάλλον κατέχουσιν.

"Υστερα άπό τήν τραγούδια τοϋ Ευριπίδη έρχεται ή τραγφδία τοΰ 
Σενέκα «Ή  Φαίδρα». J) Ό  Σενέκας άκολουθεΐ στά περισσότερα ση
μεία τής πλοκής τόν Ευριπίδη. Τό δράμα ανοίγει μέ ένα μεγάλο μονό
λογο τοΰ Ιππόλυτου γιομάτο φυσικέε περιγραφές, μέ τις όποιες, 
καθώς χαριτωμένα παρατηρεί όκ. Leon Hermann, ό ποιητής δέν εΐταν 
καί πολύ στενά σχετικός. Ακολουθεί ή γνωστή σκηνή μέ τόν τροφό, 
πού τά λόγια της δέν ταιριάζουν καθόλου σ’ ένα απλοϊκό στόμα. Καί ή 
πλοκή συνεχίζεται δπως καί στον Ευριπίδη. 'Ο Σενέκας δμως νεω
τερίζει κάπως, γιατί φέρνει τή Φαίδρα άντιμέτωπη μέ τόν 'Ιππόλυτο. 
Ή  Φαίδρα ξεχύνεται σ’ ένα ερωτικό παραμιλητό, πού στο τέλος έξορ- 
γίζει τόν 'Ιππόλυτο καί τόν κάνει νά σύρη τό σπαθί ίου γιά νά την 
σκοτώση. 'Ωραία τότε έρχεται ή άπάντηση τής Φαίδρας (711) :

Maius hoc voto meo est,
Salvo ut pudore manibus immoriar tuis.

Ό  'Ιππόλυτος συγκραιεϊ τό σπαθί του καί φεύγει φωνάζοντας τά 
δμορφα λόγια: «Ο Silvae, ο ferae !».

'Η  σκηνή τότε άλλάζει. Ή  τροφός, πού κατάλαβε πώς δλα πιά 
εΐταν χαμένα φωνάζει, κρατώντας στο χέρι της τό σπαθί τοΰ 'Ιππόλυ
του, καί κηρύχνει στο λαό πώς ό 'Ιππόλυτος θέλησε νά βιάση τή βα
σίλισσα. Κ ’ ένφ ό χορός λέει τό φιλοσοφικό του μονόλογο 1 παρουσιά
ζεται ό Θησέας. Ή  τροφός τοΰ λέει τό σκοπό ποϋχε ή Φαίδρα νά πε- 
θάνη. Ό  Σενέκας καί πάλι σέ τοΰτο τό σημείο νεωτερίζει. Φέρνει τήν

1 . Σήμερα πιστεύεται άπό όλους o n  οί έννέα λατινικές τραγφδίες, δηλ. 
ό Η ρακλής μαινόμενος, αί Τρφάδες, αι Φοίνιοοαι, ή Μήδεια, ή Φαίδρα, ό 
Οίδίπους, ό Α γαμέμνων, Θυέστης καί ό Η ρακλής έπί τής Οίτης είναι γνή
σια έργα τοΰ λατίνου φιλοσόφου. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν τό ίδιο καί γιά 
τήν Octavia (Πρβλ : A. Siegum nd, zur kritilc der Tragodie Octavia 1910— 
A. Pease: Is the Octavia a play o f  Seneca? στην Classical Journal, 15 , 1920). 
Σ ιή  «Φαίδρα» οί σφιχτοδεμένες φιλοσοφικές ακέψες μάς δείχνουν τόν πραγ
ματικό της ποιητή.

2. Ά π ό  τό μονόλογον αυτόν αντιγράφω δυό διαμαντένιους στίχους (773)·
«Res est forma fugax; quls sapiens bono 
confidat fragili?>.



ίδια τή Φαίδρα μπροστά στο Θησέα' άπό τά χείλη της μαθαίνει τις 
εγκληματικές προσπάθειες τοΰ γιοϋ του. Έ δώ  πάλι ξαναρχίζει ταχτικά 
ή πλοκή τοΰ Ευριπίδη. Ό  Θησέας καταριέται τό γιο του κι αργότερα 
δ άγγελος φέρνει τήν είδηση τοΰ σκληρού σκοτωμού τοΰ Ιππόλυτου. 
Κάποια ό'μορφα πατρικά λόγια, πού εκείνη τή στιγμή λέει δ Θησέας, 
πρέπει νά σημειωθούν έδώ πέρα (1114):

Ο ninaium potens, 
quanto parentes sangulniS vinclo tenes 
natura, quam te colimus inviti quoque : 
occidere volui noxium , amissum fleo.

Στις παρακάτω σκηνές δ Σενέκας νεωτερίζει πολΰ. Οι δούλοι φέρ
νουν μπροστά κατατσακισμένο τό κορμί τοΰ 'Ιππόλυτου. Ή  Φαίδρα 
δέν μπορεί νά κράτη Οη καί ξεχύνεται σ’ ενα σπαραχτικό θρήνο. ’Έτσι 
δπως είναι δ 'Ιππόλυτος δέ θά μπορή πιά νά τή μισή. Τή βασανίζει 
τό έγκλημα ποΰχε κάμει, μά κι δ πόνος γιά τό χαμένον 'Ιππόλυτο. 
Θέλει νά τόν ακολουθήσω κάτω στοΰ Τάρταρου τη λίμνη, χωρίς νά τή 
φοβίζη ό δεσμός, πού τήν ενώνει μέ τό Θησέα (1184) :

M orere, si casta es, viro, 
si incesta, am ori.

Καί γιά τήν αγάπη της προτιμάει ναναι incesta. Χτυπιέται μέ τό 
σπαθί καί πεθαίνει. 'Ο  Θησέας μεταγνώνει γιατί, χωρίς νά νό ξαίρη, 
σκότωσε τό αθώο παιδί του καί ξεχύνεται σέ εναν πονεμένο θρήνο 
μπροστά στά διασκορπισμένα κομμάτια τοΰ παιδιοΰ του" καί δείχνον
τας μέ τό χέρι του τό κορμί τής Φαίδρας δ Θησέας κλείνει τό δράμα 
μέ τά λόγια:

Istam terra deffosam premat 
gravisque te'lus im pio caplti incubet.

Προτοΰ προχωρήσω στήν ανάλυση τής «Φαίδρας» τοΰ Ρακίνα, 
προτοΰ δηλαδή μπώ σ ’ έναν κόσμο μέ καινούργιες αισθητικές απαίτη
σες, θέλω νά σταματήσω λίγο στή σύγκριση τών δύο αρχαίων τραγφ 
διών. Ό  Ευριπίδης πρώτα απ’ δλα είχε τήν ευτυχία νά πάρη ακόμη 
ζωντανό ιό μΰθο τής παράνομης αγάπης τής Φαίδρας καί νά τόν πλάση 
μέ τήν τραγική του μεγαλοφυΐα, γιά νά τόν δώση πάλι σ’ ενα θεατή, 
πού στήν καρδιά του δ αντίλαλος τοΰ παλιοΰ τοΰ μύθου άντηχοΰσε 
ακόμη. Γιά τό λόγον αϊτόν μπόρεσε νά κατεβάση απάνω στή σκηνή 
τήν εγδικήτρα ’Αφροδίτη καί τήν Άρτεμη, πού σάν θεά άπό μηχανής 
εδωσε τό δίκιο στον άθψο 'Ιππόλυτο. ’Έτσι ή σύγκρουση πδ'γινε άνά-

μεσα στήν αμαρτία καί στή φύση, μοναχή της φανερή, έφερνε, χωρίς 
κανένα άλλο διεγερτικό, τή φρίκη καί τόν τρόμο στο θεατή. Μά, εκτός 
άπ’ αυτό, ό Ευριπίδης, δ «τραγικότατο;» άπ' δλους τούς τραγικούς, κα
θώς λέει δ ’Αριστοτέλης, μπόρεσε προπαντός νά πλάση τύπους. 'Η  
Φαίδρα, μία γυναίκα σπρωγμένη άπό τή θεά στο έγκλημα, φέρνοντας 
στή ράχη της καί τή βαρειά αμαρτία μιας μητέρας 1 μάς παρουσιάζε
ται σάν τό τραγικό θΰμα μιάς άνώτερης θέλησης2. Στήν κατάστασή 
της βλέπουμε τόν άνθρωπο, πού άγνωστες δύναμες τόν σπρώχνουν έδώ 
κ’ έκεΐ μέσα στούς τραχιούς δρόμους τής ζωής. Κιδμως άντιστέκεται 
ακόμη' θέλει ν’ αποφυγή νά κοντέψη στο φοβερό κακό, πού ή μοΐρά 
της τής έχει στείλει. Θέλει νά πεθάνη αμίλητη, χωρίς κανείς νά νοιώση 
τό τρομερό μυστικό της. "Ενα άπό τά μεγαλήτερα σημεία τής υπερο
χής τής τραγφδίας τοΰ Ευριπίδη είναι ό συγκρατημένος τρόπος, μέ τόν 
όποιο παρουσιάζει τό έρωιικό πάθος τής Φαίδρας. Δέ θέλει νά μάθη 
κανείς τίποτα. Κιούτε τής δίνει δύναμη καμμιά ελπίδα. Μά τή στιγμή 
πού βρίσκεται προδομένη δυο αίστήματα τήν ταράζουν: ή χαμένη της 
άξιοπρέπεια ^μά καί περσότερο ή άπότομη άρνηση τοΰ 'Ιππόλυτου 
στήν αγάπη της. Μέ τό θάνατό της θέλει νά μή ντροπιάση τά παλάτια 
τής Κρήτης, μά δέν άφίνει τήν ευκαιρία νά μήν έγδικηθή τόν 'Ιππό
λυτο. Καί τή στιγμή εκείνη, άπομακρισμένη άπό τό ερωτικό έγκλημα, 
άμαρταίνει άνθρώπινα πιά, μέσα σ’ ένα γράμμα. Συκοφαντεί τόν 'Ιπ
πόλυτο. ”Άν εκείνος ποΰχε γράψη τήν ελληνική τραγφδία δέν εΐταν. δ 
ρεαλιστής Εύρυ$.)ης, άλλά δ πράος καί θεοσεβής Σοφοκλής, ή Φαί
δρα θά πέθαινε χωρίς νά έγδικηθή. ’Έτσι δμως ή τραγφδία θάχανε τή 
μεγαλοφυή πλοκή, πού έρχεται σάν επακολούθημα τοΰ γράμματος τής 
Φαίδρας. Στο σημείο αυτό ή Φαίδρα μάς παρουσιάζεται μιά γυναίκα 
μέ βαθειά καί σύνθετη ψυχολογική υπόσταση. Αγαπάει, υποφέρει, κιδ- 
μα>ς δέ θέλει νά σωθή, προσπαθώντας νά ίκανοποιήση τις απαίτησες 
τής ψυχής της. ’Αρνιέται καί παρασύρεται μοιρολατρικά. Είναι άδύ" 
νατη, καί μόνο μιά στιγμή γίνεται δυνατή —  τή στιγμή ποΰ θέλει νά

1. Ό  G. Meautis o ' ενα καινούργιο βιβλίο του : «Aspects ignores de la* 
religion Greque» 1925, παρατηρεί τήν κληρονομική μεταβίβαση τής αμαρτίας 
σέ μιά οικογένεια. « Ό  Σοφοκλής, λέει, είναι πολύ πιόκΟΛτάστό πρόβλημα τής 
κληρονομικότητας» (οελ. 45). Γ ιά τήν Παοιφάη καί τόν έρωτά της παρακάτω·

2. Λέει στήν τροφό (στ, 320) :
«Φίλος μ’ άπόλυσ' ούχ’ έκοΟοαν, ούχ’ έκών».



εγδικηθη. Είναι, αλήθεια, μια γυναίκα, μια αληθινή γυναίκα, γραμ
μένη μέ τό κοντύλι ενός Ευριπίδη. 1

Ά π ό τάλλο μέρος ή τραγφδική σημασία τής «Φαίδρας» τοϋ Σενέκα 
δέν είναι μεγάλη 2), Πρώτα - πρώτα απομακρύνεται πολυ απο τον 
Ευριπίδη στή διαχείρηση τοΰ μΰθου, φέρνοντας τόν 'Ιππόλυτο μπρο
στά στή Φαίδρα. Μά καί δ σκοτωμός τής Φαίδρας μπροστά στο κατα- 
τσακισμένο κορμί τοϋ 'Ιππόλυτου αποτελεί μιά βαρβαρότητα ξένη άπό 
τήν ελληνική τραγφδία. “Έτσι δ Σενέκας πλάθει πρόσωπα ρητορικά, 
μά καί μέ πολύ λίγό ψυχολογικό βάθος. 3 Ή  Φαίδρα είναι μιά γυ
ναίκα μονοκόμματη. Τής λείπει ή τόση ψυχολογική αστάθεια, πού χα- 
ραχτηρίζει τή Φαίδρα τοΰ Ευριπίδη. Η Φαίδρα τοΰ Σενεκα αγαπαει, 
προσπαθεί νά Ικανοποίηση τούς πόθους της κ’ επειδή αποτυχαίνει 
γυρεύει νά έγδικηθη, Μιά σημαντική στιγμή τής τραγφδίας είναι ή 
στιγμή πού, μεταγνώνοντας μπροστά στο κορμί τοϋ 'Ιππόλυτου, πε
θαίνει. Μά κι αυτή ή στιγμή είναι τόσο πολύ απλή, ωστε νά μη 
μπορή νά χαραχτηριστή σάν μιά εξαιρετική τραγική επιτυχία. Είναι, μ’ 
άλλα λόγια, ή Φαίδρα τοΰ Σενέκα μιά γυναίκα, πού μέ πό^ι σταθερό 
κι ορμητικό πάει πρός τής ικανοποίηση τοϋ έαυτοΰ της. Μά αύτό ακρι
βώς είναι εκείνο πού τής ελαττώνει τήν αξία, τής παίρνει δλη εκείνη 
τή λεπτολογημένη ψυχολογία, πού τήν παρουσιάξει στο θεατή σαν κάτι 
ανάμεσα στον αμαρτωλό καί τό θύμα.

“Αν άστοχάη δμως στο πλάσιμο τών χαραχτήρων του ό Σενέκας, 
αν τά πρόσωπά του είναι τραχιά καί ρητορικά, ή βά<ϊ λ του δμως, τό 
φιλοσοφικό μ’ άλλα λόγια βάθρο τής τραγφδίας του, πρέπει νά μάς 
σταματήση κάπως. Ό  Σενέκας εΐταν περισσότερο άπ’ δλα τά άλλα φι
λόσοφος. Κατάλαβε πώς δέν εΐταν πιά μπορετό νά ζωντανέψη τό

1) Αύτά σχετικά μέ τήν τραγφδική άξια τοΰ « ‘Ιππόλυτου» τοΰ Ευριπίδη. 
Μά καί ή ποιητική άξία—ξεχωρίζω ποιητική καί τραγφδική αξία—τής τρα
γφδίας είναι μεγάλη· πρέπει νά σημειωθώ ενα κομμάτι τοΰ Χοροΰ, δπου μ ις  
δείχνεται ή Ευριπίδης σαν ενας λυρικός (730) :

Ή λιβάτοις ύπό κευθμώοι γενοίμαν,
Ί ν α  μέ πτερούσσαν όρνιν
Θεός έν πταναϊς άγέλαισιν θείη» κ. π.

2) Μ’ δλα αυτά τά λόγια τοΰ Ribbeck: «είναι λοιπόν αί τραγφδιαι τοΰ Σε- 
νέκα ρητορεϊαι ύπό δραματικήν μορφήν, καί προϊόντα μάλιστα νοσηρά.* καί 
ύπερβολικής ρητορικής» (Ίσ τ . Ρωμ. Ποιή. Έ λλ , μετ. III , 115) φαίνουνται 
πολύ αυστηρά.

3) Πρβλ. Τό ρητορικό χαραχτήρα τοΰ Ιππόλυτου.

θρησκευτικό— μέ τήν πλατειά τής λέξης σημασία— βάθος, πού βλε- 
πουμε στον Ευριπίδη, καί θέλησε νά συγκίνηση προβάλλοντας τήν 
παρατήρηση τής κληρονομικότητας τής αμαρτίας. Σ ’ ολα τα μερη τής 
τραγφδίας τό σημείο τοϋτο τονίζεται ακατάπαυτα. Η ίδια η Φαίδρα το 
κηρΰχνςι ολοφάνερα (115) :

Genetrix, tui me m isere t: infando malo 
correpla  pecoris efferura saevi ducern 
audax am asti; toruus, impatiens iu gi 
adulter illo ductor indom iti g re g is .... ·)

Καί τόν ελληνα τραγικό σταμάτησε, καθώς είδαμε, ή κληρονομι
κότητα τής αμαρτίας, πού χύνεται μέσα στις φλέβες τής θυγατέρας σάν 
ενα μοιραίο δηλητήριο. Μά εκεί τό χέρι τοΰ Θεοϋ, πού τιμωρούσε, 
εκανε λιγώτερο φανερή τήν κληρονομική σχέση τοϋ εγκλήματος ’Εδώ 
δμως είναι τό σπουδαιότερο σημείο τοϋ βάθους τής τραγφδίας. Κι ο 
ποιητής άφίνεται πιά σέ μιά λατρεία τής φύσης, σε μιά ευσέβεια 
μπροστά σ’ αυτή τή μάννα κάθε ζωής. Ξεχωρίζει μπροστά μας ό στίχος 
πού βάλαμε γιά υπότιτλο: « U i t a e  s e q u e r e  n a t u r a m  d u 
c e m » ,  καθώς καί οί ωραίοι στίχοι πού ό χορός, σπρωγμένος όπο μιά 
φιλοσοφική διάθεση λέει σάν ενα ύμνο πρός τή δύναμη τής φύσης 
(959).

Ο magna parens, Natura, deum 
tuque igniieri rector Olyrupi κτλ.

Μά, εξόν άπό αύτό τό βασικό φιλοσοφικό κέντρο μέσα στήν τρα
γφδία τοΰ Σενέκα, δλοι οί στίχοι μάς άφίνουν μιά φιλοσοφική προ
διάθεση, άλλά άκόμη καί μιά ποιητική μυστικοπάθεια. Ή  αγάπη τοϋ 
Ιππόλυτου πρός τό δάσος, δπως εκφράζεται μέ τά δμορφα λόγια του : 
«Vocor in silvas* (στ. 84), μάς δείχνει μιά μυστικοπαθή διάθεση γιά 
τή μοναξιά τοΰ παρθένου δάσους. Όλοϋθε βλέπωμε τις σφιχτοδεμέ- 
νες σκέψες του, κι δ στίχος του: «Circa regna tonat» ( 1140) δε 
μπορεί παρά νά μάς μείνη εντυπωμένος.

1) Ή  Πασιφάη, γυναΐχα τοΰ Μίνωα και μητέρα τής Φαίδρας αγάπησε 
έναν δμορφο ταΰρο ιοΰ κοηαδιοΰ. "Εγινε τρελλή άπό τόν πόθο του καί στό 
τέλος πέρνει τή μορφή μιας ωραίας ξύλινης άγελάδας καί γΐιννάει μαζί του 
τόν περίφημο Μινώταυρο. Κοίτα τή θελκτική περιγραφή τοΰ Ό βίδιου  : « Ή  
Τέχνη νάγαπάς» έλλ. μετ. Τρικογλίδη, σ. 12. Ώ ραΐο καί τό άπόσπασμα τών 
Κρητών τοϋ Ευριπίδη, πού βρέθηκε στους πάπυρους :

A . S. Hunt : T rag icoru m  Graecorum  Fragmenta Papyracea, 1912 ή 
καλλίτερα : Arnim  ; Sappleiuentum liurip ideum , Bonn 1913.
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To δτι δμως ουσιαστικά ή «Φαίδρα» του Σενέκα, ως τραγφδία 
εχει άποτύχει, δέν πρέπει νά τό φέρουμε στο παθητικό τοΰ ποιητή 
της. Ή  τραγφδία είναι ενα μεγάλο δημιούργημα, τό μεγαλήτερο ίσως 
τοΰ ανθρώπινου λογισμού, πού δέ φυτρώνει σ ’ δλα τά κλίματα. ')

❖* *
Ό  Ρακίνας, παίρνοντας τό θέμα τής τραγφδίας του « Ή  Φαίδρα» 

άπό τόν Ευριπίδη τό Σενέκα, βρέθηκε στον τρόπο τής πλοκής τοΰ 
δράματος και στο πλάσιμο τών προσώπων μπροστά σέ αισθητικές 
απαίτησες καινούργιες. Ούτε ή θρησκευτική, μά ούτε καί ή φιλοσο
φική βάση μπορούσαν πιά νά παρουσιάσουν τό θέμα μέ τέτοιον τρόπο, 
πού νά προκαλέσουν «τόν φόβον και τόν έ'λεον» ενός θεατή νεώτερου. 
Γι’ αυτό βρέθηκε αναγκασμένος νά μεταχειριστή μοτίβα συγκίνησης 
καινούργια καί συσχετισμούς συναιστημάτων συγχρονισμένους. Καί 
πρώτα πρώτα, παράλληλα μέ τήν κυρία πλοκή τοΰ δράματος, κάνει νά 
ξεδιπλώνεται ενα άλλο δράμα, ή αγάπη τοΰ 'Ιππόλυτου γιά τήν Ά ρι- 
κία. 'Η  Άρικία δέν είναι έ'να πρόσωπο επινοημένο άπό τόν ϊδιο τό 
Ρακί να. Ό  Βιργίλιος μάλιστα στήν Αίνειάδα λέει πώς δ 'Ιππόλυτος 
παντρεύτηκε τήν Άρικία (VII, 761) :

«Ibat et H ipolyti proles pulcherrima bello,
Virbius, insignem quem mater Aricia misit.
eductum  Egeriae lucis umentla circuui
litora, pinguis ubi et placabilis ara Dianaes κ. π.

Μέ τήν προσθήκη αυτή δ Ρακίνας κατορθώνει νά δημιουργήση 
διάφορες σχέσες ανάμεσα στά πρόσωπα τής τραγφδίας πού βοηθούν 
στο ξετύλιγμα τής ψυχολογικής τους ύπαρξης. Ή  Φαίδρα ξαναπαίρνει 
τώρα εκείνη τήν αβέβαιη μορφή, τήν αληθινά γυναικεία, πού έ'χει στον 
Ευριπίδη. Γίνεται μάλιστα κάπως πολυπλοκότερη. *Ας παρακολουθή
σουμε άπό πιο κοντά τό ξετύλιγμα τοΰ δράματος. ’Εκεί, πού δ Ιπ π ό
λυτος δμολογεΐ τήν αγάπη του γιά τήν Άρικία στον παιδαγωγό του 
τό Θηραμένη κ’ ή Φαίδρα τή δική της παράνομη αγάπη γιά τόν

1) Ή  «Φαίδρα» έχει άρκετή ποιητική άςί ι. Α ξιοσημ είω τοι είναι οί σιίχοι 
τοΰ χοροΟ (1129) :

tAdrnota aetheriis culm ina sedibus 
Euros excipiunt, excipiunt N otos 
insani Boreae minas 
im briferumque Corum»

'Ιππόλυτο στήν εμπιστεμένη τροφό τήν Οίνώνη, μαθητεύεται σ’ δλη 
τήν Τροιζήνα, πώς δ Θησέας δέν εΐταν πιά στή ζωή. Ό  Ιππόλυτος 
τοτε γίνεται δ νόμιμος βασιλιάς καί ετοιμάζεται νά φυγή γιά τάς 
’Αθήνας. ’Εδώ δ γάλλος ποιητής κατορθώνει νά ξυπνήση μές στήν 
ψυχή τής Φαίδρας τήν αγάπη γιά τό παιδί της. Καί γιά μιά στιγμή, 
σάν νά σηκώνεται άπό ενα βαθύν ύπνο, απαντάει στήν Οίνώνη, πού 
τή συμβουλεύει νά υπεράσπιση τό ανυπεράσπιστο παιδί της (actl, 
scene V ) :

Eh bien ! a tes conseils je  me laisse entrainer.
Vivons, si vers la vie on peut me ramener,
Et si V am our d’ nn fils, en ce mom ent funeste,
De raes faibles esprits peut rammer le reste.

Σιΐς πρώτες σκηνές τής δεύτερης πράξης δ 'Ιππόλυτος ξεμυστηρεύ- 
εται τήν αγάπη του στήν Άρικία. Χάνει τή φιλοσοφική υπερηφάνεια, 
πού τοδωσε ό Ευριπίδης, καί γίνεται πιο αδύνατος, 'Ο ϊδιος δ Ρακίνας 
στο μικρό πρόλογό του λ£'ε ι : « ’Ενόμισα πώς έπρεπε νά τοΰ δώσω 
κάποιαν αδυναμία». Μοιάζει περισσότερο μέ έ'ναν νειότερο Ευρωπαίο, 
παρά μέ τό περήφανο παλληκάρι τής ελληνικής τραγφδίας. Φέρνω γιά 
παράδειγμα τά λόγια του (II, 2):

«Presente je vous fuis ; absente ; je  vous trouve ;
Dans le fond des forets votre  image me suit ;
La lumiere du jou r, les om bres de la nuit,
T ou t retrace a mes yeux les charm es que j ’ evite,
Tout vous livre a 1’ envie le rebelle H ippolyte».

Ωστόσο ή Φαίδρα έ'ρχεται νά παρακαλέση τόν 'Ιππόλυτο γιά τό 
γιό της. Μά δπως τόν βλέπει μπροστά στά μάτια της, ξεχνάει τό παιδί 
της καί ξανάρχεται ή φλόγα τοΰ τρομεροΰ της πάθους. Μ’ ενα τεχνι- 
κώτατον τρόπο τοΰ ξεμολογιέται τήν αγάπη της' μά δ 'Ιππόλυτος τή 
σπρώχνει μακριά του. Θέλει νά τή σκοτώση. Κ ’ επαναλαμβάνεται καί 
δώ ή σκηνή τής «Φαίδρας» τοΰ Σενέκα. Μά άξαφνα «λλάζει ή τύχη 
τών πραγμάτων. Οί ’Αθηναίοι κηρύχνουν βασιλιά τους τό γιό τής 
Φαίδρας. Μά στο κρίσιμο αυτό τής τραγφδίας σημείο παρουσιάζεται 
ανέλπιστα δ Θησέας. "Ολοι τόν κοιτάζουν φοβισμένοι, κ’ ή βασίλισσα 
μέ κάποια ειλικρίνεια τόν σταματαίνει στήν εγδήλωση τής ευτυχίας του. 
Βρίσκεται σέ δύσκολη θέση. Μά ή Οίνώνη τή σπρώχνει νά συκοφαν
τήσει τόν 'Ιππόλυτο. Κ ’ εκείνη τής απαντάει μέ λόγια ά'ξια νά ση
μειωθούν (III, 3).



«Oenone, et ne suis point de ces femmesThardies 
Qui, gout ant dans le crim e une tranquille paix.
Ont su se faire un front qui ne rougit ^jamais;»

Ή  Ο’ινώνη δμως συκοφαντεί τόν 'Ιππόλυτο στο Θησέα, κ’ υστέρα 
μεταγνώνοντας, πέφτει στά κύματα και πνίγεται. Ό  Θησέας συναντιέ
ται μέ τόν Τππόλυλο, τόν βρίζει, τόν καταριέται' μά εκείνος θάφτει 
μες τή ψυχή του τό μυστικό, πού θά πλήγωνε τόσο τόν πατέρα του. 
Γυρεύει μονάχα νά τόν πείση πώς οϊ κατηγορίες είναι ψέματα και τοϋ 
διηγιέται γιά τήν αγάπη του μέ τήν Άρικία. Κιδταν βλέπη πώς δλα 
εϊναι χαμένα αποφασίζει νά φύγη μακριά άπό τήν Τροιζήνα, παίρνον
τας μαζί του, άφοΰ κάμει νόμιμη γυναϊκά του, τήν Άρικία. Ή  Φαίδρα 
μαθαίνοντας τήν κατάρα τοϋ Θησέα έρχεται μπροστά του γιά νά τόν 
πείσχι νά πάρη όπίσω τά σκληρά του λόγια καί νά κράτηση τό παιδί 
του κοντά του. Μά εκεί άπό τά χείλια τοΰ Θησέα μαθαίνει τήν αγάπη 
τοϋ “Ιππόλυτου πρός τήν Άρικία. ’Έτσι ό ποιητής γεννάει στήν ψυχή 
τής Φαίδρας άλλο ενα στοιχείο, τή ζηλοτυπία.

'Ο  Ιππόλυτος φεύγει πιά μπροστά κι άφίνει εναν πιστό οδηγό 
γιά νά όδηγήσχι τήν Άρικία στο δρόμο του. Κι άξαφνα ό Θηραμένης 
μπαίνοντας μπροστά στο Θησέα φέρνει τό μήνυμα τοΰ σκοτωμού τοΰ 
'Ιππόλυτου, περιγράφοντάς τον δπως καί οι δύο προηγούμενοι τραγι
κοί, μέ μόνη τή διαφορά, πώς περιγράφει λιγοθυμισμένη τήν Άρικία 
μπροοτά στο σβησμένο κορμί τοΰ 'Ιππόλυτου. Οι δοϋλοι φερνουν 
τόν 'Ιππόλυτο μέσα κ’ ή Φαίδρα τότες παρουσιάζεται καί κηρύχνει 
τήν άθφότη του (ν,7) :

«Non, Thesee, il faut rom pre un injuste silence ; 
il fant a votre  fils rendre son innocence : 
il n ! est point coupable»

καί ξεψυχάει φαρμακωμένη άπό ενα δηλητήριο, πού ή Μήδεια 
ειχε φέρει στήν Αθήνα. Ό  Θησέας δπως καί στήν τραγφδία τοϋ Σι- 
νέκα κλείνει τό δράμα προσιάζοντας νά γίνουν τιμές γύρω στον πεθα
μένο 'Ιππόλυτο καί κάνοντας τήν αγαπημένη του, τήν Άρικία, θυγα
τέρα του.

Καταλαβαίνει κανείς πώς ό 'Ρακίνας έπίτυχε σέ πολλά σημεία 
καί κυριώτατα σιήν πλοκή. Μέ ενα πραγματικό τραγικό πνεύμα ξε
καθάρισε άπό τις δυο αρχαίες τραγωδίες κι άπό τις άλλες πληροφο
ρίες τών πηγών καί διάλεξε τά στοιχεία εκείνα, πού αληθινά θά τοΰ 
χρησίμευαν γιά νά συγκίνηση τούς συγχρόνους του. Μά κείνο που

λείπει άπό τήν τραγφδία είναι ή ανώτερη πνοή. Δέν φτάνει μο
νάχα κανείς νά ζωγραφίζη- είναι ανάγκη καί νά ύποβάλλη. Ά ν  αφαί
ρεση κανείς πολύ λίγα σημεία, στά όποια βρίσκουμε κάποια ηθική 
πνοή, δλα τάλλα μένουν ό 'μορφες ζωγραφιές, χωρίς δμως νά φτάνουν 
καί στήν αψηλή τής τραγφδίας έννοια. "Εχυσε, βέβαια, λίγο φώς ευ
γένειας στή μορφή τής Φαίδρας, μά τή στέρησε άπό κείνη τή θεία 
οργή, πού τήν έ'σπρωχνε στήν άααρτία καί πού τήν εκανε σέ μάς πε
ρισσότερο συμπαθητική. ’ Εκείνος δμως πού έχει νοιώσει τό μέτρο 
τής αξίας τοϋ Ρακίνα, δέν μπορεί βέβαια, νά ζητήσή άπ’ αυτόν μεγα- 
λήτερες επιτυχίες. "Ας τις ζητήση άπό κάποιον άλλο, πού θά γίνη τό 
παρακάτω θέμα μου.1 )

(Τό τέλος στο ερχόμενο φύλλο)
ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗ ΝΟΣ

ΧΡΟΝΙ ΚΑ

Τό κατααχατικΛν.
Διά νά δώπίομεν etc τόν θέλοντα νά 

μετάσχχ) τοϋ 'Ομίλου μας ακριβή ιδέαν 
τοΰ σκοπού του και τών μέσων τά 
όποια πρός τοϋτο διαθέτει, νομίξομεν 
άναγκαΐον νά παραΟέσωμε'ν τό κατα
στατικόν, έπικυροιθέν τή 21 ‘ Ιανουα- 
οίου 1925 ύπό τών Ιδρυτών του και 
iyov ώς εξή ς :

"Ά ρθρ. Ιον .— 'Ιδρύεται 'Ακαδημαϊ
κός Ό μ ιλος Φιλοσοφικής Σχολής μέ 
έδραν τάς 'Αθήνας καί σκοπόν τήν 
επιστημονικήν εις τόν κύκλον τών 
Φιλολογικών επιστημών καί γενικώτε- 
ρον εγκυκλοπαιδικήν άνάπτυξιν τών 
μελών του.

2. Πρός τόν σκοπόν τούτον ό "Ομι
λος διοργανώνει ομιλίας, ή μαθήματα 
επιστημονικού ή φιλολογικού περιεχο
μένου, έκδρομάς και δ,τι κρίνει σκό- 
πιμον.

3. ΑΙ όμιλίαι ή τά μαθήματα γίνον
ται καθ’ εβδομάδα ή ύπό καθηγητών 
κ· ά. γνωστών επιστημόνων, όπότε 
λαμβάνουν χαρακτήρα επίσημον, ή 
ύπό 11 ελών τακτικών ή εκτάκτων τοΰ 
'Ομίλου. Μετά τάς ομιλίας ακολουθεί 
συζήτησις.

4. Ό  Ό μ ιλος μόνον σκοπόν έχει 
τήν άνάπτυξιν τών μελών, άπέχει δε 
άπό πάσης πολιτικής, κοινωνικής ή 
γλωσσικής έκδηλώσεως- Συζήτησις 
περί τού νεωτέρου γλωσσικού ζητήμα
τος απαγορεύεται.

5. Ό  "Ομιλος δύναται νά έλθη είς 
έπικοινωνίανκαί μέ άλλους φοιτητικούς 
συλλόγους, ιδίως δέ μέ τόν σύλλογον 
τής Φιλοσοφικής Σχολής. Ή  επικοι
νωνία δμως αΰτη πρέπει νά περιορί- 
ζηται είς τό έπιστημονικόν επίπεδον 
καί μόνον.

6. Μέλη τακτικά γίνονται μόνον ο 
φοιτηταί καί φοιτήτριαι τής Φιλοσ

1) Ά π ό  τή νεώτερη τέχνη πρέπει νά σημειωθούν οί τραγφδίες μέ τό ίδιο 
θέμ α : P radon  : «P hedreet Hippolyte·*—Robert Garnier : «Phedre» άπό τή 
ζωγραφική νά σημειωθούν τά έργα: Rubens, « Ό  Θ ά ν α τ ο ς  τ ο ΰ  Ί  π π ό~
λ υ τ ο υ» καί τοϋ de T ro y  : « Ό  ‘Ι π π ό λ υ τ ο ς  σ ά ν π ε θ α ί ν  η».



°Ζ°λήε κατόπιν προτάσεως δύο τού- 
λάχιστον μελών καί έγκρίσεως τοΰ 
Δ . Συμβουλίου.

7. Οί διπλωματούχοι τής Φιλοσ. 
Σχολής γίνονται μέλη έκτακτα τοΰ 
Ομίλου, καθώς καί οί έν τφ  Πανε- 

πιστημίφ μετεκπαιδευόμενοι λειτουρ
γοί τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως.
„ 8· Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου 
η άλλοι έ ιστήμονες και λόγιοι πα 
ρασχόντες σοβαράν ηβικήν ή υλικήν 
αρωγήν είς τον Ομιλον, ονομάζονται 
επίτιμα μέλη τή έγκρίσει τοΰ Δ  Συμ
βουλίου.

9. Τά τακτικά μέλη έχουν τό δι
καίωμα νά όμιλοΰν άπό τοΰ βήματος 
τοΰ Ομίλου εις ομιλίας ή είς μαθή
ματα, νά έκλέγουν καί νά έκλέγων 
ται· νά ελέγχουν τό Δ . Συμβούλιον 
κτλ Τά έκτακτα μέλη χαίρουν πάν
των τών ανωτέρω πλήν τοΰ δικαιώ
ματος τοΰ έκλέγεσθαι.

10. Τά μέλη, τακτικά καί έκτακτα 
καταβάλλουν 5 δρχ. δικαίωμα εγγρα
φής καί συνδρομήν 30 δρχ, κατ’ έτος 
είς μίαν ή είς δύο δόσεις. Ή  συνέ- 
λευσις δύναται ν ’ αύξηση ή νά έλατ- 
τωση τό ανωτέρω ποσόν, άν θεώρη
ση τούτο σκόπιμον.

11. Τόν ομιλον διευθύνει καί αν
τιπροσωπεύει πενταμελές Διοικητι
κόν Συμβούλιον ( 1) εκλεγόμενο ν ύπό 
τού_ήμίσεως τούλάχιστον τών μελών 
τ ? 11 α είς γενικήν συνέλευσιν. 
Γό Δ . Συμβούλιον φροντίζει διά τήν 
περιουσίαν τοΰ όμίλου, αποφασίζει 
πάν^ έξοδον, διαγράφει τόν παρεμ- 
ποδιζοντα όπωσδήποτε τήν πρόοδον 
τοΰ Ομίλου, και είναι ύποχρεωμέ- 
νον είς τό τέλος τοΰ έτους νά λογο- 
δοτή. Κατά τήν συνέλευσιν τής λο- 
γοδοσίας διορίζονται τρία μέλη διά 
την εξελεγξιν τοΰ ταμείου.

12. Έ κ τ ω ν  μελών τςύ Συμβουλίου 
διορίζεται είς πρόεδρος, είς αντιπρό
εδρος, είς γραμματεΰς, καί είς τα-

_ (1) Κατ’ άνάγκην ύποσημειούμεν 
°ν· δι“  ,τ°  πανεπιστημιακόν έτος 
1925-26 το συμβούλιον αποτελούν οί 
φοιτηταί: Ή λιου 'Αλεξάνδρα, Ζα- 
κυθηνός Διονύσιος, Παπακωνσταν
τίνου Θεοφύλακτος, Πολίτης Λίνος * 
και Τσουρης Μάρκος.

Ι*ί“ ε· Αί θέσεις αύται τοϋ Συμβου
λίου άπονέμονται ύπό τοϋ ίδίου κατά 
την πρώτην του συγκέντρωσιν. Έ ά ν  
δι_ οίονδήποτε λόγον χηρεύση μία 
θεσις είς τό Συμβούλιον έκλέγεται 
εις έκτακτον Συνέλευσιν ό αναπλη
ρωτής.

13. 'Εκτακτος συνέλευσις συνέρ
χεται εαν έγγράφως θέληση τό τρί
τον τών μελ'ΐ'ν τοΰ ’ Ομίλου. 'Α π αρ
τία δέ έάν παρίσταται τό ήμισυ τών 
μελών αύτοΰ.

14. Οί δωρίζοντες είς τόν όμιλον 
100-500 δρχ. όνομάζονται Δωρηταί 
καί αναγράφονται είς τό βιβλίον τών 
Δωρητών, οί δέ άνω τών 5οο ονομά
ζονται εύεργέται καί αναγράφονται 
είς τό βιβλίον τών Εύεργετών τοϋ 
Ό μίλου.

15. Ό  Ό μ ιλ ος  διαλύεται άν κα- 
ταντήση^ νά έχη τρία μόνον μέλη Ή  
περιουσία του τότε παραδίδεται είς 
τό Πανεπιστήμιον μέ τήν παράκλη- 
οιν να  την παραδώση άργότερον, είς 
εκείνους, οΐτινες θ" άνασυστήσουν 
τόν Ό μιλον.

16. Δι ο,τι δέν προνοεΐ τό κατα
στατικόν άποφασίζει τό Δ . Συμβού
λιον. Τοϋ παρόντος καταστατικού τά 
άρθρα δύνανται νά μεταβληθοΰν, άν 
τό θελήσουν τά 3/  ·, τών μελών. Πάν- 
ντως ό σκοπός δέν είναι δυνατόν νά 
μεταβληθή ποτέ.
'Η  παραΙτησις τοΰ χ. Τσούντα.
 ̂Μέ χαράν πολλήν κχιαχωροϋμεν 

είς τό σημερινόν φύλλον τοΰ δελτίου 
καί μελέτην τοΰ παραιτηθέντος κα- 
θηγητοΰ τής Σχολής μας κ. Χ ρ. 
Τσούντα. ‘ /'νεξαρτήτακ τών άγνώ 
στων δι" ημάς λόγων, οΐανες ήνάγκα- 
σαν τόν κ. καθηγητήν τής ‘ Ιστορίας 
τής αρχαίας τέχνης ν’ αποχώρηση τοϋ 
Πα νεπιστηιιίου, ημείς οί όποιοι συν- 
αισθανόμεθα βαθύτατα τό δυσανα- 
πλύρωΓον χενόν τοΰ μαθήματος του 
καί τοΰ ατόμου του ως ανθρώπου κοι 
έπιστήμονος, δέν είμποροΰμεν νά πα- 
ρέλθωμεν έν σιγή τό γεγονός τής πσ- 
ραιτήσεώς του. Είναι πολύ φυσικόν 
ν“  τιμ^ τις καί νά σέβεται τόν 
κατ’ αξίαν άνώτερόν του καί νά συν
αισθάνεται βαθύτατα τήν Ιλλειψιν 
σύτοϋ. Καί τό τελενταΐβν τοΰτο προσ-

παθοΰμεν νά έκδηλώσωμεν έφ ' δσον 
δυνάμεθα έντονώτερον,
Bijlia Προόδου.

Η § 17 τοϋ νέου είδικοΰ όδηγοϋ 
τής Φιλοσοφικής Σχολής, ή άναφερο- 
μενη εις τόν χωρισμόν τών μαθημά
των τών επί πτυχίψ εξετάσεων είς ύπο- 
χρεωιικάκαί προαιρετιχά,εξυψώνει τήν 
Σχολήν -/αί τιμά πολύ τούς >υ ιίους 
καθηγητας της. Ά φ ο ϋ  οί σπουοασταί 
εξετάζονται κατά τά τρία πρώτα Ιτη 
είς δλα τά διδασκόμενα μαθήματα 
τής Σχολής, παρέχει πλέον είςαύτούς 
την ευκαιρίαν κατά τό τελευταΐον 
ετος νά τελειοποιούνται καλλ£τερον 
είς δσα μαθήματα έχουν κλίσιν.
Τεσααρακονταεχης χα'&ηγεαία.
^Τήν Ι7ην λήξαντος μηνός είς τήν 

αίθουσαν τών τελετών τοΰ Πανεπι
στήμιου εαητάσθη ή τεσοαοακοστή 
επέτειοί τοΰ καθηγητοΰ κ. Μαργα
ρίτου Εύαγγελίδου, καθ’ ήν ώμίλησεν 
ο καθηγητής τής ιστορίας τής Φιλο
σοφίας κ. Λογοθέτης περί τής επι
στημονικής καί διδακτικής δράσεως 
τοΰ γεραροΰ διδασκάλου καί ό πρό
εδρος τοΰ μικρασιατικού συλλόγου 
ιατρός κ. Λαμέρας περί τοΰ έν Μ. 
|Ασία αναμορφωτικού έργου αύτοΰ. 
’Εκ μέρους τών φοιτητών τής Φιλο
σοφικής Σχολής προσεφέρθη χόλκι- 
νον άγαλμα παριστάνον τήν έλευ- 
θερίαν.
‘Εναρκτήριος.

Τήν 18 λήξαντος μηνός είς τήν α ί
θουσαν τών τελετών τοΰ Πανεπιστη
μίου έξεφώνησε τόν έναρκτήριόν του 
λόγον μέ θέμα Βυζάντιον καί Ελλάς, 
ό καθηγητής τής βυζαντικής και νεω- 
τέρας λογοτεχνίας κ. Νικ. Βέης, τέως 
υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βε
ρολίνου. Μέ χαράν βλέπομεν-τήν συμ- 
πλήρωσιν τής νέας ταύτης έδρας τής 
Σχολής μας, μέ περισσοτέραν δέ δ ι
ότι τήν συμπληροϊ άνθρωπο τής επι
στημονικής αξίας τοΰ κ. Βέη.

Αναγκαία νπόμ,νηαις.
Ο Ομιλος διά νά προχωρή ταχύ- 

τερον είς τόν σκοπόν του άπό τής 
πρώτης του ημέρας έθεσεν ώς άρχήν

να είναι ξένος πρός πάσαν έχδήλωσιν 
πολιτικήν κοινωνικήν ή γλωσσικήν 
(βλ. καταστατ. αρθρ. Διά τοϋτο 
μέ τάς δηλώσεις του, τά έγγραφά 
του, τάς προσκλήσεις του κτλ., δέν 
ηθελησε ποτέ νά θίξη καί τό γλωσσι
κόν ζήιημα. Τ ο έθεώρησε άπ* αρχής 
ζήιημα άσυζήτητον, χωρίς τέλος άπο- 
τελεσματικόν καί δι* αυτό τό άπέ- 
κλείσε κοι άπό τό καταστατικόν του. 
^Ο.χως κατά τάς συγκεντρώσεις τοϋ 
Ομίλου οί ομιληταί μεταχειρίζονται 

την γλώσσαν η οποία τούς αρέσει, 
οικω καί αι όιατριβαί τοϋ Δελτίου 
θα γράφωνται είς τήν γλώσσαν τήν 
οποίαν προιιμα ό γράφων.
Ύηαί&ριος διδασκαλία.

Η ανάγκη τής άναπαύσεως έκ τής 
καθημερινής μελέτης καί ή έπιθυμία 
μας νά έπισκεφθώμεν καί νά γνωρί- 
σωμεν rrjv άρχαίαν καί νεωτέραν 
'Ελληνικήν Πατρίδα, πρός μελέτην 
τής οποίας παντοδαποί ξένοι πρός 
τόν σποπόν τοΰτον τήν επισκέπτον
ται, μας ώθησαν ν* άποφασίσωμεν 
εφέτος συστηματικήν σειράν έκδρο- 
μών άνά τά ιστορικά καί άρχαιολο- 
γικά μέρη τής Στερεάς Ε λλάδος καί 
Πελοποννήσου, Ό  καθηγητής μας κ. 
Αντ. Κεοαμόπουλος παρακληθείς 

έδέχθη πρό μηνός ευχαρίστως τήν 
διεύθυνσιν τών εκδρομών τούτων. 
Ούτως άπεφασισθη νά έκδράμωμεν 
έν μέν τή Στερεή Έλλάδι, πλήν τοΰ 
Μαραθώνος καί τοϋ τάφου τοϋΜενιδιοϋ 
τά όποια έπεσκέφθημεν ήδη, είς Λιό- 
πεσι, Σπάτα, Ελευσίνα, Μέγαροι, 
Λαύριον, Όρχομενόν, Χαλκίδα (Εύ
βοιας), Σαλαμίνα, Αίγιναν κλπ. Πε
ρί τόν Μάρτιον δέ ή Α πρίλιον, δτε 
θά παρασταθή είς τό θέατρβν τών 
Δελφών δαπάναις τής κ. Σικελιανοΰ 
ο Προμηθεύς τοϋ Αισχύλου, νά γίνrj 
καί διήμερος ή τριήμερος έκδρομή 
εις Δελφούς δια ©ηβών—Αεβαδείας 
—Δαδί—Γραβιάς — 'Αμφίσσης. Έ πί- 
οης χάριν τών τριτοετών καί— ιδίως— 
τών τεταρτοετών παρεκαλέοαμεν τόν 
κ. Πρύτανιν νά μάς ένισχύση είς τήν 
όργάνωσιν μεγάλης εκδρομής εις 
Πελοπόννησον ( ’ Ολυμπίαν, Ίθώμην, 
Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, 
Τεγέαν, "Αργος, Τύρινθα, Ναύπλιον,



Επίδαυρον, Μυκήνας, Κόρινθον)· Ό  
Κ. Πρΰτανις μας ύπεσχέθη τήν βνί- 
οχυοιν ταύτην καί έλπ<ζει δτι παρ’ 
δλην τήν λόγφ τών οικονομιών μείω- 
σιν τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Πανε
πιστημίου, θά  εκπληρώσω τήν επιθυ
μίαν μας. Τό έλπίζομεν καί ημείς δι
ότι ό κ. Μέναρδος δύναται καλύτερον 
παντός άλλου νά γνωρίζω τήν σημα
σίαν τοΰ ζητουμένου.

Γρηγόριος Βερναρδάκης.
Τόν παρελθόντα Νοέμβριον άπέθα- 

νεν είς ηλικίαν 77 ετών είς τήν ιδιαι
τέραν του πατρίδα ό πρό τινων ετών 
καθηγητής τής Σχολής μας Γρηγόρι- 
ος Βερναρδάκης.

*0 Γρηγόριος Βερναρδάκης, αδελ
φός τοΰ Δημητρίου Βερναρδάκη έγεν- 
νήθη έν Μιτυλήνβ τφ 1848. ΈκεΧ 
έσπούδασε τά προκαταρκτικά του μα
θήματα, έν Ά θήναις συνεπλήρωσε τάς 
γυμνασιακάς καί Πανεπιστημιακός του 
σπουδάς, άνηγορεΰθη δέ διδάκτωρ τφ 
1871. *Εξ ’ Αθηνών μετέβη είς Αίγυ
πτον δπου διηύθυνε τήν Άμπέχειον 
σχολήν έν Καΐρφ καί κατόπιν τό έν 
ΆλεΕανδρείςι Γυμνάσιον. Έκεϊθεν 
μετέβη πρό; εύρυτέρας σπουδάς είς 
Αιψίαν καί Βερολίνον. Διέτριψεν αρ
κετόν χρόνον είς Παρισίους καί ’ Ιτα
λίαν πρός σπουδήν τών έν ταΐς βιβλι- 
οθήκαις ελληνικών χειρογράφων, επε- 
σκέφθη δέ καί τάς βιβλιοθήκας τοΰ 
'Αγίου Ό ρ ο υ ς  δπου ηύτύχησε νά εύρη 
νέον κώδικα τών Ί 'θ ικ ώ ν  τοΰ Πλου
τάρχου. Τ φ  1879 έπανήλθε εις ’ Αθή
νας. Τ φ  1880 διωρίσθη γυμνασιάρχης 
έν Μιτυλήνχρδιδάξας έπί Ιδετίαν, έπί 
εν ετος, τφ 1895, διηύθυνε τά έν Φι-

λιππουπόλει Ζαρίφεια διδασκαλεία,
τφ δέ 1898 έξελέγη καθηγητής τών 
Ελληνικών γραμμάτων έν τφ Έ θνικφ 
Πανεπιστημίφ, είς άν«κατάσιασιν τοΰ 
άποχωρήσαντο; άειμνήστου Δ. Σεμι- 
τέλου, μέχρι τοϋ 1923 οπότε άπεχώ- 
ρησε διά τό δριον τής ηλικίας του.

Φοιτητής ακόμη έξέδωκε σχόλια εις 
τάς δημηγορίας τοΰ Θουκυδίδου (ίν 
Άθήναις 18(17) καί μετάφρασιν τοϋ 
Κορνηλίου Νέπωτος καί τοΰ Καίσα- 
ρος. Έ ν τή βιβλιοθήκη Teubner έξέ- 
δωκε τά ήθικά τοϋ Πλουτάρχου (7 
τόμοι έν Λιψία 1888 — 1896), λατινι
ο ύ  συμβ^λάς κριτικός είς Στράβωνα 
(αύτ. 1877), συμβολάς κριτικάς καί 
πηλαιογραφικάς είς Πλούταρχον (αύτ. 
1879), ελληνιστί επιστολήν περί 
τής πολιτείας ’ Αθηναίων τοΰ Ά -  
ριστοτέλους (έν Ά θήναις 1890), τό 
ερμηνευτικόν λεξικόν, απαραίτητον 
βοήθημα πρός μελέτην τών αρχαίων 
ποιητών καί συγγραφέων, τελευταίώί 
διορθώσεις είς τόν θουκυδίδην καί 
πλήθος άλλων φιλολογικών διατριβών.

Ά νθρω π ος μέ άδαμάντινον χαρα
κτήρα ό Γρηγόριος Βερναρδάκης, ή 
ρεμος, γλυκύς, αφιερωμένος καθ’ ο 
λοκληρίαν ι ίς τήν έπ»στήμην του πού 
τοΰ οφείλει πολλά καί είς τό έργον 
του, έπέρασε τόν βίον του μέ τό νά 
μορφών^ συνεχώς καί άόκνως τούς 
ελληνας σπουδαστάς. Ό  θάνατός του 
εκαμε πολλήν αΐσθησιν είς τόν φιλο
λογικόν κόσμον, τοΰ οποίου ύπήρξ-; 
μία αληθινή κορυφή. Καί είς τόν 
Ακαδημαϊκόν όμιλον, τοΰ οποίου 
πολλά μέλη ηΰτήχησαν νά υπάρξουν 
καί μαθηταί του, ή μνήμη τοΰ Γρη- 
γορίου Βαρναρδάκη θά μείνβ μακρο
χρόνιος.



e K a o T i K o s  ο ι κ ο ς
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  I.  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ

42—'Ο δός Σταδίου—42 
Β ι β λ ί α  ’ Επιστημονικά, Νομικά, Ιατρ ικ ά , Ιστορικά , Θρησκευτικά. 
Β ι β λ ί α  Φιλοσοφικά, Κοινωνιολογικά, 'Εγκυκλοπαιδικά.
Β ι β λ ί α  Λογοτεχνικά. Αισθηματικά, Κριτικά, Μυθιστορήματα, Διηγή

ματα, Ποιήματα, Δράματα καί Κωμφδίαι.
Λ ε ξ ι κ ά .  Μ έθοδοι, διάλογοι όλων τών γλωσσών.
’ Ε κ δ ό σ ε ι ς .  Λογοτεχνικά! καί Φιλοσοφικοί.

ΕΚ ΔΟ ΣΙΣ τής Δικαστικής Έ φημερίδος «Θ Ε Μ ΙΣ» καί τοϋ Κώδικος αϋτής.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΙΑ  «ΑΘΗΝΑ»
Α ΡΑΛΛΗ και Σ ΐ *

ΕΥΡΙΠ ΙΔΟ Υ 6

Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1. 'Υπαίθρια Σχολεία Λαμπαδαρίου Δεμ. Δραχ. 25
2. Σχολεία 'Εργασίας J. Dewey μετάφ. Μιχαηλίδη »  »  35
3. Μ έθοδος Μοντ σόρι με εικόνες »  »  25
4. Ψυχανάλυση. Θεωρίες τοϋ Freud μετάφ. Ίμβριώτη  »  »  10
5. Γλωσσολογικά Φιλήντα Τόμος Α '.  »  »  30
6. »  »  »  Β '. »  »  30
7. Ό  ’Εθν. Ύ μ νος και Σολωμός Σταματέλου »  »  15
8. Ό  Διδάσκαλος καί αί εξετάσεις. Θ . Π αρασχευοπηύλου Χρυσόδ. »  75
9. Ά τ α φ ο ς  νεκρός. Μελέτες γιά τό Εκπαιδευτικό μας

σύστημα Δ . Γληνοϋ. Δεμ. Δραχ. 35
10. Μαράσλειο καί Ζω ή . Ά .  Δελμούζου. »  »  7.50
11. Τό Σχολείο καί τό παιδί. J. Dewey μετάφ. Κ. Σωτηρίου. »  »  35
12. Τά προβλήματα τοΰ Δασκάλου. W . Stark μετάφ. Μι

χαηλίδη. »  »  20
13. Π ώς ν ’ άνατρέφωμε τά παιδιά μας A. F erriere μετάφ.

Σταματίας Βαλαγιάννη. »  »  25
14. 'Ιστορία Γαλλ. ’ Επαναστάσεως Τόμος Α ' »  »  40

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  «ΣΤΟΧΑΣΤΗ»
1, Βυζαντινή Λογοτεχνία Κρουμπάχερ μετάφραση X . Καρουζου Δρ. 20
2. Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα Μεσαιωνικό μυθιστόρημα » 15
3, Έ ρωφίλη , Τραγωδία Γ. Χορταζή (Κρητ. θέατρον) » 20
4. Ό  Σολωμός χωρίς μεταφυσική Κ. Βάρναλη > 30

Σ ΤΝΔ ΡΟ ΜΑΙ  ΤΟΤ Δ ΕΛ Τ ΙΟ Υ
’ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  Έ τησία Δραχ. 50
’ Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  »  »  65

Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς :  Δ . Συμβ ύλιον Ακαδημαϊκού 'Ομίλου 
Ψ α ρ ώ ν  33.

Τιμή φύλλου Δραχ. 5.
Τιμή πρώτου φύλλου [έξαιρετικώς 32σελίδου] Δραχ. 6.


