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1ΑνάΛυσις τον περ ι πα,ραπρεσβείας Λόγου τον Λημοσθένους 
υπο ΝΕΟΦ ΥΤΟΥΒΑ Μ ΒΑ  χαθηγητοΰ τής ΦιΛοΛογΙας 

χα ϊ 'Ρητορικής έν τώ τοΰ “Οθωνος Πανεπ ιστημίω .

Άμυντας ο β' ελαβε τρεΐς υίοΰς, ’Αλέξανδρον, Πέρδικαν, χαί 
Φ ίλιππον τελευτήσαντος δέ του Άμύνχου, έβασίλευσεν ό ’Αλέ
ξανδρο; τέσσαρα εχη, κα! μετ’ αυτόν ό Πέρδικα;, παΐς ών ετι* τε- 
ταραγμένης δέ τή; βασιλείας διά τήν τυραννικήν κυβέρνησιν τοΰ έ- 
πιτροπεύοντος Πτολεμαίου, προσεκλήδη δ στρατηγέ; τών Θηβαίων 
Πελοπίδα;, διά νά καταπαύση τά ; ταραχάς. Μετά τήν άποχατα- 
στασιν τών πραγμάτων, λαβών δ Πελοπίδα; δμήρους τινά ;, έν ο ι; 
^το χαί δ Φίλιππος, έπέστρεψεν εις τάς Θήβα;. Έχει παραλαβών 
t i v  Φίλιππον δ Έπαμινώνδας, ό μέγας φιλόσοφος αμα κα! στρα
τηγός, άνέτρεφε χα! έδίδασκε τον μέλλοντα νά γείνη μετ’ οΰ πολΰ 
κύριος τής Έλλάδο;. Οτε δέήγγέλΟη δτι συνέβη στάσις έν Μακε
δονία μετά τδν θάνατον τοΰ Πέρδικα φονευδέντος εν τινι μάχη προ; 
τοΰ; Ίλλυριοΰς, άνεχώρησε κρυφίως έκ Θηβών ο Φίλιππος, καί 
έλθών ε ί; Μακεδονίαν, ίδρε τ4 βασίλειον τεταραγμένον, κα: Ιξω- 
δεν υπδ πολεμίων πολιορκούμενον, ανηλίκου έτι όντος xsO 3ιαSo- 
you‘ οδεν κατέστη βασιλεΰς άντι τοΰ άνψιοϋ. Παραλαβών ί£ τήν 
βασιλείαν έν ήλικία εΐκοσιτόδσάρων ετών, δέν έξεπλάγη πρόί to- 
σαΰτα; δυσχερεία; κα! κινδύνου; τοΰ; περιχυκλοΰντας αΰχον ενδοδεν 
καί εξωδεν χοΰ βασιλείου, άλλ’ Ισπευσε νά φαν?] άξιος τών κοινών 
ελπίδων.
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’Άλλους μέν λοιπήν έκ τών πίλεμίων vtxa, πρδς άλλους δέ χά- 
μνει διαλλαγάς, καταπαλαίει τοΰς έσωτεριχοΰς αντιπάλου;, άπο- 
κτα έπιδεξίως τήν πρός τοΰς Αθηναίους ειρ ή νην , χα! τελευταΐον 
συλλαμβάνει τον το λμ η ρ ό ν σκοπόν \α δεσπόση έπί τη; Ελλάδος, 
βοηδούμενο; πρό; τοΰτο ύπό τών διχονοίων αυτή;, και μεταχει- 
ριζόμενο; εΰμηχάνως πάντα τρόπον άπάτη; καί δολιότητος. Κυ
ριεύει τήν Άμφίπολιν (1), καί ύπισχνειται μέν νά παραδώση αυ
τήν είς τοΰς Αθηναίους, άλλ’ άντ! νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσιν 
αύτοΰ, κυριεύει κα! τήν Πύδναν κα: τήν ΓΙοτίδαιαν (2). Διά νά 
έφελκύση δέ πρός εαυτόν τοΰς Όλυνδίοος, έχάρισεν εί; αΰτοΰ; τήν 
Ποτίδαιαν. Μετά ταΰτα κυριεύει τάς Κρηνίδας, πόλιν κειμένην 
έπί τοΰ Στρυμόνος ποταμοΰ (κοινώς Μαρμάρι), τήν όποιαν μετω- 
νόμασε Φιλίππους. Έπισυμβάντος δέ τοϋ ίεροΰ πολέμου, πάντες 
σχεδόν οί λαοί τής Ελλάδος ήγέρβησαν εις πόλεμον κατά τών 
Φωκέων, διότι ήσέβησαν εις τήν ίεράν γην τοΰ Απόλλωνος* ό δέ 
Φίλιππος έ'μενεν αδιάφορος, άφήσας τάς Έλληνικάς πόλεις νά μά- 
χωνται πρός άλλήλας, διά νά πολεμήση αύτά; ύστερον εΰκο)ώτε- 
ρα" αυτός δέ έντοσούτω έ*εδυναμοΰιο· έχυρίευσε τήν Μεδώνην (3) 
χρήσιμον ουσαν είς τοΰ; κατά τή ; Θραχη; σκοπούς αύτοΰ' έστρά- 
τευεν έπ! τήν Θεσσαλίαν, καί βοηδών τοΰς Θεσσαλοΰς κατά τών 
Φεραίων τυράννων, προσωκειοΰτο αυτούς ώρελούμενος τά μέγιστα 
έκ τοΰ ιππικού αΰτών.

Τέλος δέ πάντων ήθέληιε κατά τήν έξ αρχής έπιδυμίαν αύτοϋ 
νά εισχώρησή είς τήν Ελλάδα, καί νά έπεμβή είς τά κοινά τών 
Ελλήνων πράγματα, ά<ρ’ ών πρότερον οί βασιλείς τής Μακεδονίας 
ησαν άποκεχλεισμένοι. Προφασιζόμενος λοιπόν δτι δέλει νά διέλθ'/ι

(1 ) Ή  Ά μ φ ίπ ο λ ις  ήτο πλησιόχωρος της Μακεδονίας. 'Ο Φ ίλιππος έκυρίευσβν α υ
τήν καταρχάς αδύνατον ουσαν· ύστερον δ ρ ω ; ,  έπειδή δ ίν  εδυ'νατο νά φύλαξη  αύτήν 
ού jjlcvov δ ιά  νά μή έλα ττώ ση  το στρα'τευιχα αύτοΰ , άλλά  κα\ διά νά p.rj i f εΟίσ^ 

•ρους ’Αθηναίου; Αντιποιούμενους αύτης ώ ; ά πο ικ ία ς, κα'ι ε -ε ιδ ή  π ά λ ιν  δέν ήΟβλ* το ι-  
αύτην επίκαιρον πόλ ιν  νά παραχώρησή είς το υ ; εχθρούς αύτοΰ , αφήκβν αυτήν έλευ- 
θεραν κα ί αυτόνομον, εαβαλών ουτω και ά ντιζη λ ία ν  προς τοδς προτερους αύτ55ς κυ

ρίους.
( 2 )  *11 Πυδνα (κοινώς Κ ίτρον) £χ«το έπ ι τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου* h  τα υη ) έ ν ίκ η -  

σαν οί 'Ρ ω μ α ίο ι στρατηγοΰντος Παυλου τοΰ Α ίμ ιλ ίου  τον Περσέα, τελευτα ίο» βασι
λέα  τώ ν  Μακεδο'νων τήν 22  Ιο υ ν ίο υ , 1 6 8  πρδ Χ ρίστου, κ α ί ή Μακεδονία κατέστη 

επαρχία  τ?5ς 'Ρ ώ μ η ς . Ή  δ ΐ Ποτίδαια £κειτο έν τ$  Π αλλήν^· άπο ικ ία  δΙ ουσα τώ ν 
Κθ3ΐνθίων ^γεςνεν υποτελής είς· τους ’Αθηναίους* ταυτην ύστερον λαβών ό Κάσσανδρος 

ο του ’Α ντιπάτρου υ ίδ ς , έμεγάλυνε κα ι ώνόμασε Κασσάνδραν.
(3 )  Ή  Μεθώνη αυτη  5κειτο έπ ί τοΰ Θ εομαϊκοΰ κόλπου* έν τ$  πολιορκία αύτ»|ς ά- 

•πΐβαλβν υπ'ο βέλους τδν δεξιόν δφθαλμο'ν.
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« ς  τήν Φωκίδα, διά νά τιμωρήση τούς ίεροσύλους Φωκεΐς, στρα
τεύει έπί τάς Θερμοπύλας δέλων νά γείνη κύριος τής παρόδου ταύ- 
της, ητις έδιδεν είς αΰτόν έλευδέραν τήν είσοδον τής Ελλάδος, 
κα! μάλιστα τής Αττικής. Ά λλ ’ οί Άδηναΐοι, ώς ήγγέλθη ή στρα- 
τεία αυτη, ήτις ήδελεν επιφέρει κα! είς αΰτοΰς κα! είς πάσαν τήν 
'Ελλάδα κάκιστα αποτελέσματα, έσπευσαν είς τάς Θερμοπύλας, 
καί προχαταλαβόντες τά στενά, διέχοόαν πρός τό παρόν τάς έλ- 
πίδας τοΰ Φιλίππου.

Ενταύθα παριστάνει ή Ιστορία τόν Φίλιππον άντιπαλαίοντα πρός 
τοΰς Αδηναιους, οΓτινες διεγειρόμενοι ύπό τών ζωηρών καί σοφών 
συμβουλών τοϋ Δημοσθένους, κατεστάθησαν οί φοβερώτεροι πολέ
μιοι κα! τά  ισχυρότερα εμπόδια είς τούς σχοποΰς τής αύξήσεως 
αΰτοΰ. Συγχρόνως δέ οί Άδηναΐοι κα! οί Λακεδαιμόνιοι έζήτουν 
νά ταπεινώσωσι τοΰς Θηβαίους' οί Θεσσαλο!, νά έλευθερωθώσιν έκ 
τών τυράννων αύτών. Οι δέ Θηβαίοι διά νά διατηρήσωσι τήν υπε
ροχήν, τήν οποίαν έδωκεν είς αΰτοΰς ή έν Λεύκτροις νίκη, παρε- 
δόθησαν ολως είς τόν Φίλιππον μή αισθανόμενοι οτι συνέπραττον 
είς τό νά χαλκεύση τάς άλύσεις αύτών. Ό  δέ Φίλιππος ώς δεινός 
πολιτικός ηξευρε νά οίφελήτα: έκ πασών τούτων τών διγονοιών.

Θέλων δέ νά εκτανδη είς τήν Θράκην, επιχειρεί πόλεμον κατά 
τής Όλύνδου (1) πόλεως μεγάλης καί ίσχυρας· ήτις έν τοιούτω 
κινδύνω μή εχουσα άλλην βοήδειαν παρά τήν τών Αθηναίων, ένώ 
συνέφερεν είς πάντας τοΰς "Ελλην»; νά βοηθήσωσιν αΰτήν, προδι- 
δομένη δέ καί έσωθεν, ύπέχυψε τελευταίων είς τόν Φίλιππον.

Οί δέ Θηβαίοι μή δυνάμενοι νά δι&σωσι πέρας είς τόν πρός τούς 
Φωκεΐς βαρΰν κα'ι πολυχρόνιον πόλεμον, κατε'φυγον είς τόν Φ ί
λιππον 6 δέ μέχρι τούτου άδιάφορος ών, δέχεται τότε τήν συμ- 
μαχίαν ώς εύ'καιρον περίστασιν διά νά έπιτύχγι τοΰ σκοποΰ αύτοϋ.

Βεβαρημένοι δέ κα! οί Άδηναΐοι νά πολεμώσι μόνοι πρός τόν 
Φίλιππον, κα! μαδόντες δτι κα! εκείνος ήτο εΰδιάδετος πρός ειρή
νην, πέμπουσι πρέσβεις πρός αύτόν, έξ ών ήτο καί δ Δημοσθένης 
κα! ό Αισχίνης· οτε δέ έπανήλδον φέροντε; άγαδάς άγγελίας περί 
τής ειρήνης, άπεστάλησαν πάλιν οί αΰτοί μετά πληρεξουσιότητος, 
διά νά λάβωσι τοΰς ορκους παρά τοΰ Φιλίππου, Έν τη δεύτερα 
ταύτη πρεσβεία δ μέν Δημοσθένης προβάλλει κατά τό ψήφισμα τής 
πόλεως πρός τοΰς συμπρέσβεις αύτοΰ νά άπέλθωσιν άμεσους διά δα* 
λάσσης, διά νά μή λάβη καιρόν ό Φίλιππος κα! κυριεύση καί ά λ 
λους τόπους πριν δώση τοΰ; ορκους τής ειρήνης. Εκείνοι ομως
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(1 )  Πόλις im  τοΰ Udfiov τ?5ς Π αλλ’ήνης (κοινδς Π α τα ^ ίν ΐί) .
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άντι τούτου πορεύονται βραδέως εις την Μακεδονίαν διά ξηρας, 
διατρίβουσιν έκεΐ τρεις ολους μ ϊνας, καί δίδουσιν ουτω καιρόν εις 
τόν Φίλιππον νά κυριευση έτι πολλάς τών έν τη Θράχη πόλεων 
καί άφοΰ τέλος πάντων έπέστρεψεν 5 Φίλιππος, άνέβαλλε τήν έ 
νορκον έπικύρωσιν τών συνθηκών, και διέφθειρε μέ δώρα τούς άλ
λους πρέσβεις, μόνος δέ ό Δημοσθένης έμενεν άκαμπτος, καί ήναν- 
τιοΰτο εις τάς γνώμας τών συμπρέσβεων έν τοσουτω δέ ό Φ ίλιπ
πος προέβαινε μετά τοΰ στρατού έπί τάς Θερμοπύλας, καί οτε έ- 
φθασαν είς τάς Φ=ράς, έκεϊ έδωκε τους δρκους τής ειρήνης μή 
συμπεριλαβων τοΰς Φωχεΐς. Οί Άδηναΐοι έχάρησαν πολύ είς τήν 
αγγελίαν τής ειρήνης, ώστε δέν έδιδον ούδεμίαν προσοχήν είς τούς 
λόγους τοΰ Δημοσθένους ζητοϋντος νά έμβάλη είς αυτούς απιστίαν 
πρός τάν Φίλιππον· διόιι ό Αισχίνης δεδωροδοκημένος ύπά τοΰ Φι
λίππου έδημηγόρει υ ιτέρ αύχοΰ, κα! έπαγγελλόμενος πολλά καί με- 
γάλα άγαθά έκ τής πράς αύτάν ειρήνης, έπειθε τάν δήμον.

’Ενώ δέ έκχλησίαζον έν Άθήναις καί κατέτριβον τάν καιρόν είς 
δημηγορίας, ό δραστήριος Φίλιππος κυριεύει τάς Θερμοπύλας, εισ
βάλλει ει’ς τήν Φωκίδα, και αναγκάζει τούς Φωχεΐς νά ζητήσωσιν 
ειρήνην. Συγκαλεΐ έπειτα τούς Άμοικτυονας παρόντων μόνων τών 
Θετταλών καί Θηβαίων, καθιστά αυτούς καχά τά φαινόμενον από
λυτους κριτάς τής ποινής τών Φωκέων, κα! διά ψηφίσματος αυτών 
διατάττει νά κατεδαφισθώσιν αί πόλεις τής Φωχίδος, κα! τελευ- 
ταιον ψηφίζεται μέλος τοΰ Άμφικτυονικοΰ συνεδρίου άντι τών Φω- 
κέων.

Μαθόντες οί ’Αθηναίοι πώς μετεχειρισθη ό Φίλιππος τούς Φω- 
κεΐς, κα! οτι γενομενος κύριος τής Φωκίδος ήτο ήδη κα! τών Θερ
μοπυλών, τρθάνθησαν, άλλά πολύ βραδέως, πόσον Ιπταισαν μή πει- 
θό μ ενο ι είς τάς συμβουλάς τοϋ Δημοσθένους. Τοσοΰτος δέ φόβος 
κατέλαβεν αυτούς, ώστε διέταξαν νά μετακομισθώσιν είς τήν πόλιν 
έκ τών αγρών αί γυναίκες κα! τά παιδία, νά έπισκευασθώσι τά 
τείχη, καί νά δχυρωθή ό Πειραιεύς, διά νά ήναι έτοιμοι είς άμυ
ναν έν περιστάσει εισβολής· δέν έκριναν ομο)ς καλάν νά λύσωσιν 
αυτο! τάς ύπαρχούσας συνθήχας τής είρήνης.

'Ο Φίλιππος δέ άρκεσδείς έν τώ  παρόντι είς ταΰτα, οτι γενό- 
μενος κύριος τών Θερμοπυλών εϊχεν έλευδε'ραν τήν έπί τήν Ελλάδα 
είσοδον, οτι υπέταξε τήν Φωκίδα, κα! οτι διά τοΰ Άμφικτυονικοΰ 
δικαιώματος κατέστη δικαστής τής Ελλάδος, φρονίμως ποιών δέν 
ποοέβη περαιτέρω, διά νά μή διεγειρη καθ’ έαυτοΰ πάντας τούς 
"Ελληνας, άνακαλύψας παρακαίρως τούς φιλοδόξους αύτοΰ σκο
πούς. Διά νά μή άφήση ομως τά στρατεύματα αυτοΰ νά Ιχλύων-
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ται έν τή αργία, έτρεψε τά οπλα αύτοΰ έπί τούς Ίλλυριούς. Διά 
τή* αυτήν αιτίαν διαβάς χα! είς τήν Θράκην, τής άποίας κα! πρό
τερον είχε κυριεύσει πολλά φρούρια καί πόλεις, έκαμε νέας κατα
κτήσεις, εξέβαλε της βασιλείας τάν Κερσοβλέπχην, φίλον ά'ντα κα! 
ευεργέτην τών Α θηναίων τρέψας δ’ έπειτα τάς δυνάμεις αύτοΰ έπί 
τήν Χερρόνησον (1), λαμβάνει ύπά τήν έαυτοΰ προστασίαν τήν πρω
τεύουσαν πόλιν Καρδίαν μή θέλουσαν νά ήναι ύπήκοος τών Άδη- 
ναίων.

Ήδελε μέν νά είσέλθη καί είς τήν Πελοπόννησον, οτε οί Άρ~ 
γεϊοι καί οί Μεσσήνιοι καταπιεζόμενοι ύπά τών Λαχεδαιμοκιων, έ- 
πεκαλοΰντο αύτάν είς βοήθειαν άλλ’ έπειδή οί Αθηναίοι ήσαν έτοι
μοι νά συμμαχήσωσι μέ τούς Λακεδαιμονίους, φοβούμενος μή διε- 
γείρη καθ’ έαυτοΰ δύο φοβερούς έτι εχθρούς συμμαχήσαντας, έξη- 
κολούθει έν Θράκη τάς κατακτήσεις αύτοΰ, καί μέχρι τινάς τάς 
έπί τήν Χερρόνησον έπιδρομάς" μετά ταΰτα έστρεψε τά βλέμματα 
αύτοΰ άλλαχοΰ.

’'Εβλεπε τήν Εύβοιαν ώς έπιτηδειοτάτην είς τούς σκοπούς αύ
τοΰ, τήν όποιαν ενεκα τής θέσεως αύτής ώνόμαζε j t id a c  τής Έ ί -  
Λάδος, διότι παρατείνει τήν Αττικήν, τήν Φωκίδα, κα! τήν Θετ- 
ταλίαν, χο>ριζομέ»η μόνον διά τίνος στενοΰ πορθμοΰ. Διά νά κυ- 
ριεύση λοιπάν αυτήν έχαμε πολλάκις άπόπειραν μάλλον ή ήχτον 
ευτυχή κατά τούς στρατηγούς, τούς όποιους επεμπον οί Αθηναίοι. 
Ό  Φωκίων εϊχε νικήσει τά Μακεδονικόν κόμμα, κα! έξέβαλε τάν 
άπιστον Πλούταργον, οστις καλέσας τήν αρχήν τούς Αθηναίους είς 
βοήθειαν αύχοΰ, έστράφη έπειτα κατ’ αυτών ενωθείς με τούς φι- 
λιππίζοντας* ύστερον ομ6>ς λαβών τήν στρατηγίαν ό Μολοσσός, 
ένικήθη ύπά τών άντιπολιτευομένων βοηθουμένων ύπό τής έχει πα- 
ρούσης δυνάμεως τοΰ Φιλίππου. ’Εντεύθεν οί φρονοΰντες τά τών 
Αθηναίων έταπεινώθησαν πολύ, άλλά δέν άπηλπίσδησαν. "Ο Φίλιπ
πος κάμνει νέαν άπόπειραν, διά νά άσφαλίση είς εαυτόν τήν Εύ
βοιαν, κα! νά γείνη άπόλυτος κύριος αυτής· άλλ’ οί ΆθηναΓοι έμ- 
ψυχωθέντες ύπό τών δημηνοριών τοΰ Δημοσθένους, πέμπουσι δυ- 
ναμιν κατ’ αύτοΰ καί στρατηγόν τάν Φωκίωνα, οστις άπελθών νί
κα τάν Κλείταρχον κα! Φιλιστίδην, κα! έκβάλλει τάν μέν έχ τής

(1 ) Ή  Θρακική Χε^ο'νησος Τ)τc πλουσιωτρ'τη* Κότυς <5 βασιλεύς τής Θ .άκης είχ* 
κυριευσει αύτήν ουταν των ’Α θηναίων. Κερσοβλέπτης S& ό υίος αύτού ε£ω*βν α ύ ίή ν  

•πάλιν εις τους ’Αθηναίους μή δυνάμβνος νά ?ιατηρηαη αυτήν άπο το3 Φ ιλίππου· οί 
ΕΙ ’Αθηναίοι έγκ α τέλ ιπ ο ν αύτδν ε ίς  τήν Οέλησιν του Φ ιλίππου ο υ ν ι δ ι’ άχαρ ιατία ν, 
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Ερέτριας, τάν δέ έχ τοΰ Ώρεοΰ, ένθα ειχον κατασταδή τύραννοι' 
άναγκαζει τού·; Μακεδόνας νά φυγωσι, καί έλευδερώσας τήν νήσον 
πείθει τους Εΰβοεΐς νά κάμωσι συμμαχίαν πρός τοΰς Άδηναίους.

Ο Φίλιππος δέ, άν κα! ένιχήδη ένταΰδα, δέν έγκατέλιπεν ομως 
τον γενικόν αύτοΰ σκοπόν, άλλά μετέβαλε τάν τρόπον τοΰ πολέμου. 
Θέλων ΰπέρ πάντα τοΰς ’Αθηναίους νά ταπείνωση ώ ; τοΰς ισχυ
ρότερους πολεμίους της έαυτοΰ φιλοδοξίας, στρατεύει επί τήν Θρά
κην, Ιξ ής έλάμβανον τά πλεΐστον μέρος του σίτου, διά νά χόψη 
εις αυτους τας τροφάς, καί νά έπιφέρη σιτοδείαν* πολιορκεί λοιπόν 
τήν Πέρινδον κα! τά Βυζάντιον· πλήν χα! ένταΰβα έψεύσδη τών έλ- 
πίδων’ οιοτι έννοήσαντες οί ’Αθηναίοι τάν σχοπάν αΰτοΰ χα! έμψυ- 
χωδέντες ΰπό τοΰ αΰτοΰ ρήτορος, πέμπουσι δύναμίν μεγάλην χαί 
στρατηγόν άςιον, τάν Φωκίωνα, οστις ήνάγκασε τόν Φίλιππον νά 
διαλύση τήν πολιορκίαν. Διά τήν μεγάλην ταύτην ευεργεσίαν οι 
Βυζάντιοι και οί Περίνδιοι έδεναν τήν έαυτών ευγνωμοσύνην πρό; 
τού; ’Αθηναίους διά ψηφίσματος λίαν επαινετικού, ομοίως κα! οί 
Χε^ρονησίται, τού; όποιους εΐχον ελευθερώσει έκ της δουλείας του 
Φιλίππου.

Ή  γενομένη εις τά .Βυζάντιον προσβολή εδεωρήδη έν Άδήναις 
ώ ; λύσις καδ’ αύτό τής ειρήνης, καί φανερά κήρυξις πολέμου· διά 
τοΰτο ό Φίλιππος φοβούμενος πάντοτε τούς 'Αθηναίους, Ιζήτει τήν 
ειρήνην· ό Δημοσθένης ομως, οστις έγνώρισε καλώς τήν απιστίαν 
καί δολιότητα του Φιλίππου, άντέστη καί δέν άφήκεν αΰτούς νά 
διόσωσι προσοχήν εις τάς υποσχέσεις αΰτοΰ. Τότε μή δυνηθείς 
νά έλκυοη αύτούς διά τών υποσχέσεων, διενοήθη νά διεγείρη κατ’ 
αυτών τούς Θετταλούς κα! Θηβαίους- πράς τοΰτο ομως ήτο χρεία 
μεγάλης έπιτηδειότητος, ώστε νά φανή οτι άναδέχεται τήν προ
στασίαν τών κοινών αΰτών συμφερόντων, κα! ουιω νά έκλέξωσιν 
αΰτόν στρατηγόν. Διά τών προδοτών λοιπόν, τούς οποίους εΐχεν έν 
πάσαις ταις πόλεσιν, ΰπεκίνησε κατηγορίαν άσεβείας κατά τών Λο- 
κρών xari ’Αμφισσέων. Οϋτοι χατηγορήθησαν οτι έβεβήλωσαν τήν 
ιερά* γ η ν ,  γεο>ργοΰντες τό Κιρ^αίον πεδίον, κείμενον πλησίον τοΰ 
έν Δελφοΐς ναοΰ. Προ ;  τάν σκοπόν τοΰτον ό Αισχίνης ίιπηρέτησε τά 
μέγιστα τάν Φίλιππον διά τής ρητορείας αΰτοΰ· διότι πεμφθείς Πυ- 
λαγόρας είς τά Άμφικτυονικόν συνέδριον, παρώξυνε κατά τών Λο- 
κρών πάντας τούς Άμφικτύονας, κα! οτε υπήγαν νά παραιηρήσωσι 
τήν γην ταύτην, ο! Λοκροί όργισθέντες άντέστησαν ένόπλως- διό 
έψηρίσθη νά στρατεύσωσιν έπ’ αυτούς' άλλ’ έπειδή ή συναχδείσα 
δύναμις δέν ήτο ικ α ν ή , βουλευομένων τών Άμφικτυόνων περ! τοΰ 
πρακτέου, οί μεμισδο>μένοι υπό τοΰ Φιλίππου ρήτορες έπεισαν τό
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συνέδριον ότι ήτο άνάγκη νά έκλέξωσιν αΰτόν στρατηγόν, καί δι’ 
αύτοΰ νά τιμωρήσωσι τήν ασέβειαν κα! θρασύτητα τών ’Αμφισσέων. 
Ουτω λοιπόν άναγορευθεί; ό Φίλιππος στρατηγός, έλθών μετά δυ- 
νάμεως μεγάλης, άντι νά πολεμήση τούς Λοκρούς, κατέλαβε τήν 
Έλάτειαν, πόλιν μεγάλην τής Φωκίδος έπι τοΰ Κηφισσοΰ, καί κα
λώ ; κειμένην ώ ; έπιτείχισμα έπ! τήν Βοιωτίαν.

'Η αγγελία αυτη κατέπληξε τούς ’Αθηναίους· κα! γενομένης 
εκκλησίας, πάντες έκάθηντο έν βαθυτάτη σιωπή, άποροΰντες περί 
του ποακτέου. Μόνος δέ ό Δημοσθένης άνοβάς έπι τά βήμα, εν 
τοιαύτη κρισ'μω περιστάσει, έδωκε γνώμην φρονιμωτάτην, ύποστη- 
ρίζων αΰτήν δι’ ισχυρών λόγω ν συνεβοΰλευσε νά πείσωσι τούς Θη
βαίους νά συμμαχήσωσι μέ τούς ’Αθηναίους.

Οί ’Αθηναίοι έδέ'/θησαν τήν συμβουλήν αύ:οΰ, καί πεμφθείς 
πρεσβευτής μετά κα! άλλων, έπεισε τούς Θηβαίους νά συμμαχή
σωσι μέ τοΰς ’Αθηναίους, καί τοι ο! παρά τοΰ Φιλίππου άπεσταλ- 
μένοι άντέλεγον πολλά, τά μέν προβάλλοντες τά έκ τοΰ πολέμου 
κακά, τά δέ άνακαλοϋντες τάς προγενομένας εις αυτούς βοηθείας 
τοΰ Φιλίππου, τά δέ έξάπτοντες τήν πρά; τούς Αθηναίους άρχαίαν 
άντιπάθειαν. ’Αλλ’ όμως ή συμμα'/ία αυτη άπέβη δυστυχεστάτη 
διά τήν άναξιότητα τών στρατηγών. Ο Φίλιππος ένίκησεν εν τή 
μάχη τής Χαιρωνείας τάς συμμαχικά; δυνάμεις αΰτών καί διά 
τής νίκης ταύτης έξησφάλισεν είς Ιαυχόν τήν κυριότητα τής Ελλά
δος. Μετά ταΰτα γενομένης συνελεύσεως γενικής τών Άμφικτυό- 
νων, άνηγορεύθη παμψηφεί αρχιστράτηγος είς τάν κατα τής Περ
σίας πόλεμον, τον οποίον έμελέτα πρά πολλοΰ.

’ Αν κα! ό Δημοσθένης έφάνη ή πρώτη, πλήν άθώα, αιτία τοΰ 
φοβεροΰ τούτου δυστυχήματος τών ’Αθηναίων, τά οποίον επεφερεν 
εις τήν δύναμιν αύτών πληγήν, έξ ή ; δέν ήξυνήθη ποτένά άνα- 
λάβη, δέν έδειξαν ομως είς αΰτόν οΰδεμίαν δυσαρέσκειαν του
ναντίον μάλιστα, τάς συμβουλάς αΰτοΰ ήκουον, καί είς αΰτόν άνέ- 
Οεσαν τήν φροντίδα τοΰ νά προμηθεύση είς τήν πόλιν τροφά;, καί 
νά έπισκευάση τά τείχη. Ταΰτα ήσαν ένδοξος μέν μαρτυρία τής 
Φρονήσεως καί άρετή;· ό καιρό; ομως παρήλθε, καθ όν έπρεπεν 
ΰπέρ τής κοι-ή; δόξης καί σωτηρία; νά άκούωσι τάς συμβουλάς 
τοΰ πιστοΰ καί φρονίμου συμβούλου.

Ό  δέ Φίλιππος ενώ ήιοιμάζετο νά έκστρατεΰση κατά τών Περ- 
σών, έδολοφονήθη υπό τοΰ Ιίαυσανίου, ενός τών σωματοφυλάκων 
αΰτοΰ, διότι ζητήσας έχδίκησιν χατά τίνος, οστις είχε καθύβρισε·, 
αΰτόν, δέν είσηκουσθη. "Ο Φίλιπποί, άν καί ειχε πολλά καί με
γάλα ελαττώματα, εϊναι ομως πιθανώτατον οτι διά τής μεγάλης
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αύτοϋ άνδρίας, κα! στρατηγικές επιστήμη;, χα! πολίτικης φρονή- 
σζως, ήθελε συστήσει μέγα κα! Ισχυρότατον Ελληνικόν βασίλειον.

’Υπύθεσ ια  τοΰ λόγου έχ τοΰ Αύγήρου.

Ο Φίλιππος ήτο μέν κύριος τής ’Ολύνδου, κα! είχε σύμμαγον 
πασα" τήν Θεσσαλίαν Ιολεπεν ομως εαυτόν περιωρίσμένον πρός 
μέν μεσημβρίαν υπό της Φωκίδος, πρός άρκτον δέ 6πά τοΰ βασι
λείου τοΰ Κερσοβλέπτου* κα! εύρίσκων έν τούτοις τοΐς με'ρεσι συμ
μάχους τώ» ’Αθηναίων, δέν ήδύναχο πρός ταΰχα νά κάμη οΰδε- 
μίαν έ «χείρησιν άνευ ίσχυρωτέρας δυνάμεως. Έστοχάσδη λοι
πόν νά (ουεληδή έ* τοΰ φόβου τόν οποίον έπέφερεν είς τοΰς Α θη
ναίους ή αλωσις τής Όλύνθου, ώστε νά κάμη ειρήνην πράς αΰτοΰς 
μή έμπεοιλαμβανομένων τών συμμάχων δδεν, οτε ήλδον πρε'σβεις 
τών Εΰβοέων παρακαλοΰντες αΰτόν νά διευθεχήση τά πράγματα τής 
Εΰβοίας έν ταραχή ό'ντα, εϊπεν οτι μετ’ ολίγον θέλει κάμει ειρή
νην πρός τους ’Αθηναίου; κατά τήν άρέσκειαν πάντων, βέβαιος ών 
οτι οί λόγοι ουτοι εμελλον νά άπαγγελθώσι πρός αΰτοΰς" κα! ά- 
πηγγέλδησαν μέν, δέν έκαμον ομως έν τώ  παρόντι δ,τι ήλπιζε* 
διότι οί Αδηναΐοι πνέοντες έκδί<ησιν είχον έξαποστείλει πρέσβεις 
πανταχοϋ τής Ελλάδος διά νά διεγείρωσι τοΰς “Ελληνας εις πό
λεμον. Τόχ: ήσαν οί πλέον ένθερμοι έ-/θοο! τοΰ Φιλίππου κα! αύ
τός ο Εΰβουλ ο; καί ό Αισχίνης, οί'τινες άνεφάνησαν ύστερον οί πρώ
τοι μεταξύ τών Φιλιππιζόντων ό Α ι σ χ ί ν η ς  μάλιστα έλδών εις 
ιήν Αρκαδίαν έδημηγόρησεν έν τή Μεγαλουπόλει οδτως ίσχυρώς 
καχά του Φιλίππου, ώστε έκαμε τοΰς Άρκάδας νά ΰποσχεθώσιν οτι 
δελουσι συσχραχευτει κατ’ αΰτοΰ.

Έν δέ τω μεταξύ πλούσιός τις ΆδηναΓος Φρύνων όνομαζόμε- 
voc συλληφθείς καθ’ οδόν ύπό στρατιωτών Μακεδόνων έληστεΰδη, 
ένώ η to γενικά ανακωχή δεκαπέντε ημερών, τήν οποίαν έφύλαττον 
καδ ίλην τήν Ελλάδα έν τή πανηγύρει τών ’Ολυμπιακών άγω* 
νων, καί έβίαααν αύτόν μάλιστα νά δώση λύτρα διά νά άφεδη. Ου- 
χ ς λοιπόν έπιστρέψας είς τ ά ς ’Αθήνας έζήτησε παρά τοΰδήμου νά 
αποσταλή είς τήν Μακεδονίαν μετ’ άλλου τίνός συμπρεσβευτοϋ, 
διά νά λάβη τά δοδέ^χ:: λύχρα κα! τήν άρπασδεΐσαν άποσκευήν 
τούτου; ελδόντας έδέχδη έ Φίλιππος μετά τής συνήθους εις αΰτον 
φιλοφροσύνη;, είπών πρίς τοΐς άλλοις δτι έπιθυμεΐ νά ΐδη τέλος του 
~ρ% ιοΰ; Αθηναίους πολέμου, τόν όποιον έλεγεν οτι ποχέ δέν έ- 
κνμεν έκουσ'.ΐύ;. Επανελδόνχες ούτοι γεγοητευμένοι έκ τής ύπο- 
δοχής χοΰ Φιλίππου, έμεγάλυνον τήν πρός τοΰς Αθηναίους καλήν 
αΰτοΰ διάδεοιν. Ό  δήμος έχάρη άκούων ταΰτα, xai εκ τοΰ προτε-
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ρου εκείνου μίσους μετέπεσεν αίφνης εις υπερβάλλουσαν εύνοιαν* 
οθεν έπαυσαν τάς πολεμικάς προπαρασκευάς* καί δ Φιλοκράτης 
εγραψε ψήφισμα νά πέμψωσι κήρυκα κα! πρέσβεις πρός τον Φί
λιππον περ! ειρήνης* τό ψήφισμα τοΰτο έπολεμήθη τήν άρχήν, έπ! 
τέλους ομως ένίκησε.

Έ ν τουτοις δέ καί τινες τών ’Αθηναίων, τών δποίων οί συγγε
νείς ήχμαλωτίσθησαν έν Όλύνδω, παρεκάλεσαν τόν δήμον νά λυ- 
τρώση αΰτοΰς, κα! άπεστάλη εΰδΰς υπέρ τούτων ’Αριστόδημος ό 
κωμικός, δστις έπανελδών έλεγεν δτι ό Φίλιππος έπιδυμει οΰ μό
νον ειρήνην, άλλά κα! συμμαχίαν νά κάμη πρός τούς ’Αθηναίους, 
καί δτι έχει πρός τήν πόλιν μεγάλην ΰπόληψιν. Υπερχαρείς ό δή
μος καί εις τοΰ; λόγους τοΰ ’Αριστοδήμου, έψήφισεν εύθΰς 
πρέσβεις, Κτησιφώντα, Φιλοκράτην, Φρύνωνα, Ίατροκλήν, Ναυ- 
σικλήν, Κίμωνα, Δημοσδένην, Δέρκυλλον, Αίσχίνην, καί ’Α
ριστόδημον είς τούτους προσετέδη καί ο Άγλαοκρόων παρά τών 
συμμάχων.

"Οτε Ιπέσχρεψαν, έπήνεσεν οΰτοΰς ο Δημοσθένης, κα! έγραψε 
ψήφισμα νά λάβωσι στέφανον ελαίας, κα! νά προσχληδώσιν είς τό 
πρυτανεΐον έπ ' άριστον, Έγειναν δέ δύο έκκλησίαι περ! τη; ειρή
νης* καί έν μέν τή πρώχη ό Αισχίνης έναντιώθη είς τό ψήφισμα 
τ ίϋ  Φιλοκράτους, δστις έλεγε νά μή συμπεριληφθώσιν έν ταΐς συν- 
δήκαις τής ειρήνης οί σύμμαχοι* έν δέ τή δευτέρα μεταβληθείς είς 
άπαν τουναντίον, έφάνη συνήγορος τοΰ Φιλοκράτους, κα! προέτρεπε 
τοΰς Άδηναίους νά μή άκούωσι τοΰς ρήτορας τοΰς λέγοντας τρό
παια προγόνων, μηδέ νά παρέχωσι βοήθειαν εις μηδένα τών Ελ
λήνων, είμή είς τοΰς δσοι έβοήδησαν αΰτοΰς πρότεροι. Ό  δέ Δη
μοσθένης, άν και κατά τά άλλα δέν ητο σύμφωνος, περ! τή; ειρή
νης δμως έγνωμοδότει νά έπιταχύνωσι μάλιστα αυτήν διά νά προ - 
λάβωσιν άλλας νεωτέρας κατακτήσεις τοϋ Φιλίππου λαβόντες τοΰς 
ορκους. Διά τοΰτο έκλεχδείς πρεσβευτής μετά τοΰ Αίσχίνου καί 
άλλων, διά νά δώσωσι κα! νά λάβωσι παρά τοϋ Φιλίππου τοΰς δρ- 
κους τής ειρήνης, έγραψε ψήφισμα νά πλεύσωσι τάχιστα πρός τόν 
Φίλιππον δπου καί άν ήναι- άλλ’ οί συμπρέσβεις πορευθέντες διά 
ξηοας έ'φθασαν είς τήν Πέλλαν μετά πεντήκοντα ήμέρας* κα! άφοϋ 
δ'έτριψαν έκεΐ χρόνον πολΰν, έλθόντος τοϋ Φιλίππου, έδωχαν καί 
έλαβον τοΰς δρκους καθ’ οδόν ένω έστράτευεν έπ! τάς Θερμοπύλας. 
"Οτε έπέστρεψαν οί πρέσβεις είς τάς ’Αθήνας, δ Αισχίνης είτε 
συμπράττων είς τοΰς σκοποΰς τοΰ Φιλίππου είτε ήπατημένος ΰπ 
αύτοϋ, έδωκεν εις τοΰς Άδηναίους άγαδάς ελπίδας περί τών Φω- 
χέων, χα! κατέστςσεν αΰτοΰς αμέριμνους, ένω δ Δημοσθένης άντε-
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λεγε διαμαρτυρόμενος. ’Εντεύθεν οί ταλαίπωροι Φωκεΐς πιστευ- 
σαντες είς τόν Φίλιππον έπαδον πάντα τά εναντία1 αι πόλεις αυ
τών κατεσκάφησαν, χα! αΰτα διεμοιράσδησαν κατά κώμας- ό δέ 
ταΰτα πράξας Φίλιππος άνηγορεύθη Άμφικτύων άντ! τών Φω- 
χέων. 'Η άγγελία αυτη ύπερελύπησε κα! κατεφόβησε τούς Α θη
ναίους. Ό  δέ Αισχίνης άπελθών πρεσβευτής πρός τόν Φίλιππον 
συνεκάδισε μετά τών συμπρέσβεων είς τό επινίκιον συμπότιον τοΰ 
Φιλίππου.

Τό τρίτον ετος μετά τήν καταστροφήν τών Φωκέων έγεινεν ή 
περ! παραπρεσβείας κατηγορία τοΰ Αΐσχίνου. Φαίνεται ομως οτι 
πρό πολλ:ΰ ε?χεν ό Δημοσδένης τόν σκοπόν τοΰτον, άλλ’ εμποδί— 
ζετο, επειδή οί αντίπαλοι παρενέβαλλον διάφορα προσκόμματα.

'Ο περί παραπρεσβείας λόγο; τοϋ Δημοσδένους, άν κα! δέν έχη 
ύπόδεσιν ούτως ελκυστικήν, ώς ό περ! τοΰ στεφάνου, φαίνεται μοι 
ομως οτι παριστάνει μεγζλητέραν φαντασίαν κα! περίνοιαν. Έ κεΐ 
μέν ό άγων είναι κάλλιστος, καί ό ρήτωρ έχει ΰλην άφθονον· διότι 
ό κατήγορος προσέβαλε τήν πολυχρόνιον αΰτοΰ πολιτείαν, έν ή εφά- 
νη ένθερμος εξίσου κα! άίιάφθορος* ένταΰθα δέ αΰτός κατηγορεί 
τόν συμπρεσβευτήν Αισχίνην περί τών έν τη πρεσβεία πεπραγμέ
νων, καϊ διά ν’ απόδειξη αυτόν δέν έχει άλλην μαρτυρίαν παρά 
τήν τών συμπρέσβεων άλλ’ οΰτοι ήσαν ύπέρ τοΰ κατηγορουμένου. 
Κατηγορεί αΰτόν δι’ οσα είπεν εν Άδήναις, τά όποια γενικώς ήδύ- 
ναντο κα! νά λάβωσιν εξήγησιν βοηθητικήν εϊς τόν Αισχίνην. Πλήν 
χα! έν αΰτή τη γλισχρότητι κα! δυτχερεία τοΰ ΰποκειμένιυ ή πολύ
γονος τοΰ Δημοσθένους μεγαλοφυία επιχορηγεί εις αΰτόν πλήθος 
εΐκότων, τά όποΐ* άναπτΰσσει μετά θαυμαστής τέχνης. 'Γά εξα
γόμενα συμπεράσματα έκ πολλών πανταχόθεν συνειλεγμένων πραγ
μάτων, τά πολυάριθμα άντιπίπτοντα, τά όποια προλαμβάνει κα! 
αναιρεί, οί γενικό! στοχασμοί καί οί κοινοί τόποι, τούς όποιους έ- 
πιδεξίως παρεισάγει, αί κο̂ τά τοΰ κατηγόρου άφδονοι λοιδορίαι, καί 
εΐρωνεΐαι, και σαρκασμό!, τά γελοΐον κα! ή άπέχδεια τήν οποίαν 
επισύρει κατά τών σπουδαζόντων ύπέρ τοΰ Αΐσχίνου, ή περί τών 
δικαστών επιμέλεια διά νά μή άφήση νά εισχώρηση εις τήν καρ- 
δίαν αύτών μηδεμία πρός τόν άντίπαλον αΰτοΰ συμπάθεια, ταΰτα 
πάντα καί άλλα τοιαΰτα συγκροτοϋσι λόγον ποικίλον, περίεργον καί 
μακρόιερον τοΰ περί στεφάνου.

Στάσις  του Λόγον.

"Η στάσις τοΰ λόγου είναι στοχαστική· διότι δ κατηγορούμενος 
άρνεΐται τά έγκαλούμενα εις αυτόν πρώτον δέ έγκλημα είναι 2τ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 267

αυτός άπώλεσε τούς Φωκεΐς· δεύτερον, οτι έδωροδοκήδη ύπό τοΰ 
Φιλίππου. ’Εμπίπτει δέ τό περ! δωροδοκίας ζήτημα έν τή μετα- 
6έσ«ι τής αίτίαί·, τοϋ μέν Αΐσχίνου λέγοντος οτι ήπατήθη ύπά 
τοΰ Φιλίππου, τοΰ δέ Δημοσδένους, οτι δώρα λαβών άπώλεσε τούς 
Φωχεΐς. Ένταΰδα λοιπόν προκύπτει ζήτημα, εΐ έλαβε δώρα" ώστε 
είναι στοχασμός ίμπ ιπ των .  ’ Αλλοι δέ λέγουσιν οτι είναι αυγκα -  
τασχεναζόμενος, καί άλλοι οτι άπ.Ιους, περ! δωροδοκίας ά'ντος 
τοΰ ζητήματος· τοιοΰτον θέλει αύτάν κα! ό Αθανάσιος Πάριος διϊ- 
σχυριζόμενος, και εξ ών λέγει ό Δημοσθένης πολλαχοΰ, κα! έξ 
αΰτοΰ μάλιστα τοΰ Αΐσχίνου λέγοντος, « Αλλ , οΐμαι, Δημοσδέ- 
» νης οΰ χαίρει δικαίοις λόγοις, οΰδ’ ουτω παρεσκεύασται, άλλά 
» τήν ύμετέραν οργήν έκκαλέσασδαι βεβούληται, κα! χατηγόρηχε 
» όωροδοχίας, άπίδανος ών πρός τήν υποψίαν ταύτην τόν γάρ 
» έπί ταΐς δωροδοκίαις τούς δικαστάς προτρεπόμενον όργίζεσδαι, 
» αΰτόν χρή τών τοιούτων έργων πολύ άφεσταναι » .

Τά δέ σημεΤα, έξ ών έπιχειρίΐ ό ρήτωρ νά άποδείξη τόν Α ίσχί- 
νην ένοχον τοΰ εγκλήματος τής δωροδοκίας, είναι τά μέν έκ τών 
πεπραγμένων, τά δέ έκ τών παρειμένων διότι και οσα ό κατηγο
ρούμενος έσιώπησεν, ή δέν έπραξεν, έχοντα σχέσιν και δυναμιν εις 
τά κρινόμενον έγκλημα, κα! μή ά'ντα άθώα καδ έαυτά ή άδιάφορα, 
θεωρούνται κα! ταΰτα ώς πράξεις.

Τά μέν λοιπόν πεπραγμένα είναι 
ά. "Οτι συνηγόρητεν είς τόν Φιλοκράτην γράφοντα νά γείνη ή 

ειρήνη μή συμπεριλαμβανομένων τών Φωκέων έν ταΐς συ»θήκαις.
β'. "Οτι έδωκεν εις τόν Φίλιππον καιρόν νά έτοιμάση τήν κατ’ 

αυτών εκστρατείαν, διατρίψας επίτηδες τάν καιρόν έν τ ι  δευτέρα 
πρεσβεία τή έπ! τούς ορκους, διά νά μή προλάβωσιν οί ’Αθηναίοι 
νά κλείσωσι τάς Θερμοπύλας.

γ '. "Οτι ήπάτησε τήν πόλιν, είπών οί μέν Θηβαίοι δέλουσιν ά- 
πολεσθή ύπά τοΰ Φιλίππου, οί δέ Φωκεΐς σωθή, διά νά μή δυνη- 
0ή ή πόλις νά σκεφθή έν καφώ ύπέρ τών Φ ω κ έ ω ν .

δ'. "Οτι συνηγόρησεν ύπέρ Φιλίππου νά γείνη Άμφικτύων, οτε 
οί Άμφικτύονες έπεμψαν είς τήν πόλιν πρέσβεις περ! τούτου.

έ. Ό τι συνδιελέγετο πάντοτε μετά τοΰ Φιλοκράτους, οστις ήτο 
μισδωτός τοΰ Φιλίππου.

ς-'. "Οτι, αγγελθείσης τής τών Φωκέων άπωλείας, υπήγε πράς 
τόν Φίλιππον πρεσβευτής αΰτοχειροτόνητος.

Τά δέ παρειμένα, 
ά. "Οτι δέν ελαβεν ορκους παρά τών συμμάχων τοΰ Φιλίππου



Θετταλών, οιτινες άν Ιδιδον τοΰς όρκους, δέν ηθελον ουστρατευ- 
σεί κατά ιών Φωκέων.

β'. Όχι δέν μισεί τον Φιλοκράτην, καί τοι άπατηθείς ΰπ’ 
αύτοΰ.

γ'. Ό τ ι προσκαλούμενος εις μαρτυρίαν, δτε κατηγορεί ό Ύ π ε- 
ρίδης τον Φιλοκράχην, παρών δέν έλάλησε.

δ'. Όχι άγγελθείσης τής διαβάσεως τοΰ Φιλίππου διά τών 
Θερμοπυλών, χειροτονηθείς νά ΰπάγη πρεσβευτής ΰπεκρίδη οτι άρ
ρωστε!.

Ταΰτα είναι τά κυριώχερα σημεία, έξ ών άποδεικνύει τ ίν  Α ί- 
σχίνην δώρα λαβόντα.

ΠΡΟΟΙΜΙΑ.

Εϋρεσις τοΰ ά. προοιμίου.

Τά έξ ΰπολήψεως προοίμια λαμβάνονχαι κατά τον Έρμογένην 
πενταχώς,

ά. Έ κ τής ΰπολήψεως ήν Ιχουσιν οί δικασταί ή οί άκροαταί 
περί τοΰ προκειμένου πράγματος, άν ήναι καλάν, ή φαΰλον.

β'. Έκ τής ΰπολήψεως ήν Ιχουσι παρ’ αύτοΐς οί κατήγοροι.
γ .  Έ κ τής ΰπολήψεως ήν Ιχουσι παρά τοΐς αύτοΐς οί απολο

γούμενοι ΰπέρ τοΰ κατηγορουμένου.
δ . Έκ τής ΰπολήψεως, ήν Ιχουσι παρά τοΐς αύτοΐς οί κατη

γορούμενοι.
έ. Έκ τής ΰπολήψεως, ήν εχουσι τά εξωδεν πρόσωπα περί τοΰ 

προκειμένου.
Κατά το ά. είναι τό προοίμιον τοΰ πρώτου Όλυνθιακοΰ, ΆντΙ 

πολλών κ .τ.λ . κα! τά τοΰ έγκωμίου τοΰ Εύαγόρου, Όρων, ώ Νι- 
κόκλεις, κ .τ.λ .

Κατά τά β'. τά προοίμιον τοΰ πράς Λεπτίνην, ’'Ανδρες δικα- 
σταί, μάλιστα μέν ένεκα τοΰ νομίζειν κ.τ.λ.

Το πρώτον προοίμιον άρχόμενον άπά τοΰ "Οση (ά ν ,  ω άν -  
όρες Αθηναίο ι, χ.τ-.Ι. κα! τελευτών εις τά ούν  ίνα  κυρίας τοΐς  
άΰ ικοΰσ ι ποιήτε, είναι τοΰ ά. τρόπου τών έξ ΰπολήψεως, εχον 
εκβολήν μέν τής σπουδής καί παραγγελίας τής ΰπά τοΰ Αι’σχίνου, 
σύστασιν δέ τοΰ κατηγοροΰντος, κα! τής τών δικαστών δικαιοσύ
νης κα! άπροσωποληψίας έπαινον διότι, άν δ Αισχίνης συνησδά- 
νετο έαυτάν άδώον, δέν ήθελε καταφεύγει είς άλλους διά νά βοη- 
δήσωσιν αύτον, κ»! μάλιστα είς έχδράν τοΰ Δημοσδε'νους, όποιος 
ήχο ό Εϊΐβουλος. Ό  ρήτωρ ομως δέν αναφέρει ό'νομα, διότι δέν 
συμφέρει εΰδΰς έχ προοιμίων νά συγκροΰη διαβάλλων ονομαστί.
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Έαυτάν δέ συνιστα πλαγίως, ώς Ιχοντα ίσχυράς αποδείξεις κα! 
πεποιδότα ε’ί  τά δίκαιον· διότι δέν ήθελον ένωδή τοσοΰτοι κα! μετά 
τοσαύτης σπουδής ένοχλοίνχες τοΰς δικασχάς, έάν Ιγνώριζον τον 
Αισχίνη» άδώον- τούς οέ δικαστάς έπαινεΐ, λέγων ένόχλησιν αύτών 
τάς δεήσεις τών συνηγόρων τοΰ Αΐσγίνου. Κα! αύτή ή δεησις τήν 
οποίαν κάμνει πράς τοΰς δικαστάς εΐναι σόστασις αύτοΰ* διότι δέε
ται ΰπέρ αύτών, ΰπέρ τών νόμων, κα! ΰπέρ πάσης τή; πόλεως.

Διά νά εΰρίσκη ό ρήτωρ πώς καί πόδεν πρέπει νά προοιμιάζη- 
ται, πρέπει νά παρατηρή καλώς τήν ΰπόδεσιν, τοΰς χαρακτήρας 
τών κρινομενων, τάς σχέσεις αΰτών, όποιοι είναι οί δικαστα'·, κα! 
ποίαν τινά ΰπόληψιν ή σχέσιν έ'χουσι πράς τήν ΰπόδεσιν, ή πράς 
τά κρινόμενα πρόσωπα, ή πράς τάν λέγοντα.

Παν προοίμιον γενικώς εχει τέσσαρα μερη, πρότασιν, κατα
σκευήν αύτής, άπόδοσιν, κατασκευήν αύτής, ή καί βάσις τοΰ προ
οιμίου λέγεται.

Σύνθεσ ις .
'Η  πρότασις, άν κα! Ιχι  ̂ τάν μ εν ,  οστις λαμβάνεται συνήδως 

είς τοΰς μερισμοΰς, εΐναι ομως μονομερής, τελευτώσα εις τά ?’/- 
σθησθα ι' ή δέ μετοχή εωρακύτας είναι κατασκευή τής προτά- 
σεως αίτιολογοΰσα αύτήν, εωράχατε γάρ.  Τά δέ όεήσομαι 
πάντων  υμών  μέχρι τοΰ όμωμοχώς , είναι άπόδοσις, ητις και άξίω-  
σις  λέγεται* άπόδοσις μέν, διότι επεται είς τήν πρότασιν, τά δέ 
επόμενον άποδί^οται είς το ηγούμενον· άξίωσις δέ, ώ ; παριστά- 
νουσα τήν κρίσιν τοΰ λέγονιος, κα9’ ήν σομπεραίνων έκ τής προ- 
τάσεως άξιοι ή δέεται νά γείνη τι σύμφωνον μέ τήν πρότασιν* ο- 
6εν ή πρότασις καί ή άξίωσις είναι ένδυμηματικάς συλλογισμός, 
έ'νδα πράς συμπλήοωσιν έννοειται ή τρίτη πρότασις, ώ ; ένταΰδα, ή 
μείζων. Οίον, Ό ταν περί τινα δίκην γένηται σπουδή καί παραγ
γελία ΰπέρ τών ιδίων πλεονεξιών, δει τάν λέγοντα δείσδαι τών δι
καστών μηδεμίαν μήτε χάριν, μήτ’ άνδρα ποιεΐσδαι περ! πλείονος, 
ή τά δίκαιον καί τόν όρκον αΰτών* άλλά περ! ταύτην τήν δίκην 
γέγονε σπουδή καί παραγγελία· δεήσομαι άρα ΰμών κ.τ.λ. Η ά- 
ξίωσις συνδέεται ένταΰδα μέ τήν πρότασιν* συνήδως δέ έπιφέρεται 
μετά τίνος τών συμπερασματικών μορίων, ουν , άρα, το ίνυν, όή. 
Όδεν άναλύοντες οφείλομεν νά παρατηρώμεν τήν συνάρτησιν τών 
Σδεών.

Ή  άξίωσις εχει κατασκευήν, ήτις εΐναι τά ένθυμονμένονς  μέ
χρι τοΰ γίγνοτ-ται' διότι ή συνάρτησις είναι, ένθυμεϊσθε γάρ  κ .τ.λ. 
Ό ταν ήναι χρεία αιτιολογίας, έπιφέρεται εις τήν κατασκευήν καί



άλλη κατασκευή’ τοιαύτη είναι ενταύθα x i, άς ϊν α  χω λύηθ ,  οί 
γόμο ι  μέχρι τοΰ πο ιε ίτ ε" διότι αιτιολογεί τό ένθυμουμένους  κ τ.λ. 
ώς αν έλεγεν, ταύτας γάρ  ΐνα κωλύηδ’, οί νόμοι κ.τ.λ. Ή  ανα
φορική αντωνυμία λαμβάνεται πολλάκις, οπου εννοείται αίτιολογική 
πρότασις, ώς παρ’ ΓΗροδ. βιβλ. ά, 3 3 ' Σόλων άποπέμπεται, κάρ
τα δόξας άμαδής είναι, ος τα παρεόντα άγαθά μετεις, τήν τε
λευτήν παντός χρήματος όραν εκέλευε" » καί Ξενοφ. έν Αγησι- 
λάω" « ’’Αξιόν γεμήν κα! έντεΰδεν υπερβαλλόντως άγασδαι αΰτοΰ, 
οστις άρχων μέν παμπόλλων έν τή Ήπείρω πόλεων . . . .  ομως 
ύ π ’ οΰϊενος τούτων έχρατήδη. »

Σημειωτέον δέ δτι οί τεχνογράφοι όνομάζουσι β ά σ ιν  τήν κατα
σκευήν τής άξιώσεως, διότι είναι τέλος καί βάσις ούτως είπεΐν τοϋ 
προοιμίου, άρχή δέ ή πρότασις, άφ’ ής άρχεται τό προοίμιον.

'Ερμηνεία  είτε id ea  τοΰ λόγο  υ.

Το προοίμιον εχει περιβολήν* περιβολή δέ λέγεται παν ο,τι πε
ριβάλλει μέγεδος είς τήν σύνδεσιν του λόγου" τοιαϋτα είναι οί 
πλαγιασμοί τής συντάξεως, at παρενθέσεις, ειτε έπεμβολαΐ, καί 
τά έφελκυστικά τών εννοιών μόρια, ή'γουν οσα άπαιτοΰσιν άπόδο- 
σιν, καί τά έξωθεν προσλαμβανόμενα, οίον, ή γένος, ή αόριστον, 
ή ολον, ή χρίσις δικαστών, ή ή πράς έτερον διαφορά, ή τά περι - 
στατικά τοΰ πράγματος. ’Ενταύθα λοιπόν είναι ά. τό δση , το ό
ποιον έχει τήν άπόδοσιν είς τό σχεδόν ο ΐμα ι πάντας ύμαζ ή -  
σθησθα ι ’ β\ ό μεν , αποδιδόμενος είς τόν δέ' γ '· αί παρενθέσεις 
είτε έπεμβολαί, οτε έχληρονίσθε, ά  χα ί τοΐς μη  δεηθεΐσ ι δ ίκα ιόν  
έστ ιν  ύπάρχε ιν ’ δ'. οί πλαγιασμοί ύμας ήσθϋσθα ι έωρακότας 
τους ένοχλοΰντας κα\ προσιόντας·  Τ όδέ σχεδόν ο ΐμα ι ,  καί τό 
δεήσομα ι  χάμνουσιν ήδικάν τον λόγον· ηθος δέ λέγεται παρά τοΐς 
τεχνογράφοις ή έν τοΐς λόγοις έπιείκεια τοΰ λέγοντος, αί ένδοια- 
στιχαί έπικρίσεις, όποΐαι είναι, ο ΐμα ι ,  νομ ίζω , δ ο χ ύ  μ ο ι ,  και 
άλλα τοιαϋτα, άντίδετα τοΰ αποφαντικού τρόπου.

Εΰρεσις τοϋ β .

Έ ξ υπολήψεως είναι κατά τόν αυτόν τρόπον καί τό β'. προοί
μιον άρχόμενον άπό τοϋ roue μ έ ν  ουν άλλους , οσοι πρός τά κο ι
νά  καί τελευτών εις τό π α ν τά π α σ ιν  άχυροι πάντων υμε ίς  γ ενή -  
σεσθε' έν μέν τώ πρώτω παριστάνει τόν Αίσχίνην οτι σύνοιδεν έ- 
αυτώ αδυναμίαν εις τά δίκαια τής άπολογίας καί διά τοΰτο κατα
φεύγει είς μεσιτείας* έν δΙ τούτω διαβάλλει αυτόν καί ώς τυ
ραννικόν" διότι πρ!ν άπολογηδή καί δώση λόγον τών έν τή πρε-
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οβεία πεπραγμένων, άλλον μέν έχ τών κατηγόρων (ουτος ητο ό 
Τίμαρχος) έξέβαλεν, άλλου; δέ περιερχόμενος άπειλεΐ, κα! εισά
γει ούτως είς τήν πολιτείκν τό αυθαίρετον τοϋ δεσποτισμοϋ, καί 
τήν κατάλυσιν τών δικαστηρίων. Μεταχειρίζεται προσηχόντως καί 
τήν σύγχρισιν, αΰξάνων διά ταύτης τήν αναίδειαν αΰτοΰ, έπισύρων 
τήν εύνοιαν τών δικαίως πολιτευίμένων, καί συνιστών άμα εαυ
τόν ώς έτοιμον νά δίοη πάντοτε λόγον τών πολιτικών αύτοΰ πρά
ξεων.

Σύνθεσ ις .

Η πρότασις είναι διμερής, τους μ ε ν  ούν άλλους  κ.τ.λ. του-  
τονι δ Α ίσχ ίνην  κ.τ.λ. Τά πρώτον μέρος αΰτής είναι άκατά- 
σκευον" τοΰ δέ δευτέρου ή κατασκευή είναι, πρ ίν  γάρ ε ίσελθε ϊν  
μέχρι τοΰ είς την πολ ιτε ία ν  ε ίσάγων.  Κατασκευάζει δέ καί ταυ- 
την έκ τοΰ τέλους, ή'γουν, τής έκβάσεως" εί γάρ  ο πράζας  τ ι των 
κοινών  κ .τ.λ. πα ν τάπασ ιν  άκυροι πάντων ύμεΐς γενήσεοθε.  
Σημειώσεο)ς δέ άξιον είναι οτ: έν τώ προοιμιω τουτω δέν φαίνε
ται άξίωσις, πλήν έάν τις έχλάβη ώς άξίωσιν τά, δεινότατον π ά ν 
των έθος χα ϊ άσυμφορώτατον ίιμ ϊν είς τήν πολ ιτε ία ν  είσά·><ύν' 
γίνεται τωόντι ένδύμημα έννοουμένης τής μείζονος προτάσεως , 
οι ον, ό πριν δοΰναι λόγον τών πεπραγμένων τάν μέν τών κατη
γόρων άναιρών, τοΐς δέ απειλών, ίεινότατον πάντων έ'δος και ά
συμφορώτατον τοΐς δικασταΐς είς τήν πολιτείαν εισάγει" άλλ’ ούτος 
πριν δοΰναι λόγον κ .τ .λ . άρα κ.τ.λ. 'Ο Δημοσδένης κρύπτιι τήν 
τέχνην ώς οΰδείς άλλος τών ρητόρων.

'Ερμηνεία·

Καί τοΰτο έχει ικανά τά έξαίροντα τήν φράσιν χα! περιβάλλον
τα μέγεθος" ά. οί μερισμοί, τους μ έν  ούν ά λλους  κ.τ.λ. τ ο ι -  
τον ϊ  Α ίσχ ίνην πολύ  τά ναντ ία  τούτων’ κα!, τόν μ ί ν  άνήρη-  
κε κ .τ.λ. τοΐς δ  ά π ε ιλ ε ΐ  π ερ ι ϊώ ν ’ β". οί πλαγιασμοί τής συν
τάξεως" γ . ή παρένθεσι;, οσοι πρός τά κο ινά  δ ιχα ίως προσέρ
χ ο ν τα ι ,  καί ή, χά>' δεδωκότες ώσιν εΰθύνας ’ h'. τό προσληφθέν 
αόριστον, τούς μ έν  ούν άλλους,  ένθα υπάρχει δμοΰ κα! ή πράς

Εϋρεσις τοϋ γ'.

Τό προοίμιον τοΰτο λαμβάνεται κατά τόν β'. τρόπον τών έξ 
ύπολήψεως" έν τούτφ δεικνύει ό ρήτωρ τήν έαυτοΰ πεποίδησιν ε 
πειδή ομως ή κατηγορία εγεινε τό τρίτον έτος μετά τήν άπώλειαν

έτερον διαφορά.



ιώ ν  Φωκίων, καί ήδύνατο ό Αισχίνης νά εί'πη, Διά τί λοιπόν δέν 
μέ κατηγορείς τό τε ; προλαμβάνων άνατρέπει τεχνικώτατα τοΰτο 
τά έκ τοΰ χρόνου παραγραφικάν (Βλ. 'Ρητορικ. σελ. 24 2 ), λέγων 
οτι καί τοι πεποιδώ;, φοβείται μή ποτε ή πολυχαιρία έπέφερεν είς 
τοΰς δικαστάς λήδην ή συνήδειαν τών άδικημάτων, καί ούτως ελέγ
χει τρόπον τινά αυτούς ώ ; μάλλον προσέχοντας είς τοΰς καιρούς 
παρά είς τά πράγματα. Κολάζει δέ τάν έλεγχον διά τοΰ δοκοΰ-  
σι, φεύγων τά αποφαντικόν. Τοΰτο λοιπάν κάμνει ήδικάν τάν λό
γον, ώς εί'πομίν καί ανωτέρω. Διά 81 τοΰ φράσω προς νμας xal 
οΰχ άποχρύψομαι  παριστα'νει τά ηδο; τοΰ άγαδοΰ πολίτου καί ά- 
δωροδοχήτου πολιτικοΰ άνδράς, οστις φροντίζων υπέρ τών νόμων 
καί τής κοινής σωτηρίας, δέν κρύπτει τήν αλήθειαν, καί άν μέλλη 
νά λύπηση τινάς τών άχουόντων.

Σννθεσ ις .

'Η  πρότασις εΐναι διμερής, τ<) μέν  oSr έζ,εΛέγχειν κ .τ .λ . δ δέ, 
κ α ί  περ νπειΛηφώς κ .τ.λ . Τά πρώτον μέρος αΰτης είναι άκα- 
τάσκευον, κατασκευή δέ τοΰ $  είναι τά, οτι μο ι δοχοϋσι μέχρι 
τοΰ εμπεπο ιήχε ι,  αίτιολογοΰσα τό φοβούμαι' ώς έάν έλεγεν, ά -  
παντες  γάρ ο ί παρ' ΰμ ΐν  αγώνες όοχονσ ι κ .τ.λ. Η δέ άπόδοσις 
είτε άξίωσις είναι έν τώ, 'ί2ς δ ή μ ο ι  δοχεΐτ’ Αν ομως μέχρι τοΰ, 
ταύθ' νμΐ* ΜΕ,ω. Αυτη δέν έχει κατασκευήν εί'τε βάσίν* συμπλέ
κεται δέ μέ τήν προκατασκευήν, ητις άρχεται άπά τοϋ, εί σ χ ί -  
ijra/σβε παρ' ΰμ ΐν , ω ανδρες δ ικαστα ι ,  καί Λογίοαιαθ ε.

'Ερμηνε ία .

Περιβολήν έχει ά. τάν μερισμόν, τδ μ εν  ούν έζε.Ιέγχειν  κ .τ .λ . 
δ δέ, κ .τ.λ. β'. τά υπερβατόν, χα ί περ νπειΛηψώς" γ  . ή ανα
στροφή ή έν τή κατασκευή, οτι μ ο ι  δοχονσ ιν ίίπαντες ο ί παρ ν -  
μ ΐ ν  άγώνες  κ .τ ’λ. Ύ περβατΰν  δέ λέγεται ή μετάθεσις τών λέ
ξεων, ή εννοιών· το ΰπερβατάν τών λέξεων είναι ποιητικόν, οίον, 
κατά ταύρον έδηδώς' ex τοι έρέω, κα! άλλα πάμπολλα τοιαΰτα. 
Τό δέ υπερβατόν τών εννοιών είναι ρητορικόν, κα! γίνεται διχώς, 
ή καδ’ ΰπέρδεσιν, ήγουν κατά τάξιν άνεστραμμένην, τά όποιον λ έ
γεται καί αναστροφή, προτέρων τιθεμένων τών κατά φυσικήν ακο
λουθίαν υστέρων, ή κατά παρένθεσιν· παραδείγματα τοΰ πρώτου 
είναι ταΰτα. «'Ο γάρ οΐς άν έγώ ληφδείην, ταΰτα πράττων κα! κα- 
τασκευαζόμενος, οΰτος έμοί πολεμεί, κα» μήπω βάλλη μηδέ το- 
ξεύη, » (γ '. κατά Φιλίππου), Καί, « είτ’ οΰχ αΐσχυνεσθε, εΐ μηδ’ α 
πάθοιτ’ άν, εί οΰνα»’ εκείνος, ταΰτα ποιήσαι καιρόν έχοντες, ου
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τολμήσετε; (ά. Όλυνδ.) καί άλλα μυρία τοιαΰτα. Τοΰ δέ κατά 
παρένδεσιν κα! αυτά τά άνωτερω, καί τοΰτο έκ τοΰ γ '. Όλυνβια- 
κοΰ, « Εγώ δ οτι μέν ποτ’ έξην τή πόλει κα! τά αυτής έχειν 
ασφαλώς, καί Φίλιππον τιμωρήσαοδαι, κα! μάλα ακριβώς οίοα·
έπ εμού γάρ, οΰχ ϊ πάΛαι, γέγονε ταΰτα άμφότερα' νΰν  μέν  
τοι κ .τ.λ . τό κατά παρένδεσιν είναι άναγκαίον, οταν μεταξύ τοΰ 
λόγου άπαιτήται αιτία τών λεχδέντων.

Προκατασκευή.

Η προκατασκευή είναι προδήλωσις τών κεφαλαίων εις ά τέ- 
μνεται ό λόγος, καί έξ ών κατασκευασδέντων, ήτοι άπο?ειχδέν- 
των διά τών προσηκόντων επιχειρημάτων, περαίνεται κα! συμπλη- 
ροΰται ό λόγο;. Η φυσική δέ τάξις τής προκατασκευής είναι μετά 
τήν διήγησιν* διότι τότε εχοντες ΰπ’ όψιν οί άκροαταί τά κεφάλαια 
τοΰ λόγου κα! τήν τάξιν αυτών, παρακολουδοΰσιν ευκόλως κα! ά - 
συγχυτως τον λέγοντα, ώς διαγεγραμμένην όδάν συμβαδίζοντες- 
ούτως έν τώ κατά Αριστοκράτου; ό ρήτωρ μετά τήν διήγησιν προ
κατασκευάζουν λέγει, « δίκαιον δ’ έστ’ιν ίσως εμέ ΰπεσγημένον 
» ΰμΐν τρία έπιδείξειν, έν μέν, ώ ; παρά τοΰς νόμου; τά ψήφισμα 
» είρηται· δεύτερον δέ, ώς άσυμφορόν έστι τή πόλει- τρίτον δέ, 
» ώς άνοεξίος έστι τυχειν τούτων, ών γέγραπται, απάντων τού- 
» των αίρεσιν ΰμΐν δοΰναι τοΐς άκουσομένοις, τί πρώτον, ή τί 
» δεύτερον, ή τι τίλευταΐον βουλομένοις ΰμΐν εστιν άκούειν. »

Ενίοτε δέ τίδεται ή προκατασκευή άμέσως μετά τά προοίμια, 
κα! έπάγεται ή διήγησι;· άλλ’ aveu λόγου δέν γίνεται ή μετα'θε- 
σις αυτη. Ιδού τ! λέγει περί τούτου ό άριστος τεχνογράφος 'Ερ· 
μογένης δ έξιχνιάσας τάς τέχνας κα! μεθόδου; τοΰ ήγεμόνος τών 
Ρητόρων. «Εΰρον τάν ρήτορα, εί μέν άπατήσειν μή μέλλοι τοΰς δι- 
» καστάς, άλλά π^ηρώτειν τήν επαγγελίαν καδαρώς, μετά τήν 
» διήγησιν τιδέντα τήν προκατασκευήν, ώστε έτι τής μνήμη; οΰ- 
» ση; έναυλου τή; κατά τήν επαγγελίαν, μηδέν ύεύδεσδαι δοκεΐν, 
» άλλ' , ώ ; έπηγγείλατο, τιθέντα τήν κατασκευήν ούτως· οταν δέ 
» μέλλη δοκεΐν διχαίως μέν έπαγγέλλεσδ»ι, τήν επαγγελίαν δέ παρ’ 
» οΰδέν τίδεσδαι, τηνίκαΰτα μετά τά προοίμια προκατασκευάζον- 
» τα, καί μεταξύ τήν διήγησιν τάττοντα" είδ ’ ουτω τή; μνήμης 
» διά τής διηγήσεως έξελόντα τήν επαγγελίαν, κασασκευάζοντα 
» ύστερον ώς βούλεται. » και φέρει παράδειγμα τή; οικονομίας 
ταυτη; τόν παρόντα λόγον τοΰ Δημοσδένους, λέγο>ν, « κα! γάρ 
» ένταΰδα φήσας δεΐν πρώτον εύδύνας άπαιτεΐν ών άπήγγειλε, τά 
» άνεύδυνος έπι λόγοις, μετά πολλά τέδεικε κεφάλαια* κα! ολως 
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» τήν χάξίν τή ; επαγγελίας σ.)γχέας, οΰ/, ώ ;  έκηγγείλ«χο, κα- 
■> χε^κεύασε. » ’Αλλ:! λοιπά/ ή τέχνη καί άλλο ή β ιονομ ία- ή 
μέν τέχνη θεωρεί καί StS-x-j-«.ει τ* κα) αΰτό- ή οέ οικονομία δια- 
δέιει οΰιως ή άλλω ;, εΐ; τά συμφέρον τή; ΰποΟέσεως άποβλέ- 
πουσα. Όχι  μέν άλλο ή τέχνη καί άλλ» ή οικονομία, περ! 
χούχου ούδεμία αμφιβολία· κ ι! oj μό-ο< έπ: τής ρητορικής, άλλά 
κα! έπ! πάσης άλλη; τέχνης, ή εφαρμογή τών κανόνων λαμβάνει 
οικονομικά; χροποποιήιει;- δ : ι  δέ ό Αημ;σδένης δέν εφύλαξεν οσα 
ΰπεσ'/έδη έν τη προκατασκευή, άλλ’ έπο.ηρεύδη, τοΰτο δέν εί»αι 
αληθές’ διότι αυτός ό Δημοσθένης έ,χιλογιζόμενο; μειά τάς άπο- 
δείξεις, λέγει, « συλλογίσασδαι δή βούλομαι τά χαχηγορημένα 
» άπαρ'/ής, W όσα υμΐν ΰπεσχόμην άρχόμενος τοΰ λόγου, δεί- 
» ξω 7«ποιηκώς. χ.χ.λ. » έκδέιων ταΰτα χατα τήν αΰχήν τάς?ν 
τή; προκατασκευής και τών αποδείξεων. Ο Ιίρμογένης δεωρεΐ ώ ; 
τχαράβασιν τής ΰποσχέσεως του Δημοσδέ/ους, οτι μειά πολλά κε
φάλαια έδεσε το ά η ύ θ ν ν ο ς  έτά .Ιόγοιι.' άλλά τοΰτο δέν είναι 
κεφάλαιον τής προκατασκευή:;, ώ ; καλώς παρετήρησεν ό ρηχοροοι- 
δάσκαλος Άδανάσιο;, άλλ’ άντιληπτιχή υποφορά του Αΐσχίνου, τήν 
όποιαν λύει ό Δημοσδένη; άποδεικ-ύων on οϋδείς πρεσβευτής εΐναι ά- 
νεύδυνος έπ! λόγοις.

Ό  αυτές τεχνογράφος παρατηρεί καί άλλο είδος προκατασκευής 
παρά τοΐς αρχαίας, το οποίον επαγγελίαν κεφαλαίων δέν έχει, 
άλλά άπόδειξιν του οτι ή δίκη γίνεται κατά νόμους, έάν σχοχά- 
ζηται οτι είναι παρά το'ς δ.κασχαϊ; άγνοια ή άμφιβολία τις περί 
ιούτου. Ουχως έν τω κατά Μειδιου πρίν ό ρήτωρ είσβάλη 
εις τά κεφάλαια τής στάσεω;, ητις είναι όρ ικ ’/ (Βλ. 'Ρηχοριχ. 
σελ. 2 5 0 ), δεικνύει έκ νόμων ότι δίδεται εξουσία προβολής εις 
τόν δέλοντα νά κατηγορήσω έπ! δικαστηρίου τον περ! τήν εορτήν άδι
κόν τι πράξαντα. Κα! ό Αισχίνης έν τώ καχά Τιμάρχου χό αΰχό 
εΐοος τή; προκ7χασκευής μεχεχειοίσδη, δείξας οτι οί νόμοι δίδου- 
σιν εξουσίαν νά είσάγη τις εΐ; δίκην τόν ήχαιρηκόια.

Πρώχον μέν τοί«υν ώ/ άπήγγειλε, κ.τ.λ.| Ένχεΰδεν άρχεχαι 
ή έκδεσις τών κεφαλαίων τής προκατασκευή;, ή όρδόχερον ειπεΐ*, 
τών σημείων, έξ ώ/ επαγγέλλεται δ τι βε/.ει άποδείξει τόν Αΐσ'/ί- 
νην, οτι έδωοοοοχήδη υπό τοΰ Φιλίππου. Έκβέτων δέ τινων πρέπει 
νά λαμβάνωσι λόγον παρά τοΰ πρεσβευτοΰ, δίδει κα! χόν λόγον 
έκάσχου· και επειδή τά σημεία ταΰτα τής δωροδοκίας δέν είναι 
αθώα, λέγονται εγκλήματα- κα! οσα δέν είναι φανερά, άποδακνύον- 
ται σχογαστιχώς έξ άλλω ν διά τοΰτο επαγγέλλεται έν τάξει προ- 
χαχασκευής, δτι θέλει δείξει αΰτά, κχ! δείκνυε; τό μίν οτι άπήγ-
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γειλε ι^ευδή, έκ τής τών Φωκέων άπωλείας χαί τής χών Θηβ*ίω/ 
σωχηρίας, τά εναντία άπαγγείλαντος αΰχοΰ, χα! έ’κ τινων άλλων 
παρειμένων τό δε όχι έπεισε τήν πόλιν, έκ τοΰ δτι δέν άπέστει- 
λεν ούδεμίαν βοήθειαν εις τοΰς συμμάχους- τό δέ δτι έπραξε παρά 
τά προστεταγμένα, έκ τοΰ δτι δέν εϊπεν οΰδέν περ! Άμφιπόλεως, 
καί άφήκε τάν Φίλιππον νά χάμη έκσπό»δους τοΰ; Φωκεϊς· χό δέ 
δτι χαχέτριψε χ&ΰ; χρόνους τής πρεσβείας, ά έκ τοΰ δχι δέν έπλευ
σε χήν χαχίσχην, δπου ήχο ό Φίλιππο-, διά νά λάβωσιν οί πρέ
σβεις παρ αΰτοΰ χοΰ; όρκους, καί διά χήν χρονοχριβήν χαΰχην ε
κείνος έχυρίευσε πολλά χών έν τή Θράκη πολισμάτων β'. έ* 
τοΰ δτι έβράδυνε νά έπισχρέψη κα! νά άπαγγείλη τήν έπ! χάς Θερ- 
μοπύλα; έκσχρατείαν χοΰ Φιλίππου.

ΠροκατάστασΓς εί'τε προοιήγησις 
hvpe&tc καί σύνθεσις .

Καχάσχασιν λέγει ό Έρμογενης χήν διήγησιν- δδεν προκαχάςασις 
καί προδιήγησις είναι ένχαΰδα χά αυτό- Πρέπει ό ρήχωρ νά είσέρχη- 
χαι εις χήν διήγησιν ούνί αμέσως χα! έξ άπροόπχου, διότι χοΰχο ε ί
ναι άτεχνον καί ιδιωτικόν, άλλά διά χινος προεισαγωγής, ώς προ
οιμίου· δΟεν πρέπει νά ζηχή χά πρσβΰχερα μέν, προσήχονχα δμως 
εις τήν προκειμένη·/ ΰπόδεσιν, χαί άπά χούιων νά «pyηται. Ή  
προχατάο-χασίς ένχατΰθα είναι, ,τοΛ.Ια δε κα ι όε ινά κατηγορεί.r  ί'ζωι· 
χ. τ. λ. μέχρι τού εξελεγχθήσεται. δώρα έ'ΐ'ω>. Τά πρεσβυχερα, 
άφ ών άρχεται ό ρήτωρ ένταΰδα είναι, « πολλά δέ καί δεινά κα- 
» χηγορεΓν έχιον ετι πράς χούτοις έ'τερα, ώ άνδοες ’Αδηναΐοΐ, έξ 
» ών ουκ έσδ δςτις άν οΰ* εικότως μισήσειεν αΰχάν, βούλομαι ποά 
» πάνχοιν, ών μέλλω λέγει ν, μνημονεύοντας ΰμών ευ ο?δ’ δ τι πολ- 
» λοΰς ΰπομνήσαι εις χίνα τάξιν εχαξεν έιυχόν Αισχίνη; έν χή πολι- 
» χεια χο πρώχον, κα! τίνας λόγους κ ,̂χά χοΰ Φιλίππου δημηγορεί 
» ώετο δεΐν. κ.χλ. » Λέγει δέ χα! χόν σκοπόν χης δ:ηγήσεω;, « "ν’ 
» είδήδ', δτι χοϊς ΰφ’ ΙαυχοΟ πεπραγμένοι; χαί δεδημηγορημίνοις έν 
8 ®?Χ?> τουχοις μάλιστα πάντων έξελεγχδήσεχαι δώρα έ'χων·» Δύο 
λοιπόν μέρη προαναγγέλλει τή; διηγήσ-.ω:, ά Su κατ’ άρχάς ό Α ι
σχίνης ήτο μισοφίλιππος. β' δτι μεταβληδε!; ύστερον έγ&ινε φιλο- 
φίλιππος· έξ οΰ δεικνύεται δχι δώρα λαβών μεχεβλήδη ’Ενχ6ϋδεν γί- 
νεχαι δήλον δχι ή καχηγορία είναι κυρίως περί δωροδοχία;· είς χοΰχο 
έπανέρχεχαι κα! μεχά χήν διήγησιν κα! εις χοΰχο άποτείνονχαι πα- 
σα: αί άποδείξεις.

Ερμηνεία .
Τά ποιοΰνχα τήν περιβολήν τής προχ.αχασχάσεως εΐναι ά ή προσ-
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ληψις του αορίστου, π ο λ λ ά  δέ καί δε ινά  χατηγορεΐν  έχων ετι προς 
τούτοις ετερα' β\ ή κλητική. γ\ ctt δύο παρενθέσεις, έξών ή μία είναι 
σχοινοτενές χωλόν' ί’ς c.V ol>jc εσθ οςτις ο ύχά ν  εικότως μισήσε/.εν 
αύτόν. ένθα σημείωσον καί το καινοπρεπές τών δύο αποφάσεων άν- 
τ: μιας καταφάσεως' ή δέ άλλη κομματική, ώ>· μ έλλω  λέγειν" 
δ', το πάντω ν ,  εξωθεν προσληφθέν. ε'. ή αναστροφή είτε υ
περβατόν, τοίς ύψ έαυτοΰ πεπραγμένυ ις  κ. τ. λ.

Αιήγησις.
Η ρητορική διήγησις, ούσα παράστασις τής πράξεως περί ή; 

γίνεται ή δίκη, δέν έχει χρείαν εΰρέσεως, άλλά τρόπου καταλ
λήλου εις τό είδος τής πράξεως· Δέν πρέπει νά συγχέω/χεν τήν 
διήγησιν μέ τά? γινομένας εν τοίς λόγοις πρός παράδειγμα καί δι
δασκαλίαν· έκεΐναι είναι καθ’ αυτό διηγήματα' ΆρεταΙ δέ αΰτής 
είναι ή σαφήνεια, ή πιθανότης καί ή συντομία (βλ. Τητορικ. Σελ. 
3G3) "Οπου είναι χρεία, γίνεται πλατυσμός διά τής λεπτομερούς 
παραστάσεως, τό όποιον λέγεται παρά τοΐς ρήτορσι δ ιασκευή , καί 
ή έχουσα ταυτην διήγησις, ένΖιάσκευος. "Οπου ομοίως είναι χρεία, 
b ρήτωρ επιφέρει καί αιτίας τών λεγομένων, οθεν λέγεται διή- 
γησις εγχατάσκενος' ά π λή  δέ ή μή εχουσα ταΰτα- 'Ο πλατυσμός 
γίνεται, οταν τό αΰτό πράγμα πλατυνωμεν μέ δυο, τρία, ή καί 
πλειότερχ κώλα· οίον « έγώ π?.ρί τήν πόλιν εΰνους ού τήμερον, οΰδέ 
νΰν ήρξάμην άγαπαν τά κοινά, άλλά της πρός ύμας εΰνοίας πάλαι 
καί πρόπαλαι πολλά έξενήνοχα δείγματα1 καί οτι τά πρός ωφέ
λειαν ύμίν άνασκοπώ, μυριάκις δηλώσαί μοι δοκώ (ές Έρμογ.). » 
"Ext οταν άρχώμεθα έκ τών παρειμένων, καί επειτα λέγωμεν τά 
πεπραγμένα μέ διάφορα κατά τήν λέςιν κώλα. !/Ετι, οτζν πρό τών 
πράξεων μεταχειριζώμεδα συλλογισμούς, ήγουν βουλεύματα καί 
σκέψεις τοΰ πράξαντος. "Εστω παράδειγμα έκ τοΰ Ερμογένους 
ό στρατηγός ό μή άνοίξας τάς πύλας τής πόλεως έν νυκτί, οχε 
τριακόσιοι πολϊται, αιχμάλωτοι παρά τοΐς πολεμίοις, φυγό-ντες κα- 
τέουγον ε ί; τήν πόλιν, κοί κατηγορούμενος έπί προδοσία. « Ημείς 
» γάρ, ένστάντος τοΰ πολέμου καί καταρραγείσης τής μάχης, καί 
» κινηΟείσης ήαΐν προ; τοΰ; έγδρούς φιλονεικίας, άλλον μέν ούδε - 
» να τών πάντων στρατηγόν έχειροτονήσαμεν, οΰδέ έπεστήσαμεν 
» τοΐς πράγμασιν, οΰδέ τά στρατόπεδον έπιστεύσαμεν" τοΰτον δέ 
» στρατηγεΐν ήξιώσαμεν, καί τό αξίωμα τής πόλεως έπιστεύσαμεν, 
» καί παιαν τήν δύναμιν έχειν, καί τάττειν οπως έθελήσειεν, έπε- 
» τάξαμεν, οΰγ ώς μά τήν άλήδειαν προδώσοντος αΰτοΰ τήν πό- 
» λιν, καί τοΰς έχδρούς άγαπήσοντος, ά λλ ' ώς εΰνοϊκώς προατη-
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» σομένου τών ήμετέρων πραγμάτων. 'Ο δέ, ταΰτα πιστευθείς,
» ούτε έστρατήγει καλώς, ούτε έξηγεΐτο τών πραγμάτιυν όρθώς*
» δύσνούς γάρ ήν περί τήν πόλιν καί άδικος πάνυ" άλλά καί α ί- 
» ιίος ήμΐν ή'ττης έγένετο. Έ πεί δέ ό Θεός καλώς ποιών, καίκη- 
)> δόμενος τών τής πόλεως πραγμάτων, καί έπανορδούμενος τά 
» τής πόλεως πταίσματα, κατά νοΰν έποίησε τοΐς πολίταις ρήξαι 
» τά δεσμά καί φυγεΐν δυνηδήναι, καί σο>θή»αι πράς ημάς, ένταΰδα 
» ό στρατηγός έλογίσατο, ώ ; εϊ μέν άνοίξειε τάς πύλας, σωδήναι τε 
» παρασκευάσει τούς τριακοσίους, καί οΰδέν οφελος αΰτώ τής 
» προδοσίας έσταί' καί τής ήχτης ήμΐν απαντήσει παραμυθία' εί 
» δέ μή άνοίξειεν, ώς πληρώσει τε τήν έπιδυμίαν, καί πάντες τ ε - 
» δνήξονται, και ε ί; στενόν κομιδη καταστήσονται τά ήμέτερα* 
» τοΰτο καί πράττειν προείλετο, »

ΓΟταν παριστάνηται μετά πλατυσμοΰ ό τρόπος τής πράξεως, ή 
διήγησις γίνεται δ ιάσχευος · τρόποι δέ διηγήσεως τρεις, άπλοΰς, 
έγκατάσκευος, ένδιάσκευος· οταν μέν τά πράγματα ήναι πολλά καί 
ποικίλα καί ικανά, και έπιβαρύνωσι τούς άνιιδίκους, ημάς δέ βοη- 
δώσι, τότε θέλομεν μεταχειρίζεσδαι απλήν διήγησιν· έάν δέ ή υ 
πόδεσις ή<αι σύντομος καί οΰχί ποικίλη, τότε θέλομεν μεταχει- 
ριζεσθα! τον έγκατάσκευον τρόπον, κατασκευάζοντες αΰιήν διά τών 
α ιτ ιώ ν  έάν δέ ήναι σύντομος, καί δυναμένη νά προξενήση πάδος, 
ήγουν, φόβον, λύπην, χαράν, τότε θέλομεν μεταχειρίζεσδαι τόν έν- 
διάσκευον, πλατύνοντες τάν τρόπον, οΰχί ομως ύπέρ τά δέον.

’Εν ταύτη λοιπόν τή διηγήσει αί υποκείμενο» πράξεις είναι ή 
πράς τόν Φίλιππον προτέρα διαγωγή τοΰ Αίσχίνου πρίνάποσχαλή 
πρε;βευτής, καί ή μετά ταΰτα είς τοΰναντίον μεταβολή αΰτοΰ, 
οτι συνεφώνησε μέ τάν Φιλοκράτην συμβουλεύοντα χαί νράφοντα ει
ρήνην αι’σχράν. Αΰτη είναι ή κρίσις τοΰ Άδανασίου, σύμφωνος μέ 
τήν διήγησιν αΰχήν τοΰ ρήτορος" 5 δέ Οΰλπιανάς λέγει οτι τό πρώ
τον μέρος περιέχει τό έγκλημα τής δωροδοκίας" τό δέ δεύτερον, 
τά τής άπωλείας τών Φωκέων.

Ερμηνεία.

"Εστι το ίννν  οίηος ό πρώτος 'Αθηναίων α ϊσθύμενος Φ ίλ ιπ 
πον ,  κ .τ .λ . μέχρι τοΰ οί δωροδοχοϋντες χαί. χρήματα  λ αμ ύ ά -  
νοντες παρά  Φ ιλ ίππου.  Τά μέρος τοΰτο τής διηγήσεο)ς είναι α- 
πλοΰν καί άκατάσκευον- παρατήρησον ομως τήν δύναμιν τώ> λέ
ξεων, ό πρώτος 'Αθηναίων αϊσθύμενος' διά τούτων παριστάνει 
τόν Αίσχίνην ώ ; άνδρα φρόνιμον καί οξυδερκή, οτι πρώτος τών 
’Αθη/αίων ενόησεν δτι b Φίλιππος έπιβουλεύει τήν ελευθερίαν τών
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'Ελλήνων καί διαιδ^ίρει τινά; ίων έν Αρκαδία αρχόντων. Ουιο> 
πόρρωδεν προλαμβάνων ανατρέπει πασαν πρόρασιν αΰτοΰ, οτι τάχα 
ήπατήδη, καί εισάγει ώς μάρτυρας αύτά τά πράγματα καταμαρ- 
τυρο'ντα, οτι δωροδοκηθείς ύστερον έλεγε κα! επραττεν ΰπέο του 
Φιλίππου' £έ' ήσαν λόγοι άπλοι, άλλ’ ώ ; πεπληροιρορη χένος έδη- 
μηγόρει κατά τοΰ Φιλίππου, παριστάνουν αΰτόν και εν τη βουλή 
καί έν τη εκκλησία ώ ; έπίβουλον τή; 'Ελλάδος, ώστε καί έπεισε 
τούς Αδηναίους νά πέμψωσι πρέσβεις πανταχοΰ τής Ελλάδος, 
διά νά συνέλδωσιν είς τάς Άδήνας αντιπρόσωποι τώ ' πόλεων, οπως 
συσχείδώσι περί τοΰ πρός Φίλιππον πολέμου’ καί οτε οί Άδηναΐοι 
άκούοντες παρά των έκ τής Μακεδονίας έλδόντων, οτι ό Φίλιππος 
έπιβυμεΐ '.ά κάμη ειρήνην πρός τους ’Αθηναίους, άπειράσισαν νά 
πέμψωσι πρέσβεις προς αΰτόν, αυτές ουτος ό Αισχίνης έλεγε 
κατ ιδίαν πρός τόν Δημοσδένην νά προσέχωσι τόν μιαρόν καί α
ναιδή Φιλοκράτην και οτε οί Αδηναΐοι έ/ τή πρώτη τών περί ειρή
νης εκκλησιών συνεβουλεύοντο, άναστάς είπε περ! τοΰ ψηφίσματος 
τοϋ Φιλικράτους, λ Εί πάνυ πολΰν χρόνον έσκόπει Φιλοκράτης, ώ 
» άνδρες Άδ/ιναΐοι, οπως άν άριστα ΙναντιωΟείη τή ειρήνη, ούκ 
» άν αΰτόν άμεινο* ευρεΐν οΐομαι, ή τοιαΰτα γράφοντα. ’Εγώ δέ 
» ταύτην μέν τήν ειρήνην, εως άν εϊς Άδηναίων λείπηται, οΰδέποτ’ 
» άν συμβουλευσαιμι ποιήσασδαι τή πόλει. » Ό  δέ ταΰτα είπών 
έ< τή προτέρα τών εκκλησιών πάντων άχουόντων, έν τή έπιουση, 
καδ’ ή/ έ'πρεπε νά κυρωδή ή ειρήνη, άναστάς έδημηγόρει πάντα τά 
εναντία, συνηγόρων είς του; λόγους τοΰ Φιλοκράτους. Αυτη λοι
πόν ή αιφνίδιος μεταβολή τοΰ Αΐσχίνου έδείκνυεν αΰτόν καί έμαρ- 
τυρει οΰχί ήπατημένον, άλλά δεδωροδοκημένον. "Οτι ομως ό Α ι
σχίνης έλεγεν, « ώς οΰιε τών προγόνων υμάς μεμνήσδαι δέοι, 
)> ούτε τών τά τρόπαια και τάς μάχας λεγόντων άνέχεσδαι, » 
ταΰτα φαίνονται τοΰ Δημοσδένους ύπερβολαί. Καί πώς ήθελε τολ
μήσει ό Αισχίνης νά προφέρη τοιούτους λόγους πρός τοΰς Άδη- 
ναίους ; ή αυτοί οί Άδηναΐοι πώς ήδελον υποφέρει αΰτόν λέγοντα 
τοιαΰια ; Ο Αισχίνης άροΰ παρέστησεν έν ποία καταστάσιι ήσαν 
τά πράγματα τών Αδηναίων, οχι έγίνοντο οί περ! ειρήνης λόγοι, 
ειπεν, α Άνισιάμενοι δέ οι συντεταγμένοι ρήτορες, περί μέν τή; 
» σωτηρίας τής πόλεω; οΰδέν ένεχείρουν λε'γειν, άποβλέπειν δέ είς 
» τά προπύλαια τή; άκροπόλεως έκέλευον ύμας, κα! τής έν Σα- 
» λαμΓ/1 πρός τόν Πέρσην ναυμαχίας μεμνήσδαι, κα! τών τάφων, 
» κ.*1 τών προγόνων, καί τών τροπαίο)ν- έγώ δέ απάντων μέν τού- 
ι> των έφην δεΐν μεμνήσδαι, μιμεΐσδαι μέν τοι τάς τών προγόνων 
» εύβοΑίας, τά δέ αμαρτήματα αΰΐών κα! τήν άκαιρον οιλονεικίαν
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» ψυλάττειδπ κ.τ.λ. » Κα! ταΰτα μέν κάλλιστα κα! όρδότατα έ- 
λεγεν· ή πολιτική' ομως διαγωγή αΰτοΰ μαρτυρεΐται παντάπασιν 
εναντία τής τών προγόνων καί αΰτός ούιος έστάδη ή μεγαληιέ^α 
αίτια τής άβ:υλίας άπατήσας οΰτούς κακοβούλως.

Επειδή τοίνυν ταΰτα πολιτευομένου τούτου κ.τ.λ. | Τό μέρος 
τοΰτο τής δηγήσεως είναι έγκατάσκευον έκ τοΰ τελικού αιτίου, 
οΰχ ώς τών άπυδωσοαένων τα ιψέτερη, ovif’ ώς τών π επ ισ ιε ι· -  
κότων ΦιΛίππω, ΑΛ.Ι ώς ιών- γυΛαζόντων το ΐς  ά.ΙΛονς’ κα! έκ 
τοΰ ποιητιχοΰ, δ ιά  γάρ τους rrpostptijidrvvc Λόγους χαι την προς 
ΦίΛ ίππ ον  Απέχθεια)’ , ταύζην εικότως περί αύτοΰ π  Artec, e i d e 
r s  ττ,ν δ ό ξα ν ’ Ιχει δέ κα! περιβολήν έκ τών απολύτων λεγομέ
νων μετοχών καί τής διαιρετικής γενικής.

Και μέχρι τοΰ δεΰρο ε’πανελδεΐν άπό τής πρώτης πρεσβείας
κ .τ .λ .] Είπών ανωτέρω οτι, ταύτην εικότως περ)· αύτοΰ πάντες
εί'χετε τήν δόξαν ,  κα! διχαιολογήσας ου τω τήν άγνοιαν τών ’Α- 
δηναίων, έπ:®έρει κα! τ ή ν  εα j τοϋ, κα! δικαιολογεί αυτήν λέγων τήν 
α ιτίαν χωρίς γάρ τών α.Ι.Ιων, κ .τ.λ. Προετοιμάζει δέ οίίτο) κα!
λύσιν τής άντιδέσεως, τήν όποιαν έν τω οίκείω τόπω θέλει κ ά 
μει. ΤοιοΟτος b ρήrtop· προδιαδετει λεληΟότως τούς ά/ροατάς είς
οσα άλλαχοΰ τοΰ λόγου μέλλει νά εί’πη ή νά ά'αιοέση· διότι, ε
πειδή , οτε έπανήλδον άπό τής πρώτης πρεσβείας έπη'νεσε 
τού; συμπρέσβεις, κα! έχάλεσεν αΰτούς είς τό πρυτανεΐον έπ! άρι
στόν, τώρα δέ αΰτού:, κα! μάλιστα τόν Αισχίνην, κατηγορεί οτι 
παρεπρέσβευσαν δωροδοκηθείτε;, έπρεπε νά λύση τήν άντίδεσιν 
ταύτην, Δ·ά τί έπαινέσα; ήμά; ώς καλώς πρεσβεύσαντας, τώρα 
κατηγορεί; ο>ς δεδωροδοκημένίυς προδότας ;

Καί τοιούτους τίνάς είπε βραχείς καί μέτριους λόγους | Έντοΰ - 
δα τελευτά τό πρώτον μέρος τής δ:ηγήσεως, έν ώ παριστάνει τό 
άοολον τής γνώ αη; τοΰ Αΐσχίνου κατά τού; λό)Όυ; αΰτοΰ.

Ο δέ ταΰτ’ είπών τή προτεραία, πάντων άκουόντων ύμών κ.τ.λ. j 
Εντεΰδεν άρχεται τό δεύτερον μέρο; τή; διηγήσεο>ς, έν ώ παρι

στάνει τήν μεταβολήν του Αΐσχίνου. Δέν πρέπει δέ νά ιραίνηται πα- 
ραδοξος κα! άπιδανο; ή τοσαύτη μεταβολή άπό μια; είς άλλην ημέ
ραν εί; ψυχά; εΰαλώτου; ύπό τοΰ δε) .εάσματο; τών -χρημάτων 
ονδέν άτοπον αδύνατον.

Ον μέν ούν τρόπον, ώ άνδρες Άδηναΐοι, χειροτονησάντων ύμών 
επ! τούς ορκους αΰτόν πάλιν,κ .τ.λ ] Εντεΰδεν άρχεται κατά τόν Οΰλ- 
πιανον τό δεύτερον μέρος τής δςηγήσεως τοΰ περί Φωκέων εγκλήμα
τος. Ο δέ Αθανάσιος λέγεt όρδότερον οτι ένταΰδα δέν διηγείται ό 
ρήτωρ, άλλ’ ύζισχνεΤται οτι μετ ολίγον δέλουσιν ακούσει τά έν τή
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δεύτερα πρεσβεία: πραχθέντα υπο τοΰ Αΐσχίνου· κα! περ! μέν τού
των Οελεί ομιλήσει εντός τοΰ λόγου* ενταύθα δέ διηγείται τά της 
μεταβολής.

Ά λλ ’ επειδή πάλιν ήχομεν έ* τή; πρεσβείας ταύτης χ .τ.λ .( Αυ
τη ήτο ή δεύτερα πρεσβεία ή γενομένη διά νά λάβωσι τοΰς ορκοιις 
τής ειρήνη; παρά τοΰ Φιλίππου.

Προοήειμεν τη βουλή κ.τ.λ.] Ε ’πών τοΰς λόγους τοΰ Αΐσχίνου 
τους μετά τήν πρώτην πρεσβείαν, έξ ών δείκνυται μεχαβεβλη.-J ε
νός, δέλει τώρα νά άναφέρη και τά λεχδενχα ύπ’ αΰτοΰ έν τή εκ 
κλησία μετά τήν δευτέραν πρεσβείαν. Λέγει δέ π ρ ο σ ψ ιμ ε ν  τή 
βουλή ,  έπειδή είς τήν βςυλήν πρώτον άπήγγελλον οί πρέσβεις τά 
έν τη πρεσβεία πεπραγμένα. ΙΙροασφαλίζει δέ όμοΰ κα! εαυτόν, λέ- 
γων oxt κα! έν τή β^υλή είπε τήν αλήθειαν κα! κατηγόρησεν αυτούς.

Έφη γάρ ηκειν πεπεικώς κ .τ .λ .] Ταΰτα μέχρι τοΰ καί παρε -  
δήλυυ τον Ώρωπον, είναι τά έν τή εκκλησία λεγδέντα. ΰπά τοΰ 
Αΐσχίνου.

Κα! ταυτ! πολλοί συνίσασιν, α μέλλω λέγειν κ.τ.λ.| ΓΙολλο! 
τών ακροατών παρήσαν τότε έν τώ βουλευτηρίω καί ήχουον τά ο
ποία τώρα μέλλει νά εί'ιτη- καί κατωτέρω λέγει, πρός Αώς κα ι  
θεών π ε ιρασθα ι συνδ ιαμνημονεύε ιν .  Ταΰτα προσδέτουσι πίστιν 
εις τοΰς λόγους αυτοΰ, και αύτο! οι άκούοντες είναι μάρτυρες τών 
λεγομένων.

Τοΰ μέν άπαγγέλλειν τι τών πεπρεσβευμένων, κ.τ,λ·] Έ ν τή έκ- 
κλησία δέν άπήγγειλεν οΰδέν τών έι/ τή πρεσβεία πραχΟέντο)ν, οΰδέ 
περί ιώ ν έν τή βουλή ρηθέντων ΰπά τοΰ Δημοσθένους άνέφερεν, 
άν ειχέ τ ινά  άντείπη· ή σιωπή λοιπάν αΰτοΰ ήτο ομολογία μέν τής 
αλήθειας τών λόγων τοΰ Δημοσδένους, άποδειξις δέ αμα τής ά 
πατης έκείνου- διότι θέλων νά άπαχήση τάν δήμον, πράς μέν τοΰς 
λόγους τοΰ Δημοσθένους έσιωπησεν, είπε δέ παν ο,τι ήδύνατο νά 
κολαχεύση τάν δήμον κα! περ! Θηβαίων κα! περ! Φωκέων, κα! περί 
παντάς άλλου επιθυμητού είς αΰτόν.

Έφη γάρ ήνειν πεπεικώς κ.τ.λ.| Λύει καί αναιρεί τήν πρόφασιν 
τοΰ Αΐσχίνου, οτι δήθεν ηττατήΟη ΰπά τοΰ Φιλίππου1 διότι, άν αΰ- 
τος έπεισε τάν Φίλιππον, πώς ό Φίλιππος ήπάτησεν αΰτόν ; άρχ 
ψευδώς απήγγειλε ταΰτα, διά νά άιχαχήση τάν δήμον.

Άναστάς δ’ ευθύς έγώ, ταΰτά τε οΰχ ερην είδέναι κ.τ.λ. | Δρα
ματικόν τά μέρος τοΰτο κα! εικονικόν τής πάλης τοΰ άδιαφδόρου 
πολίτικου άνδρές πράς τους διεφθαρμένους, κα! προς τάν εύπις-ον 
καί φιλοσκώμονα δήμον τών ’Αθηναίων, οστις καταγοητευθείς ΰπά 
τών επαγγελιών τοΰ Αΐσχίνου, δέν ή'θελε νά άκούη τάς άνχιλογίας

280 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ

τοΰ Δημοσθένους, μάλιστα δέ καί έγέλα είς τοΰς χλευασμούς τών 
κολάκων. Τοιοΰτον είναι τά ήθος τών δημοκόπων, νά ει’ρωνεύωνται 
καί νά χλευάζωσι τους αντιλέγοντας, προσθέτοντες εις τήν απά
την τών λόγων κα! τάν έκ χλευασμοΰ γέλωτα, μήποτε εισχώρηση ή 
αλήθεια εις τάς ψυχάς τών άκουόντων.

Του χάριν δή ταΰθ’ ΰπέμνησα κ.τ.λ-1 Περάνας τήν διήγησιν λέ
γει τάς αιτίας αυτής έπιλογιχώς· πρώτον, διά νά μή λέγη μη- 
δε!ς, Είτα τύτε ούκ έλεγες παραχρήμα, ταΰτα , ονδ έδίδασχες  
ή μ α ς ; τά όποιον είναι καί λύσις άντιθέσεως έχ τοΰ χρόνου- δεύτε
ρον, διά νά εί'δωσιν οποίας πολιτικάς άρχάς έδείκνυεν, οτε ήτο ά- 
δωροδόκητος, χα! πώς έξαίφνης μετεβλήΟη, κα! νά συμπεράνωσιν 
έκ τών λόγοιν αΰτοΰ καί τών πραγμάτων εναντίων τοΐς λόγοις ά- 
ποβάντων, οτι δωροδοκηθείς μετέβαλε σύστημα.

'Ερμηνεία τής διηγήσεως.

Έ στιτοίνυν ουχος ό πρώτος Αθηναίων α’σΟόμενος κ.τ.λ. | Ταΰ
τα μέχρι τοΰ και χρήματα λαμθάνοντες  παρά  Φ ίλ ιππον , είναι 
πνεΰμα* ό δέ λόγος ύπτιος διά τήν ορθότητα τοΰ σχήματος- εξαι
ρεί δέ αΰτάν κατ’ άρχάς ή παρένθεσις, ώς- τότε δημηγορών έφη. 
Σημειωτέον δέ δτι παρένθεσ ις , ε’πεμϋο.Ιι), υποστροφή, είναι συ
νώνυμα παρά τοΐς ρήτορσι. ’Έ χει δέ πολλά κα! διάφορα σχήματα* 
ά. τά τής δρδόχηχος, τά όποιον φυλάχχεται μέχρι τέλους, ό α ί-  
οθόμενος, κα ι πρασ ιών , κα ί πε ίσας , και άπαγγ έλλω ν ,  καί 
διεξιών" β'· τά τής επαναφοράς τοΰ κ α ί · γ '. τά τής παρενθέσεως" 
ο .  τά τοΰ μερισμού, πρασιών μ έν  τή βουλή ,  πρασιών δέ τώ 
όήμω, οστις κάμνει είς τάν λόγον περιβολήν διά τά ελκυστικόν τής 
έννοιας- κ«! γοργόχηχα όμοΰ και κάλλος διά το κομματιχόν* έ. πε- 
ριβολήν έχ τής έξωθεν προσλήψεως τοΰ χρόνου κα! τοΰ τόπου, 
μ ετά  ταΰθ' ήκων έζ  ’Αρκαδίας, χα ϊ έν τοΐς μυρ ίο ις , έν Μ εγά
λη πύλε ι '  ζ '. άλλην περιβολήν έχ τής πράς ετερον διαφοράς, ούχ ί 
τάς ιδ ίας άδ ιχοΰσ ι μόνον π α τρ ίδ α ς - τά δέ μακρά κώλα δίδου- 
σιν είς τάν λό ρν  λαμπρότητα* παρατήρησαν δέ κα! τήν τροπικήν 
χρήσιν τής λέξεο>ς δευτεραγων ιστήν . Ο Αισχίνης έστάθη τρι
ταγωνιστής τραγωδίας- δδεν παριστάνει αΰχάν εύφυώς καί δηκτι- 
κώς αμα υποκριτήν έπ! τής πολιτικής σκηνής, μεταβαλλόμενο-/, ώς 
οί θεατρικό! ύποκριχαΐ, άπά μορφής εις μορφήν, χαί οΰχ άπλώς 
υποκριτήν, άλλά προηαγωνιστήν, έχονχα δευτεραγωνιστήν τάν 
Ισγανδρον.

Επειδή τοίνυν ταΰτα πολιτευομένου τούτου τότε, κ.τ.λ.| Περι
βάλλει τάν λόγον διά τής προσλήψεως τοΰ προσώπου, πολ ιτ ε νο -
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(tarον τούτον, έ’*δα ό πλαγιασμός κάμνει χον λόγον λαμπρόν’ 
περιβο/.η είναι και ή πρόσληψίς τοΰ χρονίκοΰ τόνε’ έπιφέρεχαι άλ
λη περιβολή έχ t οΰ ελικοΰ αίχίου, xi όποιον είναι, ώ<; Γώ** <py- 
Λ.αξόντων τους α.ΙΙυυ<;, χά δέ δυο άλλα, οΰ|· ώς των άποδω -  
νημενων τά ϋμέτερα, οΰδ ώς τών πεπ ιστευχότων ΦιΛίππω, 
συμπαρελήφδησαν χάριν πλατυτμοΰ, καί προσδετουσι περιβολήν 
ε1.; την περιβολή' τη ; αιτίας, x i όποιον κάμνει τήν λεγομένην ια~ 
στοτητα τοΰ Λόγου' διόχι τοΰτο είναι κατά xiv Έρμογένην μ ε
στό ιης λόγου, περιβίλή περιβεβλημένη· xi δέ, ό'.τωί r i r  μ ια ρ ό ν  
χαί άνα ιδή  φυΛά£ωμεν άμφότεροι ΦιΛοχράτην, ποΛΛά παρε -  
χεΛευσατο, είναι ηθοποιία, έξ ή ; ό λόγος γίνε cat ήδικό;, ή'γουν πα- 
ραστατικος τοΰ ήδου;, της γνώμη; τοΰ λέγοντος.

Xtop1;  γαρ χώνά '.λω», ώ>, οπερ είπον, εϊρή*ει, κ.χ.λ.] II ε - 
ριβίλή έ/. χή; προσλήψεις τοϋ ά ΙΛωι·, xi όποιον ένταΰδα παρι- 
σχανει ουχ! διαφοράν, άλλ’ όμοιότηχα' διόχι ομοια χοΰχων ήταν 
χαι χα εν χή εκκληοια λίχδενχα υπό τοΰ Α ϊτ ινού . Ά λλη περι- 
βολη είναι αι επεμβολαι, ών είρήχει, οπερ είπον.  Έ πειτα  περι- 
βολή έκ τή; α ΐιία ς, άναστάς  γάρ, κ.τ.λ. Μεστόν κάμνουσι καί 
ενχαΰδα χόν λόγον αί αλλεπάλληλοι περιβολαί- διότι xi ταΰτα  ε ί - 
πων τή  ,τρordpct τών έχχΛησιών είναι πρόσληψίς χών ένανχιων 
έπειτα πρόσληψίς έςωδεν άλλου προσώπου, πάντων άχουόντων  
υ μ ώ ν  επεπα παρενδεσις, t v  ή τήν ειρήνην έδει χυροΰσθαι' πά
λιν άλλου προσώπου πρόσληψή, x i όποιον λεγεχαι /) πρός έτερον 
διαφορά, έμοΰ τώ τών συμμάχων συνηγοροΰντος δόγματι"  και 
άλλη ομοίως κατωτέρω, χα ί υμών βουΛομένων τ αυτά, χα ί ουδέ 
φωνήν άχούειν έθεΛόντων τοΰ χαταπτύστου  ΦιΛοχρότους' ε- 
πειχα παρενδεσις σχετλιαστική, ώ Ζεΰ χαί πάντες θεοί, ηχις κά - 
μνει τόν λόγον σφόδρα ένδιάδεΐον· λέγεχα/, δέ κατά τοΰ; ρήτορας 
ενδιάθετος Λόγος ό κινών τήν καρδίχν, ό αίσδηματιχός· τά δέ 
σγέτΛιος χα ί ανα ιδής  είναι πρόσληψίς τής ποιότητος τοΰ προ
σώπου. Είναι δέ καί οΰχος ό λόγος πνεΰμα άρχόμενον άπό τοΰ, 
ό δε τ α ΰ ΐ  ε ΐπών τή προτερα ία  κ τ.λ. καί τελευτών ε ί; το οΰπω 
πεπραχώς εαυτόν ήν,

ι\« . λ .  f
yv  μέν ουν τροπον, ώ άνδρες Άδηναΐοι, κ.τ.λ.) Καΐτοΰτο 

π/εΰμα μκροχερον χοΰ ανωτέρω, τελευτών είς το αϋτ ίχα  άχοι'ι- 
υεσθε. Εχει δέ και τοΰτο περιβολήν ά. έκ τή; κλητικής· β’. έκ 
τοΰ πλαγιασμοΰ τή; μετοχή; χε ιροτονησάντω ν  υμών" γ '. ίχ  τής 
προολήψεως τοΰ προσδετίκοΰ πάΛιν.

Αλλ έπειδή πάλιν ηιομεν έκ τής πρεσβείας ταΰιη ; τής έπ! 
τους ορκους χ.τ.λ.) Αλλο π/ευμα τελευτών εις xi προστ^ειμεν τί/
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βουΛή, καί έχον περιβολήν ά. έκ χή; παοενδέσεω;, ί/ςπερ ε ία ίν  
α ί  νΰν  εΰθνναι'  β . έκ τής προσλήψεοι; χοΰ ούδοτιοΰν, δ'όχι 
οντε μ ικ ρ όν , ο ιτ ί μέγα ,  σημαίνουσι τ4 αύχό μέ χό οΰδοτιοΰν'  
γ .  έχ χής άλλη; παοενδέσεως, οτε τήν εΙρήνην έποιεϊσθε' δ . έχ 
χοΰ πλαγιασμοΰ χών μεχοχών, πεπραχύτων, πεπρεσβευχότων,  
κα! τής πρός ειερον διαφορά;· χά δέ α ύ δ ι ς  α ύ κεινχαι έκ πα
ραλλήλου.

Κα! χαυχ! πολλοί συνίσασιν, ά μέλλω λέγειν] Τοΰτο είναι ύ 
περβατόν κατά παρένδεσιν* τοΰ όποιου έπιφέρεχαι ή κατασκευή, τό 
γάρ βουΛευτήριον μεστόν ήν ιδιωτών.

Παρελδών δ’ έγώ, πχνχα τάληδή πρός χήν βουλή* απήγγειλα, 
κ.χ.λ.) Τοΰχο μέχρι χοΰ, χαί έπε ισα  ταΰτα τήν βουΛήν, είναι 
ομοίως πνεΰμα. Ό  δέ λόγο; είναι ύπτια; διά χήν δρδόχηχα χοΰ 
σχήματος' εχει ομω; πολλά χά έξαίρονχα χήν υπχιότηχα, καί ποι- 
οΰντα χόν λόγον περιβεβλημένον πρώτον είναι χό σχήμα χή; επα
ναφοράς τοΰ χαί' β’. at παρενδέσεις, ών ό Κτησιφών χα ι ό Α 
ριστόδημος άπήγγειΛοιν πρός ύμας' και ή έζωδεν προσληψις τοΰ
χρόνου, οτε τήν ειρήνην έποιεϊσθε' καί ή έπεξηγητική χοΰ χαί 
περ ί τών ύποΛοί.των παρίνδεσι;, ταΰτα δ ήν Φωχεΐς χαι ί ΐ ύ -  
Λαι. Παρατηρηχέον δέ οτι ό χαί b πρό τοΰ μετά ταΰτα ,  συναπτέ- 
χαι οΰχί μέ τοΰτο, άλλά μέ τήν έ/νοουμένην δεικτικήν έχεΐνα  άν- 
χικείμενον χοΰ άνηρ ιθμησάμην.

’Επειδή δέ ή<εν ή έκκλησία, και πρό; υμα; έ'ίει λέγειν κ.χ.λ. | 
Περιβάλλουσι τό μέρος χοΰτο ά. ή παρενδεσις μεχά χή; καχα-
σκευής αυχή;, χαί πρός Α ιός χαί θεών μέχρι χοΰ ταΰτ έστ ίν
■ήδη' [J. ή πρόσληψι; χών υπό χοΰ Αΐσχίνου παραλειρδίντων, τοΰ 
μέν άπαγγέ.ϊΛειν τι κ.τ.λ. πάμπΛηθες ά π έ σ χ ε ν  γ .  άλλη παρεν- 
θεσις, ε ί άρα ήμφισΰήτει μη τάΛηθή Λέγειν εμέ. Παραχηρησον 
δέ oxt χό πρός Αιός χαί θεών, πε ιρασθε συνδ ιαμνημονεύε ιν  
κάμνει ένδιάδεχον xiv λόγον διά xiv όρκισμον, καί προσλαμβάνει 
ένιαυτώ τήν μαοτυρίαν χών άκουσανχων, χά όποΐα αμφοτερα οιδου- 
ot πίστιν είς τά λεγόμενα.

’Έ φη γάρ ή/ειν πεπεικώ; Φίλιππον κ.χ.λ.] Οελων ο ρήτωρ νά 
είπη έν συνόψει καί τά υπό τοΰ Αισ-/ίνου λεχδέντα έν τή έκκλη
σία, κάμνει χάσιν τοΰ λόγου και πά<υ μακράν, διότι άρχεται άπό 
τοΰ εφη γάρ ήχειν  κ.χ.λ. χαί χελευχά εί; το παρεδήΛου τόν 12- 
ρωπόν. Λέγεται δέ τάσις  Λόγου, οχαν ό λόγος λαμβανη εχχασιν 
μεναλητέραν χοΰ πνεύματος. Είναι δέ ό λόγος εμπεριβολος, και 
διά τοϋ; καχά γενικήν κα! αιτιατικήν πλαγιασμού; πάνυ λαμπρός. 
Τά δέ ποιοΰνχα τήν περιβολήν είναι ά. χά οσα συμφέρει λαβον
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μορφήν παρενθέσεως· β'. ή παρένδεσις, β*· κατά Θηβαίων ε ϊπ ε ϊν  
πρός Φίλ ιππον εγτ\' γ .  ό πλατυσμός, κα ι ον στρατευομένους, 
ούό' ενοχλούμενους’ 8'. οί μερισμό!, Θήβας μεν , Θεσπιάς δε, τω 
θεώ δέ ’ έ. ή πρόσληψις τοΰ ού παρά Φωκέων ς '.  η κατασκευή, 
δ ιδάσχε ιν  γάρ  κ.τ.λ. ή ήδοποιία, ού λελήθατε  ήμας, ώ άνδρες  
πρέσβεις ,  κ .τ.λ ή. άλλος μερισμός, fy.<i<c μ έ ν ’Αμφ ίπολ ιν  δεδώ-  
κα ι  εκείνο), ’Φίλιππος δ ’ υμΐν Εύβοιαν ώμολόγηκε παραδώ -  
σ ε ι ν  κα! 6'. ή τελευταία κατασκευή, *αΐ j -α  ̂ aurai
φθ ι» ε ΐν  τών συμπρέσβεων.

Καί παρασιάς, ό μέν έ'νβεν, ό δέ έ'νδεν κ .ι.λ .) Ό  λόγος εχει 
δια σκευήν, εΐκονίζων ούτως είπειν τήν παροινίαν τών εναντίων, κα! 
τήν τοΰ δήμου μωρίαν, οτι προκειμένου λόγου περ! τοσούτων και 
τηλικούτων πραγμάτων, ύπέρερε βλέπων τόν κοινόν σύμβουλον δια- 
κοπτόμενον, καί εχαιρεν άκούων χλευαζόμενον. Ταΰτα κάμνουσι 
πιδανωτάτην κα! τήν άπολογίαν τοΰ Δημοσδένους, δτι υπό τούτων 
έκωλύδη νά εΐ'πη πρός τόν δήμον τήν έαυτοΰ γνώμην, κα! νά παρα- 
στήση τήν αληθινήν κατάστασιν τών πραγμάτων. 'Η δέ μεθ’ δρ- 
κου επίχρισις τής άτοπου άκροάσεως του δήμου κάμνει τόν λόγον 
σεμνόν κα! ενδιάθετον· παριστάνει οέ τόν δήμον τοσουτον προκα- 
τειλημμένον υπό τών λόγων τοΰ Αΐσχίνου, ώστε δέν ήδέλησε νά 
δώση οΰδεμίαν άκρόασιν εις τούς άντιλέγοντας. Ταΰτα άναφέρον- 
ται εις τό δεύτερον τών εγκλημάτων, τό ών έπεισε. Αί δέ περι- 
βολαί είναι, ή παρένδεσις, wr εις τήν βουλήν  ά π ή γ γ ε ιλ α ’ ό με
ρισμός, ο μέν ενθεν, ό δέ ’ένθεν’ ή πρόσληψις τοΰ, ούτοσΐ κα ι  
Φιλοχράτης’ ή πρόσληψις τοΰ έξαιρετικοΰ, π λ ή ν  ά  ουτος ά π η γ -  
γέλ'Αει’ αί κατασκευα!, τίζ γάρ άν  ήνέσχετο, κ ,τ.λ. κα! πά ν τα  
γάρ  κ .τ.λ . Τό ηθοποιόν ο ϊμ α ι ’ τό δέ άσυνδετον, έβόων, έξέχρουύν  
με, τελειιτωντες έχλε ι ιαζον ,  δίδει /.άλλος κα! γοργότητα εις 
τόν λόγον.

Τοΰ χάριν δή ταΰθ ΰπέμνησα κ.τ.λ.] Ή  έπανάληψις αυιη γ ί 
νεται ού τοσουτον χάριν εΰκρινείας κα! σαφηνείας, άλλά μάλλον 
δια να λύση τό παρά τών δικαστών παραγραφικόν έκ τοΰ χρόνου, 
δ ιά  τ ί  τότε δέν έλεγες ταΰτα ; οδεν πρώτον αίτιον τής διηγήσεως 
τάττει τοΰτο, ίνα  μηδεις νμών, έπε ιδάν  άντ ιλέγοντος  άχούΐ) 
μου ,  κ .τ .λ . Επειδή δέ οί λόγοι τοΰ πρώτου διέκοψαν πολύ τήν 
άπόδοσιν του ενός μέν ,  επαναλαμβάνει τήν άρχήν χάριν τής σα
φήνειας, πρώτου μέν ούν τούτου κ .τ.λ. ’’Ey ει δέ καί τοΰτο τό μέ
ρος περιβολήν κα! έκ τοΰ τελικοΰ αιτίου, κα! έκ τοΰ πλαγιασμοΰ, 
κα! έξ άλλων, τά όποια ευκόλως δύναται τις νά διακρίνη έξ ών μέ
χρι τοΰδε εΐπομεν εξετάζοντες τήν ερμηνείαν.

(Έπεται ή συνέχεια).
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΖΙΙΛΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝ 
ΝΙΤΩΝ, ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΩΔΩΝΗΣ.

( Έχ τών εΐσέτι ανεκδότων Μολοσσικών τοΰ χαθηγητοΰ τής
’Ιατρονομικής 'Αλεξίου ΤΙάλΙη Ισ το ρ ικ ό ν  απόσπασμα ).

Κατά δέ τούς χρόνους τούτους (1 6 8 0  κα! άκολούδιος) οί Ίω αν- 
νιται, έξασκοΰντες τό έμπόριον είς Βενετίαν καί Μεσσήνην τής 
Σικελίας, συνήδροισαν ούκ ολίγα πλοΰιη· τά δέ Ιωάννινα, κατέστη
σαν κέντρον τοΰ εμπορίου πάσης τής Ή πείρου καί έν μέρει τής τε 
Θεσσαλίας κα! ’Ιλλυρίας· πάντα τά έμπορεύματα τής άλλοδαπής 
έναποταμιεύοντο εις τήν πόλιν ταύτην ώς είς κοινήν άποδήκην, κα! έ- 
κεΐδενάπεστέλλοντο εις τάς διαφόρους τών ε’ρημένων επαρχιών πόλεις. 
'Η  δέ κυριωτέρα έξαγωγή αΰτής τής πόλεως συνίστατο εις δέρματα 
τεχνηέντως κάτεργάζόμενα, τά όποΤα Ιπωλοϋντο οΰ μόνον είς τά 
διάφορα τής Τουρκίας μέρη, άλλά κα! εις τήν Σικελίαν κα! άλ- 
λας τής ’Ιταλίας χώρας. Καί τοσαύτη ήν ή εμπορική κίνησις και 
λαμπρότης της πόλεως, ώσιε ό κατά τήν έποχήν ταύτην πρόξε
νος τής Γαλλίας, συγγράφων τάς περ! Ηπείρου έπ'στολάς του, πα- 
ρελλήλιζε τά ’Ιωάννινα πρός τήν Μασσαλίαν (/).

Εΰποροΰντες λοιπόν οι Ίωαννΐται, ήδυνήθησαν κα! τήν φιλο
καλίαν αΰτών νά άναπτύξωσι καί τόν πρός τήν παιδείαν ζήλον 
νά ενισχύσωσι. Τούς έν τή πόλει ναούς λαμπροΐς άναδήμασι διε- 
κόσμησαν, δύο γυμνάσια εΰπρεπώς ώκοδόμησαν, τούς δέ μεταξύ 
τών Ελλήνων κατά τόν αίώνα τούτον έν άρετή κα! παιδεία δια- 
πρε’ποντας Νικόλαον τόν Σουγδ.υρήν κα! Βισσαρίωνα τόν Μακρήν 
Γυμνασιάρχας απέδειξαν. Ιίαι ό μέν Σουγδουρής, δεινός περί τά 
Θεολογικά, άλλ’ έπ! πολύ διωθήιας τάς Οεολογικάς αΰτοΰ έρεύ- 
νας, εις αιρετικά τινα αμαρτήματα άκουσίως περιέπεσεν· ό δέ Πιτ
σαριών άποσπεύοων πάσαν θεολογικήν ερ ευ νά ν , εις τά γραμματι
κά ιδίως ήσ-^ολεΐτο· έτιματο δέ τά μέγιστα έν τή πόλει. Είς 
τόν σοφόν τοΰτον διδάσκαλον οί Ίωαννιται παρέδο>σαν τόν απο- 
σταλέντα αύτοΤς άπαίδευτον άρχιερέα "να τόν έκπαιδεύση. 11 πε- 
ρίστασις τω 6/ιι αυτη δεικνύει τόν μέγαν πρός τήν παιδείαν ζήλον 
τών Ίωαννιτών, τιμα δέ οΰ μόνον τά ’Ιωάννινα, άλλά καί τήν 
Ελλάδα απασαν. Τήν ιστορίαν ταύτην ήκούσαμεν τοΰ ήμετέρου 
πατρός διηγουμένου κα! άλλων έκ τών έπισημοτέρων συμπολιτών 
ώς άκολούδως.
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1 ελευτησαντος τοΰ Άρχιερέως Ίωαννίνω ι, διά ραδιουργίας γυ- 
ναικός τίνος έκ ιης συνοικία; εκείνης χοΰ Βυζαντίου, οπου χα! 'Ελ
ληνική μεν ευφυι» διετηρήθη, άμα δέ xa! ή μέλαινα της Βυζαντι
νής εποχής ραοιουργια, διωρισδη Ίωαννίνων αρχιεπίσκοπος μο
νάχος τις αμαθή; κα! ολως άπαίδευΤος’ φδάσας δέ ουτος είς τήν 
Ηπειρον καί διαβάς τήν λίμνην άπέβη είς τήν πλατείαν τοΰ £ υ- 
λογεφύρου καλουμενην, οπου κατά τήν άν/χιθεν συνήθειαν ο,τε κλή
ρος, ο: άρχοντες κι), ο λαός υπεδεχθησαν τάν άρχιερε’α χα! (οδή
γησαν έν πομπή κα! παρατάξει είς τόν νοιόν τής Μητροπόλεως. Έν 
τούτοι; ανηγγέλδη πρό; αΰτόν, οχι κατά τήν παλαιάν συνήθειαν ώ - 
©ειλε μετα την δοξολογίαν νά έκφωνήση λόγον κζτάλληλον είς τήν 
τελετήν της αυτού εγκαδιδρυσεω;. Επροσπάδήσε μέν ουτος νά 
αποφυγή, αλλά μή δυνηθ-.ί;, έτραύλισεν άσυναρτήτου; τινας λέξεις, 
οι ών ή αμάθεια τοΰ άνδριόπου καταφανέστατη έγε'νεχο. Οί Ίω αν- 
νϊιαι, άγανακτήσαντες κα! λυπηδέντε; σρόό'ρα, έσκέπτοντο ήδη περί 
τοϋ πρακτεου’ δ;ά δέ τό πρός τήν θρησκείαν σέβας κα! τήν έκκλη- 
σιαστικην άςιοπρεπειαν, ουνώδευσαν τόν αρχιερέα ίεροπρεπώς είς 
τόν cusv τής Μητροπολεως, οπου ό λαός ήίπάσατο τήν δεξιάν 
αυτοΰ’ την δέ επιοΰοαν συμβουλίου γενομένου άπέστειλαν οί 
ποουχοντες τής πόλεως επιτροπήν πρός τόν αρχιερέα, η ιις  ά- 
ν η γ γ ε ί Λ ε  πρός αυτό/, οχι ή πόλις εχουσα άνεκαθεν πεπαιδευμέ
νους αρχιερείς οεν ούναται να α»εχθή ποιμενάρχην άπαίδευτον, οτι 
ωρειλεν ευσχημως να παραιτηδή, διότι άλλέιος ήδελον ενεργήσει 
την εχ τή; επαρχίας άναχώρησίν του. Εμβρόντητος γενομενος ό 
άρχιερευ; έκ τή; άπροσδοκήτου ταύτης προτάσεως ίκε'τευε μετά 
οακρυων ινα τον άποιλλάςωσι τοιουτου δυστυχήματος, τοσαύτης ά- 
δοςιας, υποσχομενος πασαν άλλην δυσίαν, ύποτοισσόμενος έκου- 
σιως είς οίανδήποτε άπόφασιν τών τής πόλεω; άρ/όντων. Συνελ- 
δοντε; ουν παλιν οι προκριτοι και σ^σκερδέντες ένόμισαν έ’ργον ά- 
γενες να κατιιστρεψωϊΐν αθωον ίσ(ος άνθρωπον, ενεκα δέ ποχαπής 
ραδιουργίας και ποταπών συμφερόντων άνιξίω ς άνυψωθέντα είς άρ- 
χιερατικόν Ορονον. Οδεν παρέδωκαν τήν μέν τής Μητροπόλεως 
χυβερνησιν είς τόν ευπαιΟευτον Πρωτοσΰγγελον, τόν δέ αρχιερέα 
ε ί; τόν Βισσαρίωνα, διαχάξαντες ινα μεταβή μετ’ αΰτοΰ είς τήν 
χαταντικρυ^τής πολεως, επ! τοΰ υψους τοΰ Τομάρου (α) χειμένην 
μονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Λυγκιάδων, κα! έχει μακράν τής 
•πολεω; εκπαίδευση αυχον και αποκατασχήση άςιον τοΰ άρχιεπι* 
σκοπικοΰ Ορονου Ιωϊννινων. Ενθα σπουδάσας ό άρχιερευ; έπ ί 
πενταετίαν, Ελληνικής οέ κα! έκκλησιασπκής παιδείας γευσάμενο;, 
έπανήλδεν ε ίς ’Ιωάννινα άξιοπρε,τώς άρχιερατεύσας. Τούτου δέ τόν
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βίον μεταλλάξαντος κατά  τό χιλιοστόν επτακοσιοστόν εννατον π ε 
ρίπου έτο ;,  οί Ιωαννΐται τό* Μητροπολίτη» Α θ ηνώ ν ,  σοφόν δέ 
αυτών συμπολίτην, Μελέτιον προσεχάλεσχν. κ.τ .λ .

(α). Έ ν τώ  οίκείω τόπω τών Μολοσσικών διά πλειο/ο>ν απο- 
δειχδήσεται, οτι τό καχαντικρΰ τών Ιω^ννινων ορος, τό Μ υτσιχε- 
.h χυδαϊστί καλουμενον, ε !ν» ι  τών αρχαίων ό 1 ομαρος ή I μάρο:, 
εντοΰδα δέ uct μή φανή αρχαιολογική αυθαιρεσία τό όοΟεν αρχκΓον 
ό'νομα ε ί ;  τό ορο; τοΰιο, είρήοβιο διά συντόμων, οτι η Δωδο>νη, το 
Δωδοηαΐον μ,αντεϊον κα! επομένως ό Γόμαρος « υρ ώ χειται τό 
ιερόν, » ώ ;  λέγει ό Στράβω», χεΐνται εν τή Μολοσσιόι, κατα τας 
μαρτυρίας τοΰ ίδιου Στράβωνος, Στεφάνου τοΰ Βυζάντιου κα! Ευ- 
σταδιου' οτι δέ; έ’κειτο είς τήν Θεσπροκίαν, αν και τινες Θεσπρω- 
τικήν έκάλεσαν, ώ ;  ό τήν ’Οδύσσειαν, υπομνημάτισα; Φιλόξενος, 
ά λλ ’ ή Λωόώΐ'η i f  ύ.τερβορείψ τψ; Θεσ.τρωτ£i)'oc, ως ο Δίδυμος, 
οχι δηλαδή ε ί ;  τοΰς κ ά τω  τόπου; τή ; Ηπείρου τουτεστι τας π α 
ραλίους επ α ρχ ία ; ,  άλλά, ώ ;  λέγει ό Πολύβ ος, e l ,  τους ά ιω  ζο· 
που ,  δηου d  ΦρΙμαχος ό Alrco.ld, i f i S a . h r  χαί irfrjov rtjr 
χώραν, χα ί το itepl την Λιύΐΐώνην iepbr a r t a x a y e r  χαι. ιή»·· 
i e p a r  c\xiav erejrpj^aer. Και ό Παυσανίας, λαλώ ν περ! γ ή ;  τής 
Θεσπρωτίδος, λ έγε ι ,  εστι μ  i f  χαί α.Ι.ία θέα ι; ά ζ ια ,  iepoy τε Λιο<: 
έν Αωΰο'))Ί) χαί ιερά τοϋ θευϋ γηγύ , .  Αλλ ο Παυσανίας ανα- 
φέρεται είς άρχαιοτάτους χρόνους, καδ ού; πασα η κατεχομενη τής 
’Ηπείρου υπό τοΰ βασιλέως τών Θεσπρωτών, Θεσποωτις ε<αλειτο, 
ώ ς  έξ άλλων χωρ ίων  τοΰ Παυσανίου δύνατχι ν’ άποδειχδή’ ου ιω  
π .  χ .  καί τό έν τή Χαονία άναμφισβηιήτως κείμενον Άοονον έν 
■χή Θ εσποωτίίι  τοποδετεΐ· όμοίω; και το κ^τα τα Κεραύνια ορη εν 
τή ’Αβαντίδι κείμενον Θρό'ΐον, θεσπρωτιχόν εκάλεσε, καδω ; και 
τήν Άμβρακίαν αύτήν. Υπάρχει δέ κα: άλλο τεκμηριον τή ;  ε ί ;  
τοΰ ; άνω τόπου ; τής Η πε ίρου  θεσεω; τ ή ;  Δωδω^η; χαί μάλισ"1"» 
•πρό; τά άνατολικά αΐτής μεοη. Διονύσιος ο Λ λ ικ ιρ νασευ ; ,  εν τή 
'Ρ ω μ α ϊκή  αρχαιολογία γρ ά φ ω ' περ! Αινειου, λεγε ι ,  οτι ορμισδείς 
πρός τό κατά τόν Άμβρακικόν κολπον άκρωτήριον, εις Α μ β ρ ϊ-  

κίαν άφίκετο, έκεΐδεν δέ ό μέν Α γ χ ίσ η ; ,  έχω ν  τόν στολον κ ο ίπ α - 
ραπλέων τή Ή πε ίρω  είς Βουδρωτόν καχαγεται, ό δέ Αινείας τοΐς 
άκμαιοχάτοις τοΰ στρατού ήλδεν ε ί ;  Δωδωνην ουω ημερών διανυ- 
σα; όδον, έκ δέ Δωδώνης είς Βουθρωτόν τίσσαρων μαλιστα ημερών 
οδόν δ ιελθώ ν  έξ ου έξάγετα ι οτι ή Δωδωνη εκειτο εγγύτερο) τή ,  

Άμβραχίας, άπωτερω δέ τής Κεστρίνη;,  έν ή ό λιμήν χαι ή πολι;
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Βουθρωχόν ή δέ Ιίεστρίνη ομορος έστί τής Θεσπρωτίας, οριον χόν 
Θΰαμον ποταμόν έχουσα πρό; αΰχήν.

Ό ν , έχ χών ριζών χοΰ Τομάρου ερρεον πολλά! πηγαί κατά 
τόν Θεόπομπον τόν Χίον έν χω χωρίω οπερ μα; εσωσεν ό Πλί
νιος. Tomarus mons cenluin foulibus circa radices Theo- 
pompo celebratur. και δέν άπανχώμεν χω ό'νχι κάνέν άλλο ό'ρος 
εις χούς άνω χόπους χης ’Ηπείρου, έν τη Μολοσσίδι μάλισχα, έκ 
τών υπωρειώι χοΰ οποίοι» ή καχά χήν άληθή Ικφρασιν τοΰ Θεοπόμ
που, τών ριζών νά άναβλύωσι τοσαΰται πηγα!, αιχινες άποτελοΰσι 
χήν λίμνην ιώ ν Ίωαννίνων καί χά παρακείμενα ελη* έχ χών έλών 
τούτων, ή κοιλάς Έ.Ιοπία  έκλήθη' τήν οποίαν και δ Ησίοδος 
εύΛείμονα Έ.Ιοχία,γ ονομάζει’ είς χάς έσγατιάς τής χώρας ταυ
της, καχά τόν ποιητήν τούτον έκειχο ή Δωδώνη.

« ’Ένθα Δωδώνη χις έπ’ έσχαχιή πεπόλισται. »

οπου χω οντι υπάρχουσι σήμερον χά έρείπια χης Γασχρίχζας.
"Οχι, ό Στράβων αναφέρει δύω ό'ρη χης ’Ηπείρου χόν Πολύανον 

και Τόμαρον και χήν σήμερον χό όρος εις χοΰ οποίου χάς υπώ
ρειας χό -/ωρίον ή Γόχισθα κεΐχαι, [Ιολυάνα υπό τινων εγχωρίων 
καλείται- άντικρύ δε τούτου πρός δυσμάς δύο ώρας περίπου, εΐναι 
τό περί ώ  ο λόγος ορος’ καί ταΰτα είσ! χά Δωδωναία ό'ρη ουτω υ
πό χοΰ ΙΙινδάρου άναφερόμενα’

« Π ίνδου χά χ’ επέκεινα Παιό/ων πέλας 
όρη χε Δωδωναΐα. »

Ό  αΰτός Στράβων πραγματευόμενος περι χής Θετχαλίας, ανα
φέρει, οτι « έπ’ αΰτή τη Πίνδω ώκουν Τάλαρες Μολοχχικόν φΰ- 
λον, χών περί χόν Τόμαρον άπόσπασμα. » Καχαβαίνονχες χω ονχι 
έχ τοΰ Μεχζόβου, χό όποιον εις χάς υπώρειας χοΰ ΙΙίνδου κεΐχαι, 
εΐσερχόμεθα μετ’ ολίγον είς τό Ζαγόριον, χό όποιον κεΐχαι είς χήν 
βορειοαναχολικήν πλευράν χοΰ είρημένου όρους. Τάλαρες άρα οί κά
τοικοι χοΰ Ζαγορίου. Υπήρχον δέ καί ΓΙαρωραϊοι έθνος Ή πειρω- 
χικόν, καί ίσως οί τήν παρώρειαν χοΰ Τομάρου οίχοΰνχες ουχως έ- 
καλοΰνχο' ή δέ Σλαβική λέξις Ζ α γ ό ρ ι  μεθερμηνευόμενη παρώ
ρειαν ή όπερόρειαν σημαίνει' πρός εσπέραν δε χοΰ Πίνδου ωκουν 
κα! ΠεραιβοΙ « άνθρωποι μετανάσχαΐ' » άλλά χήν περαιχέρω περί 
τών νοημόνων κατοίκων χοΰ Ζαγορίου εικοχολογίαν έν χω οίχειω 
χόπ6).

Λήκος δέ ό "Λγγλος περιηγητής ΰποτιθησιν, οτι πάλαι ποτέ δέν 
υπήρχεν ή λίμνη τών Ίωαννίνιον άλλ’ ελη· κα! οτι άφοΰ άπεφρά- 
χδησαν ή κάλλιον άπεστενώθησαν αί καταβόθραι, ώ ; συνέβη είς
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τε τήν Κωπαίδα κα! τήν χου Φενεου λίμνην, ελίμνασαν χά υδα- 
χα· δ σοφός Αγγλο; δι’ επαγωγής έμάνχευεν έκεΐνο δπέρ χοΰ ό
ποιου ήμεΐς Ιχομεν έναργεσχάτην άπόδειξιν. Είς χά βορειοδυτικόν 
μέρος της λίμνης, πρής τό Πέραμα καλουμενον, είδομεν ίδίοις 
οφΘαλμοΐς είς δύο κα! επέκεινα ίσως όργυιών βάθος, έδαφος τε
τράγωνων πλακών, οπου, ώς λέγουσιν οί έγχώριοι, έναποθέχοΰσιν οί 
ιχθύς τα ωά των, άλωνα δέ έκλαμβάνουσι τοΰτο. Έκν άοα δπο- 
θέσωμεν άφηρημένον τό καλύπχον τό έδαφος ΰδωρ, τό' μεταξύ 
τής νήσου καί^χοΰ φρουρίου διάστημα καταντά άπλώς ελώδες- καί 
‘7 π  - ™ άνατολικομεσημβρινόν μέρος μένει μικρά τις λίμνη
η J Ιανοωτις, πιδανόν, ής μνείαν ποιείται ό Εΰστάθιος. "Ημεΐς δέ 
νομιζομεν δ̂χι ή λίμνη άπεχελέσδη έξ άλλης αίτιας. Προσνώσεων 
καχά μικρόν γενομένων έκ τών πέριξ χείμαρρων, άνυψώθησαν αί 
περις γαιαι, χα δέ^δατα συσσωρευθέντα είς τό μάλλον κοΐλον τής 
χωράς μέρος άπεχέλεσαν αυτήν· καί χά παρακείμενα τη λίμνη πε-
φαίνετα * Είίλ9^ Χ ωσ' “ ' ° λ°Υ°< 3έ ουτος γαιολογικώχερός ’ ήμΐν

Ο οέ ναρς τοΰ Δωδωναίου Διός έκειχο, ώς έ^ρέδη, δπό χόν Τό- 
μαρον* κατα δε χόν^ΰπό χοΰ Στράβωνος άναφερομενον ’Α πολλόδω
ρον̂  περ  ̂ τον ναόν υπήρχον ελη· ό ναός λοιπόν, ό όποιος δέν έχειτο 
ενχός^τής πόλεω ς Δωδώνης, άλλά περ! τήν Δωδώνην, ώς λέγε ι ό 
ΙΙολυοιος, πιθανόν οτι έκειτο έπ! τής νήσου ή έπ ! τ « ς  νησαζούσης 
οεσεως, οπου τό φρούριον. Γνωστόν δ’ έστίν οτι ώς έπ! τό πολύ οι 
αρχαίοι ετοποδετουν τοΰς ναούς αΰτών έπ! εξοχής τίνος* cf δέ 
χριστιανοί φκοδόμουν τάς εκκλησίας έπ! της δέσεως τών ναών. 
Ιΐις τήν εντός χοΰ φρουρίου Ά κρόπολιν, είς ώραίαν δέσιν, οπου υπέρ 
τήν λίμνην ανυψουνται πέτραι απότομοι, κεΐται σήμερον χό Τ ζα - 
μιον, τό όποιος πρό ,ή ς  έκβολής τών χριστιανών έκ του ιρροορίου 
εκκλησία ήν τοΰ Αγίου Ίω άννου, έξ ου κα! χά Ιω ά νν ινα  χήν ό-  
νομασιαν ελαβον. Είς χήν δέσιν χαύτην ΰποτίδησιν ό Λήκος οτι ε- 
κειτο τό Δωδωναΐον μαντεΐον οπου δέ σήμερον ή πόλις, τό ιερόν 
άλσος των φηγών. Εις τά προπύλαια τοΰ Μο>αμεθαν:κοΰ ναοΰ υ - 
παρχουσι μονόλιθοι κίονες μαρμάρου' γέρων δέ συμπολίτης έδιη- 
γειτο, γνωρίζων έκ παραδόσεως, δτι ή έκκλησία αίτη χοΰ Α γίου 
Ιωαννου είχε κα!̂  μονολίθους κίονας πρασίνου μαρμάρου. Έάν 

χοΰχο εχηται άληθει'ας, συμβάλλει μεγάλω; πρός υποστήριξιν τής 
τοΰ Αήκου ύποθέσεως, διότι λατομεία πρασίνου μαρμάρου,’ καθ’ ό
σον ήμεΐς γνωρίζομε·/, καχά τήν Μολοσσίδα δέν υπάρχουσι ν’. Ό  Φ ι- 
λοστόργιος, άπαριθμών χά διάφορχ είδη τοΰ μαρμάρου άπε’ο ένρη- 
σιμευσαν είς τήν οίκοδόμησιν τής Α γίας Σοφίας, αναφέρει κα ί 

(Φυλ. Θ', κα! Γ.) j g
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Μολοττιχά, άλλά τά έν τη Μολοσσίδι εϊσ! λευκά υπέρυθροι; γραμ- 
μαΐς διαπεποικιλμένα. Οί ολίγοι χριστιανό!, οί κτισαντες ^την εκ
κλησίαν, κ*^ά τοΰς χρόνους τοϋ Ιουστινιανού^ η καί τινα έτη πρό
τερον, δέν ηΰπόρουν ώστε νά φέρωσιν έκ της άλλοδαπής κίονας μο
νολίθους. Ανάγκη ουν νά ΰποθέσωμεν, Sts οί μονόλιθος ουτοι κίο
νες είσι λείψανα πλουσίου ναοΰ κατεδαφισθέντος, κειμένου δέ εις 
τήν Οέσιν οπου έκτίσθή ή εκκλησία τοϋ Α γίου Ιωάννου, η εις την 
έτέραν γων ίαν  τοϋ φρουρίου οπου πρότβρον επίσης υπήρχε» έκκλη- 
σία, έκ δέ τών έν Ήπείρω ναών άναμφιλέκτως ό τοΰ Δωδωναιου 
Διός ήν ό πλουσιωτερος.

ΣΓΛΛΟΓΙΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΕΩΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ.

' β.Ι ,Ιηνιχη έπιγραφΐ) χαζά τά ιρ ιυ τ ια  τής Ka.lv δ Cot oq 
ά>εν(>ίθεϊυα.

«) ^
1. [ΤΟΚΟΙΝ ΟΝ Α]ΙΤί2ΛΩ Ν ΛΑΔΑ[Ν ΚΑΛΥΔΩ
2. N I01N A PE [T ]A C E N E K E N K A IE Y [^E B E IA C
3. S Y IS T P A T I  Ε Υ £ Α Μ Ε Ν Ο Ν Τ Ε Ι[Μ Ο ΙΡ Α Α Ε Υ
4. K ljb Y K O P N H  ΙΛ ΙΟ Υ * Υ Α Α Α Κ Α Ι * [Υ Ν Α Υ Τ Ω

5. Α|Ν ΔΡΑΡΑΘ
Ή  έπιγραφή αυτη ευρε'Οη κατά τά ερείπια τής άρχαίας^ Καλυ- 

δώνος, μεταξύ τών λειψάνων χριστιανικοί τι̂ νος να?ΰ τοΰ άγιου 
Γεωονίου, έπί τής πρώτης δειράδος τοΰ ’Αραχυ<θου προς τό Μεσο- 
λόγγιον κε μένων. Τά μέν δυο τής επιγραφής περισωΟέντα μέρη 
“) β) ^Tuyov διαφόρους τόπους άνακαλυφΟέντα' η δέ ττλάς,
έκ λίθου τιτανούχου, μέγιστον εχει μήκος γαλ. π. 1 ,1  ώστε εξ α 
ναλογίας το μέν ολον αυτής μήκος εικάζεται π . 2 , τό δέ ολον πλά

τος 1 ,3 .   ̂ ' / ΐ ' ι ΐ .  '
"Ανωθεν τοΰ πρώιου στίβου υπερκειται κανών (lis le lj μικρόν

προίχων· οθεν φαίνεται, οτι ή Οέσις τής πλακός μή ουσα τυχαία, 
πρός τι άρ'/ιτεκτονικόν ή πλαστικόν συϊτημα συνηρμολογεΐτο οιό- 
τι κατά τά πλάγια ή πλάξ είναι λεία κα! άνευ κανόνος. _

Μεταξύ τών έρειπίων τοΰ αύτοΰ χριστιανικοΰ ναου εύρέδη και 
οδοντωτός τις όμφαλάς (rosace), ουπερ τά άρθρα έξέχουσιν,^ η δ έρ- 
γοτεγνία είναι δόκιαος. Αΰτόθι δέ σώζονται έτι παρ αυτήν τήν 
ανίαν" τράπεζαν δύω άβακες κίονος η ορθοστάτου (p ilier) έκ κυα
νόλευκου λίθου 1° <) X  1', 6". Ά λ λ ’ οΰ μόνον τά λείψανα ταΰτα,

αλλ' ή θέσις μάλλον αΰτή χρις-ιανικοΰ ναοΰ αναγγέλλει, οτι ενταύθα 
εκειτό ποτε άρχαιόν τι οικοδόμημα οΰχ! πολύ τι τής άγορας άπέχον· 
οιο« οί χριστιανικό! ναο! clvai μέν ώς έπί τό πολύ έπωκοδομημένοι 
εις αρχαίους, περιέχουσι δέ συνήθως έντετοιχισμένα λείψανα αύτών.

Τά δύω τής ̂ επιγραφής μέρη εις εν συνηρμολογήθησαν, διότι εΰ- 
ρεΘησαν άναντίρρητον άποτελοϋντα συνέχειαν, κα! τά πράς τήν συ- 
ναρμογήν σχήματα άντιστοιχουσιν άνεπληρώθησαν δέ τά Ιλλείπον- 
τα έξ εικασίας, τά *ατ εμε τής πιθανωτάτης, ώς εξής άναφέρεται.

Στιχ. 1.

[ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ] άνεπλήρωσα ουτω, διότι κα! τά οκτώ ταΰτα 
γραμματα ακριβώς αναπληροΰσι τά κενόν, κατά τά 5ιαγραφέν σχή
μα, καί ή λέξις κατά τάς έπιγραφάς είναι συνηθεστάτη· οίον, «άπά 
τοΰ χο/νυν τών Αχαιών άνέστησαν (α) ». α τό κοινόν  τών Σα- 
μιων έ3ωκε (β) ». Τά κο ινά  τών Βαβυλωνίων (γ) » . « Οΰ προσε- 
δε'ξαντο αΰτόν εις τήν πόλιν, οΰδ’ έπ! τό κοινόν  (δ )». «Τό κοινόν 
τών Αχαιών (ε) ». « Τό κοινόν  τών Άχαρνάνων (ζ )» . « Τά κο ι
νά  τών Βοιωτών (η) » . « Αρχιερέα καί αγωνοθέτην τοΰ κοινού 
Μακεοονων (G) κ.τ.λ.

> * Υ  · · Οτι μέν είναι κυρίου ονόματος λίίψανον
το Λαοα, φαίνεται πρόοηλον· κυρία δέ ονόματα περιέχοντα τάς 
ουλλαβάς ταύτας είναι Λ αδά μ α ς  καί Λ άδας. Ά λλά τά μέν, ώ ; 
σπανιώτερον εΰρηται μόνον έν τή Οεσπιακη έπιγραφή (ι). τά οέ 
Λάδας άπανταται δ!ς είς δύο άναφερόμενον διαφόρους άθλητάς, έξ 
ών είς Αιγιεΰς (κ), κα! « κουφοτέρους Λ άδαο  (λ )» . « Λ άδας το 
στάοιον ειθ ήλατο (μ ) » .— Τίς δέ ήτο δ ήμέτερος Λάδας αγνοού
σα ή ιστορία, έκ τής επιγραφής τούτης μανθάνει μίαν τοΰ βίου αΰ
τοΰ επίσημον περίστασιν: Ό τε Μιθριδατης ό Εΰπάτωρ ό κα! μ ίν α ς  
επικαλούμενος, βασιλεύς τοΰ Πόντου, κηρύξας πόλεμον κατά τών 
Ρωμαίων (ν), επεμψεν Αρχέλαον τάν στρατηγόν αΰτοΰ είς τήν 
Ελλάδα- ουτος δέ ύποτάξας τάς ’Αθήνας κατέστησε τάν Άριστίω-

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ. 291

( α )  Ε π ιγρ . B o e c k . S i .  C ro ix  g o u v e rn em . f e d e r a l ,  p . 4 0 2 .
(β) HpcS. 6 , 14, 3. (γ) ’XIpoS. (s, 14, 1^6. (3) 0aunuS. B'. 12.
(Ο ΓΙο)αβ. 8 , 1 4 , 7 . (ζ )  Ο ίλιίβ . 9 , 3 2 , 3 . (η ) Πολ,ίβ. 2 0 , <i, 1.
(0) 'E iuyp . έν C o n s in e ry  1, 2 4 0 . /.si Φ ιλ0λ . 2ωνέηδ. σελ. 2 8 . 1 2 .
( 0  l io e c k . Τό(Λ. Α '. αελ. 8 0 1 . άριΟ, 1 6 7 5 .

(*) I W a v .  2 , 1 9 ,  7· 3 , 2 1 , 1· 8 , 1 2 , Γ.· 1 0 , 2 3 , 1 4 .
(λ )  Μοίξιΐλ. Π. Υ .Χ Τ .  4 2 8 . (u )  ’Α νθολογ. 4 , 5 3 , 1.

(ν) Κλέπδ ^-αλιατα Ά -n w v . ί ,  Μ,Ορ,δ. Πλου'τορχ. i ,  Σ ν λ} ? · ί τ ι  SI Δ [9'3ω ρ. ’Icu - 
jtV/ov, Τ . ΛtS. καί τήν άναπληρω7ίν τοΰ ΦρέϊτχείΛ.
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να τύραννον, τότε, ώς λέγει ό Άππιανός (α) « Σ ύΙΙα ι :  . .  . b τοΰ 
Μιδριδαχείου πολέμου στρατηγός ύπό 'Ρωμαίων αιρεδείς είναι, 
τότε πρώτον έξ Ιταλίας συν τέλεσι πεντε (leg ion .) χαί σπειραις 
ttffi (cohort.) καί ίλαις (alae) είς τήν'Ελλάδα περαιωδεις, χρή
ματα μέν αΰτιχα κα! συμμάχους και αγοραν (com mcatus) εκ τε 
Αιτωλίας  καί Θεσσαλίας συνέλεγεν- ώς δ’ άποχρώντως έ χ ε ιν  έδό- 
κει, διέβαινεν εις τήν ’Αττικήν έπί τόν ’Αρχέλαον. » —  Ά πασαι 
μέν σχεδόν αί'Ελληνίδες πόλεις προδύμως τόν Συλλαν ύπεδέχδησαν, 
πλήν τών Αθηναίων δεδουλωμενων είς τόν Αριστίωνα καί τών Λα- 
ζώνων κα! τών Βοιωτών καί τών Αχαιών. Ο ώέ Σύλλας, τά ιερα 
τής Ελλάδος και τους έν αύτοις θησαυρούς συλήσας, υπέταξε τέ
λος τάς ’Αθήνας, τη ά. Μαρτίου 87 π. X  , καί άκολούθως κατε- 
πολέμησε τόν στρατόν τοΰ Μιδριδάτου παρά τήν Χαιρώνειαν καί 
τόν Όρχομενάν. Φαίνεται λοιπίν εκ τής επιγραφής ταυτης, 
δτι στρατηγός τοΰ παρά των Αιτωλών πρός τον Συλλαν πεμφδεν- 
τος έπιμαχικοΰ, ώς άναφερει ο Αππιανο;, ήτο αυτός ο εν τή η- 
μ ετ έρ α  επιγραφή Λάδας· ήολούθει δέ τόν 'Ρωμαΐον εις Αθήνας 
καί ήρίστευσε κατά τινα τών μνημονευδιισών μ αχώ ν διο καί ύπο 
τών έαυτοΰ συμπολιτών διά τής επιγραφής ταυτης ετιμήδη. Πρ^ς 
τούτοις κατά τήν έπελδαΰσχν εκείνην άναρχίαν υπεμφαινεται, οτι 
οι πάλαι εις τού; Ρωμαίους δεδουλωμένοι Αΰωλοι οπωσοηποχε 
Ληφίσαντες έκ τοΰ προχείρου τον Ελληνα Λαοαν αρχηγόν στρατού, 
εΐοον αυτόν ώς σκιάν τινα στρατηγού  τής ηοη προ πολλοΰ κατηρ- 
γημένης Αΐτωλικής συμπολιτείας. ’Αλλά τήν περίοτασιν ταύτην 
ουδόλως δύναται νά έξακριβώση ή ιστορία, οΰδ’ α! τών Αιτωλών 
κατά τόν Μιθριδάτειον πόλεμον σχέσεις είναι ακριβώς εγνωσμένοι. 
Μετ’ οΰ πολύ τέλος τά πάντα ύπό τόν 'Ρωμαϊχόν ζυγόν έπανήλΟον.

[. . . . ΚΑΛΥΔΩ|| Ν 10]Ν . . . Ούτως άνεπλήρωσα οΰ μόνον 
διότι ή έπιγραφή ευρηται έν Καλυοώνι, άλλα καί Ο.οτι τα έξ γράμ
ματα ακριβώς άναπληροΰσι τό κατά τό τέλος τοΰ προ>του στίχου 
κενόν. Τά δέ τοπικά σχεδόν αείποτε μετά τά κύρια τίθενται κατά 
τήν επιγραφικήν συνθήκην. Τοΰτο δέ τόσον είναι κοινον, ώστε ουδε 
παραδειγμάτων χρεία είναι. Ήδύνατο μέν τις ίσως νά γράψη χαί 
I. . . Αΐτω[[λό|ν . . , άλλά διά τών τεσσάρων γραμμάτων Λίτω . . 
δέν άναπληροΰται τό πρός δεξιάν τοΰ πρώτου στίχου κενόν.

Στιχ. 2.

Α Ρ Ε [Τ ]\ Σ ... Πρό της λέξεως ταυτης έςυπακούεται «στε-
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(α ) Ίν/ tw μνηυ,ον. τοπ· £*5. S c h w e ig

γ α ν ο ΐ , επα ινε ί ,  εστησεν (αυτόν λίδινον, χαλκουν κ .τ .λ .) ,»  ή τι τ0ι- 
οΰτον, ώς έπ! παραδείγματος καί είς τάς έπομένας περικοπάς « Τ ί 
τον Τίτου Κοιγκτιον, ό δαμος ό Γυδεαταν, τόν έαυτοΰ σωτήρα (α)» 
και « η πολί;, Αγίαν  Δαμοδέτου Κ ρίμα ,  τον άρχισωματοφυλακα
καί έπ! τ ις  πόλεως, αρετής ενεκεν κα! εΰνοίας . . . .  (β ) . Εις
την λε^ιν αρε(τ;ας μονον το τ προσεδηκα. I νωστόν μέν είναι, 
δτι κατά τήν Αιτωλίαν έπεκράτει ή δωρική διάλεκτος· άλλά Φαί
νεται κα! ε’κ ταύχης τής επιγραφής καί πολλαχόδεν, δτι κατά τόν 
ά. ήδη π. X. αιώνα δέν έλαλεΐτο γνήσια, οΰδ’ έκαδάρευε τών τύ
πων τής μετ’ ’Αλέξανδρον 'Ελληνικής ή κοινής γλώσσης.

. .  . ΕΥ[ΣΕΒΕΙΑΣ. Ού'τως άνεπλήρωσα, διότι τά μέν γράμ
ματα άκριβέστατα άντιστοιχοΰσι πρός τό κενόν τοΰ τόπου, ή δέ 
λεςις και χαταλληΛος καί συνήδης είναι κατά τάς έπιγραφάς, οίον 
« αρετής ενεκεν κα! καλοχαγαδίας κα! τής πρός τούς Θεούς εΰσβ- 
βείας (γ )» . Ά ν  δ’ άλλως διέδετον τά γράμματα, έπρεπε νά γράψω

• * „ * ·, ; · ;  ; ;  · · · ε υ [ς ε β ε ι
ΑΣ, οπερ άπάίει πράς τήν άναπλήρωσιν τοΰ τρίτου στίχου. Ση
μείωσή δε, οτι δέν ηδυναμην να γράψω ευ(νοια;) διά τό όλιγογραμ- 
μαχον τή; λεξεως· ήόυνάμην ομως να γράψω εΰ(εργεσία;)" διότι 
τής λέξεως ταύιης παραδείγματα πάμπολλα άπαντώνται" ώς π. y .  
έν τή ανωτέρω μνημονευδείση επιγραφή «. Ή  πόλις Α νίαν 
και τής εις αυτήν ευεργεσίας. » Α/.λ ισως τό εΰσεβειας σημαί
νει κα! ιδιαιτέραν τινα πράξιν τοΰ Λάδα, οτε Σύλλας ό 'Ρωμαίος 
έσυλα τά ίερά, ή σημαίνει, ώς κατά τούς καιρούς τής διαφδοράς 
κα! τών έπαναστάσεων συμβαίνει, τό αντίθετον τοΰ λεγομένου.

Στιχ. 3.

; ΣΥ]ΣΤΡΑΤ||ΕΥΣΑΜΕΝΟΝ. Γράψας τό ενσεβείας  συνεχώς 
επρεπε ν άναπληρώσω τά κατά τήν άρχήν τοΰ τρίτου στίχου έλ- 
λείποντα δυω γράμματα, δια τίνος μονοσυλλάβου λέξεως, μάλι- 
ς α  δε τών προδέσεων έκ, ή σύ(ν)· προετίμησα μέν τήν σύ(ν), 
διότι έδεώρησα τό επόμενον ΤΕΙ ώς δοτικήν άλλως δέ επίσης 
καταλληλος φαίνεται και ή εχ, ο?ον· α ώς ήσδετο έξεστραχευμένον 
ήδη τόν Αγησίλαον (δ) » κα! « . . .  ή έκστρατευσώμεδα (ε) ».

(α) Z a c h a r ia  S a g g io , l e l lc r a lu r a  s t r a n io ra -  M uiivjj 1 7 5 7 , Τ ομ . Β '.  Μίν. I , 
σελ. 1 5 ο . ■— F ra n z , e p ig r . μ . 2 1 9 ,

(β) Επιγραφή ε&ρεΟ. εν Κ ίτίω  της Κύπρου και σ ω ζα ^ νη  έν τω Βερολ. ptoua&cu.—> 
Lo  T r in e  R o c h e rc h e s  sn r  l ’E g ip le  αελ. 5 4 .

(γ )  ’Ε πιγρ . U  Δήλου είς  ’Οξον. S e n d e n  de  S y n e d r i is  Β . S i .
(δ) Ξενοφ. Έ λ λ .  7 , 5 , 9 . (ε) Εενοφ. Κυρ. Παιδ. 3 , 3 , 1G.
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ΤΕΙ άνέγνων =  τή, άν και δέν μέ λανθάνη, οτι πρό τοΰ Εΰ- 
κλείδου έ'γραφον ει =  η· άλλά χαί είς αύτάς τάς μετ’ Ευκλείδη» 
Άττικάς έπιγραφάς δέν εΐναι πολλά σπανία ή γραφή αυτη (α)· μά
λιστα δέ εις τάς μή Ά ττικάς άπανταται πολύ συνεχέστερον. Αν 
δέ καί δ τύπος οΰτος δύναται νά φανή ώς άνήκων μάλλον εις τήν 
’Ιωνικήν η εις τήν Δωρικήν διάλεκτον, ή έπικράτησις ομως τής άτ- 
τικής γραφής, καί ή έπο^ή εις ην άνήκει ή επιγραφή, καί τά πα
ραδείγματα οσα καί έν αΰτή καί πολλαχοΰ σώζονται τής μή άκρι
τους τών τύπων τηρήσεως ίκανώς δικαιολογοΰσι τήν εικασίαν.
.................................................................................... [ΜΟΙΡΑ ΛΕΥ
KljOY . . . .  Μετά το ΤΕΙ φαίνεται κάθετος, άνωθεν δέ κα
τέρχεται γραμμή καμπυλουμε'νη καί σχηματίζουσα Ρ , ή μάλλον 
τήν άρχήν τοΰ Μ, κατά τό έν τη λέξει (συ) στραπ νσάΜ ενον  σχή
μα τοΰ γράμματος τούτου, άνεπλήρωσα λοιπέν μο ίρα ,  διότι ή λέ
ξις απαντάται πολλαχοΰ επί τής αΰτής συνεκδοχής, ο!ον· « οτι μ ο ί 
ρα ν  Λακεδαιμονίων άπεκτεινε (β )» .  » Τό δέ συν αΰτώ πλήθος 
δ ’Αλέξανδρος εις ’Αντιόχειαν έπανήγαγε, πολλών έξ έκείνης τής 
μοίρας  άπωλολότων (γ) s. « Είς τό στρατόπεοον τό πρός τη Η
ράκλειά μο ίρα  οΰ πολλή διέφυγεν έξ αΰτών (δ) · . « Τέτταρες 
μο ΐρα ι  άνδρών (ε) » . « ’Επί δέ τών Βυζαντινών ή μο ϊρα  έσήμαινε 
τήν χιλιαρχίαν, τήν άλλως καλουμένην δροΰγγον (ζ). ’Έγραψα τό 
μοίρα άνευ υπογεγραμμένης, διότι κατά τήν προκειμένην εποχήν ή 
γραφή αΰτη, συνήθης οϋσα, επιμαρτυρεί τήν κατά τούς χρόνους 
εκείνους ροπήν τής προφοράς πρός τήν καθ’ ήμας.

Ή  δέ άναπλήρωσις \. . . ΛΕΥ ώ ; κα! ή τοΰ επομένου

Στιχ. 4.

KljOY εΐναι αναντίρρητος, διότι Αενκιος (Lucius) άναγινώ- 
σκεται πανταχοΰ τό παρώνυμον (praenom en) τοΰ Σύλλα, ούπερ 
τό μέν ονομα (iiomcn) ήτο Κορνήλιος, τό δέ έπώνυμον (cognomen) 
Σύλλας.

. . .  ΚΑΙ Σ [  ΤΓΝ ΑΥΤΩ. Ούτως άνεπλήρωσα, διότι τά εξ ταΰτα 
γράμματα κατάλληλα όντα άναπληρουσιν ακριβώς τό κενόν φαί
νεται μέν, οτι έλαττοΰται δ στίχος καθ’ εν στοιχεΐον, άλλά τά έξ
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(α) F r a n z , e p ig r a p h .
(β) Α ίσχ ίν . 8 8 , 3 1 . p o m a v  δ ΐ ε ίνα ι, ότι μοΐρα υι ε ίνα ι στρατιω τική  τ ις  

Βιαίρεσις τώ ν Σ παρτια τώ ν Ιοίως.
(γ )  llswocav. 6 ,  6 , 4 . (ο) Παοιαν. 1 0 ,  2 3 , 7 .
(e) Στραδ. onsu οαω ζ  έ ξη γ ε ΐτα ι q u a lu o r  d e c u r ia i.
(ζ )  Λέων τακτ. 4 , 2 2 .

σημειωθέντα γράμματα, κατά τό αυτό σύστημα χαρασσόμενα, ά- 
ποβαινουσιν δπωσοΰν πλατύτερα τών ύπερκειμένων άντιστοί'/ων. 
Ήδύνατο μέν ίσως τις νά γράψη καί
.   . ΚΑ1Σ[ΥΧΝΩΣ,
άλλ’ ουτω λείπονται αντί εξ, πέντε γράμματα. Καθ’ ήν δ’ εποχήν 
ό Σύλλας ε’φοβίΐτο ετι ή τόν Μιθριδάτην, ή τους Ιν 'Ρώμη άντιπά- 
λους αΰτοΰ, δέν δύναται νά φανή ανοίκειος ή φράσις τής αΐτωλικής 
επιγραφής. Διά τόν έκτεθέντα δέ ήδη λόγον, έ'γραψα καί τό αΰτώ 
άνευ ΰπογεγραμμένης-

Στιχ. 5.

Α (ΝΔΡΑΠΑΘ. Πάντα μέν ταΰτα τά γράμματα είναι ακριβώς 
σώα, κατα δέ τήν συνέχειαν τοΰ αΰτοΰ στίχου ή πλάξ είναι λεία καί 
άγραφος. ’Λλλ’ ήναγκάσθην ν ’ άναγνώσω αντί τοΰ Π, Γ κα! ν’ άνα- 
πληρωσω τήν λέξιν (ά)ν5ραγαθ(ήσαντα), οπερ είναι σύνηθες. 11 ρο- 
τιμότερον μέν ή'θελεν εΐσθαι τό (ά)νδρ’ άγαθ(όν γενόμενον)· άλλ’ 
επειδή τό έπόμενον τής πλαχός είναι άγραφον, άν ή εικασία όρθώς 
εχη, πρέπει νά ΰποτεθή, ότι ή λέξις αύ'τη οΰδέποτε έχαράχθη ολό
κληρος, ήμίγραπτος καταλειφθεΐσα, ή οτι αΰτή ή επιγραφή ουδέ
ποτε μέχρι τέλους έχαράχθη.

Έ κ τής επιγραφής ταύτης' 
α. Βεβαιοΰται έπισήμως ή έν παρόδω παρά τώ Ά ππιανω  φε- 

ρομένη μαρτυρία, οτι δ Σύλλας κατά τόν Μιθριδατικον πόλεμον 
ελαβε παρά τών Αΐτωλών ώς βοήθειαν συμμα·/ικόν στρατόν.

β . Γίνεται δήλον, οτι δ σταλείς στρατηγός εκαλείτο Λάδας,—  
ήτο Καλυδώνιος,— ήνδραγάθησε.

γ .  Γίνεται δήλον, ότι οι Αι’τωλο!, εΰγνωμονοΰντες πρός τόν ε
αυτών συμπολίτην, έτίμησαν αΰτόν διά τής άνεγέρσεως τοΰ μνη
μείου, έφ ’ οΰ έχαράγθη ή έπιγραφή, ή κα! δι’ άνδριάντος τινός.

ο . Υπεμφαίνεται οτι κατά τήν εποχήν εκείνην τών ταραχών, 
οί Αίτωλοί δέν ησαν ΐσως αμέτοχοι τής ψηφίσεαις τοΰ στρατηγού 
τούτου.
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Β'.
Επιγραφή επ ί Λίθινης πλαχυζ έντετο ιχ ισμένης i r  ιή  Αλληλο

δ ιδακτ ική  Σχολή  τής «V Μακεδονία Αχρίδος. Mi/*oc τής 
πλαχδς  γ α λ .  ποδ. 1 1 θ ' . πλάτος  0 , 11'. [άντεγράιψη εκ 
τής ίιπό Λημητρίου Μελεδίνου δ ιδασκάλου  έν ΜαγαρόΟω χα -  
τασκενασθε ίσης χαρτοτνπ ίας ) (β),

rα.
Ά ντισε κυδαλίμας άρετας, πολυήρατε κούρα,

Ήξεν εί; ήλύυιον αυτός άναξ Κρονίδης.

β'·
Τηλυγε'τη με τοκήες άνέτρεφον άλδήσκοντες,

Ά πτυριν, ήϊθέων πάμπαν άρειοτέρην
Άλλά με ΜοΤρ’ έδάμασσεν, έπε! τόδε μόρσιμον ήεν*

Τύμβον δ’ αϊύ* γονής ’τεΰξαν οδυρόμενοι,
Ζηνωις μήτηρ τε, πατήρ τε οί Νεικολε| ίδας]

Ά μφω  θυμοβόρω πενθεϊ τειρόμενοι.

γ'·
Άπτυρι, κλεινόν άγαλμα καί εν φθ'.μένοισι φανείης,

“Ωσπερ έν ζωοΐς κυδος οπασαμένα!

(α) Τ ήν έπ ιγρα^ήν ταυτην μεταφρα'σαντες ώς £πεται δυο μαΟηταί τ·?5ς ’Αχρίδος, 
ο μέν ε ίς τδ πεζόν, ό ετερος δε ε ίς άνομοιοκαταλήκτου; σ τίχους , £πεμψαν προς 
ήαας τά  γυμνα'σματα τα υ τα , τά  όποια έκρίΟησαν καταχω ριστέα  ένταΰδα, ινα ένΟαρ- 

ρυνθ'3 ό ζήλος κα ι ή φ ιλο τ ιμ ία  τών χρηστών τούτων νέων. Σημ. Σ.
ά . « ’Οπαδέ τ·?5ς ευκλεούς άρετης πολυπόθητε παρθένε, αύτδς ό αναξ Κρονίδης σέ ε- 

φε.εν είς το ήλυσιον. —  Ψ ιλτάτη ν περιΟα'λποντες άνέτρεφον οί γονείς εμ έ , την "Λ- 
π ’ υρ ιν , άρίστην τών νεανίδων, ά λ λά  με κατέβαλεν ή Μοίρα, δ ιότι τοΰτο ήτο π ε -  
πρωμένον. ] [  Όδυρόμενοι δέ οί γονείς αυτής, Ζηνω'ις ή μήτηρ κα\ <5 αγαπητός αΰ
τής πατήρ Ν ικόλαος ΐδρυοαν [το ν] τα'φον [τούτον] άρ-φοτεροι τηκόμενο ι υπδ Ουμο- 
βόρου πένθους. —  νΑ πτυρ ι, θέλε ις φανή κλεινόν άγλα'ϊσμα ε ίς  τους νεκρούς, ώ ς  σέ 
*ατε*όσμν)σεν ή δόξα καί μ εταξύ τών ζώντω ν.

β '. Τής άρετης άγλαίϊσμα, ποθεινότατη κόρη,
ΕΙς τά  ήλύσ ια  αυτός- σέ £φερ’ 6 Ινρονίδης.
Μονογενείς μ ’ άνέτρεφο* έλπ ίδ α  cl γονείς μου 
Τ ήν φ ίλην Ά π τ υ ρ ιν  έμέ άρίστην τών παρθένων.
*Λλλά με Μοίρα Βα'μααί κατά  τδ πεπρωμένον,
Και κλα ίοντες άνηγειραν τον τύμβον οί γο νείς  μου,
Ν ικολαί^ης ό πατήρ κα ί Ζηνω'ίς ή μήτηρ 
Τηκόμενοι υπο πικρού καρδιοβόρου πένθους.
'Ω. Ά πτυρ ι, κ ’ ε?ς τοΰς νεκρούς αγαπητή 6ά είσαι 
Ώ ς είς τοΰς ζώντας δ φ η «ς  διακαή τον πόθον.
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Έπι επιτύμβιας πλακός ευρεθείσης καχά χήν ανατολικήν Μακε
δονίαν, πρός δυσμάς τής Θεσσαλονίκης, περ! χόν ’Αξιόν ποταμόν.

Ο ϊΆΠΙΑ APNIC ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ CYPI 
ΩΝΙ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩΙ 
MNHMHG ΧΑΡΙΝ.

Οΰλπία Άρνίς και οί αδελφοί Συριωνι τω άδελφώ, μνήμης χάριν.

—  3 —

’Επί πλακός κείμενης προ τ ις  !ν Άχρίδι χής Μακεδονίας 
Αλληλοδιδακτικής Σχολής.

Μήκος υπέρ τοΰς 2, 6 ' γαλ. πόδ. πλάτος τοΰ οωζομένου με'- 
ρους 2. μήκος έκάστου γράμματος G ΐ|2 γραμμών.

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗ Ι 
ΑΣΣΑΡΗΤΙ01 ΔΡΥ 

ΑΝΊΆ ΚΑΙΠΙΩΝΟΣ 
Ν ΠΡΟΣΤΑΓΗΝ 

ΡΕΣΒΕΥΣΑΝΤΑ 
ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΥ 

ΟΚΡΑΤΟΡ

ΝΤΟΨΩΝΙΟ

Αγαθή Τύχη.— Άσσαρήτιοι Δρύαντα Ιίαιπίωνος (χό)ν προστάτην 
(π)ρεσβευσαντα (είς) τόν κύριον αύτοκράτορ(α) . . . .  
(ά)ντ’ όψωνιο.

—  4 —

Παρά τόν έν Άχρίδι πυλώνα, τόν καλούμενον επάνω Πόρτα , σώ
ζεται άνάγλυφον, τοΰ οποίου ίχνη τινά ΰποδεικνύουσι τόν Πάνα- κά
τωθεν δέ άναγινώσκεται*

ΝΕΙΚΗΣΩ ΤΩ 
ΕΙΔΙΩ ΑΝΔΡΙ ΙίΛΕ 
ΟΠΑΤΡΩ ΜΝΗ 
ΜΗΣ ΧΑΡΙΝ.

Νεικησώ τώ είδίω άνδρ! Κλεοπάτρω μνήμης χάριν.
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Επ! λίθινης πλακάς κείμενης tv τ?, Μονή τ η ς  Θεοτόκου ί κ ο ν ο -  
μ^ζομενης Καλλιστης εν Άχρίδι.

ΕΠΙΚΑΔΟΣ ΛΥ 
ΜΑΧΑΤΛΣ ΓΕ 
ΝΘΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟ 
ΝΤΑΝΟΥ ΑΝ 
ΕΘΙΙΚΑΝ ΣΤ 
ΡΑΤΗΓΟΙ ΝΙ 
ΚΙΑ . . .

Τά λοιπά έρθαρμένα.— μήχος σχεδόν γαλ. π. I, πλάτος 0 , 7 '.
, 'Επίκαδος Λυ(σι)μαχάτας ΓενΟίου, χα! Φίλιππος Movtotvou, 
ανεϋηκαν στραϊηγώ Νικία . . . .

—  6 —

, Μ έξης πλιάξ είιρεΟη έν ’Αχρίδί κατά τά ερείπια του ναοΰ του 
«γιου Αχιλλέως καί μετηνέχΟη εις τόν τών ’Αναργύρων πλά- 

I, 1 .

ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΙ 
ΘΕΙΟΓΑΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑ 
ΤΟΡΑ ΚΑ1ΣΑΡΑ ΛΟΥΚΙΟΝ 
ΣΕΙΙΤΙΜΙΟΝ ΣΕΥΗΡΟΝ
Π ................................................

...................................Μ Ρ  . .
. . Ο Μ .............................

Τά λοιπά ειρΘαμένα.
Τόν μέγιστον χαι Θειότατον αύτοχράτορα Καίσαρα Λούχιον Σε- 

πτίμιον Σ ε υ ή ρ ο ν .............................

—  7 —

Έν χωρίω ΊΡασόβω της Μακεδονίας.
ΙΙΑΡΑΜΟΝΟΣ ΧΡΥΣ 
ΑΝΘΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ε 
ΑΥΤΩΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΒΙΩ 
ΙΟΥΛΙΑ ΜΝ . . . .

Παράμονος Χρύσανθού έποίησεν έαυτώ καί τη συμβίω ’Ιουλία 
μν(ήμης χάptv).
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—  8 —

Εν χωρίω Ρ άκ ιτα  της Μακεδονίας.

Η ΚΛΙΤΥΣ TONEYCI ΜΑΚΕΔΟ 
ΝΙ ΚΑΙ ΦΙΛΩΓΕΡΑ ΚΑ ΤΩ Α 
ΔΕΛΦΩ ΔΙΟΝΥΟΙΩ ΖΩΟ!
E S  EAYTHC MNHMHC
Χ Α Ρ Ι Ν ...........................................

II Κλίτϋς γονευσι Μακεδόνι χα! Φιλωτερα καί τώ άδελφώ 
Διονυσίω, ζώσι, εξ έαυτης, μνήμης χάριν . . . .

Γ ΡΙΙΓΟ ΡΙΟ Σ ΠΑΠΠΑΑΟΠΟΤΑΟΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Α'. Τά πέρκf ri/c ΘισσαΛύνίχης.
(Συνέχεια έκ της 230  σελ.)

Περιγράφοντες ή'δη τά περίχωρα (I ) της Θεσσαλονίκης όφείλομεν 
νά άκολουΟήσωμεν τόν Ιίαμηνιάτην, συγγραφέα άκμάσαντα μέν κατ' 

άρχάς τοϋ Υ. αιώνος, περιγράφοντα δέ λίαν έπιμελώς κα! κομψώς 
τά πέριξ της Θεσσαλονίκης κατά τά τέσσαρα σημεΐα τοϋ όρίζοντος. 
ΔιηγηΟε'ις λοιπόν ό συγγραφεΰς ουτος τά κατά την νοτ ίαν  (κατ’ 
αύτόν) πλευράν της πόλεως, τόν Λιμένα δηλαδή και τόν χυΛχον, 
ούτως εκφράζεται μεταβαίνων είς τήν άνατολικήν (κα! βόρειον) τής 
πόλεως πλευράν. (Σαρακην. διηγ. κεφ. ς· . έν τοΐς μετά τόν Θεοφά- 
νην συγγραφεΰσι σελ. 3 2 1 . εκδ.· Παρισ.) (2). ’ΑΛΛ' έν τούτοις τυ

(1 )  Κ ατά τον ΙΒ \  α ιώνα ε*χεν ή Θεσσαλονίκη γειτν ια ζο υσας κώμας ή χώρας Ζ ε -  
μ έ ν ς κ ο ν  κα\ Κ ρ α ν ί α  ν ,  κατά  τήν μαρτυρίαν του Ευσταθίου έν r j j  Νορμαννικν) 
δ ιηγη^ει χεφ. 1 1 3 .  (Σ υγγραμμα 'τ. σ. 2 9 8 , 8 2 )  « ΊουΒαίω . . . κα\ ’Α ρμενίω , ους ή 
ά γχ ιτέρ μ ω ν K cavia και ό Ζεμενίκος φΙρβουσιν » .  Ύ π α ρ χ ε  ΕΙ -πλησίον τ?ίς· Θεσσαλο
νίκης κα\ Υποστατικόν τ ί , δνομαζομενον κ η -π ο ς τ ο υ Π ρ ο β α τ α ,  άπέχον της π :λβ ω ς  
οκτώ σταδίους, π ρ ^  ανατολήν κα\ άρκτον, -παραβλ. Γεώργιον ’Ακροπολίτην ίστορ· 
κεφ . 4 0 . Κα\ άλλας δε έξοχάς ή κώμας, -πλησίον της Θ εσσαλονίκης κείμ ενα , ά-παν- 
τώ μεν -παρ’ ΕυσταΟίω έπ ισ τ . 7 0 . (Συγγραμμα'τ. σ. 3 5 8 , 7 0  έφ .) έκαλουντο δε Μ α- 
μ ό τ ζ α  κα\ Σ τ ρ ό β η λ ο ς .  Κ ατά τήν αρχα ιό τη τα  εκειτο πλησίον τϊ*ς Θεσσα

λονίκης· π ο λ ίχ νη  τ ις  ή κώμη "Α. λ  τ  & ς καλούμ ενη , ώς μαρτυρεί Στέφ . Β υζ . έν τω  
περ ί πόλεων α ’Α λ  τ  ο ς , -πλησίον Θ εσσαλονίκης, ώς Θ εαγένης έν Μ ακεδονία (ά νάγν . 

Μ ακεδονικο ί;). Το έθνικδν "Α λ  τ  t ο ς .
(2 )  Τ ά τοΰ Κ αμηνιάτου κα\ Ίωάννου του Αναγνώστου συγγραμμα'τια περ'ι τ?}ς ά 

λ ω σ ε ς  της Θ εσσαλονίκης ύπο των Σαρακηνων (£τ. 9 0 4 )  κα\ υπο τώ ν Τούρκων (ετ.



χ α ζ ά  ν 6 τ o r  μ έ ρ ο ς  τ ή ς  π  ό Λ ε ω ς. Τυ πρός βορραν  
δε ώς Λίαν τραχύ χα ί δύοβατον. 'Ορος γάρ ύπερχύπτε., 
τους Λόφους υπερανεστηκός, ούχ όΛίγον μέρος αύτής τής πό-  
Λεως τής Λοιπής νπερα ΐρον γης' ώς το μεν αύτής π ε δ ιά σ ι -  
μον  s tru t ,  χαι τα ΐς  χρε ία ις  τών ένοιχούντων χατάΛΛη.ίον’ τό 
δε τοΐς βουνο ΐς  χα ι ταΐς τών ορών άχρότησιν άνατε ίνεσθα ι.  
ΑΛΛ ούδεν ά δ ιχ ε ϊ  τήν πό.Ι ιν ή τοϋ ορούς παράτασ ις ,  ώς έμ-  
Χαρεχειν άδε ιαν  τοΐς ποΛεμίοις, άιρ ν^ονς έπεμΰα ίνε ιν ,  καI 
τοΰ τε ίχους χατεπαμύνεσθα ι, Εδωχε γάρ οΛίγην τ ιν α  σχοΛήν 
ό  βουνόζ έχεΐνος πρός τό φυΛάττεσθιχι π ά σα ν  έπιβουΛήν, τώ 
δ ια  μέσου χωρφ τήν ευχερή προαΟοΛήν άποχρούσας. Τό δ' ε ν 
τεύθεν άνατε ινετα ι μέ^ρι ποΛΛοΰ τό ορός χα) ύπερ ίδρυχα ι, τοΐς 
Λοφοις χα ι χαράδρα ις  έντραχυνόμενον , την μ ε σ α ι τ ά τ η ν  ά -  
ν α τ ο Λ η ν έ π  ε ί γ ό μ  ε ν  ο ν. Τοσοϋτον έχ πΛαγίον άφ έχατέ- 
ρου μέρους υποκείμενον δ ιαφεύγε ι τής γης. ’Εν γάρ τ α ΐ ς  
δ ν ο ι π Λ ε υ ρ α ΐ ς  τ ο ΰ δ ε  τ ο ν ο ρ ο υ  ς, τ ο ΰ  τ ε π ρ ό ς  
ν  ο τ ο ν φημι χ α ι  τ ο ν  π ρ ό ς  β  ο ρ  ρ  α  ν, πεδ ία  άφήπ,Λωται 
βα σ ιμ α  τε χα) χρήσιμα, π α σα ν  αφορμήν εύζωΐας τοϊς ποΛίταις 
δωρούμενα' ών τό μ έν  ώς πρός ν ό τ ο ν  τ ο ϋ  ο ρ ο ύ ς ,  π ρ ό ς  
d r  α τ ο Λ ή υ  δ έ τ ή ς  π  ύ  Λ ε ω ς ,  ώς Λίαν έστ) π α γ χ α -  
Λες χα) εράσμιον. Κεχόσμητα ι γάρ δένδρεσι άμφιΛαφέσι, 
παραδε ίσο ις  ποιχίΛοις, ϋδαα ιν  άπείρο ις , τοϊς μ έ ν  πηγα ίο ις ,  
τοΐς δέ ποταμ ίο ις , οΐς α ί  Λόχμαι τοΰ όρους τώ πεδίω  χ α ρ ί 
ζοντα ι,  χαί αύτήν δέ δεξ ιοΰντα ι την θάΛασσα,ν. "ΑμπεΛοι γάρ  
άΛΛήΛαις παραπεφυτενμένα ι τά χ ω ρ ία  στεφανοΰσι, κα ί τόν φ ι -  
ΛύχαΛον όφθαΛμόν τή πΛηθύΐ τών καρπών είς ευφροσύνην 
προτρεποντα ι' μ ova l δε μονάχω ν  ποΛΛαί κα), συχνά), τό τε 
ϋπτ ιάζον  τςΰ όρους κα) τό τής Λοιπής γης ύποχείμενον χατο ι-  
χοΰσαι {άνάγν. χατέχονσα ϊ) ,  χ α ί  τι σ ι  τερπνοτάτοις χωρίοις έγ- 
καθεζόμεναι, xaiv0r τι χρήμα  τοΐς τε όδ ίτα ις  χα ί αύτοΐς τοΐς 
ποΛίτα,ις πεφύχασι. Τό δέ κατά Λ α ι ά ν  π  Λ ε υ ρ ά ν  τ ο ΰ  
ό ρ ο υ ς  πεδίο*·έστι χα ί αύτό τεταμένον είς μήχος ποΛυ, εύρυνε- 
τα ι δέ μ έχ ρ ις  άΛΛων όρέων’ ουτινος έν μεσω  πεΛαγίζονται δύο 
τινές εύρε ΐα ι Λίμναι, τό πΛεΐστον τούτου δ ιαχατέχουσα ι ,  χα ί

1 4 3 0 )  συνηΟίζουσιν ci Α ατίνο ι μεΟβρ{Ληνευτα\ νά έπ ιγρα 'φω π Do e x c id io  T h e s s a lo -  
n ic a c , ήτο ι Περί κατασκαφ?5ς τ?5ς Θ εσσαλονίκης. *Α λλ’ ή πόλ ις  αΰτη οϋίτε κ α τ ' εκεί
νους τους χρόνους οΰτε ά λλο τε  ποτβ κ α τ ε σ κ ά φ η .  Β λέπ ε  τήν ήμετίραν ιστορ ι
κήν πραγμ ατείαν σελ. 4 1 . οηίΑ. 'ΙΙρ,εις λο ιπον συντοαίας χάρ ιν ονοίλάζοιχεν τήν jjlSv 
συγγραφήν του Κ ααηνιάτου Σ α ρ α κ η ν ι κ ή ν ,  τήν δέ Ί ω . το3 'Αναγνώστου Τ ο υ ρ 

κ ι κ ή ν  και τήν τοΰ Ε ϋ:ταθ ίου (£τ. 1 1 8 5 )  Ν ο ρ μ α ν ν ι κ ή ν  δ ι η γ η σ ι ν.
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τ ινα  μεγά,Ιην κα ί αύτα ι συνεισφέρουσαι χρ ε ίαν .  Τρέφονσι 
γάρ ίχθύας χαι μ ικρούς χα ί μεγάΛους, χα ί τοΐς ι ΐό ε σ ι  δ ιαφύ ■ 
ρους, χα ί πο.ΙΛυυς τώ πΛήθει, τα ΐς  τε γε ίτοσ ι χώμαις χα ί αϋ~ 
τή δέ τη πόΛει δαψιΛεστάτην άποπΛηροΰντας τράπεζαν. Κ α ί  
γάρ  οίον φιΛονειχοϋσιν α ί  Λίμναι ταΐς τούτων έπ ιδόσεσ ι πρός  
τή r  θάΛασσαν, χαι άμιΛΛώνται, τ ις  αύτών τό πΛεΐον π α ρά -  
σχητα ι .  ΙΙΛήν έχάτζραι ν ικώνχαι έ ξ  έχατέρων, χα ί ή ν ιχώσα  
ούχ έχε ι , τ i n  τήν ήτταν χατΟ,ώηφίσετ αι. Τό δέ Λοιπόν τοΰ 
πεδίου άνε ϊτα ι  τοΐς γεωργοΐς, παραχωρε ΐτα ι τοΐς ζώοις, τοΐς  
τε πειθομένοις τα ΐς  τών άνθρώπων τέχνα ις , χαί τοΐς έΛεύθε- 
ρον ά φ ι ί ΐ σ ι  τό ίχνος  τοΐς όρεσιν. ΕΛαφοι γάρ  τά  όρη Λιποΰ- 
σα ι ,  χα ί τα ΐς  Λίμναις ώσπερ τών ύδάτων  (πρόςθες κρήναις) 
έπ ιτερπόμ ε να ι, όμοΰ τε εχονσ ιν  αφθονον τό πρτυν , χαί τα ΐς  
β ονσ ίν  έν αύτώ συναγεΛαζόμεναι κο ινά τά σ ιτά  [άνάγν. σ ιτ ία )  
προσφέρονται.  (3). Ό  αύτος αυτόθι κεφ. G. 'ΑΛΛ' ίκανώς έν 
τούτοις τ ά  τ ε π ρ ό ς  ά ν α τ  ο Λ ή ν κ α ί  β  ο ρ  ρ a  ν τ ή ς  
π  ό Λ ε ω ς, έτι  γε μήν  χαί  τ ά  π  ρ ό ς ν ό τ ο  ν δ ιαγραψάμε-  
ν ο ι , τ ή ν  π ρ ό ς  δ ύ σ  ι r  α ύ τ ή ς  τ ο ΰ  χ ω ρ ί ο υ  θ έ σ  ι ν 
χατά δυνατόν  ιστορήσομε)’, Ε στ ιν  έτερον πεδ ίον ,  ά π  α ύ -  
τ ο ϋ τ ο ϋ  τ ε ί χ ο υ ς  τ ή ς  έ χ 6 ο Λ ή ς ά π α ρ χ ό  μ ε ν  ο ν ,  
τ  ή δ ε ξ ι ά  τ ο ϋ  ό ρ ο υ ς  ά π  τ ύ  μ  ε ν  ο ν , τ ή Λ α ι α  δ έ 
τ ή θ α Λ ά σ  σ  η σ υ ν ο μ  ο ρ ο ΰ r , άμύθητo r  χάΛΛει τα ΐς  τών 
όρώντων υποκείμενον οψεσιν. 'Έστι γάρ τ ό  μ έ ν  α ύ τ ο ΰ  
δ ιάβροχον ϋδασ ιν ,  οσον α ύ χ ε ϊ  τήν τε πόΛιν έχε ιν  καί τήν Θά
Λασσαν γε ίτονα , άμπέ.Λοις χαί δένδρεσ ι καταχόμοις χαί π α ρα -  
δείσο ις  χατεστεμμένον, ο ΐχήμασί τε χα ί τ ισ ι πΛείστοις σεβασμίο ις  
σηχοίςχεχοσμημένον, ών τούς πΛεΐον ας μοναχών  άγέ.Λαι διείΛον- 
το, π α ν  είδος αρετής άσχοΰντες, χαί Θεώ μ.όνω ζώντες, πρός 
Ου έπε ίγοντα ι,  χα ί δ ι  δν τάς πο.Ιιτιχάς ταραχάς Λιπόντες, τήν  
πρός αύτόν χαί μόνον φέρονσαν τρίΰον άνείΛοντο. 1 ό δ ί  ν τ  ε ν- 
θ ε ν  α ύ τ ο ΰ  δ ια χ ι ΐ τ α ι  τή χέρσω μ έχ ρ ι  ποΛΛοΰ, ά ξυ -ior μέν  
ώς τά ποΛΛά τήν βΛάστην έχον, πάσης  δέ γεωργικής έπ ιμε- 
Λείας έπ ιτήδενσ ιν  παρεχόμενον. Αιηχει δέ, τήν ήΛίου δ ύ - 
α ι ν  ά π ο σ κ ο π ο ϋ ν ,  έως τ ινών ϊίΛΛων ( πρόσθες ορώνJ  
παρατε ινόμενον, ένθα κα) πόΛις τις Βέρροια χαΛονμένη χατώ- 
χ ιστα ι ,  χα ί αύτη περ ιφανέστατη τοΐς οίχ,ήτορσί τε χαί π α σ ι  
τοΐς άΛΛοις, οίς α ύ χ ε ϊ  πόΛις τήν σύστασ ιν .  Εμπερ ιέχει δέ
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(3 ) Ίοια'ζον τ ι λαγωών γένος περί τήν Βολβήν λί|Λν^ν ρ.νη(Αονευΐΐ ό Α^ιστοτι 
λης Ζ, 'IsT, β', 12. Β λ . Φιλολ. Συνεκϊ. σελ. 222 .
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τώ δ ιά  μ ίσ ο υ  χώρο) τό π ε δώ ν  τοΰτο κα ί άμφιμίκτονς τ ινάς χώ-  
μα ς '  ώγ α ί  μ ε ν  πρός τή πύ.Ιει τε .Ιοϊσι, /Iρουγοθίται τινες (4) 
χα ί Σαγουδάτο ι  (Σλάβοι δηλ, κα! Βούλγαροι) τήν χ ΐ ή σ ι ν  όνο-  
μαζόμενα ι' α ί  δέ τω συνομοροΰντι τώ Υ  Σκυθών εθνει (τοΐς 
Βουλγάροις) ού μ α κ ράν  οντ ι τους φόρους άποδ ιδόασ ι .  ΠΛήν 
•γειτνιάζουσιν άΛ.Ιή.ίαις α ί  χώμαι τήν ο ’/χησιν, χαι 'ίστι χα ί  
τοΰτο , πρός τοΐς ά . ϊ ίο ις ,  Θεσσα.Ιονικεϋσιν ού μ ιχρώς σ υ μ ΰ α ΐ -  
Λύμενον, τό πρός τοΰς Σκύθας διΛ των εμπορικών μεθόδων  
σ υνα ναμ ίγνυσθα ι , και μ ά ΐ ι σ θ ' ,  οταν 'ίχωσι πρός άΛ.Ιή.Ιονς κ α -  
Ιώ ς, κα ι μ ή  κ ινώσιν οπ.Ια τήν μ ά χ η ν  έζαγριαίνονζα" ο [άνάγν.  
οΰ) δι/ και πο.ΙΛω τ ιν ϊ  τω πάΛαι χρόνο) παρ' εκατίρων μ ε ,Ι ί -  
τηθεν [ά>άγν. με ίετηθεντος) ,  κοινότητα {άνάγν. κοινότητ ι) ζωής 
τ^ς χ ρε ία ς  άΛ.ίή,Ιοις άμε ίβονσ ι ,  θανμασ ίαν  τ ινά χα ϊ β α θ ε ΐα ν  
ειρήνην εν έαντοϊς συντηρούμενοι.

Δια χουτων λοιπόν ό Καμηνιάχης μας ποιρέδωκε πλήρη καί κομ
ψήν εικόνα χής ολης χώρας· ήδη δέ άς διαπραγμαχευδώμεν κα! ή 
μεΐς περί ενός έχάσχου χών μερών αΰχής ιδίως.

Α'. "Ορος Χορτιάτης. Περ! αΰχοΰ βλέπε Φή.Ιιχος Βωζιούρου  
Πίνακα τοΰ εμπορίου της Έ.ΙΙάδος. Τόμ. Α. σ. 20 . « Τό ό'ρος 
Χ ορτιάτης , άπέχον δύο λεύγας πρός χά Β. Α. χής Θεσσαλονίκης, 
φαίνεται να ήναι χό υψηλοχερον χών μεσολαβούνχων όρέων, τά ο
ποία εκτείνονται π^ό; μεσημβρίαν εχει πενχακοσίας πενχήκονχα 
οργυιας ΰπερ χήν επιφάνειαν χής Θαλάσσης. Χαμηλοΰχαι δέ βαθ
μηδόν τό ορος εφ οσον πλησιάζει εις τό άναχολιχόν επίπεδον χοΰ 
Θερμαϊκοΰ χολπου, χα! σχηματίζει μικράν καχωφέρειαν, έπ! χής 
Οποιας ευρισκεχαι ωχοδομημενη ή Θεσσαλονίκη εν σχήμαχι ημισέ
ληνοί). » Προσ0ες χον πρό ολίγου μνημονευδένχα Καμηνιάχην καί 
τοΰ Κουζινιερου χην εις Μ ακεδονίαν περ ιή γησ ιν  τόμ. Α'. σ. 53 . 
59. Ιο σημερινόν χοΰ ο ρους όνομα δέν άπανχάχαι είς χοΰς αρ
χαίους, αλλά χις κωμοπολις, ονομαζομένη Λυρταίτου η Χ ορτα ί -  
του (5), κείμενη επαυχοΰ χοΰ ορούς κα! άπεχουσα χής Θεσσαλονίκης 
χρεις περίπου λεύγας, Παύ.Ιου Λουκά περιήγ. έκδ. 1720  Τ. Α· 
σ. 41 . Χ ατζή  Κά.Ιψας, 'Ρούμελις κα! Βόσνα σ. 76 . Κ ουζ ιν ίρ ο ς

( 4)  Οτι Sta τη ς λέζεο ι; τ ι ν έ ς  σηνιαίνετα ι περιφρόνηοίς τ ις  τών βάρβαρων το ύ 
τω ν, OeXoi/Jiv έννοή -ε ι ο! i v a γνΏαταί $·/ έγω  8|ν τδ οημειώοω. Δ ιό τ ι χ α τ ' έ- 
χεινους τους χρόνους vjjαν οί βάρβαροι ουτο ι, οί τ ι α ι ϊ  φοβεροί, ύπηχοοι τοΰ χρα- 
τους χαι ίν5ς έκκληαίας των Β υζαντινώ ν.

(5 ) Οί Β υζαντ ινο ί συγγραφείς (tvrjjxovsu'ousi τήν χ ω ρ ό π ο λ ι ν  τα ύτη ν , ότΙ |*έ 
υπο τό όνομα Χ ο ρ τ α ι τ ο υ  ότΙ 21 ί π ό  τό τοΰ Χ ο ρ τ α ί τ ο υ .
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αΰχ. Τ . Α. σ. 109 . Άπό ταύχης λοιπόν τής κωμοπόλεως νομίζω 
οτι έκλήδη τό ό'ρος. Ειχε δέ μονασχήριον, βλ. τοΰ Νικηφόρου Γρή
γορα τόν βίον, συγγραφένχα υπό Βοιβίνου (Νιχηψ. Γρηγ. ίστορ. 
έκδ. Βόννης Τ. Α. σ. ις-'.) ένδα άπανχαιαι επιγραφή έπισχολής, 
τήν όποιαν έγραψε Νικηφόρος 6 Γρηγορας Μ αζίμω τώ ύσιωτάτω  
χαθηγουμένω τής μονής τοΰ Χορταί'του. Κανταχονζ . ίστορ. Α . 
3 1 . « Είς χό περί ούχήν (πληοίον χής Θεσσαλονίκης) φρονχιστή- 
ριον τό Χορχαίχου ». Νιχηφ. Γρήγορά ίστορ. Η , ια. G. (περι 
τοΰ αΰτοΰ). «Ή λαυνεν  (ό Γραικός αΰχοκράχωρ) έξω (χής Θεσσα
λονίκη; δηλ.) πρός χήν χοΰ Χορχαίχου μονήν. » Κατά γενικήν, 
ώ ς κα! ανωτέρω, αναφέρει κα! δεύχερον αΰιήν ο Κανχακουζ. Ισχορ. 
Α ', 5 3 . « Ά μ α  έω καχά τήν τρίχην ήσαν έν Χορχαίχου, » οδεν 
δύναταί χις νά συμπεράνη οτι ή κώμη κα! χό μονασχήριον ωνομα- 
σδησαν άπό χινος αγίου, χόν όποιον άλλου δέν άπήντησα, ουχι 
δέ άπό του ό'ρους. Τό αΰτό δέ μονασχήριον πολλω έχι προχερον 
άπανχαιαι καί έν τω βιβλιάριο), τό όποιον έπιγράφεται C lironiquc 
do Henri de Valenciennes ήτοι Χρονικόν Ε ρρ ίκου  τής />’« -  
Λεγχιανης (Buclion. Collect, vol. III. pag 2 23). Corthiac, 
c ’est une riche abeyc de moines gris ,  ήχοι πλουσία μονή Γραι
κών μοναχών. ’Εποχή δέ είναι ή αρχή χοΰ Λχχινικοΰ βασιλείου 
τής Θεσσαλονίκης (έχ. 120 4 έφ .) Π αρά χω αΰτώ Έ ρρ ίκω  αΰχ. σ. 
2 3 2  κα! 251 άπανταται υπό χό αΰχό όνομα1 άλλ εν σελ. 2 3 2  
λέγεχαι Cortiliach, otov, lem pereour ,  qu i fut demoure a l 
C o r t i h a c h ,  dedans la cite de Salen ike . καί παρ’ Ίννοκεν- 
τίω Γ' έπ ισ τ . 15, 7 0 . Coenobium de C u r  I l i a  t (ουτω ), 
quod erat in regno suo prope Thessalonicam constitutum. 
Δ ιά τής μονής ταυτης, φαίνεται, διέβχινον οσοι άπό χοΰ Στρυμό
νος ήοχονχο εί; Θεσσαλονίκην, Κανχακουζ. αΰχ. (3ίς) « Είς Χορ' 
χαίτου » ό αΰχός « έγγΰς Χορταίτου ». Και αΰτή δέ ή Θεσσαλο
νίκη 8?yε μονήν Χορχαίχου ή Χορταίτου, παραβλ. Ιω. Α ναγνώ
στου Γουρκ. δ ιήγ .  κεφ. 11. « Άπό τοΰ καλουμένου Τριγονίου, 
μέχρις οΰ ή μονή τυγχάνει τοΰ Χορτάτου ».

Λέγεχαι δέ χό όρος υπό μέν χών Τούρκων Χ ορτάτσ , υπό δέ χών 
Φραγγογάλλων C orth iat κα! C ourtiah (K ourliacb) (6).

(6 )  ’Ο Λείχιος έν τ?5 έαυτοΰ π ερ ιη γη ϊε ι ε ίς  τη ν βόρειόν Ελλαοα ουνειΟίζει να 

ονο[λάζγ] τό δρος τούτο Χ ο ρ τ ι ά τ ζ ι  η Κ ο ρ ν ι ά τ ζ ι ·  αγνοώ ε ις  τ ινο ; έ -  
,π ΐίτηριζο ,ρ.ενος ά ξ ιοπ ;σ τ ία ν , π ιθανώς οριω; ε ίς  τήν τώ ν εγχω ρ ίω ν. Α παντατα ι ου.ως 
ι;αρα Γεωργίω  Π αχυ^έρει είς Ανδρόνικον Π αλα ιολογϊν γ ,  1 0 . ανηρ τ ις  έχ Κοη 
τη ς  x.aXo'Jjj.evos Χ ο ρ τ ά τ ζ η ς .  Μτίηως Xcir.ov τδ τεΰ  όρους όνο{Αα φ£ρβι η · 

{λα; s i ;  Κλητών τ;·/ά απο ικ ία ν, ώς χαι πολλά  άλλα  ev Trj Μακεδονία j



304 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ

Νομίζω 8έ οτι καί τά έν τή κωμοπόλει εκείνη ύπά του Κουζινέρου 
ένθα άνωτ. μνημονευόμενα ερείπια μοναστηριού τίνος άνήκουσιν εΓς 
τινα μονήν τοΰ Χορταίτου.

(Έπεται ή συνέχει»).
----------------------'τ  ιγτ TTkSXS * ~  ■■

ΜΙΣΘΟΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ.

Οί συνετοί ήμών πρόγονοι αν κα\ λ ία ν  άπλώ ς τε  κα\ άφελώ ς επεδείκνυον τήν έαυ - 
τών ευγνωμοσύνην, δέν άφηνον ομως άβραβεύτους εκείνους οσοι 1 περ\ τήν πατρ ίδα 
ά ν δ ρ ε ς- έ γ ι ν ο ν τ ο  α γ α θ ο ί .  Κλάδος έλα ία ς ή μυρσίνης ύπο κήρυκι κα\ ΙτΐΙ 
π-αροοβία πολλώ ν προσφερόμενος μυριάδων, ή λ ίθ ινη  τ :ς  στήλη ί φ ’ η ς  άπλώ ς τβ κα\ 
αφελώς ένεγράφετο το ονομα τοΰ άριστεύοντος, ή άξιέπα ινο ς π ρα ςις , κα\ τό ονομα τοΰ 
εύγνο>μονοΰντο;, έδείκνυον εις τε τους συγχρόνους κα ι ε ίς  τά ς έπερχομένας γενεά ς , 
οτι παρ ’ "Ελληαιν έτιμώντο  αί άγαθαΐ και τί) πατρίδ ι λυσ ιτελουτα ι πράξεις·. Κα\ σή
μερον δε εισέτι μ ετά  τοσούτων α ίώνων καταστροφας- πολλά  το ιαϋτα  άνευρίσκομεν των 
προγόνων μ νημεία , διασώσαντα και ε ις  ήμας τή ν μνήμην άνδρών ιδία τήν πατρ ίδα  
εαεργετησ ίντω ν. Κ αλό ' το Εθος, κα ι λ υ ;ιτ ε λ έ ς  καί καθαρώς 'Ε λληνικόν.

Ί Ιμ ε ίς  δέ οί έκείνων απόγονοι όφείλομεν νά άναστήσωμεν π ά λ ιν  το άξιέπα ινον 
έκεΐνο τών προγόνων SOος* έπ ι τοΰ παρόντο* ομως κα\ οί διά τοΰ τύπου έσκεμμένως 
και φιλαλήΟως άπονεμόμενοι προς τούς αγαθούς ά>.δρας· έ'παινο ι, α ντά ξ ιο ι όπωσοΰν 
κρίνοντα ι τώ ν μνημείων έκείνων της τών προγόνων ευγνωμοσύνης.

’ Επειδή δέ και ε π ί της έποχής μέν τοΰ ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜ Ο Υ, κα\ σήμερον δε εΙσέτι 
ούχ'ι αξιοκαταφρόνητος κρ ίνεται περ\ τή ν πατρ ίδα άγαΟοεργία ή μετά  σκέψεως κα\ 
εκλογής χρηματική  συνδρομή ε ί ;  Ικδοσιν έπωφελών τή  πατρ ίδ ι σ υγ γρ α μ μ ά τω ν  επ^ 
πολύ δε ε ισ έτ ι ίσ τα ι ά/αγκαία  ή  συνδρομή αυ'τη, μ έχρ ις οΰ πληΟυνθη παρ ’ ήμ ΐν ή 
φ ιλομ άθεια  κα\ πολλαπλασ ιασθώ σιν οί κατ’ έκλογήν καί ώ φ ελ ε ία ; ενεκα ο υχ ι δέ πρδς 
τέρψιν άναγνωσται* προσέτι δέ επειδή και ό ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ είνα ι 
νομ ίζομεν έξ εκείνων τω ν συγγρ αμ μ άτω ν, τά  όποια δέν έκδίδονται κατά  κερδοσκο
π ία ν , (ί>ς μαρτυρουσιν ή σμικρά αύτοΰ ά ν τ t εξ δραχμών έπ\ εξαμηνίαν εκτ ίμ η σ ις , 
κα'ι ή εκλογή της ύλη ς , άπορριπτομένων τών πολύ μεν το κέρδος σμικράν δέ ή καί 
μηδεμ ίαν έπαγομένων ω φέλεια ν Γ αλλ ικώ ν, κα'ι τουτο>ν ούχ\ κατά  'Ε λληνικήν έκλο 
γ ή ν , μυθιστορημάτων. Διά ταΰτα  κα'ι ά π ’ αρχή- ύπεσχέΟημεν νά έκφράσωμβν δημο
σία τήν ευγνωμοσύνην ή μ ώ ν , κα ί επομένω ς ώ ; έλπ ίζομεν κα ι τήν τώ ν φιλομούσων 

ομογενών άπάντω ν μ ε ϊ ’ επα ίνου έπ ιδοκιμασ ίαν, προς π ά ντα ς έκεί»ους οσοι προΟυμο- 
ποιηθώσι ν ’ άναδειχΟώσιν ο>φέλιμοι περι το ήμέτερον σύγγραμμ α , κ α ι έπ\ τοΰ π α 
ρόντος τη  προθέσει ήμών έκείνη επόμενο ι, άπονέμομβν δημοσία τούς επαίνους ήμών 
και τήν ευγνωμοσύνην προς τον καλόν κάγαΟον φιλόμουσον ά·/£ρα ΓΡ11Γ0ΡΙ0Ν  X . 
ΛΑΖΑΡΟΓ έμπορον έν Σίρραις, ά-δρα Λογιόν τε κα ί φ ιλόκαλον, οτι δ ι ’ αξιέπαινου 
προθυμία ; καί, έπ ιμ ελ ε ία ; συντόνου ούχ'ι μόνον εξήκοντα  ά ντ ιτύπω ν ήμ ΐν π ερ ιεπο ιή- 
σατο συνδρομήν έκ τών φιλομούσων ΣΕΡΡΑΙΠ Ν , ά λλά  κα ί το ά ντ ίτ ιμ ο ν  τούτων από 
τών ιδίων έπ ί εν ϊ τ ο ς ή μ ΐν  προκαταβαλών α ίτ ιος έγένετο κατά  μ έγα  μέρος τής έκδό- 
σεω; και προόδου του παρόντος συγγράμματος. ’Α νευ^ημεΐ λο ιπόν αύτόν ό ΦΙΛΟ

ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ώς ενα έκ τών πρώτων αύτοΰ καΟιδρυτών, κ α ι τό ονομα 
αύτοΰ θέλει μ··ημονεύεσΟαι μ ε τ ’ επαίνου κα^ ^άριτος Οφ’ απάντων εκείνω ν, οσοι χ α ί-

jc im v  έπ ! i j j  ίκδόσβι χα ι t-J5 προόίω  Φ ι λ ο λ ο γ ι κ έ ς  π « ρ ’ * Ε λ λ » ] ί ΐ ν  ί φ η -  

(Λ β ρ ί  S ο ς .
Ε φεςτς  5ε θελορ-εν συν Θεώ μνημονεύσει τώ ν ονομάτων κ α ι ά λλω ν  καΟ ι^ρυτών 

τοΰ Φ ιλολογικού Συνεκδ'τ,μ.ου, μ έλλοντες νά έ π ιτά ξ ω μ εν  κ α ι τον ονομαστικόν κ α τ ά 
λογον τώ ν  φ ιλομ ούσω ν τοΰ Σ υγγρ άμ μ ατο ς τούτου συνδρομητώ ν.

Εχοντες S i  καΟχράν η μ ώ ν  τήν σ υνε ίδ η σ ιν , κ α ι έν^ειξάμ ενο ι κ α ι σμ ικρά  δ ε ίγ μ α 
τα  ούχ'ι τοσοΰτον φιλοκερδούς χαρακτήρος, πεποίΟαμεν οτι ούόεις δ ίκα ιο ς κρ ιτή ς θέ
λε ι αποδώ σει ε ίς  ημ-άς π λ α γ ίο υ ς  κ α τ ά  τοΰτο σκοπούς. Μ αρτυρομεθα δέ τή ν ίεράν 
άλν,Οειαν, οτι τοΰτο μ.όνον ποθοΰμεν : Νά πρ ο κ ο πτω σ ι π α ρ ’ νιμΓν σ υ γ γρ ά μ μ α τα  κ α -  
θαρώς φ ιλο λο γ ικά  κ α ι λ υ σ ιτ ε λή . Νά π λη θύ νω σ ιν  οί κ α τ ά  συνετήν έκλογήν κ α ι χ ρ η - 
μ α τ ικ ώ ς  είς τή ν εκδοσιν τώ ν  το ιούτων συντελοΰντες σ υγ γ ρ α μ μ ά τ ω ν . Οί δέ τοιοΰτοι 
νά  έπ α ινώ ν τα ι φ ιλαλτ,θω ς κ α ί έπ α ξ ίω ς  κα'ι ά φ ελώ ς , δ ιό τ ι μ ι σ θ ό ς  α ρ ε τ ή ς  έ 
π α ι ν ο ς .  Οταν δέ συστν,Ονί κα'ι στηρ ιχθή  άλλο τ ι  σύγγραμ.μ.α περ ιοδ ικόν έντελβ'- 
στερον κ α ι έπωφελέστερον π α ρ ά  τό ·ίιμέτερον, οί τοιοΰτοι κ α τ ά  συνετήν έκλογήν 
γεννα ίο ι συνδρομ.ηται θέλουσι β έβ α ια  συνδράμει εκείνο μ ά λλο ν , κ α ι χω ρ ίς  ημεΓς νά  
το ε ίπ ω μ εν .

(Ε π ετα ι σ υνέχ ε ια ).

Π ΕΡΪ ΤΗΣ Β '. ΕΞΑΜΙΙΝΙΑΣ ΤΟ Υ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΥ.

Έ γγ ίζο ντες  ήδη είς τό πέρας της Α'. εξαμηνίας τοΰ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΚΔΙΙ- 
Μ ΟΥ, άποπερατωΟησομένης, άς προηγγέλΟη, διά τοΰ IB ', φυλλαδίου, και σκοποΰν- 
τες κατά  τή ν ά· τοΰ έλευσομενου μηνός Ιο υλ ίο υ  νά άρχισωμεν και τή ν Β*. εξαμηνίαν 
διά τοΰ ΙΓ '. φυλλαδ ίου , προαν»γγέλλομεν ήδη κ α ι μ έλλομεν νά προκηρύξωμεν κα^ 

ο ι’ Ιδιαιτέρας ήμών α γ γ ε λ ία ς , ο τ ι ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ λαμβάνει κατά  
τήν β '. εξαμηνίαν α ξία ν λόγου β ελ τ ίω σ η , κα\ έκτυπούμενος μ άλ ιστα  τακτικοίτατα 
θέλει πέμπεσΟαι καθ’ εβδομάδα πρός τούς προπληρώσαντας συνδρομητάς του είς  έ -  
β δ ο μ α δ ί α ΐ α  φ υ λ λ ά δ ι α ,  νω ρ ίς  νά δοθ?} είς ουδένα α ιτ ία  δ ικαίων παραπόνων.

Και γνωρίζομεν μέν ο τι κ α τά  τήν παρελθουσαν εξαμηνίαν ύπήρξζμεν όπωσοΰν έ λ -  
λ ιπ ε ΐς  κατά  τοΰτο , ά λ λ ' έπειδή  αί άρχα'ι τών πραγμ άτω ν e !c l πάντοτε δυσχερείς, 
έλπ ίζομεν ο τι θέλομεν τύ χ ε ι τν^ς ευμενούς συγγνώμης τών ΚΚ. συνδρομητών μας.

Ε ίναι δέ, τολμώ μεν νά ε ίπ ω μ εν , ό ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣϊΝΕΚΔΙΙΜΟΣ τό εύΟηνότε- 
ρον κα ι χρησιμώτερον τώ ν παρ ήμΐν περιοδικών συγγραμμ άτω ν, εύμοιρών κατά εν έκ 

τώ ν πρώ τω ν προτερημάτων καταλλήλου πρός ήμας περιοδικοΰ, τό νά μας διδάσκτ) 
δηλαδή κα ι τά  περ\ τ ή ;  πατρίδος ήμώ ν, τά  περ ι της πατρίδος, λ έ γ ω , τής μ εγάλη ς 
‘ Ε λληνικής φυλής. Κα\ έδημοσιεύΟησαν μέν ήδη έν τω  Φ ιλ. Συνεκδήμω εθνογραφικά 
τ ινα  μή ευκαταφρόνητα αρθρα περ'ι Μ ακεδονίας, Λέσβου, Ε ρυθραίας, Λ υκίας καί ’Η 

πείρου. Δημοσιευθήσονται οέ όσονούπω κα ί τ ινα  π*.ρ\ Κύπρου, Κρήτης, Σάμου '/.λπ.

Ά λ λ ’ επειδή α ί περί τών χωρών τούτων μονογραφίαι, τώ ν σοφών μ άλ ιστα  Γερμανών^ 
ε ίνα ι ένίο τε , πρός τούς πλειοτέρους έξ  ήμών, λ ία ν  ξηραι κα\ στρυφνα'ί, ο ιςσυγγρα - 
φ εΐσα ι προς χρήσιν άνδρών συντόνως έγκυψάντω ν περ\ το ιαύτας φ ιλο λο γ ικ ά ; έρεύνας, 
δ ιά τοΰτο προθυμοποιηΟέντ:ς ηδη νά καταστήσωμεν τό σύγγραμμα ήμών εύπρόσιτον 
κα ί πρός τούς πλειοτέρους κα ι μάλλον ψ υχ α γω γό ν , έπρομηθεύΟημεν διάφορα συγγρ άμ 
ματα  νεωτέρων περιηγήσεο)ν ε ίς  τάς Ε λληνικάς χώ ρας, κα'ι θέλομεν δημοσιεύει κ α ί έξ 
αύτών λ ία ν χρήσιμα καί τερπνά άποσπάσματα.

(Φυλ. Θ', κα! I'.) ‘ 20
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Παραχαλοΰαιν μονον τβυς έκτος τώ ν Αθηνών φιλομουσους ηαών συνορορ.ηΐας; ν<2 

μ α ς έμβ ιβάζω ϊΐν cjacD (λΐ τήν γ νω α το ΐϊο ίη ΐίν  τ*< έπ ιθυμ ία ς των κα\ το ά ντίτ ιμ ον 
τ η ς  έζααηνου τουλα’χ ιοτον αυτώ ν συνδρομές δ ιά  φ ίλω ν tg jv έν ΑΟηναις η απ  ευθείας, 

δ ιότι τύ τε  μονόν δυνάμεΟα να έγγυηΟώμεν τήν τα κτικήν  κα\ ανευ οιακοιτης αποο ιο - 

λήν τών φυλλαδ ’.ων.
*11 ΔιεύΟυνσις και ό Έκδοτης tcO Φ ιλ. Συνεκδήμου.

ΠΕΡΙ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑΣ 11ΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙ01Σ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΔΡΓΜΑΝΝΟΝ.

Το μεταξΰ τών 'Ελλήνων έπικραχήσαν έδος- νά πέμπωσιν εις 
εξορίαν επ’ άληθεϊ αιτία ή δι’ υπόνοιαν «νδρας έξοχους, κα1 πολ
λούς ενίοτε πολίτας, ήτο έπακολουδημα ώ ; έπ! τά πλεϊστον ταρα
χών έυφυλίων, αλλ ομω; παλιν κα! κυρία τούτων αιχια.

Ή  έξορια είς τήν Ιστορίαν τών Ελλήνων είναι πολλοΰ λογοι> 
άξια. Ε ί; τοΰς μυθώδεις λόγους άπανχώνχαι ή3η ί/_νη αΰτής (1 ), 
διετηοήδη δε aypi τών έσχατων χρόνων. Δέν ΰπήρξεν ίσω; πόλε
μός, μή υποκινηθείς ή μή υποδαλφδεις υπά φυγαόων· εφερον οι 
φυγάδες τήν δαδα τής διχοστασίας άπά χώρας είς χώραν. II έ 
ξορία συνδέεται στενώς μετά τή; εισαγωγής, τής μεταβολής και 
τής καχαλΰσεως τών πολιτευμάτων- ν.ιί ήχο ισχυρόν μέσον νά πα- 
ροξΰνη τάς ψυ·/άς κχτ’ άλλήλων, καί νά διαλΰη τους ιερωχαχου; δε
σμούς'' καί συνεχέλεσε προδήλω; είς τήν πχώσ'ν τών Ελληνικών 
πολιτειών.

Τά δημοκρατικά έν τή Έλλάδι πολιτεύματα παρέχουσι πρόχει
ρον λόγον, διά τ ί ή ποινή εκείνη επεβαλλεχο τοσοΰτον συχνά εί, τε 
κατά μέρος πολίτας, καί εις πολλούς. Εις τας οημοκρακα; τό 
πνεΰμα τών στάσεων και τών ιοιωτών το μ'.σος εχει σχάοιον έ- 
λευδερώχερον ώς απασαι αί δυνάμεις ένεργοΰσι μετά πλίίονος ε 
λευθερίας, οΰτω και τά πάδη· εϋρίσκονται πολυειδέστατα έπαφής 
σηυιεΐα τοΰ ΐοιωτικοΰ κα! δημοσίου (Ειου' πολλοί δηρευουσι την άνω- 
τάτην τιμή' καί τάς άνωτάτας αρχας· υπάρχει αμιλλα, τριβή, 
ζηλοτυπία, εχδρα. Είς τάν φδάσαντα ε ί; τά τέρμα μένει ή μνήμη 
τοΰ πολλαπλού άγώνος, τάν όποΤον ΰπέσχη, κα! τών προπηλακισμών 
τοΰς οποίους έπροξέ.νησαν είς αύιον, κα! ο φοβος τής άντιλογιας 
καί τών κίνδυνων τοΰ μέλλοντος. V) τοιοΰτος γινώσκει τοϋ; αντι
πάλους κα! τά ; έπ.δυμίας αΰτών ή ΰπερ αύτοΰ ή κατ αυτοΰ οιά- 
θεσις τοΰ εδνους έδηλώδη σαφώς. Η διοικησις τη; πολιτείας δίόει 
είς αΰτάν πρόφασιν καί μέσα ε ί; τά νά καταστήση δημόσιον τά ίδιω-

30Γ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ
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τικάν αΰτοΰ συμφέρον, καί εις τάν τής πατρίδος εχθρόν, ώς παρι
στάνει αΰτάν, νά καχαβάλλϊ) τον ίδιον. Οΰ'χω πίπτει ό διαπρεπών, 
ό έτι πρά μικροΰ δαυμαζόμενος. ’Εςαπάτη κα! διαφδορά πλανώσι 
τάν δήμον, κα! ολίγοι τινές μόνον άρχει νά παρασυρθώσι, διότι ο 
πολΰς οχλος έξαρχάχαι άπά τό παράδειγμα. "Ο,τι δέ συνέβαινεν ού
τως είς τοΰς κατά μέρος ολίγους, τοΰτο κατά τήν άληδινήν στά
σιν, κα! κατά τάν εμφύλιον πόλεμον καχελάμβανε συχνάκις άπασαν 
τήν μερίδα τών ήττωμένων. ΙΙαν ό,τιδήποτε συνήδως έπέφερεν έ- 
σωτερικάς ταραχάς, Ιγίνειο ώς έπί τά πλεΐστον καί ή πόρ’ρω αιτία 
τής έξορίας.

Τά έδος τής εξορίας είναι μαρτυρία περ! τής άτελείας τής 'Ελ
ληνικής πολιτικής, ήτις δηλοΰχαι είς πολλά άλλα. Διότι δ,τι οί 
σ:φο! τών Ελλήνων έγραφον, τοΰτο δέν πρέπει νά έλπίσωμεν, 
οτι δελομεν εΰ'ρει έπιβεβαιωμένον καί είς τά συγγράμματα τών ιστο
ριογράφων αύτών. Οΰδαμοΰ ό περί πολιτικής σκεπτόμενος έχει π ε - 
ρισσοτέραν ΰλην, μεγαλειτέραν αφορμήν νά έπεξεργασδή αΰτήν, καί 
ευρισκε προσέτι καί περισσότερα; διασαφήσεις, ή έν τή'Ελλάδι. 'Η 
ζωηρά κινησις συνετεινεν εις τά νά άναφαίνωνται τά πράγματα ΰφ’ 
ολας τάς μορφα'ς. Ή  ταχεία μεταβολή παρουσίαζε λίαν καθαρώς 
πρά τών οφθαλμών τοΰ έξεχασιοΰ αιτίαν καί άποτέλεσμα, σκο- 
πον και τέλος. Αλλ ομως αν τυχόν ήδελε νά διαγράψη πιστήν 
εικόνα οσον τά δυνατόν καλοΰ πολιτεύματος, έφικτοΰ είς τάν άνδρω- 
πον, δέν έδΰναχο νά έπιδείξη οΰδεμίαν I/. τών 'Ελληνικών πολι
τειών ώς πρωτότυπον. "Οχι οτι τά πολίτευμα έν γένει ητο κακόν, 
άλλά διότι οί "Ελληνες δέν έμόρφωνον εαυτούς κατά τά παράν, άλ
λά το παράν καδ έαυτους* βελτιοΰντες ή εξαχρειοΰνχδς αΰτά, κα
θόσον ΰπέπιπτεν είς τοιαύτην εργασίαν, καί καδόσον εις τοΰτο ή- 
σαν ένεργο! τοιαΰται ή άλλοϊαι δυνάμεις και πάδη.

Πόλις καλώς συντεταγμένη, οταν εΰανδρή, σπουδάζει νά καδι- 
δρύση αποικίας· οταν τοΰτο δέν έχη χώραν, δέν θέλει στερήσει 
έαυτήν άλογίστως τοΰ εΰγενεσχάτου κτήματος, δι’ ου ΰφίσταται καί 
σώζεται. ’Εάν έν αύτή ΰπάρχωσι ταραξίαι, εΰρίσκει τάν τρόπον νά 
καδησυχαση αυιους, οια οέ τής βια; δελει απομακρΰνει αΰτοΰς ού
τως, οίστε νά μένωσιν υπήκοοι είς αΰτήν κα! πρόξενοι ώφελημά- 
των, τοΰλάχισχον νά μή γείνοισιν ερμαιον χών l y Ορών αΰτής. "Αν
δρα; καχορδώσανχας μεγάλας πράξεις, ή άλλως πως είς αξίωμα 
κα! τιμήν προαχδεντας, δέν δελει φρονήσει ποτέ ώς πρέπον voi 
έξελάσϊ], διότι φοβείται ίσως παρ’ αύιών κατάχρησιν τής δυνά- 
μεως και απώλειαν τή; ελευδεριας. Είς δέ κενάς συκοφαντίας δέν 
θέλει δώσει ουδεποτε ακροασιν. Οποία τις παρίσταται πρά τών

ΠΕΡΙ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑΣ. 307

20*



οφδαλμών ήμών ή πολιτεία, εΐ; χήν όποιαν ό λόγος τοΰ άνοήτου, 
ή υποβολή τοΰ φθόνου /.αί τά μηχανήματα τής άουναμίας ΐσχυουσι 
περισσότερον, ή πράξεις πραχδεΐσαι ενώπιον πάντων- πολιτεία δέ, 
*£ς τήν οποίαν υπάρχει -/ρεί* δικαστηρίου, παρ’ ώ ή μεγαλοψυχία 
χαι ή άξία νά εΰρίσκη άσυλον1 δι’ οΰ είς πάντα αίσδανόμενον εν 
έαυτώ σπουδαιαν δέλησιν, χαι ανδρείαν και δύναμιν διά νά εύερ- 
γετήση τήν πατρίδα, χορηγείται μέτρον καί τέλος, τό δέ εΟνος εκ
βράζει σαφώς, οτι δέν δύναται νά κυβερνήτη εαυτό, χαί έξ αδυνα
μίας καί βλαχίας ακολουθεί το άξίωμα « ία republica multo 
praestat bencOcii, quam maleficii, immemorem esse (2) ». 
Καί ουτω συμβαίνει, ώστε δημοκρατικόν τι πολίτευμα, καί άν κατ 
άρχάς διαταχδή μετά συνέσ;ω;, νά ήναι φάσμα απατηλόν, έν ω 
φαίνεται μέν, οτι τά πάντα κινούνται έλευβέρως, τωόντι δέ χωλαίνει 
καί κωλύεται κατά τήν ενέργειαν αύτοΰ. Ό ταν οί Αθηναίοι επίτρε
ψαν εις τους δημοσίους αυτών ρήτορας κα! κωμικού; νά μετέρχων- 
ται τά σκώμματα αΰτών δημοσίως κατά τών μεγάλων άνδρών, 
άπώλεσαν ουτοι τί) σέβα; κα! τήν εμπιστοσύνην τοΰ έθνους, ή δ ιε
ξαγωγή τών καλών σχεδίων έματαιοΰτο, δραοΰ αντιλογίας πνεΰμα 
ΰπετρέφετο είς τον ο/λον, κα! εις τόν άξιώτατον ά*δρα ήτοιμάσΟη 
ή εξορία. Οί άγελαιοι σοφισταΐ εκείνοι κα! κοινοί ρήτορες, τοΰ; ο
ποίους ό Ισοκράτη; θεωρεί ώ ; τοΰ; αΐσχίστου; ανθρώπους τών 
χρόνων αύτοΰ, « καχώ; διακημένους πρός πάσα; τα; ΰπεροχας, 
» πάντα φάσκοντες είδέναι, κα! ταχέω ; πανταχοΰ γιγνόμενοι (3)» έ- 
γνώριζον τήν τέχνην νά άμαυρώνωσι τάς μεγάλα; πράξεις, να σμικρυ- 
νωσιν αΰτάς, καί μάλιστα νά καδιστώσιν αΰτά; υπόπτους. Δια τής 
έπιπόνω; άποκτηΟείση; τέχνη; αΰτών, ε ί; τήν οποίαν έγκαυχώντο, 
άπέκτων υπεροχήν καί επιρροήν, έ·/ώ οί λόγοι αύτών ήσαν μόνον 
μιμήσεις μεγάλων πρωτοτύπων, έξ ών μάλιστα έδα-εί^οντο τά πα
ραδείγματα, κα! ομως έσχωπτον αυτού; (4). Ο δήμο; έγοητεύε- 
το καί έπλανδτο υπό τής άγυρτική; αύτών φωνασκίας, τήν μέν 
αλήθειαν ολίγον τιμών, εΐ; δέ τήν φράσιν κα! απαγγελίαν ήδυνόμενος, 
κα! χαίρων "να βλέπη τοΰ; δημαγωγού; αύτοΰ μαστιζομένους υ re 
άπαιδεύτου κα! αΰδάδους συκοφά/του.

Άλλά παρ’ αΰτοΰ; ίσχυρότερον ένήργει ή αρχαία κωμωδία. Αύ'- 
τη άπεκάλει όνομαστ! τοΰ; άνδρας, τοΰ; οποίους ήθελε νά χλευάση, 
εμιμειτο τό βάδισμα, τά σ'/ήματα, ολον αΰτών τό σχήμα, έδετεν
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(3 ) ΠαναΟ. σελ. 2 3 6 .
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ε ΐ; τό στόμα μετά γελοία; διαστροφής τά; γνώμας αΰτών, παριστα 
αΰτοΰς μετερχομένους έργα όμοιάζοντα ακριβώς τά τοΰ βίου αΰ
τών, άλλ’ ομως μετά τοιαύτης διαστροφής, ώστε άνεφαίνοντο ώς 
μηδαμινοί, ή ήλίδιο: κα! παράφρονε;. Τά Διονύσια, τά Παναθή- 
ναια, καί άλλαι μετ’ ακολασία; τελούμενα·, τελεταί, ή άφοβία τής 
τιμωρίας, καί ή πρός τά κωμικά κλίσις τών Αθηναίων, ή βεβαιό- 
της τοΰ οτι ένοεΐτο υπό τοΰ δήμου παν ο,τι ΰπαινίττοντο, διότι 
οΰτοι περί απάντων τών πολιτικών πραγμάτων, άν δέν έσκέπτοντο, 
ομως ήδολέσχουν, ή φανερά επιδοκιμασία, ταΰτα πάντα προέτρε- 
πον τόν κωμικόν νά άκολουδή άβιάστω; κα! άνέτως τάς εμπνεύ
σεις τής φαντασίας αΰτοΰ. Ό  Αριστοφάνης ήδύνατο λοιπόν νά λέγη 
πρός τοΰς συμπολίτας αΰτοΰ-

» Πολλάχις γ ’ ήμΐν έδοξεν ή πόλις πεπονδέναι 
ταύτόν ές τε τών πολιτών τοΰς καλούς τε κάγαδοΰς 
ές τε τάρχαΐον νόμισμα καί τό καινόν χρυσίον. 
οΰτε γάρ τούτοισιν, ούσιν οΰ κεκιβδηλευμε'νοις, 
χρώμεδ’ οΰδέν, άλλά τούτοις τοΐς πονηροΐς χαλκίοις 
χθες τε καί πρώην κοπεΐσι τώ κακίστω κομμάτι- 
τών πολιτών δ’ ού; μέν ί'σμεν εύγενεΐς χαί σώφρονας 
άνδρας όντας καί δικαίους, καί καλούς τε κάγαδοΰς, 
κα! τραφέντας έν παλαίστραις, καί χοροΐς, κα! μουσική, 
προυσελοΰμεν, τοι; δέ χαλχοΐς, καί ξένοις, καί πυίρίαις, 
καί πονηροΐς, κάκ πονηρών, είς άπαντα χρώμεδα 
ΰστάτοις άφιγμένοισιν, οίσιν ή πόλις προτού 
οΰδέ φαρμακοΐσιν εΐκή ραδίως έχρήσατ’ άν.
Ά λλά καί νΰν , ώ  ’νοητοί, μεταβαλόντες τοΰς τρόπους, 
χρησδε τοΐς χρηστοΐσιν αΰδις- κα! κατορδώσασι γάρ 
εύλογον1 κάν τι σφαλήτ’, έξ άξίου γοΰν τοΰ ξύλου, 
ήν τι κα! πάσχητε, πάσχειν τοΐς σοφοΐς δοκήσετε ( 5 )  » .

""Ας έφερε δέ οσον ήδελε τόν δήμον επί σκηνΐς, δεατρίζων 
τήν άλογον αλαζονείαν καί τήν άνόητον αύτοΰ φιλελευδερίαν, ποιον 
ο'φελος έκ τούτου, Ινώ έτέρωδεν άφήρει τήν αγάπην, τήν ΰπόληψιν 
κα! τήν εμπιστοσύνην έξ αυτών εκείνων, οί'τινες ήσαν Ιχανο! νά με- 
ταρρυθμίσωσι τά κακώς κείμενα; δταν ή σάτυρα αΰτοΰ άπευδύνετο 
κατά τοΰ ίσχυροΰ Κλέωνος, οστις συκοφαντών τόν άνδρεΐον Δημο- 
σδένην, κα! άλαζονευόμενος, οτι δε'λει φέρει είς Άδήνας εντός εΓ- 
κοσιν ημερών τοΰς έν Σφακτηρία Σπαρτιάτας, ή οτι δε'λει άποδά- 
νει, έγεινε καταφρονητός, διά δέ τοΰ τρόπου, δι’ ού ήναγκάσδη υπό

(5 )  Β ά η ,α χ . ς -ιχ . 671 χ « ί έ ξ ΐ ; .  5/.S. F .  E l, B o lh e .
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■τοΰ Νικίου χαί τοϋ δήμου νά έκτελεσγ) τήν υπόσχίσιν αΰτοΰ, χ/χιέ- 
στη γελοίος, ή οταν έσκωπτε τάν σοφιστήν Σίμωνα κλέψαντα τόν 
δημόσιον θησαυρόν (6), τοΰτο δέν ερερε βλάβην είς τήν πολιτείαν (7). 
’Αλλ’ ομως έπρεπε νά άποβή λίαν έπιζήμιον, οταν άπροσδοκήτως 
όπερασπίζων αΰτοΰ; καθήπτετο τοΰ Νικίου χα! Δημοσθένους, έΟεά- 
τρίζε τάν Σωκράτην, καί παρίστανεν αΰτάν δουλεύοντα εις σκανδα
λώδη πάθη, οταν προσήπτεν εις τάν Περικλήν τά πρόσωπον τοΰ Πά- 
ριδος, ώ ; άν πράς χάριν τη; ’Ασπασίας ένέπλεςε του; Αθηναίους 
εις τάν πράς τοΰς Λακεδαιμονίους πόλεμον (8), κα! προσέτι παρί- 
στανε τοΰς μέν βουλευτά; ώς νιοθροΰ; παιδαριώδεις άνθρώπους, τάν 
δέ Λάμαχον ώς άθλιον μισθωτόν δοΰλον, και, διά νά επιτυχή πολ
λούς δι’ ένάς κτυπήματος, έκαμε τάν Εΰριπίδην υπόθεσή φορτικής 
τίνος εικόνος (9), ώς κα! είς άλλη* τινα κωμωδίαν έμαστιγώθησαν 
οίκτρώς παρ' αΰτοΰ δ ’Αλκιβιάδης καί ο Αισχύλος (10 ). Οί άν — 
δρες ούτοι τό μέν άνεδείχθησαν νικηταί είς μάχας κα! έξετεθησαν 
είς μεγίστους ύπέρ τής πατρίδος κινδύνους, το δέ ήσαν διδάσκαλοι 
τοΰ δήμου έπί τών σκηνών ή χατά τάν βίον, διέσωζον τήν μνήμην 
μεγάλων άνδρών, καί ύπέτρερον τά εθνικόν πνεΰμα και τήν μεγα
λοψυχίαν. Ήσαν άρα άξιοι σεβασμού κα! ευγνωμοσύνης, καί μά
λιστα άνευ τούτων ουδέ ή-ϊύναντο νά ένεργώσιν. ’Αλλά δέν ήτο 
οΰδέ δλως άδιάφορον το νά τοέρη τις τήν κλίσιν τών ’Αθηναίων 
είς τάς παιδιάς, τοΰς γέλωτας, κα! τά σκώμματα, κα! νά στρίρη 
μάλιστα αύτά κατά σπουδαίων πραγμάτων και αξιότιμων άνδρών. 
Οΰτω προπαρεσκευασμένοι έπ! τή; άγορας καί έν τώ θεάτρω, έ
μελλον ά'ρα νά παραγνωρίζωσι τήν αρετήν κα! άξίαν, καί πεπλα- 
νημένοι διά πλαστών παραστάσεων, νά έξοριζωσι τή; πατρίδος 
έπ’ ελάχιστη αιτία τοΰ; έχοντας αΰτάς.

Ή  εξορία κατά τοΰς αρχαίους χρόνους ήτο ποινή άσυγκρίτως 
βαρύτερα παρ’ ο,τι δύναται ήδη νά ήναι, διότι τά πράς επιμιξίαν τών 
εθνών με'σα ή σ α ν  τότε πολΰ όλιγώτερα, έλειπον αι εΰκαιρίαι νά 
μεταβαίνωσιν εΰκόλοίς άπά μιας εις άλλην χώραν, καί αυτή ακό
μη ή άσιράλεια, διότι καί χατά γϋν καί κατά θάλασσαν όδοιπο- 
ροΰντες, καί άν ώδευον πλησίον τών παραλίων, έπεβουλεύοντ ο ΰπά 
ληστών. Οί Κίλικες, Ίλλυριο! κα! Αίτωλοί περιέπλεον τήν θάλασ
σαν, μεταχειριζόμενοι ώ ; έχθράν πάντα πίπτοντα εις χεΐρας αΰτών. 
Οί αιχμάλωτοι άπέβαλλον τήν ουσίαν και τήν έλευθερίαν, χα! όχι 
σπανίως κα! τήν ζωή ν  ό δέ ρυγάς πεοιεπλανάτο τυ^αίως τήδε κά- 
χεΐσε, διότι έκ τής έλλείψεως τών γεωγραφικών γνώσεων ητο α-

(6 ) Νεοδλ. ς-ιχ . 3 5 0 . (7 )  Ί π π .  (Β) Ά χ α ρ ν . (9 )  Αχαρ. (1 0 )  *ΟρνιΟ.

γνωστόν εί; αύτάν ποΰ ήτο έπιΟυμητή νέων άνθρίόπων προσέλευ- 
σις, ποΰ ή3ύ*ατο νά εύρεθή δι’ αύτάν πόρος τις τοΰ βίου, ή ί'σως 
εύρορόν τι τεμάχιον γης πράς γεωργίαν· ήτο ξένος, τουτέστι στε
ρημένος πάιης ανθρώπινης βοήθειας, είς οίανδήποτε χώραν καί άν 
ήθελεν έλθη. Καί έάν έπετρέπετο εις αΰτάν νά κατοίκηση ή νά 
διατριβή μεταξύ τών κατοίκων μιας τίνος πόλεως, τότε έπρεπε 
νά ΰπορέρη άπαντα τά βάρη καί τά δεινά, τά όποια κατέθλιβον 
τοΰ; κατοίκους- χωρίς νά άπολαύη ολα τά ώρελήματα καί τά δι
καιώματα τής κοινωνίας, ώρειλε νά τελή πλείονα τών πολιτών. ΙΙα- 
ρεδέχοντο δέ τοΰ; μετοίκους μόνον διά νά μετέρχωνται ως κα! οι 
δοΰλοι τάς βαναύσους τέχνας, ώ ; έν Σπάρτη, καί ιδίως, ινα έο- 
γάζωνται είς τήν ναυπηγίαν ώς έν ’Αθήναις (I I), καί Γνα καταβά- 
λο)τι τά μετοίκιον, τά όποιον παρά τοΐς ’Α.θηναίοις κατ έτος άνέ- 
βαινεν είς 13 δραχμάς. Ύπεχρεοΰντο οχι σπανίως είς ταπεινότη
τας υπηρεσίας· αί θυγατέρες αΰτών επί τινα χρόνον έκράτουν είς 
τάς ’Αττικάς παρθένου; κατά τά; δημοσίας πομπάς τήν σκιάδα, 
αί γυναίκες αΰτών είς τάς γυναίκας τών ’Αθηναίων, αΰτο! δέ έρε- 
ρον τά πράς θυσίαν χρησιμεύοντα σκεύη (12)· Επεβάλλετο είς 
αΰτοΰς ώς καθήκον νά έκλέγωσι προστάτην, είς τοΰ οποίου τήν αΰ- 
θαίρετον διιγοιγήν ήταν παντοιοτοόπως έκτεθειμένο:. Επαυον νά 
άνέχωνται αΰτοΰς, έάν ήρνοΰντο να ύπορέρωσι τοΰ; προπηλακι- 
σμοΰς τοΰ λαοΰ, δστις ενίοτε μετεχειρίζετο αΰτοΰς ώ ; ανθρώπους 
όντας έκτος τής προστασίας τών νόμων. Είς άπορυγήν τούτων καί 
έπίτευξιν τοΰ δικαιώματος τοΰ πολίτου ΰπήρχον, έν Ελλάδι ιδίως, 
μεγάλαι δυσκολία!’ διότι αί ρυλαί καί τά γένη τούτων συνίσταντο 
έξ ώρισμένου άμθμοΰ πολιτών μή δυναυιένου εΰκόλως νά αΰξηθή. 
Πώς έμελλον δέ νά σύρωσιν έρ ’ έαυτοΰ; δΓ έπαινετών έργων τήν 
προσοχήν, κα! λάβωσι τά πολιτικόν δικαίωμα ώς άμοιβήν, ένώ 
άπεκλείοντο τώ ' δημοσίων πραγμάτων’ ή πώς έμελλον νά κ ε ρ S ί - 
σωσι τάς ψήρου;, μή εΰποροΰντες χρημάτων; Είναι ίδιος τών αρ
χαίων, ιδίως τών Ελλήνων, χαρακτήρ, ou ήθελον νά μένωσίν 
άμιγε'ς· και έκαστο; ε?χεν ίδιους λόγους έγκαυχώμενος, ο « ανή
κει είς τά έθνος ή τήν ρυλήν αύτοΰ. « Οΰ γάρ πλάνην καταλύσαν- 
τες, λέγει ό Αί'λιος ’Αριστείδης, ούδέ ώσπερ έπι σκότους πατρίδα 
ζητοΰντες διά πάση; γης και θαλάττη;, ούδέ δυοιν δυττυχίαιν ήγη- 
σαμέναιν, κατέσχον τήν χώραν, βιασάμενοι τήν επωνυμίαν, ε ί- 
ξαντες μέν τοΐς κοείττοσιν, έκβαλόντες δέ τοΰς ήττους, άλλ’ ώσπερ 
τά έκ τών πηγών 23ωρ, έκ τών κόλπων τής γης άνήλθε τό γένος,
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αυτό έξ aύϊοΰ λαβάν τήν αρχήν. Κα! ξένοι κα! πολΐται μόνη τή 
γη ταυτη πρέπουσι διηρήσθαι (13) » . Κατα τινα νομον τοΰ Π ερι
κλεούς δέν έθεωροΰντο ώς Αθηναίοι, δσων ο πατήρ χαι η μη^ηρ 
οέν ήσαν άμφότεροι πολΐτα ι(14). Εξαιρεθείς δέ τινες, ως η τοΰ 
Απολλοδώρου, τάν οποίον, ει χαι Κυζικηνά», εζελεξαν επανειλημ- 
μένως στρατηγόν, δέν δύνανται να αποδειξωσι τό ενάντιον, διότι
ήσαν λίαν σπάνια!.

Ά λλ ' ομως ί) τύχη τών 'Ελλήνων φυγάδων δέν ήτο πάντων ή 
αυτή, Ιξηρτατο έκ της καταστάσεως, εις ήν ευρίσκετο ή πατρίς 
αυτών, οτε έφυγαδεύθησαν έξ αύτής, χαί έχ τών ορων, υπό τούς 
όποιους έπεβάλλετο είς αύτούς ή ποινή αυτη.

'Όταν ουτε τών φατριών ή ταραχή, ούτε ή ισχύς εξωτερικων 
εχθρών έχώλυε τοΰς άρχοντας εις τήν έξάσχησιν τών δημοσίων έρ
γων, έδύνατο ό φυγάς νά έλπίση φιλάνθρωπον μεταχειρισιν" έπε- 
τρέπετο εις αΰτόν νά διάθεση τά τής οιχογενειας χαί περιουσία; α ύ
τοΰ, έάν αυτη δεν έδηαευετο παρά τοΰ νόμου- πολλάχις έσυγχω- 
ρεΐτο είς αυτόν νά λάδη μεθ’ έαυτοΰ τήν γυναίκα καί τά τέχνα. 
Καί έάν ή κατ’ αύτοΰ άπόφασις ήτο μόνον χατά τά φαινόμενον δί
καια, καί ό φθόνο;, ή ζηλοτυπία ή ή έ'χδρα εφηρμοζον χατ αυτοΰ 
τάν νόμον, άλλ’ όμως δέν παρεδίδετο εις τήν αυθαίρετον θελησιν 
καί λύσσαν τοϋ έμπαθοΰς όχλου. Προσέτι ό λαος ήτο ολιγωτερον 
έπιόοεπής εις τά νά βλάψη αΰτόν, ή διότι δέν ήτο αΰτάς ο χρίνας, 
ή καί διότι οί δημαγωγοί αΰτοΰ ποτέ δέν ίσχυον επ αυτοΰ το- 
σουτον, οσον τά πάδη, τά όποΐα διήγειρεν ή εμφύλιος έρι;" σπα- 
νίως οί ενώπιον αύτοΰ έχτιδέμενοι λόγοι έσχημάτιζον τήν πεποίθη- 
σιν αύτοΰ, και έτι σπανιώτερον ήσδάνετο αύτού; ολοσχερώς. Εις 
οέ τάν ιδιωτικόν έχδρον ήρκει συνήθως νά ίο η τάν άντίπαλον αύ- 
τοϋ άπομεμαχρυσμένον έπι τινα χρονον, τάς σχέσεις χαι τήν φ ι
λίαν καί τήν έπΐ(3ροήν αΰτοΰ διαχεκομμένην, αύτάν δέ χαί τά έ 
θνος άποξενιομένους πράς άλλήλους.

Τό πράγμα δέν εΐ/εν οΰτω;, οταν ή έξορία ή το αποτέλεσμα 
στάσεως. Κρίσις καί έκτέλεσις ήτο τότε εν καί τά αΰτά, ή δε κα- 
ταπιεζομένη ή ήττωμενη μερίς εδεωρει ως ευτύχημα αυτής, εαν 
ήδύνατο νά άπομακρυνδή χατά τήν πρώτην κρίσιμον στιγμήν. Ο 
παροξυσμός τών ψυχών, τό αληδώς φλεγμαϊνον μίσος, ο κινουνος 
του οτι ήδύνατο πάλιν νά άπολέση τήν δι’ αίματος άποχτηδεΐσαν δά
φνην, ή τελεία άλλοίωσις τών πραγμάτων, ή σιωπή τών νόμων, ό 
φόβος έγγύς ίσως ήίη ά'ντος έξωτεριχοΰ έχθροΰ, καδίσια τούς VI-
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κητάς άχάμπτους χαί σκληρούς κατά τών διωκόμενων εις τού
τους δέ δέν ε μ εν ε οΰδεμία παρηγορία, διότι οί οικείοι αυτών εϊ- 
χον πέσει εις τάν ύπέρ αύτών άγώνα, ή ήσαν έντρομοι έν τώ 
κρύπτω, καραδοκοΰντες τό μέλλον, ή ε?χον και αΰτοί γυμνώσει 
μάλιστα κατ’ αύτών τό ξίφος και δέ» εμενεν οΰδεμία άλλη έλπίς, 
εΐμή τό νά άποχατασταδώσι πάλιν διά προδοσίας κα! έρημώσεως 
τής πατρίδος αύτών ή διά ξένων πολεμιστών χα! νέων στάσεων. 
Δεινοτα'τη’ά'έ ήτο ή τύχη τών ύπά τυράννων έξωρισμένων.

Πολύ δέ έχρέματο χαι άπό τών ορων, τούς οποίους περιεΐχεν ή 
καταδίκη τής έξορίας. Τινές κατεδικάζοντο εις άειφυγίαν κα! δή- 
μευσιν τής περιουσίας αύτών. Τούτων ή δέσις ήτο απεγνωσμένη. 
Η περιουσία τών Ελλήνων συνίστατο ώς έπ! τό πλεΐστον είς δού

λους, ποίμνια κα! αγρού;, έξ ών έπορίζοντο κατ’ έτος τά πράς τό 
ζην έπιτήδεια, σπανίως δέ εις χρήματα1 ήτο λοιπόν εις αΰτούς α
δύνατον νά λάβωσι μεδ’ εαυτών κρυφίως μέρος τής περιουσίας διά 
νά άνοίξωσιν εις έαυτούς νέους πόρους τοΰ ζήν δι’ άγορα;, γεωρ
γίας καί εμπορίου* αί γυναίκες κα! τά τέκνα αυτών, καί έάν άπέ- 
μενον είς τήν πατρίδα, έ'πασχον τάς αΰιά ; στερήσεις, κα! ούτως έ- 
τιμωρουντο επίσης μετ’ αύτών. II πατρίς άπεκήρυττεν αΰτούς ολων 
τών πρός αΰτούς όφειλομένων καδηχόντων, καί ομως αύτοι ώφει- 
λον νά τηοώσι τά αύτών πράς αύτήν καδήχοντα" έδανατοΰντο, έάν 
υπηρετούν ώς μισθωτό! εις ξένους στρατούς, ή χαί άλλως έφερον τά 
οπλα κατά τών πρώην αύτών συμπολιτών (15 ).

Ό  έν Άθήναις δστρακισμός κατεδίκαζε μόνον εις δεκαετή εξο
ρίαν, ώς ό έν Συραχούσαις πεταλισμός, μίμησίς τις αΰτοΰ ε ί; πεν
ταετή* μετά παρέλευσιν τούτου τοΰ χρόνου έπεδίδοντο εις τούς έ- 
πανεργομένους τά κτήματα αύτώ/. Ο όσιρακισμάς έ'λαβε τήν άρ- 
χήν αύτοΰ μετά τήν άποδίωξίν τών Πεισιστρατιδών ά πρώτος δι’ 
αύτοΰ τιμωρηθείς ήτο "Ιππαρχος ό Χολαργεύς, συγγενή; τις τοΰ 
Ίππίου (16)· Κα! ό Διόδωρος συμφωνεί πράς τούς λοιπούς συγ
γραφείς περ! τοΰ χρόνου, καδ’ ον είσήχδη ή ποινή αΰιη (17 ). 
Ι ία ί ό κατά τό φαινόμενον διαφέρων Αΐλιανός δυνατόν νά συμβιβα- 
σδή πρός αΰτούς. Λέγει δε'· « Κλεισδένη; δέ ά Άδηναίος τά δεϊν 
έξοστρακίζεσΟαι πρώτος εισηγησάμενος, αΰτάς έτυχε τής χαταδί- 
κης πρώτος » . Μετά τήν πτώσιν του Ίππίου άνεφάνγισαν πάλιν οί 
Άλκμαιωνίδαι κα! έπ! κεφαλής αύτών ό Κλεισδένης. "Οδεν χα! b 
Αΐλιανός προσδιορίζει τάν χρόνον τής αρχής ώς οί άλλοι1 ό Κλει-
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σθένης έκαμε τινας μεταβολάς, St’ ών ή'λπιζε νά άποκτή-η τήν 
εΰνοιαν το υ Δήμου, καί οΰ'χω δυνατόν νά έκαμε κα! τοΰτο, έάν 
μάλιστα ήθελε οι’ αύτοΰ νά βλάψη τοΰς οπαίους τών Πεισιστρα- 
τιδών, ιδίως "ίππαρχον τόν NsoSxepov. ’Εάν δέ υπο τό π ρ ώ τ ο ς  
τοΰ Αίλιανοΰ έννοηθή είς έκ τών πρώτων, δέν μένει ούδεμία δυσκο
λία, εΐοέ μή τότε ή γνώμη αΰτοΰ είναι όλιγωτέρας προσοχής α
ξία. Ό  όστρακισμός έπαυσεν, άφότου 5 Νικίας καί ’Αλκιβιάδης 
έπέτυχον νά φυγαδεύσωοι δι’ αΰτοΰ τόν Ύπέρβολον τόν ΙΙεριθοί- 
δην, άνθρωπον εΰχελοΰς γένους, ά/ευ εύγλο)ττίας χαί έπιρροής, 
του οποίου ομως ό δήμις ένίοτε έκαμε χρη-itv διά νά συκοφάντη 
καί έξευτελίζη επισήμους άνδρας Οί ’Αθηναίοι έγέλων γράφοντες 
τό ό'νομα αΰτοΰ, έπειτα ομως ήγανάκτουν, νομίζοντες, δχι έβεβή- 
λωσαν ουτω τ->,ν ποινήν, ηπς εως τόχε έπεβάλλετο μόνον είς με
γάλους καί έξοχους πολίτας, καί πραγματικώς αΰτός ήτο ό τε - 
λευταΐος τιμωρηθείς δι’ αΰτοΰ (18).

Ό  περιορισμός οΰτος τής εξορίας έθεωρεΐτο ώς παραμυθία κα! 
άνακοΰφίσις αΰτής· εχρίνετο ώς ευεργεσία" ό Κικέρο'ν λέγει: Ε χ ϊ- 
lium non supplicium cst, sed perfugium, portusque sup- 
plicii. Nam qui volant pamam aliquam subterfugere, ant 
calamitatem, co solum vertant, hoc est, sodem ac locum 
mutant (19). Oijto) πως ίσως έθεώρουν τήν δι’ έξοσχρακισμοΰ ε
ξορίαν, κα! ένίοτε δικαίως. ”Οταν ό δήμος έξ οίουδήποχε λόγου 
έ'ρριπχε τό μΐσος αΰχοΰ κατά τίνος, τότε δέν έπροστάτευεν αΰτόν 
ή άξια αΰτοΰ’ κ*χ’ επιείκειαν δέ κατεδίκαζον αΰτόν διά τοΰ ός-ρα- 
κισμοΰ, διά νά τόν έξατφαλίσωσι τής άειφυγίας, καί μάλιστα τοΰ 
διά τοΰ κωνείου θανάτου, κα! νά φανή δέ, οτι έγίνετο ιχανοποίησίς τις 
εις χήν Οέλητιν τοΰ πλήθους- πολλάχις χοΰχο επραυνεχο έάν χωρίς 
μεμψιμοιρίας ΰπήκουον είς χάς αποφάσεις αύτοΰ' κα! μετεμελειχο έ- 
νίοχε, οχι κατεδίωξε τόν άθώον υπηοετουν είς τήν ζηλοτυπίαν κα! 
τήν ραδιουργίαν- μάλιστα έάν συνέβαινον μεταβολαί, έκ τών όπ3ΐο)ν 
έ’βλεπεν, οχι τό πηδάλιον τής πολιτείας δέν ήούνατο νά κυβερνηθίί 
μετ’ έπιχυχίας υπό πάσης χειρός- οΰχ ήττον ομως ή δι’ έξοστρα- 
κισαοΰ εξορία ήχο ή άλγεινοτάχη. ’Εκ χης περισχάσεως, οτι έπαυ
σεν, δχε ό Ύπέρβολος ΰπέπεσεν εις αύτήν, γίνεται φανερόν, οτι 
έπρεπε νά φοβώνχαι αΰτόν μόνον άνδρες μέ παιδείαν καί αίσθημα 
φιλοτιμίας, οχ t σπανίως χρησχοΰ χαρακχήρος καί μεγάλης αξίας. 
Ή  βρίχυτέρα αΰτή; διάρκεια άνεπληροΰχο πλουσίως, οτι έπροξέ-
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vet άλγηδόνας, τάς οποίας δέν ήδΰνατο νά αίσθχνθη ό κοινός 
πολίτης. Οΰ τος δέν περιμένει παρά τή: πατρίδος οΰδεμίαν τιμήν, 
5:ότι οΰδεμίαν έξοχον υπηρεσίαν έπραξε πρός αΰτήν* οχαν έξεβάλ- 
λετο έν στάσει, τόχε ή είχε φέρει τά οπλα ό ίδιος καί έβλαπτε χήν 
εναντίαν μερίδα, ώστε δέν εμενεν άνευ τινός ιδίας ίκανοποιήσεως, 
ή έπραττεν έγκλνίμαχα τιμωρούμενα δι’ έξορίας, έν αΰχή δέ ήιθάνε- 
το μονον τήν δυσχέρειαν τής εξωτερικής αΰτοΰ καταστάσεως. Ήχο 
«δυνατόν είς αΰτόν νά φανχασθή, οτι ή άπομάκρυνσις αΰτοΰ έφερε 
βλάβην τινά είς τοΰς συμπολίχας του, διόχι έγίνωσκε πόσον εύκο
λος ήτο ή άνχικατάστασίς του. Ό  σοφός, ό πολιτικός άνήρ, ό στρα- 
τηγός, παρά τοΐς Έλλησι συχνότατα είς τό αΰτό ηνωμένοι πρόσω- 
πον, κατά τήν εξορίαν δέν ήγωνίζοντο μόνον μέ τήν περί τής ίδιας 
διατηρήσεως φροντίδα, ά ι  κα! τοΰτο St’ αΰτοΰς έμελλε νά άποβαίνη 
βαρύτερον, παρά δι’ άλλον τινά, διότι συνετισμένοι ίσως είς πλουχη 
κα! άπολαυάς είχον κα! πλείονας χρείας” ήιΟάνοντο έαυτοΰς κα
κίας εγνωσμένους καί ήδικημένους, τήν δέ ποινήν έθεώρουν ώς επα
κολούθημα τής αξίας αΰτών- έλύπουν αύ τούς, διότι έπίστευον, οτι 
ήδύναντο νά έ'χωσιν αξιώσεις εις άμοιβάς- μέγας αριθμός φθονερών 
καί εχθρών, οί'τινες δυσχεραι'νοντες διά τήν δόξαν αΰτών, καί ανί
κανοι νά άφομοιωθώτι πρός αΰιοΰς, έγέλων κα! έ'σκωπτον τήν 
πτώσιν αΰχών ό δέ κόσμος ακούει καί ]'[νώσκει, οτι έπεσαν, διότι 
απέκτησαν ό'νομα, άνεχηρΰχχεχο δέ πολλάκις κα! διά σχήσεως στή
λης, ώς συνέβη είς τόν Άλκιβιάδην κα! είς άλλους τινάς (20 ), και 
τό μέγα μέρος των συμπολιτών αΰχών, ε τι πρό μικροΰ ΰπηρετούν- 
των τάς θελήσεις αΰχών, άποσχρέφεται άπ’ αΰχών. Δέν δύνανται 
νά έμπισχευθώσιν είς τοΰς συμμάχους τοΰ έθνους αύτών, οί'τινες 
καί οΰδέ δέχονται αΰτούς- οί εχθροί αΰτών μισοΰσιν ή φοβοΰνχαι 
αΰτοΰς· διόχι έβλαψαν αΰτοΰς έργο) ή λόγω. ’Εάν ομω; εχονχες 
χρηστότητα κα! φιλοπατρίαν η-αι ίκανώς μεγαλόφρονες νά πνίξω- 
σιν έν έαυτοις τό φιλέκδικον κα! άταράχως νά ακέπχωνται περ! 
τής κοιταστάσεως τών συμπολιτών αΰχών, τότε ή ίδια αΰτών κατά- 
στασις γίνεται χειροτέρα. Βλέπουσι τήν πατρίδα αίμορροοΰσαν υπό 
•τραυμάτων ο’κείων, τά όποια δέν δΰνανται νά θεραπεύσωσι. Τά 
πρός σωτηρίαν αΰτών βουλεύματα δέν έκτελοΰνται, διότι υπό πά 
θους κατ’ αύτών άποδοκιμάζονται. Εις τάς προτάσεις αΰχών δέν δί- 
δεχαι πλέον προσοχή, καί ίσως αΰτα! αΰται ήσαν ή αίχία τής έξο- 
ρίας αΰτών καί ο,τι μετά πόνου κα! κινδύνου κατώρθωσαν, άπό 
τουχου άποχλι'νουσι πάλιν- δέν δύνανται νά ΰψώσωσι τήν φωνήν κατά
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τών επιβλαβέστατων μέτρων, άλλά μόνον μακρόδεν νά μένωσι βεαταί, 
νά άναλογίζωνται μ ετ’ άδυμία; πότε ή πατρίς αΰτών δέλει καταν
τήσει ει; τό βάραδρον.

Τό μεγαλεΐον τοΰτο ειχον ολίγο: έ* τών Ελλήνων φαγάδων. 
Ούτοι ώς έπ! τό πλεϊστον έπροσπάδουν, μόλος τά ; μετά τουτου 
συνδεδεμενα; δυσχερείας νά λάβωσι τήν εύνοιαν έξωτερικών έχδρών 
κα! νά βλάψωσι παντοιοτρόπως τή» πατρίδα αΰτών. Νέος σκόπελος 
δι' αΰτοΰς. "Οσην οργήν καί άν έδείκνυον κατά ιών διωκτών αΰ
τών, osoy σαφέστατα δείγματα περί to u to u  εδιδον, οΰδέ ν ήττον 
πανταχοΰ έπεδείκνυον πράς αΰτοΰ; ύπούίαν καί δυσπιστίαν. ΙΙα ς 
ήγεμων καί παν εδνος, εις ιό όποιον τοιοΰτος άνήρ προσέφερε τήν 
υπηρεσίαν αΰτοΰ, έπρότεινεν εις εαυτόν τό ζήτηαα· « μή άρά γε 
ουτος σκοπεί νά κατασκόπευση καί νά έλκύιη ήμα; εις τά ; πα
γίδα; ; Εάν άληδώ; ήναι τοσοΰτον έξωργισμένος ώ ; φαίνεται, δέν 
Θέλει κάμει χρήσιν τής δυνάμεως ήμών μόνον διά νά άναδείξη έχυτόν 
κύριον τοΰ έβνους αύτοϋ; Έάν έμπιστευδώμεν εις αΰτάν τά απόρ
ρητα, τοϋς στρατού; και τάς να0; ήιιών, δέλει μένει πιστός είς 
ήμας; Δίν δύναται νά προσβάλλη ήμας διά τών ιδίων ήμών οπλών, 
έάν δι οίανδήποτε αιτίαν συνδιαλλαχδή πρός τοϋ; συμπολίτας του ; 
Καί έάν έπιστρέψη ο,τι χορηγηδή ε ΐ; αύτόν προτοΰ νά έπανέλδη 
παλιν εις τήν πατρίδα αΰτοΰ, δέν δύναται κα! νά μα; κακοποίηση, 
ένω γνωρίζει άπαντα τά ήμέτερα πράγματα, τά; δυνάμεις κα! έλ- 
λείψει; ήμών, τά ; σχέσει; «αί τήν χώραν ήμώ ν; Τ ί; έγγυαται, 
οτι δέν δέλει εγείρει στάσεις εις τό μέσον ήμών, καδώς έπραξεν 
ε ι; τήν προ τέραν αΰτοΰ κατοικίαν ; » Αί άμφιβολιαι αύται ησαν 
τοσοΰτον φυσικώτεραι, οσον έγνώριζον, δτι ό ξένο; δέν εΐχεν έξο- 
ρισδή διά παντός, καί πας τ ι; κα! έδικαιοΰιο καί έκλινε νά βεωρ») 
αΰτά; ώ ; βάσιμους· διότι άνδρωπος έγειρόμενος κατά τής πατρί
δος αυτοΰ, παίζει προσωπεΐον προδότου, τοΰλάχιστον αποδίδει ι'σα 
πρό; ίσα, κα! δέν ούναται νά εχη αξιώσεις ανοχής και έμπιστοσύ- 
νης- "Οδεν έάν άδικοι επιχειρήσεις δέν φέρωσιν εΐ; οΰδένα εύτυ- 
χίαν, πόσον όλιγοιτερον εΐ; εκείνον, δστις έχει χρείαν πειδοΰς, δια— 
βεβαιώσεων, δρκων, κα! παντό; εί'δου; ταπεινώσεως, πρίν έ'τι τΰχη 
τά πρός τοΰτο άπαιτούμενα μέσχ. Καί έάν ούτος εβλεπεν έκπλη- 
ρουμέναί τά ; έπιδυμία; αΰτοΰ, οΰδέν ομως ήτο άβεβαιότερον, παρά 
τό δ,τι ήδελεν εύνοεΐσδαι διαρκώς κα! είς τό έξης. Διότι έάν έπε- 
τύγχανεν έκει^ο, πρό; τό όποιον έ'διδε γνώμην, κατά τοΰ οποίου 
τήν έκτέλεσιν ήτο μάλιστα αΰτός άρχηγός, δ:ηγείρετο ομως εις 
τού; εγχωρίους φθόνο; καί ζηλοτυπία. Έάν δέ άπετύγχανεν, άπε- 
δίδετο εις αυτόν μο'νον άπασα ή ένοχή τή; άποτυ/Ja;· κατηγο-
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ptixo ώ ; δειλός ή προδότη;, καί προδυμως συγκατετίδεντο, εάν ό 
νικητής έζήτε! ώς πρώτον δρον τή ; ειρήνης τήν παράδοσιν αΰτοΰ.

’Ανακουφισμός έλογίζετο, έάν συγχρόνως έξωρίζοντο πολλοί, ώς 
συνέβαινε συνήδω; εί; τού; εμφυλίους πολέμους. Η κοινή τύχη 
συνήπτε μεταξύ αΰτών δεσμόν ίσγυρότατον, Αί αΰταί έπιδυμίαι, 
ομοιαι έλπίδες, καί ό αΰτός σκοπός διεύδυνον καί ώριζον τάς πρά
ξεις αΰτών άπήντων ούτοι όλιγωτέρα; δυσχέρεια; ε ί; τό νά έποικί- 
σδώσί που κα! νά έξασφαλισδώσι κατά διαρκούς διωγμού, ή νά έκ- 
βιάσωσι τήν έπάνοδον. Ιδ ίω ς δέ εις τοιαύτας περιστάσεις ήτο έπω- 
®ελές, έάν τις έξ αΰτών ήτο συνδεδεμένος διά φιλοξενίας πρός 
εδνος τι ή πρός κατά μέρος πολίτας. Έ λλειψις καταστημάτων, 
παρεχόντων σκεπήν καί υποδοχήν εΐ; τόν όδοίποροΰντα, έγέννησαν 
τήν φιλοξενίαν καί ησδάνοντο τήν χρείαν αΰτής τοσοΰτον, ώστε δ 
Ζευς, ό ’Απόλλων κα! ή ’Αδηνα έξυψώδησαν εις θεούς προστάτα; 
αΰτής, ώστε καί έν πολέμω οί έγδοοί έφείδοντο τούς αγρούς κα! 
τά ; οικία; άνδρώπου, μεδ’ ού είχον φιλοξενίαν, καί εις τήν μάχην 
δέν ήγωνίζοντο κατ’ αύτοΰ (21), έπομένως κατά τινα ; περιστά
σεις έσέβοντο τά καδήκοντα αΰτής μάλλον παρά τά πρός τήν πα
τρίδα, καί έδεώρουν μάλιστα αΰτήν ίερωτέραν τής συγγενείας. Διά 
τούτο έγκωμιάζονται αί ’Αδήναι τοσοΰτον, δτι είς τους άργαιοτά- 
τους χρόνους ήσαν τό κοινόν άτυλον τών φυγάδων, έπιδεικνύουσαι 
πρός πάντα; φιλοξενίαν (2 2 ) '  δ Λίλιος ’Αριστείδης ε'ναι πλήρης 
μαρτυριών, τάς όποιας αναφέρει μετά πολλής εύχαοιστήσεω; (23 ) ·  
ό δέ ’Ισοκράτης άποδεικνύει έκ τούτου, δτι αί Αδήναι εχουσι δί
καιον νά άντιποίώνται τήν ήγεμονίαν (24 ) .  Διά τοΰτο έδαυμάζοντο 
ό Θησεύς κα! Ηρακλής, ώς καδαρίσαντε; άπό τών ληστών τά ; 
οδούς. Τ ί άλλο αΐνίττεται ό τοΰ θρα<ικοΰ Διομήιους μΰδος, τοΰ 
τρέφοντος τού; έαυτοϋ ίππου; διά τών οστών τών ξένων, καί μετά 
ταΰτα ριφδέντο; εις αΰτοΰ; τοΰ ίδιου πρό; τροφήν ύπό τοΰ ΙΙρα- 
κλέους, ό τοΰ ’Ανταίου έν Λιβύη, ό τοΰ 2υλέως, έξ ών ό μέν έφό- 
νευε τού; όδοιπόοους, ό δέ κατη^άγκαζεν αΰτοΰς ε ί; βχρυτάτας ερ
γασίας, κα! ό τή; ΰφ’ Ήρακλέους τιμωρία; αΰτών, οστις καί 
μεταξύ τών Κελτών άπηγόρευσε τήν ξενοκτονίαν (25 ) ,  ε ί μή δτι 
τό πάλαι κατηρώντο τόν άφιλόξενον, τόν διώκτην τών άπατρίδων. 
Πας Λευκανός, μή υποδεχόμενο; ξένον, προσερχόμενον εις αυτόν 
κατά τήν εσπέραν, ώφειλε νά καταβάλη ποινήν διδομένην τό μέν 
εις έκεΐνον, τό δέ εις τόν ναόν τοΰ Ξενίου Διός (26 ) .  Οΰδέν δέ ήτο

(2 1 )  Θ ίυχυδ. Β ’, 1 2 . Ό χ η ? . Ί λ .  Ζ , 121  . ( 2 2 j Διόδ. 1 3 , 2 6 .
(2 3 )  ΙΙχναΟ. c . 1 6 . (2 4 )  Π α ν η . ο. 6 1 . ( 2 5 )  AssS. 4 , 1 5 , 1 7 , 1 9 ,  3 1 .

(2 6 )  λ ίλ .  m ix . isTop. 4 , 1 .
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καταλληλότερο·/ εί; τό να δώση αξίαν καί σεμνότητα είς τήν φιλο
ξενίαν, ώ; η εξορία. Έάν ό εξόριστο; ήδύνατο νά επίδειξη μόνον ζώ 
νην ή φιάλην τινα, καί είς μεταγενεστέρους χρόνους πινακίδιο·/ ή 
κύβον, τά όποΐα είς τούς προγόνους αύτοΰ ή εις αυτόν τόν ίδιον 
έδόδησαν ώς δείγμα και ένέχυρον αγάπης, ήδύνατο τοΰτο μόνον 
τό σύμβολον εχων μεδ’ έαυτοΰ, νά μένη άφροντις περί της δια
τροφής αΰτοΰ. Ά λ λ ’ ομως ούδείς φίλος ήδύνατο νά έξαλείψη τά δει
νά, είς α περιέπεσέ τις ή νά σβύση τόν πόθον πρός τήν πατρίδα καί 
έγκαταλειφδέντας οικείους* ήδύνατο μόνον νά καταπραύ/η τήν άλ- 
γηδόνα, όχι ομως νά καταπαύση τά δεινά.

'Οδεν βλέπομε·/, μέ οποίαν αγωνίαν έσπούδαζον ο'ΐ αρχαίοι 
νά ε’πινοώσι παραμυθίας διά τους είς τήν κατάστασιν ταύτην 
περιπίπτοντας. Τό έργον ήτο δυσχερε'ς. Τό περί φυγής σύγ
γραμμα τοΰ Πλουτάρχου δέν εΐναι βεβαίως οικεΐον νά συντε- 
λέση τι πρός παρηγορίαν τών εξόριστων. "Ο,τι περί τούτου λέ
γει είναι βεβιασμένον καί πολλάκις στραβόν παρατηρεί τ ΐί , οχι 
δέλει νά δώαη παρηγορίαν, οπου δέν είχε χώραν τοιαύτη. Τά 
πιδανώτατον έξ οσων λέγει εΐναι ΐσως, οτι πολλοί εύφυεΐ; άνδρες 
κατά τήν εξορίαν ελαβον ευκαιρίαν, νά συντάξωσι συγγράμματα, 
οτι συνέγραψαν ό Θουκυδίδη; είς τό έν Θράκη κτήμα αύτοΰ τήν 
Σκαπτησύλην, ό Ξενοφών είς τόν έν ’Ήλιδι Σκιλλοΰντα, ό Φ ίλι- 
στος είς τήν "Ηπειρον, 'Γίμαιος ό Ταυρομένειος έν Άδήν*ις, Ά ν- 
δροτίων ό Αθηναίος είς Μέγαρα, Βχκχυλίδης ό ποιητής έν Πε- 
λοποννήσω- άλλ ομως τούτο υπήρξε πράς οφελος τής άνδρωπό- 
τητος μάλλον, ή αυτών τών ίδιων (27 ). Ά λλά καί αυτός ό ί'όιος 
τελευταΐον παραθέτει τού; έξή; στίβους τοΰ Εΰριπίδου.

Τ ί τό στέρεσΟαι πατρίδος; η κακόν μέγα ;
Μέγιστον- Ιργω δ’ έστι μεΐζον ή λόγω’
Τ ί; ό τρόπο; αύτοΰ,- τί φυγάσιν τόδυσ·/ερέ;;
Εν μέν μέγιστον, ούχ έχει παρρησίαν 
Δούλου τόδ’ εΐπας, μή λέγειν, όί τις φρονεΐ·
Τάς τών κρατουντών άμαΟίας φέρειν χρεών (28).

Εαν δέ είς τόν Σενέκαν άναγινώσκωμεν- quid estexsilium? 
loci commutatio. Bene exsilium tulit Marcellus* nec quic- 
quam in aninio ejus mutavit loci mutatio, quamvis cam 
paupertas sequeretur, in qua nihil mali esse, quisquis 
modo nondum pervcnit in insaniam omnia subvertentis
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(2 7 )  [Up. <ρ«γ. 1 4 . (2 8 )  ΛίιτίΟι 1G. E i? in . Φοίνιασ, ο τ ιχ . 3 5 5 . έ*2. B o lh c .

avaritise, aique luxuriaj, inlelligit (29). Ό ’Οβίδιος έκ τού- 
ναντίου ομως ψάλλει:

llacc mea, si casu miraris, epislola quarc 
Altcrius digitis scripta sit: â ger eram.

Aeger in extremis ignoti partibus orbis; 
Inccrtusque meaj psene salutis eram.

Quid mihi nunc animi dira regione jacenli 
Inter Sauromatas esse Getasque pules ?

Non coelum patimur, nec aquis adsuevimus istis. 
Terraque nescio quo non placet ipsa modo.

Non domus apta satis: non hie cibus utilis aigro. 
Nullus, Apollinea qui levet arte malum.

Non qui soletur, non qui labentia tarde 
Tempera narrando fallat, amicus adest.

Tam procul ignotis igitur moriemur in oris,
Et fient ipso tristia fata loco?

Nec mea consueto languescent corpora lecto? 
Depositum nec me qui float, ullus erit?

Parce tamen lacerare genas ; nec scinde capillos. 
Non tibi nunc priinum, lux mea, raptus ero.

Cum patriain amisi, turn me periisse, putato,
Et prior et gravior mors fuit ilia mihi.

Nunc, si forte potes, sed non poles, optima conjux, 
Finitis gaude tot mihi morte malis (30).

Εύκατάληπτον λοιπόν είναι, έάν οί φυγάδε; έπελαμβάνοντο 
■παντός μέσου, διά νά άπαλλαγώσι τής καταστάσεως αύτών και 
έκδικηδώσι τούς εχθρούς αύιών. Μέ ποΐα αισθήματα κατέλιπεν 
αρά γε ό Δηαο3δένης τήν πατρίδα αύτοΰ, οτε άποχωρών άπ αύ
τής, άνέκρϊζε πρός τήν Άδηνα/: « ώ δέσποινα πολιάς, τί δή 
τρισί τοΐς χαλεπωτάίοις χαίρεις δηοίοι;, γλαυκί καί δράκοντι και 
δήμω ; (31)-»

("Επεται ή συνέχεια).

ΠΕΡΙ Φ ΪΓΗ Σ ΚΛ1 ΕΞΟΡΙΑΣ. 3 It)

(2 9 )  D c co n so l, ad  m a tr . I le lv .
(3 0 )  L ib r . T r is t .  3 . e le g . UapxS. Ίβοκρ. π . τ . ζευγ . σ ίλ . 3 1 9 .
(3 1 )  Hieron, W olf, εΐααγ. είς Ίαοκρ. π . τ .  ζε^'γ.
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Κατάλογος τών β ιβλ ίω ν ,  ές ών θ ε ίο  μ ε ν  άρύεσθα ι τά 
εθνογραφικά ήμών άρθρα δ ιαρχούσης τής β\ ε ξα 

μ η ν ία ς  του Φιλολογικού Συνεκδήμου,
ά . Π εριηγησις ε ις  την Μ ακεδονίαν, περαχούσα έρευνας έπ\ της Ιστορίας, τή ς γ ε ω 

γραφίας κα\ τών άρχαιοτήτων της χώρας ταυτης ύπδ Μ. Ε. Μ· Κ :υζινέρου (C o u s in c ry )  
πρώην Γεν· Προξένου της Γ αλλ ίας έν Θε^σαλονίκν), ιππότου τοΰ τά γμ α το ς  της τ ι 

μ ή ς , μέλους τοΰ ’Ινστιτούτου τής Γ α λλ ία ς , μέλους έπ ιτ ίμ ο υ  τή ς  Β ασ ιλ . Α κ α δ η 
μ ία ς  του Μ ονάχου, της έν Μ ασσαλία ’Ακαδημίας κα\ τής Β ασιλ . ‘ Ε ταιρ ίας τών άρ- 
χα ΐ3λο 'γων έν Γ α λλ ία . Το'μ. δυ'ο ε ις 8 ον. μετά 24  χαλκογραφικών π ινά κω ν , ών 1 6  
έν τώ  πρώτω κα : 7 έν τώ  δευτέρω, ένθα πρόσκβιτβι και γ εν . γεωγραφικός χ ά ρ τη ς  της 

Μ ακεδονίας, έν Παρισίοις 1 8 3 1 .  τ ιμ α τα ι άντ'ι 4 0  φράγκων.

Ίδοΰ δ ΐ  τά  π ερ ιεχ ό μ ενα ! Πρόλογος. Ε ισαγω γή . Κεφ. Α . ΠερΊ τής Μακεδονίας έν 
γ έν ε ι , κ α ί περί τώ ν  αρχαίων τε κα ί νεων αΰτής κατο ίκω ν. Κ ε ο . Β . Θεσσαλονίκη* τά  

•ν αΰτή μνημεία έκ της άρχαιότητος κα ι του μεσαιώνος, ή εμπορία, τά  έργοστάσια, 
ή  παρούσα αΰτής δ ιο ίκησ ις κα\ τά  περίχω ρα αΰτής. Θέσις του ορούς Δυσόρου, ονο - 
μαζομένου τήν σήμερον ΚορΟιάτ, κα'ι του ορούς Κισσού, Ονομαζόμενου ύπδ τών ’Οθω
μανών ορούς Σολομώντος. Κ ε φ .  Γ . Π εριηγησις άπο Θ εσσαλονίκης ε ίς  Βέρροιαν η 
Κ αραφέριαν. ’Επάνοδος δ ιά  Βοδινών κα ί Π έλλας ή Ά λλ ο υκλ ισ ιά , κατά καιροΰς μ η - 
τροπολεοιν της Μ ακεδονίας. Περιγραφή τώ ν τρ ιώ ν τούτων πόλεων κα ί τώ ν περι αΰτάς 
πεδιάδων. Κ ε φ .  Δ . Πρώτη περιηγησις εις Ά μ φ ίπ ο λ ιν . Περιγραφή της ΆνΟ εμουν- 
τΐδος κα'ι τή ς λ ίμ νη ς  Βόλβης. ’Επάνοδος δ ιά  της Κ ερκινίτιδος λ ίμ ν η ς . Πρώτη συνέν- 
τ ε υ ξ ις  παρά τ  ο> ’Ισμαήλ B ifl, δ ιο ικητή  τώ ν Σερρών. Κ ε φ .  Ε. Λεύτερα περιηγησις 
ε ις  Σέέρας. Περιγραφή της πόλεως ταότης κα\ τών περιχώρων α ΰτη ς . Δίοδος διά τής 
Κ ρηστονικής. Πρώτη έπ ίσκεψ ις παρά τώ Ίουσσοΰφ Βεη, τώ  μ ε '.έπ ειτα  Ίουσοοΰφ ΓΙασ- 
σα , υίώ  τοΰ ’ Ισμαήλ Βε'η* Διοίκησ'.ς καί έ/χπορία των Σερρών, Κ ε φ .  ΣΤ. Προσδιορι
σμός του ορούς Κερκίνης Περιγραφή τών πεδ ιάδω ν, τάς οποίας διαρχίες ό Σ τρυμών. 
Σ κέψεις κα'ι συμπερασμοί περι τώ ν άρχαίων κατο ίκω ν τ ί ί  κοίλάδος τα υτη ς. Θ ;ρινή 
δ ιατριβή τώ ν έν Σέρραις ’Οθωμανών έ π ι τοΰ ορούς Κ ερκίνης, ονομαζομένη ‘ Υ α λ ιά . 
Κ ε φ .  Ζ . Περι τώ ν ‘Υ  α λ  ίω  ν έν γ έν ε ι κατά  την Τουρκίαν. Κ ε φ . II. Περίχωρα τώ ν 

Σερρών. 'Ο δηγία  περ\ τοΰ Πόντου πσταμοΰ, έκλαμβανομε'νου κακώς ά ντ ι τοΰ Στρυ
μόνος. Κ ε φ .  Θ . Έ π ίσκεψ ις είς τδ μοναστήριον του ίεροΰ Προδρόμου- Συνεχεία το3 
Θ . κεφ. Δυο έπ ιγραφα ί, εύρεΟεΐσαι έν Σέρραις. Ναοι τώ ν οποίων γ ίν ε τα ι μνεία  έν α ΰ -  
τα ϊς . II έν τω  ναώ του'τω λατρεοομένη Θ εότης. Ν ομίσματα τοΰ Μ εγάλου ’Α λ ε 

ξάνδρου. ("Έπεται ή συνέχεια ).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Γραμματική τη; Ιταλικής γλώσσης υπο Μ. Π. UspiSsu. tv Ά -  
Οήναις έκ της Τυπογραφίας Κ. Άντωνίάδοι/ περιέχα σελ. 170 . 
τιμαται £ρ«χ. 3 .
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