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-Σ ν ΐοπ τ ιχός  βίο<*

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς, ό περιφημό" 
τερος όήτωρ τ ίς  αρχαιότητας, εγεννή'.η τό τέταρτον έ
τος τής έν.ενηκοστής όγδοης όλυμπιαδας, ή το τρια
κοσιοστόν ογδοηκοστόν πέμπτον έτος προ Χρίστου, 
άπό πατέρα αρκετά πλούσιον κοί ίδιοκτήΟίν σιδηρουρ
γείου. Α>λ' η δη επταετής ών μένει ορφανό? τοΟ πατρός 
και ύπο τήν έπιτήρησιν τής μητρός αύτοΰ Κλεοβούλης 
και των επιτρόπων, τούς οποίου? ό πατήρ του έπροσ- 
διιόρισεν, άλλ’ οϊ όποιοι μάλλον έφρόντιζον νά πλουτί- 

-σωοιν αύτοί από τής περιουσίας τών ορφανών, παρα να 
καλλιεργήσιμοι τό πνεΰμα του μικρού Δημοσθένους, του 
οποίου ή άνατροφό έμεινεν ούτως, σχεδόν όλως διό/ου 
παραμελημένη. Ιίϊς τοοαύτην δ ’ έ-.εκα τούτου περιέπεσε 
χαυ»ότητα, ώστε οί συ'-ηληκιώται αύτοΰ τόν έπωνόμα- 
ζον Βέ:ηλον (ήτο δέ ό Βέτηλος μαλθακός τις καί θη
λυπρεπής αύλητής), Αλλ’ ό ζέων κ » ί προ; τί.ν ρητορι
κήν τείνων νους αύτοΰ. άν καί προς καιρόν άπεναρκώ· 
δη διά τόν αργίαν, δ*ν όργισε νά εξυπνίση, αφορμήν 
λαβών τήν έξης.

Πολύς έγε'νετο λόγος εις Αθήνας περί τίνος συζητή- 
•σεως, άμορώση; τά  κοινά τής πόλεως συμφέροντα καί 
πολλούς διά τούτο ενδιαφέρουσα; Αύ'τνι ητο τό αντικεί
μενου τ ίς  ομιλίας άπάντοιν. 0  ,οι ελάμβανον μέρος, οί 
με» κ «τά , οί δε υπέρ. έπλήσθη λοιπόν και όνέος Δη
μοσθένης ζήλου νά παρουσίασή? μ.ετά τών άλλων ακρο
ατών εις τήν συνέλευσιν του δήμου. Κολλίστρατος ώνο- 
μάζετο ό ευτυχής ρήτωρ όστις ένικησεν εις την συζή- 
τησιν ταύτη», έκφωνήσας διακεκριμένον λόγον. Μετά 
πολλής δέ προσοχής ήκροάζετο αυτόν ο λαός, και εν·* 
δουσιασθείς από τόν εξογον ρήτορα, προέπεμψεν αυτόν 
*ν παρατάξει μετα τήν άγόρευοιι, καί έν θριάμβω

συνώδευσαν αύτόν εις τήν οικίαν πλήθος λαού έπεφη- 
μοΰντος καί χειροκροτούντο?, τά εςοχα αύτοΰ προτερή
ματα. Ó  νέος Δημοσθένης κατενύγει τήν καρδίαν άπό 
τας εις τόν Καλλίστρατον άπονεμηθείσας τιμάς καί έ ιι  
πλέον άπό το χράτος, τό όποιον ή ευγλωττία έφάνη έξ- 
ασκούσα επί τού νοός αύτοΰ καί ό τής δόξηςέοως άνέ- 
σπασαν αύτόν άπό τήν απραξίαν, έκτο τε παραιτήσας 
πάσαν ά'λλην ηδονήν, παρεδόθη όλως εις τήν έξοχον 
τέχνην του λέγειν, καί μαθητεύσας ύπό τόν ίσαΐον, 
του όποιου ή ισχυρά καί έντονος φράσις έθελγε αύτόν 
περισσότερον παρά τήν γλυκείαν καί ειρηνικήν τοΰ Ισο- 
κράτους ^ητορίαν, έγινε δέ οπαδός καί τοΰ Πλάτωνος, 
τοΰ όποιου τό εύγενές κα ί υψηλόν ύφος ¿θαύμαζε καί 
έσπούδαζε νά μιμήται.

Δεκαεπταετής δέ μόλις άγορεύσας κατά τών έπι- 
τρόπων του, ήνάγκασεν αυτούς νά του άποδώσωσι μέ
ρος τη ; περιουσίας του. Ενθαρ^υνθεί; δέ διά τήν επ ι
τυχίαν ταυτήν, ¿τόλμησε ν άναβή καί τύ βημβ τής 
του δήμου συνελέύσεως καί νά δημηγορήση,, πλήνδέν 
ευδοκίμησε. Επειράθη καί δεύτερον, άλλα καί πάλιν δέν 
ήρίστευσε. Αθυμήσας δέ όλοτελώς, ήθέλησε νά παραί
τηση επάγγελμα, προς τό όποιον ένόμιζεν εαυτόν α
νίκανον διά τάς φυσικά; του ελλείψεις, α ΐπνες τοΰ 
έφαίνοντο αδιόρθωτοι. Δειλία μεγίστη, φωνή ασθενής 
καί τραυλίζουσα, γλώσσα στενοχωρουμενη, χειρονομίαι 
ακατάλληλοι, ΰψοισις τών ώμων αηδής, άπετέλουν τήν 
απαγγελίαν αύτοΰ όλως δυσάρεστον, χωρίς δέ τής 
απαγγελίας ούδέν κατορθοΰϊαι εις τήν ρητορικήν. Τότε 
φίλος τ ις  τοΰ Δημοσθένους, ένδοξος υποκριτής, τόν ί~ 
βοήθησε ευφυέστατα, διδωνείς αύτόν νά εννοήση τήν 
μεγάλκν ανάγκην τής απαγγελίας. Διότι ίδών αύτόν 
άθυμοΰντα μέν καί περίλυπον διά τήν όποιαν ύπέφε- 
ρεν αποτυχίαν, άγνοοΰντα δέ τήν α ιτ ίαν, διά τήν ο
ποίαν ό λόγος αύτοΰ δυσηρέστησε, είπεν εις αυτόν νά 
προφέρη ωραίους τίνάς στίχους τοΰ Σωφοκλέους, τό
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όποιον καί εξετέλεσεν ό Δημοσθένη; μ' όσην έδυνήθη 
τελειό ιητα . Μετά τούτο τοΰ; αύτοΰς απήγγειλε 
στίχου; καί ό Σάτυρος, [ούτως ώνομάζετο ό ύπο- 
κριτής], καί οί στίχοι έφάνησαν δλως διάφοροι καί άλ* 
λοΐοι, ότε παρά του ΰποκριτοΰ Σατύρου άπηγγέλθησαν.
Τότε εννόησεν ό καλός ημών Δημοσθένης, ότι ή απαγ
γελία είναι ούσιωδώς αναγκαία είς τήν ρητορικήν, καί 
ότι διά τήν ελλειψιν αύτη; αύτός δυσηρέστησε. 04εν 
ένεθαρρύνθη καί έπεχείρησε νά ΰπερνικήση τάς ελλεί
ψεις, ενεκεν τών όποιων άπέτυχε.

Μηδέν όπως φθάσ^ είς τό τέρμα του σκοπού του 
έφείσθη. Γπό τρεις διδασκάλους ε'διδάχθη τήν τέχ
νην του άπαγγέλειν, ήτο δε καί αύτός είς ¿αυτόν αύ· 
σιτ.ρότατος διδάσκαλος. Είναι γνωστοί οί παράδοξοι 
κ · ί  έκτακτοι αγώνες, τού; οποίους κατέβαλε δ ιά να  
καταδαμάση καί μεταβάλή τή νφ ύο ιντο υ . Φέρων χα- 
λήκια είς τό στόμα, άνερριχάτ} επ ί αποτόμων βράχων, 
άπαγγέλων πολλούς στίχους κατά σειράν, καί προφέ* 
ρων έντόνως τά στοιχεία καί τάς συλλαβάς, είς όσα 
πλειοτέρας ά πή ντ ϊ ή προφορά αύτού δυσκολίας. Συνί- 
καμπτε δέ κατ’ όλίγτν τά  όργανα αύτού είς καθαράν 
καί εύχερή διόρθωσιν τών μακρύτέρων περιόδων, Πε* 
ριδιαβαζων δέ είς τάς παραλίας αύτάς καί δημηγο- 
ρών πρός τά εξαγριωμένα κύματα, άνελάμβανε θάρρος 
καί έξησκεϊτο κατά τού πολυθορύβου σάλου των συ
νελεύσεων τοΰ λαού. όσάκις δέ κατ’ οικίαν έξησκεϊτο, 
έκρέμα είς τούς ώμου; του γυμνόν ξίφος, διά νά τόν 
έτ.ενθυμίζη, ότι πρέπει νά τούς καταβιβάσ^ ότε έξυ- 
ψοΰντο άπρεπώς. Απαγγέλων δέ κατ’ ιδίαν απέναντι 
κατόπτρου, παρετήρει έν αύτφ καί τάς σμικροτάτας Α 
λείψεις, τάς όποιας παρέβλεψαν οί διδάσκαλοί του. Α
φού δέ άπαξ τά  κατενόει, ήγωνίζετο άδιαλείπτως καί 
νά τά  καταπολεμήση· Διά τοιούτων πολυμόχθων αγώ
νων επέτυχε τοΰ σκοπού του, κα ί ούτως έτελειοποιήθη 
είς τήν απαγγελίαν, ώστε ό  άιτίπαλός του Αισχίνης καί 
•τοσοΰτον θαυμαζόμενος επί επ ιτύχει απαγγελία, ώμολό- 
γησεν, ότι καταβιβάζει τήν άξίαν τών λόγων τοΰ αντί
ζηλου, άπαγγέλων αύτούς.

Έ ν ένί λόγω ό Δημοσθένης επληροφορήθη τοσοΰτον 
καλώς, δτ^ή απαγγελία, είναι απαραίτητος είς τόν ρήτορα, 
ώστε πρός τόν έρωτήσαν'τα. Ποιον είναι τό πρώτον είς 
τήν ρητορικη'ν; ή άπαΓγελία, άπεκρίθη. Ποιον τόδεύτερον; 
ή  απαγγελία, επρόσθεσε. ΙΙοϊον τό τρίτον, ή απαγ
γελία, καί πάλιν είπε. Διά τής απαγγελίας δέ έννοοΰ- 
μεν τήν καλήν παράστασιν, τήν μνήμην, τήν προφο
ράν καί δλας τοΰ σώματος τάς κινήσεις, ύφ’ ών συνο
δεύεται ή προφορά. Καί τώ  όντι, ενώ μέ αγαθήν απαγ
γελίαν κα ί ό μετριώτερ^ς τών ρητόρων άρέσκει. Χωρίς 
αύτής, δέν επιδίδει ούδ'ό τά  μάλιστα εύγλωττος £ήτωρ.

Μολονότι δέ ό Δημοσθένης ήτο προικισμένος έκ φ ύ - 
σεως άπό τά  μεγαλήτερα προτερήματα πρός τό 
συγγράφειν ,  έπεμελεϊτο όμως καί νά τά καλλιερ- 
γη  καί τελειοποιή διά τής σπουδής. Φιλοπονότα- 
τος ών, έγείρετο δι' όρθρου βαθέως κα ί δεν ύπέμενεν να 
τόν ύπερβή είς τήν εργασίαν ούδ’ ΰ τά  μέγιστα φιλόπο

νος χειροτέχνης. Διέταξε καί τώ χατεσχεύασιν υπό
γειον σπουδαστήριον, εις τό όποιον κατεκλείετο ο
λοκλήρους μήνας, ξυρίζων τό ήμισυ της γενειάδος αύ
τοΰ διά νά μή δύναται νά εζέλθ-φ. Είς τούτο τό σκο
τεινόν άναχωρητήριον ύπό τό φέγγος του λύχνου, μα- 
κρά/όχληρων θορύβων, παρεδίδετο είς τάς μελέτα;, έ -  
λεύθερος παντός περισπασμού. Οί δέ εχθροί του έ λ :-  
γο* περί τών προκριτοτερων του λόγων ότι, ό ζ ο υ σ ι ν  
¿ λ α  ί ο υ .  Ά λ λ ' αύτός μή προσεχών είς τούτους τούς 
πειρασμούς, έχαιρεν οσάκις ήδύνατο νά καυχη*·?, καθ’ 
εαυτόν, ότι εν μόχθω συνέγραψε τό καλόν καί τέλειον, 
ούδέ εύηρεστεϊτο νά έκφέρη είς φώς εύχηρώ; καί αύτο- 
σχεδίο-ς πρόστιχόν τ ι καί μέτριον. Αντιγράψας δέ όκ- 
τάκις τόν Θουκυδίδην, συνοικιώθη μέ τά ακριβές καί έν
τονον ύφος τού συγγραφέως τούτου.

Επέτυχε δέ εύνοίκωτάτην εύκαιρίαν νά επίδειξη τά 
έμφυτα καί επίκτητα αύτού προτερήματα. Διότι ό Φί
λιππος, βασιλεύ; φιλόδοξος, πολιτιιό ; έμπειρος, πολε
μιστής δραστήριος, εχθρός της αργίας, τό μέν πρώτον 
ασθενής, ισχυρός δέ το μετά τούτα καταστάς, προέθε- 
το νά καθυποτάξη τήν Ελλάδα. Δόλος, επιορκία, ά· 
διχία, βία, τά  πάντα ήσαν παρά τφ  δυνάστη τούτω 
δίκαια μέσα πρός έπίτευξιν τού σκοπού του. Μή φειδό" 
μενος χρημάτων διά να καθυποτάξη τάς πόλεις, ύ π ί-  
βαλενύπό τό κράτος του δυνάμει χρημάτων εκείνα; τών 
πόλεων, όσων τάς πύλας δέν ήδυνήθη ή ισχύς τών ό
πλων του νά άνοιξη, ήγω ηζετο  δέ πρό πάντιυ* νά 
ένσπείρη διχονοίας μεταξύ τών πολιτειών τής Ελλά
δος καί οΰτω νά καταπολεμά, τάς μέν, διά τών δέ, 
το όποιον καί πολλάκις έπετύγχανε. Τό μεγαλη'τερον 
δέ πρόσκομμα τών σχεδίων αύτοΰ άνεφάνη ή εύγλωτ" 
τία καί ή δραστηριότης τού φιλοπάτριδος καί άοκνου 
Δημοσθένους. Καί ούτως ή μέν δραστηριότης τού Μα- 
κεδόνος διήγειρεκαί ϋπέτρεφε τήν εύγλωττίαν τού Α
θηναίου, τούτου δέ ή ρητορική δεινότης κατέστρεφε

τούς αγώνας εκείνου.
0  δέ Δημοσθένης, διάπυρος καί θαρραλέος έν τα υ - 

τώ ζηλωτής τής των προγόνων εύκλειας, άφιέρωσεν ολα 
αύτού τά προτερήματα είς τό συμφέρον τής πατρίδος 
καί άπάστς τής Ελλάδος, άγωνιζόμενο; νά δ ιατη- 
ρήση δ ιά  τής ισχύος τών λόγων τήν ελευθερίαν λαού, 
τόν όποιον ό Φίλιππος διά τοΰ κράτους τών όπλων νά 
καθυποτάξη προέθετο. Εξήντλητεν όλα τής τέχνης αύ
τοΰ τά βοηθήματα διά νά ε’ξυπνίση τούς συμπολίτας 
αύτού άπό τόν βαθύν ύπνον τής ραθυμίας, κα ί διδάξη 
αύτούς τε καί τούς άλλους Ελληνας τά  αληθή αύτών 
συμφέροντα, καί νά συνένωση αύτούς πάντας εις τό ό- 
μοφρονεΐν, καί νά πείση αύτούς νά λησμονήσωσι τά ι
διαίτερα αύτών πάθη απέναντι κοινού κα ί έπιφόβου πο
λεμίου, άγωνιζομένου νά καθυποτάξη αύτού; άπαντας 
μηδενός αποκλεισμένου. Διά ταυ τα άλλοτε μέν προέ- 
τρεπε τούς Αθηναίους είς ύπερασπισιν τών ύπό τοΰ Φι
λίππου πολεμουμένων, άλλοτε δέ όδοιπορών πρός τούς 

ί συνωκειομένους τ φ  Φιλίππω λαούς, τούς συνεκίνει διά 
I τής ισχύος τών λόγων καί εμπνέων είς αύτούς τό αύ-
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τ ό  πνεύμα, ύφ’ ου αύτός κατιίχετο, τούς κατέφερε νά 
άποσπιυνται μέν άπό τόν δεινάστην τούτον , νά προσ- 

'Χολλώνται δέ είς τούς Αθηναίους, τού; αληθείς καί ει
λικρινείς αύτόν φίλους καί προθύμους προστάτας. Καί 
-έλος ή πλεονεξία τού Φιλίππου ήθελε καταδαμασθή 
καί τιμωρηθη, έάν ό Δημοσθένης ήθελεν εισθαι καί αγα
θό; στρατηγός, ώς ητον ένδοξος £ήτωρ, ή εάν τού- 
? σχιστόν αϊ Αθήναι ήθελον έχει τότε στρατηγόν, I -  
χοντα δεξιότητα ϊσην τή εύγλωττία τού Δημοσθένους, 
ό μέγας λοιπόν ούτος ρήτωρ δημήγορών είτε είς 
τήν ίδιαν αύτού πατρίδα, είτε είς τάς άλλας πό
λεις, πάντοτε έπειθε, καί οί άκροαταί αύτού άπείρ* 
χοντο άοίποτε πεπεισμένοι περί τής άληθείας τών λό
γων αύτού καί μέ τήν άπόφασιν νά βάλλωσιν είς πρά- 
ξιν τάς συμβουλάς του.

Αλλ’ έν τούτοι; τ ί άπαντώμεν είς τόν έξοχον καί 
έκτακτον αύτύν ρήτορα; Τίποτε δέ* υπάρχει άπλούτ 
σ:ερον καί φυσικώτερον παρά τήν εύγλωττίαν αύτού. 
Δέν άπαντώμεν παρ αύτώ τά παράτολμα εκείνα σχή
ματα, διά τών όποιων προικίζονται άπό λόγον καί 
αίσθησιν, όντα άφωνα καί αναίσθητα, καί διά των ό
ποιων έξεγείρονται οί νεκροί άπό τόν τάφον διά νά 
άποτείνωμεν πρός αύτούς ερωτήσεις ή νά άκούσωμε* 
παρ’ αύτω ι λόγους. Ό λίγας εύρίσκομεν παρ αύτω εκ 
•τών έκπλητικών εκείνων εικόνων, διά τών οποίων ή 
ψυχή άνυψοΰται, καί είς έκστασιν φέρεται- Εκ των 
λαμπρών ενθυμημάτων εκείνων εννοιών, διά τών οποίων 
συναρπαζόμεθα καί έκθαμβούμεθα σπανίως καθορώμεν 
παρ' αύτώ τήν πολυτέλειαν καί μεγαλοπρέπειαν εκεί
νου τού ύφους, τάς λαμπρά; εκείνα; εκφράσεις, α ί ό- 
ποϊαι εξ ύπαρχης έκθαμβοΰσι τά όμματα και -γοητεύ- 
ουσι τών ακροατών τά  ώτα. Δέν έννοοΰμεν όμως, ότι 
δέν ύπάρχουσι σχήματα παρά τώ  Δημοσθένει’ ϋπάρ- 
χουσι μάλιστα πολλά καί τοσοΰτον πλειότερα καθ'ό
σον α ί εκφράσεις του εϋρίσκονται φυσικώτεραι. Διότι τά 
σχ.ήματα δέν είναι καθώς θέ^ουσι τινές νά τά όρίσω- 

•σι, τρόποι εκφράσεις δ ι ιόν άπομακρυνόμεθα άπό τόν 
•συνήθη καί φυσικόν τρόπον τοΰ έκφράζεσθαι, άλλά μά
λιστα τά  μεταχειριζόμεθα συχνότατα, όταν άκολουθώ- 
μεν τόν φυσικόν τρόπον τοΰ έκφράζεσθαι' καί ούτως 
ή διάλεκτος τού λαοΰ μεταχειρίζεται πολύ πλειότερα 
σχήματα άπό τήν των εγκρίτων, διότι εκείνη είναι καί 
άπλουστέρα καί φυσικιοτέρ». Όσα λοιπόν άπαντώμεν 
σχήματα παρά τώ  Δημοσθένει, είναι αείποτε έκεϊνα τά 
όποια ή φύσις αύτή ύπαγορεύει, καί ουδέποτε όσα ή 
τέχνη διδάσκει. ‘ Ο λόγος τού ρήτορος τούτου είναι σει
ρά σκέψεων έκφερομένων μέ οικειότητα καί έμπνεομέ- 
•νων άπό τοΰ καλού τήν αίσθησιν. Από τόν ορθόν λόγον 
δανείζεται ό £ήτωρ αείποτε τήν διάλεκτον ταύτην καί 
τάς ιδέας αύτάς, τά ; τοσοΰτον άπλά ; καί συνήθεις 
φαινόμενα; *αί όμως μηδέν περιεχούσας ταπεινόν καί 
τετριμμένον, ύ Δημοσθένη; σκέπτεται, συλλογίζεται, 
«λλα  τού; συλλογισμό ύς του έζωογόνησε τό κραταιόν 
πνεύμα φαντασίας γον ιμοτάτης' έλαβον νά είπω ούτω 
'ψυχήν καί σώμα. όμιλ ούσι, έργάζοντκι, κινούνται, προ-

βαίνουσι διά μακρών βημάτων, καί εμφανίζονται ύπό 
σχήματα λιαν υψηλά, λίαν σοβαρά' καί ό £ήτωρ ά - 
πεκδυθείς ϊ ’ς τό στάδιον αύτοΰ μετά όρμητιχωτά- 
των κινήσεων, τόν κεραυνόν έχων άνά χεϊρας, τό 
πύο δέ είς τά όμματα, προβάλλει, διασύει, καταδα- 
φίζει. Δέν δυνάμεθα νά άνθέξωμεν είς τάς προσβο- 
λάς του, ύποχωροΰμεν" άλλ’ ή ήττα υπάρχει είς ήμχς 
ποθεινή, διότι άγαπώμεν νά ύποχωρώμεν είς τάς δ ια- 
ταγάς τοδ όρθού λόγου. Απλούστερον ό Δημοσθένης 
συλλογίζεται, άλλά μέ τό ένθερμον ίκεϊνο ύφος, το 
καταθέλγον τήν καρδίαν καί φωτίζον τό πνεύμα. 
Α ί άπλαί μέν καί εύλογοι, καί καταπληκτικαί, α
είποτε πεπυρωμέναι άπό τού πνεύματόςτου τό 
πδρ ,  Ινδυμέναι ενίοτε σχήματα ,  άλλ' εις σχή
ματα φυσικώ; καί χωρίς βίαν έξ αύτού τού αντικει
μένου ε’μπνεόμενα, φαίνονται εξακοντιζόμενοι είς τήν 
ψυχή» κατ' ώθησι» ίσχυράν καί σχεδόν άκάθεκτον- Αί 
δ ’ έξ ών αΰται αί σκέψεις συνίστανται ίδέαι συνω- 
θοΰνται καί έπακολόυθούσι με ταχύτητα χωρίς ν 'άφί- 
σωσι κενόν ούδέ νά συγχέωνται* καί μας καθυποτάσ- 
σουσι κατά τοσοΰτον εύχερέστερον, καθόσον εύαρέστως 
ύποφέρομεν τό κράτος τού ορθού λόγου, ό όποιος 
φωτίζει καθυποτάσσων.

Ούτω π ,  χ . τό λαμπρόν έκεϊνό χωρίον τό περί 
Στεφάνου λόγου, ένθα ό Δημοσθένης θέλει ν’ απόδειξη 
είς τούς Αθηναίους, ότι δέν έπταισαν άναλαβόντες τήν 
•ν Χαιρωνεία μάχην πρό; τόν Φίλιππον. Τό έξοχον 
τούτο χωρίον, τό όποιον τοσοΰτον δικαίως έπαινεϊ καί 
τοοοΰτον έπιτηδείως ερμηνεύει 6 Λογγΐνος, δέν είναι 
τ ί  άλλο, είμη άπλούσ Γάτος συλλογισμός μετασχημα
τισμένος είς σχήμα. Ο ύ χ ί  ώ  Α θ η ν α ί ο ι ,  ήδύ· 
νατό νά είπή άπλώ ; ό Δημοσθένης, d i r  ήράρτητβ ά - 
ν α . ΐα β ό π ε ς  rb r  ν π ίρ  τù r  ί π ι ίπ ω ν  t û r  lEA.h'irur è- 
Λευθερ ία ς  xai σο ιτ ι^ ία ς  x ird vro r , d io n  τοντο npa^ ar- 
7ες ίρ ιμ ήβ η τε  τούς προγόνους σας. Έ άν τ ις  ι[τε'£ρ ύ~ 
ρ ά ς  πρέπε ι r à  f t ' i p  χ α ί ¿χεινονς. ’E à r â i  ix eürot i -  
πα ινώ νεα ι ό ιά  τ α ο ύ τα ς  π ρ ά 'ε ις  πρε’π ο ν  ε ίν α ι >~ά ίπ α ι  ■ 
νηοθε χα ι ίψ ε ΐς ' άλλ' ό ρήτωρ μέ στροφήν άξιοθαύ- 
μοστον καί καινοπρεπή, πυρώνει τήν ψυχήν τών Α
θηναίων, παριστων τούς προγόνους αύτων ώς Θεούς 
τινας, είς τούς οποίους ορκίζεται, λέγων ,  .  . .

Είναι δε ό Δημοσθένης αξιοθαύμαστος, ούχί μόνον 
διά τήν ίσχύν καί σφοδρότητα, ύπό τών οποίων χα 
ρακτηρίζεται, άλλά καί διά τήν συμπλοκήν τών ιδ ι
οτήτων, αί όποϊαι φαίνονται ασυμβίβαστοι. Εκπλητ· 
τόμεθα άπό τόν λόγον τούτον, τόν επίσης άπλούν καί 
υψηλόν, εύγενή καίοίκεΐον, άκριβή καί έναρμόνιον, σφο
δρόν καί κανονικόν, κραταιόν καί λεπτόν, πλήρη καί 
ορμητικόν, έπεξειργασμένον καί φυσικόν, καί τό π α - 
ραδοξότερον δραστήριον καί χομψόν. Διότι τό ζέον Καί 
χοαταιόν τού Δημοσθένους πνεύμα συνέδεσεν όλας τάς 
χάριτας, όλας τάς λεπτότητας τού αττικισμού. Λέγει 
δέ ό Κικέρων ό τι, ούδέ « ί Αθήναι αυται ήσαν ά ττ ι-  
κώτεραι τού ενδόξου αύτού ρήτορος. Καί κατά τόν Κ ι- 
χέρωνα ό αττικισμός συμβιβάζεται πρός πάντα ; τούς
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τρόπου; τού έκφράζεσθαι μή εξαιρούμενου ούδ’ βύτυύ 
toG ύψους.

F ivai S i o αττικισμός καθ’ ήμάς εύγενη'; τις καί 
εκθαμβωτική άπλότης, διαρκής τις κομψόtr,;, ε»ι- 

-σχυομένη, διά τρόπων εκπληκτικών και διεγερτικών’ . 
τίποτε έκτακτον δεν περιέχει εις τήν ουσίαν των εν
νοιών’  έχει δέ εις τάς περιόδου; λεπτόττ,τά τινα , 
γοητεύουσαν δια θελγήτρων τών άποίων δεν χαθορώ- 
μεν τό αίτιον. Τούτο μόνον γινώσκομεν, τούτο μόνον 
δυνάμεθα να έννοήσωμεν άναγινώσκον-τε; τούς εκλε
κτού; τών αττικών συγγραφέων, ότι δηλαδή εγοη* 
τεύθτ,ρε», κατεθέλχθημεν από την άναγνωσιν αυτών. 
Ιΐατερήρησα άναγινώσκων αυτούς, ότι μή έξετάσαν- 
τες άλλο ή τγy  ουσίαν τών πραγμάτων, πιστεύομεν 
νον ότι τά πράγματα τ,σαν τό μόνον άντικειμενον 
της σπουδή; των. ίΐ'πιστατοΰντε; δέ τάς νοητικ/ς 
τ,μών δυνάμει; ε ΐ ;  μόνον τήν εκλογήν κα ί διάθεσιν 
τών λέξεων, νομίζομεν πάλιν, ότι είς τίποτε ά 'λο  
δ ίν προείχον, είυή εί; τήν ακρίβειαν τής έκφράσεως 
κα ί τήν δισμόρφωσιν τών φράσεων καί τδ πνεύμα ή- 
μών άσχολεΐται ή θέλγεται απ ' «ύφελίμους καί τερ
π νά ; ιδέας, καθ' δν καιρόν ή άκυή ήμών γοητεύεται 
άπό αρμονίαν επίσης ώραίαν, όσον έρρωμένην καί σύν
τονον. Ιίαρετηρησα έν έν ί λόγω εί; τού; Αττικού; 
συγγραφείς, τήν ώραίαν ταύτη,ν εντέλειαν, τήν άπλήν 
καί φ»σικήν, ή όποία άπετέλεσε καί θέλει άποτιλέσει 
αείποτε τήν εντέλειαν τοιν συγγραμμάτων- Αν κα ί ό 
Δημοσθένης είναι πλήρης ισχύος, ε’μφαίνει όμως παν- 

-ταχού τήν Αττικήν εκείνην λεπτότητα τήν τοσούτον 
έκγωμιαζομένην καί τοσούτον σπανίαν’ καίένώείς τού; 
πλείστί-υς τών συγγραφέων ποία τ ι ;  έπιτήδευσις καί 
τέχνη τ ι ;  λίαν προφανή; καταδεικνύουσιν αείποτε σχε
δόν σπουδήν καί μέριμναν, παρά τώ Δημοσθένει ό 
καρπό; τών αγρυπνιών καί τής εργασία;, είναι τό κα» 
τακρύπτειν τήν τέχνην καί παρέχειν εί; τήν φράσιν 
>δέαν καί κίντ,σιν τής άπλουστάτη; φύσεω;.
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’Αισχίνη; ό Ατρόμητου, εις τών δέκα ρητόρων, 
έβλεπε μετά δυσαρέσκεια; ρήτορα τοιούτον, οίο; ό Δη* 
μοσθένης, χωρίς τού οποίου αύτός ήθελε πρωτεύει ε ί; τήν 
πατρίδα του. Καί κατ’ άρχά; μήν ή τον ανταγωνιστή; 
μόνον αύτού [άλλ' ό ανταγωνισμό; πλησιάζει ε ί; τήν ζηλο
τυπ ίαν, ή δέ ζηλοτυπία ε ί; τό μΐσος]. Οθεν έντό; ολίγου 
κατέστη αδιάλλακτο; αύτού εχθρός, καί μάλιστα όταν 
κατηγορηθη, ύπ’ αϋτοϋ ιό; παρανόμησα; εις πρεσβείαν 
τ ινά  πρός τόν Φίλιππον. Η ζηλοτυπία δέ αύτού καί 
τό μίσος μ^τριασθέντα διά τινα χρόνον, διηγέρθησαν καί 
έζερράγησαν πάλιν μετά τήν έν Χαιρωνεία μάχην, ό'τε 
«προτάθη νά στεφανώσωσι τόν Δημοσθένη,ν χουσβ στε
φάνιο, τό όποιον ήτο πολύτιμος ανταμοιβή διδομένη. δ ι’ 
εκδουλεύσεις ανθρώπων τά μάλιστα ώφελησάντων τήν 
πατρίδα. Διότι ό Δημοσθένης είχεν έκλεχθτ, επιστάτης 
ι » ς  επισκευή; τών τειχών, καί επειδή δεν έξήρκεσεν ή

προσδιορισθεΐσα ποσότης τών χρημάτων, ό Δημοσθένη; ί '  
πρόσθετε γενναιοψύχω; τά έλλείτοντα, καί δέν τά συμ.- 
παρέλαβεν ε ί; τόν λογαριασμόν, άλλα τά  έχά .ισ .ν ε ί; 
τόν δήμον, πολίτη ; δε' τ ι : ,  ό Κτησιφων, έγραψε ψήφι
σμα νά στεφανώσωσι χρυσω στεφάνιο τον Δημο-.θέ- 
νην, ίο; πολίτην καλόν καί άγαθυν, οστι; υπηρέτησε 
πάντοτε καλώ; τήν πόλιν καί η το πρόθυμο; να τήν 
ϋπηρετήση καί ε ί ;  τό έξη,;. 0  Αισχύνης δέ μή όυ- 
νάμενο; νά ΰπομείνν. τ ά ; τιμάς, καί το·’·; επαίνου;, οί ό
ποιοι άποδίόοντο εί; τόν μισητόν ανταγωνιστήν αύτού, 
κατεπολέμησε τό ψήφισμα, ώ ; εναντίον τών νόμ.ων. 
Κατηγόρησε δέ τόν Κτησιφώντα, οι; παραβάτην τών 
νόμων τριχώς. Πρώτον μ ίν, διότι επρότεινε γνοίμη,ν νά 
στεφανώσωσι τον Δημοιθένη.ν, ετι υπεύθυνον όντα, εναν
τίον τής διατάξε ω ; τού νόμου μ ή σ τ ε φ α ν ο ύ σ θ α ι ,  
α ρ χ ώ ν  ε ν τ ό ς  τ ή ;  α ρ χ ή ;  α υ τ ο ύ ,  Δεύτερον 
διότι έζη'τει νά κηο/χθή ό στέφανος εί; τό θέατρον 
εναντίον τή ; διατάξεω ; νόμου τινός, οστι; έάν τινα  στε- 
.φανώση ό δήμο;, προσδκοριζε να κηρύττεται ό στέ
φανο; ε ί ;  τήν .Πνύκα. Τρίτον τέλ.ος πάντων, διότι έ;ε- 
Οεσε ψεύδη εί; τά ψήφισμα, παριστάνων τόν Δημοοθ:- 
νη,ν πολίτη,ν πιστόν καί ζηλωτην, μη όντα ούτε το εν 
οϋτε τό άλλο. Φαίνεται δέ, δτι ό Αισχίνη; δ·.α τούτο μ-ό- 
ναν κατηγορεί -όν Κτησιφώντα , διότι εμίσει τόν Δη- 
μοσθένην επειδή εί; τούτο π-ό πάντων ενδιέτριβε, ό-ΐ 
δηλαδή ό Δημοσθένη; η το προδότη; μισθο·τό; τών 
εχθρών τής πατρίδο; κα ί αρχηγό; πρωταίτιο; τών δ υ 
στυχημάτων αύτής.

Η κατηγορία ήρξατο τέσσαρα έτη πρό τού θανάτου 
τού -Φιλίππου, άλ’ ή δίκη εγένετο τό τρίτον έτο; τη» 
εκατοστή; δωδεκάττ,; όλυμπιάδο; τού άρχοντο; λρ ι- 
στοφώντο;, καί τά δεύτερον έτος τή ; βασιλεία; τού ’Α ' 
λ-εξάνδρου, καθ’ δν ήδη καιρόν ό βασιλεύ; ουτο; ήτο κύ
ριο; τής Ασίας. Συνεδραμον δέ πρός τήν δίκην ταύτη,ν 
πανταχόθεν τής Ελλάδος, ώς είς έκτακτον θέαμα, καί 
ήτο τωόντι τοιούτον, καί μάλιστα έκ τών ωραιότερων, 
διότι έμελον νά Γδωσιν άντιπαλαίοντας τού; δύο με
γίστους ρήτορας τού’ αίώνος, καί τούτου; άμ.φοτε'ροος 
υπουργούς, ΰπηρε-ήσαντα; πολλάκι; τ ί,ν  πόλιν και δλη,ν 
τήν Ελλάδα, καί άμφοτέρους διαθέρμους διά τό προ
σωπικόν αυτών ενδιαφέρον, καί τό ζωη ρότα τον άμοι- 
βαϊον μΐσος. Το επίσημον καί άξιόλογον τού άντικει- 
μένου αύτών, ή προσδοκία πολυαρίθμου’ ακροατηρίου, 
τήν όποιαν ώφειλον νά δικαιώσωσι, τούς ύποχρέωνον νά 
έςαντλήσωσιν ολα τής ρητορικής αυτών δεινότητος τά 
βοηθήματα. Καί δέν θέλομεν μεταχειρισθη υπερβολήν, 
λέγοντες περί τών δύο τούτων λόγων, ό τι ύπάρχουσιν 
άρ ιντονργ/ ψα ΐα , ό ν η ιρ ί ΐ 'α  >-ά ρριισι/ηνιτωσιχ  ώς *«■*■ 

τε.Ιειόζηζος, καί έΕ.όρου ρΐ/ζοριχήΐ δειχότηζος. 
Ε ί; τό προοίμιον τού λόγου του ό Αισχίνη; (τού όποιου 
ώίόωμεν ήδη τήν άνάλυσιν] εκφράζει πρώτον ευχα; πε- 
ρι άποκαταστάσεω; τ ή ; εύκοσμία; έν τή δημοκρατε·α 
καί  τήν λύπην του περί τή ; όπαρχούσης άκοσμια;,. και 
οΰτω δεικνύει τήν μεγίσττ,ν αξίαν τή ; κατηγορία; αϋ - 
τού, ή τ ι; γινόμενη υπέρ τ ή ; διατηρήσεως τών νόμων 
καί τή ; δημοκρατίας, ενδιαφέρει οϋτω καί τού; δικαστά; 
ίδ ίω ; καί άπαντα ; τού; πολίτα; έν γένει. Δέν εμφαίνει 
δέ τήν διαίρεσιν τού λόγου αύτού ,  τήν όποιαν έπαρου· 
οίασεν εί; τό έγγραφον τή ; κατηγορία; του’ όιαιρεϊ 

δ έ  τόν λόγον είς τρία μέρη, κατήγορων τόν Κτησίτ
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φώντα, ώ ; παρανομήσαντα τριχώ ; ώ :  προείπομεν.
Τό πρώτον μέρος τού λ.όγου δυνάμεθα νά συντέμνω- 

μεν είς τού; εφεξής δύο συλλογισμού;.
Πρώτο; συλλογισμό;· —  Οί νόμοι άπαγορεύουσι νά 

στεφανούνται οί υπεύθυνοι άρχοντες, πριν ή δώσωσι τά ; 
εύθύνας. Αλλ’ ό Δημοσθένης ήτο υπεύθυνο; καθ’ δν και
ρόν έπρότεινον δι’ ούτόν στέφανον έκ χρυσού, άρα πα_ 
ρεβει τ·.ύ; νόμου; ό τούτο προτείνας.

Δεύτερος συλλογισμός. Γίάντε; οί κατέχοντες υπουρ
γήματα ϋποχρεούνται νά διδωοιν ευθύνην· άλλ’ ύ hr,. 
μ-οθένη;. διοριοθείς ε’τ.ιστάτη; τή ; τών τειχών επ ι
σκευής, κατεϊχεν υπούργημα· άρα ύ Δημοσθένης υπό
χρεου το νά διόση εύθύνας.

Atά νά στηριζη, δέ τό δεύ*ε:ον μέρος τού λόγου του, 
ύ Αισχίνη,; αναγινώσκει τόν περί τών κηρυγμάτων νό
μον, ρητώ; όιατάσσοντα, έάν μέν τινα στεφάνή ή βου
λή., ό στέφανο: νά κηρύττεται εί; τό βοαλευτηριον. Εάν 
δε ύ δήμο;, ε ί; τήν Πνύκα, επί συνελεύσεω; τού δήμου, 
ά λο,θι δέ οϋδ αμού. Δεικνύίΐ, ότι προφανώς ό Κτη,σιφών 
παρενόμησε κατά τούτου τού νόμου. Κατ’ άμφότερα δε τά 
μέρη τού λ-'γοο περιλαμβάνει καί αναιρεί επιτήδειοι; 
όλα; τάς ενστάσεις, τα. οποίας ήδύναντο νά παρουσία- 
σωσιν οι ενάντιοι καί μάλιστα μετά πάσης της έμβρι- 
Οεία; καί τού ζήλου, όσον επιδέχεται ή συζήτησι; περί
νόμο>ν.

'Γό δε τρίτον μέρος τοΰ λόγ’ ο είναι εκείνο, είς τό ό
ποιον ό ίδιος κηρύττει, ότι άπ .δ ίδει τήν πλειοτέραν 
ά'ίολογότητα. Είναι ψε.δες λέγει, ό·ι έ· Δημοσθένη.ς εί
ναι πολίτης άγαθ·.;, πιστός καί ζη,λωτης. Ε ί; ύποστήρι- 
ς ιν  δέ τιών λόγων του επιχειρεί να διατρέξη δλ.ον τον δη
μόσιον βίον του Δη.μοοθένους, κ α ίώ ς ίν  παρόδιο αναφέ
ρει ιδιαίτερα τινα ανέκδοτα τού ίδ·.<· τι/ού αυτού βίου. 
Αλλά προ πόντιοι εί; τά δημόσια αύ-.ού υπουργήματα 
ενδιατρίβει. Διαιρεί λοιπόν εί; τέσσαρα τμήματα όλου; 
τού; καιρού;, καθ’ σΰε ε’κυβέρντσε-ά τή ;-,όλεω ς.Τ ΰ μέν 
πρώτον, άπό τού πρό; τόν Φίλιππον πολέμου ϋπέρ τή ; 
Αμφιπόλεως μέχρι της συμμαχίας καί ειρήνη; τή ; γε- 
νομένγ,ς κατά πρότασ ν οού Φ λ. κρ'-τ υ ; καί -■ ύ Δημο_ 
σθένους. Τό δέ δεύτερον, άπό της ειρήνη; μέχρι τού πο
λέμου. Τό δέ τρίτον ά..ό τού πολ-έμου μέχρι τής έν Χε
ριό εία μάχη;· Τό δέ τέταρτον συμπι-ηρούοιν αί τότε πε
ριστάσεις.

II; προ; τότ.ρώτον Τμ.η.μα, δεικνύει, ότι ό Δημοσθέ/η,; 
έκ ουριφώνου μετά τού <!".λοκράτους έγραψε πολλά ψη
φίσματα κκτά τάς πρώτα; διαπραγματεύσεις περί ειρή
νη ; καί τής συμμαχίας, ότι δέν επερίμ.ενε τήν επάνοδον 
τών ε ί; τού; Ελ,λη,ν >; κατά τού Φιλίππου άποσταλειτών 
πρεσβ.ιών, καί επομένως έκώλυσε τού; Αθηναίου; νάδιο- 
μολογήσωσι τήν είρήνι,ν είς κοινή,ν συνέλευσιν τιον Ελ- 
λήνων, ότε έπρόδ.ιοοεν είς τόν Μακεδόνα τόν Χερσοβλέ- 
πτη,ν, βασι’ έα τής ί·>ράκης, φίλον κ.αί σύμμαχο/ τών 
Αθηναίων, καί τέλος ότε δια τών πρό; τού; πρέσβεις τού 
Φίλιππου φιλοφρονήσεων έκσλ.άκευσε τόν Φίλιππον μετ’ 
«κρας χαμέρπειας. Απ,περατεϊ δέ τόν λόγον του δι’ εύ- 
φ.αδού; επιλόγου, ένθα με'μ.φεται τόν Δημοσθένη*/, ότι 
Κατά τήν περίπτωσιν τ/ς ειδήσεως τού θανκτου τού Φι
λίππου, έπαρουσιάσθν, ε ί; τό δημόσιον μετά πάντων 
τών δειγμάτων τής άγαλ.λ ιάσεω;, ενώ πρό ολίγου ο 
θάνατο; είχεν άφαρπάσει τήν μονογενή αύτού θυγα- 
τιρ*.

] Είς τό δεύτερον τμήμα, ύ ρήτωρ παριστάνει τόν 
Δτμοσθένον μεταβαλόντα εξαίφ'τ,ς πολίτευμα, κατηγο- 
ροίντα τούς συμπρέοβεις, άγορεύοντα κατά τού μονάρ
χου καί ένσπείροντα σπέρματα πολέμου καί ταραχών, 
όμ.ιλεί περί τής εύνοϊκ.ής συμμαχίας, εκθέτει έπιτη- 
δείως τάς ραδιουργίας καί μηχανάς τού Δημοσθέ
νους έκ συμφώνου μετά τίνος πολίτου τής Χαλκίδοςό" 
νόματι Καλλια, επί προφάσει μέν, ότι εργάζεται ύπέρ 
τού κοινού συμφέροντος, τό δε αληθές χάριν τών ιδίων 
έαι·τού καί τών τού Καλλία συμ.φερόντων.

Τά τρίτον δέ τμήμα είναι τό άζιολογώτερον πάντων. 
Περικλείει δέ τά περί Λοκρών, Αμφισσέων καί τού δευ
τέρου ιερού πολέμου καί τήν συνομολόγη,σιν τής μεταξύ 
Θήβα ων καί Αθηναίων συμμαχίας. ένταύθα τό ύφος 
τού ρήτορος γίνεται άξιοπρεπέστερον, λεπτόν καί ισχνόν 
μέχρι τούδε αποβαίνει ήδη πολυτελές καί μεγαλοπρε
πές. Ο Δημοσθένης [κατ’ αύτού], συνεργήσας ε ϊ;  τήν α
σέβειαν τών Λοκρών τής λμφίσσης, χαλλιεργαύντων τήν ι
ερά ν γήν, έπέσυρε τήν όργήν τών Θεών επ ί τής πα- 
τρίδο; καί ¿πάσης τή ; Ελλάδος. Είναι άλητήοιος, ανόσιος, 
καταδιωκόμενο; ϋπό τής θεία; οργής, τό.ν οποίαν επέ- 
ουραν αί ανοσιουργίαι αύτού. όλεθρία μοϊρα αείποτε 
ουνοδεύουσα αύτόν κ.αί δεινότερον -ήδη μετά τάς άσε- 
β ίΐα ; του τούτα ;, εμβάλλει είς ανίατα δυστυχήματα 
όλους τούς πλϊο ιάζοντα ; αύτόν, ίδιευτας, ηγεμόνας, πό
λεις, κτλ. Ινσυχάται, λέγει, ότι έφιλιωσε τού; Θηβαί
ου; κ.αί Αθηναίους. Αλλ’  α ί περιστάσεις 'άπλώς συν έ
δεσαν τάς πόλε·.:, Ε ί; δέ τήν συνομολόγησιν τής συν* 
θήκη,ς ύ καυχοίμενος ούτος πρωταίτιος αύτής έπροξένη- 
σεν είς τού; Αθηναίου; τρ ε ϊ; μέγιστος ζημίας διά τά ; 
όποιας, τιμωρίας μαλιστα είναι άξιος, καί ούχί στεφάνου. 
Λΐ δέ ζη.μίχι ε’/τίΟενται μετά μεγάλης ακρίβειας καί 
σφοδρότη,τος. Αποπερατεϊ δέ ό Αισχίνης καί τό τμήμα 
τούτο δεικνόων διά λόγου σφοδρού, υψηλού, περιπαθούς, 
όπόσον η,τον άνάςιον νά οτεφανώσωσιν είς τό θέατρον 
παρόντων τών Αθηναίων, κ.αί άπάντων τών Ελ.λ.ήνςον 
τόν άπανθρωπον φονέα τών έν Χερωνεία. τιεσόντων, τόν 
μιαρόν αυτουργόν της δυστυχίας τών ταλαιπώ.ρων Θη
βαίων καί πρωταίτιο/ τών δεινών όλη; τής Ελλάδος.

Τό δέ τέταρτον τμήμα περιέχει διάφορα ανέκδο
τα έκ τής πολιτείας τού Δη.μοοθένους, κ.αί τέλ.ος Γκθεσιν 
τών προτερημάτων, τά  όποια οφείλει νά κατέχη. ό αγα
θό; κ.αί.δνμοτικός πολίτης, καί τά όποια ά Δημοσθένης 
δέν έχει. [Ενταύθα δέ όμιλε! κ.αί περί τού γένους τολ 
Δημοσθένους]. Προτρέπει δέ τέλος τοό; όικαστά; νά άπα ι- 
τήοωσιν άπό τόν Κτησιφώντα νά δικ.αιολογήση αυτό; 
εαυτόν κ.αί νά μη ουγχωρήσωοι νά ομιλήση ό Δημοοθέ- 
νη.ς- εϊ δέ καίθελήσωσι νά τόν άκροασθώσι, νά διαγράψωοι 
σχίδιον απολογίας, ά -ό  τό όποιον νά μή παρεκτροπή· άτ 
θεν καί άνακ.εφαλαιοΐ τόν λόγον αύτού ζωηρώς τε κ.αί 
ακριβώς.

Πττ/.θεΐ; δέ υπό τού Δη.μοοθένους ό Αισχίνη; ε ί ;  την 
κατηγορίαν ταύτη,ν, κατεδικ.άσθη ε ί; εξορίαν κ.αί κ.ατα 
φυγών είς ΐ'όδον ηνοιξε σχολεΐον ρητορικής, ίίρξατοδέ 
τής διδασκαλίας αύτού, άναγινώσχων εΐ; τούς μαθηϊός 
του τόν λόγον, δ ι’ δν έξωρίσθη, και οί μαθη,ταί επεφή- 
μουν κ.αί ¿χειροκροτούν. Αλλ οτε μετά τούτον άνεγνω 
καί τόν τού Λτμοσόένους, αλλεπάλληλοι εύφηαίαι καί χει
ρ· κροτη,σεις τόν διέκοπτον. Τέλ.ος ανέκραξε. Τι δέ ; εί- 
περ αύτού τού θηρίου άκη,κόειτε;  Δηλαδή, τ ί ήθελατε κά
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μει, έάν ή ’/; λα τ ι ακούσει» αύτού τού Δη-μυσθένου; τήν 
βπαΓγελίαν.

4W5 ΙΩΝ ί ΚII

Ν Α Υ Τ Ι Κ Α .

Είς οόδέν της Αγγλική; ιστορία; μέρος απαντάται 
θαλάσσιο; πράςις, δυναμένη νά συγκριθη προ; τήν κα
ταστροφήν τού Ισπανικού στόλου, τον όποιον Φίλιππο; 
ό Ε. επ3μψεν ΙνΤτει 158 8  πρύ; κατάκτησιν τού κρά
τους τή; Ελισάβετ. Ουδέποτε οί Αγγλοι διέτρεξαν με- 
γ*ίήτ·ρον κίνδυνον ούτ’έδειζαν μεγάλη τέραν ευστάθειαν. 
ΙΙροσθετέον δέ, ότι καί ούδε'ποτε ύπό τή ; τύχη ; προφα
νέστερο» έβοηθήθησαν.

Πολιτική αντιζηλία ύπό θρησκευτκών διαφονίών αναρ
ριπιζόμενη, παρεσκεΰαζεν προ πολλοί τόν μεταξύ Ι
σπανίας καί Αγγλίας πόλεμον οί έμποροιάμφοτέρων τών 
ετ ικ :α ιε ιώ ν τούτων διεφιλονείκουν περί των πρωτείων « ί ς  

όλα τά εμπορεία [Marches] τού κόσμου' καί οί μέν 1. 
σπαν-.ί νπερει/ον κατά τά ; προ πολλών ενιαυτών ά~ο- 
κτηθείσα; θαλασσίους -δυνάμεις, οί δέ Αγγλοι κατά τήν 
εδγενή δραστηριότητα καί τήν άκόρεστον αύτών φιλο
δοξίαν.

Οσον δέ περί τών ηγεμόνων, έκαστο; αύτών είχε τήν 
απόλυτον αύτού πεποίθησιν. Καί ό μεν Φίλιππος παρί- 
στα τον μασαλλοθρησκότεοον Λατινισμόν, ή δέ . Ελισά
βετ τόν άποκλειστικώτερον Λουθηρανισμόν, ό  μέν πρώ" 
το; σταρίδιδε τού; αιρετικούς ε ί; τό λεγόμενον ιερόν εχα- 
στήριον κηρύττω», ότι μόνο; ήθελε» ετοιμάσει πυράν, 
διά νά καύση τόν υιόν του αύτόν, άνκατά τι έφαίνετο κλι
νών πρό; τούς αιρετικού;· εκείνη δέ κατεδίκαζεν ε ί; φυ- 
λάκισιν καί πρόστιμο» τόν άπαξ μόνον παρευρεθέκτα ε ί; 
λατινικήν λειτουργίαν καί Ιτιμώοει τόν «μελούντα τό 
παραμικρότερον θρησκευτικόν έθιμον λουθηρανικόν διά 
προστίμου ε ίκ οσ ι Μρωχ στερ.Ιιχωχ χαζά  μ ήχα . Εκτός 
τούτου συνέστησεν επιτροπήν κληρικών, οίτινε; ¿γνω
μοδότου» περί τών θρησκευτικοί» δοξασιών ένό; έκα
στου, έχοντε; τήν εξουσία·/ νά φυλακίζωσι καί νά στρε- 
βλώσι τού; κατά τ ι πταίσαντας.

Αί αντίθετοι λοιπόν αύται δοξασίαι ¿γέννησαν τό με· 
ταξύ τών δύο αύτών ήγεμόνων μ.ϊσο;, τό οποίον ηύξη- 
σεν έκ τινων πολιτικών αφορμών. Τό 1578  ό ναύαρχο; 
Δαρκος ¿λεηλάτησε τά παράλια τού Περού, μετ' ολίγον 
δέ ό Φίλιππο; ¿βοήθησε τό ; στρατόν, τόν όποιο* ό Δούξ 
τ ή ; Πάρμη; έφερεν εί; βοήθειαν των Ιρλανδών άνταρ- 
τ ά ν . Εν έτει I 585  αγγλικοί στόλοι προσέβαλον, άνευ 
προηγούμενης πολέμου διακηρύξει»; τόν άγιον Αομίγγον 
καί τόν Καρθογένην. Εν έτος 5έ μετά ταύτα ό Δόρκος 

.περιύβρισε τήν Λισαβώνα καί κατέστρεψε πλησίον τών 
'Γαδίίρων ολόκληρον στόλον φορτηγών πλοίων. Τοιαύ- 
τ α ; ατιμώσεις άπήτουν έκδίκησιν, ό δέ Φ ίλιπτο; μόνην 
άνταξίαν ¿νόμισε τήν τή ; Α γγλία; κατάκτησιν.

Καί τοι άπολέσας τ ά ; Κάτω χώρας, ήτον όμως δ ι 
σχυρότερο; τών ηγεμόνων, διότι ού μόνον κατείχε τήν 
Ισπανίαν, τήν ΙΊεάπολιν, τήν Σικελίαν, τό Δονκάτον τού 
Μελανού καί τήν Φραγγικήν κομητίαν, άλλ’ ήρχε χαίτης 
Τύνιδο;, τού όράνου, τού Πρασίνου ακρωτηρίου, τών 
Κ αναριών νήσων κα ί πλεϊον τού ήμίσεσ; τή ; Αμ.ρική;·

Διά την κατά τή ; Α γγλ ία ; εκστρατείαν ¿©όπλισε τόν 
φοβερώτερον τών στόλων, τώ·/ μέχρι τή ; έποχή; εκείνη;

ε ί; τόν Ωκεανόν πλευσάντων. Συνέκειτο δ' ο ίν · ; ι’κ νη- 
ών ! 52 , τάς όποιας έπέβαινε στρατό; άποβατικός 2 0  
χιλιάδων άνδρών, μέλλων πρό; τούτοι; νά παραλαβή εκ 
τή ; Φλανδρία; άλλα ; 25  χιλιάδας ε’μπείρων στρατιω
τών, δ'/ ικουμένων ύπό τού Αλεξάνδρου Φαρνεσίου. Τέ
λος 12  χιλιάδες Γάλλων συνηλροίσθησαν .£; τήν Νοομαν- 
δίαν, ίνα έννοθωσι μετ’αύτών.

0  στολ.ος ούτο; έκλήθη ή αήττητοι· Α ρμάδα . Κατά 
κακήν του τύχην όμω; αί φοβεροί αύται παρασκευαί, 
άναλαβούται τήν εκστρατείαν, έδωκαν καιρόν είς τού; 
Αγγλους νά λάβωσι μέτρα πρό; «μ υ αν. Η κλεινή βα
σίλισσα -Ελισάβετ διέτρεξε μόνη τήν επικράτειαν τη ; 
ίνα ενθαρρύνν) τόν λαόν πρό; τήν «ντίστασιν. Τότε ά- 
\αγ'καοθέντε.ς.νά διεγείρω« τά πνεύματα, επεννόησαν τνν 
εκδοσ·» τή ; πρώτη; αγγλικής εφημερίδος τή ; κλ.ηθείση; 
(ΤΙιβ Eiiqlis.li Μ(·π ιιτν , τή, όποιας άντ·τυπον διατηρεί
τα ι ε ίσέιι ε» τ φ  Β εττανικω μουσείω. Η βασίλισσα πα- 
ρατάξασα εί; τό Τιλβυύρειον πεδίον όσος στρα:ιώτας 
ήδ.νήθη νά συνάθροιση, έπεθεώρησεν αύτού; έφιππος, 
διακηρύτ.τοοσα,ιδ■ ι  αύτή.ή ιδία έμελλε νά β.αδίστ; έπ ίτυύς 
πολεμίους.

Άεκατετραχισχίλιοι ναύται, τβϋς οποίο·/; είχεν ή Αγ'- 
γλ ί* , έπεβιβέοδ/σαν έπί I 14 πλοίων, τών οποίων τά με- 
γαλ.ήτερα ήσαν χωρητικότητο; τριακοσίων τόνων, εν δέ 
μόνον, Θ ρ ί α μ β ο ς  καλούμενο», έφερε 4 0  τηλεβόλα. 
Αλλ’ ό στόλο; ούτος, ό πραγιια.τικως μικρός <ΐ»ν, ήτο 
πνεοματεκώς μέγα ;, πράγμα ισχυροποιούν τήν υλικήν 
δύναμιν καί πολλάκι; άντικαθιστών αύ,τήν.:έδιοικείτο δέ 
ύπό τών άριστων τής εποχής ναυτικών, τού Δάρκου, 
Χαυκίνου» Φρυβισερίου καί τού Καρόλου όβάρδου. Οί 
Ολλανδοί (όπλισαν καί αύτοί 9 0  επικουρικά πλοία, τά 
μέγιστα τούς Αγγλους βοηθήσαντα.

Τήν αήττητοχ ’Α ρμάδα  έμελλ.ε νά διοίκηση ό ΛΙαρ- 
κέσιος τής Σαντακρούζης· άλλ’ επειδή αύτο; άπέθανεν 
έν τώ  παοασκευάζεσθαι, ή ναυαρχία έδόθη είς τόν Δούκα 
τής Μεδίνα; Σιδονέας, ναύτην αύλικόν, άνδρα αμαθή 
καί αλαζόνα, ό  Σαντακρούζης άποθνήσκων, παρώ- 
τρυνε νά κυριεύσωσι λιμένα τινα Βρεττανικόν εί; τόν ό
ποιον νά καταφεύγωσιν έν -ερ ιπτώσει τρικυμία; ή απο
τυχίας. ό  δέ Δούξ τή ; Πάρμης πρό; τόν σκοπόν 
τούτον έπρότεινε τήν άλωσιν τής Φλεσιγγη:· ό  δέ άλα- 
ζών καί άπειρο; ναύαρχο;, κηρύξα; ανωφελή τήν τοιαύ- 
την προφύλαξιν, άπέπλευσε τήν *19 Μαίου 1588-

0  Φίλιππος ειδεν αύτόν άποπλέοντα έππρμε'νος υπό 
μεγάλων ελπίδων, καί τοι ή άνάμνησι; του παρελθόντος 
ώφειλε νά κατασ-ήοη αύτόν δυσπιστότερον, διότι ποτέ 
δέν ευτύχησε κατά θάλασσαν. Εκτός τής εκστρατείας 
τού Κυλίου, ήτις τοσούτον όλέθριον, έλαβε τέλος, είδεν έ- 
πιστρέφων έκ τών Κάτω Χωρών, ολόκληρον στόλον κα- 
ταποντισθέντα ύπό τή ; τρικυμίας, μετ’ αύτού δέ συναπολ- 
λυμένην καί ολόκληρον τήν περίφημο·/ συλλογήν τών ε ι
κόνων, τών συλλεγεισών ύπό Καρόλου τού Ε . Ε κ  τής 
Φλανδρίας καί Ιταλίας. Η αήττητος, 'Α ρμάδα δέν υπήρ
ξε·/ εύτυχεστέρα, διότι ύπό κλύδωνος καταληφθείσα πα
ρά τήν Φινστέρειον άκραν άπώλεσε πολλά πλοία εί; τάς 
άκτάς τή ; Γαλλία ;, Α1-χμ.ώλωτός τις Αγγλο;, φυλακι
σμένος είς εν τών πλοίων, διήγείρε τούς συνεταίρου; του 
ε ί; έπανάστασιν, καί κυριεύσας τό πλοΐον, προσέβαλε 
δύο έτερα, τα όποια καταλαβω·/ έκ του συστάδην, κατ.έ- 
φυγεν εις τινα  τών τή ; Γαλλίας λιμένων.

ΝΕΛ1ΣΪΑ.

Ο ναύαρχος βλέπων τόν στόλ.ον άκριυτηριασμ,ε'νον, καί 
«υνελθών έκ τή ; τυφώδους αύτού πεποιθη'σεως, προσωρ- 
μίσθη ε ί; τόν λιμένα τής Κορώγνης, όπου έμεινε τρεί; 
εβδομάδα; άνασκευάζων τά ; ζημίας του.

Τό πρώτον τούτο δυστύχημα άνηγγε'λθη ε ί; τήν Ελι
σάβετ ώ ; παντελή; τού εχθρού καταστροφή, καί άμέσω; 
αΰττ. διώρισε τόν άφοπλ.ισμόν τού Αγγλικού στόλου. 
Ευτυχώς όμω; ό Κάρολο; όβάρδο; δέν ύπήκουσε προ
θύμους, καί μετ’ ολίγον ήκούοθη ή έκ νέου έμ.φάνισι; τού 
Ισπανικού στόλ.ου.

θύμα καί πάλιν τής άμαθείας τών κυβερνητών του 
γενόμειο; εξέλοβε τήν Λεζάρδειον άκραν άντί τή ; Τ α 
μείου, έχρονοτρίβησε διώκων Αγγλικά τινα πλοία, δ ια - 
φ.υγόντα αύτόν καί όιευθύνθη τέλος πρό; τήν Γαλλίαν 
καί Φλανδρών ίνα παραλαβή 'ά  δύο στρατιο)Τΐκά σώ
ματα τή, συνδρομή τών οποίων έμελλε νά κατακτη'σή 
τήν Αγγλίαν. ;Η πορεία του όμω; ήτο βραδεία καί ά - 
νισο;. καταδιωκόμενο; ϋπό του εχθρού, τού οποίου -ά  
ελαφρά πλοία ήνόχλουν αύτόν, άπεχυρ’σθη τή ; οπισθο
φυλακή; τήν 2'1 Ιουλίου καί ήναγκάσθη νά τήν περι* 
μείνρ. Μετά εξ ημέρας ή ά η' τ τ η τ ο ;  Α ρ μ ά δ α μή 
δυνηθεΐτα νά φθάση λιμένα τι/α τής φλανδρίας, προ- 
σωρμίθη ε ί; το Κάλησον άπερισκέπτω;.

Αί άκταί αύται ήσαν άγνωστοι εί; τοψ; Ισπανούς, 
ό οίρανό; προεμ.η'νυε καταιγίδα, οί δέ ναύιαικακώς διοι- 
κούμενοι έδειλίασβν. Τήν νύκτα πυρπολικά ύπό τών 
Αγγλων άφεθέντα διευθύ-θησαν είς τό μέσον τού στόλου, 
χαί ο.ΐ πλοίαρχοι πτοηθέντες, έκοψαν τά ; καμηλού; πε ι- 
ρώμενοι όπως άπομακρυνθώσι τα ; ξηράς. Εί; τόν τα - 
χύν καί βεβιασμ.ένον αύτόν άνάπλουν πολλά πλοία σ υ ' 
νεκρούσθησαν, τήν δέ πρωί»» ολόκληρος ό στόλο; εύρέθη 
διεσκορπισμένος κατά μήκο; τών Γαλλικών ακτών. Οϊ 
Αγγλοι προσέβαλον αύτ/·ύ; είς πολλά μέρη, κυρίως 5- 
μ.ω; πλησίον τή ; Κραβελίνη;. 6  άνεμο; έπνεε κατά 
τών Ισπανών οιτ/νε; άπώλεσαν πλοία τινα έπί τών ρη- . 
χών ύδάτων τών είς τά ; έκβολάς, τού Σκάλδου (ΉΓ0.υι1_) 
ποτααου..

.Ε» τούτοι; όμως, επειδή αί Αγγλικού δυνάμει; ήσαν 
πολλά όλίγαι, μέγα μέρος τής ‘Α ρ μ ά δ α ς  ήδυιήθη νά 
διαφυγή, τόν νέον αύτόν κίνδυνον. Καί τοι δε άηολέ- 
σασα I 5 πλ,οία, ί,το,ν όμως είσέτι αξιόμαχο;. ’Αλλ' ό 
Δούξ εδε χθη δειλός, όσον κα ί άνεπιτήδειος, δ ιατάξας 
τήν άποχώρησιν, διά ν'άποφύγτ, τούς αντιπάλου; του, 
καί πρό; τούτο διέταξε νά παραλλάξω« τά ; ζλρκάδα;. 
Αφού όμω; είσεχώρησεν εντός τών αγνώστων καί τρικυμει- 

,ωδων εκείνων θαλασσών, δέν τώ έμεινε πλέον σωτηρία; 
έλπίς" Δεκαεπτά πλοία εέόίφθησαν ύπό του κλύδωνος 
ε·'ς τάς ιρλανδικά; άκτά; όπου οί διασωθέντες τών ¡σπα
νών έφονεύθησαν, ΙΙολλά άλλα πλοία συνετριβησαν ¿π ί 
των Σκωτικών σκοπέλων. Τέλος πάντανδ έ, ότε ή ά- 
ή τ τη  τ ο ς Α ρ μ ά δ α  ήδυνήθη νά φθάση τόν λιμένα 
του Αγίου Ανδρέου, ουνέκ/ΐτο μόνον άπό τεσσαράκοντα 
πλοία ! Γπελογίσθη δε, ίτ ι  ή Ισπανία έχασεν είς τήν ’ 

/εκστρατείαν ταύτην ύπέρ τά ένατόν είκοσι μιλλιό»ια 
ιδραχαών.

ίΓήν ειδησιν της καταστροφής μαθών ό Φίλιππος 8"

ΙΩ Ν ΙΚΗ

περιωρίσθη ε’ς τό νά εϊπη' έ γ ώ  κ α τ ά  τ ώ ν  Α γ 
γ λ ω ν  έ ξ ε σ τ ρ ά τ ε υ σ α  κ α ί ό χ ι  κ α τ ά τ ω ν  σ τ ο ι 
χ ε ί ω ν .  Μετά δέ ταύτα διέταξε νά κάμωσι ποοσευχά; 
καί λ ιτανία ; πρό; εύχαρίστησιν τοΰ Υψίστου, ότι έσωσε 
πλοία τινά, γράψα; συγχρόνως πρό; τόν ΙΙάππαν τήν 
έπομένην αξιοσημείωτο» έπιστολη'ν.

« Μ ακαριώ-ατε! ό σ φ  είμαι κύριο; τη ; πηγής, ώς 
■> ούδέν λογίζομαι τήν απώλειαν τού ρύακος. Εύχαριστώ 
τον Γψιστον τού κόσμου διαιτητήν, όστι; μέ κατέστησε» 
» ικανόν νά διορθώσω εύκόλω; δυστύχημα, τό όποιον οί 
» εχθροί μου πρέπει ν ' άποδώσωσιν είς τά  στοιχεία, ύπέρ
* αύτών συμμαχήσαντα. »

ß  χαρά τών Αγγλων ήτον ανάλογο; τού κινδύνου, τόν 
όποιον άπέφυγον, τήν δέ νίκην έώρτασαν διά πανηγύρεως 
πολλά παραπλήσιου πρό; τού; θριάμβου; τών Ρωμαίων. 
Νομισματόσημον έκόπη φέρον τήν επιγραφήν femi- 
na faeli £ Γυναικό; άρχηγούση; ταύτα πέπρακται ). ό  
πρεσβύτερο; εφημέριο; όμως τού Αγίου Παύλου υπέδει
ξε» έπιτηδείω; εί; τήν Βασίλισσαν τήν άσεβή ύπερι- 
φάνειαν τή ; επιγραφή; τα ύ τη ;, λαβών ώς θέμα τοΰ λόγου 
του τόν στίχον K'si Cominus custodierit civitatcm [ 
Κύριος φυλάσσοι πόλιν ] .  ß  Ελισάβετ έννοη'σασα τό ά 
τοπο» τούτο, διέταξεν νά κόψωσιν e-ερον νομισματό- 
σημον μετ’ επιγραφής Affavit Deus et dissipanlur ( £ -
φύσησε Κύριος καί διεσκορπίιθησαν ).

ß  καταστροφή τής ά τ - τ τ ή τ ο υ  Α ρ μ ά δ α ς  >ήτομ 
,ώσαύτως έξεικονισμένη επί τίνος τών τοίχων τού Κοινοπ 
βουλίου άλλ’ άπωλέσθη κατά τον τελευταίον εμπρησμόν.

ΙΙάντε; ο! σύγχρονοι ποιηταί έώρτασαν τή  ν ά λ  λ ο ί ω- 
σ ι ν  τ α ύ τ η ν  τ ή ;  δ ε ξ ι ά ς  τ ο ύ  Υ ψ ί σ τ ο υ ,  δ ι’ 
ασμάτων σωζωμένων μέχρι ση'μερον. Ιδού ατροφα.ί τινες 
εύρισκόμεναι έντό; συλλογή; δημοτικών τη ; Αγγλία,; 
άσμάτω/.

» IIαϊ, πόσα πλοία βλέ εις ε ί; τήν επιφάνειαν της 
.» θαλάσσης, καί πόσα; μεγάλο; σημα ία ;, ·—  Είναι ώ ;
* ή άμμος τή ; θαλάσσης, αί δέ σημαϊαι περισσότερα;
* άπό τού; σκούφου; τών ναυτών τοΰ στόλου μας. Ε - 
»χουν τόσα; κόπα;, όσα πτερά έχουν ο! ιχθύες τ ή ; Μάγ
ο χης, καί τόσα κανόνια, όσου; άδάμαντα; φέρει ή ίσ κ ι 
ο λο; βασίλισσά μα; εί; τά ; εορτασίμου; ήμερα;. Οί 
» ναύται αύτων είναι το'σοι, ίβ ,υ ;  ποτέ κάνει; δέν έ -  
» φαντάσθη. ·

“ S · · · «  ι · · · · · ·  ·
• Π » ί, ποιοι έρχονται κατ’ αύτων ; —  Τά μικρά 

πλοία τή ; ’Αγγλίας, τά όποια ομοιάζουν τά  θαλάσσια 
πτηνά. —  Ε πειτα ;  —  Οί καλοί μα ; φίλοι άνεμοι, 
καί τά άλρυρα κύματα. *

 * .............................................    ν
” ;Παϊ, [χ ί βλέπει; τώρα ; « — Βλέπω τά  συντρίμ-

» ματα τών Ισπανικών πλοίων, καπνίζοντα ώ ; τά έν ά
γριο χα ιόμ ινα  άχυρα. Βλέπω τά κύματα τά όποια σύ- 
ρουσι μεταξύ των σημαία; καί ναύτα ; νεκρό’ ; .  —  Ετι 
δέ μακρύτερα τ ί βλέιτει; ; —  Τήν ένδοξον σημαίαν 
τή ; ‘Αγγλίας, περιφερομέ,νην μόιην έπ ί τή ; θαλάσσης,, 
.ώς ό Ηλιο; περιφέρεται μόνο,; εί; τόν Ουρανόν.» Π.

ΜΕΛΙΣΣΑ. G7
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Π Ο Λ f  Κ A Ρ Π Ο Σ.

ι Ο  Σ μυρνα ίω ν πο .Ι ιονγος άγιος.

Εκ τών πρώτων τής χριστιανικής πίστεως καί ηρωι
κών, ώ ; ιίπ ιϊν , μεγαλομαρτύρων λογίζεται όμολογουμέ” 
νω ; καί ό σοφό; καί ενάρετο: Πολύκαρπο; ό Σμυρναϊος, 
μαθητής του Αποστόλου καί Εύαγγελιστού ϊωάννυυ του 

■Θεολόγου, έπισκοπεύσας πολλά έτη έν Σμύρνη, καί θεω 
ρούμενο; διά ταντα  πολιούχο; τών Σμυρναίων άγιο;, ώ ; 
ό Δημήτριος τών Θεσσαλονικέων, ό Ανδρεα; τών Β υ ζ α ν 
τίω ν, ό Βασίλειο; τών Καισαρείαν κτλ. Προκάτοχο; δέ 
τού Πολυκάρπου εί; τήν Επισκοπήν ταύτην ΰπήρξεν, ώς 
γ/ωστόν ό άγιο; Βουκόλος, ά/ήρ ομοίως, άτ.οστολικό;, 
πυοειπών τήν μέ .λουσαν ένδοξον τοΰ Πολυκάρπου άρ/ιε-  
ρωσύνην. Τ ινέ; Οέλουσιν, ότι ό Πολύκαρπο; συνεστήθη 
πρώτος εν Σμύρνη Επίσκοπο; υπό Ιωάννου του Θεο
λόγου.

Ksfra τού; Εκκλησιαστικού; συγγράφει; ό ήμέ.ερο; 
Πολ.Οκαρπο; έλαβε παρά Κυρίου, καί πριν έτι άρχιερατεύ- 
ση, τήν γάρ’.ν τών θαυμάτων γενόμενο; δ« Αρχιερεύς 
τών εαυτού συμπολιτών, ¿σταμάτησε ποραδόξ.υς πο»ς 
τήν άρμήν μεγάλου τινό ; εμπρησμού τή ; Σμύρνης, καί 
άλλοτε έν xatoip ά «όμβριας καί αύ/μοϋ δεινού, άμα προ
σευχηθεί:, ¿πε'φερε βροχήν,τής όποιας έπειτα έμπόδισε 
τήν άμετρίαν καί υπερβολήν, καί τάς εντεύθεν έπαπειλου* 
με'να; ζημίας, ό  Μακάριος ούτο; άρχιερεύ;, εκτός άλλων 
τινών· συνε'γραψε κα ί τήν σωζωμένην, τήν πολλάκις έκδο- 
θεϊσαν, άξιόλογον επιστολήν πρός Ψι/.ι.ππησίου;, f  οί δέ 
Φίλιπποι ήτο πόλις τ ίς  Μακεδονίας, «κμάζουσα το'τε, 
νύν δέ θε'σις έρημο; ού μακράν τή ; Καβάλ.ας περιέχου- 
σαν πολλάς αναγκαίας καί ωραίας δίδασκα) ίας, ήθικάς 
καί θρησκευτικά; εν αίς και ταύτας, ό'τι ο/ ^ (>■ νέο ι νά 
γ ινω ντα ι τέΛειοι, κ αθά ρ ιο ι, ό π ο ψ ιύ γ ο ιτ ις  τάς  ί’.τ ί-  
θν/ιίας τή ς  σαρχός, α ί  ό π ο ΐα ι κατά  γνσιχ 'ον Λόγον 
¿να ν τ ιο ϋ ν τα ι ε ίς  τό π  νεύρα ' α ί  όε παρθένο ι νά δ ια -  
οώΓ.ωσι κ α θα ρόν  χ α ί ά γρα ντον  τήν σ ννε ίδησ ιν , ώς 
,χα ί τό σώ ρα. Η επιστολή αυτή επ ί Ιερωνύμου άνεγινώ- 
σκετο τακτικώς εν ταϊς Εκκλησίαις. Διατί νά μήν άνα- 
γινώσκεται καί σήμερον, μάλιστα έν Σμύρνη ;

Κατά -όν γενόμενον ε'πί Μάρκου Αύρηλίου ή κ α τ 'ά λ 
λου; Δεκίου Αύτοκράτοροί* διωγμόν τώ » Χριστιανών, 
συλλ.ηφθείς καί ό ιερός Πολύκαρπος, επιλεγόμενος ύτ.ό 
τών Εθνικών Πατήρ τών Χ ρ ιστ ια νώ ν  χ α ί ΛιδάσχαΛος 
-τής “Α σίας , προσήχθη εις τόν Ανθύπατον τή , Σμύρνης, 
όςτις καίτοι σπεύδων Οανατώσαι αυτόν ¿»ς πταίστην, 
άλλόμως βλίπων τήν γηραλέαν ηλικίαν καί τήν σεβασμίαν 
πολιάν αύτού, καί άκούων τήν ενάρετον τού ανθρώπου 
-πολιτείαν, ήγάπησε τόν άγιον καί έπεθύμησεν, ϊνα σώση 
αύτόν άπό τή ς  ¿πικειμ.ε'νης άφευκτου καταδίκης, όθεν 
μετά πολλούς άλλου; λόγου; έπρότεινεν αύτώ τελευταϊον 
ί'να βλασφημήση τό'νομα τού Χριστού καν μίαν μόνην 
φοράν, καί τούτο διά μόνων τών /ειλεών, άν όχι άπό 
καρδίας, υποσχόμενος, ό'τι τούτου γενομένου, αποστέλλει 
αύτόν είς τήν Επισκοπήν ού μόνον ελεύθερον πάσης ύ
βρεως, ώ ; τό πρότερον, άλλά καί μετά πολλών χαρισ
μάτων. Πρός τόν λόγον τούτον ύψώσας ύ άγιος τούς- 
οφθαλμούς εί; τόν Ουρανόν Μ ή p o t γένοί το, είπ ιν, ώ

'  .Ί νθύπατε, τοσοΰτον χαχόν  !  Όγδοέ/χοντυ ί ξ  ήθη έτη 
υπηρετώ τον  α γα θ ό ν  α·'·τόν Κ ύ ρ ιό ν ρ ο ν , τόν Ί η ο ο ιν  
Χ ριστόν , ό σ η ς  ποτε δ ε ν ρ ο ί ¿προξένησε Λύπην, όΛ.ία 
χα ί ρ ' ενηργέτησε ποΛΛιι γώς. Πώς θέ.Ιεις Λοιπόν π· ί,ς 
το ιού τον  ανθέντην, γ .Ιυχύν χ α ί α γαθοπο ιό ν , » ά γ ίνω  
νθρ ισ τή ι όπω σδήπ ι τ ι ;

Καθ’ ά ; λοιπόν ;ίχε δ ιαταγά ; κα ί οδηγίας (^Ανθύπα
το ; παρά τού ‘ Ρώμης Αύτοκράτορος έπαπειλήσα; τόν ά 
γιον  έπανειλημ.μένω; καί μή δυνηθεί; νά κάμψη κατ’ 
ούδέν τήν σταθεράν αύτού γνώμην, ήτοίμασε πυράν παρά 
τό άμφιθέατρον (κείμενον επμτού λόφου ή β.υνοϋ Ιΐάγου, 
μεταξύ τή ; Ακρα; καί τής θαλάσσης παρόντος πολλού 
πλήθους, ι'-α κατακαύση τόν Πολύκαρπον καί ούτω δικ- 
λύση τήν Χριστιανικήν τών Σμυρναίων Εκκλησίαν. Ó δε 
άγιος άκούσας τήν άπίφασιν ταύτην άταράχω:, π :ο - 
σήλθεν είς τήν πυράν προθύμω; καί χαιρων ώς έκ θεία; 
τινο; ΐμπνεύσεως, καί λύσας τά υποδήματα, καί απο
δοθεί; τόν επενδυτήν, άνέβη καί έξυπλώθνι ¿π ί τή : π  . -  
ρά; μετ’ εΰσχημοσύνης, ούχί ώς τ ι ;  πταίστη;, άλλ ’ ώ ; 
πρό; μεταστασιν εί; άλλον ωραιότερο·» βίο», ό  τρόπο; 
ούτο; έθαυμάσθη παρά πάντων, . καί  ακολούθως πολλά 
έπίστευσαν εϊ; X ιστόν.

Οί ευσεβείς ΣμυρναΓοι, τιμώ ντε; ε’παξ ίω ; τήν μ.'ή- 
μνην τυύ μακαρίου τούτου Επισκόπου αύτών, ώμειλον 
νά έορτάζοισιν αύτόν έτησίω; πανηγυρικό:ερον- Πρό τι- 
νων έκατονταετηρίδων ειχον καί ναόν ιδιαίτερον επ’ ό>ό· 
μάτι τού άγιου Πολ .καρπού, τόν όποιον άφήρπασαν 
άτό τας άσθεοεϊς αύτών /εϊρα: αϊ Ιησουητικαί σκευω- 
ρίαι, α ί διηνεκω; ενοχλουσαι καί σκανδαλίζουσαι τήν 
Ανατολήν. Εύχής έργον, εάν τ ις  τών εύλαβεστε'ρων καί 
πλουσιωτέρων τής Σμύρνης εύπατριδών έφρόντιζεν εν 
καιρώ τώ δεοντι, ϊνα άνεγεμθη αύθις προ; τιμήν -ού 
πολιούχου τούτου άγιου άλλο; ναός μεγαλοπρεπέστερος 
κατά τήν θε'σιν, εί δυνατόν, τ ί ;  πυρά;, όπου ό άγιος 
κατεκάη, ή καν άπ)ώ ς ¿πι τή : ράχεω; τού Πάγου πρό; 
την οδό / τήν άγουσαν εκ τής Ανω συνοικίας εί; τόν Προ
φήτην Ηλίαν καί την Μελητίαν Κοιλάδα. Ούτω συ · 
στηθεΐσα έκ νέου ή κατ’ εξοχήν Σμυρναία πανήγυρις 
αύτη, θέλει εύαρεστεΐ μεγάλο»;, καθ'.ρωμένη παρα πά- 
ση; τής πόλεως καί τιμ.ώσα τήν αγαθήν αύτής περί 
τούτου πρόνοιαν τε καί επιμέλειαν.

Ταΰτα σημειούμεν περί τού άγιου Πολυκάρπου πρός 
γνώσιν ιδίως καί ένθύμησιν τών αγαθών Σμυρναίων, καί 
είναι χρεία ίσως νά έξηγήσωμεν αύθις, ότι καί άλλο·'·, 
καί έδώ μάλιστα, φρονούμ.εν αναγκαίου; τούς θρησκευ
τικούς καί εκκλησιαστικού; λόγους οΐουσδήποτε, ού μό
νον κατά τό χριστιανικόν καθήκον άπλώς, άλλά καί 
διά πάσαν άλλην γενικήν καί τοπικήν ωφέλειαν, ε’ίτε 
πνευματικήν, είτε ύλ'.κήν. Ας μή λησμονήσωμεν ποτέ 
ότι Ού πύΛις άνευ  διχαιοσύντ/ς, ι,ϋ δ ικα ιοσύνη  ίίνευ  
εύσεβείας.

11 ε Ι σ α  ν δ ρ ο ς .

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α .

Μ Ώ Μ Ο Σ 

ΜΕΡΟΣ Δ'.

'// Έ νύπνιος οδο ιπορ ία .
( Συνέχεια άρ 5 .  )

Εν πρώτοι; αύτοί ε’κίνησαν διευθυνόμενοι ι  ς χοιρίον 
τ ι μαχρόθεν φαινόμενον, καί εϋρόντε; καθ’ οδό' γέροντα 
μεγαλοπρεπή και σεβάσμιον, έλαβον αύ.όν όδηγον της 
οδοιπορίας. Τόν γέροντα αύτόν άσπασάμενος ό Αρχίλο
χο;, είπε' γηραιέ άν έδώ πλησίον υπάρχει πόλις, ευ
χαριστείσαι νά μάς όδαγήσης εϊ; αυτήν; Μάλιστα, 
άπε/ρίθη ό γέρων, υπάρχει καί εί; αύτην έρχομαι κ ' ε 
γώ. Α ; ύπαγωμεν λοιπόν όμού, εϊπεν ό Αρχίλοχός, καί 
Ακολούθησαν τόν δρόμ-ν μετά μεγάλης σιωπής. Εν το- 
σού-ω έγώ , ακολουθών τήν τριανδρίαν ταύτην, ένθυμή- 
θην, ότι ο Μ ώμος ούτο; έιιέμφθη παλαι ποτέ τήν κατα
σκευήν τού άνθρώπ υ, ώ ; άτελη, δ ι’ ίλλειψιν θυρίδο; 
έν τώ στηθεί αύτού, όπω; ή εσωτερική αύτοΰ διάθεσι; 
γνωρίζηται. Ομοίως δ' έμέμφθη και τόν τής Αθήνας 
οίκο», ώς αδυνατούν τα μετακομίζισθαι, όποτα» κακού 
τύχη γειτονος' διότι II ή μ α κ α κ ό ς  γ  ε ί  τ ω ν  Πόσα 
άραγε  [ έλεγον ] νομιζόμενα καλά, τέ/εια, κ,ίόοφε'τ 
λιμα δέν θέλει μεμφθ·?. ό Μοιμο;ουτος, ό»; πραγ,,ατι/.ώς 
ατελή, μεμπτά και επιβλαβή, όστις ού λ αύτάν τήν 
λφροδίτην άφήκεν άμεμπτον; ΙΙοσο»ν δέ κ^χών δέν 
θέλει γείνει παραίτιο; ε ί; τούς ανθρώπους;  Ενθυμήθην 
μάλιστα τό Αριστοφανειον’ * Ε ξ  ε χ θ ρ ώ ν  δ ή τ α  
π ο λ λ ά  κ ε ρ δ α ί ν ο υ σ ι ν  οί  σ ο φ ο ί ,  όπε^ ήμ£Γ:) 
Λ Γ έ κ α μ ε ν  ο ι κ ο κ υ ρ ά ν  ή κ α κ ή  γ ε ι τ ό ν ι σ σ α  
λεγομεν.

Μερί τοΰ Αρχιλόχου δέ μόνον εσυλλογιζόμην, οτι 
αύτός ή ν , Ο ; π ο τ έ  π ι κ ρ ή ν  μ ο ύ σ α ν  έ χ ι δ ν α ί ω  
π ρ ώ τ ο ς  έ β α ψ ε  χόλ ο» ,  α ί μ ά ξ α ς  Ε λ ι κ ώ ν α ,  
τ ό ν  ή μ ε ρ ο ν ,  όθε» καί είχον ύπονοίας, μή πάλιν διά 
τή ; δηκτική; καί ιοβόλου αύτοΰ γλώσσης πνιξη τινά. 
ώ ; έπνιξε ποτε τόν δυστυχή Λυκάμβην μετά τών 
θυγατέρο>ν αύτού διά τή* πρός αΰτο» άθέτησιν τής 
εί; γάμον ύποσχεθείση; θυγατρός αύτοΰ Νεοβούλης. Α 
ναα.ησθείς όμως, ότι, II ά ν  τ ό  λ ε ι π ό μ ε ν ο ν  τ ή ς  
ι δ ί α ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  χ ε ι ρ ο ύ τ α ι ,  καί τον ύπ«· 
ράσπισιν αύτού ύπό τυύ Απόλλωνος, δι δν εξέ
λαβε τού ναού τόν φονε σαντα ούτόν Κόρακα
τόν Νάξιον, είπών' Μ ο υ σ ά ω ν  Θ ε ρ ά π ο ν τ α  κ α -  
τ έ κ τ η ν ε ς  έ ξ ι θ ι  ν η ο ΰ  έθεώρουν καί τον 'Αρχί
λοχον ώς θεοφιλή, καί έμαυτόν παρηγορούν, ότι δέν 
θέλει βλάψει πλέον τινά . Γοιαύτα συλλογιζόμε/ος, ή -  
κουσα τον γέροντα λέγοντα πρός αύτούς' άν εύ»ρε- 
στεϊσθε, φίλοι συνοδοιπόροι^ ά ; καθήσωαεν ύπό τήν 
παχεϊαν ταύτην τή ; πλατάνου σκιάν, διά να δ ώ σ ω -  

με* μικρά ν άνάπαυσι» είς τό κεκο πιακός ήμών σώμα. 
Και εϋθύ; έκάθησαν, μετ' αύτών δέ και ΐγ ώ ' όχι όμο»; 
κατα πρόσωπο·/ αύτών, άλλα πλαγίως, σπεύδω·/ πά ν-
τοτε, μή φχνώ οχληρό; και διωχθώ τής συνοδίας
βύτων.

0  γέρων άφου εκα’Οησε, μετασκεύασα; την ράβδον 
“ύτοΰ εί; καπνοσύριγγα καί ίτοιμάσας αύτήν, ήρξατο 
Χαπνίζειν. 0  καπνό; δ 'ούτο ; μεγάλην διήγειρεν άπο- 
Ριαν εις τούς δύω αύτούς ξένους, οίτινες αδυνατούν τε; 
νά εννοήσωσι τήν αιτίαν τού καπνίσματος, έμενον διά 
πολλού εκστατικοί καί σιωπηλοί, θεωρούντε; τόν γέροντα 
καπνίζοντα. Τέλος δέ, λύσας Α 'Αρχίλοχος τήν σιωπάν 
ήρώτησε τόν γέροντα. Μή περιεπέσαμεν ε'ς σφήκας, 
ή μή θυσιάζεις είς τήν πλάτανον ; ό χ ι,  άπεκρίθη ό 
γέρων' δ ια τί λοιπόν ό καπνός ού τος καί ή τεσαύτη 
προπαρασκευή; 0  καπνός, είπεν ό γέρων, συντείνει 
ι ί ;  διασκέδασίν τινα καί άναπαυσιν. Παράδοξον είδος 
άναπαύσεως καί διασκεδάσεως, είπ»ν ό Αρχίλοχος' 
παράδοξον τώ  όντι, είπεν ό γέρων' δέν ήξεύρω όμως 
ποια τις δΰ/αμις διεγείρει τ ίν  πρός τό καπνίζειν επι
θυμίαν μου, τής οποίας τήν στίρησιν αισθάνομαι ύπερ 
τήν μεγαλητέραν θλίψιν καί άθυμίαν. Α έξις αύτη τού 
καπνίζειν νικήσασα πάσας τάς δυνάμεις, όσαι παρετάχ- 
θησαν κατ' αύτής, περιεκύκλωσεν ήδη τήν γη/, καί 
κατακρατεί είς δουλείαν μέγαν ανθρώπων αριθμόν, καί 
τό παραδ .ξότερον, ότι οχ_ι μόνον οί άνδρες, μαγευμέ- 
νοι άπό τήν πικρότατη·/ καί φαομακεράν ταύτη* ήδο- 
ν/.ν δέν χορταίνουσιν ούδ έμπίπλανται διά τε τη ; γεύ- 
σεω; καί όσφρήσεω; αύτήν άπολαύοντες, άλλά καί αύ
τής αί γυναίκες μετά τής τρυφεράς ά ¿¿ενικής νεολαίας 
σπεύδουσι μή φανώσι κατώτερα, τής τών ά.δρών «λ* 
λοκοτίας ταύτης.

Αθλιοι βοοτοί! είπε τότε ό Μιομ.ος· πόσ/ς λύπ»ς 
δεν έπροσθεσατε εί; τήν ζωήν σας, μεριμνώ/τες νά 
καταστήσητε αύτήν άλυπο/! ΙΙόσας φροντίδας δέν 
άπεκτήσατε, καθιστώντε; καί τά μή ουσιώδη ο»ς ού- 
σιώδη ! Ω κακόν εύρη »α κακίστου εΰρετού! Ποιον ά 
ραγε ελάττωμα αποφεύγω« ο άνθρωπος, περιεπλέχθη 
εις τά δεινά σου ; ΙΙότη; άραγ ε  δυσω ίίας ελεύθερο,- 
μενο:, εδέχθη ε’/χαρίττω; τήν βαρύτητα τής οσμή; 
σου και ύπέπεσεν έκουσίω; εί; τά βάρη σου! Ω 
χ έ ; πλάσμα! Σύ ό ε'κτείνας τήν δύναμί/ σου έως κ ί 
εί; αύτά τά αίίερια π.η··ά' σύ δυ/ηθείς νά ύποτάξ}; 
όχι μόνον τά ποηφάγα τετράποΊ-, άλλά καί αύτά τά 
αΐμοβόρα θηρία' σύ ό έμπαίζων τά θαλάσσια κύματα, 
καί άνάγων εκ τού βηθοΰ αύτά τά φοβερά κήτη' σύ ό 
τάς βλαπτικά ; καί ωφελίμους των φυτών δυνάμει; έ- 
ξακριβώσας, καίθεραπεύον δι' αύτών τά σωματικά σου 
πάθη’ υποφέρει; λοιπόν νά κυοιεύησαι άπό χαμιρπη 
καί ουτιδανά πάθη οτρός τήν έξόντωσιν καί άπώλει>ν 
σου συντείνοντας Ω, είς πόσα έξώκειλας πάθη. ά νικη. 
τη ; τών παθώ ν! Δικαίως λο ιπόν, Ο ύ δ έ ν  σ υ ν  ε
σ ώ τ ε ρ ο ν  κ α ί  ο ύ δ 8 ν μ α τ α ι ο  τ ε ρ  ον ά ν 0 ρ τό
π ο υ ,  έλεγιν ό Διογένης.

Τών συ/ετών λόγων τού Μώμου, εννόησα; ό γέρων 
τήν άλη’όειαν, έλυπήθη, συναισθανθείς τό μάταιον τού 
καπνίσματος, όπερ είχεν ήδη κυριεύτειν αύτόν' επειδή 
ή φαινουένη άπλη καί άθώα διασκέδασις, κατασταθεϊ- 
σα διά τού χρονίου έθους ι ί ;  αμετάβλητον πάθος, 
κατήντησε τόν γέροντα ϊνα φοβήται τήν καπνοδείαν
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μάλλον η τήν συ:/δείχ/. Τή» vît θλίψιν τχύ.-η/ τού 
-γεροντο; έννοήσχς ό Ά ιχ ίλοχο ; κχί θέλω» ίνα ά»χ-  
κουφίσ/, ταύτην, ή/χισί να έρωτά τόν γέρον;«' ήξ5J — 
ρεις, είπε, γέρων, ότι οί αρχαίοι tíyov άφιεοωχένην τήν 
πλάτανον εί; τήν Ελένην' Εξεύρεις πόσον ήγάπα αύ
τήν ό μέγα; το ; ΙΙερσία; δυνάστη; ; Δ'.ατί τάχα ώ - 
νομάσθη Π λάτανο;; Ενώ δ ό γέρων ήτοιμάζετο ν’ 
άποκριθή, άνχστά; ό Μ ώμο;, διέκοψ«/ αύτόν καί ήρ·* 
y  σαμεν τήν πορείαν μα;· 11ου άρα γε δυνάμεθχ νά εύ- 
ρωμεν μέρο; εί; τήν πόλινσχς, ήρώτησεν ό Μώμο; τόν 
γέροντα, ώστε νά δυνηθώμε/ εξ αύτού, ώ ; εξ ύψηλη; 
τι/ο; περιοπή;, νά παρατηρη'σωμεν καί νά μάθωμεν ό 
λα τά πχρ’ ϋμ ίν ; Νά μάθητε τά παρ’ ή υϊν : έπανέλχ- 
βεν ό γέρων μετ’ αγανακτήσεως. Θεωχώ, ότι ειτΰε 
κατάσκοποι' 0 θεν δεν δύναμαι ούτε νά άδηγήσω, άλλ' 
ούτε νά συνοδευτώ ύμά; εί; τήν πύλιν μα ;. Ά ναμρι» 
β ίλω ; κατάσκοποι ε’σθε. Η ενδυμασία, τά ήθη, αί έ„ 
ρωτήσει;, ό θαυμασμό; σα: αύτό; έπι τών ήιετέρω/ έ- 
θίμων ά.τοδεικνύουσιν ύμά; κχτχσ/όπου; ό χ ι,  γίρω , 
άπεκρίθη ό Αρχίλοχο;. Ά πα τάτα ι. Καί ήμει; όμοε- 
θ/εϊ; είμεθα. Αποδημούμε» όμως πρό πο/λού, πε
ριηγούμενοι, καί τώρα έρχόμεθα άπό τού; αντίποδα:.. 
Ά πό  τού; αντίποδα; ; είπεν ό γέρων, καί παραχώρη
σ α ; ολίγον, εθιώρει αύτού; μετά θαυμασμού- Κ χ ίπ ί· ; 
λοιπόν εύρέθητε εκεί ;

Περίεργο; εγώ ν’ ακούσω τήν ιστορίαν των δύω αύτ 
τών ξένων, τών όποί »ν τά ονόματα καί τήν πατρίδα 
έγνώριζον κάλλιστα, έκβαλών τα σανδάλια μτυ καί λα
βών αύτά ύπό μάλη;, ήχολούθων μετά προσοχή; τόν 
κρότον τού βαδίσματος, προλαμβάνων. Τόσον επιθυμούν 
νά μάθω τό ιστορικόν τή ; δια/δρία; ταύτη ;. διότι 
_εί; τό όνειρό» μου είχον αμφιβολία; μή μέ άπατά.

Γ Κατόπιν.]

Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Τ Ο Ξ Υ Δ Ο Υ .

Π αρατηρήσεις έπ ί τής παρούσης ι Ε.ΙΑηηχής 
■ γΜοσσης. χτ.Ι.

( Συνέχεια άρ. Λ .)

Πάσα γλώσσα διακρίνεται εί; γραφομένην καί λα - 
'λουμένην, ε ί; καθαράν καί χυδαία». Επομένως τοιαύτη 
διάκρισι; πρέπει νά γείνη καί ε ϊ; τήν Ε λληνικήν. Κα
θότι παρατηοούσι καί οί άρχ*ΐοι, ότι ό όμηρος, ώ ; 
εννοείται ύπο τών επιμελούμενων τά ; Μούσας, καί δ ια - 
κρίνουσι τήν γλώσσαν τών Θεων, ότι ό Γίγα ; Ε κατόγ- 
χειρο; εκαλείτο ύπό τών Θεών Βριάρεω;, καί Αιγαίων 
ϋπό των ανθρώπων; (!) δέ ποταμόςόύπό των ανθρώ
πων λεγόμενο; Σκάμανδρο;, ήτον ύπό τών Θεών Ξάν
θος. Τό δέ ύπό τούτων πτηνυν όνομαζόμενον χάλκις,

λ: ε λ ις^ λ .

ύ «"ίκεί.ων εκαλείτο Κίμμινυο; [ι* .] Εκ τούτων προ- 
δειλόν οτι ε ί; τήν γλώσσχν τώ/ θεώ/ άπεόνδετο ή 
προσφυέστερα, καθαρω.έρα ετ ι δέ καί σεβασμ.ωΆρα, 
σοβαρω τέρα καί εύηχο τέρα προσωνυνία μετά τήςάρχα.ο- 
τέρας, μή υποκειμένων τοιούτων ^ήσεω/, ε ς μεταλλαγα; 
(Ü). 0  Αριστοφάνη;, όστι; βεβαίως ¿μελέτησε τον χ α 
ρακτήρα πχντοίου λόγου διακρίνει τρεί;,ήτο ι -όν άστεϊον 
καί οίκείον τα ί; γυναιξί, τόν δουλικόν καί άγροϊκον, καί 
τόν μικτόν εκ τών δύω. Σήξτο; δέ ό εμπειρικό; ά- 
ναφερων τού; λόγου; τού Κωμ·κού, διακηρύττει, οτι ή 
χρήσι; είναι ή οδηγία έκαστη; γλώσση;' καί διαφέρει 
αυτή κατά τά ; διαφόρου; γνώσεις καί τήν διαγωγήν 
τού βίου. Ηδη εν τρ φιλοσοφία καί τα ί; ά λ ία ι; δ ιδχ- 
σκαλίαι; χρώυεβα ούτως [λέγει], λεξει; καταλλήλου; τού 
ύψους καί τή ; θεωρία;, έ* δε τα ί; άνάγκαι; τού βίου 
λέξεις άπλουστερας,ίύχρηστοτέρας άπεριττολόγου;, καί 
καταλλήλους τών περιπτώσεων χνθ ά ; δυλεγόμεΟ ι·

Οταν λοιπόν εν τ ι ό» έχη διπλούν όνομα συ-εφαρμο- 
ζόχενον πρό; τήν διάνοιαν τώ/ παοεστώτων πειρώ- 
με'.α νά ίκφράσωμεν τό μή γελοΐον, άλλα τό πεφυκος. 
Ούτω ταύτοσήμω; λέγομεν, άρτοφόριον καί παναριον, 
σταμνϊον καί άμήδιον, ΐγδυς καί θυεϊα, Αλλ' ομιλούν- 
τες κομψώς καί όπως μή καταγελώο,εθχ άπό τών ι
διωτών, καί θεραπόντων, λέγομεν παναριον εάν κχί βάρ
βαρον, σταμνίον, θυεϊον, καί όχι άρτοφόριον, άμήδιο/, 
ίγδυ ; ( ιβ . )  καί πάλιν ένεκα τών πζρεστώτων παραι- 
τούμεν τά ; ιδ ιωτικά ; λέξεις καί αναλαμβάνομε» τά ; 
αστειότερα; καί κομψωτέρα;' καί ούτως έν πάση περι- 
πτώσει άποδίδοντε; τά προσήκοντα διαλεγόμεθα πρό; 
τού; οικείου; άνευ ψόγου. (/) .

Τούτου τεθέντος, βλέπομεν πολλά; τών λέξεων τή; 
δημώδους γλώσση; τών αρχαίων διατηρούμενα; εω; 
τού νύν εί; τήν παρούσαν τών νεωτέρων. 0  βουκόλο; 
καί ναύτη; τή» σήμερον λέγει εν Ελλάδι, ό άνεμος 
ίκοπίασεν, καί είναι ή αύτή φράσι; τού ήροδοτου,(8] 
τήν όποιαν άποδοκιμάζει ό Λογγϊνο;, ώς άκομψο» καί 
χυδαίαν [9 ]. Αί άναφερόμεναι λέξεις ύπό τού Σήξτου 
είναι έν χρήσει τά νύν παρά τώ λαω τη ; Ελλάδος εκ
τός τού θυεΐα. Διότι άντί τούτου λέγεται τό ύπό τού 
φιλοσο’φου ΐγδυς [ γ ]  Κλήμης δέ ό Άλεξανδρεύ; 
ε'πί τού Β’. αϊώνος, όπως έκφραση σαφέστερυν τήν 
παραποιημένην κλείδα προσωνυμεϊ αύτήν διά τ )ύ  σ υ-

( εά. ) Τό χειρόγραφον φέρει Οΐοίβ Οίιιιιιπηύοε, άλλά 
νομίζω μή είναι λάθος διότι τοιαύτα ονόματα δέν εύρί- 
σκονται παρά το ι; μυθυλόγοι;, όσου; συνεβοολεόθην.

(  6 ) Πλάτων Κρατυλ- Εύστάθειο; εν ϊ/ιάδι.
(ιβ; .) Αυται αί λέξεις υπό τού Σήξτου λεγ'όμεναι έχ- 

φέρονται ώς χυδαιολογικαί τών Ελλήνων τού τότε χρόνου. 
[7 .] Σήξτου κατά γραμ ματ. Κ. Γ.
( δ '  Ηρ. Η.
[9 ] Λογγϊνο; περί δψου; 13 XIII.
[ιγ '.] Κοινότερον γουδίον τό παρ’  Επταντσίοις μουρ- 

ταρ ναι ίταλογραικισμένον.
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νήθου; άντικλείδα [ 10 ]  Ô ‘Ολυμπειόδωοο; έπί τού Δ . 
αίώνο; διηγείται, ότι πορευθό; έν Αθήναις, όπω ; εν- 
δυθη τον φιλοσοφικόν τρίβωνα, καί γράφων τά ; συνή- 
ει; παιδιά; επί τοιούτων ποοσθε'τει, ότι -έοι τινές φ ι- 
λονεικούντε; τήν εί; τό λουτρόν είσοδον έφώναζον, στά, 
σ; ά,  ού λούει [ I I ] .  Κατά δέ τά ; κραυγά; τώ» στα* 
σιαζόντων έν τω Κύρκω τή ; Κωνσταντινουπόλεως τφ  
521  σημειοΰται καί τό έπιορκεί; Γαδαρε, σφεδονι-  
σθεν κατά τού Ιουστιανού όρκισθέ/το; έπί τού Εύχγγε” 
λίου τήν συγ/ώρησιν αύτών. ( l 2y Αμα δέ τούτω έ- 
στιν καί ό Πλεονεχτών μέ εί; τα τσαγγάρια, ή « ;  α ί- 
νίττεται μέγαν τινά άρχοντα καλούμενον Καλάποδον, 
όνομα διατηρούμενον μέχρι τού νύν ύπό τών χυδαιότε
ρων έω; άπό ΙΙλάτωνο; [ιδ '.]. ‘Ο λαό; κατα τήν έν 
Κωνσ ¡αντινουπόλει σύνοδον, άναγκαζων τόν ΙΙατριάρ- 
χην Μηνάν ¿φώναζε/, έμβα, ποίησον, άναθεμάτισο» 
Σεβήρον [13] ,

Κατ»βχίνοντε; δέ δύω αιώνας, βλέπομεν Κωνσταν
τίνον τόν Ποοφυρογέννητον, τόν εξακολούθησαν τα τόν 
ιστορικόν Θεόφιλον, καί Συμεών« τόν Μάγιστρον δ « -  
γουμένου; ( 1 4 )  ότι πυγμαίο, τ ι ;  κχί βραδύγλωσσος, 
χρησιμενων προ; γελοτοποιΐαν τυύ αυιοκράτορος Θεο
φίλου, προσηγόρευε μάναν τήν Λύγούστην Θεοδώραν. 
Είσελθών δέ ποτέ είς τόν κοιτώνα αύτή; καί ευρών ά~ 
σπαζομένην τά ; εικόνα;, καί προσεγγύζουσα/ τού; οφ
θαλμού; τήν ήρώτησε τί είναι τούτο. Η δέ ευσεβή; 
γυνή φοβούμενη τόν εικονοκλάστην σύζυγον αύτή ;, 
άπεκρίθη, άγροίκω; π ω ;, « τ -  καλάμου νινιά, καί α
γαπώ ταύτα πολλά. · [ ιέ .] Γράφει δέ ό Ζωναρά;, ότι

[1 0 ] Κλήμης Στρωμματοί; ζ '.
[ 11]  Παρά Φωτίω βιβλ, 1 9 0 .
[12]  Χρονικόν 11»χ. 2G4 Θεοφ. 123.
ί'.ό .) Ο Πλάτων λέγει έν συμποσιω, ίχων τοιοΰτον 

όργανον, oto» οί σκυτοτόμοι περί τόν καλόποδα λειαίνον- 
τε ; τά ; τών σκυτών ρητίδα;, οθεν παρ’ αρχαιότεροι; 
ελεγετο καλόπ.υ;, άλλά ό Γαλλινό; γράφων παρακμά- 
ζοντο; τού ελληνισμού λέγει καλάποδα διότι έν τώ  θερα- 
πευτίκώ σχηματίζει τήν ονομαστικήν καλά που; εξ ού 
τ> τ ί ;  συνήθεια; ημών, καλαπόδιον, καί μνημονεύει τήν 
παρο/μίαν έν. καλαπόδι παντα ; ίιποδέουσι. Η παροιμία 
ουτη συνηθείται παρ' ήμών, ό'λοι περασμένοι εί. ΐδιον 
καλαπόδι. Εόρίσχεται δέ καί καλάπου; έκ τού κάλος, 
σημαίν.ντο; τά ξηρά ξύλα τή; τέχνη;, καί πόδιον ύ - 
πυκοειστικόν τού πού;.

[1 3 ] π  ά ξ ι; Α',
I 1 4 ] Ι!ιο . Μ', β'.
ιμε ) Ó Κοραή; εν τή παρ Ατακτοι; αύτού καταχω- 

ρηθείση γλωσσογραφική ύλη λέξ ι; Νινίον λέγει ότι ση
μαίνει το μωρόν ß -έφος, καί σημειοϊ τό υποκοριστικόν 
νινάριον, και αποδίδει ε ί; αύτό άρ/αίχν καταγωγήν έκ 
τού Ησυχίου λ ε ; ι ;  ·· Νενό; ευήθη;« τό όποιον ήμει; ά- 
νάγομεν ε ϊ; το αρχαίοτερον Νεν.ηλο; λεξις ευρισκόμενη 
π ιρ ά  Καλιμάχω ύμνο; εί; Λ'α. [9 3 ] Το σημηινόμεν δ” 
μ ω ; τού νηνίου ίσον τού. Ιταλικού l’au lon io , διατυρεϊ ή
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Βασίλειο; ό Μαχεδών επιστρε'ψας ε’κ Βουλγαοίο;, ¿κα- 
λύφθη μέ τήν εύθεϊαν τυάραν, τήν όποιαν ύ δήμο; κχ- 
λείΚούφαν. Πατριάρχη; δέ τ ι ;  αυθάδης, όσο» χυδαίος, 
δεόμενο; μετ' άναιδεία; πρός τόν αύτυκράτορα Ισαάκιον 
τόν Κομνηνόν, καί άναμεμνήσκων τά ; πρό; αύτόν εκδου
λεύσεις, ήπείλει αύτόν διά τής δημοίδου; έκφρασεως, 
«εγώ  σ 'έκτισα  φούρνε, έγώ, Γ*α σέ χαλάσω» [1 5 ]. 
Τέλος τό άδόμενον άσμα κατά του Αλεξίου τού Κοοινη- 
νού εί*αι ε ί; γλώσσχν ιδιωτικήν.

» Τό Σάββατον τής τυρηνή; χαρεϊ; Αλέξιε εννο'ησέ το.»
» Καί τήν Δευτέραν τό πρωί είπα καλώ; γεράκι μου. » 

— GG— (¿σ τ .)  Τό όποϊον ή εύγλωττος θυγάτηρ αύ- 
τοϋ αναφέρει χαριέντω; έν το ί; ιστορούμενοι; ύ π ’ αύτης 
[1G]. ‘Ο Εύάγριο; όνομάζων τόν αίλουρον λέγει, τό ζοιον 
τό οποίον ή κοινή συνήθεια καλεί Κάττα καί Κάττο;. 
i I / ] Τούτοι; ήθελε προσθέσω καί άλλα πολλά παρασ· 
δείγματα έκ του Ιουλίου Πολυδεύκους, ζώ/το; έπί Κο·» 
μώδου- εκ τού ήσυχίου κοί παρά Σουίδα καί άλλων 
λεξικογράφων γραμματ.χών καί σχ_ολιαστων, καί ίδ ικώ- 
τερον έκ τού Ι.-.ύσταθίου τού ποιήσαντος τά μεγάλα ύ. 
πομνήματα. Εν άπασι δέ τούτοι; εύρίσκομεν λέξεις 
σημειουμένα; ώς δημοθδεις, οΐος ρώγα' μολονότι ό Διο- 
σκουρίδης χαριέντω; λέγει ¡.ότρυν πυκνορρώγαν, καί τό 
όποιον προσωποποιουμένω; σημαίνει τήν ριυγαν τού μα
στού [θυλάκιον]. προσέτι νυμφίτζαν, ύψάριον. κάβου
ραν, καράβιον, πανίον, κε^μός, καί άλλα άπειρα τά ό
ποία παραλείπω, διότι δέν συγγράφω πραγματείαν περί 
τούτων, άλλά βροχεϊ; καί συντο’μου; παρατηρήσει;. Τά 
δέ παραδείγματα ταύτα εξαρκουσι πρό; τού; γινώσκον- 
τα ; ή αγνοούντο; τήν Ελληνικήν τήν άοχαίαν καί 
νέαν.

Κατά τήν γραφομένην γλώσσαν επεκράτησεν ή Α τ
τική δ.άλεκτος διά τήν μεγχλητέραν σοφίαν καί δύνα- 
μιν εκείνου τού λαού. Ά λλά  μετά τόν ένδοξον αίωνα 
τού Περικλεούς τά γράμματα φθάσαν-α εί; τήν άκμήν 
των, ολίγον κατ' ολίγον έπαυσαν είς Αθήνα; τού νά 
ή,νοι ΐόια μόνον τών Αθηναίων, καί μόνον έμενεν έκεΓ 
ή εστία. Ε ί; ταύτην δέ ά ντί τών πολιτών Αθηναίων,

γλώσσα ήμών, ώ ; έθ.εγε καί ή βασιλί; Θεοδώρα, Εκ 
φρά.ομεν δέ καί τό νήπιον δ ι’ αύτή;, άλλ’ όχι διά μο> 
ριαν, άλλ' ¿κ μεταφορά;.

[ I 5 j ίωάννυυ Σκυλί στη χρονικόν σελ. 1)32.
[ιστ’.] ό  Οικονόμος εν τή Ελληνική προφορά σελ. 

5IG αναφέρει τ<.ύ; στίχου; τούτους καί διορθώνει τό 
κείμενον τά ; λέξει; είπα κτλ. ε ι; ύπάϊ καλώ; τό γερά
κι μου ερμηνεύων τή,ν έννοιαν, οτι διέφυγε καλώ; καί τα 
χέως ώ ; ιερας ό Αύιοκράτωρ Αλέξιο;, καί ούτω προσθέ
των καί τό άρθρον άναπληροϊ τόν δεκαπτασυλλαβον στί
χον. Τήν αύτήν διόρθωσιν προτείνει καί ό συγγραφεύ; τ?,; 
Ελληνική; μετρική; κατά τόν μέσον αιώνα καταχωρη- 
θείση; έν τω φιλολογικοί συνεκδήμώ σϊλ. 197.

(16 ). Αλεξιά; 45.
[17]  Σ Γ.  24.
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ποβσήρχοντο yit,·.·! σπουδής οί ξέν .ι. π.ρακινούμίνοι κα» 
υπό τού ένδοξου όνόαατο; καί της αύθε/Γεία.; τής πό” 
λεω ; I Η). Μάλιστα ή δύναμι; τών όπλων eivn  ανώ
τερα ή τής ευφυΐας, οί Αττικό·, διά τήν επιμιξίαν χ-χί 
κυριαρχίαν των Μακεδόνων εμακεδονιζον [1 9 ] ,  Κ ctl διό, 
έάν και οί συγγραφείς άμιλλώντο τοός Αττικούς, διε" 
τήρησαν μάλλον είπεΐν κατά μέγα μέρος, άλλα δέν τ:α- 
ρ έλαβαν, εν το ΐ; αύτών γράαμασι, τήν μορφήν καί χα 
ριεντισμόν τών Α ττ ικ ώ ν  και τινές σποραδικώς έκφαί" 
νουσι καί τόν ίδιάζοντ* χαρακτήρα τή ; πατρίδας των, 
χροιμενοι εδώ καί έ « ί  το έμβλημα της κοινής γλ ώσστ,ς» 
διό καί καλούνται ψευδοαττικοί. [ιζ '.] Καθ’ όσον δε άνε. 
στ.έφετο ή τΰχ/j των Ελλήνων, πολλαί φωναί καί φσά- 
σει; δημώδεις είσέφρυοαν είς τά συγγράμ.ματα, όλαι 
αί ημών Ιννοιαι καί τά αισθήματα εχουσιν αμοιβαία; 
εκφράσεις παραγομένα; έκ τής κοινής πηγής τής φύσεως· 
Καί διό οί συγγράφεις αναγκάζονται νά ποοτιμήοωσιν 
αότάς τών εόγενεστέρων καί ε’ςο/ωτέρων, προσπαθυύν- 
τες μόνον αύτών τήν σύνΟεσιν, συνδεσιν καί συναρμογήν 
έπ! μεγαλοπρεπεία αυτών καί έκστάσει. ΙΙρός τούτο δ* 
διδάσκαλο; ό Ομηρος [20 ]. Παρεκτός τούτου α ί γνωστοί 
λέξεις άποτελούσι εντυπώσει; μεγτλτ,τέρας. καί συγγρά

φει; ένδοξοι οιον Πολύβιος, Πλούταρχος, Λουκιανός, η- 
ναγκάσθησαν νά ύποκύψωσιν εϊ; τήν ανάγκην τη ; ου·<η· 
gi ας. Μεταγενεστέρω; ό Ελιόδωρος, Ξενοφών, ά Εφέσιος, 
Χαρίτων καί απαντε; όσοι έσκόπευυαν νά ήδύνωσι μάλλον 
τ, ίιδάξωσιν έμβριθώ; εχρησθησαν λέξεις καί φράσεις δη
μώδεις. 0χ_ι δέ όλίγον συνέβαλε τούτω καί ή χριστια' 
,ική  θρησκεία, οί Ελληνες οί διδαχθέντες εν Λ ίγύπτω 
τήν Εβραϊκήν, καί οϊ Εβραίοι οί έν λ ίγύπτω  ό'ιδαχθέν- 
τ ε ;  τήν Ελληνικήν, μεθερμήνευσαν τήν παλαιάν διαθή
κην, καί διά φόνων κοινών κατεβίβασαν τή ; θεία; δ ι
δασκαλία; [ιή].

νη γλώτσα τών Ελληνιστών Π' fr. δ ί "ιών μττ'/νο 
σ τώ ,, δεν εγίνωσκον τοσούτω τήν Ελληνικήν, μ,ολονίτ 
ή σαν είδημονέστατοι τής Εβραϊκής. Αλλά τίνε; ήσαν οί 
τοι οί έλλήνισταί; ήσαν Ελληνες ίουδαίζοντε; κατ ί 
μάσιον, ή ίουδαϊοι ίλλήνίζοντε; κατά Είνσιον ; Ο Σχυε- 
λος λέγει πώς αύτού; μιγάδα; οίκούντα; έν Αλέξανδρέ a, 
πολλοί τών όποιων ησαν καί Αιγύπτιοι χρησθέντε: Κ ο
πτική ; ιδιώματα γλώσση; έν τή μεταφράσει [σελ. 1 17.] 
Ο δέ Οικονόμε; δοξάζει αύτ .ύ : ελληνιστά:, Ιούδα ιο ύ , 
οΐτινε; μετέφρασαν διά τή ; ιδίας αότών λαλουμένης τό 
εβραϊκόν κατα διαταγήν τού Πτολεμαίου, ώ ; λεγει ό Λ * 
ριστίας. Η γλώσσα δέ αυτών άνεμίγνυε ού μόνον λ.έξεις 
και φράσεις άλλα καί τύπου; ·ή σχηματισμοί,: Ικατίρων 
τών γλωσσών, (όμοίω; σελ. (575). όπω ς δήποτε ομω; 
δοξαζουσι, ή γλώσσα τής μεταφοάσεω; τών Ο δέν είναι 
οϋ;ε ή Μακεδονική, αύτε ή Ατ-ική, ούτε άλλη τ ι; φυσ ι
κή διάλεκτος της αρχαία; Ελληνική;. Αλλ" (διώτισμα 
Ελληνισμού γλωσσικόν τών έλληνιζόντων Ιουδαίων αλ- 
λότριον πάσης φυσική; διαλέκτου τόιν αυτοχθόνων Ελλή
νω ν  διό -1 έάν συγκρίνωμεν τήν φράσιν αύτής πρός τήν 
φυσικήν όλων τών Ελλήνων διαφέρει πολό καί πρός τ/ν 
ύλην καί πρός τό είδος. Διό καί ό καθηγητή; Ασωπιός 
κλείων τά άρθςον αύτοΰ σερί τών Ο. λέγει, ότι είναι πα- 
ρατ-ορήσεως άξιον ότι τό ιδιαίτερον τούτο προτέρημα τών 
άνά πάσαν τήν Ευρώπην Εβραίων τού κακώς λαλεΐν καί 
φθείρειν όπ οιανδήπο-ε γλώσσαν είναι κληρονομ·α περιτ 
ελθυυσα είς αύτού; μετ’ άλλων αρετών έκ τών ένδοξων 
αύτών προγόνων οΐτινε; έφθειρον τότε τά καί άλλως ούχί 
καθαρώ; έν Αλεξανδρεία καί άλλα/ου καλούμενα Ελλη
νικά, (56 έξ όλων τούτων συνάγομεν ότι ή μετάφρασις 
των 0 . δέν είναι τεκμήριου διαφθορά; ή άλλης τ ; ο; τ α ·  
ρακμη; τ ή ; Ελληνικής γλώσση.;· ώς μή φυσική αυτή; 
φράσις, ♦ tw o; τών Ελληνικών λαών· συνέβαλε όμως 
διά τής κοινή; αύτής καί καθημερινής άναγνώ ,εω ; νά 
διάσωση πολλότατα ξενικά ιδιώματα αυτής πρός τήν 
λαλοομέντ,ν τότε Ελληνικήν γλώσσαν, καί ένίοτε καί 
αύτήν χ-ry γραφομένην. Εάν καί ή θεία έννοια τών γρα
φών υπαγόρευσε τάς έντολάς τη ; ε ί; τήν ήθικήν δ ια- 
μόρφωσιν τού ανθρώπου.

CiS) Cie ilel onat r t .
[ 19]  Δωρόθεο; Ασκάλλων παρ’ Αθτ,ναίων 122. Ιούλιο; 

Πολυδεύκη; (λ έξ ι;) άτύλλι.
[ ιζ ’. ]  Κατά τό γλωσσικόν αύτών »φο; λέγεται ψευ- 

δοαττικισμ.ό;.
( 20 J  Διον. Αλλικ, περί συ*θ. λογ:— λογ re* 31.
[ιή.] Μολοντούτο είναι ζήτημα έάν ή διάλεκτο; τή ; 

κοινή; διαθήκη; είναι ή τότε Μακεδονική, ή γλώσσα τών 
Αλεξανδρινών Ελλήνων, ή ή κοινή τών γραμματικών τό 
όποιον άπίθανον, ορα Οικονόμου ή παρά τών έβδομήκσντα 
μετάφρασις Β’. 598  καί λσωπιού ιστορία τών Ελληνι
κών γραμμάτων λέξ ι; έβδομήκοντα. ό  Σχόελο; έν Κε- 
φαλαίω ΧΙΙΧ. λέγει δτι μεταφράσθη είς Ελληνικόν ιδίωμα 
πολύ κλ.τ,σιάζον τό Εβραϊκόν καί τούτο είναι ή λεγομί-


