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Έν τφ πέρυσιν ύφ’ ήμών έκδοθέντι συγγράμματι τφ έπιγραφομένφ
«Βάσανος τών περί της Ελληνικής προφοράς έρασμικών αποδείξεων», μετά
άποχρώντων, νομίζομεν, τεκμηρίων κα'ι ίκανώς σαφών αποδείξεων, ΐσχυρίσθημεν δτι πάντα σχεδόν τά στοιχεία καί πάσαι σχεδόν αί συλλαβα'ι τής
Ελληνικής γλώσσης, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, έχουσιν έν τφ παρ’ήμΐν
άλφαβήτφ τήν άύτήν δύναμιν, ήν καί έν τφ άρχαίφ Έλληνικφ. Μεταξύ
τών πολλών τούτων και παντοδαπών μαρτυρίων δύνανται νά καταταχθώσι
καί τά εξής, περιεχόμενα έν έπιγραφαΐς μετά τήν έκτύπωσίν τοϋ ήμετέρου
συγγράμματος έκδοθείσαις.
Έν τφ «άρχαιολογίκφ Δελτίφ» (Τόμ. Ε', 1889, σελ. 80 κα'ι 152),
άναγινώσκεται ή Αττική έπιγραφή «Λ/ζεμα τοό Aireo σοφίας ιατρό αριστο». Τήν έπιγραφήν ταύτην άνήκουσαν είς τήν εκτην πρό Χριστού εκατον
ταετηρίδα, άναφέρομεν καί έν τή ήμετέρφ Βασάνφ, έν τοϊς προσθετέοις,
(σελ. 718), ποιούμεθα δέ αύτής μνείαν κα'ι έν τήδε τή πραγματείφ, έπειδή
τότε έλάβομεν αύτήν έκ τής «Έφημερίδος», (18 Απριλίου 1889), έν ή
τό πρώτον έξεδόθη, ούχ'ι δέ έξ αρχαιολογικού ή άλλου έπιστημονικού συγ
γράμματος, καί δέν ήδυνάμεθα τότε νά εΐπωμεν μεθ’ άπάσης τής βέβαιό—
τητος δτι ή γραφή Αίτέο έφέρετο άπαραλλάκτως καί έπί τού μαρμάρου, ώς
δυνάμεθα νά εΐπωμεν σήμερον μετά τήν δ'ις γενομένην έ'κδοσιν αυτής έν τφ
Άρχαιολογικφ Δελτίφ. Ή γραφή ΑΙνεος άντί Αΐνειος εινε πολλού λόγου
αξία, διότι τό έν αύτή « σημαίνει τήν νόθον δίφθογγον1 «ι, ώς σαφώς διδάΉ παρούσα πραγματεία κατεχωρίσθη γαλλιστί έν τω περιοδικφ τοϋ έν Άμστελλοδάμφ Φιλελληνικοΰ Συλλόγου, τή ΈΜΙάόι 1889—1890 (τόμ. Β' 247—279),
μετά τής έπιγραφής Nouveaux documents epigraphiques d0montrant l’antiquite
de la prononciation des Grecs modernes, καταχωρίζεται δέ και έν τωδε τω τεύχει
τοΰ Παρνασσόν ελληνιστί μετά τινων προσθηκών.
1 Περί τοΰ όρου γνήσια καί νόθος δίφθογγος διαλαμβάνομεν έν τή ήμετέρφο Βασάνω σελ. 55 σημ. Περί δέ τοΰ ονόματος δίφθογγος (συλλαβή) έν σελ. 107 — 110.
ΤΟΜΟΣ ιγ'. Σεπτέμβριος—Δεκέμβριος.
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σκει τό μέτρον, άπαιτοΰν πάντως έν τη παραληγούση νε μακραν συλλαβήν,
καί δύναται διά τούτον τόν λόγον νά χρησιμεύση μετά πλείστων άλλων
όμοιων, άς παρεθέμεθα έν τφ ήμετέρφ συγγράμματι (σελ.199 — 211.715.
716. 718), ώς μία τών λαμπρότατων αποδείξεων, οτι ήδη άπό τής έκτης
πρό Χριστού έκατονταετηρίδος ή γνησία δίφθογγος «ι εΐχεν άποβή διά συναιρέσεως τών άποτελούντων αύτήν στοιχείων, ομόφωνος πρός τήν απλήν
καί στοιχειώδη νόθον, δπως δι’ όμοιας συναιρέσεως ή γνησία ον εΐχεν άποβή ισοδύναμος πρός τήν νόθον ο. "Οπως δέ αί νόθοι ε καί ο γράφονται διά
τήν είρημένην αιτίαν άντί τών γνησίων ήδη άπό τής έκτης, ώς λέγομεν,
πρό Χριστού έκατονταετηρίδος, ούτω γράφονται καί αί γνήσιαι άντί τών
νόθων άπό τής αύτής έκατονταετηρίδος, ώς διά πολλών άρχαίοτάτων γρα
φών τεκμηριούμεν έν τή ήμετέρφ Βασάνφ. ’Άν δέ μετά τήν παντελή έν
πάση τή . Έλλάδι επικράτειαν τού ιωνικού άλφαβήτου έν ούδεμια έτι τών
ελληνικών έπιγραφών, ούτε έν ταΐς δημοσίαις ούτε έν ταΐς ΐδίωτικαΐς,
άπαντώσι νόθοι δίφθογγοι, άλλα μόνον γνήσιαι, καί τούτο πάλιν, ώς καί έν
τφ ήμετέρφ συγγράμματι λέγομεν (σελ. 196, 715—-718), εινε σημεΐον
σαφές δτι αί γνήσιαι δίφθογγοι ει καί ον έν τφ άπό τού άρχοντος Εύκλεί
δου (403 πρό Χρ.) κοινφ πασι τοΐς Έλλησιν άλφαβήτφ (δστις ούδέν άλλο
εινε ή θεραπεία καί συμπλήρωσις τών άτελειών καί έλλείψεων τού.παλαιότέρου ελληνικού άλφαβήτου), ύπάρχει ορθογραφία, ούδεμίαν έχουσα σχέ
σιν πρός τάς άρχάς τού Εράσμου καί τών θιασωτών τού νεκρού γράμμα
τος. Τούτο δέ άγνοών ό Βλάσσιος καί παραλιπών δλως άνεξέταστον τήν
άρχήν καί φύσιν τής μετ’ Εύκλείδην γραμματικής, καί έξ άπατηλής θέσεως
σκοπών τά πράγματα, ούδέν θαυμαστόν άν διατελεΐ έν μεγίστη συγχύσει
περί τήν ερμηνείαν τής γραφής τών γνησίων καί νόθων διφθόγγων εν τφ προ
Εύκλείδου καί μετ’ Εύκλείδην έλληνικφ άλφαβήτφ, καί μετά πολλής άφελείας πιστεύει δτι εινε ύπέρ τής Έρασμικής διδασκαλίας έκεϊνο, δπερ εινε
φανερώς κατ’ αυτής. (Ίδέ καί Βάσανον σελ. 119 —121. 193 — 199 κτλ.).
Ύπέρ τής άρχαιοτάτης παρά τοΐς Έλλησι μονοφωνίας τών γνησίων δι
φθόγγων ει καί ον παρά πλείστας άλλας όμοιας μαρτυρεί καί ή έπ’ άρΐστερά χωρούσα έκ Αεβέδου έπιγραφή, νεωστί είς φώς προελθούσα «Όλυμπίχ&υ «ίμί τοϋ Φιλόφρονος», (Mittheilungen κτλ, XIV, 1889', σελ. 97,
έπιγρ. 37). Τήν αύτήν μαρτυρίαν παρέχεται καί ή γραφή ΚΛεισοςρος αντί
Κλέσοφος, ήτις άπαντμ έπί άττικού άγγείου τής έκτης πρό Χριστού ωσαύ
τως έκατονταετηρίδος (Δελτίον άρχαίολογικόν, Τόμ. Ε', 1889, σελ. 64,2).
Πόσον δέ δύσκολον είνε, ώς λέγομεν καί πολλαχού τής ήμετέρας Βασάνου, να
γινώσκη τις τήν δύναμιν τών ελληνικών στοιχείων καί συλλαβών έκ μόνης
τής γραφής αύτών, έάν μή συγχρόνως γινώσκη καί τήν φύσιν τής πρό Εύ
κλείδου καί μετ’ Εύκλείδην ορθογραφίας, δεικνύει καί τούτο, δτι, έν φ έν
ΐδίωτικαΐς έπιγραφαΐς κρατεί δεινή σύγχυσις τών γνησίων καί νόθων δίφθόγ-
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γων ήδη εξ αρχαιοτάτων χρόνων, ούχί δέ έλάσσων σύγχυσις τής γνήσιας
και νοθου «ι προς το μακρόν ι, δμως έν τοΐς δημοσίοις ψηφίσμασίν; έν οΐς;
μετά πολλώ πλείονος άκριβείας έφυλάσσετο ή παλαιά ορθογραφία, διατε-<
λούσι και ύστερον τού Εύκλείδου έπί ικανόν έτι χρόνον διαστελλόμεναι ώς
οιον τε επιμελώς αί γνήσιαι άπό τών νόθων, παρά πάσαν τήν δεινήν αύτών
σύγχυσιν έν τήπροφορφ, ώς μετά πολλών άλλων μαρτυρεί καί ή γραφή
Κ2εσο$>ο, ητις ουτωσί διά τών νόθων διφθόγγων εύρηται γεγραμμένή έν*
Αττικφ ψηφίσματι τού έτους τής άρχοντίας τοΰ Εύκλείδου, καί διαστέλλοντι, ως εικος, τό μακρόν ε καί ο άπό τών νόθων διφθόγγων διά τών γραμ
μάτων Η καί Π (Δελτ. άρχαιολ. Ε', 1889, σελ. 25 —26, στίχ. 2.32).
Αν δε τουναντίον εν Λοκρική έπιγραφή έξ Οΐανθείας τών άρχών τής πέμ
πτης προ Χριστού έκατονταετηρίδος γράφονται σταθερώτατα αί γνήσιαι ει
και ον αντί των νόθων ε καί ο, ΐνα αύται διαστέλλωνται καί έν τή γραφή
απο τών φωνηέντων η καί α), ών οί χαρακτήρες δέν είχον άκόμ,η είσαχθή
παρά τοΐς Λοκροΐς (Βάσαν. σελ. 717 καί Roehl S. G. A. nr, 321), καί
ή άντίστροφος αΰτη σταθερότης περί τήν γραφήν τών γνησίων άντί τών νό
θων, εν αλφαβήτφ έτι δλως στερουμένφ τών γραμμάτων τών σημαινόντων
το ω και η, ετι μάλλον έπικυροΐ τό ύφ’ ήμών λεγόμενον, δτι έν τφ έλληνικφ αλφαβήτφ η γραφή τών γνησίων διφθόγγων άντί τών νόθων έχει
καθαρώς ορθογραφικήν αιτίαν, ώς καί ή γραφή τοΰ ώ καί η, έπίνοηθεΐσα
πρ,ος διαστολήν φθόγγων διακρινομένων μέν άπ’άλλήλων έν τή προφορμ,
συγχεομένων δέ τέως έν τή γραφή διά τήν άτέλειαν τού παλαιοτέρου Ελ
ληνικού άλφαβήτου. Δέν ήτο δέ δυνατή πρό τής έκτης πρ. Χρ. έκατον
ταετηρίδος ή θεραπεία τής άτελείας ταύτης καί ή διάκρισις τών νόθων δι
φθόγγων άπό τών βραχέων φωνηέντων ε καί ο καί τών μακρών η καί ω,
διότι πρό τής έκατονταετηρίδος έκείνης τό μέν H έσήμαινε τό δασύ πνεύμα,
αί δέ γνήσιαι δίφθογγοι ει καί ον έφύλαττον τήν άρχαιοτάτην καί σύνθετον
αύτών προφοράν καί ήτο άδύνατον πρότερον νά χρησιμεύσωσι πρός παράστασιν
τού απλού φθόγγου τών νόθων- ένεκα δέ πάντων τούτων.ούδέ πέρί εύρέσεως
χαρακτήρος δηλωτικού τού μακρού ο ήδύνατο νά ληφθή φροντίς πρό τής
έκτης πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος. Τήν άλήθειαν τών ήμετέρων λόγων περί
τής αρχαιοτάτης παρά τοΐς ‘Έλλησι μονοφωνίας τών γνησίων διφθόγγων ει
καί ον, δέν άναιρεΐ τό δτι έν έτέρφ έπιγραφή έκ τής αύτής πόλεως ■ Οίανθείας συγχρόνφ ή δλίγφ νεωτέρφ τής προμνημονευθείσης φυλάσσεται σταθερώς ή έξ αρχής γραφή τών νόθων (Roehl, S. G. Α. ΠΓ. 322)* διότι καί
τούτο πάλιν ούδέν άλλο σημαίνει ή δτι καί τότε ή γραφή τών γνησίων δι
φθόγγων άντί τών νόθων εΐχεν ορθογραφικήν μόνον σημασίαν, δέν έτηρεΐτο.
δε σταθερως καί ύπό πάντων ή γραφή αύτών διά τόν αύτόν λόγον, δι’ δν
ούδέ τό ω καί η έγράφοντο σταθερώς καί ύπό πάντων μέχρι Εύκλείδου,
διότι δηλαδή έν τοιαύταις όρθογραφικαΐς μεταρρυθμίσεσι, καί μάλιστα έν
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χώραις πόρρω άπ’άλλήλων κειμέναις, άνάγκη νά παρέλθη μάκρος καί ενίοτε
μακρότατος χρόνος; εως παρά πάσι και πανταχού το είσαγόμενον νεώτερον
και τελειότερου ποίηση όλοσχέρώς έκποδών το παλαιότερον καί άτελέστερον (Βάσαν. σελ. 197 —199).
Οτε λοιπόν καί αύτοί οί Έλληνες,θεραπεύοντες τάς άτελείας τοϋ παλαιοτέρου αύτών άλφαβήτου, μόυου ούχ'ι βοώντες διδάσκουσι πάντα δυυάμευου
καί βουλόμευου ν’ άκούση τής φωνής αύτών, δτι εν τη θεραπεία έκείυη ήκολούθησαυ άρχαΐς δλως έναντίαις πρδς τάς άρχάς τοϋ ’Εράσμου καί τών ζη
λωτών τοϋ νεκροϋ γράμματος, τις έτι χρεία άλλων μαρτύρων δπως πεισθώμεν δτι η ερασμικη προφορά στερείται τοΰ πρώτου και αναγκαιότατου
αύτη θεμελίου, τής συμφωνίας δηλονότι τοϋ γράμματος πρός τήν προφοράν ;
Οτι δέ ή γυησία δίφθογγος ει και ή άπό ταύτης προκύπτουσα νόθος ε,
εύκολώτατα . ήδύνατο ήδη άπό τής αύτής έκτης πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος
νά λαμβάυη τόν φθόγγον τοΰ ίωζα, ποτέ μέν τοϋ μακροΰ, ποτέ δέ τοΰ
βραχέος, μαρτυρόύσιν, ώς είδομεν έν τή ήμετέρρι Βασάνφ, πλήν άλλων καί
αί έξης έκ τε ’Αττικής καί άλλων χωρών τής Ελλάδος γραφαί· Ποζειάΐιν,
Ποζεάάγ, ϋοζιόάγ, Χίρωτ, ΧίΑων, Χίμαρος, ΤΙιριθους,ΊΛειθυα. ΘαΛ'ια,
ΚΧί(ύ} Λιηας, ΠαζροκΧα. ΗράκΛια, ερασθις, aitoxtiry, ετρείν κα'ι
nplr, ΚΛιζαρχος, ΚΛιζιας, Κ2ιζαγόρας, Κ^ΐβου.Ιος, ΚΣΓισοερος, παρά
τας γραφας Κ2εζος\ ΚΛεζοΛας, ΚΛεζώ, ΚΛεζωνΰμο, κΑενός, κάΐενό—
ζαζος, εΰ'κΛεα, ποθενός· αί γραφα'ι Άνφιζρίζα κα'ι Άνριζρέζα, ΤΙμαρχος κα'ι Τειμαρχος, Καμιρης καί Καμερής ήτοι Καμειρής, Αϊγιράζης
καί ΑΙγειράζης καί ΦιΛαιγ'ιρης, Μαρωτΐζαι άντί Μαρωτεϊζαι μάγει
ρος 5 άντί μάγιρος, Σζιριευς καί Σζειριεύς’', Σζαγιρΐζαι άντί Σζαγειρϊζαι, όευρε ήτοι όευρεί, άντί όευρί, ΝέκαυΛος ήτοι ΝείκανΛος, άντί Ν'ι1 ΚΛετος άντί Κ.Λε’ϊτος γράφεται καί έν αττική επιγραφή τής ε' π. X. έκατονταε
τηρίδος, έκδοθείση έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι τοϋ έτους 1890 σελ. 106
στίχ. 6.
1 Μαρωνειτε'ων παραδείγματος χάριν άπαντά διά τής ει έπί νομισμάτων τής πό
λεως Μαρωνείας τών χρόνων τοϋ Εύκλείδου. Ίδέ Poole, Catalogue of Greek coins
in the British Museum ·. The Tauric Chersonese-Thrace. London 4877 σελ. 127.
Τούναντίον δέ γράφεται Μαρωτιτε'ων διά τοϋ ι έν έτέροις νομίσμασι τής αυτής πό
λεως καί τών αυτών χρόνων. Ουτω δέ διά τε τοϋ ι καί τής ει διατελεϊ" γραφόμενου
τδ εθνικόν τοϋτο ό'νομα επί τών νομισμάτων μέχρι τών τελευταίων χρόνων. Έκ τής
διττής δέ ταύτης γραφής τοΰ αύτοϋ ονόματος, ώς καί έξ άλλων πολλών τεκμηρίων,
αποδεικνύεται οτι ή δίφθογγος ει καί τδ μακρδν ι είχον καταντήσει ταυτοδύναμοι.
φθόγγοι έν τώ έλληνικώ άλφαβήτω ήδη άπδ χρόνων αρχαιότερων τοΰ Εύκλείδου.
3 Μάγειρος διά τής ει γράφεται καί έν άττικαΐς έπιγραφαΐς τοΰ τέλους τής γ' πρδ
Χρ. έκατονταετηρίδος, έκδοθεΐσαις έν τώ αρχαιολογική Δελτίω Τομ. ε', 1890, σελ.
61, 29 καί τόμ. ζ', 1890 σελ. 59 Β', 4*καί 61 Γ', 26.

4 Πόσον είνε άληθές ότι ή τε γνησία καί ή νόθος δίφθογγος ει

ήδη άπδ χρόνων

αρχαιότερων τδϋ Εύκλείδου είχον τήν δύναμιν τοΰ μακροΰ ι έν τώ έλληνικώ άλφα-

κανθός, όΛεΙζωτ καί οΛέζων, άντί όΛϊζων’ αί γραφαί ΆριστοκΛέάης, ΝεοκΛέάης, ΜενεκΜάης, ΑεμοκΛέύης, καί αί έκ τούτων προκύψασαι ΆριόζοκΜάης, ΑημοκΑίάης, ΘεοκΛιάης, ΝεοκΧιβης, ΞενοκΧιάης, ΉρακΛΙδης,
(Βάσαν. σελ. 215—223 καί αλλαχού)· μαρτυρεί δέ καί ή άττίκή γραφή
ΜιΛ/γΐο .ι/ιοζ· τών μέσων τής πέμπτης πρ. Χρ. έκατονταετήρίδος (Έφήμ.
Άρχαιολ. 1889, σελ. 51). Ωσαύτως άναγινώσκεται ΜιΛιχΙω Αιι παρά
τό ορθόν Μειίιχΐω Alt, έν έπιγραφαΐς έκ Πειραιώς, τής δ' πρ. Χρ. έκα
τονταετηρίδος (Bulletin de corresp. hellen. VII., 1883, σελ. 507.
509). Ή διά τοΰ ίωζα γραφή μιάιχίο δεικνύει δτι ή ει εν τή λέξέι ταύτη
είχεν άποβή άπλοΰν ι ήδη άπό χρόνων άρχαιοτάτων, ή δέ έτέρα ή διά τής
διφθόγγου ει, δτι ή δίφθογγος αυτή έν τφ μετ’ Εύκλείδην Έλληνίκφ άλψαβήτφ είχε τήν δύναμιν τοΰ μακροΰ ι, δπερ καί πλεΐστα παραδείγματα τής
διά τής ει γραφής τοϋ μ.ακροϋ ι μαρτυροϋσι (Βάσαν. σελ. 237 — 241 καί
251—261), έπιβεβαιοΐ δέ ,καί ή παντελής έ'κλειψις τών νόθων διφθόγγων
έν τη γραφή μετά τήν ολοσχερή έπικράτησιν τής μετ’ Εύκλείδην γραμμα
τικής. Λέγομεν δέ ορθήν τήν διά τής ει γραφήν τής λέξεως μειλίχιος, διότι
ύπέρ ταύτης συνηγοροΰσιν ού μόνον τά Όμ.ηρικά έπη καί ό Θουκυδίδης (Α.
126, 6), άλλά καί ψηφίσματα έκ τής υπηκόου τών ’Αθηναίων πόλεως Ώρωποϋ τής γ’ πρό Χριστού έκατονταετηρίδος, γράφοντα τό κύριον όνομα ΜειΛιχος σταθερώς διά τής.ει δπως καί πάσας τάς άλλας λέξεις τάς έξ άρχής
διά τής ει γραφομένας. (’Εφημ. Άρχαιολ. 1889, σελ. 31—32, ψήφ. 2,
στίχ. 2. ψήφ. 3,2. καί ψήφ. 6, 2). Ή γραφή ΜϊΑΙχιος έξελέγχει πρός
τούτοις μετά πασών τών όμοιων τό αθεμελίωτου καί αύθαίρετον τής γνώ
μης τοϋ Μεϊστερχανσίου, ίσχυρίσθέντος έν τή άξιολογωτάτη αύτοϋ γραμ
ματική, τή έκ τών άττικών έπιγραφών συντεθείση, δτι τό Κ.Γίζαρχος δέν
έχει τήν αρχήν έκ τοΰ κΛέος κΛ,εϊζος, δπως τό ΚΛειζαρχος, άλλ’ έκ τοϋ
κΧινω ! καί δτι τόΊΛείθ'υα δέν γίνεται έκ τοϋ ΕΜ,είθυα άλλ’ έκ τοΰ ΊΛΙβ·
μαι! (ίδέ τήν ήμετέραν Βάσανον σελ. 718 καί 719). Ούχί διάφοροι τών
είρημένών είνε καί αί γραφαί άιαάάσιαν καί Υ ερκσιεν, αϊτινες άπαντώσιν
έν άρχαιοτάταις έκ Κρήτης έπιγραφαΐς (F. Halbherr e D. Comparetti
Iscrizioni de varie citta Cretesi 1887, σ. 99, έπιγρ. 2, στίχ. 11 καί
Mus. Ital. II σελ. 228).
Κατά τά λεγόμενα περί τών γραφών ΚΜ,ζαρχος καί ΚΛείζαρχος, ΜιΛΙχιος καί ΜειΛιχιος, ούδέν θαυμαστόν άν τό εκ τοΰ ΧείΑων γεννηθέν
ΧίΑων ήδη άπό τής έκτης πρό Χριστοΰ έκατονταετηρίδος καί παρά Καλβήτω άποδεικνύουσιν ού μόνον αί άλλαι γραφαί, περί ών επάνω, λεγομεν, αλλα και
τοϋτο, δτι τδ ό'νομα Στειριενς έγράφετο συγχρόνως ού μόνον διά τοΰ ι καί τής ει,
δπως λέγομεν έν τή ήμετέρμ Βασάνω (σελ. 221), άλλά καί διά τής νόθου διφθόγγου
ε δπως δεικνύει ή γραφή Στεριαθεν, ήτις άναγινώσκεται έν αττική έπιγραφή τής ε'
π. X. έκατονταετηρίδος (Ίδέ Έφημ. Άρχαιολ. 1890 σελ. 117 στ. 7),
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λιμάχφ μετά βραχέος ι άπαντών (Βάσαν, σελ. 202), έν ψηφίσματί άτ-ηκφ
τοΰ έτους 386 πρ. Χρ. έγράφη διά τής ιι, Χείλων, (Δελτ. άρχαιολ. Έ',
1889, σελ. 203, 2). Τό καθ’ημάς δέ πιστεύομεν δτι καί αυτό τό οικτίρω,
δπερ σταθερώς διά τοΰ ι γράφεται έν ταΐς πρό Εύκλείδου άττίκαΐς καί άλλαις έλληνικαΐς έπιγραφαΐς, θά έγράφετό διά τής ιι, οίκτιίρΰ>> ανάπήντα
καί έν επιγραφή τών μετ’Εύκλείδην χρόνων, όιίοτέράν και άν άποδεχθώμεν ώς ορθήν τής λέξεως γραφήν.
"Οπως δέ τό ΜιΜ,χιος γράφεται διά τοΰ ι κάί πιθανώς διά βραχέος,
ούτω διά βραχέος ι βεβαίως άπαντακαί τό κύριον όνομα Άριστιιάω «Άριστιόω Λιί>κονος)Ί Ιν αττική επιγραφή τής δ' πρ. Χρ. εκατονταετηρίδας
(Δελτ. άρχαιολ. Ε', 1889, σελ. 56), ομοίως ’Λριστίόον έν έτέρφ τοΰ έτους
333 πρ. Χρ. (Bullet, de corr. hellen. XIII, 4889 σελ. 254, 14 καί
Βάσαν. σελ. 719) καί Άριστίόον έν άλλη αττική έπιγραφή'Ρωμαϊκών
χρόνων (Δελτ. άρχαιολ. κτλ. σελ. 147). Ή γραφή Λιύκόνος αντί Aiiκωνος μαρτυρεί σαφέστατα δτι, δπως τό έν ταύτη ο προήλθεν έκ τοΰ ο>
συσταλέντος, ούτω κα'ι τό ι έν τώ Άριστιόω προήλθε καθ’ όμοίαν συστο
λήν τής ιι, ήτοι τοΰ μακοοΰ ι είς ι βραχύ.
Ούδαμώς δέ πρέπει νά σκανδαλίζη τινά δτι ή ιι συστέλλεται είς βραχύ
ι έν τή δ' καί ένίοτε έν τή ε' και ς προ Χριστού εκατονταετηρίδά ού μό
νον πρό φωνήεντος, άλλά καί πρό συμφώνου, άφοΰ πολύ άρχαιότερον ό
"Ομηρος δέν έφοβήθη δι’ όμοιας συστολής νά εΐπη άϊκως και Έηηπς άντί
άεικως καί Αίνιηπς. Δέν λέγομεν δέ δτι καί οί Άλεξανδρεωτικοί ποιητα'ι
(Kuhner, Ausf. Grammat. Τόμ. I, σελ, 241, σημ. 3) ποιοΰσι τό αύτό
έπί πασών τών διφθόγγων, διότι ούτοι άνήκουσιν είς τούς Μακεδονικούς χρό

νους· καί φυσικόν ήτο κατ’ έκείνους τούς χρόνους ή πρό τών. συμφώνων συ
στολή τών διφθόγγων ν’ αποβαίνη συχνοτέρα ή έν τοϊς προτέροις, δτε ή
διάκρισις τών μακρών άπό τών βραχειών συλλαβών έφυλάσσετο έτι μετά
πολλής άκριβείας.
Τό ισοδύναμον τής ιι καί τοΰ μακρου ι έν τφ μετ’ Εύκλείδην έλληνικφ
άλφαβήτφ σημαίνει καί ή σύγχρονος αύτής γένεσις έκ τε τοΰ η καί τοΰ υ.
Ούδεμίαν βεβαίως άλλην προφοράν ήδύνατο νά έχη φθόγγος γεννώμενος ού
μόνον έκ τοΰ η ήτοι τοΰ κλειστού β, aYka καί έκ τοΰ ν, δπερ καί κατά
τήν ομολογίαν αύτών τών Έρασμικών έξεφωνεΐτο ώς τό γαλλικόν u ή τό
γερμανικόν ϋ. 'Ικανά δέ διαλαβόντες περί τής φύσεως τής έκ τούτων τών
φωνηέντων γεννωμένης ιι, καί ούκ ολίγα παραδείγματα τής τοιαύτης γενέσεως αύτής παραθέμενοι έν τή ήμετέρφ Βασάνφ. έκ τε τών άττικών καί
τών άλλων ελληνικών έπιγραφών (σελ. 255, 262, 449, 534), έν τφ παρόντι άναφέρομεν τήν γραφήν αφεΐκιν, ήτις άπαντφ παρά τήν ορθήν οαρηκεν
Ιί έπιγραφή έκ Τελμησσοΰ τών έτών 240-239 πρ. Χρ. (Bullet, de Corr,
hellen. XIV, 1889, σελ. 163, στίχ. 13. 21) καί τάς γραφάς όιιρρωγεϊαι
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και άποκατιαγεϊαι, αΐτινες άναγινώσκονται έν έπιγραφή . έξ Ώρωποΰ τών
τελευταίων Μακεδονικών χρόνων (Έφημ. Άρχαιολ. 1889, σελ. 7—10,
στίχ. 17 καί 18). Ότι δέ ή ιι εν ταΐς τελευταίαις ταύταις γραφαΐς προ
ήλθεν έκ τοϋ υ καί δτι τό ι· τής μετοχικής καταλήξεως νϊα είχε κατάποθή
όλοσχερώς ύπό τοΰ προηγουμένου ν καί παρά τοϊς Άττικοΐς· καί παρ’ άλλοις Έλλησιν ήδη άπό τής δ' καί ε' πρό Χριστού έκατονταετηρίδος, εινε
γνωστότατου καί τφ μικράν εΐδησιν τής Ελληνικής επιγραφικής έ'χόντι.
Όθεν όμοιας φύσεως ταΐς έξ Ώρωποΰ γραφαΐς έθεωρήσαμεν έξ άρχής καί
τήν άπαντώσαν έν τφ πρώτφ Ήρακλεωτικφ πίνακι ιρρηγ·είας (τής δ' πρ.
Χρ. έκατονταετηρίδος), τάς έκ Θήρας ιπιτιτιΛικεΐα, Ιστακεϊα, συναγαγοχεϊα (τής γ' πρ. Χρ. έκατοντ.), καί τάς έξ ’Αττικής γιγοηίας,γεγοπΐατ
κτλ. (τής γ', β' καί α' πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος). Όπως δέ έν τοϊς Ήρακλεωτικοΐς πίναξι παρά τό έρρηγιίας άπαντφ Υιίκατι άντί τοΰ Υίκατι καί
παρά τό Υΐν,ατι, ούτω καί έν τή έξ Ώρωποΰ έπιγραφή παρά τάς γραφάς
ΰιιρρωγιϊαι καί αχοκατιαγιΐαι άπαντα τό πιχητήριον, καί' νικητήνtoy
(στίχ. 71. 72). Έκ τούτων δέ τών έπί τών αυτών λίθων γραφών, πικητήριον, διερρωγιϊ,αι κτλ., έ'χομεν καί έ'τερον λόγον νά πιστεύωμεν, οτι ή
ιι καί τό μακρόν ι είχον τήν αύτήν δύναμιν έν τφ μετ’Εύκλείδην έλληνικφ άλφαβήτφ. Έπειδή δέ πάλιν έν συγχρόνοις έξ Ώρωποΰ. έπιγραφαΐς
άπαντά. πολλάκις ιι άντί φ (Έφημ. άρχαιολ. 1889, σελ. 23.- 37. 38), έτι
δέ j/ujac (αίτ.) άντί χρείας (σελ. 23. ψήφ. 3, στίχ. 3 καί σελ. 38.
ψηφ. 2, στίχ. 7), έκ τών έξ Ώρωποΰ έπιγραφών, δπως καί έξ άλλων συγ
χρόνων έξ ’Αττικής καί άλλων χωρών τής Ελλάδος, περί ών ποιούμεθα
άκριβέστατον λόγον έν τή ήμετέρφ Βασάνφ (σελ. 539 — 542), συνάγομεν
καί τι πλέον, δτι τό φ καί η, άπό τής β.' πρό Χριστού -έκατονταετηρίδος,
είχε καταντήσει, παρά τοϊς πολλοΐς τούλάχιστον, άπλοΰν μακρόν ι, καί διά
τούτο έν τή β' καί γ' μετά Χριστόν έκατονταετηρίδι τό η γράφεται καί
άντί τοΰ βραχέος ι, δπως καί ή ιι άντί τοΰ αύτοΰ βραχέος· καί ή οι άντί
τοΰ βραχέος V καί ή αι άντί τοΰ γ καί ή αν καί ιυ άντί τοΰ
καί ιβ.
Πόσον δέ είνε άληθές, δτι ού μόνον ή γνησία καί νόθος ιι ήδύναντο. ήδη
έξ άρχαιοτάτων χρόνων ν’άποβαίνωσι μακρόν ι, άλλά καί ή δίφθογγος· tj,
δεικνύει ή έκ Δωδώνης γραφή αί κα μ,ΐΛΛι άντί αί κα ρ,ϊΛΛρ τής έκτης
πρό Χριστού έκατονταετηρίδος (Bullet, de Corr. hellen, XIV, -1889,.
σελ. 157). Τό ι τής γραφής ταύτης δέν προήλθε βεβαίως άμέσως έκ τής
διφθόγγου μ άλλά διαμέσως έκ τής ιι ή έκ τής νόθου ε, διότι είνε γνωστόν
καί έκ δωρικών καί έξ ιωνικών καί άττικών έπιγραφών, δτι δπως ή γνησία
ιι, ούτω καί ή η έξ άρχαιοτάτων χρόνων ήρξατο άποβαίνουσα ταυτόφωνος
τή νόθφ διφθόγγφ ι (Βάσαν. σελ. 125. 178). Τούτου δέ ένεκα ού μόνον
έν Θήρα καί έν άλλαις δωρικαΐς πόλεσι καί νήσοις γράφεται ιι άντί μ, άλλά
καί έν αύταΐς ταΐς Άθήναις (Βάσαν. σελ. 172 κ. έξ.). Ή έκ Δωδώνης
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γραφή αί κα μέΛΛι εινε τοσούτφ μάλλον σημειώσεως αξία, όσφ καθιστφ
φανερώτερον πάσης άλλης διά τί καί έν Ήρακλείφ τής ’Ιταλίας κατά τήν
τετάρτην προ Χριστοϋ εκατονταετηρίδα και έν Θήρφ κατά τήν τρίτήν καί
έν Άθήναις καί αλλαχού κατά τούς αύτούς χρόνους, διά τής αύτής διφθόγγου
ει, δι’ ής σημαίνεται το μακρόν ι, σημαίνεται δ τε έκ τοϋ η ή 7? καί ό έκ
τοΰ υ καί τής οι προερχόμενος φθόγγος (Βάσαν. 262. 534). Ή έξ αρχαίοτάτων χρόνων παρ’απασι τοΐς Έλλησιν άρξαμένη μετάβασις τής διφθόγγου
η· είς τήν δίφθογγον ει, τήν άπό χρόνων αρχαιότερων τοΰ Εύκλείδου άποδίδουσαν απλήν καί στοιχειώδη φωνήν, δύναται κάλλιστα μετά πολλών
άλλων τεκμηρίων ν’ απόδειξη οτι τό οΰτω καλούμενον προσγεγραμμέτον
Ιώτα είχε παύσει άκουόμενον έν Έλλάδι παρά πάσαν τήν προσγραφήν αύτοϋ ήδη πρό τών Γραμματικών, καί διά τοϋτο ούτοι άπό τών πρώτων μέ
χρι τών τελευταίων έκάλουν αύτό άνεκφώνητον4. Μάτην δέ άγωνίζεται ό
Μεϊστερχάνσιος έκ τής γραφής τής ει άντί τής γ ν’απόδειξη δι’άκριβεστάτων άριθμητικών υπολογισμών καί αναλογιών, δτι αί δίφθογγοι αύται μέχρι
τοϋ 30 έ'τους πρ. Χρ. είχον σύνθετον προφοράν ! (Βάσαν. σελ. 171—481).
Έλησμόνησεν ό Μεϊστερχάνσιος, δπερ συνηθέστατα πάσχει καί ό Βλάσσιος,
δτι αί άριθμητικα'ι άναλογίαι δέν έχουσι τήν μαγικήν δύναμίν, νά μεταβάλλωσι τήν φύσιν τών πραγμάτων, ών είνε άναλογίαι- καί άν τις έκ τοΰ αρι
θμού θέλει νά ίσχυρίζηται δτι ταϋτα τά ζφα δέν είνε πρόβατα, άλλά αί
γες, εί καί είνε πρόβατα, ούδέν άλλο λέγει τοΐς άλλοις, ή δτι στερείται
άλλου άσφαλεστέρου μέσου πρός εύρεσίν τής άληθείας καί γνώσιν αύτής.
Καί δυνάμεθα μετά παντός τοΰ δικαίου νά ειπωμεν δτι έφ’ δσον οί Έρασμικοί δι’ άριθμητικών άναλογιών ζητοΰσιν έν τή έξετάσει τής προφοράς
τών ειρημενων κα'ι τών άλλων διφθόγγων νά μεταβάλλωσι τά ορθογραφικά
φαινόμενα εις φθογγολογικά, ούδέν άλλο ποιοΰσιν ή όμ.ολογοΰσιν έκόντες
ακοντες οτι αί αρχαί, άφ’ ών όρμώνται εις τάς εαυτών έρεύνας περί τής
ουναμεως τών Ελληνικών διφθόγγων, δύνανται νά παραγάγωσιν είς τό ψεύ
δος καί αύτούς τοϋ γνησιωτάτους φίλους τής άληθείας.
Εν αττική επιγραφή τοϋ τέλους τής γ’ πρό Χριστού έκατονταετηρί-

οος, αναγίνωσκεταΐ η γραφή Κηρρισεείως άντί Κηρ>ισιείω<; ή Κηφισιέωο
(Δελτ. αρχαιολ. Τομ.. Ε , 1889, σελ. 149, στίχ. 1.) Κα'ι έκ τής γραφής

ταύτης γίνεται φανερόν οτι κ,αι ή ει ή γενομένη έκ τοϋ ε δέν έξεφωνεΐτο ώς
1 "Οτι τδ προσγεγραμμένον ι ήρξατο άποβαΐνον άνεκφώνητον ήδη άπδ τής έκτης
πρ, Χρ, έκατονταετηρίδος, πρδς τοΐς άλλοις παραδείγμασιν, άτινα παρεθέμεθα έν τή
ήμετέρα Βασάνω, αποδεικνύει καΐ έπιγραφή έκ τοϋ ίεροϋ τοΰ Ύπερτελεάτου ’Απόλ
λωνος, φέρουσα τήν δοτικήν τοϋ αρσενικού άρθρου Till άνευ | (ίδέ Έφημ. ’Αρχαιολ,
1890 σελ. 65). Τδ αύτδ δέ άποδεικνύει καί ή γραφή άοατ άντί θωαν, ήτις άναγινώσκεται έν άττική έπιγραφή τών πρδς Εύκλείδου χρόνων (Ίδέ Δελτ. Άρχαιολ. τόα,
ζ' 1890 σελ. 97 έπιγραφ. Β' στίχ. 12),
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jod δπως διδάσκει ό Γ. Μεϋήρος καί ό Μεϊστερχάνσιος καί άλλοι τινές
τών Έρασμικών, τό μέν διότι ή έπιγραφή άνήκει είς χρόνους, καθ’ οΰς ή
ει άναντιλέκτως έξεφωνεΐτο ώς μακρόν ι, ώς ομολογεί καί αύτός ό έράσ(/.ικώτατος Βλάσσιος, καί ούδεμία ανάγκη ν’ άποδεχθώμεν διττήν προφοράν
τής ει, τό δέ διότι τό ι το μετά τό σ έτράπη εις ε ούχί έν τή ονομαστική Κηφισιεύς, ήτις άπαντα έν τή αύτή επιγραφή, άλλ’έν τή γενική ΚηρισιεΙως,
έν ή ή τροπή δέν δύναται νά έ'χη άλλην αιτίαν, ή τήν άποφυγήν τής άμέσόυ
ακολουθίας δύο φθόγγων ι τοΰ ενός κατόπιν τοΰ ετέρου.Τό αύτό κατ’ άλλον
τρόπον άποδεικνύει ή μεταγενεστέρων χρόνων βοιωτική γραφή Θεισπεί,ω)
άντί ΘεισπιεΙων (Collitz κτλ. ΠΓ. 816). Είνε δέ περιττόν νά έπαναλάβώμεν κάί πάλιν ένταϋθα οτι ό φθόγγος j, ούδέποτε ύπήρξεν έν τή άττική,
δωρική, καί ιωνική διαλέκτφ, άφ’ ού τοϋτο διά πολλών άπεδείξαμεν πολλαχοΰ τής ήμετέρας Βασάνου (σελ. 245—250. 368—372), άνασκευάζοντες τήν γνώμην τοϋ Μεΰήρου καί Μεϊστερχανσίου. Ή ώς jod προφορά τοΰ
Ελληνικού ιώτα καταδικάζεται καί ύπ’ αύτών τών άρχαίων Γραμματικών,
άπάντων μια φωνή διδασκόντων δτι τό υποτακτικόν ι τών διφθόγγων μετά
τοΰ προηγουμένου αύτών φωνήεντος είνε είς μίαν φωνήν κεκραμένον. Άν

το υποτακτικόν ι τών διφθόγγων έξεφωνεΐτο ώς j, ή ήκούετο χωρίς τοΰ'προ
ηγουμένου φωνήεντος, δέν θά έλέγετο κεκραμένοκ, άλλά ανμπεπΛεγμέκοκ
μετ’ αύτοϋ, δπως λέγεται τό υποτακτικόν ν έν ταΐς διφθόγγοις αν, εν, ην,
ωυ (Βάσαν. σελ. 84 σημ. καί 312 σημ. 2).
Καί περί τής προφοράς δέ τής οι ώς υ (γερμ. "&), μαρτυροϋσιν αί κατά

τό παρελθόν έτος έκδοθεΐσαι έπιγραφαί. Έν ένί τών προμνημονευθέντων
έξ Ώρωποϋ ψηφισμάτων τής β' πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος άγαγινώσκεται
ΧόιρύΛος άντί Χοιρίάοη, (Έφημ. άρχαιολ. 1889, σελ. 23, ψήφ. 3 στίχ.
2, καί ψήφ. 4 στίχ. 5). Ή έν τφ όνόματι τούτφ τροπή τοϋ ι είς ν, ούδαμώς άλλως αιτιολογείται, ή διά τής παραδοχής δτι ή οι τής προηγούμενης
συλλαβής Χοι έξεφωνεΐτο ώς ν, δπως καί έν τή ήμετέρφ Βασάνφ διελάτ
βομ,εν, έρμηνεύοντες τάς συγχρόνους έκ Δήλου γραφάς ΧοιριΜος, κυΜχπον, Κνκθυκος καί τήν αττικήν ημνσν (σελ. 452), ’Άν ή οι εν τφ
όνόματι ΧοιρίΛος, έξεφωνεΐτο κατά τόν έρασμικόν τρόπον, ούδ.έμία υπήρχε
φωνητική άνάγκη, ώστε τό ι τής επομένης συλλαβής ρι νά τραπή είς ν.
’Άν δέ έν τή έξ Ώρωποϋ έπιγραφή καί τή μακροτάτη έκ Δήλου (περιεχούση πλείονας τών πεντακοσίων στίχων) ούδέν σχεδόν εΰρηται ορθογρα
φικόν αμάρτημα, τοϋτο πάλιν μετά πολλών άλλων άποδεικνύει δτι ή θε
μελιώδης άρχή τών Έρασμικών περί τής άψευδοΰς διδασκαλίας τοΰ νεκρού
γράμματος είνε δλως ασύστατος καΐ αύθαίρετος.
Άπαξ δέ άποδεκτοϋ γενομένου δτι ή οι εν τφ ΧοιρΙ.Ιος έξεφωνεΐτο ώς
ν, δέν βλέπομεν διά τί πρέπει νά μή έκφωνήσωμεν αύτήν ομοίως καί έν
τή έκ τοϋ αύτοϋ Ώρωποϋ καΐ συγχρόνφ γραφή ογδοιήκοντα (Έφημ. άρ-
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χαιολ. 1889, σελ. 7 — 9, στίχ, 48, 70. 71), άλλ’ ανάγκη νά έκφωνήσωμεν ως Ο], δπως διδάσκουσί τινες τών έρασμικών, άφοΰ μάλιστα τοιαύτη
προφορά τοΰ ι ούδαμόθεν άποδεικνύεται δ'τι ύπήρχεν έν τφ άττικφ, δωρικφ
καί ίωνικφ άλφαβήτφ, καταδικάζεται δέ, ώς .λέγομεν, και ύπ’ αυτών
τών αρχαίων Γραμματικών, εξελέγχεται δέ καί δι’ δσων λέγει ο' Φρύνιχος
περί τών τύπων κα'ι γραφών ψόα, fola, φύα, (Βάσαν. σελ. 457). Πλείονα
περί τής προφοράς τής οι ίδε έν τή ήμετέρφ Βασάνφ, έν τφ ίδίφ περί αυ
τής λόγφ- ένταύθα δέ μόνον άναφέρομεν δτι αί έκ Κρήτης γραφα'ι Ποίτιος ήτοι Πο'ιθιος αντί Πύθιος (γ' έκατοντ. πρ. Χρ.) καί φοΜοπις άντί
φύ.ΐοηις (β' έκατοντ. πρ. Χρ.) διδάσκουσί μετά πάσης σαφήνειας δτι ήτο
αδύνατον ό λιθοκόπος, δσον άπαίδευτος καί αν ήτο, νά γράψιγ οι άντί
μακροΰ υ, αν ή οι δέν είχε τήν δύναμιν τοΰ φωνήεντος τούτου ήδη ά,πό
πολλφ άρχαιοτέρων χρόνων. Τοΰτο δύναται ν’ άρνηθή [/.όνον έκεϊνος, δστις
άγνοεΐ τί εινε δύναμις γράμματος ή συλλαβής έν οίφδήποτε άλφαβήτφ.
Έν άττική έπιγραφή τής δ' πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος. άναγινώσκεται
ό τύπος Ώαιής (Δελτ. άρχαιολ. τόμ. Ε' σελ, 18, 15, στίχ. 16). Ό τύ
πος ούτος άπαντα παρά τον ορθόν Όαεύς ή Ώαενς και έν προευκλειδίοις
έπιγραφαΐς έξ ’Αθηνών (Βάσαν. σελ. 382).*Λέγομεν δέ ορθόν τόν άνευ τοΰ
ι τύπον, έπειδή ούδέν ι ύπάρχει έν τφ πρωτδτύπφ "Οα ή "Ωα. Έπειδή δέ
καί άλλα ονόματα, οΐον τό Βησαιεύς, Θισοαιεύς, Οίταιεύς, Κορωναιεύς,
άπαντώσιν έν άττικαϊς καί άλλαις έλληνικαΐς έπιγραφαΐς μετά τοΰ ι,
εί καί έν τοϊς πρωτοτύποις, Βησα, Θισόα, Ο’ίτη, Κορώνη, ούδεμία ύπήρχε
αι, άλλά μόνον α ή η (έκ τοΰ α προελθόν), έκ τών τύπων τούτων συνεπεράναμεν έν τή ήμετέρα. Βασάνφ τό έναντίον ή οί Έρασμικοί έκ τών τύ
πων Έ2αεύς, Πειραεύς, Φωκαεύς, Νικαεύς, Κυδαθηναεύς· δτι αν έκ
τών τύπων τούτων συμπεραίνεται δτι ή αι είχε σύνθετον προφοράν ,άρχαιότατά ποτέ, δτε τό πρώτον ήκούσθησαν τοιαϋτα όνόμ,ατα έν Έλλά.δι,
δμως έκ τών τύπων Ώαιεύς, Βησαιεύς, οΐτινες έσχηματίσθησαν κατ’ άναλογίαν πρός τά έξ άρχής έ'χοντα τήν αι Πειραιεύς, Φωκαιεύς, TViκαιεύς, συνάγεται δτι κατά τήν ε’ καί δ’ πρ. Χρ. έκατονταετηρίδα, "να
μή καταβώμεν εις τούς μετά τόν Αύγουστον ρωμαϊκούς χρόνους, ή αι είχε
δύναμιν άπλοΰ και μονοειδοΰς φθόγγου· διότι άλλως δέν κατανοεΐται τί θέ
λει έκεΐνο τό ι πρδ τής καταλήξεως ευς τής δηλωτικής τοΰ κατοίκου, αν
ήκούετο χωρίς τοΰ α, άφ’ ού ει’ς ούδενός τήν διάνοιαν θά έπήρχετο νά εΐπη
Ώαιεύς, άφοΰ δέν έ'λεγεν Ώαια, άλλ’ "Ωα, ούδέ βησαιεύς άφοΰ ελεγε μό
νον Βήσα. Τοσοΰτον δέ οί τύποι Έΐαεύς, Πειραεύς, Φωκαεύς κτλ. δύναν
ται ν’ άποδείξωσιν δτι ή αι έν τοϊς έτέροις τύποις Έίαιεύς, Πειραιεύς
είχε σύνθετον προφοράν κατά τούς χρόνους τοΰ Πλάτωνός καί τοΰ Δημόσθένους, δσον θά άπεδείκνυον δτι καί τό η είχε σύνθετον προφοράν παρά
τοϊς Βοιωτοΐς, διότι έν Βοιωτικαΐς έπιγραφαΐς, αύστηρώς γεγραμμέναις έν

τή έπιχωρίφ διαλέκτφ, άπαντφ ού μόνον ό τύπος ΠΛατηεύς, άλλά καί ό
έτερος ΠΛαταεύς (γεν. ΠΛαταεϊος}, δστις ήδύνατο νά γεννηθή έν Βοιωτίφ
μόνον πρό τής δ' πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος, "να μή άληθέστερον εΐπωμεν
πρό τής ε' καί ς', Τοσοΰτον ό είς αεύς τύπος δύναται ν’ απόδειξη δτι ή αι
έξεφωνεΐτο ώς αί έπί Δημοσθένους καί Πλάτωνος,.δσον θά άπεδείκνυεν δτι
τό ε τό έν τφ Πειρεεύς, Νικεεύς, Κυθαθηνεεύς, έξεφωνεΐτο ώς αι κατά τήν
β' καί γ' μετά Χριστόν έκατονταετηρίδα, διότι καί κατά. ταύτας..τάς εκα
τονταετηρίδας ύπήρχεν εύχρηστος καί ό είς αεύς τύπος, Πειραεύς, Ά.Ιαεύς, Άνακαεύς, Νικαεύς (Βάσαν. σελ. 160. 367. 368).
Έν άττική έπιτυμβίφ έπιγραφή τής γ', ώς φαίνεται, .πρό Χριστού
έκατονταετηρίδος, άπαντά ό τύπος ΆθηναιΙς (Δελτίον άρχαιολογ. Τόμ.
Ε', 1889, σελ. 80, 7), δστις άναγινώσκεται καί έν έτέραις έπιτυμβίοις έπιγραφαΐς παρά τόν έτερον τύπον Άθήναις (Βάσαν. σελ. 385)·
’Επειδή δέ οί τύποι αίς καί αιις, αϊθης καί αιιόης α.πα.ητωΰΐ παραλλήλως
χωροΰντες άπό τής ε' πρό Χρ. έκατονταετηρίδος μέχρι τών μετά: Χριστόν
ρωμαϊκών χρόνων, ομοίως δέ καί οί τύποι αϊκός αιικός, δπερ, συνάγεται καί
έκ τών λόγων τοΰ Φρυνίχου (Lobeck σελ. 39), ετι δέ καί οί τύποι αίτης
και αιιτης, αία. καί αιια (Βάσαν. σελ. 383 — 387), καί έπειδή ουδέποτε οί
"Ελληνες έ'λεγον,κατά τούς ιστορικούς τούλάχιστον χρόνους,Βωρι'ις,/Ιωριικός,
Μαντινειικός, ΒεκεΛειικύς, Λαρειικός, νεανιικός, άραονιικός,ποΛιΐτης,Μαρωνειίτης, Βασκυίειίτης, ραΐίζω, χρηιίζω, θανειΐζω, ήμιοΛιίζω, κτ2., άλλά
μόνον, Βωρΐς, Λωρικός, κτλ., τούτου ένεκα έν τοϊς τύποις αιις, αιιό'ης,
αιικός, αιιτης, έχομεν έτερον σαφές τεκμήριον δτι άπό τής ε' τούλάχιστον
πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος ούδέν ι ήκούετο έν τή αι, καί τούτου ένεκα άπό
τής έκατονταετηρίδος έκείνης ήδύνατο παραλλήλως παρά τούς ετέρους τύ
πους αίς, αϊκός, αίτης, (τούς ,μαρτυροΰντας δτι άλλοτέ .ποτε ή αι είχε σύν
θετον προφοράν), νά βαίνωσι καί οί τύποι αιις, αιικός, αιίτις iCkn., ύπό δέ
τοΰ Φρυνίχου οί τελευταίοι ούτοι τύποι νά θεωρώνται καί άττικώτεροΐ. Καί
ώς εί μή ήρκει ή σαφεστάτη αύτη μαρτυρία περί τής απλής καί μονοειδοΰς
έκφωνήσεως τής αι κατά τούς χρόνους τοΰ Θουκυδίδου καί τών Έλληνοταμιών, ιδού οί αύτοί Έλληνοταμίαι, οΐτινες σταθερώς έν τοϊς φορολογικούς
αύτών καταλόγοις γράφουσιν Έ2αι,ίτης ουδέποτε δέ ’£2αίτης, τήν έν ’Α
σία πόλιν τών Έλαιιτών ού μόνον λέγουσιν Έ2αΐαν, άλλά συχνάκις καί
ΈΛαιέαν, προστιθέντες καί ε μετά τήν αι κατά τόν αύτόν άπαραλλάκτως
τρόπον, καθ’δν άλλοι Έλληνες ύστερον έλεγον καιε άντί «αί (τέλος-δ’
πρ. Χρ. έκατονταετηρ.) άναιεροϊ άντί άναιροΐ (γ' πρ. Χρ. έκατοντ. Ίδέ
Βάσαν. σελ. 381). Ούτω βεβαίως δέν θά έ’λεγον οί Έλληνοταμίαι καί
άλλοι Έλληνες, αν τάς διφθόγγους έξεφώνουν, δπως διδάσκουσιν οί περί
τόν Έρασμον σοφοί, διότι κατά τοιαύτην έκφώνησιν ήτο φύσει άδύνατον
μετά τό ι τής αι νά γεννηθή αύτομάτως έν τφ στόματι τών άνθρώπων ό
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φθόγγος ε. Ή γένεσις τοΰ ε μετά τήν δίφθογγον αι τότε μόνον κατανοεΐται, άν άποδεχθώμεν δτι αυτή έξεφωνεϊτο ώς e υπό τών 'Ελλήνων, διότι
τότε εύκολον ήτο διά μικράν παράτασιν τοϋ ήχου περί τήν έκφώνησιν τοϋ e
, νά γεννηθή ή φωνή όβ. Μέγαν δέ λόγον λέγει ό Βλάσσιος δτε μετά μετριόφρονος κόμπου άποφαίνεται δτι μόνος αρχαίος Έλλην άναστάς έκ τοΰ
τάφου θά ήδύνατο νά έξελέγξη τήν διδασκαλίαν τοΰ Εράσμου καί τών απει
ροπληθών αύτοϋ μαθητών, άφ^ού καί μόναι αί γραφαί Έάαιέα καί Έ2αιιίης/καί χωρίς καί όμοΰ λαμβανόμεναι, μόνον ούχί φωνοΰσαι καταδικάζουσι
τό αστοχον τοΰ έρασμικοΰ επινοήματος.
Έν επιγραφή έκ τής έν ’Ασία Μυσίας τής α’, ώς φαίνεται,μετά Χριστόν
έκατονταετηρίδος άναγινώσκεται δίς Φύ,αιτερος άντί ΦιΛέταιρος (Mittheilungen κτλ. XIV,1889, σελ. 90, έπιγρ. 7, στίχ. 1 καί 2)’άναβιβάζομεν
τήν έπιγραφήν ταύτην είς τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, διότι έκ
τοϋ σχήματος τών γραμμάτων φαίνεται άρχαιοτέρα τής έκ Λυδίας τοϋ
έτους 120 μ.ετά Χριστόν, έν ή άπαντφ ή γραφή οίπο άντί ύπο (Bullet,
de corr. hellen. VIII, 1884, σελ. 378) καί πολύ άρχαιοτέρα τής έκ
Φρυγίας τοΰ έτους 164 μ. Χρ. (Mittheil. XIV, σελ. 92, έπιγρ. 15). Ού
δέν δέ παράδοξον αν άπαίδευτος λιθουργός άντήλλαξε τήν αι πρός τό ε εν
:τή γραφή Φιάαιΐερος εν χρόνοις, καθ’ ους ούδεμία έγίνετο διαστολή τοΰ
μακροΰ άπό τοΰ βραχέος, άφ’ ού τό αύτό τοϋτο έπαθεν ένεκα τής άλλεπαλληλίας τών ομοίων ήχων έτερος λιθοκόπος έν τή ιωνική νήσφ Θάσφ, γρά—
ψάς δίς καί αύτός ά/ταιρερημένος άντί τοΰ δρθοΰ άνεραιρημ,έτος ήδη έν τή
δ' πρό Χριστοΰ έκατονταετηρίδι, εί καί κατ’ έκείνους τούς χρόνους μεθ’
ικανής άκριβείας διεστέλλοντο τά μακρά άπό τών βραχέων (Βάσαν. σελ.
393 — 394). Πόσον δέ ή έσφαλμένη γραφή άκαιρερημέζος συμφωνεί πρός
τήν γραφήν άζαιεροϊ έν τή κατά τής έρασμικής προφοράς μαρτυρίφ, είνε
περιττόν καί νά είπωμεν.
Ότι δέ τό αυτό άποδεικνύει καί ή γραφή Ήφαισΐιάδης άντί τοΰ όρθοΰ
Ιιριστιάΰης, ήδη διά πολλών διελάβομεν έν τή ήμετέρφ Βασάνφ (σελ.
394 —397), αναφέρομεν δέ τήν γραφήν ταύτην καί πάλιν ένταϋθα, διότι
καί..τό δεύτερον ήδη άναγινώσκεται έν άττική έπιγραφή τής δ’πρ. Χρ.
έκατονταετηρίδος, έκδοθείση έν τώ άρχαιολογικφ Δελτίω (τόμ. ζ' 1890
σελ. 61 Γ' στίχ. 19). Έκ τοΰ δευτέρου τούτου παραδείγματος τής γρα
φής ΉφΆύπιάδης γίνεται φανερόν δτι αύτη δέν ήτο έν χρήσει μόνον έν
τοΐς μετά τόν Αύγουστον χρόνοις, ώς ισχυρίζεται ό Διττεμβέργης, άλλά καί
έν τή δ' π. X. έκατονταετηρίδι, καί οτι έξ έκείνου ήδη τοΰ χρόνου πάντως
ή αι έξεφωνεϊτο ώς άπλοΰς καί άσύνθετος φθόγγος,καί τό η ούχί πολύ άπέχον τής προφοράς τοΰ ι, πρός δέ τούτοις δτι ούδέ τό δασύ πνεΰμα έξεφω
νεϊτο έν τή άκμή τής άττικής διαλέκτου- καθ’ δσον ή έτυμολογία μόνη,
‘ $γευ τής όμόιοτάτης προφοράς, ήτο άδύνατον νά φέρη είς μέσον τήν γρα-
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φήν Ήγαιστιάόης, άν ήτο ορθή ή διδασκαλία τών Έρασμικών καί τό το ς
πάσι γνωστόν όνομα Ίφιστιάδης έλάμβανεν αίφνης τήν άλλόκοτον καί ξενίζουσαν δλως μορφήν ΗβρίΜΪδίιάδης !
\
Κατά τούς μετά Χριστόν χρόνους διά τήν παντελή παρά τοΐς πολλοΐς
συστολήν τών μακρών συλλαβών είς βραχείας έγράφη καί έν Μαγνησίφ τής
Θεσσαλίας αΐανζής αντ\ έαντής (Δελτ.άρχαιολ. Ε',' 1889, σελ. 42’, έπιγρ.
4), δπως καί έν Πομπηίφ ενθάάαι άντί εγθάόε καί εΐσιαΐτω άντί είσιέτω
καί έν Άθήναις ΈΛενθεραιως άντί ΈΛενθερέως κτλ.
Ένταϋθα δέν πρέπει νά παρέλθωμεν έν σιγή δ,τι πολλάκις λέγομεν έν
τή ήμετέρφ Βασάνφ (σελ. 49. 75. 161. 162. 406. 452. 453-κτλ.), δτι ή
συχνότερα έν ταΐς έπιγραφαΐς σύγχυσις τών διφθόγγων πρός τά άντιστοιχοΰντα αύταΐς άπλά φωνήεντα κατά τήν β' καί γ' μετά Χριστόν έκατΟνταετηρίδα, δέν σημαίνει, ώς έσφαλμένως ύπέλαβον δτε Βλάσσιος καί Μείστερχάνσιος, δτι τότε τό πρώτον ήρξαντο αί δίφθογγοι νά λαμβάνωσιν
άπλήν προφοράν,άλλ’ δτι τότε πρώτον συνετελέσθη καί έγένετο πληρέστατη
παρά τοΐς πολλοΐς έν Άθήναις καί τή άλλη Έλλάδι ή συστολή τών διφθόγγων,
ήτις παρά τοΐς Έλληνίζουσι ξένοις έμφανίζεται άπό τής β' π. X. έκατονταε
τηρίδος. Ή παντελής συς-ολή τών διφθόγγων κατά τήν β' καί γ' άπό Χριστοΰ
έκατονταετηρίδα δέν σημαίνει δτι αΰται είχον πρό τής β’ έκατονταετηρίδος
σύνθετον προφοράν, άλλά, τουναντίον, δτι είχον άπλήν, έκφωνούμεναι ώς
μακρά φωνήεντα,διότι καί κατ’ αύτούς τούς Έρασμικούς άνάγκη νά παρέλθη
μάκρος καί μακρότατος χρόνος, έως αί δίφθογγοι αι καί οι άποβώσι ταυτό
φωνοι πρός τό ε καί τό βραχύ ν, (οίον ΈΛενθεραίωι;, αίανζής, ενθάΰαι,
οίπό, Ποια/τεψιωγ τπ’Κ.'}. Καί κατ’ αύτούς τούς Έρασμικούς μεταξύ τών
φθόγγων αί καί ε ύπάρχουσιν έτεροι, οί διάμεσοι αε καί έ, καί μεταξύ’τοΰ
οϊ καί ν οί διάμεσοι οε καί ν. Είνε δέ γνωστόν δτι αί γραφαί αε καί οε
έφάνησαν έν Έλλάδι ήδη άπό τής έκτης πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος, ού μό
νον έν Τανάγρφ τής Βοιωτίας, άλλά καί έν Άθήναις καί έν Κορίνθφ καί άλλαχοϋ, ήφανίσθησαν δέ τελείως καί άνεπιστρεπτεί άκριβώς κατά τούς περί
τόν Εύκλείδην χρόνους (403 ftp. Χρ.)· ’’Αν ό Βλάσσιος καί ό Μείστερχάνσιος μή έπελανθάνοντο τών ιδίων άρχών καθ’ δν χρόνον είχον μεγίστην αυ
τών χρείαν, ένεθυμοΰντΟ δέ καί οτι ή αι γράφεται άντί τοΰ ε καί η 01 αντί
ν άκριβώς κατά τόν αύτόν χρόνον, καθ’ δν δεινή συμβαίνει σύγχυσις εν τη
προφορά καί γραφή τοΰ ω καί ο, τής ει καί τοΰ βραχέος ι, τών δίφθογ
γων αν καί ευ πρός τούς φθόγγους S.6 καί εβ} τοΰ Έλληνικοϋ ον καί τοΰ
Λατινικούύ, έπεχείρουν δέ νά έρμηνεύσωσι καί τήν αιτίαν τής παντε
λούς έξαφανίσεως τών γραφών αε καί οε αμα τή έμφανίσει τοΰ μετ Ευκλείδην άλφαβήτου (Βάσαν. σελ. 143—155 καί 157 σημ.), θα ευρισκον
νομίζομεν, δτι αί δίφθογγοι αι καί οι άπό τής έκτης πρ. Χο. έκατονταετη
ρίδος δέν είχον έ'τι τήν προτέραν αύτών καί σύνθετον προφοράν, καί. οτί

474.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πολλφ μάλλον δέν ήδύναντο νά. έχωσι τοιαύτην έν τοΐς μ.ετά ταϋτα χρόνοις έπί Πλάτωνος κα’ι Δημοσθένους, καθ’ οΰς ή απλή έκφώνησις τών
διφθόγγων συνάγεται κα'ι έκ τοϋ σπουδαιοτάτου γεγονότος, δτι τό έργον τής
συναιρέσεως καί κράσεως είχε συντελεσθή πληρέστατον κα'ι τελειότατον ήδη πρό τοΰ Θουκυδίδου (Βάσαν. σελ. 4 — 39). Άν πάντα ταϋτα
έλάμβανον εν νφ δτε Βλάσιος καί Μεϊστερχάνσιος, θά ευρισκον και διά τί
έπ'ι τοϋ αύτοϋ λίθου καί έν τή αύτή τοΰ χρόνου στιγμή έγράφη έν ψηφίσματι άττικφ τοΰ έτους 418 πρ, Χρ. άποδέκταις παρά τό μυγΆάπ καί
^ί>αΧ^σί και διά τί ό φθόγγος έ, ό σταθερώς πρότερον ύπάρχων έν τή
καταλήξει τών πληθυντικών δοτικών όικασυβσι, όραχ/Μαι, μ,υρΐβσι, αποδέκτβσι κτλ., ευθύς μετά τήν αποκοπήν τοΰ ι σημαίνεται άνευ ούδεμιάς
εξαιρεσεως πάντοτε διά τής διφθόγγου αι, ούδέποτε δέ ώς πρότερον διά τοΰ
e ουδέ έφ’δσον έκράτει ή πρό Εύκλείδου γραφή (μέχρι τοΰ 403 πρ. Χρ.).
Θά ευρισκον δηλαδή δτι ή απότομος αΰτη μεταβολή τών αλφαβητικών χα
ρακτήρων καΐ ή έντός ακαριαίου χρόνου άθρόα εισβολή τής αι είς τήν κατάληξιν τών πληθυντικών δοτικών, κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά έχη φθογγολογίκήν αιτίαν, άλλά καθαρώς ορθογραφικήν· διότι ούδείς άνθρωπος ήδύ
νατο έν ταύτη μέν τοΰ χρόνου τή στιγμή νά λέγη χύυρβσι, έν τή εύθύς δέ
επομένη νά λέγη χύτραϊς καΐ μόνον χύτραϊς. Καΐ αν ή παρά φύσιν αΰτη
καΐ απότομος φωνητική μεταβολή δέν κατανοεΐται καΐ έπ'ι ενός άνθρώπου
θεωρουμένη, πολλφ μάλλον δέν κατανοεΐται έπ'ι πάντων όμοΰ, επειδή δέν
κατανοεΐται διά τίνος μαγικής ράβδου εις πάντων τών άνθρώπων τά στό
ματα έν άκαριαίω χρόνφ τό βσι μετεβάλλετο είς αΐς, είς ούδενός δέ τό
στόμα, αν μή είς τών πλείστων, ήδυνήθη νά παραμείνη ό φθόγγος β, ό άνά
πάσαν στιγμήν τοΰ χρόνου πρό τής άποκοπής τοΰ ι σταθερώς άκουόμενος.
(Βάσ. σ, 389-391 καΐ 719-720)1. Άν ό Βλάσσιος καΐ ό Μεϊστερχάνσιος
1 Εις τα μέχρι τοΰδε· γνωστά παραδείγματα τής διά τής αι γραφής τών πληθυν
τικών δοτικών εν ταΐς προ Εύκλείδου άττικαΐς έπιγραφαΐς προσθέτομεν τδ άπαντών
έν έπιγραφή. τοΰ έτους 420 π.Χρ. στήΛαις Λιθίναις (Δελτ. άρχαιολ. Τόμ. ζ'., 4890,
σελ. 39. στιχ. 26. 28). Και εκ τόΰ νέου τούτου παραδείγματος γίνεται φανερόν δτι
ήτο ούσκολον νά λέγωσιν οί ’Αθηναίοι κατά το έτος 420 π. Χρ, στήΛαϊς Λιθίναΐς,
ένφ συγχρόνως διετέλουν λέγοντες ατήΛέσι Λιθίνέοι, ούδέποτε δέ στήΛαισι Λιθίταισι,
"Οτι δε το στή^αις Ιιθίναις
αμέσως έκ τοΰ στηΛβσι Λιθίν&σι ούδείς δύνάται νά άμφιβάλλη, έάν καΐ μικρόν έπιστήση τδν νοΰν εις τήν ύπδ Άριστοφάνους
σύγχρονον καί έν τώ αύτω στίχω πολλάκις γινομένην χρήσιν τοΰ τε πλήρους καί

αποκεκομμένου τύπου τής πληθυντικής δοτικής τών πρωτοκλίτων ονομάτων. Ούδείς
βεβαίως άναγινωσκων τάς δοτικάς ταΐς δ’ α,ΛΛαισιν... πάσαις (Θεσμοφορ. 350), πεζαΐς
μά,χαισιν (Ίππ. 567), έν ταΐσιν εΰστραις (αύτόθι 1236), ’πί ταΐς πνίαις ;—έπί ταΐς
πνάαισιν (αύτόθι 1246-7), κάν ταΐάι χντραις (Λυσις-ρ.557), ΐνα άρκεσθώμεν είςτά.
ολίγις-α ταϋτα παραδείγματα,δύναται νά άρνηθή δτι ό τύπος αις τών πληθυντικών τού
των δοτικών' δέν έγεννήθη, αμέσως έκ τοΰ πλήρους τύπου αϊοΐ κατ’αποκοπήν τοΰ ι
κατα τον αύτδντρύπον, καθ’ δν έγεννήθη κατά τήν δμολογίαν' καί αύτών τών Έοα-
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μή είχον τυφλήν είς τό έρασμικόν γράμμα πίστιν, πλήν τής άληθοΰς αίτιας
τής διά .τής αι γραφής τοΰ φθόγγου, έ τών πληθυντικών δοτικών, θά
ευρισκον καί άλλο τι, δτι, άν οί Μυτιληναΐοι έν τοΐς εύθύς μετ’ Εύκλείδην
χρόνοις έ’γραφον α’ψ,ισυς άντ'ι ηριανς, καθ’δμοιον δέ τρόπον έ’γραφον,· ώς
λέγει ό Ήρωδιανός, καΐ αίμίοτος καΐ Αϊσίοόος, έγραφον οΰτω,καΐ ούχί δπως
πάντες οί άλλοι Αΐολεΐς κα'ι Δωριείς, διότι παρά τοΐς Λεσβίοις έν ταΐς λέξεσι ταύτάις ήκούετο ό φθόγγος τοΰ πλήρους κα'ι άνοικτόΰ e, ούτος δέ έν
τφ μετ’ Εύκλείδην κοινφ πάσι τοΐς Έλλησιν άλφαβήτφ έσημαίνετο ούχί
διάτοΰ φωνήεντος η, άλλά διά τής διφθόγγου αι (Βάσαν. σελ. 392).
Ούδέν δέ άλλο σημαίνει καί τό δτι οί άρχαΐοι Γραμματικοί δέν λέγουσιν η ψιλόν., δπως λέγουσιν «ψιλόν καί ν ψιλόν, ή αύτό τοϋτο, οτι το η
δσον διαφόρως κα'ι άν έξεφωνεΐτο ύπ’ αύτών τοΰ ι καΐ υ, δμως δέν έξεφω
νεΐτο ούτε ώς τό φωνήεν ε οΰτε ώς ή ισοδύναμος αύτφ δίφθογγος αι, άλλ
άπέδιδεν έτερόν τινα κλειστότερον. ήχον· δπερ κα'ι έκ χωρίου τοΰ Κοίντιλιανοΰ Άριστείδου συνάγεται,καί έκ χωρίου τοϋ ΔατίνΟυ Γραμματικού Σέρ
γιου περί τής προφοράς τοΰ μακροϋ Λατινικού e (Βάσαν. σελ. 546 — 547).
Αί λέξεις ε ψιλόν κα'ι ν ψιλόν άπό κοινοΰ μετά τών γραφών αι καΐ οι αντί
τοΰ ε καΐ ν μαρτυροΰσι μεθ’ ικανής σαφηνείας δτι υπήρχε καΐ μεγάλη
άνάγκη νά γράψη ό Ήρωδιανός καΐ άλλοι πολλοί πρό αύτοϋ κα'ι μετ’αύτόν
ορθογραφικούς κανόνας, κα'ι περί τών διά τής αι κα'ι τοϋ ε γραφόμενων λέ
ξεων καΐ περί τών διά τής οι καΐ τοΰ ν, οΐτινες τοσοΰτον σκανδαλίζουσι
τόν Φρείδριχον Βλάσσιον,πιστεύσαντά μετά πολλής άφελείας δτι ή αι καί οι
έφύλατ.τον τήν άρχαιοτάτην αύτών καί σύνθετον προφοράν άπό χρόνων άρχαιοτέρων τοϋ Όμήρου μέχρι τών χρόνων τοΰ Αλεξάνδρου Σεβήρου καΐ
ΰστερον I ! ! (Βάσαν. 430 — 433. 453).
ΈνΑναθηματική έπιγραφή έκ τής Βοιωτικής πόλεως Άκραιφίας τών
μέσων τής γ’ πρό Χριστοϋ έκατονταετηρίδος άναγινώσκονται αί γραφαί
Φρουνΐχω καί Πτωίυ (Bullet, de corr. hellen. XIV, 1889, σελ, 4,
έπιγρ. 3, στίχ. 12). Κα'ι έκ τών γραφών τούτων ώς καΐ έκ πολλών άλλων
όμοιων έκ Βοιωτίας γίνεται πρόδηλον, δπερ κα'ι έν τή ήμε.τέρφ Βασάνφ λέ
γομεν (σελ. 152—154), δτι άν οί Βοιωτοΐ μόλις άπό τών μέσων τής γ’
πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος, άρχονται σταθερώτερον γράφοντες τό ν άντί τής
οι τοϋ ίωνικοΰ καΐ άττικοΰ άλφαβήτου, τοϋτο συμβαίνει,διότι άκριβώς κατά
τόν αύτόν χρόνον άρχονται γράφοντες σταθερώτερον καί τήν ου άντί τοΰ
σμικών καί ό άποκεκομμένος τύπος τής πληθυντικής δοτικής τών δευτερόκλιτων ονο
μάτων, δ είς οις έκ τοΰ είς οισι. Ούτως εχοντος του πράγματος, ούδέ τδ άλλο δύναταί τις,νά άρνηθή, δτι καί έν ταΐς άποκεκομμέναις δοτικαΐς ταΐς πνΛαις κλπ., δέν
ήκούετο δ φθόγγος e δπως καί έν ταΐς άρχαιοτέραις κα'ι πληρεστέραις τέσι πνΛέσι
■ώαζ. Τοϋτο δέ μόνον ούχί βοών διδάσκει καί αύτδς δ ’Αριστοφάνης, δταν γράφη διά
τής αι ού μόνον τάς άποκεκομμένας δοτικάς, άλλά καί τάς μή άποκεκομμένας, έν αΐς,
ώς σαφώς διδάσκουσιν αί έπιγραφαί, ήκούετο μόνον δ φθόγγος β.

11Ά

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

βοιωτικοϋ ν, διότι δηλαδή τότε μόλις τό υ αυτών, παΰσαν νά σημαίνη τόν
άδρότερρν φθόγγον τοΰ λατινικού u, ήδύνατο νά σημαίνη τόν λεπτότερου
φθόγγον τής οι καί τόν τοϋ κοινού ελληνικού υ, τού πρός τό γαλλικόν w ή
πρός τό γερμανικόν u ίσοδυναμούντος. Έκ τής τοιαύτης δε γραφής τής ου
άντί τού βοιωτικοϋ υ, και τής γραφής τού κοινού ελληνικού ν άντί τής οι
τού,ιωνικού καί αττικού άλφαβήτου, επειδή αύτη είνε καθαρώς ορθογραφική,
ούδαμώς δέ φθογγολογική, συμπεραίνεται καί τι ετερον, δτι οί Έρασμικοί
πολύ άφίστανται τής άληθείας, ζητούντες νά έρμηνεύσωσι φθογγολογικώς,
ούχί δέ όρθογραφικώς, ώς έ'δει, τά επιγραφικά φαινόμενα τής μέτ’Έύκλείδην γραμματικής, καί ούδέν άπορον αν διά τούτο δέν ήδυνήθησαν νά εΰρωσι
τά αληθή αίτια καί τά αποτελέσματα τής έπί Εύκλείδου γένομένης ορθο
γραφικής μεταρρυθμίσεως, ούδέ νά όρίσωσι τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα
αύτής, ώς πολλαχού έν τή ήμετέρφ Βασάνφ διά πολλών άπεδείξαμεν.
Έν έτέρφ επιγραφή έκ τής αύτής πόλεως Άκραιφίας τών πρό Χριστού
ρωμαϊκών χρόνων άπαντφ ή γραφή 'Ρύψεΐον αντί 'Ρωρ,ηον (Bulletin κτλ.
XIV, σ. 8, έπιγρ. 9, στίχ. 3), ήν δυνάμεθα νά προσθέσωμεν είς τάς μέχρι
τούδε γνωστάς Άθανεΐος, Θηβεΐος, Ταναγρεΐος, βέβειος, (Βάσαν. σελ.
138).Έκ τών γραφών τούτων έπειδή ή ει κατ’ έκείνους τούς χρόνους είχεν
άναντιλέκτως τήν δύναμιν τού μακροΰ ι, εχομεν καί ετερον λόγον νά συμπεράνωμεν, δτι άν οί Βοιωτοί άπό Εύκλείδου άντί τής αι ή αε γράφουσιν
η, παρά δέ τοϊς άλλοις Έλλησι,πλήν τών Θεσσαλών, σταθερώς γράφεται ή
αι, ούδέποτε δέ άντ’αύτής ή «ι, τούτο συμβαίνει διότι παρά'μέν τοΐς άλλοις
“Ελλησιν ή αι διά τής συναιρέσεως τών άποτελούντων αύτήν στοιχείων εί
χεν άποβή e πλήρες καί καθαρόν,καί διά τούτο μέχρι σήμερον έφύλαξε τήν
δύναμιν ταύτην έν τφ άλφαβήτφ, παρά δέ τοΐς Βοιωτοΐς πρωίτατα έλαβεν
έτερόν τινα κλειστότερον φθόγγον, δστις δμως ούτως έπλησίαζε προς τό ι,
ώστε ού πολλφ ύστερον καί δλως συνεταυτίσθη αύτφ έν τε τή προφορφ καί
γραφή.'
Έν άττικφ ψηφίσματι τοΰ έτους 386 πρ. Χρ. ό βασιλεύς τών Όδρυσών, ό έν τοΐς νομίσμασι τής Θράκης Εύ6ρ(ύτεΛρ,ις) γραφόμενος, γράφε
ται διά μόνου τού β, ΈβρύτεΛρ,ις (Δελτ. άρχαιολ. Ε', 1889, σελ. 203 —
204 στίχ. 5, 11, 18 22). Έλαχίστη βεβαίως διαφορά ύπήρχε μεταξύ τού
ευβ καί εβ, ώστε οί Αθηναίοι, άκούοντες έξαγγελλόμενον τά ό'νομα τού βασιλέως τών Όδρυσών, τετράκις νάγράψωσιν ΈβρδτεΛρ,ις αντϊΕύβρύτεΛρ,ις.
Ή διά τού ευβ καί εβ τού αύτού φθόγγου γραφή υπομιμνήσκει ημάς τής
άρχαιοτάτης παρά πολλοΐς τών Ελλήνων γραφής fvF άντί «F, καί τής
προσθήκης τού β έν τή άττική γραφή Εϋβαίων άντί Εύαίων (μετά τό
318 πρ. Χρ.), καί έν τή έκ Δωδώνης Ευβανόρος καί τή έκ Λακεδαίμ,ονος
ΕύβάΛκης, (β' καί γ' έκατοντ. πρ. Χρ.), έξ ών συνεπεράναμεν δτι αί δί
φθογγοι αν καί ευ καί τό σύμφωνο*β είχον τήν αύτήν δύναμιν ήν καί σή-
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μερον έν τφ ήμετέρφ (Βάσαν. σελ. 488. 570). Ύπέρ τής άρχαιοτάτης
έκφωνήσεως τού ήμετέρου β, μαρτυρεί καί βουστροφηδόν χωρούσα έπιγραφή
έκ Γόρτυνος, φέρουσα τήν λέξιν όιαΡειπάρ,ενος διά τού β γεγραμμένην.
διαβειπάμενος (F. Halbherr e D. Comparetti, Iscrizioni di varie
Cltta Cretesi 1887, σελ. 99, έπιγρ. 21, στίχ. 11). Ή δέ γραφή aFtop,
ήτις άπαντφ έν πολλοΐς λειψάνοις άρχαιοτάτων έπιγραφών, όρμωμένων έκ
τού έν Γόρτυνι τής Κρήτης ναού τοϋ Πυθίου ’Απόλλωνος (F. Halbherr θ
D. Comparetti, Nuovi frammenti d’iscrizioni arcaiche κτλ. 1889,
σελ. 71. framm. 5.—σελ. 79, framm. 38, στίχ. 5 καί 13.—σελ. 96,
framm. 64. στίχ. 4), δεικνύει δτι τό υ τών γραφών αύτω εάευθέροις,
αύτώς, αϊτινες άπαντώσιν έν λειψάνφ ώσαύτως βουστροφηδόν γεγραμμένης
έπιγραφής, όλίγφ δέ χρονφ νεωτέρας τών προτέρων (αύτόθι σελ. 97,
framm. 65, στίχ. 9, 11, 19) είχε συμφωνικήν δύναμιν· διότι, ώς καί έν
τφ ήμετέρφ συγγράμματι παρετηρήσαμεν (σελ. 98-99), αί έπιγραφαί, έν
αΐς γράφεται αν καί ευ, δέν διαφέρουσι πολύ τοΐς χρόνοις τών άλλων, έν αΐς
γράφεται aF καί «F, καί εινε δλως άπίθανον δτι έν μόνοις τοΐς φθόγγοις
aF καί iF τό F μετεβλήθη είς υ, πανταχοΰ δέ άλλοθι διετηρήθη άθικτον
καί ακέραιον. Τοσούτφ δέ μάλλον είνε άπίθανον δτι έντός βραχυτάτου χρό
νου έγένετο τοιαύτη φωνητική μεταμόρφωσις τοΰ F έν μόνοις τοΐς φθόγγοις aF καί eF, δσφ έν ταΐς αύταΐς έπιγραφαΐς, γράφεται καί Ε καί Κ άντί
ΙΞΙ και θ·>
γραφή τών πρώτων άντί τών δευτέρων εινε φανερώς ορθο
γραφική, καί ούδείς ύπάρχει λόγος πείθων τινά δτι καί ή ύποχώρησις τού
F είς τό υ εν τή γραφή τών διφθόγγων αυ καί ευ δέν έχει τήν αρχήν έκ
τής αύτής ορθογραφικής αιτίας, έξής καί ή ύποχώρησις τού Q καί Q είς τό
Ε καί Κ, έκ τού δτι δηλαδή ταϋτα, ούχί δέ έκεΐνα ήσαν έν χρήσει κατ’
έκείνους τούς χρόνους παρά τοϊς άλλοις Έλλησιν. Ώς δέ κατά τούς χρόνους
τής μεταβάσεως τών γραφών aF καί «F είς αυ καί ευ έγράφη άρεΡύσασβαι
αντί άρ,έΡσασβαι ή άρ,εύσασθαι καί αΐύτδς άντί aFroc ή αυτός (Βάσαν.
σελ. 99), ούτω γράφεται ταΐϋρον άντί ταύρον ή ταύρον έν λειψάνφ έπι
γραφής έκ τού αύτού έν Γόρτυνι ναού τού Πυθίου ’Απόλλωνος (F. Hal
bherr, κτλ. 1889, σελ. 87, framm. 55, στίχ. 2.). Τήν συμφωνικήν δύναμιν τού υ έν ταΐς γραφαΐς ταύταις έπικυροϊ καί τούτο, δτι αν έν αύταΐς
τό υ έκφωνηθή ώς ου τότε δέν κατανοεΐται πώς αί λέξεις άΡτδς καί αυτός,
τα,Ρρος καί ταύρος, αϊτινες έξ άρχής μέχρι τέλους διέμειναν δισύλλαβοι,
μόνον κατά τόν βραχύτατον χρόνον τής μεταβάσεως έγένοντο τρισύλλαβοιμένει δέ πολλφ μάλλον άκατανόητον καί άλλο τι, πώς έν τή άττική διαλέκτφ τό Τάουρος δέν έγεινε Τώρος, άφ’ ού ό φθόγγος αου έν τή άττική
καί κοινή διαλέκτφ συναιρείται σταθερώτατα καί κανονικώτατα είς ω, δέν
ερμηνεύεται δέ ούδέ διά τί οί φθόγγοι αου καί εου παρά τοϊς "Ελλησι ποιηταΐς άποτελούσι πάντοτε δύο συλλαβάς, ούδέποτε δέ μίαν, ώς αί δίφθογγοι
tomos ιγ'.

Σεπτέμβριος—Δεκέμβριος.
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αυ και ευ, αΐτινες πο\λάκις καί βραχεΐαν συλλαβήν άποτελοΰσι παρ’ αύτοΐς
πρό φωνήεντος.
«
'Γπέρ τής συμφωνικής δυνάμεως τοΰ ν τών διφθόγγων αυ και ευ μαρτυροΰσι παρά πλείστας άλλας και αί γραφαί τών Έλληνοταμιών Λαυηοτειχΐται καί Ααμνιοτειχΐται, εν αΐς τό συμφωνικόν ύ έτράπη πρό τοϋ ν είς
_μ, ώς έν τοϊς καθ’ ημάς έΛαύνω, Λαύνω, Λάμνω, καί ώς τό β πρό τοΰ ν
έν τφ σεμνός κτλ. (ίδε Βάσαν. σελ. 483). ’Ενταύθα δέν πρέπει νά παραλίπωμεν τήν τε άττικήν γραφήν Ταρσεχς αντί Ταρσευς (β’ έκατοντ. μ.
Χρ.) και τήν δελφικήν επίστερρσε αντί έπίστευσε (β' έκατοντ. πρ. Χρ.),
διότι αύται, καίπερ άπό πολλοϋ χρόνου γνωσταί, δέν μνημονεύονται ούτε
ύπό τοΰ Βλασσίου, ούτε ύπό τοΰ Γ. Μεϋήρου ούτε ύπό άλλου τινός τών Έ
ρασμικών (Βάσαν. σελ. 490 — 504).
Περί δέ τής προφοράς τοΰ η δτι αυτή πολύ άπέκλινε πρός τήν τοΰ Ιώτα
ήδη άπό ίκανώς άρχαίων χρόνων, διά πολλών άπεδείξαμεν έν τή ήμετέρφ Βα
σάνφ, έν τφ ίδίφ περ'ι τοΰ η κεφαλαίφ, ούκ ολίγα δέ παραδείγματα τής ίωτα
κιζούσης ταύτης προφοράς τοΰ ήτα παρέθηκε κα'ι ό κ. Eduard Engel έν τή
ΈΛΛάάι (Τόμ. Α , 4, σ. 295, 18 κα'ι Τόμ. Β', σ. 60). Παρατιθέμεθα δέ ένταΰθα καί ημείς τινα έκ τών κατά τό παρελθόν έτος άνεύρεθεισών έπιγραφών.
Έν έπιγραφαΐς έξ ’Ερέτριας άρχαιοτέραις τών ρωμαϊκών χρόνων άναγίνώσκεται τό κύριον όνομα Αημήτριος διά τοΰ ι γραφόμενον, Λημίτριος
(Δελτ. άρχαιολ. Ε', 1889, σελ. 168, άριθ. 33).
'Ομοίως άναγινώσκεται έν ψηφοθετήματι έν Σπάρτη τών μετά Χριστόν
ρωμαϊκών χρόνων ΆΛκηβηάάης άντί ΆΛκιβιάόης (Δελτ. άρχαιολ. σελ.
74, αριθ. 4). Έκ τής γραφής δέ ταύτης βλέπει τις δτι κατ’ έκείνους τούς
χρόνους έγράφετο η καί άντί τοΰ βραχέος ι, δπερ καί έκ συγχρόνων έξ ’Α
θηνών καί άλλων χωρών τής Ελλάδος έπιγραφών έπικυροΰται.
Έν έπιγραφή έξ ’Αθηνών τών χρόνων τοΰ Άδριανοΰ τό ρωμαϊκόν όνομα
Menucianus γράφεται διά τοΰ ι Μινουκιανδς (Δελτ. άρχαιολ. σελ. 133.
άριθ. 14, καί σελ. 135 σημ. I)1.
Έν έπιγραφή έκ Φρυγίας τοΰ έτους 164 μ. Χρ. άναγινώσκεται Άζτηφοντι άντι Άντιφώντι, τοΰ η κατέχοντος τήν θέσιν τοΰ βραχέος ι (Mittheil. XIV, 1889, σελ. 92, έπιγρ. 15, στίχ. 3). 'Ομοίως έν έπιγραφή
έκ Μαγνησίας τών αύτών χρόνων γράφεται ΦηΛώτα άντί ΦιΛώτα (Mit
theil. σελ. 105, έπιγρ. 51). Έν έτέρφ έκ Μαγνησίας έπιγραφή τών αύτοκρατορικών χρόνων γράφεται μνήας άντι μνείας ή μάλλον άντί μνίας (Mit
theil. σελ. 107, επιγρ. 57). Είπομεν δέ άνωτέρώ δτι καί έν Ώρωπφ κατά
τήν S' πρό Χριστοΰ έκατονταετηρίδα έγράφη χρήας άντι χρείας κατ’ άλλα
1 Άντιστρόφως έτερον ρωμαϊκόν άνομα, το Galvisius, μετεγράφη είς τήν ελληνικήν
γλώσσαν ΚαΧουήσίος άντί Καλουΐσιος έν έπιγραφή έκ τοϋ ίεροϋ τοΰ ΙΙαναμάρου Διάς,
τ?ΰ έτους 37 π. X. (Ίδε Bulletin de corr. hellen. τόμ. XI, 4887, σελ. 226, στ. 3),

πλεΐστα δμοια παραδείγματα έξ ’Αττικής καί άλλων ελληνικών χωρών.
Τών αύτοκρατορικών χρόνων εινε και ή έκ Μυλάσων γραφή ψίρισμα
άντι ψήφισμα (Mittheil. κτλ. σελ. 110,66).
Κατά τούς αύτούς δέ χρόνους έν Άντιοχείφ τής Πισιδίας έγράφη ΛύρηΛίου παρά τό ΑύριΛ'ιας (Mittheil. σελ. 114 έπιγρ. 72, στίχ. 3 — 6).
Έν δέ έπιγραφή τής ε ή ς·' μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος παρατηρεΐται δεινή σύγχυσις τής αι πρός τδ ε, τής οι πρός τό υ καί τοΰ η πρός
τήν ει και τό ι.
Ού μόνον δέ περί τής άρχαιοτάτης μονοφωνίας τών διφθόγγων μαρτυροΰσιν αί κατά τό παρελθόν έτος έπιγραφαί κα’ι περί τής ίκανώς άρχαίας προ
φοράς τοΰ η ώς ιώτα, συμφώνως πρός πάσας τάς πρότερον γνωστάς, άλλά
και περί τοΰ γνησίου τής παρ’ήμΐν έκφωνήσεως τών συμφώνων.
Έν τή προμνημονευθείση έξ Ώρωποΰ έπιγραφή τής S' πρ. Χρ. έκατον
ταετηρίδος (Έφημ. άρχαιολ. 1889. σελ. 7—10) άναγινώσκονται αί γραφαί αΛγ άντι αΛΛη (ττ'.-χ 5, καί 28), αΛΛο Σοφαινέτου άντί αΛΛος Σοφαινέτου (στίχ. 36 και 53). 'Ομοίως γράφεται συμαχίαν άντι συμμαχίαν,
εν έπιγραφή έκ τοΰ έν Γόρτυνι τής Κρήτης ναοΰ τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος
τοΰ έτους 183 πρ. Χρ. (F. Halbherr e D. Gomparetti relazione
sugli scavi del Tempio d’ Apollo Pythio in Gortyna σελ. 30, στίχ.
1—2). Καί έκ τών γραφών τούτων, δπως καί έξ άλλων όμοιων έξ ’Αττι
κής και άλλων τόπων τής Ελλάδος και δή έξ έπιγραφών τής δ' καί γ'
πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος, γίνεται φανερόν δτι ή παράλείψις τοΰ έτέρου
τών διττών συμφώνων, ήτις είχε λάβει άρχήν ήδη άπό τών Ομηρικών χρό
νων, διετέλει αεί προβαίνουσα πρός τά πρόσω, καί διά τοΰτο κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους κα'ι μάλιστα τούς μετά Χριστόν ούδεμία έγίνετο διάκρισις,
μεταξύ τών διττών και απλών συμφώνων έκ τής παραλείψεως δέ τοΰ τε
λικού ς λέξεώς τίνος πρό έτέρου σ αρκτικού τής επομένης γίνεται φανερόν
καί τοΰτο, δτι κα'ι τό άρκτικόν σ ούδαμώς διέφερεν έν τή έκφωνήσει τοΰ
τελικού ς καί δτι ή παρ’ ήμΐν προφορά τοΰ συμφώνου τούτου, οΐτινες έκφωνοΰμεν αύτό ομοίως οΐαν δήποτε θέσιν και αν κατέχη έν τή λέξει, εινε άρχαιοτάτη. Περ'ι πάντων τούτων ίδέ και τήν ήμετέραν Βάσανον σ. 563 — 565.
Έν νομίσματι τών Βυζαντίων άναγινώσκεται τό όνομα τοΰ κτίστου τής
πόλεως έχον έν τή καταλήξει ζ άντι ς, Βΰζαζ. Όμοίως εΐδομεν δτι καί εν
τή ύπό τών Έβδομήκοντα μεταγραφή τοΰ έβραίκοΰ ονόματος Βοός γράφε
ται ένίοτε διά τοΰ ζ Βοόζ. Ή γραφή Βόζαζ ού μόνον δεικνύει δτι τό ζ δεν
έξεφωνεΐτο ώς dz, ώς έδόξαζεν ό Γεώργιος Κούρτιος, άλλ’ δτι ούδέ ώς zd,
δπως δοξάζει ό Βλάσσιος. Καί δτι μέν τό ζ δέν ήρχετο άπό τοΰ ά άλλ
άπό τοΰ ς τεκμηριοΰται ύπό πολλών, ώς καί ό Βλάσσιος ομολογεί έν τή β
και γ' έκδόσει τής έαυτοΰ πραγματείας. Άλλ’ δτι ούδέ ώς zd έξεφωνεΐτο
τό έλληνικόν ζ μαρτυροΰσι σαφέστατα τά έξής’ α') δτι έν πολλαΐς λέξεσι

ίδδ

ίΙΑΡΝΑΣϋΟ^

το ζ γεννάται εκ τοΰ γ·, οιον εν τή λέξει ^εείζϊωζ, έν ή τΟσου’τόν δυνάμεθα
νά έκφωνήσωμεν τό ζ ώς zd δσον θά ήδυνάμεθα νά έκφωνήσωμεν τό g εν τή
γαλλική λέξει George τή έκ τοΰ Georgius γεννηθείση· β') οτι τό ζ γεννάται και εκ τοΰ ά ού μόνον έν τη διαλέκτφ τών Ήλείων, ώς λέγει ό Βλάσσίος, αλλά και έν ταΐς άλλαις έλληνίκαΐς διαλέκτοις και δή έν τή αττική,
ώς διαρρήδην λέγει ό Πλάτων έν τφ Κρατύλφ (σελ. 418), και φωνητικώς
εινε αδύνατον τοιοΰτον ζ νά έκφωνήται ώς zd, δπως ούδέ τό έκ τοΰ γ γεννώμενον, άλλ’ ώς τό ήμέτερον, άφ’ού δι’άλλους λόγους δέν ήδύνατο νά
έκφωνήται ώς dz. Τήν ώς zd προφοράν τοΰ ελληνικού ζ άποκρούουσι και αί
γραφαί τών Έλληνοταμιών Άζζειοί, Βυζζάντιοι, ΚΛαζζομένιοι (Βασαν.
σελ. 607). Ούδ’ αύτός ό Βλάσσιος ό πατήρ τής καινοφανούς προφοράς zd
δύναται νά ίσχυρισθή δτι οί Έλληνοταριίαι έξεφώνουν Βυζάζάάντιοι, ή δτι
οί έπί Δημοσθένους ’Αθηναίοι έξεφώνουν ενόέζάμους καί άναβαζίίμούς τάς
έν άττική επιγραφή τοΰ έ'τους 329 προ Χριστοϋ άπαντώσας γραφάς ενάέσζμους, άναβαζμονς (Βάσαν. σελ. 604).
Οτι δέ καί ή προφορά τοΰ καθ’ημάς J δύναται νά άναχθή άκωλύτως
μέχρι τών χρόνων τοΰ Πλάτωνος, διδάσκει πάλιν αύτός ό φιλόσοφος, δταν
λέγη έν τφ Κρατύλφ (σελ. 427 Α. τέλ.) «Τής δ’ άύ τοΰ διάτα συμπιέσεως καί τοΰ ταϋ [καί] άπερείσεως τής γλώττης τήν δύναμιν χρήσιμον
φαίνεται ήγήσασθαι πρός τήν μίμησιν τοΰ δεσμοΰ καί τής στάσεως». Έκ
τοΰ χωρίου τούτου σαφώς καταφαίνεται δτι κατά τούς χρόνους τοΰ Πλά
τωνος τό άέάτα είχε τήν αύτήν προφοράν, ήν καί σήμερον παρ’ ήμ.ϊν, διότι
μόνον κατά τήν ήμετέραν προφοράν αύτοϋ συμ.πιέζεται ή γλώσσα, δπως
άπερείδεται κατά τήν έκφώνησιν τοΰ ταυ' κατανοεΐται δέ καί διατί ό φι
λόσοφος λέγει, δτι πρός δήλωσιν τής έννοιας τοΰ άεσμοϋ ένομίσθη ύπό τοΰ
νομοθετήσαντος τά τής γλώσσης κατάλληλον τό ά, πρός δήλωσιν δέ τής
στάσεως τό τ. Τόν οβελισμόν τοΰ δευτέρου και του μετά τήν λέξιν ταϋ
θεωρούμεν άναγκαιότατον, διότι ή υπαρξις αύτοϋ καθιστά άκατανόητον τό
χωρίον· καί, ώς φαίνεται, ό δεύτερος ούτος και προσετέθη ύπό άγραμμάτου
τίνος άντιγραφέως, μή δυνηθέντος νά έννοήση τήν χρήσιν τής διπλής γενι
κής, τής υποκειμενικής καί αντικειμενικής υπό των νεωτέρων Γραμματικών
καλουμένης.Έάν φυλα^θή τό καί, τότε τό χωρίον παρέχει ταύτην τήν έν
νοιαν, δτι κατά τήν έκφώνησιν τοΰ ά καί τ, συμπιέζεται τό ά καί ταϋ καί
άπερείδεται ή γλώσσα, έννοιαν,ήτις ούδέ είς τοΰ άλογιστοτάτου άνθρώπου τόν
νοΰν δύναται νά γεννηθή. "Οτι δέ τό και πλημμελώς ελλείπει ή πλεονάζει
έν τοΐς άντιγράφοις τών παλαιών συγγραφέων είνε πράγμα γνωστότατον.
. Ύπέρ τοΰ άρχαιοτάτου τής καθ’ημάς προφοράς τοΰ ά συνηγορεί καί ή
γένεσις τού ζ έκ τοΰ σά, ήν καί έκ τών άρχαίων έπιγραφών μανθάνομεν
καί έκ τής διδασκαλίας τών άρχαίων Γραμματικών, απάντων μιά φωνή
■παραδιδόντων δτι τό Ελληνικόν ζ γεννάται έκ τοΰ σ καί ά συμφθειρομέ-
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νων. Ούδέποτε τό ελληνικόν ά ήδύνατο νά έκφωνήται ώς το λατινικόν d,
άφοΰ ούδέποτε τό zd δύναται νά άποτελέση φθόγγον γεννώμενον συγχρό
νως καί έκ μόνου τοΰ γ και έκ μόνου τοΰ ά.
Έκ τοΰ είρημένου χωρίου τοΰ Κρατύλου μανθάνομεν οτι καί το καί
τό <ρ καί τό χ δέν έξεφωνοΰντο διαφόρως των ημετερων. Το αυτό δε οιδασκόμεθα καί έκ τών λόγων τοΰ 'Αλικαρνασσέως Διονυσίου, λέγοντος ότι
τά μέσα β, γ, ά, κεΐνται μεταξύ τών ψιλών καί δασέων, ταϋτα δέ δτι δέν
ύπολείπονται κατά τήν εύτονίαν ούδέ τών κρατίστων τών ημιφώνων, ήτοι
τών διπλών £, ψ, ζ, καί δτι ένεκα τής εύτονίας ταύτης έγγίζουσι πρός τά
τελειότατα, ήτοι πρός τά φωνήεντα. Τοιαύτη θεωρία περί τής έκφωνήσεως
τών μέσων καί τών δασέων συμφωνεί μόνον πρός τήν. παρ’ ήμΐν προφοράν
τών δασέων καί μέσων καί τής τοΰ ζ, ούχί δέ πρός τήν κατά τούς Ερασμικούς, ώς διά μακρών διελάβομεν έν τή ήμετέρα Βασάνφ, εν τφ περί τής
έκφωνήσεως τών ελληνικών συμφώνων κεφαλαίφ. ’Αν δέ κατά τήν ήμετέ
ραν προφοράν τά μέσα καί δασέα άποβαίνουσι πολύ εύτονώτερα τών λατι
νικών b, g, d, καί τών δασυνομένων τής ινδικής ή τών έρασμικών κΐι, πΚ,
τΚ, καί τό ζ πολύ ίσχυρότερον τοΰ ύποκώφου zd, τοϋτο δέν εινε έλάττωμα,
άλλά προτέρημα γλώσσης, διότι άρετή γλώσσης εινε ούχί μονον να εχη
πλείονα φωνήεντα ή σύμφωνα, άλλά καί πλείονά τά ισχυρότερα αφωνα τών
άσθενεστέρων, νά στερήται δέ καί έκείνων τών φθόγγων, οΐτινες ενέκα τής
φύσεως αύτών δυσαρέστως προσπίπτουσιν είς τό λεπτόν οΰς λαού εχοντος
άνεπτυγμένην τήν αΐσθησιν τοΰ καλοΰ.
Καί έξ αύτών δέ τών συμπνευματισμών τής ινδικής γλώσσης διδασκόμεθα δτι έν τή ελληνική ύπήρχον μόνον άασεα (spiratlten), ουχι δε καί
δασυνόμενα (aspiraten), διότι, ώς γνωστόν, έν τή ελληνική γλώσση τό
φ καί % γεννάται πλειστάκις έκ τοΰ π καί κ προ τοΰ θ, καί είνε αδύνα
τον νά παραδεχθώμεν δτι τά ελληνικά όασέα έξεφωνοΰντο ως π/ι και χ/ι
καί τ/ι, διότι κατά τήν τοιαύτην προφοράν θά εγεννώντο συμπνευματισμοί, οί πΐιτό, xhxh, οΐτινες άντίκεινται ού μόνον πρός τόν νόμον τών συμπνευματισμών τών ελληνικών συμφώνων, αλλα καί προς τον νομ.ον των
συμπνευματισμών τής ινδικής, έν ή άναμφισβητήτως ύπάρχΟϋσι δασυνό
μενα . Παραλείπομεν δέ δτι τά δασέα ύπάρχουσιν ού μόνον έν τή αττική
διαλέκτφ, άλλά καί έν τή ιωνική καί αιολική, ταΐς άπ’ άρχαιοτάτων χρό
νων άποβαλλούσαις τό δασύ πνεΰμα, καί ή υπαρξις δασυνομένων έν διαλέκτοις έστερημέναις του δασέος πνεύματος εινε τι φαντασιώοες καί φύσει
άδύνατον. Άν δέ ό Βλάσσιος πιστεύει δτι έν τοΐς ΟύμπνευματισμΟΪς φθ,
χθ,χφ,χχ, τά δασέα πρέπει νά έκφωνηθώσιν ώς δασυνόμενα, ουδεν θαυμα
στόν, διότι έν ταΐς άποδείξεσιν αύτού συνήθως κόπτει αντί να λυη τον δε
σμόν τοΰ προβλήματος, μεταχειριζόμενος ώς άποδεικτικον λόγον αυτό το
άποδε^κτέογ, καί διότι νομίζει εύκολώτατον το δνσκοή^τατον Καί τό έκ τόν
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συμπνευματισμοΰ ούδεμιάς γλώσσης έχούσης aspiraten δυνάμένον νά άπΰδειχθή. Έξ ούδεμιάς γλώσσης δύναται νά άποδειχθή δτι τδ δασύ πνεϋμ,α
γεννάται αυτομάτως μεταξύ δύο συμφώνων καθ’ ήν στιγμήν έπρεπε, και άν
υπήρχε, ταχέως νά φύγη κα'ι νά άφανισθή (Βάσαν. σελ. 644 — 652).
'Υπέρ τοΰ αρχαίου τής παρ’ ήμϊν προφοράς τοϋ θ μαρτυρεί πρός άλλαις
γνωσταΐς καί ή γραφή Υέτεθθι άντί Fsrsaai άναγινωσκομένη έν έπιγραφή
έκ τοϋ έν Γόρτυνι ναοϋ τοΰ Πυθίου Απόλλωνος τών τελευταίων μακεδο
νικών χρόνων (F. Halbherr e D. Gomparetti σελ. 39—40. Β. στίχ. 22·
ίδέ καί Th/καί J. Baunack, Die Inshrift von Gortys σελ. 37 καί
Βάσαν. σελ. 643). Έκ δέ τής έν τή αυτή έπιγραφή άπαντώσης γραφής
εχοτα αντί εχοττα (C. στίχ. 14), συμπεραίνεται δτι τδ rz έξεφωνεΐτο
καί τότε δπως καί νϋν παρ’ ήμΐν, αν πρέπει νά συμπεράνωμεν τοιοΰτον
συμπέρασμα έκ πολλών άλλων ο'μ.οίων άττικών γραφών τής δ' πρ. Χρ. έκα
τονταετηρίδος (Βάσαν. σελ, 720).
Έκ πάντων τών μέχρι τοΰδε ειρημένων καί έκ τών έν τή ήμετέρφ Βα
σάνφ έξετασθέντων, ποριζόμεθα τά έξης περί τής προφοράς τών έλληνικών
στοιχείων καί συλλαβών- α') Ότι αί γνήσιαι δίφθογγοι ον καί ει έσήμαινον άπλάς καί στοιχειώδεις φωνάς ήδη άπδ τής έκτης πρδ Χρίστου έκα
τονταετηρίδος. β') Ότι άπδ τών αύτών χρόνων άρχεται άποβαϊνον άνεκφώνητον καί τδ καλούμενον προσγεγραμμένον ι. γ') Ότι άπδ τής αύτής έκτης
έκατονταετηρίδος σρχονται άποβάλλουσαι τήν παλαιοτάτην καί σύνθετον
αυτών προφοράν καί ή αι καί οι καί δτι ούδένα λόγον έ'χομεν νά άπιστώμεν, πολλούς δέ νά πιστεύωμεν δτι έν τφ μετ’ Εύκλείδην έλληνικφ άλφα
βήτφ ή μέν αι ειγε τήν προφοράν τοϋ άνοικτοϋ β', ή δέ οι τήν τοΰ μακροϋ
υ, ώς τδ γαλλικόν u έκφωνουμένου. Άπδ δέ τής β' μ. Χρ. έκατονταετηρί
δος δτι αί δίφθογγοι αύται συσταλεΐσαι άπέβησαν βραχείς φθόγγομ δπως καί
πάσαι αί άλλαι δίφθογγοι καί πάντα τά άλλα μακρά φωνήεντα, δ') Ότι
τό ν τών διφθόγγων αν καί εν είχε συμφωνικήν δύναμιν καί δή τήν τοϋ F.
ε') Ότι τό η, δπερ ήδη έν χρόνοις πολλφ .άρχαιοτέροις τοΰ Σωκράτους καί
Περικλέους εϊχε λάβει έν πολλαΐς λέξεσι τήν προφοράν τοΰ Ι&ζα, έν τή νέγ
τή καλή φωνή τών Άττικών, ώς ονομάζει ό Πλάτων τήν έπ’ αύτοΰ λαλουμένην, μέχρι τής β έκατονταετηρίδος πρδ Χριστοΰ έξεφωνεΐτο ώς κλειστόν
β, άπδ δέ τής έκατονταετηρίδος έκείνης κατέστη σχεδόν ισοδύναμον τή ει
ήτοιτφ μακρφ ι παρά τοϊς πλείστοις τών Ελλήνων έν τή κοινή διαλέξει, έν
δέ τή β' καί γ' άπδ Χριστοΰ έκατονταετηρίδι συσταλέν, δπως καί πάντες οί
πρότερον μακροί φθόγγοι, ήρξατο άποβαϊνον ισοδύναμον πρδς τδ βραχύ ι. ς-')
"Οτι τδ ν καί ή ταυτοδύναμος αύτφ δίφθογγος οι διεστέλλοντο άπδ τοΰ ι μετά
πολλών βεβαίως έξαιρέσεων καί ύστερον τής έκτης μ. Χρ. έκατονταετηρίδος
μέχρι τής δεκάτης, δτε έπήλθεν ό πλήρης ιωτακισμός ό άπδ τής β' πρδ
Χριστοΰ έκατονταετηρίδος άναφανείς, εί και ή τοΰ ν προφορά διετηρήθη μέ

χρι σήμερον έν ούκ δλίγαις λέξεσι μετά τής άρχαιοτάτης προφοράς τοϋ ου
πολλαχοΰ τής Ελλάδος, ζ’) Ότι ούδένα λόγον έχομεν νά πιστεύωμεν δτι
τά μέσα β, γ, ό, τά δασέα, ρ?, χ, θ, καί τό διπλοϋν ζ έξεφωνοΰντο κατά
τήν διδασκαλίαν τών Έρασμικών, πολλούς δέ, τούναντίον, δτι έξεφωνοΰντο
καί αρχαιότατα δπως καί σήμερον παρ’ήμϊν. η') Ότι ή συστολή τών μακρών
φωνηέντων καί τών διφθόγγων, ήτις έμφανίζεται πλήρης παρά τοϊς έλληνίζουσι ξένοις, έν τή β' πρ. Χρ. έκατονταετηρίδι, έν τή κυρίως Έλλάδι μόλις
συνετελέσθη κατά τούς περί τδν Χριστόν χρόνους, έπέρχεται δέ καί ένταΰθα
πληρεστάτη, άνευ ούδεμιάς διακρίσεως τοϋ μακροϋ καί τοϋ βραχέος, τού
λάχιστον έν τφ στόματι τών πολλών, άπδ τής β' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος.
Εΐδομεν δέ καί έν τή ήμετέρφ Βασάνφ δτι καί πάντες οί άρχαΐοι Γραμ
ματικοί άπδ Άριστοφάνους τοΰ Βυζαντίου μέχρι Γεωργίου τοϋ Χοιροβο
σκού, ούδ’ αύτοΰ τοϋ ποιητοΰ Καλλιμάχου έξαιρουμένου I, διδάσκουσιν δτι
αί δίφθογγοι έξεφωνοΰντο ώς μακραί μέν, άλλ’ άπλαΐ καί στοιχειώδεις φωναί. Δι’ ούδεμιάς δέ γνησίας έπιστημονικής άποδείξεως δύνανται νά άπόδείξωσιν οί Έρασμικοί δτι ή ύπδ τών Γραμματικών διδασκομένη προφορά τών
στοιχείων καί συλλαβών τής έλληνικής γλώσσης δέν ήτο ή αύτή τή διδασκομένη έν τοϊς διδασκαλείοις ύπδ τών Γραμματιστών κατά τούς αρχαιότε
ρους τοΰ Καλλιμάχου καί Ζηνοδότου χρόνους, ήτοι κατά τήν δ' καί ε' έκα
τονταετηρίδα πρδ Χριστοΰ. Καί αύτήν δέ τήν άρχαίαν τοΰ η καί υ καί οι
προφοράν έγίνωσκον κάλλιστα οί αρχαίοι Γραμματικοί, ώστε ούδ’ ή γνώσις
τής αρχαίας προφοράς τών φθόγγων τούτων οφείλεται τοΐς’Ερασμικοϊς, άλλά
τοϊς άρχαίοις Γραμματικοΐς,καί είνε εύκολώτατον νά γνώσθή καί σήμερον ή
προφορά αύτών ύπδ παντός σπουδάζοντος περί τά έλληνικά γράμματα καί
ούδεμίαν εΐδησιν τής διδασκαλίας τοϋ Εράσμου καί τών θιασωτών αύτοΰ
έχοντος. Θά ήτο δέ εύκολώτατον νά γνωσθή καί πάσα άλλη διάφορά τής
παλαιάς καί τής νϋν προφοράς, άν αληθώς ύπήρχε τοιαύτη, διότι ουτώ
πολλά καί ποικίλα εινε τά έκ τής άρχαιότητος τεκμήρια περί τής δυνά
μεως τών στοιχείων καί συλλαβών τής έλληνικής γλώσσης, καί ούτω ποι
κίλη είνε ή πρδς άλληλα αύτών σχέσις, ώστε πάσα άλλη διαφορά θά έγί
νετο παραχρήμα καταφανής, άν ύπήρχεν, δπως γίνονται καταφανέστατα^
καί αί είρημέναι καί αύτφ τφ πρώτον άπτομένφ τοΰ ζητήματος. Έπειδή
δέ πάσα άλλη διαφορά μένει κεκρυμμένη καί λανθάνουσα μετά έπιπόνους
καί άκριβεστάτας έρεύνας έπί ολα έξήκοντα καί τριακόσια έτη, εϊνε καί
αύτη μία τών σαφεστάτων καί λαμπροτάτων άποδείξεων δτι ή διδασκαλία
1 Πόσον έπλανήΟησαν οί Έρασμικοί περί τήν έρμηνείαν τών φράσεων «ναίχι καΛός, καίάς ταίχι,
εχει», αΐτινες άπαντώσιν εν τφ κη επιγράμματι τοΰ Καλ
λίμαχου (γεννηθέντος περ'ι το 310 π. X.) καί πόσον ήστόχησαν ό τε Βλάσσιος καί
Πετερσένιος περί τήν διόρθωσιν τοϋ τελευταίου στίχου τοΰ είρηαένου επιγράμματος,

διελάβομεν ακριβέστατα έν τή ήμετέρςι Βασάνφ, σελ. 292—298.
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τοΰ ’Εράσμου δεν έμπεδοΰται έπί στερεών καί ασφαλών θεμελίων. Και
φαίνεται δτι ούδέ τό παράπαν είχεν άδικον ό Κοραής, δτε προ 90 έτών
έ'γραφέν έν τή ύπ’ αύτοϋ γαλλιστί γενομένη έκδόσει τής πραγματείας τοΰ
Ίπποκράτους περί αέρων, ύδάτων, τόπων «Pretendre que les Europ6ens prononcent mieux le grec que les natifs de la Grece, est
une extravagance digne du seizieme siecle qui la vit naitre,
mats qui auroit deja du disparoitre devant les lumieres du n6tre (Tome premier, discours preliminaire σ. CLXXI).
’Άν δέ οί Έρασμικοί και μέχρι τοΰδε διατελοΰσι πιστεύοντες το έναντίον, προέρχεται έκ πολλών μέν και άλλων αίτιων, ούχ ήκιστα δέ έκ τών
έξής, ώς καί έν τή ήμετέρφ Βασάνφ λέγομεν (σελ. 712 έξ.)· α') Ότι δέν
έξήτασαν διά τί οί Εβραίοι καί Φοίνικες, παρ’ ών οί Έλληνες παρέλαβον
τήν γραφήν, δέν έσήμηναν έν τή γραφή τά φωνήεντα καί τάς διφθόγγους,
άλλά κατέλιπον αύτφ τφ αναγνώστη ν’ άναπληροΐ τό έλλεΐπον έκ τής ζώσης
φωνής έντή άναγνώσει τών γεγραμμένων, οί δέ Έλληνες, καίπερ σημήναντες και τά φωνήεντα κα'ι τάς διφθόγγους έν τή γραφή, δμως έπι μακρότατον χρόνον έ'γραφον δύο και τρεις διαφόρους φθόγγους δε* ένός καί τοΰ αύτοϋ
χαρακτήρος. β') Ότι δέν εύρον τήν αιτίαν, δι’ ήν οί Έλληνες, φεύγοντες
τήν σύγχυσιν ταύτην και θεραπεύοντες τήν φανερόν ταύτην ατέλειαν τοΰ
παλαιοτέρου αυτών άλφαβήτου, έγραψαν ούχί δι’ απλών φωνηέντων τάς
διφθόγγους, άλλά διά διφθόγγων άπλάς κα'ι άσυνθέτους φωνάς, δέν εύρον δη
λαδή δτι ή φύσις τής μετ’ Εύκλείδην γραμμ,ατικής ούδεμίαν έχει σχέσιν
προς τάς άρχάς τοΰ νεκροί γράμματος, και δτι ή γνώσις τής δυνάμεως τών

ελληνικών στοιχείων και συλλαβών διαμένει άνέφικτος άνευ τής άκριβοΰς
γνώσεως τής έν τή Γραμματική έκείνη ορθογραφίας, γ') Ότι δέν παρετήρησαν δτι ή συναίρεσις καί κράσις είχε συντελέσει τό έαυτής έργον έν τή
άττική τούλάχιστον διαλέκτφ ήδη έν χρόνοις άρχαιοτέροις τοΰ Εύκλείδου,
ή δέ εις έν ένωσις τών διεστώτων προϋποτίθεται γένεσιν νέων φθόγγων δυναμένων νά γνωσθώσι μόνον διά τής γνώσεως τής έλληνικής ορθογραφίας
τής άπό Εύκλείδου καί ύστερον, δ') Ότι δέν παρετήρησαν δτι τά ορθογρα
φικά αμαρτήματα δύνανται νά συμβώσι μόνον έν γλώσση εχούση ορθογρα
φίαν, μή κατά παντα συμφωνούσαν πρός τήν προφοράν, καί δτι ούχί ό άριθμ.ός, άλλά ή φύσις τών ορθογραφικών αμαρτημάτων εινε ή διδάσκουσα τήν
ζώσαν καί άληθή προφοράν, καί δτι ή διά δύο φωνηέντων γραφή απλών
φθόγγων εινε σαφές τεκμήριον τής άσυνθέτου δυνάμεως τών διφθόγγων έν
οίφδήποτε άλφαβήτφ ούχί μόνον κατά τούς χρόνους καθ’ οδς εμφανίζονται
τοιαΰται γραφαί, άλλά καί κατά χρόνους πολύ παλαιοτέρους. ε') Ότι πολ
λάκις φέρουσιν εις τό μέσον ώς άποδεδειγμένον τό άποδείξεως χρήζον, ή
μεταχειρίζονται ώς αποδεικτικόν λόγον αύτό τό άποδεικτέον. ς-') Ότι ούχί
σπανίως άπλήν ερμηνείαν μετφβάλλουσιν είς άπόδειξιν, λησμ.ονοϋντες δτι
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έπι πράγματος αγνώστου έτι καί ζητουμένου εινε χρεία ούχί ερμηνείας,
ήτις προϋποτίθεται αύτό γνωστόν και ευρημένον, · άλλ’ άποδείξεως φερούσης είς τό φανερόν τό έν τφ άδήλω κεκρυμμένον, καί καθιστώσης βέβαιον
τό άβέβαιον καί γνωστόν τό άγνωστον, ζ') Ότι πολλαχοΰ μεταχειρίζονται
ύπέρ εαυτών μεμονωμένας λέξεις καί φράσεις τών συγγραφέων, παρορώντες τάς σχέσεις αύτών πρός τε άλλήλας καί πρός τό δλον. η') Ότι έκ τών
αύτών δεδομένων συνάγουσι πολλάκις λίαν αύθαιρέτως ούχί τό αύτό συμ
πέρασμα, άλλά δύο δλως έναντία άλλήλοις. θ') Ότι δέν έρμηνεύουσι πολλά
διασαφήσεως καί ερμηνείας δεόμενα, ι') Ότι ένίοτε δι’ άριθμητικών ανα
λογιών ζητοΰσι νά όρίσωσι τήν φύσιν πολλών έπιγραφικών φαινομένων,
δλως, ώς φαίνεται, άγνοοΰντες δτι αί άριθμητικαί άναλογίαι δέν δύνανται
νά μεταβάλλωσι τήν φύσιν τών πραγμάτων, ών είνε άναλογίαι, καί άν αύτη
άλλοθεν δέν είνε γνωστή, αί άναλογίαι ούδέν είς τοϋτο συμβάλλονται· άγνοοΰσιν οτι ούχί έκ τών άριθμητικών άναλογιών, άλλ’ άλλοθεν πρέπει νά γινώσκωμεν δτι έκεΐνα μέν τά τοσαΰτα τόν άριθμόν ζφα είνε πρόβατα, ταϋτα
δέ αίγες, δτι έκεΐνα μέν είνε φθογγολογικά φαινόμενα, ταϋτα δέ ορθογρα
φικά, καί δτι είνε μεγίστη άνάγκη νά διακρίνη τις άκριβέστατα τά ορθο
γραφικά φαινόμενα άπό τών φθογγολογικών, άν τά έκ τών συλλογισμών
αύτοϋ συμπεράσματα θέλη νά είνε άσφαλή καί βέβαια, ούχί δέ τοσοϋτον
άκροσφαλή, δσον τά τών Έρασμικών. ΐα') Ότι ούδέ ύπώπτευσαν δλως δτι
ή άπό τής β' μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος παντελής.' συστολή τών δι
φθόγγων καί τελεία αυτών σύγχυσις πρδς τά άντιστοιχοΰντα αύταΐς φω
νήεντα δέν σημαίνει δτι έν τοΐς άρχαιοτέροις χρόνοις αί δίφθογγοι είχόν
διηρημένην καί σύνθετον προφοράν, άλλά τούναντίόν, δτι είχον μ,ακράν. μέν,
απλήν δέ καί μονοειδή· δέν ύπώπτευσαν δηλαδή δτι καί κατ’αύτάς τάς
έρασμικάς άρχάς άνάγκη νά παρέλθη μακρότατος χρόνος, εως διά τών μα
κρών φθόγγων συντελεσθή ή μετάβασις τών διηρημένων είς βραχείς καί
συνεσταλμένους, ό χρόνος δέ ούτος τής ώς μακρών φωνηέντων προφοράς
τών διφθόγγων ούδείς άλλος δύναται νά είνε ή ό άπό τών Μηδικών καί
ύστερον. Διά πάντα ταϋτα ούδέν παράδοξον αν οί Έρασμικοί, κόπτοντες
μάλλον ή λύοντες τούς δεσμούς τοϋ προβλήματος, δέν κατώρθωσαν έπί τρια
κόσια καί εξήκοντα έτη νά άποδείξωσίν δτι ή προφορά τών νεωτέρων Ελ

λήνων έν τοΐς πλείστοις δέν είνε αύτή ή άρχαία έλληνική.
Ούδέν δέ λέγουσί τινες τών Έρασμικών, δταν ίσχυρίζωνται δτι ή ·έρασμική προφορά ωφελεί είς τήν ορθογραφίαν. Λησμονοΰσιν ούτοι δτι ή ορθο
γραφία πάσης γλώσσης καί ίδίφ τών άρχαίων καί δή τής έλληνικής δέν δι
δάσκεται διά τών ώτων έν τή καθ’ ημέραν πρός άλλήλους αναστροφή τών
άνθρώπων, άλλά διά τής καθ’ ημέραν μελέτης τών γεγραμμένων καί διά
τών οφθαλμών έκεΐνοι δέ μάλιστα τών μαθητών δύνανται νά άκριβώσΐ τά
κατά τήν έλληνικήν ορθογραφίαν, ή’σος πλέον τών άλλων καί έπιμελέστς-
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ρον σπουδάζουσι περί τήν άνάγνωσιν καί κατανόησίν τών 'Ελλήνων ποιητών
καί συγγραφέων καί άκριβέστερον έδιδάχθησαν τήν ελληνικήν γλώσσαν κα'ι
γραμματικήν. "Αν δέ ύπάρχει καί μεγάλη δυσχέρεια περί τήν έκμάθησιν
τής ελληνικής γλώσσης, αυτή βεβαίως κεΐται ούχί έν τή δρθογραφίφ, άλλ’
έν άλλοις. Πλήν δέ τούτων λησμονούσίν οί Έρασμικοί δτι έν φ καί έν Έλλάδι καί ίδίφ
Αγγλία καί Γαλλία τοσοϋτον διαφωνεί ή ορθογραφία πρδς
τήν έκφώνησιν τών άνά πάσαν τοΰ χρόνου στιγμήν είς τδ ούς προσπιπτουσών λέξεων, δμως οί παΐδες ευκόλως όπωςδήποτε έκμανθάνουσι τήν ορθο
γραφίαν, καί ούδείς έν τοΐς έθνεσι τούτοις αισθάνεται τδν μέγαν ορθογρα
φικόν κίνδυνον, ούτινος ό φόβος κατέλαβεν έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τάς
ψυχας ουκ ολίγων Ερασμ,ικών. Παραλείπομεν δτι διά τήν διαφωνίαν τής
ελληνικής ορθογραφίας πρδς τήν παρά τοΐς άλλοις εθνεσι τής Ευρώπης, τά
σφάλματα περί τήν ορθήν γραφήν τών έλληνικών λέξεων, είς ά περιπίπτουσιν οί μαθηταί τών έν Ευρώπη γυμνασίων, εί καί διαφόρου φύσεως, δέν
είνε δμως έλάσσονα, άλλά πολλφ μείζονα καί φοβερώτερα τών σφαλμάτων
εις ά περιπίπτουσιν “Ελληνες μαθηταί. Περί ούδενδς δέ μαθητου δύναται νά
λεχθή δτι γινώσκει τήν ορθογραφίαν γλώσσης τινός, δταν κατά τεχνητήν
ύπαγόρευσιν τοΰ διδασκάλου, διαλλάττουσαν τήν γραφήν πρδς τήν προφο
ράν, δύναται νά γράφη άπταίστως τάς λέξεις, άλλά μόνον δταν κατορθοΐ
τοϋτο καί έν μεγίστη διαφωνίφ τής έκφωνήσεως πρδς τήν γραφήν. Τοΰ πρώ
του δύνανται νά έπιτύχωσι καί οί άπειρότατοι τής γλώσσης καί οί μηδεμίαν ειδησιν αύτής έ'χοντες, τδ δέ δεύτερον δύνανται μόνοι οί άκριβώς οπωσ
δήποτε είδότες τήν γλώσσαν.
Ατοπος δέ εινε καί ό έτερος κατά τής παραδεδομένης προφοράς ισχυ
ρισμός άλλων Έρασμικών, δτι έν τή μελέτη τών Ελλήνων ποιητών καί
συγγραφέων έπιζητεΐται δήθεν μόνη ή κτήσις τών έν αύτοΐς έννοιών διότι
σκοπός τής έν τοΐς Πανεπιστημίοις καί ίδιοι τής έν τοΐς Γυμνασίοις γινομένης διδασκαλίας τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων κυρίως δέν είνε ή
άποθησαύρίσις τών παρά, τοΐς άρχαίοις ίδιαζουσών έννοιών, δστις άνευ τοσούτων πόνων καί μόχθων καί άπείρως εύκολώτερόν θά έπετυγχάνετο έν απλή
μεταφράσει τών έλληνικών κειμένων, ή έν ίδίφ βιβλίφ περιέχοντι τδ σύνολον τών εννοιών τούτων, άλλ’ έτερος υψηλότερος σκοπός· δπως οί νέοι διά
τής ενδελεχούς άνελίξεως καί μελέτης τών έλληνικών άριστουργημάτων έν
τή πρωτοτύπφ αύτών γλώσση, μορφώσι τό ίδιον πνεύμα πρδς τδ πνεύμα
τών δαιμόνιων άνδρών τής έγκριτου έλληνικής άρχαιότητος, καί έπιρρωννύωσι τήν αισθητικήν αύτών κρίσιν έν τοΐς θαυμασίοις έκείνοις καί άπαραμίλλοις κατά τε τήν τέχνην καί τήν καλλιέπειαν παραδείγμασι τοΰ
πεζού καί ποιητικού λόγου, άτινα διά πάντων τών αιώνων καί τής άδιαλείπτου ροής τών άνθρωπίνων πραγμάτων καί έννοιών διαφυλάττουσι τήν άρχαίαν αύτών αΐγλην, περιβεβλημένα αιώνιον νεότητα καί κάλλος, άνέπαφα
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ύπδ τής έπηρείας τόΰ πανδαμάτορος χρόνου. ’Αλλά .πώς δύναται νά έπίτευχθή τελείως ό ύψηλότερος ούτος σκοπός έν ταΐς ψύχάΐς τών νέων, άφ’
ού τά άνέφικτα έκεΐνα τού καλού παραδείγματα λαμβάνουσι τοσαύτην δια
στροφήν καί άλλοίώσιν τής μορφής αύτών έκ τής έρασμικής προφοράς;
Άν οί έρασμικοί είνε όντως γνήσιοι φίλοι τής άληθείας καί τοΰ καλού,
όφείλουσι νά πράξωσι καί έν τή άναγνώσει τών Ελλήνων ποιητών καί συγ
γραφέων, δ,τί θά έπραττον καί έν τή άναγνώσει τών ποιημάτων τού
Σαιξπήρου καί Μολλιέρου, δ,τι έν τή άπαγγελίφ τών λόγων'τού Βόσσουέτου, άν καί έν τή άναγνώσει τούτων έπεκράτουν αί άρχαί τοΰ ’Εράσμου
καί τών θιασωτών τού νεκρού γράμματος- όφείλουσι νά άποβάλωσι προφο
ράν έξ εικασιών κατά τό πλεΐστον μέρος πλασθεΐσαν ύπό άλλογλώσσων καί
νεωτεροποιών άνδρών καί έκ στοιχείων ήκιστα έλληνικών κατασκευασθεΐσαν, άντ’αύτής δέ νά είσαγάγωσι τήν-άπδ τής γ’ πρ. Χρ. έκατονταετηρί
δος ύπό τών άρχαίων Ελλήνων Γραμματικών παραδιδομένην, περί ής, έπαναλέγομεν καί πάλιν, ούδείς σήμερον δύναται νά βεβαιώση διά γνήσιας έπιστημονικής άποδείξεως δτι δέν εινε αύτή ή τής έγκριτου άρχαιότητος, κατά
τήν δύναμιν τούλάχιστον τών στοιχείων καί συλλαβών, περί ήν κυρίως στρέ
φεται τό παρόν ζήτημα (ίδέ Βάσανον σελ. 64 — 67 καί 699). Διά τής
εισαγωγής τής ύπό τών άρχαίων Γραμματικών διδασκομένης προφοράς θά
έκδιωχθή μέν τό ψεύδος τό άμαυρούν τήν άλήθειαν καί τό κάλλος τού'ελ
ληνικού λόγου, θά έπανέλθη δέ ή ένότης είς τήν άνάγνωσιν τών Ελλήνων
ποιητών καί συγγραφέων, θά κρατυνθώσι δέ ούκ ολίγον, νομίζομεν, καί αί
σπουδαί τών έλληνικών γραμμάτων έν Εύρώπη, καθιστάμενης έμμόνου καί
διαρκούς έν τή ψυχή τών νέων τής γνώσεως τής άρχαίας Ελληνικής, δπως
καί κατά τούς χρόνους τής ’Αναγεννήσεως, διά τής εύκολου κατανοήσεως
τής ζώσης γλώσσης τών νεωτέρων 'Ελλήνων, τής τοσαύτην ομοιότητά έχούσης πρδς τήν τών άρχαίων.
Τό ψευδές τής έρασμικής προφοράς θά ώμολόγουν καί οί θερμότατοι αύτής
ζηλωταί, άν καί παρ’ αύτοΐς ήτο ζώσα ή έλληνική γλώσσα καί ήναγκάζοντο
νά ποιώνται χρήσιν αύτής έν τή καθ’ημέραν πρός άλλήλους άναστρόψή·
τότε θά ήσθάνοντο δπερ σήμερον δέν αισθάνονται, τήν μεγάλην δηλαδή δια
φοράν τού ζώντος καί νεκρού λόγου, τής άληθούς καί ψευδούς έκφωνήσεως.
Τδ νεκρόν καί άψυχον καί ψευδές τής έρασμικής προφοράς δέν αισθάνονται
μόνον όί νεώτεροι Έλληνες, άλλ’ όμολογούσι καί έκεΐνοι τών ξένών, δσοι
πολύν χρόνον διατρίψαντες έν Έλλάδι έξέμαθον καί τήν νεωτέραν: ήμών
γλώσσαν. Καί ΐνα παραλίπωμεν . τάς μαρτυρίας τών άλλων, άρκούμεθα είς
μίαν μόνην, τήν τού σοφού Γαλάτου καί επιφανούς έλληνιστού Αίμιλίου
Βυρνούφ, δστις έν τή Επιθεωρήσει των όνο Κόσμων, έν τφ τεύχει τής 1
’Ιουνίου 1890, άπροκαλύπτως άποφαίνέται; τήν έαυτοϋ γνώμην, δτι μετά
τήν μεταρρύθμισιν τοΰ Εράσμου οί μέν Έλληνες συγγραφείς άπέβησαν νε-
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κρον γράμμα, ή δέ γλώσσα αυτών άδρανής καί πάσης ζωογόνου πνοής άμοι
ρος· μέγας δέ,. λέγει, φόβος υπάρχει, μήπως ένεκα τοϋ καθ’ ημέραν έλαττουμένου ζήλου περ'ι τήν σπουδήν τών ελληνικών γραμμάτων, τέλεον έξορισθώσι ταΰτα έκ τών διδακτηρίων τής Εύρώπης. Άλλ’ ίσως ολίγον φροντίζουσι περί τούτου οί μετά θαυμαστής καρτερίας άγωνιζόμενοι ύπέρ τής
έρασμικής προφοράς. Καλόν δμως θά ήτο άν καί αύτοί, περιστέλλοντες

ολίγον τόν μέγαν ύπέρ αύτής ζήλον, έπεχείρουν, άντι βιαίως καί αύθαιρέτως νά κόπτωσι τούς δεσμούς τοΰ προβλήματος, διά σαφεστέρων πως τε
κμηρίων νά πείσωσι και τούς άλλους δτι αληθώς γινώσκουσι τίς ήτο ή προ
φορά τής έλληνικής γλώσσης κατά τούς χρόνους τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Δημοσθένους, καί δτι αύτη ήτο ή ύπ’ αύτών δίδασκομένη. Διότι έφ’δσον δέν
φέρονται ούτως, άλλ’ άρκοΰνται εις ψιλάς ΐσχυρίσεις καί προσωπικάς γνώμας, αΐτινες ούδεμίαν έχουσιν αξίαν έν έπιστημονική συζητήσει, καί παρ
εκτρέπονται είς αύθαιρέτους ερμηνείας τών άρχαίων μαρτυρίων, μετά πολ
λής δέ προνοίας άποκρύπτουσιν άπό τών ιδίων άναγνωστών τάς κατά τής
έρασμικής προφοράς άντιρρήσεις τών άντιφρονούντων, άς μή άγανακτώσιν,
δταν άκούωσΐ παρ’ ημών γυμνήν τήν άλήθειαν, δτι άσεβοΰσι πρός τήν επι
στήμην καί δεικνύουσιν άσύγγνωστον καί άκαιρον ίσχυρογνωμοσύνην, ζητοΰντες έκ παντός τρόπου νά παραστήσωσιν ώς άληθές και πραγματικόν
δ,τι ύπάρχει έν μόνη τή δημιουργική αυτών φαντασί^.
Μάτην δέ άγωνίζεται ό κ. Ψυχάρης, δταν έν τή Nouvelle Revue (1
’Ιουλίου, 1890) έκ παντός τρόπου ζητή νά απόδειξη δτι ή διηνεκής άλλοίωσις τών γλωσσών συνηγορεί ύπέρ τής έρασμικής προφοράς· διότι ή διηνε
κής άλλοίωσις κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά άποδείξη τίς ήτο ή προφορά
τών γραμμάτων και συλλαβών τής έλληνικής γλώσσης κατά τάς διαφόρους
αύτής ηλικίας, και άν άποδεχθώμεν δτι κατά τούς ομηρικούς χρόνους τινά
τών στοιχείων καί τινες τών συλλαβών είχον προφοράν ούχί πολύ άφεστώσαν τής έρασμικής θεωρίας. Ή διηνεκής άλλοίωσις, περί ής τοσοΰτον λό
γον ποιείται ό κ. Ψυχάρης, κανονιζομένη ύπό τοΰ νόμου τών συναιρέσεων
και κράσεων, θά άπεδείκνυε τό έναντίον πρός τήν έπιθυμίαν τοΰ κ. ψυχάρη,
δτι άπό τής έκτης πρό Χριστοΰ έκατονταετηρίδος, καθ’ήν ή είς άπλοΰς
φθόγγους σύμμιξις τών διεστώτων φωνηέντων άπέβη τελειότατη έν τή έλ
ληνική γλώσση καί ίδίφ έν τή άττική δίαλέκτφ, ή προφορά τών κυρίων
Βλάς-Ψυχάρη ειχεν όλοσχερώς έκλίπει έκ τής χώρας τών ζώντων. Έπειτα
ό κ. Ψυχάρης έν τφ άκρφ αύτοΰ ένθουσίασμφ ύπέρ τοΰ φίλου Βλασσίου (πρός
δν πάσης έπιλαμβάνεται εύκαΐρίας όπως φανή άρεστός), έλησμόνησε καί τι
έτερον πολύ σπουδαΐον, δτι έν τφ παρόντι προβλήματι δέν ζητείται τίνα
μεταμόρφωσιν έλαβον διά τοΰ μακροϋ χρόνου αί έλληνικα'ι λέξεις έν ταΐς
διαφόροις παρ’ήμΐν διαλέκτοις, άλλ’ απλώς πρόκειται νά εύρεθή τίς ήτο ή
■ούναμις τών στοιχείων καί συλλαβών αυτών τών έλληνικών λέξεων, δπως
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αύται φέρονται αναλλοίωτοι κα'ι αμετάβλητοι έν τοϊς κέιμένοις τών ’Ελ
λήνων ποιητών καί συγγραφέων. Πρός γνώσιν δέ τής δυνάμεως ταύτης, άν
άλλοθεν δέν δυνάμεθα νά πορισθώμεν αύτήν, ούδέν ώφελεΐ ή περί άλλοιώσεως ιών λέξεων θεωρία τοΰ κ. Ψυχάρη, διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι ή
άλλοίωσις καί μεταμόρφωσις τών λέξεων αύτή μόνη δέν συνεπάγεται άναγ
καίως καί τήν άλλοίωσιν τής δυνάμεως τών στοιχείων καί συλλαβών.
Περί τής άληθείας ταύτης, περί ής ίκανώς διαλαμβάνομεν πολλαχοΰ τοΰ
ήμετέρου συγγράμματος καί δή έν αυτφ τφ προλόγφ, πας τις δύναται νά
πεισθή, έάν άποβλέψη είς τό άναντίρρητον τοΰτο γεγονός, δτι, ένφ αί άρχαΐαι έλληνικα’ι λέξεις έχουσι σήμερον έν ταΐς διαφόροις κατά τόπους διαλέκτοις διάφορον μορφήν, δμως ή δύναμις τών στοιχείων καί συλλαβών έν
τφ παρ’ ήμΐν άλφαβήτφ εινε ή αύτή πανταχοϋ τής Ελλάδος ήδη άπό 1800
έτών καί κατ’ αύτήν τήν ομολογίαν τών σφοδροτάτων Έρασμικών, καί άπό
πολλφ έτι πλειόνων, έάν έξαιρεθή ή προφορά τοΰ η καί τοΰ υ καί ή δια
στολή τών μακρών άπό τών βραχέων. Διά τήν αύτήν δέ αιτίαν καί ή δύναμις τών στοιχείων τής λατινικής γλώσσης, πλήν έλαχίστων τινών έξαιρέσεων, διέμεινεν ή αύτή μέχρι σήμερον, δσον καί άν αί λατινικαί λέξεις
ήλλοιώθησαν καί μετεμορφώθησαν έν τή ιταλική, ώς ασφαλώς συμπεραίνε
ται έκ τοΰ περισπουδάστου συγγράμματος τοΰ Κορσηνοΰ Ueber Aussprache
Vocalismus und Betonung der lateinischen Sprache. Καί ιδού τό ζή
τημα, δσον έκ τοΰ περί άλλοιώσεων έπιχειρήματος τοΰ κ. Ψυχάρη, διαμέ
νει πάλιν άλυτον, δπως καί έκ τών έρασμιζουσών πραγματειών τοΰ φιλτάτου αύτφ Βλασσίου.
Άν ό κ. Ψυχάρης ήξίου νά διεξέλθη τό ήμέτερόν σύγγραμμα, δπερ, ώς
πολλαχόθεν καταφαίνεται έξ άκοής μόνον γινώσκει, θά έπείθετο, νομίζομεν,
δτι προς κέντρα λακτίζει, μετά τοσαύτης ίσχυρογνωμοσύνης άπορρίπτων
τήν άλήθειαν άρχαιοτάτης παραδόσεως, καθ’δσον πάντα τά έκ τής άρχαιό—
τητος άσφαλή καί βέβαια τεκμήρια μαρτυροΰσιν δτι πάντα σχεδόν τά στοι
χεία καί πάσαι σχεδόν αί συλλαβαί έχουσιν έν τφ παρ’ ήμΐν άλφαβήτφ τήν
αύτήν δύναμιν, ήν καί έν τφ άρχαίφ. Τοΰτο δέ καί μόνον τοΰτο διαφέρει
ήμΐν νάγινώσκωμεν έν τφ παρόντι ζήτήματι, ούχί δέ καί τίνα άλλοίωσιν
καί μεταμόρφωσιν έλαβον διά τοΰ χρόνου αί έλληνικαί λέξεις, διότι, έπαναλαμβάνομεν, αί λέξεις έν τοϊς κέιμένοις τών 'Ελλήνων ποιητών καί συγγρα
φέων παρίστανται τφ αναγνώστη άμετάβλητοι καί άναλλοίωτοι.
Είνε πολύ λυπηρόν άληθώς δτι ό κ. Ψυχάρης άγνοών τήν είρημένην άλήθειαν, ούδέν άλλο κατώρθωσε διά πάντων δσα έγραψεν έν τή Nouvelle
Revue, ή νά δείξη δτι στερείται καί τών στοιχειωδέστατων γνώσεων, ών
χρήζει καί ό έπιπολαιότατα έπιχειρών νά γράψη περί τοΰ τής έλληνικής
προφοράς ζητήματος, πολλφ δέ μάλλον ό μετά τοσαύτης άλαζονείας εμ
φανιζόμενος ένώπιον τοΰ Κοινοΰ ώς σοφώτατος διδάσκαλος πάντων τών είς
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τήν έλληνικήν γλώσσαν καί προφοράν άναφερομένων, καί ώς υπέρτατος κύ
ριος πάντων τών ελληνικών πραγμάτων κα'ι κατά γην και κατά θάλασσαν.
Τά γραφέντα έν τή Nou/velle Revue ύπό τοΰ κ. Ψυχάρη ού μόνον έξελέγχουσιν αυτόν επιπόλαιου, άνευ έπειγούσης ανάγκης σπεύσαντα νά γράψη
περί πράγματος, δπερ, ώς φαίνεται, ολίγον εννοεί, άλλά καί καταφωρώσιν
αύτόν, δπερ πολλφ χείρον, καταφρονητήν τοΰ πρός τούς άλλους όφειλομένου καθήκοντος, άτε θελήσαντα νά έπιπέση ήκιστα εύπρεπώς καί μετά ατα
ραξίας ού τής τυχούσης κατά σεβαστού κα'ι σοφού άνδρός, τοΰ κ. Αίμιλίου
Βυρνούφ* κα'ι τούτο, διότι ό κ. Βυρνούφ έτόλμησε, δεινόν είπεϊν ! νά γράψη
άνευ τής γνώμης αύτού έν τή Revue des deux mondes, μετά πολ
λής μάλιστα συνέσεως κα'ι αλήθειας, πραγματείαν ύπέρ τοΰ αρχαίου
τής καθ’ ημάς προφοράς καί περί τής άναγκαιότητος τής εισαγωγής
αύτής είς τά διδακτήρια τής Εύρώπης. Άμφιβάλλομεν αν ό κ. Ψυχάρης
θά έτήρει όμ,οίαν αταραξίαν, αν έμελλε νά ύποστή εξετάσεις έν τοΐς έλληνικοΐς γράμμασιν ένώπιον τοΰ κ. Βυρνούφ. Τοσοϋτον ό κ. Ψυχάρης έδικαιοΰτο νά έπιπέση λάβρος κατά αυτού τοΰ προσώπου τοΰ κ. Βυρνούφ έν επι
στημονική συζητήσει, δσον θά έδικαιοΰτο νά άγανακτήση καί κατά τοΰ κ.
Karl Sittl, διότι και ούτος, προκειμένου περί τοΰ ήμετέρου συγγράμμα
τος, διαρρήδην λέγει δτι έν τοΐς κύκλοις τών Γερμανών φιλολόγων ήρξατο
όσημέραι έλαττουμένη ή πρός τό ύγιές τών έρασμικών αρχών πίστις, καί
δτι μάλιστα ή πρωσσική κυβέρνησις διανοείται άπό τίνος χρόνου περί μεταρρυθμίσεως τής αυτόθι έπικρατούσης προφοράς τής έλληνικής γλώσσης (Ber
liner philologische Wochenschrift* άριθ. 17, 26 ’Απριλίου, 1890.
σελ. 542). Εύκταΐον θά ήτο αν άπέναντι τοιούτων γεγονότων ό κ. Ψυχά
ρης έπελανθάνετο μέν έπί μικρόν, τής τοΰ Βλασσίου φιλίας, άνεμίμνήσκετο
δέ τό σοφόν έκεΐνο τοΰ Σιμωνίδου άπόφθεγμα «Έστι καί σιγάς ακίνδυνου
γέρας».
Περί δέ τής γλώσσης τώυ νεωτέρωυ Έλλήυωυ, περί ής ό κ. Ψυχάρης
μακράν κατατείνει λόγον έν τή Nouvelle Revue, παραπέμπομεν αύτόν εις
τήν πραγματείαν τού καθηγητοΰ κ. Χατσιδάκη «Περί τον γΛωσσικοϋ ζη
τήματος έν 'ΕΛΛάδεν, τήν καταχωρισθεΐσαν έν τφ περιοδικφ Άΰηνα (Τόμ.
Β'·, τεύχ. β', 1890, σελ. 169 — 235). ’Εν τή περισπουδάστφ τάύττρ. πραγ
ματεία πολλά έχει νά διδαχθή ό κ. Ψυχάρης, καί δή δτι ή φύσις καί ό χαρακτήρ τής.νεωτέρας ήμών γλώσσης, δπως γράφεται σήμερον παρ’ ήμΐν,
ώρίσθη ύπό τοΰ κράτους ισχυρών ιστορικών αιτίων, καί δτι, αν καί αύταί αί
πέτραι τής 'Ελλάδος άνεκάγχασαν ύπό γέλωτος έπί τή έμφανίσει τοΰ περιπύστου ήδη καταστάντος Ταζιδεοϋ τοΰ κ. Ψυχάρη, αιτία είνε αύτή ή άρλεκίνειος γλώσσα τοΰ Ταζιόιον, οενήύζ διαστρέφουσα. καί παραμορφούσα

άρλεκίνειος δέν λέγομεν ήμεΐς πρώτοι* πρό ήμών είπε καί άπέδειξεν άμ.α
τοιαύτην ό κ. Δ. Θερειανός, ειπερ τις καί άλλος άξιόχρεως νά άποφανθή
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τόν χαρακτήρα τής γραπτής καί κοινής γλώσσης τών νεωτέρων 'Ελ
λήνων. Ότι δέ ή ύπό τοΰ κ. Ψυχάρη γραφόμενη γλώσσα είνε αύτόχρημα
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γνώμην έν τοιούτοις ζητήμασιν, έν τή ύπ’ αύτού πρό τινων μηνών έκδοθείσή
βιογραφίφ τοΰ Άδαμαντίου Κοραή (Τόμ. Β' σελ. 250 — 251). Καί επειδή
ό λόγος περί Κοραή., ούδέ το παράπαν όκνοΰμ.εν νά προτρέψωμεν τόν κ.
Ψυχάρην είς άκριβεστέραν καί έπιμελεστέραν μελέτην τών συγγραμμάτων
τοΰ μεγάλου εκείνου άνδρός, καί ιδία νά συστήσωμεν αύτφ τάς έν τοΐς συγγράμμασι τούτοις άπαστραπτούσας άρετάς τής εύσυνειδησίας, τής φιλαλή
θειας, τής μεγαλοφροσύνης καί τής άλλης εύγενείας τών φρονημάτων, άρε

τάς, ών ένίοτε έπιλανθάνεται, ώς μή ώφελεν, ό κ. Ψυχάρης.
Ή επιμελής άνάγνωσις τών συγγραμμάτων τοΰ Κοραή, καί τής άξιολόγου πραγματείας τοΰ σοφού Γαλάτου Έρνέστου 'Ρενάνος περί τής έκ τών
σημητικών γλωσσών συναγόμενης όρθότητος τής παρ’ήμΐν προφοράς, ίσως
ήθελε φέρει καί τούτο τό καλόν, ίσως ήθελε πείσει τόν κ. Ψυχάρην δτι
πολύ άδικεΐ εαυτόν, πιστεύων δτι είνε επιστημονικόν καί συνετόν έργον ή
έπί μακρότερον χρόνον διατήρησις προφοράς, στερουμένης πάσης ιστορικής
βάσεως καί παντός σαφούς καί άσφαλοΰς τεκμηρίου.

Ο. ϋαπα,δημ.ητρακάπουλος

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ

Μεταξύ τών συγγραψάντων τήν ιστορίαν τής Πολιτικής ΟΙκονομΙας
ύπήρξαν καί τινες, οί όποιοι άπεξένωσαν ταύτην τών άρχαίων αύτής πηγών
καί τήν κατέταξαν μεταξύ τών νεωτέρων έπιστημών. Οί συγγραφείς ούτοι,
καίτοι παρορώντες τά τής σπουδαιοτάτης ταύτης βάσεως τών οικονομολογι
κών φαινομένων καίπαρατηρήσεων έν τή άρχαιότητι, καίτοι άπροσεκτοΰντες
ένώπιον τής έν πλείστοις έτι καί σήμερον όμοιότητος τών άρχαίων μετά
τών νέων θεσμ.ών καί συστημάτων, ύπερήσπισαν σοφιστικώς τήν ιδέαν
αύτών, δΐίσχυρισθέντες κυρίως δτι ή Οικονομική ■ ήτο άγνωστος τοΐς άρχαίοις, διότι ούδέν έπιστημονικόν ειδικόν έργον, περιλαμβάνον τάς έπί τής
ΠοΛιτικής Οικονομίας ιδέας των, γνωστόν δ’ ήμΐν τήν σήμερον, συνεγράφη

ποτέ παρ’ αύτών.
Ή είς τήν Πολιτικήν Οικονομίαν γενομένη άδικία αυτή τής άπόστερήσεως πασών τών οικονομικών πηγών τών ’Αθηναίων, τών Σπαρτιατών καί
τών 'Ρωμαίων, εθνών μεγάλων, τοσοϋτον μακράς πείρας, δύο χιλιάδων έτών,
δέν ήτο δυνατόν νά ληφθή ύπό σπουδαίαν έποψιν παρ’ άλλων συγγραφέων.
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Αί στοιχειώδεις γνώσεις τής αρχαίας ιστορίας και ή. έξέτασις τής νομοθε
σίας, τών προγόνων ήμών ιδίως, άρκοΰσιν δπως άναγκάσωσι τόν άμφιβάλλοντα ν’ αναγνώρισή δτι πλεΐστα οικονομικά ζητήματα άπησχόληταν έν τή
άρχαίφ έποχή τοσοΰτόν τούς Έλληνας δσον κα'ι τούς 'Ρωμαίους καί δτι
καί οί μέν καί οί δέ κατέγινον σπουδαίως είς τήν Πολιτικήν Οικονομίαν,
χωρίς νά γνωρίζωσιν ίσως δτι κα'ι αΰτη ήτο έπιστήμη.
Καίτοι ή άνάγκη τής μελέτης πρός έξεύρεσιν τών μέσων, οι’ ών θά
έβελτιοϋτο ή κατάστασις τών ανθρώπων φυσικώς, ηθικώς καί ύλικώς, γεν
νάται έμφύτως, άφ’ ής ύπάρχει καί άνθρωπος, ούχ ήττον θά ήτο παρακεκινδυνευμένον νά δίίσχυρισθή τις δτι παρά τοΐς άρχαίοις ύπήρχε τέλειον οι
κονομικόν σύστημα, κατά τούς αληθείς κανόνας τής έπιστήμης διευθετημένον καί συσχετισμένον πρός τήν φιλοσοφίαν, ώς συνέβαινε τότε είς πολλάς
έπιστήμας καί σήμερον είς πάσας. Ή μελέτη δμως, άφ’ ενός τών οικονο

μολογικών φαινομένων παρά τοΐς άρχαίοις καί άφ’ ετέρου ή σπουδή τών
συγγραψάντων περί τούτων έν όλίγοις άρχαίων συγγραφέων μας, μεταξύ
τών οποίων έν πρώτοις κατατάσσεται ό Αριστοτέλης, έν τφ περί Πολιτι
κής συγγράμματί του, έν φ άνέμιξε καί τά ολίγα εκείνα περί Οικονομικής,
ό Ξ,εγοφίύν καί ό Πλάτων, όδηγοϋσιν ημάς είς τόν σχηματισμόν πεποιθήσεως περί τών προσπαθειών, άς έπί τοϋ κλάδου τούτου κατέβαλον εκεί
νοι καί άνευ τών οποίων ή Οικονομική έπιστήμη δέν θά εύρίσκετο ίσως σή
μερον είς τό όποιον άφίκετο ευχάριστου σημεΐον.
Έν τή παρούση διατριβή ήμών τά τής Πολιτικής Οικονομίας παρά τοΐς
Άθηναίοις έξετάζοντες, έπί τούτων καί μόνων θέλομεν περιορισθή μή σκοποϋντες νά έπεκτανθώμεν καί έπί τών περί ταύτης έν τή άρχαιότητι έν
! 4
γενει .
★
*

¥

Ώς ή οικογένεια, άνευ οικονομίας, άδύνατον είναι νά εύδαιμονήση, οΰτω
καί τό κράτος, δπερ ούδέν άλλο εί μή συγκοινωνία φυσική οικογενειών, άνευ
τακτοποιήσεως τών άναγκαίων του δαπανών καί τών πόρων, άδύνατον νά
εξασφάλιση τήν πρόοδον καί νά εύημερήση.

Τ’ απολύτως άναγκαιοΰντα τοΐς άνθρώποις πρός συντήρησιν είσίν απόρ
ροια τών φυσικών προϊόντων, τοϋ έμ.πορίου ή τής βιομηχανίας. Ή ’Αττική,
1 Περί τοϋ θέματος τούτου μακράν δίτομον μελέτην συνέγραψεν δ σοφδς γερμανύς
Αύγουστος Boeckh, ής ή ύπόληψις κατήντησε σχεδόν παγκόσμιος. Τδ εργον δμως
τοϋτο δύναται νά θεωρηθή ώς συλλογή μάλλον τών παρά τοΐς Άθηναίοις έν τή άρχαιότητι ΐσχυόντων Θεσμών, δσον αφορά τδ νόμισμα, τά μέτρα και σταθμά, τδ εμπόριον, τά πρόστιμα, τούς φόρους καί τήν εισπραξίν των, παρ’ ώς συγγραφή διαλαμβάνουσα τά γενικώς έν τή αρχαίοι έκείντ] εποχή παραδεδεγμένα οίκονομικκά συστή
ματα.—Ούχ ήττον ή μετά πολλούς βεβαίως μόχθους συντελεσθεΐσα πολύτιμος αΰτη
του σοφοϋ Boeckh συλλογή τυγχάνει μεγίστης χρησιμότητος πρόσκτημα καί εν τή
διατριβή ταύτη ελαχεν ήαΐν σπάνιον καΐ άνεκτίμητον βοήθημα.
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ώς σήμερον.οΰτω καί έν τή άρχαιότητι, ήτο χώρα πετρώδης κατά τό πλεΐστον, μέ γλυκύ κλίμα καΐ μικράν ποσότητα έκτάσεως φυτικών γαιών. Ή
τέχνη δμως τών προγόνων ήμών περί τό καλλιεργεΐν τάς γαίας είχε ϊρθάσέϊ
είς τό τέλειον καί διά τοϋτο έκ τών γαιών έκείνωγ, καίτοι ψαμμωδών καί
χαλικωδών, πολλά ωφελήματα προσεπορίζοντο αί γεωργικαί κλάσεις, εκτός
τών ιδιοκτητών, έκεΐθεν άποκτησάντων τό ,πλεΐστον τοϋ πλούτου των μέρος.
Ό Ξενοφών έν τοΐς Οίκονομικοΐς, κατά τό πλεΐστον ενδιατρίβει έπί τής
γεωργίας. Ό δ’ ’Αριστοτέλης, έφρόνει δτι ό γεωργικός λαός ήτο καί ό δικαϊώτερος, ώς ή γεωργία, έξ δλων τών κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων, ή
μάλλον εύλογος καί φυσική. Παρεδέχετο δ’ δτι ή γεωργίαή,το ;ή "μάλλον
δίκαια, διότι ούδέν έκ τών λοιπών ανθρώπων έλάμβανεν, είτε τή συγκα*
ταθέσει αυτών, ώς διά. τοϋ' εμπορίου καί τής βιομηχανίας, . είτε κάί παρά
τήν θέλησίν των, ώς διά τών πολέμων καί τών κατακτήσέων, καί ή μάλ
λον φυσική, διότι ή τροφή δίδεται τοΐς άνθρώποις έκ τής γής, ήτις μήτηρ

τών θνητών4.
■ ·■■■"<■■.■■
'
Αί ’Αθηναι τήν ευδαιμονίαν των ώφειλον πρό παντός είς τήν γεωργίαν,
είς τήν κτηνοτροφίαν, τήν βιομηχανίαν, τάς ώραίας τέχνας καί τό έμπόριον. Αί έργα τικαί κλάσεις έτύγχανον ιδιαιτέρας προστασίας, παρά τής πόγ
λίτείας, τούναντίον δ’ οί άεργοι άπεδιώκοντο τής χώρας.: Ή γνωστή δίκη
τής αεργίας ήγείρετο κατά , παντός οκνηρού .καί άέργου 2. Οί γονείς ύπεχρεοϋντο νά διδάσκωσι τοΐς τέκνοις.. αύτών οΐον δήποτε έπάγγελμα, άλλως
έγκατελιμπάνοντο άπροστάτευτοι κατά τό γήρας. ’
>
Αί ίδέαι καί αί έξεις αύται, καθώς καί ό έρως τών κερδών ωθούν τούς
πλείστους. πρός τήν γεωργίαν. Τά' κυριώτερα τών προϊόντων ήσαν. ό οίνος,
τό έλαιον, τά σΰκα καί το μέλι. Άλλά τούτων πάντων - ύ,περέΐχέν. ο. σΐτος-,
Ύπολογίζουσιν δτι 3,000,000 μεδίμνων σίτου μόλις έπήρκουν πρός: ικανόποίησιν τών αναγκών τής πόλεως τών Αθηνών^ καθ’ ήν έποχήν ό πληθυσμός
ταύτης ύπερέβαινε τάς 500,000 κατοίκων. Ή Άττική παρήγε 2,000,000
μεδίμνων, τό δ’ έπίλοιπον είσήγετο έκ τοϋ έξωτερικοΰ. Ό σιτηρος μέδι
μνος διηρεΐτο είς 6 ίκτεϊς καί 192 κυτύ.Ιας, ών τρεις έπλήρουν τάς άνάγ*·
κας τής ήμερησίας καταναλώσεως τοΰ άνθρώπου. Άναφέρεται μάλιστα
παρά τών άρχαίων συγγραφέων δτι, ή Ήρωδώρα τών Μεγάρων καί τις Ατ
γλαΐα, γνωσταί, φαίνεται, κατά τήν έποχήν έκείνην, διά τήν στομμχικήύ
των εύρωστίαν, κατεβρόχθιζον όμοϋ 6 κυτύλας καθ’έκάστην Λ
1 ”Ιδε Άριστοτέλους Οίχονπιιικά, Κεφάλ. II «Ή δέ γεωργική μάλιστα, δτι δί
καια· -ού γάρ άπ’ανθρώπων, ούθ’έκόντων, ώσπερ καπηλεία καί αί μισθαρνίαι, ού'τ’
απάντων, ώσπερ αί πολεμικαί' έτι τε καί τών κατά φύσιν φύσει γάρ άπ'ο τής μητρος ή τροφή πάσα έστιν, ώστε καί τοΐς άνθρώποις άπ'ο τής γής.
! ”1δε Διόδωρον.
J ”Ιδε Boeckh Πολ Οίκον. ’Αθηναίων Κεφ. XV.
tomos ιγ’. Σεπτέμβριος—Δεκέμβριος.
32
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Οί προστατευτικοί νόμοι δέν τυγχάνουσιν εφεύρημα τοΰ Κρόμβελ καί
τοΰ Κολβέρτ, ούτε των λοιπών προστατευτικών τοΰ δέκατου έννάτου αίώ
νος ! 7Ησαν καί οΰτοι γνωστοί κατά τούς χρόνους τοΰ Σόλωνος. Ό σοφός
ούτος νόμοθέτης ούκ όλίγας φροντίδας κατέβαλε πρός έμψύχωσιν της γεωρ
γίας καί της, βιομηχανίας· διό καί άφ’ ενός άπηγόρευσε τήν εξαγωγήν τών
προϊόντων τής χώρας, άφ’ έτέρου δέ τήν εισαγωγήν τών άλλοδαπών τοιού
των, χάριν οικονομολογικών λόγων καί τής προστασίας τής εγχωρίου παρα
γωγής καί βιομηχανίας. Τινές μάλιστα δϊίσχυρίζονταΐ δτι αί άπαγορεύσεις
αύται έφηρμόσθησαν ενεκεν τών συχνών πολέμων, δπως μή γενναται άνάγκη
νέας εισαγωγής έμπορευσίμων ειδών, μετά τήν ώς έκ τής εξαγωγής έπερχομένην σπάνιν τούτων, άλλ’είναι βέβαιον δτι οί βαρείς φόροι ετίθεντο
κατά τήν εισαγωγήν τών εμπορευμάτων, δπως μή εύρίσκωσι τά άλλοδαπά
τοιαϋτα έλευθέραν τήν είσοδον καί εύχερώς συναγωνίζονται πρός τά
εγχώρια.
Ή γή ήτο προωρισμένη νά καλλιεργήται ύπό τών δούλων μόνον. Ό Ξε
νοφών έφρόνει δτι πάντες οί διά τών χειρών εργαζόμενοι ήσαν άτιμοι καί
άνάξιοι τοΰ δικαιώματος τοΰ πολίτου. Τά αυτά έπρέσβευε καί ό Πλάτων
μ’ δλην τήν έπικράτησιν παρ’ αύτφ τών κοινωνικών ιδεών, αΐτινες δέν
παρεκώλυσαν αύτόν νά προτείνη καί αύτήν τήν κοινοκτημοσύνην τών γυ
ναικών καί τών παίδων ! \ Πάντες ώσαύτως οί εύγενεΐς τής έποχής έκεί
νης έθεώρουν ώς άτιμίαν τό έργάζεσθαι, καίτοι πολλάκις έπέτρεπον τήν
παρά τών βιομηχάνων καί τών έργατικών κατάληψιν τής άνωτάτης άρχής,
ώς συνέβη έπί Κλέωνος καί Ύπερβόλου.
Μόνον οί νόμοι τοΰ Σόλωνος, τοΰ Περικλέους καί τοΰ Θεμιστοκλέους
ήσαν εύνοϊκοί διά τούς μετέρχομένους τά κατώτερα έπαγγέλματα, διότι Οι
μεγάλοι ούτοι άνδρες έπόθουν σφόδρα νά καλλιτερεύσωσι τήν τύχην τών
κατωτέρων κλάσεων τούτων, ή, έν άλλαις λέξεσιν, έζήτουν, ώς οίκονομικώς λέγομεν σήμερον, νά προστατεύσωσι τάς εργατικας κράσεις, τοΰθ’
δπερ δμως μακράν άπέχει τοΰ νά θεωρήται έπιτευχθέν έτι καί σήμερον ?.
Ούδείς. μάλιστα δέον νά παραξενευθή μανθάνων δτι καί ή συμμετοχή τοϋ
εργάτου είς τά κέρόη ήτο έν ίσχύι παρά τοϊς Άθηναίοις καί έλειτούργει
κάνονικώς, δπως ήσαν έν ίσχύϊ καί οί συνεταιρισμοί, είτε έμπορικοί, είτε
βιομηχανικοί, είτε ναυτικοί, είτε άσφαλιστικοί s.
Διά τήν πρόοδον τών τεχνών καί τήν τελοίοποίησιν τών έργατών ώρί-■ 4 "Ιδε Δημοκρ. Βιβλ. V.
* Ό έν τή Δημοκρατία τοϋ Πλάτωνος (Βιβλ. II) άναφερόμ,ενος καταμερισμός τω>*
ίργωτ δύναται νά Θεωρήται ώς σπάνιον εφεύρημα, δδηγήσαν επιτυχώς κα'ι αυτόν
τδν πατέρα τής νεωτέρας έπιστήμης ’Άδαμ Σμΐθ είς τάς εύρυτέρας έπ'ι τοΰ Θέματος
ΐούτου μελέτας.
s ’Ίδε Ξενοφώντος Ο’ικονομ. Κεφ. 6 κμΐ Άριστότέλους Βιβλ. II Κεφ. 35.
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ζοντο παρά τής πολιτείας βραβεία,, διό καί αί τέχναι προόδευσαν άρκούντως

καί πολυάριθμα εργοστάσια καί έργαστήρια συνετήρουν τήν μεγάλην πληθύν
τών δούλων καί τών άλλων έργατών, οΐτινες δέν εύρισκον ένασχόλησιν έν
τή γεωργίφ. Αί ώραΐαι ιδίως τέχναι έφθασαν είς τό άνώτατον σημεΐον τής
τελειοποιήσεως έν τή άρχαιότητι. Μνημονεύων τις τών ονομάτων τοΰ Φειδίου, τοΰ Πραξιτέλους, τοΰ Αυσσίπου, τοΰ Σκόπα, τοΰ Άπελλοΰ κτλ. δέον
ν’ άρκεσθή είς τήν πασίγνωστον τούτων φήμην καί νά παραιτηθή πάσης
άλλης άναπτύξεως τοΰ θέματος. Τί δ’ έτερον άγεται τις νά παραδεχθή,μανθάνων τήν ύπαρξιν τοιούτων έξοχων καλλιτεχνών εν τινι χώρα, εί μή
δτι ή χώρα αύτη έψαυε τό ζενίθ τής δυνάμεως καί τοΰ πλούτου. Μήπως
οί περιβόητοι 'Ολλανδοί ζωγράφοι δέν έζησαν καθ’ήν έποχήν τό. κράτος
τοΰτο έκυριάρχει τών θαλασσών ; Μήπως ό Μιχαήλ ’Άγγελος, ό 'Ραφαήλ
καί ό Λεονάρδος δέ Βίντσι δέν ειδον τό φώς καθ’ δν χρόνον ό Πάπας Λέων
ό X καί ή ’Ιταλία είχον τήν μεγίστην έν τφ κόσμφ έπιρροήν ; Μήπως ό
Βελάσκεζ καί ό Μουρίγιος δέν είργάσθησαν διά τοΰ άθανάτου χρωστήρος
των καθ’ ήν στιγμήν οί ’Ισπανοί ειδον τάς λαμπροτέρας των ήμέρας ;
Ού μόνον δ’ αί έπιστήμαί καί αί τέχναι, άλλά καί τό έμπόριον τών ’Α
θηναίων ήτο διαδεδομένον είς ούχί εύκαταφρόνητον βαθμόν. Τά έπιπλα τών
’Αθηνών, τά αγάλματα, τά υφάσματα, τά μΰρα, τά έλαια, τό μέλι, τά
σΰκα, τά μάρμ-αρα, τά δπλα, τά πολύμορφα άγγεΐα κτλ. ήσαν περιβόητα
άΛηθοΰς παρισινής σημερινής φήμης, καί έξήγοντο κατά μεγάλας ποσό
τητας. Ή ναυτιλία άφ’ ενός καί ή μικρά άπόστασις άπό τής Αίγύπτου,
Μικράς ’Ασίας, ’Ιταλίας καί Σικελίας συνετέλει σπουδαίως είς τόν εύχερή
σύνδεσμον έμπορικών σχέσεων. Έκ τής πωλήσεως τών άνωτέρω ειδών έκαμνον οί ’Αθηναίοι τάς προμήθειας άλλων πραγμάτων χρησίμων τω βίφ καί
άνυπάρκτων παρ’αύτοϊς· ούτως, ςκ μέν τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας
είσήγον δούλους, ξυλικήν, ίχθΰς· έκ δέ τοΰ Εύξείνου σίτον, δέρματα, κηρόν
καί έξ άλλων τόπων άλλα διάφορα χρήσιμα άντικείμενα.
Ή σπουδαιοτάτη αύτη έπέκτασις τοΰ έμπορίου έδωκεν άφορμήν είς τούς
άποικισμοΰς, δι’ ών χατά τόν αύτοκράτορα Ίουλιανόν, ή Έλλάς προσέφερεν είς τήν άνθρωπότητα τάς μεγαλειτέρας έκδουλεύσεις, έκπολιτίσασα άπειρίαν βαρβάρων λαών. Διά τών άποικιών αί Άθήναι έκυριάρχησαν τής Με
σογείου ολοκλήρου έπί εκατονταετίαν περίπου καί τό ,έμπόριόν των ήκμασε.
Τό κυριώτερον δμως άντικείμενον τοΰ έμπορίου ήτο τό τών δούλων. Ή
τιμή των έποίκιλεν άπό 100 μέχρι 6,000 σημερινών δραχμών καί έξηρτάτο άπό τήν .ηλικίαν, τήν ύγιείαν, τήν ώραιότητα, τήν εύφυίαν,-τά λοιπά
πλεονεκτήματα καί τάς άλλας άρετάς \ Ή κυριότης έπί τίνος δούλου δέν
διέφερεν έκείνης έπί τών πραγμάτων 2. Μεταχειρίζοντο αύτούς άκόμη ώς
’ ”Ιδε Boeckh Κεφ. XIII.
! Πολιτικά Άριστοτέλους Κεφ. IV.

-
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αντικείμενου ενεχύρου καί ύποθήκης καί τούς διέθετόν δι’ ιδίαν,ή άλλοτρίαν, ύπ’ ένοίκιον, εργασίαν. Ό Ξενοφών έν τη περί πόρων συγγραφή
του έπρότεινε τήν έν συνόλφ ένοΐκίασιν τών δούλων, μετά τήν έπί τοΰ με
τώπου αυτών άποτύπωσιν πασιφανούς σημείου (διά τήν άναγνώρισιν ίσως),
προς καλλιτέρευσιν τών οικονομικών, τής Δημοκρατίας !
Έχρησίμευον δ’οί δούλοι διά πάσας τάς οίκ'ιάκάς ύπηρεσίας, είς τήν
γεωργίαν .καί τά έργαστήριά.; Τά δεινοπαθήματα τών δυστήνων τούτων
πλασμάτων τυγχάνουσι τοΐς πάσι γνωστά, διό καί περιττήν θεωρούμεν πά
σαν λεπτομερή περιγραφήν τούτων. ’Αρκεί νά άναφέρωμεν δτι οί κύριοι εί
χον το δικαίωμα νά καταναγκάζωσι τούς δούλους εις τάς βάναυσότέρας καί
σκληροτέρας έργασίας. Άλλ’εκείνο οπερ άναφέρεται παρά τού Γάλλου
συγγραφέως Blanqui, δτι οί δούλοι ούτοι, δπως κορέσωσι τήν δεΐψαν των,
μετέβαινον είς τούς ποταμούς καί συνέπινον μετά τών ίππων καί τών άλλων
ζώων (!) δέν έχεται αλήθειας, διό καί διαψεύδεται διαρρήδην παρά τού ετέ
ρου συγγραφέως Du Mesnil-Marigny.
*
•* *

Καί έν τούτοις, έάν τις ήθελε παρέλθη το θλιβερόν όντως κεφάλαιον
τούτο τών δούλων έν τή άρχαιότητι, θά παρετήρει δτι οί Αθηναίοι δέν
έστεροΰντο βαθύτητος, προνοίας, έπιτηδειότητος καί οικονομικού πνεύμα
τος έν τοΐς λοΐποΐς των πλουτολογικοΐς θεσμοΐς. Ή έξέτασις τού ζητήμα
τος τών φόρων άποδεικνύει μετά πόσης περινοίας είχον διοργανώσει την
ύπηρεσίαν τούτων. Ένφ δέ παρά τοΐς νεωτέροις έθνεσιν ή έπιβολή βαρέων
φόρων έπροξένησε πολλάκις έπαναστάσεις, παρά τοΐς ήμετέροϊς προγονοις
ούδέποτε τοιούτόν τι συνέβη. Καί πώς οί φόροι θά έγέννων θορυβωοη καί
ανώμαλον παρά τφ λαώ κατάστασιν, αφού παρά τούτου προάπεφασιζοντο;
Αί δαπάναι πάσαι τοΰ κράτους έκαλύπτοντο τακτικώς δια τών φορών,
προσπιπτόντων είτε έπί τών πραγμάτων, είτε έπί τών προσώπων (πρό
στιμα, δικών έξοδα κτλ.), έκτάκτως δέ διά δανείων, άλλ’ ούδέποτε μακρο
προθέσμων, διότι οί αρχαίοι είχον ώς αρχήν τά συναπτόμενα δάνεια νά
έπιρρίπτωσι κάτ’ αναλογίαν έπί πάντων τών φορολογουμένων καί νά είσπράττωσιν έντός μικρών προθεσμιών τά αναγκαία πρός έξόφλησιν ποσά,
τή παρεμβάσει τών φόρων. Διά τόν λόγον τούτον είχον καί δύο είδη εσό
δων· τά τακτικά,άτινα ίσχυόν έν καιρφ ειρήνης καί τα έ'κτακτα, διά τάς
πολεμικάς πρόπαρασκευάς καί τάς έκστρατείας. Μάλλον γνωστοί φόροι,
άμεσοι ή έμμεσοι, θεωρούνται οί τών μεταλλείων 4 καί οί τελωνιακοι,
’ Έκ τών μεταλλείων τοΰ Λαυρίου (όπου είκοσι χιλιάδες εργατών έίργάζοντο)
παρείχετο λόγφ φόρου, το V21 τοΰ προϊόντος είς το Κράτος.
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άλλά μόνον διά τά έξ αλλοδαπής είσαγόμενα. Έτερος σπουδαίος φόρος ήτο
ό τών
ό έπί τών συμμάχων, ό τών κληρουχιών, ό τής άαραστάσε ως, τό παράβολον καί τό πορνικόν τέλος έπί τών έλευθερίων ηθών γυ
ναικών καί . . . . παίδων !
Πάντων δμως τών φορολογικών συστημάτων τδ τοϋ Σόλωνος έθεωρεΐτο
τδ δικαιότερον. Ό νομοθέτης ούτος διήρεσεν είς 4 κλάσεις τούς φορολογού
μενους* α') τούς πεντακοσιομεάίμνους· β') τούς τριακοσιομεόίμνους καί
τούς δυναμένους νά διατηρώσιν ένα πολεμιστήριον ίππον γ') τούς ζευγ'ιπας, οΐτινες είχον ζεύγος ίππων ή ήμιόνων κτλ. καί οΐτινες ύπελογίζοντο
έχοντες εισόδημα διακόσίων μεδίμνων καί δ') <ούς έχοντας μικρότερον τής
τρίτης κλάσεως εισόδημα. Ή πρώτη κλάσις^φορολογεΐτο μέν έν τάλαντον, ήτοι 5,000 δραχ. ή δεύτερα μέ 30 μνας ή 1800 δραχ. ή τρίτη μέ
10 μνάς ή 900 δραχ. καί ή τετάρτη άπηλάσσετο πάσης ύποχρεώσεως.
Έκ τών φόρων τούτων έδαπανώντο σπουδαία ποσά διά τάς έορτάς, τούς
μισθούς έν καιρφ ειρήνης, τήν άστυνομίαν, τά δημόσια κτίρια, τά βοηθή
ματα τών πενήτων, τήν συντήρησιν τοϋ στρατού, τήν προμήθειαν τών ύλικών πολέμου, τήν κατασκευήν τών πλοίων κτλ.
.Ή εΐσπραξις πάντων τών φόρων παρείχετο είς ένοικιαστάς, οΐτινες κατέθετον τό προϊόν των είς τόν δημόσιον θησαυρόν. Ό γενικός έπιθεωρητής τών
φόρων δέν ήτο άλλος εί μή ό ύπουργός τών Οικονομικών τών νεωτέρων
χρόνων. Ούτος έφρόντιζε περί τής τιμωρίας τών μή άποτιόντων τούς φό
ρους 4 καί είσοφαρίσεως τών δαπανών καί τών έσόδων. Οί λογαριασμοί
ούτοι, ή οί προϋπολογισμοί, έξετίθεντο κατά κανόνα είς δημόσια μέρη, χαρασσόμενοι έπί λίθου, δπως έκαστος πολίτης λαμβάνη αυτών γνώσιν. Οί
πρόγονοι ήμών κατά τούτο ήσαν μάλλον ήμών προοδευτικοί, καθόσον πάντες ήδύναντο, ώς έκ τής μελέτης τών προϋπολογισμών, νά προτείνωσι τροπο.ιήσεις ' συμφερούσας. Λίθους παραπλήσιους, έν οίς εδρηνται χαραγμένοι
προϋπολογισμοί, ίδομεν έν Λονδίνφ, έν τφ περιβοήτφ Βρεττανικφ Μουσείφ,
μεταφερθέντας έκεΐ μετά τών λοιπών κλαπέντων κειμηλίων μας παρά τοϋ
Έλγίνου, τού γυμνώσαντος τήν Ελλάδα τοσούτων πολυτίμων άρχαίων
μνημείων !

Ό δημόσιος δμως θησαυρός τών ’Αθηνών μετετράπη κατόπιν είς ιδιωτι
κόν κοινόν ταμεΐον, έξ ού άπέζων σχεδόν πάντες. Οί άρχοντες, δπως κολακεύωσι τά πλήθη, παρεΐχον είς αύτά πάσας τάς πόθη'τάς ευκολίας, δι’ ών
1 Οί οφείλεται τοΰ δημοσίου μετά 10 ημέρας άπο τής έίδοποιήσεως ώφειλον ν’άποτίωσιν άπαντα τά όφειλόμενα, άλλως έφυλακίζοντο, έστεροΰντο τοΰ δικαιώματος τοΰ
πολίτου καί τά τέκνα των καθίσταντο ύπόχρεα δια το ποσον τής οφειλής.
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μεταφερόμενα είς τά παρ’ήμϊν σήμερον κρατούντα, έχουσι κατ’αναλογίαν

διεσπείρετο ή πρός τήν εργασίαν έχθρα. Τδ σύστημα τούτον ώφειλε, άναγ
καίως νά εξάσκηση σπουδαίαν επιρροήν έπ'ι τών ηθών τών πολιτών. Οί δ’
Αθηναίοι, έκδοτοι είςτά παίγνια καί τήν οκνηρίαν, έθεώντο συχνάκις, κατά
τούς χρόνους έκείνους, καθήμενοι έμπροσθεν τών προπυλαίων τών πολυτελεστάτων μνημείων τής πόλεως καί έν συζητήσεσι μακραϊς περί ποΛιτιχών
πραγμάτων κατατρίβοντες τόν χρόνον ! Δυστυχώς αί κακίαι τών προγό
νων μας μετωχετεύθησαν πάσαι καί είς ημάς. Μόνον αί άρεταί δέν ήκολούθησαν τήν αύτήν οδόν. Τότε αί συζητήσεις έγίνοντο έν καπηλείοις και λουτροϊς, σήμερον έν τοϊς καφενείοις καί ταΐς όδοϊς. Οί αρχαίοι "Ελληνες έν
τοϊς περιπάτοις των ήκολουθοϋντο καί παρ’ ένός δούλου, δστις έφερε μεθ’
έαυτοϋ κάθισμα χρησιμεΰον διά τόν κύριον, οτε έφαίνετο κεκμηκώς έκ τοΰ
περιπάτου καί τής. . . . συζητήσεως· οί νεώτεροι, αντί τοΰ δούλου, φέρουσι
μεθ’ εαυτών ράβδον, ή περίστροφο?, ή μάχαιραν, καί περατοΰσι τάς πολιτικάς συζητήσεις κατά τραγικώτερον κάπως τρόπον 4.

ούτώ :/■
Είς χαλκός
Είς οβολός
Μία δραχμή
Μία μνά
Έν τάλαντου

=
—
=
=
=

δύο λεπτά.
δέκα πέντε λεπτά.
έννενήκοντα δύο λεπτά.
91 δραχ. καί 66 λεπτά.
5,000 δραχ.

Ή άφθονία τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου ήνάγκασε τούς ’Αθηναίους νά
καταθέτωσι τά περισσεύματά των είς τόν Ναόν τών Δελφών, ύπό τήν προστα
σίαν τοΰ ’Απόλλωνος. Ήδύνατο άραγε ή παρακαταθήκη αυτή νά παρα
βληθώ μέ τήν παρά τίνων Κρατών γινομένην ετι καί σήμερον διαφύλαξιυ
τών πολυτίμων μετάλλων, χάριν τών έκτακτων άναγκών ;
★

■ ■

★

* *

"

* * *

Λ

·;

Τοιοΰτον περίπου έτύγχανε τό τών ’Αθηναίων οικονομικόν σύστημα.
Καίτοι έυ τισιυ έπιτυχές, έν τοϊς αλλοις δμως πλήρες έλαττωμάτωυ, καθό
βασιζόμενου έπί τής έργασίας μόνον τών δούλων καί στήριζόμενον έπί τών
έκ τοΰ έξωτερικοΰ παροχών. Διά τοΰτο καί αί Άθήναι εύρέθησαν μέν κατ’
άρχάς έν σχετική ευδαιμονία, άλλ’ αυτή ήτο έφήμερος, .διότι αί άνάγκαι
τοΰ λαού έπολλαπλασιάζοντο καθ’ έκάστην καί, ένφ επόμενον ήτο νά ίκανοποιώνται αύται διά τής έργασίας, παρετηρεϊτο δτι πρός ταύτην ούδείς
έδεικνύετο ζήλον. Τί άλλο ήτο δυνατόν ν’ άναμείνη τις παρ’ έθνους ολοκλή

Ή κατάκτησις τής Ασίας παρά τοΰ Κύρου έπέφερεν έν Άθήναις τήν
αφθονίαν τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ αργύρου, έξ ών κατεσκευάσθησάν πολύμορφα
νομίσματα καί έκ τής ποικιλίας ταύτης τών νομισμάτων έγεννήθη ή άνάγκη
τών αργυραμοιβών. Τά ελληνικά νομίσματα ήσαν καλλίστης ποιότητος, διό
καί πανταχοϋ ήσαν περιζήτητα. Ώς βάσιν τοΰ νομισματικού συστήματος
οί ’Αθηναίοι είχον τό τάΛαντοτ, δπερ έξισούτο μέ εκατόν αρχαίας άραχμάς.
Έκάστη δραχμή άπετελεϊτο έξ §ξ οάοΛών, ών έκαστος δΐηρεΐτο εις οκτώ
χαΛχούς, ή πεντήκοντα έξ Λεπτά.
Ή νομισματική υλη άπετελεϊτο έκ χρυσού, άργύρου, χαλκού καί αργύ
ρου, ή μόνον έκ χαλκού, ή σιδήρου. Τά δέ νομίσματα, γενικόν μέσον τών
άνταλλαγών, 2. ήσαν κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλου μεγέθους, πρό πάν

ρου, πρεσβεύοντος δτι ούδείς τών πολιτών ώφειλε νά στερήται τών αναγ
καίων πρός. εύζωΐαν—άνευ άτομικής έργασίας—δτι βοηθήματα έπρεπε νά
παρέχωνται τοϊς μή δυναμένοις ή μή βουλομένοις έργάζεσθαι καί κερδαί-

νειν 4, εί μή παρακμήν καί σύντομον γενικήν καταστροφήν ;
Έκ τής έπικρατήσεως τών ιδεών τούτων ύπερεξεχείλισε τό πάθος τής
τάσέως πρός τήν οκνηρίαν, συνεπές δ’ήτο νά είσαχθή και λάβη γιγαντιάίας
διαστάσεις ό νεωτερισμός τών έμμισθων θέσεων. Ό λαός έφρόνει οτι τό
Κράτος ώφειλε νά φροντίζη ού μόνον περί τής συντηρήσεώς του, άλλά καί
περί τών μέσων τής διασκεδάσεώς του. Ίκανότης πολιτική έθεωρεϊτο ή

των μάλιστα προτού Σόλωνος, δτε καί είχον διαφορετικόν δλως σχήμα,
τεμαχίων άμορφων, άορίστου βάρους. Οί ’Αθηναίοι έποίουν τάς καθημερινώς
συναλλαγάς των μετρώντες διά τών δραχμών. Ή τιμή τοΰ χρυσοΰ πρός
τδν άργυρον, κατά τήν έποχήν εκείνην, έλογίζετο ώς έν πρός δέκα, ειτα ή
αναλογία άνήλθεν είς έν πρός δέκα πέντε. Τά έν χρήσει τότε νομίσματα,

άναζήτησις τών τρόπων δι’ ών θά κατορθοΰτο ό πλουτισμός τών πολιτών
τούτων, ούχί διά τής έργασίας, άλλά διά τής θυσίας τών δημοσίων προσό
δων διότι ό δημόσιος πλούτος έξελαμβάνετο ώς ιδιωτική περιουσία, μέλ-

1 «Έκεΐ δπου εργάζονται πολύ, έλεγεν δ Σολομών, έκεΐ" καί ή αφθονία' ενώ έκεΐ
δπου δμιλοϋσι πολύ, εκείκαί ή ένδεια.» Παροιμ. Κεφ. 14.
8 'Ο έκ Σταγύρων μέγας φιλόσοφος, έν τή Πολιτική του, εξηγεί" πώς έγεννήθη ή
ανάγκη τής εφευρέσεως τοϋ νομίσματος: «"Υλη χρήσιμος και εύχεροϋς κυκλοφορίας,
λέγει, έθεωρήθη αναπόφευκτος, χάριν τών άνταλλαγών». Ή ύλη αύτη ώφειλε νά ή
εύμετακόμιστος καί ή προτίμησις έδόθη .εις τδν σίδηρον, τδν χαλκόν, τδν άργυρον,
τδν χρυσόν.

λουσα νά διανεμηθή μεταξύ τών οκνηρών έκείνων.
1 'Υπήρχε ιαάλιστα παρ’ άρχαίοις καί σύλλογος τών Έρανισε-ώτ, δστις άπετελεϊτο
έκ τών καταβαλόντων τόν έρανόν των πρός αλληλοβοήθειαν.

1
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ...

Έάν ο ί άναγνώσται ήμών εύρίσκουσι μεγάλην τήν ομοιότητα τής καταστάσεως τών πραγμάτων τής εποχής εκείνης μέ τήν τών παρόντων χρόνων,
καλόν έκαστος ν’ άναλογίζηται τά επακόλουθα καί κατά τό δυνατόν νά
φροντίζη περί τής αποτροπής τοΰ έπαπειλοϋντος ήμάς κινδύνου. Εις τάς
άντιοικονομικάς έκείνας τών ..προγόνων ήμών έξεις τοϋ συντηρεΐσθαι, σχε
δόν πάντοτε, δαπάναις τοϋ ..δημοσίου θησαυρού, δέον ν’ άποδοθή ή απώλεια
τής ελευθερίας τών ’Αθηναίων κα'ι ή στασιμότης τής βιομηχανίας των έν
τοΐς πρώτοις βήμ.ασι τής άναπτύξεώς της. Ό Περικλής, πρός διατήρησιν
τής έξουσίας, έθώπευε τόν λαόν, διά τών κανονικών παροχών καί οΰτω πρωτίστως συνετέλεσεν εις τήν διάδοσιν καί έπέκτασιν τής δημαγωγίας, τής
μοχθηρίας, τής στασιμότητος καί πάντων τών έπερχομένων συνήθως έκ
τής αεργίας κακών, ατινα έπέφερον μέν κατ’άρχάς τήν έπαύξησιν τών φό
ρων κατ’ άνώτον βαθμόν, ούτως ώστε κα’ι αυτοί οί πλούσιοι νά μή δύναν
ται ν’άνθέξωσιν εις τά βάρη ταϋτα. εΐτα δέ τήν γενικήν πενίαν καί τήν
απορίαν, τήν ίσοπεδώσασαν και έπεξηργασαμένην τήν πρός τήν παρακμήν
οδόν. Ή έπελθοΰσα δυσχερής κατάστασις παρέπεισε τόν Ξενοφώντα νά συγγράψη τήν
πραγματείαν του, έν ή τοσοϋτον έπιτυχώς έξαίρει
την γλυκυτητα τοΰ κλίμ.ατος, τήν έπιδεκτικότητα τής γής, πρός παραγω
γήν και τών σπανιωτέρων καρπών, άλλ’ αΰτη καθώς καί τά λοιπά μέτρα,
προς αποσοβησιν τοΰ κακοϋ, κατ’ούδέν πλέον ήτο δυνατόν νά ώφελήσωσιν.
*
¥ ¥ ■

Ή μελέτη τής Πολιτικής Οικονομίας τών ’Αθηναίων πολλαχώς δύνα
ται νά άποβή έπωφελής εις ημάς τούς άπογόνους, καθόσον είναι ευχερές,
όποθέτομεν, νά έξασκήση κα'ι έπ'ι τής τύχης ήμών τήν ύγιεστέραν καί σημαντικωτέραν 'επιρροήν καί πρόξενος νά γίνη τής έξευρέσεως μέσων πρός
καθοδήγησίν μας είς τόν πραγματικόν έκπολιτισμόν καί άποφυγήν τών σκο
πέλων, έμπροσθεν, τών οποίων , ευρισκόμεθα τό γε νϋν έχον καί αΐτινες άγουσι πρός τήν άπώλειαν. Δυστυχώς παρ’ ήμΐνδέν διδάσκεται πρεπόντως ο
λαός πώς δέον νά γίνεται εργατικός καί οικονόμος, πώς ν’άγαπφ τήν οικο
γένειαν του καί να φοβήται τόν Θεόν, πώς νά μή τρέπηται πρός τήν οκνη
ρίαν καί τήν αταξίαν, πώς.νά σέβηται τούς νόμους καί νά. μή φθονή τόν
πλησίον, Άφ’ετέρου αί στοιχειώδεις γνώσεις τής τοσοϋτον επωφελούς διά
πάντας ανεξαιρέτως Πολιτικής Οικονομίας, ού μόνον έν τοΐς Ελληνικούς
Σχολείοις δέν διδάσκονται, άλλ’ ούτε, έν αύτοΐς τοΐς. Γυμνασίοις, ούδέ έν
ταΐς πλείσταις τών σχολών τοΰ ’Εθνικού ήμών Πανεπιστημίου. Έγκειται
δέ καθ’ ήμας καί είς τήν έλλειψιν ταύτην τό αίτιον τοϋ κακοϋ πρός έπέκτασιν έν τήχώρφ τής κλάσεως τών άέργων καί τών είς τόν έπάρατον τής
θεσιθηρίας κύκλον καθιερωσάντων τόν βίον.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ
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Τό κακόν μάλιστα τοϋτο θά ήτο, ώς φρονοϋμεν, είς μεγαλείτερον άκόμη
κύκλον διαδεδομένον, έάν μή ή παρ’ ήμΐν τάξις τών πλουσίων έχρησιμοποίει, καθ’ ικανήν μερίδα, τόν πλούτον εις άνέγερσιν καί διατήρησιν τών
γνωστών κοινωφελών καί εύεργετίκών ιδρυμάτων καί είς παροχάς άλλων
ποικίλων βοηθημάτων, διότι ό πλούτος, έν τή έναντι^ περιπτώσει, θά ήρέθιζε τά νεΰρα τών άπορων καί τών άέργων,; καί ή άναρχία θά έκυριάρχει
έν τφ μικρφ ήμών βασιλείφ, οπού ήδη τό έγκλημα καί αί άλληλοσφαγίαι,
ώς ήτο συνεπές, άρχίζουσι νά δείκνύωσι τήν άπαισίαν των μορφήν καί όπου
οί βιασμοί, αί κλοπαί, αί άπαγωγαί, ή ψευδορκία, ή λαθρεμπορία, ό έμπρησμός τών δασών ή χαρτοπαιξία, ή μεγάλη διαφθορά καί τόσα άλλα
δεινά εύρίσκονται'έπί'τής ήμερησίας διατάξεως.
Τήν άπελπιστικήν κατάστασιν ταύτην, ήν άκροθιγώς έπεχειρήσαμεν έν
άτελεστάτφ πλαισίφ νά περιβάλλωμεν ένταϋθα, άναμίξαντες μέ τό θέμα
ήμών, μεθ’ούτινος κατά τι σχετίζεται, ώς έκ τοΰ παραλληλισμούτής
έποχής έκείνης τών ’Αθηνών μέ τήν σημερινήν πλημμέλειαν τών καθεστώ
των, είναι πλέον καιρός νά σκεφθώμεν πάντες ώρίμως καί πρό παντός κατα
καθήκον οί αρμόδιοι, (οΐτινες δυστυχώς παραμελούσι τών πάντων)πώς δφείλομεν νά έπανορθώσωμεν. Άδυστάκτως δέ πιστεύομεν δτι πρός τούτο αναγ
καία πρωτίστως τυγχάνει ή αλλαγή καί άνακαίνισις τών κοινωνικών μάς
ηθών, ή άναμόρφωσις τού μεγίστου άριθμοΰ τών Ελλήνων, ήτις δύναται
βαθμηδόν καί κατ’ολίγον νά έπέλθη, έάν ληφθή ή δέουσα φροντίς περί έκπαιδεύσεως τών κατωτέρων κλάσεων κάί έξασφαλισθή ή σωτηρία, σύμπραξις ηθικού καί εύπαιδεύτου κλήρου, έάν καταπαύσωσιν αί ποικίλαι πάρεκτροπα'ι τής έξουσίας καί τροποποιηθή ή πολυτελεστάτη διοικητική διοργάνωσις ήμών, έάν λειτουργήσωσιν αύστηρώς οί κείμενοι νόμοι καί ΰπάκούωμεν είς τάς κάθεστηκυίας άρχάς, έάν τιμωρηθή δεόντως τό έγκλημά
καί έξασφαλισθώσι τά καταπατούμενα έννομα δικαιώματα, έάν γίνωσι καί
παρ’ ήμΐν δεκτά πάντα τά εκπολιτιστικά καί προοδευτικά μέτρα,- 'άτινα,
παρά τοΐς λοιποΐς Κράτεσι πρό πολλοϋ έπιτυχώς ίσχύουσιν, έάν άνάδιορ*γανισθώσιν έπί τό νεωτεριστικώτερον πάντες οί κινδυνεύοντες. νά· Γπέρίέλ*
θωσιν είς άποσύνθεσιν λοιποί θεσμοί καί τέλοςέάνέπίτόλογικώτερονμε^·
ταβληθή τό,σύστημα τής καθολικής ψηφοφορίας, δι’ούτινος ή άμάθειά έσήά
κωσε πλέον κεφαλήν καί κατέστη ό τύραννος τής χώρας.
Οΰτω μόνον, νομίζομεν, είναι δυνατόν ν’ άποτραπή ό τόποςτήςόλισθηράς.ήδοϋ, ήν. κατέρχεται ήδη καί νά όδηγηθή είς έκείνην τής.προόδου, ΐνά
μετ’ .ού πολύ έξασφαλισθή είς πάντας πρακτικώηερον καί. εύδαιμονέστερον
τό μέλλον.
Έ. Έμ,πβερϊκος

ΑΜΛΕΤΟΣ

ΑΜΛΕΤΟΣ
ΤΡΑΓΩιΔΙΑ ςαικιπβιροτ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ πΟΛΥΛΑ
Μέ προλεγύμ,ενα καί κριτικές σημειώσεις.

Τοΰ πονήματος τούτου τήν δημοσίευσιν άναγγέλλοντα πρδ τίνος χρόνου
δύο τών μάλλον εγκρίτων παρ’ ήμΐν φύλλων, τό μέν φιλολογικόν, τό δέ πο
λιτικόν, προέλεγον δτι τό εργον είναι προωρίσμένον νά δώση αφορμήν εις
νέας σκέψεις και μελέτας, είς επικρίσεις και άντεπικρίσεις, διά τήν άκραν
σπουδαιότητα καί τδ πλήθος τών ζητημάτων ατινα άνακινεΐ, διά τό riiotus animi τό ζωογονούν τάς ποικίλας σελίδας του, διά τό καινοφανές κα'ι
τολμηρόν τής μορφής τό περιβάλλον τήν πολλήν αύτού ουσίαν. Και τφ δντι
τής μεγάλης Τραγφδίας έπεχειρήθησαν μέν και έδημοσιεύθησαν παρ’ ήμΐν
κα'ι άλλα.ι μεταφράσεις, ώστε ό Άμλέτος δέν είναι τι άγνωστον έν Έλλάδι, άλλ’ ή προκειμένη διαστέλλεται βεβαίως πασών τών προγενεστέρων
ού μόνον διά τήν ήδη παρατηρηθεΐσαν πιστοτέραν άπόδοσιν τών εννοιών
τού Ποιητοϋ, άλλά και διά τόν ιδιαίτερον γλωσσικόν αύτής τύπον, διά τήν
νέαν καί. πρωτότυπον μέθοδον, δι’ής ουτος κατασκευάζεται, διά τήν λίαν
άξιοσημείωτον άξίωσιν, ήν φαίνεται έχων ό συγγραφεύς, νά συντελέση σπουδαίως είς άνύψωσιν τής λαλουμένης γλώσσης τού Έθνους είς τήν θέσιν, είς
ήν. διά πολυχρονίου διαμορφωτικής έργασίας γενομένης έπ'ι τή βάσει τής
ζώσης φωνής άνεβιβάσθησαν αί γλώσσαι τών μεγάλων έθνών άρχαίων και
νεωτέρων, ούχ ήττον δέ διαφέρει τών άλλων διά τόν νέον είσαγόμενον στί
χον,, δν ό συγγραφεύς προτείνει είς άντικατάστάσιν τού μέχρι τοΰδε έν χρήσει παρ’ ήμΐν έν τφ δράματι ιαμβικού λεγομένου τριμέτρου. Άλλά καί
άλλας λόγου άξίας όψεις έχει τό πόνημα. Τής μεταφράσεως προτάσσεται
Μελέτη αισθητική καί κριτική τής Τραγφδίας και έπιτάσσονται κριτικαί
ή έρμηνευτικαί σημειώσεις, άμφότερα διά τάς πολλάκις δλως νέας έν αύτοΐς
έκφερομένας γνώμας, διά τάς ύπολανθανούσας σπουδαίας έπικρίσεις κριτι
κών σοφωτάτων τής Εσπερίας, διά τήν έπιστημονικήν τάξιν, μεθ’ ής αυται
έκτίθενται, δηλούντα έργασίαν σχεδόν πρωτοφανή παρ’ ήμΐν. Άλλά καί τό
πεζόν τούτο μέρος τού έργου έίναί περιβεβλημένον μορφήν πολύ έχουσαν τό
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καινόν, είναι γεγραμμένον έν συστήματι γλώσσης όύσιωδώς'διαφέροντι τοϋ
κοινώς παραδεδεγμένου κα'ι στηριζομένφ κατά τήν γνώμην τού συγγραφέως
ούχί, ώς τούτο, άπλώς έπι έξεως παλαιάς, άλλ’έπ’αύτής τής άναλλοιώτου βάσεως τής περί διαμορφώσεως τών γλωσσών θεωρίας, ής ήμεΐς μόνοι
άπό πλείστου ήδη χρόνου άπέστημεν, έπί καταστολή, ώς άλλαχού ειπεν ό
κ. Πολυλας, αύτής τής δημιουργικής δυνάμεως τής ’Ελληνικής φαντασίας.
Πάσαι αί όψεις αυται βεβαίως δικαιολογούσι τήν πρόρρησιν, μεθ’ής ήγγέλθη, ώς είπομεν, ή έμφάνισις τού πονήματος.
Κα'ι όμως αύτη ούδέ ήρξατο είσέτι πραγματοποιουμένη· τήν ένθουσιώδη
πρώτην άγγελίαν διεδέξατο άκρα σιγή, κα'ι ούτε έπικρίσεις σπουδαΐαι ίπεχειρήθησαν, ούτε ή παρατηρηθεΐσα άνακίνησις τών είρημένων ζωτικών ζη
τημάτων ΐσχυσε μέχρι τούδε νά έξεγείρη τόν ζήλον τών ήμέτέρων λογιών,
παραδόξως, νομίζομεν, διότι κα'ι αν πολύ έλάττονα ής κέκτηται σπουδαιό
τητα είχε τό πόνημα, πάντη άσύγγνωστον θά ήτο βεβαίως νά άναισθητώμεν έπ'ι ζητημάτων συνδεομένων στενώς πρός αύτό τό Μέλλον τού1 Έθνους.
Δυστυχώς τό λυπηρόν τούτο φαινόμενου, ήκιστα ύπέρ τής έθνικής ήμών
ζωτικότητος μαρτυρούν, δέν είναι μεμονωμένον. 'Οπωσδήποτε, έπιθυμοϋντες ήμεΐς νά συντελέσωμεν κατά δύναμιν είς άρσιν αύτού και ύποπτεύοντες
δτι πολλούς διαφεύγουσι πιθανώς ούσιώδη τινά τού προκειμένου σημεία, ών
άνευ άδύνατος καθ’ ημάς άποβαίνει ή δικαία έκτίμησις τού πονήματος, θέλομεν προσπαθήση νά ύποδείξωμεν ταϋτα έπ’ έλπίδι νά κεντρίσωμεν τόν
ζήλον καί άλλων δυναμένων πολύ κάλλιον ήμών νά πραγματευθώσι τά
τοιαύτα..............
Πρώτιστα διά τό διαφέρον ζητήματα παρίστανται τό τού γλωσσικού ζη
τήματος καί τό τού στίχου τής Μεταφράσεως. Γνωστόν ήτο καί έκ τών
Προλεγομένων είς τήν Έκδοσιν τοΰ Σολωμοΰ καί έκ τών Μεταφράσεων τής
Τρικυμίας τού Σαικσπείρου καί τής Όδυσσείας δτι ο κ. Πολυλας άπε'δέχετο ώς μόνον'οργανον άληθούς έκδηλώσεως τών ποιητικών νοημάτων τήν
δημοτικήν γλώσσαν, άλλ’ ίσως όλίγοι παρετήρησαυ δτι αί έργασίαι αυται,
μή έξαιρουμένης τής Τρικυμίας κατά τό φαινόμενου δημοτικωτέρας τών
άλλων, διαστέλλουσιν αύτόν όύσιωδώς πάντων, σχεδόν τών καλλίεργησάντωυ καί καλλιεργούντων τήν λεγομένην δημοτικήν ποίησιν. Ό κ. Πολυλάς, ώς ούδέποτε παρεδέχθη τήν γνώμην καθ’ ήν ή νεοελληνική ποίησις,
άντί νά είναι ή πνευματικωτέρα έκφρασις τής προοδευούσής . συνειδήσεως
τού μάλλον πεφωτισμένου μέρους τής κοινωνίας, πρέπει νά περιορισθή είς
τήν άπομίμησιν ή άναζύμωσιν τών ποιητικών πλασμάτων τού· λαού, ουτω
καί περί τής ποιητικής γλώσσης ούδέποτε παρεδέχθη τήν γνώμην τήν διατυπωθεΐσαν μάλιστα διά τού παραδείγματος τού Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, καθ’ ήν ή ποιητική γλώσσα ούδ’ έπ’ έλάχιστον παρακολουθούσα τάς
γενομένας έν τή έκλεκτή κοίνωνίφ τροποποιήσεις καί πλουτισμούς διαφυ-
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λάττεί ζηλοτύπως τόν προ τής άναγεννήσεως τύπον καί τό δημώδες έπί τοσοϋτον, ώστε αί ποιήσεις έκεϊναι πολλάζις φαίνονται προϊόντα έποχής προγενεστέρας ή χαρακτηρίζουσιν ούχί τήν έν ταΐς πόλεσιν οπωσδήποτε πνευματικώς προοδεύσασαν Ελλάδα, άλλ’αγροτικήν τινα άφελεστέραν κατάστασιν. Ένεκα τής χαμηλής ταύτης περ'ι ποιήσεως ιδέας έν. τοϊς έργοις τών
αποδεχόμενων αύτήν δέν παρατηρεΐται ή φιλολογική εκείνη διαμ.όρφωσις,
ήτις άνυψοΐ τήν γλώσσαν εις. θέσιν πολύ άνωτέραν τής κοινής ή. δημώδους
τών αισθημάτων έκφράσεως. Τής κατηγορίας ταύτης θά ήσαν παντελώς
ίσως έξήρημένοι έκ τών παλαιοτέρων ημών ποιητών ό Χριστόπουλος καί ό
Ζαλοκώστας, έάν ό μέν πρώτος ειχεν έκ φύσεως δύναμιν άνωτέραν ώστε νά
πραγματευθή μετ’ άναλόγου επιτυχίας και θέματα υψηλότερα, ό δέ δεύτε
ρος μή ήθελεν άποτραπή ύπό τής έπικρατούσης τότε αντιπάθειας .πρός τήν
δημοτικήν, γλώσσαν νά έκτείνη τόν κύκλον τής ενεργείας του καί νά δείξη
τήν άλ-ηθή δύναμίν του. Τοιαύτην τόλμην άτενίζουσαν είς τό άνώτατον τής
Τέχνης σημεΐόν έμελλε νά δείξη πρώτη ή πεφωτισμένη διάνοια τοϋ Σολωμοϋ. Η έξοχος διαπλαστική δύναμις τοΰ μεγάλου τούτου ποιητοΰ καθιστφ
τήν γλώσσαν, έάν παρατηρηθώσι τά έκλεκτότερα τών έργων αύτοΰ, διαφανή
ευγενεστάτην έκφρασιν ύψηλών έννοιών, αισθημάτων έκλεκτών, σφοδροτάτων παθών, άλλ’ έπειδή καί τής μεγαλοφυίας τό έργον προϋποθέτει πάν
τοτε, έργασίας προγενεστέρας και τοιαΰτα.ι πρό αύτοΰ δέν ύπήρχον άξιαι
τού ονόματος, τά έργα τοΰ Σολωμοΰ παριστώσι τό άξιοσημείωτον θέαμα
άδιακόπου προόδου άπό τής άπλουστάτης ποιητικής θέσεως είς τήν άνωτάτην σφαίραν τής φαντασίας και ωσαύτως τής γλώσσης άπό τής άφελεστά,της έκφράσεως είς τήν ύψίστην αύτής διάμόρφωσιν. Τήν τελευταίαν ταύτην
φάσιν έκπροσωποΰσι τά δεκαπεντασύλλαβα τής τελευταίας αύτοΰ δεκαετίας
ποιήματα, ών ολίγα άπόσπάσματα δυστυχώς διεσώθησαν. Ή ύψηλή αύτή
έργασία τοΰ Σολωμοΰ ή τοσοΰτον λαμπρώς διαφωτισθεΐσα. ύπό. τοϋ κ. Πολυ,λά .έν τοϊς ΙΙρολεγομένοις τής Έκδόσεως, δυστυχώς, αν θά κρίνωμεν έκ
τών πλείστων τών μεταγενεστέρων έν δημοτική γλώσση εργασιών, ούτε
έξετιμήθη ούτε ίσως κατενοήθη ώς έδει.
>. Προσφυέστατον είς κατανόησιν τοΰ είς τί αυτή συνίσταται είναι τό με
γαλοπρεπές έκεΐνο άπόσπασμα τοΰ λεγομένου Carmen seCulare, δπου
φαίνεται δτι ό ποιητής λαμβάνων θέσιν προφήτου τοΰ μέλλοντος ήθέλησε
φανταστικώς νά είκονίση τήν έλπίζϋμένην λαμπρότητα τής Ελλάδος, τό
ύπέρτατον έκεΐνο Ιδανικόν, είς δ άνέρχεται ή διάνοια, ή καρδία καί ή φαν
τασία, τοΰ αληθούς Έλληνος άνυψωθεΐσαι είς τήν άνωτάτην αύτών δύναμιν
·.·■,■ Δέν είναι, δέντρο ταπεινό, χαμόδεντρο δέν είναιβρύσαις άπλόνει τά’κλαδιά τό δέντρο ’ς τόν αέραμήν καρπερής έδώ' πουλί καί μή προσμένης χλόηγιατί τά φύλλ’άν είν’πολλά, σέ κάθε φύλλο πνεύμα.
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Τό ψηλό δέντρ’ ολόκληρο κ’ ήχολογα κι’ άστράφτει '
:
μ’δλους τής' τέχνης τούς ήχούς,. μέ τ’ ούρανοΰ τά φώτα.
Σαστίζ’ ή γή κ’ή θάλασσα κι’ ό ούρανός τό -τέρας,
τό μέγα. πολυκάντηλο μές τό ναό τής φύσης,
κι’ αρμόζουν διάφορο τό φώς χίλιάις χίλιάδαις άστρα
χίλιαις χιλιάδαις άσματα μιλούν καί κάνουν ένα.
Στο δέντρο κάτω δέησίν έκαμ’ ή βοσκοπόϋλατ’ άστρα γοργά τή δέχτηκαν καθώς ή γή τόν ήλιοτά Σεραφείμ έγνώρισαν τό βάθος τής άγάπης,
κι'όλόκληρ’ή Παράδεισο διπλή Παράδεισό ναι.
Έν τοϊς θαυμασίοις τούτοις στίχοις παρίσταται συμπεπυκνωμένη ούτως
είπεΐν άπασα ή εφαρμογή τής θεωρίας, καθ’ ήν ή θαυματουργός γλωσσοπλα
στική δύναμις αναβιβάζει τήν γλώσσαν άπό τής φυσικής καταστάσεως. είς
τήν σφαίραν τοΰ πνεύματος. Γινώσκομεν κάλλιστα δτι άνθρωποι διεστραμμόνον έχοντες τόν νοΰν καί τό αίσθημα έκ τών σχολαστικών προλήψεων;
άναγινώσκοντες τούτους τούς στίχους, άνακράζουσι σχεδόν θριαμβευτικώςή γλώσσα αυτή δέν είναι ή δημοτική, μόνον γραμματικώς είναι τοιαύτηκαί νΟμίζουσιν δτι διατυποΰσιν ούτω κατηγορίαν καταρρίπτουσαν έκ θεμε
λίων τήν θεωρίαν, ήτις έγέννησε τά θαύματα ταΰτα τής νεωτέρας ’Ελλη
νικής Τέχνης. Βεβαίως ή γλώσσα τών στίχων τούτων, δέν είναι δημοτική
καθ’ήν έννοιαν ονομάζεται ούτως ή γλώσσα τοΰ δημοτικού ΐρσματος ή η τών
άπλουστέρων καί δημοτικωτέρων ασμάτων αύτοΰ τού Σολωμοΰ, άλλ’ είναι
δημοτική μόνον καθ’ ήν έννοιαν δύναται ούτω νά όνομασθή ή γλώσσα τού
’Ομήρου, τοΰ Σοφοκλέούς, τοΰ Σαικσπείρου, τοΰ Δάντου. Ό ποιητής’είσδύσας βαθέως είς τάς ύπολανθανούσάς διά τήν κοινήν διάνοιαν δυνάμεις τής
γλώσσης του,, έκλέγων ταύτης τό καθαρώτατον άνθος, υποτάσσει τήν ύλην
ft
είς αρμονίαν άγνωστόν μέχρι τούδέ- έν τφ δικαιώματι, δπερ παρέχει αύτφ
ή πνευματική ούσία, ής εμφορείται, εύτόλμως άποδίδει είς λέξεϊς έκδοχάς,
άς ούδέποτε έσχον (οίον- σαστίζ’ ή γή κτλ.), πλάττει φράσεις καί ομοίως
συντάξεις, ών πρώτον παρ’αύτφ παρίσταται ή γλώσσα έπιδεκτική (άρμόζουν διάφορο τό φώς), έπιχειρεϊ μεταθέσεις, άποκοπάς, προτιμά ένίοτε τύ
πους παλα.ιοτέρους, άνυψοΐ τέλος τήν φράσιν διά λέξεων (αρμόζουν, ναός,

άσματα, τέρας),
;έρας), αΐτινες ή άνήκουσιν είς φάσεις άρχαιοτέρας τής γλώσσης,
ή ζώσαι έτι έν τφ στόματι τοΰ λαού έξηυγενίσθήσαν ήδη ύπό πρόγενέ'ςττέ^
ρας καλλιέργειας, άλλά πάντα ταΰτα πράττει χωρίς νά παραμορφώση τον
ζώντα γραμματικόν τύπον, χωρίς νά άπαρνηθή τό ύπό τής φύσεως παρεχόμενον στοιχεΐον, καί θεωρών μάλιστα τοΰτο άπαραίτητον δρον τής αλη
θούς έκδηλώσεως τής ούσίας. Διά'πάντων τούτων τών μέσων παράγεται
κατασκεύασμα, δπερ καί είναι καί συγχρόνως δέν είναι τό κοινόν καθωμιλημένον ιδίωμά, ή είναι τοιοΰτον μόνον διά τούς μή είσδύοντας είς τά μυ-
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στήρια τής Τέχνης, ή μάλλον είναι αύτοϋ τούτου το άνθος άνυψωθέν είς τήν
αληθή αύτοϋ θέσιν διά τής έμβαπτίσεως, ώς έλεγεν αύτός ό Σολωμός, είς
τήν διπλήν κολυμ,βήθρσν τοΰ αισθήματος και τής φαντασίας, διά τήςεπιτυχοΰς έγκεντρίσεως στοιχείων παλαιοτέρων, άλλα μή παραμορφούντων
τήν εσωτερικήν αύτοϋ φύσιν κατασκεύασμα βεβαίως τεχνητόν, δσον είναι
ή γλώσσα τοΰ Ομήρου, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλέους, πολύ δμως άπέχον
τής έργασίας, ήν ημείς έπεχειρήσαμεν πλάττοντες τό σύστημα τής λεγομένης καθαρευούσης, άφ’ ού έν αύτή τείνομεν άκριβώς είς σημεΐον αντίθε
τον, τουτέστιν είς τόν αποκλεισμόν τοΰ δημώδους στοιχείου, δν, λογικώς
προβαίνοντες, προσπαθοΰμεν νά καταστήσωμεν πλήρη, ύπολαμβάνοντες άλήθείαν τής γλώσσης τήν σύν τφ χρόνφ άντικατάστασιν αύτοϋ δι’ολοκλήρου,
εί δυνατόν, τοΰ άρχαίου, καί τήν εισαγωγήν ολοκλήρου, εί δυνατόν, του
αρχαίου πνεύματος, δ έστ'ι τήν άπόλυτον άρνησιν τοΰ παρόντος.
Αί προγενέστεραι ποιητικαί έργασίαι τοΰ Σολωμοΰ έπέδρασαν μάλλον ή
ήττον εις πολλούς καλλιεργήσαντας τήν τέχνην ιδίως έν Έπτανήσφ, με
ταξύ δέ τούτων άξιοι ιδιαιτέρας μνείας είναι μάλιστα όΚεφαλλήν ’Ιούλιος
Τυπάλδος κα'ι ό Κερκυραΐος Γεράσιμος Μαρκοράς ό λίαν έπαξίως τιμηθείς
έφχάτως ύπό ομοφώνου τής ελληνικής δημοσιογραφίας. Χαρακτηριστικόν
αξίοσημείωτον τοΰ συμπαθούς τούτου ποιητοΰ είναι δτι αίρεται είς σφαί
ραν ποιήσεως ανωτέραν τής δημώδους, ήτις χαρακτηρίζει έν γένει πολλάς
σημερινας εργασίας άλλων αξίως λόγου καταγινομένων είς τήν ποίησιν,
αλλ ως προς τήν γλώσσαν, αν και πολλαχοΰ τών έργων αύτοϋ διαφαίνεται
ή ’Επτανησιακή τάσις είς εΰρεσιν τύπου έκφράσεως σοφωτέρου, έν γένει έμμένει έν τή άφελεστέρφ μορφή τοΰ Κρητικού καί τοΰ Λάμπρου τού Σολω
μοΰ. Ή διά τών άθανάτων στίχων τοΰ Πόρφυρα κα'ι τών Ελευθέρων πολιορκημένων νέα ύποδειχθεΐσα οδός, είτε διότι φυσικώς ή έσχάτως άναφανεΐσα άντίδρασις πρός τήν καθαρεύουσαν ωθεί τούς καταγινομένους είς τήν
ιςοίησιν' είς τό άντίθετον άκρον, είτε διά τήν άκαταμάχητον μαγείαν, ήν
εξασκοΰσιν επί τών ψυχών αί αφελείς έργασίαι τών πρώτων ήμών ποιητών,
δέν δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι εύρεν είσέτι οπαδούς. Τής κατηγορίας ταύτης
μόνος, καθ’δσον γνωρίζομεν, έξαιρεΐται ό κ. Πολυλάς ού μόνον ώς κριτικός,
αλλά καί ώς μεταφραστής. Η ζήτησις άνωτέρας μορφής ή χαρακτηρίζουσα
την τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ Σολωμ.οΰ δέν είναι μ,ετάβασις έχουσα τόν
λόγον αύτής είς αίτια έξωτερικά, άλλ’ είναι ούσιωδώς άνάβασις είς σφαίραν
ποιητικήν άνωτέραν, είναι άνάγκη, ήν αύτή ή έμπνευσις παρέστησεν είς τό
πνεύμα. Ό κ. Πολυλάς, θαυμαστής ένθουσιώδης, έτι δέ καί φύσει και έπισ~ήμη αριστος έκτιμητής τών αριστοτεχνημάτων τών άρχαίων καί νεωτέ
ρων φιλολογιών, συνέλαβε, ζώντος έτι τοΰ Σολωμοΰ, τήν ιδέαν νά μεταδώση
είς τό Έθνος, διά μεταφράσεων τά μέγιστα τούτων, Τοιαύτη θέσις άναβιβάζουσα αύτόν πολύ άνωτέρω τής σφαίρας, έν ή εύρισκόμεθα σήμερον έπι-
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χειροΰντες πρωτοτύπους ποιήσεις, άναγκαίως, νομίζομεν, έπρεπε νά ώθήση
• αύτόν ού μόνον είς ζήτησιν μορφής σοφωτέρας, οΐαν κα'ι ό Σολωμός έπεζήτεί, άλλά καί ν’ άναγκάση αύτόν νά έκτείνη τόν κύκλον κα'ι νά άγάγη τό
σύστημα είς τάς έσχάτας αύτού συνεπείας. Άλλ’είς ταύτην τήν εύρυτέράν
ιδέαν, ώς έξ άνάγκης συμβαίνει έν πάση νεαροί φιλολογία, φυσικόν ήτο νά
περιέλθη βαθμηδόν καί μετά τινας απόπειρας, καί είναι ούτος ό άληθής λό
γος, δΓ δν αί μεταφράσεις αύτού, αν καί μία ούσιωδώς είναι έν πάσαις ή
τάσις, παρέχουσιν άξιοσημειώτους διαφοράς περί τήν μ-ορφήν.
Είναι τφ ό'ντι ή θεωρία αύτού, οΐα έν ταύταις παρίσταται, εύρυτέρα άνάπτυξις τής έξαγομένης έκ τών τελειοτέρων έργων τοΰ Σολωμοΰ ;· Υπερ
βαίνει που τά δ,ρία τά ύπό ταύτης διαγραφόμενα ; Ύπάρχουσι μέρη έν τή
εύρείφ έκτάσει τών έργων του δυνάμενα νά στηρίξωσιν άσφαλώς καί βε
βαίως τάς περί γλώσσης ιδέας του παρά πάσας τάς άτελείας, αΐτινες έν
πάση μέν μεταφράσει, πολλφ δέ μάλλον παρ’ ήμΐν διά τήν άτέλειαν τοϋ
οργάνου, άναγκαίως ύπάρχουσιν ; ’Ιδού τά ζητήματα, έφ’ ών, απλώς ύποδεικνυομένων σήμερον ύφ’ημών, ώφειλον πολλήν νά έπιστήσώσι τήν προσ
οχήν οί ήμέτεροι λόγιοι, καί μάλιστα δσοι συναισθάνονται πόσον ζωτικόν
είναι τό κύριον ζήτημα, δπερ διά τούτων προβάλλεται.
Νεώτατος έ'τι δ κ. Πολυλάς έδημοσίευε τήν μετάφρασιν τής Τρικυμίας
τοΰ Σαικσπείρου, έργον, δπερ, ,όσαιδήποτε κα’ι άν είναι αί έξ έκείνου τοΰ
χρόνου είς τήν λαλουμένην γλώσσαν έπελθοΰσαι τροποποιήσεις, ούχί μικράν
θά έχη πάντοτε, νομίζομεν, τήν γλωσσοπλαστικήν σημασίαν. Είς τούτο
άποβλέπων, δικαίως ώνόμαζεν ό Τυπάλδος τήν μετάφρασιν ταύτην άδάμ,αντα. Είναι άληθές δτι έκ τοΰ γλωσσικού χαρακτήρος τοΰ δλου συνάγεται
οτι ό συγγραφεύς δέν είχεν. είσέτι συλλάβη τήν ιδέαν τής αύστηροτέρας
έκείνης έκλογής τών καθωμιλημένων τύπων, ήτις διαφυλάττει έξ αύτών
δ,τι ό πεφωτισμένος δφθαλμ.ός τοΰ άληθοΰς συγγραφέως προβλέπει δτι είναι
προωρισμένον νά έπιζήση είς τήν μέλλουσαν φιλολογικήν γλώσσαν τοΰ
έθνους. Ούδέν ήττον έν μέν τφ συνόλφ τοΰ έργου πανταχοϋ σημαντικώς
διαφαίνεται ή τάσις είς πλαστικήν τής γλώσσης διαμόρφωσιν, μέρη· δέ ούκ
ολίγα ύπάρχουσιν, έν οίς ή έκ τοΰ κειμένου δύναμις τής έμπνεύσεωςΑνα
βιβάζει τήν γλώσσαν , είς ύψος τοσοϋτον σύμμετρον πρός τό ύψος τής περίεχομένης ιδέας, ώστε εύλόγως και αύτός ό πληρέστατα αποδεχόμενος τό
μεταγενέστερον γλωσσικόν σύστημα τοΰ κ. Πολυλά διστάζει νά άποφασίση
άν τφ οντι και έλάχιστον μέρος έκείνης τής ύλης ή εκείνων τών .τύπων
δύναται νά θεωρηθή άχρηστόν είς τό μέλλον. Τοιαύτα είναι λ. χ. διάφορα
μέρη τής Β' σκηνής τής. Α' πράξεως, ήτις άρχεται διά τών έξης χαρακτη
ριστικών, λόγων τής Μιράντας.
“
-.«’Αφού μέ τήν τέχνη σου, πατέρα μου ύπεράκριβε, έφερες τ’άγρια νερά
σέ τόση ταραχή..εσύ ταπείνωσε τα’ ο ουρανος δείχνει πώς.θα χύση ανυ-
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πόφορη . πίσσα, μόν’ ή Οάλασσ’ άνεβαίνει ώς τήν οψι τοϋ στερεώματοςκαί
πνίγει τήν φλόγα. ’Ώ τούς είδα κ’ έπόνεσαμέ τούς κονεμένους ! Ένα ω
ραίο κα^αβι, ποϋ είχε βέβαια μεσά του κάποια άξιόλογα πλάσματα; κατα
συντριμμένο!. Αχ! ίσια κατά τήν καρδιά μου ήλθε κ’έκρουσ’έκείνη ή
βοη ! Οι άμοιροι εχαθήκαν ! “Αν ήμουν έγώ τότες ένας μεγαλοδύναμος
Θερς,. εβυθιζα μέσα ς τήν γην τά πέλαγα πριν καταπιούν έτσι τό καλό

δτι δέν ήθελον προληφθή ύπό τής.έπιπολαίας καί έπί προλήψεων ή καθαρώς πρακτικών λόγων στηριχθείσης ένεργείας τών λογίων, θά είχον εγκαί
ρως καταδείξη τήν. άληθή καί μόνην βάσιν, έφ’ ής έπρεπεν ή γλώσσα νά
οίκοδομηθή, καταδείξασαι δέ τήν δύναμιν τής ζώσης φωνής κατά βάθος, θά
είχον ύποδείξη συγχρόνως τήν μόνην άληθή όδδν. καί τής κατά πλάτος
αυτής άναπτύξεως, ήτις είναι έν τή διαμορφώσει τών γλωσσών τδ δευτερεϋον μέρος τής. έργασίας. Τδ δευτερεΰον ούχ ήττον όμως σπουδαΐον τοϋτο
μέρος συνίσταται κυρίως είς τδν τρόπον τής εισαγωγής τοΰ άρχαίου στοι
χείου, είς τήν συναρμολογήσω αύτοϋ μετά τής ζώσης βάσεως ή μάλλον είς
τήν πλήρη υποταγήν τοϋ γραμματικού αύτοϋ τύπου είς τδν τύπον τής
ζώσης φωνής, θά ήτο δέ τούτο κατορθωτόν τότε, νομίζομεν, διότι οί πρδ
τοϋ χρόνου εκείνου λόγιοι, καίτοι συστηματικώς άγωνιζόμενοι καί αύτοί
είς διατήρησιν τών άρχαίων τύπων, δέν είχον δμως κατορθώση είσέτι νά
είσαγάγωσιν ούδέ μικρόν μέρος τούτων είς τήν γλώσσαν τής ομιλίας. Θά
εΐχομεν ουτω σήμερον άντί τής έπικρατούσης άναρχίας μίαν γλώσσαν καί
μόνην, ενα γραμματικόν τύπον, άπηλλαγμένον τών άρχαίων άνωμάλιών, άς
τδ νεώτερον πνεΰμα ώς άνωφελές βάρος άπέβαλε, μίαν σύνταξιν ομαλήν,
σύμφωνον καί ταύτην πρδς τδ νεώτερον πνεΰμα, πρδς δ καί τδ έθνος ημών
συνεμορφώθη, θά εΐχομεν τέλος άληθή ζωήν έν τή γλώσση, άληθή έ/.δήλωσιν τοΰ έθνικοΰ πνεύματος καί, τδ σπουδαιότατον, δέν θά εΐχομεν τούς
φραγμούς, οΐτινες σήμερον άνακόπτουσι σχεδόν άκαταμαχήτως τήν ορμήν
τής έλληνικής φαντασίας. Δυστυχώς τούτο δέν συνέβη- τό πλαστικόν πνεΰμα
δέν άνεφάνη έγκαίρως, διότι ούδέ ήτο δυνατόν νά άναφανή έν μέσφ τών φο
βερών έκείνων συμφορών τής δουλείας· αί πεπαλαιωμέναι προλήψεις ζωογονηθεΐσαι ύπδ πρακτικών λόγων δευτερευόντων κατίσχυσαν,’κκωοτε ήάκτίς μέλλοντος εύτυχεστέρου άνέστησε τδ κοιμώμενον πνεΰμα, ή ώρά ούτως
είπεΐν είχε παρέλθη, καί τούτο εύρέθη, παρά πάσαν τήν όύσιωδώς άπειρον
δύναμίν του, άνίσχυρον ν’ άντιπαραταχθή τελεσφόρως πρδς τδ άκατάσχετον ρεΰμα, δπερ μαρτυρεί μέν τήν δύναμιν τής έθνικής ορμής, αλλά συνάμα
καί τδ πόσον αυτή κακώς διηυθύνθη. Περί τής άληθείας τής τελευταίας
ταύτης παρατηρήσεως, γενομένης ήδη καί παρ’άλλων έσχάτως καί μάλι
στα ύπδ τοΰ εύφυοΰς λογίου Ε. Ροί'δου, δύναται τις νά πεισθή, έάν άντιληφθή τής γλωσσικής συγχύσεως, ήτις χαρακτηρίζει τάς παρούσας γενεάς,:
καί έάν πρδ πάντων παρατηρήση τδ άπειρον χάσμα τδ διαχωρίζον τά έν
τφ συστήματι τής καθαρευούσης παραχθέντα καλλιτεχνήματα άπδ τών ολιγωτέρων μέν άλλά μεστών ζωής καί άληθείας έν τή δημοτική γλώσση
γραφέντων.
Ή δημοτική γλώσσα έξακολουθεΐ νά έχη ζωήν καί μαρτυρούσι τοΰτΟ τά
καθ’ έκάστην πολλά εύτυχώς δι’ αύτής γραφόμενα στιχουργήματα; αλλά
δυστυχώς είς τήν ζωήν ταύτην τίθεται πέρας ανυπέρβλητον ύπδ τής ένερΤ0Μ02 ιγ'. Σεπτέμβριος—Δεκέμβριος.
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πλεούμενο, μ όσαις απάνω του έβαστούσε ψυχαίς.»
Ουχ ηττον δε εξαίρετα διά τδ βάθος τοΰ αισθήματος καί τήν ορμήν τής
εμπνευσεως, ετι δε δια τήν δύναμιν καί τό εκφραστικόν τής γλώσσης και
την ποιητικήν αρμονίαν, είναι χωρία, οίον τό ακόλουθον
«γονζαλος. Είς τό όνομα τοϋ 'Τψίστου, Κύριε, τί στέκεσαι μ’ εκείνο
τ’ακίνητο βλέμμα;

• ’ ΑΛΟΝΖΟΣ. Ω φρίκη ! ώ φρίκη ! φαίνεται μου, τά κύματα είχαν μιλιά
καί μοϋ τωλεγαν, οι αέριδες μοϋ τώψαλλαν, καί ή βροντή, τδ βαθύ εκείνο
και τρομερόν όργανό, έπρόφε,ρνε τοΰ. Πρόσπερου τ’ όνομα, καταβοοΰσε ώς
κ εκείνη το ανόμημά μου· γι’ αύτό ό υιός μου έχει κρεββάτι τδν άμμο· κ’
εγώ θα πάω σε βάθη όποια ποτέ δέν έπιασε τό σκανδήλι, νά τόν ευρώ καί
νά κείτωμαι μαζύ του εκεί σκεπασμένος.»
ή τό ύψηλδν έκεΐνο καί άξιοσημείωτον τφ όντι διά τήν δύναμιν και τήν
μιμητικήν αρμονίαν χωρίον τοΰ αγαθοποιού Μάγου«ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ. ’Εσείς ίσκιοι τού βουνού, τού ποταμού, τής στεκάμενης
λίμνης και τοΰ δάσους, καί σείς ποΰ άπάνου ’ς τούς άμμους μ’ άγνώριστη
ποδοβολή κυνηγάτε τόν Ποσειδώνα* .. . Σεΐς πνευματούδια, ποΰ χαίρεσθε
δταν βαρή τδ σήμαντρο τδ σοβαρό τής εσπέρας· μέ τήν βοήθέιά σας έγώ
έσκοτάδιασα τόν ήλω μεσημερνά, έκραξα έξω τούς άδάμαστους άνεμους; κ’
έστησ’άγριον πόλεμον άνάμεσα ’ς τήν πράσινη θάλασσα καί τόν γαλάζιον
ουρανό· τού κεραυνού, ποΰ σκάει μέ τρομαχτικό βρόντο, έβαλα έγώ φωτιά
κ’έσχισα τό μέγα δένδρο τού Δία μέ τοΰ Δία τδ πελέκι- τδ στερεοθεμέ-λιωτο βουνό έκλόνισα κ’έσπασα σύρριζα κουκουναρίαίς καί κέδρους-: μνή
ματα ’ς τήν προσταγή μου έξύπνησαν τούς κεκοιμημένους. . . . »
. .. .
; Είς τά έκλεκτά ταϋτα μέρη τής Τρικυμίας, ώς καί είς άλλα χάριν συν
τομίας παραλειπόμενα ένταϋθα, καθ’ όσον έν αύτοΐς ή γλώσσα παρίσταται
έχουσα τήν δύναμιν νά άρθή είς τδ ύψος άνωτάτης ποιήσεως, ήμεΐς άποδί,δομεν. τοσαύτην άξίαν, ώστε νομίζομεν δτι, έάν ήθελεν είναι δυνατόν καί
αυτά, καί αί τελευταΐαΐ έργασίαι τού Σολωμοΰ νά άναφανώσι τεσσαράκοντα
έτη πρότερον τοΰ χρόνου καθ’δν άνεφάνησαν, ίσως δέν θά εΐχομεν το γλωσ
σικόν ζήτημα έν ή οίκτρφ θέσει εύρίσκεται. Βεβαίως αί έργασίαι αυται καί
πλείονες αν ήσαν δέν θά ΐσχυον, ώς καί δέν ΐσχύουσι, ν’ άποδείξωσιν δτι ή
δημοτική γλώσσα είναι έπαρκής είς εκφρασιν τοΰ άπείρου κόσμου τών ιδεών,
άς πάσα φιλολογία καλείται νά παραστήση, δμως, υποτιθεμένου πάντοτε
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γειας τής καθαρευούσης, ήτις δέν περίωρίσθη εις τήν μεμετρημένην θέσιν,
ήν εσχεν η Λατινική έν τή άρχή τής άναπτύξεως τών εύρωπάϊκών γλωσ
σών*· αλλ εξήσκησε καί έξασκεΐ ενέργειαν τυράννου ύβρίζοντος καί κατόρ
θωσε να καταστήση καθωμιλημένον άπειρον πλήθος ύλης αρχαίας άνευ τροποποιήσεως τοϋ γραμματικού. τύπου, νά έπιβάλη μ,άλίστα τούτον καί οΰτω
να ρίψη ου μικρόν μέρος τοϋ αντιστοίχου δημοτικού. Οΰτω κατηνέχθη κάίριον. τραύμα επί τής δημοτικής γλώσσης έπί τοσοϋτον ώστε αυτή εύρίσκεται σήμερον περιωρισμένη σχεδόν έντός τών ορίων τών διαλέκτων, πέραν
δε τούτων μόλις όύναται νά προέλθη χωρ'ις νά προσκρούση είς τό αίσθημα
καί δια τούτον κυρίως τόν λόγον τά δι* αύτής παραγόμενα έν γένει μόλις
υπερβαίνουσι τον δημοτικόν κύκλον τής τέχνης, διά τούτον τόν λόγον μό

ρήτως καινοτομεΐ. ’Αλλά τούτο δέν διστάζομεν, καίτοι άκροι τού Σολωμοΰ
θαυμασταί, νά θεωρήσωμεν έλλ,ειψιν καταστήσασαν άδύνατον τήν πλήρη
άνάπτυξίν τής ίδέας αύτού, έλλειψιν άναστείλασαν τήν μεγαλότολμον αύτοϋ
τάσιν καί έχουσαν τόν λόγον αύτής είς τήν άγνοιαν ή άνεπαρκή αύτού γνώσιν τών προγενεστέρων φάσεων τής ελληνικής γλώσσης καΐ είς τήν ύπέρμετρον αύτού πρός τήν ένέργειαν τών λογίων άντιπάθειαν, ήτις έκώλυεν
αύτόν νά παρατηρήση δτι ή ένέργεία αΰτη, καίτοι τυφλώς διεξαχθεΐσα, κατώρθωσεν δμως νά είσαγάγη είς τήν έκλεκτήν τάξιν τής κοινωνίας στόιχειον, δπερ δέν επιτρέπεται πλέον νά παραγνωρίσωμέν. Τούτο είναι άκρι
βώς τό σημεΐον, έν φ ό κ. Πολυλάς άποχωρίζεται τοΰ Σολωμοΰ καί άνάδεικνύεται πρωτότυπος επιχειρών έργον μ.ή έπιχειρηθέν κυρίως είπεΐν ύπ’
έκείνου, άλλά καί μή άφιστάμενον ούσιωδώς άπό τής θεμελιώδους έκείνου
άρχής. Ή πολυχρόνιος εργασία τών λογίων είναι άληθές δτι επήνεγκε
γλωσσικήν σύγχυσιν· δέν άρνεΐται δέ ό κ. Πολυλάς τήν ύπαρξιν ταύτης,
άλλά καί διατείνεται δτι ύπ’ αύτήν ύφίσταται καί ή τάξις καί δτι ή λύσις
τού πολύπλοκου καί τφ δντι δυσκολωτάτου ζητήματος έγκειται άκριβώς
είς τό νά έξαχθή έκ· τής συγχύσεως ταύτης ή τάξις, τούτο δέ δέν θέλομεν
δυνηθή νά έφαρμόσωμεν, έάν μή μετά τής αύτής φυλακτικότητος, μεθ’ ής
άποκρούομεν τήν αύθαιρεσίαν τών καθαρευόντων, φυλαχθώμεν και άπό τής
άντιθέτου προλήψεως, ήτις περιορίζει τήν γλώσσαν είς τά στενά δρια τής
πρώτης άφελούς αύτής καταστάσεως.
. Ή πρόληψις αΰτη, ήτις έξελέγχει πρό πάντων άγνοιαν τών νόμων, καθ’
οΰς πάσαι αί γλώσσαι διεμορφώθησαν, θά ήτο τό άντίθετόν άκρον σχολής,
άν τοιαύτη ύπήρχε παρ’ήμΐν, άγομένης έξ ύπερμέτρου άγάπης πρός τήν
άρχαίαν καλλιέπειαν είς καταφρόνησιν παντός άλλου τύπου διαφέροντος,
καθ’ δσον καί έκείνη έξ ύπερμέτρου άγάπης πρός τήν άφέλειαν τών ποιη
τικών; πλασμάτων τοΰ λαού ή τών άφελεστέρων ήμών ποιητών καταφρονεί
πάσαν πρός άζωτεραχ τεχνικήν διαμόρφωσιν τάσιν, άποκλείουσα οΰτω τήν
ιδέαν τής πλήρους άναπτύξεως τής δημοτικής γλώσσης καί άναγκαζομένη
νά θεωρήση άνεκτήν τήν ΰπαρξιν τής καθαρευούσης. Ή πρόληψις αΰτη, ή
περιορίζουσα συνεπώς καί τήν ποίησίν καί τήν εν δημοτική γλώσση πεζο

λις τολμώσιν οι καταγινόμενοι νά άτενίσωσιν είς τήν ύποδεικνυομένην νέαν
οδόν τής γλωσσικής διαμορφώσεως.
Αλλ έάν ή κοινοτέρα ευφυΐα δύναται νά συγκατατεθή είς τόν περιωρΐσμενον τούτον κύκλον καί ν’ άποβή έν αύτφ, ώς και αποβαίνει, ωφέλιμος,
κατ ούδένα τρόπον δύναταί τις νά παραδεχθή τούτο περί τοϋ άνωτέρου
πλαστικού πνεύματος, διότι ή ουσία αύτού είναι ή έλευθερία καί ούδαμώς
δύναται να ζήση έν τή άντιφάσει. Υπολείπεται νά ζητήση διέξοδον, τοι
αύτην δέ ούδεμίαν άλλην δύναται νά εύρη ή έν τή γλώσση νοουμένη ούτε
ώς νοούσίν αύτήν οί καθαρεύοντες, ούτε ώς οί ύπέρ τό δέον φιλούντες τόν
αφελεστερον αυτής όημοτικόν τύπον, άλλ’ έν τφ μέσφ δρφ, οΐον νοεί αύτόν
ο κ. Πολυλάς. Ο μέσος ούτος δρος, δστις, κατ’ιδιαιτέραν ήμών πεποίθη»σιν, δύναται νά περιλάβη έν έαυτφ κα'ι τό σύστημα τής καθαράς λεγομένης δημοτικής καί νά συναφθή μετ’ αύτής είς ενότητα, έάν καί αΰτη συναινέση εις αυστηροτέραν έκλογήν τών δημοτικών τύπων, δέν έπίβάλλετα:
απλώς υπο λόγων αφηρημένων, άλλ’ είναι καί άληθής καί στηρίζεται καΐ
αυτός επί τών πραγμάτων διότι κα'ι ή μ,έση αΰτη γλώσσα ούδόλως είναι
αυθαίρετος, αλλα λαμ.βάνει τήν ΰλην έκ τής λαλούσης αύτήν κοινωνίας, ή
μάλλον έκ ταύτης τής ΰλης λαμβάνει δ,τι συνδυαζόμενον μετά τού πλείστου μέρους τοΰ δημοτικού στοιχείου άποτελεί μετ’αύτού αρμονικόν δλον,
οπερ βεβαίως δύναται να ονομασθή καθωμιλημένον, δσον έν στενωτέρφ κύκλφ ιδεών καί τό καθαρώς δημ,οτικόν ιδίωμα τών σημερινών ποιητών μας.
Κατά τήν γνώμην τού κ. Πολυλά πρώτος ζητήσας τοιαύτην διέξοδον είναι
αύτός ό Σολωμός έν ταΐς τελευταίαις αύτού έργασίαις, διότι έν αύταΐς
παρατηρούνται ήδη πάντα τά στοιχεία τά άποτελοϋντα τήν άναγκαιότητα
τής ύπ’αύτοϋ ύποστηριζομένης ίδέας. Τά στοιχεία ταϋτα ήδη καΐ ημείς
ύπεδείξαμεν άνωτέρω, δέν άπεφύγομεν δμως νά παρατηρήσωμεν δτι ό Σολωμός δέν άπετόλμησε νά εύρύνη.τόν στενόν κύκλον τής γραμματικής τής
δημοτικής γλώσσης, και κατά τούτο μόνον δύναται νά κριθή ό Σολωμός
έμμένων έν τή αρχική αύτού θεωρία, έν φ κατά πάντα τά άλλα άναντιρ-
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γραφίαν είς τόν καθαρώς δημοτικόν κύκλον, είναι ίσως ό κυριώτατος λόγος,
δι’ δν καί αί τελευταΐαι έργασίαι τού Σολωμοΰ καί έτι μάλλον αί τολμη
ρότερα! τούτων τοΰ κ. Πολυλά δέν έξετιμήθησαν μέχρι- τοΰδε ώς έδει. Ούδέν
ήττον πρέπει νά όμολογήσωμέν δτι άναπτυχθεΐσα είς σύστημα μεγάλως
ωφέλησε, καθ’δσον άντιδρώσα πρός τήν κενήν άληθοϋς αισθήματος ενέρ
γειαν τών καθαρευόντων παρήγαγεν έργα έν γένει μέν αφελή πλήν μεστά
ζωής καί ωραία, άτινα άντιτάξασα πρός τά καθαρώς τεχνητά τής καθαρευ
ούσης κατώρθωσέ ν’ άποδιώξη αύτήν έκ τής επικράτειας τής ποιήσεως. Η
σχολή αΰτη, έν ή δυνάμει τών άφεΛεοΐέρων
έργων διεπρεψαν ο
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Μαρκοράς, ό Τυπ.άλδο.ς,. ό Ζαλοζώστας καί αυτός ετι ο Σολωμος, καί με
ταξύ τών σημερινών ό Δροσίνης, ό Παλαμας, ό Βιζυηνός καϊ άλλοι, είναι
αξία της εθνικής, ευγνωμοσύνης καί ή ιστορία θέλει άναγράψη^τά ονόματα
αύτών ως τά μέγιστα συντελεσάντων εις την έλπιζομένην ολικήν πτώσιν

έκλεκτής ταύτης μερίδος είναι, ώς παντάχοΰ συνέβη, νά συγκεράση τά άναγκαίως είσρεύσαντα νέα γλωσσικά στοιχεία μετά τοΰ άνθους τοΰ άρχικοΰ,
άποβάλλουσα δ,τι είναι άνάξιον τοΰ έξηύγενισμένόυ αύτής αισθήματος· καϊ
αποτελούσα νέον σύνθετον καϊ πλουσιώτερον δλον. Είναι αληθές δτι ή σχο
λαστική δραστηριότης παρενέβη άνέκαθεν τυραννικώς είς ταύτήν τήν έργασίαν, καί άν τοϋτο μή συνέβαινεν, ή έργασία αύτη τής κοινωνίας ήθελε
γίνει; τούλάχιστον έν μέρει, διαφόρώς- ούδέν ήττον, έπειδή αύτη δέν είναι
εργον ολίγων άτόμων, άλλά τάξεων ολοκλήρων, καί έπειδή ούκ ολίγος χρό
νος παρήλθεν άφ’δτου τελείται, δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν αύτήν μή
φυσικήν. Έάν δέ έν αύτή έτελέσθη έν μέρει καϊ μικρά τροποποίησις τών
λεγομένων φωνολογικών καϊ γραμματικών νόμων τής γλώσσης άτοπον θά
ήτο νά μή άναγνωρίσωμεν ταύτήν ώς έχουσαν κύρος ώς πρός τήν φιλολο
γικήν τής γλώσσης διαμόρφωσιν, ήτις άναγζαίως, ώς εΐπομεν, έπ’έκείνης
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τής καθαρευούσης. Δέν πρέπει δέ μετ’ αύτής νά συγχέωμεν έτέραν άναφανεΐσαν εσχάτως καί έν όνόματι δήθεν τής επιστήμης κηρυττομένην, ώς θέλομεν δείζη, πολεμίαν καί αύτής ταύτης καί τής αληθούς περί διαμορφώ
σεις τής γλώσσης θεωρίας. Έννοοΰμεν τήν εν ταΐς έπιστημονικαΐς περί
γλώσσης πραγματείαις θεωρίαν τοϋ κ. Ψυχάρη καί τήν έφαρμόγήν αυτής έν
τφ Ταζ,ιδΐω. Ή θεωρία αύτη, καθ’δσον έργαζομένη έπ’ι τής καθαρώς δη
μοτικής, οΐ'α αύτη παρίσταται έν τε τοΐς φσμασι και τή λαλιά τοΰ ιδίως
λεγομένορ λαοϋ, συνάγει τούς φωνολογικούς καί γραμματικούς αύτής νόμους
κα'ι ορίζει το έμψυχοϋν αύτήν πνεΰμα, είναι βεβαίως έργασία καί σεβαστή
καϊ αναγκαία, καί ώς πρός τοϋτο ούδέν , έχομεν κατ’ αύτής νά παρατηρήσωμεν. Άλλ’ δτε έξερχομένη τοϋ κύκλου της νομίζει δτι τά εξαγόμενα
αύτής έχουσιν απόλυτον κΰρος καϊ έπ'ι τής φιλολογικής τής γλώσσης διαμορφώσεως, δτι είς τούς είρημένους νόμους πρέπει απολύτως κα'ι αύτη νά
ύποταχθή, λησμονεί δτι ή φιλολογική διαμόρφωσις είναι όύσιωδώς έργασία
στηριζομένη ούχί απλώς έπϊ τής βάσεως τής παρεχομένης ύπό τοϋ ιδίως

λεγομένου λαοϋ, άλλά μόνον έπϊ τοΰ έκλεκτοΰ μέρους τούτου, τοΰ άποτελοΰντος τήν εύπαίδευτον τάξιν καϊ δικαιουμένου ούχ ήττον νά καλήται
λαός καί μάλιστα κατ’έννοιαν άνωτέραν. «Ή Ιταλική παίδευσις, λέγει
περί τών Ιταλών τής ΙΓ'.καϊΙΔ' έκατονταετηρίδος σπουδαίος ιστορικός
τής ’Ιταλικής φιλολογίας, παρήγαγε τό φαινόμενον τής διαμορφώσεως τής
ιταλικής γλώσσης. ’Ίδιον τής παιδεύσεως είναι νά έξεγείρη νέας ιδέας καί
πνευμάτικωτέρας άνάγκας, νά σχηματίση τάξιν πολιτών εύγενεστέραν καί
συγκοινωνούσαν μετά τής ξένης παιδεύσεως, νά άναπτύξη καϊ διαμορφώσει
τήν γλώσσαν. Αί εύγενέστεραι τάξεις τής κοινωνίας προσπαθοΰσαι νά έκφράσωσι τά μάλλον ένδόμυχα αισθήματα τής νέας ζωής, κατέλειπον είς
τόν όχλον τάς μητρικάς διαλέκτους καϊ έζήτησαν μορφήν λόγου εύγενεστέ

ραν, γλώσσαν κοινήν, έν ή βλέπομεν είσέτι ύπάρχουσαν ταύτην ή έτέραν
διάλεκτον, άλλά κα’ι αίσθανόμεθα τήν προσπάθειαν τών συγγραφέων νά άπομακρυνθώσιν αύτών καί νά άποκτήσωσι τάς συνήθειας καϊ τούς τρόπους, ών
ποιούνται χρήσιν αί μάλλον πεφωτισμέναι τάξεις τής κοινωνίας. Ή κοινή
αύτη γλώσσα, έπιλέγει ό συγγραφεύς, διαμορφοΰται εύχερέστερον δπου
ύπάρχει κέντρον παιδεύσεως.» Τοιοϋτο κέντρον έξέλιπε δυστυχώς; παρ’ ήμΐν,
άλλ’ή έξέγερσις- τής έθνικής συνειδήσεως, ή άναζήτησις νέων στοιχείων, ή
άνάδείξις μερίδος έκλεκτής τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ όργώσης πρός τήν πρόοδον
καί έχούσης,διά τοϋτο δικαίαν άξίωσιν νά διαμορφώσει τήν. γλώσσαν, είναι
πράγματα, άτινα πρό. πολλοΰ έγένοντο καί γίνονται παρ’ ήμΐν. ’Ίδιον τής

καϊ μόνης ιδρύεται.
Τόν κανόνα τούτον έσεβάσθη έν τφ περιωρισμένφ αύτής κύζλφ καϊ αύτή
ή σχολή τών είρημένων ήμών ποιητών, μή έξαιρούμένων κάϊ αύτών των
άζράτως δημοτιζωτάτων. Ούτω λ. χ. έν τή δημοτική ποιήσει τοϋ Ζαλοκώστα, δστις γράφων κατείχετο ύπό τοΰ φόβου μή παραμορφώσει τήν γλώσ
σαν καϊ άπεκάλει αύτήν ίδίότροπον καϊ έλεγεν δτι πρέπει νά περιορίζωμεν
αύτήν είς μικράς μόνον ποιήσεις, ύπάρχουσιν ίκαναϊ λέξεις καϊ φθόγγοι μή
συνφδοντες πρός τούς φωνολογικούς κάϊ γραμματικούς νόμους, οίοΐ ούτοι
έκτίθενται ύπό τοΰ . κ. Ψυχάρη. Καϊ δμως ό Ζαλοζώστας ύπό πλείστών
άνέκαθεν έθεωρήθη καϊ θεωρείται ώς άριστα καϊ άπταίστως γράψας τήν δη
μοτικήν γλώσσαν, καϊ ή κρίσις αύτη είναι δίκαια, καθ’ δσον ό συμπαθής
ούτος ποιητής, δσον ολίγοι τών άλλων, κατώρθωσεν έν τφ ζύκλφ έν φ
δυστυχώς περιωρίσθη, νά εύρη τό μέτρον καθ’ δ ή γλώσσα χωρίς ν’ άποβάλ.η
τόν δημώδη αύτής χαρακτήρα παρίσταται ούχ ήττον άξια τής έκλεκτής
κοινωνίας. Ούτως ή θεωρία τοΰ κ. Ψυχάρη, καθ’ δσον έπεζήτησε νά παρέμβή
είς ,τόν κύκλον τής τεχνικής τής γλώσσης διαμορφώσεις, εύρέθη πολεμία
κα’ι πρός πάσαν τήν διαμορφωτικήν εργασίαν τών συμπαθεστέρων ημών
ποιητών, οΐτινες είχον κατορθώσει νά έπιβάλωσι τόν σεβασμόν τής δημοτι
κής γλώσσης είς πολλούς καϊ αύτών τών θερμότατων ύποστηρικτών τής
καθαρευούσης. Έφάνη δέ δλη ή άτοπία τής παρεμβάσεως, δτε αύτη έπέδειξεν έαυτήν διά παραδείγματος. Έν αύτφ τό άπόκλειστικόν πνεΰμα τής
άντίδράσεως παρέσυρε τόν γράψαντα είς έκλογήν τύπων τών μάλιστα
άφεστώτων τής συνήθειας τών εύπαιδεύτων ανθρώπων (οίον νά'διώ,· νά φτάξη
κτλ. κτλ.), έν φ ήδύνατο άνευ άρνήσεως τής άρχής νά προτιμήση άλλουί
ούχ ήττον δημοτικούς καί έξεΰγενισθέντας πρό πολλοΰ διά τής χρήσεώς
τών δοκιμωτέρων ήμών ποιητών. Διά τούτου δέ ούδέν άλλο κατώρθώθη ή
νά έμφανισθη ή άξίωσις τής δημοτικής γλώσσης-ώς άξίωσίς έπίβόλής τόΰ
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όχλου έπί τοΰ εύγενεστέρου κα'ι εύπαιδεύτου ρέρους τής ελληνικής κοι
νωνίας.

λει νά καταστήση πλήρη τόν θρίαρβον. Τοΰτο προβλέποντες λέγορεν δτι
τότε θέλουσιν άναγνωρισθή καί έν τή ρεγάλη εργασία; τής Όδυσσείας καί
έν ταΐς ούχ ήττον σπουδαίάις τοΰ Άρλέτου καί τής Ίλϊάδός πολλά στοι
χεία ρορφωτικά, άτινα σήρερον διά τήν κρατούσαν έτι ίσχύν τών προλή
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’Άντικρυς αντίθετος πρδς τήν ταπεινήν ταύτην θέσιν είναι είπερ τις καί
άλλη ή ενέργεια τοΰ κ. Πολυλα, ήτις έρβλέπόυσα εύτόλρως είς τδ ρέλλον,
άτενίζουσα κατ’ εύθεϊαν είς τδν τελικδν σκοπδν κα’ι δή είς τήν δλην τής
θεωρίας ιδέαν, είναι ριζική καί αξία τφ δντι τής κριτικής δεινότητος, 'έφ’ή .
πρώτος καί ρόνος διαπρέπει έν τφ έλληνικφ φιλολογικφ κόσρφ. Τά χωρία
τής Τρικυμίας, άτινα παρεθέσαρεν, καί πολλά άλλα, είς S θερρώς παραπέρπορεν τούς αίσθανορένους βαθέως τήν εθνικήν σημασίαν τού γλωσσικού
ζητήρατος, ούχ ήττον δέ τούτων αί πλήρεις σερινοΰ κάλλους και εύγενείας
σύγχρονοι κριτικαί αύτοΰ ρελέται έπ'ι τής είρηρένης Τραγφδίας καί τών
ποιηράτων τοΰ Σολωροΰ, καταδεικνύουσιν έναργώς είς τδν έρ.βριθή ανα
γνώστην οτι καί τότε ή ισχυρά , αύτοΰ διάνοια ήτένιζε θαρραλέως είς τοιοΰτο
σηρεΐον. Καί άν αί προλήψεις, ών ανωτέρω έρνήσθηρεν, έκώλυσαν καί κωλύουσιν έτι τδ Ελληνικόν πνεΰρ-α νά αναγνώριση τήν αλήθειαν τών ήρετέρων ίσχυρισρών, ήρεΐς ούδαρώς άρφιβάλλορεν δτι καθ’δσον ή καθα
ρεύουσα πίπτει, καθόσον έκλείπει ή πρόληψις καθ’ ήν και αύτδ τδ χρήσιρ.ον και ήδη καθωριληρένον ρέρος τής ύλης της ανήκει άποκλειστικώς είς
αύτήν, κατά τοσοΰτον και αί έργασίαι τοΰ κ. Πολυλα, οϊαι δήποτε καί άν
είναι αί αναπόφευκτοι αύτών ελλείψεις, θά άναγνωρίζωνται ώς άγουσαι κατ’
εύθεϊαν. είς τήν λύσιν τοΰ ζητήρ-ατος, ώς συντελέσασαι ριζικώτερον παντός
άλλου είς ταύτην τήν λύσιν. Μεταξύ δέ τούτων πρέπει νά καταλέξωρεν
ώς ρεγίστην έχουσαν σηρασίαν τήν κατά τδ έτος 1875 έν Άθήναις δηροσιευθεΐσαν πλήρη τής ’Οδυσσείας ρετάφρασιν. Τδ έργον τοΰτο άναφανέν έν
έποχή,. καθ’ήν πάντη άωρος ήτο είσέτι παρ’ήρϊν ή ιδέα τής γλωσσικής
διαρορφώσεως, δέν έξετιρήθη ώς έδει ούτε κατά τάς ρεγάλας αύτοΰ άρε—
τάς ούτε κατά τάς. έλλείψεις, ούδέ έπέστη είσέτι, νορίζορεν, ό καιρός τής
αληθούς αύτοΰ έκτιρήσεως διά τδν λόγον δτι τδ 'Ελληνικόν πνεΰρα είσήλθε
ρέν ήδη άναντιρρήτως είς άνωτέραν συνείδησιν έαυτοΰ ώς πρδς τδ γλωσ
σικόν ζήτηρα, διέρχεται δρ.ως είσέτι τήν πρώτην άναγκαίαν αύτοΰ φάσιν,
παραδοθέν είς τάς άγκάλας τής φύσεως καί άντιτάσσον αύτήν εύθαρσώς
πρός τήν νεκράν ρορφήν, ήτις ρέχρι τής χθες έκράτει έν τή περιοχή τής
ποιήσεως. Τήν άναφανεΐσαν άπό τίνος χρόνου τάσιν είς τήν δι’ άδολου καί
παρθενικής γλώσσης έκφρασιν τών ποιητικών αίσθηράτων θεωροΰρεν ήρ,εΐς
πρώτον άγαγκαΐον βήρα τής ιδέας, πρώτον βαθρδν ίσχυράς αύτής συνειδή
σεις, δστις, ώς καί άνωτέρω παρετηρήσαρεν, έσάλευσεν ήδη σπουδαίως τδ
οίκοδόρηρα τής καθαρευούσης. Άλλά τδ πρώτον τοΰτο βήρα δέν είναι δυ
νατόν. νά ρή έπενέγκή τδ δεύτερον τδ Ελληνικόν πνεΰρα, άφ’ ού έξαντλήση τήν πρώτην όρρήν, δέν είναι δυνατόν νά ρή έπιζητήση τήν άνωτέ
ραν καί πλ.ουσιωτέραν έκείνην ρ.όρφήν, ήτις άναπΐυσσορένη έπαξίως ρέλ-
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ψεων παραβλέπονται.
Ή ρετάφρασις τής Όδυσσείας είναι έργον κολοσσιαΐον, τοιοΰτον δηλαδή
ώστε, έάν, άφαίροΰντες πασαν άλλην τοΰ πράγρατος δψιν καί άποδλέπόντες
ρόνον είς τήν σηρερινήν τής γλώσσης κατάστασιν, ήθέλορεν παραβάλη
ταύτην πρδς τήν επικρατούσαν καθ’ δν χρόνον τό αθάνατον ποίηρα έποιήθη,
φαίνεται οτι θά ήναγκαζόρεθα έκ τών προτέρων νά είπωρεν δτι προώρώς
έπεχειρήθη. Διότι ποιον άνεπτυγρένον πολιτισρόν, ποιαν πολυχρόνιον πνευρατικήν και διαρορφωτικήν έργασίαν,προϋποτίθησιν ή τελεία έκείνη γλώσσα,

ώστε νά ουνηθή νά άποτελέση τδ ροναδικδν έκεΐνο σύγκραρα τοΰ πνευρ,ατικοΰ ύψους καί τής άκρας άφελείας καί φυσικότητος, καί τί έχορεν ήρεΐς
προηγούρενον έπιχειροΰντες τοιούτου έργου ρετάφρασιν ; ’Εάν δέ είς τοΰτο
προσθέσωρεν τήν ρεγίστην τών χρόνων άπόστασιν, τήν πολλήν άρχάίαν
ύλην, ής έχει άπόλυτον άνάγκην δ ρεταφράζων έν εποχή καθ’ ήν ή φιλο
λογία καταστάσα έπιστήρη έπιβάλλει αύστηρώς τήν πιστότητα, έτι δέ
τάς ρείζονας έν τοιούτφ έργφ δυσχερείας τής συναρρολογήσεως τής ύλης .
ταύτης πρδς τήν ζώσαν, θέλορεν εύρη δεδικαιολογηρένην τήν έκπληξιν, ήν
παρήγαγεν είς πολλούς πρδ τής δηροσιεύσεως ή ειδησις .τοΰ τολρήράτος,
εύλογον δέ καί τήν παρατήρησιν δτι παρά τοϊς Ίταλοϊς λ. χ. δέν έπήλθε
τοιαύτη ιδέα ή δτε είχον ήδη διαρερορφωρένην φιλολογίαν καί γλώσσαν.
Καί άληθώς ή παντελής σχεδόν έλλειψις ρεγάλων παραδείγράτων, βόήθηρά
άπαραίτητον έν τοιαύταις έργασίαις, τίθησι τδν 'Έλληνα ρεταφράζοντα
είς άσυγκρίτως ήττονα θέσιν τών άλλων Εύρωπαίων ρεταφραστών έπί
τοσοΰτον, ώστε φαίνεται έργον σχεδόν άφροσύνης ή ρετάφρασις τών Όρηρικών ποιηράτων. Άλλά τό πράγρα έχει εύτυχώς καί έτέραν δψιν, ήτις όύ
ρόνον ένθαρρύνει είς τδ έναντίον, άλλά καί άνατρέπει έντελώς τήν είρηρένην γνώρην. Ή έτέρα αύτη δψις είναι αύτδς άκριβώς ό άπλαστος καί άφέλής τής γλώσσης ήρών χαρακτήρ, δι’ δν, ώς πολύ ράλλον τών άλλων γλωσ
σών συνάδοντα πρός τήν κλασικήν απλότητα τής φαντασίας καί τοΰ αίσθη-

ρατος, ό Έλλην άπείρως κατ’ ούσίαν πλεονεκτεί τοΰ Εύρωπαίου ρεταφραστοΰ ρή δυναρένου νά άπαλλαγή ποτέ έντελώς τοΰ ρωραντικοΰ τρόπου, του
.φαντάζεσθαι καί αίσθάνεσθαι. Καί ήρεΐς προβαίνορεν έπί τοσοΰτον είς
τοΰτο, ώστε νά φρονώρεν δτι, έάν ύπάρχει γλώσσα, έν ή δύναται τις τφ
δντι πιστώς νά ρεταφράση τδν Όρηρον, ή γλώσσα αύτη είναι ράλλον πά
σης άλλης ή. νέα Έλληνική, ύποτεθέντος, έννοεΐται,; δτι ό ρεταφράζων
κέκτηται τήν πλαστικήν έκείνην δύναριν, ήτις απαιτείται πρδς άνύψωσιν

καί πνευρατοποίησιν τής άφελοΰς αυτής καταστάσεως καί πρδς συναρρο-
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λόγησίν αύτής προς τήν άρχαίαν αναπόφευκτου ύλην. Τοιαύτην δε ανύψω
σαν καί πνευματοποίησιν θέλομεν εύρη βεβαίως τελουμένην έν χωρίοις ούκ
δλίγοις τής Όδυσσείας τοϋ κ. Πολυλά, έάν θελήσωμεν νά κρίνωμεν αυτήν

κα'ι ή; γλυκύτης καί το βάθος τοϋ αισθήματος κάί ή εύγενής αφέλεια κάΐηαί
λοιπαί άρεταί δέν παρίστανται άγόνως καί ματαίως έπιζητηθέΐάάί. Τα μέρη
ταϋτα, άτινα είναι αξιόλογα δείγματα πλαστικής δυνάμεως δαμαζούσης τήν

ελεύθεροι κα'ι τών παλαιών και τών νέων ήμών περί γλώσσης προλήψεων,
κα'ι έάν ωσαύτως άποφύγωμεν τήν ούχ ήττον αξίαν τοιούτόυ ονόματος έ-

γλώσσαν, είναι συνάμα καί τά ποίητικώτατα τών χωρίων τοϋ πρωτοτύπου·
είναι δέ άξιου σημειώσεως. δτι, άν που παρατηρούνται άτέλειαι, αύται έν
μέν τοΐς ποιητικωτάτοις τών χωρίων ή έκλείπουσιν εντελώς ή: είναι δλως
έξωτερικαί, ώστε εύκόλως θά ήροντο διά νέας τοΰ έργου' επεξεργασίας,
πλείονες δέ τοιαΰται άναφαίνονται έ'νθα κατά, τόν Λατίνον ποιητήν bonus
dormitat Homerus. Συμβαίνει δέ τοϋτο, ώς ήδη παρετηρήθη, μάλλον έν
ταΐς πρώταις τοϋ ποιήματος ραψφδίαις, ένθα όλιγωτέρα παρατηρεΐται. καί
έν τφ πρωτοτύπφ ζωή, άλλ’ δπου καί έν αύταΐς αναθάλλει ποίησις ζώσα,
έκεϊ καί έν τή μεταφράσει άνυψουμένου τοΰ αισθήματος έκλείπουσι καί τής
μορφής αί άνωμαλίαι, καί ό αναγνώστης άνεπαίσθήτως σχεδόν μεταφέρεται
είς τήν ζηλωτήν έκείνην διάθεσιν τής ψυχικής άρμ,ρνίας καί γαλήνης, ήν ή
κλασική μάλιστα ποίησις απεργάζεται. 'Γοιοϋτον είναι λ. χ. μεταξύ άλλων

σφαλμένην γνώμην τινών, καθ’ήν ή μορφή τής υψηλής έκείνης πόιήσεως
είναι σύμμετρος προς τήν άτεχνου αφέλειαν τών ποιητικών πλασμάτων
τοϋ λαοϋ.
Άπό τής βαθείας άλλα κα'ι αφελούς άμα πόιήσεως τής Τρικυμίας, ήτις
έχρησίμευσεν δπως ό ζ. Πολυλάς συναισθανθή δτι έδόθη αύτφ τό δώρον
τοιαύτης δυνάμεως, εύρέθη έν τή Όδυσσείφ έν πεδίφ ούχ ήττον μέν προσφόρφ προς τήν αφέλειαν τής γλώσσης, εις ήν μετέφραζε, διαφέροντι δμως
πολύ κατά τήν άνάγκην εύρυτέρας τής μεταφραστικής ύλης έκτάσεως. Ή
ανάγκη, αύτη ήνοιξεν . αύτφ τον νέον ορίζοντα, ύπέδειξεν αύτφ τάς νέας
οδούς, τά νέα έπιβαλλόμενα μέσα, δι’ ών ό κύκλος τής γλώσσης εύρύνεται,
•χωρίς σπουδαίως νά παραβλαφθή, χωρίς νά άλλοιωθή ή σεμνή κα’ι άφελής
αύτής φύσις. Ό κ. Πολυλάς . τρέπεται ήδη έν τή Όδυσσείφ προς πάσας
έκείνας τάς πηγάς, δσαι δύνανται νά παράσχωσιν αύτφ στοιχεία ζωογόνα
άναδεικνύοντα τήν δημοτικήν γλώσσαν αξίαν νά παραστήση τά ’Ομηρικά
νοήματα κα'ι αισθήματα' πρός τόν λαλοΰντα τήν γλώσσαν λαόν1, παρ’φ
πολλοί είσέτι λανθάνουσι θησαυροί λέξεων καΐ φράσεων μεστών πόιήσεως,
προς τήν δημοτικήν, τήν μεσαιωνικήν, τήν Κρητικήν ημών ποίησιν, προς
τον έκκλησιαστικόν, προς τόν άρχαϊον 'Ελληνισμόν, καΐ τά στοιχεία ταϋτα
πρώτος αποπειράται νά συγχωνεύση ει’ς ενότητα. Ποία πλαστική δύναμις
άπητεϊτο πρός τοϋτο, έκαστος δύναται νά νοήση· έάν δέ άναλογισθώμεν
δτι ή .’Οδύσσεια είναι ή πρώτη άπόπειρα τοιαύτης εύρύτητος, δτι ούδένα είχε
προκάτοχον, δτι καί αύτό τό μέγα παράδειγμα τών τελευταίων έ’ργων τοΰ
Σολωμοΰ δέν ήτο βοήθημα έπαρκές πρός έπιχείρησιν τ'οσοΰτον εύρεΐαν,
λίαν σημαντικόν, βεβαίως θέλομεν θεωρήση τό δτι ούκ ολίγα μέρη παρέχει
τό πόνημα, έν οϊς καί ή ζηλωτή έκείνη ταύτισις τής ίδέας και τής μορφής
1 ΙΊρβλ. τον στίχον Τά ημερονύκτια δαπανα ’ς τά κλάϋματα ή Θλιμμένη· δαπανώ
σώζεται έν τοιαύτη σημασία παρά τω λαφ τής Κερκύρας και είναι άξιον τής Όδυσσείας· Πολλάς δέ κα'ι άλλας λέξεις έκ τής έν Κερκύρα συνήθειας πάραλαμβάνων ° κ·
1Ί. πειραται νά καταστήση αξίας τής τέχνης, οΐον αναστεναγμένη, ε’ίδή, περιχαίρομαι /κ. 215), τριοντίζω, άγνάντιο (σκοπιά Κ. 215),. κλεΐσμα (τέμενος), νεφραμιά

(Ξ. 436), ήλιοπύρι (Ρ. 24), ΐδρύ (δρυς), βλέφαρο (εκφρασις τοϋ προσώπου, Ω. 179)
κτλ. Πολλές δέ λησμονηΘείσας συλλέξας έκ τών μνημείων τής γλώσσης, οΐον· Θαλάμι
(Ε. 432), μαζάρια (Ε. 433), θαλασσοδέρνομαι, άκρόνεος (Θ. 262), θυρόπετρα, άκράνια; κοντόχρονος, απάνεμος, φυσομανώ, άναφαΐνω (Τ. 224), άμοιριά, πολυεξωρισμένος, μακροταξιδεύω, μοιραίνω, κάκομοιραίνω, λογάρι ανδρείων (Ω. 108), καί πλήθος
άλλο πολύ λέξεων καΐ φράσεων.
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τό εξής χωρίον τοΰ Δ.
Ό Ήλιος δταν άνεβή ’ς τά μεσουράνια μέρη
έρχεται άπό τήν θάλασσαν ό άψεύτος ό γέρος,
’ς τό μαΰρον άνατρίχιασμα, π’ ό Ζέφυρος σηκόνει,
καί αμ’ έξω βγή, ’ς τά σπήλαια τά θολωτά κοιμάται.
Γύρω του ή φώκαις, τής καλής απόγονοι Άλοσύδνης,
μαζί πλαγιάζουν βγαίνοντας άπό τό λευκό κύμα,
καί πικροπνέουν τής βαθειάς θαλάσσης μυρωδία.
’Εκεί τό γλυκοχάραμα έγώ θά σ’ οδηγήσω,
θά σάς πλαγιάσω άραδικώς, καί τρεις θέ^νά διαλέξης
συντρόφους, τούς καλήτερους, όπ’ εχεις ’ς τά .καράβια;
Καί δλαις έγώ θέλει σοΰ είπώ ταΐς πονηριάΐς τοΰ γέρου·
’ς ταΐς φώκαις πρώτα θέ νά ’λθή καΐ θά ταΐς άριθμήση·
καί αμ’ δλαις ταΐς έμέτρησε κ’ έθώρησε θά πέση
’ς τήν μέση τους, ώς ό βοσκός ’ς τήν-μέση, τών προβάτων;

(

Τοιαΰτα άξιόλογα χωρία, έν οις ή τέχνη κατορθόνει νά άποκρύψη τά
λεπτά αύτής έπινοήματα κα’ι νά δ,ώση είς αύτά χαρίεσσαν ό'ψιν, φυσικότητος, διά τής έξαιρέτου έκλογής τών. λέξεων καί φράσεων,·, διά,-τής/άδιακό-·
πως ποικιλλομένης αρμονίας, διά τής έντεχνου τών-σ.τ'ίχών'·συ.μ'ίίλΌκή·ς καί'
διά τής εύκαιρου καί σχεδόν άνεπαισθήτου μεταβάσεως άπό τής άνωτέρας
έκφράσεως είς τήν δημοτικωτάτήν άφέλέιαν καί άπό ταύτης πάλιν είς έκεί
νην, ούκ ολίγα ύπάρχουσι καί έν ταύταις ταΐς πρώταις ραψφδίαις, καί άποδεικνύουσιν δτι ή δημοτική γλώσσα ούδόλως ήττον άλλων γλωσσών καί ίσως
κάλλίον τούτων είναι έπιδεκτική τής τεχνητής έκείνης άφελείας, ήτις 0αυ>··
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μάζεται έν τοΐς καλλιτεχνήμασι τών άρχαίων καϊ είναι ή μόνη αληθώς
αξία τής τέχνης. Ούτω τεχνικώτατα άμα καϊ άφελέστατα.-περιγράφεται ή
μαγική φύσις τής νήσου τής Καλυψοΰς·

Και ’ς τήν γωνίστρα καίονταν ξύλα πολλά τοΰ κέδρου
καϊ τής καλόσχιστης θυάς, κ’έσκόρπα ή μυρωδιά
είς τό νησί· καλόφωνα κεϊ μέσα έτραγουδοΰσε
αύτή, κάϊ ύφαινε πανί μέ ολόχρυση σαγίτά.
Καϊ δάσος όλοφούντωτον ήταν τριγύρω ’ς τ’ άντρο,
κλήθρα κα’ι λεύκα, εύωδερό μ’έκείναις κυπαρίσσι.
Καϊ μέσ’ αύτοϋ πλατύπτερα πετούμενα έκουρνιάζαν,
στριγλιά, γεράκια καϊ μαζϊ πλατύγλωσσαις κουρούναις,
θαλασσοποΰλι ποΰ ή ζωή τ’ αρέσει τοΰ πελάγου.
Κ’ ήμερο κλήμα ολόγυρα ’ς το βαθουλό τό σπήλιο
θυμό γεμάτο άπλόνονταν σταφύλια στολισμένο.
Καϊ βρύσαις τέσσεραις έγγύς καϊ άραδικώς έρρέαν
λευκό νερό, καϊ ή καθεμιά ’ς άλλο έκυλοΰσε μέρος ’.
περιγραφή ένθυμίζουσα εύθύς τήν ούχ ήττον επιτυχή καϊ ώραίαν τοΰ κήπου
τοΰ Αλκινόου, περί ής καϊ άλλοι δικαίως έγραψαν δτι ούδόλως ύστερεΐ τής
’Ομηρικής άφελείας και χάριτος·
Δένδρ’άύτόΰ μέσα ύψόνονταιχλωρά και φουντωμένοι
*
άπιδιαϊς είναι καϊ ροϊδιαίς, λαμπρόκαρπαις μηλέαις,
καϊ μέ γλυκόκαρπαις συκιαϊς έληαϊς θυμό γεμάταις.
Είναι ό καρπός τους άφθονος καϊ όλοχρονής δέν λείπει,
χειμώνα είτε καλόκαιρον άλλ’ άπατα φυσώντας
αύρα ζεφύρου άλλα γεννά καϊ άλλα ωριμάζει νέα.
Γερφ τό άπίδι και άλλο άνθει, τό μήλο, καϊ άλλο μήλο,
καϊ τό σταφύλι, καί άλλο άνθει, τό σΰκο, και άλλο σΰκο.
Καϊ ύπάρχει αύτοϋ πολύκαρπο κηπάρι άμπελωμένο,
ποΰ μέρος έχ’ήλιακωτόν είς απλωμένο σιάδι
καϊ άπό τον ήλιο φρύγεται· σταφύλια άλλα τρυγοΰνται,
* Ή ’Οδύσσεια έδωκεν αφορμήν εις τον κ. Π. νά πλάση καϊ πολλάς νέας λέξεις
λίαν έπιτυχώς, οίον άνάνεμή γαλήνη, άντιπαρακινοΰααι, λαμπρόκαρπος, χασόκαοπος, λινογνέΟω, απροβόδητος, άσημόκομπος, χερομανώ, κοσμοφωτίστής, κατατράχηλα,
εκαρδιοκύπηκα, πολϋβότανη, άκροφυτρόνω, καρδιοφθόρος, γλυκανάσασμα του υπνου,
γλυκανασταίνω, άστάλακτα τα δάκρυα, (κατά τδ άστακτί έχώρει τά δάκρυα. Πλάτ.)
διΟάνατ,ος, πετρρΟεριό, θαλασσογάλαζος, πηδοχορεύω, χειμωνοζάλη, πτεροκοπώ, σπιτοαναστημένος, γλυκοθανατόνω, χρυσοσκάλιστος, ποδοσυρτά, τριόφΟαλμος, άσαβάνωτός, ελεφάντύπλαστος, δίβουλα, μουχλαραχνιασμένος, άκρόσχίζω, άντίκακος, καί
άλλας.
'
;
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άλλα πατοΰνται, κ’έμπροσθεν τ’άμπέλι έχει άγουρίδαις
άκόμη μές τό ξάνθισμα-νά. βάφουν άλλ’ άρχίζουν.
Καϊ τεχνικώταταις βραγιαϊς ’ς ταις άκραις έχει,ό κήπος;
κάθε λογής, καϊ όλόχρονα ’ς τήν πρασινάδα λάμπουν;

Έν τούτοις καϊ άλλοις χωρίοις ό προσεκτικός καϊ άπρόληπτος αναγνώ
στης άνευρίσκει ήδη έκφραστικώς έκδεδηλωμένην τήν βάθεϊαν εκείνην γνώσιν τών δυνάμεων τής γλώσσης, δι’ ής αύτη άναδεικνύεται έν ταΐς φυσικαΐς
περιγραφαΐς αξία καϊ έφάμιλλος τής 'Ομηρικής κατά τήν συντομίαν καϊ
δύναμιν, καϊ τοϋτο χωρϊς τό παράπαν νά παραβλαφθή ή χάρις κάϊ ή φυσικότης. Ούχ ήττον δέ λόγου άξίως έν τφ Ε μάλιστα έκ τών πρώτων ραψφδιών επιδεικνύονται αντίθετοι τής γλώσσης δυνάμεις, ή γοργότης, ή έκφραστικότης, ή μιμητική άρμ,ονία, καί, λίαν συμμέτρως πρός τάς νευρώδεις
περιγραφάς, ή ζώσα έκφρασις τής ψυχικής ταραχής·
Καϊ άπ’ τήν πλωτήν έπεσε αύτός μακράν, καϊ τό ,πηδάλι
φρικτήτοΰ σύντριψε πολλών σμιχτών άνέμων ζάλη,
κ’ ή άντένα όμοΰ καϊ τό πανϊ ’ς τό πέλαο πέσαν πέρα.
Πολληώρα τόν έσκέπασεν ή θάλασσα, ούδ’ έμπόρει
νά έβγη εύθύς, άπ’ τήν ορμή πούχε τό μέγα κΰμα,
βαρύς άπό τά ενδύματα ποΰ τούχε δώσ’ ή νύμφη.
’Αργά έσηκώθη κ’ έφτυσε πικρήν άπό τό στόμα .
τήν άρμη πώρρεε ρονιαϊς άπό τήν κεφαλή του.

ν

Τότ’ ακούσε τής θάλασσας τόν κτύπον είς τούς βράχους
*
οτι πρός τήν ξερή στεριά το μέγα κΰμα έμούγκρα
φρικτά ώς τό ξέρνα ή θάλασσα, καϊ. άφρούς έσκέπαζ’ ό'λα· y
γιατϊ λιμάνια δέν ήσαν, άράσματα δέν ήσαν,
άλλ’ άκραις ήσαν πετακταίς, πέτραις σχισταϊς καϊ βράχοι.
«Ωιμέ, καϊ τί θά πάθω, τί μοΰ μέλλεται ’ς τό τέλος;
κ’ έάν τήν άγρια νυκτιά'περάσω ’ς το ποτάμι,
ή πάχνη μήπως ή κακή και ή μαλακή δροσία
μ’ άπονεκρώσουν τήν ψυχή πούναι μισοσβυμένη·
καϊ αύρα ψυχρή τό χάραμα άπ’ τό ποτάμι πνεέει.
Καϊ αν πάλι είς ράχην ανεβώ, καϊ ς τόν κατάσκιο λόγγο
άναπαυθώ μές τά πυκνά δενδρούλια, άν ξεκρυώσω,
καϊ ξεκουράσω, καϊ γλυκός ό ύπνος μέ νικήση,
θεριά φοβοΰμαι μή μ’ εύροΰν καϊ μέ κατασπαράξουν».

Ούτω τά ώραΐα χωρία καϊ πολυπληθέστερα γίνονται καϊ βαθυτέραν καϊ
λ άλλον πρωτότυπον παρέχουσι τήν γλωσσικήν εργασίαν, καθ’ όσον βαθύ-
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τέρα κα’ι ούρανιώτέρά παρίσταται και έν τφ πρωτοτύπφ ή ποίησις. Πολλά
δέ είναι τά καλά μέρη και έν τφ Ζ, έξ ών πώς θά ήδυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν τήν ώραίαν τόΰ Όδυσσέως προσφώνησιν πρός τήν Νάυσικάν. εν
τών καλλίστων βεβαίως χωρίων τής μεταφράσεως, ώς είναι έν τών καλλίστων καί θειοτάτων του πρωτοτύπου ; Κα'ι ας παρατηρήση, παρακαλοΰμέν,,ο ευμενής αναγνώστης πώς έν αύτφ ελεύθερα άνίπταται καί ή γλώσσα,
ώς ή ψυχή τοΰ πολύπαθους άλλά μήπω καταβληθέντος, ήρωος, ϊνα ά,ναβιβάση εις ύψος ουράνιον τήν άγνοτάτην παρθένον
.

Κα’ι αν είσαι μία τών θεών ποϋ κατοικούν ’ς τά ουράνια,
έσέ προς τήν Άρτέμιδα, ποϋ κόρη ναι τοΰ Δία,
εις τήν είδή, ’ς τ’ ανάστημα, ’ς τήν πλάσι έγώ συγκρίνω.
Και άν είσαι μία τών θνητών, ποϋ κατοικούν τόν κόσμο,
μακάριος ό πατέρας σου κα'ι ή σεβαστή μητέρα,
μακαριστοί σου κ’ οί αδελφοί, ποΰ πάντοτε ή ψυχή τους
εύφραίνετ’ έξ αιτίας σου χαραίς ολη γεμάτη,
τέτοιο βλαστάρι δταν θωροΰν είς τόν χορό νά λάμπη.
Άλλά ’ς δλους ανάμεσα χαρά ’ς τόν άνδρα εκείνον,
ποΰ, άφοΰ ’ς τά δώρα ένίκησεν, έσέ θά πάρη .νύμφη·
δτι τά μάτια μου ποτέ θνητό δέν είδαν πλάσμα,
άνδρα ή γυναίκα, ώσάν έσέ· θαυμάζ’ δσο σέ βλέπω"
δμοια ’ς τήν Δήλο, ’ς τόν βωμό τ’ ’Απόλλωνα πλησίον,
φοινικιάν είδα τρυφερή ποΰ έβλάσταινε μέ χάρτ
δτι κ’ έκεΐθ’ έπέρασα μ’ άπειρη συνοδία,
είς τό ταξεΐδι πώμελλεν είς πάθη νά μέ φέρη. .

Όμοίως, καίτοι σπεύδοντες, δέν δυνάμεθα νά μή σταματήσωμεν είς
χωρία, οϊον τό εξής γλυκύτατου καί περιπαθέστατον τής ψυχής τοϋ Έλπήνορος έν τώΛ, ραψφδίμ περιεχούστ, σειράς ολοκλήρους λίαν έπιτυχώς μεταφρασθείσας·

Κα'ι άχ! νά σοϋ ζήσουν οί ακριβοί ποϋ ο κόσμος έχει ακόμη,
ή σύντροφός σου καί ό γρνε.ιός, πού σ’έχει .θρέψη βρέφος,
καί ό μόνος σου Τηλέμαχος πώχεις ’ς το σπίτι αφήση—
τί ξεύρ,’δτι,γυρίζοντας, έδώθε, άποτόν '^δη,·
θ’άράξης,τό,καράβι σου ’ς τήν νήσο τήν Αίαία,— .
δταν κεΐ φθάσης, έχε με ’ς τόν νοϋ σου, ώ βασιλέα·
νά μή μ’ άφήσης άθαπτον καί άδάκρυτον όπίσω
φεύγοντας, ,μή σοϋ γίνω έγώ θείας οργής αιτία,
άλλ’ έπαρε καί κάψε με μαζί μέ τ’ άρματά μου,
κ’ εμένα μνήμα σήκωσε σιμά ’ς τ’ άφράτΟ κΰμα,
νά *νάΧ γνωστός καί είς τούς εξής τοΰ άμοιρου έμένά ό τάφος·

ή ή συγκινητική εκείνη είκών τής θλίψεως τής Πηνελόπης καί τοΰ γέροντος Λαέρτου, έν ή ή μετάφρασις περιέχει άοάμαντας γλώσσης άξίους τφ
δντι τοΰ ύψηλοΰ πάθους τής Όουσσίας·

Καί μέ πολλήν ύπομονή ’ς τά μέγαρά σου άκόρίη
έκείνη μένει, κ’ έρημη, χωρίς παρηγορία,
τά ημερονύκτια δαπανφ ’ς τά κλάϋματα ή θλιμμένη.
. . ...... . . Κάί ό γέρος σου πατέρας
είς τόνάγρό του κατοικεί, καί ούτ’ έρχεται ’ς τήν πόλι,
ούτ’ έχει κλίναις μέ λαμπρά παπλώματα στρωμέναις·
πλήν τόν χειμώνα σπίτι τού κοιμάτ’ δπόυ καί οί δόΰλοι,
’ς τήν στάκτη, ’ς τήν γωνιά σιμά, κ’ εινάί κακοενδυμένος·
καί άμ’ έλθη ό θέρος καί ό καλός καιρός τόΰ φθινοπώρου,
’ς τό κάρπιμο κηπάρι του παντοΰ τ’ άμπελωμένο
χαμηλαίς κλίναις έχει αύτός τά πεσημένα φύλλα·
κείτεται αύτοΰ 'καί άδημονεΐ ποθώντας νά γυρίσης,
κ’ένφ πληθαίνει ό πόνος του τά γέρα τόν πλακόνουν1.
Ότι άπαράλλακτος καΰμός κ’ έμέ ’φέρε ’ς τόν τάφο·
ούτε ή καλότοξη θεά μ’ηΰρε ’ς τά δώματά μου
καί μ’ έσβυσεν, ή Άρτεμις, μέ τά λεπτά της βέλη·
άλλ’ ούτε άρρώστια μ’ εύρηκεν άπ’ δσαις καταλύουν
μέ μαρασμόν έλεεινό τήν ζήσι τών άνθρώπων
άλλ’ ό καΰμός σου, ή φρόνησι, τοΰ ήθους σου ή γλυκάδα,
αύτά μοϋ έκοψαν τήν ζώή, λαμπρότατε Όδυσσέα.

ή πώς νά παρέλθωμεν τήν θαυμασίαν έκείνην σειράν τών στίχων τής Μ
ραψφδίας·
Καί πρώτα ’ς τό ταξεΐδι σου θά φθάσης ’ς: ταΐς Σειρήναις,
π’ δλους μαγεύουν τούς θνητούς, δσοι κοντά τους έλθουν.
Όποιος σιμώση άπ’ άγνωσιά καί άκούση τών Σειρήνων
τόν ήχο, δέν θά τόν ίδοΰν τά τρυφερά, παιδιά, του.
ολόχαρα καί ή σύντροφος νά φθάση ’ς τήν πατρίδα. =
Προσπέρασέ ταις καί τ’-αυτιά σύ φράξε τών συντρόφων.
Θέλω σοϋ δείξω τώρα έγώ τό να καί τ’ άλλο μέρος.
Τό ’να έχει πέτραις κρεμασταίς καί πρός αύταίς βροντάει
μέγα τό κΰμα τής γλαυκής 'ς τήν δψιν ’Αμφιτρίτης.
■
’Σ τ’ άλλο δυο βράχ’ ύψόνονται· τόν ούρανόν έγγίζει Ζ
1 Ό στίχος ούτος ενθυμίζει τήν Κρητικήν ποίησιν, ώς ό άνώτέρώ «και άμ’ ελθή
ό θέρος κτλ.» τήν δημοτικήν, άλλά τά στοιχεία ταΰτα, ώς κα’ι παρά τω Σολωμω
συμβαίνει, δέν αναφαίνονται οΐα ήσαν έν τή μεμονωμένη αύτών εμφανίσει. (Βλ. Προλεγ. Έκδ. Σολωμοΰ σελ κ’.).
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ό ένας μ’ άκρη σουβλερή καί συννεφιά τον ζώνει.
Κεΐ δέν θά έμπόρει ν’ άνεβή θνητός ή νά πατήση
ποτέ κανένας, κ’ είκοσι χέρια καί πόδια αν είχε·
δτ’ είναι ή πέτρα γλιστερή σάν σκαλισμένος λίθος.
Σκοτεινόν άντρο, ανοίγεται τοϋ βράχου μές την ζώνη:
πρός δύσιν, εις τό έρεβος γυρμέν’, δπου τό ,πλοΐο ..
κα'ι σείς, θαρρώ, θά.στρέψετε, λαμπρότατε Όδυσσέα.
Κεΐ μέσα ή Σκύλλα κατοικεί καί φοβερά γαυγίζει·
φωνοΰλαν έχει ώσάν μικρού νεογεννημένου σκύλου.
Πόδιά χςι έκείνη δώδεκα καί αμόρφωτα είναι δλα,
έξι λαιμούς μακρύτατους, καί μέσα εις τόν καθέναν
μιαν κεφαλήν τρομακτικήν, όπ’έχει τρεις άράδαις
δόντια πολλά, πυκνότατα, μαύρου μεστά1 θανάτου.
Ναύτης δέν επαινέθηκε ποϋ έκεΐθε μέ τό πλοίο
Χωρίς νά πάθη έδιάβηκε· μέ κάθε κεφαλή της
έναν άπ’τό μαυρόπλωρο καράβι άρπάζ’ή Σκύλλα. *
Καί τούτου χαμηλότερον θά ίδής τόν άλλον βράχο"
μεγάλην έχει άγριοσυκιά πολύφυλλη, καί κάτω
τήν μαύρην άρμη άναρρουφφ ή Χάρυβδις ή θεία·
τι τήν ημέρα τρεις φοραίς ξερνγ καί τρεις ρουφάει·
τρόμος! μή τύχης εσύ κεΐ τήν ώρα όπου ρουφήση,
δτι δέν θά σ’ έφύλαγε καί αύτός ό κοσμοσείστης.

Τ’ ωραίο πλοϊον έφθασε ’ς τήν νήσο τών Σειρήνων.
Καί ώς ήμασθε είς διάστημα π’ άνθρώπου βοή φθάνει,
’ς αύταΐς σιμά δέν ώρμησε χωρίς νά τό νοήσουν
τό γοργό πλοίο, καί άρχισαν ψιλόφωνο τραγούδι·
«Ώ καύχημα τών Αχαιών πολύμνητε Όδυσσέα,
το πλοίο κράτησ’, έλα ’δώ, ν’ άκούσης τήν φωνή μας·
δτι δέν πέρασε κανείς εδώθε μέ καράβι
χωρίς το γλυκολάλημα ν’ άκούση τής φωνής μας».
Τοΰτα έγλυκοκελάϊδισαν ποθοϋσα έγώ ν’ ακούω
κ’ ένευα μέ τά βλέφαρα τών φίλων νά μέ λύσουν
κ’ εκείνοι έπέσαν ’ς τά κουπιά καί σφόδρα έλάμναν δλοι.

παρατείνωμεν τήν παράθεσιν, διότι άκατάσχετον είναι τφ οντι καί τό ρεϋμ,α
τής ζώσης ταύτης πόιήσεως, αλλεπάλληλα δέ τά εκλεκτά έπινοήματα,
δι’ ών πάσης άλλης ίσως ραψωδίας ζωηρότερον έκδηλοΰται τό υψηλόν νόημα
τής Όδυσσείας. Καί ας παρατηρήσή, παρακαλοΰμεν, ό αναγνώστης, πόσον
διαφανώς παρίσταται κάί έν τή μορφή τής μεταφράσεως τοϋτο το νόημα,
πώς παραλλήλως πρός τό πρωτότυπον εργάζεται, καί έν ταύτη ή τέχνη διά
τής άρμοδίως ποικιλλομένης αρμονίας τών στίχων καΐ διά τοϋ έπιτηδείου
έν σειρά τούτων συνειρμού (enjambement) τών νοημάτων1, λ. χ. έν τοΐς
έξης’

Τότ’ άφησα τό βαρετό παράγγελμα τής Κίρκης
ποΰ νά μή ζωσθώ τ’ άρματα πολύ μώχε συστήση,
καί τήν καλή μου άρματωσιά φόρεσα, καί δύο λόγχαις
μακρυαΐς ’ς τά χέρια σφίγγοντας ανέβηκα ’ς τήν πλώρη,
δτι άπ’ αύτοϋ νά πρωτοϊδώ θαρρούσα έγώ τήν Σκύλλα,
πετροθεριό ποϋ μώφερνε καταστροφή τών φίλων.
Καί αύτήν νά ίδώ δέν δύνομουν τά μάτια μου άποκάμαν

[
[

ολόγυρα έξετάζοντας τήν σκοτεινώδη πέτρα,

|

Ούχ ήττον παραλλήλως πρός τήν ένάργειαν καί τά άλλα τοϋ πρωτοτύ-

[

που χαρακτηριστικά βαίνει τό εξής·

[

Μέ θρήνους τό κατάστενο διαβαίναμε οί θλιμμένοιεδώθε ή Σκύλλα καί άντίκρυς ή Χάρυβδις ή θεία
είχε τά πικρά κύματα φρικτά ξαναρουφήση·
καί δταν τά έξέρνα, ώς μέ πολλή φωτιά βράζει κακκάβι,

I

γουργούριζ’ δλη άνάκατη κ’ ή άχνη της πετιόνταν
άνάερα ’ς ταΐς κορυφαίς τοϋ ενός καί τ’ άλλου βράχου.'
Καί δταν τά πικρά κύματα ξαναρουφοϋσε, πάλιν
άνάκατη δλη έφαίνονταν ’ς τά βάθη, κ’έβροντοΰσε
ό βράχος δλος φοβερά, καί ή γή κάτω έφαινόνταν
μαύρη ’ς τόν άμμο' κ’ έπαίρνεν αύτούς αχνή τρομάρα.
Κ’ένφ κυττάζαμεν αύτήν μέ φόβο τοΰ θανάτου,
μ' άρπαξε ή Σκύλλ’ άπ’το βαθύ καράβι εξι συντρόφους,
όποϋ 'ς τήν δύναμι πολύ καΐ ’ς τ’ άρματα έπρωτεϋαν.
Καί δπως τό πλοΐο γύρισα νά ίδώ καΐ τούς συντρόφους,

:

επάνω μου ήδη ένόησα τά πόδια καί τά χέρια

Άλλ’έν ταύτη τή ραψφδίφ τοσαύτη είναι ή ζωή καί ή κίνησις, τοσοϋ
τον είναι καί έν τή μεταφράσει ανεπτυγμένη ή δύναμις τής εσωτερικής
υποστάσεως έπί τής εξωτερικής αύτής έκδηλώσεως, ώστε άντιγράφοντες τά
λαμπρά ταϋτα χωρία αίσθανόμεθα άκατάσχετον σχεδόν τήν επιθυμίαν νά
< Μιστός είναι λέξις δημοτική καΐ λέγεται περί τών καρπών, ένταϋθα δέ διά τής
μεταφοράς άνυψοΓ καί τδν στίχον καΐ τήν γλώσσαν.

1 Τήν ευρυτέραν χρήσιν τοϋ σημαντικού τούτου . μέσου, τής .τέχνης πρώτος δ κ.
Πολυλάς, καθ’ δσον γνωρίζομεν, εισάγει έπαξίως είς τδν δεκαπεντασύλλαβον στίχον,
δστις πρότερον, διά τήν αναπόφευκτου διαίρεσιν αύτοϋ. εις δύο ημιστίχια, δέν εφαίνετο
τοιαύτης εξεργασίας επιδεκτικός. Αύτδς δ Σολωμός, προσεχών αείποτε επιμελέστατα

νά περικλείη έν τώ στίχω δλόκληρον νόημα, δέν έπεχείρησε τοϋτο.
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έκείνων όπ’ ανάερα στρώνονταν κ’ έμενα
χαλούσαν ύστερη φορά κατ’ όνομα οί θλιμμένοι.
Καί άπ’άκρη βράχου ώς 1 ό ψαράς μ’ένα μακρύ καλάμι
’ς τά μικρά ψάρια. δόλωμα προσφέροντας βυθίζει
τό τάύρινο τό κέρατο καί άμα τό ψάρι πιάση
εύθύς τό ρίχνει ’ς τήν ξηρά κ’ έκεΐνο λακταρίζει:
όμοια κα'ι αυτοί λαχτάριζαν ’ς τά βράχη άνεβασμένοι.

καί βρύσαις μέσ’ άστείρευταις καί υπάρχουν θύραΐς δύο’
μιά πρός βορράν, δθε ήμποροϋν θνητοί νά κατεβαίνουν,
ή άλλ’ είναι θεώτερη πρός νότον, καί άπ’έκείνην
θνητοί δέν έρχονται, άλλ’ οδός τών άθανάτων είναι.
Αύτοϋ, ποΰ ©γνώριζαν καί πριν τήν θέσι, εκείνοι έμβήκαν
καί βαστακτά σηκόνοντας πρώτα τόν Όδυσσέα
’ς τήν άμμουδιά τόν έθεσαν γλυκαποκοιμημένον.

Κα'ι τό ώραιότατον έκεΐνο τοϋ Ήλιου καί ό λαμπρός τελευταίος τοϋ χω
ρίου στίχος·

Άλλ’ ή γλώσσα δέν δεικνύεται ολιγώτερον εύκαμπτος είς έκφρασιν τής
υψηλής θλίψεως τοΰ Εύμαίου ή άνωτέρων νοημάτων, είς ά άναβιβάζεί τόν
θειον συβώτην τό εύγενές αύτοϋ πάθος·

Δία πατέρα, μάκαρες θεοί ποϋ πάντοτ’ εΐσθε,
τούς ασεβείς πατάξετε συντρόφους τοΰ Όδυσσέα,
ποϋ μ’άρπαξαν καί μώσφαξαν τά βψδια· κα'ι είς έκεΐνα
χαιρόμουν ώς άνέβαινα ’ς τόν κάταστρον αιθέρα
καί ώς πάλιν έγερνα ’ς τήν γην άπό τά ουράνια μέρη.
Καί αν γιά τά βψδια πλερωμήν, ώς πρέπει, δέν μοϋ δώσουν,
’ς τόν "^δη θέ νά κατεβώ καί τών νεκρών θά λάμπω.

Έάν δέ προβώμεν καί είς τάς έφεξής τοΰ ποιήματος ραψφδίας, θειοτέραν ίσως θά εύρωμεν κα'ι τήν άρμονίάν τών στίχων κα'ι τήν γλώσσαν τής
μεταφράσεως έν έκείνοις έξόχως τοΐς θειοτάτοις χωρίοις, έν οΐς ή ψυχή βαθέως συγκινουμένη ύπό τής γλυκείας μάλιστα καί υψηλής τοϋ Εύμαίου με
λαγχολίας αισθάνεται έαυτήν σχεδόν αίρομένην είς τό άνώτερον καί πνευματικώτερον ιδανικόν τής νεωτέρας ποιήσεως. Ήδη τήν θειότητα ταύτην
αισθάνεται τις άναγινώσκων τούς γλυκυτάτους στίχους τοϋ ύπνου τοϋ
Όδυσσέως.
Κ’ ένφ τό σώμα γέρνοντας τήν άρμη αύτοί σκορπούσαν,
ύπνος κατέβαινε βαρύς είς τά ματόφυλλά του,
βαθύς πολύ, γλυκός πολύ, παρόμοιος τοϋ θανάτου.

Έν οΐς καί αύτή ή άλλως τυχαία ίσως έμφάνισις τής ομοιοκαταληξίας
αίρει ημάς είς τήν υποκειμενικήν σφαίραν τών νεωτέρων καί έν τοΐς έφε
ξής τοϋ άντρου τών Νυμφών έν ’Ιθάκη·
Τόπος εΐν’ άγιος τών Νυμφών ποϋ λέγονται Νάιάδες.
Και είς τ’ άντρον είναι πέτρινοι κρατήρες καί λαγήναις,
καί τήν τροφήν ή μέλισσαις ’ς έκεΐνα θησαυρίζουν
1 ”Ας παρατηρηθώ καί έν τούτω τώ στίχω καί έν άλλοις ή μετάθεσις τοϋ [χο
ρίου. Τής [χεταθέσεως, σπουδαιότατου [χέσου τής τέχνης προς ανύψωση» τοϋ ποιητι
κού λόγου, πλείστην καί έν τοΐς πλαστικωτατοις τούλάχιστον τών χωρίων λίαν έπιτυχή ποιείται χρήσιν δ κ. Πολυλας, καί είναι καί έν τούτω δ πρώτος δείξας έν χρήσει εύρείςι τήν σημαντικήν ταύτην έπιδεκτικότητα τής ποιητικής ήμών γλώσσης.

Άχ 1 άπ’ ολίγο, γέροντα, σ’ άφάνιζαν οί σκύλοι
έξαφνα, καί όνειδος πολύ θέ νάχα έξ άφορμής σου·
καί άλλά οί θεοί παθήματα καί στεναγμούς μοΰ δώσαν
κύριον ίσόθεον είχα έγώ καί όλοκαιρίς τόν κλαίω.

|

ΤΩ ξένε, τρώγε άπ’τό φαγί τό χοίρινο τών δούλων,
καί τά θρεφτάρια όλόπαχα τά έύφραίνονται οί μνηστήρες,
π’όύτ’ έλεος έχουν ’ς τήν ψυχήν ούτε τής δίκης φόβο·
πλήν τ’ άνομ’ έργα οί μάκαρες θεοί δέν άγαποϋσι,
άλλά τά δίκαια καί χρηστά τιμοΰν τών θνητών έργα.
Καί όπόταν άνδρες αρπαγές κακόπρακτοι πατήσουν
έίς ξένον τόπον καί είς αύτούς λάφυρα δώση ό Δίας,
άμα φορτώσουν, σπουδακτά γυρίζουν ’ς τήν πατρίδα,
δτι κ’έκείνών είς τόν νοΰ τής δίκης πέφτε* τρόμος.

'

1

ή είς πλαστικωτέρας παραστάσεις τής πατρικής τοΰ . πιστοΰ δούλου φιλο
στοργίας, ή τής λύπης καί τών εύγενών πόθων τής αγνής Πηνελόπης·

Ήλθες, ώ γλυκό φώς μου,
Τηλέμαχε, καί νά σέ ίδώ δέν έλπιζα έγώ πλέον,
τά πέλαγ’άφοΰ πέρασες νά ύπάγης είς τήν Πύλο.
Άλλ’ έμπα, υιέ μου αγαπητέ, νά σέ χαρή ή ψυχή μου
θωρρώντας σε νεόφερτον άπό τά ξένα μέρη.
"Υπνος ποΰ μ’ ηύρε μαλακός τήν άνάστεναγμένην !
Μαλακόν θάνατον έδώ νά μώδιδε ή παρθένα
Άρτεμις, νά μή τήκεται ’ς τούς θρήνους ή ζωή μου,
ένφ ποθώ ταΐς άρεταίς όπ’ήταν στολισμένος
ό άγαπητός μου σύντροφος, τών Αχαιών ό πρώτος.
Τά παρατεθέντα ταϋτα χωρία, δντα μέν ίσως πολλά προς οιατριβην γενικώτερον έχουσαν τόν σκοπόν, ολίγα δέ πρός τό πλήθος άλλων ουχ ήττον
ΤΟΜΟΣ ιγ. Σεπτέ[χβριος-Δεκέ[χβριος.
θά
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λαμπρών παραλειπομένων ενταύθα, άποδέικνύουσίν ένάργώς οτι ή λαλου(χένη γλώσσα έχει δύναμιν ζωτικήν ικανήν να δεχθή καϊ νά συγχωνεύση έν
έαυτή στοιχεία πολυειδή κα'ι νά άνέλθη 'διά τοιαύτης συνθέσεως εις ύψος
αρκούντως επίζηλον. Έν αύτοϊς ώς πρός τήν γλώσσαν ενταύθα μέν αι’σθανόμεθα πνέουσαν τήν Έλληνικωτάτην αυράν τών δημοτικών ασμάτων, έκεΐ
δέ τό γλυκύ καί άνατολικώτατον αίσθημα τών Κρητών ποιητών, άλλαχοΰ
δέ τήν ήδεΐαν τού έκκλησιαστικοϋ λόγου μεγαλοπρέπειαν ή τό σεμνόν καϊ
διαφανές τής άρχαιότητος κάλλος, καϊ τά στοιχεία ταύτα άρμόνικώς πάντα
συμπνέοντα όπως έκφράσωσιν ένιαίως το υψηλόν πάθος τής Όδυσσείας. Ούχ
ήττον δέ αξιοσημείωτος σύνθεσις τελείται έν τή στιχουργίφ συνδυαζομένων
πολλαχού λίαν έπιτυχώς τών δημοτικών αρμονιών μετά τών έκλεκτοτέρων
έπινοημάτων τής στίχουργικής τέχνης τών νέωτέρων. Ή πτωχή ήμών φιλογογία, πλήν τών υψιπετών και δυστυχώς ευαρίθμων αποσπασμάτων τού
Σολωμοΰ, ούδέν ίσως έχει νά έπιδείξη κατά τήν τέχνην τής μορφής ύπέρτερον τών έκλεκτών τούτων χωρίων τής Όδυσσείας, δι’ αύτό μάλιστα τούτο
οτι παρ’ ούδενϊ άλλφ τελούνται τοσοΰτον εύτόλμως τοιαύται συνθέσεις, δι’ών
πρωτίστως αί γλώσσαι αναβιβάζονται είς τό ύψος ;τής γλωσσικής διαμορφώσεως. Κυριώταται δέ ιδιότητες διά πάσης τής έργασίας διήκουσαι είναι
ή εύγένεια καϊ τό νευρώδες, ούδ’έλλείπουσιν ή γλυκύτης τού αισθήματος
καί ή αφέλεια και ή χάρις, άλλ’ είναι είς έκείνας ούτως είπεϊν ύποτεταγμέναι, ούτως ώστε τά χαρακτηριστικότατα ταΰτα τοϋ. πρωτοτύπου γνωρί
σματα έμφανίζονται και έν τοϊς καλλίστοις τών χωρίων τής τεταφράσεως
ώς βαθεϊαν έχοντα τήν πηγήν των. Διά τούς σημαντικούς τούτους χαρα
κτήρας τοΰ έργου ημείς φρονοΰμεν δτι πολύ δύνανται νά ώφεληθώσιν οί
παρ’ήμϊν καταγινόμενοι είς τήν ποίησιν, έάν, άποδιώκοντες άφ’ εαυτών τάς
προλήψεις, μελετήσωσιν έπισταμένως τήν έν αύτφ τελουμένην διαμορφωτϊκήν έργασίαν. Θέλουσι δέ ώφεληθή ού μόνον έκ τών έπιτυχών τοΰ έ'ργου
μερών, άλλά καί έξ αύτών τών έλαττωμάτων, διότι καϊ ταύτα, πλήν τινων
καθαρώς έξωτερικών, πηγάζουσι κατά τό πλεϊστον έκ τής τάσεως τού συγγραφέως είς άνύψωσιν τού λόγου, έχουσι δηλαδή τήν ρίζαν αύτών είς ση
μαντικήν αρετήν, και διά τούτο παρέχουσι καϊ μίαν δψιν βαθεϊαν δεικνύοντα
τούς κινδύνους, έν οις εύρίσκονται οί πρώτοι έπιχειροΰντες τό δυσκολώτατον
έ'ργον τής γλωσσικής διαμορφώσεως. Ούτω λ. χ. έκ τής είρημένης τάσεως
τού συγγραφέως πρός τό υψηλόν καί εύγενές τής έκφράσεως καϊ έκ τής λίαν
φυλακτικής αυτού θέσεως πρός τό χυδαϊον προήλθον πολλάκις έν τή Όδυσσείγ. ανωμαλίας ή υπερβάσεις τών ορίων έκείνων τής φυσικότητας, άτινα
επιβάλλονται ύπ’ αυτής τής έννοιας'τής Τέχνης και μάλιστα τής άρχαίας.
Και τοΰτο δέ καϊ ή μέχρις υπερβολής πρός τό κείμενον πιστότης, είς ήν
ήθέλή&ε' τοϊε νά ύποβληβή, καϊ ή μήπω τελείως ώριμάσάσα σκέψις περ’ι

τού τρόπδυ καϊ τού μέτρου τής συναφής τών διαφόρων στοιχείων τής έργα-
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σίας έ'βλαψαν βεβαίως τό έ'ργον καϊ προκατέλαβον. έπ’ι τοσοΰτον τούς γράψαντας περί τούτου, ώστε καϊ άνδρες πολλήν έχοντες πείραν ζητημάτων
τοιούτων δέν ήδυνήθησαν νά κατανοήσωσι τήν αληθή αυτού σημασίαν*.
Ταύτην ακριβώς τήν σημασίαν έπειράθημεν νά δείξωμεν ήμεϊς κατά δύναμίν, καϊ νομίζομεν δτι τήν αλήθειαν τής ήμετέρας έκτιμήσεως συμπληροΐ
καϊ στηρίζει ή πλήρης καθ’ ημάς έπιτυχία τής πρό μικρού δημ.οσιευθείσης
μεταφράσεως τού Ζ τής Ίλιάδος, καθ’ δσον αύτη παρισταμένη ώς ή πλήρωσις τοϋ διά τής μεταφράσεως τής Όδυσσείας έπιχειρηθέντος, έπιχέει
φώς έπί τών άρετών έκείνης μή έκτιμηθεισών μέχρι τούδε ώς έδει διά τάς
έπίσκιαζούσας αύτάς άναποφεύκτους τότε έλλείψεις. Ή μετάφρασις αύτή
τού Ζ εχει πρός τήν ’Οδύσσειαν δν έχει λόγον, ή τελείωσις έ'ργου πρός τήν
πρώτην άπόπείραν, ή δέ πρόοδος αύτη είναι ό κάλλιστος έπαινος δν δύναταί τις ν’ άπονείμη είς άνδρα άφιερώσαντα τόν βίον αυτού εις έργα ύψίστης έθνικής σημασίας, μή τυχόντα δέ άναλόγου ηθικής ένθαρρύνσεως. Έν
τή γλώσση τοΰ Ζ βλέπομεν ήμεϊς έξευρεθέν τό άληθές μέτρον τής συγκράσεως τών συγχωνευομένων στοιχείων, τελεσθεΐσαν τήν τοσοΰτον δυσχερή
συναπαντήσω τοΰ συγγραφέως καϊ τής λαλούσης τήν γλώσσαν αύτοΰ κοι
νωνίας, έκλιποΰσαν πάσαν άνωμαλίαν. Ή έργασία αύτη άποδεικνύει δτι αί
έν τή Όδυσσείφ άτέλειαι αί βλάπτουσαι τήν γλωσσικήν αύτής ενότητα,
δέν ήσαν, ώς έπιπολαίως ύπελήφθη, άποτέλεσμα άναγκαΐον εσφαλμένου συ
στήματος, άλλά πταίσμα ύποκειμενικόν τοΰ συγγραφέως, δστις δέν ειχεν
είσέτι κατορθώση νά καταστήση τελείως άντικειμενικήν τήν ιδέαν του. Έν
τφ Ζ ό σκοπός είναι τετελεσμένος- ή τέχνη, καθ’ δσον δύναται έν μετα
φράσει νά γίνη, κατορθόνει νά παραστήση έαυτήν φυσικήν, καϊ τούτο ού
μόνον ούδόλως μεταβαλλομένου τού συστήματος, άλλά μάλιστα άγομένου
είς τάς έσχάτας αύτοΰ συνέπειας 2. Ή φυσικότης δέ αύτη άποδεικνύει προς
1 Τινες τούτων διεϊδον δτι τδ έργον έσκόπει τήν εφαρμογήν νέας περί φιλολογικής
γλώσσης θεωρίας, άλλά δέν κατενόησαν και τήν λογικήν αναγκαιότητα ταύτης.
Ουτω λ. χ. έν τή άλλως πολλοΰ λόγου άξία περί τής μεταφράσεως κρίσει τοΰ αξιό
τιμου λογίου κ. Σπ. Λάμπρου (Έφημερ. "Ωρα, ’Έτ. ΣΤ', 278) δέν. έκτιμαται δεόν
τως ο,τι αΰτδς δ κ. Πολυλάς λέγει πολλάκις, δτι δ αληθής συγγραφευς επιζητεί τήν
γλώσσαν τοϋ Μέλλοντος.Ή έκφρασις αυτή είναι συνώνυμος τών έκφράσεων, «αληθώς
εθνική γλώσσα» και ού μόνον δέν αποκλείει τδ ένεστός, άλλά μάλιστα είναι ή αλήθεια
τούτου και ώς τοιαύτη αξία νά έπιζήση καί έν τω μέλλοντι. Κατα ταύτην τήν
έννοιαν πάντες οί μεγάλοι συγγραφείς έγραψαν ή έπεζήτησαν τήν γλώσσαν τοϋ μέλ
λοντος άναπτύσσοντες τδ δυνάμει ύπάρχον καί συμπληροϋντες αύτό, έτιδέ άποκλείοντες δ,τι δ πεφωτισμένος αυτών όφθαλμδς έβλεπεν ήδη πεσδν ή προωρισμένον νά πέση.
—Έν τή ε’ιρημένη κρίσει ούχί όρθώςεπικρίνεται ή μετάφρασις τοΰ πεδο'θεν έν τφ Ν.
295 διά τοΰ άπ’ το βνζί.,'Ο μεταφραστής δέν έξελαβε τδ πεδο'θεν άντί τοΰ παιδόSer τδ άπ’ το
κατά σύμπτωσιν μεταφράζει καί τοϋτίο, άλλ’είναι κατά βάθος
πιστοτέρα μετάφρασις έκείνου.
’ Καλώς ποιών δ μεταφραστής παρεδέχθη έπ! τών κυρίων ονομάτων τδν αρχαίον
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τούτοις δτι ή συγχώνέυσις τών στοιχείων είναι έργασία ίκανώς ήδη πρΟβάσα έν τή εκλεκτή τοϋ λαοϋ μερίδι τή. λαλούση τήν γλώσσαν, διότι ανευ
τούτου ή έπιτυχία τής τέχνης δέν εννοείται. Τοιαύτη τελειότερα και φυσικωτέρα σύλληψις τής γλώσσης έπέδρασε σπουδαίως και είς τδν έσωτερικδν χαρακτήρα τοϋ έ'ργου. Ή έμπνευσις έν τφ Ζ είναι καθαρωτέρα, ό ’Ο
μηρικός τόνος γνωριμώτερος, τελειότερον τδ ύφος, κατά πολύ δέ ό στίχος
αρμονικότερος τοΰ στίχου τής ’Οδύσσειας, καί ταϋτα ούχί έν. έκλεκτοΐς
μόνον χωρίοις, άλλ’ άπδ τοϋ πρώτου μέχρι τοϋ τελευταίου στίχου τής 'Ρα
ψφδίας. Τοιαύτην δέ πεποίθησιν έχοντες εύχόμεθα έκ μέσης καρδίας τφ
άξιοτίμφ μεταφραστή ού μόνον νά συμπληρώση τδ έργον, άλλά καί νέαν
έπί τής τελειοτέρας ταύτης βάσεως νά επιχείρηση έπεξεργασίαν τής ’Οδύσ
σειας. Διότι τί εύγενέστερον άμα κα'ι φυσικώτερον δυνάμεθα νά ζητήσωμεν
τών ωραίων τούτων χωρίων ;

αρματωσιά τόν έκαυσε κ’ έσήκωσέ του μνήμα,
.
καί ολόγυρά του έφύτευσαν πεϋκα μεγάλα ή νύμφάις
Όρεστιάδες, τοΰ Διδς αιγιδοφόρου κόραις.
’Ησαν επτά ’ς τδ σπίτι μου’ γλυκείς αύτάδελφοί μου, Λ
κ’ είς μιάν ημέραν δλοι όμ.οΰ ροβόλησαν ’ς τδν “^.δη-

’Εκείνος χαμογέλασε κυττώντας τδ παιδί του
ήσυχα- καί άπ’ τδ χέρι του πιασμέν’ ή ’Ανδρομάχη
έδάκρυζε καί τοΰ ’λεγεν «’Ωιμέ, θά σ’ άφανίση
τούτη σου ή τόλμη, ώ τρομερέ· τδ βρέφος δέν λυπεΐσαι
τοϋτο κ’ έμέ τήν άμοιρην ποϋ χήρα σου θά γίνω
όγλήγορα, δτι όγλήγορα θά όρμήσουν δλοι άντάμα
νά σέ φονεύσουν οί ’Αχαιοί- καί άμα σέ χάσω, κάτω
’ς τδν μαΰρον "Αδη ας κατεβώ- διότι αν άποθάνης
καί σύ, καμμιά παρηγοριά δι’ έμέ δέν θ’ άπομείνη,
καί πόνοι μόνον έχασα πατέρα καί μητέρατδν μέγάν Άετίωνα μοϋ φόνευσεν ό θείος
■ Πηλείδης, δταν έ'ρριξε τήν πόλιν τών Κιλίκων,
τήν ©ήβην τήν ύψίπυλην άλλά τδν έσεβάσθη
νεκρόν, δέν τδν έγύμνωσε, καί μ’ δλην τήν λαμπρήν του
τύπον, δηλαδή εκείνον, δν έν φυσική διαλέξει ή διηγήσει τοϋ Όμηρικοΰ περιεχομέ
νου μεταχειριζόμεΟα πάντες λέγοντες λ. χ., καί άν δημοτικώτατα λαλώμεν, δ Έκτωρ
καί ούχί δ Έκτδρας ή Έχτορας, διετήρησε δέ έν τω δημοτικό αύτών τύπω μόνον
όσα ή ποιητική καλλιέργεια φαίνεται οτι κατόρθωσε νά καθιερώση έν τω στίχω (οίον
δ Άχιλλέας, δ Δίας κτλ.). Καί τοϋτο δέ καί άλλα παραπλήσια κατέστησαν εύχερέστερον καί τής γλώσσης τδν πλουτισμόν καί τήν άνύψωσιν τοϋ λόγου, ώστε καί εκ
φράσεις πολλάκις πολύ τολμηρότερα! τών έν τή ’Οδύσσεια δέν έγείρουσιν άποοίας,
αλλά φαίνονται φυσικότατα έν τή σειρά τοΰ λόγου λεγόμεναι. Ουτω λ. χ. έν τώ
ώραίω στίχω «Θεά θεών, ώ Άθηνά, σωσίίΐόλις, άγια» άναμιμνήσκόντι τδν πλούτον
καί τήν ϊγλυκύτητα τοϋ εκκλησιαστικού ήμών λόγου, ας παρατήρηση δ αναγνώστης
πόσον έπιτυχώς συνάπτονται αι έν αύτω ύψηλαΐ εκφράσεις μέτ’ άλλων δημοτικών
τών έ’φεξής· στίχων, χωρίς ούδόλως νά προσβάλληται τδ έν ήμΐν αίσθημα τής ανα
λογίας. ’Εννοείται δέ ότι ταϋτα λέγομεν πρδς ανθρώπους δυναμένους νά κρίνωσιν
ελευθέριος πάσης σχολαστικής προλήψεως.
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δλους τούς έθανάτωσεν δ θείος Άχιλλέας
τών μ.όσχων μέσα είς ταΐς κοπαίς καί τών λευκών προβάτων.
Καί τήν σεπτήν μητέρα μου, βασίλισσαν ’ς τήν ©ήβην,
δούλην έδώ τήν έφερε μέ τ’ άλλα λάφυρά τουκαί άφοϋ μέ δώρ’ άμ,έτρητα κατόπι έξαγοράσθη,
τήν έσβυσεν ή Άρτεμις ’ς τδ σπίτι τοϋ πατρός μουΈκτορ, σύ είσαι δι’ έμέ πατέρας καί μητέρα,
σύ άδελφός, σύ άνθηρδς τής κλίνης σύντροφός μου.
Άλλά λυπήσου μας καί αύτοϋ μείνε ’ς τδν πύργον, μήπως

ορφανό κάμης τδ παιδί καί χήραν τήν γυναίκα;

Ούδέ είναι ήττον ώραΐα ή άπάντησίς τοϋ Έκτορος ή τά μετά ταύτην
>ρία.

©ά φθάσ’ ημέρα νά χαθή κ’ ή Τλιος ή αγία
καί ό Πρίαμος ό δυνατός μέ ολον τδν λαόν του.
Άλλά τών Τρώων ή φθορά δέν μέ πληγόνει* τόσο
καί τοΰ πατρός μ.ου ό θάνατος καί τής σεμνής μήτρός μου
καί τών γλυκών μου άδελφών, όποϋ πολλοί καί άνδρεΐόι
άπδ ταΐς λόγχαις τών εχθρών θά κυλισθοϋν ’ς τδ χώμα,
δσ’ ό καϋμός σου, δταν κάνεις τών. Αχαιών σέ πάρη
■
είς τήν δουλείαν, ένφ σύ θά οδύρεσαι, θά κλαίης.
Είς τ’ Άργος ξένον ύφασμα θά ύφαίνης προσταγμένηάπ’ τήν Ύπέρειαν πηγήν ή άπδ τήν Μεσσηίδα
;
νερδ θά φέρνης στανικός, άπδ σκληρήν άνάγκην
κ’ ένφ σύ κλαίεις θέ νά είποϋν- «Ίδέτε τήν συμβίαν
. /
τοΰ Έκτορος ποϋ έπρώτευε τών ίπποδάμων Τρώων '
’ς τον πόλεμον ποϋ ολόγυρα ’ς τήν ’Ίλιον πολεμούσαν».
Αύτά θά είποϋν καί μέσα σου θά ξαναζήσηό πόνος
τοΰ άνδρός έκείνου όποϋ δέν ζή διά νά σ’, έλευθερώση.
Άλλά παρά τδν θρήνον σου καί τ’ όνειδος ν’ ακούσω
βαθυά ’ς τήν γην καλήτερα νά μέ σκεπάση ό τάφος».
Καί ό μέγας Έκτωρ άπλωσε τά. χέρια ’ς τδ παιδί του*
έσκουξ’ έκεΐνο κ’έγυρε ’ς τδ στήθος τής βυζάστρας- ;
φοβήθη τδν πατέρα του καθώς είδε ν’ άστράφτουν
τ’ άρματα καί άπ’ τήν κόρυθα τής περικεφαλαίας

-
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τήν χαίτην ποΰ τρομακτικός επάνω του έσειόντάν.
Έγέλασε ό πατέρας του κα'ι ή σεβαστή μητέρακαι ο μέγας Έκτωρ έβγαλε τήν περικεφαλαίαν
καί κατά γης τήν έ'θεσεν οπού λαμποκοπούσε.
Έφίλησε κ’ έχόρευσε ’ς τά χέρια τδ παιδί του
’‘■έπειτα εύχήθη ’ς τούς θεούς κ> ε1πε.
πατέρα
_ SVot ,έπουράνιοι θεοί, δώσετε είς τδ παιδί μου
τούτο, ώς έδώκατε είς έμέ, ’ς τδ γένος του νά λάμπη,
ς τ’ άρματα μέγας, δυνατός ’ς τήν ’Ίλιον βασιλέας,
και ώς έρχεται άπ’τδν πόλεμον μ’ άρματα «[ματωμένα
εχθρού που έφόνευσε, νά είπούν «καλήτερος έδείχθη
καί τοΰ πατρός του», καί χαράν θά αισθάνεται ή μητέρα.
, Ως είπε αύτά, ’ς τήν άγκαλιά τής ποθητής συμβίας
το βρέφος έβαλε- καί αύτή ’ς τδ μυροβόλο στήθος
τδ πήρε γελοκλαίοντας- τήν έλυπήθη έκεΐνος,
έχάιδευσέ την κ’ έλεγεν «’Αγαπητή, μή θέλης
τόσο δι’ εμέ νά θλίβεσαι- στοχάσου δτι ’ς τόν "Αδη
δεν θά μέ στείλη άνθρωπος, ή ώρα μου πριν φθάσηκαί άνθρωπος, άμα γεννηθή, είτε γενναίος είναι
ειτε^δειλός, δέν γίνεται τήν μοίραν ν’ άποφύγη».
Είπε καί πάλι έφόρεσε τήν περικεφαλαίαν ’
καί,πρδς τό σπίτι έκίνησεν ή άγαπητή γυνή του
κ εσυχνογύριζε νά ίδή μέ μάτια δακρυσμένα.
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εσωτερικής έργασίας έν τή μεταβάσει αύτού άπό τής .φύσεως είς τήν τέ
χνην, άποσπώνται βιαίως άπό τής καταστάσεων τού αισθήματος, τής μόνης
παρεχούσης είς τάς περί καλλιτεχνικών έργων κρίσεις των κύρος. Όλιγώτερον δέ τούτο συμβαίνει έπί τών δημοτικωτέρων εργασιών. Παραγνωρίζουσι μέν τήν άξίαν καί τούτων οί έντελώς έχοντες διεστραμμένην τήν αΐσθησιν καί τήν κρίσιν έκ τών σχολαστικών προλήψεων, άλλ’οί πλεΐστοι
εύρισκόμενοι κατά τήν άνάγνωσιν αύτών έν πεδίφ ούχί άσυνήθει διατίθεν
ται έύμένώς πρός αύτά. Έάν δέ τό πρώτον συνέβη καί αλλαχού, πολλφ
μάλλον παρ’ήμΐν είναι φυσικόν νά συμβαίνη διά τήν έπικρατοΰσαν τών περί
γλώσσης ιδεών σύγχυσιν, ήτις παρ’ ούδενί ποτέ τών άλλων έθνών ύπήρξε
τοσαύτη. Άλλ’ έπί τού προκειμένου συγγράμματος καί άλλα προσ'τίθενται
καθιστώντα πολύ δύσκολον τήν γενικήν καί δικαίαν αύτού έκτίμησιν έπί
τοΰ παρόντος. Είναι δέ ταύτα ό σχεδόν κατά πάντα νεοφανής στίχος τής
μεταφράσεως καί ή ούχ ήττον νεοφανής δι’ημάς τέχνη, δι’ής ό συγγραφεύς περιεργάζεται τάς σειράς- λέγομεν δέ Λ’ ή/ιάς-, διότι ή τέχνη αύτη
είναι ήδη παλαιά καί τελεία έν άλλαις φιλολογίαις καί έξ αύτών έξέμάθε
ταύτην έκεΐνος, ή δέ αΐσθησις παρ’ έκείνοις τοΐς λαοΐς είναι προ πολλού είς
αύτήν είθισμένη. Διά τούτο είς τά περί γλώσσης είρημένα άναγκαΐόν
φαίνεται ήμΐν νά προσθέσωμέν τινα περί τού μέτρου τής μεταφράσεως,
ικανά, ώς νομίζομεν, νά καταστήσωσι προσιτώτερον τό έργον έίς τούς μή
άρκούντως μεμυημένους περί τήν έξωτερικήν τής τέχνης, διασκευήν έν τφ
Ώς πάσαι αί όψεις τής έξωτερικής μορφής τής πόιήσεως, οΰτω καί ό
στίχος καί ό διέπων αύτόν ρυθμός δέν είναι τι ένδεχόμενον, δέν είναι περιβολή έξωτερική καί άδιάφορος, άλλά γεννάται έξ άνάγκής έσωτερικής τού
ποιητικού περιεχομένου, δπερ δι’ αύτού καθίσταται ό’ντω.ς τοιοΰτον αιρό
μενης τής ύλικότητος τής λέξεω'ς διά τής έπ’ αύτής έπιβολής τής τάξεως
τού ρυθμού καί τής διά τών ήχων έκφράσεως τών ψυχικών διαθέσεων, άς
αί συλληφθεΐσαι ποιητικαί ίδέαι έγέννησαν. Διά τούτο διαφέρουσαι ψυχικαί
διαθέσεις γεννώσι διαφέροντα μέτρα, ή δέ περί ταύτα άποτυχία σημαίνει
άποτυχίαν περί τήν σύλληψιν καί συναίσθησιν. τής ποιητικής· άληθείας, έπί
δέ τών ποιητικών μεταφράσεων παρεννόησιν ή άδυναμίαν περί τήν πλαστι
κήν Αναπαραγωγήν τοϋ κειμένου. Καί επειδή αί διαφοραί τών ψυχικών δια
θέσεων συγκε.ντρούνται ούτως είπεΐν είς τούς κύκλους τούς άποτελόΰντας
τάς μεγάλας τής πόιήσεως διαιρέσεις ή είδη, ήτοι τήν έπικήν, τήν λυρικήν,
τήν δραματικήν ποίησιν, εχομεν ούτω διαφέροντας στίχους έν έκαστη τού
των τών διαιρέσεων, οΐον παρά τοΐς άρχαίοις τόν έξάμετρον, τόν ιαμβικόν
τρίμετρον, καί τούς πολλούς καί ποικίλους τής Ελληνικής καί 'Ρωμαϊκής
λυρικής. Ούδέν ήττον συμβαίνει στίχοι ενός είδους νά άρμόζωσι καί είς έτε
ρον, είδος, ώς παρ’ ήμΐν ό δεκαπεντασύλλαβος άρμόζων καί είς τήν έπικήν
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ποίησιν καί είς διάφορα είδη τής λυρικής, κα'ι παρ’ Ίταλοϊς ό ένδεκάσύλΛ
λαβος άρμόζων είς πάντα αδιακρίτως τά είδη.
Καθ’ δσον αναπτύσσεται έκαστον είδος έξευρίσκεται καί ό αρμόδιος στί
χος. Έν τούτοις έν τή ιστορία πασών σχεδόν τών φιλολογιών εύρίσκομεν
τήν συναίσθησιν πολλής δυσκολίας πρδς έξεύρεσιν στίχου καταλλήλου τοϋ
δράματος. Ούτω λ. χ. έν Γερμανίφ έχομεν μεταβάσεις πρδς δοκιμήν άπδ
ένδς είς έτερον στίχον, έν δέ τή άρχαίγ Έλλάδι συνεχείς τροποποιήσεις

τοϋ στίχου και προσπάθειας τελειοτέρας αύτοΰ προσαρμογής είς τάς απαι
τήσεις τοϋ δράματος, έν ’Ιταλία δέ βλέπομεν τδν Άλφιέρην μεμφόμενον τδν
ένδεκασύλλαβον στίχον κα’ι άγωνιωδώς προσπαθοΰντα δι’ έλλειψιν έτέρου
νά δώση είς τούτον δψιν έντελώς διεσταλμένην τοϋ ένδεκασυλλάβου τής
λυρικής και τοϋ έπους. Τό φαίνόμενον προέρχεται έκ τοΰ ποικίλου καί συν
θέτου χαρακτήρός τοϋ δράματος. Έν τφ δράματι συνυπάρχουσι τδ αντικει
μενικόν τής.επικής ποιήσεως κα'ι τδ υποκειμενικόν τής λυρικής, ή ήρεμία
κα'ι ήταχύτης, ή γλυκύτης και ή άκρα εντασις κα'ι σφοδρότης τοΰ πάθους,
πάντα δέ ταΰτα δέον νά παρίστανται ούχ'ι ώς ή μεγαλοπρεπής καί πάντοτε
ήρεμος απαγγελία τοΰ έπους, ούδέ ώς τό μέλος τής λυρικής, άλλ’ ώς έν
μέσφ τούτων κείμενα, ωσκε νά παρέχηται είκών όμοιάζουσα πρός τήν ει
κόνα τών έν τφ πραγματικφ βίφ δρώντων άνθρώπων. Ανατίθεται δέ ή
δύσκολος καί ποικίλη αύτη λειτουργία, ούχ ήττον ή είς τήν γλώσσαν, είς
τδν στίχον τοΰ δράματος. Διδ ό στίχος τοΰ δράματος, ϊνα έκπληροϊ τήν
δυσχερή αύτοΰ άποστολήν, άνάγκη νά είναι πρδ πάντων εύκαμπτος ώστε
νά προσαρμόζηται είς πάσας τάς ει’ρημένας συνθήκας, νά είναι τοσοΰτον

ταχύς δσον και ήρεμος, τοσοΰτον έντονος δσον κα'ι άτονος, ούτε τοσοΰτον βρα
χύς ώστε σπανίως νά δύναται νά περικλείη ολόκληρον νόημα, ούτε τοσοΰ
τον μάκρος ώστε νά μεταφέρη ημάς είς τδ έπος, πρώτιστα δέ πάντων πρέ
πει νά είναι είς άκρον επιδεκτικός τής λεγομένης ύπερβάσεως (enjambe, ment), δι’ ής διακόπτεται έν καιρφ άρμοδίφ ή λυρικότης τών ήχων, ή πα-

ριστάνεται πλαστικός ή σύγχυσις κα’ι ή ταραχή τών παθών καϊ άλλα τοιαΰτα. Αί άπαιτήσεις δέ αύται είναι πλείονες έν τή νεωτέργ ρωμαντική
τραγφδίφ καϊ μάλιστα έν τοϊς δράμασι τοΰ Σαικσπείρου,. ών έκαστον παριστάνον οίονεΐ ολόκληρον κόσμον διέρχεται διά πασών τών ποικίλωτάτων
καταστάσεων τής άνθρωπίνης ψυχής, άνάβιβάζει κα'ι καταβιβάζεί τδ ύφος,
ποικίλλει άπείρως τούς χαρακτήρας κα'ι συνδυάζει έν αρμονική ποικιλία τό
ύπέρτατον ποιητικόν ύψος μετ’ αύτής τής έσχάτης πεζότητος.
Οί άρχαΐοι Έλληνες εύρον άρμοδιώτατον στίχον πρδς τοιοΰτον σκοπόν
τδν ιαμβικόν τρίμετρον άναπτυχθέντα είς ποικιλίαν σύμμετρον πρός τάς
διαφερούσας ποιητικός διαθέσεις τών τριών μεγάλων 'Ελλήνων τραγικών,
καϊ βε.βαίως, αν κα’ι ή άπόστασις τών χρόνων αποκρύπτει μέγα μέρος τής
πλαστικής ώραιότητος τών άρχαίων, ήμεϊς οί νεότεροι αίσθανόμεθα δτι ό
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στίχος έκεϊνος άριστα έκπληροϊ τούς ορούς;τής δραματικής στιχουργίας.; Ή
συναίσθήσις αύτή.παρώρμησε μεταξύ τών νέωτέρων τούς Γερμανούς έίς άπό,μίμησιν έκείνου τοΰ μέτρου έν τφ δράματι, έποιήσαντο δέ χρήσινί αύτόϋ
μόνον, νομίζομεν, μεταφράζοντες τούς άρχαίους· δεύτεροι δέ μετά τούτους
έπεχείρησαν τοιοΰτον τι ; οί ήμέτεροι. Κατά πόσον, έν, έκείνη τή γλώσσή,
έχούση άλλως και τήν μακρότητα έν τή λέξει καί τήν έύκολίαν τών μονο
συλλάβων καί διά ταΰτα δυνηθείση ν’ άπομιμηθή καί αύτάς τάς τροποποιή
σεις τοϋ Σοφοκλέους και Εύριπίδου, παρήχθη ρυθμός ήδύνων τήν αισθησιν
έκείνου τοΰ έθνους, δέν είμεθα αρμόδιοι νά κρίνωμεν. Πιστεύομεν δμως δτι
καί αύτο'ι οί Γερμανοί ούτε άληθή ιαμβικόν; |υθμόν κατά τήν άρχαίαν τής
λέξεως έννοιαν θεωροΰσιν αύτόν, ούτε μάλλον άλλων στίχων νέωτέρων φυ
σικός παραχθέντων τιμώσιν. Οί δέ ήμέτεροι λίαν παραδόξως συγχέαντες
τήν βάσιν τής άρχαίας καί τήν τής νεωτέρας μετρικής, ύπολαβόντες δτι ούδεμία υπάρχει διαφορά χρόνου καί τόνου *, ένόμισαν δτι παρήγον τόν άρχαϊον ρυθμόν, Ή γνώμη αύτη, καί περί αύτών τών Γερμανικών ήάμβών
λεγομένη, είναι πλάνη, πολύ δέ μάλλον είναι τοιαύτη περί τών ήμετέρων
ιάμβων, Ό άρχαϊος στίχος άδύνατον είναι νά παραχθή διά τών νέωτέρων
γλωσσών, ό. δέ λόγος τοΰ άδυνάτου έγκειται έν αύτή τή ούσιώοει διαφορά
τοΰ άρχαίου καί τοΰ νεωτέρου πνεύματος. Δυνάμει έκείνου ή ούναμις, ο νρΰς,
ή σημασία τής λέξεως διεχέετο είς πάσαν αύτής τήν έκτασίν καθιστώσα
έαυτήν αίσθήτην έν τή πόσότητι τών άποτελουσών αύτήν συλλαβών και
άποδίδουσα καί είς τήν κατάληξιν άξίαν, ήν δέν έχει έν ταΐς γλώσσαις τών
νέωτέρων, ό δέ τόνος πίπτων ώς οξύς ή βαρύς έπί πασών ομοίως των συλ
λαβών 2 δέν είχε βεβαίως τήν δύναμιν τοϋ τόνου τών νέωτέρων γλωσσών
καί διά τοΰτο δέν παρ.έβλαπτε τήν ποσότητα, ώς συμβαίνει σήμερον έν.'.τή
άρχαίφ Έλληνική λέξει τονιζομένη κατά τήν σημερινήν αύτής προφοράν.
Τοΰ άσθενεστέρου τούτου τονισμού, άλλ’ ούχί καί τού συνδυασμού, αύτοΰ
μετά τής ποσότητος, εικόνα έχομεν έν ταΐς τονίζομέναις λέξεσι τής Γαλ
λικής γλώσσης, ήτις διά τούτο είς τούς λαλούντας άλλας σημερινός γλώσ
σας παρίσταται σχεδόν άτονος σχετικός πρδς αύτάς. Διά πάντας τούτους
τούς λόγους ό ρυθμός τοΰ άρχαίου στίχου παν άλλο παρεΐχεν ή τήν άφόρητον μονοτονίαν τής σημερινής αύτοΰ άπομιμήσεως, τούναντίον δέ ήτο
* Ύπολαβόντες τουτέστιν δτι δ σημερινός τόνος τοϋ στίχου είναι αύτός δ χρόνος,
καί ούχί δτι ούτος μέν έξέλιπεν εντελώς, τούλάχιστον παρ’ ήμΐν; έκεϊνος δέ ένισχύθή
επικρατήσας μόνος εν τω στίχω και ούσιωδώς διαφόρων τοϋ άρ/αίου χρόνου. Κατά
τοΰτο κυρίως διαφωνοϋμεν πρός τόν κ. A. Ρ. 'Ραγκαβήν, ού βλέπε τήν άλλως πολ·
λοϋ λόγου άξίαν διατριβήν έν τω Ε1 τόμφ τών φιλολογικών αύτοΰ απάντων.
2 Ύπό τών πρώτων γραμματικών ετίθετο βαρεία έπί πάσης συλλαβής μή όξυνο·
μένης ή περισπωμένης (π. χ. φιλοσοφία). Βλ. κα'ι περί τούτου καί περί άλλων ένταΰθα λεγομένων Φιλολ. “Απαντα A. Ρ. 'Ραγκαβή.
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μληθής μελφδία καί διά τοϋτο κατ’ έξοχήν πλαστικός, τοϋθ’ οπερ διαφεύ
γει κατά μέγα ρ.έρος ήμάς τούς λαλούντας τήν νεωτέραν 'Ελληνικήν, μόνον
νοερώς και λίαν άμυδρώς δυναμένους νά διίδωμεν ταύτην τήν πλαστικό
τητα. . Παρ’ ήμΐν, ώς καϊ παρά πάσι τοΐς άλλοις, δυνάμει τοϋ νεωτέρου
πνεύματος ή ποσότης ή ή καλλιτεχνική αΐσθησις ταύτης' έξέλιπε καϊ άντικατέ,στησεν αύτήν ό τόνος, δστις γενόμενος μόνος κυρίαρχος καϊ ένισχυθεϊς συγκεντροΐ τήν εντύπωσιν είς.τό καθαρώς πνευματικόν σημαινόμενον
καϊ καθιστά άδιάφορον τό υλικόν μέρος τής λέξεως, πίπτων διά τοϋτο συνή
θως, ώς μάλιστα έν τή Γερμανική γλώσση συμβαίνει, έπϊ τής ριζικής συλ
λαβής. 'Όθέν πλανώμεθα βεβαίως, έάν νομίζωμεν δτι στιχουργοΰντες κατά
τά σχήματα τών άρχαίων στίχων παράγομεν πάλιν έκείνους. 'Ο κατά τά
αρχαία σχήματα πλαττόμενος στίχος έχων δλως έξωτερικήν ομοιότητα
πρός τον άρχαΐον, είναι κα’ι αυτός νεότερος ούχ ήττον, των άλλων σημε
ρινών, και πρός τούτους δέ καϊ πρός έκεΐνον παραβαλλόμενος είναι πολλά
κις άφορήτως μονότονος, δι’ δ, καϊ αν ενίοτε, ιδίως έπϊ λυρικών τής ποιή
σεως ειδών έπιζητούντων πολλάκις τοιαύτην μονοτονίαν, παρίσταται ώς
έπιτυχής πλουτισμός 1 τής σημερινής στιχουργίας, δμως έν άνωτέραις ποιητίκαΐς έργασίαις, οίον έν τφ δράματι, ήττάται άναγκαίως τών φυσικώς
παραχθέντων έν τή νεωτέρφ ποιήσει, διότι το σχήμα αύτοϋ είναι δεδομέ
νον καϊ δέν παρήγαγεν αυτό έλευθέρως ή ποιητική φαντασία.
Διά τοιούτους περίπου λόγους, νομίζομεν, καϊ ό κ. Πολυλας ζητών στί
χον κατάλληλον πρός μετάφρασιν τοϋ 'Αμλέτου, καλώς ποιών έτράπη ούχϊ
πρός τούς αρχαίους, άλλά πρός τούς νεωτέρους ρυθμούς. Έάν τούς νεωτέρους ηθμούς διαιρέσωμεν εις πρωτεύοντας καϊ δευτερεύοντας στίχους παρα
δεχόμενοι δτι ή δραματική ποίησις. πρέπει νά έπιζητήση στίχον πρωτεύ1 Οΐ ’Ιταλοί κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους μετά πολλοΰ ζήλου πειρώνται νά είσαγάγωσιν είς τήν ποίησιν νέους ρυθμούς κατά τά σχήματα τών άρχαίων,
λαμβάνουσιν δμως έκ τούτων μετά πολλής προσοχής δσα δύνανται νά συμμορφωθώσι πρός τήν έθνικήν αίσθησιν. Ουτω λ. χ. έκ τών ιαμβικών σχημάτων αποδέχον
ται μόνον το άποδίδον τόν ένδεκασύλλαβον τον καταλήγοντά είς δάκτυλον μετά τής
πενθημιμεροΰς τομής κατά τον στίχον τοϋ Όρατίου· Quid hoc veneni saevit in praeCordiiS, άλλ’ έπειδή οϋτως δ ένδεκασύλλαβος αποβαίνει ύπέρ το δέον δμοιόμορφος,
ποιούνται χρήσιν τούτου τοΰ στίχου μόνον έν στροφή λυρική. Ό ρυθμός τοΰ δρά
ματος απαιτεί πλείονα έλευθερίαν. Οί ’Ιταλοί, ών ή γλώσσα κατά τον ρυθμόν καί τον
τόνον είναι συγγενεστάτη προς τήν ήμετέραν, ουδέποτε, νομίζομεν, ήθελον άποδεχθή
έν τώ δράματι τήν άνάμιξιν, ήτις έγένετο παρ’ ήμΐν. “Αξιόν σημειώσεως είναι προς
τούτοις δτι έν έκτενεΐ ποιήσει μόνον κατ’ εξαίρεσιν ποιούνται χρήσιν τών στίχων.οΐτινες λήγουσιν είς προπαροξύτονον ή όξύτονον λέξιν· δ λόγος τούτου είναι, νομίζομεν,
δτι δ τόνος, ψυχή κα’ι τής λέξεως καί τοΰ στίχου έν ταΐς νεωτέραις γλώσσαις, πρέπει
νά άποβή αισθητός ώς τοιοΰτος έν τώ τέλει τοΰ στίχου, καί τοϋτο κατορθοΰται διά
τοΰ παροξύτονου, έξασθενεϊται δέ ή κολοβοΰται διά τοΰ προπαροξύτονου καί τοΰ όξυ’τόνου.
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οντα, έν τή δημώδει ήμών ποιήσει όύδένα ετερον τοιοϋτον εΰρίσκομεν πλήν .
τοϋ πολιτικού δεκαπεντασυλλάβου ·. Ό πολιτικός δεκαπεντασύλλαβος στί
χος δέν είναι, ώς ένόμιζεν ό Ευστάθιος, τροχαϊκώς ποδιζόμενος; άλλ’ώς
όρθώς παρατηρεί ό κ. A. Ρ. 'Ραγκαβής, τετράμετρος ιαμβικός, είναι δέ ό
κατ’ έξοχήν νεοελληνικός στίχος, προσαρμοσθεϊς ύπό τοΰ Σολωμοΰ είς ύπέρτατον ύψος ποιήσεως, προσφιλής τφ Έλληνικφ λαφ, αρμονικότατος, έπιδεκτικός ικανής ρυθμών ποικιλίας, καϊ διά τε τό μήκος καϊ τήν κυμαινομένην αύτοϋ μελφδίαν εΐπερ τις καϊ άλλος άρμόζων είς τήν έπικήν σεμνοπρέπειαν καϊ είς έκφράσιν έν γένει ήρέμων ποιητικών διαθέσεων. Άλλ’
ακριβώς διά ταϋτα τά προτερήματα έτι δέ διά τήν άναπόφευκτον ’αύτοϋ
διαίρεσιν είς δύο ημιστίχια καϊ μάλιστα διότι ολίγον είναι έπίδεκτικος ύ^περβάσεως, ό στίχος ούτος δέν πληροί βεβαίως τάς συνθήκας, άς κατά τά
άνωτέρω είρημένα.έπιβάλλει τό δράμα. Μετά τούτον ούδένα παρέχει πρω
τεύοντα καϊ ίσον κατά τήν ευγένειαν ή ποίησις τοϋ λαού, άλλ’ή τέχνη έκαλλιέργησεν ήδη έπιτυχώς παρ’ ήμΐν στίχον τοιούτον, τόν ένδεκασύλλα
βον. Ό ένδεκασύλλαβος στίχος, οιος παρίσταται έξόχως έν τφ Λάμπρφ τού
Σολωμοΰ είναι άναμφισβητήτως ό θαυμασιότατος τών στίχων τής νεωτέρας μετρικής, είναι δέ ό έθνικός στίχος τών ’Ιταλών καϊ άλλων τής Ευρώ
πης φιλολογιών καϊ παρ’ έκείνων παρέλαβεν αυτόν καϊ ή ήμετέρά.,·-Χαράκτηρίζει ιδίως τον στίχον τοϋτον ή μεγίστη αύτοϋ ευστροφία, δΓ ήν έν τή
’Ιταλική ποιήσει ευρίσκει τις αύτόν προσαρμοζόμενον κάλλιστα είς πάντα
ανεξαιρέτως τά είδη, καϊ έν τφ δράματι μάλιστα λαμπράν παρέχει άπόδειξιν τούτου έκείνη ή ποίησις διά τών έκ διαμέτρου άντιθέτων έξόχων πα
ραδειγμάτων τού Άλφιέρη καϊ τοΰ Μανζόνη. Οί έχοντες πείραν τής ’Ιτα
λικής φιλολογίας καϊ γινώσκοντες άμα τήν έν πολλοΐς μεγίστην συγγένειαν
τής Ιταλικής γλώσσης πρός τήν ήμετέραν, φαίνεται δτι εύλόγως θά έλε1 Οΐ παρ’ήμΐν μεταχειρισθέντες τον ιαμβικόν τρίμετρον, ώς όνομάζουσιν αύτόν,
προβάλλουσιν ότι ποιείται χρήσιν αύτοϋ ή δημώδης ήμών ποίησις έν τοΐς χορικοΐς
ασμασιν, οίον Σταθήτε, παλληκάρια, σταματήσετε — έσκότωσαν τό Γιάννο τον
άρματωλό. Άλλ’ δ στίχος ούτος δέν είναι εις, εί μή έν τή γραφή, δέν είναι δωδεκασύλλαβος, αλλ’ επτασύλλαβος παρακολουθούμενος ύπό ετέρου πεντασυλλάβου προ
παροξύτονου ή όξυτόνου ώς άντιφωνήσεως. Ό κανών ούτος ούδέποτε παραβαίνεται
έν τή δημώδει ποιήσει. Είναι διά τοϋτο καθαρώς λυρικός καί θά ήτο καθ’, ύπερβολήν μονότονος έν τώ δράματι, μεταφερόμενος εις αύτό ώς έχει έν τή δημώδει ποιήσει. Καί έάν δέ έν τώ πρώτφ αύτοϋ μέρει ήθελον συγχωρηθή αΐ περί τόν τονισμόν
ποικιλίαι τοΰ ίταλικοΰ ένδεκασυλλάβου, τό έτερον ον προποροξύτονον ή όξύτονον θά
παρήγε μονοτονίαν κα’ι βραδύτητα ασυμβίβαστον πρός τήν δραματικήν έκφράσιν άρχαίαν καί νεωτέραν, πλην δέ τούτου δέν θά ητο απηλλαγμένος τής μομφής τής βραχύτητος, ήν έν τοΐς έξης προσάπτομεν είς τόν ένδεκασύλλαβον ώς πρός τήν έν γένει
πολυσύλλαβον ήμών γλώσσαν. Άλλ’ όπως καί άν έχωσι ταϋτα, ή άνάμιξις, ήν έπςχείρησαν οί ήμέτεροι έν τούτω τω μέτρφ, είναι βεβαίως παράφωνος.
. ;.
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γον οτι το δραματικόν μέτρον κα'ι παρ’ ήμ.ΐν ούδέν άλλο πρέπει νά είναι ή
το Ιταλικόν. Καΐ όμως ύπάρχει σπουδαία προς τοϋτο άντίρρησις. Βεβαίως
ο ένδεκασύλλαβος στίχος αρμόζει τοσοϋτον καλώς πρός τήν φύσιν τής λα 
λουμένης Ελληνικής γλώσσης, τοσοϋτον είναι έν αύτή Φυσικός, ώστε κατά
πρώτον φαίνεται άπορον σχεδόν πώς δέν συνέβη νά είναι καΐ ό" στίχος τής
δημώδους ήμών πόιήσεως, ώς είναι τώυ δημοτικών ασμάτων τών Ιταλών.
Αλλ’ η απορία παύει εύθύς αμα άναλογισθή τις τό πολυσύλλαβον τής γλώσ
σης ημών· Ενεκα τής ΐδιότητος ταύτης και μόνης, περιοριζρύσης τήν σπουδαιαν έν σοβαρά ποιήσει άνάγκην τοΰ έκφράζειν πλήρες καί τέλειον νόημα
δία τοΰ στίχου, ό ένδεκασύλλαβος. δέν δύναται νά κατέχη θέσιν κυρίαν έν
τή ήμετέρφ ποιήσει, ώς έχει έν τή ’Ιταλική. Πλήν δέ τούτου πολλά κα’ι
ώραΐα τής τέχνης επινοήματα,, δι’ών ή Ιταλική στιχουργία καλλύνει καΐ
ποικίλλει πλουσιώτατα εκείνον τόν στίχον, άποβαίνουσιν εις ήμ^άς πολλάκις διά τόν εΐρημένον λόγον άδύνατα *, Ή πραγματική καΐ αναπό
φευκτος αυτή δυσχέρεια ήγαγεν άναγκαίως τόν κ. Πολυλάν εις ζήτησιν στίχου κειμένου έν μέσφ τών δύο εΐρημένων κατά τό μήκος κα'ι εχοντος, ει
δυνατόν, πάσας έκείνας τάς άρετάς, δι’ας ό ένδεκασύλλαβος κατέχει θέσιν
τοσοϋτον επίζηλον έν τή ’Ιταλική τραγφδίγ. Καί, φρονοϋμεν ημείς, τοιοϋ
τος στίχος εύρέθη. Ό στίχος τών δεκατριών συλλαβών, έξωτερικώς κατά
πρώτον εξεταζόμενος, κεΐται τφ ό'ντι έν μέσφ τών εΐρημένων διά τε τόν
άριθμόν τών ποδών. του καΐ διότι ό πούς ή ή βάσις αύτοϋ είναι καΐ βάσις
εκείνων. Ό τονικός ίαμβος, βάσις γενική τών πρωτευόντων στίχων έν τή
νεωτέρα ποιήσει, κυρίως διότι ούδείς άλλος πούς δύναται έν μεγάλφ στίχφ
νά έπιτρέψη περιστολήν τής πολυτονίάς. τοιαύτην, ώστε νά είναι δυνατή ή
εις τό ποικίλον τών ψυχικών διαθέσεων άντιστοΐχοϋσα ρυθμική ποικιλία,
επτάκις μέν έπαναλαμβανόμενος παρέχει ύπερκαταληκτών τόν δεκαπεντα
σύλλαβον, πεντάκις δέ τόν ένδεκασύλλαβον2, καΐ διά τεσσάρων δέ έτι καί
δλιγωτέρων ιάμβων άποτελοϋνται ρυθμΐκώτατοι στίχοι’ ώστε ό δεκατρισύλλαβος πληροί τόν κενόν χώρον τών έξ ιάμβων. Άλλ’ ιδιαιτέρα έξέτασις αύτοϋ διά παραθέσεως καταλλήλων παραδειγμάτων τής Μεταφράσεως
θέλει δείξη, έλπίζομεν, δτι κα'ι έσωτερικώς έχει ούτω τό πράγμα κα'ι δτι
1 Λέγομεν ταϋτα άποβλέποντες ιδίως είς τδν άνομοιοκατάληκτον ένδεκασύλλαβον
στίχον, άν καί δύνανται νά λεχθώσι καΐ περί αύτών τών δμοιοκαταληκτων στροφών.
Ή θαυμασία επιτυχία τούτων έν τώ Λάμπρω τοΰ Σολωμοΰ δέν είναι έπαρκής ΐνα
απόδειξη τδ εναντίον, άνομολογοΰσι δέ τοϋτο δσοι τών Έπτανησίων εν γνώσει τών λε
πτοτήτων τής ’Ιταλικής στιχουργίας κατέγιναν δπως άποδώσωσιν αύτάς έν στροφαΐς
ένδεκασυλλάβοις.
! Οί ’Ιταλοί- φιλόλογοι θεωροΰσιν αναμφισβήτητου δτι ό ένδεκασύλλαβος στίχος
έγεννήθη έκ τοΰ Λατινικού ίαμβικοΰ τριμέτρου. Είναι δέ γνωστόν δτι εν τή Λατινική
ποιήσει, άποτελούση τήν μετάβασιν άπδ τοΰ αρχαίου εις τδ νεώτερον πνεΰμα, δ τόνος
έρχεται άναφαινόμενος ήδη ώς ψυχή τοΰ ρυΟμοΰ.
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ού μόνον ή έκλογή τοΰ Μεταφραστοϋ ύπήρξεν επιτυχής, άλλ’ δτι καΐ ού.δεμίαν άλλην επιδέχεται, λύσίν τό ζήτημα.
Ό στίχος ούτος κα'ι διά τό άδιαίρετον καΐ δι’ άλλας άρετάς άφίσταται
τοΰ δεκαπεντασυλλάβου καΐ τείνει πρός τον ένδεκασύλλαβον, είναι δέ, ώς
ούτος, διττός κατά τόν τονισμόν τών ρυθμικώς τονιζόμενων συλλαβών. Τό
πρώτον είδος είναι τό έχον'τον πρώτον κύριον τόνον επί τής έκτης, μ.εθ’ ήν
έπεται ιαμβικόν επτασύλλαβον τονιζόμενον ή έπί τής όγδοης καΐ δωδέκα
της ή έπ'ι ταύτης καΐ τής δεκάτης. ’Εν τούτφ τφ στίχφ ή λέξις τής έκτης
ή είναι οξύτονος ή παροξύτονος, άποφεύγεται δέ τό προπαροξύτονον,. διότι
ό τόνος αύτής, ών έν τφ μέσφ τοΰ στίχου καΐ μή έχων έτερον ψυθμικρν
πρό αύτοϋ, άνάγκη νά είναι ισχυρός, τό δέ προπαροξύτονον καθιστών αυτόν
άσθενέστερον θραύει τόν στίχον, ώς συμβαίνει έν τφ ένδεκασυλλάβφ «Γλυκολυπούμενη χαμογελάει», ένθα ή λέξις τής τετάρτης συλλαβής είναι προ
παροξύτονος. Αί δέ πρώται πέντε συλλαβαί, ώς σπεύδοντός ούτως εΐπειν
τοΰ στίχου πρός τόν τόνον τής έκτης, δέν έ'χουσι κυρίως τόνους ρυθμικούς·
δθεν ο' τονισμός τών λέξεων ένταϋθα ποικίλλεται ίκανώς ή τΰνιζομ,ένων τών
άρτιων θέσεων ή μιας τούτων ή μόνης τής τρίτης. Έκ τούτων φαίνεται ήδη
πόσην ποικιλίαν ρυθμοϋ παρέχει τό πρώτον τοϋτο είδος συμμέτρως πρός
τάς ποικίλας ψυχικάς διαθέσεις, αΐτινες γεννώσιν αύτήν, ή ποικιλία δέ αύτη
είναι κατά πάντα άντίστοίχος πρός τήν τοΰ ένδεκασυλλάβου. Τοιοΰτοι στί
χοι είναι οί εξής*

Κάί τότε πνεΰμα, ώς λέγουν, δέν τολμά νά βγαίνη·
άγαθαΐς είναι ή νύκταις, άστρο δέν πληγόνει,
Νύμφη καμμιά δέν βλάπτει, στρίγλα δέν μαγεύει, .
τόσ’ ό καιρός έκεΐνος είν’ εύλογημένος,
Τήν περασμένην νύκτα, έψές, ένφ τ’ άστέρΐ,
αύτό πόΰ θέσιν έχει δυτικά τοΰ πόλου,
τόν δρόμον τοΰ είχε τρέξη νά φωτίση έκεΐνο
τδ ούράνιο .μέρος, δπου τώρα σπινθηρίζει,
ό Μάρκελλος κ’έγώ, καθώς βαροΰσε ή μία, — *

Τό δέ δεύτερον είδος τονίζει τόν στίχον κατά διποδίας έχον ωσαύτως
τρεις ρυθμικούς τόνους· τοιοΰτοι, πλήν τοΰ πρώτου, είναι οί εξής τοΰ Άμλέτου πρός τήν- Βασίλισσαν
1 Παρδλ; τούς ένόεκασυλλάβρυς·
Είναι νύκτα γλυκεία Κα'ι το φεγγάρι
?έν βγαίνει νά σκεπαση'άστρο-κανένα...
Αένω σταυρό τά χέρια” Ουράνια, θεία....
Κόλασι; τήν πιστεύω· είναι τη, αυξάνει...
Δέν λείπει τώρα πάρεξ νά χαλάση...
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πνοαίς ούράνιαις φέρνεις, είτε' φλόγαις 'Άδου,
έχεις προαίρεσιν καλήν είτε δλεθρίαν,
μέ σχήμα τόσο άξιομίλητον έφάνης,
ώστ’έγώ θά σού κρίνω· καί σού λέγώ; Άμλέτε,
πατέρα μου καί τών Δανών ώ βασιλέα!
Ά ! δός μου άπόκρισιν ; ’Σ τήν άγνοιαν μή μ’ άφήσης ‘
νά πνίγωμαι, άλλ’ είπε, διατί τ’ αγιασμένα
κόκκαλά σου, οπού τά ’χαν νεκροσυγυρίση,
τά σάβανά των έσπασαν ; Διατί τό μνήμα,
πού σ’ είδαμε κλεισμένον ’ς τήν άνάπαυσίν σου,
τ’άσάλευτ’ άνοιξε σαγόνια τού μαρμάρου ,
νά σ’ άπολύση δπίσω ; Τί σημαίνει τούτο,
δτι σύ, λείψανο, πατόκορφα ώπλισμένος,
πάλι έρχεσαι νά ίδής τά φέγγη τής σελήνης,
τήν νύκτα ν’ άσχημίζης, ώστ’ εμείς, τής φύσεως ,
τά έμπαίγματα, τόσο φρικτά νά κλονισθοΰμε
μέ στοχασμούς δπου δέν φθάνει ό νούς τού άνθρώπου ;

Τά χέρια σου μή ζίφης- σίγ’ αύτού καί κάθου·
έγώ θά ζίψω τήν καρδιά σου· θά τδ κάμω,
άν είναι ζύμη τρυφερή κ’ έάν συνήθεια

κατηραμένη δέν τήν έχει άποχαλκώση,
ώστε ώσάν πύργος κάθ’ έντύπωσιν νά διώχνη.

Αλλα το είδος τοΰτο δέν έπιδέχεται ποικιλίαν τονισμ.οΰ, εχει δέ χαρα
κτήρα μεγαλοπρεπέστερον καί βαρύτερον τοϋ πρώτου καί αντιστοιχεί προς
τους ενδεκασυλλάβους τούς έχοντας τον τόνον έπ'ι τής τέταρτης καί τής
δγδόης, οΐος είναι ό στίχος. Καϊ της βροντής ποΛυβουίζτι ό κρότος. Άμψότερα δέ τά είδη συμπλεκόμενα συμμέτρως πρδς τδ έσωτερικδν αίσθημα
παράγουσι θαυμασίαν ποικιλίαν ρυθμών, οΐαν καί τά διάφορα είδη τών ένδεκασυλλάβων. Κάλλιστα γίνεται τοΰτο έν τφ εξής χωρίφ τοΰ Όρατίου
πρδς τδν Βερνάρδον.

’Σ τήν 'Ρώμην, μές τδ ύψος δόξης δαφνοφόρας,
ολίγο πρίν ό φοβερδς ’Ιούλιος πέση,
οι τάφοι άδειάσαν, και οί νεκροί σαβανωμένοι
είς τούς δρόμους τής 'Ρώμης θλιβερά θρηνούσαν·
άστρα μέ φλόγιναις ούραίς, αίματωμένα,
’ς τδν ήλιον χαλασμοί* καί ό νοτερός πλανήτης,
ποΰ τδ βασίλειο κυβερνφ τοΰ Ποσειδώνος,
έκλειψιν έπασχε κακήν, ώς νά χε φθάση
’ς τής Κρίσεως τήν ημέραν καί δμοια σημεία
μέ τούτα, ώσάν προδρόμους τρομερών συμβάντων,
ώς προμηνύματα κακά ποΰ στέλν’ ή μοίρα,
καί ώσάν προοίμια συμφοράς ποΰ δέν θ’ άργήση,
ό Ουρανός καί ή Γή συγχρόνως έχουν δείξιρ
’ς τά μέρη μας έδώ καί τών συμπολιτών μας.
Άλλά, αγάλι! κύττα έκεΐ πώρχεται πάλιν !
Έκ τής ποικιλίας δέ ταύτης τοΰ τονισμού προέρχεται καί ποικιλία το
μών καί διαιρέσεων αντιστοιχούσα ώσαύτως πρδς τήν τών ένδεκασυλλάβων
καί, ζωογονούσα τδν ρυθμδν τού στίχου μάλιστα διά τών πρώτων.
Καί ούτοι μέν είναι αύστηρότερον οί κανόνες τοΰ τονισμού τού στίχου, ό
δέ κ. Πολυλάς, πολλαχού έπιτυχώς, έδειξεν δτι, ώς ό άρχαΐος δραματικός
στ^Χ°ί> °ϋτω καί ό νΰν έπιδέχεται ένίοτε κατ’ έξαίρεσιν τροποποιήσεις τοΰ
συνήθους ρυθμού, δταν αύται έπιβάλλωνται ή έπιτρέπωνται ύπδ λόγου έσωτερικοΰ τοΰ νοήματος. Τοιαύτας παρέχουσι λ. χ. οί μεγαλοπρεπείς στίχοι
τής προσφωνήσεως τού Άμλέτου πρδς τδ Πνεύμα*

Ώ ’Άγγελοι τού Ύψίστου, σεις φυλάξετέ μας ! —
Μακάριον είσαι πνεύμα, είτε κολασμένο.

...

ένθα έν μέν τφ έβδόμφ στίχφ ή άτονία καθιστφ τρυφερωτέραν τήν έκφρασιν τής υίίκής φιλοστοργίας, έν δέ τφ ένδεκάτφ ό χωρισμός τού στίχου δέν
βλάπτει, διότι ή παύσις ύπάρχει έν τή έννοί^, έν δέ τφ δεκάτω έκτφ ή
πρώτη λέξις είναι τοσοΰτον στενώς συνημμένη μετά τού προτέρου στίχου,
ώστε έν τή άπαγγελί^ ή διακοπή τού ρυθμού παράγει εύάρεστον αίσθησιν
διά τήν έξ αυτής φυσικότητα τής έκφράσεως. Καί σημειωτέον δτι τοιαύτην
φυσικότητα έπιβάλλει συχνάκις αύτή ή φύσις τοΰ Σαικσπειρείου δράματος,
ώστε πολλάκις καταφεύγει είς τοιαϋτα τεχνάσματα καί ό μεταφραστής
ιδίως δπου ό διάλογος γίνεται πεζότερος. ’Ενίοτε, δέ καί ώραΐοι στίχοι έκ
τούτου προκύπτουσιν, οιος είναι έκ τών εξής τής Βασιλίσσης πρδς τδν Αμλέτον ό πρώτος*
’·
Μή πάντοτε μέ βλέφαρα χαμηλωμένα
ζητής τδν εύγενή πατέρα σου ’ς τδ χώμα.
ή ό στίχος
Αργά καί μεγαλοπρεπώς περνφ σιμά τους

ένθα ό έν τή άπαγγελία άκουσίως γινόμενος τής τετάρτης συλλαβής τονι
σμός καθιστά. τήν λέξιν γραφικωτέραν, ή δ στίχος

Μέ διάσκελο πολεμικό διαβήκ’ έμπρός μας
ή έκ τών στίχων τού πίπτοντος Λαέρτου

Άμλέτε, σκοτωμένος είσαι, ούδέ κανένα
ιατρικό ’ς τδν κόσμον νά σέ ίάνη άξίζει·
ώρα μισή ζωής ’ς έσέ δέν απομένει·
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αύτό ποϋ σφίγγεις swat τ’ όργανο τοϋ φόνου,
άκούμ-πωτο, φαρμακωμένο· ιδού τό.μαΰρο
μηχάνημα όποϋ σπσ. ’ς τήν κεφαλήν μου1 ιδού με
κείτομαι χάμω εδω νά μή σηκωθώ πλέον.

ό τελευταίος, δστις διά τοϋ επιτυχούς περί τό τέλος αύτοϋ παρατονισμοΰ
ενθυμίζει τρ.ν περίφημον καϊ έκφραστικώτατον τοϋ Σολωμοΰ
Καϊ πέφτει όμπρός τους γονατιστός χάμου.

[Ούτως, έξεταζομένου καϊ μόνου τοΰ στίχου τής έργασίας, σημαντικώς
ήδη παρίσταται ή πρωΐοτυπία τοΰ γράψαντος, ή τόλμη, ή άνάβασις αύτοϋ
ύπεράνω τής κοινής ένεργείας. Ό δεκατρισύλλαβος στίχος μόλις υπήρχε
πρό αύτοϋ αφανής, καϊ έν τή μεταφράσει τοϋ Άμλέτου άνυψοΰται ήδη είς
πάσας αύτοϋ τάς πολυποίκιλους καϊ αντιθέτους δυνάμεις, άναφαινόμενος κα'
μεγαλοπρεπής κα'ι γλυκύς, καϊ ήρεμος καϊ σφοδρός, έπικώτατος άμα καϊ
λυρικώτατος, έκφράζών καϊ τάς γλυκυτάτας καϊ γαληνιωτάτας τών διαθέ
σεων τής ψυχής καϊ τάς σφοδροτάτας τών παθών καταστάσεις, δπερ μάλι
στα κατορθοΰται διά τής άκρας αύτοϋ έπιδεκτικότητος τής ύπερβάσεως.
Ούδέν άλλο ή τοϋ Σάικσπείρου τό δραμα, ούδέν άλλο ή ό Άμλέτος ήδύ
νατο νά παράσχη αφορμήν τοσοϋτον εκπληκτικών αντιθέσεων, ό Άμλέτος,
έν φ ολόκληρος αποκαλύπτεται τής ανθρώπινης ψυχής ό πλουσιότατος κό
σμος. Ούδείς δέ, νομίζομεν, ικανός νά νοήση καϊ αίσθανθή τήν γιγαντιαίαν
δύναμιν τοϋ μεγάλου δραματουργού, θέλει εύρεθή μή άναγνωρίζων τήν εύγένείάν, τήν δύναμιν, τό ύψος τοΰ πάθους καϊ έν χωρίοις τής μεταφράσεως,
οια οί μονόλογοι ή ή διήγησις τοΰ έγκλήμ,ατος, δταν άναγίνώσκη στίχους
τοιούτους·
.
Ιδού πώς αδελφός τά πάντα, ένφ κοιμόμουν,
ζωήν, κορώναν καϊ βασίλισσαν μοΰ έπήρε.

•

Έκόπην μέσα ’ς τ’ άνθος τών άμαρτιών μου,
χωρίς νά έτοιμασθώ, χωρίς νά λάβω μύρον,
χωρίς μετάληψιν, χωρίς νά διορθώσω
τήν ψυχήν μου, άλλά λόγον μ’ έστειλαν νά δώσω
σκυμμένος άπ’ τό βάρος τών έλλείψεών μου.
”Ω φρίκη I ώ φρίκη ! & φρίκη ! Κάϊ αν αίσθησιν εχεις,
. μή τό ύπόφέρης· μήν άφήσης τής Δανίας
τήν κλίνην τήν βασιλικήν κοίτη νά είναι
πόθων αισχρών κα’ι μιαρής αιμομιξίας.

η έν τή εύστροφία τής γλώσσης καϊ ταΐς άλλεπαλλήλοις ύπερβάσεσι τοϋ
ακολούθου χωρίου ζώσαν τφ δντι τήν εικόνα τής φοβερωτάτης τών ταραχών
τής ψυχής καϊ τής ύψηλοτέρας άγανακτήσεως έν τή μοναδική έκείνη σκηνή
τής πάλης τοΰ Άμλέτου καϊ τής μητρός του-
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Άμλέτε, ώ παΰσε !. Μές τά βάθη τής ψυχής μού
στρέφεις τά μάτια μου, καϊ αύτοϋ μαυράδια βλέπω
ποΰ δέν ξεβάφουν.
■
ΑΜΛΕΤΟΣ

’Ά ! νά ζής ’ς τόν σαπημένον
ιδρόν μιας κλίνης λιγδερής, ποΰ τήν ζεσταίνει
άχνός σιχαμερός, γλυκά λόγια νά λέγης,
τόν έρωτα νά κάμνης μές .τ’ άχοΰρι,—
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Φθάνει·
μή μοΰ όμιλήσης, παΰσε- ωσάν μαχαίρια μπαίνουν
τά λόγια σου ’ς τ’ αύτιά μου- παΰσε, άγαπημένε
Άμλέτε, παΰσε.
ΑΜΛΕΤΟΣ .·,

"Ενας δολοφόνος, ένα
κτήνος, μιά λέρα, όποϋ τό εικοστό δέν έχει
άπό τό δέκατο τοΰ πρώτου σου κυρίου·
μία μαίμοΰ τών βασιλέων, ένας κλέφτης
τοΰ θρόνου καϊ τής έξουσίας, πώχει πάρη
άπ’ τό σεντοΰκι τήν άτίμητην κορώναν
και μές τήν τσέπην, του- έχωσέ την.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Φθάνει! ά φθάνει !
ΑΜΛΕΤΟΣ

Άπό κουρέλια βασιλιάς !
Άλλ’ούχ ήττον θαυμασίως είναι έστιχουργημένα μέρη γαληνιώτερα τοϋ
ποιήματος, έξ ών ώς άξια τής μελέτης τών καταγινομένων εις τήν ποίησΐν συνιστώμεν μάλιστα τόν έν τή Γ'. Πράξει μονόλογον τοΰ βασιλέως
Κλαυδίου καϊ τήν έν τή Α'. γλυκεΐαν παραινετικήν ομιλίαν τοΰ Λαέρτου
πρός τήν Όφηλίαν, ούχ ήττον δέ, ώς παράδειγμα άξιόλογον ρεούσης δρα
ματικής στιχουργίας, τό εύγενές έκεΐνο χωρίον, ένθα εκφράζεται τό αί
σθημα τής φιλίας τοΰ Άμλέτου πρός τόν Όράτιον
Νά μή πιστεύης,
δχι, πώς κολακεύω- τί θά περιμένω
' .
τάχ* άπό σέ, ποϋ θησαυρόν δέν έχεις άλλον
ή μόνον τό έξυπνο σου πνεΰμα. νά. σοΰ δίδη
τροφήν κ’ ενδυμασίαν ; Καϊ διά ποΐον λόγον
θά κολακεύωνται οί πτωχοί ; Τά μελωμένα
χείλη ας γλείφουν τήν. μωράν πομπήν τοΰ πλούτου·
τομος ιγ'. Σεπτέμβριος—Δεκέμβριος.
35
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τά λυγιστά στροφίδι’άς κλίνη τών γονάτων
. έκεϊνος όπου ελπίζει ν’ άπολαύσή κέρδος
άπ’ τήν χαμέρπ,ειάν του. Μέ άκοϋς; Άφ’ δτου
ή καϋμένη ψυχή μ.ου έγίνηκε κυρία
τής εκλογής της κα'ι ικανή νά ξεχωρίζη
μεταξύ τών ανθρώπων, έχει μέ σφραγίδα
σέ σημείωση διά δικόν της, άφοΰ σ’ είδα
τά πάντα νά ύπομένης καϊ νά μή το δείχνης.
Τά ραπίσματα σύ τής Τύχης καϊ τα'ις χάραις
έδέχθης δμοια, κ’ ειν’ ευλογημένοι εκείνοι
πώχουν αίμα καϊ νοϋν συγκερασμένα τόσο,
ώστε, δέν γίνονται φλογέρα νά τούς παίζη
το δάκτυλο τής Τύχης ’ς τό κλειδί ποΰ θέλει.
’Άνθρωπον νά μήν είναι ανδράποδο τοϋ πάθους
δός μου, κα'ι θά τόν φέρω ’ς τής καρδιάς τά βάθη,
’ς τήν καρδιά τής καρδιάς μου, καθώς έχω εσένα.

καϊ τό γλυκύ έκεΐνο κα'ι μελαγχολικόν τής δυστυχούς Όφηλίας·

Ώιμέν’ άφανισμος έξοχου διανοίας !
Μάτι αύλικοΰ, γλώσσα σοφού, στρατιώτου ξίφος,.
ή απαντοχή, τό ρόδο τής λαμπρής πατρίδος,
ό τύπος τής μορφής, τών τρόπων ό καθρέφτης,
ό ζηλευτός, ό θαυμαστός, χάμω πεσμένος !
κ’ έρμη έγώ δυστυχής δσο καμμιά κυρία,
ποΰ τών γλυκών του όρκων βύζαξα τό μέλι,
τό έξαίσιον βλέπω, τό εύγενές έκεΐνο πνεύμα,
ωσάν γλύκόφωνο κουδούνι ραϊσμένο,
παράτονο, βραχνό· τό άμίμητον έκεΐνο
τής νεότήτος πλάσμα, ώς άνθος, πυρωμένο
άπ’ τήν παραφροσύνην αχ ! άφανισμός μου,
ποϋ είδα δ,τ’ είδα καϊ όπου βλέπω τοΰτο εμπρός μου.
Τά πράγματα λαλοΰσι κάλλιον τών θεωριών. Εις τά έκλεκτά ταΰτα
χωρία ημείς, ώς άναγνωρίζομεν τήν αληθή ποιητικήν γλώσσαν τοΰ έθνους,
ούτω βλέπομεν πλασθέντα κα'ι ήδη τελειοποιηθέντα στίχον άξιον τής συγκεντρώσεως τοΰ έπικοΰ καϊ λυρικού χαρακτήρός, δν παρέχει ιδίως τό δράμα
τών νέωτέρων. Ό δεκατρισύλλαβος στίχος έχει βεβαίως τήν μεγαλοπρέ
πειαν τοΰ έπους κάλλιον ίσως τού ’Ιταλικού ένδεκασυλλάβου, ούχ ήττον δέ
τούτου κάμπτει τούτον τόν χαρακτήρα εις κατασκευήν τής ώραιότητος τών

ΑΜΛΕΤΟΣ

543

σειρών1, δι’ ών κρύπτεται ή τέχνη ύπό τήν δψιν τής φύσεως. Πιστεύομεν
δέ δτι ή άπειρος ποικιλία τού Άμλέτου άποδεικνύει σημαντικώς τήν αλή
θειαν ταύτην, ής ή έλπιζομένη συναίσθησις θέλει βεβαίως παρακινήση καί
άλλους εις νέας αύτοΰ δοκιμάς. Ό στίχος ούτος, λέγει συχνάκις ό κ.'Πολυλάς μετά.τοΰ;ΐδιάζοντος αύτφ τόνου προφητικής έμβλέψεως, θά έχη μέλ
λον εύρύ έν τή ποιήσει τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Κα'ι ημείς καϊ είς τοΰτο
πιστεύομεν και θαρροΰντες εις τήν χαρακτηρίζουσαν το νεώτερον Ελλη
νικόν πνεύμα ζωηρότητα καϊ ταχύτητα πιστεύομεν έτι δτι καί αι περϊ ποιη
τικής γλώσσης αύτοΰ θεωρίαι δέν θά βραδύνωσι νά καταστώσι κτήμα τής
γενικής συνειδήσεως.
.
Ως έν τή μεταφράσει τής Όδυσσείας καϊ τής Ίλιάδος, ούτω καί έν τή
μεταφράσει τοΰ Άμλέτου τελείται ώς πρός τήν γλώσσαν νεοφανής διαμ.0ρφωτική εργασία, πλήν καϊ διαφέρουσα έκείνης δσον τό έτερον τών ειδών
τής ποιήσεως διαφέρει τοΰ έτέρου. Ή διαφορά αυτη,έχεί τον άναγκαΐον
αύτής λόγον έν αύτή τή φύσει τοΰ δράματος. ’Επειδή τούτο μεταφέρει η
μάς, ώς λέγουσι συνήθως, in medias res, ή δραματική γλώσσα μάλλον
τής έπικής καϊ τής λυρικής πρέπει νά άποκλίνη πρός τήν συνήθειαν· οθεν
πολλα’ι έκφράσεις, άς άποφεύγουσιν αύται, εισέρχονται άναγκαίως εις έκείνην.
Άλλ’ έάν τούτο μόνον εγίνετο, δέν θά εΐχομεν ποίησιν. Ή τέχνη, δυνάμει
αύτής τής έννοιας της, δέν παραδίδεται είς τήν συνήθειαν εί μή "να. μετα1 Αριστον δείγμα καί τής. υπερβατικής τοϋ στίχου δυνάμεως καί τής λεπτής τέ
χνης, μεθ’ ης δ μεταφραστής συνάπτει τούς στίχους είναι καί το έξής. περιγράφον
τον πνιγμόν τής Όφηλίας’Σ ένα ρυάκι επάνω
ιτιά γυρμένη τά χλωμά της φύλλα δείχνει
μες τον καθρέφτην τοΰ.νεροΰ ποϋ αγάλι ρέει"
εφερε ή κόρη αύτοΰ φανταστικά στεφάνια
από τσουκνίδαις, χρυσολούλουδα κα'ι κρίνα.
. . καϊ ώς προσπαθούσε
αύτοΰ σκαρφαλωμένη τά πλεκτά της άνθη
’ς τα κλωνάρια, ποϋ έκλιναν, νά κρεμάση, έκόπη
έν’ άσπλαχνο κλαδί, καί αύτή μέ τά χλωρά της
τρόπαια πέφτει .’ς τό ποτάμι όποϋ τήν κλαίει.
Τό απλωμένο φόρεμά της τήν βαστοΰσε
έπάν’ ώς νύμφην τοΰ νεροΰ, κ’ έκείνη ώστόσο
άσματα παλαιά κομμένα έτραγουδοΰσε
....................
άλλ* αγάλι αγάλι
ποτισμένα βαρύναν τά φορέματα της
καί τήν δυστυχισμένην κόρην κάτω έσύραν
άπ’τό γλυκό της άσμα είς βουρκωμένο μνήμα.

Ή ωραία τέχνη τούτων τών στίχων είναι αξία τής εύγενοΰς εύκαμψίας τών ένδε
κασυλλάβων τοΰ Μανζόνη.
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χειρισθή ταύτην ώς μέσον, ΐνα κρύψη εν αύτη τούς ύψηλοτέρους σκοπούς
της, ποιούσα δέ τούτο ώς δει, άπατα πολλάκις ημάς λησμδνούντας δτι έργον
αυτής δέν είναι νά παραστήση τήν φύσιν, άλλ’ έαυτήν έν τή φύσει. Διά
τούτο κα'ι έν τφ δράματι, δσον καΐ άν φαίνηται κατερχομένη είς τήν γλώσ ·
σαν τής συνήθειας, ούδέποτε, πράττει τούτο άπολύτως, αλλά σπουδάζει
συγχρόνως πολλάκις μέν άνεπαισθήτως νά άνυψοΐ τό κοινόν διά τής προσε
κτικής τών λέξεων εκλογής, διά τής επιτήδειας πλοκής τής συντάξεως, διά
τών τεχνικών τών λέξεων μεταθέσεων, πολλάκις δέ καί λίαν αίσθητώς,
άναμιμνήσκουσα τήν ιδίως ποιητικήν γλώσσαν τού έπους καΐ τού μέλους,
διά λέξεων κα'ι τύπων καΐ εκφράσεων, αΐτινες ήσαν μέν άλλοτε, δέν είναι
δέ ήδη τής συνήθειας, κα'ι μάλιστα ώς προς αύτήν είναι κυρίως άπηρχαιωμέναι, αλλά κα'ι πλήρεις εύγενείας, καΐ δι’ αύτό τούτο κα'ι πρό πάντων διότι
καθιερώθησαν καΐ έξηυγενίσθησαν ύπό προηγηθείσης καλλιέργειας τής τέ
χνης. Κατά ταύτα ή δραματική γλώσσα δύναται έτι μάλλον τής ύψηλής
γλώσσης τού έπους νά όνομασθή κράμα, καΐ θαυμασιώτατον μάλιστα, έάν
έκτελήται, ώς δει, προσέτι δέ καΐ άναγκαίως τελούμενον, έάν είναι άληθές
δτι τό δράμα έχει συγκεκραμένα έν έαυτφ τήν λυρικήν καΐ τό έπος. Κάλλιστα έποίησαν τούτο οί άρχαΐοι "Ελληνες τραγικοί άναδειχθέντες κα'ι έν
τούτφ άριστοι τής τέχνης διδάσκαλοι, καΐ παραλλήλως δέ πρός τήν χρήσιν
έκείνών καΐ έν βαθείφ συναισθήσει τής άνάγκης ταύτης τής τέχνης καί ώς
ούδέποτε μέχρι τούδε έγένετο παρ’ ήμΐν. άναφαίνεται τοιαύτη προσπάθεια
καΐ έν τή μεταφράσει, τού Άμλέτου. ’Εάν ήθέλομεν νά καταστήσωμεν
τό πράγμα έναργώς αισθητόν, έπρεπε νά έπιχειρήσωμεν ούχί διατριβήν γε
νικώς ύποδεικνύουσαν τάς άξιοσημειώτους όψεις τής έργασίας, άλλά σχόλιον
έκτενές· δθεν έξ άνάγκης περιορίζομεν τήν έξέτασιν παροτρύνοντες τούς
περί τήν τέχνην σπουδάζοντας νά παρατηρήσωσιν έν τοΐς καλλίστοις τούλάχιστον τών χωρίων τής μεταφράσεως πώς διά τής τέχνης τής τοποθε
σίας τών λέξεων τό κοινόν καί τό σύνηθες, άνεπαισθήτως σχεδόν, παύει νά
είναι τοιούτον, πώς έν δέόντι ζωογονείται καΐ καθίσταται ποιητικωτέρα ή
έκφρασις δι’ έκφράσεων ή λέξεων ή τύπων άνηκόντων καθαρώς είς τήν
ποιητικήν ήμών γλώσσαν καί ούχί είς τήν συνήθειαν. Κα'ι δσοι, ώς λ. χ.
ό κ. Δαμιράλης έν τφ προλόγφ τής πεζής- αυτού μεταφράσεως τού Άμλέ
του1, παραγνωρίζοντες κα'ι τήν άναγκαιότητα ταύτης τής έργασίας καί την
1 Ό κ. Μ. Ν. Δαμιράλης άποκαλεϊ τήν μετάφρασιν τοϋ κ. Πολυλά κράμα δημώ
δους, χυδαϊζούσης καΐ καθαρευούσης, φρονεί δέ ότι ή καθαρεύουσα είναι ή μαάάον άρμοή’ουσα πρός ριετάφρασιτ όραματικωτ ιόιως εργωτ xal διδασκαλίαν αντων απο
της σχηνης. Πώς δέ εννοεί τήν καθαρεύουσαν ; Ο κ. Δ. γράφει κατα τους αυστη
ρότατους τών καθαρευόντων η λαμπρά αντη θόλος, δ χην, ετι δε, καθιστησιν, αμαυροΰται, προελ.θόντων, νϋν, ένθα, άπότυχόντων, στραφεντων κτλ. μετά τοιαύτης δε
ΰλης συναναμιγνύονται πολλαχου τοϋ έργου λεξεις και φράσεις δημοτικαι και ενίοτε
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εύγένειαν καΐ ζωήν τής δημώδους ύλης, τής τε παλαιοτέοας καΐ τής συνή
θους, καΐτήν τέχνην, μεθ’ ής τά διάφορα στοιχεία συμπλέκονται, ήθελον
έμμείνη έν τή γνώμη δτι καταβιβάζεται δι’ αύτής τό ποιητικώτατον ύφος
τού συγγραφέως, θά έδείκνυον, νομίζομεν, άγνοιαν τών στοιχειωδών κανό
νων τής . τέχνης, οΐαν ό παρά τφ Άριστοτέλει Άριφράδης έν τφ εξής’ πολυτίμφ χωρίφ τής Ποιητικής· «’Έτι δέ Άριφράδης · τούς τραγωδούς έκωμφδει, δτι ά ούδείς αν είποι έν τή διαλέκτφ,‘τούτοις χρώνταΓ όίον τό δω
μάτων απο άλλά μή άπο δωμάτων, καΐ τό σέάετ- καΐ τό έγώ δέ ν'νν,
καί τό ΆχιΛΛέως πέρι άλλά μή περί Άχι.12έως, καΐ δσα άλλα τοιαΰάα.
Διά γάρ τό μ.ή είναι έν τοΐς κύρίοις, ποιεί τό μή ιδιωτικόν έν τή λέξει ά
παντα τά τοιαύτα. Έκεΐνος δέ τούτο ήγνόέι». Ό δε βαθύτατος πάντων
τών περί τέχνης γραψάντων, ό φιλόσοφος Έγελος, λέγει-: «Έν τή ποιήσει
ύπάρχουσι λέξεις άνήκουσαι άποκλειστικώς είς αύτήν καΐ χρησιμεύουσάι
πρός έξευγενισμόν τού λόγου. Τό αύτό δέ συμβαίνει έπί πολλών συνθέτων
καΐ έπί τής κλίσεως πολλών τύπων. Ώς πρός τούτο τό τελευταϊον ή ποίησις δύναται νά προτιμφ τόπους άπηρχαιωμένους αχρήστους’ ήδη καταστάντας έν τή γλώσση τής συνήθειας. Ή ποιητική έκφρασις, δπως κίνηση τό
διαφέρον, πρέπει νά άφίσταται ταύτης άνυψουμένη καΐ έπιδεικνύουσα πλού
τον πνευματικόν. Άλλά τούτο πρέπει νά φαίνηται αύτόμ.ατον καΐ βλαστάνον άφ’ εαυτού έκ τής εσωτερικής ρίζης τού πράγματος». Έάν θελήσωμεν
καΐ κατά ταύτα νά κρίνωμέν τήν άξίαν τής μεταφράσεως τού Άμλέτου
πολλαχού βεβαίως θέλομεν εύρη καλώς γινομένην τήν διά τών εΐρημένων
μέσων πνευματοποίησιν τής έκφράσεως, οΐον έν τφ ώραίφ στίχφ· άέκόπην
μέσα 'ς τ'άνθος τών αμαρτιών μόυ’α, ένθα ό μή κάθωμιλημένος τύιτος
βάρβαροι, οΐον- ταΐς προάλλαις, έδώ, κάπου, δέν μ’ αρέσει, έπλησιάσατε; ένα' τσόκαρον
τδν οΰρανδν άφ’ δ.του σάς είδον τελευταϊον, άπο τους και ,cx. της, μέ καί μετά, δέον
νά γίνη κα'ι δέον γενεσθαι (πάντα ταϋτα, πλησίον άλλήλων έν μια προτάσει), μη
ζητης κα'ι /ι ή εκθετε χτ\. Πρδς τι γίνεται τοιαύτη ανάμιξις ; Έάν ύποθέσωμεν ότι δ
συγγραφεύς δεν άποκλείει έντελώς τδ δημοτικόν στοιχεΐον χάριν τής φυσικότήτος τόΰ
διαλόγου, επέρχονται μυρίαι άπορΐαι, λ χ. διά τί εΐσάγονται τοσαϋται και όΰχ'ι πλείονες λέξεις δημώδεις.; διά τι άποκλείονται πολλαί άλλαι εΰγενέστεράι τών- εισαχθεΐρ
σών ; ποϊον τδ δριον τοιαύτης αυθαιρεσίας ; ή ποια φυσικότης διαλόγου έν μετοχαΐς
κα'ι άπαρεμφάτοις, ο’α τά άνωτέρω ; κτλ. Ό ζητών τήν φυσικότητα καί. χάριν,ταύ
της δεχόμενος τήν εισαγωγήν τής δημώδους ύλης εις τδν λόγον άναγκάζεται ύπδ τής
λογικής νά άποβάλη παν δ,τι τής καθαρευούσης δέν δύναται νά είναι καθωμιλημένον,
παν δ,τι άνθίσταται εις τδ πνεΰμα τής φυσικής δμιλίας, καί τότε έρχόμεθα είς τδ σύ
στημα τοΰ κ. ΙΊολυλα. Άλλα καί ξενισμοί ύπάρχουσιν έν τή μεταφράσει, οΐον· έλησμονήθην (je ine suis oublie), πρδς πείσμα’ τής όρθοφρόσύνηςτήν τέλευτάίαν νύκτα
(la nuit derniere) άποπειραθέντα κατά τής ζωής μόύ '(alt-enter a mavie) κτλ. καί
σολοικισμοί, οΐον· ή τύχη μειδιά καί δεύτερον Αποχαιρετισμόν, άποτυγχάνουσι τδ ό
νομά μας, κτλ. μετ’ άλλων δέ ελαττωμάτων καί παραδείγματα χυδαιότητος κρυπτομένης ύπδ τήν πομπώδη περιβολήν τής καθαρευούσης.
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ΑΜΛΕΤΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

εκόπην1 ων πλησίον άλλων ζαθωριληρένων εκφράσεων σύγκεντροϊ έν έαυτφ
τήν δύναριν τής έννοιας καϊ έρφανίζει τό πνεϋρα ύψούρενον ύπεράνω τής
φύσεως, οπερ βεβαίως δέν θά συνέβαινε τρεπορένου τοΰ στίχου εις τόν κατ’
επιφάνειαν ελάχιστα αύτοϋ διαφέροντα έκόπηκα μες' τ’ άνόος των αμαρ
τιών μου. Τόν αύτόν δέ σκοπόν θέλορεν εύρη έν τή τροποποιήσει τής φυ
σικής σειράς έν στίχοις, οιος ό «Λαίμονάς ποιος σ έ'χει έμπ^έζη ’ς τόν
τυφ.Τιτην;» ή, «.Την μητέρα σου κΰττα πως την πήρε ό τρόμος, ή δταν
διά θαυραστής συντορίας έν τή συντάξει παράγονται· στίχοι, οίος ό δεύτε
ρος τούτων·
Όσο διά τήν ψυχήν ρου, τί ρπορεΐ νά πάθη
άπό αθάνατο πνεΰρ’άθάνατη κ’ έκείνη ;

ή δταν είς λέξεις κοινός αποδίδεται νέα πνευρατική σηρασίά δι’ έπίτηδες
γινορένων χασρφδιών ή διαιρέσεων έν αύταΐς, οιον έν τοΐς εξής λίαν άξιο—
σηρειώτοις στίχοις·
ΑΜΛΕΤΟΣ

Πώς είσαι, δέσποινά ρου ;
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Άλοίρονον 1 πώς είσαι
σύ, ποϋ ’ς τό άδειο τά ράτια προσηλόνεις
καϊ ρέ τόν άϋλον αέρα λόγους έχεις.

.....

Διά πάντων τούτων τών ρέσων καϊ ράλιστα διά τής εντέχνου πλοκής
της συντάξεως, έάν ό ποιητής ρεταχειρίζεται αύτά ούτως ώστε σχεδόν νά
λανθάνωσι τάς ρή θεωρητικώς έξησκηρένας διανοίας, κατορθοΰται ή λεγορένη άνύψωσις τής ποιητικής γλώσσης. Υψηλή γλώσσα έκλήθη έν πάση
φιλολογία άκριβώς τό διά τών εΐρηρένων ρέσων τεχνικόν κατασκεύασρα,
έχει δέ ή άνύψωσις αύτη δρον άπαραίτητον, ού άνευ δέν δύναται νά νοηθή,
τό κοινόν, τό φυσικόν, τό δηρώδές, διότι ή έννοια αύτής ούδέν άλλο ενέχει
ή τήν ένδειξιν τής υπεροχής, τής κυριαρχίας τοϋ πνεύρατος έπι τοϋ φυσι
κού στοιχείου, άφαιρουρένου δέ τούτου ή κολοβουρένου πώς δύναται νά δειχθή τοιαύτη υπεροχή ; Όθεν άτόπως ό φιλέλλην Αύγουστος Boltz τό ρέν
σύστηρα τοϋ κ. Πολυλα και άλλων άξιων τής έπικλήσεως τοϋ διαρορφωτοΰ
άποκαλεϊ-διαλεκτικόν, τήν δέ Ελληνικήν καθαρεύουσαν ταύτίζει κατά τόν
χαρακτήρα πρός τήν φιλολογικήν γλώσσαν τών Γερρανών, ήτις, ώς πάσαι
αί άλλαι τής Εύρώπης, είναι φκοδορηρένη έπϊ ζώσης διαλέκτου ρεγάλου
* *Αξιον σημειώσεως είναι οτι τοιαύτην χρήσιν απηρχαιωμένων τύπων ώς άποκρυσταλλωΟέντων ύπο τής ποιήσεως παρέχει πρώτη ή ποίησις τοϋ λαοϋ, λέγουσα
έστάθη, έκράτει, έφίλει, έφίλουν, έστάβην (άρματωλός έστάλην), κτλ. Μετά τούτου
8έ και συμπτύξεις συντάξεως ενίοτε θαυμαστα'ι αναφαίνονται, σχεδόν ώς ζήτησις
ύψηλοτέρου τύπου έκφράσεως, πρό πάντων έν ταΐς παροιμιαις.
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τρήματος τού Γερμανικού έθνους. Ή Έλληνική καθαρεύουσά, όϊαν ράλίστα νοεΐ αύτήν ό κ. Boltz, έχει τούναντίον κυριώτατον χαρακτήρα τόν άποκλεισρόν οίουδήποτε δημώδους στοιχείου,· ή άκάθεκτος δέ αύτη τάσις
προβαίνει έπϊ τοσοϋτον ώστε ούδέν έτερον ευρίσκει τις τούτου εν αύτή ή
ολίγα μόρια, σίον τό dev, τό θά, τό νά, καϊ ταϋτα γίνονται χωρίς νά-εί
ναι δυνατόν νά άντεισαχθή έκ τής άρχαίας ή άνεξάντλητος έκείνη ζωή τών
φράσεων, τών σχηράτων, τών άνωραλιών, αϊτινες, ώς τά κύματα τής θα
λάσσης, διακόπτοντα τήν κανονικότητα καϊ τήν ύπερβάλλουσαύ σοφίαν τοϋ
αρχαίου δργανισρού, καθίστων τήν γλώσσαν έκείνην άληθώς τό θαϋρα θαυ■ ι λ.
ι ι
»
·
.
.
ράτων τών γλωσσών. Άπογεγυρνωρένη ούτως ή καθαρεύουσα, άνευ έλπίνά-ύπαρξη
δος άποφυγής τοϋ κακού, άπό τοϋ στοιχείου, ού άνευ άδύνατδν νά
ύπάρξη
άληθής ζωή, καταδεδικασρένη είς άφευκτον ρ.ονοτονίαν, προβαίνουσα δυνάρει τής διεπούσης αύτήν άρχής καϊ . ρέχρι τοϋ βαρβάρου (οίον, νά ποιήσωραι κτλ.), ού ρόνον είναι πάν άλλο ή ή άρχαία, άλλά καϊ παντός προ
γενεστέρου συστήρατος τής παρακρής είναι κατωτέρα, καϊ ούδέν άλλο δύ
ναται νά παράσχη, όσονδήποτε καϊ αν άπατα ήράς,ή κακή κάϊ' πολυχρό
νιος έξις, ή τό καθαρώς τεχνητόν (artificiel) καϊ συνθηρατικόν. Διά ταϋτα
ούδαρώς είναι άξία τής προσηγορίας τής υψηλής γλώσσης, άλλά πρρσφυέστερον ήθελεν όνορασθή γλώσσα σκιών, καϊ ώς τοιαύτη δικαίως άποβάλλεται σήρερον τής ποιήσεως, ήτις, ώς δρθώς είπεν έν τοΐς περϊ Σολωμούό
κ. Πολυλας, δέν δύναται νά άναπνέη παρα είς ταις άγκά,Λάις της (ρύ
σεως. Τη άληθείφ δέ λίαν άπορον είναι πώς δύνανται νά παραγνωρίζωσι
ταϋτα άνδρες άνήκοντες είς έθνη, έν οΐς τό ρ-έγα οικοδόμημα τής άληθώς
υψηλής γλώσσης είναι ήδη τετελεσρένον δι’’έργων διαπρεπέστάτων τής
τέχνης. ' ·
’Αλλά και ή έν Έλλάδι κοινοτέρα περί τούτου γνώρ.η δέν είναι βεβάίώς
σήρερον οια ήτο πρό είκοσιν έτών ή τριάκοντα. Έν τφ διαστήρατι τούτφ
έτελέσθη πρόοδος θαυμασία τής καλαισθησίας καϊ άξίά τής παρατηρήσεώς
τοϋ φιλασοφοϋντος ιστορικού. Ή καθαρεύουσα δι’ αύτοράτου έπαναστάσεως,
έν ή δλως δευτερεύουσαν θέσιν έσχεν ή συζήτησις, άπεκλείσθη ρέν σχεδόν
εντελώς τής ποιήσεως, δέν είναι δέ εύάριθροι οί αισθανόμενοι δτι ούδέ τής
άληθοΰς πεζογραφίας είναι άξία, θά άπέκλείετο δέ καί άπό ταύτης ήδή !άηραντικώς, έάν ή άντικατάστασις ήτο πράγρα δυνάρενον νά γίνη έν ρίφ
ήρέρφ.
.....
. Τά έν τή ποιήσει ώς πρός τήν γλώσσαν τελούμενα σήρερον έν Έλλάδι
έχαρακτηρίσαρεν ήδη ώς πρώτον βήρα τής Ελληνικής- τέχνης άρξαρένης
ήδη νά σύναισθάνηται τόν άληθή αύτής σκοπόν. Άπό ταύτης δέ τής παρατηρήσεως όρρώρενοι, ήθελήσάρεν νά δείξωρ'εν κατά δύναριν τήν άνωτέραν
σηρασίαν τής τάσεως τών Έπτανησίων είς εύρεσιν τύπου ύψηλοτέρου, λαλούντες δέ ιδίως περϊ τής τελευταίας αύτής μορφής έν ταΐς έργασίαις τοϋ

HAPNASSQ2

ΑΜΛΕΤΟΣ

κ. Πολυλα, δέν έπε.χειρήσαμεν 8,τι ιδίως καλείται κρίσις ή έπίκρισις, άλλ’
έκτίμησιν μάλλον τοΰ έν «ύταϊς ούσϊώδους, τοΰ; δ.ιέποντος αύτάς; λόγου.
Ένεθάρρυνε δέ ημάς ώστε νά θεωρήσωμεν ώφέλιμον τοϋ δέρατος τήν έκτύλιξιν πρώτον μέν ή παρατήρησις οτι κα'ι μεταξύ τών έν γένει αφελών

τοιαύτην συναίσθησιν, δταν τό παρθενικόν τοΰτο κάλλος γίνεται άντίκείμενον τής συνειδήσεως αύτών, ήδη εύρίσκονται έν καταστάσει μεταβάσεως,
ήν ούτε δύνανται ούτε πρέπει.νά άποφύγωσιν. Ή δέ μετάβασιςαυτή είναι
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εργασιών τών. σημερινών ποιητών δέν έλλείπουσι παραδείγματα τάσεως είς
σφαίραν άνωτέραν ποιήσεως άναγκαίως προμηνυούσης καί τήν ζήτησιν άνωτέρας μορφής,,δεύτερον δέ ή σύγχρονος τής γλωσσικής έν τή ποιήσει έπαναστάσεως μετ’ αγάπης άπόβλεψις προς τούς έν Έπτανήσφ έν αύτή δίαπρέψαντας, Σολωμόν, Μαρκοράν, Τυπάλδον καί άλλους, οΐτινες πρό τίνος
χρόνου σχεδόν π·εριεφρονοΰντο ύπό τών άλλων Ελλήνων. Τό φαινόμένον
είναι σημαντικόν, διότι, ^ίαιδήποτε καί άν είναι αί ελλείψεις τών έίρημένων 'Επτανησίων, σπουδαιότατον χαρακτηριστικόν τής τέχνης αύτών είναι
ή προσπάθεια άναβάσεως είς σφαίραν άνωτέραν κατά τε τήν ιδέαν καί τήν
μορφήν δθεν ό άναφαινόμενος πρός αύτούς σεβασμός έμφαίνεί πόθον λίαν
έπαινετόν συνενώσεως καί νέων προθύμων προσπαθειών πρός τοιαύτην άνάβασιν. Πώς δύναται τοΰτο νά μή έπαγάγη καί τήν ζήτησιν υψηλότερου καί

πνευματικωτέρου τύπου ποιητικής γλώσσης. έπί τή βάσει τής ζώσης καί
λαλουμένης ; Ή άποβληθεΐσα τής ποιήσεως καθαρεύουσα πρέπει νά άντικατασταθή, τόν κενόν δέ χώρον δέν έπαρκεϊ νά πλήρωσή ή πρώτη άφελής. καί
ενίοτε σχεδόν άτεχνος τέχνη τής άρχής τών φιλολογιών. Οί Έπτανήσιοι
σπουδαίως πρός τοΰτο είργάσθήσαν, μετ’ έξόχως μέν ποιητικής έμπνεύσεως
ό ύψιπετής άοιδός τής Ζακύνθου, μετά μαγείας δέ συμμέτρου πρός τό πε
ριβάλλον, αύτούς . κάλλος τής φύσεως ό Μαρκοράς, ό Τυπάλοος καί άλλοι.
Μεταξύ δέ τούτων, ώς μεταφραστής άριστουργημάτων τής τέχνης, θέσιν
ούχί έλαχίστην κατέχει ό Πολυλάς. Τό τολμηρόν, τό νευρώδες, είναι οί ούσιωδέστατοι τής ένεργείας αύτοΰ χαρακτήρες. 'Διά τούτων δέ φαίνεται προβάλλων, καί καθιστών τοϊς συνεργάταις αισθητήν τήν άνάγκην τής εύτολμου
προβάσεως, ήν πάσαι αί άλλαι φιλολογίαι. άπετόλμησαν, άλλ’ επειδή διά
τούτου προτρέχει τών άλλων άτενίζων εύθαρσώς είς τό μ.έλλον, μόλις καί
ύπ’ ολίγων κατανοεϊται ό σκοπός του. Πολλοί λ. χ. νομίζουσιν δτι ή ενέρ
γεια αύτοΰ είναι άσυμβίβαστος πρός τήν ενέργειαν τών άλλων έν δημοτική
γλώσση γραφόντων, δτι ή δημοτική γλώσσα, όποια αναφαίνεται, είς τά έργα
τοΰ. Σολωμοΰ ή τοΰ Ζαλοκώστα είναι τοσοΰτον ωραία καί πλήρης ζωής,
ώστε πάσα άπόσπασις άπ’ αύτής συνεπάγεται καί θυσίαν τοΰ κάλλους.
Πρώτοι ήμεϊς καταθελγόμεθα, έν τφ Λάμπρφ τοΰ Σολωμοΰ, έν τή Φαρ
μακωμένη, έν τφ Κρητικφ, ύπό τής εξαίσιας καί λέγομεν μάλιστα μοναδικής έκείνης συγκράσεως τής άκρας δημοτικότητος καί τοΰ ύψηλοτέρου
καί θερμοτέρου ποιητικού αισθήματος, δσον οί ’Ιταλοί καταθέλγονται έκ
τής φυσικωτάτης μορφής τής ποιήσεως καί πεζογραφίας τών πρώτων αιώ
νων τής φιλολογίας τω« άλλά προσθέτομεν δ,τι, δταν τά έθνη έρχονται εις
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όμοία πρός τήν τοΰ άνθρώπου μεταβαίνοντος άπό τής παιδικής ή νεανικής
ηλικίας είς τήν ώριμωτέραν, ήτις αποβάλλει μέν άναγκαίως μέρος τών θελγήτρων έκείνης, άντικαθιστφ δέ ταΰτα δι’ άλλων, άτινα έκείνη δέν είχε.
Ή επιμονή είς εκείνον τόν τύπον, ιδίως ένεκα τής εν πολλοϊς γραμματικής
αύτοΰ άτελείας, θά έ'χη άφευκτον συνέπειαν, τόν περιορισμόν έντός . ό,ρίών
αναξίων τής ποθουμένης προόδου 1 καί αύτήν δέ έν τελεί τήν έπιτήδευσιν,
ήν άποφεύγει. Ή μετάβασις, ής τήν άνάγκην πρώτος, ώς ίσχυρίσθημεν, ΰπέδε.ιξεν αύτός ό Σολωμός, εύτολμότερον δέ προσπαθεί νά πραγματοποιήση ό
κ. Πολυλάς, είναι έργον τελεσθέν, ώς ωσαύτως ίσχυρίσθημεν, ύπό πασών
τών φιλολογιών άρχαίων καί νέωτέρων, ούχ ήττον δέ ύπό τής άρχαίας Ελ
ληνικής ποιήσεως, ής ή γλώσσα άπό ’Ομήρου μέχρι Θεόκριτου είναι άκρον
καί θαυμασιώτατον παράδειγμά τεχνικής διασκευής όμοιας ούχί: βεβαίως
πρός τήν ύποστηριζομένην ύπό τών καθαρευόντων ύπέρ τοΰ συστήματος αυ
τών, άλλά πρός τήν τολμηράν απόπειραν τοΰ κ. Πολυλα. Καί ενδέχεται
μέν ή άπόπειρα αυτή κατ’ άνάγκην άφευκτον νά μή είναι πανταχοϋ τών .
έργων αύτοΰ επιτυχής, τοΰτο δμως ούτε τήν άξίαν αύτής μ.ειοϊ, ούτε τήν
αλήθειαν τής παραγάγούσης αύτήν, θεωρίας δύναται νά σαλεύση. Έάν ζη-

τοΰμεν τφ δντι τήν πρόοδον, έάν τώ δντι, ώς έμπρέπει, όργώμεν πρός τήν
άνδρικήν ηλικίαν τής τέχνης, ταύτην τήν θεωρίαν πρέπει άναγκαίως νά άσπασθώμεν, ό τεχνικώτερος δέ ή σοφώτερος αύτής χαρακτήρ δέν θά είναι,
νομίζομεν, άσυμβίβαστος πρός τήν άφέλειαν καί δημοτικότητα; πρός ήν πάν
τες σχεδόν οί άλλοι σήμερον περίφοβοι προσκολλώνται, έάν καί ούτοι, άναγνωρίσαντες τό άναγκαΐον τής θεωρίας, θελήσωσι, και-έμμένοντες' έντη φυσικωτέρφ μ.ορφή, νά άποφύγωΟ’ι τούλάχιστον τύπους τινάς ασυμβιβάστους
τφ δντι πρός έκείνην. Θέλουαιν ούτω, νομίζομεν, συντελέση σπουδαίως είς
παραγωγήν ποικιλίας μορφών έχούσης πλουσίαν ενότητα καί ίσως ούχί άναξίας τής θαυμαστής πολυμορφίας τών ειδών τής άρχαίας ποιήσεως. Πρός
* Ή δημοτική γλώσσα, κατά τον αφελή τύπον τών δημοτικών ασμάτων καί τών
πρώτων ήμών ποιητών, στερείται λ. χ. τών γενικών πλείστων ονομάτων, ώστε γρά—
φοντες αύτήν κατ’εκείνον τδν τύπον άποφεύγομεν καί ένικάς τινας γενικας καί ιδίως
τάς πληθυντικός τών ονομάτων, λέξις, γλώσσα, αλήθεια κτλ. ΓΙρόσθες εις ταΰτα δτι
άποφεύγομεν ές ανάγκης πολλούς τύπους καταρριφθέντας ύπο τής πολυχρονίου ερ
γασίας τών λογιών, οίον τής γλώσσας, τής .φύσης κτλ- Καΐ.αλλας δέ. άτελείας σπου
δαίας εχει δυστυχώς δ καθαρώς δημοτικός τύπος τής γλώσσης περιοριζούσας τδν έμμένοντα έν αύτώ είς κύκλον λίαν στενόν. Ούχί άτόπως λοιπόν φρονοϋμεν δτι, έάν δ
Σολωμδς ήθελε συλλάβή έύρύτερόν τήν γλώσσαν κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ δεκαε
τίαν, τδ μέγα έργον τών ’Ελευθέρων πολιορκημένων δέν θά ήτο σήμερον ίσως α
πόσπασμα.
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τοϋτο όμωςπρέπει προ πάντων νά άποφεύγωμεν τήν νεωστ'ι άναφανεΐσαν
επιβλαβεστατην προληψιν, καθ’ ήν ή γραμματική προϋποτίθεται απολύτως
τής φιλολογικής τής γλώσσης διαμορφώσεως.

Καί ταϋτα [Λεν περί ποιητικής γλώσσης. Περί δέ τής γλώσσης τοΰ πε
ζού λόγου, καθ οσον και εις τούτο παρέχει άφορμήν το σύγγραρ.μα τού κ.
Πολυλα δια τής προτεταγμένης τού ποιήματος έμβριθεστάτης Μελέτης είς
Tor Άμ,,Ιέτον, ήύη εκ τών είρημένων κατενοήθη δτι ταττόμεθα μετά τών
ολίγων ή πολλών·, οΐτινες αισθάνονται δτι τδ επικρατούν έν τφ πεζφ λόγφ
σύστημα, ικανόν ίσως νά ύπήρετήση τάς άνάγκας τής διανοίας κεχωρίσμένας τού αισθήματος και τής φαντασίας, είναι άνάξίον τών δυνάμεων τού
των όταν δίατελώσιν εν άρμ,ονική ένότητι, άνάξιον έθνους αισθανόμενου νέαν
ζωήν αυτοτελή εν εαυτφ, αίσθανορ.ένου τήν ανάγκην νά έκφράση τήν ζωήν

ταύτην ου μονον δια τής ποιήσεως, αλλά, και διά τής τέχνης τής πεζο
γραφίας αληθώς καί είλικρινώς έκδηλούσης αύτήν. Τήν αλήθειαν καί ειλι
κρίνειαν ταύτην, συνιστώσας τάς ούσιωδεστάτας καί απαραιτήτους άρετάς
καί τού. αληθούς πεζού λογου, ύφ* άς πάσαι αί άλλαι. πρέπει νά είναι ύποτεταγμέναι, όυοεποτε θελουσι δυνηθή νά ύποστηρίξωσιν ώς ύπαρχούσας έν
τφ κρατούντι συστήματι. οί υπέρρ,αχοι τής καθαρευούσης, οι’ οσωνδήποτε
πολυσελίοων βιβλίων προσπαθήσωσιν, έκφεύγοντες το ουσιώδες, νάάπατήσωσι δια τού πλήθους τών έπουσιωδών. Ή προοδεύουσα τού έθνους σύνείδησις, η ζητούσα ήδη έν τή ποιήσει τήν αληθή καί ειλικρινή έαυτής έκδήλωσιν, θελει μεν κλίνη τήν κεφαλήν πρδ τής ανάγκης, έν δσφ δέν αναφαί
νονται γενναίοι καί απτόητοι αύτής έρμηνεΐς ικανοί νά παραστήσωσι διά
μορφής ζωσης τήν νέαν ζωήν, ούδέποτε δμως θά παύση διαμάρτυρομένη οτι
ο αληθης τύπος τού πεζού λόγου δέν εύρέθη, δτι μάταιοι καί 'έπίβλάβεΐς
είναι οι αγώνες τών λογίων, ώς τείνοντες κατ’άντίθεσιν λίαν άπότομον
προς τους ποιητάς, εις ούδέν άλλο ή είς τδ νά έξανάγκάσωσιν αύτήν έίς άρνησιν έαυτής.
Αλλ εαν τοιοΰτος είναι άληθώς καί κατά τήν ούσίαν τού πράγριατος ό
χαρακτηρ τής μέχρι τούδε ένεργείας τών λογίων έν τώ πεζφ λόγφ, πώς
συμβαίνει, έρωτρί τις απορών, νά έχη τοσαύτην δύναμιν τδ σύστημα τών
καθαρευόντων, ώστε, έν φ τδ αίσθηρια τών αντιθέτων αύτών ύπήρξεν ανέ
καθεν καί είναι καί σήμερον μέγα καί ζωηρότατον, έν φ έν τφ στρατόπέδφ
τούτων ανεφάνη καί αύτή ή μεγαλοφυΐα, έν ω ούδείς έκείνων ύπερέβη τά
τα όρια τής κοινής διανοίας, ούδέν ήττον άνθίσταται καί έπικρατεΐ έμβάλλον άληθώς τήν άπόγνωσιν είς τάς ψυχάς τών αντιθέτων ; Έάν τις λάβη
τήν θέσιν, ήν έλαβον μεταξύ τών πολεριίων τής καθαρευούσης καί άλλοι καί
εσχάτως ό κ. 'Ροίδης, έάν τις ίσχυρισθή οτι ούδέν άλλο έμβλέπεται έν αύτή
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ή εντελής βαρβαρότης συγκρατουμένη μόνον ύπδ τοϋ άφθονου πλήθους τής
ύλης καί τής εύχερείας ήν τούτο παρέχει είς πρόχειρον πλήρωσίν ‘τών δια
νοητικών αναγκών, νομίζομεν δτι ή άπάντησίς είς τήν απορίαν δέν είναι
άληθώς έπαρκής. Έν έποχή, καθ’ ήν ή συγκοινωνία τών Ελλήνων μετά
τού πνευματικού κόσμου τών Εύρωπαίων, παρ’ οίς αί διανοητικαί ανάγκάι
δέν άποχωρίζονται τών καλαισθητικών, είναι προ χρόνων άνεφγμένη, δεν
είναι δυνατόν νά μή παραδεχθή τις, δτι πλήν τής χαρακτηριζούσης τήν κα
θαρεύουσαν εύχερείας ώς δργανον τών διανοητικών αναγκών, συγκρατεΐ αυ
τήν καί σχετική τις ζωή καί χάρις καί δύναμις, σχετικά, λέγομεν, και
ικανά νά άπατώσιν είσέτι, μέχρις ού ή ποίησις, προοδεύουσα καί τρέφουσα
τήν αίσθησιν, ένισχύση τήν συνείδησιν είς θαρραλέαν· καί άποφασιστικήν
ζήτησιν τής άληθοΰς ζωής, τής άλήθοΰς χάριτος καί δυνάμεως.
Ή πολυχρόνιος καί ομόφωνος σύμπραξις κατόρθωσε νά έπιδείξη τήν σχε
τικήν ταύτην ζωήν κατά δύο τρόπους. Οί καθαρεύοντες δύνανται “ σήμερον
νά διαιρεθώσιν εις δύο τάξεις καθαρώς διακεκριμένας, είς τούς καθ’υπερβο
λήν ελληνίζοντας, οίοι ό Λιβαδάς,-ό Θερειανό^ ό Κοντός, καί είς τούς τήν
μέσην, ώς λέγουσι, τέμνοντας όδόν, οίος ό Βερναρδάκης. Οί πρώτοι, συνε
πείς πρός τήν τεθεΐσαν άρχήν, καθ’ ήν άξιον τού Ελληνικού ονόματος είναι
μόνον κατά μέν τήν ύλην τών λέξεων καί τών φράσεων δ,τι έκϋρώθή ύπδ
τών δοκίμων ή ’Αττικών συγγραφέων, κατά δέ τδ πνεΰμα ή τδ αίσθημα
πάλιν ή ίδιάζουσα είς έκείνους διάθεσίς, 'άποκλείουάί μέν μέχρις έσχάτου
ορίου τδ δημώδες στοιχεΐον, ώσαύτως δέ καί πάν άλλο έίτέ ξενικόν είτε χαρακτηριζόμενον έν τή ίστορίρι τών φάσεων τής Ελληνικής γλώσσης ώς
προϊόν παρακμής, έξαρτώσι δέ τήν τελειότητα καί τδ κάλλος τής εφαρμο
γής τοϋ συστήματος έκ τής βαθείάς γνώσεως καί αίσθήσεως τού κάλλους
τών άρχαίων έκείνων, είς ών τό πνεΰμα άτένίζουσι μετά πόθού, ‘ λυπούμενοι,
νομίζομεν, δτι δέν δύνανται ούδέ θέλουσί ποτέ δυνηθή νά τελέσωσϊ πλήρη
τήν μετά τής ψυχής έκείνων συνένωσιν, ήν μετά μυστικής έλπίδος άν’αθέτουσιν είς τό μέλλον. Έρωτώμενοι δσοι τούτων βαθυτέοαν αισθάνονται τήν
άγάπην πρδς τδν άρχαΐον έκεΐνον τελειότατου τύπον θά έλεγον δτι σχετι
κήν μόνον ζητούσι τήν τελειότητα, ούδένα δέ-τοΰτο λέγοντες αισθάνονται
έλεγχον, διότι, άληθώς δέν· στερούνται ιδανικού, βλέπουσιν δμώς τούτο έίς
τδ παρελθόν, λατρεύουσι μόνον τήν άρχαίαυ Ελλάδα, ούχί τήν άθλίάν ση
μερινήν, ούχί τήν μέλλουσαν ιδεώδη έκείνην, ήν φαντασιοκόπων ώνείρεύθη
ό Σολωμδς έν τοΐς πρώτοις έκείνοις στίχοις τών ’Ελευθέρων πόλιορκημένων. Τήν σχετικήν ταύτην τελειότητα ήμεΐς δέν αρνούμεθα f άποβλέποντες
ιδίως είς τήν. τελείοτάτην ίσως εφαρμογήν τού συστήματος'τήν τελουμένην έν ταΐς Διαφωτίσεσι τών Λοκρικών έπιγραφών τού Ίωάννου Οίκονομίδου, δστις δικαίως ζών έτι έπεκλήθη κράτιστος τών έν Έλλάδι Ελληνι
στών. Κάλλιστα έν αύταΐς τφ δντι εφαρμόζεται τδ σύστημα, ούδέν σχεδόν
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έχούσαις τό μή ’Αττικόν ή μή δόκιμον καί δια θαυμασίας τέχνας-παριστώσαις τήν σχεδόν,; έντελώς άρχαίαν εκείνην δλην κατ’ ούδέν ίσως προσκρούουσαν είς τό νεώτερον αίσθημα" δέν πρέπει δμως νά λησμονήσωμεν δτι τό

τουσιν είναι σύμφωνον πρός τό όνομα τούτο, έχουσι δέ άξίαν ούχί ώς πλουτίσαντες. τδ σύστημα, άλλ’ ώς διαγράψαντες τά: άληθή αύτοϋ όρια. ώς κάταδείξαντες τί δύναται ή καθαρεύουσά κατά τήν άρχήν αύτής νοούμενη, καί
τί ούτε δύναται ούτε θέλει ποτέ δυνηθή, καί δτι τό τελευταίου τοϋτο είναι
κύκλος κατά πολύ τοϋ'πρώτου ευρύτερος. Κατά τοϋτο πολύ ωφέλησαν κάί
ετι μάλλον θέλουσιν ώφελήση, έάν έπιτείνωσι τήν αυστηρότητα.
Οί δέ άντίπαλοι τούτων, οίλέγοντες δτι τέμνουσι τήν μέσην όδόν, είναι οί

περιεχόμένον αύτών είναι καθαρώς επιστημονικόν κα'ι έξ έκείνων, άτινα απασαν τήν δλην δύνανται νά άρύωνται έκ των θησαυρών τής αρχαίας έπίδεχόμενα καί πλήρη τήν κατά τδ άρχαϊον αίσθημα καί πνεΰμα πραγματείαν.
Έάν τοϋτο άναλογισθώμεν, θέλομεν εύρη δτι ή σχολή αύτη, όσοςδήποτε εί
ναι ό πλούτος, δν δύναται νά μεταχειρισθή, άναγκαίως περικλείει έαυτήν
έντός στενών και λίαν αύστηρώς διαγεγραμμένων ορίων, εντός ορίων, άτινα
δέν δύναται νά ΰπερβή άνευ άρνήσεως τής αρχής..; Τόν περιορισμόν δέ τού
τον δέν έπινοόΰμεν ημείς, άλλ’ άνομολογοϋσιν αυτοί οί θερμότατοι καί σπου
δαιότατοι τών ΰποστηρικτών τού συστήματος. Οδτω λ. χ. οί μαλλον φι
λαλήθεις έκ τούτων τήν μέν γλώσσαν, ήν οδτω γράφουσιν άπταίστως, κα'ι
κατ’ αυστηρότατους κανόνας άποκαλοϋσιν απλώς έπιστημονικήν, έρωτώμενοι δέ τί φρονοΰσι περί άλλων κύκλων τής πεζογραφίας, σιγώσι καί ούδέν
άποφαίνονται. Σημαντικώτατον δέ είναι τό εξής, δτι τινές τούτων, δεινοί
άλλως ,Έλληνισταί καί κατά τά άλλα άληθεϊς επιστήμονες, προκληθέντες
ποτέ νά μέταφράσωσίν Εύρωπαϊκάς πραγματείας, ήρνήθσσαν έπ'ι τώ λόγω
δτι έν αύταΐς περιείχοντο λέξεις μεταφραζόμεναι μέν διά-νεολογιών τής
συνήθους καθαρευούσης ή καί δι’ εκφράσεων τής δημώδους, μή έχουσαι δέ
αντιστοίχους έν ούδεμίφ τών φάσεων τής άρχαίας Ελληνικής. Έκ τούτου
άγόμεθα νά είκάσωμεν δτι, εί μή ρητώς, τούλάχιστον ένδομύχως άποκλείουσιν ευτοί-άπό τής ήμετέρας φιλολογίας ολόκληρα είδη καί ιδίως τά πλαστίκώτερα, καθ’ δσον ούδεμία υπάρχει έλπίς νά άνευρεθώσιν έν ταΐς βιβλίο—
θήκαις άγνωστα αρχαία συγγράμματα περιέχοντα δλην άλλοτρίαν τοϋ αρ
χαίου πνεύματος. ’Αλλά καί τοιαύτη άν υπήρχε, τά είδη ταύτα αποκλεί
ονται τοϋ συστήματος ώς μή έπιδεχόμενα άλλην μορφήν ή τήν ζώσαν καί
λαλουμένην, καί νομίζομεν λ· χ. δτι αύτδς ό πολύς έκεΐνος Οίκονομίδης,
δτε ίσχυρίζετο δτι ευρε τδν τύπον τής άληθοΰς γλώσσης τής νέας Ελλάδος,
δτε ώριζεν ,αύστηρότατα τούς κανόνας αύτοϋ καί άπεκάλει δθνεΐα άπειρα
ευρήματα τών άλλων καθαρευόντων καί έλεεινά ράκη τήν δλην τής λαλου
μένης, βεβαίως έφρόνει δτι ή νέα Ελλάς ούδόλως είναι κεκλημένη νά δώση
εις τόν κόσμον ούτε ποίησιν ζώσαν, ούτε τραγφδίαν, ούτε δράμα, ούτε κωμφδίαν, ούτε μυθιστόρημα,, ούτε είδύλλιον, ούτε άλλα πολλά έντελώς άνεπίδεκτα τής ωραίας άλλά καί καθαρώς τεχνητής μορφής, ήν έκεΐνος έλά—
τρευεν. Οδτω τό σύστημα τούτο, καίτοι δυνάμενον νά φανή έξόχως εύπρόσωπον, καταδικάζεται άφ’έαυτοϋ καί δέν πρέπει περί τούτου νά άπατώμεθα.
Οί συνιστώντες τήν σχολήν ταύτην, καίτοι κατακρινόμενοι σήμερον ώς
σχολαστικοί, πράγματι δμως είναι λογικώτεροι τών άλλων, ώς νοήσαντες
κάλλιον αύτών τήν άρχήν τού συστήματος τής καθαρευούσης. “Ο,τι πράτ-
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διορώντες μάλλον τών πρώτων τήν άνάγκην νά μή άφίσταται τοσοϋτον τής
κοινωνίας ή γλώσσα, ώστε νά καταντήση δργανον ολίγων καί ΰπάρχον χά
ριν ολίγων. Ό σχετικώς καλαισθητικός χαρακτήρ τών κάλλιον γραφόντων
έκ τούτων δέν αναπολεί, ώς ό τών πρώτων, τό σεμνόν καί εύγενές-κάλλος
τής άρχαιότητος; άλλά συνίσταται έν γένει είς τό δτι πλησιάζει μάλλον
αύτών είς τήν νεωτέραν ζωήν. Ή άνάγκη δμως αδτη, ήν οπωσδήποτε αι
σθάνονται, παραλύει τδ συστηματικόν καί έύρύνεί τοσοϋτον τόν κύκλον,
ώστε τό δριον αφανίζεται,- πάς κανών σαλεύεται, έκαστος γράφει δπως θέ
λει, κατά τάς άνά πάσαν σελίδα παρουσιαζομένας άνάγκας, άδιαφορών έάν
ο| τύποι αύτοϋ είναι δόκιμοι ή μή, συγχέων πάσας τάς φάσεις άνευ άναλογίας, είσάγων καί αύτό τό δημώδες, ένιαχού μέν άφθόνως, ένιαχού δέ σπανίζο ν, άνευ προδιαγεγραμμένου σχεδίου, άνευ κανόνων; Τοιούτον θέαμα άνηκούστου άναρχίας παρέχει ή πεζή ημών γλώσσα, άφ’ ου άφαίρεθώσιν οί
Έλληνίζοντες, θέαμα, δπερ ούδεμία ποτέ φιλολογία παρέστησε, γεννηθέν
δέ άναγκαίως έκ τής άνάγκης, ήν έπέβαλεν ιδίως ή άπελευθέρώσις καί ο
νέος πολιτικός βίος τού έθνους, τού συμβιβασμού τής άρχής τού συστήματος
πρδς τάς άπαετήσεις τής κοινωνίας ώς πρδς τήν γλώσσαν. Όθεν ή άναρχία,
ό κυκεών, ή σύγχυσις, εμφανίζονται πρό πάντων είς έκέϊνα τά: ειδηγ' έν'οίς
οι συγγραφείς άναγκάζονται νά άποβλέψωσιν είς τό μέγα πλήθος; τών ·άνάτ
γνωστών, είς τήν κοινωνίαν δλην, είς τδν λαόν, έξαιρούντες μόνον τήν έσχάτην αύτού τάξίν, τουτέστιν είς τάς έφημερίδας, είς τδ μυθιστόρημα, είς τδ
διήγημα καί είς άλλα τοιαύτα
Τίς δέν αισθάνεται δτι ή κατάστασις αύτη είναι ελεεινή, άφόρητος,-άναξία τής Ελλάδος; Τίς δέν αισθάνεται δτι καθήκον υπέρτατου επιβάλλει
νά πράξωμεν δ,τι δυνάμεθα όπως έκλειψη ; Έάν δέ τδ σύστημα τών Ελ
ληνιστών ού μόνον δέν θεραπεύει τδ κακόν, άλλά μάλιστα συντελεί είς εύ1 Τήν κάτάστάσιν ταύτην συνησθάνθησαν καί ζωήρ&ς περιέγράψ’άν- όί·,' ώς τθσοϋτοι άλλοι ακουσίως καΐ έξ άνάγκης έν αύτή έμπεπλεγμένοι ήΕ«δης·:καΐΒερναρδακης" καί τοϋ μέν πρώτου το συμπέρασμα είναι σχεδόν ή,απόγνωσις ή ελπίς λίαν
άμυδρά κα'ι αόριστος, δ δέ δεύτερος, καταστρέφει δυστυχώς διά. τοϋ συμπεράσματος
ο,τι ώκοδόμησε, φοβούμενος μή καταδικάση μετά τών άλλων και εαυτόν. Γενναιότερον τούτου είναι το παράδειγμα τοϋ κ. Άριστ. ΙΙροβελέγγίου, δστις κάτέδίκασε
δήμο τία καί άπροκαλύπτως τήν καθαρεύουσάν ώς πρδς τήν ποίησιν, ούδαμώςχαρισθείς εις τάς προτέρας αύτοϋ δοξασίας;
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ρυτέραν άνάπτυξιν. ταύτης τής αναρχίας, ποΰ θέλομεν εύρη τήν .θεραπείαν;
Ήμεϊς φρονοϋμεν δτι ή αναρχία, καθ’ δσον αυτή κατά τά τελευταία ταΰτα
έτη παρίσταται. πολυμορφωτέρα ή άλλοτε, είναι φαινόμένον άξιον μελέτης,
είναι άληθής έπανάστασις, είναι ώς πάσαι αί επαναστάσεις προάγγελος νέας
τάξεως έν τφ μέλλοντι, ή δέ ιδέα ταύτης τής μελλούσης καί ποθουμένης
τάξεως πρέπει νά ζητηθή, ώς συμβαίνει έν ταΐς πολιτικαΐς έπαναστάσεσιν,
έν τοϊς κόλποις αύτής ταύτης τής αναρχίας, άφαιρουμένων τών υπερβολών.
Το έλεεινόν τής καταστάσεως παρετηρήθη ήδη ύπό πολλών, ή συναίσθη
σή ήρξατο ήδη άναφαινομένη καί όσημέραι κρατύνεται, αναγνωρίζεται δέ
ήδη ύπό σπουδαίων άνδρών δτι τό. άτοπον προέκυψεν έκ τής 'ψευδούς περί
πεζογραφίας άρχής τεθείσης ώς άληθείας. Αί παρελθούσαι έθνεκαί συμφοραί
καί πρό πάντων ή Τουρκική δεσποτεία καταπνίξασαι τό Ελληνικόν πνεύμα,
συνετέλεσαν δμως είς τήν έμφάνισιν δημώδους ποιήσεως εξαιρετικώς ύψουμένης ύπεράνω ίσως πάσης άλλης τών συγχρόνων έθνών. 'Ο θαυμασμός, δν
έξήγειραν έν Ευρώπη τά φσματα τού Ελληνικού λαού καί ιδίως τά κλέ
φτικα, παραστήσας εγκαίρως είς τό άναγεννώμενον 'Ελληνικόν πνεύμα τήν
άξίαν έκείνου τού τύπου, έσωσε τήν ποίησιν. Εύτυχώς άνεφάνησαν έγκαίρως παρ’ ήμϊν πνεύματα,, ατινα καί τήν άξίαν ταύτην είχον ήδη κατανοήση
καί έκ τής ένθαρρύνσεως συνησθάνθησαν νέας δυνάμεις, καί ούτως ή ποίησις κατωρθώθη νά ίδρυθή έπί άληθεστέρας βάσεως, ώστε, καίτοι μέχρι τής
χθες πολεμηθεϊσα δεινώς, νά παρέχη ήδη ελπίδας βεβαίας προόδου. ’Ίσως
άνευ.τοϋ Φωριέλ καί τών άλλων, δσοι έξήραν εγκαίρως τήν δημοτικήν ήμών
ποίησιν καί τόν τύπον της, δέν θά είχομεν τόν Σολωμόν, άνευ δέ τούτου
δέν θά είχομεν ίσως τόν Ζαλοκώσταν, τόν Μαρκοράν καί τοσούτους άλλους
διασώζοντας καί Αναπτύσσοντας εκείνον τόν τύπον έν μέσφ τού κλύδωνος
τής γενικής άναρχίας. Δυστυχώς δέν συνέβη τό αύτό ώς πρός. τόν πεζόν
λόγον. Τό Ελληνικόν έθνος, δτε άνεγεννήθη, δέν εύτύχησεν, ώς λ. χ. οί
’Ιταλοί , νά εύρη, τύπον σεβαστόν πεζής γλώσσης είς τά απλά θρησκευτικά
ή διηγηματικά προϊόντα τής νηπιακής αύτού ηλικίας. Όθεν οί άναλαβόντες κατά τάς άρχάς τής άναγεννήσεως νά μεταδώσωσιν είς αύτό τό φώς
τής Εύρωπαϊκής παιδείας, αναγκαζόμενοι νά εύρωσι πρόχειρον δργανον επαρ
κές πρός τοιαύτην άνάγκην, εύρισκόμενοι άπέναντι κόσμου άπειρους έχοντος τους θησαυρούς τής σοφίας·, άμοιρούντες δέ τού γλωσσοπλαστικού, έκεί
νου πνεύματος, δπερ τάττει τούς πρώτους πεζούς συγγραφείς πολύ: πλη
σίον τών ποιητών, είργάσθήσαν ψυχρώς, άπέβλεψαν μάλλον είς τό παρελ
θόν ή είς τό .παρόν καί τό μέλλον, ήκολούθήσαν τήν άρχαίαν έ'ξιν τών πολ
λών αιώνων τής. δουλείας καί φκοδόμησαν τό ανάξιον τοΰ Μέλλοντος τής
Ελλάδος τεχνητόν οικοδόμημα τής καθαρευούσης, δπερ ήγαγε τά πράγματα
είς τήν επικρατούσαν σήμερον σύγχυσιν.
Τό πραχθέν ύπό τών τότε άειμνήστων άλλως καί τφ δντι φιλοπατρίδων
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λογίων, ού συνέχεια είναι τό καί σήμερον έτι πραττόμενον, ού μόνον θεωρητικώς είναι έσφαλμένον, άλλά καί έν τή πράξει- ούδέν έχει παράδειγμα
παρέχον αύτφ κύρος. Πανταχοϋ έτελέσθη ή βαθμιαία μετάβασις άπό τής
φύσεως είς τήν τέχνην, άλλ’ούδαμού, εί μή ύπ’ ολίγων καί παροδικώξ; έπεζητήθη, άπόλακτισθείσης τής φύσεως, τό καθαρώς τεχνητόν. ’Άνδρες έχον
τες διαμεμορφωμένην τήν αίσθησιν έκ τής γνώσεως άλλων φιλολογιών, άν
δρες έμβλέποντες έν τή πολλή άθλιότητι τού. τότε 'Ελληνικού έθνους καί

καί τά σημαντικά σπέρματα τής νέας ζωής, δέν, έλειψαν καί κατ’ έκείνην
τήν έποχήν, καί άντετάχθησαν καί ώς πρός τόν πεζόν λόγον είς τήν άστήρικτον ορμήν τών άλλων λογίων. Τοιοΰτοι είναι ό Βηλαράς, ό ΧρΙστόπουλος καί ό Σολωμός. 'Τπάρχουσι τούτων, ώς είναι γνωστόν, πεζογραφήματα
έπί τής βάσεως τής δημοτικής γλώσσης, τό παράδειγμα δέ τούτων ήκολούθησαν καί άλλοι νεώτεροι, οίον ό Αασκαράτος, ό Τυπάλδος, ό Τρατσέτης,
ό Πολυλάς. Μεταξύ δέ τούτων άξια ιδιαιτέρας μνείας θά θεωρήση ή ιστο
ρία, νομίζομεν, τά όλίγιστα δυστυχώς πεζά έργα τού Σολωμοΰ-καί τοΰ
Πολυλα. Τού πρώτου ό περί γλώσσης διάλογος είναι έργον, διά τήν ζωήν
τού αισθήματος, διά τήν άλήθειαν καί τό ειλικρινές τής έκφράσεως, ούχί
άνάξιον τής πρώτης ποιητικής διαθέσεως τής θερμής έκείνης ψυχής· τού δέ
δευτέρου τά Προλεγόμενα είς τήν έκδοσιν τών ποιημάτων τού Σολωμοΰ καί
ή είς τήν Τρικυμίαν τού Σαικσπείρου αισθητική Μελέτη έχουσι, καθ’ ημάς,
σπουδαίαν άξίαν ώς πρώται έπιτυχεϊς προσπάθειαι έκφράσεως βαθειών επι
στημονικών ιδεών έπί τή βάσει τού γραμματικού τύπου τής δημοτικής
γλώσσης. Άλλά τί ήδύναντο νά κατορθώσωσι τά όλίγιστα ταύτα, τί ήδύ
ναντο ν’ άντίτάξωσι πρός τόν χείμαρρον τών άλλων βιβλίων ή πρός τήν
καθημερινήν άδιάκοπον γλωσσοφθόρον ενέργειαν τών σχολείων ; ’Άνδρες τοι
αύτην έχοντες παιδείαν καί δύναμιν ούχί κοινήν καί διανοίας καί αισθήμα
τος καί φαντασίας ήδύναντο νά γράψωσιν άληθώς πολύ πλείονα, άλλ’ έλειψαν δυστυχώς τά κέντρα, έλειπεν ή κοινωνία, έλειψαν αί άφορμαί, αΐτινες
παράγουσιν έργα εκτενή καί μεγάλης ούσίας. "Οθεν ή ιδέα τής έπί τή βά
σει τής φυσικής γλώσσης οργανικής άναπτύξεως τής πεζογραφίας έμεινεν
άνεκτύλικτος καί άπέτυχεν. Άποτυχούσα δέ θεωρείται γενικώς μέχρι τής
σήμερον, διότι καί τά συνεχώς άναφαινόμενα κατά τά τελευταία ταΰτα έτη
έν Περιοδικοϊς καί Ήμερολογίοις δημοτικά πεζογραφήματα δέν. είναι βε
βαίως συνέχεια έκείνου τοϋ συστήματος, άλλ’ απλώς άναδίδουσι τήν φυσι
κήν γλώσσαν τής διηγήσεως καί διά τούτο δέν εκτείνονται πέραν τού κα

θαρώς δημοτικού κύκλου.
·
’Εκ τής τελευταίας ταύτης παρατηρήσεως ακολουθεί, νομίζομεν, δτι δυ
στυχώς, ώς έχουσι σήμερον τά πράγματα, δέν έπιτρέπεται, εί μή ίσως είς
έκτακτόν τινα μεγαλοφυΐαν, ή συνέχεια τού είρημέν.ου συστήματος. Ή πο 
λυχρόνιος ενέργεια τών λογίων καί τοΰ σχολείου κατέρριψε μέν μέγα πλή
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θος τύπων , τής δημοτικής γλώσσης, κατόρθωσε δέ νά είσαγάγη εις αυτήν
την συνήθη λαλιάν άπειρον ύλην άρχαίαν άνευ τροπολογήσεως τού αρχαίου
τύπου, ώστε ο θέλων νά έκφραση διά τοΰ συστήματος τούτου ιδέας ύπερβαινούσας τά δημοτικά όρια αναγκάζεται νά έπιχειρήση περικοπάς. μή κυρουμένας ύπο τής σημερινής κοινωνίας, τούτο δέ, έάν ενίοτε θά ήτο ανεκτόν
μέχρι τίνος έν τφ στίχφ, αδύνατον αποβαίνει έν τφ άσυγκρίτως εύρυτέρφ
κύκλφ τού πεζού λόγου.
Πρό τοιαύτης δεινής τώ δντι θέσεως τού ζητήματος πολλοί, έν Έπτ'ανήσφ ιδίως, ένθα δλιγώτερον έπικρατεΐ ή ίδιάζουσα είς άλλους Έλληνας

τής ζώσης φωνής. Τήν σπουδαίαν ταύτην τροπήν έπήνεγκεν άναμφιβόλως
ή ύπερβάλλουσα αύστηρότης τών Ελληνιστών και η σύγχρονος αναπτυξις
τής ποιήσεως, ήτις έπαναφέρουσα είς τήν ζωήν δ.τι αδίκως κατεπατεΐτο,
φαίνεται διαμορφοΰσα βαθμηδόν τήν αίσθησιν καί αποσπώσα αυτήν απο τής
έξεως τοΰ καθαρώς τεχνητού.
Ταύτην τήν αύτομάτως έν μέσφ τής γενικής συγχύσεως άναφανεΐσαν φω
τεινήν άκτΐνα τής τάξεως ό κ, Πολυλας θεωρήσας ούχί τυχαΐον φαινόμενον
λαμβάνει ώς όρμητήριον έν τή περί 'Αμλέτου πεζογραφία, ούχί δπως απομιμηθή τό έν τή φύσει τελούμενον, άλλ’ δπως ύποτάξη αύτό είς τους νό
μους τής τέχνης, δπως άναδείξη αύτό σύστημα κεκανονισμένον, έχον ψυχήν
καί ενότητα καί νόμον διέποντα. Δέν φρονοϋμεν ήμεΐς, ούδέ αύτός ίσως ο κ.
Πολυλας, δτι είναι δυνατόν είσέτι νά παραχθή τύπος άσφαλώς δυνάμενος
νά θεωρήται ό τύπος τής άληθοΰς μελλούσης πεζογραφίας, ούδέ νομίζομεν
δτι άρκεΐ νά άποδείξη τούτο συγγραφή όπωςδήποτε βραχεία καί καθαρώς
επιστημονική· άνάγκη ή ιδέα νά δοκιμασθή δι’ εκτενών σγγγραμμάτων, δι
έργων , ιδίως, έν οΐς ή πλαστικότης δεσπόζει, καί κατά ποικίλους μάλιστα
τρόπους, οιον είναι τό. σημερινόν μυθιστόρημα, δπως άποφανθή τις έν πεστοιθήσει δτι έξευρέθη ό τύπος. Νομίζομεν δμως δτι ή άρχή είναι ορθή,
δτι, έάν καί άλλοι άσπασθώσιν αύτήν, έάν γίνη ή τάσις βαθμηδόν γενική,
δέν είναι άπίθανον νά έπέλθη φυσικώς κατ’ ολίγον ή συναίσθησις τής ανάγ
κης τολμηροτέρας προβάσεως, δι’ ής ήθέλομεν έπανέλθη ή προσέγγιση εις
τήν φύσιν, άφ’ ής τοσοϋτον βιαίως άπεσπάσθημεν.
Έν τή περί Άμλέτου Μελέτη γίνεται λόγος περί βαθυτάτων επιστημο
νικών ιδεών, καί δμως ή έπιστήμη λαλεΐ έν αύτή γλώσσαν φυσικήν ούδέν
έχουσαν τό μή όμιλούμενον καί ούδέν συνάμα τό δυνάμενον νά ψεχθή ώς
χυδαΐον, ώς μή έμπρέπον είς τό ύψος τής έπιστήμης. Άλ-λ’ έάν τοϋτο τώ
δντι τελείται έν επιστημονική πραγματεία, έάν τφ. δντι δι’ αύτής δεικνύε
ται δυνατή ή συνύπαρξις τής άκριβολογίας, τής κανονικότητος, τής δυνά
μεως, ' τής φυσικότητος καί τής χάριτος, έάν δεικνύεται δτι ή έπιστήμη
ούδέν άπόλλυσι τής μεγάλειότητος αύτής κατερχομένη μέχρι τής φύσεως,
πάντες, νομίζομεν, οί Έλληνες, δσοι αίσθανόμεθα δτι πρώτιστον τοϋ συγ
γραφέως καθήκον είναι νά μεταδώση τό φώς καί δτι πρός τούτο δέν άρ
κεΐ νά άπο τείνηται πρός τήν διάνοιαν, άλλά πρέπει καί τήν καρδίαν καί
τήν φαντασίαν νά κυριεύση, καί δτι τούτο ούδέποτε κατορθοΰται, ώς δει, διά
μορφής καθαρώς τεχνητής^ διότι αύτη ούτε τήν άληθή ιδέαν, ούτε-.πό αλη
θές αίσθημα τοϋ γράφοντος ή άγορεύοντος παρέχει, άλλ’ οίονεί μεταπεφρασμένον, πάντες, λέγομεν, έπρεπε νά νοήσωμεν δτι ούδεμίαν άλλην οδόν καί
έπ’ ούδενί λόγφ πρέπει νά προτιμήσφμεν. ”Η νομίζομεν δτι είναι -μικρόν
τών Εύρώπαϊκών έθνών πλεονέκτημα καί ιδίως τών Γάλλων, δ τι ή γλώσσα
τοΰ άφελεστάτου τών ειδυλλίων ή καί αύτοϋ τού παραμυθιού κάτ’ ούδέν
tomos 1Γ- Σεπτέρ-βριος-Δεχέμβρίο;.
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ασύγγνωστος εκείνη αφροντισιά, καθ ην, ώς έάν περιεχόμενον και μορφή
ησαν δυο- πράγματα απολύτως κεχωρισμενα, ο γλωσσικός τύπος- είναι τι
άδιάφορον καί αρκεί δπως δήποτε νά άρέσκη1, έν Έπτανήσφ, λέγομεν,
πολλοί απελπίζονται και λέγουσι μετ’ αλγεινού συναισθήματος δτι ή 'Ελ
λάς ουδέποτε θα εχη γλώσσαν. Αλλ ημείς συνταττόμενοι και κατά τούτο
τφ κ. Πολυλ?, φρονοϋμεν δτι τοιαύτη απιστία δέν θά διέφερεν όύσιωδώς
τής απιστίας εις αυτό το Μέλλον τής .Ελλάδος· δθεν, καίτοι άνομολογούντρς την αθλιότητα τής θεσεως τοΰ ζητήματος, νομίζομεν δτι ή φύσις, καί τοι έκτροχιασθεΐσα, θέλει φθάση βαθμηδόν εί; παραγωγήν νέου τύπου έΜ-

σ.ης φυσικού και βεβαίως πλουσιωτερου τοΰ πρώτου. ’Ήδη έν τοΐς περί ποιη
τικής γλώσσης ισχυρίσθημεν δτι τούτο έν μέρ,ει ήδη έτελέσθη έν τή κοινωνίσ., οσον τούλάχιστον αρκεί πρός σύστασιν τής ποιητικής γλώσσης· δέν
δυνάμεθα δέ βεβαίως νά ειπωμεν τό αύτό περί τής πεζής, φρονοϋμεν δμως
δτι ήδη υπάρχει ή τάσιςσημαντικώς. Τούτο διενοούμεθά είπόντες πρό ολί
γου δτι ή ιδέα τής έλπιζομένης τάξεως δέον νά ζητηθή έν μέσφ αύτής τής
«ναρχίας. Εν τή αχαλινώτφ αδιαφορίφ, μ.εθ’ ής παραβαίνονται οί αύστηροί
κανόνες τών. καθαρευοντων Ελληνιστών, εν τη άμερίμνφ ζητήσει ακανό
νιστου πλήν και δπωςδήποτε φυσικωτέρας μορφής, έμφανίζονται σήμερον
ουχι σπανίως σελίδες μάλλον ή ήττον έπιτυχοΰς "συγκράσεως τού δημώδους
καί τού λογίου στοιχείου, έπιτυχοΰς, λέγομεν, καθ’ δσον έν αύταΐς φαίνε
ται έκλείπων ό καθαρός τεχνητός χαρακτήρ, φαίνεται άποδιδομένη είς τήν
γλώσσαν ή δψις όμιλουμένης, ήν ούσαν κυριώτατον χαρακτήρα τού άΛηθούς
πεζού; λόγου, έπιζητουμένην ιδίως δυνάμει τοΰ σημερινού πνεύματος ύπό
πασών τών γλωσσών τής Εύρώπης κα’ι έπιτυγχανομένην τοσοϋτον λαμπρώς
ύπό τής Γαλλικής, ή πρόληψις. τών ήμετέρων λογίων ένόμισεν δτι έπρεπε
νά αφαιρέτη άπό τής ήμετέρας. "Ο,τι δέ βλέπομεν έν τούτφ σημαντίκώτατον, είναι δτι έπανέρχεται τό άποδιωχθέν καί καταπολεμούμενον πνεΰμα
, 1 Βλέπε έκφραζομένην τήν αφροντισιάν ταύτήν έν τή ζωηροί καί πλήρει θερμοϋ
ά’ίσίημάτος έν τω Άττικφ Μουάείφ καταχωρισθείση περί Μαρκορα διατριβή τοΰ κ
Μ/Μήτσάκη, άστις, ώς καϊ έξ άλλων αύτοϋ διατριβών κρίνομεν, είναι, είτε συνειδότως είτε μη, είς των κατά τοϋ κρατούντο; συστήματος επαναστατών,
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διαστέλλεταί, ούτε κατά τούς γραμματικούς τύπους ούτε κατα το πνεύμα,
τής γλώσσης τής επιστήμης, δτι διά τοιαύτης γλώσσης έκεΐ τό φώς τής
ύψηλοτέρας παιδείας καταυγάζει τφ δντι πάσας τής κοινωνίας τάς τάξεις,
δτι έκεΐ ένεκα τοΰ πλεονεκτήματος τούτου δεν τελείται έν τφ σχολείφ δ,τι
οΐκτρότατα παρ’ ήμΐν ανατρέπει τάς θεμελιώδεις άρχάς τής παιδαγωγικής
έπιστήμης, ή διαστροφή τής φύσεως διά τής χειριστής τών επιτηδεύσεων ;*
Καί έάν είς τήν πρώτην έκκλησιν τοΰ Σολωμοΰ, τοϋ Πολυλα κα'ι τών άλλων
έκωφεύσαμεν, δέν θά ήτο καιρός ήδη νά νοήσωμεν τήν αλήθειαν πριν έπέλθη
πλήρης τις έν τή γλώσση βαρβαρότης αξία τοϋ σκότους τοϋ Μεσαϊώνος ;
Ταΰτα άντ'ι πολύ μακροτέρων, άτινα έπιδέχεται ή εύρύτης τοΰ ζητή
ματος ένομίσάμεν δτι έπρέπε νά διαλάβωμεν λαμβάνοντες άφορμ-ήν έκ τής
διασκευής τής πεζής γλώσσης έν τή έν λόγφ Μελέτη. Θεωροΰμεν δέ πε
ριττόν νά ύποδείξωμεν κατά τίνα τρόπον συστηματοποιείται ή ύλη, τί εισ
άγεται, τί αποφεύγεται, ώς ευκόλως δυνάμενα νά νοηθώσιν ύπό τών εχοντων πείραν τών τοιούτων, πρδς οδς ιδίως άποτεινόμεθα. Ωσαύτως δέ πε
ριττόν κρίνομεν νά ένδιατρίψωμεν περί τάς άρετάς τοϋ σεμνοϋ καί αληθώς
έπιστημονικοΰ έκείνου ύφους, άφ’ ού, ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν έξ ανθρώ
πων έπικρινάντων κατά τά άλλά τόν συγγραφέα, αί άρεταί αύται πρό πολλοϋ ήδη είναι άνεγνωρισμέναι. Έν γένει δέ έν τφ προκειμένφ δευτέρφ μέρει τής πραγματείας ημών δέν έμηκύναμεν ή δέν έτολμήσαμεν νά μηκύνωμεν δσον έδει τόν λόγον, ώστε νά θίξωμεν όψεις τοϋ ζητήματος άπαιτούσας δυνάμεις πολλφ ύπερτέρας τών ήμετέρων. Όμολογοϋμεν δέ τοΰτο,
δπως λάβωμεν άφορμήν νά έκφράσωμεν ευχήν και έπιθυμίαν, ήτις πρό πολλοϋ καί ημάς καί άλλους όμόφρονας διακαίει, νά άναλάβη τήν έκτύλιξιν
τοΰ έν λόγφ σπουδαιοτάτου ζητήματος αύτός ό κ. Πολυλάς, δστις διά τε
τήν έγνωσμένην έμβρίθειαν καί κριτικήν δεινότητα καί διά τήν εύρεΐαν αύ
τοΰ πολυμάθειαν δύναται, κατά τήν ιδιαιτέραν ημών πεποίθησιν, καί θεωθητικώς νά συντελέση εις τήν έλπιζομένην λύσιν τά μέγιστα *.

Γεώργιος Καλοαγοΰρος.
/Καθ’ έκάστην άκούομεν πενταετή ή εξαετή πατδία διδασκόμενα έν τοϊς νηπιαγωγείοις νά λέγωσιν ή βους, ο οΜς κτλ. καί διαστρεφόμενον ούτως οίκτρώς δ,τι
ώραιότερον έχει ή φύσις, τήν παιδικήν αφέλειαν. Κα'ι δμως έν Ευρώπη, ’ένθα δέν
τελείται βεβαίως τοιαύτη πρδς τήν φύσιν ασέβεια, διότι καί έν σχολείοις τόπων, εν
οις λαλοϋνται διάλεκτοι, αύται αντικαθίστανται διά γλώσσης φυσικής καί ούχί α
πλώς συνθηματικής, ζήτημα σπουδαιότατου θερεϊται άν πρέπη ή μή να ΰπαρχωσι
νηπιαγωγεία, καί τδ ζήτημα γεννόί δ φόβος μή καί ή προσεκτικωτάτη τών διδα
σκαλιών άλλοιώση τήν παιδικήν έκείνην αφέλειαν, πρδς ήν μόνον τδ βαθύ αίσθημα
τής μητρδς γινώσκει όποιον σέβας οφείλεται.
1 Μικρόν πεζογραφικδν δοκίμιον κατά τδ σύστημα τοϋ κ. Πολυλα έπεχειρησαμεν
καί ήμεϊς ήδη καί έδημοσιεύσαμεν κατά τδ 1889, μετ’ ού πολύ δέ έκδίδομεν έτερον
δοκίμ'ίον έμμέτρόυ μεταφράσεως τοϋ Σαούλ τοΰ Άλφιέρη, ού προτάσσονται εκτενή
προλεγόμενα-περί τοϋ συγγραφέως ώς τραγικού ποιητοΰ καί ανάλυσις τής τραγφοίας συντεταγμένα κατά'τδ αύτδ σύστημα.

ΜΑΘΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΙΝ ΑΠΟΔΥΡΟΜΕΝΟΣ.

’Αξίας δημοσιεύσεως έκρίναμεν τάς έφεξής δώδεκα έπιστολάς Γερασίμου
ίερομονάχου τοϋ διαδεξαμένου τόν αοίδιμον ιδρυτήν τε καί πρώτον καθη
γητήν τοϋ έν.Πάτμφ κατά τάς άρχάς τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος
συστηθέντος Φροντιστηρίου τών έλληνικών γραμμάτων τό μέν, δτι, ώς καί
άλλοτε εΐπομεν ι, τών πρό τής πολιτικής παλιγγενεσίας τοΰ έθνους γενομέ
νων αειμνήστων διδασκάλων τά πονήματα, οίαδήτινα καν ώσι, δέον νά γίνωνται διά τοΰ τύπου γνωστά "να μένωσιν είς τούς έπιγινομένους διηνεκή υπο
μνήματα τών μεγάλων αγώνων, οδς έκεΐνόι καρτερικώς άνέτλησαν πρός διάδοσιν τοϋ ούρανίου φωτός τής παιδείας έν ήμέραις πικράς δουλείας, παχυλής
τε^ζοφώσεως καί παντοίων διωγμών καί δοκιμασιών τό δέ, ϊνα κατάδηλον
ποιήσωμεν τόν άκρον σεβασμόν καί τήν έ'νθερμον στοργήν, ήν είχον είς τούς
οικείους διδασκάλους οί τότε μαθητευόμενοι, ούχί δέ δπως συμβαίνει σήμε
ρον παρ’ ήμ.ΐν, καθόσον οί τών καθ’ ημάς ημερών μαθηταί.χολήν αντί τοϋ
μάνα ποτίζουσιν αύτούς καί άναιδώς καί αναφανδόν λοιδωροΰσιν αύτούς καί
δι’ αύτών ετι τών φονικών δπλων άπεϊλοΰσι. Καί όποιος τις μέν ύπήρξεν ό
ιερός ό’ντως ούτος άνήρ, ικανά εγραψεν εις τών διαπρεπεστέρων αύτοΰ μα
θητών, ό καί καθηγητής τής φιλοσοφίας χρηματίσας έν τή σχολή τοΰ Βουκουρεστίου, ’Αλέξανδρος ό έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας έν τή ύπ’ αύτοΰ έκπονηθείση Σννοπτιχ^ όιηγήσει περί τον βίον τον περιπύστον ar όρος 2,
έξ ής παρατιθέμεθα τήν ακόλουθον περικοπήν δσον άφορφ είς τήν διδασκα
λίαν αύτοΰ· «αγώνας δέ οδς ύπέμεινε μετά τό έπανιέναι είς τό τής πατρί
δος φίλον έδαφος, τούς τε ©ρομβοειδείς ιδρώτας καί άκαματους πόνους ύπέρ
τής τών μαθητών εύδοκιμήσεως, καί τοΰ πολλαπλασιάσαι τό τάλαντον,
δσούς τε τών φοιτητών τοΰ ποθουμένου είς πέρας ήγαγεν, ού μόνον πρός
παιδείαν, άλλά καί πρός πάν είδος άρετής έπαλείφων άπαντας διά τής
άπαύστου αύτοΰ διδασκαλίας καί είσηγήσεως, τύπον έαυτόν καί ύπογραμμόν άρετής καί σοφίας πάσι παρεχόμενος, διδάσκων μέν τά πρακτέα, ποιων
δέ τά διδασκόμενα, καί τοΰτο έν οίφδήποτε διαθέσει, καί έν χρόνφ παντί,
κλινήρης, ύγιής, έν γήρφ, έν νεότητά έν νυκτί, έν ήμέρφ, πάντα κάλων
κινών, τό τοΰ λόγου, ϊνα τούς πάντας κερδήση· καί ταΰτα πάντα παρίημι,
ούτε γάρ ληπτά άριθμφ, καί λόγφ καθυποβληθή^αι άμήχανον»· καί μετ’ ό1 "Ιδ. Παρνασ. τόμ. Γ, σελ. 457.
’ Μεσαίων, βιβλιοθ. τόμ. Γ', σελ. 504.

ΕΠΪΣΤΟΛΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
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λίγα ταϋτα πάλιν λέγει wepl τής αρετής τοϋ φερωνύμως μακαρίου άνδρός·
«τον δέ βίον αύτοϋ τον ύπέρ άνθρωπον καί είσάγγελον, το περ'ι τήν εγ
κράτειαν απαράμιλλο?, τό έν άγρυπνίαις πμννύχιον, τό πρός τούς πάντας
φιλόστοργον, τό έν ταπεινότητι χριστομίμητον, τό έν προσευχαΐς σύντονον,
τόν είς-τά θεία ζήλον, τήν τής σαρκός καθαρότητα, τό έν πάσι νηφάλιον,
τό πρός τούς παραπικραίνοντας άμνησίκακον, τήν τοϋ θυμοΰ μετάθεσιν είς
άκραν πραότητα, τό έν λόγοις ύψηλόν, τό έν έργοις θαυμάσιον, τήν περί
τήν δίαιταν έσχάτην.λιτότητα, τό περί τήν ακτημοσύνην εκούσιον, τήν έν
έλέει δαψίλειαν, τό περί τόν τρίβωνα εύτελές καί φιλόσοφον, τήν περί τά
ήθη χρηστότητα,-τό έν πάσιν άπέριττον, ταϋτα δή πάντα καί τά τούτοις
άδελφά, τίς άν τφ λόγφ διελθεΐν έξισχύσειεν ; είς. αύτήν γάρ άνέδραμε
γιγαντιαίφ τινί καί ήρωϊκφ τφ φρονήματι τών αρετών τήν άκρόπολιν, καί
εΐπεο τις άλλος πράξει καί θεωρίρι ύπερέλαμψε.»
Τούτου λοιπόν τοΰ Μακαρίου μαθητής καί διάδοχος έπί τριετίαν περί
που ύπήρξεν ό περί ού ό λόγος Γεράσιμος ιερομόναχος τόν βαθμόν, Κωνσταντινουπολίτης τήν πατρίδα έξ Ύψωμαθείων, λίαν δέ γελασίνος τό ήθος,
ώς έν τινι τοΰ Μακαρίου επιστολή άναφέρεται. Έδίδαξε δέ καί ούτος κα^ά
τό . βραχύ τοϋτο χρονικόν διάστημα εύκλεώς καί άξίως τοϋ μεταστάντος
διδασκάλου αύτοϋ. Συνέγραψεν 'Υπόμνημα είς τό Δ' τής γραμματικής
Θεοδώρου τοΰ Γαζή έκδοθέν έν Βενετίφ τφ 1757. Ό ιερός ούτος άνήρ συν
εχόμενος έκ τοϋ πάθους τής λιθιάσεως άπήλθε τφ 1740 είς Κρήτην πρός
θεραπείαν.· διατρίβοντα δέ έν τή κατά τό Άκρωτήριον ίερφ μονή τής άγίας
Τριάδος εύρεν αυτόν τό μακάριον τέλος· τό δ’ ύπό τοϋ φίλου Σάθα άναφερόμενον δτι έδίδαξεν έν Κρήτη καί δτι έτελεύτησεν έν Πάτμφ είναι
πάντη άνυπόστατον. Έν τφ ίερφ αύτοϋ λειψάνφ έξεδηλώθησαν τά τής άγιότητος γνωρίσματα, καί τούτου ένεκα οί τής 'Αγίας Τριάδος πατέρες
έθεώρουν αύτό ώς κειμήλιον τής κατ’ αύτούς ιερός μονής. Μόνον δέ, αιτή
σει τών τής Πάτμου πατέρων, άποσπάσαντες τόν δεξιόν πήχυν μετά καί
τής χειρός άπέστειλαν είς αύτούς, δστις καί διατηρείται έν άργυρφ θήκη
μεταζύ τών ιερών λειψάνων τής τοΰ Θεολόγου μονής. Τελευταϊον δέ καί
οίονεί έπισφράγισμα τών περισωθεισών τούτων έπιστολών τοΰ ίεροΰ άνδρός
έκδίδομεν καί τήν ύπ’ αύτοϋ συνταχθεΐσαν σύντομον 'Έκφρασιν Πάτμου
er γυμνάσματος sidet,.

[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩι

ΓΟΡΔΑΤΩι]

. . Κατεσθιομένφ τά σπλάγχνα τή άπαρακλήτφ συμφορφ, καί όχετοΐς δα
κρύων [περιρραινομένφ ούτως?] είπεΐν, καί άπολεγομένφ καί αύτήν τήν ψυ
χήν, ήκέ μοι τά σοφά αύτής καί παρακλήσεως γέμοντα γράμματα, άπερ
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τοΐς σοφοΐς καί καιρίοις τφ δντι ένθυμήμασι τήν τε βαρυτάτην άθυμίαν τής
ψυχής μου άποσκεδάσαντα, καί τήν άπ! αυτής κατασχοϋσάν με κατακράτος άχλύν άποσεισάμενα είς τό εύθυμότερον έπανήγαγον, καί φιλοσοφεί?
εύγνωμόνως έπί τή μεταστάσει τοΰ έμοϋ πνευματικού πατρός τέ καί διδα
σκάλου έπεισαν, καίτοι θλίψει άφορήτφ κατεχόμενον καί όρφανίαν κρέίττονα δδυρόμενον ή κατά παράκλησιν. Καί πώς ούχί; έκείνη καί γάρ ή μακαρία ψυχή, ώς καί ή σήμοι τελειότης σημειοΐ, πάντα ήν έμοί, καί πατήρ,
καί άδελφός, καί διδάσκαλος, καί κηδεμών, καί εί τι τών είς σωτηρίαν φερόντων- καί ποΰ ; έν ταύτη τή έσχατιφ καί ξένη πατρίδι. Ταϋτα ούν πάντα
άναλογιζόμενος κατ’ έμαυτόν, πώς ού τφ βυθφ τής λύπης βαπτισθήσομαι
έπί τοιαύτη άπαρακλήτφ συμφορά ; καί τό δή μέγιστον πώς παρακληθήσομαι;
πώς καί κινώ γλώτταν ό ήδη άγλωττος; πώς χεΐρα ό άχειρ, άτε δή άφαιρεθεις
τήν διδάσκαλον έκείνην καί φιλόσοφον γλώτταν, τήν κινοϋσάν με καί μορφοΰσαν γλώσσαν έκείνην, τήν ορθοτομούσαν τά θεία δόγματα, τήν παρ^ησιαζομένην τήν εύσέβείαν, καί χειρί, καί λόγφ, καί τρόπφ- τήν ουσαν. έρεισμά.τε
καί εγκαλλώπισμα τοΰ νΰν δυστυχούς γένους ; γλώσσαν, έκείνην τήν μαιεύτριαν τής καλλιεπείας τοϋ καθ’ 'Έλληνας λόγου, τήν φθεγγομένην ούδέν
άλλο, ή τά μεγαλεία τοΰ Θεοϋ, τήν άναπνέουσαν έλεος, παράκλησιν πρός
τούς χήτει τών άναγκαίων πιεζομένους ; Ταϋτα τοίνυν, καί δσα τούτοις
άδελφά προσήν έκείνφ, έκών παρίημι, ΐνα μή δόξω τά οίκεΐα άποσεμνύνειν.
οικεία γάρ πάντα τά τοϋ έμοϋ πατρός, άλλά κάντούτοις χάρις τή θείφ προνοία τή άναδειξάση σε, τήν φίλην έμοί κεφαλήν, τφ άναξίφ έμοί συλλυπούμενον καί παρακλήτορα δεξιόν είς τό άνακτάσθαί με τόν ύπό λύπης
άνηκέστου καί βαρυθυμίας άπειρηκότα, λόγου δυνάμει καί σοφαΐς είσηγήσεσιν, άς τινας άποδεξάμενος ώς παρά πιστοΰ φίλου καί όντως γνησίου τφ
άπελθόντι, φέρω εύγνωμόνως τό άπό τοΰ δε τήν διάστασιν τοϋτο μέν, ΐνα
μή προςκρούσω τφ τών δλων δεσπότη, τφ άρρήτοις λόγοις καί κρείττοσιν
ή κατά λογισμούς άνθρώπων τά καθ’ ημάς διεξάγοντι- τό γάρ δυσχεραίνειν
έπί άώρφ θανάτφ τών άποίχομένων, άνθρώπου τοΰ καθέζοντος εαυτόν όροθέτην πρός τήν ψήφον έκείνου, ώς δήθεν άώρως μετακαλοΰντος τό πλάσμα
πρός τάς έκεΐσε σκηνάς, δπερ άντικρυς πόρρω άπψκισται ψυχής εύσέβείαν
μελετώσης· τοϋτο δέ, "να μή καί τφ άμέτρφ πένθει είς τούς πατρικούς τής
έκείνου καρτερίας άθλους (ο&ς ούκ άγεννώς ένήθλει έκεΐνος) έξυβρίσω, καί
οΰτω γ’ έμαυτόν νόθον καί άλλότριον .δείξω τής έκείνου μεγαλοψυχίας,, πρός
δέ καί ταΐς σοφαΐς παρακλήσεσιν απειθή τοΰ γνησίου καί όντως, ώς φθάς
έφην, φίλου τφ άοιδίμφ έκείνφ, τφ σέ μάλλον ή τόν αέρα άναπνέοντι, καί
τό σόν φίλον όνομα καί έν αύταΐς ταΐς έσχάταΐς ήμέραις άνακαλοϋντι είς
μνήμην. Έν μια κάί γάρ τών ήμερών ειπέ μοι- Γεράσιμε, μετά τήν τής
ύγείας άνάληψιν, θεοϋ συναιρομένοϋ, πορευσόμεθα είς Χίον πρός τόν έμόν
Κωνσταντίνον, καί άμα μνησθείς καί τοΰ ύποστατικοΰ τοΰ είς τά Πανία,.
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Άνθ’ ών απάντων σοϊ- τά. νϋν ώς ύποδιδασκάλφ τελών τήν τών μαθημάτων παράδοσιν άπρακτεϊν ούκ ειασα, τό γε εις δύναμιν ήκον, καϊ τούς μαθητιώντας περιέθαλψα, ϊνα μή όίάσχορπισθ&οτ παταχθέντος τον ποφέroc' ού ταΐς άνωθεν πρεσβείαις τό κρεϊττον δυσωπούμενον δφησοι τό ζην
έπιμήκιστον, άνοσόν τε καϊ άπερίστατον, εις φιλοτίμημα τών φιλολόγων
καϊ ύπεράσπισιν τών ορθών δογμάτων, καϊ άντίληψιν τοΰ σοϋ νϋν ορφανού
Γερασίμου.
Β'.
[ΝΙΚΟΛΑΩι]

Ήκέ μοι τά σά παραμυθητικά, ή μάλλον είπεΐν συναλγητικά γράμματα,
γνήσιε παΐ Νικόλαε (και μή ξενίζου τή κλήσετ είςποιεΐ γάρ σε έμο'ι τό
σχήμα), αττά καϊ άνέδειξάν σε άκίβδηλον οπαδόν τοΰ άπελθόντος κοινού
πατρός καϊ διδασκάλου, ναϊ μήν καϊ εύγνωμονα· τό γάρ σε μεμ,νήσθαι τών
άπ’ εκείνου καλών, τί είη αν έτερον, εί μή άνδρός εύγνώμονος κα'ι πιστού
μαθητοΰ πρός τόν έαυτοΰ διδάσκαλον. Τό δέ θρηνεΐν κα'ι όδύρεσθαι τήν τοΰ
κοινοΰ γένους ζημίαν, ώς ούκ δντος αύτφ έτι τοιούτου διδασκάλου, τοΰ πράξει κα'ι θεωρίφ κεκοσμημένου, τοΰ είς κόσμον αύτφ συντελοΰντος καί σ.εμνολόγημα, τοΰ εύφυία κα'ιτάχεί φύσεως πεπλουτηκότος, και ρεύματι γλώττης καί αύτοϊς το'ις ταχυρρόοις τών ποταμών άμιλλωμένου, τοΰ μέτριου
τφ φρονήματι, τοΰ ταπεινού τό σχήμα, τού σώφρονος, τού φιλοπένητος, τοΰ
άπροφασίστου παρακλήτορος τών μαθητιώντων, τών τε έν άλλοδαπαΐς κα'ι
τών παρ’ αύτφ. Ταύτά, φημι, πάντα, καϊ τά τούτοις άδελφά, δσα αύτός
μοι έποδύρη, γνησιώτερόν σε παρίστησι κα'ι αΐσθησιν έχΟντα τού καλοΰ, κα'ι
διά τοΰτο άλγούντα πέρα τού μέτριου, καί γ’ ούκ άπεικότως’ «Ό προστιθε'ιςγάρ, φησιν, γνώσιν προστίθησι καί άλγος». Ταΰτα δή καϊ αύτός στρό
φων κατά νοΰν, κατ’ έμαυτόν πένθει άπαρακλήτφ συνέχομαι, καϊ αύτό τό
ζήν άβίωτον ηγούμαι, κα'ι ταυτϊ τά νΰν έγχαράττων ούκ άδακρυτϊ φέρω
τήν εΧείνου μνήμην, άλλά περιρραίνομαι τοϊς δάκρυσιν, οΐμοι λέγων πρός
έμαυτόν, πώς φθέγγομαι, έκείνου σιγώντος ; πώς κινώ χεϊρα, έκείνης άκινήτου ούσης ; ’Αλλά τί πεπόνθαμεν, ώ φίλος ; ποϊ φερόμεθα, ούτω τφ βυθφ
τής λύπης καταβαπτισθέντες· έλάθομεν τφ πένθει είς έναντίον ,νούν παρασυρέντες τής καθ’ ημάς πίστεως. Τίνων ούν έστι τό. όδύρεσθαι τούς μεταστάντας τών τήδε ; ού τών άπιστούντων ; ού τών άρνουμένων τήν έλπίδα
τής άναστάσεως ; ού βοά ταΰτα Παύλος έν οΐς φησιν. «"ϊνα μή λυπήσθε κα'ι
υμείς, καθώς κα'ι οί λοιποί οί μή έχοντες έλπίδα» ; ώς καϊ ή μακαρία έκείνη
ψυχή έλεγε τοϊς περί αύτήν κλαίουσι, σταθερφ τφ φρονήματι’ Τί κλαίετε,
φησιν ; άπιστίας γάρ σημεϊόν έστι τά δάκρυα καϊ τών. σβεννύειν τούτοις φιλονεικούντων τήν τής άναστάσεως δύναμιν. Διά τοι τοΰτο συμπαρακληθώμεν ύπ’ άλλήλων, μή πάθωμεν άγεννές τι και άνάξιον τής τοΰ άπελθόν-
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τος καρτερίας τε καϊ διδασκαλίας. Μή προςτρίψωμεν μομφήν τινα έκείνφ·
φιλεϊ και γάρ ώς τά πολλά ό χύδην λεώς τφ τρόπφ τών δίδασκομένών,
κα'ι τόν τοΰ διδάσκοντος συντεκμαίρεσθαι- συμπαρακληθώμεν δέ, ώς φθάς
έφην. Ούτω σύ μέν όδύρη, δτι ούκ έχεις τόν παραμυθοΰντα καϊ συμβουλεύοντα τά είκότα’ άλλ* έχεις νΰν, μάλλον’ ού γάρ συναπήρεν έαυτφ,καϊ
τούς παρακλητικούς λόγους, άλλ’ ύπέβαλεν ήμϊν ώς πλείστους τε καϊ
καλλίστους, κα'ι νΰν έτι μάλλον έπιπέμπει άνωθεν τίσιν; ούδέσιν άλλοις,
ή τοϊς φυλάττουσι τάς διά ζώσης αύτοΰ φωνής εισηγήσεις τε κα'ι παρακλή
σεις. Μάλλον φημι νΰν, οτι καϊ έγγύτερον γεγονώς τή φωτοχυσία τής τρισηλίου θεότητος, ταΐς πρός αύτήν έντεύξεσιν δαψιλεστέραν τήν έκεϊθεν έπιχορηγεϊ ροπήν είς παραμυθίαν τών άπαραμυθήτων έτι δέ, δτι δίστομος
μάχαιρα ήν κατά τών αίρετιζόντων. Άλλ’ έδεισε κατανοεϊν, δτι καϊ μάλι
στα τά νΰν, άτε δή έμφράττων τά άπύλωτα έκείνων στόματα, καϊ ώς άραχνιαίους μίτους διαλύων τάς έκείνων άσελλογίστους πλοκάς, οις τε συνεγράψατο κατ’ αύτών, οΐς τε διά ζώσης φωνής ύφηγήσατο ήμϊν, καϊ το μέγιστον, δτι έσφράγισε τόν έαυτοΰ βίον,-έκλιπών τό ζήν έν τοϊς δρθοϊς δόγμασι τής κοινής ήμών μητρός τής Ανατολικής ’Εκκλησίας, έφοδιασθεϊς
καλώς τοϊς έκεϊθεν μυστηρίοις. Θρηνείς έτι, δτι καλύπτει πικρός λίθος τό
έκείνου σώμα. Άλλ’ έχουσιν Άβραμιαΐοι κόλποι τήν ψυχήν, τήν όντως
Άβραμιαίαν, καϊ φιλόπτωχον, καϊ άποπλουτοΰσαν τά ένόντα τοϊς πένήσιν, ώς τά πολλά δέ καϊ έκ τών υστερημάτων, δ καϊ σπάνιον· διό καϊμάλλον θαυμάσιον. Διά τοι τοΰτο ού δεϊ ήμάς άλγεϊν, δτι κατέλιπεν ορφανούς,
άπαρακλήτους τούς φίλους αύτοΰ μαθητάς, εύ είδότας, δτι μετ’ ολίγον εύρήσει ήμάς, αν μείνωμεν τή άληθείφ αύτοΰ μαθηταί, αν ζηλώσωμεν εκείνον
μέχρι τέλους τφ ύπέρ εύσεβείας ζήλφ καϊ τοϊς έκείνου ήθεσιν, άν μή δκνώμεν πρός παράδοσιν τών μαθημάτων ών ένεπιστεύθημεν. Πώς δέ μείνωμεν;
έκεϊνος κα'ι γάρ μεθ’ δσων άνυποίστων άλγηδόνων τών άπό τής ποδαλγίας,
ώς καϊ αύτός οισθα, ούκ ώκνει πρός μετάδοσιν τών έμπιστευθέντων αύτφ
ταλάντων, πολλάκις κα'ι κλινήρης ών, κα'ι τό μέγιστον, δτι ούδέ ή άγνωμοσύνη τών πολλών, τοΰ τοιούτου θεοφιλούς άπεϊρξεν έκεϊνον έργου. Ούτω δή
καϊ αύτός. ποίει, μάλλον δέ ποιώμεν φιλοπόνως μετάδος τών έν σοϊ σπου
δασμάτων· άχαριστία καϊ γάρ πικρόν δοκεϊ καϊ ούκ οίστόν τοϊς άφιλοσόφοις
τόν τρόπον, κα'ι τοϊς ένταύθα μόνον έλπιζομένοις κεχηνόσιν, άλλ’ έν ούράνοϊς μειζόνων άξιοι τών γερών τούς ταύτην παρ’ούδέν τιθέμενους. Τό γάρ,
άνθ’ ών τις εύ δρφ, χάριτος ένταΰθα τυχεϊν έπικήρου, τών έκεϊθεν άκηράτων
άπαξιοϊ χαρίτων καϊ τούτο φημι, δτι πολλούς τό' επάρατον τοΰτο πάθος
άμεταδότους πεποίηκε τών έν αύτοϊς καλών’ έμφωλεύει καϊ γάρ άγνωμοσύνη ώς τά πολλά πάσι τοϊς εύ πεπονθόσι’ διό κα'ι δημώδης λόγος παραινεί·
α’Ω ποιήσεις καλόν, κακόν έκδεξαί παρ’αύτοΰ». Κα'ι ταΰτα μέν σοι έστω
παραμυθία μικρά τε και άσθενής ώς πρός τήν σήν φιλοπονίαν παρά τοΰ σού
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Γερασίμου τοϋ άπάρακλήτου, καϊ άλλους παρακαλοϋντος. Τά δέ λοιπά χαρίζοιτό σοι ό Κύριος τδ ζην εις μακραίωνας ταΐς άνωθεν έντεύξεσι τοϋ κοι
νού πατρός καϊ διδασκάλου εις ζών παράδειγμα σωφροσύνης τε καϊ,τοις λοι
πής αγλαΐας τών αρετών, και μετάδοσιν τών καλλίστων σοι φιλοπονημάτων, ώντε άπεδρέψω παρά τοϋ μεταστάντος, ώντε παρά τοϋ λογίου καϊ
όντως φιλοσόφου κυρίου μοι Κωνσταντίνου, τοϋ νϋν κοινού ημών πατρός τε,
καθηγεμόνος τε καϊ απροφάσιστου παρακλήτορος.

Γ.

[ΑΔΗΛΩι ΣΥΜΜΑΘΗΤΗι]

Πεφοίτήκέ μοι τά σά παρακλητικά, μάλλον δέ συναλγητικά γράμματα,
βαθυτάτη άθυμίφ κατεχομένφ τή άπδ τής μεταστάσεως τοΰ κοινού πατρός
ήμών κάϊ διδασκάλου, καϊ πάρακλήτορός, έν οΐς ού μόνον σαυτδν παρέσχες
συλλυπούμενον τφ σφ Γερασίμφ, άλλά κα'ι παρακαλοϋντα, οπερ όύκ ολίγον
ι ήν άπδ τοϋ άλγους μοι σκοτόμαιναν άπεσκέδάσε· πέφυκέ γάρ ό άθυμίφ κατεχόμενος δϊαχεΐσθαί πως κα'ι άνακουφίζεσθαι τοϊς άπδ τοΰ άλγους τών
φίλων παραμηθυτικοΐς λόγοις· πρδς δέ και αίσθησιν έχοντα τών καλών παρέστησας σεαυτδν έναργώς. Τί γάρ κα'ι άλλο βούλεται τδ ουτω θρηνέΐν σε,
καϊ κρουνοΐς δακρύων περιρρεϊσθαι, ή τδ έχειν αίσθησιν τών ών δει, κατά
τό· «Όπροςτιθε'ις γνώσιν προςτίθησι κα'ι άλγος» ; Τοϋτο λαμπρώς έναπέφηνας έν τοϊς πρδς έμέσου γράμμασΓ τδ δέ σε δδύρεσθάι, δτι ούκ έχεις έτι
τήν παραμυθητικήν έκείνην γλώτταν, καϊ παραινετικήν τών καθηκόντων,
τοϋτο μηκέτι εΐπης· ού γάρ συναπήρε τούς παρακλητικούς έκείνους λόγους
αύτή, άλλά νϋν καϊ πλέον έσται παρακλητική ή εύλαλος έκείνη κα'ι λιγυρά
μ.οι γλώττα, οΐςτε διά βίου συνεγράψατο λόγοις, οΐςτε διά ζώσης φωνής
ήμΐν ΰφήγήσατο· προς δέ, καϊ έτι πλέον έφην νϋν, άτε δή πλησιέστερον γεγονυΐα έκείνη ή όντως μακαρία ψυχή τφ άνεσπέρφ φωτϊ τής τρισηλίου θεότητος, μάλλον έκεΐθεν έκπέμπει ήμΐν τούς παρακλητικούς λόγους, ταΐς
πρδς αύτήν έντεύξεσι. Διά τοι τοϋτο μηκέτι υποβρύχιος γίνου άθυμίφ, ώς
αφηρημένος τής άπ’ έκείνου παρακλήσεως· άλλά μέμνησο μόνον ών αμέσως
παρ’ αύτοϋ ήκουσας- καϊ τοϋτο ποιών, έχεις αύτδν άνωθεν άντιλαμβανόμενόν σου καϊ παρακαλοϋντα κρεΐττον ή κατά σωματικήν παρουσίαν. Ταΰτά
σοι όσδς άπαρακλήτωρ [ΐσ. άπαράκΛητος\ Γεράσιμος, κατά γε τδ στενόν
τοϋ καιρού. Τδ δέ εξής εΐης μοι ύγιαίνων κατ’ άμφω τδν άνθρωπον, άρετής
άπάσης τής όφειλομένης άνδρϊ φιλοσόφφ άντιποιούμενος, εΐρηνεύων πρδς
πάντας τούς τε οικείους καϊ άλλοτρίους δπως σχοίης τά βραβεία παρά τοΰ
εΐρηνάρχου Χριστού άκήρατα καϊ αμάραντα τής πρδς αύτδν' μιμήσεως.
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ΤΩι ΠΡΩΗΝ ΑΡΤΗΣ1

Ποΰ έστι νϋν ό θρηνητής τών προφητών Ιερεμίας, όπως δάνείσή μόι πηγάς δακρύων πολυχεύμονας, ϊνα κλαύσω τήν έμήν δρφανίαν. Μετέστη τών
τήδε ό έμός πατήρ τε καϊ διδάσκαλος, καϊ σός γνήσιος καϊ ακαπήλευτος
φίλος- φχετο έξ άνθρώπων άωρϊ Μακάριος, φημί, ή τών θεολόγων άκριβεστάτη διόπτρα, ό άκαταγώνίστος ύπέρμαχος τών ορθών δογμάτων, ό ακρι
βής φύλαξ τών έθών τε καϊ νόμων τής άνατολικής ’Εκκλησίας, ή έμψυχος
ιδέα τής τε έσω καϊ έξω φιλοσοφίας, δ κόσμος τών διδασκάλων, τής καλλΐεπείας τοϋ καθ’ 'Έλληνας λόγου τδ ταμεΐον, ή φιλοτιμία τοΰ νϋν δυστυ
χούς γένους, ό άμισθος διδάσκαλος, ό δαπανώμενος μάλλον ή δαπανών τούς
αύτφ προςφοιτώντας· οιχεταί, φημι, ή χάρις τής εύγλωττίας, ό παρακλήτωρ τών ένθλίψεσιν, ό τροφεύς τών λιμφ πολιορκουμένων, ή παραμυθία τών
πολιφ καϊ γήρα: κατατρυχομένων, ό τών πόρρω καϊ τών έγγύς άπροφάσίστος άλείπτης τών άποδυομένων πρδς τδ τής άρετής στάδιον, καϊ μάλιστα
παρακλήτωρ θερμός τής ύμετέρας τελειότητας· άπέπτη ό τοΐς καλοΐς λόγοις κόύφίζων σοι τήν άπδ τοΰ γήρατος δυσχέρειαν άπήλθεν ό έπψδων σοι
τάς άπδ τών ιερών λογίων έπφδάς πρδς κουφισμδν τής όπωςδήποτε κατεχούσης σε άθυμίας· ούκ έτι έχεις πλέον Μακάριον παρακαλοϋντα καϊ άνακτώμενόν σε έκ τών καιρικών θλιβερών περιστάσεων. Άλλ’ούδέ ό σός Γε
ράσιμος έχει πλέον τδν παρακλήτορά καϊ τροφέα τοΰ κατ’ άμφω άνθρώπου.
Διά τοί τοϋτο νϋν δρφανίαν οδύρεται άπαραμύθητον, καϊ δριμυτέραν τών
κατά σάρκα συγγενών, καϊ βίον διάγει άβίωτον έν ταύτξΐ τή άπαρακλήτφ
έσχατιφ. Διδ περαιτέρω γράφέιν ούκ έπιτρέπει ή συνοχή τής καρδίας καί
τά δάκρυα σφοδρότεοον καταρρέοντα, ούτε μήν τά τής άσθενείας καϊ τά
τής έκδημίας άφηγήσασθαι αύτή· άλλως τε μαθήση παρά τοϋ λογίου Δημητρίου άκριβώς. Καϊ ταϋτα μέν ό σός άπαρακλήτωρ [ΐσ. άπαράκλητος]
Γεράσιμος. Ό δέ έκ νεκρών άναστάς Χριστός ό σωτήρ ήμών καϊ Θεός, ό τά
άρρηκτα δεσμά διαρρήξας τοΰ “Αδου, χαρίσοντο αύτή έορτάζειν τήν κοσμο1 Ό ιεράρχης ούτος, δ κατά κόσμον Μαυρομμάτης επονομαζόμενος, ήν Πάριος τήν

πατρίδα καί συμμαθητής τοϋ Μακαρίου παρ’ Ίακώβφ τώ Μάνφ. Τοϋ πεπαιδευμέ
νου κα'ι ενάρετου ιεράρχου τούτου βιογραφίαν έξέδωκε τώ 1880 έν Κωνσταντινουπόλει ό Α. Π. Γ. Ευμορφόπουλος εν τώ ζίε^τιω τής ςταιρςιας των Μεσαιωνικών ερευ
νών. Ήν δέ λίαν αγαπητός τώ Μακαρίφ και επιστολικήν μετ’ αύτοϋ είχε κοινολογιαν. Ό δ’ αυτός έδωρήσατο κα'ι τήν έν τή Πατμιακή σχολή άνακειμένην ετι εικόνα
τών Τριών 'Ιεραρχών, ώς δηλοΰσιν οΐ ύποκάτωθεν αύτής γεγραμμένσι στίχοι ούτοι :
Νεοφύτου δώρημα τοϋ πρώην Άρτης
Σχολή τής Πάτμου, καθηγητήν αύχούση
Έν διακόνοις Μακάριον τόν πάνυ.
Τους φοιτώντας δέ σοφίζετ’, 'Ιεράρχαι.
ί
’Έτος άπδ Χριστοΰ ο,ψλά.
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σωτήριον Άνάστασιν είς πολλάς περιόδους ήλίου, είς παραμυθίαν τών εν
θλίψεσι, καί μάλιστα τοϋ σοΰ .Γερασίμου; φ αί θεοπρεπεΐς αυτής εύχα'ι
ειησαν παράκλησις καί σκέπη έν βίφ παντί.

Ε'.
ΤΩ’· ΠΡΩΗΝ ΛΗΜΝΟΥ

Πολλοί πολλοΓς δάκρυσιν έκλαυσαν καί ετι κλαίουσιν άπαραμυθήτως τήν
άποβίωσιν τοΰ γνησίου αυτής καί κατά πνεΰμα φίλου κα'ι υίοΰ, τοΰ αοιδίμου
Μακαρίου· πολλφ μάλλον, οϊμαι, κλαύσει καί άλγήσει ή ύμετέρα πανιερότης, τοϋτο μέν ώς έχουσα αϊσθησω τών καλών οπού γάρ αϊσθησις, έκεϊ και
άλγος: τό δέ άνάλγητον εΰθυμον, διά τό άναίσθητον- τοϋτο δέ κα'ι ώς είδυΐα
καλώς, [οΐον ένθερμον ύπερασπιστ]ήν ? τής εύσεβείας άφηρέθη τό δυστυχές
γένος, οΐον φύλακα άπαράτρεπτον τών ορθών δογμάτων, κήρυκά τε διαπρύ
σιον καί άπροσωπόληπτον, ιδέαν έμψυχον αρετής άπάσης, εκμαγείου ζών
τής τε καθ’ ημάς καί έξω φιλοσοφίας, παρακλήτορα τών έν θλίψεσι, τών
πεινόντων τροφέα καί έκ τών υστερημάτων, δ κα'ι θαυμάσιον, διά τό σπά
νιον. Παρίημι τ’ άλλα θεοφιλή πλεονεκτήματα, δσα προσήν έκείνφ, άπερ
και βουλομένφ περιγράψαι τφ λόγφ ού συγχωρεΐ τά δάκρυα καί ή όρφανία ή δριμυτέρα έμοί φανεΐσα καί αύτών τών κατά σάρκα συγγενών. Διά
το^ τοϋτο, ούδέ τά τής άσθενείας καί τά τής έξόδου δύναμαι διηγήσασθαι
πρός αύτήν· άλλ’ ό σός Αθανάσιος, είβούλει μαθεϊν έπί λεπτού, έχει άφηγήσασθαι ώς παρών ένταϋθα. Καί τούτων μέν άλις. Ό δέ έκ νεκρών άναστάς, καί τά κλείθρα τοΰ άδου διαρρήξας, καί χαρισάμενος τφ γένει ήμών
άφάτφ αύτοϋ καί άπείρφ φιλοτιμία τήν έν ούρανοΐς πολιτείαν τήν άσυγ ·
κρίτως κρείττονα τής έν παραδείσφ, δώη αύτή έορτάζειν τήν κοσμοσωτή
ριον άνάστασιν μετά λαμπρότητος τών κατά ψυχήν θεοφιλών τε καί θεοτερπών έργων, είς καύχημα καί έμψυχον ίδέαν τής άρχαίας άρχιερατικής
πολιτείας, καί είς παραμυθίαν τών έν θλίψεσι, καί μάλιστα τοΰ σοΰ Γερα
σίμου, ω αί ύμέτεραι θεοπειθεϊς εύχα'ι ειησαν σκέπη καί παράκλησις καί
αρωγή άποσοβητική παντός έναντίου συναντήματος.
ς’.

[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ ΓΟΡΔΑΤΩ<]

Τήν σήν σοφωτάτην καί τριπόθητον έμοί κεφαλήν περιπτύσσομαι συν
τφ Χριστός άνέστη τφ σωτηρίφ άσπασμφ.
Τά σοφά τής σής τελειότητας κομισάμενος γράμματα έφωδιασμένα βοηθήμασι τών δσα είς ψυχήν καί σώμα φέρει, άπορίφ συνεσχέθην ού μικρφ.
Καί γάρ κατ’ έμαυτόν άνελογιζόμην τίνας σοι χάριτας άποτιννύς, καν γοΰν
μικρόν τι τής οφειλής τών τοιούτων σοι άπαραμίλλων τών πρός με χαρίτων άποδεδωκώς εΐην· καί γ’ ένδίκως- καθάπερ γάρ ψυχή πολλφ τφ μέσφ
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τοΰ σώματος διεστηκεν, ούτω καί αί πρός αύτήν κατατιθέμεναι χάριτες
κατά διάμετρον ύπερίστανται τών είς σώμα τεινουσών· εί δέ γε συνέλθοιεν
είς τό αύτό άμφω, ούδεμίαν λείπουσιν υπερβολήν χάριτος, καί τόν ευ. παθόντα τοιοΰτον οφειλέτην έναποφαίνουσι τφ εύ δεδρακότι, ώστε μηδέσιν
έχειν ποτ’ εαυτόν λΰσαι τής τοιαύτης οφειλής, καί δή τοιοΰτον δν τής σής
πρός με εύποιΐας τό φιλότιμον, άνέφικτον έμοί πεποίηκε τήνίσόρροπον πρός
σέ άντέκτισιν. Διά τοι τοϋτο, ώς φθάς έφην, άπορίφ συνειχόμην τίσι σε
άμείψομαί τών πρός έμέσου πολλών ύπηργμένων χαρίτων, δπου γε, πρός
τφ άπόρφ τής χάριτος, καί προσηγορών άπορώ τών είς έλεγχον φερουσών
τών τοιούτων- καν γάρ τροφέα έμόν καλέσω σε, καν προστάτην τοϋ βίου,
καν παρακλήτορα, καν φίλον άκαπήλευτον, άπροφάσιστον, καν καί δσα συγ
γενικής σχέσεως, πολλοΰ γ’ άποδέω τών πρός άξίαν κλήσεων. Καί τούτων
γάρ απάντων κρείττων φαίνη μοι έν ταύτη τή άπαρακλήτφ έσχατιφ. Άλλ’
ούν γε κα.νταΰθα άναμνησθείς τής άοιδίμου έκείνης καί μακαρίας ψυχής, ού
μικρόν άνεκουφίσθην τής κατεχούσης με λύπης, διά το άπορον τής εύγνωμοσύνης- πολλάκις καί γάρ με έλεγε περί σοΰ, δτι ού πρός χάριν όρά τότοΰ
Κωνσταντίνου μου έλεύθερον άμισθον γάρ έχει τό φιλότιμον τής χειρός,
άτε έραστής διάπυρος ών τής φιλανθρωπίας τοΰ τά έπίκηρα τοΐς άκηράτοίς
άμείβοντος, καί ποτήριον ψυχροΰ άγέραστον ούκ ίώντος' αύτός άρα, φημί,
άντιμέτρήσει σοι καί τό παρ’ έμοϋ δφλημα καί έργφ καί λόγφ· λόγφ μέν,
άνακηρύξει σε έν τφ πανδήμφ έκείνφ θεάτρφ, δτι ούτος μόνος τής έμής φι
λανθρωπίας ζηλωτής· εύηργέτει καί γάρ δίχα έλπίδος άμοιβαίας χάριτος·
έργφ δέ, τάξει σε τφ χορφ τών ό’ντως φιλοσόφων, Ίουστίνουτέ φημι τοΰ
καί μάρτυρος καί τών παρά τφ Θεολόγφ έπαινουμένων. Καί ταϋτα μέν
ούτως· ό δέ έκ νεκρών άναστάς, καί τάς χαλκάς πύλας τοϋ άδου αύταΐς
κλεισί συντρίψας, δφη σοι έορτάζειν τάς λαμπροφόρους ταύτας ημέρας συν
εύθυμία καί ρώσει διηνεκεΐ είς μακραίωνας πανοικί.

Ζ'.
Τέκνον φίλτατον καί ελλόγιμον, καί φιλεργόν, Νικόλαε, άσπάζομαί σέ
τφ κοσμοσωτηρίφ άσπασμφ τφ Χριστός άνέστη.
Οίδα τούς σούς μυρίους πόνους, οδςτινας καταβάλλεις άτρύτως τή μεταδόσει τών μαθημάτων ύπέρ τής έπιδόσεως τών χρυσών παίδων, τών καλών
τε κφγαθών γεννητόρων, ούςτινας καί άσπάζομαί εύχόμενος αύτοΐς τά είς
βελτίωσιν τείνοντα, ούδέ τάς άλλας σοι άσχολίας άγνοώ. Διά τοι τοϋτο έχε
θυμόν άγαθόν, καί έκτος άγωνίας έσο, μηδέν άπρόσφιλον, ούδέ άφιλόσοφον
περί έμέ ύπονοών, δτι ού παρά πόδας μοι άντεπέστειλας- μή γάρ οΰτω φρενών έκσταίην, ώστε μή έχειν διαγινώσκειν τίνας μέν τών φίλων μεμπτέον
υπερημερίας γραμμάτων, τίνας δέ λήθης δίωκτέον τοΰ φιλικού καθήκοντος,
δπερ άντικρυς πάσχουσιν οί άφιλόσοφοι τόν τρόπον, καί τό φιλεΐν τφ ίθαμι-
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νώς έπιστέλλείν ορίζοντες· μηδέ γ’ άνιάτω σε το, δτι έπιλήσομαί σου δπου
περ αν· εΐης τής γής-θάττόν γάρ άν έμαυτοΰ έπιλήσμων γενοίμην, ή τών
φίλα μοι φρονούντων. Τδ δέ εν ταΐς πρδς Θεόν έντεύξεσιν ύπέρ σοϋ μνείαν
ποιεΐν, χρέος απαραίτητον, ού μόνον έμοί, αλλά και πασιν οΐς μικρά τις
γνώσις ένεστι τών κανονικών ενταλμάτων, άτε ύπέρ τοϋ κοινή συμφέροντος
πονοΰντος. Σύ δέ μοι μ.ή ξενίζου άκούων τοϋ κοινή ουμφέροντός· οί γάρ τήν
μυρίων κακών πρόξενον άμάθειαν έξοικίζειν τών ψυχών σπεύδοντες, κάί τδν
ανθρώπινον βίον παιδεία: άγαθύνειν πειρώμενοι, ύπέρ τόΰ κοινοΰ πάντως
πονοΰσιν, αλήθειας δικαζούσης. Διό καί έπαινώ τδν είπόντα, τούς, τάς ■πο
λιτείας άνδρών φιλοσόφων πληροΰντας, ούκ έστιν δτφ άντις τών έν παντι
τιμίων άνταμείψειεν ούδέν γάρ ούτω λυμαίνεται τάς πολιτείας, ώς οί τών
μαθημάτων άγευστοι, και τδ κρατούν άφιλόσόφως έχον έκ τούναντίου δέ,
οί παιδείας άντεχόμενοι, πολλών καλών τε κάγαθών παραίτιοι ταΐς πολιτείαις γίνόνΐαΐ, εί μόνον άνθρωποι εΐεν οί τής παιδείας τρόφιμοι, και τοϋ
Γνωθι σαυτδν άπρίξ έχοιντο, άλλά μή άνδράποδα τής έπαράτου φιλαργυρίας, καί λάφυρα τύφου. Καί ταΰτα μέν ούτως· εΐης δέ μοι έορτάζων τάς
κοσμοσωτηρίους ήμέρας τής άναστάσεως εις πολλούς λυκάβαντας συνάρσει τοΰ
έκ νεκρών άναστάντος Χριστού.
Η'.
[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩι ΓΟΡΔΑΤΩι]
Τήν σήν ελλόγιμον καί πατρικήν, άσπάζομα: κεφαλήν.

Μεθ’ δσης πλείστης εύφροσύνης και παρακλήσεως έπήλθον τά σοφά αύ
τής γράμματα, άτε οντα έξαγγελτικά ού μόνον τής φίλης καί σωστικής
έμοί ρώσεως αύτής άλλά και δηλωτικά τής πρός με διακαούς αύτής άγά—
πης. Πώς γάρ ού ; δπου γε καί τόσούτοις περισπασμοΐς περιστοιχιζόμενοι
ή σήμοι τελειότης, τής άπδ τής μετοικήσεως είς τά προάστεια, ούκ άνέχεται μέν τοι ούδ’ ούτω μικρόν γ’ άπροσαύδητον παριδεΐν τδν έαυτής Γερά
σιμον. Διά τοι τοΰτο αύτός έπί τούτφ μάλλον χαίρω και έναβρύνομαι ή
Πηλεύς έκεϊνος έπί τή μαχαίρμ *, εί δέ βούλει, καί Γύγης έπί τή σφεν
δόνη τοΰ δακτυλίου2. Καί ταΰτα μέν ούτως. Τά δέ τοΰ ανεψιού τοΰ κοι
νού ήμών δεσπότου παρά πόδας φκονόμησα, ώς ήξίωσας, δν άποστήσας τοΰ
πριν παρ’ αύτφ άπευκτοΰ παιδαγωγού, οίκονόμφ τινι καί έπιστάτη ένεχείρησα, άνδρί σεμνφ, καί φιλοσόφφ ήθος μάλλον ή παιδείαν παιδαγωγόν γάρ
ή ύποδιδάσκαλον ούκ έτι άνέχεται ό παΐς έχειν- άλλ’ άποτροπιάζεται,
δλως σειριών καί πρδς αύτό τουνομα, άτε έλευθεριάζων καί καθ’εαυτόν
διάγειν βουλόμενος. Έγώ δέ, "να μή ώς πώλος άνετος περιοδεύη, έσοφισάμην τδν παΐδα αύθις ύπ’ οίκονόμφ τελεϊν, καί δίχα τής βουλής έκείνου
• Έέ ’Απολλοδ. ΒιβλίοΟ. Γ', ιγ'. 3.
?
Πλάτ;:Πολιτ;Β'. γ'.
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ούδέν. πράττέιν- καί ούτως, φκονόμησα τά περί αύτοΰ καί πόνους- ούκ ολί
γους καταβάλλω περί τήν έπίδοσιν αύτοΰ, ώς με πολλάκις καί διά ζώσης
φωνής καί γραμμάτων τοΰτο πράττέιν ήξίωσας, καί ιδία καθ’ έκάστην πα
ροτρύνω παραβάλλειν τφ έμφ καταλύματι, δπως τι τών είς κτήσιν. παι
δείας τεινόντων. διδάξω, αύτόν ό δέ παΐς ούδ’ απαξ τοΰ. μηνός, προςφοιτάν
άνέχεται. Περί δέ' τής οικονομίας τοΰ παιδδς έπέστειλα καί. τώ δεσπότη τά
είκότα. Καί ταΰτα μέν ούτω’ τάς δέ κανδήλας, εΐσοί σχολή., δδς. τώ έπΐφέροντι τδ παρόν εί δέ μή, δτε σόι βουλητόν. Τά δέ εξής εΐης μοι έρρωμένος κα'ι εύθυμών ές μακραίωνας. Πάντας κατ’ όνομα τους περί αύτόν
άσπάζομαι, καί μάλιστα τδν έμδν άκέστορα.

'

Θ'.

■ ■

Τω πανιερωτάτω και λογιωτάτω μητροπολίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χίου
κυρίω κυρίω Δανιήλ, τήν μετά πάσης εύλαβείας δουλικήν προσκύνησιν.

Τά πανίερα αύτής καί σοφά γράμματα έπελθόντα ού μετρίαν έμοί έμνη—
στεύσαντο παράκλησιν κα'ι εύφροσύνην καί γάρ όύ μόνον έτύγχανόν γ’ δντα
άνάμεστα τής χρίστομιμήτου αύτής ταπεινοφροσύνης, άλλά γε καί εύχών
άρχιερατικών μετά γε τής μνήμης τοΰ έμοΰ άοιδίμου πατρός τε καί διδα
σκάλου, ού μνείαν ποιεΐν έν ταΐς άναιμάκτοις θυσίαις καί λιταΐς ταΐς πρδς
τδν Κύριον λιπαρής αύτή προςκάθημαι ικέτης. Έτι τε χαράς έμοί.ούκ έλάττονος πρόξενος καί ή μέριμνα τής έπιδόσεως κατά τε παιδείαν καί ψυχήν
κα'ι σώμα τοΰ άνεψιοΰ αύτής, ήν ούκ έν παρέργού μοίρςε τίθεμαι, καίτοι
περιστοιχιζομένη άλλεπαλλήλοις φροντίσι τοΰ έμπιστευθέντος αύτή ποιποιμ.νίου, δπερ, ώς έμαυτόν πείθω, πολλών άναρρήσεων καί γερών άξιον.
Πρδς ταΰτα καί αύτός άφορών τήν. δυνατήν καταβάλλω σπουδήν περί τήν
βελτίωσιν ούχ ήττον τών μαθημάτων ή εύκοσμίας τε καί σεμνότητος ηθών.
Διά τοι τοΰτο παρά πόδας τών γραμμάτων αύτής άποστήσας τοΰ πρ'ιν ύποδιδασκάλου έτέρφ τινι καί σεμνφ κα'ι όντως φιλοσόφφ τδ ήθος άνδρί ένεχείρισα τδν παΐδα, ούχ ώς παιδαγωγφ, άλλ’ ώς οίκονόμφ, καί ώς εΐστεΐν
έπιτρόπφ. Ό γάρ παΐς ού προσίεται έτι ύπδ παιδαγωγφ ή ύποδιδασκάλφ
τελεϊν, έλευθεριάζων πάντη, καί ζήν καθ’εαυτόν γλιχόμενος’ οθεν οίκονΟμικώς έγώ ούτως έσοφισάμην πάλιν τόν παΐδα έν ύπακοή διάγειν καί. έπιστασίμ· καί τοΰτό γ’ ούτως φκονόμησα, ευ είδώς δτι νεότης παραινέσεως
δίχα προστάτου άφηνιάζει περί τήν τών μαθημάτων φιλοπονίαν; καί άλογίστως φέρεται- πρδς ά μή. δει, άτ’ούχ οΐα τε ούσα άφί έαυτής τά·. τ? καλά
τών φαύλων διαγινώσκειν* άνθ’ δτου γε ρυτήρος δει αύτή, καθάπερ άγερώχφ ΐππφ, δπως τών φαύλων άνασειράζηται, καί- τών αθυρμάτων άναχαιτίζηται. Καί τοΰτο γ’ ού καινόν, άλλά παρεπόμενον τοϊς άηθέσι- καθάπερ γάρ
βούς άπειρόζυγος. βουπλήγος δίχα τδν ζυγόν έλκειν άποσείεται, ούτω τοι
καί τδ άκμαΐον, έπιτιμ.ήσεως καί μάστιγος δίχα τδν αύχένα τφ ζυγφίτής
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παιδείας ύποκλίνειν άπαναίνεται. Καί ταϋτα μέν οδτως· διό λίαν άντιβολώ
τήν ύμέτέραν πανιερότητα έπιστέλλειν ίδίφ τφ οικονόμοι, φ όνομα Μελέ
τιος'ιερομόναχος, προτρέπουσα αύτόν είς τήν τοϋ παιδός κηδεμονίαν, καί
τφ άνεψιφ όπως έχη αύτφ εύπείθειαν, καί δίχα τής βουλής και είδήσεως
αύτοϋ μηδέν ποιεΐν. Έγώ δέ, καίτοι έπαντλούμενος πολλαΐς φροντίσι διά
τήν δρφανίαν, όμως τήν δυνατήν φροντίδα καταβάλλω ύπέρ τοϋ παιδός*
καί τοϋτο μέν ποιώ ώς χρέος έμοϊ απαραίτητον, άλλως τε κα'ι τοϋ κυρίου
μου Κωνσταντίνου καί έμοί, τό γε νϋν είναι, κηδεμόνος τε καί προστάτου
καθ’ έκάστην έν τοΐς πρός με γράμμασι πρός τοϋτο παροτρύνοντος, καί διά
ζώσης έτι φωνής, δτε ένταϋθα τάς διατρίβάς έποίουν. Καί ταϋτα μέν ού
τως· αί δέ πανίεροι αύτής εύχαί και εύλογίαΐ ειησαν έμοί σκέπη τε κα'ι
χειραγωγία πρός τά όντως πρακτέα.
?ψλζ'.
I'.
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διαποαττόμενος. Είή κάμοί έπί τοιαύταις έλπίσι μέταστάντί τών άνάμφιλέκτως έλπιζομένων τυχεΐν. Σύ δέ μοι ή ιερά κεφαλή, τής προθέσεως άμεταστρεπτί άντεχόμενος γίγνου τοΐς προςπίπτουσιν άλγεινοΐς ώς σκόπελος
άλλος, δν ούδαμή τά άλλεπαλλήλως πανταχόθεν συρρέοντα κύματα κατά
τήν ποίησιν1- πολλά γάρ είκός άπαντα,ν σοι τοιαϋτα τοΐς έμμονον τήν άρε
τήν κεκτημένοις δοκίμια. Έγώ δέ καί τώ σώματι απών, άλλ’ ούν τή ψυχή
άχω[ρί]στως συνών ούδαμή άπολείψομαι συμπράττων σοι τοΐς χρειώδεσι
κατά δύναμιν.
’Έρρωσο. οιψλζ'. Φεβρ.
Τον τριπόθητον κυρ ’Αρσένιον ήόιστα προςαγορεύων μεγίστας αύτω σίδα τάς χάριτας τής τε
προς σέ ειλικρινούς διαθέσεως, τοΰ πρός έμέ τε
φίλτρου, τής περί τά καλά τε ροπής, καί πρδ πάν
των τοΰ ακριβώς μοι ύποτυπώσαι τδν τρόπον τής
τοΰ αοιδίμου ύμών πατρός μεταστάσεως.

Τή τριποθήτφ μοι κεφαλή ύγει'αν καί τήν έξ ύψους άντίληψιν.

"Ησθην σου τοϊς γράμμασιν έντυχών, κα'ι τό πολύ τής ανίας άφήρημαι·
ύπερεθαύμασα γάρ σου τό φιλόσοφον, τό καρτερικόν και ανένδοτον. Τό μέν
γάρ ούδ’ όπωςοϋν έπ'ι τφ διδασκάλφ παθεΐν, τής σής έπιεικείας άλλότριον
καί χρηστότητος* τό δέ μή δλως έμμένειν τφ πάθει, αλλά σκεψάμενον, δτι
τό τών τήδε άπαλλαγήναι όνόματι μάλλον φοβερόν ή πράγματι, καί μά
λιστα τοΐς τήν κατοικίαν είδόσι προκρίνειν τής παροικήσε.ως, κα'ι γλιχομένόις ταύτης άπαλλαγέντας έκείνης κατατρυφάν. Τί γάρ έκείνοις καί
σκιαΐς, ονείρων ούσαις άπαγεστέραις, καί ούτε τό λυποΰν, ούτε τό εύφραΐνον καρπουμέναις άκίβδηλον ; Άνδρός πεπαιδευμένου τά θεία, καί ούδέν ή
ταϋτα μέλετώντός, καί τά δντα ού τή αίσθήσεί, άλλά καθαρφ τφ νοι ύπέρανεστηκότι τών άλλων κρίνοντι, οποίαν καί τήν σήν λογιότητα ή μετά τοΰ
αοιδίμου έκ'είνου πατρός χρόνιος διατριβή άπεφήνατο. Στομώσασα γάρ, ώςπερ. βαψή σίδηρον, ταΐς πολλαΐς καί άδιακόποις άφηγήσεσιν, άξιον τής αύ^·
τοΰ διαδοχής γνωσθήναι έποίησεν. Οίμαί καί τήν θείαν πρόνοιαν, μή έπί
πολύ λανθάνειν τήν άρετήν βουλομένην, εκείνον μέν τάς άμοιβάς τούντεϋθεν κάρποϋσθαι τών πόνων, οδς άνέτλη γενναίως ύπέρ τούς· νϋν άπαντας,
τοΐς πάλαι θείοις άνδράσιν άμιλλώμενος, καί αρετή καί παιδείφ τό δυνα
τόν άνθρώπφ κοσμούμενος, τών τήδε αλγεινών άπαλλαγέντα εύδοκήσαι* σέ
δέ μηκέτι άγνοούμενον, άρίδηλον τήν ένοΰσαν καί χρόνφ μακρφ άποταμιευθεΐσαν έργάσασθαι. Χαίρω τοίνυν έμοί μέν τό δυνατόν εις τήν σήν παρα
μυθίαν συνεργήσαντι- οιμαι γάρ χαρίζεσθαι κάν τούτφ ού μικρόν τφ άποιχομένφ, έκείνφ δέ δτι ζή ήδη ζωήν τής προτέρας διπλασίονα· τή μέν τή
άνεκλαλήτφ χαρφ έντρυφών, τοΐς άγίοις, οδς έμιμεΐτο, συνδιαιτώμενος· τή
δέ Γερασίμφ τφ φιλτάτφ έμπρέπων, καί ούδέν άλλ’ ή τά συνήθη καί φίλα
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"Ολος αυτής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τή μακαρίρι καί τριποθήτω μοι κεφαλή έν Χριστφ, ύγιαίνουσαν εΰδαιμονεΐν. .

Τοΰ μακαριωτάτου κύρ Χρυσάνθου τοΐς ήμετέροις ένδημοΰντος τά περί
σφαίρας ήμην τφ τής καθ’ ημάς σχολής διδασκάλφ παραδιδούς· ής ,δή καί
τήν καθόλου διδασκαλίαν έκ τών τοΰ Πρόκλου περάνας, τά περί τής χρήσεως δσα τε τή μνήμη περιφέρειν ήν, δσα τι ύπό τών γεγραμμένων Λατίνοις άναλέξασθαι (ούδέ γάρ μοι τοϋτο μόνον πραγματευόμενον προςεγένετο
σύνταγμα), άπεστομάτιζον. Τοϋτο μαθοΰσα ή έκείνου μακαριότης, ώς άλόγου κατεφρόνει τοΰ έργου, κοί δεΐσθαι τήν διδασκαλίαν έλεγεν αρχετύπου
τινός, δι’ ού έμέ μέν μή άμνημονοϋντα παραλιμπάνειν πολλά τών έπ’αυτή
ζητουμένων, καί έχειν καί τόν άκούοντα, είς δ άφορώντα άνακυκλεΐν τά
λεχθέντα, καί μή έάν άπορρεΐν τής μνήμης έξίτηλα, τφ χρόνφ γινόμενα.
’Ώκνουν τήν άρχήν τοϋ έργου έφάψασθαι καί τής όλιγομαθείας μου θεατρίσαι γνωρίσματα. Έγκειμένου δ’ έκείνου, ύπέστην τόν πόνον τί γάρ καί
ποιεΐν έμελλον άδυσωπήτως προςτάττοντος ; Καί δή περάνας είς τήν Κων
σταντίνου άπέστειλα διατρίβοντι* ην γάρ καί τοϋτο προςτεταχώς,. Ό δέ
ούδέ τών έλαχίστων όλιγωρών, τύποις έκδούς έ'πεμψε τών τυπωθέντων ούκ
ολίγα καί είς ημάς. Τούτων άττα πέμπω καί τή ύμετέρα τελειότητι, οίδα
μέν ώς άχρηστα τό δλον, καί μονονού ταύτη άχθος άνωφελές· τοΐς.τελείοις
γάρ, καί νοϋν καί ψυχήν τρέφουσιν έμφιλοχωροϋσα, τάς πολυασχόλους ταύ
τας (ϊνα κατά τόν μέγαν εκείνον .είπω) παρορφ ματαιοπονίας, ,εύ πράττουσα·
άλλ’ ΐν’ έχη γνώναι μή πάντη σχολάζοντα, καί τό λεγόμενον, άέρα δέροντα,
καί βιοϋντα είκή· δτι δ’ άδικεΐ με ή σή μοι τελειότης, καί άνταδικουμένη
Λ ’Ελλιπής φαίνεται δ λόγρς.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ίσως, μηδ’ δλως γράφουσα, είδυΐα καλώς μή δλιγωρείτω πάντη τοΰ δέοντος.
Είκός γάρ μάλλον έμοϋ τοΰ δικαίου φροντίζεΐν καί τής φιλίας αυτής· οίκειοΰνται γάρ τοΐς τελειοτέροις τά κρείττονα. Εΐη δέ μοι ύγιαίνουσα είς
μακραίωνας.
ι)ΐψλα'. Φεβρ.
Τους αγαπητούς κύριον Γεράσιμον καί κύριον
Κωνσταντίνον άσπάζομαί έν Χριστώ.

Όλος αυτής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΔΑΤΟΣ.

IB'.

Χάριτος όσης μεστά έ'δοξεν ήμΐν είπέρποτέ τά άρτίως πεμφθέντα σοι
γράμματα, ούχί διά τά ευαγγέλια τών βίβλων, άλλά διά τήν έμφυτόν σοι
προς τά καλά ροπήν, δι’ήν τής τών φιλτάτων παιδείας ούκ ολιγωρείς, οπερ
δσον αναρρήσεων πρόξενον, καί εύγενοΰς ψυχής, ναι μήν καί θεοφιλούς γνώ
ρισμα, τοσοϋτον ξένον άκουσμα έν τοΐς καθ’ημάς χρόνοις, ατε δή πάντων
τοΐς κατ’ αΐσθησιν προσηλωμένων καί οΐμαι ούκ άθεεί άρμενων ήμοίρησας
παίδων, άλλ’ ΐνα τό ύπερβάλλον τής σής εύγενοΰς ψυχής έν ταΐς θηλείαις
δφθή. Εί γάρ τοσοΰτός σε εΐλεν έρως τής βελτιώσεως έκείνων, τίς αν ειης
έν τοΐς άρρεσι; Τάΰτά με καί τά τούτοις άδελφά ένέπλησεν άφάτου ηδο
νής· διό καί ού τήν τυχοϋσαν κατεθέμην σπουδήν, δπως σοι δεξιός γενοίμην
τφ θεοφιλεΐ σκοπφ, άλλ’ άπέτυχον τοΰ ποθουμένου. Πάντες καί γάρ φρίτ—
τόυσι πρός τήν τών θηλειών έπιστασίαν- άλλως γάρ εύκταΐον ήν τοΐς πάσι
όμιλεΐν σοι καί συσκηνοΰν· διό σύγγνωθι, τής άποτυχίας ούσής τών ούκ έφ
ήμΐν. Περί δέ ού σημειοΐς τής τε έκλογής καί τών άλλων, πόρρω τής έμής
διάνοιας, άλλ’άλλως έπελθόν τό, ίδού ήκει, γέγραπται· αύτός δέ τφ σφ
έπαγγέλματι χαριζόμενος καί τή κοινή έλεεινή καταστάσει,. συγκροτεί τά
πρός έπίδοσιν τών μαθητιώντων αύτόθι, καί πάντως γε τής προσηκούσης ούκ
άπότέύξή άμοιβής, καν ή παρ’ άνθρώπων άπή· τάς βίβλους καν μή γράψω
οίς οΐδας πέμψεις, δσα δ’ύπέρ αύτών καταβαλεΐς, σημείωσον καί γάρ ούχ
ήμέτερα τά βιβλία, ώς δ άδελφός τοΰ Ίωάννου φησίν, αλλα τοΰ άνεψιοΰ
έλείνού Βασιλείου. ’Ίσως δέ μή πάντα άλλά μέρος, πλήν ώς φθάς έφην σημειούσθω τά άναλώματα. Καί γάρ τών προτέρων έτι τάς άμοιβάς οφείλο
με. Ύγιαίνων εΐης μοι έν κυρίφ μετά τών περί αυτήν πάντων. Πρόςειρήσθων δέ ώς άφ’ ημών καί αί φιλόμουσοι παρθένοι, καί είδέτωσαν ώς ού μό

νον Θεόνέπαινέτην έξουσι τής φίλόπονίας, αλλα καί ημάς τους έλαχιστους.
Ίον κοινόν φίλον κύριον Ίωάννην πρόσειπε παρ ημών, καί μηοενα αυτοΰ
τιμήσης είς άποστόλήν τών βίβλων· όοαί γαρ ειπερ τις και άλλος εραστής
αυτών, καίτοι ίσόρροπον τή προθέσει ούδέποτε εχρησατο την τύχην, αλλ ά
νωθενάντίξουν καί άντιβαίνουσαν.
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Εκφρασις Πάτριον εν γυμνάσματος εϊόει.
Ω ποάυ άοΰησεζαι, ποΛύ άπαιζηθήσεζαιι, ό λόγος άν έφη τής άλη
θείας. Εμοι δε γ έπιστεύθη τις μικρόν τι δηλαδή, καίτοι, παρ’ έμοί κριτή,
μέγα, τοιοΰτον ορφανία έκ νηπίου, τό πόλιν έκ πόλεως άμείβειν, καί τό
τήν παιδείαν έρανίζεσθαι ήκιστα κατά σχολήν, άλλ’ έκ διαλειμμάτων. Διό
μή μέ τις απαιτήση μέγα έν τή παρούση τών έπιστολιμαίων χαρακτήρων
γυμνάσιά, λογους, φημι, μακρούς τε καί ήδεΐς; καΐ πρός ευφημίαν τείνοντας
άνδρών σοφών και άρετήν τοΰ λέγειν πλουτούντων. Ταϋτα ποιών άπαιτεΐ
πολλά παρά τοΰ έμπιστευθέντος ολίγα.
Τοίνυν επαινέσω αύτός ό ολίγος ολίγην, νήσον μέν τήν Πάτμον, φημί,
μικραν τή γή καί τοΐς ορεσι, τ’ άλλα δέ ώς μεγίστην τε καί πλουσίαν.
«Ού γάρ έν τφ πολλφ τό εύ, κατά τόν είπόντα 2, άλλ’ έν τώ εύ τό πολύ».
Λιμένας, φημί, ούκ εύαρίθμους, καί άκλυδωνίστους, οΐς έκόσμησε μέν αύτήν
το θειον, σώζει δ αύτή τούς παραπλέοντας, πάντοθεν δικήν τινός μητρός
αναπεταννυουσα τας αγκάλας. Παρίημι τόν άλλον αύτής πλούτον, δσος πρδς
σωτηρίαν φερει, τήν αξιάγαστον έν αύτή μονήν, τόν σωτήριον τών ψυχών
λιμένα, τούς πολλούς καί καλούς ιερούς σηκούς, οΐς πάντοτε ή νήσος περι
στοιχίζεται. Ποΰ δε θήσεις το ιερόν σκήνος, τό ό’ντως τερατουργόν, τοΰ οσίου
Χριστοδούλου · ποΰ. τό ξενοδόχον σπήλαιον, έν φ εΐδέ τε φρικτά καί γραφή
παρεδωκεν αρρητα ή τών ’Αποστόλων κορωνίς ; ποΰ τήν άμιξίαν τών έθνίκών ; τά άρχαΐα έθη, τούς ιερούς ,κώδωνας, τάς άδιαλείπτους εύχάς, τών
έν αύτή οικιστών τό άκραιφνές τής πίστεως ; ποΰ τήν άκαδημίαν τήν ξενο
δόχον όμοΰ καί άμισθον, τό ύπόμνημα τής πάλαι ποτέ κλεινής Ελλάδος
καί τών νΰν φιλολόγων [άνωθεν: και τώζ ζϋζ
ζώπυρον ;
Τούτοις Πάτμος κρατεί τών περί αύτήν νήσων τούτοις κοσμείται· τούτοις
ώς ορμίσκος τισίν άκηράτοις ώραίζεται, ού κήποις καί βότανών άφθονία,
αΐς βοτά τρέφεται, καί οσοις οί σάρκες δντες χαίρουσι. Τούτοις δσοι έπτόηνται μακρά[ν] άπέστων ΙΊάτμου. Οΐς δέ φίλον ζήν τφ πνεύματι, δουλαγωγεΐν σάρκα, ψυχήν λόγφ τιθηνεϊν, δι’ εύφήμου άγέτωσαν γλώττης Πάτμον,
καί ταύτη προςορμήτωσαν ήπίως γάρ αύτούς καί προσηνώς ύποδέξεται, εί
μή που τις ξιφήρης Ιταλός συναντήσει.
ψ- Ίω. Χακκελέων.
4 Παρά το κυριακόν: «Παντΐ δέ ω έδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ’αύτοϋ»
[Λουκ. ιβ', 48].
* Δημοσθ. παρά Στοβ. Δ’, 51.

tomos
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Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟί ίΕΣΑΜΝΟΣ
Δ.ΚΛΙ ΚΛΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

. Αί δικαστικαί παραδοξολογίαι είσί διάφοροι .καί ποικίλαι κατά τον μεσαίωνα, πολλάκις δέ βλέπομεν τήν δικαστικήν εξουσίαν πάρεμβαίνουσαν εις
δίκας τόσον άλλοκότρυς, ώστε δυσκολευόμεθα σήμερον νά έννοήσωμεν πώς
τά επίσημα ταϋτα δικαστικά όργανα, ήδύναντο δεδικαιολογημένως, νά δίαδραματίσωσι πρόσωπον ενεργόν είς τοιούτου είδους υποθέσεις; .
’Αλλ’ ό σκοπός ήμών δεν είναι .νά έπικρίνωμεν ένταϋθα συνηθείας δλως
παραδόξους, άλλ.’απλώς νά περιορισθώμεν είς τό νά έκθέσωμεν τά γεγονότα
έξ ών άποδεικνύονται αί τοιαΰται παραδοξολογίας άφίνοντες τούς ήμετέρους
άναγνώστας νά έξαγάγωσιν έκ τούτων συμπεράσματα.
Κατά τόν μεσαίωνα κατεδιώκοντο δικαστικώς καί αύτά τά άλογα ζφα
και αύτάτά έντομα *· ή δικαστική ιστορία τής έποχής εκείνης παρέχει ήμΐν
άπειρα παραδείγματα τοιούτων δικών, καθ’ άς οί κατηγορούμενοι ήσαν ταύ
ροι, χοίροι,, ίπποι, βόες ώες, μϋς άρουραΐοι και μή,«λέκτορες, βδέλλαι,
κάμπας μυΐας σκώληκες, ακρίδες κτλ.
- Ή διαδικασία ήν ήκολούθουν είς τάς δίκας ταύτας, ήτο δλως διάφορος καί
ιδιαιτέρα, ούχί δέ πάντοτε ή αύτή έφ’ δλων τών τοιούτου είδους δικών,
άλλ’ όύσιωδώς διέφερεν δταν αί δίκαι προέκειτο νά γείνωσι κατά ζφων δυναμένων νά συλληφθώσι καί νά προσαχθώσι σωματικώς είς τό Δικαστήριον, οίον κατά ταύρων, ίππων κτλ., ή κατ’ έντόμων κτλ., τουτέστι κατά
κατηγορουμένων μή δυναμένων νά συλληφθώσι και προσαχθώσιν ένώπιον
τοΰ σοφοΰ οικαστοϋ.
Έπί τοΰ παρόντος θά άσχοληθώμεν περί τής πρώτης περιπτώσεως, ταυ1 ΙΙαρ’ "Ελλησι τδ έν Πρυτανείω καλούμενου Δικαστηρίου εκριυε τδ άψυχον' τοϋ
φόνου ό'ργαυου, λίθον ή ξύλου ή σίδηρον ή άλλο τι τοίόΰτου, δπερ τυχαίως έμπΐπτου, ή ύπδ άγνωστου ριπτόμευου έστέρεί τινα τής ζωής. Πρώτος δ’ επ’αύτοϋ έκρίθη
,ό ύπδ τοΰ Βουφάυου ριφθείς πέλεκυς; επί τοΰ βωμοΰ τοΰ Πηλιέως Διός, βασιλεύοντος
’Εριχθέως. «Προΐσταντο δέ τοΰ Δικαστηρίου τούτου οί φίλοβασιλεΐς, οΐτινες τδ έμπεσδν άψυχον .‘διέτασσον υάψιφθή έκτος τών δρίων.—Τδ έπ'ι ΙΙρυταυείφ δικάζει περί
τών αψύχων τών έμπεσόντων καί άποκτειυάυτωυ· προειστήκαισαν δέ τούτου τοΰ
Δικαστηρίου φίλοβασιλεΐς, ους εδει τδ έμπεσδν άψυχον ύπερορίσαι». Πολδ. Η', 120.
«Τά ξύλα καί τους λίθους καί τδν σίδηρον, τά άφωνα καί αγνώμονα, έάν τώ έμπεσόντι άποκτείνη ύπερορίζομευ» Αίσχ. κατά Κτησιφ. 244. «’Εάν λίθος, ή ξύλου
ή σίδηρος ή τι τοιοΰτον πεσδν πατάξη, καί το μέν βαλόυτα αγυοή τις, αΰτδ δέ
έίδή καί εχη τδ τδν φόνου είργασμέυου, τούτοις ένταϋθα λαγχάνεται. Δημοσθ. κατ’
Άριστοκρ. 645.
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τέστι περί τής τηρουμένης διαδικασίας κατά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν έπρόκειτο περί ζφου δυναμένου νά συλληφθή, ίσως δέ άκολούθως διαλάβομεν και
περί τής έτέρας περιπτώσεως.
'Όταν ζφόν τι διέπραττεν αδίκημά τι συνελαμβάνετο καί έφυλάκίζετο
έν τή περιφερείς ένθα είχε διαπράξει τό αδίκημα, πεπειραμένος δέ ανακρι
τής έπελαμβάνετο τής ύποθέσεως, διεξήγοντο αποδείξεις, έάν δέ τυχόν άπεδεικνύετο ή ένοχή τοΰ άτυχοΰς ζφου, κατεδικάζετο είς άνάλογον τοΰ διαπραχθέντος αδικήματος ποινήν. Όταν δέ. τδ ζφον. κατεδικάζετο είς τήν
έσχάτην τών ποινών, έφέρετο είς τόν τόπον τής έκτελέσεως ένδεδυμένον
συνήθως ένδύματα άνθρώπου, ή δέ ποινή έξέτελεΐτο δημοσία, παρ’ άνδρών
πρός τοϋτο διωρισμένων καί φερόντων, κατά τήν ώραν τής έκτελέσεως τής
ποινής, χειρίδας, καί τοϋτο δπως μή ώς έκ τής .μετά τοΰ ζφου έπαφής μολυνθώσιν αί χεΐρες αύτών, καί έξ αύτών μεταδοθή τό μόλυσμα καί είς τό
λοιπόν αύτών σώμα καί παρ’ αύτοϋ είς ολόκληρον τήν κοινωνίαν ! I
Τοιούτου είδους δίκαι έγένοντο άπειροι, τά δέ δικαστικά χρονικά τής έπο
χής έκείνης άναφέρουσιν άπειρους λεπτομερεί.ας τών τοιούτου είδους δικών,
οιον τήν ημερομηνίαν μιας έκάστης, τό δαπάνηθέν ποσόν διά τήν έν τή
φυλακή συντήρησιν τοϋ κατηγορουμένου ζφου άπό τής συλλήψεώς του μέ
χρι τής ημέρας τής έκτελέσεως ή τής άποφυλακίσεως, τάς δαπάνας διά τήν
εκτέλεσιν .καί διαφόρους άλλας λεπτομερείας, δυναμένας νά χρησιμεύσωσι
καί σήμερον ώς τύπος σχετικών τοιούτων στατιστικών πληροφοριών, ιδίως
μάλιστα παρ’ήμΐν. Τό δέ περίεργον είναι οτι σώζονται καί τά κείμενα τών
αποφάσεων τών περιφανεστέρων έκ τών δικών τούτων1.
Ήθέλομεν πληρώσει πολλάς σελίδας άναφέροντες διάφορα παραδείγματα
τοιούτων παραδόξων δικών, αϊτινες κατά τάς αύθεντικάς πληροφορίας άρχονται άπό τοϋ ΙΓ' αίώνος, παραδόξως δέ φαίνονται διαδραματιζόμεναι
• 1 Χάριν περιέργειας άυτιγράφομευ αύτολεξεί το τελευταίου μέρος άποφάσεως έκδοθείσης τήν 14, ’Ιουνίου 14114, δΐ ής κατεδικάζετο χοίρος τις εις τήν έσχάτην τών
ποινών, ήτοι εις τδν δΐ αγχόνης θάνατον, λόγω τοΰ οτι κατεξέσχισε καί επυιξε βρέ
φος τι έίς τήν κοιτίδα του εύρισκόμευου. ’Ιδού αυτολεξεί μέρος τής άποφάσεως ταύ
της, ήν δημοσιεύει είς τά χρονικά τοΰ διαμερίσματος, τής Aisne δ Miroy-Destournelles, κατά τδ 1812.,
' .
.
«Nous, en detestation et horreur du dit cas, et afin d’exemplaire et· igardA
justice, avons dit, juge, sentencie, prononce et appointe que le dit pourceaulz
estant detenu prisonnier et enferme en la dicte abbaye, ,sera, par le maistre
des hantes oeuvres, peudu et estrangle en une fourche de bois, auprfes et joignant des fourches patibulaires et hautes justices des dits religieux estant aupres de leur cense d’Avin ; En temoing de ce, non avons seelie la presente de
nostre seel.—Ge fut fait le lie jour de juing, l’an 1494, et scelld en cire rouge,
et sjirle dos est ecrit; Sentence pour une pourceaulz execute par justice, admene en la cense de Clermont et estrangle en une fourche lez gibez d’Avin.
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μ®χρΐ τοϋ τέλους τοϋ Κ' αιώνος'.! !' Παραλείποντες τά πολλά. παραδείγ
ματα,, δέν .«κρίνομεν. άπο σκοπού νά άναφέρφμέν τινα τούτων παρουσίαζόντων
έν τοΐς παραδόξους παράδοξα. Ό Cartier *, έν τή ίστορίφ τής ηγεμονίαςτοϋ Βαλοα άναφέρει δτι, ενοικιαστής τις τοϋ χωρίου Moisy άφήκε και τφ
οιεφυγε ταύρος τις αο,άμαστος. Ο ταΰρος ούτος συναντήσας χωρικόν τινα
τόν δι.ετρύπησε διά τών κεράτων του, μετ’όλίγας δέ ώρας ό δυστυχής χω
ρικός άπεβίωσε. Ό φιλοδίκαιος κόμης τοϋ Βαλοα Κάρολος, έν τφ μεγάρφ
Crepy διαμένων, άμα μαθών τήν ασύγγνωστου συμπεριφοράν τοϋ ζφου, θέλων νά παραδειγματίσω κα'ι τά λοιπά ζφα, διέταξεν αμέσως τήν σύλληψιν
καί τήν είς δίκην εισαγωγήν, τοΰ άνθρωποκτόνου ταύρου. "Αμ’ έπος, άμ’ έργον, αμέσως ό ταύρος συνελήφθη, ού μόνον δέ τοϋτο, άλλά καί επιδέξιος
ανακριτής εστάλη δπως- ποίηση τάς δεούσας ανακρίσεις, μετά δέ τήν έξέτασιν διαφόρων μαρτύρων, άποδειχθείσης τής ένοχης τοϋ ταύρου, έξεδόθη
άπόφασις, δΓ ής κατεδικάσθη ούτος είς θάνατον. Ή έκτέλεσις τής άποφάσεως έγένετο ποραχρήμα και ούτω ό θάνατος τοϋ ζφου έχρησίμευσε πρός
εξιλασμόν τοϋ άδικήματος, πρός ίκανοπδίησίν τοΰ δικαίου.
Άλλά μή νομίση τις δτι διά. τής έκτελέσεως τής άποφάσεως έληξε καί
ή διαφορά. Οί ένστασιολόγοι τής έποχής έκείνης, ούχί φειδωλότεροι φαίνε
ται, περί τήν άκριβή φύλαξιν τών τύπων σημερινών τινων ένστασιολόγων,
άνεκάλυψαν σπουδαιοτάτην παράβασιν καί προέβαλον ένστασιν άναρμοδιότητος, λόγφ δτι ή περιφέρεια, εντός τής οποίας διέπραξε τό άδίκημα ό ταύ
ρος, δέν ύπήγετο είς τήν αρμοδιότητα τοΰ κόμητος Βαλοα τοϋ τάς άνακρίσεις διατάξαντος. Τούτου ένεκα.έγένετο έφεσις κατά τής άποφάσεως, δι’ ής
δήθεν ό ταΰρος εΐχεν άναρμοδίως καταδικασθή, τό δέ Έφετεΐον μετά παρατεταμένην συζήτησιν, ίσως δέ καί πολυήμερον διάσκεψιν — άν καί περί
τοϋ τελευταίου τούτου ό χρονογράφος ούδέν άναφέρει —, έξέδοτο άπόφασιν, δι’ ής διά μακρών σκέψεων άπεφήνατο δτι, ναι μέν ή είς τον ταύρον
έπιβληθεΐσα ποινή ήτο δικαιοτάτη, άλλ’ ούχ ήττον ή τε άνάκρισις καί τό
Δικαστήριον άναρμοδίως έπελάβετο τής ύποθέσεως ταύτης8.
Κατά τόν ΊΓ' αιώνα ο' Φίλιππος De Beaumanoir, διά πολλών καί
πειστικών επιχειρημάτων προσεπάθησε νά κατάδειξη, τό γελοΐον τών τοι
ούτων δικών. «’Εκείνοι, έλεγεν, οΐτινες έχουσι τό δικαίωμα νά ένασκώσι
τήν δικαστικήν έξοϋσίαν έπί τών γαιών των, είσάγουσιν είς δίκην τά ζφα
τά προξενοϋντα. φόνους, άλλά τό τοιοΰτον είναι δλως παράλογον, διότι τά
άγρια θηρία δέν έχόυσι συνείδησιν ούτε, τοΰ άγαθοϋ ούτε τοϋ κακού,, καί
τούτου .ένεκα ή τιμωρία αύτη δέν δύναται νά φέρη καρπούς· ή τιμωρία πρέ
πει. νά έπιβάλληται κατά τοΰ αυτουργού τοϋ έχοντος συνείδησιν τής πρά' 1 Τομ. Β', σελ. 207. ■
2 Ή άπόφασις αΰτη ύπάρχει κατακεχωρισμένη έν ίστορικφ δοκιμίω περί Παρισίων, δημοσιέυόέντι ύπδ Saint-FoiX έν τόμ. Ε', σελ. 100.

ξεώς του, ούτω δέ ή πόινή δύναται νά χρησιμεύση καί κατά τοΰ αυτουργού
ώς τιμωρία, καί ώς παραδειγματισμός καί κατά τών λοιπών, άλλ’άπό τών
άλογων ζφων ελλείπει ή συνείδησις τής πράξεώς. καί ή ποινή αποβαίνει
άσκοπος καί περιττή». Άλλ’ δμως ή κλίσις πρός τάς τοιούτου είδους δίκας ήτο τοσοϋτον έρριζωμένη, ώστε αί εύλογοί αύται παρατηρήσεις- τοϋ’έίρημένου Νομοδιδασκάλου ούδέν ήδύναντο νά φέρωσιν άπότέλεσμα καί αί
τοιαΰται δίκαι έξηκολούθουν. Κατά τήν εποχήν δέ ταύτην, περί ής'λαλοΰμεν, οί ύποστηρικταί τών δικών τούτων έστηρίζοντο καί έπί-τής 'άύθεντίας ιερών γραφών’, άλλως τε'δέ έθεώρουν δτι ή τιμωρία τοΰ ένοχου
ζφου ένέπνεε-πάντοτε άποστροφήν. πρός. τό έγκλημα, καί δτι ό ιδιοκτήτης
τοϋ καταδικαζομένου ζφου άρκούντως έτιμωρεΐτο διά τής άπωλείας-αύτοϋ.'
Τοιαΰται ήσαν. αί έπικρατούσαι τότε ίδέαι. κατά τήν εσπερίαν Ευρώ
πην. Λέγομεν κατά τήν εσπερίαν Εύρώπην, διότι εύτυχώς έν τφ Βυζαντινφ κράτει ένωρίς έπεκράτησε τό άξίωμα δτι τότε μόνον δύναται νά
φέρη τις εύθύνην καί νά ύποστή ποινήν, δταν ό τό άδικον πράττων έχει
συνείδησιν τής πράξεώς του καί τών αποτελεσμάτων αύτής, δταν τουτέστι
φέρη τήν αιτίαν, τής πράξεώς ώς λογικόν ό'ν, άλλως ή πράξις θεωρείται
προερχομένη έκ φυσικών μόνον δυνάμεων, δπως ή ύπό.τής θυέλλης ή τής
χαλάζης προξενουμένη, δι’ήν. ό πράττων δέν εύθύνεταί. ’Εν τή έσπερίςι,
μόλις περί τά τέλη τοϋ ΚΓ αιώνος ήρξαντο νά έλλείπωσι κατά τήν ιστο
ρίαν παραδείγματα τοιούτων δικών, έκτοτε δέ ήρξαντο νά κάταδικάζώσιν
είς άποζημιώσεις τόν κύριον τοΰ ζφου τοϋ προξενήσαντο'ς τήν βλάβην.
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Ή Άντίφελλος κατά τά παράλια τής Λυκίας, άπέναντί τοϋ λιμένος καί
τής πόλεως τής νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου) κείμενη-, ήτο καί είνε
έτι καί νϋν έπίνειον καί έμπορικός λιμήν πολλών μέν καί άλλων Λυκιακών
μεσογείων πόλεων, ίδίως δέ κατά τούς αρχαίους χρόνους τής μεγάλης άλλ’
ήδη κατηρειπωμένης πόλεως Φελλού, έξ ής έλαβε καί τό δνομά 'Άντί
φελλος.
:
‘
?
'■
■
Πρός δυσμάς τής Άντιφέλλου εκτείνεται μικρά πεδιάς, -έχουσαΜπρύς- Β.
τον Κ-ράγον καί πρός Ν. μακρόν λόφον, .δστις, είς..στενόν-πρόςίδυσμάς καί
μακρόν άκρωτήριον άπολήγων, σχηματίζει λιμένα,'ίΒαθύν έκ. τοϋ σχήμα1 «’Εάν δέ κερατίση ταΰρος άνδρα ή γυναίκα κά'ι άποθάνη, λίθοις λιθοβοληθήσεται ό ταΰρος, και ού βρωθήσεται τά κρέα. αύτοϋ, ο δέ κύριος τοΰ ταύρου άθφός έστάΐΗ
Παλαιας διαθήκης. ’Έξοδος κεφ. XXI Ψαλ 28 ·
.
- - «Λ
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τος καλούμενον. Έπί τοϋ αίγιαλοϋ τού λιμένος -τούτου σώζονται εύάριθμά
τινα οικοδομήματα έπί μονόλιθων βράχων Λελαξευμένα καί ύπό τών θα
λασσίων ύδάτων διαβρεχόμενα. Πολλά τούτοις όμοια ύπάρχουάι καί έν τή
νήσφ Δολιχίστη (νϋν νήσος τοϋ Κακάβου), έν Άπέρλαις. (Κάκαδα) κάί
Κυανέαις ταΐς παραθαλασσίαις. Δύναται δέ'τις μετά τίνος πιθανότητός; νά
είκάση δτι τά οικοδομήματα ταΰτα ήσαν νεώσοικοι.
Ή άπό Βαθέος εις Άντίφελλον άγουσα είνε- βραχύτατη καί κατάφυτος
μυρσινών καί άλλων θάμνων, άνά παν δε βήμα προσκόπτει τις. έπί συν±
τριμμάτων αρχαίων μνημείων καί έρειπίων παλαιας δόξης. Μέγα μέρος τής
νοτίου κλιτύος τοϋ Κράγου, άνωθεν κα'ι ού μακράν τής Άντιφέλλου, φαί—
νεται διάτρητον έκ τάφων καί άλλων αρχαίων μνημείων, επ’αυτών τών
βράχων τοΰ όρους λελαξευμένων- τινες δέ τών βράχων τούτων εΐσί τοσοΰτον
απότομοι κα'ι απρόσιτοι, ώστε έκπλήσσουσι τόν θεατήν μή δυνάμενον να
έννοήση ποΰ στηριζόμενοι οί έργάται κατεσκεύαζον τάς βαρυπόνους ταύτας
οικοδομάς.
01 έν Άντιφέλλφ τάφοι, ώς και πάντες οί έν άλλαις τής Δΰκίας πόλεσι (Πατάροις, Μύροις), παρουσιάζουσι μέν δλως ίδιάζοντα χαρακτήρα κάί
διάφορον τοΰ Ελληνικού, ούδεμία δ’όμως-ύπάρχει αμφιβολία δτι έπί τού
των τά μέγιστα έπέδρασεν ή Έλληνική τέχνη. Τών τάφων τούτων δια-,
κρίνονται δύο διάφορα είδη.
Πρώτον καί συνηθέστερον είδος άποτελοΰσιν οί τάφοι, οΐτινες, λελατομημένοι έπί μονόλιθων βράχων, έν.σχήμάτι δωματίων, μετά προσόψεω; έν
εΐδει προεξέχοντος άναγλύφου, παριστώσιν έντελή άπομίμησιν ξυλίνου οι
κοδομήματος. Ή οροφή φαίνεται στηριζομένη έπί στρογγύλων δοκών καί
διά τών παρασπάδων καί διαδοκίδων ό τάφος διαιρείται είς χωρίσματα,
τών οποίων αί έσωτερικαί πλευραί έν τισι τούτων κοσμούνται διά καλλι
τεχνικών αναγλύφων.
Τό έτερον είδος άποτελοΰσιν οί τάφοι, οΐτινες, κεκομμένοι άπό τοΰ όγκου
τοΰ βράχου, έγείρονται έπί. κυβικής βάσεως, ώς μεμονωμέναι σαρκοφάγοι
έχόυσαι, ώς καί οί τάφοι τοΰ πρώτου είδους,, ολα τά σημεία- πιστής άπομιμήσεως ξυλίνου οικοδομήματος. Ή στέγη τών τάφων τούτων είνε δξεΐα, αί
δέ κλιτύες αυτής τοσοΰτον, κυρταί, ώστε αί δύο αύτών κορυφαι σχηματίζουσιν οξέα καί θολωτά τόξα. Τόν χαρακτήρα τούτον παρατηρεί τις ού
μόνον έν ταΐς άρχαίοις Λυκιακαΐς σαρκοφάγοις, άλλά καί ταΐς Έωμαϊκαΐς.
Έκ τών πολυαρίθμων έν Άντιφέλλφ Έλληνικών καί 'Ρωμαϊκών τάφων
οί μάλλον διατετηρημένοι καί άξιοι μνείας είσίν οί εξής. Όλίγα βήματα
άνωθεν τού μυχού τόΰ Βαθέος κεϊται αρχαιότατος Αυκιακος τάφος, φέρων
διττήν δι’ Ελληνικών καί Λυκιακών χαρακτήρων έπιγραφήν, άλλά δυστυ
χώς βέβηλοι χεΐρες κάτασυνέτριψαν αύτόν.
Παρά τήν βόρειον κλιτύν τής παλαιάς άκροπόλεως κεϊται λίαν άξιοση-
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μείωτος μεγαλοπρεπής μονόλιθος τάφος, λελατομημένος τετραγώνικώς έπί
ενός καί μόνου βράχου καί κεχωρισμένος αύτού διά μικρού λαξευτού έμβαδοϋ. Έξωθεν κοσμείται διά τριγλύφων, ένδον δέ περιέχει τρεις κλίνας
επ’ίσης κεκοσμημένας καί έπί τών τεσσάρων πλευρών παρά τήν οροφήν
φαίνεται καθαρώς σειρά άλληλοκρατουμένων χορευτών. Τό καλλιτεχνικώτατον: τούτο μνημεΐον κινδυνεύει δυστυχώς νά καταστραφή, διότι άπό
πολλών ήδη έτών χρησιμεύει έν καιρφ χειμώνος ώς καταφύγιον τών ποιμέ
νων, οΐτινες άνάπτοντες έντός αύτοΰ πυράς κατεκάπνισαν καί κατεμαύρισαν

αύτό.
Είς τό υψηλότατου μέρος τών νεκρικών οικοδομών υπάρχει μικρός καλλιτεχνικώτατος τάφος έπί τοΰ βράχου λελατομημένος καί κεκοσμημένος
δι’έπιστυλίου καί παραστάδων ’Ιωνικού ρυθμού. Τά έναέτια αύτού άνάγλϋφα
παριστώσιν άνδρα κείμενον έπί κλίνης καί στηριζόμενον μέν έπί τής άριστεράς χειρός, τείνοντα δέ τήν δεξιάν άδρανώς έπί τού μηρού. Πρό αύτοΰ
ΐστανται τέσσαρες άνδρες, όπισθεν δέ τρεις, ών οί δύο πλησίαίτεροι καθήμενος έπί εδωλίων, ό δέ τελευταίος όρθιος. Είνε δέ ό καλλίτεχνίκώτατος
ούτος τάφος άγράμματος.
Άλλη μεγάλη άρχαίοτάτη καί πολυτελής Ελληνική σαρκοφάγος, φέρουσά μακράν διά λυκιακών χαρακτήρων έπιγραφήν, ύψουται ως γίγας πρός
τό ΒΑ. μέρος τής πόλεως. Τό στέγασμα αύτής κοσμείται διά προτομών
λεόντων καί έπί τών οξέων τόξων διακρίνοντάι άνάγλϋφα έφθαρμένά ήδη
ύπό τού χρόνου.
Άξιος μνείας πρός τούτοις είνε καί ό καλώς μέχρι τούδε διατετήρημένος τάφος τού Μάρκου Αύρηλίου Πτολεμαίου, σαρκοφάγος φέρουσα έπί μέν
τής μιας τών πλευρών έν μίκρφ πλαισίφ έπιγραφήν δι’ Έλληνικών χαρα
κτήρων (G. I. G. άριθ. 4299), έφ’ έκάστης δέ τών στενών πλευρών τού
μέν καλύμματος τά λεγόμενα πάγκαρπα, τού δέ τάφου στέφανον δεδέμένον
κάτωθεν διά ταινίας- τέλος ό τάφος τής Κλαυδίας 'Ρηγηλίας έπί βράχου
λελατομημένος καί παρέχων πιστήν εικόνα άπομιμήσεως ξυλίνου οικοδομή
ματος- φέρει δέ έκτος άρχαιοτάτης Λυκιακής έπιγραφής καί 'Ρωμαϊκήν.'
Έκτος τών τάφων τούτων σώζονται έτι έν Άντιφέλλφ λείψανά καί
έρείπια μεγαλοπρεπών οικοδομών, καί έπί τής νοτίου κλιτύος λοφίσκου,
κειμένου, πρός δυσμάς τής πόλεως, διακρίνοντάι τά έρείπια τής αρχαίας
άκροπόλεως καί μικρόν καλλιτεχνικόν θέατρόν, έχον είκοσι καί έξ σειράς
βαθμιδών μεθ’ ενός διαζώματος καί βλέπον πρός τήν παραλίαν, τής όποιας
μόλις άπέχει περί τά τετρακόσια βήματα. Τού προσκηνίου ούδέν ίχνος ύπολείπεται, είνε δέ λυπηρόν διότι καί αί βαθμίδες καταστρέφονται, όπως καί
πλειστοι άλλοι κάλλιστοΓ τάφοι ύπό έργατών βαναύσων καί άπειροκάλων
πρός εξαγωγήν λίθων. Άλλ’ έχομεν δι’ έλπίδος, ότι οί κατά πάντα τάλλα
άγαθοί Άντιφελλΐται, μετά τάς φιλικάς καί πατριωτικά; προτμοπάς ήμών,
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θέλουσιν εμποδίζει του λοιπού πάσαν τών προγονικών μνημείων βλάβην
καί καταστροφήν.
Ή Άντίφελλος πεοιεβάλλετο διά τείχους καθήκοντος μέχρι τής θαλάσ
σης· είς τδ έπί τής ακτής ακρόν τοΰ τείχους τούτου, ούτινος· υπολείπονται
έτι ερείπια, υπάρχει υπόγειος δόμος έπ'ι στύλων λίθινων σπονδυλωτών καί
μή τοιούτων έστηριγμένος· τούτφ όμοιος καί δι’ενός στύλου υποβασταζό
μενος ύπάρχει κα'ι έν τφ κτήματι ομογενούς τίνος. Οί κάθυγροι ούτοι καί
ετοιμόρροποι δόμοι φαίνεται δτι ήσαν δεξαμεναί ίίδατος,ούτινος στερείται
ή Άντίφελλος.
Αί έν Άντιφέλλφ πολυάριθμοι έπ'ι τών βράχων λελατομημέναι άποθήκαι,.τδ θέατρον, τά ερείπια μεγαλοπρεπών οικοδομών κα'ι ή έπ'ι πλείστων
τάφων πολυτέλεια μαρτυροΰσι τό μέγα έμπόριον, τήν άκμήν και τήν δό
ξαν τής τε πόλεως ταύτης κα'ι τής έν τφ δρει κειμένης Φελλού.
Ό ΙΙλίνιος(ν. 28,100, ed. j. Sillig) αναφέρει δτι ή Άντίφελλος έκαλεΐτο
Αβησσός (Habessus). Ή δ’ονομασία αύτη διατηρείται ετι άνά τά στόματα
τών εγχωρίων Τούρκων καί ’Ελλήνων, οΐτινες καλοΰσιν Άβασσάρι μικρόν
και πτωχόν τουρκικόν πολίχνιον πρός άνατολάς τής Άντιφέλλου κείμενον.
Πρός ανατολάς έπ’ ίσης τής Άντιφέλλου και παρ’ αύτήν ύπάρχει μέγας
εύορμος και άπήνεμος λιμήν, παρά μέν τών ’Οθωμανών καλούμενος Πάίντούρ, παρά δέ τών 'Ελλήνων Σέβεδος. ’Εκτός δέ τινων απροσίτων έπί τών
βράχων λελατομημένων τάφων ούδέν άλλο άξιον μνείας παρέχει. ’Ολίγα
βήματα άνωθεν τής παραλίας ύπάρχει βαθύ καί κάθυγρον άντρον ή μάλλον
χάνδαξ εις τοϋ οποίου τά βάθη κεΐται κατηρείπωμένος χριστιανικός ναός
τιμώμενος έπ’ όνόματι τοϋ Αγίου Γεωργίου τοϋ Σεβέδου. Πολλά χρώματα
κακοτέχνων εικόνων διατηρούνται έτι και νϋν. Τήν λέξιν Σέβεδος αναφέρει
Στέφανος ό Βυζάντιος.
·
Ή νέα πόλις τής Άντιφέλλου αριθμεί περί τάς πεντήκοντα ’Ελληνικός
οικογένειας Καστελλοριζίων, καταγινομένων είς τό έμπόριον σίτου, ξυ
λείας κλπ.
Καταπαύοντες τήν βραχεΐαν ταύτην τής Άντιφέλλου περιγραφήν, παρακαλούμεν τούς κατοίκους αύτής, δπως έπιστήσωσι τήν προσοχήν αύτών έπί
τών μνημείων τής αρχαίας τέχνης καί μή έπιτρέπωσι τήν βλάβην αύτών,
διότι τά αρχαία ταϋτα μνημεία περιποιοϋσι μέν ιστορικήν, κα'ι αρχαιολογι
κήν αξίαν τή πόλει αύτών, προσμαρτυροΰσι δέ είς . αιώνα τόν άπαντα τήν
εύκλειαν τών αθανάτων ήμών προγόνων. Είνε αληθώς ιεροσυλία ήμεΐς οί έπί
τοιούτοις προγόν.οις καυχώμενοι καί μέγα φρονοΰντες, είνε,λέγομεν, ιεροσυλία
τό νά βλέπωμεν απαθώς τήν καταστροφήν τών αριστουργημάτων αυτών.
Έν Μεγίστη (Καστελλορίζφ), ’Απριλίου άρχομένου 1891,

. Άχελ. 3S. Λεα,μαντάρας
τ-βΒτ-
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Μεταξύ τών μεγάλων ποιητών τής περσικής φιλολογίας καταριθμητεος
άναντιρρήτως και ό Δζελάλ-εδδ'ιν-ρουμή. Διαπρέψας ώς νομοδιδάσκαλος εν
διαφόροις τής Μικράς Ασίας πόλεσι κατά τό πρώτον ήμισυ τής 13ης εκατονταετηρίδος, συνέστησε παρά τοΐς μωαμεθανοΐς θρησκευτικήν τινα αιρεσιν
δερβισών τών έπικαλουμένων Μεβλεβή, οΐτινες πολυπληθείς ακόμη εισί καθ

απασαν τήν Ανατολήν καί ίδίφ έν Περσίγ. Συνέγραψεν έν Διβάνιον ή λυ
ρικόν ποίημα έν φ ,εύρίσκομεν πλούτον μέγαν ιδεών καί ζωηρόν καί λίαν εύτράπελον φαντασίαν, περί δέ τά τέλη τής ζωής αύτού συνέταξε τό μέγα
αύτοϋ ποίημα, τό έπιγραφόμενον «Μεσνεβή-ι-σερήφ», ήτοι «ιερόν δίστιχου».
Διά τοΰ ποιήματος τούτου τό όνομα αύτοϋ άπηθανατίσθη παρά τοΐς μεταγενεστέροις, αυτός δ’ ούτος ό· συγγραφεύς γεραίρεται έν τφ μωαμεθανικφ
κόσμφ ώς είς έκ τών μάλλον μεγαλοφυών άνδρών, ό δυνηθείς μετ’ άπαραμίλλου εύγλωττίας καί χάριτος ϊνα πραγματευθή τά ύψηλότερα τής. σχο
λαστικής φιλοσοφίας ζητήματα καί παράσχη πλεΐστα δσα διδάγματα περί
ηθικής άσκητισμοΰ καί μυστικισμοΰ.
Ό Δζελάλ-εδδίν-ρουμή ονομάζεται μέν Μουχαμμέΰ, έπωνομεΐται δέ τριχώς : α’) Ms6.la.-va, ήτοι «Κύριος ήμών», β') Λζί&Λ-εδδΙν, ήτοι «δόξα
καί μεγαλεΐον τής θρησκείας» καί γ') 'Ρουμή, ρωμαίος, διότι κατφκησεν
έπί άρκετόν διάστημα τοϋ βίου αύτοϋ έν Ίκονίφ. Έγεννήθη τό 604 άπό
Έγείρας (.1226), τήν 6ην τοϋ μηνός 'Ρεβί-ουλ-έββέλ έν Βάλχ, μια έκ τών
επισημότερων πόλεων τοΰ Χορασάν. Πατέρα μέν έσχε τόν σοφόν καί πολυίστορα Σουλτάν-ελ-ουλεμά-Βεχά-εδδ'ιν-βελέδ-ι-Μοιχαμμέδ, μητέρα δε
τήν άδελφήν τοΰ άρχοντος τοϋ Χορασάν Άλα-εδδίν-Μουχαμμέδ, υίοΰ ' τοΰ
άρχοντος τοΰ Χοβαρέζμ. Ό πάππος αύτοϋ Μοχαμμέδ τελευτήσας λίαν
ένωρίς- έγκατέλιπε διετή έτι όντα τόν πατέρα τοΰ ήμετέρου ποιητοϋ Βεχάεδδίν, δστις άπό νεαρός ήλικίας έδείκνυτο κάτοχος πλείστων πνευματικών
καί φυσικών προτερημάτων. Αί πατρικαί αυται άρεταί συνετέλεσαν τά μέ
γιστα είς τήν μόρφωσιν τοΰ Δζελάλ-εδδίν, έπειδή δέ καί ό.βίος τούτου εινε.
στενώς συνδεδεμένος μετά τοϋ τοϋ πατρός αύτοϋ, δέον ϊνα είπωμεν καί τά
κατά τόν πατέρα αύτοϋ.
Ό Βεχά- εδδίν πρωΐμως διέπρεψεν έν τή άραβική φιλολογίφ καί τή ερ
μηνευτική τών ιερών βιβλίων, ένεκα δέ τοΰ μεγάλου πλούτου τών γνώσεων
άς κατείχε καί τής έξοχου διδασκαλικής θέσεως ήν έπί πολύ δίεφήρησευ..
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ώνομάσθη κατά τήν τότε επικρατούσαν συνήθειαν «Σουλτάν-ελ-ουλεμά»,
ήτοι «αρχών τών σοφών». Ή φήμη αύτοΰ διεδόθη πανταχοϋ τοϋ Χορασάν
καί πολλαχόθεν συνέρρεον. ,μαθηταί δπως άκροάσωνται τών μαθημάτων αύ
τοΰ. Προϊόντος τοϋ χρόνου ό Βεχά-εδδίν έγένετο λίαν γνωστός παρά τοϊς
τότε νομοδιδασκάλοις, ίδίφ δέ συνεσχετίσθη μετά δύο περιφήριων νομοδιδα
σκάλων τής έποχής αύτοΰ, του Ίμάμ-φαχρ-έδδίν καί τοΰ 'Ρασητ-εδδίνφενα'ί.
Ό αρχών τοΰ Χοβαρέζμ έτίμα κατά πολύ τόν πολυμαθή Σουλτάν-ελούλεμά Βεχά-εδδίν καί πολλάκις μετέβαινε πρός έπίσκεψιν αύτοΰ. Ή οικία
τούτου ήν πάντοτε ανοικτή είς τούς διψώντας τήν τής ά.γλαοΰς μαθήσεως
δίψαν. Ένταΰθα έ'ζη π.νεΰμα δλως δημοκρατικόν, οί μάθηταί καί θαυμασταί τοΰ διδασκάλου τόν αύτόν είχον τίτλον καί τά αύτά έκέκτηντο δικαι
ώματα, πάσα δέ κοινωνική ή πολιτική διάκρισις έξηλείφετο άμα ώς ό έπισκεπτόμενος παρήρχετο τόν ούδόν τοΰ συνεντευκτηρίου. Ουτω τό πλήθος
άθρόον προσήρχετο παρά τφ Βεχά-εδδίν, αί δέ είς αύτόν άποδιδόμεναι τιμαί έπεσκίασαν τό κυριαρχικόν μεγαλεϊον τοΰ άρχοντος τοΰ Χοβαρέζμ καί

αυτού, εν Κερμάνοις, δτε ό ήγεμών τοΰΊκονίου Άλά-εδδίν. ΚείκΟυβάδ πρό
πολλών ετών εκτιμών τάς άρετάς καί τήν άκραν πολυμάθειαν τού Βεχάεδδίν; προσεκαλεσε,ν αυτόν εις Ίκόνιον. Άφικόμενος είς τήν πόλιν ταύτην ό
Βεχά-εδδίν ετυχε λαμπροτάτης ύποδοχής, κατφκησε δέ έν τφ λυκείφ Έλτουνιά. Ενταύθα εμεινεν όριστικώς ένασχολούμενος είς τήν διάδοσιν τής
παιδείας και τής επιστήμης· μ,ετά πολλών δέ μόχθων, καί λίαν καρποφόρον
διδασκαλίαν έτελεύτησε τό 628 (1250).
Εννοείται οτι ό Δζελάλ-εδδίν τοιοΰτον έχων περίδοξον πατέρα άπό τής
νεαρας αυτού ήλικιας έποδηγετήθη έν τή τερπνή τών μουσών ανατροφή,
εχων δε φυσικήν προς μαθησιν ροπήν, διηνεκώς, ώς λέγεται, ένησχολεϊτο
περί τήν έκμάθησιν τής αραβικής φιλολογίας, τής φιλοσοφίας καί τών νόμικοθρησκευτικών επιστημών. Μετά τόν θάνατον τού πατρός αύτού Βεχάεδδίν, εις εκ τών μαθητών αύτού ό Σεϊδ-Βουρχάν- εδδίν-Μουχακκάκ ήλθεν
από Τερμουδ εις Ικόνιον. Παρατηρήσας δέ τάς έκτάκτους τού Δζελάλ-εδδίν
προοοους επι ετη διετελεσε διόάσκαλος καί συνδαιτημών αύτοΰ κάί συνετέλεσεν ούτω τά μέγιστα είς τήν τελείαν πνευματικήν τοΰ άνδρός μόρφωσιν.
Ο Δζελάλ-εδδίν ήν μετρίόυ άναστήματος, καί οφθαλμούς μέν ειχεν ύπό-
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έπέσυραν τόν χόλον αύτοΰ. Μικρός τις ύπαινιγμός ήρκεσεν όπως ό Βεχάεδδίν έννοήση δτι ή. περαιτέρω διαμονή αύτοΰ έν Βάλχ όέν συνήοε προς τά
θελήματα τοΰ άρχοντος. Προετοιμάσθη λοιπόν είς ταξείδιον, μετά οε τριακοσίων μ.αθητών καί μεγάλης ποσότητος βιβλίων επήλθεν εκ Βαλχ κατευθυνόμενος είς Βεγδάτην. Έκτακτος ύποδοχή έγένετο αυτφ δταν εφθασεν εις
τήν πόλιν ταύτην, τών κατοίκων έξελθόντων μετά τοΰ Σείχ-Βεχάβ-εοδιν
είς προϋπάντήσιν αύτοΰ, είσελθών δέ είς τήν πόλιν κατελυσεν εν τφ λυκείφ Μουστανοκριέ, έ’νθα καί έποιήσατο δημοσίαν διαλεξιν προς τό πλήθος
δπως εύχαριστήση αύτό. Έκεϊθεν ο Βεχά-εδδίν μετεβη εις την επαρχίαν
τής αραβικής χερσοννήσου Χεδζάδ, έπισκεφθείς δε τας αγίας πόλεις Μέκκαν
καί Μεδινάν έπανέκαμψεν είς Δαμασκόν. Εν τή τελευταιφ ταυτη πολει ο
ήγεμών Άτάρ παρετήρησε τόν ήμέτερόν ποιητήν Δζελαλ-εδδιν καί θαύμασας τήν φυσικήν αύτοΰ αγχίνοιαν καί ετοιμότητα, ηρώτησεν αυτόν ποιας ην
ηλικίας· έκεϊνος άπεκρίθη «είμί νεότερος τοΰ Θεοΰ κατά εν έτος». Εν τή
φράσει ταύτη μετεχειρίσθη τήν λέξιν Χουδα, ήτοι Θεός, ής τα στοιχεία
προστιθέμενα άριθμητικώς άποτελοΰσι τόν αριθμόν 605. Καί όντως ο Δζε

λάλ-εδδίν γεννηθείς τό 604 εδικαιούτο "να εϊπη δτι ήν νεότερος τοΰ Θεοΰ
κατά έν έτος. Έκ τής Δαμασκού ό Βεχά-εδδίν μετέβή είς Έρζενδζάν, ένθα
έδίδαξεν έν τφ λυκέίφ Ίσμετιέ τό θεμελιωθέν ύπό τής γυναικός τού ήγεμ,όνος Φάχρ-εδδίν Ίσμετή καλουμένης. Κατόπιν ό Βεχα-εδδιν εδιόαξε όιαδοχικώς έν μέν Άκ-σελήρ τέσσαρα έτη, έν δέ Κερμάνοις επτά. Εν τή τελευταίφ ταύτη πόλει ό ήμέτερος ποιητής Δζελάλ-εοδιν φθασας εις ενηλι
κιότητά-ένόμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ νομοδιδάσκαλου Σεραφ-εοοιν Ααλα
τοΰ aitb Σεμαρκάνδής. Ό Βέχά-εδδίν έοιοασκε προ πολλ’οΰ μετά του ύιου
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φαίους, οφρΰς δε μέλανας καί άληθές έλλειψοειδές τόξον διαγραφούσας.
Κατ αρχάς ήν ^οδόχρους τό χρώμα, κατόπιν δμως ένεκα τής πολυχρονίου
μελέτης, είχε γείνη κιτρινωπός. Κατεϊχεν ετοιμότητα καί οξυδέρκειαν'πνεύ
ματος, .η φαντασία αυτοϋ ην ζωηροτάτη, ή δέ διάνοια αύτοΰ ήρέσκετο ερέύνώσα τα ζοφερά μυστήρια τού ύψηλοΰ διανοητικού κόσμου. Τοιοΰτος ήν
προς το θεϊον σεβασμός αύτοΰ ώστε, πολλάκις έμενεν έπί πολύν χρόνον βεβυθισμενος εν εκστασει μηδόλως φροντίζων περί τά έαυτοΰ καί τών περιστοιχούντων αύτόν. Διηγούνται δτι είς τοιαύτας ποτέ βεβυθισμένος μεταφυ
σικός μελετάς δεν έκαθέσθη ούδόλως έπί δέκα πέντε ήμέρας: άλλά νομίζων
εαυτόν ώς κοινωνήσαντα διά τής μελέτης μετά τοΰ θείου ήρξατο έκ τής
άφάτου αύτοΰ χαράς ποιούμενος περιστροφικάς κινήσεις,. έν φ ,εϊς έκ τών
μαθητών αυτοϋ επαιζεν άρμ,ονικώς τόν αύλόν. Ό διηνεκής ούτος έπί δεκα
πενθήμερον περιστροφικός αύτοΰ χορός έκόλυσεν αύτόν άπό πάσης τροφήςοτε όε έτελειωσεν η δεκάτη πέμ,πτη ήμέρα, ό μέν χορός ούτος κατέπαυσεν/
εκείνος δε κατα τας ιερας ταύτας στιγμ,άς έμπνευσθείς ύπό τοΰ θείου έλαβε
γνώσιν πάντων τών κανόνων, δι’ών κατόπιν έθεμελίωσε τό τάγμα ή τήν
αιρεσίν τών δερβισών Μεβλεβή. Εις ανάμ.νησίν τοΰ σπουδαίου τούτου γεγο
νότος το ταγμα τών δερβισών τούτων, δπως παρατηρεϊται έν Κωνσταντινουπολεϊ και αλλαχού τής Τουρκίας, ποιείται έν εϊδει προσοχής χορόν κυ
κλικόν δίς τής έβδομάδος, διαρκούντα έπί μίαν περίπου ώραν. Εις δερβίσης
παίζει αυλόν, ετερος τύμπανον, έτεροι δύο φδουσι παρακολουθοΰντες τάς
^υθμικωτατας καί αρκετα περιέργους κινήσεις τών λοιπών συνεταίρων? Ο
Δζελάλ-εδδίν εύρίσκετο έν τή άκμή τής ήλικίάς καί δόξης αύτοΰ, δτε ό
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περιώνυμος Σέμο-εδδίν Τιβρηζή ήλθεν είς Ίκόνιον δπως άποτρέψη τόν
Δζελάλ-εδδίν τής αίρέσεως ήν ήθελε νά θεμελιώση καί έπαναγάγη αύτόν
εις τήν εύθεΐαν καί αληθή οδόν. Εύρεν αυτόν κατά πάντα τέλειον, έθαύμασε τήν πολυμάθειαν, τάς φυσικάς καί πνευματικάς αύτοϋ. άρετάς καί ήρ
ξατο μετ’ αύτοϋ θεολογικάς συζητήσεις. Άναφέρεται δέ δτι ημέραν τινά
τοσαύτη σφοδρά συζήτησις εΐχεν άρχίσει μεταξύ τών δύω τούτων άνδρών,
τόσον δέ ισχυρά καί οίονεί εκπληκτικά ήσαν τά περί Μωάμεθ επιχειρή
ματα τοϋ Δζελάλ-εδδίν, ώστε ό Σεμό-εδδίν κατεπτοημένος καί λίαν συγ
κινηθείς έ'πεσεν εκτάδην κείμενος. ’Αμέσως ό Δζελάλ-εδδίν προσέδραμεν
είς επικουρίαν τοΰ άντιπάλου αύτοϋ, λέγεται δέ μάλιστα δτι μ,ία απλή έπίψαυσις τοΰ Δζελάλ-εδδίν ήρκεσεν δπως ό άντίπαλος αύτοϋ άναλάβη τήν
χρήσιν τών αισθήσεων. ’Έκτοτε οί δύω ούτοι μεγάλοι άνδρες συνεδέθησαν
διά στενότατης καί θερμοτάτης φιλίας, δέν άπεχωρίσθησαν δέ είμή δτε ό
λαός ήρξατο διαδίδων έν Ίκονίφ πλείστας δσας κακοβόύλους φήμας παρεξηγών τήν οικειότητα καί θερμήν αύτών άγάπην. Ένεκα τούτου ό μέν
Σεμό-εδδίν άνεχώρησεν έκ Δαμασκού, ό δέ Δζελάλ-εδδίν έγκαταλιπών τήν
διδασκαλίαν τών νομικών καί θρησκευτικών έπιστημών έπεδόθη είς τήν
μουσικήν. Μετά τινα χρόνον εις έκ τών μάλλον άγαπητών αύτφ μαθητών
ό Χισάμ-εδδίν παρεκάλεσε τόν Δζελάλ-εδδίν ΐνα συγγράψη ποίημά τί έμ
μετρον έν εΐδει τοϋ Άλλαχή-ναμέ ή τοϋ Μαντίκ-έν-ταήρ.Ό Δζελάδ-εδδίν
άπήντησεν δτι περί τοιούτου τίνος έργου εΐχεν ήδη σκεφθή καί δτι μάλιστα
έγραψεν αρκετόν μέρος αύτοϋ. Καί ταϋτα λέγων έδειξε τφ Χισάμ-εδδίν έν
μέρος τοϋ Μεσνεβή-ι-σερήφ, δπερ άρχόμενον άπό τοϋ στίχου:

τησαν ποιος έσετάι ό διάδοχος καί άρχηγός τών δερβισών Μεβλεβή, έκεΐνος
δέ ύπέδειξεν ώς άξιον τοιαύτης περιωπής τόν άγαπητόν αύτοϋ μαθητήν
Χισάμ-εδδίν..

“Ακουσον πώς καί διατί τον κάλαμον λαμβάνω
ό βίος μας είνε σκληρός, παράπονα θά κάνω.

Έφθανε μέχρι τοϋ στίχου :
Κατόπιν δσων είπα τδ στόμα θά σιγήση
κάί δ ©εδς στον κόσμον γαλήνην άς χαρίση.

Μετά τήν συνεννόησιν ταύτην μαθητοϋ καί διδασκάλου ό Δζελάλ-εδδίν
μετά μεγίστου ζήλου έξηκολούθησε τήν συγγραφήν τοϋ Μεσνεβή-,-σερήφ,
είς .δ τοσοϋτον εαυτόν άφιέρωσεν ώστε πολλάκις ολοκλήρους νύκτας διετέλεί ύπαγορεύων είς τόν μαθητήν αύτοϋ τούς θεοπνεύστους καί πλήρεις έμβριθών ιδεών στίχους.- Ούτω συνεπληρώθη τό έκ 40000 στίχων συνιστάμενον πελώριον τοϋτο έργον δπερ διήρηται είς έξ βιβλία.
’Ήρξατο συγγράφων τό πρώτον βιβλίον κατά τό 659 ή 660 (1282) έχων
ηλικίαν 66 έτών, συνεπλήρωσε δέ τό έκτον βιβλίον κατά τό 672 είς ηλι
κίαν περίπου 78 έτών. Λέγεται δτι ό Δζελάλ-εδδίν συνέγραψε κάί ετερον
ποίημα έκ 3000 στίχων, άλλ’ ούδέν περί τούτου άκριβές γινώσκομεν.
Κατά τάς τελευταίας στιγμάς αύτοϋ, οί, μαθηταί καί οπαδοί αύτοϋ ήρώ-
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περί μεγαλοψρόνων και ύψηλοφρόνων ανθρώπων, αψηρτψένως
περί μεγαλοφροσύντις κατ ύ'ψηλοψροσιίνης.

Έν τή άνθρωπίνη κοινωνίμ άναπτύσσονται πάθη κακίας καί άρετής, σχετικώς μέ τούς διέποντας αύτήν πολιτικούς νόμους καί θρησκευτικήν διδα
σκαλίαν έκ τής κακίας καί άρετής, ώς έκ ρίζής ή κέντρου άναφύονται ή
άναφαίνονται τρόπφ τινι ιδιαίτεροι ώς κλάδοι καί κλωνάρια, τά όποια δυνά
μεθα νά όνομάσωμεν δχι πάθη, άλλά προτερήματα καί έλαττώματα, λόγου
χάριν, ώς εινε, άνδρία καί δειλία, έγκράτεια καί άκράτεια, σωφροσύνη καί
άφροσύνη, δικαιοσύνη καί άδικία, φιλαργυρία καί άσωτία, δυσπιστία καί
απιστία (τό δρθώς πιστεύειν καί παραλόγως άπιστεΐν)-μεγαλοφροσύνη καί
ύψηλοφροσύνη, συγκεκριμένος μεγαλόφρων καί ύψηλόφρων- πιθανόν τά τε
λευταία νά θεωρηθώσι μάλλον τοϋ πρώτου μεμακρυσμένου τοΰ κέντρου (τής
ύψίστης άρετής).
Ή διάκρισις τών δύο τελευταίων τοΰ μεγαλόφρονος καί ύψηλόφρονος,
περί ών ό λόγος, πρέπει νά διασαφισθή, ό λόγος άπαΐτεΐ τό τοιοΰτον, ΐνα
άποδώση έκάστφ τό άνήκον διότι έκ τής συγκεχυμένης έννοιας τών λέξεων
πολλάκις άδιαφόρως καί εύκρίτως ή άμφότεροι άπαιτόϋνται ή άμφότεροι
ψέγονται ή άντί νά έπαινήται ό μεγαλόφρων ψέγεται, έπαινεΐται δέ ό ύψη
λόφρων, άντί νά ψέγηται- ένώπιον λοιπόν καλώς έννοουμένης έλεύθέρας κοι
νωνίας, δυνάμεθα ν’.άπόδώσωμεν τάνήκοντά έκάστφ, ύπό τόν δρον δτι άμφότεροι ζώσιν έν κοινωνία καί έν αύτή ένεργοΰσιν, είτε ώς άπλοι πολϊτάΐ,
είτε, ώς ηθικά πρόσωπα (άρχοντες).
■
Καθ’ημάς οί ύψηλόφρονες, καίτοι ζώντες έν κοινωνία. καί εχοντες είς
πλείστας περιστάσεις τάς αύτάς φυσικάς καί ήθικάς άνάγκας μέ τούς κοι•νωνοϋντας, ούχ ήττον περίφρονοϋσιν αυτούς- είσίν ακατάδεκτοι, άν συγχωρήταΐ ή λέξις, σοβαροί καί αγέρωχοι πρός τούς άλλους- τόν έν αύτοΐς λό
γον, έάν δέν ήνε κάτοχοι γραμματικής παιδείάς, διατηροϋσιν ένδομύχως ή
άγνοοΰντες τάς άρχάς αύτοϋ, ή άν ήνε πεπαιδευμένοι, διδάσκαλοι και κα-
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θηγηται γραμμάτων, γινώσκουσι μέν αύτάς,δέν έπιθυμοΰσίν όμως τήν άπλοποίησιν καϊ διάδοσιν αύτών προς τούς άλλους, είμή δι’αύστηροτάτων
κανόνων διότι υποθέτουν τούς πλείστους ανθρώπους ανεπίδεκτους λογικής
κατά τήν κρίσιν των άναπτύξεως· ζητούν άείποτε διά τίνος μυστηριώδους
τρόπου νά διατηρηθή τό καθεστώς κα'ι καθιερωμένον κα'ι έν αύταΐς ταΐς
λέζεσιν αμετάβλητον κα'ι στερεότυπον· έάν μέν ώσι λειτουργοί τής θρη
σκείας, τυραννοΰσι μάλλον ψυχικώς ή σωματικώς, έάν δέ πολιτικοί, σωματικώς μάλλον ή ψυχικώς, άμφότεροι δέ σχηματίζουν τρομεράν τυραννι
κήν κυβέρνησιν.
Κοινωνία ύπό τοιούτων κυβερνωμένη τά */5 αύτής ούδέν άλλο είσίν, εΐμή
δούλοι και ανδράποδα τού ενός πέμπτου.
Τοιαΰται κοινωνίαι υπήρξαν έν Εύρώπη καθ’ ολον τόν μεσαιώνα· τοιαύτάι υπάρχουν μέχρι σήμερον έν Άσίγ. καϊ ’Αφρική, κατ’ έξαίρεσιν δέ ήδη
έν Εύρώπη και ή τοιαύτη έξαίρεσις δυνατόν νά θεωρηθή" λείψανον μεσαιω
νισμού, βαθέος ριζομένον είς τά σπλάγχνα τών κοινωνούντων διά παράδόσεως καϊ διεστραμμένων ιστορικών διδασκαλιών.
’Εάν παραδεχθώμεν δτι μεταξύ τών ύψηλοφρόνων εύρίσκονται άληθώς
πεπαιδευμένοι,' έπιθυμοΰντες νά έλαφρύνουν τό βάρος τής δουλείας και τοϋ
ανδραποδισμού, ένεκα τής ύψηλοφροσύνης των ζητούν ν’ αναβιβάσουν τούς
δεδουλωμένους χωρίς αύτοί νά καταβούν βαθμίδας τινας, ώς εινε πρέπον, ϊνα
χειραγωγήσωσιν αύτούς· ομοιάζουν λοιπόν οί τοιούτοι μέ τούς ίσταμένους
έν μεγίστω πύργφ.έχοντι κλίμακας πολυσυνθέτους καί σκολιάς εισόδους,
εκεΐθεν δε δια τινων αγερώχων βλεμμάτων και εύσχημων χειρονομιών προσκαλούν δήθεν τούς έν τή γή έρποντας καί καθημένους, οΐτινες μόλις τάς
πύλας τοϋ πύργου διακρίνοντες- δέν τολμώσιν οί ταλαίπωροι, ούτε νά έμβλέψωσιν άνω τών ποδών των, ούτω λοιπόν διατελοϋντες μέν έν άργίφ κεχηνότες (χάσκοντες) βλέπουν τούς άνω ίσταμένους, άλλως, καταγινόμενοι
είς βα,ναύσους κα'ι επιμόχθους έργασίας, πλήν άπολύτως αναγκαίας καϊ προς
τούς ύψηλόφρονας, άναμένουσι διαταγάς καϊ προσταγάς· μόνον έν περιπτώσει σεισμού μεγάλου, πυρκαϊάς, πλημμύρας ύδάτων, δπερ δυστυχώς ούτε
έλειψαν, ούτε λείπουν έκ τής ανθρώπινης κοινωνίας, έν τοιαύτη περιπτώσει
ταπεινόφρονες καϊ ύψηλ.όφρονες, δούλοι και δεσπόται, πεπαιδευμένοι καϊ
απαίδευτοι, εγγενείς καϊ δυσγενεΐς, ωθούνται και ώθοΰσιν άπαντες διατελοΰντες έν συγχύσει κα'ι αναστατώσει, μεχρισοΰ παρέλθοϋσι τάνωτέρω.
Οί μεγαλόφρονες ζώντες κα'ι ουτοι έν κοινωνία πράττουν ώς έπϊ τό πλεΐστον άντιστρόφως τών ύψηλοφρόνων- ένεργοΰν λόγφ τε καϊ εργφ είς τήν
μεταβολήν καϊ τροποποίησιν τών κακώς κειμένων καθεστώτων· τό στερεό
τυπον κοινωνικής πορείας είς πράγματα ύποκείμενα είς τροποποίησιν καϊ
μεταβολήν δέν τοΐς. εινε αρεστόν ζητούν τροποποιήσεις καϊ μεταβολάς
σκοπφ κοινωνικής προόδου· σκοπφ τοιαύτης συγχέουν πολλάκις τάς διαφό-

ρσυς τάξεις τής κοινωνίας· έάν ήνε αληθώς πεπαιδευμένοι' ζητούν διά τοϋ
εύκολωτέρου τρόπου νά καταστήσουν, εί δυνατόν, δλους τούς κοινωνοΰντας
μετόχους τούλάχιστον τής στοιχειώδους παιδείας διά τής οικείας των γλώσ
σης· χάριν τής μεγαλοφροσύνης των καταβαίνουν πολλάκις μέχρι τής έσχάτης τάξεως, ϊνα ύψώσουν τούς έν τή γή έρποντας, χωρίς αύτόϊ νά μείνουν
έν αύτή· έάν ήνε θρησκευτικοί λειτουργοί εύτύχημα θεωρείται τοΐς ύποκειμένοις, τάχιον ή βράδιον διά τής μεγαλόφρονος συμπεριφοράς των θέλουν
καθιερώσει μάλλον ή ήττον λογικήν λατρείαν, πρέπουσαν Θεφ τρισυποστάτφ, έάν πολιτικοί, θέλουν ένεργεΐ, ωθούμενοι ύπό τής μεγαλοφροσύνης
των, είς .στερέωσιν πολιτικής έλευθερίας κατά λόγον ορθόν μή άπομακρυνόμενον τής άπλότητος, άμφότεροι δέ θέλουν υψώσει τούς ζώντας έν δου
λική καί άνδραποδώδει ήθική καταστάσει· θέλουν συντελεί διά τής αδιά
κοπου άναπτύξεως πράξεως καϊ θεωρίας είς διατήρησιν καϊ στερέωσιν αλη
θούς θρησκευτικής καϊ πολιτικής έλευθερίας· τήν ύπάρχουσαν ηθικήν ανισό
τητα ήσύχως πώς θέλουν τροποποιεί’ οί τοιούτοι είσ'ιν αρμόδιοι νά δείξουν
ψηλαφητώς οτι κατά τό φαινόμενον ύπάρχουν ήθικαϊ ανισότητες μεταξύ τών
κοινωνούντων· διότι κατά βάθος έξεταζόμενον τό πράγμα τό φαινόμενον
αύτό τών ανισοτήτων δεικνύει τήν ισότητα τών κοινωνούντων- διότι έάν
£ίψη τις άπλοΰν βλέμμα είς τάς διαφόρους πράξεις τών συγκοινωνούντων,
θέλει έννοήσει καϊ πιστεύσει δτι έν τφ κοινωνικφ βίφ ούδείς δύναται νά
καυχηθή έλλόγως δτι καθ’ δλα ύπερέχει τού άλλου ή τών άλλων πάντες
λοιπόν ζώντες έν κοινωνία ύπέχομεν κα'ι ύπερέχομεν, οί μέν είς τούτον, οί
δέ είς έκεΐνο, δυστυχώς δμως. τό ύπέχουν καϊ ύπερέχουν έν ταΐς δεσποτικαις καϊ. τυρ.αννικαΐς κοινωνίαις κρύπτεται, είτε ύπό φόβου, είτε ύπό.δυσπίτ
στίας πρός τόν λόγον π. χ. ούδείς τύραννος ή δεσπότης άνευ δούλων, ούτε
δούλος ή δούλοι άνευ δεσπότου, ούτε κύριος άνευ ύπηρέτου, ?ρύτε υπηρέτης
άνευ κυρίου- ό μέν τύραννος ή δεσπότης, καίτοι γνωρίζων δτι άνευ δούλων
καθίσταται δύσκολον νά διατηρηθή καϊ διαπρέψη έν τή κοινωνίφ, δι’ άγερώχου τρόπου καϊ ύψηλόφρονος συμπεριφοράς κρύπτει τό. τρωτόν τοϋτο, μέρος
τού συμφέροντος αύτοϋ, ό δούλος άγνοών συνεπείς δειλίας, και άλογίας δεν
τολμά νά δείξη διά λόγου τήν αμοιβαίαν ανάγκην, εύτυχώς δμως έν έλ.εύθέραις κοινωνίαις το άμοιβαΐον. τής ίσότητος εινε φανερόν, ούδείς υπηρετεί ή
ύπηρετεΐται άκουσίως πάντες συναλλάσσονται ώς έλεύθεροι πολΐται·,επο
μένως έκαστος τών συναλλαττομένων ύπέχει καί ' υπερέχει τοϋ άλλου ή
τών άλλων.
Οί ζώντες έν τοιαύτη έλευθέρφ κοινωνία διάγουν μάλλον ή ήττον έν άρμονίφ, καϊ άν τυχόν έπέλθουν έν αύτή δυστυχήματα έκ φυσικών αιτιών
κα'ι σπάνιον νά μήν έπέλθουν, εύκόλως θεραπεύονται, τά δέ έξ ηθικών προ
ερχόμενα θέλουν είναι όλίγιστα καϊ ταϋτα ταχύτερα κα'ι εύκολώτερα θε
ραπεύονται· τολμώ είπεΐν καί πλεΐστα έκ φυσικών προερχόμενα διά τής
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σπουδής τών φυσικών νόμων προλαμβάνονται, ώς προελήφθησαν καί Εξακο
λουθούν προλαμβανόμενα, π. χ. τά Εκ τοϋ κεραυνού, πυρκαϊάς, τά έκ τρι
κυμιών, τά έκ πλημμυρών, σιφώνων κλπ.
Οί δυνάμενοι λοιπόν νά σχηματίσουν τοιαύτην άνθρωπίνην κοινωνίαν, δηλ;
έν τοιαύτη ίσότητι, ήν. προείπομεν, δύνανται νά γίνουν κύριοι τών στοι
χείων καί τών έξ αύτών προερχομένων ύλικών σωμάτων, ώς εινε ό ποιη
τής καί συντηρητής αυτών' δέν εινε ορθόν, ώς ύπό πολλών νομίζεται δτι ό
δημιουργός τού κόσμου Επίτηδες παρήγαγε καί παράγει δυσχερείας είς
άνακάλυψιν τών φυσικών του καί ήθικών του νόμων, Επομένως δυσαρεστεΐται δήθεν άπό τήν έρευναν κα'ι Εξέτασιν, άνακάλυψιν καί άνάπτυξιν αυτού·
τουναντίον δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι οσάκις μάλιστα γίνονται αυται σκοπφ
Εφαρμογής τών άνακαλυπτομένων είς ωφέλειαν τών κοινωνούντων, αληθώς
τότε χαίρει καί άγάλλεται ό Δημιουργός βλέπων τόν κατ’ εικόνα εαυτού
πλασθέντα νά προσπαθή, αν καί πολλάκις ματαίως καί όλισθηρώς, εί δυνατόν,
νά προσέγγιση είς τό ύψος αύτοΰ, ώς πολλοί διά τής πράξεως καί θεωρίας,
ώς άτομα, προσήγγισαν, άφήσαντες τοϊς μεταγενεστέροις όνομα σεβαστόν.
Έπειδή όμως ολόκληροι κοινωνίαι, άνευ υπερφυσικής έμπνεύσεως, άνθρωπίνως Εξεταζόμενα! δυσκόλως δύνανται νά φθάσουν είς τοιοΰτον βαθμόν
γνώσεων, έπεται δτι τό πολίτευμα μιας κυβερνήσεως, πόλεως, επαρχίας καί
επικράτειας, έχει μεγίστην έπίδρασιν είς τήν διάδοσιν καί στερέωσιν τοιού
των γνώσεων καί άντιστρόφως- είς τάς δεσποζομένας κοινωνίας δυσκόλως,
άν μή καί άδυνάτως, είς τάς Ελευθέρας,δμως δύνανται άνευ μεγάλων δυσχερειών. εάν οί μέν μεγαλόφρονες, αναγνωριζόμενοι ώς τοιοΰτοι, τιμώνται κατά
λόγον ύπό τών άλλων,οί δέ ύψηλόφρονες παραβλέπονται .χωρίς νά ψέγωνται.
Χαρακτηρίσαντες κατά τάς ασθενείς ήμών δυνάμεις διά τών απλοϊκών
μας παρατηρήσεων τούς εν κοινωνία ζώντας μεγαλόφρονας καί ύψηλόφρονας, προτρέπομεν τους φιλομαθείς νέους καί πάντα φιλαναγνώστην, ινα μελετώσι τάς τε γενικάς καί είδικάς ιστορίας, είδικώτερο,ν βιογραφίας επι
σήμων άνδρών διότι θέλουν άπαντήσει πλείστους άνδρας (ούδέν παράξενον
καί γυναίκας κατ’έξαίρεσιν) έχοντας τούς είρημένους χαρακτήρας, εκ τοι
αύτης δέ μελέτης θέλουν γνωρίσει δτι καί μεταξύ βαρβάρων καθ’ ημάς λαών,
ώς καί μεταξύ πολιτισμένων, Εφάνησαν τοιοΰτοι- πιθανόν νά έχουν τά πρω
τεία οί έν Εύρώπη άρχαΐοι καί νεώτεροι, πλήν καί ή μεγίστη ήπειρος Άσία
καί αύτή ή ’Αφρική καί ό νέος κόσμος τής ’Αμερικής δέν μένουν όπίσωδιότι καί εν αύταΐς ούκ ολίγοι έδείχθησαν μεγαλόφρονες.
’Άλλοτε ίσως λάβωμεν άφαρμήν νά Εκθέσωμεν πολλά ονόματα διά τής
ιστορίας γενικής τε καί ειδικής, γνωστής είδικώτερον βιογραφίας άνδρών
έχοντα τούς χαρακτήρας μεγαλοφρόνων καί,ύψηλοφρόνων.
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περ'ι θεωρητικοί- και πρακτικόν η περί θεωρίας κα'ι πράξεως.
ΙΙοία διαφορά ύπάρχει μεταξύ θεωρητικού καί πρακτικού άνθρώπου με
γίστη καί μικροτάτη, σχετικώς μέ τόν βαθμόν τής θεωρίας καί πράξεωςμεγίστη μέν, εάν ό μέν θεωρητικός καταγίνεται μόνον είς τό εκθέτείν έγγράφως τε καί προφορικώς μόνον τάς θεωρίας αύτοΰ, χωρίς* νά λαμβάνη
υπ οψιν. τό. .πρακτικόν,· ό δέ πρακτικός μόνον δι’έργου τροποποιεί τά δε

κτικά τροποποιήσεως άνευ παραμικρας θεωρίας, άπεναντίας δμ.ως, δσφ ‘πε
ρισσότερόν πλησιάζουν άμφότεροι, ό μέν διά τής θεωρίας ευκόλως Εφαρμο
ζόμενης, ο δέ πρακτικός διά τίνος,, έστω άπλουστάτης, θεωρίας, τόσφ ’ σμικρύνεται ή διαφορά μεταξύ θεωρητικού καί πρακτικού. .'
. Κατά τόν λόγον σου λοιπόν, ό μέν θεωρητικός καταγινόμενος μόνον «ίς
θεωρίας, καθίσταται εν τή 'κοινωνία άχθος άρ.ούρης, ό δέ πρακτικός εζασκούμε.νος είς τά έργα; εϊνε χρησιμώτερος έν αύτή- όχι- τούτο δέν άλήθεύει, .εάν ό πρακτικός τιμφ καί σέβεται τόν θεωρητικόν, καί τοΰτο τίράτ-'
τεί; έάν άληθώς έπιθυμ.ή νά δώση είς τά έργα του κανονίκωΐέρ'άν μορφήν
ή ώς λεγομεν εύμορφοτέραν, έπίσης καί ο αληθής θεωρητικός, εάν Εκθέτη
τοιαύτας θεωρίας, όποϊαι έχουσι μεγάλην σχέσιν μέ τήν κοινωνικήν κατά··
στάσιν, . θρησκευτικήν καί πολιτικήν άνατροφήν, εν ή Εκθέτει τάς-θεωρίας'
του- διότι έκ τοιαύτης άναλόγου σχέσεως άναφαίνεται μεγαλητέρα πρόοδοςείς τε τά έργατκαί τούς λόγους τοΰ κοινωνικού βίου- ή τοιαύτη λοιπόν πο
ρεία θεωρητικών καί πρακτικών άνδρών δύναται νά φέρη κατά τινα βαθμόν,
ένωσιν θεωρίας τε καί πράξεως;
Εν περιπτώσει δμως καθ’ ήν ό μέν θεωρητικός δεν λαμβάνει ύπ’ ΐίψ'ίν,
ώς προείπομεν, τήν κοινωνικήν κατάστασιν, Επιμένει δέ μέ τρόπον άγέρωχον μόνον είς τάς θέωρίας του, ό δέ πρακτικός θέλει νά περιπατή βοηθούμενος, ώς ό τυφλός, ύπό μόνης τής ράβδου του, εν ή ζή κοινωνίφ, άμφότεροι καθίστανται στάσιμοι καί όπισθοδρομικοί- ούδόλως συντελούσιν είς λογι
κήν καί πρακτικήν πρόοδον τού κοινωνικού βίοιζ, είδικώτέρον -είς βιωφελεϊς
εργασίας.:
,. -_·
Έάν έξακολουθήση τοιαύτη κοινωνική κατάστασις .έπί πολύν χρόνον, δυ
σκόλως προσδιορμζόμενον μαθηματικώς, κατά λογικόν συμπέρασμα, άνοιχθήσεται εύρύ στάδιον είς άλλην τάξιν, τάξιν θεολήπτων καί δεισιδαιμόνων
άνθρώπων, πλανώντων καί πλανωμένων, μεχρισού πάρουσιασθή μέγα χάσρ.α
πολιτικών καί θρησκευτικών ανωμαλιών, καί τότε Εξ ανάγκης άναφανήσεΐαι
τομο£ ιγ. Σεπτέ^βριος-Δεκέμβριος.
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έτερόν τι κα'ι άλλοΐον, τό όποιον αυτοί οί κοινωνοΰντες θέλουν άναδείξει,

έάν δέν άπώλεσαν καθολοκληρίαν τήν λογικήν των δύναμιν, δπερ άδύνατον
θεωρείται, ύπαρχούσης ανθρώπινης κοινωνίας- διότι παραδεχόμενοι τοιαύτην
λογικήν απώλειαν,ή κοινωνία έξ άνθρώπων μεταβληθήσεται είς αγέλην ζώων,
οπερ μάλλον άδύνατον. Δυστυχώς καθ’ δλον τόν μεσαιώνα καί έν Εύρώπη
καί έν Άσία μανθάνομεν έκ τής ιστορίας δτι ύπήρξαν τοιαΰται μεταβολαϊ
προελθοΰσαι έκ τής μεγίστης διαστάσεως θεωρίας καί πράξεώς πολιτικών
καί θρησκευτικών άνδρών και μόλις πρό ενός αιώνος ήρξατο κατά τινα βαθ
μόν λογική πορεία^ ένθα καθίερώθησαν άληθή συνταγματικά καί δημοκρα
τικά πολιτεύματα.
Είς τά έν λόγφ δύο ζητήματα ή προβλήματα τής θεωρίας καί τής πράξεως, τό πολίτευμα τής κυβερνήσεως, ταύτόν τό διέπον τήν κοινωνίαν, μικράν τε ή μεγάλην, έχει μεγίστην έπιρροήν είς τό νά κρατύνη ή νά έξα-

σθενή τήν διαφοράν ή νά συμπλησιάζη έπωφελώς.
Όλα τά ειδει τών πολιτευμάτων, λ. χ. συνταγματικόν, δημοκρατικόν,
άριστοκρατικόν, ολιγαρχικόν καί τυραννικόν, άρχοντες καί άρχόμενοι, άναγκάζονται μάλλον ή ήττον νά τιμήσουν καί περιθάλψουν τά δύο ταϋτα συ
στήματα, τήν θεωρίαν καί πράξιν, πλήν τά λεγάμενα τυραννικά ή απόλυτα,
κατά τό δοκοΰν τών τυράννων, μόνον τ’ άληθώς ελεύθερα, συνταγματικά,
δημοκρατικά καί άριστοκρατικά, έάν άληθώς οί άριστοι κυβερνούν, τιμώσι
καί περιθάλπ’Ουσι τά δύο ταϋτα" διότι δυνάμει νόμου οί κυβερνώντες ύποχρεοϋνται ν’άν.απτύσουν καί προάγουν ταϋτα, άλλως, άδιαφοροΰντες επέρ
χεται στάσις καί δπισθοδρόμησις, ένεκα δέ αύτοϋ ήσύχως καί λαθραίως
είσάγεται τυραννικόν τι καί αύθαίρέτον σύστημα κυβερνητικόν, τυραννικόν
και δεσποτισμός, τά όποια κατόπιν θέλουν εννοήσει οί κοινωνοΰντες.
Ευτύχημα καί πρός άρχομένους καί πρός άρχοντας, έάν πράξις καί θεω
ρία συμβαδίζουν καί άμοιβαίως τιμώνται κατά λόγον- διότι διά τοιαύτης
κοινωνικής πορείας τό έλλογον λαμβάνει δύναμιν καί τά έργα δίδουν ζωηρόν

κίνησιν τό δέ παράλογον έξασθενεΐ.
Έν Θεσσαλονίκη.

/

Χωρικός.

II ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΓ ΕΑΒΕΤΙΟΪ
ΕΝΑΙΣΙΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ· ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ
Ό άπό πολλοΰ χρόνου έν Βερολίνφ σπουδάζων, γνωστός δ’ έν τή καθ’ ημάς
πολιτεία τών γραμμάτων καί ώς δημοσιογράφος καί ώς μεταφράστης φιλο
σοφικών συγγραμμάτων καί ώς συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων, κ. Δημή-
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τρίος Γ. Μοστράτος είσήχθη διά τής είρημένης συγγραφής είς προφορικός
εξετάσεις εις τήν φιλοσοφικήν σχολήν τοΰ έν Βερολίνφ πανεπιστημίου καί
εύδοκιμήσας έν αύταΐς ύπερήσπισεν ειτα δημ.οσίφ κατά τά νόμιμα τοϋ πα
νεπιστημίου έκείνου τήν τε διατριβήν καί τάς ύπ’ αύτοϋ έκτεθείσας θέσεις
καί άνεκηρύχθη έπισήμως τή 15η ’Ιουλίου Philosophiae doctor et artium
liberalium magister.
Τήν διατριβήν αύτοϋ, ήν ή φιλοσοφική σχολή έχαρακτήρισεν ώς eruditionis documentum idoneum, έγραψεν ό κ. Δ. Γ. Μοστράτος γερμανιστί, διότι ό τοϋ βασιλείου τής Πρωσίας ύπουργός τής Παιδείας κ. Πουτκάμερος άπήλλαξε τούς ύποψηφίους διδάκτορας τής ύποχρεώσεως τοΰ γράφειν ελληνιστί τάς εαυτών έναισίμους διατριβάς λέγων δτι ούδετί θά επέΜΝι
τα γράψγ iJ,2nri<rzl. Όρισε δέ τών μέν θεμάτων τών έκ τής αρχαίας ελ
ληνικής καί ρωμαϊκής περιόδου ειλημμένων τήν λατινικήν, τών δ’ έκ τής
νεωτέρας καί τήν γερμανικήν. Ημείς, ένταϋθα τοϋ λόγου χωρήσαντος, έπιθυμοϋμεν πρώτον μέν διατριβαί, οΐα ή τοϋ κ. Μοστράτου, νά γράφωνται ελ
ληνιστί'διότι οί ‘Έλληνες τά ελληνικά γράμματα όφείλουσι νά προάγωσιν,
εΐτα δέ νά μή έκλέγωσι θέματα έκ τής ξένης γραμματείας, ένφ άπέ-

ραντον κεΐται πρό αύτών πάτριον έδαφος άκαλλιέργητον. Σπουδαιοτάτην βεβαίως παρέχει συμβολήν είς τήν γνώσιν τής διανοητικής κινήσεως
τοϋ 18ου αιώνος ό έξετάζων τάς παιδαγωγικός θεωρίας ενός τών ισχυρών
τής κινήσεως ταύτης μοχλών, άλλά πολλφ σπουδαιοτέραν ήμΐν καί μείζονος εύγνωμοσύνης αξίαν ύπηρεσίαν θά προσενέγκη άναμφισβητήτως, έάν τις
παραγάγη πρό τών οφθαλμών ήμών “Ελληνα τινα είτε έκ τοΰ ίεροϋ κατα
λόγου είτε έκτος αύτοϋ. διδάσκοντα τάς φιλοσοφικός ή θρησκευτικός ή πακ
δαγωγικάς ή πολιτικός αύτοϋ θεωρίας. Ή άπό Χριστοϋ μέχρις ήμών ιστο
ρία τών έλληνικών γραμμάτων παρέχει πεδίον ποϋ μέν άτελώς μέχρι τοΰδε
διαφωτισθέν, πού δέ καί παντελώς σκοτεινόν έτι διαμένον.Οί βουλόμενοι τών
φιλότιμων νέων ’Ελλήνων νά είσέλθωσιν είς τήν πολιτείαν τών γραμμάτων
διά τίνος περγαμηνής έστωσαν βέβαιοι δτι,ή είσοδος αύτών θά έορτασθή μετ’
εύφημιών. καί μνήμης άνεπιλήστου, έάν ώς είσιτήριον κρατώσιν άνά χεΐρας
βιβλίον, γωνίαν τινά τοΰ σκοτεινού τούτου εδάφους διαφωτίζον. Τούς μεγά
λους ημών ίεράρχας, τούς πατέρας τής εκκλησίας κάί τούς εκκλησιαστικούς
συγγραφείς,γινώσκομεν οί Έλληνες μόνον έκ πανηγυρικών τινων λόγων κατά,
τήν εορτήν αύτών συνήθως έκφωνουμένων, ή δ’ αληθής αύτών αξία ,όιάτελεΐ ήμΐν έτι άγνωστος. Τινών δέ τών άπό τοϋ ένάτου αίώνος μέχρις άλώσεως άναδειχθέντων επιφανών ήμών άνδρών καί τά ονόματα έτι παρ’ήμΐν
άγνοοΰνται. Οί δέ καί έν τή εσχάτη δυστυχίφ μεγάλοι'άναφανέντες εκείνοι
"Ελληνες,ο'ί τήν δουλείαν καί τών άγρίω,ν κατακτητών τήν μάχαίραν φεύγοντες ήλθον είς τήν δυτικήν Εύρώπην κομίζοντες μεθ’ εαυτών τό άνέσπερον:
τής ελληνικής έπιστήμης φώς καί έγένοντο άρχηγέται τής παλιγγενεσίας
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τών γραμμάτων, οιαμένουσίν έτι έν πυκνφ σκότει τέθαμμένοι. Αλλά και η
άπό τής άλώσεως καί εντεύθεν ιστορία τής δουλείας τοϋ έθνους ημών μη
δέν χρήζει έπιμελοΰς έξετάσεως πρός βάθεΐαν κατανόησιν τής εν δουλεία
καταστάσέως αύτοϋ κα'ι επαρκή έρμηνείαν τών έπακολουθησάντων μεγάλων
γεγονότων ; Μήπως δεν ύπάρχουσιν εν τή τών πέντε σχεδόν αιωνων περιόδφ ταύτη τοϋ έθνικοΰ ήμών βίου θέματα γονιμότατα, ικανα να περιαψωσι τιμήν κα'ι αίγλην μεγάλην είς πάντα φιλότιμον νέον Ελληνα ; Εις την
διασάφησιν άρα τής έτι άσαφοϋς ιστορίας τών ελληνικών γραμμάτων οφεί
λει νά στραφή ή προσοχή τών επίφθονον επιστημονικόν στάδιον θελόντων να
δίανοίξωσι νέων επιστημόνων Ελλήνων. Τής άρχαίας ήμών γραμματείας τα
θέματα ούτως έξήντλησαν οί άλλοι εύρωπαΐοι, ώστε όιά πολλοΰ κοπου, έκτα
κτου ευφυΐας και παρασκευής, ήν δέν παρέχει δυστυχώς ή νϋν εν Ελλαδς
παίδευσις, μόλις θά έδύνατό τις νά γράψη τι μνείας άξϊον. Άπόδέιξίς τών
λόγων μου εινε δτι πάσαι σχεδόν τών έλλήνων διδακτόρων αί έναί&ιμοι
διατριβαί, δσαι πραγματεύονται ύποθέσείς, είς τήν άρχαίαν ένδύξον ήμών
γραμματείαν άναφερόμένας, ήτοι διαρρήδην κατακρίνονται ύπό τών λογο
κριτών ή άπορρίπτονται είς τόν κάλαθον διά δύο μόνον άλλ’ επονείδιστων
λέξεων ohne Belang—άνευ άξίας. ’Άν δέ ζητήσωμεν ύπόθεσιν έν τή άπό
Χριστοΰ κα'ι έντεΰθεν γραμματείρι ήμών, ένταϋθα και εκλογής ελευθερίαν
μεγάλην έχομεν καί οίκειότερόν πως τών άλλοδαπών πρός αύτήν ήμεΐς διακέίμεθα καί μάλλον έλευθέρως δυνόμεθα νά κινώμεθα μή έχοντες άλλους
περιορίζοντας τήν ένέργειαν ήμών αν δέ κα'ι έξ απειρίας μέτριόν τι παραγάγωμεν, θά έκτιμηθή διά τήν καινότητα αύτοϋ, καί άν που πλανηθώμεν,
δυγγνωμονικωτέρους θά έ'χωμεν τούς κριτάς διά τό άτριβές τής όδοΰ, ήν

έπορεύθημεν.
Δέν λέγω δέ ταϋτα, ϊνα παρατρέψω τούς νέους επιστήμονας είς τα άτάλαίπωρα καί ρ^στα, άλλ’ ϊνα παραθαρρύνω αύτούς, καταλαμβανόμενους
συνήθως ύπ* άπελπισμοΰ, δταν μή εύρίσκωσιν ύποθέσείς ή εύρόντες τινα
άνακαλύπτωσιν έπειτα δτι στρατιά έλη άνδρών έπραγματεύσατο καί έξήντληόεν αύτήν. Προτρέπω δέ τούς τε τοϋ ήμετέρου πανεπιστημίου φόιτητάς καί τούς είς τά τής έσπερίας φοιτώντας, εύθύς ώς έγγραφώσιν είς
τούς άκαδημεικούς πολίτας, νά έκλέγωσιν ύπόθεσιν τινα ή άφ’εαυτών ή
συμβουλευόμενοι τούς καθηγητάς αύτών. Καθ’ άπαν δέ τό διάστημα τών
άκαδημεικών αύτών σπουδών όφείλουσι νά προσέχωσι πρός πάν δ,τι σχετίζε
ται πρός τό θέμα αύτών καί νά συλλέγωσιν ώς μέλισσαι έπιμελώς τά χρή
σιμα, ϊνα προσφέρωσιν ούτως είς μέν τήν πενιχράν ήμών νέαν γραμματείαν
πολύτιμον έρανον) είς δέ τήν έπιστήμην καθόλου υπηρεσίαν έύγνώμοσύνης
αξίαν. Άν δ’ άμελώσι τοϋ πράγματος μέχρι τοϋ χρόνου τών εξετάσεων
καί προσπαθώσιν έπειτα έν όλιγίστφ χρόνφ νά έκλέξωσι τήν ύπόθεσιν, νά
μελετήσωσιν αύτήν καί νά καταγράψωσι τά πορίσματα τής μελέτης αύτών,
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έστωσαν βέβαιοι δτι έκ τοιαύτης σπουδής δέν εινε δυνατόν νά προκύψν;
ώριμον καί άδιαπτώτου αξίας πόνημα, επομένως, δέν θ’άποφύγη τήν άποδοκιμαστικήν εκείνην ρήσιν ohne Belang.
Δέν θέλομεν ν’ άποκρύψωμεν ένταϋθα δτι ή χαρά ήμών πολλφ μείζων
κα'ι ή εύγνωμοσύνη βαθυτέρα θά ήτο, άν ό κ. Μοσ.τρατος προσήγε.ν ήμΐν
άντί τής παιδαγωγικής θεωρίας τοΰ Έλβετίου τάς παιδαγωγικάς άρχάς τοϋ
Μεγάλου Βασιλείου, τάς φιλοσοφικάς δόξάς τοϋ Φωτίου ή ενός, τών είς Ίταλίαν καταφυγόντων λογίων Έλλήνων, ή άν έμελέτα τά συγγράμματαίοίου?
δήτινος τών έλλήνων συγγραφέων τής είρημένης μακράς περιόδου καί έξετίθει τό σύστημα τών έννοιών αύτοϋ, τήν θέσιν, ήν οφείλει νά ,έχγι έν τοΐς
γράμμασι καί τή ιστορία τής άναπτύξεως, καί τάς ύπηρεσίας, ας προσήνεγκεν είς τήν σύγχρονον ή καί τήν μετά ταϋτα κοινωνίαν.
Ή γονιμότης τού έδάφους τούτου ήρξατο ήδη προσελκύουσα τήν φίλο,πονίαν τών άλλοδαπών λογίων. Γερμανοί, Γάλλος Άγγλοι καί δήκαί 'Ρώ
σοι μετά ζήλου άσχολοΰνται περί τήν έξέτασιν τών πολιτικών, θρησκευ
τικών, κοινωνικών πραγμάτων, τής τέχνης, τής εσωτερικής ιστορίας, τών
διεθνών σχέσεων, τών πηγών τής ίστορί’ας καί πολλών άλλων ζητημάτων τής
βυζαντιακής περιόδου. Μεταξύ τούτων διαπρέπουσιν ό κ. Gust. Schlumber
ger,δς. χιλιάδας μολυβδοβούλων μελετήσας καί έξαγαγών πορίσματα περί τής
εικονογραφίας, τής διοικήσεως, τής πολιτικής καί ιδιωτικής ιστορίας, τής
γεωγραφίας καί τοπογραφίας τών Βυζαντινών έξέθηκεν αύτά έν τή Sigillographie de l’empire Byzantin, Paris 1884- οί κ. Dandliker καί Muller
έξερευνήσαντες τάςπηγάς τής άπό τοϋ 888-967 ιστορίας,ό a.Ferd. Hirsch
έξετάσας τάς ιστορίας καί τούς χρονογράφους άπό τοΰ 813-963, ό κ. Roekl
έξετάσας τάς ίστορικάς πηγάς τών έτών 976 —1076, ό κ.Η. Seger πραγματευσάμενος περί Νικηφόρου τοϋ Βρυεννίου, ό κ. G. Neumann γράψας περί
τών έλλήνων ίς-ορικών καί τών ίς-ορικών πηγών τοϋ 12ου αίώνος, ό a.Kart
Groh περί τών ίς-ορικών τοΰ 6ου αίώνος,ό a.L. Jeep έξετάσας τάς πηγάς τών
εκκλησιαστικών ιστορικών, ό κ. Th. Uspenskij, ό κ. V. Vasilievskij. ό
κ. Scabalanovic, ό κ. Ternowskij, ό κ. Ν. Kapterev, οΐτινες πραγμα
τεύονται τήν έσωτερικήν κατάστασιν καί τάς έξωτερικάς τών Βυζαντινών
σχέσεις τάς τε πολιτικάς καί τάς έκκλησιαστικάς. Θεόδωρος δ’ ο Γαζής
εύρεν έρευνητήν τών καθ’ αύτόν άξιολογώτατον, τόν Stein, δστις' περιελθών τάς τής Ιταλίας βιβλιοθήκας συνέλεξε πάν δ,τι εύρε περί αύτοϋ καί
συνεκρότησε τά κατά τόν έν ’Ιταλία βίον καί τήν φιλοσοφικήν αύτοϋ δράσιν. Καί ό μοναστικός έτι βίος τής χρονικής ταύτης περιόδου δέν κρίνεται
ανάξιος προσοχής. ’Εσχάτως ό Hermann Usenet' έξέδωκε μετά μακρών
προλεγομένων καί σημειώσεων έρμηνευτικών ύπό τήν έπιγραφήν Dec
Heilige Theodosius (Leipzig 1890) τδχ βίον και την πολιτείαν τον
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άββα Θεοδοσίου, συγγραγ>έντα ύπό Θεοόώρου, επισκόπου Πετρών, μα
θητου τοϋ Θεοόοσίον γενορένου, καί υπό Κυριάκου ρ,οναχοϋ.
Ταϋτα έλέχθησαν, ΐνα δειχθή δτι ή βασιλεία των ουρανών βιάζεται
και οί βιασται άρπάζουσιν αυτήν. Άλλ’ έπ'ι τδ προκείμένον.
Τήν πραγματείαν αύτοϋ διεΐλεν ό κ. Μοστράτος είς δύο μέρη·· · καΐ έν
μέν τφ πρώτφ εξετάζει συντόμως τάς προ τοΰ Έλβετίου άναφανείσας έν
Γαλλίφ παιδαγωγικός άρχάς, έν δέ τφ δευτέρφ τδ παιδαγωγικόν σύστημα
τοΰ Έλβετίου. Περί άμφοτέρων θά διαλάβωμεν εφεξής διεξοδικώτερόν πως,
"να σαφεστέραν παράσχωμεν εικόνα τής έργασίας τού συγγραφέως.
Έξετάζων έν άρχή τοϋ πονήματος αύτοϋ τδν χαρακτήρα τοΰ γαλλικού
λαοϋ εύρίσκει δτι πρδς τδν χαρακτήρα τούτον προσηρμοζόντο κατ’ ανάγ
κην καϊ τά έκάστότε τών γάλλων παιδαγωγών συστήματα. Μέχρι τοΰ
Rousseau τούλάχιστόν έπεκράτει έν τή γαλλική παιδαγωγία ό τύπος δτι
ή νεότης ο<ρει2ει ν' άνατρέρηται πρός ώρισρένον σκοπόν, πρδς τάς απαι
τήσεις δήλον δτι τοϋ κοινωνικού βίου καΐ τής κοινωνικής συμπεριφοράς.
’Επισκοπών δέ τήν παιδαγωγικήν τοϋ Έλβετίου θεωρίαν έν τή συναφείς
αύτής πρδς τήν προγενεστέραν γαλλικήν παιδαγωγίαν παρέχει τδν ιστορι
κόν λόγον, δι’ δν ό Έλβέτιος όρμώμενος άπδ τών ύλικών αύτοϋ φιλοσοφι
κών άρχών άλλά καΐ άπδ ύγιών ώς έπί τδ πολύ παρατηρήσεων ήλθεν έπί
τήν θεωρίαν ταύτην. .·
Αρχηγέτης· σώφρονος έν Γαλλία; παιδαγωγίας φέρεται συνήθως ό
Montaigne (1533 —1592), άλλ’ ό κ. Δημ. Μοστράτος προτιμφ τόν σα
τιρικόν Francois Rabelais (1495-—1553) λέγων δτι πρώτος ό ευφυής,
πολυμαθής καΐ εύγλωττος ούτος άνήρ κατενόησε τό ελλιπές καΐ φαύλόν
τής αγωγής τών χρόνων αύτοϋ, άρξάμενος δ’ άπδ τού πανεπιστημίου έστηλίτευε τά έν τή έκπαιδεύσει διάστροφα καΐ προέτεινε νέον αγωγής σύστημα
μετά θάρρους αυτό συστήσας καΐ ύπερασπΐσας. Άριστον κατ’ αύτόν βιβλίον είνε ό κόσμος καΐ ή δημιουργία, διό καΐ άπήτει νά έγείρωνται οί μαθηταΐ λίαν πρφ'ι ού μόνον διά λόγους υγιεινούς, άλλ’ΐνα θαυμάζωσι καΐ τήν
φύσιν. Θερμώς λοιπόν συνίστη τήν μελέτην τής φύσεως, τήν γυμναστικήν,
έβραικήν, βοτανικήν, άστρονομίαν, τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν καΐ ένί
λόγφ ποΛυράθειαν καί βιον πυθαγόρειον.
Ό Michel Montaigne συνίστη μέν καί αύτδς τήν γυμναστικήν, κατά
δέ ταλλα έτράπη διάφορον τοϋ Rabelais οδόν. Έζήτει μέσην μόρφωσιν,
κτήσιν γενικών γνώσεων, τδ πρακτικώς ωφέλιμον, περιωρίζετο δ’ έν πάσιν
είς τδ άναγκαΐον. Τήν γνώσιν τών γλωσσών ύπελάμβανεν άναγκαίαν τών
περιστάσεων ένεκεν. Άπήτει νά μανθάνωσιν οί παΐδες ιστορίαν, ούχ ΐνα τήν
μνήμην άλλά τήν κρίσιν καί τήν συνείδησιν άναπτύξωσιν. Έφρόνει δ’
δτι, δταν οί παΐδες άναπτύξωσι τάς έαυτών δυνάμεις, αύξηθέντες: δύ
νανται καί παν άγαθδν νά πράττωσι καΐ δή καΐ ειδικοί κλάδου τίνος νά κα-
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ταστώσϊ. Καθόλ,ου δέ ό Montaigne υπέταξε τά πάντα εις τάς απαιτήσεις
τής ηθικής καί έπεδίωκε γενικήν τινα άνθρωπίνην μόρφωσιν, δυναμένην νά
παρέχη τή κοινωνία Gentilshommes. Άντετάσσετο δέ κυρίως κατά τών
Ιησουιτών,ών σκοπός ήτο ή έπέκτασις τοϋ κράτους τής ρωμαϊκής έκκλησίας
έπί πάντων τών λαών καϊ τών πολιτευμάτων καί ή ύπεροχή τοΰ τάγματος
τοϋ ’Ιησού έν τή καθολική εκκλησία.Οί Ίησουΐται επομένως άπέφευγον παν
ο,τι έδύνατο νά μειώση τήν αύθεντίαν τής έκκλησίας, έδίδασκον τήν άνευ
δρων ύποταγήν είς τήν διδασκαλίαν καί τά παραγγέλματα αύτής ώς αύτοί
ταϋτα ήρμ,ήνευον.Οί παΐδες ώφειλον ν’άποβώσιν όργανα τοϋ τάγματος πρόθυμα
καί χρήσιμα. Έξεπαίδευον λοιπόν αύτούς έν μοναστηριακούς έγδιαιτήμασιν
ύπδ άδιάλειπτον οδηγίαν καί έπιτήρησιν, άλλά προύθυμοϋντο νά καταστήσωσιν αύτοΐς τδν βίον ώς οΐόν τε εύάρεστον. Προσεπάθουν νά μορφώσωσιν
αύτούς άνθρώπους τοϋ κόσμου, ίπποτικούς, άνθρώπους τής αύλής κα'ι τών
ύποθέσεων. Ή ίδιάζουσα έκάστφ φύσις έπνίγετο, αύτοτελής σκοπός ήθικής δέν ύπήρχεν. Ή μέθοδος καί τδ ύλικόν τής διδασκαλίας έξελέγετο
ύπδ τών Ιησουιτών έπιμελέστατα καί πρδς τδν έπιδιωκόμενον σκοπόν εύάρμοστότατά.Ή ελληνική καί λατινική έδιδάσκοντο έν ήκρωτηριασμένοις κειμένοις τών ένδοξων τής άρχαιότητος συγγραφέων. Ή φιλοσοφία προφορικώς μόνον έδιδάσκετο. Ή μέν σχολαστική φιλοσοφία έκαλλιεργεΐτο φιλοπονώτατα κατά τδ πνεύμα τής έκκλησίας, αί δ’ έπιστήμαι δλως ήμελοΰντο.
Ή άληθής τής ψυχής μόρφωσις ήτο άγνωστος καί τών ’Ιησουιτών οί τρό
φιμοι είχον πρό οφθαλμών μάλλον τδν έξωτερικδν τύπον τής έκφράσεως ή
τήν έννοιαν αυτήν. Έπεζήτουν δέ τήν γνώσιν ούχί αύτής τής γνώσεως ένεκεν,
ΐνα θεραπεύσωσι δήλον δτι τήν φιλομάθειαν, άλλά μάλλον ΐνα ύποσκιάσωσι
τούς άλλους. Άλλ’ έν φ οί Ίησουΐται έπεδίωκον νά έπέχωσι τήν βούλησιν
καί τήν νόησιν τών άνθρώπων έν τή άνελευθερίφ τοΰ μέσου αιώνος καί πρδς
τδν σκοπόν τούτον μετεχειρίζοντο καί τήν νέαν έπιστήμην ώς δργανον
μόνον, οί άντίπαλοι αύτών Ίανσενϊται1 έπεδίωκον σοβάράν παίδευσιν
κατά τό πνεύμα τών νεωτέρων χρόνων. Τήν θρησκείαν ήθελον οί Ίανσενΐται ούχί πρδς ηγεμονίαν τής έκκλησίας, άλλά πρδς μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος. Έπεδίωκον δέ τής διανοίας άνάπτυξίν λογικήν καί τών σχολαστικών
παραδόσεων ανεξάρτητον. Κατεφρόνουν τοΰ πρδς άμιλλαν τεχνικού κεντρισμοϋ τής νεότητος καί έσπούδαζον σφόδρα περί τήν θεραπείαν τών έπιστη
μών. Πρώτοι ούτοι είσήγαγον τήν γαλλικήν γλώσσαν ώς δργανον διδασκα
λίας καί συνέταξαν πρδς τοϋτο γραμματικός κα'ι άλλα διδακτικά βιβλία.
Τδ σύστημα τών Ίανσενιτών κατεστοχάζετο τής καλλιέργειας τής μη
τρικής γλώσσης καί τής επιστήμης, τής άναπτύξεως τής διανοίας καί τοΰ.
1 Ό ιδρυτής τοΰ τάγματος εκαλείτο Jansenius, ήτο ’Ολλανδός καϊ έζησεν άπο τρϋ.
1585-1638.

‘
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διαπλάσαι τούς μαθητάς άνδρας τού κόσμου επιδέξιους άναλόγως προς τάς
τότε περιστάσεις.
..
Ό Bossuet (1627—1704) καί ό Fcnelon (1651 —1715) έδοσαν

τη παιδεύσει διεύθυνσιν ιδεώδη, άνέτρεφον τούς βασιλόπαιδας. έν τοΐς.συγγράμμασι τών αρχαίων ενδόξων άνδρών. Ό Bossuet τον διάδοχον τού
γαλλικού θρόνου έδίδασκεν "Ομηρον, καθολικήν ιστορίαν, λατινικά καί φιλο
σοφίαν. Παιδαγωγικότερος άνεδείχθη ό Φενελών. 'Ο έξοχος τοΰ Τηλεμά
χου συγγραφεύς έθεώρει τά ελληνικά, λατινικά, την ιστορίαν, τα θρησκευ
τικά ώς αναγκαιότατα. Διά δέ τοΰ περί παιδεύσεως των κορασίων έργου
αυτού και διά πολλών τοΰ Τηλεμάχου χωρίων έδειξε πόσον έπόθει τήν. βελτίωσιν τής' παιδείας έν τφ έθνει αύτοϋ. Αί παιδαγωγικαι αύτοΰ γνώμαι
έσχον ροπήν και προς τάς θεωρίας των μετά ταϋτα παιδαγωγικών , συγ
γραφέων.
■ '
Εις τούς παιδαγωγικούς τοΰ 17 αι’ώνος καταριθμείται και ό Claude
Fleury (1640 —1723) ώς πρόδρομος τοΰ Rollin, ού τό παιδαγωγικόν
εργον Traite des etudes έδημοσιεύθη 30 έτη προ τοΰ Emil τοΰ 'Ρουσώ.
Ό Rollin ύπήρξεν απάντων τών πρό αύτοΰ δξύτατος τής αρετής καί τής
θρησκείας κήρυξ. Ό άνθρωπος κεϊται κατ’ αυτόν ύπδ το. βάρος τοΰ προπα
τορικού αμαρτήματος καί έν μόνη τη φιλοσοφίμ δύναται νά εύρη την ήθι- ·
κήν αύτοΰ έιΐοικοδόμησιν, την τελείωσιν τοΰ νοΰ, την πρόσκτησιν γνώσεων^
την ζωοποίησιν τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος. Εί καί πολύ έτίμα την
διά τών 'Ελλήνων και 'Ρωμαίων συγγραφέων παίδευσιν, δμως τό σύστημα
αύτοΰ εΐνε πρακτικόν καί ίδίφ χριστιανικόν. Ή μάθησίς οφείλει νά γίνηται
τοΐς παισιν ευάρεστος δι’ ωραίων βιβλίων, περιπάτων, επισκέψεων μου
σείων καί τών όμοιων.'Ο νέος γάλλος ώφειλε νά καταστή honnete homine, περί αυτοτελούς δέ τίνος τού μαθητευομένου άναπτύξ,εως ούδείς έγίνετο λόγος.
’Αλλά πάντα ταΰτα τά παιδαγωγικά συστήματα δεν κατόρθωσαν νά
παράσχωσι τφ γαλλικφ έθνει παντί εΰκοσμον καί ελευθερίαν αγωγήν. Διό έν
μέν τοΐς Παρισίοις έπεπόλαζεν. αμάθεια καί δεισιδαιμονία, έν δε τή άλλη
χώρρι διανοητική οκνηρία. Σόμπας δ’ ό κοινωνικός, βίος περιεστρέφετοπερί
δύο άξονας, τον τής αυλής καί τον τής έκκλησίας. Δραστηριότης, ένθουσιασμός ή καί ζήλος τις ήσαν άγνωστα τή κοινωνίφ ταύτη. Τά πάντα έκα
στος άνέμενε παρά τού ετέρου καί ούχί παρ’ εαυτού. Έθεράπευον. μόνον, τό
σώμα. Τά πάντα ώφειλον νά γίνωνται ώς έν τή αυλή, καί αυτός ό πόνος
έπρεπε νά καταπνίγηται par bonne education. Προς τούς άλλους ώφειλέ
τις νά εΐνε αξιαγάπητος καί ευάρεστος. Ή ύψηλή τών καθ’ ημάς χρόνων
έννοια οτι ό κόσμος εΐνε παλαίστρα, έν ή. ΐνα παλαίη τις, οφείλει νά εΐνε
δυνατός, ή έργαστήριον, έν φ οφείλει τις νά έργάζηται, δπως άποβή χρή
σιμος, ήτο έτι άγνωστος τότε.
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Επειδή οέ πάσα ελεύθερα γνώμη, πάσα τής διάνοιας έξαρσι.ς άπηνώς
κατεδιωκετο υπό τε τής αυλής καί τής έκκλησίας, όύδεμίά ύπήρχεν έσωθεν
ελπίς σωτήριας προς διόρθωσιν τής νοσηράς ταύτης καταστάσεως, εί μή τις
έξωθεν έπήρχετο.. Όντως δ’ έπήλθεν έξ ’Αγγλίας.
Η τού Locke φιλοσοφία τοΐς γάλλοις ύπό τού Βολταίρου πρώτου γνω
στή γενομενη παρήγαγεν ίσχυράν έν Γαλλία διανοητικήν κίνησιν. Ή κατά
τον 18ον αιώνα δραστήρια έκείνη διανοητική ζωή, ήν έξαγγέλλουσΐ τά ονό
ματα τού Condillac (1715—1780), Lamettrie (1709—1751), Di
derot (1713-1784), Holbach (1721—1789), Rousseau (17121778), Helvetius (1715—1771), Montesquieu (1089—1755), έχει
πηγήν τάς φιλοσοφικός θεωρίας τού άγγλου φιλοσόφου. Ό'έπιφανής φιλό
σοφος Condillac από τού Καρτεσίου εις τόν Locke μεταστάς έυρεν δτι
του Locke η εμπειρική φιλοσοφία, έχρηζεν άναπτύξεως έάυτή ακολούθου.
ΕπΙχειρήσας δέ τφ έργφ κατέστρωσε τό φιλοσοφικόν σύστημα, δπερ τήν
αισθησιν ώς τήν μ.όνην πηγήν τής γνώσεως ημών αποδέχεται καί καλεί
ται διά τούτο φι.ΙθσοφΜ των αίσόήσεωρ(Sensualismus). Τό σύστημα

τούτο περαιτέρω ύπό τού Έλβετίου, τού Lamettrie, τού Didoroti τού
Holbach άναπτυχθέν κατέληξεν ολίγον κατ’ ολίγον εις τήν έπίπολαίαν
και θρασεΐαν ύλικήν φιλοσοφίαν, τήν γνωστήν ύπό τά ονόματα τών άνδρών
τούτων..
Ου μόνον δε αί περί γνώσεως άλλα καί αι πολίτικα! καί παιδαγωγικαι
τοΰ Locke θεωρίαι εγένοντο έν Γαλλία άφορμή όμ,οίων σκέψεων. Ό Lamettrie, Condillac, Montesquieu, Voltaire και πρό πάντων τούτων
ό Diderot έξήνεγκον γνώμας περί έκπαιδεύσεως. Τού Montesquieu άί
πολίτικα! θεωρίαι έχουσι πηγήν τόν Locke, ό δέ Rousseau εΐνε άπόστολος τών παιδαγωγικών τού άγγλου φιλοσόφου αρχών έν κομψή γαλλική
περίβολή. Καθόλου δ’ είπεΐν τήν θορυβώδη εκείνην έν Γαλλίοι ζύμωσιν τού
18ου αίώνος προύκάλεσεν αγγλική ζύμη. Ό Rousseau διά τού συγγράμ
ματος αυτού Emile (1762), παρά πάσας τάς έν αύτώ ούτοπίας, δι’άς
και κρινεται ως παραφρων, επεδρασεν επί τον τότε πεπολιτισυ.ένον κόσμον
λίαν ίσχυρώς. Ο Κάντιος έθαύμαζεν αυτό, ό δέ Gothe ώνόμαζέν άγωγής
ζνα,γγΜιον. Άλλ’οξυδερκέστερων τού Montesquieu πολιτικόν δμμα καίνούν άκριβέστερον καί βαθύτερου τού Rousseau εΐχεν ό ΈΛβετίας.
Και ο ανηρ ουτός ευρίσκει μετά πάντων τών τότε μεγάλων άνδρών τής
I αλλίας την καταστασίν τής πατριοος αυτού σφόδρ’ άπελπΐστικήν. θεωρεί*
δέ τής καταστάσεως ταύτης αιτίας τήν πολιτείαν καί τήν έκκλησίαν καί
διά
όια τούτο ώς εκείνοι.
έκεΐνοι. <σφοδρός επιτίθεται καί ούτος κατ ’ αυτών. ’Εν τφ.I ■
απελπισμφ ο αυτού σωτηρίαν έλπίζει μόνον έκ τίνος κατακτήσεως τής
Γαλλίας υπο λαών ξένων. Μόνον ξένη ; κατοχή δύναται νά καταπαύση
τήν. έπονείδιστον τής πολιτείας τυραννίαν, καί τήν ήθικήν τής
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νιας έξαχρείωσιν. Άλλ’ ο Έλβέτιος δεν θέλει νά περιορισθή μόνον εις θρή
νους, Ιπιθυμεΐ νά έργασθή προς βελτίωσήν των πραγμάτων, την δέ βελτίωσιν ταύτην προσδοκφ έκ τίνος άνακαινισμοΰ τής κοινωνίας, έκ τής έμφυσήσεως εις αυτήν νέας ζωής· νέα δέ ζωή δύναται, ως όρθώς φρονεί, νά έμφυσηθή εις τινα κοινωνίαν δι’ ύγιοΰς ανατροφής καί παιδεύσεως. Τήν ύγιά
ταύτην παίδευσιν ποθών νά εύρη καί συστήση είς τό έθνος αύτοΰ <5 Έλ
βέτιος έξετάζει προς τοϋτο τήν άνθρωπίνην φύσιν ως ούδείς άλλος τών προ

γης αύτών. Τήν περί τήν γλώσσαν εμπειρίαν, τήν έν άνδράσιν ύπεροχήν γυ
ναικών τινων, τήν διαφοράν τών κλίσεων καί ροπών δφείλομεν είς τήν
άγωγήν.Καί αύτή δέ ή φιλανθρωπία καί ή προς τήν αρετήν αγάπη οφείλεται
τή. αγωγή, εΐνέ τι πρόσκτητον καί διδακτόν. Ό ηθικός άνθρωπος εΐνε έν’ι
λόγφ δλως αγωγή καί μίμησις. Τήν έλλειψιν καθαράς έννοιας περί ήθικού
αγαθού άποδίδωσιν ^ό Έλβέτιος είς έ'λλειψιν ύγιοΰς παιδεύσεως.. Έκαστος
ποιείται καλήν ή κακήν χρήσιν τής εαυτού δυνάμεως κατά τήν ανατροφήν
αύτοΰ, καί άγαποί τήν δικαιοσύνην ώς έπί τό πλεΐστον απλώς διότι άπέ:λαυσεν ίζαιρέτου αγωγής. ’Άν οί πλεΐστοι τής Εύρώπης λαοί τήν αρετήν
θεωρητικώς μόνον έκτιμώσίν, τούτο εΐνε τής αγωγής αποτέλεσμα. Ό κα
θολικός μοναχός εΐνε μέν, λέγει, σκληρός καί ένεκα τής αποστολής, αλλά
πολλφ μάλλον ένεκα τής ανατροφής αύτοΰ.
Ή χρηστότης τών ανθρώπων εΐνε ανατροφής εργον. Εΐνε ή ανατροφή
ημών ύγιής ; συνδέεται τότε έν τή διανοίφ ημών ή ήμετέρα εύδαιμονία μετά
τής τών όμοιων ήμΐν ανθρώπων. ‘Ός δ’ αν ένεκα τής ανατροφής αύτοΰ μή
διαβλέπη τά ίδια εαυτού πάθη έν τοΐς τών άλλων, ούτος εΐνε σκληρός καί
αιμοχαρής. Ή έ'κλυσις τής τότε γαλλικής κοινωνίας καί μάλιστα τών κυ-
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γενεστέρων αύτοΰ.
Τάς μέν φιλοσοφικάς του Έλβετίου άρχάς δέν δύναται νά έπιδοκιμάση
τής φιλοσοφίας ή ιστορία, ωσαύτως δέ καί δσα παιδαγωγικά διδάγματ’ αύτοΰ
εκφύονται έξ εκείνων ως ό καρπός από τού δένδρου, άλλ’ αί ψυχολογικά!
αύτοΰ παρατηρήσεις καί αί έκ τούτων πηγάζουσαι περί ανατροφής καί παι
δείας- συμβούλαί κέκτηνται καί νΰν έτι μεγάλην σπουδαιότητα. Διά τούτο
τό παιδευτικόν τού Έλβετίου σύστημα οφείλει νά καταλάβη τήν προσήκουσαν θέσιν έν τή ιστορία τής παιδαγωγικής. Άν δέ μή έγένετο τούτο μέχρι
τούδε, άποδοτέον εις τήν έλλειψιν ακριβούς περί αύτοΰ γνώσεως. Τήν ύπη-

ρεσίαν ταύτην προσφέρει νΰν ό κ. Δ. Γ. Μοστράτος.
Έξετάζων τήν φύσιν τού ανθρώπου ό Έλβέτιος εύρίσκει δτι ό άνθρωπος
εΐνε δν αισθητικόν, δτι πάσαι αυτού αί ιδιότητες εΐνε διάφοροι εμφανίσεις
τής αισθητικής αύτοΰ φύσεως. Ή μνήμη, ή περί τό συγκρίνειν ίκανότης, ή
κρίσις εΐνε κατ’ αύτόν κυρίως αύτή ή αισθητική αύτοΰ δύναμις. Τά μόνα
ελατήρια τών πράξεων και κρίσεων αύτοΰ εΐνε ή επιθυμία τής ηδονής καί
ό φόβος τής λύπης. Ό άνθρωπος διακρίνεται τών λοιπών ζφων διά μόνου
τού οργανισμού αύτοΰ. Ή άνισότης τής διανοητικής τών ανθρώπων δυνάμεως προέρχεται ούχί έκ τής τελειότητος ή άτελείας τού οργανισμού, άλλ’
έκ τής άνίσου προς μάθησιν δρέξεως. Ή δ’δρεξις έχει τήν.ρίζαν αύτής έν
τοϊς πάθεσιν, ά παρ’ άπασι τοΐς κανονικώς ώργανωμένοις άνθρώποις τήν
αύτήν κέκτηνται δύναμιν.
Ό νοΰς τού ανθρώπου κατά τήν γέννησιν αύτοΰ εΐνε πινακίς άγραφος,
πληροί δ’αύτόν μετά ταΰτα περιεχομένου ή αΐσθησις.Τά πάντα εξαρτώνται

άρα έκ τής καλής ή κακής διευθύνσεως τής αισθητικής τού ανθρώπου φύσεως,
έκ τής καλουμένης αγωγής. Ταύτης εργον εΐνε νά προσφέρη τφ μαθητή
τάς προσηκούσας έντυπώσεις. Πάσα αρετή καί δεξιότης τοΰ ανθρώπου εΐνε
άρα αποτέλεσμα τής αγωγής. Αγωγή δέ εΐνε ή επιστήμη τού διεγέίρειν
τήν άμιλλαν. Ή έπιστήμη αύτη αποκαλύπτεται μόνφ τφ βαθεΐ γνώστη
τού τε νοΰ καί τής ψυχής τού ανθρώπου, μόνφ τφ φιλοσοφφΐ Τά τής αγω
γής άρα όργανα δύνανται νά τελειοποιήσωσι μόνον ρηξικέλευθοι τινες άνδρες,
μόνον μεγάλαι διάνοιαν.
■
Ό άνθρωπος εΐνε προϊόν τής αγωγής αύτοΰ. Ή ηθική, πολιτική καί νο
μοθετική υπεροχή τών αρχαίων ένδοξων έθνών ήτο αποτέλεσμα τής άγω -
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ριωτάτων αύτής τάξεων, τοΰ κλήρου και τών πολιτικών και στρατιωτικών
αρχόντων, ήτο. κατά τον Έλβέτιον καρπός δηλητηριώδης πλημμελούς ανα
τροφής. Οί ιερείς ήσαν, λέγει, άνανδροι, διότι άνετράφησαν θηλυπρεπώς, ό
έπίσκοπος ήτο’ έτι χείρων διά τόν αύτόν λόγον. Οί γάλλοι αξιωματικοί
ήσαν ήττονες τών τοΰ πολέμου κακουχιών, διότι ήσαν άνατεθραμμένοι μαλθακώς, Ή τότε γαλλική παίδευσις δέν έδύνατο ν’ άναπτύξη πολίτας καί
πατριώτας ’Επειδή δέ, κατά τήν γνώμην τού Έλβετίου, ηθική καί νομο
θεσία εΐνε ή αύτή έπιστήμη, έπεται δτι ή καλή ή.κακή αγωγή εΐνε δλως
εργον τών νόμων

Σκοπός τής αγωγής εΐνε ή τοΰ ανθρώπου εύδαιμονία, ήτις διά τριών τινων
επιτυγχάνεται, διά τής φυσικής αγωγής, ήτοι τής άσκήσεως τοΰ σώματος
προς ύγίειαν, διά τής ηθικής αγωγής, ήτοι τής αρετής προς τό εύρίσκειν
τό ίδιον συμφέρον έν. τφ τού ετέρου, καί διά τής διανοητικής αγωγής, ήτοι
τής άσκήσεως τής κρίσεως καί τής μνήμης δι’ αληθειών, έξ αρμοδίων δι
δασκάλων, . μεθόδων καί βιβλίων προσγινομένων.
Παράγοντες δέ τής αγωγής πρός εύδαιμονίαν εΐνε ή τύχη, ή προσοχής
τό συρ,φέρον, αι επιθυράαι καί τά πάθη (ιδίως τόκάλλίστον αύτών ή φι
λοδοξία'), όργανα δέ ή τής άιιίλλης διέγερσις, ό εθισρ,ός, ή. υπομονή, ό
φόδος, τό παράδειγμα.
Χρόνος αγωγής κατάλληλος ή παιδική καί νεανική ηλικία.
Τόπος αγωγής άρμοδιώτερος τοΰ πατρικού οίκου εΐνε τά δημόσια σχολεία.
Ο, πρώτος δε διδάσκαλος τά αισθητά, αί έκ τοΰ περιστοιχίζοντοε κμάς
κόσμου εντυπώσεις,
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Παράγοντες τής αγωγής.
Ή
Τύχην εννοεί ό Έλβέτιος τήν διάφορον αλληλουχίαν των
γεγονότων, τών καταστάσεων και περιστάσεων, έν αίς εύρίσκεται ο άνθρω
πός. Ή δύναμις τής τύχης εινε μεγάλη, άλλ’ ούχί πάσιν ή αύτή. Η τύχη
ή τά τυχάίως πρόσπίπτοντα είνε ό κοινός τών εφευρετών διόασκαλος, ό πα
τήρ πάσης σχεδόν άνακαλύψεως. Έξ αύτών έζαρταται η τών παίδων αγωγή
καί αύτή ετι ή μεγαλοφυΐα εινε δώρον τής τύχης. Τό τυχαίον εφέλκέτάι
τήν προσοχήν τών παίδων είς τά προσπίπτοντα τή αισθησει πράγματά, η
δ’ ούτω διεγερθείσα προσοχή δύναται συνηθέστατά νά οριση ες αεί τας

κλίσεις τοΰ νέου.
2) Ή προσοχή είνε άναγκαίον προϊόν τής άνίσου δυνάμεως τών παθών,
εινε τι έπίκτητον, συνήθειας, άνάγκης κα'ι φόβου άποτέλεσμά’ δύναται δε
νά εινε μικρά ή μεγάλη, άσταθής καΐ κυμαινόμενη, εύχερώς αποκαμνουσα
ή επίμονος, άνισος, σπανία ή έκτακτος, άλλ’ άείποτε αναγκαία, εάν θελη
τις νά μάΟιρ ή νά γένηταί τι.
Πάντες οί μεγάλοι κα’ι μεγαλοφυείς άνδρες είχον σπανίαν προσοχής δυναμιν. Αύτή ή μεγαλοφυΐα είνε τό άπότέλεσμα ίσχυράς εις τέχνην καΐ
επιστήμην συγκεντρουμένης προσοχής, κέκτηται τήν αύτήν τή Λατοήσει
σπουδαιότητα, τή δυναμένη ν’ άποκαλύψη τάς τής επιστήμης αρχας. Οι
συνήθεις τών άνθρώπων δέν είνε προσεκτικοί, διότι ούχί παντός εργον το
ύποβάλλειν εαυτόν ύπό τούς μετά τής προσοχής συνδεδεμένους πονους.
3) Το συμφέρον. Ύπό τόν ορον τούτον εννοεί ό Ελβετιος πάσαν την
κλίμακα τής ήδονής καί λύπης άπό τοϋ άσθενεστάτου και μόλις αισθητού
μέχρι τοΰ ίσχυροτάτου αύτών βαθμού. Τό συμφέρον εινε κατ, αυτόν ό μο
χλός πάσης κινήσεως,άνευ δ’ αύτοϋ ούτε νά παρατηρήσωμεν ούτε να συγκρίνωμεν ούτε επομένως νά διακρίνωμεν δυνάμεθα. Το συμφέρον εινε αρχή πά
σης κοινωνικότητός’έξ αύτοϋ έζαρταται τό νοεΐν καί διανοεΐσθαι καί ανευ αυ
τού ούδεμία μεγάλη διάνοια. ”Αν έχωσιν οί άνθρωποι οιαφορον περί ζητήμ,ατός τίνος γνώμην, συμβαίνει τοϋτο ένεκα ελλείψεως συμφέροντος πρός
τήν έζέτασιν αύτοϋ. Εντεύθεν έρίζουσι προς αλληλους περί ηθικών, πολι

τικών κάί μεταφυσικών ζητημάτων.
Τό συμφέρον δέν είνε κατ’ άνάγκην υλικόν" τούναντιον ευγενείς διανοιάι συμφέρον νοοΰσι τήν φιλαυτίαν μόνην, ό δ’ ένάρετος άνθρωπος τά καθό
λου ισχυρά ελατήρια πασών τών τε άγαθών καί κακών ήμών πράξεων. Εκ
συμφέροντος,· λέγει, υπερασπίζει ο μοναχός μετά σπουδής γελοίας τα ψευοή
θαύματα τοΰ ίδρυτοΰ τοϋ τάγματος αύτοϋ, σκώπτει δέ τους περί φαντα
σμάτων μαρτυροΰντας, διότι ούδέν έχει συμφέρον να πιστευη εις αυτα. Εκ
συμφέροντος πιστεύόυσι τυφλώς είς τάς ψευδείς θρησκείας. Εκ συμφέρον
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τος συμβουλεύουσί τινες τήν οκνηρίαν καί τό μηδέν πράττειν ώς τήν άληθή
φιλοσοφίαν τοΰ βίου. Πρός απλήν μέν ηδονήν δύναταί τις νά ύπολογίση σε
λίδας μ.ονον τινας αρίθμ,ων, τόμον δ όμως ολόκληρον ύπολόγίζέι, δταν τό
συμφέρον τής δόξης ή τής περιουσίας αύτοϋ άπαιτή τοϋτο. Καί συντόμως
ανευ συμφέροντος ούδ’ αγάπη πρός τήν άρετήν υπάρχει- τό άγαπάν τήν
αρετήν άνευ συμφέροντος δέν είνε άρετή. Έκ τών τήν διάνοιαν καί τάς
ευφυΐας γεννωσών αρχών είνε κάί τό συμφέρον, δπερ παρορμ^ ημάς νά Ουγκρίνωμεν προς αλληλα τά αισθήματα ήμών, νά παρατηρώμεν δήλα δή
προσεκτικώς τάς όμοιότητας καί διαφοράς τών πραγμάτων. Οί άνθρωποι
εινε καλοί η κακοί κατα το συμφέρον, δ συνδέει ή χωρίζει αύτούς. Άπόδειξις
τουτου κατα τον Ελβετιον είνε ή άνάγκη τών νόμων- διά τούτο ούδείς
άλλος προς κατασκευήν πολιτειών άγαθών τρόπος ύπάρχει ή τό συνάψάι τό
συμφέρον εκάστου προς το απάντων τών πολιτών. Τό συμ,φέρον ορίζει τό
μίσος και την αγαπην τών ανθρώπων καί ή φιλανθρωπία κατ’ όύσίαν ούδέν
αύτού διαφέρει.

ουοεν άλλο δύναται να εινε ή θυσία τού έπί μέρους ύπέρ τοϋ κα
θόλου συμφέροντος- εις μόνος νόμος είνε παρ’ απασιν άποδεκτός κάί άσπα
στος, ο τό συμφέρον, την ωφέλειαν τών πλειόνων προβιβάζών. Τό δέ τών
αδυνατών συμφέρον σιγά πρό τοϋ συμφέροντος τοϋ έθνους σύμπαντος.
Μονον όταν ή πείρα δια τοΰ λόγου τελειωθή, δύνανται νά κατανοήσώσιν
οι λαοί οτι συμφέρον αύτών είνε 'νά ύπάρχωσι δίκαιοι, φιλάνθρωποι, ακρι
βείς τών υποσχέσεων τηρηταί. Οι κ'αθεστώτες νόμ'οι ούδέποτε κατα’/.ύονται, αν μη εχωσι προς τοϋτο συμφέρον οί άνθρωποι. Πασά συνετή νομο
θεσία συνδεουσα το μερικόν συμφέρον πρός τό γενικόν διατηρείται άλώβητος. Το συμφέρον εινε ο κυριώτατος ήμών μοχλός.
Η τελείωσις τής ήθικής είνε συμφέρον τών ανθρώπων. Ή τών εθνών
ευτυχία έζαρταται εκ τού μάλλον ή ήττον ζωηρού συμφέροντος, δπερ έχου-

σιν υπέρ τής τελειοποιήσεως τής παιδαγωγίας. "Ινα παιδίον τι μάθη καί
γενηται προσεκτικόν, άνάγκη νά έχη συμφέρον πρός τούτο- κάί ΐνά διδά
σκαλος τις βελτιώση καί τέλειόποίήση τήν μέθοδον αύτού, είν'έ 'ώσαύτως
έπάναγκες νά έχη συμφέρον πρός τήν τελειοποίησιν αύτής.
4) Επιθυμίαι χά πάθη. Τό συμφέρον δέν δύναται νάίγ'εννήθή, άν μή
εχΐ 0 άνθρωπος επιθυμίας ή πάθη, είνε δέ ταύτα ό τέταρτος παράγων, τό
δραστικώτατον καί μοναδικόν έλατήριον τής προσηκούσής αγωγής, ϊίάίθη
κάλεϊ ό~ Ελβέτίος; τάς ζωηράς Επιθυμίας, επομένως πάθη καί επιθυμίαι
κατά· βάθμ-ύν μόνον διάφέρουσίν. Ή επιθυμία κατά τήν ούσίαν αύτής έζεταζομένη εινε κίνησις τής ψυχής καί όρμή πρός ήδονήν, άνευ αύτής ή ψυχή
εινε άδρανής. ’Ανάγκη νά έπιθυμήση τις, ένα πράξη, και νά πράξη, ΐνα εύδαιμονήση. Ή έπιθυμία τού διαπρέπειν καί κρατιστεύειν γεννά τάς διαφό
ρους δεξιότητας-τούναντίον δέ ή-κατάπνίξις τών έπιθυμιών συνεπάγεται
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τήν έξάλειψιν αυτής τής ψυχής. Ό μή έ'χων πάθη ούτε ένεργείαςαρχήν
ούτε ελατήριον προς πράξιν έχει. Ό φιλόσοφος άρα οφείλει νά γινώσκη καί
έξετάζη άκριβώς τήν τά πάθη τοΰ ανθρώπου γεννώσαν αρχήν, ΐνα δυνηθή
νά προβιβάση τήν ευημερίαν αύτοΰ' διά τούτο και. οί αρχαίοι νομοθέται άτε
χρήσιμα όντα δεν κατέπνιγον τά πάθη τών ανθρώπων. Παρά λαφ μή έχοντι
πάθη δεν δύναταί τις νά εύρη μεγάλους άνδρας, αλλά μοναχούς μόνον. ”Ανθρωπος άνευ επιθυμιών εΐνε ανίκανος προς κρίσιν. Τά πάθη συγκεντρούντα
τήν προσοχήν ημών έπι ώρισμένων πραγμάτων καθιστώσι μέν ημάς δεκτι
κούς τών ύπό τούτων έν ήμ,ΐν προκαλουμένων λεπτότατων αισθημάτων,στομοΰσι δέ προς παν άλλο είδος εντυπώσεων.
Ή περιεργία και φιλομάθεια εΐνε απλώς ένέργειαι τής πρός εύτυχίαν
και βελτίωσιν τής τύχης ημών επιθυμίας.
Ή ισχυρά προς ανεξαρτησίαν αγάπη εΐνε καί αύτή επιθυμία. Αί τιμαΐ
εΐνε τό σύνηθες υποκείμενον τής τών άνδρών επιθυμίας. ’Εάν επομένως
θελήσιρ τις νά πνίξη πάσαν τοΰ ανθρώπου έπιθυμίαν, θά εξάλειψη πάσαν
έν αύτφ ένεργείας αρχήν, πάσαν τήν δημιουργικήν αύτοΰ' δύναμιν, καί θά
έπενέγκη τον . θάνατον αύτοΰ. Ή δυστυχία καί ή έπιθυμία τοΰ νά άπαλλαγώμεν αύτής άναγκάζουσιν ημάς προς διανόησιν- δθεν κα'ι ή παροιμία μέγας
τον άνθρωπον διδάσκαλος ή δνστνχία. Τήν αύτήν ενέργειαν έχει καί ό
προς δόξαν έρως.
Ή γνώσις τών ανθρώπων εΐνε ανάλογος τής φιλομαθείας αύτών. ’Ολίγοι
δμως δύνανται νά άνυψών.ται είς αγνώστους αλήθειας· τοΰτο έξαρτάται ού
μόνον, έκ τής τύχης, αλλά καί έκ τής κατά τό μάλλον καί ήττον σφοδράς
πρός δόξαν επιθυμίας. Ούδείς ποτέ ύπό θερμής πρός δόξαν έπιθυμίας έμψυχούμενος ύστέρησεν έν τή τέχνη ή έπιστήμη αύτοΰ. Πρός ανακαλύψεις
πλήν τής ύπομονής προσαπαιτεΐται καί σφοδρά έπιθυμία..
Ή προς έπαινον έπιθυμία εΐνε κοινή πάσιν άνθρώποις, άνάγει δέ ταύτην
ό Έλβέτιος είς τήν πρός ϊσχνν αγάπην.
Πρός κτήσιν μεγάλων δεξιοτήτων απαιτείται επίμονος εργασία καί μετρία μάλλον, ή ζωηρά πρός τό μανθάνειν έφεσις.
“Οσφ τις μακρότερον περί τι έργάζεται, τόσφ εύτυχέστερος καθίσταται
διά τής επιτυχίας. τού έπιθυμητοΰ. Ό εύ ήγμένος άνθρωπος δεν δύναται νά
έπιζητή τήν ιδίαν εύδαιμονίαν χωρίς νά έπιθυμή καί τής εύτυχίας των
έαυτου συμπολιτών. Ή έπιθυμία εκείνης γεννφ καί ταύτην.
Ύπάρχουσι πεπαιδευμένοι άνδρες κακώς συμπεριφερόμενοι, διότι αί έπιθυμίαι-αύτών δέν εύρίσκωνται έν άρμονίφ πρός. τήν παίδευσιν. Γινώσκουσι
μέν το ορθόν, αλλά δέν πράττουσι κατά τοΰτο.
’ Ούδείς άνθρωπος άνευ έπιθυμιών, άλλ’ή τής.εύτυχίας καί ή τής προαγούσης ταύτην δυνάμεως εΐνε κοιναί πάσιν έπιθυμίαι.
Ή ένδείξεις τιμών καί εκδηλώσεις δημοσίας ευγνωμοσύνης καί γενικήν

φήμην έπιδιώκουσα έπιθυμία άναλαμβάνει τά πάντα πρός κτήσιν αυτών.
Η επιθυμία αύτη έν έθνει δρώσα καθίσταται έλατήριον σπουδαιότατης ένερ
γείας· λαός δέ άνευ έπιθυμίας ούδεμίαν μεγάλην πράξιν άπεργάζετμι-καί
αύτή δέ τών χρημάτων ή έπιθυμία, ή φιλαργυρία; πληροί τό έθνος ζωής, ή
δέ: τής επιθυμίας ταύτης άμβλύτης συνεπάγεται τον μαρασμόν καί τόν'θά
νατον είς τάς πολιτείας. Πανταχοΰ δέ ή έλλειψις έπιτηδείων νόμων ύπεκκαίει τήν έπιθυμίαν πρός άμετρον πλούτον."Ινα ύπάρχη τις ευτυχής^χρήζει
έπιθυμιών, "να δέ θεραπεύση ταύτας, οφείλει νά ύποστή κόπον, έά.ν δέ
ύποβληθή είς τόν κόπον τούτον, εΐνε ασφαλής περί τής άπολαύσεως. Νούς
καί δεξιότητες τών ανθρώπων εΐνε αποτέλεσμα τών έπιθυμιών καί τών ιδίων
βιωτικών περιστάσεων.
Είς τήν μάλλον ή ήττ.ον ζωηράν τής δόξης έπιθυμίαν οφείλει έκαστος
τήν πρόοδον αύτοΰ’ πρός δέ τήν έπίρρωσιν τής έπιθυμίας ταύτης έχει μεγάλην ροπήν ή τύχη.
Καί αύτός ό χαρακτήρ τών ανθρώπων εΐνε ένέργημα τών διαφόρων αύ
τών παθών.
Καθόλου δέ ή ζωτική τών λαών αρχή, τό κοινόν αύτοΐς αγαθόν, εΐνε
κατά τόν Έλβέτιον τά πάθη· παρίστησι δέ ταΰτα ώς έμψυχα τινα όντα
καί παντοδύναμα.
Τήν ύπερηφανίαν, τήν φιλαργυρίαν, τόν φθόνον, τήν φιλοδοξίαν καί τά
παρόμοια πάθη πλήν τής λύπης καί ηδονής, άπερ εΐνε φυσικά, ύπολαμβάνει ό Έλβέτιος ώς έπιγεννήματα, ώς άρ,έσονς ενεργείας τον πρός ίσχνν
έρωτος. Επειδή δέ ό έρως ούτος εΐνε κοινός πάσιν άνθρώποις, έπεται κατά
τόν Έλβέτιον δτι πας άνθρωπος δύναται νά καταστή διά τής παιδεύσεως
δεκτικός διανοητικής μορφώσεως.
Πλήν τών είρημένων τεσσάρων τής αγωγής παραγόντων ό παιδαγωγός
πρός έπιτυχίαν τοΰ ύψηλοΰ αύτοΰ σκοπού ποιείται χρήσιν οίονεί ισχυρών
καί έπιτηδειοτάτων οργάνων τού πρός άμιλλαν κεντρισμοΰ, τοΰ έθισμοΰ,
τής ύπομονής, τοΰ φόβου κα'ι τοΰ παραδείγματος.
Αλλά ποιος χρόνος καί ποιος τόπος εΐνε άρμοδιώτατος πρός παιδαγώγησιν ;
. , Περί μέν τοΰ χρόνου δύο ήλικίας Απολαμβάνει πρός παίδευσιν μά
λιστα καταλλήλους, τήν παιδικήν καί τήν νεανικήν. Καί ή μέν έν τή
παιδική ήλικίφ παίδευσις γίνεται έν τε τφ οΐκφ καί έν τφ σχολείφ καί
καθόλου μέν τυγχάνει ούσα ομοιόμορφος, άλλ’ ούδέ πρός δύο μόνον παϊδας
δύναται νά εΐνε ή αύτή· ή δ’ έν τή νεανική ήλικίφ, τή καί σπουδαιοτάτη,
εΐνε ήττον όμ,οιόμορφος καί μάλλον τή τύχη έκτεθειμενη. ’Άρχεται δέ άπό
τής εισόδου τού νέου είς τόν κόσμον, καί ό μέν πατήρ καί ό διδάσκαλος
δλίγην άσκοΰσιν έπ’ αύτής δύναμιν, μεγίστην δέ καί άδιάλειπτον τά πάθη
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καί αί άνάγκαι,αί τυχαίως, ήτοι κατά τήν φυσικήν τών πραγμάτων αλλη
λουχίαν, έξυπνιζόμεναι.
Τόπον δ’ αρμόδιον προς παίδευσιν δεν αποδέχεται τόν πατρικόν οΐκον ό
Έλβέ'ίιος διά πολλούς λόγους.
Πρώτον μέν προς τήν κατ’ οίκον διδασκαλίαν δέν δύναταί πίς νά έκλέξη
τούς διδασκάλους· διότι οί άριστοί εΐνε σπανιότατοι καί τήν διδασκαλίαν
αύτών παρέχουσιν αντί πολλοΰ αργυρίου, ολίγοι δέ τών ιδιωτών ύπάρχουσιν οδτω πλούσιοι, ώστε νά έπαρκώσιν εις τηλικαύτας δαπάνας.
, δεύτερον δέ ό οικοδιδάσκαλος δέν δύναται νά παραγάγη τοιούτους καρ
πούς, οΐους ό δημόσιος.'Ό,τι ύπάρχει δυνατόν έν τφ σχολείφ, εΐνε ακάτόρθωτόν έν τφ οΐκφ.
’ Τρίτον δέ, ΐνα παΐς τις προσκτήσηται τάς κοινωνικάς άρετάς, οφείλει ν’
άναστρ.έφηται μετά τών ομηλίκων. Οί παΐδες παιδεύουσιν άλλήλους καί
άποβάλλουσιν οΰτω πολλά ελαττώματα καί κακίας. Ούδείς παΐς δύναται όά
ύπομείνη επί μακρόν τά σκώμματα καί τήν καταφρόνησιν τών ήλίκων, εταί
ρων καί συμφοιτητών, διό καί διορθοΐ εαυτόν. Κατά τήν γνώμην τοΰ Ελβετίου ό παΐς ουδέποτε σχεδόν οφείλει νά μένη έν τώ πατρικφ οΐκφ.
Άρίστη παίδευσις εΐνε καθόλου έκείνη, καθ’ ήν ό παΐς μακράν τών γό
νέων διατελών δέν αναμιγνύει άσυναφεΐς καί άσυναρτήτους δόξας μετ έκε'ίνων, περί άς άσχολεΐται κατά τάς σπουδάς αύτοΰ. Διό καί ή οημοσια παιδέυσις υπερέχει πάντοτε καί κατά πάντα τής κατ’ οΐκον γινόμενης.
Τέταρτον δέ ό πατρικός οίκος έν μεγάλη πόλει εΐνε πολλακις μικρός
καί πρός τήν ύγΐειαν άσυντελής.Πρός δέ τούτοις ή οικιακή τάξις οέν εινε πολύ
αύστηρά. Ό παΐς ενταύθα στερείται πάσης ευκαιρίας, ΐνά κεντρισθή προς
άμιλλαν, διό καί ή παίδευσις αύτοΰ δέ,ν γίνεται ώς προσήκει. Δέν έμ.φυτέύέτάϊ έν ταΐς ψυχαΐς τών κατ’ οΐκον έκπαιδευομένων τό άνδρικόν και θα ρραλέόν,-αλλά τούναντίον πολύ συχνά εκθηλύνονται. ■
: Δία τούτους καί άλλους λόγους εΐνε πολλφ τής ιδιωτικής προτιμότερα
ή δημοσία παίδευσις.
'
■Ο χαρακτήρ έκάστου λαού μεταβάλλεται ήτοι άίφνιδίως ή βαθμηδόν καί

κατ’ ολίγον κατά τήν αίφνιδίαν ή άνεπαίσθητον αλλαγήν τών κυβερνήσεων
αυτού, ένί λόγφ 'άναλόγως τής δημοσίας παίδεύσε'ώς. Εάν 'δ άΐ τής παιδευσέως άρχαί άντιφάσκωσι πρός άλλήλάς, τούτο προέρχεται εντεύθεν, βτι
ή δημοσία έκπαίδευσις εΐνε έμπεπιστευμένη δυσίν άρχαΐς,ών τά συμφέροντα
εΐνε αντίθετα, τή εκκλησιαστική καί τή πολιτική. ’Εντεύθεν άφορμώμενος ό Έλβέτίος σφοδρώς επιτίθεται κατά τής δεισιδαιμονίας. ’Άν ή δημο
σίαέκπαίδευσις έδύνατο νά καταστήση τινάς τών πολιτών μεγαλόφύΐας ή
πάντας σχεδόν συνετούς, ό λαός ούτος θά ήτο άναμφιβόλως τό πρώτον
έθνος τού κόσμου. Μόνη ή . δημοσία, έκπαίδευσις δύναται νά κατασκευάση
καλούς πατριωτας, τό μόνον δέ πάθος τοιούτου πολίτου οφείλει νά εΐνε τό
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υπέρ τών, νόμων καί τού κοινού αγαθού.; Οί γονείς είτε άμαθεΐς εΐνε, είτε
πεπαιδευμένοι δεν. δύνανται νά παιδεύσωσιν αυτοί τά εαυτών τέκνα, οίμέν
έξ άμαθείας, οί δέ διότι άγνοούσι τήν μέθοδον διό έπιζητούνται τά δη
μοσία εκπαιδευτήρια εφ όσον ταύτα μέν κέκτηνται προσόδους έπαρκεΐς, οί
οε διδάσκαλοι άπολαύουσε τιμής καί, άφθόνως αμείβονται.
ΙΙλήν τούτων έχει καί τά έξης προτερήματα ή δημοσία έκπαίδευσις.
1) Αί ύγιειναί συνθήκαι εΐνε πλείονες έν τφ δημοσίφ έκπαιδευτηρίφ ή
έν τφ οικφ. Ο Ελβέτίος θέλει τό έκπαιδευτήριον έν άναπεπταμένφ χώρφ,
οπού καλώς αερίζεται καί έχει εύρυχωρίας πρός σωματικάς ασκήσεις καί
αλλας τής διδασκαλίας άνάγκας.
2) Υπάρχει αύστηρότης κα?τάξις έν τή έργασίςι. Έν δημοσίφ έκπαιδευτηρίφ κανονίζονται πάντα κατά τό ώρολόγιον.
<ιον. Πάντες εΐνε υπήκοοι τού
ωρολογίου, ή τάξις άρχει πάντων καί έπιμηκύνει τήν ημέραν, έν <ρ ή ατα
ξία σμικρύνει αυτήν.
.......
. ;
3) Υπάρχει αμιλλα, ήτις γεννάται έκ τής συγκρίσεως ημών πρός άλ
λους, καί ^>ό0ός. Ταύτα εΐνε ισχυρότατα ελατήρια, δύνανται δέ άποτελέσματικώτατα. νά χρησιμοποιηθώσιν έν δημοσίφ έκπαιδευτηρίφ καί νά ένισχύσωσι τήν τάσιν πρός κτήσιν διαφόρων δεξιοτήτων.
4) Η- εμπειρία των διδασκάλων, τρ) ούδ’οί νοημονέσεατοί τών γονέων
δύνανται ν’άντικαταστήσωσίν.
.... 5) Ή σταθερά γνώμη, ήτι.ς δέν έπιτρέπει τοΐς παΐσί τήν πρός τά κακά
eροπήν.
. Οΰτω λοιπόν έκ τής έξετάσεως τής φύσεως τοΰ ανθρώπου εύρεν'ό Ελ
βετίας τά στοιχεία, εξ ών ή παιδαγωγία θά καταρτίση τό μέγα καί ύψηλόν αυτής οικοδόμημα, τήν εύδαιμονίαν τού ανθρώπου, τά όργανα, ων χρήσιν πρός τούτο θά ποιήσηται, καί τό πότε καί ποϋ δύναται νά έργασθή
πρός τόν άριστον καί θειον τούτον σκοπόν άποτελεσματικώτατα. ’Ήδη ζητεΐται κατά'ποιον σχέδιον’θά έκτελέση τό οικοδόμημα αυτής τούτο ή παιδαγωγία. '
.’Επειδή τρία τίνά παρατηρεί έν ^φ άνθρώπφ ό Έλβέτίος, φύσιν, ήθος
καί διάνοιαν, έκ δέ τής τελείας καί αρμονικής τών τριών τούτων διαμορφώσεως έξαρτάται ή.έπιτυχία τού ύψίστόυ τής παιδαγωγίας σκοπού, ή ευ
δαιμονία τού ανθρώπου, φρονεί επομένως ότι τά τρία ταύτα οφείλει νά
διαμορφώση ή παιδαγωγία’ τριττή άρα θά εΐνε καί ή ένέργεια αυτής, μ»υσική, ηθική καί διανοητική. Όθεν διαιρεί τήν παίδευσιν εις φυσικήν, άσχολουμένην περί τήν άνάπτυξιν τών σωματικών τοΰ ανθρώπου . δυνάμεων, είς
ηθικήν, βελτιοΰσαν καί τελειοΰσαν τό ήθος καί είς διανοητικήν, διαμορφούσαν τήν. διάνοιαν,
'
..... 1) Φυσική παίδευσις. Ή φύσις απαιτεί ώστε ή τοΰ σώματος άνάπτυξις νά
προβαίνη συγχρόνως μετά τής τοΰ νοΰ. Συνετή νομοθεσία επιδιώκει τήν
ΤΟΜΟΣ 1Τ . Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος.
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μόρφωσιν ώ μόνον ενάρετων άλλά καϊ ρωμαλέων πολιτών. "Οπως άπύφεύγη τάς παρεκτροπάς ή νεότης, οφείλει νά συνάπτη τήν ηδονήν μετ’ επι
πόνων άσκήσεων^δσφ μάλλον τις έξιδρόΐ και πλείονα δύναμιν καταναϊίσκει,
τόσφ όλιγώτερον εινε ευάλωτος ύπό τών σωματικών ήδονών. Γυμναστική
εινε άρα τό μόνον μάθημα τό καθιστάν τόν άνθρωπον δυνατόν, ρωμαλέον,
ύγιά. Όί Έλληνες καί έν τούτφ προηγήθησαν πάντων τών λαών. 'Η υγιής
φυσική παίδευσις καθίστησι τόν άνθρωπόν εύτυχέστερον καί είς τό έθνος
αύτοϋ ώφελιμώτερον.
..2) Ήθικη παίάευσις. ΙΙρός ηθικήν μόρφωσιν ίσχυρότατον δργανον εινε
κατά τόν Έλβέτιον ή σννήΰεια. Δυνάμεθα τόν παΐδα έν τφ λίκνφ έτι δντα
νά, διδάξωμεν τήν πρός τούς δυστυχείς συμπάθειαν, τήν φιλανθρωπίαν, τήν
προσοχήν, τήν φιλοπονίαν, τήν φειδώ, τήν πίστιν."Απαξ δέ ριζωθεΐσαι έν τή
τρυφερά, τοϋ παι-δός ψυχή αί άρεταί αύται μένουσιν ανεξίτηλοι διά παντός τοϋ
βίου, έκτος έάν έπ'ι μακρόν χρόνον διαβίωση τις έν πονηρφ κοινωνίφ. Ή με
γάλη αυτή τής συνήθειας δύναμις εμφυτεύει τήν πρός τούς γονείς αγάπην,
τήν αληθή χρηστότητα, τάς διαφόρους κλίσεις, τήν άνάμνησιν εις τήν ΰπαρξιν δικαιοσύνης, τήν χρείαν τής δυνάμεως καί τής ευτυχίας, τήν αρετήν,
αύτό τό νοεΐν καί διανοεΐσθαι.
Χρεία, άνάγκη, άμοιβή, τιμωρία, έν μέρει δέ κα'ι ό φόβος, άμιλλα, έπαι
νος, παράδειγμα εινε τά δραστικότατα πρδς άρετήν ελατήρια.
Ό νοϋς εινε τών έπιθυμιών και τών χρειών τέκνον. Χρεία κα'ι άνάγκη
εινε οί άριστοι διδάσκαλοι, ών τά παραγγέλματα πάντοτε άκούονται καί αί
συμβουλαί αείποτε ώφελοϋσιν. Ή χρηστότής τιμάται, διότι αίσθανόμεθα τήν
χρείαν τής τιμής ταύτης. Ή ύπό τής άνάγκης άσκουμένη βία ακατάσχετος
ούσα δύναται νά έκριζοϊ τά ελαττώματα τών παίδων καί νά διορθοΐ τόν χα
ρακτήρα αύτών.
■ ·- Οί αύστηρότατοι διδάσκαλοι άναδεικνύουσι τούς άρίστους μαθητάς. Ό
παϊς ώς καί ό άνήρ κινείται μόνον ύπ’ έλπίδος ήδονής ή έκ φόβου λύπης.
Ή άμοιβή έγκειται έν τή δόξη, τή δημοσίμ ύπολήψει καί τοΐς εντεύθεν
προκύπτουσιν ώφελήμασιν. ’Άν λοιπόν τιμή καί άμοιβή πάντοτε είς μόνους
τούς άξίους άπον.έμωνται, άναγκαίως καί ή ηθική μόρφωσις άξιολογωτέρα
θ’ άποβή καί οί πολϊται έναρετώτεροι θά καταστώσιν.
Ό φόβος; εί καί έκνευρίζει μάλλον ή έπιρρωννύει τάς τής ψυχής δυνάμεις,
δμως δύναται νά έθίση τόν παΐδα είς τήν προσοχήν, δπερ διά τό επίπονον
ού πάντοτ’ ευχερές. Διά τοϋτο όφείλομεν νά λαμβάνωμεν ένίοτε επίκου
ρον τόν τής τιμωρίας φόβον. Άλλ’ έάν παϊς τις κεντρίζηται πρός εργασίαν
μάλλον δε’ άμοίβής, προτιμητέον τοΰ φόβου ταύτην. Ό τής τιμωρίας φόβος
άσθενής άποβαίνει, δταν ό παϊς άπολέση τήν έλπίδα τής εύδοκιμήσέώς.
Άλλά παρά πάντα ταϋτα φρονεί ό· Έλβέτιος δτι ή τιμωρία δύναται νά

διε,γείρη ,τήν άμιλλαν καί εκείνων έτι τών παίδων, άτινα. μέχρι τοΰδε δέν
έδειξαν τοιαύτην.
.
■ . ,·
ΊΙαμιΛΛα εινε ανάγκη .νά διεγείρηται πάντοτε, διότι αδτη: γεννμ τάς
μεγαλοφυΐας, ώς ή τής εύδοκιμήσεως επιθυμία τάς δεξιότητας. Ή άμιλλα
είνε οήλα οή πάθος καί δή καί. λίαν ισχυρόν, ώς έκ τών ένεργειών αυτής
φαίνεται. . ■
■

607

Καί ό έπαινος συνεισφέρει ού σμικρόν έρανον πρός καλήν παίδευσιν. Ό
άνθρωπος φύσει άγαπά τόν έπαινον,άλλ’ έάν αγαπά τις τόν μαθητήν, οφεί
λει μετά ΛρορυΛάΓ,βως ποΛΛης νά έπαινή άύτόν έπαινος έν καιρφ τφ κατάλλήλφ άπονεμηθείς άρκεΐ ένίοτε νά κεντρίση τήν φιλοτιμίαν > καί νά
διεγέίρη έμμονον προσοχήν,
,
:
’Αμάθεια,, δεσποτική πίεσις, φόβος καταδιώξεως, οκνηρία καταπνίγουσίν
έν τφ νέφ πάσαν άμιλλαν. Έφ’δσον έ'τι έλπίζη δτι θά ύπερβή τούς έξο
χους άνδρας, έμψυχοϋται ύπό τής αμίλλης καί άγαται καί θαυμάζει καί
έπαινεΐ τάς ,μεγάλας. αύτών πράξεις. Τό παράδειγμα συνεισφέρει; .ούχί
έλάττονα τής χρείας είς τήν καλήν παίδευσιν. ’Επειδή παρά τφ άνθρώπφ
εινε τά πάντα μίμ,ησις, τά διδάγματα τών διδασκάλων . δέν πρέπει ν’άναιρώνται ύπό τών κρατούντων έν τφ έθνει ηθών καί έθίμων καί αί ήθικα'ι
άρχα'ι όφείλουσι νά συνεργώσι μ,ε.τά .τών προβαλλομένων ώς άξιων, μιμήσέως
■παραδειγμάτων, πρός κτήσιν τής άρετής. Τό ηθικόν: μέρος . τήςπαιδεύσεως
θεωρεί δικαίως ό Έλβέτιος τό σπ.ουδαι,ότατον, άλλ’ ήτο τότε ώς νϋν παρ’
ήμΐν τό μάλιστα ήμελημένον. Είς τήν ηθικήν διδασκαλίαν έδαπάνων κατά
τούς χρόνους τοϋ Έλβετίου μόλις ενα. μήνα. Τούς ιερείς τών χρόνων,αύτοϋ
ύπελάμβανεν έμπόδιον τής.ηθικής· .δεύτερον δ’ έμπόδιονπρός τήν τελείωσή
τής παιδεύσεως εδρισκε τήν άτέ.έειαΓ τών κυβερνήσεων.
.
.. Έευδεΐς ήθικαί . άρχα'ι είνε λίαν έπικίνδυνοι, δταν έίς. νόμους άνυψωθώσινι
Άν δμως, άνελάμβανε τήν,ηθικήν . μόρφωσιν , ό νόμος, θά καθίστατο κατ’
αύτόν καί ή θρησκεία άνεκτική καί τοϋτ’ αύτό εύεργεσία,: πάσα δέ διαμάχη
τών θρησκευτικών καί πολιτικών παραγγελμάτων θά έξηφανίζετο. Ή έννοια
τής βοήθειας, ήν οι άνθρωποι δύνανται άλλήλους νά παρέχωσι, γεννά έν
αύτοΐς τό-συναίσθημ.α . τής,εύνρίας, Τήν άρχήν ταύτην εγέννησεν . ή άνθρω·?
πίνή κοινωνία. Ή μόνη τής φύσεως' άπαίτησις, ή μόνη ηβική αρχή είν.?
ίσως τοϋτο,, δτι οί άνθρωποι όφείλουσι νά γένωντάι εύδαίμονες. .Εί, καί,τήί
αρετής ή έννοια είνε αόριστος, διεγείρει δμως έν ήμΐν πάντοτε,,συγκ.εχυμέτ
νην τινά δόξαν περί τίνος ιδιώματος ωφελίμου, τή,κοινωνίμ. ,Τή.γ, αρετήν δύναταί τις νά διδάξη άλλους καί διδάσκεται αύτήν άνεπαισθήτως ώς τήν
μητρικήν αύτοϋ γλώσσαν.
. ..................
Τά δυστυχήματα κατά τήν νεανικήν ηλικίαν είνε δλως σωτήρια. "Οπως
έκφύγη τις αύτά, αναγκάζεται νά σκέ.πτηται καί νά διαλογίζηται, ό δέ
νέος είνε τοϋ διαλογισμού τούτου επιδεκτικός έτι. Παρήλθεν ή ηλικία αΰτη ;
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ουστύχημα δύναται μέν να βασανίζη τον άνθρωπον, κατ’ ούδένδμως
οιαφωτίζει αύτόν. Είς τά δυστυχήματα καί τήν αύστηρότητα τής παιδεύ<?εως οφείλουσιν οί μέν ηγεμόνες τήν δόξαν, πολλοί δέ μεγάλοι άνδρες τό
μεγαλεΐον αύτών.
?.· Δράσις εΐνε ή μήτηρ τής εύτυχίας, ισχυρόν δέ δράσεως έλατήριον εινέ
πως καί ό πρός τήν γυναίκα έρως, δπερ συχνάκις μετέβαλε τήν δψιν τών
πολιτειών.
■ · ■
Ή τών πολιτών οκνηρία ρέπει βλαβερώς έπ'ι τά διάφορα πολιτεύματα,
• 3) διανοητική παίόενσις. Ό άνθρωπος έχει κατά τον Έλβέτιον φυσι
κόν νονν. Ευθύς,δ’ ώς παρέλθη ή. παιδική ηλικία, αναπτύσσονται τά νοή
ματα ισχυρότατα. Έν τφ νεανία άκμάζουσι τά μεγάλα φρονήματα:, άπερ
θα οδηγήσωσιν αυτόν έν τή άνδρίκή ήλικΐφ εις τήν δόξαν. Άφ’ ής στιγ
μής ε,ξυπνισθή έν τφ άνθρώπφ ό πρός δόξαν έρως, δύναται νά χρονολογήτάι
καί τής διάνοιας αύτοΰ η πρόοδος.Πρός εύκολίαν τών σπουδών καί ίνα άπονωτερα καταστή η προσοχή, οφείλουσιν αί ατελείς διδακτικα'ι μέθοδοι νά τελειωθώσι και άπλοποιηθώσιν. Η τοΰ μαθητοΰ ταχεία ή βραδεία πρόοδος εξαρταται από τής δεξιότητος τοΰ διδασκάλου καί τής μεθόδου αύτοΰ. Έάν αί
κλίσεις τοΰ παιδός σπανίως εΐνε οιας ποθοΰμεν νά έμπνεύσώμεν αύτφ, τήν
εύθύνην τούτου υπέχει ό διδάσκαλος και ούχί ό τοΰ παιδός οργανισμός.
Δέν πρέπει νά παρορφ τις τά βιβΜ,α καί τάς έκ τούτων άντλουμένας
γνώσεις; Τάς πλείστας τών γνώσεων ημών όφείλομεν είς έκεΐνο, δπερ ό
διδάσκαλος ό'εν διδάσκει. Ό περιωρισμένος είς δσα ύπό τής τροφού ή τοΰ
διδασκάλου έμαθεν ή δσα έν τοΐς βιβλίοις τοΰ σχολείου περιέχονται,διατελεΐ
αναμφιβόλως ό εύηθέστατος άνθρωπος τοΰ κόσμου.
Ο μ,ηδ'εν έτι γινώσκων δύναται νά μάθη, όταν τις άκονήση τήν προς
μάθησιν όρεξιν αύτοΰ. Άλλ* οφείλει τις πάντοτε τήν ά.Ιήθειαν νά δΐδάσκη. Διότι τό μέν ψεύδος αντιφάσκει άείποτε πρός εαυτό, ή δ’ αλήθεια ου
δέποτε. Ή αναγκαία τοΰ νοΰ δύναμις πρός κατάληψιν γνωστών αληθειών
έξαρκεΐ κα'ι πρός τήν αγνώστων.
Η χειρ τοΰ θεοΰ διεσκόρπίσε τάς καθ’έκαστον αλήθειας τήδε κάκεΐσε
εν σκοτεινφ καί άδιαβάτφ δάσει.Μόνος ό υπομονήν έχων ζητεί καί έύρίσκέι
έπί τέλους αύτάς. Όφείλομεν νά φωτίσωμεν τούς ανθρώπους. Ή τής άληθ,είας γνώσις θά καταστήση αύτούς βελτίονας· άλλ’ είς τήν αλήθειαν έξικνοΰνται μόνον οί όλίγοι νέοι, δσοι κατά τήν είς τον κόσμον είσοδον αύτών
δέν εινέ προκατειλημμένοι ύπό προλήψεων.
.
L Διατί πάσα νέα"αλήθεια κακής τυγχάνει ύποδοχής; διότι έναντιοΰταΐ πρός
γενικώς ίσχύουσαν δόξαν, άποδεικνύει τήν ασθένειαν ή διαστροφήν τής διανοίάς πολλών καί επομένως χιλιάδας άνθρώπων συμφέρον έχουσι νά μισώσι
ίίαι καταδίώκωσι τόν τής νέας άληθέίας εύρετήν.
Ή νεότης διανοείται έλαττον τόΰ γήρατος καί αισθάνεται πλέον, διότι
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πάντα προσπίπτουσιν αύτή νέα καί διά τοΰτο ποιοΰσι βαθεϊαν αΐσθησιν.
Άλλ’έάν ή ισχύς τών αισθήσεων αποσπά αύτήν από τής σπουδής, άποτυποΐ δμως τά πράγματα βάθέως είς τήν μζήμην.
Τό μέν νοεΐν εινε τρόπος τον είναι (maniere d’etre), ή δέ μνήμη ίκανότης τοΰ άνακαλεΐν τάς προτέρας έντυπώσεις ή άλλως τό^άπο.τέλεσμα τής
πρός τό αίσθάνεσθαι ίκανότητος. Ή μνήμη εινε χοάνη· έκ τής μίξεως δε
τών παραστάσεων διαφόρων γεγονότων, αΐτινες έν τή μνήμη ημών έπ’
άλλήλαις κεΐνται, έκπηδώσιν αί ζωηρότατα! και ύψισται ημών έννοιαι.
Άλλ’ ΐν’ άληθέίας τινάς άποθησαυρίσωμεν έν τή μνήμη, όφείλομεν ίσον
άριθμόν πλανών ν’ άπομακρύνωμεν έκεΐθεν.
Ή ψυχή άναπλάττει έννοιας καί εικόνας, αΐτινες έξ ίσου μέν ώραΐαι; άλλ’
εΐνε διάφοροι κατά τά διάφορα ύποκείμενα, δι’ ών ή τύχη έβάρυνε τήν

μ.νήμην.
,Ή μνήμη μεγάλην έχει δύναμιν είς τήν μόρφωσιν τών διαφόρων ^οπών.
Ή μνήμη κρατύνεται δι άσκήσεως, άλλ’ έπί ζημίφ τής κρίσεως. Βία καί
άνάγκη δύνανται μάλιστα νά άναπτύξωσί τήν αναμνηστικήν τοΰ π’όίίδός δύναμιν έν βραχυτέρφ τοΰ φυσικοΰ χρόνφ καί νά διδάξωσίν αύτόν να όμιλή.
Σκέψις καί σνγκρισις τών πραγμάτων πρός άλληλα άγουσϊν είς τήν γνώσιν τών1 άΛηδων σχέσεων ημών πρός έκεΐνα. Ό πολλά συγκρίνων καί σκόπούμενος έχει τόσφ άσθενεστέραν τήν μνήμην, δσφ όλιγώτέρον αύτής χρήσιν
ποιείται. Όπως δ’άποβή τις μέγας άνήρ, έξαρκεΐ ή συνήθης μνήμη. Πρός
τοΰτο οφείλει ολίγον νά μανθάνη κα'ι πολύ νά σκέπτηται.
Μεγάλη άρα διάνοια δέν δύναται νά έχη έξοχον μνήμην. Άλλ’δμως
νονς καί κρΐσις εΐνε ώς έπί τό πλεΐστον μνήμης άποτέλεσμα. Πάσα κρίσις
εΐνε άπόφανσίς δύο παραστάσεων, ας τις ή παρούσας έχει ή διά τής μνήμης'
άναπλάττει. Ό τής διδασκαλίας χρόνος εΐνε έν πάσι βραχύτατος.Ό μόνος δέ
τρόπος, δι’ ού δυνάμεθα νά έπιμηκύνωμεν αύτόν, εΐνε τό νά μορ^ώσωμελ·
ένωρ'ις την κρίσιν τών άνθρώπων. Οί πληροΰντες τήν μνήμην σαφών και
εύκρινών παραστάσεων εΐνε έν τή νεότητι αύτών μάλλον πεφωτισμένοι ή
δσον ύπάρχουσιν έν τφ γήρατι αύτών οί τούτου άμελήσαντες.
Τοιαύτη περίπου ή περί τοΰ παιδαγωγικού συστήματος· τοΰ Έλβετίου
πραγματεία , τοΰ φίλου ημών κ. Δ. 'Γ. Μοστράτου. Έλπίζομεν δ’ δΐί διά
τής. άναλύσεως ταύτης τφ μέν αναγνώστη: παρέσχομεν έπαρκή πρός· έκτίμησιν τής άξίας'αύτής στοιχεία, ήμΐν δ’αύτοΐς κατεστήσαμεν περιττήν
πάσαν περαιτέρω κρίσιν καί έξεφύγομεν τόν κίνδυνον τής μομφής, δτι'τήν
κρίσιν ημών εδέκασεν ή πρός τόν συγγραφέα μεγάλη κα'ι αδελφική ημών
φιλία.
·,;
Έν ΆΟήναις τή 1 Αύγούστου 1891.
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Πολλοί φίλοι διαφυγόντες έκ τής ήττης έκόμισαν ειδήσεις. Ό στόλος είχεν αντιστή επι πολύ, αλλά πάντα τά πλοία δσα δέν έβυθίσθησαν ή δέν
επυρποΛήθησαν, ειχον περιπέσει είς τήν έξουσίαν τοΰ.Όκταβίού Ό στρα
τός ετήρει τας θεσεις του καί . έφάίνετο δτΐ ήθελε νά μείνη πιστός. Ό Άντιονως ,
αμέσως άγγέλιαφόρους πρός τόν ΚανίδΙ, διατάσσων νά

m τα στρατεύματα, αύτός. δέ
άπέπλευσεν είς Κυρηναϊκήν, οπού
ειχεν αφίσειπολλας λεγεώνας. Έν τών πλοίων του .έφερε τά κοσμήματα
τα τιμαλφή αντικείμενα καί τά χρυσά καί άργυρά σκεύη, άτινα πασέθετ^
υποδεχόμενος η. εστιών τούς συμμάχους βασιλείς. Πριν άπέλθη έκ Καινο^-ς ο. Αντώνιος ,διένειμε τά πλούτη του μεταξύ τινων φίλΖν

χρεωσε να ζητησωσιν ' άσυλον είς Έλλάδαρ μή θέλων νά έπιτρέψη δπως
τον παρακολουθησωσινέπί πλέον είς τήν άπαίσιον τύχην του. Άποχωοιζομενος αυτών-. συνωμίλει φιλικώς, τούς παρηγόρει, καί>έμειδία ^ς'τά
ακρυα των με μειδίαμα θλιβερόν καί καλοκάγαθον, V
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ή Κλεοπάτρα διέταξε νά θανατωθώσι πολλά πρόσωπα, <5ν έφοβεϊτο τάς
σκευωρίας. Αί καταδίκαι αύται, έξ ών ωφελείτο τό δημόσιον ταμεϊον,
διότι ό θάνατος τών ένοχων ή ώς τοιούτων θεωρούμενων συνεπήγέτο τήν
δήμευσιν τής εαυτών περιουσίας, άπήλλαξεν τήν Κλεοπάτραν από τοΰ φό
βου αμέσου έπαναστάσεως. Άλλ’ ή βασιλίς έτρεμε τό μέλλον διέτέλει υπό
τό κράτος τής έντυπώ,σεως τοΰ έν Άκτίφ τρόμου. Ενίοτε καταλαμβανό
μενη ύπό τής ιδέας ,τής αυτοχειρίας, έπόθει θάνατον πολυτελή; όιος ύπήρξεν ό βίος της. Κατεσκεύασε παρά τήν θάλασσαν, έπί τής κορυφής τής Λοχιάδος άκρας άπέραντον τάφον, δπως καή έν αύτφ μετά τών θησαυρών της
*.
"Αλλοτε πάλιν έσκέπτετο νά φύγη. Κατά διαταγήν αυτής τινα τών μεγαλειτέρων πλοίων της μετεκομίσθησαν διά πολλών βραχιόνων καί μηχανών
καί φορτηγών ζώων πρός τό άλλο μέρος τοΰ ’Ισθμού, είς τήν Έρυθράν θά
λασσαν. Ώνειροπόλει νά έπιβιβασθή μεθ’ δλου αύτής τού πλούτου καί νά
μεταβή είς χώραν τινά άγνωστον τής ’Ασίας ή τής ’Αφρικής καί έξακολουθήση έκεΐ νέαν περίοδον τρυφηλής καί μεγαλοπρεπούς ύπάρξεως2.,
Ό ’Αντώνιος δέν έβράδυνε νά έπανέλθη είς ’Αλεξάνδρειαν. Διέτέλει έν
στυγνή άποθαρρύνσει. Ό έν Άκαρνανίγ στρατός του έγκαταλείφθείς ύπό
τού Κανιδίου, δστις άπέδρα, παρεδόθη είς τόν Όκτάβιον μετά έπτά ημε
ρών δισταγμούς. ’Εν τή Κυρηναϊκή ούτε καν ήδυνήθη νά ίδη τόν ύπαρχηγόν αύτού Σκάρπον, δστις κηρυχθείς ύπέρ τών Όκταβιανών, τόν ήπείλησε
νά τόν φονεύση. Ό Ηρώδης, ό δι’ αύτού ανυψωθείς καί παρ’ αύτού γενόμενος βασιλεύς τών Ιουδαίων, διεβίβασε τήν έκφρασιν τής ύποταγής του
πρός τόν νικητήν τού Άκτίου. Πανταχού ή λιποταξία έβασίλευε καί με
ταξύ τών συμμάχων ώς καί μεταξύ τών λεγεώνων, Ό Αντώνιο? κάτήντησε ν’ άμφιβάλλη καί περί αύτής τής Κλεοπάτρας. Μόλις ήθελε νά τήν
βλέπη. Ώργισμένος κατά τής σκληρότητος τών θεών καί έτι μάλλον κατά
τής δολιότητος τών ανθρώπων, άπέφάσισε νά διέλθη έν μονώσει τάς ημέ
ρας δσας οί εχθροί του ήθελον τού αφήσει νά ζήση. Ή ιστορία Τίμωνος τού
μισανθρώπου, ήν ειχον διηγηθή αύτφ είς καιρούς εύτυχεστέρους, έπανήλθεν
είς τήν μνήμην του, άποφασίσας δέ νά ζήση ώς ό Τίμων, κατφκησε παρά
τήν έρημον προκυμαίαν τοΰ Ποσειδίου καί ήσχολήθη νά έγείρη αυτόθι πύρ
γον, δν ώνόμασε Τιμώνιον s.
Άλλ’ ή Κλεοπάτρα δέν παρεδίδετο τόσον εύκόλώς είς τό πεπρωμένον.
Ύποκειμένη κατά τήν. στιγμήν τού κινδύνου είς άποθαρρύνσέις είς άς δέν'
ύπέπιπτεν ό’Αντώνιος, άνέκτα, αμα τού κινδύνου παρελθόντος,' τήν δρας-ηριότητά της. 'Ως έκ τής παράφορου φαντασίας αύτής ή Κλεοπάτρα δέν ήδύ1 Παρά τον ναόν τής "Ισιδος Λοχιάδος. Πρβλ. καί Πλούταρχον, ’Αντώνιος ΠΒ'
καί Νεροϋτσον Βέην. [Ancienne Alexandrie, σ. 58—59],
! Πλούταρχος ’Αντώνιος ΟΖ’, Ι1Β’. Δίων, Ν, 5.
’ Στράβων, 1Ζ', 9. Πλούταρχος, ’Αντώνιος Οζ', ΟΖ’, Δίων, Ν', ζ'·
!
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νατό ν’ άπελπισθή ούτε έξ.όλοκλήρου, ούτε έπί πολύν χρόνον. 'Έμαθεν οτι
τα πλοΐά της τά μέτακομίσθέντα εις την Έρυθράν θάλασσαν ειχον πυρποληθή υπό των Αράβων. ’Αφού λοιπόν είδέν δτι ή φυγή ήτο αδύνατος, διωργάνωσε την άντίστασιν. Ένφ ό ’Αντώνιος έχρόνοτρίβει ύποκρινόμενος τον
μισάνθρωπον, ή βασίλισσα συνέλεγε νέα στρατεύματα, έξώπλιζε νέα πλοία,
διεπραγματεύετο νέας συμμαχίας, έπεσκεύαζε τά οχυρώματα τού Πηλουσίου καί τής ’Αλεξανδρείας, διέν.εμεν όπλα είς τον λάόν καί δπως έμψυχώση. τούς Άλεξανδρεΐς προς ύπεράσπισίν τής πόλεώς αυτών, ένέγραψε τον
υιόν της Καισαρίωνα είς τάς τάξεις τής πολιτοφρουράς.Ό ’Αντώνιος έθαύμασε το θάρρος καί τήν δραστηριότητα τής Κλεοπάτρας. Παρακινούμενος
υπό τών φίλων του και βαρυνθείς άφ’ έτέρου τήν μόνωσιν, έπανήλθεν είς τά
βασίλεια. Ή βασίλισσα τον ύπεδέχθη όπως κατά τάς εύδαίμονας 'ημέράς
καθ’άς έπανήρχετο έκ Κιλικίας ή εξ ’Αρμενίας. Πολλά τότε έγένοντο μετά
τών άπομεινάντων πιστών φίλων συμπόσια καί έορταί καί οργιά. Οί ’Α
μίμητοι μετέβαλον μόνον τό εαυτών όνομα καί άπεκλήθησαν οϊ σννα.~οθαrotyisrot,
Ή έκλογή τής πένθιμου ταύτης επωνυμίας, τής προσληφθείσης έξ· έγκαρτερήσεως καί έκ μεγαλάυχίας, μαρτυρεί τήν κατάστάσιν τού πνεύματος
τών δύο έραστών. Ή Κλεοπάτρα διέσωζεν άκόμη ελπίδας, άλλα μετά δια
λειμμάτων ζοφεράς άποθαρρύνσεως. "Οτε έπήρχοντο αί στιγμαί άύται, κατήρχετο εις τάς κρύπτας τών ανακτόρων, πλησίον τών φυλακών τών είς θά
νατον καταδέδικασμενων. Δούλοι εξήγον’ αυτούς όμάδην έκ τών ειρκτών
δπως δο.κιμάσωσιν έπ’αυτών τήν ενέργειαν τών δηλητηρίων. Ή Κλεοπά
τρα παρίστάτο μετά πε.ριεργείας αλγεινής μάλλον ή σκληράς είς τήν φοβεράν άγωνίαν τών καταδίκων. Τά πειράματα έπανελαμβάνοντο πολλάκις,
διότι ή βασίλισσα δεν ήδύνατο νά εύρη, τό δηλητήριων δπερ έπόθει, οηλητήριον. φονικόν μετά κεραυνοβόλου ταχύτητος, άνευ σπασμών καί άνευ Ο
δύνης. Πάρέτήρει δτι τά δρομέα δηλητήριά έφόνευον μεν «ταχέως, αλλάμετά σκληρών βασάνων, τά . δέ ήττον δραστήρια έπέφερον άτελέύτητον άγωνίαν. Ή Κλεοπάτρα τότε άνελογίσθη τά δήγματα τών δφεών.
Μετά .νέα πειράματα άνεγνώρισεν δτι τό δηλητήριου έχίδνης τίνός τής Αίγύπτου, λεγομένης άσπίδος, δεν προύξένει ούτε σπασμούς, ούτε άλλην τινά
ωδυνηράν αίσθησιν, άλλ’ έπέφερε διά ληθάργου, δστις καθίστατο άπό στιγ
μής είς στιγμήν βαθύτερος, θάνατον γαλήνιον καί γλυκύν ώς ύπνον2. Καθ’
δσον άφορφ τ°ν ’Αντώνιον, ούτος ώς ό Κάτων καί ώς ό Βρούτος είχε τό
ξίφος·, του.
'
' ■ .

Έν τφ μέσφ τών αμυντικών τούτων καί ένταυτφ. νεκρώσιμων παρασκευ4 Πλούταρχος, 'Αντώνιος, Ο®', Διών ΝΑ', 6, 7. Φλώρος IV, 11.
* Πλούταρχος, ’Αντώνιος Π’, Προβλ. και Ράβίριον, de Bello Actiaco, fragm.
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ών,· οί έν Άκτίφ ήττηθέντες διενοήθησάν νά διάπραγμάτεϋθώσί σύνθήκο^ό^
γίάίν μ'-εάά ΐοΰ νικητΰϋ τών. Ό -Όκτάβίος, δστις κατ’αρχάς είχεν- άνα^κά*
,σθή νά-έπιστρέψή έίς Ρώμην ενεκα'-έπικειμένηςλστάάέώς τών- απομάχων,
είχε κατά-πόν χειμώνά μέταβή εις Συρίαν, δπου συνεκεντρούντο τά στράπ,εύματά του' Ό ’Αντώνιος εγ,οαψέν αύτφ- υπομίμνησκε.τήν παλαιάν^ων
φιλίαν,\ προέβαλλε: «τάς εκδουλεύσεις του, άνωμολόγει τά σφάλματά του,
καί κατέληγε οηλών οτι άνεοέχετο νά καταθέση τά δπλα ύπό τόν δρον,νά
•ζήση/έν ’Αλεξανδρείφ ώς απλούς ιδιώτης. Ό Όκτάβίος. δεν ήξίώσε-ν’άιϊάν*·.
τήση, ούδ’,άπήντησε καί είς δευτέραν επιστολήν, έν ή ό Αντώνιος προέτειν&:ν’·αύτοκτονήση μέν αυτός, άλλ’ υπό τον δρον νά εξακολούθηση ή Κλε
οπάτρα-βα?σιλέύουσα έν Αίγύπτφ. Άφ’ έτέρου -ή βασίλίσ,σα, έύ άγνοίφτδΰ
’Αντωνίου, επεμ.ψεν άπεσταλμένον προς τον Όκτάβιον μετά πλουσίων δώ
ρων. λ Ήτταν γενναιόφρων τού έραστού αυτής, δστις προσέφερε τήν ζωήν
του-διά νά έξασφαλίση αυτή τό στέμμα, άπεχώριζε τήν τύχην της άπό τής
τύχης έκείνου. Ό Αιγύπτιος άπεσταλμένος παρέστησε πρός τόν Όκτάβιον
δτι τό πράς τόν; Αντώνιον μισός του δεν έπρεπε νά έπεκτάθή έπί τής βασιλίσσης, ήτις δεν ηύθύνετο- διά τά τελευταία συμβάντα. Ή Ρώμη, Ιλέγεν,
έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Αίγύπτου, διά νά λύση τήν μετά τοϋ ’Αν
τωνίου διαφοράν. Προκληθεΐσα καί άπειλουμένη ή Κλεοπάτρα δεν ήτο τάχα
υποχρεωμένη νά έξοπλισθη πρός ύπεράσπισίν αύτής ; Νύν δμως δτε ό ’Αν
τώνιος ήττήθη καί ήναγκάσθη νά φύγη ή ν’ αύτοχείριασθή, οί Ρωμαίοι ήδύλ
ναντο άκινδύνως νά φανώσιν επιεικείς πρός τήν Κλεοπάτραν καί ν’ άφίσωσίν
αυτήν έπί τού θρόνου. Συμφερώτ.ερον ήτο τούτο αύτοΐς ή τό ν’ άναγκάσώσι
τήν κραταιάν βασιλίδα είς απεγνωσμένων αγώνα 4. .
Ό Όκτάβίος έθεώρει ήδη εαυτόν ώς κύριον τής Αίγύπτου καί κοσμο
κράτορα.; Δεν έφοβεΐτο τό θραύσμα τού ξίφους τό άπομένον είς χεϊρας τού
Αντωνίου, έτι δέ. όλιγώτερον τά λείψανα τού στρατού τής Κλεοπάτρας καί
τά · ναυάγια τού στόλου της. Διέφευγων δμως ακόμη τήν δύναμιν τού πανισχύρου ίμπεράτωρος δύο τινά, ήτοι οί άμύθητοι θησαυροί τής Κλεοπάτρας,
ξι’ ών ύπελόγιζε νά πληρώση τάς λεγεώνας του, καί αυτή ή ιδία Κλεο
πάτρα, ής είχεν ανάγκην δπως κοσμήση τόν θρίαμβόν του. Ή Κλεοπάτρα
ήδύνατο νά διαφύγη τόν Ρωμαΐον διά τού θανάτου', ό.δέ θησαυρός τής .διά
τοϋ.πυρός. Οί προδόται καί. οί κατάσκοποι δεν έλειπον έν ’Αλεξάνδρειά, ο
δέ .Όκτάβίος. έγίνωσκεν έκ τών έκθέσεών των δτι. ή βασίλισσα έοοκίμαζε

διάφορα:δηλητήρια καί δτι είχε συναθροίσει πάντα αυτής τά.πλούτη έντός
τον « μέλλοντος τάφου της. .Ήναγκάσθη λοιπόν νά ύποκριθη πανούργως απέναντΐ::τ.ής Αιγύπτιας. Άπεδέχθη τά-δώρά-της, ναμίξων ;δέ·'!οτι έπετρέπετό
αύτώ τοιαύτη πρότασις ώς, έκ τών λόγων τού απεσταλμένου, είπεν ότι αν
1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΙΓ, ΠΑ’. Δίων, ΝΑ'. 6, 8.
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ή βασίλισσα ήθελε φονεύσει.τόνΑντώνιον, 6ά διετήρει τό βασιλικόν αξί
ωμα.,-.Μετ’.ολίγας ημέρας, ■ φοβούμενος μήπως ή όπωσοΰν ,σκμιά διπλωμα
τία. αΰτη δέν. τελεσφόρηση παρά τή Κλεοπάτρα, ό Όκτάβιος έπεμψε πρός
αύτήν -τόν Θυρεόν,, ενα-τών απελεύθερων του. Έν Αίγύπτφ ό Θυρεός έλάλησε μεγαλοφώνως μέν έμπροσθεν τοΰ Αντωνίου καί τής αύλής περί τής
δικαίας οργής τοΰ Όκταβίου καϊ των αύστηρών αύτοϋ αποφάσεων· άλλ* επι
τυχών άκόπως ιδιαιτέραν άκρόασιν παρά τή Κλεοπάτρα είπεν αύτή δτι ,ό
κύριός του τόν έπεφόρτισε νά τήν διαβεβαίωση έκ νέου δτι αύτή δέν- διέτρεχε κανένα κίνδυνον. 'Όπως τήν πείση ετι μάλλον, προσεποιήθη δτι άπεκάλυπτεν αύτή έμπιστευτικώς δτι καί ό Όκτάβιος τήν ήγάπα, δπως άλ
λοτε τήν εΐχεν αγαπήσει καί ό Καϊσαρ καί ό ’Αντώνιος. Ή Κλεοπάτρα
έσχε πολλάς συνεντεύξεις μετά τοΰ Θυρεοΰ καί έξεδήλωσεν αύτφ δημοσίφ
μεγάλην εύνοιαν. Ό Αντώνιος ύπώπτευσε καί δυσπιστών προς τήν Κλεο
πάτραν και ώς γυναϊκα καί ώς βασίλισσαν, διά τής άπομενούσης αύτφ εξου
σίας έτιμώρησε τόν Θυρεόν, παραγνωρίζων δέ τήν πρεσβευτικήν αύτοϋ ιδι
ότητα, τόν έμαστίγωσε και τόν έξαπέστειλεν αίμόφυρτον εις τόν κύριον, του*.
Ή οργή τοΰ/Αντωνίου άποδεικνύει δτι ή Κλεοπάτρα, δέν είχε- μείνει
άναίσθητος είς. τάς εκμυστηρεύσεις τοΰ Θυρεοΰ. Πάσα γυνή πιστεύει τάς
έρωτικάς ταύτας εκμυστηρεύσεις καί προπάντων δτε- πολύ ήγαπήθη. Είνε
άληθές δτι τότε ή Κλεοπάτρα ήτο ηλικίας τριάκοντα καί επτά έτών. άλλά
μήπως εΐχεν όλιγωτέραν πεποίθησιν είς τήν καλλονήν της τήν τόσφ συχνά
νικηφόρον; ’Αληθώς έπίσης έγίνωσκεν δτι ό Όκτάβιος ούδέποτε τήν είδεν,
είμή ίσως πρό δεκατριών έτών έν Ρώμη μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος.
Άλλ’ή παγκόσμιος φήμη τών θελγήτρων της δέν ήτο άρκετή αρά γε νά
έμπνεύση άν ούχί άκριβώς έρωτα, τούλάχιστον άόριστον πόθον καί φλογέ
ράν κα'ι άκατανίκητον περιέργειαν; Ή Κλεοπάτρα : εΐχεν άγάπήσει τόν
Αντώνιον περιπαθώς, άλλ’ ένόσφ ή ρώμη του, ή αρρενωπή καλλονή του,
ή δόξα. καί. ή ισχύς τοΰ τρίάρχου είχον προκαλέσει, στερεώσει καί έξάψει
τόν. έρωτα αύτόν. Τώρα δμως ό ’Αντώνιος ήτο ήττημένος, φυγάς, προδοθε'ις ύπό τών φίλων του, έγκαταλελειμμένος ύπό τών λεγεώνων του. αύτός
ό ίδιος άνευ ελπίδων καί άθυμος ύπέκυπτεν ύπό ,τό βάρος τής Ειμαρμένης.
Ή γελοία αύτοϋ άποχώρησις είς τό Τιμώνιον, μετά τήν έν Άκτίφ ήτταν,
ένφ ή Κλεοπάτρα καταληφθεΐσα ύπό πυρετώδους δραστηριότητος παρεσκεύαζε τά .πάντα διά τήν έσχάτην άντίστασιν, ένέπνευσεν είς τήν καρδίαν τής
βασιλίσσης περίσσοτέραν περιφρόνησιν παρά οίκτον. Αί γυναίκες ούτε έννοούσιν, ούτε συγχωροΰσι τάς τοίαύτας κρίσεις τής άποθαρρύνσεως τάς ένσκηπτούσας κατά τίνας ώρας καί είς. αύτούς τούς γενναιοτάτους.Όσον δμως ολί
γον έρωτα καί άν διέσωζε πρός τόν εραστήν της καί δσον καί άν έτάράχθη

άπό τάς . έκμυστηρεύσείς-τοϋ'Θυρεοΰ, ή Κλεοπάτρα ού^ήττον δέν -εάκόΗ
πευε 'νά 'θανατώση τόν' Αντώνιον ’ ή νά τον παραδώση' έίς τόν Όκτάβίον.
Τό -μόνον ίσως τό όποιονήδύνατο νά ελπίζη ήτο δτι ό Άντώνιος- κινδυνεύων
έν .’Αλεξανδρεία, έγκαταλειφθείς ύπό τών τελευταίων αύτού στρατιωτών,
μή έχων ύπό τήν εξουσίαν του είμή στρατεύματα αιγυπτιακά ύπόπτουπίστεως ·θά ήναγκάζέτο ' νά-'φύγη είς Νουμιδίαν ή είς'Ισπανίαν' καί νά τήν
άπαλλ,άξη. ■'
- Περί τά "μέσα τόΰ έαρος'τοΰ έτους 30 έγνώσθη έν Αλεξάνδρειά δτι
στρατός ρωμαϊκός είχε διαβή τά δυτικά σύνορα τής Αίγύπτου. Ό ’Αντώ
νιος συνήθροισέ τινα στρατεύματα καί έβάδισε πρός συνάντησιν τοΰ έχθροΰί
Μάχη συνήφθη ύπό τά- τείχη τής όχυράς πόλεως 'Παραιτωνίουρ ήτίξ ειχέύ
ήδη πέσει-είς τήν εξουσίαν τών Ρωμαίων. Ό ’Αντώνιός μάχόμενός-'μϊτά
δράκος άνδρών,-άπεκρούσθη. Ότε έπέστρεψεν είς ’Αλεξάνδρειαν, ό ■Όκτά
βιος: άπεϊχε; δύο ημερών δρόμον άπό τής πόλεως ταύτης; Ένφ ό αντιστρά
τηγος αύτοϋ Κορρήλιος Γάλλος είσήλασεν είς τήν Αίγυπτον διά τής Κυρη
ναϊκής, αύτός- δ·' ίδιος έίσήλθε διά τής- Συρίας καί έκύρίευσε τό Πήλόύσϊόύ
μετά' άντίστασιν ‘ προσποιητήν ή πραγματικήν, άλλ’ έν πάση περίπτώσει
πολύ βραχεϊαν. "Αμα τή είδήσε'ι τής παραδόσέως τοΰ Πηλούσίόύ, οί τε
λευταίοι Ρώμάΐοι οί άπομείναντες πιστοί έίς τόν Αντώνιον κατεκράύγασαν
θεώρήσαντες αυτήν ώς' προδοσίαν καί'λέγοντες δτι ό Σέλευκος είχέ παραδώσεϊ τήν πόλιν κατά διαταγήν τής Κλεοπάτρας, Είνε άληθές αρά γε δτι
ή βασίλισσα έδωκε τοίαύτας οδηγίας ; ’Άδηλον. Ούχ ήττον ή ταραχή τοΰ
πνεύματος, έν ή διετέλεϊ τότε ή Κλεοπάτρα καί αί κρύφιαι άύτής ελπίδες
έπιτρέπουσι τήν τοιαύτην ύπόνοιαν. Όπως δικαιολογηθώ ή Αιγύπτια πάρέδωκεν είς τόν Αντώνιον τήν σύζυγον καί τά τέκνα τοΰ Σέλεύκου καί ποοέτεινεν αύτφ νά τά Οανατώση. Τούτο ήτο άπόδειξις’ λίαν αμφίβολος περί
τής άθωότητός της. Άλλ’ δμως ό Αντώνιος ήρκέσθη είς αύτήν ή οργή
του κατέπεσεν πρό τών-διαμαρτυριών τής Κλεοπάτρας καί τών αληθών ή
ψευδών δακρύων, άτινα έχυνεν ένώπιόν του. * Άλλως τε δέν ήτοΆλέον
καιρός παραπόνων έπρεπε ν’ άγωνισθώσιν.
*■'"
Ο Όκτάβιος έστησε τό στρατόπεδόν του έπ'ι τών υψωμάτων τών' κει-

1 Πλούταρχος, ’ΛτΓωτιος, IT, ΠΑ'. Δίων, ΝΑ', 6—9.
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* Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΠΒ'. Δίων, ΝΑ', 9. Φλώρος IV, 11. Ό Δίων κατήγορε”
ρήτώς ιην Κλεοπάτραν δτι παρέδωκε τδ Πηλούσιον. Ό Πλούταρχος επιφυλακτικά'/
τερος,’εν γένει δέ φιλαληθέστερος, λέγει απλώς δτι ύποψία έγεννήθη περί τούτου. Ό
Ραβίριος;· λέγει.. απεναντίας (fragm I—II) λέγει δτι ή κατά τοϋ ΙΊηλουσίαυ- ξφοδος
ύπήρ.ξε.ν αιματηρά καί δτ.ι: μετά, τήν άλωσιν τής πόλεις ταύτης οί στρατιώταί. έμ-,
μανεΐς ήθελον νά τήν κατεδαφίσωσιν, ήμποδίσθησαν δέ ύπδ τοΰ Όκταβίου άγορεύσαντος είς αύτούς. Άλλ’δ Ραβίριος ώς ποιητής δέν είνε αξιόπιστος, έν ποιήματι δέ
γεγραμμένω πρδς έπαινον τοϋ Όκταβίου θά έφαίΧετό πολύ αδέξιος κόλαξ, αν-έλεγεν
δτι δ στρατηγός ούτος ώφειλε τήν έπιτυχίαν του είς προδοσίαν.
.
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616

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

μένων είς άπόστασιν είκοσι σταδίων .πρός,..άνατολά;ς τής ’Αλεξάνδρειάς.Ό
’Αντώνιος αυτοπροσώπως οδηγών ισχυρόν άπόσπασμα ιππικού πρός κατόπτευσιν, ...συνηντήθηΡού μακράν τοΰ , 'Ιπποδρόμου , μετά, παντός; τοΰ ρωμαϊκού
ιππικού. Συμπλοκή. έμμανής συνήφθη, παρά τήν αριθμητικήν,. δέ αύτών
υπεροχήν οί Ρωμαίοι ήττήθησαν και έτράπησαν είς φυγήν. Ό ’Αντώνιος
τούς; κατ,ε,δίωξε μέχρι τών χαρακωμάτων τοΰ στρατοπέδου καί επανήλθεν
είς τήν πόλιν εγκαρδιωθείς έκ τής νίκης ταύτης, τής ολίγον σημαντικής
αληθώς, άλλ’ ούχ ήττον λ.αμπράς καί εύοιώνου. Άφίππευσε πρό τοΰ ανα
κτόρου καί χωρίς νάαπόθεση τά δπλπ,έδραμεν δπως, ήτο , μέ τό,κράνος καί
τόν, θώρακα, είσέτι κηλιδωμένος έξ αίματος καί, π,ερίρρυτος ύπό ίδρώτος νά
Κλεοπάτραν, Ή βασιλίς πλανωμένη ως πρός,τήν σπουτ
δαιότητα τής έν λόγφ αψιμαχίας, ήσθάνθη ταύτοχρόνως-άναγεννωμένας τας
ε^,πίδμς ;της καί τόν έρωτά της. Έπανεύρισκε τόν ’Αντώνιόν της, τόν νίκηφόρον στρατηγόν της, τόν θεόν, τοΰ πολέμου. . Έρρίφθη π)ιήρης πάθους είς
Toy,τράχηλον τού ’Αντωνίου, μωλωπίσασα τόν κόλπον της έπί; τού θώρακος.
Κατά, τήν στιγμήν έκείνην τής ειλικρινούς διαχύσεως άλγεινώς θά μετημελήθη, αν πράγματι αυτή τήν διενήργησε, διά τήν παράδοσίν τοΰ ΙΙηλουσίου,
αί δέ εκμυστηρεύσεις άς ήκουσε παρά τοΰ απεσταλμένου τοΰ Όκταβίου θά
έπανήλθον είς τήν μνήμην της ώς δριμύς έλεγχος. Ή Κλεοπάτρα ήθέλησε
νά έπιθεωρήση τούς στρατιώτας· τούς προσεφώνησεν, έρωτήσασα δέ καί
μαθούσα τίς έξ αυτών ήτο ό μάλλον, διαπρέψας, έδώρησεν αύτφ πανοπλίαν
χρυσήν,1.
·
Ο’Αντώνιος άνακτήσας τήν έλπίδα, δέν έσκέπτετο πλέον περί συνθηκολογίας. Κατά τήν ιδίαν έκείνην ημέραν έπεμψε κήρυκα πρός τόν Όκτάβιον, άλλ’ όπως προσκαλέση αύτον νά λύσω,σι τήν μεταξύ των διαφοράν
διά-μονομαχίας ένώπιον τών δύο στρατών. Ό Όκτάβιος άπήντησε περιφρονητικώς δτι «ό ’Αντώνιος είχε πολλά άλλα μέσα αν ήθελε ν’ άποθάνη.» Οί λόγρι Ουτοι, οίτινες έμαρτύρουν τήν μεγάλην τοΰ έχθροΰ τον βε
βαιότητα, ένεποίησαν αίσθησιν είς τόν ’Αντώνιον ώς οιωνός απαίσιος, Κρημνισθείς διά μιας από τών χιμαιρικών ελπίδων του, είδεν αίφνης τήν θέσιν
του έν τή σκοτεινή αύτής πραγματικότητι. Έν τούτοις άπόφασιν έχων νά
συνάψη τήν έπαύριον τήν τελευταίαν μάχην, διέταξε νά παρατεθή γεΰμα
πολυτελές. Τό ,γεΰμα ύπήρξε μελαγχολικόν ώς συμπόσιον έπικήδειρν.
Οί ολίγοι άπομείναντες πιστοί φίλοι έτήρουν κατηφή σιγήν, τινές δέ καί
έκλαιον. Ό’Αντώνιός προσποιούμενος δτι είχε πεποίθησιν, ής πράγματι
έστερεΐτο, είπεν δπως τούς έμψυχώση : «Μη πιστεύητε δτι αύριον θά άγωνισθώ μόνον δπως έπιζητήσω θάνατον ένδοξον θ* άγωνισθώ διά νά ζήσώ
καί διά νά νικήσω»’.
1 Πλούταρχος ’Αντώνιος, ΠΒ’ Δίων, ΝΑ', 10
’ Πλούταρχος Αντώνιος ΠΒ'.
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,. Ηερί το λυκαυγές , ένφ τά στρατεύματα κατελάμβανον τάς. θέσεις των
απέναντι τοΰ ρωμαϊκού στρατοπέδου, ό δε αιγυπτιακός στόλος,. δστις έμελ
λε νά.συνεργήση πρόσβάλλων τόν -στόλον τού Όκταβίου έκαμπτε· τήν Λ;ο·*
χιάδα άκραν, ό ’Αντώνιος έτοποθετήθη έπί υψώματος δεσπόζοντος ■’τής·- θα
λάσσηςκαί τής πεδιάδος. Αι αιγυπτιακά! νήες προέβησαν- έν παρατάξει
μάχης* κατάϊτών ρωμάίάών λιβυρνίδων, δτέ όμως έφθασαν έίς ’άπόάτάσΐν
διπλάσιάς τόξου βολής,οί έρέταΐ ανύψωσαν είς τόν αέρα τάς μεγάλας κώπας
των.Ό χαιρετισμός ούτος άπεδόθη παρά τών Ρωμαίων,παραχρήμά δέ οί δύο
στόλοι άναμιχθέντες καί άποτελέσαντες ένα καί μόνον, έπλευσαν από κοι
νού διευθυνόμενοι πρός τον λιμένα. Ταύτοχρόνως σχεδόν ό ’Αντώνιος βλέιΐεί
τό ιππικόν του—το ιππικόν εκείνο, δπερ τήν προτεραίαν; είχε τόσον άνδρείως άγωνισθή — φεΰγον άτάκτως καί- αύτομολοΰν πρός τόν ' Όκτάβιον.
Είς τάς όωμαϊκάς τάξεις αί σάλπιγγες καί τά κέρατα σημαίνουσι τήν προσ
βολήν, αί δέ λεγεώνες έφόρμώσΐ μέ τήν συνήθη κραυγήν : Coinminus !
Comminus ! (έκ τοΰ συστάδήν !). Τό πεζικρν τοΰ ’Αντωνίου' δέν ύίέομένεί
τήν σύγκρουσιν, άλλά διασκορπίζεται καί τρέπεται προς· την πολιν παρασύρον καί τόν άρχήγόν του έν τή φυγή. 'θ ’Αντώνιος έξαλλος εκ τής ορ
γής, προφέρων ύβρεις καί άπειλάς, τύπτων τούς φυγαοας δια τής αιχμής
καί διά τής λεπίδος τής σπάθης του, εισέρχεται είς Αλεξάνδρειάν κραυγάζων δτι έπροδόθή ύπό τής Κλεοπάτρας, ότι παρεδόθη υπο τής γυναικος
ταύτης πρός έκείνόυς, καθ’ών δέν έπολέμησεν ειμη χάριν αυτής 1.
Ή Κλεοπάτρα δέν είχε πλέον ίσχύν νά πρόδώσή ή να σώση τον Αν
τώνιον. Αυτή ή ιδία, ή Νεωτέρά Θεά, ή Βασίλισσα τών Βασιλέων ειχέν
έγκαταλειφθή ύπό τού λαού της, δπως αύτος ο μεγας στρατηγος ειχεν^εγίκαταλειφθή ύπό τοΰ στρατού Του. Άφοΰ ειχον ήττηθή τις θα άφωσίοϋίΟ
πλέον εις αυτούς ; Τήν προηγουμένην' ήμέραν καί την νύκτα/Οι-πράκτορες
τού Όκταβίου ειχον έργασθή παρά τοΐς στρατιώταις τών λεγεώνων καί τοΐς
Αίγυπτίοις, υποσχόμενοι εις τούς μέν άμνηστείάν, είς τούς οε ασφάλειαν.
Ό ανδρείος’"ίππεύς, πρός δν τήν'προτεραίαν είχε δωρήσει ;η Κλεοπάτρά

τήν χρυσήν πανοπλίαν, ούτε καν άνέμεινε τήν έπομενην πρωϊαν διά' -ν άυτομολήση πρός τάς ρωμαϊκάς τάξεις, ’ άλλά τήν- ίδί’άν έκείνην-νύκτα άπεσκίρτησεν*. ;'-5
Έπί τή θέα τών φυγάδων τών είσβαλλόντων είς τήν πόλιν ώς χείμαρ
ρος, ή Κλεοπάτρα πτοεΐταί. Γνωρίζει τάς ύποψίας τοΰ ’Αντωνίου, γνώρίζει
τάς φοβέρας παραφοράς τής οργής του. "Ήδη έχει έξοικειωθή μετά τής ιδέ
ας τοΰ θανάτου, αλλά επιθυμεί τόν γαληνιώτατον τών θανάτων, τόν θάνατον
τόν άδελφόν τοΰ ύπνου. ■ ’Έντρομος ή Κλεοπάτρα καταλείπει· τά βασίλεια
1 Πλούταρχος Αντώνιος, ΓΤΓ’ ΙΤοβλ. καί Δίωνα ΝΑ’, 1 0.
’ Πλούταρχος ’Αντώνιος ΠΒ'.
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μετά τής •-Είράδος καί τής Χαομίου- άποσύρεται εις τόν τάφον της καί δια
τάσσει νά κλείσωσ’. τήν θύραν δπως μή έπέλθη δέ είς τόν; Αντώνιον ή
ιδέα νά έκβιάση τό καταφύγιόν της έκεϊνο, ,παραγγέλλεί νά. τοΰ είπωσιν
δτι άπέθανεν 4. ·.
'
. ..'
Ό ’Αντώνιος δστις περιέρχεται, δρομαίος ώς παράφρων τάς ερήμους αίθούσας τών ανακτόρων, μανθάνει· τήν εΐδησιν. · Ή οργή του αναλύεται είς
δάκρυα. «Τί περιμένεις πλέον, ’Αντώνιε ; αναφωνεί· η τύχη σοι άφαιρεϊ τό
μόνον, αγαθόν, ού χάριν ήγάπας ακόμη τήν ζωήν». Διατάσσει τον άπελεύθερον αύτού ’Έρωτα νά τόν φονεύση. Εΐτα άποθέμενος τόν θώρακα, άπηύτ
θυνε τόν τελευταϊον τούτον αποχαιρετισμόν πρός · τήν Κλεοπάτραν.
«Ώ Κλεοπάτρα, δέν λυπούραι πλέον διότι σ’ έστερήθην, αφού πρόκει
ται μετά- >μίαν στιγμήν νά σέ συναντήσω». Ό ’Έρως έν τούτοις είχε ξι
φουλκήσει- αλλ’ αντί νά πλήξη τόν ’Αντώνιον, έπληξεν εαυτόν.. «Γενναίε
"Ερως,.λέγει ό ’Αντώνιος βλέπων αύτόν πεσόντα . νεκρόν, παρά τους πόδας
του, μου δεικνύεις τό παράδειγμα». Βυθίζει τό ξίφος είς. τά στήθη του καί
κλονούμενος πίπτει έπ'ι κλινιδίου2.
Μετ’όλίγας στιγμάς ό ’Αντώνιος άνακτα τάς αισθήσεις του. Προσκαλεϊ
τούς δούλους, τούς στρατιώτας, . ίκετεύων . νά.. τον άποτελειώσωσιν. Άλλ’
ούδε'ις. τολμά νά- είσακούση τήν ικεσίαν του, κα'ι. τόν άφίνουν μόνον ώρυόμενον κα'ι ,συνταρασσόμενον έπ'ι τής κλίνης. Έν τώ μεταξύ είδοποιοΰσι τήν
βασίλισσαν, Ή οδύνη της είνε βαθεϊα καί σφοδρά καί τόσον μάλλον- σκληρά
δσον μετ’αύτής αναμιγνύεται κα'ι ή τύψις τ.οΰ συνειοότος. Θέλει νά έπανίδη· τόν Αντώνιον. Διατάσσει. νά τόν φέρωσι. πρός. αύτήν ζώντα ή νεκρόν’.
Ό Διομήδης, ό γραμματεύς τής Κλεοπάτρας, τρέχει είς· τά Ανάκτορα-; άλλ
είς. τόν ’Αντώνιον έλαχίστη Απολείπεται ζωή. Έν τούτοις ή χαρμόσυνος
εΐδησις δτι ή βασίλισσα δέν άπέθανε τόν αναζωογονεί. Εγείρεται, λέγει,
ό Δίων Κάσσιος, ώς νά ήδύνατο ακόμη νά ζήση ! Δοΰλρι. τόν φέρουσιν είς
τ-άς χεϊράς των. "Οπως έπιταχύνη τήν πορείαν, αί ίκεσίαι, - αί ύβρεις., αί
άπειλαί έξέρχονται εμού μέ τούς έπιθανατίους ρόγχους έκ τοΰ στόματός
του. Φθάνουσι πρό τοϋ τάφου. Ή βασίλισσα αναμένει κύπτ,ουσα από τίνος
παραθύρου τοΰ, άνω ορόφου. Έκ φόβου μή καταληφθή -έξαίφνης τό. άσυλόν
της, δέν ανασύρει τόν μοχλόν, άλλά ρίπτει σχοινιά κάτω καί διατάσσει νά
X

,

Πλούταρχος, U'rrclrioc; ΠΔ' Πρβλ. καί Δίωνα, ΝΑ'.· 10. Ό Δίων ισχυρίζεται
8τι ή Κλεοπάτρα έπροδωσε τον Αντώνιον καί έν ’Αλεξάνδρειά, όπως έν ΙΙηλουσίω,
και δτι άνήγγειλεν αύτω. τον θάνατόν τη; διά νά τον ,εξώθηση είς αυτοχειρίαν καί
παραδώση τδ σώμά του τω Όκταβίω. Άλλ’ημείς άκολρυθοϋμεν πάντοτε την άφήγηόίν τοϋ Πλουτάρχου, ήτις φαίνεται άσυγκρίτώς δμοίάληθεστέρά. Ή άλώσΐς τής 'Α

λεξάνδρειάς συνέβη τήν 1 Αΰγούστου τοϋ έτους 30 π. X.

* Πλούταρχος, ’Αντώνιός, ΠΔΖ Πρβλ. καί Βελήϊον Πατερκολον II, 87, Δίωνα,
ΝΑ’, 10 καί Φλώρον IV, 1'.
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προσδέσώσι είς αύτά τόν ’Αντώνιον. Εϊτα βοηθουμένη άπό τάς δύο αυτής
θαλαμηπόλους,, τήν Είράδα κα'ι τήν Χάρμιον, τά μόνα άτομα άτινα έφερε
μεθ’ έαυτής είς τό μαυσωλεϊον, αρχίζει νά τον άνυψοΐ πρός αύτήν. Δέν
ήτο εύκολον, καθά παρατηρεί ό Πλούταρχος, ν’ άναβιβασθή τοιουτοτρόπως
άνήρ’έχων τό ανάστημα , τοΰ ’Αντωνίου. Ούδέποτε, κατά τό λέγειν τών
μαρτύρων, υπήρξε θέαμα συγκινητικώτερον καί οίκτρότερον, Ή Κλεοπάτρα
μέ τούς βραχίονας τεταμένους καίτό πρόσωπον. συνεσπασμένον έκ .τής'.αγω
νίας κατέβαλλε προσπάθειας δπως άνελκύση τό σχοινίον, ένώ ό Αντώνιος
καθημαγμένος και έτοιμοθάνατος ύπανηγείρετο δσον ήδύνατο καί έτεινε πρός
αύτήν τάς νεκρουμένας χεϊράς του 4.
Τέλος ή Κλεοπάτρα άνείλκυσε τον ’Αντώνιον καίάπέθηκεν αυτόν ,έπί κλίτ
νης,ένθα τόν έκράτεε ένηγκαλισμένον έπί πολλήν ώραν.Ή οδύνη της έξεχύνετο
είς θρήνους,' είς λυγμούς, είς απελπιστικούς ασπασμούς. Άπεκάλει τόν ’Αν
τώνιον σύζυγόν της, κύριόν της, αύτοκράτορά της. Έμωλώπιζε τά στέρνα
τής έμπήγουσα τούς δνυχάς της, έπειτα έρρίπτετο πάλιν έπ’ αύτοϋ, ζατεφίλει τήν πληγήν του και άπέμασσε τό αίμα μέ τό πρόσωπόν της, Ό ’Αν
τώνιος προσεπάθει νά τήν καταπραυνη καί νά τήν παρηγορήση, συμβουλεύών
αύτήν νά σζεφθή περί τής ίδιας αύτής σωτηρίας. Φλέγόμενος ύπό τοΰ πυρετού
έζήτησε νά πίη καί έκένωσε ποτήριον οίνου. Ό θάνατος προσήγγιζεν. Ή
Κλεοπάτρα έπανέλαβε τούς στεναγμούς της. «Μή θλίβεσαι, είπε, διά τήν
τελευταίαν μου αποτυχίαν, πρέπει μάλιστα νά μέ μακαρίζης διά τά αγα
θά , ών άπήλαυσα κατά τόν βίον μου καί διά τήν εύτυχίαν μου ότι ύπήρξα
ό ισχυρότατος καί ό ένδοξότατος τών ανθρώπων- πρέπει νά μέ μακαρίζης
διότι Ρώμάϊος ών, ένικήθην ύπό Ρωμαίου 4»- Έξέπνευσεν είς τάς άγκάλας
τής Κλεοπάτρας, άποθανών, ώς λέγει ό Σαίξπηρ, δπου ήθέλησε νά ζήση.
Ό Όκτάβιος μαθών τήν αύτοχειοίαν τοΰ ’Αντωνίου, έπεμψε τόνΐίροκλήϊον καΐ τόν Γάλλον μέ διαταγήν νά συλλάβωσι τήν Κλεοπάτραν πριν ή
αυτή προφθάση νά φονευθή. Α’ έπικλήσεις των εί'λκυσαν τήν προσοχήν τής
■βασιλίσσης. Κατήλθε καί ήρχισε νά διαπραγματεύηται μετ’ αύτών όπισθεν
τής θύρας. Κωφεύουσα είς τάς ύποσχέσεις καί τάς διαμαρτυρίας τών δύο
Ρωμαίων, ή Κλεοπάτρα έδήλώσεν δτι δέν θά παρεδίδετο είμή άν ο Όκτάβιος ήθελε δι’ όρκου ύποχρεωθή νά διατηρήση αύτήν ή τόν υίόν της- έπί τοΰ
θρόνου τής Αίγύπτου- άλλως δ Καϊσαρ δέν θά έκυρίευεν είμή τό πτώμά
της. Ό Προκλήϊος ίδών τό παράθυρού, δι ού εΐχεν άνασυρθή ό ’Αντώνιος,
άφήκε τόν· σύντροφόν του συνομιλοΰντα μόνον μετά τής βασιλίσσης, αύτός
δέ ευρών· κλίμακα, τήν έστήριξεν έπί τού ογκώδους τοίχου, είσεπήδησεν είς
τόν τάφον καί κατελθών τήν έσωτερικήν κλίμακα, έφώρμησε κατά τής Κλε
οπάτρας. Ή Χάρμιον άζο.ύσασατόν θόρυβον, καί στραφεϊσα, έφώνησε : «Δμσ4 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΠΕ', Πρβλ. κα’ι Δίωνα, ΝΑ’, 10.
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τυχής βασίλισσα ! συνελήφθης ζώσα !». Ή Κλεοπάτρα άνέσπασεν-έν-τάχεί
δπως πληγή έγχειρίδιον, τό .όποιον -από τίνος έφερεν εις.■ τή ν'ζώνην · της· ’
Άλλ’.ό Προκλήίος ήρπασε τήν πυγμήν της 'καί Άέν τήν άπήλλαξεν' ε'ίμή
άφού έβεβαιώθη δτι δεν έφερεν έπ’ αύτης άλλο δπλον; ή φιάλην ύποπτου
ψευστού. Άνέλαβε τότε τό. εύσέβαστον ήθος τά άρμόζον εις τήν περιωπήν
καί την ατυχίαν, τής αιχμαλώτου Βασιλίδος. Την: έβεβαίωσεν δτε ούδένα
κίνδυνον έτρεχε παρά του Όκταβίου. «Βασιλίς, είπεν αύτή, αδικείς τον
Καίσαρα θέλουσα νά τόν στέρησης τής λαμπροτέρας: χύκαιρίας όπως δείξη
την επιείκειάν του
■

θανατωθή. Βεβαίως έφυλάσσετο καλώς· αλλά μήπως δεν ήτο φόβος έξ αμέ
λειας ή έκ προδοσίας ν’ άποδράση ; ’Άλλως τε ή βασίλισσα έν ελλείψει
δπλων καί δηλητηρίου,· τάχα δεν ήδύνατο νά στραγγαλισθή παρά τής πι
στής αυτής, Χάρμίού ; Ό Όκτάβιος δέ έθεώρει, κατά τήν έκφρασιν τού Δίωνος Κασσίου, ότι διά τού θανάτου τής Κλεοπάτρας θά έμενε «τής πάσης
δόξης Υστερημένος».' Έσκέφθη λοιπόν νά ΐδη τήν Αίγυπτίαν διά νά τήν
καθησυχάση. Ό Όκτάβιος ειχεν αρκετήν πεποίθησιν εις εαυτόν, ώστε νά
είνε βέβαιος δτι δεν ήθελεν ύποχρεωθή δι’ ύποσχέσεων καί έθεώρει έαυτόν
αρκετά έπιτήδειον, ώστε νά έμβάλη τήν βασίλισσαν εις αμφιβολίαν περί
τής τύχης ήν έπεφύλασσεν αύτή.
Η Κλεοπάτρα—καί ή διήγησις τού Πλουτάρχου ούδεμίαν καταλείπει
περί τούτου αμφιβολίαν —δεν έπλανάτο ώς προς τά δήθεν ερωτικά αισθήμα
τα,. άτινα κατά τό λέγειν τού Θυρεού, ειχεν έμπνεύσει εις τόν Όκτάβιον. Άφότου ο νικηφόρος στρατηγός εύρίσκετο έν Άλεξανδρείςι, δεν είχέν
έκφράσει καν τήν έπιθυμίαν δπως τήν ΐδη, ό δέ σκαιός τρόπος καί ό αύστηρός περιορισμός εις δν τήν είχε καθυποβάλει καί αί σκληραί άπειλαί
αί διαβιβαζόμεναι αύτή έκ μέρους του, παν άλλο έμαρτύρουν ή άνδρα έρωτόληπτονΓ Άλλ’ ούχ ήττον είνε δυνατόν έπί τη αγγελία τής αιφνίδιου έπισκέψεως τού Όκταβίου, ή Κλεοπάτρα, δσον άπηλπισμένη καί άν ήτο, νά
μή έσχε λάμψιν τινά έλπίδος, παροδικήν οπτασίαν τού θρόνου, τελευταιΟν
πόθον προς τήν ζωήν; Είνε δυνατόν νά μή διήλθε διά τών ώραίων οφθαλ
μών της έσχάτη αστραπή διαβλεπομένου θριάμβου;
Ή βασίλισσα μόλις έν άναρρώσει διατελούσα ήτο κατακεκλιμένη, δτε εΐσήλθεν ό Όκτάβιος. Έπήδησέ κάτω τής κλίνης, καίτοι δεν ήτο ένδεδυμένη
είμή δι’ενός χιτώνός, καί προσέπεσεν εις τά γόνατά του. Βλέπων ΐήν γυ
ναίκα ταύτην τήν καταβεβλημένην έκ τού πυρετού, ισχνήν, φρικωδώς ώχράν,
μέ τήν μορφήν ήλλοιωμένην, μέ τούς οφθαλμούς έρυθρούς έκ τών δακρύων,
φέρουσαν έπί τού προσώπου καί τού στήθους τά αιματηρά ίχνη, άτινα οί
όνυχες είχον χαράξει εις τάς σάρκας της, 1 ό Όκτάβιος μόλις ήδύνατο νά
πιστεύση δτι ήτο ή γόησσα έκείνη, ήτις είχε σαγηνεύσει τόν Καίσαρα καί
ύποδουλώσει τόν ’Αντώνιον. Άλλως τε καί ώραιοτέρα τής ’Αφροδίτης αν
ήτο,'δεν θά παρεσύρετο εις έρωτα. Ό Όκτάβιος δεν ήτο βεβαίως αγαν
έγκρατής,άλλά ώς φρόνιμος καί περιεσκεμμένος ούδέποτε έθυσίαζε τά σύμφέροντά του χάριν τοΰ πάθους του. Προσεκάλεσε τήν βασίλισσαν να καθήση
εις τήν κλίνην της, έκάθησε δέ καί αύτός πλησίον της. Ή Κλεοπάτρα ήρχισε νά δίκαιολογήται, έπιρρίπτουσα πάσαν τήν εύθύνην τών γενομενων εις
τάς περιστάσεις καί εις τόν φόβον, δν ένέπνεεν αύτή ό ’Αντώνιος. Ενω
έλάλει,διεκόπτετο συχνάκις καί .οί λυγμοί κατ.έπνιγον τήν φωνήν της. Ειτα
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’Αφού ό θησαυρός της καί αυτή ή ιδία εύρίσκετο υπό την εξουσίαν των
'Ρωμαίων ή Κλεοπάτρα συνησθάνθη δτι δεν. είχε πλέον δπλα δπως υπερά
σπιση τδ στέμμα της. Τί τήν έμελλεν άν ό ,Καΐσαρ έχάριζε πρός-'αύτήν
τήν ζωήν, άφοϋ αύτή άλλο δεν έπόθει πλέον παρά ν’ άποθάνη ; /Εζή.τήσεν
ώς μόνην χάρον ν’ άποδώση εις τόν .’Αντώνιον τάς επικήδειους τιμάς, Εί
καί τήν αύτήν' αίτησιν . είχον ήδη υποβάλει εις τόν Όκτάβιον οί στρατηγοί
του, οΐτινες είχον υπηρετήσει ύπό τόν ’Αντώνιον, ό ίμπεράτωρ εύσπλαγχνισθέίς, άπεδέχθη τήν ικεσίαν τής Αιγύπτιας. ΤΙ Κλεοπάτρα έπλυνε τό
σώμα τού έραστοΰ της, τό έ.στόλισε, τό περιέβαλε διά τής πανοπλίας του,
ώς νά έπρόκειτο νά πολεμήση διά τελευταίαν φοράν’ έπειτα -τό.· ένεταφίασεν εις τόν ίδιον εκείνον τάφον; δν είχε κατασκευάσει δι’ έαυτήν καί δπου
δεν ήδυνήθη νά εύρη τόν θάνατον., Μετά-. τήν κηδείαν, ή βασίλισσα · ήχθη
άνευ άντιστάσεως, κατά τάς διαταγάς τοΰ ’Αντωνίου,εις τό άνάκτορον των
Λαγιδών. Καί προσηνέχθησαν μέν προς αυτήν μετά μεγάλων τιμών, άλλα
έμεινε εκεί ύπό διαρκή έπιτήρησιν2.
......
Αί. σφοδραί, συγκινήσεις, δς ειχεν ύποστή ή Κλεοπάτρα, ή κατέχουσα
αυτήν άφραστος λύπη, τέλος τά κτυπήματα άτινα ΐοιοχείρως είχε κατενέγκει εις τό στήθος της δτεέψυχορράγει ό ’Αντώνιος, έπήνεγκον αυτή
φλόγωσιν τοΰ στήθους μετά σφοδρού πυρετού. ’Ήλπισεν εκ τής νόσου ταύτης τόν τόσον επιθυμητόν θάνατον,όπως έπισπεύση δέ τό τέλος, ήρνήθη επί
πολλάς ημέρας νά δεχθή οίονδήποτε φάρμακον ή τροφήν. Ό Όκτάβιος πληροφορήθέίς τούτο, παρήγγειλεν αύτή δτι έλησμόνει δτι είχε τέσσαρα τέκνα
ώς ομήρους καί δτι ή ζωή αύτών ήγγυάτο διά τήν ϊδικήν της. Ή μυσαρά
αυτή- απειλή κατενίκησε τήν άπόφασιν τής Κλεοπάτρας,ήτις συγκατετέθη νά
ΰποβληθή εις θεραπείαν5.
Ό Όκτάβιος έν τούτοις έξηκολούθει ν’άνησυχή μήπως ή υπερηφάνεια
τής βασιλίσσης νικήση τά μητρικά αισθήματα καί μήπως ή φρίκη τής
■ιδέας δτι έμελλε νά συμμετάσχη τού θριάμβου πείση τήν Κλεοπάτραν νά
* Πλούταρχος, ’Αντώνιος, Πς·’ ΠΞ', Δίων, ΝΑ', 11.
! Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΠΘ', Δίων, ΝΑ', 11.
’ Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΠΘ'.

4 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, 1η'.
τομοβ ιγ’. Σεπτέρ-βριος-Δεκέμβριος.
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ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΘΕΟΔΩΡΑ

επί τή έλπίδι δπως έξευμενίση τόν Όκτάβιον ή δπως τόν σαγήνευσή $ ώς
άλλοι ίσχυρίσθησαν, έξήγεν έκ τού κόλπου της τάς έπίστολάς τοΰ Καίσαρος, τάς ήσπάζετο καί άνεφώνει : «’Άν θέλης νά ιδης πώς ό πατήρ σου με
ήγάπα, άνάγνωσε τάς έπίστολάς ταύτας!... Δι’έμέ όμως άναγεννάσαι έν

τίκοΰ του άρματος. Δέν ήκουσεν έξερχόμενος τήν τελευτάίαν λέξιν, ήν έψιθύρισεν ή Κλεοπάτρα, τήν λέξιν έκείνην, ήν από τής άλώσεώς τής Άλεξανδρείας;έπάνελάμβανεν':άδιακ0πώς :
#ριαμ&ύσόμαι4 /
- Ημέρας τινας μετά' τήν συνέντευξιν ταύτην, οικείος τις τοϋ Όκταβίου,
έξ οίκτου προς τήν μεγάλην αυτής ατυχίαν, άνεκόίνωσε κρυφίως εις τήν
Κλεοπάτραν ·8τί τήν μεθεπομένην ημέραν έπρόκειτο νά τήν έπιβιβάσωσι δι’
’Ιταλίαν. Έζήτησε νά τή έπιτράπή ' δπως μεταβή μετά τών θαλαμηπό
λων της καί σπείση έπ’ι τοΰ τάφου τοϋ Αντωνίου. Έκομίσθη αυτόθι έπί
φορείου, διότι λίαν αδύνατος ούσα ακόμη δέν ήδύνατο νά βαδίζη. "Εσπεισεν
οίνον, άπέθηκε τούς στεφάνους καί ήσπάσθη διά τελευταίαν φοράν τόν έπιτύμβιον λίθον λέγουσα : «Ώ προσφιλής ’Αντώνιε, αν όί θεοί σου ΐσχύωσι,
διότι οί ΐδικοί μου θεο'ι μ’ έπρόδωσαν, μή έγκαταλίπης τήν σύζυγόν σου ζώσαν. Μή άνεχθής νά θριαμβεύσωσι κατά σου, περιάγοντες αυτήν εις τήν
άπαίσιον έν 'Ρώμη πομπήν των. Κρύψε με μετά σοΰ, ύπό τήν γήν ταύτην
τής Αίγύπτου» 2.
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τφ προσώπφ τοϋ άνδρός εκείνου !» Καί έν τφ μέσφ των δακρύων της προσεπάθει νά μειδιφ προς τον Όκτάβιον 4. Σκηνή αξιοθρήνητος όντως φϊλαρεσκείας, ήν ή ταλαίπωρος γυνή ούτε ήδύνατο ούτε εγίνωσκε πλέον νά ύποκριθή !
Εις τούς λυγμούς και τούς στεναγμούς της ό ίμπεράτωρ ούδέν άπήντα,
άποφεύγων μάλιστα νά τήν παρατηρή και νεύων διαρκώς χαμαί. Έλάμβανε μόνον τον λόγον όπως άποκρούση έν προς έν τά επιχειρήματα, άτινα
ή βασίλισσα έπεκαλειτο προς δικαιολογίαν της. Άπελπίσθεΐσα έκ τήςάπαθείας τοϋ άνδρδς εκείνου, δστις χωρίς νά φαίνηται ποσώς συγκεκινημένος εκ
τών συμφορών και τών βασάνων της συνεζήτει μετ’ αυτής ώς ανακριτής, ή
Κλεοπάτρα έννόησεν ότι δεν έπρεπε νά προσδοκά έλεος. 'Ο θάνατος έφάνη .
αυτή έκ νέου ώς έσχατον τής ελευθερίας μέσον. "Επαυσε τότε τά παρά
πονά της, άνεχαίτισε τά δάκρυά της, δπως έξαπατήση δετόν Όκτάβιον
ώς προς τήν άπόφασίν της, προσεποιήθη δτι καθυποτάσσεται εις δλα, άρκεϊ
νά χαρισθή αυτή ή ζωή. Παρουσίασε προς τον Καίσαρα τον κατάλογον τών
θησαυρών της καί παρεκάλεσε νά τή έπιτρέψη δπως κράτηση μερικά κοσμή
ματα διά νά τά προσφέρη ή ιδία προς τήν Αιβίαν και τήν Όκταβίαν καί
έκλιπαρήση τήν προστασίαν των. «Θάρρει, ώ γύναι, εΐπεν αυτή ό Όκτάβιος απερχόμενος. "Ελπιζε δτι ούδέν κακόν θά πάθης 2».
Πλανηθείς έκ τής απατηλής έγκαρτερήσεως τής Κλεοπάτρας ό Όκτάβιος δέν αμφέβαλλε πλέον δτι έμελλε νά δείξη προς τόν ρωμαϊκόν λαόν τήν
άγέρωχον βασιλίδα τής Αίγύπτου βαδίζουσαν δεσμίαν πρό τοΰ θριαμβευ1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΙηΑ’ (Πρβλ. και Δίωνα, ΝΑ', 11 —13) Φλώρος, IV 11.
* Ή αφήγησις τοϋ Δίωνος Κασσίου διαφέρει έπαισθητδς κατα τδ μέρος.τοϋτο
(ΝΑ', 11 —13) τής τοΰ Πλουτάρχου (’Αντώνιος 1^' ΙηΑ'). Κατά τον Δίωνα, δστις
κατά πάσαν πιθανότητα παρέφραζεν άνεξετάστως τούς στίχους τοΰ λίαν ευφαντάστου
Ραβιρίου, δ Καϊσαρ μετέβη δπως έπισκεφθή τήν Κλεοπάτραν καθ’ικεσίαν αυτής τής
ιδίας. Τον άνέμενεν έν φιλαρέσκω και έρωτοτρόπφ περιβολή’ τά πένθιμα αυτής
ενδύματα έξήρουν ετι μάλλον τήν καλλονήν της. μετήλθε δέ πάσαν τέχνην δπως
προκαλέση τον έρωτά του. Καί επιτρέπεται μέν νά εΐκάσωμεν, ώς προειπεμεν, δτι η
Κλεοπάτρα ήλπισε προς στιγμήν έπι τή είδήσει τής έπισκέψεως τοΰ Όκταβίου και
δτι μετήλθεν ίσως καί έρωτοτροπιαν έν τή απόπειρα τής δικαιολογίας της· διά τοΰτο
και .ημείς παρελάβομέν λεπτομέρειας τινας έκ τής άφηγήσεως τοΰ Δίωνος. Άλλ’ έν
σύνόλω ή διήγησις τοΰ Πλουτάρχου, ήν παρηκολουθήσαμεν, είνε βεβαίως ή άληθεστέρα.Ό Πλούταρχος έγίνωσκεν άναμφιβόλως τδ ποίημα τοΰ Ραβιρίου κάϊ άφοΰ δέν
ένεπνεύσθη έξ αύτοΰ, σημεΐδν δτι προετίμησε παράδοσιν άσφαλεστέραν ή κείμενα σο

βαρότερα.
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Μετά τήν έπάνοδόντης ή Κλεοπάτρα είσήλθεν εις τό λουτρόν. At θερα
παινίδες της- τήν.ένέδυσαν διά τών λαμπροτάτων τών ίματίων της καί τήν ’
έκόμωσανέπιμελώς, προσαρμόσασαι εις-τήν κεφαλήν της τό βασιλικόν
διάδημα. Άφοΰ ό καλλωπισμός της έπερατώθη, έκάθησε παρά τήν τράπε
ζαν, Είσήλθε τότε χωρικός τις κομίζων κάνιστρον. Οί φρουροϋντες στρατιώται ήθέλησαν νά ί'δωσι τί περιείχε τδ κάνιστρον αύτό, ό χωρικός τδ
ήνοιξε καί έδειξε σύκα1, έπειδή δέ οί στραΐιώτάι έθαύμαζον τήν εκλεκτήν
των ποιότητα, έκεΐνος τούς προσέφερεν αν ήθελον νά γευσθώσιν. ’Επειδή ό
αφελής ουτος τρόπος άπεμάκρυνε πασαν υποψίαν, τόν άφησαν νά είσέλθη.
Ή Κλεοπάτρα έλαβε τδ κάνιστρον, παρήγγειλεν εις τόν κομιστήν του νά .
φέρη πρός τόν Όκτάβίον επιστολήν της, ήν από πρωίας, είχε γράψει δι’ αύτόν, είτα άπέμεινε μόνη μετά τής Είράδος και τής Χαρμίου. Ήνοιξε τό
κάνιστρον καί παρεμέρισε τούς καρπούς.Ήλπιζε νά δηχθή αίφνιδίως, αλλά
τό έρπετό'ν έκοιμάτο. Ή Κλεοπάτρα τό διέκρινεν ύπό τά σύκα. — «’Ά,
ιδού αύτό I» έφώνησε καί ήρχισε νά τό έξερεθίζη διά χρυσής βελόνης. Ή
άσπίς τήν έδηξεν εις τόν βραχίονα 5. ·
.
Πληροφορηθείς έκ τής επιστολής τής Κλεοπάτρας ό Όκτάβιος, έπεμψε
παραχρήμα τούς αξιωματικούς του εις τό ένδιαίτημα .αυτής, Εύρον αύτόθι
τούς φρουρούς εις τήν θέσιν των, άγνοοΰντας τά συμβάντα. Παρεβίασαν τήν
1 Τίτος Λίβιος (έκδοσις Lemaitre, τομ. Η', σελ. 379),
! Πλούταρχος, ’Αντώνιος VjB'.
s Πλούταρχος, ’Αντώνιος Α[Γ' Όράτιος, Carm. I, 37. ΙΙροπέρτιος, XI, 11. Βελλήϊος Πατέρκολος, II, 87, Στράβων, ΙΖ', 11. Φλώρος IV. 41. Δίων, ΝΒ’, 13—14.
Ό Πλούταρχος καί δ Διών, οΐτινες άναφέρουσιν δτι ή Κλεοπάτρα άπέθανεν έκ δήγμα
τος άσπίδος, έκφράζουσί τινας δισταγμούς περί τοΰ είδους τούτου τοΰ θανάτου της.
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είσοδον καί είσήλθον, είδον δέ τήν Κλεοπάτραν περίβεβλημένην τά βασι
λικά αύτής ίματία καί κατακειμένην άπνουν έπί χρυσής κλίνης. Παρά τήν
κλίνην εκειτο τό άψυχον σώμα τής Είράδος. Ή Χάρμιον άνέπνεεν άκόμη.
Κύπτουσα έπί τής Κλεοπάτρας, διηυθέτει μέ τάς ασθενείς τής χέΐρας τό
διάδημα περί τήν κεφαλήν της. Στρατιώτης τις ανέκραξε μετά φωνής ορ
γίλης.—«Ώραΐον πράγμα είνε αύτό, Χάρμιον ! — «Ναι άπήντησεν αύτή
ψυχορραγούσα, είνε ώραΐον καί αντάξιον βασιλίσσης άπογόνου τόσων βασι
λέων» *.
Ό 'Όκτάβιος έθανάτωσε τόν Καισαρίωνα, τόν υιόν δν έσχεν έκ
τοΰ Καίσαρος ή Αιγύπτια- έδείχθη ορ,ως επιεικής πρός τό σώμα τής
Κλεοπάτρας. Συμφώνως πρός τήν θλιβεράν παράκλησιν, ήν ή βασίλισσα
άπηύθυνεν αύτφ διά τής τελευταίας επιστολής της, επίτρεψε νά ταφή παρά
τό σώμα τοΰ ’Αντωνίου. Έπέτρεψεν ωσαύτως νά τύχωσιν έντιμου ταφής
αί δύο πιστα'ι δοΰλαι Χάρμιον και Είράς, αίτινες ήθέλησαν νά συνοδεύσωσι
τήν κυρίαν των καί παρά τοΐς νερτέροις 3.
Διά τής αύτοχειρίας της ή Κλεοπάτρα έσώθη από τοΰ θριάμβου τοΰ Καισαρος. ’Ελλείψει τοΰ σώματός της, ό στρατηγός έσχε τήν εικόνα της. Κατά
τήν θριαμβευτικήν πομπήν έν 'Ρώμη έφέρετο ό άνδριάς τής Κλεοπάτρας
ρ.έ τόν ό'φιν περιειλιγμένον πέριξ τοΰ βραχίονος 3. ’Αλλά δεν έφαίνετο τάχα
δτι τό άγαλρ.α τής ένδοξου βασιλίδος, ήτις είχε καθυποδουλώσει τον μέγιστον τών 'Ρωρ.αίων, ήτις είχε κάρ.ει τήν 'Ρώμην νά τρέρ.η καί ήτις προτιμήσασα ν’ άποθάνη μάλλον παρά νά παρασταθή εις τόν ίδιον αύτής έξευτελισμόν, ήτις έθριάμβευσε διά τοΰ. θανάτου τ-ης κατά τοΰ νικητοΰ της,
προύκάλει άκόρ.η τήν σύγκλητον και τον λαόν έν τή οδφ τοΰ Καπιτωλίου ;
Συνειθίζουσι νά παριστώσι τήν Κλεοπάτραν ώς μεγάλην βασίλισσαν,
έφάμιλλον τής ρ.υθικής Σεμιράμιδος καί αδελφήν πρεσβυτέραν τής Ζηνο
βίας, τής ’Ισαβέλλας, τής Μαρίας Θηρεσίας και τής Αΐκατερίνης.Τό αληθές
είνε δτι μεγάλαι βασίλισσαι είνε μόνον δσαι εχουσιν άνδρικάς άρετάς,κυβερνώσι τούς λαούς των καί προπαρασκευάζουσι τά γεγονότα, ώς θά έπραττε
μέγας τις βασιλεύς. Άλλ’ η Κλεοπάτρα έκέκτητο εις μέγαν βαθμόν τήν
γυναικείαν ιδιότητα, ώστε δεν ήδύνατο νά καταλεχθή μεταξύ τών γυναικών
εκείνων τών έχουσών ανδρικόν χαρακτήρα. Άν έπί εικοσαετίαν διετήρησε
τήν κατοχήν τοΰ θρόνου της καί τήν άνεξαρτησίαν τής Αίγύπτου, το κα
τόρθωσε μόνον διά τών γυναικείων αύτής μέσων, δεά τής ραδιουργίας, τής
έρωτοτροπίας, τής χάριτο? καί τής άδυναμίας, ήτις είνε έπίσης χάρις. Οπως
βασιλεύη άλλο τι δεν έγίνωσκε νά πράττη είμή νά είνε παλλακή τοΰ Και1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΙηΓ'. Ή Κλεοπάτρα απέθανε την 15 Αύγουστου του
έτους 30 π. X.
* Πλούταρχος, Αντώνιος, 1ηΗ'. Πρβλ. καί ΠΘ', ^,Η' καί Αιώνα, ΝΛ , 15.
8 Πλούταρχος,ΛΙί’τώηος, 1ηΔ'. Πρβλ. καΓΔίωνα, ΝΑ', 21.
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σαρος καί τοΰ ’Αντωνίου, Τό ρωμαϊκόν ξίφος ύπεβάσταζε τόν θρόνον τών
Λαγιδών. Ότε έκ σφάλματος τής Κλεοπάτρας τό ξίφος έθραύσθη, ό θρό
νος της κατέρρευσεν. Ή φιλοδοξία της, ή μόνη αύτής ηγεμονική αρετή, θά
περιωρίζετο, άν αί περιστάσεις δεν τήν άνέπτυσσον καί τήν έξήπτον,είς μό
νην τήν έξάσκησιν τής διαδοχικής βασιλείας. Αίσθανομένη άφ’ ετέρου έαυτήν
ανίσχυρου, άνευ μεγαλοφυίας καί άνευ θελήσεως, έβασίζετο έπί τοΰ έραστοΰ
της πάντοτε πρός έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου της. Καί πάλιν εις τήν γυναίκα
ταύτην τήν όλεθρίαν εις τε τούς άλλους καί εις έαυτήν, συνέβαινε πολλάκις νά βραδύνη τήν έκτέλεσιν αύτών, κυριευομένη ύπό τοΰ έπιτακτικοΰ
πόθου εορτής τίνος ή διασκεδάσεως. Ή βασιλίς αύτη έκέκτητο τήν άμεριμ.νησίαν τών έταιρών. Αί μεταγενέστεραι άσεμνοι γυναίκες θά ήδύναντο νά
τήν διεκδικήσωσιν ώς σεβαστήν καί τραγικήν πρόγονον. Έζησε διά τόν
έρωτα, διά τήν πολυτέλειαν καί τήν άγερωχίαν. Διό δτε είδε τόν έραστήν
αύτής φονευθέντα, τά πλούτη της άπολεσθέντα, τήν καλλονήν της μαρανθεΐσαν, τό στέμμα της συντριβέν, εΰρεν απέναντι τοΰ θανάτου τό ανδρικόν
θάρρος, δπερ έλειψεν αύτή κατά τήν ζωήν. Ούχί, ή Κλεοπάτρα δέν ύπήρξε
μεγάλη βασίλισσα. ’Άν δέν ύπήρχεν ό δεσμός αύτής μετά τοΰ ’Αντωνίου,
θά έλησμονεΐτο ώς ή ’Αρσινόη ή ή Βερενίκη. Άν απέκτησε φήμην αθάνα
τον, τούτο έγένετο διότι κατέστη ή δραματικωτάτη τών ήρωιδών τών έρωτικών δραμάτων τής άρχαιότητος.

ΘΕΟΔΩΡΑ
Tip Βικτωριανή Σαρδοϋ.

Α'.

Ό άκούων τόν Μοντεσκιέ καί πάντας τούς ιστορικούς τής Εσπερίας λαλοΰντας έν αγανακτήσει κατά τού δεσποτισμοΰ, τής καταπτώσεως, τής
«σειράς τών εγκλημάτων καί τών δόλων» τής ανατολικής αυτοκρατορίας,
νομίζει ίσως δτι οί λαοί τής Δύσεως είχον τότε, ανακτήσει τάς άρετάς
τοΰ χρυσού αίώνος, ύπό τό κράτος τής δικαιοσύνης καί τής έλευθερίας.
’Αλλά οποίαν-εικόνα παρουσιάζει ή Δύσις κατά τόν ζ' εκείνον αιώνα, καθ’
δν έζησεν ό ’Ιουστινιανός ; ’Επικρατεί ή βαρβαρότης έν τή φρικωδεστάτη
αύτής έκδηλώσει, ή βαρβαρότης, ή άπολέσασα τά απλά αύτής ήθη καί τάς
δλίγας άρετάς της ώς έκ τής συγχρωτίσεως αύτής , μέ ι ά ήττηθέντα
φύλα. Έπικρ.ατοΰσιν έν αύτή δλαι αί παραφοραί τής άγριας καταστάσεως,
συνδυαζόμεναι μέ τά δλα τά έλαττώματα θνήσκοντος πολιτισμού. Πανταχοΰ έπικρατοΰσιν. ή άταξία, ή αυθαιρεσία, ή βία, ή ηθική έκλυσις, ή γενική
ένδεια. Έκαστος τρέμει έν τφ μέσφ τής άναρχίας ταύτης διά τόν εαυτόν
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του, από τού ήγεμόνος μ-έχρι τοΰ τελευταίου των υποτελών. Οί βασιλείς
ανίσχυροι απέναντι των στρατηγών των, ών φοβούνται τάς συνωμοσίας ή
την ανταρσίαν, εΐνε άνηλεεΐς προς τον λαόν των. ’Ενώ οί φράγκοι έύγενεΐς
μόλις συγκατατίθενται νά ΰπαχθώσιν είς εκουσίους εισφοράς, οί δέ εκκλη
σιαστικοί άπειλοΰσι τόν βασιλέα διά τής θείας οργής έάν έγγίση τά αγαθά
τού Κυρίου, τό πολύ τοΰ λαού, γερμανοί, άποικοι ρωμαίοι και γαλάτάί υπο
τελείς βαρύνονται επαχθώς ύπό φόρων γεωμόρων και παρανόμων εισπρά
ξεων. "Οτε ό Χιλπερΐκος έδιδε τσς διαταγάς του προς τούς είσπράκτορας,
συνείθιζε νά προσθέτη πάντοτε την έξης παραγγελίαν :
«Άν τις παραβή τάς διαταγάς μου, νά τού έξορύξητε τούς οφθαλμούς».
“Οτε οί βασιλείς καί οί εύγενεΐς έταξείδευον μετά τής άκολουθίας τών, δέν
συναπεκόμιζον μεθ’ εαυτών τρόφιμα.· Όύποχρεωτικός σιτισμός καί ή δήωσις ενίοτε διέτρεφον τά κτήνη καί τούς ανθρώπους. Άνήρπαζον τά ζώά καί
έπυρπόλουν τάς καλύβας.
Δεν ύπήρχεν ασφάλεια διά τούς ανθρώπους περισσοτέρα ή διά τά αγαθά.
“Οτε οί πρέσβεις Βισιγότθου τινός έξ Ισπανίας μετέβησαν ζητήσαντές είς
γάμον διά τον κύριόν των. την θυγατέρα τοΰ βασιλέώς τής Νευστρίας, ούτός
διέταξεν δπως τό προσωπικόν τής ύπηρεσίας τής νεαράς πριγκιπίσσης κάταρτισθή δι’ υποχρεωτικής συλλογής. ’Απέσπασαν έκ τής εστίας των πο
λυαρίθμους ανθρώπους. «Άπεχώρισαν τόν πατέρα έκ τοΰ υίοΰ, τήν μητέρα
έκ τής θυγατρός της, λέγει Γρηγόριος ό έκ Καισαροδούνου, ήτο δέ τόση με
γάλη ή θλίψις, ώστε ήδύνατο νά παραβληθή με την τής Αίγύπτου............
Πολλοί άπηγχονίσθησαν έξ άπελπισίας». Δεν έφέροντο δέ τοιουτοτρόπως,
επιλέγει ό αγαθός χρονογράφος, μόνον πρός τούς δουλικής καταστάσεως
ανθρώπους· πολλά τών θυμάτων τής βίας ταύτης ήσαν άρίστου γένους :
multi vero meliores natu.
Έκ τοΰ τρόπου μεθ’ ού προσεφέροντο προς τους έλευθέρους δύναταί τις
νά κρίνη περί τής καταστάσεως τών δούλων, πολυαρίθμων ακόμη κατ’
εκείνην την εποχήν. Ή αγαπητή τέρψις τοΰ 'Ράουκίγκ, δουκός τής Αύστρασίας συνίστατο είς τό εξής: ήνάγκαζε τούς δούλους τούς φωτίζοντας
τό δείπνον του διά ρητινωδών δφδων νά σβύνωσι τάς δφδας ταύτας σφίγ—
γοντες αύτάς μεταξύ τών γυμνών μηρών των- άφοΰ ήθελον σβεσθή αί δαδες, διέτασσε νά τάς άνάψωσι καί έπειτα νά τάς σβέσώσιν έκ νέου διά τοΰ
αύτοΰ τρόπου. Δύο έρασταί ένυμφεύθησαν ανευ τής συγκαταθέσεως τού κυ
ρίου των, δουκός Ούρσίου, επειδή δέ’ούτος τή παρακλήσει ίερέως τίνος ύπεσχέθη δι’ορκου νά μη τούς χωρίση, διέταξε νά τούς θάψωσι ζώντας άμφοτέρους έν τφ αύτφ τάφφ. Άν έλλην τις τού’Βυζαντινού κράτους ήθελε
τηρήσει τοιουτοτρόπως τόν Όρκον του, οΐαν ευκαιρίαν θά ευρίσκον οί ιστο
ρικοί τής Δύσεως όπως κατηγορήσω’σι την σκληρότητα καί την επίβουλου
στρεψοδικίαν τών Βυζαντινών 1
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Παρά τίνος νά ζητήσωσι δικαιοσύνην ; Οί νόμοι βεβαίως δεν έλειπον
ύπήρχον νόμοι ρωμαϊκοί, νόμοι ή έθιμα καθιερωμένα Φράγκων, Βουργουν
διών, Βισιγότθων, Λομβαρδών. ’Αλλά τό πλήθος αυτό τών νόμων άπετέλει
χάος, δπερ καί οί ίκανώτατοι νομομαθείς δεν ήδύναντο νά διαφωτίσωσιν.
Έτι μάλλον άρα έπεκράτει σύγχυσις διά τούς αμαθείς κόμητας, τούς άπονέμοντας την δικαιοσύνην, οΐτινες πολλάκις ήρχιζον τάς ακροάσεις έξυβρίζοντες ή τύπτοντες τούς προσφεύγοντας είς αύτούς. Αί διατυπώσεις τής
διαδικασίας ούδεμίαν παρεΐχον έγγύησιν. Ή ένοχή ή ή άθωότης έκηρύσσετο άναλόγως τής πλειονοψηφίας τών μαρτύρων. Έπρόκειτο αρά τίς νά
προσαγάγη περισσοτέρους μάρτυρας, εννοείται δέ δτι εδρισκε τοιούτους διά
χρημάτων ή δι’ απειλών. Ό νόμος έφηρμόζετο άναλόγως πρός τήν ιδιό
τητα τών άτόμ.ων. «’Άν Φράγκος τις βλάψη 'Ρωμαΐον, λέγει ό σαλικός
νόμος, θά πληρώνη τριάκοντα σόλδια- άν 'Ρωμαίος τις βλάψη Φράγκον, θά
πληρώνη εξήκοντα δύο σόλδια». Τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν διεδέχθη απόλυ
τος αναρχία. Ύπήρχον εκατόν αρχηγοί είς τά Κράτη—τύραννοι είς τάς
κτήσεις των καί λησταί είς τάς οδούς—ή μάλλον δέν υπήρχε Κράτος.
Πανταχοΰ επικρατεί πενία καί αμάθεια. «Έγκατελείφθησαν τά γράμματα
καί αί τέχναι, ανακράζει Γρηγόριος ό έκ Καισαροδούνου. Πάσαι αί έπιστήμαι, πάντα τά είδη τής παιδείας άπωλέσθησαν. Φεΰ ! είς οΐους καιρούς
δυστυχώς ζώμεν».
Ή ηθική κατάστασις συμβαδίζει μέ τήν κοινωνικήν. Οί βασιλείς δίδουν
τό παράδειγμα πάντων τών έγκλημάτων καί τών ελαττωμάτων. Πολιτική
των εινε ή ένέδρα, δ πλωματία των ή προδοσία, οικονομικοί αύτών πόροι ή
παράνομος εισπραξις, δικαιοσύνη των ή αύθαιρεσία, ήθη αύτών οικιακά ή
παλλακεία καί ή πολυγαμία. Οί αρχηγοί εινε χείρονες τών βασιλέων καί
πολλοί επίσκοποι χείρονες τών αρχηγών. Ό Πάπολος, επίσκοπος 'Ρημών
τοσοΰτον κατεδυνάστευε τό ποίμνιόν του, ώστε οί πλεϊστοι τών κατοίκων
άπεσκίρτησαν έκ τής εκκλησιαστικής αύτοΰ δικαιοδοσίας. Ό Φροντώνιος,
επίσκοπός τής Άγκουλέμης, έδηλητηρίασε τόν προκάτοχόν του διά ν’
άνέλθη ταχύτερον επί τοΰ επισκοπικού θρόνου. Ό Καυτϊνος έμεθύσκετο από
εσπέρας μέχρι τής πρωίας. Εννοείται δτι ή τοιαύτη καθημερινή ασχολία
έμπόδιζεν αυτόν νά χάνη τόν καιρόν του, όπως οί επίσκοποι τής ’Ανατο
λής, είς «παιδαριώδεις θεολογικάς συζητήσεις».Ό Βαγδεγίσηλος, ό Σαγιττάριος, ό Δροκτεγίσηλος, ό Φροδιβέρτος καί πολλοί άλλοι ίεράρχαι είσίν
δνομαστοί διά τά εγκλήματα καί τήν ακολασίαν των. Δέν τούς κατηγορεί
δέ χρονογραφία τΙς οΐα τά Ανέκδοτα, άλλ’ ή κοινή ιστορία- ούχί ό Προ
κόπιος, αλλά Γρηγόριος ό έκ Καισαροδούνου.
Καταπιεζομένη ύπό επτά άποικιών αγγλοσαξόνων διάρκώς πρός άλλήλας μαχομένων ή Μεγάλη Βρεττανία ύφίσταται επίσης τά πάνδεινα.
Ή Γερμανία διατελεΐ ακόμη έν άγρίφ καταστάσει. Προδήλως ούτε είς τούς

628

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Λογγοβάρδους, «τούς βαρβαρωτέρους καί αύτής τής βαρβαρότατος», ούτε
εις τούς 'Άβαρας, ούτε είς τούς Άλαμανούς θ' άνευρίσκοντο ήθη ήπια καί
διοίκησις κανονική. ’Αληθώς οί Βισιγότθοι οί κατέχοντες τήν 'Ισπανίαν και
τά βορειοδυτικά, τής Γαλλίας είνε ρ.αλλον πεπολιτισμένοι τών Φράγκων.
Καί όμως κατά πάσαν διαδοχήν τής εξουσίας συμβαίνουσιν αίματηραί στά
σεις εις τ’ ανάκτορα, καί εις τά στρατόπεδα, εις δε Βισιγότθος, ού τούς λό
γους αναφέρει ό Παύλος Όρόσιος, λυπεΐται «διότι.οί ύπήκοοί του είνε ανί
κανοι ύπακοής εις τούς νόμους έξ αιτίας τής άτιθάσσου αυτών βαρβαρότη- .
τος». Έν Ίταλίρι επικρατεί γαλήνη ύπό τήν κυριαρχίαν τού Θέοδωρίχου,
βασιλέως τών Όστρογότθων αλλά τό βασίλειον αυτού, τό ίδρυθέν διά τής
βίας μέλλει νά έξαφανισθή μετ’ αύτοΰ. Καίτοι δέ ύποκρίνεται τόν ρωμαΐον
αύτοκράτορα, ό Θεοδώριχος κυβερνγ ώς βασιλεύς Φράγκος και άπόδειξις ό
Όδόακρος. δν προσκαλει είς συμπόσιον διά νά τόν σφάξή ίοιοχείρως. Ή
οργή του είνε θηριώδης ως αληθούς βαρβάρου, καθά άποδεικνύει τό μαρτύ
ριο ν τού Βοηθίου και τοΰ Συμμάχου, θανατωθέντων διά τού τροχού.
Τίνες εΐσι κατά τον ζ' αιώνα οί ήρωες τής ιστορίας ; Εινε ό Χιλπερΐκος, είνε ό Χλοτάριος, εινε ό Θεοδώριχος, είνε ό Θεοδάτος, εινε ό Άλβο'ίνος, εινε ό Θεοδεβέριος, ό Σιγιβέριος, ή Βρουνεχάλτη, ή Φρεδεγόνδη. Πάν
τες είνε δεσποτικοί, πάντες επίορκοι, πάντες δολοφόνοι.
ΒΛ

.’Από τών βασιλείων τής Δύσεως. ας μεταβώμεν εις τά τής ’Ανατολής.
Ή Κωνσταντινούπολις είχεν αντικαταστήσει τήν Ρώμην. Ήτο ή πρωτεύ
ουσα του κόσμου. Τό Κράτος οπερ έξετείνετο από τών ’’Αλπεων μέχρι τοΰ
Εύφράτου καί από τού Δουνάβεως. μέχρι τών έρήμων τής ’Αφρικής ειχεν μ.έν
άπολέσει εύρείας κτήσεις πρός δύσιν καί βορράν, άλλ’ είχεν αποκτήσει νέας
πρός νότον και πρός άνατολάς.Ότε ή ισχύς τού Ίους-ινιανοΰ εύρίσκετο εις τόν
κολοφώνα,τό ανατολικόν Κράτος περιελάμβανεν εξήκοντα τέσσαρας διαφόρους
επαρχίας, ών μία τών ελάχιστων ήτο ή Σικελία. Έννεακόσιάι τριάκοντα
πέντε πόλεις ύπέκειντο είς τόν αύτοκράτορα. Ένφ πάντες οί βάρβαροι λαοί
διήγον έν καταστάσει σχεδόν αναρχική, ή Αυτοκρατορία έκέκτητο ο’ργανισριόν ισχυρόν καί περίπλοκον. Πάσαι αί ύπηρεσίαι είχον τό. κέντρον των,
πάντες οί λειτουργοί τήν ιεραρχίαν των. Ή πολιτική έξουσία άποκεχωρισμένη άπό τής στρατιωτικής καί περιλαμβάνουσα τήν διοίκησιν, τήν δικαιο
σύνην, και τα οικονομ.ικα, ητο ανατεθειμένη είς τούς έπάρχους, έξαρτώμένούς έκ τών διοικητών τών θεμάτων, οΐτινες πάλιν έξηρτώντο έκ τών δύο
Δομεστιχων τών σχολών (ως να έλεγομεν σήμερον ύπουργών τών έσωτερικών) διαμενόντων έξ Κωνστάντινουπόλει. Έκαστος τών. αρχόντων τού
των ειχεν υπο τας διαταγας του πολυάριθμον προσωπικόν. Ό διοικητής έπαρ-
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χίας τινός τής Ανατολής είχεν ύπ’ αύτόν μέχρις επτακοσίων λειτουργών ή
κατωτέρων ύπαλλήλων. Ή δύναμις τού στρατού άνήρχετο είς έξακοσίας
τεσσαράκοντα χιλιάδας άνδρών. Τά σταθμεύοντα είς έκάστην έπαρχίαν στρα
τεύματα διετέλουν ύπό τήν άμεσον διοίκησιν τού δουκός ή τού κόμητος τής
έπαρχίας. Οί στρατηγοί ούτοι έξηρτώντο έκ τού Μεγάλου Μαγίστρου
(ύπουργοΰ τών στρατιωτικών). Κατά τάς έκστρατείας, καθ’ άς άπητείτο νά
συνενωθώσι πλείονα σώματα στρατού, διωρίζετο είς στρατηγός, ή ένίοτε καί
στρατηλάτης, ή-οι αρχιστράτηγος. Παρεκτός τού Δομεστίχου τών σχολών
τής ’Ανατολής καί τών σχολών τής Δύσεως τού Μεγάλου Μαγίστρου οί
μεγάλοι αξιωματικοί τού Στέμματος ήσαν ό Μέγας. Λογοθέτης, ό Κουροπαλάτης, ό Κοιαίστωρ, ό έπιτετραμμένος τήν σύνταξιν τών νόμων καί
τών θεσπισμάτων, καί οί έτεροι Λογοθέται οί έντεταλμένοι διαφόρους είδικάς ύπηρεσίας τοΰ Κράτους. Οί διάφοροι ούτοι αξιωματικοί, τιτλοφορού
μενοι, 'πατρίκιοι, σεβαστοί, νωβελήσιμοι κτλ. άπετέλουν ύπό τήν προεδρείαν τού αύτοκράτορος οίονεί τό Υπουργικόν συμβούλιου.'Ο έπαρχος τής
Κωνστατινουπόλεως, ό έπί τής αστυνομίας, ό πατριάρχης καί ό διοικητής
τών φρουρών τών ανακτόρων προσεκαλοΰντο πολλάκις είς τό συμβούλιον
τούτο. Έκ τών θεσμών τής δημοκρατικής Ρώμης ύφίστανται ακόμη ή
Σύγκλητος καί ή Ύπατεία.
Είς πάσας τάς πόλεις ύπάρχουσι σχολεία' είς πάντα τά μέρη τοΰ Κρά
τους τά δικαστήρια άπονέμουσι τήν δικαιοσύνην, συμφώνως πρός τούς ιου
στινιάνειους νόμους, τούς άποτελοΰντας είσέτι τήν βάσιν τών νεωτέρων νο
μοθεσιών. Ό.δοί συντηρούμεναι διά μεγάλων δαπανών δίασχίζουσι τάς έπαρ
χίας, ίπποι δέ ταχυδρομικοί κατ’ αποστάσεις έξασφαλίζουσι τήν ταχεϊαν
μεταβίβασιν τών διοικητικών καί στρατιωτικών διαταγών. Στρατιωτικά
σώματα δ.ιαρκώς σταθμεύοντα, φρούρια εγειρόμενα κατ’ αποστάσεις, συνε
χείς γραμμαί οχυρωμάτων προστατεύουσι τά σύνορα. Οι πτωχοί εύρίσκουσι
καταφύγια καί οί ασθενείς νοσοκομεία. Τό έμπόριον καί ή βιομηχανία εύημεροΰσιν- αί τέχναι δημιουργοΰσι νέον ύφος, ή δουλεία σχεδόν παντελώς
έξαφανίζεται, τά έκ τοΰ γένους προνόμια εινε άγνωστα, δέν ύπάρχουσι τά
ξεις προνομιούχοι καί τιμάρια, ή ίσότης καί ή αστική έλευθερία ύφίστανται
δι’ όλους.
Ούτως ύπάρχει άκρα άντίθεσις μεταξύ τής Αυτοκρατορίας καί τών βαρ
βάρων λαών τών περιστοιχούντων καί άπειλούντων αύτήν. Εξακολουθεί ούσα
ακόμη ό ρωμαϊκός κόσμος, ό καισαρικός, άλλ’ έκχριστιανισθείς. Κατ’ ου
σίαν ό ’Ιουστινιανός δέν είνε αύτοκράτωρ τής ’Ανατολής, αύτοκράτωρ Έλλην- ό σλαΰος εκείνος χωρικός έξελατινίσθη καθ’ ολοκληρίαν. ’Αντιδρά
κατά τοΰ Ελληνισμού Θεοδοσίου.τού Β’ καί τοΰ ’Αναστασίου. ’Αναγνωρί
ζει τήν πνευματικήν έπικυριαρχίαν τοΰ έπισκόπου τής Ρώμης έπί τοΰ πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως. Λατινιστί διατάσσει νά συνταχθώσιν ή
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Κώδιξ, αι Εισηγήσεις, οί Πανδέκται. ’Ονειροπολεί τήν άνίδρυσιν τοΰ αρ
χαίου ρωμαϊκού κράτους καί έκ τής ιδέας ταύτης- έλαυνόμενος, επιχειρεί τούς
έν Ίταλί^, ’Ανατολή καί ’Αφρική πολέμους. Δι’ αυτόν τό όνομα "Ελλήν
εινε συνώνυμον με το Εθνικός. Καταδιώκει τούς "Ελληνας καί κλείει τά έν
Αθηναις σχολεία. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία λήγει μετά τοΰ ’Ιουστινιανού,
ή δέ ελληνική άρχεται μόνον από τού Ηρακλείου. Ό ’Ιουστινιανός δέν εινε
αύτοζράτωρ· εινε Καΐσαρ.
Εινε αληθές δτι έγγύθεν τις παρατηρών βλέπει δτι τό μεγαλεϊον τής
βασιλείας τού Ιουστινιανού οπωσούν όμ,οιάζει μέ θεατρικήν σκηνογραφίαν.
Ή ευημερία τού Κράτους εινε μάλλον φαινομενική ή πραγματική. Ή τε
λειοποιημένη εκείνη διοίκησις εινε μάλλον έπωφελής είς τόν δεσποτισμόν
ή αυστηρά έκείνη ορθοδοξία γεννά τούς διωγμούς, ή ι’σότης έκείνη εινε δου
λεία δι’ ολους- οί νόμοι εκείνοι οί τόσον σοφώς κατηρτισμένοι έφαρμόζονται πολλάκις αδίκως, τά λαμπρά έκεΐνα μνημεία έξαντλούσι τό δημόσιον
ταμεϊον, καταστρέφουσι τά πλήθη,άτινα έπιβαρύνονται διά φόρων, καταστρέφουσι τόν στρατόν, δστίς δέν λαμβάνει πλέον τήν πληρωμήν του. Ή ύπατεία δέν εινε είς τό εξής είμή τιμητικός τίτλος· ή Σύγκλητος περιορισθεΐσα
πολλάκις είς τήν. δράσιν απλού δημοτικού συμβουλίου, ούδαμώς συμμετέχει
τής διευθύνσεως τών κοινών ή θέλησις τού ήγεμόνος και τών μεγάλων αυ
τού αξιωματικών άντικαθιστφ τήν έξάσκησιν τής δικαιοσύνης. Τά παράπονα
τών υπηκόων δεν φθάνουσι μ.έχρι τού αύτοκράτορος, αί έπαρχίαι πάσχουσιν,
ό δέ λαός τής Κωνσταντινουπόλεως δηλοΐ δτι εινε ηύχαριστημένος, αρκεί νά
διανείμηται είς αυτόν σίτος καί νά γίνωνται άρματοδρομίαΐ είς τόν 'Ιππό
δρομον.
Εινε αληθή ταύτα- πλήν πρίν νά καταδικάσωμεν τό Βυζάντιον, πρέπει
νά άναμνησθώμεν τής Ρώμης τών Καισάρων. Ό ρωμαϊκός όχλος μήπως
ήτο καλλίτερος τού δήμου τής Κωνσταντινουπόλως ; μήπως εΐχεν αισθή
ματα γενναιότερα ; μήπως περιεφρόνει περισσότερον τό panem et circenses ; Τίς ήτο άρα κατά τόν Α' αιώνα ή ίσχύς τών ύπατων, ή έξουσία τής
Συγκλήτου,ή έλευθερία τών πολιτών; Ό λαός τής πρωτευούσης είχε περιπέσει
είς τήν έσχάτην ύποδούλωσιν, καί τά ύποβαλλόμ,ενα κατά τών ανθυπάτων
παράπονα μαρυρούσι τά παθήματα τών έπαρχιών. Ό ήγεμών ήκιστα έσέβετο τάς δικαστικάς διατυπώσεις, αφού έπληττε διά τού έγχειριδίου ή τού
δηλητηρίου. Δέν συνέβησαν όλιγώτεραι συνομωσίαι, εξεγέρσεις στασιαστικαί,
φόνοι αύτοκρατόρων έν Ρώμη ή έν Κωνσταντινουπόλει, ουδέ αί πράξεις καί
τά ήθη τού Τιβερίου, τού Καλιγούλα, τής Μεσσαλίνας, τού Νέρωνος, τού Δομίτίανού δύναται νά προβληθώσιν ως παράδειγμα. Αύτάς έν τούτοις τάς έξ
αίματος καί βορβόρου βασιλείας, .κατά τήν έκφρασιν τού Σουητωνίου, ή αμε
ρόληπτος ιστορία άποκαλεΐ κυρίως αυτοκρατορίαν, ένώ στιγματίζει διά τού
ονόματος «παρηκμακυΐα αυτοκρατορία» τάς βασιλείας τού ’Ιουστινιανού,
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τού Ηρακλείου τού Πορφυρογέννήτου, τοΰ Μανουήλ Κομνηνού, τού Ίωάννού Τσιμισκή καί τού Κωνσταντίνου ΙΓ', τού τελευταίου έλληνος αύτοκρά
τορος, δστις ήττηθεις άφού άπέκρουσε τέσσαρας εφόδους τών Τούρκων; άνέκραξεν ολίγον, τι πρίν ή πέση νεκρός ύπό τόν άκινάκην τών έχθρών : «Ή
πόλις έάλω καί έγώ ζώ άκόμ.η ! »
,
ΙΊροσθετέον έπίσης δτι ή κυβέρνησις έκείνη ή τόσον διαφθείρουσα καί ο
λαός έκεϊνος ό τόσον διεφθαρμένος, ή τόσον κακή έκείνη διοίκησις καί ό τό
σον .άθλιος έκεϊνος στρατός ϊσχυσαν νά συγκρατήσωσιν τό Κράτος έπί έννεακόσια καί. πλέον έτη, άντέστησαν είς είκοσι λαούς, ανέβαλαν έπ'ι μακρούς αιώνας τήν εισβολήν τών Τούρκων, μετέδωκαν τόν χριστιανιασμόν
είς τούς Σλαύους, τόν πολιτισμόν είς τούς "Αραβας, είς τήν Δύσιν όέ τόν
θησαυρόν τών Ελληνικών γραμμάτων.
Γ.

' .

'

Κατά τόν Ζ' αιώνα, ό Φράγκος ό ερχόμενος έκ Λουτεκίας, ήτις τότε
συνίστατο έκ τού νύν "Αστεος καί τινων κτιρίων διεσπαρμένων παρά τήν
άριστεράν όχθην, ό Γάλλο-Ρωμαίος ό προερχόμενος έξ Άρέλάτου ή έκ Λυώνος, ό.Γότθος ό προερχόμενος έξ Ούηρώνος, ό Λατίνος ό ερχόμενος έξ αυτής
τής Ρώμης, ήτις διαπαργεϊσα τετράκις ύπό τών έπιδρομέών, συληθεϊσα καί
στερηθεΐσα τών πολυτίμων έργων τής τέχνης παρά τών αύτοκρατόρων τού
Βυζαντίου, ήτο σχεδόν ήρειπωμένη, κατεσκευάζετο δ’ έν αυτή ήδη άσβεστος
διά των ήκρωτηριασμένων αγαλμάτων καί τών αρχιτεκτονικών κοσμημά
των, πάς ξένος τέλος έρχόμενος είς Κωνσταντινούπολή, κατελαμβάνετό ύπό
έκπλήξεως καί θαυμασμού
«
Κεκτισμένη - έπί τής λαμπροτάτης θέσεως τής ύφηλίου, περιβρεχομένη
έκ τριών πλευρών ύπό τής θαλάσσης, άνεγειρομένη ως κρίνος μαρμάρινος
έπί οθόνής γλαυκής, έν τφ μέσφ όρίζοντος έκ λειμώνων έξ άνθέων, έκ καρ
ποφόρων δένδρων καί έκ λόφων ■ καταφύτων, ή Κωνσταντινούπολίς · ύπέρέβαινε κατά τήν έκτασιν τήν 'Ρώμην τού Αύγούστου. Τά τείχη ειχον Περί
μετρον πλέον τών τεσσάρων λευγών, περικλείοντα έντός τής ζώνης των
τούς επτά λόφους, έφ’ ών έξετείνοντο αί δεκατρείς συνοικίαι τής πόλεως.
Έκάστη τών μικρών πυλών έκοσμεΐτο διά κιόνων, αί δέ μεγάλαι πύλαι
ειχον τάς διαστάσεις και τήν μεγαλοπρέπειαν θριαμβευτικών αψίδων. Έπί
τής αντίπεραν όχθης τού Χρυσού Κέρατος διεκρίνετο ή δεκάτη τετάρτη
συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως, αί Συκαϊ, ό νύν Γαλατάς. Ή στόΧις πε
ριείχε μίαν μεγάλην θριαμβευτικήν λεωφόρον καί τετρακοσίας οδούς, άνηγείροντο δ’ έν αύτή ό μέγας ναός ό οίκοδομηθείς ύπό τού Κωνσταντίνου
έπ’ όνόματι τής τού Θεού Σοφίας καί ανοικοδομηθείς μετά τήν πυρκαϊάν
του ύπό Θεοδοσίου, τού Β’, τά ’Ανάκτορα, οί ναοί τής 'Αγίας Ειρήνης, τού
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Στόυδίου, τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, τοΰ Αγίου ’Ακυλίνου, καί πολλοί άλλοι,
ο' μέγας 'Ιππόδρομος, πλεΐστα αμφιθέατρα, πεντήκοντα στοαί, οκτώ μεγάλαι δημόσιαι θέρμαι, εκατόν πεντήκοντα ιδιωτικά βαλανεΐα, κρήναι μεγα
λοπρεπείς, πέντε δημόσιοι σιταποθήκαι, ό. ναύσταθμος, πολυάριθμα κτίρια
διά τήν Σύγκλητον, τά δικαστήρια, τό θησαυροφυλάκιον, τά κυριώτερα τών
σχολείων, ή βιβλιοθήκη περιέχουσα έκατόν είκοσι χιλιάδας χειρόγραφα,
τέλος δε τετρακισχίλια καί πεντακόσια μέγαρα καί οίκίαι αξιοσημείωτοι·
οκτώ υοραγωγεΐα καί πολλαί πηγαί, έξ ών ή δεξαμενή τής Πολυξένης, πε
ριεκτικότητας τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων, παρεΐχον
ύδωρ έν αφθονία:, εύρεΐς δέ οχετοί ύπόγειοι, αρδευόμενοι ύπό τοΰ μεγάλου
ρύακος Λύκου έξυπηρέτουν πάσαν τήν πόλιν, έκβάλλοντες εις τήν θάλασσαν.
Τό Αύγούστειον καί ή ’Αγορά τοΰ Κωνσταντίνου ήσαν αί δύο κύριαι
πλατείαι τής Κωνσταντινουπόλεως. Περιστοιχιζόμενον ύπό στοών διπτέρων
τό Αύγούστειον είχε τό σχήμα ορθογωνίου τετραπλεύρου. Ό χρυσούς δρος,
μεγάλη άψ’ις κεκοσμημένη .δι’ αγαλμάτων ένθα άπέληγον πάσαι αί οδοί τοΰ
Κράτους, κατείχε τό κέντρου αύτοΰ. Διπλοΰν ημικύκλιον στοών μαρμάρι
νων άπετέλει τήν άγοράν τοΰ Κωνσταντίνου. Έν τφ μέσφ εύρητο κρήνη
μεγάλη, έφ’ ής είχεν άποτεθή σύμπλεγμα χάλκινου κολοσσιαίων διαστά
σεων, παριστών τόν Δανιήλ καί τούς λέοντας. Παρά τήν κρήνην άνυψοΰτο
στήλη έκ πορφυρού μαρμάρου ένενήκοντα ποδών ύψους, μή συμπεριλαμβανομένης τής βάσεως καί τοΰ κιονόκρανου, έφ’ οΰ ήγείρετο ωραίου άγαλμα
άρχαΐον τοΰ ’Απόλλωνος, βαπτισθέν διά τοΰ ονόματος τοΰ Κωνσταντίνου.
"Οπως τό Βρούχειον τοΰ Πτολεμαίου, το Παλατΐνον τών Καισάρων, τό
Βατικανόν τών Παπών, τό Σεράγιον τών Σουλτάνων, τό Κρεμ,λϊνον τών
Τσάρων καί ή ’Ερυθρά πόλις τών αύτοκρατόρων τής Σινικής, τ’ ανάκτορα
περιελάμβανον έντός τής εύρυχώρου αύτών όχυράς ζώυης, έχούσης περίμε
τρον πλέον τών τρισχιλίων μέτρων, αναρίθμητα κτίρια, ήτοι μέγαρα, ναούς,
παρεκκλήσια, λουτρά, στάδια, στοάς, στρατώνας διά τούς φρουρούς, οική
ματα ηγεμονικά διά τούς μεγάλους αξιωματικούς τοΰ στέμματος. , Αύλαί
μαρμαρόστρωτοι, πρασιαί άνθοστόλιστοι, δάση κυπαρίσσων καί λεμονεών,
άνδηρα ύπερκείμενα τής θαλάσσης, μεγαλοπρεπείς δεξαμεναί, τεχνητά ρυά
κια, εύρεΐαι κλίμακες διεχώριζου καί συνέδεον τά διάφορα μέρη τών ανα
κτόρων. Προς μεσημβρίαν καί άνατολάς οί κήποι κατήρχοντο όμαλώς μέχρι
τής- Προποντίδος καί τοΰ Βοσπόρου. Προς βορράν τό άνάκτορον τής Δάφνης
έβλεπε προς τούς κήπους δπως καί τό τοΰ Τρικόγχου, ένδιάίτημα τών αύ
τοκρατόρων, ή οκτάγωνος αίθουσα τοΰ θρόνου, ή καλουμένη Χρυσοτρικλίνιον.
Προς βορράν. έπίσης ήγείρετο τό Παλάτιον τής Χαλκής, ούτινος ή έξωτερική πρόσοψις έξετείνετο έπί τής πλατείας τοΰ Αύγουστείου, άντικρύ τοΰ
ναοΰ τής Σοφίας. Προς άνατολάς άλλα κτίρια έξετείνοντο ώς άπομεμακρυσμένοι προμαχώνες μεταξύ , τών θερμών τοΰ Ζευξίππου καί τού 'Ιπποδρόμου-
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ήσαν ταύτα ό ναός τοΰ 'Αγίου Στεφάνου καί τό Κάθισμα, ή άνάκτορον
τού Βήματος. Τό Κάθισμα συνέκειτο έξ ενός προδόμου, έκ τοΰ τρίκλινου,
μιας αιθούσης καί τέλος έκ τοΰ βήματος ή θεωρείου, βλέποντας προς τόν
'Ιππόδρομον. Ό αύτοκράτωρ παρίστατο εις τάς ιπποδρομίας καί έφαίνετο
εις τόν. λαόν χωρίς νά έξέλθη έκ τοΰ περιβόλου τών ανακτόρων. Ό άρχιτέκτων είχεν άποβλέψει έν τή κατασκευή τοΰ θεωρείου καί εις τήν άνεσιν
καί άσφάλειαν τοΰ αύτοκράτορος. Έν τφ Τπποδρόμφ ό λαός είχε πάσαν
έλευθερίαν περί τούς λόγους· ένίοτε δμως έλάμβανε καί πάσαν έλευθερίαν.
περί τά έργα. Αί όχλαγωγίαι καί τά πραξικοπήματα ήσαν πάντοτε επί
φοβα αύτόθι. Ό έξώστης τοΰ Καθίσματος ήγείρετο εις ύψος δέκα καί πλέον
μέτρων άνωθεν τής κονίστρας, τό δέ Π, είδος, συγχώματος επιπέδου έχοντος τό σχήμα τοΰ γράμματος τούτου τοΰ άλφαβήτου, προεκτείνόμενον έμ
προσθεν τοΰ θεωρείου, εις τό όποιον ούδεμίαν ήγε κλΐμαξ καί δπου ίσταντο
οί δορυφόροι, άπετέλει τήν πρώτην γραμμήν τής άμύνης. Άν ό λαός έλι—
θοβόλει, ό αύτοκράτωρ άπεσύρετο εις τό τρικλίνιον, ού αί χαλκαΐ θύραι
πάραυτα έκλείοντο, άπό τού Καθίσματος δέ έπέστρεφον χωρίς κανένα κίν
δυνον εις τό Τρίκογχον. Ή δέ αύτοκράτειρα δέν παρεκάθητο εις τό
αύτοκρατορικόν θεωρεΐον. Ή αύλική έθιμοταξία, ήτις ήδη διερρυθμίζετο
κατά τά άσιατικά έθιμα, δέν έπέτρεπε νά έμφανίζηται προς τόν λαόν ή
σύζυγος τοΰ ήγεμόνος κατά τήν βέβηλου ταύτην περίστασιν. Ή Αύγούστα
παρίστατο εις τά θεάματα τού Ιπποδρόμου άπό τά κατηχουμενεΐα τοΰ
ναοΰ τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, τά βλέποντα προς τήν κονίστραν.
Εύρυχωρότερος τοΰ Κολοσσαίου ό 'Ιππόδρομος τής Κωνσταντινουπόλεως
ήτο καί μεγαλοπρεπέστερου κεκοσμημένος.’Έχων τό σχήμα πετάλου, άλλά
λίαν-, έπιμήκους, άπέληγε παρά τήν βάσιν του εις τό Κάθισμα καί εις διά
φορα κτίρια, περιέχοντα άνωθεν τών σταύλων τά θεωρεία τοΰ πατριάρχου(
τών στρατηγών καί τών αύλικών. Έφ’ δλου τοΰ λοιπού μέρους τής περιφέ
ρειας του έκειντο τεσσαράκοντα σειραί βαθμιδών έκ μαρμάρου, ών άνωθεν
περιέθεεν εύρύς διάδρομος έν είδει στοάς, κεκοσμημένος δι’ άγαλμάτών.
Ενός τούτων,· άληθοΰς κολοσσού, ό.άντίχειρ είχε τό πάχος άνθρώπου. Μι
κρόν ποτάμιον διωχετευμένον εις εύρείαν τάφρον έρρεε πέριξ τής κο
νίστρας. Ή τάφρος αύτη είχε διπλοΰν σκοπόν. Άφ’ ενός έπροστάτευε.τούς
θεατάς άπό τά άλματα τών θηρίων, άτινα προσήγοντο ένίοτε εις τόν Κέρ
κον, άφ’ ετέρου δέ ήμπόδιζε τήν έπιδρομήν τών θεατών εις τό στάδιον, έν
ώρα άρματοδρομίας. Μακρόν καί στενόν έπίπεδον καλούμενου νύσσα
άνηγείρετο εις τόν άξονα τού 'Ιπποδρόμου διαιρούν τήν κονίστραν είς δύο
μέρη. Έπ’ αύτοΰ ήνωρθοΰντο ό οβελίσκος όκομισθείί έκ τής "Ανω Αίγύ
πτου ύπό τοΰ Θεοδοσίου καί ή Χαλκή στήλη, ή άποτελουμένη έκ τριών
οφεων περιπεπλεγμένων. Ή στήλη αύτη, ήτις άλλοτε έβάσταζεν έπί τής
κορυφής της τόν χρυσοΰν τρίποδα τοΰ ’Απόλλωνος, είχεν άνεγερθη’ έν Δελ-
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φοΐς παρά τών συμμαχούντοιν έλλήνων πρός άνάμνησιν τής ήττης τών Περσών. Μεθ’ ίεράς συγκινήσεως έπλησιάσαμεν εις τήν έτι έν τφ ’Άτ-Μεϊδάν
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπάρχουσαν στήλην ταύτην, άρχαΐον μνημεΐον
ύπενθυμίζον τήν χοησιμωτάτην τών νικών έξ δσων ποτέ κατήγαγεν δ πο
λιτισμός κατά τής βαρβαρότητος, άφ’ ής χρονολογείται ή έκλαμψις τοΰ
ελληνικού πνεύματος.
Μεταξύ τών άλλων θαυμάσιων τοΰ Βυζαντίου, κατελέγοντο καί αί θέρμαι τοΰ Ζειξίππου. Χριστόφορος ό έκ Κοπτοϋ ειχεν αφιερώσει ολόκληρον
ποίημα είς μόνην τήν περιγραφήν τών αγαλμάτων τών παραληφθέντων
έκ 'Ρώμης, έξ ’Αθηνών, έξ ’Ολυμπίας, έκ Κορίνθου, έκ Μικράς ’Ασίας κα'1
αύτόθι συναχθέντων. Πάσα ή αρχαία'Ελλάς άνέζη είς τά μαρμάρινα έκεΐνα
καί χαλκά αγάλματα, εργΐκ μεγάλων τεχνιτών, ή θρησκεία διά τού ’Απόλ
λωνος, τής ’Αθήνας, τοΰ Διός και τής λοιπής χαριέσσης χορείας τών ’Ολυμ
πίων ή μυθολογία διά τής 'Ελένης, τοΰ Άχιλλέως, τής ’Ανδρομάχης, τοΰ
Κάλχαντος, τοΰ Άμφιαράου- ή πολιτική καί ή πολεμική τέχνη διά τοΰ
Θεμιστοκλέους, τοΰ Περικλέους, τοΰ Άλκιβιάδου, τοΰ ’Αλεξάνδρου- ή ευ
γλωττία καί ή ιστορία διά τοΰ Αίσχίνου, τοΰ Δημοσθένους, τοΰ 'Ηροδότου,
τοΰ Θουκυδίδου- ή ποίησις δέ καί ή φιλοσοφία διά τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Πινδά
ρου, τοΰ Πυθαγόρου, τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους 4.
Ή Κωνσταντινούπολις συνήνου τήν λαμπρότητα νέας πόλεως πρός τάς
μεγάλας αναμνήσεις τών αρχαίων πόλεων. Τά ψηφιδωτά, τά έγκαυστα, ό
έλέφας, αί χρυσαΐ πλάκες, ό πορφυρούς καί ό γλαυκός λίθος, τά τιμαλφή
πετράδια τ’ άποτελοΰντα τήν άποθαμβούσαν δίακόσμησιν τών βυζαντινών
μνημείων,έχρησίμευον αύτόθι ώς πλαίσια τών έξοχωτάτων αριστουργημάτων
τής ελληνικής τέχνης.Κα'ι έτεραι αντιθέσεις ένεποίουν έκπληξιν, οσάκις τό
βλέμμα άπό τών κτιρίων καί τών αγαλμάτων επιπτεν έπί τού πλήθους τού
πληροΰντος τάς οδούς καί έβλεπε γερουσιαστάς φέροντας τήν άρχαίαν τήβενον, δούκας τών στρατιωτικών μεθορίων φέροντας τήν εύρεΐαν χλαμύδα
καί τόν κεντητόν έκ μετάξης χιτώνα, καταφράκτους φέροντας σιδηράν πα
νοπλίαν, σχολαρίους τής φρουράς, χρυσοθώρακας, εύπατρίδας φέροντας
χονδρούς θυσσανωτούς μανδύας καί τεχνίτας, φέροντας είσέτι, δπως έπί τής
έποχής τής δημοκρατίας τών ’Αθηνών καί τής 'Ρώμης, χιτώνα χρώματος
αμαυρού καί άνευ χειριδών. Όσον δέ πολυάνθρωπος και άν ύπήρξεν ή 'Ρώμη,
είχε καί ή Κωνσταντινούπολις τόν μέγαν ιθαγενή πληθυσμόν της καί έτε
ρον ασταθή σημαντικόν. Όλος ό κόσμος συνέρρεεν είς Βυζάντιον. Πανταχό-

θεν τοΰ Κράτους, έξ Ευρώπης, έξ ’Ασίας καί ’Αφρικής, συνέρρεον ναυται,
έμποροι, μισθοφόροι, χειρώνακτες, ίκέται, διάδικοι, περίεργοι, νέοι έπιζητούντες νά καταταχθώσιν είς τόν στρατόν. Έφάίνοντο παντοΐαι ένδυμασίαι
καί έθνικοί τύποι, ό μάκρδς κάνδυς τού Πάρθου, ό έκ δερμάτων μυών μαν
δύας τοΰ Έρούλου, ό ραβδωτός σάγος τού Γότθου, τό έκ τριχών καμήλου
βουρνούζιον τού Νουμίδου, ή κυμαινομένη κόμη τοΰ Σικάμβρου, ή βοστρυχισμένη γενειάς τού Πέρσου, ή ξανθή δψις τού Χερούσκου, τό χάλκινον
προσωπεΐον τοΰ Μαυριτανού.
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* Περί τής τοπογραφίας και τών μνημείων τής Κωνσταντίνουπόλέως ίδε Προκό
πιον, περί Κτισμάτων Δ’. Παύλον Σιλεντιάριον, "Εκφρασιν 'Αγίας Σοφίας, Anthologia Graeca, I, σ. 26 και έφ. Banduri, Imperium Orientate, σπορ. Labarte, Le
Palais de Constantinople καί Πασπάτη, Τά Βυζαντινά ’Ανάκτορα.
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Έπί τού κράτους τούτου τοΰ τόσον εύρυχώρου, έπί τής πόλεως ταύτης
τής τόσον λαμπράς, έπί τών λαών αύτών τών τόσων πολυαρίθμων εΐμαρτο
κατά παράδοξον τύχην νά βασιλεύση ή Θεοδώρα.
Ή Θεοδώρα, κατά τό λέγειν τού Προκοπίου, έγεννήθη έν τφ φυλακείφ
θηριοτρόφου τίνος τοΰ αμφιθεάτρου τών Πρασίνων. Ό πατήρ αυτής ’Ακά
κιος άπέθανεν ολίγον μετά τήν γέννησίν της, ήτοι κατά τά τελευταία έτη
τού Ε' αίώνος, έπί τής βασιλείας τού ’Αναστασίου. Ή σύζυγος τοΰ ’Ακα
κίου κατέστη σύζυγος ή παλλακή του άντικαταστήσαντος τόν σύζυγόν της
είς τήν θέσιν τοΰ άρκτοτρόφου. ’Αλλά δελεασθείς ύπό χρηματικής προσφο
ράς ό θεατρώνης άπένειμε μετ’ ολίγον τήν θέσιν ταύτην είς άλλον. Ή τα
λαίπωρος γυνή περιελθοΰσαν είς ένδειαν, έπενόησε συγκινητικόν στρατήγη
μα. Ημέραν τινά θεάματος έν τφ Ίπποδρόμφ παρήγγειλεν είς τήν Θεο
δώραν καί τά δύο άλλα μικρά της κοράσια νά είσέλθωσιν είς τήν κονίστραν,
έκεΐ δέ πεπλοφόροι καί μέ τήν κεφαλήν κεκοσμημένην διά ταινιών ώς θύ
ματα έτοιμα πρός σφαγήν, έγονυπέτησαν καί έτειναν, τάς μικράς των χεΐρας ίκετευτικώς πρός τούς θεατάς. Καί οί μέν Πράσινοι έγέλων διά τά
δάκρυα έκεΐνα καί τάς ικεσίας-άλλ’ οί Βένετοι συνεκινήθησαν καί έπωφελήθησαν τής παραστάσεως δπως δώσωσι παράδειγμα φιλανθρωπίας πρός τήν
αντίθετον φατρίαν. ’Επειδή είχε κατά συγκυρίαν άποθάνει ό ; φύλαξ τού
αμφιθεάτρου των, έδωσαν τήν θέσιν ταύτην είς τόν σύζυγον τής μητρός τών
τριών ίκετίδων, ούτω δέ ή οικογένεια μετετέθη έκ τοΰ αμφιθεάτρου τών
Πρασίνων είς τό τών Βενέτών \
Τά άμ,φιθρέατρα ταύτα,άτινα έκάστη φατρία είχεν ανεγείρει ίδι'αις δαπάναις καί έν οΐς τά θεάματα ήσαν συχνότερα ή είς τόν Ιππόδρομον, δέν
ήσαν άποκλειστικώς προωρισμένα είς άρματοδρομίας καί είς έκθέσεις αγρίων
ζώων. Έψαλλεν αύτόθι χορός άοιδών, έτελοΰντο ορχήσεις, γυμνάσια θαυ
ματοποιών καί σχοινοβατών καί μιμικαί παραστάσεις 2. Κατά τά γυμνάσια
* Προκόπιος, Άτεκδ. Θ'.
* Αύτόθι.
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ταϋτα καί τάς γελωτοποίίας ένεφανίσθη τό πρώτον ή Θεοδώρα ενώπιον τοΰ
κοινού. Πολύ μικρά τήν ηλικίαν άκόμη δπως ύπόδυθή πρόσωπόν τι, κατ’
άρχάς συνώδευε μόνον ώς μικρά θεραπαινίς τήν πρεσβυτέραν αδελφήν της
Κομιτώ, ήτις έχαιρεν ήδη τήν εύνοιαν τοϋ πλήθους· αύτή.ήκόμιζε πρός τήν
αδελφήν της τόν δίφρον καί τά διάφορα αντικείμενα, ποιούσα ταυτοχρόνως
διαφόρους μορφασμούς.. “Οτε ή Θεοδώρα ένηλικιώθη, κατέκτησεν αύτη πά
σαν τήν εύνοιαν τού πλήθους. Δέν ήτο ούτε όρχηστρίς, ούτε άοιδός, αλλά
σχοινοβάτις έπιτηδείοτάτη και χαριεστάτη, ευφυής και πλήρης πρωτοτύπων
επινοήσεων μιμική ύποκρίτρια. Εύθύς ώς έξήρχετο είς τήν σκηνήν, πάντα
τά βλέμματα προσηλοΰντο επ’ αυτής. ΓΙρούκάλει ιδίως τά χειροκροτήματα
οσάκις εις τών μίμων ήρχιζε νά τήν τύπτη ή νά τήν ραπίζη- ένφ έτύπτετο
ή φυσιογνωμία της έλάμβανεν έκφρασιν τόσον άστείαν, έμόρφαζε τόσον χαριέντως, έγέλα τόσον έπιτηδείως ύπό τά προσπεποιημένα δάκρυα,ώστε πάντες ίλαρύνοντο.
Ή Θεοδώρα ήτο έξόχως ώραία, ώς μαρτυρεί ό Προκόπιος είς τό περ'ι
Κτίσμάτων. Ή καλλονή της, λέγει, ήτο τοιαύτη ώστε ούδείς δύναται νά
τήν παράστήση διά λόγων ή δι’ εικόνων.1 Ήτο μόνον «ευπρόσωπος και
εύχαρις» δπως ό ίδιος συγγραφεύς αναφέρει είς τά Ανέκδοτά του ;
Κατά τήν δευτέραν ταύτην περιγραφήν, ή Θεοδώρα ήτο όπωσοϋν μικρό
σωμος, λευκοτάτη τήν χροιάν και ώχροτάτη· οί οφθαλμοί της είς άκρον ζωη
ροί είχον άπαράμιλλον λάμ-ψιν. 12 Ό ιστορικός παύει είς τό σημεΐον τούτο

τήν βραχεΐαν περιγραφήν, καί δέν μάς λέγει αν ή Θεοδώρα είχε το. σώμα
Φρύνής ικανόν νά πείση τόν ’Άρειον Πάγον και χρησιμεύση ώς πρότυπον
είς τόν Άπελλήν. Δυνάμεθα δμως νά τό είκάσωμεν, αφού ήρέσκετο νά έμ
φανίζηται είς τό άμφιθέαταον, φέρουσα ώς μόνην ενδυμασίαν ζώνην μετάξίνην περί τήν δσφύν. Θά προύτίμα αυτή, προστίθησιν ό Προκόπιος, νά έμφανισθή παντελώς γυμνή προ τού κοινού, άλλ’ αί άστυνομικαί διατάξεις τό
απηγόρευον. Είς τά παρασκήνια δμως καί κατά τάς ασκήσεις τού θιάσου,
άπέβαλλε πάν ένδυμα, γυμνή δέ έν τφ μέσφ τών μίμων καί τών ακροβα
τών έξησκεΐτο είς τον δίσκον *.
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1 Προκόπιος, Περί Κτίσμάτων Α' 11. "Ιδε καί Παύλον Σιλεντιάριον, ‘Αγίας Σο
φίας ’’Εκφρασις.
62. ’Ανθολογία Πλανούδου, 77,78. Θεόφιλος έν ’Alemanni,
σελ. 415.
2 Προκόπιος ’Ανέκδοτα Γ. Ύπάρχουσιν είς τήν ’Ανθολογίαν τού Πλανούδου (Έπιγρ.
77,78) δύο επιγράμματα, τό μέν τοϋ Παύλου Σιλεντιαρίου, τδ δέ έτερον ανώνυμον,
άτινα φαίνοντα ποιηθέντα άμφότερα έπί τή γραφή νέας είκόνος τής Θεοδώρας, κα
θότι άμφότερα. ψέγουσι τον ζωγράφον διότι άπέκρυψεν ύπδ τούς κρηδέμνους τήν κό
μην τής αύτοκρατείρας. Τδ πρώτον έπίγραμμα σημείο? καθώς καί ό Προκόπιος την
ζωηράν λάμψιν τοϋ προσώπου της, σεΛας χροιης ακρον. Κατά τδ δεύτερον ή Θεο
δώρα είχεν χρυσήν βοστρυχώδη κόμην.
Ούδέν υπάρχει μετάλλιον τής Θεοδώρας, ούδέν νόμισμα, ούδεμία, καθόσον γινώσκομεν, προτομή. Ή μόνη αυτής ύπάρχουσα άπεικόνισις εΐνε ή έν τφ μεγάλφ ψηφιδιστώ τδ κοσμοϋντι τδ αριστερόν μέρος του χορού τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Βιτάλη έν Ραβέννη. Είκονίζεται αύτόθι ή αύτοκράτειρα έν τώ μέσω τών θαλαμηπόλων της, κατά
πρόσωπόν, περιβεβλημένη μακράν έσθήτα, σκεπαζομένην ύπδ μανδύου έκ πορφύρας
κρασπεδουμένην ύπδ εύρείας κεντητής ζώνης. Τδ άνω μέρος τοΰ μανδύου τούτου έξαφάνίζεται κατά γράμμα, ύπδ τδ πλήθος τών τιμαλφών κοσμημάτων. Τήν κόμμωσΐν
τής αποτελεί εΐδ.ός τι διαδήματος, άφ’ ου καταπίπτει διπλή σειρά μαργαριτών. Ή
Θεοδώρα φαίνεται ισχνή, ή κεφαλή της εΐνε μικρά, τδ μέτωπόν της εΐνε ταπεινόν και
δ πώγων ολίγον τι προέχων.Καΐ ή χροιά καί τά χαρακτηριστικά πάντα φαίνονται σχε
δόν έξηλειμμένα και μόνον οί μεγάλοι σχεδόν ύπερμεγέθεις οφθαλμοί της λάμπουσιν
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Μέ τήν τέχνην τής σχοινοβάτιδος ή Θεοδώρα συνήνου καί τό έπάγγελμα
τής εταίρας. Πριν ή καταστή έφηβος,παρεδίδετο είς τους δούλους, τους άναμένοντας τους εαυτών κυρίως παρά τήν έξοδον τού θεάτρου· νεάνις δέ γενομένη ήρίθμεί κατά έκατοστύας τους καθ’ ημέραν έραστάς της. Είς πατρι
κίους καί σχοινοβάτας, είς δούλους καί αχθοφόρους καί ναύτας, είς ,πάντας
τέλος παρεδίδετο μετ’ ίσης ευκολίας καί ίσης ακολασίας 2. Ή Θεοδώρα
εινε ή ενσάρκωσις τής αρχαίας ακολασίας έν πάση αύτής τή άχρειότητί.
Συγκρινομένη προς αύτήν ή Μεσσαλίνα φαίνεται έγκρατής.
Τοιούτον βίον διάγουσα ή Θεοδώρα απέκτησε φήμην φρικτήν. Οί συναντώντες αύτήν καθ’ οδόν ή άπέστρεφον τό πρόσωπόν ή έσταμάτων διά νά
μή βεβηλωθώσιν. έκ τής επαφής τών ένδυμάτων της καί έκ τού άέρος ακό
μη τόν όποιον άνέπνεεν. Ή συνάντησίς. της κατά τήν πρωίαν έθεωρεΐτο οι
ωνός απαίσιος. Έν τούτοις εις όνόματι Έκηβόλος, ανυπότακτος είς . τάς
δεισιδαιμονίας δσον καί αναίσθητος προς τήν κοινήν γνώμην, παρέλαβε μεθ’
εαυτού τήν Θεοδώραν είς τήν Κυρηναϊκήν, ής είχε διορισθή διοικητής. ’Άλ
λως τε ό Έκηβόλος ήλπιζεν ίσως δτι ή φήμη , τής Θεοδώρας δέν είχε φθάσει ακόμη μέχρις Αφρικής. Ό διοικητής έβαρύνθη ταχέως τήν. αίσχράν
έκείνην παλλακίδα, τήν άπέπεμψε καί ή ατυχής περιέπεσεν είς τήν έσχάτην πενίαν. Περιήλθε πάσας τάς πόλεις τής ανατολικής Αφρικής, άπά.τής
Κυρήνης μέχρι τής Αλεξάνδρειάς, ζώσα έκ τής πορνείας. Γηράσασα προώρως καί μαρανθεΐσα, φέρουσα, ώς λέγει ό Προκόπιος, έπί τοϋ σώματος καί
τής μορφής τά ίχνη τής ακολασίας, ήδυνήθη τέλος νά. έπανέλθη είς .Κων
σταντινούπολή μεταξύ τού εικοστού καί τού εικοστού πέμπτου, έτους, τής
,ήλικίας της. Ή πρόρρησις μαγίσσης τινός, έπικυρωθεΐσα ύπό. ένυπνίου παύπο τας συνηνωμένας όφρΰς της. Ό Βαλερυ εΐπεν δτι «τά χαρακτηριστικά τής Θεο
δώρας, τής αρχαίας κωμφδοΰ είχον άκόμη ήθος άσεμνον, ύπομιμνήσκον τήν μακράν
αυτής ακολασίαν.» Άλλ’ είς\ τδ ωχρόν έάε?νο καί’ λιπόσαρκον πρόσωπόν, ένθα μόνοι
οί οφθαλμοί φαίνονται ζώντες θά ήδύνατό τις ν’ αναγνώριση επίσης θεομανή τινα, φλεγομένην έκ θρησκευτικού ζήλου. ■
1 Προκόπιος Άνε'κδοτα. Θ'.
2 Προκόπιος ’Ανέκδοτα Θ’.
τομος ιγ'. Σεπτέμδριος-Δεκέμ-βριος.
41

639

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ρεκίνησε τήν Θεοδώραν νά έπιστρέψη εις τήν πρωτεύουσαν. Ειχεν δνειρευθη
δτι θά ένυμφεύετο αύτόθι τόν άρχοντα τών δαιμόνων καί θά άπέκτα πάντα

Άλλως: δμως πρέπει ν’ άναγνωρίσωμεν δτι ή γυνή αδτη, ής ή συνάντησις έθεωρεΐτο οιωνός άπαίσιος, δέν υπήρξε τοιαύτη διά τόν εραστήν της.
Κατά τό πρώτον έτος τής μεταξύ των σχέσεως ό ’Ιουστινιανός έλαβε 'τό
υπατικόν άξίωμα καί τό έλαβεν ύπό περιστάσεις έξαιρέτως εύνοϊκάς. Έξ
αιτίας τών ταραχών τών έπελθουσών κατά τό 520 ύπό τών άντιζηλιών τών
φατριών άπηγορεύθησαν τά θεάματα καθ’ δλον τό έπίλοιπον διάστημα τοΰ
έτους. Άπέκειτο είς τόν νέον ύπατον νά έγκαινίση τούς άγώνας τού 'Ιππο
δρόμου καί τό ευτύχημα τρΰτο έστερέωσε τήν δημοτικότητα τοΰ Ίουστινιανοΰ, ή δέ μεγαλοπρέπεια, ήν έπέδειξε κατ’ αυτήν τήν περίστασιν, ήγαγε
τήν δημοτικότητα ταύτην είς τό έπακρον. Ποριζόμενος χρήματα άμέτρητα
έκ τοΰ αύτοκρατορικοΰ θησαυροφυλακίου, δαψιλώς έφωδιασμένου χάρις είς
τάς οικονομίας τοϋ ’Αναστασίου, έδαπάνησε πλείονα τών οκτώ εκατομμυ

63?

τά πλούτη τής οικουμένης. 1
Ό αρχών ούτος τών δαιμόνων, κατά τον Προκόπιον, δστις πιστεύει
εις δλα πλήν τής αρετής τών γυναικών, εινε ό ’Ιουστινιανός. Ό Ιουστι
νιανός ήτο τότε ό ισχυρότατος άνήρ τοΰ Κράτους μετά τόν αύτοκράτορα.
Γεννηθείς έν Δακίφ (μεταξύ τοΰ 483 καί τοΰ 489) έκ πτωχής οικογένειας
χωρικών, είχε ,μεταβή είς Κωνσταντινούπολή έκ παιδικής ηλικίας τή έπιμελεία τοΰ θείου αύτοΰ Ιουστίνου, δστις από απλού στρατιώτου χάρις είς τάς
γενναίας ,αύτού έκδουλεύσεις έγένετο κόμης, συγκλητικός καί αρχηγός τών
σωματοφυλάκων.Σοφός τις μοναχός, όνόματι Θεόφιλος, άνέλαβε τήν έκπαίδευσιν τοΰ ’Ιουστινιανού καί τόν έξεπαίδευσεν άναλόγως πρός τήν ύψηλήν
περιωπήν τοΰ θείου του. Ό ’Ιουστινιανός έλάλει εύγλώττως καί έγραφε
κομψώς-. είχε γνώσεις μουσικής κάί αρχιτεκτονικής, ήτο δέ προ πάντων έντριβής είς τό δίκαιον καί τήν θεολογίαν. Φιλόδοξος, επιτήδειος. περί το
διακρίνειν τό ίσχυρότερον κόμμα καί πρόθυμος νά τό προστατεύση δπως
ημέραν τινά έπώφεληθή έξ αύτοΰ, γινώσζων τούς άνθρώπους καί ικανός νά
χρησιμοποιή αυτούς, ήκιστα διστάζων περί τήν έκλογήν τών μέσων, άπαΘής, καρτερικός, κρυψίνους, θεωρών έμφρόνως δτι μία θέσις, έστω καί κα
τώτερα είς τ’ άνάκτορα ένθα έξυφαίνοντο τόσαι πλεκτάναι ήτο στήριγμα
άσφαλέστερον διά τάς ύπάτας τιμάς άπό άξίωμα σημαντικόν εις τάς επαρ
χίας, ό ’Ιουστινιανός έκέκτητό τίνας μέν τών άγαθών καί πάσας σχεδόν τάς
κακάς ιδιότητας τάς άναγκαίας είς τόν θέλοντα ν’άνυψωθή πολύ καί ταχέως.
Δύναταί τις μάλιστα νά συμπεράνη οτι αί πλήρης ένδιαφέροντος συμβουλαί
του δέν υπήρξαν άνωφελεΐς είς τόν θεΐόν του ’Ιουστίνον δπως διατηρήση έπί
τοσοΰτον μακρόν χρόνον τό άξίωμά του καί έπιτύχη έπί τέλους, τήν βασι
λικήν πορφύραν μετά τόν θάνατον τοΰ Αναστασίου (518). Ό νέος.αύτο-

κράτωρ άντήμειψε τόν ’Ιουστινιανόν διορίσας αύτόν άλλεπαλλήλως συγ
κλητικόν, στρατηγόν, πατρίκιον, διοικητήν (έπίτιμον) τής ’Αφρικής καί
τής ’Ιταλίας, στρατηλάτην καί τέλος κόμητα τής φρουράς τών άνακτόρωνs.
Κατά τήν έποχήν αυτήν, καθ’ ήν ό ’Ιουστινιανός περιεβλήθη πάντα ταΰτα
τά αξιώματα (περί τό 221), ή τύχη έθηκεν τήν Θεοδώραν είς τόν δρόμον
του άνεψιοΰ τού αύτοκράτορος. Ήρωτεύθη αύτής καί, ως δυνάμεθα νά είκάσωμεν,εύκόλως ήδυνήθη νά τήν κατακτήση8.1
*3
1 Αυτόθι. Θ. IB'.
Προκόπιες, ’Λ nsWora ζ', Η'. Περί Περσ. ΠοΛ. Ν', Η, Εύάγριος, Δ', Βίκτωρ δ
εκ Τύ,νητος. Πατρολογία, τόμ. ΕΗ', σ.9 52. ΙΙασχάλιον Χρονικόν Ν', σ. 315. Ζωναρας, ΙΑ', 5, 6. Ludwig, Vita Justiniani, σ. 10—40, 125.
3 Προκύπτει έκ τών λόγων τοΰ Προκοπίου, δτι οτε ή Θεοδώρα έγένετο έρωμένη
τοϋ ‘Ιουστινιανού, οΰτος ήτο ήδη πανίσχυρος. Τό πράγμα άρα συνέβη μετά τό ετοι

ρίων φράγκων είς θεάματα καί έκθέσεις άγριων θηρίων, είς διανομάς καί
ελευθεριότητας παντοειδείς1.
Μετά δύο έτη ή σύγκλητος προέτειτεν έπισήμως είς τόν αύτοκράτορα
νά προχειρίση τόν ’Ιουστινιανόν εύγενέστατον, τίτλον ίσοδυναμοΰντα μέ
τόν τής αύτοκρατορικής ύψηλότητος, ύποδεικνύοντα δέ ώς διάδοχον τοΰ
θρόνου τόν φέροντα αύτόν. Ό ’Ιουστίνος έπεκύρωσε τό ψήφισμα τής συγ
κλήτου8. Ό ’Ιουστινιανός κατώρθωσε ν’ άπονεμηθή είς τήν Θεοδώραν ό
τίτλος τής πατρικίας, ό άμέσως επόμενος μετά τόν τοΰ νωβελισσίμου, έν
τή αριστοκρατική ίεραρχίφ. Ή Θεοδώρα άπέκτησε τοιουτοτρόπως σημαν
τικήν ύπόληψιν καί χάρις είς αύτήν, ως έκ τών πολυαρίθμων απαιτητών
καί διαδίκων τών συρρεόντων είς το Βυζάντιον, συνήθροισεν υπέρογκα' πλού
τη5. Διά νόμου τοϋ Ιουστινιανού έπεξετάθησαν κατόπιν τά αύτοκρατορικά προνόμια έπί τής ιδιωτικής περιουσίας τής Θεοδώρας ’.
’Αλλά τά πλούτη ταΰτα καί τόν τίτλον τής πατρικίας δέν έθεώρει έπαρκή
διά τήν Θεοδώραν ό έξ έρωτος παράφορος ’Ιουστινιανός. Ήθελε νά τήν
νυμφευθή. Ή μήτηρ του δμως τόν καθικέτευσε νά παραιτηθή τού γάμου
τούτου, ή δέ θεία του, ή αύτοκράτειρα. Εύφημία, άνθίστατό πάση δυνάμει.'
Πρός τούτοις νόμος τις αρχαίος έκέλευεν δτι πας πολίτης ανυψωθείς μέχρι
518, οτε ανήλθεν εις τόν θρόνον δ ’Ιουστίνος. Γινώσκομεν άφ’έτέρου (Προκόπιος I’
καί Θεόφιλος άναφερόμενος ύπό τοϋ Alemanni, σ. 415) δτι ή θεία τοΰ ’Ιουστινια
νού, ή αύτοκράτειρα Ευφημία άντέστη είς τόν γάμον, του, δέν ένυμφεύθη δέ τήν
Θεοδώραν είμη μετά τον θάνατον τής συζύγου του·’Ιουστινιανού, συμβάντα κατά τό
523 ή 524. 'Η ,σχεσις λοιπόν τοϋ Ιουστινιανού μετά τής Θεοδώρας ήρξατο μετά τό
519 και προ τοϋ 524. Ό Ludwig (Vita Just. σ. ρ48) καί μετ’ αυτόν δ Isambert
(Histoire de Justinien I, σ. 255) παρεδέχθησαν τόν μέσον όρον, τό έτος 551.
1 Μαλάλας σ. 419. Θεοφάνης σ. 146.: Μαρκελλΐνος, έκδοσις Sirmond, σ. 60,
* Εύάγριος, Δ', 9. Μαλάλας, σ. 419.
3 Προκόπιος, Άτεχδοτα, Θ'.
1Κώδηξ, VIII, 37, 3.
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τού συγκλητικού αξιώματος δέν ήδύνατο νά νυμφευθή κωμφδό.ν ή θυγατέρα
κωμφδού ή πάσαν άλλην γυναίκα φαύλην κα'ι ταπεινής καταγωγής *. Άλλα
μετά τον θάνατον τής Ευφημίας κατά τό 523 ό ’Ιουστινιανός επέτυχε
παρά τού αύτοκράτορος,τήν κατάργησιν τοΰ νόμου τούτου, μή σεβόμενος δέ
τά δάκρυα τής μητρός του, ήτις ώς λέγεται, άπέθανεν έκ τής θλιψεως, ένυμφεύθη δημοσία τήν Θεοδώραν2;
Μετά τρία έτη, ό γηραιός Ιουστίνος, πολλάκις ήδη παρακληΟεΙς ύπό
τής Συγκλήτου νά προσλάβη ώς συνάρχοντα το·ν Ιουστινιανόν, άλλ’ έως
τότε νομίζων δτι έμελλε νά βασιλεύση έπί πολλά έτη, ήσθάνθη αίφνης
εαυτόν έπιθάνατον.Τήν μεγάλην Πέμπτην, 1 ’Απριλίου τού έτους 527 ό αύ
τοκράτωρ προσεκάλεσε παρά τήν έπιθανάτιον κλίνην του τόν ’Ιουστινιανόν
κα'ι τήν Θεοδώραν, ενώπιον δέ πρεσβείας τής Συγζ,λήτου άπένειμεν αύτοις
τόν τίτλον τού Αύγούστου και τής Αύγούστης.Τήν ημέραν τού Πάσχα οί δύο
σύζυγοι έστέφθησαν έπισήμως έν τώ ναφ τής Αγίας Σοφίας ύπό τού πατριάρχου Έπιφανίου. Μετέβησαν κατόπιν όπως ύποστώσι καί τήν λαϊκήν
χειροτονίαν είς τόν Ιππόδρομον, δστις είς μερικάς περιστάσεις έχρησίμευε
καί ώς έκκλησία τού πλήθους. Ούδείς ψιθυρισμός, ούίεμία λέξις μορφής
ήκούσθη. ’Απεναντίας έπευφημίαι ομόθυμοι ύπεδέχθησαν τόν Ίουστινανόν κα'ι
τήν σύζυγόν του και ό λαός ήγαγεν αυτούς έν θριάμβφ μέχρι τών ’Ανα
κτόρων. 5 Ούδείς έκ τής Συγκλήτου, ούδείς έκ τοΰ ιερατείου, ούδείς έκ τοΰ
λαού, έν τφ μέσφ τού οποίου ή Θεοδώρα είχεν έκπορνευθή έν αύτή έκείνη
τή θέσει ένθα άνευφημεΐτο, ούδείς έκ τού στρατού έφάνη άγανακτών διά
ίήν τοίαύτην έπονείδιστον κωμφδίαν
Ό Ιουστίνος άπεβίωσε μικρόν μετά τήν στέψιν, ή δέ διαδοχή τής αρ
χής έτελέσθη άταράχως. Θεοδώρα ή σχοινοβάτις, Θεοδώρα ή εταίρα, έγένετο αύτοκράτειρα τών Ρωμαίων, οί δέ άρχοντες, οί δικασταί, οί έπίσκοποί, οί διοίκηταί τών επαρχιών, οί αρχηγοί τοΰ στρατού ώμνυον πρός αύ
τήν τόν εξής δρκον ύπόταγής. «Όμνύω είς τόν παντοδύναμόν Θεόν, τόν
μονογενή αύτού υιόν, κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν καί τό Άγιον Πνεύμα,
είς τήν ένδοξον Μαρίαν τήν Άειπάρθενον καί τά τέσσαρα Εύαγγέλια, άτινα
άνά χεΐρας έχω, καί είς τούς αρχαγγέλους Μιχαήλ κα’ι Γαβριήλ νά μείνω
4 Κώδηξ, V, 4, 23.
! Προκόπιος, Άνε'κδότα I. Κεδρηνός, Α', σ. 366.
3 Προκόπιος, Άνε'κδότα) Γ Μαρκελλΐνος α. 61 Εΰάγριος Δ' 9. Μαλάλας σ. 422,
Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 316—317. Θεοφάνης σ. 146. Ζωναράς ΙΑ' 5 Ludwig,
σ. 150.
4 Προκόπιος Άνε'κδότα Γ. Ό μόναχδς Α’ιμοϊνος (De gest, Franc. II, 5) διατείνεται
ίτι ή τελετή αυτή έξήγειρε τήν άγανάκτησιν τοΰ λαοΰ καί δτι συνέβη στάσις. ’Αλλ*
ώς άπέδειξεν δ Alemanni έν ταΐς περί Προκοπίου σημειώσέσι αύτοϋ, δ αγαθός μονά
χος συγχέει τήν δήθεν ταύτην στάσιν μέ τήν τοϋ Νίκα, συμβασαν μετά πέντη έτη.

πιστός είς τούς σεπτοτάτους κυρίους ημών ’Ιουστινιανόν καί τήν σύζυγον
αύτοΰ Θεοδώραν 4».
Ε'.

'

Δύσκολον εινε ν* άποφανθή τις αν ή Θεοδώρα υπήρξε κατά τήν νεότητά
της ή αισχρά εταίρα, ής τήν εικόνα έσκηνογραφήσαμεν κατά τήν μαρτυρίαν
τοΰ Προκοπίου, ή αν ώς έκ τής ταπεινής αύτής γεννήσέως καί τοΰ περιο
ρισμένου αύτής βίου έπωφελήθη έκ τής άγνοιας είς ήν καθείς περί τούτου
διετέλει δπως κατασυκοφάντηση αύτήν τοιουτοτρόπως ό άπόκρυφος χρονο
γράφος.

Τό νομικόν άξίωμα Testis unus, testis nullus, έχει κύρος καί ώς
πρός τήν ιστορίαν. Τίς εινε δέ ό μόνος ούτος μάρτυς, οστις καταθέτει κατά
τής Θεοδώρας ; Εις ιστοριογράφος άμα καί κατήγορος τής αύτής βασιλείας,
έξυμνητής ύπερβολικός καί καταγγελεύς έμπαθής, άναλόγως πρός τήν περίστασιν άν ήθελε νά τύχη εύεργεσιών ή νά έκδικηθή διά τήν δυσμένειαν.
Τίνα πίστιν νά παράσχωμεν είς τόν άνδρα, δστις άφοΰ άπέδωκε δικαιοσύ
νην είς τόν αύτοκράτορα έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ περί Περσικού ηομου, περί τοΰ κατά τών Βανδή.Ιω'Τ πο.Ιέμου περί τοΰ κατά τών Γότθων
Λοίέμου καί δστις άφόΰ έγραψε τό βιβλίον περί Χτισμάτων δπως δοξάση
τόν ’Ιουστινιανόν, έγραψε κατόπιν τά ’Ανέκδοτα δπως καταστήση αυτόν
βδελυκτόν ; δστις άφοΰ έγραψεν δτι ό Ιουστινιανός εινε ό σωτήρ τών ύπηκόων του τό ύπόδειγμα τών ηγεμόνων, δτι τά πάντα έν αύτφ εινε θεία,
δτι εινε άγγελος πεμφθείς έξ ούρανοΰ πρός σωτηρίαν τοΰ Κράτους καί τής
άνθρωπότήτός, δτι εινε μηδαμινά καί παιδαριώδη άπέναντι τών νικών του
τά κατορθώματα τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοΰ Κύρου, 2 κηρύσσει δτι αύτός
ό ίδιος ’Ιουστινιανός διέπραξε πάντα τά έγκλήματα, κατέστρεψε τό Κρά
τος, έξηυτέλισε τήν ρωμά-κήν ίσχύν, τόν άποκαλεΐ δνον, τόν παραβάλλει
πρός τόν Δομιτιανόν, βέβαιοί δτι εινε δαίμων ύπό άνθρωπίνην μορφήν καί
έπιχειρεΐ σοβαρώς νά τό άποδείξη ; 5 Ή παλινφδία αύτη έφάνη τόσον πα
ράδοξος, ώστε πολλοί κριτικοί τοΰ ΙΖ' καί τοΰ ΙΗ' αίώνος καί άλλοι σύγ
χρονοι προσέτι μή δυνάμενοι νά πιστεύσωσιν τοσαύτην ύπερβολήν άναιδείας
συνεπέρανον δτι ό Προκόπιος δέν ήτο ό συγγραμεύς τώκ Ανεκδότων*. Εί
1 ’Ιουστινιανέ? Νεαρά, Η'
* Προκόπιος Ιίερι χτισμάτων Εισαγωγή.
3 Προκόπιος ’Ανε'κδότα ιγ',Ζ', Ηζ, IB’ κα'ι αλλαχού.
4 Ένπρώτοις δ Eichel τριάκοντα έτη μετά τήν δημοσίευσιν τής Απόκρυφου 'Ιστο
ρίας η ’Ανεκδότων,μή δημοσιευθέντων ώς γνωστόν, εΐμή κατά τδ 1623 ύπδ τοϋ
Alemanni κατά τδ χειρόγραφον τοϋ Βατικανού, είτα δ La Ravalliere, τέλος δέ δ
Reinkens. “Ιδε περί τοΰ ζητήματος τούτου τδν Isambert, εισαγωγή εις τά ’Ανέκ
δοτα και Debidour De Theodora, σ. 1,12.
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καί έπεκαλέσθησαν προς ύπστήριξιν τής γνώμης ταύτης επιχειρήματα λίαν
σοβαρά, ούχ ήττον ύπάρχουσιν αί μαρτυρίαι Νικηφόρου τοΰ Καλλίστου καί
τοΰ Σουΐδα1, εινε δέ βέβαιον δτι τά περί τών διαφόρων πολέμων συγγράμ
ματα, τά Κτίσρ,ατα κα'ι τά Ανέκδοτα είσϊν έργα τοΰ αύτοΰ συγγραφέως.
Άλλ όμως τό σκανδαλώδες αυτό χρονικόν δέν εινε διά τοΰτο άξιόπιστον.
Ή Ερωτική ιστορία των Γαλατιών, οί κατά τής Μαρίας Άντωνιέττας
λίβελλοι καί τά 'Απομνημονεύματα τοΰ κόμητος Βιέλ-Καστέλ ούδέν έχουσι τό άπόκρυφον. Άλλ’ ούδείς ποτέ θ’ άναφέρη ταΰτα ώς έργα έχοντα κΰρος.
'Οσάκις ό Προκόπιος λαλεΐ περί τής Θεοδώρας ώς αύτοκρατείρας, δύναταί τις νά συμβουλευθή άκινδύνως τά 'Ανέκδοτα, διότι δύναται νά διαχω
ρίση τό αληθές άπό τοΰ ψευδούς, παραβάλλων, μέ τά λοιπά έργα τοΰ Προ
κοπίου τά συγγράμματα εκκλησιαστικών συγγραφέων καί βυζαντινών χρο
νογράφων. Παραβαλλομένων επίσης τών έργων τοΰ λιβελλόγράφου Προκοπίου
πρός τά τοΰ ίστορικοΰ Προκοπίου και τά τών χρονογράφων, φωράται ώσαύτως ό συγγραφεύς τών Ανεκδότων συκοφαντών Βεβαίως δέν ψεύδεται πάν
τοτε. Πολλά τών γενονότων άτινα διηγείται άναφέρονται ύπό τοΰ Μαλάλα, τοΰ Θεοφάνους και τοΰ Πασχαλίου Χρονικού. Παριστφ έπ'ι τό ύπερβολικώτερον τά πράγματα, τ’ άναπτύσσει, τά αλλοιώνει, άλλ’ ύπάρχε πάν
τοτε βάσις ακρίβειας είς τήν ιστορίαν του.Δυστυχώς καθόσον άφορφ τήν διήγησίν του περί τών πρώτων ετών τής Θεοδώρας λείπει παν σοβαρόν στοι
χείου παραβολής, διότι αί σπάνιαΐ μαρτυρίαι, δσας δύναται ν’ αντιτάξη τις
κατά τοΰ Προκοπίου, προέρχονται έκ συγγραφέων εποχής λίαν μεταγενεστέρας, οΐτινες επομένως στερούνται μεγάλου κύρους.
Ό Ψευδο-Γορδιανός λέγει δτι ή Θεοδώρα ήτο έκ γένους πατρικίων, έκ
τής ένδοξου οικογένειας Άνικίας * και.τούτο αναιρεί τήν περί τής σχοινοβα
τικής ίδιότητος αύτής παράδοσιν. Ό Ζωναρας καί ό Νικηφόρος Κάλλιστος
λέγουσιν δτι έγεννήθη είς τήν νήσον Κύπρον5, και ή μαρτυρία αυτή πάλιν
αναιρεί τήν παράδοσιν περί τοΰ αμφιθεάτρου τών Πρασίνων, έκτος έάν παραδεχθώμεν, τό όποιον εινε κα'ι πιθανόν, δτι ό Ακάκιος ό πατήρ τής Θεο-

δώρας μετέβη έκ Κύπρου είς Κωνσταντινούπολή και έγένετο φύλαξ· τοΰ
αμφιθεάτρου. Ό ανώνυμος συγγραφεύς τών Πατρίων Κωνσταντινουπόλεως
λέγει δτι ή αύτοκράτειρα άνήγειρε τόν ναόν τοΰ Αγίου Παντελεήμονος έπί
τής θέσεως ένθα έκειτο ή ταπεινή κατοικία, έν ή είχε ζήσει άλλοτε έξασκοΰσα τό έπίπονον βιοποριστικόν έπάγγελμα τοΰ νήθειν έρια1, έξ ού
καταστρέφεται ή παράδοσις περί τοΰ έταιρικοΰ της βίου- έκτος άν ύποθέσωμεν, τοΰθ’δπερ εινε ώσαύτως πιθανόν, δτι μετά τήν επάνοδόν της έκ Πενταπόλεως,δπου έλησμονήθη παρά τοΰ έν Βυζαντίφ φιληδόνου κόσμου,ή Θεο
δώρα έ'ζησεν έπί τινα έτη είς Κωνσταντινούπολή έν μονώσει καί έργασίφ.
Αί μαρτυρίαι άρα αύται όλίγην έχουσι σημασίαν. Άφ’ ετέρου, άν, καθά
ειπομεν, άναγνωρίσωμεν τήν σχετικήν φιλαλήθειαν τοΰ Προκοπίου είς τό

6W

Ή κύριωτέρα άντίρρησις κατά τής εις τον Προκόπιον άποδόσεως τώνΑνεκδότων
είνε. δ,τι ούδείς τών συγχρόνων μνημονεύει τοϋ έργου τούτου. ’Αλλά τοιουτο βιβλίον
δέν ήδύνατο βεβαίως.νά είνε κοινόν. .'Ως πρός δέ τδ ύπερβολικώς παράδοξον τής παλι
νωδίας, ήτις καταντά απίθανος, αύτος ό Προκόπιος παρέχει τήν έξήγησιν, λίαν άδεξίως άλλως τε εις τδ Προοίμιον τών Άνεκδο'των.
1 Ό Νικηφόρος Κάλλιστος (ΙΕΓ, 10) αναφέρει τά:Ανέκδοτα ώς άναιρεσιν οίονεί,
γενομένην παρ’ αύτοΰ τοϋ Προκοπίου, τών άλλων του ’έργων ό δέ Σουιδας (έν λ. Προκοπιος'ι λέγει ότι τ* βιβλίον τοΰτο περιέχει ύβρεις κατά τοΰ ’Ιουστινιανού καί τής
Θεοδώρας.
8 Ψευδο-Γορδιανός, έν Alemanni σ. 379.
• Νικηφόρος Κάλλιστος, Ιζ', 39 Ζωναρας ΙΑ', 6.

μέρος τών Ανεκδότων, τό άφορών είς τήν βασιλείαν τοΰ ’Ιουστινιανού,
πώς νά παραδεχθώμεν δτι αί σελίδες αί άναφερόμεναι είς τήν νεότητα τής
Θεοδώρας εινε καθαρά έπινόησις ; Ούτος εινε ύπό κριτικήν έποψιν ό μόνος
λόγος—λόγος πολύ σοβαρός—δι’ δν δύναται νά θεωρηθή ώς αληθής ή διήγησις τοΰ Προκοπίου περί τών ακολασιών τής μελλόύσης αύτοκρατείρας.
Τό δέ έπιχείρημα τοΰ Γίββωνος δτι αί κατηγορίαι άύται εινε τόσον άνομοιαλήθεις ώστε δέν ήτο δυνατόν νά έφευρεθώσιν2, είνε μάλλον εύλογοφα-

νές ή σθεναρόν.
Έν έλλείψει βεβαίων μαρτυριών άπομένουσιν ούχ ήττον συμπερασμοί τινες
καί είκασίαι κατά τής φιλαλήθειας τοΰ Προκοπίου. Άν εινε αληθές δτι ή
Θεοδώρα ύπήρξεν ή αισχρά εταίρα, ή έχουσα τοιαύτην έπονείδιστον φήμην,
ώστε οί συναντώντες αυτήν καθ’ όδόν έτρέποντο είς άλλην διεύθυνσιν διά
νά τήν άποφύγωσιν, πώς δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ό ’Ιουστινιανός,
συγκλητικός αρχηγός τών σωματοφυλάκων κα'ι άποβλέπων είς τήν βασιλι
κήν άλουργίδα έτόλμησε νά λάβη δημοσία ώς παλλακίδα τήν γυναίκα ταύ
την, νά τήν καταστήση πατρικίαν και τέλος νά τήν νυμφευθή ; Δεν διεκύβευε τοιουτοτρόπως τήν δημοτικότητά του, δέν έξετίθετο έν τή Συγκλήτω, δέν. έκινδύνευε ν’άπολέση τόν θρόνον; Και πώς προσέτι νά παρα
δεχθώμεν δτι ούδεμία κραυγή αηδίας, ούτε μία διαμαρτυρία άγανακτήσεως
δέν ήγέρθη κατά τοΰ παραδόξου τούτου δεσμού ; Αληθώς ό Προκόπιος
λέγει δτι ή αύτοκράτειρα Εύφημία άντέστη είς τον γάμον τοΰτον ένόσφ
έζη· σύγχρονός τις δμως,ό μοναχός Θεόφιλος, δστις αναφέρει δτι κα'ι ή μήτηρ τοΰ Ίουστινιανοΰ δέν ήθελε έπίσης νά συγκατατεθή, εξηγεί ήμϊν καί
τόν λόγον τής τοιαύτης άρνήσεως καί ό λόγος ήτο διότι μάγος τις είχε προείπει. δτι ή γυνή αυτή ήτις ήτο εύειδής, ίκανωτάτη, λίαν εύπαίδευτος και
χαρακτήρος δεσποτικοΰ θά ήτο ή δαιμονοδώρα τοΰ ’Ιουστινιανού καί τοΰ
’ Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως Banduri, Imperium Orientals I' μερ. Γ' σελ.. 47,

’ Gibbon, Παρακμή τον Ρωμαϊχοΰ Κράτους, τομ. Ζ', σ. 467.
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Κράτους. 4 'Ώστε δέν έπρόκε.ιτο περί άποκρούσεως τοΰ παρελθόντοςτής Θεο
δώρας αλλά περί φόβων ώς προς τήν μέλλουσαν αύτής διαγωγήν. Ό Προ
κόπιος ισχυρίζεται δτι έδέήσε ϊνα ό ’Ιουστίνος καταργήση τόν νόμον τοϋ
Κωνσταντίνου τόν άπαγορεύοντα τά μεταξύ συγκλητικών και ηθοποιών συ
νοικέσια, διά νά δυνηθή νά νυμφευθή ό ’Ιουστινιανός τήν Θεοδώραν. Φαίνε
ται δρ-ως βέβαιον δτι ή κατάργησις τοϋ νόμου πρέπει ν’ άποδοθή. είς τόν
Ίουςηνίανόν, εινε δέ κατά δέκα έτη μεταγενεστέρα τοΰ μετά τής Θεοδώρας
γάμου του2. Δέν εινε επίσης άπορον πώς κατά τήν ημέραν τής στάσεως
του Νίκα ό όχλος ό τόσας έπισωρεύσας λοιδορίας κατά του ’Ιουστινιανού
δέν άνευρε ρυπαράν τινα υβρίν έκ τού παρελθόντος βίου τής αύτοκρατείρας
δπως τήν ρίψη κατά πρόσωπόν τοΰ συζύγου της ; Δέν εινε επίσης εκπλη
κτικόν δτι ούδε'ις βυζαντινός χρονογράφος λαλεΐ περ'ι τής νεότητος τής’Θεο
δώρας καί έτι μάλλον εκπληκτικόν πώς οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς ό
Κύριλλος, ό Πελάγιος, ό Εύάγριος, Βίκτωρ ό έκ Τύνητος, ό Λιβεράτος, ό
’Αναστάσιος, ό Νικηφόρος Κάλλιστος πάντες τόσον πολέμιοι τής αιρετικής
έχθράς τής έν Χαλκηδόνι συνόδου δέν παρενείρουσι μεταξύ τών άρών αύτών καί τινας αναμνήσεις τοΰ έπαισχύντου αύτής παρελθόντος τοΰ πασιγνώστου έν Κωνσταντινουπόλει:

’Εκκλησίας μετά τής Πολιτείας καί τό ζήτημα τής ■ «ρωτΟκάθεδρίας με
ταξύ τοΰ επισκόπου τής Ρώμης καί τοΰ πατριάρχου τής Κωνσταντινουπό
λεως έκανονίσθησαν. Ό Βελισάρϊος καί ό Σίττας, ών ό ’Ιουστινιανός άξιε—
παίνως διέγνωσε τάς στρατιωτικός άρετάς, δτε ύπηρέτουν ύπό τάς διαταγάς του ώς κατώτεροι αξιωματικοί έν τή σωματοφυλακή τοΰ ’Ιουστίνου,
καταβάλλούσι τούς Πέρσας καί θέτουσι τέρμα είς τόν πόλεμον, δστις διήρκει ήδη πρό τριακονταετίας. "Ετεροι στρατηγοί, ό Γερμανός, ό Πέτρος, ό
Κυριάκός καθυποτάσσουσι τούς Τζάννους, νικώσι τούς Βαρβάρους οΐτινες
εϊχον προχωρήσει μέχρις ’Αρμενίας καί άπωθοΰσι τούς Σλαβήνους πέραν
τοΰ Δουνάβεως. Ή μεγάλη πολιτική τοΰ ’Ιουστινιανού ή σύνισταμένη είς
τό νά καθιστρί υποτελείς τούς λαούς ο&ς δέν δύναται νά κατάστήσή υπη
κόους, αρχίζει ν’ άποφέρη τούς καρπούς της.Ό Μοΰνδος αρχηγός περιώνυ
μος, υιός τού βασιλέως τών Γέπιδών καί απόγονος τής γενεάς τόΰ ’Αττίλα,
υποβάλλει τήν υποταγήν του και αναλαμβάνει μετά τοΰ στρατού του μισθο
φορικήν υπηρεσίαν παρά τφ Ίου^ινιανφ.Ό Γόρδας,ό βασιλεύς τών Οΰνωντής
Χερσοννήσου, ό Γραΐτις, ό βασιλεύς τών Έρούλων προχωροΰσιν είς τήν αύτοκρατορικήν συμμαχίαν. Πανταχού τά απέραντα σύνορα τού Κράτους κα
τέστησαν απρόσβλητα άπό τών έπιδρομών τών βαρβάρων. Ό δέ λαός τί
λέγει ; Ό λαός έπευφημεΐ τόν νέον αύτοκράτορα, δστις κατά τό πρώτον
έτος τής άναβάσεως αύτοΰ είς τόν θρόνον έλαβε διά δευτέραν φοράν τόν τί
τλον τοΰ ύπάτου καί ένεκαίνισε τήν νέαν αύτοΰ ύπατείαν διά τών λαμπροτάτων άγώνων και θεαμάτων έξ δσων ποτέ έλαβον χώραν είς τόν Ίππό-
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. Η βασιλεία τοΰ ’Ιουστινιανού προμηνύεται έξοχος.. Εις .Κωνσταντινού
πολή, είς τάς έπαρχίας, είς τά μεθόρια άνεγείρονται νέα κτίρια και νέα
φρούρια. Τό προάστειον τών Συκών αύξηθέν και έξωραϊσθέν καθίσταται ή
δεκάτη τετάρτη συνοικία τής πόλε ως · ή πόλις Παλμύρα άναγεννάται έκ τών
έρειπίων, λαμπροτέρα ή πρότερον. Νέον στρώμα έπιγραφών μαρτυρουσών
περί τής ισχύος τοΰ αύτοκράτορος κα'ι περί τής έν τφ Κράτει τάξεώς κα
λύπτει τήν Ελλάδα, τήν μικράν ’Ασίαν, τήν παραλίαν τής ’Αφρικής μέ
χρι τών Ηρακλείων Στηλών. Ό σοφός Τριβωνιανός διορισθείς κοιάίστωρ
αναλαμβάνει μετά δεκαεπτά νομομαθών τήν άπογραφήν τών ρωμαϊκών νό
μων. Ό ιουστινιάνειος κώδηξ ισχύει καθ’ άπαν τό Κράτος, Αί σχέσεις τής
’ Θεόφιλος έν Alemanni, Vita Jnstiniani, σ 415.
* Debidour, de Theodora Justiniani Augusti uxore σ. 17=19 Πρβλ. καί Isambert, Histoire de Justinien, II, 265 —266. Ό κ. Debidour αναιρεί τόν Aleman
ni διά τοΰ έξης, πειστικού επιχειρήματος. Ό νόμος δ καταργών τήν διάταξιν τοϋ
Κωνσταντίνου εΰρηται έν τή δεύτερα έκδόσει τοϋ Κώδιχος δηυ,οσιευδείση μόλις κατά
τδ 534, ή δέ συλλογή αυτή τον αποδίδει εις τον ’Ιουστινιανόν καί οΰχί είς τον ’Ιου
στίνον. Ό Alemanni, δστις αΰθαιρέτως δρι'ει ώς έτος τής έκδόσεως αύτοΰ τδ 523,
προσθέτει προσέτι καί δύο χωριά τών NeapSir. αΐτινες έδημοσιεύθησαν ή αέν κατά τδ
535 ή 3έ κατά τδ 541:
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A? άρματοδρομίαι αί μετενεχθεΐσαι έξ ’Ολυμπίων είς Ρώμην καί έκ Ρώ
μης είς Κωνσταντινούπολίν κατέθελγον τόν λαόν τών μεγάλων πόλεων τής
Αύτοκρατορίας. Τό πάθος τούτο υπερείχε καί αντικαθιστά πάντα τά λοιπά.
Οί Έλλήνο-Ρωμαΐοι τοΰ ζ' αίώνος κατέβαλλον περί τάς άντιζηλίας καί
τούς ένίοτε αιματηρούς αγώνας τών ιπποδρόμων τήν ζέσιν τήν έμψυχοΰσαν
αυτούς κατά τάς έκλογάς καί τάς συζητήσεις έν τή έκκλησίγ καί τή άγόρφ.
Αί άρματοδρομίαι ικανοποιούν έν αύτώ τά πολιτικά πάθη, τόν πρός τά θεά
ματα έρωτα και τήν μανίαν τοΰ παιγνιδιού. Ό λαός άπετέλει δύο ομάδας
άντιζήλους, έπονομαζομένας άπό τοΰ χρώματος τών χιτώνων τών ηνιόχων.
Υπήρχεν ή μερΐς τών Πρασίνων καί ή μερϊς τών Βενέτων. Έκαστη είχε
τούς άρχηγούς της, τό ταμεΐόν της, τό ίδιον άμφιθέατρον, τούς ίππους, τά
άρματα, τό προσωπικόν τών ηνιόχων, τών σχοινοβατών, τών θηριοτρόφων,
τών παντοειδών ύπαλλήλων έκάστη άπετέλει εΐδός τι δημόφυλακής κατεχούσης τήν ιδιαιτέραν αύτής σημαίαν καί τά έμβλήματα, τάς λειτουργίας
4 Κώδηξ V καί άλλαχόΰ. Προκόπιος περί Περσικού Πολέμου Ν' 13- 22. Πεοί
Κτίσμάτων, Β', Γ καί αλλαχού. Μαλάλας, σ. 422—445. Θεοφάνης, 147—162.
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καί τα προνόμια της *, Δι'ίσχυρίσθησάν τινες δτι έζάστη τών δύο φατριών
τούτων έξεπροσωπει ταυτην η εκείνην τήν πολι'τικήν άρχήν, ταύτην ή εκεί
νην την θρησκευτικήν δοξασίαν. 2 Άλλα τό τοιοΰτο εινε απλή εικασία, είς
ήν πολλά γεγονότα δύνανται νά άντιταχθώσιν. Έν τούτοις επειδή ό αύτοκρατωρ είχε τας αυτας με τούς υπηκόους του ορέξεις καί συχνάκις εξέφραζε
τας συμπαθείας του ύπέρ τής μιάς ή τής άλλης μερίδος, συνέβαινεν ώστε οί
δυσηρεστημένοι νά κατατάσσωνται ενίοτε είς τήν αντίθετον μερίδα. Τοι
ουτοτρόπως οσάκις επι τη υποθέσει ό αύτοκράτωρ συνεπάθει πρός τούς Βέ
νετους, η νίκη τών Πράσινων καθίστατο θρίαμβος διά τήν άντιπολίτευσιν.
Αλλ-.η αντιπολίτευσις αυτή δέν έστηρίζετο έφ* ούδέμιάς πολιτικής αρ
χής καί άλλον δεν είχε σκοπόν ως έπί τό πλειστον, είμή τήν άντίκατάτασιν υπουργού τίνος ή έπάρχου. Οί Κωνσταντινουπολϊται παν άλλο έσκέπτοντο ή’ νά έπανέλθωσιν είς τήν δημοκρατίαν.
Ο Μάρκος Αύρήλιος έπέχαιρε διότι ουδέποτε έπήλθεν αύτφ ό πειρασμός
να ευνοήση τούς Βενέτους ή τούς Πρασίνους.Άλλ’ ό Ίους-ινιανός δέν εϊχε τήν
τοιαύτην φρόνησιν. Αυτός άπέκλινεν ύπέρ τών Βενέτων, δπως δέ ή Θεοδώρα
ήτις επίσης είχε τά αυτά αισθήματα, δέν άπέκρυπτε τάς συμπάθειας του.
Οί κυριώτατοι άρχοντες τοϋ Κράτους, οΐτινες διέπρεπον μάλλον διά τάς

Έγίνωσκενάρά γε ό Ίουστίανός είς οΐαν κατάστασιν διετέλει ή πρωτεύ
ουσα ; Ό αύτοκράτωρ έζη όντως είπεΐν άπομεμονώμένος είς τά ευρύχωρα
αυτού ανάκτορα· αί φήμαι τής μεγαλοπόλεως δέν έφθανον μέχριφ αυτού.
Άναμφιβόλως περί τών συμβαινόντων γεγονότων καί περί τής έπικρατούσης
κοινής γνώμης έγίνωσκε μόνον δσα έμάνθανεν έκ τών κατά τών μάλλον καί
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γνώσεις των ή οια τας αρετάς των, επωφελούντο έκ τών συμπαθειών τών ηγε
μόνων προς την μίαν τών μερίδων όπως καταδυναστεύωσι τούς ανήκοντας
εις την αντίθετον διά παρανομιών, σφετερισμών και βιαιοπραγιών. Γινώσκοντες οτι τα παράπονα τών Πρασίνων δέν θά εύρισκον ήχώ είς τ’ ’Ανά
κτορα, ηψήφουν άκίνδύνως τό μίσος και τάς άράς των. Δέν ύπήρχε διά τούς
Πρασίνους ούδεμία άσφάλεια έν τή διοικήσει, ούδεμία ίσότης έν τοΐς δικαστηρίοις. Άφ’ έτέρου οί Βενέτοι. βέβαιοι δντες περί τής ατιμωρησίας των,
έβλαπτον τούς Πρασίνους είς πάσαν περίστασιν. Αί φατρίαι έξερεθιζόμεναι
ήρχοντο είς χεΐρας καί τό αιμα συχνάκις έρρεεν είς τάς οδούς. Ήτο φόβος
μή έπαναληφθώσιν αί άταξίαι αί συμβάσαι κατά τό έτος 520 αΐτινες μετά
τόσης αύστηρότητος ειχον κατασταλή ύπό τού έπάρχου Θεοδοσίου έν Κωνσταντινουπόλει καί τοΰ έπάρχου Έφραίμ έν Ανατολή 5.
4 Προκόπιος Περί Περσικόν ΠοΛεμον Α’ 24. Κασσιόδωρος, Γ' 5'.Lebrun, Histoire du Bas-Empire, τορ.. VIII σ. 484. Krause, Die Byzandiner des Mittelalters.
Rambaud, Le Sport et V Hippodrome de Constantinople (Revue des Deux
Mondes,45 Αύγούστου 4874) κτλ.—Κατ’ άρχάς ήσαν τέσσαρες αί φατρίαι, ή τών
Βενέτων, ή τών Πρασίνων, ή τών ’Ερυθρών κα'ι ή τών Λευκών, κατά τον ς·' δέ αι
ώνα περιωρίσθησαν ε’ις δύο μόνας.
* Βαρώνιος, Annales Ecclesiast. ©' σ. 534. Παπαρρηγοπούλου, Ίσε, ΈΜ.’Έθν.
Α' 157—460.
’ Προκόπιος* Περί Περσικόν ΠνΛε'μον, Α' 24 ’Ανέκδοτα, Ξ' Μαλάλας σ 446.
Θεοφάνης, σ. 154. Βίκτωρ εκ Τύνητος σ. 947,
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ήτον ψευδών έκθέσεων τών λειτουργών του.
Ύπήρχεν δμως είς τήν Κωνσταντινούπολή χώρος τις ένθα ειχον κατα
φύγει αί τελευταΐαι ρωμαϊκαί έλευθερίαι, ένθα ό λαός ήδύνατο έλευθέρως νά
έκφράση τήν θέλησίν του είς τόν αύτοκράτορα καί ό χώρος ούτος ήτο ό
Ιππόδρομος, αγορά άμα καί δικαστήριον καί Καπίτώλίον τής νεωτέρας
Ρώμης.

Ζ'
Τήν 13 ’Ιανουάριου 532 4 πρώτην ημέραν τών Ειδών τού έτους πλήθος
πολυαριθμότερόν τού συνήθους πληροί τόν ’Ιππόδρομον. Έκατοντακισχίλιοι
θεαταί καταλαμβάνουσι θέσιν έπί τών βαθμιδών ή συναντώνται είς τούς δια
δρόμους. Άρχίζουσιν αί κραυγαί καί τά φσματα. Αναπτύσσονται αί κυαναΐκαί
πράσιναι σημαΐαι τών φατριών .Μετ’ ολίγον ό πατριάρχης,οί πατρίκιοι οί δού
κες, οί κομήτες, οί έξαρχοι κατέχουσι τά προσδιωρισμένα δι’αυτούς θεωρεία.
’Αποσπάσματα τών τεσσάρων σωμάτων τής «ύτοκρατόρικής σωματοφυλα
κής, σχολάριοι, δομέστικοι, κουβικουλάριοι καί σιλεντιάριοι, ών άπάστράπτουσι τά έπίχρυσα κράνη καί οί θώρακες, έρχονται καί παρατάσσονται πέριξ
τών λαβάρων των είς τό Π. Αί χάλκιναι θύραι τού Καθίσματος άνοίγονταΐ.
Ό ’Ιουστινιανός περιστοιχιζόμενος ύπό τών άνωτέρων αύτοΰ λειτουργών κ.αί
παρακολουθούμενος ύπό φρουρών καί ευνούχων προχωρεί μέχρι τού άκρου
τού θεωρείου. Φέρει τό σκήπτρον καί τό στέμμα. Αι έπευφημίαι και οι ψί
θυροι έκρήγνυνται καί συγχεόμενοι άποτελούσιν θόρυβον μέγαν. Ο Ιουστι
νιανός έπικαλεΐται τήν θείαν ευλογίαν ύπέρ τού λαού του.ποίών το σημειον

τοϋ σταυρού μέ τό άκρον τής άλουργίδος του.
Εισέρχονται τά άρματα είς τήν κονίστραν. Αί έπευφημίαι τών Βενέ
των παύουσιν. Άλλ’ ό θόρυβος έξακολουθεΐ μεταξύ τών τάξεων τών Πρα
σίνων. Ό Ιουστινιανός ύπομένει καί προσποιείται δτι δέν ακούει. Αλλ όι
ψίθυροι καί αί κραυγαί ? σφοδρύνονται καί καθίστανται έκφραστικώτεραι. Ο
αύτοκράτωρ τότε διατάσσει τόν άξιωματικόν του, τον λεγόμενον ματδάτωρα νά έρωτήση τόν λαόν. Οί Πράσινοι κατ’ άρχάς πτοούνται, εύσεβάστως δέ καί σχεδόν ταπεινώς διατυποΰσι τά παράπονά των.
«—Έτη πολλά, ’Ιουστινιανέ Αύγουστε «τού βίγκας !» (ευχή λατινική)
1 Μαλάλας σ. 473. Πασχάλιον χρονίκδν σ. 336 Πρβλ. και Muralt Chronologic

byzantine σ. 156—457.
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αδικούμαι, μονέ αγαθέ, ού βαστάζω. Οΐδεν ό Θεός. Φοβούμαι δνομάσαι μή
πλέον εύτυχήση καί μέλλω κινδυνεύειν.
'Ο Ιουστινιανός άπαντοί έμφρόνως διά τής φωνής τοϋ μανδάτωρος «Τίς
έστιν ; ούκ οΐδα.»
Τάς λέξεις ταύτας άκούσας ό έπ’όνόματι τών Πρασίνων λάλων λαμβά
νει άλλον τόνον καί περιεργότατος διάλογος συνάπτεται μεταξύ τοΰ Ιου
στινιανού, τών Βενέτων καί τών Πρασίνων, οίτινες δέν βραδύνουσι νά έπεμβώσιν είς τήν έριδα. Αί δουλοπρεπεΐς εκφράσεις αναμιγνύονται μέ τούς
δνειδισμ.ούς, αί όργίλαι κραυγαί μέ τούς ειρωνικούς αστεϊσμούς, αί επικλή
σεις τοϋ ονόματος τοϋ Θεοϋ μέ τάς φοβερωτάτας βλασφημίας.
Αέγουσιν οί Πράσινοι:
— Ό πλεονεκτών με, Τρισαύγουστε, είς τά τσαγγάρια εύρίσκεται.
Μανδάτωρ. — Ούδείς ημάς αδικεί.
Πράσινοι. — Εις καί μόνος αδικεί με, Θεοτόκε, μή άνακεφαλήσοι.
Μανδάτωρ. —· Τίς έστιν εκείνος ; ούκ οιδαμεν.
Πράσινοι. — Σύ μόνος οΐδας,Τρισαύγουστε, τίς πλεονεκτεί με σήμερον.
Μανδάτωρ. — Εΐ τις άν έστιν, ούκ οιδαμεν.
Πράσινοι. — Καλοπόδιος ό σπαθάριος, αδικεί με, δέσποτα πάντων.
Μανδάτωρ. ■— Ούκ έχει πράγμα Καλοπόδιος.
Πράσινοι. — Ε" τίς ποτέ έστιν, τον μόρον ποιήσει τοϋ Ιούδα. Ό Θεός
άνταποδώσοι αύτφ άδικοϋντί με διά τάχους.
Μανδάτωρ. — Ησυχάσετε, ’Ιουδαίοι, Μανιχαΐοι καί Σαμαρεΐται.
Πράσινοι. — ’Ιουδαίους καί Σαμαρείτας άποκαλεΐς ; Ή Θεοτόκος μετά
δλων.
Μανδάτωρ. — Έως πότε εαυτούς καταράσθε ; ’Όντως εί μή ήσυχάσητε,
αποκεφαλίζω ύμάς.
Πράσινοι.
Καί ει τι άν εέπωμεν θλιβόμενοι, μή άγανακτήσοι τό κρά
τος σου- τό γάρ θειον πάντων ανέχεται. Λόγον έχοντες, αύτοκράτωρ, όνο μάζομεν άρτι πάντα. Ποΰ έστιν ούκ οιδαμεν ούδέ τό Παλάτιον, Τρισαύγουστε, ούδέ πολιτείας κατάστασις.
Μανδάτωρ. — Έκαστος έλεύθερος, ό'που έθέλει, άκινδύνως δημοσιεύει.
Πράσινοι. — Καί θαρρώ έλευθερίας καί έμφανίσαι ού συγχωροΰμαι. Καί
έάν έστιν έλεύθερος, έχει δέ Πρασίνων ύπόληψιν, πάντως είς φανερόν κο
λάζεται.
Μανδάτωρ. — 'Ετοιμοθάνατοι, ούδέ τών ψυχών υμών φείδεσθε.
Πράσινοι. — Έπαρθήτω τό χρώμα τοΰτο. Καί ή δίκη ού χρηματίζει.
Άνες το φονεύεσθαι καί άφες κολαζόμεθα. "Ιδε, πηγή βρύουσα κα’ι δσους
θέλεις κόλαζε. ’Αληθώς δύο ταΰτα ού φέρει ανθρώπινη φύσις· είθε Σαββάτιος μή έγεννήθη, ΐνα μή έσχεν υίόν φονέα ! (Σαββάτιος δέ ήτο ό πατήρ
τοϋ ’Ιουστινιανού).
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Τότε παρεμβαίνουσιν οί Βένετοι λέγοντες.
— Τούς φονεΐς δλου τοϋ σταδίου υμείς μόνοι έχετε.
Πράσινοι. — Πότε ού σφάζεις καί αποδημείς ;
Βένετοι. — Σύ δέ σφάζεις καί διακενεΐς. Τούς φονεΐς γάρ τοΰ σταδίου
ύμεϊς μόνοι έχετε.
Πράσινοι. — Δέσποτα ’Ιουστινιανέ, αύτοί παρακαλοϋσι καί ούδείς αύτούς
φονεύει. Νοήσει ό μή θέλων. Τόν ξυλοπώλην τον είς τό ζεΰγμα τίς έφόνευσεν, αύτοκράτωρ ;
Μανδάτωρ. — Υμείς αύτόν έφονεύσατε.
Πράσινοι. — Τόν υίόν τοΰ Έπαγάθου τίς έφόνευσεν, αύτοκράτωρ ;
Μανδάτωρ. — Καί αύτόν ύμεϊς έφονεύσατε καί τούς Βενέτους πλέκετε.
Πράσινοι. — "Αρτι Κύριε έλέησον τυραννεΐται ή άλήθεΐα. Ήθελον άντιβάλάι τοΐς λέγουσιν, έκ Θεοϋ διοικεΐσθαι τά πράγματα. Πόθεν αδτη ή δυ
στυχία !
Μανδάτωρ. — Βλάσφημοι καί θεοχολότοι, έως πότε ούχ ησυχάζετε ;
Οί Πράσινοι έγείρονται κράζοντες : Άνασκαφήτω τά όστέα τών θεωρούντων ! Καί άφοϋ έξέφεραν τήν ΰβριν ταύτην κατέλιπον πάντες τόν Ιππό
δρομον1
ΤΗτο αύτη ή μεγίστη τών προσβολών κατά τής αύτοκρατορικής μεγα^·
λειότητος. Ό ’Ιουστινιανός έπιστρέφει άμέσώς είς τά άνάκτορά του, οί δέ
Βένετοι άπέρχονται καί αύτοί. Ήτο τότε περίπου μεσημβρία. Ό έπαρχος
Εύδαίμων έξοργισθείς έκ τής συμβάσης είς τόν Ιππόδρομον σκηνής καί
φοβούμενος νά φέρη,τήν εύθύνην αύτής,θέλει νά έφαρμόση παραδειγματικήν
τιμωρίαν, προ πάντων δέ νά έπιδείξη ζήλον. Κατά διαταγήν αύτοΰ συλλαμβάνονται τρεις κατά τό μάλλον καί ήττον ύποπτοί έπί τή δολοφονία
τοϋ ξυλοπώλου καί τοϋ υίοϋ τοϋ.Έπαγάθου, δικάζονται δέ συνοπτικφ τώ
τρόπφ καί καταδικάζονται είς θάνατον. Στρατιώται άγουσιν αύτούς είς. τό
παλαιόν Βυζάντιον, είς τήν πλατείαν τών θανατικών ‘έκτελέσεων.’Ενώπιον
τόΰ πλήθους, τό όποιον μόλις δύναται νά συγκρατήση τήν οργήν του, ό δή
μιος άπαγχονίζει τόν πρώτον κατάδικον άλλά τό σχοινίον θραύεται ύπό τό
βάρος τοϋ δευτέρου. Τό πλήθος χειροκροτεί, επιπίπτει κατά τών φρουρών,
άπελευθερώνει τόν άπαγχονιζόμενον καθώς καί τόν τρίτον κατάδικον. Τούς
θέτουσιν είς λέμβον, ήτις τούς άποβιβάζει είς τήν άντίπεραν όχθην τοΰ Βοσπόρου, ένθα εύρίσκουσιν άσυλον έν τφ ναφ τοϋ 'Αγίου Λαυρέντιου *.
Έκ τών δύο καταδίκων ό εις άνήκεν είς τήν φατρίαν τών Βενέτων ·καί
καί ό έτερος είς τήν τών Πρασίνων. Βένετοι καί Πράσινοι, τήν πρωίαν ακόμη
εχθροί κεκηρυγμένοι, συμμαχοΰσιν. Καίτοι εινε νύξ, πλήθος θορυβώδες με1 Θεοφάνης 155 —156.ΙΙασχάλιον Χρονικόν σ. 136—137.
2 Προκόπιος, περί Περσ. πολεα. Α' 24. Μαλάλας σ. 474. Θεοφάνης σ. 157.
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ταβαίνει προ τών ανακτόρων όπως ζητήση τήν χάριν τών καταδίκων. Ό
αύτοκράτωρ δμως δέν εμφανίζεται καί τότε ό όχλος συναθροίζεται απειλη
τικός προ τοϋ μεγάρου τοΰ έπάρχου Εύδαίμονος. Ούτος διατάσσεί τούς
φρουρούς του νά έπιτεθώσι κατά τοϋ πλήθους, τότε δέ συνάπτεται μάχη- οί
στρατιώται κρεουργοΰνται καί πυρπολεΐται τό μέγαρον τοϋ έπάρχου. Αί
φλόγες έξ.απτόμεναι ύπό τοΰ άνεμου μεταδίδονται είς τά παρακείμενα?;οι
κίας. Οί στασιασταί τρέχουσιν είς τάς φυλακάς, συντρίβουσι τάς θύρας και
άπελευθερώνουσι τούς κρατουμένους κακούργους. Οί φαύλοι ούτοι έκτρέπονται είς τήν λεηλασίαν καί τόν έμπρησμόν κραυγάζοντες Νίκα! Νίκα!
τήν κραυγήν ήν παρεδέχθησαν ώς σύνθημα οί στασιασταί1.
Τήν επαύριον 14 Ίανουαρίου ό πολυάριθμος όχλος έπολιόρκει τάς πύλας τών ανακτόρων. Δύο αύλικοί έπιχειροΰσι νά συνθηκολογήσωσι μετά τών
στασιαστών, άλλα μυρίαι φωνα’ι κράζουσι: «Τόν Τριβωνιανόν! τόν Ίωάννην!
τόν Καππαδόκην ! τόν Εύδαίμονα ! τόν Καλοπόδιον !» Έπί τή έλπίδι όπως
καθησυχάση τόν λαόν ό ’Ιουστινιανός καθαιρεΐ τούς τέσσαρας τούτους λει
τουργούς, κα'ι προκηρύσσει αμέσως τά ονόματα τεσσάρων άντικαταστατών
αυτών. ’Αλλά μάταιαί είσιν αί προσπάθεια! τής έπτοημένης έξουσίας. Ή
στάσις έχει μετατραπή είς έπανάστασιν. Δέν πρόκειται πλέον περί τών
οργάνων τοΰ Ίουστινιανοΰ, άλλά περί αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος. Αί πα
ραχωρήσεις του δέν άφοπλίζουσι τό έμμανές πλήθος *.
Τήν 15 Ίανουαρίου ό ’Ιουστινιανός, δστις διστάζει ακόμη περί τώνληπτέων μέτρων, διατάσσει νά κατασταλή ή έπανάστασις διά τής βίας. Οί
"Ερουλοι τοΰ Μούνδου, στράτευμα πιστόν έν ώρα οχλαγωγίας δπως πάντα
τά μισθοφορικά, άλλ’ άγριον και θηριώδες έξέρχεται έκ τών άνακτόρων καί
έφορμφ κατά τών στασιαστών. ’Εν τή ζέσει τής μάχης οί βάρβαροι άνατρέπουσι τούς ιερείς τούς κομίζοντας άγια λείψανα και έπεμβάντας δπως
διαχωρίσωσι τούς διαμαχομένους. Ό λαός έξανίσταται κατά τής ιεροσυλίαςαί γυναίκες κα'ι οί φιλήσυχοι πολΐται, οΐτινες έως τότε ειχον μείνει ούδέτεροι, συντάσσονται μετά τών στασιαστών. Άπό τών παραθύρων και τών ύπερώων χάλαζα κεράμων και λίθων καί σκευών κα'ι δαυλών άνημμένων πί
πτει έπί τών στρατιωτών τόΰ Μούνδου, οΐτινες αναγκάζονται ν’ άποσυρθώσιν έν αταξία είς τ’ ανάκτορα5.
■
Τάς δύο επόμενα? ημέρας 16 κα'ι 17 Ίανουαρίου τό πΰρ νέας ποιείται
καταστροφάς, οί δέ στασιασταί νέα θύματα. Σφάζουσι καί ρίπτουσιν είς τόν
Βόσπορον πάντα? τούς ύποπτους ώς οπαδούς τοΰ αύτοκράτορος. Πυρπολοΰσι
τήν. συνοικίαν τών χρυσοχόων, άφοΰ διήρπασαν τάς οικίας. Οί πλούσιοι με-

ί

1 Προκόπιος, περί ΖΓερσ. ΠοΛέμ, Α'. 24. Μαλάλας σ. 474. Θεοφάνης, σ. 157.
* Προκόπιος Περί Περσ. ΠοΛ. k'. 24. Θεοφάνης σ. 157.
* Μαλάλας σ 475. Θεοφάνης σ. 157.
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ταναστεύουσιν άθρόοι κα'ι καταφεύγουσιν είς τήν ασιατικήν όχθην. Έστίαι
πολλαί πυρκαϊάς λάμπουσιν είς δλα τά σημεία τής πόλεως. Αί φλόγες άναλίσκουσι χιλιάδας οίκιών καί κτιρίων, τήν 'Αγίαν Σοφίαν, τήν 'Αγίαν Ει
ρήνην, τήν 'Αγίαν Θεοδώραν, τόν "Αγιον Άκυλΐνον, τά λουτρά τοΰ ’Αλε
ξάνδρου, τό ’Οκτάγωνον, τάς θέρμας τοΰ Ζευξίππου μεθ’όλων τών άγαλμάτων, τό άσυλον τοΰ Εύβούλου, τήν δημόσιον στοάν, τό μέγα νοσοκομεϊον,
αντηχούν έκ φοβερών οίμωγών1.
Τήν 18 Ίανουαρίου, έκτην ημέραν,τής στάσεως ό εύνοΰχος Ναρσής, κα
τόρθωσε νά έξαγοράση τινάς τών Βενέτων, δπως έπιφέρη πάλιν τήν διαίρεσιν μεταξύ τών στασιαστών. Ό δέ Ιουστινιανός ένόμισεν δτι ή έμφάνισίς
του καί ή περί άμνηστείας ύπόσχεσις θά κατεπράϋνε τόν έξεγερθέντα λαόν.
Τό πλήθος είχε συνελθεί είς θορυβώδη όμήγυριν έν τφ Ίπποδρόμφ. Αίφνης
ό αύτοκράτωρ περιστοιχιζόμενος ύπό πολυαρίθμων φρουρών έφάνη είς τό
θεωρεΐον, κρατών είς χεΐρας τό Εύαγγέλιον :
— «Έπί τού ιερού τούτου βιβλίου,είπε μεγαλοφώνως, ομνύω δτι σάς συγ
χωρώ διά τήν γενομένην πρός έμέ ύβριν. Ούδείς ύμών θά ένοχληθή ή θά
καταδιωχθή, άν έπανέλθητε είς ύπακοήν.» Έξακολουθών δέ ό ’Ιουστινιανός
έταπείνωσε τό αύτοκρατορικόν μεγαλεΐον μέχρι τοΰ νά εΐπη : «’Εγώ είμαι
ό μόνος ένοχος. Σείς είσθε άθώοι. Τά άμαρτήματά μου έπήνεγκον τήν
συμφοράν ταύτην, διότι αύτά μέ άπέτρεψαν από τού νά άκροασθώ τά λί^ν
εύλογα παράπονά σας.»
Μετά τάς λέξεις ταύτας ήκούσθησάν τινες εντός τοΰ πλήθους κραυγαί :
«Νί^η είς τόν ’Ιουστινιανόν καί είς τήν σύζυγόν του Αύγούσταν Θεοδώ
ραν !» αλλά πάραυτα άπεπνίγησαν ύπό αποδοκιμασιών καί απειλών καί
~ έμμανών κραυγών : «—Ψεύδεσαι γαιδαρε ! — Άποθανήτω ό βλάσφημος ! —
Άποθανήτω ό δολοφόνος ! » Καίτοι δέ ή είς τό θεωρεΐον άνοδος ήτο σχε
δόν αδύνατος, ούχ* ήττον ό Ιουστινιανός έσπευσμένως έπέστρεψεν είς τ’
’Ανάκτορα.2
Τότε ό λαός έπειγόμενος ν’ απόκτηση νέον δεσπότην, έπορεύθη είς τήν
κατοικίαν τοΰ Ύπατίου, ανεψιού τοΰ . αύτοκράτορος ’Αναστασίου. Είς τό
πνεύμα τοΰ Ύπατίου συγκροτείται πάλη μεταξύ τής φιλοδοξίας καί τοΰ
φόβου. Αύτός διστάζει, μάτην δμως ή σύζυγός του διαμαρτύρεται θρηνούσα
δτι άγουσιν αύτόν είς θάνατον- οί στασιασταί τόν παρασύρουσι διά τής βίας,
καθώς καί τον αδελφόν αύτοΰ Πομπήίόν. Ή πομπή σταματφ είς τόν Φόρόν
τοΰ Κωνσταντίνου- άνυψοΰσι τόν Ύπάτιον έπί άσπίδος καί άναγορεύουσιν
αύτόν αύτοκράτορα.’Ελλείψει διαδήματος περιβάλλομαι τό μέτωπόν του διά
1 Προκόπιος, Περί Περσ. ΠοΛ. k’. 24 Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 337—338. Θεο
φάνης, σ. 157.
* Μαλάλας σ. 475. Πασχάλιον χρονικόν σ. 338.
;
;
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χρυσοί περιδέραιου. Το πλήθος θέλει νά βαδίση άμέσως κατά του ανακτό
ρου δια νά έξοφλήση τήν μετά τοϋ εκπτώτου τυράννου διαφοράν του. ’Αλλά
συγκλητικός τις, διότι πολλοί άρχοντες ένείχοντο εις τήν στάσιν, το άποτρέπεί λέγων : «Άς άναμείνωμεν, διότι δέν έχομεν όπλα. ’Άλλως τε ό
’Ιουστινιανός δέν διανοείται νά μάς προσβάλή. Μετ’ ολίγον θά εινε πολύ
εύτυχής άν δυνηθή νά φύγη καί σώση τήν ζωήν του.Άν δέν σπεύσωμεννά
πολεμήσωμεν, θά νικήσωμεν άμαχητεί.» Ή γνώμη αυτή γίνεται δεκτή,
δπως έξακολουθήση δέ ή παρφδία τής στέψεως, μεταβαίνουσιν είς τόν Ιπ
πόδρομον, ό δέ Ύπάτιος ανυψωθείς έπί τοϋ βασιλικοί θεωρείου δέχεται
τάς ενδείξεις τοΰ σεβασμού: τών νέων αυτοί ύπηκόων. 1
Έν τοσούτφ εντός τοΰ ανακτόρου τοϋ Τρικόγχου^ ό ’Ιουστινιανός διατελεΐ εις θανάσιμον αγωνίαν. Παραχωρήσεις, άντίστασιν, άπειλάς, τιμωρίας,
ύποσχέσεις, συγγνώμην,διαβουκολήσεις, έξευτελισρ.ούς, τά πάντα μετεχειρίσθη καί ούδέν έπέτυχεν. Άπό τό ρ.έρος τής Χαλκής οί φλόγες περικυκλώνουσι τά ανάκτορα- άπό τοϋ Ιπποδρόμου ακούει τάς κατ’ αύτοΰ κραυγάς τοϋ, θανάτου καί τάς έπευφημίας, δι’ ών χαιρετίζεται ό διάδοχός του.
Διαρπάζεται τό όπλοστάσιον καί οί στασιασταί εξοπλίζονται. Τό ρ-όνον
προτείχισμα τό άποχωρίζον τόν Ιουστινιανόν άπό τοί μανιώδους πλήθους
εινε η χαλκή θύρα τοϋ Καθίσματος. Κατά λαοΰ ολοκλήρου τί άπομένει πρός
άμυναν ; χίλιοι παλαιοί στρατιώται τοΰ Βελισαρίου καί δισχίλιοι βάρβαροι
τοΰ Μούνδου 2. Καθόσον δ’ άφορφ είς τήν σωματοφυλακήν του, τούς δομεστίκους καί τούς κουβικουλαρίους, στρατιώτας τών πρόθαλάμων καί τών πα
ρατάξεων, ούδεμίαν είχε πεποίθησιν περί τής πίστεώς της. Ό ’Ιουστινια
νός οστις υπήρξε κατακτητής δι’άλλοτρίου ξίφους, ούδέποτε έσχε στρατιω
τικόν θάρρος. Αλλά καί τό πολιτικόν θάρρος έλειπεν έξ αύτοΰ καί έβλε-*
πεν ήδη εαυτόν ημιθανή, άγόμενον είς θάνατον ώς τόν Βιτέλλιον, αίκιζόζόμενον ένταυτώ καί έμπαιζόμενον.
Συνεκάλεσεν είς ύστατον συμβούλων τούς υπουργούς του, τούς οίκείούς
τοσ, τους στρατηγούς του, καί τούς άπομείναντας αύτφ πιστούς ολίγους
συγκλητικούς καί πατρικούς. Προσεκλήθη έκαστος νά είπη τήν γνώμην του
ένώπιον τοΰ αύτοκράτρος καί τής συζύγου του. Άλλ’ ή άποθάρρυνσις. έχει
κυριεύσει καί τούς μάλλον εύσταθεΐς. Διό . ό αύτοκράτωρ δέν ζητεί νά τόν
συμβουλεύσωσιν. Ζητεί μόνον νά έγκρίνωσι τήν τελευταίαν άπομείνασαν
αυτφ ιδέαν, τήν φυγήν. Άπό τριών ήδη ημερών τό πλοΐον έν φ έφορτώθησαν ολα τά πλούτη τοϋ αύτοκρατορικοϋ θησαυροφυλακείου εινε ήγκυροβολιμενον πλησίον τών κήπων, Ό. ’Ιουστινιανός θά έπιβιβασθή είς αύτό μετά
1 Προκόπιος, Περί Περσ. πολ. I, 14. Μαλάλας 6. 475. Πασχάλιον Χρονικόν,σ. 338
Ζωναρας, ΙΔ', 6.
* Προκόπιος, Περί Λέρα. ποΛ Α', 44. Θεοφάνης, σ. 158
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ψής αύτοκρατείρας- ό Βελισάριος δέ καί οί τρισχίλωι στρατιώται θά προσπαθήσωσιν άν δυνηθώσι νά καταβάλωσιν τήν στάσιν. Άν ήθελε παραδεχθή
τήν γνώμην ταύτην ό αύτοκράτωρ, θά έσωζε μέν τήν ζωήν, άλλά θά έχανε
τόν θρόνον. Μέ τόσον ολίγον στρατόν ό Βελισάριος δέν ήδύνατο νά έπιχειρήση τήν έσχάτην άπόπειραν, είμή έμψυχούμενος ύπό τής παρουσίας τοΰ
αύτοκράτορος καί ευρισκόμενος είς τήν άνάγκην ή ν’ άπολεσθή ή νά τόν
σώση. Πάντες έν τούτοις οί παρεστώτες, καί αύτός άκόμη ό Βελισάριος καί
ό Μοΰνδος έπιδοκιμάζουσι τό σχέδιον τοΰ ’Ιουστινιανού *.
Ή Θεοδώρα έως τότε δέν είχεν ομιλήσει ποσώς. Αίφνης άγανακτοΰσα
διά τήν άνανδρίαν τοΰ συζύγου της καί τήν ολιγοψυχίαν τών αξιωματι
κών του, άπήγγειλε τά εξής : «Καί αν άκόμη δέν απέμενεν άλλο μεβον σω 
τηρίας, είμή ή φυγή, έγώ δέν θ’ άπεφάσιζα νά φύγω. Μήπως πάντες έκ γε
νετής δέν εΐμεθα προωρισμένοι νά άποθάνωμεν ; Άλλ’ εκείνος όστις φερει
στέμμα δέν πρέπει νά έπιζή μετά τήν άπώλειαν αύτοΰ. Παρακαλώ τόν
Θεόν νά μή μέ ΐδώσιν ούδ’ έπί μίαν ημέραν ζώσαν άνευ τής βασιλικής πορ
φύρας. Άς σβεσθή τό φώς δι’ εμέ, άν πρόκειται νά μή μέ άποκαλώσι πλέον
αύτοκράτειραν. Σύ, αύτοκράτορ, έάν θέλης νά φύγης, έχεις τούς θησαυρούς
σου, τό πλοΐον εινε έτοιμον καί ή θάλασσα έλευθέρα- φοβοΰ όμως μήπως ή
πρός τήν ζωήν άγάπη σέ παρασύρη είς άθλίαν έξορίαν καί είς θάνατον έπαίσχυντον. Είς εμέ άρέσκει τό παλαιόν λογίον : καλόν έντάφιον η βασιλεία·
7 r 2
εστιν. .»
Ή άνδρική εύγλωτία τής Θεοδώρας εξάπτει τό θάρος καί εμψυχώνει
τάς καρδίας. Ό Βελισάριος ανακτά. τήν στρατηγικήν του οξυδέρκειαν. Οι
στασιασταί εύρίσκονται κεκλεισμένοι έντός τοΰ 'Ιπποδρόμου ώς έντός φρου
ρίου" έκεΐ θά εΐνε ό τάφος των. Πορφύρα τοΰ Ύπατίου έσται τδ αιμα τών
οπαδών του. Τρισχίλιοι άνδρες πιστοί Έρουλοι τοΰ Μούνδου καί παλαιοί
στρατιώται τοΰ Βελισαρίου περιζώννύουσι τόν Ιππόδρομον. Τινές έξ αύτών
καταλαμβάνουσι τάς εξόδους- έτερο,ι διά τών έσωτερικών κλιμάκων ανέρ
χονται είς τούς διαδρόμους τούς υπερέχοντας τών σειρών τών βαθμιδών.
Άπό τής δεσποζούσης ταύτης θέσεως ρίπτουσι βροχηδόν βέλη κατά τών εν
τφ κονίστρα συνωστιζομένων οπαδών τοΰ Ύπατίου. Οί τολμηρότεροι τών
στασιαστών έπιχειροΰσί πολλάκις έφοδον, άλλ’ άποκρούονται πάντοτε. Το
πλήθος θέλει νά φύγη διά τών εξόδων, άλλ’ αί στενωποί αύται, ένθα δέκα
άνδρες δύνανται ν’ άντιστώσιν κατά χιλίων, φρουροίνται ύπό τών Ερουλων
τοΰ Μούνδου. Αί πρώταισειραί τών φυγάδων πίιντουσιν ύπό τά ξόρατα, μάζα

δέ έκ νεκρών φράσσει έκάστην έξοδον. Τδ πλήθος κατεπτοημένον περιστρέ
φεται έν άταξίφ ύπό τήν χάλαζαν τών βελών, έως δτου μένει δεσμευμενον
1 Προκόπιος, Περί Περσ, ΠοΛ. Α', 14. ΙΙρβλ. καί Θεοφάνην σ. 158.

4 Προκόπιος Περί Περσ. ΠοΛ. Α' 24.
τομος ιγ'. Σεπτέμ^ιος-Δεκέμβροος.
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zed ,ακίνητοΰν εζ τών ιδίων αυτού ιίτωριάτων. Οί στρατιώται τότε κατέρ
χονται είς τήν κονίστραν κα'ι τά ξίφη συμπληροΰσι τό έργον τών βελών. Ή

ήτοι Θεοδωριάς, Θεοδώρα, Θεοδωρόπολις ; Τί ήτο ή αύλή έκείνή ή άποτελουμένη έκ πατρικίων, συγκλητικών καί μεγιστάνων καί ή φρουρά έκ τετρακισχιλίων Ανδρών ή συνοδεύουσα τήν Θεοδώραν είς τάς θερμάς πηγάς
τής Βιθυνίας, αί θριαμβευτικά! αψίδες αί έγειρόμεναι κατά τήν διάβασίν της,
τά μέγαρα τά οίκοδομούμενα πρός υποδοχήν της *; Τί ήσαν πάντες αύτοί
οί θησαυροί, ή πολυτέλεια καί ή άποθέωσις απέναντι τής βασιλικής ισχύος ;
Ό ’Ιουστινιανός δέν άπέκρυπτεν δτι συνεβουλεύετο περί πάντων τήν
αύτοκράτειραν τό έδημοσίευε μάλιστα είς τούς νομούς του, ένθα Απεκάλει
τήν Θεοδώραν «τήν σεβαστοτάτην σύζυγον, ήν ό θεός έχάρισεν ήμ.ΐν» 3.
Παύλος ό Σιλεντιάριος έν τή αφιερώσει τού περί τής 'Αγίας Σοφίας ποιή
ματος του υπομιμνήσκει είς τόν ’Ιουστινιανόν, δτι ή άποθανοΰσα αύτοκράτειρα ,ύπήρξε δι’αύτόν «ευσεβής συνεργάτις ®». Ό Προκόπιος, ό Εύάγριος,
ό Ζωναρας καί οί πλεϊστοι τών βυζαντινών χρονογράφων έκ συμ.φώνου λέγουσιν δτι ή Θεοδώρα ήτο ού μόνον ή σύζυγος τού ’Ιουστινιανού, άλλ’ αύτοκράτειρα κυρίαρχος καί ισχυρά δσον καί ό αύτοκράτωρ «εί μή καί μάλ
λον». Πολυάριθμα γεγονότα έπικυροΰσι τάς μαρτυρίας ταύτας, άλλως τε
δέ τό κράτος παρήκμασε μετά τόν θάνατον τής Θεοδώρας.“Ωστε χωρίς νά
προβώμεν μέχρι τού ισχυρισμού τού ύποστηριζομένου ύπό τού Brunet de
Presles, τού είδημονεστάτου περί τών βυζαντινών' πραγμάτων, δτι
ή Θεοδώρα «ύπήρξεν ή ψυχή τών συμβουλίων τού αύτοκράτοροςδφείλομεν ούχ ήττον ν’ άποδώσωμεν είς τήν γυναίκα ταύτην σημαντικόν μέρος
έκ τού έργου τού Ιουστινιανού ώς νομοθέτου, ώς έξωραϊστοΰ καί ώς κατακτητού.
Ή Θεοδώρα ήκιστα .επιεικής πρός τούς άνδρας, έφημίζετο διά τήν προ
θυμίαν αύτής, τήν εύσπλαγχνίαν, τήν αδυναμίαν της μάλιστά πρός τάς
γυναίκας ®. Διά τούτο ευχαρίστως άνεμίγνυτο είς συνοικέσια καί είς τούς
συμβιβασμούς διεστώτων συζύγων. Αύτή ήνάγκασε τόν Άρτάβανον, διοι
κητήν μιας επαρχίας τής ’Αφρικής, νά συζήση μετά τής συζύγου του, ύπεδέχθη μετά τιμής τάς Ατυχείς θυγατέρας τού Χιλδερίκου, βασιλέως τών
Βανδάλων καί έφάνη λίαν επιεικής ιϊρός τήν Άντωνίναν, τήν σύζυγον τοϋ
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ελεεινή αυτή μάχη περατοΰται διά σφαγής. Τό αίμα ρέει ποταμηδόν ‘.
Η σφαγή διηρκεσε μεχρις ώρας νυκτός λίαν προκεχωρηκυίας. Μεθυσθέντες έκ τοΰ αίματος οί βάρβαροι ,στρατιώται έσφαζον όσους εύρισκον ακόμη
ζώντας. Τας ακολούθους ημέρας έδέησε νά ταφώσι τριακοντακισχίλιοι νε
κροί2. Εκ τών εύρισκομενων είς τον Ιππόδρομον ούδείς διέφυγε τόν θάνατον
έκτος του Υπατιου και του αδελφού του, ών οί στρατιωται έφείσθησαν έκ
σκληροτητος, όπως τους συρωσι δέσμιους εις τούς πόδας τοΰ ’Ιουστινιανού.
«Τρισαύγουστε, ανέκραξαν, οί δυστυχείς προσκλίνοντες, ημείς σοί πάρεδόσαμεν τούς έχθρούς σου, διότι κατά διαταγήν ημών συνήχθησαν είς τό άμφιθέατρον». Ό ’Ιουστινιανός, δστις πλέον δέν έφοβεΐτο καί έιχε Αποκτή
σει τήν αγχίνοιάν του : «Καλώς, άπήντησε μετά σκληράς ευστοχίας- άλλ’
αφού είχετε τόσον κράτος έπ'ι τών ανθρώπων αύτών, θά έπράττετε καλλί-

τερον αν ήθέλετε τό χρησιμοποιήσει πριν ή έμπρήσωσι τήν πόλιν μου I»
Κα'ι διέταξε νά θανατώσωσι τούς δύο ανεψιούς τοΰ ’Αναστασίου®.

η;
. Υπαγορεύσασα εις τον Ίουστινινανόν καί τούς αξιωματικούς του τάς εντό

νους αποφάσεις τας επιβαλλομένας ύπό τών περιστάσεων ή Θεοδώρα έγένετο
αξία να καταλαβη εις το συμβούλιον τού κράτους τήν θέσιν, ήν έως τότε
ίσως είχε σφετερισθή. Αν πιστεύσωμεν, έπί τή μαρτυρίφ τού Προκοπίου,
εις τα αίσχη τής νεότητός της,τουλάχιστον δμως όφείλομεν νά παραδεχθώμεν
οτι η πρώην σχοινοβάτις ήδυνήθη είς τό εξής ν’ Απολαύση άνευ αισχύνης παν
τός του πλουτου,των κολακειών και των τιμών των δφειλομενων πρός τήν αύτοκρατειραν τής Ανατολής. Καί τί ήσαν οί σωροί εκείνοι τού χρυσού, τών
μαργαριτών καί τών τιμαλφών λίθων, τό θαυμάσιον έκεΐνο άνάκτορον έπί
τής ασιατικής όχθης, ένθα ή Θεοδώρα διέτριβε κατά τό θέρος, αί μεγαλο
πρεπείς θέρμαι, ένθα άνεπαύετο έπί πολλάς ώρας, τό πλήθος τών Ακολού
θων καί τών θεραπόντων ; Τί ήσαν αί τιμαί τών μ-εγιστάνων τού Κρά
τους και τών ξένων πρέσβεων, οίτινες δέν έπλησίαζον τήν αύτοκράτειραν,
είμή προσκυνοΰντες καί άσπαζόμενοι τούς πόδας της ; Τί ήσαν οί ανδριάντες
οί άνεγειρόμενοι πρός τιμήν της καίαί έξ πόλεις αί φέρουσαι το όνομάτης,
‘Προκόπιος Περί Περσ. ΠοΛ.
24 Πασ.Χροτ, σ. 339. Μαλάλας, σ.476 Θεοφά
νης σ. 158. Ζωναρας ΙΑ' 6.
‘ Τριάκοντα χιλιάδες, κατά τόν Προκόπιον- τριάκοντα πέντε χιλιάδες κατά τόν
Μαλαλαν και τό Πασχάλιον Χρονικόν, κα'ι τεσσαράκοντα κατά τόν Ζωναράν.
8 Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 340. "Ιδε καί Προκόπιον, Περί Περ. ΠοΛ. k'. 24 Μαλάλαν, σ. 476. Θεοφάνην σ. 158. καί Ζωναράν, ΙΔ'. 6.
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1 Νεαραΐ Η' κα'ι ΚΘ’, Κώδηξ, Η’, 37,3. Προκόπιος, Άνε'κδότα Η', Θ', 1', ΙΓ'/,
ΙΘ'. Περί Κτημάτων, ια', Δ', ς', ζ', ε'. Μαλάλας, σ. 480. Θεοφάνης, Γ. 151
Άγαθίας Ε', α'.
* .... et hie quoque participem consilii sumentes earn, quoea Deo data est
nobis reverendissimam conjugem. (Νεαρά H'.).
8 "Ην ζώσαν είχες ευσεβή συνεργάτιν. (Παύλος Σιλεντιάριος, Περ. Άγ. Σοφ. στιχ.
461. "Εκδοσις Du Cange.
4 Brunet de Presles -. La Grace depuis la conquete Romaine, σ. 66.
3 Προκόπιος, Περί Γοτθ. ΠοΛ. Γ'. λα'. Ανέκδοτα, Η-, Θ', ΙΖ', καί σημειωσ. τοϋ

Alemanni.

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

esse

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Βελισαρίου 4. Φαίνεται δτι ή Θεοδώρα ένέπνευσεν είς τον ’Ιουστινιανόν πολ
λούς νόθους έκδοθέντας ύπέρ τών γυναικών, οΐοί είσιν οί περί διαζυγίου,
περί υποθήκης τών γυναικών, περί άναγνωρίσεως τών νόθων τέκνων, περί
απαγωγής τών μοναζουσών, περί καταστολής τής μαστρωπέίας, οί νόμοι οί
άπελευθεροΰντες τάς ηθοποιούς έκ τής διηνεκούς δουλείας, οί έπιτρέποντες
είς τάς διαφθαρείσας νεάνιδας νά νυμφεύωνται τον διαφθορέα, ή ν’ άπαιτώσι παρ’ αύτοΰ. τό τέταρτον τής περιουσίας του, οί, ύποχρεοΰντες τούς
αξιωματικούς τοΰ κράτους νά όρίζωσι προίκα είς τάς συζύγους των, οί κα
νονίζοντας, τά δικαιώματα τών γυναικών έν ταΐς κληρονομίαις 12.
Βέβαιον δύναται νά θεωρηθή δτι ή Θεοδώρα άρεσκομένη είς τήν μεγαλο
πρέπειαν δέν άπέτρεψεν είς τόν ’Ιουστινιανόν από.τού νά καταβάλη ύπερόγκους δαπάνας πρός άνακαινισμόν τής καταστραφείσης ύπό τών εμπρηστών
πόλεως. ’Αντί νά ψυχράνη τόν οικοδομικόν ζήλον τοϋ αύτοκράτορος, άνήγειρεν απεναντίας καί αυτή πλεΐστα όσα κτίρια.Πολλά μνημονεύονται φρού
ρια καί ναοί καί ορφανοτροφεία καί άσυλα καί νοσοκομεία οίκοδομηθέντα
τή διαταγή αυτής, δπως καί ή παρά τόν Βόσπορον διάσημος μονή τών μετανοουσών γυναικών 34. ’Ενίοτε ή εύσπλαγχνία τής Θεοδώρας προέβαινε μέ
χρι τυραννίας. Ή παοάδοσις αναφέρει δτι τινες τών γυναικών εκείνων αιτινες λυτρωθεΐσαι έκ τής πορνείας ύπό τής αύτοκρατείρας ειχον έγκλεισθή
είς τήν Mszarotar, κατελήφθησαν ύπό τοιαύτης απελπισίας, ώστε έπνίγησαν είς τήν θάλασσαν
Καί δέν άνηγείροντο μόνον είς Κωνσταντινούπολή μέγαρα καί ναοί. Τά
παρά τά σύνορα τής Περσίας, τής Συρίας, τής Αίγύπτου, τής Κυρηναϊκής,
τής ’Ιταλίας, τής Νουμιδίας άνεγειρόμενα νέα κτίρια μαρτυροϋσι περί τής
μεγαλοπρεπείας τοΰ ’Ιουστινιανού. Πόσα εκατομμύρια δαπάνηθέντα ! ή μάλ
λον πόσος χρυσός μεταβληθείς διά τής λαμπροτάτης τών μεταμορφώσεων
είς έξοχα μνημεία, θαυμαστός έκδηλώσεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος ! Έν
τφ ψηφιδωτφ τοΰ 'Αγίου Βιτάλη έν 'Ραβέννη ή Θεοδώρα είκονίζεται μέ
πρόσωπον άκτινοστεφές, λάμπουσα δλη έκ πολυτίμων λίθων καί μαργαρι
τών ώς Βυζαντινή παρθένος έπί χρυσού δαπέδου εικονοστασίου. Φαίνεται δέ
έφορ.εύουσα ύπό τά ό'μματα τοΰ συζύγου της είς τήν γέννησιν νέας ελλη

νικής τέχνης, ήτις έπί μακρούς αιώνας θ’άκτινοβολήση είς τόν κόσμον.
Οί δύο μεγάλοι κατακτητικοί πόλεμοι τοΰ ’Ιουστινιανού εινε ό έν Ά-

1 Ιίροκόπιος, Περί Γβτθ. ΠοΛ. Γ', λα'. Περί ΒανδαΛ. ΠοΛ. Β', θ', Άνεχδοτα I'.
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φρική καί ό έν Ίταλίρ:· έκ μέρους τών Περσών έπρόκείτο μάλλον περί προ
στασίας τών ύπαρχόντων συνόρων ή περί έπεκτάσεως αυτών.
Ή Θεοδώρα, φιλόδοξος καί τολμηρά ένήργησε ν’άποφασισθώσιν αί κατά
τών Βανδάλων καί τών Γότθων έκστρατεΐαΐ, αί'τινες έμελλον νά περιάψωσι
τόσην στρατιωτικήν δόξαν είς τήν βασιλείαν τοΰ ’Ιουστινιανού καί ν’ άπόδώσωσιν είς τήν αυτοκρατορίαν πάσας σχεδόν τάς χώρας άςκατεΐχεν άλλοτε
ή 'Ρώμη. Τό ^ιψοκίνδυνον πνεύμα, ίσως δέ καί ή φιλοδοξία δπως κατισχύση
τών ψοφοδεών συμβουλών Ίωάννου τοΰ Καππαδόκου, δν έμίσει καί ή έπιθυμία δπως εκδίκηση τόν προστατευόμενόν της Χιλδερΐκον βασιλέα τών
Βανδάλων, έκθρονισθέντα ύπό τοΰ Γέλιμερ, παρεκίνησαν αυτήν νά ύποκινήση τόν έν ’Αφρική πόλεμον ’. Διά τήν είς ’Ιταλίαν έκστρατείαν είχεν
άλλον λόγον. Έσυλλογίζετο δτι καθυποτασσομένης τής 'Ρώμης είς τά δπλα
της καί έξαρτωμένου τοΰ Πάπα έξ αυτής, ήθελον θριαμβεύσει αί θρησκεϋτικαί αυτής δοξασίαι. Μετά τήν έναρξιν τών πολέμων άνευρίσκομεν συχνά
κις τήν παντοδύναμον ένέργειαν τής Θεοδώρας έν ταΐς πρός ’ούς πρέσβεις
καί τούς στρατηγούς διαταγαΐς, έν ταΐς άνακλήσεσι καί τοΐς διορισμοΐς, έν
ταΐς άποστολαΐς έπικουριών καί έν ταΐς δίπλωματικαΐς διαπραγματεύσεσιν. Συναισθάνεται τις δτι καί υποθέσεις διεξάγει ή μικρά έκείνη χείρ, ήτις
κατά τήν στιγμήν τής έπαναλήψεως τών κατά τής Περσίας έχθροπραξιών
έγραφε τήν εξής έπιστολήν πρός τόν Ζαβεργάνην: «Είμαι βεβαία, μετά
τήν έντολήν ήν παρ’ ήμΐν έξεπλήρωσας, δτι ένδιαφέρεσαι περί τών ήμετέρων συμφερόντων.’Ελπίζω, δτι θά δικαιώσης τήν γνώμην μου ταύτην, πείθων τόν βασιλέα Χοσρόην νά διατεθή είρηνικώς πρός τό ήμέτερον κράτος.
“Αν τό κατορθώσης, σοί ύπόσχομαι μεγάλην αμοιβήν παρά τοΰ αύτοκράτο
ρος, δστις ουδέποτε αποφασίζει τι χωρίς νά μέ συμβουλευθή *».
Ζηλότυπος διά τήν έξουσίαν της καί βεβαία περί τής ισχύος της ή γυνή
αύτη δέν ύπέμενε νά άντίτάξη τις ουδέ τήν έλαχίστην άντίστασιν είς τάς
διαταγάς της. Πρίσκος ο' έκ Παφλαγονίας, γενόμενος έξ απορρήτων τοΰ Ιου
στινιανού ειχεν αποκτήσει τήν έμπιστοσύνην τοΰ κυρίου του, προσεποιεΐτο
δέ δτι δέν έξετίμα τήν Αύγούσταν είμή ώς σύζυγον τοϋ αύτοκράτορος. Ή
Θεοδώρα προσεπάθησε πρότερον νά διαβάλη αύτόν είς τόν ’Ιουστινιανόν διά
συκοφαντιών. Άλλ’ έπειδή ό αύτοκράτωρ δέν έπείθετο, ή αύτοκράτειρα διέ
ταξε νύκτα τινά νά συλληφθή είς τήν οικίαν του, νά έπιβιβασθή αμέσως
πλοΐον άποπλέον είς ’Αφρικήν, δπου αμα τή άφίξει του έκάρη μοναχός καί
δέν ήδύνατο τοΰ λοιπού νά έξασκήση ούδεμίαν πολιτικήν ύπηρεσίαν. Ό
Ίούστιανιανός δστις δέν ήγάπα τάς έριδας, ιδίως μετά τής συζύγου του, ,

. Κώδηξ A’, S', 33, Ε', ιζ', 2. Νεαραί, ί, Ί, 14, 15, 22, 51, 72, 117, 134,
140 κτλ.
Προκόπιος, Περί Κτισματ. Α, θ'. Ε', γ'. Άνεχδοτα, ΙΖ', Θεοφάνης, σ. 158 Πά
τρια Κωνσταττντουπ. (έν Bandui’i, I, γ', μέρος σ. 47.)
4 Προκόπιος, Άνεχδοτα. ΙΖ'.

* Προκόπιος, Περί Βανδ. ΠοΛ. Α, ΐ. Άνε'χδοτα, Β’, ΙΖ’. Θεοφάνης σ. 159 — 160
’ Προκόπιος, Άνεχδοτα, Β'.
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ύπεκρίθη δτι ήγνόει τήν σκανδαλώδη ταύτην παραβίασήν καί δέν έβράδυνε
νά λησμονήση τόν Πρΐσκον *.
Ή Θεοδώρα έμ.ίσει επίσης Ίωάννην τόν Καππαδόκην, δί,ορίσθέντα μετά
τήν καταστολήν τής στάσεως τοϋ 532 δομέστικον τών σχολών τής ’Ανα
τολής. Απέναντι δμως ύποκειμένου τοιαύτης περιωπής δέν ήδύνατο νά μεταχειριΟή τόσον συνοπτικήν μέθοδον. Άφ’ ετέρου ό ’Ιουστινιανός έκώφευεν
είς πάσας αυτής τάς παραστάσεις και τάς ικεσίας και τάς συκοφαντίας, έπί
τή υποθέσει, τοΰθ’ δπερ εΐνε λίαν αμφίβολον, δτι ήδύνατο νά συκοφαντηθή
’Ιωάννης δ Καππαδόκης ! Ή Θεοδώρα τότε έπενόησεν άποτρόπαιον σκευω
ρίαν. Ή Άντωνίνα, ήν είχε καταστήσει ευπειθή αυτής συνένοχον και πάν
τοτε πρόθυμον, εσχε κρυφίαν συνέντευξιν μετά Ίωάννου τοΰ Καππαδόκου.
Ώμίλησεν αύτφ περί τών παραπόνων τοϋ Βελισαρίου κατά τοΰ ’Ιουστινια
νού, περί τής δυσαρέσκειας τών μεγιστάνων κα'ι τοΰ λαοΰ και προέτεινεν εις
τόν δομέστικον νά συμμετάσχη τής έξυφαίνομένης κατά τοΰ αύτοκράτορος
συνωμοσίας. Σαγηνευθείς έκ τών ύποσχέσεών της καί τών κολακειών ό Καπ
παδόκης έδέχθη συνέντευξιν, ήτις εμελλε ν’ απόληξη είς οριστικόν αποτέ
λεσμα, έν οικία κείμενη έκτος τών τειχών τής πόλεως. Ό ’Ιουστινιανός, δν
έφρόντισαν νά. προειδοποιήσωσιν, έπεμψε τόν Ναρσήν καί τόν Μάρκελλον,
αρχηγόν τών σωματοφυλάκων νά παρασταθώσιν αφανείς είς τήν συνέντευξίν. Φωραθείς έπ'ι προδοσίφ ’Ιωάννης ό Καππαδόκης, καθηρέθη τών αξιω
μάτων του κα'ι έξωρίσθη εις ’Αφρικήν, στερηθείς δέ πάσης τής περιουσίας
του διά τής δημεύσεως, άπέθανεν έν έσχάτη πενία2. Ή παγίς ήν έ'στήσεν
αύτφ ή αύτοκράτειρα ήτο μυσαρά βεβαίως, άλλ’ ό φαύλος ύπουργός ήτο
άξιος πάσης τιμωρίας. Ό λαός τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν έπένθησε τόν
άνδρα,δστις διά τής πλεονεξίας του, τών καταπιέσεων καί τών αδικιών του
είχε καταστή μισητότατος. Ή πτώσίς του ύπήρξεν άπελευθέρωσις καί άν
ήτο γνωστόν δτι ώφείλετο αυτή είς τήν Θεοδώραν, ή Αύγούστα τήν ήμέ-,
ραν εκείνην θά έθεωρήθη ώς εύεργέτις.
Άλλ’ ή οργή τής Θεοδώρας έ'σχε δυστυχώς καί άλλα θύματα. Ήτο άνηλεής πρός τούς κακώς εννοούνται; τάς διαταγάς της ή έκτελοΰντας αύτάς
άτελώς, δπως τάς συμβιβάζώσι μέ τάς ένίοτε έναντίας οδηγίας τοΰ αύτο
κράτορος. Τό αίμα τοΰ Καλλινίκου, τοΰ Αρσενίου, τοΰ ’Ρόδωνος, θανατωθέντων τή διαταγή ή τή ένεργείφ της, βο^ί κατ’ αύτής3. Καθ’ δσον αφόρα
είς τάς κρυφίας θανατικάς έκτελέσεις, ας διενήργησε και άς ό Προκόπιος
άφηγεΐται «μετά τοΰ μίσους ηλιθίου» κατά τήν εκφρασιν τοΰ κ. Ταίν "
* Προκόπιος, ’Ανέκδοτα. Ιζ'. Πρβλ. και Μαλάλαν σ. 481.
•Προκόπιος, ΙΤερέ Περσ. ΠοΛ. Λ.' 25. ’Ανένδοτα. Β' ΚΞ’ ΚΑ'.
* Προκόπιος, Άνε'χδοτα, IK', ΚΕ'. ”Ιδε και Βίκτωρα έκ Τύνητος, έκδ Mignp

σ. 954.
.
* II. Taine, Voyage en Italie, II, σ. 215.
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καί τάς βασάνους καί τάς μαστιγώσεις, άτινα ή Θεοδώρα ήρέσκετο νά έπιβάλλη καί νά έκτελή είς τά ύπόγεία τών ανακτόρων, φαίνεται δτι αί κατηγορίαΐ αύται άνήκουσιν είς τόν κύκλον έκείνων τάς οποίας ό κ. Έρνέστος
Ρενάν άποκαλεΐ «μυθεύματα γραϊδίων τών ελληνικών πόλεων, άπιστεύτου
μωρίας »*.

.
Θ'.

Μιμούμενη τό παράδειγμα τοΰ ’Ιουστινιανού ή Θεοδώρα, ολίγον προσεΐχε
περί τήν χρήσιν τών μέσων καί τήν εκλογήν τών ατόμων. Δέν άπέβλεπεν
είς τήν ηθικήν αξίαν τοΰ ύπηρετοΰντος, ήρκει μόνον ή έκδούλευσις νά εΐνε
καλή. Διά τοΰτο ή αύτοκράτειρα προσηταιρίσθη τήν Άντωνίναν, τήν λίαν,
περίφημον σύζυγον τοΰ Βελισαρίου.Ό μέγας ούτος στρατηγός,δστις καθ’ήν
εποχήν οί Βάρβαροι έπολέμουν μετά πολυαρίθμων στρατιών έξ έκατοντάκισχιλίων άνδρών δέν ήθελε ν’ άντιτάσση κατ’ αύτών είμή μικρά στρατεύματα
έκ πειθαρχούντων καί έμπείροπολέμων στρατιωτών καί πάντοτε σχεδόν
ένίκα, εν , μόνον έκέκτητο ελάττωμα ή μάλλον αδυναμίαν,τόν έρωτά του πρός
γυναίκα άναξίαν. Ή Άντωνίνα ήτο θυγάτηρ ηνιόχου. Καί τοΰτο μέν δέν
ήτο όνειδος, διότι άνήγειρον ανδριάντας καί άφιέρουν στίχους είς τούς νικητάς αύτούς τοΰ ’Ιπποδρόμου- άλλ’, ώς λέγουσίν, έχρημάτισεν αύτη εταίρα
υπήρξε δέ σύζυγος μοιχαλίς 2. Άλλως τε ή Άντωνίνα αύτη ήτο έπιτή1 Ε Renan, Essais de morale et de critique, σ. 275. "Ιδε και Γίββωνα, Παραχ. τον Ρωμ. Κράτ. VII, σ. 236. ’Επίσης πρέπει νά θεωρηθή εντελώς ανυπόστατος
δ θρύλος περί τών ενόχων σχέσεων τής Θεοδώρας μετά τίνος Θεοδώρου, έραστοΰ
τής Άντωνίνης και δ περί τοΰ Ίωάννουνυΐοϋ τής Θεοδώρας, μεταβάντος δήθεν επί
τηδες έξ ’Αραβίας είς Κωνσταντινούπολή, δπως άναγνωρισθή, παρά τής .μητρός του
του, γενομένης αύτοκρατείρας.
Περί τοϋ πρώτου, αί εκφράσεις τοΰ Προκοπίου (Άτε'χδοτα Γ') εινε πολύ άσαφε“ς.
Λέγει άτι άφοΰ ήλευθέρωσε τον Θεόδωρον τή παρακλήσει τής Άντωνίνας, απένειαεν
εις τον άνδρα τούτον πάσαν εύνοιαν και ευεργεσίαν Πλήν το τοιοΰτο δέν εινε επαρ
κές δπως κατηγορηθή ή Θεοδώρα έπί μοιχείμ. Ώς προς το άεΐιτΐρον δέ περιστατικόν,
δ συγγραφεύς τών Άνεχδότων φαίνεται άντιφάσκων. Έν κεφαλαίω ΙΖ', λέγει οτι ή
Θεοδώρα ένήργησε όπως δολοφονηθή ό υιός της -Ιωάννης, διά νά μή μάθη δ ’Ιουστι
νιανός τό άπόκρυφον αύτό τοϋ παρελθόντος βίου της- εν δέ τφ Δ' κεφαλαίφ αναφέ

ρει δτι ή αύτοκράτειρα συνήψε γάμον μεταξύ τοΰ έγγονοΰ της, δηλαδή τοΰ υΐοΰ τοϋ
ίδιου αύτοΰ Ίωάννου μετά τής θυγατρός τοΰ Βελισαρίου. ΙΙώς λοιπόν ή Θεοδώρα,
ήτις όπως απόκρυψη ότι είχεν υΙόν προέβη μέχρι τής δολοφονίας .αύτοΰ, ώμσλόγει
επειτα τόσον έπισήμως δτι είχεν έγγονόν ;
Σημειωτέου ένταΰθα ότι ή εις Βυζάντιον μετάβασις τοΰ υίοΰ τούτου τής Θεοδώρας
αποτελεί τό θέμα τής Θεοδώρας, τοΰ ωραίου δραματικού ποιήματος τοΰ κ. Κλέωνος
Ραγκαβή, ενός τών έξόχων συγγραφέων τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας.
* Προκόπιος ’Ανέκδοτα
καί άλλαχοΰ· ΙΙερΐ τής Άντωνίνης συμβαίνει, δ,τι καί
περί τής Θεοδώρας. Μόνα τά ’Ανέκδοτα κατηγοροΰσιν αύτήν τούλάχιστον ώς πρός
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περί τό ραδιουργεΐν, σύμβουλος ικανή μάλιστα δέ καί άπτόητρς πρό
τού έχθροΰ. Συνόδευε τον Βελισάριον είς τας εκστρατείας Χαΐ έπεκράτεί
φήμη δτι έδιδε πρός αύτόν ωφελίμους συμβουλάς1.
Ή Θεοδώρα κατ’ άρχάς ειχεν αποκρούσει τας κολακείας τής Άντωνίνας· ακολούθως έπέδειξεν είς αύτήν μεγάλην εύνοιαν, έπλήρωσεν αύτήν δώ
ρων καί άπένειμεν αύτή αύλικόν αξίωμα. Καί τοΰτο διότι ή τυραννϊς εινε
πάντοτε φιλύποπτος. Αί μεγάλαι στρατιωτικα'ι έπιτυχίαι τοΰ Βελίσαρίου,
ή δημοτικότης αύτοΰ παρά τφ στρατφ κα'ι τφ λαφ άνησύχουν τούς βασι
λείς. Ειχεν ήδη αναγόρευσή Καΐσαρ είς βάναυσος στρατιώτης, ό ’Ιουστίνοςδεν ήδύνατο τάχα νά γίνη αύτοκράτωρ είς καταχτητής οιος ό Βελισάριος ;
Άφ’ έτέρου ή στέρησις τών υπηρεσιών του ήτο επικίνδυνος, διότι έπρεπε
τότε νά λογαριασθώσι μέ τούς Γότθους, μέ τούς ΙΙέρσας, μέ τούς Βανδά
λους, μέ δλους τούς άπειλούντας τά σύνορα βαρβάρους. Άλλ’ ή Θεοδώρα
έπωφελήθη έκ τής παραδόξου οικογενειακής καταστάσεως τοΰ οίκου τοΰ
Βελίσαρίου, όπως εύρη έγγύησιν καί μέσον συμβιβασμού. Προσεταιριζομένη
τήν Άντωνίναν ή Θεοδώρα, προσηταιρίζετο τόν Βελισάριον καί διά τοΰ
Βελίσαρίου είχε τήν Άντωνίναν ύπό τήν έξουσίαν της. Βοηθούσα τήν σύ
ζυγον ν’ άποκρύπτη τάς παρεκτροπάς της, άπέκτα τήν άφοσίωσίν τηςούσα δ’ έν γνώσει τών άποκρύφων της, εξησφάλιζε τήν πρός αύτήν πίστιν
της 2. ’Άλλως τε ή Θεοδώρα ούδόλως έποιεϊτο κατάχρησιν τής εξουσίας, ήν
ειχεν ούτως αποκτήσει έπί τοΰ Βελίσαρίου. Ό στρατηγός είχε πολλάκις
απαλλαγή τών καθηκόντων του διά διαφόρους λόγους—ενίοτε δέ δπως λάβη
διοίκησιν σπουδαιοτέραν — άλλ’ αί δύο δυσμένειαι είς άς ύπέπεσε καί έκ τών
οποίων ή μία διήρκεσε πλέον τών οκτώ ετών, έπήλθον άμφότεραι μετά τον
θάνατον τής Θεοδώρας. Άφοΰ ό ’Ιουστινιανός έμεινε μόνος είς τήν αρχήν,
άλλοι στρατηγοί άνεπλήρωσαν είς τήν διοίκησιν τών στρατευμάτων τον λησμονηθέντα Βελισάριον. Έδέησε νά φθάσωσιν οί βάρβαροι ύπό τά τείχη
τής Κωνσταντινουπόλεως, διά νά ένθυμηθή ό αύτοκράτωρ οτι έζη ακόμη ό
γηραιός στρατηγός.
Ότε ό Βελισάριος έστρατήγει είς Περσίαν, ή αύτοκράτειρα, ώς λέγε
ται, ένήργησε ν’ άνακληθή έκ τής άρχηγίας του. ’Ιδού δέ κατά τίνα περίστασ.ιν συνέβη τό τοιοϋτο. Ό ’Ιουστινιανός ήτο βαρέως ασθενής, διεδόθη δέ
τάς παρεκτροπάς της. Εις τά βιβλία τών ιστοριών τοϋ Προκοπίου καί εις τά βυζαν
τινά χρονικά, ούδέν άπαντά τό έπικυροΰν τάς πικράς ταΰτας διηγήσεις. Ύπάρχουσιν όμως τινά γεγονότα, άτινα δύνανται έν τινι μέτρφ νά συμβιβασθώσι μέ τ’ άναφερόυενα εις τ’ ’Ανέκδοτα. Διά τοΰτο παρατίθεμεν τούς ισχυρισμούς του Προκοπίου,
καίπερ μή πιστεύοντες εις αύτούς καθ’ ολοκληρίαν.
’ Προκόπιος Άνε'κδότα Λ', Β' περί Parc. ποΛ·. Α.' 13. Γίββων παρ. Ρωμ. Κρατ.
7: 350.
1 Προκόπιος, Άνε'κδότα, Α', Β', Γ', Δ', Ε'.
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ή φήμη τοΰ θανάτου του είς τόν έν τή Ανατολή στρατόν. .'0 Βελισάριος
κάτηγορήθη αληθώς ή ψευδώς ώς είπών δτι ό στρατός δέν θ’ άνεγνώριζε
τόν νέον ήγεμόνοι, δστις ήθελεν ένθρονίσθή έν Κωνσταντινουπόλει. Ή-αύτοκράτειρα ήτις έφρόνει ίσως δτι ό τίτλος αύτής ώς Αύγούστης καί συμβασιλίσσης θά έξησφάλιζεν αύτή τόν θρόνον έν περιπτώσει καθ’ ήν ήθελε μεί
νει χήρα ή τούλάχιστον δτι θ’ άπέκείτο αύτή νά υπόδειξη τόν διάδοχον
τοϋ ’Ιουστινιανού και νά συμβασιλεύση μετ’αύτοΰ, προσεβλήθη έκ τών
λόγων τούτων καί ένήργησε ν’ άνακληθή ό Βελισάριος είς Βυζάντιον; Όλίγας όμως ημέρας μετά τήν άνάκλησίν του, ένήργει ν’άνατεθή αύτφ ή αρ
χηγία τών έν Ίταλίμ στρατών. Άλλ’ δπως συμφιλιώση περισσότερον τόν
Βελισάριον μετά τής Άντωνίνας κα’ι δπως προσελκύση ετι μάλλον: τήν
άφοσίωσίν ταύτης, επε.ισε τόν στρατηγόν, δτι ετυχε τής συγγνώμης αύτής

χάρις είς τήν μεσολάβησιν τής συζύγου του1.
Ό Άγιος Σάββας, φημιζόμενος διά τά θαύματά του, ήρνήθη νά δεηθή
πρός τον Θεόν δπως χαρίση υίόν,είς τήν Θεοδώραν, διότι, έλεγε, δέν ήδύ
νατο νά γεννήθη έξ αύτής παρά εχθρός τής ’Εκκλησίας 2. ’Άν έκ τών λό
γων τούτων τοΰ αγίου Σάββα ήδύνατο ν’ άποδειχθή δτι ή Θεοδώρα ήτο
ήτο ελευθερόφρων περί τάς θρησκευτικός δοξασίας ή τούλάχιστον εθνική,
δπως ό αύτοκράτωρ Ίουλίανός, θά έθεωρεΐτο τό τοιούτο σήμερον ή άρίστη
τών υπέρ αύτής απολογιών. Δυστυχώς ή Θεοδώρα δέν ήτο παρά αιρετική
και τούτου ένεκα άπεξενώθη τής φιλίας καί τών φιλοσόφων και τών ορθο
δόξων. Ή αύτοκράτειρα ήσπάζετο τήν αΐρεσιν τοΰ Εύτυχοΰς, καταδικασθέντος ύπό τής έν ΧαλκηδόνΙ συνόδου τού 451. Ή Θεοδώρα ήτο μονοφυμΐτις καί έπίστευεν είς τήν μίαν μόνην φύσιν τού Ίησοΰ Χριστού5. Κατά

1 Προκόπιος, Άνέχδοτα, Δ'. Περί Περσ. ΠοΛ, Β', ΚΑ'. Έν τφ περί Περσικού πο
λέμου συγγράμματί του δ Προκόπιος δέν λέγει οτι δ Βελισάριος ύπέπεσεν είς δυσμέ
νειαν. ’Αναφέρει απλώς οτι δ στρατηγός άνεκλήθη έκ Περσίας ύπό τοϋ ’Ιουστινιανού
δπως μεταβή καί άναλάβη τήν αρχηγίαν έν ’Ιταλία, οπού τά πράγματα έβαινον
κακώς. "Ωστε ή δήθεν αυτή δυσμένεια ή όφειλομένη είς τήν Θεοδώραν δύναται νά
διαμφισβητηθή, τοσούτω μάλλον οσω οΐ βυζαντινοί χρονογράφοι Θεοφάνης, Κεδρηνός, Ζωναρας, ,άναφέρουσι είς τήν δυσμένειαν είς ήν ύπέπεσεν δ Βελισάριος έν ετει
563 (μετά τόν θάνατον τής Θεοδώρας) και ήτις είνε βεβαιότατη πολλάς λεπτομερείαι, άς δ Προκόπιος έν τοΐς Άνεκδότοις αποδίδει είς τήν δυσμένειαν τοϋ 542.
’Επειδή οΐ θρύλοι διασώζονται ίσχυρογνωμόνως, έπάναλαμβάνομεν καί ήμεϊς μετά
πολλούς άλλους δτι δέν αληθεύει τό λεγόμενον δτι δήθεν δ ’Ιουστινιανός διέταξε νά
έξορυχθώσιν οί οφθαλμοί τοϋ Βελίσαρίου καί δτι ήναγκάθη . ούτος νά έπαιτή. Κατά
τό 563 ή δυσμένεια τοΰ Βελίσαρίου περιωρίσθη εις είδος τι καθαιρέσεως αύτοΰ και εις

τόν κατ’οίκον περιορισμόν του.
! Κύριλλος δ έκ Σκυθουπόλεως, άναφερ. έν τή ΈχχΛ. Ίοτορ. Ζ', σ. 298.
Λ Προκόπιος, ’Ανέκδοτα IB'. "Ιδε καί Βίκτωρα έκ Τύνητος, εκδ. Migne σ, 95|·

Νικήρατον Γ. Εΰάγριρν, Δ, 10, 40.
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τόν ς·'. αιώνα ή αΐρεσις αυτή έπεκράτει είς τάς ανατολικά; επαρχίας τοϋ
Κράτους, ήρίθμει δέ καί οί έν Κωνσταντινουπόλει πολυαρίθμους οπαδούς.
Μεταξύ εύτυχιανών καί ορθοδόξων ή έχθρα ήτο επίσης φλογερά δσον πε
ρίπου και ή μεταξύ Βενέτων καί Πρασίνων. Ό πατήρ διώκει τόν υιόν, λέ
γει το Πασχάλιον Χρονικόν, καί ή σύζυγος εγκαταλείπει τόν σύζυγον. 'Ρή,ξις φοβερά καί αιματηρά συνέβη έν Άλεξανδρεί?. Μετά δέ σεισμόν συμ
βάντα καί θεωρηθέντα ώς θείαν προειδοποιήσω, ό λαός έστασίασεν έν Κων
σταντινουπόλει κράζων : «Καύσατε τά πρακτικά τής Συνόδου !» *.
Ή Θεοδώρα δέν έπαυσε ν’ άγωνίζηται ύπέρ τής έπικρατήσεως τών θρη
σκευτικών της δοξασιών άλλ’ δσον μεγάλως κα’ι άν έπέδρα έπί τοϋ πνεύ
ματος τοϋ ’Ιουστινιανού, ό αύτοκράτωρ δστις κατά τό γήράς του έμελλε νά
νά κατηγορηθή ώς ύποπεσών είς αί'ρεσιν, έμεινε μετά τόν θάνατον τής
Θεοδώρας ακλόνητος έν τή ορθοδοξία του. Άνεφέρετο περί πάντων εις
τήν άπόφασιν τών έπισκόπων τής 'Ρώμης. Μετά τήν έκλογήν έκάστου νέου
Ποντίφικος έπεμπεν αύτώ τήν διαβεβαίωσιν τής: πίστεώς του, έλάμβανε
δέ εις άπάντησιν τήν άποστολικήν ευλογίαν. Διά τών ραδιουργιών αυτής
ή αύτοκράτειρα κατώρθωσεν ενίοτε νά διορίση πατριάρχας και επισκόπους
πρεσβεύοντας τά δόγματα τοΰ Εύτυχοϋς, τόν Σεβήρον, τόν ’Άνθιμον, τόν
Θεοδόσιον, τόν Ναρσήν. ’Αλλά μετά τάς παραστάσεις τοΰ ποντίφικος δέν
έβράδυναν οΰτοι νά καταλίπωσι τήν έδραν των *.
Ή Θεοδώρα έξηκολούθησε τόν αγώνα καί συνέλαβε τήν ιδέαν νά ένεργήση έντός αύτής τής εστίας τής ορθοδοξίας. Ή ώρα ήτο κατάλληλος. Ό
Βελισάριος κατεΐχεν τήν 'Ρώμην καί ή Άντωνίνα εύρίσκετό μετ’ αύτοϋ. Ό στρατηγός ύπείκων είς. τάς διαταγάς τής αύτοκρατείρας, διαβιβασθείσης αύτφ διά τής Άντωνίνας, καθικέτευσε τόν πάπαν Σίλβεστρον
νά καταδικάση τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον. Άν ήρνεΐτο νά τό πράξη, ό διά
δοχός του ήτό ήδη έτοιμος, διάκονός τις φιλόδοξος ονομαζόμενος Βιγίλιος,
δα?τις ειχεν ύποσχεθή άλλοτε είς τήν Θεοδώραν ν’ άκυρώση τά συνοδικά
ψηφίσματα. Ό Σίλβεστρος άντέστη καί καθαιρεσθείς έξωρίσθη είς Λυκίαν.
Ό Βιγίλιος έκλεχθείς άντ’ αύτοΰ ήρχισε νά έκτελή τάς υποσχέσεις του
πέμπων γράμματα πρός τούς αιρετικούς έπισκόπους. Ό ’Ιουστινιανός έν
τούτοις μαθών τά συμβάντα ταΰτα, διέταξε νά έπανέλθη ό Σίλβεστρος είς
Ρώμην καί ν’ άποκατασταθή έπί τής παπικής έδρας.
Άλλ’ ό νέος πάπας ειδοποιηθείς έγκαίρως, συνέλαβε τόν προκάτοχόν του
καί περιώρισεν αύτόν είς τήν νήσον Πορτίαν, δπου τόν άφήκε ν’άποθάνη
έξ ασιτίας. Ή ιστορία αύστηρώς ήλεγξε τήν Θεοδώραν διά τήν καθαίρεσιν τοϋ πάπα Σιλβέστρού· δέν διένοήθη όμως ποσώς νά κατηγορήση τόν
1 Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 342.
* Προκόπιος, Ανέκδοτα I', ΙΑ', ΙΗ', ΙΑ'. ’Ίδε καί τάς σημειώσεις τοϋ Alemanni
Λιβεράτος, Γ. Βίκτωρ δ έκ Τύνητος σ. 955.
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Βιγίλιον, δστις έκάθισεν έπί δεκαοκτώ έτη είς τήν έδραν τοΰ άγιου Πέτρου
καί δν ό άββάς Φλερύ άποκαλεϊ εύσεβέστατον ποντίφικα, διότι σχεδόν, τόν
έθανάτωσεν *.
»
Ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα άπεβίωσεν έν ετει 548 κατά μήνα ’Ιούνιον *
βασιλεύσασα είκοσι καί έν έτος. Ή μνήμη της έδοξάσθη διά τής άνεγέρσεως πολλών πόλεων φερωνύμων αύτή, δι’ ανδριάντων ίδρυθέντων παρά τοΰ
λαοΰ, δι’ έπιγραφών τεθεισών έν τοΐς ναοϊς. Βίκτωρ ό έκ Τύνητος, δςτις. ήτο αδυσώπητος πρός αύτήν ώς αιρετικήν καί διώκτριαν τού Πάπα,
έγραψεν δτι ό καρκίνος έξ ού προσεβλήθη ήτο θεία τιμωρία5. Άλλ’ ό Θεο
φάνης λέγει δτι άπέθανεν εύσεβώς 4 Παύλος δέ ό Σιλεντιάριος τήν κατα
τάσσει μεταξύ τών άγιων5.
Ό έπαινος δέν εινε μόνον ύπερβολικός, άλλά καί άστοχος. Διά τόν ’Ιου
στινιανόν δέν άπητεΐτο σύζυγος αγία καί έγκαρτερούσα, άλλά γυνή έχουσα
ψυχήν ανδρικήν, μεταδίδουσα είς αύτόν τό σθένος καί τό θάρρος.. Ή Θεο
δώρα ούδεμίαν έκέκτητο αρετήν άγιας· έκέκτητο δμως πολλάς άρετάς ήγεμονικάς; Άλλ’ αί άρεταί της αύται περί τό κυβερνφν δέν ήσαν άπηλλαγμέναι τών έλλείψεων καί τών έλαττωμάτων, ατίνά είσι πολλάκις αί συνέ
πεια! αύτών. Ή μεγαλοπρέπεια αύτής τήν έξώθησεν είς τήν άσωτίαν, ή
έπιτηδειότης της είς τόν δόλον, ή φιλαρχία της ύπήρξε τυραννική καί ή φι
λοδοξία της αψήφιστος καί άνηλεής. Είθε ή τύχη νά φυλάττη τούς λαούς
από τής Θεοδώρας,άλλ’ είθε ένίοτε νά τήν δίδη είς τά Κράτη ! Τήν ημέραν
τής στάσεως τοΰ Νίκα μία γυνή άγια θά έφευγε μετά τού συζύγου της, έκπτώτου τοΰ θρόνου. Άλλ’ ή Θεοδώρα κατά τήν ημέραν έκείνην ύπέμνησεν είς τόν αύτοκράτορα, είς τούς άρχοντας καί τούς στρατηγούς τό πρώτον
έκ τών καθηκόντων τοΰ κράτους, τήν κατά τής στάσεως άντίστασιν.

1 Έκκλ. Ίστορ. Ζ'. σ· 457.
* Προκόπιος, Περί Περσ. ποΛ. Β'. 30. Θεοφάνης σ. 191.
’ Βίκτωρ έκ Τύνητος, εκδ. Migne σ. 958.
1 Χρονογραφία, σ 191.
5 'Αγίας Σοφίας ’Έκφρασις, δημ. ύπό Du Cange σ. 58 — 64.
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ΠΙΝΑ 3 ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΙΓ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Απώλειαν ανεπανόρθωτου επάθεν δ «Παρνασσός» στερηθείς
πολυτίμου συντάκτου καϊ μέλους τής έπϊ τής έκδόσεως αΰτοϋ
έπιτροπείας, τοϋ Ίωάννου Σακκελίωνος. Ό μακαρίτης Σακκελίων δύναται να προβληθή είς τους νεωτέρους ώς άπαράμιλλον παράδειγμα φιλοπονίας και πίστης τοϋ καθήκοντος πληρώσεως, διότι καϊ ϋποτρέμων εκ τών γηρατειών έζηκολοΰθει
εργαζόμενος καϊ επαρκών ου μόνον εις τήν επίπονον έργασίαν της έπιμελητείας τών εν τή Εθνική Βιβλιοθήκη χειρο
γράφων, αλλά· καϊ είς τήν σΰνταζιν εμβριθών διατριβών καταχωριζομένων έν περιοδικοΐς ήμεδαποΐς καλ ζένοις. *Ησαν δέ
αί διατριβαϊ αΰτοϋ περιζήτητοι μάλιστα ϋπό τών σοφών τής
'Εσπερίας, ών πολλοί έτίμων αυτόν καϊ διά τής φιλίας των
πλειστάκις παρ’ αΰτοϋ ζητοϋντες ποικίλας πληροφορίας. Άλλα
δυστυχώς πασαι αΰται al τιμαϊ δέν συντελοϋσι καϊ είς τό
άνέτως όπως δήποτε ζήν, διότι «καϊ επ’ άρτω» ζήσεται άνθρω
πος, όταν μάλιστα περιστοιχίζεται ύπό οικογένειας πολυμε
λούς, ής αΰτός καϊ μόνος εΐνε τό μόνον ασθενές φεϋ ! στή
ριγμα καϊ ή ανεπαρκής προστασία ! Έλπίζομεν δέ ότι θά ληφθή πάντως πρόνοια περϊ τής δλως άπροστατεύτου οικογένειας
τοϋ Σακκελίωνος, καϊ ότι τά σωματεία ών μέλος διετέλει δ μα
καρίτης δέν θά ΰστερήσωσιν.
Τά ολίγα ταϋτα γράφομεν άπλώς μόνον Ινα έκφράσωμεν
τήν βαθυτάτην ήμών λύπην έπϊ τή στερήσει πολυτίμου συνα
δέλφου, όΰ τό όνομα κοσμεί καϊ τό τελευταΐον ετι τεύχος τοϋ
άνά χείρας τόμου τοϋ «Παρνασσοϋ»' διότι περϊ τοϋ βίου καϊ
τών εργασιών τοϋ μακαρίτου Σακκελίωνος οφείλει νά γίνη λό
γος μακρύς καϊ μετά πάσης άκριβείας έν ιδία πραγματεία.
π |·

φ·
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Άρχαεα. Φελολογέα. Κριτικά! καί ερμηνευτικά! παρατηρήσεις είς
τήν Εύριπίδου Μήδειαν ύπό Γ. Μ. Σακορράφου σ. 209.
Ίλιάδος 'Ραψωδία Ζ μετάφράσις ’Ιακώβου Πολυλά σ. 333.
Ιστορία τής Ελληνικής φιλολογίας ύπό Άλφρέδου κα! Μαυρίκιου Κροαζέτ. Βιβλιογραφία Γ. Μ. Σακορράφου σ. 458.
ΛΙεοελληνεκή Φελολογόα. Ή πρώτη δημοσία σχολή εν Κερκύρα
ύπό Α. Ίδρωμένου (1805—1824) σ. "270.
Ίωάννου Βουλγάρεως μεγάλου πρωτοπαπά Κερκύρας γράμματα προτρε
πτικά ύπό Ν. I. Βουλγάρεως σ. 301.
Τρεις Δρακολίμναι έπ’ι τών κορυφών τής Πίνδου σ. 347.
Επιγραφικά τεκμήρια ύπέρ τοϋ αρχαίου τής προφοράς τών νεωτερων
'Ελλήνων ύπό Θ. Παπαδημητρακοπούλου σ. 461.
Έπιστολαι Γερασίμου Ίερομονάχου ύπό Ίω. Σακκελίωνος σ. 559.
Περιγραφή τής Λυκιακής πόλεως Άντιφέλλου ύπό Άχιλ. Σ. Διαμαντάρα σ. 577.
ΛΙεωτεροέ Φελολόγβ®. ’Ερρίκου Ούσσαί, ’Ασπασία, Κλεοπάτρα,
Θεοδώρα (μετάφράσις έκ τοΰ Γαλλικού) σ. 223, 286, 353, 416, 610.
'Αμλέτος τραγφδία Σαικσπείρου, μετάφράσις ’Ιακώβου Πολυλά, ύπό Γ.
Καλοσγούρου σ. 502.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Δασολογίκή δράστηρίότης τών αρχαίων 'Ελλήνων ύπό Ν. Χλωρού σ. 39.
Τό Λαύριον καί ό ελληνικός άργυρος ύπό Α. Κορδέλλα σ. 67.
Νέα μέθοδος πρός προσδιορισμόν τοϋ βαθμού τής τήξεως τών σωμάτων
σ. 168.
'Η Χλωρΐς τοΰ Παρνασσού ύπό Θ. Χέλδράίχ σ. 174, 254.
Ή θεωρία τής: έξελίξεως ύπό καθαρώς επιστημονικόν έλεγχον ύπό Μ. Δ.
Καλαποθάκη σ. 365.
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Περί παραδείσου καί κολάσεως ύπό επιστημονικήν εποψιν ύπό Άθ. Πετρίδου σ. 378.
Ή παιδαγωγική τοϋ Έλβερτίου, εναίσιμος, διατριβή τοϋ διδάκτορος τής
φιλοσοφίας Δημ. Γ. Μοστράτου ύπό Μαργ. Εύαγγελίδου σ. 590.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ό κόμης Γκνλφορδ ύπο Σίμου Κ. Μπαλάνου σ. 27.
Ό Σαρίπολος ώς ποιητής ύπό Π. I. Φέρμπου σ. 109.
Δημήτριος Στροϋμπος ύπό Τιμ. Άργυροπούλου σ. 172.
Προσθήκαι περί κόμητος Γκύλφορδ ύπό Ν. I. Βουλγάρεως σ. 220.
Γεράσιμος Μαρκορας ύπό Θ. Βελλιανίτου σ. 237, 333.
Οί ΓΙέρσαι ποιηταί ύπό Άχιλ. Χρηστίοου σ. 581.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Συνεδρίαι σ. 101, 170, 235, 297, 363.
’Αναγνώσματα σ. 161, 170.
Μέλη σ. 102, 171, 235, 297.
’Αποφάσεις σ. 103, 171, 235, 297, 363.
Σχολαί απόρων παίδων σ. 104, 298.
Δωρεαί σ. 300.
Τμήμα καλών τεχνών σ. 104, 171, 236, 300.
Τμήμα νομικόν καί πολιτικών επιστημών σ. 105.
Τμήμα αρχαιολογικόν καί φιλολογικόν σ. 106.
Τμήμα φυσιογνωμικόν σ. 107, 172.
Λογοδοσία περί τών έν τφ Συλλόγφ γενομένων κατά τό ΚΕ' έτος ύπό
Σίμου Κ. Μπαλάνου προέδρου σ. 389.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Περί θρησκευτικής ανοχής ύπό Α. Διομήδους Κυριάκού σ. 7.
Τό έγκλημα κα'ι ή ποινή κατά τήν άνθρωπρλογικήν σχολήν ύπό Τιμολέοντος Ήλιοπούλου σ. 46.
Περί αύξήσεως τής εγκληματικότητας ύπό Άγγελοπούλου ’Αθανάτου
σ. 105. ■
Οί έν Ιταλία "Ελληνες σ. 126.
Περί ιδρυμάτων τής προβλεπτικότητος ύπό Κ. X. Βάμβα σ. 14 7.
’Απόρων παίδων βίος καί έθιμα σ. 193.
Τό ζήτημα τών μεταναστών μας ύπό Ε. ’Εμπειρικού σ. 216.
Ή πρώτη Μαίου κα'ι αί έργατικαί κλάσεις ύπό Ε. ’Εμπειρικού σ. 286.
Ή πολιτική οικονομία παρά τοΐς Άθηναίοις ύπό Ε. ’Εμπειρικού σ. 49.
Δικαστικά παράδοξα τού μεσαίωνος. Δίκαι κατά τών ζφων ύπό Σ. Κ.
Μπαλάνου σ. 574.
Α’ άπλοϊκαί παρατηρήσεις περί μεγαλοφρόνων και.ύψηλοφρόνων ανθρώ
πων, άφηρημένως περί μεγαλοφροσύνης καί ύψηλοφροσύνης. Β' σκέψεις
άπλοϊκαί περί θεωρητικού καί πρακτικού ή περί θεωρίας καί πράξεως ύπό
Χωρικού σ. 585.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Τό μελόδραμα έν Έλλάδι ύπό Άθηνάς Ν. Σερεμέτη σ. 85.
’Εντυπώσεις ’Ιταλίας ύπό Καλλιόπης Κεχαγιά σ. 134.
Καλλιτεχνική έκθεσις ύπό Άλ. Φιλαδελφέως σ. 264.
Ή έν Κερκύρα Φιλαρμονική 'Εταιρεία ύπό Μ. Κ. Σακελλαροποώλου

σ. 408.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ
’Εν τή περί Άμλέτου μελέτη, σελ. 503, στίχ. 24—25, παρεισέ
φρησε τό έξης λάθος : αντί ζητήματος γρ. συστήματος.

