
ΟΤΙ Ο ΕΚ ΤΒΣ ΧϊΑΑίΟΑΟΓΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΕΝΟΣ*
Ό σύνδεσμος ό συνδέων άείποτε την πόλιν τής Παλλάδος πρός τήν 

Μικράν ’Ασίαν διετέλεσεν ουτω στενός, ώς δ τοΰ σώματος μετά τής 
ψυχής. Ό,τι εΰγενές και ύψηλόν έπενόει δ νους καί συνησθάνετο ή 
καρδία τών 'Ελλήνων τής Μικράς ’Ασίας, ευθύς έξεφαίνετο τούτο έν τή 
δράσει τών ’Αθηναίων. Καί τό άνάπαλιν, δ,τι δήποτε κατόρθωμα 
είτε έν τή θεωρία είτε έν τή πράξει κατώρθου τό δαιμόνιον τούτο πτο- 
"λίεθρον, άπήχει ΐσχυρώς έν τή Μικρ^ Άσί$.

Ή πόλις τών ’Αθηνών περισυνέλεξε τήν διεσπαρμένην τού Μικρα- 
σιάτου 'Ομήρου θείαν ποίησιν καί ύπέθηκεν αύτήν βάσιν εθνικής παι- 
δεύσεως. Τήν έν Μιλήτω καί Σάμφ καί Κολοφώνι καί Έφέσφ καί 
Κλαζομεναϊς θείο>ο τινί μοίρ^ο έκβλαστήσασαν καί ταχέως είς περικαλ· 
λέστατον δένδρον αύξηθεϊσαν δέσποιναν τών έπιστημών, τήν φιλοσο
φίαν, μετά σπουδής περισυνήγαγεν. ή φίλη τής σοφίας αυτή πόλις καί 
συνεκέντρωσεν είς μίαν φωτοβόλον εστίαν, ής ή θαυμαστή ακτινοβο
λία διεθέρμανέ τε καί κατεφώτισεν επειτα οϋ μόνον τήν μητέρα 'Ελ
λάδα, άλλά κατ’άνάκλασιν καί αύτήν τήν Μικράν ’Ασίαν καί τόν 
κόσμον σύμπαντα.

’Αναξαγόραν τόν Κλαζομένιον καί ’Ασπασίαν τήν Μιλησίαν ύπερ- 
φυώς θαυμάσασα διά τήν σοφίαν ή τά καλά καί ύψηλά ζηλούσα καί 
άριστα έκτιμώσα αΰτη πόλις έκάθισε συμπαρέδρους καί συμβούλους τοΰ 
πηδαλιούχου τού πολιτικού σκάφους, τοΰ μεγάλου έκείνου Έλληνος, 
τοΰ ’Ολυμπίου Περικλεούς, καί κατέστησεν δδηγούς αύτοϋ καί άλεί- 
πτας είς μεγάλα Ελληνικά διανοήματα καί ύψηλάς πολιτικάς πράξεις.

Εις τόν Παύλον κηρύττοντα τήν νέαν πίστιν άνέφξεν ή εύσεβής καί 
φιλόθεος πόλις τάς πύλας τοϋ σεμνοτάτόυ αύτής δικαστηρίου, τοΰ 
Άρείου πάγου, καί μετά προσοχής καί εύλαβείας ήκροάσατο τού θείου 
κήρυκος καί άνεγνώρισεν έν τφ κηρύγματι αύτοϋ ίδια περί Θεοΰ δια
νοήματα, ίδιους πόθους.

Είς ιστορίαν άπέραντον θά περιέπιπτον, άν έπεχείρουν νά έπεξέλθω

1 Λόγος έπί τή έπετείω εορτή τοϋ Συλλόγου τών Μικρασιατών «’Ανατολής» 
ύπο τοϋ προέδρου τοΰ-Συλλόγου Μαργαρίτου Εΰαγγελίδου.
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τά γεγονότα, τά μαρτυροΰντα την. προθυμίαν, μεθ* ής ή ττόΆις αυτή 
ώς οίκεϊον έδέχετο καί έτίμα καί έξιδιοϋτο παν διανοητικόν η πρακτι
κόν της Μικράς ’Ασίας κατόρθωμα.
' Ωσαύτως δέ καί ή Μιαρά ’Ασία έθεώρει τήν μεγαλώνυμου ταύτην 
πόλιν ώς καρδίκν έαυτής. Τούς παλιούς αυτής ήσθάνετο ή Μικρά 
’Ασία πάσης άλλης Ελληνικής χώρας ζωηρότερους καί· οΐκειοτέρους. 
Εις τήν πόλιν ταύτην, τό πρυτανεϊον τής σοφίας, παρέδιδεν ή Μικρά 
Άσία τά προσφιλή αύτής τέκνα πρός παιδαγωγίαν. Παρ’αυτής έλα- 
βον τά φώτα οί. άριστοι τής Μικρας ’Ασίας υιοί καί [κεχρί σήμερον είς 
'τάς ’Αθήνας πέμπονται τά τέκνα αύτής, ϊνα παραλάβωσι τό φως τής 
εθνικής παιδείας καί τήν λαμπάδα τής νέας επιστήμης. Είς αύτήν 
δωρεϊται έλευθερίως ο,τι αν έχη τίμιον έν τή επιστήμη, έν τή τέχνη, 
έν πάση κοινωνική καί εθνική δράσει.

Τής πόλεως ταύτης τήν διάλεκτον κατέστησεν ή Μικρά ’Ασία ιδίαν 
έαυτής καί διά τών άξιων αύτής τέκνων συνετέλεσεν, ϊνα καταστή 
οιΰτη κοινή τοϋ Ελληνικού έθνους γλώσσα.

Ή Μικρά Άσία μετά τής πόλεως ταύτης έσχεδίασαν καί κατά τό 
πλεϊστον έξειργάσαντο τό θεσπέσιον εκείνο άγαλμα,ού έμπροσθεν διαβαί- 
νοντες οΐ αιώνες καί οί λαοί τής γής καί άκοντες άποκαλύπτονται καί κύ- 
πτοντες προσκυνοϋσιν αύτό εύλαβώς καί εύγνωμόνως — λέγω δέ τήν 
ήμερωτάτην καί έξανθρωπιστικωτάτην ’Ελληνικήν παιδείαν,τόν πολυΰ- 
μνητον έλληνισμόν.

Μετά τής πόλεως ταύτης έχάλκευσεν ή Μικρά Άσία κατά τό 
πλεϊστον τήν γλωσσικήν τοϋ έθνους ένότητα καί συνέσφιγξεν αύτήν έτι 
μάλλον σφυρηλατήσασα καί έτερον άρρηκτον, άδαμάντινον, θειον δε
σμόν, τήν θρησκευτικήν τοϋ 'Ελληνικού έθνους ένότητα.

Πόσον εύεργετικός ύπήρξεν δ θείος ούτος δεσμός κατά τάς όδυνηράς 
τού ’Ελληνικού έθνους τύχας, εύκόλως θά κατανοήσητε, εάν ένθυμη- 
θήτε δτι οί Μικρασιάται "Ελληνες άπολέσαντες τήν γλωσσικήν πρός τε 
άλλήλους καί πρός τούς άλλους ομοφύλους ένότητα έν τή άγορ^ και 
εν τώ οΐκφ διετήρησαν αύτήν έν τή έκκλησίφ, έν τοΐς άγίοις τών 
άγιων. Διαφυλάττοντες δ’ έν τφ άδύτφ τούτω τήν γλωσσικήν ένό
τητα, ώς δ πολύτλας Προμηθεύς τό πάντεχνον τών θεών πϋρ έν νάρ- 
θηκι, λατρεύουσιν αύτήν ώς σοφίζον καί άποθεοϋν άγιον πνεύμα καί 
αγωνίζονται νύν, ϊνα έκ τών άδύτων άναλάβωσιν αύτό εις τάς έαυτών 
ψυχάς καί μεταλαμπαδεύσαντες είς τούς οίκους καί είς τάς άγοράς 
συνάψωσι πάλιν μετά τοΰ επίλοιπου γένους τόν διακοπέντα έράσμιον 
τής γλώσσης δεσμόν.

Οτι ο Εκ της Χυδαιολογίας φοηος ΚΠΝος 4S3

Διά ταϋτα δ καταλύων τήν θρησκευτικήν ημών ένότητα ούτος ανα
τρέπει τό ιερόν., εν ω τό πάνσοφον διατηρείται πϋρ' τής γλωσσικής 
ένότητος, διασπ^ καί συντρίβει τούς δεσμούς τής φυλετικής ένότητος., 
Ούτος εινε δ θανάσιμος τοϋ Μικρασεάτου έχθρός, δ αδιάλλακτος ημών 
πολέμιος καί, ϊνα καθ’"Ομηρον εϊπω :

Ώς οΰκ έστι λέουσι καί άνδράσιν δρκια πιστά, 

οΰδέ λύκοι τε καί αρνες δμόφρονα θυμόν έχουσιν,

ούτως άδύνατον νά ύπάρξη συνδιαλλαγή καί ειρήνη ημών πρός τούς 
έπιβουλεύοντας τή θρησκευτική καί γλωσσική ημών ένότητι, μεθ’ών 
εινε άδιασπάστως συνδεδεμένη ή φυλετική ημών ένότης.

Διά τούτο πρός τήν ετερόδοξον κκτάκτησιν, τήν σεβασθεϊσαν τήν 
γλώσσαν ήμών και τήν θρησκείαν συνεφιλιώθημεν καί συζώμεν ώς φί
λοι έπί πλείστους αιώνας, τούς δ’δμοθρήσκους μέν άλλ’έπιβουλεύσαν- 
τας τοΐς ύψίστοις τής έθνικής ήμών ύπάρξεως άγαθοϊς άπεκρούσαμεν 
έν άγανακτήσει καί θέλομεν ν’ άγνοώμεν ώς ξένους, ώς έπιβούλους, ώς 
πολεμίους άκηρύκτους.

Ενότητα θρησκευτικήν, ένότητα γλωσσικήν, ένότητα μουσικήν επι
ζητεί δ Μικρασιάτης. Ποθεί ένότητα μετά τών δμοφύλων τοιαύτην, 
οϊαν άποτελοϋσι τά μέλη τελείου' οργανικού σώματος.

Ό διακαέστατος τοϋ Μικρασιάτου πόθος εινε, όπως οί έξ Ελληνικού 
στόματος έξερχόμενοι φθόγγοι διεγείρωσιν έν τή ψυχή παντός Έλληνος 
τάς αύτάς εικόνας, τά αύτά διανοήματα, τάαύτά συναισθήματα.

Διά ταϋτα δ Σύλλογος ήμών πρός τή ιστορική καί αρχαιολογική και 
πραγματική έρεύνη τής Μικράς Ασίας, πρός τή καλλιεργίφ τής αδελ
φικής μέν άγάπης τών μελών τής φυλής ήμών πρός άλληλα, τής ειρή
νης δέ και φιλίας καί τού συναισθήματος τής πατρίδος παρά πάσι τοΐς 
συνοΐκοις λαοϊς, έχει άναγεγραμμένην έπί τής σημαίας αύτοϋ θρησκευ
τικόν ένότητα, γλωσσικόν ένότητα, μουσικόν ένότητα. Θεω
ρεί επομένως έχθρόν μέν άσπονδον καί άδιάλλακτον πάντα, ό’στις ύφ* 
οίονδήποτε σχήμα έπιβουλεύει ένί τών τιμιωτάτων τούτων άγαθών 
αύτοϋ, φίλον δέ καί βοηθόν καί εύεργέτην καί προστάτην πάντα συ- 
νεργούντα πρός διαφύλαξιν καί άνάπτυξιν τών άγαθών τούτων. Πάνυ 
εύλόγως άρα τά έσχάτως παρ ’ ήμϊν άναφανέντα παράδοξα περί γλώσ
σης διδάγματα είς μεγίστην ένέβαλον άθυμίαν ήμάς τούς Μικρασιά- 
τας- διότι,&ν αύτά ύπερισχύσωσιν, οΐ "Ελληνες τής Μικρά; Ασίας άπο- 
κόπτονται τοϋ λοιπού Ελληνικού κόσμου. Ή τής προτεινομένης γλώσ-
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στις έκμάθησις εινε αΰτοϊς άδύνα.τος διά τό άκανόνιστον, άκατάσκευον 
καί χαώδες- διότι θά ύπάρχωσι τόσαι Ελληνικά! διάλεκτοι δσαι χώ- 
ραι υφ’ ’Ελλήνων κατοιζούμεναι, καί τόσαι πάλιν διαλεκτικαί διάφο
ρά! μ.ερικώτεραι δσαι βαθμίδες άναπτύξεως. Οΰτω δε θά παρεμβληθή 
μεταξύ τών Μικρασιατών κα! του λοιπού Ελληνικού χάσμα μέγα, 
δμοιον προς εκείνο, δπερ δεν έδύνατο νά διαπεράση ό δίκαιος Λάζα
ρος, ί'να βρέξη τό χείλος του έν τη γεένη,τού πυρδς καιομένου. Ό Έλ- 
λην άρα τής Μικράς ’Ασίας δ άρμενίζων ούδέν άλλο πρακτικώτερον 
εχει νά πράξη τότε ή νά καλλιεργήση την άρμενικήν καί ό τουρκίζων 
την τουρκικήν κα! δ τουρκοαρμενοελληνίζων την τουρκοαρμενοελληνικήν 
και οΰτω καθ εξής. Οί ταϋτα τά άντεθνικά, τά παράκοπα είσηγού- 
μενοι απελαυνουσιν ευπετώς τούς Έλληνας τής Μικράς ’Ασίας μακράν 
τών δμοφύλων αυτών.

Τοι ούτω μιαρφ εργω έπεχείρησαν οί άσπονδότατοι τής ’Ελληνικής 
γλωσσης και θρησκείας εχθροί, οί τυχοδιώκται εκείνοι φράγκοι, οί την 
ορθοδοξον Ανατολήν νά έκπαπίσωσιν άγωνιζόμενοι, καί δσοι έκ τών νϋν 
ξένων φθονεροί προς ήμας δντες άγανακτοϋσιν δτι ήμεϊς έ'θνος πτωχόν καί 
μικρόν τολμώμεν νά έγείρωμεν άξιώσεις επί θαυμασιωτάτης γλωσσικής 
κληρονομιάς, έφ’η έγκαλλωπίζεται δ σοφός κόσμος. Όπως δεν ήνεί- 
χοντο μέχρι πρό τίνος νά φέρωμεν τό μέγα του Έλληνός όνομα, οΰτω 
δεν άνέχονται νά βλέπωσιν εις τά στόματα ήμών τήν θείαν του Πλά
τωνος και του Ξενοφώντος γλώσσαν.Οί παρ’ήμϊν άρα φίλοι τής χυδαιο
λογίας εινε κακόζηλοι μαθηταί τών εχθρών τής ήμετέρας φυλής.

Αν δε ποιώμαι λογον περί αυτών ενταύθα, πράττω τούτο οΰχί φο
βούμενος μη ^ιζωθώσι τά γελοία αύτών διδάγματα, άλλ’ ί'να δείξω τήν 
ατοπιαν αυτών και παραθαρρύνω τούς άθυμούντας συμ.πατριώτας μου.

Η επικράτησις τής χυδαιολογίας προϋποτίθησι τήν έπικράτησιν τής 
άλογίας καί τής άφιλοκαλίας. Έφ’δσον δμως ζή έν ,τοϊς Έλλησι τό 
συμπεφυκος τη ανθρώπινη φύσει λογικον καί φιλόκαλον, δεν εενε δυνατόν 
νά προτιμησωσι τού λογικού το άλογον, τού κάλλους καί τής εΰμορφίας 
το δυσειδές καί δύσμορφον. Ή δέ Ελληνική γλώσσα εινε τό άπαύγασμα 
τής επι 3 χιλιάδας ετών ένεργείας τών λογικωτάτων καί φιλοκαλωτά- 
των διανοιών αδύνατον ν’ άποβάλωσιν οί Έλληνες λαμπρόν καί σοφόν 
γλωσσης οργανισμόν και νά προτιμησωσι πενιχρά καί δύστηνα καί 
κακόηχα συντρίμματα, ώς εινε άδύνατον ν’άποβάλωσι τάριστουργήματα 
τών μεγάλων Ελλήνων γλυπτών καί νά προτιμήσωσι τά δύσμορφα καί 
άκινητα τών Ασυρίων καί Αιγυπτίων κακοτεχνήματα. Πρέπει πρώτον.
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νά μεταβάλη φύσιν δ Έλλην, ίνα ώς δ όνος προτιμήση αντί συρμάτων 
χρυσού σύρμάτ’ άχύρου.

Τό επιχείρημα τών χυδαϊστών ότι πρέπει νά διαφθαρή ή γλώσσα 
χάριν τής άναπτύξεως τού λαού εινε άτοπώτατον. Ή δόξα αΰτη 
άφορμάται άπό τής άτοπίας δτι γλώσσα καί διάνοια εινε άλλή- 
λων κεχωρισμένα, δτι αί παραστάσεις καί at εννοιαι ύπάρχουάι 
καθ’έαυτάς έτοιμοι, κατόπιν δέ δ νούς δημιουργεί ή ευρίσκει τήν 
γλώσσαν προς εκφρασιν αυτών. ’Αλλά γλώσσα καί διάνοια βαίνουσέ 
παραλλήλως καί άδιασπάστως. Εκτείνεται ή διάνοια ; εκτείνεται και 
ή γλώσσα- συστέλλεται ή διάνοια ; συστέλλεται καί ή γλώσσα. Ό 
πεπαιδευμένος εχει τήν γλώσσαν πλουσίαν, δ δέ άμαθής πενιχράν· καί 
τάνάπαλιν, δπου γλώσσα πενιχρά, έκεϊ καί διανοίας ευτέλεια, δπου δέ 
πλούτος γλώσσης, έκεϊ καί διανοίας εόρύτης. Όσοι άρα παρ’ήμϊν 
άρκούνται τη πενιχροτάτη καί εύτελεστάτη γλώσση τής αγροικίας καί 
κακοδαιμονίας τού 'Ελληνικού έθνους,ούτοι δέν έ'χουσι διανοήματα πλου- 
σιωτέραν άπαιτούντα γλώσσαν διότι, άν ειχον, ευθύς θά ησθάνοντο 
τήν άνάγκην δημιουργίας άναλόγου περιβολής. Οί πεπαιδευμένοι τού 
’Ελληνικού έθνους δμως, εί καί έ'χουσιν εις χρήσιν αύτών τήν πλουσκύ- 
τάτην καί εΰκαμπτοτάτην καί γονιμωτάτην τών γλωσσών τού κό
σμου, δμως ίδρώτι περιρρέονται, οσάκις πρόκειται νά έκφράσωσιν άκρι- 
βώς έλληνιστί νέας έννοιας.

Τούς χυδαϊστάς άρα δέν δυνάμεθα νά καθίσωμεν κριτάς περί πρά
γματος, ού τήν άνάγκην δέν αισθάνονται, ώς οΰδεμίαν θά έδίδομεν 
προσοχήν εις τούς φιληδούντας εις τόν ζουρναν καί τό τύμπανον, άν 
άπεφαίνοντο ούτοι περιττήν τήν μουσικήν τού Beethoven καί τού 
Strauss καί τού Wagner.

Κριτήριον εινε ουχί ή άτέλεια άλλ’ή τελειότης, οΰχί ή άγνοια 
άλλ’ ή γνώσις. Καί ούτοι δέ, οί τής χυδαιολογίας έρασταί, άν μορφω
θώ™ καί γένωνται έγκύμονες νοημάτων άδρεπηβόλων, θά λάβωσιν 
ανάγκην εΰπρεπεστέρων σπαργάνων, ί'να σπαργανώσωσι τούς νέούς 
αύτών τόκους. .

Άφ’ού λοιπόν άνάπτυξις γλώσσης σημαίνει άνάπτυξιν διανοίας, ή 
άξίωσις τών χυδαϊστών, δπως έπανέλθωμεν εις γλώσσαν βάρβαρον καί 
πενιχράν, ίσοδυναμεϊ προς τήν άπαίτησιν νά καταπέση τό Ελληνικόν 
έθνος εις τήν κατάστασιν τών Κυκλώπων, οί'τινες κατά τον θειον 
Όμηρον ούτε δίκας ούτε θέμιστας, ούτε άγοράς ούτε δικαστήρια ειχον, 
ουδ ’ εμελλεν αΰτοϊς άλλήλων παντάπασιν.

Ό άμαθής λαός ουδέποτε δύναται νά κατανοήση διανόημά τι, δσον 
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χυδαιαν και άν μεταχειρισθής προς αυτόν γλώσσαν, έάν μ.ή εχή γνώσιν 
των στοιχείων τοϋ διανοήματος. Ή δέ άνάπτυξις του λαοϋ δεν κατορ- 
θοϋται διά τής ζαταλυσεως τής γλώσσης, ήτις εινε ζα'ι κατάλυσις τής 
γνώσεως καί τής επιστήμης- διότι ή γνώσις και ή επιστήμη συναυξά- 
νονται μετά τής γλώσσης, εχουσι προς την γλώσσαν ώς το κοϊλον 
προς το κυρτόν; ως το κάτοπτρον προς την ζατοπτρικήν εικόνα. Πρέ
πει να υπαρχη κάτοπτρον, ινα υπάρχη καί κατοπτριζή ε’ιζών, και οσφ 
καθαρωτερον το κάτοπτρον, τοσουτω σαφέστερα καί ή κατοπτριζή δι
κών. Διά τής διδασκαλίας λοιπόν, διά τής μαθήσεως, διά τής μορ- 
φώσεως τοϋ νοϋ και τής καρδίας αναπτύσσεται ο λαός, και ούχί διά 
τής άφαιρέσεως τοϋ οργάνου τής διδασκαλίας. Είνε δέ παράδοξον πώς 
δεν συνορώσιν ούτοι, δτι έζάστη έννοια έχει και εν σύμβολον λεκτικόν, 
και οτι ανευ τοϋ σύμβολού τουτου δεν εινε δυνατόν νά κατανοήση δ αι
σθητικός άνθρωπος την νοεράν έννοιαν. Οί άνθρωποι ούτοι άφορμώνται, 
φαίνεται, απο της άτοπου υποθεσεως, οτι αί εννοιαι εύρίσκονται κε- 
χωρισμέναι τής αισθητής αύτών περιβολής, γυμναί λέξεων. Τότε προ- 
τείνομεν αύτοϊς νά άφαιρέσωσι την λέξιν άπό τής έννοιας καί νά δεί- 
ξωσιν ήμϊν την έννοιαν γυμνήν. ’Αλλά θ’ άντείπωσιν ίσως- ναι, δμο- 
λογοϋμεν δτι ή έννοια εινε συνημμένη άναποσπάστως μετά τής λέξεως- 
δεν άρνούμεθα τοϋτο, άλλά θέλομεν νά περιβάλωμεν την έννοιαν άλλο 
ένδυμα. Τον γλωσσικόν λοιπόν πλούτον, δν ή άριστουργός 'Ελληνική 
διάνοια έν έ'τεσιν ύπερτρισχιλίοις ^δημιούργησε, θά άποβάλητε ώς 
άχρηστον και θα δημιουργησητε άλλον νεον ; Δεν ομοιάζετε πρός τον 
θέλοντα ν’άνατρέψη τον Παρθενώνα, ϊν’ άντιζαταστήση αυτόν διά 
πλινθινων aat αχυρινων καλυβών ; Δεν ομοιάζετε πρός άφρονα κληρο
νόμον, δστις αποβάλλει τον περιελθόντα εις αύτόν. πλούτον, ϊνα άρξη- 
ται συλλέγων λεπτόν πρός λεπτόν ; Τοιαϋτα συμβουλεύετε τώ εθνει,τφ 
κεζτημενφ θησαυρόν πολυτιμότατον, δι’δν τιμάται ύπό τών εθνών 
άπάντων, εις δν οφείλει την δόξαν αύτού, την ζωήν αύτοϋ, καί δι’ού 
θά δημιουργήση καί μέλλον πολλφ τοϋ παρελθόντος ένδοξότερον, άν 
σωφρονή ; Συμβουλεύουσιν ήμϊν πρός τούτοις, δτι όφείλομεν νά έπιχειρή- 
σωμεν πανταχού γής άνασκαφαϊς,ϊνα εύ'ρωμεν τά ύπό τής προκρουστικής 
απαιδευσιας ηκρωτηριασμενα, συντεθλασμένα καί έρρυπωμένα γλωσ- 
Gcjcoc <7υντρψ,[/,ά,τα γ) τα αζχλλως ζαι γελοιώς <7υγκΛλτ|0·έντα,·ϊνα ταϋτα 
προβάλωμεν ήμϊν παραδείγματα μιμ.ήσεως, άποσκορακίσωμεν δέ τά 
τέλεια γλωσσικά μνημεία, τά όντα εκφρασις ψυχής γενναίας καί εύ- 
γενοϋς, διάνοιας λεπτής και σοφωτάτης. Τούτο έστιν όμοιον, εάν τις 
συμβουλέυσα; νεαρώ καλλιτέχνη νά μη σπουδάζη περί τά ακέραια τών 
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μεγάλων καλλιτεχνών αριστουργήματα καί ύποβάλλη ταϋτα ύποδεί- 
γματα τής καλλιτεχνικής αύτοϋ δημιουργίας, άλλά τά συντρίμματα, 
τά ύπό τε τής πολυκαιρίας καί τοϋ δύπου άδιάγνωστα καταστάντα, 
ή τά ύπό άπειροκάλων τεχνιτών δι’ ίδιων άκαλλών καί άτέχνων 
προσθηκών συγκεκροτημένα. Δεν εινε μωρία το συμβουλευειν οτι πρέ
πει ν’ άνάσύρωμεν ε’ις την ζωήν το λΛενε και λιέν και λέν και ή,ενο, 
καί λέντ καί λέγουνε καί λένε καί λέγουν καί τά λέγονταν και 
λέγουνταν καί λεγόντανε καί λεγούντανε καί λεγόντουσαν καί 
λεγόντουσανε, ϊνα έχωμεν παραδείγματα μιμήσεως πρός κατασκευήν 
καλλιτεχνικής γλώσσης, ν’ άποβάλωμεν δέ τό λέγουσι καί έλέγοντο, 
άπερ έξήλθον έκ τών στομάτων τών άριστέων τοϋ 'Ελληνικού έθνους και 
έτερψαν Ελληνικά ώτα έπί χιλιάδας ετών καί τέρπουσιν ετι καί θά τέρ- 
πωσι τούς μύστας τών Ελληνικών γραμμάτων εις αιώνα τον άπαντα ; 
Δέν εινε παράδοξος αυτή ή κλίσις πρός τά γλωσσικά σπαράγματα, 
πρός τά 'Ομηρικά έλώρια ;

Συχνάκις άκούομεν καί άναγινώσκομεν το κατ’ ούδέν λογικώτερον 
οΰδ’εύπρεπέστερον τοϋ προηγουμένου επιχείρημα, δτι ώσπερ τά νεό
τερα έ'θνη άποβαλόντα την νεκράν Λατινικήν ανέπτυξαν τάς έθνι- 
κάς αύτών γλώσσας, άπό δέ τοϋ χρόνου τούτου χρονολογείται και ή 
τών λαών τούτων εις την επιστήμην, τήν τέχνην, τον πολιτικόν καί 
θρησκευτικόν βίον καί καθόλου εις τον εξανθρωπισμόν έπίδοσις, ώσπερ 
οί τά εθνικά ιδιώματα άντί τής Λατινικής ε’ισαγαγόντες θεοποιούνται 
νϋν ώς πρωτοστάται τής εθνικής αύτών προόδου, οΰτω, λεγουσιν, 
οφείλει νά πράξή καί τό Ελληνικόν έθνος ύπέρ τής έπιδόσεως αύτοϋ, 
ούτως όφείλουσι ,νά πράξωσι και οί πεπαιδευμένοι Έλληνες, δπως άξιω- 
θώσιν όμοιας δόξης πρός τήν τοϋ ΙΙαρακέλσου, τοϋ Λεσιγγίου καί τών 
άλλων. Άλλ’οί ταϋτα λέγοντες παντάπασιν έπιλανθάνονται δτι ή μέν 
Λατινική ήτο ξένη τοϊς λαοϊς έκείνοις καί νεκρά γλώσσα, ή δ’ Ελ
ληνική εινε γλώσσα ζώσα καί σφριγώσα, ήν ουδέποτε δ Ελληνικός λαός 
έπαύσατο λαλών , δτι ακριβώς δ,τι δ Παρακέλσος καί οί άλλοι εκείνοι 
άνδρες έπραξαν ύπέρ τής εθνικής αύτών γλώσσης, τούτο διατελοϋσι 
πράττοντες οί πεπαιδευμένοι τοϋ Ελληνικού έθνους άπό τοϋ δεκάτου 
έκτου αΐώνος, ήτοι καλλιεργοΰσι καί καθαίρουσι τήν εθνικήν ήμών 
γλώσσαν, ήτις ένεκα τής άμαθείας καί κακοδαιμονίας, εις ήν περιέπεσε 
τό Ελληνικόν έθνος, άπέβαλε τον πλούτον αύτής καί κατερρυπάνθή 
συνανακραθεϊσα μετά ξένων καί βαρβάρων, γλωσσών.

Ε’ις φανεράν δ’άντίφασιν περιπίπτουσιν άμα μέν ζητοϋντες κοινήν τών 
Ελλήνων ή, ώς λέγουσιν, έθνίκην γλώσσαν, άμα δέ άποβάλλοντες 
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την κοινήν τών 'Ελλήνων γλώσσαν και πειρώμενοι νά δημιουργήσω*» 
γλωσσικόν κυκεώνα ύπ’ούδενός άλλου αποδεκτόν γινόμενον ή μόνον ύπό 
τών έπαινούντων αυτόν και δή ούδ ύπ’αυτών τών έπαινούντων αυτόν.

Φαίνεται δέ δτι ούδ’ή λέξις κοινή καί έθνίκΛ έχει ώρισμένην έν 
τή διανοίιη αύτών έννοιαν. Κοινή γλώσσα εινε εκείνη, ής τό έθνος ποιεί
ται χρήσιν έν τφ βουλευτηρίφ, έν τοΐς δικαστηρίοις, έν τοΐς σχολείοις, 
έν ταϊς αΐθούσαις καί ταϊς πλατείαις, άπό τοϋ άμβωνος, έν τή έφημε· 
ριδογραφίφ, έν ταϊς συγγραφαϊς και πάσαις ταϊς κοινωνικαϊς αύτοϋ σχέ- 
σεσιν, ούχί Ss εκείνη, ήν ούδεις σεμνολογών μεταχειρίζεται, άλλά μό
νον ή βωμολοχία, ή τόν γέλωτα τοϋ άκροωμένου νά διεγείρη έπιδιώ- 
κουσα. Τά χυδαϊστί γραφόμενα άναγινώσκομεν ούχί ώς διανοητικήν 
παραγωγήν, ζωήν διαρκή έχουσαν, άλλ’ώς άθυρμά τι παράδοξον και 
παράτροπον καί περίεργον καί στιγμιαίου, δ’περ τό πολύ έγείρει έν ήμϊν 
τήν ευαρέσκειαν δτι γινώσκει ό γράφων νά άπομιμήται τόν άπαίδευ- 
τον, τόν άγροϊκον, τόν βωμολόχον, τήν άκομψίαν τής γλώσσης καί τήν 
ακαμψίαν τής διανοίας. Τοϋτο νομίζουσι θαυμασμόν καί ένταϋθα κεϊ- 
ται ή μεγίστη απάτη, ή αύταπάτη τών χυδαιολογούντων, δτι, έν φ 
άναγινώσκονται μετά τής περιεργίας μέχρι τίνος βαθμού δύνανται νά 
προβώσιν άσχημονοϋντες περί τήν γλώσσαν καί διαστρέφοντες τήν τοϋ 
καλοϋ αΐσθησιν, νομίζουσιν δτι άξιοϋνται τιμής καί θαυμασμού. Άλλ’ 
δσον θαυμάζουσιν ούτοι τούς Πτωχοπροδρόμους τής δυστυχούς ήμών 
Βυζαντιακής περιόδου, τοσοϋτον θαυμασμόν όφείλουσι^ν’ άπεκδέχωνται 
ύπό τοϋ φιλοκάλου καί πεπαιδευμένου 'Ελληνικού έθνους.

Ό περί χυδαιολογίας θόρυβος δέν εινε προϊόν πραγματικής ανάγκης, 
άλλά ξένον τι καί παρείσακτον, εινε οί άφροί τοϋ έν τή Έσπερίφ έγερ- 
θέντος κλύδωνος ύπέρ τής προφορικής, τής άγριας, τής άχαλινώτου 
γλώσσης. Όπως δέ τό κοινωνικόν ζήτημα τό βαθύν έχον λόγον έν ταϊς 
κοινωνίαις τής Εσπερίας μετεφυτεύθη γελοιωδώς καί παρ’ήμϊν, δπως 
πρό τίνος έτι χρόνου ήτο τοϋ συρμού τό έκφαυλίζειν τήν Βυζαντιακήν 
ήμών ιστορίαν σύμπασαν καί ύπολαμβάνειν τούς Βυζαντινούς ανθρώ
πινα βδελύγματα, διότι τοιούτους ήθελον αυτούς οί έκ συστήματος ή έκ 
συνήθειας ύβρίζοντες τούς Έλληνας τοϋ Βυζαντίου, οί Παπικοί,παρ’ών 
ήντλοϋμεν τάς περί Βυζαντίου γνώσεις ήμ.ών, ούτως άλογίστως άνα- 
μασσώμεθα καϊ περί γλώσσης ώς γελοίοι ύποκριταί δσους μετά τινας δι
καίου άφορισμούς έκσφενδονίζουσιν οί περί τήν γλωσσολογικήν έπιστήμην 
ασχολούμενοι Έσπέριοι περί τής μορφώσεως τών ιδίων γλωσσών.

’Εντεύθεν έχουσι τήν καταγωγήν, φίλοι συμπατριώται, δσα ασύστατα 
καί άσύμφυλα καί παράκοπα καταχέουσιν ήμών οί χυδαιολόγοι.
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Άλλά ταϋτα ούδέν κοινόν έχουσι πρός τό παρ’ήμϊν γλωσσικόν ζή
τημα. ’Εκείνοι προσπαθούσι νά μορφώσωσιν έξ ύπαρχής γλώσσαν, ημείς 
δέ έχομεν ήδη τελειοτάτην. Έχομεν άγαλμα, λαξευθέν ύπό τοϋ έθνους 
τών Φειδιών καί Πραξιτελών. ΙΙαρά τό άγαλμα τοϋτο ούδέν κακο
τέχνημα δύναται νά σταθή. Εινε ανάγκη πρώτον νά κλείση τό ήμέ- 
τερον πανεπιστήμιον, νά διαλυθώσι τά γυμνάσια καί τά σχολεία, νά 
κλεισθώσιν αί έκκλησίαι, νά έκβαρβαρωθή τό ’Ελληνικόν έ'θνος σύμπαν, 
άλλά ούδέ τούτο άρκεϊ, εινε άνάγκη προσέτι νά έξορισθή έκ τών πανε
πιστημίων καί τών άλλων εκπαιδευτηρίων τού παλαιού καί νέου κό
σμου ή 'Ελληνική γλώσσα, εινε άνάγκη νά καώσιν αί βιβλιοθήκαι, νά 
έξαλειφθή παντελώς έκ τού προσώπου τής γης ή Ελληνική γλώσσα,ϊνα 
τραπή ή γλώσσα ήμών τήν προς τά χείρω πορείαν, ϊνα διακοπή ή συ
νέχεια αύτής μετά τής αρχαίας. Έφ’δσον ύπάρχει καί τεμάχιον μόνον 
Πλάτωνος καί Εύαγγελίου σωζόμενον, πρός αύτό θά κανονίζη δ Έλλην 
τήν γλώσσαν αύτοϋ.

Μή ταράττεσθε λοιπόν. Ή γλωσσική συνέχεια δέν εινε δυνατόν νά 
διακοπή, ή πολυπόθητος ήμϊν γλωσσική τοΰ έ'θνους ένότης χωρεϊ πρός 
τό τέρμα αύτής άκατασχέτως. At πρός αλλαγήν πορείας αντιδράσεις 
έγένοντο πρότερον άπειλητικώτεραι, άλλά κατ’ούδέν ϊσχυσαν ν’άνα- 
κόψωσι τήν φυσικήν, τήν ορμητικήν τής γλώσσης πορείαν, τήν ύπό 
χιλιάδων έτών ύποδεδειγμένην.

Ό Βιλλαράς καί δ Κωνσταντάς καί δ Φιλιππίδης έγένοντο αρχη
γοί νέας γραμματικής, άλλ’ αύτοί ούτοι ένεϊδον τό μάταιον τοϋ εγχει
ρήματος αύτών καί άνακρουσάμενοι πρύμναν ή μάλλον ύπό τής βίας τών 
πραγμάτων παρασυρθέντες ήναγκάσθησαν καί άκοντες, ώς αύτοί δμο- 
λογοϋσι, νά φυλάττωσι πανταχοϋ τούς τύπους τής Ελληνικής.

Μή θορυβεϊσθε, αγαπητοί συμπατριώται. Ή τήν ένότητα αύτής 
ύπέρ πάν αγαθόν τιθ.εμένη Ελληνική φυλή δέν δύναταί ποτέ σωφρο- 
νοϋσα νά έκλέξη ώς ένότητος αύτής όργανον γλωσσικόν χάος, τό πά
θος τής πυργοποίΐας, οίον παρέχουσι τά κατά χώρας ιδιώματα τών 
Ελλήνων, άλλά θά ποθή, θά έπιδιώκη όργανον ένιαϊον. Τοιοϋτον δέύπό 
τών αιώνων έξειργασμένον, κάλλιστον καί θαυμαστόν ώς τάριστουρ- 
γήματα τοϋ Πραξιτέλους καί τοϋ Φειδίου καί τού Λυσίππου, εινε ή 
κοινή τών 'Ελλήνων γλώσσα.

Τό Ελληνικόν έ'θνος κέκτηται ήδη κοινήν γλώσσαν, δι’ήςδ^ήτωρ 
τοϋ έν Άθήναις βουλευτηρίου συγκινεϊ πάντα όπου δήποτε γής εύρισκό- 
μενον Έλληνα, έκτος &ν εινε ούτος έκ τών άποβαλόντων τήν πάτριον 
φωνήν· εχει κοινήν γλώσσαν, δι’ής δ ίεροκήρυξ εισάγει τάς θρήσκου- 
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τικάς αλήθειας ε’ις τάς ψυχάς τών 'Ελλήνων, δι ης οΐ συγγραφείς διδά- 
σκουσι και τέρπουσι τούς φιλαναγνωστοϋντας τών Ελλήνων,διης άνα- 
κοινούμεθα άλλήλοις τά διανοήματα και τά συναισθήματα ήμών, δπου 
άν εύρεθώμεν, εν Άθήναις, .έν Θεσσαλονίκη, έν Κωνσταντινουπόλει, έν 
Τραπεζοϋντι, έν Άμισψ, έν ’Ιερουσαλήμ, έν Σμύρνη, έν Κύπρφ, έν 
Άλεξανδρείςι, πανταχοϋ τέλος, δπου άν δμόφυλοι ήμών ύπάρχωσιν. 
"Εχομεν πλέον ή κοινήν τών Ελλήνων γλώσσαν, έχομεν ήδη παγκόσμιον, 
διεθνή γλώσσαν, δι’ ής συγκοινωνούμεν μετά τών πεπαιδευμένων Εσπε
ριών και ’Αμερικανών και δπου δήποτε υπό τόν ούράνιον θόλον διατρί- 
βιυσι πεπαιδευμένοι άνδρες· διότι τά έν τή γλώσση ήμών γραφόμενα 
άναγινώσκονται νϋν ευχερέστατα παρά τών σοφών και έπιστημόνων 
αλλοδαπών.

Τό έργον ήμών οφείλει νά εινε ούχί πώς ν’ άποβάλωμεν τήν κοινήν 
τών Ελλήνων γλώσσαν, τήν παγκόσμιον καταστάσαν ήδη, αλλά πώς 
νά καταστήσωμεν αύτήν δμαλωτέραν, εύπρεπεστέραν, αξίαν τής τι
μής, ής ήξίωσαν αυτήν σοφοί άνδρες προτεΐναντες ώς διεθνή τών πε
παιδευμένων τοϋ κόσμου γλώσσαν.

’Εθνικόν άρα έργον εινε ό περαιτέρω καθαρμός αύτής άπό τών ξε
νισμών, τών βαρβαρισμών, τών σολοικισμών, τών άκαιρολεξιών καί ό 
πλουτισμός αύτής έκ τοϋ λαμπρότατου τής αρχαίας θησαυρού καί ή 
δημιουργία νέου, κατά τήν φύσιν καί τόν τύπον έκείνης φιλοτέχνου- 
μένου. Τούτο απαιτεί τοϋ έθνους ή πρόοδος, τό μέλλον αύτοϋ, τοΰτο ό 
έξωραϊσμός τής φαντασίας αύτοϋ, τούτο ή ευπρέπεια, ή κοσμιότης, ή 
σεμνότης.

Μ ή άθυμεϊτε, φίλοι συμπατριώται, ανω ποταμών ού χωρονοΊ 
παγαί. Ή τροπή τής γλώσσης πρός.τά όπίσω εινε αδύνατος.

Α’. Όσον αναπτύσσεται καί έξανθρωπίζεται τό έθνος πλουτίζεται ύπό 
νέων έννοιών. Πάσα δέ νέα έννοια καί νέον διανόημα απαιτεί καί αισθητόν 
σύμβολον, λέξιν ή φράσιν, προς ένσάρκωσιν τοϋ διανοήματος. "Αν μέν 
ή έννοια εινε ήδη γνωστή τοις άρχαίοις καί ύπάρχη καί αισθητόν αύ · 
τ~ς σύμβολον ύπό τής Ελληνικής διανοίας κατεσκευασμένον καί έν τοϊς 
προγονικούς θησαυρούς άποτεταμιευμένον, θά εινε άτοπος τις άνθρωπος 
δ Έλλην, έάν θελήση νά ταλαιπωρήτάι πρός κατασκευήν νέας λέ- 
ξεως καί μη άναγάγη προθύμως εις τήν ζωήν τήν ήδη ύπάρχουσαν 
καί έν τή έθνική αύτοϋ γραμματείς έν χρήσει ούσαν &ν δέ ή έννοια 
εινε δλως νέα, ούδεμία δύναμις δύναται νά κωλύση τό 'Ελληνικόν έθνος 
νά σχηματίση όρον Ελληνικόν, ήτοι μετέχόντα τής φύσεως τής Έλλη-
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νίκης γλώσσης, ήτις φύσιν έχει νά δεικνύη τάς έννοιας σαφεύς , καθαράς, 
διαυγεύς, ώς τό κάτοπτρον τάς τών πραγμάτων εικόνας.

Τήν παραδοχήν δρων ξένης γλώσσης άποκρούουσι καί αί νεώτεραι 
γλώσσαι, ών ή σύστασις εινε δανειακόν άθροισμα, καί έν αίς ύπάρχει 
πολύ τό συνθηματικόν στοιχεύον. Ή δέ Ελληνική διάνοια κατ’ οΰδένα 
τρόπον ανέχεται τοιαϋτα, διότι ε’νε ,.συνειθισμένη νά διορς; διά τών 
λέξεων τάς έννοιας, διότι τό συνθηματικόν στοιχεύον δέν εινε αυτή εύ- 
πρόσδεκτον, διότι ξένα στοιχεύα δέν ανέχεται.

Β’. "Ανω ποταμών οΰ χωροΰσχ παγαί: διότι ή γλώσσα έπιζητεύ- 
τό κάλλος. Ό λίγων, όσον απαίδευτος καί άν εινε, προσπαθεί νά καλ- 
λύνη τόν λόγον αύτοϋ, νά φανή σεμνότερος. Ή τάσις αύ’τη εινε τόσον 
γενική καί ού’τως είπεύν άνθρωπική, ώστε καθ’ έκάστην άκούομεν άπαι- 
δεύτους ανθρώπους έκ φιλαρεσκείας ποιουμένους γελοίαν χρήσιν σεμνών 
ύπ’αύτών θεωρουμένων λέξεων καί φράσεων.

Γ' . "Ανω ποταμών ού χωροΰΟτ παγαί’ διότι ή γλώσσα έπιζητεύ 
τήν σαφήνειαν, ήτοι δ λέγων θέλει νά νοήται ύπό τοϋ άκούοντος· 
παν επομένως πρός τόν σκοπόν τούτον άντιβαύνον αποκρούεται ώς δια- 
φθεύρον καί ματαιοϋν τόν σκοπόν. Τό δέ μεταχειρίζεσθαι διαλεκτικάς 
εκφράσεις καί λέξεις αντιβαίνει πρός τόν σκοπόν τούτον διότι όλίγοις 
μόνον εινε τά διαλεκτικά γνωστά. Τήν άναγκαιοτάτην άρα πρός δμι- 
λίαν τών Ελλήνων πρός άλλήλους άρετήν τής σαφήνειας κέκτηται μέν 
ή ένα κοινόν τούς πάσι καί ώρισμένον τύπον εχουσα άρχαΐζουσα ήμών 
γλώσσα, στερεύται δέ παντάπασιν ή άσχημος καί πολυμορφοτάτη 
χυδαία.

Καί ή χωρούσα λοιπόν τοϋ έ'θνους άνάπτυξις έν τε τή θεωρίς καί τή 
πράξει και ή κρατερά ανάγκη τοϋ "χειν όργανον επιτήδειον προς άνακοί- 
νωσιν τών διανοημάτων καί συναισθημάτων αύτοϋ,ήτοι τού έχειν γλώσ
σαν καθαράν, διαυγή, εικονικήν, εΰφωνον, σεμνήν, εύρυθμον καί αρμο
νικήν, καί ή φυσική ροπή τοϋ ανθρώπου πρός τό γίνεσθαι άρεστόν τώ 
άκούοντι, πρός τό κερδαίνειν αύτόν διά τοϋ κάλλους τής φράσεως, καί 
δ έθνικός πόθος δ διακαίων τάς τών Ελλήνων ψυχάς έξ δτου άφυπνίσθη 
έν αύτούς ή έννοια τής δμοφυλίας καί τής συγγένειας καί τής στενής 
μετ’άλλήλων συνδέσεως, δ πόθος τής γλωσσικής αύτών ένότητος, θ’ 
άπομακρύνη πάντοτε τό Ελληνικόν έθνος πάσης είσηγήσεως, έξ ής 
θά περιήρχοντο είς κίνδυνον τά έπιδιωκόμενα ταΰτα άγαθά, καί θ’ άν- 
τέχηται άπρίξ τής δδοϋ, ήτις άγει πρός τό ποθητόν τέλος.

Δέν θά άκολουθήση λοιπόν τφ τρόπφ τοϋ έκφράζεσθαι τών πολ
λών, τών άγροίκων, τών μόνας τάς απολύτως τής ζωής άνάγκας δι’



492 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ!

άρρυθμων φωνών μετά χει ρονομιών δυναμένων νά έκδηλώσωσιν, άλλά 
τή γλώσση τών καλών ρητόρων, τών ευφυών και σοφών αύτοϋ συγγρα
φέων. Θά μεταχειρίζηται τήν γλώσσαν εκείνην, περί ής δ ρκέν Κικέρων 
ελεγεν δτι, άν δ Ζευς άνθρωπίνην έλάλει γλώσσαν, δέν θά μετεχειρί- 
ζετο τελειοτέραν της Ελληνικής,έ'τερος δέ ότι, άν ή φύσις αυτή έλάμ- 
βανε φωνητικά όργανα, διά τής Έλληνίδος φωνής θά ήρμήνευεν ήμϊν 
τά ριυστήρια αύτής.

Μή φοβεϊσθε λοιπόν,ή γλωσσική ένότης ύπ’ούδενός απειλείται κινδύνου. 
Μελετάτε τον χαριέστατον Λουκιανόν, τον Γαληνόν, τούς άλλους μεγά
λους ημών συμπατριώτας,μελετάτε τον Πλάτωνα,τήν Αττικήν μέλισ
σαν τον Ξενοφώντα,έμπλήσατε τήν διάνοιαν ύμών ’Ελληνικών εικόνων, 
τό ούς ύμών Ελληνικής αρμονίας, ?να μεταβιβάσητε ταϋτα και εις τον 
λόγον ύμών, ΐνα αύξήσητε τόν πλούτον καί τό κάλλος καί τήν χάριν 
καί τήν σαφήνειαν καί τήν λογικήν καθαρότητα καί τήν εύκαμψίαν 
τής κοινής ημών γλώσσης, ινα καταστήσωμεν αυτήν έξαίσιον εθνικόν 
δργανον, καί άσπαστήν διεθνή γλώσσαν. Συντελέσωμεν καί ημείς, 
ώς τό πάλαι οί άρχαϊοι'Μικρασιάται, ί'να καταστή ή Ελλάς διδασκα- 
λεΐον τής ύφηλίου περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί ινα, ώς ποτέ οί Κι- 
κέρωνες καί οί άλλοι ήρχοντο εις τήν 'Ελλάδα, ί'να παραλάβωσι τήν 
Ελληνικήν σοφίαν, ουτω καί πάλιν εις τά 'Ελληνικά πανεπιστήμια, 
εις τάς Έλληνικάς πόλεις έρχωνται οί έφιέμενοι παιδείας Ελληνικής 
αλλοδαποί. Εινε δέ όνειδος, 'Ελληνικού έ’θνους ύπάρχοντος, νά μετα- 
βαίνωσιν εις τήν Γερμανίαν καί τήν Γαλλίαν καί τήν ’Αγγλίαν πρός 
έκμάθησιν τής 'Ελληνικής γλώσσης.

Πρός δέ τούς παραπικράναντας ήμάς και πρόσκαιρον άθυμίαν κα- 
ταντλήσαντας ήμϊν λέγομεν οτι .δ βαθύς καί αιώνιος πόθος πρός πρόσ- 
κτησιν γλωσσικής ένότητος έτι μάλλον έκκαίεται διά τής άντιδράσεως 
ταύτης.

Μά τόν συμπατριώτην ήμών θειον ^Ομηρον, μά τήν ιεράν γλώσσαν, 
ήν καθηγίασε τό Ευαγγελίαν, δι’ής έδοξάσθησαν οί Γαληνοί καί οί Λου- 
κιανοί καί οί Στράβωνες καί οι Βασίλειοι καί οί Χρυσόστομοι και οί Φώ- 
τιοι καί οί Εύγενικοι καί οί Σχολάριοι, ουδέποτε ούδαμώς θά παρεκκλί- 
νωμεν τής δδοϋ, ήν οί πατέρες έχάραξαν πρός πλήρη απάντων τών 
Ελλήνων γλωσσικήν ενότητα.

Μαργαρίτης Εύαγγελίδης.

Η ΑΦΝΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ'

Κνρίαι καχ Kxipxox,

"Αν έτόλμησα ν’ άνέλθω τό ύπέροχον τούτο βήμα, δπερ άπό πολλών 
ετών έλάμπρυναν εύπαίδευτοι καί εύγλωττοι εταίροι τοϋ Συλλόγου, 
τοϋ δποίου μέλος άντεπιστέλλον έχω τήν τιμήν νά ήμαι, άν έ'λαβον τό 
θάρρος ν’άναβώ εις τάς κλιτύας τοϋ πολυφήμου Παρνασσού, τοϋ ίεροϋ 
τών Μουσών ενδιαιτήματος, επαρχιώτης εγώ στρουθός έν μέσφ μεγα- 
λοπτερύγων πτηνών, σύγγνωτέ μοι τό θάρρος, σύγγνωτέ μοι δέ καί τήν 
τόλμην. 'Ενδίδω εις επιεική καί φιλόφρονα έκτίμ.ησιν, άμα δέ καί κα
θήκον εύάρεστον. Ελπίζω δέ καί εύχομαι νά εΰαρεστηθήτε νά μέ άκού- 
σητε καί ύμεις μετά τής αύτής φιλοφροσύνης καί επιείκειας, αί'τινες δύ- 
νανται νά προλάβωσι τόν κάματον καί τήν πλήξιν. Θά δμιλήσω ύμϊν 
περί τής Άφνεχοΰ Κορχνθου, τής περιφήμου καί πολύκροτου εκείνης 
πόλεως τής άρχαιότητος. Τό θέμα εΙνε ώραΐον, άλλά καί ευρύ καί πο
λυδαίδαλον. Θά προσπαθήσω έν τούτοις νά εΐκονίσω αυτό, δσον οϊόν 
τε πιστότερον και άναλόγως, εννοείται, τοϋ δΰναμένου νά διατεθή πρός 
τούτο χρόνου. "Αν δέ δ πτωχός μου χρωστήρ άφήση ύπέρ τό δέον 
ώχράν τήν μεγαλοπρεπή εικόνα, ή φιλόφρων ύμών εύμένεια άς δώσορ 
ζωήν εις τάς γραμμάς καί τόν χρωματισμόν κάί ή ευφυΐα καί φαντα
σία ύμών &ς άναπληρώση πάσάν μου ελλειψιν.

Ή Κόρινθος ήτο παναρχαία, όνομαστοτάτη και πολυύμνητος παρά 
τον ’Ισθμόν πόλις. Ήκμασεν επί αιώνας δλουςκαί έδοξάσθη, δσον όλίγι- 
σται τών Έλληνίδων πόλεων καί ’ιδίως μετά τάς ’Αθήνας καί τήν 
Σπάρτην, ενίοτε δ’ έγένετο τό κέντρον τής 'Ελλάδος δλης. Ύπό ύλι- 
κήν έποψιν ύπήρξεν ή πλουσιωτάτη πασών. Ή μυθολογία της ενέχει 
τρυφερότητα καί ποίησιν έξαισίαν. Υπήρξε δέ χώρα γόνιμος εις μεγά
λους άνδρας, διαπρέψαντας έν τή πολιτική καί πολεμική, έν τοΐς γράμ- 
μασι καί ταϊς τέχναις,περιλάλητος διά τάς έορτάς αύτής καί τόν ’Ισθμόν

* Άνεγνώσβη έν τή αίβούσή τοϋ φιλολογικού συλλόγουΠαρνασσού ύπδ δικη
γόρου ένΝαυπλίφ τή 9 Δεκεμβρίου 1894.
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και διαβόητος διά τάς γυναίκας της και την προς την Άφροδίτην λα
τρείαν. Τόση έκπαλαι ήτον ή δόξα και τό γόητρον της περιφήμου πό
λεως, ώστε οί ποιηταί καί λογογράφοι, περιεκόσμουν τό δνορια αύτής 
διά κολακευτικότατων εγκωμίων. Ούτως άπεκάλουν αύτήν δ μέν Όμ-η- 
ρος άψνεϊόν (όνομα τιμητικότατου, σημαίνον τόν πλούτον και την 
ευμάρειαν αύτής καί τό όποιον ούδεμία άλλη άξία λόγου Έλληνίς πό
λις έ'λαβεν), ό St Πίνδαρος όλβίαν καί άγλαόκουρον, δ Εύρι- 
πίδης Ιερόν οχθον, πόλιν Άψροδίτας, ό Ηρόδοτος κλειτύ,ν καί 
εύδαίμονα, δ Θουκυδίδης έμπόριον Ελλάδος, δ Ξενοφών πύλας 
τής Πελοπόννησου, δ Διόδωρος Σικελιώτης άστρου Ελλάδος, δ 
Βακχυλλίδης πύλην καλ κλείδα τής Ελλάδος, δ Άλκίφρων προ
πύλαια τής Πελοποννήσ'ου,δ νεώτερος Φίλιππος πέδας τής Ελλά
δος, δ Πλούταρχος προτείχιομα τής όλης Πελοπόννησον, δ 
’Αθηναίος καλήν, δηλ. ώραίαν Κόρινθον, δ Σιμωνίδης ύήήπυρ- 
γον καί πολνπίδακα, δ Διογένης δ Λαέρτιος ψιλόξενον, δΈύ- 
τρόπιος πόλιν τών 'Ελλήνων έπιφανεστάτην, δ Δίων Χρυσόστο
μος πρώραν καί. πρύμναν τής Ελλάδος και πόλιν έπαφροδι- 
τοτάτην, δ σοφιστής Λιβάνιος πολύχρυσον χωρίον καί κοινόν 
έμπόριον τής Ελλάδος, δ Όράτιος άμφιθάλασσον Κόρινθον, 
καί δ Κικέρων λαμπτήρα τής 'Ελλάδος όλης!

Έν τούτοις ή πόλις εκείνη, ή τόσον εύτυχής, ύπέστη καί σκληρο- 
τάτας συμφοράς. Ή ιστορία της έχει σελίδας έκ τών λαμπροτάτων 
καί θελκτικωτάτων, άλλά καί θλιβεράς καί δραματικωτάτας. Έζησεν 
έπί, αιώνας καί ηύτύχησε λαμπρώς, άλλά καί έδυστύχησε φρικωδώς 
καί τόσον, ώστε έξηφανίσθη άπό τοϋ προσώπου τής γής.

II
Ή Κόρινθος έκτίσθη καί εκειτο παρά τόν ’Ισθμόν, πρός βορράν καί 

πρός αύτή τή ρίζη τοϋ Άκροκορίνθου.
Ό Άκροκόρινθος εινε όρος έκ τών ούχί ύψηλοτέρων τής Ελλάδος. 

Έβδομήκοντα περίπου άλλα εινε ύψηλότερα αύτού. Τό ύψος του εινε 
575 μόνον μέτρα άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Εινε έν τούτοις 
όρος υψηλόν, άγέρωχον καί περίοπτου, φαίνε.-αι δέ, ώς δεσπόζον τής 
κύκλω χώρας. Αί κορυφαί. αύτοϋ έχουσιν εύρεϊαν έκτασιν. Ύπήρχον δέ 
έκεϊ τό πάλαι φρέατα καί ύδατα πολλά, άναβλύζοντα, καί ή έτι καί 
νϋν σφζομένη περίφημος πηγή Πειρήνη, κεκοσμημένη διά λευκοϋ λίθου 
.καί στοών, καί. περιέχουσαωδωρ άφθονον, ήδιστον, ψυχρόν καί ελαφρό
τατου πάντων τών έν Έλλάδι. Ή πηγή αυτή . έχει . τρυφερώτατον'
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μϋθον. Ή Πειρήνη ήτο θυγάτηρ τοϋ "Ασωπού ποταμού καί ώραία. 
Τοϋ δροσερού κάλλους της ήράσθη δ Πόσειδών καί έγέννησε μετ’αύτής 
δύο τέκνα, τόν Κεγχρίαν καί Λέχητα,- οΰς έλάτρευε. Πρός δυστυχίαν 
αύτής ομ,ως, θηρεύουσά ποτέ, ή **Αρτεμις έφόνευσε κατά λάθος τόν φίλ- 
τατον αύτής Κεγχρίαν, ή δέ τρυφερωτάτη καρδία τής Πειρήνης, ήτις 
ήτον ή άποθέωσις τής μητρικής φιλοστοργίας, τόσον έπληγη καί τόσφ 
κατεθλίβη καί έ'κλαυσεν, ώστε άνελύθη όλη εις δάκρυα καί, άνθρωπος 
τέως ούσα, μετεβλήθη είς πηγήν έπί τοϋ Άκροκορίνθου.

Ό Άκροκόρινθος έκοσμεϊτο ύφ’ιερών καί βωμών, τής Ίσιδος, τοϋ 
Σαράπιδος, τοϋ Ήλιου, τής Ανάγκης καί Βίας, Ήρας τής Βουναίας, 
τής Αφροδίτης καί τοϋ Σισύφειου. Άπό τών κορυφών αύτοϋ ή άποψις 
εινε μεγαλοπρεπεστάτη καί γοητευτική, κατά δέ τόν Σπών, έκ τών 
ώραιοτάτων τής οικουμένης. Έξαισία προ πάντων εινε έκεϊθεν ή θέα 
τής αυγής καί τής ανατολής τοϋ ήλίού. Πανόραμα θαυμάσιου, κατα- 
στίλβον έξ όλων τών χρωμάτων τής "Ιριδος, ζωηρότατων όλων καί 
γλυκυτάτων ! Πρός άνατολάς άφοράται ή χερ^ονηή'ις τού ’Ισθμού, περι- 
βαλλομένη ύπό τών δύο κόλπων, δ λι^ήν τοϋ Σχοινοϋντος καί τών 
,Κεγχρεών, αί νησίδες τοϋ Σαρώνικοϋ, ή Μεγαρική, ή Σαλαμίς, ή 
Αίγινα καί ή Αττική, ιδίως δέ ή κλεινή Άκρόπολις. Πρός βορράν ή 
Γεράνεια, δ Κιθαιρών, δ Έλικών καί δ Παρνασσός, δ Κρισσαϊος κόλ
πος, δ Κορινθιακός, τό Λέχαιον καί ή άρχαία Κόρινθος. Πρός δυσμάς 
ή Σικυών μετά τοϋ καταφύτου καί γραφικωτάτου αύτής πεδίου, τά 
όρη τής Αίγιαλείας καί ή μεγαλοπρεπεστάτη Κυλλήνη, καί πρός νότον 
τά όρη τής Νεμέας, τών Κλεωνών καί τής Άργολίδος. Έν μέσφ 
όλων τούτων, τών πλήρων μυθικών, ποιητικών καί ιστορικών παραδό
σεων, ύψοϋται ύπερήφάνως δ Άκροκόρινθος, δστις έκπαλαι έθεωθεϊτο 
άπόρθητον φρούριον.

Εις τούς βορείους πρόποδας τού όρους τούτου έστήριζε τά νώτα ή 
πόλις, έπί τραπεζώδους επιπέδου χωρίου κειμένη. Ή τοποθεσία αύτής 
καί ή έκεϊθεν άποψις εινε πολύ ώραία καί θελκτικώτατος δ δρίζων μέ 
τόν δλοκύανον κόλπον. Τό κλίμα αύτής ήν υγιεινόν κάί ειχεν ύδατα 
πολλά, φρέατα κρήνας καί πηγάς. Ή περιφέρεια τής πόλεως ήν 40 
σταδίων αρχαίων. "Οτε δέ είς τούς χρόνους τής άκμής περιετειχίσθη 
καί είς τόν περίβολον τών τειχών συμπεριελήφθη καί δ Άκροκόρινθος, 
ύλη ή περίμετρός τής πόλεως έγένετο 85 σταδίων. Τόσφ δέ μακρά, 
ύψηλά καί όχύρά ήσαν τά τείχη της, ώστε, ίδών ποτέ αύτά, δ Σπαρ
τιάτης Άγις δ Άρχιδάμου είπε· «Τίνες, αΐ τόν τόπον κατοικοϋσι γυ
ναίκες ;» ’
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Ή χώρα έν τούτοις αΰτη έκπαλαι ήν κοίλη, σκολιά και τραχεία. 
’Εντεύθεν άπεκάλουν αύτήν όφρυόεντα Κόρινθον, καί ελεγον πα- 
ροιμιωδώς «Κόρινθος όφρυάτε καί κοιλαίνεται». Πρός άνατολάς τής 
πόλεως ύπήρχεν άλσος κυπαρίσσων, τό περίφημον Κράνειον, ένθα ήτο 
τέμενος τού Βελλεροφόντου καί ναός τής Μελαινίδος ’Αφροδίτης καί 
πολλάκις κέντρον συναθροίσεων καί ή προσφιλής διατριβή τού διαβόη
του Διογένους τού κυνός. Μέγας αριθμός πολυτελεστάτων οικοδομών, 
δημοσίων καί ’ιδιωτικών, ετι δέ καί ιερών, έξωράϊζε τήν πόλιν. Είχε 
περίφημον αγοράν, κατάκοσμον έξ ιερών καί αγαλμάτων, θέατρον καί 
γυμνάσιον. 'Γπήρχον ναοί καί ιερά τής .'Ηρας, τής Χαλινίτιδος Άθη- 
νάς, τής Εύκλειας Άρτέμιδος, τής ’Αφροδίτης, τού Ποσειδώνος, τής 
Τύχης, τού Διάς, τού ’Ασκληπιού καί ιερόν Θεών πάντων. Οί περιφα
νέστεροι δέ αύτών ήσαν ό. τής ’Αφροδίτης, λαμπρότατος καί δ τής 
Χαλινίτιδος Άθηνάς, δστις ήν ό αρχαιότατος τών έν Έλλάδι Δωρίου 
ρυθμοϋ, οίκοδομηθείς περί τά τέλη τής 7ης π. X. έκατονταετηρίδος. 
'Ο ναός ούτος ήτο περίπτερος., έχων 34 κίονας, μονολίθους, πώρινους, 
έπικεκαλυμμένους δι’επιχρίσματος στερεού κεχρωματισμένου. Εις δέ 
τούς χρόνους τής άκμής οί κίονες αύτοί ήσαν επίχρυσοι, ώς δύναταί τις 
ετι καί νύν νά ίδη έκ, τών σωζομένων 7, διατηρούντων τά ίχνη τής 
χρυσοκονίας έν ταϊς ραβδώσεσιν, ίσως δέ ήν επίχρυσος καί όλος δ ναός, 
θαύμα μεγαλοπρεπείας καί πολυτελείας.

Η Κόρινθος είχε τέσσαρας λιμένας, τό Λέχαιον τάς Κεγχρεάς, οΐ- 
τινες ελαβον το όνομα άπό τών τέκνων τής Πειρήνης, τό Πείραιον, 
εχον·. φρούριον καί τόν Σχοινούντα. ’Αναφέρεται δέ καί πέμπτος δ Πει- 
ραιος παρα τα όρια τής Επιδαυριας. Εξ όλων όμως τών λιμένων τού-? 
των δ διασημότερος ήτο τό Λέχαιον, λιμήν τεχνητός, πρός βορράν τής 
πόλεως καί συνδεόμενος μετ’αύτής διά δύο μακρών τειχών, ώς αί ’Αθή- 
ναι μετά τού Πειραιώς καί τά Μέγαρα μετά τού λιμένος αύτών. .

Ό Κορινθιακός κόλπος τό πρώτον έκαλεϊτο Άλκυωνίς θάλασσα. Τό 
μεγαλείτερον μήκος αύτοϋ εινε 125 χιλιομέτρων, τό δέ πλάτος 39. 
δ δέ Ισθμός, δστις περιεβρέχετο ύπό δύο κόλπων, έχει πλάτος ποι- 
κίλλον μεταξύ 21 χιλιομέτρων καί 5950 μέτρων. Είς τό στενώτατον 
αύτού πλάτος ύπήρχεν δδός, καλουμένη Δίολκος, δι’ής οί Κορίνθιοι 
μετέφερον διά μηχανημάτων τά πλοία άπό τού Σαρωνικοϋ κόλπου είς 
τον Κορινθιακόν καί τάνάπαλιν, άναπληρούντες τήν σημερινήν διώ
ρυγα. Μακρόν δέ τείχος συνέδεε τάς δύο άκτάς καί ,διεχώριζε τήν Πε
λοπόννησον άπό τής Στερεάς, προστατεύον τήν Κόρινθον άπό τών 
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έκεϊθεν εχθρικών επιδρομών. Έπι τού ’Ισθμού ε”κειτο καί ή περίφημος 
στήλη τοϋ Θησέως, ή δρίζουσα τά δρια τής χώρας.

Κώμαι τής Κορινθίας άναφέρονται αί Κεγχρεαί,ή Πέτρα, αί Άσσαί, 
ή Σολύγεια, ή Σιδούς, ή Κρομμυών, τό Πείραιον, δ Μέλισσος, καί ή 
Τενέα, ήτις ήν ή μάλλον πεφημισμένη. Ή κώμη αύτή, έν ή δ Πόλυ- 
βος άνέθρεψε τόν Οίδίποδα, ηύδαιμόνησεν ύπέρ πάσας τάς άλλας· φέ
ρεται δέ περί αύτής χρησμός, δοθείς εις τινα έκ τής ’Ασίας, έρωτή- 
σαντα τό μαντεϊον, άν ήτο συμφέρον νά μετοικήση είς Κόρινθον. «Ευ
δαίμων ή Κόρινθος, έγώ δ’ειην Τενεάτης».

’Εν γένει δέ τό κράτος τής Κορινθίας έξετείνετο πρός άνατολάς μέν 
μέχρι τών Σκιρωνίδων Πετρών, μεθορίων τής Μεγαρίδος, πρός δυσμάς 
δέ μέχρι τής Φλιασίας καί πρός νότον μέχρι τής Άργολίδος καί Έπι- 
δαυρίας.

III

Γενικώς λέγεται, δτι τήν Κόρινθον έκτισεν δ Σίσυφος. Πλήν, κατά 
τά άκριβέστερον μυθολογούμενα, ή πόλις αύτή φκίσθη ύπό τής Έφύ- 
ρας, θυγατρός τού Ωκεανού, έξ ής καί ώνομάσθη Έφύρα κατ’ άρχάς.

Ό Ποσειδών καί δ Ήλιος ήρισαν, άντιποιούμενοι τήν χώραν αύτήν, 
καί κατέστησαν διαιτητήν τόν γίγαντα Βριάρεων ούτος δέ έπεδίκασε 
τφ μέν Ποσειδώνι τόν ’Ισθμόν, τφ δέ Ήλίφ τόν Άκροκόρινθον. Ό 
Ήλιος εδωκε τήν χώραν τφ υίφ αύτοϋ Αίήτη· ούτος δέ, άπελθών είς 
Κολχίδα, κατέστησε φύλακα τού θρόνρυ τόν Βούνον, δν διεδέχθη δ 
Έπωπεύς, καί τούτον δ Πόλυβος, δ διάσημος καταστάς διά τήν έν τή 
αύλή του ανατροφήν τού Οίδίποδος. Μετά τούτον δέ δ Κόρινθος, δστις 
καί εδωκε τό όνομά του είς τήν πόλιν καί μετ’αύτόν δ Κρέων, επί 
τής βασιλείας τού δποίου ήλθεν είς Κόρινθον δ Ίάσων καί ή Μήδεια 
καί δπου ή διάσημος φαρμακίς καί μάγισσα έθανάτωσε φρικτφ θανάτφ 
διά τόν πρός τόν Ίάσονα έρωτα τόν τε Κρέοντα καί τήν θυγατέρα του 
Γλαύκην καί έγένετο ήρωίς τραγικωτάτου δράματος.

Εΐτα άνήλθεν είς τήν άρχήν τής Κορίνθου δ Σίσυφος, μέγας άνήρ καί 
διαπρεπέστατος ήρως τών μυθολογικών χρόνων. Ό Σίσυφος έγένετο καί 
διαβόητος διά τήν πανουργίαν καί πλεονεξίαν του, φημιζόμενος, ώς 
κλεπτίστατος, ή, κατά τόν Όμηρον, κέρδτοττος άνδρών, ύπερβαίνων 
μάλιστα κατά τούτο καί τόν πάππον τού Όδυσσέως Αΰτόλυκον, μα
θητήν διαβόητον τού Έρμού είς τήν τέχνην τοϋ κλέπτειν καί άπα
ταν. 'Γπεροπτικός καί θρασύς, δ Σίσυφος ήθελε νά έξισωθή πρός τόν 
Δία καί άπήτει νά προσφέρωνται αύτφ θεϊαι θυσίαι, άναβαίνων δ’έφ’ 
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άρματος, άπέμιμεϊτο τεχνητώς τάς βροντάς καί άστραπάς τοϋ άνα- 
κτος τοϋ Όλύμπου. Ένεκα τούτων ή διότι προέδωκε τφ Άσωπφ την 
ύπό τοϋ Διός αρπαγήν τής θυγατρός του Α’ιγίνης, δ Ζεύς, οργισθείς, 
έ'πεμψεν αύτφ τον θάνατον. Ό Σίσυφος δμως έδεσε τον θάνατον Six 
§εσμ.ων κρατερών και συνέβη τότε ούδείς ν’ άποθνήσζη έν τφ κόσμφ, 
έως ού έπελθών δ ’Άρης έ'λυσε τόν δεσμώτη/ καί παρέδωκεν αύτφ τόν 
Σίσυφον. Έν τούτοις δ πανουργότατος τών θνητών καί αυτόν τόν 
"Αδην έξηπάτησε καί κατόρθωσε νά έπανέλθη εις τόν κόσμον, δπως 
δήθεν παραπονεθή τη γυναικί αύτοϋ Μερόπη, δτι δέν τφ έστειλεν εις 
τόν Άδην τά νενομισμένα. Έπί τέλους κατέβαλον αύτόν τό γήρας 
καί δ Ερμής, οί δέ θεοί τόν κατεδίκασαν νά κυλίη αιωνίως έν τφ 
Ταρτάρφ μέγαν λίθον πρός ύψηλόν βράχον.

Ό Σίσυφος συνεκέντρωσε καί έμόρφωσεν, ώς πόλιν, τήν .Κόρινθον 
καί ύπήρξε διάσημος αύτής βασιλεύς, περί τά μέσα τής 14ης π. X. 
έκατονταετηρίδος. Έγένετο δέ άρχηγός μεγάλης πάτριάς δυναστών 
τής Κορίνθου.

Υιός τοϋ Σισύφου έγένετο δ Γλαύκος, οστις κατεσπαράχθη ύπό τών 
ιδίων του ίππων έν Ποτνιαϊς τής Βοιωτίας, καί θανών κατέλιπε τρεις 
υιους τον Βελλερον, τον Πειρήνα καί τον Ίππόνοον, νέον ώραιότατον 
καί άνδρειότατον. Ό Ίππόνοος έγένετο λαμπρός καί περιώνυμος μύθο - 
λογικος ήρως υπ’ ονομα, δπερ θά ηΰχετο ίσως νά μή άποκτήση ποτέ. 
Διότι έφόνευσεν έξ άμελείας τόν βασιλέα τής Κορίνθου Βέλλερον καί 
έπεκλήθη ενεκα τούτου Βελλεροφόντης. Τόσον όμως έδόξασε καί έλάμ - 
πρυνε τό νέον του όνομα, ώστε ύπό τήν αίγλην αύτοϋ παρωράθη δ Ίπ
πόνοος καί έλησμονήθη δ άδελφοκτόνος.

Ο Βελλεροφόντης ήναγκάσθη νά φύγη έκ τής Κορίνθου καί άπήλ- 
θεν εις Τίρυνθα. Έκεϊ δέ ένεκα τής εξαίσιας καλλονής του καί τής 
ερατεινής ανδρείας περιέστη ε’ις νέαν περιπέτειαν. Ήράσθη αύτοϋ ή 
βασίλισσα Άντεια ή Σθενέβοια. Επειδή δέ εκείνος, ενάρετος καί ΐπ- 
ποτικώτατος, έσεβάσθη τήν ιερότητα τής ξενίας, ή Άντεια έξεμάνη 
λυσσώδης καί διεβαλεν αύτόν τφ βασιλεϊ Προίτφ; άπαιτήσασα τήν 
κεφαλήν του έπί πίνακι. Ό Προϊτος έν τούτοις άπέστειλε τόν Βελλε- 
ροφόντην πρός τόν Ίοβάτην, βασιλέα τής Λυκίας καί πενθερόν του 
μετά κρυπτογραφικών σημάτων, δπως τόν έξολοθρεύση. ’Οδέ Ίοβάτης 
πρός τόν σκοπόν τούτον έπέταξεν αύτφ νά φονεύση τήν Χίμαιραν, φοβε
ρόν και άκατανίκητον πυρίπνουν τέρας,μαστίζον δεινώς τήν χώραν του.

Διά νά φονεύση δμως τήν Χίμαιραν, δ Βελλεροφόντης ειχεν άνάγκην 
νά έπιβή τοϋ Πηγάσου, αγρίου καί πτερωτού ίππου, βόσκοντος έπί τοϋ 

Άκροκορίνθου παρά τή Πειρήνη πηγή. Επανήλθε λοιπόν εις Κόρινθον 
καί μετά πολλάς απόπειρας, τή συμβουλή τοϋ περιφήμου μάντεως Πο- 
λυείδου, έκοιμήθη παρά τφ βωμφ τής Άθηνάς καί είδεν εν ονείρφ τήν 
θεόν, έγχειρίζουσαν αύτφ ^ρυοΌΰν χαλινόν, δν καί εύρε πλησίον 
του, έγερθείς. Διά τοϋ χαλινού δέ τούτου, έξ ού ώνομάσθη ή έν Κο- 
ρινθφ Άθηνά Χαλίνίτΐς, έδάμ-ασε τόν Πήγασον καί, έπιβάς αύτοϋ, 
φθάνει εναέριος εις Λυκίαν καί φονεύει τήν Χίμαιραν. ΓΙλήν δέ αύτής 
νικά καί τούς Σόλύμους καί τάς Αμαζόνας.

, Τότε δ Ίοβάτης, έκπλαγείς διά τά ύπεράνθρωπα αύτά κατορθώ
ματα καί πεισθείς, δτι δ Βελλεροφόντης ε’νε γόνος θεού, έ'δωκεν αύτφ 
έΐς γάμον τήν έτέραν τών θυγατέρων του καί τόν κατέστησε κληρονό · 
μον τοϋ βασιλείου του.

Οί Σισυφίδαι, έν οις άναφέρεται καί δ Λύκαιθος καί δ Ιππότης, 
έβασίλευσαν τής Κορίνθου μέχρι τοϋ έτους 1075 π. X. περίπου, δτε 
συνέβη ή κάθοδος τών Ήρακλειδών.

Τότε δ Ήρακλείδης Αλήτης έξώσας τούς Σισυφίδας, έβασίλευσε 
τής Κορίνθου, έγένετο δέ άρχηγός 10 ή .12 κατά σειράν βασιλέων αύ
τής, άρξάντων έπί .300 περίπου έτη. Έπί τής βασιλείας δέ τοϋ 
’Αλήτου ήρξατο ή πολιτική άάμή τής Κορίνθου.

Ό πέμπτος τών διαδόχων αύτοϋ, καλούμενος Βάκχις, βασιλεύσας 
τφ 850 π. X. κατέστη όνομαστος διά τούς άπογόνους του, οΐτινες 
άπ’ αύτοϋ έπεκλήθησαν Βακχιάδαι, έβασίλευσαν δέ τής Κορίνθου μέ
χρι τών ιστορικών χρόνων, οϊτινες, ώς γνωστόν, άρχονται άπο τοϋ 
έτους 776 π.X., δτε συνέστησαν αί ’Ολυμπιάδες. Οί Βακχιάδαι ήσαν 
πλούσιοι καί πολλοί καί τό γένος λαμπροί, ώς λέγει δ Στράβων- συνέ- 
κείτο δέ τό γένος αύτών έκ πλειόνων τών 200 μελών, έξ ών κατ’έτος 
έξελέγετο εις πρύτανις, έχων τάξιν βασιλέως. Έπί τών ημερών αύτών 
ήρξατο προαγομένη ή Κόρινθος ε’ις τήν ναυτιλίαν, έμπόριον καί πλούτον.

Ή ολιγαρχία δμως τών Βακχιαδών διήρκεσε μέχρι τοϋ έτους 655- 
δτε δ λαός τής Κορίνθου έξανέστη καί κατέλυσεν αύτούς, έπί κεφαλής 
έχων τόν Κύψελον, άνδρα έξοχον καί επιφανή. -Οί Βακχιάδαι τότε 
έξωρίσθησαν τής Κορίνθου καί μετφκισαν εις Λακεδαίμονα, Έτρουρίαν 
καί Σικελίαν.

Τριάκοντα έτη έβασίλευσε τής Κορίνθου δ Κύψελος, δ άρχηγός τής 
δυναστείας τών Κυψελιδών. Έπανέφερεν εις αύτήν τήν τυραννίαν. 
Καί κάτ’ άρχάς μέν ήν σκληρός, άπάνθρωπος καί φορολογικώτατος, 
ύστερον δ’ έφάνη ειρηνικός, πρ^σς καί δημοτικώτατος, κατέστη δέ 
άλουσιώτατός έκ τής φορολογίας ή μάλλον ε’ιπεϊν τής λαφυραγωγίας 
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τών ύπηκόων του. ΤΗτον όμως καί μεγαλοπρεπής καί πολυτελέστα
τος εις έπιδείξεις καί αναθήματα, εν τών οποίων ήτο καί δ κολοσσιαίος 
χρυσούς σφυρήλατος Ζεύς, δστις έκόσμει τό έν Όλυμπίφ ΉραϊονΛ

Τόν Κύψελον διεδέχθη δ υίος αύτοϋ Περίανδρος έν έ'τει 625“ με
γάλη προσωπικότης έν τή Κορινθιακή ίστορίφ, τύπος έκ τών μάλλον 
παραδόξων καί άλλοκότων καί ώς άνθρωπος καί ώς βασιλεύς. Έκυ- 
βέρνησε τδ πρώτον μετά πρφότητος, πλήν κατόπιν έγένετο πολύ μιαι- 
φονώτερος τοΰ πατρός του. Κατά συμβουλήν τοϋ φίλου του Θρασυβού
λου, τυράννου τής Μιλήτου, ώς διηγείται δ Ηρόδοτος, έγένετο τύ
ραννος, αίμοβόρος καί άφόρητος. Περιστοιχιζόμενος ύπό .300 δορυφό
ρων, έφόνευε, κατεδίωκε, κατετυράννει, έλαφ.υραγώγει καί έξώριζε τούς 
πολίτας καί πάμπολλα ιδιωτικά κτήματα έδήμευε πρός ίδιον αύτοϋ 
οφελος. Καί ώς σύζυγος άκόμη καί πατήρ έγένετο άστοργος. Έφόνευσε 
παραφόρως καί αγρίως τήν δυστυχή γυναίκα του Μέλισσαν, λακτίσας 
αυτήν εις την κοιλίαν, έγκυον ούσαν, έκ διαβολής τών έρωμένων του, 
ας όμως ύστερον κατεκαυσε ζώσας, δτε έγνω τήν άθφότητα τής Με- 
λισσης. Απεκήρυξε καί έξώρισεν εις Κέρκυραν τόν λαμπρόν υιόν του 
Λυκόφρονα. Έκήρυξε πόλεμον κατά τοϋ πενθεροϋ του Προκλέους, βα- 
σιλέως τής Έπιδαύρου, δν καί έζώγρησεν. Άποτρόπαιόν τι διηγούνται 
διά τήν μητέρα του Κράτειαν. Διά νά τιμωρήση δέ τούς Κερκυραίους, 
φονεύσαντας τόν υιόν του, τόσην έδειξε θηριωδίαν, ώστε συνέλεξε 
300 παϊδας εκ τών έπιφκνεστάτων οικογενειών αύτών καί δέν έφό- 
νευσεν, άλλ’άπέστειλεν αυτούς, εις Σάρδεις πρός τόν Άλυάττην πρός 
έκτορ,ην, απο τής φρικώδους δέ αύτής ποινής δλως τυχαίως διεσώ- 
θησαν υπο τών Σαμίων ή τών Κνιδίων οί άθφοι κατάδικοι.

Εν τούτοις ο παράδοξος αύτος άνήρ διά τών προτερημάτων του, 
διότι είχε και τοιαϋτα ούκ ολίγα, τής πολιτικής περινοίας, τής ισχυ
ροί θελήσεως, τής ύπερηφανείας καί τής άνεξαντλήτου δραστηριότη- 
τος του εδοξασε την Κόρινθόν. Έπί τής τεσσαρακονταετοϋς δυναστείας 
τοϋ Περιάνδρου ή πόλις αύτή κατέστη ίσχυροτάτη καί ήκμασεν έξόχως 
καί το κράτος αύτής έπεξετάθη διά κατακτήσεων. Πρώτος αύτος έπε- 
χείρησε τήν τομήν τοϋ Ίσθμοϋ καί μόνος αύτος έκ τών βασιλέων καί 
τυράννων άνηγορεύθη σοφός καί συγκαταλέγεται μεταξύ τών περιλά
λητων έπτά σοφών τής αρχαίας Ελλάδος. ΤΗν δέ καί νομοθέτης. Φίλος 
ένθερμος τής ποιήσεως καί τής μουσικής, έπροστάτευσεν, εκτός .τοϋ έμ- 
πορίου καί τών τεχνών, τά γράμματα. Είς τήν φιλομουσίαν αύτοϋ 
οφείλεται το έν Λεχαίφ πολύκροτον συμπόσιον, δπερ παρέθετο εις τούς 
έπτά σοφούς καί ού μετέσχον καί άλλοι λόγιοι, γυναίκες, δέ ή Μέλισσα 
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καί ή σοφή κόρη Εΰμητις ή Κλεοβουλίνη, Κορινθία ποιήτρια, περιβόη
τος περί τά αινίγματα, άτινα διέπλεκε τόσον εύχερώς, δσον άλλαι διέ— 
πλεκον τά ζώνια καί τούς κεκρυφάλους. Ό Περίανδρος έποίησεν εις 
ύποθήκας έπη δισχίλια καί άπέθανεν όγδοηκοντούτης.

'Ο διάδοχος αύτοϋ Ψαμμήτιχος ύπήρξεν άσημος Κυψελίδης· έβα- 
σίλευσε δέ έπί τρία μόνον έτη μέχρι τοϋ 582, δτε κατελύθη ή έν Κο- 
ρίνθφ τυραννία ύπό τών Σπαρτιατών.

Τότε έπεκράτησεν έν Κορίνθω άλλο πολίτευμα, ή Τιμοκρατία, ήτις 
ήν ή προ τοϋ Κυψέλου ολιγαρχία, άλλ’ύπ’άλλην μορφήν- ή άρχή 
δηλαδή περιήλθεν, ούχί πλέον εις τήν προτέραν κληρονομικήν ολιγαρ
χίαν, άλλ’είς τούς εύπορωτάτους τών πολιτών. Το πλουτοκρατικόν 
δέ τοϋτο πολίτευμα, δπερ διετηρήθη έν Κορίνθω έπί 245 έτη περίπου, 
έν τή κυρίως Έλλάδι καθιερώθη πρώτον έν Άθήναις ύπό τοϋ Σόλω- 
νος, δστις είχε παραλάβει αύτό έκ τών κατά τήν μικράν ’Ασίαν Ελ
ληνικών άποικιών, άς έν τή νεότητι αύτοϋ έπεσκέφθη χσέριν έμπορίας, 
είχε δέ έπικρατήσει καί είς πολλάς τών έν Σικελίφ καί Ίταλίφ.

Ύπό τό πολίτευμα τοϋτο ή Κόρινθος άνήλθεν είς τό κατακόρυφον 
τής άκμής αύτής καί δόξης. Έκτος τοϋ Τρωικού πολέμου, είς ον είχε 
μετάσχει, άποστείλασα στρατόν ύπό τόν Εύχήνορα, τόν υιόν τοϋ μάν
τεως Πολυείδου, σπουδαίως συνηγωνίσθη ύπέρ τής Ελληνικής έλευθε- 
ρίας εις τούς έναντίον τών Περσών λαμπρότατους καί θαυμαστούς άγώ- 
νας, πλορσία τότε καί ισχυρά ούσα, ιδίως δέ ναυτική δύναμις έκ τών 
πρωτίστων. Έν τφ Ίσθμφ συνεκροτήθη ή πρώτη πανελλήνιος σύνοδος 
πρός παρασκευήν κοινής έθνικής άμύνης, ήτις ήτον ή πρώτη άπόπειρα 
ολοσχερούς τοϋ Ελληνισμού ένώσεως.

Μετά δέ τά Μηδικά, δτε δ δαίμων τών άντιζηλιών και έρίδων κα- 
τεμΐανε τάς ψυχάς τών μεγάλων Περσομάχων, οί Κορίνθιοι άνεμίχθη- 
σαν καί αύτοί ζωηρώς είς τούς ολέθριους έμφυλίους πολέμους. Φίλοι 
τών Λακεδαιμονίων, έπολέμησαν πρός τούς ’Αθηναίους, ένεκα τών 
Μεγαρέων, πρός οϋς ήριζον περί όρων γης. Τφ 435 π. X. έξερράγη 
δ μεταξύ Κορινθίων καί τών άποίκων αύτών καί Κερκυραίων πόλεμος 
ένεκα τής κοινής αύτών άποικίας Έπιδάμνου. Επειδή δέ οί ’Αθηναίοι 
έν τφ πολέμφ τούτφ έβοήθησαν τούς Κερκυραίους, οί Κορίνθιοι μνη- 
σικακοϋντες είργάσθησαν εμπαθέστατα, άλλά καί μετά πολιτικής πε- 
ρινοίας καί εύσιοχίας πρός έκδίκησιν καί έγένοντο αύτοί δ κυριώτερος 
μοχλός τής έκρήξεως τοϋ καταστρέψαντος τήν ύπεροχήν καί δύναμιν 
τών ’Αθηνών Πελοποννησιακοϋ πολέμου. Κατά τήν διάρκειαν αύ
τοϋ, πλήν μικρού διαλείμματος, οί Κορίνθιοι συνεμάχουν τοΐς Λακέ- 
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δαιμονίοις· δτε δ’μως μετά ταϋτα ή πολίτικη ευτυχία δίέφθειρε τον 
Λύσανδρον και τήν Σπάρτην καί έφιλοδόξησεν αΰτη νά γίνρ τής 'Ελ
λάδος πάσης ήγεμών, οί φιλελεύθεροι Κορίνθιοι άπέστησαν αύτής μετά 
τών Βοιωτών καί έπήλθεν οΰτω κατά τό έτος 395 δ έπικληθείς το 
πρώτον Βοτωττκδς καί ειτα Κορινθιακός πόλεμος μέχρι τής ει
ρήνης τοϋ Άνταλκίδου. ’Επί τής ήγεμονίας τών Θηβαίων ή Κόριν
θος έγένετο θέατρον πολέμου, καθ’ δν έπί τέλους συνωμολόγησεν ειρή
νην προς τάς Θήβας. Καθ’όλους τούς ρηθέντας πολέμους, καθ’οΰς άνέ- 
δειξε στρατηγούς, ναυάρχους καί επιφανείς πολιτικούς άνδρας, ήτο 
δύναμις μεγάλη, ώς ναυτική μάλιστα, σύμμαχος περιζήτητος καί πο
λέμιος επικίνδυνος, διά τε άλλους λόγους καί διότι άμύθητα πλούτη 
διέθετε προς παρασκευήν στρατών καί εξοπλισμόν στόλων. Χρυσάς 
δέ σελίδας τής ιστορίας αύτής άποτελει ή έπί Σικελίαν λαμπρά εκ
στρατεία ύπό τήν στρατηγίαν τοϋ περιωνύμου Τιμολέοντος. Ό Τιμο- 
λέων έγένετο δ άριστος έπί φιλοπατρία καί άρετή πάντων τών άν- 
δρών, οΰς παρήγαγεν ή Άφνειός Κόρινθος, τύπος έξοχος φιλελευθέρου 
καί μεγάλου άνδρός. Κατέστρεψεν δλας τάς τυραννίδας τής Σικελίας, 
έξημέρωσε καί έξεπολίτισε τήν χώραν, έπαγίωσε τήν ήσυχίαν καί 
εύτυχίαν τών Συρακουσών καί τόν άθλιον τύραννον αύτών Διονύσιον 
τον νεώτερον, έκθρονίσας, άπέστειλεν εις Κόρινθον διά μικροϋ πλοίου 
αύτόν, τόν 400 τριήρεις τέως διαθέτοντα ! ..

IV
Εφάμιλλος τής πολιτικής δόξης τής χώρας άπέβη καί δ Κορινθιακός 

πολιτισμός, αποτελών εξαίρετον περίοδον έν τή 'Ελληνική ιστορία·
Απο τής Ηης έκατονταετηρίδος καί έπί τών Βακχιαδών ή Κόριν

θος ισχυσε καί έπλούτησε διά τής ναυτιλίας, δσον ούδεμία άλλη Έλ- 
ληνις πόλις τών χρόνων έκείνων προήχθη δ’έτι μάλλονέπί Περιάν
δρου καί έπί Τιμοκρατίας, Ιδίως δέ κατά τήν Δ' έκατονταετηρίδα ή 
άκμή αύτής εφθασεν είς τό κατακόρυφον. Πρώτοι οί Κορίνθιοι, πλήν τών 
εμπορικών πλοίων, έναυπήγησαν έν Κορίνθφ τριήρεις, τά πρώτα μεγάλα 
πολεμικά πλοία εν ετει 703 π. X. καί 'ίδρυσαν περίφημα ναυπηγεία. 
Α.ναφερεται άρχαϊος Κορίνθιος ναυπηγός, δ Άμεινοκλής, δστις 

εναυπηγησε και τοϊς Σαμίοις ναϋς. Οΰτως έκπαλαι άναφαίνεται 
πρώτης τάξεως ναυτική δύναμις. ’Εξυπηρέτησε δέ σπουδάίως καί τον 
αρχαϊον κοσμον- διότι οί Κορίνθιοι διαπλέοντες εύτόλμως τά πελάγη, 
κατέλυσαν τήν πειρατείαν καί έπροστάτευσαν τήν ελευθερίαν τών θα· 
λςιςςών, Αξιοσημείωτςν μάλιστα ςΐνς, δτι άύτοί συνήψαν έν ετει 604 

k
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τήν πρώτην γνωστήν ναυμαχίαν, κατά τών Κερκυραίων πολεμοϋντες.
Ή ναυτιλία προήγαγε τήν άνάπτυξιν τοϋ έμπορίου καί ή Κόρινθος 

άνεδείχθη βαθμηδόν τό - παγκόσμιον κέντρον αύτοϋ. "Ολος δ έμπορικός 
καί ναυτικός κόσμος περί αύτήν έστρέφετο.Πολλάς. και άπεράντους εϊχεν 
άποθήκας χάρον τοϋ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ έμπορίου.Δεσπόζουσα άμ- 
φοτέρων τών θαλασσών, είσέπραττε παρά τών ναυτιλλομένων πολλούς 
τελωνιακούς δασμούς, διαπόρια καί δικαιώματα διαμετακομίσεως. 
Ό πλοϋτος ερρεεν έντεϋθεν είς αύτήν άφθονος καί ποταμηδόν. Οΰτω 
θαλασσοκράτειρα καί πλούσια, άνεδείχθη περιφανής μητρόπολις μεγά
λων 'Ελληνικών άποικιών, έπεκλήθη δέ ύπό τών ποιητών Άφνειος.

Άπό τών Βακχιαδών ώσαύτως και έπί Περιάνδρου έγένετο εστία 
τών επιστημών καί τεχνών, άνέδειξε δέ προ πάντων άνδρας έξοχους έν 
ταϊς πολιτικαϊς έπιστήμαις. Τέκνα τής Κορίνθου ήσαν δ Φιλόλαος, δ 
πανάρχαιος τών Θηβών νομοθέτης, Γόργος, δ νομοθέτης τής Άμβρα- 
κίας, δ πολύς Περίανδρος, δ νομοδιδάσκαλος Κεφαλος, δ φιλελεύθερος 
πολιτικός άνήρ καί εύγλωττος Σωσικλής, οί ποιηται Εόμηλος, Αισων, 
Εΰμολπος, Ίφίων καί ή Εύμητις, Μάχων δ κωμωδιοποιός, οί φιλόσοφοι 
Ξενιάδης, Θρασύμαχος καί Κάλιππος, δ ιστορικός Χρύσερμος και Δεί- 
ναρχος, δ ρήτωρ, δ ύπό τών αρχαίων έπικαλούμενος αγροίκος ή κρί
θινος Δημοσθένης. Πρώτος δέ τών άνθρώπων έν τή πόλει ταύτη 
δ πολυθρύλητος κιθαρωδός Άρίων έποίησεν, ώνόμασε καί έδίδαξε δι
θύραμβον. Διέπρεψαν δέ οί. Κορίνθιοι καί εις τήν. μουσικήν καί δι
καίως δ Έλικώντος κύκνος, έπαινών τήν φιλομουσίαν των, έ'ψαλ- 
λεν, δτι παρ’αύτοϊς «Μοϋσα ήδύπνοος άνθεϊ». Διεκρίθησαν δμως έξό- 
χως έν τή καλλιτεχνίορ καί τή βιομηχανίορ. Ή Κόρινθος έφεϋρε τά 
άετώματα τών ναών, ή, ώς λέγει δ Πίνδαρος, έπέθηκεν έπί τών ναών 
τών θεών διπλοϋν τόν βασιλέα τών ορνέων. Ό Κορίνθιος άρχιτέκτων 
Σπίνθαρος ύπήρξε περιώνυμος. Διέπρεψεν έπί τών Κυψελιδών καί αύ- 
τός φκοδόμησε τόν έν Κορίνθω ναόν τής Χαλινίτιδος Άθηνάς, 
αύτός δέ άνφκοδόμησε καί τόν περίφημον τοϋ ’Απόλλωνος έν Δελ- 
φοϊς μετά τόν έν ετει 548 έμπρησμόν του· δτε δέ μετά τόν Δώ- 
ριον άνεφάνη δ ποικιλώτέρος Ίώνιος ρυθμός, άνέπτυξε τοϋτον 
καί λαμπρώς έπεκόσμησεν δ πλούσιος Κορίνθιος φυθμός μετά τοϋ πο- 
λυυμνήτου αύτοϋ κιονοκράνου, δπερ έφεϋρεν δ περίφημος καλλιτέχνης 
Καλλίμαχος, δ έπικληθείς κατατηξίτεχνος, ώς εις τάς λεπτομέρειας 
καί τήν ακρίβειαν κατατήκων τήν τέχνην. Τό κιονόκρανού.τοϋτο, δικ- 
πλασθέν περί τό έτος 430 ώς κάλαθος, περιβαλλόμενος ύπό φύλλων 
άκάνθης, πολυμδώς βαθμηδρν έτρρπ9π«ιήθη μέχρι τής εύγενςστάτης 
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αύτοϋ μορφής πολυποίκιλον καί περικαλλέστατον · δ Κορίνθιος ρυθμός 
έπεκράτησεν ούτως έν τη πλουσίφ τέχνη καί δ περίφημος αύτοϋ κίων 
διέλαρ,ψεν εις τά άριστουργήαατα της 'Ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Ή πλούσια Κόρινθος ανέπτυξε πρώτη φιλοκαλίαν καί πολυτέ
λειαν καί εις τάς ΐδιωτικάς οικοδομάς, κοσμήσασα τάς όροφάς τών πο
λυτελών οίκων διά φατνωμάτων. Τόσφ δ’έξέπληττεν δ νεωτερισμός 
ούτος, ώστε δ βασιλεύς τής Σπάρτης Λεωτυχίδης δ πρεσβύτερος, δει- 
πνών ποτέ έν Κορίνθφ καί ίδών τόν όροφον τού φιλοξενοϋντος οίκου 
πολυτελή καί φατνωματικόν, ήρώτησε τόν οικοδεσπότην, «εί τετρά
γωνα παρ’αύτοϊς τά ξύλα φύεται».

Έν Κορίνθφ διέπρεψε καί ή πλαστική καί ήκμασεν έκεϊ έργαστή- 
ριον αύτής, όπερ ήτον εν τών έννέα περιωνύμων καλλιτεχνικών εργα
στηρίων, άτινα έδόξασαν τήν Ελληνικήν τέχνην. Άναφέρονται Κο- 
ρίνθιοι γλύπται οί Εύχειρος, Δίυλος, Άμυκλαϊος καί Χίονις.

Έξόχως δμως έκαλλιεργήθη ή πηλοπλαστική, καί κεραμευτική, 
δσον καί εν Άθήναις,καί αί δύο αύται πόλεις ήσαν αί πρώται εδραι τής 
τέχνης ταύτης. Ο Κορίνθιος Ύπέρβιος έφεϋρε τόν κεραμευτικόν τρο
χόν καί δ έν Κορίνθφ έργαζόμενος Σικυώνιος, πλαστικός έρμογλύφος, 
Βουτάδης έφεϋρε τόν τρόπον τοϋ κατασκευάζειν έκ πηλοϋ ομοιώματα 
ανθρώπων καί πρώτος ούτος έκόσμησε διά προτύπων καί έκτύπων 
προσωπείων τά άκρωτήρια καί τάς ήγεμόνας κεραμίδας τών ναών. 
Ό δέ Κορίνθιος κεραμεύς Θηρικλής έφεϋρε τήν πολύκροτον Θηρίκλειον 
κύλικα.

Άλλά καί ή γραφική δέν έμεινε ταπεινή έν τή φιλοκάλω πόλει- 
παρήγαγε δέ αύτη έξοχους ζωγράφους, ώς καί ή γείτων Σικυών. Ό 
Κορίνθιος Κλεάνθης έφεϋρε τήν ,ίχνογραψίαν καί έργον αύτοϋ ήν ή 
γραφή τοϋ Ποσειδώνος καί τοϋ Διός, ήτις άνέκειτο έν τφ ίερφ τής 
Άλφειώσας Άρτέμιδος, έν τή κλεινή Όλυμπίφ. Ό δέ Κορίνθιος Κρά- 
των έφεϋρε τόν χρωματισμόν. Θαυμάσια ήσαν τά Κορινθιακά άγ- 
γεϊα, πεποικιλμένα διά πολυχρώμων γραφών μορφών ζφων, άνθρώπων 
και άλλων. Κορίνθιος έπίσης ήτο καί δ Εύφράνωρ, περίφημος γλύ
πτης, ζωγράφος καί'συγγραφεύς περί συμμετρίας καί χρωμάτων, μα
θητής ένδοξος ένδοξου διδασκάλου, τοϋ έπισημοτάτου ζωγράφου Άρι- 
στείδου, τοϋ γράψαντος τόν Διόνυσον.

Τόσφ δέ ήκμασαν αί τέχναι αύται έν Κορίνθφ, ώστε έκεϊθεν μετε- 
δόθησαν καί εις τήν Ιταλίαν διά τών άποικιών καί τών έμπορικών 
σχέσεων. Έκαλλιεργήθησαν έν τή πόλει αύτή καί ή ξυλουργία και 
μεταλλουργία. Αριστούργημα τής τοϋ ξύλου τορευτικής άναφέρεται ή 
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περιφημοτάτη λάρναξ τοϋΚυψέλου, έν ή ούτος βρέφος διεσώθη άπό χει- 
ρών δολοφόνων ύπό τής μητρός Λάβδας καί ήν ύστερον άφιέρωσεν είς 
τό έν Όλυμπίφ Ήραϊον εξοχον δέ προϊόν τής μεταλλουργίας εινε καί 
δ μέγας χρυσούς σφυρήλατος Ζεύς τών Κυψελιδών. Περίφημος ήτον δ 
Κορίνθιος χαλκός, μίγμα χαλκού, χρυσού και άργύρου, καί περιζήτη
τος διά τήν χρόαν καί τό κάλλος του, διότι, ώς λέγει δ Πλούταρχος, 
ήν ανθηρός, κυανούς και στίλβων. Έξ αύτοϋ, δν διάπυρον έβαπτον ε’ις 
τό ύδωρ τής Πειρήνης, ϊνα γένηται στιλπνότερος, κατεσκεύαζον θώ
ρακας, περικεφαλαίας, είδωλίδια, κύπελλα, κάτοπτρα καί διάφορα 
άγγεϊα πολυποίκιλτα. Έκ τού μετάλλου τούτου άνέκειτο έν τφ έν 
Δελφοϊς θησαυρφ τών Κορινθίων, δν άνήγειρεν δ Κύψελος, λαμπρότα
τος φοϊνιξ χαλκούς,φέρων περί τήν ρίζαν έντετορευμένους βατράχους καί 
ύδρους. Έξ αύτοϋ έπίσης κατεσκευάσθη καί δ περίφημος πίναξ, έφ’ού 
έτέθη δ άρτος καί φαγητά ε’ις τούς συνδαιτυμόνας κατά τήν πολυτε- 
λεστάτην έστΐασιν, ήτις παρετέθη ε’ις τούς έν Μακεδονίφ πολύκροτους 
γάμους τού Καράνου.

Έν Κορίνθφ εύρίσκομεν και τήν νομισματογλυψίαν. Τά νομί
σματα αύτής διακρίνονται μεταξύ τών έντελεστέρων, έχουσι δέ έπιτε- 
τυπωμένον τά πλεϊστα τόν 
τού Κόππα.

Πάντα τέλος τά είδη τής πολυτελείας έτεχνουργοϋντο έκεϊ, πέπλοι 
κλίνης περίφημοι, τά παροιμιώδη στρώματα, άτινα ήσαν περιζήτητα 
ε’ις ολον τόν άρχαϊον κόσμον καί αί έξαίσιαι καλασίριδες, φορέματα πορ
φυρά, ίοβαφή, ύακίνθινα, φλόγινα ή θαλασσοειδή.

Πλήν τών τεχνών, προήγαγον τήν πόλιν καί αί έορταί αύτής. Οί 
Κορίνθιοι ήσαν φιλέορτοι. Έορταί καί πανηγύρεις αύτών, άναφέρον
ται τά Άψροδίσια, εις τιμήν τής πολιούχου θεού· τά Έλλώτια είς 
τιμήν τής Άθηνάς Έλλωτίδος, ήν έώρταζον μετά λαμπαδοδρομικών 
άγώνων τά Εύκλεια είς τιμήν τής Εύκλειας Άρτέμιδος διά τήν κατά 
τών Μήδων νίκην τών Ελλήνων τά "Ηραία πένθιμος εορτή καί έξι— 
λαστήριος διά τον φόνον τών τέκνων τής Μήδειας· τά ’Ινδία, εις τι
μήν τής Ίνούς· τά Κοτύττία εις τιμήν τής Κοτυττοΰς, θεάς τών 
ήδονών καί τής άκολασίας, τελούμενα έν ώρφ νυκτός. Ή έπιφανεστάτη 
όμως τών πανηγύρεων, ήτις έγένετο καί καθ’ δλην τήν Ελλάδα όνο- 
μαστή καί προσείλκυε τό Πανελλήνιον, ήσαν τά “Ισθμια, τελούμενα 
είς τόν ’Ισθμόν έν τφ αύτόθι τεμένει τοϋ Ποσειδώνος.

Ή σύστασις τών Ίσθμιων άνάγεται είς τούς μυθικούς χρόνους. Κατά 
Δίωνα τόν Χρυσόστομον, τοϋ πρώτου έκεϊ τελεσθέντος άγώνος θεοί ήσαν

Πήγασον καί ύπ’ αύτόν το Κόππα άντί
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οί άγωνοθέται, ό Ποσειδών καί ό Ήλιος, ημίθεοι δέ καί ήρωες οί 
αθληται, δ Καστωρ, δ Κάλαις, ο Όρφεύς, δ 'Ηρακλής, δ Πολυδεύκης, 
δ Πηλεύς, δ Τελαμών, καί δ Θησεύς, οϊτινες έτέλεσαν άγώνας ποι
κίλους·, σωματικούς καί μουσικούς- έτέθη δέ καί'ίππων άγων καί πλοίων 
αμιλλα, καθ ην ενίκησεν ή Αργώ. "ΆλΚοι δέ άποδίδουσι την σύστα-' 
σιν τών Ίσθμιων είς τόν Σίσυφον έκ τοϋ μύθου τοϋ Άθάμαντος, Λευ
κοθέας καί Παλαίμονος. Ή πανήγυρις αύτή έγένετο βαθμ,ηδόν περιφα- 
νεστάτη καί μετά τά Μηδικά μία τών τεσσάρων λαμπρότατων Πανελ
ληνίων, αϊτινες μεγάλως συνετέλεσαν εις την ακμήν καί δόξαν τής 
'Ελλάδος. Σ υνέρρεον έκεϊ πανταχόθεν άθληταί καί φιλοθεάμονες χάριν 
τών τελούμενων Πανελληνίων αγώνων , οϊτινες ήσαν γυμνικοί,ιππικοί καί 
μουσικοί. Τών Ίσθμιονικών τά ονόματα άπηθανάτισαν οί αρχαίοι ποιη- 
ταί, ιδίως δέ δ Πίνδαρος καί οί έπιγραμματογράφοι. Θαυμάζουν πολύ 
τόν διάσημον Θεαγένην τόν Θάσιον, δστις έλαβε χιλίους καί τετρακο- 
σίους στεφάνους είς δ'λους τούς 'Ελληνικούς άγώνας. ’Επίσης καί τόν πε
ριώνυμον Ξενοφώντα τόν Κορίνθιον καί τόν πατέρα αύτοϋ Θεσσαλόν έκ 
τοϋ λαμπρού γένους τών Όλιγαιθιδών, οϊτινες ,εις δ'λους έν γένει,τούς’ έν 
'Ελλάδι άγώνας άναριθμήτους έλαβον στεφάνους, άναδειχθέντες ,πα- 
ναριστεϊς. Είς τά "Ίσθμια, πολλάκις έστεφανοϋντο δημοσίως ού μόνον άν- 
δρες, άλλά καί πόλεις καί συνθήκαι άνεγράφοντο έπί στηλών καί Ίο'θ- 
μίκαϊ ΰπονδαί, ώς άνακωχή πολέμων έκηρύσσοντο. Έκεϊ δ Ηρόδοτος 
ανεγνω πάσας τάς ιστορίας του, καί δ πλουσιώτατος Θεμιστοκλής, 
μεταβαίνων, έξέπληττε τούς πανηγυρίζοντας μέ τάς μεγαλοπρεπείς δε
ξιώσεις του καί τά πολύκροτα γεύματα. Έκεϊ συνεκροτήθησαν αί περί
φημοι σύνοδοι τών Πανελλήνιον κατά τά Μηδικά καί δ Φίλιππος, 
Μέγας ’Αλέξανδρος καί Δημήτριος δ Πολιορκητής άνεκηρύχθησαν ήγε-. 
μόνες τών Ελλήνων.

Αί έορταί καί πανηγύρεις αΰταί, συγκεντροϋσαι έξ δλων τών μερών 
τοϋ τότε κόσμου πολύν κινητόν πληθυσμόν έν Κορίνθω,, έπλούτισαν τήν 
πολιν, δσον σχεδόν καί ή ναυτιλία, τό έμπόριον, καί ή λαμπρά αύ
τής βιομηχανία. Πάμπολλοι ήσαν οί πλούσιοι τής Άφνειοϋ.Έκ τούτων 
όμως διαβόητος έγένετο ό Κιίδων, μεγαλοπρεπέστατος καί τόσφ πο
λύκροτος διά τήν φιλοξενίαν τοϋ οίκου τρυ, ώστε,άπ’ αύτοϋ. έπεκρά- 
τησεν άρχαία παροιμία «’Αεί τις έν Κύδωνος». 'Ωσαύτως καί δ ’Αρχι- 
τέλης, δστις είχε πολλούς θησαυρούς, άπεφθου χρυσού καί κατέπληξε 
τόν έν Συρακούσαις Ίέρωνα. Οί δέ Θεοκλής καί Θρασωνίδης έφημί- 
ζοντο, ώς μεγαλόδωροι καί έλεήμΟνες καί προστάται τών πτωχών. 
Ί'ρφναντίον δ Μοίριχος καί δ άνεψιός αύτοϋ Άριστέας βαθύπλουτοι καί 
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αύτοί, ήσαν τόσφ φιλάργυροι, ώστε περιεποιοϋντο καί έκολάκευον άλ- 
λήλους διά νά κληρονομήση δ είς τόν έτερον καί έποιήσαντο μάλιστα, ' 
άμοιβαίως διαθήκας, δι’ ών έγκαθίστων άλλήλους μοναδικούς κληρο
νόμους. Οί παράδοξοι δμως ούτοι άνθρωποι, περί ών χαριέντως έλέ- 
γετο, δτι έφύλαττον τό χρυσίον διά τών όδόντων και ονύχων αύ
τών άκόμη, ήτύχησαν είς τήν προσδοκίαν των- άπέθανον άμφότεροι 
ταύτοχρόνως, πνιγέντες, έν φ διέπλεον άπό Σικυώνος είς τον Κρισσαϊον 
κόλπον, πρός άπερίγραπτον χαράν τών συγγενών των. ’Αλλόκοτος ητον 
δ Δάμις, έκατομμυριοϋχος, έχων περιουσίαν χιλίων ταλάντων. Έννενη- 
κοντούτης ών, παρεδίδετο είς άσωτείας καί τρυφάς- άλλ’ ήν τόσφ φί- 
λαυτος, ώστε έδαπάνα άφειδώς μόνον δι’ εαυτόν διά δέ τούς άλλους 
ούδέν έθυσίαζε καί είς αύτόν έτι τόν υιόν του, νεανίαν δεκαοκταέττ 
καί ζωηρότατον, παρείχε μόνον τέσσαρας οβολούς’. Πανουργότατοι 
δέ χρηματιστής ήν ό περιφανής τραπεζίτης Φιλοστέφανος, δστις διε- 
βοήθη καί διότι ήθέλησε νά σφετερισθή τεσσαράκοντα τάλαντα, άτινα 
τφ ειχεν άφήσει δ Θεμιστοκλής πρός φύλαξεν, άλλ’ άνευ άποδείξεως, 
πριν ή εξορισθή τών ’Αθηνών.

*

■ν
ΜΑν ή Κόρινθος άνεδείχθη καί ήκμασε διά τής ναυτιλίας, τοϋ έμ- 

πορίου, τών τεχνών καί τοϋ πλούτου, κατέστη όμως διαβόητος έν τή 
άρχαιότητι πόλις διά τάς γυναϊκάς της, αϊτινες έξόχως έφημίζοντο διά 
τά κάλλη καί θέλγητρα, τό πνεύμα καί τούς αβρούς αύτών τρόπους. 
Οί Κορίνθιοι ήσαν πολυτελείς καί είς άκρον φιλήδονοι. Έκ τών έπί 
τοϋ Άκροκορίνθου άρχαίων ιερών τής ’Αφροδίτης, τοϋ Έρωτος καί 
τοϋ. Ήλιου άποδεικνύεται, δ'τι έκπαλαι έλάτρευσαν τήν άγάπην καί 
τό φώς, δύο θεότητας, αϊτινες θά δεσπόζωσι τοϋ κόσμου αιωνίως. Ή 
’Αφροδίτη έγένετο ή προστάτις τής πόλεως θεός καί ήγέρθη αύτή έν 
Κορίνθφ ναός λαμπρότατος, χρυσελεφάντινον έχων τής ’Αφροδίτης τό. 
άγαλμα καί πλουσιώτατος εις άναθήματα καί προσόδους. Ό ναός δέ 
ούτος έφημίζετο διά τε τ’ άλλα καί διότι ειχεν ύπέρ τάς χιλίας ίερο- 
δούλας έταίρας, περικαλλείς καί συλλεγομένας έκ διαφόρων μερών τοϋ 
κόσμου, έξ ών συνέρρεον ε’ις τήν τρυφηλήν πόλιν, διότι οΐ Κορίνθιοι 
έξαιρέτως καί γενναίως εξετίμων τό κάλλος. Τοιαύτας δέ ίεροδούλους 
προσέφερον είς τόν ναόν καί πολλοί ίδιώται, ώς άφιερώματα διά τήν 
καλήν εκβασιν τών ύποθέσεων αύτών. Ούτως δ περίφημος Όλυμπιονί- 
κης Ξενοφών, νικήσας είς τούς άγώνας, προσέφερε.τφ ναφ τής ’Αφρο
δίτης έκατύν ίοροδούλο^ς διά μιάς ! Πλήν δέ τούτων τήν φή|Λην καί
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τόν αριθμόν τών ίεροδούλων ηυξησε καί το έξης γεγονός. Κατ ’ άρ- 
χαϊον νόμιμον τής πόλεως εις τάς εκτάκτους περιστάσεις και κινδύνους 
αύτής, αί ίερόδουλοι έλιτάνευον μετά τών πολιτών καί,ψάλλουσαι τούς 
ιερούς υμνους, ίκέτευον τήν Άφροδίτην νά προστατεύση τήν πόλιν. 
*Οτε μάλιστα ηλθεν ό Ξέρξης είς τήν 'Ελλάδα, αί Κορίνθιαι έταϊραι 
συνηθροίσθησαν είς τό ιερόν τής ’Αφροδίτης καί ηύχήθησαν αύτή έν 
πομπή νά έμβάλη είς τούς άνδρας έρωτα καί σθένος, όπως πολεμή- 
σωσι γενναίως ύπέρ τής τών Ελλήνων σωτηρίας· μετά δέ τήν νίκην οί 
Κορίνθιοι πρός τιμήν αύτών άνήρτησαν περίοπτον πίνακα, έφ’ού έγρα
ψαν τά ονόματα τών ποιησαμένων τήν ικεσίαν εταιρών καί τιμητικώ- 
τατον δι’αύτάς επίγραμμα. Πόσαι δέ χιλιάδες τοιούτω; γυναικών 
ύπήρχον είς όλην τήν πόλιν &ς φαντασθή τις κρίνων έκ τοϋ τεραστίου 
πληθυσμού αύτής καί ιδίως τοϋ ποικίλου καί συμμίκτου κινητού πληθυ
σμού τών ξένων, πλουσίων, έμπορων καί φιλήδονων έν γένει, οΐτινες 
άμετροι συνέρρεον είς Κόρινθον χάριν τών ήδονών αύτής.

Και δέν ήσαν μόνον ώραϊαι αΐ γυναίκες αύταί, άλλ’ήσαν καί θελ— 
κτικώταται καί άριστα έγνώριζον τήν τέχνην τοϋ άρέσκειν έκαλλω- 
πίζοντο δ’ έξαισίως καί κοσμούμεναι δι’άνθέων και μύρων σπανιωτά- 
των, έφαίνοντο ώς ύπεράνθρωπα καί αιθέρια όντα, έμψυχα ρόδα καί 
λάμψεις ζώσαι καί χάριτες θνηταί- διότι ήσαν καί πνευματώδεις και 
μεμορφωμέναι· τεχνικώταται δέ είς τήν άγραν τών εραστών, ειχον πολ- 
λήν ικανότητα είς τήν διάγνωσιν τών πτωχών καί τών πλουσίων. Αί 
γυναίκες αύταί ήσαν ό βόθρος τών πλουσίων καί τών φιλήδονων. Ανή
κουστος άσωτεία καί δαπανηρότης, άμα δέ καί απληστία τών εται
ρών τούτων έφθειρε τάχιστα δλοκλήρους πλοίων άποσκευάς· μνημονεύε
ται δέ τις, ή οποία προς τήν όνειδίζουσαν αύτήν, ότι δέν ήτο φίλεργος, 
ούδ’ ερίων ήπτετο, είπε λογοπαίζόυσα «εγώ μέντοι ή τοιαύτη, τρεις 
ήδη καθεϊλον Ιϋτονς έν βραχεί χρόνφ, τούτοι !» Είς τά παρά τό 
Λέχαιον έντευκτήριά των αί πολυπληθείς καί ακατανίκητοι αύταί Σει
ρήνες έπαγίδευον πρώτον τούς ναύκληρους καί ξένους, μόλις προσορμιζο- 
μένομς καί άπεγύμνουν αύτούς, διότι σπανιώτατα ήδύνατο θνητός ν’ 
άνθέξη είς τά κάλλη των είτα δέ αί κατά τήν πόλιν καί τόν ναόν 
συνεπλήρουν τόν όλεθρον.

Αί διασημότεραι τών έν Κορίνθφ έταριών ήσαν αί Κυρίνη, Λέαινα, 
Σινώπη, Λίβυσσα, Πυρρίνη, Σικυώνη, "Ωκιμον, Χρύσιλλα, Δημώ- 
νασα, ή διαβόητος Νέαιρα, ή Βακχίς, ή απαράμιλλα εχουσα τά φαι
δρά βμματα καί τό γλυκύτατον μειδίαμα καί ήτις ήν τόσον ώραία, 
§στ» καί ό σκυθρωπότατος τών άνδρών δέν ήδύνατο νά μεΐνρ άπα- 
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θής πρός τό κάλλος της, ή Πυθιονίκη, ή πολυθρύλητος έρωμένη τού 
πολυταλάντου Μακεδόνος 'Αρπάλου καί ή ώραιοτάτη ’Αρισταγόρα.

Πασών δμως διασημοτάτη καί βασιλΐς τών τε έν Κορίνθφ καί τών 
απανταχού τής 'Ελλάδος εταιρών άνεδείχθη ή περίφημος Λα'ις. Τό 
θελκτικώτατον, τό άπερίγραπτον κάλλος αύτής σύμπασα ή 'Ελλάς 
έθαύμαζεν, ή δέ μνήμη ή ή φήμη αύτοϋ ένέπνεε τούς ποιητάς καί μετά 
τόν θάνατον αύτής άκόμη ! *Αν λάβητε δέ ύπ’δψιν πόσον λεπτήν 
παλλαισθησίαν ειχεν ο άρχαϊος 'Ελληνικός κόσμος καί δτι τό όνομα τής 
διαβόήτου αυτής γυναικός ήτον είς δλων απανταχού τά στόματα σύν
θημα θαυμασμού, θά εινε δύσκολον καί νά φαντασθήτε άκόμη τήν άκτι- 
νοβόλον καί γόησσαν αυτής καλλονήν.

Παιδίσκη, δεκαέτις μόλις, διεφημίσθη είς δλην τήν Ελλάδα. Ό 
διάσημος καλλιτέχνης Σκόπας πρωίαν τινά περιεπάτει ρεμβάζων είς 
τόν έν Αίγίνη ναόν τής Ήρας, διότι κατεγίνετο είς τήν σύνθεσιν τής 
περίφημου αύτού ’Αφροδίτης τής Εύχάριτος καί άνεζήτει τύπον τής 
ύψηλής αυτού έμπνεύσεως. Έκεϊ δέ ύπό τό περιστύλων τού ναού, δπερ 
έπλήρουν δροσεραί άνθοπώλιδες, συνήντησε σήν μικράν Λαΐδα, πω- 
λούσαν στεφάνους άνθέων. Ό καλλιτέχνης έξεπλάγη εις τό έξαίσιον 
κάλλος, καί, πλησιάζων, «Έν όνόματι τής ’Αφροδίτης ! τή λέγει- εί
σαι ή θελκτική μορφή, ήν ονειροπολώ· φέρε είς τόν οίκόν μου τά άνθη 
σου, άτινα εινε όλιγώτερον δροσερά τών παρειών σου». Ή Λαίς ήκο- 
λούθησε τφ Σκόπφ καί τό κάλλος αύτής έχρησίμευσεν ώς πρωτότυ
πον τού άριστουργήματος τού καλλιτέχνου. Τό έξαίσιον δέ τούτο 
άγαλμα, όπερ άπέκτησε κατοπιν ή Κόρινθος καί διεφύλαξεν ώς τι- 
μαλφέστατον θησαυρόν της, έπέσυρε τόν γενικόν θαυμασμόν καΓδιή- 
γειρε πάντοτε τόν έρωτα τού καλού. ’Ομοίως καί ή Φρύνη έχρησίμευ- 
σεν ώς πρότυπον δύο περιφημοτάτων καλλιτεχνικών έργων, τής Kvt- 
δίας ’Αφροδίτης τού Πραξιτέλους καί τής άναδυομένης τού Άπελλού.

Έξ Αίγίνης ή Λα’ίς ήλθεν είς ’Αθήνας,καί έ'λαβε τήν πρώτην μόρ- 
φωσιν καί έμαθε τήν τέχνην τού άρέσκειν παρά τή διασήμφ Άσπα- 
σίφ, χήρ$ ήδη τού Περικλεούς, ήτις διετήρει σχολήν Ρητορικήν και 
’Ακαδημίαν έρωτικήν, παρ’ ή έφοίτων καί ό Σωκράτης, δ Πλάτων, 
δ ’Αντισθένης, δ Ξενοφάνης και άλλοι φιλόσοφοι καί έξοχοι άνδρες. 
Μετά τόν θάνατον δέ τής ’Ασπασίας άπήλθεν είς Κόρινθον, πρός ήν 
ειχεν έστραμμένα τά βλέμματα, ώς φημιζομένην διά τήν λατρείαν τοϋ 
κάλλους.

Ή εις Κόρινθον έμφάνισις καί έγκατάστασις τής διαβόητου αύτής 
καλλονής έγένετο πολύκροτος καί. θριαμβευτική. Ό λαός έγοητεύθη έκ. 
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τών άπεριγράπτων θέλγητρων <κύτϋς καί έν βραχεί χρονψ ή Λαίς κα- 
τέκτησε τον θαυμασμόν όλων τών ηλικιών άμφοτέρων τών φύλων. Ό 
ενθουσιασμός αυτός και το θάμβος τών Κορινθίων ε’ικονίζεται ζωηρό
τατα εν τη έξης επιστολή, ήν μετ’ ολίγον έγραψαν αί έν Κορίνθφ 
εταϊραι προς τάς εν Άθήναις. ’Ακούσατε !

«Αχ έν Κορχνθφ έταϊραχ ταϊς έν αΟτεχ ^αχοεχν.
«Ουκ επυθεσθε τά νεώτερα νυν πράγματα ; Ούκ ήκούσατε καινόν εταί

ρας ονομα ; Ω, πόσον ήμϊν έπιτετείχισται χρήμα, Λαΐς, ύπό Άπελ- 
λοϋ τοϋ ζωγράφου θηρχοτροφτιθεχσα ! "Αθλιαι, κλείσατε τά ε’ργα- 
στηρια αυτών, μάλλον δέ καί έαυτάς αποκλείσατε. Μία νϋν έστιν ή 
την Ελλαδα ολην διασοβοϋσα γυνή, μία- Ααΐς έν τοϊς κουρείοις, Λαίς 
εν τοϊς θεάτροις, εν ταϊς εκκλησίαις, έν τοϊς δικαστηρίοις, έν τή βουλή. 
Πανταχή πάντες αυτήν λαλοϋσι, νή τήν Άφροδίτην, καί οί κωφοί 
διανευουσιν αλληλοις το εκείνης κάλλος· ουτω γλώσσα γίνεται και 
τοϊς λαλεϊν μη δυναμενοις Λαις. Εικότως- ένδεδυμένη μέν γάρ εύπρο- 
σωποτάτη εστιν, εκδϋσα 5ε ολ,ϊχ Πρόο’ωπον φαίνεται, ούτε κατά- 
ξηρος, ούτε κατασαρκος, αλλ οϊας λέγομεν ήμεϊς τάς ισχνεγχύλους· 
τΡζΧ®? ενουλισμέναι φύσει, ξανθίζουσαι δέ άφαρμάκέυτα καί τών άκρω- 
μι5ών υπερκεχυμεναι μαλακώς. Οφθαλμοί δέ, νή τήν *Άρτεμιν, όλης 
σελήνής έυκυκλοτεροι- και το μελαν αί κόραι μελάνταται καί τό κύ- 
κλφ λευκόν !...»

Η Λαίς ηύτύχησε νά γίνη ταχέως καί πλούσια. Ίδρυσε S’ έν Κο- 
ρινθφ σχολήν ^ητορικήν καί άκαδημίαν ερωτικήν, ής ή έ'δρα ήτον εν
τός τών κήπων της. Μέγιστοι, πολυτελέστατοι καί μεγαλοπρεπέστα
τοι ήσαν οι περίφημοι αυτοί κήποι, κατεστολισμένοι διά τών ώραιο- 
τάτων άνθέων, αναβρυτηρίων καί καταρρακτών, πρασιών καί δεντρο
στοιχιών, εικόνων και αγαλμάτων καλλιτεχνικωτάτων, έφωτίζοντο δέ 
κατα τας νύκτας δια μαγικών φανών. ’Αντηχούν έκεϊ μουσικαί έναρ- 
μονιοι. Εντός τών κήπων αύτών ή Λαίς έ'διδε διαβοήτους εσπερίδας 
και έτελει μεγαλοπρεπείς έορτάς καί συμπόσια πολυτελέστατα, καθ’ά 
περικαλλεσταται έταϊραι, ώς νύμφαι παριστάμέναι, έψαλλον μελφδι- 
κωτάτους υμνους ύπέρ τής Λαΐδος τής θεάς, τοϋ Βάκχου καί τοϋ Έρω
τος. Και ελέγετο κατά τούς χρόνους έκείνούς, ούχί άχαρίτως, δτι «άν 
άι Αθήναι καυχώνται διά τον Παρθενώνά των, ή Κόρινθος ύπερηφα- 
νεύετάι διά τους κήπους τής Λαΐδος» . Εις τούς παραδείσους δέ αυτούς 
συνηθροίζοντο εύπατρίδαι νέοι, εύγενεϊς καί πλούσιοι ξένοι, ψήτορες, 
ποιηται, φιλοσοφοι, καλλιτέχναι καί μεγιστάνες, οί έπιφανέστεροι, 
κομίζοντες πάμπολλα καί πλουσιότατα δώρα· είσήρχοντο δμως έκεϊ οί 
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καλώς άνατεθραμμένοι, άξιέραστοι και πνευματώδεις, «θυοντες ταϊς 
Χάρισι προ τοϋ θϋσαι τφ Έρωτι».

Διά τοϋ κάλλους, τών χαρίτων καί τής ευφυΐας της η Λαίς εσαγη- 
νευσε καί άνδρας έπιφανεστάτους, ώς τόν Διογένη τον. κύνα, τον κα- 
ταφρονητήν πάσης ματαιότητος'καί ήδονής, τόν πλουσιώτατον αρχη
γόν τής Κυρηναϊκής σχολής ’Αρίστιππον, τόν Δημοσθένη τόν ρήτορα, 
τόν πολύχρυσον Φαρνάβαζον καί άλλους. Καί αύτοί δέ οί ζωγράφοι 
ήρχοντο πρός αυτήν, δπως λάβωσιν εμπνεύσεις, οτε ηθελον ν απομι- 
μηθώσι τής γυναικός τά στήθη .

Έπί τέλους δ χρόνος έμάρανε τά κάλλη τής διαβοήτου έταίρας. 
Γραία δέ ήδη, ή Λαίς. άφιέρωσε τή ’Αφροδίτη τό περίφημον κάτοπτρον 
αύτής, προσφωνήσασα μελαγχολικώτατα : «Εις τήν Παφίαν τό κά
τοπτρον· διότι δέν θέλω νά βλέπω οποία είμαι ήδη· δέν δύναμαι δέ 
νά ΐδω, οποία ήμην πρότερον». Καί αί τελευταϊαι τοϋ βίου της στιγ- 
μαί ήσαν ποιητικώταται. Διέταξε θεραπαινίδα νά θέση έπί τής κε
φαλής αύτής στέφανον έκ μύρτων συνήθροισε πάσας τας παρ αυτή 
έταίρας ' έν τοϊς κήποις προ τοϋ άγάλματος τής ’Αφροδίτης, άλλας 
άνακρουούσας λύρας καί άλλας φερουσας ανθοδεσμας εκ ροδών, πασας 
δ’έστεμμένας δΓ άνθέων."Αφθονον κιννάμωμον έπλήρωσεν εύωδίας τήν 
ατμόσφαιραν . Ή Λαίς δέ ήχθη εν μεσφ αυτών, εν φ αι μουσικαί γυναί
κες εψαλλον, άπεχαιρέτισε τούς περί αύτήν καί έξέπνευσεν έστεμμένη διά 
τών συμβόλων τοϋ έρωτος ή διάσημος καλλονή, «ύπέρ ής διηγωνίζοντο 
αί δύο θάλασσαι τοϋ ’Ισθμού», καί ήτις έθαυμάσθη καί έτιμήθη ύφ’ 
δλης τής Ελλάδος. Οί Κορίνθιοι βαρέως έπένθησαν έπί τφ θανάτφ 
της, έκήδευσαν αύτήν πομπωδέστατα καί έκοψαν μετάλλιον εις τι
μήν της. Έτάφη δέ έν τφ Κρανείφ άλσει καί έπί τοϋ τάφου της 
έστήθη όρθιος λέων, κρατών έπί τών ονύχων του κριόν, κόιμώμενον επι 
δωρικού κιονοκράνου.

VI
Ή Κόρινθος έν τοϊς χρόνοις τής άκμής ειχεν 600,000 κατοίκων, έξ 

ών 460,000 ήσαν δούλοι. Ό πληθυσμός δέ αυτός ηΰξανε έκ τοϋ κι
νητού τών άενάως είς αύτήν συρρεόντων ξένων.

Μυθώδης πλούτος, δημόσιος καί ιδιωτικός, ένεκλείετο ε’ις τήν ευ- 
δαίμονα πόλιν, ή δέ πολυτέλεια, τρυφή καί εύμάρεια τών κατοίκων 
της είχε καταστή παροιμιώδης. Τά δείπνα καί συμπόσια αυτών ήσαν 
πολυτελέστατα, καθιστάμενα τερπνότερα διά τών όρχηστρίδων καί αύ- 
λητρίδων, μουσικών καί πεζών εταιρών καί τόσφ πεφημισμενα, ώστε 
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πολλοί χάριν αύτών ήρχοντο είς Κόρινθον, άκλητοι, άπό μακρινών πό
λεων. Οίνον έπινον ξενικόν, διότι δ εγχώριος ήτο, κατά τόν “Αλεξιν, 
βασανις/μός. Έν φ 8ε ήσαν τρυφηλοί καί φιλήδονοι, ήσαν καί τόσφ 
φιλόκαλοι, ώστε, δπου ήκούετο εΐκών τις ή άγαλμα, έ'ργον έξοχου 
τεχνίτου, άπέκτων αύτό δι’ άδράς δαπάνης καί έκόσμουν τήν ώραίαν 
πόλιν των. %),τι ώραϊον και ζηλευτόν ειχεν δ άρχαϊος κόσμος έκεϊ συν- 
έρρεεν.

Καί έβλεπε τις είς τά παράλια τών επινείων της κατά στοιβάδας 
φακέλλους βύβλων καί ιστία πλοίων, μετακομίζομε νους έξ Αίγύπτου, 
όστά ελεφάντων άπό τής Λιβύης, δέρματα τής Κυρρήνης, άρώματα 
τής Συρίας, φοίνικας τής Φοινίκης, προσκεφάλαια τής Καρχηδόνος, 
τυρόν τών Συρακουσών, άπίδια καί μήλα τής Εύβοιας, ταρίχη τοϋ 
Ελλησπόντου, κυπαρίσσους τής Κρήτης,ίσχάδας τής Ρόδου, άμύγ- 
δαλα τής Νάξου, άνδράποδα έκ Φρυγίας καί Θεσσαλίας καί άλλα 
παντοειδή άντικείμενα τής εύμαρείας και τοϋ έμπορίου. “Αφθονοι δ* 
έκομίζοντο οί ξενικοί οίνοι, δ εύώδης Βύβλινος, δ Πράμνειος, δ Χίος, δ 
Θάσιος, δΜενδαϊος, δ έξ Ήραίας τής ’Αρκαδίας καί άλλοι περίφημοι.

Πολυδαίδαλος καί πολυθόρυβος πόλις ! Έν τή άγορά διέλαμπον αΐ 
χαριτόβρυτοι άνθοπώλιδες. Ό Διογένης δ κύων έκύλιεν έν τφ Κρανείφ 
τόν πίθον, ί'να μή μένη άργός, δτε δλη ή Κόρινθος ανάστατος παρε- 
σκευάζετο είς άμυναν κατά τοϋ Φιλίππου ή άλλοτε έδέσποζε τών συνα
ναστροφών τής Λαΐδος ή έμάστιζεν ή έφαίδρυνε τόν κόσμον διά τής 
ευφυΐας του ή περιεφρόνει τόν Μ. ’Αλέξανδρον. Ό πλούσιος και περί- 
κομψος ’Αρίστιππος ήσώτευεν άφθονα χρήματα ε’ις ήδονάς. Έκπτωτοι 
ήγεμόνες, ώς δ Δουκέτιος τών Σικελών και Διονύσιος δ νεώτερος, ήσαν ά- 
ξιοθρήνητον άντικείμενον γενικής περιέργειας,έπιχαιρεκακίας καί χλεύης, 
μάλιστα δέ δ Διονύσιος, διατριβών περί τάς όψοπώλιδας ή έν μυροπω- 
λείοις ή έν καπηλείοις, πίνων οίνον καί διαπληκτιζόμενος μετ’αύλητρΐ- 
δων περί θεατρικών Ασμάτων καί μουσικής ή μετερχόμενος τόν γραμμα
τοδιδάσκαλον. Ό κιθαρφδός Στρατόνικος, έρίζων πρός γραίαν, ήτις είχε 
προσηλώσει έπ’ αύτοϋ τά βλέμματά της, έκίνει τόν γέλωτα πάντων. 
Ό γλυκύτατος ψάλτης τών ρόδων καί τών ερώτων ’Ανακρέων όρμα- 
θοίτς έρώτων ειχεν έκεϊ. Ό ’Αθηναίος τερατοσκόπος καί σοφιστής 
Άντιφών, δ έπικληθείς λογομάγειρος, πριν ή τραπή έπί τήν Ρητο
ρικήν, διετήρει οίκημα παρά τήν άγοράν, έφ’ού έπέγραψεν, δτι «δύ- 
ναται τούς λυπουμένους διά λόγων θεραπεύειν ί» Καλλιτέχναι, άγύρ- 
ται, θαυματοποιοί, τερατοσκόποι, γόητες, άνεμοκοϊται, δηλ. οΐ έπαγ- 
γελλόμενοι τήν τέχνην τοϋ κοιμίζειν τούς άνεμους, μυροπώλαι καί μυ- 
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ρεψοί, κιθαρφδοί, φιλόσοφοι, κυνικοί ’ιδίως, καί έταϊραι καί έταιρίδες 
έδώ καί έκεϊ. Ή πολυτέλεια τοϋ βίου, αί παντοειδείς άσωτεϊαι καί αί 
χιλιάδες τών εταιρών άπε^ύμνουν εύχερώς τούς πολίτας καί προ πάν
των τήν νεολαίαν. ’Εντεύθεν δ’ έμάστιζε πολλούς άνήκουστος πενία. 
Καί εβλεπέ τις έν τφ Κρανείφ άλσει έν πλήρει μεσημβρία νεανίσκους, 
ώραίους, κομψούς καί εύγλώττους, διατρίβοντας καί άναστρεφομένους 
μετά τών άρτοπωλίδων καί όπωροκαπήλων. Έκεϊ δέ, κύπτοντες είς τό 
έδαφος, άλλος μέν συνέλεγε φλοιούς θέρμων, άλλος δέ ήρεύνα τά κε- 
λύφη τών καρύων, μή εΰρη έν αύτοϊς τι, κατά λάθος άπομεϊναν, άλ
λος άπέγλυφε διά τών ονύχων τούς φλοιούς τών ροιών, μή εΰρη κόκ
κον τινά, καί άλλοι συνέλεγον καί κατέτρωγον λαιμάργωςτ’ άπορρι- 
πτόμενα καί ύπό πολλών πεπατημένα λείψανα καί ψιχία τών άρτων ! 
Είς τοιαύτην πόλιν, ένεκα τής φοβεράς δαπανηρότητος τοϋ βίου καί 
τών έκ τών εταιρών κινδύνων, ήτο τόσφ δύσκολον νά πλεύση καί δια- 
μείνη τις, τόσφ δέ προβληματικόν καί κινδυνώδες διά τούς άνδρας 
ιδίως, ώστε εινε εύνόητος καί χαρακτηριστικωτάτη καί άριστα άρμό- 
ζουσα ή περί αύτής έκπαλαι πολυθρύλητος παροιμία,

«Ού παντός άνδρός ές Κόρινθον εσθ’ ό πλους».

VII
Τοιαύτη ήτον ή Άψνειός Κόρινθος έν γενικαϊς γραμμαϊς, έν σκια

γραφία, μέχρι τών μέσων τής Δ’ π. X. έκατοντάετηρίδος, έφ’δσον 
διετήρησε πλήρη τήν αύτονομίαν ή έθνίκΛν κυριαρχίαν αύτής.

Έκτοτε δμως ήρξατο ή παρακμή.
Μετά τήν έν Χαιρωνείφ μάχην, έν ή έτάφη ή ’Αθηναϊκή έλευθε- 

ρία, δ Φίλιππος κατέστη κύριος άπάσης τής 'Ελλάδος. Είς τήν Μακε
δονικήν δέ κυριαρχίαν ύπετάχθη καί ή Κόρινθος. Έν έ'τει 243 π. X. 
δ μεγαλεπήβολος “Αρατος ήνωσεν αύτήν μετά τής ’Αχαϊκής συμπο
λιτείας, άφοϋ τήν έκυρίευσεν άπό τών χειρών ’Αντιγόνου τοϋ Γόνατά, 
καί ή Κόρινθος έκτοτε κατέστη τό πολιτικόν κέντρον τής Ελλάδος δλης.

Περί τάς άρχάς δέ τής δευτέρας έκατόνταετηρίδος αί Ρωμαϊκαί λε
γεώνες έθριάμβευον καί έζήτησαν δάφνας μεγάλης δόξης. Οί Ρω
μαίοι έκήρυξαν καί διεξήγαγον κατά τής Μακεδονίας πόλεμον νικη
φόρου, δστις καί κατέστησεν αύτούς κυρίους τής χώρας καί έπήγαγε 
τήν κατάλυσιν τοϋ Μακεδονικού βασιλείου, μεταβληθέντος είς Ρωμαϊ
κήν έπαρχίαν. Έπήλθον δέ τότε σκληροί έν Έλλάδι διωγμοί καί έκδι- 
κήσεις πολλών έπιφανών πολιτών, ώς Μακεδονιζόντων, καί ή συκο
φαντία ΰπέθαλψε καί άνέπτυξε δεινώ; τά έμφύλια μίση καί δ δημό- 

tom.os ιζ'. Μάρτιος 33 
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σιος καί ιδιωτικός βίος περιέστη είς οίκτράν καί άξιοθρήνητον κατά
στασή, ήν έξεικόνισε ζωηρώς δ φιλόπατρις ιστορικός Πολύβιος. Ή 
Ρώμη επωφθαλμία την 'Ελλάδα, ιδίως δμως προεμελέτησε νά κατα- 
στρέψη τήν Κόρινθόν, εν η διέβλεπε δεινόν έν τή ’Ανατολή ανταγω
νιστήν κατά τήν ναυτιλίαν καί τό έμπορων, πιθανώς δέ καί κέντρον 
πολιτικής δυνάμεως, έπεδίωξε δέ καί εύρε προφάσεις διά τήν έκτέλε- 
σιν τοϋ καταχθονίου πολιτικού σχεδίου.

Η Σπάρτη ήλθεν είς διενέξεις πρός τήν ’Αχαϊκήν συμπολιτείαν 
καί έζήτησε τήν προστασίαν τών εύνοούντων αύτήν Ρωμαίων. Ή 
Ρώμη τότε ε’πενέβη διπλωματικότατα καί ού’τως, ώστε δ πόλεμος έπί 
τέλους κατέληξε καθαρώς μεταξύ Ρώμης καί ’Αχαιών, οΐτινες έξεπρο- 
σώπουν τήν 'Ελληνικήν έλευθερίαν.

Ή Ρώμη ήν τότε παντοδύναμος καί προ μηνών μόλις περατώσασα 
θριαμβευτικώς τόν τελευταϊον Καρχηδονικόν πόλεμον, ειχεν έξολοθρεύ- 
σει δια τοϋ Σκιπιονος Αιμιλιανοϋ τήν λαμπράν καί περίβλεπτον Καρ- 
χηδόνα. Είχε δέ μέγαν, εμπειροπόλεμον καί άριστα ώργανωμένον 
στρατόν και επι πλέον μεγάλους πολιτικούς καί στρατιωτικούς άνδρας. 
’Εν ω ή Άχαΐα, ώς εκαλείτο τότε ή Ελλάς, ήτον είς οίκτράν πο
λιτικήν έκλυσιν καί έ’ρμαιον έλεεινόν θερμοκεφάλων ή άχρείων, καί 
ιδιωφελών δημαγωγών. Ήν δέ καί έξηντλημένη έκ τών μακροχρονίων 
έμφυλίων πολέμων. Άπέστειλε λοιπόν ή Ρώμη είς Κόρινθον μεθ’ ίκα- , 
νοϋ στρατού τον ύπατον Λεύκιον Μόμμιον, είς δν άνέθηκε τήν κατά
λυσή τοϋ ’Αχαϊκού έπικληθέντος πολέμου τούτου, κυρίως δέ τήν 
κατάλυσιν τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας καί τήν καταστροφήν τής 
Κορίνθου.

Ό Μόμμιος έφθασεν είς τόν Ισθμόν περί τό φθινόπωρον τοϋ έτους 
146 καί ήρξατο τού κατά τών ’Αχαιών όλεθριωτάτου πολέμου. Δυσ
τυχώς ην αδύνατος ή παρασκευή προσηκούσης άμύνης. Έστρατήγει 
τής άτυχους ’Αχαϊκής Συμπολιτείας δ παράφορος καί άθλιος Δίαιος, 
άνακηρυχθείς στρατηγός διά τών όχλων, κατάπληξις δέ καί πανικός 
ειχον καταλαβει τους δυστυχείς Ελληνας, ώστε δέν ήδύναντο νά ϊδω- 
σιν, ότι πάντες ήγοντο είς βέβαιον όλεθρον πανέστιοι, καί, ώς λέγει 
μετά πονου και ευγλωττίας δ Πολύβιος, «οιον ύπό χειμάρρου τίνος 
λάβρου προωθούμενοι και φερομενοι μετά βίας, έπηκολούθουν τή τοϋ 
προεστώτος ανοιφ και παρακοπή». Ούτε τών παρά τήν Καρχηδόνα 
Άσταπαίων κ&ν ειχον τήν αρετήν, οΐτινες, πολεμούμενοι ύπό τών ύπό 
τον Μαρκών Ρωμαίων, ηγωνίσθησαν μετ’ άπογνώσεως καί επεσον άπαν- 
τες είς το πεδίον τής μάχης, πλήν πεντήκοντα, οΐτινες, ώς ειχον 
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προορισθή, κατέσφαξαν τάς γυναίκας καί τά παιδία, εθεντο πϋρ είς 
τάς περιουσίας των, άς ειχον συσσωρεύσει έν τή άγορ^ καί έπέρριψαν 
και εαυτούς είς τάς φλόγας, άκερδή τόίς πολεμίοχς την νίκην 
έργασάμενοΐ, κατά τόν Άππιανόν.

Τό φρικώδες τέλος έπήλθε ταχέως. Παρά τήν θέσιν Λευκόπετραν, 
πιθανώτατα κειμένην έν τφ πεδίφ τών σημερινών Έξαμιλλίων, με
ταξύ τών Κεγχρεών καί τής άρχαίας Κορίνθου, έκεϊ έπληγη θανασί- 
μως καί έτάφη ή αυτονομία καί έλευθερία τής άρχαίας Ελλάδος. Αΐ 
Ρωμαϊκαί λεγεώνες διεσκόρπισαν καί κατετρόπωσαν τούς τελευταίους 
Έλληνας καί έκυρίευσαν τήν Κόρινθον.

Ή άλωσις ύπήρξε φρικαλέα καί δραματικωτάτη. Κατέσφαξαν 
πρώτον τούς έναπομείναντας άνδρας, έξηνδραπόδισαν δέ τάς γυναίκας 
καί τά παιδία.Ειτα έλαφυραγώγησαν τήν πόλιν, ής έκθαμβοι ειδον τόν 
πλούτον τών αναθημάτων καί άναριθμήτων καλλιτεχνημάτων· ήσαν δέ 
ταύτα τόσφ πολλά, ώστε τά μέν ώραιότατα καί θαυμάσια μετηνέχθη- 
σαν είς Ρώμην,τά δέ δευτερεύοντα έδωρήθησαν είς τούς συμμάχους Περ- 
γαμηνούς καί άλλους ή έδημοπρατήθησαν. Μετά ταϋτα κατέσκαψαν 
τά λαμπρά τείχη καί τέλος είς συμπλήρωσιν τής φρίκης καί καταστρο
φής έθεντο πϋρ. Οι Ρωμαίοι στρατιώται, ύπο τον ήχον τών πολεμι
κών σαλπίγγων, κρατούντες δό^δας άνημμένας, μεθύοντες έκ τής νίκης, 
μαινόμενοι καί άλαλάζοντες, έ'θεντο πανταχόθεν πϋρ καί ή ώραία καί 
όλβιωτάτη πατρίς τοϋ Περιάνδρου, τοϋ Τιμολέοντος καί τής Λαΐδος, 
ή λαμπρά καθέδρα τοϋ Ελληνικού έμπορίου, τών τεχνών, τοϋ πλού
του καί τής ήδυπαθείας έγένετο παρανάλωμα τοϋ λυσσωδεστάτου πυ
ράς, ού αΐ φλόγες καί δ καπνός άνήλθον μέχρι τών κορυφών τοϋ Άκρο- 
κορίνθου και μετεβλήθη είς σκηνήν καί θέαμα Ταρτάρειον. Έκαίοντο 
οί πολυδαίδαλοι ναοί, τά ιερά, οί θαυμαστοί κήποι, τό Κράνειον, αί 
περίβλεπτοι καί καλλιτεχνικώταται οίκοδομαί" έκαίοντο. τά μή λαφυ- 
ραγωγηθέντα αριστουργήματα τής τέχνης, τής γλυπτικής, τής πλα
στικής καί τής γραφικής- έκαίοντο τά βαρύτιμα τεχνουργήματα καί 
τά εργοστάσια τής λαμπράς βιομηχανίας, οί θησαυροί τοϋ πλούτου 
τής Κορίνθου, τά περίφημα καί άπειρα άρώματα, άτινα έπί αιώνας 
ολους έξυπηρέτουν τήν ήδυπάθειαν τών Κορινθίων έκαίετο τέλος ή 
Κόρινθος, ή Άφνειός καί πολυύμνητος Κόρινθος καί δ θηριώδης στρα
τηγός, άμουσος δέ καί σκαιός Ρωμαίος, άπαθής καί άτεγκτος, έθεάτο 
τήν παμμεγέθη καταστροφήν, ήτις έμεινε καί θά μείνη αίωνία κηλίς 
είς τήν ιστορίαν τής Ρώμης.

Έξηφανίσθη ούτως άπό τοϋ προσώπου τής γής ή Άφνετδς Κό- 
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ρχνθος.Ή έρημωθεισα πόλις ζαί ή περιοχή αύτής έζηρύχθησαν αγρός 
Ρωμαϊκός, εκποιούμενος η έκμισθούμενος, ώ; κτήμα τοϋ Ρωμαϊκού 
λαού. Έπ'ι εκατόν όλα έτη έζάθισεν έρημος καί μόνη ή χώρα, ή πε- 
πληθυμμένη λαών. Ό Μόμμιος έπωνομάσθη κατά δόγμα της Συγ
κλήτου ’Αχαϊκός καί κατήγαγεν έν Ρώμη θρίαμβον, ζατακοσμηθέντα 
διά τών έκ τής Κορίνθου συληθέντων καλλιτεχνημάτων καί λαφύρων.

Ή πτώσις δέ τής Κορίνθου συνεπήγαγε καί τήν πτώσιν τής άρχαίας 
Ελλάδος. Είς τά ερείπια αύτής έτάφησαν διά παντός τά λείψανα 
τής Ελληνικής ελευθερίας κατά τό άπαίσιον 145 π. X. έτος. Διά 
ψηφίσματος τής Συγκλήτου τής Ρώμης ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κα- 
τελύθη, μετ’αύτής δέ καί ή ’Εθνική άνεξαρτησία· ή 'Ελλάς δέ όλη, 
έπονομασθεϊσα Άχαχα, έκυβερνήθη ύπό Ρωμαίων καί βαθμηδόν κα- 
τήντησεν δριστικώς ’Επαρχία Ρωμαϊκή έπί Αύγούστου. Καί άνφ- 
κισε μέν τήν Κόρινθον μετά εκατόν έτη δι’άπελευθέρων Ρωμαίων δ 
’Ιούλιος Καϊσαρ- άλλ’ή νέα πόλις ύπήρξεν άλλη Κόρινθος καί ούχί 
ή περίφημος, ή Άψνεχός έκείνη. 'Η Άφνεΐός άπώλετο φευ, δια
παντός πλέον. Διά τόν φρικώδη δέ αύτής όλεθρον κατεθλίβη εύλόγως 
όλος δ αρχαίος κόσμος καί οί λογογράφοι καί ποιηται έθρήνησαν αυ
τήν συμπαθέστατα. Συγκινητικώτερον δέ πάντων καί γραφιζώτερον δ 
’Αντίπατρος έν έπιδεικτικφ έπιγράμματι έ'ψαλλε μετά βαθυτάτου πόνου.

«Ποϋ τδ περίβλεπτον κάλλος σέο, Δωρί Κόρινθε ; 
Που στεφάναι πύργων, ποϋ τά πάλαι κτέανα ·, 
Ποϋ νηο'ι μακάρων, ποϋ δώματα, ποϋ δέ δάμαρτες 
Σισύφιαι, λαών θ’αί ποτέ μυριάδες ; 
Ουδέ γάρ οϋδ’ ίχνος, πολυκάμμορε σεϊο λέλειπται, 
Πάντα δέ συμμάρψας έξέφαγε πόλεμος 
Μοΰναι άπόρθητοι Νηρηιδες ώκεανοϊο 
Κοϋραι, σών άχέων μίμνομεν αλκυόνες».

•Ήτοι,
«Πού εινε τό περίβλεπτον κάλλος σου, ώ Κόρινθε ; Πού αί στεφάναι 

τών πύργων σου και πού τά πάλαι άγαθά σου ; Πού εινε οί ναοί τών 
θεών καί τά δώματα ; Πού δέ αί Κορίνθιαι γυναίκες καί αί ποτέ μυ
ριάδες τών λαών σου ; Φεύ, ουδέ ίχνος σου κ&ν διεσώθη, πολυδύ- 
στηνε Κόρινθε ! Τά πάντα συνήρπασέ καί κατέφαγεν δ πόλεμος. Καί 
ούδέν έμεινεν άπόρθητον, οχύδέν, είμή μόναι αί Νηρηιδες, αί κόραι τού 
Ωκεανού, αλκυόνες θρηνφδούσαι τάς συμφοράς σου !»

Λημ.. Κ. Βαρδουνοώτης

ΠΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ

Α’.
Μέσφ εύδένδρων κοιλάδων έπί τής κλιτύος λοφίσκου, ένθα έπλεκεν 

άειθαλές έαρ τήν άνθεμόεσσαν φωλεάν του, άοϊδός εύδαίμων διεβίου 
είρηνικώς. Έκεϊ οί Ζέφυροι, φιλίως πρός αύτόν άπό τής κορυφής τής 
γελώσης πετώντες, έπέρραινον έπί τό εύρύ μέτωπόν του τούς ζαλλι- 
λαμπεϊς άδάμαντας τής αυγερινής δρόσου διά τών γαλανολεύκων πτε
ρύγων των. Έκεϊ ή παραδείσιος κόρη τής αίγλης, ή Μούσα, άπό χρυ
σών νεφελών κατερχομένη, κατηύγαζε τό όρος διά τών λαμπρών τής 
μορφής της άκτίνων, έν φ δ’έπ’αυτού ύπό τό βήμα τού νεφελοπλά- 
στου ποδός της έφύοντο δάφναι καί κρίνα, δ ζείδωρος αύτής σπινθήρ 
ε’ις τήν ψυχήν τοϋ εύκόμου νεανίου εΐσδύων, έκίνεε τά μελιτώδη αυτού 
χείλη εις ήδυλάλους ψαλμούς.

Έψαλλε γηθοσύνως δ άοιδός δ ευδαίμων καί ζωή του ήτο τό ^σμά 
του. Έτρύφα άγνώς μέσφ τής θαλλούσης φύσεως έκείνης, τήν δέ άρ
γυρον αύτοϋ λύραν, έφ’ής ή δροσόχειρος Μούσα ειχεν εύεργετικώς έπι- 
πνεύσει, δέν θ’άντήλλασσεν ούδ* άντί θησαυρών χρυσίου όγκωδεστέ- 
ρων ή τό έφ’ού διεβίου καλλίχλοον βουνόν, ούδ’ άντί πορφύρας καί θρό
νου βασιλικού. ΙΊοθεϊ ποτέ τόν δαμασίφρονα χρυσόν καί τάδαμαντό- 
στιλπνα πλούτη δ άγγελος δ εις τούς χρυσανθεϊς τού αίθέρος λειμώνας 
διαβιών μακαρίως ; ποθεί κλωβόν χρυσούν και μαργαρώδη τό λάλον 
τού δάσους πτηνόν ; «

Άλλ’ή Μοίρα, βλοσυρόν βλέμμα έπ’αυτού άτενίσασα, έφθόνησε 
τό άγνόν του χάρμα, καί ώσεί λέων απηνής κατ’αυτού βρυχωμένη, 
κατήλθε γοργή ώς σφοδρός καταρράκτης τό χιονοκόρυφον όρος, έφ’ού 
άφανώς έδρεύουσα κατασκοπεύει τόν βίον τών δυστήνων βροτών.

Εύρεν αύτόν ή άνηλεής εγγύς κρυσταλλώδους πηγής κατοπτριζούσης 
τά νέφη, έν η χρυσόκερως έ'λαφοι έπινον ύδωρ καί κλίνουσαι γλαφυρώς 
ή ^οδή καί ή εύσκιος πίτυς έδροσοβόλουν τούς κλάδους των. Ήτένιζε 
γηθοσύνως δ άφελής μεϊραξ τά μακράν μειδιώντα ήλιόχρυσα πελάγη 
καί εις έκτασιν ίεράν πρό τού γλαυκού αχανούς περιπίπτων, ούδέ καν 
προεϊδε τήν έχθράν θεότητα, ής, κυματίζοντες ύπό τάς αύρας, οί βα-
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θυμέλανες πέπλοι έκηλΐδουν την γελόεσσαν τοϋ τοπείου αιγλην διά 
της ζοφεράς χροιάς των, ώς τετανυσμέναι γιγάντειοι άπαισίου κόρακος 
πτέρυγες.

Μόνον δέ δτ’έπέθηκε τό φάσμα έπί τοϋ ώμου αύτοϋ τήν σκελετώδη 
του χεϊρα, ήνώρθωσεν έν έκπλήξει τήν κεφαλήν. Οΰτω φεϋ ! συνήθως 
άτενίζομεν μειδιώντες τό μέλλον εις ονείρων πλέοντες χρυσοί πε- 
λάγη, έν φ λάβρον πρός ήμάς προβαίνει τό μελανόπεπλον φάσμα τής 
συμφοράς.

— Έπί πολύν χρόνον, τω ειπεν, έβίωσας έν τφ κόσμφ εύδαίμων, 
απερίγραπτος δέ νόμος μεταβολής τών ανθρωπίνων έγκειται άπ’αίώνων 
εις χεϊράς μου· καί ήδη έν τή άεννάφ έπί τόν κόσμον περιτροπή τοϋ 
οξυδερκούς βλέμματός μου, τήν χλοεράν σου κρύπτην ΐδοϋσα, ήλθον 
ΐν’άρπάσω εκείνο, δπερ αποτελεί τήν άμείωτον τέως χαράν σου, τήν 
λάλον λύραν σου.

Ώχρος ώς νεκράνθεμου άνύδρως έπί τάφου θάλλον ό τάλας ήνωσε 
τάς χεΐρας γονυπετών πρό τής άγριας θεαίνης, άσπαζόμενος ίκετι- 
κώς τούς νυκτοβαφεϊς αύτής πέπλους, ώς πϊπτον καταφιλει τούς πό- 
δας τοϋ άστερογείτονος άκταίου βράχου τό φϋκος τό ταπεινόν.

— Άρπασόν μοι πάν άλλο, θεά οργίλη, άνέκραξε στενάζων, άλλά 
πρός Θεοϋ ! τήν λύραν μου μή !

Πλήν μάτην ! άκαμπτος ώς δ βράχος ή άδυσώπητος έκείνη.
— Καί τί άλλο σύ κατέχεις ; ήρώτησεν εΐρωνικώς μειδιώσα- δέν 

εχεις πλούτου καλλίχρυσον όλβον, ούδέ καλλιμάρμαρον μέλαθρον, δπως 
άρδην αύτό άνατρέπουσά διά μιάς μόνης βολής τής πανσθενοϋς χειρός 
μου, ώς συνήθως πράττω, σέ ρίψω τήν έπιοϋσαν άστεγον έπαίτην άνά 
τάς εύρείας οδούς. Γυμνήτης σύ, άλλά γυμνήτης εύδαίμων, ού ή άμε— 
γής χαρά, παντός άλλου θνητοϋ τήν έπιτυχίαν ύπερβαίνουσα, Ιδιαζόν
τως μέ σκανδαλίζει, δύο τινά μόνον κέκτησαι, τήν λύραν καί τό ό'μμα 
δι’ού εις τής φύσεως τά κάλλη τρυφής· σοί δωροϋμαι τό πρώτον, άν 
στέρξης νά στερηθής τοϋ δευτέρου.

Ώ ! πόσον θερμώς άγαπή τήν θεόδοτον λύραν ό ποιητής ! πρός αύ
τήν ύπάρχει συνδεδεμένη στενώς ή ένθους ψυχή του, ώς ή Άμαδρυάς 
πρός τήν δρϋν, τήν καλλίσκιον στέγην της.

— Γένοιτο !.. άνέκραξεν έπί στιγμήν μόνον διστάσας ό άοιδός, 
καί μαργαρόστιλπνον δάκρυ πεσόν άπό τών ώχρών του βλεφάρων, 
έκυλίσθη έπί τά άβρά τής χλόης άνθύλλια- ή χλόη ύπο τό πϋρ αύτοϋ 
έμαράνθη, άλλά δέν έμαλάχθη, οϊμοι ! τής Μοίρας ή άγρια ψυχή.

Καί τφ άφήρεσε τήν ΰρασιν,

Έκτοτε δέν έκόσμησε πλέον τήν σφριγηλήν κόμην του ή μύρτος καί 
τό ρόδον, άλλά πένθιμου Ιτέας κλάδον εστεμμένος, έ'ψαλλε καθήμινος 
ύπό πτελέαν ύψιτενή..

’Ώ τής πίκρας, ώ τής σκληράς μου Μοίρας 1 
τοϋ ταρταρείου ζόφου αδελφός, 
έρημολάλος θρηνφδός Θαμύρας 
δέν βλέπω πλέον τής αυγής τό φως.

"Ας μέ θρηνή έπί πρασίνων κλάδων 
ή αηδών λαλοϋσα θλιβερώς !
ας μέ φιλή τών αφελών Δρυάδων 
δ λευκοχίτων εΰμειδής χορός !

Μ’ άνθοστεφές δπόταν φθάνη άρμα 
χρυσής εΰδίας θέαινα ξανθή, 
καί γλυκερόν μυστηριώδες χάρμα 
έπί τήν φύσιν τήν χλωράν άνθη,

Τί πρός έμέ εάν εγγύς ευώδης 
ή μαργαρόδροσος γελά ροδή ; 
τι πρός έμέ άν Φοίβη άργυρώδης

, τήν νύκτα στέφη μ’αιγλην εύμειδή ;

Τί άν χρυσούς έπανατέλλη Φοίβος, 
άν σαπφειρώδης πόντος σελαγή ;
φεϋ 1 δι’ έμέ τοϋ βίου εΐν’ ή τρίβος 
άλυτος ζόφος καί ταρτάρου γή !

Θνητέ, φθονών τήν λάμπουσαν πορφύραν, 
θνητέ, ποθών τά πλούτη τάργυρα ! 
πτωχέ, άράς τοξεύων είς τήν ΜοΓραν 
δτι σκληρώς αεί σέ παρορόί,

Εΰφήμει, ώ ! τό βλάσφημόν σου στόμα 
ύπ’εΰλαβοϋς άς σφραγισθή σιγής !
”Αν διά θρήνους μόνον έχης τό'μμα, 
πάλιν εύδαίμων είσαι έπί γής I

Β’.
Ό θυελλόπτερος πανδαμάτωρ ό δι’άγριας πνοής μαραίνων τής χα

ράς ήμών τά ρόδα, μαραίνει δμοίως καί τάς ζοφεράς ’ιτέας τής θλίψεως, 
καθιστών δυνατήν οΰτω τήν νέαν υπέρ αύτάς άναβλάστησιν άνθέων 
φαιδρών. Έτη τινά παρήλθον καί φ άνδρωθείς ήδη νεανίας ι|ιάήτη$ 
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τών λειμώνων εύρε παραμυθίαν της μοιραίας αύτοϋ συμφοράς· sups πα
ραμυθίαν έπί τών χορίων της προσφιλούς αύτοϋ λύρας, άβρά δέ παρ
θένος ροδόμορφος καί γλυκεία ώς Όρειάς τοϋ βίου αύτοϋ συνεμερίσθη, 
καί ήδη έπί της στέγης τοϋ λευκοτειχοϋς αύτών οίκίσκου, έν φ ούχί 
άπό χρυσών κυλικών, άλλ’άπό άφελοϋς ποιμενικοϋ κισσοβίου άντλοϋσι 
νέκταρ ευδαιμονίας, γλαφυρώς πεπλεγμένος κισσός καί ^οδή σύμβολο- 
ποιοϋσι τήν άρρηκτου αύτών ύπό τοϋ Υμεναίου συνένωσιν. Άλλ’ ή κο- 
ρωνίς τής ευδαιμονίας αύτών εινε τό γλυκύ καί ώς ό Φοίβος χρυσόκο- 
μον τέκνον των, δπερ τερετίζει χαράν έν τφ οϊκω, δτε παϊζον πλατα- 
γεϊ τάς χεϊρας έρεϊδον τήν κεφαλήν εις τούς μαρμαρώδεις κόλπους τής 
εύπέπλου μητρός.

Γ'.

Άλλ ’ έπέρριψε .πάλιν έπί τοϋ παρηγορηθέντος δυστυχούς τό λάβρον 
βλέμμα ή Μοίρα, καί κατήλθεν ύπό τοϋ ύπερμήκους ορούς αύτής, δπως 
τώ άφαιρέση καί πρός τόν αδελφόν της θάνατον παραδώση τό πολυ- 
φίλητον τέκνον του.

Γονυπετής δ τάλας καί ωχρότερος νεκρικών βρυκολάκων, πρός αύτήν 
έδεήθη, άλλα μάτην τά φλογώδη δάκρυα του ρέοντα ετηξαν τούς 
αναίσθητους χάλικας τοϋ εδάφους· ούδόλως ύπ’αύτών έμαλάχθη ή χα
λύβδινη τής θεαίνης ψυχή.

— Μόνον άν άντ’αύτοϋ μοί δώσης τήν λύραν σου, στέργω, τώ εϊπεν 
άπαθώς αύτόν άτενίζουσα.

’Ω σκληρά ένδόμυχος πάλη δύο έρώτων έπίσης ήδέων, έπίσης άγνών ! 
ώ στιγμή ίεράς οδύνης, ής ή θέα θά συνεκίνει καί τών βουνών τόν αι
μοδιψή λύκον, καί τών δρυμών τόν βροντόφωνου λέοντα !

— Γένοιτο ! ανέκραξε τρέμων δ τάλας ώς κλών ^απιζόμενος ύπ’ άνέ- 
μου σφοδρού· χαίρετε, εύανθεϊς" γενέθλιοί μου κοιλάδες, χαίρετε, εύσκια 
άλση και εύυδροί μου λοφίσκοι, ών τά κάλλη διετέλουν άνεξιτήλως 
έν τή καρδί$ μου έζωγραφημένα καί έν αύτή τή άλύτφ τής τυφλότη
τας μου νυκτί ! δέν θά σάς ψάλλη εφεξής γηθοσύνως ή άργυροί μου 
λύρα, ής στερούμαι δπως σώσω τό τέκνον μου. ΤΩ λιγυρά καί εϋδροσός 
μου πτελέα ! δέν θά θωπεύσης πλέον, ριπιζομένη ύπό τών Ζεφύρων, 
διά τών εύφύλλων σου κλώνων τό μέτωπόν μου ύπο τήν στέγην σου 
καθημένου, διότι δ’δων τήν λύραν μου τήν καρδίαν μου δίδω, καί δέν 
θά έπιζήσω τής στερήσεώς της, ώς δέν έπιζή τής δρυός αύτής τής 
φιλτάτης ή δασόβιος Άμαδρυάς !

Και τό ύστατον φιλών περιπαθώς τήν άργυράν αύτοϋ λύραν, μει

δίαμα δέ δακρυομιγές πρός τό τέκνον αύτοϋ άπευθύνων έ'βαλεν άρρη
τον στόνον, δν άντεβόησε θρηνούσα σκιώδης τών κοιλάδων ηχώ.

Τότε σφοδρόν καί παλμώδες άλγος συνεκίνησε μυστηριωδώς τήν 
άψυχον φύσιν αΐ -πίτυες τής κοιλάδος διεσείσθησαν ^ιγοϋσαι, έστένα- 
ζαν τοϋ όρους οΐ άλαλοι βράχοι καί δ ποταμός δ εύφλοίσβως κυλινδού- 
μενος εγγύς των άνέστειλεν αίφνιδίως τάργυρορρέοντα ^εϊθρά του· βα- 
θύπονος δέ τής όλης φύσεως στοναχή πρός τόν ούρανόν ύψουμένη άντε- 
λάλησεν είς τούς εΰρεϊς αύτοϋ θολούς τό πανσθενές τής πατρικής στορ
γής μεγαλεϊον, τό θλιβερόν ΰψος τής θυσίας τής εύγενοϋς καί δυστή
νου εκείνης ψυχής. Τότε τό πρώτον ήσθάνθη συμπάθειας παλμούς ή 
άτεγκτος καρδία τής βλοσυρώπιδος θεαίνης, ήτις χαριζομένη τό τέκνον 
είς τόν πατέρα καί διά τής άκρας τής ζοφερού αύτής πέπλου λαθραϊον 
σπογγίζουσα δάκρυ, εστρεψε σιγηλώς τά νώτα, δπως άναλάβη τήν μα

κράν καί άνάντη πορείαν της.

Έν Κωνσταντινουπόλει,
Κορνηλόα Λ,. ΙΙρεδεϊεώτου

ΠΕΡΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ*

Χάριν τής Γλυκέρας δ Άρπαλος εστειλεν είς τάς Αθήνας μέγα 
φορτίου οίνου, προς άμοιβήν τοϋ δποίου έπολιτογραφήθη καί έτιμήθη 
μεγάλως ύπό τών Αθηναίων· τόση ήτο ή πενία τοϋ Αττικού λαού 
κατά τήν εποχήν έκείνην, τόσον είχε καταπέση το παλαιόν του φρό
νημα! Τήν δεινήν δέ ταύτην άπορίαν καί τήν ευτέλειαν τών τότε Αθη
ναίων, ώς καί τήν δωρεάν τοϋ Άρτάλου καί τάς τιμάς τής Γλυκέρας, 
εσκωψεν εύφυώς ή κωμφδία Άγνίι ή διδαχθεϊσα παρά τάς δχθας τοϋ 
Ύδάσπους ενώπιον τοϋ νικηφόρου στρατού τοϋ ’Αλεξάνδρου καί ής 
ποιητής ύπό τινων μέν λέγεται δ Πύθων, ύπ’ άλλων δέ αύτός δ βασι
λεύς. Τής κωμφδίας ταύτης ολίγους τινάς στίχους διέσωσεν ήμϊν δ 
Αθηναίος, άλλά τό κείμενον είναι λίαν εφθαρμένον, ούδ’ ισχυσαν νά 
το διαφωτίσουν αΐ εύφυεϊς εικασίαι τοϋ Κασαυβώνος, τοϋ Egger καί 
τοϋ Guizot. Ό Μένανδρος δέν ήδύνατο βεβαίως νά δώση ε’ις τήν

* Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου φυλλαδίου.
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Γλυκέραν ούτε αυλήν ούτε άνδριάντα- τήν έτίμησεν δμως και τήν 
άπηθανάτισεν άσφαλέστερον έκλέξας αυτήν, άν όχι ώς ήρωϊδα, του
λάχιστον ώς κύριον πρόσωπον μιάς των κωμωδιών του (Meinek Men- 
andri et Philemon Reliqu. ed. mapor p. 39. Ό χαριέστερος τών 
'Ελλήνων επιστολογράφων, δ ’Αλκίφρων έκληροδότησεν ήμϊν δύο θελ
κτικά; εικόνας των σχέσεων του Μενάνδρου και τής Γλυκέρας εις τάς 
δύο έπιστολάς, άς συνέθεσεν έπ’ όνόματί των. Έν αύταϊς άναπαρί- 
στανται δΓ ύπαινιγμών επιτυχών οί χαρακτήρες τών δύο εραστών καί 
ύπομιμνήσκονται διάφορα του βίου των συμβάντα. 'Η πρώτη επιστολή 
είναι του Μενάνδρου περιγράφοντος εις τήν φίλην του τάς λαμπράς προ
τάσεις τοΰ βασιλέως τής Αίγύπτου, τάς οποίας δ ποιητής άπέρριψεν 
ένεκα τοΰ προς αύτήν έρωτος. Ή λεπτότης τής γλώσσης, ή τρυφερό- 
της τών αισθημάτων, ή ποίησις τών εικόνων καί ή φυσική τοΰ πνεύματος 
πρωτοτυπία άπόλλυνται βεβαίως έν τη συνοπτική μεταφράσει, ήν πα
ραθέτω, αλλά δυστυχώς διά τον τόπον μας αί έπιστολαί τοΰ Άλκί- 
φρονος είναι άληθής ’Αρκαδία.

*0 Μένανδρος προς τήν Γλυκέραν «'Ομνύει πρώτον εις τήν Δήμητρα 
καί τήν Κόρην, τάς οποίας τοσάκις έπεκαλέσθη μάρτυρας τών προς 
τήν Γλυκέραν του ερωτικών όρκων, δτι τήν επιστολήν του δεν ύπηγό- 
ρευσεν αίσθημα αλαζονείας· προς τί ; τι άλλο εΐμπορεϊ νά τον κατα- 
στήση τόσον ύπερήφανον δσον ή άγάπη της καί πού εΐμπορεϊ νά εύρη 
τήν ήδονήν αυτής ; τό θέλγητρον καί ή ευαισθησία τής Γλυκέρας του 
θά καθιστώσι δΓ αυτόν νεανικά καί τά έσχατα ακόμη ετη τοΰ γήρα
τος του, το μόνον του δνειρον είναι νάπολαύσουν δμοΰ τήν νεότητα καί 
δμοΰ νά κατέλθουν εις τον τάφον· διότι δεν αρμόζει δ έτερος έξ αυτών 
νά συνοδεύηται έν τφ "Αδη άπό τήν άνήσυχον ζηλοτυπίαν, διά τάς 
νέας ήδονάς, τάς δποίας δ έπιζών άνευ αύτοΰ δυνατόννά άπολαύση... 
ό Πτολεμαίος δ βασιλεύς τής Αίγύπτου τοΰ γράφει δ ίδιος ύποσχό- 
μενος εις αύτόν τό δή, λεγόμενον τοΰτο της γης ταγαθά καί τον 
παρακαλεϊ μέ τρόπον αληθώς βασιλικόν νά έ'λθη εις τήν αυλήν του... 
Θά πράξη δ,τι τοΰ εϊπη ή Γλυκέρα, διότι αυτή είναι δ χρησμός του, 
αυτή τό πάν, δ "Αρειος Πάγος, ή Ηλιαία..... .άλλ’ όχι, μά τήν 
Άθηνάν, δεν έσκέφθη κάν νά έγκαταλείψη τάς γλυκείας άγκάλας της, 
τό ίδικόν του βασίλειον, νά διαπέράση τόσας θαλάσσας, νά διατρέξη 
τόσους κινδύνους καί νά έλθη νά ζήση έν μέσφ τής πολυάνθρωπου έκεί- 
νης έρημίας, έν ή βασιλεύει ή δουλεία, ή κολακεία καί ή άπιστος 
εύνοια τών Ισχυρών....Χάριν τών θηρικλείων καί τών χρυσίδων καί 
καρχησίων, τά δποϊα θά εύρη έν Αίγύπτφ, δεν θά έγκαταλείψη δ Μέ-
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νανδρος τάς ήδείας αύτοΰ διατριβάς έν τφ Αυκείφ, τά Αήναια καί τήν 
θείαν Άκαδήμειαν. Όχι, μά τον Βάκχον καί τόν κισσόν του, τό διά
δημα τοΰ Πτολεμαίου δεν είναι πολυτιμότερον άπό τόν στέφανον τοΰ 
θεάτρου, δταν μάλιστα ή Γλυκέρα, καθημένη έκεϊ, σεμνδνηται διά τόν 
άγαπημένον ποιητήν της.. .πώς θά άφήση τάς ’Αθήνας του, τήν Άκρό- 
πολιν, τόν Κεραμεικόν, τήν ’Αγοράν, τήν ’Εκκλησίαν, τούς Πρυτά- 
νεις, τό περισχοίνισμα, τήν Σαλαμίνα, τόν Μαραθώνα, τήν Ψυττά- 
λειαν, τήν 'Ελλάδα δλόκληρον συγκεντρωμένην ε’ν Άθήναις, θά άφήση 
δλα αυτά καί μετ’ αυτών τήν Γλυκέραν του, ?να κερδήση χρυσόν καί 
άργυρον ! καί τις έπί τέλους ευτυχία είναι δΓ έ'να πολίτην έλευθέρας 
πόλεως νά ζή μέ τόν Πτολεμαίον καί τούς σατράπας του, τάς κενάς 
αύτάς καί έξφδηκυίας ψυχάς, τών δποίων ή φιλία είναι τόσον άκρο- 
σφαλής καί ή έχ,θρα τόσον επικίνδυνος ; Όταν ή Γλυκέρα είναι θυμω
μένη έναντίον του, άρκεϊ έν φίλημα, "να τούς συμφιλιώση· άν δμως δ 
θυμός της είναι μεγαλήτερος, τότε πρέπει τό φίλημα νά είναι θερμό— 
τερον, καί, άν μηδέ τοΰτο άρκή νά τήν έξιλεώση, ολίγα δάκρυα χυ- 
νόμενα άπό τόν Μένανδρον άρκοΰν ΐνα τήν καταστήσουν ίκέτιδα........
καί δ Νείλος αυτός δ θαυμάσιος, δ βαθυδίνης ποταμός δεν τόν ελκύει· 
καί μ.ή δεν είναι άξιοθέατος καί δ Εύφράτης καί δ Τίγρις καί δ μέγας 
"Ιστρος καί δ Θερμώδων καί δ "Αλυς ; άς διέλθωσιν δμως άλλοι τόν 
βίον των έπισκεπτόμενοι . τούς ποταμούς τής γής, δΓ αύτόν άρκοΰσα 
εύτυχία είναι τής Γλυκέρας του αί άγκάλαϊ, δ αττικός κισσός καί 
ένας τάφος χλοερός εις τήν γήν τών πατέρων του· καί άλλο δεν ζητεί 
άπό τούς Θεούς ή νά ψάλλη κατ’ έτος παρά τήν Θυμέλην ύμνον πρός 
τόν Βάκχον, να διδάσκη κατ’ έτος έν νέον δράμα γελόεν καί εΰθυμον, 
νά αΐσθάνηται τάς συγκινήσεις τοΰ άγώνος καί νάπολαύη τήν χαράν 
τής νίκης; «’Αλλά σύ, προσφιλεστάτη Γλυκέρα, άφες έπί τέλους 
τά άτελεύτητα αύτά μυστήρια 1 καί σπεΰσον , πρός τόν έραστήν σου· 
σύ δέ, Θεά, έσο ήμϊν ί'λεως ές αεί.»

Εις τήν έπιστολήν ταύτην άπαντ^ ή Γλυκέρα, παρ’ Άλκίφρονι 
πάντοτε, δΓ έτέρας έπιστολής, ε’ν ή ή ύπερήφανος καί ερωτική χαρά 
της μέ τόσην περιγράφεται άλήθειαν, ώστε τό μυθιστόρημά τοΰ σο- 
φιστοΰ φαίνεται ως ή άληθής ιστορία τοΰ έρωτύλου ποιητοΰ.

Ή Γλυκέρα λαμβάνουσα τήν έπιστολήν έν Έλευσϊνι θριάμβικώς επι
δεικνύει αύτήν εις τήν μητέρα της, εις τήν άδελφήν της καί άλλην 
τινά έταίραν φίλην της καί διαχύνεται ε’ις περιγραφήν τής εύτυχίας

♦ Τά Έλευσίνια, διότι ή Γλυκέρα υποτίθεται εορτάζουσα έν Έλευση. 
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της, έξ ης μανθάνομέν τινα περί τού οικιακού βίου τού ποιητοΰ· ή 
Γλυκερά λ. χ. έβοήθει αύτόν εις τήν διασκευήν τών προσωπείων τών 
χρησίμων εις τήν κωμωδίαν, και παρευρίσκετο έν τώ θεάτρφ περιμέ- 
νουσα έναγωνίως τάς τών θεατών επευφημίας, κατά σύμπτωσιν δέ πε
ρίεργον εΰρέθη έν Ήρακλείφ (Herculanum) πίναξ παριστών ακριβώς 
μίαν τόιαύτην σκηνήν· δ δέ Boettiger, δστις πρώτος ύπέθεσεν δτι ή 
εΐκών αΰτη παρίστα τόν Μένανδρον και τήν Γλυκέραν, οΰτω πως πε
ριγράφει τόν πίνακα.

«Κάθηται έπί θρόνου ο ποιητής μέ σκεπτικήν τήν όψιν στηρίζων 
τόν πώ^ωνα έπί τής άριστεράς χειρός, πλησίον κάθηται κρατούσα έπ'ι 
τών γονάτων της κωμικόν προσωπεΐον καί προτείνουσα μικρόν τό μέγε
θος κύλινδρον (βιβλίου), διά δέ τού αριστερού ποδός πατούσα έπί 
ηχείου....» Ή Γλυκέρα, καίτοι χαίρουσα διά τήν άφοσίωσιν τού έρα- 
στού της, τόν συμβουλεύει δμως νά μή σπεύση νάπαντήση άρνητικώς 
εις τόν Πτολεμαίον. “Ισως πρέπει νά δεχθή τάς προτάσεις του- έχει 
συγγενείς, εχει πατρίδα, καί φίλους, τούς όποιους πρέπει νά συλλογι- 
σθή- άς συμβουλευθούν τόν Επίκουρον καί τόν Θεόφραστον, άς έρωτή- 
σουν τήν Πυθίαν, ή μάλλον άς έμπιστευθούν εις τήν μαγικήν τέχνην 
τής έμπειρου φαρμακίδος τής άρτι άφιχθείσης έκ Φρυγίας. Αύτή ή 
Γλυκέρα θά τήν συμβουλευθή, άφού συντελέση τάς καθάρσεις καί πα- 
ρασκευάς τάς άπαιτουμένας εις τήν τέχνην της. Καί άν όλα αύτά 
συμβουλεύσουν τήν Αίγυπτον, άς άφησα) ό τρυφηλός ποιητής τό τερ
πνόν έν τή Μουνυχίφ ένδιαίτημα καί άς διαπλεύση τόν πόντον' ή 
Γλυκέρα — μή τό στοχασθή ποτέ — δέν θά τόν άφήση μόνον του είς 
τά φοβερά κύματα, δ έρως της πρός τόν ποιητήν θά καταστήση πά
σαν τής γής γωνίαν προσφιλές τής ’Αφροδίτης κρησφύγετον, καί παρα
βάλλει έαυτήν πρός τήν Άριάδνην, χωρίς δμως νά φοβήται τήν έγκα- 
τάλειψιν τής Νάξου, τόσην εχει πεποίθησιν είς τόν θερμόν άλλά σώ- 
φρονα έρωτα τού ποιητού.... Κατόπιν ή εταίρα έκφράζει τήν γνώ
μην της περί τών διαφόρων κωμφδιών, δσαι θά ήρμοζον νά διδαχθώ- 
σιν είς τήν αύλήν τού Πτολεμαίου καί ύποδεικνύει τόν Μχο'οΰ'με'νον, 
τόν Θρασυλέοντα, τήν Θαΐδα, τόν Σικυώνιον, τήν ’Ραπτζομέ- 
VHV. Αύτή δέν έχει βέβαια κριτικάς άξιώσεις, άλλ’ δ έρως της άνα- 
πληροϊ τήν επιστήμην· καί έπειτα, αύτος δ Μένανδρος δέν έδίδαξεν δτι 
«Εύφυής γυνή ταχέως παρ’ έρώτων μανθάνει ; *» Τέλος ή Γλυκέρα 
εκφράζει τήν φιλόδοξον έπιθυμίαν νά διδαχθή έπί τής βασιλικής σκη-

f Τον στίχον ήκασεν έ Bergler, άπέκρουσεν όμως ό Boissonade, 

<ής εκείνη ή κωμφδία, έν ή αύτή ή εταίρα είναι τό κύριον πρόσωπον 
οΰτως δ βασιλεύ; Πτολεμαίος θά έννοήση τό μέγεθος καί τήν ΐσχύν τού 
πρός αύτήν έρωτος τού Μενάνδρου.

Οί λόγοι ούτοι τής Γλυκέρας καί απόσπασμά τι ευρισκόμενον έν τφ 
Πρισκιανφ, έν φ φαίνεται δ ποιητής αποτεινόμενος πρός τήν Γλυκέραν:

«Τι κλαίεις ; ομνύω σοι τον Δία
τον Όλύμπιον καί τήν ’Αθήναν, φιλτάτη, 
όμωμοκώς καί πρότερον ήδη πολλάκις» 

έδωκαν άφορμήν νά πιστευθή κατ’άρχάς, δτι δ Μένανδρος είχε γράψη 
κωμφδίαν ύπό τό όνομα τής Γλυκέρας. Άλλ’ δ ’Αθηναίος (XIII 
567. c) αριθμών τάς κωμωδίας τού Μενάνδρου τάς έχούσας Έταίραν 
ώς ήρωΐδα, άναφέρει τήν Θαΐδα καί τήν Φάνιον πιθανώς λοιπόν τό 
παρά Πρισκιανφ άπόσπασμα έλήφθη έκ τής Θαίδος, έν η δ ποιητής 
άντιπαρέβαλλε τάς έταιρικάς τέχνας τής Θαίδος πρός τά ειλικρινή καί 
άπέλπώα δάκρυα τής ερωμένης του. Έπίστευον δέ οί άρχαϊοι δτι δ 
Μένανδρος έποίησε τήν Θαΐδα, ί'να έκδικηθή τήν δμώνυμον έταίραν, 
εις τής όποιας τά τεχνικά δίκτυα είχε καί αύτός έμπέση.

Ε’ΐδομεν πόσον μετριοφρόνως έκφράζεται ή Γλυκέρα περί τής κριτι
κής της δεινότητος προκειμένου περί δραμάτων τήν αισθητικήν έπι- 
στήμην παρ’αύτή άναπληροι μόνος δ έρως· καί δμως πρέπει ίσως νά 
προσθέσωμεν, άν καί κάπως άλλότριον τού προκειμένου, δτι, ή μετριο
φροσύνη της αύτή δέν είναι πάντη δικαιολογημένη. Ή έρωμένη τού 
Μενάνδρου καί τού Φιλήμονος ού μόνον περιγράφεται ύπό τού ’Αθη
ναίου ώς εύμοιρούσα πνευματικής μορφώσεως καί έναβρυνομένη μάλι
στα έπί τούτφ, άλλά καί δ Μάχων (ού άποσπάσματα διέσωσεν ήμϊν 
δ αύτός Άθήναιος) -κατέταξε τήν Γλυκέραν πλησίον τής Γναθαίνης, 
τής όποιας τά εύφυή σκώμματα καί λογοπαίγνια άπησχόλουν είς τόν 
καιρόν της όλους τούς μορφωμένους καί άργοσχόλους νέους τών ’Αθη
νών, και ήν δ Guizot παραβάλλει δικαίως πρός τήν περίφημον ύπο- 
κρίτριαν τοϋ ΙΗ’ αΐώνος, τήν Σοφίαν Arnould τών Παρισίων.

Καί τώρα ήθελέ τις άπορήση πώς είναι δυνατόν νά έξαχθώσι διδάγ
ματα καί πληροφορίαι περί τού κατ’ ιδίαν βίου τοϋ Μενάνδρου έξ 
έπιστολών πλαστών δμολογουμένως, αί δποϊαι συνετέθησαν ίσως πρός 
ρητορικήν άσκησιν καί μόνον ύπό σοφιστοϋ μεταγενεστέρου, μή γνωρί- 
σαντος ούδέ τά, πρόσωπα ούδέ τά ήθη τά όποια περιγράφει. Άλλ’ 
δμως άπλή παραβολή τών έπιστολών τούτων πρός τά σφζόμενα λεί
ψανα τών κωμφδιών τού Μενάνδρου και τάς ύπό τοϋ Τερεντίου μι
μήσεις αύτών πείθει τόν παραβάλλοντα δτι δ μεταγενέστερος αύτός σο-
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φιστης εις ουδενα γ) ελάχιστους ύπέπεσεν άναχρονισμούς. 'Ο έρως 
Γλυκερας ο παρ Αλκιφρονι περιγραφόμενος είναι ακριβώς ό έρως 
Μενάνδρου και τής νέας κωμφδίας· ερως άπέχων έξ ίσου άπό τε 
έρωτα τών αισθήσεων, ον εύρίσκομεν παρ’ Άριστοφάνει καί τοΐς άρ-
χαιοτεροις Ελλησι, και απο τον καθ υπερβολήν ’ιδανικόν έρωτα τών 
νεωτέρων μυθιστοριογράφων.

Αί έπιστολαί τών δύο εραστών ούδέν σχεδόν έχουσι τό εταιρικόν καί 
ήδύναντο ίσως μέ μικράς παραλλαγάς ν’ άνταλλαχθώσι μεταξύ δύο 
νομίμων άλλά τρυφερών συζύγων. Τόν ήρεμον δ’αυτόν καί οικογενεια
κόν χαρακτήρα τοϋ ποιητοϋ καί τής εταίρας δεικνύει προσέτι καί τό 
παρ Αθηναιφ ίστορούμενον άπλοϋν άλλά χαρακτηριστικόν άνέκδοτον 
( Αθην. XIII sect. 19 ρ. 585. c). Κατά τό άνέκδοτον τοϋτο, δ Μέ
νανδρος δυσημερήσας ποτέ, είσήλθεν άδιάθετος εις τόν κοινόν οίκον 
εαυτού και τής Γλυκερας· η εταίρα τότε ώς σύζυγος φιλόστοργος πρσσ- 
έφερεν εις αύτόν κύαθον πλήρη θερμού γάλακτος καί τόν παρεκάλει νά 
ροφήση- επειδή όμως ή επιφάνεια τοϋ γάλακτος ήτο έρρυτιδωμένη, 
«γραΰς Αν έφεστηκυΐα», ώς λέγει δ Αθηναίος, δ Μένανδρος, ώς 
μαμμόθρεπτον παιδίον, ειπεν δτι άηδιάζει νά τό πίη· ή δέ Γλυκέρα 
απηντησε μετά τρυφεροτητος « Άποφύσα καί τφ κάτω χρφ». Τό άνέκ
δοτον τοϋτο παραθέτων δ Guizot δέν θέλει νά ίδγ έν αύτφ ύποκρυπτο- 
μένην έννοιαν ούδέ νά ύπονοήση τολμηρόν λογοπαίγνιον ένυπάρχον ίσως 
καί βασιζόμενον είς τήν διπλήν σημασίαν τής λέξεως γραϋς. Άλλ ό
μως, δπως και άν εξηγηθή, τό μικρόν αύτό έπεισόδιον μάς δεικνύει 
έναρμόνιον' οικογενειακόν βίον, δποίου δέν υπέθετε τις επιδεκτικόν ένα 
κωμικόν ποιητήν καί μίαν έταίραν. Τήν στιγμήν εκείνην δ Μένανδρος 
δεν είναι ούτε δ ηδυπαθής Επικούριος ούτε δ δαφνοστεφής ποιητής τοϋ 
Αττικού Θεάτρου, είναι άπλούς οίκοκύρης εισερχόμενος είς τόν οικόν 

του ολίγον άδιάθετος, ή δέ Γλυκέρα δέν είναι πλέον ή λατρευθεϊσα 
εταίρα τού Αρπαλου, εις ήν ΐδρύθησαν άνδριάντες καί προσεφέρθησαν 
θυμιάματα, δεν είναι ή έταίρα ή έκδοτος είς τήν άπόλαυσιν, ή βακχευ- 
μενη άπο την αιγλην τής αυλής τής Ταρσού, είναι απλώς τρυφερά οικο
δέσποινα, γλυκεία νοσοκόμος τού άνδρός της· καί ώς τοιαύτη ύπενθυ- 
μίζει εις τον Guizot τήν Καρλότταν θέλγουσαν τού Βερθέρου τήν καρ
διάν με τον τροπον, καθ ον έμοίραζε τον άρτον εις τά χαριτωμένα 
άδελφάκια της.

Ο γνωριζων απο τους Ελληνας συγγραφείς καί μάλιστα άπό τούς 
Ρωμαίους κωμικούς τον άνώμαλον, τόν άκατάστατον, τόν ^υπαρόν 

οικογενειακόν βιον τών εταιρών τών χρόνων τούτων εκπλήσσεται άλη- 

ώς διά τήν οικογενειακήν αύτήν σκηνήν καί δυσκόλως πιστεύει δτι ή 
σχέσις τού ποιητού καί τής Γλυκερας ωμοίαζε προς πάσαν εταιρικήν 
σχέσιν καί έμελλέ ποτέ νά διαρραγή, διότι τούτο συνέβη μετ’ ολίγον 
τις δμως έκ τών δύο εραστών ήπίστησε πρώτος ;

Παρ* Άλκίφρονι εύρίσκομεν μικράν άλλά χαρίεσσαν επιστολήν τής 
Γλυκερας πρός τήν Βακχίδα, τήν περιπαθεστέραν καί έναρετωτέραν 
έταίραν τής άρχαιότητος, τήν ρωμαντικήν εκείνην Βακχίδα, ή δποια 
τόσα παρουσιάζει κοινά σημεία προς την ηρωίδα τού Δουμά και αξίζει 
άληθώς ίδιαν πραγματείαν.

Διά τής έν λόγω έπιστολής ή Γλυκέρα συνιστ^ εις την Βακχίδα 
τόν Μένανδρον άπερχόμενον είς Κόρινθον προς θέαν τών Ισθμιων. 
Άλλ’ δμως ή ζηλότυπος έρωμένη δέν κρύπτει τάς ύποψίας της, τόσον 
φιλαπόδημος είναι δ Μένανδρος, ώστε οΐ αγώνες έκεϊνοι δέν φαίνονται 
μόνοι νά τόν ελκύουν είς τήν Κόρινθον. Η Γλυκερά εχει πεποιθησιν εις 
τήν Βακχίδα, είς τήν άγνήν καί φιλικήν καρδίαν της. Αλλ ο Μέ
νανδρος είναι τόσον εύκολος είς τους έρωτας, τοσον επιθυμεί να αρεσν) 
είς τήν Βακχίδα, τόση τέλος θα είναι η δυστυχία της άν τον χασγι, 
ώστε θερμώς παρακαλεϊ τήν συνάδελφον νά μή τής τον άφαιρέση και 
τότε θά τής είναι εύγνώμων καί φίλη ές άεί.

Άλλ’ δμως δέν φαίνεται νά είσηκούσθη ή παράκλησις καί δ Μέναν
δρος δέν εμεινεν άτρωτος άπό τό ωχρόν, τό ρωμαντικόν κάλλος τής Σα- 
μίας έταίρας. Τούτο, τούλάχιστον, δικαιούμεθα νά είκάσωμεν έκ τοϋ 
σωζομένου άποσπάσματος τού άποδιδομένου είς τον Μένανδρον.

Βακχΐς θεδν σ’ ένόμισεν εύδαΐμον λύχνε. 
Κ’εί τών θεών μέγιστος εί ταύτη δοκεϊς.

Τοιούτους στίχους λατρείας πρός τόν λύχνον μόνον έραστής ηδύνατο 
νά τονίζη. Ούτως έγραφεν δ Άνδρέας Chenier, δι’άλλον λύχνον 

προσφιλή.
Et toi, lampe nocturne, astre cher Al’amour, 
sur le marbre posee, 6 toi jusqu’au jour 
de ta prison de verve 6clairais nos tendresses, 
c’est toi qui fus temoin de ses douces promesses.

Τήν αφορμήν λοιπόν εδωκε πιθανώς δ Μένανδρος· ή δέ γνωστή έται- 
ρική άστασία, ήν βλέπομεν παρά τφ Πλαύτφ καί τφ Λουκιανφ υψου- 
μένην είς άξίωμα μάλιστα παρά ταϊς πρεσβυτέραις τών εταιρών, και 
ή έπιτηδειότης ίσως τοϋ Φιλήμονος σύνεπλήρωσαν τήν διάστασιν. Διότι 
^ητώς μαρτυρεϊται ύπό τού Αθηναίου (XIII, sect· 66. ρ. 594. d.), 
δτι δ Φιλήμων καί δ Μένανδρος ήσαν άντίζηλοι ού μόνον είς τό θέα-
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τρον άλλά καί εις έρωτος- και δ Φιλήμων, δ ποιητή;, δν τόσον 
ύπεροπτικώς ήλεγχεν δ Μένανδρος, κατόρθωσε νά τοΰ αφαίρεση ού μό
νον τον στέφανον τον Βακχικόν πολλάκις, άλλά καί αυτήν έπί τέλους 
τήν έταίραν του. Μετά τήν έριδα βεβαίως δ Φιλήμων εις μίαν έκ τών 
κωμφδιών του έπήνεσε την αρετήν τής Γλυκέρας, καί τότε δ Μέναν
δρος άντέγραψεν ότι

«Ούδεμία υπάρχει ενάρετος γυνή». (Άθήν. ε. άν.).
Μετά ταϋτα δύσκολοι καιροί έπήλθον διά τάς ’Αθήνας. Δημήτριος 

δ Φαληρεύς έγένετο κύριος τής πόλεως καί δ όχλος δ εύτελής, δ ταπει
νός καί έκπεφυλισμένος όχλος τών ’Αθηνών έσπευσε νά τόν θεοποιήση- 
τριακόσιοι εξήκοντα ανδριάντες ιδρύονται πρός τιμήν του καί τό ’Ατ
τικόν πνεύμα τό' έν πάσι μεγαλουργήσαν υπερβάλλει τώρα καί έν τη 
κολακεία καί τη ταπεινο'τητι. Τά πλήθη έ'ρπουσι προ τοΰ τυράννου καί 
μέ τά πλήθη αναγκάζεται νά προσέλθη καί δ φιλόσοφος καί ανεξάρτη
τος ποιητής· ήλθεν δμως μεταξύ τών τελευταίων, όπως πάντες οΐ 
άπράγμονες repunt ultimi, λέγει δ Φαιδρός, τοΰ δποίου τήν άτελή 
περιγραφήν συνεπλήρφσε νεολογικώτερον δ Γάλλος μυθογράφος Boul- 
langer de Rivery. (Fables et Contes)

Ό Δημήτριος ειχεν άναγνώση τάς κωμωδίας του καί θαυμάση αύ- 
τάς, άλλά τόν ποιητήν δεν έγνώριζε προσωπικός, μολονότι δεν είναι 
άπίθανον, σύγχρονοι καί δμήλικοι σχεδόν όπως ήσαν, νά είχον συναν
τηθώ ποτέ κατά τήν νεανικήν των ηλικίαν έν τη σχολή τοΰ Θεοφρά- 
στου,ένθα έφοΐτησε καί δ Δημήτριος,κατά τήν μαρτυρίαν Διογένους τοΰ 
Λαερτίου. Τότε όμως δ Δημήτριος παρατηρήσας αύτόν νωχελώς πως 
βαίνοντα καί δεικνύοντα ίσως εις τό βλέμμα καί είς τό βάδισμα πόσον 
οχληρά τοΰ ήτο ή παρουσίασις έκείνη, ήρώτησε τις ήτο αυτός δ νω
θρός καί υπό τι θρασύς ’Αθηναίος. Άλλ’ άκούσας ότι ήτο δ Μένανδρος, 
μετέβαλε τρόπον, τόν έδέχθη φιλοφρονώ; καί κατέστη προστάτης του, 
καθό καί άλλως αγαπών τήν τέχνην καί τιμών τάς χάριτας.

Άλλα τόν Φαληρέα διεδέχθη νέος δεσπότης, δ Πολιορκητής Δη- 
μήτριος καί νέα εύτέλεια, νέα ανήκουστος κολακεία, νέα θεοποίησες 
ύπό-τοΰ χαμερποϋς δήμου- οί ανδριάντες τοΰ προκατόχου κατερρίφθη- 
σαν πάντες πλήν ενός, ον εσωσεν ή μεγαλοφροσύνη τοΰ Μακεδόνος, 
βωμοί ίδρύθησαν καί ναοί ώκοδομήθησαν ού μόνον ε’ις τόν νικητήν 
άλλά καί είς τάς εταίρας του τήν Δημώ, τήν Λάμιαν, τήν Χρυ- 
σίδα, αϊτινες έκηρύχθησαν δμότιμοι τής πολιούχου Άθηνάς, καί 
άσεβής ύμνος ’Ιθυφαλλικός, ψαλείς κατά τήν έκ Κερκύρας επάνοδον 
τοΰ Δημητρίόυ άπεκάλει τοΰτον τόν μόνον άληθή Θεόν, δν έπρεπε τοΰ
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λοιπού νά σέβωνται καί νά λατρεύωσιν. Οί δέ φίλοι καί οπαδοί τοΰ 
Φαληρέως άνεζητοΰντο έπιμόνως καί κατεδιώκοντο δικαστικός- τότε 
λοιπόν οΐ συκοφάνται κατηγόρησαν μεταξύ τών άλλων καί τόν Μέ
νανδρον καί έτοιμοι ήσαν νά τόν ε’ισαγάγωσιν ενώπιον τοΰ δικαστη
ρίου, τό όποιον δεν θά είχε βεβαίως, ένεκα τής δουλείας, τό θάρρος νά 
τόν άθφώση. Άλλ’ έσωσε τότε τόν ποιητήν μεσολαβήσας ύπέρ αύτοΰ 
δ έξάδελφος τού Δημητρίόυ Τελεσφόρος, κατά τήν δμόφωνον μαρτυ
ρίαν τοΰ Λαερτίου καί τοΰ Σουίδα. «Όπηνίκα δ’ έσυκοφαντεΐτο έν 
ταϊς Άθήναις Μένανδρος δ κωμικός παρ’ ολίγον ήλθε κριθήναι δε’ ούδέν 
άλλο ή ort φίλος ήν αύτφ (τφ Φαληρεϊ)· άλλ’ αύτόν παρητήσατο 
Τελεσφόρος δ άνεψιος τοΰ Δημητρίόυ». Άπεδόθη λοιπόν καί αύθις δ 
Μένανδρος ε’ις τήν ποίησιν έν τη άκμη έκ τής ήλικίας καί έν τη.ώρι- 
μότητι τοΰ πνεύματός του, δυνάμενος διά πολλών άκόμη καί τελείων 
έργων νά πλουτίση τήν κωμικήν σκηνήν. Άλλά μοιραίως είς ήλικίαν 
52 έτών, ένφ έκολύμβα μίαν ήμέραν έν Πειραιει, έπνίγη καί ή νεω- 
τέρα κωμωδία έστερήθη προώρως τοΰ σπουδαιότερου αντιπροσώπου της.

Ό Φιλήμων καίτοι πρεσβύτερος έν τφ σταδίφ κατά 15 έτη, έπέ- 
ζησεν όμως αύτοΰ. Κατά σύμπτωσιν δέ δ Μένανδρος είναι δ είπών τό 
παρά Ιίλουτάρχφ (παραμυθητικός πρός Άπολλώνιον) άναφερόμενον 

«"Ον οΐ θεοί φιλοϋσιν αποθνήσκει νέος».
Οί Αθηναίοι έτίμησαν τήν μνήμην του ίδρύσαντεςαύτφ μνημεϊον, 

τό όποιον έσφζετο μέχρι τών χρόνων τοΰ ΓΙαυσανίου παρά τήν οδόν 
τήν άγουσαν άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά, ούχί μακράν τοΰ κενοταφίου 

τοΰ Εύριπίδου.
Α. ΊΓραυλαντώνης

--------- ■*—------

0 ΒΜΜΣ ΚΑΙ 01 ΑΡΩΓΟΙ ΑΪΤΟΥ ΕΡΩΤΕΣ'
Περί τά τέλη τού 1822 δ Βελλίνης ήράσθη εύγενοΰς καί πεπαιδευ

μένης νεάνιδος, ώραιοτάτης καί περιποιητικωτάτης όνομαζομένης Μα- 
γδκληνής Φουμαρόλη καί άνηκούσης είς'έντιμον οικογένειαν εύπατριδών. 
Τίτο θυγάτηρ τοΰ Φραγκίσκου Ξαβερίου έπιφανοΰς προέδρου τών 
δικαστηρίων, άκεραίου τό ήθος καί λίαν τιμωμένου παρά τοϊς Νεα-

1 Ή παρούσα πραγματεία μετεφράσθη έκ τοΰ συγγράμματος La Scuola musi
cals di Napoli e i suoi conservator^ per Francesco Florimo.

TOMoa >z*. Μάρτιος 34
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πολιτανοϊς· καί διά τον άνθρωπον τούτον ή άγωγή τής θυγατρός του 
Μαγδαληνής ήτο τό άν «κείμενον τών τρυφερωτάτων αύτοϋ φροντίδων. 
Αί φροντίδες αύται δέν κατεβλήθησαν έπί ματαίφ, διότι ή νεάνις 
μόλις είκοσαέτις ήδη ήπίστατο λίαν καλώς τήν ζωγραφικήν καί οΰχί 
όλιγώτερον τήν μουσικήν. Όσον δ’ άφορ^ είς τά τής φιλολογίας 
είχε διδάσκαλον τόν σοφόν Ραϊμόνδον Γουαρίνην, ιδιαιτέρως δέ 
έτρεφεν άγάπην πρός τήν ποίησιν. ΓΙαρουσιασθείς ο Βελλίνης εις τόν 
οίκον Φουμαρόλη, ότε ήτο μαθητής τού Κολλεγίου, έγένετο μετά 
φιλοφρονήσεων δεκτός, ώς ήτο συνήθεια παρά τή εύγενεϊ εκείνη οίκο- 
γενείφ. *Εκτοτε εντός όλιγίστου χρόνου ήδυνήθη διά τών εύγενών 
τρόπων του νά γίνη άγαπητός εις όλους, ώστε βλέμματα, φιλοφρονή
σεις καί προτιμήσεις άπενέμοντο αύτφ δαψιλώς- καί αύτός δέ, αισθα
νόμενος ήδη μύχιόν τι αίσθημα πρός τήν νεάνιδα, προσεφέρθη νά δίδη 
είς αύτήν μαθήματα ωδικής, δπερ έγένετο μετ’ εύχαριστήσεως δεκτόν. 
Αί νεαραί καρδίαι συνηντήθησαν, ένοήθησαν, ήγαπήθησαν.

Αί δύο πισταί καί καί άχώριστοι άδελφαί, ή ποίησις καί ή μου
σική, μέ τό άφωνον αύτών δέλεαρ, έ'τρεφον τόν άμοιβαϊον τούτον 
έρωτα.

Ούδόλως εινε άξιον έκπλήξεως τούτο, διότι, έάν όλοι άγαπώσιν εις 
ήλικίαν είκοσιν έτών, πολλφ περισσότερον έπρεπε νά άγαπ^ ό Βελ
λίνης, δ πέπροικισμένος διά τής θερμουργού εκείνης ψυχής καί τού τε
λείου έκείνου πάθους, άτινα έκδηλούνται είς τάς συνθέσεις του. Καί 
επείτα ή νεάνις ήτο άνταξίκ τού πάθους τού Βελλίνη' πεπροικισμένη 
διά χάριτος πνεύματος , καί άρετής σπανίας, ήδυνήθη νά διεγείρη έν 
τή ψυχή αυτού τον έρωτα έκεϊνον, τόν όποιον βραδύτερον έμελλεν ού
τος νά έξιδανικεύση είς τάς ήρωίδας τών έ'ργων του.

Εις ουόενα τών είς τόν οικον τού Φουμαρόλη συχναζόντων ήτο πλέον 
μυστήριον δ άγνος ερως τών δύο νέων μόνον οί γονείς της τόν ήγνό- 
ουν, οϊτινες τέλος, έννοήσαντες τά πάντα, παρεκάλεσαν τόν Βελλίνην 
νά διακόψη τά μαθήματά του, νά τούς έπισκέπτηται σπανιώτερον, 
τελευταϊον τον απεμάκρυναν διά παντός τού οίκου των. Δύναταί 
τις νά φαντασθή τήν λύπην τών δύο νέων σπανίως έχύθησαν τόσα 
δάκρυα μάλλον φλογερά καί προερχόμενα έκ τοσούτφ άγνοϋ αισθή
ματος, σπανίως ή άνθρωπίνη καρδία έσπαράχθη τοσούτφ σκληρώς !

Ο Βελλίνης, επρεπε νά κλίνη τήν κεφαλήν καί νά ύπακούση· ήδύ
νατο νά πράξη άλλως ; Άλλ’ ούχ ήττον μετά τής άγχινοίας έκείνης 
ήτις ουδέποτε έλλείπει κατά τήν πρώτην ήλικίαν, έκ συμφώνου μετά 
τής έρωμένης του εύρε. μέσον όπως διατηρή καθ’ έκάστην άλλήλογρα-
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φίαν μετ’ αύτής. Τότε δ Βελλίνης εγραψε τήν ψορ,άντσαν· «Dolente 
imagine di Fille mia»’ καί τήν σκηνήν μέ recitativo, andante 
καί cabaletta, έπί στίχων τής Μαγδαληνής «Quando incise su quel 
manno, l’infedele il nome rnio» μέ τοσούτφ συγκινητικήν μουσικήν, 
ώστε εσχον μέγίστην έπιτυχίαν ιδίως παρά τφ ώραίφ φύλφ. Καί άλλας 
ποιήσεις συνέθεσεν ή νεάνις,άς νϋν δέν ένθυμούμαΐ’άπασαι δμως άπεκά- 
λυπτον τό φλογερόν αύτής πάθος ώς καί τήν αγνότητα τής ψυχής της.

’Εν τούτοις δ Βελλίνης ήσχολεϊτο γράφων τό δράμά του,δπερ έμελλε 
νά παρασταθή κατά τάς Άπόκρεως τού 1825 έν τφ μικρφ θεάτρφ τοϋ 
Κολλεγίου έν Άγίφ Σεβαστιανφ. Έκ τού τρόπου καθ’δν θά έγένετο 
δεκτόν τό πρώτον αύτού εργον ήλπιζον οί δύο ερασταί τήν συναίνεσιν 
είς τήν ενωσιν αύτών. Εΰκολον λοιπόν νά έννοήση τις μεθ’ όποιας ζέ- 
σεως ειρ γάζετο δ Βελλίνης είς τό πρώτον αύτού έ'ργον. .

Μάταιαι άπέβησαν αί έλπίδες ! Τό δράμά του ή Αδελφόν Καλ 
Σαβίνης έπέτυχε καί παρίστατο καθ’δλας τάς Κυριακάς τού έτους 
έκείνου μετά μεγίστης ζωηρότητος, δ Βελλίνης ένθαρρυνθείς έκ τής.. 
τοιαύτης έπιτυχίας ένόμισεν δτι ήλθεν ή στιγμή δπως άποτολμήση 
τήν έπίσηαον αίοησιν είς τούς γονείς της διά μέσου τού φίλου του και 
φίλου τής οικογένειας Φουμαρόλη κυρίου Ιωσήφ Μαρσίλλη, (Marsigli) 
διακεκριμένου ζωγράφου, διδασκάλου τής Μαγδαληνής· έν τούτοις ή 
άποστολή τούτου έσχεν άτυχεστάτην εκβασιν.

Ό νεανίας ειχεν έλπίδα είς μόνον τό μέλλον του, καθότι οίκογέ- ’ 
V8ta διακεκριμένης κοινωνικής θέσεως δέν ήδύνατο, καί τούτο ε’νε 
όρθόν, νά έμπιστευθή τό άγαπητόν αύτής τέκνον είς άνδρα νέον,μή ε’ισέτι 
άποκτήσαντα σταθεράν κοινωνικήν θέσιν. Επαναλαμβάνω, τούτο ήτο 
λογικόν, δικαιότατον, ώστε τό ύπό τού φίλου του γενόμενον τόλμημα, 
άφ’ού καί έγώ τόν άπέτρεψα, ήτο άτοπον καί άρμόζον μόνον είς άπειρον 
νέον. ’Αλλά μόνον έκεϊνος δστις ήγάπησέ ποτέ δύναται νά άγνοή όποιον 
ήτο τό τούς δύο νέους κυριεϋον σφοδρόν πάθος, οϊτινες καίτοι τεθλιμ
μένοι διά τήν τοσούτφ άπότομον άποποίησιν, ,άντί νά μεταβάλωσι 
γνώμην, τούναντίον ήσθάνοντο ισχυρότερους τούς δεσμούς τοϋ έρωτός 
των καί ώρκίσθησαν δπως ούδείς αύτών δεχθή νά γείνη σύζυγος άλλου 
άλλ’ άμφότεροι μείνωσι πιστοί είς τόν έ'ρωτά των μέχρι μεταβολής τών 
πραγμάτων. .

Ό Βελλίνης έκ τού περιστατικού τούτου ώφελήθη πολύ είς τό στάδιόν 
του. Άναγνωρισθείς ώς τέλειος διά σύνθεσιν καί ικανός νά τονίζη δράμα, 
δυνάμενος νά γράφη ωδήν ή μονόπρακτον δράμα διά τό θέατρον. τοϋ 
Fondo ή τού San Carlo, τή μεσιτείφ τού Δουκός τής Νόϊας έπέτυχε 
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νά γράψη διά τον έργολάβον τών (λάτρων Βαρβάγιαν δίπρακτου δράμα 
διά την εσπέραν της 12 ’Ιανουάριου. Άλλ’ή παράστασις άνεβλήθη 
καί έγένετο την εσπέραν τής 30 Μαίου τοϋ αύτοϋ έτους. Ή Λευκή 
καί δ Γερνάνδος ήτο τδ θέμα δπερ εξέλεξε, κατεχόμενος δέ πάντοτε ύπό 
τής σταθεράς ιδέας νά έξέλθη τοϋ κύκλου τών συγχρόνων του μουσι
κών και νά γίνγ ημέραν τινά διάσημος έν τή μουσική, έπελήφθη τοϋ 
έργου μετά τοσαύτης θελήσεως καί ζήλου, ώστε κατά τό τέλος αύτοϋ 
έξεδήλου τήν εύχαρίστησίν του διά τής πρός έμέ επιστολής του ώς 
έξης : «Τήν Λευκήν ταύτην τήν έμελέτησα καί έγραψα οσον καλλίτερου 
ήδυνάμην, έλπίζωδέ δτι θά μοί προσπορίση επιτυχίαν καί θά μοί άνο ίξη 
δδόν είς λαμπρόν μέλλον ! Ά ! πόσον θά εύχαριστηθή ή εκλεκτή τής 
καρδίας μου! Μετά τήν έπιτυχίαν, εάν μοί τήν χορηγήση δ Θεός, 
θά ανανεώσω τή; αϊτησίν μου δπως λάβω τήν χεϊρά της- ελπίζω δτι 
δέν θά τήν άρνηθώσιν είς εκείνον, δστις έθριάμβευσεν είς τό Sail Carlo- 
&ς ίδωμεν ! ».

Ή Λευκή καί δ Γερνάνδος έπέτυχον όντως λαμπρώς *· αί έπεύφη- 
μίαι ήσαν γενικαί, αύθόρμητοι, καί όντως ένθαρρυ/τικαί- άλλ’ούδ’ύπό 
τούτου μετεπείσθήσαν καθόλου οΐ γονείς τής Μαγδαληνής, οϊτινες, είς 
τόν Μαρσίλλην, δστις άνενέωσε τήν αίτησιν, ε”δωκαν τό δεύτερον ήδη 
τήν αύτήν αρνητικήν άπάντησιν, προβάλλοντες τάς αύτάς δικαιο
λογίας.

Καί ένφ δ Βελλίνης έτρέφετο ύπό τών ελπίδων τοϋμέλλοντος, δπερ 
προσεδόκα φαεινότατου, έκεϊνοι έφάνησαν οτι είχον πολύ όλίγην πίστιν 
είς αύτόν.

Ενθυμούμαι δτι δ Βελλίνης περιέμενε μετ’έμοϋ τήν έκβασιν τής 
αποστολής ταύτης, καί εΰκολον νά έννοήση τις μεθ’ δπόσης αγωνίας- 
άλλά μόλις έπεφάνη δ Μαρσίλλης, άνέγνωσεν έπί τοϋ μετώπου τοϋ φί
λου του, καίτοι ούτος προσεπάθει νά τήν άποκρύψη, τήν άτυχή εκβα- 
σιν. Τον ειδον ώχριώντα είς τούς λόγους αύτοϋ, οϊτινες τοϋ έπεκύρουν 
ακριβώς τους φόβους του- τον ειδον δλον τρέμοντα- άλλ’ ή ψυχή του 
άνέκτησε πάλιν τήν προτέραν αύτής άπάθειαν, καί μέ έβεβαίωσε, 
σφιγγών μοι τήν χεϊρα, δτι θά έπιμείνη καί θά νικήση.

Ούτως ειχον τά πράγματα, δτε έλαβε παραγγελίαν παρά τοϋ Βαρ-

1 ’Εν επιστολή ήν ό Δονιζέτης έγραψεν έκ Νεαπόλεως τήν 30ην Μαίου 
1826 απαντώσι τα έξης : «Τήν έσπέραν ταύτην αναβιβάζεται έπί τής σκη
νής τοϋ'San Carlo ή «Λευκή κα'ι Γερνάνδος» τοΰ Βελλίνη μας, πρώτον αύτοϋ 
έργον, ώραΐον, ώραΐόν, ώραιον καί μάλιστα ώς πρώτον αύτοϋ εργον. Εινε λίαν 
ώραίον.,...»

Κ

F

βάγια, άγνοώ άν πρός καλόν ή κακόν έν σχέσει πρός τό πάθος του, νά 
γράψ-ρ μέγα δράμα διά τήν Scala τοϋ Μιλάνου, έπί τή συμφωνίφ, έάν 
παρεδέχετο, νά άναχωρήση αύθωρε'ι μετά τοϋ Ρουβίνη (Rubini) διά 
τήν πόλιν έκείνην. Ή φωνή τής δόξης δέν ήδύνατο νά μή εύρη 
άμεσον ηχώ έν τή ψυχή εκείνη. Χαίρων έδέχθη τήν πρότασιν, λίαν 
πεποιθώς δτι ή δδός τής δόξης θά ήτο δι’αύτόν καί ή τής ευτυχίας 
έν τώ έρωτι.

Εΰκολον νά έννοήση τις τί ύπέφερον αΐ δύο ειλικρινείς καί ήγαπη- 
μέναι έκεϊναι καρδίαι κατά τήν τελευταίαν στιγμήν τοϋ άποχωρισμοΰ 
των, δν έθεώρουν πρόσκαιρου, ένφ έν τή αίωνίφ βίβλφ τής ειμαρμένης 
ήτο γεγραμμένον δτι έμελλε νά εΤνε διαρκής. — ’Άπειροι ήσαν αί 
περί πίστεως ύποσχέσεις, άπειροι οί δρκοι ους άντήλλαξαν. “Αμετρα 
δάκρυα έχύθησαν κατά τήν στιγμήν τοϋ αιωνίου φεϋ ! άποχωρι- 
σμοϋ των.

Β’
Άποκαταστάς έν Μεδιολάνφ δ Βελλίνης ήρχισεμετά περισκέψεως καί 

σοβαρότητος νά άσχολήται περί τοϋ μέλλοντος του, καί τό μελόδραμα 
«δ ΙΊειραήτς», δπερ ειχεν άρχίση νά τονίζη, ήτο ή πρώτη τής πρωίας 
σκέψις του καί ή έσχάτη τής εσπέρας. Έζη έν τή άτμοσφαίρφ τής 
άγωνίας, τών φόβων καί τής έλπίδος, έξ ών πάντοτε περιστοιχοϋνται 
οί θέλοντες ν’άποκτήσωσι φήμην παγκόσμιον. Ούχ ήττον δμως ή μετά 
τής Μαγδαληνής άλληλογραφία διετηρεϊτο τακτική. Άλλ’ή αλληλο
γραφία αυτή ύπέστη τάς έξής φάσεις.; Κατ’ άρχάς ήτο ένθουσιώδης· 
κατόπιν ήρεμωτέρα- πειστική καί γαλήνιος άκολούθως, καί έπί τέλους 
σχεδόν ψυχρά..... Ώς δύναταί τις νά έννοήση, δ μέγας θρίαμβος τοϋ 
«Πειρατοϋ», έάν είς τήν γυναίκα παρέσχε τάς λαμπροτέρας έλπίδας, 
είς τόν άνδρα, ή κάλλιον είπεϊν, είς τόν καλλιτέχνην, είχε δώσει τήν 
πρώτην ώθησιν πρός έξάλειψιν τοϋ έρωτος καί τήν θέσιν αύτοϋ κατέ- 
λαβεν δ πόθος τής δόξης.

Ό Βελλίνης έγένετο ήρεμος- έκ τών έπιστολών του διαφαίνεται δτι 
κατέστη σκεπτικώτερος καί δτι ή θέσις ήν πρότερον κατεϊχεν δ έρως κα- 
τελήφθη ύπό τοϋ θερμοτέρου πάθους τής δόξης. Ούδέ εινε διά τοϋτο 
άξιοκατάκριτος. Ή Εύρώπη σύμπασα τόν έθαύμαζε καί ήτο φανερά ή 
ζωηρά συμπάθεια δλων έκείνων,οϊτινες προέβλεπον έν αύτφ νέον άστέρα, 
μέλλοντα νά διαλάμψη έν τώ μουσικώ δρίζοντι.

Δέν ένθυαοϋμαι άκριβώς τή προτροπή τίνος άνενεώθησαν αί ήδη 
άποτυχοϋσαι αιτήσεις παρά τοΐς συζύγοις Φουμαρόλη, άλλά πιθα
νώς διά τοϋ Μαρσίλλη, παρακινηθέντος ύπό τής δυστυχούς Μαγδα- 
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ληνής. Την φοράν ταύτην δέν ήτο πλέον ό φίλος, οστις έξύμνει τάς 
άρετάς τοΰ φίλου· ήτο ή φήμη τοϋ μεγάλου μουσουργού, οστις έθελγε 
διά τών έργων τήν Ευρώπην σύμπασαν. Εύνόητον δτι οί γονείς της 
εσπευσαν νά παραδεχθώσι τήν αίτησιν, δ δέ Μαρσίλλης έσπευσμένώς 
έγραψεν εις Μεδιόλανα προς τόν Βελλίνην τήν άπάντησιν άλλ’ 
ή πρότασις αΰτη ήλθεν ε’ις μοιραίαν στιγμήν. Ή συγκατάνευσις 
εύρε τον Βελλίνην, παν άλλο ή ενθουσιώδη ! Ούχ ήττον δεν 
ήθέλησε νά άπαντήση χωρίς νά σκεφθή, καί έπί τινας ήμέρας 
έμενεν άναποφάσιστος περί τοϋ πρακτέου. Έπί τέλους ή θέλησις, καί 
ή λογική ύπήρξαν ίσχυρότεραι τών έν τή καρδία εύρισκομένων λειψά
νων τοϋ μαρανθέντος ήδη έρωτός του, καί μετά ψυχραιμίας ελαβε τήν 
άπόφασιν νά άπαντήση άρνητικώς ε’ις τήν γενομένην αύτφ προσφοράν. 
Μήπως συνέβη τοΰτο ένεκα τής προς τήν τέχνην άφοσιώσεώς του ;.. 
Μήπως διότι έν τή καρδίφ του πρό πολλοϋ ήρξατο έξαλειφομένη ή άρ- 
χαία τοϋ έρωτος φλόξ ;...Πιθανώς δι’ άμφότερα ταϋτα, καί πιθανώ- 
τερον διά τό τελευταϊον· ή ιστορία τής άνθρωπίνης καρδίας είνε πάν
τοτε ή αυτή !

Δεν ε'λειψεν όμως, δσον καλλίτερον ήδύνατο, τοΰ νά αίτιολογήση 
τήν άποποίησίν του, προφασιζόμενος τά σπουδαιότατα καθήκοντα, άτινα 
τφ έπέβαλλεν ή νέα αύτοΰ κοινωνική κατάστασις· άλλ’ ήτο άναμ- 
φισβήτητον δτι ή καρδία τοϋ Βελλίνη ε’σίγα, δταν έσκέπτετο οΰτω. Δεν 
συνέβαινεν δμως τοΰτο καί έν τή καρδίορ τής άτυχοϋς Μαγδαληνής· 
μόλις άνέγνω τήν άπαίσιον έπιστολήν του, έν ή έδικαιολόγει τήν 
άρνησίν του, κατελήφθη ύπό φοβερές θλίψεως, ούδέ ύπήρχον λέ- 
ζεις παραμυθητικαί δι’ αύτήν. Ούδέν ήττον άνατραφεΐσα μέ εύγενή 
καί γενναία αισθήματα καί πεπροικισμένη μέ άγαθωτάτην ψυχήν, 
μετά μεγάλης έγκαρτερήσεως ήδυνήθη νά εύρη άνακούφισιν, άναλο- 
γιζομένη τό μέλλον δπερ παρουσιάζετο είς τόν Βελλίνην της· καί 
δταν έγίνετο λόγος έν τή οίκογενείφ της περί τοϋ ζητήματος τούτου, ένφ 
άλλοι έμέμφοντο τον άπόντα μουσουργόν, αύτή τούναντίον ώς δικαίας, 
ίσχυροτάτας καί εύλογωτάτας έχαρακτήριζε τάς δικαιολογίας τάς άναφε- 
ρομένας έν τή άποποιήσει αύτοΰ. Συνάμα έλεγεν δτι θεωρεί αύτήν 
λίαν εύχαριστημένην, οχι νά τόν έγκαταλείψη, διότι δέν θά ήδύνατο 
ποτέ νά'πράξη τοΰτο, άλλά νά ύποχωρήση είς τήν σκληράν αύτής αν
τίζηλον, είς τήν τέχνην έκείνην,ήτις ήδη είχεν άρχίση παρέχουσα αύτφ 
δόξαν, τιμάς καί πλοϋτον.

Ό Βελλίνης έμαθε τά άψευδή καί άγνά αισθήματα, άτινα ένε- 
77θίουν τιμήν είς τήν αγαπητήν εκείνην νεάνιδα καί δέν δύναμαι νά 
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βεβαιώσω έάν, ϊνα άπολογηθή ή δπως φαιδρύνη τήν άτυχή έγκαταλε- 
λειμμένην, τή έγραψεν έπιστολήν πλήρη θελξικάρδιων λόγων, ήν αΰτη 
άνέγνω χύνουσα θερμά δάκρυα καί ζηλότυπος τήν διεφύλαττεν δλον τον 
λοιπόν βίον της, διότι έν αύτή τή ύπέσχετο νά μή νυμφευθή ποτέ 
άλλην γυναίκα, (άσθενεστάτη παρηγορία δι’έκείνην ήτις άγαπ1? καί 
πάσχει), καί τήν έβεβαίου δτι αί μόναι αύτής άντίζηλοι, άς ήδύνατο 
νά φοβηθή έν τφ μέλλοντι, θά ήσαν τά έργα του.

Άλλ’ή χαρά ολίγον διήρκεσεν ή Μαγδαληνή ύπό τήν έπήρειαν 
βαθείας μελαγχολίας καί κατεχομένη πάντοτε ύπό τοϋ άτυχοϋς αύτής 
πάθους, καθ’ έκάστην έφθινε, μέχρις ού τέλος ύπέκυψε, θΰμα μακράς 
καί σκληρας άσθενείας. Τήν έθρήνησαν πάντες εκείνοι, οϊτινες τήν εί- 
χον γνωρίση καί δσοι τήν . ένεθυμοϋντο νεάνιδα πλήρη ζωής και ελπί
δων καί πεπροικισμένην διά σπανίων'άρετών. Ό θάνατός της κατέ- 
θλιψε τόν Βελλίνην κατελήφθη ύπό στυγνής κατήφειας, ώστε έκ Πα- 
ρισίων τήν 7ην ’Ιουνίου 1835 μοί έγραψε τήν έξης έπιστολήν ;

Φίλτατε Φλώριμε.

«Ό άπροσδόκητος θάνμτος τής άτυχοϋς Μαγδαληνής έσπάραξε τήν 
καρδίαν μου, καί τό φοβερόν αίσθημα δπερ έν τή ψυχή μου παρήγαγεν 
ή άπαίσιος είδησις, είνε εύκολώτερον νά το έννοήσης μόνος σου ή νά σοϋ 
τό περιγράψω. Άναγινώσκων τήν έπιστολήν σου έθρήνησα πικρώς 
τήν άπώλειάν της. Πόσα παρεληλυθότα συμβάντα μοί έπανήλθον είς 
τόν νοϋν, πόσαι άναμνήσείς, πόσαι υποσχέσεις, πόσαι έλπίδές ! ! 
Τά πάντα είνε πρόσκαιρα έν τφ κόσμφ τούτφ τών φαντασμαγοριών ! 
Ό Θεός άς δεχθή τήν άγαθήν αύτής ψυχήν έν τή αιώνια αύτοΰ δόξη· 
ή γή δέν ήτο άξια νά τήν κρατή. Τά ποιήματα τά όποια έγράφησαν 
διά τό πένθιμον συμβάν ύπό σοϋ τονισθέντα μοϋ ύπερήρεσαν άμφότερα 
καί έκ τών δακρύων άτινα έχω χύση άναγινώσκων αύτά βλέπω καθαρώς 
δτι ή σπαραχθεϊσα καρδία μου είνε καταπεπονημένη καί δέν δύναμαι 
νά άγαπώ πλέον, άλλά μόνον νά ύποφέρω..... Άρκεϊ ! δέν θέλω νά σέ 
λυπήσω περισσότερον- πέμψε μου .ποίημα τοϋ αύτοΰ πόιητοϋ τών «Δυο 
’Ελπίδων», άρμόζον είς τάς σπανίας άρετάς καί είς τήν άγαθότητα 
τής Μαγδαληνής, δπερ έγώ θά τονίσω. Παράγγειλε νά γραφή ούτως, 
ώστε νά είνε οίονεί άπάντησις είς τάς «Δύο ’Ελπίδας» καί νά φαίνεται 
δτι ομιλώ έγώ είς τήν ψυχήν της. Χαϊρε, φίλτατε Φλώριμε, ή γραφίς 
μοϋ διαφεύγει τών χειρών καί τά δάκρυα μέ έμποδίζουσι νά έξακολου- 
θήσω. . Έρρωσο

«Β· ΒελΛϊνης?»
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Γ.Γ. Ή έπιστολή αυτή έγράφη χθες, άλλ’ επειδή ει^ικι άκόμη τε- 
ταραγμένος έκ της πίκρας στερήσεως, την (λησμόνησα έπί τοϋ γραφείου 
μου- τώρα θά τήν φέρω εις τό ταχυδρομείου έγώ αυτός καί σοϋ προσ
θέτω ώς ύστερόγραφον τό έξης· δτι δ μοιραίος θάνατος τής Μαγδαληνής 
ώς κεραυνός πεσών δπως πλήξη έμέ,κατετάραξε τήν τεθλιμμένη» καρδίαν 
μου και μέ κατήντησε κατηφή, τρομερώς κατήφή ! ’Από τινων ήμερων 
πένθιμος καί φοβερά, ιδέα μέ ακολουθεί παντού καί πάντοτε καί τρέμω 
νά τήν φανερώσω καί εις σέ άκόμη. Άλλά ! ακούσε την τέλος καί μή 
τρομάζης. Νομίζω, καί σοί τό λέγω φρικιών, δτι μετ’ ού πολύ μέλλω 
νά ακολουθήσω εις τόν τάφον τήν άτυχή, ήτις πλέον δέν ζή καί ήν 
τοσοϋτόν ποτέ ήγάπησα. Είθε νά διεψευσθή δ απαίσιος οιωνός ! Μή 
νοαίσης παιδικούς τούς φόβους μου- έχω γεννηθή τοιοϋτος. Τί τά θέ
λεις οίκτειρόν με ή κάλλιον θρήνησόνμε, άγαπητέ μου Φλώριμε. 
Χαϊρε. «Β. Β».

Εις τοιαύτην συμφοράν δέν ήδυνάμην νά μείνω ψυχρός θεατής· άκα
τάσχετος δύναμις μέ έκαμε νά χύσω άφθονα δάκρυα, τά οποία όλίγαι 
γυναίκες θά ήξιζον έκτος τής Μαγδαληνής. Διό παρεκάλεσα τόν 
κύριον G. Morelli, φίλον καί αύτόν τοϋ τε Βελλίνη καί τών Φουμαρόλη 
καί λίαν συγκινηθέντα διά τόν σκληρόν αύτής θάνατον, νά γράψη στί
χους τινάς άναφερομένους είς τό θλιβερόν τοϋτο συμβάν. Αύτός εύγενώς 
προσφερόμενος έγραψε ποίημα, δπερ έτόνισα έν ε’ίδεε ρομάντσας καί 
άφιερώσας έπεμψα είς τον Βελλίνην. Ό φίλος μου μοΐ άπήντητε διά 
τής άνωτέρω έπιστολής. Δυστυχώς οί πένθιμοι αύτοϋ φόβοι έπραγμα- 
τοποιήθησαν ! Τό ποίημα δπερ ούτος έζήτει παρά τοϋ αύτοϋ ποιητοϋ έν 
ε’δει άπαντήσεως είς τάς «Δύο ’Ελπίδας» δέν έφθασεν εγκαίρως. Άφ’ 
ής σχεδόν ήμέρας μοΐ έγραψεν έκ Παρισίων τήν άνω έπιστολήν, δεινόν 
νόσημα τόν έπληξε/ δπερ τέσσαρας και ήμισυν μήνας κατόπιν έμελλε 
νά κόψη τό νήμα τής ζωής του-, ή σκέψις του νά τονίση ασμκ είς μνή
μην τής Μαγδαληνής του κατήλθε μετ’αύτοϋ έν τφ τάφφ ! ! Άλλ’ οί 
στίχοι οί ύπό τοϋ κ. G. Morelli γραφέντες έτονίσθησαν ύπ’έμοϋ ύπό 
τόν έξής τίτλον :

«Έπί τφ θανάτω της Μαγδαληνής Φουμαρόλη». 
«Δύο ’Ελπίδες»

Δέν ύπάρχει λοιπόν παντοϋ έν τή διηγήσει ταύτη τό μοιραίο» ;..

Κ.. IV. Ιίαοροφύλα^

Ο ΤΑΣΣΟΣ ΕΙΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

’Σ τη φυλακήν ό Τάσσος μόνος μένει 
’Σ τούς μαύρους λογισμούς του βυθισμένος· 
Άκόμη νέαις σκληρότητες προσμένει 
Κ’έδώ κ’ έκεϊ κυττάζει φοβισμένος· 
Ένα δάκρυ ’ς τό μάτι του προβαίνει 
Φωνάζει « Έλεονώρα !», απελπισμένος, 
Τά στήθη του κτυπά και πάντα τρέχει, 
Γιατί μπροστά ’ς τή σκέψι του την έχει.

Ή κόλασις ώστόσο αναγαλλιάζει 
ΙΙοΰ τόν Τορκουάτο αδιάκοπα άγροικάει 
Γιά τή σκληρή νά τρέμη, νά στενάζη 
Καί τί νά κάμη μόνη μελετάει. 
Τούς αρχηγούς είς τό συνέδριο κράζει· 
Ή καταχθόνια σάλπιγγα άντηχάει, 
Τρέχουν μεμιάς, πυκνόνουνε τά πλήθη 
Κι’ ό βασιλιάς τους πρώτος έκινήθη.

Λέγει σ’ αύτούς «ώ ένδοξοι, & μεγάλοι, 
Πού τή δόξα τής κόλασις ποθείτε, 
’Ατρόμητοι έδειχτήκατε ’ς τήν πάλη 
Κ’ ελπίζω τώρα πάλι νά φανήτε.
Ό νιός, πού τού Χριστού ταίς νίκαις ψάλλει, 
’Σ τήν φυλακήν εύρίσκεται, ώς Θωρεϊτε, 
Δόξα, αδελφοί, μεγάλη μάς προσμένει 
Άν {δικός μας ήμπορη νά γένη».

«Τής κορασιάς, πού ό Τάσσος έζητούσε 
Κ’ έγύριζε γι’αύτή περίσσιους τόπους, 
Ένας νά λάβη τή μορφή άν μπορούσε, 
Τή φορεσιά, τό μίλημα, τούς τρόπους
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Καί νά τοϋ πή πώς πάντα τόν ποθούσε, 
’Αλλά γιά ν’ άπατήση τούς ανθρώπους, 
"Εδειχνε πώς σκληρά τό νέ μισάει, 
Ένφ μέ την καρδιά τόν αγαπάει».

Άφ’ τη χαρά σηκώθηκαν τά πλήθη 
Κ’ένας μεμιάς τά χέρι του σηκόνει, 
Τής Λεονώρας τη μορφήν έντΰθη 
Και τά φτερά του είς τόν αέρα άπλόνει, 
Σάν κεραυνός είς τόν αίθέρα έχΰθη, 
Ή κεντημένη φορεσιά φουσκόνει, 
Τρέχει γοργά, τόν ούρανό περνάει 
Και ’ς τό πλευρό τοΰ Τάσσου σταματάει.

Ό δυστυχής γιά λίγο άποκοιμήθη
Κ’ έκεϊνος τρέχει εύθΰς ’ς τό στοχασμό του· 
Χαρά γλυκειά ’ς τό πρόσωπό του έχΰθη 
Ποΰ τή νέ βλέπει ακόμη ’ς τ’ όνειρό του.
Οί στεναγμοί πετιοϋνται άπό τά στήθη 
Ποΰ τήν θωρεϊ νά στέκη ’ς τό πλευρό του, 
Όμως ξυπνά, τά μάτια του γυρίζει 
Κι’ άφ’τό θυμό φωνάζει καί δακρύζει.

Κ’ενώ παραλογή, νάσου άγροικάει 
Λεπτή φοινοΰλα ποΰ θερμά τόν κράζει- 
Γυρίζει σαστισμένος καί τηράει 
Καί λυπημένη ή κόρη τόν κυττάζει.
Άφ’ τή χαρά θρηνεί, χαμογελάει 
Τρέμει ποΰ τή σιμόνει, αύτή στενάζει, 
Γλυκά γελά, τά χέρια της άπλόνει 
Καί δυνατά τόν Τάσσο περιζώνει. 

Εΰρίσκονται κι’οι δύο σφικτά ένωμένοι 
Χίλια φιλιά ’ς τό στόμα τοΰ προσφέρει, 
’Αναίσθητος ώστόσο ό Τάσσος μένει 
Καί μιά φωνή νά βγάλη δέν ήξέρει- 
Τόσο σφικτά κρατιοΰνται άγκαλιασμένοι, 
Ποΰ γιά νά ΐδή προβαίνει κάθε άστέρΓ 
Κι’ δσα φιλιά ’ς τό πρόσωπο τοΰ δίνει 
Τόσ’ άχνάρια τής κόλασις τ’ άφίνει.

’Ενώ τό νέ φιλεϊ, νάσου άγροικάει 
Τρομασμένος τήν κόλασι σιμά του, 
Κάνει νά φΰγη, αΰτή τό νέ βαστάει 
Ποΰ πνίγεται ή φωνή ’ς τό λάρυγγά του· 
Όσον αύτος περισότερο βογγάει 
Τόσον άφρίζει ή κόλασις μπροστά του 
Καί τόσο εκείνα τά φιλιά άντηχάνε, 
Ποΰ θαρρεί πώς στον αδη μέσα νάνε.

Όσο μπορεί τραβιέται γιά νά φΰγη 
Κι’ άφ’τόν αγώνα λίγο ξεκολλάει- 
"Οπου στραφή μπροστά του τήν ξανοίγει 
Κι’ δσο μπορεί περσότερο πηδάει, 
Άλλά τό στόμα μέ τό στόμα σμίγει 
Κι’ δπου πατήση σΰφυχα βουλιάει* 
’Σ τή χλαλοή μιά θΰρα άνοιγοκλειέται 
Καί ή θρησκεία μ’ ένα σταυρό πετιέται.

’Εμπρός εις τόν Τορκουάτο εύθΰς έστάθη 
Κινώντας τό σταυρό μ’ άνησυχία, 
Μόλις τήν είδε ή κόλασις, έχάθη 
Καί ’ς τό πλευρό του έκάθισε ή θρησκεία. 
Ό δυστυχής μέσ’ ’ς τής καρδιάς τά βάθη 
Αισθάνεται κρυφή παρηγοριά,
Κ’ ένα δάκρυ ’ς τό μάτι του προβαίνει 
Πώς μέσ’ ’ς τή γή πανέρημος δέ μένει.

Στέφανος Μαρτζώχης.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ
ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

(1685 — 1800).'

Πλήρεις έκτάκτου χριστιανικού ένθουσιασμού, άθρόοι έλάμβανον τά 
δπλα οΐ χριστιανοί, όπως δράμωσιν εις τήν 'Ιερουσαλήμ νά έλευθερώ- 
σωσι τον Τάφον τοϋ ’Ιησού Χριστού. Εΐνε όμως ιστορική αλήθεια δτι 
ούχί πάντες οί χριστιανοί έκινοϋντο ύπό χριστιανικού ζήλου. Οΐ μέν 
άπέβλεπον εις πολιτικούς λόγους, οί δέ είς εμπορικούς σκοπούς καί άλλοι 
πάλιν εις ποταπάς ιδιοτέλειας. Εννοείται δτι οί άπλούστεροι και φύ
σει θεοσεβείς, έπίστευον δτι έπρόκειτο παρά θεάρεστου εκστρατείας καί 
έφαντάζοντο δτι διά τής συμμετοχής των ήθελον άποκτήσει λαμπράν 
θέσιν ε’ις τάς ούρανίους μονάς. Τή αληθείς άποροϋμεν διατί ό γερμανος 
ιστορικός Heeren * έφάνη τόσον συνηγόρων ύπέρ τών Σταυροφόρων 
καί διατί τινές τόσον έξεθείασαν ανθρώπους, ών οί πλεϊστοι, έν όνόματι 
τοϋ Χριστού,διέπραξαν πολλά άτοπα. Ό πρακτικός δμως άγγλος Ro
bertson 2, άν κάί κληρικός, άποφαίνεται δτι πολιτικοί καί εμπορικοί 
λόγοι ε’κίνησαν τούς άγωνιστάς τοϋ Χριστού. Βεβαίως, νομίζομεν δτι 
παραδεκτέα δέν είνε πάντα τά δεινά,άτινα διακρίνει δ Mosheim3, ούδέ 
ορθή ή μέση οδός, ήν ακολουθεί δ Herter" .

Οί στρατιώται τοϋ Χριστού άπέτυχον τοϋ πραγματικού σκοπού αυ
τών, οί πρακτικότεροι, δμως ώφελήθησαν καί έπέτυχον τού σκοπουμέ- 
νου. Τό έμπόριον, ή ναυτιλία, ή μεσαία τάξις έ'λαβον νέαν ζωήν8. 
Οί Πάπαι δέν ήδυνήθησαν καί μέχρι τής Ανατολής νά έπεκτείνωσι 
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τήν κυριαρχίαν αύτών, άλλ’ οί πρακτικότεροι ειχον μαντεύσει δτι ή 
ώραία ήμών χώρα ήτο έπιτηδεία πρός πάσαν εμπορίαν καί δτι έκ τής 
χώρας ήμών ή πατρίς αύτών θά επωφελείτο διττός, ύλικώς τουτέστι 
καί ηθικώς. Ύλικώς μέν διά τών νέων επιχειρήσεων, καί τής έπεκτά- 
σεως τού ε’μπορίου, ηθικώς δέ, διότι καί έκ τής χώρας μας κα.ί εξ άπά- 
σης τής Ανατολής νέας θά ήρύοντο γνώσεις. Όμως έκ πάντων τών 
έπιχειρηματιών τής Δύσεως τά μάλιστα ώφελήθησαν εμπορικός οί ’Ιτα
λοί, ώς δ Γερμανός Heyd άπέδειξεν 4.

Ή ιστορία τοϋ έμπορίου άπό τών Σταυροφοριών εινε αληθές δτι 
εΐνε, κατά τό πλεΐστον μέρος, ιταλική ιστορία, άλλ’ έκ τών ’Ιταλών, 
τέλος, τά πρωτεία ελαβον οί κερδαλεόφρονες Ενετοί, ένεκα τής πο
λιτικής δεινότητος, τοϋ πρακτικού νοϋ, καί τής ικανότητάς των*.

Καί ή Γένουα έγένετο κυρίαρχος ελληνικών χωρών,είχε ναυτικόν καί 
άπέκτησε πολλήν φήμην είς τό έμπόριον, ώστε γνωστή εινε ή παροιμία 
Genuensis ergo mercator. Άλλ’ ή αντίζηλος αΰτη τής Ένετίας, 
ένόησε τέλος δτι τά πρωτεία έν Έλλάδι καί ’Ανατολή άνήκον είς 
τήν Ένετίαν.

Ή πολιτική τής Ένετίας, δσον παλίντροπος καί παλίμβουλος καί 
άν έθεωρεϊτο, δέν έ'φερεν είς όλεθρόν τόν Ελληνισμόν καί τήν ’Ορθοδο
ξίαν. Έξ δλων τών δυτικών πολιτειών τών πονηρών έκείνων χρόνων, 
ή Ένετία ήτο ή καλλίτερα, ή μάλλον συνετή, καί ανεξίθρησκος 
ώς αί νεώτεραι ίστορικαί μελέται άποδεικνύουσι.

Λυπηρόν δμως εΐνε δτι, ένφ.ή Δύσις ώφελήθη έκ τής επιμιξίας μετά 
τής Ελλάδος καί πάσης τής ’Ανατολής, δ Ελληνισμός δέν έφάνη 
ικανός ν’ άνακτήση νέας δυνάμεις έκ τοϋ νεωτέρου δυτικού πολιτισμού. 
’Ανωφελείς έριδες, διχόνοιαι, πάθη, μίσος ενίοτε αδικαιολόγητον κατά 
τής Δύσεως, έπετάχυνον τήν καταστροφήν τής ήμετέρας χώρας. Έκ 
διαλειμμάτων έπί τού πολιτικού ζητήματος έδώσαμεν άφορμάς1 έπιθέ- 
σεως. Τά λάθη ήμών ταύτα καί ή φιλαρχία καί ή πλεονεξία τής Δύ-

1 Essai sur I’influence des Croisades. Paris 1808, κατά μετάφρασιν τοϋ 
Villers.

* History of reign of the emperor Charles, έν τή εισαγωγή.
’ Institutiones historiae ecclesiasticae σελ. 341.
1 Idees sur I’histoire du genre humain Paris 1821, κατά τήν μετάφρα- 

σιν τοϋ Luinet.
* Πρβλ. Cibrario. Della Economia politica del Medio Evo — Boccardo. 

Sfofia del Commercio, dell’Industrie, e dell’ Economia Politica γ,τ.'Κ,

1 Ή άξια παντός επαίνου μελέτη τοΰ Heyd έδημοσιεύθη τό πρώτον έν τή 
Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft, herausgegeben von der 
Staatswirtchschaftlihen Facultat in Tubingen (1858—1864), ήτις τφ 1866 
διεσκευάσθη ύπδ του ίδιου συγγραφέως καί έδημοσιεύθη έν ιταλική μεταφράσει 
ύπδ τοΰ S. Muller ύπδ τον τίτλον : Le Colonie Commerciali degli Italian! 
in Oriente nel medio Evo. Τφ 1879 έδημοσιεύθη γερμανιστί φέρον τδν τίτλον 
Geschicbte der Levantebandels in Mittelalter καί έν γαλλική μεταφράσει, ήν 
μετά προσθήκης ακολούθως έδημοσίευσεν δ Furey Raynaud.

’ Πρβλ. Cibrario, Roccardo, Heyd καί τδ πόνημα τής άγγλίδος Oliphant 
τιτλοφορούμενον The Makers of Venice. ->
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σεως έπήνεγκον τόν όλεθρον τοϋ βυζαντινού κράτους- τό ευτύχημα, δμως 1
εινε δτι ούδείς, τών καταχτητών ήδυνήθη νά καταστρέφω άρδην τό έλ- 1
ληνικόν αίσθημα καί τον πρός τήν πατρίδα καί τό εθνικόν ιδεώδες 1
έρωτα. I

Έκ τών ύστερων άποδεικνύεται δτι όλοι οί τών άγαν ορθοδόξων I
φόβοε περί έκλατινίσεως τών Ελλήνων ήσαν μάταιοι. Λατινόφρονες ο
ήγεμόνες κατέλαβον τήν Κρήτην, τήν 'Ρόδον, τήν Κύπρον, τήν Χίον, 
τήν Επτάνησον, άλλ’ οί κάτοικοι διεφύλαξαν τήν συναίσθησιν τής 
ελληνικής καταγωγής καί τής θρησκείας τών πατέρων των, καί μά
λιστα οί πλεϊστοι τών λατίνων ήσπάσθησαν, σύν τφ χρόνφ, τήν ορθο
δοξίαν, τήν σήμερον δέ μόνον όλίγαι χιλιάδες δυτικοί ύπάρχουσιν έν 
Έπτανήσφ, έν Σύρφ, έν Τήνφ, έν Θήρα καί αλλαχού.

*
* *

Εινε αληθές δτι οί Ενετοί κατά τάς Σταυροφορίας δέν έπέδειξαν 
θρησκευτικόν ενθουσιασμόν, άλλ’ ένεκα τοϋ συμφέροντος τής πατρίδος 
των δέν έμεινον αδιάφοροι καί άπλοι θεαταί- ελαβον τά δπλα καί 
συνέδραμον τούς στρατιώτας του Χριστού, δπως μή χάσωσι τήν εύκαι- ;
ρίαν τής ώφελείας1. Κατά τήν πρώτην Σταυροφορίαν, μεταξύ τών 
Ενετών, ήσαν καί δύο υιοί τοϋ Δόγη, έπίσκοπος δ είς καί πολεμιστής 
δ έτερος, συμβολίζοντες ούτως δτι δ άγων ήτο ύπέρ τής θρησκείας καί 
τής πατρίδος 4. Είς τούς Ενετούς ή ιδέα τής εκστρατείας είς τήν Πα- <

1 Venezia e Ze sue Lagune τομ. A.', μερ. A'.— Sanudo. Storia Civile e 
politica di Venezia.

1 A. Morosini. Imprese e spedizioni di Terra Santa σελ. 15.
* ΙΙρβλ. P. G„ Molmenti. Storia di Venezia iiella vita privata. Top't'vov- 

1885 κεφ. VIII. Τοϋ ίδιου La Dogheressa di Venezia. Τορϊνον 1884, κεφ. Ill,

λαιστίνην ειχεν έπέλθει καί κατά τήν εποχήν τοϋ Δόγη Όρδελάφου 
Φαλιέρη (1102—1116), άλλ’ ή τοιαύτη ιδέα συνεδέετο πάντοτε 
έν τή ψυχή των μέ τήν τοϋ συμφέροντος τής πατρίδος. Διό έργα— 
σθέντες ήδυνήθησαν νά συνάψωσι νέας έμπορικάς σχέσεις, νά κατα- 
κτήσωσι νέας χώρας καί ν’άρυσθώσι νέας ήθικάς δυνάμεις5. Κατά 
τό διάστημα τούτο ή ιδέα τής άπελευθερώσεως τοϋ αγίου Τάφου είχε 
παραμεληθή· άλλ’είς αύτήν εδωκε νέαν ζωήν δ Πάπας Τννοκέντιος 
δ Γ'. Ή Γαλλία ήσπάσθη έκθύμως αύτήν καί είς Ένετίαν άφίκετο 
πρεσβεία τών άγωνίστών τοϋ Χριστού, ής προΐστατο δ Βιλλεαρδουϊνος 
καί ήτις συνωμολόγησε συνθήκην μετά τοϋ φιλοπάτριδος Δόγη ’Ερ
ρίκου Δανδόλου. Οί δρκοι δέν έτηρήθησαν άκριβώς έκ μέρους τών 'Ενε
τών, οΐτινες έπολιτεύθησαν πρός ’ίδιον όφελος μάλλον ή πρός άπελευ- 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ 541

θέρωσιν τοϋ αγίου Τάφου. Ό Δάνδολος παρέχων δείγματα θαυμαστής 
φιλοπατρίας καί σταθεράς θελήτεως, άνέλαβεν εις ήλικίαν έννενήκοντα 
καί επέκεινα έτών καί ένφ ήτο σχεδόν αόμματος, τήν άρχηγίαν τής 
ναυτικής δυνάμεως τής Ένετίας. Ό Πάπας επικύρωσε τήν σύμβασιν 
τήν μεταξύ Ενετών καί Σταυροφόρων, άλλ’ύπό τόν δρον δτι ούτοι 
δέν θά πολεμήσωσι κατά χριστιανών, παρεκτός έάν χριστιανοί’ άντε· 
τάσσοντο είς τό έπιχείρημα κακοβούλως- καί τότε δμως πάλιν δέν έπε- 
τρέπετο νά πολεμήσωσιν είμή τή συναινέσει τών συστρατευόντων Άπο- 
στολικών έπιτρόπων. Έκ τούτων φαίνεται δτι δ Πάπας άπηγόρευε πά
σαν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως έπιχείρησιν. Ό Δάνδολος άπέ- 
πλευσεν άποκρύπτων τούς σκοπούς του, οϊτινες δμως δέν έβράδυναν νά 
φανερωθώσιν. Οί σύμμαχοι ήγκυροβόλησαν εις Ζάραν, ή πόλις κατε- 
στράφη καί ή Ένετία έ'λαβε τήν μερίδα τού λέοντος. Καί είς τά'κα
τόπιν γινόμενα, τό σπουδαιότερον κέρδος έσφετερίζοντο οί Ενετοί’ όλί- 
γιστα ωφελούντο οί Γάλλοι βαρώνοι καί σχεδόν τίποτε δ κοινός τών 
Σταυροφόρων όμιλος. Ό άρχηγος τής Ρώμης άργά ένόησεν δτι έπλα- 
νήθη. Τοϋ Δανδόλου τό ίδιοτελές σχέδιον έξετελέσθη καί ή Ένετία 
έγένετο κάτοχος νέων μερών καί ή Ένετική σημαίά έκυμάτισεν έπί τών 
φρουρίων τού Βυζαντίου, καί δ Δόγης τής Ένετίας προσέθηκεν είς τούς 
τίτλους καί τόν έξης : Dominus quartae partis et dimidiae Im
perii Romani. Ή ένετική ισχύς έβασίλευσεν έκτοτε είς τήν ’Ανατο
λήν. Οί Ενετοί έν τή πρωτευούση τού Βυζαντίου εζων πλέον αυτόνο
μοι, ώς έν ίδίφ πόλει, καί ώς πρακτικώτατοι, κατώρθωσαν νά πα- 
γιώσωσιν έαυτούς έν τή Ανατολή καί νά διασώσωσί τινας τών κατε
στραμμένων χωρών πολύν χρόνον μετά τήν ύπό τών ’Οθωμανών παν
τελή κατάληψιν τών λοιπών φραγκικών καταχτήσεων. Έπαρχίαι τοϋ 
Δυρραχίου, παράλιά τινα τού Εύξείνου Πόντου καί τής Προποντίδος, 
ή Νικόπολις, αί Κυκλάδες, αί Σποράδες καί Ίόνιοι νήσοι, μέρη τινά τής 
ΙΙελοποννήσου καί άλλαι πρός τούτοις χώραι μνημονεύονται ώς περι- 
ελθούσαι είς τήν έξουσίαν τών Ενετών ‘. Οί Ενετοί προσεπάθουν πάν
τοτε νά κατακτήσωσι πόλεις, νήσους,καί χώρας έν γένει παραθαλασσίους 
χάριν τοϋ έμπορίου καί ναυτικής ύπεροχής. Έκτος τών διά τών όπλων 
κατακτήσεών καί διά χρημάτων έγένοντο κύριοι άξιολόγων χωρών. Ήγό-

* Tafel και Thomas. Vrkunden zur alteren Handels und Staatsgeschi- 
che von Venedig A.'. 464 καί έξης· P. Rannusio. Iiella Guerra di Constan· 
tinopoli per la restitutions degli lmperatori Comneni fatta dai Sig. Ve· 

netiani. Βενετία 1604 σελ. 121, 201, 202 κλ.
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ρασαν την Κρήτην παρά τοϋ Βονιφατίου, μαρκησίου τοϋ Μονφερράτου 4. 
*Ως οξυδερκείς ένόησαν δτι αί μακριναί κατακτήσεις έξασθενίζου- 

σιν ώς ΐπι το πλεϊστον τάς έθνικάς δυνάμεις, διό έσκέφθησαν, νά 
καθυποβάλωσι καί νά διατηρήσωσιν ε’ν ύποτελείφ χώρας καί νήσους, 
καί έκήρυξαν ort παρεχωρεϊτο ή χωροδεσποτεία πρός οίονδήποτε τών 
'Ενετών ή τών φίλων τής Ένετικής πολιτείας, δστις ήθελεν επιχει
ρήσει, ΐδίοις άναλώμασι, τήν κατάκτησιν, έφ*  βρφ νά άναγνωρίζη 
τήν Ένετίαν ώς έπικυρίαρχον. Τούτου ένεκα πολλαί έλληνικαί νήσοι 
περιήλθον είς τήν κτήσιν φιλοδοξών ή τυχοδιωκτών, οϊτινες έ’λαβον 
τίτλους δουκών, κομητών, μαρκησίων καί ήσαν αληθείς ήγεμόνες, ένφ 
έν Ένετίφ θά ήσαν άπλοι πολϊται. Οΰ μόνον οΐ άνδρες, άλλά καί 
αύται αί γυναίκες απέκτησαν αξιώματα καί εξουσίαν ιδίαν. Ή χήρα 
τοϋ Μαρίνου Δανδόλου, ελαβε τό ήμισυ τής νήσου "Ανδρου καί ή Φλω
ρεντία Σανούδου (1362) άνήλθεν είς τό δουκικόν αξίωμα τοΰ Αιγαίου, 
ή κόρη αύτής Μαρία έλαβε τήν "Ανδρον καί έτέρα Φλωρεντία Σανού
δου (1376) έλαβε τήν Μήλον. 8 Διό, όρθώς ή Ένετία τήν τής Κων
σταντινουπόλεως κατάλυσιν έθεώρησε μέγα γεγονός, ώστε έν τφ τότε 
έν Ένετία παρεκκλησίφ (Capella) τοϋ Άγιου Νικολάου απεικόνισαν 
είς τον τοίχον τήν άλωσιν τοϋ Βυζαντίου καί κατ’ έτος, τή 6 Δεκεμ
βρίου, παρευρίσκετο είς τήν λειτουργίαν ό τών Ενετών Δόγης 5.

* Sanudo. Vitae ducorum venetorum κτλ., παρά Μουρατόρη Rer. Ital. 
Scrip, τόμ. XXI.

1 Ό επιφανής φίλος μας ιστορικός Molmeilti έπϊ λέξει λέγει «..... .In tai
guisa la donna (Ένετίς) non ρίώ soggetla al m.arito, naa sovrana di se e 
delle cose sue, e che ha diritti da far valere e da diffenderp, appa re sotto 
un nuovo aspetto e porta con se uri altro ordine di vicende e d’idee. (La 
Dogaressa di Venezia σελ. 100).

3 P. Ramnusio. Della Guerra di Costantinopoli κτλ. σελ. 205.
1 Λέγομεν διά δευτέραν φοράν, καθότι, ώς γνωστόν, οΐ 'Ρωμαίοι τό πρώτον 

μετέβάλον, οΰτως ε’ιπεϊν, τήν Μεσόγειον είς λιμένα των (πρβλ. Enrico Criscuolo : 
La Sovranitd degli Stati sulle Acque, Napoli 4886) καί έπενήργησαν έπϊ τής 
Ελλάδος. (Πρβλ. Hertzberg. Geschichte Griechenlands water der Herr- 
sohaft der Romer Halle 1866 — 1875.—Petit de Julleville, Histoire de 
la Grece sous la Domination Romaine Paris 1876)· ’Αλλά μεταξύ 'Ρώμης 
καί ’Αθηνών καί προ τής ρωμαϊκής κατακτήσεως υπήρξε σχέσις καί έκ τής χή
ρας ήμών. οί. Ρωμαίοι επωφελούντο (Πρβλ. Hi.nstin. Romains ά Atkenes 
avant VEmpire, Paris 1877).

Βεβαίως διά τήν ’Ιταλίαν τό μάλλον άξιοσημείωτον γεγονός ήτο ή 
τετάρτη Σταυροφορία, καθότι δι’ αύτής άρχεται διάδευτέραν φοράν * 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ TUN ΔΥΤΙΚΩΝ 545
ή ηγεμονία τών ’Ιταλών είς τήν Μεσόγειον. Άλλά διά τήν Ελλάδα 
ή Σταυροφορία αυτή ήτο φοβερωτάτη, καθότι μετά τήν ρωμαϊκήν κα- 
τάκτησιν ούδέν άλλο γεγονός τοσοϋτον μετέστησε τά πράγματα, το- 
σοΰτον έπενήργησεν έπί τών πνευμάτων, τής γλώσσης, τών έθίμων και 
τής όλης τής Ελλάδος τύχης. Μετ’ αύτήν ιδρύεται ή έκκλησιαστική 
καί ίπποτική πολιτεία τοϋ μεσαίωνος έν δλφ τφ ίδιοτύπφ αύτής χα- 

ρακτήρι.
Διά τής καταλύσεως τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας εις νέαν εποχήν 

τό δυστυχές τών Ελλήνων γένος εισέρχεται *,  έποχήν ταπεινώσεως 
καί δοκιμασίας, μίσους καί παθών, ασκεψιών καί περιφρονήσεων. Ή 
Κωνσταντινούπολή γίνεται καί πάλιν ελληνική έπί δύο μόνον αιώνας, 
άλλ’ ή άλλη Ελλάς καί αί νήσοι καταπλημμυρίζονται ύπό ξένων 

αρχόντων.

♦

Ή Πελοπόννησος, ήτις" εινε τό θέμα τών ιστορικών τούτων σημειώ
σεων, άπετέλεσε τό λεγόμενον πριγκιπάτον τής Άχαΐας, δπερ ήτο ή 
σπουδαιοτέρα τών έν Έλλάδι φραγκικών κτήσεων καί περιήλθεν ύπό 
τό κράτος τοΰ Γουλιέλμου Champ — Litte τοϋ έν τφ χρονικώ τοΰ 
Μωρέως καλουμένου Καρ,πανέσΌυ (Champenois), δστις τή βοήθεια 
τοϋ Βιλλαρδουίνου έξεπόρθησε τό ήμισυ τής Πελοποννήσου καί διένει- 
μεν είς δώδεκα Βαρωνίας. Άλλ’ δ σκοπός ήμών δέν εινε νά έξιστο- 
ρήσωμεν τά έν Πελοποννήσφ συμβάντα έπί τών Φράγκων ή μάλλον 
τών έπί τών χρόνων εκείνων Ενετών- άπέχομεν έπίσης νά έξιστορήσω- 
μεν τήν τής Ελλάδος κατοχήν ύπό τών Ενετών είς τούς μετέπειτα 
αιώνας. Μόνον τή όδηγίφ τών έν τφ άρχείφ τής Δυτικής έπισκοπής 
Ζακύνθου σφζομένων έπισήμων εγγράφων καί άλλων τής έποχής έπι- 
σήμων έντύπων κατηρτίσαμεν καί δημοσιεύομεν μικράν συμβολήν είς 
τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν ■ τής Πελοποννήσου άπό τών μέσων τοϋ 
δεκάτου εβδόμου αίώνος μέχρι τοϋ τέλους τοϋ δεκάτου ογδόου. Πρό
κειται δμως μόνον περί τών ενεργειών τοϋ δυτικοϋ κλήρου κατά τήν 
τελευταίαν (1685—1715) ένετικήν κατοχήν καί περί τής πολιτείας

1 Πρβλ. 'Ρωμανού. ΊάτορικΛ μελέτη περί της έν Έλλάδι Φραγκοκρα
τίας και τών Παλατίνων ΚομΛτων κτλ. Έν τή εισαγωγή τοϋ Γρατϊάνου 
Ζώρζη τοϋ Χόπφ. Όρα καί τά έργα τοΰ Χόπφ. Τινές τών ήμετέρων καί ξένων( 
κατέγειναν είς τήν μελέτην τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, αλλά δυστυχώς- είσέτ 
$έν έδημοϊιεύθη πλήρες καί ακριβές περί αύτής πόνημα.

tomos ιζ'. Μάρτιος 35
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της άνεξιθρήσκου κυβερνήσεως και περί τοϋ τρόπου τής ένεργείας τού 
ίδιου κλήρου έπί τής τελευταίας τών Τούρκων κατοχής.

Τήν έποχήν, είς ήν ανάγεται ή ήμετέρα μελέτη ή θκλασσοκρά- 
τειρα Ένετία δέν διετέλει πλέον έν τή ακμή της, έξασθενήσασα έκ 
των πολυχρονίων πολέμων άφ’ ενός, καί έκ τής παρακμής τοϋ εμπο
ρίου της άφ’ ετέρου,, ένεκα τής άνακαλύψεως τής Αμερικής καί τοϋ 
Εύέλπιδος ακρωτηρίου Άλλ’&ν είχε παρέλθει ή ακμή της, διέσωζεν 
όμως ή Ένετική δημοκρατία καί συναίσθησιν καί θάρρος. Τό μεγα- 
λεϊον τής Ένετίας κατέπεσεν αρκετά μετά τήν απώλειαν τής Κρήτης 
(1669), εί καί άπεζημιώθη άνακτήσασα τήν Πελοπόννησον. ’Αλλά 
κατά τάς τελευταίας αύτής λάμψεις άνέδειξε τον Φραγκίσκον Μορο- 
ζίνην (1684—99) καί τόν Άγγελον Έμον (1684 — 86). Ή Ένε
τία άνακτήσασα διά τελευταίαν φοράν, τή δμοφώνφ συμπράξει όλων 
τών τάξεων τοϋ έθνους, τήν Πελοπόννησον άπό τής οθωμανικής κυ
ριαρχίας, ειχεν άλλους σκοπούς. Τά πράγματα ειχον μεταβληθή. Δέν 
ύπήρχε τιμαριωτικόν σύστημα καί ίππόται- άλλη διοίκησες έάεκράτει, |
άλλαι προσδοκίαι, άλλαι έλπίδες. Ή Πελοπόννησος περιήλθεν είς τάς I
ένετικάς χεϊρας έν άθλιοι καταστάσει. Καί δμως ή καλή κυβέρνησις τά 
πάντα κατορθοϊ καί πάντα τά εμπόδια ύπερπηδ^. Ή ευημερία δέν 
ήργησέ νά βασιλεύσγ, σχετική πάντοτε καί ανάλογος πρός τούς πονη
ρούς έκείνβυς χρόνους καί πρός τήν κατάστασιν τήν έπακολουθήσασαν <
μετά τόν πεισματώδη καί αιματηρόν πόλεμον.

* *
* .

’Αμέσως μετά τήν κατάκτησιν, οί Ενετοί επεμψαν είς τήν Πελο
πόννησον τρεις εύπατρίδας ικανούς διά τήν πρώτην τακτοποίησιν τής 
χώρας, καλουμένους Συνδίκονς Καταστιχωτάς (Sindici Catasti- 
catori), τούς Ίωάννην Ρενιέρην ‘, Μαρίνον Μικιέλ καί Δομίνιγον Ί
Γρίττην. Ή τακτική μορφή τής δεοεκήσεως ήρχισε σχεδόν αμέσως*.

1 'Ο Ρενιέρης άσθενήσας απέθανε. ι
’ Πλήρη ιστορίαν τής ύπό τών Ενετών κατοχής τής Πελοπόννησου δέν έχο- ί

μεν.,Ό Ranke έδημοσίευσε μικρόν μελέτην, ήτις έξελληνίσθη ύπό τοϋ έπιφα- )
νους έπιστήμονος καί λογίου κ. Π. Καλλϊγά. Άλλ’οί καταγινόμενοι είς τήν έλ- 1
ληνικήν Ιστορίαν πρέπει νά διαφυλάττωσι μνήμην εΰγνώμονα είς τον διαπρεπή 
ιστορικόν κ. Σ. Λάμπρον, δστις έδημοσίευσε λαμπράν ύλην έν ταϊς Mittheilungen 
des Κ. deutschen archeologischen institutes, έν τώ ζΐεάτιω της ιστορικής χαϊ 
ίθνοΛ.ο’γιΧης εταιρείας της ΈΛΛάδος, ίν τόϊς ίστοριχόΐς μεΛετημασι κα’ι άλλαχοϋ. 
Τούτου ένεκα έλπίζομεν δτι έν τώ προσεχώς δημοσιευθησομένω του τόμφ τής 
*Ιστορίας της *ΕΛ2άδος θά περιλάβη τά δέοντα καί περί τής σπουδαίας ταύτης 
περιόδου.

'Έν τών σπουδαιοτέρων ζητημάτων ήτο τίνι τρόπφ έν τφ μέλλοντι 
νά βεβαιοΰται ή προσωπική κατάϋτα&ΐς των ατόμων, ύπό τήν έπο- 
ψιν τοϋ γάμου καί τής γεννήσεως, πρός τούτοις δέ νά ύπάρχγ καί ή 
έπίσημος άπόδειξις περί τοϋ θανάτου αύτών. Ό θεσμός τών ληξιαρ
χείων δέν ύπήρχε τότε ώς έχες σήμερον, άλλ’ είς τόν κλήρον άνετί- 
θετο ή φροντίς περί βεβαιώσεως τών γεννήσεων, γάμων καί άποβιώ- 
σεων έν τοΐς βιβλίοις τών ένορεών. 'Ως πρός τό ζήτημα τοΰτο τό τόσον 
σπουδαϊον έπεκράτεε πρότερον έν ΙΙελοποννήσφ πλήρης αταξία. Ούδείς 
έγνώριζε τό πραγματικόν έτος τής γεννήσεώς του, συχνότατα δέ ήγεί- 
ροντο ζητήματα περί γνησεότητος τέκνου ή γάμου * Δεό έξεδόθη 
νόμος εγχώριος περί άναγραφής τών γεννήσεων, γάμων καί άποβιώ- 
σεων ύπό τών ορθοδόξων καί δυτικών ιερέων τών άρμοδίων νά συντάτ- 
τωσι τοιαύτας. πράξεις. Ό νόμος έδημοσιεύθη ίταλιστί καί έλληνιστί, 
καί οί αρμόδιοι εφημέριοι αντέγραψαν αύτόν είς-τά βιβλία, είς ά έπρό- 
κειτο νά γείνη ή αναγραφή. "Οπως δ αναγνώστης λάβη ιδέαν τινά τής 
έλληνικής επισήμου γλώσσης τών χρόνων έκείνων έν Πελοποννήσφ, δη- 
μοσιεύομεν τόν έν λόγφ νόμον, ώς έχει, μή τηρήσαντες μόνον τήν ορ
θογραφίαν τοϋ πρωτοτύπου. Ιδού δ νόμος:

«Δοσμένη άπό ταϊς άκραις αποφάσεις τοϋ Ύψηλοτάτου Σενάτου είς 
» Εμάς τούς Συντίχους καί Καταστιχαδώρους τοΰ Μωρέως ή έξουσία 
»νά όρδινιάσωμεν τόν πλέον χρήσιμον τρόπον δ διά τήν Κυβέρνησιν 
«έτουνοϋ τοϋ βασιλείου χαρισμένου άπό τήν άνωθεν ελεημοσύνην τών 
ηάνικήτων αρμάτων τής Γαληνοτάτης Αύθεντίας καί γνωρίζοντας τό 
«χρειαζόμενον δικαίωμα τοϋ Πρέντζιπε νά ήξεύρη τό μέτρον τοΰ νέου 
»λαοϋ, δ διά νά τόν κάμη νά άπολαύση τά, έργα τής πατρικής του 
»αγάπης καί δ διά νά άλλάξγ άπ’ αύτούς είς ταϊς χρείαις του τά 
«πρεπούμενα καί δικάσ-ρ μία τών έργων καί πιβτώσιρ τών λοιπών μέ 
»τήν έξουσίαν τοΰ Συντιχάτου μας, άποφασίζομεν πώς ’άπο τών άρα- 
«ζονάτων μας νά δοθή καθ’ ένοϋς άπό τούς παπάδες τών ενοριών καί 
«έκκλησιών έτουνής τής χώρας καί τής περιοχής της καί ακόμη είς 
»τούς άλλους ιερείς τοϋ βασιλείου ένα λίμπρο μέ φύλλα μετρημένα δ 
»διά νά γράφουσιν απάνω είς αύτά έπιμελώς όλα τά παιδία άρσενικά 
»καί θηλυκά δποϋ θελουσι γεννηθή μέ τά ονόματα καί παρονόμασα 
»τών γονέων τους και ταϊς παντριγιαϊς όλαις έκείνων, δποϋ εύλογοϋν- 
»ται, γράφοντας τό όνομα τοϋ γαμπρού καί τής νύμφης καί περιγρά- 
ίφοντας ακόμη όλους τούς άντρας καί γυναίκας καί παιδία είς ποιαν

1 Filza diversorum παρά τώ άρχείφ τής Δυτικής επισκοπής Ζακύνθου.
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«ήλικίαν και πόσον χρόνων άποθνήσκουσι και τήν ήξεραν τοϋ θανάτου 
«τους, Άκόμη νά γράφουσι καί δσαις ψυχαίς τώρα εύρίσκουνται εις 
«τήν ενορίαν καθενός. Καί δ Six νά έ'χουσι είς κάθε καιρόν οί αύθεν- 
«τάδες οί Σύντιχοι και οί προβεδώροι * ειδησιν άνίσως καί γίνεται 
«ετούτη τους ή όρδινία μέ υποταγήν άπό τούς παπάδες άποφασίζουσι 
«πώς οί αύτοί ιερείς νά κάνουσι κάθε χρόνον ένα (sic)· ξεκάθαρες τών 
«λιμπρών τών γεννημένων καί άποθαμένων θηλυκών καί άρσενικών, δ 
«διά νά εινε πρεζεντάδες, καί λείποντας οί παπάδες νά μήν κάνουσι 
«τό παρόν, ώς τούς προστάζομεν, θέλουσι πέσει είς τάς πλέον δεινάς 
«τιμωρίας, καί ετούτη μας ή όρδινία θέλει εισθαι περιγραμμένη είς τό 
«βιβλίον δπου θέλει δοθή είς τούς ίερεϊς δ διά είδησίς των καί τοϋ 
«παπά τής εκκλησίας καί ενορίας.

»Dom. Gritti Sind, e Ca. dor
«Marino Michel Sind, e Ca. dor

«Zuane Donatini2».

Χπυρέδων δέ Βοάζης

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΡΟΥΡΙΑΣ
Ή γλώσσα τών Έτρούσκων εινε φιλολογικόν πρόβλημα, μεθ’όλας 

τάς τρισχιλίας περίπου έπιγραφάς, αϊτινες άχρι νϋν άνεκαλύφθησαν. 
Φαίνεται περίεργον, διατί τρισχίλια τοιαϋτα μνημεία δέν έρριψαν φώς 
έπί τοϋ προβλήματος.Άλλ’αί διασωθεϊσαι αύται επιτύμβιοι έπιγραφαί, 
πλήν δύο ή τριών εξαιρέσεων, άποτελοϋνται άπλώς έκ κυρίων ονομάτων. 
Τό έτρουσκικόν άλφάβητον έξιχνιάσθη καί αί λέξεις άναγινώσκονται 
εύκολώτατα, άλλά τίς ή έννοια τών λέξεων, τίς ή γένεσίς των, τις ή 
συγγένειά των πρός τάς λέξεις τών άλλων γλωσσών, τοΰτο εινε τό πρό-

1 Έν Έπτανήσφ έλέγοντο Προβεδσΰροι.
* Άρχεΐον τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. Τά βιβλία τών δυτικών ιερέων 

συν τώ ανωτέρω έγχωρΐφ νίυ.ω έσώθησαν έν Ζακύνθω εις τδ άρχεΐον τής επισκο
πής, ένθα έκομίσθησαν πολλά έγγραφα τής έποχής έκείνης. , Άγνοοϋμεν άν είς 
τάς εκκλησίας τών ορθοδόξων τής Πελοπόννησου σώζονται τής έποχής έκείνης 
τά βιβλία, ατινα θά ησαν σπουδαία.

βλήμα. Εις τήν λύσιν αύτοϋ κρίνεται συντείνουσα ή άνεύρεσις ΈτρουΧ 
σκικόϋ βιβλίου. Παράδοξον είπεϊν, τό βιβλίον τοϋτο άνευρέθη εντός τοϋ 
φέρετρου αιγυπτιακής μούμιας, καί όχι τελευταίως άλλά προ είκοσι- 
πενταετίας. Οί φιλόλογοι έξέλαβον αύτό αίθιοπικόν, ναβαθιανικόν καί 
πάσαν, άλλην γλώσσαν ύπώπτευσαν ή τήν Έτρουσκικήν. Πρώτος δ έν 
Βιέννη καθηγητής Κράλλ κατέδειξε προ διετίας, δτι οί χαρακτήρες 
δι’ών εινε τό βιβλίον γεγραμμένον, άνήκουσιν είς τό λίαν γνωστόν άλ- 
φάβητον τής άγνωστουγλώσσης τώνΈτρούσκων.’Έκτοτε δ Κράλλ ήσχο- 
λήθη είς τήν μεταγραφήν τοϋ κειμένου καί ή Βιενναία ’Ακαδημία έδη- 
μοσίευσε πρότινος τό αποτέλεσμα τής έργασίας αύτοϋ. Τό κείμενον, 
δπερ εινε γεγραμμένον έπί λινοϋ ύφάσματος, διήρητο είς τμήματα περι- 
λαμβάνοντα έν δλφ δώδεκα στήλας. Έκ τής συχνότητος έν ή λέξεις 
τινές καί φράσεις επαναλαμβάνονται, εικάζεται δτι τό βιβλίον εινε τε
λετουργικής φύσεως.Τήν εικασίαν ταύτη.ν έπιρρώννυσιν ή έπανειλημμένη 
μνεία μιάς λέξεως, ήτις εινε ήδη γνωστή ώς σημαίνουσα πνεύμα. 
Δέν μένει σχεδόν άμφιβολία, δτι τό προκείμενον σύγγραμμα εινε έξ 
έκείνων τών θρησκομαγικών έργων, έφ’ οίς ή Έτρουρία εινε περιώνυ
μος. Ή οίωνοσκοπία τών 'Ρωμαίων προδήλως προέκυψεν έκ φιλοσοφίας 
τινός έκλιπούσης καί σχούσης τήν κοιτίδα της έν Έτρουρίφ. Πράγματι 
δ,τι οί 'Ρωμαίοι έκρινον ώς μέθοδον τοϋ γινώσκειν τό μέλλον έκ ση
μείων, οια ή κατάστασις τών έντοσθίων τοϋ σφαγίου καί ή διεύθυνσις 
τής άστραπής, ήτο άπλή παρακμή τελείου τινός συστήματος γνώσεως 
άκμάσαντος παρά τοϊς Έτρούσκοις καί δι’ήμάς απολωλότος. Έάν τό 
άνακαλυφθέν βιβλίον παράσχη καί άμυδράν κάν ’ιδέαν τών Έτρουσκι- 
κών γνώσεων, άφ’ών ίσως εχουσι τήν άρχήν των πολλά ένστικτα τοϋ 
λαοϋ, άπερ καλοϋμεν δεισιδαιμονίας, τό κέρδος τής νεωτέρας επιστή
μης έσται ούχί σμικρόν.

Το ύφασμα, ε’φ’ού τό κείμενον εινε γεγραμμένον, περιείλισσε τό σώμα 
γυναικδς. άποθανούσης, κατά τδ πιθανόν, έν τοις χρόνοις τής ρωμαϊκής 
κυριαρχίας ■ τής Αίγύπτου.

Εινε γνωστόν δτι οί Αιγύπτιοι έ’θαπτον μετά τών νεκρών κεφάλαια 
άρχαίων θρησκευτικών βιβλίων, πρός χρήσιν τοϋ πνεύματος τοϋ μετά- 
στάντος, δστις άναγινώσκων αύτά, διηυκόλυνε τήν διάβασίν του είς τόν 
ουράνιον κόσμον. Ή Έτρουρία καί ή Αίγυπτος άπετέλουν ποτέ ταύτο- 
χρόνως μέρος τοϋ ρωμαϊκού κράτους,.πιθανόν δέ ή νεκρά νά ήτοΈτρου- 
σκίς καί παραμένουσα έν Αίγύπτφ νά ήκολούθησε τδ έθος τών Αιγυ
πτίων, έξ ού δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι έν τή Έτρουρίφ έκράτουν 
(δ^αί περί πνευμάτων προσόμο;αί ταίρ »ν Αίγύπτφ κρατούμαι;. 
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ξαρτήτως Τοΰ κέρδους δπερ δύναται νά προσπορίση τή επιστήμη η 
έξιχνίασις της έννοιας τοϋ βιβλίου, αί περί 'Ρώμης άρχαιολογικαί καί 
{στορικαί γνώσεις μας θά ώφεληθώσι μεγάλως.'Ολόκληρον τό ρωμαϊκόν 
οικοδόμημα και ή ρωμαϊκή φυσιογνωμία είσί προϊόντα ιδεών καί πεποι
θήσεων προγενεστέρου πολιτισμού,οΐος δ τής Έτρουρίας. Λαμβανομένου 
ύπ’δψει πόσον ό παρ’ήμϊν πολιτισμός εδράζεται έπί τοΰ ρωμαϊσμού, 
πλεϊστα δσα σκοτεινά μέρη τής γενέσεως καί άρχής τών κρατούντων 
σήμερον θεσμών δύνανται νά διαλευκανθώσι διά τής μελέτης τών 
έτρουσκικών μνημείων. Ε’ι καί φαίνεται δτι ολόκληρον σχεδόν τήν 
έτρουσκικήν τέχνην ένέπνευσεν ή ελληνική, ώς δεικνύουσι τά περισω- 
θέντα έργα γλυπτικής καί ζωγραφικής, ό πολιτισμός τής Έτρουρίας δέν 
δύναται κατά πάντα νά θεωρηθή μίμησις τοϋ ελληνισμού, άλλά δια- 
φυλάττει κεντρφόν τι γνώρισμα, ίδιάζον, τφ έτρουσκικώ χαρακτήρι. 
Ή ελληνική άλλως τε δέν ήτο ή μόνη έπιρροή ή έπιδράσασα έπί τοϋ 
Έτρούσκου καλλιτέχνου, διότι άνευρίσκομεν αλάθητα ίχνη επιρ
ροής κατ’ άρχάς μέν φοινικικής, ειτα δέ αίγυπτιοβαβυλωνικής. Κα
τόπιν τών άνατολικών τούτων επιδράσεων ή ελληνική έπίδρασις, κινη- 
θεΐσα ώς φαίνεται έκ κορινθιακού κέντρου, κατέστη μόνιμος πηγή έμ- 
πνεύσεως. Τίς ή προέλευσις τών Έτρούσκων καί μέχρι τίνος σημείου 
έχώρησεν ό πολιτισμός των, ή άρχαιολογία δέν κατώρθωσε μέχρι τοϋδε 
νά εϊπη μετά θετικότητος. Γνώμαι ύπάρχουσι πολλαί καί μολονότι 
πολλοί ύποστηρίζουσιν, δτι οί Έτροϋσκοι προήλθον έκ τών βορείων με
ρών τής κεντρικής Ευρώπης, έπικρατοϋσα φαίνεται ή γνώμη, δτι πρώτη 
κοιτίς αυτών ήτο ή Λυδία, γνώμη ήν ειχον καί οί άρχαϊοι Έλληνες, 
καί ήν έπεστήριζεν εσχάτως ή άνεύρεσις έτρουσκικών έπιγραφών έν Λή- 
μνφ. Ή ευρεσις έτρουσκικών ιχνών έν τφ Α’ιγαίφ πελάγει φαίνεται 
κατ’άρχάς ούχ ήττον παράδοξος ή ευρεσις έτρουσκικού βιβλίου έν τφ 
φερέτρφ αιγυπτιακής μούμιας, άλλ ’ ή ταχεία διαδοχή τών ανακαλύ
ψεων ίσως μετ’ού πολύ καταστήση τό πράγμα λίαν άπλοϋν καί φυ
σικόν. Οϊα δήποτε καί άν εινε ή προέλευσις τού έτρουσκικού λαοϋ, τό 
έν λόγφ πρόγραμμα, μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ Κράλλ, παρέχει ήμϊν 
επαρκή ιδέαν τών έπί λινού ιερών βιβλίων τής 'Ρώμης, άπερ αναφέρει 
δ Λίβιος.

Π. Ε. Λ,ραζούλης

Ρ Η ΟΡΧΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΔΡΑΜΑΤΓ
Τής τελειότητος καί ποικιλίας τών άλλων ορχήσεων ουδόλως ΰπε- 

λείποντο άί έν τώ θεάτρφ είτε ύπό τοΰ χορού, είτε ύπό τού ύποκριτοΰ 
έκτελούμεναι. Διότι έν τφ άρχαίφ δράματά τφ ύψίστφ καί τελειο- 
τάτφ είδει τής ποιήσεως, όχι μόνον ή μουσική συνετέλει εις πληρεστέ- 
ραν τού κειμένου κατάληψιν, άλλά προσετίθεντο είς ταύτην καί τών 
χορών καί τών υποκριτών αί όρχηστικαί κινήσεις, άνάλογοι τής μουσικής, 
άνάλογοι τού κειμένού. Μουσική καί ορχηστική έν τφ άρχαίφ θεάτρφ 
ύπηρέτουν μίαν καί τήν αύτήν ιδέαν κα'ι έν πάση τή σαφήνεια καί 
λαμπρότητι καθίστων γνωστά τά συνταράξαντα τήν καρδίαν τοϋ 
ποιητού αισθήματα, δτε έποίει τούς στίχους αύτοΰ1 Αύτός ό ποιητής 
ήτο έκεϊνος, δστις έδίδασκε καί τήν μουσικήν τών δραμάτων αύτού, 
δστις έδίδασκε τόν χορόν τά ορχηστικά κινήματα,2 οστις τέλος πολ- 
λάκις έπί τής σκηνής άνήρχετο, ϊνα άση τούς ίδιους στίχους ή ί'να χο- 
ρεύση έρμηνεύων τά ΐδια αισθήματα,5 ή αυτός "να παίξη αυλόν ή 
κιθάραν. Λέγουσι δέ δτι οί άρχαϊοι ποιηταί Θέσπις, Πρατίνας, Κρα- 
τϊνος, Φρύνιχος δρ^πο'ταί. έκαλούντο όχι μόνον διότι τά εαυτών δρά
ματα άνέφερον εις δρχησιν τού χορού, άλλά καί διότι έ'ξω τών ιδίων 
δραμάτων έδίδασκον τούς βουλομένους νά όρχώνται. 4 Ήτο λοιπόν τό 
άρχαϊον δράμα μελόδραμα κυρίως ε’ιπεϊν καί μελόδραμα τελειότερου 
καί σαφέστερον, διότι έν αύτφ ή μουσική,μή ούσα τό κύριον ώς σήμε
ρον έχρησίμευεν είς κατάληψιν τοϋ κειμένου άπλουστέρα καί σαφεστέρα,* 
ουσα, πρός δέ είχε καί τάς όρχηστικάς κινήσεις, ών στερείται ώς έπί τό

1 Έμέμφοντο τον Εύριπίδην, δστις τάς συνθέσεις τών δραμάτων αύτοΰ εποίει 
διά τοΰ Ίοφώντος και Τιμοκράτους τοΰ ’Αργείου.

* Βραδύτερου εύρΐσκομεν ιδιαιτέρους δρχηεοΜασκά.Ιου<: η χοροδιδασκάλους καί 
αυληυωυ διδασκάλους έν έπιγραφαϊς.

* Άθήν. 14. 33 «ορχηστών καί ποιητών κοινωνία πάσα καί μέθεξις άλλήλων» 
πρός Πλατ. Σιμεών. 9. 15. 2. Ό Σοφοκλής έν ταϊς Πλυτζρίαις έπαιξε τήν σφαί
ραν τής Ναυσικάς, ήτις παιδιά μετά μουσικής βεβαίως έγένετο καί χορού’ έν δέ 
τώ Θαμυρα, τφ μαθητή ά,οιδώ, παριστάνων επαιζε κιθαραν.

1 Άθήν, 1,22.
s Ή πράξις λέγει δ Bockb (Encpl. 517) έν τφ σημερινφ μελοδράματι είνα 

φανός, έν φ ή μουσική φωτίζει. Έν τοϊς άρχαίοις δράμασι το κύριον ήτο ή πράξις 
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πλεϊστον τδ νεώτερον μελόδραμα. 1 Είδομεν, δτι τοιαύτη ήτο καί τής 
μελικής ποιήσεως ή διεξαγωγή καί δέν δύναταί τις ή νά θαυμάσγ τδ 
πνεύμα έκεϊνο τδ ύπέροχον τών Ελλήνων, δπερ έζήτει σαφώς νά εκ
δήλωση δ,τι ήσθάνετο ή καρδία, σαφώς νά έξιδανικεύση δ,τι ύπήρχεν 
έν τή φύσει κα'ι κατόρθωνε τούτο έν ύψίστη πλαστική τελειότητι, διά 
μέσων ποικίλων μέν άλλ’ άπλουστάτων έν τή ποικιλίορ αυτών, άτινα 
ένούμενα πάντα συνεισέφερον είς κατάλήψιν μεάς καί τής αύτής Ιδέας, 
ένος καί τοΰ αύτοϋ αισθήματος, τά πάντα διαπνέοντος καί παριστα- 
νομένου ώς λαμπούσης άκτΐνος έν ΰδατι άγνφ καί άθόλφ ούχί ώς άκ- 
τΐνος μόλις διαφαινομένης διά μέσου καπνών καί νεφελών,όπως συμβαίνει 
έν' τοΐς νεωτέροις καλλιτεχνήμασιν. Δέν δύναται παρά νά κλαύσγ δ 
νεώτερος κόσμος τήν άπολεθεϊσαν μυστικήν ταύτην δύναμιν, ήτις δέν 
διαφέρει τής άλλης ·— άπολεσθείσης και έκείνης — ήτις κατεσκεύαζεν 
Έρμάς καί άνίδρυε Παρθενώνας.

4 Κατά ταϋτα αΐ άπόπειραι μεταρρυθμίσεων, αϊτινες άπδ τοϋ 17ου αίώνος 
ήρχισαν γινόμεναι καί ών κύριοι αντιπρόσωποι ό Gluck,Wagner ούδέν άλλο είναι 
ή άπόπειραι πρδς προσέγγισιν τοΰ ιδανικού τής παλαιας τραγωδίας. Τί άλλο ζη
τούν ό Gluck καί ό Wagner ή έν ένί καί τώ αΰτώ προσώπφ νά συνενώσουν τήν 
Ιδιότητα τοΰ ποιητοΰ καί τοΰ συνθέτου, έκεϊνο δηλ. άκριβώς, δπερ ό Αισχύλος 
είκοσι κα'ι πλέον αιώνας έποίει προ αυτών ; Και ένταΰθα, λέγει ό J. Reinach 
(Manuel de phil. σ. 190) ήτέχνητοΰ άπωτάτου παρελθόντος γίνεται ή τ/χτη 
του μεΙΛοντος, ή'τις ευρίσκει κατά σύστημα, δ,τι ή άρχαία τέχνη ειχεν εύρη 
κατά ένστικτον.

* Καί έν τοΐς μετά ταϋτα χρόνοις ύποκριταΐ ταιοΰτοΐ πλανόδιοι ύπήρχον 
(Pre.lIerGr.Mph. 117).

* Comm. com. ορατήν προηγουμένην μελέτην μου έν τώ Παρνασσφ».
1 $Ε «4 π’λλά ?! χοροί έκ Σκτύρων συνίσταντο. οΰς έχάλουν τράγους 76 ί»

Είναι γνωστόν, οτι εκ τών αγροτικών τφ Διονύσφ εορτών, άπλών, 
αφελών, τδ Ελληνικόν πνεϋμα άνέπτυξε τδ τελειότατον τής ποιήσεως 
καί τέχνης καθ’ δλου είδος, τδ δράμα, δπερ ήγαγεν εις άνθησιν καί 
τελειότητα ύψίστην. Αί πρώται ήμέραι τοϋ δράματος ήσαν έκεϊναι,καθ’ 
άς .έπί άμαξίου δ Θέσπις άπδ τόπου εις τόπον μεταβαίνων, παρί- 
στανε τά άξεστα καί άκατέργαστα αύτοϋ δράματα, δτε τά κατ’ 
άγρδύς έωρτάζοντο Διονύσια *·

Οί συγχορευταί, όί άδοντες τδ άπλοϋν ποίημα, περί ού δμιλεϊ δ 
Δονάτος 5 περί τόν βωμόν, έμιμοϋντο τούς Σατύρους," καί επειδή ούτοι 
τράγοι εκαλούντο, δ χορός έκλήθη τραγικός χορός, 4 τδ δέ άσμα 
αύτών τραγωδία, ασμα τών τράγων. Τής τραγωδίας βάσις έμεινεν δ 
τραγικός χορός, δστις έκράτησε καί δτε πλέον δέν άπετελεϊτο έκ σα- 
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τύρων. Ή δέ κωμφδία έκλήθη έκ τών κώμων, καθ’ οδς εψαλλον φάλ- 
λικά φσματα. 1 Το δέ σατυρικόν δράμα στενώτερον συνεδέθη μετά τής 
τραγωδίας· 2 εύρε δέ τοϋτο Πρατίνας δ έκ Φλιοϋντος, δστις μεταξύ 
τών άλλων χορών είσήγαγε καί χορόν φέροντα περιβολήν Σατύρων ’ 

Μετά τών πρώτων δέ τούτων άρχών τοϋ δράματος αναμιγνύεται 
καί δ Διθύραμβος, δστις τδ μέν κατ’ άρχάς ήτο έκδήλωσις βακχικού 
ένθουσιασμοϋ κατά τάς έορτάς τοϋ Διονύσου, δτε δ οίνος αφθονότερος 
ερρεε καί εύθυμότεροι πάντες έώρταζον τδν αΐύίντον παϊδα, κατά μι
κρόν δέ ειτα πρδς τφ δργιάστικφ τών τελετών τοϋ Βάκχου χαρακτήρι 
συνανεμίγη καί ή σεμνή τών τοϋ ’Απόλλωνος πρδς τή μουσική τοϋ αύλοΰ 
ή τής λύρας, προσέλαβεν ίδιον χαρακτήρα καί χωρισθείς τοϋ δράματος 
άπετέλεσεν ίδιον είδος. Έν τφ διθυράμ.βφ ή μουσική καί ή ποίησις 
έμερίζετο μεταξύ κωμικής φαιδρότητος καί τραγικής σοβαρότητος 4 Καί 
ή δρχησις ή συνοδεύουσα τοιαύτην μουσικήν καί ποίησιν τδν αυτόν χα
ρακτήρα ειχεν,άλλοτε μέν σφοδρά καί τά μάλιστα κεκινημένη, άλλοτε 
δ’ήσυχος καί μεμετρημένη. 5 Δέν έπαίζετο δέ μόνον αυλός, άλλ’ή 
λύρα έν τοΐς κυκλίοις τούτοις χοροϊς, έν οίς ή μίμησις κατείχε σπου-

1 Baumeisier Denkm. έν λ. Choros. Όρα καί Bender Gr. Litter.
1 Τό δράμα τοϋτο, λέγει ό Lennormant Elite (τόμ. β'. σελ 210) διά τό είδος 

τής όρχήσεως ήδύνατο νά θεωρηθή ώς τό θριαμβευτικόν άσμα τοΰ ποιητοΰ νική- 

σαντος είς αγώνα σεμνότερον.
* Ή λέξις παρ’ Όμήρω χορός σημαίνει καί τόπον έν ώ γίνεται ή δρχησις 

(λιαίνειν χορόν) κα'ι αύτήν τήν δρχησιν. ’Ενωρίς δέ καί σύστημα χορευόντων καί 
αυτά τά άδόμενα όίσματα. Κατ’ άρχάς δύο τινά διακρίνονται : τό άσμα συστή
ματος άνθρώπων βαδιζόντων διά βήματος ρυθμικοϋ καί ή δρχησις, ής ή ρίζα 
έκ τοΰ ε'οχεπθαι εκτελουμένη κατά ρυθμόν οιδομένου μέλους η παιζομένόυ ύπό 
προσώπων μή άποτελοΰντος μέρος τοΰ συστήαατος τών χορευτών, (Daremberg 

Diction σ. 1119
4 Preller Gr. Myth. £>58.)
s Daremlerg Diction, ε’ικ 2257. Ή στάσις σοβαρά καί ή κίνησις βραδεία. 

Οί αύληταί ήκολούθουν τόν ρυθμόν. (Παυσ. 9 12 5 άξιον παρατηρήσεως τό χω
ρών) ό δέ ’Αριστοτέλης ώέγει τάς σφοδροτέρας αυτών κινήσεις (Ποιητ. 26). Οί 
φαΰλοι ύποκριταΐ κυλίονται, λέγει, άν δίσκον δέη μιμεΐσθαι, καί ελκουσι τόν κορυ- 
φαϊον άν Σκύλλαν αΰλώσιν. (Όπως ή Σκύλλα είλκυε τους πλείονας είς τό σπή- 
λαιόν της). Παρατηρεί τήν χρήσιν τοΰ αΰλεϊν έπί τής σημασίας διδάσκω). Έν είκ. 
2256 (Daramb.) έρχεται και ό παίζων τήν λύραν. Βραδύτερον φαίνεται έν ταϊς 
διθυραμβικαΐς παραστάσεσιν ή μουσική καί δή τοϋ αύλ?5 <?τι ητο ?ύ μόνον τής 

όρχήσεως άλλά καί τής πίΐή’εως κυριώτερον,
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£αϊον φαίνεται μέρος, άφ’ ού ό ’Αριστοφάνης σκώπτει τόν ίιθυραβικον 
ποιητήν Κινησίαν 1 και τήν ύπερβολικήν αύτοϋ μιμικήν.

Κατ’ άρχάς ήγοντο έπί τής δημοσίας πλατείας, κατόπιν έκτίσθη 
ίδιον οικοδόμημα, τό ’Ωδείου. Οί δέ χοροί ήσαν και άνδρών καί παί- 
δων, καλούμενοι άπλώς και άνδρες, παϊδες. ΤΗσαν δέ οί χοροί κυ
κλικοί ανάλογοι τών καθ'ήμάς και άνάμνησις τών παλαιών περί τόν 
βωμόν κυκλικών ορχήσεων.

Έν δέ τή δραματική ποιήσεί, κατά τόν ’Αριστόξενον, τόν κυριώ- 
τατον τών αρχαίων θεωρητικών *, διακρίνομεν τρία είδη τής δραματι
κής όρχήσεως, τήν έρ,ρ,έλειαν, τήν «γίκινντν καί τόν κόρδακα, άντι- 
στοιχοϋντα τή γνμνοπαχδικη, πνρρίχη, καί κόρδακτ τής λυρικής 
ποιήσεως. Έχορεύετο δέ ή μέν έμμέλεια έν τή τραγφδίφ, ή σίκιννις 
έν τφ σατυρικφ δράματι καί δ κόρδαξ έν τή κωμφδίφ.

Κατά πρώτον παράτηροϋμεν δτι, επειδή δ ποιητής έν τή δραματική 
ποιήσει δέν ακολουθεί μι^ καί τή αύτή θεμελιώδει ΐδέφ καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τοϋ χορικοϋ του, αί στροφαί καί άντιστροφαί ποικίλλουσι 
πολύ περισσότερον ή έν τή λυρική ποιήσει, τοϋ Πινδάρου π. χ., δστις 
αναπτύσσει μίαν καί τήν αύτήν ιδέαν άπ’αρχής μέχρι τέλους. Τήν 
ποικιλίαν ταύτην τών αισθημάτων, ήν καθιστφ; καταφανεστέραν τό 
διάφορον τών στροφών μέτρον, ακολουθεί καί ποικιλία έν τή μουσική, 
επομένως καί ποικιλία έν ταΐς όρχηστικαϊς κινήσεσιν, έξ ού συμπεραίνω, 
είχε περισσοτέρους έλιγμούς καί στροφάς νά κάμη δ χορός τοϋ δρά
ματος ή έν τή χορική λυρική ποιήσει.

Έμμέλεια εκαλείτο φαίνεται πάσα ή ορχησις, ή έκτελουμένη είτε 
ύπό τοϋ χοροϋ είτε ύπό τοϋ ύποκριτοϋ κατά τήν τραγφδίαν ήτο δέ 
βραδεία, σεμνή, σοβαρά, σύμφωνος τή φύσει τής τραγωδίας., Τό ύπό 
τοϋ χοροϋ μετά τόν πρόλογον φδόμενον άσμα εκαλείτο πάροδος, 
ήτις συνίστατο έκ συστημάτων άναπαιστικών (ένίοτε εν τώ τελεί καί 
δακτυλικών), άτινα ήρμοζον πρός τόν ρυθμόν τόν ταχύν καί σφοδρόν 
τοϋ έμβατηρίου — άφοϋ δ χορός νϋν έποιεΐτο τήν έαυτοϋ είσοδον είς τήν 
ορχήστραν. Ή κίνησις αύτοϋ ήρμοζε τώ έμβατηρίφ, πολλάκις δ’ίστά- 
μενος δ χορός συνώδευε τούς λόγους διά χειρονομίας ζωηράς καί ταχείας.5

* Τό άνομα Κινησίας ίσως έποίησεν αύτός δ ’Αριστοφάνης,ί'να έπί τό κωμικώτε- 
ρον δηλώση τούς χεχινημετονς χορούς τοϋ διθυραμβικού εκείνου. (Περί τών κύκλιων 
χορών καί τών έν αΰτοϊς αύληιζάτων δρα και Wieseler das Satyrspiel α. έξ.) 

1 Παρ’ Άθην, 14 630.
’ Myriantheus Marsilieder des gr. Drama D. 8, 34 74, παρά Flach σημ. 

64. To βιβλίον δέν εύρον έγώ. Τοϋ άσματος προηγείτο προανάκρουσμα ψιλής 
αύλήσεως.
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Τά δέ φσματα τά μεταξύ τών έπεισοδίων, τής κυρίας δηλ. πράξεως 
ύπό τοϋ χοροϋ ψαλλόμενα, έκαλοϋντο ο>τά(7ιμα καί ταϋτα πρός αύλόν, 
δστις κατεΐχεν έν τφ άρχαίφ θεάτρφ τήν θέσιν, ήν κατέχει σήμε
ρον δλόκληρος ή ορχήστρα έν τοϊς μελοδράμασιν 1. Καί ένταϋθα δ χο
ρός έποίει όρχηστικάς κινήσεις, αΐτινες δμως ήσαν ήσυχώτεραι- οσάκις 
δμως τό πάθος ηύξανε καί δ χορός λησμονών τό ούδέτερον πρόσωπον 
έλάμβανε μέρος εις αύτήν τήν πράξιν καί εχαιρεν έπί α’ισίφ γεγονότι, 
ή έλυπεϊτο, ή μετέπιπτεν άπό άπελπισίας είς ελπίδα, τά ορχηστικά 
κινήματα καθίσταντο σφοδρότερα, καί ανάλογα πρός τήν ύπό τοϋ 
φσματος έκφραζομένην ιδέαν, ήν ήκολούθει καί ή άρμόζουσα άλλαγή 
τής αρμονίας· τοϋτο ήδύνατο νά κατορθώση μετά τήν τελειοποίησιν 
τοϋ Προνόμου «δς πρώτος έπενόησεν αύλούς ές άπαν αρμονίας έχοντας 
έπιτηδείως *.»

Οΰτω δ χορός τών παρθένων παρ’Αίσχύλφ χορεύει κατά τήν εισβο
λήν τών Επτά φδων παθητικόν φσμα και έλπίζων δτι οί θεοί τής πό
λεως ήθελον δράμη είς βοήθειαν έν τή ’Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλέους χο
ρεύει, δτε νομίζει, δτι «έπεφάνη τέλος τό φώς τής χρυσής ήμέρας τή 
έπταπύλφ Θήβη»· δτε δ’έντφ Α’ίαντι νομίζει δ χορός, δτι έσώθη δ 
άναξ, καλεϊ σύντροφον τής όρχήσεως αύτοϋ τόν χαροποιόν άνακτα τών 
θεών «τόν Πάνα»· έν ταΐς Τραχινίαις δ χορός τών παρθένων άκούσας, 
δτι δ ’Ηρακλής νικηφόρος επιστρέφει χορεύει «λαμβάνουσα καί μή διώ- 
κουσα τόν' αύλόν, τόν τύραννον τής φρενός καί ύπό τοϋ κισσοϋ άνα- 
ταρασσόμενος βακχίαν άμιλλαν άμιλλάται 5».

4 Μόνον έν τή παρακαταλογή (είδος recitativa) δπου π. χ. έδείκνυτο ή είσο
δος νέου προσώπου είς τήν σκηνήν, ήρκοΰντο είς τήν συνοδίαν τών λεπτών ήχων 
τής λύρας. Μαρτυρεϊται,. δτι οί ’Αθηναίοι ήγάπων τήν συνένωσιν αύλοΰ καί λύ
ρας ("Εφιππος παρ’Άθην. 14, 11), ειχον δέ φαίνεται τήν εύχαρίστησιν ν’άκούω- 
σιν άμφότερα έν τώ θεάτρφ. Λύρα καί αύλός έπί παναθηναϊκού άμφορέως, δπου 
κώμος νέων. Καί έν τοϊς κυκλικοϊς χορούς προσετίθετο λύρα (Wieseler Das Sa- 
tyns piel σελ. 52 έξ.). Σημειωτέου, δτι διά τήν πρός τόν αύλόν περιφρόνησιν 
έκαλοϋντο ένίοτε ξένοι αύληταί καί δή έκ Βοιωτίας (δρα Grasberger τόμ. β.' 
σελ. 374)'

* Ό Ύγϊνος διηγείται δτι δ ’Απόλλων ένίκησε τον Μαρσύαν, διότι στρέψας 
τήν άρμονίαν έτάραξεν αύτόν, δστις δέν ήδυνήθη νά ποίηση τό αυτό διά τοϋ 
αυλού του. Ό δέ Παυσανίας (y. 12, 5, 4) διηγείται «τέως μέν ιδέας αυλών 
τρεις έκτώντο οί αύληταί' καί τοϊς μέν αύ'λημα ηύ'λουν Δώριον- διάφοροι δέ αύ- 
τοϊς ές άρμονίαν τήν Φρύγιον επεποίηντο αύλοί’ τό δέ καλούμενου Λύδιου έυ αύ- 
λοϊς ηύλεϊτο άλλοίοις». Τό δυομα Πρόνομος ίσως συμβολικόν.

’ Αίσχ. Επτά 78 έξ. Συκ Άυτιγ. 105 Αίας 643 έξ. Τραχ. 205.
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Έν δέ τφ ύπορχήματι, ούτινος ταχύτερος δ βυθμός, ή δρχησις ήτο 
σφοδροτέρα και έν ταϊς κόμμοίς δέ ή πρώτη μορφή ήτο ή έν ταϊςνεκρικαϊς 
πομπαϊς (κόπτω=κτυπώ τό στήθος) θρηνφδία και οΐτινες έψάλλ,οντο 
κατά τάς στιγμάς μεγάλου πάθους, δέν πρέπει ν’άμφιβάλλωμεν, δτι 
δέν εμενον άργός δ χ,ορδς καί δ ύποκριτής, δώτι άμφότεροι εψαλλον τούς 
κομμούς. Παρατηρητέον 5’δτι ή οί χορευταί έξαλλον πάντες καί ώρ- 
χοϋντο, ή οί μέν εψαλλον, οί δέ ώρχοϋντο, ή τέλος δ κορυφαίος έ'ψαλλε 
καί οί άλλοι ώρχοϋντο.

Μαρτυρεΐται δέ δτι γραμμαί ώρισμέναι κεχαραγμέναι ήσαν έπί τοΰ 
εδάφους, "να κανονίζωσι τούς ελιγμούς, ους ώφειλε νά κάμη δ χορός 1.

1 Ίίσύχ. I. σ. 855.
’Quint. !, 1, 19 «ars omnis constat imitatione».
3 Baumeister Denkmal. des KI. Alt. σ. 1579.
1 Ό Δημοσθ. ένόνει «άκρασΐαντοΰ βίου και κορδακισμούς», δ δέ ©εόφραστος

ύδρίζων τινά λέγει, δτι είναι ικανός και νήφων νά χορεύση τόν κόρδακα. Τό δέ
αισχρότατου έν τοϊς περί τόν Φίλιππον ήτο δτι καθ’ ημέραν έκορδάκιζον μεθύον-
τες (Δημοσθ. II, 18. Θεόφ. Χαρακτ. 6. Άθήν, 4, 630. Σουΐδ. έν λ.). Ιίαρά-
ξΤγασιν έν ή νά όρχήταί τις κόρδακα δυστυχώς δέν εχομεν,

Καί οί ύποκριταί δέ εψαλλον ή άπήγγελλον ακίνητοι έπί τής σκη
νής. Ό Κοϊντιλιανός λέγει, δτι πάσα τών ύποκριτών ή τέχνη συνί- 
σταται είς τήν μίμησιν 1 2 3, ή στάσις τοϋ σώματος, τής κεφαλής, αί 
κινήσεις τών άλλων μερών τοϋ σώματος, τό βάδισμα, αί χειρονομίαι 
τά πάντα έξέφραζον τήν ιδέαν του φσματος, χαράν, λύπην, οργήν, 
παράκλησιν, ε”λεος· διάφοροι δέ χειρονομίαι κατά γένος, ήλικίαν, κοι
νωνικήν θέσιν 8.

Κατά τόν Άθήναιον δ Αισχύλος ήτο ίκανώτατος είς τό νά εύρΐσκρ 
πολλά σχήματα ορχηστικά, άτινα έδίδασκε τούς χορευτάς, ϊνα έκτε- 
λώσιν έπί τής σκηνής.Διηγείται δ’ δτι δ Τελεστής ουτω τεχνίτης ήν, 
ώστε έν τφ δρχεϊσ’θαι τούς 'Επτά έπί Θήβαις φανερά τά πράγματα 
διά τής όρχήσεως έποίησεν. 'Οσάκις δ’ οί ύποκριταί είσήρχοντο είς 
τήν σκηνήν ή κατέλειπον αύτήν, έπραττον ταϋτα ύπό αναπαίστους, 
ους ε’ψαλλεν δ χορός καί ους ήκολούθουν όί ύποκριταί δι’ άρμοζόντων 
ορχηστικών κινηαάτων. Συνήθεις πρό πάντων παρ’ Ευριπίδη είναι τών 
ύποκριτών μόνων οί χοροί (Solotanze).

Έν δέ κωμικω δράματι έχορεύετο δ κόρδαξ. Ήν δέ δ κόρδαξ, δν 
αύτός έ'λεγον δ Διόνυσος έξεδίδαξεν, δρχησις άσεμνος, άνειμένη, αισχρά 
καθ’ ήν «αίσχρώς τήν όσφύν έκίνουν4». Περίεργον είναι, δτι έν Ήλιδι 
εις τιμήν τής Άρτέμιδος ήγετο δ χορός οΰτος, έξ ού Κορδάκια έπε- 
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καλείτο ένίοτε ή "Αρτεμις. Ό Παυσανίας λέγων, δτι «οί τοϋ Πέλοπος 
ακόλουθοι τά επινίκια ήγαγον τή θεά ταύτη καί ώρχήσαντο έπιχώριον 
τής πεοί τόν Σίπυλον κόρδακα δρχησιν», προφανώς δεικνύει τήν άσια- 
τικήν τοϋ χοροϋ τούτου καταγωγήν, ώς δεικνύει καί τήν έκ τής ’Ασίας 
προέλευσιν τής θεάς ’.

Ό χορός τών κωμφδιών, «δστις τό κωμικόν δράμα έ'θετεν έν τφ 
κόσμφ τών ονείρων καί τής φαντασίας διά τών παντοίων σχημάτων καί 
μορφών, ας ύπεδύετο 2 * * έν μέσφ τής πράξεως, ήλλασσε τήν θέσιν αύτοΰ 
καί προήλαυνε πρό τών θεατών, βακχικήν πομπήν μιμούμενος καί όρ- 
χούμενος τόν κόρδακα, άνάμνησιν τών «φαλλικών έπί Διονύσφ όρχη- 
μάτων». Διά τήν μεγάλην του δμως αισχρότητα δέν έχορεύετο έν 
πάσαις ταϊς κωμφδίαις καί δ ’Αριστοφάνης είς έπαινον τών Νεφελών 
αύτοΰ λέγει, δτι κατ’ αύτάς «ούδέ κόρδαχ’8 εΐλκυαεν», γνωρίζομεν 
δμως οτι είσήγαγεν αυτόν έν ταϊς Σφηξί καί ταϊς Θεσμοφοριαζούσαις’. 
Ένίοτε φαίνεται έχορεύετο καί βαρβαρικόν τι δρχημα οκλαΟμα καλού- 
μενον, καθ’ δ «ώκλαζον καί έξανίσταντο» ’. Καί οί ύποκριταί δέ έξε- 
τέλουν όρχηστικάς κινήσεις τής αύτής φύσεως.

Μετριωτέρα δέ καί κοσμιωτέρα ήτο τοϋ σατυρικού δράματος ή ορ- 
χησις, ήτις σίκιννις εκαλείτο. Ή άρχαιοτάτη μάλιστα σίκιννις ήτο 
«ιερά, ή έχρώντο έν τοϊς θείοις ναοϊς οί χειρονομοϋντες έρρωμένοι»· εν
τεύθεν ή σίκιννις διέβη είς τό θέατρον, τό κατ’ άρχάς σεμνή ούσα έν 
τοϊς χρόνοις τοϋ Αισχύλου καί τού Πρατίνα. Έν τή παλαιέ ταύτη 
σικίννει ή Χειρονομία κατείχε τό κυριώτατον μέρος. Ό Wieseler 
τής παλαιάς ταύτης καί σεμνής διακρίνει τήν έν τοϊς μετά ταΰτα 
χρόνοις διαμορφωθεϊσαν, ήτις δέν ήτο ελαφρά καί άσεμνος ώς τινες 
ένόμισαν, άλλά «άναμφιβόλως σεμνοπρεπής καί πομπική, μετά δυνά-

1 Ή έξ’Ασίας αΰτη "Αρτεμις πιθανόν είναι ή ΤμωΜα Άρτεμις (Άθήν, 14 — 
663), ήτις πολλάς δμοιότητας μετά τής Κυβέλης ’έχει, ώς δ αδελφός αύτής μετά 

τοϋ Βάκχου.
’ Daremberg Diction, σ. 1125.
3 Στ. 540.
4 Σχολ.
5 Ξεν. Άνάβ. 6. 1. 10. Παράστασιν, καθ’ ήν δ όκλάζων φέρει ερυθρόν έν

δυμα, κυανά ύποδήματα, φρυγικόν πίλον (Stdphani Gompte-Rendu 1866 σ. 57). 
*Εκ παρανοήσεως χωρίου τοϋ Πολυδεύκους (4. 100 ουτω γάρ τό έν ταϊς ©εσμο- 
φοριαζούσαις ονομάζεται ό'ρχημα τό Περσικόν καί σύντονον) ένομΐσθη, δτι έχο- 
ρεύετο κατά τά Θεσμοφόρια, δπερ άλογον (Flach σημ. 76). 
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μεως έκτελουμένη δρχησις.» 1 Έξετελεΐτο δέ ύπό τών χορευτών τών 
σατύρους μιμούμενων κα'ι κατά τόν Λουκιανόν περιέργως ένδεδυμένων.

1 Wieseler σ. 64. Παραστάσεις Σατύρων έπί αγγείων όρχουμένων άπειροι· 
άλλα πάντα τά σχήματα, ά βλέπομεν παρ’ αΰτοΐς, βεβαίως δέν άναφέρονται 
εις τδ θέατρον μόνον· νοητέα και περί τών βακχικών πομπών. Όρα παρά Da- 
remberg (είκ. 1124, Σάτυρον όρχούμενον ποιοϋντα τήν ίεϊζιν, στηρίζοντα τήν 
δεξιάν έπί τοϋ ισχίου, τήν άριστεράν τέταμένην εχοντα κα'ι έγείροντα τδν πόδα).

Ό Wieseler έν τή μελέτη αύτοϋ τδ πλεϊστον μέρος άφιερόνει ε’ς τδ περί τήν 
ένδυμασΐαν τών Σατύρων κα'ι δή άπο σ. 66 καί έξ. ,

* Ξενικήν τήν καταγωγήν τής σικίννιδος έπίστευον οΐ αρχαίοι. Ό Ευστάθιος 
άπδ Άροιανοΰ πάράλαμβάνων λέγει, δτι οί Φρύγες ώρχήσαντο αυτήν πρδς τι
μήν τοΰ Σαβαζίου Διονύσου· άλογα δ’ είναι τά τοΰ ΜΕ λέγοντος δτι άπδ τοΰ 
παιδαγωγού τοΰ Θεμιστοκλέους Σικίννου έλαβε τδ άνομα.

Ότι δίκαιον έχει ό Wieseler, δτι δηλ. σεμνή δρχησις ήν ή σίκιννις, 
δεικνύει καί ή εϊδησις τοϋ Λουκιανού, καθ’ ήν τόσον πολύ ή δρχησις 
αυτή ήρεσεν εις τούς έν τφ Πόντφ καί Ίωγίφ, ώστε δι ’ δλης τής 
ημέρας ηύχαριστοϋντο θεώμενοι Πάνας καί Σατύρους καί Κορύβαντας 
και ώς τιμήν έθεώρονν οί εύγενέστατο.ι νά λαμβάνουν μέρος είς αύ- 
τούς. Παρατηρητέον έν τούτοις, οτι έν τφ Κύκλωπατοϋ Εύριπίδου δ 
κρότος τών σικιννίδων, λέγεται δμοιος μ’εκείνον, δτε τώ Βακχίφ έν τοΐς 
κώμοις χορεύουσι με βαρβάρους άοιδάς σαυλούμενοι ή μαλακώς καί γυ- 
ναικείως χορεύοντες. (Κύκλ. 37)2.

Τοιαϋτά τινα είναι δσα δύναταί τις νά εΐπη περί τής όρχήσεως έν 
τφ θεάτρφ. Όπως ή μελική τών ψσμάτων τοϋ χορού είναι άγνωστος, 
βεβαίως δέν είναι καί ή ορχηστική αύτών άλλά δέν δυνάμεθα νά ει- 
πωμεν, δτι τοϋ χορού τά ορχηστικά κινήματα έμελετήθησαν τόσον κα
λώς, δσον ή μετρική τών ψσμάτων αύτών, έν ή οί Hermann, Bockh, 
Dindorf, Westphal, Weil κατέβαλον μεγάλην ύπομονήν καί εύφυίαν. 
Είναι δέ λυπηρόν τοϋτο, διότι έκ τοιαύτης μελέτης ήδύνατο ού μόνον 
νά δειχθή ή πάντεχνος καί παναρμόντος τοϋ αρχαίου δράματος 
πλοκή, άλλά καί ή έρμηνεία τοϋ ποιητοΰ νά προαχθή.

Ότε ή Ίοκάστη έν ταϊς Φόινίσσαις έπαναβλέπει τόν υιόν αύτής Πο- 
λυνείκην μετά χρόνον πολύν, καταλαμβάνεται ύπό χαράς καί ταύτην 
διά τε τοϋ μέλους καί τής λέξεως καί τών ορχηστικών κινημάτων έκ- 
δηλώνει. «Έκεϊσε καί δεύρο περιχορεύουσα» τέρψιν τών παλαιών λαμ
βάνει ήδονών. Τήν δέ μεγάλην αύτής ήδονήν άποκαλεΐ «πολυέλικτον» 
καί τήν εκφράζει καί «χερσί καί λόγοισι» προσκαλοϋσα τον Πολυ
νείκη νά λάβη διά τών χειρών τόν μαστόν της καί ν’ άκουμβήση τήν 
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κεφαλήν του είς τό στήθος της ώστε τής χαίτης του δ μαύρος πλό
καμος νά σκιάση τό πρόσωπόν της’. ’Αλλά συνηθέστεροι καί ωραιό
τεροι ήσαν οί χοροί, είς ους παρεδίδοντο οί ύποκριταΐ έν στιγμαΐς λύ
πης μεγάλης- διότι,ώς θά δείζωμεν άλλοτε, ού μόνον τής χαράς άλλά 
καί τής λύπης δηλωτικός ήτο δ χορός παρά τοΐς άρχαίοις. Ή ’Αντι
γόνη δτε έμαθε τήν άλληλοκτονίαν τών αδελφών καί τήν αύτοχειρίαν 
τής μητρός ψάλλει θρήνον, δν δέν δύναταί τις άνευ δακρύων ν’άνα- 
γνώση. «Τίς δρνις, ανακράζει, ή είς τής δρυός ή τής έλάτης τά φύλλα 
κεκρυμμένη θά έ'λθη νά συνοδεύση τούς όδυρμούς τής ορφανής ;» Κλαί- 
ουσα ,καί ψάλλουσα τό θρηνητικόν μέλος παραδίδεται είς χορόν βακχι
κόν, χορόν άρμόζοντα είς τούς νεκρούς τοϋ "φ,δου, καί μή καλύπτουσα 
τήν άβράν της παρειάν διά τής βοστρυχώδους κόμης ούδέ έχουσα είς 
τήν παρειάν τό έρυθρόν τής αίδοϋς χρώμα, δπερ είναι τόσον ώραϊον 
δταν βάπτη τήν παρειάν τής παρθένου, φέρεται «βάκχη νεκρών, βί- 
ψασα μακράν τής κεφαλής τάς καλύπτρας, άφήσ.ασα τό τής τρυφής 
ένδυμα — άπαρχαί αύται τοϋ πολυστόνου νεκρικού της θρήνου». ’Ενώ
πιον τών τριών πτωμάτων, δύο αδελφών καί γραίας μητρός 2 έκτε- 
λεϊται δ θρήνος καί δ χορός αύτος τής χρυσής παρθένου- δποίαν έντύ- 
πωσιν νά έκαμε είς τούς θεατάς καί πόσα δάκρυα θά έχυσαν καί οί 
σκληρότεροι !

Όμοιον θρήνον μέ χορόν έκτελεϊ ή Ήλέκτρα, ή στυγνή τοϋ Τυνδά- 
ρεω κόρη, κλαίουσα διά τούς σχετλίους πόνους καί τήν στυγεράν της 
ζωήν. «’Εμπρός, φωνάζει ή ιδία, ώρα είναι νά τανύσης τοϋ ποδός τήν 
δρμήν, προχώρει, προχώρει κατακλαίουσα». Προφανώς δέ δταν κραυ- 
γάζη «διά σέ, ώ πάτερ τούς γόους τούτους θρηνώ, κατατέμνουσα μέν 
τό πρόσωπόν μου, τήν δέ χεϊρα έπί τήν κόμην μου θέτουσα, ί'να κόψω 
αύτήν έπί τώ θανάτφ σου», ακολουθεί τούς λόγους της διά τών προ
σηκόντων ορχηστικών κινημάτων καί χειρονομιών®. Καί τοϋτο μέν έν 
τή τραγφδίφ Ήλέκτρφ· έν δέ τφ Όρέστη θρηνεί καί πάλιν ή Ήλέκ
τρα χορεύουσα «λευκόν όνυχα θέτουσα έπί τής παρειάς, κτυποϋσα τήν 
κεφαλήν, σίδηρον έπί τής κεφαλής της διά νά κόψη τήν κόμην θέ
τουσα “»’ χειρονομικώς έκτελοϋνται άπαντα ταϋτα. Ώραία θά ήτο ή 
μετά δρόμου είς τήν σκηνήν είσελάσάσα μαινάς Κασσάνδρα, ή δυστυ
χής προφήτις, ήτις έγελάτο καί έσκώπτετο τάς δυστυχίας προλέγουσα. 
Αί αιχμάλωτοι Τρφάδες πρόκειται νά διανεμηθώσι δοϋλαι είς τούς νι- 
κητάς "Ελληνας καί ή Κασσά\δρα μέ πικροτάτην ειρωνείαν θρηνεί τήν 
τύχην αύτής. «’Εμπρός έμπρός- φώς φέρε, σέβομαι τοϋ Υμεναίου τήν 
φλόγα, ήτις θά φωτίση τούς έν Άργει γάμους μου- σύ κλαίεις, μήτέρ

* Εύριπ. Φοιν. 301 έξ.
* Ότι τά πτώματα είχον φέρει είς τήν σκηνήν δεικνύεται έκ τών κατωτέρω, 

δπου ό Ο’ϊδίπους ζητεί τυφλός νά θωπεύση διά τής χειρός τούς νεκρούς (στ. 
110 έξ.)

3 Ήλ. 112 έξ.
4 Όρ. 960 έξ. _____
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μου, κλαίεις τόν θανόντα πατέρα καί την φίλην πατρίδα, αύτό τό πύρ 
διά τούς γάμους μου άνάπτω, όπως συνηθίζεται εις τάς παρθένους· 
εμπρός, πάλλε τον πό£α, άρχισε χορόν, εύάν, εΰοϊ, έμπρός δ^ήγει τον 
χορόν σύ, Φοίβε- χόρευε, μ.ήτερ, έλιασε έιϊώ καί έκεϊ τον πόία σου 
όπως καί έγώ- έριπρος μέλπετε, καλλίπεπλοι των Φρυγών κόραε, τούς 
γάριους μου, τον πεπρωμένον μοι σύζυγον *.»

Καί παρ’Αίσχύλφ ή Κασσάνδρα θρηνεί ένθεος καί βακχευομένη, χο- 
ρεύουσα συγχρόνως προ του έκπληκτου χορού Άργείων πρεσβυτών. Συγ
χρόνως προμαντεύεται η Κασσάνδρα τον έαυτής καί τού Άγαμέμνονος 
θάνατον, δν όμως γνωρίζει οτι ίέν ίύναται αύτη νά φύγη. Ειτα πήδα 
εις τά δώματα ως μέλλουσα ν ’ άποθάνη καί ρίπτει συγχρόνως τούς στε
φάνους, ους ώς μάντις φορεϊ. «Τούτο το μέρος τού δράματος θαυμάζε
ται, λέγεται έν τη ύποθέσει, ώς καί εκπληξιν καί οίκτον έμποιεΐν 2».

Θρήνους μετ’ όρχήσεως άναβοφ καί ή Κρέουσα, δτε κλαίει την απι
στίαν τού συζύγου της, ώς νομίζει- 8 ομοίως καί ή Ελένη,όταν έξ υπα
μοιβής κλαίη μετά τού χορού την τύχην της’, και ή Εΰάδνη όταν έπί 
βράχου ίσταμένη, είναι έτοιμη νά πέση έπί τού πτώματος τού άνδρός 
της «άπο τής πέτρας εκείνης καί νά συμμίξη το σώμά της μέ το ύπό 
τού πυρος άποξηρανθέν καί τό ίέρμα πλησίον τού δέρματος νά θέση».5 
Δύσκολον δρχησιν θά είχε νά έκτελέση δ ύποκριτής δ την Άγαύην 
ύποκρινόμενος, δτε έν μανικφ καί ένθέφ όργιασμφ εισορμά εις την 
σκηνήν, την κεφαλήν τού ίίίου υιού, δν αύτή ίιεσπάραξεν, έπί τού 
θύρσου εχουσα καί μανθάνει παρά τού Κάδμου δ,τι έ'πραξεν β.

’Αλλά περί τούς θρήνους τούτους καί τούς κατ ’ αύτούς χορούς των 
ύποκριτών χρειάζεται ερευνά περισσοτέρα. ’Ακόμη καί τώρα ^ιεξερχό- 
μεθα αύτούς καί συγκινούμεθα καί ίακρύει το δμμα μας — ποιαν έν- 
τύπωσιν νά έ'καμνον εις τον ’Αθηναϊκόν ίήμον οί μετ’ ορχήσεων αυτοί 
θρήνοι τού άγαπητού των ποιητού, τού μεγίστου τραγικού ποιητού των 
αιώνων, οι θρήνοι αυτοί, οΐτινες ήσαν άντανάκλασίς τής αείποτε θρη- 
νούσης εύγενοΰς του ψυχής ;

Όρχησις έν τφ νεωτέρφ ίράματι ^έν ύπάρχει, αφού καθόλου δ χα- 
ρακτήρ του είναι άλλος παρά τό άρχαΐον ίράμα. ’Εν τούτοις οί Ισπα
νοί ^ραματογράφοι, δ Καλ^ερών άαί Λόπε δέ Βεγα, έ'χουσιν ένίοτε καί 
δρχησιν έν τοϊς ίράμασιν αύτών καί έν τφ στρατοπέίω τού Βαλλεστάϊν 
τού Schiller οί κυνηγοί χορεύουσι βαλς μετά κορών, ύπό τούς ήχους 
έγχωρίων οργάνων, τά όποια, παίζουσιν άλλοι ύποκριταί.

Άδαμάντεος Ί. Άδαμαντεου

1 Τρωάδες 308 έξ.
* Α’ισχύλ. Άγαμέμν. 1020 έξ.
’ "Ιωνι. 859 έξ.
4 Έλ. 164 έξ.
« Ίκέτ. 990 έξ.
6 Βάχχαι 1168.


