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Παν άντίτυπον μη φέρον την  ιδιόχειρων υπογραφην μου θεωρείται
ώς έκ τυποκλοπίας προερχόμενον, κατά συνέττειαν ο φέρων τοιουτο
τΐμωρειται κατά τον νόμον.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή δευτέρα αύτη εκδοσις των στοχείων τ ή ς 3 Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραμματολογίας, ατινα μόνα
ενεκρίθησαν έν τω διαγώνισμω τοϋ 1894, γενομένη επί τη
βάσει της πρώτης περιέχει υλην μετερρνθμισμένην ώς εξής:

Αον) 3 Ανεπτύχθησαν μάλλον τα μέρη εκείνα τον βιβλίου,
ατινα άποβλέπουσιν εις τους σπονδαιοτέρους και δοκιμωτέρους
ποιητάς και πεζογράφους, μάλιστα δε τους χρησιμεύοντας προς
ερμηνείαν εν τοις Γυμνασίοις και άλλοις σχολείοις συμφώνως
τω επισήμω προγράμματι.

Βον) Εν τή ταξινομήσει τής ύλης ήκολουθήσαμεν διαιρέ-
σει συμφωνοτέρα τή πορεία και αναπτύξει των γραμματειακών
είδών διαλαβόντες πρώτον μεν τα εν τή Ποιήσει περιεχόμενα,
είτα δε τα εν τω Πεζώ λόγω.

Γον) Τα παραδείγματα εκ των έργων των ποιητών και
συγγραφέων τα έπισυνημμένα εκάστω γραμματειακώ εΐδει εν
τή πρώτη εκδόσει παρελείφθησαν, καθώς και ό εν τέλει συνοπτι-
κός χαρακτηρισμός εκάστου γραμματειακού είδους και των εν
αντω διαπρεψάντων. ^ '

Εν τή αναθεωρήσει ταύτη τοϋ βιβλίου ημών βοηθήματα
εσχομεν, ώς και εν τή πρώτη συντάξει αύτοϋ, πλείστα συγγράμ-
ματα σχετικά είτε υπό ξένων είτε υπό ημετέρων λογίων εκδε-
δομενα. Γ· Δ· Θ·





Georges D.Papacoàtas.
élève

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1 - 'Eλληνικά γράμματα και ελληνική
γραμματολογία.

Ελληνικά γράμματα ri κα.1 ελληνική γραμματέα καλείται το σύν-
ολον των ελληνιστί γέγραμμένων ποιημάτων καΐ συγγραμμάτων, έλ-
ληνική δε γραμματολογία ή ιστορική έξέτασις τούτων κατ' είδος καΐ
υλην, ητοι κατά την διάφορον μορφην του λόγου ύφ' ην παρίστανται
καΐ τάς περιεχομένας έν αύτοϊς γνώσεις. ;

Έν τη έξετάσει ταύτη εκτίθενται οί βίοι των συγγραφέων και
ποιητών και η άνάπτυξις, διαμ,όρφωσις, άκμη καΐ παρακμή τών
γραμματειακών ειδών κατώ τους διαφόρους χρόνους, έτι δε καΐ οί
την σύνθεσιν τών ειδών τούτων διέποντες νόμοι.

Εινε δε ή γραμματολογία κλάδος της φιλολογίας, ήτις γενικώς ορί-
ζεται ώς ανάγνωσις των εγνωσμένων.

Ό γραπτός λόγος, εν ω περιέχονται πάντα τά μνημεία της έλ-
ληνικης γραμματολογίας, διαιρείται εις δύο μεγάλα γένη: την
Ποίησιν και τον Πεζόν λόγον. Θέμα τούτων αμφοτέρων καθόλου είνε
ο θεος, η φύσις, ο άνθρωπος. Άλλα το θέμα τοϋτο ή μεν ποίησις
πραγματεύεται διά γλώσσης εμμέτρου και ρυθμικής μετ' εμπνεύ-
σεως καΐ εικονικής παραστάσεως, ο δε πεζός λόγος διά γλώσσης μη
δεσμευομένης μεν ύπο μέτρου, υπαγόμενης δ' εις κανόνας καΐ πραγ-
ματίκώτερον τάς ιδέας εκφραζούσης. Και εκείνη μεν θηρεύουσα το
ηθικόν κάλλος αποβλέπει εις ύψηλην τινα και ιδεώδη μόρφωσιν, ού-
τος δ' έπιδιώκων την σαφη και πράγματίκην άντίληψιν και εκθεσιν
τών γεγονότων καΐ τών ιδεών σκοπον εχει παίδευσιν άληθη, πρα-
κτίκην καΐ ώφέλιμον.

Παρά τοις Έλλησιν, ώς καΐ παρά τοις λοιποΐς λαοΐς, πρώτον
άνεπτύχθη η ποίησις, διότι κατά τους χρόνους της νεαρότητος του
έθνους, οτε η γραφή ήτο άγνωστος, επεκράτει μάλλον ή φαντασία,
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ήτις εϊνε ουσιώδες στοίχεΐον της ποιήσεως, αί δε ιδέαι υποβαλλόμε-
να'. εις ρυθμον και μέτρον διετηροϋντο εύκολώτερον έν τη μνήμη. Ό
δε πεζός λόγος άνεφάνη βραδύτερον, ότε, διά την ωριμότητα τοϋ
ελληνικού πνεύματος και την έκδήλωσιν ποικίλου δημοσίου και ιδιω-
τικού βίου, άπο τών περσικών ιδία πολέμων, υπερίσχυσε μάλλον η
κριτική γνώσις, ήτις εινε το κύριον προσον τοϋ πεζοϋ λόγου.

§ Είδη της έλληνεκής γραμματείας
και ανάπτυξις αυτών.

Συν τω χρόνω και παρά ταϊς διαφόροίς έλληνικαΐς φυλαΐς ή τε
ποίησις και ό πεζός λόγος έλαβον διαφόρους διευθύνσεις, ένεκα δε
τούτου προήλθον διάφορα εί'δη αυτών σαφώς-άπ' αλλήλων διακρι-
θέντα* ούτω της μεν ποιήσεως κύρια εί'δη εινε ή Επική, ή Λυρική
και ή Αραματικ-η ποίησις, τοϋ δε πεζοϋ λόγου ή eΙατοριογραφία, ή
Φιλοσοφία και ή Ρητορεία. Άλλ' εις τά εί'δη ταϋτα υπάγονται και
τίνα άλλα μερικώτερα μάλλον ή ήττον συγγενή.

Έγένετο δε ή άνάπτυξις τών ειδών τούτων παρ' Έλλησι βαθμη-
δόν και κανονικώς δια μόνης της ιδιοφυΐας αυτών. 'Υπήρξε μεν κατά
τους άρχαιοτάτους προϊστορικούς χρόνους έπίδρασίς τις εξ 'Ασίας
και ιδία τών Φοινίκων επί τους Έλληνας ώς προς τά γράμματα,
την τέχνην και την λατρείαν, άλλ ' ή έπίδρασις αυτη δεν άφήκε ρί-
ζας· έδωκε μόνον άφορμήν προς περαιτέρω άνάπτυξιν τοϋ δημιουρ-
γικού τών Ελλήνων νοϋ έν παντί πνευματικώ καλώ. Δια της εμ-
φύτου όξυνοίας και της άκριβείας τοϋ πνεύματος οί Έλληνες έφεϋ-
ρον και έμόρφωσαν τύπους γραμματειακούς, τους όποιους όλον μεν
το έθνος ήσθάνετο και παρεδέχετο, οί δε μεγάλοι αύτοϋ συγγραφείς
εύλαβώς έτήρησαν παραγαγόντες οϋτως έργα εθνικά. Τοϋτο δεν συμ-
βαίνει παρά Ρωμαίοις, οϊτινες πάντα τά γραμματειακά ειδη πλην
τοϋ σατυρικού έδέξαντο παρά τών Ελλήνων έτοιμα και ύποβεβλη-
μένα ήδη εις κανόνας- τούτο παρατηρείται και εις τάς γραμματείας
τών νεωτέρων εθνών.

Ή έμφάνισις, ή άνάπτυξις και ή πορεία τών γραμματειακών ει-
δών παρ' Έλλησι δεν έγίνετο άποτόμως και δι' αλμάτων, άλλ' ήτο
φυσική απόρροια αυτής της ήθικής, θρησκευτικής και πολιτικής κα-



ταστάσεως του έθνους- βοηθούμενης ΰπο λαμπρότατης και ποικιλω-
τάτης φύσεως της χώρας. Παρακολουθοΰντα την έθνικην πρόοδον
τα γραμματειακά ειδη προέβαινον βαθμηδόν εκ των απλούστερων
και εύχερεστέρων εις τά δυσχερέστερα και συνθετώτερα, έγένοντο δε
τελειότατα έν τοις χρόνοις της άκμης τοΰ ελληνισμού. Ένεκα τού-
των πάντων ό γενικός χαρακτηρ της ελληνικής γραμματείας εινε ή
πρωτότυπος, φυσική και κανονική άνάπτυξις των ειδών αυτής.

Την ελληνικην γραμματείαν διαιροΰσιν η κατά τά ειδη αύτης, η
κατά χρονικώς περιόδους άπο των άρχαιοτάτων μυθικών χρόνων μέ-
χρι τοΰ 15ου αιώνος μ. Χ. Ένταΰθα τηρηθήσεται ή κατά ειδη
διαίρεσις.

g 3. Γενική επισκόπησις της πορείας των έλλη-

νικών γραμμάτων και εδρα αυτών.

Εξετάζων τις την πορείαν ην ήκολούθησαν τά ελληνικά γράμματα
παρατηρεί οτι εν τοις άρχαιοτάτοις μυθικοΐς χρόνοις άναφαίνεται ή
θρησκευτική ποίησις, μετ' αυτήν δε έν τοις ήρωϊκοΐς χρόνοις ή επι-
κή υπο τάς δύο κυρίας αυτής μορφάς τοΰ ηρωϊκον και τοΰ διδακτικού
έπους. 'Από δέ τοΰ ογδόου αιώνος π. Χ. αναπτύσσεται τεχνικώς ή
λυρική μετά των διαφόρων ειδών αυτής, της ελεγειακής, της 'ιαμβικής,
της μελικής και της χορικής ποιήσεως μέχρι τών περσικών πολέμων.
Άπο τών χρόνων τούτων μέχρι τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου τά ελληνικά
γράμματα, διαμορφωθέντος ήδη και τοΰ πεζοΰ λόγου, φθάνουσιν, έν
'Αθήναις ιδία, εις την υψίστην αυτών άκμην διά της ιστορίας, τής φι-
λοσοφίας, της ρητορείας και τοΰ έκ τής επικής και λυρικής ποιησεως
συγχωνευθέντος και έκ τών διονυσιακών εορτών δημιουργηθέντος δρά-
ματος. Τά πλείστα και τελειότατα τών πνευματικών προϊόντος τών
χρόνων τούτων άνηκουσιν εις την πόλιν τών 'Αθηνών, ήτις εις μέγα
φρόνημα άρθεϊσα μετά τάς εναντίον τών Περσών νίκας και τελείως
ελεύθερον πολίτευμα μορφώσασα ώρμησεν ακάθεκτος εις την έν ταΐς
έπιστήμαις και ταΐς τέχναις άκμην και έπέβαλετην πνευματίκην ύπερο-
χην αυτής τώ έλληνικώ κόσμω και κατόπιν τω ρωμαϊκώ. 'Από δέ
τών χρόνων τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου και τών διαδόχων αύτοΰ ή έλλη-
νικη παιδεία διεδόθη ρ-εν εις μέγα μέρος τοΰ τότε γνωστοΰ κόσμου,
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άλλ* εξέλιπε σχεδόν εν τοις έργοις ή πρωτοτυπία καΐ ή πνευματική
δύναμις τών άρχαίων, διότι οί λόγιοι, ιδίς έν Άλεξανδρείς, ησχο-
λοϋντο κυρίως εις έρμηνείαν και κρίσιν τών προγενεστέρων ενδόξων
ποιητών και συγγραφέων και εις άσθενή μίμησιν αυτών πρωτότυ-
πον είδος και τελευταιον έν τη ελληνική γραμματείς άνεφάνη τότε ή
βουκολική ποίησίς. Κατά δέ τους έλληνορρωμαϊκούς χρόνους, άπο Καί-
σαρος μέχρι του κλείσαντος τάς έθνικάς σχολάς τών 'Αθηνών 'Ιου-
στινιανού (529 μ. Χ.), ή μεν ποίησις και όλίγη και ουχί φυσική
ύπήρξεν, ο δε πεζός λόγος πολύς μεν έν τη ιστορία ίδί cf και τη φι-
λοσοφία, άλλά στερούμενος της δυνάμεως καΐ της ζωής τοΰ αρχαίου.
Τέλος, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους το άρχαίον έλληνικον πνεΰμα
εκλείπει, έπικρατεϊ δέ ή χριστιανική γραμματεία., εις τινα ειδη τής όποίας, ώς έν τή ιστορία, τη* ρητορείς καΐ τη θεολογίς διέπρεψαν
ικανοί και σπουδαίοι άνδρες, οιτινες έν άλλω πνεύματί τοαφέντες
και τάς εμπνεύσεις αυτών έξ άλλης υλης ή τής καθαρας ελληνικής
άντλήσαντες,άποτελοΰσι μεταξύ τών ελλήνων συγγραφέων σειράν δια-
κεκριμένην και άπαΐτοΰσαν ιδιαιτέραν μελέτην.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται προς τούτοις ότι τά ελληνικά
γράμματα μετέβαλον πολλάκις κοιτίδα- τοΰτο οφείλεται εις την μ.ε—
τάθεσιν τών κέντρων τοΰ ελληνικού πολιτΐσμ.οΰ εις διαφόρους τόπους
κατά τον ρουν τών χρόνων- ούτως έπι μεν τών ηρωικών χρόνων και
ολίγον έπι τών ιστορικών έδρα αυτών ήσαν μάλιστα αί ελληνικά!
άποικίαι τής Μ. 'Ασίας και νήσοι τίνες παρ' αυτήν, άμέσως δέ μετά
τούς περσικούς πολέμους αί 'Αθήναι, κατά δε τούς χρόνους τών δια-
δόχων τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου και μετ' αυτούς έφ' ίκανον χρόνον ή
'Αλεξάνδρεια μετά τών πλουσίων αυτής βιβλιοθηκών, τελευταιον δέ
το Βυζάντίον άπο τής ιδρύσεως τής ελληνικής αυτοκρατορίας μέχρι
τής αλώσεως αυτού ύπο τών Τούρκων- τότε τά ελληνικά γράμματα
δίά φυγάδων Ελλήνων διεσπάρησαν άνά τήν Εύρώπην και έπήλθεν
ή περίοδος τής 'Αναγεννήσεως, ήτις 5μεγίστην ώθησιν εδωκε προς
μάλλον έπισταμένην αυτών μελέτην και διάδοσιν.

§ >4. Η έλληνική φυλή και αι ιδιότητες αύτής.
Κλάδος τής άριας ομοφυλίας έκ τοϋ βάθους της 'Ασίας ορμηθείς
κατέλαβε δι' επανειλημμένων μεταναστεύσεων άπο τών παναρχαιο—



τάτων χρόνων μέχρι τοϋ 10ου π. Χ. αιώνος τά παράλια τής Μ.
'Ασίας, τάς νήσους τοϋ Αιγαίου καΐ την άνατολικωτάτην πολυσχιδή
τής Ευρώπης χερσόνησον υπό το ονομα τών Πελασγών. Ούτοι ησαν
λαος ποιρ,ενικος και γεωργικός έχων στοιχειώδη τινά πολίτίσμον καΐ
θρησκείαν την λατρείαν τής φύσεως, τής όποίας τάς διαφόρους δυνά-
μεις βαθμηδόν εις θεούς προσωπικούς έμόρφωσεν. Οί δέ Έλληνες, οί οποΐοι κατά μυθικην παράδοσιν άνήγον την καταγωγην αυτών εις
"Ελ?^ηνα τον υίον τοϋ Δευκαλίωνος, ήσαν έθνος όμόφυλον μεν τών
Πελασγών, άλλ' ύπέρτερον κατά τά πολεμικά καΐ τον πολίτίσμόν
ενεκαδετής υπεροχής ταύτης έγένοντο κύριοι πολλών πελασγικών χω-
ρών, εις τάς οποίας έδοσαν το μετά ταϋτα έπίκρατήσαν ονομα τής
'Ελλάδος, ενώ ούτως έκαλεΐτο πρότερον μικρά τις χώρα έν θεσσαλία.

Τής ελληνικής φυλής, οτε άνεπτύχθη και σαφώς έξεδηλώθη δ εθνι-
κός αυτής χαρακτηρ, γενικαί ιδιότητες άπεδείχθησαν θαυμασία ευχέ-
ρεια καΐ ποικιλία δεξιοτήτων, πνεύμα εύφάνταστον έν μέτρψ καΐ κοι-
νωνικον, λεπτότης και διαύγεια αντιλήψεως, εύγενης τάσις προς πα-
σαν μάθησιν, άγάπη τής φύσεως και φαιδρά άπόλαυσις τοϋ βίου
ένισχυόμεναι ύπο λ,αμπροϋ και σχεδόν πάντοτε φωτεινού δρίζοντος
και ύπο ωραίων και ποικίλων τοπίων τής χώρας, έτι δέ πίστις εις
τάς έθνικάς και ρ,υθικώς παραδόσεις, έπί πάσι δε συνδυασμός
άρρ,όδιος της δράσεως μετά τής πνευματικής ευφυίας ούτως ώστε και
τών γραμμάτων αύτών και τών τεχνών τά προϊόντα φέρουσι συμμε-
τρικον καΐ άρμονικον τύπον.

§ Γλώαοα Mal διάλεκτοι.

Ή έλληνικη γλώσσα είνε εις τών άκρ.αιοτάτων κλάδων τοϋ άρια-
νοϋ στελέχους τών γλωσσών, έκ τοϋ οποίου προήλθον πολλαΐ άλλαι,
έν αις και ή σανσκριτική και ή λατινική.

Το κάλλος καΐ ή άρμονία, ή ποικιλία και ή δύναμις, το πλαστί-
κον και ευστροφον τής ελληνικής γλώσσης εινε αυτη ή ε.κων του έλ-
ληνικοϋ πνεύματος. Ό πλοϋτος αυτής φαίνεται έν τω πλήθει τών
τύπων, τών συνθέσεων, τών τρόπων τής συντάξεως, τών διαφόρων
ταύτης σχημάτων καΐ έν τη προσωδία. Εινε δε ή έλληνικη γλώσσα
άνωτέρα τής άδελφής αυτη λατινικής και έν άλλοις πολλοίς καΐ έν
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τή χρήσει του δυϊκοϋ αριθμού, τοϋ άορίστου, τής ευκτική;,, τών μέ-
σων ρημάτων και τών πολυαρίθμων μορίων και συνδέσμων χρησι-
μευόντων ποος εκοοασιν —οικιλωτάτων και λεπτοτάτων σγέσεων έν-

I I I \ Λ.

γοιών και προς ισχυροτέραν τοϋ λόγου εςαρσιν και πλοκή ν. Τον
πλοϋτον τοϋτον κεκτημένη ή ελληνική γλώσσα δύναται νά έκφράζη
μετά τοϋ άρμοδιωτάτου λεκτικοϋ και τής καταλληλότατης συντά-
ξεως ού μόνον τά ποικίλα φαινόμενα τοϋ αισθητού κόσμου, άλλα και
αύτάς τάς διαφορωτάτας καταστάσεις τής ψυχής, δι ο -και κατέχει
τά πρωτεία μεταξύ πασών τών γλωσσών.

Τής άρχαιοτάτης έλληνικής γλώσσης προ Όμηρου ουδέν γραπτον
μνημειον σώζεται, ινα φανή ή άρχέγονος αυτής μορφή· αί δε μετα-
βολαι αί έν αύτη βαθμηδόν γενόμεναι ηύξήθησαν και διεκρίθησαν,
οτε οί Έλληνες διεσπάρησαν εις διαφόρους τόπους και διηρέθησαν εις
φυλάς. Τότε ή γλώσσα ήρξατο μεν διαφέρουσα προς έαυτήν, άλλ'
έτήοησε τά ουσιώδη αυτής στοιχεία και τον έθνικον χαρακτήρα.
Έκ τής διαφοράς ταύτης έγεννήθησαν αί διάλεκτοι, ών κυριώταται
εινε τέσσαρες : ή αιολική, ή δωρική, ή ιωνική και ή αττική.

Ή αιολική έλαλεΐτο έν Θεσσαλία, Βοιωτία, 'Αρκαδία, "Ηλιδι,
έν τισι τών 'Ιονίων νήσων, έν ταΐς αιολικαΐς άποικίαις τής Μ.
'Ασίας, έν Αέσβω, Κύπριο και άλλαχού. Ούσα ή άρχαιοτέρα πασοίν
τών άλλων εινε μάλλον τών άλλων έγγυτέρα τη λατινική και Γχει
μεγάλην άναλογίαν προς την σανσκρίτικήν, διακρίνεται δέ δια το
ταχύ, το εύκαμπτον, το τρυφερον και το μελο,δίκον, άλλά και το
ίσχυρον και έντονον πολλάκις. Έγένετο οργανον ίδια τής λυρικής ποιή-
σεως (Αλκαίος, Σαπφώ κλπ.), άλλ' όλίγη υλη σώζεται έξ αυτής·
επί Σωκράτους μάλιστα φαίνεται ότι ειχε παρακμάση.

Ή δωρική έλαλεΐτο εις τά πλείστα μέρη τής βορείου Ελλάδος
και τής Πελοποννήσου, έν ταΐς δωρικαΐς άποικίαις τής Μ. 'Ασίας,
τής 'Ιταλίας, τής Σικελίας, τής Β. 'Αφρικής, έν Κέρκυρα, Κρήτη,
Ρόδω και άλλοις τόποις. Εινε έντονος, ηχηρά και μεγαλοπρεπής
δ.αΐρουμένη εις άρχαίαν και νέαν χρήσις αυτής πολλ.ή έγένετο έν
τή χορική λυρική (Πίνδαρος,οί Τραγικοί έν τοΐ: χορίκοίς £σμ.ασι κλπ.).

Ή ιωνική έλαλεΐτο εις τά πλείστα παράλια τής Μ. 'Ασίας και
τάς παρ' αυτά νήσους, έτι και εις τάς άλλαχοϋ ίωνικάς άποίκίας,
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ώς έν Σικελία και τη μεγάλη Ελλάδι. Την διάλεκτον ταύτην δια-
κρίνει ήδύτης, χάρις, λεπτότης· το ήρωϊκον και διδακτίκον έπος,
ή έλεγεία και τά πρώτα ιστορικά και φιλοσοφικά συγγράμματα
έποιήθησαν έν αύτη, ήτις δ'.α'ρεΐται εις άρχαίαν (Όμηρος) και
εις νέαν (Ηρόδοτος Ιπποκράτης).

Ή 'Αττική, προελθοΰσα έκ τής ιωνική: μετ' όλιγίστων αιολικών
και δωρικών τύπων, διεμορφώθη έν 'Αττική και εφθασεν εις την
ύψίστην τελειότητα διά τών μεγάλων ποιητών και πεζογράφων κατά
τους χρόνους τής άκμής τών 'Αθηνών και έν γένει τοϋ ελληνικού
πνεύματος. Μετά την άκμην αυτής έγένετο άποδέκτη παρά πάσι
τοις Έλ7,ησΐν ώς ό τελειότατος τύπος τής ελληνικής γλώσσης. Χα-
ρακτήρες αυτής εινε χάρις, σεμνότη:, ακρίβεια και δύναμις. Διαι-
ρείται δέ και αύτη εις άρχαίαν (Θουκυδίδη;, οί Τραγικοί και οί Κω-
μικοί τής άκμής) και εις νέαν (οί άλλοι άττίκοι συγγραφείς, πλην
τοϋ Πλάτωνος άποτελούντος μετάβασιν).

Έκ τής αττικής διαλέκτου, διαδοθείσης διά τή: επιμιξίας τών
'Αθηναίων εις πλείστα μέρη τοϋ άρχαίου κόσμου, προήλθεν έν τοΐ;
μετ' Άλέξανδρον χρόνοις ή κοινή περιέχουσα πολλούς ίδιωτισμούς
τοπικούς- αύτη έξαπλωθεΐσα εις πολλάς χώρας τή: 'Ασίας και τής
'Αφρικής και ούκ ολίγον συντελέσασα εις την άνάπτυξιν τοϋ ελλη-
νικού πολιτισμού έν αύταϊς και μετά ταύτα τοϋ χριστιανισμού,
έφθάοη βαθμηδόν μετά την κατάκτησιν τών χωρών τούτων ύπο δια-
φόρων λαών βαρβάρων* διασωθεϊσα δ' έν ταις χώραις τής ελληνικής
αυτοκρατορίας μέχρι τής καταλύσεως ταύτης υπέστη συν τω χρόνω
και ταϊς έθνικαις περιπετείαις πολλάς μεταβολάς, διαφυλαττομένη
ώς ιερόν παλλάδιον ύπο τών λογίων και κληρικών κατά τούς ζοφε-
ρούς χρόνους τής ύπο τούς Τούρκους δουλείας τοϋ έθνους· άλλ' οτε
τούτο διά μακρού και ηρωικού άγώνος άπέσεισε τά δεσμά αυτού
και το πνεύμα τής έλευθερίας ζωογόνον επνευσε, τότε και ή γλώσσα
τών πολλών ήρξατο καθαιρομένη άπο τών πολυχρονίων κηλίδων
και παραφθορών και ταχέως βαίνουσα προς τελειοτέραν μόρφωσιν
τη βοηθεία τής αρχαίας.

Ούτως η έλληνικη γλώσσα, ήτις έν τη άρχαιότητι έχρησίμευσέ
ποτε ώς γλώσσα τών τε πεπαιδευμένων και πλείστων λαών άπο τών
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στηλών του Ηρακλέους μέχρι τών οχθών τοΰ Ίνδοΰ καΐ άπο τών
προπόδων τοΰ Αίμου μέχρι τών καταρρακτών τοΰ Νείλου," γραφο-
μένη κα.1 λαλουμένη έπι τρισχίλια περίπου έτη, κοΰτοι υπέστη πολ-
λάς βλάβας ένεκα τών εθνικών ρ,εταβολών, διετηρήθη μέχρι σήμερον,
μία καΐ ή αυτή* τόσον όλίγην ή μάλλον ούδεμίαν ισχύν ε'σχον έπ'
αυτής αί ξενικαι επιδράσεις. Τούναντίον ποία ύπήρξεν ή έπίδρασις
τής ελληνικής γλώσσης και παιδείας έπι τούς ξένους μαρτυρεί έν μεν
τή άρχαιότητί αυτή ή Ρώμη, ήτις κυριεύσασα τούς Έλληνας δια
τών οπλών κατεκτήθη υπ' αυτών διά τών γραμμάτων, κατά δε
τούς μετά ταΰτα αιώνας πάντες οί μετέχοντες έλληνικής -παιδείας,
οιτίνες θεωρούνται κεκτημένοι γνησίαν παίδευσιν και άνθρωπισμον
ύπερ πάντας τούς λοιπούς.

Έν τή έλληνική γλώσση άπεταμιεύθησαν οί θησαυροί καλλίστων
και γονίμωτάτων διανοιών, έν αύτη συνεγράφησαν άπειρα συγγράμ-
ματα- τούτων τά πλείστα μεν άπώλοντο, άλλα τά διασωθέντα, μ,ε-
γίστης άξιας οντα, δεικνύουσι φανερώς την μεγάλην τών Ελλήνων
πρόοδον εις πάντα τά ειδη τής γραμματείας- ή δέ σπουδή και ή έξέ-
τασις ού μόνον τών συγγραμρ-άτίον τούτων, άλλά και της γλ.ώσσης
αυτής απετέλεσε και άποτελεΐ έτι και νΰν έν τών εύγενεστέρων με-
λετημάτων παρά τοις λαοις τής Ευρώπης. Παρ' ήμΐν τοις Έλλησι
ή σπουδή και ή έξέτασις αύτη εινε κατά μείζονα λόγον άναγκαιό-
ταται και ώφελιμώταται, έπιβαλλόμεναι ού μόνον ώς παιδευτική
άναγκη, άλλά και ώς καθήκον έθνικόν.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Α' · ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ "Η ΕΠΟΣ

§ 1.· Προομήρειος ποίησις.

Κατά τούς άρχαιοτάτους προϊστορικούς χρόνους μόνον πνευματι-
κόν προϊόν παρ' Έλλησιν ύπήρξεν ή ποίησις. Ταύτην μέχρις Όμη-
ρου απετέλεσαν κατ' άρχάς μεν τά κοινά άσματα του λαοϋ καΐ ή
ΰρησκευτίΗή ποίησις, ολίγψ δ' ύστερον ή ήρωϊκή ποίησις. Ή τελευ-
ταία αύτη, ήτις και Μπος ή ènιχή ποίησις κατ' εξοχήν καλείται,
την ύψίστην αυτής άκμην ελαβεν έπΐ Όμηρου.

g "Αίματα τοΰ

Τά φαιδρά ή λυπηρά φαινόμενα τών ωρών τού έτους, ίδί(£
δ' ή άναγέννησις τής φύσεως κατά το εαρ και ή νέκρωσις αύτής κατά
τον χειμώνα, Συνδεόμενα προς τάς γεωργίκάς, ποιμενικάς καΐ άλλας
βιοτίκάς έργ&'σίας τών τότε άπλουστάτων άνθρώπων, διήγειρον έν
αύτοϊς χαράν η λύπην και την έμφυτον διάθεσιν προς έ'κφρασιν τών
αισθημάτων τούτων δι' φσμάτων δι' αυτών ή έξύμνουν έν χαρ$
και ένθουσιασμφ τά ύπο τής φύσεως παρεχόμενα αύτοις άγαθά, ή
έθρήνουν δι' όλολυγμών καΐ θλιβερών στίχων διά τά έκ τών κατα-
στρεπτικών αύτής ένεργειών προερχόμενα δεινά' ούτω δέ τών φσμά-
των τούτων τά μεν ειχον φαιδρον, τά δέ θρηνώδη χαρακτήρα* εις τά
τελευταία ταύτα κατατάσσεται καΐ 6 παρ' Όμήρω άναφερόμενος
Αίνος, φσμα ψαλλόμενον κατά τά θερινά καύματα έπΐ τη άπωλεία
τοΰ άκμάζοντος, έαρος* όμοιον φαίνεται ότΐ ήτο και δ Ίάλεμος και
άλλα έτι άσματα.

'Αλλά και τοΰ οικιακοΰ βίου αί τύχαι καΐ τά έργα ίκανην άφορ-
μην προς άσματα παοειχον τοιαύτα άναφέρονται δ Ύμέναιος, γα-
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μήλιον ασμα υπ' όρχήσεως, αύλοϋ και φόρμιγγος συνοδευόμενον, και
δ Θρήνος, έπικήδειον, εν τω οποίω έξήρχόν τίνες τής ωδής, επωλο-
φύροντο δ' αί γυναίκες. Ό δε Παιάν, ων το πρώτον βραχεία τις ευχή,
έγένετο έπειτα ποικίλον άσμα έκφράζον ή άγαλλίασιν έπι τω άρχο-
μένω εαρι ή έπίκλησιν θεοϋ έν κινδύνω ή ύμνολογίαν έπι απαλλαγή
έκ δεινού. Ό Παιάν έψάλλετο μεν ύπο πολλών, άλλά εις έξήρχε
το πρώτον τής ωδής· βραδύτερον παιάνες έκλήθησαν κα! τά πολε-
μικά εμβατήρια. Παραδείγματα θρήνου κα! ύμ,εναίου υπάρχουσι παρ'
Όμήρω κα! Ήσιόδφ, παρά τω δευτέρω μάλιστα υπάρχει κα! περι-
γραφή κώμου, άσματος υπο νέων άδομένου μετά συμπόσιον έν ταΐς
δδοΤς.

Άλλά και χοροί άναφέρονται κατά τούς χρόνους τούτους, τών
ορχηστών σχηματιζόντων κύκλον, τοϋ δέ μουσικού έν τώ μ,έσω φόρ-
μιγγα*η λύραν κρούοντος κα! προς αύτη ψάλλοντος»

Τά άσματα ταΰτα τοϋ λαοΰ, τών οποίων δ ρυθμός κα! ή με-
τρική μορφή εινε άγνωστα, έψάλλοντο πολλάκις έν συνοδία μουσι-
κού οργάνου και όρχήσεως, άπετέλσαν δέ προϊόντος τοΰ χρόνου τά
πρώτα σπέρματα τής βραδύτερον τεχνικώς άναπτυχθείσης κα! εις
μέγιστον κάλλος προαχθείσης έλληνικής λυρικής ποιήσεως.

£ 3.θρησκευτική ποέηβ&ς. 'AotBoi.

Αυτη προήλθεν ώς έξής: έν τοις χρόνοίς έκείνοις ή θρησκεία ήτο
φυσιολατρεία: δ ουρανός, δ άήρ, ή γη, το πΰρ, το σκότος, το φως
κα! έν γένει τά φαινόμενα κα! αί δυνάμεις τής φύσεως έθεωροϋντο
και έλατρεύοντο ώς θεότητες· δ λαος ήσθάνετο τήν άνάγκην ή νά
έξιλεώση ή νά ύμνήσγ) ταύτας άναλόγως τών καταστρεπτικών ή
τών ευεργετικών αύτών ένεργειών' έπραττε δέ τούτο κατά πρώτον έν
άπλουστάταις ίεροτελεστίαις δι' επικλήσεων, άναφωνήσεων και δια-
φόρων σχημάτων λατρείας· άλλά βαθμ,ηδύν αί άφηρημ.έναι θεότητες
περίεβάλλοντο μορφήν άνθρωπίνην, έγένοντο δέ θεοί έχοντες μεν μορ-
φήν, σκέψεις, αισθήματα και πάθη ανθρώπων, οντες δέ τελειότεροι
και ισχυρότεροι τούτων. Κατά την προσωποποίησιν δ' εκάστου τών
θεών έπλάττετο ύπο τοϋ ευφαντάστου λαοΰ ιστορία περιλαμβάνουσα
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την γέννησιν, τάς ιδιότητας, τάς πράξεις και τάς σχέσεις αυτού προς
τούς άνθρώπους* έκ. τούτου άπετελέσθησαν οί ΰρησκευτκοϊ μν&οι.

Αύξανομένων δ' ολίγον κατ' ολίγον τών θείων παραδόσεων καΐ
τών μύθων, άνεφάνη τάξις άνθρώπων, οϊτινες , έξ αύτών έμπνεόμενοι
ήρξαντο νά ύμνώσι τούς θεούς περιγράφοντες άκριβέστερον τά κατ'
αύτούς, διά δε τής φαντασίας διακοσμούντες και πλουτίζοντες τούς
μύθους. Οί τοιούτοι άνδρες ειχον ίερατικόν άμα και διδακτίκον χα-
■ ρακτήρα καλούμενοι αοί<5οί. Ούτοι μεταβαίνοντες άπο ιερού εις ίερον
,έ'ψαλλον έν ταΐς έορταΐς, ταΐς θυσίαις και ταΐς πανηγύρεσιν ώρισμέ-
νας θεότητας ενώπιον τού πλήθους έμμέτρως και έν συνοδίο*: μουσι-
κού οργάνου, τής φόρμιγγος ή λύρας· ούτω δε διεμόρφωσαν τούς θρη-
σκευτικούς ϋμνονς, έξ ών άπετελέσθη ή θρησκευτική ποίησις, ήτις
κατά τύπον έχρησίμευσεν ώς βάσις εις την ήρωϊκήν.

Οί θρησκευτικοί ούτοι ποιηταί ή άοιδοί, τών οποίων τά ονόματα
εινε μυθώδη ή άλληγορίκά, δ δέ βίος και οί χρόνοι καθ' ους έζησαν
κεκρυμμένοι εις το σκότος τών αιώνων έκείνων, υπάγονται εις δύο
κυρίας τάξεις. Εις μεν την πρώτην τάξιν άνήκουσιν οί έκ τών έν
Πιερία παρά τον Όλυμπον κατοικούντων ελληνικής καταγωγής
Θρακών. Ούτοι άνέπτυξαν την λατρείαν τού Διος και τών Μουσών
μετά τής εις αύτούς άναφερομένης ποιήσεως και εισήγαγον ' αύτην
ει'ς την Ελλάδα τό πρώτον παρά τον Παρνασσον και τον 'Ελι-
κώνα* τούτοις συμπεριλαμβάνονται και οί έξ 'Ασίας Θράκες άοιδοί
οί άνά την 'Ελλάδα διαδόντες την περι τον , Διόνυσον θρησκευτίκην
ποίησιν, μεθ' ης συνεδέθη και ή περί την Δήμητρα έχουσα την
Ελευσίνα ώς κυρίαν έδραν. Εις δέ την δευτέραν τάξιν άνήκουσιν
εκείνοι οιτίνες έξ 'Ασίας μετήνεγκον εις Δήλον και έκεΐθεν άλλαχού
τής 'Ελλάδος την περί την λατρείαν τού 'Απόλλωνος θρησκευτίκην
ποίησιν* ούτοι συνεδέθησαν μετά τών έκ Πιερίας άοιδών, τών οποίων
την ποίησιν έτι μάλλον προήγαγον διά τής μουσικής συνοδίας* κυριώ-
τερον δέ κέντρον τού συνδέσμου τούτου έγένοντο οί Δελφοί, ένθα και
ποιητικοί καΐ μουσικοί άγώνες έτελούντο, δι' ών και ή ποίησίς και
ή μουσική έ'λαβον μείζονα ώθησιν και άνά την λοιπην Ελλάδα μάλ-
λον διεδόθησαν.

Εις τούς αοιδούς τής,πρώτης τάξεως καταλέγονται οί εξής:
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Όρφβυς, θροίξ. τΗτο ,υίος του 'Απόλλωνος κα! τής Καλλιόπης·
ούτε δ "Όμηρος ούτε δ Ησίοδος άναφέρουσιν αυτόν. . Το ονομα αύ—
τοΰ συνδέεται μετά τής κιθαρωδικής τέχνης. Τά φερόμενα ύπο το
ονομα αύτοΰ ποιήματα (θεογονία, 'Ιεροί λόγοι, 'Αργοναυτικά,
Ύμνοι κλπ.) εινε μεταγενέστερα.

Ό Όρφεύς εθεωρείτο δ επισημότατος πάντων τών αοιδών πα-
ροιμιώδη δέ έγένοντο τά  Ορφέως γλώσσα, μέλος, λόγος, έπφδή.»

Αίνος. Το ονομα τούτου φαίνεται προελθον έκ δημώδους θρηνη-
τΐκής εκκλήσεως επί τω μαρασμώ τοΰ έαρος ύπο τών θερινών καυ-
μάτων* παρ' Όμήρω δηλοΐ ασμά τι, ώς ήδη ελέχθη.

Μονααΐος, θρ^ζ ή 'Αθηναίος. 'Υπήρξεν δ πρώτος ιερεύς τών
Ελευσίνιων μυστηρίων, ποιήσας ύμνους εις Δήμητρα, χρησμούς κλπ.
Ό τάφος αύτοΰ έδείκνυτο έν 'Αθήναις έπι τοΰ λόφου, όστις έξ αύ-
τοΰ εκλήθη Μονσεΐον, οπου νΰν το μνημ,εΐον τοΰ Φιλοπάππου.

Ενμολπος, Θρ^ξ. Έγένετο ιερεύς τής Δήμητρος έν Έλευσΐνι κα!
άρχηγος τοΰ γένους τών Εύμολπιδών έν 'Αθήναις, έξ ου ύστερον
έλαμβάνοντο οί ιερείς τής Δήμητρος κα! Κόρης έν Έλευσΐνι.

Πάμφως, 'Αθηναίος. Έποίησεν ύμνους.

Εις δέ τούς αοιδούς τής δευτέρας τάξεως περιλαμβάνονται οί
επόμενοι :

Ήλήν. Οί ύμνοι τούτου έκ Λυκίας καταγομένου εψάλλοντο υπο
γυναικών έν Δήλω, οπόθεν διεδόθησαν εις τάς πέριξ νήσους κα!
άλλα τής Ελλάδος μέρη.

Χρυσόΰεμις,.εκ Κρήτης. 'Υπήρξεν εις έκ τών εκπροσωπούντων
την θρησκευτικήν ποίησιν τοΰ 'Απόλλωνος κα! λέγεται οτι εποίησε
τον πρώτον εις αυτόν νόμον, ήτοι μουσικήν σύνθεσιν έν η ή μ,ελωδία
ήν το κύριον, το ποίημα δέ ή άσήμαντον ην ή όλως δεν υπήρχε.

Φιλάμμων. 'Υπήρξε μελοποιος, εις αύτον δ' άπέδιδον την σύστα-
σιν χορών παρθενικών.

Πάντες οί ανωτέρω ήσαν ποιηταί θρησκευτικών ύμνων, δ δ' έν
αύτοϊς καταλεγόμενος Θρόίξ Θάμυρις, θεωρούμενος υίος τοΰ Φιλάμ-
μωνος, φαίνεται οτι πλην τών θρησκευτικών ύμνων έ'ψαλλε κα!
άθλο^ήρώων, ώστε υπό τίνων τάσσεται εις την μετάβασιν άπο τής
θρησκευτικής εις την ήρωϊκήν ποίησιν. Περί αύτοΰ λέγεται οτι θ ε-
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λήσας νά διαγωνισθή προς τάς Μούσας έτυφλώθη και έστερήθη ύπ'
αυτών της ωδής κα! τής καθαριστικής τέχνης.

Εις την θρησκευτικήν ποίησιν άνήκουσι κα! οί χρησμοί.

g 4L. Ηρωική

Μεταξύ τών θεών και τών ανθρώπων ήσαν οί ήρωες, έκ θεών και
θνητών καταγόμενοι. Τούτων πολλάκις έργον ήτο νά έκτελώσιν ύπο
τήν εύνοϊκήν ή μή τών θεών δδηγίαν επιχειρήσεις δυσκολωτάτας και .
κατορθώματα θαυμάσια. Διηροΰντο δ' οί ήρωες ούτοι εις εθνικούς
κα! εις τοπικούς, οί δέ περί αυτών πανταχού τής Ελλάδος διεσπαρ-
μένοι μύθοι ήσαν ποίκιλώτατοι, χαριέστατοι και πλουσιώτατα ύπο
τής φαντασίας διακεκοσμημένοι. Άλλά και οί πρώτοι βασιλείς πά-
σης χώρας κα! οί μυθικοί άρχηγοί πάσης φυλής και οί οικισταί πολ-
λών πόλεων, τήν καταγωγήν αυτών εις θεούς άνάγοντες ή ύπέροχα
κατορθώματα έν τω βίω πράξαντες, ήσαν και αυτοί ήρωες, δ δ'
αιών καθ' ôv έζησαν καλείται ηρωικός. 'Εν τοις περί τών ήρώων
τούτων πλασθεΐσι μύθοις περιέχονται πολλαί ίστορικαί αναμνήσεις
ύπο πυκνον μυθολογικον πέπλον καλυπτόμενα'..

Καθ' ον δέ τρόπον οί ποιηταί έξύμνουν και έξέθετον τά κατά
τούς θεούς έν τοις θρησκευτικούς ύμνοις, κατά τον αύτον τρόπον ήρ-
ξαντο κα! κατά,.τούς ηρωικούς χρόνους έξυμνοΰντες τούς ήρωας, ιδία
δέ τάς ήρωϊκάς πράξεις τών προγόνων τών βασιλέων κατά τά συρ.-
πόσια αύτών και τάς έορτάς. Τά άσματα ταϋτα μέτρον έχοντα τον
δακτυλικον είτε ήρωϊκον έξάμετρον και διαρ!ορφωθέντα τεχνικώς έν ά-
γνώστοις χρόνοις,δέν ήσαν πολύ εκτεταμένα· αύτά δ' άπετέλεσαν τήν
ήρωϊκήν ποίηοιν, τήν οποίαν οί ήρωϊκοί ποιηταί σύν τω χρόνω προ-
ήγαγον μέχρι τοΰ σημείου εκείνου, έξ ού παραλαβών αυτήν δ Όμη-
ρος ήγαγεν εις τήν ύψίστην τελειότητα. Πάσαν τήν ύλην τών ηρωι-
κών φσμ-άτων οί ποιηταί ήντλουν έκ τών περί ήρώων μύθων και
παραδόσεων τοΰ έθνους. Έκ τών παρ' Όμήρω δέ άναφερορ.ένων τί-
τλων ηρωικών ασμάτων, έν οις τίτλοις και ή ύπόθεσίς αύτών δια-
φαίνεται, καταδεικνύεται ή ύπαρξις πολλών επικών ποιητών προ
αύτοΰ, ή μεγάλη έπίδρασίς επί τών ποιημάτων αύτοΰ και δ τότε
πλοΰτος τοΰ ποιητικού τούτου είδους.



Τών ηρωικών ασμάτων θέμα, έγένετο η περιπετειώδης αργοναυ-
τική εκστρατεία, ο πόλεμος κατά της Τροίας, οί πολύμοχθοι τοΰ
'Ηρακλέους άθλοι και άλλαι μεγάλαι ήρωϊκαί πράξεις. Ούτως δ
Όμηρος ώς ύπόθεσιν ήρωϊκοΰ ποιήματος αναφέρει έριδα τοϋ Άχ:λ-
λέως και τοϋ 'Οδυσσέως έν συμποσίω, τά κατά τον Δούρειον ιππον,
τά κατά την έπιστροφην τών Ελλήνων έκ Τροίας (νόστους), τά
κατά την έκδίκησιν (τίσιν) τοΰ Όρέστου φονεύσαντος την συζυ-
γοκτόνον αυτού μητέρα. Τής προ Όμηρου ταύτης ήρωϊκής ποιήσεως
δύο μόνον άοιδών ονόματα εινε γνωστά έξ αύτού τοΰ Όμηρου, το
τοΰ Φημίου και το τοΰ Αημοδόκον δ μεν πρώτος έν 'Ιθάκη μένων
ήναγκάζετο υπό τών μνηστήρων τής Πηνελόπης νά ψάλλη παρά τά
συμπόσια αύτών, δ δε δεύτερος έ'τερπεν έν τοις άνακτόροις τοΰ βασι-
λέως τών Φαιάκων 'Αλκινόου τούς έν αύτοΐς κρούων την φόρμιγγα
και άπαγγέλων ποικίλα ποιήματα.

§ Απαγγελία ήρωί'χών ποιημάτων.

Οί προ Όμηρου ποιηταί ήρωϊκών ασμάτων συνεκρότουν καΐ αγώ-
νας ποιητικούς κατά τάς έορτάς και πανηγύρεις έν ταϊς πόλεσιν έν
αις διέτριβον ή εις τάς οποίας μετέ

βα ινον. Προ τής ένάρξεως δε τής
άπαγγελίας έκρουον έ'γχορδον οργανον, κί&αριν ή φόρμιγγα καλού-
μενον, ϊνα ή φωνη λάβη την προσήκουσαν βάσιν μετά τοΰτο, γινο-
μένης τής άπαγγελίας ρυθμικώς και μετά τίνος έλαφροΰ μουσικού
τόνου, ή κίθαρις έκ διαλειμμάτων μόνον συνώδευε την φωνήν. Το
ούτως άπαγγέλλειν κατά τούς μεθ' Όμηρον χρόνους ώνομάσθη ρα-
ψφδεΐν (έκ τοΰ ράπτειν—άοιδην=συνεχώς άπαγγέλλειν επη) και οί
τοΰτο έκτελοΰντες ραψωδοί. Ούτοι λαμπράν στολην περιβεβλημένοι
και εις διαφόρους πόλεις μεταβαίνοντες, άπήγγελλον ποιήματα κατά
τον άνωτέρω τρόπον και έτερπον τά πλήθη. Οί ραψωδοί η ησαν
ποιηταί και αύτοί άπαγγέλλοντες τά Γδια έ'πη η έλάμβανον τά τών
παλαιοτέρων ηρωικών ποιητών και άπήγγελλον ταΰτα. Ούτω δε
δι' αυτών μετεδίδετο άπο γενεάς εις γενέάν ή τέχνη τής επικής
ποιήσεως και δ τρόπος τής άπαγγελίας· υπ' αύτών μετεδόθησαν ν.αΐ
διετηρηθησαν τά όμηρικά ποιήματα.
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g β. Όρ&σμ.ός της επικές «οςήαεως καΐ
διαίρεσες αύτης.

Έπικη ποίησις έν γένει εινε εκείνη, έν τη οποία ο ποιητης αντι-
λαμβάνεται και έκθέτει τά διεγείροντα την προσοχην σύτοΰ φαινό-
μενα και γεγονότα τοϋ έξωτερικοΰ κόσμου, χωρίς έν τη έκθέσει τού-
των ν' άναμιγνύη ιδίας κρίσεις και αισθήματα.

Έκ τούτου γίνεται δήλον ότι τό ύποκείμενον τής έπικής ποιή-
σεως δύναται νά ήναι ποικίλον και ότι 6 επικός ποιητης την έκθε-
σιν τών φαινομένων και γεγονότων ποιείται ούχί μετά βιαίας συγ-
κλονήσεως τής ψυχής ώς ο λυρικός, αλλ' έν σώφρονι ένθουσιασμώ.
Ώνομάσθη δε τό είδος τούτο τής ποιήσεως έπικη έκ τού έπους, όπερ
σημαίνει διήγησιν, εις αύτην δ' άνάγονται κατά την μορφην οί
πρώτοι θρησκευτικοί ύμνοι και τά πρώτα ηρωικά άσματα.

Ή έπικη ποίησις έμορφώθη τεχνικώς προ τής λυρικής, τό μεν
διότι ή άφήγησίς τών γεγονότων τοϋ έξωτερικοΰ κόσμου, έν άπλώ
μάλιστα μέτρω, ήν εύχερεστέρα τής έν τη λυρική έκθέσεως τών ποι-
κιλωτάτων τής ψυχής διαθέσεων μετά πολυειδών μέτρων, το δε
διότι οί χρόνοι καθ' ους ήκμασεν ή έπικη ήσαν χρόνοι βίου άπλου-
στέρου και έμβεβαπτίσμένου εις τάς μυθικάς και ήρωϊκάς παραδόσεις.

Ένεκα τής ποικιλίας τών θεμάτων τής έπικής ποιήσεως ποικίλα
εινε και τά ειδη αύτής, άλλά τά σπουδαιότατα, άτινα εινε και τά
πρώτα κατά την άνάπτυξιν αύτής, εινε δύο: ή ήρωϊκή και ή διδα-
κτική, είτε τό. ήρωικον και τό διδακτικόν έπος.

g Τ· ΉρωΙ'χον επος.

Έν τω ήρωϊκω έ'πει δ ποιητης άφηγεϊται άπλώς πράξεις έκτά-
κτους και λόγους άξιορ,νημονεύτους ηρώων παρελθόντων χρόνων.
Και πρώτον μεν οί ποιηταί εψαλλον κλέα ανδρών ήτοι άγώνας έν-
δοξους ηρώων ειτε μόνων είτε μετ' άλλων έπιχειρούντων τούτους,
ώς τοϋ 'Ηρακλέους, τοΰ Θησέως κλπ., είτα δέ μάχας γειτονικών
φυλών ή κοινάς έπιχειρήσείς συνηνωμένων ηρώων, ώς τών 'Αργοναυ-
τών, τελευταΐον δέ πολέμους μεγάλων πόλεων και λαών κατ' ά,.λή-
λων, ώς τον πόλεμον τών 'Επτά επί Θήβα- και τον TocoiVôv 1%%

ι · ι '
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δ* εν τοΐς πολέμοις τούτοις έμάχοντο ού μόνον οί ήρωες άλλά κα!
οί λαοί, τά ποιήματα έλάμβανον έθνικήν σημασίαν. Ούτως ή πρόο-
δος προς τήν μεγάλην εποποιΐαν έγένετο βαθμηδόν.

'Οφείλει δ'ή ύπόθεσις του ήρω'ϊκοΰ έπους νά περιέχη ενότητα εν τη
πράξει,ήτοι τά μέρη νά συνάπτωνται φυσικώς προς άλληλα,παρεμβαλ-
λομένων ενίοτε επεισοδίων,εχόντων έ'μμεσον σχέσιν προς τήν κυρίαν πρα-
ξιν* τά επεισόδια, ει κα! χαλαροΰσιν ολίγον τήν ένότητα τής πράξεως,
χρησιμεύουσιν όμωςινα ποικίλλωσι τήν διήγησιν.ΪΊρος τούτοις τά ανα-
φερόμενα γεγονότα πρέπει νά ήναι έ'ξοχα κα! γενναία, πιθανά κα!
θαυμαστά, ίνα ισχυρώς έλκύωσι κα! συναρπάζωσι τήν ψυχήν τοϋ
άκροατοΰ* το δ' έν αύτοις πολλάκις ένυπάρχον ύπερφυσίκον δεν εινε
άποκρουστέον, διότι προκαλούν τον θαυμασμον διεγείρει τέρψιν. Τά
εμπόδια δέ τά διακόπτοντα τήν συνέχειαν τής πράξεως ή άπειλοΰν-
τα τήν άποπεράτωσιν αυτής άποτελοϋσιν έν τω ήρωϊκώ έ'πει τήν
δεαιν, έξ ης επιτείνεται το ενδιαφέρον τοϋ άκροατοΰ* ή δε υπερνί-
κησις τών εμποδίων τούτων άποτελεΐ τήν λνσιν. Κα! παράδειγμα
μεν δέσεως έν Ίλιάδι εινε ή ρήξις τοϋ 'Αγαμέμνονος και τοϋ Άχίλ-
λέως, λύσεως δέ τά άπο τής καθόδου τοΰ Πατρόκλου εις τον πόλε-
μον μέχρι τέλους συμβαίνοντα. Ό χρόνος τής διαρκείας τής πράξεως
δεν εινε μεν ώρισμένος, άλλά δεν εινε κα! πολύ εκτεταμένος* ή - δέ
πράξις συμβαίνει ή έν έν! τόπω (ώς έν Ίλιάδι) ή έν πολλοίς (ώς έν
Όδυσσείς).

Το ήρωϊκον έπος ήκμασε κυρίως έν Μικρά Ασία έφ' όσον χρόνον
- επεκράτουν αί πατριαρχικαί βασιλεΐαι, οί δέ άνθρωποι έτέρποντο
άκούοντες τάς θαυμαστάς διηγήσεις τών παλαιοτέρων μυθικών χρό-
νων. Οί κυριώτατοι δέ μυθικό! κύκλοι έξ ων ήντλησαν οί ποιηταί
τοϋ ήρωϊκοΰ έπους τάς υποθέσεις αύτών εινε δ τρωϊκος, περιλαμβά-
νων πράξεις ήρώων κατά τον τρωϊκον πόλεμον, προ αύτοΰ κα! μετ*
αύτον, δ θηβαϊκός, περιέχων τάς περίπετείας τοΰ οίκου τών Λαβδα-
κιδών κα! δ αργοναυτικός, θέμα εχων τήν στρατείαν κα! τάς τυχας
τών Αργοναυτών»

- § Αεδαχτεκόν ^πος.

1·? διδακτικον έπος, άναφανέν όλίγω ύστερον μετά το ήρωϊκον
π' jtov μεν παρά τοις Έλλησι τής Μικρας 'Ασίας, ειτα δ' έν ττ)
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κυρίως Ελλάδι κα.! μάλιστα, έν Βοιωτία, ή εκθέτει την γένεσιν τοΰ
κόσμου, τάς πράξεις κα! τά πάθη τών θεών, ποιοΰν οΰτω κοομογο-
νίαν κα! &εογονίαν, ή δίδει παραγγέλματα κα! συμβουλάς άναγομέ-
νας εις σχέσεις, περιστάσεις κα! εργασίας τοΰ ανθρωπίνου βίου. Κατά
ταΰτα 6 ποιητής τοΰ διδακτικοΰ έπους δεν τέρπει ουδέ συγκινεί,
ώς δ τοΰ ήρωϊκοΰ, δια τής άφηγήσεως υψηλών κα! ήρωϊκών πρά-
ξεων* έ'ργον αύτοΰ εινε νά διδάσκη διά θρησκευτικών διηγήσεων κα!
ηθικών παραγγελμάτων τούς ανθρώπους, αποβλέπων εις τήν έξευγέ-
νισιν αύτών ή τήν έκ τών δεινών τοΰ βίου άνακούφισιν* δ- σκοπος
λοιπον τοΰ διδακτικού έ'πους εινε πρακτικός^ ενώ δ τοΰ ήρωϊκοΰ εινε
μάλλον ιδεώδης. Έτι δέ δ ποιητής τοΰ διδακτίκ,οΰ έ'πους τήν ύπό-
θεσιν αύτοΰ λαμβάνει μάλλον έκ τοΰ παρόντος, κατ' αντίθεσιν προς
τον τοΰ ήρωϊκοΰ άντλοΰντα αύτήν έκ τοΰ παρελθόντος, διά τοΰτο δέ
δεν μένει έντελώς άπαθής, άλλ' εκφράζει εμμέσως ή άμέσως ίδια
αισθήματα κα! σκέψεις κα! ούτω προσεγγίζει εις τήν λυρικήν ποίησιν.

Έμ,ορφώθη δέ το διδακτικόν έπος, ώς κα! το ήρωϊκον, ουχί άμέ-
σως, άλλά βαθμηδόν. Κα! το μεν θεογονίκον και κοσμογονικον μέ-
ρος αύτοΰ βάσιν έχει τούς θρησκευτικούς ύμνους, το δε συμβουλευτι-
κών τήν πρακτικήν ήθικήν και τήν βιοτικήν έμπειρίαν.

Τοΰ τε ήρωϊκοΰ και τοΰ διδακτικοΰ έπους μέτρον εινε το δακτυ-
λικον έξάμετρον, καταλληλότατον διά τθ- είδος τοΰτο τής ποιήσεως
ένεκα τοΰ σεμ,νοπρεποΰς και τοΰ ρυθμικού αύτοΰ κάλλους. Ή δέ
γλώσσα αμφοτέρων τούτων τών ειδών τοΰ έπους εινε μεν ποικίλη,
διότι έν γένει ή γλώσσα εύρισκομένη τότε έν τή διαπλάσει αυτής
δεν ειχεν έτι συμπαγή, επικρατεί όμως έν αύτη ή άρχαία ιωνική
διάλεκτος.

Ό Όμηρος και δ 'Ησίοδος εινε οί κορυφαίοι αντιπρόσωποι τοΰ
έπους, δ μέν πρώτος τοΰ ήρωϊκοΰ, δ δέ δεύτερος τοΰ διδακτικοΰ.

§ Ο. 'Όμηρος. ·

Ούδέν εινε σαφώς γνωστόν περί τοΰ τόπου κα! τοΰ χρόνου τής
γεννήσεως τοΰ 'Ομήρου, ώς και περί τοΰ βίου αύτοΰ. Έκ τών έπτά
πόλεων τών έριζουσών περί τής γεννήσεως α,ύτοΰ, εις τήν ιωνικήν
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φυλην ανήκοντος, πιθανωτ ερα ως π ατρις αύτοϋ θεωρείται η Σμύρνη
ή ή Χίος. Ό ποιητης πατέρα ειχεν, ώς λέγεται, τον ποτάμιον θεον
Μέλητα και μητέρα την νύμφην Κρηθηίδα. Τίθεται δ' 6 χρόνος
τής άκμής αύτου κατά τον ένατον αιώνα π. Χ. Ή παράδοσις οτι ήτο
τυφλός εκ γενετής δεν εινε ορθή, διότι δ ούτω τυφλός δεν δύνα,ται
νά περιγράψη ακριβέστατα και λαμπρότα,τα φυσικά και τεχνητά
αντικείμενα και φαινόμενα, ώς παρατηρείται έν τοις όμηρίκοΐς ποιή-
μασι. Λέγεται ότι άπέθανεν έν τη νήσω νΙω ταφεις μετά μεγάλης
πομπής υπό τών κατοίκων αύτής.

Τά μεγάλα τού 'Ομήρου ποιήματα εινε δύο ή Ίλιάς, όνομ,ασθεισα
έκ τής πόλεως 'Ιλίου είτε Τροίας, περι ην συμβαίνουσι τά εκτιθέ-
μενα έν τω ποιήματί τούτω γεγονότα, και ή Όδνσοεια, κληθεϊσα
ούτω έκ τοϋ έν αύτη κυρίου προσώπου τού 'Οδυσσέως.

Περίλψρίς Ίλίάδος. — Όργισθείς δ Άχιλλεύς διά την άρπαγήν
τής αιχμαλώτου αυτού Βρισηίδος υπό τοϋ 'Αγαμέμνονος μένει μεν
έν τω προ τής Τροίας έλληνικω στρατοπέδω, άλλ' αποφασίζει νά
μή μετέχη πλέον τοϋ πολέμου και έπικαλεΐται διά τής- μ,ητρός
Θέτιδος την έκδίκησιν τού Διός υπέρ αύτοϋ κατά τών Ελλήνων
αύτη δεν βραδύνει, διότι οί Έλληνες νικώνται άλλεπαλλήλως υπό
τών Τρώων και τέλος~ καταφεύγουσιν εις τάς έπι τής παραλίας
άνειλκυσμένας ναϋς, άφ' ών αμύνονται- μετά πο7νλοϋ κόπου' δ κίν-
δυνος εινε μέγας' ή άγωνία αύτών εινε δεινή' πολλοί τών ηγεμό-
νων εινε τετραυματίσμένοι* πλήρης άλγους δ 'Αγαμέμνων πέμπει
πρεσβείαν προς τον 'Αχιλλέα ίκετεύων αυτόν νά μετάσχη τής μά-
χης και άποδιώξη τούς Τρώας, άλλ' ούτος μένει άκαμπτος, είτα δε
ιδών τον έσχατον κίνδυνον, δν διέτρεχε τό έλληνικόν στράτευμα
και πεισθείς εις τάς θερμάς παρακλήσεις τοϋ φιλτάτου αύτώ Πα-
τρόκλου, ένδίδει και αποστέλλει τούτον κατά τών Τρώων δ Πά-
τροκλος νικά τούς πολεμίους, άλλά φονεύεται ύπο τού " Εκτορος, έκ
τοϋ" θανάτου δέ αύτοϋ τοσούτον έλυπήθη δ Άχίλλεύς, ώστε κατα-
στείλας την εναντίον τοϋ 'Αγαμέμνονος όργην επέρχεται φοβερός
κατά τών Τρώων, νικά αύτούς, φονεύει τόν Έκτορα, κηδεύει μετά
ρ. ε γάλων τιμών τόν Πάτροκλον και παραδίδει τό πτώρ.α τοϋ Έκτο—
ρος εις τόν πατέρα αύτοϋ, τόν γέροντα Πρίαμον, προς ταφην, ενώ
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πρότερον εϊχεν άποφασίση να ρίψτρ αύτο βοράν τών κυνών και τών
ορνέων.

Ή δράσις της Ίλιάδος, ήτοι ο χρόνος καθ' δν συμβαίνουσιν αί
εν αύτη έκτεθειμέναι πράξεις, εινε 51 ήμερών, άρχομένου τοΰ ποιη-
τοΰ έκ γεγονότων τοΰ δεκάτου έτους τής πολιορκίας, πολλάς δ' άλ-
λας πράξεις προγενεστέρας έπεισοδιακώς παρεμβάλλοντος.

ϋερί?>ηψις 'Οδύσσειας. — Ό 'Οδυσσεύς επανερχόμενος μετά τήν
άλωσιν τής Τροίας εις τήν έαυτοΰ πατρίδα Ίθάκην περιπλανάται
είς διαφόρους τόπους μετά πολλών κινδύνων και ταλαιπωριών ένεκα
τής οργής τοΰ Ποσειδώνος, διότι έτύφλωσε τον υίον τούτου Πολύφη-
μον τον Κύκλωπα· οί τόποι δέ εις οδς ηλθε μετα των συντρόφων
αύτοΰ εινε κατά σειράν οί έξης: ή χώρα τών Κικόνων, ή τών Λω-
τοφάγων, ή τών Κυκλώπων, ή νήσος τοΰ Αιόλου, ή χώρα τών άν-
θρωποφάγων Λαιστρυγόνων, ή νήσος τής Κίρκης Αιαία, ή χώρα τών
Κιμμερίων, ,πάλιν ή νήσος Αίαία, ή νήσος Θρινακία μετά τήν άκρόα-
σιν τοΰ άσματος τών Σειρήνων και τήν δίοδον διά τής Σκύςλλης
και τής Χαρύβδεως, ή νήσος τής Καλυψοΰς Ώγυγία, εις ήν μόνο
έσώθη, πάντων τών συντρόφων αύτοΰ άπολομένων. Ή έν τοις τόποίς
τούτοις περίπλάνησις τοΰ 'Οδυσσέως διήρκεσε δέκα έτη άπο τής έκ
Τροίας άναχωρήσεως αύτοΰ. Κατά το διάστημα δέ τοΰτο έν 'Ιθάκη
οί μνηστήρες τής έναρέτου αύτοΰ συζύγου Πηνελόπης κατέτρωγον
τήν περιουσίων αύτοΰ εύωχούμενοι έν τοις άνακτόροίς, έν φ δ υιός
αύτοΰ Τηλέμαχος μάτην μετέβη εις Πύλον και Λακεδαίμονα προς
άναζήτησιν αύτοΰ. Τέλος κατά το δέκατον έτος δ 'Οδυσσεύς άνα-
χωρεϊ έκ τής νήσου τής Καλυψοΰς και ριφθείς μετά φοβερον ναυώγιον
εις την φιλόξενον νήσον τών Φαιάκων γίνεται δεκτός ύπο τοΰ βασι-
λέως 'Αλκίνου· διηγηθείς εις τούτον πάντα τά δεινά ά ύπέστη άποστέλ-
λεται υπ' αύτοΰ επί πλοίου εις Ίθάκην, ένθα μετά τοΰ Τηλεμάχου
σύν τη βοηθείο: τής 'Αθηνάς φονεύει τούς μνηστήρας* άλλά τότε
εγείρεται στάσις κατ' αύτοΰ ύπο τών οπαδών τούτων, ήν όμως κα-
ταπαύει ή 'Αθηνά.

Ή δράσις της 'Οδύσσειας εινε 39 ήμερών* άρχεται δ' δ ποιητής
τής διηγήσεως, όπως και έν Ίλιάδι, ούχί ευθύς έξ άρχής τής υπο-
θέσεως, άλλ' άπο τοΰ μέρους εκείνου ένθα δ 'Οδυσσεύς παρίσταται
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διατριβών μετά τάς πολλάς περιπλανήσεις έν τη νήσω τής
Καλυψοΰς. '

Ποιητική αξία τής 'Ώ,ιάδος και τής 'Οδύσσειας. — Ή Ίλιάς πα-
ραβαλλο μενη προς επικά πο ιήματα άλλων άρχαίων εθνών έχει μή-
κος εύσύνοπτον. Ή δ' ένότης αύτής, καίπερ διακοπτόμενη υπό τίνων
έπεισοδίων, εινε καταφανής κυρίως έκ τε τής αρχής τού ποιήματος,
καθ' ην ό Άχίλλεύς ώργισμένος αποχωρεί τών Ελλήνων και απει-
λεί αύτούς δια τοϋ Έκτορος, καΐ έκ τοϋ τέλους, .καθ' δ φονεύσας τόν
ήρωα τούτον έπανέρχεται και άναθαρρύνει αύτούς.

Αι έν αύτη διηγήσεις έ'χουσι πολλην απλότητα, άλλα και μ.εγί-
στην δύναμιν και μεγαλειον, ισχυρώς φωτιζόμενα', ύπο τοϋ ποιητοϋ
έκεϊ ένθα τό ένδιαφέρον εινε δραματικόν. Ή άγωνιώδης πάλη τοϋ
Έκτορος και τοϋ Άχιλλέως εΤνε λαμπρότατον παράδειγμα τών θαυ-
μασίων έν Ίλιάδι διηγήσεων: πάντα έν αύτη έ>*τίθενται λεπτομε—
ρώς, ούδέν δ' εινε άνωφελές, τοσαύτη δ' εινε ή ενάργεια ώστε νομί-
ζεις τις ότι εινε παρών έν τω φοβερώ άγώνι.

Ού μόνον δ' οί άνθρωποι έν Ίλιάδι προσλαμβάνουσιν ιδεώδη τινά
έκφρασιν, άλλά και αύτά τά κοινότατα πράγματα φέρουσι ποίητι-
κην διακόσμησιν καλλωπιζόμενα δι' ωραίων επιθέτων προσαπτομ,έ-
νων εις αύτά ύπο τής εύρείας τοϋ ποιητοϋ φαντασίας.

Αί δέ περιγραφαί, πολυάριθμοι ούσαι έν Ίλιάδι, εινε ζωηραι καΐ
σαφείς, άναφερόμεναι ού μόνον εις πράξεις ήρωϊκάς, άλλά και εις
κοινάς, τοϋθ' όπερ έχει ίστορίκην σημασίαν περι τοΰ βίου τών χρό-
νων έκείνων.

Αί δέ παραβολαί εινε λίαν ακριβείς παραλ,αμβανόμεναι ώς επί τό
πλείστον έκ τών φαινομένων τής φύσεως και εφαρμοζόμενα'- πολλά-
κις ή και άναμιγνυόμεναι εις τάς διηγήσεις: ή θέα τρικυμίας έν θα-
λασσή ή καταιγίδος έν ξηρά, αί συνήθειαι και αί όρμαι τών άγριων
θηρίων έμπνέουσι πολλάκις τόν ποιητην προς την διά παραβολής
ισχυροτέραν διατύπωσιν ανθρωπίνων γεγονότων και χαρακτήρων.

Έν τη Ίλιάδι παρατηρούνται έτι οί μεταξύ τών αντιπάλων
πολεμιστών άνταλλασσόμενοι έν τάις μάχαις λόγοι, αί τών αρχη-
γών δημηγορίαι είτε έν συνελεύσει τών ηγεμόνων τοΰ στρατού είτε
ένώπιον πάντων τών στρατιωτών, καθώς και αί αγορεύσεις τών υπό
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ιδιότητα πρέσβεων αποστελλομένων· οί λόγοι πάντων τούτων εινε
λίαν φυσικοί, σύντομοι και εύστοχοι, ένισχυόμενοι κυρίως ύπο τοϋ
χαρακτήρος και τοϋ αξιώματος τοΰ αγορεύοντος κα! άπηλλαγμέ-
νοι έξεζητημ,ένης ρητορικής τέχνης, άγνωστου ούσης τότε- διά τοΰτο .
έ'χουσι τι το δοαματικόν.

Ή 'Οδύσσεια εινε κατά τι μικρότερα τής Ίλιάδος. Ή ύπόθεσις
αυτής εινε μεν άπλή και μικρά, άλλ' εύρύνεται μεγάλως διά τών
επεισοδίων, άτινα περιέχουσι τάς διηγήσεις τών περιπετειών τοΰ
'Οδυσσέως. Ή δ' ένότης έν αυτή εινε ύπερτέρα ή έν τή Ίλιάδ',,
διότι ή πράξις άπ' άρχής μέχρι τέλους συγκεντροΰται"περί εν πρό-
σωπον, τον 'Οδυσσέα. Αί διηγήσεις έν τή Όδυσσεία δεν έ'χουσι τήν
δύναμιν και τήν μεγαλοπρέπειαν τών έν Ίλιάδι, άλλ' εινε ήρεμώ-
τεραι, άνθρωπινώτεραι και πραγματίκώτεραι. Αί περίγραφα! εινε
λεπτότεραι άπεικονίζουσαι τά πράγματα και τούς άνθρώπους ακρι-
βώς και φυσικώς, άλλ' ούχ! και φορτικώς, μάλιστα οσάκις άποβλέ-
πουσιν εις τον έν άγροϊς βίον. Αί δέ παραβολαι ούσαι ολιγώτεραι
χρησιμ,εύουσι μάλλον προς διασάφησιν τής διηγήσεως κα! ούχ! προς
μεγαλοπρέπειαν ή κα-λλωπίσμον αυτής, κατά τοΰτο δ' ένέχουσι τον
γενικον χαρακτήρα τής 'Οδύσσειας, το πιστον δηλονότι και το πραγ-
ματίκόν.

Χαρακτηρισμός τών κυρίων προσώπων παρ' 'Ομήρω. — Έν Ίλιά-
δι οί επισημότεροι ήρωες τών Ελλήνων εινε οί έπόμενοι και χαρα-
κτηρίζονται ώς έξής:

Άχιλλευς. — Πλήρης νεότητος, κάλλους και άνδρείας, όρμητίκος,
άκαμπτος, άλλά και γένναιόφρων εϊνε ή δεσπόζουσα μορφή έν. Ίλι-
άδι και τύπος τής έλληνικής άνδρείας.

Αγαμέμνων. — 'Αγέρωχος, άνδρείος, άλλά και πολλάκις άστα-
θής και άσθενή βούλησιν έ'χων.-

Νέστωρ. — Γέρων πλήρης-άγαθότητος, λάτρίς τοΰ παρελθόντος,
σύμβουλος συνετός κα! ρήτωρ εύφραδής.

Διομήδης. — 'Ανδρείος, άκάθεκτος κα! γένναιόφρων πολεμιστής.

Αίας δ Τελαμώνιος. — Καρτερικός έν ταίς μάχαις κα! 7άαν φι-
λόδοξος.



26

'Οδυσσεύς. — Συνετές, εφευρετικός, εύγλωττος ανδρείος και καρ-
τερικός.

Τών δε Τρώων εξέχει δ "Εκτωρ, πολεμιστής άνδρεϊος, υιός σύ-
ζυγος και πατήρ άγαθός, και δ πατήρ αύτοϋ Πρίαμος, γέρων σεβα-
στός και συνετός, άλλά δεινοπαθής.

Τά γυναικεία πρόσωπα εν Ίλιάδι διαγράφονται λίαν λεπτώς και
πιστώς υπό τοϋ ποιητοϋ' τοιαύτα εινε ή γηραιά cΕκάβη, άτυχης
τοϋ Πριάμου σύζυγος, ή cΕλένη τού Μενελάου, βαρέως φέρουσα εν *

τή συνειδήσει τά δεινά ών έγένετο αιτία εις τούς Τρώας καΐ τούς
Έλληνας, και ή 'Ανδρομάχη ή τοΰ Έκτορος γυνη, παρίσταμένη
πρότυπον - συζυγικής και μητρικής άφοσιώσεως.

Έν δέ τή 'Οδύσσεια τα προσωπ α τών άνδρών εινε μαλακώτερα
και άφελέστερα τών έν τη Ίλιάδι. Τό έξοχώτερον πάντων εινε δ
Όδυσσενς, ούτινος δ έν Ίλιάδι διαγραφείς ποικίλος χαρακτηρ πα-
ρίσταται έν 'Οδύσσεια έτι μάλλον άνεπτυγμένος δι' ίσχυράς άτομι-
κής δράσεως. Ό δέ βασιλεύς τών Φαιάκων Άλκίνους παρίσταται
φιλόξενος, εύδαίμων και την εύζωίαν άγαπών. Λίαν συμπαθητικός
φαίνεται και διά την νεαράν ήλικίαν και διά-την ευγενή ύπερηφά-
νειαν δ τοϋ 'Οδυσσέως υιός Τηλέμαχος. 'Ωραίος εινε και δ χαρα- «

κτηρ τοϋ πιστού και άφωσιωμένου τοϋ 'Οδυσσέως δούλου Ευμαίου.

Έκ δέ τών γυναικείων προσώπων έξέχει τό τής συνετής, πιστής
και σεμνής τοϋ 'Οδυσσέως συζύγου Πηνελόπης και τό τής νεαράς
θυγατρός τοϋ βασιλέως Άλκίνου Ναυσικάας ένούσης μετά τής παρ-
θενικής αίδοϋς την άφέλειαν, την σύνεσιν και τό γενναϊον τοΰ τρό-
που. Ή σύζυγος δέ τοΰ Άλκίνου Άρήτη, απολαύουσα τής εκτιμή-
σεως τοΰ βασιλέως και τών άρχόντων, παρίσταται ώς τύπος οικοδε-
σποίνης άφωσιωμένης εις τά εργα τοΰ φύλου αύτής.

Οί &εοί εν Ίλιάδι και^Οδύσσεια. — Οί θεοί έν μεν τη Ίλιάδι με-
τέχουσι και αυτοί τών άγώνων τών Ελλήνων και τών Τρώων, συμ,- " ^
παθοϋντες τούτοις ή έκείνοις είτε λόγω είτε έργω, κατερχόμενοι <
πολλάκις εις τάς μάχας και έρίζοντες ή άντίμαχόμενοι προς αλλή-
λους* διά τής έπεμβάσεως δέ ταύτης ή ηρωϊκη πράξις γίνεται έτι
μάλλον θαυμαστή και μείζων σπουδαιότης και ύψος περιβάλλει τά
γεγονότα. Έν δέ τη 'Οδύσσεια οί θεοί δεν άντιμάχονται πλέον κατ*
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άλλήλων· μόνον ο Ποσειδών, μ,ισών τον 'Οδυσσέα δια τήν ύπο τού-
του τύφλωσιν τοϋ υίοΰ αύτοϋ Πολυφήμου τοϋ Κύκλωπος, άντίφέρε-
ταε προς τάς διαθέσεις τών άλλων 'Ολυμπίων θεών ύπέρ τοϋ 'Οδυσ-
σέως και καταδιώκει τοϋτον* έν τω διωγμώ δέ τούτω τοϋ ήρωος προ-
στάτίς αύτοΰ παρίσταται ή 'Αθηνά. Ή αυτοπρόσωπος έμφάνισις
τών θεών έν 'Οδύσσεια εινε σπανία.

Διατήρηοις και διάδοσις τών ομηρικών ποιημάτων. — Τά ομη-
ρικά ποιήματα δεν εγράφησαν, διότι, ή γραφή τότε δεν ήτο γνωστή,
διετηρήθησαν δέ διά τής μνήμης και μετεδόθησαν άπο στόματος είς
στόμ.α εις τούς μετά ταΰτα, απαγγελλόμενα κατά τεμάχια έν δ'.α-
φόροις έορταίς και πανηγύρεσιν ύπο τών ραψωδών καθ' δν τρόπον
ήδη έλέχθη. "Άλλά κατά τον τρόπον τοϋτον τά ποιήματα διεσπώντο,
διά δε τής ύπ' αύτών τών ραψφδών εισαγωγής προσθηκών ή άλλων
μεταβολών παρεφθείροντο. Πρώτος δ Λυκούργος συνέλεξεν έν Σάμω
και μετήνεγκεν εις Σπάρτην τά ομηρικά έπη, μετ' αύτον δ' 6 Σό-
λο^ν έν 'Αθήναις εισήγαγε τάξιν τινά έν τή άπαγγελία αύτών κατά
τάς έορτάς* ολίγον δέ μετά ταύτα Πεισίστρατος δ τύραννος τών
Αθηνών άνεθηκεν είς τέσσαρας λογίους άνδρας τήν συνάθροισιν, έκ-
καθάρίσιν και συναρμολόγησαν τών όμηρικών ποιημάτων, άποδείξας
ούτω τήν Ίλιάδα και την Όδύσσειαν έχουσαν έκατέραν τά εαυτής
μ,έρη. "Ιππαρχος δ' ο υιός αύτοΰ ώρισεν "να κατά τήν έορτήν τών
Παναθηναίων άπαγγέλλωνται έν τάξει και συναφεία τά όμηρίκά
έπη άπ' άρχής μέχρι τέλους.

Ούτω συναρμολογηθέντα και πανηγυρικώς απαγγελλόμενα τά
-ποιήματα τοΰ Όμήρου διεδόθησαν έτι μάλλον παρά τοίς Έλλησι,
πόλεις δέ, άρχοντες και ίδιώται έφιλοτίμοΰντο νά προμηθεύωνται
ή νά έκδίδωσιν αύτά* έκ τούτου άνεφάνησαν αί κατά πόλεις και είτα
αί κατ* άνδρα εκδόσεις* τών τελευταίων τούτων επίσημος άρχαία
ήτο ή τοΰ Πλάτωνος και ή ύπο 'Αριστοτέλους προς χρήσιν τοϋ Μ.
'Αλεξάνδρου γενομένη. Αί διάφοροι όμως αύται εκδόσεις δεν συνε-
φώνουν άκριβώς προς άλλήλας, _μέχρις ού ρί φιλόλογοι τής Άλεζαν-
-δρείας, κατά τον τρίτον και τον δεύτερον π. Χ. αιώνα, ήρξαντο
κριτικώς και έρμηνευτικώς εργαζόμενοι μ,ετά πολλού ζήλου και φι-
λοπονίας έπι τών όμηρικών ποιημάτων, ων έκάτερον διτ,ρεσαν είς



ii

24 ραψωδίας κατά τά γράμματα του αλφαβήτου. Τών φιλολόγων
τούτων κορυφαίος ύπήρξεν 6 Άρίσταρχος έκ Σαμοθ<£κης.Και κατά τον
μέσον αιώνα σπουδαίοι σχολιασται τού 'Ομήρου υπήρξαν δ Τζέτζης
και δ Ευστάθιος δ αρχιεπίσκοπο ς τής Θεσσαλονίκης* τούτων δέ τα
σχόλια και τών Αλεξανδρινών φιλολόγων έχουσι βάσιν αί νεώτεραι
έκδόσεις.

% Το όμηρικον ζήτημα εν τοις άρχαίοις και εν τοις νέοις χρόνοις. —
Οί Έλληνες έπίστευον δ'τΐ εις ποιητης έποίησε την Ίλιάδα και την
Όδύσσείαν κατά τούς αλεξανδρινούς ομως χρόνους άνεφάνησάν τίνες
δι ισχυριζόμενο ι ότι ύπήρξαν δύο Όμηροι, ών δ εις εποίησε την
Ίλιάδα δ δ' έτερος την Όδύσσείαν, και τοΰτο διότι τά δύο ποιή-
ματα διέφερον κατά τό περιεχόμενον, την έ'κφρασιν και την σύνθε-
σιν* διέκρίνον δηλαδη ότι ή μέν Ίλι ας εινε τραχυτερα, π ληρης πο-
λεμικής δρμής και άνευ αύστηρας ένότητος, ή δέ 'Οδύσσεια μ,αλα-
κωτέρα και τεχνικώτερον συντεθειμένη. Ή διαφορά αύτη προέρχε-
ται κυρίως μέν έξ αύτής τής φύσεως τής υποθέσεως έκατέρου τών
ποιημάτων, ίσως δέ και έκ τής ηλικίας τοΰ ποιητοϋ καθ' ην έποΐ-
ήθη έκάτερον, τής μεν Ίλιάδος ποιηΒείσης έν τη νεανική, της δ'
Όδυσσείας έν τη πρεσβυτίκη αύτοΰ ηλικία. Οί παραδεχόμενοι δύο
Όμηρους έκαλοΰντο γ^ορίζοντες, κατ' αύτών δέ σφοδρώς άντεπε-
ξήλθεν δ Άρίσταρχος.

Κατά δέ τό τέλος τοΰ παρελθόντος αιώνος δ Γερμ.ανος Βόλφιος,
λαβών άφορμην έκ τών όλίγω πρότερον υπό τοΰ Ίταλοΰ Βίκου λε-
χθέντων περι 'Ομήρου ώς ονόματος ουχί κυρίου, άλλά συνοψίζοντος
την δημοτίκην ποίησιν τοΰ ηρωικού αιώνος, έξήνεγκε την εξής γνώ-
μην: τά ομηρικά ποιήματα μη μεταδοθέντα διά τής γραφής έποΐη-
θησαν ένεκα τούτου ούχΐ ύφ' ενός και μόνου ποιητοϋ, άλλ' ησαν
άθροισμα μικρών έπών κατά διαφόρους χρόνους ποιηθέντων καΐ περί
τόν αύτόν μυθικόν κύκλον στρεφομένων, οί δέ ποιηταί αύτών άνήκον
εις την αύτην σχολην ποιητών επικών, έκ τών οποίων είς υπήρξε
και δ Όμηρος έπισκιάσας πάντας τούς άλλους διά την μεγαλην
αυτού ύπεροχήν. Έτερος δέ κριτικός, δ Λάχμαννος, άπεφήνατο ό'τΐ η
Ίλιάς συνίσταται έκ δέκα και Ιξ αύτοτελών φσμάτων, διασπών
ούτω την ενότητα τοΰ ποιήματος, ήτις έν τούτοις εινε λίαν κατα-
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φανης. Ό δε Γοδεφρειδος Έρμαννος ειπεν οτι έποιήθη πρώτη τις
Ίλιάς και πρώτη τις 'Οδύσσεια,αιτίνες σύντομοι το κατ'άρχάς ούσαι
είτα διά προσθηκών και παρεκβολών ηύξήθησαν και άπετέλεσαν τά
μεγάλα ομηρικά έπη. Τάς γνώμας ταύτας και άλλας έτι θεωρίας
κατά τής προσωπικής τού 'Ομήρου υπάρξεως καΐ τής ένότητος τών
επών αύτου κατεπολέμησαν πολλοί και σπουδαίοι άνδρες άποδει-
κνύοντες την ενότητα τών ομηρικών ποιημάτων και την ύφ' ενός
ποιητοϋ σύνθεσιν αύτών.

(Κρίσις κα&όλον περί Όμηρου και επίδρασις αύτοϋ. — Τά ομη-
ρικά ποιήματα, τά οποία εινε τό πρώτον σωζόμενον μνημεΐον τής
ελληνικής γλώσσης, διακρίνει έκφρασίς άπλή και ζωηρά, χάρις πολ-
λή και αφέλεια, υψος πρέπον, καθαρότης και άκρίβεια περιγραφών
άνυπέρβλητοι και έπι σαφούς και ίσχυρας αντιλήψεως τών γεγονότων
καΐ φαινομ,ένων στηριζόμενα'., έτι δε βαθεΐα γνώσις τοϋ άνθρωπίνου
βίου άποκαλυπτομένη διά λεπτοτάτων και εύστοχωτάτων ψυχολογι-
κών παρατηρήσεων.

Τό λεκτικόν εινε άπλούν, ή δε κατάληψις σαφής, διότι ή σύντα-
ξις βαίνει κατά παράταξιν ποικιλία μόνον τύπων παρατηρείται εις
την έπικην γλώσσαν ιδιαζόντων. Πολλάκις τά πρόσωπα και τα
πράγματα παρ' Όμήρω άναφέρονται μετά χαρακτηριστικών έπιθέ-
των τινά τούτων είνε στερεότυπα έξ άρχαιοτέοας έπικής "συνήθειας,
καίπερ μη αρμόζοντα εις πασαν περίστασιν. Συχναί εινε παρ' αύτώ
επαναλήψεις στίχων αύτολεξεί. Πολλάκις δ' ό ήχος τών λέξεων και
τών συλλαβών αύτών έν τω στίχω εινε δηλωτικός τών έκφραζομέ-
νων οι αύτων π ράξεων και συναισθημάτων.

Οί άρχαϊοι Έλληνες έτίμων και άνεγίνωσκον έπιμελώς τόν Όμη-
ρον ά^τλοϋντες έξ αύτοϋ πάσαν άρετην και γνώσιν. Εις πολλάς πό-
λεις διά την παιδευτίκην δύναμιν τοϋ ποιητοϋ είσήγαγον την άνά-
γνωσιν αύτοϋ έν τοις σχολείοις, ένθα οί παίδες άπεμνημόνευον τά ομη-
ρικά έπη και έπαιδαγωγοϋντο μ,ορφοϋντες τό εαυτών ήθος προς τά έν
αύτοΐς υψηλά διδάγματα. Έκ τοΰ 'Ομήρου ένεπνεύσθησαν οί μεγά-
λοι τραγικοί ποιηταί και οί καλλιτέχναι τής Ελλάδος προς σύνθεσιν
άριστων έργων έν τη ποιήσει και ταϊς πλαστίκαΐς τέχναις. Ό Αι-
σχύλος έλεγε τάς τραγωδίας αύτοΰ ψιχία τής μεγαλοπρεπούς τοΰ
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Όμηρου τραπέζης, δ Σοφοκλής έκαλείτο φιλόμηρος, δ δέ Φειδίας
άπεικόνισε τον έν 'Ολυμπία Δία έξ ολίγων όμηρικών στίχων περι-
γραφόντων τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ θεοΰ" άλλά κα! φιλόσοφοι κα!
ρήτορες έξ αύτοΰ πολλάκις έλάμβανον ρητά κα! έκόσμουν ή ένίσχυον
τούς λόγους αυτών οί δέ μετ' αύτον επικοί ποιηταί άείποτε ειχον
προ οφθαλμών τά ομηρικά έπη και κατ' αύτά έποίουν.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή έπίδρασις τών όμηρικών ποιημάτων παρά τοις
Έλλησι έν τοις άρχαίοις χρόνοις διά το έπανθοΰν έν αύτοίς κάλλος
και τάς ώραίας άληθείας. Άλλά και σήμερον ή μελέτη αύτών συγ-
κινεί τάς ψυχάς, διεγείρουσα το αίσθημα^τής φιλοπατρίας, τοΰ ηρωι-
σμού, τοΰ εθνικού φρονήμοιτος, τής δικαιοσύνης και πάσης έν γένει
άρεΐής και συν-ελοΰσα τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ αισθήμα-
τος τοΰ καλού.

*Αλλα ποιήματα αποδιδόμενα εις τον "Ομηρον. — Ούχ! ορθώς απο-
δίδονται είς τον Όμηρον μεταγενέστερά τίνα ποιήματα τά έξης :
1) Τριάκοντα τέσσαρες νμνοι κατά τούς ποιητικούς άγώνας τών ρα-
ψωδών άπαγγελλόμενοι ώς προοίμια προ τής ενάρξεως τής απαγγε-
λίας τών επών κα! είς θεούς άναφερόμενοι, ώς τον 'Απόλλωνα,- τον
Έρμήν, τήν Δήμητρα κλπ., 2) Βατραγομνομαγία, παρωδία τοΰ έν
Ίλιάδι περιγραφομένου πολέμου τών Ελλήνων κα! τών Τρώων,
αποδιδομένη είς τον άδελφον τής βασιλίσσης 'Αρτεμισίας Πίγρητα
και άφορμήν δοΰσα είς τούς μετά ταύτα προς μίμησιν ομοίων ποιη-
μάτων, 3) Μαργίτης, ποίημα κωμικον πραγματευόμ,ενον περί άνθρω-
που πολλά μεν άλλά κακώς πάντα γινώσκοντος κα! 4) άλλα τινά
ποιήματα, ώς Κέρκωπες, Έπικιχλίδες, Κεραμείς, ΕΙρεοιώνη, και
επιγράμματα. J^ ,

§ ΙΟ. Κυκλιχον Ιπος.

Κνκλικον επος εινε ή ποίησις ή δίά διαφόρων επικών ποιημάτων
συμπληροΰσα πάσαν τήν προ "τής ποιήσεως τής Ίλιάδος και τής
'Οδύσσειας και τήν μετ' αυτήν μυθικήν τών Ελλήνων ίστορίαν ή
ποίησις αύτη υπόδειγμα έχουσα τά δύο έξοχα ομηρικά ποιήματα
στρέφεται περί αύτά ώς περί κέντρον, διο και κυκλίκον έπος εκλήθη.
Άρχεται δέ το θέμα αύτοΰ, ούτινος τά μέρη πολλοί επικοί ποιηταί



έπραγμα,τεύσαντο ιδιαιτέρως, άπο τής γενέσεως τοϋ κόσμου καΐ λή-
γει συν τω θανάτω τοϋ 'Οδυσσέως ύπο τοΰ έκ 'τής Κίρκης υίοΰ αύτοΰ
Τηλεγόνου έν 'Ιθάκη.

Οί κυκλικοί ποιηταί ήκμασαν άπο τοΰ ογδόου μέχρι τοϋ έκτου
π. Χ. αιώνος, άλλά δεν εινε άκριβώς γνωστοί οί χρόνοι καθ' ους έκα-
στος έζησε. Τά ποιήματα αύτών άπώλοντο, μόνον δ' δ τίτλος ή ή
ύπόθεσις ή το ονομα τοΰ ποιητοΰ γινώσκονται και ολίγα άποσπά-
σματα, μάλιστα δ' έκ τοΰ τρωικού και τοΰ θηβαϊκού κύκλου.

'Επισημότεροι έξ αύτών έκ μεν τοϋ τρωϊκοϋ κύκλου, μάλλον γνω-
στού και δημώδους οντος, εινε Στασΐνος έκ Κύπρου, ποιητής τών
Κυπρίων έπων, ών ή Ίλιάς τοΰ Όμηρου εθεωρείτο συνέχεια· Άρ-
κτϊνος 6 Μιλήσιος, ποιητής τής Αΐΰιοπίδος, ήτις ήτο συνέχεια τής
Ίλιάδος μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Άχίλλέως, και τής 'Ιλίου πέροεως,
ύπόθεσιν έχούσης τά τοΰ δουρείου ίππου και τήν άλωσιν τής Τροίας*
Αέοχης, Λεσβίος, ποιήσας τήν μικράν Ίλιάδα, περιλαμβάνουσαν τά
τελευταία έτη τοϋ τρωϊκοΰ πολέμου, και τήν 'Ιλίου πέροιν cΑγίας
δ Τροιζήνιος, ποιητής τών Νόοτων, περιεχόντων τάς τύχας τών
'Αχαιών ηρώων, πλην τοΰ 'Οδυσσέως, κατά τήν είς τάς πατρίδας
αυτών έπάνοδον * Εϋγάμμων ο Κυρηναϊος, ποιήσας τήν Τηλεγονίαν,
συνέχειαν τής 'Οδύσσειας ούσαν και toc τής τύχης τοΰ γένους τοϋ
_ 'Οδυσσέως περιέχουσαν. Είς δέ τον θηβαϊκον κύκλον ποιήματα άνα-
φερόμενα εινε η Θηβαις, περιλαμβάνουσα τον πόλεμον τών Επτά
επί Θήβας, οί 'Επίγονοι, συνέχεια ταύτης, και ή Οιδιπόδεια. Πλην
τούτων· εν τω κυκλικώ έπε ι- ήριΒμοΰντο και άλλα ήρωϊκά, ώς Οιχα-
λίας αλωσις, και θεογονικά ποιήματα.

Έκ τών ποιημάτων τοΰ κυκλίκοΰ έπους, άτινα ήσαν ύποδεέστερα
τών όμηρικών κατά το κάλλος και τήν δύναμίν, άλλά περιείχον
άφθονον μυθικην ύλην, ήντλησαν βραδύτερον οί Έλληνες ποιηταί,
ίδίς οί τραγικοί, και μετ' αύτούς οί Ρωμαίοι, τάς υποθέσεις τών
έαύτών ποιημάτων. Πλήν τούτου το κυκλίκον έπος έχρησίμευσε διά
τούς Έλληνας ώς ταμείον πάσης γνώσεως άναφερομένης είς τήν
ίστορίαν αύτών μέχρι τής διαμορφώσεως ταύτης έν πεζω λόγω.
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g 11. Ησίοδος.

Ό Ησίοδος γεννηθείς ένα αιώνα περίπου μετά τον Όμηρον έν
Άσκρα τής Βοιωτίας παρά τον Ελικώνα, ένθα ένεκα πενίας δ πα-
τήρ αύτοΰ μετωκησεν έκ Κύμης τής Αίολίδος, υπήρξε ποιμην και
γεωργός. Κατά τίνα μϋθον, εν ω π οτ ε έβοσκε ποίμνια έν Έλικώνι,
έλθοϋσαι νύκ,τα τινά αί Μούσαι έδοσαν εις αύτόν δάφνην και έχάρι-
σαν ούτω τό δώρον τής ποιήσεως εις αύτόν. Ειχεν άδελ^φόν" Πέρσην
ονόματι, λίαν όκνηρόν και κακόν. Τόν βίον αύτοϋ διήλθεν έν
τοις μόχθοίς τής γεωργίας. Συκοφαντηθείς ώς άποκρύψοις έγκλημα
υπ' άλλου πραχθέν έφονεύθη και έρρίφθη εις την θάλασσαν, άλλά
τό πτώμα αύτοϋ έξήχθη υπό δελφίνων εις την παοαλίαν και παρα-
ληφθέν έτάφη έν Ναυπάκτω* έν Όρχομενώ τής Βοιωτίας ειχον έγεί-
ρη αύτώ μνημεΐον μετακορ,ισθέντων εκεί τών οστών αύτοϋ· οί δέ
Θεσπιεΐς άνήγειραν τω ποιητή άγαλμα έν τη άγορα, τοιούτο δ' εύ-
ρίσκετο και επί τού Ελικώνος. Τα ποιήματα τοϋ Ησιόδου εινε :
Θεογονία, "Εργα και Ήμέραι, καί τινα άλλα.

Θεογονία. — Έν τη θεογονία δ ποιητης περιγράφει πρώτον την
έκ τοϋ Χάους καί τής Γής ύπαρξιν τοϋ κόσμου, τών θεών και τών
άνθρώπων καί είτα εκθέτει κατά χρονολογίκην μυθικην τάξιν την
γενεαλογίαν τών θεών. Φθάσας δ' εις την βασιλείαν τοϋ Διός άνα-
φέρει τά μεγάλα γεγονότα, δι' ών ούτος επεκράτησε, την νίκην αύ-
τοϋ κατά τών Τιτάνων, άρχαιοτέρων θεών όντων, και την κατασύν-
τριψιν-τοΰ Τυφωέως, φοβεροϋ καί τερατώδους γίγαντος, κεραυνωθέν-
τος καί εις τά βάθη τοϋ Ταρτάρου υπό τοϋ Διός κρημνισθέντος.
Μετά δέ ταύτα ψάλλει την γέννησιν τών τελευταίων θεών τοϋ
'Ολύμπου καί τό ποίημα περατούται διά γενεαλογίας ηρώων.

Έργα και 'Ημέραι. — Εις σύνθεσιν τοΰ πρώτου μ,έρους τοΰ ποι-
ήματος, τών Έργων, δ ποιητης προέβη έξ ιδίου παθημ.ατος. Ό
άδελφός δηλαδη αύτοΰ Πέρσης λαβών τό _μεγαλείτερον μέρος τοϋ
πατρικοϋ κλήρου διά δωροδοκίας τών δικαστών καί κατασπαταλή-
σας τοΰτο ήθελε ν' άρπάση καί τό ύπόλοιπον παρά τοΰ Ησιόδου*
ούτος τότε συμβουλεύει αύτώ νά μη καταφεύγη εις άδικίατ, άλλά
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νά ζτ) βίον εντίμον διά τή; εργασίας- ταύτης την άξίαν δ ποιητής
εξυμνεί υπέρ πάν άλλο έν τω ποιήματι αυτού, παρεμβάλλων γνώμας
ώφελίμους περί γεωργίας, ναυτιλίας, άνατροφής παίδων, οικιακής
οικονομίας, προς δε καΐ μύθους άλληγορικούς ήθικοΰ περιεχομένου.
Εις το πρώτον δέ τούτο μέρος τοϋ~ ποιήματος διακρίνεται και δ
βίος τών ανθρώπων προβαίνων βαθμηδόν έξ εύδαίμονος καΐ άνέτου
εις δυστυχή καιπολύμοχθον και χαρακτηριζόμενος ώς βίος τού χρυσού,
τοϋ άργυροϋ, τοϋ χαλκού και τοϋ σιδηρού αιώνος. Το δεύτερον δέ
μέρος τοϋ ποιήμ,ατος, όπερ εινε και το βραχύτερον, αί cΗμέραι, δια-
λαμβάνει περι αισίων και περι άποφράδων ήμερών, κατά τ ίνας δη-
λαδή πρέπει νά τελήται ή μη εκαστον έργον.

Εις τον Ήσίοδον άποδίδονται και άλλα ποιήματα διδακτικά και
μυθολογικά άνήκοντα είς τούς μιμηθέντας αύτον άοιδούς. Έκ τού-
των σώζεται η 'Ασπίς cΗρακλέους, ποίημα άνευ ζωής, ποιηθεν
κατά μίμ.ησιν τής .ύπο 'Ομήρου περιγραφής τής άσπίδος τοϋ Άχιλ-
λέως και περιέχον τήν γέννησιν τοϋ 'Ηρακλέους καΐ τήν μάχην
τούτου προς τον Κύκνον, υίον τοϋ "Αρεως.

"Αλλα ποιήματα τοϋ 'Ησιόδου, θεωρούμενα ώς συμπλήρωμα τής
Θεογονίας, άναφέρονται Γυναικών ηρωινών κατάλογος και Μεγάλαι
Ήοΐαΐ) ονομ,ασθείσαι ούτω, διότι δ ποιητής είς το έγκώμιον εκά-
στης ήρω'ΐδος ήρχετο διά τοϋ fj οΓη. Το έργον τοΰτο υπήρξε πλου-
σιωτάτη πηγή μύθων διά τούς λυρικούς καΐ τραγικούς ποιητάς.

Κρίσις περι eΗσιόδου. — Έν τοις έργοις τοΰ. 'Ησιόδου κατοπτρί-
ζεται δ τε άτομικος χαρακτήρ αύτοΰ ώς άνδρος πρακτικού και ευ-
σεβούς και δ τών κατοίκων έν μέσω τών οποίων εζη. Ό ποιητής
δεν διηγείται ήρωίκάς πράξεις ώς δ Όμηρος, δεν αίρεται είς το με-
γαλείον κα! το ύψος τούτου, ούδ' έχει τήν δύναμιν νά διεγείρη τήν
φαντασίαν κα! τήν συμπάθειαν τών άκροατών είς δν βαθμον εκείνος,
άλλ' όμως εινε λίαν σοφος παρατηρητής κα! σύμβουλος συνετός έν
παντ!- συντελοΰντί είς τήν θρησκευτικήν κάί ήθικήν μόρφωσιν τοΰ
άνθρωπου.

Κα! ή μεν Θεογονία, ούσα έργον βαθείας μελέτης, έχει θρη-
σκευτικήν μεγαλοπρέπειαν κα! εινε σπουδαιοτάτη διά τήν έλληνικην
θρησκείαν συστηματικώτερον έν αυτή έκτιθεμένην, συγχρόνως δέ δει-



34

κνύει την πρώτην τάσιν τοΰ ελληνικού πνεύματος προς ίστορικάς
καί φιλοσβφικάς ιδέας. Τά δε *Έργα και 'Ημέραι δεικνύουσι τον
ποίητην λίαν έμπειρον καί βαθύν γνώστην τοΰ ανθρωπίνου βίου καί
περιέχουσιν άριστα διδάγματα πρακτικής ηθικής.

Ή ένότης εις τά δύο ταύτα ποιήματα δεν εινε ισχυρά, διότι εις
τίνα μέρη αύτών έχουσι γείνη μεταγενέστεραι παρεμβολαί.

Ή γλώσσα τοΰ 'Ησιόδου, ώς και τό μέτρον, εινε ή αύτη καί τοΰ
Όμηρου,άλλ' αί λέξείςκαίό χρωματισμός αύτών έχουσί τι τό δημώδες
καί βαρύ ένεκα τής φύσεως τής ύποθέσεως τών ποιημάτων καί τοΰ βίου
τοΰ ποιητοϋ* διακρίνονται παρ' αύτώ ικανοί αιολισμοί. Καί ελλεί-
πει μέν ή διαύγεια καί ή ευστροφία τών ομηρικών φράσεων, άλλά
παρατηρείται άκρίβεια καί ζωηρότης περί την έκφρασιν. Ό ποιητης
σπανίως μεταχειρίζεται παραβολάς έχων τάσιν μάλλον προς γνωμι-
κην καί άλληγορικην παράστασιν. Μόνον ή έν τη θεογονί^ περι-
γραφή τής μάχης τών Τιτάνων καί τοΰ Διός δύναται νά ποίραβληθη
προς τά έξοχώτερα δημιουργήματα τής ομηρικής ποιήσεως. *

Τά ποιήματα τοΰ 'Ησιόδου πρώτον μέν άπηγγέλλοντο ώς τά
όμηρικά, άλλ' είτα κατεγράφησαν λίαν ένωρίς, έσχολιάσθησαν δέ
πολύ κατά τούς άλεξανδρινούς χρόνους. ,

§ 1Ή μετά τα$τα ποίησες καί ο&

ποεηταΐ αύτης-

Μετά τόν Ήσίοδον καί την άκμην τοΰ κυκλικού έπους ή έπικη
ποίησις ήρξατο βαθμηδόν στερουμένη τής φυσικής καί τής εθνικής'
έκφράσεως, τό μέν διότι τό έλληνικόν πνεύμα ειχεν είσέλθη εις στά-
διον ώριμώτερον διά την μείζονα άνάπτυξιν τοΰ τε δημοσίου καί
τοΰ ιδιωτικού βίου και δέν έτέρπετο πολύ έκ τών επικών μύθων, τό
δέ διότι ήρξατο άκμάζουσα ή λυρική καί βραδύτερον τό δράμα*
ένεκα τούτου τό έπος έκαλλιεργεϊτο ώς τεχνικόν προϊόν υπό μόνων
τών εις αυτό άρεσκομένων.

Έν τη νέ<£ ταύτη διευθύνσει τοΰ έπους ποιηταί κυριώτεροι, ών όμως τά ποιήματα πλην άποσπασμάτων δεν έσώθησαν, αναφαίνον-
ται Πείοανδρος, έκ Ρόδου, ποιήσας Ήράκλειαν, δι' ην κατετάχθη



υπο τών Αλεξανδρινών πέμπτος είς τον κανόνα τών επικών Πα-
νύασις (480 π. Χ.), έξ 'Αλικαρνασσού, ποιήσας και ούτος Ήρά-
κλειαν, έτι δέ και 'Ιωνικά, ήτοι άρχαίαν ίστορίαν τής 'Ιωνίας έν
έλεγειακω μέτρω* Χοιρίλος, Σάμιος, (467) πρώτος λαβών ώς επικον
θέμ.α τήν σύγχρονον ίστορίαν διά τής ποιήσεως Περσηΐδος ή Περσι-
κών, ένθα υμνεί τήν νίκην τών 'Αθηναίων κατά τοΰ Ξέρξου, δι\δ
και οί 'Αθηναίο ώρισαν ινα έν ταίς έορταίς το ποίημα τοΰτο άναγι-
νώσκηται μετά τών ομηρικών* 'Αντίμαχος (410), Κολοφώνιος, ποιη-
τής τής θηβαΐδος, γενομένης υπόδειγμα τοΰ τεχνικού, έπιτετηδευ-
μένου καΐ πλήρους πολυμαθείας, άλλ' άνευ φαντασίας και κάλλους
έπους τών 'Αλεξανδρινών. Τούτων επισημότερος ύπήρξεν 'Απολλώ-
νιος ο Ρόδιος, μαθητής Καλλιμάχου και άντίζηλος αύτοΰ ύστερον,
ζών έν Άλεξανδρε ια τον τρίτον π. Χ. αιώνα και ποιήσας τά έτι
σωζόμενα 'Αργοναυτικά είς τέσσαρα βιβλία. Ταύτα, καίπερ περι-
έχοντα τάς ποικίλας περιπετείας τών 'Αργοναυτών, τοΰ 'Ιάσονος και
τής Μήδειας έν τεχνική διηγήσει και ψυχολογική λεπτότητί, όμως
στερούνται τοΰ ύψους, τής φαντασίας κα! τής έμπνεύσεως τών ποιη-
μάτων τών ήρωϊκών χρόνων, ή δέ γλώσσα αύτών ούτε φυσική ούτε
άκριβής εινε. Οί Ρωμαίοι ποιηταί έμιμήθησαν πολύ τά 'Αργοναυτικά
τοΰ 'Απολλώνιου.

Τής άπο Χριστού δ' έπι τίνας αιώνας επικής ποιήσεως θέμα ήτο
έπαινος τών αυτοκρατόρων ή άφήγησις τών κατορθωμάτων αύτών ή
μύθοι διονυσιακοί. Τά ποιήματα ταύτα χαρακτηρίζει ποικιλία και
έπιδεικτική πληθύς γνώσεων, έλλειψις έμπνεύσεως, έκφράσεως φυσι-
κής κα! λεκτικού δοκίμου* σώζονται τίνα αύτών: τά με$' "Ομηρον
τοΰ κατά τον τέταρτον αιώνα άκμάσαντος Κοιντου τοΰ Σμυρναίου,
αρχόμενα άπο τοΰ θανάτου τοΰ Έκτορος και λήγοντα είς τον άπό-
πλουν τών Ελλήνων μετά τήν άλωσιν τής Τροίας, τά Διονυσιακά
τοΰ Νόννον περιέχοντα τήν γέννησιν κα! τάς περιπετείας τοΰ Διονύ-
σου, κα! άλλα προσέτι, έν οΐςτά κα&' Ήρώ και Λεανδρον τοΰ Μου-
σαίου (περι τά 500), χαριέστατον ποίημα και πολλάς άρετάς έχον,
ή 'Αρπαγή της Έλενης τοΰ Κολού&ου και ή 'Ιλίου αλωσις τοΰ
Τρυφιοδώρου.

Χριστιανικής υποθέσεως επικό! ποιηταί άνεφάνησαν ήδη άπο τοΰ
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τετάρτου αιώνος, ασχολούμενοι κυρίως εις την μετατροπην μερών
τής Άγίας,Γραφής εις στίχους ομηρικούς. Μεταξύ τών ποιητών τού-
των κατατάσσεται και ή Ευδοκία, γυνη Θεοδοσίου τοϋ μικροΰ" ταύ-
της σώζονται τά Όμηρόκεντρα, περιέχοντα την ίεράν ίστορίαν και
τά πάθη τοΰ Χριστού.

Τοΰ διδακτικού έπους μετά τον Ήσίοδον υπήρξαν και άλλοι ποι-
ηταί, δ δέ κύκλος αύτοΰ βαθμηδόν έγίνετο εύρ^τέρος περιλαμβάνων
ποικίλα θέματα. Οί πλείστοι τών φιλοσόφων τής πρώτης περιόδου
τής ελληνικής φιλοσοφίας, ώς δ Ξενοφάνης, δ Παρμενίδης, δ .Εμπε-
δοκλής καί άλλοι, δι' αύτοΰ εξέθεσαν- τάς περί θρησκείας, φύσεως
καί ηθικής θεωρίας αύτών. Κατά δε τούς αλεξανδρινούς χρόνους,»
καθ' οδς αί τεχνικαί καί επιστημονικοί γνώσεις συχνότατα έξετί-
θεντο εν λόγω ποιητικώ, τ-ό διδακτίκον έπος τά μέγιστα εξυπηρέ-
τησε την τάσιν ταύτην. Έκ τών ευδόκιμων δε ποιητών διδακτικού
έπους κατά τούς χρόνους τούτους εινε "Αραχος δ Σολεύς (270 π. Χ.),
ού σώζεται άστρονομικόν ποίημα υπό τό ονομα Φαινόμενα, καί Νί-
κανδρος δ Κολοφώνιος (περί τά 150 π. Χ.), εκ τών διδακτικών
ποιημάτων τοΰ οποίου πολλά έδανείσθησαν οί Ρωμαίοι ποιηταί
Βιργίλιος καί Όβίδιος.

Τοΰ χριστιανικού διδακτικού έπους κύριος αντιπρόσωπος εινε Ερη-
γόριος δ Ναζιανζηνός.

Οί μετά ταΰτα επικοί άνήκουσιν εις την βυζαντίνην περίοδον,
τών οποίων δ 'Ιωάννης Τζετζης θεωρείται δ τελευταίος αντιπρόσω-
πος, άκμάσας κατά τόν δωδέκατον αιώνα καί πολλά έ'ργα ποιητικά
ποικίλου θέματος γράψας· το μέτρον τών ποιημάτων αύτοΰ διαφέρει
τοΰ άρχαίου έπικοΰ. '·.«-■

g 13. Περί μύθου: Αί'βωπος και Βαβρίας.

Μϋ&ος (1) εινε άλληγορικη καί συμβολική διήγησις περιέχουσα
ήθικήν τίνα διδασκαλίαν ή διήγησις δ' αυτη γίνεται η μεταξύ άν-
θρώπων,η μεταξύ ζώων ή καί μεταξύ αμφοτέρων. Ή χρήσιςτοΰ μύθου

( 1 ) Λέγεται καί αίνος καί λόγος καί άπόλογος.
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πάρ* Έλλησιν εινε άρχΰ&οτάτη, άλλ' ή τελεία, τεχνική διαμόρφω-
σες αύτοΰ οφείλεται είς τον εκ Φρυγίας ^ίσω^ον άκμάσαντα περί
το 570 π. Χ. Περί τοΰ βίου αύτοΰ γνωστόν εινε οτι υπήρξε δούλος
φιλοσόφου τινός και ότι άπέθανεν εν Δελφοίς φονευθείς ύπο τών κα-
τοίκων ώς ιερόσυλος. 'Υπήρξεν άνθρωπος λίαν παρατηρητικός, φιλο-
σοφήσας βαθέως περί τής άνθρωπίνης φύσεως και κοινωνίας, σχημα-
τίσας δέ ήθικάς, πολίτΐκάς και κοινωνικάς γνώμας και άρχάς έδη-
. μιούργησε τήν διδακτικήν μυθοποιίαν και έτελειοποίησεν αυτήν όσον
ουδείς άλλος προ αύτοΰ ή μετ' αύτόν.

Οί μύθοι τοΰ Αίσωπου, τινές τών οποίων παρελήφθησαν έξ άσία-
τΐκής πηγής, γραφέντες έν πεζω λόγω και οντες έκ τών πρώτων τού-
του δοκιμ.ίων, δι εδόθησαν άνά τήν Ελλάδα και βραδύτερον έστί-
χουργήθησαν ύπ' άλλων λογίων έν. ίάμβοις. Τούς άποδιδομένους είς
αύτον μ.ύθους συνήγαγε και έξέδωκεν έν πεζω λόγω το πάλαι Δη-
μήτριος δ Φαληρεύς περί τά 300 π. Χ., άλλ' ή συλλογή αΐίτη άπώ-
λετο. Πολλοί δε τών Ελλήνων ήσχολήθησαν είς την στίχοποίησιν
"*τών μύθων τοΰ Αισώπου, έν οίς και δ Σωκράτης έν τή είρκτή, ή και
„ έμιμήθησαν αύτόν άλλ' εκείνος όστις ύπερέβη πάντας τούτους ύπήρ-
ξεν δ κατά τάς άρχάς τοΰ τρίτου μ. Χ. αιώνος πιθανώς άκμάσας Βα-
βρίας. Ούτος έστιχούργησεν έν χωλιάμβοις δέκα βιβλία αίσωπείων
μύθων, έκ τών οποίων περιεσώθησαν 123 άνευρεθέντες μόλις τω
1844 έ'ν τίνι μονη τοΰ νΑθω.

β'. λυρικη ποιησισ.

§ 1. Φύβίς καΐ χαρακτήρ της λυρεκής ποεήοεως.

Έν τή λυρική ποιήσει δ ποιητής ή εκφράζει τάς ιδίας αύτοΰ
.σκέψεις, αισθήματα και πάθη μετά ψυχής: συγκεκινημένης, ή διερ-
μηνεύει τάς ιδέας και τά αισθήματα τοΰ πλήθους ύποδηλών όμως
μ.άλλον ή ήττον και τάς έαυτοΰ. Έκ τούτου γίνεται φανερον ότι δ
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λυρικός ποιητης άντλεΐ τό θέμα, εκ του εσωτερικού είτε τοΰ ιδίου
ψυχικοΰ κόσμου καί εκθέτει ζωηρότερον καί συντομώτερον τοΰτο
κατ' άντίθεσιν προς τόν έπικόν, όστις λαμβάνει αύτο έκ τοΰ έξωτε-
ρικοΰ κόσμου και άπαθέστερον καί έκτενέστερον αφηγείται· εινε
λοιπόν ή λυρική ποίησίς υποκειμενική. Έξ αύτής δεν αποκρούεται
πράξις καί μΰθος, άλλά ταύτα καί ολίγα εινε. έν αυτή καί επου-
σιώδη συντελοΰντα μόνον προς ένίσχυσιν τής εκδηλώσεως τών ιδίων
τοΰ ποιητοϋ διανοημάτων καί αισθημάτων.

Ή εκλογή τής υποθέσεως έν τη λυρική γίνεται μετά μείζονος
ελευθερίας ή εις τά λοιπά ειδη τής ποιήσεως, άλλ' α· Ικφραζόμεναι
ίδέαι καί αισθήματα όφείλουσι νά έχωσιν ενότητα.

Ώνομάσθη δε τό είδος τοΰτο τής ποιήσεως λυρική έκ τοΰ κυριω-
τέρου τών συνοδευόντων αύτην μουσικών οργάνων της λύρας.

Έκ τών έργων τών διαφόρων ειδών τής ελληνικής γραμματείας
τά τής λυρικής ύπέστησαν την μείζονα βλάβην άπολεσθέντα .τά
πλείστα ή ήκρωτηριασμένα ήμΐν περισωθέντα.

§. 2. Άρχαε καί ανάπτυξες της λυρεκής ποιήσεως.

Αί άρχαί τής λυρικής παρ' Έλλησιν ύπήρχον παλαιότατα έν τοις
άσμασι τοΰ λαού έν δημώδει καί άτέχνω μορφή* τοιαΰτα ήσαν τά
βαυκαλίσματα τών βρεφών, τά άσματα τών ώρών τοΰ έτους, τά
τοΰ πολέμου, τών συμποσίων, τοΰ έρωτος, διάφορα ποιμενικά καί
γεωργικά άσματα καί άλλα τοΰ οικιακού βίου παρά παντί λαώ
άπαντώντα. Δι' αύτών έξεδηλούντο αί πολύτροποι συγκινήσεις και
περιστάσεις τοΰ βίου. Έψάλλοντο δε τά άσματα ταΰτα ή ύφ' ενός
ή υπό πλειόνων καί ένεΐχον ποίκιλίαν ρυθμών καί μελών, ουχί όμως
καί αύστηράν τεχνικην μορφήν.

Ή έντεχνος μορφή τής λυρικής ποιήσεως ήρξατο γινομένη κατα-
φανής άπο τών μέσων τού όγδοου π. Χ. αιώνος καί η άκμη αύτης
έπετελέσθη μέχρι τών μηδικών χρόνων, πρώτον μεν εν ταΐς πόλεσι-
καί ταϊς νήσοις τής μικρας 'Ασίας, είτα δε και εν τη κυρίως Έλ-
λάδι. Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, οπερ διαλαμβάνει την
λαμπράν περίοδον τής ελληνικής λυρικής συνέβησαν μεγάλα καί
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σπουδαία γεγονότα: μεταναστεύσεις, άποικίαι,. έπιδρομαί, πόλεμοι,
στάσεις καί πολλαχοΰ καταλύσεις τυραννίδων ή εμπορική κίνησίς
καί ή ναυτιλία προήχθησαν, έκ τούτου δ' έπήλθεν αύξησίς πλούτου
καί βιοτικών γνώσεων άγώνες καί πανηγύρεις μεγαλοπρεπείς συνέ-
στησαν εις πολλά μέρη· ταύτα πάντα μετέβαλον βαθέως τά καθε-
στώτα καί τόν βίον τών άνθρώπων.'Εν τω ταραχώδει δέ καί ποικίλω
τούτω βίω οί ποιηταί συγκινούμενοι μάλλον τών άλλων είλκύοντο
ισχυρώς ύπο τών περί αύτούς γεγονότων διά τούτο έτράπησαν εις
την δι' εντέχνου ποιήσεως έκφρασιν τών σκέψεων καί τών αισθημά-
των, υπό τών οποίων κατείχοντο καί τά όποια ησαν άπεικόνισις τής
φαιδράς ή τής λυπηράς τοΰ καθ' ήμέραν βίου όψεως ή τής καταστά-
σεως τής πατρίδος. Ή ποίησις τοΰ παρελθόντος μετά τών ηρώων
αύτής, ή έπικη δηλονότι, ολίγον τέρπει αύτούς, διό παραμελείται
μέν καί γίνεται ασθενεστέρα, άλλά παρέχει εις τό νέον είδος τής
ποιήσεως ούκ ολίγον πλοΰτον λέξεων, φράσεων καί τύπων αύτη
ητο τό μόνον πλούσιον ποιητικόν ταμεΐον έξ ού οί λυρικοί ήδύναντο νά
άντλήσωσιν αρμοδίους γλωσσικούς τύπους καί έκφράσεις.

g 3- Εΐ'δη τ>5ς λυρεχης.

Ή λυρική ποίησίς ούτε άνεπτύχθη ούτε ήκμασεν υπό μίαν καί μόνην
μορφήν ένεκα τοΰ διαφόρου χαρακτήρος τών ελληνικών φυλών παρ'
αις έκαλλιεργήθη, τών τόπων, τών περιπετειών καί τοΰ πνεύματος
τών χρόνων έλαβε διαφόρους διευθύνσεις* έκ τούτου προέκυψαν διά-
φορα ειδη αύτής κατά μικρά χρονικά διαστήματα τό £ν μετά τό
άλλο αναπτυχθέντα καί συνυπάρξαντα σχεδόν μέχρι τοΰ τέλους τής
λυρικής. Τά εί'δη ταΰτα εινε 1) ή ελεγειακή ποίησις μετά τοΰ έπι-
γράμματος, 2) ή ιαμβική, 3) ή μελική καί 4) ή χορική ποίηοις. Καί
οί μέν νΙωνες έκαλλιέργησαν ιδία την έλεγειακην καί την ίαμβίκην,
οί δ' Αιολείς την μελικην, ήτις διά τοΰτο λέγεται καί αίολικόν μέ-
λος, καί οί Δωριείς την χορικην, καλουμένην ένεκα τούτου καί δώ-
ρίον μέλος.

"]Εκαστον τών ειδών τούτων έχει ίδια μέτρα, διότι οί Έλ-
ληνες έφρόντίζον πάντοτε ίνα ή μετρική μορφή ηνε σύμφωνος



προς το περιεχόμενον της ποιήσεως· έν τη λυρική δέ ποιήσει διά την
ποικιλίαν τών ειδών κα! τήν εκφρασιν ποικίλων διανοημάτων και αι-
σθημάτων ύπάρχουσι ποικίλα μέτρα καΐ ρυθμοί. Ή δέ μουσική εινε
στενώς συνδεδεμένη μετά τής λυρικής, μάλιστα μ,ετά τοϋ τελευταίου
αυτής είδους, τής χορικής* το είδος τοϋτο ακολουθείται κα! υπ' όρ-
χήσεως, ήτις εινε άποτέ7^εσμα τοϋ έκ τής ποιήσεως κα! τής μουσι-
κής έν τή ψυχή γεννωμένου ένθουσιασμοϋ. Jlss.

g 4. Περ! έλληνίκ^ς μουοικ^ς.

CP ,

V Τήν λυρικήν ποίησιν έβοήθησε τά μέγιστα ή άνάπτυξις τής μου-
σικής, ήτις έν τή επική ποιήσει ήτο άτελής* άρχεται δ' ή μουσική
άνάπτυξις παρ' Έλλησιν άπο τοϋ έβδομου αιώνος π. Χ., ότε πλήν
τής λύρας προσελήφθη κα! δ αύλος, όργανον περίπαθέστερον.

Έν τή μουσική τών άρχαίων Ελλήνων διακρίνονται τρεις κύριαι
άρμονίαι: ή δωρία, σεμνή, μεγαλοπρεπής κα! άνδρική, ή φρνγία,
εμπαθής, κα! ή λνδία, ότε μεν θρηνώδης, ότέ δ' εύθυμος κα! μ,α-
λακή* έκ τούτων ή πρώτη εινε καθαρώς ελληνική, αί δέ δύο άλλαι
έ'χουσι τήν άρχήν έκ τών όμωνύμων χωρών τής 'Ασίας.

Έν τή λυρική το μουσικον στοιχείον αποτελείται 1) εκ τών μου-
σικών τόνων καθ' εαυτούς λαμβανομένων, 2) έκ τοϋ ρυθμού, με-
τροϋντος τήν διάρκειαν τών τόνων τούτων, έμψυχοϋντος κα! -κανονί-
ζοντος αύτούς και 3) έκ τής μελωδικής συγκροτήσεως, ήτις τούς πό-
δας άθροίζει είς κώλα, τά κώλα είς περιόδους, τάς περιόδους- είς
στροφάς κα! ταύτας ενίοτε είς συστήματα εύρύτερα. Εινε δέ ή μου-
σική εκτέλεσις ή φωνητική ή οργανική ή κα! όμού.

Νόμος έν τή λυρική, ώς έν τοίς προηγουμένοις ελέχθη, εινε είδος
μουσικής συνθέσεως έν η τό κύριον εινε ή μελωδία. Ό νόμος συνή-
θως μεν συνδέεται μετά ποιήσεως, ενίοτε δέ περιλαμβάνει τό μου-
σικον μόνον στοιχείον και εκτελείται ή δι' εμπνευστών οργάνων,
ότε καλείται αυλψικος, ή διά χορδοτόνων, ότε λέγεται κι&αριοτι-
κός· εάν δέ τή μουσική δι' οργάνων εκτελέσει άκολουθή κα! η φωνή,
τότε εκείνος μεν ονομάζεται ανλφδικός, ούτος δέ κιΰαρωδικός.

Τοϋ μεν αύλωδικοϋ νό{Λου, λυπηρον έχοντος χαρακτήρα, εύρετής



λέγεται b την τεχνικην του αύλου χρήσιν εις 'Ελλάδα εκ Φρυγίας
εισαγαγών καί ζήσας κατά το τέλος τοϋ ογδόου αιώνος π. Χ.
*Ολνμττος· ούτος έδωκε μεγάλην ώθησιν εις την έλληνικην μουσι-
κην αποκληθείς υπό τοϋ Πλουτάρχου αρχηγός τής ελληνικής μουσι-
κής. Ό δέ κιθαρωδικός νόμος άνεπτύχθη ύπο τού Λεσβίου Τερπάνδρου
(675 π. Χ.), όστις διέπρεψεν έν αύτώ καί έν γένει έθηκε τάς βάσεις %
τής ελληνικής μουσικής, διότι εισήγαγε μέν την έπτάχορδον κιθάραν
άντί τής πρότερον τετραχόρδου, πρώτος δ' αύτός έμελοποίησε ποιή-
ματα διά μουσικών σημείων, διεμόρφωσε τεχνικώς τούς νόμους καί
ϊδρυσέν έναρμόνιον σύστημα έπί πολύ διατηρηθέν. Ό δ' έκ Γόρτυ-
νος τής Κρήτης Θαλήτας, ιερεύς καί μουσικός, άκμάσας κατά τους
αύτούς χρόνους, εισήγαγε την θρησκευτίκην τής πατρίδος αύτοΰ
μουσικην καί την μετ' αύτή; συνδεομένην ζωηράν καί μίμητίκην
ορχησιν εις Σπάρτην διά τών καλουμένων νπορχημάτων, εχόντων
γοργούς ρυθμούς καί πολεμικόν χαρακτήρα, καί διά τών παιάνων έν
ρυθμώ σεμνοτέρφ έκτελουμένων προς τιμήν τοϋ 'Απόλλωνος. Προή-
χθη δ' ή έλληνικη μουσική ούκ ολίγον καί δια τών ρ,ουσικών αγώνων
τών έν ταΐς διαφόροις πανηγύρεσι καί έορταΐς γινομένων.

Ό νΟλυμπος, ό Τέρπανδρος καί ό Θαλήτας, οί δύο μάλιστα τε-
λευταίοι οντες καί έξοχοι ποιηταί, εινε οί κορυφαίοι ίδρυταί τής
ελληνικής μουσικής, ήτις έν τη άκμη αύτής δέν μετεχειρίζετο πολ-
λ,ά καί ποικίλα όργανα (1) ούδέ πολλάς φωνάς, διετηρήθη δ' έπί
πολύ αδιάφθορος' άλλ' άπο τοϋ πελοποννησιακού πολέμου καί ιδία
άπο τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου, εισαχθέντων πολλών καί ποικίλων μου-
σικών .οργάνων καί τρόπων, παρήκμασε καί άπώλεσε τό άρχαΐον
κάλλος.

Καί τής όρχήσεως δέ διεκρίνοντο διάφορα είδη, ών σπουδαιότερα

( 1 ) Το παλαιότατον τών έγχορδων ελληνικών μουσικών οργάνων εινε ή
φόρμιγξ, κιθάρα καί λύρα, εχον τρία διάοορα όνόματα άνευ
φανερας διαφοράς τής μορφής._ Έν τοΓς ύστέροις χρόνοις προσετέθησαν καί
ξένα έγχορδα όργανα, ώς ή π η κ τ ί ς, ή μ ά γ α δ ι ς, το τ ρ ί γ ω ν ο ν,
6 νά βλ α ς, ή κινύρα, ή σαμβύκη καί το β ά ρ β ι τ ο ν. Τών
δε εμπνευστών οργάνων ησαν τα διάφορα εί^η τών αυλών.
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ήσ&ν ή πνρρίχη, πολεμική, ή γνμνοπαιδική, σεμνή, κα.ί -ή νπορχη-
ματική, ζωηρά κα! ελευθέρα."""^

g S. Έλεγεεακή «ofrrçecç.

Tô όνομα ελεγεία δηλοί ασμα συνοδευόμενον υπ' αυλού, καθόσον
ή λέξις έξ ης γίνεται, ελεγος, άσιατικής ούσα καταγωγής σημαίνει
•αύλον καλάμου* αί έλεγείαι αρχικώς είχον θρηνώδη χαρακτήρα κα!
ή λέξις δ' αύτη ελεγος έσήμαινε παρά τοίς Έλλησί θρηνώδες φσμα.

Έν τή ελεγειακή ποιήσει, ήτις δέν εινε άκόμη τελεία λυρική,
άτε μετέχουσα επικών τίνων στοιχείων, ο ποιητής εκφράζει τάς σκέ-
ψεις κα! 'τά αισθήματα αύτού μάλλον ή ήττον έν ψυχική συγκινή-
σει* το θέμα αυτού λαμβάνει έκ τών περιπετειών είτε τοΰ δημ.οσίου
βίου, ώς πολέμων, στάσεων κα! τών τοιούτων, ότε ο χαρακτήρ τής
ελεγείας εινε εύτονος κα! άνδρώδης, είτε τοΰ ιδιωτικού, εκ λυ-
πηρών ή φαιδρών δηλονότι γεγονότων αύτοΰ, ότε ό χαρακτήρ αυτής
εινε ήπιώτερος. Παρά τω έλεγειακώ ποιητή άφθονοι εινε αί γνώμαι
και τά αποφθέγματα εκείνα, δι' ων έν ταίς ψυχαίς τών πολιτών
διεγείρονται αισθήματα φιλοπατρίας, άνδρείας, φιλονομίας κλπ.
Τάς σκέψεις δ' αύτοΰ κα! τά αισθήματα ό ποιητής Ι"κχέει έμμ.έτρως
είτε έν κώμω μετά συμπόσιον ενώπιον φίλων, είτε έν εύρυτέρα δη-
μοσία συναθροίσει, είτε έν στρατίωτίκοίς κέντροις. Ή ποικιλία τοΰ
περιεχομένου εν τή έλεγειακή ποιήσει εινε μεγ'άλη, διό αύτη δύνα-
ται νά χαρακτηρίσθή ώς πολιτική, πολεμ,ική, έρωτική, θρησκευτική,
γνωμική κλπ.

Το μέτρον δ' αύτής ολίγον διαφέρει τού επικού, διότι οί Έλλη-
νες έν τοίς άρχαιοτάτοις χρόνοις κατά τήν μετάβασιν άπο ποιητικού
είδους είς έτερον δυσκόλως άπεσπώντο τών πατρίων κα! καθιερωμέ-
νων ποιητικών μορφών. Έν αυτή δηλονότι μετά δακτυλικόν έξά-
μετρον άκολουθεί πεντάμετρος, όστις κα! αύτός εινε έξάμ.ετρος,
άλλά λείπουσιν έξ αύτοΰ αί βραχείαι θέσεις τοΰ τρίτου κα! τοΰ
έκτου ποδός* ούτω δ' άποτελείται δίστίχον έπαναλαμβανόμενον μέ-
χρι τέλους τοΰ ποιήματος κα! φέρον τόν τύπον μικρας στροφής* διά
δέ τήν βραχύτητα κα! τό μονότονον ή στροφή αύτη ήρμοζε καλώς
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εις τον λυπηρόν χαρακτήρα, τον οποίον εν άρχη- είχε το μετά ταύτα
ποικίλας ιδέας εκφράσαν τοΰτο είδος τής λυρικής, μάλιστα δε γνώ-
μας, δια καί γνωμική ποίησις εκλήθη.

Αί έλεγεϊαι ή άπηγγέλλοντο ώς τά, έπη ή έψάλλοντο, ιδιάζον
δ' αύταΐς οργανον ήτο δ ποίκιλόφωνος καί περιπαθής αυλός. Ή δε
γλώσσα αύτών εινε μεν κυρίως έπικη, ήτοι ή ιωνική διάλεκτος μετά
πολλών ομηρικών τύπων, άλλά πλην πολλών αίολισμών έχει καί
δωρίσμούς καί τύπους απαντώντας παρ' άττίκοϊς καί λέξεις νέας
καί έπίθετα όλιγώτερα ή τό έπος· εινε δε καθαρά καί ακριβής καί
άγαπα την αντίθεσιν τών έννοιών, διά τής οποίας αύται άναδεί-
κνυνται ζωηρότεραι.

Οί ελεγειακοί ποιηταί διαιρούνται κατά τούς χρόνους εις αρχαιό-
τερους καί εις νεωτέρους ή 'Αλεξανδρινούς.

g β- Αρχαιότεροι έλεγειοποιοί.

Τών αρχαιοτέρων έλεγειακών ποιητών αί ελεγεία», εινε ώς έπί τό
πλείστον πολίτίκαί, στρατίωτίκαί καί γνωμικαί. 'Επισημότεροι δ'
αύτών εινε οί εξής: Καλλΐνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Σόλων, Θέο-
γνις, Φωκυλίδης.

g Τ. Καλλ?νος.

Έξ 'Εφέσου καταγόμενος καί περί τάς αρχάς τοΰ 7ου π. Χ. αιώ-
νος άκμάσας Καλλίνος θεωρείται πατήρ τής έλεγείας· έκ τών ποιη-
μάτων αύτοΰ μόνον άποσπάσματα σώζονται, ών §ν δεικνύει την
θλϊψιν τοΰ ποιητοϋ έπί τη άδρανεία τών συμπολιτών αύτοΰ έν πολέμο)
καί την προσπάθειαν ίνα έξεγείρη τούτους κατά τών έπικειμένων πο-
λεμίων έξ αύτοΰ φαίνεται ότι δ ποιητης ητο πλήρης φιλοπατρίας,
πολεμικής δρμής καί άγάπης προς την έλευθερίαν.

g ». Τυρταίος.

* Ούτος ητο 'Αθηναίος (685 π. Χ.)' κατά την παράδοσιν ητο χω-
λός διδάσκαλος καί χλευαστικώς έστάλη υπό τών 'Αθηναίων προς
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τούς Λακεδαιμονίους πιεσθέντας κατά τον δεύτερον μεσσηνιακον πό-
λεμον και ζητήσαντας στρατηγον παρ' αύτών* φαίνεται οτι τούτο
δεν εινε αληθές, άλλ' οτι η κενοδοξία τών 'Αθηναίων έπλασε τον
μύθον τούτον, άφορμήν λαβοΰσα την καταγωγήν τοϋ ποιητοϋ έξ
Άφιδνών πόλεως και έν 'Αττική και έν Λακωνική. Κατά ταύτα 6
Τυρταίος ήτο Λάκων, διά τών ποιημάτων δ' αυτού,άτινα ήσαν μεστά
πολεμικής άνδρείας, στρατιωτικής πειθαρχίας και φιλοπατρίας, ένέβαλε
θάρρος είς τούς Λακεδαιμονίους. Νικήσαντες ούτοι έν τω πολεμώ
έτίμησαν μεγάλως τον ποιητήν, μετά δέ τον θάνατον αύτοϋ
έψαλλον έν τοίς συσσίτίοις τών άνδρών πολλά τών ποιημά-
των αύτοϋ. Μέρη μόνον τών ελεγειών τοϋ Τυρταίου σώζονται, αιτΙ-
νες ήσαν 1) Ύπο&ήκαι, ήτοι πολεμικά! προτροπα! προς τούς Λακε-
δαιμονίους είς άρετήν παρορμώσαι κα! άπο τοϋ αίσχους τής δουλείας
άποτρέπουσαι* 2) Ευνομία ή Πολιτεία, ήτοι έγκώμιον τής τάξεως
κα! τών νόμων* δι' αύτής διήλλαξε τούς Λακεδαιμ,ονίους στασιάζον-
τας ένεκα τών έκ τοΰ πολέμου ταλαιπωριών* 3) Εμβατήρια, ήτοι
άσματα πολεμικά άδόμενα έν συνοδία αύλού έν ταίς έφόδοις η έν
ταίς στρατίωτίκαΐς πορείαις, πεποιημένα δ' έν δωρική διαλέκτω κα!
έν άναπαίστοις.

Έν τοίς σωζομένοις πολεμικοίς άσμασι τοΰ Τυρταίου ή άνδρεία
και ή πίστίς προς το καθήκον κα! τήν τιμήν, δ έρως προς τήν
πατρίδα κα! ή ύπέρ ταύτης καταφρόνησις τοΰ θανάτου, εικονίζονται
έν τή ύψιστη κα! εύγενεστάτη αύτών εκδηλώσει* αί έννοια», δ' έν
αύτοίς περιβάλλονται τοσαύτην πλαστικότητα κα! δεινότητα, ώστε
φαίνονται οίονεί ζώσαι κα! κινούμεναι.

§ Ο. Μέμ.νερμ.ος.

Έκ Κολοφώνος καταγόμενος, άλλ' έν Σμύρνη γεννηθείς (632
π. Χ.), ήτο ποιητής άμα κα! αυλητής. Φαίνεται ότι "η ποίησις αύ-
τοϋ, ώς δεικνύουσι τά" ολίγα σωζόμενα αποσπάσματα τών ποιημά-
των αύτοΰ, είχε μεν πολίτίκον κα! πολεμικόν χαρακτήρα^ άλλά
κυρίως ήτο ερωτική, κατά τοΰτο δε δ Μίμνερμος χαράσσει νέαν δδόν
. έν τή έλεγειακή ποιήσει. Παρ' αύτω εξαίρεται ή ιδέα τής άπο-
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λαύσεως τών αγαθών τοϋ βίου πριν έπέλθη το βαρύ καί άσχημον
γήρας* διά τοΰτο ή ποίησς αύτοΰ παρά την χάριν καί την' αβρότητα
έχει καί μελαγχολίαν ίκανήν.

g ΙΟ. Χόλων.

Ούτος (640 — 559 π. Χ.) εινε ό περίφημος νομοθέτης τών 'Αθη-
ναίων καταγόμενος έκ τοΰ βασιλικού οίκου τών Κοδριδών. Έποίη-
σεν έλεγείας, ών εξέχει ή πολεμικόν ήθος έχουσα καί Σαλαμϊς έπι-
γραφομένη* διά ταύτης ο ποίητης, παρά τόν άπαγορευτικόν νόμον δν
ειχον ψηφίση οί 'Αθηναίοι άποκαμόντες έκ τοΰ πολέμου, παρώρμα
αύτούς προς άνάκτησιν τής όμωνύμου νήσου άπό τών Μεγαρέων καί
επέτυχε ταύτην. Έτερον ποίημα αύτοΰ γνωμικόν χαρακτήρα φέρον
ήσαν αί ' Υττο&ήκαι, ήτοι παραινέσεις εις τούς 'Αθηναίους* έν τισι
τούτων έκχέει σκέψεις καί αισθήματα λυπηρά διά την προ τής νο-
μοθεσίας αύτοΰ_ άθλίαν τών 'Αθηναίων κατάστασιν καί προτρέπει
εις εύνομίαν, έν άλλαις δε έκδηλοι μεγάλην χαράν δια την έκ τών
νομοθετημάτων αύτοΰ έπελθοΰσαν βελτίωσιν* άλλ' ή χαρά αύτη
. μετατρέπεται εις έκφρασιν λύπης, οτε δ Πεισίστρατος, καίπερ άπο-
τρέποντος αύτόν τοΰ ποιητοϋ, γίνεται κύριος τών 'Αθηνών. Έγραψε
δέ καί ϋπο&ήκας εις εαυτόν καί άλλα ποιήματα μεταχειρισθείς έν
αύτοΐς καί τόν έξάμετρον καί τόν ιαμβικόν στίχον καί άλλα μέτρα
λυρικά. Φαίνεται δέ ό'τΐ έν τη νεανική ηλικία συνέθηκε καί έρωτΐ-
κάς έλεγείοις, ώς δ Μίμνερμος, έν δέ τη πρεσβυτίκη ήρξατο συγ-
γράφων καί έ'πος, όπερ όμως δέν έτελείωσε* κυρίως διέπρεψεν έν ταίς
πολιτικαϊς ελεγείαις. -

Έν τοις σωθεΐσιν άποσπάσμασιν τών έλεγειών αύτοΰ διακρίνεται
υψίστη φιλοπατρία, μίσος προς την τυραννίαν, άγάπη τής δικαιοσύ-
νης καί τών νόμων καί θεωρίαι ήθικαί περί άγαθών καί κακών πρά-
ξεων. -Ή ποίησις αύτοΰ εινε άρμονικη, ζωηρά, φυσική, περιέχουσα
βαθείας άληθείας καί άποπνέουσα γνησιον άττίκον χαρακτήρα. Τά
^ποιήματα τοΰ Σόλωνος έτιμώντο τά-μέγιστα παρά τοις Άθηναίοις
καί ηδοντο έν ταΐς έορταΐς βραδύτερον έπί πολύ.



§11. Οέογν&ς.

Ό Θέογνις ητο εκ Μεγάρων (540 — 470 π. Χ.). Γενομένης στά-
σεως εν τη πατρίδι αύτοϋ κατελύθη ή ολιγαρχία καί ίδρύθη η δη-
μοκρατία. Ό Θέογνις ών ολιγαρχικός έξεδιώχθη μετά τών άλλων
πλουσίων καί μετέβη εις Σικελίαν καί εις άλλους τόπους, επανήλθε
δ' ολίγον μετά τά μηδικά πένης ήδη, ώς δημευθείσης τής περιου-
σίας αύτου κατά την άπουσίαν του, άλλά μη άποβαλών τάς άριστό-
κρατίκάς* πεποιθήσεις. Τό σωζόμενον ποίημα αύτοϋ, εν τω οποίω
πολλά μέρη παρενεβλήθησαν υπό τών μεταγενεστέρων, εινε γνωμι-
* κόν, περιέχον μεν πολίτΐκάς καί ήθικάς γνώμας, άλλά καί ένιαχοΰ
φέρον ερωτικόν χαρακτήρα. Ό ποιητης άγανακτεΤ επί τη κακη πο-
λιτική καταστάσει τής πατρίδος, εκφράζει δε μεγάλην άποστροφην
προς την όχλοκρατίαν, άποκαλών τούς μέν άριστοκρατίκούς εσ&λονς
καί άγα&ονς, τούς δέ δημοκρατικούς κακούς καί δειλούς, Τάς πα-
ραινέσεις δέ καί διδασκαλίας αύτοϋ άποτείνει προς νέον τινά ευγενή
Κύρνον όνομαζόμενον, τηρών άπέναντί τούτου θέσιν διδασκάλου. Καί
προς άλλους δ' ό ποιητης άπέτεινε μικράς ελεγείας περί διαφόρων
βιοτικών περιστάσεων.

Ό Θέογνις, καίπερ ών Δωριεύς, έγραψεν εν ιωνική διαλέκτω,
διότι αύτη ητο, ώς ελέχθη, ή ιδιάζουσα τη έλεγείι^ γλώσσα. Αί
ίδέαΐ αύτοϋ εκτίθενται σαφώς καί μάλιστα μετά δυνάμεως καί
συνέσεως έν τη διατυπώσει ηθικών παραγγελμάτων. Έν τη εκφρά-
σει όμως τής πολιτικής κακοδαιμονίας τής πατρίδος έκδηλοϋται ή
άνήσυχος, τραχεία καί -έμπαθης τοϋ ποιητοϋ φύσις' μόνον εν τη
συμποσιακή φαιδρότητί καί τω έρώτι έχει χάριν ή ποίησις αύτοϋ.
Τοΰ Θεόγνιδος ή ποίησις διά τάς βαθείας αύτής γνώμας ητο έν με-
γάλη τιμή παρά τοις Έλλησιν έν τοις μετά ταΰτα χρόνοίς έπί
πολύ αί έλεγεΐαΐ αύτοϋ ηδοντο κατά τούς κώμους μετά τά συμπό-
σια καί εις τά σχολεία δέ παρά τοις Άθηναίοις εισήχθησαν.

§ 1^. Φωκυλίδης.

Ούτος ητο Μιλήσιος, σύγχρονος δέ τού Θεόγνιδος. Αί ήθικαί πα-
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ρατηρήσεις και τα παραγγέλματα αύτοΰ εγράφησαν έν έξαμέτ^όις
και έλεγειακοίς διστίχοις· μη ' άποτελοΰντα δέ τελείαν έλεγείαν
έρραψωδοΰντο ώς τά έπη άνευ μουσικής συνοδίας. Εκάστης τών
γνωμών αύτοΰ περιεχόμενης έν διστίχφ, σπανίως δ' έν τρισι στί-
χοις, προετάσσοντο αί λέξεις: και τόδε Φωκνλίδεω, οπερ δηλοί τήν
φιλόδοξον τοΰ ποιητοΰ μέριμναν. Διά τον περιορισμόν τής φράσεως
έν διστίχω αί Ίδέαι εινε λίαν συνεσφιγμέναι. Έκ τών έργων αύτοΰ
όλίγα αποσπάσματα σώζονται, πάντα σχεδόν έν έξαμέτροίς· ψευδώς
δ' άποδίδονται αύτω ήθικαί τίνες γνώμαι σψζόμεναι, αΐτίνες έποι-
ήθησαν κατά τον Βον π. Χ. αιώνα ή και μεταγενέστερον.

ΙΊλήν τών άνωτέρω και οί πλείστοι τών έπτά σοφών εποίησαν
ελεγείας, ών ούδέν σώζεται, έτι δέ καΐ δ φιλόσοφος Ξενοφάνης δ
Κολοφώνιος (580 — 480 π. Χ.). 'Αποσπάσματα ελεγειών τούτου
σώζονται το μεν φαιδρού συμποτικού περιεχομένου, το δε αυστηρών
φιλοσοφικών ιδεών περι τής υπεροχής τοΰ πνεύματος, τής αρετής και
τοΰ θείου. Και έκ τών ποιητών τών άλλων ειδών τής λυρικής συν-
έθεσάν τίνες έλεγείας, ώς Σιμωνίδης δ Κείος, ποιήσας παθητίκωτά-
τας έλεγείας είς τούς έν Μαραθώνι καΐ έν Πλαταιαίς πεσόντας,
Ανακρέων 6 Τήιος και άλλοι πολλοί.

g 13. ΛΓεώτεροο η Αλεξανδρινοί έλεγειοποιοί.

Ή ελεγεία κατά τούς αλεξανδρινούς χρόνους φέρει μέντον γνωμι-
κόν χαρακτήρα τής άρχαιοτέρας, άλλ' ύπολείπεται ταύτης, διότι,
εκλιπόντος τοϋ εθνικού βίου, δ ποιητής άποτείνεται είς περιωρισμέ-
νον κύκλον, τών λογίων δηλονότι, ών και αύτος ώς επί τό πλείστον
λόγιος και επιδεικνύων, κατά τό πνεύμα τών τότε χρόνων, πλούτον
^μυθολογικών και άλλων ποικίλων γνώσεων. Έκ τών πολλών ελε-
γειών τών ποιητών τούτων, έξ ών ίκανώς ώφελήθησαν οί Ρωμαίοι,
άποσπάσματα μόνον σφζονται. Επισημότατος δέ πάντων έγένετο
Καλλίμαχος δ Κυρηναίος άκμάσας έπι Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου
περί τά μέσα τοΰ τρίτου π. Χ. αιώνος' ήτο προς τούτοις και δεινός
γραμματικός και εγκυκλοπαιδικός άνήρ και έγένετο διευθυντής τής
'Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης* έποίησεν ού μόνον έλεγείας, άλλά και
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επικά ποιήματα και ύμνους, ών σώζονται έξ πεποιημένοι έν έξαμέ-
τροις πλην ένος έν έλεγειακώ μέτρω, και επιγράμματα- πολλά- και
έν πεζω δέ λόγω συνέγραψε πολλά, έν οίς και γραμματολογικά έ'ργα
σπουδαία απολεσθέντα. Αί έλεγείαι ήσαν τά άριστα τών ποιημά-
των αύτοϋ, μάλιστα δέ αί έπιγραφόμεναϊ Αίτια., άλλά και τά μάλ-
λον δυσνόητα' μίαν αύτών τήν κόμην τής Βερενίκης μετέφρασεν δ
ρωμαίος ποιητής Κάτουλλος. Έκ τής σχολής τοϋ Καλλιμ,άχου εξήλ-
θον πολλοί λόγιοι και ποιηταί, έν οίς καΐ δ είς έριδα προς αύτον πε-
ρίελθών 'Απολλώνιος δ Ρόδιος.

Σύγχρονος αύτω ήτο Φιλητάς ό Κώος, ών και γραμματικός· ούτος
εποίησεν έλεγείας έρωτικάς προ πάντων, έπιγράμματα και μικρόν τι
έπος. Σφζονται άποσπάσματα. Πλην τών δύο τούτων ποιητών κατά
τούς 'Αλεξανδρινούς χρόνους ύπήρξαν και άλλοι πολλοί.

§ 14. Περί επιγράμματος.

'Επίγραμμα ήν τό πρώτον επιγραφή όλιγόστίχος επί τίνος άντι-
κειμένου έχοντος ανάγκην έρμηνείας, ιδία τάφου ή αναθήματος έν
ναώ. Μετά δέ ταύτα έγένετο εύρυτέρα αύτοϋ χρήσις προς έκφρασιν
ηθικής, ή λεπτής, ή και σκωπτικής ιδέας διά γλώσσης έναργοϋς καΐ
ζωηρας* ή ιδέα αύτη έξεδηλοϋτο μέν έν βραχυλογία άλλά μετά μέ-
γιστης ευστοχίας. Το επίγραμμα εινε ποικίλον κατά το περιεχόμ,ενον,
όπερ οφείλει νά ήνε άρμόδιον τή πράξει ή τω. άντίκειμένω δι' δ
ποιείται.

Ποιητική μορφή αύτοϋ κατ' άρχάς ήτο ή έπική, ήτοι δ ήρωϊκος
έξάμετρος, μετά δέ ταύτα έπεκράτησε τό έλεγειακόν δίστίχον, διότι
τό θρηνώδες τής έλεγείας ήρμοζε πολύ είς τάς επιταφίους έπιγραφάς* %
άλλά και ό τρίμετρος ιαμβικός έχρησίμευσεν είς επιγράμματα.

Χρήσιν τοϋ διστίχου έν τοίς πρώτοις, ειμή πρώτος, έποιήσατο
'Αρχίλοχος ο Πάριος, ού σώζεται έν έπιτύμβιον, έν άναθηματικόν
και έν σατυρικόν. 'Επισημότατος όμως τών έπιγραμματοποιών έγέ-
νετο Σιμωνίδης δ Κείος άγαγών είς τήν ύψίστην τελειότητα τό έπί-
γραμμα. Τά περιφημότερα τών ύπ' αύτοϋ ποιηθέντων επιγραμμά-
των εινε τά είς τούς πεσόντας έν ταίς μάχαις τών περσικών πολέ-
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μων, έν τοις οποίοις μετά μεγίστης δεξιότητος, όξυνοίας και. ύψους
χαρακτηρίζει τούς άνδρας τών ένδοξων εκείνων χρόνων. Πλην τών
έπιταφίων επιγραμμάτων δ Σιμωνίδης έγραψεν αναθηματικά, επι-
κήδεια καί τίνα σκωπτικά.

Καί τραγικοί καί άλλοι ποιηταί καί φιλόσοφοι καί ιστορικοί καί
ρήτορες εποίησαν έν παρέργω επιγράμματα, τών οποίων όμως ή γνη-
σιότης άμφιβάλλεται. Κατά δέ τούς αλεξανδρινούς χρόνους, καίπερ
συνηθέστατα και προσφιλέστατα όντα, στερούνται ποιητικής έμ-
πνεύσεως, τά πλείστα δέ εινε παίγνια τεχνικά μιμούμενα διά στί-
χων σχήματα, πραγμάτων, οίον ωού, πτέρυγος, πελέκεως, βωμού,
σύριγγος καί γεγραμμένα έν γλώσση σκοτεινή.

Έν μεταγενεστέροις χρόνοις έγένοντο συλλογαί τών πολλαχού
διεσκεδασμένων επιγραμμάτων μετά παρεμβολής νέων έν ταΐς δια-
φόροίς Άνϋ-ολογίαις. Έκ τών συλλογών δέ τούτων πρώτη εινε ή τοΰ
φιλοσόφου και έπιγραμματοποιοΰ Μελεάγρου ζήσαντος περί τό 60 π.Χ.
Ή συλλογή τούτου περιελάμβανε τά άριστα έπιγράρ,ματα ποιητών
άρχαιοτέρων χρόνων, ώς 'Αρχιλόχου, Σαπφούς, 'Ανακρέοντος, Σιμω-
νίδου καί τών έπισημοτέρων ποιητών τής άλεξανδρινής περιόδου,
καλούμενη οτεφανος καί χρησιμεύσασα ώς βάσις εις τάς μετά ταύτα
'Ανθολογίας. Καί έν τοίς βυζαντίνοίς χρόνοις έκαλλιεργήθη πολύ τό
επίγραμμα και Άνθολογία.1 συνετάχθησαν, ών πληρεστέρα εινε ή
τοΰ Κωνοταντίνου τοϋ Κεφαλά, λεγομένη καί Παλατινή, καί ή τού
Μαξίμου Πλανούδη ούσα σύνοψις ταύτης.

g Γ ΐ>. 'Ιαμβική ποίν)βις.

"Ιδιον τής ιαμβικής ποιήσεως- εινε τό σκώπτειν τά έλαττώματα
καί τάς κακίας τών ανθρώπων, ότέ μέν μετά φαιδρών σκωμμάτων, ότέ δέ μετά πολλής πικρίας προερχομένης πολλάκις έξ ιδίων πα-
θημάτων. 'Ιάμβους δέ (έκ τοΰ Ίάπτειί^ρίπτειν, προσβάλλειν) έκά-
λουν τό πρώτον τά άτεχνα και αύτοσχέδια σκώμματα, τά οποία
έν ταίς έορταίς τής Δήμητρος καί τού Διονύσου έν Έλευσίνι καί έν
'Αθήναι οί πανηγύρισταί άπέτεινον προς άλλήλους* έκ τούτου φαί-
νεται πλασθείς δ έλευσίνιο; μύθος περί · τής άρχής τών ιάμβων, ότι



δηλαδή ή Δημήτηρ, περίλυπο; ούσα. επί τή άρπαγή τής ιδίας θυγα-
τρός και περιπλανώμενη προς άνεύρεσιν αύτής, ήλθεν είς Ελευσίνα,
ένθα θεράπαινά τις Ίάμβη όνομαζομένη δι' άστείων λόγων κατώρ-
θωσε νά φαιδρύνη αυτήν. Άλλά και ή έμφυτος τω άνθρωποι τάσις
είς τό σκώπτειν εινε εν τών αιτίων τής γενέσεως τοϋ είδους τούτου
τής ποιήσεως.

Έν τή ελληνική ποιήσει πρώτη σκωπτική έκδήλωσις, άσχέτως
προς τήν ιαμβική ν μορφήν, αναφαίνεται παρ' Όμήρω ή διακωμώ-
δησις τοϋ Θερσίτου και παρ' Ήσιόδω ή έξονείδισις τοϋ γυναικείου
φύλου, ποιήμ,ατα δε σκωπτικού περιεχομένου τά είς τόν Όμηρον
ούχί ορθώς άποδιδόμενα Μαργίτης, Κέρκωπες, . Βατραχομνομαχία.

Τήν δημώδη και άκανόνιστον μ,ορφήν τών Ίαμβων παραλαβόντες
οί ποιηταί έξειργάσθησαν ούτω τεχνικώς και ποικίλως, ώστε βραδύ-
τερον μετηνέχθη αύτη ού μόνον είς τήν κωμωδίαν, άλλά και είς τήν
τραγωδίαν, τοϋ μεν φαιδρού αύτής μέρους είς τήν πρώτην έφαρμο-
σθέντος, τοϋ δ' αυστηρού είς τήν δευτέραν.

Μέτρον δ' αύτής διεμορφώθη τό τρίμετρον ίαμβικόν ού δ ρυθμός
εινε τρίχρονος, ήτοι έκαστος στίχος συνίσταται έκ τριών διποδιών,
έκαστου ποδός περιλαμβάνοντος μίαν βραχεΐαν και μίαν μ.ακράν συλ-
λαβήν. Ό ίαμβος ών γοργότερος τοϋ έξαμέτρου εινε'καταλληλότα-
τος είς τό άγωνιστικόν χαρακτήρα φέρον τούτο είδος τής ποιήσεως.

Ή ιαμβική ποίησις ουδέν κοινόν κατά τε τήν μ,ορφήν και τό πε-
ριεχόμενον ποός τήν έπικήν έχει, ενώ ή ελεγειακή δεν ειχεν άποχω-
ρισθή τελείως ταύτης. Και πρώτον μεν οί ίαμβοι έψάλλοντο, μετά
δέ ταύτα άπηγγέλλοντο ρυθμικώς έν συνοδία μ-ουσικών οργάνων (ώς
τής ίαμβνκης, έγχορδου τριγωνικού οργάνου) άκολουθοϋσα τω ήχω
αύτών* ήτο δηλαδή έκτέλεσίς τις μετέχουσα μέλους και απαγγελίας
λεγομένη παρακαταλογή.

Έκαλλιεργήθη δέ ή ιαμβική ποίησις ιδία υπό τών Ιώνων, διό
και γλώσσα αύτής εινε ή ιωνική διάλεκτος, ουχί ή όμηρική καΐ ή
ησιόδειος, άλλά μέση τις και εγγύτερα ιδία πρός τόν Άττικόν κω-
μικόν λόγον* άλλ' ώς έν πάση τή έλληνική ποιήσει ούτω και έν αύτη
διαφαίνεται ικανή μίμησίς τοϋ Όμήρου. Κατά δέ τήν εκάστοτε
ύπόθεσιν λαμβάνει τό άνάλογον ύφος, ούσα οικεία ή φαιδρά, υψηλή
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η εμπαθής, λεπτή η άγροΐκος· εκφράζει δε τά πράγματα ή ώς έχου-
σιν, η ώς τά πάθη ύπαγορεύουσιν. 'Επισημότεροι ιαμβικοί ποιηταί
είναι: 'Αρχίλοχος, Σιμωνίδης, ' Ιππων αξ.

§ 16. Αρχίλοχος.

■&V

Έκ Πάρου καταγόμενος (688 π. Χ.) είχε πατέρα ευγενή καί έγέ-
νετο ο πρώτος καί άριστος τών ιαμβογράφων. Μεταβάς μετ' άλλων
εις Θάσον προς άποίκισιν, επειδή αύτη δεν ηύδοκίμησεν, επανήλθεν εις
την πατρίδα καί άπέθανεν έν μάχη κατά τών γειτόνων Ναςίων έν χρόνω
αγνώστω. Ό βίος αύτοΰ υπήρξε πλήρης περιπετειών καί ασχολιών.
Λέγεται ότι Λυκάμβας'τίς έν Πάρω ήρνήθη παρά την ύπόσχεσιν αύτοϋ
νά δώση εις αύτόν την θυγατέρα ειςγάμον,διό ό ποιητης έξέχυσε τό-
σον έμπαθώς καί σαρκαστικώς την όργην καί τό μίσος αύτοΰ έν ιαμ-
βικοίς στίχοις καθ' όλης τής οικογενείας, ώστε πατήρ καί θυγατέρες
μη άνεχόμενοι την πικρίαν τών ποιητικών βελών αύτοΰ άπηγχο-
νίσθησαν.

Έκ τών ποιημάτων αύτοΰ, ού μόνον ιάμβους περιλαμβανόντων,
άλλά καί ελεγείας καί ύμνους καί έπιγράμματα, όλίγιστα μόνον
άποσπάσματα σώζονται, ώστε εινε άδηλον τίς ήτο ή ύπόθεσις καί ή
διάταξις αύτών. Γνωστότερα εινε τά μέτρα τοΰ ποιητοϋ ού μόνον έκ
τών αποσπασμάτων,άλλά καί έκ τών μιμηθέντων τόν ποιητην, ώςτοΰ
όωααίου Όρατίου. Ό 'Αρχίλοχος ύπήρξεν έφευρετικώτατος εις ταύτα,
διότι άλλα μεν άτεχνα όντα καί δημώδη διεμόρφωσεν ούτως, ώστε
νά φαίνωνται όλως νέα καί κανονικά, άλλα δε αύτός έδημιούργησε-
συνεδύασε ποικίλως τούς στίχους είτε συνάψας τοιούτους άνισου μή-
κους καί ποιήσας ούτω τάς έπωδούς, δι' ών προπαρεσκεύασε τάς
στροφάς, είτε συνδέσας άρμονικώς ρυθμούς διαφόρου μορφής καί μά-
λιστα φύσεως ετερογενούς. Πλην δέ τών ιάμβων μετεχειρίσθη καί
τροχαίους. Άλλά καί την μουσικην ποικιλίαν ηύξησε κατά τάς
άπαιτήσεις τοΰ ρυθμού καί τοΰ μέτρου. Θεωρείται ό ιδρυτής τής κυ-
ρίως λυρικής ποιήσεως, κατέχων έν τη ελληνική καθόλου ποιήσει έξο-
χον θέσιν καί παρά τον Όμηρον τασσόμενος ύπο τών άρχαίων διά
την δημιουργικότητα,έγένετο δέ καί πρόδρομος τών κωμικών ποιητών.



Το λεκτικόν αύτοΰ ερμηνεύει τά πράγματα μετ' ακριβείας έν λέξεσι
τής κοινής χρήσεως" χάρις δε πνευματώδης, διαύγεια καί όξύνοια,
ζωηρά καί έκφραστίκη δύναμις διαλάμπουσιν έν ταίς ι'δέαΐς αύτοΰ·
θαυμαστή εινε παρ' αύτώ η ποικιλία τών αισθημάτων 6τέ μ.εν εινε
φαιδρός καί χαρίεις, ότέ δε είρων καί έμπαθης, καί άλλοτε μεν επι-
τίθεται έλαφρώς, άλλοτε δε πλήττει θανασίμ,ως. Ή μεγάλη επίδρα-
σιςτοΰ 'Αρχιλόχου φαίνεται έπί τών μιμηθέντων αύτον κωμικών
ποιητών.

g ΖΕεμ-ωνεδ^ς.

Ούτος έκ Σάμου καταγόμενος καί εις Άμοργόν άποικίσας καλεί-
ται 'Αμοργίνος πρόν διάκρισιν άπο Σιμωνίδου τοΰ Κείου. Ήτο κατά
τι νεώτερος τοΰ 'Αρχιλόχου, τά τοΰ βίου δ' αύτοΰ εινε άγνωστα. Ει
αύτόν άποδίδονται έλεγείαι, ίαμβοι καί τροχαϊκά τετράμ,ετρα. Έκ
τών σωζόμενων τριάκοντα άποσπασμάτων αύτοΰ δύο εινε τά σπουδαιό-
τερα* έν τω ένί τούτων, τω μεγαλειτέρω, όνειδίζει τό γυναικείον
φΰλον λαμβάνων τύπους γυναικών, ών την καταγωγην καί τάς ιδιό-
τητας άνάγει εις ζώα, ώς εις άλώπεκα, κύνα, γαλήν, μ.έλισσαν κλπ.,
όπως πολλάκις δημωδώς γίνεται ή τοιαύτη σύγκρισις, έν δε τώ
άλλω, όπερ άποτείνει ώς παραίνεσιν προς τόν έαυτοΰ υίόν, δεικνύει
τό έφήμερον τοΰ άνθρωπίνου.βίου όντος πλήρους δυστυχίας καί άθλιο—
τητος. Ό Σιμωνίδης στερείται τής χάριτος, τής όξυνοίας και τής
εύχερείας του 'Αρχιλόχου, επειδή τό σκώμ,μα αύτοϋ βαίνον κανονι-
κώς γίνεται βαρύ καί ξηρόν ούχ ήττον πολλοί στίχοι αύτοϋ έχουσι
φυσικην απλότητα καί ίκανόν κάλλος.

.g 1». 'Ιππωναξ.

Έξ Εφέσου (540 π. Χ.) καταγόμενος ο Τππώναξ έξεδιώχθη
έντεύθεν ύπο δύο άνδρών καταλαβόντων την άρχην καί κατέφυγεν
εις Κλαζομενάς γενόμενος μισοτύραννος καί πικρός καί έν μεγίστη
πενία διαβιούς. Λέγεται ότι δύο άγαλματοποιούς αδελφούς, μιμ,ηθέν-
τας προς χλεύην την εικόνα αύτοϋ οντος μικρόν καί δυσειδοΰς, τόσον
δηκτικώς καί πικρώς έσκωψεν, ώστε άπηγχονίσθησαν.
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Ή ποίησις αύτου άπέβλεπεν,ώς καί ή τοϋ 'Αρχιλόχου,εις πρόσωπα,
. προσβάλλουσα παν τό άνόητον καί άπρεπες καί μεταχείριζομένη πρός
τοϋτο τόν υπ' αύτοϋ έφευρεθέντα οκάζοντα στίχον είτε χωλίαμβον,
όστις εινε ο τρίμετρος ιαμβικός έχων τόν τελευταίον πόδα σπονδείον
ή τροχαίον δ στίχος δ' ούτος έπικρατεί έν τοις σωζομένοις άποσπά-
σμασιν αύτοϋ, έν ο.ις καί τρίμετροι ιαμβικοί καί τετράμετροι τροχαϊ-
κοί καί άλ.λα ειδη στίχων ύπάρχουσιν. Ό Ίππώναξ, ούτινος ή ποί-
ησις ητο πικροτάτη, θεωρείται προσέτι εύρετης τής παρωδίας· αύτη
τό σοβαρόν καί έξοχον έν τη ποιήσει μεταβάλλει διά μικράς παραλ-
λαγής εις γελοίον καί κοινόν.

Ή γλώσσα τού Ίππώνακτος δεν έχει την χάριν τής τού 'Αρχιλό-
χου, άλλ' εινε πολλάκις άγροΐκος.

Πλην τών άνωτέρω ιαμβογράφων υπήρξαν καί άλλοι, καί δ Σό-
λων δε είχε ποίηση ιάμβους, οϊτινες όμως διέφερον τών τοϋ 'Αρχι-
λόχου καί τοϋ Σιμωνίδου, διότι κυρίως ησαν πολιτικά υπομνήματα,
ούχί δε γενικαί θεωρίαι ηθικολόγου καί σκωπτικού ποιητοϋ.

g ΙΟ. Μελεκή ποίησες.

Την μελικην ποίησιν χαρακτηρίζει έλευθέρα καί θέρμη έκδήλωσις
τών άτομικών τοϋ ποιητοϋ συγκινήσεων, οίον χαράς, θλίψεως, πόθου,
οργής, μίσους, έρωτος,· φιλ.ίας κλπ.Τό είδος τούτο τής ποιήσεως έκαλ-
λίεργήθη υπό τών έν Μικρά 'Ασία Αιολέων καί ιδία έν Αέσβω* ου-
σιώδες δ' αύτοϋ στοίχείον εινε ή μουσική, ούχί δε καί ή ό'ρχησις,
μορφή δέ ποιητίκη ή φδή, συνισταμένη έξ άπλών καί βραχειών
στροφών άδομένων ύπο τοϋ ποιητοϋ έν συνοδία βαρβίτου καί άλλή-
λας διαδεχομένων. Έκ τών στροφών τής μ.λικής ποιήσεως κυριώτε-
ραι εινε αί έκ τεσσάρων στίχων συγκείμενα», αλκαϊκή καί σαπφική έκ
τού ονόματος τών εύρόντων αύτάς 'Αλκαίου καί Σαπφούς* τούτων
ή δευτέρα εινε πλήρης χάριτος καί μαλα,κωτέρα τής πρώτης. Εινε
δ' δ ρυθμός έν τη μελική ποιήσει γοργός, ζωηρός καί παθητικός κατά
τόν χαρακτήρα, τών Αιολέων, ή δέ γλώσσα αύτής ή αιολική διά-
λεκτος.

Οί κυριώτεροί ποιηταί τής μελικής ποιήσεως είναι; Αλκαίος, Σα~
πφά>, 'Ανακρέων.
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§ 20. '^λκαεος.

Έν Μυτιλήνη γεννηθείς (660 π. Χ.) κατήγετο έξ επισήμου κάί
ευπόρου αριστοκρατικής οικογενείας. Ήτο φύσει ανδρείος, φιλελεύθε-
ρος καΐ τολμηρός, αγωνισθείς ρ,ετά τών άδελφών αυτού υπέρ τής
απελευθερώσεως τής πατρίδος άπο τής τυραννίας και πολλ.ά ύποστάς.
Έν Μυτιλήνη ήν τύραννος τότε ο Πιττακός, όστις συλλαβών τόν
ποίητήν συνεχώρησεν αύτω, τέλος δέ συνεφιλιώθη μετ' αύτού, οί δέ
πολίται ήγειραν είς άμφοτέρους άνδριάντας. Άγνωστον εινε πότε
και πώς άπέθανεν ό 'Αλκαίος.

Έν τώ ταραχώδει και ποικίλω αύτού βίω, οσάκις άνεπαύετο έκ
τών πολέμων και τών στάσεων, έτόνιζε τήν λύραν αύτοϋ προς έζύ-
μνησίν τών θεών, τοϋ κάλλους, τοϋ έρωτος και τοϋ οίνου, ενώ έν
ταίς τρικυμίαις τής πολιτικής συνέθετε τά στασιωτίκά αύτού άσμα-
τα- ούτω δε τά ποιήματα αύτοϋ ήσαν κυρίως πολιτικού, ερωτικού
και συμποτικού περιεχομένου· έποίησε προς τούτοις και σκόλια* (1)
έκ πάντων δε τών ποιημάτων αύτοϋ σώζονται έκατόν τέσσαρα μ,ικρά
άποσπάσματα.

Τά ποιήματα τοϋ 'Αλκαίου διέκρίνεν μεγαλοπρέπεια και βρα-
χύτης λόγου, φυσικότης, ήδύτης, ενάργεια, ώραϊαι εικόνες και
ο θερμός και φιλήδονος τών Αίολέων χαρακτήρ. Ό 'Οράτιος εμιμήθη
και τά ,υιέτρα και τήν ποίησιν τοϋ ποίητού τούτου.

§ S1. [Σαπφώ.

Έξ Έρεσσοϋ τής Λέσβου καταγομένη (600 π. Χ.) άπο γένους
επισήμου έφυγεν ένεκα τών έν τή πατρίδι πολιτικών, ταραχών είς Σι-
κελίαν μετ' άλλων όμοφρόνων και λαβοϋσα έκεί σύζυγον έπανήλθεν
είς Μυτιλήνην, άγνωστον δέ πότε και πώς άπέθανεν* ή παράδο-
σις ότι έκρημνίσθη άπο τού άκρωτηρίου Λευκάτα ένεκα έρωτος πρός
τον ώραίον νεανίαν Φάωνα εινε μυθώδης. Έν Μυτιλήνη διαμένουσα
έδίδασκε τάς νεάνιδας τήν μουσικήν και τήν ποίησιν, τήν συνήθειαν

( 1 ) "Ιδε σελ. 57.
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δέ ταύτην είχον και άλλαι γυναίκες εν Λέσβω. 'Αγνότατη σχέσις
οια ή τοϋ Σωκράτους προς τούς μαθητάς αύτοϋ, συνέδεε τάς νεανί-
δας έκείνας μετά της Σαπφούς.

Τά ποιήματα αύτής, διηρημένα εις εννέα βιβλία κατά τον αριθ-
μόν τών μουσών, ήσαν ύμνοι και προ πάντων έπιθαλάμια ή ύμέ-
ναιοι,ήτοι γαμήλια άσματα· αποσπάσματα μόνον αύτών σώζονται και
δύο όλαι ωδαί, μίαπρός τήν Άφροδίτην και ετέρα προς παρθένον προσ-
φιλή αύτη. Τό κύριον θέμα τής Σαπφούς ήτο ό έρως, τού οποίου
τάς λύπας και τάς ήδονάς μετά τοσαύτης βαθύτητος και χάριτος
εξέφρασε, μεθ' όσης ουδείς άλλος λυρικός ποιητής- εξόχως έτι ύμνη-
σεν ή λύρα αύτής και τό κάλλος τής νεότητος. Τά ποιήματα αύτής
ένέχουσι γλυκύτητα και περιπάθειαν, εύφυίαν και χάριν, εικόνες δέ
λαμπραί και φυσικαί κοσμούσιν αύτά, κατά δέ τον πλούτον και τήν
άπαλότητα τών ρυθμών, ήρέμων και αρμονικών άμα όντων, ύπερ-
βάλλει και αύτόν τόν Άλκαϊον, όστις ήτο άντίτεχνος αύτη.

Ή Σαπφώ έθαυμάσθη και έτιμήθη καθ' όλην τήν Ελλάδα, εν
τή όποια τά άσματα αύτής έπι πολύ μετά ταύτα, έψάλλοντο, ύπήρ-
ξε δέ όντως ή έπισημοτέρα ποιήτρια τής Ελλάδος όνομασθείσα δε-
κάτη Μούσα* προς τιμήν αύτής και αγάλματα ίδρύθησαν και εικόνες
έποιήθησαν έν Ελλάδι, έν δέ Μυτιλήνη και νομίσματα φέροντα
τήν εικόνα αύτής έκόπησαν. Έκ τών Ρωμαίων ό Κάτουλλος και ό
'Οράτιος έμ,ιμ-ήθησαν αύτήν προσφυώς και κομψώς.

Έκ τών μαθητριών τής Σαπφούς διέπρεψαν πολλαί, έν αίς ή
"Ηριννα, ήτις ποιήσασα έν ώραίοις έξαμέτροις τήν Ήλακάτψ, τής
όποιας λείψανον έσώθη, απέθανε νεαρωτάτη. (1)

g Ανακρέων.

Γεννηθείς έν Τέω τής Ιωνίας (560 π. Χ.) έφυγεν έκ τής πατρί-
δος αύτοϋ κατά τήν ύποταγήν ταύτης ύπο Κύρου τοϋ Μεγάλου.
Νεαρός έτι έφημίσθη έν τή ποιήσει και προσκληθείς διέμεινεν έν ταίς
αύλαίς τών τυράννων Πολυκράτους τοϋ Σαμίου, 'Ιππάρχου τού Άθη-

(1) 'H"Hptvva, ώς λέγει ό W. Christ, ίσως εζη κατά τους άλεξανδρεωτικούς
χρόνους.
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ναίου y.ου. τών έν Θεσσαλία Άλευαδών απέθανε δ' εις βαθύ γήρας
έν χ ράνω καί τόπω αγνώστω ήμίν. Τιμής ένεκεν οί συμπολαται αύτοΰ
παοεδέξαντο έπί τών νομισμάτων την προτομην αύτοΰ, οί δ' 'Αθη-
ναίοι άνήγειραν αύτώ ανδριάντα έπί τής 'Ακροπόλεως.

Ό 'Ανακρέων εποίησεν ύμνους, έλεγείας, άσματα ερωτικά καί
παροίνια, έπιγράμματα καί ιαμβεία* άλλ' ηύδοκίμησε καί έθαυμά-
σθη προ πάντων εις τά μέλη τά πεποιημένα έν ιδιαΐτέρω μέτρω
ανακρεοντείω έπικληθέντί* έν αύτοίς ύμνησε την εύζωίαν, τόν οίνον,
τόν έρωτα, τό κάλλος, την μουσίκην, τόν χορόν καί έν γένει την
εύθυμίαν καί την ήδονήν τών μ,ελών τούτων φέρεται συλλογή:
'Ανακρέοντος τοϋ Τηίον ονμζιοοιακά ήμιάμ,βια. Έκ ταύτης φαίνεται
ότι πλην όλιγίστων τά λοιπά δεν εινε γνήσια, άλλ' απομιμήσεις
μεταγενεστέρων κατά τό μάλλον ή ήττον έπιτυχείς· όθεν αί απομι-
μήσεις αύται εκδίδονται ιδιαιτέρως υπό την έπιγραφην Άνακρεόντεια.

Ό 'Ανακρέων ύπήρξε γνήσιος "Ιων, ήτοι άβρός, πεπαιδευμένος,
ευφυής, άλλά καί μαλθακός· ήγαπήθη όμως καί έν τω βίω και μετά
θάνατον ύπό τών άνθρώπων. Ή ποίησις αύτοΰ δεν φέρει τόν βαθύν
καί παθητικόν χαρακτήρα τής τοΰ 'Αλκαίου καί τής Σαπφούς, άλλ'
εινε παιγνιώδης καί πλήρης χάριτος* διάλεκτος αύτής εινε ή ιωνική
μετά τίνων αιολίσμών καί δωρισμών. 'Από τών αρχαίων χρόνων
μέχρι σήμερον ό 'Ανακρέων εύρε μιμητάς πολλούς καί Έλληνας καί
ξένους.

§ S3. "Χορεκή ποίησες.

Ή χορική ποίησίς, καλλιεργηθείσα ύπό τών Δωριέων έν Πελοπον-
νήσω καί έν Σικελία, θέμα έχει την πανηγυρικην έξύμνησιν τών θεών,
ηρώων, άνδρών έξοχων, νικητών έν άγώσΐ καί πανηγύρεων δημοτε—
λών μεν ώς έπί τό πλείστον, άλλά καί ιδιωτικών ενίοτε. Έν τη
ποιήσει ταύτη ό ποιητης γίνεται διερμηνεύς τών πόθων καί τών ιδεών
τοΰ πλήθους, διά τοΰτο δε καί ό χαρακτηρ αύτής εινε γενικώτερος,
έθνικώτερος καί πομπωδέστερος ή έν τη μελική. Τό μουσικόν στοι-
χείον έν αύτη συνοδεύεται υπ' όρχήσεως, διό καί χορική ώνομάσθη,
ή δε ποιητΐκη μορ<ρη εινε καί ένταΰθα ή ωδη, τής οποίας όμως αί
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στροφαί εινε μεγάλαι, τεχνικαί και π ολυσύνθετοι, άδόμεναι ύπο χο-
ρού περί βωμον συνήθως όρχουμένου. Και ή μεν στροφή έψάλλετο
κατά τήν πρώτην περί τον βωμον κίνησιν τοϋ όρχουμένου χορού, ή δ'
αντιστροφή, καθ' δν χρόνον ούτος έπανήρχετο είς τήν αυτήν θέσιν,
και ή επφδος ότε έπανελθών ϊστατο. Αί στάσεις δε και αί κινήσεις
τών χορευτών συνετέλουν πολύ είς τήν κατανόησιν τής ιδέας τοΰ
ποιήματος. Ή στροφή, ή άντιστροφή και ή επωδός διακρίνονται έν
τή άκμή τής χορικής ποιήσεως, έν τή όποια ό ρυθμός είνε ότε μεν
μεγαλοπρεπής και εμβριθής, ότε δέ φαιδρός, τά δέ μέτρα ποίκιλώ-
τατα. Διάλεκτος έν αυτή είνε ή δωρική βάσιν έχουσα κυρίως τήν
έπικήν μ,ετά δωρικών τύπων.

Τά άσματα τής χορικής ποιήσεως είνε ποίκιλώτατα· τοιαύτα είνε
νμνοι, πρός θεούς, ήρωας και άνδρας αναφερόμενοι, παιάνες, ύμνολο-
γίαι ή προσευχαί πρός θεούς, ιδία τόν 'Απόλλωνα και τήν "Αρτεμιν,
προσόδια., άσμ.ατα κατά τήν είς ναούς ή βωμούς πορείαν, παρϋενεια,
άσματα ψαλλόμενα ύπο κυκλίου χορού παρθένων, εγκώμια, ήτοι
έπαινοι έξοχων άνδρών, λεγόμενα επινίκια έάν άνεφέροντο είς νικη-
τάς εθνικών άγώνων, παροίνια ή συμποτικά, επι&αλάμια ή νμέναιοι,
άσματα γαμήλια, θρήνοι, επί θανάτω ψαλλόμενοι, διθύραμβοι,
άσματα παθητικά έν ταίς έορταίς τού Διονύσου* πλην τούτων ήσαν
και πολλά άλλα ειδη, ώς δαφνηφορικά., ώσχοφορικά, επιλήνια, κλπ.
Τό δε σκόλιον, όπερ είνε κυρίως αίολικόν συμποτικόν άσμα ύπο Τερ-
πάνδρου τό πρώτον κανόνισθεν, διετηρήθη και έν τή χορική ποιήσει
και έλαβε συν τω χρόνω διαφόρους μεταρρυθμίσεις. Έψάλλετο δ' έν
συμποσίοις υπό έμπειρων ωδής και μουσικής αύτοσχεδιαζόντων στί-
χους και αλλήλους διαδεχόμενων ειτε κατά τήν έν τή τραπέζη θέ-
σιν ειτε κατά τάξιν άνώμαλον, όθεν λέγεται ότι προήλθε και το
όνομα* άλλά κυρίως ώνομάσθη ούτω διά τήν μη αύστηράν και άκρι-
βή, άλλ. ' έλευθέραν και άνώμαλον έν αύτω κατάταξιν τών εννοιών και
μελωδίαν.Είς αύτό έδόθη υπό τίνων ποιητών και χορική μορφή. Ύπό-
θεσις δ' αύτού ήτο ή σύντομος έπίκλησις πρός θεον, ή ήθικαι και
βιοτίκαί γνώμ.αι φαιδρώς έκτιθέμεναι, ή έπαινος ήρώων, ή πολίτίκαί
ίδέαι έν ολίγοις στίχοις και στροφαίς όμοιομόρφοις, ή και έξύμνησις
τοΰ οίνου και τοΰ έρωτος.



Οί επισημότεροι, ποιηταί τής χορικής ποιήσεως εινε οί επόμενοι:
'Αλκμάν, Στησίχορος, νΙβνκος, Σιμωνίδης δ Κέϊος, Βακχυλίδης καί
Πίνδαρος.

g Άλκμ,άν.

Έκ Σάρδεων τή-: Λυδίας καταγόμενος (610 π. Χ.) ηλθεν εις
Σπάρτην ώς αιχμάλωτος τό πρώτον, είτα δ' ήλευθερώθη καί μ.ετα-
λαβών εκεί τών πολιτικών δικαιωμάτων έζησε μέχρι βαθέος γήρα-
τος. Εποίησεν ύμνους, παιάνας, προσόδια, ερωτικά, παρθένεια* διέ-
πρεψε δε εις τά τελευταία ταύτα, έν οίς πανηγυρικώς ύμνοϋντο
θεοί καί άνθρωπο-, καί συνετέλεσε πολύ εις την άνάπτυξιν τής μου-
σικής έν Σπάρτη. Καθόλου δέ τά ποιήματα αύτοΰ φέρουσι Σπαρ-
τΐατίκόν χαρακτήρα άναφερόμενα . εις λακωνικάς έορτάς καί γε-
γραμμένα έν παλαιοί λακωνική διαλέκτω άναμεμιγμένη μετ' επικών
καί αιολικών τύπων. Ό 'Αλκμάν ένεωτέρισεν εις τά μέτρα, καί εις
τάς στροφάς δούς έλευθερίαν εις ταύτας καί ποιήσας διαφόρους τοιαύ-
τας έν τω αύτώ ποιήματί* έκ τούτου δ' ώφελήθη ό Στησίχορος, δ
Σιμωνίδης καί ό Πίνδαρος. Σώζονται ολίγα άποσπάσματα τών ποι-
ημάτων αύτοΰ, έν οίς καί εν παρθένειον έξ εκατόν στίχων έσχάτως
άνευρεθέν* έν αύτοίς διαφαίνεται ποίησις χαρίεσσα, ζωηρά, φυσική
καί ενθουσιώδης.

g ϊτηβίχορος.

Ούτος άκμάζων κατά τάς άρχάς τοΰ έκτου αιώνος π. Χ. ήτο έξ
'Ιμέρας τής Σικελίας, έτελεύτησε δέ καί έτάφη έν Κατάνη.

Ό Στησίχορος μετερρύθμίσε την χορικην ποίησιν κατά μέν την
μετρικην μορφήν διά προσθήκης στροφής διαφόρου, τής επφδοΰ, εις
την στροφην καί άντίστροφην, αιτίνες ήσαν όμοιαι καί συμμετρικαί,
κατά δέ τό περιεχόμενον ώς λαβών τοιούτον έκ τοΰ έπικοΰ κύκλου,
εις δν μαραινόμενον ήδη ηθέλησε νά δώση ζωην περιβάλλων"αύτόν τό
ένδυμα τής μεγαλοπρεπούς χορικής* ούτω τάς έξοχους έπΐκάς καί
άλλας μυθικάς υποθέσεις μετέτρεπεν εις χορικά άσματα ή μάλλον εις
ηρωικούς ύμνους προωρισμένους εις δημοσίας έορτάς καί θρησκευτικάς
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πανηγύρεις- ένεκα τούτου δέ ήσχολείτο είς τήν άσκησιν τών καταλ-
λήλων χορών μετονομασθείς Στησίχορος (έκ του Ιοτάναι χορόν), ενώ
πρότερον έκαλείτο Τισίας. Έποίησε δέ και παιάνας, ύμνους, ερωτι-
κά, έπιθαλάμια, δίεσκεύασε δέ τεχνικώς και ποιμενικά άσματα. Πε-
ρίφημος δ' υπήρξε και ή περί Ελένης παλινωδία αύτού, ής σώζεται
απόσπασμα* παραστήσας δηλαδή ό ποιητής τό πρώτον τήν 'βλένην
ώς αίτίαν τών δεινών τών 'Ελλήνων έν τω τρωϊκώ πολέμω έτυφλώ-
θη ύπ' αύτής άποθεωθείσης* έκ τούτου έποίησε τήν παλινωδίαν ει-
πών ότι μόνον τό ομοίωμα αύτής ήτο έν Τροία και δι' αύτά έμά-
χοντο οί Έλληνες και οί Τρώες* διό άνέλαβεν αύθις το φώς τών
οφθαλμών.

Ώς εκ τοϋ κυρίου θέματος τών ποιημάτων αύτού ό Στησίχορος
εκφράζεται μάλλον ώς επικός, άλλ' ή ποίησίς αύτού συνδεόμενη
μετά χορού και μουσικής ένέχει πολύ μεγαλείον και βάθος έχουσα
και λεκτικόν άρμοδιώτατον. Ώς προς τά μέτρα, τάς στροφάς και
τήν μουσικήν ό Στησίχορος ύπήρξεν ό πρόδρομος τού Σιμωνίδου και
τοϋ Πινδάρου, ποιηταί δέ και καλλιτέχναι ένεπνεύσθησαν έξ αύτοϋ.
'Ολίγα λείψανα τών ποιημάτων αύτού σώζονται.

g 26. "Ιβυκος.

Ό Ίβυκος ήτο έκ Ρηγίου τής 'Ιταλίας* καταγόμενος έξ έπισήρ.ου
γένους και πολλών τιμών άπολαύων έν τή πατρίδι μετέβη είς πολλούς
τόπους κατά τήν συνήθειαν τών πλείστων ποιητών τών χρόνων εκεί-
νων. Λέγεται ότι καθ' ήν στιγμήν έφονεύετο ύπό ληστών έν έρήμω άκτή
έπεκαλέσατο τήν μαρτυρίαν υπεριπταμένων γεράνων* μετά χρόνον οί
φονείς έν Κορίνθω ίδόντες ίπταμένας γεράνους είπον προς άλλήλους
ενώπιον άλλων «ίδε, αί Ίβύκου έκδικοι», έξ ού άνακαλυφθέντες έτΐ-
μ,ωρήθησαν έκ τούτου δε και ή παροιμία αί Ίβύκου γερανοί.

Έκ τών ποιημάτων αύτού διακρινομένων διά τήν έντεχνον τών
στροφών κατασκευήν και τήν μεγάλην περιγραφικήν δύναμιν, όλί-
γιστα μόνον άποσπάσματα περιεσώθησαν. Ή ποίησις αύτοϋ εινε
ηδεία και αρμονική, ή δέ γλώσσα έπική μετά τίνων αίολισμών,
σίκελιωτικών ίδιωτίσμ.ών και ολίγων δωρικών τύπων. Κατά τά με-
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τρα, τούς ρυθμούς καί τάς υποθέσεις αύτάς τών ποιημάτων δ *Ιβυ-
κος έμιμήθη τον Στησίχορον, εκλέγων τά θαυμαστότατα τών ήρωϊ-
κών μύθων.

g Χεμ,ωνεδης. .

Ό Σιμωνίδης, μνημονευθείς έν τοϊς έλεγείακοίς, ητο έξ Ίουλίδος
τής Κέω (556 — 468), ένθα ητ? διδάσκαλος χορών καί ποιητης συγ-
χρόνως. Προσκληθείς διέμεινεν έπί τίνα χοόνον έν τη αύλη τοΰ τυ-
ράννου 'Ιππάρχου έν 'Αθήναις, είτα δε τών Άλευαδών καί τών
Σκοπαδών έν Θεσσαλία, τοΰ 'Ιέρωνος έν Συρακούσαις και τοΰ Θή-
ρωνος έν Άκράγαντι* τούς δύο τελευταίους μέλλοντας νά συγκρου-
σθώσι λέγεται ότι συνεφιλίωσεν. Άπέθανεν έν Σικελία καί δ τάφος
αύτοΰ ήτο προ τών Συρακουσών κατά τόν βίον αύτοΰ ειδε τούς έν-
δοξοτάτους τών Ελλήνων άγώνας έναντίον τών Περσών. 'Υπήρξε
πολυμαθης καί μνημονικός. Έκ τών ποιημάτων αύτοΰ τά μ,εν ώρι-
σμένα εις δημοσίας τελετάς ήσαν ύμνοι, παιάνες, ύπορχήματα, εις
ά διέπρεπε, παρθένεια καί διθύραμβοι ού μόνον είς Διόνυσον, άλλά
καί είς άλλους ήρ.ωας* τά δ' εις ίδιώτας άναφερόμενα ήσαν έπινί-
κια, θρήνοι καί εγκώμια. Τά έγκώμια το πρώτον ήσαν, ώς ή λ.έξις
δηλοί, άσματα έν κώμω άδόμενα προς έπαινον τού δίδοντος τό συμ-
πόσιον, μετά ταύτα δ' έφηρμόζοντο είς πάντα τά άσμ,ατα τά
ύμνοΰντα. άνδρα τινά κατ' άντίθεσιν προς τούς ύμνους, δι' ών έξυ-
μνοΰντο οί θεοί.

Πλην τούτων δ Σιμωνίδης έποίησεν ελεγείας, ώς έλέχθη ηδη,
ποικίλου περιεχομένου, έπιγράμματα άριστα καί άλλα ποιήματα
μετά μεγάλης τέχνης και εύχερείας. Λεπτότης καί έπιμέλεια περί
την έκφρασιν τών αισθημάτων καί τών διανοημάτων,, προσαρμογή
καταλλήλων μύθων τη ύποθέσει, άποφθέγματα ώραία, λεκτικόν
άκοιβες καί λαμπρόν μετ' εύηχων λέξεων, ένωσις τών καθ' έκαστα
προς άνάδειξιν τής κυρίας ιδέας, ρυθμός έλαφρότερος καί γοργότερος
τοΰ πινδαρικού διακρίνονται έν τοίς έργοις τοΰ Σιμωνίδου· καθόλου
δ' έν τη ποιήσει αύτοΰ φαίνονται τά σημεία τής τελειότητος έκεί-
νης τής οποίας άριστος τεχνίτης ύπήρξεν δ Πίνδαρος. Καίπερ δ νΙων
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Σιμωνίδης έποίησεν είς τήν δωρικήν έκείνην διάλεκτον τήν έχουσαν
βάσιν την ομηρική ν γλώσσαν και χρησιμεύσασαν μετά ταΰτα είς τά
χορικά άσματα τής αττικής τραγωδίας. Έκ τών ποιημάτων αύτοΰ
διεσώθησαν περί τά εκατόν αποσπάσματα.

g Ι*ακχ\>λ£δης.

Ούτος ήτο άνεψιός και μαθητής τοΰ Σιμωνίδου εκ Κέω ώσαύτως
καταγόμενος. Μετέβη και ούτος πρός Ιέρωνα είς Συρακούσας, όθεν
έπανήλθεν είς τήν πατρίδα αύτοΰ, ήν καταλιπών ήλθεν είς Πελο-
πόννησον, άγνωστον δέ πότε και πού άπέθανεν. Έποίησε ποιήματα όμ.οια πρός τά τοΰ θείου αύτού, άλλ' έψαλλε μάλλον τον έρωτα και
τόν οίνον μετά φαιδρότητος και ζωηρών εικόνων. Ό Βακχυλίδης
είνε μεν χαρίέστερος τού Σιμωνίδου και τά ποιήματα αύτοΰ είνε γε-
γραμμένα μετά πολλής επιμελείας και κάλλους, άλλά δεν έχει το
βάθος εκείνου ουδέ τήν ποικιλίαν τών μέτρων. Τών ποιημάτων αύτοΰ,
άτινα ποικίλα υπήρξαν, μόνον λείψανα σώζονται.

g 29. Πίνδαρος.

Ό Πίνδαρος έγεννήθη έν Κυνός Κεφαλαίς παρά τάς'Θήβας τω
522 π. Χ. Κατήγετο έκ πλούσιας και εύγενοΰς οικογενείας και ήτο
λίαν εύσεβής άοιερωθείς είς τήν λατρείαν τού 'Απόλλωνος και τής
Ρέας. Τό πρώτον έδιδάχθη τήν μουσικήν ύπο τοΰ πατρός και τήν
χορικήν ποίησιν ύπο τοΰ διθυραμβοποιοΰ Λάσου τού Έρμιονέως έν
'Αθήναις* έν τή ποιήσει ταύτη διεκρίθη λίαν πρωίμως, διότι εικο-
σαετής ών έποίησε τό πρώτον έπινίκιον άσμα. Λέγεται δέ ότι και
παρά τής άντιτέχνου αύτω διασήμου ποιήτριας Κορίννης έλαβε συμ-
βουλάς περί τής καταλλήλου χρήσεως τών μύθων έν τή ποιήσει.

Ώς οί πλείστοι λυρικοί, ούτω και ό Πίνδαρος δεν διέμεινεν έν τή
εαυτού πατρίδι μόνον, άλλά μετέβη και άλλαχοΰ, είς Σικελίαν μεν
πρός τούς τυράννους 'Ιέρωνα και Θήρωνα, είς Θεσσαλίαν δε πρός τούς
Άλευάδας και είς Κυρήνην πρός τόν βασιλέα Άρκεσίλαον παρ'
αύτοίς άπέλαυσε τιμών μεγίστων διά τούς σεμνούς και άςιοπρεπείς
αύτοΰ τρόπους και τόν άνεξάρτητον χαρακτήρα. Έτι ό' έτιμάτο
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πολύ καί έν ταίς πόλεσιν, έν ταίς όποίαις έψάλλοντο κατά τάς πα-
νηγύρεις καί έορτάς αί πλήρεις γενικών καί υψηλών ιδεών ωδαί αύ-
τοϋ, ώστε μόνος αύτος έκ πάντων τών λυρικών ποιητών έκτήσατο
την δόξαν τού εθνικού* οί 'Αθηναίοι, ών τάς μεγάλας θυσίας υπέρ
έλευθερίας κατά τούς μηδικούς πολέμους έξύμνησεν (1), έτίμησαν αύ-
τόν δόντες προξενίαν καί δωρεάν μυρίων δραχμών. Ό ποιητης έφοίτα
τακτικώς είς τούς έν 'Ολυμπία, Δελ.φοΐς καί άλλαχοϋ τελουμένους
μεγάλους αγώνας, ενίοτε δε ήρχετο μετά τών έπανακαμπτόντων είς
την εαυτών πατρίδα νικητών, ους έξύμνει διευθύνων την πομπήν.
Άπέθανεν έν "Αργεί τω 442 καί τά λείψανα αύτοϋ έκομίσθησαν είς
Θήβας. Ό σεβασμός δέ καί ή τιμή τών Ελλήνων προς τον ΙΙίνδα-
ρον διήρκεσε καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ. Ό Μ. 'Αλέξανδρος κατά
την καταστροφην τών Θηβών διέταξε νά μείνη άθικτος ή έν αύταίς
έτι σωζομένη οικία τού ποιητοϋ, ήτις έπί πολύ μετά ταύτα, ώς καί
τό μνήμα αύτοϋ, διετηρήθη.

Ό Πίνδαρος έποίησε ποιήματα άναγόμενα είς ολα τά ειδη τής
λυρικής, έξ ών μόνον τά επινίκια διεσώθησαν τελείως. Εινε δέ ταύτα
ωδαί, έν αις εγκωμιάζει τούς νίκητάς τών τεσσάρων μεγάλων εθνι-
κών άγώνων τής Ελλάδος, διό καί διαιρούνται είς Όλυμπίονίκας,
Πυθιονίκας, Νεμεονίκας καί Ίσθμιονίκας. Τά επινίκια έψάλλοντο
υπό χορού άνδρών καί νέων προς αύλόν ή λύραν ή καί συν αμφότερα
έν πανηγύρει τελουμένη ή έν τω τόπω τής νίκης ή έν τη πατρίδι
τού νικητού μετά την έπιστροφην τούτου είς αύτήν* ή δέ τελετή
είχεν ούτω: πρώτον έγίνετο πομπηπρός βωμόνή ναόν,ένθα δ νικητης,
περιστοιχούμενος ύπό τών συγγενών καί φίλων έφ' ϊππων ή άρμάτων
όχουμένων,μετέβαινεν όπως καταθέση τόν έπί τη νίκη στέφανον,μετά
ταύτα θυσία, είτα δείπνον καί τέλος κώμος* ή ωδη έψάλλετο ή κατά
την πομπην έν τω ναώ ή περί τόν βωμόν, ή κατά τόν κώμον συνη-
θέστερον έν τω οίκω τοϋ νικητού.

Έν τη συνθέσει τών έπινικίων δ Πίνδαρος έν τη άρχη μέν καί
έν τω τέλει αύτών άναφέρεται συνήθως είς την νικητην, ή-οι την

(i) «'Ω ταί λιπαραί και ίοστέιρανοι και άοίδιμοι,'Ελλάδος ερεισμα, κλειναι
'Αθάναι,δαιμόνιον πτολ!εθρον».Οΰτως ώνόμασε τάς 'Αθήνας εν τινι διθυράμβω.



103

πατρίδα, τούς γονείς, τάς περιστάσεις έν αις ύμνεί τήν δόξαν αύτου,
άναμιγνύων εγκώμια, προτροπάς και συμβουλάς, άναφερομένας είς
τήν δικαιοσυνών, τήν σοφίαν και προ πάντων τήν εύσέβειαν έν δέ
τω μέσω αναπτύσσει τάς παραδόσεις τής γενετείρας γης τού νικη-
τού ή τά κατά τούς μυθικούς αύτοϋ προγόνους, τούς θεούς ή τούς
ήρωας τούς ίδρύσαντας τούς μεγάλους άγώνας τής Ελλάδος" τούτο
είνε τό μυθικόν μέρος τής ωδής τό και έκτενέστερον. Ούτω δέ ή μεν
άρχή καί τό τέλος άναφέρετάι είς τό παρόν, τό δέ. μέσον αύτής είς
τό παρελθόν.

Έκ τών λοιπών ποιημάτων τοϋ Πινδάρου άποσπάσματα μόνον
έσω θη σαν.

Πάντες οί άρχαίοι και οί νεώτεροι άνακηρύττουσι τόν Πίνδαρον
ώς τόν μέγιστον τής Ελλάδος λυρικόν άνευρίσκοντες γενικόν χαρα-
κτηρισμόν αύτοϋ τό μεγαλείον καί τό ύψος* μερικώτερον δε διακρί-
νεται έν τοις έργοις αύτού σεμνότης, θρησκευτικόν αίσθημα καί άπα-
ράμιλλος ποιητική έξαρσις μετά τολμηρών μεταφορών καί εικόνων,
κατά τούτο δε μόνος ό Αισχύλος δύναται νά παραβληθή πρός αύτόν.
Τό πνεύμα αύτοϋ είνε βαθύ, συνθετικόν καί περιεκτικόν. Έν τή πε-
ριγραφή αντικειμένου ή ιδέας ό ποιητής βαίνει κατ' ευθείαν είς τήν
έ'κφρασιν τής κυρίας εντυπώσεως μετά πυκνότητος καί βραχύτητος,
διότι ή φαντασία αύτού είνε ισχυρά καί περιληπτική. Ό 'Οράτιος
παραβάλλει αύτόν πρός χείμαρρον μετά πολλών βαθέων καί ταρα-
χωδών ύδάτων-ρέοντα.

Γλώσσα τοϋ Πινδάρου είνε ή αιολική διάλεκτος περιέχουσα δω-
ρισμούς πολλούς αρμόζοντας μάλλον είς το μέλος. Αί παραβολαί
είνε όλίγαι παρ' αύτω, ενώ αί μεταφοραί είνε άφθονοι. Ή σύνταξις
αύτοϋ δεν δεσμεύεται ύπο κανόνων, αί δέ φράσεις εινε τολμηραί, αί
περίοδοι πολλάκις εκτενείς, ή μετάβασις άπό μιας προτάσεως είς
έτέραν άπότομ.ος καί αί λέξεις βαρείαι, όπερ φέρει τραχύτητα καί
δυσκολίαν είς τήν κατανόησιν. Ποικιλώτατα δ' είνε τά μέτρα καί
αί άρμονίαι τών έπινικίων ή δέ μουσική φαίνεται ότι ήτο άνάλο-
γος πρός τό περιεχόμενον, τό μέτρον, τόν ρυθμόν καί τάς στροφάς.

Τοϋ Πινδάρου σύγχρονοι ύπήρξαν καί αί επίσημοι ποιήτριαι
Κόριννα έκ Θηβών ή Τανάγρας, πρεσβυτέρα αύτοϋ ούσα, άντίπαλος
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αύτοΰ γενομένη εν τη ποιήσει καί πραγματευθείσα μ.ύθους βοιωτι-
κούς εν τη διαλέκτω τοΰ τόπου, έτι δε ή ΜνρτΙς, ην δ ποιητης ένι-
κησεν έν άγώνι ποιητικώ.

Μετά τοΰ Πινδάρου λήγει ή άκμη τής λυρικής ποιήσεως, της οποίας
αύτός εινε ή ύψιστη τελειότης, τό μεν διά την μ,εταβολην τών χρό-
νων καί τών ηθών, τό δε διά την έπικράτησιν τοΰ δράματος είς τό οποίον εισεχώρησεν ή λυρι κη απ οτελέσασα τό αίσθηματικόν καί με-
γαλόπρεπες αύτοΰ μέρους.- Οί μετά ταύτα χρόνοι της λυρικής εινε
χρόνοι παρακμής καί στασιμότητος, διότι έκ τών άσχολουμένων είς
αύτην οί μέν εινε απλοί καί ασθενείς μιμηταί τών προγενεστέρων
μεγάλων λυρικών, οί δέ κακοί νεωτερισταί.

§ 30. Αιθυραμβι/ή ποίησις.

Ό δι&νραμβος, λέξις άβεβαίου παραγωγής, ητο άρχαιότατον
ασμα έν Ελλάδι έκ Φρυγίας προελθόν καί μετά ταραχώδους λ^υπη-
ρας ή φαιδρας έκδηλώσεως είς τόν Διόνυσον άναφερόμενον ουσιώδης
χαρακτηρ αύτοΰ εινε τό σφοδρόν καί τό παθητικόν. Έκαλλίεργηθη
δέ προ πάντων δ διθύραμβος έν χώραις οίνοφόροις, ένθα καί η τοΰ
Διονύσου λατρεία ήν μάλλον διαδεδομένη* καί παλαιότατα μέν εψάλ—
λετο κατά τάς έορτάς τοΰ θεού τούτου ύπό τών έκβεβακχευμενών
εορταστών άτέχνως καί άκόσμως έν μέσω άτάκτου ζωηρότητος, ανα-
φωνήσεων. καί ήχων αύλοΰ.

Πρώτος δ Αρίων έκ Μηθύμνης της Λέσβου περί τό 600 π. Χ.
έδωκεν είς τό άσμα τοΰτο τεχνικην μορφήν έν Κορίνθω συγκροτήσας
κύκλιον χορόν έκ 50 άνδρών περί βωμόν τοΰ Διονύσου όρχούμενον
γοργώς καί άδοντα ενθουσιωδώς έν ρυθμώ ταχεί καί ποιήσει τολ-
μηροί είς τά πάθη τοΰ θεού άναφερομένη. Ό 'Αρίων αντικατέστησε
τόν αύλόν διά τής κιθάρας, λέγεται δ' ότι εισήγαγε τον τραγικόν
τρόπον ούτος εινε ή λυπηρά μορφή τοΰ διθυράμβου καί ώνομάσθη
έκ τών χορευτών τών άντίπροσωπευόντων τούς άκολούθους τοΰ Διο-
νύσου Σατύρους, έχοντας κατά την μυθικην παράδοσιν πόδας τρά-
γου. Ή τοιαύτη διαμόρφωσις τού διθυραμβικού χοροΰ έδωκε την
πρώτην καί δριστίκην ώθησιν είς την γένεσιν τής τραγωδίας.
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Μετά τον 'Αρίονα ό διθύραμβος άνεπτύχθη έτι μάλλον καί έτε-
λειοποιήθη έν 'Αθήναις ένθα είσήγαγεν· αύτον Αάαος ό Έρμιονεύς
περί το 500 π. Χ. έπεκτείνας τόν κύκλον αύτοΰ καί είς άλλους μύ-
θους πλήν τών διονυσιακών. Καί μετά ταύτα δέ διετέλει ών δ δι-
θύραμβος προσφιλές είδος ποιήσεως καί άσματος, άλλά συν τω χρόνω
έξέπεσε κατά τε τήν εύπρέπει-αν, ττίν^τάξιν τοΰ ρυθμού καί το ύψος
τής έμπνεύσεως, εξέλιπε δε καί δ Θρησκευτικός αύτοΰ χαρακτήρ.

Γ'. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

§ 1- Όρίβμος το$ δράματος καί ειδη αύτοϋ.

Δράμα είνε μίμησις πράξεως βαινούσης πρός τι τέλος, υπό τοΰ
ποιητοΰ συντεί)έιμένης καί έν τόπω ώρισμένω ένώπιον θεατών ώς
άληθοΰς έκτελουμένης έν δίαλόγω έμμέτρω καί ωδή ύπο προσώπων
πρός τοΰτο ήσκημένων. Καί έν μεν τω διαλόγω, έν τώ οποίω περαί-
νεται ή πραξις, εκπροσωπείται τό έπικόν στοιχείον, έν δε τή ωδή,
εν τή οποία εκφράζονται αί επί τής πράξεως σκέψεις καί τά αισθή-
ματα, τό λυρικόν. Έκ τούτου γίνεται δήλον ότι το δράμα είνε συγ-
χώνευσις τών δύο άλλων ειδών τής ποιήσεως, τής επικής καί τής
λυρικής' άλλ' άρχαιότερον έν αύτω στοιχείον είνε το λυρικόν καί
ίδί<£ δ διθύραμβος.

Ό ποιητής έν τω δράματί δεν διηγείται αυτός, ώς έν τή επική,
ούδ' εκφράζει ίδια διανοήματα και αισθήματα, ώς έν τή λυρική ποι-
ήσει, άλλά παρεισάγει πρόσωπα διαλεγόμενα ή δρώντα, νοούντα ή
αίσθανόμ.ενα καί ούτω περαίνοντα πραξίν τίνα* ταύτα, δ' έπιτελών
δεν μένει άπαθής, άλλ' εισδύει όλος είς αύτά τά γεγονότα καί τά
ήθη τά οποία πραγματεύεται, φαντάζεται - δ' ότι συζή καί συμπά-
σχει μετά τών δρώντων προσώπων, όπισθεν τών οποίων διαφαίνονται
πολλνάκις αί ίδέαι καί τό πνεύμα αύτοΰ. Ούτω λοιπόν δ δραματικός
ποιητής παρίστησί πρό τών θεατών χαρακτήρας καί πράξεις· οφεί-
λει δέ νά. έχη μεγάλην ικανότητα περί τήν διαγραφην καί ύποτύ-
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π^οσιν τών χαρακτήρων, διότι έκ τούτων κυρίως εξαρτάται -ή ψυχο-
λογική αλήθεια τοΰ ποιήματος και ή πίστίς τών θεατών περί της
πραγματικότητος τών δρωμένων* προς τούτοις ανάγκη εινε νά διε-
ξάγη την πράξιν εν αύστηρά αλληλουχία αιτίου και αποτελέσμα-
τος, όπερ κατορθοΰται τηρουμένης μ,εν άναλλοιώτως της προς εαυτούς
συμφωνίας τών χαρακτήρων,- έπιδεξίως δ' αίτίολογουμ,ένων τών γε-
γονότων. Εινε δε ό σκοπός τοΰ δράματος εύγενης καί υψηλός, διότι
διά τή: ζωηρας εκθέσεως γενναίων καί υψηλών ιδεών, αισθημά-
των καί πράξεων συγκρουομένων *πρός ταπεινά καί αυθαίρετα προσ-
κόμματα πηγάζει μεγάλη ήθικη διδασκαλία διά τούς θεατάς.

Τό δράμα, καθαρώς έλληνικόν δημιούργημα, συνδέεται στενώς
τη λατρεία τοΰ Διονύσου. Αί έορταί τοΰ θεοΰ τούτου, διά την φύσιν,
τάς περιπετείας καί τόν τρόπον της έξυμνήσεως αύτοϋ, ένεϊχον ικανά
δραματικά στοιχεία, ιδία τό μιμικόν καί τό παθητικόν, άτινα ανα-
φαίνονται μεν καί εν τη λατρεία άλλων θεών καί ηρώων, ώς εν
"Αργεί, ένθα εμιμοΰντο τούς γάμους τοϋ Διός καί της Ήρας, εν Δελ-
φοίς, ένθα εικονίζετο ύπό νεανίσκου δ άγών τοΰ Απόλλωνος προς τον
δράκοντα Πύθωνα, άλλ' εινε άσθενέστερα, διό όλιγωτέραν συγκίνησιν
καί ένθουσιασμόν ένεποίουν.

Έκ τών εορτών τοΰ Διονύσου έπιφανέσταται ησαν αί έν 'Αττική
τελούμεναι ύπό τό όνομα τών κατ* αγρούς Διονυσίων, των Αηναίων,
τών 'Ανθεστηρίων καί τών κατ' άστυ ή μεγάλων Διονυσίων. Τών
εορτών τούτων κυριώτατον γνώρισμα ήτο ή έκστασις καί δ ενθου-
σιασμός τών εορταστών καί ή μετά σφοδρότητος εκδήλωσίς αισθη-
μάτων λυπηρών μεν, καθόσον συμβολικώς άνεφέροντο εις την ύπό
πολεμίων δυνάμεων (=τοΰ χειμώνος) έξαφάνισιν τοϋ θεοΰ της αμ-
πέλου, φαιδρών δέ, καθόσον έσχετίζοντο προς την αναγεννησιν αυτου
κατά τό έαρ, ότε παρεσκεύαζε τοίς θνητοίς τό θείον δώρον τοϋ οίνου.
Καί προς μέν την λυπηράν καί σοβαράν τών διονυσιακών εορτών
μορφήν σχέσιν έχει τό £ν τών δύο ειδών τοΰ δράματος, ή τραγωδία,
πρός δέ την φαιδράν καί άνειμένην τό έτερρον, ή κωμωδία.
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g Γένεσες χαΐ ανάπτυξες αύτ^ς.

- *Η τραγοιδία έγεννήθη έκ τής διθυραμβικής ποιήσεως ώς εξής: οί
άποτελοΰντες τ-όν διθυραμβικών χορόν, υποδυόμενοι τά πρόσωπα τών
τραγοπόδων ακολούθων "τοϋ Διονύσου, τών Σατύρων, ώρχούντο περί
τόν βωμόν αύτοΰ κατά τά Λήναια- έν σφοδρώ δε πάθει καί ένθου-
σιασμώ εψαλλον μετά μιμικών κινήσεων την γέννησιν, τάς περιπε-
τείας καί τά παθήματα τοΰ θεοΰ* μετά τοΰτο είς τών χορευτών
άναβαίνων έπί τή: παρά τόν βωμόν τραπέζης, έφ' ης έτελείτο θυσία
τράγου ώς καταστρεπτικού τής άμπέλου, άπήντα άδιον είς τά ύπό
τοΰ χοροΰ έν τω άσματί περί τών τυχών τοΰ Διονύσου έκφρασθέντα*
6 χορευτής ούτος έλέγετο b εξάρχων τόν δι&νραμβον έκ τής θυσίας
δέ τοΰ τράγου καί χής κατά ταύτην ωδής έλαβε τό όνομα ή τρα-
γωδία.

Βαθμηδόν τά άσματα ταΰτα τοϋ χοροΰ καί αί άπαν-ήσείς τοΰ
έξάρχοντος τόν διθύραμβον έγίνοντο κανονικώτεραι, ούτω δ' έξ αύ-
τών έμορφώθησαν δραματίκαί τίνες σκηναί, αιτινες άπετέλεσαν τά
πρώτα ιχνη πράξεως φερομένης εις τι τέλος.

Πρώτος b Θέσης (536 π. Χ.) έκ τοΰ δήμου 'Ικαρίας τής 'Ατ-
τικής μετέβαλε τόν έξάρχοντα τόν διθύραμβον είς νποκριτψ ήτοι είς
πρόσωπον άποκρινόμενον είς τούς χορευτάς διά στίχοον μη άδομένων
πλέον, έδωκε δ' ούτως άνάπτυξίν τινα είς διάλογον έμμετρον καί
σεμνόν διαμειβόμ.ενον μεταξύ τούτου καί τών άλλων χορευτών. Ού-
τος δέ b εις υποκριτής ύπεκρίνετο διάφορα πρόσωπα πράξεώς τίνος,
δ·/ ά ό θέσπις έπενόησε τά έξ οθόνης προσωπεία. Έκ τών έργων
τοΰ θέσπιδος ούδέν έσώθη. Αύτη δ' ή πρώτη μορφή τής τραγωδίας
ητο απλούστατη, τό μεγαλείτερον μέρος αύτής κατεχόντων τοΰ μέ-
λους καί της όρχήσεως. Άλλά σύν τω χρόνω ή τραγωδία, ώς παν
είδο: τή: ελληνικής γραμματείας, ήοξατο φυσικώς άναπτυσσομένη
καί ποιανού ένη ύπό £λλών τραγικών :ν ώο'σμένω πλέον τόπω, τω

Vil II > >
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όεάτρω, κα.! υπο τήν έπίβλεψιν τής πολιτείας κατά τους κατ* έτος
τελουμένους τραγικούς αγώνας.

Έκ τών πρώτων δέ τραγικών τών παρασκευασάντων τήν πρόοδον
τής τραγωδίας, ών όμως τά έργα δεν έσώθησαν, κυριώτεροι υπήρξαν
1) Φρύνιχος ο 'Αθηναίος (510 π. Χ.). Ούτος εισήγαγε κα! γυναι-
κεία πρόσωπα, άτινα, ώς κα! μετά ταύτα,ύπεδύοντο άνδρες,ανέπτυξε
δε μάλλον τήν πράξιν κα! κατ' άκολουθίαν τον διάλογον, περιορίσας
το λυρικόν στοιχείον ήτοι τά άσματα τού χορού, τά οποία όμως
άπετέλουν έτι το μείζον κα! σπουδαιότερον μέρος τής τραγωδίας*
έλαβε δέ θέμα ού μόνον μυθίκάς, άλλά κα! συγχρόνους ίστορικάς
πράξεις, ώς τήν αλωοιν τής Μιλήτου υπό τών Περσών κατά τήν ίω-
νικήν έπανάστασιν, δι' ήν όμως ύπέστη χρηματικήν ποινήν ώς άνα-
μνήσας τούς 'Αθηναίους οικεία δεινά, τάς Φοινίοσας, άναφερομ-ένας
είς τήν στρατείαν τού Ξέρξου κα! περιεχούσας διπλούν χορόν έκ Φοι-
νισσών παρθένων κα! έξ εύγενών Περσών. Τού Φρυνίχου αί τραγω-
δία'. ήσαν έξοχοι διά τό λυρικόν αύτών κάλλος, πολύ δέ μ,ετά ταύτα
τά χορικά άσματα τών τραγωδιών αύτού έψάλλοντο ιδιαιτέρως παρά
τω λαώ, 2) Χοιρίλος, 'Αθηναίος ώσαύτως* ούτος άντηγωνίσθη πρός
τόν Αίσχύλον καί τόν Σοφοκλέα, διέπρεψε δέ κυρίως είς τό σατυ-
ρικόν δράμα.

Πλήν τών δύο τούτων έκ τών πρώτων τραγικών υπήρξαν κα!
άλλοι τινές. Έπ! τούτων ή τραγωδία έμορφώθη ούτως ώστε ή τρα-
γική πράξις έξετάθη πως κα! τά έπεισόδια έγένοντο πλείονα" έκ τού-
του άπετελέσθησαν λυρικαι μάλλον τραγωδίαι προσεγγίζουσαι πρός
τά σημερινά μελοδράματα, ών τά μέρη χαλαρώς συνδεόμ,ενα ηδύ-
ναντο νά χωρισθώσιν κα! αιτίνες διά τό μήκος τού λυρικού στοιχείου
κατεπόνουν τόν χορόν.

g 3. Σατυρ&χόν δράμα.

Τό σατυρικόν δράμα ταυτίζεται πρός τήν πρώτην μορφήν . τής
τραγωδίας ένεκα τού έκ σατύρων άποτελουμένου χορού, έξ ού έλαβε
και τό όνομα" κα! διεκρίθη μεν σαφώς άπο τής τραγωδίας, άλλά
διετηρήθη μετά ταύτης έν τή τετραλογία, διότι οί Έλληνες ένεκα
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του συντηρητικού πνεύματος εν τοις θρησκευτικοίς πράγμασί δεν
ηδύναντο ευκόλως ν' άποσπάσωσιν άπο τής λατρείας τοΰ Διονύσου
τούς οπαδούς αύτοΰ σατύρους.

Αύτοτελες τό σατυρικόν δράμα εποίησε καί έν αύτώ διέπρεψεν
Πραχίνας b Φλιάσιος (500 π. Χ.), όστις καί τραγωδίας έγραψε.
- Ύπόθεσις αύτοΰ εινε πράξεις θεών καί ηρώων, ώς τοΰ Διονύσου,
τοΰ Ηρακλέους, τοΰ 'Οδυσσέως, οιτινες ώς έπί τό πλείστον κατα-
διώκουσα καί καταβάλλουσι τούς κακούς* άλλά προς την σοβαράν
τών ηρώων δρχσιν άντιτίθεται ή έλαφρότης καί τό παιγνιώδες τών
περί αύτούς οπαδών, τών θρασέων καί άκολάστων Σατύρων* ούτοι
διά φαιδρών καί άγροίκων λόγων καί πράξεων προκαλοΰσιν την εύ-
θυμίαν, ούτω δε άπόλλυται b σπουδαίος χαρακτηρ τής τραγικής πρά-
ξεως καί τό σατυρικόν δράμα λαμβάνει την μορφήν παιζούσης τρα-
γωδίας. Ή έν τώ σατυρικφ δράματί όρχησις τοΰ χοροΰ έκαλείτο σί-
κιννις ούσα ταχεία καί θορυβώδης.Έν μόνον σατυρικόν δράμα έσώθη
άρτίον, 6 Κύκλχοψ τοΰ Εύριπίδου.

§ 4. 'Ορισμός τραγωδίας κατ ' Άριβτοτελη.

Ό 'Αριστοτέλης, κατά τούς χρόνους τοΰ οποίου είχεν ήδη τελείως
μορφωθή η τραγωδία, έδωκε περί αύτής τόν έπόμενον όρισμόν: Τρα-
γωδία εστί μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγε&ος εχούσης,
ήδυσμενφ λόγφ, χωρίς εκάστου τών εϊδών εν τοις μορίοις, δρώντων
και οϋ δι' άπαγγελίας, δι ελέου και φόβου περαίνουσα την τών τοι-
ούτων παθημάτων κάθαρσιν ήτοι: τραγωδία εινε μίμησις πράξεως
σπουδαίας καί πλήρους, μέγεθος τι έχούσης, έν λόγω κεκοσμημένω
διαφόρως, ήτοι έχοντί ρυθμόν, μέτρον καί μέλος, έχούσης χωριστά
εκαστον τών ειδών έν τοίς μέρεσιν αύτής, τά μεν μετρικά έν τω δια-
λόγω τά δε μ,ελίκά έν τοίς χορίκοίς, έκτελουμένης διά δρώντων προ-
σώπων καί ούχί δι' άπλής άπαγγελίας, έπαναπαυούσης δε διά φό-
βου καί οίκτου την έκ τών παρισταμένων γεγονότων ήθικην συγκί-
νησιν τών θεατών, οιτινες οίκτον μέν αισθάνονται προς τά έν τη
τραγική πράξει δυστυχοΰντα πρόσωπα, διότι πάσχουσιν ούχί έξ
ιδίας ύπαΐτιότητος, άλλ' ένεκα τοΰ πεπρωμένου, η ένεκα άλλων



ανθρώπων, φόβον δέ, μη καί αυτοί είς όμόίαν δυστυχίαν περιπέ-
σωσι. Άλλ'ή συγκίνησις αύτη δεν είνε οδυνηρά όπως έπι τή
θέα τών πραγματικών δυστυχημάτων τουναντίον είνε ευχάριστος,
άτε παρεχομένη έν τω θεάτρω διά μ,ιμήσεως καί φαντασιώσεως, ν
αιτίνες έκδηλοϋνται μ.ετά τέχνης αρμοδίας και υψηλής.

§ î>. 'VnoBéeecç καί εσωτερικά στοιχεία
τί^ς τραγωδίας.

Τάς υποθέσεις αύτής ή τραγωδία, λαμβάνει έκ τών μυθικών καί
τών ήροΐϊκών παραδόσεων, αιτίνες ίδια διά τών ομηρικών ποιημά-
των και τοΰ κυκλικού έπους είχον διαδοθή παρά τω λ.αώ. Τά περί
τον Τρωϊκον πόλεμον συμβεβηκότα, αί τύχαι τοϋ οίκου τών Λα-
βδακιδών έν Θήβαις και αί,περιπέτειαι τών Αργοναυτών είναι αί
κυριώτεραι πηγαι, έξ ών οί τραγικοί ήντλουν τό θέμα αύτών.

Αί ήρωϊκαί αύται παραδόσεις, άναγόμ,εναι είς χρόνους φανταστι-
κούς, καθ' ους έπεκράτει βίος ταραχώδης και σφριγών, ή δε ιδεα-
τού νόμου και τού καθήκοντος δεν ήτο έτι αύστηρά, άλλ' η ατο-
μική μόνον υπεροχή έξεδηλοΰτο διά πράξεων θαυμ.αστών, τολμη-
ρών και βίαιων, συνεκίνουν βαθέως τάς ψυχάς τών θεατών διότι
ούτοι έν ταϊς πράξεσι ταύταις τών ήρώων διέβλεπον τήν ανθρωπό-
τητα μάλλον δρώσαν και μάλλον πάσχουσαν. Μετά πολλή; δ' εύ-
χαριστήσεως ήκουον οί Έλληνες υπό μορφήν δραμ,ατίκήν τάς φοβε-
ρά; και θελκτίκάς ήρωϊκάς διηγήσεις, διότι αύτάι συνδερμεναι πρός
τάς ιδέας, τά αισθήματα και τόν βίον αύτών, άπετέλουν τήν βάσιν
τής έθνικής άνατροφής* διά τούτο ή ελληνική τραγωδία είνε εντε-
λώς εθνική. Άλλά και τό θρησκευτικόν μέρος είνε σπουδαιον και
διδακτικόν έν αυτή, διότι οί θεοί, οΓτινες έν τοις χορικοί; μάλιστα
άσμασιν ύμνούνται, ή παρίστανται ώς τιμωροί τών περιφρονούντων
καί βοηθοί τών τιμώ.ντων αυτούς, ή λαμβάνουσι πολλάκις ένερ—
γόν μέρος έν τή τραγωδία,.μάλιστα δε τή άρχαιοτέρα.

Έκ τής ιστορίας, καί μάλιστα της συγχρόνου, όλίγην ϋλην πρός
ποίησιν τραγωδιών έλαβον οί τραγικοί* όλως δέ φανταστικάς τρα-
γωδίας έλαχίστας είδε τό έλληνικόν θέατρον.



Ή ύπόθεσίς τή; αρχαία: τραγωδίας δεν ε χει την περίτεχνον καί
πολυμήχανο ν πλοκην τής σημερινής. Ή πράξις' εν αύτη η εινε
απλή η εινε περιπεπλεγμένη. 'Απλή μεν εινε εάν δεν έχη πε~
ριπέτειαν, τουτέστί μετάπτωσιν τοϋ ήρωος άπο τής καταστάσεως
εν η διετέλει είς την όλως έναντιαν, ή άναγνώριοιν προσώπων, περι-
πεπλεγμένη δέ εάν έχη ή περιπέτειαν ή άναγνώρισιν ή καί άμφοτέ-
ρας* παράδειγμα περιπετείας μεν εινε έν τω Οιδίποδι τυράννα) τοϋ
Σοφοκλέους,οτε 6 Οιδίπους έκ τών λόγων τοϋ ποιμένος άνακαλύπτει
τις εινε, αναγνωρίσεως δε έν τη Ίφιγενεία τή εν Τανροις τοϋ Εύριπί-
δου, ένθα άδελφη αναγνωρίζει άδελφόν. Ή περιπέτεια ή ή άναγνώ-
ρισις παρέχει τη υποθέσει δραματίκην δύναμιν καί ζωήν άριστη δέ
άναγνώρισις εινε ή μετά περιπετειών συνδεομένη. Τά καταστρεπτικά
δέ ή τά οδυνηρά γεγονότα, ώς θάνατοι, τραύματα καί τά τοιαύτα,
άποτελοΰσιν έν τη τραγωδία τό πά&ος. Κατά την πορείαν δέ τής
πράξεως διακρίνεται ή δέοις καί ή λναις- καί δέσις μέν εινε τό άπ'
άρχής τής πράξεως βαθμηδόν προβαίνον σύνολον τών περί τόν ήρωα
συμβαινόντων μ-έχρι τής μεταβάσεως αύτοϋ έξ εύτυχίας είς δυστυ-
χίαν ή καί αντιστρόφως* ή δέ λύσις, πηγάζουσα έξ αύτής τής δέσεως,
εινε τό άπό ταύτης μέχρι τέλους τής πράξεως μέρος, έν τω όποίω
περιέχεται η άπό τών κωλυμάτων τής δέσεως άπαλλαγη τοϋ ήρωος·
αύτη εινε η οδυνηρά ή πραϋντική. 'Εν τη Μηδεία τοϋ Εύριπίδου
δέσις μέν εινε ο τε αύτη έγκαταλείπεται ύπό τοϋ συζύγου, λύσις δέ
άφ' ότου επιτυγχάνει παρά τοϋ Κρέοντος νά ρ.είνη έν Κορίνθω μίαν
ημέραν, ίνα μ,ετά ταύτα έκτελέση τάς έκδίκητίκάς αύτής πράξεις.

Ή ένότης τής πράξεως έν τη τραγωδία άπαΐτείται αύστηρότερον
ή έν τώ έπει· όθεν παρεκβάσεις έπεισοδιακαί, ώς έν τη έπικη ποιήσει,
δεν χωροϋσιν έν αύτη. Ή δ' ένότης.τοϋ τόπου, καίπερ έπιβαλλομένη
έκ της διαρκούς παρουσίας τοϋ χορού, δέν τηρείται πάντοτε,ώς καί ή
ένότης τοΰ χρόνου, ήτις όμως διευκολύνεται διά τής χρήσεως άγγέ-
λων καί μ.ηχανημάτων· άλλως τε ή σκηνη έθεωρεϊτο ώς τόπος τις
ώρισμένος καί ιδεώδης, ένθα συνήρχοντο τά πρόσωπα προς έκθεσιν
καί έκτέλεσιν τών σχεδίων αύτών.
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§ 6. Mépq, γλωσσά *ai μ,έτρα τής τραγωδίας.

Ή τεχνική διαίρεσις τής τραγωδίας περιλαμβάνει, μέρη κατ à ποιον
καί μέρη κατά ποσόν.

Τ ά κατά ποιον μέρη τής τραγωδίας εινε μύθος, ή&η, λέξις, ρυθ-
μός και μέλος. Μϋύος εινε το σύνολον τών γεγονότων τών ύπό τής
τύχης ή ύπό διαφόρων προσώπων παρεμβαλλομένων μ,εταξύ τοΰ
ήρωος και τοΰ επιδιωκομένου σκοπού" οφείλει δε ό ήρως ή νά υπερ-
νίκηση ταύτα ή νά ύποκύψη μοιραίως. "Ηθη εινε η συμφωνία τοΰ
χαρακτήρος, τών ιδεών, τών αισθημάτων και τών ενεργειών προς
την ήλικίαν, τό γένος και τόν βίον τοΰ δρώντος προσώπου· τά ήθη"
δεικνύουσι τά ελατήρια εξ ών τά πρόσωπα όρμώνται είς πράξεις.
Λίξις εινε τό άρμόδιον λεκτικόν προς έκφρασιν τών ποικίλων δια-
νοημάτων και αισθημάτων μετά τής προσηκούσης άπαγγελίας. Ό
δε ρυ&μος, ών καθόλου έν τε τη ποιήσει καί τη μουσική κανονική
τις κίνησις τοΰ χρόνου, μετέχει έν τη τραγωδί^ πολύ τών αρχαιοτέ-
ρων τής χορικής ιδία λυρικής μορφών. Μέλος δε τελευταίον εινε ή
ένυπάρχουσα είς τό λυρικόν στοιχείον τής τραγωδίας αρμονία τών
μουσικών τόνων κατά ποικίλους τρόπους καί συνδυασμ,ούς.

Τά δέ κατά ποσόν μέρη τής τραγωδίας είναι: πρόλογος, πάροδος,
επεισόδιον, στάσιμον καί έξοδος. Καί ό μέν πρόλογος εινε προεισα-
γωγή τις τού θεατού είς την ύπόθεσιν καί την γνώσιν τοΰ χρόνου
καί τοΰ τόπου τής πράξεως, υποδεικνύουσα ένίοτε καί την λύσιν αύ-
τής· χρήσις αύτοΰ έγένετο ύπό Εύριπίδου ιδία θεωρήσαντος τόν πρό-
λογον άναγκαίον τεχνικόν μέρος τής τραγωδίας έν τη νέ<£ τροπή ην
έδωκεν είς ταύτην. Πάροδος δ' εινε τό ασμα, όπερ ψάλλει ο χορός
καθ' ήν στιγμήν παρέρχεται (έξ ού καί πάροδος) είς την όρχήστραν.
Επεισόδιον δέ εινε τό τμήμα εκείνο τής πράξεως, οπερ, διαλογικώς
έκτελούμενον ύπό τών ύποκριτών καί μεταξύ ασμάτων χορικών κεί-
μενον, άντιστοίχεϊ πως πρός τάς πράξεις τής σημερινής τραγωδίας·
εκλήθη δ' έπεισόδιον έκ τοΰ επεισέρχεσθαι τόν ύπρκρίτην ευθύς j/.ετά
την εισοδον τοΰ χοροΰ. Τά επεισόδια περιέχουσι την δράσιν τής τρα-
γωδίας. Στάσιμον δ' εινε άσμα τοΰ χοροΰ κλείον εκαστον έπεισόδιον
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καί συγκροτούμενον εκ στροφών εχουσών εις το τέλος τήν επωδον ώς
αί ωδαI τής χορικής λυρικής έν τή άκμή αυτής' το στάσιμον, καίπερ
έκ τοϋ ι'στασ&αι παραγόμενης τής λέξεως κατ' άντίθεσιν προς τήν
πάροδον και τήν έξοδον, έψαλλεν ό χορός περι τήν θυμέλην ουχί εν-
τελώς ακίνητος ιστάμενος, άλλ' όρχηστικώς κινούμενος. "Εξοδος δ'
είνε το τελευταιον έκεΐνο τής τραγωδίας μέρος, καθ' δ δ χορός εξέρ-
χεται ^.δων εκ τού θεάτρου καί όπερ ενέχει πολλάκις τήν άρχουσαν
έν αύτη ηθική ν ίδέαν.

Πλήν τών στάσιμων λυρικά στοιχεία άμεσώτερον καί σπουδαιό-
τερον αύτών συνδεδεμένα τή ύποθέσει τής τραγωδίας είνε καί οί κομ-
μοί (έκ τοΰ" κόπτεσθαι), θρηνητικά άσματα άμοιβαίως υπο τού χο-
ρού καί τών υποκριτών άδόμενα καί όντα κύρια στοιχεία τής πα-
λαιάς τραγικής τέχνης διά τόν θλιβερόν αύτών χαρακτήρα, καί τά
από σκηνής άσματα, τά οποία είνε μονωδίαι περιπαθείς υπο τών
υποκριτών άδόμ.εναι άνευ συμμετοχής τού χορού.

Έκ τών μερών τής τραγωδίας δ μεν πρόλογος καί τά επεισόδια άπηγ-
γέλλοντο ψιλώς, τά δε στάσιμα, οί κομμοί καί τά άπυ σκηνής άσματα
ήδοντο έν συνο.δία μουσικών οργάνων, οί δε τροχαϊκοί καί άναπαι-
στίκοί τετράμ,ετροι παρακατελέγοντο ήτοι άπηγγέλλοντο κανονιζο-
μ.ένου τού ρυθμ-οΰ πρός ιδιάζον μ.ουσικόν όργανον. Μουσικά δέ όργανα
έν τή τραγωδία συνοδεύοντα τό μέλος ήσαν κυρίως ή κιθάρα διά τάς
μονωδίας καί οί αυλοί διά τά χορικά άσματα.

Τής τραγωδίας ή γλώσσα είνε έν μεν τω διαλογικφ μέρει ή άρ-
χαία άττική διάλεκτος μετά τοϋ σεμνοπρεπούς καί δεινού αύτής
κάλλους, έχουσα διαφοράς τινάς κατά τούς ποιητάς καί τούς χρόνους,
έν δέ τοις χορικοίς άσμασι πλεονάζει τό δωρικόν στοιχείον συμφώνως
πρός τήν γλώσσαν τής χορικής λυρικής.

Έν τω διαλόγω άξια παρατηρήσεως είνε ή λεγομένη στιχομνϋία'
δύο δηλαδή πρόσωπα διαλεγόμενα έπι τής σκηνής έκφέρουσιν ενίοτε
ζωηράς σκέψεις καί αισθήματα· τούτων τό περιεχόμενον άπαγγέλ-
λεται έν ίσαρίθμοις στίχοις, ένί ή δυσί, ή έν ήμιστίχίοις, παρ'έκα-
τέρου ούτως, ώστε οί στίχοι διαδέχονται άλλήλους ώς κτυπήματα
σφύρας κανονικώς καταφερόμενα.

Τά δε μέτρα τής τραγωδίας έν μεν τω διαλόγω είνε κυρίως τό
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'ρίμετρον ίαμβικόν καί ενίοτε, ένθα σκέψεις καί αισθήματα, γοργό-
τερον και ταραχωδέστερον εκφέρονται, το τετράμετρον τροχαϊκόν, το
οποίον ητο άφθονώτερον έν τη άρχαιοτέρα τραγωδία* έν - δε τοις
χορικοϊς άσμασί τά μέτρα εινε ποικίλα, ώς έν τη λυρική ποιήσει εις
ήν ανάγονται* συνήθη έν αύτοίς εινε τά δοχμιακά, τά λογαοιδικά
καί τά άναπαιστικά.

g Τ. Μερί θεάτρου.

Το θέατρον παρ' Έλλησιν άνεπτύχθη βαθμηδόν- παρακολουθούν
τη άναπτύξει τοΰ δράματος. Κατ' άρχάς ητο άτελές καί ςύλινον,
είτα δ' έκτίζετο λίθινον και μάλιστα έπί κλ,ιτύων λόφων, όπως εινε
τό έπί τής μεσημβρινής κλιτύος τής άκροπόλεως τών 'Αθηνών σωζό-
μενον τοΰ Διονύσου* τοΰτο ό ρήτωρ Λυκούργος, προϋπάρχον ήδη,'
φκοδόμησε μεγαλείτερον καί τελειότερον καί δι* ανδριάντων έκόσμησε*
τά νΰν όμως δρώμενα λείψανα αύτοΰ εινε έκ μετασκευής έπί τών ρω-
μαϊκών χρόνων γενομένης.

Τά μέρη τοΰ άρχαίου θεάτρου, έχοντος σχήμ.α ήμικυκλιοειδές καί
άστέγου όντος, εινε κυρίως τρία: Ιον) τό θέατρον, ένθα καθήμ.ενοι
οί θεαταί έθεώντο, καλούμενον καί κοίλον έκ τοΰ σχήμ,ατος, 2ον) η
όρχήοτρα, οπού δ χορός ιστατο ή ώρχείτο καί 3ον) ή σκηνή, εφ* ης
οί ύποκρίταί παρίστανον.

Τοΰ θεάτρου είτε τοΰ κοίλου μέρη ησαν: α) τά έδώλια, είς ά άνέ-
βαινον οί θεατοιί ινα καθίσωσι διά στενών κλιμάκων άκτινοειδώς
τεμνουσών αύτά καί περιεχουσών σφηνοειδή τμήυιατα, τά οποία
έκαλοΰντο κερκίδες, β') τό διάζωμα, όπερ ητο πλατεία δίοδος χωρί-
ζουσα τό κοίλον είς δύο μέρη. Καί έπί μεν τών πρώτων κάτω εδω-
λίων όντων πολυτελεστέρων έκάθηντο οί άρχοντες, οί στρατηγοί, οί
ιερείς καί πάντες οί κατέχοντες έπίσημον θέσιν όθεν τό μ-έρος τοΰτο
έκαλείτο καί το καλόν τοΰ θεάτρου ή πρώτον ξνλον έκ της πρότερον
ξυλίνης κατασκευής, γ') αί (κάτω) πάροδοι, κείμεναι εκατέρωθεν με-
ταξύ τής σκηνής καί τών εδωλίων δεξιά καί άριστερα καί χρησι-
μεύουσαι διά την εισοδον τών θεατών καί τοΰ χοροΰ.

Ή δ' ορχήστρα ητο ημικυκλιοειδες (εν τω θεάτρίω της Επιδαύρου
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κυκλοτερές) λιθόστρωτον Ιπίπεδον φθάνον από τών πρώτων κάτω
εδωλίων, άφ' οΤ>ν έχωρίζετο διά ζώνης μετά τοιχίου, μέχρι τής σκη-
νής* εν τω μέσω ^το ή θυμέλη περί ήν ίστατο ή ώρχείτο δ χορός·
αυτή παλαιότερον ητο ό βωμός τοϋ Διονύσου, περί δν ώρχείτο ό δι-
θυραμβικός χορός.

Ή δέ σκηνή ήτο στενόν επίμηκες όρθογώνιον οικοδόμημα, υπό
τριών υψηλών τοίχων περιεχόμενον καί πρός τήν όρχήστραν καί τό
κοίλον "βλέπον. Τό μέρος αύτής έφ' ού οί ύποκρίταί έδρων, κείμενον
όλίγω ύψηλότερον τής ορχήστρας πρός ήν διά κλιμάκων συνεκοινώνει,
έλέγετο άκριβέστερον λογεϊον παραακήνια δ* έλέγοντο τά πλαγίως
εκατέρωθεν τής σκηνής κείμενα μέρη. ΙΙαρίστα δ' ή σκηνή συνήθως
άνάκτορα έχοντα τρεις θύρας, ών ή μέση άγουσα είς αύτά έκαλείτο
βααίλειος, τών δε δύο άλλων κειμένων έκατέρωθεν ταύτης ή μεν δε-
ξιά ήγεν είς τούς ξενώνας, ή δ' άριστερά είς ιερόν, είρκτήν, γυναικω-
νίτίδα κλπ. Πλήν τών θυρών τούτων ύπήρχε καί είς έκάτερον τών
παρασκηνίων θύρα, καί ή μεν έκαλείτο δεξιά, δι' αύτής δ' είσήρ-
χοντο οί καθ' ύπόθεσιν έν τώ δράματί έκ τών άγρών ή μακρόθεν
ερχόμενοι, η δέ άριοτερά, δι' αύτη: δ' είσήρχοντο οί έκ τής πόλεως
ή τών εγγύς μερών.

Έν τή σκηνή προσέτι ηύρίσκοντο διάφορα μηχανήματα κατάλ-
ληλα πρός μ.εταβολήν τής όψεως αύτής ή πρός δήλωσιν ποικίλων
πράξεων. Έκ τών μηχανημάτων τούτων ήσαν αί καλούμεναιπερία-
κτοί' αύται ήσαν δύο μεγάλα τριγωνικά πρίσματα φέροντα επί τών
τριών πλευρών διαφόρους σκηνογραφίας δηλούσας άλλαγήν τόπου·
τό εκκύκλημα, δι* ού ήνοίγετο μέρος τής σκηνής ίνα φανή τό έσω-
τερικόν τών δωμάτων, ένθα συνέβη φοβερά τις πράξις, ώς άλληλο-
κτονία, φόνος, μάχη, θυσία άνθρωπίνη, ταφή καί τά παρόμοια* διότι
τοιαύτα γεγονότα. οί τραγικοί έφρόντίζον νά παριστώσιν ώς οίον
τε μακράν τής όψεως τών θεατών γινόμενα, διηγοϋντο δέ κατόπιν
δι' αγγέλων ή κηρύκων έρχομ.ένων επί τής σκηνής· τό θεολογέΐον ή
καί άπλώς μηχανή καλούμενη, μηχάνημα άνωθεν αίωρούμενον έξ
ού ώμίλουν οί θεοί (όθεν και ή φράσις: θεός εκ μηχανής)' αί χαρώ-
νειο* κλίμακες, δι' ών άνεβίβαζον πρόσωπα έκ τοϋ Άδου, έτι δε
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καί άλλα μηχανήματα, οίον βροντεΐον προς παραγωγην βροντών,
ήχεΐα, προς ένίσχυσιν τής ακουστικής κλπ.

Τά άρχαία θέατρα ήσαν μέγιστα καί έχρησίμευον ού μόνον εις
τούς δραματικούς άγώνας, δι' ους κυρίως ίδρύοντο, άλλά καί διά
χορικούς, διά θρησκευτίκάς τελετάς καί πολλάκις διά συνελεύσεις
τού δήμου.

§ Ί'ποχριταί καί χορός.

Έν τη γενέσει τής τραγωδίας ύπήρχεν εις μόνον υποκριτής, άλλ*
έπί Αισχύλου οί .ύποκρίταί έγένοντο δύο, έπί δε Σοφοκλ,έους τρεις,
λαμβάνοντες τό όνομα τοΰ πρωταγωνιοτον, τον δεχηεραγωνιοτοΰ καί
τοΰ τριταγωνιοτοϋ. Καί ό μέν πρωταγωνιστής εινε τό μάλλον ύπέρο-
χον καί παθητικώτατον τών έν τη τραγωδία προσώπων διά τά υψη-
λά φρονήματα καί αισθήματα αύτοΰ, διεγεΐρον τόν οικτον και τον
έλεον τών θεατών διά τάς συμφοράς άς υφίσταται ή μοιραίως η ές
άγαθής μέν προαιρέσεως, σφαλεράς δέ βουλήσεως* έν αύτω συγκεν-
τροΰται ή κυρία ιδέα τοΰ δράματος καί όλη ή πραξις τής τραγω-
δίας* ό δέ δευτεραγωνιστης η συμπάσχει ή άντιτάσσεται ή άγγέλ-
λει κακά τω πρωταγωνιστή,εινε δέ πρόσωπον άσθενέστερον τούτου ού
μόνον κατά "την διάνοιαν καί τόν χαρακτήρα, άλλά καί κατά τό
βάθος καί την σφοδρότητα τοΰ αισθήματος* ό δέ τρίταγωνιστης εινε
συνήθως δ αίτιος τών συμφορών καί τών-παθημάτων τοΰ ττρ&αγω-
νιστοΰ, καί εινε μέν πρόσωπον ύποδεέστερον, άλλά συντελεί προς πα-
ραγωγην περιπετειών.

Οί ύποκρίταί έθεωροΰντο ίεροι τοΰ Διονύσου καί ένεδύοντο μεγαλο-
πρεπώς καί ποικίλως φοροΰντες ποδήρεις χιτώνας,ιμάτια πολυτελή καί
χλαμύδας πορφύρας καί χρυσοπάστους. Έπειδη δέ τά θέατρα ήσαν με-
γάλα, άνάγκη ητο νά φαίνωνται μεγαλοσωμότεροι καί φωνην ίσχυ-
ράν νά έχωσι* καί τό μέν πρώτον κατώρθουν φοροΰντες υψηλά υπο-
δήματα, κσ&όρνους καλούμενα, καί θέτοντες περί τό σώμα πρόσθετα
μέρη, ώς προστερνίδια, προγαστρίδια καί σωμάτια μεγεθύνοντα τά
διάφορα μέρη τοΰ σώματος, τό δέ δεύτερον άσκούμενοι είς τό όρθώς
καί ισχυρώς άπαγγέλλειν έφόρουν δέ χειρίδας καί άναξυρίδας κάί
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προσωπεία, όττίνα είχον τήν εκφρασιν διαφόρων ιδεωδών τραγικών
τύπων καί ένίσχυον τήν φωνήν, περι καλύπτοντα τό μείζον μέρος
τής. κεφαλής* νέοι δέ'καταλλήλως ασκούμενοι ύπεδύοντο τά γυναι^
κεία πρόσωπα. Σημειωτέον δέ δ'τΐ ό αύτός υποκριτής ώφειλε πολλάκις
νά ύποδυθή πολλά πρόσωπα.

Πλήν τών υποκριτών παρήσαν επί τής σκηνής κατά τάς άνάγκας
στρατιώται, δορυφόροι, ακόλουθοι, φύλακες κλπ., έτι δέ καί πρό-
σωπα μη διαλεγόμενα, άτινα κωφά έκαλούντο.

Ό δε χορός έν τή άρχή τής τραγωδίας καί επί Αισχύλου, ότε ή
τετραλογία ύφίστατο έτι, συνίστατο έκ. 48 χορευτών, 12 δι' έκα-
στον τών δραμάτων αυτής* άπό δέ Σοφοκλέους, ότε ήρξαντό ν'άγω-
νίζωνται διά δράματος πρός δράμα, δ χορός έν τω ένί τούτω δρά-
ματί άπετελεϊτο έκ 15 χορευτών. Ό κορυφαίος τ ού χορού ίστατο έν
τω μέσω τής πρώτης σειράς τών χορευτών έχων εκατέρωθεν τούς
παρστάτας, ήτοι τούς ηγεμόνας τών δύο ήμιχορίων, είς ά διηρείτο
δ χορος, ούτω δε άντετάσσετο συμμετρικώς πρός τούς τρείς επί τής
σκηνης ύποκριτάς. Είσήρχοντο δ' οί χορευταί είς τήν όρχήστραν άνά
τρεις (κατά ζυγά) ή άνά πέντε (κατά στοίχους) μη άποτελουντες
πλέον κύκλον ώς έν τώ διθυραμβικώ χορώ* άλλ' ενίοτε είσήρχοντο
καί διεσπαρμένοι, διέμ,ενον δέ μέχρι τέλους σπανιώτατα εξερχόμενοι.
Ό κορυφαίος έξήρχε τοϋ άσματος καί διελέγετο πολλάκις πρός τούς
έπι τής σκηνής ύποκριτάς μ.ένων έν τή ορχήστρα* σπανίως ό χορός
άνεμίγνυτο μετά τών ύποκρίτών* συνίστατο δέ συνήθως έξ άνδρών
πρεσβυτών.η έκ γυναικών ελευθέρων, ενίοτε δέ καί εκ θείων όντων,
ώς παρ' Αίσχύλω, διά τούτο δέ καί ή όρχησις αύτοϋ ήτο σεμνοπρε-
πής καί πανηγυρική καλούμενη έμμέλεια. Τά δέ δύο ήμιχόρια ηδον:
τάς στροφάς καί τάς άντιστροφάς χωριστά, τήν δ' έπωδόν όμοΰ.
Την άσκησιν του χορού άνελάμβανεν ή αύτός δ ποιητής ή δ χοροδι-
δάσκαλος.

Ό χορος εκτελεί τό μείζον μέρος τοϋ λυρικού στοιχείου τής τρα-
γωδίας, τηρεί δέ άπέναντι τών υποκριτών τήν θέσιν άντίπροσώπου
τοΰ κοινού, όπερ παρακολουθεί τήν άνάπτυζιν καί τήν πορείαν τής
τραγικής πράξεως* είνε δηλαδή δ χορός ιδανικός τις θεατής, δ οποίος,
διατελών έν παθητική καταστάσει, εκφέρει μόνον κρίσεις καί συμ-



βούλας επί τών τελουμένων, συγκινούμενος μεν Ι«ί τούτοις, εύνοών
δε καί συμπάσχων ιδία τω πρωταγωνιστή" ένεργόν μέρος δεν λαμβά-
νει έν τη πράξει.

Οί μουσικοί ήσαν έν τη ορχήστρα παρά την θυμέλην.

g 9. Τραγιχοί αγώνες.

Αί παραστάσεις τών τραγωδιών ειχον άγωνιστικόν χαρακτήρα,
ήσαν δηλαδη άγώνες προς τιμήν τοΰ Διονύσου καί ετελοΰντο έν
'Αθήναις μεγαλοπρεπέστατα κατά τάς εορτάς τοΰ θεοΰ τούτου, μά-
λιστα δέ κατά τά μεγάλα ή έν άστει Διονύσια κατά το έαρ, οπότε
καί ή συρροή τών ξένων ητο μεγίστη καί ή πομπή διεξήγετο λαμ-
πρότερον. Ή συγκρότησις δέ τών τραγικών άγώνων ητο άνατεθει-
μένη έν 'Αθήναις είς τούς άρμοδίους άρχοντας, τον επώνυμον κατά
τά μεγάλα Διονύσια καί τον βασιλέα κατά τά Λήναια. Ούτοι διέ-
θετον τούς παρά τών φυλών προσφερομένους χορούς· δθεν δ ποιητης
δ θέλων νά παραστήση τραγωδίαν έζήτει χορον παρά τοΰ άρχοντος
(χορον αΙτεΤνJ, όστις ήδύνατο νά παραχωρήση τοΰτον {χορον διδό-
ναι) ή νά άρνηθη,εάν ή τραγωδία ητο ακατάλληλος. "Οφειλε δ'έκα-
στος νά προσαγάγη είς τον άγώνα τέσσαρα δράματα,τρεις τραγωδίας
καί εν σατυρικόν δράμα,τετραλογίαν άποτελοΰντα,μέχρι Σοφοκλέους,
οτε δ'άγων ήρξατο, ώς ελέχθη, νά γίνεται διά δράματος προς δράμα.
Αί τρεϊς τραγωδίαι έν τη τετραλογία περιελάμβανον εύρείαν ύπό-
θεσιν, άλλ' εκάστη αύτών έπραγματεύετο εν τμήμα αύτής αποτε-
λούν όλον τι αύτοτελές μετά τής προσηκούσης λύσεως χωρίς νά πα-
ραβλάπτηται ή ένότης τής ολης υποθέσεως καί δ γενικός σκοπός αύ-
τής, τής καθάρσεως έπερχομένης τελείως έν τη λύσει τη; τελευταίας
τών τριών τραγωδιών.

Έτι δέ δ άρχων έκλήρου καί τά ονόματα τών κριτών η άγωνο-
θετών, πέντε τόν άριθμόν, οιτίνες έβράβευον τούς νικώντας έν τώ '
δραματικώ άγώνι ποιητάς άπονέμοντες αναλόγως τά πρωτεία τά δευ-
τερεία καί τά τριτεία, κατ* εξοχήν τιμωμένου τοΰ πρώτου νικήσαν-
τος" άνεφέρετο δέ ή τιμή τής νίκη: κατά πρώτον λόγον είς την <ρυ-
λην έξ ης δ χορό-; ητο καί είς τόν χορηγον, είτα δ' είς τόν ποιη-



τήν. Ό χορηγός παρείχε τήν δαπάνην τής παραστάσεως, ιδία τής
παρασκευής τοϋ χορού, καί ήτο είς τών πλουσίων, είς ους αύτη έπε-
βάλλετο ώς μία τών δημοσίων λειτουργιών* λέγεται δ' οτι ή δα-
πάνη διά μεν τραγικήν χορηγίαν ήτο 3,000 δραχμαί, διά δε κωμι-
κην 1500. Ό νικών χορηγός ελάμβανε χρυσοΰν στέφανον κισσού,
ώς ιερού τώ Διονύσω, και τρίποδα χορηγικόν, δν άνέθετε προς άνά-
μνησιν επί μνημείου κατασκευαζόμενου ιδία δαπάνη* το έν Αθή-
ναις Λ,υσικράτειον μνημείον είνε δείγμα τοιαύτης αναθέσεως* άλλά
και χρηματικάς άμοιβάς έλάμβανον οί νικώντες ποιηταί, ώς καί οί
ύποκρίταί. u

§ ΙΟ. Διδαβχαλίαι. "Χρόνος τών παραστάσεων.

Οεαταέ.

Ή έπΙ σκηνής παράστασις τραγωδίας έκαλείτο διδασκαλία, διότι
ό ποιητής εδίδασκεν ήτοι έγύμναζε τούς ύποκριτάς προς τήν παρά-
στασιν* το αυτό έλέγετο και περί παραστάσεως κωμωδίας. 'Ολίγας
δ' ημέρας προς τής παραστάσεως τής τραγωδίας έγίνετο δοκιμή τις
έν τώ Ώδείω, ένθα δ ποιητής ήγε τούς ύποκριτάς καί τούς χορευτάς
εστεφανωμ,ένους, άλλ' άνευ προσωπείων* ή δοκιμή αύτη έλέγετο
προάγαον. Διδασκαλία έλέγετο προσέτι καί το δημόσιον έγγραφον,
έν ω άνεγράφετο το παρασταθεν δράμα, τό όνομα τοϋ ποιητοϋ, τοϋ
χορηγοϋ, δ χρόνος κλπ.

Έγίνοντο δ' αί παραστάσεις τήν ήμέραν άπό πρωίας, ουχί δέ δι*
όλου τοϋ έτους, άλλά μόνον κατά τάς έορτάς τοϋ Διονύσου* έν τοίς
μεγάλοις δέ Διονυσίοις έδιδάσκοντο μόνον νέαι τραγωδία», καί κω-
μωδίαι. Προσήρχοντο δ' είς τό θέατρον πάσαι αί τάξεις πλήν τών
δούλων* έν ταίς κωμωδίαις πιθανόν είνε ότι αί γυναίκες άπεκλείοντο.

Τό θέατρον διηύθυνεν δ θεατρώνης, είσήρχοντο δ' είς αυτό οί
θεαταί πληρόνοντες τό τίμημα τής εισόδου* λέγεται ότι διά τώς
καλλιτέρας θέσεις έπλήρονον δραχμήν, διά δε τάς υποδεεστέρας δύο
' όβολούς. Έν 'Αθήναις οί άποροι άπό Περικλέους έλάμβανον τούτο
έκ τοϋ δημοσίου ταμείου καλούμενον θεωρικον, όπερ όμως οί ρ,ετά
ταύτα δημαγωγοί καταχρηστικώς έπεςέτειναν εις πάντας τούς Άθτ-
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ναίους. Προς προφύλαξαν δ' άπο τών ηλιακών άκτίνων οί θεαταί
έφόρουν πέτασους ήτοι σκιάδια καί έν καιρώ βρο.χής κατέφευγον είς
τά περί το θέατρον οικοδομήματα. Μένοντες δέ το πλείστον μέρος τής
ήμέρας έν τω θεάτρω έτρωγον καί έπινον έν αύτώ* καί τούς μέν
εύδοκιμούντας τών υποκριτών άνευφήμουν κροτούντες τάς χείρας καί
έφώναζον αύθις, τούς δέ άποτυγχάνοντας έσύριττον ή έξεδίωκον.Καθ'
όλην δέ την διάρκειαν τής παραστάσεως ή σκηνη ητο ανοικτή, είς
μεταγενεστέρους δέ χρόνους μετεχειρίσθησαν την αύλαίαν, ήτις κατέ-
πιπχεν άμα τη ένάρξει τής παραστάσεως.

§11. Πρόοδος τί}ς τραγωδίας έν Αττική·

Ή πρόοδος τής τραγωδίας έν 'Αττική έγένετο καταφανής άμέ-
σως μετά τούς περσικούς πολέμους, ών ή έπίδρασις έπί τοϋ άττίκού
πνεύματος καί χαρακτήρος υπήρξε καταπληκτική. Αι 'Αθήναι νι-
κήσασαι τούς βαρβάρους ένεφορήθησαν τοσαύτης ηθικής δυνάμεως
καί ιδεών ύψηλών, ώστε έρρίφθησαν μετά μεγίστης έλευθερίας είς
πάσαν δράσιν έν τη πολιτεία καί τοις γράμμασι* τοϋτο γίνεται κα-
τάδηλον έκ τε τών μεγάλων πολιτικών άνδρών καί τών έν τη φι-
λοσοφία, τη ^ητορεί^ καί τη ιστορία κατά τόν ένδοξον εκείνον αι-
ώνα άσχοληθέντων καί διαπρεψάντων. Έν τη διανοητική εκείνη
σταδιοδρομία καί ή τραγωδία έπετέλεσε τόν εαυτής δρόμον. 'Απο-
τελούσα εν τών στοίχείων τής περί τόν Διόνυσον λατρείας καί σπου- ,
δαία θέματα πραγματευομένη, διά τοϋτο δέ προσληφθείσα ύπό την
προστασίαν τής πολιτείας, μετά πανηγυρικού τρόπου διά τών άρ-
χόντων κανονιζούσης τάς παραστάσεις αύτής, προήχθη ύπό τών πρώ-
των τραγικών,άμιλλωμένων έν τοίς τραγικοίς άγώσιν,είς τό σημείον
έκείνο, έκ τοϋ οποίου παρέλαβεν αύτην δ Αισχύλος, μετά δέ τούτον
δ Σοφοκλής καί δ Εύριπίδης· ούτοι άπετέλεσαν την άκμην τής ελ-
ληνικής τραγωδίας, έν τη όποια έμειναν άνυπέρβλητοι ύπό τών με-
ταγενεστέρων. Τά έργα αύτών έπί πολλούς αιώνας υπήρξαν τό έν-
τρύφημα τών θεραπευόντων την τραγίκην Μοΰσαν Ελλήνων, και
σήμερον δέ πανταχού θαυμάζονται διά την εξοχον αύτών τέχνην,
τό κάλλος καί την άλήθειαν.
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:m § IS. Αισχύλος

Ό Αισχύλος ελκών το γένος έξ εύπατριδών ήτο υιός τού Εύφο-
ρίωνος έκ τού δήμου Έλευσίνος, γεννηθείς τω 525 π. Χ. Παιδευ-
θείς λαμπρώς εν τη ποιήσει, τη μουσική καί τη ορχήσει ήγάπησεν
έκ νεαρας ηλικίας την τραγική ν τέχνη ν καί εις αύτην έπεδόθη μετ'
ενθουσιασμού. Ότε ή πατρίς αυτού έκινδύνευεν έν Μαραθώνι ήγωνί-
σθη γενναίως καί έτραυματίσθη έν τη μάχη· άλλά καί. έν 'Αρτεμι-
σίω καί έν Σαλαμ,ίνι καί έν Πλαταιαίς επεδείξατο μεγίστην άν-
δρείαν, καί οί δύο δ' αδελφοί αύτοϋ Κυναίγειρος και 'Αμεινία: ήν-
δραγάθησαν έν ταίς κατά τών βαρβάρων μάχαις. Ώ: τραγικός ποι-
ητης ήγωνίσθη το πρώτον προς τον Πρατίναν έν ηλικία είκοσι πέντε
έτών, άλλα δεν ένίκησεν ή πρώτη αυτού νίκη έγένετο τω 484' κατά
δε τά μετά ταύτα έτη ένίκησε καί τον Φρύνιχον καί τον Πρατίναν
καί τον Χοιρίλον καί τον Σοφοκλέα γενόμενος ούτω κύριος τής τρα-
γικής σκηνή;. Ένεκα τής· φήμης αύτοΰ προσκληθείς ύπό 'Ιέρωνος,
τυράννου τών Συρακουσών,μετέβη εις Σικελίαν τω 475, οπόθεν μετά
τίνα χρόνον έπανήλθεν είς 'Αθήνας* ενταύθα τω 468 ένικήθη ύπό
,τοΰ Σοφοκλέους, μετά δέκα δ' έτη, νικήσας διά τής τριλογίας
Όρεστείας, μετέβη πάλιν, ένεκα πολιτικών δυσαρεσκειών, είς Σικε-
λίαν, ένθα μετά δύο έτη, ήτοι τω 456, άπέθανε.Τάφος μεγαλοπρε-
πής μετ' έπιγράμματος (1) ήγέρθη αύτώ έκεί, έν 'Αθήναις δε άνδριάς
'χαλκούς έπί τού ρήτορος Λυκούργου.

Ό Αισχύλος κατά τόν βίον αύτοΰ ένίκησεν έν τοίς τραγικοίς
άγώσι τρισκαιδεκάκις. Ό χαρακτηρ τοΰ ποιητοϋ έκ τών έργων αύ-
τοΰ κρινόμενος δεικνύει άνδρα άγέρωχον, ένθουσιώδη, φιλόπατριν,
εύσεβή, μεγαλόψυχον, έπιβλητικόν καί ιδεώδη μετ' εύρυτάτης καί
καταπληκτικής φαντασίας. -

(4) Τούτο εχει ώς εξής:

Αισχύλον Εΐιφορίωνος 'Αθήναιον τόδε κεύθει
μνήμα καταψθίμενον πυροφόροιο Γέλας,
άλκήν ο' εόδόκιμον Μαραθώνιον άλσος άν ε "π ο ι
και βαθυχαιτήεις Μήδος έπιστάμενος.
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Ai τραγωδίαι αύτοΰ.— Λέγεται ότι δ Αισχύλος, τεσσαράκοντα
έτη εργαζόμενος έν τή τραγική τέχνη, έγραψε περί τάς 90 τραγω-
δίας και σατυρικά δράματα. Έκ τών τραγωδιών αύτού μόνον επτά
σφζονται πλήρεις, γραφείσαι μετά τήν έν Σαλαμ.ΐνι ναυμ-αχίαν, καί
άποσπάσματα έκ τών άλλων , είνε δ' αύται αί έξης: Πέρσαι, cΕπτά
επί Θήβας, Ίκέτιδες, Προμηθεύς δεσμώτης, 'Αγαμέμνων, Χοηφόροι,
Ευμενίδες· αί τρεϊς τελευταϊαι άποτελοΰσι τήν Όρέστειαν τριλογίαν
οί Πέρσαι είνε ιστορική τραγωδία καί θεωρείται τό άρχαιότερον τών
είς ημάς περιελθόντων δραμάτων τού Αισχύλου. Σύντομον περίληψιν
εκάστης τών έπτά τραγωδιών παρεχόμεθα ένταύθα.

αΠέρσαι. —Παρά τόν τάφον τού Δαρείου ένΣούσοις χορός μεγιστά-
νων Περσών άνησυχεί μ.ή λαμβάνων ειδήσεις περί τοϋ είς Ελλάδα στρα-
τεύσαντος Ξέρξου* ή μήτηρ τούτου "Ατοσσα διηγείται όνειρον τρο—
μερόν, διά τό οποίον ό χορός προτρέπει αύτήν νά ίκετεύση διά θυ-
σιών τούς θεούς καί τήν σκιάν τοϋ Δαρείου* άλλά μετ* όλίγον άφι-
κνείται άγγελος διηγούμενος μετά ζωηρών εικόνων τήν έν Σαλαμίνι
καταστροφήν* πάντες τότε θρηνοϋσι καί επικαλούνται τήν σκιάν τοΰ
Δαρείου, ήτις έπιφανείσα καί ψέξασα τήν άλαζονείαν τοΰ Ξέρςου
προλέγει τήν ήτταν τών Περσών έν Πλαταιαίς και δοϋσα συμ,βου-
λάς τίνας έξαφανίζεται. Τέλος έρχεται ό Ξέρξης οικτρώς ένδεδυμέ-
νος καί πλήρης λύπης επί τή σύμφοροι αύτού καί ή τραγωδία περαί-
νεται διά κομμού ήτοι θρήνου τοΰ βασιλέως καί τοϋ χορού περί τών
έν τή ναυμαχία άπολομ,ένων έπιφανεστάτων έκ τών Περσών.

Ή τραγωδία αύτη, καίπερ στερουμ,ένη τεχνικής πλοκή', αποπνέει
ύψίστην φιλοπατρίαν καί άγάπην τής ελευθερίας, η δέ ιδέα περί ην
στρέφεται είνε μεν ή δόξα τής 'Ελλάδος, άλλά κυρίως δείκνυται διά
τής ήττης τοΰ Ξέρξου ή άναγκαία τιμωρία τής άνθρωπίνης.άλαζονείας.

β') Έπτά έπι Θήβας.—Μετά τήν τύφλωσιν καί τήν άναχώρησινί
τοΰ Οιδίποδος έκ Θηβών έκ τών δύο αύτού υιών Έτεοκλέους καί^
Πολυνείκους δ πρώτος φυγαδεύσας τόν δεύτερον καταλαμβάνει τόν ]
θρόνον τών Θηβών* άλλ' δ Πολυνείκης έλθών έξ "Αργούς μετ' άλλων
Ιξ ήρώων πολιορκεί τάς Θήβας, γενομένης δε μάχης πίπτουσι μεν.
άμφότεροι οί άδελφοί έν άλληλοκτονί^, άλλ' η νίκη είνε υπέρ τών
Θηβών χορός Θηβαίων παρθένων θρηνεί τους φονευθέντας άδελ— \
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φούς μετά τη: 'Αντιγόνης καί της 'Ισμήνης. Δοθείσης δέ διαταγή;
ινα ταφή μόνον ό 'Ετεοκλής, ή 'Αντιγόνη κηρύσσει ότι θά έκτε-
λεση το καθήκον αύτής καί μεταβαίνει μετά τοϋ ένος ήμιχορίου
προς-ταφήν τού Πολυνείκους, ενώ ή 'Ισμήνη πορεύεται μετά τοΰ έτε-
ρου πρός ταφήν τού Έτεοκλέους.

Η τραγωδία αύτη είνε πλήρης πολεμικής ορμή:, ή δ' άρχουσα
ιδέα έν αύτη είνε νά δηλωθή ή δύναμις διπλής καμάρας, μιας κλη-
ρονομικής καί έτέρας προσφάτου βαρυνούσης επί τών υιών τοΰ Οιδί-
ποδος· έν τώ θανάτω δηλ. τών δύο άδελφών άνευρίσκεται ή τι-
μωρία τής θείας δίκης διά προγενέστερον έγκλημα τοΰ πάππου αύ-
τών Ααΐου καί ή πλήρωσις τής άράς τού πατρός αύτών Οιδίποδος,
όστις καθειρχθείς έν οίκίσκω ύπο τών τέκνων μετά τήν εαυτού τύ-
φλωσιν κατηράσατο ταύτα νά μερισθώσι τήν βασιλείαν διά πολέμου.

γ') cΙκετιδες.—Αί θυγατέρες τού Δαναού, ίνα μη συζευχθώσι τους
υιούς τοΰ Αιγύπτου, φεύγουσι μετά τοΰ πατρός αύτών έξ Αιγύπτου
καί -έλθοΰσαι είς "Αργός ίκετεύουσι παρά τούς βωμούς τον βασιλέα
τής χώρας Πελασγόν,όστις προστατεύει αύτάς κατά τοΰ άπειλητίκως
πρός παραλαβήν αύτών έλθόντος αιγυπτίου κήρυκος· ούτος άναχοο-
ρών κηρύσσει πόλεμ,ον κατά τών Άργείων.

'Εν τή άπλουστάτη ταύτη τραγωδία, έν ή πλεονάζει το λυρικόν
στοιχείον καί τά πρόσωπα είναι μόνον τρία, υμνείται ή φιλοξενία.

δ') Προμηθεύς δεσμώτης.—Ούτος,ών είς τών Τιτάνων,είχε κλέψη
καί φέρη (ώς περιείχετο έν έτέρα τραγωδία τού ποιητοΰ, τώ Προμη-
θεΐ πυρφόρφ) είς τούς άνθρώπους άπό τοΰ 'Ολύμπου το πύρ, τό γε-
νόμενον χρησιμώτατον έν ταίς τέχναις· άλλά διά τοΰτο τιμωρείται
υπό τοΰ Διός προσηλούμενος επί βράχου τοΰ Καυκάσου· χορός Ωκεα-
νίδων νυμφών καί αύτός ό 'Ωκεανός παραμυθοΰνται μεν αύτον βασα-
νιζόμ,ενον, άλλά καί έπιτιμώσι διά τήν τόλμην, μάτην άμα προσ-
παθοΰντες νά συμφιλίώσωσιν αύτόν πρός τον Δία.Μετά τοΰτο ή νύμ-
φη Ίώ, πλανωμένη ένεκα τού πρός τόν Δία έρωτος αύτής άπο τό-
που είς τόπον, έρχεται πρός τόν Προμηθέα, όστις τή προλέγει τήν
εαυτού άπολύτρωσιν υπό τίνος τών άπογόνων αύτής, τοΰ Ηρακλέ-
ους, καί τήν πτώσιν τοΰ Διός έκ τής άρχής· ό χορός μάτην ύποδει-
κνύει είς αύτόν νά μή καταφέρηται κατά τογ μεγίστου τών θεών
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κατά διαταγην τούτου έλθών δ 'Ερμή; ζητεί άπειλητικώς νά μάθη
παρά τοΰ Τιτανος τά μέλλοντα νά συμβώσι τω Διί" δ Προμηθεύς
μένει άκαμπτος, άλλά τότε ό Ζευς κατακεραυνοϊ καί καταρρίπτει
μετά τοΰ βράχου αύτόν διαμαρτυρόμ.ενον οτι άδικα πάσχει.

Ή ήθικη ιδέα τής τραγωδίας ταύτης, ήτις είναι εκ τών καλλί-
στων τοΰ Αισχύλου καί εν τή οποία δρώντα πρόσωπα είναι καί θεοί,
είναι ότι ή έν τη έργασία πρόοδος υπέρ τής άνθρωπότητος εξαγοράζε-
ται μετά μόχθων καί οδύνη;' άλλά καί άλλως δύναται νά ληφθη η έν
αύτη ιδέα, ότι δηλαδη ή μεγαλόφρων καί ηρωϊκη άντίστασις διασώ-
ζει όρθην την έ7,ευθερίαν τής βουλήσεως κατά τής εξωτερικής βίας
καί ύπεροχής.

ε') 'Αγαμέμνων. —ΧορόςΆργείων γερόντων προ τών ανακτόρων τών
'Ατρειδών άδει άναμιμνησκόμ.ενος τών δεινών τοΰ οίκου τοΰ Άτρέως
καί τής έν Αύλίδι θυσίας τής Ίφιγενείας" αίφνης ή Κλυταιμνήστρα,
ή σύζυγος τοΰ 'Αγαμέμνονος,άγγέλλει είς αύτόν την άλωσιν της Τροίας
μαθοΰσα ταύτην ύπό τοΰ φύλακος όστις άπό τής στέγης τών ανα-
κτόρων είδε τό περί ταύτης συμπεφωνημ,ένον σημ.είον δ χορός χ αί-
ρει έπί τη καλη άγγελία, κήρυξ δέ τις τοΰ έκ Τροίας στρατοΰ έλ—
θών λέγει ότι μετ' ολίγον άφικνείται δ Άγαμέμ.νων μ,όλις σωθείς έκ
δεινής τρικυμίας. Ούτος τωόντί έρχεται μετά μικρόν, δι' άπάτης δ'
ύπό τής Κλυταιμήστρας εισαχθείς είς τά ανάκτορα φονεύεται ύπ'
αύτής καί τοΰ έραστοΰ αύτής Αιγίσθου προς τόν οποίον δ χορός θέ-
λει νά συμπλακη άλλά κωλύεται ύπό τής Κλυταιμήστρας" αύτη
δικαιολογεί τόν φόνον τοΰ 'Αγαμέμνονος λέγουσα οτι ούτος έθυ-
σίασε την θυγατέρα αύτής Ίφίγένειαν καί διά τοΰτο επρεπε νά
φονευθη. Μετά τοΰτο ή Κλυταιμήστρα φονεύει καί την έκ Τροίας
ύπό τοΰ 'Αγαμέμνονος άχθείσαν αίχμάλωτον Κασάνδραν, ήτις προ-
φητίκώς ύπεδήλωσεν όλίγω πρότερον τόν θάνατον τοΰ 'Αγαμέ-
μνονος.

Έν τη τραγωδία ταύτη φαίνεται ή μοιραία καταστροφή τής ευ-
τυχίας καί δόξης τοΰ 'Αγαμέμνονος.

στ') Χοηφόροι. — Ή τραγωδία αύτη καλείται ούτως έκ χοροΰ αιχ-
μαλώτων γυναικών έκ Τροίας χοάς, ήτοι σπονδάς, είς τόν τάφον
τοΰ 'Αγαμέμνονος φερουσών εντολή τής Κ λυ τ α ι μ ή σ τ ρ α ς φοβηθεί-
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σης έκ κακού ονείρου καί ζητούσης έξιλέωσιν. Έπί τού τάφου έρχε-
ται καί ή θυγάτηρ τού Αγαμέμνονος 'Ηλέκτρα, ήτις αίφνης έκ τί-
νος βοστρύχου έκεί εύρεθέντος καί ιχνών βημάτων ύποπτεύει την
παρουσίαν τοΰ μετά τον θάνατον τού πατρός εις Φωκίδα καταφυ-
γόντος άδελ^φοΰ Όρέστου" -ούτος τωόντί είχεν έπανέλθη μετά τοΰ
φίλου αύτοΰ Πυλάδου, ώς τοΰτο φαίνεται έν τη άρχη τή; τραγω-
δίας* έπέρχεται τότε συγκινητική άναγνώρισις άδελφοΰ καί αδελ-
φή;, δ δε 'Ορέστη; παρερχόμενο; ώ; άγγελο; δήθεν τού ιδίου θανάτου
προβαίνει εις την έκδίκήσιν καί πρώτον μεν φονεύει τόν Αιγισθον,μετά
τινα δε δισταγμόν καί την μητέρα* άλλ' ή συνείδησις αύτοΰ έξε-
γείοεται έπί τώ φόνφ ταύτης καί φανταζόμενος ότι διώκεται ύπό
τών Έρινύων φεύγει είς Δελφούς.

Έν ταίς Χοηφόροις έκπληροΰται ούχί έκδίκησις άνθρωπίνη, άλλ'
έγκλημα ύπό ίεροΰ καθήκοντος έπιβληθέν καί ύπό θεοΰ έπιταχθέν.

ζ') Ευμενίδες. — Έκ Δελφών, ένθα ό 'Ορέστης μετέβη μετά την
μητροκτονίαν, ηλθεν είς 'Αθήνας διωκόμενος πάντοτε ύπό τών Έρι-
νύων* θέλων δε ν' άπαλνλαγη έκ τή; δεινή; ταύτης διώξεως παρακα-
λεί καί εισάγεται είς δίκην ύπό τής θεάς 'Αθηνάς είς τό δικαστή-
ρίον τοΰ 'Αρείου Πάγου, έχων κατηγόρους μεν τά; τιμωρούς θεάς
συνήγορον δέ τόν 'Απόλλωνα* γενομένη: δ'ισοψηφίας άθωοΰται προσ-
θείσης τής θεάς την σώζουσαν ψήφον. Μετά τοΰτο άπέρχεται είς
, "Α'ργος, όπου αναλαμβάνει την άρχην τοΰ πατρό;, αί δ' Ερινύες
πεισθείσαι ύπό τής Παλλάδος έξευμενίζονται (έξ ού καί ό τίτλος
τής τραγωδίας Ευμενίδες) καί προπέμπονται μετά λαμπάδων καί
πομπής σεμνής είς τό δρισθέν αύταίς ιερόν.

Ή έξάγνισις μητροκτόνου καί δ προς τό άρχαιότατον καί θείον
δικαστήριον τοΰ 'Αρείου πάγου σεβασμός άποτελοϋσι την ίδέαν τής
τραγωδίας ταύτη;.

Αί τρείς τελευταίαι τραγωδία», άποτελοϋσι την λεγομένην τριλο-
γίαν Όρέότειαν, ης τό σατυρικόν δράμα Πρωτεύς άπώλετο, καί εινε
έκ τών συγκινητίκωτέρων καί ύψηλοτέρων δημιουργημάτων τοΰ Αι-
σχύλου* άλ.λά καί έν τη ολη κατασκευή τής τριλογίας, ήτις φαίνε-
ται ότι εινε τό τελευταϊον έργον τοΰ ποιητοϋ, διακρίνεται ή μεγάλη
πρόοδος καί άκμ.η τής τέχνης αύτοΰ.
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Κρίσις περι Αισχύλου.— Ό Αισχύλος θεωρείτ'οα πατήρ τή; ελλη-
νικής τραγωδίας· αύτός προσέθηκε και δεύτερον ύποκριτήν, έξέτεινε
δε μάλλον τον διάλογον περιορίσας τά λυρικά μέρη είς ίσον σχεδόν
προς τούτον μέρος· έτι δε και τά ενδύματα τών υποκριτών μεγαλο-
πρεπέστερα κατέστησε καί άλλας σκηνικάς βελτιώσεις εισήγαγε.

Ή οικονομία τής πράξεως παρ' αύτω είνε άπλή, άλλ' ή πράξις
αυτη εινε φοβέρα, π λήρης θρησκευτικής βαρύτητος και ηθικών ιδεών,
βαίνουσα πάντοτε πρός τι τρομερόν καί άναπόφευκτον τέλος, ύπο-
δηλούμενον μεν έξ άρχής, έκρηγνύμενον δ' έπειτα κατά μοιραίαν
άνάγκην. Αύτη δ' ή ιδέα τής μοιραίας άνάγκης, είτε της είμ.αρμ.ένης,
στηριζομένη ιδία είς τήν πίστίν ότι άνωτέρα τις δύναμ.ΐς διοικεί τά
πάντα, είνε ή γενικωτέρα τών παρ' αύτω φιλοσοφικών ιδεών (το της
ανάγκης εστ' άδήριτον σθένος), πηγάζουσα έκ τής παρά τώ άνθρώπω
συναισθήσεως τής ιδίας άδυναμίας.

Έτι δ' επικρατεί παρ' αύτω και ή ίδέα ότι πάν άνθρώπινον μ,ε-
γαλείον εγείρει τον φθόνον τών θεών,ώς καί ή ίδέα τής συναφείας τών
τυχών τών άνθρώπων προ: άλλήλας καί τής μεταδόσεως,ένεκα κακών
πράξεων, άρας τίνος άπό γενεάς είς γενεάν. Ούτω δέ αί δραματίκαί
υποθέσεις αύτοϋ στηρίζονται επί θρησκευτικών τίνων καί φιλοσοφικών
ιδεών, αί δέ πράξεις διευθύνονται μεν υπό θείων δυνάμεων, εκτε-
λούνται δε υπό άνθοωπίνων παθών. Τήν μ,εγάλην καί βαθείαν ίδέαν
ύφ' ής ό ποιητής κατέχεται ζητεί νά έμ,βάλη όλόκληρον είς τάς ψυ-
χάς τών θεατών αύτη διαρκώς καί ισχυρώς δεσπόζει έν τώ δράμ,ατί ώς
έν τή ψυχή τοϋ ποιητοϋ.

Ανατραφείς h Αισχύλος έν τή θρησκευτική πόλει της Έλευσϊνος
καί έν μέσω τών άγώνων τών Ελλήνων πρός τούς Πέρσας είνε πλή-
ρης εύσεβείας καί φιλοπατρίας, έ'χει ίσχυράν εμπνευσιν καί αίρεται -
είς μέγα ύψος* διά τούτο δ'αί τραγωδίαι αύτού είνε πολύ ιδεώδεις
καί έχουσί τι τό μυστηριώδες. Έν ταίς ύποθέσεσι τών τραγωδιών
αύτοΰ ζητείται, ή αίτια τών δυστυχιών ή τών εγκλημάτων τών
ήρώων, ήτις, όταν δεν είνε μοιραία, είνε κληρονομική.

Οί χαρακτήρες τών προσώπων παρ' Αίσχύλω είναι υψηλοί, υπε-
ράνθρωποι, πλήρεις ίσχυρας θελήσεως καί μεγαλοφροσύνης, πολύ δε
δραματικοί διά τήν σύγκρουσιν της ανθρωπινής ελευθερίας πρός τήν
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θείαν ανάγκην η τον ηθι κον νόμον. Ένώ δε παρά Σοφοκλεί την
πρχξιν δημιουργοΰσΐν οί χαρακτήρες διά τής δυνάμεως τής θελήσεως
καί τών παθών αύτών, παρ' Αίσχύλω υποτάσσονται τή πράξει καί
κύπτουσιν ύπο τό βάρος αύτής.

Προς τούς χαρακτήρας τών προσώπων ανάλογος είναι καί ή γλώσσα
αύτών προβαίνουσα ρ,ετά λέξεων σεμνών, μεγαλοφθόγγων καί τολ-
μηρών είς καταπληκτικές, μεγαλοπρεπείς καί άσυνήθεις μεταφοράς
καί εικόνας, αίτινες αίσθητοποιούσι τά εκφραζόμενα καί πλαστικώς
παριστάνουσι ταύτα* άλλ' ή ισχυρά τού ποιητού φαντασία συσσω-
ρεύουσα αύτάς ταχέως καί πυκνώς καθιστά δυσκατάληπτον τό νό-
ημα. Έν δέ τοίς χορικοίς άσμασιν, άτινα πολύ μέρος έτι κατέχουσι
παρ'αύτω καί πολύ τό γραφικόν καί διηγηματικόν περιέχουσι, πα-
ρατηρείται αύστηροτάτη συμμετρία έν τοις μέρεσί.

Έν γένει τό κάλλος τών τραγωδιών τού Αισχύλου κείται έν τώ
μεγέθει τών δεινών καταστάσεων έν αίς εύρίσκονται τά πρόσωπα τών
τραγωδιών αύτού, έν τω δραματικώ ύψει τών σκηνών καί έν τή ά-
γερωχί<κ τών χαρακτήρων.

Έν τή ιστορία τής ποιήσεως ο Αισχύλος ώς διαμορφωτής τής τρα-
γωδίας κατέχει τήν αύτήν θέσιν, τήν οποίαν καί ό Όμηρος έν τή
διαμορφώσει τού έπους. Ή έπίδρασις αύτού ύπήρξε μεγάλη ού μόνον επί
τούς δύο μεγάλους αύτοϋ διαδόχους, τόν Σοφοκλή καί τόν Εύριπίδην,
όλίγον μεταρρυθμ.ίσαντας τεχνικώς τήν έξ αύτοϋ παραληφθέίσαν τρα-
γωδίαν, άλλά καί έπί τούς 'Αθηναίους βλέποντας έν τοις έργοιςτοΰ
ποιητού θαυμασίως άποκαλυπτόμενα έξοχα ηθικά καί θρησκευτικά
προβλνήματα.

g. 13. Χοφοχληξ.

Ό Σοφοκλής ήτο υιός Σοφίλλου, πλουσίου 'Αθηναίου κεκτημέ-
νου δούλους χαλκέας, έγεννήθη δε τω 497 π. Χ. έν τω δή-
μω τού Ίππείου Κολωνού παρά τάς 'Αθήνας καί έπαιδεύθη καλώς
τήν γυμναστίκην, τήν μουσικήν καί τήν όρχηστικήν,ζήσας τό πλεί-
στον τού βίου έν τή λαμπρότερα άκμή καί δυνάμει τής πόλεως καί
έν μέσω έξοχων πολιτικών, ποιητών καί συγγραφέων, Μετά την εν
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Σαλαμίνι ναυμαχίαν δεκαπεντετης ών έχόρευσε περί το τρόπαιον γυ-
ρνάς μετά λύρας εν τή εορτή τών Έπινικίων καί έξάρχων του παιά-
νας. Μετά τίνα χρόνον ενεφανίσθη επί τή: σκηνής ύποκριθεις μετά
πολλής χάριτος τήν Ναυσικάαν παίζουσαν τήν σφαίραν μετά τών θε-
ραπαινίδων, άλλοτε δέτόν προς τά: Μούσας διαγωνισθέντα κιθαρωδόν
Θάμυριν. Τον Αίσχύλον ένίκησε το - πρώτον τώ 468, έκτοτε δ' ένι-
κησεν είκοσάκις, τώ δέ 440 διά τήν εύδόκιμον διδασκαλίαν τής
'Αντιγόνης εξελίχθη στρατηγός μετά τού Περικλέους.

Καίπερ ύπο πολλών ήγεμόνων προσκαλούμενος δεν μετέβαινε προς
αύτούς,άλλ' έξ άγάπης προς τήν πατρίδα διέμενεν έν αύτη γενόμενος
καί ταμίας τού έν τή άκροπόλει συμμαχικού ταμείου. Τών πολιτικών
δεν φαίνεται μετάσχων ενεργώς, διότι κύριον μέλημα είχε τήν ποίη-
σιν, άλλ' ήτο άκραιφνών δημοκρατικών φρονημ,άτων. Ό δε χαρα-
κτήρ αύτού ήτο φιλόφρων, πράος, κοινωνικός καί ευσεβής. Περί τά
τέλη τού βίου ήλθεν είς έριδα ένεκα λόγων οικογενειακών πρός τόν
υίον αύτού Ίοφώντα, όστις κατηγόρησεν αύτού παραφροσύνην καί
άνικανότητα περί τήν δεύθυνσιν τοϋ οίκου· ά7νλ' ο Σοφοκλής ηθω-
ώθη άναγνούς ένώπιον τών δικαστών μέρος τής τραγωδίας τοϋ Οι-
δίποδος επί Κολωνώ. Άπέθανεν έν βαθεί γήρατί τώ 91ω έτει τή:
ηλικίας (406 π. Χ.)' περί τοϋ τρόπου τού θανάτου αύτοϋ ύπάρχουσι
διάφοροι παραδόσεις. Οί Αθηναίοι έτίμησαν έξόχως τόν ποιητήν
στήσαντες επί τού ρήτορος Λυκούργου άνδριάντα χαλκοϋν καί ιερόν
ιδρύσαντες ένθα έθύοντο κατ' έτος ώς είς ήρωα* επί δέ τοϋ τάφου αύ-
τοϋ έγλυψαν Σειρήνα,ώς σύμβολον τή: θα,υμασίας καί θελκτικής αύτοϋ
ποιήσεως, καί έντή Ποικίλη Στοά έζωγράφησαν αύτόν μετά κιθάρας
ώς θάμυριν.

Αί τραγοιδίαι αυτόν.— Έκ τών 123 δραμάτων αύτοϋ ή κατ'
άλλους 130, ών 1.7 εθεωρούντο νόθα, σώζονται πλήρεις έπτά τρα-
γωδ ιαι : Αίας ό μαστιγοφόρος, 'Ηλέκτρα,0\δ'ιτίθνς χνρμιννος, Οιδίτιονς
επί Κολωνω, 'Αντιγόνη, Τραγίνιαι, Φιλοκτήτης, έκ δέ τών άλλων ά-
ποσπάσματα. Ενταύθα έπεται σύντομος περίληψις τών σωζόμενων.

α') Αίας ό μαστιγοφόρος.—Φονευθέντος τοϋ Άχίλλέως έν Τροία ό
Αιας και δ 'Οδυσσεύς έρίζουσι περί τής κατοχής τών οπλ,ων αύτοϋ*
γενομένης δέ κρίσεως έν τοίς Έλλησι λαμβάνει ταύτα δ 'Οδυσσεύς,



δ δ' Αίας έκμανείς επιπίπτει κατά ποιμνίων νομίζων 0η φονεύει
Έλληνας. Συνελθον δ' έκ της μανίας καί αίσχυνόμενος νά ζή'άπο-
φασίζει νά θέση ό ίδιος τέρμα εις τον βίον ■ ούτε αί παρακλήσεις τών
συμπολεμιστών ούτε τά δάκρυα τή: συζύγου δεικνυούση; αύτώ
το μικρόν τέκνον ίσχυσαν νά μεταβάλωσι την άπόφασιν αύτοΰ. Προ-
σποιηθείς οτι ενδίδει, μεταβαίνει είς δάσος παρά τό στρατόπεδον καί
την θάλασσαν, ένθα, μετά λαμπρόν μονόλογον προς την πέριξ φύσιν,
φονεύεται ιδία χειρί* άνευρεθεί; μετ'ολίγον κηδεύεται ύπό τών οι-
κείων τη παρακλήσει τού ιδίου αντιπάλου, τού 'Οδυσσέως, μεγαλο-
φρόνως προσενεχθέντο;,διότι οί Άτρείδαι ήρνούντο την ταφήν αύτοϋ.

Έν τη τραγωδία ταύτη σκοπό: είναι ή άποκατάστασις τή: προσ-
βληθείσης τίμ,ής τοϋ Αίαντος.

β') Ήλεκτρα. — 'Ορέστης, ό υιό; τοϋ 'Αγαμέμνονος, κατά τόν φό-
νον τοϋ πατρός ύπό- τή; συζύγου τούτου Κλυταιμήστρα; καί τοϋ
έρα.στσϋ αύτής Αιγίσθου, σωθείς ύπό τής άδελφής αύτοϋ 'Ηλέκτρας
εστάλη είς Φωκίδα παρά τίνι φίλ'ο μετά τοϋ παιδαγωγού* είκοσιν
έτη ύστερον έπανέρχεται ρ.ετά τούτου καί τού πιστού αύτοϋ φίλου
Πυλάδου εις Μυκήνα:* μετά τούτων προσελθών είς τά πατρφα ανά-
κτορα άγνωστο; καί ύπό ξένον όνομα ζητεί τόν Αίγισθον, ϊνα πα-
ραδώση αύτώ την έν ύδρία κόνιν τοϋ δήθε'ν έν αρματοδρομία φονευ-
θέντο; Όρέστου. Ενταύθα δε συμβαίνει ή συγκινητική άναγνώρισις
τών άδελφών, τοϋ Όρέστου δηλ. καί τής Ηλέκτρας' ταύτη δ' έπα-
κολουθεί ό σκληρό; φόνο; τή; μητρό; αύτών και τοΰ Αιγίσθου ύπό τού
Όρέστου.

Ή κρατούσα ιδέα έν τή τραγωδία ταύτη, ή; ή ύπόθεσίς περιέχε-
ται καί έν ταίς Χοηφόροις τοΰ Αισχύλου, εινε ή έκ τοΰ οίκογενεια-
κοΰ δικαίου πηγάζουσα έκφρασις ευγνωμοσύνης πρός τούς'- γονείς μέ-
σον έχουσα σκληράν έκδίκησιν, έπιβληθείσαν μάλιστα ύπό θεοΰ.

γ') Οιδίπους τύραννος.— ΙΙαραλαβόντο; έν Θήβαις τοϋ Οιδί-
ποδος την βασιλείαν μετά την λύσιν τοϋ αινίγματος τής Σφιγγος
επέρχεται φθορά καρπών και λοιμό;* έρωτηθεί; περί τή; αιτίας
6 θεός άποκρίνεται ότι πρέπει ή νά διωχθη ή νά φονευθη ό έν
τη χώρα ζών φονεύς τοϋ Λαίου. Ό Οιδίπους άμέσως καλεί τόν
τυφλόν μ,άντην Τειρεσίαν όπως άποκαλύψη τόν. ένοχον* δ
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μάντίς προβλέπων τά μέλλοντα δεινά αποτρέπε!, τον βασιλέα, άλλ*
απειληθείς υπο τούτου φανερόνει οτι εκείνος εινε δ <ρονεύς τοΰ Λαίου
καί δη συζη μετά συγγενούς. Ό Οιδίπους ύποπτεύσας οτι ταΰτα ενερ-
γεί εξ (αντιπολιτεύσεως δ άδελφός τής συζύγου αύτοΰ Κρέων ερίζει σφο-
δρώς ποος τούτον, μετά δε ταΰτα διαλέγεται μετά τής έαυτοΰ γυ-
ναικός, ολίγον δε κατ* ολίγον καί δραματικώτατα αποδεικνύεται
οτι αυτός εινε δ φονεύς τοΰ ιδίου πατρός καί σύζυγος τής ίδιας μ.η-
τρός· καί αύτη μεν ένεκα τής φοβέρας ταύτης άποκαλύψεως άπάγ-
χεται, εκείνος δε έξορύττει τούς οφθαλμούς αύτοΰ καί ζητεί νά έκ-
βληθτί έκ τής πόλεως.

Έν τη τραγωδία ταύτη φαίνεται ή δύναμις τής ειμαρμένης φάρ'
άνθρώπω ζητοΰντί παντί τρόπω την άποκάλυψιν μυστικού,δπερ φα—
νερον γενόμενον στρέφεται κατ' αύτοΰ.

δ7) Οιδίπους επι Κολωνφ. — Ό Οιδίπους τυφλωθείς έρχεται είς την
Άττίκην δδηγούμενος ύπό τής 'Αντιγόνης καί κάθηται έν τω άλ-
σει τών Εύμενίδων έν τω Ίππείω Κολωνω, άλλ' οί πέριξ οίκοΰντες
άπομακρύνουσιν αύτον εκείθεν ώς έπιβάντα τόπου ιερού. Έλθοΰσα
έκ Θηβών ή ετέρα θυγάτηρ αύτοΰ 'Ισμήνη άγγέλλει την περι βασι-
λείας έριδα τών δύο υιών αύτοΰ Πολυνείκους καί Έτεοκλέους, την έκ—
δίωξιν τοΰ πρώτου ύπό τοΰ δευτέρου, την στρατείαν τούτου κατά
τής πατρίδος μετά συμμαχικού στρατού έξ νΑργθ'»ς, έτι δε ότι κατά
τι μάντευμα ή γή έκείνη θά νικήση, ήτις τά οστά αύτοΰ θά περί-
λάβη. Ό Οιδίπους άπαντών λέγει ότι ούδέποτε θά μείνη είτε ζών
είτε νεκρός έν τη γη τών Θηβών. Μετ' ολίγον έ'ρχεταί δ βασιλεύς
τών 'Αθηνών θησεύς καί πάσαν προστασίαν ύπισχνούμενος αύτω
άπέρχεται, οπότε έλθών δ Κρέων συλλαμβάνει την Ίσμήνην καί
την 'Αντιγόνην,άς άπάγουσιν οί στρατιώται αύτοΰ, ζητεί δε ν' άπα-
γάγη βιαίως καί τόν Οιδίποδα, άλλ' έπελθών δ Θησεύς έπιτιμά αύ-
τόν σφοδρώς καί πέμψας ιππείς έπαναφέρει την Άντιγόνην καί την
Ίσμήνην προς μεγάλην χαράν τοΰ Οιδίποδος. Άλλά μ.ετ ' ολίγον
έρχεται δ Πολυνείκης ζητών νά παραλάβη τόν πατέρα προς έξασφά-
λισιν τής νίκης κατά τοΰ Έτεοκλέους. Ό Οιδίπους άρνείται καί κα-
ταραται αύτόν καί τόν Έτεοκλέα. Ό Πολυνείκης τότε αναχωρεί,
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δ δε Οιδίπους είσελθών είς το άλσος γίνεται άφαντος έν μέσω φο-
βέρας βροντής. -

Ή έν τω Ο'δίποδι έπι Κολωνώ ηθική ίδέα είνε οτι το θείον εξευ-
μενίζεται καί ελεεί τον είς αύτο προσηλούμενον άνθρωπον, μή λαμ-
βάνον ύπ' όψει τό.άκούσιον τούτου έγκλημα.

ε') 'Αντιγόνη.—Φονευθέντων τών υιών τοϋ Ο'δίποδος Έτεοκλέους
και Πολυνείκους, λαμβάνει τόν θρόνον τών Θηβών δ Κρέων, όστις
διατάσσει επί ποινή θανάτου νά μείνη αταφον τό πτώμα τοϋ Πολυ-
νείκους· ή αδελφή όμως τούτου 'Αντιγόνη περιφρονήσασα τήν διατα-
γήν τοϋ τυράννου ήλθεν, έθρήνησε τόν νεκρόν καί έρριψε κόνιν έπ'
■αύτοϋ· συλληφθείσα υπό τών φυλάκων καί άχθείσα προτού Κρέον-
τος κατεδικάσθη νά τεθή ζώσα έν ύπογείω οίκήματί καί άποθάνη
έξ άσιτίας· άγανακτήσας επί τούτοις δ Αίμων, υίος τοϋ Κρέον-
τος καί μνηστήρ αύτη.:, προσπαθεί νά σώση αύτήν καί ερίζει σφο-
δρώς μετά τοϋ πατρός περί τούτου,άλλ'άποτυχών μεταβαίνει εις το
οΓκημ.α ένθα ήν ή 'Αντιγόνη καί προσεπισφάζει εαυτόν τή κόρη,
ήτις ήδη είχεν άπαλλαγή τοϋ βίου δι' άγχόνης· ή μήτηρ αύτοϋ
Εύρυδίκη λυπηθείσα τά μέγιστα επί τώ θανάτω τοϋ υίοϋ φονεύεται
ίδια χειρί* δ Κρέων λίαν βραδέως μετανοήσας έκ τών άπειλών τοΰ
μάντεως Τειρεσίου θρηνεί ήδη επί τω θανάτω τοΰ παιδός καί τής
συζύγου.

Θεμελιώδης ηθική ίδέα έν τή 'Αντιγόνη είνε ή σύγκρουσις τών
θετών νόμων πρός τούς άγράφους καί ή υπεροχή τούτων οί πρώτοι
άντίπροσωπεύονται υπό τοϋ Κρέοντος, οί δεύτεροι ύπο.τής 'Αντι-
γόνης.

στ') Τραχίνιαι. — Ό Ηρακλής κυριεύσας τήν Οίχαλίαν ηχμαλώ-
τευσε τήν ώραίαν Ίόλην ζηλοτυπήσασα διά τούτο ή σύζυγος αύτοΰ
Δηιάνειρα πέμ-πει πρός αύτόν πέπλον βεβαμμένον έν τω αίματί τοΰ
Κενταύρου Νέσσου ώς φίλτρον πρός διατήρησιν τής συζυγικής άγά-
πης, άγνοοϋσα ότι τούτο είνε δηλητήριον φοβερόν, ώς άπέδειξε το
έπελθόν αποτέλεσμα· έλθών δηλονότι πρός τήν Δηϊάνειραν "Υλλος δ
υιός τού Ηρακλέους άναγγέλλει ότι δ πατήρ περιβληθείς τονύπ'αυ-
τής σταλέντα πέπλον καταφλέγεται ζών ή δυστυχής γυνή μαθοΰσα
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τούτο άπάγχεται. Ό δ' Ηρακλής αγωνιών ζητεί νά καύσωσιν αυ-
τόν έπί πυράς έπί τοΰ όρους τής Οίτης.

Έν ττ^ τραγωδία ταύτη, ήτις φέρει τό όνομα έκ τοΰ χοροΰ παρ-
θένων έκ Τραχίνος, κρατούσα ιδέα εινε δυστυχία έξ έρωτος συζυγικού.

ζ') Φιλοκτήτης.—Κατά την εις Τρσίαν στρατείαν τών Ελλήνων
δ Φιλοκτήτης έγκα-ελείφθη έν Λήμνω ένεκα τής δυσωδίαις πληγής
προελθούσης έκ δήγματος οφεως. Τώ δεκάτω έτει τοΰ τρωϊκοΰ πο-
λέμου έρχονται πρός αύτόν δ 'Οδυσσεύς καί δ Νεοπτόλεμος, υιός τοΰ
Άχιλλέω:, ινα παραλάβωσιν αύτόν είς Τροίαν, όπως κατά τι ν α
χρησμόν κυριευθη ή πόλις διά τοΰ τόξου τοΰ δωρηθέντος αύτώ ύπό
τοΰ Ηρακλέους. Έν ω δε διαλέγονται δ Φιλοκτήτης καταλαμβάνε-
ται ύπό οξυτάτων πόνων έκ τής πληγής καί δούς τά όπλα τώ Νεο-
πτολέμο) πρός φύ7ναξιν άποκοιμάται βαθύτατα. Ό 'Οδυσσεύς τότε
θέλει νά φύγωσι μετά τών όπλων είς Τροίαν άφίνοντες τόν ήρωα
εκεί* ά7,λ' δ Νεοπτόλεμος φύσει γενναίος καί τούς δόλου: άποστρε-
φόμενος, δεν συναινεί, άποδίδει δε τό τόξον τώ Φιλοκτήτη, όστις ζη-
τεί νά φονεύση τόν 'Οδυσσέα, ά7,λ' αποτρέπεται ύπό τοΰ Νεοπτο-
λέμου. Επιφανείς τότε δ 'Ηρακλής λ.έγει τω Φιλοκτήτη νά μεταβη
είς Τροίαν μετά τοΰ τόξου, ότι δέ δ 'Ασκληπιός θά θεραπεύση την
πληγην αύτοΰ. Ό Φιλοκτήτης πείθεται.

Έν τω Φιλοκτήτη φαίνεται ή εύσταθής καρτερία ύπο βαρείς πό-
νους, άλλ' ούχί άνευ θρήνων.

Έν μόνη τη τραγωδία ταύτη έκ τών σωζόμενων δ Σοφοκλής
ποιείται χρήσιν τοΰ άπό μηχανής θεοΰ.

Κρίοις περί Σοφοκλέους.— Τοΰ Σοφοκλέους αί τεχνίκαί καινοτο-
μίαΐ έν τη τραγωδία ύπήρξαν κυρίως τέσσαρες: άφήκε τό κατά τε-
τραλογίας άγωνίζεσθαι, είσαγαγών τό κατά δράμα, εισήγαγε τρίτον
ύποκρίτην, ηύξησε τόν χορον άπό 12 είς 15 πρόσωπα καί ανέπτυξε
ρ.άλλον την σκηνογραφίαν και την μουσικην τοΰ θεάτρου.

Ή πλοκή τών τραγωδιών αύτοΰ δέν εινε άπλή, ώς τών τοΰ Αι-
σχύλου: σύγκρρυσίς χαρακτήρων, καταστάσεις ποικίλαι καί συνδε-
δεμένα/. τών προσώπων, γεγονότα καί περιπέτειαι αγωνιώδεις, ών ή
πορεία βαίνει κανονικώς καί ταχέως πρός την λύσιν, διακρίνονται έν
αύταϊς. Κυρία μελέτη τοΰ ποιητοϋ εινε δ άνθρωπος παλαίων κατά
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των εξωτερικών κωλυμάτων, κύριον δε τραγικον έλατήριον ή βού-
λησίς, ουχί η ΐδεώδης, άλλ' ή λογική και εσκεμμένη, η επί σαφών
αιτίων στηριζομ,ένη, ή τιμώσα τον άνθρωπον και όταν άπολλύττ]
αύτον. Έν δε τη πάλη προς την μοιραίαν άνάγκην ο άνθρωπο: παρά
Σοφοκλεΐ άγωνίζεται ουχί ως παρ' Αίσχύλω άποτόμως και κατα-
πληκτικών, άλλα μετά τοΰ συναισθήματος της ελευθερίας και της
ηθικης ευθύνης. Ό ήρως παρ' αύτω δεν είνε πλέον γιγάντειος, εινε
άληθης ήρως, εινε άνθρωπος άνυψωθείς διά της άρετης αύτοΰ ύπερ
τους λοιπούς, διά τοΰτο δέ ύπο ιδεώδους κάλλους περιβαλλόμενος· αί
δ' εν αύτω φαινόμενα». ενίοτε άνθρώπιναι άδυναμίαι, ούσαι οικεΐαι
αύτη τη φύσει ημών, συγκινοϋσιν έτι μάλλον ημάς.

Οι χαρακτήρες παρά τω Σοφοκλεΐ δεν εχουσι το αόριστον μέγεθος
των αισχυλείων, άλλ' είναι ευδιάκριτοι, ώρισμένοι, πιστοί, ενιαίοι
και πλαστικοί,ώς οί ομηρικοί,γινόμενοι μάλιστα καταφανέστεροι δι*
αντιπαραθέσεως αντιθέτων χαρακτήρων καθόλου δε είναι ευγενείς και
υψηλοί, διότι δ ποιητής επλαττεν αυτούς τοιούτους οποΐοι ώφειλον
νά ήναι. _ '

Ή άνάπτυξις της πράξεως παρ' αύτω είναι τελεία, ε'χει δ' αύ-
στηράν ενότητα και συμ,μ,ετρίαν των μερών προς το όλον δια τοΰτο
το κύριον χαρακτηριστικών εν τη διεξαγωγή-αυτής είναι ή σωφρο-
σύνη η η μερότης, άκολουθουμένη και ύπο πολλών άλλων άρετών,
της φυσικότητος, της χάριτος, της ακριβείας, της αρμονίας και τοΰ
πάθους. Ή δε λύσις εν ταϊς τραγωδίαις αύτοϋ παρασκευάζεται μα-
κρόθεν, ώς παρ' Αισχύλω, παρατεινομένη μόνον τεχνικώς και ποικιλ-
λομένη μέχρι τέλους.

Ό χορός παρά Σοφοκλεΐ ένεκα της αναπτύξεως της πλοκής. και
τών χαρακτήρων εχει ήττονα σπουδαιότητα και εκτασιν το έργον αυ-
τοΰ είναι κατά το πλείστον έργον συνετοϋ ..συμβούλου η διερμηνέως
τών ιδεών και τών αισθημ.άτων τοΰ λαοΰ επί τη θέ<£ τών μεγάλων
παθών η τών μεγάλων" ατυχημάτων τών δρώντων προσώπων.

Ή γλώσσα τοΰ ποίητοϋ γενικώς είναι εντεχνος, πυκνή, ορθή και
εύκαμπτος,άκριβής, ζωηρά και άνευ πλεονασμών και πομπωδών φρά-
σεων, τολμ.ηρών μεταφορών και εικόνων, ώς η τοΰ Αισχύλου, πλού-
σια δ'εις διανοήματα και λίαν ποιητική' άλλ' ή γλώσσα τοΰ χοοοΰ
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είναι πολλάκις δύσκολος προσεγγίζουσα ουκ ολίγον τ·?) πινδαρική
το ρυθμικον μέρος είναι τέλειον.

Τοιαΰται είναι αί τραγωδίαι τοΰ Σοφοκλέους αί οποϊαι, επειδή
είναι πισται και τέλειαι εικόνες της άνθρωπίνης ψυχής εν τη ποικι-
λία των διαθέσεων καΐ των παθών αύτης, ελαβον παγκόσμιον κϋρος
και διαρκή σπουδαιότητα. Ή τραγική τέχνη παρά Σοφοκλεΐ, άπο-
βαλοΰσα πάν ότι ύπερφυσικον και βαρυ ειχεν 6 Αισχύλος, προσλα-
βοΰσα δε πάν το ανθρωπίνως δυνατόν, συμμετρικον, άρμονίκον'καί
ύψηλον, άνεδείχθη τελειότατη και τά μάλιστα μορφωτική του ήθους.

§. 14. Εύρεπέδης.

Ό Ευριπίδης ητο υίος Μνησάρχου, 'Αθηναίος,γεννηθείς εν Σαλα-
μΐνι την ημέραν της ενδόξου ναυμαχίας (480 π. Χ.).Πρώτον μεν ε-
πεδόθη εις την άθλητίκην και την ζωγραφικην, άς έγκατέλειψεν, είτα
δ' επαιδεύθη ύπο τον φιλόσοφον Άναξαγόραν και τους σοφιστάς Πρόδι-
κον καΐ Πρωταγόραν,ών η έπίδρασίς φαίνεται πολλή εν τοις δράμασιν
αύτοΰ' συνεδέθη δε και μετά τοΰ Σωκράτους, όστις τά μάλιστα ηύ-
νόει αύτω φοιτών, ως λέγεται, μόνον οσάκις εδιδάσκοντο νέα δράμ,ατα
του Εύριπίδου. 'Απείχε τών πολιτικών διάγων εν μελέταις βίον μο-
νήρη και σοβαρον, θέλων, ως δ ιδ-.ος ελεγε, νά ζη μ,όνον μετά τών
Χαρίτων καΐ τών Μουσών. 'Αλλά καίπερ ων μακράν της πολιτικής
παρηκολούθει την πορείαν ταύτης, ως φαίνεται εκ τών περί αύτης υ-
παινιγμών έν ταις τραγωδίαις αύτοϋ. Ό οικογενειακές βίος τοΰ ποι-
ητοΰ ύπηρζεν άτυχης. "Εσχε δε τρεις υιούς, ών δ νεώτατος εκαλεϊτο όμωνύμως τω πατρί.

Ό Ευριπίδης ήρξατο ποιών δράματα άπο τοΰ 26ου έτους της
ηλικίας καΐ ήγωνίσθη προς .τον Σοφοκλέα και άλλους, άλλα σπα-
νίως ετύγχανε της νίκης" ως λέγεται,πεντάκις ελαβε τά πρωτεία, πολ-
λάκις δε τά δευτερεΐα καΐ τάτρίτεΐα. Διαρκώς μένων εν 'Αθήναις μό-
νον περίτά τέλη τοΰ βίου αύτοϋ επορεύθη προςΆοχέλλον τον φιλόμου-
σον βασιλέα τη; Μακεδονία:, έν τη αύλη του ο/ν οίου διέμε^νε μετά
πολλών άλλων σοφών καί ποιητών απολαύων τιμών μ,εγάλων* άπέ-
θανε δ' εν Μακεδονί^ σπαραχθεις ύπο κυνών καί ετάφη τω 406 π.
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Χ. πλησίον τής Άμφιπόλεως παρά τήν συμβολήν δύο ρυάκων 6 τάφος

' ~ ' ' » ~ » / / Λ

αυτου εγενετο εν τοις μετεπείτα χρονοις προσκυνητηριον τών θαυμα-
στών αύτοϋ.Οί 'Αθηναίοι, εθρήνησαν πολύ τον ποιη-ήν καί έζήτησαν
τά οστά αύτοϋ, άλλ' επειδή δεν εδόθησαν κατεσκεύασαν προς τιμήν
αύτοϋ κενοτάφιον, βραδύτερον δε καί άνδριάντα ίδρυσαν.

Αί τραγφδίαι αύτον.— Ό Ευριπίδη; έ'γραψεν 92 δράματα, ών
διεσώθησαν 18 τραγωδίαι και Ιν σατυρκόν δράμα, ο Κνκλωψ. Αί
σωζόμεναιτραγωδίαι είναι αί εξής: "Αλκηστις, 'Ανδρομάχη, Βάκχαι,
'Εκάβη-, Ελένη, 'Ηλέκτρα, eΗρακλέίδαι, Ηρακλής μαινόμενος, Ί~
κέτιδες, eΙππόλυτος στεφανηψόρος, 'Ιφιγένεια ή εν Αύλίδι, Ιφιγένεια
ή εν Ταύροις, "Ιων, Μήδεια, 'Ορέστης, Τρωάδες, Φοίνισσαι, Ρήσος.
Έκ δέ τών άλλων τραγωδιών σώζονται αποσπάσματα. 'Ενταύθα
παοέχομ,εν σύντομον άνάλυσιν τών σωζόμενων.

α') νΑλκηστις.— Ή σύζυγος τού βασιλέως τών Φερών 'Αδμήτου,
"Αλκηστίς, θνήσκει έκουσίως προς σωτηρίαν αύτοϋ, άλλ' δ Ηρακλής
έπανάγει ταύτην έκ τοϋ Άδου. Ή τραγωδία αύτη, έν ή εξαίρεται
ή συζυγική άφοσίωσις, είναι περίεργος, διότι μετέχει τραγικού άμα
καί κωμικού, είναι δέ τό άρχαιότατον τών σωζομένων δραμάτων τοΰ
Εύριπίδου.

β7J 'Ανδρομάχη.— Ό Νεοπτόλεμος, λαβών μετά τήν άλωσιν τής
Τροίας ώς γέρας τήν σύζυγον τοΰ Έκτορος Άνδρομάχην, έσχεν έξ
αύτής υίόν τόν Μολοσσόν έν Φθία όπου έβασίλευεν, είτα δ'ένυμφεύθη
τήν θυγατέρα τού Μενελάου Έρμιόνην αύτη κατά τήν έν Δελφοίς
άπουσίαν τού Νεοπτολέμου καλέσασα τόν πατέρα αύτής ηθέλησε
διά τούτου νά φονεύση έκ ζηλοτυπίας τήν Άνδρομάχην καί τον Μο-
λοσσόν, άλλά τόν φόνον τούτον έκώλυσεν à πάππος τοΰ Νεοπτολέμου
Πηλεύς· ή Ερμιόνη φοβούμενη μή έπανελθών ο άνήρ αύτής κακο-
ποίηση αυτήν φεύγει μετά τοΰ Όρέστου* μετ' ολίγον έρχεται αγγε-
λία οτι ό. Νεοπτόλεμος έφονεύθη έν Δελφοίς· δ Πηλεύς θρηνεί επί
τούτω, άλλ' έπιφανείσα ή θεά Θέτις παραμυθείται αύτόν καί δίδει
συμβουλάς περί τής ταφής τού φονευθέντος ύπισχνουμένη ότι θά κα-
ταστήση αύτόν άθάνατον.

Έν τή τραγωδί^ ταύτη δείκνυται ότι πονηρά καί ζηλότυπος
γυνή δύναται νά πράξη μεγάλα κακά^
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γ') Βάκχαι. — Ό Βασιλεύς τώγ Θηβών Πενθεύς,παρα τάς συμβου-
λάς τοΰ μάντεως Τειρεσίου, άντέσχη είς την εισαγωγήν της λατρείας
τοΰ άποθεωθέντος Διονύσου* συλλαβών δε τοΰτον ένέκλεισεν εις είρ-
κτήν, ένθα όμως δ θεός ποιήσας σεισμον κατέρριψε τα ανάκτορα,
εν ω εν τώ Κιθαιρώνι αί Βάκχαι, με-' αυτών δΐ: και η μή—
τηρ τοΰ Πενθέως, ένέπεσον εις μανίαν ύπο τοΰ Διονύσου. Έλθω ν δε
δ Πενθεύς κατά προτροπήν τοΰ θεοΰ είς Κιθαιρώνα, "να Γδη τους φαι-
νομένους γυναικείους θιάσους, εκλαμβάνεται ύπο της μητρός καί τών
γυναικών ώς θηρίον και εν άλαλαγμοΐς κατασπαράσσεται υπ* αυτών.

Έν ταΐς Βάκχαις φαίνεται ή σύγκρΟυσις τοΰ ανθρωπίνου λογισμού
προς τον εκ της θρησκείας προερχόμενον ένθουσιασμόν.

δ') 'Εκάβη. — Ή γηραιά σύζυγος τοΰ Πριάμ,ου Εκάβη, αιχμάλω-
τος τών Ελλήνων μετά την άλωσιν της Τροίας γενομένη, υφίσταται
μέγιστα δεινά, διότι ή μεν θυγάτηρ αύτης Πολυξένη σφαγιάζεται
ώς εξιλαστήριοι θΰμα επί τοΰ τάφου τοΰ Άχιλλέως, δ δε υίος αύτης
Πολύδωρος δολοφονείται ύπο τοΰ βασιλέως τών Θρακών Πολυμήστο—
ρος προς οίκειοποίησιν τών κατατεθειμένων παρ' αύτώ εκ Τροίας θη-
σαυρών. Ό φόνος ούτος πληροί οδύνης την Έκάβην και πόθου φοβέρας
έκδικήσεως* όθεν προσκαλέσασα δολίως εις την σκηνήν, έν η διέμενε
μετ' άλλων αιχμαλωτίδων Τρωάδων, τον Πολυμήστορα καί τά μι-
κρά αύτοΰ τέκνα, επιτίθεται κατ' σντοϋ μετά τών συνδούλων και
φονεύει μεν τά τέκνα αύτοΰ, εξορύσσει δε τους οφθαλμούς τοΰ ιδίου*
προσδραμών δ 'Αγαμέμνων κα'ι μαθών τά γενόμενα αποπέμπει τον
Πολυμήστορα ώς άδικήσαντα.

Έν τη τραγωδία ταύτη, ης ή ύπόθεσις διχάζεται, άτε περιλαμ-
βάνουσα την σφαγήν της Πολυξένης καί την ,τύφλωσιν τοΰ Πολυμή-
στορος, παρέχεται είκών βαθυτάτης ψυχικής οδύνης άτυχους βασιλίσ-
σης καί μητρός καί τίμ.ωρία σκληροΰ προδότου.

ε7) 'Ελένη.—Μαχομένων τών Ελλήνων προ της Τροίας το όμοίωμ.α
μόνον της Ελένης είνε έν τη πόλει ταύτη, αύτη δε πραγματικώς
εύρίσκεται παρά τω σωφρονεστάτω βασιλεΐ της Αιγύπτου Πρωτεϊ,
όστις μετά τίνα χρόνον άπέθανεν. Ένταΰθα, μετά δεινήν τρίκυμίαν,
ερχεται ώς ναυαγός δ Μενέλαος* γενομένης δε αναγνωρίσεως μεταξύ
αύτοΰ καί της Ελένης παρά τον τάφον τοΰ Πρωτέοος, δ Μενέλαος
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παραλαμβάνει αύτην καί μετά πολλάς περιπετείας διαφυγών τάς
επίβουλος τοΰ ερώντος αυτής υίοΰ τοΰ Πρωτέως Θεοκλυμένου απο-
πλέει είς 'Ελλάδα μετ' αύτής.

Έν τη 'Ελένη δ Ευριπίδης άνεπτυξε τον περί ταύτης μύθο ν κατά
την παλινωδίαν τοΰ Στησιχόρου (1).

στ') Ηλέκτρα.—Αίγισθος δ τής Κλυταιμήστρας σύζυγος μετά τόν
θάνατον τοΰ 'Αγαμέμνονος συνέζευξε την θυγατέρα τούτου Ήλέ-
κτραν μετά τίνος χωρικού- ελθόντοςδ' εκ τής ξένης τοΰ άδελφοΰ αύ-
τής Όρέστου μετά τοΰ φίλου Πυλάδου καί γενομένης τής άναγνω-
ρίσεως μετά τής Ηλέκτρας, τελείται ύπο τοΰ Όρέστου πρώτον μεν δ
θάνατος τοΰ Αιγίσθου, καθ'δν χρόνον ούτος έθυεν έν τοίς άγροίς ταίς
νύμφαις,εΐτα δε, μετά τινας δισταγμούς,καί δ τής μητρός Κλυταιμή-
στρας δολίως προσκληθείσης είς τόν οίκον τής 'Ηλέκτρας· δ άδελφός
καί ή άδελφη μετανοοΰσιν αμέσως διά την μητροκτονίαν* άλλά τότε
έπιφαίνονται οί Διόσκουροι, οί'τινες δρίζουσιν ϊνα δ μέν 'Ορέστης
έλθών είς 'Αθήνας δικασθη έν Άρείω πάγω, ή δέ 'Ηλέκτρα συζευ-
χθη τω Πυλάδη.

Έν τη τραγωδία ταύτη διαφαίνεται ή τάσις τοΰ Εύριπίδου πρός
μεταρρύθμισιν τών παλαιών μύθων, έπίκρισιν τών θεών καί ταπεί-
νωσιν τών ηρώων.

ζ') cΗρακλεϊδαι. —Όί ύπό τοΰ Εύρυσθέως,βασιλέως τών Μυκηνών,
καταδιωκόμενοι Ήρακλεϊδαι καταφεύγουσιν είς 'Αθήνας καί εύρί-
" σκουσι προστασίαν. Ό Εύρυσθεύς απειλεί πόλεμον καί εισβάλλει
μάλιστα μετά στρατού είς την Άττίκην, ότε δ μεγαλόφρων αύτής
βασιλεύς Δημοφών ήρνήθη ν' άποδώση τούς Ήρακλείδας* δοθέντος
δέ χρησμού οτι θά νικήσωσιν οί 'Αθηναίοι άν ευγενής παρθένος σφαγή
τη Δημητρι, μία τών παίδων τοΰ 'Ηρακλέους, Μακαρία όνομαζο-
t μένη, υφίσταται εκουσίως τόν θάνατον έλθόντος δέ καί,τοΰ υίοΰ
τού 'Ηρακλέους Ύλλου ώς συμμάχου τών 'Αθηναίων μετά στρατού,
ηττάται δ Εύρυσθευς καί ούτω σώζονται σι Ήρακλεϊδαι.

Έν τη τραγωδία ταύτη εξαίρεται ή μεγαλοφροσύνη τών 'Αθη-
ναίων καί ονειδίζεται ή άχαριστία τών Πελοποννησίων στρατευόν-

( 1 ) "Ιδε σελ. 59. ~~
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των κατά τάς αρχάς τοΰ πελοποννησιακού πολέμου εναντίον πόλεως
εύεργέτιδος.

η') Ηρακλής μαινόμενος.—Νομ-ίσαντες οί Θηβαίοι νεκρον τον
Ήρακλέα, όστις κατέβη εις τον "Αδην ινα κομ,ίση εκείθεν τον Κέρ-
βερον, ανέθεσαν, μετά προηγουμένην στάσιν, την βασιλείαν εις τον
εξ Ευβοίας ελθόντα Λύκον ούτος ζητεί να φονεύση τον πατέρα, την
σύζυγον και τά τέκνα του 'Ηρακλέους^ άλλ'έπανελθών ούτος άπροσ—
δοκήτως φονεύει τον Λύκον. Ή Ήρα τότε πέμπει αύτω την Λύσ-
σαν, ης ένεκα δ 'Ηρακλής φονεύει τά ι δι α τέκνα, έκλαβών ταΰτα.
ώς τά τοΰ Εύρυσθέως, είτα δε και τήν γυναίκα* έν ω δ' εμελλε νά
φονεύση και τον πατέρα επέρχεται ή 'Αθηνά ήτις εμβάλλει αύτύν
εις ύπνον. Εγερθείς δ Ηρακλής και μ.αθών όσα επραξε λυπεϊται καΐ
θέλει ν' άποκτείνη εαυτόν, άλλά κωλύεται υπό τοΰ ές 'Αθηνών
μετά στρατού ελθόντος Θησέως οπως βοηθήση αύτον κατά τοΰ Λύ-
κου και απέρχεται εις 'Αθήνας προς καθαρμόν.

Έν τη προκειμένη τραγωδία καταφαίνεται ή σφοδρά εκδήλωσις
τοΰ μίσους της Ήρας κατά τοΰ Ηρακλέους διά τήν ύπο τούτου
ευτυχή έπιτέλεσιν τών άθλων.

θ') Ίκέζιδες.— Τών Θηβαίων κωλυόντων τήν ταφήν τών κατά τήν
στρατείαν τών 'Επτά επί Θήβας πεσόντων, αί μητέρες τών στρα-
τηγών τούτων ίκετεύουσιν εν Έλευσΐνι τον Θησέα νά μή άφήση
άτάφους κειμένους τούς υιούς αύτών, δ δέ Θησεύς, τη προτροπή μά- ,
λίστα της μητρός αύτοΰ, ελθών και νικήσας τούς Θηβαίους παρα-
λαμβάνει τούς νεκρούς ους καίει επί πύρας. Eύάδvηj ή σύζυγος
τοΰ Καπανέως, ενός τών 'Επτά επί Θήβας πεσόντων στρατηγών,
μή δυναμένη νά έπιζήση μετά τον θάνατον τοΰ άνδρός, ρίπτεται
εις τήν πυράν έν ή εκαίετο το πτώμα τούτου και θνήσκει οικτρώς.

Ή τραγωδία αύτη, συνδεομένη μετά πολιτικών γεγονότων, ήτοι
της δι' Άλκιβιάδου γενομένης συμ,μαχίας 'Αθηνών και νΑργους, και
της ασεβείας τών Θηβαίων μή έπιτρεψάντων , μετά τήν εν Δηλίω
μάχην τήν ταφήν τών νεκρών τών 'Αθηναίων, εινε μέγα εγκώμ.ιον
τών 'Αθηνών.

ι') Ίττπόλντος στεψανηφόρος.— Έρασθεΐσα Ιππολύτου του υιου
τοΰ Θησέως, νεανίου άγνοΰ τιμώντος μεν τήν "Αρτεμιν, περιφρονούν-
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τος δε τήν Άφροδίτην, ή μητρυιά αύτοΰ Φαίδρα αποκρούεται ύπ'
αύτοΰ* ένεκα δέ τούτου άπάγχεται άφίνουσα όμως έπιστολήν προς
τόν Θησέα, δι' ής ψευδώς κατηγορεί τοΰ 'Ιππολύτου ώς άνόσιον
έρωτα πρός αύτήν συλλαβόντος. Ό Θησεύς άνεξετάστως άποδιώκει
έν άραίς τόν Ίππόλυτον, όστις άπελθών και πεσών καθ' όδόν άπο
τοΰ άρματος διά τήν άφηνίασιν τών ίππων, ίδόντων θαλάσσιον τέ-
ρας τρομερόν, σύρεται ύπο τούτων κατά πετρών καί· σπαράσσεται
οίκτρώς* έν τοιαύτη δ' άθλια καταστάσει φέρεται προ τοΰ πατρός,
πρός τόν οποίον έπιφανεϊσα ή "Αρτεμις δεικνύει τήν άθωότητα τοΰ
υίοΰ· δ Θησεύς θρηνεί διότι γίνεται άδίκως αίτιος τοΰ θανάτου τοΰ
τέκνου αυτού* άλλ' δ 'Ιππόλυτος δεν μνησίκακεί κατά τοΰ πατρός
καί συγκίνητικώς συγχωρεί αύτόν έν ταίς τελευταίαις στίγμαΐς.

Έν τή λαμ,πρα ταύτη τραγωδία, έν ή τό έπώνυμον ατεφανηφό-
ρος ελήφθη έκ στεφάνου δν δ 'Ιππόλυτος προσφέρει τω άγάλματι
τής 'Αρτέμιδος έν τίνι σκηνή, φαίνεται ή έκδίκησις τής περιφρο-
νηθείσης θεότητος 'Αφροδίτης διά τοΰ θανάτου τοΰ 'Ιππολύτου, προς
δν μέσον άπλοΰν ύπηρξεν δ έρως τής Φαίδρας.

ια') 'Ιφιγένεια ή εν Ανλ'ιδι.—Κωλυομένου έν Αύλίδι ύπ' άπλοίας
τοΰ επί Τροίαν ελληνικού στόλου, δίδ εται χρησμός ινα ο αρχηγός
τοΰ στρατού 'Αγαμέμνων θυσιάση τή 'Αρτέμιδι μίαν τών ιδίων
θυγατέρων. Έν ιχεσο> π ολλών δισταγμών καί άφάτου οδύνης δ άτυ-
χης πατήρ καλεί έξ "Αργούς τήν θυγατέρα αύτού Ίφιγένειαν ύπο
τήν πρόφασιν γάμου μετά τοΰ Άχιλλέως. Ή κόρη καί ή μήτηρ
αύτής Κλυταιμήστρα έρχονται είς τό έν Αύλίδι στρατόπεδον, ένθα
μανθάνουσι τήν άλήθειαν ή Κλυταιμήστρα ερίζει σφοδρότατα πρός
τον 'Αγαμέμνονα μεμφομένη πίκρώς αύτόν καί πειρωμένη νά σώση
τήν Ίφιγένειαν αύτη κατ' άρχάς ικετεύει τόν πατέρα ίνα μη θυ-
σιάση αύτήν ή θέσις τούτου είνε δεινή, άλλ' ή άνάγκη είνε σιδηρά:
ή κόρη πρέπει νά θυσιασθή* τοΰτο κατανοούσα ή 'Ιφιγένεια καί
καταληφθείσα ύπ' ενθουσιασμού υπέρ τής σωτηρίας καί τής δόξης
της Ελλάδος προσφέρεται ήρωϊκώς πρός θυσίαν άλλά, καθ' ήν
στιγμήν ή μάχαιρα έμελλε νά πλήξη αύτήν, ή Άρτεμις άνήρπασεν
αυτήν καί ύπέβαλεν έλαφον άντ' αύτής, ^εταγαγοΰσα δ' είς Τα ρίδα
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κατεστησεν ίέρειαν έν τω έκεΐ ναώ αυτής· ουτω δ'-δ ελληνικός στό-
λος άπήλθ* κατά τής Τροίας.

Έν τη Ίφιγβνεία τη έν Αύλίδι βλέπει τις ότι μεγαλόψυχος και
εύγενης φίσις δι' ιδίας θυσίας δύναται ν' άνεύρη λύσιν τών άπορων.

ιβ') 'Ιφιγένεια ή εν Τανροις.—Κατάτίνα χρησμόν έρχεται είς
Ταυρίδα ό 'Ορέστης μετά τοϋ Πυλάδου όπως άφαιρέσωσι τό ξόανον
της 'Αρτέμιδος έκ τοϋ εκεί ναού αυτής" άλλά συλληφθέντες εμελλον
κατά τό περί ξένων έθος τού τόπου νά θυσιασθώσι τη Άρτέμιδι. Ή ιέ-
ρεια ταύτης, 'Ιφιγένεια, άρχεται τών προπαρασκευών της θυσίας τών
ξένων, άλλ' έν δίαλόγω δν συνάπτει μετ' αύτών αναγνωρίζει έν με-
γίστη συγκινήσει τόν άδελφόν αύτής Όρέστην και μετά πολλών
προφυλάξεων καταρτίζει σχέδιον φυγής έκ τής χώρας συν αύτω καί
τώ Πυλάδη· τό σχέδιον έκινδύνευσε νά ματαιωθη ένεκα καταδιώ-
ξεως τοϋ βασιλέως τοϋ τόπου Θόαντος, άλλ' έν τέλει εύωδοΰται διά
τής παρεμβάσεως τής 'Αθηνάς.

Έν τη Ίφιγενεία τη έν Ταύροίς, ής ή πλοκή εινε λίαν έντεχνος,
εξαίρεται ή άδελφικη άγάπη καί ή φιλία.

ιγ') "Ιων.— Ό "Ιων ανατραφείς νηπιόθεν έν τώ ναώ τοϋ Άπόλ-^
λωνος έν Δελφοίς καί υπηρετών έν αύτώ θεωρείται ορφανός, ενώ
εινε υιός τού 'Απόλλωνος καί τής Κρεούσης, θυγατρός τοϋ βασιλέως
τών 'Αθηνών Ερεχθέως. Ή Κρέουσα συζευχθείσα τώ Ξούθω ήλ.θεν
είς Δελφούς μετά τούτου, όστις μη έχων τέκνα καί ύπείκων εις τίνα
χρησμόν ηθέλησε νά υιοθέτηση τόν Ίωνα' άλλ' η Κρέουσα, ύπο-
πτεύσασα μη ήναι υιός αύτοΰ έξ άλλης γυναικός καί ζηλοτυπή-
σασα διενοήθη νά δηλητηριάση τόν νέον* τό έγκλημα ανακαλύπτε-
ται καί οί άρχοντες τών Δελφών καταδικάζουσιν είς θάνατον την
Κρέουσαν αύτη καταφεύγει είς τόν βωμόν τοϋ 'Απόλλωνος, δ δέ
Ίων μέλλει νά φονεύση αύτήν* παρεμβαίνει τότε ή Πυθία, ήτις έπι-
τηδείως κατορθοί όπως έπέλθη άναγνώρισις μητρός καί υίοΰ* ταύτης
δε γενομένης άπέρχονται πάντες είς 'Αθήνας, άφοΰ πρότερον ή 'Αθη-
νά ώρισεν ί'να δ Ίων βασιλεύση έν 'Αττική.

Έν τω Ίων ι ύμνεϊται ή περί αύτ οχθονίας ιδέα τών 'Αθηναίων.
ιδΟ Μήδ εια. — Ο 'Ιάσων, έλθών είς Κόρινθον μ,ετά tyic Ικ Κολχί—
δβς είς Ελλάδα έξ έρωτος άκολουθησάσης αύτώ Μηδείας, μνηστεύε-
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ται Γλαύκην την θυγατέρα, του βασιλέως τ^ς Κορίνθου Κρέοντος.
Μέλλουσα δ' ύπο τούτου να φυγαδευθη ή Μήδεια ζητεί ώς χάριν
να μείνη μίαν μόνον ήμέραν έν Κορίνθφ* τούτου τυχούσα πέμπει διά
τών ιδίων τέκνων ώς δείγμα εύγνωμοσύνης δώρον τη Γλαύκη εσθήτα.
καί χρυσοΰν στέφανον* ταϋτα περίβληθεϊσα εκείνη οίκτρώς άποθνή-
σκει ύπο τών άοράτως έν αύτοΐς έγκρυπτομένων φοβερών φαρμάκων
την αύτήν τύχην υφίσταται καί δ'δραμών οπως σώση αυτήν πατήρ
περιπλακεις περί το σώμα αύτης καί μή δυνηθείς ν' άποσπασθη. Μετά
τοϋτο ή Μήδεια έν μέσω φοβέρας διαπάλης τών μητρικών αισθημά-
των προς τον πόθον της έκδικήσεως κατά τοΰ άπιστου συζύγου φο-
νεύει τά Γδια αύτης τέκνα καί πίκρότατα τον 'Ιάσονα ονειδίσασα
απέρχεται έπί άρμ,ατος συρομένου ύπο πτερωτών δρακόντων εις
'Αθήνας "να συνοίκηση τω βασιλει αύτών Αίγεΐ.

Ή τραγωδία αύτη δεικνύει μέχρι τίνος βαθμ,οΰ δύναται νά φθάση
ή άγριότης καί ή μανία γυναικός προδοθείσης έν τω ερωτι ύπο τοΰ
ανδρός.

ιε') 'Ορέστης.— Καταδικασθείς εις θάνατον μετά της αδελφής
αύτοΰ 'Ηλέκτρας ύπο τών 'Αργείων δ 'Ορέστης δια την μητροκτο-
νίαν πειράται προ τοΰ θανάτου νά φονεύση μετά τοΰ Πυλάδου την
Έλένην τοΰ Μενελάου, άλλ' αύτη σώζεται ύπο τοΰ 'Απόλλωνος.
Ό 'Ορέστης τότε απειλεί νά φονεύση την θυγατέρα αύτής Έρμιό-
νην περιπεσοΰσαν είς χείρας αύτοΰ* δ Μενέλαος επιτίθεται "να σώση
ταύτην, άλλ' άναχαιτίζεται διότι βλέπει τον άμεσον κίνδυνον δν
διατρέχει ή θυγάτηρ αύτοΰ* έν τη περίπλοκη ταύτη τών πραγμάτων
επιφανείς δ 'Απόλλων συνδιαλλάττει αύτούς, δρίσας ϊνα δ μεν 'Ορέ-
στης λάβη σύζυγον την Έρμιόνην, δ δε Πυλάδης την Ήλέκτραν.

Πιθανώς δ Ευριπίδης έν τη τραγωδία ταύτη ήθέλησε νά παρα-
στήση την έκδίκησιν ήν έπειράθη νά λάβη παρά τοΰ Μενελάου καί
τοΰ οίκου αύτοϋ δ μητροκτόνος 'Ορέστης.

ΐς-'ί Τρωάδες.— Μετά την άλωσιν της Τροίας, παρασκευαζομένων
τών Ελλήνων προς άπόπλουν, μία τών αιχμαλωτίδων τών 'Ελλήνων
αρχηγών, η Κασάνδρα, προφητίκον χάρ.σμα έχουσα καί είς εκστα-
σιν περιπεσοΰσα, προλέγει την τίμωρίαν αύτών* ετέρα, ή 'Ανδρομάχης
άγγέλλει τη 'Εκάβη την θυσίαν της θυγατρος αύτης Πολυξένης ύπο



103

τών Ελλήνων επί τοΰ τάφου τοΰ Άχίλλέως. Ταλθύβιος δέ δ κήρυξ
τών Ελλήνων έλθω ν παραλαμβάνει τον μικρόν υίον τοΰ Έκτορος
και της 'Ανδρομάχης, άποσπών αύτον έκ της μ,ητρίκής αγκάλης, οπως κρημνίση αύτον έκ τών τειχών της Τροίας κατά κοινον δόγμα
τών Ελλήνων προς τούτοις ή Ελένη, μεταξύ τών αιχμαλωτίδων
άριθμηθεϊσα, μέλλει ν' άχθή ύπο τοΰ Μενελάου εις Ελλάδα όπως
εκεί φονευθή" ίνα σωθή αύτη άπολογεΐται λέγουσα πολλά και μά-
λιστα ότι ύπήρξεν εύεργέτις της Ελλάδος· άλλ' ή Εκάβη άναιρεΐ
τά επιχειρήματα αύτής και προτρέπει τον Μενέλαον νά φονεύση αύ-
τήν άμέσως- ούτος στέλλει τήν Έλένην εις τά πλοία* μετ' ολίγον
δε φαίνεται πυρπολουμένη ή Τροία και οι Έλληνες άπέρχονται
μετά τών αιχμαλώτων και τών λαφύρων.

Ή τραγωδία αύτη είνε σειρά φοβερών μόνον εικόνων της αλώ-
σεως τής Τροίας κατά έλεγειακον μ,άλλον τρόπον εκτεθειμένων.

ιζ') Φοίνισσαι. — Έρίσας δ Πολυνείκης προς τον άδελφον αύτοΰ
Έτεοκλέα περί τής βασιλείας τών Θηβών και φυγαδευθείς επέρχεται
έξ "Αργούς μετά στρατού κατά τής πατρίδος και πολιορκεί αύτήν.
Μάτην ή δυστυχής μήτηρ Ίοκάστη καλέσασα ύπόσπονδον εις τά
ανάκτορα τών Θηβών τον Πολυνείκη πειράται νά συνδιαλλάξη
αύτον μετά τοΰ άδελφοΰ* ούτος μένει άκαμπτος και άποπέμπει μετ'
απειλών τον Πολυνείκη. Μετ' ολίγον δ Τειρεσίας προσελθών τώ
Κρέοντί, άδελφώ τής Ίοκάστης,λέγει ότΐ "να σωθή ή πόλις τών Θηβών
άπο τών πολεμίων οφείλει ούτος νά θυσιάση τον υίον αύτοΰ Μενοΐκέα.
Τοΰτο άκούσας δ Κρέων καταλαμ.βάνεται ύπο άφάτου λύπης, θέ—
λων δε νά σώση τον υίον διατάσσει αύτον νά φύγη τάχιστα εκ τής
πόλεως' δ Μενοικεύς προσποιείται ότι πείθεται, άλλ' άπελθών άπο—
σφάζει εαυτόν ύπερ τής σωτηρίας τής πατρίδος. Μετά ταΰτα γενο-
μένης μάχης και πολλών πεσόντων εκατέρωθεν γίνεται άνακωχή,
διότι μέλλουσι νά μονομαχήσωσιν δ Πολυνείκης και δ Ετεοκλής.
Μαθοΰσα τοΰτο ή Ίοκάστη ερχεται μετά τής 'Αντιγόνης εις τον
τόπον τής μονομαχίας, ενθα εύρίσκει τούς υιούς αύτής τετρωμένους
και εκπνέοντας· έπί τή θέα ταύτη άποσπά έξ αύτών ξίφος και άπο—
κτείνασα έαυτήν πίπτει έπί τών πτωμάτων αύτών. Ό Κρέων
παραλαβών την βασΐλείαν άποδιώκει τον τυφλον Οιδίποδα εκ τών

Ι
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ανακτόρων καί διατάσσει νά θάψωσι μεν τόν Έτεοκλέα, νά ρίψωσι
δε άταφον τόν Πολυνείκη* ή 'Αντιγόνη μετά σφοδράν έριδα προς
τόν Κρέοντα, ού τόν υίόν Αίμονα άρνείται νά λάβη είς γάμον, άπέρ-
χεται άκολουθοΰσα τω άπελαυνομένω πατρί πρός χειραγωγίαν καί
περίθαλψιν αύτοϋ.

Ή τραγωδία αύτη, ης τό όνομα ελήφθη έκ τοϋ χορού συνισταμέ-
νου έκ παρθένων Φοινισσών, ώς άκροθίνιον πολέμου έκ Φοινίκης είς
Δελφούς στελλομένων τότε καί έν Θήβαις ένεκα τοϋ πολέμου άποκλει-
σθεισών, έχει πλείστας άρετάς καί πολύ τό τραγικόν- καίτοι δέ ή
ύπόθεσις είναι λίαν συμπεπλεγμένη, κύριος σκοπός έν αύτη διαφαί-
νεται ή έκπλήρωσις τής κατάρας τού Οιδίποδος όπως τά τέκνα δια-
μ,οιράσωσι τήν βασιλείαν διά τού σιδήρου, έπειδή μετά τήν τύφλω-
σιν κακώς μετεχειρίσθησαν αύτόν.

ιη') Ρήσος.— Ό 'Οδυσσεύς καί ό Διομήδης κατά τόν τρωϊκον
πόλεμον φονεύσαντες τόν έν καιρώ νυκτός σταλέντα κατάσκοπον τού
έλληνικοϋ στρατού Δόλωνα είσχωροΰσιν είς τό τρωϊκον στρατόπεδον
ίνα έπιτεθώσι κατά τοΰ Έκτορος, άλλ' ή Αθηνά άποτρέπει αύτούς
τούτου, προτρέπει δέ νά φονεύσωσι τον άρτι έλθόντα ώς έπίκουρον
τών Τρώων άλαζόνα βασιλέα τών Θρακών Ρήσον, διότι τότε μόνον
θά σωθη τό έλληνικόν στρατόπεδον. Ό 'Οδυσσεύς καί ό Διομήδης
φονεύουσι μετά πολλού κινδύνου τόν Ρήσον, άλλά διά τόν φόνον
τούτον κατηγορείται ό Έκτωρ, όστις άπαλλάσσετα.ι τής κατηγορίας
έπιφανείσης τής Μούσης Τερψιχόρης καί ειπούσης ότι αιτία αύτοϋ
είνε ή 'Αθηνά.

Ή τραγωδία αύτη, άνευ δραματικής άξιας ούσα καί είς άλλον
άποδιδομένη, κυρίαν ίδέαν έχει τήν τιμωρίαν τής άλαζονείας τοΰ
Ρήσου.

ιθ') Κύκ)Ιωψ.— Έν τω σατυρικώ τούτω δράματί περιέχεται ή
διά δόλου τύφλωσις τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου ύπο τοΰ Όδυσσέο>ς
έκδικουμένου τήν καταβρόχθισιν τών συντρόφων αύτοΰ ύπ' Ικείνου,
ώς ό Όμηρος εκτενέστερος έν 'Οδύσσεια άφηγείται. Ό χορός συνί-
σταται έκ σατύρων.

Ή ίδέα τοΰ δράμ,ατος τούτου είναι ότι τό πνεύμα νικά την κτη-
νώδη δύναμ,ιν.
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Κρίαις negl Ενρυι'ώου. — Ό Ευριπίδης στερείται μέν του υψους
τοΰ Αισχύλου καίτοϋ ιδεώδους κάλλους τοϋ Σοφοκλέους,ώςμετενεγκών
την τραγφδίαν εις την πραγματικότητα τοϋ βίου, άλλ' υπερβαίνει
άμφοτέρους κατά την άληθή καί εντονον περιγραφην τών ανθρωπί-
νων παθών συγκινών βαθέως τόν θεατην, διό καί τραγικώτατος ύπό
τοϋ Αριστοτέλους ώνομάσθη. Βαθύς και άκριβης γνώστης της άν-
Θρωπίνης καρδίας ών δ ποιητης συγκεντροί εν ταύτη τόν άγώνα·
παρ' αύτω νοϋς καί πάθος άγωνίζονται κατ' άλλήλων, συνηθέστερο*
δε νικ^ δεύτερον, οπερ δεικνύει μεν πόσ®ν άσθενης είναι η ανθρω-
πινή φύσις καί πόσον πραγματική η έκδήλωσις αύτης, άλλά τοϋτο
είναι πολλάκις ήκίστα ένισχυτικόν καί ηθικόν διά τόν Θεατήν.
Έλατήριον τραγικόν ίσχυρότατον θεωρεί καί τόν έρωτα, κατά τούτο
δε προσεγγίζει τω δράματί τών νεωτέρων, Σκηναί συγκίνητικώταται,
άναγνωρίσεις, περιπέτεια'., εναργέστατα', καί γραφικώταται καί πλή-
ρεις δυνάμεως διηγήσεις καί περιγραφαί, εγκατεσπαρμένα», έπιτη-
δείως έν ταΐς τραγωδίαις αύτοϋ, έμποιοϋσιν ίσχυροτάτην έντύπωσιν
εις την ψυχην τών άκροατών. Ό Εύριπίδης πάσας τάς εμπαθείς πρά-
ξεις, πάντα τά τολμηρά επιχειρήματα καί τά δόλια σχέδια αποδί-
δει εις τάς γυναίκας, τούς δ' άνδρας παριστάνει έχοντας ύποδεεστέ-
ραν Θέσιν καί ύπηρετοϋνταςτά σχέδια ταΰτα· τίνες όμοας τών γυναι-
κείων χαρακτήρων έν τοίς δράμασιν αύτοΰ είναι έξοχοι,μετά μεγάλης
λεπτότητος διαγεγραμμένοι καί όντες παραδείγματα λαμπρότατα
αύταπαρνήσεως καί άφοσιώσεως.

Άλλ* έν γένει οί χαρακτήρες παρ' αύτώ στερούνται υψους καί
ήρωϊσμοϋ, όντες καθαρώς άνθρώπινοι* ούτω δέ κινούμενοι ύπό σκέ-
ψεων, αισθημάτων καί παθών, ούχί εντελώς άμέμπτων, φαίνονται
πολλάκις ταπεινοί: βασιλείς, ήρωες, ηρωίδες καταβιβάζονται είς την
τάξιν τών κοινών άνθρώπων τών χρόνων τοϋ ποιητοϋ, ■ Ιχοντες την
ρητορικην δεινότητα, άμα δέ καί την άχαλ,ίνωτον έμπάθειαν αύτών.
Πολλάκις τά παρ' αύτώ πρόσωπα, είτε υψηλής είτε ταπεινής θέσεως
είναι, έκφέρουσι κρίσεις καί Θεωρίας περί τών ανθρωπίνων πραγμά-
των διά τοΰτο άπαγγέλλουσι ρήσεις μακράς έν ρητορίκφ στόμφω,
φιλοσοφοϋσιν, άπολογοΰνται, άντιλέγΟυσι μετά δικανικής λεπτότη-
τος καί άμφισβητοΰσΐν ενίοτε την υπαρξιν τών θεών η ποιούνται
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*ατηγ·ρίας κατ' αύτών τούτο προέρχεται «φ* ένος μβν k τ^ς t^tê
καθόλου καταστάσεως τών ηθών έν 'Αθήναις, αφ' ετέρου δε εξ αύ-
τοΰ τοΰ σκεπτικού πνεύματος τοΰ Εύριπίδου* διά τά πολλά δέ γνω-
μικά καί τάς φιλοσοφικάς έν τοις δράμασιν αύτοΰ ιδέας, κειμένας
πολλάκις άκαταλλήλως, έπεκλήθη 6 από σκηνής φιλόσοφος.

Η πλοκή τοΰ μύθου, ον πολλάκις πραγματεύεται έλευθέρως καί
αύθαιρέτως, γίνεται παρ' αύτω άνευ πολλής τέχνης, ένότητος καί
συμμετρίας τών μερών, άλλ' έχει άφθονον δραματικήν ύλην, διο καί
οι Ρωμαίοι καί πολλοί τών νεωτέρων, ίδιοι οι Γάλλοι, έμιμήθησαν
αύτόν. Έν τισι τών τραγωδιών αύτοΰ ή πραξις δεν είναι μία, άλλά
δύο, συγκρατούμεναι μέχρι της λύσεως ύπο ένος κυρίου προσώπου*
τοιαΰται είναι ή Εκάβη, αί Τρ;οάδεί:, δ Ηρακλής μαινόμενος.

Οί πρόλογοι τοΰ Εύριπίδου, διακόπτοντες την προσδοκίαν τών
θεατών κατά την δραματικήν άνέλιξιν της πράξεως βαινούσης προς
την λύσιν, δεικνύουσι διαφθοράν της τραγικής οικονομίας καί οπι-
σθοδρόμησιν της τέχνης, άλλ' όμως είναι άναγκαΐοι, διότι προδιδά-
σκουσι τους θεατάς περί της ύποθέσεώς καί ενίοτε της λύσεως τοΰ
δράματος, διότι δ ποιητής ταύτας έκανόνιζε κατ* Γδιον τρόπον ή ώς
εκείνοι ήδύναντο νά προσδοκώσι. Ή δέ λύσις, περιπλεκομένη πολλάκις
καί δύσκολος άποβαίνουσα, έπέρχεται διά τοΰ άπο μηχανής ·&εον, ήτοι
θεός τις αίφνης έπιφαίνεται διά μηχανήματος μετέωρος έν τη σκηνή
καί λύει άποτόμως τάς έκ τών γεγονότων έν τη πράξει άναφυείσας
δυσκολίας. Διά τοΰ άπο μηχανής θεοΰ έν τη δραματική τέχνη άπώ-
λετο ή φυσική άνάπτυξις καί λύσις της πράξεως.

Ό χορός παρ' Εύριπίδη περιορίζεται έτι μάλλον ενεκα της ανα-
πτύξεως της δραματικής πλοκής καί είναι σχεδόν τυπικός, μή ανυ-
ψούμενος είς σκέψεις βαθείας καί ύψηλάς εκ της παρατηρήσεως τών
δρωμένων γίνεται πολλάκις συνένοχος σιωπηλός είς τά προσχεδια-
ζόμενα εγκλήματα ή πληροί το μεταξύ τών πράξεων κενόν δι' ασμά-
των καλλιεπών μεν καί λαμπρον λυρι^ον κάλλος εχόντων, άλλ' ά-
μυδρώς προς την πράξιν· συνδεομ,ένων.

Ή γλώσσα τοΰ Εύριπίδου είναι σαφής καί πλήρης χάριτος, άλλα
καί όλιγώτερον τεχνικώς της τοΰ Σοφοκλέους έξειργασμένη, μή δια-
φέρουσα πολύ της συνήθους κατά τους χρόνους εκείνους έν τη βκκλη-
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σία και τοις δίκαστηρίοΐς. Τά μέλη του χοροΰ, ώ; και τά μέτρα,
είναι πολλαχοΰ έν ταΐ;. τραγωδίας αύτοΰ άτονα· άλλα τά αμοι-
βαία άσματα και αί μονωδία', αύτοΰ είναι κάλλιστα'-

Καίτοι τον Εύριπίδην διά του; νεωτερισμού; αύτοΰ έν τή δραμ.α-
τίκη τέχνη εσκωψαν πολλοί τών κωμικών και έπέκριναν ικανοί τών
περί τέχνης - φιλοσοφησάντων, άλλ' όμω; ή έπίδρασις αύτοΰ εις τον
ελληνικό ν κόσμον ύπήρξε μεγίστη και τά δράματα αύτοΰ παριστά-
νοντο περισσότερον και εύρισκον μιμητά; πλείονα; ή τά τών δύο
άλλων μεγάλων τραγικών. Και ή τέχνη δέ, ιδία ή πλαστική, πολύ
ένεπνεύσθη έ£ αύτοΰ. Ή προτίμησι; δε τή; παραστάσεως τών δρα-
μάτων τοΰ Εύριπίδου κατά τον μέσον αιώνα οφείλεται εις τον γνο>-
μικον και φιλοσόφικον αύτών χαρακτήρα οντα συμφωνότερον προς
τά; χριστιανικά; ιδέας.

§ 1 Î». Χύντομ-ας τών τρ&ών ιχεγάλων

τραγικών έν βυγχρίαει προς αλλήλους.

Συγκρίνων τις τούς τρεις άνωτέρω μεγάλους τραγικούς έν τή έξε-
λίξει τή; τραγική; τέχνης βλέπει έν αύτοϊς τοεΐ; διακεκριμένους χα-
ρακτήρας· ο μεν Αισχύλος,έν τοις ηρωικοί; χρόνοι; τών περσικών πο-
λεμούν τραφεί; και ένθουσιώδους θρησκευτικού πνεύματος άεί έμφορού-
μενος, ποιεί έν ταΐ; τραγωδία·.; τά πρόσωπα ύπεράνθρωπα και ύπερ-
φυσικά, ούτω δέ κατέχει τον νψηλόν χαρακτήρα' ο δέ Σοφοκλής,
εμπνευσθεί; ιδίως έκ τοΰ περί τον Περικλέα ιδεώδους ήθικοΰ κόσμου
και ένώσα; έν τοΐ; δράμασιν αύτοΰ τήν άκρίβειαν τών άρχαίων ήθών
μετά τή; έλευθεροφροσύνης τών νεωτέρων χρόνων, ποιεί τά πρόσωπα
τοιαύτα οία πρέπει νά ήναι και εκπροσωπεί τον μέοόν χαρακτήρα·
τέλος δ' δ Ευριπίδη;, αγόμενος ύπο τοΰ σκεπτικού πνεύματος τοΰ
αιώνος και τή; πραγματικής έξετάσεως τοΰ άνθρώπου, ποιεί τά πρό-
σωπα οία είναι και αντιπροσωπεύει τον μαλακόν χαρακτήρα.

§ 16. Οι άλλος τραγικοί.

Σύγχρονοι τών τριών μεγάλων τραγικών υπήρξαν και πολλοί άλ-
λοι, ων τά εργα άπώλοντο, άλλ' ών ή σπουδαιότης δεν ύπήρξε μι-
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κρά, διότι πολλοί εξ Λυτών νίκηφόρως ήγωνίσθησαν προς εκείνους.
Άλλ' άπό τοΰ θανάτου τοΰ Εύριπίδου ή τραγική τέχνη βαίνε·, εις
τήν παρακμήν κατά τε τήν οίκονομίαν, τά ύψος και τήν γλώσσαν
οί ποιηταί αύτής, τών οποίων' πολλοί ήσαν άπόγονοι ή συγγενείς
τών μεγάλων τραγικών, παρήγον μεν άφθονίαν δραμάτων, ών άπο-
σπάσματα μόνον έσώθησαν, άλλ' ύπελείποντο πολύ εκείνων. Έκ
τών τραγικών τούτων επίσημοι έγένοντο "Ιων ό Χίος και Άγ^αιος b
Έρετριεύς, ανήκοντες εις τόν ύψηλόν είτε αίσχύλειον χαρακτήρα,
Ίοφών b υιός τού Σοφοκλέους και Σοφοκλής ό νεώτερος, άνήκοντες
είς τόν μ,έσον, Ευριπίδης ό νεώτερο; και ο άβρός καί κομψός Άγά&ων,
είς τόν μαλακόν, έτι δέ καί ό Νεόφρων, είσαναγών είς τήν τραγω-
δίαν τά εμβόλιμα «σματα,ήτοι χορικά άσματα ούδεμίαν σχέσιν έχοντα
πρός τήν δράσιν.Δύναμις καί πρωτοτυπία έλειπον άπο τά έργα τούτων.
Ότε δ' έπέδρασεν ή ρητορική είς τήν τραγφδίαν έποίουν δράματα προ:
άνάγνωσιν μόνον,όθεν καί άναγνωστικαι εκλήθησαν αί τοιαΰται τραγο:-
δίαΐ'γνωστότερος τών ποιησάντων τοιαύτας τραγωδίας ύπήρξεν ό Χαι-
ρήμων σύγχρονος τοΰ Αριστοτέλους. Έκαλλιεργήθη δέ ή τραγωδία
καί κατά τούς άλεξανδρινούς χρόνους· επί Πτολεμαίων ήκμασαν
έπτά τραγικοί κληθέντες τραγική Πλειάς, έν οίς ό Λυκόφρων, ποιη-
τής τής Αλεξάνδρας ή Κασάνδρας. Έκ δε τών χριστιανικών χρόνων
σώζεται δράμ.α Χριστός πάσχων.

g 1 ^- ΉΟιχή άζία τής ελληνικής τραγωδίας.

Ή ελληνική τραγωδία, σεμνή, ήρωϊκή καί θρησκευτική ούσα εν
τή άκμή αύτης, ύπήρξε μέγα κοινωνικόν καί έθνικόν σχολείον διά
τούς Έλληνας. Δεσμεύουσα τήν καρδίαν καί τόν νοΰν διά τής εκφρά-
σεως βαθέων καί υψηλών αισθημάτων καί ιδεών, θέλγουσα τήν φαν-
τασίαν διά τοΰ θεάμ,ατος τής άνθρωπίνης ζωής ύπο τήν εύγενεστέ-
ραν ταύτης όψιν, τούς δέ οφθαλμούς καί τά ώτα διά τής ένώσεως τή;
ποιήσεως καί τής μουσικής, τής άπαγγελίας καί τής μιμικής, παρεΐ-
χεν έξοχον πνευματικήν άπόλαυσιν, άμα δέ καί ευγενή μόρφωσιν
εκ του εν αυτη πε

ριεχομένου ύψιστου ηθικού καλού.ΤΗτο όέ ή διεξα-
γωγή τών τραγικών παραστάσεων καί ή έξ αύτών έντύπωσις θαύμα-
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σία. Μεγαλοπρεπής πομπή, άπειρος συρροή ανθρώπων, επικοινωνία
αυτόματος τών ψυχών έν θρησκευτικώ αίσθήματί, μεγίστη φαιδρότης
έκ τής Διονυσιακής εορτής, ένθουσιασμος και προσδοκία, προσέδιδον
έκτακτον ίσχύν και μεγαλεΐον είς τάς παραστάσεις έκείνας. Έν ταΐς
μεγάλαις έκείναις ποιητ'.καϊς και θρησκευτίκαϊς ήμέραις αί ψυχαί
ήσαν εύπαθέστεραι καί δεκτικώτεραι, τά πνεύματα ήπιώτερα καί οί
λόγοι τοΰ ποιητοΰ άντήχουν ύπέρ το' πλήθος ρ.ετά θαυμαστού τόνου
καί λαμπρότατος.

Έν τω θεάτρω έτίθεντο άπαύστως ύπο τά όμματα τών Ελλήνων
πάσαι αί άρχαΐαι παραδόσεις· εκεί εβλεπον τούς εθνικούς ήρωας προ-
σωπικώς δρώντας καί πάσχοντας,ήκουον αύτούς όμιλοΰντας καί έταύ—
τ'.ζον τά εαυτών αισθήματα προς τά εκείνων* ή αρχαία Ελλάς ύπο
την ποιητικήν μεν, άλλα πραγματικήν ταύτην μ,ορφήν, έγίνετο δι'
αύτούς ζώσα καί συγκεκριμένη.

Το σχολεΐον τοΰτο τοΰ ελληνισμού ην α μ. α σχολεΐον ηθικής ύπο
την εύρυτέραν σημασίαν τής λέξεως. Όλα τά προβλήμ,ατα τής αν-
θρωπινής ζωής άφ' εαυτών έτίθεντο έν τοις δράμασ;ν έκείνοις, άτινα
έπλήρου ή άνθρωπότης: ειμαρμένη, καθήκον, πάθος, ήρωισμ-ός, έλευ-
θερία,άφροσύνη,άλαζονεία,πάντα ταύτα τά έν ήμΐν ή περί ημάς συντα-
ρασσόμενα,άπαύστως παρίσταντο έν τώ θεάτρ:ο.Το λογικον ή ή έ'μ.φυ-
τος δρμή, το πιθανόν ή το άγνωστον, δ ύπολογίσμος ή ή τύχη, άπε-
τέλουν άντίκείμενον άπειρων σκέψεων. Ώς δε ή έν καλη κοινωνία
φοίτησις λεπτύνει τον νοΰν, καθιστή άβρότερα τά αισθήματα καί
όξυτέραν την κρίσιν, ούτως ή άναστροφή μετά τών πλαστών όντων
τών δημιουργηθέντων ύπο έξοχων τραγικών πνευμάτων έξωκείου τούς
Έλληνας προς ιδέας ύψηλάς, προθέσεις γενναίας, συγκινήσεις εύγε-
νεϊς καί σπανίας, μή παρεχομένας ύπο τοΰ καθημερινού βίου. Έκ
πάντων τούτων γίνεται καταφανής ή διανοητική καί ηθική ώφέλεια
την οποίαν οί θεαταί άπερχόμενοι έκ τοΰ θεάτρου άπεκόμιζον μεθ'
εαυτών έκ τών τραγικών παραστάσεων. Tou 3την έπίδρασιν ειχεν ή
τραγωδία έπί τών Ελλήνων, ήτις καί παρ' άλλοις λαοϊς επέδρασε
τά μέγιστα, κατά μεν τούς αρχαίους χρόνους παρά Ρωμ.αίοις, κατά
δε τούς νεωτέρους παρά Γάλλοις καί Ίταλοΐς.
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Β*. ΚΩΜΩΔΙΑ
§ 1. Όρςβμ,ος αύτ^ς κατ' Άριατοΐέλη.

Κωμφδία êcrtl μίμησις φανλοτέρων μ&ν, ον μένχοι κατά nâoav
κακίαν, άλλά τον αίσχρον, ον έστιτό γελοΐον μόριον. Ίο γάρ γε-
λοΐόν εστίν άμάρτημά τι και αίσχος άνώδυνον και ον φ&αρτιχόν,
οίον εν&νς τό γελοΐον πρόσωπον αίσχρόν τι καί διεφ&αρμένον άνευ
οδύνης· ήτοι: Κωμωδία είναι μίμ,ησις ταπεινότερων ή έν τη τραγω-
δία πραγμάτων, ούχί ομως εις πασαν κακίαν άναφερομένων, άλλ'
είς το άσχημον, ού μέρος είναι το γελοΐον' το δε γελοΐον είναι έλάτ-
τωμα καί άσχημία μη φέρουσα όδύνην καί φθοράν* τοιούτον γελοΐον
π. χ. είναι πρόσωπον άσχημον καί διεστραμμένον άνευ πόνου.

Τόν δρισμόν τούτον έδωκεν δ 'Αριστοτέλης περί τής κωμωδίας.

Μέσον δέ πρός παράστασιν τού κωμικού είναι τό σκώμμα, όπερ
είναι ή έξ άπροσδοκήτου άποκάλυψις τοΰ ταπεινού καί γελοίου πε-
ριβεβλημένου πρότερον τύπον σεμνόν καί εύπρεπή, σκοπός δέ ή εκ
τής άποκαλύψεως ταύτης διαφώτισις καί ήθικη βελτίωσις τών
θεατών.

Έν τη προτέρα ποιήσει στοιχειώδη δείγματα τοΰ κωμικοΰ, ασχέ-
τως προς την τεχνικην διαμόρφωσιν τής κωμωδίας, είναι iv μέν τη
επικτΐ τά κατά τόν Θερσίτην καί τόν Μαργίτην παρ' Όμήρψ, εν δέ
τη λυρική οί δριμεΐς ίαμβοι τοΰ 'Αρχιλόχου.

. § réveotç -ΐής ΚωμωΠ^ς.

Ή κωμωδία την άρχην αύτής έσχεν, ώς καί ή τραγωδία, έν ταΐς
διονυσιακαίς έορταΐς.Τελουμένων δηλονότι τών κατ' άγρούς Διονυσίων
τον χειμώνα,οί δημόται έπί τη γεύσει τοΰ νέου οίνου ετέλουν πομπήν
πρός τιμήν τοΰ θεοΰ έν μεγάλη εύθυμί^ καί παιδιαΐς. Ερχόμενοι προ
ναοΰ η βωμοΰ τοΰ Διονύσου έθυον καί εύωχοΰντο* μετά δε ταΰτα η
εκεί μένοντες ή έν ταΐς δδοϊς περιφερόμενοι ηδον τά είς τόν Διόνυ-
σον άναφερόμενα φαλλικά άσματα, ενθουσιωδώς δέ καί άκολάστω^ορ-
χούμενοι κατά μίμησιν τών Σατύρων έσκωπτον άμα τους παρ
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χάνοντας ή και άλλα πρόσωπα σύγχρονα μ.έν, άλλα μή παρόντα* ή
τοιαύτη μετά σκωμμάτων, ωδής και ορχήσεως διονυσιακή πομπή
έκαλεϊτο κώμος· έκ τής έν τω κώμω τούτω ωδής ώνομάσθη και ή
κωμωδία. 'Ολίγον δε κατ' ολίγον έν τή ειρημένγ) εορτή έφηρμόσθη
τελειότερον έν τω κώμω ό κωμικός χορός* έν αύτω ύπήρχεν εις όστις
έξηρχε τών φαλλικών ασμάτων ώς δ' ή τραγωδία προήλθεν έκ τών
έξαρχόντων τοϋ διθυράμβου, ούτω και ή κωμωδία έκ τών έξαρχόν-
των τών φαλλικών ασμάτων. Στοιχεϊον κωμικον φαίνεται ότι ήσαν
και οι έν 'Αθήναις τελούμενοι γεφνρισμοι, σκώμμ,ατα, άτινα κατά
την έορτήν τών έλευσινίων μυστηρίων άπέτεινον κατά τών πολιτευό-
μενων τινές τών έορταζόντών κεκαλυμμένον έχοντες το πρόσωπον. Πώς
δέ βαθμηδόν και πού άκριβώς το πρώτον έγένετο ή μόρφωσις τής
κωμωδίας δέν είναι σαφώς γνωστόν, οπως άβέβαιον είναι προς τού-
τοις άν 6 κωμικός ή ό τραγικός χορός έμ,ορφώθη πρότερος και κατ'
άκολουθίαν τις τών δύο έχρησίμευσεν ώς τύπος εις τον άλλον διά
την τεχνικήν ρ,ορφήν. Πιθανώτατον όμ.ως είναι ότι τά έν Ελλάδι
και έν Σικελία Μέγαρα υπήρξαν ή πρώτη κοίτίς τής κωμικής τέχνης.

§ 3. Μεγαρεκή κωμ.ωδ£αϊ ϊουοαρίων.

Τά έν Ελλάδι πρώτα κωμικά δοκίμια άναφαίνονται έν Μεγά-
ροις διά τού Σουοαρίωνος (570 π. Χ.). Ούτος εις τά άσυνάρτητα
σκώμματα τοΰ χορού έδωκε σκοπιμωτέραν διεύθυνσιν είσαγαγών
στοιχειώδη τινά πράξ'.ν μετά ποιητικής μορφής και τον έξάρχοντα
τοΰ χορού είς ύποκοιτήν μεταβαλών. Έν τή πρωτογόνω ταύττρ κα-
ταστάσει ούσαν την κωμωδίαν είσηγαγεν ό Σουσαρίων εις τήν Ατ-
τική·-', ενθα άρχεται μεν ή άνάπτυξις αύτής, άλλά φαίνεται ότι
προς στιγμήν άνακόπτεται ενεκα τής τυραννίδος τοϋ Πεισιστράτου,
διότι έπί ταύτης δέν αναφέρεται κωμικός ποιητής' τοΰτο δηλοΐ ότι,
ώς βραδύτερον άνεπτύχθη ή κωμωδία, μόνον έν έλευθέρα πολιτεία
ήδύνατό νά δρα και άκμάζη.

Τά πρώτα κωμικά δοκίμια δέν περιεΐχον τέχνην δραματίκήν εν
τή πράξει, αποτελούντα μάλλον σειράν σκωμμάτων μ.ετά μ.ύθων προς
παραγωγήν γέλωτος μόνον, δια τοΰτο δέ και ή πολιτεία δεν άνέ-
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λαβεν άμέσως την φροντίδα τής. παραστάσεως αυτών ώς τών τρα-
γωδιών άς έθεώρησε σπουδαίας. Ούχ ήττον οί μετά τον Σουσαρίωνα
κωμικοί ποιηταί προήγαγον βαθμηδόν έν 'Αττική την κωμωδίαν
ούτως, ώστε αύτη έπί 'Αριστοφάνους έφθασεν είς την ύψίστην αύτής
τελειότητα.

§ 4L. 2(κελίωτίχή κωμωδία: Επίχαρμος.

Τεχνικωτέρα μορφή τής κωμωδίας ανευρίσκεται κατά τάς αρχάς
τοΰ πέμ,πτου αιώνος έν Σικελία, ής οί κάτοικοι έφημίζοντ® διά το
πνευματώδες καί σκωπτίκον αύτών. 'Ενταύθα έμορφώθη ή οικελιω-
τικη λεγομένη κωμωδία, τής οποίας έπισημότερος ποιητής ύπήρ-
ξεν 'Επίχαρμος δ Κώος μεν, άλλ' έν Συρακούσαις προ πάντων
παρά Γέλωνι καί Ίέρωνι τοις τυράννοις διαμείνας καί 90ούτης τω
454 αποθανών. Έγραψεν ύπέρ τάς τριάκοντα κωμωδίας έν δωρική
διαλέκτω, τών οποίων ομως ή ύπόθεσις δέν δύναται νά γνωσθή έκ
τών ολίγων σωζομένων αποσπασμάτων τινές μέν αύτών ειχον μυθο-
λογικήν ύπόθεσιν, αί δέ πλεΐσται άπέβλεπον είς τά ήθη τών ανθρώ-
πων καί μάλιστα τών χυδαίων, έν πολλαϊς δ' αύτών, διά την φι-
λοσοφικήν τοΰ 'Επιχάρμου τάσιν, ένισχυθεισαν έκ τής πυθαγορείου
φιλοσοφίας, ύπήρχον λαμπρά γνωμικά καί άποφθέγματα, ώστε κατά
τοΰτο δ 'Επίχαρμος ην έν τή κωμωδία δ,τΐ δ Εύριπίδης έν τη τρα-
γωδία.

Έν ταΐς κωμωδίαις τοΰ Επιχάρμου οί θεοί καί οί ήρωες κατα-
βιβάζονται είς τήν τάξιν τών κοινών άνθρώπων διακωμωδούμενοι
ύπ' αύτοΰ.

g ο. Άνά«τ·ο1ξ&ς τ^ς κωμωδίας έν Αττική.

Ή κωμωδία έν 'Αθήναις, ευρισκομένη έτι μέχρι τών περσικών
πολέμων έν τη άτελεΐ έκείνη καταστάσει, έν η κατελείφθη ύπο τοΰ
Σουσαρίωνος, ήρςατο άναπτυσσομένη κατ' ολίγον διά σειράς κωμι-
κών ποιητών, οιτίνες άπο τοΰ 480 — 430 προπαρεσκεύασαν τήν έπί
'Αριστοφάνους άκμην αύτη:." έκ τών πρώτων κωμικών τής περιόδου
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ταύτης, ών τά έργα δεν ησαν σπουδαία, αναφέρονται δ Χκύνίόης,
b Έκφαντίδης καί άλλοι* άλλ' ό'τε άπο του 460 η κωμωδία άνε-
γνωρίσθη ύπο τών άρχόντων καί εισήχθη υπ* αύτών είς τούς δημο-
σίους ποιητικούς άγώνας έν ταίς έορταϊς τοΰ Διονύσου, τότε τεθείσα
πλέον ύπό την αιγίδα τής πολιτείας, έμποδισάσης μέν ποτε την
διακωμώδησιν συγχρόνων προσώπων, άλλ' είτα έπιτρεψάσης ταύτην,
ήρξατο γοργώς βαίνουσα πρός την άκμήν* έπισημότεροι πρόδρομοι
ταύτης ύπήρξαν τό μέν ό Κρατίνος, δούς εις την κωμωδίαν σχε-
δόν την κανονικην καί τελείαν αύτής μορφήν καί πολλάκις έν κω-
μικω άγώνι επιτυχών,τό δέ b Κράτης σύγχρονος αύτοΰ,όστις πρώτος
άφήκε τά προσωπικά σκώμματα καί έπραγματεύσατο θέμα γενικόν
καί υποθέσεις φανταστίκάς, διακωμωδών ιδίως χαρακτήρας. Καί
τοΰ μέν Κρατίνου έργον σπουδαϊον άναφέρεται ή ΙΙυτίνη, ούσα απο-
λογία τις κατά τοΰ 'Αριστοφάνους, όστις νεαρός ών καί άρτι ποιών
κωμωδίας έπετίμησεν αύτόν ώς οινοπότην, τοΰ δε Κράτητος τά
Θηρία· έν αύτοίς έξεικονίζετο πόλις ένθα δεν θά ύπήρχσν δοΰλοι, ό
δ' άνθρωπος, στέργων νά μη τρώγη £ώα, θά ύπηρετείτο ύπό
τούτων. _ ν

Έκτος τών δύο τούτων κωμικών ησαν καί άλλοι κατά τούς χρό-
νους τούτους. Ό δ' Ενπολις} b κυρίως σύγχρονος τοΰ 'Αριστοφάνους
έν τη μορφώσει τής κωμωδίας τεχνικώς, έφημίζετο τά μέγιστα διά
την εύφυιαν, την φαντασίαν, την λεπτότητα,την πικρίαν τοΰ σκώμ-
ματος καί τούς ώραίους στίχους. Έν τίνι κωμωδί^, τοις Βάπζαις,
διακωμφδήσας τόν Άλκίβιάδην έκινδύνευσε νά πάθη υπ* αύτοΰ.Μ -

I β. χωμιχαέ.

Ή κωμωδία τάς υποθέσεις αύτης λαμ€άνει η έκ παλαιών μύθων
ή έκ τών ηθών τοΰ δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού βίου. Μέσον δέ πρός
διβξαγωγην τής κωμικής υποθέσεως είναι κυρίως ή διά καταπληκτι-
κών άντιθέσεων ή υπερβολικής άστειότητος άπόδειξις τοΰ επιζητού-
μενου. Ή ευρεσις τής κωμικής ύλης ητο δυσκολωτέρα τής τραγικής,
*λλ' *ί λβπτομί^και εύκολοι, διότι αύται «πήτουν μόνον ιτνβομ*-
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τικήν εύχέρειαν καί εύφυ'ίαν, άς το άττίκον ίδια πνεύμα είχεν ύπερ
πάν άλλο εν άφθονία.

Η ενάτης τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου έν τη κωμωδία δεν είναι
αυστηρά.

Ή προπαρασκευή τή: διδασκαλίας τών κωμωδιών έγίνετο ώς και
ή τής τραγωδίας, πάντοτε δε 6 άγων τών κωμωδιών έν τω θεάτρω
έγίνετο μιας προς μίαν.

Μορφωθείσης ήδη τής κωμωδίας εις τελείαν δραματικήν πραξιν
διεκρίθησαν τεχνικώς και τά μέρη αυτής ώς τά τής τραγωδίας.
Όθεν περιλαμβάνει και ή κωμωδία πρόλογοι', ττάροδον, οτάαιμα,
επεισόδια, εξοδον.

Ό πρόλογος, ού χρήσις έγένετο βραδύτερον κατά τον τρό-
πον τοΰ Εύριπίδου, ύπεδείκνυε τήν πρχζ,ιν και παρεσκεύαζε τήν
άπόδειξιν αυτής. Ή πάροδος έχει δραματικήν μάλλον ή καθα-
ρώς λυρικήν μορφήν, ενισχύει τήν πραξιν και έκδηλοι έν ασματι,
απαγγελία και δίαλόγω ταραχώδη τών χορευτών διάθεσιν, συνήθως
δε είναι εκτενεστέρα τής τραγικής παρόδου. Τά στάσιμα, χωρίζοντα
τά έπεισόδια άπ' αλλήλων, είναι ούχί εκτενή καί περιέχουσι

δύο

μέρη άντιστροφίκά άνευ έπψδοΰ, ενίοτε δε είναι καί μονοστροφικά'
είναι δε κυρίως σκωπτικά άσμάτια, οιονεί ίχνη τοΰ αρχαίου κώμου-
έτι δε διημ,είβοντο άσματα πολλά μεταξύ τών χορευτών καί τών
υποκριτών, ώς έν τή τραγωδία οί κομμοί, καί μονωδίαι άδόμ»ναι
ύπο τών υποκριτών μόνον, ώς έν έκείνη τά άπο σκηνής άσματα.
"Τά έπεισόδια είναι τά διάφορα μέρη τής κωμικής πράξεως έν
διαλόγω, είναι δέ μάλλον ζωηραί σκηναί διαδεχόμεναι άλλή7νας,
διότι οί κύριοι δραματικοί συνδυασμοί τελούνται έν άρχή τής κω-
μωδίας. Ή έξοδος τέλος, έν παραφόρω όρχήσει καί ασματι ύπο τοΰ-
χοροΰ εκτελουμένη, περιέχει τήν λύσιν" αύτη όμως ένίοτε ευρίσκεται
έν τω μέσω τής κωμωδίας.

'Αλλά το ιδιάζον τή κωμωδία καί δν δ πρώτος αυτής πυρήν είναι
ή καλουμένη παράβασις· αύτη είναι το πρώτον μετά τήν πάροδον
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άσμα,δτε τών υποκριτών καταλιπόντων την σκηνην οί χορευταί εστρέ-
φοντο καί έβαινον παρά τους θεατά; (εξ ού καί παράβασις) εν τη
ορχήστρα. Ή παράβασι;, πλήρη; ούσα, διαιρείται εις επτά μέρη,
εν τών οποίων περιέχει κρίσεις και αισθήματα τοΰ ποιητοϋ έκφερο-
μένας μεν διά τοΰ κορυφαίου τοΰ χοροΰ, άποβλεπούσας δε η είς την
πολιτικην καί κοινωνικην κατάστασιν της πόλεως η και είς ξένας
τώ δράματί υποθέσεις.

§ Tfloxpitai χ oil χορός.

Οί ύποκρίταί έν τη κωμωδία ησαν τρεϊς, ώς έν τη τραγωδία, άλ-
λάσσοντες συχνά προσωπεία ενεκα τοΰ πλήθους τών εισαγομένων
προσώπων ένίοτε τά προσωπεία ταΰτα έξεικόνιζον γνωστόν πρόσω-
πον διακωμωδούμενον. Ύπεδύοντο δέ πρόσωπα θεών και ηρώων
(Διόνυσος, 'ΗρακλήςJ, ή πρόσωπα ανδρών καί γυναικών τά μέν
γνωστά (Κλέων, Σωκράτης), τά δέ πεπλασμένα (Στρεφιάδης, Λυ-
σιστράτη), ή συμβολικά (Δίκαιον, "Αδικον, Πενία), καί τέλος άνω—
νυμα, ώς ιερέως, πατροκτόνου, γραίας, Βοιωτού κλπ. Ό πρωταγω-
νιστής δέν διακρίνεται πάντοτε σαφώς. Έν γένει δέ ο χαρακτηρ τών
κωμικών προσώπων δέν έχει την σταθερότητα τών τραγικών, διότι
τοΰτο κωλύει ή παραφορά καί ή έλευθερία τών σκωπτικών εκφράσεων.

Ό δέ χορός έν τη κωμωδία, έν όσφ υπάρχει, συνίσταται έξ 24
χορευτών φερόντων προσωπίδα; καί εισέρχεται είς τό θέατρον έν στοί-
χοι; άνά εξ* δέν όμοιάζει δε πρός τόν σεμνόν καί είρηνικόν χορον
τής τραγωδίας, όστις προσπαθεί νά πραυνη τούς ύποκρίτά;, άλλ*
είναι θορυβώδης καί παράφορος έξερεθίζων αύτούς είς δράσιν καί
ύποστήριξιν τή; πράξεως, ένίοτε μάλιστα αύτός έχει την κυριωτάτην
δράσιν την ζωηράν ταύτην ένέργειαν δεικνύει b χορός κυρίως έν τ*η
άρχη τής κωμωδίας διά τή; παρόδου, άλλά μετά τοΰτο γίνεται
πραότερος. Ή ένδυμασία τοΰ. χοροΰ ητο ποικίλη, παράδοξος καί
πολλάκις φανταστική* ούτως ένίοτε οί χορευταί παρίστανται ώς πτη-
νά, σφήκες, νεφέλαι καί τά τοιαύτα, φέροντες σημ.είόν τι τών είκο—'
νιζομένων πτηνών, εντόμων κλπ., έκ τοΰ χοροΰ δ' έδίδετο πολλάκις
καί τό όνομα είς την κωμωδίαν (ώς Σφήκες, Νεφέλαι), *Η όρχη—
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σις δ* αύτοΰ ήτο ζωηρά, παράφορος και ούχΐ σεμνή, καλούμενη κόρ-
δαξ' τούτον κατά τάς περιστάσεις ώρχεΐτο καΐ εις μόνον υποκριτής·
εν τε τή ορχήσει και εν τοις ασμασιν ή φαντασία του ποιητοϋ είχε
πλήρη έλευθερίαν.

§ Γλώσσα, μ.ετρα καΐ δεαίρεσες τ^ς κωμωδίας.

Ή γλώσσα τής κωμ.ωδίας έν τή άκμή αύτής έπί 'Αριστοφάνους
εγένετο το τελειότερον και λαμπρότερον υπόδειγμα τοΰ άττίκοΰ
ποιητικού λόγου δια τον γνήσιον χαρακτήρα, τήν δύναμιν, την λε-
πτότητα, τήν έ'κφρασιν και το κάλλος αύτής. Μετά δε ταΰτα πα-
ρακολουθεί τήν καθόλου πορείαν έν τοις γράμμασι γινομένη άσθενεστέρα
καΐ απλουστέρα, καίτοι διατηρεί πολλήν ένάργειαν και λεπτότητα.

Τά δέ μ,έτρα τής κωμωδίας είναι ώς τά τής τραγωδίας· και έν
μεν τω διαλόγω επικρατεί 6 τρίμετρος ιαμβικός, άλλ' έν τοις χο-
ρικοΐς ασμασιν υπάρχει μεγάλη ποικιλία περί τε τά μέτρα καΐ τους
^υθμούς.

Κατά τους διαφόρους χρόνους ή κωμωδία έν τή πορεία αύτής έλαβε
διαφόρους μορφάς και ούτω προήλθεν ή εις τρία μέρη διαίρεσίς αυ-
τής, 1) εις τήν Άρχαίαν ή Άττικήν, 2) τήν Μέσην και 3) τήν Νέαν. ^

' Λ ι

§ ΙΟ. Ή Αρχαία η Αττική κωμωδία.

Ή 'Αρχαία κωμωδία είναι πλήρης φανταστικής ζωηρότητος και
κωμική; εύφυολογίας μετ' εκφράσεων πολλάκις φορτικών και άκο-
λάστων, άλλά μετά χάριτος πολλής, πλαστικότητος καΐ λεπτότη-
τος άττικής· αί τολμηραι λέξεις, αί παρωδίαι, το λυρίκον κάλλος
τών χορικών ασμάτων κοσμοΰσιν αυτήν πλουσίως. Θέμα τή; άττίκης
κωμωδίας είναι τά ήθη τής κοινωνίας και τής πολιτείας μετά τών
προσώπων αύτών, αί βλαβεραί τών σοφιστών τάσεις και φιλολο-
γικά και καλολογικά άντίκείμενα' τούτων τά τρωτά μέρη μετά με-
γίστης σφοδρότητος και εύφυίας σατυρίζει ό κωμικός ποιητής.

Ή οικονομία, τής πράξεως είναι απλή· ή τεχνική πλοκή δέν είναι
■>χυ?ά. άφθονος δ' έν αυτή είναι ή παρωδία τής τραγωδίας· 6 χο-
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por περ'.λαμβάνει το όλον πνεύμα τή: κωμ.ωδίας. Ουσιωδώς χαρα-
κτηρίζει τήν αρχαία.ν κωμ.ωδίαν ή όνομ,αστί διακωμφδησις προσώ-
πων, πολιτικών μάλιστα και στρατιωτικών, ούτως, ώστε φαίνεται
οιονεί έκπληροϋσα το έργον ζώσης αντιπολιτεύσεως έν τή πόλει.

Πάντων τών ποιητών τή: άρχαίας κωμωδίας έπισημ.ότερος έγέ-
νετο ο 'Αριστοφάνης.

§11. '^ριστοφάνης-

Ό 'Αρισ τοφάνη: ήτο Κυδαθηναιεύς τών δήμων γεννηθείς τω 450
καί άποθανών τώ 389 π. Χ. 'Ανήκεν είς τά άριστοκρατίκόν κόμμα,
άλλ' ήτο ενθουσιώδης λάτρις τών νόμων, τών ηθών καί τών πολε-
μιστών τών μηδικών πολέμων, έτι δε καί θερμός υπέρμαχος της ει-
ρήνης έν τω πελοποννησιακώ πολέμω. Ή διανοητική ώριμ.ότης τού
'Αριστοφάνους έφάνη άπό τής νεαράς αύτού ηλικίας" άλλά φοβού-
μενος ένεκα ταύτης άποτυχίαν έδίδαξε τάς πρώτας αύτού κωμωδίας
(Δαπαλεΐς, Βαβυλώνιους) ύπο τό όνομα άλλων σκώψας δ' έν μια
τούτων τήν τότε πολιτικήν τήν οποίαν διηύθυνεν ό δημ.αγωγός
Κλέων, κατεδιώχθη υπό τούτου καί έκινδύνευσεν, άλλ' άπηλλάγη
καί έξηκολούθησεν ό ίδιος διδάσκων κωμωδίας. Ό ποιητής είχε πολ-
λά: σχέσεις μετά πολλών συγχρόνων κωμικών, τούς όποιους όμως
οι'χί σπανίως επικρίνει έν ταίς κωμ.ωδίαις αυτού· καί της τραγικής δέ
καί τή: λυρικής ποιήσεως ήτο βαθύς γνώστης* ήτο δ' ούτως άγαπητός
τοίς Άθηναίοις, ώστε τω 405 έστέφθηύπ' αύτών διά κλάδου της έν
τή άκροπόλει _ ιεράς έλαια:, όστις εθεωρείτο ισότιμος πρός χρυσοϋν
στέοανον.

Ό 'Αριστοφάνης έσχε τρεί: υιούς, οίτινες καί αυτοί υπήρξαν χω—
μωδιοποιοί.

κωμωδίαι αύτοϋ.— Έκ τών 44 ή κατ' άλλους 54 κωμω-
διών άς συνέγραψε διεσώθησαν ένδεκα πλήρεις καί πολλά αποσπά-
σματα έκ τών άλλων. Αί ένδεκα αύται κωμωδίαι διαιρούνται είς
τέσσαρας μεν πολιτικά:, rot·ς \4χαρνεΐς, τούς cΙππείς, τήν Ειρι)νην,
τήν Ανσιστράτην, τέσσαρας δε κοινων.κάς, τάς Νεφέλας, τούς Σφΐ]- -
κας. τύ.ς ' Εκκλησιαζούσας, τον ΊΙλοντον να). τρεις φιλολογικάς ή κα—
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λολογικάς, τάς Θεαμοψοριαζοναας, τους Βατράχους, τους "Ορη&ας.

Ενταύθα παρχΟέτομ,εν συντομ.ωτάτην περίληψιν εκάστης τούτων
κατά τήν χρόνολογικήν τάξιν τής διδασκαλίας.

α') Άχ<ιρνε~ς.— Ό αγρότης Δικαιόπολις, οπαδο; τής ε'ρήνηςκατά
τον πελοποννησιακών πόλεμ.ον, έλθων εις την έκκλησίαν υποστηρίζει
τινά άγορεύοντα ύπερ αυτή-, δν ό'μ.ως το φιλοπόλεμο ν κόμμα κατα-
βΐβάζεί έκ τοϋ βήματος' 6 Δικαιόπολις διά τοϋ Άμφιθέου φέρει
σπονδάς έκ Σπάρτη;· όργισθέντες δ:ά τοΰτο οι Άχαρνεϊ; (ανθρακείς
τοΰ δήμου, 'Αχαρνών, άποτελοΰντε; έν τή κο>μ.;>δια τον χορον) κατα?-
διώκουσι τον Δικαιόπολιν και καλοΰσι προς βοηθειαν τον στρατηγον
Λάμαχον δ Δικαιόπολις τότε μ.εταπείθει αυτού; έπιτηδείω; ύπερ τής
ειρήνης και παρασκευάζει δεϊπνον πολυτελέστατον, καθ' δν χρόνον 6
Λάμαχος κληθείς επί στρατείχν επανέρχεται μετ ' ολίγον τετρωμένος,
οΐμώζων και βασταζόμ.ενος ύπο δύο θεραπόντων, έν ω έξ άλλου μέρους,
δ Δικαιόπολις εξέρχεται έκ τοΰ δείπνου εύθυμος και περιχαρή; άγό-
μ,ενος ύπο δύο ωραίων θεραπαινίδων και όρχούμενος.

Ή κωμ,ωδία αύτη είναι ζωηρά διαμαρτύρησις τών χωρικών κατά
τής έξακολουθήσεως τοϋ πελοποννησιακού πολέμου.

.β7) Ίπττε~ς— Γέρων οικοδεσπότη; (δ δήμος τών Αθηναίων), δύο
δούλοι (Νικίας και Δημοσθένη; οί στρατηγοί), ΓΓαφλα,γών, (δ δημα-
γωγό; Κλέων), δοΰλος έπίσης τοϋ γέροντος, και τις άλλαντοποΆης,
Άγοράκρίτος, είναι τκ πρόσωπα-δ τελευταίος ούτος, προσληφθείς ώ;
τέταρτος οικέτης και ών άναιδέστερος και αύτοΰ τοϋ Παφλαγόνος,
καταβάλλει τούτον ζητούν τα νά ύποκλέψη τήν εύνοιαν τοϋ οικο-
δεσπότου δι' υπερβολική; άναισχυντία;, μόνου τρόπου προς κατανί-
κησιν αύτοΰ· δ χορός άπαρτίζεται έκ τή; τάξεώς τών 'Ιππέων,
άσπονδων έχθρών τοΰ δημ.αγωγοΰ Κλέωνος.

Ό ποιητής έν τή κωμωδία ταύτη σκώπτει σφοδρότατα εν τω
προσώπω τοΰ Κλέωνος τήν άχαλίνωτον δημοκρατίαν.

γ') Νεφέλαι.— Πρεσβύτη; 'Αθηναίος, δ Στρεψιάδη-, πιεζόμενος
ύπο χρεών επιχειρεί νά μ.άθτρ τά τεχνάσματα τή; σοφιστικής τέχνης
παρά Σωκράτει προς άπαλλαγήν άπο τών δανειστών προσελθών και
άποδειχθείς δυσμ.αθής άποδιώκεται* άλλά τότε πείθει τον υίον αύτοΰ
Φειδιππίδην νά φοίτήσγ] εις το φροντίστήριον τοΰ φιλοσόφου* ενταύθα
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μαθών ούτος την τέχνην στρέφει ταύτην κατά τού πατρός πρώτου ξυ-
λοκοπών αύτόν ούτος οργισθείς μεταβαίν ει και καίει την οίκίαν τοΰ
Σωκράτους.

Αί Νεφέλαι έποιήθησαν κατά τής σοφιστικής παιδείας, της οποίας
έκ πλάνης ό 'Αριστοφάνης έθεώρησεν άντίπρόσωπον τόν Σωκράτην,
ώνομάσθησαν δε ούτω έκ χορού νεφελών,διότι ταύτας κατά τόν ποιη-
την έθεώρει δ Σωκράτης ώς θεάς.

δ') Σφήκες.— Γέρων τις δικαστής, Φιλοκλέων, θέλων άνέτως νά
δικάζη παραδίδει πάσαν την διοίκησιν τοΰ οίκου είς τόν υίόν αύτοΰ
Βδε>Λΐκ7.έωνα, όστις τούναντίον άποστρεφόμενος τά δικαστήρια ζήτεί
διά παντοίων μέσων καί μηχανημάτων ν' άποτρέψη τόν πατέρα άπο
τή; δικομανίας* πλείστα κωμικώτατα έπεισόδια συμ,βαίνουσι έν τη
φυλάξει τοΰ πατρός ύπό τοΰ υίοΰ όπως μη δικάζη. Ό χορός άπαρ-
τίζεται εζ 'Αθηναίων δικαστών γερόντων, σφηκοειδή σώματα και
κέντρον έχόν-ων, ώς σύμβολον τής δικαστικής αύστηρότητος.

Διά τής κωμωδίας ταύτης δ ποιητης χλευάζει την μανίαν τών
'Αθηναίων περί τό δικάζειν. - -

ε') ΕΙρήνη.—- Ό γεωργός Τρυγαίος ίππεύσας κάνθαρον άνέβη εις
τόν ούρανόν "να είπη τω Διί τά έκ τοΰ πολέμου δεινά και ζητήση
την είρήνην πρός σωτηρίαν τής Ελλάδος· είτα δε υπερβάς πολλούς
κινδύνους καί διαφυγών την μανίαν και την ώμότητα τοΰ πολέμου
κατήλθεν είς την γήν άγων μεθ' εαυτού τρείς παρθένους την Ειρηνην,
την Όπώραν καί την Θεωρίαν, μεθ' δ γίνονται θυσίαι έπί τη ειρήνη
καί παρασκευή τών γάμων τοΰ Τρυγαίου μετά της Όπώρας. Ο
χορός συνίσταται έκ γεωργών.

Ό ποιητης έν τη κωμωδία ταύτη συνηγορεί υπέρ της ειρήνης,
ήτις, άποθανόντος τοΰ Κλέωνος και τοΰ Βρασίδα, τών δύο τούτων
όπαδών τοΰ πολέμου, γίνεται μετ* ολίγον ύπό τοΰ Νικίου.

στ') "Ορνιθες.— Δύο 'Αθηναίοι, Εύελπίδης και Πεισθέταιρος, μη
άνεχόμενοι τόν έν τη πόλει άτακτον καί άθλιον βίον, μ.εταβαίνουσιν
είς την χώραν τών ορνίθων και κτίζουσι τη βοηθεία τούτων πό-
λίν έν τω αέρι, την Νεφελοκοκκυγίαν, ένθα πολλοί τών ανθρώπων
ζητοΰσι νά κατοικήσωσι, άλλ' άποπέμ.πονται ύπό τοΰ Πεισθεταιρου.
Οί ολύμπιοι θεοί στερηθέντες τών θυσιών, διότι αύται νυν μόνον
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τοις ορνισι προσφέρονται, άδημονοΰσι καί h Ζεύς πέμπει πρέσβεις
εις την Νεφελοκοκκυγίαν, δι' ών επιτυγχάνεται συνδιαλλαγή τις ύπο
τον δρον δ Πεισθέταιρος νά λάβη σύζυγον τήν Βασίλειαν, ήτοι τήν
προσωποποίησιν τής τών πάντων άρχής.

Διά τοΰ έργου τούτου ψέγεται ή καθόλου κακή τότε τής πόλεως
τών 'Αθηνών κατάστασις, ιδίως δ' ή εξωτερική πολιτική.

ζ') Λνσιστράτη.— Ύπο τήν άρχηγίαν Λυσιστράτης τίνος αί γυ-
ναίκες εν 'Αθήναις καταλαμβάνουσι τήν άκρόπολιν, ϊνα έξαναγ-
κάσωσι τούς άνδρας, δι' αποχής πάσης σχέσεως προς αύτούς, είς
παΰσιν τοΰ πολέμου* οί άνδρες ανθίστανται, άλλ' οτε όμοία στάσις
άγγέλλεται καί έκ Σπάρτης ύποχωροΰσιν.

Καί αύτη ή κωμ,ωδία ύπερμαχεϊ τής είρήνης.
η') θεομοφοριάζουσαι.— Συνελθοΰσαι αί γυναίκες κατά τήν
έορτήν τής θεσμοφόρου Δήμητρος, καθ' ην άπεκλείοντο οί άνδρες,
άποφασίζουσι τον θάνατον τοΰ Εύριπίδου δι' οσα κατ' αυτών κακά
ειπεν άνακαλυφθέντος δε τοΰ ύπ' αύτοΰ είς τήν συνέλευσιν τών γυ-
ναικών σταλέντος προς ύπεράσπισίν του ύπο γυναικείαν άμφίεσίν
Μνησιλόχου σώζει τοΰτον δ Εύρ'.πίδης ύπισχνούμενος ο τι δέν θά
σκώπτη πλέον αύτάς.

Έν τη κωμωδία ταύτη σκώπτεται κυρίως δ μαλακός χαρακτήρ
τής τραγωδίας τοΰ Εύριπίδου καί το προς τάς γυναίκας μϊσος αύτοΰ,
έτι δε καί δ κομ,ψος καί γυναικοπρεπής ποιητής 'Αγαθών.

θ') Βάτραχοι.— Ό Διόνυσος κατέρχεται είς τον "Α-δην προς εύ-
ρεσιν .καλοΰ ποιητοΰ* κατά τήν διάβασιν αύτοΰ διά τής 'Αχερουσίας
λίμνης χορος βατράχων (έξ ού καί ή κωμωδία) ψάλλει κωμικον άσμα*
έλθών δ' είςτον "Αδην διστάζει νάέκλέξη μεταξύ Αίσχύλου καί Εύριπί-
δου* διά τοΰτο γίνεται κρίσΐ',κατά τρόπον κωμικώτατον ζυγιζομένων
τών στίχων τών δύο διαγωνιζομένων ποιητών,καθ* ήν έκάτερος έπαι-
νε! τήν έαυτοΰ ποίησιν* δ Διόνυσος εκλέγει τον πρώτον, ού ή ποίησις
είναι πλήρης φρονήματος γενναίου καί πολεμικής άνδρείας, καίτοι όμολογεΐ οτι ουκ ολίγον τέρπει αύτόν καί ή μοΰσα τοΰ Εύριπίδου.

Έν τή κωμωδία ταύτη κρίνεται καλολογικώς ή ποιητική τέχνη
καί ικανότης τών τριών μεγάλων τραγικών, οιτίνες ειχον ήδη
άποθάνη.
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'/) Έκκλησιάζονσαι.— Συνελθοΰσαι είς έκκλησίαν αί γυναίκες
'ψηφιζουσιν, είσ7ιγουμ,ένης ΓΙραξαγόρας τινός, την άποβολήν τών αν-
δρών εκ τή; διοικήσεως, διότι δήθεν ούτοι τά πάντα διέφθειραν*
παραλαβοΰσαι λοιπον τήν διοίκησιν και θελήσασαι νά έφαρμόσωσι
τάς κοινωνιστικάς άρχάς, μάλιστα δε τήν κοινοκτημ.οσύνην και τήν
κοινογαμίαν, άποτυγχάνουσιν εύθύς κατά τήν πρώτην άπόπειραν τής
εκτελέσεως αύτών, το μέν διότι πολΐταί τίνες δεν παρεχώρησαν εις
το κοινον τήν περιουσίαν αύτών, το δε διότι αί γραΐαι έπειράθησαν
νά ώφεληθώσιν αύται πρώτα ι έκ τοΰ νόμου τής κοινογαμίας.

Ό ποιητής διά τοΰ έργου τούτου διακωμωδεί τάς άτοπους θεω-
ρίας τών σοφιστών καί φιλοσόφων περί πολιτείας.

ια') Πλούτος. — Ό θεος Πλούτος, τυφλός ων έκ φύσεως, περιέπεσε
κατ' άρχάς εις χείρας φαύλων ανθρώπων, ύφ' ών έπαθε πολλά και
δεινά. Μετά χρόνον Χρεμύλος τις, πολίτης άγαθος, θεραπεύσας τήν
πήρωσιν τών οφθαλμών τοΰ θεού, πολλούς μεν τών χρηστών πολι-
τών έπλούτισε, πολλών -δε πονηρών άνθρώποον περικόψας τήν εύπο-
ρίαν ενέβαλεν αύτούς είς δεινήν ένδειαν.

Ή κωμωδία αύτη στρέφεται περί τήν ιδέαν τής διανομή;
τοΰ πλούτου ούχί τυφλώς, άλλά κατά τή; άζίαν εκάστου. Το πο—
λίτίκον μέρος λείπει έν αύτη, δ χορός έχει ολίγον μέρος, παράβασις
δεν υπάρχει, οί δέ χαρακτήρες είναι γενικοί. Ούτω δι' αυτής γίνε-
ται μετάβασις είς τήν Μέσην κωμωδίαν.

Κρίοις περί 'Αριστοφάνους. — Αί κωμωδίαι τοΰ 'Αριστοφάνους
δέν έχρυσι μέν πάντοτε αύστηράν τεχνικήν πλοκήν,άτε μ.ή βαίνουσα·,
πάντοτε κατά πρόοδο ν είς ώρισμένον τέλος,διότι ή φαντασία τοΰ ποιη-
τοΰ άφίεται ελευθέρα είς ζωηράς εικόνας καί παρεκβάσεις,άλλ ' έν τοις
καθ' έκαστα είναι πλήρεις πνεύματος, άλατος άττίκοΰ, ποιήσεως
λαμπράς καί γλώσσης άριστης. Ή τότε πολιτική άθλιότης, αί κα-
κίαι καί τά ελαττώματα τής κοινωνίας, ή κατάπτωσις τής τραγω-
δίας, τής μουσικής καί τής όρχήσεως,αί σαθραί τών σοφιστών θεωρίαι,
ες ojv προήρχετο ή διαφθορά τών νέων,γίνονται σημεΐον έφ' ού δ ποιητής
διευθύνει τά αιχμηρά αύτοΰ βέλη- πάντα δέ ταύτα σατυρίζει μ.ετά
ζωηροτάτου καί εύστροφου λόγου,σπινθηροβολούσης εύθυμ.ίας καί χάρι-
τος καί εν έΕόχω μετρική καί ρυθμική συνθέσει* άφ' ετέρου εγκωμιάζει
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ενθουσιωδώς τούς παλαιούς άνδρας τών περσικών πολέμων, προς ο&ς
παραβάλλων τους συγχρόνους αύτώ ευρίσκει τούτους μικρούς και γε-
λοίους. Καθόλου δε ό 'Αριστοφάνης φαίνεται άνηρ, όστις βλέπων εν
παντί άρχομένην την διαφθοράν τής πατρίδος, αγωνίζεται ν' άνα-
χαΐτίση ταύτην στίγματίζων τό παρόν και ύπομιμνήσκων τό έ'νδοξον
παρελθόν: είναι δ Δημοσθένης τής κωμωδίας.

Και εν μεν τή πολιτική, καίπερ αριστοκρατικός ών, συμπαθεί τω
λαώ καταφερόμενος κατά τών δημαγωγών και πανταχού επιδιώκουν
το συμ,φέρον τής πολιτείας, εν δε τη φιλοσοφία σκώπτει τάς ιδέας
τών συγχρόνων έν τη φιλολογία ιδεώδες έχει τόν Σοφοκλέα και έν
τη θρησκεία φαίνεται μάλλον πιστεύων, καίτοι σκώπτει τούς θεού:
τούς οποίους έπίστευε μεν τό πλήθος άλλ' έγέλα οσάκις έβλεπεν αύ-
τούς περιβεβλημένους επί τής σκηνής κωμικόν τύπον.

Έν τη γλώσση δ 'Αριστοφάνης παίζει πολλάκις διά τών λέξεων,
εφευρίσκει ποίκιλίαν αύτών καί άποτελεί έκ τών άπλών συνθέτους
λίαν εκτενείς,ένίοτε ίδιοτρόπους καί κωμικωτάτας, είναι δε δεξιώτατος
έν τη μ.ιμ.ήσει τών διαλέκτων. Ναι μεν αί έκφράσείς καί αί έκτυλισ-
σόμεναι σκ^ηναι φέρουσι πολλαχοΰ τόν τύπον τού αισχρού, άλλά το
τοιούτο δεν είναι καί άνηθικον, ένεκα τών ιδεών, τής θρησκείας, τών
ηθών καί τοϋ ελευθέρου χαρακτήρος τών άνθρώπ^ν κατ' έκείνους τούς
χρόνους- άλλως τε την τοιαύτην κώμικην ύλην έζωογόνει πνεύμα
όξυνούστατον καί εύφυέστατον.

Ή ποίησις τοϋ 'Αριστοφάνους, έφ' ού πολύ έπέδρασεν δ Ευριπίδης
ώς πρός την γλώσσαν, είναι λαμπροτάτη καί πολλάκις φθάνει εις
υψιστον λυρικόν κάλλος.

Πάντα τά ανωτέρω καθιστώσι αύτόν τόν πρώτον κωμικόν τής
αρχαίας Ελλάδος. (1)

§ I UléoiQ κωμωδία.

Έν τη μέση κωμ.ωδία, ήτις άρχεται μετά τόν πελοποννησιακον
πόλεμον καί φθάνει μέχρι τής έν Χαιρώνεια μάχης, δέν ύπάρχει ή

( 1 ) Πλάτων ό Φιλόσοφος έποίησε το εξής επίγραμμα περί 'Αριστοφάνους:
Αί Χάριτες τέμενος τι λαβείν, οπερ ' ούχί πεσεΓται,
ζητουσαι ψυχήν εύρΛν Άρι<ττ<χοά.νονς
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παρρησία, καί αί προσωπικαί προσβολαί, αί οποίαι είναι εν τη αρ-
χαία. Οί κωμικοί ποιηταί κατά τούς χρόνους τούτους, το μεν ένεκα
τής κατευνάσεως τών πολιτικών παθών μετά τόν όλέθριον πόλεμον,
τό δ' ενεκα τής αναπτύξεως τών αστικών ηθών καί της τάσεως
πρός τό πιθανόν και το πραγματικόν, είς τήν οποίαν εδοσαν ώθησιν
οί ιστορικοί καί οί φιλόσοφοι, έτράπησαν άλλην όδόν έν τη κωμωδία*
έτήρησαν μεν έκ τή: άρχαίας κωμωδίας μυθικάς υποθέσεις καί πα-
ρωδίας μύθων, άλλ' είσηγαγον παραστάσεις ηθών άναφερομένων ειτε
είς άτομα ειτε είς τάξεις κοινωνικάς ώρισμ.ένας π. χ. είς φιλοσόφους,
ρήτορας, μαγείρους, παρασίτους, στρατιώτας θρασυδείλους κλπ. άπο-
κλειομένου ούτω τοΰ δημοσίου και τοΰ οικιακού βίου. Είχον ομως αί
κωμωδίαι αύται ποικιλίαν προσώπων, πλοκήν τεχνικήν, κωμικό-
τητα πολλήν, λεπτήν καί πλήρη ύπαινιγμ,ών δ δέ χορός, ένεκα^τού
έλαττουμένου όσημέραι πλούτου τής πόλεως, εκλείπει, τοϋ κορυφαίου
μόνον άνταλλάσσοντος ολίγας λέξεις μετά τών υποκριτών ή μέλος τι
άδοντος* οί άλλοι χορευταί γίνονται κωφά πρόσωπα, τά δε διαλείμ-
ματα άναπληροί ή μουσική* ή παράβασις επίσης εκλείπει, ή μετρική
ποικιλία έλαττοΰται καί ή γλώσσα γίνεται άπλή καί πλήρης ρητο-
ρικών σχημάτων.

Έκ τών πολλών κωμικών τής Μέσης κωμωδίας έπισημ.ότεροι
ύπήρξαν Ενβουλος ό 'Αθηναίος, εύφυέστατός, 'Αντιφάνης δ Καρύ-
στίος καί "Α?,εξις έκ Θουρίων, όστις ελάμβανε γυναικείας μάλλον
ύποθέσεις πλήν τών ιστορικών καί τών μυθικών καί έπραγματεύετο
αύτάς μετά πολλής ευφυίας καί εύχερείας. Τών ποιητών τούτων,
πολυγραφωτάτων γενομένων, αί κωμωδίαι δεν διεσώθησαν, άλλ'
άποσπάσματα μ,όνον τούτων, ώς καί τίνων έργων τών άλλων ποιη-
τών τή: Μέσης κωμωδίας. (1)

§ 13· Μέα κωμωδία.

Έν τ^5 Νέ;χ κωμωδία, ήτις ήκμασε κατά τούς μακεδονικούς χρό-
νους, περαίνεται ή έν τή μέση άρξαμένη μ,εταρρύθμισις* έν αύτη γί-

(1) 'Ακριβή evvotav τής Μέσης κωμωδίας δύναται τις να λάβγ) εκ τοΰ *Αμ-
φιτρύωνος, σωζόμενης κωμωδίας τοϋ ρωμαίου Π λ α ύ τ ο υ.
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νεται χρήσις προλόγου, ώς εν ταΐ; τραγωδίαις του Εύριπίδου, δν
πολύ εμελέτων οί κωμικοί της Νέας κωμωδίας και ούτινος το λεκτί-
κον και τήν γνωμολογίαν πολύ έμιμοΰντο. θέμα αύτής είναι οί χα-
ρακτήρες καΐ τά πάθη τών ανθρώπων* διο εισερχόμενη εις τον οι'κο-
γενειακον βίον λαμβάνει εξ αύτοϋ τήν ύλην παριστώσα επί τής σκη-
νής ανθρώπους άσώτους και έκλελυμένους, φιλάργυρους, άδηφάγους,
δούλους πανούργου:, έραστάς, σκαΐούς χωρικούς, αλαζόνα; νεόπλου-
τους κλπ. Ένεκα τούτου ή νέα κωμωδία αναφέρεται εντελώς εις το
πραγματικον και εχει χαρακτήρα κοσμοπολιτικον ούσα πλήρης γνω-
μ,ών. Ή οικονομία τή: πράξεως έν αύτή είναι λίαν τεχνική προερ-
χομένη έκ τής καταλλήλου συγκρούσεως τών χαρακτήρων, τών πα-
ρεμβαλλομένων δυσχερειών και τοΰ επιτηδείου τρόπου τή; λύσεως*
άλλ/ έξ αύτής λείπει ή ζωή και ή δύναμ,ις, ή δε γλώσσα είναι πολ-
λάκις ή τοΰ κοινού βίου, ψυχρά και άχρους.

Οί ποιηται τής νέας κωμωδίας είναι πολυάριθμοι, άλλά τά έργα
αύτών άπώλοντο, μόνον δ' άποσπάσματα σώζονται. Επισημότεροι
εξ αύτών είναι Φιλήμων, έκ Σόλων τής Κιλικίας (361 π. Χ.), δια-
ποέπων κατά τήν ζωηρότητα τών σκηνών και γελοιοποιών τάς άν-
θρωπίνας άδυναμ.ίας'ΛΓεί'αν^ρος, Αθηναίος (342),δ διασημότερος πάν-
των τών ποιητών τής νέας κωμωδίας, φίλος Δημητρίου τοΰ Φαλη-
ρέως, λίαν εύπορος και τον πλείστον χρόνον έν Πειραιεΐ διατρίψας*
προσκληθείς ύπο Πτολεμ.αίου τοΰ Σο>τήρος εις Αίγυπτον απέκρουσε
τήν πρόσκλησιν έξ έρωτος προς τάς 'Αθήνας και προς τον άνεξάρτη-
τον βίον δν εζη. Έφηβος ετι ών ένίκησεν έν τω δραματικώ άγώνι*
ήτο εύφυέστατος, παρατηρητής οξύς, εύστοχος έν τή εύρέσει και πι-
στός τοΰ βίου άντιγραφεύς, έγένετο δε εν τοις μετέπειτα χρόνοις δ
προσφιλέστατος τών κωμικών, ώς δ Εύριπίδης τών τραγικών προς
τας γνωμας δε τούτου ώμοίαζον πολύ και αί τοΰ Μενάνδρου γνώμαι
έν ταΐς κωμωδίαις. Είχε ποιήση εκατόν πέντε, ή εκατόν οκτώ κατ*
άλλους, κωμ,ωδίας, ων πολυπληθή άποσπάσματα περιήλθον εις ημάς*
Δίφιλος, Σινωπεύς, σύγχρονος τοΰ Μενάνδρου* έποίησε πολλάς κω-
μωδίας (97) έχούσας μυθικήν ύπόθεσιν, τινάς δε πρόσωπα ιστορικά.

Τά εργα τών ειρημένων ποιητών, μάλιστα, δέ τοΰ Μενάνδρου, ώς
και άλλων τής Νέας κωμωδίας, εμιμ,ήθησαν ή μετέφρασαν οί Ρω-
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μαίοι. κωμικοί Πλαντος και Τερεντιος, εκ τούτων δε δύναται νά
σχηματίσθή ίδέα περί τή: συνθέσεως τών πρωτοτύπων ελληνικών
κωμωδιών τής Νέα: κωμ.<;)δίας, ή όποια τόσον πολύ επέδρασεν επί
τών Ρωμαίων καί δι' αύτών επί τών νεωτέρων.

§ 14- M le fi ί μ.6μ.ων·

Οί μίμοι δεν ήσαν κωμωδίαι, άλλ' άπλώς ευφυείς καί τερπνά»,
ηθογραφία», λαμβανόμενα», εκ κοινών γεγονότων τοϋ βίου, ήτοι εορτή:,
επισκέψεων, συναντήσεων, άγορών κλπ. καί μεταξύ δύο προσώπων
εν πεζω λόγω περαινόμεναι Γο^ηρώς καί φυσικώς άνευ δραματική:
πλοκή:. 'Επισημότερος συγγραφεύς μίμων ύπήρξεν ό μ.ετά τόν Έπί-
χαρμον άκμάσας συρακούσιος Σώ'φρων' τούτου οί μίμοι οπρροϋντο
είς ανδρείους καί είς γυναικείους αναλόγως τών δρώντων εν αύτοίς
προσώπων, ήσαν δε γεγραμ.μένοι εν δωρική διαλέκτω. Ό Πλάτων
πολύ έτέρπετο εκ τή: άναγνώσεως τών μίμ.ων τοϋ Σώφρονος.

Εσχάτως δ' άνευρέθησαν έν αίγυπτιακοίς παπύροίς εννέα μϊμ,οι,
ών οί ες άκέραιοι, τοϋ κατά τόν Γ', π. Χ. αιώνα ζήσαντος cΗρών-
δα· ούτοι καλούνται μιμίαμβοι, διότι είναι γεγραμμένοε έν χω-
λιάμβοις* είναι δε πλήρεις ζωή; καί δυνάμεως καί πιστή αντιγραφή
τοϋ πραγματικού βίου.

Έκ τών μίμων βραδύτερον ώφελήθη ή βουκολική ποίησις.

§ 1». Hepc βουκολικής ποιήσεως.

Τά ποιμενικά άσματα, έν Σικελία ίδί<£ καί άλλαις δωρικαίς χώ-
ραις, Ιδοσαν τήν πρώτην άφορμήν καί ϋλην είς τόν σχηματίσμ,όν τής
βονκο?ακής ποιήσεως, τοϋ τελευταίου τούτου είδους της ελληνικής
γραμματείας· εκλήθη δ' ούτως ή ποίησίς αύτη έκ τών βουκόλων,
οίτινες έτέρποντο είς ποιητικούς τίνας άγώνας βονκολιασμους λεγο-
μένους καί πρός τιμήν τής 'Αρτέμιδος γινομένους. Ή τεχνική δια-
μορφωσις τών ποιημάτων τούτων υπό τών ποιητών απετέλεσε τήν
ποίησιν, ήτις μέτρον έχει έπικόν, γλώσσαν δωρική ν, μ.ορφήν δρα-
ματίκήν καί χαρακτήρα έλεγειακόν ή έρωτικόν. Είς την μόρφωσιν
αυτή: πολύ επέδρασαν καί οί μίμοι, ώς άνωτέρω ύπεδηλώθη· διά
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τούτο, πλην τών καθαρώς βουκολικών ποιημάτων, καταλέγονται εν
αυτή μίμοι ποιητικοί, έτι δέ καί ποιημάτία έπικ*ϋ περιεχομένου*
πάντα δ' όμοϋ καλούνται ειδύλλια έκ τού είδους, ώς οντά μικρόν τι
ειόος ποιητικό ν.

Ο επισημότερος καί μέχρι τοΰ νύν άπαράβλητος βουκολικός
ποιη c ης είναι Θεόκριτος ό Συρακούσιος, γεννηθείς τω 320 ή 315
π. Χ. καί μαθητης του Φιλητά έν Κφ γενόμενος, ζήσας δ' έν Συρα-
κούσαις καί έν Άλεξανδρε ιοι επι Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου καί
αποθανών έν προβεβηκυί^ ηλικία έν τη μι$ η τη ετέρα τών δύρ
εκείνων πόλεων. Έγραψε ποικίλα ποιήματα, ώς ελεγείας, ύμνους,
ιάμβους, ών ούδέν σώζεται, έπιγράμματα, ών σώζονται τίνα,
ειδύλλια, τριάκοντα τόν αριθμόν, ών είκοσι πέντε θεωρούνται γνήσια,
έν οίς εικονίζονται ού μ,όνον βουκόλοι, άλλά καί άλλου είδους ποι-
μένες καί γεωργοί καί αλιείς.

Πρό τοΰ Θεοκρίτου φαίνεται ότι ήσχολήθησάν τίνες εις ποίησιν
ειδυλλίων, άλ.λ' αυτός ύπήρξεν ό διαμορφώσας αύτά τεχνικώς είς
κάλλνΟς καί τελειότητα ύψίστην. Παρ' αύτώ οί ποιμενικοί τύ-
ποι διαγράφονται πραγμ,ατίκώτατα· οί ποιμένες παρίστανται ζών-
τες έν τώ μέσω τής φύσεως, πλήρεις άπλότητος, άγροΐκίας, ζωη-
ρότητος, έχοντες αισθήματα καί διανοήματα είλημμένα έκ τοΰ
φυσικού, ούχί δέ έπίπλαστα, καί ψυχρά, ώς παρά τοίς νεωτέροις
βουκολ,ΐκοίς, διότι δ Θεόκριτος ήντλησε τάς εμπνεύσεις αύτοϋ
έκ τοΰ πραγματικού* ή γλώσσα αύτών είναι ζωηρά, θέρμη καί
έντονος. Καί είς τά λοιπά "δέ ποιήματα τοΰ Θεοκρίτου τά μη
φέροντα τόν βουκολικόν τύπον, άλλά παριστώντα διαφόρους σκη-
νάς τοΰ βίου, έπανθεί πολλή ποιητίκη χάρις, ευφυία καί ζωηρότης.

Έκ τών ειδυλλίων τό λαμπρότερον είναι τό δέκατον πέμπτον,
έπιγραφόμενον Άδωνιάζονοαι, όπερ κυρίως είναι μίμος έν στίχοις.

"Αλλοι βουκολικοί ποιηταί, μιμηταί τοϋ Θεοκρίτου, άλλά κατώ-
τεροι αύτοΰ, είναι δ έκ Σμύρνης μαθητης αύτοΰ Βίων καί δ τούτου
πάλιν μαθητης Μόσχος έκ Συρακουσών* τούτων σώζονται ειδύλλια
τινα μη έχοντα την φυσικότητα καί την απλότητα τών τοΰ Θεο-
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κρίτου. Έκ τών σωζόμενων τοΰ Βίωνος το ώραιότερον είναι b Επι-
τάφιος τον Άδώνιδος, εκ δέ τών τοΰ Μόσχου ή Ευρώπη, οπερ είναι
απόσπασμα έπικοΰ ποιήματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Α'· ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

g 1. Άρ.χαΙ αυτ^ς.

pfày

Προ της εκδηλώσεως τής ελληνικής ιστοριογραφίας εν πεζω λόγω
το έργον αυτής έξεπλήρου ή επική ποίησις καί μάλιστα το κυκλι-
κον λεγόμενον έπος έν μυθώδει καί φανταστική διηγήσει. Έν αύτώ
ύποφαίνεται το πρώτον ή τάσις προς ιστορικόν σύνδεσμον τών ύπο
μυθικού πέπλου κεκαλυμμένων γεγονότων καί παραδόσεων τών πα-
ρελθόντων χρόνων, προς οδς το έν νεανική φαντασία βιοΰν έτι έθνος
ελκεται ισχυρώς. Ή ποιητική αύτη καί μυθική ιστορία έπί πολύν
χρόνον έτερπε τούς Έλληνας καί μετ' αυτήν τήν εμφάνισιν τοΰ π·-
ζοΰ λόγου, ήτις άγνωστον βιναι πότε άκριβώς έγένετο.

Τά προ τοΰ έκτου π.Χ. αιώνος πρώτα ιστορικά Γχνη εν πεζώ λόγψ
είναι έπιγραφαί διάφοροι,άναγραφαί τοΰ γένους καί τής άοχής βασι-
λέων,ιερέων καί νικητών έν άγώσιν,κτίσεις πόλεων,μνεϊαι θαυμάτων,
λοιμών, έπιγραφαί άναθηματικαί, συνθήκαι, νόμοι καί άλλαι δημό-
σιαι πράξεις έν άρχείοις διατηρούμεναι* το περιεχόμενον τούτων
έχαράσσετο έν μέν τοις άρχαιοτάτοις χρόνοις έπί λίθων, μετάλλων
καί ξύλων, μετά δέ ταΰτα έγράφετο έπί δερμάτων λεπτώς έξειργα-
σμένων καί τέλος έπί παπύρου, όστις ήτο φλοιός θάμνου έν Αίγύπτω
φυομένου. 'Αλλ' άπο τοΰ έκτου π. Χ. αιώνος οί έν Ίωνίι^ Έλληνες,
οτε 6 πολίτίκος αύτών βίος, το έμπόριον καί ή συγκοινωνία άνε-
πτύνθησαν υ.άλλβν καί έκ τούτου πνεΰυ.α ποακτικώτεοον έπεκοά-
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τη at, ή δε διάδοσις τή? γραφής έγένετο εύρυτέρα, ήρξαντο να έρευ-
νώσι τήν άπλήν, μονομερή και άκατέργαστον ταύτην ίστορικήν ύλην
καΐ έξ αύτής ν' άντλώσι προς συγγραφήν διαφόρων γεγονότων. Πλήν
δεν ήρκοΰντο μόνον εις τοΰτο, άλλα προσέθετον και τάς «κ προφορι-
κών παραδόσεων καΐ τάς εξ ιδίας άντιλήψεως διά περιηγήσεως γνώ-
σεις αύτών. Οί πρώτοι δέ συγγράψαντες τοιαύτας ίστορικάς πρα-
γματείας ήρξαντο εκ ξένων εθνών το πρώτον, ολίγον δ« κατ' ολίγον
έπεδόθησαν και εις τήν συγγραφήν ελληνικών πράξεων μονομερών.

§ ίΐ. ΑογοΥράφοι.

Οί επιδοθέντβς εις το είδος τοΰτο τών συγγραφών εκλήθησαν Λο-
γογράφοι, ήτοι γράφοντες λόγους κατ' άντίθεσιν προς τούς ποιουμέ-
νβυς τάς αφηγήσεις αύτών δι' έπους. Διέφερον δ' οί λογογράφοι ολί-
γον τών ποιητών κατά το πνεύμα* τά συγγράμματα δ' αύτών ήσαν
άτεχνα, διότι οί πρώτοι γράψαντες εξ αύτών παλαίοντες συγχρόνως
νά διαμορφώσωσι και νέον είδος λόγου, τον πεζόν, δυσκόλως άπηλ-
λάσσοντο τοΰ κρατούντος ετι ποιητικού τρόπου τής άφηγήσεως κατά
τε τήν ούσίαν και τον τύπον, άναμιγνύοντες εν τω λεκτική πλή-
θος λέξεων και φράσεων ποιητικών. Τά πρώτα ταύτα πεζογραφικά
δοκίμια, .τής ιστορίας δυσκόλως διεδίδοντο παρά τω πλήθει, διότι
τοΰτο ήρέσκετο ετι εις τήν εκθεσιν μυθικών γεγονότων έν λόγω
ποιητίκώ, επειδή ούτος έθεράπευε τότε πάσαν πνευματίκήν κνάγκην
και τέρψιν.

Το περιεχόμ,ενον τών συγγραμμάτων τών λογογράφων, σχετικώς
προς τήν ύλην έκ τής όποιας ελάμβανον αύτό, ήσαν γενεαλογίαΐ
ηρώων, άφηγήσεις μυθικαί, γεωγραφικαι καΐ χρονολογικαί, κτίσεις
πόλεων και περιγραφαί διαφόρων περιηγήσεων. Άφηγοΰντο δε πάντα
ταΰτα κυρίως προς τέρψιν τών άναγινωσκόντων μή χωρίζοντες διά
κριτικού Πνεύματος το θαυμαστον άπο τοΰ φυσικού, το μυθώδες
άπο τοΰ πραγματικού και το ψευδές άπο τοΰ άληθούς· ήσαν δηλαδή
τά εργα αύτών έποποιΐαι έν πεζφ λόγω. Ή διάταξις τής ύλης ητο
άτεχνος, ή δε γλώσσα ιωνική ταύτης ή εκείνης τής πόλεως, λίαν
άρυ-οδία προς άπλήν και χαοίεσσαν διήγησιν* α? τεχνϊκαί περίοδοι
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κα! αί ποικίλα·, συνδέσεις ελειπον εξ αυτής. Ή τοιαύτη ιστορία
ούτε εθνική ούτε επιστημονική ούτε τεχνική ήτο' άλλ' οι διαμορφώ-
σαντες αύτήν, θέντες τάς βάσεις τής έλληνικης ιστοριογραφίας,υπήρ-
ξαν μετά τών πρώτων φιλοσόφων και διαμορφωταί τού πεζού
ελληνικού λόγου. Έν αύτη ή πρόοδος έβαινε βαθμηδόν, έγένετο δέ
καταφανής κατά τό μέσον τής 5ης έκατονταετηρίδος, ότε άνεφάνη ό
Ηρόδοτος ώς πρώτος Ιστορικός.

Έκ τών λογογράφων, τών έργων τών οποίων μόνον αποσπάσματα
διεσώθησαν καί οί οποίοι πολυάριθμοι υπήρξαν, κυριώτεροι είναι οί
επόμενοι :

Κάδμος ό Μιλήσιος. "Ηκμασε κατά τόν 6ον αιώνα π. Χ. καί
έγραψε κτίσιν Μιλήτου, εν ή καί περί πάσης τής 'Ιωνίας έπραγμα-
τεύετο.

Άκουσίλαος ό Άργεϊος. Ούτος, καίπερ Δωριεύς ών, εγραψεν ίωνι-
στί μυθικά γεγονότα άπό τού Χάους μέχρι τών τρωικών, ουδέν άλλο
όντα ή άντιγραφή τών ποιημάτων τού Ησιόδου έν πεζω λόγω.

'Εκαταίος ό Μιλήσιος (500 π. Χ.) Ούτος, όστις κατά τούς χρόνους
τής άποστάσεως τών 'Ιώνων είχε δώση πολυτίμους συμ.βουλάς είς αύ-
τούς, ήτο καί γεωγράφος· έγραψε δέ Γενεαλογίας,Ιν αίς έπραγμ.ατεύετο
μυθικάς ιστορίας άπό Δευκαλίωνος, καί Περίοδον γης, ητοι περιή—
γησιν διαφόρων χωρών τής Εύρώπης καί τής 'Ασίας, συνοδευομένην
υπό γεωγραφικού πίνακος, διό καί πατήρ της ελληνικής γεωγραφίας
θεωρείται. Ό Εκαταίος μαρτυρεί ίκανην π ρόοδον έν τή ιστοριογρα-
φία μη πιστεύων τυφλώς είς τά γεγονότα, ώς οί πρό αύτοϋ, άλλ'
οπωσδήποτε κρίνων αύτά. Ό Ηρόδοτος, άναφέρων αύτόν πολλάκις,
φαίνεται ότι πολύ ώφελήθη έξ αύτοϋ.

Χάρων b Λαμψακηνός. Ζών κατά τούς αύτούς περίπου χρόνους
ήχ.ολούθησε τό σύστημα τοϋ Εκαταίου περί τήν έθνογραφίαν γρά—
ψας περί Περσίας, Λιβύης, Αιθιοπίας καί άλλ.ων χωρών,καί παρεμβα-
λών καί τήν σύγχρονον ίστορίαν, μ.άλιστα δέ τών περσικών πολέμων,
ωστε κατά τούτο έγένετο π ρόδρομος του Ηροδότου. "Έτι δ' εγραψεν
"Ωρους Λαμψακηνών, ήτοι χρονικά της Λαμψάκου, διό κατατάσσε-
ται είς τό είδος εκείνο τών. λογογράφων, οίτινες καλούνται ώρογράφοι.
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Ξάν&ος δ Λυδός. Ούτος ητο όλίγιο παλαιότερος τού 'Ηροδότου
καί έγραψε Ανδιακά ήτοι ίστορίαν τής Λυδίας.

Φερεκνδϊ}ς 6 Λέριος. Σύγχρονος ών 'Ηροδότου έμεινε τό πλεί-
στον του βίου έν 'Αθήναις, διό και Αθηναίος έκλήθη, έπεδόθη δ*
ιδία εις την έξιστόρησιν τών άρχαιοτάτων ελληνικών χρόνων ήτοι
είς γενεαλογίας και μυθικάς ιστορίας.

Ελλάνικος δ Μυτιληναίος. 'Ών σύγχρονος 'Ηροδότου καί Θουκυ-
δίδου περιηγηθη την Ελλάδα καί εζησεν έπί τίνα χρόνον έν τη
αύλη τών βασιλέων τής Μακεδονίας αποθανών έν βαθεΐ γήρατι έν
Μ. 'Ασία. Ύπηρζεν άνηρ πολυμαθέστατος, έγραψε δε πολυάριθμα
καί ποικίλα συγγράμματα, έν οίς κατάλογον τών εν "Αργεί 'Ιερειών
καί Άτ&ίδα η άττικην ίστορίαν. Ούτος ανήκει μεν είς τ·ύς λογο-
γράφους, άλλά πάραβαλλόμενος πρός αύτούς ώς πρός την άκρίβειαν
τής διηγησεως τίθεται έν τη μεταβάσει πρός την κυρίως ίστορίαν.
Ό Θουκυδίδης ψέγει αύτόν διά την άνακρίβειαν τών χρονολογιών.

Οί ανωτέρω λογογράφοι, πλ^ην δε τούτων καί πολλοί άλλο·:, επέ-
δρασαν ίκανώς έπί τοΰ Ηροδότου καί έγένοντο πρόδρομοι τής κυ-
ρίως ιστοριογραφίας· τούτου δε τό κριτικώτερον καί φιλοσοφικώτερον
πνεύμα έθηκε τάς βάσεις ταύτης καί είς τοιούτον σημείον προόδου
ήγαγεν, ώστε ήδυνήθη ολίγον μ,ετά ταΰτα δ δαιμ. όνιος τοΰ θουκυ-
δίδου νους νά κατα*τήση αύτην τελειοτάτην.

§ 3. Ίστορ&χο£.

Ή λέξις ιστορία δηλ,οί κυρίως την μετ' ερεύνης γνώσιν χρήσι;
αύτής έν τη άφηγήσει τών ιστορικών γεγονότων έγένετο ίδί<£ άπό
Ηροδότου. Πάντες .οί άπό τών χρόνων τούτου γράψαντες ιστορίας
δεν ηρκέσθησαν είς την άπλήν μεταγραφην τής ιστορικής ύλης, την
ώς επί τό πολνύ άβασάνιστον παραδοχην τών πηγών καί τόν διά τής
ιδίας φαντασίας καλλωπισμόν της διηγησεως, άλλ' ήρξαντο έμβα-
θύνοντες είς τό θέμα μάλλ.ον έκείνων, κρίνοντες τά γεγονότα μετά
μ.είζονος προσοχής καί ακριβείας καί έπιδιώκοντες τό άληθές* ή διά-
ταξις της ύλης είναι παρ' αύτοίς τεχνικωτέρα καί τό λεκτικόν είναι
πλήρες της ζωής, τοΰ κάλλους καί της δυνάμεως εκείνης, αϊτινβς
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διακρίνονται εν τή τελεία μορφώσ ι του πεζού λόγου. Ούτοι είνε οι
κυρίως ιστορικοί.

g 4L. Ηρόδοτος.

Ό Ηρόδοτος έγεννήθη έξ ευγενούς και πλούσιας οικογενείας τω
484 π. Χ. έν Άλικαρνασσώ τής Καρίας, άποΐκία δωρική. Ή παί-
δευσίς αύτοΰ ύπήρξεν έπιμεμελημένη* πολύ δε συνετέλεσεν εις ταύ— j
την και έπ' αύτοΰ έπέδρασεν δ επικός ποιητής και συγγενής αύτοΰ j
Πανύασις. Ένεκα αντιθέτων πολιτικών φρονημάτων δ Ηρόδοτος
έξεδιώχθη ύπο τοΰ τυράννου τής 'Αλικαρνασσού Αυγδάμιιδος τοΰ Β',
όστις και τον Πανύασιν έφόνευσε, κατέφυγε δε εις Σάμον, ήν ώς δευ—
τεραν πατρίδα έθεώρησε και ένθα τέλειος έγένετο έν τή 'Ιωνική δια-
λέκτω. Ύπερισχυσάσης δε μ.ετά τινα χρόνον της μερίδος αύτοΰ |
έπανήλθε μ.εν εις τήν πατρίδα, άλλ' εφυγεν εκουσίως διά λόγους j
μή οντάς άκριβώς γνωστούς. Φαίνεται δε ότι έκ τοΰ χρόνου τούτου
ήρξατο έξ άγνοΰ πόθου φιλομ,αθείας τώνμεγάλων και δυσχερών περι-
ηγήσεων αύτοΰ άνά τήν 'Ασίαν, 'Αφρικήν και Εύρώπην, συλλέγω ν
πολλάς και ποικίλας ειδήσεις ίστορικάς καΐ γεωγραφικώς είτε έκ j
τών αρχείων και τών ναών τών πόλεων είτε παρά τών λογίων και
τών ιερέων. Έν ετει 446 ήτο έν 'Αθήναις, ενθα συνήψε φιλίαν μετά
τοΰ Περικλέους και τοΰ Σοφοκλέους, άνέγνωσε δε δημ.οσία κατά τά
μεγάλα Παναθήναια μ-έρη τής ιστορίας αύτοΰ, έξάρας τήν δόξαν τών
'Αθηνών, διό καΐ γενναιοδώρως άντημ.είφθη· δ'τε δ' οί 'Αθηναίοι τώ
444 επεμψαν πανελλήνιον άποικίαν εις τούς έν τή κάτω Ίταλί<κ
θουρίους, τήν πρότερον Σύβαριν, ταύτης μ,ετέσχε και δ Ηρόδοτος.
Έν τή πόλει εκείνη, έν τή οποία.έκ τοΰ χρόνου τούτου διέμεινεν, S
ένίοτε μ.όνον έρχόμενος εις 'Αθήνας, συνέταξε τήν ίστοοίαν αύτοΰ
και άπέθανεν έν αύτή τω 413 ταφείς έν τή άγορα.

Περιεχόμενον και σκοπός τής ιστορίας τον eΗροδότου.— Ή ιστο-
ρία τοΰ 'Ηροδότου διηρέθη ύπο τών 'Αλεξανδρινών φιλολόγων εις
9 βιβ>νία φέροντα εκαστον το ονομ.α μ.ιας τών Μουσών και χωρί-
ζεται εις δύο μεγάλα' μέρη : το πρώτον περιλαμβάνει τήν ίστορίαν
τών ΙΙνών τών *υγ^ωνευθέντων έν τη περσική δυναστεία ή no λ ε-
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μηθέντων ύπ' αυτής· ούτω δ' εκτίθενται εν αύτω γεγονότα άφο-
ρώντα είς τήν ίστορίαν τών Λυδών,τών Βαβυλωνίων, τών Άσσυρίων,
τών Αιγυπτίων, τών Αιθιόπων και τών Σκυθών μετά περιέργων διη-
γήσεων περί τών ήθών καί εθίμων τών λαών τούτων καί τών θαυμα-
σίων φυσικών φαινομένων εν ταΐς χώραις αύτών (βιβλ. 1—4).'Το
δέ δεύτερον τοΰ έργου μέρος, όπερ καί κάλλιον συντεταγμένον είναι
καί δραματικώτερον, περιέχει τούς ένδοξους αγώνας τοΰ μικρού μέν,
άλλ' ανδρείου καί έλευθέρου τών Ελλήνων έθνους έναντίον τοΰ περ-
σικού κράτους, λεπτομερώς εκτιθεμένων πάντων τών άγώνων τούτων
μετά τών ποικίλων αύτών περιπετειών άπο της επαναστάσεως τών
'Ιώνων μέχρι τής ύπο τών Ελλήνων αλώσεως τής Σηστού, ήν κα-
τεΐχον οί βάρβαροι (βιβλ. 5-9). Το έργον φαίνεται ότι έμεινεν εν-
ταύθα ατελές ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ ιστορικού.

Δια τοΰ συγγράμματος τούτου 6 'Ηρόδοτος ηθέλησε νά έκθέση,
μετά τής αρχαιότατης ιστορίας ασιατικών τίνων εθνών, τά αίτια
καί τήν πορείαν τοΰ μεγάλου άγώνος τών Ελλήνων κατά τών βαρ-
βάρων είτε τής Ευρώπης κατά τής 'Ασίας· ο άγων ούτος, άπο τών
μυθικών χρόνων άρξάμ,ενος κατά τον τρωϊκον ιδία πόλεμον καί ύπο
. Κροίσου το πρώτον έν τοις ίστορικοΐς χρόνοις συνεχισθείς, κρίνεται έν
τέλει κατά τούς μηδικούς χρόνους καθ' δν τρόπον ή θεία δίκη ώοισεν,
ήτοι διά τοΰ θρίάμ.βου τών μικρών άλλ' ανδρείων κατά τών πολλών
καί άλαζόνων.

Κρίοις περί Ηροδότου.— Ό 'Ηρόδοτος, παρ' ω μεγάλως επι-
κρατεί το θεολογικον πνεύμα, πιστεύει ότι έν ταις τύχαις τών εθνών
καίτών άτόμ,ων ενεργεί θεία δύναμις (πρόνοια), άρχουσα τοΰ παν-
τός έν δικαιοσύνη, ορίζουσα είς πάντα διατεταγμένην όδόν, άμα δέ
άκριβή καί απαράβατα όρια" αύτη τιμωρεί μέν αύστηρώς τον έξ άλα-
ζονείας είτε εν πλούτω είτε έν δυνάμει ύπερβαίνοντα ταύτα, άποδί-
δωσι δέ τ αχέ toc ή βραδέως δικαίοσύνην τω άδίκηθέντί* ή τιμωρός
αύτη δύναμ,ις παρ' Ήροδότω είναι δ ψϋόνος του ïïsiov, παρά δέ
-τοις λοιποΐς Έλλησιν ή νεμεσις' παράδειγμα τής ενεργείας τής δυ-
νάμεως ταύτης είναι ή ταπείνωσις τοΰ Κροίσου ύπο τοΰ Κύρου καί
τοΰ Ξέρξου ύπο τών Ελλήνων. Ή ισχύς-τοΰ θείου φαίνεται έτι καί
έν τ?) τίμ,ωρία προγονικών αμαρτημάτων παρά τοις άπογόνοις.



in

Τ* ανθρώπινα πράγματα b "Ηρόδοτο; θεωρεί ασθενή καί μάταια,
την δέ θείαν βούλησιν Ικδηλουμένην τοϊς άνθρωποι; δι* εκτάκτων
φυσικών και θαυμαστών φαινομένων καί διά χρησμών.

Ό Ηρόδοτος πολλά πράγματα, μάλιστα δέ τά ένέχοντα πολύ το
παράδοξον καί το θαυμαστόν, διηγβίται άβασανίστως* αιτία τούτου
είναι δη ή φαντασία αύτοΰ, ύποστάσα ισχυράν έπίδρασιν έκ τη; επι-
κή; ποιήσεως και τών θρησκευτικών ιδεών, προσέκρουεν είς την
ακριβή καί πραγματίκην τών γεγονότων διήγησιν άλλ' όμως έν πολ-
λοί; διαφαίνεται ή τάσι; αύτοΰ πρός έξακρίβωσιν τη; αληθείας καί
ή έκθεσι; τών πραγμάτων μετά κρίτικην προεξεργασίαν τοΰτο" μαρ-
τυροΰσι καί αί τών νεωτέρων άρχαιολογικαί, τοπογραφικαί και περι
ηθών διαφόρο>ν λαών έ'ρευναι σχετικώς πρός τά ύπό τοΰ Ηροδότου
περί τούτων άναφερόμενα, δ' ών αποδεικνύεται πολλαχοΰ τό πιστόν
τοΰ ιστορικού. Ή δέ διήγησις αύτοΰ έχουσα πολλάς παρεκβάσεις
καί επεισόδια πλήρης χάριτος, εκτιθέμενα άνευ διασπάσεως της
ένότητος καί τή; διατάξεως της υλης, αναλαμβάνεται εκείθεν
ένθα διεκόπη καί βαίνει ευθύ πρό; τόν σκοπόν. Αί παρ' αύτώ δέ
δημηγορίαι δέν έξεικονίζουσιν, ώς παρά Θουκυδίδη, τόν χαρακτήρα
καί την διάθεσιν τών αγορευόντων προσώπων, άλλ έκφράζουσι μάλ-
λον γενικά άξιώματα ηθικής ή θρησκευτικής εννοίας.

Ή γλώσσα τοΰ 'Ηροδότου είναι η νέα ιωνική διάλεκτος, προβαί-
νουσα ήρέμα μετά πολλή; χάριτος, ηδύτητος, άπλότητος καί σαφή-
νειας, ώστε ή διήγησις καθίσταται λίαν επαγωγός καί αποτελεί
λαμπρόν λογοτέχνημα. Εις την σύνθετον περιοδολογίαν b 'Ηρόδο-
το; είναι άσθενής, άλλ' είναι τύπος καί τέλειον παράδειγμα τής eî-
ρομένης λέξεως, ήτοι τή; κατά παράταξιν συντάξεως τών προτά-
σεων, την οποίαν μετεχειρίσθησαν πάντες οί πρό αύτοΰ λογογράφοι.

Άλλά καίτοι τό λεκτικόν τοΰ 'Ηροδότου είναι όμοιον προς τό
τών λογογράφων κατά τόν τρόπον όμως τή; εκθέσεως τών ιστορικών
γεγονότων παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνου καί τού-
των, διότι τό έργον αύτοΰ ού μόνον με^ά μείζονος ακριβείας καί
κρίσεως έγράφη, £λλά καί πρό; ήθικην μόρφωσιν, μη αποβλέπον δις
τέρψιν μόνον τών αναγνωστών καίπερ δέ στερούμενον της ψυχολο-
γικής βάθύτητος καί τή; συναρμολογήσεων τών ιστορικών γεγονότων
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Η«.τ> ακριβή έπιστημβνίκην μίθοδον, είναι -η πρώτη èânxfy iffrefttt,
κατ* αντίθεσιν πρός τάς προς αύτοΰ ούσας τοπικάς, άτδλεΐς καί μο-
νομερείς, καί το πρώτον λαμ.πρόν υπόδειγμα του ελληνικού πίζοϋ
λόγου* διά τούτου ή ελληνική ιστοριογραφία έλαβε μεγίστην άνά-
πτυξιν, δικαίως δ' δ Ηρόδοτος εκλήθη πατήρ της ιστορίας.

§ Η. Οουκυδέδης.

"Ο Θουκυδίδης ήτο 'Αθηναίος γ εν η θ είς έν τώ δήμω Άλιμ&ΰντι
περί το 470 π. Χ. Ικ πατρός Όλόρου και μητρός Ήγήσιπύλης είς
ισχυρόν καί επιφανή οίκον ανηκόντων. Ήκροάσατο τού φιλοσόφου
Άναςαγόρου καί τοϋ δεινού ρήτορος 'Αντιφώντος,· «νδστράφη δέ μετά
πολλών περί τόν Περικλέα *Εόχων ανδρών, οί οποίοι κατά τούς
χρυσούς εκείνους χρόνους τών 'Αθηνών άνήγαγον τό άττικόν πνεύμα
tic τό μέγιστον αύτοϋ . ύψος. Ή τότε πολιτική καί ή ^ητορική,
η φιλοσοφία καί η δραματική ποίησις επέδρασαν βαθέως επί τοϋ
θουκυδίδου. Κεκτημένος χρυσά μ-εταλλεία έν Σκαπτή "Υλη τή; Θρά-
κης έκ τών προγόνων ή έκ τή; γυναικός διέμενε πολλάκις εκεί καί
πολλά έξ αυτών εκαρπ ούτο. Κατά τόν έν 'Αθήναις λοιμον προσβλη-
θείς διεσώθη, τώ δέ 424 γενόμενος στρατηγός μετέβη είς τά παρά-
λια της Θράκη;*" διαταχθείς δέ νά μεταβή πρός σωτηρίαν τής Άμφι-
πόλεως, τήν οποίαν έσπευδε νά καταλάβη b Βρασίδας, έδραμε μίν,
άλλά δεν ροέλαβε τήν κατάληψιν* ενεκα τούτου κατεδικάσθη ύπο
τών 'Αθηναίων επί προδοσία, πλήν δεν μετέβη είς 'Αθήνας, άλλ'
υπεβλήθη είς έκουσίαν φυγην επί εικοσιν έτη* κατά ταύτα διέτριψε
μεν επί τίνα χρόνον έν τή αύλή τοϋ χρηστού καί φιλομούσου βασι-
λέως της Μακεδονίας 'Αρχελάου καί εί; Ίταλίαν καί Σικελίαν
επλβυσε, έπεδόθη δέ είς τήν μελνέτην τών γεγονότων τού πελοπον-
νησιακού πολέμ-ου, μεταβαίνων πολλάκις είς τόπους έν οίς ταύτα
συνέβησαν καί μετά πολλών μόχθων, επιμελείας καί ακριβείας συλ-
λέγων την ύλην της ιστορίας αυτού. Μετά τήν κατάλυσιν τών τριά-
κοντα τυράννων έπανήλθεν είς 'Αθήνας διά ψηφίσματος, άλλά δεν
διέμεινε διαρκώς* τώ δδ 396 ευρισκόμενος Ιν Σκαπτή "Υλη έφονεύθη
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ύπο-ληστών, κατ' άλλους δ' έδολοφονήθη έν Αθήναις και ετάφη
παρά τά μνήματα τοΰ Κίμωνος ώς συγγενής αύτοΰ.

Περιεχόμενον τής Ιστορίας αύτοϋ. — Περιεχόμενον τής ιστορίας τοΰ
Θουκυδίδου είναι τά συμβεβη κοτα εικοσιν ετων του π ελοποννησιακοΰ
πολέμου, δν ειδεν άρξάμενον καί τελεϋτήσαντα. Το σύγγραμμα αύ-
τοΰ διηρέθη ύπο τών 'Αλεξανδρινών είς 8 βιβλία, έκ τών οποίων
το ογδοον αμφισβητείται μέν ύπο τίνος έγράφη, φαίνεται δέ ότι εί-
ναι τοΰ ιδίου άνευ τελείας έπεξεργασίας. Καί το μέν Αον βιβλίον
περιλαμβάνει το προοίμιον καί τά αίτια, τά τε φανερά καί τά
άφανή, τοΰ πελοποννησιακού πολέμου, θεωρουμένου ύπο τοΰ συγγρα-
φέως άζιολογωτέρου τών προηγουμένων, ήτοι τοΰ τρωϊκοΰ καί τών
μηδικών, μετά παρεκβάσεως περί τής αύξήσεως τής δυνάμεως τών
'Αθηνών μετά τά περσικά* έκ δέ τοΰ Βου άρχεται ή έξιστόρησις τών
κατ' αύτον γεγονότων περιλαμβάνουσα τον 'Αρχίδάμ,ειον πόλεμον
μέχρι τοΰ 20οΰ κεφαλαίου τοΰ Εου βιβλίου* τούτου δε το ύπόλοι—
πον περιέχει τήν διήγησιν τών κατά τήν άσταθή Νικίειον είρήνην
συμβεβηκότων μέχρι τής είς Σικελίαν έκστρατείας* τ αύτη ν διηγεί-
ται έν τω Σ Τω καί Ζω βίβλίω* έν δέ τω Ηω περιέχεται μ.έρος- μό-
νον τοΰ Δεκελεΐκοΰ πολέμου (μέχρι τοΰ 411 π. Χ.), μ-ή προλαβόν-
τος τοΰ ιστορικού τήν άποπεράτωσιν τής ιστορίας τών υπολοίπων
έτών τοΰ πολέμου δια τον θάνατον αύτοΰ. Έν τη διηγήσει έχει
καί τίνας παρεκβάσεις σχετιζομένας όμ,ως προς τον πελοποννησιακών
πόλεμον ή συν τελούσας προς κατανόησιν γεγονότων τινών αύτοΰ, οίον
το Κυλώνειον άγος, το τέλος τοΰ Παυσανίου καί τοΰ Θεμιστοκλέους,
τον συνοΐκισμον τών δήμ,ων τής 'Αττικής ύπο Θησέως, τήν κάθαρ-
σιν τής νήσου Δήλου καί τήν αυτόθι έορτήν τοΰ 'Απόλλωνος καί
τήν ίστορίαν τών Πεισιστρατίδών. '

Σκοπός και μέθοδος τής συγγραφής.— Τήν ίστορίαν αύτοΰ 6
Θουκυδίδης συνέγραψεν ούχί προς τέρψιν τών αναγνωστών, άλλα
προς διαρκή διδασκαλίαν καί ώφέλειαν αύτών, ει ποτε όμοια γεγο-
νότα προς τά ύπ' αύτοΰ διηγούμ,ενα ήθελον έπανέλθη' ινα δ' επι-
τυχή τοΰ σκοπού τούτου άπέβλεψεν είς αύτήν τήν φύσιν τών πραγ-
μάτων καί ένέτεινε τήν προσοχήν ιδία είς τά'ς άνθρωπίνας πράξεις
καί τούς χαρακτήρας τών άτόμων καί τών εθνών ούτω δ' άποκλί-



νεί μ.εν προς τον χαρακτήρα, τής πραγματική; ίστβριογραφίας τδν
μορφωθέντα μετά ταύτα έπί Πολυβίου, άλλα διαφέρει τούτου κατά
την διεξαγωγήν τής υποθέσεως άφίνων ο)ς ΙπΙ το πολύ τον άναγνώ-
στην νά κρίνη έπί τών γεγονότων.

Τήν έκλογήν και ταξινόμησιν τής ύλης έπετέλεσε μετά μεγίστης
επιμελείας· έκ τών ίστορουμένων άλλα μεν αύτός έπεΐδεν,

άλλα δέ

παρ' άλλων εμ.αθε μ,εταβάς εις τά μέρη ένθα τά γεγονότα συνέβη-
σαν και γνωρίσας έξ αύτοψίας και τόπους και άνθρώπους, παρ' ών
ελάμβανε πληροφορίας· ταύτας άντίπαραβάλλων και βασανίζων συν-
έλεγεν ώς ύπομνήματα, μ.ετά δέ το τέλος τοΰ πολέμου έπεξειργάσθη
ταΰτα και συνέταξε τήν ίστορίαν αύτοΰ. Έν τή συγγραφή άρχάς
γενικάς μεν είχε τήν άπόκρουσιν τοΰ θαυμαστού διά τής κριτικής
βασάνου τών ίστορουμένων και το άμερόληπτον, μερικάς δέ τήν χρή-
σιν εγγράφων, τήν έξέτασιν αύτοπτών μ,αρτύρων, τήν τοπογραφίαν,
τήν χρονολογίαν, τάς οικονομικάς και στρατιωτικές δυνάμεις, έτι δέ
και το πνεΰμ,α τών έξοχων άνδρών, τοΰ πλήθους και τοΰ πολιτεύ-
ματος. Ήτο δ' έμπειρος τών στρατιωτικών καΐ τών πολιτικών
πραγμάτων, διότι 6 ίδιος και τών πολεμικών μετέσχε και πολύ έν
τή εκκλησία τοΰ δήμου άνεστράφη. Γινώσκων κάλλιστα το θέμα, οπερ πραγματεύεται, ποιείται έν τάξει και άκριβεία τήν εκθεσιν
αύτοΰ.

Έν τω συγγράμ,ματι τοΰ Θουκυδίδου διακρίνονται το μέν τά καθα-
ρώς Ιστορικά μέρη,εν τή διηγήσει τών οποίων 6 συγγραφεύς προβαίνει
κατ'αύστηράν χρονολογικήν διαίρεσιν εις θέρη, περιλαμβάνοντα τάς
στρατείας καΐ τάς μάχας, καΐ εις χειμώνας, έν οίς γίνονται αί παρα-
σκευαί και αί διαπραγματεύσεις, το δέ αί δημηγορίαι. Αύται είναι
αγορεύσεις πολιτικών ή στρατιωτικών άνδρών άπαγγελθείσαι εις
διαφόρους συναθροίσεις και εχουσαι σχέσιν προς* τά ιστορικά γεγο-
νότα. Αί δημ.ηγορίαι άποτελοΰσι σπουδαϊον μέρος τής ιστορίας τοΰ
Θουκυδίδου, διότι περιέχουσι βαθείας ιδέας περί πολιτικής, περί
ειρήνης και πολέμ.ου, περι διοικήσεως, περί τών αιτίων τής άκμής
καΐ τή; παρακμ.ής τών κρατών. Έν αύταϊς κυρίως φαίνεται ή πρό-
θεσις τοΰ συγγραφέως ν' άνατρέχη εις τάς βαθυτάτας ρίζας τών γεγο-
νότων και νά έξετάζν) τά ηθικά αίτια καΐ τάς άφορμάς αύτών, καθ'



δν τρόπον φαίνεται τούτο σήμερον εν τοις διπλωματικούς εγγράφοις*
τι^ην τούτου παριστάμενα αγορεύοντα Ιν αύταίς τά πρόσωπα άπ*
ευθείας Ικδηλοΰσι σαφέστερον τόν εαυτών χαρακτήρα καί προσ-
δίδουσι δραματίκηνχροΐάν ει; τό έργον. Αί δημηγορίαι δέν είναι «ί
λόγοι τών άγορευσάντων ιδία*.; λέξβσιν, άλλ' εξεφράσθησαν υπό τοΰ
ιστορικού όσον τό δυνατόν εγγύτατα πρό; τό περιεχόμενον αυτών έκ
τή; ικανότητος δε περί την σύνθεσιν αύτών φαίνεται η λαμπρά ρη~
τορικη μόρφωσι; τοΰ Θουκυδίδου. Μεταξύ τών δημηγοριών τάσσετα*
καί δ διάλογος τών Μηλίων και τών 'Αθηναίων.

Κρίσις περι Θουκυδίδου. — Ό Θουκυδίδη; δέν εξετάζει τά γε-
γονότα ώ; ό Ηρόδοτος άναφέρων ταΰτα εις τά; διαθέσεις και τά;
βουλάς τοΰ ésiou, άλλ-' άνάγει ταΰτα είς τάς σχέσεις και τά; κατα-
στάσεις τών άνθρώπων, φρονών οτι έξ αύτών πηγάζούσι τά αποτε-
λέσματα. Κατ' αντίθεσιν πρός την ίστορίαν τοΰ Ηροδότου ούσαν
ποιητικην έτι, πλήρη τερπνών επεισοδίων καί ύπό της ιδέας τοΰ
θείου δεσποζομένην, ή ιστορία τοΰ θουκυδίδου είναι αυστηρά, φιλο-
σοφική, μεστή ωρίμων πολιτικών ιδεών, συνεχή;, πλην τών όλιγί-
στων μνημονευθεισών παρεκβάσεων, καί άληθώ; «π ι στη μον ικη ώ;
αποκρούουσα τούς χρησμούς, τού; μύθου;, τά; δημώδεις προλήψεις
καί ζητούσα την αίτίαν καί την έξήγησιν τών άνθρωπίνων γεγονό-
των εις αύτά τά πάθη, τά; άρετάς καί τάς κακίας τών άνθρώπων,
είς την ικανότητα ή είς τά σφάλματα τών κυβερνήσεων. Ή φιλ.α-
λήθεια δ' αύτοΰ είναι ύψιστη, ή δ' αμεροληψία έν τη κρίσει τών
άνθρώπων καί τών πράξεων παραδειγματική* άμ.φότεραι αί άρεταί
αύται δεικνύουσι λαμπρώς την ύπέροχον ήθικην τοΰ ιστορικού, ητις
πρός τούτοις γίνεται φανερά έκ τής άποστροφή; αύτοΰ πρός τον εμ-
παθή άνταγωνισμόν τών κομμάτων κατά τόν πελοποννησιακόν πό-
λεμον καί την διαφθοράν τών ηθών καί τών χαρακτήρων τών τότε
άνθρώπων μετά ζοφερών χρωμάτων περιγραφομ-ένων.

Καί πολιτικώς μέν ό Θουκυδίδης ητο αριστοκρατικός κατά τό σύ-
στημα τοΰ Περικλέους, θρησκευτικώς δέ άδίκως έθεωρήθη παρά τί-
νων άπιστος, διότι πολ^λάκις παραδέχεται την θείαν πρόνοιαν ώς τό
τελευταΐον αίτιον τών συμβαινόντων. Καθόλνου δέ δ άναγινώσκων
την ίστορίαν αύτοΰ, γεγραμμένην άκριβώ; καί πιστώς όσον ουδεμία
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&λλη, διδάσκεται τήν άγάπην προς την άλήθειαν, τήν έλιυθ-ρίάν «αί
τήν πατρίδα.

Το λεκτικό ν τοΰ θουκυδίδου είναι έν γένει ύψηλόν, δεινον καί
σεμνόν* έν αύτω φαίνεται συγκραθείσα ή εμβρίθεια καί ή άδρότης τοΰ
λόγου τοΰ Περικλέους μετά της άρχαϊζούσης αύστηρότητος τής ρη-
τορικής τοΰ Αντιφώντος. Έν μεν τή συνθέσει εχει πολύ τό δραμα-
τ^κόν κ*ι τό ^ητορικόν, &τινα είναι ιδια τοΰ άληθοΰς άττικοΰ χα~
ρακτηρος, εν δε τη φράσει άκρίβειαν, ενάργειαν, δύναμιν, βραχυλο-
γίαν καί υψος. Μεγίστη είναι ή περιγραφική αύτοΰ δεινό τη;-· δείγ-
ματα ταύτης είναι ή περιγραφή τής έν Κερκύρα αιματηράς στάσεως,
ή τοΰ λοιμού έν 'Αθήναις, ή τής υποχώρησε ως τών 'Αθηναίων h
Σικελία, κλπ. θαυμαστή δ' είναι παρ'αύτω καί ή ηθογραφία, ήτοι
η δεξιότης της δι' ολίγων γνωρισμάτων σαφούς διαγραφής τών χα-
ρακτήρων τών επισήμων προσοιπων έν αρμονία προς τάς σκέψεις καί
τάς πράξεις τούτων εύρισκομένων. ΛΩν βαθύνου; h ιστορικός αθροίζει
άφθόνως καί ισχυρώς τάς ιδέας γινόμενος ούτω πυκνός, άλλά καί
δύσκολος πολλάκις ενεκα τούτου πρός κατανόησιν, μάλιστα δ' έν
ταίς δημ.ηγορία*ς. Διάλεκτος αύτοΰ είναι ή άρχαία άττική ενίοτε
μ.ετά λέξεων ποιητικών (αχ&ηδών—αμφιδήρηος), άρχαιοπρδπών
(περιωπή), καινοφανών, καί μετά χρήσεως τοΰ ουδετέρου τοΰ επιθέ-
του καί της μετοχής άντί τών άντιστοίχων άφηρημένων ούσιαστί-
κών (τό σώφρον—τό δεδώς άντί ή σωφροσύνη, τό δέος). Έν δετή
συντάξει έχει πολλά ίδιώμ.ατα καί έλευθερίαν μεγάλην· ή βραχυλο-
γία, τό σχήμα κατά τό νοούμενον καί τό άπό κοινού, ή ποοσωπο-
ποιΐα κλπ. είναι συχνά παρ' αύτω" αγαπά -δέ πολύ καί τάς άντι-
θέσ.εις τών ιδεών πρός ζωηροτέραν αύτών παράστασιν πολλά δ' Ιτι
είναι παρ' αύτω τά τεχνικά σχήματα τού λόγου, ώς ισόκωλα,
όμοιοτέλευτα, παρηχήσεις κλπ., ενώ τά σχήματα τή: διανοίας σχε-
δόν Ιλλείπουσι. Ή περιοδολογία αύτού κείται μεταξύ της είρομένης
λέξεως τών Ιώνων καί της έπειτα έν 'Αθήναις έντέχνως μορφωθεί -
σης συνθέσεως τών περιόδων. Τό δ' έν πολλοίς τραχύ καί άνώμαλον
τοΰ λεκτικού προέρχεται έξ αύτοϋ τοΰ χαρακτηρος τοΰ συγγραφέως*
άλλ' έν ολαις ταϊς άνωμαλίαις τοΰ λόγου διακρίνεται τό νημα τής
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αύστηρας λογικής, οπερ δδηγεϊ πάντοτ» τον άναγνώστην προς κατα-
νόησιν τών εκτιθεμένων.

Ή έπίδρασις του Θουκυδίδου υπήρξε μεγάλη ου μόνον άμέσως
εις τούς μετ' αύτον ιστορικούς, ώς φαίνεται εις τ©ν συνεχίσαντα τήν
ίστορίαν αύτοΰ Ξενοφώντα, άλλα και εις τούς έν τοις μ,ετά ταΰτα
χρόνοις. Έκ τών ρητόρων πολύ έζήλωσεν αύτον 6 Δημ,οσθέ-
νης· έκ τών Ρωμαίων έμ.ιμ,ήθησαν αύτον δ Σαλλούστίος και δ
Τάκιτος;, έκ δε τών Βυζαντινών ιδία δ Προκόπιος. Και σήμερον δ'
ή ιστορία τοϋ Θουκυδίδου θεωρείται ώς άριστούργημα έπιστημ-ονι—
κον μεν διά τήν άκρίβειαν και τήν πίστίν, καλλιτεχνικών δέ διά
τον συνδυασμον γλώσσης λαμπρας μετά πάθους δραμ.ατίκοΰ.

g ©. Ξενοφών.

Ό Ξενοφών ήτο υιός Γρύλλου, 'Αθηναίος, γεννηθείς τώ 434
π. Χ. έξ εύγενοϋςκαί εύπορου οικογενείας. ΛΩν νέος πλήρης κάλλους
και επιμελώς άνατεθραμμένος ειλκυσε τήν προσοχην τοΰ Σωκράτους,
όστις συγκατέλεξεν αύτον μεταξύ τών μαθητών και τών οπαδών αύτοΰ.
Ό Ξενοφών μετ ' άγάπης και άφοσιώσεως παρέδωκεν εαυτόν τω διδα-
σκάλω και τήν προς αύτον εύγνωμ.οσύνην πιστώς διεφύλαξε καθ'όλον
τον βίον.^Μετέσχε πολλών μ,αχών ύπέρ τής πατρίδος, έν μια δ' αύτών
αιχμαλωτισθείς διέτριψε χρόνον τινά έν θήβαις, ένθα ήκροάσατο τοΰ
Προδίκου. Μεταβάς ώς έθελοντής εις το έλληνικον στράτευμα Κύρου
τοϋ νεωτέρου άνέλαβε μετά τον θάνατον τούτου έν τή περί τά
Κούναξα μάχη μετ' άλλων στρατηγών τήν δδηγίαν τών Μυρίων,
οι'τινες ειχον στερηθή τών προτέρων άρχηγών διά δόλου τών Περσών·
εν τω μέσω δέ χώρας έχθρικής μετά πολλ.ών κακουχιών, κινδύνων
και μαχών, κατώρθωσε νά έπαναγάγη τούς ανδρείους εκείνους Έλ-
ληνας εις τά παράλια τοϋ Εύξεινου Πόντου και έκείθεν εις τά δυ-
τικά παράλια τής Μ. 'Ασίας· ένταΰθα οί πλείστοι αύτών ταχθέν-
τες ύπο Λακεδαιμονίους άρχηγούς" έπολέμουν προς τούς, Πέρσας.
Αλλ' οί 'Αθηναίοι έξώρισαν τον Ξενοφώντα ώς φιλολακωνίζοντα
και ώς πολεμήσαντα κατά τοΰ βασιλέως τών Περσών οντος τότε
φίλου αύτών. Ό Ξενοφών ήλθεν εις τήν Ελλάδα μετά τοΰ Άγησι-



λάου πολεμ.ήσαντος κατά τών Αθηναίων καί Θηβαίων εν Κορώνεια
τω 394· οί Λακεδαιμόνιοι διά τάς υπηρεσίας τάς οποίας προσήνεγκεν
είς αύτούς έδοσαν είς αύτον προξενίαν καί παρεχώρησαν κτήμα τι
έν Σκιλλοΰντι τής "Ηλιδος, ένθα έζησεν ήσύχως περί τά εί'κοσιν έτη
καλλιεργών, θηρεύων καί συγγραφών. Άλλ' έκδιωχθείς έκεΐθεν υπό
τών Ηλείων πολεμούντων προς τούς Λακεδαιμονίους ήλθεν είς Κό-
ρίνθον* έντεΰθεν, γενομένης τής έν Μαντινεία μάχης καί όλίγω προ
ταύτης φονευθέντος τού υιού αύτοϋ Γρύλλου ένδόξως ύπερ τής πα-
τρίδος, μετεκλήθη μεν ύπο τών Αθηναίων, άλλά δεν μετέβη είς
'Αθήνας, απέθανε δ' έν Κορίνθω ολίγον μετά το 355.

Κυριώτατον γνώρισμα τού χαρακτήρος του Ξενοφώντος, τον μεν
νουν καί το ήθος μορφώσαντος έν τή πνευματική παλαίστρα τού
Σωκράτους, το δε σώμα διαπονήσαντος έν γυμνασίοις, κυνηγεσίοις
και μ,άχαις, ύπήρξδν δ ζήλος καί δ θαυμασμός προς πάν καλόν καί
γενναΤον· άλλά καί φυσική ευθυμία, πραότης, εύσέβεια, φρόνησις,
θάρρος καί καρτερία διέκρινον αυτόν. Ούτως έν αύτω έναρμονίως συν-
εδυάσθησαν αι τε ψυχικαί καί αί σωματικαί δυνάμεις.

*Εργα αύτοϋ.— Τοΰ Ξενοφώντος τα συγγράμματα διαιρούνται
είς ιστορικά: Κύρου Άνάβασις, eΕλληνικά, εγκώμιον 'Αγησιλάου,
πολιτικά: π ερι προσόδων, πολιτεία Ά'&ηναίων, φιλοσοφικά: Άπο-
ανημονενματα Σωκράτους, συμπόσισν, οικονομικός, 'Ιέρων η τύ-
ραννος, καί διδακτικά: ΐππαρχικός, π ερι Ιππικής, κυνηγετικός. Ή
Κνρου παιδεία ανήκει καί είς τά τρία πρώτα είδη.

Έν τώ κεφαλαίω τούτω τής ιστοριογραφίας γενήσβται λόγος μόνον
περί τών ιστορικών έργων τού συγγραφέως.

-1) Κνρου Άνάβασις έν β ι βλ ίο ις 7'.— Έν τω συγγράμματι τούτω,
συντεταγμένοι μετ' έναργείοις, ακριβείας καί δραματικής χροιάς, εκ-
τίθενται πάνθ' οσα οί Μύριοι υπέστησαν κατά τήν μετά Κύρου
στρατείαν καί ίδί<£ κατά τήν έπάνοδον αύτών, καθ' ην έξεδηλώθη-
σαν αί άρεταί τοΰ Ξενοφώντος ώς άνθρωπου καί η έμπειρία και
φρόνησις αύτοΰ ώς στρατηγού. Ή διήγησις τών γεγονότων τούτων
είναι εξόχως τερπνή, κινοΰσα ζωηρώς το ενδιαφέρον παντός άναγνώ-
στου και διδάσκουσα αυτόν πολλά, μάλιστα τον στρατίωτικόν* έκ
τοΰ έργου τούτου καταφανές έγένετο είς τούς Έλληνας ότι ή κατά-
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*tYl«i τ*ύ ί1βρ*ικ·3 κράτου; δέν ητ» $ύ»κολ8;. Έν τη εκθέσει δ»
Τών ί»τορουμίνων ελλείπει εξ ίσου ή πλατυρρημβσύνη τοΰ Ηροδότου
καί ή βραχυλογία τοϋ θουκυδίδου, τηρουμένου περί την 4'κφρασιν
μισού ορου.

>) 'Ελληνικά h 7 ωσαύτως βιβλίοις-. —Τό σύγγραμμα τοΰτο άρχε-
ται άπό τή: συστά«ω; τή; ολιγαρχία; τών τδτρακοσίων έν Άθή-
ναι;, έκίΐθεν δηλονότι ένθα β Θουκυδίδη; κατέλιπε την ίστορίαν
•ύτοΰ, πιραίνον δε την ίστορίαν τοΰ πελοποννησιακού πολέμου διά.
τή; άλώσιω; τών 'Αθηνών έξακολουθίί την ίστορίαν τών ελληνικών
γεγονότων καί καταλήγει si; την εν Μαντινεία μάχην (362 π. Χ.),

Το έργον τοΰτο ύπό τβχνικην έποφιν είναι κατώτερον τή; Άνα-
βάσδω;, στιρούμενον μεθοδική; εκθέσεως, άλλ' είναι σπουδαιό-
τατον διά το περιεχόμενον αύτοΰ.

3) Κνρον παιδεία εν 8 βιβλίο ι;'. — Τό έργον τοΰτο, ον κυρίως πβ-
λίτΐκόν ή μάλλον ηθικόν μυθιστόρημα, πδριέχει τά κατά την άνα-
τροφήν, τόν βίον καί τά; πράξει; Κύρου τού πρδσβυτέρου' δι' αύτοΰ,
γεγραμμένου τεχνικώ; καί έν γλώσοη λαμπρά, ο Ξενοφών ήθελ,ησε νά
ΐΐ'.ςτ) τόν ιδεώδη τύπον άγαθοΰ καί εύδαίμονο; ήγεμόνος, ούτινος αί
άρίταί £ίζαν έχουσιν έν τη ορθή παιδεία.'

4) Έγπνηιιον 'Αγησιλάου.— Έν τώ έργω τούτω, όπερ στενό-
τατα συνδέεται πρό; τά cΕλληνικά, ό Ξενοφών εγκωμιάζει τόν χα-
ρακτήρα, την πολιτικην καί τά πολεμικά κατορθώματα τοΰ εξόχου
τή: Σπάρτη; βασιλέω; 'Αγησιλάου.

Κρίσις περί Ξενοφώντος.— Τά συγγράμματα, τού Ξ.νοφώντο; είναι
εικών σαφη; τοΰ χαρακτήρο; αύτοΰ. Στερείται μέν b ιστορικός τής
βαθύνοια: καί ΐή; τέχνης τοΰ Θουκυδίδου καί υπολείπεται τής με-
γαλοπρεπεία; τοΰ Ηροδότου, άλλά διακρίνεται διά την λαμπράν
©αντασίαν, την σωφροσύνην, την απλότητα, την μέτριοφροσύνην
καί την φ^λαλήθειαν μεθ' ών πραγματεύεται τό θέμα. Καί τά μεν
ιστορικά γεγονότα έκτίθησι μετά μεγίστη; έναργεία;, ζωηρότητο;
και χάριτο;, την δ' έξεικόνισιν τών προσώπων, ού μόνον τών εξό-
Χω*ν> αλλά καί τών ύποδεεστέρων, ποιείται ύπό την φωτεινοτάτην
αυτών όψιν. "Ων δ' ευσεβή; αναφέρει τά γεγονότα είς την ένέργειαν
του θείου, τούτου δ' ενεκα ή ιστορία αύτοΰ φέρει τύπον ηθικόν.
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Τάς ιδέας αύτοΰ εκφράζει εκλέγων προς τούτο τάς ύπο τής κβι-
νής χρήσεως καΛ τοΰ τότε πνεύματος τής γλώσσης καθιερωμένα? φυ-
σικωτέρας φράσεις και λέξεις· διά τοΰτο δέ τό λεκτικον αύτοΰ δέν
είναι επιτετηδευμένον, ώς το τών σοφιστών, ουδέ δεινον, ώς τό τοΰ
θουκυδίδου, άλλ' άνήκβι εις τον ίσχνόν χαρακτήρα, ον γλαφυρον,
σαφές, άπλοΰν και χαρίεν διά τά: ιδιότητας δέ ταύτας & συγγρα-
φεύς επωνομ,άσθη αττική μέλισσα και άττίκή μούσα. Έν δέ ταις
παρεμβαλλομ,έναις δημηγορίαις το λεκτικόν δέν διαφέρει τοΰ έν τή
εκθέσει τών καθαρώς ιστορικών μερών, περιέχει όμως, οπως και
ταΰτα, πάντα τά προσόντα τοΰ άττικισμοΰ. Ό Ξενοφών μετά
τοΰ θουκυδίδου και τοΰ 'Ηροδότου άποτελοΰσι τήν ίνδοξον τριάδα
τών μεγάλων τής άρχαίας 'Ελλάδος ιστορικών, τούς Οποίους πολλοί
μεν τών μ.ετά ταΰτα- έμιμήθησαν, άλλά πάντες ύπελείφθησαν αύτών.

I Υ. ΊοτορικοΙ μβτά Βΐινοφώντα μέχρι Πολυβίου.

Οί^μετά τον Ξενοφώντα ιστορικοί δέν διακρίνονται πάντοτε επί
ιστορική άκριβεία και άληθεία. Οί μέν συνέγραψαν ιστορίας περιε-
χούσας πολύ το μυθώδες· τοιούτοι δ' ύπήρξαν πλείστοι ιστοριογρά-
φοι τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου* άλλοι δέ ποοσεπάθησαν νά μιμηθώσι τούς
προγενεστέρους μεγάλους ιστορικούς, άλλ' ύπήρξαν ύποδεέστεροι κατά
τε το πνεύμα και τήν μορφήν τοΰ λόγου* ή γλώσσα αύτών είναι πλή-
ρης ρητορικής επίτηδεύσεως και άτονος, προσεγγίζουσα άπαύστως
τή επι Πολυβίου έκδηλωθείση κοινή* έκ τών συγγραμμάτων δ' αύ-
τών, εκ τών οποίων ήντλησαν μεταγενέστεροι ιστορικοί, άποσπά-
σματα μ,όνον έσώθησαν, ίδίορ παρά Φωτίφ.

Οί μ,άλλον άξιοι μ,νείας τών ιστορικών τούτων είναι οί επόμενοι:

Κτηοίας 6 Κνίδ,ος, σύγχρονος τοΰ Ξενοφώντος και ιατρός τοΰ βα-
σιλέως 'Αρτα-ξέρξου, δν και έθεράπευσε τρωθέντα έν τή μάχη τών
Κουνάξων ύπο Κύρου. Μείνας έπί πολύ έν Περσία έπανήλθεν έν'
Κνίδω, οπου συνέγραψε και άπέθάνεν* Ιγραψε δέ πλην άλλων Περ-
σικά και *Ινδικά εν 'Ιωνική διαλέκτω κατά μίμησιν τοΰ 'Ηροδότου·
καίτοι δ' !κ τής θέσεως αύτοΰ ήδύνατο νά εχη άκριβίστέρας τούτου
πληροφορίας πε-el τής περσικής μοναρχίας καΐ των »χέ*εων τ*ύτης
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πρός τά άλλα. έθνη τής 'Ασίας, εισήγαγαν έν τή ιστορική διηγησει
πολύ το φανταστικόν καί μυθώδες,

Φίλιστος δ Συρακούσιος. Ζήσας έπ' αμφοτέρων τών Διονυσίων,
τυράννων τών Συρακουσών, καί στρατηγός γενόμενος τούτων, μεταξύ
άλλων έγραψε καί Σικελικά έν οίς έγένετο ασθενής μιμητής τού Θου-
κυδίδου* έπηνείτο παρά τοίς άρχαίοις διά τήν άκρίβειαν καί τήν συν-
τομίαν,άλλ' είχε τι τό κολακικόν καί φιλοτύραννον καί μικρολόγον.

Θεόπομπος δ Χίος. Σύγχρονος ών Φιλίππου τού Μακεδόνος καί
μαθητής τού 'Ισοκράτους διατελέσας έ'γραψεν 'Ελληνικά, συνέχειαν
τής ιστορίας τοΰ Θουκυδίδου μέχρι τής έν Κνίδω μάχης (394 π. Χ.),
καί Φιλιππικά, ήτοι ίστορίαν σύγχρονον Φιλίππου* ήτο ιστορικός εύ-
φυής, καί κριτικός, άλλά φιλόψογος* τό δέ λεκτίκον αύτοΰ είχε
πολύ τό ^ιητορικόν, άλλά καί σαφήνειαν ίκανήν.

"Εφορος έκ Κύμης τής Αίολίδος. Μαθητής καί αύτός τοΰ 'Ισο-
κράτους γενόμενος συνέγραψε πρώτος καθολικήν ίστορίαν (ιστορίας
κοινών πράξεων) άπό τής καθόδου τών Ήρακλειδών μέχρι της αλώ-
σεως τής Περίνθου ύπο Φιλίππου (341 π. Χ.). Έπηνείτο διά τό
πραγματικόν τής ιστορίας αύτοΰ καί διά τό καθαρόν λεκτικόν.
Ένδιέτριψε δέ τή χρονολογία καί τή γεωγραφία, έξ ,ών ώφελήθη
πολύ δ Στράβων. Είχε δε γράψη καί ρητορικά καί φιλοσοφικά συγ-
γράμματα.

Μεταξύ δέ τών ιστορικών τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου, μάλλον ή ήττον
πιστώς ίστορησάντων τά κατ ' αύτόν, είναι Καλλισθένης δ Όλύνθιος,
Αριστόβουλος δ Κασσανδρεύς καί άλλοι μέχρι τής εκδηλώσεως τής
πραγματικής ιστορίας, ήτις διεμορφώθη έν τοίς ρωμαϊκοίς χρόνοις.
Κατά.δέ τούς 'Αλεξανδρινούς χρόνους διεκρίθησαν καί πολλοί συλ-
λογείς ιστοριών γράψαντες περί ηθών, εθίμων, νόμ,ων, πολιτειών ή
άσχοληθέντες περί τήν ίστορίαν μιας πόλεως, ώς ήσαν οί άτθιδογρά-
φοι ήτοι συγγραφείς αττικών ιστοριών.

Ό δ' έκ Ταυρομενίου τής Σικελίας Τίμαιος (352 — 264 π. Χ.)
κατά τε τό πνεΰμα καί τόν τρόπον δι' ού έξέθηκε τα ιστορικά γε-
γονότα αποτελεί μετάβασιν τών μ,ετά τόν Ξενοφώντα ιστορικών είς
τον Ινα αιώνα ύστερον άκμ,άσαντα Πολύβιον. Ζήσας δ Τίμαιος πλεί-
στον χρένβν έν Αθήναις συνέγραψε- πολλά συγγράμμ,ατα ιστορικά



περί ελληνικών, ιταλικών, σικελικών καί άλλων πράξεων καί πρώ-
τος εισήγαγε τήν κατ' 'Ολυμπιάδας χρονολογίαν. Έπηνεϊτο πολύ
δια το φιλομαθές, έρευνητίκον καί φιλόπονον αυτού πνεύμα* το δε
λεκτικόν αύτού ειχε μεν έλαττώματά τίνα, άλλά καί πολλάς άρε—
τάς ρητορικού καί εύπαιδεύτου ιστορικού. Συνέχεια τής ιστορίας τού
Τιμαίου είναι ή τού Πολυβίου, όστίς είναι πολλάκις καί αυστηρός
αύτοϋ έπιτίμητής.

§ ϊϊραγμιοΐΐ,τ&κή &στοτων ρωμαϊκών χρονών.

ΪΙολύβεος.

Ή πραγμ,ατίκή ιστορία, μορφωθεΐσα, ώς ήδη ελέχθη κατά τούς
ρωμαϊκούς χρόνους, σκοπον έχει τήν έκθεσιν καί τήν κρίτικήν έξέτα-
σιν τών γεγονότων ούτως, ώστε δ άναγινώσκων, μάλιστα δ' δ πο-
λίτίκος καί 6 στρατιωτικός, νά έξάγη ώφέλιμα διδάγματα έξ αυ-
τών* ούτος δ' είναι κυρίως δ σκοπος τής ιστορίας. Τοϋ είδους τούτου
τής ιστορίας δ επισημότερος διαμορφωτής ύπήρξεν δ ΤΙολνβιος.

Ό Πολύβιος ήτο υίος τοϋ στρατηγού τής 'Αχαϊκής συμπολιτείας
Λυκόρτα γεννηθείς έν Μεγαλουπόλει τώ 204 π. Χ. Μετά τήν ύπο-
ταγήν τής Μακεδονίας ύπο τών Ρωμαίων (168 π. Χ.) άχθείς είς
Ίταλίαν μετά 1000 άλλων 'Αχαιών όμήρων έμεινεν έν Ρώμη έπί
ικανά έτη γενόμενος φίλος Σκιπίωνος τού νεωτέρου* έπανε7.θων δ'
είς τήν γενέθλιον γήν δι έμεινεν έν αυτή έπί μικρόν καί είτα ήκο-
λούθησε τώ Σκιπίωνι έν ταΐς στρατείαις, μάλιστα δε παρέστη είς
τήν ύπ' αύτού άλωσιν τής Καρχηδόνος. Περιελθών πολλούς τόπους
μετά πολλών μ,όχθων καί κινδύνων έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα, ένθα
τ φ 122 άπέθανε πεσών άπο τοϋ ίππου. Ό Πολύβιος ένεκα τής τι-
μής καί τής εύνοιας ών άπέλαυε παρά Ρωμαίοις άπέτρεψε διά τής
έαυτοϋ παρεμβάσεως πολλά δεινά άπο τής Ελλάδος* διά τούτο
καί ανδριάντες ήγέρθησαν προς τιμήν αύτοϋ ύπο των Ελλήνων, ων
εις ευρέθη τώ 1877 έν 'Ολυμπία. Έχων λαμπράν παίδευσιν
καί μ.ετώ τών πρώτων Ρωμαίων άναστραφείς^ έτι δ' είς πλείστα πο-
λιτικά καί πολεμικά γεγονότα παρευρεθείς καί πολλήν έκ τούτων



πεϊραν κτησάμενος, συνέταξε τάς Ίατορίας αύτοΰ,ήτοι καθολικών ίστο-
ρίαν, συγχρονιστικώς, εις 40 βιβλία. Ίο έργον τοΰτο πραγματεύεται
γεγονότα τοΰ ύπο τούς Ρωμαίους κόσμου εκ τής άρχής τοΰ Β'.καρχη-
δονίκοΰ πολέμου μέχρι τέλους τοΰ Γ'.Και τά μεν πέν^ε πρώτα βιβλία
σώζονται πλήρη,τοΰ δ' έκτου το πρώτον μέρος και τών άλλων επιτομαΐ
και άποσπάσματα. Το πρώτον και το δεύτερον περιέχουσι προγε-
νέστερα γεγονότα, άπο τής ενάρξεως τοΰ Δ'. καρχηδονικοΰ πολέμου,
ίνα ούτω δηλωθη ποία ήτο ή κατάστασις τής Ρώμης και τής Καρ-
χηδόνος, καθ' ήν στιγμήν άρχεται ή διήγησίς.

Πλην τοΰ συγγράμματος τούτου δ Πολύβιος έγραψε και βίον Φι-
λοποίμενος και άλλα τινά έ'ργα.

Κρίαις περί Πολυβίου.— Διά τοΰ συγγράμματος αύτοΰ δ Πολύ-
βιος ηθέλησε ν* απόδειξη ιδία μεν πω; οί Ρωμαίοι διά τών πολι-
τικών καΐ τών στρατιωτικών άρετών έγένοντο κοσμ.οκράτορες, γενι-
κώς δε προέθετο τήν έφαρμογήν τοΰ σκοποΰ τή; πραγματικής ιστο-
ρίας. Κατά τον ιστορικόν ή τύχη δεν δεσπόζει τών άνθρωπίνων
πραγμάτων, άλλ' δ νοΰ; διευθύνει ταΰτα και έκ τών ένεργειών αύ-
τοΰ πηγάζουσι τά γεγονότα* ένεκα τούτου οί μύθοι παρά ΓΙολυ-
βί'ο αποδιώκονται, μόνον δέ το άληθές επιζητείται. Τά προσόντα
τοΰ αγαθού ιστορικού κατά Πολύβιον είναι μελέτη τών προγενεστέ-
ρων συγγραμμάτων και πηγών, γνώσις τών τόπων και πείρα τών
πολιτικών και των στρατιωτικών πραγμάτων* άλλ' δ κατέχων
πάντα ταΰτα οφείλει νά μή άναμιγνύη συμπαθείας ή άντίπαθείας
έν τή έκθέσει τών ίστορουμένων.

Πΐΐρ* μεγάλη, κρίσις ορθή, όξύνοια και φιλαλήθεια διακρίνουσι
τον Πολύβιον έν τή εκθέσει τής ιστορικής ύλης και καθίστώσιν αύτον
μέγαν ιστορικόν ούχί σπανίως δ' ελέγχονται ή επικρίνονται ύπ' αύ-
τοΰ τά εργα τών προγενεστέρων ιστορικών. 'Αλλά το λεκτικόν
αύτοΰ, οπερ είναι κύριον υπόδειγμα τής τότε κοινής ελληνικής
γλώσσης, είναι άτεχνον, άκαλλώπιστον, τραχύ και ξηοόν είναι όμως άπηλλαγμένον ρητορικής έπιτηδεύσεως,διότι δ συγγραφεύς άπέ-
βλεπε μάλλον εις τήν άκριβή άφήγησιν τών πραγμάτων ή εις τήν
εναρμόνιον τοΰ λόγου κατασκευήν.
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Διά τοΰτο δ άνανινώσκων τον Πολύβιον δέν τέοπεται υ.έν ώς εν
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τη άναγνώσει τοΰ χαρίεντος 'Ηροδότου, τοΰ παθητικού Θουκυδίδου
καί τοΰ ήδέως Ξενοφώντος, κυριεύεται όμως ύπό τών ορθών σκέψεων
καί συμπερασμάτων αύτοΰ καί · αισθάνεται την ώφελιμωτάτην εξ
αύτών διδασκαλίάν.

§ Ο. Οε. Ιπεβημ-ότεροε τών μ,ετά Ιϊολύβεον
£οτορεκών μ,έχρς τών Β\>ζαντενών.

Οί

μετά τον Πολύβιον ιστορικοί δεν ύπήρξαν αληθώς αντάξιοι αύ-
τοΰ· ούχ ήττον μεταξύ τών πολυαρίθμων μιμητών αύτοΰ υπήρξαν
τίνες, οί'τινες, καίπερ στερούμενοι τής βαθύνοιας καί τής ιστορικής
έκείνου τελειότητος, έφιλοπόνησαν ιστορίας λίαν χρησίμους καί πο-
λυτίμου; πρός γνώσιν άπειρων άρχαίων γεγονότων. Έγκατεμίγνυον
δ' εν αύταίς ένίοτε πολλην γεωγραφίαν καί άρχαιολογίαν, τινές δ'
εξ αυτών ύπήρξαν συγχρόνως και κριτικοί καί ρήτορες και ηθικο-
λόγοι.

.Πάντων τών ιστορικών τούτων έπισημότεροι έγένοντο οί εξής:
Διόδωρος δ Σικελιώτης.— Έπί Καίσαρος καί Αύγουστου ζήσας
καί εμ.πειρος τής λατινικής γενόμενος περιήλθε πολλούς τόπου; καί
έπί πολύ έν Ρώμη διέτριψεν* έγραψε δέ Βιβ?.ιοϋ'ήκην ίοτορικήν, ήτοι
καθολικην ίστορίαν άρχομένην άπό τών μυθικών χρόνων και λήγου-
σαν είς την άοχην τών έν Γαλατία πολέμων τοΰ Καίσαρος (50 π.Χ.)'
πρός σύνταξιν αύτη; έδαπάνησε τριάκοντα έτη. Έκ τών τεσσαρά-
κοντα βιβλίων τή; ιστορία; ταύτης σώζονται τά πρώτα πέντε, πε-
ριέχοντα μυθολογίαν και ίστορίαν ανατολικών τίνων εθνών καί τών
Ελλήνων, καί άπό τοΰ ενδεκάτου μέχρι τοΰ εικοστού, περιλαμβά-
νοντα έλληνικην ίστορίαν άπό τών περσικών πολέμων μέχρι τών δια-
δόχων τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου* τών λοιπών, ιδία τών δέκα τελευταίων,
σφζονται έπιτομαί πολλαί καί αποσπάσματα.

Την ίστορικην ύλην δ Διόδωρο; ήντλησεν έκ προγενεστέρων συγ-
γραμμάτων, άγνωστων ήμίν τών πλείστων, έξέθηκε δ' αύτην άνευ
πολλής τέχνη-r, κριτικής μελέτη: και ένότητος. Τό λεκτικόν αύτοϋ
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στερείται ^ητορικών καλλωπισμών,άλλ' είναι σαφές, εν δέ τη διηγη-
σει έχει ίσχύν τίνα και ζωηρότητα.

Άιοννοιος ο Άλικαρνασσεύς. — Γεννηθείς περί τό 70 π. Χ. καί
πολύν χρόνον έν Ρώμη ζήσας ώς διδάσκαλος της ρητορικης επί Αύ-
γουστου ένέκυψε καί εις τά δωμαϊκά γράμματα, άνεστράφη δε μετά
πολλών επίσημων Ρωμαίων καί έγραψε Ρωμαϊπήν Αρχαιολογίαy
αύτη είναι ιστορία καί πολιτεία της Ρώμης άπό τών μυθικών χρό-
νων μέχρι τής άρχής τού Α', καρχηδονικοΰ πολέμου (264 π. Χ.),
ήτοι μέχρι τού μέρους όθεν ήρχίσεν ό Πολύβιος τάς ιστορίας αύτοΰ,
ώστε συμπληροί τούτον προεισαγωγικώς. Τό έργον αύτοϋ είναι διη—
ρημένον εις 20 βιβλία, ών τά μεν εννέα πρώτα σώζονται πλήρη, τοΰ
δέ δεκάτου καί ένδεκάτου τό μεναλείτερον μέρος καί τών λοιπών
έπιτομαί καί αποσπάσματα.

Διά τοΰ συγγράμματος τούτου δ συγγραφεύς ηθέλησε ν ' άνάπτύξη
έτι μάλλον τήν θεωοίαν τοΰ Πολυβίου, ό'τΐ ή ρωμαϊκή δύναμις οφεί-
λεται εις τάς άρετά: τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ, ιδία δε τών έξοχων αύτοϋ
άνδοών προσπαθεί δ' έτι ν' άποοείξη ότι οί Ρωμ.αΐοι δεν είναι βάρ-
βαροι, ώ: οί Έλληνες περί αύτών έφρόνουν, άλλά γνήσια ελληνική
φυλή" πρός τοΰτο συνέλεξε φιλοπόνως πάσας τάς άρχαίας παραδόσεις
περί τών ιταλικών φυλών, μάλιστα δέ τών είς Ίταλίαν άποΐκησάν-
των Ελλήνων. Αί πηγαί έξ ών ήντ/.ησε τήν ίστορικήν ύλην είναι
μεν πολλαί, άλλ' άγνωστοι; ή ύλη όμως είναι σπουδαία, ίδια πρός
γνώσιν τής άρχής τής δυνάμεως τών Ρωμαίων. Τό λεκτικόν τοϋ
Διονυσίου είνε καλλίτερον ή τό τοϋ Πολυβίου, όντινα, ώς καί τόν
θουκυδίδην, είχεν υπόδειγμα έν τή συγγραφή, τούτο δ' οφείλεται
είς τήν μείζονα φιλολογικήν αύτοϋ μόρφωσιν. *Ών δ' άμα ρήτωρ
καί τεχνογράφος πραγματεύεται τήν ίστορίαν κατά τρόπον άποδει-
κτίκόν, όπερ δεν άρμ,όζει πάντοτε* αί δέ διηγήσεις αύτοϋ περιέχουσι
μακρολογίαν, μάλιστα δέ πολλαί δημ.ηγορίαι παρεμβάλλονται άπαγ-
γελόμεναι ύπο προσώπων ήκιστα ρητορικών καί είς μέρη ένθα δεν πα-
ρίσταται πολλή άνάγκη.

Τοΰ Διονυσίου σώζονται έτι πολλά κριτικά καί ρητορικά εργα τά
μεν πλήρη, τά δ'ελλιπή, διακρινόμενα επί λεπτότητί κρίσεως κα;
ίΐίσθήσδΐ τοΰ καλού.
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Φλάβιος Ίο')σηπος.— 7Ητο 'Ιουδαίος* γεννηθείς περί τά μέσα του
Α', μ. Χ. αιώνος έν 'Ιερουσαλήμ και είς τήν αιρεσιν τών Φαρισαίων
ανήκων ήγαπήθη ύπο τοΰ αύτοκράτορος Ούεσπασιανού, μετά δε τήν
άλώσιν τής 'Ιερουσαλήμ ύπο Τίτου έγκαταστάς έν Ρώμη άπέθανεν
έν αυτή. Είναι ο ιστορικός τών 'Ιουδαίων γράψας σπουδαία ιστορικά
συγγράμματα, ώς Ίστορίαν τοϋ Ιουδαϊκοί) πολέμου, ocx ο τής αλώσεως
τής 'Ιερουσαλήμ ύπο 'Αντιόχου τοΰ 'Επιφανούς (170 π. Χ.) μέχρι τής
καταστροφής αυτής ύπο Τίτου (70 μ.Χ),καί ' Ιουδαϊκή ν Άρχαιολογίαν,
περιέχουσαν χρονικήν περίοδον άπο κτίσεως κόσμου μέχρι τοΰ 66 μ.Χ.
Ό Ίώσηπος, όστις πολύ ήγάπα τούς Ρωμαίους, έγραψε καί άλλα
έργα σωζόμενα μέν, άλλά μή θεωρούμενα πάντα γνήσια.

Πλουταρ'χος.— Έγεννήθη έν Χαιρώνεια τής Βοιωτίας τώ 70 μ. Χ.
καί έσπούδασεν έν 'Αθήναις φιλοσοφίαν ύπο τον Άμμώνιον, μετέβη
δ' είς Ρώμην καί έδίδασκεν αυτήν εκεί εύδοκίμως* έσχετίσθη μετά τοΰ
Τραϊανού καί έγένετο διδάσκαλος τοΰ κατόπιν αύτοκράτορος'Αδριανού.
Ό Τραϊανός άνέδειξεν. αύτον ύπατον καί έπιμελητήν τής 'Ιλλυρίας.
Έπί δέ τής βασιλείας τοΰ 'Αδριανού έγένετο πρόξενος τής Ελλάδος*
έπανελθών δ' είς τήν ιδίαν πατρίδα καί γενόμενος άρχων κάί ιερεύς
τοΰ ΙΙυθίου 'Απόλλωνος καί έπιμελητής τών Πυθίων άγώνων έπί μα-
κρόν χρόνον άπέθανεν έν αύτη τω 120 μ. Χ. Τά συγγράμματα αύ-
τοΰ, πολυγραφωτάτου γενομένου, διαιροΰνται · εις ιστορικό., περί ων
μόνον γενήσεται ένταΰθα λόγος, καί είς ή&ικά.

Τά σωζόμ.ενα ιστορικά, αύτοΰ είναι οί 46 παράλληλοι βίοι επισή-
μων άνδρών τής Ελλάδος καί τής Ρώμης* ό συγγραφεύς έκθέτει εύ-
μεθόδως τά κατά τον βίον ενός Έλληνος καί ενός Ρωμαίου έκ πα-
ραλλήλου, είτα δ' έπιφέρει σύγκρισιν αύτών, έν τή οποία όμως δια-
φαίνεται τάσις ν' άποδείξη μάλλον υπέροχους τούς Έλληνας. Έκτος
τών ρηθεισών βιογραφιών δΐϊσώθησαν καί τέσσαρες άλλαι μεμονω-
μένα·..

Μετά δραματικών εικόνων, ψυχολογικής βαθύτητος καί θερμού
ενθουσιασμού περιγράφων 6 Π7νθύταρχος τάς πράξεις, τάς άρετάς
καί τά ελαττώματα τών έςόχων άνδρών παρέχει ύψηλά διδάγματα
διεγείρων ευγενές φρόνημα, ζήλο ν τοΰ καλού ή άποστροφήν τοΰ κα-
κού παοά τοις άναννώστάις καί μάλιστα τοϊς νέοις* σκοπός δ'
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τοΰ έν γένει ύπήρξεν ινα διά τοϋ τρόπου τούτου τή; εκθέσεως προ—
τρέψη τους άνθρωπου; εις ήθικήν, ήτις κατά τους χρόνους αύτοΰ είχε
πολύ καταπέση' διά τούτο ή μ,ελέτη τών έργων αύτοΰ και τερπνή
και ώφελιμωτάτη είναι εις πάσαν τάξιν άνθρώπων και εις πάσαν ήλι-
κίαν. Διά τής σοφής δ' εξετάσεως τών πραγμάτων, βοηθούμενης ύπο ά-
πειρου πολυμαθείας b συγγραφεύς λίαν επιτυχώς και μετά πολλής σα-
φήνειας πραγματεύεται το θέμα αύτοΰ' και εχεί μεγίστην χάριν και
ζωηρότητα έν τή παραστάσει τών ιδεών. .

Ή δε γλώσσα αύτοΰ είναι μεν έν πο7»λοΐς εύκολος, άλλά πολ.-
λαχοΰ πάλιν γίνεται ανώμαλος και δυσνόητος διά τήν στρυφνήν τών
προτάσεων πλοκήν, τάς εκτενείς περιόδους, τούς περιέργους τύττους
τών λέςεων και τά; τολμ.ηράς εικόνας' καθόλου δέ το λ.εκτικον αύ-
τοΰ έχει πολλά προτερήμ.ατα τών άττικών, άλλνά και πλείστα ελατ-
τώματα τών κατά τούς ρωμ.αϊκούς χρόνους συγγραφέων.

Ώς προς τήν άρχαίαν ίστορίαν το κΰρ·ς τοΰ Πλουτάρχου είναι
πολυτίμ-ότατον, διότι τά ίστορούμενά άντλ.εί εκ πολλών συγγραμ-
μάτων άπολεσθέντων και ποικίλων συγγραφέων.

Φλάβιος Άρριανος.— Γεννηθείς έν Νίκομ.ηδεί<5ί τής Β.θυνίας περί
τά 100 μ. Χ. και ων άμα Ρωμ.αϊος και 'Αθηναίος πολίτης έγένετο
μαθητής τοΰ στωικού 'Επικτήτου, έπί δέ 'Αδριανού διωρίσθη το-
πάρχης Καππαδοκίας διακριθείς διά τήν δεξιότητα και τήν άνορείαν
αυτού* ούτω δ' άπαύστω; προήγετο, ώστε και ύπατος τ^οεχειρίσθη*
άγνωστόν δ' είναι άν κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου εζησεν έν
'Αθήναις* φαίνεται ότι ταύτα διήγαγε μάλλον έν -τή πατρίδι αύ-
τοΰ, ένθα και ιερεύς έχρημ.άτισε και εις συγγραφήν ποικίλων συγ-
γραμμ.άτων ήσχολήθη· άπέθανε γέρων έπί Μάρκου Αύοηλνίου.

Τά έργα αύτοΰ είναι ιστορικά, γεωγραφικά, στρατιωτικά, φιλο-
σοφικά και μικτά, έν πολλοίς δ' Ιχουσιν ομ,οιότητα προς τά τοΰ
Ξενοφώντος· άλλά και αύτη ή προ; τον Έπίκτητον σχέσις τοΰ Άρρια-
νού προσομοιάζει ούκ ολίγον τή τοΰ Ξενοφώντος προς τον Σωκράτην.
Έκτων ιστορικών δ'αύτοΰ έργων έπίσημ,ότερον είναι ή μ.έχρι τοΰδε
σωζομένη Άνάβαοις * Αλεξάνδρου έν 7 βιβλίοις, περιλαμβάνουσα
τον βίον τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου μ.ετά τής άφηγήσεως τών κατά τής
Περσίας και άλλων χο>ρών τής 'Ασίας εκστρατειών αύτοΰ. Έν τή
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εκθέσει τή; ιστορική; ύλης, δι' ην πηγάς είχε προγενεστέρους ιστο-
ρικό ύ; τοϋ Μ. Αλεξάνδρου (Πτολεμαίον, Άριστόβουλον) λίαν άξιο-
πίστου;, δεικνύει πολλην σύνεσιν και άκρίβειαν, το δε λεκτικόν αυ-
τού, καίπεο στερούμενον χάριτος, είναι σαφές και ακριβές, περιέχει
- δέ πολλά: λέξεις και φράσεις τών τριών μεγάλων αρχαίων ιστορι-
κών,. τών οποίων έγένετο ζηλωτής. Ό Άρριανό: δ'.ά τοϋ έργου τού-
του άπέδείξεν οτι ή έκπλήρωσις τ ή: ύπο Ξενοφώντος εν τη Κύρου
Άναβάσει εκφρασθείσης ιδέας περί τού εύχερού: τής καταστροφής
τής δυνάμεως τών Περσών έπραγματοποιήθη ύπο τού Μ. Αλεξάν-
δρου. Τά ήρωϊκά κατορθώματα καί οί κίνδυνοι, ή μεγαλοψυχία και
ή εύγενης φιλοδοξία, τοϋ μεγάλου τής Μακεδονίας βασιλέως εκτί-
θενται ουτο} ζωηρώς καί διδακτικώ: εν τη Άναβάσει, ώστε ή άνά-
γνωσις καί ή μελέτη αύτής αποβαίνει ώφελίμωτάτη καθόλου μεν
παντί, ιδία δε τοίς σπουδασταίς.

Έκ τών γεωγραφικών έργων τοϋ Άρριανού είναι ή Ινδική, 6 πε-
ρίπλους Ευξείνου Πόντου, έκ δέ τών στρατιωτικών Τέχνη Τακτική
και εκ τών φιλοσοφικών 'Επικτήτου Διατριβαί, καί τό 'Επικτήτου
εγχειρίδιον, απεο έστί πρακτική έπιτομη τών στωικών δογμάτων έκ
τών μικτών έργων αύτοϋ είναι ό Κυνηγετικός. Συνέγραψε πρό: τού-
τοις καί άλλα, oiv περιλήψεις ή άποσπάσματα μόνον εσώθησαν.

Άππιανός.— Ούτος ητο σύγχρονος τοϋ Άρριανού- γενόμενος δι-
κηγόρος έν Ρώμη καί λαβών πλ.είστα άξιώματα έπί Άντωνίνου τού
Εύσεβοϋ; έγραψεν ίστορίαν ρωμαϊκην κατ' έθνολογικην τάξιν έκ κα-
λών πηγών είς 24 βιβλία μη σωζόμενα πάντα- ήτο φιλαλήθη; καί
προσεκτικό; ερανιστής, διηγείται δέ την ίστορίαν τών διαφόρων
εθνών άπ' άρχή; μέχρι τή; ύποταγή; αύτών είς τού; Ρωμαίου;,
ύπέρ .ών δεικνύει θερμόν ζήλον, 'Υπόδειγμα εί; την σύνταξιν τή:
ιστορία; αύτοϋ είχε τού Κάτωνο; τά; Origines, ήτοι «ρχην καί ίστο-
ρίαν τή; Ρώμη; καί τούν λοιπών τή; 'Ιταλία; πόλεων. Ή γλώσσα
αύτοϋ είναι εύκολος, άλλ' ή διήγησις ξηρά* ό ιστορικός ούτος είναι
■άδέξΐο; μιμητη; τοϋ 'Ηροδότου.

Πολύαινος. — 'Υπήρξε ρήτωρ έπί Μ. Αυρηλίου· σώζονται αύτοϋ
τά Στρατηγήματα έν 8 βιβλίοις ίκανην ίστορίκην σπουδαιότητα
έχοντα.
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Δίων Κάαοιος Κοκκψανός.— Έγεννήθη εν Νίκαια τής Βιθυνίας
τω 155 μ. Χ. έκ πατρός συγκλητικού, διέτριψε δε το πλείστον εν
Ρώμη γενόμενος ταμ.ίας, άγορανόμος, στρατηγός καί δίς ύπατος.
'Αποσυρθείς εν Καπύη συνέλεξε τήν ίστορικήν ύλην καί ηρξατο τής
συγγραφής, τήν οποίαν συνετέλεσεν έπανελθών εις τήν πατρίδα, απέ-
θανε δ' έν αυτή προβεβηκώς ήδη τήν ηλικίαν. Τό έργον αύτοΰ εί-
ναι Ρωμαϊκή ιστορία άπό κτίσεως Ρώμης μέχρι τοϋ αύτοκράτορος
'Αλεξάνδρου Σεουήρου (229 μ. Χ.) είς 80 βιβλία, cov 23 σώζονται
άκέραια, τά δέ λοιπά έν άποσπάσμασι μ.άλλον η ήττον μακροϊς.
Έζήλωσε και έμιμήθη τό πνεύμα καί τόν τρόπον τής πρακτικής
εκθέσεως τής ιστορίας, ιδία τοϋ Θουκυδίδου, άλλ' ύπελείφθη αύτού*
καίτοι δε τό σύγγραμμα αύτού περιέχει ικανά ελαττώματα, εί-
ναι όμως σπουδαϊον διά τήν καλήν τών πηγών χρησιν καί τήν έμπει-
ρον τών ίστορουμένων γνώσιν, πρό πάντων διά τήν ίστορίαν τής πα-
ρακμής τής δημοκρατίας καί τής αύτοκρατορίας της Ρώμ.ης. Έν τώ
λεκτικώ αύτοϋ, έν ω μιμείται τήν άττικήν διάλεκτον καί όπερ στε-
ρείται μεν καθαρότητος ελληνικής, άλλ'είναι άπηλλαγμένον έπίτηδεύ-
σεως, φαίνεται ικανή έπίδρασιςτης ρωμαϊκής γλώσσης καί τού ρωμ.αϊ-
κοϋ πνεύματος. Παρεμ.βάλλονται δ' έν τώ έργω καί δημ.ηγορίαι τινές.

Πλήν τών άνωτέρω ιστοριογράφων υπήρξαν καί άλλοι πολλοί,
τών έργων δε αύτών σώζονται ώς επί τό πλείστον έκλογαί γενόμε—
ναι υπό διαφόρων λογίων έν τοίς Βυζαντίνοίς χρόνοις.

§ ΙΟ. ΒυζαντονοΙ Ιοτορεογράφοί.

"Οτε τό Βυζάντιον έγένετο έδρα τής ελληνικής αυτοκρατορίας άπό
Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου, τά ελληνικά γράμματα ηρξαντο άνα-
λαμβάνοντα έν αύτω καί τω λοιπώ κράτει ίκανήν -ζωήν καί ώθη-
σίν έν δ'.αφόροις κλάδοίς, ιδία δ' έν τή ιστοριογραφία, της οποίας
άνεφάνησαν πολλοί καί σπουδαίοι άντίπρόσωποι. Οί Βυζαντινοί ιστο-
ρικοί δύνανται νά διακριθώσιν είς δύο κυρίας τάξεις, τούς Ιστοριο-
γράφους καί τούς χρονογράφους. Οί μεν πρώτοι πραγμ.ατεύονται
ώρισμένον τι τμήμα τής βυζαντινής ιστορίας σύγχρονον η μικρόν αύ-
τών άπέχον, άκολουθοΰσι δέ ώς πρός τήν γλώσσαν καί την καθόλου
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διασκευήν του; αρχαίους εξόχου; ιστορικούς καί αποτείνονται μάλ-
λον προς τον λόγιον κόσμον προσέχοντε; κατά το μάλλον ή ήττον
είς τήν άκρ'.βή έκθεσιν, τών γεγονότων οί δέ δεύτεροι έξιστοροϋσι τήν
γενική ν τοϋ κόσμου ίστορίαν άπο τή: δημιουργία; μέχρι τών εαυ-
τών χρόνων ή μικρόν προ τούτων, άπευθύνονται δέ προ; το πολύ
πλήθος, περί τά εξωτερικά φαινόμενα κυρίους καί περί επουσιώδη
γεγονότα διατρίβοντες, διό τό τε περιεχόμενον καί ή γλώσσα αύτών
είναι ανάλογα. Κατά τούς μακρού; αιώνας τής βυζαντινή; περ'.όδου
πολλοί ιστοριογράφοι καί χρονογράφοι άνεφάνησαν, ών επισημότεροι
πλην άλλων είναι οί εξής:

Ζώοιμος. — "Αγνωστος είναι δ βίο; αύτοΰ ζήσαντος κατά τον πέμ-
πτον αιώνα· συνέταξεν έργον έπιγοαφόμενον Ιστορία νέα καί πραγ-
ματευόμενον περί τής παρακμής καί πτώσεως τοϋ ρωμαϊκού κράτου:
άπο Αύγούστου μέχρι Θεοδοσίου τοϋ ίΛίκροΰ, ήτοι άπο τού 30 π.Χ.

— 410 μ. Χ.

Προκόπιος.— Ούτος έκ Καισαρείας καταγόμενος καί κατά τον
έκτον αιώνα ζών συνέγραψε τών καθ·' εαυτόν Ιστοριών βιβλία οκτώ,
περιέχοντα τήν ίστορία,ν τών πολέμων τοϋ 'Ιουστινιανού κατά Περ-
σών, Βανδήλο>ν καί Γότθων, έτι δέ καί 'Ανέκδοτα ή απόρρητον ίστο-
ρίαν, είδος μυστική: ιστορία; τοϋ 'Ιουστινιανού καί τή; Θεοδώρα;.
'Υπήρξε μιμητή; ιδία τοϋ Θουκυδίδου, ή δέ γλώσσα αύτοϋ είναι
ίκανώς σαφής καί ισχυρά.

Γεώργιος Κεδρηνύς.— Ούτος έγραψε περί το τέλος τοϋ ΙΑ', ή τά;
άρχάς τού IB', αίώνος Σννοψιν ιστοριών άρχομένην άπο κτίσεως κό-
σμ.ου καί λήγουσαν τώ 1057.

Ζωναράς.—Ζήσας κατά τον ένδέκατον αιώνα καί ολίγον μετ'αυ-
τόν έγραψε πολλά έργα, ών κύριον είναι ή 'Επίτομη ιστορίας άπο κτί-
σεως κόσμου μ·έχρι τοϋ θανάτου τού αύτοκράτορος 'Αλεξίου (1118),
έργον πολύτιμον διά τήν ύλην.

Νικήτας δ Χωνιάτη; ή 'Ακομινάτος. — Ή Χρονική διήγηαις τούτου,
αποθανόντος έν Νίκαια τώ 1216, είναι συνέχεια, τοϋ χρονικού τοϋ
Ζωναρά, μέχρι τού 1206' έν αύτη δέ ιστορείται καί ή ύπο τών
σταυροφόρων άλωσις τή; Κωνσταντινουπόλεως.

Νικηφόρος Γρηγοράς.— Έξ Ήρακλείας τοϋ ΓΙόντου καταγόμενο;
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εγραψε Ρωμαϊκην Ιστορίαν άπο της άλώσεως τή; Κ ωνστανπνουπό—
λεως ύπο τών Λατίνων μέχρι τοΰ 1359.

Νικόλαος ή Ααόνικος Χαλκοκονδύλης. — 'Αθηναίος ών συνέγραψεν
ίστορίαν τών Τούρκων κ,αί τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντίου (1297 — 1462).
Το έργον τοΰτο είναι προ; τοις άλλοις πολύτιμον, διότι παρέχει
σπουδαιοτάτην εκθεσιν, τήν μόνην ελληνιστί γεγραμμένην, περί τών
άοχών τοΰ γερμανικού, γαλλικού και άγγλικοΰ πολιτίσμ.οΰ.

Γεώργιος Φραντζής.—Τούτου,περί τά τέλη τής βυζαντινής αυτο-
κρατορίας ζήσαντος, ή ιστορία τών Παλαιολόγων (1261 —1477)
είναι το τελευταΐον ίστορικον έργον τής βυζαντινής ιστοριογραφίας.

Και έν τή 'Εκκλησιαστική δε ιστοριογραφία διέπρεψαν πολλοί
ιστορικοί, ών άρχαιότατος είναι δ Ενσέβιος, γενόμενος επίσκοπος
Καισαρείας τω 314* τούτου ή έκκλησιαστικη ιστορία περιέχει ίστο-
ρίαν τή: χριστιανικής θρησκεία; μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Λικινίου
(324) και είναι έμβριθώς και άκριβώς γεγραμμένη* συνέχεια ταύτης
έγράφη ύπο Σωκράτους, Σωζομενον, Θεοδωρητον και Εναγρίον.

Β'. ΡΗΤΟΡΕΙΑ

§ 1> ΆρχαΙ xal άνά«τν>ξςς της ρητορείας.

Οι Έλληνες άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων ήγάπησαν τον ρητό-
ρικον λόγον ήδη—αρ' Όμήρω άναφέρονται φυσικοί δήτορε; τών ηρωι-
κών χρόνων δ συνετός Νέστωρ και δ πολυμήχανος 'Οδυσσεύς. Βρα-
δύτερον δ' οτε το δημοκρατικών πολίτευμ,α ήρςατο διαδιδόμενον εις
τά; ελληνικά; πόλεις, άρχοντες και δημ,αγωγοί ήγόρευον έν ταϊς έκ—
κλησίαις τοΰ δήμου, έν ταΐς βουλαϊς και τοις συνεδριοίς* άλλ' οί λό-
γοι αύτών ήσαν άνευ μεμελετημένη; ρητορικής τέχνης, άτε άποβλέ-
ποντες μόνον εις τήν έςυπηρέτησιν τής παρούσης χρείας* τούτου »
ένεκα δέν διετηροΰντο ή περιέπιπτον εις λήθην. Έν 'Αθήναις
τοιούτοι φυσικοί ρήτορες παλαιότερον μέν ύπήρςαν δ Σόλων,
δ Πεισίστρατο;, δ Κλεισθένης* οτε δέ μ.ετά ταΰτα ή πρόο-
δος τή; δημοκρατίας κατέστησε πλήρη τήν έλευθερίαν τοΰ λόγου,
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άνεφάνησαν δ Θεμιστοκλή.;, b 'Αριστείδης καί b δαιμόνιος ΙΙερ-κλή;.

Άπό τών χρόνων τούτων αί 'Αθήναι γίνονται τό κέντρεν, έν τω
όποίω υπέρ πάν άλλο μέρος τής 'Ελλάδος έκαλλιεργήθη εξόχως και
έτβλειοποιήθη τ, όητορική τέχνη· άλλ' ή διδασκαλία ταύτης δεν
έγεννήθη έν αύτη τή πόλει, διότι μόνον ολίγον χρόνον μετά τήν ένα ρ-
ξιν τού πελοποννησιακού πολέμου εισήχθη έκ Σικελίας είς αυτήν.
Έν Συρακούσαις δήλα δή μετά τήν κατάλυσιν τής τυραννίδας (465
π. Χ.) ενεκα πολλών ιδιωτικών δικών άνεπτύχθη σφόδρα ή δικα-
νική Ρητορική' τότε πρώτος έδίδαξε δητορικήν τέχνην και συνέγραψε
τοιαύτην 6 Κ>ραξ, συνήγορος ών και δημαγωγός· ούτο;, δρίζων τήν
ρητορικήν ώ: τέχνην πειθούς δημιουργοί', διήβει τούς λόγου: είς διά-
φορα είδη καί διέκρινεν όνομαστί τό προοίμιον, ού σκοπός ελεγεν
ότι ητο νά διαθέση δι' ελκυστικών λόγων εύμενώς τού: άκροατά:
πρός τόν λέγοντα. Μαθητής αύτού καί διάδοχο: ύπήρξεν ο Τιαίας,
γράψας καί ούτος ρητορικήν τέχνην -/.«Α γενόμενος άντίζηλο: τοϋ δι-
δασκάλου.

Τοΰ Τισίου μ-αθητής καί επισημότερος αύτοϋ τε καί τοϋ Κόρα-
κος έγένετο Γοργίας b Αεοντίνος* ούτος έλθ.ον είς 'Αθήνα: τώ 427
π. Χ. ώς πρεσβευτής υπέρ τής εαυτού πατρίδος καί τών έν Σικελία
ιωνικών πόλεων εξέπληξε τό πρώτον τού: ευφυείς καί φιλολόγους
'Αθηναίους διά τό πομπώδε; καί άρμονικόν τοϋ λόγου, τά: ποιητί-
κάς εκφράσεις καί τά ποικίλα σχήματα, άλλά δεν συνεκλόνει ονδέ
συνήρπαζε τάς ψυχάς τών ακροατών, διότι αί έννοιαι αύτοϋ εστε-
ροΰντο βάθους. Μένων έν 'Αθήναις έδίδασκε τήν ρητορικήν καί είλ-
κυε παρ' έαυτώ πολλούς τών επισήμων νέων πρός οδςάντί χρημάτων
έδίδασκεν αύτήν* άλλ' ένίοτε μετέβαινε καί είς άλλας πόλεις
έκφωνών ιδία πανηγυρικούς λόγους καί επιδείκνύμενος τήν έαυτού
τέχνην μετά ήθους μεγαλοπρεπούς καί έσθήτος πολυτελούς. Ούτω δε
διεμόρφωσε τό ίπιδεικτικόν λεγόμενον γένος έν τή ρητορεία. Έφρόνει οτι
ή ^ητορική ώς πειθονς δημιουργός είναι ή τέχνη τών τεχνών δι'αύτής,
έλεγε,γίνεται τις ίκανός νά όμιλήση καλώς καί πειστικώς περί οιουδή-
ποτε πράγματος, θέμα δέ τοΰ λόγου ελάμβανε γενικάς ύποθέσεις, έτι
δέ ψόγους η εγκώμια περί παντοδαπών προσώπων ή πραγμάτων,άτινα
έγραφεν ώς γυμ.νάσματα διά τούς μαθητάς αύτοϋ· έθήρευε δ' άπαν-
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*ay οΰ έν τω λόγω τήν καλλιέπειαν και έποίκιλλεν αύτον διά λέξεων
και συνθέσεων σπανίων και καινοφανών, οιας μετεχειρίζοντο οί σύγ-
χρονοι μελοποιοί και μάλιστα οί διθυραμ,βοποιοί, ή χρήσις δε τοιού-
του ύφους έκλήθη ύπο τών παλαιών γοργιάζειν.

Έν γένει b Γοργίας μετά πολλών έκ τών τότε έν 'Αθήναις άνα-
φανέντων σοφιστών έθεώρει τήν ρητορική ν ώς τήν τέχνη ν έκείνην τοΰ
λόγου, δια τής οποίας ήδύνατό τις νά παραστήστ) ώς ορθον και αύτο
το άντίθετον τοϋ τιθεμένου ζητήματος, π. y. το δίκαιον ώς άδικον,
το άγαθον ώς κακόν, και τανάπαλιν (τον κρειτω λόγον ηττω ποιεΐν).
Οί σοφισταί ούτοι, μή πολυπραγμονοΰντες περί τήν εύρεσιν τής άλη-
ΰονς γνα)οεως, έδίδασκόν ποικίλην μ.εν σοφίαν άντί χρημάτων, ίδια
δέ τήν ρητορικήν τέχνην συντέλεσαν δέ τώ μέγιστα εις τήν ανά—
πτυξιν και άνύψωσιν καθόλου μεν τού πεζού άττίκοΰ λόγου, ιδία δε
τοϋ ρητορικού συντάσσοντες κανόνας περι ρητορικής, άπαγγέλλοντες
και γράφοντες λόγου: επιδεικτικούς προ πάντων ώς παραδείγματα
προς άπομίμησιν άλλ' άπένεμον άςίαν μάλλον είς το έντεχνον τοΰ
λόγου και εις τήν άνθηράν παράστασιν ή εις τήν λογική ν και πραγ-
ματίκήν τών έκτιθεμένων ορθότητα.

Έκ τών άνωτέρω φανερον γίνεται ότι εις άνάπτυξιν και άκμήν
τής ρητορείας έν 'Αθήναις συνέτειναν πρώτον μ.έν το ελεύθερον δη-
μοκρατικών πολίτευμα, είτα δέη έμφυτος τών πολιτικών άνδρών τής
πόλεως εύγλωττία, μάλιστα δέ τού Περικλέους, και τέλος ή διδα-
σκαλία τής ρητορικής τέχνης ύπο τών σοφιστών άλλά και αί δίκαι.
και τών 'Αθηναίων αύτών κ αί τών συμμάχων, οΐ'τίνες έδικάζοντο
έν 'Αθήναις, πολυαριθμόταται και ποικιλώταται ούσα ι, ουκ ολίγον
συνετέλεσαν είς τήν διαμόρφωσιν τής ρητορείας, μάλ.ιστα δε τής
δικανικής* ή δέ τότε καθόλου πνευματική άκμή τής πόλεως συνήρ-
γησε πο)..ύ εις τήν δΐαμόρφωσιν ταύτην. 'Αλλ'οτε βραδύτερον, μ.ετά
τον θάνατον δηλονότι τοΰ Δημοσθένους περί τά τέλνη τοΰ τετάρτου
αιώνος π. Χ. και εξής, έξέλιπεν ή έλευθερία έκ τε τής πόλεως τών
'Αθηνών και τής λοιπής Ελλάδος, δέν άναφαίνονται ρήτορες
σπουδαίοι- ή ρητορική τότε περιωρίσθη είς τήν θεωρητικήν τής τέ-
χνης μελέτην και τήν άνάλυσιν τών 7,όγων τών άρχαίοτέρων ένδό-
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ξων ^ητόρων y.cri είς τάς ψυχράς τούτων απομιμήσεις ύπό τών ^ητό-
οων καί τών σοφιστών τών χρόνων εκείνων.

g Τόπος τ^ς ενεργείας ρή^ορος* εϊδν} ■ καί
δια,όρεσ&ς τοΰ ρν}τορ&κο$ λόγου. Λογογράφοι.

Στάδιον τής ενεργείας τοϋ ρήτορο.ς ήτο τό πολίτικόν βήμα, τώ
δικαστήρια καί αί πανηγύρεις· ένεκα τούτου έμορφώθησαν τρία είδη
ρητορικού λόγου: 1) το ουμβουλευτικόν ή δημηγορικον, περιλαμβά-
νον δημοσίας αγορεύσεις έν τη εκκλησία, έν τη βουλή καί έν ταίς
κοιναίς συναθροίσέσι, 2) το δικανικόν, περί δ στρέφονται οί έν δϊκα-
ςτηρίοίς λόγοι δημοσίων ή ιδιωτικών δικών καί 3) τό επιδεικτικών ή
ττανηγνρικον, είς ο ανάγονται οί εγκωμιαστικοί λόγοι, ώς επιτάφιοι,
πανηγυρικοί κλπ.

Έν 'Αθήναις ύπήρχε νόμος καθ' ον ci έχοντες ίδιωτίκάς δίκα;
ώφειλον ν' άγορεύωσιν αυτοπροσώπως, πλην τών γυναικών και τών
παίδων, ύπερ ών ήνόοευον συγγενείς ή επίτροποι· αετά δε την άνό-

" Γ ' ι ι » ι - ' ι ι 'ι

οευσιν ήδύνατο μόνον συγγενής ή φίλος, συνήγορος καλούμενος,, νά
συμπλήρωση η βεβαίωση τά ρηθέντα* τό τοιούτον έκαλείτο δευτε-
ρολογία, ήτις πολλάκις ητο σπουδαιοτέρα τής πρώτης άγορεύσεω;,
ήτοι τής π ρ απολογίας. 'Αλλ' αί πρόοδοι τής ρητορικής απέδειξαν
τόν νόμον τούτον άτοπον. Διά τούτο άνεφάνησαν οί λογογράφοι, ήτοι
κατασκευασταί λόγων, οί οποίοι, όντες έμπειροι τών νόμων καί τής
ρητορικής, έγραφον έπί μισθω λόγον υπέρ τοϋ πελάτου αύτών έκμαν-
θανόμενον καί άπαγγελ.λόμενον ύπό τούτου πρό τών δικαστών. Οί
λογογράφοι ούτοι δέν έγραφον μόνον λόγους δικανικούς, άλλά καί
πολιτικάς αγορεύσεις κατά παραγγελίαν.

g 3. Περικλής.

Έκ τών ρητόρων, οί οποίοι δέν έδιδάχθησαν την έντεχνο ν ρητορι-
κην, άλλά φύσει τό δώρον τής εύγλωττίας έλαβον καί τάς βάσεις
της πολιτικής ρητορείας έθεσαν, επιφανέστατος ύπήρξεν ό Περικλής.
Οί λόγοι αύτοϋ δέν παρεδόθησαν γεγραμμένοι* ό Θουκυδίδης μόνον
περιέλαβεν έν τη έαυτοϋ ιστορώ τρεις δημήγορίας αύτοϋ, ούχί ώς ό



156_

ίϊερικλής έξεβωνησε ταύτας, άλλ' ώς αύτος 6 ίστορ'.κος εγγύτατα
άντελήφθη αύτών. Έκ τών δημηγοριών τούτω* καί ες άλλων μαρ-
τυρίων εξάγεται ότι κύριος χαρακτήρ τοϋ λόγου τοΰ Περικλέους ήτο
ή βαθύτης καί ή λεπτοτης περί τά νοήματα καί ή μεγαλοπρέπεια,
δι'ήν καί 'Ολύμπιος έπωνομάσθη καί ήν ήρύετο εκ τής έςεω:
τοϋ άνάγειν τάς είδικάς περιπτώσεις είς γενικάς άρχάς. Περί
«ύτοΰ δ Πλάτων ειπεν ότι πλήν τή; ιδίας ευφυίας προσέλα-
βαν sx τής φιλοσοφίας τύ νψηλόνονν και ττάττη τελευιονργόν, ήτοι
τήν σύλλήψιν καί τήν έκτέλεσίν μεγάλων σκοπών. Εύπολις δ' b
κωμικό; ελεγεν ότι οί λόγοι αύτοϋ είσδύοντες βαθέως είς τάς ψυχάς
τών ακροατών κατέλιπον εν αύται: το κίντρον ώς αί μέλισσαι. Ή
εύγλωττία τοϋ Περικλέους, κατευθύνουσα το πνεύμα τοΰ λαοΰ, ού-
τινος προΐστατο, είς άσφαλή καί σταθεράν δδόν, ήτο άπηλλαγμένη
ρητορικών τεχνασμάτων καί δεν είχε σκοπέν τήν τέρψιν μόνον τής
άκοής ούδέ συνωδεύετο ύπο βιαίων κινήσεων τοΰ σώματος επί τοΰ
βήματος, οπως επραττον πολλοί τών μ,ετά ταύτα πολιτικών ρητό-
ρων, ώς δ δημαγωγός Κλέων* ούτοι ήρέθιζον τά; ψυχάς τών ακροα-
τών μή άνυψοϋντες αύτάς, άλλά βιαίας καί άλογους μ. όνο ν συγκι-
νήσεις έξεγείροντες.

Μετεχειρίζετο δε δ Περικλής γλώσσαν τήν άρχαίαν άττικήν, κοί—
νοτϊραν μεν τής τοΰ θουκυδίδου, άλλά πλήρη δυνάμεως καί ακρι-
βείας μετά λαμπρών πολλάκις ποιητικών εικόνων καί ώρα ίων παρο-
μοιώσεων καί αποφθεγμάτων.

§ Λ. Οί εςέχοντες τών τ^χνοιώς δεαμιορ»·
φωΟέντων ρητόρων.

Άπο τή: εισαγωγής τής διδασκαλίας τής ρητορικής τέχνης εν
Αθήναις ύπο τοΰ Γοργίου πάντες οί ρήτορες καί τών τριών ειδών
τού ρητορικού λόγου διεμ.ορφοΰντο τεχνικώς* άλλά καί πολλοί τών
προ τής ελεύσεως τοϋ Γοργίου κατ' εμ.πε-.ρίαν έπιδεδομένων είς τήν
ρητορικήν έν 'Αθήναις ύπέστησαν τήν έπίδρασιν τών κανόνων τής
ρητορικής αύτοΰ τέχνης. Έκ τών πολλών ρητόρων οί 'Αλεξανδρινοί
φιλολογοι άπεχώρισαν δέκα, θεωρήσαντες τούτους κανόνα είτε υπό-



δείγμα, τής αττικής ^τορείας- είναι δε ούτοι οί εξής : 'Αντιφών
'Ανδοκίδης, Ανοιας, 'Ισοκράτης, 'Ισαίος, Ανκονργος, Αισχίνης, Δη-
μοσθένης, "Υπερείδης, Δείναρχος.

§ Αντιφών.

Ό 'Αντιφών έγεννήθη έν Ραμνοϋντί τής 'Αττικής (480 π. Χ.).
'Ανήκων είς τούς ολιγαρχικούς υπήρξε πολιτικός δεινός και διδάσκα-
λος της ρητορική:, ιδρύσας σχολ^ήν ταύτης έν 'Αθήναις κ*! συγγοά-
ψας τέχνην ^ητορίκήν, ήτοι άναγαγών τά αξιώματα και τούς κανό-
νας τής ^ητορίκη: εμπειρίας είς σύστημα θεωρητικόν. Ό Θουκυδίδης,
ούτινος υπήρξε διδάσκαλος,παρέχει λαμπράν εικόνα τού χαρακτήροςκαι
της ικανότητος αύτού έν τοίς πολίτίκοΐς. Ό 'Αντιφών έγραφε προ-
σέτι λόγους υπερ άλλων δίκαζομένων, άπ' αύτού δ' έλαβε σπουδαιό-
τητα το έργον τών λογογράφων έν 'Αθήναις, ενώ πρότερον δέν έτΐ-
, μάτο πολύ. Ούδέποτε ό ρήτωρ ήγόρευσεν έν τή εκκλησία τού δήμου,
μόνον δ' άπαξ έν δικαστηρίω, ότε μετά τήν κατάλυσιν τών Τετρα^-
κοσίων, είς ών τήν συγκρότησιν ύπήρξεν δ κύριος μοχλός, κατηγο-
ρηθείς επί προδοσία ύπό Θηραμένους άπελογήθη μέν, άλλ' έθανα-
τώθη, η δε περιουσία αύτού έδημεύθη.

Έκ τών 35 λόγων ους συνέγραψε διεσώθησαν i5 άναφερόμενοι
είς φονικά ς δίκας, έξ αύτών δε τρίίς μόνον, κατηγορία φαρμακείας
κατά της μητρνιάς, περι τον Ήρώδου φόνου, περι τον χορεντσν,
είναι πραγματικοί, ήτοι διεξήχθησαν έν δικαστηρίφ, οί δε λοιποί
πλαστοί καί γυμνάσματα ρητορικά διηρημένοι είς τρείς τετραλογίοις*
εκάστη τούτων πραγματεύεται τήν αυτήν ύποθεσιν ούτως, ώστε έκ
τών λ.όγων οί μεν δύο άνήκουσιν εις τόν κατήγορον ώς πρωτολογία
καί δευτερολογία, οί δ' άλλοι δύο είς τόν κατηγορούμενο*· οδτω δ'
ςφήρμβσεν άκριβώς είς τ ό δικανικό ν γένος τήν σοφιστικήν τέχνην τοϋ
ποιεί ν τόν κοείττω λόγον ήττω.

Ευστοχία καί ακρίβεια περί τούς όρους, όξύνοΐα καί δύναμις εφευ-
ρετική τών υπέρ καί κατά έν τη υποθέσει, σπβυδαιότης καί εμβρίθεια
νοημάτων, άλλ' έ'λλειψις χάριτος καί πάθους διακρίνουσι τούς λό-
γους τοΰ 'Αντιφώντος γεγραμμένους μέν έν τή άρχαί<£. αττική
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όμοια τή τοΰ Θουκυδίδου, πλήρεις δέ τεχνικών σχημάτων λέξεως.
Μετά μεγάλης συμμετρίας καί εύτεχνίας έπικρατοΰσΐ παρ' αύτω τά
κατά παράταξιν κώλα, άτινα πολλάκις συμπλέκει άντιστοίχως ή
αντιθέτως, ώστε παράγεται έναρμόνιος σύνθεσις.

§ β.

'Ανδοκίδης ό Λεωγόρου, έκ τοΰ επισήμου γένους τών Κηρύκων
τής Ελευσίνιας Δήμητρος καταγόμενος, ήτο όλίγω νεώτερος τοΰ
'Αντιφώντος, άνηκε δέ εις τούς ολιγαρχικούς καί έχρημ,άτισε νέος
έτι ών στρατηγός καί πρεσβευτής. Κατηγορηθείς ύστερον, επί
τή περικοπή τών Έρμών καί τή ύβρει τών 'Ελευσίνιων μυ-
στηρίων καί μηνύσας τούς αιτίους άπελύθη μέν τή? αιτίας,
έφυγαδεύθη δε μακράν τών 'Αθηνών καί έπεδόθη είς έμπορίαν
έν Κύπρω καί Σάμω ένθα έκτήσατο πλοΰτον έπανήλνθε δ' είς
'Αθήνας μετά τήν πτώσιν τών Τριάκοντα δοθείσης άμνηστείας.
Κακώς διεξαγαγών μετά ταύτα έντολήν τής πόλεως έν Σπάρτη έξε-
διώχθη έξ 'Αθηνών, άγνωστον δε πού καί πότε άπέθανεν. Έγραψε
διαφόρους πολιτικούς λόγους, ών σώζονται τέσσαρες* τούτων επιση-
μότερος είναι ό περί τών μυστηρίων.

Ό 'Ανδοκίδης στερείται μέν άκριβείας καί τέχνης περί τήν σύν-
δεσίν τοΰ λόγου, άλλ' είναι άπηλλαγμένος τών τυπικών ρητορικών
σχημάτων καί έχει φυσικήν τίνα εύχέρειαν καί ζωηρότητα* έκ τού-
του φαίνεται ότι άποτελεί οιονεί δεσμόν τίνα συνδέοντα τούς αύστη-
ρούς άττίκούς ρήτορας, ώς τόν Περικλέα, τόν 'Αντιφώντα., πρός τούς
μ$τά ταύτα λειότερον τόν ρητορικόν λόγον μ,ορφώσαντας.

Ό Λυσίας ήτο υιός Κεφάλου τοΰ Συρακουσίου μετοικησαντος τή
προτροπή τοΰ Περικλέους εκ Συρακουσών είς 'Αθήνας. Γεννηθείς τώ
440 π. Χ. μετέβη νέος ών είς Σίκελίαν, ένθα έδιδάχθη τήν ρητορι-
κήν παρά Τισία καί Νικία τοίς ΣυρακΟυσίοις* έκείθεν έπανηλθεν είς
'Αθήνας τώ 411 καί έζη παρά τώ πατρί. "Ων δέ δημοκρατικός κα-
τεδιώχθη υπό τών Τριάκοντα, ών ό 'Ερατοσθένης έφόνευσε τόν άδελ-
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φον αύτοΰ Πολέμαρχον, μ,όλΐς δε καί αύτος διέφυγε τάς χεΐρας τών
τυράννων σωθείς εις Μέγαρα* μένων ενταύθα καθ' δν χρόνον έμαί-
νοντο ούτοι έν 'Αθήναις έδωκε πολλά χρήματα τοις περί τον Θρασύ-
βουλον καί συνετέλεσεν εις τήν κατάλυσιν τής τυραννίας, μεθ' ήν
έπανήλθεν είς 'Αθήνας καί έγένετο Ισοτελής, έχων δήλα δή δικαιώ-
ματα μεταξύ πολίτου καί μετοίκου. 'Από τοΰ χρόνου δε τούτου ήρ-
ξατο διδάσκων τήν ρητορικήν έν σχολή προτείνων τοΐ; μαθηταϊς
ίδια ύποδείγμ.ατα* άλλ' ή ^ητορική αύτοΰ έλαβεν έντονωτέραν καί
φυσικωτέραν τροπήν άπο τής κατηγορίας τήν οποίαν έκαμεν εναν-
τίον τοΰ Έρα~οσθένους διά τον θάνατον τοΰ ιδίου άδελφού. Έκτοτε
έγραφε λόγους ύπερ άλλων, ήτοι έγένετο λογογράφος, εύδοκιμήσας
τά μέγιστα ώς τοιούτος καί εις ύψίστην χάριν προαναγών τον άττί-
κον λόγον. 'Απέθανε τω 378.

Ό Λυσίοις συνέγραψε ρητορικήν τέχνην καί 230 λόγου.;, ών σώ-
ζονται 34, ώς καί άποσπάσματα έκ τών άπολεσθέντων καί έπιστο-
λαί τίνες. Έκ τούτων δε τών λόγων, ών άξιολογώτεροι είναι δ κατ'
Έραχοσύένους, ό κατ' 'Λγοράτον, ή δήμου καταλύσεως απολογία,
οί δύο κατ' Άλκιβιάδον λόγοι λειποταξίου καί άστρατείας κλπ., μό-
νον τον κατ' 'Ερατοσθένους έξεφώνησεν αύτος, τούς δε λοιπούς έγρα-
ψεν ύπέο άλλων* δ δ' Επιτάφιος καί δ κατ 'Ανδοκίδου θεωρούνται
νόθοι.

Οί λόγοι τοΰ Λυσίου είναι συντεταγμένοι, όπως καί τών άλλων
λογογράφων, προ; χρήσιν διαφόρων προσώπων μή εχόντων τήν δέου-
σαν έμ,πείρίαν είς το άγορεύειν έν δικαστηοίω* άλλ' δ ρήτωρ είσδύων
βαθέως είς το θέμα, τον χαρακτήρα, τήν κοινωνικήν θέσιν, τήν άνα-
τροφήν καί τήν ήλικίαν τοΰ αιτουμένου τον λόγον μεταχειρίζεται
μετά λεπτής τέχνης καί φυσική; εύχερείας το άρμόδιον πνεύμα καί το
άνάλογον λεκτίκον πρός τε το πρόσωπον καί τήν ύπόθεσιν τοΰ λό-
γου* τοΰτο δ' άπο τελεΐ τήν πρώτην άρετήν τοΰ ρήτορος τούτου, τήν οποίαν οί παλαιοί έκάλουν δεινότητα περι την η'&οποιίαν. Ό Λυσίας
προσέτι είναι δεξιώτατος είς τά προοίμια προσελκύων έν αύτοΐς διά
ποικίλων τρόπων τήν εύνοιαν τών δικαστών ύπερ τοΰ αγορεύοντος'
αί δέ διηγήσεις αύτοΰ, αποδίδουσα*, διά ζοοηρών χρωμάτων καί μετά
πολλή: άφελεία; φυσικώτατα τήν εικόνα . του .πράγματος, άποβαί-
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νβυσι λίαν τερπναί. Είς δε τά; άποδείξει; καί τού; έλεγχους ό £ητωρ
τόσον σαφώς εκφέρει, καί συμπλέκει τους συλλογισμούς καί τόσον
άσφαλώς προάγει είς τά πρόσω τόν λόγον, ώστε ουδέποτε μένει χώ-
ρος πρός άμφιβολίαν.

Τό λεκτικόν αύτοΰ είναι άκρίβές καί χαρίεν, έχον συνήθως μικρά;
προτάσεις, έν άνάγκτρ δε μόνον έντεχνον περιοδολογίαν* αί φράσεις
καί αί λέξεις είναι κοιναί καί άπλαί, ούχί δέ ποιητικά! καί μετα-
φορικαί, τά δέ σχήματα λέξεως καί διανοίας σχεδόν ελλείπουσι.

Τό λεκτικόν τοΰ Λυσίου, συντελέσαντος μετά τοΰ 'Ισοκράτους
πολύ είς τήν πρόοδον καί τήν άκμήν τοΰ πεζού άττίκοϋ λ.όγου, δύ-
ναται νά παρατεθή ώς λαμπρόν παράδειγμα τοΰ ίσχνοϋ είδους τής
ρητορείας.

g 'Ισοκράτης.

Ό 'Ισοκράτης ήτο 'Αθηναίος, γεννηθείς τω 436 π. Χ. εκ πα-
τρός Θεοδώρου, έπαιδεύθη δέ παρά ΓΙροδίκω, Γοργία καί Σωκράτει,
άλλά δεν ένεβάθυνε πολύ εις τήν φιλοσοφίαν. Κατ' άρχάς έγένετο
λογογράφος (άπό τοΰ 402 — 390), άλλ' επειδή 6 Αυσίας ύπερεΐχεν
αύτοΰ καί προετιματο καί ό ίδιος δ' έκλινεν είς γενικώτερα καί φι—
λοσοφικώτερα θέματα τής ^ητορίκής η είς τάς λεπτομερείας τών δι-
κανικών ύποθέσεο^ν, ήνοιξε σχολήν ^ητορικήν είς τήν οποίαν προσηρ-
χοντο πλείστοι νέοι καί 'Αθηναίοι καί ξένοι* τούτων πολλοί μετά
ταύτα διέπρεψαν ώς πολιτικοί, ιστορικοί, ποιηταί καί ιδία ρήτορες.
Έγίνετο δ' έν τή σχολή αύτοΰ μετά πολλής επιμελείας ού μόνον
θεωρητική διδασκαλία τής ^ητορικής, άλλά καί εφαρμογή επί πα-
ραδειγμάτων καί επεξεργασία λόγων καί μερών λ.όγων* κατά μήνα
δ' έγίνετο άγων μεταξύ τών μαθητών καί έδίδετο ώς άθλον στέφα-
νος* κύριον δ' άντικείμενον μελέτης ^ητορίκης κατέστησε τά πράγ-
ματα τής συγχρόνου πολιτικής καί τοΰτο διέκρινε την διδα'σκαλίαν
αύτοΰ τής τών άλλων σοφιστών.

Ό 'Ισοκράτης δεν έξεφώνεΐ λόγους διά φυσικήν άτολμίαν καί
ίσχνοφωνίαν, ούδέ έδρασεν έν τή πολιτική* τήν ^ητορικην έθεώρει ο>ς
μέσον μορφώσεως τη; ψυχή; διά τη; εκφράσεως ώφελ.ίμων καί ύψη-
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λών ''δεών, ούχί δέ ώ; οί σοφισταί ώς μέσον μόνον πρός έπιτυχίαν
οιουδήποτε σκοπού. Ξένο», ήγεμόνες (Ευαγόρας, 'Αρχίδαμος, Φίλιπ-
πος) έτίμων τά μέγιστα και άντήμειβον τόν ρήτορα άδρώς διά τούς
λόγους, τούς οποίους έπεμπε πρός αύτούς. Τοιούτους δ' άγλαούς καρ-
πούς άπήνεγκεν -ή διδασκαλία αυτού, ώστε ό Κικέρων λέγει ότι ή
σχολή τοΰ 'Ισοκράτους ύπήρζεν ό τρωικός ίππος, έκ τοΰ όποιου έξήλ-
θον οί ήρωες τής ελληνικής ρητορικής. Ό Λυκούργος, b 'Ισαίος, ό
'Υπερείδης καί άλλοι ρήτορες ύπήρξαν μαθηταί αύτοΰ.

Έπί τίνα χρόνον ό 'Ισοκράτης έδίδαξε καί έν Χίω, έπανελθών
δ' είς 'Αθήνας έξηκολούθησε διδάσκων την ρητορικην καί χρή-
μ,ατα πολλά λαμ.βάνων διά την διδασκαλίαν ταύτης. Κατά
r την έμ,φάνϊσιν δέ Φιλίππου τοΰ βασιλέως τών Μακεδόνων
είς τά ελληνικά πράγματα ο £ήτωρ ετάχθη ύπέρ τούτου φρο-
νών ότι δι' αύτοΰ ήδύνατο νά σωθη ή παρακμάζουσα Ελλάς, άλλ'
ήπατήθη ώς απέδειξε τοΰτο ή έν Χαιρώνεια ήττα τής πατρίδος τω 338
π. Χ. ότε λυπηθείς τά μέγιστα άπέθανεν εκουσίως έξ άσιτίας.

Ό 'Ισοκράτης, άνηρ ευγενούς καί τιμίου χαρακτήρος, άποτελεί
έν τη ρητορεία μ.ετάβασιν άπό τοΰ Λυσίου είς τόν Δημοσθένη, διέ-

t » « ' ^ \ y/ \ -r<\ ik , -f ,

πρεψε à s εις το επιόεικτίκον είτε πανηγυρικον ειόος, οι ου γίνεται
καλλίτερον ή εφαρμογή τής ρητορικής διδασκαλίας. Τάς υποθέσεις
τών λόγων εκλέγει σπουδαίας καί μεγαλοπρεπείς, ιδία τής γενική:
πολιτικής* έν εκάστη δέ τοιαύτη υποθέσει ευρίσκει συνήθως δύο άντί-
θετα στοιχεία καί συγκρίνει ταΰτα, ούτω π. χ. τους άρχαίου: καί
τους νέους χρόνους, την δύναμιν τών Ελλήνων καί την δύναμιν τών
βαρβάρων. Πανταχού δέ τών λόγων αύτοΰ δεικνύει άγαθωτάτην διά-
θεσιν ύπέρ τών κοινών πραγμάτων, προτρέπει είς όμόνοιαν καί είρή-
νην, συμβουλεύει τάς "πρωτευούσας έν Ελλάδι πόλεις νά μετριάσωσι
τάς αξιώσεις αύτών καί ν' άποδώσωσι την αύτονομίαν τοίς συμμά-
χοις καί τοίς ύπηκόοις αύτών, ούτω δ' ηνωμένοι νά προσβάλωσι καί
νικήσωσι τούς βαρβάρους.

Έκ τών 21 σωζόμενων λόγων τοΰ 'Ισοκράτους εξ μέν είναι δικα-
νικοί, οί δέ λοιποί πανηγυρικοί, παραινετικοί καί διδασκαλικοί·
πάντων τών λόγων αύτοΰ περιφημότερος είναι ό Πανηγυρικός περιέ-

ιΓ
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χων το έγκώμιον τών Αθηνών καί τήν ίδέαν εκείνην του ρήτορος,
ήτις καί εν άλλοις αύτοΰ λόγοίς ενυπάρχει, ήτοι τήν κατάλυσιν τών
προς αλλήλους ερίδων τών 'Ελλήνων καί τήν ενωσιν αύτών κατά
τών βαρβάρων* είς τήν συγγραφήν τοϋ Πανηγυρικού λέγεται οτι ό
'Ισοκράτης κατηνάλωσε πλείστα ετη, οπερ μαρτυρεί τήν μεγάλην
φιλοπονίαν καί έπιμέλειαν αύτοΰ περί τήν σύνταξιν των λόγων* έκ
τούτων, πλήν τοΰ Πανηγυρικού, άξιοι πολλού λόγου είναι έτι δ ττερί
Ειρήνης, b Άρεοτταγιτικδς καί δ Παναθηναϊκός. Σφζονται δέ και
δέκα έπιστολαί αύτοΰ, ή δέ ^ητορική τέχνη ήν συνέγραψεν άπώλετο.
Οί λόγοι τοΰ £ήτορος άνεγινώσκοντο έν περιωρισμένω κύκλω, μετά
δέ τούτο άντεγράφοντο καί διεδίδοντο εύρύτερον.

Ή τεχνική τελειότης τών λόγο^ν τοΰ 'Ισοκράτους είναι απαρά-
μιλλος- b ρήτωρ πολύ προσέχει περί τήν έκλογην εμμελών καί εύη-
χων γραμμάτων, λέξεων, προτάσεων, άποφεύγει δέ τήν χασμωδίαν
καί επιδιώκει το σιρογγΰλον τών περιόδων, ήτοι τήν τοιαύτην συμ—
μετρικήν σύνδεσιν τών μερών τής περιόδου, ώστε δ ακροατής προαι-
σθάνεταί πως το τέλος προ τής λήξεως αυτής* ταΰτα πάντα καθι-
στώσιν έμμελέστατον καί εύφωνότατον τον λόγον, όταν μάλιστα
άναγινώσκηται μεγάλη τη φωνή. Μεταχειρίζεται προς τούτοις δ
τωρ ώρισμένα ρητορικά σχήματα, άτινα κείμενα κατά τάς άπαιτή-
σεις ουχί τής έννοιας, άλλά της εύρυθμίας καί τής εύφωνίας τών λέ-
ξεων καί φράσεων άποτελοΰσι μεν λαμπρον καί κ,ανονικον τον λόγον
άλλά μή ένέχοντα δύναμιν καί ζωήν. Οί παλαιοί ώνόμ.ασαν το υφός
τοΰ 'Ισοκράτους γλαφυρον καί θεατρικόν καί άληθές μέν είναι ότι δ
ρήτωρ έχει θερμότητα αισθήματος, άλλ' οχι καί σφοδρότητα πάθους.

Έν γένει δ 'Ισοκράτης επισημότατος απεδείχθη καί εξόχως ηύδο—
κίμησεν $'!ς το τεχνιχον είδος τής ^ητορικής.

§ ο. *ΐοαϊοç

Ό 'Ισαίος ών 'Αθηναίος έγεννήθη έν Χαλκίδι τω 420 π. Χ., γε-
νόμενος δέ μαθητης τοΰ Λυσίου καί τοΰ 'Ισοκράτους ήνοιςεν έν
'Αθήναις σχολήν ρητορικήν καί μετηρχετο τον λογογράφον, είναι
Ιπίσημος uai ώς δ-δάσκαλος τοΰ Δημοσθένους· αννωτβν πότε άπέ-
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θανεν. Έκ τών 50 αύτοΰ λόγων σώζοντα', ένδεκα πραγματευομενοι
υποθέσεις κληρονομικάς και αξιόλογοι οντες ύπο τήν έποψιν τή:
σπουδής τοΰ άστίκού δικαίου τών 'Αθηναίων. 'Q 'Ισαίος, όστις ήτο
εμπειρότατος περι τήν γνώσιν τών νόμων, ύπολείπεται μεν τού Λυ-
σίου κατά τήν-χάριν και "τήν φυσικότητα, ύπερτερεϊ ομως αυτού
κατά τήν τέχνην και το πάθος, έχων μεγάλην έπιτηδειότητα είς
τήν συσσώρευσιν τών άποδείξεων και μεταχειριζόμενος συχνά τά
σχήματα τής διανοίας, δι' ών δ λόγος γίνεται ζωηρός καί σφοδρός.
Ή έπίδρασις τοΰ 'Ισαίου είναι καταφανής έν τοις λόγοις τού Δημο-
σθένους.

g ΙΟ-

Ό Λυκούργος ήτο υίος τού Λυκόφρονος καί κατήγετο έκ τού ιε-
ρατικού γένους τών Έτεοβουταδών γεννηθείς τώ 396 π. Χ. έν 'Αθή-
ναις, έμαθήτευσε δε παρά Πλάτωνι καί Ίσοκράτει καί ύπήρξεν άνήρ
φιλελεύθερος, φιλ.όπατρις καί αύστηρών ηθών. Έν τή πολιτική ύπήρ-
ξεν όπαδος τοΰ Δημοσθένους καί τού Υπερείδου κατά Φιλίππου τού
Μακεδόνος. Διεχειρίσατο δ' έπί πολλά έτη τίμιώτατα καί άγρύ-
πνως τά οίκονομ.ΐκά τής' πόλεως, ηύξησε τάς προσόδους αύτής, έποί-
ησε σκοπίμωτέραν χρήσιν αύτών προς έφόδια τοΰ κατά ξηράν καί
κατά θάλασσαν στρατού, εξωράισε τήν πόλιν, έψήφισεν άνδριάντας
είς τούς τρεις μεγάλους τραγικούς καί έ'κδοσιν δημ,οσίαν τών έ'ργων
αύτών, έθηκε νόμους έπωφελεις καί-έγένετο το φόβητοον τών κακών
καί ή άσφάλεια τών άγαθών άνθρώπων έν τή πόλει. Καί άπήτησε
μεν Αλέξανδρος δ Μακεδών μ,ετά τήν καταστροφήν τών Θηβών τήν
παράδοσιν τοΰ Λυκούργου, άλλά τούτον εσωσεν δ όήτωρ Δημάδης
μεσίτεύσας παρά τω βασιλεϊ. 'Απέθανε δ' δ Λυκούργος τώ 325
π. Χ. ταφείς δημοσία δαπάνη καί τιμηθείς δι' άνδριάντος χαλκού
ύπο τών 'Αθηναίων.

Έκ τών λόγων αύτοΰ εις μόνον σώζεται δ κατά . Λεωκράτους,
πολίτου φυγόντος μετά τήν έν Χαιρώνεια μάχην έκ τής πόλεως
εναντίον άπαγορευτικοΰ ψηφίσματος καί. κατηγορηθέντος. ύπο τού ρή-
τορος επί προδοσία ^.ετά τήν έν 'Αθήναις έπάνοδον αύτοΰ. Φαίνεται
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οτι δ Λυκούργος κατεσκεύαζε τούς λόγους αύτοΰ μετά πολλής επιμε-
λείας και κόπου* διά τοΰτο οι λόγοι αύτοΰ διακρίνονται μάλλον
διά τό ύπάρχαν εν αυτοί·: ηθικόν κύρος ή διά τήν όητορικήν τέχνην.
Ό ρήτωρ στερείται τής κομψότητος καί τή; αρμονικής χάριτος του
'Ισοκράτους, άλλ' έχει ζωηρότητα, ύψος καί σφοδρότητα, εις τίνα δε
μέρη τού κατά Λεωκράτου: λόγου παρατηρείται καί δημοσθένειος
δείκτης.

g 11· ΑΛβχίν^ς.

Ό Αισχίνης, υίός Άτρομη του καί Γλαυκοθέα?, 'Αθηναίας, έγεν-
νήθη τω 389 π. Χ. καί επαιδεύθη καλώς μουσικήν,γυμναστικην καί
γράμματα· υπήρξε διαδοχικώς γραμματοδιδάσκαλος, αθλητής, υπο-
κριτής θεάτρου αδόκιμος καί γραμματεύς τοΰ δημοσίου' ώς στρατιώ-
τη: έπολέμησεν έν διαφόροις μάχαις, έν Μαντινεία καί εν Τάμύναις,
οτε γενναίως άγωνίσθείς έστεφανώθη έν αύτοΤ> τώ πεδίφ της μάχης
ύπό τού στρατηγού Φωκίωνος καί ένετάλη νά φέρ·η τήν ειδησιν τή?
νίκης είς 'Αθήνας· ολίγον μ.ετά ταύτα παρέστη ώς δηυ.όσιο; £ήτωρ
καί διεκρίθη τάχιστα ώς πολιτικός άνήο- Άπό δέ τοΰ 355 -έγένετο
φανερός οπαδός τοΰ βασιλέοι; τη: Μακεδονίας Φιλίππου έπιδιώκον-
το; την επί τή: Ελλάδος άρχήν καί άρχηγός τη: υπέρ αύτοΰ έν 'Αθή-
ναις φατρίας έχων δεινόν άντίπαλον έν τ ή πολιτική ταύτη τόν Δη-
μοσθένη. Είς πολλάς σπουδαίας περιστάσεις απεστάλη πρεσβευτής
ύπό της πόλεως, έγένετο δ' αίτιος μ.ετ' άλλων νά εκραγη h δεύτερος
Φωκικός πόλεμος, έξ ού προηλθεν η έν Χαιρωνεί^ί ήττα και η πτώσις
της ελληνικής αυτονομία:.

Καταπολέμησα: τήν πρότασ^ν τοΰ Κτησιφώντος, φίλου τοΰ Δη-
μοσθένους, προτείνοντος τήν στεφάνωσιν τοΰ ^ήτορος τούτου άρειης
ννε:ια και εύνοιας rfj ηόλει, ηττήθη ύπό τοΰ Δημοσθένους έν τή ττεοι
τοΰ στεφάνου δίκη τόσον δεινώς, ώστε έφυγεν έξ Αθηνών είς "Εφε-
σον καί εκείθεν είς Ρόδον ενταύθα ίδρυσε περίφημον ρητορικην σχο-
λή ν, ήτις έτήρησε τήν μέσην δδόν μεταξύ τής αττικής αύστηρότητος
καί τοΰ πομπώδους άσιατίκοΰ ύφους* 4£ αύτη; κατά διαφόρους χρό-
νου; έπειτα έξήλθον πολλοί ένδοξοι ρήτορες και Έλληνες καί Ρω-
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μαΧοΐ. Έκ Ρόδου μετωκησε* û: Σάμο1?, όπου έςηκολούθ^ι διδάσκων,
έκεί δθ καί απίθανη τω 314. Έκ τών λόγων αύτοΰ σώζονται τρεις
άκ Ωραίοι, 6 κατά Τψόρχαυ, h περί rrαραττρεοβείας καί ο «arri J8Tr?; ·
αιψωντοζ, άποσπάσματά τίνα καί δώδεκα έπιστολαί s'; αύτον μέν
άποδιδόμεναι, ώς ψευδεπίγραφοι δε θεωοούμεναι.

Ή εύγλωττία τοΰ Αισχίνου είναι μεν όλιγώτερον δεινή καί Ερ-
μητική της τοΰ Δημοσθένους, άλλ' είναι πλήρη: εύχερείας, εναρ-
γβίας, ήδύτητος καί φαντασίας ζωηρϊς καί πλούσιας εις διανοήματα.
Ή διάταξις τών μερών εν τώ λόγω ύπο ~ητορικήν έποψιν είνε παρ1
αυτώ τεχνικωτάτη, ή δέ χρήσις τής γλώσσης γίνεται μετ* δύκολίας
καί εκλογής τών καταλλήλων λέξεων.

Έν γένει & Αισχίνης έν τω σταδίω τής ρητορείας εχει τόσα
πλεονεκτήματα, ώστε sivai αντάξιος αντίπαλος τοΰ Δημοσθένους,

ΛημοσΟένν^

Ό Δημοσθένης η τ ο υιός τοΰ Δημοσθένους Παιανιεύς τών δήμων
καί έγεννήθη τώ 384 π. Χ. Έν ήλικία επτά ετών απώλεσε τον
πατέρα αύτοΰ όντα δϋπορον. "Άπληστοι επίτροποι κατέφαγον τήν
πατρ·.κήν ούσίαν αύτοΰ διό γενόμενος ένήλιξ κατεδίωξεν αύτούς δι-
καστικώς υπό τήν οδηγίαν τοΰ ρήτορος 'Ισαίου, παρ' ω είχε δ'.δα-
χθή την ρητορικήν τέχνη ν, μετά δύο δ' έτη κατώρθωσε μέρος .μόνον
τής ούσίας ν' άναλάβη. Κωλυόμενος ν' άγορεύη ενώπιον πολλού
πλήθους ένεκα φυσικών έ?,αττωμάτων περί τ= τήν στάσιν τού σώμα-
τος καί τήν. φωνήν, έτι δ' εις ψυχικήν ταραχήν περιπίπτων έκ τών
θορύβων τών συνελεύσεων, υπερνίκησε ταύτα πάντα δι' επιμόνου
άσκήσε-ως καί θαυμαστής έπιμε7*είας καί έγένετο 6 μέγιστος τών
ρητόρων. Κις το όρθώ: άπαγγέλλειν καί ύποκρίνεσθαι συνετέλεσε
πολύ παο' αύτώ Σάτυρος ό υποκριτής. Ό χαρακτήρ αύτού ήτο σο-
βαρές καί μάλλον σκυθρωπός, άλλά ισχυρός καί επίμονος, 'πεπλα-
σμένος δέ προς τούς δημ.οσίους άγώνας.

Καί κατ' αρχάς μεν ήτο συνήγορος καί λογογράφος, ώ; τοιούτος
δε έκτήσατο μεγάλη ν φήμη ν, έπειτα δε δεινοίθέντων τών ελληνικών
πραγμάτων svexei της επεμβάσεως Φιλίππου τςΰ Μακδδόν®? ε^ς αΟτά,
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& ρήτωρ προέκυψεν υπέρμαχος της ελληνικής ελευθερίας κατ' εκείνου
καίήρξατο ν ' άπαγγέλλη κατ ' αύτοϋ δημοσία λόγους'(άπό τοΰ 356),
προτοέπων τους 'Αθηναίους έν ονόματι τοΰ παρελθόντος μεγαλείου
νά γείνωσι πρωτοστάται τοΰ έλληνικοΰ αγώνος κατά τών Μακεδό-
νων. Έν τη πολιτική ταύτη πορεία άντίπαλον έσχε τόν άρχηγόν
τής έν 'Αθήναις μακεδονικής φατρίας Αίσχίνην τον ρήτορα, ώς εν τώ
βίω τούτου ελέχθη. 'Αλλ' αί προσπάθειαι τοΰ φιλοπάτριδος ανδρός
μάτην ένετείνοντο πρός άνόρθωσιν τοΰ αρχαίου φρονήματος και τής
δόξης τής πόλεως· ή πολιτική και ή στρατιωτική παρακμή τών
'Αθηνών είχεν άποσβέση τάς γενναίας διαθέσεις* οί πολίται προύτί-
μων κνετον βίον άντί τών ταλαιπωριών τοΰ πο7*έμου, έπιτρέποντες
την διεξαγω,γην τούτου ώς έπί τό πλείστον είς μισθοφορικά στρα-
τεύματα. Μόνον ή φλογερά καί πατριωτική τοΰ ρήτορος εύγλωττία
έξήγειρεν ένίοτε τούς πολίτας πρός ένέργειαν, άλλά καί ταύτην ούχί
τελεσφόρον καί αύτο τό μέγιστον τών πολιτικών κατορθωμάτων τοΰ
Δημοσθένους, ή συμμαχία τών 'Αθηνών καί τών Θηβών κατά Φιλίπ-
που κατεστράφη δι ά τής έν Χαιρώνεια ήττης.

'Αλλά καί μετά την ήτταν ταύτην ό ρήτωρ έξηκολούθησε
διευθύνων έν δραστήριοτητί 'καί φιλοπατρία τά πράγμ,ατα τών
'Αθηναίων καί έκδηλών πάντοτε τό πρός τούς Μακεδόνας μίσος.
Ότε δ' ό Μ. 'Αλέξανδρος, μετά καταπληκτικής ταχύτητος κα-
ταστρέψας τάς άποστάσας Θήβας, έζήτησε την παράδοσίν αύ-
τοΰ τε καί εννέα άλλων πολιτικών καί στρατηγών, οί 'Αθη-
ναίοι ήρνήθησαν νά πράξωσι τοΰτο, ο δε νικητης δέν επέμεινε. Τώ
324 κατηγορηθείς ό Δημοσθένης ώς δωροδοκήσας έν τη δίκη του
Άρπάλου, ταμίου τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου φυγόντος μετά πολλών χρη-
μάτων έξ 'Ασίας είς 'Αθήνας, κατεδικάσθη μέν είς δεσμά, άλλά
κατώρθωσε νά φύγη είς Τροιζήνα καί έκεϊθεν είς Αίγιναν* ανα-
κληθείς έντεύθεν μετά τόν θάνατον τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου ήρξατο πά-
λιν τοΰ κατά τών Μακεδόνων άγώνος· περίελθούσης δέ της Αττικής
τω 323 ύπό την έξουσίαν τούτων, ο ρήτωρ κατεδιώχθη ύπό τοΰ
διοικητού τής Μακεδονίας 'Αντιπάτρου καί κ,ατέφυγεν είς τόν έν
Καλαυρία (νΰν Πόρω) ναόν τοΰ Ποσειδώνος, ένθα, ίνα μη πέση ζών
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χείρας του κατ* αύτού άποσταλίντος φυγαδοθήρ* ΆρχΙου, πι ων
δηλητήριον άπέθανε.

Τοιούτον ύπήρξε το λυπηρον τέλους του μεγάλου τούτου άνδρός,
όστις ύπερ τά τριάκοντα βτη πιστώς ύπηρέτησε τή πατρίδι καί τή
ελευθερία τής Ελλάδος. Άνδριάς χαλκούς ίδρύθη αύτω έν τή άγορ$
τών 'Αθηνών καί εν Καλαυρία. Ό πολιτικός βίος αύτού ύπήρξεν
άμεμπτος έν τή σταθερά ιδέα τή: επιδιώξεως τής έλευθερίας καί τής
δόξης τήί τε ιδίας πατρίδος καί τής ολης Ελλάδος.

Έκ τών λόγων αύτοΰ έσώθησαν 61* τούτων, ών τίνες θεωρούνται
νόθοι,δεκαπέντε μεν είναι δημηγορίαι,έν αις οί Φιλιττπικοι καί &['Ολνν-
ΰιαχοί, ετεροι τοσούτοι δικανικοί δημόσιοι, έν οίς το αριστούργημα
τοΰ δημοσθενείου λόγου καί καθόλου τή; ελληνικής ^ητορείας, δ περί
τον στεφάνου 7^όγος, καί τριάκοντα καί εις δικανικοί ιδιωτικοί, έν
οις περιλαμβάνονται οί κατά τών έπιτρόπων τοΰ ρήτορος, αναφερό-
μενοι πάντες εις τούς χρόνους καθ' ούς ούτος ήτο λογογράφο;, ποι-
κίλας ύποθέσεις έχοντες καί πολλά περί τών ήθών καί τοΰ άττικού
δικαίου τοΰ 4ου π. Χ. αιώνος διδάσκοντες. Προοιμίων τινών καί
εξ επιστολών αύτοΰ σωζομ.ένων άμφισβητειται το γνήσιον, ώς καί
δύο λόγων, τοΰ Έ.τιτα.φίον καί τον Έοοπιχον.

Ό κύριος χαρακτήρ τών λόγων τοΰ Δημοσθένους είναι ή δεινότης
καί το ύψος* είς ταΰτα ώφελήθη πολύ έκ τής μελέτης τών δημηγο-
ριών τοΰ Θουκυδίδου* άλλ' Ινώ αί ίσχυραί ίδέαι τούτου καθίστανται
διά τής πυκνώσεως δύσκαμπτοι καί πολλάκις δυσνόητοι, τούναντίον
αί ίδέαι τοΰ ρήτορος εχουσι μείζονα έλευθερίαν, εύστροφίαν καί σα-
φήνειαν. Κατά το διάφορον δέ θέμα τών λόγων αύτού είναι καί ή
εκφρασις, ούσα ότέ μεν άπλή, ότέ δέ νευρώδης, καί άλλοτε μεν πλή-
ρη; λογικής δυνάμεως, άλλοτε δέ μεστή πάθους καί πικρίας. Αί δη-
μ,ηγορίαι αύτοΰ, συντεταγμέναι προς παραγωγήν επιδιωκομένου απο-
τελέσματος παρά πλήθεί άκροατών, ïyουσιν ύψίστην θερμότητα
ίδεών καί πάθους, όπως άληθώς άπαιτειται Ιν τ at ς δημοσίαις άγο-
ρεύσεσι* ζωηραΐ άποστροφαι καί έρωτήσεις, ζήσεις άπροσδόκητοι,
τεχ.νικαί άμ.α καί φυσικαί περίοδοι διακρίνονται συχνά έν αύταΐς.
Ό £ήτωρ προσπαθεί διά παντοίων μέσων νά έξεγείρτρ τήν φιλοπα-
τρίαν τών πολιτών προς κοινήν σωτηρίαν έν ταϊς δημηγορίαις, ώ;



φαίνεται τοΰτο ιδία είς τά: εναντίον τοΰ Φιλίππου αγορεύσεις. Ή
αρρενωπό, ελευθέρα, δριμεία καί ώς φάρμακον πικρά, άλλ' ελκυστική
εν αύταίς εύγλωττία έξτ,γείρε τήν προσοχήν, συνεκίνει τά πνεύματα
καί ώθει τούς 'Αθηναίου: προς ένέργειαν.

Έν δέ τοίς δικανικοίς λόγοις, ών τό περιεχόμενον είναι ποικίλον,
αί αποδείξεις, κατ' εύθείαν πρός τόν σκοπόν τείνουσαι, είναι άπλαί
καί ευκόλως έντυποΰνται εις τό —νεύμα τοΰ άκροατού* πολλάκις δ'
εν αύταίς άναμίγνυνται έκπληκτικώταται έπιφωνήσεις, δι' ών ô ρή-
τωρ αποτείνεται bft μέν είς τά συγκινούν τα τούς άκροατάς πάθη,
ότε δέ πρός τά αισθήματα, άτινα καί άλλος θά έπεθύμει νά εκδή-
λωση.

ΊΗ γλώσσα τοΰ Δημοσθένους, ή: αί λέξεις επιμελώς καί καταλ-
λήλως πρός τήν έπιδιωκομένην εν τ ύπ ω σι ν κείνται, έχει μ.εγάλην
άκρίβειαν καί τελεί αν περιοδολογίαν* δεν είναι μέν κεκαλλωπι σμ.ένη,
άλλ' είναι πανηγυρική καί έν τή όομ,ητίκή αύτής φορά πολλάκις
συναρπάζει τόν άκροατήν, εις τήν ψυχήν τοΰ οποίου είσδύουσι βα-
θέως αί πλήρεις δυνάμεως ίδέαι. Τό εντεχνον τού 'Ισοκράτους συν-
δέεται μετά τής δεινότητος τού Θουκυδίδου έν τοί: λόγοις τοΰ Δη-
μοσθένους' δι' αύτοΰ δε ό>ς καί διά τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ 'Αριστο-
φάνους, ή άττική γλώσσα έφθασεν είς τό ύψιστον σημ.είον της άκ-
μής, επειδή έν αυτή μ,ετά τή: έίόχου καλλιτεχνικής μ.ορφης συνε-
όεθη άναποσπάστως ή αύστηρά λογική καί ή παθητική εκφρασις.
Ώς δ' δ Όμηρος έκαλείτο κατ' εξοχήν ό ποιητής, ό Θουκυδίδη: ό
ιστορικός, ούτω καί ό Δημοσθένη: ό ρήτωο.

§ 13- 'ν^ερείοης.

Ο Υπερείδη: υπήρξε σύγχρονος τού Δημοσθένους καί έγένετο μ.α-«
ήητής τδΰ Πλάτωνος καί τοΰ Ισοκράτους* άνηκεν είς τήν τάξιν τών
πλουσίων ζών πολυτελώς καί άνειμένως, έξετέλεσε δε πολλάς δη-
μοσία: ύπηρεσίας ιδία δαπάνη (λειτουργίας). Ήτο σφοδρός καί στα-
θερός άντίπαλος τού Φιλίππου μετά τού Δημοσθένους, τόν οποίον
όμως κατηγόρησεν έν τή υποθέσει τοΰ Άρπάλου άγνωστον διά τίνα
αιτίαν. Μετά τήν έν Χαιροτνεία μ.άχην γράψας ψήφισμα περί μ,ετα-
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τροπής τών μετοίκων de πο λίτας, τών δούλων ει: ελευθέρους καί τ ή:
μετακομιδης τών γυναικών καί παίδων και τών ίεοών σκευών άλλαχοΰ
κατηγορηθη, άλλ' ήθωώθη. Βραδύτερον ώθησε μετά του Δημοσθένους
τούς 'Αθηναίους ε'.ς πόλεμον άτυχη κατά τών Μακεδόνων, τόν Λα-
μιακόν μετά -ην έκβασιν τούτου έφυγεν είς Αίγιναν, άλλ' εκεί συ-
νελήφθη κατά διαταγην τού 'Αντιπάτρου, καί έοονεύθη άπανθοώποί;
τώ 322 π. Χ.

Έκ τών 52 λόγων ους οί αρχαίο·, άπίδιδον εί; αύτόν διεσφθησαν
άποσπάσμ.ατα, εκ τών όποιων μετά τών έν πάπυροι; έντό: τάφων
της άνω Αιγύπτου άνακαλυφθέντων τ(7) 1847 άπετελέσθησαν πέντε
λόγοι, ούχί πλήρεις- έκ τούτων είναι ό ίντεο Λ,υκόιρροτος, ό ν.7ko
Ενξενίτιττου καί ό Επιτάφιος εί: τούς πεσόντα; έν τώ λαμιακώ πο-
λνέμω. Ό 'Υπερείδης είναι ρήτωρ πλήρη; αττικής χάριτος,ευφυίας,
πάθου; καί φαντασία;· ύπό τού Κικέρωνος αποκαλείται έντελέστα-
το;, άγχίνου;, ακριβολόγο; καί κομψό;. Οί λόγοι αύτοϋ άποπνέου-
σιν άφέλειαν καί εύχέρειαν περί την σύνθεσιν, περιέχουσι δέ ουκ
ό λίγη ν είρωνείάν, σαοκασμόν καί ένιαχοϋ δεινότητα. Τοϋ Δημο-
σθένους κατέχοντος τά πρωτεία έν τη ρητορική, ό 'Υπερείδη: διαμ-
φισβητεί τά δευτερεία πρό; τόν Αίσχίνην.

g 14. Αεένα,ρχος.

Ό Δείναρχος ητο Κορίνθιο; γεννηθεί; τω 361 π. Χ. Νεανία; ών
ηλθεν εί; 'Αθήνα; καί Ι'σχε διδάσκαλον τόν φιλόσοα'ον Θεόφραστον,
υπήρξε δε φίλος καί άκροατη; τοϋ ρήτορο; καί άρχοντο; τών 'Αθη-
νών έπί Μακεδόνων γενομένου Δημητρίου τοΰ Φαληρέω;. Μη ών πο-
λίτης 'Αθηναίος καί διά τοΰτο μη μετέχων τών τής πόλεως έγρα-
φες ύπερ άλλων λόγους δικανικούς, ές ού έκτήσατο πλοΰτον πολύν
ότε δ' έλ^αβε τό δικαίωμα, τοϋ πολίτεύεσθαι, έγένετο οπαδός τών
Μακεδόνων καί αντίπαλος τοΰ Δημοσθένους. Μετά τόν θάνατον τοΰ
'Υπερείδου καί την άποδίωξιν Δημητρίου τοϋ Φαληρέω; ητο 6
σπουδαιότερος τών έν 'Αθήναις ρητόρων, άλλά πολύ ύπελείπ-το
τών πρό αύτοΰ. 'Αγνοείται πότε άπέθανε.

Έκ τών 60 αύτοΰ λόγων σώζονται τέσσαρες, ών οί τρείς άναφέ-
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ρονται εις τήν δίκην του Άρπάλου* εις τούτων επιγράφεται ΐΜζτά
Δημοσθένους. Οί λόγοι ούτοι στερούνται πρωτοτυπία: οντες άχαρις
καί ανακριβή: άπομίμησις τών τοϋ Λυσίου, τοϋ 'Υπερείδου και τοΰ
Δημοσθένους. Το λεκτίκον είναι τραχύ καί ήμελημένον, περιέχει δΐ
φορτικήν επανάληψιν τών αύτών ρητορικών σχημάτων. Καθόλου b
ρήτωρ ούτος δεν θεωρείται σπουδαίος, επονομασθείς μάλιστα κρίθινος
Δημοσ&ενης, διότι έπειράτο νά μιμηθή τήν δεινότητα τοΰ μεγάλου
^ήτορο-, άλλ' άπ ετύγχανε.

g 12^. Ot ρ.ετά ταΟτα £>ήι:ορ&« καί ρητορεία»

Πλην τών άνωτέρω δέκα ρητόρων τών περιληφΦέντων ΰπο τών
'Αλεξανδρινών έν τώ κανόνι υπήρξαν έν 'Αθήναις καί άλλοι πολλ.οί,
ών οί λόγοι δεν, έσώθησαν* μ.εταξύ αύτών είναι ό Δημάδης, άνήρ
ζών βίον άκόλαστον, κούφος, άσταθής, άλλ* ίκανήν ρητορικήν εύ-
φυίαν έχων καί ύπο Υπερείδου κατηγορηθείς* ών όπα,δος τών Μακβ-
δόνων, παρ' ών πολλά δώρα ελάμβανεν, έφονεύθη έν τέλει ύπ' αύτών.

Προς τον Δημάδην αντίθεσιν έποίει 6 ένάρετος στρατηγός Φωκίων,
δ'.ατελέσας μαθητής τοΰ Πλάτωνος και τοΰ Ξενοφώντος* ην οπαδος
τής ειρήνης, άλλά καί έν πολέμ.ω πολλάκις έσωσε τούς 'Αθηναίους*
6 λόγος αύτού ήτο νηφάλιος, πυκνός καί πλήρης λογικής δυνάμεως.
Ό Δημοσθένης άπεκάλει αύτον κοπίδα τών λόγων αύτοΰ.

Μετά τούτον αναφαίνεται Δημήτριος ό Φαληρεύς, μ.αθητής τού
Θεοφράστου καί άρχων τών 'Αθηνών ώς Μακεδών κυβερνήτης έπί
δέκα έτη. Ήτο άνήρ πολυμαθέστατος καί λίαν εύγλωττος* το υφος
αύτοϋ ήτο άνθηρον, γλυκύ, μ.ετά πολλών μ.ετα.φορών, άλληγοριών
καί μετωνυμιών, άλλ* άνευ δυνάμεως. Ό Κιντιλιανος λέγει αύτον
τον τελευταΐον τών άττικών ρητόρων. 'Αληθώς δε μετά τοϋτον καί
τινας άλλους ουχί άξιους λόγου ρήτορας έν 'Αθήναις, επελθούσης τής
πτώσεως τής αύτονομίας αύτών, ούδείς μέγας ^ήτωρ άναδείκνυται.

Κατά τούς χρόνους τής μακεδόνικης κυριαρχίας έγίνοντο μεν έν
Ελλάδι, μάλιστα δ' έν τή αιτωλική καί τή άχαϊκη ομοσπονδία,
άγορεύσεις πολιτικαί καί στρατιωτικαί σπουδαίων άνδρών, άλλ'
έξυπηρέτουν μόνον τήν παροΰσαν χρείαν* ώς έπί το πλείστον δ' έκ-
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φωνούμεναι έκ του προχείρου υπ' άνδρών ουχί ειδικώς μεμορφωμενων
δεν ένεϊχον τήν δύναμιν καί τό ύψος τής άρχαίας ^ητορείας ουδέ τό
γλωσσικον εκείνης κάλλος· όθεν δέν έγράφοντο προς διατήοησιν.

Κατά δε τούς ρωμαϊκούς χρόνους, οτε ή 'Ελλάς διετέλει ύπο το
κράτος τής Ρώμ.ης, έκλείψαντος τέλεον τοΰ κυρίου πεδίου τής ρητο-
ρείας, τοΰ πολιτικού βήματος, ήρξαντο νά μελετώσι και διδάσκωσι
τούς κανόνας αύτής ώς τέχνης άπλώς έν ταϊς σχολαϊς· τότε έν τε τή
'Ελλάδι καί τή Μικρά 'Ασία μετά ζήλου έκαλλιεργεϊτο ή ρητορική
έχουσα πάντοτε ύπόδειγμ.α τούς αττικούς ρήτορας, πολλαι δέ σχολαί
ρητορικαί, ίδρύθησαν πολλαχοΰ,Ιν αίς οί νέοι έγυμνάζοντο διά θεμά-
των πλαστών είτε δικανικών είτε επιδεικτικών είτε φιλοσοφικών.

Έν 'Αθήναις δέ ή ρητορική έδιδάσκετο έν ταΐς φιλοσοφικαΐς σχο-
λαϊς θεωρητικώς και πρακτικώς, λόγοι ρητορικοί έγράφοντο κατά μί-
μησιν τών αρχαίων καί άπηγγέλλοντο ύπο τών φιλοσόφων, άλλ'
ήσαν πάντοτε υποδεέστεροι τών παλαιών αριστουργημάτων, ώς πε-
ριέχοντες λεκτικόν μετά μόχθου έπιτετηδευμένον, άτονον καί πομπι-
κόν προς ιδίαν μ,όνον έπίδειξιν τοϋ λέγοντος. Καί έν Ρώμη δέ εισή-
χθη ή διδασκαλία τής ρητορικής ύπ' Ελλήνων φιλοσόφων. Έν
Άλεξανδρεία δέ ή αύτη περί τήν ρητορικήν ένασχόλησίς έπεδείχθη,
άλλά μ.αλλον πολυμαθής καί μ.άλλον φιλολογική.

Διά τών ρητορικών σχολών τών χρόνων τούτων έδόθη μεγάλη
ώθησις καί ζωή είς τον πεζον λόγον, μάλιστα δέ κατά τούς πρώ-
τους τέσσαρας αιώνας τοΰ χριστιανισμού, ότε άνεφάνησαν οί κληθέν-
τες νέοι οοψιοται κατ' άντίθεσιν προς τούς παλαιούς· το ονομα τού-
των δέν είχε πλνέον κακήν σημασίαν, πολλαι δέ τιμαί άπεδίδοντο
είς αυτούς ύπο τών αύτοκρατόρών καί τών πό7.εων θρόνοι σοφιστών
ίδρύοντο πολλαχοΰ καί άπαγγελίαι έγίνοντο δημοσία ύπ' αυτών
αύτη δέ ή έν σχολαϊς διδασκαλία προήγαγε τήν σχολαστικην λεγο-
μ.ένην ^ητορείαν, έν τή οποία επεκράτησε το επιδεικτικών γένος.

Έκ τών νέων σοφιστών επισημότεροι ύπήρξαν Δίων δ Χρυσόστο-
μος, Μάξιμος δ Τύριος. Αΐ?,ιος Άοιατείδης, Λιβάνιος έξ Άντιο-
νειας της επι Όρόντη, Θεμίστιος καί άλλοι πολλοί- λόγοι αύτών
σώζονται πολυάριθμοι.

Έκ τών χριστιανικών ρητόρων διαπρεπέστεροι ύπήρξαν κατά τούς
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χρόνους τούτους Βασίλ&ος 6 Μέγας, Fgttfôçuog & Να^,ανζηνό;*
'Iayimfi δ Χρυσόστομο? κ xi Γρηγόριος b Νύσσης. QZ^oÇ βζ,τνη-
σθίντες είς τά ζωηφόρα καί υψηλά νάματα τή; άρχαίας |λληνικής
παιδίίας Ενίσχυσαν δι* αυτή? το ά.ν αφανών 'χριστιανικών πνεϋμαβ
έμόρφωσαν δε καί εδόξασαν τήν τέως άγνωστον άπ' άμβωνος ρητο-
ρ?ίαιν λόγοι τούτων, οίτινες υπήρξαν πολυμχθέστατοι κκΐ πολυγρα-
φότατοι, σώζονται πολλοί, 1ν αυτοί: δε διαλάμπει «εμνότης, γλα-
φυρότης χαΐ Ινιακού Οψος μετ' εικόνων καί παρομοιώσεων λαμ.πρών.
Οί έ'ξοχοι ούτοι ρήτορες 5νεπνενσθησαν πολλάκις έκ τών ποιητικω-
τάτων μερών "Αγίας Γραφης s* ταΐς ύποθέσε-σι τών λόγων αυ-
τών καί ανέμιξαν sv τή εκθέσει τών νοημάτων καί αισθημάτων
αύτών καί τήν Ικ τής ελληνική: ποιήσεως καί φιλοσοφίας έΐζίδρα-
σιν Ιπί τής εαυτών ψυχής»

Ή εκκλησιαστική ρητορεία Ιξηκολούθησεν επί ικανούς αιώνας έν
ται: έλληνικαίς χώραις, μάλιστα δ" Ιν Βυζαντίω, λαμβάνουσα μεν
διαφόρους φάσεις, άλλά μη ίχουσα τό ύψος τών ανωτέρω μ.νημ.ϊνευ-
θΐντων μεγάλων τής Εκκλησίας ρητόρων.

Συγγράμματα δε θεωρητικά περί £ητορικης τέχνης και έν γένει
περί ρητορικών λόγων έγραψαν πολλοί, έν οίς διακρίνονται 0 Αρι-
στοτέλη·:, Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσού?, b Ερμογένη? ό Λ§γγΐ~
7SÇ, είς $ν αποδίδεται το .τερί vipovç λόγου έργον.

'ïir inτολογρ * φί * Ψ

Ή Ιπίστολογραφία, ούσα δευτερίύον είδος τού ρητορικού λόγου,
ήρςατο ήδη άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων καί Ιξηκολούθησεν ακμά-
ζουσα καί μετά ταύτα, σώζονται δ3 ΙπιστολαΙ πολλών επίσημων
φιλοσόφων, ρητόρων καί άλλων πολυειδών συγγραφέων, άλλά πλεί-
στα* είναι νόθοι καί άλλων δΐν δύναται νά δρισθή το γνήσιον. Είναι
τό περιεχόμενίν τών έπιστίλών τούτων ποικιλώτατον, καθόσο7
Ιν αύταίς εκφέρονται σκέψεις καί γνώμαι περί ζητημάτων πβλ'.τΐκώνρ
φιλοσοφικών, τεχννκών κλπ.
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g 1. ΊΒργον, άρχαΐ fhaipeetç τήξ φιλοβοφίας.

Έργον τής φιλοσοφίας aîvai ή επιστημονική ερευνά τή; πρώτης
άρχής τοΰ είναι καί τών νόμων τοΰ διανοβΐσθαι. Εις το έργον τούτο
τό άνθρώπινον πνεΰμ,α προέβη βαθμηδόν, έκ δε τής γενομένης έρεύνης
προέκυψαν αί διάφοροι δοξασίαι καί τά ποικίλα φιλοσοφικά συστή-
ματα. Ή εξέτασις τούτου θεωρείται ύποκείμενον ιδίας επιστήμη:,
τής ιστορίας τής φιλοσοφίας* αλλά καί έν τή Γραμματολογία έχει
θέσιν αύτη £ν τινι μέτρω, καθόσον ή αρχαία φιλοσοφία είναι έκ τών
μεγαλοποί πεστά των καί πρωτοτυπωτάτων δημιουργημάτων τοΰ ελ-
ληνικοΰ πνεύματος.

"Ήρζατο δε το πρώτον ή φιλοσοφική έρευνα έκ τής έμφυτου ανά-
γκης παρά τω άνθρώπω νά έρμηνίύση τάς αιτίας τών φαινομένων
τοΰ έ-ξωτερικοΰ κόσμου. Παρ* Έλλησιν ή φιλοσοφία εσχε τό πρώτον
μυθολογικήν άρχήν. Το πρόβλημα αύτής πόθεν καί πώς έσχημα-
γίσθη 6 κόσμος διαφαίνεται άμυδρώ; ύπο μυθικον θεόλογικον πέπλον
έν ταΐς κοβτμογονίαις καί θΐογονίαις τών αρχαιοτάτων επικών ποιη-
τών, ίδί$ δέ τοΰ 'Ησιόδου. Καί τών "Επτά σοφών δ* αί γνώμαι καί
τά αποφθέγματα είναι άπόρροια τή: φιλοσοφικής παρατηρήσεως, τοΰ
ανθρωπίνου βίου άπό πρακτικής απόψεως. Ή φιλδσοφία λοιπόν κατά
τούς χρόνους τούτους ευρίσκεται 2ΐς τά πρώτα αύτής βήματα. Μό-
νον άπό τδΰ βκτου αιώνος π. Χ. αναπτυχθέντος περισσότε-ρον τοΰ πε-
ζού λόγου καί τοΰ ελληνικού πολιτισμού έν ταΐς κατά τήν Μ.
Άσίαν, Ίταλίαν καί Σικελίαν άποικίαις, τίθενται καθαρώτερον αί
βάσεις τής φιλοσοφίας μετά χαρακτήρος έθνικοΰ.

TpsT; είναι αί μεγάλαι περίοδοι τής έλληνικής φιλοσοφίας κ «ri
τήν πορείάν ήν αυτη διέτρεξε:

Α') * Από τον έκτον αι&νοζ π. Χ. τής έμφανία&ας ϊοϋ

2ϊωΜρά%ονς' έδρα αί άκταί τής 'Ιωνίας καί τής 'Ιταλίας.

Β'). Άίΐό ζό$ £ι»κρατον± μέχξ>ί χ&avéj:ov twft Άρι-στοχέ/Μΐ'
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κατά την περίοδον ταύτην έγκλείουσαν την μεγίστην άκμην της ελ-
ληνικής φιλοσοφία.; έδρα έγένοντο αί 'Αθήνας.

Γ'). Άπό τοϋ Αριστοτέλους μέχρι τον έκτον αιώνος μ. Χ. Έδρα
αί 'Αθήναι, ή 'Αλεξάνδρεια καί η Ρώμη.

Αί τελευταία·, λάμψεις τής ελληνικής φιλοσοφίας σβέννυνται έν
τη ύπο τών Άντωνίνων έν 'Αθήναι; ιδρυθείση σχολή, ότε εκλεισεν
αύτην διάταγμα τοΰ αύτοκράτορος 'Ιουστινιανού τώ 529.

Καί κατά μέν την Α' περίοδον ήρξατο ή έρευνα της γενέσεως
καί τών αιτιών τοΰ κόσμου ούχί επιστημονικώς, άλλά κατά τρόπον
δογματικόν, άποβλέπουσα άποκλειστικώς είς τον σχηματισμό ν της
ύλη;' διά τούτο ή περίοδος αύτη τή; ελληνική; φιλοσοφίας χαρακτη-
ρίζεται ώς φιλοσοφία τής φύσεως καί περιλαμβάνει 1) τους αρχαίους
"Ιωνας φιλοσόφους, 2) τους Πυθαγορείους, 3) τους Έλεάτας, 4)
τους Φνσικονς τοϋ Ε' αιώνος καί 5) τους Σοφιστάς.

Κατά δέ την Β' περίοδον άρχεται ή έξέτασις τοΰ προβλήματος
καί τών ορών τής γνώσεως, ήτις έξέτασις άγει είς την διαμόρφωσιν
τής λογικής' ή δε φυσική συμπληροΰται τό μέν διά της ηθικής, τό
δέ διά τής μεταφυσικής ή τής πρώτης φιλοσοφίας. 'Ή. περίοδος αυτη
διαιρείται 1 ) εις την φιλοσοφίαν τον Σωκράτους, 2) εις τάς ελάσσο-
νος σωκρατικας σχολάς, 3) εις την φιλοσοφίαν τής Αρχαίας Άκαδη-
μείας καί 4) είς την περιπατητικήν Σχολήν.

Κατά την Γ7 τέλος περίοδον θέμα κύριον γίνεται ή ηθική, η
όποια τό μέν φέρει τόν χαρακτήρα τής άτομικότητος, το δε τόν τοΰ
ιδεώδους κοσμοπολιτισμού- τής δέ φυσικής έρευνώνται ίδία τά σχε-
τιζόμενα πρός την ήθικην καί την περί τοΰ παντός θρησκευτίκην
θεωρίαν. Ή φιλοσοφία τή; περιόδου ταύτης άπομακρυνθεΐσα της πρώ-
της αύτής αφετηρίας, είσήλθεν είς πολλάς καί διαφόρους οδούς περιλαμ.-
βάνουσα 1) την Στωική ν φιλοσοφίαν, 2) την Έπικούρειον, 3) την
Σκεπτικήν καί 4) την τής Νέας Άκαδημείας' μετά ταύτην έρχεται
ή Ικλεκτική, ή νεωτέρα σκεπτική, οι πρόδρομοι τής νέας πλατωνικής,
ή ιονδαΐζουσα ε/Ληνική φιλοσοφία καί ή νέα πλατωνική.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ A'

§ ». Ot άρχαϊο& "Ιωνες.

Οί αρχαίοι "Ιωνες φιλόσοφοι δέν ζητοΰσι νά έρμηνεύσωσι τά αί-
τια ττίς γενέσεως, της φθοράς καί τής άλλοιώσεως τών όντων, άλλ'
έοευνώσι μόνον την ϋλην, εξ ής ό κόσμος έσχηματίσθη καί τόν τρό-
πον καθ' δν έξ αύτής συνέστη.

Πάντων δ' αύτών τά συγγράμματα, άτινα άπώλοντο, διασω-
θέντων μόνον άποσπασμ,άτων καί περιλήψεων παρά τοίς μεταγενε-
στεροις, επιγράφονται περί φύσεως, όντα όμοια πρός την ίωνικην
λογογραφίαν κατά τό ύφος. Φιλόσοφοι τής σχολής ταύτης αναφέ-
ρονται :

Θαλής δ Μιλήσιος (624 — 546 π. Χ.). Πρώτος ούτος ηθέλησε νά
δώση επιστημονική ν έξήγησιν περί κόσμου, εχων άμα πολλάς γεω-
γραφίκάς, μαθηματικά; καί άστρονομίκάς γνώσεις. 'Αρχήν τών όντων,
ήτοι την ύλ.ην έξ ής τά πάντα ποοήλθον, έθεώρει το νδωρ, έπί τού οποίου έφρόνει οτι κείται η γη καί έκ τοΰ οποίου έλεγεν ότι καί
αύτη η θερμότης παράγεται.

'Αναξίμανδρος, έκ Μιλήτου (611 — 547). Εξέχων κατά τάς
άστρονομ,ικώς καί γεωγραφικάς γνώσεις έθεώοει άρχην τών όντων τό
αττειρον, ον άγέννητον, άνώλεθρον καί άεικίνητον έκ τής κινήσεως
αύτοΰ προέρχονται τά πάντα χωριζομένων τών ιδιαιτέρων στοιχείων,
ούτω δε παραγομένων τοΰ ύδατος, τής γης, τοΰ άέρος καί τοΰ αι-
θέρος· είς αυτό έπιστρέφουσι πάντα φθειρόμ.ενα* κατά ταΰτα ή μορφή
τοΰ κόσμ.ου διαρκώς άνανεοΰται. Ό Άναξίμ,ανδρος έγνωμάτευσε
περί τοΰ σφαιρικού τής γης, εφεύρε τό ήλιακόν ώρολόγιον καί κατε-
σκεύασε πίνακα γεωγραφικόν έπί χαλκοΰ.

Άναξιμεγης, Μιλήσιος (588—524). Ούτος μετερρύθμισε την θεω-
ρίαν τοϋ 'Αναξίμανδρου παραδεξάμενος μέν τό άπειρον καί τό άει-
κίνητον αύτοΰ, άλλ' έξαγαγών τοΰτο έκ της αοριστίας θεωρεί την
7θϋ άέοος κίνησιν παραγωγό ν πάντων τών όντων διά πυκνώσεως καί
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άραιώσεωςκαί ταύτα διατηρούσαν καί ζωογονούσαν. Ό 'Αναξιμένης
τήν γην έθεώρεί εύρισκομένην εν τω κέντρω του σύμπαντος.

£ 3. Oc Πυθαγόρειοι.

Οί Πυθαγόρειοι ζητοΰσι τήν ούσίαν, εξ ής τά οντα συνίστανται,
Ιν τώ άοιθιιώ, την ούσίαν δε και την ποιότητα τούτου παροεγουσιν
έκ τή; σταθεράς τών φαινομένων τοϋ κόσμου κανονικότητος προς άλ-
ληλα. Ό Πυθαγόρας, έκ Σάμου καταγόμενος (580 — 500), ύπήρ-
ξεν h θεμελιωτής τής ρηθείσης θεωρίας* ταύτης κατά τήν είς Αιγυ-
πτον μετάβασιν αύτού ήντλησε πλείστα στοιχεία παρά τών έκεΐ
ιερέων καί λογίων έγκαταστάς δ' έν Κρότων, τής 'Ιταλίας ίδρυσε
σχολήν ή ονλλογον φέροντα θρησκευτίκον, έπιστημονικον, ηθικόν καί
πολιτίκον τύπον σκοπος αύτοϋ ήτο ή ηθική άναμόρφωσις δι' αύ-
στηρας είς καθήκοντα υποβολής, διά μ.ακρας δοκιμασίας καί δι'
ασκήσεων σωματικών καί πνευματικών τήν κυρίαν εδραν έν τή
σχολή είχον τά μαθηματικά, διο καί μαθηματική αύτη επεκαλειτο.
"ίδιον θρησκευτικοί δόγμα τοϋ Πυθαγόρα είναι το περί μετεμψύχω-
σε ω;' ήθικαί δέ άρχαί αύτοΰ είναι σέβας προς το θείον, τούς νομ,ους
καί τούς άρχοντας, αγάπη προς τήν πατρίδα, έλεγχος εαυτού, εγ-
κράτεια καί άγνότης βίου.

Ή περί κόσμ.ου θεωρία τοΰ Πυθα,γόρα ύπ' οψιν έχει. προ πάντων
τήν τάξιν έκείνην καί τήν άρμονίαν, δι' ών τά οντα πάντα συνά-
πτονται είς καλόν τι ολον, είς ένα κόσμον, καί αΐτινες δεικνϋνται
ήμΐν προ πάντων έν τή αρμονία τών ήχων καί τή κανονική τών
αστέρων κινήσει. Ή δέ τάξις καί ή αρμονία στηρίζοντα.', έπί τούτου,
οτι πάντα εν τώ κόσμω είναι διατεταγμένα κατ' άριθμ-ητίκάς σχέ-
σεις* οί άριθμοί δέ είναι ή πεπερασμένοι ή άπειροι (άρτιοι ή περιττοί)'
συντόμως ειπείν το πάν είναι αρμονία.

Πρώτος h Πυθαγόρας μετωνόμασεν εαυτόν φιλόσοφον εκ σοφού*
τοιούτον δέ κύρος είχε παρά τοις μαθηταΐς αύτοΰ, ώστε περί τής
λύσεως αμφισβητουμένων ζητημάτων ούτοι άνεφέροντο είς τήν γνώ-
μην αύτοΰ λέγοντες αυτός εψα. Τά ύπο το ονομα αύτοΰ σωζόμενα
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Χρυσά ετιη, οντα επιτομή τής ήθικής αύτοϋ, είναι άγνωστου φιλο-
σόφου τής πλατωνικής εποχής.

Έκ τής Πυθαγορείου θεο^ρίας προέβη μετά ταύτα ανεπαισθήτως
ή ανθρωπινή διάνοια προς τήν σπουδαιοτάτην άνακάλυψιν τής κινή-
σεως της γης.

Έκ τών άλλων Πυθαγορείων φιλοσόφων επίσημοι υπήρξαν Φιλό-
λαος εκ Κρότωνος καί 'Αρχύτας εκ Τάραντος, ών άμα εύρετής χρησί-
μ,ων μηχανών· αποσπάσματα μόνον τών έργων αύτών σώζονται.

Τά δόγματα τών Πυθαγορείων καί δ β ίος αύτών επέδρασαν ισχυ-
ρώς εν τή Μεγάλη Ελλάδι, δεν έμειναν δέ τά αυτά,διότι βραδύτερον
άνεμ,ίχθησαν μετ' αύτών καί άλλαι δοξασία».. Πολιτικώς δ' έδρα-
σαν ίκανώς, άλ?,' επέσυραν καθ' έαυτών διωγμούς, οντες ύπερασπί-
σταί τών δωρικών άριστοκρατικών θεσμών. γ

§ Έλεαταε.

Ή ελεατική φιλοσοφία όρμ,άται άπο τοϋ ενιαίου τοϋ κόσμου,θεωρεί
ούσίαν το είναι αύτο καθ' εαυτό, αποκλείει άπο τής εννοίας τοϋ ον-
τος άνευ δρου παν μή ον καί αποφαίνεται περί τής πολλαπλότητος
τών πραγμ,άτων καί τής κινήσεως ώς αδιανόητων.

Ή φιλοσοφία αύτη ώνομ,άσθη έκ τής έν Κάτω 'Ιταλία πόλεως
Ελέας, οπου άνεφάνη, κυριώτεροι δέ αντιπρόσωποι αυτής είναι οί
έπόμ.ενοι :

Ξενοφάνης, έκ Κολοφώνος (582 — 480). Ούτος, περιελθών επί
πολύ ώς ποιητής καί ραψωδός τάς έλληνικάς πόλεις, έγκατέστη τέ-
λος έν Ελέα καί έγένετο ιδρυτής τής Ελεατικής σχολής. Πι-
κρώς ελέγχων τήν είς πολλούς καί άνθοωπομόρφους θεούς πίστίν
τών Ελλήνων φθάνει είς το συμ.πέρασμα, ότι το σύμπαν εν εσζι κάί
το εν τούτο είναι δ θεός* τούτο δέ το εν είναι αίώνιον καί
άναλλοίωτον έκ τούτου έπεται ή ένότηςκαίή άϊδιότης τής θεότητος
καί τοΰ σύμπαντος. Ούτως δ Ξενοφάνης έγένετο πατήρ τοϋ τιανϋεϊ-
σμοϋ. Tô βάθος τής γης καί τοΰ άέρος έθεώρει άπειρον καί το σχήμα
τοΰ ούρανοΰ σφαιροειδέ;.

Παρμενίδης (551), έξ Ελέας. Μαθητης καί οπαδος του ·£ενοφά-

12 '

ι



178

νου: ών έγένετο ο έπίσημότατος τών Έλεατών έδόςαζεν οτι μόνον
τό eV, ήτοι ή τον χώρον πληρούσα ύλη, υπάρχει,, τό μη όν δεν
υπάρχει, ουδέ δύναται, νά νοηθή, απέκλειε δέ τήν Γννοιαν τού γί-
γνεσθαι και άτΐ.όλλνσ&αι. Το όν λοιπόν ούτε άρχήν ούτε τέλος δύνα-
ται νά έχη, άλλ' είναι παρόν, άμέριστον, άκίνητον, τέ7.ειον έν έαυτώ,
πανταχού ίσον έαυτώ. Τό roe?V δεν είναι διάφορον τού είναι, διότι
είναι μόνον νόησις τού οντο:. Μόνον ό λόγος παρέχει άλήθειαν, διότι
αύτός δεικνύει ήμίν έν παντί τούτο τό εν άναλλοίωτο όν αϊ αισθή-
σεις τουναντίον δεικνύουσα', ήμίν τήν πολλαπλότητα τών πραγμά-
των και γένεσιν καί φΟοράν καί μεταβολήν είναι πηγαί πάσης πλά-
νης. Έκ τής θερμότητο: ώ: ενεργούσης δυνάμ,εως καί έκ τοϋ ψυχρού
ή βαρέο; ώς παθητικής ό Παρμενίδης προέβαινεν είς τήν έξήγησιν
τής γενέσεως καί τής δ'.ακοσμήσεως τοϋ παντός. Τους άνθρώπους
εθεώρει γεννωμένους έκ τής ιλύος.

Παρά τώ Παρμενίδη φαίνεται έν πάση τή ισχύ ι αύτής ή διαλε-
κτική, ή επιστήμη-δήλα δή εκείνη, ήτις ζητεί ν' άνευρη τήν άλή
θειαν έκ τών έν τώ ανθρωπινό πνεύματί εννοιών, ώ; ή Μαθηματική
πορίζεται τάς γνώσεις αύτη: έκ τής άναπτύξεως καί τού συνδυασμού
τών άρ'.θμών καί τών σχημάτων.

Ζήνων, έζ Ελέας (495). Μαθητής τού Παρμενίδου, διακρίνων τήν
κοινήν αίσθησιν (δύξαν) άπο τή: φιλοσοφική; γνώσεως, ό Ζήνων απο-
κρούει τήν πολλαπλότητα τών όντων καί τήν κίνησιν ώ: άντίφα-
σκούσας πρός τά γεγονότα* πρός τούτο μεταχειρίζεται διαφόρους
αποδείξεις διά τής διαλεκτικής μεθόδου, δι' ής έδωκεν ώθησιν πρός
έξέτασιν τών έν ταίς εννοίαις τοϋ χώρου, τοϋ χρόνου καί τής κινή-
σεως κειμένων προβλημάτων.

Μέλισσος, Σάμιος (442j. Ούτος παρεδέχετο μέν μετά τοϋ Παρ-
μενίδου τό αίώνιον καί άφθαρτον τοϋ όντος, άλλ' άπεφαίνετο τό
όν άπειρον καί τοπικώς.

Τών Έλεατών ή άρχή βραδύτερον έγένετο σπουδαίον στοιχείον
της περί Ιδεών θεωρίας τοϋ Πλάτωνος.

g «I&uocwol του 13' αιώνος.

Κατά τούτους έν τη διηνίκεΐ μεταβολή τών στοιχείων καί ταί;
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ενώσεσι τούτων καθόλου ούδέν μόν-μον καί σταθερον υπάρχει ή 6
νόμο γ μόνον τή; μεταβολής -αύτης· ή έξήγησις τοΰ λόγου της μετα-
βολής ταύτης καί τής κινήσεως είναι το πρόβλημα τών Φυσικών τοΰ
Ε' αιώνος, τών οποίων επισημότεροι είναι:

Ηράκλειτος, έξ 'Εφέσου (535 — 475), καταγόμενος εξ επισήμου
γένους καί μονήρη καί σκυθρωπόν βίον διάγων. Κατά τούτον άρχή
πάντων είναι ουχί το είναι, ούδέ τό μη είναι, άλλα τό γίγνεαϋαΐ'
τά πάντα ρέουσι, φθείρονται καί μεταβάλλονται* ή ζωή διαδέχεται
τον θάνατον καί δ θάνατος τήν ζωήν τό <5s γιγνόμενον είναι προ'ιον
δύο αντιθέτων πραγμάτων, τοΰ όντος καί τοΰ μή όντο:" έν τή γενέ-
σει τών όντων συμβαίνει -'πόλεμος αιώνιος (πόλεμος πάντων πατήρ),
άλλά πόλεμος μετά τών αμεταβλήτων αύτοΰ νόμων ύπεικόντων τη
ειμαρμένη· έκ τοΰ πολέμ,ου δέ τούτου γίνεται ή καλλίστη αρμονία.*
Ή μετάβασις τών όντων είς έτερα είναι άδιά>.ειπτος· τό πΰρ ή ή
θερμό της ζωογονεί καί καταστρέφει τό παν, αύτο δ' είναι ή ουσία
πάντων. Μέρος τοΰ θείου πυρός είναι ή ψυχή τοΰ άνθρωπου, ήτις το~
σούτω τελειοτέρα είναι όσω καθαοώτερον είναι το πΰρ. Ό 'Ηρά-
κλειτος, ώς καί πάντες σχεδόν οί "Ιωνες φιλόσοφοι, κατεφρόνει τών
θεών τοΰ πλήθους.

β') Εμπεδοκλής, έξ 'Ακράγαντος (405 — 435). "Αρχουν, προφή-
της, ιατρός καί θαυματοποιός διατελέσας, άπώλεσε τήν εύνοιαν τοΰ
πλήθους καί άπέθανεν εξόριστος έν Πελοποννήσω. 'Εκ τών συγγραμ-
μάτων αύτοΰ βέβαια θεωρούνται τά φυσικά καί οι κα&αρμοί Έν τη
ουσική άνάγει τήν μεν γένεσιν είς ένωσιν, τήν δέ οθοράν είς χωρι-
σμον, καί τήν μ,εταβολήν τό μ.έν είς ενωσιν, το δ' είς χωρισμόν άγεν-
νήτων, άφθάρτων καί άναλλοιώτων στοιχείων. Ταΰτα δέ τά στοι-
χεία νοεί κατά ποιόν μεν διάφορα άλλήλων, κατά ποσόν δέ διαιρετά,
ουχί ώς άτομα, άλλά ώς στοιχεία (καλούμενα ύπ' αύτοΰ ριζώματα)·
είναι δέ ταΰτα: πΰρ, άήρ, ύδωρ, γη. Τά μόρια τών στοιχείων τού-
των έν άτελευτήτω μεταβολή νΰν μέν συνέρχονται είς ενότητα διά
τής φιλότητος, νΰν δ' αποχωρίζονται διά τοΰ νείκονς. Κατ' αύτον
ετι τά ζώα καί τά φυτά έβλάστησαν έκ τής γης, όντα κατ' άρχάς
άμορφοι όγκοι, είτα δέ βαθμηδόν διαοθρωθέντα. Το αίμα δέ κατ'
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αυτόν ήτο γ) κυρία έδρα της νοήσεως" την κατ' αί'σθησιν νόησιν
έθεώρει κατωτέραν τής κατά λόγον.

γ'.) Λεύκιππος; Μιλήσιος ή Έλεάτης, και Α?]μόκριτος, 'Αβδηρί-
της (460 — 370). Ούτοι άποτελοϋσι την λεγομένην άτομικήν οχολήν
ταύτης την θεωρίαν έθετο κυρίως δ πρώτος, την δ' έφαρμογην έπί
τής περι την φύσιν επιστήμης έποιήσατο δ δεύτερος γενόμενος μαθη-
της έκείνου. Ούτοι κύρια συστατικά τών όντων έθεώρουν τό π?>ήρες
(=τό όν) καί τό κενόν (=το μη όν). Τό πλήρες ένόουν διηρημένον
είς άναρίθμητα σώματα, διά δε την σμικρότητα αύτών μη διακε-
κριμένως ληπτά τη αίσθήσει, άτομα καλούμενα, καθ' έαυτά αδιαί-
ρετοι· ταύτα είναι άγέννητα, άνώλεθρα, άπειρα, κατά δε την ούσίαν
αύτών όλως ομοειδή· διαφέρουσιν αλλήλων μόνον κατά τό σχήμα
και τόν όγκον καί ούδεμίαν επιδέχονται κατά ποιόν άλλοίω-
σιν άλλά μόνον κατά τόπον μεταβολήν. Πάντα τά άτομα κινούνται
διά τοϋ ίδιου βάρους ές αιώνος έν τώ άπείρω χώρω πρός τά κάτω
μέν τά μείζονα καί βαρύτερα, πρός τά άνω δέ τά μικρότερα καί
κουφότερα συγκρουόμενα ούτω πρός άλληλα* έκ τούτου γεννάται
δίνηοις ή ουστροφή. Έν τη δινήσει ταύτη συαβαίνει παντός συνθέ-
του σώματος ή γένεοις, ήτις είναι σύνοδος κεχωρισμένων όμοειδών
άτόμων, καί πάσα φθορά, ήτις είναι χωρισμός τών συνηνωμένων.

Την γήν οί άτομικοί φαντάζονται ώς στρογγύλην πλάκα έπί τοϋ
άέρος φερομένην. Τά οργανικά όντα θεωρούσι προελθόννα "έκ τής
ιλύος, την δέ ψυχήν ώς σωματικόν τι συνισταμένην έκ πυρός καθ'
ολον τό σώμα διεσπαρμένου, διακρίνουσι δέ την αισθησιν άπό τής
νοήσεως, την οκοτίαν γνώμην άπό τής γνησίας γνώμης, ώς έλεγον.

Ή ευδαιμονία κατ' αύτούς έγκειται τη φαιδρότητί καί τη ηρε-
μία τής ψυχής* έπιτυγχάνει δέ τις αύτή; διά τοϋ μετριασμού τών
επιθυμιών καί τή; συμμετρία; τοϋ βίου. Περί δέ θεών έφρόνουν ότι
ησαν όντα άνθρωποειδή μέν, άλλά μείζονα καί διαρκέστερα, ενερ-
γούντα τό μέν βλαβερώ;, τό δ' εύεργετικώς.

Μετά τόν Λεύκιππον καί Δημόκρίτον ύπήρΕαν και άλλοι τινές
τής σχολής αύτών, ής ή βάσις είναι υλιστική.

δ') 'Αναξαγόρας, έκ Κλαζομενών (500 — 428). Μετοικήσας είς
'Αθήνα; έσχετίσθη μετά τοϋ Περικλέους, άλλά κατηγορηθείς ύπό
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τών αντιπάλων τούτου επί άρνήσει τών θεών τής πόλεως έφυγε καί
ήλθεν είς Λάμ,ψακον, ένθα άπέθανε.

Ό 'Αναξαγόρας παρεδέχετο ώς συστατικά τοϋ κόσμου τά άτομα
(άτινα αύτος έλεγε σπέρματα) τών δύο προηγουμένων, άλλά διάφορα
τήν φύσιν, το πλήθος, άόρατα διά τήν σμικρότητα καί έπ'άπειρον
διαιρετά* έφρόνει δε ότι έκ τής συμπεριστροφής καί συγχύσεως αύτών
παρήχθησαν τά οντα. "Ινα δ' έρμηνεύση τήν δύναμιν δι' ής έκ τής
ενώσεως καί τοϋ χωρισμού τών ύλικών στοιχείων παρήχθη το ώρμο-
νικόν σύμπαν, παρεδέχετο ένέργειαν οντος τίνος άμίκτου παντός ετέ-
ρου* τούτου ή γνώσις καί ή δύναμις έπεκτείνεται ύπέρ πάντα* είναι
δε το ον τούτο δ νους. Ούτως άντιτίθεται δ νοϋς, όστίς είναι άπλοϋς,
προς τήν υλην, ήτις είναι σύνθετος. Ή κυρία αύτοϋ ενέργεια είναι ή
διαχώρισις τών μεμιγμένων καί ή διάταξις αύτώναύτος είναι δ ζωο-
γονών, κινών καί κανονίζω ν πάντα. Ή κατ' αισθησιν άντίληψις παρά
τω άνθρώπω είναι άνεπαρκής* άληθή γνώσιν παρέχει μόνον δ λόγος.
Ή γή κατ' αύτον ήν το πρώτον πηλώδης καί συν τώ χρόνω διά
τής θερμότητος άπεξηράνθη* τον ήλιον έλεγε μύδρον δίάπνρον χο-
ρηγοϋντα τή σελήνη καί πα σι τοϊς άλλοις άστράσι το μείζον μέρος
τού ιδίου φωτός* τήν δε σελήνην εθεώρει όμοίαν τή γή καί κατωκη-
μένην καί τά άστρα άποσπασθέντα έκ πετρών τής γης καί έκσφεν-
δονισθέντα είς τον αιθέρα ένθα έπυρακτώθησαν. Έκ τοϋ πηλού,
γονιμοποιηθέντος έκ τών έν τώ άέρι καί τώ αίθέρι σπερμάτων,παρή-
χθη σαν τά έμ-ψυχα οντα.

Διά τοΰ 'Αναξαγόρα έγένετο άλμα ύπέρ τήν μέχρι τούδε έν χρή-
σει φυσικήν έξέτασιν τών όντων, ήτις έγκατελείφθη ύπο τών σοφιστών.

§ Ο- Sllspi σοΐβίβτών.

f»'V

Οί σοφισταί άνεφάνησαν άπο τών μέσων τοΰ Ε' αιώνος π. Χ. έν
τή άκμή τοΰ ελληνικού πνεύμ.ατος, τοϋ οποίου κέντρον έγένοντο αί
'Αθήναι. Κατά τούς χρόνους τούτους ή τών προηγουμένων φιλοσοφι-
κών συστημάτων σύγκρουσις προς άλληλα έγέννησε δυσπιστίαν είς
τάς περί κόσμου έπιστημονικάς εξηγήσεις* ή άλήθεια τής κατ' αι-
σθησιν γνώσεως ήμ.φεσβητήθη, έπηκολούθησε δέ καί ή περί τής γνω-
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στίκής δυνάμεως τοΰ άνθρωπου άμφιβολία* εκ, τούτου προήλθεν άνάγ—
κη καί πόθος άκριβεστέρας καί ύψηλοτέρας φιλοσοφικής έρεύνης κάί
μορφώσεως* τήν άνάγκην καί τον πόθον τούτον επεχείρησαν νά θε—
ραπεύσωσιν οί σοφισταί, άλλ' ολίγον έπέτυχον. Το κύριον έργ'ον
τής διδασκαλίας τούτων άπετέλει ή προπαρασκευή τών νέων εις τον
πρακτικόν βίον έπηγγέλλοντο δηλονότι νά καταστήσωσι τούς μ.α-
θητάς αυτών δεινούς πράττειν και λέγειν έπεδίωκον δέ τοΰτο μάλι-
στα διά τής διδασκαλίας τής ρητορικής. Έν δέ τοις φιλοσοφικοΐς
μαθήμασι μετεχειρίζοντο τήν διαλεκτικήν εκείνην τέχνην (εριστικήν),
δι' ής σκοπον προύτίθεντο ουχί τήν πρόσκτησιν φιλοσοφικής τίνος πε-
ποιθήσεως, άλλά κυρίως τον ελεγχον ή τήν άμ,ηχανίαν τοΰ δια-
λεγομένου. Τά μαθήματα αύτών έδίδασκον έπιδείκτικώς περιερχόμε-
νοι τάς πόλεις καί πολύν μισθόν λαμβάνοντες. Τό όνομ.α αύτών,
ενώ πρότερον έσήμαινεν άνδρας σοφούς, έλαμβάνετο έπειτα επί κα-
κής σημασίας.

Έν τή φιλοσοφία σοφισταί άξιοι μνείας διά τάς θεωρίας αύτών
είναι Πρωταγόρας δ Αβδηρίτης (480—410), Γοργίας δ Λεοντϊνος,
6 τήν διδασκαλίαν τής ρητορική; τέχνης εισαγαγών έν Αθήναις,καί
άλλοι τινές.

Καί δ μεν Πρωταγόρας, διδάξας πολλαχοΰ τής Ελλάδος καί δή
καί έν 'Αθήναι; ένθα έτιμάτο ύπο τοΰ ΙΙερικλέου; καί οπόθεν εφυγε
κατηγορηθείς ώς c-'θεος, δρμώμενος έκ τοΰ περί διηνεκούς μεταβολής
τών όντων δόγματος τοϋ Ηρακλείτου, έλεγεν οτ:. ουδεμία γνώσις
ύπάρχει καθόλου άληθή;· πάσαι δηλαδή αί γνώσεις είναι έξ υποκει-
μένου, μή έ'χευσαι άλήθειαν καί κΰρο; καθολικον, άλλ/ ουσαι άλη-
θεΤ; ή ψευδείς προ; τούτον μόνον ή έκεινον τον άνθρωπον καί καθ'
ώρισμένην στιγμήν. Έπρέσβευεν ότι, έπειδή άλλοτε άλλοϊαι έντυ-
πώσεις προσβάλλουσι τά; αισθήσεις, δύνανται νά ύπάρχωσι περί ενός
καί τοϋ αύτοΰ πράγματος λόγοι ενάντιοι επίσης άληθεϊς παρά δ:α-
(Doooic άνθρώποίς· όθεν το κύοιον· δόναα αύτοΰ ήτο: πάντων τών

ι ι ' Γ ι Ik

πραγμάτων μέτρον είναι δ αν&ρωπος. Τήν άρετήν έθεώρει ε ζ ι ν άγα-
θήν, περί θεών δ' έλεγεν ότι δέν γνωρίζει, έάν ύπάρχωσιν ή μή διά
τήν άδηλότητα καί τό βραχύ τοΰ βίου. Έκ τών συγγραμμάτων αύ-
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τοΰ, πρώτον καλέσαντο; εαυτόν σοφιστήν, αποσπάσματα μόνον σώ-
ζονται.

Κατά δέ τόν Γοργίαν ουδέν υπάρχει, καί αν ύπάρχη τι δέν δύνα-
ται νά γνωσθη ύπο τού ανθρώπου, καί αν γνωσθη, δέν δύναται νά
μ,εταδοθη είς τους άλλους* διά τούτο έφρόνει ότι έργον τού σοφού
άνδρός είναι ούχί νά έρευνα καί νά μ ανθώ ν η αληθείς γνώσεις, άλλά
νά έξεγείρη είς τάς ψυχάς τών άλλων άνθρώπων εκείνα: τάς ιδέα:;,
τά: όποιας εκάστοτε έχει συμφέρον καί θέλθΐ νά έξεγείρη· έκ τού-
του προήλθεν 7} ιδέα τοΰ ποιεΐν τον ηττω .λόγον κρείττω καί τάνά-α-
λιν. Έκ της σχολής τού Γοργίου ήτο κοά ο Πώλος.

Σύγχρονο', τοϋ Γοργίου έν 'Αθήναις και διάσημοι σοφισταί ήσαν
ίτ ι Ιππίας δ 'Ηλείος, άνήρ πολυμαθέστατος, πορ,πωδώς έν διαλέ-
ζεσι και συγγοαφαίς έπ:δεΐξάμενος τά: μαθηματικά:, φυσικά:, ίστο-
ρικάς, φιλοσοφίκάς και τεχνικάς αύτοΰ γνώσει:, καί Πρύδικος ό
Κείος, παρασχών διά τής διακρίσεως τών συνωνύμων άφορμήν είς
λεξιλογικά; έρευνας καί είς σχηματισμό ν επιστημονικών όρων ούτος
διέβλεπεν εν τοις θεοί; προσωποποιήσεις τών ουρανίων σωμάτων, τών
στοιχείων, τών καρπών τής γης καί καθόλου των ώφελίμων τώ άν-
θρωπο πραγμάτων.

w Καλλικλης δέ τις, ον κυρία).; ούχί σοφιστής, άλλά μαθητής σοφι-
στών, έδόξαζεν ότ« οί νόμοι-έποιήθησαν ύπό των άδυνάτων ύτ:έρ τής
εαυτών άσφαλεία;· αύτή ή φύσις, έλεγεν,ένομοθέτησε τό δίκαιον τοΰ
ίσχυροτέρου, δ ισχυρός δέ, ύποτάσσων τόν άδύνατον ύπό τήν βούλησιν
αύτοΰ, δέν πράττει άδικα, άλλ' άσκεί τό τή: φύσεως δικαίωμα.

Αί άνωτέρω θεωρία*, καί παραπλήσια: ταύτα·::, μεταδιδόμενα',
μάλιστα μετά διαλεκτικών τεχνασμάτων, επειδή άπήλλασσον τήν
άνθρωπίνην βούλησιν τών φραγμών τή; πίστεω.;, τοΰ έθους καί τοϋ
νόμου καί ήγον ούχί είς ώρισμένας άληθείς γνώσεις ένεκα τής έπι-
πολαίου σοφίας τών σοφιστών, έγέννησαν εις τά πνεύματα τών άν-
θρώπων τόν σκεπτικιομόν, ήτο: τήν άμφιβολίαν περί τή: άληθοΰς
γνώσεως τών πραγμάτων καί τών εννοιών, επέδρασαν· δ' έτ.Ίολαβώ:
είς τους νόμους, τήν θρησκείαν καί τά ήθη τών Ελλήνων. Πολ~-
μοΰντε: τ ό δυνατόν .τ ή; γνώσεω:, καί άποβαλόντε.; ούτω καί τήν
πρός γνώσιν της αληθείας ορεξιν, περιορίζοντες δέ τήν φιλοσοφίαν
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έν τοίς ζητήμασί τοΰ πρακτικού βίου, άπο τοΰ οποίου άφήρεσαν
πάντα κανόνα, έχοντα γενικόν κΰρος, οί σοφισταί έκλόνησαν το -ηθι-
κόν οικοδόμημα τών χρόνων εκείνων άλλ' 6 κλονισμός ούτος πρού-
κάλεσεν άντίδρασιν, τής όποιας κυριώτερος εργάτης έγένετο Σωκρά-
της ο 'Αθηναίος· ούτω δ' οί σοφισταί απετέλεσαν μετάβασιν άπό τής
Α' περιόδου τής ελληνική: φιλοσοφίας είς τήν Β' τήν τελείοτάτην
πασών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

g Ι» κράτος.

Ό Σωκράτης έγεννήθη έν 'Αλωπεκή δήμω τής 'Αττικής έξωθεν
τών 'Αθηνών τω 470 π. Χ. έκ πατρός Σωφρονίσκου άγαλματοποιοΰ
καί μητρός Φαιναρέτης μαίας. Έκμαθών'κατ' άρχάς τό επάγγελμα
τοΰ πατρο: άφήκεν αυτό, παιδευθείς δέ τήν τότε έν 'Αθήναις συνήθη
παιδείαν καί μελέτήσας όσα οί παλαιότεροι, φιλόσοφοι συνέγραψαν
χωρίς ν' άνήκη είς φιλοσοφικήν τίνα σχολήν, ήρξατο συναναστρεφό-
μενος μετά σοφιστών και άλλων σπουδαίων άνδρών καί γυναικών.
Τον βί;ν αύτοΰ άφιέρωσε προ: μόρφωσιν τών άλλων έν άρετή, μή
εχων σχόλείον, άλλά συζητών περί ύψηλοτάτων ηθικών, θρησκευτι-
κών, κοινωνικών καί πολιτικών ζητημάτων έν παντί τόπτο τής πό-
λεως καί μετά πάσης τάξεως άν.θρώπων., ίδιο: τών νέων ούτοι προ—
σειλκύοντο ύπό τή: διαλεκτικής ικανότητος καί τοΰ ηθικού χαρα-
κτήρος αύτοΰ. Καίπερ ών πένης τήν διδασκαλίαν έποιείτο άμισθί
κατ' αντίθεσιν προς τούς συγχρόνους αύτω σοφιστάς" τούτων διέφερε
τά μέγιστα ώς άνθρωπος μεν κατά τήν άρετήν, ώς πολίτης δέ κατά
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτού* ώς στρατιώτης δέ έφάνη
αντάξιος τής πατρίδος έπιδειξάμενος μεγάλην άνδρείαν έν διαφόροις
μάχαις. Τής πολιτικής αύτοΰ γεννάιότητος δείγμα άξιομίμ,ητον πα-
ρέσχεν ότε βουλευτής ών ύπερήσπισε τούς στρατηγούς, τούς οποίους
ό λαός άδίκως κατεδίκασεν είς θάνατον διά τήν μή άναιρεσιν τών
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νεκρών κατά τήν εν Άργινούσαις ναυμαχίαν, καί έπί τών Τριάκοντα, ότε διετάχθη ύπο τούτων νά έκτελέση άδικο ν καί παράνομον
πραξιν.

Ό βίος αύτού καθόλου ήτο πρότυπον ολιγαρκείας, ηθικής άγνό-
τητος, δικαιοσύνης, εύσεβείας, καρτερίας καί ψυχικής ηρεμίας* διά
τάς άρετάς ταύτας, έτι δε καί διά τήν λεπτότητα καί τήν πρωτο-
τυπίαν τοΰ πνεύματος αύτοΰ, έτιμάτο τά μάλιστα ύπ' άνθρώπων
διαφορωτάτων τάξεων καί ποικιλωτάτου χαρακτήρος. Άλλά το
πλήθος τών άμ,αθών συνέχεεν αύτον μετά τών σοφιστών, διότι, οπως
αύτοί, ούτω καί εκείνος έδίδασκε τούς νέους πολεμών τ ην προτέραν
φιλοσοφίαν καί κηρύττων κοινωνικήν άναμόρφωσιν* καί αύτος δ Αρι-
στοφάνης δεν διέφυγε τήν σύγχυσιν ταύτην σφοδρώς σκώψας εν ταϊς
Νεφέλαις τον φιλόσοφον.

Το έργον τοΰ Σωκράτους άπήρεσκεν εις τούς σοφίστάς, τών όποιων
τάς ολέθριας δοξασίας εκείνος άμειλίκτως κατεπολέμεί* διά τούτο
πολλοί αύτών έγένοντο προσωπικοί αύτοΰ εχθροί* μετά δέ τήν έξω-
σιν τών τριάκοντα τυράννων ή δημοκρατική μερίς, θέλουσα νά έμπο-
δίση τήν νέωτερίζουσαν σοφιστικήν άνατροφήν, θεωρουμένην αίτίαν
τών τότε ατυχιών τής πόλεοος, κατεδίωξεν αύτον* ούτω δ' άπηγ-
γέλθη ύπο τοΰ Μελήτου, τοΰ Άνύτου καί τού Αύκωνος κατηγορία
κατά τοΰ Σωκράτους ότι τούς μέν θεούς τής πόλεως ήρνειτ'ο, εισήγε
δ' άλλους καί διέφθειρε διά τής διδασκαλίας αυτού τούς νέους. Μετά
λαμπράν, άλλ' ύπερήφανον άπολογίαν παροξύνασαν τούς δικαστάς
δ Σωκράτης κατεδικάσθη είς θάνατον καί έπιεν άταράχως το κώ-
νειον (399 π. Χ.) έν τώ δεσμωτηρίω, άφ'οΰ πρότερον απέκρουσε τάς
περί άποδράσεως, προτάσεις τών φίλων αύτοΰ. Ό θάνατος τοϋ Σω-
κράτους κατά το δίκαιον καί τήν ήθικήν υπήρξε δικαστικός φόνος*
άλλ' έν τώ θανάτω αύτοΰ έθριάμβευσεν ή φιλοσοφία καί αύτος ούτος
δ φιλόσοφος.

Οί 'Αθηναίοι μετ' ολίγον μ.ετεμελήθησαν διά τον θάνατον αύτοϋ,
εξεδήλωσαν έπίσήμ,ως το πένθος, παρήγγειλαν τήν κατασκευήν χαλ-
κού άνδριάντος τοΰ μεγάλου φιλοσόφου καί πολυτρόπως έτι μη σαν
τήν μνήμην αύτοΰ καί έν τοις μετά ταύτα χρόνοΐς.

Φιλοσοφικοί Θεωρίο,ι τοϋ Σωκράτους.— Ή φιλοσοφία τοΰ Σω-
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άρκτους είναι γνωστή ούχί εκ συγγραμμάτων αύτοΰ,διότι, δεν συνέγραψε
τοιαύτα, άλλ' έκ τοΰ Ξενοφώντος καί τού Πλάτωνος· στρέφεται δε
ουχί περί τήν εξέτασιν τής φύσεως, ώς ή τών προ αύτοΰ φιλοσόφων,
άλλά τού εσωτερικού άνθρώπου, καί μάλιστα περί τήν εύδαιμονίαν
τούτου· όθεν ορθώς έλέχθη ότι δ Σωκράτης κατεβίβασε τήν φιλοσο-
φίαν έκ τού ουρανού είς τήν γήν, ήτοι ί'στρεψεν αύτήν άπο τών κο-
σμογονικών υποθέσεων τών προ αύτού φιλοσόφων είς τήν μελέτην
τής ανθρωπινή: φύσεως. Κατ' αυτόν ή ορθή πραξις πηγάζει έκ τής
άληθοΰς γνώσεως, δι' ής δέον νά έπιδιώκηται ή άναμόρφωσίς τοΰ
ηθικού βίου* δέν πρέπει δ' ή γνώσις νά ύπηρετή τή πράξει, άλλά νά
£pχη ταύτης καί καθορίζη τού; σκοπούς αύτής* ή άρχή δέ πάσης
άληθοΰς γνώσεως καί δ ορο; πάσης ορθής πράξεως παρά τω άνθρώπφ
εγκείται είς τό έξετάζειν εαυτόν (γνώΰι ο αυτόν). Πάσα γνώσις
άνάγκη ν' άφορμάται έξ ακριβούς προσδιορισμού τών εννοιών διά
τή; διαλεκτική; καί τή; επαγωγικής μεθόδου άφετηρίαν ,έχούσης
τάς.καθολικώς ύπο τή: πείρας όμολογουμέ,να; έννοιας. Τήν έζέτασιν
δ' εαυτού καί τών άλλων άνθρώπων προς εύρεσιν τή; άληθοΰς γνώ-
σεως έπεδίωκεν δ Σωκράτης διά τής μαιευτικής καλούμενη; τέχνης,
ήτοι τής τέχνης τού έξάγειν έπιτηδείως έκ τού πνεύματος τών άλ-
λων ό,τΐ αύτός είχεν έν νώ* οτε δέ προσποιούμενος άγνοίαν, μάλιστα
ένώπιον σοφιστών ή νέων άπερισκέπτων, έζήτει παρά τών ύπ' αύτοΰ
έξεταζομένων διδασκαλίαν, άπεδεικνύετο δ' ότι ούτοι δέν κατεΐχον
τήν άληθή γνώσιν, τούτο άπετέλει έκ μέρους αύτοΰ τήν είρωνείαν
διά ταύτη: έπετύγχανεν ορισμούς τών έννοιών άκριβεστέρους.

Έν τή ηθική ιθεώρει ότι ή κρατούσα έννοια κείται εν τή αναγωγή
τής αρετής είς γνώσιν κατά ταύτα ή άρετή γεννάται διά διδασκα-
λία; καί πάσα άρετή είναι γνώσίς τις' ανδρείος είναι π.χ. ό γινώσκων
πώς πρέπει νά προσενεχθή έν τοις κινδύνοις, εύσεβής δ γινώσκων τί
είναι δίκαιον πρός τούς θεού;, δίκαιος δ γινώσκων τί είναι δίκαιον
προς τούς άνθρώπους, καί ούτω καθεξής* πάσαι άρα αί μερικαί άρε-
ταί, άνδρεία, δικαιοσύνη κλπ.^ άνάγονται είς μίαν, την γνώσιν ή τήν
σοφίαν έκ τούτου έφρόνει ότι ού μόνον δ μή γινώσκων τό ορθόν ή το
άγαθόν είναι αδύνατον νά πράξη αύτό,άλλ' ότι καί δ γινώσκων τούτο
είναι αδύνατον νά μή πράξη αύτό* εντεύθεν δέ συνεπέραινεν ότ^
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ουδείς είνε εκών πονηρά;, άλλ' έξ άγνοια;. Έν γένει δ' ή ηθική τοΰ
Σωκράτους στηρίζεται επί τής άρετής: δικαιοσύνη, σωφροσύνη, ευ-
σέβεια, καρτερία, άγάπη τοΰ πλησίον, υπακοή άπόλυτος είς τούς νό-
μους τής πατρίδος, ύπεροχή πνευματική καί πολιτική χρηστότης είναι
τά στοιχεία αύτής. Έν τή μορφώσει δέ ηθικού βίου διά γνώσεως
αληθούς τοΰ άγαθοΰ έθεώρει δ φιλόσοφος οτι έγκειται" ή ευδαιμονία
τοΰ άνθρωπου· άγαθον δ' ένόμιζε το ώφέλιμον καί καλόν τώ άνθρώ-
πω, ώφελιμώτερον δε πάντων τήν επιμέλειαν καί τελείωσιν τής
ψυχής.

Περί δετού κόσμου έφρόνει ότι έπλάσθη επ' ωφελεία τοΰ άνθρω-
που. Τούς θεούς τοΰ πλήθους συνέπτυσσεν είς μίαν θεότητα, ήτις
είναι δ ένοικων έν τώ κόσμω νονς καί έπιμελονμενος διαρκώς αύτοϋ,
ώς η ψυχή έπιμ.ελείται. τοΰ σώματος- ούτω δ' έσχημάτισε, πρώτος
ίσως έν τοίς φιλοσόφοις, τήν περί θείας προνοίας έννοιαν. Τήν ψυγήν
έθεώρει συγγενή πρός τό θείον, άλλά δεν άπεφαίνετο ώρισμένως περί
της άθανασίας αύτής.

Περίεργον παρά τώ Σωκράτει ήτο οτι είς πάσας τά·: σπουδαίας
περιστάσεις τοϋ βίου καθ' άς έμελλε νά προβή είς πράξίν τ'.να έλε-
γεν ό'τΐ ηκολούθει θεία τινί εσωτερική φωνή, τήν οποίαν έκάλει
δ«.ιμόνιον διά τούτου έχαρακτήριζε τήν ένδόμυχον φωνήν τή; συν-
ειδήσεως ήν συνεβουλευετο περί τοΰ πρακτέου. Ç-

g Ελάσσονες σχαλαά-

Σχολή Σακίράτου:.— Έκ τών επισημότερων μαθητών τού Σω-
κράτους διατελέσας δ Ξενοφών δεν κατενόησε βαθέως τήν έπιστη-
μ.ονικήν σημασίαν της φιλοσοφίας τοΰ εαυτού διδασκάλου, άλλά
ρ.όνον τό ηθικόν μέγεθος καί τήν ήθικήν άξίαν τών λόγων εκείνου
ύπό πρακτικήν έποψιν. Ύπό ταύτην δέ τήν έποψιν. έξέδωκε μετά
τόν θάνατον τοϋ Σωκράτους τά 'Απομνημονεύματα τούτου- εν αύ-
τοίς εκθέτει είτε διηγηματικώς είτε διαλογικώς τάς μάλλον άξιας
μ,νείας πράξεις καί τούς λόγους τοϋ φιλοσόφου περί θεού καί προ-
νοίας, περί τών καθηκόντων πρός τόν πλησίον, τήν κοινωνίαν, τήν
πατρίδα καί τήν οίκογένειαν, περί τοϋ άγαθού καί τού καλού, τοΰ
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δικαίου καί τοΰ άδικου. Τοΰ βιβλίου τούτου, όπερ ούδέν άλλο εΐναι
ή πρακτική ηθική, ή κυρία ιδέα είναι οτι δ Σωκράτης είναι ο τε-
λειότερος καί δ εύδαιμονέστερος τών άνθρώπων, καί ότι η εύδαιμο-
νία αύτοΰ είναι άποτέλεσμα της έφαρμογής τής αρετής έν τω εαυτού
βίω.

Μεγαρικη οχολή.— 'Ιδρυτής τής σχολής ταύτης είναι Ευκλείδης
δ Μεγαρεύς (περί τά 399)* ή θεωρία αύτής άφετηρίαν έχει τήν περί
εννοιών διδασκαλίαν τοΰ Σωκράτους μετ* αναμίξεως έλεατιχών
ιδεών. (1) Ή σχολή αύτη ώνομάσθη καί διαλεκτική καί εριστική,
δ'.ότι οί οπαδοί αύτής πολύ ήγάπων τήν διαλεκτικήν μέθοδον συζη-
τούντες κατά τον τρόπον τών σοφιστών.

'Ηλιακή σχολή.— Ταύτης ιδρυτής έγένετο Φαίδοιν δ 'Ηλείος* ή
σχολή αύτη ήτο συγγενής προς τήν μεγαρικήν.

Κυνική σχολή.— Τής σχολής ταύτης ιδρυτής ύπήρξεν 'Αντισθέ-
νης δ 'Αθηναίος ("422—365) μετάσχων πρώτον τής τοΰ Γοργίου δι-
δασκαλίας καί είτα τής τοΰ Σωκράτους* τά πολυάριθμα συγγράμ-
ματα αύτοΰ άπώλοντο πλήν ολίγων άποσπασμ,άτων. Ούτος έφρόνει ότι ή άρετή επαρκεί προς εύδαιμ,ονίαν καί ότι προς άρετήν δεν άπαι—
τοΰνται πολ/^οί λόγοι καί γνώσεις, άλλά πράξεις* έδωκε δέ τροπήν όλως σοφιστικήν είς τήν φιλοσοφίαν τών έννοιών τοΰ Σωκράτους.
Θεμελιώδης ιδέα τής ήθικής αύτοΰ ήτο ότι μ.όνη ή άρετή είναι άγα.-
θον, μόνη ή κακία είναι κακόν, πάντα δέ τά λοιπά είναι άδιάφορα.
Ώνομάσθησαν δέ οί φιλόσοφοι τής σχολής ταύτης Κυνικοί, το μ,εν
έκ τοΰ τόπου ένθα ήνέωξεν αύτήν δ 'Αντισθένης, έκ τοΰ έν 'Αθήναις
δήλα δή Κυνοσάργους, το δέ έκ τοΰ εύτελοΰς καί ουχί εύσχήμονος
βίου εις δν έτράπησαν, μάλιστα άπο Διογένους τοΰ Σινωπέως* δ
πολιτικός, δ οικογενειακές βίος καί ή θρησκεία ήσαν δι' αύτούς
άδιάφορα, μάλιστα δέ καί προσεβάλλοντο.

Έκ σκέψεων τής μεγαρικής καί τής κυνικής σχολής έσχηματίσθη

(1) Ό Σωκράτης παρεδέχετο κύριον ύποκείμενον τής γνώσεως, εΓτε ορθής
κατανοήσεως τών εννοιών, τήν ούσίαν έκείνην τών όντων, ήτις έκφεύγει μέν
τήν αμεσον αΓσθησ'.ν, γίνεται δέ καταληπτή δια μόνου τοϋ -»ου* ούτω δέ προ-
παρεσκεύασε τήν περί ιδεών θεωρίαν του Πλάτωνος.
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ή ερετρική αχολή, ης ιδρυτής υπήρξε Μενέδημος b Έρετριεύς

(352—278).

jΚνρηναϊκή σχολή.— Ταύτην ίδρυσεν έν Κυρήνη ό έξ αύτής κα-
ταγόμενος 'Αρίστιππος ά'/.μ.άσ<χς περί τό 400 — 365. Ούτος πρώτον
ήκροάσατο τοϋ Πρωταγόρου καί είτα τοϋ Σωκράτους, μετά δε τόν
θάνατον τούτου περιήλθε πολλούς τόπους ώς σοφιστής καί τέλος
ίδρυσε τήν σχολήν αύτοϋ συμφωνών μέν έν πολλοίς πρός τόν Αντι-
σθένη, άλλά διδάσκων ότι πάσαι αί πράξεις ημών όφείλουσι νά
τείνωσιν είς πορισμόν ηδονών. Έφρόνει πρός τούτοις συμφώνως τώ
Πρωταγόρα ότι πάσα αισθησις είναι κίνησις* έάν δέαύτηήναι ομαλή,
γεννάται τό συναίσθημα τής ηδονής, έάν δέ τραχεία καί άνώμαλος,
το τού άλγους, έάν δέ μηδεμία ή άσθενής μόνον κίνησίς συμβή, τότε
ούτε ηδονή ούτε άλγος παράγεται. Έδίδασκε δέ ότι έν ταίς ήδοναίς
οφείλει τις νά ήναι κύριος εαυτού* ποίαι δέ τών ηδονών είναι άγα-
θαί μανθάνεΐ τις διά τής φρονήσεως ή τής φιλοσοφίας. Έν γένει ό
'Αρίστιππος επεδίωκε τήν κατά τό δυνατόν άπόλαυσιν τοϋ βίου
(εϋπραγίαν) έν τω παρόντί, διότι αύτη μόνον είναι εφ' ήμίν, τό δέ
μέλλον άβέβαιον καί τό παρελθόν δέν υπάρχει πλέον.

"Αλλοι φιλόσοφοι τής σχολής ταύτης ύπήρξαν Ήγησίας b κλη-
θείς πεισιθάνατος, διότι ούτω ζωηρώς έξεικόνιζε τά δεινά τοϋ βίου,
ώστε πολλοί επείθοντο είς τήν έκ τούτου άπαλλαγήν, Άννίκερις,
Ενήμερος ο όρθολογιστής και άλλοι.

Πάντες οί ίδρυταί τών ανωτέρω σχολών ύπήρξαν μαθηταί τοϋ
Σωκράτους, τάς θεωρίας δ' εκάστης αύτών άνέπτυξαν καί μετερρύθ-
μισαν πλην τών μνημονευθέντων καί άλλοι μετ' αύτούς. Τά περί
τού βίου καί τών θεωριών αύτών διέσωσε κυρίως Διογένης δ Ααέρ-
τιος έν τώ συγγράμμ,ατί, όπερ επιγράφεται Φιλόσοφος ιστορία ή περί
βίων, δογμάτων καί άποφθεγμάτων τών έν φιλοσοφία εύδοκιμησάν-
των.

ϊΐλάτων·

Ό Πλάτων εγέννήόη εν *Α0ηνάΐέ τω π. Χ. εκ πατρός Άρι-
στωνος καί μη-ρός Περικτιόνης, αμφοτέρων έξ επισημοτάτου γένους.
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Ύπο τοϋ πάππου αύτοΰ ειχεν ονομασθή κατ' αρχάς 'Αριστοκλής,
δέν είναι δ' άκρ.βώ: γνωστόν δ',ατί μετωνομάσθη Πλάτων. Νέος
ών έπαιδεύθη λαμπρώς εν τοις γράμμασι, τή μουσική και τή γρα-
φική, έν δέ τή γυμναστική τοσούτον διέπρεψεν, ώστε έν τοις Ίσθμίοις
ένίκησεν ε'ς άγώνα πάλης· έπεδόθη δέ καί εις τήν ποίησιν παρασχών
δείγματα τής ποιητικής αύτοΰ εύφυίας διά τής συνθέσεως διθυράμ-
βων καί τραγϊύδιών. Τήν φιλοσοφίαν έδίδαξεν αύτον το πρώτον δ εις
τήν σχολήν τοϋ Ηρακλείτου άνήκων Κρατύλος' άλλ' άπο τοΰ 20οΰ
έτους τής ηλικίας άφήκε τήν ποίησιν καί τάς ποικίλας μελέτας, ήκο-
λούθησε δέ τω Σωκράτει γενόμενος άκροατής αύτοΰ έπί όκταετίαν,
καθ' ην έσπούδασε καί τά δόγματα πολλ>ών αρχαιοτέρων φιλοσόφων.
Μετά τον θάνατον τοϋ Σωκράτους δ Πλάτων έ'φυγεν έκ φόβου κατα-
διώξεως, ώς καί πολλοί άλλοι μαθηταί τοΰ μεγάλου φιλοσόφου είς
Μέγαρα, έκεΐθεν δέ μετέβη εις Κυρήνην καί Αίγυπτον. Έπανελθών
εί: 'Αθήνας συνέγραοε καί έδίδασκεν έπί οκτώ ετη, είτα δέ μετέβη
εις τήν Κάτω Ίταλίαν, ένθα ύπέστη τήν έπίδρασιν τής εκεί διαδε-
δομένη; -πυθαγορείου φιλοσοφίας, καί είς Σικελίαν. Έλθών είς τήν
αύλήν Διονυσίου τού πρεσβυτέρου, τυράννου τών Συρακουσών, περιέ—
πεσεν είς τήν δυσμένειαν τούτου ένεκα τής παρρησίας αύτοΰ καί πα-
ρεδόθη εις τινα Σπαρτιάτην ύφ' ού ήχθη είς-Αιγιναν, όπως πωληθή
ό)ς δούλος. Λυτρωθείς ύπο τοϋ φιλοσόφου 'Αννικέριος έπέστρεψεν είς
'Αθήνας καί ήνέωξε σχολήν τακτικήν έν ίδίω κήπω παρακειμένω τω
γυμνασίω τοϋ ήοωος 'Ακαδήμου, ές ού καί άκαδημ.αϊκή ή φιλοσο-
φία, ώς καί ή σχολή αύτού, έκλήθη. Έν αύτή συνέρρεον πολλοί εύ-
γενεις νέοι ού μόνον 'Αθηναίοι, άλλά καί έξ άλλων τής Ελλάδος
πόλεων καί έδιδάσκοντο πλήν τών φιλοσοφικών καί μαθηματικά, ών
δ φιλόσοφος ήτο βαθύς γνώστης.

Είς τά πολιτικά δέν άνεμίχθη, ειχεν όμως άριστοκρατίκά φρονή-
ρ.ατα. Μετά τον θάνατον Διονυσίου τοΰ πρεσβυτέρου προσεκλήθη
προς έπίσκεψιν τού διαδόχου αύτοΰ Διονυσίου τοΰ νεωτέρου, άλλά
διά τήν καχυποψίαν τού τυράννου έκινδύνευσε τά μέγιστα, μόλις δ'
έσώθη ύπο τών φίλων. Έπανελθών είς 'Αθήνας έξηκολούθησε τήν
διδασκαλίαν αύτού μέχρι θανάτου άποθανών τώ 347 έν ηλικία
όγδοήκοντα ετών. Ή άρχα·ότης άπ?φαίνετα'. περί τοΰ χαρακτήρος
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αύτοΰ μετά μεγίστου σεβασμού, όστις όντως έπικυρούται εκ της
προσγινομ,ένης ύπο της άναγνώσεως τών συγγραμρ.άτων αύτού έντυ-
πώσεως.

Συγγράμματα τοϋ Πλάτωνος.— Πλην επτά μικρών διαλόγων καί
εν τή άρχαιότητί θεωρουμένων νόθων σώζονται αύτού τριάκοντα και
πέντε διάλογοι, δέκα καί τρεις έπιστολαί καί δροι είτε ορισμοί
τίνες. Μεταξύ τών διαλόγων διακρίνονται δ Κρίτων, ό Φαίδων, ο
Φαιδρός, δ Πρωταγόρας, ό Γοργίας, δ Παρμενίδης, ή Πολιτεία κλπ.
η δ' 'Απολογία Σωκράτους δεν είναι γεγραμμένη δίαλογικώς. Έν
πα σι δέ τούτοις, εξαιρουμένων των Νόμων, δ Σωκράτης, ή μάλλον δ
Πλάτων διά τούτου, διεξάγει τήν συζήτησιν δ διάλογος είναι ότέ
μέν ζωηρός καί εριστικός, ήτοι μετά διαλεκτικής τέχνης, έχων δρα-
ματικήν χροιάν, ότέ δέ πάντων σιγώντων δ Σωκράτης διδάσκει δογ-
μ.ατίκώς· ποιεΐ δ' δ Πλάτων κύριον πρόσωπον τοϋ διαλόγου τον
Σωκράτην το μ.έν έκ σεβασμού προς τον διδάσκαλον, άλλά προ
πάντων διότι ή φιλοσοφία ώς ζώσα δύναμις μόνον έν τω τελείω φι-
λοσοφώ, οίος ην δ Σωκράτη;, ήδύνατο καί τελείως τά παρασταθή.
Οί πλείστοι δέ τών διαλόγων, τούς οποίους καί εις τετραλογίας ώς
δράμ.ατα οί παλαιοί ειχον διαίρεση, φέρουσι το ονομα ένος τών δια-
λεγομ-ένων προσώπων καί πραγματεύονται ποικίλα θέματα, ώς Λά-
χης, περί ανδρεία;, Χαρμίδης, περί σωφροσύνης, Παρμενίδης, περί
ιδεών, 'Ιππίας μείζων, περί καλού κλπ. Συμφώνως δέ τω χαρα-
κτήρΐ τής γινομένης έν τοις διαλόγοις φιλοσοφικής ερεύνης οί πα-
λαιοί διήρουν αύτούς είς διαφόρους τάξεις, ρ.άλιστα δέ είς δύο, είς
τούς πειραστικοϋς, ήτοι προπαρασκευαστικούς καί διαλεκτικούς, εν
οΤς εξετάζεται έννοιά τις ή πρόβληρ-α φιλοσοφικώς εν έκτάσει, άλ7.'
άνευ θετικού δεδομ.ένου ώς έπί "το πολύ, καί εις τούς νφηγητικους,
οιτίνες, αναλόγως τού περιεχομένου, ήσαν φυσικοί, λογικοί, ηθικοί
καί πολιτικοί, καί παρεϊχον τά θετικά δεδομένα τής φιλοσοφικής
διανοήσεως.

Τήν διαλογικήν μορφήν άνήγαγεν δ Πλάτων είς άνέφικτον τελειό-
τητα διά τής εναργούς καί δραμ,ατικής περιγραφής, διά τής λτπτής
άπε·.κονίσ;εως τών χαρακτήρων, διά τής εύστοχου καί μετ' άγχινοίας
αναπτύξεως τών εννοιών καί διά τή; ζωηρά.; και γοργή* πορείας h
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τή οικονομά τοϋ ζητήματος. Ή δέ γλώσσα αύτοϋ, ητις αποτελεί
μετάβασιν άπο τής άρχαίας άττίκης εις τήν νέαν καί έν η περι-
κλείονται. λαμπρότατα δημιουργήματα τής ελληνικής διανοίας, πε-
ριέχει πάσας τάς καλλονάς τοϋ πεζού 'Αττικού λόγου. Δι' αύτής δ
Πλάτων παρίσταται ό τελειότατος άντίπρόσωπος τού άρχαίου ελ-
ληνικού λόγου.

Φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος.— Ή φιλοσοφία τοϋ Πλ.άτωνος είναι
συνέχεια άμα καί συμπλήρωσις εύρυτάτη τής τοϋ Σωκράτους, διαι-
ρείται δέ κατ' ούσίαν είς τήν διαλεκτικήν, την?}*ϊικήν καί τήν φνσικήν
μετά θεωριών περί πολιτείας, θρησκείας καί τέχνης. Περιλαμβάνει
δ' ή φιλοσοφία κατά Πλάτωνα, ού μ.όνον πασαν γνώσιν όρθώς έπι-
διωκομένην, άλλά καί ασφαλίζει μόνη αύτή και απταίστως την
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τοϋ άνθρώπου.

Καί ή μέν διαλεκτική, ήτις έν τή φιλοσοφία είναι η τέχνη τοϋ
κατά λόγον νοείν άσχολουμένη είς τόν σχηματίσμόν καί τήν διαίοε-
σιν τών εννοιών,περιέχει τήν περί τών 'Ιδεών θεωρίαν είναι δέ Ίδέαι
οί άρχικοί, ένιαίοι καί άμετάβλητοι τύποι τών όντων καταληπτοί
μόνον διά τής νοήσεως, ευρίσκονται δ' έν κόσμω νοητώ καί έχουσι
τά άποτυπώματα αύτών έν τω αίσθητώ κόσμω* μόνον η Ίδέα είναι
το όντως 'όν* οίον, ή έννοια τοϋ όντως δένδρου είναι έν τώ νοητώ
κόσμω, τά δ' επί τής γής δένδρα είναι άπομιμήσεις αύτού. Τοϋ αγα-
θού, τοϋ καλού καί τοϋ άληθοϋς μόνον ή ίδέα είναι τό όντως όν*
τούτο ό άνθρωπος αναπαριστά μάλλον ή ήττον άκριβώς έν ταίς πρά—
ξεσι καί τοίς έργοις αύτοΰ. Είναι δε τό άγαθόν δ έσχατος λ*όγος
πάσης ύπάρξεως καί γνώσεως καί ή ύπερτάτη πα,σών τών ιδεών ταυ-
τιζομένη τή θεότητί.

Έν δέ τή φυσική δ Πλάτων τήν μέν πλάσιν τοΰ κόσμ.ου ανάγει
εις τόν ούτε τή αίσθήσει ούτε τή φαντασί^ ληπτόν χώοον, έν τώ
όποίω εύρίσκεται ή ύλη, καί είς τά έξ αύτοΰ γεννηθέντα τέσσαρα
στοιχεία, πύρ, ύόωρ, γήν καί άέρα, τήν δέ κίνησιν αύτοΰ είς τήν
ψυχήν τοΰ παντός αύτοκίνητον ούσαν ταύτης μόριον όμοειδές είναι
ή τοΰ άνθρώπου, ούσα άπλή καί άσώματος* αύτή κινεί τό σώμα
καί ούτε άρχήν ούτε τέλος τής ύπάρξεως αύτής έχει* πριν η ψυχή
εγκλεισθή έν τώ σώματι κατωκει εν τώ ύψηλω κόσμω τών ιδεών,
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τούτων δ' άναμ,ιμνήσκεται ατελώς εν τώ γηΐνω κόσμω, εν τώ
οποιω κατέπεσεν. Αί κα,θαρόν βίον διαγαγοϋσαι ψυχαί επανέρχον-
ται. είς τον ιδεώδη κόσμο ν, αί δε διορθώσεως νρήζουσαι υποβάλλον-
ται το μεν εις τιμωρίας μετά θάνατον, τό δ' είς άποδημίαν είς σώ-
ματα άνθρώπων και ζφων εν τώ βίω* τό τελευταίον τούτο άνάγε-
ται εις την περι μετεμψυχώσεως θεωρίαν. Μέρη τής ψυχής είναι τό
νοητικόν, τό θνμοειδες και τό επιθυμητικόν τό πρώτον είναι τό κύ-
ριον, διό παραβάλλεται πρός ήνίοχον διευθύνοντα άρμα (=τήν ψυ-
χήν), όπερ σύρεται ύπό δύο διαφόρων ίππων, τού θυμοειδού; (= τών
ευγενών παθών) καί τοϋ επιθυμητικοϋ (— τών άγενών παθών).

Έν δε τη ηθική ό Πλάτων βάσιν έχει τάς άρχά; τοϋ Σωκράτους,
ητοι πάσας τας άρετάς άνάγει είς τήν φρόνησιν καί υποστηρίζει
την ενότητα καί τό διδακτόν τής άρετής. Είναι δέ αί τήν όλην
άρετήν άπο-τελοϋσαι μερικαί άρεταί ή σοφία, άναγομένη είς τό νοη-
τικόν, ή άνδρεία, είς τό θυμοειδές, ή σωφροσύνη, είς τό έπιθυμητί-
κόν, εξετάζουσα ποίον τών μερών τής ψυχής οφείλει νά έπιτάσση και
ποίον νά υπάκουη, καί ή δικαιοσύνη, αναφερομένη είς το ότι έκα-
στον μόριον της ψυχής δέον νά έκπληροί τό εαυτού έργον καί νά μή
έπιχειρη τι πέραν τούτου, ήτοι είς τήν κατάστασιν εκείνην, έξ ής
πηγάζει ή τοϋ όλου αρμονία.

Περί πολιτείας έφρόνει ό Πλάτων ότι σκοπός τοϋ πολιτικού βίου
είναι ή αρετή καί διά ταύτης ή ευδαιμονία τών πολιτών, τό
κύριον δ' αυτού έργον ή ανατροφή τού λαού είς άρετήν. 'Ε-
πειδή δ' ή αληθής άρετή στηρίζεται έπί τής επιστημονικής γνώ-
σεως, ήτοι τής φιλοσοφίας, θεμελιώδης όρος τή; άξιολόγου πο-
λιτείας είναι νά άρχη ή φιλοσοφία* επειδή δ' αύτη δέν είναι έργον
τών πολλών άνάγκη είναι ή άρχή νά ευρίσκεται εις τά χείρας τών
ολίγων είναι άρα ή πολιτεία τοϋ Πλάτωνος αριστοκρατική.

Περί θρησκείας έδόξαζεν ίδια ότι αύτη είναι ή φιλοσοφική έκείνη
μονοθε'ια, καθ' ην ή μέν θεότης είναι αύτή ή 'ιδέα τοδ άπολύτου
άγαθοϋ, ή δέ πι στις περί προνοίας .πηγάζει έκ τή; πεποιθήσεως οτι ό
κόσμος είναι έργον τοϋ νοϋ καί άπεικόνισμα τής ιδέας, ή δέ πρό;
τους θεούς εύσέβεια συμπίπτει πρός τήν άρετήν καί την γνώσιν.
- Τήν τεχνην θεωρεί 6 Πλάτων ώς μίμησιν ούχί τή; ούσία; τών
όντων, άλλά της αισθητής α ύτών^ εκδηλώσεως* φρονεί δ' ότι ή τέχνη
πηγάζει έξ άσαφοϋς ενθουσιασμού îjai επομένως απασχολεί ημάς
περί ψευδή καί άληθή, κακά καί αγαθά* θέλει αυτήν τεταγμένην
είς τήν ύπηρεσίαν τής φιλοσοφίας ώς ηθικόν ό'ργανον μορφώσεως^ιδίως
τήν ποίησιν, τήν μουσικήν καί τήν ρητορικήν θεωρεί βοηθητίκά,μό-
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νον όργανα τή; φιλοσοφίας. Τήν εννοίαν τοϋ καλοΰ ανάγει ε·!; τήν
έ'ννοιαν.τοϋ άγαθοϋ.

Οί έν τοϊς διαλόγοις τοϋ Πλάτωνος άπαντώντες μ.ϋθοι έμψυχοϋσι
μεν τήν φιλοσοφικήν παράστασιν, άλλά συγχρόνως ύποδηλοϋσι τά
κενά τοϋ συστήματος αύτού* τοϋτο 6 φιλόσοφος κατά τά τελευταίοι
τή; ζωής έτη μετέβαλεν ώς πρός τίνα, μάλιστα δε ώς προς τον ιδεώ-
δη τύπον, δν είχε σχηματίση περί πολιτείας.

Ή έπίδρασίς τοΰ Πλάτωνος υπήρξε μακρά καί βαθεϊα. Άναπτύ-
ξας τον πνευματίσμόν τοΰ Σωκράτους παρεσκεύασε τάς δδούς τοϋ
χριστιανισμού καί σήμερον δ' είναι πηγή ιδεών υγιών καί υψηλών.

Μετά τον Πλάτωνα διάδοχος εν τή'άρχαία 'Ακαδημεί^ έγένετο
δ άνεψιός αύτοΰ Σπεύσιππος, συγχωνεύσας τήν περί ιδεών θεωρίαν
τοΰ Πλάτωνος μετά τής περί αριθμών τοϋ Πυθαγόρα* τόν Σπεύσιππον
διεδέξατο δ Ξενοκράτης, τούτον δ Πολέμων μεθ' δν άκολουθεϊ σειρά
άλλων μέχρι τής έκδηλώσεως τής νέας Άκα,δημείας περί τά μέσα
τοΰ 3ου π. Χ. αιώνος.

g 4L- Περιπατητική Χχολή. Αριστοτέλης.

Ό Αριστοτέλης έγεννήθη έν Σταγείροις τής Μακεδονίας τώ 384
π. Χ. έκ πατρός Νίκομάχου, ιατρού τοϋ βασιλέως τή; Μακεδονίας
Αμύντα τοΰ Β'. Δεκαοκταετή; ήλθεν είς 'Αθήνας και ήκροάσατο
τών ρητόρων καί τοϋ Πλάτωνος έπί πολλά ετη εγκύψας α μ. α και είς
τήν μελέτην τών προγενεστέρων φιλοσοφικών έργων μ.ετά τόν θάνα-
τον τοϋ Πλάτωνος μετέβη είς Μ.'Ασίαν καί έλαβε σύζυγον τήν θυγα-
τέρα Έρμείου τοϋ τυράννου τοϋ Άτάρνέως* εκείθεν δε μετά τίνα
χρόνον έπορεύθη είς Μυτιλήνην, οπόθεν έπανέκαμψεν είς 'Αθήνας καί
ίδρυσε σχολήν ρητορικήν άντίπαλον τής τού 'Ισοκράτους. Τω δε 342
προσεκλήθη είς Μακεδονίαν ύπο Φιλίππου τοϋ βασιλέως καί ανέ-
λαβε τήν ανατροφή ν τοϋ υιού τούτου 'Αλεξάνδρου* τά μ.άλα εύερ-
γετική ύπήρξεν ή έπίδρασις τοϋ μεγάλου φιλοσόφου επί τοϋ μεγα-.
λοφυούς μαθητού καί έ'ξοχος δ σεβασμός τούτου πρός τόν διδάσκα-
λον. Ότε δ'δ 'Αλέξανδρος έστράτευσεν είς 'Ασίαν, δ 'Αριστοτέλης
έπέστρεψεν είς 'Αθήνας καί ϊδρυσεν έν τω Λυκείω, γυμ-νασίω τών
'Αθηνών, σχολήν κληθεΐσαν περιπατητικην έκ τών έν περιπάτους γε-
νομένων φιλοσοφικών διαλέξεων. Έν αύτή πλην τής φιλοσοφίας έδί^·
δασκε τήν ρητορικήν, ή δε διδασκαλία έγίνετο μάλλον διά συνεχούς
απαγγελίας, ήτο δήλα δη άκροαματική. Οίκοθεν εύπορος ών καί ύπο
τής βασιλικής γενναιοδωρίας τοϋ 'Αλεξάνδρου υποστηριζόμενος διέ-
θετε τά άγ·ί^ν των χρη*ί^ων προς τας επι «τη-



μ.ο νικάς αύτοΰ μελετάς αντικειμένων. 'Αποθανόντος δέ τοΰ Μ. 'Αλε-
ξάνδρου και έκραγέντος τοΰ Ααμιακοΰ πολέμου κατηγορήθη έκ πο-
λιτικού μίσους ώς άθεος· διό κατέφυγεν εις Χαλκίδα, ένθα άπέθανεν
έκ νόσου τω 322.

Συγγράμματα αύτοϋ. — Τά συγγράμματα τοΰ 'Αριστοτέλους εί-
ναι ποικιλότατα καί πολυαριθμότατα. Διαιρούνται δέ είς τάς έξης
μεγάλας τάξεις : α') Λογικά, β') Φυσικά, γ7) τα μετά τά Φυσικά
(Μεταφυσική), δ') Ηθικά, ε") Πολιτικά και ς·') Τεχνολογικά. Τά
πλείστα τών συγγραμμ.άτων τούτων ήσαν διδακτικά ήτοι πρός χρή-
σω τών μαθητών καί διηρέθησαν μετά ταύτα είς εξωτερικά και εσω-
τερικά' καί τά μ,έν εξωτερικά περιέχουσι τήν διδασκαλίαν τής φιλο-
σοφίας, ήτις έγίνετο είς τούς άρχαοίους καί τούς πολλούς περί το
έσπέρας (έσπερινή διδασκαλία.), έξεδόθησαν δέ ζώντος αύτοΰ καί είναι
γνωστά μόνον έξ άποσπασμάτων τά δέ εσωτερικά ήσαν συντετα-
γμένα πρός ύψηλοτέραν διδασκαλίαν τών άποκλειστικών μαθητών,
διδασκόμ.ενα τήν πρωίαν (πρωινή διδασκαλία), καί τό πρώτον έξε-
δόθησαν έν συνόλω έν Ρώμη επί Κικέρωνος. Τά εξωτερικά έκαλοΰντο
έτι εγκύκλιοι η κοινοί λόγοι, τά δ' εσωτερικά ακροαματικοί λόγοι.
Είς τήν δευτέραν τάξιν ανάγεται τό πλείστον τών σωζόμενων έργων
τοΰ 'Αριστοτέλους· ταύτα δε είναι πολύ συνεπτυγμένα καί ουχί τε-
λείως έξειργασμ,ένα, έν γλοοσση ούτε τήν χάριν ούτε το ύψος τής
τοΰ Πλάτωνος έχούση, άλλ' άνωμάλω, τραχεία καί πυκνή, ενίοτε
δε καί σκοτεινή ένεκα τής υπερβολικής βραχυλογίας· άλλά τήν έλ-
λειψιν ταύτην άναπληροί τό βάθος τών έννοιών καί ή αυστηρά καί
άκριβής έ'κφρασις.

Φιλοσοφία τοϋ 'Αριστοτέλους. — Ή φιλοσοφία τού 'Αριστοτέλους
δύναται νά διαιρεθή είς τέσσαρα κύρια μέρη, τήν Αογικήν, τήν με-
ταφυσικήν,ττιν φυσικήν καί τήν ήθικήν, αίς επισυνάπτονται καί άλ-
λαι τινές γνώσεις.

Ό 'Αριστοτέλης έν μεν τη Λογική, αύτοΰ, ήτις στηρίζεται
επί σωκρατικής καί πλατωνικής βάσεως, πραγματεύεται ■ περί
τών τρόπων τοΰ διανοεϊσθαι, ήτοι περί έννοιών, κρίσεων, συλ-
λογισμών, άποδείξεων, ορισμών καί διαιρέσεων. Ή επιστημονική
γνώσις κατ' αύτόν συνίσταται είς τήν παραγωγήν τών καθ' έκαστα
έκτών καθόλου (1J, τοΰ αιτιατού έκ τών πρώτων αυτού, αιτιών.'Αλλ'

(1). Αί γενικαί έννοια:,αϊ μή έχουσα ι ύπέρ έαυτάς άνωτέραν έννοιαν ώς κοι-
νον γένος καί δεικνύουσα», τούς διαφόρους τρόπους καθ' ους τα οντα εξετάζον-
ται, καλούνται παρ'Άρ'.στοτέλε'. κατηγορία', και είναι δέκα : ουσία,
ποσόν, ποιόν, πρός τ ι, π ο υ, ποτέ, κ ε Γ σ θ α ι, ε χ ε t ν,
π ο t s Χ ν; π ά. σ χ ε t ν, Ό Άρ^τοτέλης είναι ό πατήρ τής Λογικής.
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ή άνάπτυξις τή: γνώσεως εν χρόνω βαίνει κατ' άντίστροφον πορείαν,
ήτοι το καθόλου παράγεται εκ τών καθ' έκαστα.

Έν δε τή Μεταφυσική καθόλου μεν ασχολείται περί τών πρώτων αι-
τιών, περί το εν καθ' έαυτό, ον άίδιον, άσώματον καί άκίνητον*
είναι δέ τούτο δ νους, οιονεί ό θεός, όστίς τά πάντα κινεί έλκόμένα
προς αύτον έκ πόθου, ένω αύτος διατελεί ακίνητος· μερικώτερον δ'
εξετάζει τήν σχέσιν τών καθ' έκαστα καί- τού καθόλου, θεωρών τά
οντα ύπο τήν τετραπλήν ταύτην οψιν : τής ύλης, τοϋ είδους, τοϋ
κινοϋντος αίτιου και τοϋ σκοποϋ δι' δν κινούνται* ούτω δέ πολεμεϊ
τήν θεωρίαν τού Πλάτωνος περί τών ιδεών ώς αρχικών τύπων τών
όντων, χαρακτηρίζων αύτήν ώς άπλήν ύπόθεσιν μή δυναμένην νά
έζηγήσηται ούτε την ούσίαν ούτε τήν κίνησιν ούτε τήν γένεσιν τών
αισθητών. -

Έν δέ τή Φυσική τουναντίον έξετάζει το κίνούμενον καί το σω-
ματίκον καί μάλιστα έκεινο οπερ έχει έν έαυτώ τήν αρχήν τής κι-
νήσεως* κίνησιν δ' εννοεί πάσαν μεταβολήν, ώς γένεσιν καί φϋ-οραν
(κίνησίς κατ' ούσίαν), ανξΐ]σιν καί μείωσιν (κίνησις κατά ποσόν),
άλλοίωσιν ή μετάβασιν σώματος είς έτερον (κίνησις κατά ποιόν), τό-
πον μεταβολήν (κίνησις κατά τόπον). Ή κίνησίς είναι άγένητος καί
άφθαρτος. Έν παντί οντι,πλήν τοΰ Θεού,υπάρχει ύλη (= το δυνάμει
ον) καί είδος (= το ενεργεία ον)· έν τώ άνθρώπω ύλη είναι το
σώμα,δπερ είναι το κίνούμενον, είδος δέ ή ψυχή,ήτις είναι το κινούν*
ή ψυχή ούτε άνευ σώματος είναι ούτε σωυ.ατΐκόν· το σώμα είναι μόνον
όργανον τή: ψυχής* αύτη γεννάται καί φθείρεται συν τώ σώματι,μόνον
δ νούς μένει άγένητος καί άνώλεθρος απερχόμενος μετά τήν φθοράν
τού σώματος εξ αύτοΰ καί συγχωνευόμενος μετά τού άθανάτού δντος.
ΙΙ5σα δέ ζωή έν τώ κόσμω έκδηλοΰται διά τής κινήσεως Ή ζωη
τών φυτών είναι θρέψις μόνον καί διάδοσις τοΰ γένους* παρά δέ τοις
ζώοις προστίθεται ταύταις καί ή αισθησις καί παρά τοις πλείστ.οις
τούτων καί ή κίνησις, παρά δέ τοις άνθοώποίς συνδέεται μετά τού-
των καί ή νόησίΓ. Το σύυ,παν ον άγένητον καί άφθαρτον έι-

> ·■ 1 , ' Ύ , , , r y -

ναι αιωνιον* σκοπος οε πάσης γενεσεως είναι η αναπτυςις της ου-
νάμεως εις ένέργειαν,ή μεταμόρφωσις τής ύλης εις ειδος*πά-σα δ' ένέο-
γειατής φύσεως έν τώ κόσμω είναι σκόπιμος.

Έν δέ τή ΊΙ&ική ο 'Αριστοτέλης δοξάζει ότι ή ευδαιμονία
τού άνθρϊόπου καθ' έαυτήν κείται έν τή άρετή* ταύτην ορίζει ώς
εξιν προαιρετικήν ύπο τής τελείας λογικής ένεργεία'ς, ήτοι τής
φρονήσεως, διευθυνομένην είς το άληθές μέσον, καθόσον πάσα άρετη
κείται μεταξύ δύο ελλείψεων (θρασύτη--άνδρεία-δειλίά), δθεν καί
μεσότψες λέγονται αί άρεταί. Είναι δ' ενάρετος εκείνος μόνος, τον
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δποΐον ευφραίνε!, η εκτέλεσις τοΰ άγαθοϋ καί καλοΰ ά-νευ πάσης άλ-
λης προσθήκης καί όστις είς τήν εύφροσύνην ταύτην πάντα τά άλλα
μετά χαράς θυσιάζει. ,

Περι <$ϊΠο/,ιτείας φρονεί ότι σκοπός αύτής είναι ού μόνον ή έξα- ,
σφάλισίς τοΰ" δικαίου, ή άπόκρουσίς εξωτερικών εχθρών και ή δια-
τήρησις τής ζωής, άλλ' έν γένει ή ευδαιμονία τών πολιτών έν τελεία
ζωής κοινωνία. Ή- κατά χρόνον δε άνάπτυξις τής πολιτείας έγένετο
μορφωθείσης πρώτον τής οικογενείας, βαθμηδόν δε τής κοινότητος,
τής κώμης και τής πόλεως. Κύριον έ'ργον τής πολιτείας είναι ή άνα-
τροφή τοΰ λαού είς άρετήν* κατά τον χαρακτήρα και τάς άνάγκας
αύτοΰ οφείλει νά ρυθμίζ εται καί τό πολίτευμα.

Τήν Ρητορικήν χαρακτηρίζει το μεν ώς τέχνην, το δ' ώς παρα-
φυάδα τής διαλεκτικής, τής πολιτικής καί τής ηθικής.

Περί τής Τέχνης φρονεί ότι προέρχεται έκ μιμήσεως. Ένεκα τών
εύστοχων περί τέχνης ορισμών καί κρίσεων δ 'Αριστοτέλης είναι δ
πρώτος τεχνοκρίτης. Τό περί Ποιηττκτις βιβλίον αύτού, άπόσπασμα
μ,ετά παρεμβολών ον, είναι εξοχον δείγμα τής δεινότητος αυτού περί
τό κρίνειν τήν τέχνην.

Ή δέ Θρησκεία αύτού είναι αφηρημένη μονοθεία, άποκλείουσα
π α σαν τοΰ θείου άνάμ,ιξιν είς τά τοϋ κόσμου, άλλ' άναγνωρίζουσα
αύτό ώς τήν πρώτην αίτίαν τής συνοχή:, τής τάξεως καί τής κινή-
• σεως αυτού" τούτο^ν δέ τών φαινομένων αί λεπτομέρεια', φρονεί ότι
πρέπει νά έρμη^εύωνται όλως φυσικώς.

Ό 'Αριστοτέλης κατώρθωσε νά συνδυάση τήν έμβρίθειαν τής φι-
λοσοφικής σκέψεως πρός τήν εύρύτητα τών θετικών γνώσεων καί
τήν πεΐραν τών ανθρωπίνων πραγμάτων, αναδειχθείς συγχρόνως απα-
ράμιλλος μεταφυσικός, βαθύς πολΐτειο7>.όγος καί ακριβέστατος τών
φυσικών φαινομένων ερευνητής. Ή έπίδρασίς αύτού υπήρξε μεγίστη
καί εξακολουθεί ετι, μάλιστα έν τή λογική, μεταφυσική, ηθική καί
πολιτική" μόνον τάς φυσικάς καί μαθηματίκάς αύτοΰ θεωρία: ύπέ-
σκαψεν ή πρόοδος τής επιστήμης.

Σύντομος σνγκρισις Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους^.— Σύγκρίνων τις
τούς δύο μέγιστους τής άοχαίας Ελλάδος φιλοσόφους βλέπει ότι δ
μ.έν Πλάτων τείνει νά έξέλθη του αισθητού κόσμου, δ δ' 'Αριστοτέ-
λης εισδύει είς αυτόν μελετών τήν φύσιν, τόν άνθρωπο ν, τό πνεΰμά,
τήν ύλην, τάς τέχνας,. τήν έπιστήμην δ Πλάτων ί'σταται υπέρ τήν
γήν, δ 'Αριστοτέλης βαδίζει άσφαλώς καί βαρέως έπ*' αυτή;· δ πρώ-
τος θριαμβεύει έν τή διαλεκτική καί εξέχει' πολέμων πασαν έπί· μέ-
ρους θεωρίαν ώς άσταθή καί ζητών νά δδηγήση είς τάς Ιδέας έν
αΤς επικρατεί βεβαιότης καί επιστήμη, είναι δ' αναιρετικός κυρίως
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και χρήται τη επαγωγή- ό δεύτερος είναι, μάλλον λογικές ή διαλε-
κτικός, μάλλον αποδεικτικός καί χρήται τη εξαγωγή. Τήν περί εν-
νοιών φιλοσοφίαν τού Σωκράτους δ μέν Πλάτων ανέπτυξε δημιβυρ-
γήσας μεγαλοπρεπές ιδεώδες σύστημα, ού τό κέντρον τής βαρύτητος
είναι τό μέν έν τη θεωρία τών ιδεών, τό δέ έν τη ζητήσει ποία
είναι ή τού ανθρώπου ούσία καί τό έργον αύτοΰ, δ δ' 'Αριστοτέλης
συνεπλήρωσεν αύτό διά βαθυτάτης τής φύσεως έρεύνης προαγαγών
άμα τήν περί έννοιών φιλοσοφίαν τοΰ Σωκράτους είς τήν ύψίστην
τελειότητα.

Μετά τόν θάνατον τοΰ 'Αριστοτέλους ή διδασκαλία έξηκολούθη-
σεν έν τή Περιπατητική Σχολή έπί τών διαδόχων αύτοΰ' τούτων
άμεσος υπήρξε Θεόφραστος δ Λέσβιος, όστις διά μακράς καί καρπο-
φόρου διδασκαλίας καί πολυαρίθμων συγγραμμάτων συνετέλεσε πρός
έξάπλωσιν καί έδραίωσιν τής σχολής έπενεγκών μεταρρυθμίσεις τΐνάς
είς τό σύστημα. Έκ τών άοιστοτελίκών φιλοσόφων διάσημοι ύπήρ-
ξαν Άριστόξενος δ Ταραντίνος, Δικαίαρχος έκ Μεσσήνης, Στράτων
δ Λαμψακηνός, Κριτόλαος έκ Φασήλιδος κλπ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ'.

§ 1. fM μ,ετά τον \Φ.ρε<3·τοτελν} φελοσοφεα,.

Κατά τά τέλη τοΰ Δ' καί κατά τόν Γ7 αιώνα ή θεωρία έν τη
φιλοσοφία παραμελείται καί έν αύτή,τραπείση έπί τό πρακτίκώτε-
ρον, τίθεται τό πρόβλημα ποίον είναι τό ύψιστον αγαθόν καί πώς δύ-
ναται τις νά διάγη έν ηρεμία ψυχής. Πρός λύσιν τοΰ προβλήματος
τούτου ήσχολήθησαν διάφοροι σχολαΐ ίδρυθείσαι βαθμηδόν, ίδί<£ έν
'Αθήναις.

α') Ή. Σκεπτική. — Ταύτης άρχηγός έγένετο Πυρρών δ Ηλείος
συστρατεύσας Άλεξάνδρω καί αποθανών περί τό 270 π.Χ.,έξ ού καί
πυρρών ισται οι ο π αδοί αύτής ώνομάσθησαν. Ό Πύρρων έδόξαζεν ότι
ή ευδαιμονία κείται έν τή άδιαφορία καί τω άμφιβάλλειν περί
πάντων.

β') Ή Επικούρειος.— 'Ιδρυτής ταύτης έγένετο 'Επίκουρος δ
'Αθηναίος (341—270), όστις συνεκέντρου τούς μαθητάς αύτοΰ έν
ίδίω κήπω- ούτος έθετε τήν εύδαιμονίαν έν τή ηδονή, άλλ' έθεώρει
τήν πνευματικήν ήδονήν ύπερτέραν τής σωματικής, ης συνεβούλευε
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μ.ετρίαν καί ήρεμον άπόλαυσιν. Βραδύτερον πολλοί τών μαθητών
αυτού παρεμόρφωσαν τήν θεωρίαν ταύτην καί παρεξετράπησαν είς
άκολαστον ύλισμον καί άθεΐαν. Ή επικούρειος φιλοσοφία εύρε πολ-
λούς οπαδούς καί εκ τών Ρωμαίων.

γ') Ή Στωική.— Ταύτην ίδρυσεν Ζήνων ο Κίτιεύς έκ Κύπρου
(342—270)· έλθών νέος έν 'Αθήναις καί γενόμενος μαθητής πολ-
λών φιλοσόφων ήρΕατο καί αύτός διδάσκων φιλοσοφίαν, άπέθανε δ'
εκουσίως. Ούτος έδίδασκεν ότι τό ηθικόν κακόν προέρχεται έκ τών
παθών διά τούτο έργον τών στωικών (όνομασθέντων ούτω εκ τής έν
ν Άθ.ήνα,ΐς Ποικίλης Στοάς, ένθα συνεσχόλαζον) ήτο νά άνθίστανται

κατ' αύτών καί νά φθάνωσιν είς τήν άπάθειαν, πάντα ύπομένοντες
άταράχως, ούδεν φοβούμενοι καί ουδέν έπιθυμοΰντες. Τήν φιλοσοφίαν
οί στωικοί δρίζουσιν ώς ασκησιν άρετής και γνώσιν τών θείων τε και
ανθρωπίνων. Είς τήν λογικήν πολλά συνεισήνεγκον οί Στωικοί, ή δ'
ηθική αύτών έπίδρασίς ύπήρξε μεγάλη ού μόνον έν Ελλάδι, άλλά
καί έν Ρώμ.η, μάλιστα δ' έπι έξοχων άνδρών.

Τόν Ζήνωνα διεδέχθη ό έκ Τρωάδος α,ύστηρός τό ήθος Κλεάνθης,
τούτου δέ διάδοχος έγένετο b όξυνούστατος διαλεκτικός .Χρύσιππος,
έκ Σόλων τή; Κιλικίας, προαγαγών πολύ τήν στωϊκήν φιλοσοφίαν.

§ 2·. Αί λοιπαί οχολαί μ.έχρι *co\i ΧΤ'αιώνος μ. Χ.

t Αί σχολαί αί μετά τάς είρημένας άναφανείσαι, μεταρρυθμίσεις

"τών παλαιοτέρων ούσαι, είναι:

α') Ή τής Νέας Άκαδημείας, ιδρυθείσα έν 'Αθήναις τω 296
π. Χ. ύπ' Άρκεσιλάου πρός τήν σκεπτικήν τείνοντος καί δοξάζον-
τος ότι ούδεν καθ' έαυτό είναι άληθές. Τής σχολής ταύτης είς τών
σπουδαιοτάτων φιλοσόφων είναι Καρνεάδης ό πρεσβύτερος, άγχίνους,
σοφός καί δεινότατος έν τοίς λόγοίς.

β') Ή εκλεκτική, προελθοϋσα ,έκ τής τάσεως τού συγχωνεύσαι τά
διάφορα φιλοσοφικά συστήματα τών άκα,δημαϊκών, τών περιπατη-
τικών καί τών στωικών ταύτης αντιπρόσωποι ύπήρξαν ό Βόηθος,
δ ΙΤαναίτιος, δ κυρίως ιδρυτής τής παρά Ρωμαίοις στωικής αίρέσεως,
δ Ποσειδώνιος καί άλλοι.

γ') Ή Νεωτέρα σκεπτική, , ιδρυθείσα ύπό Αΐνησιδήμου έν Άλε-
3 ξανδρεία περί τά τέλη τού Α' αιώνος π. Χ. καί χαρακτηριζόμενη
[: διά τήν εντελή άμφιβολίαν περί παντός.

δ') Ή τών προδρόμων τής νεοπλατωνικής σχολής, έχουσα εδραν
κυρίως τήν Άλεξάνδρειαν έν ταύτη αί έκλεκτικαί τάσεις συνειργά-
V σθησαν είς παραγωγήν ήμιανατολικής τίνος έξ άποκαλ^ψεως φιλοσο-
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οία;. 'Επειδή δ' ή φιλοσοφία τούτων, εν οίς καταλέγεται 'Απολλώ-
νιος b Τυανεύς καί Φιλόσζρατος ο Αήμνιο;, άνεπτυχθη ου μονον επι
ελληνικού εδάφους, άλλά καί επί ιουδαϊκού, πολλά εκ τοΰ ιουδαϊσμού
παραλαβοΰσα,προστίθεται είς αυτήν καί ή Ιονδαΐζονσα ελληνική φιλο-
σοφία έχουσα άντίπροσώπου; τον ' Αριστο β ονλ.ον καί τον Φίλωνα·
ούτοι επεχείρησαν νά έρμηνεύσωσι μυστικώς καί άλληγοοικώ; τήν
Παλαιάν Διαθήκην.

έ) Ή νέα. πλατωνική, ιδρυθείσα έν Άλεξανδρεία ύπο 'Αμμωνίου
Σακκδ. περί το τέλος τοΰ Β' μ. Χ. αιώνος· έν τή σχολή ταύτη,
είς ή"ν ανήκει καί Πλούταρχος 6 Χαιρωνεύς, συγγράψας τά Ηθικά,
b Αογγινος καί ο Ίάμβλιχος, έξαπλοΰται μάλλον ή θεωρία
τής προηγουμένη; τών προδρόμων άπό δε των μέσων τοΰ Γ' αιώνος
διά τοΰ Πλωτίνου ή θεωρία αύτη περιλαμβάνει έν τώ νέω πλατωνι-
σμώ περιεκτικόν τι σύστημα, το οποίον πάντων τών λοιπών τά
μεν παραγκωνίζει, τά δ' είς εαυτό συγχωνεύει* τοΰ συστήματος
τούτου χαρακτηρίστικόν είναι ο μυστικισμός και τό αόριστον.

Διά τή: διαλύσεως τή; νέά; πλατωνική; σχολής κατά τόν ΣΤ'
αιώνα εξαφανίζεται άπό τοΰ θεάτρου τή; ιστορία; ή ελληνική φίλο—,
σοφία ώ: αύθύπαρκτον φαινόμενον και εξακολουθεί έτι ζώσα μόνον
έν τή επιστήμη τοϋ μέσου α,ίώνο; καί τή νεωτέρα αναμεμιγμένη
μετά ξένων στοιχείων.

--

^ . ! . - ·
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Τό έλληνικόν πνεύμα διά τή; θαυμάσιος αύτοϋ δυνάμεως καί τή;
ευκολία; έν τή επιδιώξει πάση; γνώσεως έλαβε ποικίλας διευθύνσεις
έν τώ πολυσχίδεί κόσμο τή; έπιστήμη;* ούτω δε κατά διαφόρου;
περιόδου;, μάλιστα δ' έπί'τών αλεξανδρινών καί τών ρωμαϊκών χρό-
νων, άνεφάνησαν πλείστοι άνδρε; άσχοληθέντες είς τήν ίατρικήν,
τήν μαθηματικήν, τήν άστρονομίαν, τήν γεωγραφίαν, τήν άρχαιο-
λογίαν, τήν σοφιστικήν, τήν γραμματικήν, τήν μυθολογίαν, τήν μυ—
θιστορίαν, τήν βιογραφίαν, συλλογάς, λεξικογραφίαν κλπ.

α'): 'Ιατρική.— Έν ταύτη διέπρεψεν 'Ιπποκράτης ο Κώος (460 —
370 π. Χ.). Έκ τής ιερατικής οικογενείας τών Άσκληπιαδών κατα-
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γόμενος ύπήρξεν δ μέγιστος τών αρχαίων ιατρών έπικληθείς πατήρ
τής 'Ιατρικής* έζησεν έν 'Αθήναις έπί πολύν χρόνον κατά τον πελο-
ποννησιακών πόλεμον καί έν Θεσσαλία οπού άπέθανεν. Ό 'Ιπποκρά-
της είχεν ενώσ-η τήν έμπειρίαν καί τήν θεωρίαν, έδωκε δε μεγιστην
ώθησιν είς τήν καθόλου έπιστήμην, έπιδράσα: πολύ καί έπί τού
'Αριστοτέλους ώς προς το παρατηρητικόν. Έκ τών πολλών αύτοΰ
συγγραμμ,άτων τών φερόντων το ονομα αύτοΰ καί έν ιωνική διαλέ-
κτω γεγραμμένων δ7.ίγα θεωρούνται γνήσια* περιφημότατα είναι το
περί άέρωνυδάτων, τόπων καί οί αφορισμοί. Ό 'Ιπποκράτης επω—
νομάσθη πατήρ τής ιατρικής.

Γαληνός, έκ Περγάμου τής Μ. 'Ασίας, ζήσας περί τον Β', π. Χ.
αιώνα καί διατρίψας ίκανον χρόνον έν Ρώμη* σώζονται συγγράμ-
ματα αύτοΰ ιατρικά, φιλοσοφικά καί μαθηματικά.

Άρεταΐος, έκ Καππαδοκίας (80 μ. Χ.), πολλά ιατρικά γράψας,
ών δύο έσώθησαν, ούχί πλήρη περί αιτιών καί σημείων δξέων και
χρονιών παθών.

β') Μαθηματική. — Εϋδοξος δ Κνίδιος (408 — 355 π. Χ.), φίλος
τοΰ Πλάτωνος, περίφημος μαθηματικός καί αστρονόμος, ΐδρυσεν
' άστεροσκοπεϊον έν Ήλιουπόλει καί ύστερον έν Κνίδω.

Ευκλείδης, έκ Γέλας τής Σικελίας, άκμάσας περί τά 300 π. Χ.
ύπήρξεν έξοχος μαθηματικός ζήσας έν Άλεξα.νδρεία* έγραψε πολλά,
ώς, στοιχεία μαθηματικής, δεδομένα, ήτοι είσάγωγήν είς τήν άναλυ-
τΐκήν γεωμετρίαν , φαινόμενα και αρχάς αστρονομίας, πορίσματα.

'Αρχιμήδης δ Συρακούσιος, γεννηθείς τω 287 π. Χ., είναι δ μέ-
γιστος μ,αθημ,ατίκός καί μηχανικός τής άρχαιότητος διά τήν έφευρ»-
τΐκότητα καί τάς άνακαλύψεις αυτού* έφονεύθη κατά τήν πολιορ-
κίαν τών Συρακουσών ύπο τών Ρωμ.αίων τω 212* συγγράμματα
αυτου π εριεσώθησαν έν δωρική διαλέκτω περι σφαίρας και κυλίνδρου,
Κύκλου μέτρησις, περί ελίκων κλπ.

γ') 'Αστρονομία.— Μέτων, 'Αθηναίος, διορθώσας καί διατάξας
τήν χρονολογιαν τών 'Αθηναίων περί το 432 π. Χ. Αύτος ώρισε
τάς ημέρας τοΰ ηλιακού καί τού σεληνιακού έτους.

Ερατοσθένης δ Κυρηναϊος (238 π. Χ.), άνήρ πολυμαθέστατος,
πρώτος ονομ,άσας εαυτόν φιλόλογο ν ύπήρξεν αστρονόμος, μαθηματι-
κός καί έθηκε τάς βάσεις τής επιστημονικής γεωγραφίας.

"Ιππαρχος, ζών μεταξύ τοΰ 160 καί 125 π. Χ. εν Ρόδω καί
'Αλεξάνδρεια* είναι δ μέγιστος τών άστρονόμων τής άρχαιότητος·
έκ τών έργων αύτοΰ έσώθησαν δύο.

Πτολεμαίος Κλαύδιος, έκ Πηλουσίου, ζήσας περί τούς αύτούς χρό-
νους* υπήρξε καί αύτος άστρονόμος καί μαθηματικός* το σύστημα
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αυτού περί τής στροφής του ούρανοΰ περί τήν γήν, όπερ καί άλλοι
τίνες άρχαιότεροι είχον ύποδηλώση, ίσχυσε μέχρι Κοπερνίκου.

δ') Γεωγραφία.— Έκ τών αρχαιοτέρων γεωγράφων υπήρξαν ΊΊν-
θέας b Μασσαλιώτης, Αικαίαρχος ο Μεσσήνιος, Πολέμων ο Σάμιος
κα! πολλοί άλλοι* άλλ' επισημότερος πάντων έγένετο b Στράβων έξ
Άμασείας τοϋ Πόντου (66 π. Χ.—24 μ. Χ.)* ούτος έν 'Αλεξάν-
δρεια παιδευθείς καί έν Ρώμη διατρίψας έκαμε πολλάς περιηγήσεις
καί έγραψε Γεωγραφικά έν 17 βιβλίοις* έν τούτοις περιγράφονται ού
μόνον οί τόποι τοϋ τότε γνωστού κόσμου, άλλά καί οί θεσμ,οί καί τά
ήθη τών κατοίκων.

ε7) 'Αρχαιολογία.— Είς ταύτην, κατά τήν εύρυτέραν αύτής ση-
μασίαν, ήτοι τήν με7.έτην τών'άρχαίων μνημείων συνδεδεμ,ενην μετά
τής μυθικής καί τής άληθοϋς ιστορίας, διέπρεψε Παυσανίας ό πε-
ριηγητής έκ Μαγνησίας τής Λυδίας κατά τόν Β'' αιώνα μ. Χ. Τό
σωζόμενον αύτοΰ έργον είς 10 βιβλία είναι λαμπρός δδηγός
διά την μυθολογίαν, τήν ίστορίαν, τά μ,νημεία καί τήν τοπογρα-
φίαν τής Ελλάδος.

ς) Μυθιστορία. —eΗλιόδωρος, έπίσκοπος τής Θεσσαλικής Τρίκ-
κης ζών περί τό 390 μ. Χ. έγραψεν Αίθιοπικά είς 10 βιβλία σω-
ζόμενα.

Λόγγος, άγνωστου χρόνου καί τόπου* έγραψε μυθιστόρημα τά
κατά Αάφνιν και Χλόην σωζόμενον.

Άχιλλευς Τάτιος, Άλεξανδρεύς (450 μ. Χ.) μιμητής τοϋ Ηλιο-
δώρου έγραψε τά κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα είς 8 βιβλία.

ζ') Μυθολογία. — 'Απολλόδωρος, ζών κατά τά μέσα τοΰ Β' π.
Χ. αιώνος, έγραψεν Ιστορίαν θεών, ής σώζονται 3 βιβλία.

η') Σοφιστική. — Έν ταύτη, έπι τών 'Αλεξανδρινών καί τών
ρωμαϊκών χρόνων καί όλίγω ύστερον, θηρευούση τήν καλλιρρημοσύ-
νην καί τήν πομπώδη έπίδειξιν, άνεφάνησαν πολλοί ρήτορες όντες
άμα καί σοφισταί* τοιούτοι έκ πολλών είναι:

Δίων ό Χρυσόστομος έκ Προύσης τής Βιθυνίας (100 μ. Χ.), ού
σώζονται 80 λόγοι.

eΗρώδης b 'Αττικός έκ τού δήμου Μαραθώνος (101—177 μ. Χ.),
ού ό περι Πολιτείας λόγος δεν φαίνεται γνήσιος.

Αΐλιος 'Αριστείδης έκ Βιθυνίας κατά τόν Β' μ.. Χ. αιώνα ζών*

τούτου σώζονται ικανοί λόγοι.

1 ' '

Λουκιανός, έκ Σαμοσάτων της Συρίας, άκμάσας κατά τόν Β' μ.
Χ. αιώνα. Πρώτον εσπούδασε φιλοσοφίαν καί ρητορικήν έν -Σμύρνη,
έπειτα έζησεν ίκανόν χρόνον έν 'Αντιόχεια ώς συνήγορος, άκολόύθως
έν 'Αθήναις, επί δέ Μάρκου Αύρηλίου έγένετο έν Αίγύπτω διοικητής
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καί επί Κομμόδου άπέθανεν. Έχων γονιμωτάτην φαντασίαν καί
πνεΰμα. σκωπτικώτατον έγραψε συγγράμματα ποίκίλώτατα* έν αύ-
τοϊς διακρίνεται έν λαμπρά αττική γλώσση χάρις, ευφυία, άστειό-
της και ζωηρά φαντασία- πάν ό,τΐ είχε τότε γελοΐον ή θρησκεία, ή
φιλοσοφία, ή κοινωνία και καθόλου ό άνθρώπινος βίος, σατυρίζεται
ευφυέστατα ύπ' αύτοΰ. Είναι αντίπαλος πάσης φιλοσοφίας άνηκού-
σης είς σχολήν και πρό πάντων τών Κυνικών, οδς σφοδρώς σκώπτει*
τά θεωρητικά ζητήματα θεωρεί άλυτα, όνομάζων φιλοσοφίαν τήν
συλλογήν ηθικών παραγγελμάτων. Έκ τών διαλόγων αύτού διακρί-
νονται ο! Νεκρικοί, ό Χάρων ή οι 'Επισκοττοϋντες, Βίων πράαις,
Άλ,ιενς ή ' Αναβιονντες κλπ. Ό Λουκιανός στερείται μεν τής δυνά-
μεως τοΰ πνεύματος τών άρχαίων κλασικών, έχει ομως λεπτότητα
καί εύφυΐαν ύπέροχον, είναι δε ώς πρό-ς τήν γλώσσαν δ άριστος τών
Άττίκίστών.

Κλαύδιος Αιλιανός, έκ Πραινέστου, ζών περί τά 180 μ. Χ. Τού-
του σώζεται ή ΣΓοικίλη ιστορία καί τό ττερι ζφων Ιδιότητος.

'Αθηναίος, έκ Ναυκράτιος τής Αιγύπτου, σοφιστής καί γραμμα-
τικός άκμ,άσας περί τά 200 μ. Χ, έν 'Αλεξανδρεία καί Ρώμη. Τό
σύγγραμμα αύτοΰ Δειπνοσοφισταί, κατά συμτ;όσια συντεταγμένον,
είναι πολύτίμ-ος ύλη πρός γνώσιν τών ηθών, τής τέχνης καί τών
γραμ,μάτων τών άρχαίων.

Θεμίστιος, έκ Παφλαγονίας, σοφιστής καί ρήτωρ, άκμάσας τόν Δ'
μ. Χ. αιώνα* ζών έν Κωνσταντίνουπόλει έδίδασκε πλατωνικήν καί
περιπατητικήν φιλοσοφίαν* έκ τών έργων αύτοΰ σώζονται 33 λόγοι
καί παραφράσεις άριστοτελικών συγγραμμάτων.

Αιβάνιος, έξ 'Αντιοχείας, σοφιστής ώσαύτως καί ρήτωρ κατά
τόν Δ' μ. Χ. αιώνα, τιμηθείς πολύ ύπο τοΰ αύτοκράτορος 'Ιουλια-
νού* σώζονται αύτοΰ διάφοροι ρητορικοί λόγοι, μελέται, έπιστολαί
καί ύποθέσεις είς τού: λόγου; τού Δημοσθένους.

θ') Γραμματική.—Ζηνόδοτος, έξ Εφέσου περί τά 280 π. Χ ζών'
έγένετο βιβλιοθηκάριος έν 'Αλεξανδρεία καί ιδρυτής τών γραμματι-
κών σπουδών, άσχοληθείς είς τήν διόρθωσιν τών όμηρικών έπών,
άλλά μετά πολλής αύθαιρεσίας.

'Αριστοφάνης δ Βυζάντιος, άκμάσας περί τό 200 π. Χ., έγένετο
ιδρυτής γραμματικής σχολή;, έπεχείρησε δέ καί αύτός κρίτικήν
διόρθωσιν τών όμηρικών ποιημάτων καί άλλων ποιητών.

Άρίσταρχος, έκ Σαμοθράκης (222—150 π. Χ.)" ούτος ύπήρξεν
δ μέγιστος τών γραμματικών καί τών κριτικών τής άρχαιότητος,
ιδρυτής ίδιας σχολής* διεκρίθη κυρίως είς τήν άποκατάστασιν τού
έφθαρμ.ένου όμηρίκοΰ κειμένου, έξέδωκε δέ καί άλλους ποιητάς λυ-
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Πλήν τών άνωτέρω γραμματικών καί άλλοι πολλοί ύπήρξαν έπίση-
μοι, ώς Κράτης 6 Μαλλώτης, Διονύσιος δ Θραξ, 'Απολλώνιος δ Δύ-
σκολος, Ιούλιος Πολυδεύκης, κατά δε τούς βυζαντινούς χρόνους δ
Ευστάθιος, επίσκοπος Θεσσαλονίκης, γράψας σχόλια είς Όμηρον.

ι') Βιογραφία. — Φλάβιος Φιλόστρατος κατά το μέσον τοϋ Ê' μ.
Χ. αιώνα ζών* έγραψε Βίους σοφιστών, έπιστολάς καί εικόνας, ώς
καί δ όμώνυμος αύτώ έγγονος.

Διογένης δ Λαέρτιος, έκ Λαέρτης δήλα δή πόλεως έν Κιλικία,
άκμάσας κατά τον Γ' αιώνα μ. Χ. έγραψε το σωζόμενον σύγγραμμα
περι βίων, δογμάτων και αποφθεγμάτων τών εν φιλοσοφία ευδοκι-
μησάντων.

ια') Σνλλογαί.— Συλλογάς τεμαχίων έκ τών έργων άρχαίων
συγγραφέων καί ποιητών έποιήσαντο πολλοί:

'Ιωάννης Στοβαίος (έκ Στόβων τής Μακεδονίας), άκμάσας κατά
τον Ε' μ. Χ. αιώνα- σώζεται αύτοϋ το 'Ανθολόγων, ήτοι συλλογή
γνωμών ήθικών.

Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Θ' αιώνα
μ. Χ. Τούτου, όστις θεωρείται πατήρ τής Γραμματολογίας, το σω-
ζόμενον έργον Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος είναι πολύτιμον, διότι έν
αύτώ διεσώθησαν κρίσεις καί άποσπάσματα πλείστων προγενεστέ-..
ρων συγγραμμάτων άπολεσθέντων. Ό Φώτιος έδωκε νέαν ώθησιν είς
τήν πνευματικήν τοϋ έθνους τότε μόρφωσιν διά τής διαδόσεοις τής
άρχαίας φιλολογίας.

ιβ') Αεξικογραφ'ια.—Ησύχιος, έξ 'Αλεξανδρείας, άκμάσας ίσως
κατά τον Ε' μ. Χ. αιώνα· τούτου σώζεται λεξικον ήρανισμένον μεν
έξ άρχαίων συγγραφέων καί ποιητών, άλλά παρεφθαρμένον ύπο με-
ταγενεστέρων.

Σουΐδας, άκμάσας πιθανώς τον Υ ή τον ΙΑ' μ. Χ. αιώνα· σώ-
ζεται λεξικον αύτοϋ ιστορικόν καί έξηγητίκον πολλών άρχαίων
ίδιωτίσμών καί παροιμιών τών Ελλήνων, έκ διαφόρων άλλων γραμ-
ματικών καί ύπομνηματίστών ήρανίσμένων.

Έν εκάστη τών άνωτέρω επιστημών έγένετο λόγος περί τών κυ-
ριωτέρων άντίπροσώπων αύτών κατά διαφόρους .χρόνους* πλήν αύ-
τών όμως υπήρξαν καί άλλοι ουκ ολίγοι, τών πλείστων τών οποίων
τά έργα άπώλοντο.
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g 25. Στησίχορος. — g 26. "Ιβυκος. — g 27. Σιμωνίδης. —
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§ 30. Διθυραμβική
, . σελ. 37—65.

Γ"· Αραματ&χή ποίησ&ς.

g 1 'Ορισμός του δράματος καί ειδη αύτοΰ. Α'. Τραγωδία. —
§ 2. Γένεσις καί άνάπτυξις αύτή;. — § 3. Σατυρικόν δράμα.—
§ 4. 'Ορισμός τής τραγωδίας κατ' 'Αριστοτέλη. — § 5. 'Υπο-
θέσεις καί εσωτερικά στοιχεία τής τραγωδίας. — § 6. Μέρη, γλώσ-
σα καί μέτρα τής τραγωδίας. —$ 7. Περί θεάτρου. — §8. 'Υπο-
κριταί καί χορός. — §9. Τραγικοί άγώνες. — § 10. Διδασκαλία.
Χρόνος τών παραστάσεων. Θεαταί. — ^ 11. Πρόοδος τή? τραγω-
δίας έν 'Αττική. — § 12. Αισχύλος. — § 13. Σοφοκλής. — §
14. Ευριπίδης. — g 15. Σύντομος χαρακτηρισμός τών τριών με-
γάλων τραγικών έν συγκρίσει πρός ά7νλήλους. — § 16. Οί άλλοι
τραγικοί. — § 17. Ηθική άξία τής ελληνικής τραγωδίας. —
Β7. Κωμωδία. — § 1. 'Ορισμός αύτής κατ' 'Αριστοτέλη. —
§ 2. Γένεσις τής κωμωδίας. — § 3. Μεγαρική κωμωδία: Σου-
σαρίων. — §4. Σίκελίωτική κωμωδία: Έπίχαρμ.ος. — § 5.
Άνάπτυξις τής κωμωδίας έν 'Αττική. — § 6. 'Υποθέσεις κωμι-
καί. — g 7. Μέρη τής κωμωδίας. — g. 8. 'Υποκρίταί καί χο-
ρός. — §9. Γλώσσα, μέτρα καί διαίρεσίς τής κωμωδίας. — § 10.
'Αρχαία ή 'Αττική κωμωδία. — §11· 'Αριστοφάνης. — § 12.
Μέση κωμωδία. — § 13. Νέα κωμωδία. — § 14. Περί μίμων.
— § 15. Περί βουκολικής ποιήσεως. . . σελ. 65—-126.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Α/. ' ' Ισΐορεογραφέα.

I ί, Άρχαι αύτής. — § 2. Λογογράφοι. — § 3. 'Ιστορικοί. —
§ 4. Ηρόδοτος. — § 5. Θουκυδίδης. — § 6. Ξενοφών. — § 7.
'Ιστορικοί μετά Ξενοφώντα μέχρι Πολυβίου; — § 8. Πραγμα-
τική ιστορία τών ρωμαϊκών χρόνων. Πολύβιος. — § 9. Οί επι—

g 28. Βακχυλίδης. — § 29. Πίνδαρος. —
ποίησις...........
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σημότεροι τών μετά Πολύβιον ιστορικών μέχρι τών Βυζαντινών. —-
g 10. Βυζαντινοί ιστοριογράφοι.....σελ. 126 — 152.

Β'. 'Ρητορεία.

g 1. Άρχαί και άνάπτυξις τής ρητορείας. — g 2. Τόπος τής ενερ-
γείας τοϋ ρήτορος· εί'δη καί διαίρεσις τοϋ ρητορικού λόγου* λογο-
- γράφοι.- — g 3. Περικλής. — § 4. Οί εξέχοντες τών τεχνικώς
διαμορφωθέντων ρητόρων. — § 5. 'Αντιφών. — g 6. 'Ανδοκί-
δης. — § 7. Λυσίας. — g 8. 'Ισοκράτης. — g 9. Ίσαΐος. —
g 10. Λυκούργος. — g 11. Αισχίνης. — g 12. Δημοσθένης.—
g 13. 'Υπερείδης. — g 14. Δείναρχος. — g 15. Οί μετά ταύτα
όήτορες καί ή ρητορεία. — g 16.'Επιστολογραφία, σελ. 152 — 172.

Γ' -

g 1. Έργον, άρχαί καί διαίρεσίς αύτής. Περίοδος Α!. — g 2.
Οί αρχαίοι νΙωνες. — g 3. Οί Πυθαγόρειοι. — g 4. Οί Έλεόί-
ται. — g 5. Οί Φυσικοί τοΰ Ε' αιώνος. — g 6. Περί σοφιστών.
Περίοδος Β'. — g 7. Φιλοσοφία Σωκράτους. — g 8. Ελάσ-
σονες σωκρατίκαί σχο7,αί. g 9. Φιλοσοφία τής άρχαίας Άκαδητ-
μ-εία;:. Πλάτων. — g 10. Περιπατητική σχολή. 'Αριστοτέλη:.
Περίοδος Γ. g 11. Ή μ,ετά τόν 'Αριστοτέλη φιλοσοφία. — 312.

Αί λοίπαί σχολαί ρ-έχρι τοϋΣΙΤ' αιώνος μ.. Χ. σελ. 173 — 200.*

Παράρτημα. Συγγραφείς διάφοροι. . . . σελ. 200 — 204



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. 23 στίχ 17 άν- -ί μόνο άνα.γνωστ έον μόνος
» 43 » 21 » Κα,λλίνος » δ Καλλϊνος
» 52 » 10 » άποικίσας » άττοικησας
» » » 12 » »  ει » είς
» 55 » 1 » σχέσις » σχέσις,
» 60 » 32 » δ "Ιων » "Ίων ο
» 66 » 31 » ετερρον » έτερον
» 77 » 15 » τταρστάτας » παραστάτας
» 89 » 34 » μάντην » μάντίν
» 132 » 15 » πλήρης » πλήρη
» 138 » 30 » φιλολακωνίζοντα. χ> λακωνίζον-τα.
» 147 » 12 » 70 μ. Χ. » 50 μ. Χ.
» 162 » 32 » άγνωτον » αγν6>στ·ον
» 179 » 20 » 405 » 495
» 191 » 17 » τά τταρα,σταθη » νά τταραστα-θΫ}
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