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Παν άντίτυπον μη φέρον την ίδιόχειρον υττογραφην του συγγρα-
φέως θεωρείται κλοπιμαίον καϊ επισύρει τάς υπό του νόμου ττροβλε~
πομένας ποινάς.
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< ι ' -.1

Έν τή, έκπονήσει της παρούσης συνόψεως τής Έλλη-

νΐκής γραμματολογίας είχον μεν υπ ' όψέι τάς άρίσΤας τών

διά μαθητάς εν Γερμάνια συντεταγμένων γραμματολογιών,

άλλ' όμως κυρίως είΠείν Το έργον τόδε εΐνάι περίληψΐς

τής Έλληνικής γραμματολογίας τοΰ σοφοΰ καθηγητοϋ τοϋ
Πάνέπιστημίου κ. Γεωργίου Μιστριώτου. Καί διά μέν τούς

ποιητάς έχρησίμευσεν έμοί ό εκδοθείς ήδη ύπ' αύτοΰ πρώ-
τος τόμος τής Ελληνικής γραμματολογίας, διά δέ τούς
πεζογράφου; τά γραπτά τοΰ όσονοΰπω έκδοθησομένου ύπ*
αυτού δευτέρου τόμου. Ούχ ήττον τά πλείστα τού περί φι-
λοσοφίας βιβλίου παρέλαβον έκ τής Ιστορίας τής Έλλη-
νικής φιλοσοφίας τοΰ Y. Cousin τής εις τήν καθ' ήμάς
γλώσσαν μετενηνεγμένης ύπό τοΰ άρίστου φιλολόγου καί
συσπουδαστοΰ μοι κ. Λουΐζου Ήλιοΰ.

Ώς πρός τήν διαίρεσιν δέ τής ύλης ήκολοΰθησα τοίς
υπό τοΰ 'Υπουργείου διατεταγμέvoις, τό μέν διότι σκοπόν
είχον νά υποβάλω τό παρόν έργον είς τόν κατά τό έτος
τούτο προκηρυχθέντα διαγωνισμόν, τό δέ διότι τήν διαί-
ρεσιν ταυτην εύρισκω πάντη πρόσφορον πρός τάς άπό τά-
ξεως είς τάξιν άναγκαιουσας τω μαθητή γραμματολογικάς γνώσεις.

Κείμενα ποιητών και συγγραφέων έκρινα καλόν νά
παραθέσω έκείνων μόνον, οϊτινες δέν διδάσκονται εν τοίς
σχολείοις και επομένως δέν είναι προσιτοί τοίς μαθηταίς.
Διότι κατ' έμήν γνώμην είναι περιττή ή παράθεσις ολίγων
μόνων στίχων κειμένου τών ποιητών καί συγγραφέων, οΐ-



τίνες έν τοις σχολείοις διδάσκονται καί οι μαθηταί εχου-
σιν ύπ' όψει όλόκληρα ποιήματα ή λόγους αυτών.

Έν γένει δ' έν τή συντάξει τοΰ παρόντος έργου ύπ' 6-
ι^ει είχον .τον μαθητήν, Διά τοΰτο προσεπάθησα. ή έκλογή
τής ύλης, ή άνάπτυξΐς και τό λεκτικόν ία,^τής νά είναι
άναγκαϊα και, Ανάλογα προς τήν χρείαν των μαθητών. ;,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΙΣΑΓΩ Γ Η

,1. Έλληνικήν γραμματολογίαν καλούμεν·',την· ίσυορικην και· αΐ-
-σθητίκήν έρευναν τοΰ; έντέχνου γραπτού λόγου της 'Ελληνικής γλώσ-
σης εν στενω συνδυασμω της υλης (ιδεων ) και του ειδους (μορφής η
•τύπου) αύτοϋ.· Πας δηλ. ε-ντεχνος γραπτός, λόγος διαιρείται εις τάς
-περιεχομένας εν αύτω Ιδέας και εΐς τον τύπον ή την μορφήν, δι' ής
εμφανίζονται αί Ιδεαι αύται.,-Είναι δέ τύπος η μρρφή του λόγου ού
-μόνον η γλώσσα, άλλά και ή των λέξεων πλοκή η σύνθεσις, αϊ εΐ-
κόνες και αι παραβολαί, τά ρητορικά σχήματα, ή οικονομία των συγ-
γραμμάτων, η ενότης τών ποιημάτων και τά τούτοις παραπλήσια.
Και εξετάζει μεν ή γραμματολογία μάλλον .τον τύπον παρά τάς Ιδέας,
αΐτινες είναι άντικείμενον άλλων ειδικών επιστημών, άλλ ' ομως, ε-
πειδή οί τύποι άνευ ουσίας, δεν δύνανται ευκόλως νά νοηθώσιν, ερευ-
νώνται ύπο της γραμματολογίας· και τά δύο ταύτα, έν -στενώ συνδυασμώ. Και έν μεν τη ιστορική έρεΰνη εξετάζει ή γραμματολογία
-την βαθμιαίαν άνάπτυξιν. και διαμόρφωσιν των διαφόρων ειδών τοΰ
λόγου, έν δε τη αισθητική ανακαλύπτει, έν αύτοϊς κανόνας γενικούς,
-προς ους πάντα τά ομογενή και ομοειδή παραβάλλει.

Διαιρείται δ' ο γραπτός λόγος εις δύο μεγάλα γένη, την ποίη-
σίν και τον πεζόν λόγον. Έκάτερον δέ των γενών τούτων διαι-
ρείται-είς τρία είδη' ή μεν ποίησις εις το έπος, την λυρίκην ποί-
ησιν και το δράμα, ο δέ πεζός λόγος εις τήν ίστορίαν, την φι-
λοσοφίαν

και την ρητορείαν. 'Ανταποκρίνεται δ ' εκαστον των
τριών ειδών της ποιήσεως προς έκαστον των τριών ειδών, τού πεζού
λ,όγου, το έπος δηλ. προς την ίστορίαν, ή λυρική ποίησις προς την
φιλοσοφίαν και τό δραμα προς την ρητορείαν. Και το μεν έπος και



την ίστορίαν, άπερ προϋποθέτουσιν όξεΐαν του αντικειμένου κόσμου-
παρατήρησιν, ανέπτυξαν ci *Ίωνες, την δέ λυρικήν ποίησιν παρήγα-
γον et Δωριείς και ci συγγενείς τούτων Αιολείς, ομοίως δε προς πα-
ραγωγήν της φιλοσοφίας τά μέγιστα συνεβάλοντο οί Δωριεϊς. Τά δέ:
μικτά είδη του λόγου, το δράμα-δηλ και τήν ρητορείαν, εδημ,ιούρ-
γησαν και εις άνυπέρβλητον βαθμον -τελειότητος προήγαγον οί της
φύσεως των άλλων φυλών μετέχοντες 'Αθηναίοι.

Μεθοδικαί δέ ταξινομήσεις της γραμματολογίας επενοήθησαν
τρεις* α') ή συγχρονιστική, δηλ. ή συγχρόνως εξετάζουσα πάντα
τά ετεροειδή μεν, σύγχρονα όμως γραπτά μνημεία* β' ) ή είδογρα-
φΐΚή ή τάξινομόΰσα' δήλ'. τά 'γραπτά' μνημεία κατ^ "είδη οίον ποί-
ησιν (επός, λυρική ποίήσις, δράμά-),. πεζάν λογον (ίστορία,
φιλοσοφία; 'ρήτορέίά)" και γ'")" ή ' μίκτή ή' εξετάζουσα δήλ. ''τά' γραπτά"
μνημεία εν μέρει ειδογραφικώς, 'ομως δέ κατά πέριόδούς.. Ήμείς ομως έν
τοις έπομένοις, · άφοΰ είπωμεν ολίγά περί' δι λεκτων 'της Έλληνικής
γλώσσης, θά διαιρέσωμεν τήν γραμματολογίάν εις τρία μέρη'* A' -την'
ίστορίαν καί "ρητορέίάν; Β) τήν επικήν καί λϋρικήν ποίησιν'
και"Γ') το δράμα και τήν φιλοσοφίαν. '

2. Περι διαλέκτων·

Ώς δο Ελληνικός λαος διαΐρΰται εις φυλα., ουτω" και ή Ελληνική"
γλώσσα είς 'διαλεκτούς, δηλ. την ^Αίόλικήν, την ; Δώρικήν, την
'Ιωνίκην και; την ' Αττικήν^ Αϊ "διάλεκτοι αύται Ινιαχοΰ μεν ήσαν
αμιγείς, άλλάχου δε άνέμιγνύοντο '-μετ * ' "Τόΰτο- κατ* Ιξοχήν

Ιγενετο έν τάϊς άποι&ίαις," έν' αις διάφορα φΰλά σύνέρρεον. *kVkoc ' jeai '
έν τη μητoοπόλε ι ύπήρχον χώραι, εν αίς ή γλώσσα "ήτο κραμα ocot- '
φόρων διαλέκτων, ώς ή> Βοιωτία* IV Ικράτεί μεν ή Αιολική οιά—
λ εκτός, άλλα μετ ' 'Ιωνικής χροιάς'.

α" ) *Η Αιολική ή Αίόλίς ϊΤνάι ή. αρχαιότερα'· πα"σώντων'Έλ"Χ,
διαλεκτών' και δια "τούτο έν ποΧλοις ομοιάζει '"" προς. την Λατινικήν.
ΈλαλεΓτο δ ' έν Βοιωτί<κ, Θεσσαλία, 'Αρκαδία, "Ηλιοι, έν' τάΐς Αί-
ολικαΐς κατά την Ελάσσονα 'Ασίαν άποικίαις"και εν τίσι των νήσων"
τοϋ Αιγαίου πελάγου^*, ιδίως δ' εν'τγ) Αέοβω. νΕχεϊδε τούτου ένεκα .
κατ'ά'τάς διαφόρους'χώρας, εν-αις έλαλεΐτο, διάφορα ιδιώματα η'ορώ-



νάς,,ώς.την /'Αρχαοικήν,'τν'ίΒ^ωτίκην κτλ.' " ··'" " "

' At δρ.όιοτΥ)Τβς ' της Zy&ti'yikbv ;τάυτηξ προς την Λ,ατ^νϊκην είναι
πολλαί. Ό δυϊκος αριθαος Ιν ταυτ^,'' ως *4ώβά~'Α9ίτΙ<ίδις) Χείπέι;''fiJ
πρόθεσιςϊέν κάιΛΙν" τη Αρκαδική "και έν' τη Κύπριάκη-διαλέκτώ 'εί-
ναι {ν,.' ώς και ' πάρα Αάτινοίς. Έν τω'τονισθώ' των λέξεων αυτή ανα-
βιβάζει τον'τόνον pcroV εν.οέ^ετάι άνώ της ληγόύσης, ώς βόλλα (βουλή)
Άφρόοιτά ('Αφροδίτη). Διο πασανλέξινεχο'υίϊάν' υπερ την [λίαν συί;'-
λαβήν," πλην των" προθέσεων και των σϋνδέσ^λων/ " σϋ^φώνόϋσ'α τοις '
Λατίνοις 'τονίζει άνω της ^τίγούσης". ' " ■

Το'παρ' Άττικοΐς δασύ' πνέΰ{λά οέΰτη αν'άπλήροϊ διά του ψιλού,
διό το υ' πάστας λέξεως ψιλοί, ώς ΰώ«ς, ΰσδός"==οζος,'προς' δέ καϊ
πλείστας άλ'λάς λέξεις, ών ιππός/ιστός=ίστος κτλ. Τα περισπώ[Λενά':
ρη^α^α σχηματίζει εις μι,' ώς ορ'η(Λΐ===όράω;' φίληρ.Γ' εχ'εϊ πλεΐστάξ'1
έναλλαγάς φωνηέντων, ώςτου^ βραχεος-ά εις ε (κρετος^'κρ'άτ'ος),Ό"
(ονω=άνω), υ (βύθος == βάθος)">:τλ. του ο εις' υ (ονϋ[Λά=ονορ:α), ίου
υ ε'ις ι (ΐψος—ΰψος), ου (οΰδωρ=ΰδωρ) κτλ. και συμφώνων, ;ώς χΙΐ>
γ εις 6 (βάνα ==γυνη), του δ εις ê (βελφΐν==δ"ελ'<ρίν),τοΰ θ' ε'ις φ3(<ρηρ
=θήρ), του μ ε'ις π '(οππατα=δα[χατα) κτλ και -εν γενεί' πα|Απόλ-
λας αλλ ας παθήσεις φωνηέντων και συμφώνων. Ή Αιολική διάλε-
κτος διά της επιμιξίας των Αίολεων αετά των '^λλων εν'τη Μικ^
Άσίοί αποίκων και 'ιδίως των Ιώνων έγενετο [Λαλακη και εύηχος',
διά"δε του ~*Άλκαίου-και της Σαπφούς έν Αέσβώ, ένθα' κάί κα^'ίξο^
χην άνεπτΰ^θγΓ, Ι'γένετό το οργανον'τ·?(ς ιχελικης ποιησεως'.

'' "€' ) Ή Δωρίς η Δωρική' διαλεκτός έλαλεΐτ^ iv VaTç πλείσταις1
χώραις της Στέρεας' "'Ελλάδος,"εν άπάση τη Πελό^ον'ν^σώ, εν τίδΐ'
νήσοις του 'Ιονίου πελάγους? ιδίως εν Κέρκύρ'α και Κρητή,και τέ-
λος εν τοις'ΔωρικαΤς'-άπό'ικίαις'της μεγάλης 'Ελλάδος, της Σικελίας
και της 'Ελάσσονος 'Ασίας. ■·-·χ-, ·■>'

At παθήσεις" των-φωνηέντων καί συμφώνων έν αύτη' είναί πσλ«'
λαί, χαρ'ακτη^ιστινιον δ * είναι· Ιϋ'αύ3τ^ ή χ,ρησις τά^ α αντΊ
οί "ποικίλοι τύποι τω*ν προσωπικών άντώνυ[;.ιών, η'χρησιί τώ·3" κατα-
λήξεων μες=μεν, σώ — σοϋμαι==·άω—σομαι

ν ι κ ά σώ=ν t κή σώ), ξώ — ζ'α = ΰώ—σά "είς τα είς ' ζώ ρημάτό:: (νο-
^ιξω==ν6ρ.ι«ω,' ''ΙκόρΛξάν==|κό^σαν); και' 'άλλα πολλά totàuaVar "
Ή Δ'ωρικη διάλεκτος, ώς και πάσα' άλλη, υπέστη διαφόρους Ι-
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πιδράσεις των τόπων, έ"νθα έλαλεΐτο, της επιμιξίας προς άλαλους "λαούς
και του χρόνου, ρστις-σπρυδαίως αύτην ηλλοίωσεν. Διαιρείται α'αΰτη,
ώς-προς .τον /ρόνον, εις τρεις περιόδους, εις την προ του πέμπτου αι-
ώνος π. Χ-., άρχαίαν, £ΐς ην ά*ηκουσι τά άποσπάσματα του Αλ-
κμάνος" ε'ις την κατά τον πέμπτον και τέταρτον α'ιώνα π. Χ. μέ-
ση V, ε'ιο ην άντικουσι τά αποσπάσματα τοϋ-.Επιχάρμου· και εις την
άπο του τετάρτου. αιώνος π. Χ. μέχρι της εξαφανίσεως της διαλέ-
κτου ταύτης, νέαν, ήτις έξέκλινε του αρχαίου αύτης τύπου, 'ιδίως
ένεκεν της επιδράσεως της 'Ατθίδος* π. χ. άντι τοϋ συλλογιστικού
συνδέσμου ών έν τη viçc. Δωρική ελεγον οΌν, ως και οί,'Αττικοί, τά
αριθμητικά έγένοντο οια τά .'Αττικά, ως τρεις και τέσσαρες άντι
τρϊ.ςκαί τέτορες κτλ, Κυρίως δέ διαιρείταιη, Δωρική διάλεκτος
εις δύο ε'ίδη, την αυστηράν και την ήπιαν, ών σπουδαιότερα δια-
φορά προς πολλαϊς άλλαις είναι, οτι η μεν αυστηρά μετ<χχειρίζεται
το.n και το ω, η δε ηπία το ει και το ου, ώς ή Ίωνικη και η
Άττικη διάλεκτος. ·

Έν γένει . δέ οί Δωριείς έν τη διαλέκτω αύτών άπετύπωσαν
τον ίσχυρόν, σοβαοον και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα σύτών.

γ') Ή Ίάς η Ιωνική διάλεκτος ΙλαλεΤτο Ιν ταΐς κατά την
Άσίαν Ίωνικαϊς άποικίαις. Αυτή διαιρείται κατ' εξοχήν εις δύο, εις
την άρχαίαν καί νέαν. Ή μεν άρχαία περιλαμβάνουσα την πε-
ρίοδον των επικών ποιητών καταλήγει εις .τούς χρόνους, καθ'ους ηρ-
ζατο δ πεζός λργος (600 π. Χ.), η δε νέα άπο της εποχής ταύτης
άρξαμένη φθάνει μέχρι του Ηροδότου-και 'Ιπποκράτους (460 π. Χ. ).'
Είναι δέ η μεν άρχαία ίσχυροτ.ερα και σπουδαιότερα, ή δε νέα ε χει
τι τό:μαλθακόν, ώς ήτο καί δ τότε βίος των 'Ιώνων.

, Οί νΙωνες έλθόντες ε'ις έπιμιξίαν.έν Άσί$ προς τάς αλλάς φυλάς
και μάλιστα προς τούς Αίολ'ΐς διηγωνίσθησαν προς, αύτάς γλωσσι-
κως καί έξηλθον νικηφόροι, διότι τινά μεν στοιχεϊα^τών άλλων ota-
λέκτων, κατεπίεσεν ή Ίάς καί έξηφάνισεν., άλλα δ ' έκυτη συνέ—
τηζ^ν... Καθόλου δέ ή Ίωνικη διάλεκτος, ην μετεχειρίσθη δ Όμηρος,
δ Ησίοδος, η έλεγεία, δ Ηρόδοτος, η Ίωνικη φιλοσοφία διά του
'Ηρακλείτου καί Δημοκρίτου καί δ 'Ιπποκράτης υπερέχει πασών των
άλλων ..κατά την μαλακότητα καί την εύφωνία>. Τοΰτο γίνεται κα-
ταφανές, άν παραβληθη προς την. Δωρικην οιάλεκτον, προς ην δια-



<ρ£ρει κυρίως κατά τά έξης " τρέπει το τ εΙς έ'ν τισι-λέξεσι fci!^'Δωρ.
τύ" φησί, Δωρ. φατί' πλούσιος, Δωρ. πλούτιος*ά3ΰυνασία' Δωρ; άου-
νατία) και το ά εις ε καί η (γε, Δωρ γα* ιερός, Δώρ,ίίαρός· τρέφώ-
Δωρ. τράφω* πύλη, :Δωρ. πύλα' θνήσκω, Δωρ θνάσκω* ήμερη...
Δωρ. άμέρα). . :.·· · ywb'fô.

Vvço': ) Ή Άτθις ή Άττίκήδιάλεκτος προήλθε,ν έκ της 'Ιωνικής
διαλέκτου., προς ην το .κατ ' άρχφς. δέν ήτο διάφορος', ώ.ς -μαρτ-υρούσι
τά "αποσπάσματα τών νόμων ·τούΣόλωνος, μεθ '·.&* -.ην λ là ς είς τήν
'Ατθίδα μετεβλήθη. Ή Αττική, διάλεκτος. δεν εχει οοτε το .σκλη-.
ρον. της Δωρικής ούτε το μαλακον τής Ίάδος, άλλ ' είναι κράμα
•τούτων.' Προς δέ αύτη ούτε τά πολλά α τών Δωριέων ούτε τά πολλά
n τών 'Ιώνων εχει. Παραλαβουσα παρά τε τών Δωρίίών καίν'Ίωνων
■πολλά .γλωσσικά πλεονεκτήματα δια καταλλήλου καί ορθής μίξεως
τών μαλακών και χαριέντων τύπων τού Ίωνισμοϋ μετά τών σεμνών
και ,εύφώνων του Δωρισμου ύπερτερεί πάσαν άλλην, Έλληνικήν διά-
"λεκτον. Διαιρείται δέ και αύτη, ως έκ τών άλλοιώσεών^ άς έκ τόϋ
χρόνου υπέστη, εις άρχαίαν και νέαν. Και τής μεν άρχαίας ποιβυν-
ται χρήσιν δ ιστορικός Θουκυδίδης, όστις και κατ' εξοχήν άντ.ιπ'ρό-
-σωπος ταύτης θεωρείται, οί· τραγικοί Αισχύλος^ Σοφοκλής κάί Ευρι-
πίδης, & κωμικός ^/Αριστοφάνης, δ Πλάτων καί οί αρχαιότεροι ρήτο-
ρες 'Αντιφών καί Ανδοκίδης' τής δέ νέας οί μετά τον Πελοπο^νη—
σιακον πόλεμον άκμάσαντες ρήτορες, νεώτεροι κωμικοί καί πεζογρά-
φε. "Αρχεται δέ ή τροπή τής άρχαίας εις τήν νέανί εύθύς άπο τοΰ ;
Πελοποννησιακού πολέμου καί συμπληροΰται μετά το τέλος αύτοΰ.
Ούτω περί τάς άρχάς. του πολέμου τούτου τά δύο τ εισάγονται άντί-
τών δύο σ (τάττω άντί τάσσω) καί τά δύο ρ άντί..ρσ (άρρην άντί?·
άρσην, θαρρεΐν άντί θαρσεΐν, χερρόνησος άντί χερσόνησος). Ή μέν
άρχαία .μεταχειρίζεται τήν πρόθεσιν ξΰν,ήδέ νεα^τήν. συν, πρ&ς δέ
εκείνη μεν τήν· ές,: αυτή δέ τήν είς. Προ πάντων δέ ή νέα δεικνύει
σπουδήν, ^οπως. περιορίστ) το η* π. χ. τόν ύπερσυντέλικον του οίοα'
ε!χει-^δειν άντί γιδη^ κρύπτει (δεύτερον πρόσωπον τού παθητικού),*
άντί κρύπτη, προς δέ εικαζον άντί γκαζόν, βασιλείς· καί ίππεϊς, άντί--
βασιλής και ίππής* καί έν τω δυϊκώ αριθμώ σκέλει, ζεύγει άντί-σκέλη
καί ζεύγη. Προς τούτοις αύτη άποφεύγει τήν χασμωοίαν καί προστί-
θησι το εύφωνικον ν.
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£Ως :δ ' «ou, Αθήναι έγένοντο το κέντρον τοϋ „πολιτισμού ; καί
γράμματα αυτών διεσπάρησάν ε'ις άπαντα τάν Ελληνικών , κόαμον.,:
ούτω καί ή Ά^-Θ^ς κατά την -χάριν κα,ί την συμμετρίαν διακριθεισα-
πάσας τάς άλλας έπεσκίασε καί έξηφάνισεν. Μέχρι των 'Ρωμαϊκών,
χρόνων αί κατά τόπους διάλεκτοι έξηκολούθουν μεν υπάρχουσας άλλά.
δεν ήσα<ν όργανα" τών γραμμάτωνΉ Ίωνικη διάλεκτος βξηλείφθη
ένωρίτερον -της- ΑΙσλικης και Δωρικής, ,ην οι Μεσσήνιοι,. καίπερ .τρια-
κόσια ξτη ^λανώμ'ενοι- έκτος τής~έα.υτών πατρίδος, ώμίλουν καθαρώς
μέχρι^ώ^ χρόνων Παυσανίου του περιηγητοϋ. / :

Έν ttoïç χρονοις δέ τοϋ μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί μετ ' αυτόν
άπετελέσθη έκ τών διαφόρων διαλέκτων καί ιδίως έκ της Γ Αττικής
μία γλώσσα, -ήτις Κοινή ώνομάσθη, καί ήτις ητο. έν χρήσει ού μότ,
νθν βν δλοκλήρω τω Έλληνικώ κόσμω, άλλα περιέλαβε καί τάς
Μακέδονικάς κτήσεις, ώς την Συρίαν καί Αΐγυπτον. Έν ταύτη,
ήτις έλαβε..τύπους,^λέξεις καί φράσεις εύχρηστους τότε Ιν άπάση τη.
'Ελλάδι, άπέβαλεδ' δσα ανήκον εις μόνην την ' Αττική ν διάλεκτοι
καί'διεφθάοη ty τών ιδιωμάτων τών Μα κεδο νικών καί τών έξελλη—
νΓσθέ\των λαών,, έγραψαν ci ιστορικοί Πολύβιος, Διόδωρος δ; 2ικβ:--
λιώτ/,ς, Πλούταρχος, Στράβων καί Διονύσιος δ Άλικαρνασσίύς.

Παραλλήλως δε προς την κοινήν γλώσσα ν άνεπτύχθησαν. δύο
διάλεκτοι, η Μακεδονική καί η 'Άλεξανδρεωτική- η Άλεξ'αν*.
δρείανή," καθ η# μετεφράσθη.ή Παλαιά Γραφή καί έγράφη έν μέρει,
η Νέα Διαθήκη» Αΰτη περιέχει .στοιχεία της - 'Αττικής, της Μάκεδον
νικής, της Αιγυπτιακής και τής Ιουδαϊκής γλώσσης. 'Ονομάζεται δέ:
κ«ί 'Εκκλησιαστική, επειδή ταύτην κατά το πλείστον μετεχειρί—
σθ*οσαν οί πατέρες τής Εκκλησίας. '

1 ΙΙαρά δε'-τοις Βυζαντίνοις ή διαφθορά τής γλώσσης έ'τι μάλλον
ηυξησε(ν- ετι δέ;·περισσότερον εγένετο τούτο μετά. τήν.άλωσιν της.
Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων. Ούτως έσχήματίσθη ή νέα:
Ελληνική άγλωσσα, ήτις'^κατά τούς χρόνους τής δουλείας άπομα-
κρυνθεΐσά πολύ :τής τών προγόνων ημών ·τείν& νΰν.,διά τών -λογίων-
τοΰ έθνους ανδρών'νά καθαρθη καί πλησιάσνκ προς την αύ-^

τήςμορφήν. ■ » · . · . · · ■ ',·'·■■ r
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i ::^ Είσάγωγή; «ivau το άρ^ούότατονν είδος'«coû

νεξου* λόγοι», δστίς ώς τεχΫίκον " προΓσν"·· εTvccc μεταγενέστερος της ποι#·
σεως. Διότι ή μεν ποίησς προϊόν της φαντασίας ούσα παρήχθη έν<τνί
νβ'οΡΛΧ^νΤβδ* Ελληνικού εβνουξ ήλικκιρ; καθ'' ην αΐΑΐστοριχίαι ·π&ρα-
δάσάς μόρφούμενα^ύπ© τ^ς φαντασίας εις μύθους και προσλ^.μβώνου:-
■<βχά τον χαρακτήρα, τοΰτ θ αυμαστού έπιστεύοντο. ύπο τόύ :λαοΰ,. ο δέ
πεζός λόγος &πκ*τήμ^ών!'καί προϊον^νοα-καί :·κρίσ,εως έγεν,νήθη, έν ω
χρόνω η κ ρί σ ι ςτου~ '< Έ λληνικοΰ έθνους ·ώνδρω8ί£®ΚΓ; ρδν·:έπ&<ΚΓεώε! πλέον
είς φο ύπερφ.υές.κ.αί'θαυμα^τόν, άλλ ' Ιζήτει ■ và Ιρευτ&Ρίρΐ'τήν'/άλή-
-&εταν τών . γεγονρτων ;καΙ ταύτην δια της γραφήςγνωατήν-κατάστήση.
Συνέβη :·τούτο,Τ οτί ήόξατο ή έξέγε ρσις τής πολιτικής -συνειδήσεως
•τοϋ. Ελληνικού "έθνους · ^νεκ'ά τής οποίας δ. μύθος ; έ ^ωρίζετο τής άλ*η«-
,θέείας. Αύτη ~Sè παρουσιάσθη." περίπου! κατά :το 6001πεν 'Ιω,νι'ςί
.το πρώτον* Διότι Ινταΰθα * ένεκα : ;;τής εύπορίάς τών . κατοίκων,· .-της
ελευθε ρίας αυτών· ^και .τής γνώσε ως . δια τοϋ έμπορΐου Γμεγαλυτέρόυ κό;
;<Τ{ίου yi άνάπτυξις τού πνεύματος -ύπήρξ ε ταχύτερα ϊήι ,ίρτ τή' μητ>(^*·
πόλει. Διο τήν πρώτην άπόπειραν τού έντεχνου.
?μεν έν 'l^viqt παρά τοις ί'ίΐωισι .λογογράφοις.' -·: . ν-ϊγΪΛ
ι' ;·. ^Λ©γογράφ®σι^ομάζ<»τ^ ÎQC

.νΗροδότουxÉjfïxopwtiûuτ:Ούτοι κατ λαγοπΟΐΌΐ^λούμενοι,; ώς λογο.ν^
,ήτώ ατόγησίν, ΐδόΐόύμφοέ περΚοσών · αύτοί είδον ή, ήκου<?(*ν y ποιαΰνχ^ι
-τά' πρώτον ,βήμα drwoc τού;ρ^ου: ·7νρος;τήν ίσ/σορίί«.ν>' mvX
τοις μεθορίοις. τοΐφ χωρίζουσι την παίήσιν-'#ποί του π,εζοα». λόγάυ. ίΐ&ν
σ/τχ " ούτοι : έγραψαν δέν.;ήτο ,κύρίως ιστορίας άλλά/ μυθικαί. ε'&οήσβις



περί εθνών, φυλών, πόλεων, καταγωγής καί περιπετειών επισήμων
γενών, άς παρά κυκλικών^φοιητών παρελάμβανον

καί εγραφον εν πεζόίΓ λ^γω, έ'^οντι ποιητικήν χροιάν. Πλην τούτων
δ'δμως συνέλεγον δια περιηγήσεων, άς αύτοί Ιποίουν, καί ίστορίαν,
ήτοι γνώσιν δι ' ιδίας έρεύνης καί εξετάσεως έκ γραπτών μνημείων τ
ήτοι στηλών, αναγραφών, έν ναοις, πινάκων, τών 'Ολυμπιονικών, άρ—
χείων πόλεων (πρυτανείων) καί έξ άλλων. Ούτω παρά τοις λογο-
γράφοις ή ιστορία καί το μυθώδες ήσαν μεμιγμένα, το μεν, διότι η
κρίσις παρ'αύτοΐς δεν ήτο ισχυρά, δπως το θαυμαστον άπο τοϋ φυ—
σικου, το μυθώδες άπο τοϋ ίΤϊραγματικοϋ -καί το ψευδές άπο τοϋ αλη-
θούς ^ωρίση, το δέ, δ?ότι οί άναγνώσται καί άκροαταί Ιτέρποντο έκ.
τοιούτων μύθων. Δι& τούτο καί δ φίλος τής άληθείας Θουκυδίδης προ-
βλέπει, δτι ή ιστορία αύταϋ εσται άτερπής είς άκρόασιν διά τήν;/λ—
λϊιψιν τρύ μυθώδους. -, .: --·.■-.- ν : - . - · «' ν ·.
-»-.ν ·. Θί "Ιωνες λοιπόν λογογράφο.ι ύπήρξαν οί πρώτοι ιστοριογράφοι
καί συγχρόνως ci-πρώτοι διαπλάσται τοϋ. έντεχνου πεζού λόγου.
* Αλλ ' δ πεζός λόγος άτε ττέχνην καί Ιπιστήμην άπαιτών δεν έτ€*-
λειοποιήθη άμέσως, διά τούτο καί τά Ιν Ίωνικη γλώσση πονήματα,
τών Ιώνων λογογράφων ήσαν τεχνικώς καί γλωσσικός άτελή.

Τά ονόματα δέ τών επισημότερων Ιώνων λογογράφων, ών .toc
συγγράμματα άπώλοντο καί δε ; διεσώθησαν ήμϊν η μόνον άποσπά-
«ματα τούτων, είναι τά έξής* Κάδμος ό Μιλήσιος (6Q0 π. X-)r
γράψας κτίσιν Μιλήτου καί όλης 'Ιωνίας εις τέσσαρα βιβλία.
Εκαταίος ό Μίλήσιος (.540 — 480 π Χ.), δστις εποίησε πολλάς
περιηγήσεις, ών τά εξαγόμενα περιέλαβεν έΐς δύο πονήματα, ών το
μέν ώνομάζετο περίοδος γης, το δ'έ'τερον ίστορίαι ή γενεά λό-
γίαΐ. Το πρώτον αύτού πόνημα κατέστησεν ώφελιμώτερον προσθείς
καί χάρτην τής γής.

Ούτος λέγεται, δτι έν τη ιστορία αύτοΊ δεν παρεδέχετο τΰφλώς
τά γεγονότα, άλλά "μετά:τίνος κρίσεως. Διο ή ιστορία τούτου είχεν
δμοιότητά τινα προς την τοϋ 'Ηροδότου, δστις πολλά παρά του Εκα-
ταίου ώφελήθη. Άκουσίλαος ό "Αργεϊος (500-?-458 π Χ.).
Χάρων ό Λαμι|ίακηνός κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους. Έλάνν-
*ôç ό Μυτιληναίος (496 -τ-4 i l π.Χ.), ού τά συγγράμματα ήοκν
γενεαλογικά, χωρογραφικά ( ΤΑτθίς, ήτοι ιστορία τής 'Αττικής,



ΑΙολικα και Περσικά), χρονολογικά^ ώ"ν τδ'σπουδαιότεροι ήτο. οι
Καονεονίκαι, 'ήτοι καταλογός των νικητών Ιν τοις Καρνείοις, έορΐη
του.'Απόλλωνος εν Σπάρτγί. Φερεκύδης ό Αέριος (480 π.Χ.) συνή-
θως και 'Αθηναίος καλούμενος, διότι διετριβεν εν'Αθήναις. 'Avtiô-
χός ό Ξενοφάνους νεώτερος, σύγ/ρονος του Ηροδότου, δ Αρχαιό-
τερος "Ελλην ιστοριογράφος της Ίταλίαε. "

Πάντες ούτοι μετ' άλλων πολλών υπήρξαν οί πρόδρομοι'"ιών Ελ-
λήνων ιστορικών, οΐτινες διαιρούνται έίς πέντε περιόδους.

ΙΙ^ώτιν περίοδος της ίΰτορίας

Εις ταύτην άνήκουσιν δ Ήρόδοτο'ς, δ Θουκυδίδης και δ Ξενοφών.

■ -- .-.· ,·. · . ... „ . ,. ι . ..

I 3. Ηρόδοτος

Μετάβασιν από τών λογογράφων ε'ις τους ιστορικούς ποιείται δ'Ηρό-
δοτος, όστις Ιγένετο πατήρ'της ιστορίας, επειδή την ψιλήν άναγρα-
φήν προφορικώς παραδεδομένων λόγων τών 'Ιώνων λογογράφωννεις
εντεχνον ίστορικήν παοάστασιν προήγαγεν. Ούιος έξ επιφανούς γός
νους της 'Αλικαρνασσού, δωρικής πόλεως της Καρίας, καταγόμενε-
ήτο υιός Λήξου και Δρυούς ή 'Ροιοϋς και εγεννήθη τω 484 π. Χ.
Περι της ανατροφής καΐ παιδείας αυτού ουδέν εχει διασωθή ε',ς ήαόες.
Στενός του Ηροδότου συγγενής ήτο δ επικός ποιητής Πανύασις, τον
οποίον δ τύραννος της πατρίδος αύτοϋ Αύγδαμις, εγγονος της ύπερ
τών Περσών Ιν Σαλαμϊνι άγωνισθείσης Άρτεμίσίας, έφόνευσεν. Τού-
του ένεκεν ήναγκάσθη δ ιστορικός νά φύγη είς Σάμον, ενθχ έμαθε
τήν Ίωνικήν διάλεκτον. Εντεύθεν κατόπιν δρμηθεις ήλευθέρωσε την
πατρίδα" άύτου της τυραννίδος τόϋ Αύγδάμιδος και Ιπέστρεψεν ε'ις
ταύτην. 'Αλλά και πάλιν ένεκεν εμφυλίων ταραχών Ιγκατέλιπε τήν
πατρίδα αύτοϋ και μέτεσχε της είς Θούριους, πολίτης κάτω'Ιτα-
λίας, γενομένης αποικίας υπό 'Αθηναίων και άλλων Ελλήνων τφ
444 π. Χ., ενθα και απέθανε τω 413 π. Χ.

Μέγα μέρος τοϋ βίου αυτού, καθ' ην είχον συνήθειαν οί άρ^άι&ι
ιστοριογράφοι, κατέτριψεν δ 'Ηρόδοτος εις περιηγήσεις. Ούτω περιη-
γήθη τήν 'Ασίαν(Μηδίαν και Περσίαν), ΑιγυΛτον, Κυρήνην και τάς
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•όμόρ,ους αύτη χώρας, Εύξεινον Πόντον και τάς όμορους, τη Σκυθίςρ. χώ-
φ&ς·: 'Σζκ τών .^Ελληνικών δε νήσων άπο τής Κύπρου μέχρι Ζακύν-
^ρυ..^αί-έκ.τη^^.λλάδος αυτής- δεν υπάρχει ουδεμία. ονομαστή' πό-
^ ^ΐς, ..ην oèy έπ§σκέ<ρθη. Τά εξαγόμενα τούτων, των μακρών Ηαί, πολυε-
. των περιηγήσεων $αί ερευνών αύτού περί καταστάσεως· των «δuxφόρων
χωρών, πόλεων καί κατοίκων άύτ,ών, πέρί τής ιστορίας, καταγωγής,
.,ήθών καί _ Ιθίμων καί. θρησκείας ! αυτών έ'χει καταθέσει
έν τφ διασωθέντι συγγράαμ-ατι αυτού καθ ' εν σχέδιον συνδέσας δλα
τά καθ'έκαστα μέρη ούτως, ώστε μία κυρία ιδέα νά διέρχηται πάντα
ταύτα καί νά συγκρατη. Ή Ιδέα ο' αύτη είναι εκπεφρασμένη έν τη
άρχη του συγγράμματος" α,-ύτοΰ * §έ^εί οήλ\ V άφήγηθη τάς αιτίας
καί την πορείαν. τ.ούΓ;.^.ολέμου τών, .'Ελλήνων, και βαρβάρων^ ήτοι τής
Ευρώπης καί 'Ασίας. Ό πόλεμος ούτος άρχεται άπο τών μυθικών
χρόνων καί λήγει είς τούς Περσικούς πολέμους, οί οποίοι ήσαν ή τε-
λευταία κρίσιμος πράξις του πολέμου καί εθεωρούντο ώς ή τελευταία
περί τών. Ελλήνων κρίσις κοςί άπόφασιςντής θείας δικαιοσύνης. Παραι-
,τούμενος δ' άμέσως ;,τον. rvà είσούση ,άκ'ρίβεστερον εις τάς αίτιας καί
Ιχθρ.^ί, -τών .'Ελλήνων $αί^βαρβάρων, μεταβαίνει είς το
^πρώτον ίστόρικον κ^κόν, δπερ. οί,/'Ασιανρί/έπραξαν.· είς τούς "Ε'λλή—
>. xtAv- υποταγή ν ·.· δηλ, τών-έ^ 'Ασί^ 'Ελλήνων ύπο του Κροίσου
βασιλέως των Λυρών. ;Έκ τούτου δέ .λαμβάνει άφορμήν ν' άφηγηθη
τ^ν ,ίστορν^ν, ,τ,ί^ fè&^&ÔCt :Τής Λυδίας jca.l τους πολέμους αυτών
,προς τάς δ;', δμως λαμβάνει άφορμήν

yάφηγηθη την JgT.optav τών. Ά.θν)νων„, άπς. χού Σόλωνος, καί
την, τής Σπάρτης άπο. ..τβν Λυκούργου. .'Ιστορεί os-, τά του . Κροίσου,
ου ή άρχή καταλύεται ύ,πο , του. Κνρο.υ προς τ^μωρίαν τού τ ε εις τους
,'ϊΑσι^νρ,ύς "Ελληνας πραχθεντος. ύπ ' έκείνρυ-άδ.ι&ήματος και τής ένεκα
τής ,ε,ύτυ^Ιας.αύτζύ Ιπάρσεως , καί...Ι^ειοη^ πρωτο^αύτοςν^oijwjffî τον
Κύρον. •'Ιστρρ,εϊ ,εΐ.τα τά, του ^Χερσικορ βασιλείου,, έκ ?ωγ πολλών δε
κα^κτητικών έκστράτειώ»^ ων ο-Κϋρος^έ^ξέτεινε την αρχήν αύ-
■?ρϋ έφ' δλης τή; 'Ασίας, άφηγεϊταα τρεις'μόνον^^τήν κατά των/.Ιώ-
νων καί τών άλλων Ελλήνων τής 'Ελάσσονος , 'Ασίας, την, κατά .τής
Βαβυλώνος κ où την κα.τά τών Μασσαγετών, ,καθ ' ήν τελευτα τρα-
γ.ικ'ως ό Κύρος. Έπειτα δ' ίστορήσας, τά τού, Καμούσου και την έκ-
,στρατείαν τούτου εις Αιγυπτον,. ής,δίδει διεξοδική" π_ε*ιγραφήν δλον
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το: δεύτερον βιβλίον πληρούσαν, άφηγεΐται είτα την ίστορίαν του
ψΥυδοσμέρδίος, την του Δαρείου του Ύστάσπου, συνδέων: προς αυ-
τόν την δύναμιν του Σαμίου τυράννου Πολυκράτους .και την κατα-
«τροφην άύτου. 'Αφηγείται δ' είτα την έκστρατείαν του Δαρείου
-κατά τών Σκυθών/ ήτις άπέτυχε μέν, άνέωξεν ομως τοις Πέρσ,αις
την είς Εύρώπην δδον και έστερέωσεν αυτούς έν Θράκη, Ή. σύγχρο-
νος δ* έπιχείριησκ; των Περσών έκ της Αιγύπτου κατά των εθνών-της
.Λιβύης δίδει αύτω άποχρώσαν άφορμήν νά μεταπηδήση έκ του βορρά
•προς την ρ. εσήμβρίάν και νά διηγηθη την ίστορίαν της Κυρήνης άπο
των πρώτων μυθικών άρχών μέχρι του Άρκεσιλάου, τελευταίου, βα,ι
•σιλιέως των Βατιαδών. Κατόπιν δ ' ιστορεί την ύπο του Μεγαβάζου
-ύποταγην της Θράκης και τον καταναγκασμών του βασιλέως της
"Μακεδονίας είς δμοίαν ύποταγην, και μεταβαίνει είτα- είς την.έξι-
■στόρησιν της άποτυχούσης αποστασίας των 'Ιώνων, έξ ού λαμβάνει
άφορμην νά συνέχιση την ίστορίαν τών 'Αθηνών και της Σπάρτης y
χίθεν ειχε^ άφήσει την περί αυτών άφήγησιν έν τω πρώτω βιβλίω. Έν
τέλει δ' έ'πεται η έξιστόρησις τών Μηδικών πολέμων μέχρι της ύπο
•τών Ελλήνων άλώσεως της Σηστού, ην κατεϊχον οί βάρβαροι.

: Όλων τούτων την πλουσίαν, ετερογενή και ποικίλην ΰλην συγ-
-κεντροΐ δ 'Ηρόδοτος εις μίαν κυρία ν ηθ:κην θρησκευτικην ίδέαν, την
της νεμέσεως. Ένω δηλ. έκ της ιστορικής ύλης εξάγεται, ο ρ. ή
•^ττα του αρχαιοτάτου έ'θνους τών Περσών προηλθεν έκ της συγκρού-
σεως αύτου πρΟς τη; άναπτυσσομένην άκμην του Ελληνικού ε'θνους,
ό Ηρόδοτος μη εχων συνείδησιν της εσωτερικής ταύτης ένότητος
ενορά εν τοις άγώσι τών 'Ελλήνων και τών βαρβάρων την δύναμιν
της νεμεσέως. Υπάρχει δηλ. θεία τις δύναμις άρχουσα τοϋ παντός,
την οποίαν ονομάζει ό 'Ηρόδοτος άλλοτε μεν θεον η θείον, άλλοτε δε
-δαιμόνιον η δαίμονα. Αΰτη έν τη φύσει μεν παρουσιάζεται ώς σοφη
πρόνοια, έν δέ τω βίω τών εθνών και τών ά τόμων ώς αυστηρά
(φθονερά), άλλά δικαία δύναμις·, τιμωρούσα πασαν ύπέρβασιν και
-υβριν και κολουουσα ο,τι ύπερέχει. Ή φθονερά αϋτη θεότης (νέ-
μεσις) φροντίζουσα περι της διατηρήσεως της Ισορροπίας τοϋ παντός
προσέβαλε και τον Ξέρξη ν, έκ της καταπτώσεως τοϋ οποίου έγένετο
Ιναργες και το φθαρτον πάσης γήινης δυνάμεως και μεγαλείου. Τά
συμβάντα ταύτα διδάσκουσι την μετριότητα. Αυτός ό 'Ηρόδοτος ύπο

2
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φόβου προς τήντ νέμεσιν ου-μόνον. σωφρόνως φυλάττεται άπο πάσης:
εκφράσεως έθνικής ύβρεως κατά των ηττημένων-βαρβάρων,' άΧλά,κ*·ι
ομολογεί τάς άρετάς αυτών. Αυτήν δέ τήν νίκην τών Έλλήνων_π;αϊτ
ριστέ? μάλλον ως έ'ργον ·; θείας αντιλήψεως ή των Ιδίων αυτών ουνά-τ
μεων<^Ταυτα δε κάμν^υσι τον Ήρόδοτον μαλλ°ν θ$ρλόγον ή ιστορι-
κόν ,\,διότι παραδέχεται και εκεί άμεσον άνωτεραν μοίραν, οπου ύπάρ-r
χούσι πρόχειροι φυσικοί λόγοι. . Ενίοτε ομως εξηγεί τά φαινόμ.ενα και
εκ φυσικών αιτίων ή παράγε.ι τάς πράξεις εκ του ήθους και το,υ χαρα—
κτήρος τών δρώντων προσώπων.· Όπου δέ δεν πρόκειται περί της-
ΙπενεργεΙας: του θείου δΐίκνΰει δχι μόνον μεγάλην ,οξύνοιαν, -άλλα κ^-ί
αύστηροτάτην κρίσιν προς τους λόγους, τοϋ,λααν. Διά τούτο άοίκως-
κάτηγορεΐται ύπα τών άρχαίων ως ευπιστος και άκλιτος μυθολόγρ.ς.
Ούτος, ολως τουναντίον , έν τη ίστορί^ αύτοϋ διακρίνει ακριβέστατα
ό'ψιν, άκοήν και γνώμην, δι ' ής παρέχει μέτρον περί. της μεγαλυτέ—
ρας ή μικροτέρας .βεβαιότητας τών άγγελλομέ·-ων ύπ ' αύτοϋ και δει-
κνύει ού'τοίς,οτι θέλει νά ε'ίπη τήν άλήθειαν και ουδέν άλλο. "Ετι.δέ.
τό άξιόπιστον τών λόγων αύτοϋ εχει έπί μάλλον βεβαιωθή ύπο τών
έρευνών τών νεωτέρων περιηγητών ομολογούντων, οτ.ι οσα λέγει περί
Περσίας, 'Ασσυρίας, Βαβυλώνος! και Αιγύπτου ελαβε πραγματι-
κώς έκ μνημείων ή ήντλησεν έκ καλών πηγών.

Ό Ηρόδοτος ποιείται χρήσιν επεισοδίων, ων σπουδαιότερα ειναι
τά εξής' περί Αιγύπτου (βιβλ. 2) και Σκυθίας (βιβλ. 4),. ή διήγη-^
σις τού έπι του δελφίνος σωθέντος Άρίονος, ήμετάβασις τοϋ Σόλω-
νος έΓς τήν αύλήν του Κροίσου και ό περίφημος τούτων διάλογος,
(βιβλ. 1), ή διήγησις περί τοϋ θησαυρού ιτου Ψαμμηνίτου^ περί τοϋ
ιατρού Δημοκήδους (βιβλ. 3), ή διήγησις περί τοϋ Γλαύκου και τήζ
έπιορκίας τούτου, προς δε περί της συναθροίσεως τών μνηστήρων Ιν
τη αυλή τοϋ τυράννου της Σικυώνος Κλεισθένους· (βιβλ. 6). Ταϋτα
εν τή ίστορί^ δι'ά της ποικιλίας και της σχέσεως προς το ολον μετα--
θετουσι τον άναγνώστην είς νέον κόσμον. Τινά δέ τούτων μετά^μ.εγά-
λης τέχνης είς τό ολον παρενεβλήθησαν, άλλ ' ομως ούδεμίαν άλλην
αίτίαν της ύπάρξε.ως αύτών έ'χουσιν ή τήν τυχαίαν σύνδεσιν τών
χρόνων. ,

Ή διαίρεσις της ιστορίας του Ηροδότου είς εννέα βιβλία, ίσά^
ριθμα προς τάς εννέα Μούσας, Κλειώ, Ευτέρπην, Θάλειαν. Μελ—
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πορ,ένην, Τερψιχόρην, Ερατώ, Πολύμνιαν, Ούρανίαν καί Καλλιόπην,
ώς" και ή επιγραφή Μουσαι, είναι τών Άλεξάνδρίνων). Ή γλώσσα
του Ηροδότου· είναι ο άριστος κανών τής Ίάδος. Επειδή ομως πλή*
τών έπίκρατούντών Ιωνικών τύπων ■ ανευρίσκονται επικοί, ; Δωρικοί
καί 'Αττικοί τύποι, δια τούτο αύτη χαρακτηρίζεται ώς ποικίλη Έν
τη συντάξει ύπ'άρχει ό είρόμενός λόγος, δηλ. δ άπέρίοδος λόγος*
τίθενται δηλ. αί προτάσεις παραλλήλως άνευ υποταγής τής μια; ύπο
την έτέράν. Ό τρόπος δ' ούτος' τής συντάξεως χαρακτηρίζει τήν
πρώτη'ν βαθμίδα τής γλώσσης, καθ ' ην το άνθρώπινον πνεύμα -δεν
προέβη επί τοσούτον, ωστε νά διάκρίνη τήν έσω'τερικήν :συνάφειαν
τών προτάσεων. · · . . Λ .

I 4. Θουκυδίδης

Τούς 'Αττικούς ιστοριογράφου; 'δεν όνομάζουσιν οί άρχαϊοι λογο-
γράφους", άλλά συγγραφείς, κατ' εξοχήν δ'έ τούς γράφοντας τήν σΰγ-
χρονόν ίστορίαν. Ό'τελειότατος δε τού'είδους τούτου είναι ό Θουκυ-
δίδης." Ούτος' είναι δ πρώτος, όστις εν 'Ελλάδι μετά τον Ήρόδο-
τον, τον πατέρα τής ιστορίας, εθηκε τάς βάσεις τής άληθούς ιστο-
ριογραφίας. Αυτός δ Θουκυδίδης έν άρχη τής ιστορίας αύτού ονομά-
ζει εαυτόν 'Αθήναιον, ην δ' Άλιμούσιος τον δήμον έκ τής Αεοντί-
δος φυλής. Τον πατέρα αύτού αυτός.ονομάζει συχνάκις "Ολορον. Έκ
τού Ιδίου δέ Θουκυδίδου μανθάνομεν, οτι εις τήν απέναντι τής Θάσου
Θρι^κην είχε μεταλλεία χρυσού καί οτι έκ τούτου είχε μεγάλήν δύ-
ναμιν παρά τοις έκεΐ' κατοικούσιν. 'Αναφέρεται δέ καί συγγένεια τού
Θουκυδίδου προς τον στρατήγον Μιλτιάδην, ήτις δηλούται καί έκ τού
Πλουτάρχου, λέγοντος, δτι δ τάφος του Θουκυδίδου ήτο μεταξύ τών
τάφων τής οικογενείας τού Κίμωνος. Ό χρόνος τής γεννήσεως αύτοΰ
μη ών άκ^ρίβώς ώρισμένος πίπτει μεταξύ τού 470—456 π. Χ.

Ό" Θουκυδίδης καταγόμενος έκ πλουσίου καί έπισήμου γένους
ήδύνατο νά λάβη έξάίρετον άνατροφήν καί άκριβή πάίδευσιν, μάλι-
στα δέ νεώτερος σύγχρονος ών τών τότε πρωτών άνδρών έ'ν τε τη πο-
λιτεία, έπιστήμιρ καί τέχνη καί γεννηθείς έν πόλει, ήτις ήτο> τότε
ή παίδευσις τής ολης Ελλάδος. Διο λέγεται, οτι εσχε διδασκάλους
τον Άναξαγόραν, 'Αντιφώντα τον ρήτορα, τον Πρώταγόραν καί τον
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Γοργίαν. Έάν δε προσθέσωμεν είς'ταϋτα, δτι ήτο έγγαμος, οτι έί-
yw υίον Τιμόθεον και μίαν θυγατέρα, είς ην μάλιστα άπέδοσάν τίνες
την συγγραφήν τοϋ ογδόου βιβλίου της ιστορίας αύτοϋ,,. ουδέν -πλέον

περί του.ιδιωτικού βίου τοϋ Θουκυδίδου γνωρίζομεν... ..... ■

Παρ' αύτοϋ του ιδίου Θουκυδίδου (βιβλ. 4, § 10.5) μανθάνορεν,
δτι κατά τό ογδοον ετος τοϋ.Πελοποννησιακού πολέμου, δηλ. κατά.το
424 π.Χ., ούτος έξελέχθη εις τών δέκα στρατηγών και εύρίσκετο, οτε ο
Βρασίδας ήπείλει την Άμφίπολιν, έν τω λιμένι.τής Θάσου μετά επτά
τριηρών. Προσκληθείς δε ύπο του συστρατήγου αύτούΕύκλέους νά δράμ.η
προς βοήθειαν της Άμφιπόλεως άπέπλευσεν άνευ αναβολής έκ της
Θάσου. Άλλ ' δ Βρασίδας φοβούμενος τοϋτο, καταλαβών τά πέριξ
της Άμφιπόλεως και προτείνας εύνοϊκάς συνθήκας είς τους κατοίκους
αυτής, είχε καταλάβει την Άμφίπολιν. Οΰτως δ Θουκυδίδης οψε
καταπλεύσας ήδυνήθη νά σώση μόνον τό έπίνειον της Άμφιπόλεως
Ήϊόνα, ήτις θά έκυριεύετο, αν μ.ή προέφθανεν δ Θουκυδίδης."Ενεκα
τούτου κατηγορηθείς επί προδοσία έφυγαδεύθη ύπο τών Αθηναίων και
ήτο φυγάς έπί εΐκοσιν ετη.Μετάδε την κατάλυσιν τών τριάκοντα, άνέ-
κλήθη κατά πρότασιν ίοιαιτέραν του Οίνοβίου είς την πχτρίδα και
έπέστρεψεν είς ταύτην. Κατά ταΰτα λοιπόν κατά τά μεν πρώτα
έπτά έ'τη τοϋ πολέμου προ της φυγής αύτου θά είχεν έξ Ιδίας αυτο-
ψίας γνώσιν δλων, δσα περιγράφει περί τών 'Αθηνών, κατά δέ τον
χρόνον της φυγής αύτου θά διέτριβεν, ώς έπί το πλείστον, έν τοις εν
Θράκη κτήμασιν αύτοϋ (έν τη Σκαπτή "Υλη), ενθα λέγεται δτι
ε γράψε την ίστορίαν αύτοϋ ύπό τινα δεικνυομένην εκεί πλάτανον,
έφ' δσον δεν ήναγκάζετο ύπο τών ιστορικών ερευνών νά περιηγήται
και έφ ' δσον αϊ πολεμικαι περιστάσεις έπετρεπον τούτο. Φαίνεται δ'
ώς βέβαιον δτι είχεν έπισκεφθή δχι μόνον τού;. διαφόρους τόπους της
Ελλάδος, οϊτινες εΐχον λάβει πολεμικήν. σημασίαν, άλλα και τάς
νήσους και την Σικελίαν και τά, μεσημβρινά παράλια της 'Ιταλίας,
ενεκα τών έναργεστάτων περιγραφών τών μερών αυτών. Αιφνίδια δέ
διακοπή τοϋ εργόυ έν τω μέσω τοϋ Δεκελεικοϋ πολέμου προτού τε-
λείωση ούτος την περιγραφήν τοϋ είκοστοϋ πρώτου έ'τους αποδεικνύει,
δτι αιφνίδιος θάνατος διέκοψε το έργον τοϋ ιστορικού. "Αγνωστόν δ'
είναι άν δ θάνατος τοϋ Θουκυδίδου συνέβη έν Αθήναις ή έν Θράκη.

Ό Θουκυδίδης συνέγραψεν, ώς αύτος λέγει έν άρχη τοϋ πόνημα—
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τος αύτοϋ, τον πόλεμον μεταξύ Αθηναίων και Πελοποννησίων, οΰ
ή περιγραφή άρχεται άπο το£ δευτέρου βιβλίου, διότι πάν δ,τι εγράφη
προ αύτοϋ χρησιμεύει μόνον ώς εισάγωγή" Άπο του δευτέρου λοιπον
βϊιβλίου μέχρι του εικοστού κεφαλαίου τοϋ πέμπτου βιβλίου περιγρά -
φει τον Άρχιδάμειον πόλεμον (431—421 π. Χ.), άπο δέ τοϋ είκο-
στοϋ κεφαλαίου τοϋ πέμπτοι) βιβλίου μέχρι του εβδόμου την άβέβαιον
και ΰποπτον του Νικίου είρήνην μετά της Σικελικής εκστρατείας ίμε-
χρι τοϋ 413 π: Χ., έν δέ τω όγδόω βιβλίο) υπάρχει περιγραφή μόνο^
μέρους τοϋ Δεκελεικοϋ πολέμοΟ, διότι φθάνει μόνον μέχρι του 41 Γ it.
Χ. και έκέΐ'διακόπτεται ή ιστορία-αύτοϋ. · '

"Ékôcdîç της idxôpiKnç νλης υπό τό<? Θονκι/δίδόνΗ

Ό Θουκυδίδης ε χει ^πάντοτε προ οφθαλμών μόνον τόν πόλεμον
μ.εταξύ Αθηναίων και Πελοποννησίων και άκολουθών άπαρεγκλίτως
μετά μ'εγίστηζ" άύστηρότητος τούτον, άποκλείει της ιστορίας αύτοϋ
πάν δ,τι δεν ε'χει άμεσωτάτην σχέσιν προς αυτόν. "Εχει δμως Ινυ-
φάνει πέντε- μικρά έπεισόδ'α, άτινα μόνον κατά το φαινόμενον δεν
εχουσι σχέσιν προς το άντικείμενον αύτοϋ, τον Πελοποννησιακών δηλ*,
πόλεμον. Ταύτα είναι α') ή ιστορία τοϋ συνοικισμοϋ τών Αττικών
δήμων ύπο του Θησέως (2,15)', β') ή ίστορία της άποτυχούσής-τυ-
ραννίδος τοϋ Κύλωνος (1,126), γ' ) ή ιστορία της τυραννίδος και έξώ-
σεως τών ΠεισΛ<?τράτιδών (&,54 — 59), δ" ) ή ίστορία τών τελευταίων
περιπετειών του Παυσανίου και Θεμιστοκλέους ( 1,128 — 1 38) και ε' )
ή ίστορία τών Ιν τή Δήλα) θρησκευτικών πανηγύρεων τοϋ Απόλλω-
νος (3,104). Ταύτα δμως τά επεισόδια· παριστώσι κυρίας έποχάς της
προτέρας'ιστορίας τών Αθηνών προς Ιξήγησιν και διαφώτισιν τών
-τότε σχέσεων.* : .·.·-■ , . τ ;· ;. . >;ν·

Τή*£έ ίστορικήν υλην έκθέτει 6 ίστ'ορικος φυσικώς^ δπως έγένετο
αυτ*>ν άνιυ χάσματος, έν τω μεταξύ, άστε δ άναγνώ στης νομίζεις δτι
είναι -παρών. Τήν χρονική ν άκολουθίαν φυλάττει αύστηρώς και μετα-
χειρίζεται ώς χρονολογίαν το είς θέρος και χειμώνα διάιρούμενον ίαος.
Και το μεν θέρος, έν ω έμάχοντο, διαρκεί οκτώ μήνας, 6 δε χειμών,
εν φ ήρχοντο εις διαπραγματεύσεις και προπαρασκευάς, τέσσαρας.
"Ετι δε προς ρ.ερικωτερον όρισμόν του χρόνου λαμβάνειΗπ ' οψιν τήν
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φυσυιην :îûv,.^ρ.οϊόν,των.,3 £δίως δε. τρϋ.,σίτον^
ζόμενος τάς φράσεις.-.«περί σίτου έκβολήν? πριν τρνΓι εν- άκμ.η

είναι.,, του σίτου χλωροϋ..ε'τι οντος, Ιν καρποϋ. ξυγκομιδ,γ|, ολίγον, προ
τρυγητού»* ; γ ... ? ç : ί;. ■ ..·,, — "·ν .,..... « ;.. ,.

vo s^f^v ίστορίαν, δνΘρυκυδί,δης .πρώτος Ιθεώρησεν ώς. άνοέ^τυξιν
.§(%ρ&ς.ί^θρωπίνης.';ίνεργείας .ανευ^πεμ£άί>εως ύ7ςερ^φυσ.ική,ς,τι.νος_ δυ.νά-
νμ$ως και Zioç, τοΰτο -θέαιν: %\ς ,;τά άνθρώπι,ν^. Ιλα70ή~

ρια? εις τάς. σκέ.ψε.ιολ ,σχέζια' κα10πάθη αυτών. 'Ολα ο.ε ταύτα. π<£ντα
αποκαλύπτονται ιδίως διά τοϋ μέρους .εκείνου τής,ΐσ^ορίας-α^τοΰ,. δπ^ρ
δημτίγορίαι καλούνται. Αύται άποτελουσαι πλέον τοϋ πέμπτου μέ-
ρους της ιστορίας pçv ,είνοαΛοί ^όγοι αυτοί, ω;

εκάστοτε δημηγορούντων, άλλα περιέχουσι μόνον το πνεύμα τών
άγβρέυσάντων, προς δ, ώς;Ό)'ίδιος λέγει,#>ς έγγύτατά ειχεΡτο,άνα-
γράφων σύμπα,σαν τήν γνώμην των αληθώς: λεχθέντων,. ? ουχί. δέ-και
τούς εξωτερικούς τύπους.; Αί δημηγορίοίν αύται άνήκρυσι και εΙς, τά
-τρία είδη του^ητο^ικού -λόγου ,γ είναι δηλ. ,λόγρι πανηγυρικό*,,^δικα-
ι,^κοί και συμβουλευτικοί ' είς^τρ, πρώτον είδος άνήκ.εΑ.ο έπιτάφιος .του
Περικλέους (2,35rn 46), είς· ;τρ ρεύτερον oL λόγοι τών ,Πλαταιών
τών Θηβαίων ενώπιον . τών Λακεδαιμονίων δικαστών (3,53-—
~ έίς οε τό; τρίτον τομέγιστον αυτών μέρος, τριάκοντα

-καίίόκτώ. ,δημηγορίαι. · ïicôrti ;..· ; '··- fft Si . ; ;·'.-. ο λ* Ά ;··;♦ .k-vxc
, (j -'Ρ Θουκυδίδης λοιπόν τόν Πελοποννησιακρν πό^εμον ,'θε,ωρεΐ, δτι
(προεκλήθη έκ τή4 πορείας/τών. άνθρωπίνων πρ%γ[>-'άτ(«>ν, και §τι:αί

^υμφόρχί, εις άς jxi Έλλτ^ι^αί(·τ^όλε-ις- ^ερι.^π^σο,ννενίεκα το&. IJi^o—

^οννησια-κού .πολέμους -αιωνίως θ à > έπ*.ναλαμ.βάνωνχαι - εφ ofrpv,;ot άν-
θρωποι- μάλλον- πονηροί~ή( άγαθρί^ελουσι ν à ' είναι· (Θ*. :3 ,.82). Άλλα

τήν άνάγκην ταύτην, όπως τά τών ανθρώπων άποβαίνωτΐ; τοιουτο-
τρόπως, έν δσ,φ οί άνθρωποίΓ^ύτω πως. σκέπτονται και πράττουσιν,
Λποδίδε.ι είς δαιμόνιόν, τι, δπ«ρ.\ ονομ,άζ-ει τυχη^., δι ' ου σγ^αίν·£τάι,
- οτι ναύτη ; έκφεύγει τον άνθρώπινΟν: υπολογισμό;/ καΐi τήν νόησιν: χαί
>θε<«ίρεΐται ..ώς;:1νεργΰΰσα δύναμις; ^Τυχαι δίπαράτω· φουκυδίδφ: ,ση-
μχίνουσι τά αποτελέσματα της τύχης.. . · ... ' ; ϊί· vk.o ,ν; ίχ>ι

? · Θεωρεί χδε τον Ηελοποννησιακον πόλεμον ο Θουκυδίδης .ως τρν
ΓΓ^ιολόγώτατον:των προγ^ενημένωννδιά; τρείς αίτιας"; α7 .) διότι άμ-
φότεραι αϊ πρωταγωνιστούσα ι πόλεις Σπάρτη και Αθήναι ϊσταντο
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-STtl τής * άκμής άύτών, β' ) διότι1-·\δ · πόλεμος ούτος' μακρότερον χρόνον
δϊήρκεσεν ή ώΙΟσδήποΐε ά^ός γ') διότι ο-πόλεμος ούτος τοις "Ελ-
λήσϊΤ^άρείάν "συμφοράς έ'πήνεγκεν. Πανταχού-δέ τής ;ίστορίας αύτοΰ
διαφαίνεται ή μέγιστη τού ιστορικού φιλαλήθεια, ή αταραξία καί ή
αμερόληπτος κρίσις, ώστε νομίζει τις, 'οτι^δέν εχϊΐ. πατρίδα. Τον Πε-
λ^πόννησιάκον πόλ'έμον εν τη Ιστορία αύτού άπετύπωσεν ώς εν .ολον,
δνήκουσα'-δέ Ιδέα εν αύτώ έιναιΛή εξιστόρησιςτής παρακμής τών 'Ελ-
λήνωνενεκα·^^ύτοϋ-τού πόλεμου. -ΌμοιάζεΓ δέ" δ-πόλεμος.-ούτος προς
δράμα, ού ίτ'6 μέσον-εΐναί ή' εις Σικελίίαν στρατε-ία. νΩς.δέ, άν όί
'Α6ηνάΐοι: ένίχων 6^^Σικέλίο*ι, ήθελον κρατήσει τώνχΕλλήνωνπάντων*
οίΐτω oîà " τής κάτάστροφής ;τού· στόλου έν Σίκελί^ προετοιμάζεται· ή
πτώσί'ς-των ΓΑθήναίων-καί 'άρχεται ή 'λύσες του οράματος. ·'··*"
' * "Ηέίς οκτώ -βίβλία δίαίρε-'σίς "Λτής ιστορίας 'τοΟ -Θουκυ&δου.. είναι
Ιργον' ττών ' Αλεξανδρινών. ·*"" · c-

Γλωσσά καί χαρακτήρ του λογού Παρά Θουκυδίδη. Ό
θόύΐ&§ίδης είναι δΤπρώτος, ο£Ής μετεχεϊρίσθη έν τη ιστορώ-.τήν. άτ-
τικην διάλεκτόν; ·ή ρτίρια «γενικώς'τότε' εύρίσκετο ώς γραπτή γλώσσα
Ιν τη °πρώ'τη άύτης <·'άναπτΰξέι. 'Επομένως' ή γλώσσα ?τού; Θουκυδί-
δου ούσα ή άρχαία 'Αττικής ^ην μέ'τεχειρίζοντο καί οι τότε σύγχρο-
νοι σοφισταί' καί δ :ρήτώρ 'Αντιφών,* διαφέρει· τής;ύστερον 'Αττικής
δίάλεκτου.-ίίοιρά τω Θουκυδίδη άπαντώσιν? ιδιώματα λέξίως καί:. συν*
τάξεως1,- «νά- δεν εύρίσ'κονται έν^τη'λελεασμένή γλώσση/τού Ξενο-
φώντος καί Αυσίου καί ένότη κομψή καί πέριτΐχλιω του 'Ισοκράτους.
·<3ύτως α ^ουκυδιδ^ς-μετάχειρίζεται. λέξεις άσυνήθεις (περιλογισμος-r
πίεριώπή) καί' πςτε-· ποιητικάς (κωλύμη, άχθηδών, -έπισπέρχειν., άμ-
Φιδήριτος, Θάμβος), πολύτροπος δέ καί καινοφανής είναι; πα^ρ ' αύτώ
δ σχηματισμός adS^w^wpeweswaiiv rscfcvctœYjçfej^έ^όφυρσις). Παρά τώ
Θουκυδίδη ac νλεξέις κ«ΐντα* ;έν ·τηί.· κυρ içjf καί πρώτη αύτών "σήμα,σ'ίφ*
ούχ ήττον δ' εχει ούτος καί τινας μεταφοράς* ούτω καλεί άνθος τήν
^εολαίαν τής πόλεως (4,133,1), μεταχειρίζεται τάς μεταφορίκάς
φρ'ά'σεις- στόρ^σάς τό φρόνημα τ(6yl<8,^),n{cM%oç αιής Πόλεως
κακώφ ^ουλεύσαμένης (6^14). ΐοΈν- τώ, λόγω-τών Πλαταιεων
τήν πόλιν έκ παντός του, έ λ λ η ·νι κ ο ΰ έ ξ α λε^α ι -^- κ α μ<| θ ή να ι
χάί έπικλ&σθήναί άντί τού πεισθήναι.ι Προς. δέ πολλαχού εκφρά-
ζεται περιφραστικώς έκεΐ, έ'νθα συνηθέστερον ήτο νά \έκφρασθή μςνο-^



λεκτικώς (παραίνεσιν και άξίωσιν χάριτος τοιάνδε εχομεν), άντί τοΰ-
παραινοϋμεν .και άξιούμεν, ή και τανάπαλιν (τους" 'Αθηναίους οιο--
μαι μεγάλους γιγνομένους άναγκάσαι εςτρ πολςμεϊν), άντί του παρα-
σχεϊν άνάγκην πολέμου, μεταχειρίζεται ρήματα ενεργητικά άντί μέ-
σων ή και τουναντίον, ώς'ό Ηρόδοτος (έπιμιγνύντες άδεώς-. άλλήλοις.
—κατωκημένους άντί κατφκηκότας), παραλαμβάνει τά ουδέτερα
τών έπιθέτών και μετοχών άντί τών' συστοί/ων αφηρημένων ουσια-
στικών (το πιστον —τ το δυνάμενόν —· το . βουλόμενον ) άν-τί ή- πίστις *— -
ή δύναμις-4τ·ή βούλησης.1). Προς :έ'κφρασιν δε-έν τω λόγω μείζονος
δυνάμεως εχει τά είς τής ονόματα άντί τών ρημάτων (οί μεν καΐ
παρά^δύναμιν τολμηταί, καί παρά γνώμην. κ'-.νδυνευται) άντί .των, ήτ-
τον ισχυρών ρημάτων τολμώσι και κινδυνεύουσι. Έν. δέ τη. συ,ντάξε'-
μεταχειρίζεται: πληθύν διαφόρων σχημάτων, ών συνηθέστερον ; είναι^
το κατά το σημαινόμενον και το άπό κοινού (τών Συρακοσίων ο δή-
μος έν πολλή προς αλλήλους εριδι ήσαν —αί πόλεις έχώρησαν- έπί την
άντικρυς έλευθερίαν, την άπο τών "'Αθηναίων αύτονομίοεν οΰ' Τίρρτί-
μήσαντες). Ή τάσις δέ του Θουκυδίδου νά σχηματίζη εκάστη ν αυ-
τοτελή πως έ'ννοιαν κατά την φύσιν αυτής άνευ φροντίοος προς την
σύνταξιν παραλλήλου ταύτη, εννοίας. παράγε.ι έν αύτώ πολύμορφον
κατασκευήν λόγου- έν η άπαντώσιν αλλαγή του ύποκειμένου, τής δια-
θέσεως τοϋ, ρήμ,ατος, τής έγκλίσεως και έν γένει άνακολουθίαι. Οΰτο*
έν τω λόγω τών 'Αθηναίων πρεσβευτών, προς τους Λακεδαιμονίους
(1,73,2) .λέγεται* Και γαρ ότε έδρ.ώμεν, έπ' ώφ&λία έκινδυ-
νεύετο' ενθα το έκινδυνεύετο. ε δει. νά τεθη κατά το έδρώμεν èy
ένεργητικώ τύπω φυλαττομένου τοϋ αυτού υποκειμένου. Είτα δέ-
λέγει· ής του μέν έργου μέρος μετέσχετε, του δε λόγου μή
παντός', ει τι ά)φελεΐ,\ στερτσκώμεθα- έντα&θα συνυπάρχουσιν
αλλαγή τοϋ ύποχειμένου, τής διαθέσεως του ρήματος και, τής έγκλί—

ν Λ) 01 Ά&ηναϊορ'χο έπν&υμονν του πλου ονκ εξτιρέ&ηραγ.χάντϊ
την ίπν&υμίαν). — Το βονλόμένον καίϋπόητον της γνώμης ου δηλούν-
τες ες τους 'Ά&ηναίοϋς (άντί την βούληοιν καΐ ϋπο ψ Lay) άτιοκλ^—
σαι τής γνώμης τό ΰνμουμενον (αντί τον ·&υμόν) Θ. 1,90,; 2,—-6r
24,- Ρ,— 7,68,1. · -;... -Ι
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σεως. . Έλιπο^υχησέ τε καί πεσόντος αυτοΰ ές τήν παρεξ-
ειρεσίαν ή άσπίς περιερρυη ές τήν θάλασσαν (4, 12, 1),
άντί,τού δμαλωτέρου, άλλ ' ήττον συνεσφιγμένου,. έλιποψύχησέ τε κα
έ'πεσεν Ις τη* πκρεξειρεσίαν," " η δε άσπίς,κλ, Έτι δέ παρεμβάλλει
ούτος έν μια καί τη αύτη περιόδίρ πολλάς προτάσεις, αιτινες καθι-
στώσι τόν ' λογον άσαφή καί δυσπαρακολούθητον,1) ή χωρίζει .ούο
λέξεις στενως. προς άλλήλας συνδεοεμένας δια παρεμβολής άλλων λέ-
ξεων, οπω^καταστήση τήν σύνδεσιν αύτών. ίσχυρρτέραν' (έπισ^άμεθα
οΐαδδώ οί 'Αθηναίοι καί οτι κατ ' ολίγον χωρούσιν επί τους πέλας,
άντί του' δτι/κατ ' ολίγον.οί /'Αθηναίοι χωρούσιν. 'ίϊ δέ κατασκευή
των περιόδων παρ' αυτ6> είναι μεταξύ τής χαλάράς. παρατακτικής
συνδέσεως τών 'Ιώνων και τών τελείων περιόδων τών μετά ταύτα.
Κοινός δ ' ίδιωτισμος τής εποχής αύτού είναι ο άντιθετικός τρόπος του
λέγειν (μεν—δέ), έξ ού προέρχ^οντραι-^καί οί έξωτερικοί καλλωπισμοί,
οίον τά ισόκωλα, τά όμοιοτέλευτα, αί παρηχήσεις καί γενικώς τά λε-
γόμενα. σχήματα τής λέ,ξε.ως4) . Τούναντίον δέ ξένα σχεδόν προς .αυτόν

•__._ .

« Της γάρ εμπορίας ουκ ούσης, ούδε επιμιγνύντες άδεώς άλ-
λη λοις, ουτε κατά γην, οϋτε δια θαλάσσης, ν εμό μεν οί τε τα εαυτών
έκαστος, δσον άποζην, καί περιουσίαν. χρημάτων ουκ εχοντες, ούτε
γην φυτεύοντες' αδηλον δν, όποτε τις έπελ&ών, καϊ ατείχιστων άμα
όντων, άλλος άφαιρήσεται' της τε καθ " ημέραν αναγκαίου τροφής παν-
ταχού αν ηγούμενοι επικρατεΐν, ου χαλεπώς άπανίσταντο». Ή έν-
νοια της περιόδου ταύτης φχχνερωτέρ^ θα ητο οϋτφ^ Τής γαρ εμπο-
ρίας ουκ. ούσης, ούδ * εμιμιγνύντεςΓ άδεώς άλλήλοις, ουτε κατά γην,
ούτε διά θαλάσσης, νεμόμένοι δε τά εαυτών έκαστος, δσον άποζην,
ού χαλεπώς άπανίσταντο.

2 J « Τόλμα μεν γάρ αλόγιστος \ ανδρεία φιλεταιρος ενομίσθη, μέλ-
λησις δε προμηθης \ δειλία ευπρεπής' το δε σώφρον \ τοϋ άνάνδρου
πρόσχημα, καϊ το προς άπαν ξυνετο.ν j επί παν αργόν» (3,82,4). Αί
ενταύθα παρατηρούμενοι αντιθέσεις, τα όμοιοτέλευτα, ή πάρήχησις
και τό βραχύ τών προτάσεων ,εμφανίζουσιν ημΧν τον τοϋ Γοργίου ρή~
τόρος τρόπον τοϋ λέγειν.

IL
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είναι/τά λεγόμενα σχήματα τής διανοίας, τά προερχόμενα εκ. πάθους
ή Ι ξ ύποκρίσεως.1) . ° . ' ν:

. Διεγείρει ,δε προ πάν^των •την'" προσοχή ν τόυ άναγνώστού του Θου-
κυδίδου ή βραχύτης τής εκφράσεως ^.καί ή πυκνοτης, δίοτι βαθυνους
ών ούτος συμπυκνοί τάς 'ιδέας εν ολίγάις μεν άλλ ' ίσχυραις Ίέξ εσι,
καθιστάμενος οΰ,τω πολλάκις* δύσκολος προς κατανόησαν," μάλιστα" βν
ταϊς δημηγορίαις; ών τδ ΰφος διαφέρει τόυ ΰφούς τής ιστορικής' πα ρ*
αύτώ διηγήσεως. Ένταίς δημηγορίάις πα'ρουσΐάζρντάι τά ιδιώμ.άτά
αύτοϋ πολύ κα^ρά, ώς ή πυκνή βραχυλογία", άί τάχεϊαι μεταβά-
σεις, αί άσυνήθεις φράσεις-και εκφράσεις. Τά"ιδιώματα ταύτα, «τινά
παρεϊχον δί>σκολίαν και εις αυτούς τούς αρχαίους, ήδη πάρετηρήθη-
σαν ύπο τών άρχαίων κριτικών.2)

' §5: 3ενο:φ&ν.* - ,

' Ό περιώνυμος στρατηγός, φιλόσοφος ^^ι ίστόρικος γεννηθεί^ iv
Αθήναις τω 443 π. Χ. ήν υίος Γρύλλου, Έρχιεύς τον δήμον. Νέος
ών έγένετο μαθητής τοϋ Σωκράτους ύφ ' ου και ήγαποΕτο". "Μετά το
τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, ήτοι τω 401 π. Χ. προσεκλήθνι

Μόνον δύο παραδείγματα νποφοράς ενρηνται τιάρα χφ Θουκυ-
δίδη' το εν εν ,τφ λόγφ τον 'Α&ηναγόρόύ (6/3&,0) «κάΐ 'δήτά, δ

<tç TOJXldTVi $3fi?" . ι ί'.*' . i'r.'v 31vTÎQ 'ÎO - "-iFi '

πολλάκις εσκεψάμην, ,τί καϊ βούλεσ&ε, ω νεώτεροι ; τιότερον αίρχέιν

7}άη ; αλλ*ονκ εννομον..... αλλά δη μετά πολλών Ισονομεΐσναϊ ; καϊ

Η, ■ Χ : ■ ν" · ίΛ < y ι"1' i. ··· '··'"·'· ν ν· «/Ό -,

πως οικαιον τρυς ανχους ,μη των αυτών αξιονσναι και το έτερον

,-Ο j ν! >3 ννΓ· ν , .·, λ ÏUV.K» Ό ι i> " "ί'Λ">: >"ίθ'-',": ο·'-· ' - Ο :·.\ 'ν χ·'/. "" . V " »>;><)'
èv τφ λόγφ τοϋ 'Αρχιδάμου (1*30,3). Ασύνδετα δε καϊ αναφοραϊ

σπανίως μπαντώσι (7,31,4) (1,85,2) (2,41,2), ομοίως δε σπάνια

είναι τα παραδείγματα ειρωνείας καϊ σκάμματος.

2J Έκδηλότατα δ' αντοϋ καϊ χαρακτηριστικώτατά εστί τό τ ε ϊιει-

ράοβαι δι' ελαχίστων ονομάτων πλείστα σημαινειν πράγματα, καϊ

·: · ' ·' ·j j y.CjiΟ . Λ ί ,··. ■ ■ ; ; v.; ' ■ '3 V '

πολλά ο^ντφεναι νοήματα είς εν, καϊ'ετι προσοεχόμένόν τι τον ακροά-
τψ ακούσεσ&αι καταλείπειν, νφ* ών ασαφές γίγνεται το βράχν' Τνα
δε σννέλών εϊπω, τέσσαρα μεν εστίν ωσπερ όργανα της θουκυδίδου
λέξεως,'το ποιητικον τών ονομάτων', το πολυειδίς τών σχημάτων, το
ιραχυ τής αρμονίας, το τάχος της σημασίας (Δ. Άλικ. περϊ Θόυχ.).
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οντα ΐν^ιον τών Αθηναίων κινδυνεύει νά. προσκρούση' είς ·τά συμφέ-

^οντα^ της ίόίας -αύτοϋ πατρίδος' και προέτρεψεν α>>τόν, ϊνα ερώτηση
το έν Δελοοίς ααντείον. Άλλ.\ 6 Ξενοφών και αεί)' δλα^ταϋτα έπο-

vi'if ■.'·, .; : it'ν λ; Η δ . ; y,_j ····)>·:;. ν\ " ; . 4 ' ' χ-.ν ; jrt · ·

ρ^ύθτι προς τον Κύρον και μετέσ,χε^ της στρατείας κατά τοϋ άοελοού
.α.ύτοϋ. '^ρταξερξόυ, /Μιτά ρέ τήν άτυχη, ,ώς προς τον

ΐΚύρον εκβασιν της μάχης παρά τά. Κούναξα και μετά τον δι ' άπά~
^τρς ^τού ΤισσαφέρνουςjDÔvovf τοϋ Κλεάρχου και τών λοιτίών. στρατη-
γών τών Μυρίων-:εξελίχθη υπό τοϋ άπορφανισθέντος στρατρυ στρα-
-τταγός. Τότε διά; τήςφρονήσεως, ανδρείας και πολεμικής αύτοϋ εμπει-
ρίας έ'σωσεν ο Ξενοφών τούς Μυρίους,' ους ήγαγε μέχρι Βυζαντίου,
,^ατρρθώσα; ρυτω τήν κο<^οιστορικην έκείνην κάθοδόν τών Μυρίων,
ήν ή άρ^αιότης .και σύγχρονος εποχή θαυμάζει ως μεγιστον βτρατη-
^ίκρν -κατόρθωμ^α...'Αλλ ' Ιπειδη. ό: Ξενοφών έπολέμτντε κατά ,τοϋ βα-
-σιλ|ως τών Περσών, φίλου-οντρς τοις 'Αθηναίοις, και 'έβοήθησετω
Ιχθρώ αυτών Κύρω, οι Αθηναίοι εξώρισαν αυτόν. Οί Λακεδαιμόνιοι
δμως άμ.είβοντες τόν λακωνισμόν του Ξενοφώντος εοωρήσαντο αύτω
:κτή|«.ά τι εν Σκιλ.λουντι της "Ηλιοος και κατέστησαν αύτον εκεί
„ Ί3ν«ρα0§α- .6 Ξενοφών ε"ζησεν ύπέο τά.είκοσιν. Ιτη συγγρα-
φών έν τω τερπνοτάτφ τούτω τόπω τά άθάνατα αύτοΰ έ'ργα. 'Αλλ'
Φτε οί .'Ηλείοι μετά τήν έν Λεύκτροις.μάχην ..(371 π. Χ>·) άνεκτή-
σαντο τόν Σκιλλς,ϋντα ο Ξε,νοφών άνεχώρησεν εκείθεν ^καί ήλθε και
...εγκατέστη ΙννΚορίνθω, έ'νθα, κ*ί άπέθαν,ε..τω 355 π. Χ Πρότε^ον
ρμως οί 'Αθηναίοι, είχον.ανακαλέσει :αύτόγ έκ της εξορίας δια ψηφί-
σματος, επειδή, δτε· οί. 'Αθηναίοι -συνήψαν. ,^μ^αχίαν,-μετά τω./
3^δοαμονίωνΓ εναντίον τών Θηβαίων, à Ξενο.φών. ε^εμψ,εν είς 'Αθήνας
:τούς δύο αυτοϋ. υιούς,,τόν Αιόδωρον καί. τον.Γρύλλον,.ΐνα μετάσχωσι
ς^τού πολέμου κατά τών Θηβαίων, Και 6 μεν Λ.ιόδωρος έπανήλφεν είς
•τρν-πατ-ε^α.;, ^ο- δε'Γρύλλος.'- έ'πε^σεν. έν τη . ;.Ι,ν Μαντινεία μάχ#·. Δια
τοίΐτο. ίζευμ&ισθένχβζ ρί .'Αθηναϊοι άνεκο^εσαν μεν |ιά ψηφίο;μ*τρς
τέν Ξε-νοφωντα έκ της φυγής,^,ομως δ ' ρυτρς δεν κατήλθεν εις 'Αθή-
νας προτιμήσας της πατρίδος τήν ε.ν Κορινθω διαμονήν.

Ό Ξενοφών δέν ήντλησεν έκ του Σωκράτους τάς μεγάλας φιλο-
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σοφικάς θεωρίας, άλλα μόνον πρακτίκας γνώσεις. Διό διακρίνεται
ουχί δια τήν βαθύνοιαν καί τάς .μεγάλά'ς ίδε'ας, οσον δια τον πράκτι~
κον νουν, μετά του όποιου είναι μεν συνδεδεμένη σωφροσύνη καί άπλόί-
της άλλα καί φιλαυτία, ης ίχνη εύρίσκομεν καί'Ιν τοις συγγράμμασιν
αύτοΰ. , Ό λακώνισμός, τούτου προέρχεται έκ τών τότε σχέσεων καί
τής αγάπης των Σωκρατικών προς τα Δώρια ήθη. Έν τη'ίστορί^
είναι θεοσεβής και ένιοτε δεισιδαίμων. Έν ταύτη δεικνύει μεν σ^άσμόν
πρός τήν ίστορικήν άλήθειαν, δμως δ' εχέί καί βαθμών τινα πο'ιητι'κης
ελευθερίας. Πανταχού επιθυμεί νά παρίστ^: ανθρωπίνους χαρακτήρας:
καί στρατηγικούς, όπως πρός"τούτους,1 ώς πρός πρότυπα, μόρφωση
πολιτικούς καί στρατηγούς. Ένω ό. Θουκυδίδης όλοκλήρους πολι-
τείας διά μεγαλοπρεπών εικόνων κόσμων επισκιάζει την σπουδαιό-
τητα τών άτόμων, αντιστρόφως παρά τω Ξενοφώντι άνυψούνται ορ
τών ατόμων χαρακτήρες.

'Υπό λεκτίκήν έποψιν εξεταζόμενος δ Ξενοφών έχει ουχί ολίγάς
άρετάς. Διονύσιος δ Άλικαρνασσεύς έπαινεϊ τό καθαρόν, το σαφές
καί ,το έναργες τών λέξεων καί το ηδύ της συνθέσεως #ύτών,/Ένέκ.οι.
δέ τής άρμονικής καί ήδείας ροής του λόγου ύπο τών αρχαίων Ιχά—
ρακτηρίσθη ώς γλυκύτερος καί μέλιτος και 'Αττική μέλισσα ώνσ—
μάσθη.

Συγγράμματα του Ξενοφώντος. Τά διασωθέντα συγγράμ-
ματα τού Ξενοφώντοο δέν είναι ομοια προς άλληλα, άλλ ' είναι Ιστο-
ρικά, φιλοσοφικά καί πολιτικά ή πρακτικά. )Φ

Αον Ιστορικά είναι 1) τά Ελληνικά έν επτά βιβλίοις. Το
σύγγραμμα τούτο είναι Ελληνική ιστορία συνεχίζουσα" τήν ίστοριάν
τού Θουκυδίδου" καί διήκούσα μ,έχρι τής έν Μαντινεία μάχης, ητοΐ-
άπο του 411—362 π. Χ. Ή ύλη τού ποιήματος τούτου είναι μεν
πολύτιμος, άλλ' είναι άνευ έπιμελόύς έκλογής καί συμμετρίας, ίσως
δε καί άνευ αύστηράς φιλαληθείας καί άμεροληψίας ένεκα τής προς
τούς Σπαρτιάτας συμπαθείας αύτού· 2)'Κυρου Άνάβασίς, ήτοι
ή: μετ'άκριβείας, έναργείας καί τεχνικής συνθέσεως εκθεσις, τών κατά
τήν έκστρατείαν τού Κύρόυ κατά τού άδελφού ;Άρταξέρξόυ καί τήν
κάθοδον τών Μυρίων, έν οίς είχεν αύτος λάβει μέρος; 3) Κυρου Παι-
δεία, έν οκτώ βιβλίόις. Διά του συγγράμματος- τούτου, όπερ ε£να&
ηθικόν καί π&λιτικόν μυθιστόρήμα μετά ιστορικής βάσεως, πάριστ^
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-τήν άνατροφην και τόν .χαρακτήρα Κύρου τού πρεσβυτέρου καί πει-
ράται δπως εν τω βίίύ του Κύρου άπεικονίση κατά. τάς Σωκρατικάς
έννοιας το ίδανικον αγαθού ήγεμόνος* 4) Λόγος είς 'Αγησίλαον,
-ητοι έπαινος 'Αγησιλάου, βασιλέως τής Σπάρτης καί φίλου τού
Ξενοφώντος. '

Βον Φιλ,οσοφικά είναι 1 ) Απομνημονεύματα Σωκράτους ά-
αποτελούμενα, εκ τεσσάρων βιβλίων. Ταύτα περιέχουσι διάλογους, ους
<> Σωκράτης έποιήσάτο προς διάφορα πρόσωπα. Διά τούτου αποδει-
κνύει σαφώς ο Ξενοφών το άνεπίληπτον του Σίοκράτους καί επομένως,
•δτι ή κατά τού Σωκράτους κατηγορία, δτι δηλ. δεν παραδέχεται
ούτος τούς θεούς, ους ή πόλις νομίζει, καί δτι διαφθείρει τούς νέους,
.είναι ψευδής καί ανυπόστατος· 2) 'Απολογία Σωκράτους προς
•τούς δικαστάς· 3) Συμπόσιον φιλοσόφων 4) Ίέρων ή τύραν-
νος, .ήτοι διάλογος 'Ιέρωνος, τυράννου τών Συρακουσιών, καί τού
-ποιητού Σιμωνίδου* 5) Οικονομικός λόγος, διάλογος, τού

.Σωκράτους πρός τινα πλούσιον Ίσχόμαχον περί τής οικιακής οίκοτ-
νομίας.

Γον Πολιτικά ή πρακτικά είναι 1) Περί ιππικής, ήτοι τής
-χρήσεως του ίππου εις τά πολεμικά.- Τούτου, δε,ύ^ερον μέρος είναι τό
Ιπιγραφόμενον ιππαρχικός, ήτοι περί τών καθηκόντων του ιππάρ-
χου* 2) Κυνηγετικός, ήτοι : έπαινος τής θήρας* 3) Πόροι ή περί
προσόδων, ήτοι περί αυξήσεως καί καλής διοικήσεως τών 'Αττικών
-προσόδων, κατά στερεάς άρχάς τής οικονομίας· 5.) Λακεδαιμονίων
.πολιτεία καί 6) 'Αθηναίων πολιτεία. Καί τών δύο δμως τού-
των τελευταίων συγγραμμάτων ή γνησιότης άμ.φιβάλλεται.

g 6. Σνγχ,οονοι του Ξενοφώντος ιστορικοί.

Ούτοι έμιμούντο τούς τρεις μεγάλους ιστορικούς, ώς γίνεται "δή-
"λ,ον έκ του Κτησίου καί τού Φιλίστου.

Ό Κτησίας ήτο έκτήςέν Kapisc Κνίδου, ιατρός άκμάζων έν
τοις χοόνοιο ' Αρταξέρξου τού Μνήμονος, ον καί. έθεράπευσε τρωθέ^τα
4ν Κοΰνάξοις, 'Αφού δέ διέτριψεν έπτακαίδεκα έ'τη έν τή αυλή τού
μεγάλου βασιλέως έπανήλθεν εις τήν πατρίδα .αυτού., Ούτος έγραψε
καί άλλα συγγράμματα, ώς 'Ινδικά, τό σπουδαιότατον δ'δμωςσύγ-
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γραμμα ήσαν -χά Περσικά, άπερ συνίσταντο έξ είκοσι και τριών^
βιβλίων. Ό Κτησιας ώμοίάζε προς τον Ήρόδοτόν ου' μόνοΫ κα-νά-
τήν Ίώνικήν, διάλεκτον, άλλα κάΓ κατά το μυθώδες.

Ό .δε Φΐλιστος, δ Συρακόσιός1 έ^η επί τών'χρόνων αμφοτέρων-
τών Διονυσίων καί άνεμίχθή σφόδρα είς τά πολιτικά πράγματα τής.
πατρίδος αύτου.. Ούτος έκδιωχθείς ύπο τοϋ πρώτου Διονυσίου εγράφεν
έν τή εξορία Σικελικά είς ένδεκα βιβλία περιλαμβάνοντα 'τήν ίστο-
ρίαν τής νήσου άπο τών άρχαιοτάτών χρόνων μέχρι Διονυσίου του
πρεσβυτέρου. 'Ανακληθείς δ ' ύπο τοϋ νεωτέρου'Διονυσίου ενήργησε,
τήν έξορίαν του Δίωνος καί ώς στρατηγός τοϋ στόλου τοϋ Διονυσίου-
καταναυμαχηθείς ύπύ τον Δίωνος έφονεύθη ύπο τής δημοκρατικής,
μερίδος." Ό ιστορικός ούτο$ η*ο ουχί άνεπίτήδειος μιμητής τοϋ Θόύ-
κυδίδου. 'Αλλ' ομως ενεκα τής πολιτικής θέσεως έλειπέν άπ' αύτού·
ή άναγκαία άμεροληψία καί φιλαλήθεια, επειδή ηύνόει την ""τυραννίδα.,
φιλοτύραννος ών καί κολακικός. Προς δέ "ύστέρει "του ^πρωτοτύπου
κατά τήν καλήν διάταξα τής ύλης καί τήν δύναμιν τής περιγραφής;
Τούτου καθώς καί τοϋ Κτησίου σώζονταν μόνον άποσπάσματα-τών
έργων αυτών.

§ 7. Δεντέρα περίοδος της ΐίίτορτας-

Ό 'Ηρόδοτος, δ'Θουκυδίδης καί 6 Ξενοφών έθεωροϋντο ύπο τών
αρχαίων τά άριστα·'ύποδείγματα ιστορίας, τά όποια οι μεταγενέστε-
ροι ιστοριογράφοι δεν έχουσι φθάσει. Διότι οί'ιστορικοί" τής περιόδου
ταύτης άντι νά έρευνήσωσι τήν πλουσίάν ύ'λην, ήν ειχον έκ τής
μεταδόσεως τού Ελληνικού είς εύ'ρυτάτας εκτάσεις, κατά 'το' μέγα
παράδειγμα τοϋ Θουκυδίδου έν τή αύστηρα άληθεί<£, είσήγαγον-
είς τήν ίστορίαν'μύθους, ρητορικά σχήματα καί ρήτορικάς ύπερβολάς,.
αϊτινες είσέδυσαν είς τήν ίστοριογραφίαν έκ τών ρητορικών σχολών,
ών μαθητάί οί πλείστοι τών ιστορικών τούτων ήσαν. Αι πράξεις
μάλιστα του μεγάλου 'Αλεξάνδρου, αϊτινες διά το μέγεθος κα: τήν
περιοχή ν ειχόν τι το μυθώδες ήγεφαν τήν φαντασίαν τών Ελλή-
νων. Αί 'Ινδία: καί ή 'Ανατολική 'Ασία έν τή ξενική καί άγνώστψ
αυτών μορφή ήσανάνεξάντλητος πηγή προς φαντασιώδεις ύπερβολάςί
Έκ τών ιστορικών τής περιόδου ταύτης οί κυριώτεροι είναι 61
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έξης* Θερπομπος ό Χίος, ο £ξοχώτατος τών μαθητών του Ίσο-
κράτους. Ούτος εγραψε Ελληνικά εις δώδεκα βιβλία', συνέχειαν
τής ιστορίας τού Θουκυδίδου μέχρι τής περί τήν Κνίδον νοαυμαχίας
(410 — 394 π. Χ·). 'Αλλά το σπουδαιότερρν αύτου έργον ήσαν τά
Φιλιππίκά συνιστάμενα έκ πεντήκοντα καί οκτώ βιβλίων. Το άτο-
νςν υφος τού λόγου αύτου, ώς και ή δηκτική καί διαβόητος φιλόψο—
γος κριτική τών προσώπων καί πραγμάτων', ήσαν τά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα τού'τρόπου τής παραστάσεως καί τών λόγων τού ιστο-
ρικού τούτου.

Έφορος έκ τής έν Αίολίδι Κύμης, μαθητής επίσης του Ισο-
κράτους. Ούτος γεννηθείς κατά το 380 π. Χ. είναι ό πρώτος, δστις
σι^νεγραψεν είς τριάκοντα βιβλία καθολικήν ίστορίαν (Τά καθόλου
ώς τήν ονομάζει ό Πολύβιος) άπό τών Τρωικών με'χρί τών χρόνων
αύτου. Έν τη ίστορί^ αυτού έχούση καλή ν ,διάτα^ιν τής ύλης, κα-
θαρότητα γλώσσης*δίεύθυνσιν πρός, τόν πρ.αγματισμόν τής ιστορίας
του Πολυβίου, ύπήρχον πολλά ρητορικά σχήματα καί γεωγραφικά!
καί χρονολογικαί ειδήσεις, ας ώφελή,θη μετά ταύτα ό γεωγράφος
Στράβων.

Καλλισθένης ό Όλυνθιος. συγγενής και μαθητής του 'Αρι-
στοτέλους καί άκόλουθος του μεγάλου Αλεξάνδρου είς τάς εκστρα-
τείας αυτού. Έγραψεν Ελληνικά είς δε'κα βιβλία καί τά κατΓ
Άλέξανδρον.,

Είς τόν κανόνα τών ιστορικών πλην τόύ 'Ηροδότου, του Θουκυ-
δίδου, του Ξενοφώντος, του ΘεΦπόμπου, του 'Εφόρου, καί του Καλ-
λισθένους περιλαμβάνεται καί 'Αναξιμένης ό Λαμψακηνός. Καί
ούτος ήν άκόλουθος τού μεγάλου 'Αλεξάνδρου γράψας καθολικήν Έλ-
ληνικήν ίστορίαν είς δε'κα καί επτά βιβλία άπό τών θεογονιών μέ·^
χρι τής έν Μαντινεί^ - μάχης. Πρός δέ εγραψε καί Φιλιππικά, ήτοι
περί τών πράξεων του Φιλίππου καί τού μεγάλου 'Αλεξάνδρου.
Τούτου, θαυμαστή , ήν ή ρητορική ικανότης καί ή ευκολία μιμήσεως
του ύφους παντός συγγραφέως.

, Ενταύθα μνημονευτέοι είναι καί πλείστοι άλλοι ιστοριογράφοι
τοϋ μεγάλου 'Αλεξάνδρου, ου τάς πράξεις έπραγματεύοντο οί μεν
ρητορ^κώς, οί.δέ.^ρονολογικώς, τινές δέ μάλιστα ήμερολογικώς (εφη-
μερίδες). Τούτων έπισημότατοι είναι Πτολεμαίος ό Λάγου, βασι-



λεύς τής Αιγύπτου, Ευμενής έκ Καρδίας, πόλεως τής Θρακικής
χερσονήσου, Διόδοτος ?ξ Ερυθρών, πόλεως κείμενης απέναντι τής
Χίου, Κλείταρχος ό Δείνωνος, συγγράψας μυθιστόρημα' μάλλον Ά
ίστορίαν του μεγάλου 'Αλεξάνδρου, Εκαταίος ό εξ "'Αβδήρων και
άλλοι πολλοί. , '

Μετάβασιν δε άπό τής ρητορικής ιστορίας προς τήν πραγματικής
του Πολυβίου άποτελοΰσιν οί χρονολογικά; ιστορίας συγγράψαν-
τες, οιτινες διεκρίνοντο κατά τήν άκρίβειαν τής χρονολογικής κατα-
τάξεως καί τήν άγάπην προς τήν άλήθειαν, ήσαν δμως κατά τό ύφος
ξηροί καί μονότονοι. Ούτοι δύνανται να διαιρεθώσι α') είς συγγρά-
ψαντας καθολικάς χρονολογικας ιστορίας,* ώς Τίμαιος ό Ταυρομενί-
της (280 π. Χ.) ζήσας πεντήκοντα έτη έν '.Αθήναις καί γράψας Ελ-
ληνικά, Σικελικά καί Ιταλικά είς έξήκοντα καί οκτώ βιβλία καί
τόν πόλεμον του Πύρρου. Ούτος πρώτος μετεχειρίσθη τακτικώς ώς
χρονολογίαν τάς'Ολυμπιάδας,άς εν ίδίω βιβλίω'Ολυμπίονίκαι επι-
γραφομε'νω ήρεύνησεν.Καί β') είς ειδικούς χρονολογικούς ιστοριογρά-
φους, δηλ. ιστοριογράφους πόλεων, ών διακρίνονται οί Άτθίδο-
γράφοι, γράψαντες την εσωτερικήν καί έξωτερικην ίστορίαν τής Άττ
τικής εκ παραδόσεων. Τοιούτοι δ' είναι Κλείδημος (410 π. Χ.)
καί ό πάντων περιφημότατος Φιλόχορος ό'Αθηναιος μάντις καί τε-
ρατοσκόπος, c-ύ το κύριον πόνημα Άτθίς ή Άττικαί ιστορίαι είς
δε'κα καί επτά βιβλία περιείχε τήν ίστορίαν τών 'Αθηνών άπ' αρ-
χής τής πόλεως μέχρ_ι του 261 π. Χ.

\ 8. Τρίτη περίοδος ίίτορίας.

Πραγματική ιστοριογραφία τών 'Ρωμαίων. — Πολύβιος.

Πραγματική ιστορία λέγεται ή'ποιούσα τόν άναγνώστην ίκα-
νόν, δπως έξάγη ούτος ώφελείας ες αύτής δια τόν βίόν καί τάς ασχο-
λίας αύτοΰ. Διατάσσει επομε'νας τάς ίστορικάς πράξεις κατ' αυτόν
τον σκοπόν. Τοιαύτη ιστορία εξαίρει ακριβώς τά έλατήρια τώνπρά-
ξεων καί ταυτοχρόνως δεικνύει τί έγένετο ορθώς καί τί μή ορθώς. Τό
κύριον δ'υπόδειγμα τοιαύτης ιστορίας είναι ό Μεγαλοπολίτης Πο-
λύβιος, υιός τοΰ άρχηγοΰ τής'Αχαϊκής συμπολιτείας Λυκόρτα. Ούτος



εγεννήθη το ετος 204 π.Χ. και απέθανε περί τό 124 π.Χ. Παιδευθεις
ύπά του πατρίς καί του φίλου Φιλοποίμενος; είς τα πολεμικά καί πρτ-
λιτικά, κατΐέλ'αβε τά ύψιστα αξιώματα έν τη πάτρίδι αύτου. Μετά U
τ·«υτα. ήχθη είς 'Ρώμην ώς είς τών χιλίων ευγενών όμηρων της 'Αχαϊ-
κής συμπολιτείας: μετά το οίκτρον τέλος του πολέμου, δν ήγειρε προ$
τούς; 'Ρωμαίους ό Περσεύς, τελευταίος β-ασιλεύς τής ^Μακεδονίας. Έ>;.-
ττα^θα έ'ξησ.ε -δέ£α καί επτά ολα έ'^η σύνάψας σχέσεις μετά των, έπι-
φανεστάτων 'Ρωμαίων, ώς του. Σκιπίωνος του ..'Αφρικανού καί τού
Αϊμιλίου-Παύλου. :Μετά τον 'θάνατον δέ τού Σκιπίωνος, ω ήκολού-
Φησεν είς τάς εκστρατείας παρ α στάς μάρτυς τής κατα-στροφής^τής
-Καρχηδόνος, έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα. "Ενεκα δέ. τού σεβασμού,
ον είχον οί 'Ρωμαίοι .προς αυτόν, προσήνεγκε μεγάλας έκδουλεύσε^ς
τη πατρίρι, άς ,ευγνωμόνως άνεγνώριζεν αύ'τνί. Καί δεν ήουνήθη
μεν νά σώση τήν Κόρινθον, Ισωσε ο' όμως διά τοϋ Κάτωνος τά \ε ί -
ψαν,α τών, Αχαιών λογάδων, ci όποιοι ήσαν έν 'Ρώμη. ' Ο Πολύ-
βιος έκ ©ίλομαθείας ορμώμενος άπεδήμησεν εις παλλάς χώρας τής
'Ασίας, 'Αφρικής καί Ευρώπης, κατ' εξοχήν δ' είς τάς Άλπεις,
τήν Ίβηρίαν καί τήν Γαλλίαν μέχρι τοϋ Ωκεανού. Τελευταϊον δ'
επανελ.θών είς τήν πατρίδα κατέπεσεν ενκ τίνος -ίππου καί έτελεύτη-
-σεν Ικεϊ. - ...'..!

Ούτως ό Πολύβιος φέρων εφόδια την ίδιοφυίαν αύτοϋ καί τήν έν
τω σχρλείω τοϋ βίου παίδευσιν συνηνωμένην μετά τής πείρας τής
-πολιτικής καί πολεμικής τέχνης καί τής ακριβούς γνώσεως του οργα-
νισμού τής 'Ρωμαϊκής πολιτείας καί τής ιστορίας τών σπουδαιότα-
των εθνών της έποχής αύτού συνέταξε πλην άλλων ιστορίαν καθο-
λική ν. περιλαμβάνουσαν χρονικον διάστημα πεντήκοντα καί τριών
•ετών άπο τού δευτέρου ΚαρνηδονικοΟ πολέμου μέχρι τής αλώσεως
τής Κορίνθου 4 ). Τέλεια εχουσι οιασωθή μόνον τά πρώτα πέντε βι-

- - ('Εκ τής καθολικής ιστορίας Πολυβίου βιβλ. 4, 7, 8. Χαρα-
-κτηρισμός Άράτου).

« "Αρατος γάρ ην ζ à μεν άλλα τέλειος ανηρείς τον πραγματικον
τρόπον καϊ γάρ ειπείν και δίανοηΰήναικαι ,στέξαι τό κριϋεν δυνατός,
καϊ μην ενεγκεϊν τάς πολιτικός διαφοράς πράως καϊ φίλους ενδήσα-
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βλία. Έκτος δ' αυτών έπιτομαί τοΰ έκτου" βιβλίου μέχρι τού δεκά-
του έβδομου καί πολλά αποσπάσματα έκ του έκτου' βιβλίου μέχρι
του τριακοστού ένατου;Το θέμα τού ιστορικού είνάι μέγα, διότι πε.-
ριγράφεί τ~ό ^ρονικόν έκεϊνο διάστημα, καθ * δ'ή 'Ρώμη τόν γνωστόν
κόσμον εις τήν έ^ουσίαν - αυτής ύπέτασσεν. Ό 'ιδιαίτερος σκοπός τήο
ιστορίας του Πολυβίου ήτο νά δείξη δια τίνος μέσου έγέν&ντό οί "Ρω-
μαίοι κοσμοκράτορες. -Θεωρεί δ ' è Πολύβιος τοιούτον τήν τοΰ 'Ρω«-
μα'ίκοΰ πολιτεύματος ιδιότητα. Έκτος δέ-τούτου διά τής προσ1-
φυούς παραστάσεως τών συμβάντων καί ακριβούς Εκθέσεως και ανα-
λύσεως τών αιτίων καί αποτελεσμάτων τών γεγονότων ζητεί νά οε-ΐ-
δά|η τούς πολιτικούς καί στρατηγούς δλων τών έθνών κ»ί χρόνων.
Ό Πολύβιος νομίζει, δτι σκοπος τής ιστορίας είναι ή ώφέλέια καί
ουδέν ταύτης ώφελιμώτερον* Δύναται μεν. τις καί'διά τής πείρας νά
γείνη βελτίων, άλλη πείρα αύτη συνδέεται μετά πόνων καί κινδύ-
νων, Ινώ ή διά τής ιστορίας γνώσι'ς ^παράγεται άνευ βλάβης. Όθεν

οϋαι καί συμμάχους πρόσλαβε!ν ονδενός δεύτερος, εν ι δε πράξεις,
άπάτας,επιβουλάς συστήσασϋαι κατά τών πολεμίων καί ταύτας επί τέ-
λος άγαγεΐν διά της αντοϋ κακοπαϋείας και τόλμης δεινότατος. 'Εν-
αργή δε τών τοιούτων μαρτύρια και πλείω uèv εκφανή 'οτι τοις ιατο-
ρηκόσι κατά μέρος περί τ ε τής Σικνώνος και Μαντινείας καταλή-
ψεως και περί τής Αιτωλών εκ τής Πε/Ληνέων πόλεως εκβολής, τό
δε μέγιστον περί τής επ3 Άκροκόρινάον πράξεως. Ό <5' αντός ούτος
δτε τών υπαίθρων άντιποιήσασθαι βονληΰείη, νω&ρός μεν εν τάΐς
επινοίαις, άτολμος δ' εν ταις επιβολαϊς, εν όψει δ' ον μένων τό δει-
νόν. zlio και τροπαίων επ ' αυτόν βλεπόντων επλήρωσε την Πελοπόν-
νησον, και χήδέ πη τοις πο'λεμίοις αεί ποτ1 ψ' ενχείρωτος. Οντως αϊ
τών άνϋρώπων φύσεις ον μόνον τοις σώμασιν εχονσί τι πολτ>ειδες.
ε τι δε μάλλον ταΐς ψυχαϊς, ώστε τόν αν τόν άνδρα μη μόνον βν τοις
διαφέρουσι τών ενεργημάτων πρός α μεν ενφνώς εχε.ν, πρός*α δε ε-
ναντίως, άλλά καί περί τίνα τών ομοειδών πολλάκις τόν αντόν καί
αννετώτατον είναι καί βραδύτατον, ομοίως δε καί τολμηρότατονκαί
δειλότατον. Ον παράδοξα ταυτά γε, οννή-Θη δε καί γνώριμα τοις
βονλομένοις συνεφιστάνειν». Λ



μετά φιλοσοφικού πνεύματος πειράται, ΐν'χ έκ του παρελθό-τος κ α
του παρόντος προίοη τό μέλλον.

Αιά τούτο κατ.'επανάληψιν συμβουλεύει τους Έλληνας, foot
ύποχωρήσαντες είς'τήν1 τύχη ν ,* - μη Ιπιχειρήσώσι νέον πόλεμον κατά
τών 'Ρωμαίων, Λ

Κέντρον της ολής ιστορίας τοϋ Πολυβίου είναι τό πόλ,ίτευμα τών
ΤΡωμαίων", ώς της ιστορίας-τοϋ .' Ηροδότου η νέμεσις. Έκ τούτου,
ώς, από εστίας, εκπέμπεται οώς ε^ς ολα τά μέρη της ιστορίας. Διαρ-
ρήδην ο Πολύβιος λέγει, οτι' ή 'Ρώμη διά τού πολιτεύματος αυτής,
και ; ήττηθείσά ύπό τών Καρχηδονίων, όύ μόνον έσώθη, άλλά και
σύμπαντα τόν γνωστόν κόσμον ^είς τήν έξουσίάν αύτής ύπέβάλεν.
Παρ' αύτώ θρησκεία, επιστήμη και τέχνη", άπερ κατά τάς επικρα-
τούσας ιδέας τών νεωτέρων τίθενται έν τή αύτη τάξει, ε"χουσι δευτε-
ρεύουσας θέσιν Προέρχεται δέ τοΰτο. έκ τοϋ ότι ό 'Ρωμαϊκός, λαός
ήτο κατ ' εξοχήν πολιτικός.

Ώς πρός τήν τέχνη ν της παραστάσεως -ό Πολύβιος είναι κατώ-
τερος τών έγκριτων ιστορικών. Ούτος ολίγον φροντίζει περί τοϋ κάλ-
λους τοϋ λόγου και έκτίθησι μόνον τά γεγονότα άκριβώς άποφεύγων
τό ρητορικόν ψιμύθιον^ όπερ ούδαμώς συμβάλλεται, όπως άπέικονίση
εις τον άναγνώστην τήν άλήθειαν. Ή γλώσσα τοϋ Πο7.υβίου είναι
ô αρχαιότατος και κάλλιστος μάρτυς τής κοινής γλώσσης. Ό θησαυ-
ρός αυτής είναι πτωχός,μετά πολλών δμως νέων λέξεων άνευ πρα-
γματικής εννοίας,ή δέ κατ - σκευή τών περιόδων μονότονος κάί χαλαρά
και ή χρήσις τών μορίων ανακριβής και ελλιπής.

g 9. Τετάρτη περίοδος της ιστορίας.

Μετά τήν άλωσιν τής Κορίνθου ή 'Ελλάς, και κάτ ' εξοχήν αί
'Αθήναι, εγένοντο τό παιδευτήριον τών "Ρωμαίων. Ένω ούτοι τήν
πρλιτικήν εδιδάσκοντο εν τη πάτριοι αύτών, τήν ρητορικήν και τήν
φιλοσοφίαν έν τή 'Ελλάδι άνεζήτουν. Ή παρά τών 'Ρωμαίων άτΛ-
διδομένη τιμή είς τά δύο ταϋτα 'Ελληνικά προϊόντα παρώτρυνε τούς
"Ελληνας, ϊνα περί ταδτα άσχολωντάι. 'Αντιπρόσωποι δέ ταύτης
τής περιόδου είναι Διόδωρος ό Σικελιώτης και Διονύσιος ο Άλικαρ-
νασσεύς, έξ ών 6 μεν πρώτος εχει φιλοσοφικήν διεύθυνσιν, 6 δέ δεύ-
τερος ρητορικήν.
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Ό Διόδωρος ζήσας έπί τών χρόνων τοϋ 'Ιουλίου Καίσαρος και
του Αυγούστου συνέγραψε μετά πολλάς πλήρεις κινδύνων περιηγήσεις
τής 'Ασίας και Ευρώπης και μακράς πράτερον.παρασκ'ευάς ·καί σπου-
δάς καθολικήν ίστορίαν είς τεσσαράκοντα βιβλία άπο των μυθι-:
κών χρόνων μέχρι τών πολέμων τοϋ Καίσαρος έν Γαλλί<£ (60i7F-X.)
όνομάσας αύτην βίβλιοθήκην. 1) Έκ τών διασωθέντων ήμΐν βι-
βλίων το,πρώτον. πραγματεύεται^ την Αίγυπτο ν .το δεύτ.ερον τά εθνη
τής Ασίας, το. τρίτον τά τής Λιβύης, τό τέταρτρν την μυθικήγ
ίστορίαν τών Ελλήνων κα'ι το πέμπτον τάς Έλληνικάς νήσους. ε τι
δε το ενδέκατος μέχρι τοϋ ε'ικοστοϋ τούς Περσικούς πολέμους άπο τοϋ
Ξέρξου μέχρι.τών μαχών τών διαδόχων τοϋ μεγάλου 'Αλεξάνδρου
κατά τοϋ Αντιγόνου. Έκ των άλλων βιβλίων εχομεν μόνον έπι—
τομάς και άποσπάσματα.

Ό Διόδωρος, αν και είργάσθη τριάκοντα ετη,; δμως ουδέν άλλ.ο
επραξεν ή νά μεταφέρη έκ τών άριστων πηγών και ειδικών συγ-τ

') (Έκ τής βιβλιοθήκης Διοδώρου βιβλ. XIV. 116,5. Τό Κα-
πιτωλιον σώζεται υπό τών κραυγών τών ιερών τής "Ηρας χηνών).

« 01 δε Κελτοί, κατανοήσαντες τά Ιχνη τοϋ προσφάτως άναβεβη-
κότος, αυνετάξαντο κατμ της αυτής πέτρας άναβήναι νυκτός. Διό καϊ
περί μέσας νύκτας οι μεν φύλακες παρερραϋυμηκότες ήσαν τής φυ-
λακής δια την όχυρότητα του τόπον, των δε Κελτών τίνες κατά της
πέτρας προσανέβησαν. Τους μεν ονν φύλακας ελαϋον, χήνες δ' ιεροί
τής "Ηρας τρεφόμενοι- και Ό-εωρήσαντες αναβαίνοντας κραυγην εποί-
ουν. Σννδραμόντίον δε τών φυλάκων εγά joy, τόπον, ούτοι μεν κατα-
πλαγεντες ουκ, ετόλμων προαελΟεϊν) Μάρκος δε ας Μάλλιος, ένδο-
ξο; ανήρ,εκβοη&ήσας επί τον τόπον τω μεν ξίφει την χείρα τοϋ προσ-
αναβαίνοντος απε^οψε, τω δε ϋ·υρεφ π,ατάξας είς τό στή&ος απε-
κ%λισεν αυτόν από τής πέτρας. Π,αραπλήσίοις àk καϊ τοϋ δεύτερον
προσαναβαίνοντος άπολομενον f οι λοιποί ταχεοις πάγτες εφυγον.
'Απορρώγος δε τής πέτρας οϋσης, μπάντες κατακρημνισ&έντες έτελεν-
τηοαν. Αιόπερ πρεσβευο μένων τών 'Ρωμαίων πμρΐ διαλνσεαις, επέί-
α&ηοαν χιλίας λαβόντες λίτρας γρνσοϋ την 'πόλιν εκλιπεΐν και εκ τής
'Ρωμαίων χώρας άπαλλαγήναι.
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γραμμάτων τάς ιστορίας πάντων τών "λαών τής 'Ρωμαϊκής κοσμο-
κρατορίας. Ήθέλησεν, ίνα τήν κοσμοκράτορίαν καί έν τή ιστορία
πραγματοποίηση καί κάταστήσή γνωστόν τοίς 'Ρώμαΐοίς τον κοσμον,
δν ούτοι· Ιίιτήσάντο. Ό Διόδωρος εν τω πρόλογω'ΐΐάί έν πολλοϊξ' χϊί-
ρίοις εξαίρει το φιλοσοφίκον στοιχέιο'ν τής ιστορίας. ϊ^ύτην ονομάζει
μητρόπολιν τής όλης Φιλοσοφίας, προφήτην τής αληθείας καί τούς
ιστορικούς ύπουργούς τής θείας πρόνοιας. Άΐλ ' ουδέν τοιούτον έπρα-
γματοποίησεν έν τή ιστορώ αύτού, ης μάλλον σκοπός είναι νά παι-
δέύστζΐ ηθικώς τούς άνάγνώστας. Διά ταΰτάπανταχού ένθύμείται τούς
μεν κακούς νά κακίζη, τούς δ * αγαθούς ν '-&ντάμείβή. Ή βιβλιοθήκη
τού "Διόδωρου παρά την έ'λλείψίν τής δέόΰσής οργανικής ένότ'ητός λαί
τήν άνευ κρίσεως έ'κθεσΐν τής ύλης, cfôèp' κάθίστήσι τάύτην σϋμφ'όί
ρήμά μάλλον λεπτομερειών συντεταγμένων χρονολογικώς κάτ ' 'Ολυμ-
πιάδας, άρχοντας Αθηναίων καί 'Ρωμαίων υπάτους, παρέχει ύλικον
πολύτιμον διά τινας περιόδους τής άρχαίας ιστορίας και Ιδίως τής
Σικελίας. * Η γλωσσά του Διοδώρου είναι γενικώς άκαλλώπιστος καί
μονότονος.

Ό δέ Διονύσιος ήτο ές 'Αλίκάρνά<&οϋ τής ϊίαρίάς ^ών έπί
τού αύτοκράτορος Αυγούστου. Ούτος διέτρίψέν είκοσι "δύο έ'τή εν
'Ρώμη, ινα μ'εΐέτήσή' τήν 'γλωσσάν κάί'τά γράμματα της πόλεως
ταύτης, διδάσκων συγχρόνως'τήν ρητόρίκήν. Συνέγραψε δέ 'Ρωμάϊ-
κήν άρχαιόλ'όγίαν, ήτοι ίστορίάν της' 'Ρώμής άπο τών μυθικών
χρόνων μέχρι τής άρχης του Καpyηδονικού τ^ολέμού. Αυτή συνίστατο
είς είκοσι βιβλία, ών εχομεν τέλεια μόνον τά εννέα, το μεγάλύτερον
μέρος τού . δεκάτου καΓ ενδεκάτου καί _|κ των άλλων επίτόμας καί
αποσπάσματα. '0 Διονύσιος, κάίπερ περι ιστορικής τέχνης μιεγάλή-
γΟρων καί τον Θουκύδίδην ψέγων, δμω'ς μικρά ίχνη άλήθόύς ίστορί··
κής επιστήμης δεικνύει. Παρά τούτω ή ρητορική έ'χει^τόν πρωτεύοντα
σκοπόν, ή δ' ιστορία άτΐολέσασα το άύ'θύπάρκτόν αυτής καί είς μέ'σο'ν
τάπεινωθεϊσα έ'χει δευτερεύοντα, Γϊλην τής 'ίΡώμαϊκής αρχαιολο-
γίας συνέγραψε καί ρητορικά καί κριτικά' συγγράμματα, έξ ών
εχουσι διασώθή ήμΐν 1 ) ρητορικά "α' ) περί συνθέσεως ονομάτων
ρητο^ίκή'ν ε'ποψιν), β') τέχνη ρητορική. κρΙτίΚ'ά ίκάίλλίλογί'Κ'ά*
α') τον) άρχαίων κρίσεις ή τών παλαιών χαρακτήρες,β' )"·Υπομνημα-
τισμοί αρχαίων ρητόρων, ών εχουσι διασώθή ήμΐν τδ πρώτον ήρίισυ
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τέλειον, του δέ δευτέρου ήμίσεος-μόνον το περί λεκτικής δεινότατος
του. Δημοσθένους 5) 3). Τρεις έπιστολα ι * α.' ) πρός ' Α.μμαΐον πρώτη
(περί.. Δημοσθένους λόγω /·-. καί 'Αριστοτέλους τεχνών ), β' ) πρός.Γναϊρν
Πομπήιο ν (περί Πλάτωνος καί τών κυριωτέ,ρων· ιστορικών),, γ' ) επι-
στολή προς .'Αμμαΐρν .δευτέρα (περί τών, Θουκυδίδου ιδιωμάτων) .

, .· 10. Τ Ήθίκη Ιστορία.

Πλούταρχος. Τή περιόδω ταύτη ανήκει καί ό Πλούταρχος,
ου ή ιστορία ;έ'χει ηθική ν χροιάν, σκοπούσα, τήν μόρφωσιν των ηθών.
Ούτος γεννηθείς έν Χαιρωνείφ τής_ Βοιωτίας περί τό 50 μ. Χ. ετυ-
χεν έπιμεμελημένης, ανατροφής καί παιδείας καί έπερόθη 'ιδίως είς φι-
λοσόφικάς σπουδάς μαθητεύσαςΑι 'Αθήναις παρά τώ τότε άκμάζοντι

4) (Έκ τών υπομνηματισμών περί τών αρχαίων, ρητόρων Δίον.
τοΰ Άλικαρνασ. κ. 4. Περί τής σαφήνειας τοΰ Λυσίου έν τω λόγω).

«Tqî την άρετήν αποφαίνομαι πέρΐ,τον άνδρα την ο αφήνει αν ον
μόνον τήν εν τοις όνόμασιν, άλλα και τήν εν τρις πράγμασιν. "Εστί
γάρ τις και πραγματική σαφήνεια, ον πολλοίς γνώριμος' τεκμαίρομαι
δε, οτι τής μεν Θουκυδίδου λέξεως καί Δημοσθένους, οΐ δεινότατοι
πράγματα εξειπέϊν Ιγένογψο, πολλά δνσείκαστά εστίν ήμΐν καί ασαφή
καί δεόμενα εξηγητοΰ'. ή δε Λυσίου λέξις άπασά ε στ ι φανερά καί
σαφής και τω πάνυ πόρρω δοκόνγτι πολιτικών άφεστάναι λόγων.
Καί ει μεν δι ' άσϋενειαν δυνάμεως εγένετο τό, σαφές, ονκ άξιον ην
αν το αγαπάν' νυν. δε ό πλοντο ς τών κυρίων ονομάτων εκ πολλής
αϋτφ περιουσίας άπόδείκνυται ταύτην τήν αρετήν. °Ωστε τήν σαφή- j]|

νειαν αντου ζήλουν άξιον' καί μην τό 'γέ βρμχέως εκφέρειν τ à νοή-
ματα μετά του , σαφούς, χαλεπού τον πράγματος δντος φρ'σει, τοΰ |
συναγαγεϊν άμ,ψω τα/ήτα καί κερμσαι μετρίως jj. μάλιστα ονδενός ήτ-
τον των άλλων άποδείκνμται Λυσίας χρωμένος' ώότε ον δ εν τοις Sià
χειρός εχουσι τόν' ανδρα οϋτε άκνρολογίας ' οϋτε . άσαφέίας δόξαν
λαβείν,. Τούτον δε μΐτιον, οτι όν τοις όνόμασι δουλεύει τά πράγματα
παρ' avjcjï. τον δε κόσμον ονκ εν τφ διαλλ,άττειν τόν ΐδιώτην, άλ,λ'
εν τω μιμεισΌαι, λαμβάνει»



φιλοσοφώ 'Αμμωνίω. ΕΤτα ο' αύξήσας τάς γνώσεις αύτοϋ διά μεγά-
λων .περιηγήσεων ήλθε-/ είς 'Ρώμην, ενθα ανέλαβε τήν διδασκαλίαν
τού Τραϊανού," παρ' ού ύστερον αυτοκράτορας γενομένου έ'λαβε με-ι
γάλα. .αξιώματα, γενόμενος ύπατος : και ; έπαρχος τής 'Ιλλυρίας.

.. Μετά τόν-θάνατον δε τόϋ Τροίϊανοϋ· -φαίνεται ότι έπανήλθεν είς
τήν .πατρίδα, ενθα διήλθε:.τά τελευταία/τής ζωής αύτοϋ έ'τη, ων
άρχων ·τής πόλεως εκείνης· κ^αί .ιερεύς αού Πυθίου 'Απόλλωνος. Ό
Πλούταρχος ήγάπα πάντας τούς· "Ελληνας κοινώς,- και ιδιαιτέρως
τούς Βοιωτούς, χάριν τών οποίων και τόν πατέρα τής ιστορίας Ήρό-
δοτρν καττηγόρησεν ώς έχθρόν τή Ελλάδι, διότι ούτος έν τη! ίσ,τορί<£
αύτοϋ κατεδίκασε τούς Βοιωτούς διά τόν μηοισμρν α.ύτ·ών. "Εγγαμος
δ ! ών είχε γυναίκα. Τιμοξένην. όνομαζομένην, ήτις' κατ ' αυτόν τόν
ίδιον ήτο γυνή-δίχα περιεργίας και. δεισιδαιμονίας. 'Εκ ταύ-
της .δ '. έγέννή.σε τέ.σσαρας υίούς^ και-μίαν θυγατέρα Τιμοξένην κ,α.ι
ταύτην , κατά-.τό τής μητρός- όνομα κληθείσαν.·; Τό έ'τος τού θανάτου
τού Πλουτάρχου δεν είναι ακριβώς γνωστόν, φαίνεται δ' όμως να μή
εζησε μ.ετά τό 120 μ. Χ.

Ούτος ζών είς έποχήν-' καθ ' ην .&:^ολίτης· δεν είχε μετοχήν είς
τά πολιτικά, δεν συνέγραψε πολιτικήν ίστορίαν, άλλ ' έν τοίς ίστο-
ρικοίς αύτοδ; συγγράμμά^ν εξήρε τό ήθίλόν, μόνον σκοπον εχών, ρπως
διά τής φανερας -εκθέσ.εως της ά.ρετής...καί τής .κακιάς και τής παρα-
στάσεως /άξιομιμήτών; και έν.αρέτων χαρακτήρων ενθουσίαση και τήν
καταπεσούσαν ήθ^ήν συνείδ^οσιν . της εποχής αύτου ζωώποιήση. Τον
•ηθικοί rTOÛ τον σκοπό ν ήκολούθησεν είς: όλα ν αύτοϋ τά' συγγράμματα,
ά-^άνήρχοντο εις διακόσια δέκα,· ών εχρυσι διασωθή ήμίν περίπου έκα-
τόν είκοσι και-πέντε. Διαιρούνται;.δίε τάΰτα είς δύο* 1) εις:Ιστορικά
δηλ. τούς τεσσαράκοντα /.αϊ'- s ξ παραλλήλους βίους -έξοχων ανδρών
Ελλήνων και 'Ρωμαίων,- ών τεσσαράκοντα και δύο μεν ιστορεί, ού-
τος κατά. ζεύγη, έ'να "Ελληνα και έ'να 'Ρωμαίον, τέσσαρας δέ, ήτοι
'Αρταξέρξην τόν Μνήμονα, τον. "Άρατον:, τόν Γάλβαν και τόν Ό-
6ωνα, μεμ,ονωμένως. Μετά τό τέλος δ ' έκάστου ζεύγους έπίφέρει σύγ-
κρισιν τών β<ογραφηθέντων> ανδρών^ ήτις^έν πολλοίς είναι αυθαίρε-
τος' 2) είς φιλοσοφικά, δηλ. έβδομήκοντα έπτά πραγματείας, αΐ-
τινες συνεκδίδονται-μ.έν ύπό τό όνομα Ήθνκά, περιέχούσιν όμως και
πολλής ίστοριχήν καί έν γενεί- άρχαίολογικήν· άξίαν. '
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Έκ, τών συγγραμμάτων του Πλουτάρχου πολυτιμότατοι ειναε-
είς ημάς οι παράλληλοι (Βίοι, δχι μόνον διότι καταλλήλως ύπέγεί-
ρουσι τον ζήλον προς τήν δδξαν καϊ τάς ηρωικάς αρέτ^άς; άλλά κ*.ί
διά την γνώσιν τής αρχαιότητος. Τόση δ ' έίναι ή πληθύς τών εξαί-
ρετων ηθικών διδαγμάτων καί λαμπρών παραδειγμάτων έν τοις ερ—
γόις τούτου, ο έ'ρως προς τήν άλήθειαν καί το άγάθόν, ώστε τα-
συγγράμματα του Πλουτάρχου είναι ή άριστη διαπαιδαγώγηση τώ'ν
νέων. · :'. -. - · ;· ' ··;

Ό Πλούταρχος άκμάσας είς έπο'χήν,. καθ' ην ή γλώσσα ήρξατο
ήοη νά διαφθείρηται, δέν μεταχειρίζεται τήν γλώσσαν::τοϋ καθαρού
Ελληνισμού, άλλ' έ'χουσιν εισδύσει είς αυτήν έκ της κοινής γλώσ-
σης πολλαί χρήσεις μη κάθαρεύουσαι. Ένεκα δέ τής άτέχνου πλο-
κής τών προτάσεων άποτελοϋνται πολλάκις μακραί καί ασυνάρτητοι
προτάσέις, αί οποΐαί καθιστώσι δύσληπτον καί δυσνόητον-τήν εννοιαν-
τών λεγόμενων.

> I 11. Πέμπτη πέρίοδοζ της. Tdxopia^

Το Έλληνικον πνεύμα Ιξάσθενήσαν κοίτα τήν περίοδον ταύτην
πολιτικώς μεν ή το δ ούλο ν τής ^Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ^φιλολογι-
κώς δέ τών μεγάλων πνευμάτων της κλασικής Απόχης . Επειδή δε
υπό τινα έ'ποψιν το Έλλήνικόν πνεύμα «ν τή άσθενεία αύτού ύπεχώ-
ρησεν είς το 'Ρώμαϊκόν, οί αντιπρόσωποι .τής 'Ελληνικής .ιστορίας
εχούσί τι 'Ρωμοά'κόν. 'Εν τοϊς περίσωθεϊσιν ίστορικοίς 6 έ^νικος χα-
ρακτήρ τών 'Ελλήνων είναι· .εσβεεσμένος,; at ' ίστορί αϊ τούτων δεν εί-
ναι σύντεταγμέναι κ ατά "τήν τεχνικην καί ποιητικήν αΐσθηβιν .των
άρχάιοτίρών, άλλ' έ'χουσί χι : ξηρον καί 'άχρουν. ' '3

Αντιπρόσωποι τάύτη4 ! τής περιόδου -έίναι ο Άρριανος, ο 'Απ—
πιανός", - Δίων δ -Κασσιος καί ό Ήρωδιανός

§12. Άρρτανός.-

Ό Φλάβιος Άρριανός έγέννήθη εν Νικομήδεια τής Βιθυνίας κατά
το τέλος τοϋ πρώτου αίων·ος μ^Χ. Έκτη<7*το ο* ομως ^.ύτος πολντίκ^
δικαιώματα έν 'Αθήναις καί έν 'Ρώμη καί κατά τό 13.6 μ. Χ.
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έγενετο έπαρχος τής Καππαδοκίας. Ενταύθα διεκρίθη διατην-Όίοι-
κητικήν αυτού ίκανό?ήτα · και διά την άνδρείαν, μεθ'ής έπολέμησε
προς τούς Άλλανούς και Μαασαγέτας.- Κατά δε το 146 μ. Χ. έγε-
νετο ύπατος ύπο 'Άντωνίνού τοϋ Ένσεβοϋ^ και περί το τέλος του
βίου. μετέβη : εις την ioiav πατρίδα j Ινθα Ιγένετο. ιερεύς τής Αήμη--
τρος: κάί Περσεφόνης κάί άπεθάνεν είς βαθύ γήρας έπί Μάρκου . Αυ-
ρηλίου'. ' ' V ' *Χ ■ ■■ ;

Ό Άρριανος θέλων νά παραβάλη έάυτον προς τον Ξενο.φών.τα
έξωμοίου τάς σχέσεις αύτοϋ προς τον Έπίκτητον προς τάς του S ε --
νοφώντος π^ος τον'Σωκράτη'Ως εκείνος ε γράψε ν άπομ νη μο ν ε ύμάτ α,
οΰτω και δ Άρριανος διατριβάς τοϋ διδασκάλου αύτου. Προς δέ κατά
μίμ,ησιν του Ξενοφώντος εγραψεν άνάβασίν Αλεξάνδρου"διαϊ|Γάϋ'μ£-
νήν είς επτά βιβλία έν 'Αττική διαλέκτω. Τρ σύγγραμμα τοϋτέ, ου
το μεν πρώτον βιβλίον πραγματεύεται περί τής είς τέν θρόνον άν.α-
βάσεως τοϋ μεγάλου 'Αλεξάνδρου, το δέ τελευταϊον περί τοϋ Qavâr?
του και χαρόικίτήρρς αυτρϋ, ξίναι-,σχεδόν, τελεία κΛ,ί άριστη ιστορία
τοϋ μεγάλου . 'Αλεξάνδρου, εκ τών πολλών Ελληνικών ιστοριών τοϋ
·»υ,τόυ άντικβιμένρυ* Πλην, ταϋ ίστόρικΡϋ τούτου έργου σώζονται ήμΐν
του Άρριανοϋ έκ τών φιλοσοφικών αύτοϋ συγγραμμάτων Έκίκτή-
του έγχειρίδΐ;θν, περιέχον τά κύρια τής διδασκαλίας τοϋ, διδα-
σκάλου—άυ τοϋ . Επικτήτου είς .βραχείας προτάσεις κατά την προφο^ι
ρικήν τοϋ δ.ί$α.σκάλού ^άπάγγελ£<&ν τούτων, καί διατρϊβαί !S*ftl··
Κΐητου είς τέσσαρα βιβλία,, έκ τών ^τώ, Ι.ξ ών Τάρχήθεν συνιστά ντο
αύτάί. Προς .δέ εκ τώντακτικων -αύτοϋ συγγραμμάτων σώζεται εν
απόσπασμα., εκτασις ..κατ*.-' 'Αλλαν^ν.^άνάπτυξιξ του στρατοδ.
κατά τών -Αλλανών). V -ν

. : . Ό Άρρια.νος. είχε συγκαταριθμηθή είς'τούς συγγραφείς τών σχο-
λείων/ ένεκα τής ευσυνείδητου ερεύνης καί επιμελούς χρήσεως τών
πρώτων καϊ βεβαιότατων, πηγών^ τής άξιας τών λεγομένων περί
έθνών, ηθών και εθίμων αυτών, καί τών γεωγραφικών αύτοϋ γνώ-
σεων . Το λεκτικον/ τοϋ ' Αρριανοΰ είναι ι μεν ίσχ.νόν, άλλ ' όμως .σαφές
και άκριβές*

g 13. 'Αππιάνός.

Ούτος ήτο Άλεξανδρεύς σύγχρονος τω Άρριανώ. Έπί τινα χρό-
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νον ήτο δικηγόρος έν 'Ρώμη, είτα εγενετο αυτοκρατορικός επίτρο-
πος έν τή LOtcjs -αύτοϋ πατρίδι. Ό. Άππιανός συνέγροι,ψεν άνευ μεν
πνεύματος, αλλά κατά τάς.άρίστας. πηγάς 'Ρωμαϊκά, ήτοι ίστο-
ρίαν τών ύπό τήν'Ρωμαϊκην άρχην εθνών, είς είκοσι τέσσαρα βιβλία,
ών εχομεν ενδεκα ουχί έν συνεχεία πλήρη και έκ τών λοιπών απο-
σπάσματα 1). Ούτος έν τή συγγραφή'τής ιστορίας ήκολούθησεν ούχ
τήν συνήθη μέθοδον τοϋ κατατάσσειν τα γεγονότα: κατά χρονικοί τμ-ή-
ματα, άλλα διείλε τήν ίστορίαν κατά τό παράδειγμα τοϋ 'Ρωμαϊ-
κού κράτους είς επαρχίας, έχουσας τήν σειράν, κάθ ' ·ην αύται έγέ-
νοντο 'Ρωμαϊκαί έπαρχίαι.- - . -

Τό έργον του Άππιανού περιέχει., πολεμικήν ίστορίαν, ίστορίαν -

*) (Έκ τής 'Ρωμαϊκής Ιστορίας του Άππιανού βιβλ.ΙΙ· κεφ. 78.
Μέρος τής περιγραφής τής πεοί Φάρσαλον μάχης του Ιμφυλίου πολέ-
μου Καίσαρος και Πομπηίου).

Μέλλουσιδ &τι κάϊ εις αλλήλους άποβλέπονσιν, ή ήμερα πρού-
χοπτε' και το μεν Ίταλικδν άπαν ευσταθώς έφ 3- ησυχίας^ άκριβοϋς
άνέμενεν. Τό δε σνμμαχικονό Πομπήιος αντόϋ ταρασσόμενον όρων
υπό της μελλήσεως, και δείοας μη προ τόν αγώνος Αταξίας κατάρ-
ξειεν, ΰπεοήμαινε πρώτος, καΐ άντήχησε Καίσαρ. Αντίκα δ ' at rè
σάλπιγγες άντους εξώτρυνόν δρ&ίοις'κλαγγαΐς; cogèv τοσωδε πλήύει
ΤΐόλλαΙ κατά μέρη' καϊ οί κήρυΧες κάΐ οι επιστάται περι&εοντες η7νει-
γον. Οι δε σοβαρώς αλλήλοις επηεσαν, μετά τ ε άάμβους καϊ σιωπής
βάΰντάτης, καϊ πολλών άγώνων τοιώνδε εμπειροπόλεμοι. Πλησι-
άζουσι δ' αντοΐς ήδη τόξα καϊ λ'ϊ&οι πρώτον ην; και τών ιππέων
βραχύ τά πεζά προλαβόντων πεΐραί τε καϊ επέλάνεις έπ * αλλήλοις.
Κάί προύχοντες οΐ'τοΰΐίομπηίου, το δέκατον τέλος εκυκλοϋντο.
Καίσαρος δε τόοημεΐον τοις εφεδρεύουσιναραντος, οι μεν επανα-
στάτες εις τους ίππους: έχώρονν, δρ·&οΐς άνω τοις δόρασιν είς τά
πρόψωπά ■ τνπτοντβς τους έπικα&ημένους. Οί δ* ουκ ένεγκόντες αυ-
τών οϋτε την άπόνοιαν, ούτε τάς επί στόμα καν κατ9 οφθαλμούς πλη-
γάς εφευγον άκόσμως. Και τ6 ενταϋόα πεζό ν, ενύνς ιππέων ερημον
γενόμενον, εκυκλοϋντο οί τοϋ Καίσαρος Ιππείς, αυτοί δείσαντες
τιερικνκλωσιν».
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Επαναστάσεων,καί εμφυλίων σπαραγμών. Σκοπός δέ τής ιστορίας αύ-
-τοϋ είναι' ή ηθική διδασκαλία καί ένίσχυσις τΟύ ηθικού αισθήματος.
Ή γλώσσα του Άππιανου είναι άπλή 'καί εύκολος.' 'Αφήγεϊται'δ*
ούτος τά γεγονότα " μετά" πολλής "Φιλάληθείας- άντλήαας έκ* τών -άρβ-
-στων πηγών, έν δέ τή παραστάσει μιμείται τόν -Ηρόδοτον καί Πο-
!λυβιον, δεν ήδυνήθη δμώς νά επιτύχη τήν ένάργειαν ουδετέρου. -· " ,

g 14. Δίων ο Kddrïioç Κόκκηιάνός. ';

Ούτος ήτο υιός'Ρωμάίου συγκλητικού κ-άί έγεννήθή Ιιατά το 155
-μ.Χ. έν δικαία τής "Βιθυνίας.Τον πλείστον χρόνον διέτρίψεν έν 'Ρώμη
άνελθών τά ύπατα αξιώματα τής πολιτείας, γενόμενος ταμίας, άγο-
ράνόμος, στρατηγός καί δις ύπατος (219 καί 228 μ. Χ.). Συνέ-
γραψε δέ καί άλ^α συγγράμματα, άλλ' δμώς τό στουδαιότερον IpV
γον αύτού είνάι 'Ρωμαϊκή Ιστορία είς ογδόήκοντα βιβλία, ών εχό-
μεν τέλεια άπο τού 36 —54, άπό δέ τού 55—80 έπιτομήν; εκ δέ
τών άλλων εχομεν πλείστάς έκλογάς καί ^άποσπάσματα 4). Ό Δίων

?) (Έκ τής 'Ρωμαϊκής ιστορίας ^ίωνος του Κασσίου βιβλίον
XXXIX κεφ. 6—7. Έξιστόρησις τών κατά τήν κάθοδον του Κι-
"κέρώνος, πρός ην βίφ'κάί έν: αύτη τή-διαψηφίσει ό Κλώδιος άντέστη).

«Πομπήιος δε εν τούτω την κάόόδον τ φ Κικέρων ι ψηφισϋήναΐ
διεπράξατο. nÔv γαρ' δια τοϋ Κλώδίού εξεληλάκει, τοϋτόνΐπαυτόν"
J-κεΐνον επανήγαγεν-. Ούτω* που to ανόόώπειόν δι* ολίγου τ ε εστίν
δτεμεταβάλλεται, και αφ % ίων ώφεληθήσεσύάί τίνες ή 'kaï βλαφθή·^
οεσθαι νόμίζονσι τά εναντιώτατα άνχίλαμβάνόυσιν.Συνέπράττον δε
Λπο τών στρατηγών και τών δημάρχων άλλοι τ ε και Τίτος "Αννιος
Μίλων, οΐπέρ που καί τήν γνώμην είς το πλ^ήϋος εσήνεγκαν, Ό
γαρ Σπιν&ήρ^ ό υπάτός τό μεν τι και τφ ΙΪόμπηίφ χαριζόμένος, τό
και-εξ ίδιας εχ&ρας τόν Κλώδιον άμνϊ>όμένος, -υφ' ής και την
μοιχείάν άντον δικ'άζων κατεγνώϊϊεϊ. Καϊεκείνψ δε άλλοι τέτώνεν
χαΐς αρχαΐς οντύον τυπήρχον, καϊ é άδελφός "Αππιος Κλαύδιος στρα*
τηγών, δ τε Νέπως ό ύπατος άπ' οικείας τινός έχθρας τόν Κικέ*
ρατνα μισών. : "· '· - ^
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έμιμή,θη τον ΘουκυΒίδην.. Άλλ' β σπεύσε νά μιμήθ·?} τήν μορφήν, ένώ-
ελειπε αύτώ τό πνεύμα. 'Αφηγούμενος ^τήν ίστορίαν τής 'Ρώμης άπό
τού. Αινείου: μέχρι τής-. έποχής. αύτοΰ περιγράφει πολεμικάς πράξεις.,
πολιτικάς ταρα,χάς καί έ'ριοας τού 'Ρωμαϊκού λαού. Ά*λλ ' b αυτο-
κράτωρ, ... ή χύλή μετά τώνδολοπλοκιών αύτής, αί δ^αοοχαί τών
θρόνων μετά τών κακουργημάτων, τά θέατρα κκί οί άγώνες, τά συμ-
πόσια καί αί άνόητοι τών,. Καισάρων είναι η σπουδαιοτέρα
προσοχή τού ιστορικού, ενώ γίνεται Ιπιλήσμων σπουδαίων ιστορικών
γεγονότων. Έχει μεν επιμελή.χρήσιν τών πηγών, άλλ ' είναι, ιστο-
ρικός μεροληπτικός, δουλικός, κ^λαξ προς τήν μωρίαν τών Καισάρωνr
αυτάρεσκος, φιλόδοξος καί άγαπ^; έκ μικροπρεπούς ^ματαιότητος . vôç"-
καταβιβάζη τούς ένδοξους άνδρας.Κατά τήν έξωτερικην δ' ομως μορ—
φήν εχει, -ώς ό Θουκυδίδης, φράσεις μεγαλοπρεπείς καί είς δγκον διε·—
σκευασμένας, άρχαϊκάς: συντάξεις χαί περιόδους μακράς μετά παρεν-
θέσεων. . . .·

§15. 'Οοω&ιΐινός.

Ούτος ζών άπό τού 170 —240 μ: -Χ. έν 'Ρώμνι ύψώθη είς πολλο£

Ούτοι τ ε, ουν fell πλέον y πριν, arc και ηγεμόνας τόυς υπάτους;
εχρντες, καί οί άλλοι-οι εν τfj. πόλει, διαστάντες πρός εκατέρους, ε&ο-
ρύβορν. Και άλλα τε βκ τούτον ουκ. &ν ^κυσμω πολλά εγίγνετο και èv,~
avffoτή διαψηφίρει ϊγνο,υς ό ΚλΦδιος^ τ;ό πλήθος πρός του Κικέροανος
ερόμενον, τους μοναμάχονς, ους ό ,αδελφός αύτου προς αγώνας Απίτ
ταφίους Μάρκω τφ σνγ%ενεΐ παρεσκενάσατο, λαβών είσεπή—

δησενείς τόγ. σψλλογρν και, πολλοίς μενετρ.α)σε, ρτολλους ό' εκτεινεν.
Οϋτ3 ουν ή γνώμη εκυρώφη,^κ.αί, έχείνοις ώς δορυφόροις συνών φοτ
βερός και εις, τά ^λα πάζμν ήν άγορανομίαν τε γ]τει, ώς και τήν δί-
κην τής βίας, αν άποδειχβή; διαφζνξού μένος. '^γράψατο γάρ αυτόν
q MtÀwVj κάΐ .ούκ είοήγαγεν. Οϋτε γάρ οι .ταμίατ, δι * φν τήν άπο-
·'.: ΐΦ?.Y&HÂÇ&Ql· γίρηντο και ô Νέπφζ άπειπε

τφ φτρατ-ηγφ μ/ηδεμίαν,. προ τής κλ^ρώοεως αυτών, δίκην προσέσΰαι,
"Εδει δε άρα τους άγορανόμους προ τών ταμ ών καταστήνα , και èiàr
τοϋτο δτι μάλιστα ή διατριβή εγένετο.
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-πολιτικά άξιώματα και συνέγραψεν είς οκτώ βιβλία μέρος της 'Ρω-
; >.'ϊκής ιστορίας επιγράφόμενον της μετά Μάρκο\ν§ασϊλεΐας Ιότο-
£ΐάΐ, δηλ. πεντήκοντα έννέά ετών ίστορίαν1). Ούτος^έαίαήθη μεν

*) ('Εκ τών ίστορικών 'τοϋ ~'Ηρωδιανόΰ: βί'βλ." IV κεφ. Περί*
-γραφή τελετής' άποθεώσέως 'του αποθανόντος αύτοκράτορ'ος Σεβήροι»
-ύπό τών υιών αύτοϋ). —______________________

"Εθος γάρ εστι 'Ρωμαίοις εκϋειάζειν βασιλέων τους επί διαδό-
χοις παισι τελέύτήσάντας' τήν τ ε το αυτήν τελετήν άπσϋέωσιν καλοϋ-
cfiv. 'Μεμιγμένόν δέ τι πένθος εόρτή και θρησκεία κατά πάααν χήν.
πόλιν δέίκνϋται. Τό'μεί> γαρ σώμα τον τελευτήσαντος πολντελεΐ κη-
δεία κατ α θάπτό υσνν άνθρώπών νόμφ. Κηρον δε π λασάμεγοι εικόνα,
τϊάντα δμοίαν tip τετελεϋΐηκότ*, επί -μεγίστης ελεφαντινης'κλίν7]ς, είς
νψοίς αρθείσης πρδτιθέάσιν εν τή τών βασιλείων ^Ισόδω, χρνσοντρεϊς
στρωμνάς υποστρώνννϊ'τες. Ή δ' εΐκών εκείνη εν >&%ήματι νοσονντος
π&όκέίτάί ώχριώσα. Της δε κλίνης εκατέρωθεν καθέζονται επι πλμ-
στόν τής ημέρας, εν μεν τω λάιω μέρει, πάσα ή Σύγκλητος, μελαί-
ναίς εφεστρίσι χρώμενοι' εν δε τω δεξιω γυναίκες πασαι, δσαις άν-
τρων ή πατερών αξίωμα τιμής ένδοξου μεταδίδωσιν.Οντε δε χρυσο-
-φορονσά τις αυτών *οραται όϋιε περιδεραίοις κοσμονμένη, άλλάλι-
τας εσθήτας λεύκας άμφιεννύμέναι, σχήμα παρέχόνσι λυπονμένων.

Επτά μεν ου ν ημερών τα είρημένα επιτελείται, 'Ιατροί τε είσιόν-
τες εκάστοτε, προόίασι ifj κλίνη, καϊ δήθεν έπισκεψάμενοι τον νοσονντα
χαλέπώτερον εχειν απαγγέλλόυσίν εκάστοτε. Έπό,ν δεδόξη τετελευ-
τηκένάι, την μεν κλίνην άράμενοι τοϋ τε ιππικού τάγματος ενγενέστα -
roi καϊ τής Συγκλήτου επίλεκτοι νεανίαι κατακομίζουσι διά τής ιε-
ράς δδόϋ, εις τε τήν άρχαίανάγοραν προτιθέασ ν, ενθα οι 'Ρωμαίων
-άρχοντες απόμννντάι. 'Εκατέρωθεν δε βάθρα τινά σύγκειται èv κλί-
μακας σχήματι' και επι μεν θατέρου μέρους τών ένγεϊ'εότάτων καϊ
-ευπατριδών χοοός εστήκε παίδων, εν δε τω αντικείμενα) γυναικών
τών Κεν αξιαισεϊ -εΤνάϊ δοκόύσών. "Άδονσι δε εκάτερόι υ μ νους τε ken
παιάνας εις τόν τετελευτηκότα, σεμνω μέλει και θρηνώδει ερρυθμι-
«ομένους.

Μετά δε τοϋ το βαστάσαντες τήν κλίνην, φέροϋόιν εξω τής ko-
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τον Θουκυδίδην, δμως δανείζεται κα-ί παρ' άλλων συγγραφέων., φρά--
σεις. Είναι δέ τοχρονικον διάστημα τής ιστορίας αύτοϋ σπουδαιό-
τατον, δωτι έν ουδεμία έποχή τοσαΰται άλλαγαί ηγεμόνων, τοσαϋ-
ται ποικιλίαι έσωτερικών καί έξωτερικών πολέμων καί τοσούτοΐ-άν--
•όκρυστοΓ χαρακτήρες νήγεμόνων συνεκεντρώθησαν. Άλλ ' ο ίστορικος.
γένεται 'έπιλήσμων των έργων τής ειρήνης καί της εσωτερικής κατα—

λεως είς τό καλού μενον "Αρεως πεδίον, εν&α κατεσκεύασται εν τφ-
ϊι^ατυτάτω τον πεδίου τόπω τετ ράγων όν τι και ίσόπλευρον άλλης μεν
νλης ουδεμιάς μετέχον, εκ μόνης δε συμπήξεως ξύλων μεγίστων, είς
σχήμα οικήματος. Πάν δ εκείνο ενδοχλεν μεν φρνγάνμιν. πεπληρωτα.ιΤ
εξωϋεν δε χρνσονφέσι στρωμναϊς, ελεφαντίνοις τε άγάλμασι, γραφαϊς
τε ποικίλαις κεκόσμηται. Έπ' εκείνφ δε ετερον, σχηματι μ$ν καϊ κό-
σμφ παραπλήαιον*, μικρότερον. επίκειται, πυλίδας εχον καί ·&ύρας άνε-
ωγυίας. Τρίτον καϊ τέταρτον αεί τον υποκειμένου μείονr èç τελευταϊον
βραχύτατον περαιοϋται. 'Απεικάσαι τις âv τό σχήμα τοϋ κατασκευ-
άσματος φρυκτωρίοις, α τοις λιμέοιν επικείμενα, ννκτωρ δια του πυ-
ρός είς ασφαλείς διαγωγάς τάς ναϋς χειραγωγεί' φάρους δ3 αυτά όί
πρλλοϊ καλοϋσιν. 3Ες δη τό οίκημα τό δεύτερον άνακομίσαντες τήγ
κλίνην, τΐϋέασιν' άρώματά τ ε και ϋνμιάματα πάντα, δσα ή γη φέρειr
εΐ τέ τίνες καρποί ή πόαι χυμοί τε, συμβαλλόμενοι προς ενωδίαν, âva-
κομίζονται καϊ σωρηδόν χέονται. Οϋτε γαρ ε&νος ούτε πόλις τις
οϋτε τών εν αξιώσει fj τιμϊ] εστίν, δς μη δώρα ταντα ύστατα πέμπειI-
φιλοτίμως ες τιμήν τοϋ βασιλέως. Έπάν δε μέγιοτον χώμα άρά^
τών αρωμάτων, πας τ ε ό τόπος πληρω&η, ιππασία περί το κατασκεύ-
ασμα εκείνο γίγνεται. Πάν τ ε τό ιππικοί' τάγμα περιύει κύκλω μετά
τίνος ευταξίας καϊ ανακυκλώσεως, πυρρίχίφ δρόμφ καϊ ρυ&μω. "Αρ—
ματά τε περιέρχεται όμοια ενταξίφ, φέροντας τους εφεστώτας, ημφιε-
σμένονς μεν, τάς περιπορφύρους έσ&ήτας, προσωπεία δε περικειμέ—
νους, εικόνας έχοντα, δ σοι 'Ρωμαίων ενδόξως έοτρατήγηοαν η εβα-
σίλενσαν. . . (. .'

Τούτων δε συντελεσ&έντων, λαβών λαμπάδα ο την βασιλείαν
διαδεξάμενος προσφέρει τφ οίκήματι* οι τε λοιποί πανταχόθεν πυρ-
περιτι&έασι' πάντα δέ ραστα άνάπτεται εύμαρώς υπό τοϋ. πυρόςr



στάσεως τοϋ'Ρωμαϊκού χ,ράτους. Ό,,τι Ζ ' όμως-λέγει φέρει τον -τύπον
τής αληθείας, &ν καί ούχί σπανίως έκ μετριότητος μάλλον έπαινε'
κάί όλίγον ψέγει. Ή γλώσσα τοϋ Ήρωδιανού είναι σαφής καί φυ-
σικής διότι Vôiv μεταχειρίζεται τήν ύπερά-ττικίζουσαν διάλεκτον άλ«(
λ ων ιστορικών.

Οί μετά ταύτα ιστορικοί μέχοι τών Βυζαντινών ιστοριογράφων
είναι πολλοί. Τούτων δμως τά έ'ργα, ώς καί πλείστων άλλων τών
άπό τοϋ .Πολυβίου χρόνων, έ'χουσιν άπολεσθή. Σώζονται δμως πολ-
λών έκλογαί (συνόψεις) γενόμενα ι κατά ο ιατ αγ-ή ν Κωνσταντίνο υ. ·τοΰ
Πορφυρογέννητου κατά το 9.50 μ Χ;ύπο διαφόρων λογίων τής, επο-
χής έκείνης. : .· ■ · ■ - : · 'It,' ';» >>.

I 15- Βυζαντινοί ιστορικοί.

Ούτοι άνήκουσι κυρίως είς τήν Έλληνΰχήν γραμματολογίαν τοϋ
Μεσάίωνος καί είναι άπαντες περίπου εβδομηκοστά. 'Αναφέρομεν ρε
Ινταϋθα τους σπουδαιοτέρους.

Ζώσιμός. Ούτος έκ Κωνσταντινουπόλεως ών καί περί το 450
μ.Χ. άκμάσας συνέγραψεν ίστορίαν τών αυτοκρατόρων άπ' Αυγού-
στου μέχρι Θεοδοσίου τοϋ μικροϋ (30—410 μ.Χ.) είς εζ βιβλία, ων
το πρώτον, δεύτερον, τρίτον καί έκτον είναι άτελή 1. Έν τω πρώτο)

φρνγάνων τε πλή&ους καί θυμιαμάτων επινηθέντος. Έκ δε τον τε-
λευταίου _ καί βραχυνάτου κατασκενάσμαιος, ώσπερ άπό τίνος επάλ^
ξεως, αετός άφίεται, συν τφ πνρϊ άνελευσόμενος εις τον αιθέρα, δς
ψερειν άπό γης ες ούρανόν τήν τον βασιλέως ψυχήν πιστεύεται υπό
cΡωμαίων καϊ εξ εκείνου μετά τών λοιπών :&εών θρησκεύεται.

(Έκ του Ζωσιμου βιβλίον 4, κεφ. 59. Ό Θεοδόσιος τόν μεν
υίόν Όνώριον άναδέίκνυσι βασιλέα, τόν δε Στελίχωνα στρατηγών
άποφήνας καταλείπει έπίτροπον τούτου. Πρός δέ αφαιρεί τήν- περί
τα ίερά καί θυσίας δαπάνην τών 'Ρωμαίων αρνουμένων να ασπά*
σθώσι τήν τών χριστιανών πί&τίν). '

άΤών δε πραγμάτων ώδε τφ βασιλεϊ Θεοδοσίω προχώρησάντων
επιδημήσας τγ\ eΡώμη τόν υίόν 'Ονώριον αναδείκνυσι/βασιλέα, Στει
λίχωνα στρατηγόν τ ε άποφήνας άμα τών αυτόθι ταγμάτων καϊ επίτρο-
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βιβλίω αναφέρει σαφώς καί ορθώς τάς γενικά ς αιτίας της παρακμής
τής 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ώς τοιαύτας cL .-θεωρεί το βάρος, τοϋ
ιδίου αυτής-μεγέθους, τήν ανικανότητα τών ηγεμόνων, τήν πάρεκ-
τροπήν τής ηγεμονίας,είς τυράννίαν καί ώς κϋριωτέράν τήν.δύνα-
μιν. τοϋ χριστιανισμού. Ή γλώσσα αύτού είναν άκρ^ής, φυσικής
σύντομος, καθαρά καί ηδεία.

7ΐον καταλιπών τφ παιδί. Συγκαλέσας όε τήν γερουσίαν τοϊς άνωθεν
παραδεδομένοις εμμένουσαν πάτριοις· και ούχ έλομενην ετι συνενεχθή-
ναί τοΊς επί τήν τών θεών αποκλίνασι καταφρόνησιν t λόγους τιροήγε,
παρακαλών άφιέναι μεν ην πρότερον μετήεσαν, ώς αντός ελεγε, πλά-
νην, ελέσθαι δε τήν των χριστιανών πίοτιν, ής επμγγςλία παντός άμαρ-
τήματος καϊ πάσης άσεβείας απαλλαγή. Μηδενός δε τί] παρακλήσει
πεισθεντος μηδε ελομένον τών αφ3 ονπερ ή πόλις φκίσθη παραδε-
χόμενων αύτοΐς πατρίων άναχωρήσαι καϊ προτιμήσαι τούτων αλογον.
ανγκατάθεσιν (εκείνα μεν γάρ ^φυλΛξαντας ήδη διακοσίοις.και χιλίοις
σχεδόν ετεσιν άπόρθητοι τήν πάλιν οίκεϊν, ετερα δε αντί τούτων άλ.-
λαξαμενους τό εκβησόμενον άγνοεϊν), τότε όή ο Θεοδόσιος βαρννβ-
σθαι τό δημόσιον ελεγε τηπερϊ τάς ιερά καϊ τάς θυσίας δαπάνη, βού-
λεσθαί τε ταντα περέελειν, ουτε τό πραττόμενον επαινονντα, καϊ αλ-
λως τής στρατιωτικής χρείας πλειόνων δεομενης χρημάτων. Τών δε
από τής γερουσίας μή κατά θεσμόν είπόντων πράττεσθαι τα τελού-
μενα μή δημοσίου τοϋ δαπάνη ματος όντας, διά τοϋτό τ ε τοϋ θνηπο-
λικοΰ θεσμού λήξαντος καϊ τών άλλων όσα τής πατρίου παραδόσεως
ην εν άμε λεία κειμένχνν, ή 'Ρωμαίων επικράτεια κατά μέρος ελατ-
τωθεΐσα βαρβάρου οίκητήριον γέγονε, ή και χέλεον εκπεσονσα τών
οίκητόρων είς τοϋτο κατέστη σχήματος, .ώστε μηδε τους,τόπους εν οις
γεγόναοιν αί πόλεις επιγννώσκειν. 'Αλλά ταντα μεν είς τοϋτο τύχης
χατενεχθέντα δείξει σαφώς ή κψΰά μερος τών πραγμάτων άφήγησις.
Ό δε βασιλεύς Θεοδόσιος '.τά κατά τήν Ίταλίαν έθνη και "Ιβηρας καί,
Κελτονς καϊ προσέτι γε Αιβνην agiaaav Όνωρίφ τφ παιδί παραδούς,
αυτός είς τήν Κωνσταντινούπολιν έπανιών έτελεύτηβε vôaco, xqX ,τq
τούτου σώμα ταριχενθεν τοις εν τ ή ΚωνσταντινΟυπό}.ει βασιλικοΐς τά-
φο ι£ ενάπετέθη. , ·
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Προκόπιος. Ό έκ Καισαρείας τής έν Παλαιστίνη καταγόμενος
Προκόπιος ίζη έπί 'Ιουστινιανού καί συνέγραψε τών καθ'εαυτόν
-ιστοριών οκτώ βιβλία άπο τοϋ 407—551 μ. Χ. Ούτως ή ιστο-
ρία τουτου πε ρίλαμβάνει τον κατά τών Περσών πόλεμον τοϋ 'Ιουστι-
νιανού, τον πόλεμον κατά τών Βανδήλων καί τον κατά τών Γότθων1).

4) (!Εκ τής ιστορίας του Περσικού πολε'μου του Προκοπίου βιβλ.
II κεφ. 12. Θαυμαστή διήγησις περί Αύγάρου τοπάρχου Έδε'σ'σης
«πι Αύγουστου).

« Ανγαρος ην τις εν τοις άνω χρόνοις Εδέσσης τοπάρχης (οΰτω
γαρ τους κατά έθνος βασιλείς τηνικαϋτα εκάλουν). Ό δ ε Αϋγαρος
Όντος ξυνετώτατος εγεγόνεο τών κατ' αυτόν ανθρώπων απάντων, καϊ
απ' αύτοϋ βασιλεϊ Αύγούστω ές τά μάλιστα φίλος. Ένσπονδος γαρ
'Ρωμαίοις είναι βουλόμένος ες 'Ρώμην τε άφίκετο, και τω Αυγού-
οτω ες λόγους ήκων ούτω δη αυτόν τής συνέσεως τφ περιόντι εξέ-
πληξεν, ώστε ουκ ετι αύτοϋ μεθίεσθαι Αύγουστος τής ξυνουσίας εβού-
λετο, αλλ ' ην τε αύτοϋ τής ομιλίας ευθύς διάπυρος εραστής, καί,
Λπειδάν εντνχοι, απαλλάσσεσθαι αύτοϋ ου δα μη ήθελεν. Χρόνος ου ν
αύτφ εν ταύτγ] δή συχνός τfj άποδημίτι ετρίβη. Και πότε ες ή&η πά-
τρια εθέλων ΐέναι πείθειν %τε τόν Αϋγουστον μεθεϊναι αυτόν ώς ήκι-
στα εχων, επενόει τάδε' εστάλη μεν ώς κυνηγετήσων ες τά επί 'Ρώ-
μης χωρία' μελέτην γάρ περί ταύτα κατεσπουδασμένην τινά ετύγχα-
νεν εχων. Περιιών δε χώραν πο^λήν συχνά τών εκείνη θηρίων
ζώντα εθηρα, και γοϋν εκ τής γής ξυναμησάμενος εφερεν εκ χώρας
εκάστης. Ούτω τ ε επανήκεν ες 'Ρώμην τόν τε γοϋν καί τά θηρία
εχων. Ό μεν ου ν Αύγουστος ες τόν ιππόδρομον άναβάς εκάθητ ο
βπέρ είώθει, Αϋγαρος δε οι ες όψιν ήκων τήν τε γήν καί τά θηρία
επέδειξε, καταλέγων εκ ποίας ποτε χώρας ή τε γή εκάστη και τών
θηρίων τίνα ποτε ειη. 'Έπειτα τήν μεν γήν αλλην άλλη τοϋ ιπποδρο-
μίου εκέλευε θέοθαι, πάντα <5ε ες. αυτό τά θηρία ξυναγαγόντας είτα
άφεΐναι. Οι μεν ούν ύπηρέται κατά ταϋτα εποίουν. Τά δε θηρία χωρίς
αλλήλων γενόμενα ες εκείνην εχώρει τήν γήν, ή δή εκ της χώρας
δθεν εΐληπτο ετυγχανεν οΰσα. Και ό μεν αύτός έπι πλείστον τά ποι-
ούμενα ες τό ακριβές εβλεπε, καϊ εθαυμαζέ γέ δτι δή τοϊς ζφιςο

4



Ποος δε μετά τον θάνατον τούτου εξεδόθη η άπόροητος Ιστορία
αυτού, έν ή μετά πικρίας αποκαλύπτε» τά εσωτερικά αΐσχ-η της
αύλής τού 'Ιουστινιανού και τάς σκανδαλώδεις ιστορίας τής ώμής
αύτο^ρατείρας Θεοδώρας. Τήν ίστορίαν ταύτην ζών δεν. έξέδώκεν ύπό
φόβου έκδικήσεως.

Άγαθίας. Ούτος έκ Μυρίνης τής έν 'Ασία Α'ιολίοος καταγόμε-
νος έσπούδασε τήν νομικήν και ήσ^ολείτο κατ' άρχάς περί τήν ποίη-
σιν. Μετά δέ τόν θάνατον τού Ίουστινιανου έ'γραψε πέντε βιβλία περί
τής βασιλείας τοϋ Ίουστινιανου άπό του 553 -—560 μ. Χ. συνεχίσας
τόν Προκόπιον περί τών πολέμων κατά τών Γότθων, Φράγκων και
Περσών μέχρι τής άφίξεως τών Οΰννων εις τήν Θράκην. Ούτος κατά
τό πρακτικόν πνεύμα και γνώσιν τών πολιτικών και στρατιωτικών
είναι κατώτερος του Προκοπίου. -

'Ιωάννης Ζωναράς. Ούτος έκ Κων)λεως καταγόμενος και επί
'Αλεξίου τού Κομνηνού και-τοϋ υίοϋ τούτου Ιωάννου τοϋ Καλοι'ωάν-
νου ζήσας προς τοίς πολλοίς άλλοις έγραψε χρονικό ν διασωζόμ.ενον
ήμίν είς δέκα και όκτω βιβλία, όπερ αυτός ο ίδιος ονομάζει έτείτο-
μήν ιστοοίας και τό οποίον είναι καθολική ιστορία άπό κτίσεως
κόσμου μέχρι τού 1118 μ. Χ. Ή άξία-,^οϋ συγγράμ,ματος τούτου·
συνίσταται είς τήν άξίαν τών πηγών, άς ήμ.είς δεν εχομεν.

ή φύσις άδίδακτος οϋσα ποϋεινήν ποιείται τήν τιάτριον γήν. Αν—
γαρος δε αντον τών γονάτων εκ τον αίφνιδίον λαβόμενος « εμ&
δε » είπε « τίνα ποτε γνώμην εχειν, ώ δέσποτα, οΐει, φ γννή τέ εστι
καϊ παιδία και βασιλεία βραχ,εϊα μέν, άλλ ' εν γή τή πατρώα ; ». Kac
δς ιφ άληθεΐ τον λόγον ήσσηϋείς τε και βιασθείς άπιένα,ι τε ξννε-
χώρει οϋ τι εκούσιος και προσαιτεΐσθαι εκέλενεν δτον âv δέήται~
ΈπεΙ δε τούτον Ανγαρος ετνχεν, Αύγουστου εδειτο ίπποδρόμιόν τέ
οί δείμασθαι εν πάλει Έδέσση. Ό δε ςννεχώρει και τοντο. Οϋτα>
μεν εκ Ρώμης άπαλλαγεις Αϋγαρος ες "Εδεσσαν ήλθεν. Καϊ αντον
οί πολίται άνεπννθάνοντο εΐ τι φέρων αγαθόν σφισιν εκ βασιλέως:
Αύγούστον ήκοι. Ό δε αποκρινάμενος Έδ εσσηνοΐς ενεγκέΐν εφ η λν~
πην τε άζήμιον καϊ χαράν άκερδή" τήν τον ιπποδρομίου παραδη-
ίων τύχην.
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Νικήτας ό Χωνιάτης. Ούτος εγραψε χρονικήν διήγησιν άπο
τής βασιλείας 'Ιωάννου τού Κομνηνού μέχρις Αλεξίου Δούκα (Μουρ-
τζούφλου), περιλαμβάνουσαν τήν ύπο τών σταυροφόρων άλωσιν τής
Κωνσταντινουπόλεως.

Νικηφόρος Γρήγορα;. Τούτου εχομεν είκοσι καί τέσσαρα βι-
βλία 'Ρωμαϊκής ιστορίας περιλαμβανούσης τά άπο τής αλώσεως τής
Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Λατίνων μέχρι τού 1359 μ. Χ.

Νικόλαο; Χαλκοκονδύλη; 'Αθηναίος. Ούτος συνέγραψεν εύθύς
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Τούρκων τήν
ίστορίαν τών Τούρκων καί τής πτώσεως τής Βυζαντιακής αυτοκρα-
τορίας είς δέκα βιβλία,, περιλαμβάνοντα χρονικήν περίοδον άπο τού
1297—1462 μ. Χ.

§ 16. Έκκλη<$ια(ΐτικη ιστορία.

Ή χριστιανική θρησκεία άμα τή θεοδμήτω αύτής ιδρύσει διεξ-
ήγαγε λαμπρούς άγώνας πρός έδραίωσιν αύτής διά τών 'Αποστόλων,
'Αποστολικών Πατέρων καί 'Απολογητών τής 'Εκκλησίας. Έκ
τούτου άνεπτύχθη νέον είδος ιστορίας ή Εκκλησιαστική ιστορία.

Πρώτος δε συγγραφεύς έκκλησιαστικής ιστορίας είναι EUaeôio;
ό Παμφίλου. Ούτος συνέγραψε δέκα βιβλία Εκκλησιαστικής ιστο-
ρίας* μέχρι τού 324 μ. Χ. "Ενεκα δε τού έ"ργου τούτου, οπερ πρώτος
επεχείρησε, έθεωρήθη πατήρ τής 'Εκκλησιαστικής ιστορίας.

Σωκράτη; ό σχολαστικός έκ Κωνσταντινουπόλεως (400 μ.Χ.)
Ούτος έ*γραψεν εκκλησίαστικήν ίστορίαν είς επτά βιβλία έν γλώσση
άπλη κ^ί άπερίττω.

'Ερμεία; ό Σωζόμενο; (420 μ. Χ.). Έγραψεν εννέα βιβλία
ιστορίας έκκλησιαστικής άπό τού 323—439 μ. Χ., έν η ούχί άνε-
πιτυ/ώς μιμείται τό ύφος τού Ξενοφώντος.

Θεοδώρΐΐτο; έξ 'Αντιοχείας εγραψεν έκκλησιαστικήν ίστορίαν είς
πέντε βιβλία άπό τόύ 325 — 429 μ. Χ.

Ευάγριο; έξ Επιφανείας πόλεως τής Συρίας, ζών περί τά τέλη
τής έ'κττης εκατονταετηρίδος. Έγραψεν ίστορίαν έκκλησιαστικήν είς
εξ βιβλία άπό τοΰ 429—593 μ. Χ.
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ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.

Οερι ρητορείας.

§ 1. Εισαγωγή. Επειδή ή ρητορεία είναι τέχνη καί ουχί άμε-
σος έ'κ^υσις ή εκφρασις ιδεών ή αισθημάτων προϋποτίθησι θεωρία ν
καί άσκησιν. Διά ταύτα η άνάπτυξις αυτής έβράδυνε και ή ιστορία
ταύτης άρχεται άπο τού χρόνου, καθ' ονάνεπτύ^θη ή συνείοησις τής
θεωρίας. Ή γραμματολογία λοιπόν έν τη έοεύνη τής ρητορείας έξετά-
ζει μόνον τούς ρητορικούς λόγους, οιτινες συνεγράφησαν κατά ρητο-
ρικούς κανόνας, διότι τά προ ταύτης τής εποχής ρητορικά στοιχεία
δεν άνήκουσιν είς τήν ίστορίαν τής ρητορείας. Τοιαύτα στοιχεία φυ-
σικής ρητορείας εύρίσκονται έν τοίς άρχαιοτάτοις μνημείοις τής 'Ελ-
ληνικής φιλολογίας. Ό "Ομηρος έν τοις επεσιν αύτοΰ περιγράφει άγο-
ράς τών λαών καί βουλάς τών γερόντων, έν αις οί ηγήτορες καί οί
άνακτες άγορεύουσιν. Ένταΰθα οί αγορεύοντες δεν εχουσιν ούτε τήν
διθυραμβώδη ρητορείαν τού Γοργιου ούτε τήν κατάτεχνον :τού 'Ισο-
κράτους ούτε τήν μετά τέχνης άφελή τοΰ Λυσίου, άΧΧ ' η ρητορεία
τούτων είναι φυσική. Οί ρήτορες, οξυδερκές βλέμμα είς τήν άνθρ'ω,τί-
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νην φυσιν ρίπτοντες, ουνανται επιτυχώς και κατα το ιοιον συμφέρον
νά κινήσωσι τά άνθρώπινα πάθη, ώς οί άριστοι τών ρητόρων.
* Μετά τήν είσαγωγήν τού δημοκρατικού πολιτεύματος ή ούνα μις
τοΰ λόγου μάλλον έτιμάτο 'Αλλά, ένω έν τ:άσαις ταίς πόλεσιν ύπήρ-
χον μόνον σπέρματα ρητορικής, έν 'Αθήναις αύτη άνέβλαστε καί
ήκμασεν, ώς τοΰτο συνέβη καί έν τοίς πλείστοις είδεσι τής Ελλη-
νικής φιλολογίας. Τούτο ήρξατο γινομενον μετά τά Περσικά, διότι
πρότερον οί 'Αθηναίοι είχον έσωτερικάς ταραχάς, τότε δέ έκτήσαντο
έλευθερίαν, έν τω έσωτερικώ καί πολιτικήν Οέσιν έν τω έξωτερικώ.
'Επ ' αυτών τών Περσικών πολέμων 6 Θεμιστοκ2νη; οιεκρίνετο κατά
τήν ρητορικήν δεινότητα. Ούτος δ ' όμως καί οι προ αυτού ,δεν ήσαν
τεχνικώς μεμορφωμένοι, άλλά καινοί φυσικοί δημηγόροι, πλήρεις πο-
λιτικής Συνέσεως, γνωρίζοντες διά τοΰ λόγου νά προσελκύωσι τον



λαόν. Ό Περικλής είχε περισσοτέραν τεχνικήν άσκησιν καί Ιξε-
<ρώνει λόγους ουχί ανέτοιμος. Βϊβαίως έκ. τών παρά Θουκυδίδη λόγων
του Περικλέους δεν δυνάμεθα νά κρίνωμεν ακριβώς περί τη; ρητορι-
κής δεινότητος τούτου, θαυμάζει δ' όμως ή άρχαιότης ταύτην. Ό
θαυμασμός ούτος είναι δίκαιος και κυροϋται έκ τούτου, ότι μόνον διά
τής δεινότητος τού λόγου ήοχε τών 'Αθηναίων.

§ 2. Άρχαί τής τεχνικής ρητορείας. Κατά τόν 'Αριστο-
τέλη εύρετής τής ρητορική; είναι ό 'Εμπεδοκλής. 'Α,λλ ' ούτος ούτε
πλήρες σύστημα ρητορικής έμόρφωσεν ούτε περί τής τέχνη: ταύτης
συνέγραψεν, άλλ * ήτο μόνον πρακτικός ρήτωρ άνευ καταλογισμού
τούς λόγους αύτοϋ ποιών. Δικ τούτο τό κύριον τεχνικόν μέρος τή?
ρητορείας ήλθεν εκ τής Σικελίας και "διεδόθη έν 'Αθήναις. Ότε δηλ.
οί τύραννοι τής Σικελίας έξεοιώχθησκν (464 π. Χ.) έγεννήθη τότε
εκεί μεγάλη ανατροπή τών σχέσεων, ιδίως δέ δίκκι ένεκα τών
ιδιοκτησιών. Τούτο έγένετο άφορμή, όπως ό Κόραξ και ό μαθητής
αύτοϋ Τισίας γράψωσ» τέχννιν ρητορικήν, δι' ής έόίόκσκον τούς
πολίτας πώς πρέπει νά ύπερασπίζωσι τάς εαυτών ύποθέσεις. 'Αλλ'
ή ιστορία τής ρητορείας ώς τέχνης άρχεται ιδίως άτό Γοργίου τοϋ
Λεοντίνου.

Γοογίας ό Αεοντινος.

Ούτος μετά τίνος πιθανότητος λέγεται, ότι έγεννήθη τω 492
π. Χ. και έ'ζησεν εκατόν όκτώ έτη. Έν τή ίοία αύτοϋ πάτριοι δόξαν
μεγάλου ρήτορος κτησάμενος έπέμφθη πρεσβευτής εί; 'Αθήνας κατά
τό ετος 427 π. Χ., ενθκ εξέπληξε τούς 'Αθηναίους διά τής ρητορι-
κής αύτοϋ δεινότητος. Ένταϋθκ και άλλαχοϋ τής Ελλάδος, διότι
τον όλον βίον αύτοϋ εν άποδημίαις κατέτριψεν, εύρε πληθύν μα.θητών
Ούτως έν 'Αθήναις μ,αθήτάς εσχε τόν Θουκυδίδη ν, Φιλόστρατον,
Κριτίαν και 'Αλκιβιάδην, έν Θεσσαλία δέ τόν Μένωνα, Άρίστιπ-
πον τόν Άλευάδην και τόν Βοιωτόν στρατηγόν ΙΙρόξενον. Ό Γορ-
γίας δέν έποίησε ρητορικόν σύστημα, ίνα διδάξη τούς μαθητάς αύτοϋ,
αλλ ' εξειργάζετο μέρη τινά, άπερ. παρείχεν αύτοίς προ; διαμνημό-
,νευσιν. Ή διδασκαλία αύτ.ού ήτο μάλλον σοφιστική ή πρακτική.
Ούτος θεωρείται ώς εύρετής τής τέχνης, δι ' ής ήδύνατό τις τό μέγα
ώς μικρόν καίΗτό μικρόν ώς μέγα, τό νέον ώς άρχαίον καί®τό άρχαίον
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ώς νέον νά είκονίση καί περί τούτων διά μακρών ή διά βραχέων νά
δμιλήση. ··.

Ό Γοργίας συνέγραψε τεχνικά συγγράμματα καί δικανικούς,, συμ-
βουλευτικούς καί πανηγυρικούς λόγους. Έκ τών πανηγυρικών αύτοϋ
λόγων γινώσκεται δ Πυθικός, δ 'Ολυμπιακός καί δ 'Επιτάφιος. Τοϋ
Γοργίου δ χαρακτήρ τής ρητορικής τέχνης ήτο ποιητικός. 'Επειδή οί
ποιηταί, καίπερ συνήθη λέγοντες, δμως δε διά τής. γλώσσης ήδυνή-
θησαν ν 'άποκτήσωσι δόξαν, δ Γοργ ίας ήθελε νά δώση καί είς τον πεζό ν
λόγον τήν χάριν ταύτην . Ούτως έν τω πεζω λόγω τοϋ Γοργίου ε λείπε
μόνον τό μέτρον τής ποιήσεως, δπερ δι' άλλου ρητορικού κόσαου άνε-
πλήρου. Ούτος έπόίεΐ' τολμηράς μεταφοράς· π. χ. τον Ξέρξην ώνό-
μαζε Δία Περσίας, τά πρόσφατα πράγμ,ατα έ'ναιμα καί χλωρά καί
τούς γύπας έμψύχους τάφους. Ωσαύτως πρώτος δ Γοργίας μετεχειρί-
σθη τά πάρισα, τά παρόμοια, τά άντίθετα καί τά λοιπά εν γένει
Γοργίεια καλούμενα σχήματα. Πάντα τά συγγράμματα τοϋ Γορ-
γίου άπώλοντο, διότι οί δύο ύπο το ονομ,α αύτοϋ φερόμενοι λόγοι
«Ελένης έγκώμιον» καί «ύπέρ Παλαμήδους άπολογία» δεν είναι
γνήσιοι.

Έκτος τοϋ Γοργίου καί άλλοι σοφισταί συνεβάλλοντο είς τήν άνά-
πτυξιν τής ρητορείας. Τοιούτοι δ' είναι Πρωταγόρας ό 'Αβδη-
ρίτης, ού σκοπός τής διδασκαλίας ήτο, ΐνα άναδείξη ^ούς μ,αθητάς
αύτοϋ δεινούς περί το λέγειν, δπερ ήτο σπουδαΐον μέρος τής πολιτι-
κής, Πρόδικος ό Κείος, 'Ιππίας ό Ηλείος καί 6 μαθητής τοϋ
Γοργίου Πώλος ό Άκραγάντίνος.

'Αλλά πλήν τών σοφιστών, έσχνιμάτισεν έ'πειτα ρητορικήν θεω—
ρίαν δ'Αντιφών, πρώτος ρήτωρ, καί άλλοι. Ούτως ή ρητορική τέχνη
ούσα Δωρική αρχικώς έγένετο γνήσια 'Αττική Διά δέ τοϋ δημοσίου
βίου 'καί τών σχολών τών ρητόρων εσχεν ή ρητορική έπίδρασιν έπί
πάντων τών πνευματικών προϊόντων, διότι δεν έπεκράτησε μόνον έπί
του ιστορικού καί φιλολογικού λόγου, άλλά καί έπί τής συγγενούς
αυτή δραματικής ποιήσεως, ήτις διά τοϋ Εύριπίδου ελαβε ρητορι-
κήν γλώσσα ν. "Ώστε μετά τον Περικλέα έγένετο ή ρητορική γενικον
μέσον παιδεύσεως καί είσήλασεν είς πάντα τά μέρη τοϋ πολιτικού
καί έν μέρει τοϋ ιδιωτικού βίου καί έκτήσατο τήν ήγεμονίαν.
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% 3. ΙΙερι τών ειδών τον ρητορικοί; 3.όγου
και τών τόπων, ενθα η<ίκεΐτο ούτος.

Τά αντικείμενα, περί ά κατ' εξοχήν ήσχολεί,το ή ρητορεία, ήσαν
πολιτικά καί δικανικά (δικαστικά). Οί ρήτορες δηλ. α') άπήγ-
γελλον λόγους συμβουλευτικούς πρός τόν λαόν, β') ύπερήσπιζον ή
κατηγορούν έν οικαστηρίοις ή εν εκκλησίαις καί γ' ) έπη νουν ή εψε-
γον έν έορταίς καί πανηγύρεσιν. Ούτο^ς έσχηματίσθησαν τά διάφορα
ε'ίδη τού ρητορικού λόγου. Αον τό συμβουλευτικόν ή δημηγο-
ρικόν, Βον τό δικανικόν καί Γον τό όγκωμιαστικόν ή πανπ-
γυρίκόν (έπιδεικτικόν). Καί ό μεν συμβουλευτικός λόγος, έν ω προ-
τρέπει τις ή αποτρέπει, αναφέρεται είς τον μέλλοντα χρόνον καί εξε-
τάζει τό συμφέρον ή βλαβερόν, δ δέ δικανικός, έν ω κατηγορία τις
η απολογία ή άλλη τις άμφισβήτησις έν οικαστηρίω γίνεται, άνα-
φέρεται είς τόν· παρελθόντα χρόνον καί έξετάζει το δίκαιον ή άδικον
καί τέλος ό πανηγυρικός ή επιδεικτικός, έν ώ έγκωμιάζει τις ή ψέγει,
έ'χει μεν ύπ ' οψει τό παρόν, άλλά πολλάκις άναμιμνήσκεται τού
παοελθόντος καί ποοεικά£ει τό αέλλον.
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Έκαστος δέ ρητορικός λόγος άπα ρτίζε τα ι. κατ' έξοχήν έκ πέντε
μερών α') τού προοιμίου, β') τής διηγήσεως, γ' ) τής άπο-
δείξεως, ο") τής λυσεο^; καί ε') τού έπιλόγου. Καί προοί-
μΐον μέν ονομάζεται ή άρχή τοΰ ρητορικού λόγου, σκοπεί δέ τοΰτο,
ΐνα προπάρασκευάση τον άκροατήν είς τήν-*ϊροκειμένην ύπόθεσιν, οιε-,
γείρν) τήν προσοχήν αυτού, έπισπάση ^ήν εύνοιαν ή τό μίσος (προοι-
μιάσασθαι πρός εύνοιαν ή μίσος) καί έν γένει καταστήση τούτον
εύμαθή διά βραχείας προεκθέσεως τού κυρίου θέματος, είς δ μετά τούτο
γίνεται ή μετάβασις. Διά ταύτο τό προοίμιον συνήθως διαιρείται είς
τρία ή καί πλείονα έ'τι μέρη, άτινα πρέπει νά συνοέωνται πρός άλ-
ληλα όργανικώς. Ή δέ διήγησις είναι έ'κθεσις καί άνάπτυξις
πραγμάτων τής ύποθέσεως τού. λόγου. Διό, έπειδή είναι έ'κθεσις
πραγμάτων γενομένων, άπαιτε,ί αύτη τρία τινά' α') σαφήνεια ν, β')
συντομίαν καί γ') πιθανότητα. Καί τής μέν σαφήνειας επιτυγχάνει
ό ρήτωρ, άν μήτε ξένας έννοιας μήτε ξένας λέξεις μήτε ύπερβατά
μεταχειρίζηται' τής δέ συντομίας, άν μήτε πόρρωθεν άρχηται μήτε
«πι μακρότατα παύηται, άλλά μόνον τάναγκαία διεξέρχηται. Τής οέ
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■πιθανότατος, δταν λέγη πράγματα δυνάμενα νά πιστευθώσιν. Ή οΓ
άπόδείξις φέρει εις δμολογίαν τά αμφισβητούμενα. Τούτο δ ' επι-
τυγχάνεται Ει' επιχειρημάτων άτέχνων (ψηφισμάτων, μαρτυριώνr
νόμων, συνθηκών, όρκων, συμβολαίων, διαθηκών κ λ.) ή ντέχνων
(ρητορικών συλλογισμών, παραδειγμάτων κ.λ.). Ή δε λυσίς δια —
λύει καί άνασκευάζει διά προτάσεων, ύποφορών καί άνθυπο-
φορών τά επιχειρήματα τοϋ άντιπάλου. Ό δ' επίλογος είναι το·
τελευταϊον μέρος τού λόγου, δι' ου ζητείται ή πραγμάτωσις τς,ϋ σκο-
πού τού ρήτορος. Συνίσταται δ' ούτος έκ τής άνακεφαλαιώσεως τών
είρημένων, δταν ταύτα είναι μακράν, καί έκ τοϋ παθητικού, δι' ου
δ ρήτωρ διατίθησι τον άκροατήν ευμενή μ.εν προς εαυτόν, δυσμενή δέ
προς τον άντίδικον.

Τόποι δέ, έν οίς κατ' έξοχήν ήσκήθη ή ρητορεία, ήσαν η έκκλη-
σία τοϋ δήμου καί το δικαστήριον.

Α'

g 4. Ή εκκλησία τον 5ή((ον.

'Η γενική τών πολιτών συνέλευσις έν οιαφόροις πόλε σι καί έν δια—
φόρας χρόνοις είχε διάφορα ονόματα, ύπο δέ τών 'Αθηναίων ώνομά-
ζετο έκκλησία. Ένταϋθα άνεπτύσσοντο ύπο τών ρητόρων τα
σπουδαιότερα ζητήματα τής πολιτείας καί έψηφίζοντο ύπο τοϋ δή-
μου. "Ηδη δ Σόλων ωρισε περιόδους, καθ' άς ή έκκλησία τοϋ οήμ.ου
συνεκαλεΐτο. Βραδύτερον δ ' δμως συνεκαλούντο τακτικαί συνελεύσεις
έν εκάστη πρυτανεία, ήτοι δεκάκις τοϋ έ'τους, καί όΓυται ώνομ.άζοντο
κΰρίαΐ εκκλησία!. Κατ'ολίγον ο' δ άριθμος ηύξησεν είς τέσσα-
ρας καθ ' έκάστην πρυτανείαν, οϊτινες ύπο τού νόμου δρ^ζόμ.εναι ώνο—
μάσθησαν νόμιμοι έκκλησίαι. Αί δέ έκτακτοι συνελεύσεις τοϋ λαοϋ
Ικαλοϋντο σύγκλητοι ή κατάκλητοι έκκλησίαι, διότι διά κηρύ-
κων συνεκαλοϋντο οί έν τοΐς άγροις εις τήν πόλιν, δπερ έν ταΐς τα-
κτικαϊς συνελεύσεσι δεν έγίνετο.

Έν τοις άοχαιοτέροις χρόνοις ή συνέλευσις έγίνετο |μ'_ τή άγοpar
έν τοΐς ίστορ·κοϊς|δ ' δμως χρόνοις έγίνετο ενταύθα. - συνέλευσΐς μόνον-,,
δτε προύκειτο περί οστράκισμοϋ, άλλως έν τή καλουμ,ένίρ ΠυκνίΓ
Ένταϋθα εκίιτο το βήμα, έξ ου ήσαν ορατά τά Προπύλαια, δ Παρ-



θενών .και ή θάλασσα. Ενταύθα άναβαίνοντες et ρήτορες συχνάκις
είχον άφορμ.ήν νά διεγείρωσι τήν φιλοτιμίαν τών 'Αθηναίων, επι-
δεικνύοντες τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, άπερ ήγέρθησαν επί τής
ηγεμονίας αυτών καί τήν Θά7.ασσαν, ενθα κατεναυμάχησαν τούς
βαρβάρους Διά τούτο οί τριάκοντα θέλοντες, ϊνα ρή διεγείρεται το
φρόνημ,α τοϋ λαοϋ, μετέβαλον τον τόπον τής εκκλησίας. Είς έκτά-
κτους περιστάσεις ή εκκλησία έγίνετο έν τω Διονυσιακώ Οεάτρω, έν
τώ θεάτρω τού Πειραιώς ή καί έν τω Κολωνώ.

Τό δικαίωμα τοϋ συγκαλείν τον δήμον είχον οί Πρυτάνεις, οίτινες
προ τεσσάρων ήμερών ώφειλον νά προκηρύξωσι τοϋτο καί τό άντι>:εί-
μ,ενον τής συζητήσεως νά όρίσωσιν. Εκτάκτους δ' όμως έκκλησίας
τοϋ δήμου ήδύναντο καί οί στρατηγοί νά καλέσωσι καί τάς ώρισμένας
νά καταλύσωσι καί μ,άλιστα έν καιρώ πολέμου.

Προ τής συζητήσεως έκάστης εκκλησίας ό περί στια ρχος έτέλει
θυσίαν, μεθ ' ήν έγίνετο ευχή προς τούς θεούς ύπέρ τών άγαθών τής
εκκλησίας βουλευμάτων, καί άραί κατ' εκείνων,, οιτινες δωροδοκή-
σαντες ή έχθρικώς πρός τήν πολιτείαν διακείμενοι ήθελον ένεργήσει
κατ ' αυτής. Μετά τήν τέλετήν έγίνετο εναρξις τής συζητήσεως.
Ταύτης τήν προεορείαν είχεν b επιστάτης τών Πρυτάνεων. Έν άρ-
χαιοτέροις χρόνοις ήδύναντο ν ' άγορεύσωσι μόνον οί ύπερ τά πεντή-
κοντα έ'τη γεγονότες. Έν τοις χρόνοις δ ' όμως τού 'Αριστοφάνους ήτο
επιτετραμμ.ενον τοΰτο καί είς νεωτέρους. Διό έκαστος εκκλησιαστής
ήδύνατο ν ' άγορεύση, εί μή διά νόμου έκωλύετο. Οί άγοοεύοντες έ'φε—
ρον έπί τής κεφαλής στέφανον μυρσίνης, όπερ έδείκνυεν, οτι ούτοι
έξεπροσώπουν τον δήμον καί τούτους ουδείς ήδύνατο νά δ'-1 κόψη ειμή
δ πρόεδρος. Έκάλει δ' ο πρόεδρος τούς βουλομένουζ έ-.ί τό βήμα διά
κήρυκος έκφωνοϋντος τό «τις άγορεύειν βούλεται ;».

Τά αντικείμενα, περί ά ή εκκλησία ήσχολείτο., ήσαν ποικίλα. Ή
ψήφισις τών νόμ,ων, ή εκλογή τών έν τέλει, ή κήρυξις πολέμου, αί
συμβάσεις, αί συμ.μαχίαι καί έπιμαχίαι καί άλλαι τοιούτου είδους
^νέργειαι προήρχοντο έκ τής αποφάσεως τοϋ δήμου. Κατ' έζαίρεσιν
ο δήμος ανελάμβανε καί ρικαστικήν έξουσίαν οσάκις έγίνετο μήνυ-
σις (εισαγγελία) περί έγκλημ.άτων, άπερ δεν ήδύναντο νά δικασθώ-
σιν εν τοίς τακτικοίς ,δικαστηρίοις έλλείψει νόμων, οίτινες νά προ-
βλέπωσι τοιαύτα εγκλήματα. Τοιαύται μηνύσεις Ιοίδοντο πρώτον
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είς τήν βουλήν τών πεντακοσίων, ήτις ύπέβαλε- ταύτας είς τήν
εκκλησία ν τού δήμου. Τότε ή αύτός 6 δήμος άνελάμ.βανε τήν έκδί-
κασιν τής υποθέσεως ή παρέπεμπεν είς τήν Ήλιαίαν,ν άφοϋ ώριζε
τον νόμον, καθ ' δν ώφειλε νά δικασθή αύτη, κάι τήν ποινήν, ήν ο
κατηγορούμενος εμελλε νά ύποστή, αν ούτοε' άπεδεικνύετο ε"νοχος.

Ό συνήθης τρόπος τής ψηφίσεως ήτο ή χειροτονία, τό δέ ψηφίζειν
κρύβδην έγίνετο επί εκτάκτων περιστάσεων, ώς έν τή απονομή πολι-
τικού δικαιώματος είς ξένους, έν τοίς όστρακισμοίς καί καθ' όλου έν
περιστάσεσιν, έν αίς ύπήρχε προσωπικόν συμφέρον.-' Τό αποτέλεσμα
τής ψηφοφορίας ήγγέλλετΟ ύπό τοϋ έπιστάτου καί τό ψήφισμ,α κα-
τετίθετο έν τω μητρώω. 'Ενίοτε τά ψηφίσματα εχαράσσοντο έπί
λίθινων ή χάλκινων πλακών καί είς δημοσίους τόπους έξετίθεντο.

Β' ",

2> 5. Οεοι Αττικών δικαστηρίων.

υ Ο w -

Ώς ή εκκλησία, ούτω καί τά δικαστήρια ήσαν ό τόπος, έν ω Οι
ρήτορες έπεδείκνυον την δεινότητα αυτών. Έν 'Αθήναις ύπήρχον
πέντε αρχαιότατα δικαστήρια, άπερ έδίκαζον τά εγκλήματα τοϋ
φόνου, ό-"Αρειος Πάγος, τό έπί ΙΊαλλαδίω, τό έπί Δελφινίω, τό επί
Πρυτανείω καί το έν Φρεαττοί, Τό μέγιστον δ ' Όμως οικαστήριον έν
'Αθήναις ήτο ή 'Ηλιαία, όπερ ώμοίαζε προς έκκλησίαν τού δήμ,ου,-
διότι έξάκις χίλιοι πολάται έκληροϋντο, ίνα οι' εν έ'τος δικάσωσι
τάς δίκας τού 'Αττικού λαού καί τών συμμάχω/. Έκ τούτων οί μεν
ήσαν αναπληρωματικοί, οί δέ λοιποί πεντάκις χίλιοι οιηροϋντο είς
δέκά τμήμ.ατα, ών εκαστον περιελάμβανε πεντακοσίους δικαστάς.

"Εκαστον τμήμα ώνομάζετο οικαστήριον, πάντες δέ οί δικασταί
ώνομαζοντο Ήλίασταί. Δεν πρέπει όμως νά ύποτεθή, ότι πάντοτε
πεντακόσιοι άνδρες έδίκαζον έκάστην δίκην, διότι κατά τήν σπου-
δαιότητα ταύτης, ότέ μέν μέρος τοϋ τμήματος^ δτέ δέ καί πλείονα
τμήματα συνηνούντο. Έπί τίνων δέ ειδικών περιστάσεων δέν μετεί-
χον τής δίκης πάντες οί Ήλιασται άνευ διακρίσεως, άλλ ' οί αρ-
μόδιοι' π. χ. έν άσεβήμασι προς τά μυστήρια έδίκαζον οί μεμυημέ-
νοι, καί τά στρατιωτικά εγκλήματα μόνον οί συστρατιώται του έγ-
κληματήσαντος.
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Έκαστος 'Αθηναίος ήδύνατο να γείνη'Ηλιαστής,άν ούτος είχε συμ-
πλήρωσε». το τριακοστον έ'τος της ηλικίας και ήτο γνήσιος'Αθηναίος.

Τά αντικείμενα, περί ών οί δικασταί έδίκαζον, διηρουντο είς δύο
τάξεις, είς δημόσια καί είς ιδιωτικά, ών τά μεν πρώτα ώνομά-
ζοντο γραφαί, τά δέ δεύτερα δίκαι. Εκάστη τούτων τών τάξεων
είχε διάφορον είδος διαδικασίας. Έν μεν ταΐς ίδιωτικαΐς οίκαις
κατεβάλλετο δικαστική δαπάνη, ήτις έλέγετο Πρυτανεία, έν δέ
ταΐς γραφαϊς, επειδή ή πολιτεία είχε"συμφέρον έν τή τιμωρί^ του
εγκλήματος ουδέν κατεβάλλετο. Προς δέ έν μεν ταΐς ίοιωτικαΐς δί-
καιο ήδύνατο ό διώκων νά συνδιαλλαγή μετά του φεύγοντος, έν δέ
ταΐς γραφαΐς ήτο τούτο διά νόμου άπηγορευμένον, καί ό παραβάτης
έτιμωρεΐτο διά ζημίας δισχιλίων δραχμών.

Μετά τήν είσαγωγήν τής ύποθέσεως ενώπιον τοϋ αρμοδίου δικα-
στηρίου, τήν άγόρευσιν εκατέρόυ τών συνηγόρων καί τήν άνάγνω-
σιν τών μαρτυριών καί τών άλλων έγγράφων ήρχετο ή ψηφοφορία τών
δικαστών. Έν ισοψηφία ο κατηγορούμενος έκηρύσσετο άθώος. Έν ταΐς
ίδιωτικαΐς δίκαι ς, αν δ διώκουν δεν έλάμβανε το πέμπτον μέρος τών
ψήφων, περιέπιπτέν είς τήν έπω6ελίαν, δηλ. εις τήν άπότισιν ένος
όβολοϋ άνά εκάστην δραχμήν, δι' δσας δ φεύγων ήθελε πληρώσει,
άν κατεδικάζετο. ΛΑν δ' δμως ή κατηγορία, ήτο γραφή, τότε δ διώ-
κων κατεδικάζετο είς ζημίαν χι>άων δραχμών καί άπέβαλε το δι-
καίωμα τού ποιεΐν δμοίας γραφάς έν τώ μέλλοντι.

Ή άπόφασις τών δ:καστών ( Ήλιαστών) ήτο οριστική. Μόνον δ
δικασθείς ερήμην έν διαστήματι δύο μηνών ήδύνατο νά έπαναλάβη
τήν δίκην. Ωσαύτως καί δ δυνάμενος ν ' άποδίίξη δτι κατεδικάσθη
άπό ψευδομ,αρτυρίας , ήδύνατο νά αίτήση άναδικίαν.

Έκτος τών Ήλιαστών ήσαν καί οί καλούμενοι διαιτηταί, ών
οί μεν ήσαν οημ.όσιοι, ci δέ ιδιωτικοί. Οί πρώτοι έκληρούντο ύπο
τοϋ δήμου, οί δε δεύτεροι ώνομ,άζοντο αιρετοί καί έξελέγοντο ύπο
τών διαδίκων. Ή έξουσία τών διαιτητών έξηρτατο έκ τής βουλή-
σεως τών οιαδίκων. "Αν δ ' δμως οί διαιτηταί ούτοι ήσαν έπί
ρητοΐς οροις, αί άποφάσεις αυτών ήσαν ανέκκλητοι.

Προς τοις είρημένοις έν 'Αττική ήσαν καί οί κατά δήμους δικα-
σταί, οίτινες περί ερχόμενοι τούτους έδίκαζον τάς μικροτέρας δίκας
(είρηνοδίκαι).



§ 6. Οεο! τών δέκα Αττικών ριιτόρών.

'Αφού η ρητορική τέχνη διά τών σοφιστών καί ρητρροδιδασκά-
λων άπέβη γενικόν μέσον μορφώσεως, οί μετά τον Περικλέα ρήτο-
ρες έδιδώσκοντο τήν ρητορικήν καί διεμορφούντο τεχνικώς τοιούτοι. Έν
δέ τω ύπο τών 'Αλεξανδρινών φιλολόγων σχηματισθεντι κανόνι
τών έκκρίτων 'Αττικών ρητόρων περιλαμβάνονται οί έξης ρήτορες*
ό 'Αντιφών, δ 'Ανδοκίδης, 6 Λυσίας, 6 'Ισοκράτης, δ 'Ισαίο;, δ
Λυκούργος, δ Δημοσθένης, ό Αισχίνης, δ 'Υπερείδης καί δ Δείναρ-
χος. Έν τούτοις ώς ενδέκατος δύναται νκ συγκαταΛεχθη και δ
Δημάδης, ών μέγας ρήτωρ άλλά φαΐλος άνήρ.

Α'

§ 7. Άντι&ών.

Ο k,

'Αφού άνεπτύχθή ή σοφιστική καί πανηγυρική ρητορική, ήρξατο
άναπτυσσομένη καί ή δικανική. Ταύτης αρχηγός είναι 'Αντιφών ό
'Ραμνουσίος, υίός τού σοφι.στοϋ Σοφίλλου, γεννηθείς έπί τών Περ-
σικών πολέμων (482 π. Χ.). 'Ολιγαρχικός ών έμισείτο ύπο τού δή-
μου, ώς κ/ί ούτος έμίσει έκείνον, διά τής εαυτού τέχνης βοηθών
τούς υπό τών δημαγωγών καταπιεζομένου; συμμάχους. Ούτος παρε-
σκεύασε τό σχέδιον τής έγκαταστάσεως τών τετρακοσίων. Ότε δ'
ούτοι διηρέθησαν, άλλοι μέν έ'κλιναν πρός τόν δήμον, ών ήγείτο δ
Θηραμένης, άλλοι δέ, έν-οίς δ 'Αντιφών, ουδόλως ύπεχώρησαν είς
τον δήμον. Ούτος μετά τού Φρυνίχου έπεμψαν πρέσβεις είς Λακεδαί-
μονα περί ειρήνης. 'Αλλ ' ή πρέσβευσις αύτη άπέτυχεν, δ Φρύνιχος
έφονεύθη, οί τετρακόσιοι καθηρέθησαν καί οί πλείστοι κατέφυγον είς
τό έν Δεκελεί^ στρατόπεδον τών Λακεδαιμονίων, δ δ ' 'Αντιφών
μετά τού Άρχεπτολέμου εισαχθείς είς δίκην έπί προδοσία κατεδικά-
σθη εις θάνατον κχί πχρεδόθη τοίς ένδεκα. Ό 'Αντιφών άπελο-
γήθη διά τού περί μεταστάσεως λόγου, δν δ Θουκυδίδης θεωρεί
το άριστον προϊόν τής ρητορικής· τέχνης μέχρι τής εαυτού έποχής.
Ό λόγος ούτος είναι δ πρώτος καί τελευταίος, δν είχεν έκφωνήσει,
διότι ούτος έ'γραφε λόγους δι' άλλους έπί μισθώ (λογογράφος). Ό
αυτός είχε γράψει καί τέχνην ρητορικήν, ήν έδίδασκεν.
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Ή άοχαιότης κατειχεν έξήκοντα λόγους του ρήτορος τούτου, ών
οί είκοσι καί πέντε εθεωρούντο νόθοι. Μέχρις ημών ο' ομως διεσώθη-
σαν δέκα πέντε μόνον λόγοι αύτου. Ή γλώσσα τούτου είναι οϊα
η τοϋ Θουκυδίδου, ή άρχαία 'Αττική. 'Αντιπροσωπεύει δ ' ούτος το
σεμνον ρητορικον ύφος καί οί λόγοι αύτου διαπρέπουσι κατά το ύψη-
λόνουν καί την οξύνουν παράστασιν τών διανοημάτων, Ό Θουκυδί-
δης έθαύμαζε τήν δικανικήν δεινότητα τού 'Αντιφώντος, βραδύτερον
δ' ομως οί μεγάλοι ρήτορες :έπεσκίασάν τούτον καί οί μεταγενέστεροι
ούδέ προσεϊχον τόν νούν αύτώ.

(Προοίμιον του λόγου του 'Αντιφώντος «κατηγορία φαρμα-
κείας κατά τής μητρυιάς»). y ν . .

Νέος μεν και άπειρος δικών ε'γωγε ετι, δεινώς δε καϊ άπόρως
£^ει μοι περϊ τοϋ πράγματος, ώ άνδρες, τοϋτο μεν ει επισκήψαντος
τοϋ πατρός επεξελθειν τοις αϋτοϋ φονεϋοι μή επέξειμι, τοϋτο δε ει
έπεξιόντι άναγκαίως εχει οϊς ήκιστα εχοήν εν διαφορά καταοτήναι,
αδελφοΐς όμοπατρίοις καϊ μητρϊ αδελ.φών. Ή γάρ τύχη καϊ ούτοι
ηνάγκασαν εμοι προς τούτους αυτούς τόν αγώνα καταοτήναι, ους ει-
κός ήν τφ μεν τεθνεώτι τιμωρούς γενέσθαι, τφ δ' έπεξιόντι βοηθούς.
Νυν δε τούτων τάναντία γεγένηται' αύτοι γάρ ούτοι καθεσχάσιν
άνχίδικοι καϊ φονεΐς, ώς καϊ εγώ καϊ ή γραφή λέγει. Δέομαι δ* υμών,
ώ άνδρες, εάν επιδείξω εξ επιβουλής καϊ προ βουλής τήν τούτων μη-
τέρα φονέα ονσαν τοϋ ημετέρου πατρός, καϊ μή άπαξ αλλά καϊ
πολλάκις ήδη ληφθεϊσαν τόν θάνατον τόν εκείνου επ® αυτοφώρω μη-
χανωμένην, τιμωρήσαι πρώτον μεν τοις νόμοις τοις ήμετέροις, ους
παρά τών θεών και τών προγόνων διαδεξάμενοι κατά τό αυτό εκεί-
νοις περϊ τής καταψηφίσεως δικάζετε, δεύτερον δ'εκείνω τω τεθνη-
κ.ότι, καϊ άμα έμοϊ μόνφ απολελειμμένω βοηθήσαι. Ύμεϊς γάρ μοι
άναγκαϊοι' ους γάρ εχρήν τφ μέν τεθνεώτι τιμωρούς γενέσθαι, έμοϊ
δε βοηθούς, ούτοι τοϋ μεν τεθνεώτος φονεΐς γεγένηντ αι, ε μοι δ*
Αντίδικοι καθεστάσιν. Προς τ ίνας ούν ελθοι τις βοηθούς, ή ποϊ την
καταφυγήν ποιήσεται ή προς υμάς και τό δίκαιον ;
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g 8. 'Ανδοκίδης

'Ανδοκίδης ό Αθηναίος, Κυδαθηναιεύς το δήμον, ήτο υιός Αεω-
γόρου χ.αι άνήκεν εις ευγενή οίκον άνήκοντα είς τους Κήρυκας «έπί-
σημον ίερατικόν γένος έν Αθήναις». Ό ρήτωρ ούτος ήν ολίγω νεώ-
τερος τού 'Αντιφώντος καί άνήκεν, είς τήν άριστοκρατικήν φατρίαν,
έγένετο δέ στρατηγός καί πρεσβευτής. Τον πολιτικόν αύτοϋ βίον γι—
νώσκομεν έκ τών ιδίων αύτοϋ "λόγων. Τό σπουδαιότερον δ' δμως ση-
μεϊον τού βίου.τού ρήτορος τούτου είναι ή άνιάμιξις αυτού είς τά τών
Έρμοκοπιοών. Κατηγορηθείς ώς Έρμοκοπίδης έρρίφθη είς τάς φύλα-
κας μετά τού πατρός καί τών εγγυτάτων ( αύτω συγγενών, ύφ ' ών
καί πεισθείς κατέδωκε τά ονόματα είκοσι και δύο πολιτών, ώς Έρ—
μοκοπιδών. Έκ τούτων οί μεν έ'φυγον,οί δέ κατεδικάσθησαν είς θάνα-
τον. Το πλήθος ένόμισεν, δτι έτιμώρησε τούς αληθείς Έρμοκοπίδας,
καί έπί.τινα χρόνον έθεώρησε τόν Άνδοκίδην εύεργέτην. 'Αλλά,
έπειδή το έργον τοϋ καταδότου ουδέποτε έν 'Αθήναις ήτο έ'ντιμον, ή
κατάοοσις προσέτριψεν αύτω δνειδος καί ό 'Ανδοκίδης καταλιπών τάς
'Αθήνας άπεδήμησεν είς Μακεδονίαν καί Κύπρον, έ'νθα μετά τών έκεϊ
ηγεμόνων σχέσεις συνήψεν.

'Υπό τό δνομα τοϋ Άνδοκίδου φέρονται τέσσαρες λόγοι, ό κατ *
Άλκιβιάδου, ό περί μυστηρίων 1), ό περί τής έαυτοϋ καθό-

(Τό προοίμιον τού περί τών μυστηρίων λόγου τοϋ Άνδοκίδου).

« Τήν μεν παρασκευήν, ώ άνδρες, καί τήν προ&υμίαν τών ε-
χθρών τών εμών, ώστ9 ε με κακώς ποιεϊν εκ παντός τρόπου καϊ δι-
καίως και αδίκως, εξ αρχής επειδή τάχιστα άφικόμην είς τήν πόλιν
ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες επίστασθε, καϊ ου δεν δει περί τούτου πολ-
λούς λόγους ποιεϊσθαι' εγώ δ', ώ άνδρες, δεήσομαι υμών δίκαια καί
ύμϊν τε ράδια χαρίζεσθαι καϊ εμοϊ άξια πολλού τυχεΐν παρ' υμών.
Καϊ πρώτον μεν εν&υμηθήναι δτι νυν εγώ ηκω ουδεμιάς μοι ανάγ-
κης ούσης παραμειναι, οϋτ* εγγυητάς καταστήσας οϋθ' υπό δεσμών
Αναγκασθείς, πιστεύσας ôè μάλιστα μέν τ φ δικαία), επειτα δε καϊ
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δου καί 6 περί τής προς τούς Λακεδαιμονίους ειρήνης,
άπαντες αναφερόμενοι είς συμβάντα, ών αύτος μετέσχεν. Ώς προ.
την γλώσσα ν θεωρείται ύπό τών αρχαίων απλούς, άκατάσκευος, αφε-
λής καί άσχημάτιστος. Έν γένει δέ κείται μεταξύ τού 'Αντιφώντος
καί τού^Λυσίου,διότι,ενώ η γλώσσα τού 'Αντιφώντος είναι μεγαλοπρε-
πής καί τού Λυσίου η συνήθης, ή του Άνδρκίδου μετέχει αμφοτέρων.

νμΐν, γνώσεσθαι τά δίκαια καί μή περιόψεσθαί με αδίκως υπ δ τών
εγθρών τών εμών διαφθαρεί'τα, άλλα πολν μάλλον σωσειν δικαίως,
κατά τε τους νόμους τους υμετέρους και τους όρκους, ους ύμεϊς ομό-
σαντες μέλλετε τϊγν ψήφον οΐσειν. Είκότως δ' αν, ώ άνδρες, τήν
αυτήν γνώμην εχοιτε περί τών εθελοντών είς τους κινδύνους καθι-
σταμένων, ήνπερ αυτοί περί αυτών εχονσιν. Όπόσοι μεν γάρ μή
ηθέλησαν ϋπομειναι καταγνόντες αυτών άδικίαν. είκότως τοι καί
ύμέΐς τοιαύτα περί αυτών γιγνώσκετε, όϊά περ καί αυτοί περί σφών
αυτών έγνωσαν. Όπόσοι δε πιστεύσαντες μηδέν άδίκεΐν νπέμειναν,
δίκαιοι ε στ ε καί νμεϊς περί τούτων τοιαύτην εχειν γνώμην, οιαν περ
και αυτοί περί αυτών εσχον, καί μή προκαταγιγνώσκειν άδικειν. Αν-
τίκα εγώ πολλών μοι άπαγγελλόντων, ότι λέγοιεν οι εχθροί ώς άρα
εγώ όντ' άν ϋπομειναι μι οίχήσομαί τε φεύγων,—τί γαρ άν και βου-
λεμένος Ανδοκίδης αγώνα τοσούτον ΰπομείνειεν, ω εξεστι μεν άπελ-
θόντι εντεύθεν εχειν πάντα τά επιτήδεια, εστι δε πλεύσαντι είς Κν-
προν, όθεν περ ήκει, γη πολλή καί αγαθή διδομένη καί δωρεά υπάρ-
χουσα ; ούτος άρα βουλήσεται περί τοΰ σώματος του αύτοΰ κινδν-
νεϋσαι ; εις τί άποβλέψας ; ούχ ορά τήν πόλιν ημών ώς διάκειται;*
"Εγώ δέ, ώ άνδρες, πολλήν τήν έναντίαν τούτοις γνώμην εχω
"Αλλοθι τε γάρ ών πάντα τά αγαθά εχειν στερόμενος τής πατρίδος
ουκ αν δεξαίμην, τής πόλεως ουτω διακειμένης, ώσπερ αυτοί oî è-
χθροί λέγουσι' πολύ δ' άν αύτής μάλλον πολίτης δεξαίμην είναι ή
ετέρων πόλεων, αΐ ίσως πάνυ μοι δοκοΰσιν εν τφ παρόντι εντνχεΐν.
"Απερ γιγνώσκων επέτρεψα διαγνώναι νμΐν πέρί τόν σώματος τον
εμαυτοΰ. Αιτούμαι ουν υμάς, ώ άνδρες, εύνοιαν πλείω παρασχέσ&αι
εμοί τω απολογου μένω ή τοις κατηγόροις, είδότας ότι καν εξ 'ίσου
άκροάσθε, ανάγκη τόν απολογουμενον ελάττω εχειν. Οι μεν γάρ έκ
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§ 9. Avdiaç.

Ό ρήτωρ Λυσίας είναι υιός τοϋ γνωστού έκ. των διαλόγων τοϋ
Πλάτωνος Συρακοσίου Κεφάλου, όστις ήλθεν είς 'Αθήνας κατά πα—
ρακίντ,σιν τοϋ Περικλέους. Ό ρήτωρ έγεννήθη τω 458 π. Χ. καί
απέθανε τω 379 π. Χ. Δεκαπενταέτης δε μετά τών δύο άλλων
αύτοϋ αδελφών Πολεμάρχου , καί Εύθυδήμου. μετεσν ε τής αποικίας
τών Θουρίων (444 π. Χ·),, ους ίκτισαν οί Άθην,αίοι μετά τών άλλων
'Ελλήνων. Άλλα μετά τήν. τραγική ν έ'κβασιν τού , Σικελικού πο-
λέμου - οί Άττικίζοντες έν τή πόλει. εκείνη κατεπιέσθτ.σαν και ό
Λυσίας μετά τών άδελφών καί τριακοσίων οπαδών ήλθον είς
Αθήνας έπί άρχοντος Ιναλλίου (412 π. Χ-) 'Ενταύθα ίδρύσαντες
ασπιδοποιεϊον άπησχόλουν πολλούς δούλους. 'Αλλ ' οί τριάκοντα έκ
πλεονεξίας άφήρεσαν τήν ούσίαν αύτών καί άπέκτειναν τον Πολεμαρ-
χον. Κ?.ί αύτός δέ ο ρήτωρ έσώθη φυγών εις Μέγαρα. 'Επειδή δέ
είς τούς στασιώτας τής Φυλής (εταίρους τοϋ Θρασυβούλου) έκ τών
λειψάνων τής περ».ουσίας αύτοϋ έ'οωκε χρήματα καί οπλα, ό Θρασύ-

πολλοϋ χρόνου επιβουλεύοαντες καϊ σννΟέντες, αυτοί άνευ κινδύνων
δντες, την κατηγορίαν εποιήσαντο' εγώ_ δε μετά δέους καϊ κινδύνου
και διαβολής τής μεγίστης τήν άφολογίαν ποιούμαι. Εικός ονν ν μας
εστίν εϋνοιαν πλείω παρασχέο&αι ε μ οι ή τοις κατηγόροις. Ετι δε
καί τόδε ενϋυμητέον, δτι πολλοί ήδη πολλά, καί δεινά κανηγορήσαν-
τες παραχρήμα εξηλέγχϋησαν ψευδόμενοι οϋτω φανερώς, ώστε υμάς
πολυ αν ήδιον δίκην λαβείν παρά τών κατηγόρων ή παρά τών κα-
τηγορημένων' οί δ'αν, μαρτυρήσάντες τά ψευδή αδίκως άνϋ-ρώπους
απολέσαντες εάλωσάν παρ\ ϋμϊν ψευδομαρτυριών, ήνίκ' ουδέν ήν
πλέον τοις πεπον&όσιν.Όπότ' ονν ήδη πολλά τοιαύτα γεγένηται, εικός
υμάς εστι μήπω τους τών κατηγόρων λόγους πιστούς ήγεϊσθαι. ΕΙ
μεν γαρ δεινά κατηγόρηται ή μή, οιόν τε γνώναι εκ τών τον κατη-
γόρου λόγων' ει <59 άληϋή τ αυτά εστι ή ψευδή, ονχ' οιόν τε υμάς
τζρότερον ειδέναι πριν αν καί εμον άκούσητε άποΡ.όγουμένον.
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€ουλος ευθύς μετά τήν κάθοδον ε γράψε ψήφισμα, όπως δοθή τώ ρή-
τορι το πολιτικόν δικαίωμα. Επειδή δ' δμως το ψήφισμα ήτο άπρο-
βούλευτον, δ Άρχΐνος έγράψατο τον Θρασύβόυλον παρανόμων, καί τό
ψήφισμα του Θρασυβούλου κατέπεσεν, ούτω δ' δ Λυσίας έ'μεινεν
ίσοτελής. Ένεκα τούτου δεν ήδύνατο νά παρουσιασθή ώς δημόσιος ,
ρήτωο, άλλά μ.όνον ποό τών δικαστηρίων, ύπερασπίζων τάς ιδίας
υποθέσεις. - ,, · ,

'Επειδή δ' ούτως έκ τών περιπετειών ή ουσία τού ρήτορος έμη-
δενίσθη, δ Λυσίας ήναγκάσθη νά γείνη λογογράφος, τουτέστι συγ-
γραφεύς λόγων χάριν άλλων, οΐτινες μή οντες άδΰνατοι ειπείν ήδύ-
-ναντο ενώπιον τοϋ δικαστηρίου ν ' άπαγγέλλωσιν ci ϊδιοι τούς παρ '
άλλων έπί χρήμασιν παρασκευαζόμενους λόγους, ους έμάνθανον άπο
στόμ,ατος.

Ό κατ ' 'Ερατοσθένους λόγος είναι δ παλαιότατος τών δια-
σωθέντων ήμϊν και δ μόνος, τόν δποΐον αύτός δ Λυσίας άπήγγειλεν.
Άπο δέ του χρόνου τούτου (403 π. Χ.) συνέγραψε πάντας τούς λό-
γους, ους γνωρίζομεν. Οί λόγοι τού Λυσίου διαιρούνται είς τά τρία
ε'ίδη του ρητορικού λόγου, δικανικούς, συμβουλευτικούς καί επιδεικτι-
κούς ή πανηγυρικούς. Πλην δμως τούτων συνέγραψε καί άλλους, ώς
•ερωτικούς, εταιρικούς καί έπιστολικούς. Ώς μή ών πολίτης ούδεμίαν
άφορμ-ήν είχεν είς πολιτικούς λόγους, ούδέν ήττον δμως δυνάμεθα νά
παραδεχθώμ.εν, δτι καί τοιούτους λόγους συνέταξε yàpiv άλλων προς
άπομνημ,όνευσιν. Έκ τούτου δ' εξηγούνται οί πολλοί καί ποικίλο^
λόγοι αύτοϋ, ους οί παλαιοί άνεβίβαζον είς διακοσίους τριάκοντα καί
τρεις γνησίους. Τούτων σώζονται τριάκοντα καί εις.

Ό Λυσίας είναι δ εύρετής τού ενός τών τριών χαρακτήρων τοϋ
ρητορικού λόγου," δηλ. τοϋ ίσχνοΰ, καθ' δν τά πάντα εκφράζονται
διά τών κοινών καί συνήθων λέξεων καί σπανίως γίνεται ^'ρήσις τρο-
πικής (μ,εταφορικής) φράσεως καί ποιητικής κατασκευής, διότι καλ-
λίστη άρετή τοϋ χαρακτήρος τούτου είναι ή σαφήνεια, ή άφελεια
καί καθαρά αλήθεια. Διά τούτο σπουδαία άρετή τοϋ Λυσίου είναι ή
σαφήνεια., ήν συνδέει μετά θαυμ.αστής βραχύτητος.

Πρός τούτοις ρ Λυσίας έπιτυγχάνει τής ενάργειας τής παραστά-
σεως καί ηθοποιίας τών προσώπων καί ούδέν παρ * αύτω υπάρχει άνη^
'θοποίητόν. Έκδηλνούται δ' ή ηθοποιία α'.) διά τών εννοιών, β') διά
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τών λέξεων καί γ') διά τής συνθέσεως των λέξεων. Καί τά τρία οί-
ταύτα έπιτυγχάνει ο ρήτωρ, διότι τούς ανθρώπους εισάγει λέγοντας-
άναλόγα καί μέτρια, προς δέ μεταχειρίζεται λέξεις άρμοζούσας ε'ις.
τά ήθη, σαφείς καί είς πάντας τούς ανθρώπους συνηθεστάτας. Προς
τούτοις, έπειδή είς τάς περιόδους καί τούς ρυθμούς δεν ύπάρχει ηθο-
ποιία, άλλ' είς τήν άνευ ρυθμού γλώσσαν, συνδέει τάς λέξεις άφε-
λώς. Συντάσσων δέ τούς λόγους αύτού κατά τον λέγοντα τούς άκούον-
τας καί τά πράγματα μεταχειρίζεται γλώσσαν πρέπουσαν. Το πρέ-
πον οέ τούτο θηρεύει πανταχού, διά τούτο αρχόμενος εχει γλώσσαν
ήθικήν (προσήκουσαν τω ήθει-, τω χαρακτήρι), διηγούμενος πιθα-
νήν καί άπέριττον, άποδεικνύων στρογγί/2αιν καί πυκνήν καί-
άνακεφαλαιών διαλελυμένην καί συντομον. Ή γλώσσα τού Λυ-
σίου είναι πιθανή καί φυσική, δεν βιάζει τον άκροατήν ούτε εξαναγ-
κάζει αυτόν, άλλ' έξαπατα τούτον. Καθόλου ο' ή ρητορική τοϋ Λυ-
σίου είναι επιτήδεια, ούχί ϊνα δείξη τέχνην, άλλ' ϊνα καταδείξη τήν
άλήθϊΐαν. Θεωρείται δέ ύπο τών παλαιών ώς άριστος κανών τής γνή-
σιας 'Αττικής λέξεως, άναμώρτητος καί καθαρός.

Δ '

§ 10. 'Icîo.K^a-cîvç-

Νεαν έποχήν του ρητορικού λόγου άποτελεϊ 'Ισοκράτης 6 'Αθη-
ναίος, υιός τού Θεοδώρου, γεννηθείς τω 436 π. Χ. κα.ί θανών τω
π. Χ. μετά τήν έν Χαιρώνεια μάχην. Νέος ών ήκροάσατο τών καλ-
'λίστων τής έποχής α.ύτοϋ άνδρών, Προδίκου, Γοργίου. Σωκράτους κα.ι
Πρωταγόρου. Ήλικιωθείς οέ ήσχολεΐτο εις τα πολιτικά κα.ί έτρά—
πετο ε'ις το πολιτικόν είδος τής ρητορικής. Αλλ ' έπειδή ή φύσις αύ-
του δεν ήτο κατάλληλος πρός τούτο διά το άπαρρησίαστον αύτού-
καί άτονον τής φωνής, έπεδόθη πρώτος είς το συμβουλευτικών είδος,
τής ρητορικής συγγράφων χάριν άλλων και προς έκπαίοευσιν. τών νεων
λόγους, δι ' ών καί αί πόλεις δύνανται κάλλιον νά πολιτευθώσι καί οί-
ίδιώται νά έπιδοθώσιν είς άρετήν. Κατά το\!το έγένετο επιφανέστατος,
τών συγχρόνων αύτοΰ καί έδίδαξεν έν τη ΙνΧίω πρώτον καί έ'πειτοί
έν Αθήναις ίδρυθείση ύπ ' αύτου ρητορική σχολή πο7,λούς νέους Ά—
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6ηναίους και τής άλλης Ελλάδος, έκ τών οποίων πολλοί μετά
ταύτα υπήρξαν οί μέγιστοι ιστορικοί, ρήτορες καί στρατηγοί, οίον
Θεόπομπος δ Χίος, Έφορος δ Κυμαΐος, 'Υπερείδης, 'Ισαίος καί Τι-
μόθεος δ υιός τοϋ Κόνωνος.

Έκ τών έξήκοντα λόγων, ους ή άρχαιότης κατ είχε ν, ών δ' δμως
είκοσι καί οκτώ ή είκοσι καί πέντε έθεωροΰντο γνήσιοι, εχουσι δια-
σωθή είκοσι καί είς, πρός δέ δέκα έπιστολαί. Οί λόγοι αύτοΰ είναι
διάφοροι τό περιεχόμενον, οί μέν δικανικοί, εξ τόν άριθμόν (περί τού
ζεύγους, Τραπεζιτικός, πρός Καλλίμαχον, Αίγινητικός, κατά Λο-
χίτου, καί πρός Εύθύνουν), οί δέ συμβουλευτικοί, οί δέ πανηγυρι-
κοί, ών οιαπρέπουσιν δ Πανηγυρικός, είς συγγραφήν τού οποίου
λέγεται, δτι ο ρήτωρ έδαπάνησε δέκα καί πέντε έτη, καί δ Πα-
ναθηναϊκός. Έν τω Πανηγυρικώ, δστις είναι αριστούργημα ρητο-
ρικής τέχνης, δ 'Ισοκράτης πραγματεύεται περί ομονοίας απάντων
τών Έλλή/ων καί περί πολέμου πρός τούς βαρβάρους. Έν δέ τω
έπιστολιμαίω "λόγω πρός Φίλιππο ν δ ρήτωρ συμβουλεύει τω Φι-
λίππω, βασιλεϊ τών Μακεδόνων, δπως τάς έλληνικάς πόλεις σνμ-
φιλιώσας στρατεύσηται εναντίον τών Περσών. Ό περί άντίδό-
σεως λόγος είναι δ μόνος, δ ν έξεφώνησεν αύτός δ ρήτωρ.

Ούτως δ Ισοκράτης έν τοΐς πλείστοις τών λόγων αύτού εχει
πανελλήνιον χαρακτήρα, τάς δέ ύποθέσεις ύψηλάς καί μεγαλοπρε-
πείς σκοπούσας, δπως διδάξωσι τούς Έλ7/ηνας. Τήν πανελλήνιον
έ'νωσιν ποθών κατά τών βαρβάρων δεν ύβρίζει, ώς οί άλλοι ρήτο-
ρες, τήν Σπάρτην, τάς Θήβας καί τό Άργος, άλλα σεβόμενος καί
άναγνωρίζων έκ δικαιοσύνης τά δίκαια τών άλλων ελληνικών πό-
λεων συμβουλεύει τοΐς Έλλησιν, ϊνα τάς πρός αλλήλους έριδας
άφέντες στρέψωσι τά δπλα αύτών κατά τών βαρβάρων.

Έκτος τής δικαιοσύνης έν τοΐς λόγοις τοϋ ρήτορος διαφαίνεται
καί ή θερμή αύτού φιλοπατρία. Δείγμα, δέ ταύτης, πλήν τών λό-
γων, καί δ θάνατος αύτού είναι. Διότι μετά τήν έν Χαιρώνεια ήτ-
ταν τών 'Αθηναίων, μή άνεχόμενος τήν άπώλειαν τής έλευθερίας τής
πατρίδος καί τής δλης Ελλάδος, άπέθανεν άποκαρτερήσας είς
ήλικίαν ένενήκοντα οκτώ έτών. Ό ρήτωρ έτάφη δημοσία δαπάν/j καί
έπί τού τάφου αύτοϋ έστάθη Σειρήν, οιον άδουσα, σύμβολον τής εύ-
μουσίας αύτοϋ. --',·'
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Ή γλώσσα του 'Ισοκράτους είναι μέν καθαρά, ώς ή γλώσσα τοΰ
Λυσίου, καί εναργής, άλλ à δεν είναι βραχεία, ώς ή γλώσσα εκείνου.

Π'/.ρά τώ Ίσοκράτει ύπάρχει ή κατεστραμμένη, ήτοι ή έμπε-
ρίοδος γλώσσα. Πανταχού δέ έν τη συνθέσει τοΰ λόγου θηρεύει τήν
εύφωνίαν, άποφεύγει τήν χασμωδίαν καί .δεν επιτρέπει ν'·' άκολου—
θώσι δύο όρ-όφωνοι συλλαβαί, (π χ. ειπούσα σαοή). Διό ή σύνθεσις
τών λέξεων δεν είναι ούτε φυσική ούτε άφελής ούτε εναγώνιος, ώς
ή τού Λυσίου, άλλά πομπώδης καί ποικίλη. Θηρεύω^ οέ τήν εύέπειαν
καί μουσικήν άρμονίαν τών λέξεων μεταχειρίζεται τά πάρισα, τά
ομοιοτέλευτα καί τά αντίθετα καί προσαρμόζει τάς λ.έξεις περιέργως
μηκύνων τόν λόγον πέρα. τοΰ χρησίμου1). Ή ύπερβολική δ' ομως
χοήσις τών ρητορικών τούτων σχημάτων βλάπτει τήν ποικιλίαν τοΰ
λόγου καί διά τούτο ό -Ισοκράτης παρεβλήθη πρός ζωγράφον περι-
βάλλοντα πάντα τά σώματα τό αυτό έ'νδυμα 2).'Ένεκεν δέ τής έπι-
ζητουμένης έν ταίς περιόδοις τών λόγων αύτοΰ ευρυθμίας ολίγον άπέχει
τοΰ ποιητικού μέτρου καί οι λόγοι αύτοΰ είναι μάλ/Χον είς άνάγνω—
σιν ή είς άκρόασιν.

Ε' .

§11. Idaioç.

Μαθητής τοΰ Λυσίου καί 'Ισοκράτους ήτο ο έν ,Χαλ,κίδι μέν γεν-
νηθείς, έν 'Αθήναις δέ διατριβών 'Ισαίος, διδάσκαλος τοΰ Δημοσθέ-

Έκ τοΰ πανηγυρ. «Πλείστων μεν ουν αγαθών αιτίους, και
μεγίστων επαίνων άξιους ηγούμαι» (πάρισον καί όμοιοτέλευτον )* κα.ί
αύθις « ουδέ άπελαυον μεν ώς ιδίων, ήμελουν δε ώς άλλοτρίων —
αλλ9 εκήδοντο μεν ώς οικείων, απείχοντο δέ, ώσπερ χρή, τών μηδέν
προσηκόντων» (πάρισον, δμοιοτέλευτον καί άντίθετον).

2) «Έοικέναι τέ φησιν αυτόν ζφγράρω ταΐς αυταις εσθήσεσι καϊ

τοις αύτοϊς σχήμασι πάσας επικοσμοϋντι τάς γραφάς. °Απαντας γοΰν

ευρίσκειν τους λόγους αυτοϋ τοις αντοίς τρόποις τής λέξεως κεχρη-

μένους' ώστε εν πολλοίς τεχνικώς τά καθ' έκαστα εξεργαζόμενον τοις

ολοϊς απρεπή παντελώς ψαίνεσθαι, διά τό μή προσηκόντως τοις υπο-

κειμένοις τών ηθών φράζειν.» (Διον. Άλικαρν.^ Ίσοκρ.).
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νους. Ό χρόνος της γεννήσεως και τής τελευτής αύτού δεν είναι
ακριβώς ώρισμένος, γινώσκεται δε μόνον, δτι ήκμαζε μετά τον Πελο-
ποννησιακον πόλεμον μέχρι Φιλίππου του Μακεδόνος. Καί ούτος είχε
ρητορικήν σχολήν καί εγραφε λόγους χάριν άλλων, loicf δέ δικανικούς,
δπερ διά τό φιλόδικον τών 'Αθηναίων παρέσχεν ού μικρόν κέρδος αύτω.
Μεγάλη οέ δόξα αποδίδεται τώ Ίσαίω, δτι έβοήθησε τω Δημοσθέ-
νει έν τή δίκη κατά τών επιτρόπων αύτού καί έδίδαξεν άμισθί τούτον.

Έκ τών έξήκοντα. καί τεσσάρων λόγων τού ρήτορος, εξ ών πεν-
τήκοντα έθεωρούντο γνήσιοι, έ'χομεν μόνον ένδεκα υποθέσεως του κλη-
ρονομικού δικαίου διαφωτίζοντας κατά τούτο τήν νομοθεσία ν τών
'Αθηναίων Ό ρήτωρ ούτος ούτω μιμητής τοϋ Λυσίου έγένετο,
ώστε, &ν μή τις είναι έντριβής περί τήν τέχνην τών δύο τούτων ρη-
τόρων, δυσκόλως δύναται νά διακρίνη τούς λόγους έκατέρου. Ύπάρ-

( Έκ τού περί τού Κλεωνύμου κλήρου λόγου τού 'Ισαίου. Διή-
γησις). ··

« Δεινίας γαρ ό τοϋ πατρός αδελφός επετρόπευοεν ημάς, θειος ών
ορφανούς όντας. Κλεωνύμω δ * ούτος, ώ άνδρες, διάφορος ών ετυχεν.
Όπότερος μεν οϋν αυτών ήν τής διαφοράς αίτιος, 'ίσως ουκ εμδν
έργον εστί κατηγορεϊν' πλην τοσούτον γε αν δικαίως αύτοΐς άμφοτέ-
ροις μεμψαίμην, ότι καί φί?>οι τέως όντες καϊ προφάσεως ουδεμιάς
γενομένης εκ λόγων τινών όντως εική προς αλλήλους ε'χθραν ανεί-
λοντο. "Οτι δ ' ονν εκ ταύτης τής οργής Κλεώννμος ταύτας ποιείται
τάς διαϋήκας, ούχ ήμΐν εγκαλών, ως ύστερον εσώθη, ελεγεν, όρων
δε ημάς επιτροπενομένους υπό Δεινίον καϊ δεδιώς μή τε?>.ευτήσειεν
αυτός ετι παιδας ημάς καταλυτών καί τής ουσίας ημετέρας ούσης γέ-
νοιτο κύριος Δεινίας' ήγειτο γάρ δεινόν είναι τόν εχθιστον τών οικείων
επίτροπον και κνριον τών αντοϋ καταλιπεΐν κώ ποιεϊν αύτφ τά νο-
μιζόμενα τοϋτον, εως ημείς ήβήσαιμεν, φ ζών διάφορος ήν' ταϋτα
διανοηθείς εκείνος, εΐτ * ορθώς είτε μή, τάς διαθήκας ταύτας διέθετο.
Καϊ ενθνς ερωτώντος τον Δεινίον παραχρήμα εΐ τι ήμΐν ή τφ πατρϊ
εγκαλεί τφ ήμετέροο, απεκρίνατο πάντων τών πολιτών εναντίον, ότι
ονδεν πονηρόν εγκαλεί καϊ εμαρτύρησεν ώς όργιζόμένος εκείνφ καϊ
ουκ ορθώς βονλευόμενος ταϋτα διέθετο».
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χουσι δ' δμω καί τίνες διαφοραί εν τοίς λόγας αυτών. Ή γλώσσα,
του 'Ισαίου είναι μεν, ώς καί ή τοϋ Λυσίου, άκριβής, σαφής, εναρ-
γής και σύντομος, άλλ ' ή του Λυσίου είναι μάλλον απέριττος κα&
άναλογος τω ήθει τού λέγοντος (αφελή τε καί ηθική μαλλόν έστι),
επομένως άπλούστερον έσχηματισμένη, δπερ παρέχει τώ λόγω πολ—
λήν χάριν και ήδονήν. Καθόλου δ' ε'ιπείν δσω δ 'Ισαίος είναι ύποδεε-
στερος του Λυσίου κατά τήν χάριν, τοσούτω ύπερέχει εκείνου κατά
τήν δεινότητα τής ρητορικής τοϋ λόγου κατασκευής. Ό ρήτωρ ού-
τος διεπονηρεύετο τόν άντίδικον καί κατεστρατήγει τούς δικαστάς.
'Αλλ' δ μέν Λυσίας ούτω πιθανός ήτο, ώστε καί ύπέρ άδικων ομιλών
επειθεν, δ δ' 'Ισαίος καί έν τοίς δικαίοις ήτο ύποπτος.

ΣΤ'

§ 12. Λυκούργος.

Έκ τών σχέσεων τών 'Αθηναίων προς τον Φίλιππον άνεπτύχθη-
σαν έν Αθήναις δύο πολιτικά συστήματα, τό Μακεδονικόν καί τό
άντιμακεδονικόν. Τό πρώτον συνίστατο έκ ρητόρωνΧ έξ ών άλλοι μέν
έπώλουν τήν ρητορικήν δεινότητα, είς τούς εχθρούς τής πατρίδος, άλ-
λοι ήπατώντο ύπο τοϋ πονηροϋ Φιλίππου, καί τέλος άλλοι δ'.ά πά-
σης θυσίας έζήτουν τήν είρήνην,. διότι αύτη ήρμοζεν είς τάς πολιτι-
κάς αυτών πεποιθήσεις. Είς τούς Μακεδονίζοντας άνήκεν δ Αισχίνης,
δ Εύβουλος, δ Φιλοκράτης, δ Δημάδης, δ Δείναρχος καί άλλοι. Προ
πάντων δ Φιλοκράτης άνευ αίδοϋς έπεδείκνυε τήν μετά τοϋ Φιλίππου
φιλίαν, παρ' ού πλούσια δώρα έλάμβανεν. Μέσην δ ' δδόν έχάραςε
πρός τά δύο πολιτικά συστήματα δ Φωκίων, δστις έκ παντός τρόπου
απέφευγε τόν πρός τούς Μακεδόνας πόλεμον, διότι ενόμίζεν, δτι πρέ-
πει νά κρατώσιν έν πολέμω ή είναι φίλοι τών κρατούντων. Τοϋ
Φωκίωνος τήν δεινότητα ώμολόγουν καί αυτοί οί αντίπαλοι τούτου.
Αύτος δ Δημοσθένης τών μέν άλλων ρητόρων κατεφρόνει, δτε δμως
εβλεπε τόν Φωκίωνα άνιστάυενον, ε'λ.εγεν ήρεμα προς τούς φίλου:'
«ή τών έμών λόγων κοπίο πάρεστι». Ό Φωκίων δεν ήγά.τα τάς μα-
κρηγορίας, άλλά βραχυλογώτατος ών παρεβάλλετο πρός νόμισμα,
δπερ έν σμικροτάτω δγκω ε'χει μεγίστων άξίαν. Μόνον εν νεύμα ή
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ρήμα του άνδρός τούτου ήτο άντίρροπον προς πολλά ενθυμήματα καί
περιόδους τών άλλων ρητόρων. Οί δε πολέμιοι προς τούς Μχκεοόνας
,ρήτορες ήσαν δ Δημοσθένης, δ άνεψιός αύτοϋ Δημοχάρης, δ 'Υπερεί-
δης, δ Ήγήσιππος, δ Πολύευκτος, δ Μοιροκλής, δ Διόφαντος καί δ
Λυκοΰργος. Ούτος γεννηθείς τω 390 π. Χ. άνήκεν είς τόν άρχαίον
ίερατικόν οίκον τών Βουταδών, έξ ού έλαμβάνοντο οί ιερείς τής 'Αθή-
νας καί τοϋ Ποσειδώνος, καί έγένετο ακροατή; τού Πλάτωνος καί
-γνώριμος τοϋ 'Ισοκράτους.

Παρά δε τοΐς Άθηναίοις είχε μεγίστην ύπόληψιν, διότι ταμίας
■γενόμενος ηύξησε τάς προσόδους έξ έξακοσίων είς χίλια διακόσια τά-
λαντα, διεκόσμησε τάς 'Αθήνας, ώς- ουδείς άλλος άπό τών χρόνων
τοϋ Περικλέους, κ/ί πολλά εργα ήμιτελή παραλαβών είς πέρας ήγα-
-γεν, ώς τους νεωσοίκους καί τό Διονυσιακόν θέατρον. Ούτος άνίδρυσε
-χάλκινους ανδριάντας έν τ ή #άγορα προς τιμήν τών τριών μεγάλων
δραματικών ποιητών Αισχύλου, Σοφοκλέους καί Εύριπίδου καί τών
τραγωδιών αυτών έποίτσεν έπίσημον εκδοσιν. Επειδή δ' ούτω πολ—
λιαχώς εύηργέτησε τήν πόλιν, ότε δ μέγας 'Αλέξανδρος καταστρέ-
ψας τάς Θήβας τω 335 π Χ. έξητήσατο παρά τών 'Αθηναίων τόν
ρήτορα καί μ.ετ ' αύτοϋ εννέα άλλους κατ ' αύτοϋ πολιτευομένους-, οί
'Αθηναίοι δεν ηθέλησαν νά έκδώσωσι τούτον καί μετ ' αύτοϋ τούς
λοιπούς άλλους, άλλ ' επεισαν αυτόν νά άφήση τήν άπαίτησιν ταύ-
•την. Ού μόνον δε ζώντα Ιτίμησαν αυτόν οί 'Αθηναίοι αρετής ένεκα
καί δικαιοσύνης διά στεφάνων καί άλλων τιμών, άλλά και απο-
θανόντα έθαψαν δημοσία δαπάνη παρά τήν Άκαδήμειαν έν τη όδω,
εν γ τά μνημεία τών επιφανεστάτων άνδρών εκειντο. Είκοσι δε πε-
ρίπου ετη μετά τόν θάνατον αύτοϋ έγένετο ψήφισμα^ έν ώ ώρίζετο
νά ίδρυθή έν τή άγορά χαλκή είκών αύτοϋ καί νά δοθή σίτισις έν
τω Πρυτανείω καθ9 άπαντα τόν χρόνον είς τον πρεσβύτερον τών εγ-
γόνων αύτοΰ.

'Αλλ. ' δ Λυκούργος έπολιτεύσατο επιφανώς ού μόνον πράττων,
άλλά καί λέγων. Τον έ'ντιμ,ον δέ καί αύστηρόν χαοακτήρα. αύτοϋ ,.
άπετύπωσεν έν τή ρητορική αύτοϋ, ήτις όμως δέν ήτο προϊόν εμφύτου
.ευφυίας, άλλν ' ενδελεχούς σπουδής, ην μ-έχρι τοϋ γήρατος έξέτεινεν.
Ή άρχαιότης Ιγίνωσκε δέκα καί πέντε λόγους τούτου του ρήτορος,
,άλλ.ά μέχρις ημών πεοιεσώθη εις, δ κατά Λεωκράτους. Ή σύν-
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θεσις έν τώ λόγω τούτω εχει τι τό τραχύ διά τών συχνών μετα-
φορών, αί δέ προτάσεις χαλαρώς συνδέονται, άλλ' ομως ή εξεργασία^
τού ύφους οεν είναι παρημελημένη. Τάς αύτάς 'ιδέας έπαναλαμβάνει
κατά κόρον, ό δέ λόγος δεν αναπτύσσεται κατ' έσωτερικήν ανάγ-
κην, άλλ' έκτείνεται εις ποικίλας παρεκβάσεις., ώς μύθους, ιστορίας,
καί ρήσεις ποιητών. Διά τών παρεκβάσεων τούτων εξαλείφεται μέν
σχεδόν ή κυρία ύπόθεσις, άλλ ' έν ταύτώ διά τών μύθων καί τών
παρατιθεμένων διδακτικών τεμαχίων ποιητών καί τής ύπομνήσεως
ένδοξου παρελθόντος διδάσκονται οί άκροαταί καί έξαίρεται τό φρό-
νημα. αύτών. Ό ρητορικός λόγος τού Λυκούργου δέν έφαρπάζει μέν
τόν άκροατήν διά τής χάριτος καί τής ταχείας ροής. δμως δ' έπισπά-
διά τής ευγενείας τού φρονήματος καί διά τής ηθικής μεγα/λοπρεπείας,.
δι ' ών μεγάλως έπέδρα έπί τών 'Αθηναίων.

Ζ'

§ 13. Δημοσθένης

Δηρ.οσθένη; δ Δημοσθένους, Παιανιεύς, έγεννήθη τω 384 π. Χ.
Ούτος έκ πατρός είχε τό γένος άνεπίληπτον, ώς καί δ έχθρός αύτοΰ
Αισχίνης μαρτυρεί, τό έκ μητρός ο ' δμως αυτού γένος λέγεται οτι-
δέν ήτο καθαρώς 'Αττικόν, διότι ή έκ |μητρός μάμμη αύτοΰ ήτο
Σκυθίς, δώ λοιδορείται ύπό του Αίσχίνου ώς Σκύθης, βάρβαρος καί-
Έλληνίζων τή φωνή. Νέος ών ήτο ασθενικός τό σώμα, οιά τούτο
ούδ ' είς παλαίστράν έφοίτησε, καί άνδρωθείς δέ δέν έβελτιώθη πολύ.
κατά τό σώμα. Ένεκα τούτου ύπό τών έχθρών έσκώπτετο διά -την
μαλακίαν καί βάτταλος έπωνομάζετο. Καταλειφθείς ύπό τού πατρός
έν ήλικία επτά ετών ορφανός έπετροπεύθη ύπό τοΰ Άφοβου, Δήμο-
φώντος καί Θηριππίδου, οί'τινες έσφετερίσθησαν τάς προσόδους τής.
πατρικής ουσίας καί ήμέλησαν τής παιδεύσεως τούτου. Ό Δημοσθέ-
νης δ'όμως φύσει φΟ^ομαθής παρεδόθη είς φιλοσοφικάς καί ρητορικάς
σπουδάς. Ήκροάσατο, ώςλέγετ'αι, τού Πλάτωνος καί εσχε διδάσκ,α-
λον τής ρητορικής τόν Ίσαϊον. 'Υπό τήν οιδασκαλίαν δέ τούτου-
ήρξατό τό πρώτον τό ρητορικόν αύτου στάοιον, συγγράψας ύπό τήν
δδηγίαν αύτοΰ τούς κατά τών επιτρόπων αύτού λόγους. 'Αλλ' Ικ
φύσεως είχε πολλάς ελλείψεις-, αί'τινες άνεδίίκνυον αυτόν άδέξιον ρή-
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τορα, πάσας δ'όμως τάς ελλείψεις κατενίκησεν. Γνωστά δ* ει να?.τα
μέσα, ά πρός τούτο μετεχειρίσθη ^ μαρτυροϋντα προσέτι την μεγά-
λην αύτοϋ έπιμονήν. Ού μόνον δέ κατά τήν "νεανικήν ήλικίαν ήτο
επιμελής, άλλα καί καθ' δλον τόν βίον ήτο τοιούτος, έν άρα νυκτός
προ λυχνία ίου φωτός μελετών. Προ πάντων ζηλωτής του Θουκυδίδου
γενόμενος τήν ίστορίαν αύτοϋ ούτως άπό μνήμης εγίνωσκεν, ώστε
έμυθεύθη, δτι, καείσης ποτέ τής έν 'Αθήναις βιβλιοθήκης καί συγ-
καεισών τών ιστοριών τοϋ Θουκυδίδου, αύτος μόνος άπεμνημόνευσε
πάσας πρός γραφήν.

Ό Δημοσθένης έποίησε μέν πολλούς δικανικούς.λόγους, άλλα τήν
δόξαν αύτού έκτήσατο έκ τών πολιτικών λόγων καί τής πολιτικής
ενεργείας καΐά τών σκοπούντων τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος. Φί-
λιππος ô Μακεδών "έπετεχνατο, ϊνα άρςη συμπάσης: τής Ελλάδος-,
Τούτο ίδών ό Δημ,οσθένης έπειρατο- έκ· παντός τρόπου, ϊνα ανύψωση,
τό φρόνημ.α τών 'Αθηναίων, ύπομιμνήσκων είς αύτούς τόν Μαρα-
θώνα, τήν Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς. Καί έ'νθεν μέν κατεπολε-
μει τούς Φιλιππίζοντάς, έ'νθεν δέ έπειρατο ν ' άνεύρη συμμάχους τών
'Αθηναίων. Επειδή δ' ούτος ουδέποτε έδέςατο δώρα πα,ρά του Φι-
λίππου, ci 'Αθηναίοι έπείθοντο είς τάς συμβουλάς τοϋ ρήτορος.Μετά
τήν έν Χαιρώνεια μάχην (338 π. Χ.)·, ης αίτιος ήτο αύτός, έξηκο-
λούθει νά εύνοήται ύπο τών 'Αθηναίων. 'Αλλά μετά ταύτα περι-
πλεχθείς είς τήν τοϋ Άρπάλου δίκην κατ.εδικάσθη ύπο τής βουλής
τού 'Αρείου Πάγου είς ζημίαν πεντήκοντα ταλάντων. Ή όλη δ 'δμως
περιουσία τοϋ Δημοσθένους άνήρχετο είς είκοσι τάλαντα. "Ενεκα δέ
τούτου μή δυνάμ,ενος νά πλήρωση τά πεντήκοντα τάλαντα έρρίφθη
είς τό δεσμωτήριον, οπόθεν τ ή συνδρομή τών φίλων άπέδρα, μή δυ-
νάμενος ένεκεν άσθενείας τού σώματος καί γήρως νά μείνη έν τή
είρκτή. Ώς φυγάς δ ρήτωο εμεινεν, ώς επί τό πλείστον, εν Αίγίνη
καί Τρόιζήνι, δθεν άνεκλήθη μετά τόν θάνατον τοϋ μεγάλου Άλε^
ξανδρου. 'Αλλ ' ή άτυχής εκβασις τοϋ καλουμένου Λαμιακού πολέ-
μου (323 — 322 π.Χ.) κατά τοϋ 'Αντιπάτρου ήνάγκασε τούς 'Αθη-
ναίους νά ύποταχθώσιν είς τούτον. Ούτος δ' άπήτησε παρά τών
'Αθηναίων ού μόνον τήν κατάργησιν τοϋ δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος, άλλα καί τήν παράδοσιy τών άντιμακεδονιζόντων ρητόρων, έν
οίς καί τόν Δημοσθένη.Ούτος προλαβών κατέφυγεν είς Καλαυρίαν ώς



Ικέτης έν τώ ναώ τοϋ Ποσειδώνος. Ενταύθα ήλθεν Άρχίας 6 ύπο-
κριτής, 'ίνα διά τής πειθούς άπαγάγη αυτόν ε'ις τον Άντίπατρον,
γινώσκων δ ' όμως οποία τύχη περιέμενεν αύτόν ελαβε δηλητήριον
καί έτελεύτησε τώ 322 π. Χ. Ούτως ώς έλεύθερος πολίτης απέφυγε
τον δουλικόν θάνατον, δν ήτοίμαζεν αύτώ δ ?Αντίπατρος.

Τεσσαράκοντ» δ *ετη περίπου μετά τον θάνατον αύτού έστησαν
αύτω οί 'Αθηναίοι εν τή άγορα χαλκοϋν ανδριάντα, εφ' ού έπέγρα—
ψαν το πολυθρύλητον έπίγραμμα*

«Ειηερ Χοψ> ρώμην γνώμη, Δημόσ&ενες, είχες,

Οϋποτ3 αν 'Ελλήνων ήρχεν "Αρης Μακεδών»

καί έδωκαν εις τούς πρεσβυτέρους τοϋ γένους σίτισιν έν τω Πρυτανείω
-καί τιμητικήν θέσιν έν τω θεάτρω.

Ό Δημοσθένης ύπεοεΐχε πάντων τών προ αύτού ρητόρων κατά
"τήν ρητορικήν τέχνην, έκ οέ τών μεταγενεστέρων ουδείς ήδυνήθη νά
φθάση αύτόν. Και έν τή γλώσση ό ρήτωρ ούτος ούδένα τών προγενε-
στέρων έμιμήθη, άλλά συνύφανε μικτόν τινα χαρακτήρα γλώσσης,
έκ τών προηγουμένων παραλαβών οσα άριστα καί χρησιμώτατα έν
έκείνοις ύπήρχον. Διά τούτο ή γλώσσα τοϋ Δημοσθένους είναι ποι-
κίλη, μεγαλοπρεπής καί λιτή, περιττή καί απέριττος, πανηγυρική
καί άληθής, αυστηρά καί ιλαρά, σύντονος καί άνειμένη. Κατά το
διάφορον είδος δ ' δμως τών λόγων μετεχειρίζετο κ.αί διάφοοον χαρα-
κτήρα. λόγου, καί έν μεν τοις δικανυιοΐς είναι γλαφυρός, εν δέ τοις
δημηγορικοΐς μεγαλοπρεπής. Προ πάντων διακρίνει τόν Δημοσθένη
ή δραματική ενέργεια. Ό οήτωρ ούτος ύπάρχει έν διηνεκεΐ σχέσει
προς τούς δικαστάς καί τούς αντιδίκους. Πο/νλαχοϋ προβάλλει ερω-
τήματα. προς ά δίδει απαντήσεις κατά τά αύτού συμφέρον. Συχνά-
κις ειρωνεύεται τόν άντίπαλον, ή δ ' ειρωνεία ενίοτε προχωρεί ε'ις
βαρύ σκώμμα καί πικρίαν.

Οί αρχαίοι άνεγνώριζον ώς γνησίους λόγους αύτοϋ έξήκοντα καί
πέντε, ών έ'χουσι περισωθή έξήκοντα καί είς, έν οις τίνες είναι βε-
βαίως νόθοι. Προς δέ ύπάρχουσιν έξήκοντα πέντε προοίμια καί εξ
επίστολαί. Έκ τών λόγων τοϋ ρήτορος είναι α ') δέκα καί πέντε
συμβουλευτικοί προ τής βουλής ή τής εκκλησίας έκφωνηθέντες.
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"Έκ τούτων δε πάλιν ci δώδεκα είναι Φιλιππικοί, έξ ών οί μεν τρείς
-επιγράφονται 'Ολυνθιακοί οί δέ τέσσαρες ιδία Φιλιππικοί, οί δέ
'λοιποί πεντε επιγράφονται περί ειρήνης, περί τών έν Χερρονή-
σω, περί 'Αλοννήσου, πρός τήν Φιλίππου έπιστολήν και
περί συντάξεως. Τών τριών τελευταίων ή γνησιότης άμφιβάλ-
λεται. β'} δέκα καί πέντε δηυόσιοι δικανικοί, άφορώντες δημοι-
σίας ύποθέσεις. Έκ τούτων άξιολογώτεροι είναι οί έξης* 6 περί
στεφάνου, δ κάλλιστος τών λόγων τοϋ Δημοσθένους, δ προς
_Λεπτίνην, δ περί παραπρεσβείας (έκάτερος μετά τόν περί στεφά-
νου λόγον " έξέχων κατά τήν άξίαν), δ κατ' 'Ανδροτίο^νος, δ
κατά Τιμοκράτους. δ κατ' ' Αοιστοκράτους καί δ κατά Μει-
-•δίου, μή άπαγγελθείς' γ') τριάκοντα καί είς ιδιωτικοί δικανικοί.

, Η ' ,
§ 14. ΑΐίΙχινης

Αισχίνης δ Άτρομήτου 'Αθηναίος έκ ταπεινού γένους καταγόμε-
νος έγεννήθη τω 389 π. Χ. Τό κατ' άοχάς ούτος έπηγγέλλετο τον
τριταγωνιστήν έν τω θεάτρω, ουχί èt, ενθουσιασμού πρός τήν σκη-
νήν, άλλα χάριν πορισμού τών πρός τό ζήν αναγκαίων. Έξ ύποκρι-
-τού έπειτα έγένετο γραφεύς. Καί τά δύο δέ ταΰτα επιτηδεύματα
συνεβάλλοντο πρός άνάπτυςιν τ$ϋ ρήτορος, διότι ώς υποκριτής μεν
«γνώρισε τά αριστουργήματα τής 'Αττικής σκηνής, ώς γραφεύς δέ
τά ψηφίσματα τής πολιτείας. Διά τής πραγματικής ταύτης οδού ό
Αισχίνης έγένετο εφάμιλλος τοϋ Δημοσθένους, πρός δν ήτο άσπονδος
Εχθρός διά πολιτικούς λόγους. Τό κατ' αρχάς δ Αίσ/ίνης άνήκεν είς
-τούς άντιμακεδονίζοντας καί ώς τοιούτος έπέμφθη πρέσβυς είς Μεγα-
λόπολιν, ενθα εδημηγόρησε κατά τών πρέσβεων τοϋ Φιλίππου, άλλ'
άπέτυχεν. "Υστερον δ' όμως πεμ,φθείς είς Μακεδονίαν, όπως κλείση εί-
ρήνην μετά τοϋ Φιλίππου, ύπό τοϋ πανούργου εκείνου ήγεμόνος ήτα-
τήθη καί έκτοτε διετέλεσε φίλος τούτου. Κατηγορήθη μεν ύπό τοϋ
Δημοσθένους ώς παραπρεσβεύσας, άλλ ' όμως διέφυγε τήν τιμωρίαν.
Ουτω τό μ.ίσος αύτοϋ κατά τοϋ Δημοσθένους δσημέραι αύξάνον εξερ-
ράγη, ότε οί 'Αθηναίοι τούτον έστεφάνωσαν, ού μόνον διά τήν δρα-
στηριότητα, ή ν επεδείξατο έν τή επισκευή τών, τειχών, εκλεχθείς
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άπό τής πολιτείας μετ ' άλλων εννέα άνδρών προς' τούτο, άλλά καρ-
διά τήν εκ τών ίδιων δαπάνην. Ό Αισχίνης κατηγορήσας του Κτη-
σιφώντος τοϋ γράψαντος το ψήφισμα επαίνου καί στεφάνου τοΰ Δημο-
σθένους, γραφήν παρανόμων, εν τή δίκη δέν ελαβεν ουδέ τό πέμπτον
μέρος τών ψήφων. Διά τοϋτο κατά τόννόμον κατεοικάσθη είς ζημίαν-
χιλίων δραχμών και άπώλειαν του δικαιώματος τοΰ ποιεί ν τοιαύτας
γραφάς. Μετά τήν ήτταν ταύτνιν μή δυνάμενος νά βλέπη τόν άντί—
Παλον αύτού έστεμμένον και νικητήν εφυγεν -είς Έφεσόν καί έκείθεν
είς 'Ρόδον, όπου Ιδρυσε ρητορικήν σχολήν, καί μετά ταύτα είς Σά-
μον, όπου έτελεύτησε (314 π. Χ.). "Αν καί δ Αισχίνης ήττήθη ύπό
τού Δημοσθένους, ήτο δ' όμως επίσης άζϊος ρήτωρ. Όπερ δέ τιμ^
τήν εύφυίαν τούτου είναι οτι άνευ παιδεύσεως έ'φθασεν είς τόν ύψηλόν
τούτον βαθμόν τής ρητορικής οεινότητος. Ό λόγος αύτού δέν στε-
ρείται ρητορικής τέχνης, ήν κατά μ,ίμησιν ελαβε παρά τών άλλων
ρητόρων, μετενεγκών καί ολα χωρία, τούτων είς τούς λόγους αύτού.
Ή μεγαλύτερα δύναμις τού Αίσχίνου κείται έν τή διηγήσει, έν r\,
δ' δμως πολλάκις παρατηρείται άσάφειά τις. ') 'Οσάκις δ' δ ρήτωρ
σκοπεί νά διεγείρη πάθη είς τους· άκροατάς, άνυψοί τόν λόγον διά
παθητικής δυνάμεως καί άναπτύσσει πλησμονήν έκφράσεων καί με-
γαλοπρέπειαν. 'Επειδή δ ' δμως «ί μεγαλοπρεπείς έχ.φράσεις στε-
ρουνται ηθικού ένθουσιασμού καί δέν άντιπροσωπεύουσι τήν άλήθειαν,-
δέν συγκινούσιν. Έν τοίς λόγοις τού Αίσχίνου λείπει ή ρυθμική αρ-
μονία, ήτις χαρακτηρίζει τούς λόγους τού Δημοσθένους.

Τού Αισχύνου- σφζονται, έκτος άποσπασμάτων,·- τρείς λόγοι, οΰς.
οί άρχαίοι ώνόμαζον τρείς Χάριτας, κατά Τιμάρχου, άπαγγελθείς.
τώ 345 π. Χ., ο περί παραπρεσβείας πιθανώς μή άπαγγελθείς,.
άλλά συγγραφείς ώς άπολογία τής εαυτού πολιτικής, καί δ κατά
Κτησιφώντος, άπαγγελθείς τώ 330 π. Χ. .

Ό Κικέρων έτίμα μεγάλως τόν ρήτορα. Ούτως ού μόνον τόν
κατά Κτησιφώντος μετέφρασεν ούτος, άλλά κα.ί πολλάς φράσεις,
τούτου άπεμιμήθη.

θ'

§ 15. 'Υπερείδης* ,

'Υπερείδης ό 'Αθηναίος ήτο υιός Γλαυκίππου του ρήτορος καί-

4) Έν τω κατά Τιμάρχου λόγω § 86 καί εφεξής, προς δε 114 καί 172.-



μαθητής τοϋ Πλάτωνος καί 'Ισοκράτους γεννηθείς τώ 395 π. Xr
Ούτος σφοδρός αντίπαλος τού Φιλίππου ώ.ν καί πλούσιος ^δαπάνησε
πολλά έκ τών ιδίων είς πόλεμον κατά τούτου καί. ρ.ετά μεγάλου ζή-
~λ.ου ύπερήσπισε τά συμφέροντα τής πολιτείας- Κατ ' αρχάς ήτο φίλος
-τοϋ Δημοσθένους, άλλ ' έν τή δίκη τού Άρπάλου κατηγόρησε τού-
του. Φαίνεται δ' δμως ό'τι έκ ι/,ίσους μάλλον έπολέμησε τύν πρότερον
πολιτικόν αύτού φίλον. Ό ρήτωρ διά τήν άντιπολίτευσιν αύτού
κατά τών Μακεδόνων -έτιμωρήθη μετά τήν άτυ^ή εκβασιν τοΰ Λα-
μιακού πολέμου, ού αίτιος αύτός ήτο, θανατωθείς ύπο τοϋ 'Αντιπά-
τρου. Έκ τών" πεντήκοντα καί ούο γνησίων λόγων τού 'Υπερείδου
ουδείς μέχρι τοϋ 1847 έσώζετο, δτε έν Θήβαις τής άνω Αιγύπτου
άνευρέθησαν άποσπάσματα λόγου ύπέρ του Λυκόφρονος καί έτέ-
,,ρου κατά τοΰ Δημοσθένους. Τούτο έ'δωκεν άφορμήν είς τήν εκδοσιν
έτερου χειρογράφου άνακαλυφθέντος έν τω αύτω τόπω καί περιέχοντος
-πλήρη λόγον ύπέρ τοϋ Ε!;εζενίππου.1 ) "Υστερον ο ' έν χειρογράφω τοϋ
Βρεττανικού.μουσείου άνευρέθη ο Επιτάφιος τοϋ 'Γπερείδου, ον

1 ) ( Έκ τού ύπέρ Εύεξενίππου λόγου του. 'Γπερείδου § 25 — 28).

Και πρός τούτοις ούδε βοηθεϊν ούδένα φής δεϊν αύτω ούδε συνα-
γορεύειν, αλλά παρακελεύη τοΐς δικασταΐς μή θέλειν άκούειν τών
άναβαινόντων» Καίτοι τί τούτων εν τη πόλει βέλτιον ή δημοτικώτερόν
εστι, πολλών καϊ άλλων καλών όντων, ή οπόταν τις ιδιώτης είς αγώνα
χ,αι κίνδννον καταστάς μή δύναται ύπερ εαυτού άπολογεϊσθαι, τούτω
τόν βονλόμενον τών πολιτών εξεΧναι άναβάντα βοηθήσαι και τούς
δικαοτάς ύπερ τον πράγματος τά δίκαια διδάξαι ; 'Αλλά νή Δία αυτός
τοιούτω πράγματι ού κέχρηοαι' άλλ3 δτ3 εφενγες τόν αγώνα νπ*
Αλεξάνδρου τον εξ Οίον, δέκα μεν συνηγόρους εκ τής Αίγηίδος
φυλής Ί]τήσω, ών καί εγώ εις ην αιρεθείς νπό σον, εκ δε τών άλλων
'Αθηναίων εκάλεις επί τό δικαστήριον τους βοηθησοντάς σοι. Και τα
μεν άλλα τί δει λέγειν ; Αύτω δε τούτω τω άγώνι πώς κέχρηοαι ; ού
κατηγόρησας όπόσα εβούλου ; ού Αυκονργον έκάλεις^σνγκατηγορήοοντα
ούτε τφ λέγειν ούδενός τών £ν τη πόλει καταδεέστερον όντα παρά
τούτοις τε μέτριον καϊ επιεική δοκούντα είναι; είτα σοί μεν εξεστι καϊ
φεύγοντι τούς βοηθήσοντας κάλεϊν καί διώκοντι τους συγκατηγόρους
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ούτος έξεφώνησε προς τιμήν του Αεωσθένους κ αί τών έν τώ Λαμιακώ-
πολέμω πεσόντων τώ 323 π, Χ.

Ό 'Υπερείδης ήτο έπιφανής ρήτωρ, άλλα δεν διακρίνεται κατά
το πάθος καί τήν μεγαλοπρεπειαν τών ιδεών, δι'ών ό Δημοσθένης εν-
θουσιάζει τον άκ,ροατήν Είναι γνήσιος άντιπρόσωπος του καθ 'ήμέραν~
'Αττικού βίου Αί φράσεις αύτού δεν είναι έκλελεγμέναι.. άλλά φυ-
σικαί, ή σύνταξις δεν είναι στρογγύλη ούδέ πλουσίως συνηρθρωμένη,.
άλλ' άφελής, αί δέ ταχεία ι μεταβάσεις δίδουσιν είς τον λόγον ζωήν
καί κίνησιν. Ό 'Υπερείδης άνευ περιστροφών έ'ρχεται είς τήν ύπό-
θεσιν του λόγου, ήν σαφώς καί εύφυώς διηγείται. Ωσαύτως έν τη"
άποδείξει δεικνύει γνώσιν τον 'Αττικού δικαίου, περί δέ τό τέλος
είναι πειστικός καί όζύς είς περιλήψεις. Ό λόγος αύτου ενέχει ευ-
τραπελίαν καί είρωνείαν, ήτις φθάνει μέχρι λοιδορίας. *Αν καί ο·
'Υπερείδης δεν εφθασεν είς το υψιστον. σημείο ν τής τέχνης, άλλ'ομως.
θέλγει διά τής φυσικής χάριτος καί καθόλου τοσαύτας άρετάς συνενοΤ,
ώστε ήτο είς τών εύφυεστέρων ρητόρων τής αύτού εποχής καί ou
μεταγενέστεροι άνευ δισταγμού άπέδωκαν αύτώ τήν δευτέραν μετοέ-
τον Δημοσθένη θέσιν.

g 16. Δείναρχος-

Δείναρχος ό Κορίνθιος γεννηθείς τώ 361 π. Χ. ήλθεν εις 'Αθήνας:
καθ' δν χρόνον ό μέγας 'Αλέξανδρος έστρατεύετο είς Άσίαν. Έν
'Αθήναις έγε'νετο άκροατής τοϋ Θεοφράστου καί εγνώρησε* Δημήτριον-
τόν Φαληρέα Φονευθέντων ύπο τής Μακεδονικής βίας τών επιφανέ-
στατων έν 'Αθήναις ρητόρων ο Δείναρχος διέπρεπε καί μετά τόν θά—

άναβιβάσασ&αι, δς ού μόνον νπερ σεαυτοϋ δύνασαι ειπείν, αλλά καί
δλγι πόλει πράγματα παρέχειν ικανός βϊ, Εύεξενίππω <5 ® δτι ιδιώτης
εστί και πρεσβύτερος ούδε τους φίλους και τούς οικείους εξέσται βοη—
ϋ·εϊν, εί δε μή, διαβληθ'ήσονται ύπο σοϋ ;
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νατον τού Δημάδαυ εθεωρείτο δ πρώτος ρήτωρ. Μή ών κατ' άρχάς
πολίτης 'Αθηναίος δεν ήδύνατο ν'άγορεύη ενώπιον τών δικαστηρίων,
άλλα συνέγραφε λόγους χάριν άλλων έπίχρήμασιν. Βραδύτερον δ 'όμως-
κτησάμενος τό πολιτικόν δικαίωμα προσετέθη είς τους Μακεοονίζον-
τας. Έκ τών έξήκοντα καί εκατόν, λόγων αύτοϋ σώζονται μόνον
τρεις δ κατά Δημοσθένους 1), δ κατά Φιλοκλέους καί ό κατ'

1) ( Έκ τοϋ κατά Δημοσθένους λόγου τοϋ Δεινάρχου § 72 — 78).

« *Ω Αθηναίοι, παρά τί οΐεσθε τάς πόλεις τοτε μεν εν, τ ore ôè
φανλως πράττειν ; ονδεν ενρήσετε άλλο πλην παρά τους συμβούλους
καϊ τούς ηγεμόνας. Επιβλέψατε γαρ επι τήν τών Θηβαίων πόλιν.
Έγένετο πόλις, έγένετο μεγίστη και τίνων τυχονσα ηγεμόνων καί

στρατηγών ; άπαντες αν όμολογήσαιεν πρεσβύτεροι, παρ' ών πε ρ κάγώ

- >

τούς λόγους άκούων ερώ, δτε Πελοπίδας, ώς φασιν, ήγείτο του ιεροϋ
λόχον και 'Επαμεινώνδας έστρατήγει καί οι μετά τούτων, τότε τήν
εν Λενκτροις μάχην ενίκησεν ή τών Θηβαίων πόλις, τότε είς τήν άπόρ-
θητον νομιζομένην είναι Λακεδαιμονίων χώραν είσέβαλον, κατ3 εκεί-
νους τονς χρόνους πολλά και καλά διεπράξαντο έργα. Μεσσήνην τρια-
κοστω ετει κατφκισαν, 3Αρκάδας αντονόμονς εποίησαν, ένδοξοι παρά
πάσιν ήσαν. Πότε δ' αν τονναντίον ταπεινά καϊ τον φρονήματος
ανάξια διεπράξαντο; or' εδωροδόκει μεν λαμβάνων χρήματα παρά
τον Φιλίππου Τιμόλαος. ό τούτου φίλος, επι δε τοις ξένοις "τοις είς
"Αμφισσαν σνλλεγεϊσι Πρόξενος ό προδότης έγένετο, ήγεμών <5è τής
φάλαγγος κατέστη Θεογένης, άνθρωπος άτυχης καϊ δωροδόκος ώσπερ
ούτος. Τότε διά τρεις γε άνθρώπους, ονς εϊπον, άπασα ή πόλις μετά
τών 'Ελλήνων απάντων άζιώλετο καϊ συνδιεφθάρη. Ού γάρ ψεϊίδός
εστι, αλλά και λίαν αληθές τό τούς ηγεμόνας αιτίους απάντων γίγνεσθαι
και τών αγαθών καϊ τών εναντίων τοις πολίταις. Θεωρήσατε δ ή πάλιν
και επι τής ημετέρας πόλεως, τόν αυτόν τρόπον εξ ετάσ αντ ες.'Η πόλις
ήμών ήν μεγάλη καί ένδοξος παρά τοις °Ελλησι καϊ τών προγόνων
αξία, μετά γε τάς αρχαίας έκείνας πράξεις, δτε Κόνων, ως οι πρε-
σβύτεροι λέγουσιν, ενίκησε τήν εν Κνίδω νανμαχίαν, δτε "Ιφικράτης
άνεϊλε τήν Λακεδαιμονίων μοΐραν, δτε Χ,αβρίας έν Νάξο? κατεναυμά-
χησε τάς Λακεδαιμονίων τριήρεις, δτε Τιμόθεος τήν έν Κέρκυρα
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ΛΑριστογείτονος. Επειδή 6 Δείναρχος δέν ήτο πρωτότυπον πνεύμα,
άλλ' έμιμήθη τούς προ αύτοΰ, ο χαρακτηρ τών λόγων αύτού είναι
δυσόιόριστος, διότι ότέ μεν πλησιάζει πρός τόν Λυσίαν, δτέ δε προς
τον Ύπερείδην καί άλλοτε προς τόν Δημοσθένη. Έν οίς δ' όμως

λόγοις έμιμήθη τον Δημοσθένη πολύ ηύδοκίμησεν.

•, · " ■ ■■.

$ 17. Πεοι της παρακμής της ^ητορικής
και τών νεωτέρων do^idxwv.

Ό Κικέρων διαιρεί τήν ρητορικήν είς τρία είδη· α') Τήν Άτ-
τικϊίν, β') τήν 'Ασιανήν καί γ' τήν 'Ροδίαν. Ώς τρίτον δ ' δμως
είδος κάλλιο·; ν ' άναφέρηται ή Άττικίζουοα, είς ήν νά περιλαμ-
βάνηται καί ή Ροδία.

Ή αρχαία φιλόσοφος ρητορεία ήρξατο άπό του μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου μαραΐνομένη, άλλη δέ τις ρητορεία εκ τής 'Ασίαί επελθούσα

νανμαχίάν ενίκησεν. Τότε, ώ 'Αθηναίοι, τότε οί μεν πρότερον όντες
λαμπροί διά τους ηγεμόνας Λακεδαιμόνιοι και υπό τοις εκείνων ήθτ&ι
τραφέντες ταπεινοί προς τήν πόλιν ημών ήκον δεόμενοι τής παρά τών
προγόνων ημών οωτηρίας, ό δε καταλυθείς υπ'εκείνων δήμος διά τους
τότε γενομένους παρ'νμΐν συμβούλους πάλιν ήγεμών ήν τών Ελλήνων
δικαίως,όίμαι, στρατηγών μεν τοιούτων τετυχηκώς, οίων είπον άρτίως,
συμβούλους δ'εχων Άρχΐνον και Κ,έφαλον τόν Κολυττέα. Μία γάρ
αύτη σωτηρία και πόλεως και έθνους εστί,τ ό προστατών άνδρών αγα-
θών και συμβούλων σπουδαίων τυχεΐν.Διόπερ, ώ'Αθηναίοι, δει ταϋτ"
υμάς ορώντας καϊ λογιζομένους μή μά τόν Δία τόν πλείω χρόνοι* τής
Δημοσθένους δωροδοκίας και ατυχίας κοινωνεΐν, μηδ' εν τούτφ τάς
ελπίδας τής σωτηρίας εχειν, μηδ' οΐεσθαι άπορήσειν άνδρών και συμ-
βούλων σπουδαίων, άλλά τήν τών προγόνων λαβόντας όργήν τόν επ'
αυτοφώρω κλέπτην ειλημμένον και προδότην τόν ουκ απεχόμενον τών
εις τήν πόλιν άφικνουμένων χρημάτων, τόν είς τάς ,δεινοτάτας άτυχίας
εμβεβληκότα τήν πόλιν, τόν τής Ελλάδος άλιτήριον άποκτείναντας
εξόριστον εκ τής πόλεως ποιήσαι, και μεταβαλέσθαι τήν τής πόλεως
τύχην εάσαι, και προσδοκήσαι τούτων γενομένων βέλτιον πράξειν.
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και προϊόν τής τότε καταστάσεως του 'Ελληνικού λάου ούσα ήτο
θεατρική μήτε φιλοσοφίας μήτε άλλου παιδεύματος μετέχουσα, Αί-
θουσα δ' ομως καί τούς όχλους. έξαπατήσασα ήτο έν μεγάλη τιμή.
Μετάβασιν δέ άπο τής. άρχαίας 'Αττικής ρητορείας είς τούτον τον
'Ασιανόν ζήλον-, ού ιδρυτής κυρίως φέρεται Ήγησίας 6 Μάγνης (300
π.-'Χ.), έποίησεν ό έν τή άρχή τής Μακεδονικής περιόδου ύπάρξας
Δημήτριος ό Φαληρευς, άρχων τών 'Αθηνών ύπό του Κασσάν-
δρου εγκατασταθείς (317 π. Χ.). Διά τής ύπερμέτρου 'Ιωνικής μα-
κρολογίας καί 'Ανατολικού δγκου, δν είχεν δ Άσιανος ούτος ζήλος,
διεφθάρη εντελώς δ ρητορικός πεζός λόγος καί τό γνήσιον τού Άτ-
τικισμοϋ αίσθημα έξέλιπε, το οι εδέχθη δέ άτονος καί μαλθακός χα-
ρακτήρ. Ή ψευδής καί βεβιασμένη αύτη τέχνη είσελάσασα έίς την
κυρίως 'Ελλάδα μετεφυτεύθη ύστερον καί έίς τήν 'Ρώμήν. Έργα του
Άσιανοϋ τούτου χα ράκτήρος ούδ ' άποσπάσματα διεσώθησαν ήμΐν.
Μεταξύ δέ τών έν ταΐς διαφόροις πόλεσι τοις 'Ασίας'ρητορικών σχο-
λών ήτο καί ή ύπό του Αίσχίνου συστα.θεΐσα 'Ρόδια, έξ ης'προήλθε
το 'Ρόδιον ύφος, όπερ έπλησ·αζε πάντοτε τό Άττίκόν, άν και ήτο
άτονον καί χαλαρόν καί οχι πάντη ελεύθερον'τού Άσιάνοϋ ζήλου.

" Έν'Αθήναις έδιδάσκετο ή ρητορική έν ταΐς φιλόσοφικαΐς σχολαΐς,1
ιδίως ύπό τών Περιπατητικών, Άκαδημεικών καί Στωικών. > Άλλ' ή
ρητορική αυτών έστρέφετο είς γενικά φιλοσοφικά ερωτήματα (θέσεις)
καί οί φιλόσοφοι εγραφον κατ' εξοχήν ήθικάς διατριβάς είς γλώσσαν
£ητορνκώς κ ε καλλ ω πισμ έ ν η ν. Έν γένει δέ αί ρητοριναί σ/ολαί άπο
Δημητρίου τού Φαληρέως καί έξης έξετρέφοντο έκ τών θησαυρών τής
'Αττικής ρητορείας. Οί διδασκόμενοι έγνμνάζρντο καί είς τά τρία
ε'ιδη τού λόγόυ λαμβάνοντες πλαστά άντικείμενα ή χάριν γενικής
παιδεύσεως ή χάριν συγγραφής. Έπί δέ τών 'Ρωμαϊκών καί Χρι-·
στια,νικών χρόνων ή σπουδή αύτη του 'Αττικού πεζού λόγου έπέφερε
τήν γένεσιν τοϋ Άττι κίζοντος πεζού ύφους, δπερ άπό τού 'Αδριανού

• ήκααζεν. ' ■'". ···. ··« · '>"■■· ;' "··>'·

1 · ■

Κέντρον δέ ταύτης τής κινήσεως ήσαν νεώτεροι σοφίσταί. Τό
δνομα τούτο άπέβαλε τήν κακήν σημασίαν καί έγένετο άσπαστον
δνομα ανδρών ρητόρων. Οί σοφισταί ούτοι ρήτορες άπήγγελλον μετά
τών εαυτών μ,αθητών δημοσίους επιδεικτικούς λόγους, πλαστάς οη-
μηγοοίας καί άντιλογίας έπί -πλαστών δικών. Έκ τούτου δέ προ-
• ^ 6
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ήλθον άπειρα, συγγράμματα. Μεταξύ δέ τών σοφιστών τούτων ύπήρ—
ξαν εύφυΐαι, αϊτινες ύπο εύνοϊκας περιστάσεις ήθελον φθάσει είς το
ΰψος τού Δημοσθένους. Τούτων άξιολογώτεροι αναφέρονται oi έξης :

Δίων ό Χρυσόστομος, εύνοούμενος τοϋ 'Αδριανού εκ Προύσης
τής Βιθυνίας ν Τούτου· σώζονται όγδοήκοντα λόγοι *) πλήρεις ρητορ*—
κής τέχνης καί πολυμαθείας. Ούτοι εχ.ουσιν ύπόθεσιν ίστορ(κήν, πόλι^
τικήν, φίλοσοφικήν, μυθική ν και- ήθικήν. *

'Αντώνιος Πολέμων (160 μ. Χ.). Τούτου σώζονται δύο επι-
τάφιοι είς τούς ήρωας τού Μαραθώνος Κυναίγειρον καί Καλλίμα-

1 )(11ροοίμιον τοϋ δεκάτου όγδοου λόγου Δίωνος τοϋ Χρυσοστόμου
περί ασκήσεως λόγου^.

«Πολλάκις επαινέσας τον σον τρόπον ώς άνδρός άγαθον καϊ
άξιον πρωτενειν εν τοΐς άρίστοις, ουδέποτε σιρότερον έθαύμασα, ώς
νυν. Το γάρ ηλικίας τε εν τφ άκμαιοτάτφ δντα καί δυνάμει ούδε-
νός λειπόμενον κάϊ άφθονα κεκτημένον καϊ πάσης εξουσίας ούσης δι*
ημέρας -καϊ νυκτός τρυφάν, δμως δτι παιδείας ορέγεοθαι καί φιλοκα-
λεϊν περϊ την τών λόγων εμπειρίαν και μή οκνεϊν μηδέ εΐ πονείν
δέοι, σφόδρα μοι εόοξε γενναίας ψυχής και ού φιλοτίμου μόνονr
αλλά τφ δντι φιλοσόφου έργον είναι. Και γάρ τών παλαιών όϊ άρι-
στοι ού μόνον άκμάζειν μανθάνοντες, άλλά καϊ γηράσκειν εφαοκον»
Πάνυ δε σύ μοι δοκεΐς φρονεϊν ηγούμενος πολιτικά) άνδρϊ δειν λά-
λων εμπειρίας τ ε καϊ δννάμεως. Καϊ γάρ πρός το άγαπάσθαι καϊ
πρός τό ίσχύειν καϊ πρός τό: τιμάσθαι καϊ πρός τό μή καταφρο-
νεΐσθαι πλείστη άπό τούτου ωφέλεια i Τίνι μεν γάρ μάλλον άνθρω-
ποι δείσαντες θαρροϋσιν ή λόγφ ; τίνι δε εξνβρίζοντες καϊ επαιρό-
μενοι καθαιρούνται καϊ κολάζονται ; τίνι δε επιθυμιών άπεχονται ;
τίνα δε νουθετοΰντα πραότερο ν φέρονσιν ού λόγω εύφραίνοντα ;
πολλάκις ούν. εστίν Ιδεϊν εν ταϊς πόλεσιν αναλίσκοντας μεν έτέρούς
καϊ αναθήμασι κοσμονντας, επαινονμένονς δε τούς λέγοντας ώς καί
αυτών εκείνων αίτιους. Αιό καϊ τών ποιητών οι αρχαιότατοι καϊ
παρά θεών τήν ποίησιν λαβόντες ούτε τούς. ισχυρούς, ούτε τούς κα-
λούς ώς θεούς εφασαν όράσθαι, άλλά τούς λέγοντας. "Οτι μεν δή
ταύτα καϊ συνεόρακας. και επιχειρείς πράττειν, επαινώ σε καϊ θαυ-
μάζω». ■■'
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χόν, 'Ηρώδης δ 'Αττικός έκ Μάραθώνοξ δ πλουσιώτατος τών συγ-
χρόνων. .Καί τούτου σώζεται ρητορικός λόγος περί πολιτείας.
Λουκιανός Σύρος έκ Σάμοσάτων γεννηθείς τω 130 μ. Χ. Κατ'
αρχάς ούτος υπήρξε ρήτωρ δικηγόρος έν 'Αντιόχεια, έπειτα δέ πολύν
χρόνον επίτροπος Αιγύπτου ύπό τού Μάρκου Αύρηλίου διορισθείς; Έν
τοις συγγράμμασι του Λουκιανού, τά δποία είναι ποικιλωτάτου περι-
εχομένου καί πλήρη χάριτος, ευφυίας καί πνευματώδους σατυρισμοϋ
παντός, οπε£ η θρησκεία,- η φιλοσοφία καί η κοινωνία παρείχε πρ'ός
σκώψίν,1 δι'όόκρίνετάϊ δ λεπτότατος Άττιλίσμός τών άρχαίων χοό-
νών, δ ν ουδείς τών χρόνων εκείνων συγγραφεύς ήδυνήθη ν α μιμηθή
τόσον επιτυχώς διά μελέτης καί σπουδής. Μάξιμος ό Τύριος,
Πλατωνικός' σοφιστής σύγχ;ρονος τω Λόυ)1ιανώ. Οί τέσσαράκοντα καί
είςνδιά-σωθέντές λόγοι αύτοϋ είναι ούχί α»ευ πνεύματος, γλαφυρότη-
τας Χ,άί λ^επτής δίαλέκτικής, άλλ ' δόίώς έίς υφός πομπώδες, πολυ-
λόγόν καί ουχί παντη *αθαρόν; Αχλιος 'Αριστείδης έκ Βιθυνίας
γεννηθεί^ τω 125 μ"/ Χ. Ούτος εζησε τό -Λλείστόν έν Σμύρνη, ιερεύς
τοϋ Άσχλ-ηπισυ ών. Διά τ'οϋτο εν τοίς Σμυρνάϊκόίς αύτοϋ =λόγοις περι-
γράφει ύπνοθέραπείας. Περνηγήθη δε πόλλάξ χωράς τής Αιγύπτου
καί άπέ&τησε μεγάλην φήμη ν ώς δεύτερος Δημοσθένης, πρός δν μά-
λιστα ' δίηγώνίσθή γράψας λογον πρός Λεπτίνήν καί λόγον τοϋ Λέ-
πτίνοό' κατά -Δημοσθένους. Τούτου σώζοντάι πεντήκοντα /αί τρεις
λόγοι1) καί τίνες έπίστολαί. Λιβάνίος ζών άπό τοϋ 314 39Όμ.Χ.

Λ) (Έκ του Παναθηναϊκού τοϋ Αίλιου 'Αριστείδου § 186.

Έγκώμιον).

» Σκόπει δη καί τ à τών πολέμων, τοϋ το μεν τούς ιδίους άγώ-
νας, τοντο τους νπερ τών άλλων, αϋΰις αν τά έν τη οικεία, κάτορ-
ΰώματα, καϊ πάλιν γε τά εν rfj ύπερορίφ δμόίώς 'Ελλάδι καϊ βαρ-
βάρώ' 9iaï πότεροι* τήν άνδρ'είαν ή τήν φϊλάν&ρώπίαν ερεϊς τήν εν
αντοΐς τοις πολέμοις ενονσαν ; ω'σπερ γάρ έν μια πηγήπάνΰ'δσα
αν μέρισες πάλιν είς άλληλα σνρρεΐ καί μΐγνντάϊ, είς ph>' τάς εύ'έρ-
γεσϊάς οι τέ' 7ΐόλεμοι if} χρεία τών δεηθέντών καϊ τα άπό τής σο-
φίας àya&â, είς δ' αν τούς πόλεμους τά τε οικεία καί τά νπερ των
δεη&έντων. ΙΙάλιν τοίνυν τών ή ΰπερ αυτών ή νπερ τών άλλων πό-
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εξ 'Αντιοχείας τής-επί Όρόντη. Ούτος ύπήρξε διδάσκαλος τού 'Ιου-
λιανού, Βασιλείου τού μεγάλου καί τού Χρυσοστόμου. "Εργα αύτού
σωζόμενα είναι έξήκοντα καί επτά λόγοι καί αποσπάσματα, πεντή-
κοντα μελέται, τέσσαράκοντα καί ε.ΐτά προγυμνάσματα, είκοσι καί
επτά ήθικαί διατριβαί, τριάκοντα καί εζ διηγήματα, βίος τού Δη-

__'.'. ' .. 1 ; . J

λέμων πότερον τάς ναυμαχίας χρή λέγειν ή τάς πεζομαχίας ή
τάς Ιππομαχίας ή τάς τειχομαχίας ; Πάντα γάρ ταϋτα κρατίστη
ή πόλις. Ει <5* αν βούλει, τί τών εν τί] θαλάσση μέγιστον αυτής ή τί
τών κατ3 ήπειρον ; τρεις δ' ουν όροι ταύτη κείσθων, οΐς ει μή εαυτήν,
άλλά τούς γε άλλονς αναμφισβητήτως νπερβέβληκε, πεζομαχία μεν
ή εν Μαραθώνι, νανμαχία δ' ή εν Σαλαμχνι, Ιππομαχία δέ, άπορώ
μεν ήν τινα κρίνω, έστω δε ή εν Μαντινεία' τειχομαχίας μεν γάρ
ονδ' ήμφισβήτησενονδεις πώποτε. Και τοίνυν πότερον τφ πλήθει τών
τροπαίων ή τφ( μεγέθει τών έργων θησόμεθα ; ή . πώς τήν άξίαν άπο-
δώσομεν; ούτω κ,αί διά πάντων και δι' εκάστου πολλαχώζ νικά. Καί
γάρ άγώνας πλείστους καί μέγιστους καϊ ύπερ καλλίστων εποιήσατο.,
και τρόπαια πλείστα και κάλλαστα εκ τών Αθηνών, καί λόγοι πλεί-
στοι καϊ κάλλιστοι καϊ δια πάντων υπερέχοντες οι τήσδε τής πό-
λεως' προσθήσω δε καϊ παρά τήσδε και στρατηγοί σοφώτατοι καϊ
οξύτατοι καϊ ασφαλέστατοι και δικαιότατοι καϊ πλΛους ή σύμπαντες
οϊ τών "Ελλήνων. °Ινα δ' ειπω κεφάλαιον, τρισί τούτοις ό τών αν-
θρώπων βίος πληρούται, τή τών αναγκαίων εύπορία, τοις τής παι-
δείας καλοϊς, τή τών πρός τόν πόλεμον κατασκευή' δυοϊν γαρ όντοιν
καιροΐν, ειρήνης καί πολέμου, τό μεν άμφοϊν κοινόν εστί, τό δε τ φ
τής ειρήνης άνεϊται καιρφ, τό δε άμύνεσθαι δυνατούς είναι ποιεί
περί τών υπαρχόντων. Τούτων τοίνυν εστω μεν ό,τι τις βούλετάι
μέγιστον' τριών δ ' είναι πόλεων δεδόσθω ταϋτα εκάστη εκαστον.
φημϊ τοίνυν εγώ καθ9 ήν αν τις αυτών κρίνη τής πόλεως είναι τό
νικάν. Πάντα γαρ αύτη δείξασα καί πάντων επί πλείστον προελ-
θοϋσα φανήσεται' οντω πάσι τοις κριταΐς νικά καί πρός γ ε ετι ταΐς
χώραις άπάσαις, ώστ'ονκ αν τις όκνήόειεν ειπείν οτι χρή καί πρώ-
την καί δεντέραν καί τρίτην αντήν εν τοις °Ελληαι κηρύττειν ώσπερ
εν άρμασιν, ει δη καί άρμα γε άπό τών 'Αθηνών τό αρχαΐον, ουκ
άπό τής Σικελίας είεν. Άλλά ταϋτα μεν τοιαύτα.

ί
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μοσθένους χ.αί υποθέσεις είς τούς λόγους αύτού καί πολλαί έπιστολαί
προς συγχρόνους λογίους. Θιμίστιος, διδάσκαλος τοϋ 'Αρκαδίου εύ-
φραδής καλούμενος, ού έκτός άλλων σώζονται τριάκοντα καί τρεις
τέλειοι λόγοι.

, ,. Έκτος τών άνωτέρώ μνημονευθέντων νεωτέρων σοφιστών ύπήρ-
ξαν καί άλλοι, ους παραλείπομεν.

- - t 19· Χ^χίτιανική ^ητο^εία.

'Από τού τετάρτου μ Χ. αιώνος η χριστιανική θρησκεία· παρέ-
σχε νέαν ύλην είς τήν ρητορείαν διά τής. άπο τού άμβωνος διδασκα-
λίας καί διδαχής τών χριστιανών. Τό έργον τούτο άπήτει εύχέρειαν
λόγου καί ρητορικήν δεξιότητα, ήν οί ρήτορες τής έκκλησίας ήντλη-
σαν έκ τής πλούσιας δεξαμενής τών έγκριτων ρητόρων τής άρχαιό—
τιητος. 'Επισημότατοι δέ εκκλησιαστικοί ρήτορες είναι Γρηγόριος
ό Ναζιανζηνός Βασίλειος ό μέγας καί Ί(·)άννης ό Χρυ-

*) (Ποοοιμιον έκ του εις Άθανάσιον τόν με'γαν επιταφίου λόγου
Γρηγορίου του Ναζιανζηνοϋ).

« Άθανάσιον επαίνων άρετήν επαινέσομαι Ταύτόν γαρ εκεί-
νον τε ειπείν καί άρετήν έπαινέσαι, δτι πάσαν εν εαντφ συλλα-
βών είχε τήν αρετήν ή, τό γε άληθέστερον είπεΐν, εχει' θεω γάρ
ζώσι πάντες οί κατά θεόν ζήσαντες, καν ενθένδε άπαλλαγώσιν. Καθ'
δ καϊ "Αβραάμ, καί 3Ισαάκ καί 3Ιακώβ ακούει Θεός, ό Θεός,ώς ού νε-
κρών Θεός, άλιλά ζώντων. Άρετήν δε επαινών Θεόν επαινέσομαι, παρ'
ον τοις άνθρώποις ή αρετή, καί τό προς αύτόν άνάγςσθαι ή επανάγε-
σθαι διά της συγγενούς ελλάμψεως. Πολλών γάρ όντων ήμΐν και με-
γάλων, ου μεν ούν εΐποι τις αν ήλίκων και όσων, ών εκ θεοϋ εχομέν
τε καϊ εξομεν' τοϋτο μέγιστον καϊ φιλανθρωπότατον, ή προς αύτόν
νεϋσίς τε καϊ οίκείωσις. "Οπερ γάρ εστί τοις αίσθητοΐς ήλιος, τοϋτο
τοις νοητοΐς Θεός' ό μεν γάρ τόν όρώμενον φωτίζει κόσμον, ό δε
τόν άόρατον' καϊ ό μεν τάς σωματικός όψεις ήλιοειδεΐς, ό δε τάς
νοεράς φύσεις θεοειδεΐς απεργάζεται. Καϊ ώσπερ ούτος τοις τε όρώσι
καί τοις όρωμένοις, τοις μϊν τήν τοϋ όράν, τοις δε τήν τοϋ όράσθαι
παρέχων δύναμιν, αυτός τών όρωμένων εστϊ τό κάλλιστον, ούτω Θεός
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σόστομος Λόγοι τούτων διεσώθησαν πολλοί. Έν τούτοις πολ-
λάκις ενυπάρχει ρητορική -δύναμις καί ύψος αντάξια τών καλών χρό^-
νων τής ρητορείας.

τοΐς νοοϋσι καϊ τοΐς νοουμένοις, τοΐς μεν τό νοεΐν, τοΐς δε τό νοεί-
σθαι δημιουργών, αυτός τών νοουμένων εστϊ τό άκρότατον, είς δν
πάσα εφεσις ϊσταται, και ύπερ δν ούδαμοϋ φέρετα αϋδε γαρ εχει τ1
υψηλότεραν ή δλως εξει, ον.δε δ φιλοσοφωτατος νους και διαβατικώ~
τατος ή πολυπραγμονέστατος. Τοϋτο γάρ εστι τό τών δρεκτών εσχα-
τον και ου γεν ομένοις πάσης θεωρίας άνάπαυσις.

*) (Λόγος 'Ιωάννου τόυ Χρυσοστόμου δεύτερος κεφ. γ'. Ή ίερω-
σύνη πολλής δυσκολίας γε'μει καί κινδύνων.

« Τάς τών ανθρώπων αρρώστιας πρώτον μεν ουκ εστίν άνθρώπω
ράδιον ιδεϊν' ουδείς γαρ ο ι δ ε ν ανθρώπων τ à τ ου
ανθρώπου, ει μ ή τ ό πνεύμα τοϋ ανρώπου τό εν
αύτω. Πώς ουν τις προσαγάγοι τής νόσου τό φάρμακον, ής τόν
τρόπον ουκ όιδεν, πολλάκις δε μηδε εί τυγχάνοι νοσών δυνάμενος
συν ιδεϊν ! Έπειδάν δε καϊ καταφανής γένηται, τότε πλείονα αύτφ
παρέχει τήν δυσκολίαν. Ού γάρ εστι μετά τοσαύτης εξουσίας άπαντας
θεραπευειν άνθρώποις, μεϋ3 δσης τό πρόβατον ό ποιμήν "Εστι μεν
γαρ και ενταύθα καϊ δήσαι κάϊ τροφής άπεϊρξαι καϊ ■καύσου, καϊ
τεμειν' άλλ' ή εξουσία τοϋ δέξασθαι τήν ίατρείαν ουκ εν τω ττροσ-
άγοντι τό φάρμακον, άλλ 3 εν τω κάμνοντι κείται. Τούτο γάρ καϊ δ
θαυμάσιος εκείνος άνήρ συν ιδώ ν Κορινθίοις ελεγεν' ο ύ γ, à ρ κ υ-
ριεύο μεν υμών τ ή ς π ί σ τ ε ω ς, άλλά συνεργοί
ε ο μ ε ν τής χαράς ύ μ ώ ν. Μάλιστα μεν γάρ απάντων χρι-
στίανοΐς ουκ εφεϊται πρός βίαν επανορθοϋν τά τών άμαρτανόντων
πταίσματα. Άλλ3 οί μεν εξωθεν δικασταϊ τούς κακούργους, δταν
υπό τοις νόμοις λάβωσι, πολλήν επιδείκνυνται τήν εξουσίαν καϊ ακον-
τας τοις τρόποις κωλύουσι χρήσθαι τοις εαυτών, ενταύθα δε ού βια-
ζόμενοι, άλλα πείθοντα δει πριεϊν άμείνω τόν τοιούτον. Ούτε γάρ
ήμϊν εξουσία τοσαύτη παρά τών νόμων δέδοται πρός τό κωλνειν τούς
άμαρτάνοντάς ούτε εί και έδωκαν εΐχομεν δπου χρησόμεθα τη
δυνάμει, ού τούς ανάγκη τής κακίας, άλλά τούς τιροαιρέοε^ι ταύτης
άπεχομένους στεφανοϋντος τοϋ Θεού. Διά τοϋτο πολλής χρεία τής
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Πεοι eitouç ÎV επικής «οι«<*εως.

g 1. Εισαγωγή. Ή ποίησις είναι έργον της φαντασίας, ενώ δ
•πεζός λόγος τοϋ νοϋ. Έν τη ποιήσει αί 'ιδέαι παρουσιάζονται έν εί—
.χόσι,έν δε τω πεζω λόγω ώς Ιννοιαι. Κατά τόν Αριστοτέλη ουσία
τής ποιήσεως -είναι ή μίμησις, δι ' ής ούτος εννοεί τό σύμβολον, τήν
είχόνα. Έγεννήθη λοιπόν ή ποίησις έκ τής εμφύτου τω άνθρώπω μι-
μήσεως καί έκ τής χαρας, ήν ούτος αισθάνεται προς τά μιμήματα,:
-ώς γίνεται δήλον εκ τούτου, δτι δ άνθρωπος φύσει μετά λύπης μεν
βλέπει τάς μορφάς τών θηρίων, τών νεκρών καί τών νοσούντων, μετά
χαρας δμως θεάται τάς εικόνας αύτών, διότι θεώμενος ταύτας μαν-
-θάνειτι, ή δε μάθησις είναι ομοίως είς δλους τούς ανθρώπους ήδίστη.
Είναι δέ ή ποίησις σπουδαιότερον καί φιλοσοφικώτερον τοϋ πεζού λό-
γου, διότι αύτη παρίστησι τά καθόλου. Προς παράστασιν δμως τών
καθόλου δ ποιητής δέον νά πλάσση δια της φαντασίας αύτου κατά
τούς νόμους τής πιθανότητος τήν ύλην. έπομένως εχει ανάγκην μύ-
θου* διό δ μύθος είναι αδιαχώριστος τής ποιήσεως. 'Ι^πειδή δέ ή έπι-
κράτησις .τής φαντασίας είναι φύσει-προτέρα τής τοϋ νου, διά τοϋτο
.καί ή ποίησις, έ'ργον τής φαντασίας ούσα, προηγείται τοϋ πεζού λό-
η^ου. Έκ πάντων δέ τών ειδών τής ποιήσεως τό ^ίρχαιότατον καί

ι - -*

μηχανής, ίνα πεισϋώσιν εκόντες εαυτούς νπέχειν ταΐς παρά τών ιε-
ρέων θεροπείαις- οί κάμνοντες και ου τοϋτο μόνον, αλλ' ίνα και
■χάριν είδώσι τής ιατρείας αν τοις. Άν τε γάρ ποτε σκιρτήση δεθείς
(κύριος γάρ εστι τούτον), χείρον είργάσατο τό δεινόν' Άντε τούς σι-
δήρον δίκιων τέμνοντας λόγους παραπέμψηται, προσέθηκε διά τής
καταφρονήσεως τρανμα έτερον καϊ γέγονεν ή τής θεραπείας πρόφα-
σις νόσον χαλεπωτέρας νπόθεσις' ό γάρ καταναγκάζων καϊ άκοντα
θεραπενσαι δυνάμενος ουκ εστι. .



μιμητικώτατον τού εξωτερικού κόσμου είναι τό έπο; ή έπνκή ποίη-
σις. Έν ταύτη ό ποιητής'αντικειμενικώς καί ολως άπαθώς τά έκτος
έαυτοΰ συμβαίνοντα παρίστησιν. Ένεκα τούτου η έπική ποίησις ονο-
μάζεται έξ άντικειμένου ή άντικειμενική ποίησις, ώς παρι—
στώσα. εξωτερικά άντικείμενά, άτινά αντιλαμβάνεται διά τών αι-
σθήσεων. Άντικείμενον λοιπόν ταύτης δεν είναι τό αίσθημα, ο συλ-
λογισμός, άλλ ' ή φύσις καί αί άνθρώπιναι πράξεις, ώς είναι δεδο-
μέναι διά τών αισθήσεων. Πάντα ταύτα ή επική ποίησις αφηγείται
άπαθώς ούτε τά πάθη τού ποιητού έκδηλούσα ούτε τά βαθύτερα αί-
τια έξετάζουσα. Συνέβη δέ τοΰτο φυσικώς, διότι δ άνθρωπος καί- ώς
άτομον καί ώς έθνος φυσικώς άν.απτυσσόμενον είναι παραδεδομένον
κατ' άρχάς είς τάς έξωτερικάς έντυπώσεις, άς έμποιεί ή φύσις καί αι
μεγάλαι πράξεις. Άλλ' έν τή τοιαύτη ηλικία αί τού ανθρώπου έν—
τυπώσεις είναι ίσχυραί καί ζωηραί, επομένως καί αί παραστάσεις
έ"χουσι τήν αύτήν δύναμιν μετ'άφελείας καί άπλότητος. Έκ τούτου
προέρχεται τής έπικής ποιήσεως ή έν τή εκθέσει τής ύλης""παιδική.
άφελεια, άπλότης, μεγάλη δύναμις, περιουσία καί κάλλος τής φυ-
σικής παραστάσεως. "Ενεκα δέ όλων τούτων τό έ'πος λ,αμβάνει μεγά-
λην εύκρίνειαν καί ένάργειαν, διεξοδικήν καί πλατειαν εκθεσιν, πρόστ
δέ συχνάς έπαναλήψεις, αιτινες γεννώσι μ.ονότονόν τι καί προσκορές
είς τόν νούν τού πεπαιδευμένου. Αί ιδιότητες δ' αύται αυξάνονται:
διά τής χρήσεως παραβολών, αϊτινες έν τώ επει είναι πολλαί καί
μακραί. Επειδή δέ σκοπός τής παραβολής είναι νά καταστήσ-η άν-
τικείμενον τι καταδηλότερον, ό παραβάλλων πρέπει νά παραβάλλνι
προς γνωστά καί όμοια, τοιαύτα δ' είναι ή φύσις καί ο άνθρώπινος-
βίος. · .

'Ανήκει δέ τό έ'πος, ώς καί ή ιστορία εις τό παρελθόν, διαφέρει
δ' όμως ό ιστορικός τού επικού κατά τούτο, οτι Ικείνος μέν περιγρά-
φει τά πράγματα, οία έγένοντο, ούτος δε, οία ήδύναντο νά γείνωσιν^
Άν είς τήν ίστορίαν τού Ηροδότου προστεθώσι μέτρα καί άφαιρεθώ-
σιν άπό τών 'Ομηρικών έπών, πάλιν ή φύσις έκατέρου γένους του λό-
γου δέν άλλοίούται. .Έν τή έποποάα τό μέτρον δέν είναι τό σπουδαιό-
τερον, άλλ' ό μύθος, δστις κατά τόν Αριστοτέλη πρέπει νά είναι μί-
μησις πράξεως μιάς καί τελείας. Ούτω γίνεται έφικτή ή ενάτηςy
σπουδαία άρετή παντός τεχνικού έπους ούσα. Ύπάρχουσι δέ τρείς



ενότητες, ή τον χρόνου, -η τοϋ προσώπου καί ή της ύποθέσεως. Έκ
τούτων αρίστη είναι η τής ύποθεσεώς. Διότι ό μεν χρόνος δεν εχει
ούτε άρχήν ούτε τέλος, ενώ δ μύθος· πρέπει νά είναι όργανικον τι ολον
έχον αρχήν, μέσον και τέλος. Γϊρός δέ αί σύγχρονοι πράξεις αί μή
τείνουσαι προς τόν αύτόν σκοπον δεν εχουσιν ενότητα, ώς ή εν Σα-
λαμϊνι ναυμοίχία καί ή έν Σικελία προς τούς Καρχηδονίους μάχη*
Ή δέ ενότης τού προσώπου είναι φαινόμενη καί απατηλή" διότι το
αυτό πρόσωπον εχει τοσαύτας ενότητας πράξεων, οσας τούτο διεπρά-
ξάτο ή έν δσάις τούτο ήρίστεϋσεν. Ούτως έκαστος άθλος τού 'Ηρα-
κλέους ή τοϋ Θησέως έ*χει ενότητα.;* Διά τοϋτο δ Όμηρος, ένω πλεί"
σται πράξεις άπεδίδοντο τω Όδύσσεί, δεν έ'λαβε πάσας ταύτας ώς
ύπόθεσιν τής ' Οδύσσειας, άλλά μόνον μίαν, τόν νόστον, τάς δ ' ά7Λας
ή παρέλιπεν ή ώς έπεισόδια παρενέβαλεν. 'Υπολείπεσαι λοιπόν μόνον
ή ένότης τής ύποθέσεως ώς αναγκαία. Αύτη δέ πρέπει νά είναι τε-
λεία καί μονομερής. 'Ονομάζεται δέ τελεία ή έχουσα άρ/ήν, μέ-
σον καί τέλος. Καί άρχή μεν εκάστης πράξεως λέγεται εκείνο το
μέρος, ού εξ ανάγκης ούδέν άλλο προηγείται, μετ ' αύτό δ' έπεται
άλλο. Τοϋ δε μέσου καί προηγείται καί ε'πεται άλλο. Τοϋ δέ τέλους
φύσει μ.εν προηγείται άλλο, δμως δέ τούτω ούδέν έξ άνάγκης έπεται.
"Αν δ' ή πράξις δέν είναι μονομερής, άλλά πολυμερής, ή μεν ένότης
διασπαται, ή δέ προσοχή τοϋ άκροατοϋ διασκεδάννυται. Είς τοιαύτα
αμαρτήματα περιέπιπτον οί κυκλικοί ποιηταί καί τά έπη αύτών δέν
ειχον τεχνική ν ενότητα.1) Άλλ ' ή ένότης τής ύποθέσεως ' δέν άπο-
κλείει τήν χρήσιν επεισοδίων, διότι τό έ'πος ον διήγησις εχει πολύ
τό μήκος, δπερ είναι δεκτικόν πολλών καί μάλιστα άνομοίων ε/τει-

»Οι δ' άλλοι περϊ ενα ποιοϋσι καϊ περϊ εν α γρόνον και μίαν
πραξιν πολυμερή, οίον δ τά Κύπρια ποιήσας καϊ τήν μικράν Ίλιάδα.
Τοιγαροϋν εκ μεν Ίλιάδος και 3Οδύσσειας μία τραγωδία ποιείται
εκατερας ή δύο μόναι, εκ δε Κυπρίων πολλαΐ καϊ'τής μικρας Ίλιά-
δος πλέον οκτώ, οίον "Οπλων κρίσις, Φιλοκτήτης, Νεοπτόλεμος,
Εύρύπυλος, Πτώχεια, Λάκαιναι, Ιλίου πέρσις και 3Απόπλους καϊ
Σίνων καϊ Τρωάδες». "Αριστ. περϊ ποιητ. κεφ. 23. ό 3Αριστοτέλης
θεωρεί τήν τραγωδίαν ώς μέτρον τής ενότητος.
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σοδιών. Τά επεισόδια, ταύτα έπιχέουσι^ ποικιλίαν καί άφαιροϋσι τόν
Ικ του μήκους τοϋ ποιήματος κόρον καί τήν μονοτονίαν,

Πρός δ' ό μϋθος, ήτοι ή ύπόθεσις, πρέπει νά έπισπ^ τό οιαφέρον
τοϋ άκροατοϋ, όπερ κατορθοϋτ'αι διά τής άρσεως τών παρεμπιπτόν-
των εμποδίων καί τής ευτυχούς λύσεως, δηλ. το έ'πος πρέπει νά Ιχν)
τήν καλουμένην δ έ σι ν καί λυσίν. Κλ,ι δέσις μέν ονομάζεται έξ αρ-
χής μέχρις εκείνου τοϋ ορίου, είς ο άρχεται γινομένη μετάβασις άπό
δυστυχίας είς εύτυχίαν, ή τό άντίστροφον, .λύσις δε άπρ. τής μετα-
βάσεως μέχρι τέλους. Ούτως ή δέσις τής Ίλιάοος χωρεί μέχρι τρύ
στοιχ. Π, 122, διότι μέχρι τούτου του μέρους χωρεί ή δυστυχία τών
'Αχαιών, άπειλουμένου ολου τρύ στόλου τούτων οιά πυρπολήσεως.
'Αλλ' έντεϋθεν άρχεται και τό πρώτον μέρος τής ευτυχίας αυτών*
διότι τό πύρ ίδών ό 'Αχιλλεύς πέμπει βοήθειαν (λύσις).

Επειδή δε τό καλόν κείται έν μεγ.έθει καί έν τάζει, έκαστος
μύθος πρέπει νά ε'χγ τό προσήκον μέγεθος. Ώς τό κάλλος του ζώου
δεν δύναται νά γείντρ αίσθητόν τοίςάνθρώποις, αν ύπερβαίνν). οπτικούς
τινας νόμους, ούτω τό κάλλος των μύθων δεν δύναται νά γείνη^α,-
ταληπτόν, άν ύπερβαίνη τάς δυνάμεις τής μνήμης. Διά τούτο έκα-
στος μύθος πρέπει νά είναι ευμνημόνευτοςν Τό άπό ευτυχίας ε'ις
δυστυχίαν ή τό άπό δυστυχίας είς εύτυχίαν είναι ικανός όρος τοϋ με-

Πρός τούτοις έν τω έ'πει επιτρέπεται τό θαυμαστόν καί άλογον,
δηλ. τό παρά τούς φυσικούς νόμους γινόμενον, διότι εν τφ έ'πει ού
μόνον τούτο λανθάνει, άλλά καί έμποιεί θαυμασμόνy ôv τό επος θη-
ρεύει. Τό δέ θαυμαστόν είναι ήδύ, ώζ γίνεται δήλ*Ον έκ τούτου, ότι
πάντες οί διηγούμενοι προσθέτουσί τι νομίζοντες, ότι χαρίζονται τοίς
άκούουσιν. Έν τω δράματι δ ' όμως τό άλογον ουδόλως επιτρέπεται,
διότι είναι άνάγκη τούτο νά τελεσθή προ θεατών, οί τίνες, βλέποντες
τό παρά τοός φυσικούς νόμους γενόμενον δεν πιστεύουσιν.

g 2. 1ιαίρε(Ιίς τον επονς.

Τόεπος διαιρείται είς δύο είδη, τό ηρωικό ν καί το διδακτικών.
Και τό μεν πρώτον, ου κανών είναι ο "Ομηρος, ύπάγεται είς πάν-
τας τούς νόμους τής εποποιίας, το δέ διδακτικόν, ού κανών είναι 6



^Ησίοδος, μετέχει καί τής έπικής καί' τής λυρικής ποιήσεως, &ρτι
ε-νθεν μ.έν μετέχει τοΰ μ,ετρου καί τής άνηκειμενικής παραστάσεως
-τοδ έπους, ενφεν -£ε προσπελάζει .είς τήν λυρικήν ποίη,σιν. ' Εν τούτω
δ Πρακτικός, ποιητής δεν μένει, δ^,ως άπαθής, ώς δ τού ηρωικού, άλλά
-πείρώμενος νά διδάξη άνακαλύπτει τον έσωτερικόν άνθρωπον. Το
ηρωικό ν ç-πος αδον κλέα άνδρών λαμβάνει τήν ύλην έκ τού παρελ-
θόντος, τα δε διδακτικον εκ τού παρόντος ή έκ τού παρελθόντος, άλλ'
ϊνβ τούς συγχρόνους διδά^η. ^ -

g· 3. Πε^ι ιφν «ρώτων άρ^ών τον επονς.

Τό ηρωικόν έ'πος, δπερ καί κατ' εξοχήν έ'πος δύναται νά όνομα-
-σθή, εχει ύπόθεσιν τήν έξιστόρησιν του παρελθόντος, οπερ οιετηρήθη
Ιν μύθοις. Ή 'Ελλάς πάντοτε μέν μάλιστα δέ έν τή νηπιακή αύτής
7)λικί#, έν. Υ) ή δημιουργική αύτής δύναμις έπικρατεί, παρήγαγε
πλουσιωτάτην καί καλλίστην ύλην μυθικήν, ήτις είναι τό άριστον
Ήροϊον τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Διά τήν περίοχήν καί τό κάλλος
-διακρίνονται τρεις μεγάλοι μυθικοί κύκλοι, δ 'Αργοναυτικός, δ Θη -
βαϊκό; καί δ Τρωικό;. Περί τόν τελευταίον τούτον ήσχολήθησαν οί
άριστοι καί πλείστοι έπικοί ποιηταί. Οί μύθοι ούτοι είναι δημιούργημα
όλ,οκλήρου τοϋ έΌνους, ένέχουσι δέ βάσιν ιστορικής άληθείας μεγεθυν-
"θείσης καί λ,αβούσης τύπον μύθου.

Έν δέ τοίς προ τοΰ Όμηρου χρόνοις οι άοιδοί έλάμβανον ύπο-
θέσεις τών ασμάτων αύτών τάς γενναίας πράξεις ήρώων, οί'τινες μόνοι
-η μετ ' ολίγων εταίρων έξώρμησαν είς άγώνας. Τοιαύτα δε άσματα,
έν οίς ύμνοϋντο κλέα άνδρών, αδει δ Άχιλλεύς έν Ίλ. I. 189. Έκτος -
τών επικών τούτων ασμάτων έν τοίς χρόνοις τούτοις ύπήρχον καί άλλα,
iy .οίς σπέρματα της βραδ.ύτερον άναπτυχθείσης λυρικής ποιήσεως έλάν-~·
-θανόν, οίον ύμνοι^ παιάνες, ύμέναιοι καί άλλα θρησκέυτικά άσματα.
"Μνημονεύονται δέ. καί ονόματα αοιδών τοιούτων ασμάτων, ώς τοΰ
Ώλήνος, τοϋ Όρφέως, του Μουσαίου, Εύμόλπου, τού Θαμύριδος καί
άλλων τινών. "

Άν καί δέν περιεσώθησαν ποιήματα άρχαιότερα τοΰ 'Ομήρου,
-όμως δέν πρέπει νά ύποτεθνί, δτι τοιαύτα δέν ύπήρχον/ διότι καί ή
ποΓησις είναι συμφυής τ·/} πνευρ.ατική αναπτύξει καί φύσει τοΰ άν-
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θρώπου καί η έφ ' Όμηρου άκμάσασα επική ποίησις προϋποτίθησιν-
άτελέστεοα ποιήματα -καί πειράματα. Προς δέ καί αυτά τά 'Ομη-
ρικά επη μαρτυροΰσι τήν ύπαρξιν προομηρικής ποιήσεως. Ό 'Οδυσ-
σεύς εν'τή πλάνη αύτού άκούεί τάς ήρωικάς τών Αχαιών πράξεις Ιν*
τή νήσω τών Φαιάκων άδομένας ύπο τοΰ τυφλού άόιδοϋ Δημοδόκου
καί δ Φήμιος άοιδος όίδει εν έν Ίθάκή τον οίκτρόν νόστον τών πορθητών4'
τής Τροίας. Το δ' έπιτήοευμα τών αοιδών ήτο ούτω σύνηθες, ώστε-
ούτοι ήσκουν αύτό, ώς οί μάντεις, οί ιατροί; καί οί-τέκτο.νες το ίδιον
αύτών έ'ργον. ΤΗσαν δ' ούτοι έν μεγάλη τιμή πα,ρά τοίς συγχρόνους,
τούθ ' δπερ ύποδεικνύει δτι τά άσματα αυτών είχον ουχί μικράν άςίαν.

g 4. ίίερι της άκ^ιης τόν ε«ονς, ίίτοι τοΰ Όμηρον
και τών ποιημάτων αυτόν.

Οί Δωρειίς είσβαλόντες είς τήν Πελοπόννησο > έςεδίωξαν μέγα!
μέρος τών άρχαίων κατοίκων, οϊτινες κατέφυγον εις τήν Άττικήν>
'Επειδή δ' αύτη ήτο λεπτόγεως .καί _δεν ήδύνατο νά. διαθρέψη το-
πολύ τούτο πλήθος, πολλοί τών κατοίκων αύτής ύπό τόν Κοδρίδην.·
Άνδροκλον άπφκησαν είς τάς άκτάς τής Μ. 'Ασίας, έ'νθα κατέλα-
βον τάς χώρας. Οί άποικήσαντες "Ιωνες παρέλαβον μεθ ' έαυτών τόν^
Τρωικόν μύθον καί μεγάλην πληθύν ασμάτων. Εκεί ύπο τόν άστε·1
ρόεντα ούρανόν καί τήν έκ τής ευφορίας τής χώρας καί τού εμπορίου-'
εύδαιμονίαν δ φύσει ευκίνητος, πλήρης φαντασίας καί φιλόλογος ού-
τος λαός τούς μυθικούς θησαυρούς καί τό έ'πος είς τήν ύψίστην άκμήν~
διά του 'Ομήρου προήγαγεν. Τοΰτο ήδη τελειωθέν έ'λαβεν ύπόθεσιν-
ούχί περιπετείας ένός μόνου ήρωος, άλλά τόν πόλεμον δλου τοϋ Ελ-
ληνικού γένους πρός τούς Τρώας καί τούς συμμάχους αύτών. Έν τοΐς_
πολέμοις τούτοις άγωνίζονται"ού μόνον οί ήρωες, άλλ,ά καί οί λαοί,';
διά τούτο τά 'Ομηρικά ε"πη έθνικήν σημασίαν έκτήσαντο. Συνεβά—;
λετο δέ πρός τούτοις είς τήν άκμήν τοΰ έπους έν Ίωνί<£ καί ' ή γει-
τνίασις τών Ιώνων πρός τό Τρωικόν πεδίον, έν ω οί πρόγονοι τούτων
έν πολεμικοίς εργοις ήρίστευσαν.

Τής τελειοτάτης δέ ταύτης άκμής τής επικής ποιήσεως είναι δ
"Ομηρος. Τά περί τού βίου αύτού είναι τοσούτον σκοτεινά, ώστε-
ήδη παρ' άρχαίοις ύπήρχεν δμηρικόν ζήτημα περί τής πατρίδος καί-
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τ"όϋ χρόνου τής. γεννήσεως αύτου. Ούτως επτά: πόλεις ή κατ. ' άλλους
-πλείους ήξίουν, δτι είχον πολίτην τόν. θείον ποιητήν, ή Σμύρνη, η
Χίος, η Κολοφών, η Ιθάκη, η Πύλος, τό "Αργός καί αί 'Αθήναι.
•Φαίνεται δ' δμως, δτι ή Σμύρνη δικαιότερον πάσης άλλης πόλεως
-σεμνύνεται διά τήν γεννησιν τού ποιητοϋ, διότι έκτος πολλών άλλων
λόγων α ί άλλ α ι πόλεις πειρώνται κατά. τι ν α τρόπον μετά . τής πό-
λεως ταύτης νά συνδεθώσιν. Ούτως οί 'Αθηναίοι ελεγον τόν Όμη-
ρον πολίτην αύτών, διότι ούτοι τήν Σμύρνην άπφκισαν, ώς τούτο
μαρτυρεί τό είς τόν Πεισίστρατον επίγραμμα,1). Καί ό χρόνος δέ τής
-γεννήσεως τοϋ , ποιητου άμφιταλαντεύεται έν διαστήματι πέντε αιώ-
νων, δηλ. άπό τού Τρωικού πολέμου μέχρι τής αρχής τών 'Ολυμ-
πιάδων. Άλλ ' ή πιθανωτέρα γνώμη περί τούτου είναι ή του 'Ηρο-
δότου, καθ' ήν δ ποιητής ήκμασε τετρακόσια έ'τη προ αύτοϋ, ήτοι
.κατά το-, 8.80 π. Χ.

Γνήσια προϊόντα τής αθανάτου μούσης τοϋ. Όμήρου είναι τά δύο
μακρότατα ποιήματα, ή Ίλΐάς καί ή 'Οδύσσεια, άτινα είναι καί
-τά άρχαιότατα μνημεία' τής Ελληνικής, γραμματολογίας. Έκ τού-
των, ώς άπό άενάων πηγών, ήντλησαν δλοι οί μετά ταύτα αιώνες
των γραμμάτων δλων τών. ειδών.

Ίλιάς. 'Υπόθεσις τής Ίλιάοος είναι ή μήνις τοϋ Άχιλλέως,
-ήτις συνέβη ολίγον χρόνον προ τής αλώσεως τής Τροίας. Αύτη προ-
-ίλθεν έκ τής ύβρεως πρός αύτον τοϋ βασιλέως πάντων τών 'Αχαιών
'Αγαμέμνονος, άφαιρέσα.ντος άπ ' αύτοϋ την Βρισηίδα. Τούτου ενετ-
χεν δ Άχιλλεύς αποσύρεται του πολέμ,ου μηνίων καί οί Τρώες έπέρ-
_χονται βαρύτατοι κατά τών Ελλήνων προχωρούντες μέχρις αύτών
τών πλοίων,, τά οποία άπειλοϋσι νά πυρπολήσωσιν. Ή τών 'Αχαιών
^πανωλεθρία επίκειται άφευκτος, δ δ ' Άχιλλεύς βλέπων τούτο στέλ-

1J Τρις με τνραννήοαντα τοσαντάκις εξεδίωξεν

δήμος 'Αθηναίων χαί τρις έπηγάγετο
τον μέγαν εν βουλν^ Πεκτίστρατον, ος τον "Ομηοον
... ήθροισα σποράδην το ττριν άειδόμενον

ημέτερος γχρ'έκεινος b γονσεος ήν πολίτης

£Ϊ7ΐερ 'Αθηναίοι Σμνρναν αττφκίσαμεν



λέι τον φίλτάτον Πάτροκλον, όπως διώξη τούς Τρώας και 'Ιπκνέλθι^
είτα προς- αύτόν. Ούτος δ ' όμως προβαίνει μέχρι των τειχών τηςπό'-·
λεως και φονεύέτάί|ύπό τοϋ Έκτορος. Ό πρός τόν 'Αγαμέμνονα τ&τε
χόλος τού Άχιλλέώς αποσύρεται και άναφάίνετάι θερμός ο πόθος Λυ-
τοΰ τής Ικδικήσεως τού Θανάτου τοϋ αγαπητού Πατρόκλου. Ό ή'ρώς
μετάσχων τής μάχης τρέπει εις φυγην τούς Τρώας καί φονεύει τάίν
"Εκτορα. Τούτου τον νεκρον ούτος αποδίδει τώ γέροντι Πρϊάμω,'άφου·
ήδη ή έκδίκησις έτελέσθη καί αίσθημα φιλοϊνθρωπίας τήν ψϋχήν αύ-
τού κατέλάβεν.

Κέντρον καί δέσμόν τής πράξεως εκλέγει ό ποιητής τήν άπόμή-
νίσιν του ήρωος, δι ' ήν ούτος αποσύρεται του πολέμου καί αναφαί-
νεται βαρύτατος τών Τρώων πολέμιος (δεσις). Θαυμαστή δ' άλήθως
είναι ή έντύπ'ωσις, ήν ένεργάζέται ό ποιητής έν τή ψυχή τού άκρόά-
τοϋ μεταβάλλων αίφνης τόν άκαμπτον καί σιδηρούν χά^άκτήρα 'iofo
'Αχιλλέως καί προκαλών τήν μετάτίτώσίν τής τύχης τοϋ πολέμου
(λύσις). Κατά μικρόν παρασκευάζών δ ποιητής τήν πρόοδον τής πρά-
ξεως άναγκάζετάι \ά διεξέλθή καί τήν αίτίαν τής μήνιος και τας
έκ ταύτής προελθούσας ήττας των 'Αχαιών. Παριστών δε τήν άδυ-
ναμίαν τών 'Αχαιών άπέναντι τών ευθαρσών Τρώων κοιτά τήν άπου-
σίαν τοϋ 'Αχιλλέως άπο τοϋ πολέμου έπιτηδείώς φέρει δ πόιητης
είς τό μέσον καί τά κα,τορθώματα τών άλλων ηρώων, του Αιαντος',
τού -Οδυσσέως, τού Διομήδους καί τών λοιπών χωρίς νά έπισκίάέστρ
μίηδ ' άμαυροχτη τόν χαρακτήρα τού πρωταγωνιστοϋ Άχιλλέως, ου-
είκόνίζει τήν ύπερόχήν τής ανδρείας κάί τήν θείαν μεγαλοφροσύνην.
Ένω ό Έκτωρ ακαταμάχητος'προ τών άλλων 'Αχαιών πρόόιώνν—
ζόμενος τον πεπρωμένον είς αύτόν Θάνατον μετά βαρυθμίας κάί δι-
σταγμού αντεπεξέρχεται κατά τοϋ 'Αχιλλέως, τουναντίον ούτος, έΐ-
καί γινώσκει σαφώς, δτι φονεύσας τόν "Εκτορα μέλλει και αυτός,
μετ ' ολίγον ν' άποθάνη, δεικνύει άπτόητον θάρρος καί μετά τήν
άναίρεσιν μεγαλόφρόνα άταραξίαν. Ή δε σκηνή τοϋ γέροντος Πριά-
μου είναι ανυπέρβλητος καί αμίμητος κατά τό κάλλος. Τό άγριον
καί τραχύ πάθος τής εκδικήσέως, ή προσβεβλημένη προσωπική φι-
λοτιμία, ή άγανάκτησις, ήτις τέω£ κατείχε τόν ήρωα, καταρρέει είς.
τό εύγενέστατον αίσθημα τής φιλανθρωπίας καί έκλάμπει τ,
τής επιεικείας, διότι δ ήρως ^άλόγίζϊ'τά'ι,: οτί ' text , άύτδς έτν α ι θ^η-
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τός και θνττόν τόν πατέρα. Ούτω μετά συγκινήσεως άποδίδεε-

τόν νεκρόν τοϋ Έκτορος είς τον πενθούντα γέροντα Πρίότμόν. Τήν
άποκατάστασιν τοϋ χαρακτήρας τοϋ ήρώος τεχναται ο ποιητής εν
παντί τω ποιήματι καί κατά μικρόν άποπλύνει αύτόν παντός ρύπου
τής ανθρωπινής φύσεως καί αναδεικνύει ύψηλόν καί θείον, ώς αλη-
θώς υπήρχε ν.

'Οδύσσεια. Ύπόθεσις τής Όδυσσείας είναι ή επάνοδος του
'Οδυσσέως είς Ίθάκην. Ό 'Οδυσσεύς μετά πολλάς επί πολύν χρό-
νον έν τή θαλάσσηι περιπλανήσεις έξ οργής τών θεών καί κατάβα-
σιν αύτοϋ είς "^δου, σώζεται ναυαγός άνευ τών εταίρων αύτοϋ προς.
τήν έν τή νήσω Ώγυγί<£ νύμφην Καλυψώ, παρ' ύ] μένει επτά έ'τη,.
κωλυόμενος ύπο τής θεόές ταύτης, έρασθείσης αύτοϋ, νά επιστρέψω
πρός τήν σύζυγον καί τόν· οίκον αύτοϋ, δν άτάσθαλοι καί ύπερφίαλο^.
μνηστήρες τής εαυτού γυναικός" Πηνελόπης κατεστρεφον. Μετά τοϋτό>
τή άποφάσει τών θεων καίVotcjc τή προστ^σίε*: τής 'Αθήνας και τοϋ
Διός άποπλέει εκείθεν έπί σχ.εδίαςν'Αλλ' ό άπη'νώς καταδιώκων αύ-
τον Ποσειδών καταποντίζει καί ταύτην καί ούτω ναυαγός πάλιν φέ-
ρεται εις τήν παραλίαν τών Φαιάκων, άνθρώπων μισούντων τόν πό^·
λεμ.ον καί άγαπώντων τήν είρήνην κοτί ήσυχίαν. 'Υπό τούτων φιλο-
ξενηθείς καί λαβών παρ.' αύτών πλοίον άποπλέε.ι κα.ί φθάνει είς Ίθά--
κνιν, καθ' δν χρόνον επιστρέφει εις αύτήν' κάί ό υιός αύτοϋ Τηλέμα-
χος, όστις, είχε μεταβή κατά" συμβουλήν τής 'Αθηνάς είς Πύλον Χάν
Σπάρτην, όπως ερωτήση τόν Νέστορα καί Μενέλαον περί τού -πα-
τρός. 'Οδυσσέως. Τόν 'Οδυσσέα'άναγνώρίσας ύποδέχεται ό πιστός ~συ--
βότης Εύμαιος. Είς τά ανάκτορα ώς έπάίτης είσελθών ό Όουσσεύς
καί τους μνηστήρας ίδών περιυβρίζεται πολλά ύπ ' αύτών καί διάΓ
τούτο μετά' μείζονος άγανακτήσεως ,επιχειρεί τόν όλεθρον αύτών βοη--
θούμενος ύπσ τοϋ υ ίου αύτοϋ Τηλεμάχου.

Ή 'Οδύσσεια" κα'ίπερ" άλλως υποδεεστέρα τής Ίλιάδός, όμως δε
κατά" τήν πλοκήν του μύθου καί τήν ενότητα είναι εκείνης ύπεοτέρί.
Ή σύγκέντρωσις τοϋ επαγωγού έφ 'ενός" μόνου'ήρωΟς είναι αισθητή
άπό τής-πρώτης μέχρι τής τελ-ευταίας ραψωδίας. Ό 'Οδυσσεύς πα-
ρών ή 'άπών άείποτΓε έρχεται πρό τών ομμάτων τοϋ άναγνώστού.
Καί βκέί, ενθάί ό τής διηγήσεως μίτος είς τά απώτατα έλκεται, ή
I τού πλανωμ,ένου ήρωος υ.νήμ.η δέν εξαλείφεται. Πάντα τά πρόσωπα
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τής 'Οδύσσειας ύπείκουσιν είς τον φερώνυμον ήρωα τοϋ ε πους, διότι
αναντιρρήτως ή Πηνελόπη, ό Τηλέμαχος και 6 Εύμαιος κατέχουσιν
ύποοεεστέραν θέσιν. Άλλ' ή διαφορά- αύτη τής ένότητος τών δύο
ποιημάτων προέρχεται έκ της διαφοράς τής ύποθέσεως. Έν μέν τ-ΐί
'Οδύσσεια πάντες οί μύθοι περιστρέφονται περί έ'να ήρωα, έν δέ τη
Ίλιάδι ύπάρχουσι πολλά αναγκαία έξέχοντα πρόσωπα τήν ενότητα
τού έπους διασπώντα.

I 5. Γενικός ^αοακτηρκίμάς τών 'Ομηρικών επών.

Παρά τήν έξωτερικήν ταύτην καί φαινομένην χαλαράν ενότητα
τών 'Ομηρικών επών θαυμαστής είναι τοϋ δαιμονίου ποιητου η δύ—
ναμις τοϋ διαγράφειν χαρακτήρας (ηθοποιία). Ούτος μετά τοσαύτης
φυσικής τέχνης καί έπιτηδειότητος Ιέπϊχέει φώς ή. σκιάν έφ * εκάστου
προσώπου,- ώστε εύχερώς πλανάται τις ύπολαμβάνων τά πρόσωπα, τοϋ
'Ομήρου Πραγματικά καί ουχί ποιητικάς εικόνας.

Ή ηθοποιία τοϋ Όμηρου είναι ούτως έπιτυχής, ώστε πολλάκις
έκ τής άναγνώ'σεως ενός μόνου στίχου δύναται τις νά φαντασθή τόν
δλον χαρακτήρα τοϋ 'Ομηρικού άνθρωπου καί είκονίσ-η αυτόν ζω
γράφος ών. Πρός τούτο"συμβάλλεται ού- μόνον ή τοϋ ποιητού εζοχος
ευφυία, άλλά καί τοϋ Τρωικού πολέμου η φύσις. Έν τούτω οί στρα~-
τιώται δέν επέρχονται άφωνοι, ώς οί τών νεωτέρων χοόνων, άλλά*
προ εκάστης μονομαχίας άγορεύουσι καί συλλήβδην ποιοϋσι καί λέ-
γουσι πάν ο,τι συμβάλλεται πρός διαγραφήν τοϋ Ιδίου χ'αρακτήρος.
Επειδή δέ δ αιών είναι ηρωικός, τά πρόσωπα τής Ίλιάδύς είναι
νευρώδη. ·

Ώς οί έξοχώτεροι ήρωες ε'χο^σιν ίδιον χαρακτήρα, ούτω καί οί
επιφανέστεροι τών θεών, ους 6 Όμηρος παραλαβών γνωστούς έκ τοϋ
μύθου καί τών αρχαιοτέρων ασμάτων υπέρ πάντα άλλον διεκό-
σμησεν. Καί έν τούτω κείται τό μεγαλείον τού ποιητοϋ, δτι η έξοχος
αύτού φαντασία έγίνωσκε νά ποιή ψεύδη δμοια πρός τήν- άληθειαν.
Το λέγειν ψεύδη, ώς οεί, είναι ή μεγίστη τέχνη τής ποιήσεως, Τδ
τής ποιήσεως δ' δμως ψεύδος περιέχει μεγάλην τινά ^λήθειάν, δτι
εικονίζει τά Πράγματα, δποία ήδύναντο νά γείνωσιν. Ό ποιητής δύ-
ναται. νά μ.εταβά>.λη τήν ίστορικήν'άληθειαν κατά τό δοκούν, νά
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διάπλαση κατά τήν ιδίαν βούλησιν πρόσωπα καί χαρακτήρας, άλλ'
οφείλει ν' άκολουθή αυστηρώς τό με'τρον τοϋ πιθανού. "Ωστε πολύ
διαφε'ρει ή ιστορική τής ποιητικής άληθείας, ήτις ανευρίσκεται διά
τής παραβολής τών ποιητικών ΐίκόνών προς τόν πραγματικόν χό-
-σμον. Τά θαύματα δ' όμως δεν εξαιρούνται τής πιθανότητος, διότι
καί ό μ.ΰθος περιείχε πολλά καί ό 'Ομηρικός κόσμος έπίστευεν εις
ταϋτα. Άλλ' ό "Ομηρος καί τά θαύματα τοϋ ποιητικού κόσμου εί-
-κονίζων πειραται, όπως μη ύπερβή τήν άνθρωπίνην διάνοιαν. Έν τή
1 Οδύσσεια, ενθα τό αληθές με^ά τοΰ φανταστικού συνδε'εται, ό ποιη-
τής ποιήσας τον Όδυσσε'α αύτόν διηγούμενον έδωκε φαινομενην τινά
πιθανότητα."

Ό "Ομηρος είναι ό με'γας τοϋ επικού έπους θεσμοθέτης, οπερ
πάντες μέν οί άλλοι τής άρχρ-ιότητος επικοί έμιμήθησαν, άλλ ' ουδείς
-ήδυνήθη νά φθάστ) τον άριστοτε'χνην τούτον. Ή τών ίδεών διαύγεια,
ή τής εκφράσεως ηρεμία, ή μεγάλοπρε'πεια καί ή δυσμίμητος χάρις
είναι άρεταΐ διακοσμοΰσαι τήν Όμηρικήν ποίησιν. Ή άνεξάντλητος
τοϋ δαιμονίου ποιητοϋ φαντασία κατε'χει πλούσιον θησαυρόν εικόνων,
άκένωτον ταμεΐον λε'ξεων καί τοσαύτην εύχε'ρειαν, οπως είκονίση
οιανδήποτε ίδε'αν, ώστε ή γλώσσα καί τό με'τρον φαίνονται δοϋλα τή
μ.εγαλοφυί<£. Ή γλώσσα αύτοϋ είναι εύπλαστος καί υγρά καί το-
-σαύτη άπλότης ένυτάρχει εν τε τή συντάξει και τή συνθέσει' τών
λε'ξεων, ώστε έκαστος αναγνώστης μετά τής αύτής ηδονής άναγινώ-
σκει τά 'Ομηρικά επη, μεθ ' οσης διε'ρχεται τόπους κεκοσμημε"νους
St' έξοχων αρετών τής φύσεως. -

'Επειδή ό ποιητής περιγράφει πράξεις θεών καί ημίθεων, μετα-
χειρίζεται γλώσσαν μεγαλοπρεπή καί ύψηλήν γινώσκων καί τάς εύ-
τελεστε'ρας πράξεις τοϋ καθ'ήμε'ραν βίου νά εξευγενίστ). Τούτόυ ενεκα
τό κωμικόν καί τό γελοΐον δεν άρμόζόυσίν'είς τό ήρωικόν επος, αν
■δέ που γείνγι ανάγκη τούτου, πρε'πει νά γίνηται χρήσις κατά μέτρον.
Άλλά δεν αποκλείεται όλως άπό τοΰ ήρώικοΰ έπους, άτε ^ρησιμευον
πρός πλήρη τοΰ πραγματικοΰ άπεικόνισιν καί ποιοΰν αντίθεσιν προς
τό σπουδαΐον. Τοιοΰτον είναι τό έπεισόδιον τοϋ θερσίτου έν τή δέυ-
τε'ρςε τής Ίλιάδος ραψωδία, ενθα ό Θερσίτη< αγορεύων όνειδίζει cόν
Αγαμέμνονα. Έκ "τούτου βλε'πομεν, δτι ό "Ομηρος ποιεί τούς.ήρωας
αγορεύοντας, τουθ' οπερ καθιστή τό επος αύτοϋ δραματικόν, διά

' ' '· 7
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τοϋτο καί ό "Ομηρος επικός Σοφοκλής καλείται. Έν τοις λόγρ,ις δέ
τών αγορευόντων ηρώων ύπάρχουσι πολλά ρητορικά σχήματα, άλλ'
U. ρητορεία τούτων είναι φυσική. Οί ρήτορες ούτοι οξυδερκές βλέμμα
είς την άνθρωπίνην φύσιν ρίπτοντες βάλλουσιν εύστόχως κοα κατά τό
έαυτών συμφέρον τά ανθρώπινα πάθη διεγείρουσιν. Έκαστος ρήτωρ
κατά τό μάλλον ή ήττον εχει ίδιον ρη-.ορικόν τρόπον. Ό ποιητής.
δέν εχει ύπ' όψει ρητορικά σχήματα, άλλα βραδύτερον οί τεχνικοί
ρήτορες καί άλλοθεν μέν, κατ' εξοχήν δ' εκ του 'Ομήρου ήντλησαν
ταϋτα. Τό μεγαλεΐον τοϋ. θεσπεσίου ποιητοϋ κείται καί έν άλλοις μεν,.

δέ έν τή γνώσει τού κόσμου καί τών άνθρώπων, ους γινώσκεΐ-
ώς ουδείς άλλος ούτε έν τή άρχαιότητι ούτε έν τοϊς νεωτε'ροις χρό-
νοις. Εκπλήσσεται τις διά τόν πλούτον καί τό βάθος τών ψυχολο-
γικών παρατηρήσεων καί δια τήν αξιοθαύμαστο ν τέχνην, μεθ' ής ό
ποιητης αποκαλύπτει τά εν δον τής άνθρωπίνης διανοίας καί τάς άφορ-
μάς τών δρώντων προσώπων, αΐτινες τό βλέμμα διαφεύγουσιν.
Ούχ ήττον ό "Ομηρος αναδεικνύεται μέγας παρατηρητής κο^Ι γνώ-
στης τής φύσεωζ, ώς τοϋτο καταδεικνύει έν ταϊς παραβολαϊς, άς
παραλαμβάνει έκ τής φύσεως, τοϋ άνθρωπίνου βίου καί τοϋ βασιλείου
των ζώων. Ποιείται δε τούτων χρ^σιν δ ποιητής έκει, ενθα θέλει-
λαμπρότερον φώς νά έπιχύσϊρ, ισχυρόν χρωματισμόν νά έπιθέση, τό
υπερφυσικών διά τίνος εικόνος είς τό αίσθητόν νά προσπελάση
οσάκις επιθυμεί, τούς ήρωας αυτοϋ νά τίμηση καί έξάρη.

Ώς δε αί 'Ομηρικοί παραβολαί δεικνύουσι τήν άνεξώντλητον-
φαντασίαν τοϋ ποιητοϋ, ούτω καί ή άπειρος πληθύς των λέξεων καί;
παντοίων διαλεκτικών τύπων τόν μέγα ν γλωσσικόν αυτου πλοϋτον-
Διάλεκτος έν τοις Όμηρικοϊς επεσιν, ήτις μετά τοϋ δακτυλικοϋ Ιξα-
μέτρου παρέμεινεν εφεξής κοινός καί αμετάβλητος τύπος τοϋ έπους,-
είναι μεν ή άρχαία 'Ιωνική, διάφορος της τού 'Ηροδότου καί 'Ιπ-
ποκράτους, άλλ' δμως, επειδή αύτη περιλαμβάνει πλείστους Αίολι-
σμούς καί πολλά τών ιδιωμάτων τών άλλων διαλέκτων, κάλλιον
είναι ή γλωσσά του 'Ομήρου νά θεωρηθή ώς μήτηρ πασών τών
βρκδύτερον άν^πτυχθεισών διαλέκτων, ών Ικάστη άλλα στοιχεϊχ.
εκείνης διετήρησεν. Έν τη Αιολική, π. χ. διετηρ.ήθη έπί μ<κκρότερον
χρόνον τό. κ.αλουμενον Αιολικών δίγαμμα, οπερκαί ό "Ομηρος έγίνω-
σκεν, ώς τοϋτο δήλον έκ των έπων αύτου Ή Ιωνική δ* δμως διά —

• ' . .
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λεκτος ταχύτερον αναπτυχθείσα κατέλιπεν αυτά πρωιαίτερον.

Παρ ' Έλλησιν ft λ η καί είδο; ήσαν πάντοτε σύμφωνα.Δια τούτα
εν τη επική ποιήσει έν /ρήσει ήτο τά δακτυλικόν έξαυετρον κα-
τάλληλον ιδία τή ήρωική ποιήσει διά τά σεμνοπρεπές καί τήν ρυθμική*
μεγαλοπρέπειαν. Ω δ' έν τή επική ποιήσει παρατάσσεται γεγονός
πλησίον άλλου γεγονότος,ούτως έν αύτη έκαστος στίχος παρατάσσετα4
πλησίον του άλλου στίχου* ώς έκ τούτου καί ή κατά στίχον σύνθεσις
τοϋ έπους. Τό δακτυλικόν τούτο έςάμετρον, ώς έκ τής χρήσεως αύτοδ
εν τή επική ποιήσει, ώνομάσθη έπικόν, ετι δε', διότι δι ' αύτου ά-
δονται κλέα ηρώων, ώνομάσθη ήρώον ή ήρωικόν.

Ό Όμηρος εσχε μεγάλην έπίδρασιν εφ' ολοκλήρου του Ελληνι-
κού γε'νους κατά πάντας τούς αιώνας. Οί νομοθε'ται κατιδόντες τήν
μεγάλην παιδαγωγικήν δύναμιν τούτου, έφρόντισαν οπως τήν άνά-
γνωσιν τούτου είσαγάγωσιν είς τά σχολεία. Ό μεν Λυκούργος Ικό-
μισεν εϊ; τήν Σπάρτην τά 'Ομηρικά επη, ό δέ Σόλων έπεμελήθη,
οπως περιστείλη τό αύθαίρετον τώνραψφδών. Ούτως οί "Ελληνες έκ
παίδων άπομνημονεύοντες τα επη τοΰ 'Ομήρου κατά ταΰτα τό εαυ-
τών ήθος διε'πλασσον καί πολλοί μεγάλοι στρατηγοί Ισ/ον ώς υπό-
δειγμα τούς ήρωας τής Ίλιάδος. Ού μόνον δέ ό θεσμοθε'της τοΰ έπι-
κοϋ ύφους ύπήρ£εν, άλλά καί έπί τών Ελληνικών γραμμάτων κ»θ'
ολου επέδρασε, διότι οί μεγάλοι λυρικοί καί τραγικοί ποιηταί πολλά
όφείλουσι ταϊς σπουδαις τής 'Ομηρικής ποιήσεως, πολλοί δε φιλόσο-
φοι περI τά Όμηρικά έπη ήσχολήθησαν καί έν τούτοις οί ρήτορες
εύρισκον ρητορικά σχήματα. Ύπό δε τών αρχαίων παραδίδεται δτι
τρεις στίχοι τής Ίλιάδος1) άπετύπωσαν έν τή ψυχή τοΰ Φειδίου τό
Ινδαλμα τοϋ 'Ολυμπίου Διός.

g 6. Ιστορία τών 'Ομηρικών έπων.

Επειδή έ^ρI τού Όμηρου ή γ^αφή $βν ήτο γνωστή ή μάλλο*
δέν «κόμη &1ς πλήρη έφαρμογήν, διά τούτο τά Ομηρικά ποιή-

tj ή, καϊ κυανέβσεν επ* δφρνσι νευσε Κρονίουi
άμβρόσιαι δ' άρα χαΐται επερρώσαντο άνακτος
κράτος άπ'α&ανύτοιο' μέγαν δ'έλελιξεν "Ολνμπον (Ίλ.Α.528^



— 100 —

ματα διετηοήθησαν διά τής μνήμης καί άπηγγέλλοντο έν Ιορταΐς
καί πανηγύρεσι ρυθμικώς, ήτοι έρραιί/ωδοΰντο; κατ'άρχάς μέν υπό
τών εκ του γένους του Ομήρου Όμηριοών, ύστερον δ' υπό των
ραψωδών1) επίσης Όμηριδών καλουμένων. Ούτοι εχοντες ώς κύ-
ριον έργον τό άπαγγέλλειν τά 'Ομηρικά ποιήματα μετέβαινον είς
διαφόρους πόλεις καί πανηγύρεις καί άπήγγελλον τοιαύτα τέρποντες
ούτω τούς άκροατάς. Ούτω δια τών ραψωδών μετέδίδοντο καί διε-
τηρουντο τά 'Ομηρικά ποιήματα. Άλλ' οί ραψωδοί ούτοι είτε χω-
ριζόμενοι τοις άκροαταις εί'τε δι ' άλλην οιανδήποτε αίτίαν g φθειρον
πολλάκις διά παρεμβολών και άλλων μεταβολών τά 'Ομηρικά ποιή-
ματα. Τήν αύθαιρεσίαν ταύ.την τών ραψωδών πρώτος ό Σόλων περί -
ώρισε καί μετά ταύτα ετι έπισημότερον ό Πεισίστρατος εθηκε φραγμόν
έκδούς διά τεσσάρων λογίων ανδρών, ' Ονομακρίτου του 'Αθηναίου,
Ζωπύρου του ΤΙρακλεώτου, Όρφέως τοϋ Κροτωνιάτου καί τίνος
Έπικογκύλου έπίσημον τής πόλεως Ικδοσιν, καθ' ήν οί ραψίρδοί
ώφειλον έν τφ μ,έλλοντι κατά τάξιν ώρισμένην ν'άπαγγέλλωσι τά'Ομη-
ρικά ποιήματα έν τή εορτή τών Παναθηναίων. Τον Πεισίστρατον δε
είτα εμιμήθησαν πολλαί πόλεις, άρχοντες καί ίδιώται καί εξέδωκαν
ιδίας εκδόσεις τών 'Ομηρικών έπων. Έκ τούτων προήλθον αί έν: τών
πόλεων καί αί κατ' άνδρας εκδόσεις. Έκ τών πρώτων την με-
γαλεΐτέραν4 άξίαν είχεν ή Μασσαλιωτική εκδοσις, ή Χία , ή 'Αργο-
λική καί άλλαι άλλων πόλεων, έκ δέ τών δευτέρών ή έκ Νάρθηκος
όνομαζομ.ένη, ήν ό Αριστοτέλης διά τόν μέγαν Άλέξανδρον εγραψεν,
ή τοϋ Κολοφωνίου Αντιμάχου συγχρόνου τω Πλάτωνι καί ή τοϋ
Εύριπίδου τοϋ νεωτέρου.

Ώς δέ τό αύθαίρετον τών ραψωδών διέφθειρε τά 'Ομηρικά επη.
ούτω καί αί παρά διαφόρων χειρών γραφόμεναι εκδόσεις. Ουτω λοι-
7TCν ουσιωδώς ήλλοιωμ,ένον έφθασε τό Όμηρικόν κείμενον μέχρι τών
Αλεξανδρινών κριτικών, εφ ' ών άρχεται ή κριτική ερευνά- καί.:διόρ-
θωσις τούτου. Πρώτος τούτων -.άναφέρεται ό έφορος τής sv, ' Αλε.ξαν-

ί) «Το δνομα ραψωόος (ράπτω, ωδή) σημαίνει τον απαγγέλλοντα
ρ απτά επη, ήτοι κατά οτίχόν συγκείμενα ποιήματα, έν αντιθέσει
προς τα κατά συστήματα τοιαύτα, ατινα δεν άπηγγέλλοντο, ώς τά
€Ομηρικά επη μόνον ρυθμικώς, αλλ" εμελωδοϋντο. <
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ôptiof. βιβλιοθήκης Ζηνόδοτος επι Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδε'λφου. Ού-
τος πρώτος ετόλμησε νά εκφράση γνώμην, ότι δεν είναι ολα γνήσια
τά έν τοις Όμηρικοις ποιήμασι καί εξε'δωκεν ιδίαν διόρθωσιν τής
Ίλιάδος καί Όδυ σσείας διαιρε'σας έκατέραν είς ε'ύοσι καί τε'σσαρας
ραψωδίας κατά τά είκοσι καί τε'σσαρα γράμματα τοϋ άλφαβήτου.
Μετ' αύτόν είναι ό μαθητής αύτοϋ 'Αριστοφάνης ό Βυζάντιος
εύλαβίστερος καί πολυμαθε'στερος τοϋ Ζηνοδότου κριτικός καί φιλό-
λογος. Ούτος εφήρμοσε τά στομεΐχ τής στίξεως, τού τονισμού καί
πνευματισμού τής λεξεως. Αλλά καί τών δύο κορυφαίος ήτο ό έκ
Σαμοθράκης κριτικώτατος 'Αρίσταρχος, μαθητής του'Αριστοφάνους
ζών έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλομήτορος καί θανών έν Κύπρφ περί τό
εβδομηκοστών δεύτερον ετος της ηλικίας χύτοϋ. Ούτος συνέγραψε περί
τά οκτακόσια ύπομνήματα καί τοσούτου σεβασμού άπηύλαυεν, ώστε
εθεωρείτο ερμηνευτής μάντις διά τό ραδίως καταμαντεΰε-
οθαι τής τών ποιημάτων διανοίας. Τά πολλά ταύτα ύπομνή-
ματα τοϋ Άριστάρχου καί αί έκ δό σεις αύτοϋ τής Ίλιάδος καί Όδ υσ~
σείας άπώλοντο. 'Αλλ' ή φιλολογική αύτοϋ άξία ή έπί τών 'Ενετικών
σχολίων1) έντεθησαυρισμε'νη καταδείκνυσι δικαίους τούς πολλούς επαί-
νους τούς άποδιδομε'νους αύτω ύπό τής αρχαιότητος.

Ήδη επί τοϋ 'Αριστάρχου ό Ξένων καί ό 'ΕλΪ^-νικος,'Αλεξαν-
δρινός γραμματικός, έχώριζον τήν Ίλιάδι^ άπό τής^ Οδύσσειας καί
διά τοϋτο χωρίζο νΐες έπωνομάσβησαν. Ούτοι τφ Όμήρω άπέδιδον
μόνον τήν Ίλιάδα, ούχί δέ καί τήν 'Οδύσσειαν, άλλ' ή γνώμη τούτων
παρά τοις επειτα δεν έτυχε σπουδαίας προσοχής. Ταύτην έπολέμησεν
ό Άρίσταρχος μεθ ' ο)ου τοϋ κύρους αύτοϋ.

Καθόλου καί οι άρχαϊοιτ ευρισκον διαφοράς τινας μεταξύ τής
Ίλιάδος καί τής 'Οδύσσειας, ώς ό 'Αριστοτέλης ελεγε τήν μεν Ίλιάδα
ποίημα ά,τλοϋν καί παθητικό ν, τήν δε 'Οδύσσειαν πεπλεγμενον καί
ηθικόν. Καί ό Λογγϊνος παρεβαλλε τήν μεν Ίλιάδα πρός τόν άνα-
τελλοντα ήλιον, τήν δέ Όδύσσειαν πρός τόν δύον'τα, άλλά καί τών
δύο ποιημάτων ποιητήν έθεώρουν τόν "Ομηρον. Πότερον δέ τών
ποιημάτων εποιήθη πρότερον δεν παρεδόθη ήμϊν, άλλά μόνον είκα-

Ταντα άπεκαλύφ&ησαν τώ 1789 ύπο τον Γαλάτου έλληνιστοϋ
Vllloison εν τή βίβλίοϋήκη τής Ένετίας.
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σίαι γίνονται. Έν γενεί πιστεύεται δτι ό "Ομηρος έν τη άκμη της
ηλικίας έποίησε τό επος του θερμουργοϋ ήοωος Άχιλλέως, κατά δε
τό γήρας τό του πολυτλήμονος 'Οδυσσέως.

Άλλ' έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις πρώτος ό 'Ιταλός Vico έν ετει
1774 έτόλμησε ν' άμφισβητήση τήν προσωπικήν ύπαρξιν του 'Ομή-
ρου καί νά ίσχυρισθή, οτι τό ονομα "Ομηρος δέν είναι κύριον ό'νομα
άλλά προσηγορικόν σημαίνον τήν δημοτικήν ποίησιν τοϋ ήρωικοϋ
αιώνος. Τήν γνώμην δέ ταύτην σπουδαίως ένίσχυσεν ό Γερμανός φιλό-
λογος Wolf ύποστηρίξας διά τής εν ετει 1795 εκδοθείσης υπ' α'ίτόυ
περιωνύμου διατριβής «προλεγόμενα τοϋ 'Ομήρου», οτι, άγνωστου"
ούσης της γραφής επι της εποχής εκείνης, δεν ήτο δυνατόν νά δια-
τηρηθώσι διά τής μνήμης τόσα ογκώδη ποιήματα, οία ή Ίλιάς καί
ή Όδ νσσεια, έπομένως οτι τά Όμηρικά ποιήματα ούδεν άλλο είναι
ή άθρο'.σμα διαφόρων δημοτικών ασμάτων ποιηθέντων κατά διοεφό -
ρους χρόνους. Τή γνώμη ταύτη συνετάχθησαν καί άλλοι φιλόλογοι,
ώς ο Lachmann, δστις επεχείρησε ν ' άνεύρη αντιφάσεις εύρισκομέ-
νας δήθεν εν τοις επεσιν, ώς έκ τών οποίων διασπάται ή ένότης τών
ποιημάτων καί πολλά μικρά αύτοτελή άσματα εκ τούτων απο-
χωρίζονται. Τήν γνώμην δμως ταύτην επολέαησαν άλλοι σπουδαίοι
φιλόλογοι άποδείξαντες, δτι έν τή <popqc τών αιώνων τα Όμηρικά
επη επαθον μέν μικράς τινας αλλοιώσεις καί φθοράς, άλλ' δτι είς καί
ό αυτός ποιητής, όΌμτρος, είναι* ό πόιήσας την Ίλιάδα καί Όδ υσ-
σειαν*).

g 7. Περί άλλων ποιημάτων άτόπως τω
Ό{ΐή^ω άποδιδομένων.

Έκτος τής Τλιάδος κάί 'Οδύσσειας άπεδίδοντο άτόπως ύπο τών
αρχαίων καί άλλα ποιήματα τω Όμήρω, οίον α') οί καλούμ-ενοι
'Ομηρικοί ftμνοί, τριάκοντα καί τέσσαρες τόν αριθμόν. Οί ύμνοι

Ίστορίαν τών 'Ομηρικών εηών εξέδωκεν εν δγκώδει τόμφ δ
καθηγητής τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου κ. Γεώργ. Μιστριώτης. Προς
δε δ αυτός εξέδωκεν όλόκληρον τήν Ίλιάδα μετά εισαγωγής είς τήν
Όμηρικήν ποίησιν καϊ σχολίων είς τεύχη.
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δ'δμως ούτοι δέν έποιήθησαν ύπό του Όμηρου, αλλ' ύπο τής σχολής
αύτου, εκτός τού δευτε'ρου ύμ«ου είς τον 'Απόλλωνα, όστις άνήκει
τη σχολή του 'Ησιόδου. 'Ηδοντο δ' ούτοι ύπό τών ραψωδών προ
Λών έπων τοΰ Όμηρου, διά τούτο καί προοίμια έκαλοΰντο και-
Ιμνημό/ευον του ονόματος του θεού, τού όποιου έν τή εορτή ετε-
λεΐτο ό άγών τών 'Ραψωδών. Οί ραψωδοί ούτοι οσάκις ήθελον νά
άγωνισθώσιν ή οπωσδήποτε ν' ασωσι ραψωδίας έκ τών 'Ομηρικών
έποίουν τοιαύτα προοίμια. Τούτων τών ύμνων οί πε'ντε, δηλάδή
=οί είς τόν Απόλλωνα δύο, ό είς τόν Έρμήν, ό είς τήν Άφροδίτην
καί ό είς τήν Δήμητρα, είναι μείζονες τών υπολοίπων καί ανώτεροι
κατά τήν ποιητικήν άξίαν. β') Παίγνια. Ταύτα άπώλοντο εκτός
τΐίς. Βατραχομυομαχία;, ήτις είναι παρωδία τής Ίλιάδός, δπερ
<ιαφίς τεκμήριον, οτε δέν είναι τοΰ 'Ομήρου, διότι ουδείς ποιητής
παρφδεϊ Ιαυτόν. Μείζονα δ' ό'μως άξίαν ειχεν ό άπολεσθείς Μαογί-
τη;, δστις έποιήθη έν Κολοφώνι. Φαίνεται δ'δτι οί θέλοντες νά σφε-
τερισθώσι τόν Όμηρον τό έπος τω έξόχω ποιητή άπέδιδον. Ό Μαρ-
γίτης ήτο άπλώς περιγραφή ανθρώπου, όστις πολλά έγίνωσκεν, δμως
δε κακώς πάνττα, ήτο δέ μικρός, ώς καί τό όνομα δεικνύει. Οί απο-
διδόμενοι έπίσης τω Όμήρω Κέρκωτζες έιχον κωμικόν χαρακτήρα,
αί δέ Έπικιχλίδε; ήσαν έρωτικόν ποίημα, γ') 'Επιγράμματα,
έ£ ών περιήλθον είς ομάς οχ ι ολίγα. Τινά τούτων είναι εύφυώς μεν
πεποιημένα, άλλ* αλλότρια τής μούσης τοΰ ποιητοΰ. Εκτός τούτων
φε'ρονται καί δύο δημοτικά ποιήματα οί Κέραμεϊ; καί ή Εΐρεσιώντι,
ών τό δεύτερον είναι έπαιτικόν ασμα, δπερ οί παίδες κατά τήν έν τώ
φθινοπώρω έορτήν τοΰ 'Απόλλωνος περιερχόμενοι τάς οικίας ήδον,
5πως λάβωσι δώρα.. Τό άσμα τοΰτο διετηρήθη εν κακή καταστάσει.
δ ') Ούκ όλίγα επη έκ τών τοΰ επικού κύκλου, οιονεί 'Επίγονοι,
η Θηβαί; καί τα Κυπριά επη. Εν γε'νει ce ή πληθύς αύτη τών
ποιημάτων άπεδίδετο τω Όμήρω, δπως έκάστη πόλις σφετερισθή
τόν ποιητήν αποδίδουσα αύτω ποιήματα εαυτής.·

§ 8. Κΰκλικοΐ TîOmtcii-

Ό δλος Τρωικός μύθος δεν περιλαμβάνεται έν τή Ιλιάδι καί
Όδυσσεία, διότι ή μέν Ίλιάς περιλαμβάνει γεγονότα πεντήκοντα καί
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μιας ημέρας τοϋ τελευταίου έτους τοϋ δεκαετούς πολέμου, έν δέ τη.
'Οδύσσεια τά πάντα διεπράχθησαν έν ήμέραις τεσσαράκοντα. Εύρί-
σκετο δ ' ομως ό ολος μΰθος έν τ,οΐς καλουμένοις κυκλικοΐς ποιηταΐςΤ.
οίτινες ώς κέντρον εχοντες τά δύο Όμηρικά έπη εποίησαν τά πρό
τούτων καί μετ' αύτά καί ούτω συνετέλεσαν κυκλον τινά, 5θεν καί-
τό ό'νομα κυκλικοί ποιηταί ή έπικός κύκλος. "Ήρχετο δε ό επι-
κός κύκλος άπό τής μίξεως τοϋ Ούρανοϋ καί τής Γτς καί εληγεν είς-
τόν ύπό τοϋ Τηλεγόνου ψόνον τοϋ 'Οδυσσέως. Ούτω τά ποιήματα τά
αποτελούντα τόν έπικόν κύκλον ήσαν τά έξης* 1) θεογονία, ποίημα,
ούχί τοϋ 'Ησιόδου άλλ' άλλου νεωτέρου. Έν τούτω εγίνετο λόγος,
περί τής μίξεως τοϋ Ούρανοϋ και τής Γης καί περί τής γενέσεως τών
Έκατογχείρων καί τών Κυκλώπων. 2) Τιτανομαχία, ήτις άπεδί—
δετο υπ' άλλων μέν τω Κορινθίω Εύμήλω, ύπ' άλλων δε τω Μιλη-
σί'ω Άρκτίνω. 3) Δαναΐς, ποίημα ολίγον γνωστόν, περιέχον τον μϋ-
θον τών θυγατέρων τοϋ Δαναοϋ καί τών υιών τοϋ Αιγύπτου. 4).Οιδι-
πόδεια, αποδιδομένη τω Κυναίθω, ζώντι κατά τήν τρίτην 'Ολυμ-
πιάδα. δ) θηβαίς ή Άμφιάρεω έξελασίη (εκστρατεία τοϋ Άμ-
φιαράου), τό άρχαιότατον καΚ κάλλιστο^ ποίημα τοϋ έπικοϋ κύ*λου.
Ύπόθεσις τοϋ ποιήματος ήτο ή τών επτά έπί Θήβας καί ήρως.
αύτοϋ ό 'Αμφιάραος. 6) Επίγονοι, συνέχεια τής Θηβαίδος. Τό
ποίημα είχεν ύπόθεσιν τήν δευτέραν έκστρατείαν τών 'Αργείων καί
ήρωα τόν Άλκμέωνα. 7) Κυπριά έπη, ύπό τοϋ Κυπρίου Στασίνου.
Το ποίημα τοϋτο ήτο ε,ΐσαγωγή είς τόν Τρωικόν πόλεμον και περι—
εϊχεν έν ενδεκα βιβλίοις τά άπ' άρχής τοϋ πολέμου μέχρι τής μή-
νιος τού Άχιλλέως." Ή άρπαγή τής Ελένης ήτο ή κυρία ίδέα τοϋ·
έπους. 8) Ίλιάς. 9) Αίθιοπίς ύπο τοϋ Μιλησίου Άρκτίνου. Τά
ποίημα τοϋτο ήρχετο ακριβώς άπό τού τέλους τής Ίλιάδος, δηλ...
τής»κηδείας τοϋ.Έκτορος, καί εληγεν είς τήν έριδα τοϋ 'Οδυσσέως
καί Αίκντος περί τής πανοπλίας, τοϋ Άχιλλέως, όστις ήτο ό ήρως
τοϋ έπους. 10) Ίλιάς μικρά ύπό τοϋ Λεσβίου Λε'σχου. Αύτη ήρ-
χετο άπό τής έριδος περί τών οπλών τοϋ 'Αχιλλέως καί εφθανε, μέχρ ι
τής εισαγωγής τοϋ δουρείου ίππου εί ς τό"Ιλιον ή μάλλον μέχρι τέλους,
τοϋ πολέμου. 11) Ιλίου πέρσίς τοϋ Άρκτίνου, περιέχουσα τά κατά
τήν άλωσιν τοϋ-'Ιλίου μέχρι τής άποφάσεως τής 'Αθηνάς, οπως .τούς.
Αχαιούς άσεβήσαντας καταποντίστρ έν τω νόστω. 1.2) Οι νόστοι
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υπό τοΰ Τροιζηνίου Άγιου. Τό ποίημα ιο.ΰτο ήτο περιγραφή τής είς
τήν πατρίδα επανόδου τών Αχαιών ήρώων καί εληγεν είς τόν φό-
νο ν του 'Αγαμέμνονος, τήν τιμωρίαν τοΰ Ό ρέστου καί του Πυλάδου
καί είς τόν νόστον τοΰ Μενελάου. 13) 'Οδύσσεια. 14) Τπλεγό-
νεια τοΰ Κυρηναίου Εύγάμμώνος, δστις ήκμαζε κατά τό 568 π.Χ.
Τό επος. ήρχετο εκ τής ταφής τών μνηστήρων τής Πηνελόπης καί
εληγεν είς τόν ίζ αγνοίας φόνον τοΰ 'Οδυσσέως ύπό τοΰ εκ τής Κίρκης
ή τής Καλυψοΰς υίοΰ Τηλεγόνου. Ένταΰθα εληγε και ό ολος Τρωι-
κός μ,ΰθος.

'Εκτός τούτων τίνες κατατάσσουσιν είς τον επικόν κύκλον τήν
Οιχαλίας άλωσιν ύπό τοΰ 'Ηρακλέους' χάριν τής 'Ιόλης, τήν Φω-
■καΐδα καί "άλλα.

Πάντες οί κυκλικοί ποιηταί ήκμασαν μεταξύ τής αρχής τών
'Ολυμπιάδων καί τής εποχής τοΰ Πεισιστράτου. Τά ποιήματα δέ
τούτων δεν ήδύναντο νά παραβληθώσι κατά τήν άξίαν προς τήν
Ίλιάδά καί τήν Όδύσσειαν, άλλ' ούχ ήττον άπεμνημονεύοντο έν τοις
σχολείοις καί ήδοντο ύπό τών ραψωδών. 'Επί πολλούς αιώνας' οί
κυκλικοί ήσαν αί μεγάλαι δεξαμεναί, έξ ών ήντλουν οί λυρικοί ποιη-
ταί, ώς ό Στησίχορος, ό Σιμωνίδης καί ό Πίνδαρος, οί δραματικοί,
ώς ό Αίσχύλος καί. ό Σοφοκλής, καί πολλοί μεγάλοι καλλιτέχναι
παρά τούτο.'ς εύρισκον τά πρότυπα τών εικόνων αύτών. Κατ' ολίγον
δ' δμως τά επη αύτών άκριβέστερον μελετηθέντα ευρέθησαν έχοντα
μικροτέραν άξίαν τής Ίλιάδος καί τής Όδύσσείας καί περιέπεσαν
είς λήθην. Έκ τούτων δέ σώζονται μόνον άποσπάσματα.

Ι 9. Ήόίοδος.

Παραλλήλως πρός τό ήρωικόν έπος αναπτύσσεται' τό διδακτι-
κόν, άλλ" εκείνο προτγεΐται τούτου. 'Αντιπρόσωπος τοΰ διδακτικού
έπους είναι ό Ησίοδος, ού ό βίος δεν. μένει άγνωστος, ώς ό τοΰ
Όμηρου, εί καί ό χρόνος,"καθ ' δν εζη ό ποιητής, δε/ είναι ακριβές
ώρισμένος. Διότι τινές μέν τών αρχαίων πάνυ άπιθκνως τάσσουσιν
αύτόν πρό τοΰ 'Ομήρου, τινές δέ μετ' αύτόν, δπερ πιθκνωτατον.
''Ισως. πρέπει νά τεθή περί τό 750 —700 π. Χ.

Ό παττρ τοΰ 'Ησιόδου κατήγετο έκ τής Αιολικής Κύμης. Ούτος,
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3>ià πενίχν καταλιπών τήν πατρίδα αύτοϋ ήλθεν είς τήν παρά τους
πρόποδας του Ελικώνος Βοιωτικήν κώμην "Ασκρην, περί ής αύτός ό
ποιητής λέγει, ότι ήτο «χεϊμα κακή, θε'ρει άργαλέη, ουδέποτε δ
εσθλή». Μετά τόν θάνατον του πατρός ό αδελφός του 'Ησιόδου
Πέρσης τούς βασιλείς δεκάσας ήδυνήθη, δπως σφετερισθή το κληρο-
νομικόν του 'Ησιόδου δικαίωμα, άλλα φύσει οκνηρός ών και μή ερ-
γαζόμενος περιήλθεν εις πενίαν καί ήναγκάσθη, δπως αίτνί τήν βοή-
$ειαν του άδικηθέντος άδελφοϋ. Είτε δ' έκ τής έριδος προς τόν ά-
.δελφόν εϊτ' ενεκα τών δικαστών, ους πικρως ήλεγξε διά τήν «δ ικον
άπόφασιν, ό ποιητή; δεν ήδυνήθη να μείντ) έν τνί πατρίδι αύτοϋ,
άλλ' ήλθεν είς παραθαλάσσιον πόλιν. 'Αγώνων δέ ποτε επιταφίων
έν Χαλκίδι άνακηρυχθέντων πρός τιμήν του Άμφιδάμαντος μετέβη
διά θαλάσσης άτα£ εξ Αυλίδος εις Εύβοιαν καί εν τούτοις ό ποιητής
νικήσας δι' ύμνου ελαβε τρίποδα, όν άνέθηκεν είς τάς Έλικωνιάδας
μούσας, παρ' ών ποτε, κατά τόν μϋθον, νέος ών καί βόσκων πρόβατα
παρά τήν ύπώρειαν τοϋ 'Ελικώνος ελαβε τό δώρον τής ποιητικής
•σοφίας. Πορευόμενος δε κατά ξηραν είς Ναύπακτον ελαβε παρά τοϋ
έν Δελφοϊς μαντείου χρησμόν, ίνα φυλάττηται τό άλσος τοϋ Νεμείου
Διός, διότι εκεί πεπρωμένον ήτο ν' άποθάνγ}. "Ενεκα δε τούτου έ-
φυλάττετο τήν ày Πελοποννήσω Νεμέαν. 'Αλλ' Ιλθων είς Οίνεώνχ
κείμενον παρά τήν Ναύπακτον καί έχοντα ναό ν τοϋ Νεμείου Διός
έφονεύθη ύπό τών ξενιζόντων αύτόν υιών τοϋ Φηγέως Άμφιφάνους
και Γανύκτορος και ετάφη έν Ναυπάκτω. "Υστερον δ' οί Όρχομένιοι
ένεγκόντες τά όστά τοϋ ποιητοϋ έθαψαν έν μέση άγopqb καί Ιχάρα-
ξαν επίγραμμα. Πρός δε καί οι Θεσπιείς έν τή άγορα αύτών ϊδρυ,-
σαν χαλκοϋν ανδριάντα τω ποιητή.

Καί ομως παρά τάς μαρτυρίας αύτοϋ τοϋ ποιητοϋ περί τοϋ πατρός,
τοϋ άδελφοϋ, τής πατρίδος καί τών περιστάσεων τοϋ βίου οί νεώτε-
ροι καί τοϋ Ησιόδου ήμφεσβήτησαν τήν προσωπικήν ΰπαρξιν. 'Αλλά
τά υπ' αυτών περί τούτου πλασσόμενά είναι εντελώς απίθανα. .

, Γνήσια ποιήματα τοϋ Ησιόδου είναι α') τά "Εργα καί Ήμέ-
ραι καί β') ή Θεογονία.

<χ.') "Εργα καί Ήμέραΐ. Τό ποίημα τοϋτο εν τί) συνήθει αύτόυ
μορφή περιέχει 828 στίχους. 'Επειδή δέ άπό τοϋ στίχου 765 καί
ΐξής γίνεται λόγοτ περί τών καλών κάί αποφράδων ημερών, καθ'άς
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πρέπει νά γίνηται εκαστον έργον καθ' εν φυσικόν ήμερολόγιον (δθεν
xoct τό ποίημα Έργα χαί Ήμέραι ώνομάσθη) καί τό τελευταίον
τούτο με'ρος είναι άσθενε'στερον του πρώτου, θεωρείται ύπό τίνων, ώς
μεταγενεστέρα προσθήκη. Τό ποίημα είναι δλως ηθικόν καί διδα-
χτικόν καί προσφωνείται τω άδελφω Πε'ρση (στίχ. 11 — 39 καί 203
— 302), δστις καταναλώσας -τό αδίκως κληροδοτηθώ, επειδή εμε-
νεν άργός, απειλεί τόν Ήσίοδον διά νε'ων δικών. Είναι δέ πλούσιος
•θηραυρός ζε'νης καί ιδίας πείρας. Περιγράφει τήν επί τά χείρω πρό-

1) (Έκ τών "Έργων καί 'Ημερών του 'Ησιόδου στίχ. 274 —
297. Συμβουλαί τω άδελφω Πέρση).

*Ω Πέρση, συ δε ταϋτα μετά φρεσϊ βάλλεο σήσι.
χαί νυ δίκης επάκουε, βίης δ 9 έπιλήθεο πάμπαν.
τόνδε γαρ άνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων,
Ιχθνσι μεν και θηρσι και οίωνοις πετεηνοΐς,
εσθειν αλλήλους, εττεϊ ον δίκη εστίν εν αντοΐς'
Ανθρώποισι δ 9 εδωκε δίκην, ή πολλόν αρίστη
γίγνεται. Ει γάρ τις κ'εθελή τάδίκάι' άγορενειν
γιγνώσκων, τω μέν τ 9 δλβον διδοΐ ενρνοπα Ζευς'
δς δέ κε μαρτυρίησιν εκών επίορκον όμόσσας
ψένσεται, εν δε δίκην βλάψας νήκεστον άασθή,
τον δέ τ9 άμανροτέρη γενεή μετόπισθε λέλειπται.
Ανδρός δ' ενόρκου γενεή μετόπισθεν άμείνων. )

Σοϊ δ' εγώ εσθλα νοέων έρέω, μέγα νήπιε Πέρση,
τήν μεν τοι κακότητα καί ίλαδόν εστίν ελέσθαι
ρήιδίως' ?<.είη μέν δδός, μάλα δ ' εγγνθι ναίει'
τής δ 9 αρετής Ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν
Αθάνατοι' μακρός δέ καϊ δρθ ος οίμος είς αντήν
καί τρηχυς τό πρώτον' επήν δ' είς άκρον.ϊκηται,
ρηιδίη δη επειτα πέλει, χαλεπή περ εοϋοα.
Ούτος μεν πανάριστος, δς αυτω πάντα νοήση,
φρασά μένος τά κ* επειτα καϊ ες τέλος ησιν à μείνω'
εσθλός δ3 αν κακεινος, δς ευ είπόντι πίθηται'
δς δέ-κε μήτ9 αυτός νοέη μήτ' άλλου άκούων . 7

2ν θυ-μφ ]βάλληται,. ό δ' αντ' άχρήιος άνήρ.
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οδον τών ανθρώπων μέχρι του πέμπτου σίδηρου αιώνος, εν ώ οί άν-
θρωποι παλαίουσι προς τήν άν'άγκην, κάί προτρέπει είς έργασίαν κάί
δικαιοσύνην 1). Δια τοϋτο εν τω ποιήματι τούτω ύπάρχουσι λυρικά
στοιχεία καί θρήνοι ενεκα"τής πενίας καί πονηρίας τών ανθρώπων.
Έκ τούτων δέ λαβών άφορμήν ό ποιητής διηγείται τον ήθικόν μϋθον
περί τοϋ Προμηθέως καί Έπιμηθέως, τής Πανδώρας (στίχ. 42 —
104) καί τών πέντε γενών τού ανθρώπου (στίχ. 109—201"), ήτοι-
του χρυσού, τοϋ άργυροϋ, τοϋ χαλκού, τού τών ήρώων καί τοϋ σι-
δηρού. "Εχει παραγγέλματα περί γεωργίας, εμπορίου καί ναυτιλίας
(στίχ/381 — 692), περί τών ανέμων καί καιρών, κανόνας τ·οϋ βίου,
διδασκαλίάν περί ανατροφής τών παίδων (στίχ. 695—764) καί περί
ημερών. Ταϋτα πάντα φέρουσι τον διδακτικόν τ.όνον χωροϋντα ενίοτε,
μέχρις αποτόμου κελεύσεως.

β') Θεογονία. Ή Θεογονία συνισταμένη έκ 1022 στίχων εχεε
ύπόθεσιν τήν κατάταξιν τών διαφόρων θεών είς θεολογικόν σύστημα.
Κατά τόν 'Ήσίοδον ή κοσμογονία άρχεται έκ τοϋ Χάους, οπερ κατά
τόν ποιητήν έγεννήθη μέν, άλλά τίνι τρόπω δέν δηλοϋται ύπ' αύτοϋ.
Είτχ γεννώνται ή Γη, ό Τάρταρος καί ό "Ερως. Μετά ταϋτα δε
πολλαπλασιάζονται τά ό'ντα διά μίξεως. Ούτως έκ τοϋ Χάους έγεν-
νήθη τό "Ερεβος καί ή μέλαινα Νύξ. έξ ης μιγείσης τφ Έρέβει έγέ,τ.
νοντο ό Αίθήρ· καί ή Ήμερα. Είτα ή Γη έγέννησε τόν Ούρανόν ίσον
εαυτή, ίνα τά πάντα περικαλύπτη καί ήν προσφιλής τών θεών χ.α-
τοικία. Μετά τοϋ Ούρανοϋ δ' ή Γή έγέννησε τόν Ώκέανόν, τούς
Τιτάνας, τούς Κύκλωπας καί τούς Έκατόγχειρας. Οί Τιτάνες ειναι-
τό άρχαιότερον γένος τών θεών, έξ ού κατάγεται τό ν^ώτερον, τό τών
Κρονιδών. Ό Κρόνος καθεΐλί τήν άρχήν τοϋ πατρός αύτοϋ Ούρά-
νοϋ. Φοβούμενος δ' ούτος μή άπολέση τήν άρχήν, κατέπινε τά εαυ-
τού τέκνα, άλλ' ό Ζεύς τήν κατάποσιν τοϋ πατρός ήδυνήθη νά διά—
φύγή. Μετά ταϋτα γίνεται μακρά περιγραφή τών πολέμων τοϋ Διός
καί τών συμμάχων αύτού κατά τών Τιτάνων, οίτινες συνεκλείσθησαν
έν τώ Ταρτάρφ.

Έκάιερον τών ποιημάτων τοϋ Ησιόδου εχει λάβει βεβαίως πολ-
λάς καί διαφόρους διασκευάς. Ετερογενής ύλη είσέρρευσε καί γνήσίά
έςέρρευσεν, άλλά διά τοϋτο δέν πρέπει, ώς τίνες τών νεωτέρων κρι-
τικών ισχυρίζονται, νά θεωρηθώσι συνιστάμενα έκ πολλών έτερογενών
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-ποιημάτων, άλλ' οτι είς καί ό αυτός ποιητής ταύτα εποίησεν. Ή
ενάτης τών ποιημάτων είναι χαλαρά, διότι ό 'Ησίοδος φροντίζων
μόνον περί τής ιδέας καί όλιγωρών τής μορφής φαίνεται σοφωτερος
μεν τοϋ 'Ομήρου, άλλ' άπειρότερος αύτοϋ περί τήν κατάταξιν τής
υποθέσεως. Ένώ Ικάτερον τών έπών τοΰ 'Ομήρου άποτελεΐ οργανι-
κόν καί έναρμόνιον όλον καί είναι Ικάτερον μ,όνον μιάς πράξεως μί-
μησις, τά τοϋ 'Ησιόδου έν πολλοίς είναι -ήττονα κατά τήν ενότητα
καί πολλαχοϋ αί ΐδε'αι τάσσονται παραλλήλως. Ή αιτία δ' ό'μως
τούτου κατ' εξοχήν εγκειται τή υποθέσει, διότι ή είς ενότητα υπο-
βολή παραγγελμάτων καί υποθηκών δεν είναι τόσον ευχερής,, οσον ή
-τών μύθων. r

Ή ποίησις τοϋ 'Ησιόδου διαφέρει τής τοΰ 'Ομήρου, διότι αύτη
περιέχει τοσαϋτα στοιχεία ύποκειμενι^ότητος καί ψυχικής ταραχής,
ώστε ποιεί μετάβασιν άπό τοϋ έπους είς τήν λυρικήν ποίησιν. Ένώ
ό "Ομηρος τα ίδια αισθήματα ρυθμίζει κατά τόν έξωτερικόν κοσμον,
^ύ ή ακριβής παράστασις είναι τό μόνον .πρόβλημα, ό 'Ησίοδος πει-
ράται νά μεταβάλη ταΰτα κατά τήν ιδίαν έπιθυμίαν. Βεβαίως έκα-
στος ποιητής καί δή ό "Ομηρος διδάσκει διηγούμενος, άλλ' όμως
διηγείται °ύχί χάριν διδαχής άλλά μάλλον χάριν διηγήσεως. Άλλ1
ό "Ησίοδος ού.μόνον έν τοϊς "Εργοις άλλά καί έν αυτή τ $ Θεογονία
διδάσκει. 'Ενώ ό "Ομηρος εύθυμος καί μετ' άδιαφορίας άδει τάς
άρετάς καί τάς κακίας τών ηρώων αύτοΰ,- πάντες δέ Τρώες καί
Αχαιοί, Άχι λευς και Αγαμέμνων, μνηστήρες καί Τηλέμαχος,
πλοονώμενοι καί Κύκλωπες διέρχονται προ τών ομμάτων αύτοΰ ώς
εχοντες ίσα δικαιώματα, ό 'Ησίοδος άείποτε βαρύθυμος ψε'γει τούς
δωροφάγους βασιλείς, ελέγχει, τούς οκνηρούς καί μένει άπ-χραμϋθ,η-
τος διά τάς αδικίας τών δικαστών. Έν γένει δε εξετάζων τό άν-
βρώπινον γένος ^ευρίσκει, δτι ,τοϋτο έταπεινώθη καί διεφθάρη, δ;ά
τοϋτο προσπαθεί νά δώση σοφούς συμβούλους καί τούς ανθρώπους
φιλοπόνους άναδείξγ}. 'Εντεύθεν δέ μορφοϋται τό διδακτικόν ύφος τής
Ήσιοδείου ποιήσεως, δπερ είναι προϊόν τής πολιτικής καί κοινωνικής
καταστάσεως τών ήττηθεισών φυλών τής μητροπόλεως, διότι αί μετά
τά Τρωικά συμβάσαι επιδρομαΐ διετάραξαν τήν πολιτικήν αυτής
κατάστασιν. Ένώ οί άπ,οΐκοι ήσαν ελεύθεροι καί δια τοϋ εμπορίου
καί τής ναυτιλίας έπλούτουν, οί αδελφοί αύτών * υπέκυψαν είς την



βίαν τών έπιδραμουσών φυλών Οϊ μέν άποικοι έζηκολούθουν lyov-
τες τόν αύτόν βίον, οί δέ ε·» τή ρητροπολει ύπολειφθέντες εμειναν
δουλοπάροικοι. Διά τοϋ~ο τον κόσμον τοϋ ήρωικοΰ παρελθόντος κα-
ταλιπόντες έτράπησαν εις τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανία ν. Ό
εργατικός ούτος βίος αντί μύθων παρείχε πρακτικάς γνώσεις, άς ευ-
ρίσκομεν έν τοις ποιήμασι τοϋ 'Ησιόδου.

Ή ποίησις του 'Ησιόδου εχει δύναμιν καί όζύτητα, δμως δέ στε-
ρείται τής πληθύος τών λέςεων καί φράσεων, αιτινες ανευρίσκονται-
έν τή 'Ομηρική ποιήσει. Ή δέ γλώσσα τούτου παραβαλ-λομένη πρός
τήν του 'Ομήρου δεικνύει τινάς διαφοράς. Ό 'Ησίοδος μεταχειρίζε-
ται πλείονας Αίολισμούς, ό δ' Όμηρος πλείονας Ίωνισμούς. Ή αι-
τιατική πληθυντική τών πρωτοκλίτων ονομάτων παρά τούτιρ εχει τό
α βραχύ ώς Κούρας,.πασάς, Άρπυΐας, ζουλάς. Παραβολών
σπανία γίνεται χρήσις παρ' Ήσιόδω. Ό ποιητής ούτος ούτε τόν χα-
ρακτήρα τών προσώπων ακριβώς γνωρίζει νά διαχαράξη, επομένως
στερείται τής τοϋ 'Ομήρου ήθοποιίας, ούτε τήν συμπάθειαν νά διε-
γείρε ούτε τήν φαντασίαν νά έρεθίση δύναται. 'Ενίοτε άπό ξηροΰ
καταλόγου ονομάτων μετά ίσχυράς εντάσεως άνυψοϋται μέχρι μεγα—
λοπρεπείας, ταχέως δ' δμως μεταπίπτει. "Ενεκα δμως τής γνώσεως
πολλών λόγων ήτο ού μόνον άνεξάντλητος πηγή τών λυρικών, τρα-
γικών, λογογράφων καί άλλων, άλλά καί ό διδάσκαλος τών νέων.
Ούτος έθεωρεΐτο ώς άριστος οδηγός τοϋ β«ου, διό ούδείς άλλος μετά
τόν Όμηρον ειχεν έξασκήσει τοσαύτην έπίδρασιν έπί τής θρησκευτι-
κής καί ήθικής συνειδήσεως τοϋ Ελληνικού έθνους.

"Αλλα ποιήματα άτόπως τω Ήσιόδω άποδιδόμενα. 'Ως
τω Όμήρφ ύπό τίνων άπεδίδοντο πολλά ποιήματα τοϋ έπικοϋ
κύκλου, ούτω καί τφ Ήσιόδφ εκτός τής Θεογονίας καί τών Έργων
καί 'Ημερών, άπεδίδοντο καί άλλα ποιήματα περί τά εκκαίδεκα
ποιη^έντα πιθανώς ύπό τών περί τήν Ήσιόδειον σχολήν. Τούτων το
σπουοαιότατον αί μεγάλαι 1 Ηοίαΐ, έγκώμιον ηρωίδων, δσχι έκ
θεών έγέννησαν έπιφανεΐς ήρωας. Ώνομάσθη δ ' ούτω τό ποίημα,
διότι έν Ικάστω τμήματι, έν ω ήρωίς τις ένεκωμιάζετο, ό ποιητης
ήρχετο έκτης φράσεως ή θϊη(ή οποία ήτο). Όμοιας φύσεως ήτο καί
ό κατΐίλογος των γυναικών, ποίημα ότέ μέν συγχεόμενον πρός
τάς Ήοίας, ότέ δέδιαστελλόμενον τούτου. Καί τά δύο τ>.ϋτα ποιή-



ματα οί μέν αρχαίοι άπέδιδον τφ Ήσιόδψ, οί δέ νεώτεροι άποδι—-
δουσι τνί Ήσιοδείψ σχολή. Διεσώθησαν δέ μόνον έκ τών Ήοιων
πεντήκοντα καί εξ στίχοι ώς προοίμιον έτε'ρου ποιήματος, τής Άσπί-
8ος τοΰ 'Ηρακλέους, δπερ ήδη 'Αριστοφάνης ό Βυζάντιος έθεώ-
ρει ουχί τοΰ 'Ησιόδου άλλ' έτερου θελήσαντος να μιμηθή τήν Όμη-
ρικήν άσπίδα τοΰ Άχιλλέως. Τό ποίημα τοΰτο σώζεται ολον καί
συνίσταται έκ 480 στίχ. περιέχον τούς ώς προοίμ,ιον χρησιμεύοντας
πεντήκοντα καί εξ στίχους τών Ήοιών καί τήν μάχην του 'Ηρα-
κλέους πρός τόν Ινύκνον (άρχαΐον ήρωα υίόν τοΰ "Αρεως). ' Εν τφ-
μεταξύ δέ παρεμπίπτει ή περιγραφή τής άσπίδος τοΰ 'Ηρακλέους,
έξ ού καί το όνομα τοΰ ποιήματος. "Ετι δέ τή Ήσ:οδείψ σχολή
άνήκουσιν ό Κήυκος γάμος, όστις ήτο βασιλεύς τής Τραχΐνος καί
φίλος τοΰ Ηρακλέους, ό Αίγίμιος, ποίημ.α πραγματ.ευόμενον τ^ν
πόλεμ.ον τοΰ αρχαίου βασιλέως τών Δωριέων Αΐγιμίου προς τούς
Λαπίθας, ή Μελαμπόδεια, λαβαΰσα τό όνομα έκ του μάντεως Με-
λάμ,ποδος τοΰ είσαγαγόντος τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου είς τήν 'Ελ-
λάδα, 'Επιθαλάμιον είς Πηλέα καί θέτιν καί κατάβασις Θη-
σέως είς Ά,δου μετά τοΰ Πειρίθου. Μεγαλυτέραν δ' δμως φή-
μην ειχον αί Χείρωνος ύποθήκαι, ποίημα μάλλον γνωμικόνΓ
δίδον κανόνας καί συμβουλάς τοΰ βίου καθ' Ήσιόδειον τρόπον.

g 10. Το ιΓιρωικόν έπος άπό τοϋ Πεισιστράτου
yéjjpi τών τελευταίων χρόνων.

Μετά τόν "Ομηρον ή επική ποίησις παρήκμαζε καί βλέπομεν,
δτι άπό τής άρχης τών Όλυμπιάδων (776), άχρι τών οποίων δύ-
νανται νά φθάσωσι τά Ιπη τοΰ Όμηρου καί 'Ησιόδου, με'χρι Πει-
σιστράτου (560) εποιήθησαν τά κύκλια καί τά τής 'Ησιόδου, σχολής
επη. Άπό δέ τοΰ Πεισιστράτου ό Ελληνικός λαός άρχεται εισερχό-
μενος είς τήν άνδρικήν αύτοΰ ήλικίαν. Δ»ά τούτο άντί ακροάσεως
μύθων προτιμά τάς πράξεις. Αί πολιτικαί περιπέτειας αί πολλαΚ
καί μεγάλαι άποικίαι, ή βιομηχανία, ή εμπορία καί ή ναυτιλία
ανέδειξαν αύτόν δραστηριώτερον. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ή έπική:
ποίησις καί παρά τήν άναφανεϊσαν ήδη λυρικήν ποίησιν εξακολουθεί
μέν υπάρχουσα, άλλ' δμ,ως δεν είναι φυσικόν προϊόν, απόρροια δηλ.
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τής συνειδήσεως του έθνους-, ώς εφ ' 'Ομήρου καί τών κυκλικών ποιη-
τών, άλλά μάλλον τεχνικόν προϊόν ολίγων άνδρών ασκούντων κατά
μίμησιν τό είδος τούτο τής ποιήσεως. Κατά τούς χρόνους τούτους
τό άτομον λαμβάνει πλήρη συνείδησιν της εκυτοϋ ύπάρξεως, ήν καί
έπί τού έπους έχάραξεν.

Πρώτος άντιπρόσω~ος τής τροπής ταύτης του. έπους δύναται νά
θεωρηθή Πείσανδρο; ό Καμειραϊος (645 π. Χ.). Ούτος εποίη-
σεν Ήράκλειαν έκ δύο βιβλίων καί εκτήσατο με'γα κλέος περιλη-
φθείς έν τφ κανόνι τών επικών ποιητών, δστις περιλαμβάνει τούς
εξής ποιητάς* Όμηρον, Ήσίοδον, Πείσανδρον, Πανυασιν καί
Άντίμαχον τον Κολοφώνιον. Μετά τόν Πείσανδρον. ή επική
ποίησις ένεκα τής άκμής τής λυρικής πο'ιήσεωο καί του δράματος
έφαίνετο σβεσθεϊσα, μέχρις οτου άνήψε ταύτην ό Πανύασις (4 90 π.Χ.)
θειος τοΰ ίστορικοΰ 'Ηροδότου.Ούτος έποίησε, πλην τών έν έλεγειακώ
με'τρφ 'Ιωνικών (ιστορίας τής Ιωνίας), Ήρακλειαν εκ στίχων
9,000, είς ή.ν οφείλει τήν μεγά7.ην αυτού δόξαν. Όλίγψ δε.βραδύ-
τερον τοΰ Πανυάσιδος ήκμαζε Χοιρίλος ό Σά-μίος (467 — 402
π.Χ:), όστις είναι ό πρώτος ποιητής, δστις τούς περί τών θεών καί
ηρώων μύθους κατάλιπών έλαβε τήν ύλην τοΰ ποιήματος aWcJ
έκ τής ιστορίας (ιστορικόν επος), διότι έποίησε Περσίδα, ή' Περ-
σικά, εν οις ύμνε ι τούς άγώνας καί τάς νίκας τών Ελλήνων *ατά
τών βκρβάρων. Έπιφανε'στατος δ' δμως μεταξύ άλλων συγχρόνων
αύτω ήτο 'Αντίμαχος ό Κολόφώνιος, άκμάζων- περί τό τέλος
τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου. Ούτος μετά τοΰ Χοιρίλου καί άλ-
λων ποιητών εύρίσκετο είς σχέσεις προς τόν Λύσκνδρον," τόν στρα-
τηγόν τών Λακεδαιμονίων, ού τάς πράξεις οί ποιηταΐ ούτοι καί ιδία
ό Χοιρίλος εξύμνησαν έν ποιήματι. 'Αγωνισθείς δέ προς ετερον σύγ-
χρονον αύτφ ποιητήν Νικήρατον τόν Ήράκλεώτήν Λυσάνδρία ήτ-
τήθη ύπό τούτου, άγωνοδίκου οντος αύτοΰ τοΰ Λυσάνδρου. Ένεκα
τούτου λυπηθείς ήφάνισε τό ποίημα, ό δέ Πλάτων νέος τότε ών καί
θαυμαστής τής ποιήσεως αύτοΰ γενόμενος παρεμυθεΐτο τφ ήττημενω.
ποιητή, λε'γων δτι αίτια τής ήττης ήτο ή άγνοια, ήτις -ομοιάζει- πρός
τήν τυφλότητα των μή βλεπόντων Ό Αντίμαχος έποίησε Θηβαΐδά,
είς ήν οφείλει τήν φήμη ν αύτοΰ. Ούτος απείχε πολύ τής έπικής άφε-
λείας καί άπλότητος καί ή πόίησις αύτοΰ ειχε τό σκοτεινόν καί δύσ-
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αολον, ή δε γλώσσα καί στιχοποιία τό τραχύ καί άσύνηθες. Ών
δέ πλήρης παντοειδών γνώσεων καί ποικίλης σοφίας ήτο μάλλον φι-
λόλογος ή ποιητής (τεχνικόν επος) καί εθεωρείτο 6 πρόδρομος τών
Αλεξανδρινών λογίων ποιητών, οϊτινες τήν ελλειψιν του πυρός καί
κρίσεως τού καλού έζήτουν ν ' άναπληρώσωσι δια πολυμαθείας.

Έπί τής 'Αλεξανδρεωτικής εποχής τό έπος, ώς καί πασα άλλη
ποίησις, παρακμάζει. "Αν δ ' είδός τι ποιήσεως διατηρήται.^ τούτο
δέν απορρέει έκ τού καθόλου πνεύματος τού λαού, άλλ' είναι έ'ργον
όλίγων λογίων, οί'τινες μακρόν χρόνον κατέτριψαν περί τήν.άνάγνω-
σιν αρχαίων ποιητών. Τούτου ένεκα οί ποιηταί ούτοι ήσαν μάλλον
φιλόλογοι ή ποιηταί. Τοιούτοι δ' ήσαν 'Ριανός ό Κρής(250 π.Χ ),
δούλος τό κατ ' αρχάς καί φύλαξ τής παλαίστρας, είτα δέ διά τής
φιλοπονίας αυτού έγένετο εύδόκιμος έ'-ν τε τή φιλολογία καί τή ποιή-
σει. Ούτος πλήν τών διορθώσεων |ν τή Ίλιάδι καί 'Οδύσσεια έ-
ποίησεν Ήράκλειαν, Θεσσαλικά, 'Αχαϊκά, Ήλειακά καί Μεσ-
σηνιακά. Παυσανίας δ ' ό περιηγητής έν τή περιγραφή τής Μεσ-
σηνίας τω 'Ριανω ακολουθεί, όστις έν τω ποιήματι τούτω τόν Άρι-
στο μ,ένην ύμνησεν ούτως, ώς ό Όμ-ηρος τόν 'Αχιλλέα. Εύφορίων ό
Χαλκιδευς, σκοτεινός ποιητής έχων ανάγκην έξηγήσεως, ύπό Άν-
τιόχου τού μεγάλου (224— 187) έπιστάτης τής έν Άντιοχεί^ βι-
βλιοθήκης κατασταθείς. Ούτος έποίησε τά εξής επικά ποιήματα*
Ήσίοδον, ΜυοιΚαν (άρχαιότατον ό'νομα τής 'Αττικής) καί τάς
χιλιάδας ή άτακτα, ποίημα ούτως όνομασθέν άπό τής ποικίλης
-υποθέσεως, ήν περιλαμβάνει. "Υπατος δ ' όμως πάντων τούτων ύπήρ-
ξεν 'Απολλώνιος ό 'Ρόδιος έξ 'Αλεξανδρείας (283 π.Χ.), μαθη-
-τεύσας εκεί παρά τω γραμματικω καί ποιητή Καλλιμάχω, πρός δν
δεινώς ύστερον ήρισεν. Έν 'Αλεξανδρεί^ έποίησε τά 'Αργοναυτικά,
άπερ άνέγνω δημοσίςο έν τή εορτή τού 'Απόλλωνος. 'Επειδή όμως τό
ποίημα κατεκρίθτο κατ ' είσήγησιν, ώς φαίνεται, του Καλλιμάχου,
ύπό λ^ύπης άνεχώοησεν είς 'Ρόδον. 'Ενταύθα έπεξεργασθείς αυτό καί
άναγνούς δημ.οσί<£ εκτήσατο μεγάλην δόξαν παρά τοίς 'Ροδίοις, οΐ'τι-
νες αύτω τό τού πολίτου δικαίωμα (όθεν 'Ρόδιος) καί άλλας δια-
κριτικάς τιμάς έδωκαν. Βραδύτερον δ' έπανελθών είς 'Αλεξάνδρειαν
.εγένετο έ'φορος τών βιβλιοθηκών διαδεχθείς τόν Ερατοσθένη. Ό 'Α-

8
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πολλώνιος έποίησε καί γάλλοι μέν έ'πη, άλλά τή^ δόζαν αύτου οφεί-
λει είς τά 'Αργοναυτικά (1), έπικον-Γποίημα^πλήρες τέχνης καί φι-
λολογικού ρ.όχθου έκ τεσσάρων βιβλίων καί 5 835 στίχων άποτε-

(4) ( Έκ τών άργοναυτικών 'Απολλώνιου τοϋ 'Ροδίου στίχ. 262
— 287: Οί υιοί του Βορέου Ζητης και Κάλαϊς άπαλλάσσουσι τόν Φινέα
τών Άρπυιών).

Τώ μεν επειθ3 δρκοισιν άλαλ>.κέμεναιμενέαινον' -

αΤψα δε κουρότεροι πεπονήατο δαΐτα γέροντι, -- ·

λοίοόιον ' Αρπυίησινελώριον, εγγν&ι δ 3 αμψοο
205 στήσαν, ίνα ξιφέεσσιν έπεσαν μένας έλά+ιοειάν.

και δή τά πρώτισθ' ο γέρων εχραυεν έδωόής' Λ" "':

αϊ δ' αψαρ ήύτ3 αελλαι άδενκέες ή στεροπαί cog
άπρόφατοι νεφέων εξάλμεναι εσσεύοντο
κλαγγή, μαιμώωσαι εδητύος' οι δ3 εσιδόντες
270. ήρωες μεσσ?]γνς άνίαχον' αι δ3 άμ3 άντή
πάντα καταβρώξασαι νπερ πόντοιο ψέροντο

τήλε παρέξ, δδμή δε δνσάσχετος άνθι λέ/.ειπτο . ~

τάων δ 3 αν κατόπϊσθε δύω νιες Βορέαο
φάσγαν' επισχόμενοι οπίσω θέον. 3Εν γάρ εηκεν
275 Ζευς μένος άκάματον σφίσιν' άτάρ Διός* ονκεν επέϋθιγν
νόσφιν, έπει Ζεφύρόιο παραισσεσκον άέλλας
αίέν, δτ3 ές Φινήα, και εκ Φινήος ΐοιεν.
ώς δ3 δτ3 ενι κνήμοΐσι κύνες δεδαημένοι αγρης
ή αίγας κεραούς ήε πρόκας ίχνεύοντες
280 θείωοιν, τυτθόν δε τιταιτόμενοι μετόπισθεν
ακρής εν γενύεσσι μάτην αράβησαν οδόντας
cog Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σγ^εδόν άΐσσοντες
τάων άκροτάτησ-ν έπέχραον ήλιθα χερσίν,
καί νύκε δή σφ3 αέκητι θεών διεδηλήσαντο.
285 πολλόν εκάς νήσοιαιν επί Πλωτ^σι κιχόνιες,

ει μή αρ3 ώκέα *Ιρις ΐδεν} κατά δ3 αιθέρος αλτ ο
ονρανόθεν, και τόία παραιφαμένη κατέρνκεν.
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λ,ούμενον. Τούτο είναι το μόνον ποίημα, όπερ έξ όλων τών άνωτε'ρω
μνημονευθέντων μετά τόν Όμηρον καί Ήσίοδον έσώΟη άκέραιον μέ-
χρις, ημών. Τα άλλα ή εντελώς άπώλοντο ή τούτω,ν μόνο> άποσπά-
σμ.άτα διεσώθησαν.

Κατά δε τού: 'Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι Κωνσταντίνου του με-
γάλου Ιποιήθησαν πάνυ ολίγα ποιήματα του ήρωικού έπους, άτινά
πάντα άπώλ οντό. ·" Κατά τόν πέμπτον δ' δμως μ. Χ. αίώνά άνεφάνη
σχόλη έπικών ποιητών, οϊτινες ελαβον ύποθέσεις έκ τών αρχαίων μύ-
θων. Τούτων πρόδρομοί θεωρείται Κόιντος ό Σμυρναίος ήΚαλάβρος
(διότι τό μόνον χειρόγραφον αύτού, όπερ διεσώθη μέχρις ήμών εύρέθη
έν Καλαβρία τώ 1450). Ούτος έ ποίησε ν είς δέκα καί τέσσαρα βιβλία
τά μεθ' "Ομηρον ή παραλειπόμενα 'Ομήρου καί εχει ύπόθεσιν
τόν Τρωικόν μ.ύθον άπό τού θανάτου του "Εκτορος μέχρι τοϋ άπό-
πλου τών 'Αχαιών. (4) Τήν ύλην εχει παραλάβει έκ τών κυκλικών

(*) (Κοΐντου Σμυρναίου έκ τού τα μεθ3 "Ομηρον ποιήματος, βιβλ.
ιγ' στίχ. 251 —271. Οί 'Αχαιοί ρίπτουσιν άπό τού υψηλού πύργου
τόν Άστυάνακτα καί άγουσι τήν Άνδρομάχην αίχμάλωτον). .
ΟΙ δε καί 3Αστυάνακτα βάΡ.ον Δαναοί ταχύπωλοι
πύργου αφ3 νχμηλοιο, φίλον δέ οί ήτορ δλεσσαν,
μητρός άφαρπάξαντες εν άγκοίνησιν εόντα,
"Εκτορι χοοόμενοι, επειή σφ'ισι πήμα κόρνσσε
255 ζωός εών, τφ καί οί απεχθήραντο γενέθλην,
καί oî παιδ3 εβά?<.οντο καθ3 ερκεος αιπεινοϊο,
νήπιον, ούτοι δήριν επιστάμενον πολέμοιο.
ήντε πόρτιν δρεσφι λύκοι, χατέοντες εδωδής,
κρημνόν ες ήχήεντα κακόφραδίησι βάλωνται,
260 μητρός αποτμήξαντες ευγλαγέων άπό μαζών,
ή δε θέγ) γοόωσα φίλον τέκος ενθα καί ενθα,
μακρά κινυρομένη, τη δ3 εξόπισθεν κακόν άλλο
ελθΐ], επεί κε λέοντες άνάρπάξωσι καί αυτήν,
ώς τήν άσχαλόωσαν αδήν περί παιδός εόίο,
265 ήγον δήιοι άνδρες δ.μ3 άλλης ληιάδεσσι



ην αφηγείται άνευ ζωής στερούμενος ηθοποιίας τών. ηρώων καί δρών-
των προσώπων, έ'χει δ'όμως καλάς παραβολάς, ρυθμόν καί στίχους
ρέοντας άβιάστως, άλλά γλώσσαν άδιόρθωτον καί ήμαρτημ,ένην. Κύ-
ριος δ'όμως άντιπρόσωπος τής σχολής- ταύτης είναι Νόννος ό έκ
Πανοπόλεως τής Αιγύπτου, άκμάσας περί τάς άρχάς τοϋ πέμ-
πτου μ. Χ. αιώνος. Ούτος έποίησε Διονυσιακά ή Βασσαρικά, το
μέγιστΟν τής άρχαιότητος έ'πος, έκ τεσσαράκοντα καί οκτώ βιβλίων?·
Περί δέ.το τέλος τού βίου αύτοϋ άσπασθείς τόν χριστιαν.ι-σμ.ρν έποίησε
μεταβολήν τού κατά Ίωάννην Ευαγγελίου, ήτοι εμμετρον αύτοϋ
μετάφρασιν. Τήν δόξαν δ ' όμως αύτοϋ οφείλει εις το πρώτον έργον;
Τοΰ ποιήματος τούτου πυρήν είναι δ μύθος τού Διονύσου καί τού Βακ-
χικού θιάσου, ίδια δέ εν μέρος τού πολέμου τοϋ θιάσου τούτου προς
τούς 'Ινδούς καί τον βασιλέα τούτων Δηριάδην, άλλ' όμ.ως αναμιγνύει
καί πολλούς άλλους μύθους έκ τής καθ'όλου μυθολογίας.1) Το ποίημα

κούρην ,Ήετίωνος άμνμονος αινά βοώσαν' ι

ή δ' άρα παιδός εοΐο, καϊ άνέρος, ήδε τοκήος
μνησαμένη φίλου, αΐνόν ενσφνρος Ήετιώνη
ω ρ μην εν θανέεσΰαι, επί βασιλεϋσιν αμεινον
270 χε&νάμεν εν πολέμα) ή χείροοίν άμφιπολενειν

καί ρ9 ολοφυδνον άυσε, μέγ9 άχννμένη κέαρ ένδον.

('Εκ τών Διονυσιακών τού Νόννού βιβλίον με', στίχ. 220.
Ό Πενθεύς διατάσσει τούς θεράποντας, ίνα.τον Διόνυσον συλλαβόν-
τες δήσωσιν. Ούτος όμως έκφεύγει -τών χειρών τών θεραπόντων καί
γίνεται άφαντος). ·.·

220 Δμώες εμοί, στείχοντες έν άλσεϊ καϊ μέσον ϋλης
άξατέ μοι βαρνδεσμον άνάλκιδα τοϋτον άλήτην,
δφρα τνπεϊς Πενϋήος άμοιβαίηοιν ΐμάσϋ'λαις
μηκέτι φαρμακόεντι ποτφ θέλξειε γυναίκας,
αλλά γόνυ κλίνειεν' άπό σκοπέλων <5è καϊ αυτήν
225 μητέρα βακχευ&εϊσαν έμήν φιλότεκνον Άγανην
φυτάδος άγρνπνοιο μεταστήσασ&ε χορείης,
λυσσαλέης έρνσαντες άνάμπυκα βότρυν εΰείρης».
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του Νόννου φέρει τήν σφραγίδα τοϋ ευφαντάστου καί θερμού ποιητοϋ
τής Αφρικής, διά τού.τό έν'τή εικονίσει τής φύσεως άρχει το θαύμα,
διά δέ τάς ήθικάς Ιδέας καί το θρησκευτικόν αίσθημα δέν ύπάρχει χώ-
ρος. Αί εικόνες αυτού είναι κενά φαντάσματα, τό δ ' όλον έπος στε-
ρείται "της έκ τών επεισοδίων καί ποικιλίας τής ύλης αναψυχής καί
ομοιάζει 'Πρός θερμήν καί άνυδρον Σαχάραν. Έν τφ μέτρω προετί-
μησε τήν μονό τονον σχολικήν συμμετρίαν τής έλευθέρας χρήσεως αυ-
τού. Τούτο δέ καί άλλοι πολλοί νεωτερισμοί, ους έν τή ποιήσει αύτού
μεταχειρίζεται, εί'λκυσαν τήν προσοχήν καί έγενετο ό Νόννος ιδρυτής
τής νέας έφημέρου σχολής, ης μιμηταί θεωρούνται οί έξης* Τρυφίόοω-
ρος.έξ Αιγύπτου γραμματικός ποιήσας Μαράθωνίκά, τά καθ'Ίπ-
ποδάμειαν καί Όδυσσειαν λιπογράμματον, 4) άπερ άπώλοντο.
Περιεσώθη δέ μέχρις ημών ή 'Ιλίου άλωσίς, συνισταμένη ές 619
στίχων. Κόλλουθος ή ΚολλουΘος (491 —518) μ. Χ.) έκ Αυκο-
πόλεως τής έν ,Αίγύπτω Θηβαίδος.'Έποίησε μέν ούτος Καλυδωνικά
εγκώμια δι' έπών καί Περσικά, ομως δ'είναι γνωστός έκ τοϋ σωζο-
μένου έπυλλίου 'Αρπαγής Ελένης, συνισταμένου έκ 39$ έ;αμέ-
τρών. Μουσαίος ό γραμματικός, ου σώζεται λαμπρόν έπύλλιοχ

.:···',{·..· f'. ,Γ Λό-'! ■ Ι.Χ;χ vo/vh"· *'. 3 O'fH ·'. '"·;·; 3- ' Μ^?**·'·

ώς φαμένον ϋενθήος δπάονες ώκέι ταρσω /

" εδράμον ϋψικόμοιο δυσέμβατον είς ράχιν ϋλης,
230 ΐχνια μαστενοντες δριπλανέος Διονύσου, . -..ν

καί μόγις άθρήσαντες ερημάδος άγχόθι πέτρης
θνρσομανή Διόνυσον έπερρώσαντο μαχηταί'
καϊ παλάμαις Βρομίοιο πέριξ εσφιγξαν ιμάντας, ( -

δεσμά βαλειν èd-έλοντες άνικήτω Διονύσω. ii ... ·. ;··« ··■"
235 Άλλ' ό μεν ήεν άφαντος, έω πτερόεντι πεδίλφ >

αιξας άκίχτμος, εν άφάόγγω δέ σιωπή , * >.·

δαιμονίγ) θεράποντες εδουλώθησαν ανάγκη,
μηνιν άλυσκάζοντες ά&ηήτοιο Αυαίου
τ αρβαλέοι,

*} Δηλ. έν τω πρώτω βιβλίω ελειπεν όλως.τό πρώτον γράμμα
α9 έν δέ τω δευτέρω τό ij9 καί ούτω καθεξής.
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τά καθ' Ήρώ καί Λέανδρον εξ 340 στίχων. Ή 'Ηρώ ητο ίέ-
ρεια εξόχου κάλλους τοϋ έν Σηστώ ναού τής 'Αφροδίτης.. Ταύτη ν άγα-
πήσας νέος τις-Λέανδρος έκ τής απέναντι τής Σηστοϋ κειμένης 'Α-
βύδου πολλάκις, κατά τήν νύκτα νηχόμενος εφθανεν είς τήν έρωμένην
αύτοϋ. 'Αλλ' ύπό τρικυμίας ποτέ καταληφθείς επνίγη. Τό σώμα τού-
του εύροϋσα ήν Ήρω τήν έπιούσαν επεσεν είς τήν θάλασσαν καί ε-
πνίγη. Τό ποίημα διάντην χάριν καί ζωηρότητα τοϋ αισθήματος tl-
νάι τό κάλλιστον προϊόν τής Βυζαντιακής ποιήσεως:.
. Παραλείποντες,-δ ' άλλους έν τφ μεταξύ κατά τό μάλλον ή ήτ-
τον άσήμους έπικούς ποιητάς άναφέρομεν μόνον τόν έ'τι άσημότερον
Ίωάννην Τζέτζην, ζήσαντα περί τ à μέσα τού ιβ' αιώνος μ. Χ-.
Ούτος μνημονικώτατος ών πάντων τών τής εποχής αύτού ανδρών;1-)
ην συγχρόνως άκριτος, μάταιος καί φλύαρος. 'Αλλ' ομως ένεκα τοϋ
περιεχομένου τών άτέχνων καί ; βαρβάρων. τήνμορφήν ποιημάτων
αύτοϋ άπολεσθεισών τών πηγών, όθεν ήντλησεν, είναι όπωσούν χρή-
σιμος. "Εργα τούτου είναι., 'ίλ-ίακά,· έπιτομή τοϋ έπικοί κύκλου, διαι-
ρούμενα είς τρία μέρη, τ à προ 'Ομήρου, τα 'Ομήρου καί,τά μεθ'
°Όμηρον έκ 1666 στίχων έξαμέτρων. 'Ιστορική βίβλος", ήτοι
κυκεών ποικίλων ιστορικών καί μυθικών διηγήσεων, κοινώς χιλιάδες,
διότι διηρέθη είς δέκα,καί τρία μέρη, ών έκαστον περιέχει χίλιους
πολιτικούς στίχους ,·2) Άλληγορίαι Ίλιάδος εξ 8000 επίσης
πολιτικών στίχων. > .. vt. "-.·. . .,.. . .·· · ·. ·:·, -..

4) Έπί τω δώρω τής μεγάλης αύτοϋ μνήμης καυχώμ^ενος. καί ό
ίδιος λέγει τά εξής* ·.· φ μ* φ ·. ·: ... ϊ>λαγ»3&

/ οίδας δε πάντως άκριβώς πώς πάοαν όιδα βίβλον

εκ στήθους τε καϊ στόματος όντως ετοίμως λέγειν'\ . '
ουδέν γάρ μνημονέστερον τον Τζέτζον θεός άλλον,
άνδρα τών πριν τε καϊ τών ννν εξέφηνεν εν βίψ.

2) Ούτως ώνομάσθη ο έκ δέκα καί πέντε συνήθως συλλαβών στί-
χος, σχηματισθείς κατά τήν ένάτην ή δεκάτην εκατονταετηρίδα μ.
Χ. Ούτος είναι είδός τι τετραμέτρου ιαμβικού καταπληκτικού καί b
χρόνος αύτοϋ κανονίζεται έκ τού τόνου.
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§ 11. Τό διδακτχκον επος ^ιέτά τον Ήσίοδον.

Επειδή ή έπική διδακτική ποίησις σκοπεί τήν έν τή /διηγήσει
ϊδιδασκαλίαν, όργανα ταύτης δεν ήδύναντο .νά ώσιν άλλοι ή οί σο-
φοί θρησκευτικών, πολιτικών καί φυσικών γνώσεων.. | "Ηδη έπί τών
πφιημάτων ...τοϋ 'Ησιόδου άπαντώσι τοιαυται θρησκευτικαί (Θεο-
γονία), πολιτικαί καί φυσικαί γνώσεις (Έργα καί Ήμέραι)..,. Διά
τοϋτο τήν μετά τόν Ήσίοδον διδακτικήν έπικήν πο.ίησιν έκπροσω-
πούσιν οί φιλόσοφοι κατά τρείς διευθύνσεις* α' τήν θρησκευτικήν,
τήν πολιτική ν καί γ' την φυσικήν. ,

Οί κύριοι αντιπρόσωποι τής πρώτης διευθύνσεως τής διδακτικής
επικής .ποιήσεως, ήτοι τής θρησκευτικής, είναι· Έπιμενίδη,ς ό
Κρής^ θερσοφος «,αί θεοφιλής έπικός ποιητής^κληθείς^ύπό του Σόλω-
νος, ίνα καθάρη τό άστυ άπό τού Κυλωνείου άγους* Φερεκύδης
ό Σύριος (541 π. Χ.), εις τών αρχηγών τής^'Ιωνικής φιλοσοφικής
αίρέσεως* Όνομάκριτος έπί τών χρόνων τοΰ Πεισιστράτου. Τού-
του ή Θεολογία Όρφέως εύρε προθυμοτάτους^ύστερον άναγνώστας,
-ώς τόν Πλάτωνα, Ευριπίδη ν καί έν. νεωτέρους χρό^οις|άλλους πολλούς.

Τήν ,δέ πολιτικήν. .ηθικήν σοφίαν.*· οτηλ. τήν έκ τής μερι-
κής πείρας έξαγωγην γενικής αληθείας .(γνωμική ποίησις), χρήσιμον
διά τόν. βίον, έπραγματεύοντο μάλλον έλεγειακώς η έπι-κώς. Έχομεν
δ.' δμως άποσπάσματα έν Ιξαμέτρω τού Σόλωνος καί Φωκυλίδου τού
Μιλησίου τάς γνώμας έκ 230 έξαμέτρων,| διατηρηθείσας μέχρις
^ημών, .άλλά μ-εταβεβλημένας ύπο μεταγενεστέρας χριστιανικής ή
ιουδαϊκής χειρός, ·

Τής δέ φυσικής διευθύνσεως άντιπροσώπους έ'χομεν τούς φυ-
σικούς φιλοσόφους, ο'ίτινες τάς περί της .φύσεως αύαών θεωρίας προ-
στίμων νά· διαδίδω σι μάλλον ποιητικώς ή πεζολογικώς, τ.ό μέν όπως
ακέραιοι μετα.δίδωνται αύται ποοασπιζόμεναι ύπό .τοϋ μέτρου, τό οέ,
δπως διά τής. ποιήσεως εύχερέστερον διαδίδωσι τάς θεωρίας αύτών,

. - · . - - : · Ο ■ - , - 1 · i - J. W ; ....... j ·■ . . .

κινοϋ.ντες σφοδρότερον τάς ψυχάς τών ]!άναγνωστών. Τούτων όνομα-
στέοι είναι Ξενοφάνης ό Κολοφώνιο; (520 π. Χ.),· κτησάμενος
μεγίστην δόξαν εκ τοϋ φιλοσοφικού συγγράμματος περί φύσεως,
*οπερ ήτο πεποιημένον έν έπική γλώσση καί ήρωικώ έξαμέτρω. Παρ-
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μενίδης ό Έλεάτης μαθητής του Ξενοφάνους. Κατά το ύπόδειγμοο. -
του διδασκάλου ό Παρμενίδης τάς Θεωρίας αύτ,ού κατέθετό έν στί-
χοις, ποιήσας ποίημα περί φύσεως. 'Εμπεδοκλής ό Άκραγαν-
τίνος (492 π. Χ.), άνήρ πολυμαθέστατος συνδεόμενος πρός1 πολλάς
θαυμαστάς παραδόσεις και δή καί πρός άναστασιν ~ύπ ' αύτού νεκρόές
γυναικός. Ούτος έποίησε πρός πολλνοίς "-.άλλοις καί δύον φιλοσοφικά-
ποιήματα τό μέν περί φύσεως; τό δέ Καθαρμούς, οπερ ήτο ήθι-
κον ποίημα, δι' ου προέτρεπε' τούς πολίτας" εις ήθικήν κάθάρσιν άπό
τών αμαρτημάτων.

Έπί δέ τής Άλεξανδρεωτικής έποχής, καθ'* ή ν ή άσχολία περί-
τάς θετικάς καί πρακτικάς έπίστήμας έπεκράτησ'ε, τό διδακτικόν επος.
πολύ ηύδοκίμησεν, έπειδή ήτο σύνηθες ' τότε αί έπιστημονίκαί αύται
γνώσεις ποιητικώς νά μεταδίδωνται. Ταύτης τής περιόδου κύριοι' άν—
τιπρόσωποι είναι·" "Αρατος έκ Σόλων ττις Κιλικίας, γεννηθείς τω
315 π. Χ. έξ επιφανούς γένους. Ούτος κατά τό 276 π. Χ. εκλήθη
πρός πολλοίς άλλοις λογίοις ύπ ' 'Αντιγόνου τού Γόνατα είς Πέλλα ν
καί κατά προτροπήν τούτου έποίησε τά Φαινόμενα, έν οίς ηκολού-
Θησε πιστώς δμοίω πεζω άστρονομίκω συγγράμματι Ευδόξου του
Κνίδίου συμπληρώσας τοϋτο εκ συγγράμμάτων όμοιας φύσεως τού-
Άριστοτέλους καί Θεοφράστου. Τό ποίημα τούτο διασωθέν συνίστα-
ται έκ 1154 στίχ. καί διαιρείται είς ούον, είς τά Φαινόμενα καί
είς τά έκ 422 στίχ. Διοσημεΐα. Ό ποιητής έπί τοσούτον ηύδοκί-
μησεν", ώστε ύπό πάντων έπηνέθη καί πολλοί τών-'μεταγενεστέρων
ήσχολήθησαν περί αύτόν καί ύπεμνημάτισαν τοΰτον» Ό δέ Κικέρων
έπαινών τούτου τόν κόμψότατον στίχον' μετέφρασε τό δεύτερον μέρός.
είς τό Λατινικόν όνομάσας τούτο Προγνωστικά. Μετά τόν νΑρα-
τον επιφανέστατος είναι Νίκανδρος ό Κολοφώνιος ιατρός,γραμ-
ματικός καί ποιητής,ζήσας έπί πολύ έν Αίτωλί^ (160-140 π.Χ.).
Τό σπουδαιότατον αύτοϋ έ'ργον, τά Έτεροίσυμενα (πηγή τών με-
ταμορφώσεων τοϋ Όβιδίου), άπώλετο, διεσώθησαν δέ μέχρις ημών τά
θηριακά έξ 958 στίχων, έχοντα: ύπόθεσιν τήν. θεραπείαν τής-δή-'
ξεως δηλητηριωδών θηρίων, καί τά Άλεξιφάρμακα έξ 630 στίχ.;:
έν οίς καταλέγονται τά φάρμακα κατά τής οηλητηριάσεως τής πρό-
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ελθούσης εξ εδεσμάτων. 'Αμφότερα είναι άξιας ποιητικής, σκοτεινά
καί δύσκολα I

Μετά δε τούς μετά Χριστόν αιώνας άνεφάνησαν ;ούχί ολίγοι δι-
δακτικοί ποιηταί, εξ ών αναφέρομε ν τον Μ ά ρ κ ε λ'λο ν, ίάτρον έκ Σίί-
δης τής Παμφυλίας (150 μ. Χ.), γράψαντα τεσσαράκοντα καί δύο
βιβλία ιατρικά, έν ήρωικΙοίς έξαμέτροις. Έκ τού ποιήματος τούτου
περιεσώθησάν εκατόν καί είς στίχοι περί ιχθύων, δηλ. περί θερα-
πευτικής δυνάμεως τών ιχθύων. Είτα αναφέρεται Διονύσιος 6
περιηγητής, ποιήσας περιήγησιν οικουμένης, ης σώζεται υπό-
μνημα ' Ευσταθίου. Επιφανέστατος δ ' δμως ταύτης τής περιόδου
ύπήρξεν ο Όππίανός έκ Ναζάρβόυ, τής Κιλικίας, ζών έν τοίς χρό-
νοις αύτοκράτορος του Σεβήρου. Τούτου σώζεται κάλλιστον ποίημα,
'Αλιευτικά, έκ πέντε βιβλίων, έν οίς έγραψε· περί τής διαίτης καί
άγρας τών ιχθύων. Ύπό το αύτό δ' όνομα Όππιανού, άλλά φανε-
ρούς αλλού έξ Άπαμείας τής Συρίας καί ούχί τού προηγουμένου έ'φέ-
ροντο Κυνηγετικά, άφιερούμενα τώ αύτο/.ράτορι Καρακάλλ^ εν
πέντε βιβλίοις, ών εχομεν τά τέσσαρα, καί Ίξευτικά, έχοντα ύπό-
θεσιν τήν δι' Ιξού άγραν τών πτηνών. Ταύτα άπώλοντο μέν, σώζε-
ται' δ* όμως παράφρασις τούτων ύπό τίνος Εύτεκνίου,

"Αλλα δέ τινα μικράς άξιας διδακτικά ποιήματα είναι Μαξίμου
τόυ Ήπέιρώτου ή Βυζαντίου περί καταρχών, δηλ. περί τών
έπιδράσεών τών άστέρων έπί τών άνθρωπίνων άσχόλιών, έξ δΙΟστίχ.,
και Μάνέθοονο; του Αιγυπτίου τά 'Αποτελέσματα, έπίσης
άστρολογίκόν ποίημα έξ 6 βιβλίων. Έκ τής ύποθέσεως δ' όμως τής
στιχουργίας καί τής γλώσσης φαίνεται, ότι ούτε ύπό τού αύτού προ-
σώπου'ούτε έν τοίς αύτοίς χοόνοις έποιήθη τό ποίημα.

§ 12. Παρωδικόν επος*

Ου μόνον κατά τούς ύστερον χρόνους ουδείς έ'ξοχος ποιητής έπικός
οιεκρίνετο, άλλ'ήδη καί έπί τού Περικλέους ότε ή δραματική ποίησις
καί αί άλλαι τ£χναι έ'θαλλον, ή έπική άπλότης καί τό φύσικόν ύψος
αύτ-ής δεν παρείχον πλέον αίσθησιν. Διά τούτο φυσικώς έπήλθεν εύ-
χαρίστησις καί έπιθυμια νά πραγματεύονται τόν άρχαίον έπικόν
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χαρακτήρα άστείως καί γελοίως, δηλ. νά παρωδώσιν. Κύριος δέ
τής παρωδίας χαρακτηρ είναι ή χρήσις νψηλών διανοημάτων, γλώσ-
σης και ρυϋμοϋ eΟμηρικού επι ταπεινών και εντελών αντικειμένων,
δι' ον τά νψηλά ταντα παρ.ονσιάζονται γελοία. Ή εις τον "Ομηοον
άτόπως αποδιδομένη Βατραχομυομαχία, πιθανώς ποιηθείσα κατά
τούς Άλεξανδρεωτικούς χρόνους, είναι τελεία παρωδία. Ύπόθεσις ταύ-
της είναι ή τών μυών προς τούς βατράχους έγερθείσα τυχαίως μάχη.
Ό βασιλεύς δηλ. τών βατράχων Φυσίγναθος έκάλεσε τόν μύν
Ψιχάρπαγα, όπως έπισκεφθή τόν οίκο; αυτού. Ούτος την πρόσκλη-
σιν δεξάμενος έπέβη έπί τών νώτων τού Φυσιγνάθου. Άλλ ' αίφνης
Ιφάνη ύ'δρος καί ό βάτραχος φοβηθείς κατέβη είς τήν λίαν ην άφείς
τόν κούφον Ψιχάρπαγα έπί τών ύδάτων, έν οίς. έπνίγη. Τόν θάνατον
τού ομοφύλου ίδών ό Λιχοπ'ίναξ άνήγγειλε τούτο εις τούς· μ.ύς, οίτινες
ήγειραν φοβερόν πόλεμον κατά τών βατράχων.Μετά κωμ-ικου δ ' όμως
τρόπου ό ποιητής περιγράφει τόν όπλισμόν έκατέρου στρατοπέδου.
Άφ' ού δ'οί μύες ώπλίσθησαν, έπεμψαν κήρυκα Έμ.βα.σίχυτρον, τόν
υίόν τού Τυρογλύφου. Οί βάτραχοι, ώο εικός, έταράχθησαν καί τα.-?
ραχθέντες έμέμφοντο τω Φυσιγνάθω, άλλ ' ούτος άπολογούμενος ελε-
γεν, ότι δεν έπνιξε τόν Ψιχάρπαγα, άλλ ' αύτός μιμ.ούμενος τάς τών
βατράχων νήξεις έπνίγη. Άφ ' ού δ' ή πρέσβευσις απέτυχε, τών
κωνώπων σαλπιγξάντων ήγέρθη φοβερά μ.άχη, καθ' ήν πολλοί νε-
κροί επεσον. Οί θεοί ίδόντες τούς βατράχους ήττωμ.ένους ωκτιραν
τούτους καί ό Ζεύς έ'.βαλε κεραυνόν, δι' ού έφόνευσε τόν Καπανέα,
άλλ' ούδ ' ούτως άπετράπ-η τοϋ άγώνος ό ευθαρσής τών μυών στρατ
τός. Ούτως οί μύες έ'μελ7.ον νά φθει'ρωσι τό .. γένος τών βατράχων,
εί μή ô Ζεύς έπεμπεν αρωγούς τούς καρκίνους, οίτινες τάς ούοάς,
τούς πόδας καί τάς χείρας τών μυών διά τών, στομάτων κόπτοντες
έτρεψαν αυτούς είς φυγήν

Τό ποίημα τούτο ουδέν άλλο είναι ή παρωδία αρχαίων επών,
κατ' εξοχήν δέ τής Ίλιάδος.

Πρώτος έπίσημος ποιητής του είδους τούτου τής ποιήσεως είναι
Ήγήμο^ν ό θάσιος, έπονομ.αζόμενος Φακή, εύνοσύμενος ύπό τοϋ
Άλκιβιάδου καί σφόδρα ύπό τού δήμου άγαπώμενος, Έν τή Γιγαν-
τομαχία, έν υ), ώς φαίνεται, έπαρώδει τήν στρατείαν είς τήν Σικε-
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"λίαν, οΰτως εκηλησε τούς 'Αθηναίους, ώστε ούτοι πλείστον έγέλα—
σαν, εί καί κατά ταύτην τήν ήμέραν ήγγέλθη αύτοίς εν τώ θεάτρω
το φοβερόν ατύχημα τής στρατείας εκείνης. Προς δ' αναφέρεται Εύ-
βοιος ό Πάριος, ζών κατά τούς χρόνους Φιλίππου τοϋ Μακεδόνος*
τούτου έσώζοντο μέχρι τών χρόνων, τού -.'Αθηναίου τέσσαρα βιβλία
παρωδιών 1)' Μάτρων ή Ματρέας έπί μεγάλου 'Αλεξάνδρου.. Ού-
τος έποίησε δεϊπνον, καθαράν παρωδιαν τού 'Ομήρου. Ό 'Αθη-
ναίος διετήρησεν ήμίν στίχους τινάς τούτου 2).

Ώς δ ' υπήρξε παρωδία, τοϋ ήρωικού έ'πους, ούτω καί τού διδα-
κτικού. Αυτός b Ξενοφάνης έν τω φιλοσοφικώ αύτού. ποιήματι είχε
χαρακτήρα σκωπτικόν καί χλευαστικόν. Τίμων δ' ό Φλιάσιος
(284 π. Χ.) διέσυρεν άπάσας τάς φιλοσοφικάς ιδέας, έκτος τών
Στωικών. 'Ακουσία δέ παρωδία είναι οί λεγόμενοι Κέντρωνες,
προϊόντα πενίας πνεύματος, συντασσόμενοι διά συλλογής ξένων στί-
βων. Τοιούτοι κέντρωνες- έποιοϋντο έν τοίς Βυζαντιακοίς χρόνοις. Ό
άγων 'Ησιόδου καί 'Ομήρου είναι παράδειγμα τοιούτων ποιημά-
των, ώς καί τά Όμτιρόκεντρα τής αυτοκρατείρας Ευδοξίας, θυγα-
τρός μ.έν τοϋ 'Αθανασίου σοφιστοϋ Αεοντίου,, συζύγου δέ τοϋ αύτο-τ
αράτορος Θεοδοσίου τοΰ μικρού. Τό ποίημα τούτο περιγράφει τήν
γεννησιν τοϋ Χριστού διά 2 343 ολοκλήρων 'Ομηρικών στίχων ή
"όμιστιχίων.

§ 13. Πεφι Αΐίίώπείών'^ύθων.

Πολλάκις διά τής πρόσωποποιήσεως τής άψύχου φύσεως καί
άποδόσεως άνθρωπίνης νοήσεως καί έ,νεργείας τοίς άλόγοις ζώοις lot -

4) Ούτος λαβών άφορμήν έξ έριδος κουρέων πρός'κεραμέα πάνυ
εύφυώς παρωδεί τόν γνωστόν λόγον τού Νέστορος έν Ίλ. Α, 175
ούτωσί*

Μήτε ού τον δ' αγαθός περ εών άποαίρεο, κονρεϋ,
Μήτε. αν, ΙΙηλείδη.

2) Δεϊπνά μοι εννεπε, Μονοα, πολντροψα καϊ μάλα πολλά,



- 124 — .

: ^ . pà't _ - ■ · . .. :

δοντο παρ' Έλλησι τοίς άνθρώποις διδασκαλίαι. Ή τοιαύτη δέ εν
είκοσι καί παραβολαίς διήγησις, τήν διδασκαλίαν τοϋ ανθρώπου εν
τω βίω σκοπούσα, ωνομάζετο μύθος, αίνος, λόγος, άπόλογος^
Τήν προς τούτο ΰλήν παρείχον συμβάντα καί εμπειρία τοϋ καθ' ή -

' ' ^ f* Γ"! ^

μεραν βίου. Πρώτοι όέ τοιούτοι μύθοι άπαντώσι παρ1 Ήσιόδω καί
Άρχιλόχω. Παρέλαβον δ ' οί "Ελληνες τό πλείστον μέρος τών μύ-
θων παρ ' άλλων εθνών, μάλιστα δέ παρά τών Φρυγών. Διότι μύ—^
θους, έπειδή ούτοι είναι ερεύρεσίς τοϋ' φυσίκοϋ άνθρωπου, ευρίσκει τις
καί παρά λαοϊς, οϊτινες δεν εχουσι ' φιλολ'ογίάν.' Ό μετενεγκών δε
τοίς Έλλησι τούς μύθους καί όεξιώς τούτους μεταχειρισθείς είναι 6
Αίσωπος (550 π.Χ.) πιθανώτατα ών Φρύξ δοϋλος τό κατ ' άρνάστ.
Είτα δ' ούτος έλευθερωθείς καί μεταβάς είς Δελφούς έφονεύθη έκεν
ώς ιερόσυλος. '

Ή άφήγησις τών Αίσωπείων μ.ύθων έγίνετο έν πεζω λόγω καί
έδιοάσκοντο ούτοι εν τοίς σχολείοις. 'Εν τοίς επειτα ο' όμως χρόνοις
έστοιχοποίουν τούς μύθους, ώς τούτο έποίει καί ο Σωκράτης. Πρώτος
δνό Βαβρίας (180 π.Χ.). μετά τόν Σωκράτη ένέτεινεν αυτούς εις
στίχους έν χωλιαμβικω μέτρω (μυθιάμβοις). Τούτων οί μ,εταγενε-
στεροι έλυσαν το μετρον κοίι εχομεν νϋν του Βαβ ριου ου μονον εν
στίχοις μύθου; μετά βραχυτάτου πεζού επιμυθίου, άλλα καί εν πεζω-
λόγω έκ συλλογών τών Βυζαντιακών χρόνων.

»

_ Β I ΒΛ I Ο Ν Β'·

Ιΐεοι λυρικής ποιήίΐεως.

§1. Εισαγωγή". Τό ήρωικόν έ'πος ήκμασεν έπί τής πατριάρχη'
κής βασιλείας καί ταύτης κάτοπτρον είναι. 'Αλλ ' αί πατριαρχικαί
βασιλείαι κατηργήθησαν προϊόντος τοϋ χρόνου ύπο τών εύγενών καί
πλουσίων καί ίδρύθησαν άριστοκρατικαί καί τιμοκρατικαί πολιτείαι.
Οί εύγενείς ούτοι καί πλούσιοι τόν λαόν πιεζοντες ώθουν αύτόν είς

οί Ξενοκλής ρήτωρ έν 'Αθήναις δείττνισεν ημάς'
ή λ do ν γαρ κάκεισε, τιολνς δέ μοι 'εσττετο λιμός.
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στάσεις, άς τίνες τών φιλοδοξών άνδρών ώφεληθέντες, επειδή πχρι-
στων εαυτούς έλευθερωτάς και προστάτας τού λάου, έγένοντο τύραν-
νοι.. Τοιούτοι τύραννοι ήσαν δ Κλεισθένης έν Σικυώνι, ό Ποοκλής
εν- Έπιδαύρω, δ Θεαγένης έν Μεγάροις, 6 Θρασύβουλος έν Μι-
λήτω, ό Πολυκράτης, έν Σάμω, 6 Πεισίστρατος έν 'Αθήναις xar
-δ Γέλων καί δ Ίέρων έν Σικελί^. 'Αλλ ' ή κατάθλιψις τούτων του
λαου άνδρωθέντος ήοη πολιτικώς επέφερε τήν κατάλυσιν τής- τυραν-
νίας καί τήν ϊδρυσιν δημοκρατίας.

Μετά τών πολιτικών τούτων μεταβολών τής Ελλάδος συμπί-
πτει φυσικώς ή άνάπτυξις τής λυρικής ποιήσεως, ήτις ή εξ υπο-
κειμένου ποίησις ούσα, είναι οιονεί έπανάστασις τού εσωτερικού κό-
σμου. Έν ταύτη δ ποιητής δεν αφηγείται ούδέ ανταποδίδει πχθη-
ίτικώς τάς έκ τού έξωτερικού κόσμου λαμβανομένας εντυπώσεις, ώς
•συμβαίνει έν τή έπική ποιήσει, άλλ ' ένεργητικώς σχηματίζει καί
μορφώνει έκ τού ιδίου πνεύματος διανοήματα ή έκ τής ιδίας αύτού
χαρδίας αισθήματα (χαράς, έ'ρωτος, οργής, λύπης). Κατά ταύτα,
Ινώ δ επικός ποιητής παρουσιάζεται ώς πτωχός αοιδός άδων το πα-
ρελθόν καί φαιορύνων τόν κύκλον τών ήγεμόνων, άνευ τινός, σημασίας
,καί δυνάμεως, δ λυρικός ποιητής πραγματευόμενος μετά πάθους τό
άμέσως παρόν καί πειρώμενος δπως είσδύση είς τά μυστήρια του μέλ-
λοντος εχει δύναμιν καί αξιώσεις έν τή πολιτεία. Ώς δε ή επική
-ποίησις απαιτεί κατ* έξοχήν δεκτικήν δύναμιν, ούτως ή λυρική ύψη-
λοτέραν πνευματικήν ενεργέιαν καί ύψηλότερον πνευματικόν βίον.
Έπειδή δέ τούτο φυσικώς έπεται τώ πρώτω, ένεκα τούτου ή λυρική
ποίησις είνα: μεταγενεστέρα τού έπους. Είναι δε δ κύκλος τών Ιδεών
τής λυρικής ποιήσεως τόσον μέγας, οσον μέγα είναι καί τό πλήθος
τών αισθημάτων καί διανοημάτων τού ύποκειιχένου. Έπειδή δέ τό
διανόημα καί αίσθημα δέν είναι δεκτικόν έξωτερικής περιγραφής καί
•παραστάσεως, έν τή λυρική ποιήσει περιορίζεται τό εναργές καί πλα-
στικόν, όπερ ύπάρχει έν τω επει, καί χαρακτηρίζει ταύτην σύντομος
εκφρασις καί ύποδήλωσις τών αισθημάτων, συνδεόμενη ενίοτε μεθ'
•άλμάτων κατά τά έσωτερικά τής ψυχής πάθη. Έκ τούτων δ ' όμως
δέν γεννάται ελλειψις ένότητος, διότι δ λυρικός ποιητής πρέπει νά
■διατηρή τήν ενότητα] τών κυρίων αισθημάτων καί ψυχικών συγκι-



νήσεων. τήν χροιάν καί τόν κύριον τόνον. Κατά ταύτα "λοιπόν δύ-
ναται τις νά είπη, δτι έν τ ή 'λυρική ποιήσει ή ένατης είνα ι μ.εγα^
λυτέρα, τής τού έ'πους, διότι ενταύθα μέν είναι έσωτερική (τού δια-
νοήματος), έκεί δέ έξωτερική (ιστορική). 'Επειδή δέ είδος (μορφή) τής
ποιήσεως καί ύλη (ύπόθεσις) συνδέονται στενώς πρός άλληλ^ά, δια
τοϋτο ή ποικιλία τών διανοημάτων καί αισθημάτων απαιτεί ρυθμι-
κήν μορφήν, ούχί οϊαν l'y ει τό έπος, άλλά μεταβολήν ταύτης. ΆλλΤ
ή μεταβολή τοϋ ρυθμού έν τή λυρική ποιήσει συνδέεται στενώς πρό'ς
τόν σχηματισμόν άπειρων ειδών (μορφών) έ-ν αύτη, ώς ύπάρχει ά-
πειρος ποικιλία τών διανοημάτων καί αισθημάτων. Έκαστον οί
τούτων τών ειδών έ'χει ίδιον χαρακτήρα, ώς έκ τοϋ οποίου τά διά-
φορα είδη τής λυρικής ποιήσεως αυστηρώς κατά τό μ.αλλον ή ήτ-
τον έχωρίζοντο. Ό χαρακτήρ δι' ούτος οφείλεται μέν καί είς άλλοις
αιτίας, ιδία δ' όμως τή φυλή, διότι εκαστον Έλληνικόν φύλον περί
ίδιον είδος λυρικής ποιήσεως ήσχολείτο. Κατά ταύτα άνεπτύχθησαν
διάφορα, είδη λυρικής ποιήσεως, παρά μέν τοίς "Τωσιν ή ελεγεία κάϊ
ή ίουβική ποίησις, παρά δέ τοίς Αίολτεΰσίν (έν Λέσβω) ή μελική
ποίησίς (ή κατ' εξοχήν λυρίκή ποίησίς). παρά δέ τοίς Δωριεύσιν'^ή.
χορική πόίησις και παρά τοίς Άθηναίοις ο διθύραμβος, οστιστ
άποτελεί τό τέλος αυτής.

: . Α '.

§ 2. Π.ερι ελεγείας,
επιγράμματος και ιαμιβικϊίς ποι«<ίεο>ς.

Περί έ λ ε γ ε ί α ς.

Ή ελεγεία αποτελεί μετάβασίν άπό τού έ'πους είς τήν λυρικήν
ποίησιν. Αύτη λαμβάνει μέν τήν ύπόθεσιν έκ τού" εξωτερικού κόσμου,,
δν εικονίζει κατ' έπικόν' τρόπον, άλλ' όμως έν ταύτη παριστανταί-
έξ υποκειμένου αισθήματα, διανοήματα καί παρατηρήσεις. Τήν έσω-
τερικήν τάύτην φύσιν τής έλεγείας άντιπροσωπεύει κατάλλ^ηλον μέ-
τρον, δηλ. τήν μέν έπικήν φύσιν τό δακτυλικόν έξάμετρον, την δ*
εμπαθή' καί λυρικήν το πεντάμετρον, διά τή< διακοπής τής φωνής.
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Οι δύο ούτοι στίχοι άποτελοϋσιν είδος στροφής καί ή ελεγεία συνί-
σταται έκ πολλών τοιούτων στίχων. Έκ τών τριών ονομάτων, τά
οποία είχεν ή ποίησις αύτη, (έλεγος, έλεγεΐον καί ελεγεία), το
πρώτον καί άρχαιότατον είναι το όνομα ελεγος (ό), δπερ ©αίνετat
λέζις ζένη, ίσως Λυδική ή Φρυγική, καί σημαίν,ε.Γασμα προς αυλόν
άδόμενον. Έλεγεΐον δε. σημαίνει το δίστιχον καί είναι έπίθετον εν-
νοουμένου τού ουσιαστικού μέτρον ή ποίημα. 'Ελεγεία δε έοήλρυ
μέν συχνότερον θρηνητικόν άσμα, άλλ' ώς ύττόθεσιν δέν έχει μόνον τον
θρήνον, άλλ' οιανδήποτε ταραχήν τής ψυχής καί ζωηρό ν συναίσθηρ.α,
ώ χαράν, λύπην, έρωτα καί τά τοιαύτα. Μόνον δέ κατά τους Άλε-
ξανδρεωτικούς χρόνους τό θρηνώδες αίσθημα έ-ν τή έλεγεί<£ έπεκράτη-
σεν. Επειδή δέ τό είδος τούτο τής ποιήσεως έν 'Ιωνία παρήχθη,
διά τούτο καί ή διάλεκτος παρά τοίς ελεγειακοί ς ποιηταϊς είναι 'Ιω-
νική, άφισταμένη ολίγον τής 'Ομηρικής...

g 3. Ποιηταί ελεγείας.

■ . ,; ' . . .....

Εύρετής τής ελεγείας κατά την κρατούσαν γνώμην είναι Ιναλ-
λΐνος ό Έφέσιος, άκμάσας μικρόν μετά τήν άρχήν τών 'Ολυμ-
πιάδων. Τούτου σώζονται ό^ίγα αποσπάσματα, ώπερ είναι τά άρ-
χαιότατα τής ελληνικής ελεγείας μνημεία. Έν τούτοις γίνεται
οήλον,- δτι δ ποιητής ένεπνέετο ύπό ύψηλών πολεμικών αισθημάτων,
πειράται δέ δπως έμπνευση θάρρος τοις πολίταις κατά τών πολε-
μίων καί παρορμ.ήση τούτους προς άνδρείας μάχας(1). Ή έλεγεία
κατ' ολίγον μετέβη είς τήν μητρόπολιν έκ τής 'Ιωνίας. Έν.τή μη-

'Απόσπασμα τής έλεγείας Καλ7άνου τού Έφεσίου, δι ' ής ό
ποιητής πειράται, δπως έμπ,'ϊυστ) τοίς πολίταις θάρρος κατά τών
πολεμίων.

ΆΙέγ^ρις τεϋ κατάκεισ&ε; κοτ ' άλκιμον εξετε ϋυμόν,
ώ νέοι; ονδ' αιδεΐσϋ3 αμφιπερικτίονας,
ώδε λίαν με&ιέντες, εν ειρήνη δε δοκείτε
ήσϋ-αι, άτάρ πόλεμος γαϊαν άπασαν εχει.
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τροπόλεΐ αναφαίνεται ο Τυρ,ταΐος (680 π.Χ ).Ούτος ή ν'Αθηναίος,
άπλοϋς διδάσκαλος γραμμάτων, χωλός τον έτερον πόδα και έστάλη
κατά τον δεύτερον Μεσσηνιακό v.. πόλεμον πρός τούς Λακεδαιμονίους
ζητήσαντας κατά συμβουλήν τού μαντείου στρατηγόν παρά τών
'Αθηναίων. Ούτοι ζηλοτύπως έχοντες προς τούς Λακεδαιμονίους, μή
τολμώντες δέ ν ' άν-ιστώσι προς την βούλησιν του θεού, επεμψαν
ουχί τόν άριστον στρατηγόν, άλλά τόν χείριστον, ώς ένόμιζον_, δηλ.
τόν Τυρταίον. Τότε ή Σπάρτη εύρίσ'κε'το έν μεγάλη ταραχή καί
κατά ταύτην έποίησεν ό Τυρταίος τήν Ευνομίαν ή Πο2\.ιτείαν,
μακρόν έλεγειακον ποίημα, έν η ούτος, ώς εικάζεται, διότι μόνον
ολίγα άπόσπάσματα ταύτης σώζονται, έ'διδεν εικόνα τού καλού πο-
λιτεύματος τής Σπάρτης, τού εισαχθέντος τή έπιμελεία τών θεών,
και προέτρεπε προς πόλεμον κατά .τής Μεσσήνης πρός άποκατάστά-
σιν τής άρχαίας τάξεως. Προς δέ ό Τυρταίος έποίησεν ΐ/ποθήκας,
ποιήματα νουθετικά, άπερ ήδοντο έν έκστρατείαις καί έν συσσιτίοις
μετά τό δείπνον1). Διάφορα δέ τών έλεγε ιών αύτοϋ ήσαν τά έμβα-

5) (Τυρταίου ύποθήκαι. Ό ποιητής ένθυμίζει είς τούς Σπαρτιά-
τας, οτι είναι απόγονοι τού'Ηρακλέους. Παρίστησι δ 'αύτοϊς τό μέγε-
θος τού κινδύνου καί αγωνίζεται νά έμβάλη είς αυτούς διά τής
άπελπισίας πειθαρχίαν).. ,,

Άλλ3 Ήρακ/^ήος γάρ ανίκητου γένους εστέ,
ΰαρσεϊτ3' ονπω Ζευς αύγενα λ,οξόν εχει'
μηδ3 άνδρών πληθυν δειμαίνετε μηδε φοβεΐοθε,
ι&υς δ3 εις προμό.χους άσπίδ3 άνήρ εχέτω,
εγβράν μεν ψυχήν ϋέμενος, θανάτου δε μέλαινας
κήρας δμώς αύγαϊς ήελίοιο φίλας, :

Ι'στε γάρ Άρηος πολ,υδακρύου εργ3 άίδηλα,
εν δ3 οργήν εδάητ3 άργαλέου πολέμου,
καϊ παρά φευγόντων τε διωκόντων τε γέγενσθε,
ώ νέοι, αμφοτέρων δ3 είς κόρον ήλάοατε'
οι μεν γάρ τολμώοι παρ3 άλλήλ.οισι μένοντες
ες τ3 αντοσγ^εδίην κάί προμάχονς Ιέναι,
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τήρια, διότι είχον ποιηθήέν άναπαιστικώ με'τρω καί έν διαλέκτω
Δωρική. Ταϋτα ή δον το προς αύλόν έν πολε'μφ πρός παρόρμησιν είς
μάχην καί ερρυθμο'ν κίνησιν. Έκ τούτων διεσώθησαν ολίγοι στίχοι')·

Διά των ποιημάτων τούτων ό Τυρταίος ού μόνον έν Σπάρτη
έτιμήθη πολίτης ταύτης γενόμενος, άλλα καί έν τή λοιπή 'Ελλάδι,
διότι τα ποιήματα αύτου έκ τής Σπάρτης μετεδόθησαν είς τήν Κρή-
την, εΐτα δέ εις τήν άλλην 'Ελλάδα καί ύπό πάντων ώς πολεμικά
£σματα ετιμώντο.

Του Τυρταίου νεώτερος ήτο ό Μίμνερμος (632—600 π. Χ.)
Κολοφώνιος ή Σμυρναίος. Ούτος δεν ήτο μόνον ελεγειακός ποιητής,
άλλά καί αύλωδός καί εύρετής αύλωδικών νόμων. Έν πολεμώ τών

πανρότεροι θνήσκονοι, σαονσι δε λαόν οπίσσω'
τρεσαάντων δ3 ανδρών πάσ9 απόλωλ3 αρετή,
ουδείς αν ποτε ταϋτα λέγων άνύσειεν έκαστα,
δσσ', ή ν αισχρά πάθη, γίγνεται αν δ ρϊ κακά.
άργαλέον γάρ όπισθεν μετάφρενόν εστι δαΐζειν
άνδρός φενγοντος δηίω εν πολεμώ,
αισχρός δ3 εστί νέκυς κακκείμενος εν κονίησιν
νώτον δπισθ 3 αιχμή δονρός έληλα μένος,
άλλά τις εν διαβάς μενέτω ποσίν άμφοτέροισιν
στηριχθείς επί γης, χείλος δδοϋσι δακών

νμεϊς δ3, ώ γνμνήτ ες, ύπ3 άσπίδος άλλοθεν άλλος
πτώσσοντες μεγάλοις βάλλετε χερμαδίοις,
δούρασί τε ξεστοΐσιν άκοντίζοντες ές αυτούς,
τοισι πανόπλοισι πλησίον Ιστάμενοι.
1) "Αγετ ώ Σπάρτης ευάνδρου
κοϋροι πατέρων πολιηταν,
λαιά μεν ΐτνν προβάλλεσθε,
δόρυ δ 3 εντόλμως βάλλετε,
μή φειδόμενοι τάς ζωάς'
ού γάρ πάτριον τά Σπάρτα.

9

0fc,-' .V· /



— ι au —

Σμυρναίων πρός τόν Γύγην και τούς Λυδού: έποίησεν έλεγείαν, δι
παρώτρυνε τούς πολίτας πρός τόν αγώνα. Είς ταύτην άνήκει από-
σπασμα, έν ω ό ποιητής ύμνεϊ τήν άνδρείαν Σμυρναίου πολεμιστοϋ
αγωνιζομένου πρός τούς Λυδούς. Πρός δε ούτος έποίησε καί έοωτι-
κάς έλεγείας, ώς μαρτυροϋσι σψζόμενα αποσπάσματα1), έν οίς
μεμψιμοιρεί διά τήν βραχυτητα τού ανθρωπίνου, βίου καί δέχεται,
δτι ούδέν τερπνόν άνευ άπολαύσεως έν τω βίφ, προτιμών ούτω τόν
θάνατον. Γνωστόν δέ είναι τό ερωτικόν αύτου πάθος πρός τήν αύλι-
τρίδα Ναννώ. ' ·..

Έν τοις ελεγειακοΐς ποιηταΐς διαπρέπει καί ό μέγας νομοθέτης
Σόλων (639 — 559 π. Χ.). Έκ τών ελεγειών αύτού γνωστοτάτη
είναι ή ελεγεία Σάλαμίς, ήν ήσε πρό τοϋ συναθροισθέντος πλήθους
τον παράφρονα ύποκρινάμενος, έπειδή εφοβεϊτο τόν ύπάρχοντα άπα—
γορευτικόν νόμον. Διά ταύτης παρώρμ,α τούς πολίτας είς άνάκτησιν

4) Ό ποιητής παραπονείται διά τήν βραχύτττα τής ήβικής ηλι-
κίας, μεθ' Y,y κάλλιον τό τεθνάναι τοϋ ζην.

e Ημείς δ' οϊά τε φύλλα φύει πολυανθέος ώρη

έαρος, δτ' aiψ* αυγής αύξεται ήελίου,

τοις ΐκελοι πήχυιον επϊ χρόνον ανθεσιν ήβης

τερπόμεθα, προς θεών είδότες οϋτε κακόν

οϋτ' αγαθόν. Κήρες δε παρεστήκασι μέλαιναι,

ή μέν έχουσα τέλος γήραος άργαλέου,

ή δ' ετέρη θανάτοιο' μίνννθα δε γίγνεται ήβης

καρπός, δσον τ επϊ γην κίδναται ήέλιος'

αύταρ έπήν δή τοϋτο τέλος παραμείβεται ώρης,

αύτίκα τεθνάναι βέλτιον ή βίοτος'

πολλά γαρ εν θυμω κακά γίγνεται '< άλλοτε οίκος

τρυχοϋται, πενίης δ'εργ'οδυνηρά πέλε^

άλλος δ' αυ παίδων επιδεύεται, ών τε μάλιστα

ίμείρων κατά γης ερχεται εις Άιδην'

αλλά ν οϋ σον εχει θυμοφθόρον' ουδέ τις εστίν -

άνθρώπων, φ Ζευς μή κακά πολλά διδοΐ.
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τής Σαλαμίνος από τών γειτόνων Μεγαρέων. Ταύτης τής ελεγείας
εχομεν^αποσπάσματα ολίγων μόνων στίχων. Ό Σόλων έποίησεν ού
μόνον ελεγείας, άλλά καί ίαμβους καί άλλα ποιήματα, εν οίς μετε-
χειρίσθη τόν ίαμβικόν στίχον καί άλλα μέτρα Τόν πυρήνα δ' 5μως
τής ποιήσεως αύτοΰ άποτελουσιν αί ελεγεία ι. Είναι δ' αύται ύπόθή-
και έίς εαυτόν, είς Αθηναίους1), πρός Φιλόκυπρον, πρός Μίμνερ-
μον καί πρός Κριτίαν. Έν τοϊς διασωθεΐσί δ' αύτών άποσπάσμάσι
καταφαίνεται ή δικαιοσύνη καί τό εύγενές του μεγάλου νομοθέτου
ήθος. 'Επειδή δ' ούτω ή ποίησις αύτού περιέχει πολλάς γνώμας,
τήν ελεγείαν αύτοΰ ώνόμασαν Γνωμικήν. Ό Σόλων άνηκε καί είς
τούς έπτά καλουμένους σοφούς, Θαλήν τόν Μιλήσιον, Πιττακόν
τόν Μυτιληναϊον, Βίαντα τόν Πριηνέα, Κλεόβουλον τόν

"*) (Σόλωνος ύποθήκαι πρός τούς 'Αθηναίους. Τό άστυ ουδέποτε
θέλει άπολεσθή, διότι ύπερασπίζει τοΰτο ή μεγάθυμος ' Αθηνά, άλλ'οί
αστοί καί οί άδικοι- ηγεμόνες θέλουσι νά φθείρωσι τοΰτο).
ημετέρα δε πόλις κατά μεν Διός ούποτ ' όλεΐται
αίσαν και μακάρων θεών φρένας αθανάτων*
τοίη γάρ μεγάθυμος επίσκοπος δβριμοπάτρη
παλιάς Άθηναίη χείρας ύπερθεν εχει'
αυτοί δε φθείρειν μεγάλην πάλιν άφραδίησιν
αστοί βούλονται χρήμασι πέιθόμενοι,
δήμου θ* ηγεμόνων'άδικος νόος, όΐσιν ετοιμον
ϋβριος εκ μεγάλης άλγεα πολλά πα&εΐν'
ού γάρ επίστανται κατέχειν κόρον ούδε παρούσας
εύφροσύνας κοσμεϊν δαιτός εν ήσνχίη'
• · · · · · · · · · ·. . · · . .· *-··· · ·

• · · · ·.'· · ·; ·:· · ·.· · · · « · ·..·.♦
οϋθ ' Ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων
φειδόμενοι κλέτττουσιν εφ ' αρπαγή αλλοθεν άλλος
ούδε φυλάσσονται σεμνά θέμεθλα Δίκης,
η σιγώσα σύγοιδε τά γιγνόμενα πρό τ ' εόντα,
τφ δε χρόνω πάντως ήλθ' άποτισομένη.



Λίνδιον, Μύσωνα τόν Χηνιέα καί Χίλωνα τόν Λακεδαιμό-
νιον, οίτινες πάντες ομοίως κατελ,έγοντο είς τούς ποιήσαντας έλε- ·
γείας. Σύν αύτοΐς δ' άνηκε καί Ξενοφάνης ό Κολοφώνιο;, ού
|ν τω διδακτική έπει εμνηρ.ονεύσαμεν.

Φωκυλίδης ό Μιλήσιος (540 π. Χ.). Ούτος έποίησεν ελε-
γείας καί επη1). Τά ποιήματα αυτού είναι σειρά παραινέσεων και
γνωμών, αρχομένων έν τοις πλείστοις έκ τής φράσεως τόδε Φω-
Κυλίδεω. Ταύτα άνεγινώσκοντο πολύ ύπό τών άρχαίων καί άνε'δεί-
ξαν τον Φωκυλίδην τόν πρώτον t γνωμικό ν ποιητήν. Ούτος εχει
ύγιά διάνοιαν καί κρίσιν, δπως εύρη τό προσήκον, καί δη λέγει, οτι
θέλει νά άνήκτρ έν τή μέσττ τών πολιτών τάξει 2). Έκ τών ποιημά-
των τού Φωκυλίδου πάνυ ολίγα διετηρήθησαν.

Θέογνις. Κατά μίμησιν τών 'Ιώνων έποίησεν ελεγείας καί ό
Μεγαρεύς Θεογνις, δστις δύναται να θεωρηθή αντιπρόσωπος·.:τής γνω-
μικής ελεγείας. Ούτος ήκμασε περί τό 544 π. Χ. καί εφθασεν είς
βαθύ γήρας. Άνηκε τοις άριστοκρατικοις, οιτινες .έκ τών Μεγάρων
έξεδ ιώχθησαν ύπό τοϋ δήμου, καί.εμενεν έν Εύβοίο: καί; εν Σπάρτη
μέχρις δτου εν τοις Σικελικοϊς Μεγάροχς έκτήσατο το. δικαίωμα τού
πολίτου. Μετά τάς περιπλανήσεις ταύτας επανήλθεν εις τήν έαυτου
πατρίδα. Ούτος έποίησεν έλεγείαν είς τούς περισωθ,έντας τών
Συρακοσίο^ν, γνωμικόν ποίημα πρός τόν Κύρνον 3) καί πα-

i) (Φωκυλίδου έπη). . '

καί τόδε Φωκυλΰδεω' τετόρων άπό τώνδε γενοντο
φύλα γυναικείοι' ή. μεν κυνός, ή δε μελίσσης,
ή δε ουός βλοσυρής, ή δ* ίππου χαιτηέσσής'
εύφορος ήδε, ταχεία, πέρίδρόμος, είδος άρίστή' V

δε συός βλοσυρής ου τ 'άρα κακή ονδε μεν εσ&λή'
ή δε κυνός, χαλ^επή τε και άγριος' ή δε μελίσσης
οικονόμος τ' άγαϋή καϊ επίσταται εργάζεσθαι'
ής εϋχον, φίλ' εταίρε, λαχεΐν γάμου ιμερόεντος.
t -j Πολλά μέσοισιν άριστα' ίεσος θελει εν πόλει είναι.

3) (Ό Θε'ογνις συμβουλεύει τω Κύρνω, δπως έμμένη τή άρετ?)
προτιμών ταύτην του πλούτου).

πολλοί τοι πλουτοϋσι κακοί, αγαθοί δε πένονται.
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ραινετικάς ύποθήκας πρός άλλους εταίρους. Έξ δλων δέ
τούτων διεσώθησαν εις ημάς. 1389 στίχοι, έξ ών οί τελευταίοι 159
συνίστανται έκ στίχων εχόντων έρωτικήν ύπόθεσιν. Έκ τοϋ ποιήμα-
τος δ' δμως τούτου ώς γνήσια τοϋ Θεόγνιδος θεωρούνται, οσα φέ-
ρουσι τό δνομα τοϋ Κύρνου νέου εύγενοϋς. Τούτον ό ποιητής πειρά-
ται νά διδάζη καί καταστήση άγαθόν κατά τάς άριστοκρατικάς ίδέας ·
Πανταχοϋ έν τοις ποιήμασι τοϋ Θεόγνίδος γίνεται καταφανές τό
φλογερόν πάθος αύτοϋ κατά τών δημοκρατικών; Παρ' αύτώ έσθλοί
καί καλοί ούδέν άλλο είναι ή οί άριστοκρατικοί. Ούτω λοιπόν είς
τά έλεγεϊα τοϋ Θεόγνιδος είσέρρευσεν άλλοτρία ύλη, ή ri ς έθόλωσε
τόν κύριον άύτοϋ χαρακτήρα.

Έπειδή ή ηθική τοϋ Θεόγνιδος δέν εχει πολύ βάθος, άλλά νομί-
ζει τις, δτι έν τή γνωμολογί^ τούτου άκούει τήν συνήθη βιώτικήν
σύνεσιν, οί άνθρωποι είχον άνά στόμα ταύτην*. Καί έν τοις σύμπόίτίοις
δε ήδοντο αί ελεγείαι τοϋ Θεόγνιδος πρός αύλόν έπί πολλούς αίώνας.
Κατά παράδοξον δέ τρόπον ό άριστοκρατικός Θέογνις ήτο αρεστός
τοϊς δημοκρατι^οϊς 'Αθηναίοις έπί τοσούτον, ώστε εισήχθη καί είς
τά σχολεία αυτών ώς διδακτικόν βιβλίον.

Εκτός τών ανωτέρω μνημονευθέντων έλεγείας ύστερον έποίησαν
καί άλλοι δπκπρέψαντες καί είς άλλα είδη· ποιήσεως. Τοιούτοι δ'ειναΓ
Σιμωνίδης ό Κεϊος, δστις ένίκησε τόν τραγικόν ποιητήν Αί-
σχύλον έν έλεγειακώ άγω ν ι, ο ν ίδρυσαν οί 'Αθήνάίαι πρός τιμήν τών
έν Μαράθώνι πεσόντων. Καί άλλας δ' έλεγείας έποίησεν ούτος είς
τάς ένδοξους νίκας τών Ελλήνων κατά τών Περσών. χ.

·: Πρός τφ Αίσχύλφ καί άλλοι τραγικοί έποίησαν έλεγείας, ώς ό

άλλ' ημείς τούτοις ον διαμειψόμεθα
τής αρετής τον τιλοντον, επεϊ τό μεν εμτιεδον aieij
χρήματα δ' ανθρώπων άλλοτε άλλος εχει. ',
Κύρν', άγα&ός μεν άνήρ γνώμην εχει εμτιεδον αιέί,
τολμά δ' εν τε κακοις κείμενος εν τ' άγαθοϊς'
ει δε θεός κακω άνδρι βίον και τιλοντον οπάοοή,
άφραίνων κακίην ού δύναται κατέχειν.



Μελάνθιος, ού σώζεται εν δίστιχον είς τόν ΙΙολύγνωτον τον γρά-
ψαντα τήν Ποικίλην στοάν άνευ άμοιβής εκ φιλοτιμίας προς τήν .πό-
λιν, καί ό Χίος τραγικός "Ιων.

Προς δ'αναφέρονται, ώς ποιήσαντες ελεγείας,Εύηνους ό Πάριο;
σοφιστής νεώτερος σύγχρονος τώ Πλάτων ι. ΔιονυσιΟ; ό 'Αθηναίο;
πολιτικός άνήρ έπί Περικλέους,χαλκού; έπονομαζόμενος, διότι συν-
εβούλευσε τοις Άθηναίοις νά κόψωσι χαλκουν νόμισμα. Ό ποιητής
ούτος προέτασσε τό πεντάμετρον τοΰ έξα μέτρου. Κριτία; ό τών
τριάκοντα αρχηγός ποιήσας πολιτικάς ελεγείας, αϊτινες επεγράφοντο
Πολιτεϊαι. Καί 'Αντίμαχος ό Κολοφώνιο; έποίησεν ελεγείας,
ανήκει δέ τή ερωτική ελεγεία καί έποίησε τοιαύτην, ήτις έπεγράφετο
έκ του ονόματος τής ερωμένης αύτοΰ Λυδη. Ούτος, ώς εν τω Ιπει,
ούτω καί έν τή ελεγείο:, έγένετο ό πρόδρομος τών 'Αλεξανδρινών,
διότι έν τ7) ποιήσει αυτού υπάρχει Ιλλειψις φυσικής χάριτος καί «ζη-
τημένη τέχνη. <j -

§ν4. Αλεξανδρινοί ποίϊΐται ελεγείας.'

Οί Άλεξο^δρινοι εξηκολούθουν μέν ποιοΰντες Ιλεγείοςς κατά τό
παράδειγμα τών Ίώνών καί τώ^ν 'Αττικών ποιητών, άλλ' ήσαν μι-
μηταί μιμούμενοι ίδίως τόν Άντίμαχον. Έγένετο δ' ή έλεγε ία τότ«
οργανον μόνον τών ερωτικών παθών. *Ησ»ν δ' άρεστά ουχί τά μα-
κρά ποιήματα, άλλά τά βραχέα μέν, μετά τέχνης δ' όμως έπεξειρ-
γασμένα. Πρός ταύτην δ' δμως τήν άξι'ωσιν μόνον λόγιοι άνδρες
ήδύναντο νά έπαρκέσωσιν. Διά τόϋτο οί ποιηταί τής εποχής εκείνης
ήσαν καί σπουδαίοι γραμματικοί.

Οί 'Αλεξανδρινοί εποίησαν πολλάς έλεγείάς, άλλ' αύται άπώ-
λοντο, εκτός ολίγων λειψάνων, γινώσκονται δέ μόνον έκ τών μιμή-
σεων τών 'Ρωμαίων ελεγειακών, ίδιοί δέ τού Κατούλλου καί Προ-
περτίου. Έτιμώντο δε κατ' εξοχήν ύπό τών "Ρωμαίων ό Φίλητάς καί

Αυτοί5 γάρ δαπάναισι θεών ναούς άγοράν τε
Κεκροηίαν κόσμηο' ημιθέων άρεταΐς.
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ό Καλλίμαχος. Φιλητάς ό Κφος ήν διδάσκαλος τοΰ Θεοκρίτου καί
τοΰ γραμματικού Ζηνοδότου. Ή ελεγεία αύτοΰ προς τήν Βαττίδαήτο
έρωτική, τά δε σψζόμενα αποσπάσματα δεικνύουσιν, δτι ό ποιητης
κατείχετο ύπό λεπτών αισθημάτων. Τούτου μαθητής ήτο ΈρμΠ-
Οΐάναξ ό Κολοφώνίος, δστις τόν ' Αντίμαχον μιμούμενος έποίη-
έρωτικήν έλ,εγείαν έκ τριών βιβλίων, ίπιγραφομένην Λεόντιον.
. Έκ ταύτης διεσώθησαν παρ' Άθηνα.ίφ ένενήκοντα καί οκτώ στίχο*
περιλαμβάνοντες τάς έρωτικάς ιστορίας τών σπουδαιοτάτων ποιητών
άπό τοΰ'Ορφέως μέχρις αύτοΰ. Σύγχρονος τούτω ήτο ό Φανοκλής,
γράψας ποίημα έπιγραφόμενον έρωτες ή καλοί, εξ ού διεσώθησαν
μόνον είκοσι καί όκτώ στίχοι. Άλλ' ό επιφανέστατος δλων τής πε-
ριόδου ταύτης ητο Καλλίμαχος ό Κυρηναϊος (310 π. Χ.) επί
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, υφ'ού έγένετο επιστάτης τής εν Άλε-
ξανδρείι^ βιβλιοθήκης. Ούτος συνέστησε σχολήν,έξ ης έξήλθον πολλοί
ίλόγιοι καί ποιηταί, οίος ό Ερατοσθένης, Αριστοφάνης ό Βυ-
ζάντιος καί Άπολλο$νιος ό 'Ρόδιος.Έργα αύτοΰ ήσαν ποικίλα,
πεζά συγγράμματα, ύμνοι, έπιγράμματα, έλεγειαι καί λοιπά. Έκ
των ύμνων διεσώθησαν μέχρις ήμών ε£, ήτοι εις τον Αία, είς τόν
Απόλλωνα, εις τήν Άρτεμ.ιν, είς τήν Δήλον, είς την Δήμητρα καί
Ί είς τά λουτρά τής Παλλάδος, οίτινες είναι πεποιημένοι έν έξαμέτροις
κατά μ.ίμησιν τών 'Ομηρικών, εκτός τοΰ τελευταίου ποιηθέντοι* έν
. Ιλεγειακω μέτρω.^ Μείζονα δ ' δμως άξίαν είχον αί έλεγειαι αύτου,
: αΐτινες άπετέλουν συλλογήν τεσσάρων, βιβλίων καΐ ώνομάζοντο Αί-
τια. Είς τάς ελεγείας αύτοΰ άνηκε καί ή Βερενίκης κόμη, ήν
μετέφρασεν ό 'Ρωμαίος Κάτουλλος. Ό Καλλίμαχος ούτως έτιμάτο
παρά 'Ρωμαίοις, ώστε εθεωρείτο ό πρώτος ελεγειακός, ώς ό "Ομηρος
ό πρώτος επικός. Έκ τών ελεγειών αύτοΰ εχομεν ασήμαντα απο-
σπάσματα. Τελευταίος δ ' άντιπρόσωπος τής ελεγείας τών Άλεξαν-
δρίνων είναι ό έκ Νικαίας τής Βιθυνίας Παρθένιο;, δστις έν τω
Μιθριδατικφ πολέμψ συλληφθείς αιχμάλωτος άπήχθη εις 'Ρώμην
(72 π. Χ.). Ένταΰθα ενεκα τής παιδείας αύτοΰ ελευθερωθείς, έγέ-
νετο φίλος τοΰ ελεγειακού ποιητοΰ Κορνηλίου Γάλλου, δΓ όν έγραψε
τό σωζόμενον πεζόν β βλιάριον ερωτικά παθήματα, καί διδάσκα-

[I ' .
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λος του Βιργιλίου. Ούτος έποίησε καί άλλα ποιήματα, κατ' εξοχήν
δ' ελεγείας, αϊτινες πολύ έφημίζοντο.

£ 5. Περί επιγράμματος.

ν · ' f . , ... f ; · :· Κ» . . . , ,

Τδ έπίγραμρ.α εν τ ή συνήθει αύτοϋ μορφή είναι μικρά έλεγεία.
Τούτο μέτεχειοίζοντο επί τάφων προς βραχϋτάτην εκφρασιν.'τών
σπουδαιότερων μερών τής ιστορίας τοϋ θανόντος, επί αναθηματικών
άντικειμε'νων προς δείξιν καί έρ μηνείαν αυτών,· Ιπί όδών, πηγών,
ναών καί άλλων παντοίων μνημείων πρός εκφρασιν ηθικής'Ttvoç
ιδέας ή συμβουλής. Κατ' αρχάς οί άρχαΐοι μέτεχειρίζοντο εν τΩ έπι-
γράμματί τό έξάμετρον, ύστερον δ* όμως επεκράτησε τό δίστιχον
καί μόνον κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, δτε οι ποιηταί ^έποίουν
σκωπτικά επιγράμματα εισήχθη ό νεωτερισμός τής χρήσεως τοΰ ιαμ-
βικού τριμετρου καί τοΰ σκάζόντος ιάμβου. Τά έπιγράμματοί ήσαν
βραχε'α μεν (έξ ενός ή δύο στίχων), αλλά μετ1 εύστοχου καί υψηλής
ιδέας. Βραδύτερον έγίνοντο μεν πως εκτενέστερα, άλλά πάντοτε η
βραχυλογία έν τω έπιγράμματι έθεωρήθη ώς μεγίστη αρετή. Τούτο
δ' ομως προϋποτίθησι κρίσιν καί ώριμότη'τα διανοίας, είς ήν όΐ Έλ-
ληνες έφθασαν κατά τήν Άττικήν περίοδον. Διά τοΰτο κύριος και
άκρος τεχνίτης τών επιγραμμάτων είναι ό κατά τήν περίοδάν ταύ-
την άκμάσας Σιμωνίδης ό Κεϊος. Τούτου τά έπιγρ&μματ'α είχον
εύστοχον βραχυλογίαν^ ύψος εννοιών καί συγκινητικήν άπλότητα. Τφ
ποιητή τούτφ άνέθεντό αί πόλεις αί κατά των Μήδων άγωνισάμεναι
τήν σύνθεσιν τών επιγραμμάτων προς άνάμνησιν τών ένδοξων αύτών
αγώνων. Ύπό πάντων δ'άριστον επίγραμμα θεωρεϊτοά το ποιηθέν
προς τιμήν τών μετά τοΰ Λεωνί δου πεσόντων έν Θέρμοπύλαίς
'Ομοίως δε μεθ' ικανής ευφυίας είναι πεποιημένον τό είς τήν έν Μ«-
ραθώνι μάχην, διότι τούς ένταΰθα άγωνισαμε'νους εικονίζει ώς προ-
μάχους ολοκλήρου τής Ελλάδος2). "Έτι δ ' επαινείται τό χαράχθέν
•-~-- -ι

ώ ξεΐν, άγγέλλειν Λακεδαι μονίοις, δτι ττ}δε
κείμεϋα, τοις κείνων ρήμασι πειϋόμενοι.
-) eΕλλήνων ττρομαχονντες Αθηναίοι Μαραϋώνι
χρυσοφόρων Μήδων εστόρεααν δνναμιν.



ύπό τό άγαλμα του Πανός, τοϋ βοηθήσαντος τοις Άθηναίοις, §τε-
.ούτοι ήγωνίζοντο εν τω πεδίφ τοϋ Μχραθώνος1). Έποίει δ' ό Σιμω-
νίδης επιγράμματα ού μόνον πρός έπαινο ν, άλλά καί προς ψόγον, ώς
τό είς Τιμοκρέοντα τόν -'Ρόδιον, <5στις ή"ο άντίτεχνός αύτοϋ 2).

-Έπί δέ τών Άλέξανδρεωτικών χρόνων, οτεη ποιητική δύναμις
είχεν έξαντληθή, ώστε δέν ήδύναντο νά ποιώσί μεγάλα ποιήματα,
έκαλλιέργεΐτο κατ' έξοχήν τό επίγραμμα μετά καλής επεξεργασίας
τής γλώσσης και τοϋ ρυθμού καί περισσής ειρωνείας καί.λεπτότηιος.
Διά τοϋτο δέ καθ' βλου τά έξάμετρα έν τοις Ιπιγράμμασι τών Αλε-
ξανδρινών «Τναι πεποιημέν'α μετά πλείονος χάριτος ή έν τοις Ιπε«ι
τών ποιητών. Παραλείποντες τούς πολλούς τών χρόνων τούτων έπι—
γραμματοποιούς άναφέρομεν μόνον τάς ποιήτριας Άνΰτην έκ Τε-
γέας (290), θήλυν "Ομτιρον, ής σώζον αι είκοσι καί δυο έπιγράμ-
ματα είς πηγάς, ιερούς τόπους, ζώα καί θηρία, Νοσσίδα έκ Λοκρών
τής κάτω Ιταλίας, ποιήτριαν .ερωτικώνέπιγραμμάτων, ής σώζονται
δέκα επιγράμματα, ών εν έρωτικόν, έν ω παραβάλλει έαυτήν πρός
τήν Λεσβίαν Σαπφώ,3) Μυρω (ή Μοιρώ) έκ Βυζαντίου καί Ήδύ-
νλην. τήν Άθήναίαν.

Καί κατά τούς ρωμαϊκούς δέ χρόνους, καθ ' ού: εγένετο εισαγωγή
τοϋ ιαμβικού τριμέτρου καί τοϋ σκάζοντος ιάμβου έ'νεκα. τοϋ σκω-
πτικού περιεχομένου τών επιγραμμάτων, καί τούς βυζαντιακούς, ή
ποίησις τών. έπιγραμμάτων έξηκολούθει άφθονος καί ποικίλη. Σφ-
ζονται δέ πλείστα,επιγράμματα πολλών ποιητών τών χρόνων τούτων.
Άρχηθεν ύπό τοϋ έκ Γαδάρων επιγραμματοποιοϋ Μελεάγρου

Λ) τόν τραγόπουν εμε Πάνα, τον 'Αρκάδα, τόν κατά Μήδων
τόν μετ' 'Αθηναίων στήσατο Μιλτιάδης,
πολλά πiœν καϊ πολλά φάγουν και πολλά κάκ3 ειπών
ανθρώπους κεϊμαι Τιμοκρέων 'Ρόδιος.,
ώ ξεν3, ει τό γέ πλεΐς ποτι καλλίχορΟν Μντιλάναν
τάν Σαπφούς χαρίτων άνθος ενάυοομενος,
ειπείν, ώς Μούοαισι φίλα τ3 ήν α τε Αοκρις γα
^τίκτεν, ισαις δ' δτι μοι τοννομα Νοοοίς, ιθι.
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κυνικού φιλοσόφου (80 π. Χ.) ετέθη ή βάσις 'Ανθολογίας, ήτοι
συλλογής τών διαφόρων επιγραμμάτων, άτινα άλλως μικρά δντα
Ικινδύνευον ν ' άπολεσθώσιν. Τόν Μελέαγρον έμιμήθησαν καί άλλοι
ύστ«ρον έπιγραμματοποιοί ποιοΰντες τοιαύτας συλλογάς, μέχρις δτόυ
ό κατά τόν Ινατον μ.Χ. αιώνα ζήσας Κωνσταντίνος Ô Κεφαλάς,
λαβών ώς βάσιν τάς τοιαύτας τών προηγουμένων χρόνων συλλογάς,
«ποίησε τήν πληρεστάτην δλων, ήτις σώζεται ύπό τό όνομα 'Ανθο-
λογία Παλατινή.

§ 6. 'Ιαμβική noindiç.

Ή ιαμβική ποίησις σκοπεί, δπως διά τοϋ σκώμματος καί τοΰ
χλευασμού διεγείρε είς άντικείμενόν-τι τήν περιφρόνησιν καί τόν γέ-
λωτα. Διά τούτο ή ποίησις αύτη είναι σατυρική ποίησίς. Αύτη
Ιγεννήθη έκ τών φυσικών καί άτέχνων τοΰ λαοΰ σκωμμάτων, ιάμ-
βων καλουμένων (έκ. τοΰ ίάπτειν, ρίπτειν, προσβάλλειν), τά όποια
θρησκευτικώς έπετρέπετο κατά τήν έορτήν τής έν Έλευσϊνι Δήμη-
τρος οί έορτάζοντες νά διευθύνωσι κατ' άλλήλων. Έκ τούτου, δ',
ώς φαίνεται, προέκυψεν ό μύθος περί τής άρχής των ιάμβων, δτι
δηλ. έν Έλευσϊνι ή θεραπαινίς Ίάμβη δι' αστείων λόγων καί
σκωμμάτων εκίνησε τόν γέλωτα είς τήν τεθλιμμε'νην θεάν Δήμητρα
δια τήν άρπαγήν τής θυγατρός Περσεφόνης. Τά δτμώδη ταύτα σκώμ-
ματα, άτινα άλλως, επειδή τό σκώπτειν έγκειται τγ\ άνθρωίνγι φύ-
σει, άρχήθεν εύρίσκομεν εγκατεσπαρμένα είς πολλά μέρη τής ποιή-
σεως, ώς έν Όρ.ήρφ, δπου οί ήρωες σκώπτουσιν αλλήλους, παρέλαβε
πρώτος καί διεμόρφωσε τεχνικώς είς ποίησιν ιδίου με'τρου καί ρυθμού
ό 'Αρχίλοχος έξ έπιφανούς οίκου τής Πάρου καταγόμενος (700
π.Χ). Ό πατήρ αύτοΰ Τηλεσικλής ήγαγεν άποικίαν Παρίων είς θά-
σον, μετά τού πατρός δέ έπορεύθη εκεί καί ό 'Αρχίλοχος. 'Αλλ' ή
άπο'.κία εκείνη περιπλεχθεϊσα είς πολέμους πρός εγχώριους λαούς ήτύ-
χησε και ούτως ο ποιητής έπέστρεψε πάλιν εις Πάρον. Γνωστή δ 'είναι
ή σχέσις αύτοΰ πρός τόν οίκον τοΰ Λυκάμβα, ούτινος την· νεωτάτην
θυγατέρα Νεοβούλην άγαπήσας έμνηστεύσατο. 'Αλλ' ό πατήρ Λυ-
κάμβας τήν ύπόσχεσιν άποσύρας έδοκίμασεν ύστερον ούτω λυπηρώς
τήν σκορπιώδη γλώσσαν τοΰ ιαμβογράφου, ώστε αύτός καί αί θυγα-
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τέρες άπήγξαντο. Κατά τινα δε μάχην πρός τούς Σαίους, εθνο^Θρ^-
κικόν, ερρ'.ψεν ό 'Αρχίλοχος τήν ασπίδα ουκ έθέλων, δπωςσωθή.
Διά τήν δειλίαν ταύτην οί Σπαρτιάται τούτον πορευθέντα ποτε είς
τήν Σπάρτην εςεδίωξαν τής πόλεως. Έπί τέλους ούτος έφονεύθη εν
τινύπολέμ.ίρ πρός τούς Ναξίους ύπό τίνος Ναξίου Καλώνδα όνομα-
^ομένου. Γ _* ; ; .

Μέχρι του 'Αρχιλόχου έγινώσκετο μόνον το δακτυλικόν έξάμε-
τρον, δπερ εχον τήν άρσιν ί'σην πρός τήν θέσιν (—άρ.] υυ θέσ.) έχει
τόν-χαρακτήρα σεμνόν. 'Αλλ' ό ποιητής ούτος έγκαταλιπών τοϋτο
έδημ'ούργησε μέτρα έκ του ρυθμικού γένους, οπερ ονομάζεται δι-
^πλάσιον, διότι έν τούτφ ή άρσις εχει διπλάσιον λόγον προς τήν θί-
σιν, δηλ. τόν ϊαμβον (υ — ) καί τόν'.-τροχαίο ν (—υ). .'Ο ιαμβικός
στίχος τού 'Αρχιλόχου συνέκειτο έκ τριών διποδιών καί διά τούτο
;έκαλεϊτο τρίμετρον, ό δέ τροχαϊκός έκ τεσσάρων, δθεν τετράμετρον
ώνομάσθη. Τά νέα ταΰτα.μέτρα ο 'Αρχίλοχος ήγαγεν είς άνυπέρ-
βλητον ρυθμικήν έντέλειαν. Πρός δ' ό Άρχίλογος έπενόησε τήν πα-
ρακαταλλαγήν, νέον δηλ. είδος άπαγγελίας, καθ' ο τό ποίημα
άπηγγέλλετο μόνον μετά ρυθμού', ούχί δέ καί μετά μέλους καί ύπε-
€οηθεϊτο ύπό τοϋ μουσικού οργάνου, δπερ Ίαμβύκη έκαλειτο.
Κατείχε δηλ. ή απαγγελία αύτη μέση ν τινά θέσιν μεταξύ πλήρους
άσεως καί άπλής προφοράς.

Ό 'Αρχίλοχος έποίησεν έλεγείας, ιάμβους1), τροχαϊκά τε-

') (Έκ των σωθέντω'ν άποσπασμάτων τοΰ Αρχιλόχου).

"Ιαμβοι

ου μοι τά Γύγεω τον πολυχρύσου μέλει,
ονδ' εΐλέ πώ με ζήλος, ούδ ' άγαίομαι
θεών έργα, μεγάλες δ 3 ουκ ερέω τυραννίδος'
άπόπροθεν γάρ ε στ. ν οφθαλμών εμών.

'Γετράμετοα
Τοΐς θεοΐς τιθεΐν άπαντα' πολλάκις μεν εκ κακών
άνδρας δρθοϋσιν μελαίνγ] κείμενους επί χθονί,
πολλάκις δ' άνατρέπονσι καϊ μάλ3 ευ βεβηκότας.



— 140 -

τράμΧτρα, έπωδούς καί ί^μνους. Άπαντα ταύτα εκτός άπο—
σπασμάτων άπώλοντο. Καί έν μεν__τοϊς ίάμβοις ό "Αρχίλοχος έξεδή-
λου όργήν και πικρίαν, έν δέ τοις τροχαϊκοϊς τετραμέτροις επικρατεί
μεν τό σκώμμα καί ό πικρός σαρκασμός,· άλλά τό μέτρο.· τοΰτο χρη-
σιμεύει καί'πρός δήλωσιν λυρϊκοΰ αισθήματος, διδασκαλίας καί ενίοτε
θερμής παραινέσεως. Οί δ' έπφδοί όντες στίχοι βραχύτεροι τιθέμε-
νοι μετά μακροτέρους κατά κανόνικήν σειράν, οίον ιαμβικός δίμετρος
μετά τρίμετρον κτλ., έσχημάτιζον οίονεί έπωδόν. Πολλά τών μέ-
τρων τοΰ ποιητοΰ γνωρίζομεν ού μόνον έκ τών άποσπασμάτων, άλλά
καί εκ τών μιμηθε'ντων τόν ποιητήν 'Ρωμαίων ποιητών, ώς τοδ
; 'Οράτιου. -

Καί έν τή γλώσσ.η ό 'Αρχίλοχος ένεωτέρισε, διότι άφείς τήν μέ-
χρι τής εποχής εκείνης συνήθη έπικήν γλώσσαν, διέπλασεν άλλην,
ήτις ομοιάζει μάλλον πρός τήν τών κωμικών καί πεζογράφων ή πρός
την έπικήν. Άπό τής Ιάδος τοϋ'Άρχιλό/ου μέ^ρι του Άττικισμοΰ
μόνον εν βόμα υπάρχει. Τόν Άρχίλοχον δ' ού μόνον οί ιαμβογρά-
φοι είχον ώς πρότυπον, άλλά καί οί δραματικοί ποιηταί τούτον είχον
έν πολλοίς ύπ' οψει. 'Επίσης δέ καί των- κωμικών ύπήρςε πρόδρομος.

Έν γένει ό 'Αρχίλοχος ήτο μεν αίσχροπρεπή'ς καί ψογερός, ευε-
ρέθιστος καί εμπαθής, άλλά τήν ÉÇoyov αύτοϋ ποιητικής άξίαν ουδείς
ήδυνήθη ν' άμφισβητήση. Ούτος έδοξάσθη ύπό τοϋ Μαντείου, οπερ
τον φονε'α αύτοϋ Καλώνδαν διέταξε νά έξέλθη εκ τοϋ ναοΰ1), ώς
φονέα τοΰ θεράποντος τών Μουσών, καί οι Πάριοι ώς θεόν ετίμ,ών.

υπτίους-κλίνουσ3' επειτα πολλά γίγνεται κακά,
και βίου χρήμτ\ πλανάται καϊ νόος παρήορος. _

"Υμνος.p.ίς Ήρακλέα
Ύήνελλαί ,. τ. . .. ν

Καλλίνεκε, χαϊρ3, άναξ, Ήράκλεες,
αυτός τε καί 3Ιόλαος αίχμητά δύο.
Τήνελλα.

Καλλίνικε, χαϊρ3, αναξ, eΗράκλεες.
Μ'ουοάων θεράποντα κατέκτανες' εξιθι νηου.
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Όλίγω νεώτερος τοΰ 'Αρχιλόχου (655 π. Χ.) ήτο ό δεύτερος
Ιαμβογράφος Σιμωνίδνι; ό 'Αμοργίνος. Ούτος κατήγετο μέν έκ
Σάμου, άλλ ' άποικίαν εις Άμοργόν άγαγών καί ένταύθα έγκατα-
βιώσας ώνομάζετο 'Αμοργίνος. Τούτου σφζεται άπόσπασμα έξ έκα-
τόν δέκα καί όκτώ στίχων, έν ω έν καθαρά 'Ιωνική γλώσση καί
αύστηρω τριμετρφ ίαμβικώ επιτυχέστατα παραβάλλει τόν χαρα-
κτήρα τών γυναικών πρός τόν χαρακτήρα τών ζώων1). Λέγει δηλ.
δνι οί θεοί έδημιούργησαν τά διάφορα είδη τών γυναικών Ικ διαφό-
ρων ζφων, π. χ. τήν ρυπαράν γυναίκα έξ ύός, τήν πανοΰργον έξ άλώ-
πεκος καί ούτω καθεξής. Έν έπιλόγω δέ λέγει, οτι ή γυνή είναι τό
μέγιστον κακόν. 'Εκτός τούτου σώζεται καί έ'τερον βραχύτερον άπό-
σπασμα, δπερ είναι παραίνεσις πρός τόν έαυτοϋ υίόν, καί έν ω ομιλεί
περί τής ματαιότητος τών άνθρωπίνων ενεργειών. Ενταύθα δέν υπάρ-
χει σατυρικόν άλας, δπερ δεικνύει, ότι ή άρχαιοτέρα ιαμβική ποίη-
σις δέν ένέμεινεν άναγκαίως εν τοϊς σκώμμασιν.

■ .-1---

(Έκ τών σ^>ζομένων Σιμωνίδου τού 'Αμοργίνου). Ή έξ ίππου
γυνή άμελούσα τών του οίκου καί περί τόν καλλωπισμόν σπουδά-
ζουσα γίνεται κακών πρόξενος το> άνδρί).

ΐ; · · ' ' ....... · '

■

Τήν δ ' ίππος άβρή χαιτέεσα3 εγείνατο,

ή δούλι εργα και δνην περιτρέπει'

κοϋτ3 αν μύλης ψαύσειεν, οϋτε κόσκινον

αρειεν, οϋτε. κόπρον έξ οίκον βόλοι,

οϋτε πρός Ιπνόν+. άσβόλην αλενμένη,

ΐζοιτ3' άνάγκη δ3 αν δρα ποιείται ψίλον'

λοϋται δε πάσης ήμέρης απ ο ρύπο ν

δις, άλλοτε τρις, και μύροις αλείφεται'

αίεΐ δε χιιίτην εκτενισμένην φορεί,

βοϋεΐαν, αν&έμοισιν εσκιασμένην.

καλόν μεν ών ϋέημα τοιαύτη γυνή ν

αλ.λοισι. τφ δ3 εχοντι γίγνεται κακόν,

ήν μήτις ή τύραννος ή σκηπτοϋχος ή,

όστις τοιούτοις ϋνμόν άγλα'ιζ ε τα .



Ό ιαμβογράφος ούτος, δστις έν τα> κανόνι τών 'Αλεξανδρινών
φέρεται δεύτερος, δέν ήτο μέν ίσος προς τόν 'Αρχίλοχον κατά τήν
δύναμιν, μεγαλοφυΐαν, χάριν καί ροήν τών φράσεων, ίσουτο δ ' δμως
κχτα τήν σατυρικήν οξύτητα καί πικρίαν.

Τή όδφ τού 'Αρχιλόχου καί Σιμωνίδου ήκολούθησεν ό τρίτος
ιαμβογράφος

Ίππώναξ ό Έφέσιος (-540 π. Χ.). Ούτος εκδιωχθείς Οπό τών
τυράννων τής έαυτοϋ πατρίδος Άθηναγόρου και Κ ωμά κατέφυγεν
είς Κλαζομενάς, ένθα έβίω έν μεγίστη πενίοί. "Ισως δ ' ή πενία αύτη
συνεβάλετο, δπως ό ποιητής βλέπη τά του κόσμου διά κακού όμ-
ματος, διότι έν τοις σωζομένοις αύτοϋ άποσπάσμασιν αγωνίζεται ού·
μόνον κατά τών προσωπικών αύτοϋ εχθρών, κλλά καί κοιτά τής πο-
λυτελείας καί τής άνηθικότητος, ύφ' ών αί Ίωνικαί πόλεις επασχονν
Πρός δέ σκώπτει τάς γυναίκας, άλλ' ούχί μετά τής άγροίκου σπου-
δαιότητας τοϋ 'Αρχιλόχου, άλλά μετά χάριτος καί μειδιάματος. Ή
πικρία τών ιάμβων-τοϋ Ίππώνακτος ήτο παροιμιώδης-. Ταύτην έδο»
κίμασαν κατ' εξοχήν οί άγαλματόποιοί άδελφοί Βούπαλός καί "Αθη-
ν·.ςν οίτινες τόν ποιητήν, μικρόν δντα τό σώμα καί δυσειδή τήν όψιν,
εικόνισαν δυσειδέστερον καί είς κοινήν θέαν πρός χλεύην έξέθεντο.
'Αλλ' ό υβρισθείς ποιητής ούτω; άπηνώς κατεδίωξεν αυτούς δια του·
όπλου τών ίάμβων αύτοϋ, ώστε ούτοι άπήγξαντο.

Μέτρο ν- ό Ίππώναξ, πλην τών συνήθων τή ιαμβική ποιήσει,
ιάμβου καί τροχαϊκού τετραμέτρου, μετε/ειρίσθη καί τόν χο^λίαμόον
ή τρίμετοον σκάζοντα, ον αύτός νεωτερίσας έν τφ μέτρω έφεϋρεν.
Τό μέτρον τοϋτο έχει τον τελευταϊον πόδκ άντι ιάμβου σπονδεϊον η

τροχαίον ώς έξης υ—-υ-—]υ—υ"—] υ---υ καί γεννά: άρρ\>θμίαν άρ-

μόζουσαν τή λοιδορία. Ό Ίππώναξ-λέγεται πρός τούτοις καί εύρε-
τής τής έπικής παρωδίας, περί ής εμπροσθεν, διελάβομεν.

; 1|||: - ! ; fe I ·

g 7. Πεοτ μελικής ποιήόεως.

Ή τελεία μορφή τγίς λυρικής ποιήσεως είναι ή μελική, ποίησις.
Διότι έν τή ελεγεία γενομένης μεταβάσεως άπό τοϋ έπους είς την



λυρικήν π^ίησιν, συνεδέθη τό παρελθόν μετά τοϋ παρόντος, εν δε τφ
ίάμβω προέβη έτι περαιτέρω ό 'Αρχίλοχος καί απεικόνισε διά τοϋ
ευκινήτου ρυθμοϋ τοϋ ιάμβου τό εύμετάβλητον τών ανθρωπίνων πα-
θών* εν τή μελική δ^-δμως ποιήσει τό παρελθόν εντελώς υπεχώρησε
καί αύτη έγένετο τό όργανον τοϋ παρόντος καί τών παθών αύτοϋ.
'Ανέπτυξαν δέ τήν μελικήν ποίησιν κατ' εξοχήν οί Αιολείς καί Δω-
ριείς,κατά διάφορον δ' δμως τρόπον. Παρά μέν τοις Αίολεϋσι κύριος
χαρακτήρ τής μελικής ποιήσεως είναι ή εκφρασις τοΰ άτομικοΰ πά-
θους, δπερ κατέχει τόν ποιητήν καί τό όποιον έκδηλοϋται είς εμπαθή
αισθήματα, ώς έπί τό πλείστον μέν έρωτος και αγάπης πρός τόν
οίνον, ενίοτε δέ φιλίας, μίσους, χαράς, λύπης καί λοιπών ψυχικών
συγκινήσεων. Αύτη δεν έχει τόν μονοειδή ρυθμόν τοϋ. διστίχου τής
έλεγείας, άλλά σχηματίζει στ ροφάς εξ ό λίγων στίχων (συνήθως τεσ-
σάρων), κανονικώς καί άμεταβλήτως- έπαναλαμβανΟμε'νας άπ ' άρχής
μέχρι τέλους πρός άποτέλεσιν τοΰ όλου. ποιήματος τής ωδής. "Η-
δετο δ1 ή Αιολική μελική ποίησις ύπό τοΰ ποιητοΰ μόνου πρός μου-
σικόν όργανον καί άνεπτύχθη έν ταΐς Αίολικαΐς πόλεσι της Μ. 'Α-
σίας, ·. y ατ ' εξοχήν δέ έν τή Λέσβψ. Αύτη διάλεκτον εχει, ώς έπί τό
πλείστον, τήν Αίολικήν, αν καί ό. 'Ανακρέων, δστις ώς εκ τοΰ είδους
τής ποιήσεως αύτοΰ ενταύθα κατατάσσεται, εχει γράψει εν 'Ιωνική
οιαλέκτω. Παρά δέ τοΐς Δωριεΰσιν ή μελική ποίησις δεν εκφράζει, <ί>ς
παρά τοις Αίολεϋσι πάθη καί συναισθήματα ενός μόνου προσώπου,,
άλλά διερμηνεύει τάς ίδέας καί τά ηθικά συναισθήματα ολοκλήρου
πλήθους ή έθνους. Άδομένη δε έν πανηγύρεσι καί έορταΐς θεών ειχι
γενικόν ηθικόν διαφέρον. Πρός δέ ή μουσική αύτης παρηκολουθεΐτο.»
ύπό κινήσεων τοΰ σώματος αναλόγων προς τά έν τή ψυχή έγειρόμενα
-ύπό τοΰ ποιήματος συναισθήματα. Διά τόϋτο παρά τοΐς Δωριεϋσι
μεν αύτη ήτο χορίκή, ηδετο δηλ. πρό τοϋ βωμοϋ ή περί αυτόν ύπό
χοροϋ όρχουμένου, παρά τοϊ; Αίολεϋσι δε κατ' έξοχήν μουσική,
ήδετο δηλ. μόνον πρός. μουσικόν όργανον άνευ όρχήσεως. "Ετι δέ
παρά Δωριεΰσιν ή μελική ποίησις ϊγetiστροφ*ς"συνισταμένας έκ με-
γάλων καί τεχνικών μελών, τής στροφής, άν,τιστροφής καί, επωδού,
έν αντιθέσει πρός τάς Αίολικάς στροφάς, αίτινες είναι άπλαΐ καί
βράχε ία ι ; Ώς δ ' έν τή Δωρική ποιήσει υπάρχει ποικιλία ρυθμική,
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-ούτω >.αί ποικιλία περιεχομένου, διότι τα αισθήματος και διανοήματα
εχουσι μεγάλην έκτασιν καί ποικιλίαν. Διά τοΰτο έν τή Δωρική ποιή-
σει υπάρχει τολμηρά σύνθεσις διανοημάτων, αποτελούντων δ' ομως
μίαν ενότητα ρυθμού καί εννοίας. Έπί πάσι δέ τούτοις αύτη εχει
*διον. χαρακτηριστικών καί τήν διάλεκτον, ήτις είναι ή σοβαρά, με-
γαλοπρεπής καί βραχεία Δωρική.

§ 8, Κϊδη μελικής ποιήϋεως.

Ή μελική ποίησις είναι πολυμερεστάτη- καί διαιρείται είς πολλά
εϊδη, ών άλλα μεν άναφε'ρονται είς τούς θεούς, άλλα δέ εις τούς αν-
θρώπους. Καί είς τούς Θεούς μεν άναφε'ρεται ό ύμνος, όστις καθ'
ολου είπεϊν ήτο ασμα πρός τιμήν τών θεών, άδόμενον προς κιθάραν
ύπό χορού. Έν άρχαιοτκτοις χρόνοις οί ύμνοι δεν είχον λυρικον,
άλλ" έπικόν χαρακτήρα, πεποιημένοι έν έξαμέτρω καί εχοντες υπο-
θέσεις μύθους τών θεών, οις άνήκεν ή εορτή. Βραδύτερον δ' <5μως οί
λυρικοί ποιηταί άντικατε'στησαν τό εξάμετρον δι' άλλων μέτρων.; ό
δβ Στησίχορος μετεχειρίσθη είς αύτούς στροφήν, αντιστροφής καί
έπωδόν."Αλλο δ'είδος τοις θοΟϊς επίσης άναφερόμενον είναι τά προσ-
όδιον ασμα άπό τοΰ αδεσθαι (πρός αύλόν) έν τω τιροσιέναι
τοις βωμοις ή τοις ναοΐς. Ό παιάν, ^κατ' αρχάς μεν πρός
τιμήν του 'Απόλλωνος ή τής 'Αρτέμιδος, ύστερον δέ πρός πάντα
θεόν. "Ό διθύραμβος, κεκινημενον καί ενθουσιώδες ασμα του Διο-
νύσου πλήρες μέθης καί παιδιάς! Τούτου ούχί πολύ διάφορος ήτο ό
ίόβάΚχος. Ό νόμος, ονομασθείς ούτω, Ικ τοΰ οτι ό ποιητής τάς
λέξεις εις τό μέτρον συναρμόζων ήτο δεδεμένος υπό ώρισμε'νων κανό-
νων ή νόμων. Κατ' αρχάς ό νόμος άνεφέρετο. είς τήν λατρειαν τοΰ
'Απόλλωνος; άλλ' ύστερον είς άλλους θεούς. Εισήχθη δέ καί είς
αυτόν ό χορός καί ούτως Ιπλησίασε πρός τόν διθύρ>μβον, διέφερε δ
£μως αύτοΰ κατά τήν πολλήν τάξιν. Τά Άδωνίδια ^σματα ανα-
φερόμενα είς τον Άδωνιν. Τό ύπόρχημα, φσμα είς 'Απόλλωνα,
φδόμενον έν όρχήσει μετά ζωηρών ρυθμών -καί κατά τοΰτο διαφέρει
τοΰ παιάνος.

Είς τούς ανθρώπους ο- αναφέρεται τό έγκώμίον, χορικό ν ασμα
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πρός εξοχον τιμήν φίλου ή ήγεμόνος. Είδος τούτου κοινότερον ήτο
τό επινίκιον (μέλος) ή ό έπίνικος (ύμνος), δι' ού έδεξιοΰντο τούς
-εν. τοις έθνικοΐς άγώσι νικητάς οί φίλοι αύτών κατά τήν έσπέραν τής
νίκης, καί αί πόλεις, οτε οί νικηταί έπανήοχοντο είς τήν εαυτών
πατρίδα. Τό σκόλιον ή σκολιόν, ασμα άδόμενον παρά τούς πό-
τους. Τούτο ώνομάζετο ούτως έ'νεκα τής αταξίας τής σειράς τών
Ιννοιών. Τά παρθένια, άδόμενα ύπό παρθένων χορευουσών. Ταύτα
ήκμαζον έκεϊ, ενθα ύπήρχεν έλευθερία γυναικών, ώς έν Σπάρτη. Τά
έρωτικά. Ό ύμέναίος, άσμα άδόμενον, ότε ήγετο ό νυμφίος τήν
νύμφην έκ τής πατρικής οίκίας. Καί τό έπιθαλάμιον, ασμα άδό-
μενον πρό του θαλάμου τών νεόνυμφων.

Έκ τών ανωτέρω τινά μέν ιδία προσιδιάζουσι τή Αιολική με-
λική ποιήσει, ώς τά έρωτικά, οί ύμέναιοι, έν οίς διεκρίθη ή Σαπφώ,
καί τά σκόλια, άτινα, έπειδή άπήτουν παρουσίαν πνεύματος καί
τοιαύτην κατ' έξοχήν είχον οί 'Αθηναίοι, παρά τούτοις κατ' εξοχήν
ήσαν αρεστά. Ούτοι ήδον καί άλλα μέν σκόλια, μάλιστα δέ τό σχ.ό-
λιον τών τυραννοκτόνων Τά εγκώμια δ' ομως, ών δευτερεύοντα
*?δη είναι οί έπίνικοι, τά ύπορχήματα, τά παρθένια καί άλλα,
*ίδία άνήκουσι τή Δωρική χορική ποιήσει.

§ 9. Ποιηται μελικής ποιήόεως.

Έν συνόλ<ρ εκκριτοι ποιηταί τής μελικής ποιήσεως αναφέρονται
Ιννε'α' 'Αλκμάν, Σαπφώ, 'Αλκαίος, Στησίχορος, "Ιβυκος,
Άνακρέο^ν, Σιμωνίδης, Πίνδαρος καί Βακχυλίδης. Έκ τού-
των ό 'Αλκαίος* ή Σαπφώ, ό νΙβυκός καί ό 'Ανακρέων άνήκουσι τή

. : -JOT

iy Έν μύρτου κλαδί τό ξίφος φορήσω,

ώσπερ eΑρμόδιος και 3Αριστογείτων, .

δτε τόν τύραννον κτανέτην
ίσονόμους τ3 3Αθήνας εποιησάτην.

φίλταθ3 Άρμόδι3, οϋ τί που τέ&νηκας,
νήσοις δ3 εν μακάρών σε φασιν είναι,
ίνα περ ποδώκης Άχιλλενς
Τυδείδην τε φασιν εθσλόν Δ.ομήδεα.

10



Αίολικη μελική ποιήσει, ό δ' 'Αλκμάν, ό Στησίχορος τή δωρική με-
λική (χορική) ποιήσει καί ό Σιμωνίδης,, ό Πίνδαρος καί ό Βακχυλί-
δης τή άκμή τής έν γένει (καθολικής) μελικής ποιήσεως. Προς δ' ανα-
φέρονται έκτος τής Σαπφούς καί αί εξής ποιήτριαι* Πράξιλλα,
Μοιρώ, 'Ανύτη, "Ηριννα, Τελέσιλλα, Κόριννα, Νοσσίς και
Μύρτις.

α'.

§ 10. Ποιηταί Αιολικής μελικής ποιή(ίεως,

"» ·νζ,χ~, ·Vi , ν.ίιχΐχν "V .·. i > ·: ·.·■;■*· ύ . :~·χί .oJxAiXi'

1) Άλκ αΐος. Πρό του 'Αλκαίου άξιος μνήμ.ης είναι ό Τέρπαν-
δρος, ό άρχαιότατος πάντων τών Λεσβίων ποιητών. Ούτος οφείλει
τήν δόξαν αύιοΰ μάλλον είς τήν μουσικήt ή είς τήν ποίησιν, διότι
πρώτος αυτός είσήγαγεν άντί τής τετραχόρδου κιθάρας τήν επτάχορ-
δον καί διεμόρφωσε τεχνικώς τόν Κ\θ α ρ ω δ ι κ ό ν νόμον, δν διεΐλε
κατά τάς επτά χορδάς είς επτά μέρη *). Πρός δέ, ώς λέγει ό Πίνδα-
ρος, ούτος εύρε τήν βάρβιτον καί ούτω δια τοσούτων μουσικών οργά-
νων έποίησε πολλάς βελ.τιώσεις έν τή μουσική, ής θεωρείται είς τών
νομοθετών. 'Από του Τερπάνδρου, ό'-τις τω 64 5 π. Χ. αναφαίνεται
έν Σπάρτη ιδρυτής μουσικής σχολής, ήτις τόν κιθαριρδικόν νόμονώς
ίδιον κτήμα έθεώρησεν, άρχεται νέα περίοδος τής μουσικής τέχνης,
•ϋτις ήτο άναγκαία πρός βοήθειαν τής λυρικής ποιήσεως. Μετά τόν
Τέρπανδρον αναφέρεται μουσικός καί ποιητής ό έκ Μηθυμνης τής Λέ-
σβου 'Αρίων, ού τά άσματα, εκτός όλιγίστων στίχων, άπώλοντο.
Ούτος, ώς θά ϊδωμ.εν, διεμόρφωσε τεχνικώς τόν διθύραμβον. Όλίγ.ί|*
δε νεώτερος τοΰ Άρίονος ήτο ό Μυτιληναίος 'Αλκαίος (510 π. Χ.).
Τούτου ό βίος είναι γνωστός κατά τό πλείστον, άτε λαβών ένεργόν
μέρος είς τούς άγώνας κατά τών τυράννων τής έαυτου πατρίδος καί
είς τόν κατά τών 'Αθηναίων αγώνα περί τοΰ έν τή Τροία Σιγείου.
Ούτος άνήκεν είς άριστοκρατικήν οίκογένειαν καί τά ποιήματα αύ-
τοϋ συμποσούμενα είς δέκα βιβλία ήσαν ftuvov είς τους θεούς, στα—
σιωτικά2) (πολιτικά), συμποτικά καί ερωτικά. Έν τοις στα-

*) Ήμεΐς τοι τετράγηρνν δποστέρξαντες άοιδήν

έπτατόνω φόρμιγγι νέονς κελαδήσωμεν νμνονς.

2) ('Αλκαίου στασιωτικόν. Ό ποιητής σεμνύνεται, ότι ή οικία
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σιωτικοϊς δεικνύει άμετρον κατά τών αντιπάλων αύτου πάθος, οπερ
είναι ίδιον του Αιολικού φύλο». ' Αγαπ^: μεν ό ποιητής τάς στάσεις
καί πολιτικάς διχοστασίας, άλλα δεν γίνεται έπιλήσμων τής κατα-
γωγής αύτου. Ό οίνος, όν' συνίστησιν ώς τό άριστον άντιφάρμακον
κατά τών ταλαιπωριών καί τών θλίψεων1), καί τό κάλλος ήσαν προς-
φιλεΐς ύποθέσεις του ποιητού. Διά τούτο μετά τοϋ Ανακρέοντος θεω-
ρείται κύριος αντιπρόσωπος τών σκολιών ή συμποτικών άσμάτων.Ό
'Αλκαίος έξεϋρε τήν Άλκαϊκήν στροφήν, ήν διετήρησεν ό Όράτιος
έν ταΐς ώδαΐς αύτοϋ. Έν γενεί τοϋ 'Αλκαίου επαινείται ή βραχύτης
καί.ή μεγαλοπρέπεια τοϋ λόγου,ή πληθύς καί σαφήνεια τών ποιητικών
εικόνων καί ή χάρις μετά τής δυνάρ.εως τοϋ λόγου συνδεόμενη. Έκ
τών ποιημάτων αύτοϋ πάνυ όλίγα περιεσώθησαν.

Όλίγω τοϋ 'Αλκαίου νεωτέρα ήτο ή έξ Έρεσσοϋ τής Λέσβου
ποιήτρια: 1

2) 'Σαπφώ (Αίολιστί Ψάπφα), ήν οί άρχαΐοι όνομάζουσι θαυ-
μαστόν τι χρήμα καί δεκάτην θνητήν Μοΰσαν. Αύτη καταγό-
μενη εξ οίκου ανήκοντος είς επιφανές γένος ή θεν είςγάμον μετά πλου-
σίου τινός,εξ ού έκτήσατο θυγατέρα Κλαίδα (Κλείδα) όνομαζομένην2).

αύτοϋ είναι πλήρης πολεμικών οργάνων).

Μαρμαίρει δε μέγας δόμος χσ,λκφ' πάσα δ ' "Αρη κεκόσμηται στέγα
λάμπραισιν κυνίαισι, κατταν λεϋκοι καθύπερθεν ΐππιοι λόφοι
νεύοιοιν, κεφάλαιοιν ανδρών αγάλματα, χάλκιαι ôk πασσάλοις
κρύπτοισιν περικείμεναι λάμπραι κνάμιδες, αρκος ισχνρω βέλενς,
θώρακες τε νέοι λίνω κοίιλαί τε κατ' ασπίδες βεβλήμεναι'
πάρ δε Χαλκίδικαι σπάθαι, παρ <5έ ζώματα πολλά και κυπάττιδες*
τών ουκ εστι λάθεσϋ'', επειδή πρώτισθ' υπό έργον εσταμεν τόδε.

Σκόλιο ν.

4 ) ου χρή κάκοισι θϋμον επιτρέπειν

προκόψομεν γάρ ονδεν άσάμενοι,
ώ Βνκχι*, φάρμακον δ' άριστον
οϊνον ενεικαμένοις μεθύσθην.

-) "Εστι μοι κάλα πάις, χρνσέοισιν ανθέμοισιν
εμφέρην εχοισα μόρφαν Κλάις αγαπάτα,
αντί τάς εγω ονδε Ανδίαν πάσαν ονδ ' *Εράνν*ν»



— 148 -

Τά περί τοΰ έρωτος αυτής πρός τόν κάλλιστον Φάώνα καί πηδήμα-
τος Ι κ τοΰ ακρωτηρίου Λευκάτα είς τήν θάλασσαν δεν είναι άληθή.
Έν Μυτιλήνη συνέστησε σχολήν, ^ · προσειλκύσθησαν γυναίκες
παρθένοι .εύφυεΐς. Είς ταύτας ή ποιήτρια προσεπάθει ού μόνον τόν
έρωτα προς τήν ποίησιν νά έμπνεύστ), άλλά καί προς τάς έπιστήμας.
Δια τοΰτο ή Σαπφώ ήτο διά τάς παρθένους έν Λέσβφ δ,τι ό Σωκρά-
της ύστερον έν 'Αθήναις διά τούς νέους.

Έκ τών ποιημάτων τής Σαπφοΰς, άτινα ήσαν διαφόρων είδών
λυρικά ποιήματα, οίον ύμνοι, φδαί ώς έπί τό πλείστον ερωτικού
περιεχομένου, έπιθαλάμια, άτινα έμιμήθη ό 'Ρωμαίος Κάτουλλος,
διεσώθησαν δύο φδαί, μία ολόκληρος είς τήν Άφροδίτην, ή^ ικε-
τεύει να γείνη αρωγός, δπως καρδίστ} ύπέρ έαυτής τήν καρδίαν τής
μαθητρίας 'Ατθίδος,2) καί έτέρα κατά μέγα μέρος διασωθεϊσα πρός
τήν αύτήν άγαπητήν μαθήτριαν, πρός δε περί τα εκατόν είκοσιν απο-
σπάσματα. Ού μόνον δ' ό ερως καί τό κάλλος έθέρμαινον τήν καρ-
δίαν τής Σαπφούς,άλλά καί ή μουσική καί ή ποιητική παίδευσις. Διά
τούτο ή Σαπφώ οικτίρει τήν τύχην τής γυναικός, ήτις δέν μετέχει

'Ωδή είς Άφροδίτην.

-) Ποικιλόθρον3, άϋάνατ3 Άφρόδιτα,
παϊ Δίος, δολόπλοκε, λίσσομαί σε
μή μ9 άσαισι μητ9 άνίαισι δάμνα,

Πότνια, θνμον
άλλά τνϊδ 3 ε λθ3, αϊποτα κάτέρωτα
τάς ε μας αν δω ς άίοισα πόλλν
εκλνες, πάτρος δε δόμον λίποισα
- χρνσιον ήλθες

άρμ3 δπόζενξασα' κάλοι δέ σ*άγον
ώκεες στρονθοι περί γάς μέλαινας
πνκνα δινενντες πτέρ3 απ3 ώράνω αΐθε-

ρος δια μεσσω.
αίψα δ' εξίκοντο, τύ δ3, ώ μάκαιρα,
μειδιάσασ* άθανάττρ πρόσώπφ, ·
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τών μουσών Ή Σαπφώ έν τοϊς πλείστοις τών ποιημάτων αυτής

εφεύρε μόνη τά μέτρα καί τήν Σαπφικήν στροφήν 2) πολλοί ιχεταγε-

• , t ■ '■ -, .'· J? ίΧΤ< ■' .''■ ..'. -.

νέστεροι ποιηται απεμιμηθησαν.

. ν toi) , · - - " , .

Φίλη καί μαθήτρια τής Σαπφούς ήτο ή έν ήλικία δεκαεννέα

ετών θανούσα "Ηριννα. Έτι, δέ Αίολίς ποιήτρια ήτο ή Μυρτις
(500 π Χ.), εζ Άνθηδώνος τής Βοιωτίας, διδάσκαλος του Πινδά-
ρου καί τής έκ Τανάγρας Κορίννης, ήτις πεντάκις τόν Πίνδχρον

·.,',·/. ν .- · ·". ήρε ', οττι δηύτε πέπονθα κδττι

..........δηύτε κάλημι,

ί 3 · VX · - . ·. ■ i30T Χ.' « jv ν' ~ "ν ISO; .·" ν ν ,■■■'·■'■ " :ί ,

- κδττ3εμω μάλιστα θέλω γένεσθαι .

- μαινόλα θύμφ' τίνα δηύτε πείθω —
μι άγην ες σάν ψιλότατα, τις -ο 3ώ _

Η-

Ψάπφ3, άδικήει ;
και :γάρ αί φεύγει ταχέως διώξει,
αί δε δώρα μή δέκετ *, άλλά δώσει,
αί δε μή φίλει, ταχέως φιλήσει'
-'· ' κώυκ εθέλοίσα.

ελθε μοι και ννν, χαλεπάν δε λΰσον
εκ μεριμναν, δσσα δε μοι τέλεσσαι

Χ" J _ ' . - ί ' · : Λ · ■ - ■ ' "

θύμος ίμ μέρει, τέλεσον συ δ3 αϋτα
σύμμαχ,ος εσσο.

*) Κατθάνοισα δε κείσεαι, ονδέποτα μναμοσύνα σέθεν

εσσετ* όϋτε tor' οϋ&3 ύστερον' ού γάρ πεδέχεις βρόδ ων
τών εκ Πιερίας, αλλ3 άφάνης κήν Άίδα δόμοις
φοιτάσεις πέδ3 άμανρων νίκύων έκπεποταμένα.

Σαπφική στροφή.

νίλί C0V '-.'ί Ί"
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Π ο ι κ ι λ ό θ ρ ο ν' â θ ά ν α τ" 3Α φ ρ ό δ ι τ α,

. __ - __ ' _ , __ _ __î V:

Π α ι Δ ί ο ς, δολοπλοκ ε, λίσσομαί σε
μ ή μ3 à σ α ι σ ι μ ή τ3 ά ν ί ai α ι δ ά μ ν α

Π ο τ ν ι α θ ϋ μ ο ν
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έν ποιητικώ άγώνι ένίκησεν. Ώς εκ τοΰ είδους δε τών ποιημάτων
αύτών Ινταΰθα κατατάσσονται η 'Αργεία Τελέσιλλα καί η εκ Σι-
κυώνος Πράξιλλα περίφημος διά τήν ποίησιν σκολίων.

3) "Ιβυκος (540 π. Χ.). Ούτος δεν ήτο μεν Λέσβιος, <5μως δε
κατήγετο έκ 'Ρηγίου, οπου ύπήρχον Αιολείς μετά Δωριέων αναμεμι-
γμένοι. Τήν μϊξιν δέ ταύτην δεικνύουσι καί τα ποιήματα του Ίβύ-
κου, διότι ενθεν μεν τό έρωτικόν τών ποιημάτων πέριεχόμενον καί οί
Σαπφικοί ήχοι αύτών προσεγγίζουσιν οεύτόν είς τήν Λεσβίαν σχολήν,
ενθεν δέη γλώσσα καί ή συμφωνία του μέτρου πρός τό άντιστροφικόν
τοϋ Στησιχόρου, πρός τήν Δωρικήν ποίησιν. Διά τοΰτο ό "Ιβυκος θεω-
ρείται ό κρίκος ό συνδε'ων τήν Αίολικήν μετά τής δωρικής ποιήσεως.

Τά όλίγα τοϋ Ίβύκου σωζόμενα αποσπάσματα δεικνύουσιν ίσχυ-
ρόν έρωτικόν πάθος. Ό θάνατος τούτου ύπό ληστών καί ή προδοσία
τών φορέων ύπό γεράνων, όθεν ή παροιμία «αί Ίβύκου γέρανοι» , είναι
γνωστά.

Τή Αιολική ποιήσει άνήκει έπίσης ενεκα τοΰ περιεχομένου τών
π οιημάτων καί

4) 'Ανακρέων ό Tmoç (500 π· Χ·)· Ούτος είχε προσκληθή
είς Σάμον, ώς καί ό Ίβ,ικος, ύπό του τυράννου Πολυκράτους καί
μετά τον φόνον τούτου εις 'Αθήνας υπό τοϋ 'Ιππάρχου. 'Απέθανε δέ
έν βαθεϊ γήρατι, ίσως εν τή πατρίδι αύτοϋ Τέω. Τά ποιήματα του
'Ανακρέοντος ήσαν ιτμνοι, έρωτικά, παροίνια, ίαμβοι, τροχαίοι
καί έλεγεϊαι ή έπιγράμματα. 'Αλλά τόν πυρήνα τής ποιήσεως
αύτοϋ άπετέλουν τά ερωτικά, έν οίς θαυμάζει υ,εν τό κάλλος, δεν
προσβάλλει δ' δμως-τήν* σωφροσϋνην καί απέχει τοΰ μανιώδους πά-
θους τής Λεσβιακής σχολής. Έκ τών γνησίων αύτοϋ ποιημάτων σφ-
ζονται αποσπάσματα. 'Εκτός δε τούτων σφζονται καί εξήκοντα καί
πέντε φσματα 'Ανακρεόντεια, άτινα πολύ. αφίστανται τών γνη-
σίων αποσπασμάτων καί διά τοΰτο εχουσιν ορθώς θεωρηθή νόθα 1).

4) Έρωτικόν (Προς τήν Σαπφώ ίσως άναφερόμενον).

Σφαίρα δηυτέ με πορφυρές
βάλλων χρνσοκόμης "Ερως
νήνι ποικίλο σαμβάλω
ουμπαίζειν προκαλείται'
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I 11 .{Ποιηται Αωρικης {.ιελικης (χορικής) ποιήϋεως.

1. 'Αλκμάν. Πρό τοΰ 'Αλκμάνος μνημονευτέος είναι 6 έκ Γόρ-
τυνος τής Κρήτης Θαλήτας,δστις ώς ό Τέρπανδρος,εθηκε τάς βάτεις
τής μουσικής, ήν συνέδεσε διά τής οργανώσεως (668 π.Χ.) τής εορ-
τής τών Γυμνοπαΐδιών μετά τής γυμναστικής. Ούτος παραλαβών
τήν ενοπλον όρχησιν έκ τής Κρήτης εισήγαγε ταύτην είς τήνΣπάρ-
την κα\ ούτω συνέδεσε τήν μουσικήν μετά τής όρχήσεως.

Προς δέ ό Θαλήτας έποίει παιάνας, οϊτινες είχον πολύ το κό-
-σμιον καί σεμνον καί ήιαν προωρισμένοι είς δρχησιν. Ωσαύτως δέ

. _1 ■ ■ ·- ____■ _ ιn i. < _ ·'

- ή δ', εστίν γάρ άπ' εύκτίτου

Λέσβου, τήν μεν εμήν κόμην,
λευκή γάρ, καταμέμφεται,
πρός δ' αλλην τινά χάσκει.

;>( . Παροίνιον.

αγε δή, φερ 3 ήμίν, ώ παϊ,

κελεβην, δκως αμυστιν _

προπ'ιω, τά μεν δέκ' εγχέας
ύδατος, τά πέντε δ9 οίνου
κυά&ους, ώς άνυβριστϊ
sâvà δήυτε βασσαρήσω.

Άνακρεόντειον.
Αέγουαιν ai γυναίκες,
J 'Ανακρέων γέρων u'

λαβών εσοπτρον αθρει
κόμας μεν ούκετ 3 ούσας,
ίριλόν δε σευ μέτωπον,
εγώ δε τάς κώμας μέν,

5/ » 9. \ 5/ » ~ 1 Q

ειτ εισιν ειτ απήλνον,

ουκ οιδα' τοϋτο δ3 οΐδα, y

ώς τω γέροντι μάλλον

πρέπει τ à τερπνά παίζειν,

δσω πέλας τά Μοίρης.
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παιάνας έποίουν ό Κυθήριος Ξενόδαμος καί ό Ικ Λοκρών xxç κάτω
Ιταλίας Ξενόκριτος.'Αφοΰ δ'ούτως ή μουσική και ή ορχηστική έν
ταϊς Δώρικαΐς πόλεσιν άνεπτύχθησάν έπήλθεν ό'Αλκμάν (660 πΪΧ),
οστίς ταύτα τεχνικώς διεκόσμησε, διότι μέχρις εκείνου τα μετ' όρ-
y τ,σεως ποιήματα ήσαν πεποιημένα ουχί κατά στροφην (συστήματα)
άλλά κατά στίχον. Ούτος ήτο έκ Σάρδεων τής Λυδίας καί εζη έν
Σπάρτη κατ ' άρχάς μεν ώς δούλος, άλλ' ύστερον ελευθερωθείς ώς~
πολίτης. Τά ποιήματα τούτου,άτινα ήσαν ϋμνοι, χϊαιανες,χΐροσ^
όοια, και σενεποσοΰντο είς εξ βιβλία, είχον πολλών ομοιότητα πράς
τήν Αίολικήν ποίησιν, διότι πλήν τών βραχειών στροφών, τών πολ-
λών έν τή Δωρική διαλέκτφ Αίολισμών, δι' ών εμάλαξε τήν τρα-
χύτητα τής Δωρικής διαλέκτου, καί ή ύπόθεσις τών ποιμάτων αύ—
τού ήτο έν πολλοίς ερωτική: Τά παρθένια, ών εχαμεν μέγα απόσπα-
σμα, ήδοντο ύπό παρθένων, αϊτίνες τόν ποιητήν χορηγόν καί γορο-
διδάσκαλον είχον. Ό 'Αλκμάν κατέΐχεν εξοχον θέσιν εν τοις Λυρι-
κοϊς καί τά ποιήματα τούτου όντα του εύθυμου ιδιωτικού βίου άπεικό-
νισις, Ιγε'νοντο έθνικόν κτήμα καί διετηροΰντο έν τή μνήμιρ του έθνους
έπί δύο αιώνας ζωηρά. Μετά τόν 'Αλκμάνα έπισημότατος είναι ό
Στησίχορος (640—555 π.Χ.) εξ νΓμέρας τής Σικελίας. Ούτω
δέ, ώς έν τή μητροπόλει, ομοίως καί έν τή Σικελία: καί κάτω 'Ιτα-
λία, όπου Δωριείς άπφκησαν, άνεπτύχθη ή χορική ποίησις. 'Υποθέ-
σεις τών ποιημάτων τοΰ Στηχιχόρου, όστις πρότερον όνομαζόμενος-
Τισίας μετωνομάσθη Στησίχορος, διότι πρώτος κιθαρωδία εττησε
χορόν. ήσαν οί άρχαϊοι ηρωικοί μ.ΰθοι, ους μετεποίει είς λυρικά ά-
σματα, "Ενεκα δέ τούτου και διότι έν τω μέτρφ μετεχειρίσθη πολ-
λούς δακτύλους άρμμόζονταςείς τήν μυθικην ύπόθεσιν ώνομάσθη με-
λικός^Ομηρος.Πρός δε καί εγχώριους μύθους έπραγματεΰθη ούτος,,
οίον τόν μύθον τοΰ Δάφνιδος, ον ήγάπγισε νύμφη τις, καί τόν έρωτα
τής άγνής Καλύκης πρός τόν Εύαθλον. Διά τοΰτο δύναται νά θεω-
ρηθή ό ιδρυτής τής ερωτικής μυθιστοριογραφίας, ήτις ύστερον πολλήν
επίδοση εσχεν.'Ι'ά σφζόμ,ενα αύτοΰ άποσπάσματα δεν είναι πολλά1)-

J) ( Έκ τής Γηρυονηίδος τοΰ Στησιχόρου άπόσπασμ.α).

3Αέλιος δ3 Ύπεριονίδας δέτιας έσκατεβαινεν
χρύοεον, δφρα δι3 Ώκεανόΐο περάσας
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Ο Στησίχορος έποίησε πολλούς νεωτερισμούς έν τω ρύθμω κχί τφ
μέτρφ, διότι <χί στροφαί αύτού δεν είναι βραχείαι, άλλά μακραί, ώς
αί τού Πινδάρου. ΓΙρός δέ εις τήν στροφήν καί άντιστροφήν ποοσέθηκε
καί έπωδόν, δθεν πιθανώς καί ή γνωστή παροιμία «ουδέ τά τρία Στη-
σιχόρου γιγνώσκεις». Οί άρχαϊοι έθαύμαζον τού Στησιχόρου ού μόνον
την μεγαλοπρέπειαν καί τό ηθικόν τής ύποθέσεως βάθος, άλλά καί
το ηρεμον μεγαλείον. Διά τούτο ή ποίησις τού Στησιχόρου δύνατα1
νά θεωρηθή ή γέφυρα, δι'ής ή'περιωρισμένη λύρική ποίησις τώνΈλ-
ληνικών φύλων μ-εταβαίνει είς τήν καθολικήν τοΰ Πινδάρου καί τών
λοιπών άριστοτεχνών τού άρχαίου μέλους.

§ 13. Ποιιιταί καθολικής μελικής ποιή(ίεως.

1. Σιμωνίδης. 'Αφού ή λυρική ποίησις τών Δωριέων διά τού
'Αλκμάνος καί τού Στησιχόρου ήρξάτο έξερχομένη τών περιορισμένων
όρίων τής φυλετικής μορφώσεως, διά τού Κείου Σίμωνίδου' έγένετο
καθολικωτέρα. Ούτος κατά τό 556 π Χ. γεννηθείς έν Ίουλίοι ττ)£
Κέω καί ένενηκοντούτης τέλευτήσας είδε τάς μεγαλοπρεπεστάτας
σκηνάς τής 'Ελληνικής Ιστορίας. 'Εν τή ίδιο* πάτριοι τό πρώτον
λαβών τήν ποιητίκήν καί μουσικήν παιδείαν καί φήμην σπουδαίου
ποιητοϋ κτησάμενος προσεκλήθη ύπό τού 'Ιππάρχου είς 'Αθήνας.
Μετά δέ τόν φόνον τούτου μετέβη είς Θ.ίσσκλίαν πρός τούς Άλευά-
δας καί τάς Σκοπάδας. Κατόπιν δέ τής έν Μκραθώνι μάχης έπέ-
στρεψεν είς 'Αθήνας, ενθα, ώς άνω έρρήθη, ένίχ.ησε τόν Αίσχύλο.ν διά
τής ελεγείας είς -τούς έν Μαραθώνι πεσόντας . .καί ύμνησε καί τούς
άλλους άγώνας πρός τούς Πέρσας δι ' .επιγραμμάτων καί έλεγειών.

άφίκοΐ'θ' ιεράς ττοτι βένύεα νυκτός ερεμνάς
τιοτϊ μάτέρα κουριδίαν τ3 αλοχον πάϊδάς τε φίλους'
ό δ3 ες άλσος εβα
δάφναισι κατάσκιον
ττοσσϊ ττιας Διός.
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Βραδύτερον ο ποιητής μετέβη ε'ις Σικελίαν παρά τώ Ίερωνι, έ'νθα
διέμεινε μέχρι τέλους τοϋ βίου αύτου.

Ό Σιμωνίδης μεστός φιλοπατρίας ών, ώς δεικνύουσι τά είς τούς
Περσικούς άγώνας έπιγράμματα αύτοϋ, ήν άνήο εύρυτάτων γνώσεων
καί εκπληκτικού μνημονικού μέχρι γήρως, έτιμήθη δ' οσον ουδείς άλ-
λος παρ ' Έλλησι καί τά ποιήματα αύτού άνεγιγνώσκοντο πολύ διά

Λ λ ' ^ r ttî ^ / çs \ » «τ*. ν

την πρακτικην αυτου σοφιαν. Ήυοοκιμησε οε εις ολα τα ειοη της
λυρικής ποιήσεως μετ ' ίσης επιτυχίας, διότι έποίησεν ελεγείας και
επιγράμματα, έπινίκια καί εγκώμια, ύμνους και θρήνους πρός δέ

1) ( Έπίνικος Σιμωνίδου πρός Σκόπαν τον υίόν τοϋ Κρέοντος τόν
θετταλόν).

"Ανδρ3 άγαθόν μεν άλαθέως- γενέσθαι Στρ. α'.

γαλεπόν χερσίν τε καϊ ποσϊ καϊ νόω τετράγωνον, άνευ
ψόγου τετυγμένον
δς αν fi κακός μηδ3 άγαν απάλαμνος, είδώς γ3 δνησίπολιν δίκαν
υγιής άνήρ (έστιν) ου μιν εγώ '
μωμήσομαί' τών γάρ ηλιθίων άπειρων γένεθλα.
Πάντα τοι καλά, τοϊσί τ3 αισχρά μή μέμικται.

συδε μοι εμμελέως τό Πιττάκειον Στρ. β'.

νέμεται, καίτοι σοφού παρά φωτός είρημένον* χ α λ ε π ό ν φάτ'

ε α θ λ ό ν ε μ μ ε ν α ι.
θεός âv μόνος τοϋτ3 εχοι γέρας" άνδρα δ' ουκ εστι μή ού κα-
κόν εμμεναι,
δν άμάχανος συμφορά καθέλη,
τιράξσς γάρ ευ πάς άνήρ αγαθός,
κακός δ3, εί κακώς' καϊ
τονπιπλεΐστον άριστοι, τούς θεοί φιλέοισιν.

Τοϋνεκεν οϋποτ3 εγώ τό μή γενέσθαι Στρ. γ' .

δυνατόν διζήμένος, κενεάν ές απρακτον ελπίδα μοιραν αιώνος βαλέω^
πανάμωμον άνθρωπον, εύρυέδους δσοι καρπόν αίγνμεθα χθονός,
επειτ3 ύμμιν εύρων άπαγγελέω.

Πάντας δ3 επαίνημι καϊ φιλέ ω,
εκών δστις ε ρ δη
μηδέν αίσχρόν, ανάγκα δ3 ουδέ θεοϊ μάχονται.
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ααί μέγαν άριθμ.όν διθυράμβων, σκολιών και μικρότερων μελικών 'ασμά-
των. Έκ τών ποιημάτων τούτων σφζονται περί τά διακόσια άποσπά-
σματα Ιν τή μικτή εκείνη γλνώσση, ής βάσις είναι ή 'Ομηρική καί ήτις
ποικίλλεται μετά τέχνης διά πολλών Αιολικών καί Δωρικών τύπων.
"Τήν ποίησιν ήσκει ό Σιμ,ωνίδης ουχί εξ ελευθέρου ένθόυσιασμού, άλλ'
-ώς τέχνην επί χρηματική άμ,οιβή. Διά τούτο κατά τόν ένθουσιασμόν,
τό βάθος καί το ύψος τών αισθημάτων καί διανοημάτων ήτο κατώτερος
τού Πινδάρου, κατά τήν εύκολίαν δ' όμως τής ποιήσεως, οξύτητα,
-γλ- φυρότητα καί πολυμέρειαν άνώτερος αύτοϋ.

2) Πίνδαρος. Τού Σίμωνίδου νεώτερος ήτο ό Πίνδαρος. Ούτο?
Ικ τοϋ επισήμου γένους τών Αίγε:δών καταγόμενος έγεννήθη έν Κυνός
κεφαλαίς τής Βοιωτίας (552 π. Χ.). Παρά τοϋ πατρός αύτου, αύ-
"λωδοϋ οντος, έδιδάχθη τό πρώτον τήν μουσικήν καί μετά ταϋτα εσχεν
Ιν 'Αθήναις οιδάσκαλον Αασον τόν Έρμιονεα, τόν είσαγαγόντα είς
'Αθήνας τούς διθυραμβικούς άγώνας, καί άλλους, ώς καί τάς ποιή-
τριας Μυρτιν καί Κόρινναν, παρ' ής έδιδάχθη τήν χρήσιν τών
μύθων Ιν τοίς ποιήμασιν αύτοϋ. "Διά τών διδασκάλων τούτων, βοη-
θούμενος καί ύπό τής δεξιάς αύτοϋ φύσεως, άίΐέβη ό κορυφαίος τών
λυρικών ποιητών. Τά δέ ποιήματα αύτοϋ άδόμενα έν έορταίς καί
πανηγύοεσι διαφόρων πόλεων τής Ελλάδος έγένοντο έθνικόν κτήμα,
αύτός δέ εθνικός ποιητής. Ούτος συνήψε σχέσεις πρός τούς έπισημο-
τάτους οίκους καί δυνάστας τής Ελλάδος, ών τάς αύλάς προσκλη-
θείς ύπό τούτων έτίμησεν. Τούτου έ'νεκεν εύρίσκομεν αύτόν συνδεδε-
μένον προς τάς 'Αθήνας, Αίγιναν καί πρός τούς δυνάστας Άλευάδας»
2' (τού αύτοϋ έγκώμ,ιον τών έν Θερμοπύλας θανόντων).

Τών εν Θερμοπύλαις θανόντων
ενκλεής μεν â τύχα, καλός δ' ό πότμος,

βωμός δ* δ τάφος, προ γόων δε μνάστις, ό δ3 οίκτος έπαινος'

εντάφιον δε τοιούτον οϋτ3 εύρώς

οϋθ3 ό πανδαμάτωρ αμαυρώσει χρόνος'

ανδρών δ3 άγαθών δ δε σηκός οικεταν εύδοξίαν

1 Ελλάδος ειλετο' μαρτυρεί δε' κα I Λεωνίδας

Σπάρτας βασιλεύς, άρετάς μέγαν λελοιπώς
χόσμον άέναόν τ ε κλέος.
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Ιέρωνα., Γέλωνα, 'Αλέξανδρον τον Άμύντου, Άρκεσίλχον της Κυ-

ν ή γης καί άλλους πολλούς, ιδίως δέ εν εκ. χ της άκρας αύτού θεοσε-
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βείας, προς τό εν Δελφοίς μαντείον, έ'νθα ύπήρχε σιδηρούς θρόνος,
έφ'ού καθήμενος ο Πίνδαρος ήδε τά. ποιήματα αύτού. 'Απέθανε δέ ο
ποιητής τω 442 π. Χ. έν τω θεάτρω τού "Αργούς. Ή τιμή δέ καί
ο θαυμασμός τών 'Ελλήνων, πρός τόν ποιητήν διέμεινε καί πολλώ
ύστερον τοΰ θανάτου αύτού. Ό μέγας 'Αλέξανδρος τάς Θήβας είς
έ'όαφος καταρρίψας. έφείσθη μόνον τής οικίας τούτου έπιγράψας Πιν-
δάρου του μουσοπο/.οΰ τήν στέγην μή καίετε.

Τήν δημι.ουργικήν τού Πινδάρου δύναμιν έν τή Χυρική; -, πο',ήσεί
ουδείς άλλος πλήν τού Σιμωνίδου ύπερεβαινεν. Ώς ρ ' εκείνος ύπήρξε
πολυμερής λυρικός ποιητής, ούτω καί 6 ·: Πίνδαρος, π^ιήσας πλείστα
βίδ.η τής λυρικής. ποιήσεως, ώς ύμνους, διθυράμβους, βακχικά, προσ-
όδια,. ενθρονισμούς (είδος ποιήματος άοόμεχον κατά τόν ένθρο.νισμό ν
των .αγαλμάτων), παρθένια., ύπορχήματα,έγκώμι?·,.· σκόλια, θρήνους,
έπ.ινίκια.καί άλλα πλείστα, άτινα κατε^ά^θησα.ν ,ύπό τών άρχαίω.ν
είς .ρέκα επτά βιβλία. Έξ ολων τούτων διεσώθησαν, ή/Jv τέσσχρα
βιβλία τών έπινίκων, ών τό τελευταίον ήκρωτηριασμένον, έκ δέ
τών άλλων ποιημάτων μόνον ολίγα ύπάρχουσιν άποσπάσματα. Οί
èTyiyix-oi ούτοι ήσαν ώοαί ώρισμέναι, ρπως αδωντχι ώς εγκώμια ύπό
χοροΰ ήλικιωτών καί φίλων τοΰ νικητού -έν ένί τών τεσσάρων έθνκών
άγώνων η κατά τήν εσπέρα ν της νίκης, ή κατά τήν πομπήν τής έπα-
νόοου είς τήν πατρίδα τού νικητού, πολλάκις δ' δμως καί κατ ' /το ς
κατά τήν πρός τούτο τελουμένην έορτήν πρός άνάμνησιν τής .νίκης.
Διαιρούνται δ' οί έπίνικοι ούτοι κατά τούς τεσσάρας ένθικούς,άγώ-
νχς τών Ελλήνων είς Όλυμπιονίκας, Πυθιονίάχς,. Νεμεονίκκς καί
Ίσθμιονίκας, Έκ τών τεσσάρων.δέ τούτων εχουσι πΐρισσότέρον με-
γαλοπρεπές πάθος καί διθυράμβώδη ένθόυσιασμόν οί Όλυμπιονίκκι ,
διότι οί 'Ολυμπιακοί άγώνες ύπερ-είχον τών άλλων κατά την ήλι-
κίαν καί μεγαλοπρέπειαν καί ο ποιητής έφρόντιζεν, δπως τάς είς
τούς Όλυπιονίκας ώδάς έπί τό τελειότερον διακόσμηση1).

1) Άτού είς 'Ιέρωνα τόν. ^Συρα.κόσιον νικήσαντα ,^έλητι
'Ολύμπιον ικου πρώτου.

Άριστον μεν νδοορ, δ όέ χρυσός αί&όμενον πυρ Στροφ. ά
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Ό ποιητής διά τών έπινίκων δεν περιγράφει ακριβώς τήν νίκη ν,
άλλά μόνον άπτεται τάύττης ακροθιγώς. Θεωρεί δ'όμως ταύτην £ίζαν,
έζ ής ή ολη ωδή άναβλαστάνει. Αί ώδαί τοϋ Πινδάρου είναι μεν
άσματα ώρίσμένων γεγονότων κάϊ έ'χουσιν υποθέσεις είδικάς περιστά-

άτε διαπρέπει νυκτι μεγάνορος έξοχα πλούτου'

ει δ ' άεθλα γαρύεν

ελδεαι, φίλον ητορ, : . ,

μηκέτ' άελίου οκόπει

άλλο θαλπνότερον εν άμέρα φαεννδν αστρον ερήμας δι' αιθέρος'

μηδ' 'Ολυμπίας αγώνα φέρτερον αύδάσομεν'

όθεν δ πολύφατος ύμνος άμφιβάλλεται

σοφών μητίεσσι κελαδεΐν ...

Κρόνου παϊδ' ες άφνεάν ικομένοις

μάκαιραν eΙέρωνος εστίαν, . . > .. s ; ...

θεμιστεϊον δς άμφέπει σκάπτον εν πολυμάλω Άντ . α

Σικελίγ) δρέπων μεν κορυφας άρεταν άπο πασάν,

αγλαίζεται δε καϊ - - ■ ν

μουσικας εν άώτφ, ,

όιά παίζομεν φίλαν . - . .

άνδρες άμφι θαμά τράπεζαν, Άλλά Δοιρίαν άπο φόρμιγγα πασσάλου

λάμβαν', ει τί τοι Πίσας τε καϊ Φερενίκου χάρις

νόον υπό γλυκυτάταις εθηκε φροντίσιν,

δτε παρ' Άλφεφ σύτο δέμας .

ακέντητον εν δρόμοισι παρέχων, ■

κράτει δε προσέμιξε δεσπόταν,

Συρακόσιον Ίπποχάρμαν βασιλήα' λάμπει δ έ οι κλέος 'Επί αν
εν εύάνορι Λυδοϋ Πέλοπος αποικία'
τοϋ μεγασθενης έράσσατο Γαιάοχος
Ποσειδάν, επεί νιν καθαρού λέβ-ητος εξελε Κλωθώ,
. ϊλέφαντι φαίδιμον ώμον κεκαδμένον' ( '

ή θαυμαστά πολλά, καϊ πού τι και βροτών φάτις ύπερ τήν

άλαθή λόγον \ :-·· ν

δεδαιδαλμένοι ψενδεσι ποικίλοις έξαπατώντι "μύθοι.
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σας, άλλά ταύτας ό ποιητής πληροί γενικών Ιδεών,, δι! ών άνίπτα—
ται εις ιδεώδεις του κόσμου σφαίρας. Δεν ομιλεί μό\ον περί τού νι—
κητού, τοϋ γένους καί τής πατρίδος, ά>*λά καί περί τοϋ θεον, είς ού
τήν προστασίαν οί άγώνες ήσαν. Ώς έκ τούτου λαμβάνει άφορμήν
πρός άφήγησιν πλούσιας ιστορικής καί μυθικής ύλης. Καί έν γένει δεν-
ύπάρχει σπουδαίον συμβάν τοϋ μυθικοϋ κόσμου, ού δεν ήψατο ô ποιη-
τής. Καί όμως πανταχού στενώς καί ακριβώς συμπλέκει τήν μυθικήν-
ταύτην ύπόθεσιν τω πυρήνι τής όλης ώδής, τω νικητή, όστις εικο-
νίζεται ώς θχλλός μεγάλου στελέχους, ώς μέλος της έαυτοϋ πατρί-
δος, αύτη δέ ώς μόριον τού μεγάλου Ελληνικού έθνους. Χ περ ποζντα-
δέ ταύτα ίσταται ή προστατεύουσα θεότ</)ς. Καθόλου δ ' είπεϊν 6 Πίν-
δαρος έκ τών μερικών άνυψοϋται είς τά γενικά. Πλήν δέ τών μύ-
θων ό Ιΐίνδαροο μεταχειρίζεται καί γνώμας πολλάς , ,-διότι δέν. εγκω-
μιάζει μόνον, άλλά καί προτρέπει τούς νικητάς είς πνευματικάς, άρε —
τάς, ώς είς σοφίαν, οικαιοσύνήν καί εύσέβειαν. " -.,·^ .,;·,. · ·..

Ώς πρός τήν χρήσιν τοϋ ρυθμού, τής μ,ετρικής καί τής μ.ουσικής.
ο Πίνδαρος ήτο ποικίλος,,·· ώς ήσαν ποικίλα και τά αισθήματα ύφ1 ών-
κατείχετο ό ιερός άοιδός, καί άποκλνείει όλα σχεδόν τά προηγού-
μενα. ρ.έτρα καί ρυθμούς. Διά τούτο όλα σχεδόν τά ποιήμ,ατα τοϋ-
Πινδάρου διαφέρουσι πρός άλληλα κατά τήν μορφήν. Ούτος ολα.
ταϋτα μεταχειρίζεται ανάλογα πρός τά περιεχόμ,ενα διανοήμ,ατα ή;
αισθήματα. Κατά τό διάφορον δ ' ήθος τής ωδής μ.ετεχειρίζετο κα^
τήν άρμονίαν. Καί διά μέν τάς ώδάς τάς εχούσχς σεμ.νόν, ίσχυρόν*
καί μεγαλοπρεπές ήθος μ,ετεχειρίζετο τήν· Δωρικών άρμ.ονίαν, διά-
δε^τάο έχούσας τό διθυραμβώδες, ενθουσιώδες καί άστατον πάθος τήν
Αίολικήν άρμονίαν καί τέλος διά τό άπαλόν, γλυκύ καί κόσμ,ιον
ήθος τήν Λυδικήν άρμονίαν. '" ϊ:.

Ώς δ' έν τή μετρική καί τή μουσική, ούτω καί εν τή γλώσστρ ό
Πίνδαρος άνέμιξε διαφόρους διαλεκτικούς τύπους Ώς βάσις τής γλώσ-
σης χρησιμεύει ή έπική, εις ήν προστίθενται κοινότατοι Δωρισμοί.
'Αλλ'όαως καί ή γλώσσα συμ.φωνεϊ τή αρμονία. Ούτως εν μ.έν ταις:
ώδαίς τής Δωρικής άομονίας μεταχειρίζεται γλώσσ αν τοϋ Δωρικού
φύλου, καί έπί τών άλλων δ' ώδών αναλόγως. Ό Πίνδαρος άγαπ^
τήν φρασεολογίαν, φέρεται είς τήν έλευθερίαν τής συντάξεως, ζητών
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ν' απαλλαγή τών δεσμών τών κανόνων τής γλώσσης, και ρέπ-;ι ποος
τάς μακράς περιόδους. Ή μεγαλοπρέπεια τής ύποθέσεως άπήτει πρω-
τοτύπους εικόνας, φράσεις και μεταφοράς τού λόγουτολμηράς, όπερ
βλάπτει τήν σαφήνειαν. Αί μεταβάσεις τών προτάσεων ένεκα τής
συχνής χρήσεως-τού άσυνδέτου είναι άπότομοι καί ή έσωτεοική ένό-
της μόνον οι ' ύπαινιγμών δηλουται. Εντεύθεν γεννάται τραχύτης
τις καί δυσκολία περί τήν κατανόησιν τής ποιήσεως τού Πίνδαρου,
άτινα καί παρ ' αύτοίς τοις άρχαίοις ήσαν αισθητά.

3) Βακχυλίδης. 'Ανεψιός έξ άδελφής του Σιμωνίοου είναι b
Κείος Βακχυλίδης, όλίγω νεώτερος τού Πινδάρου (450 π. Χ.). Ού-
τος, ώς καί δ θείος αύτού, έποίησε διά<ρορα λυρικά άσματα καί ήν,
ώς δ Σιμωνίδης, έκ τέχνης μάλλον ή έκ φύσεως ποιητής. "Ενεκα
τούτου τά ποιήματα αύτοϋ έστεροϋντο τού. ύψους τών ιό'εών και ύπε-
λείποντο κατά τό βάθος καί τήν δύναμιν τών αισθημάτων,δινκρίνοντο
δέ μόνον κατά τήν. χάριν:· καί τήν απλότητα. Έκ τών ποιημάτων
αύτού ολίγα αποσπάσματα διεσώθησαν1). Τά έν τούτοις φερόμενα
άποφθέγμα.τα καί γνώμαι αύτού δέν είναι ύψηλαί καί πρωτότυποι
θεωρίαι, άλλά γνωσταί άλήθειαι, αί'τινες ενίοτε μέχρι τής σφαίρας
τών καθ ' ήμέραν σκέψεων κατα^ίπτουσιν 2).

- 1)' Πρό όλίγώ>Γημερών"έγένετό γνωστόν, οτι άνευρέθησαν έν χει-
ρογράφοις πολλά ακέραια ποιήματα τοϋ Βακχυλίδου λόγου άξια.

2) (Παιάν Βακχυλίδου, έν ω ύμνοΰνται τά άγαθά τής ειρήνης).

τίκτει δέ τε Θνατοΐσιν είράνα μεγά?.α
τιλοντον και μελιγλώσσων άοιδάν άνθεα,
δαιδαλέων τ3 επϊ βωμών θεοΤσιν αΐθεσθαι βοών
ξανθά φλογϊ μήρα τανντρίχων τε μήλων,
γνμνασίων τ ε νέοις αυλών τε καϊ κώμων μέλειν.
έν δε σιδαροδέτοις πόρπαξιν αίθάν
αραχνάν ιστοί πέλονται'

εγχεά τε λογχωτά ξίφεά τ3 άμφάκεα δάμναται ενρώς'
χαλκεάν δ' ουκ εστι σαλπίγγων κτύπος'
ονδε σνλάται μελίφρων νπνος άπο βλεφάρων,
άμδν δς θάλπει κέαρ

συμτιοσίων δ' ερατών βρίθοντ3 αγνιαί, παιδικαί θ3 νμνοι

φλέγονται.
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§ 14. Περί διθυράμβων.

Ό διθύραμβος το κατ ' άρχάς ήτο δημοτικόν ασμα προς τιμήν
του Διονύσου άδόμενον, ενχον χαρακτήρα ενθουσιαστικών και βακχικόν
συμφώνως ταίς τελεταίς· τόΰ' Διονύσου. Εξέφραζε δ' ούτος φαιδράς
και λυπηράς έν ταύτωίδέχς κατά τήν διπλή ν Τού θεου Διονύσου παρά -
στασιν, όστις ενθεν μεν ήτο ή ε'ικών τού εύθύμου καί δραστήριου, θεοϋ
του οίνου, έ'νθεν δέ του πάσχοντος θεού (χθονίου Διονύσου). Τά άτ«—
χνα ταύτα βακχικά άσματα, άτινα τό κατ' αρχάς ήδοντο ύπό εορ-
ταστών τοϋ Διονύσου θορυβωδώς καί ενθουσιαστικών ύπό συνοδίας μό-
νον αύλοϋ, συμμετεχόντων τω άσματι όλων τών εορταστών ύπό τήν
όδηγίαν ενός τούτων, πρώτον είς τεχνών διεμόρφωσεν ο 'Αρίων έν
Κορίνθω, περί ού καί άνωτερω είπομ.εν; Ούτος πρώτος εισήγαγε χ ο—
ρόν πεντήκοντα άνδρών, όρχουμένων κ,υκλικώς περί τόν βωμόν τοΰ
Διονύσου καί άδόντων τόν οιθύραμβον καί είς τόν yopov τούτον άντι-
στροφικήν μορφήν έ'δωκεν. Οί τόν οιθύραμβον άδοντες ήλλασσον ^τά
ίδια ενδύματα καί εφερον προσωπεία (τραγόποδες Σάτυροι), διό ό δι-
θύραμβος είναι ο κρίκος ό συνδέων" τήν λυρικήν "ποίησιν πρός τό δροέμα,
Ό έξάρχων τοϋ χορού, όστις κατ ' αρχάς ήτο αύτός ρ ποιητής, μετά
έπίκλησιν τινα πρός τόν Διόνυσον άφηγείτοτάς.-πράξεις καί τάς πε—
ριπετείας τού θεΟΰ. Πανταχού δέ διεκρίνετο τό ένθουσιαστικόν, Ιν τω
χορω τοίς ρυθμοίς καί τή φωνή.

Εκατόν δ ' έ'τη μετά τόν 'Αρίονα Λοέσος ο Έρμ,ιονεύς τήν διθυ-
ραμβικήν μουσικήν έβελτιωσε καί εισήγαγε πρώτος τό είδος τούτο
είς 'Αθήνας, συστήσας εκεί διθυραμβικούς άγώνας. Ούτος πρώτος
έπεξέτεινε τάς παροιστάσεις τών διθυράμβων καί εις άλλους μύθους
έκτος τού Διονυσιακού καί ούτω τό είοος τούτο έτελειοποιήθη καί
άνεπτύχθη ε τι μόέλλον έν 'Αθήναις.

Διθυράμβους εποίησαν καί πλείστοι άλλοι ποιηταί, ώς ο Πίνδα-
ρος, Σιμωνίδης, Βακχυλίδης, Σόλων καί Πράξιλλα. Έτι δ ' αναφέ-
ρονται ώς έξοχοι διθυραμβοποιοί 6 έκ Μήλου Με.λανιπτιίδης (500
π.Χ.), δν άναφέρει ο Ξενοφών έν τοίς άπομνημονεύμοισιν, δ Μίλή-
σιος Τιμόθεος (451 — 357 π. Χ.) καί δ Κυθήριος Φιλόξενος
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(439 π. Χ.). νΗοη δ ' ομως επί της 'Αττικής εποχής ο διθύραμβος
είχεν εκπέσει, μεταβληθείς κατά τον ρυθμόν καί το περιεχόμενον.
Διά τούτο δικαίως σκώπτονται ύπό του 'Αριστοφάνους οί ίότε οιθυ-
ραμβοποιοί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Β I ΒΛ I Ο Ν Α"·

ΙΙερι οράματος.

§ 1 Εισαγωγή. Τό δράμα είναι μίμησις πράςεως όλης καί τε-
λείας, ήτις δέν έκτίθεται άφηγηματικώς, ώς έν τώ έ'πει, άλλά παρί-
σταται διαλογικώς προ τών ομρ.άτων τών θεατών έν ώρισμένω τόπω
ύπό δρώντων προσώπων ώς άληθης διά τεχνικής μιμήσεως. Διάλογος
λοιπόν καί μιμητική παράστασις είναι άναγκαία τού δράματος μέρη.

Τό δράμα είναι μέν προϊόν 'της 'Ελληνικής ευφυίας έγεννήθη δ'
δμως καί έτελειοποιήθη 'ιοίψς έν 'Αθήναις. Τούτο έγένετο καθ' ους.
χρόνους τό Έλληνικόν πνεύμα άφίκετο είς την ύπερτςίτην άκμήν τής
παιδεύσεως καί αί πολιτικαί έλευθερίαι άνυψουντο ύπερηφάνως έπί
τής κοσμιότητος τών ηθών καί τής ύψηλοφροσύνης τής πολεμικής
άρετής. Προήλθε δέ τό δραμα ώς τρίτον είδος τής ποιήσεως έκ τής
ενώσεως τής έπικής καί λυρικής ποιήσεώς. Διό τό δράμα δέν είναι
φυσικό ν είδος, ώς ή έπική καί ή λυρική ποίησις. άλλά τεχνικόν προϊόν,
έν ω ήνώθη άρμονικώς ή έπική καί ή λυρική ποίησις. Παρουσιάζεται
δ' εκάτερον τούτων τών ε'ιδών έν τώ δράματι πρώτον μεν έξωτερί-
κώς, διότι άφ ' ενός μέν έν τώ διαλόγω τού δράματος, ένθα κυρίως
-εκπροσωπείται 6 έπικός .χαρακτήρ, τό μέτρον έ'χει άνάλογόν τι πρός „
τήν έπικήν μορφήν, τήν επανάληψιν δηλ. ενός καί τού αύτοϋ στίχου
καί μάλιστα τοϋ ιαμβικού τριμέτρο.υ, άφ ' ετέρου δέ έν τοίς χορικοίς,
ενθα διά τών εκφραζόμενων αΛσθημάτων καί σκέψεων έπί τής πρά-
ξεως εκπροσωπείται ή λυρική ποίησις, τό δράμα έ'χει ού μόνον σχεδόν
πάντα τά μέτρα τής λυρικής ποιήσεως, άλλά καί τήν Δωρικήν διά—
λεκτον τής χορικής ποιήσεως. Δεύτερον δέ εσωτερικώς κατά τον
I τρόπον τής παραστάσεως του άντικειμένου, οπερ έν τώ δράματι πα-
ρίσταται μέν ώς δρώμενον (οθ'εν δραμα) νύ'ν πρό τών ομμάτων τών

11
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θεατών, άλλ ' έν τή παραστάσει ταύτη ύπάρχουσι διήγνισις πράξεως
καί παράστασις αισθήματος συμπέφυκότα, επειδή ή εξωτερική πραξίς
παρίσταται τοιουτοτρόπως, ώστε έν αυτή εμφανίζεται καί τό αίσθημα,
τών δρώντων προσώπων.

Έν τω δράματι σκοπός τοϋ ποιητοϋ είναι ή παράστασις αιωνίας
τινός ήθικής ιδέας τήν ήθικήν τών θεατών διδασκαλίαν σκοπούμενης.
Ή ηθική δ ' όμως αϋτΐ/j'ιδέα παρουσιάζίται/δια μερικής, συγκεκρι-
μένης πράξεως, ήν h ποιητής πλάσσει κατά;.- το δοκούν, διότι έ'ργον
αύτοϋ είναι νά είπη ουχί τά γενόμενα, άλλ' όποίκ δύνανται νά γεί-
νωσι κατά το πιθανόν ή τό άναγκάίον. Έγεννήθη δε τό δραμ.α έκ
τού διθυράμβου, δηλ. έκ τών περί τόν βωμόν τού θεού Διονύσου άοο-
μένων ασμάτων. Ήτο δ' ό διθύραμβος έκδήλωσις ή τοϋ φαιοροϋ τών
Διονυσιακών εορτών ένθουσιασμοϋ έπί τή άναγεννωμένγ) κατά τό εάρ
φύσει ή τοΰ πένθιμου καί λυπηρού, έν ώ τά πάθη τοϋ Διονύσου έθρη—
νοΰντο. Έκ τούτου δέ προέρχονται καί τά δύο κύρια είδη τοϋ δρά-
ματος, ή τραγωδία καί ή κωμωδία. Διότι έκ μέν τοϋ λυπηροΰ
καί- πένθιμου τών Διονυσιακών εορτών παρήχθη ή τραγωδία, έκ δέ τόυ
φαιδρού 'τούτων ή κωμωδία. '.

..;.;·.:■·'; .. . · ,· * · -. ,, -..
g 2. Τραγωδία.

Γένεσίς τής τραγωδίας. Τό κατ'άρχάς ή τραγωδία ήτο δι-
θύραμβος, εν ω, άφού ό χορός, άποτελνούμενσς έξ ακολούθων τοϋ Διο-
νύσου τράγοπόδων Σατύρων, είχεν ασει τό είς τόν Διόνυσον άσμα,,
τό" οποίον περιελάμβανε τήν γέννησιν καί τάς άλλας πέριπετείάς
τού θεοΰ, ô κορυφαίος τοΰ χοροΰ (ό έξάρχων τών διθυράμβων), -ή
ώς αντιπρόσωπος τοΰ θεού ή ώς' άγγελος αυτού, εξέθετε δι ' αυτοσχε-
δίου οιήγήσεως τά ύπό τοϋ χοροΰ ασθέντα πάθη συνδέων καί άλλά
του Διονύσου ή άλλων ήρ'ώών συμβάντα διέξοδικώτερόν. Έλαβε οε
τό όνομα ή τραγωδία ή έ>ί τοϋ ότι οί ώς τράγοι ένοεδυμένόι Σάτυρο*-"
ήδον το ασμα (τραγωδία ==ώδή τράγων) ή 4κ τού ότι δ χορός ήδε τό-
άσμά περί τόν βωμόν τοϋ Διονύσου, ότε έθύσιάζετό έπ' αύτοϋ δ λυ~
μαντήρ τής άμπίλου' τράγος (ωδή έίς τράγον).



163 -

Άπο δε τοϋ Θέσπίδος πρώτου (536 π. Χ.), όστις κατήγετο έκ
τοϋ δήμου 'Ικαρίας της Αττικής έγεννήθη τό κυρίως δραματικόν τής
τραγωδίας έν Αθήναις, διότι ούτος εισήγαγε τόν ύποκριτήν.', όστις
δεν άφηγείτο πλέον μύθους, άλλά διελέγετο πρός τόν κορυφαίον τοϋ
χορού καί ούτως έγένετο ή δραματική διδασκαλία, ήτις τό πρώτον
ήτο άτελής. Ό ύποκρι^ής,,,δηλ. διηγείτο έμμέτρως ύπόθεσίν Ttva έν
τω προλόγω, είτα δ χορός ήδε καί μετά ταύτα είπετο έμμετρος διά-
λογος μεταξύ αμφοτέρων^^ Ήδύνατο· δέ 6 αυτός ύποκριτής νά ύπο-
ούητάι διάφορα "πρόσωπα μετάχείρίζόμένάς τά έξ όθό,ης προσωπεία/
ών εύρετής λέγεται δ αυτός Θέσπίς." ΊΙ πρώτη αύτη μορφή τής δρα-
ματικής τραγωδίας είχε τό χορικόν στοιχείον έπικρατέστερον του δια-
λογικού. Τούτου δ ' έ'νεκα καί οί άρχαιότατοι δραματικοί ποιηταί
ελέγοντο όρχήσταί. Ή έφεύρεσις αύτη τοϋ Θεσπιδος ηύνοήθη γενι-
κώς έν Αθήναις καί είς τό εξής ήτο τό ούσιώδες συστατικόν τών
Διονυσιακών εορτών 7 :

Οι δέ μετά τόν Οέσπινκαι πρό τών τριών μεγάλων τραγικών ποιη-
τών δραματικοί ποιηταί; έξ ών άναφέρονταί.Χοιρίλος ό Αθηναίος
κάΓ Φρύνιχος 6 "Πολυφράδμονος, έξήκολόύ'θησαν τήν τέχνην τοϋ
Θέσπιδος είσάγόντες είς αυτήν επουσιώδεις τινάς καινοτομίας. Ούτω
6 μέν Χοιρίλος, όστις έδίδαξεν εκατόν πεντήκοντα δράματα καί έ'λάβε
δέκα τρείς νικάς, έβελτίωσε τά προσωπεία καί εισήγαγε τάς θεατρικάς
ενδυμασίας, 6 δέ Φρύνιχος, όστις ήν ό έπιφανέστατος τών προδρόμων
τού Αισχύλου j εισήγαγε τ à γυναικεία προσωπεία καί έν τω μέτρω
μετεχείρίσθη τό τροχάϊκον τετράμετρον. Ούτος έκτος τής μυθικής
υποθέσεως μετεχείρίσθη καί σύγχρονον ίστορικήν ΰλην ποιήσας τάς
Φοινίσσας^ αιτίνες είχον ύπόθεσίν τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν καί
χορόν διπλούν εκ παρθένων Φοινισσών καί έξ ευγενών Περσών, καί
τήν Μιλήτου άλωσιν. Διά τό δραμα δέ τούτο οί Αθηναίοι έζη-
μίωσαν αύτόν χιλίαις δραχμαίς, επειδή άνέμνησεν αυτούς οικείας
συμφοράς καί διέταξαν, 'ίνα μηδείς τήν τραγωδία ν ταύτην μεταχει-
ριζηται.

Έν τοίς δράμ-ασι τών ποιητών τούτων έπεξετάθη μέν ο διάλο-
γος, άλλ ' δ χορός έξηκολούθει ν'άποτελή το κυριώτερόν μέρος τοΰ
δράματος. Πρώτος δ ' ό πατήρ τής τραγωδίας Αισχύλος τόν χορόν



περιώρισε καί τόν διάλογον, δηλ. το δραμα τ.ικον μέρος τοϋ δράματος
πρωταγωνιστούν μέρος άνέδειξεν. Έπ ' αύτοΰ, ώς καί |πί τών δύο
άλλων μεγάλων τραγικών ποιητών,Σοφοκλέους.καί Εύριπίοου, η δρα-
ιχατική ποίησιο άοίκετο εις τήν ύΐάστην αύτής τελειότητ-κ.

ι ι ' : - .

§ 3. Περί datirpiKoO δόά^ιατος.

Ό διθύραμβος ένείχε πλήν τών στο-χείων, έξ ών παρήχθησαν ή
τραγωδία, καί ή κωμωδία, καί γελοία στοιχεία διά τού έκ Σατύρων
χορού, έξ ών έμορφώθη ίδιον είδος δραματικής ποιήσεως, το σατυ-
ρνκόν δραμα. Εύρετής τούτου είναι Πρατίνας ό Φλιάσιος (500
π. Χ.), όστις καί ποιητής τραγωδιών ήτο. Ούτος έλθών είς 'Αθήνας
καί ίδών τήν έκ διθυραμβικών χορών προελθοϋσαν δοαματίκήν τρα-
γωοίαν οιεμόρφωσε καί ούτος έκ τοϋ αύτού διθυράμβου τά σατυοικαν
δραμα. Σκοπός τούτου ήτο το γελοίο ν καί ή έκ τούτου, τέρψις,. ρπερ
κατορθοϋται διά τής αντιπαραθέσεως .τοϋ έκ Σατύρων χορούαστις
ήτο τό σπουδαιότερον. μέρος τοϋ δράματος καί εις τό ολρν είορς τό
όνομα, έδωκε πρός τά δρώντα πρόσωπα, άπερ ήσαν-ήρωες Ή πράξης,
τού σατυρικού δράματος είχε μέν τόν χρωμ.χτισμόν τής τραγωδίας,
άλλ' οί ήρωες σεμνώς ένδεδυρ.ένοι παρίσταντο κυκλούμενοι ύπό τών
τραγοποδων Σατύρων. Ούτοι τέκνα τής άγροίκου φύσεως όντα. οιεκρΐ-
νοντο διά τήν λαγνείαν, άκολασίαν καί θρασύτητα καί ώμοίαζον μάλ-
λον προς θηρία φέροντες άνάλογχ προς τήν φύσιν αύτων καλύμ.ματα
καί σύμβολα. Ή φύσις λοιπόν τούτων έν αντιθέσει πρός τό σε.μνόν
τών δρώντων προσώπων τών ηρώων παρήγε τό γελοίον, οπερ δεν'
ήτο άρεστόν τοίς άρχαίοις έκ τών ήρώων τοϋ ιδεώδους παρελθόντος
νά παραγάγωσι, και διά τοίτο διά τής είρημένης Αντιθέσεως εκ τών
Σατύρων κατώρθωσαν τοϋτο. 'Εκαλείτ.ο οέ, ώς έκ τής ιδιότητος
ταύτης, τό σατυρικόν δράμα παίζουσα τααγωδία καί ούδέν κρί-
νον είχεν ούτε πρός τήν παρωδίαν, ήτις άπό σκοπομ αποδίδει ύψηλάς
ιδέας είς εύτελή άντικείμενα, ούτε προς τήν κωμωοίαν, ήτις, ώς θά
ίδωμεν, διασύρει καί γενν^ γελοίον, · οπως βελτιώση καί οιοάξη; Ό
χορός τοϋ σατυρικού δράματος έκαλείτο σίκίνίς. .Ούτος έγένετο
μετά ταχύτητος καί κρότου τών ποοών καί άπετέλει άίντίθεσιν πρός-
τήν σεμνήν έμμέλειαν τής τραγωδίας. Υποθέσεις τών σατυρικών
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δραμάτων ήσαν πολλοί μύθοι καί λόγοι τών αρχαίων Ελλήνων άστίίχς
καί αγροτικής φύσεως, ώ; οί λόγοι περί Διονύσου, οί περί ριψοκίνδυ-
νων ερώτων τών θεών λόγοι, ci λόγοι περί Κυκλώπων καί άλλοι.

Έκ τών σατυρικών δραμάτων διεσώθησαν μόνον ό ΚυκλωίΙί του .
Εύριπίδου καί πάνυ όλίγα αποσπάσματα.

χ § 4. ΙΙερι θεάτοον.

^Β παράστασίς τοϋ·-δράματος άπήτει ώρισμένον τόπον, τό θέα-
τρο ν, δπερ κατ' αρχάς ήτο ξύλινον. Έπί τής άκμή; δ ' όμως, της
δραματικής ποιήσεως έκτιζοντο λίθινα μεγαλοπρεπή θεά'τράαΙπί κλι-
τυων ορέων, έξ ών Ισχημάτιζον τάνέδώλια, καί έπί λόφων, ώς ήτο
έν 'Αθήναις τό έπί τής μεσημβρινής πλευράς τής 'Ακροπόλεως κ-ί-
μενον θεατρον τού Διονύσου. Ότε ό ΙΙρατίνας αγωνιζόμενος πρός τόν
Αίσχύλον καί τόν Χοιρίλον έδίδασκε δράμά τι αύτού, ή συρροή τών
θεατών ήτο ούτω μεγάλη, ώστε τό ύπάρχον ξύλινον θεατρον κατέ-
πεσεν. Μετά τό συμβάν τοΰτο οί 'Αθηναίοι φοβούμενοι μή τοιούτον
ατύχημα έπανάληφθή, φκοδόμησαν εύρύ λίθινον θεατρον, ού τά ερεί-
πια πρό ολίγων ετών άνεκαλύφθησαν. Πότε ήχθη εις πέρας ή ο'.κο-
δομ.ή τού θεάτρου τούτου δέν είναι γνωστόν, φαίνεται δ' δμως ότι
έπί Λυκούργου τού ρήτορος (380 π. Χ.} το ύπάρχον παλαιό; επε-
σκευάσθη.

Τό Έλληνικόν θεατρον άπηρτίζετο έκ τριών κυρίων μερών α')
έκ τον κοίλου, όπερ καί θεατρον έκαλείτο, διότι ενταύθα οί θίαταί
καθήμενοι έθεώντο, β')ι έκ τής ορχήστρας, καί γ') έκτης σκηνής.

Τό κοίλον συνίστατο α' ) έκ συγκεντρικών κύκλων ύπερκειμένων
άλλήλων. Τούτους άπαρτίζουσι τά εδώλια, ών εκάστη σειρά σχη-
μάτίζει τμήμ.α κύκλου 185—260 μοιρών. Τών εδωλίων τό μέν έμ-
προσθεν μέρος έχρησίμευεν ώς εδρα τού θεατού, τό δ'όπισθεν, δπερ ήτο
όλιγώτερον κεκοιλωμένον, προωρίζετο πρός άνάπαυσιν τών ποδών τοΰ
άνωθεν καθημ-ένου. Ταύτα ήσαν ήριθμημένα, έχωρίζοντο άπ'άλλήλών
δι' εντομών καί έκαλύπτοντο δια ξύ7,ων καί στρωμάτων β' ) εκ τού
διαζώματος, δπερ ήτο δύο εύρεϊαι δίοδοι, δι' ών τό κοίλον τοΰ θεά-
τρου έχωρίζετο είς δύο ίσα μέρη* γ' ) έκ τών έκ τού κέντρου πρός τήν
περιφέρειαν έν άναγκαίι^ αποστάσει άγουσών κλιμάκων, αϊτινες ούτως
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Ισχημάτιζο.ν σφηνοειδή τμήματα, τάς κερκίδας. Διά τών διαιρέ-
σεων τούτων ηύκολύνετο ή μετάβασις τών θεατών είς τά εδώλια.

Ή δ ' ορχήστρα ήτο προωρισμένη πρός ένεργειαν τοϋ χορού; Έν
ταύτη έχούση μέγεθος ίσον προς το μέχρι τοϋ τής όλης δια-j-
μέτρου τοϋ χώρου τών θεατών εκείτο ή θυμέλη, 6 βωμός τού Διο-
νύσου. Αύτη κειμένη εγγύτερο ν της σκηνής ή;·, τών κατωτέρων έδω-
λίών τού κοίλου-έσχημάτιζε μετά βαθμίδων εξέχον τετράγωνον;, "εφ'ού
ô χορηγός ίστατο. .·,· ' ■_.;· ~Χ c vfiStft

'II σκηνή έν τςίς-σωζομένοις θεάτροις κακώς διετηρήθη. ή , oy§
βόλ'ως. Αύτη περιεβάλλετο ύπό · τοίχου καί» έσχημάτιζεν επίμηκες
όρθογώνιον οικοδόμημα προς τήν όρχήστραν καί τό κοίλον βλέπον,
Παρίστα δ' αύτη συνήθως άνάκτορον τοϋ βασιλέως, όστις έ^ήρχετο
δια τής έν τφ μέσω θύρας βασιλείου καλούμενης, Εκατέρωθεν ταύ-
της ύπήρχον δύο άλλαι μικρότεραι, δι ' ών έξήρχοντο τών ανακτόρων
οί άλλοι ύποκριταί. Όστις δ' ήρχετο είς τήν σκήνην έξ αριστερών τω
θεατή, έθέωρείτο έρχόμενος έκ ξένης χώρας, δστις δ ' έκ δεξιών, έκτης
πόλεως ή έκ τοϋ λ-.μένος. Έπί τής στέγης τής σκηνής ύπήρχε τό κα-
λούμενον φρ^fκτoί>ριov, δ τηλεγραφικός ούτως ειπείν πυρσός, δι' ού,
καίοντες πύρ, άνήγγελλον τά μακράν συμβαίνοντα, ώς τούτο ποιεί δ
φύλαξ εν τω ποολόγω τοϋ 'Αγαμέμνονος τοϋ Αισχύλου. Είς τό έμ-
προσθεν μέρος τής σκηνής ήτο τό λογεΐον ή δ όκρίβας, έφ 'ού ιστάμε-
νοι ci ύποκριταί ελεγον. Κάτωθεν δέ τού λογείου καί έ'ναντι τής ορχή-
στρας, εκείτο τό ύποσκήνιον, όπερ ήτο κεκοσμήμένον διά κιόνων καί
αγαλμάτων. Τά δε παρασκίίνία, άπερ ύπετίθεντο πτέρυγες τών άνα-
κτόρων, έχρησίμευον πρός διατριβήν τών ύποκριτών καί πρός διατήρησιν
τών ενδυμάτων, τών προσωπείων καί τών μηχανών . Διά δέ τού εΚΚυ-
κλήματος ή τής έξώστρας, ήτις είχε σχήμα τραπέζης, έφερο.ντο διά
τής μέσης θύρας τής σκηνής νεκροί, τραυματία ι ή τά τοιαύτα. Πρό τών
δύο άκρων θυρών τής σκηνής ύπήρχον αί περίακτοί (δηλ. μηχαναί),
αίτινες σχήμα πρίσματος εχουσαι έστρέφοντο δια στροφεως- καί ,ήλ—
λασσον τήν σκηνήν. 'Η κατ' έξοχήν μηχανή ήτο τό δργανον, δι ' ου
ε^εφα,νίζοντο οί θεοί, καί εντεύθεν ή συχνοτάτη φράσις δ άπό μηχα-
νής θεός. Όμοία μτιχανή ήτο καί τό καλούμενον θεολογεΐον, έφ '
ού ιστάμενοι θεοί καί ήμίθεοι έ'λεγον. Ό δέ γέρανοςήτο σχοινίο/ φέρον
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άγκιστρον, Si,' ού ήωροϋντο οί ύποκριταί. Προς παραγωγήν δε άστρα-
πής καί κεραυνού έχρησίμευεν ή περίακτος ύι|;·ηλή, το βροντεϊόν
καί το κεραυνοσκοπεΐον. Διά δέ τών χαρωνείων κλιμάκων ά-
νέβαινον καί. κατέβαινον αί ψυχαί τών τεθνεώτων.

.·-· Τό όλον άρχαίον . Έλληνικρν. θέ&τρον, όπερ μέχρι τών 'Ρωμαϊ-
κών χρόνων ήτο άν.ευ στέγης^- προφυλασσομένων τών θεατών ύπο τού
πετάσου, περιεβάλλετο ύπό τοίχου σχηματίζοντος, στοάς, είς ας βρο-
χής επελθούσης οί θεαταί κατέφευγον.. Ή είσοδος τών θεατών έγί-
νετο ή διά τών έπί του τοίχου τούτου θυρών ή- διά τών μεταξύ του
κοίλου καί τής ορχήστρας, εύρισκομένων εκατέρωθεν παρόδων... Άφού
ο θεατής είσήρχετο διά τούτων ανήρχετο είτα εις τό έδώλιον αύτου
εύκολυνόμενος ύπό τών ρηθείσών τοΰ θεάτρου (κοίλου) διαιρέσεων. Τά
εισιτήρια, συμόολα ονομαζόμενα, ήσαν χαλκα καί έ'φερον τόν άρι-
θμ,όν τοΰ εδωλίου, τό ο'νομα τού ποιητοϋ καί τού διδαχθησομένου δρά-
ματος. Πρός ένίσχυσιν τής φωνής έχρησίμευον τά ήχεία καί κατά
τοϋτο οί αρχαίοι είχον προχωρήσει εις βαθμόν διεγείροντα τόν θαυ-
μασμόν τών νεωτέρων.

Τό χωρητικον τοϋ 'Ελληνικού θεάτρου ήτο άνάλογον τοΰ πλη-
θυσμού τής οικοδομούμενης τοϋτο πόλεως. Τό έν Έπιδαύρω, όπερ
είναι τό κάλλιστα σφζόμενον έκ τών άρχαίων θεάτρων, ήτο καί το
άριστον πάντων, διότι,τούτο κατεσκεύασεν ό Πολύκλειτος, καί έχώρει
δέκα μέχρι δεκαέξ χιλιάδας θεατών, το δ ' έν 'Αθήναις τριάκοντα
χιλ,ιάδας καί τό μέγιστον πάντων. τών 'Ελληνικών θεάτρων, το έν
τή Μεγάλη πόλει, τέσσαρας και τεσσαράκοντα χιλιάδας.

§ 5. Οερί νποκριΐών, ενδυμάτων και «ρο-
€?ωπείων αντών.

Τό κατ ' άρχάς αύτός ο ποιητής ήτο καί ύποκριτός. Άπ.ό τοϋ
"Σοφοκλέους δ' όμ.ως καί έξης; τό εθος τούτο κατελύθη, διότι ό τρα-
γικός ούτος ίσχνόφωνος ών δεν ήδύνατο νά εκπλήρωση τά κα.θήκοντα
τοϋ ύποκριτοΰ. "Εκτοτε έσχηματίσθη ιδία τάξις ύποκριτών, οί'τίνες
ώνόμαζον εαυτούς τούς περί τον Διόνυσον τεχνίτας, ό δε λαός
σκώπτων αυτούς Διονυσιοκόλακας άπεκάλει. Ούτοι ήσαν υ.όνον
^άνδρες καί διά τοϋτο άπητείτο μεγάλη άσκησις ιδίως διά τά γυνοα-



κεία πρόσωπα. Διετηροϋντο δε και παρεσκευάζοντο άναλώμασι τής
πολιτείας, Έπειδή δέ τά δράματα έδιδάσκοντο έν διαγωνισμω καί
έξηρτάτο ή νίκη καί έκ τών ύποκριτών, ούτοι διενέμοντο τοίς ποιη—
ταΐς διά κ7νήρου.

Ό Θέσπις, ώς εΐπομεν, εύρε τόν πρώτον ύποκριτήν, είτα δ' ό
Αισχύλος προσέθηκε τόν δεύτερον καί δ Σοφοκλής-τόν τρίτον. Ό
άριθμος ούτος διέμεινεν αμετάβλητος. "Αν δ' ήτο άνάγκη τετάρτου
ύποκριτου μετεχειρίζΰντο; ε να έκ τών της σκηνής, δστις έκαλείτο'
παοασκήνιον ή πάραχορήγημα. Τούτο έπί τών σωζόμενων opar-
μάτων άπαντα δις ή τρις 1).1 Πλην τών τριών ύποκριτών ύπήρχον
καί άλλα πρόσωπα άκολουθοϋντα συνήθως τοίς ήγεμόσι καί ονομαζό-
μενα δορυφορήματα, πρός δέ καί κω<|ά πρόσωπα ώς μη μετέ-
χοντα τού διαλόγου.

Ό τό σπουδαιότατον πρόσωπον τοϋ δράματος ε χ ων ύποκριτής
ώνομάζετο πρωταγωνιστής. Ούτος ήτο τό άμεσον τοϋ ποιητοϋ όρ-
γανον καί ανέπτυσσε τήν κυρίαν τοϋ δράματος ιδέαν, δπερ άπήτει.
έ'ςοχον ικανότητα, διότι απεικόνιζε τάς περιπετείας τοϋ βίου καί τά
πάθη τοϋ έσωτερικού κόσμου. Τοϋ πρωταγωνιστοϋ ύποδεεστερος ήτο δ-
δευτεραγωνιστής. Ούτος ύπεΒύετο πρόσωπα τοϋ δράματος ήττο-
νος σπουδαιότητος και σημασίας. Ού μόνον οέ ύπό ποιητικήν εποψιν
δέν είχεν εύνοϊκήν ούτος θέσιν, άλλά καί έν τή Ιδία τέχνη (ύποκριτική)
ώφ'ΐλε νά ύποχωρήση, δπως μή τόν πρωτα.γωνιστήν έπισκιάση. Τά:
δε πρόσωπα τοϋ δράματος τά μή έχοντα άςίαν ύπεδύετο δ τρίτα -
γωνιστής, όστις συνήθως έν τή ύποκριτική τέχνη άπότυγχάνων
άπεδοκιμάζετο ύπό τών θεατών διά συριγμών.

Ή δέ περιβο7νή τών ύποκριτών έν τή τραγωδίες ήτο φανταστική,,
πομπώδης καί μεγαλοπρεπής. Τήν μ,εγαλοπρέπείαν οέ προ πάντων
τής περιβολής είχεν αύξήσει δ Αισχύλος, δστις ήθελε τά πρόσωπα
τςϋ δράμα.τος, ώς άντιπροσωπεύοντα. τόν ήρωικόν κόσμον, καί εσω-
τερικώς νά ύπερέχωσιν. Έκ τούτου δέ προέρχεται ή πολλή χρήσις.
ποδήοους χιτώνος, έφ ' ού έπέθετον διάφορα έπιβλιιματα, μ.ακρών

ι) Αίσχύλ. Χοηφορ. ar. 862—890. Οίδίττ. Κολ. 887—
καϊ 1670 καϊ . εξής αντόϋι.
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περιβολαίων διά τάς ήγεμονίδας, άπερ ελεγον σύρματα, χ£ιρίδων,
οπως αί χείρες κτώνται μέγεθος υπέρ τό φυσικόν, προστερνιδίων,
προγαστριδίων καί σωματίων προς μεγέθυνσιν τών διαφόρων μελών
του σώματος, έτι δέ καί τών κοθόρνων, δηλ. τών υψηλών τής τρα-
γωδίας υποδημάτων, άτινα έποίουν αντίθεσιν προς τάς λαμπρώς καί
ελ.αφράς έμβάδας τής κωμωδίας.

Πρός δέ οί ύποκριταί" μετεχειρίζοντο προσίοπεΐα άπα τής πρώ-
της γενέσεως του δράματος, διότι ήδη ό Θίσπις έφερε τοιούτον. Τό
πρόσωΠεϊον έφερον προσέτι καί οί χορευταί καί εθεωρείτο ώς απρεπές;
άν τις εφαίνετο άνευ προσωπείου. Έπί τών Ρωμαϊκών δ'όμο>ς y ρ ό —
νων τά προσωπεία κατηργήθησαν ώς κωλύοντα τούς ύποκριτάς, οπως
διά τών γραμμών τοΰ προσώπου δεικνύωσι τ α διάφορα αισθήματα.

§ 6. Περί χορηγίας χορού, -τραγίκών αγώνων και
διδα<ΐκαλ.ίας τών δρίΐιιάτων.

Ή παράστασις τοΰ δράματος άπήτει δαπάνην πολλήν καί μά-
λιστα διά τήν άσκησιν τοΰ χοροΰ. Επειδή δέ παρά τοις Έλλησιν ή
διδασκαλία τοΰ δράμ,ατος δέν ήτο ιδιωτική έπιχείρησις προς διασκέ-
δασιν τών θεατών, άλλ' έργον τής πολιτείας ποίς δοξασμόν τοΰ θεού
Διονύσου, δια τοΰτο τήν πρός τοΰτο δαπάνην ώφειλε νχ καταβάλλγϊ
ή πολιτεία. Πρός άνακούφισιν δ' ομως ταύτης τήν προς άσκησιν τοΰ
χορού δαπάνην άνελ,άμβανον κατά φυλάς πλούσιοι πολ,ΐται καί ή"
πράξις αύτη εκαλεϊτο χορηγία. Τούτο ήτο μέν υποχρέώσις επιβαλ-
λομένη τοις πν,ουσίοις έ'νεκα τών υφισταμένων £γκυκλίών λειτουρ-
γιών, άπετέλει δ' όμως καί άντικείμενον φιλοτιμίας καί οί χορηγοί
θεωρούμενοι ίεροί καί αλώβητοι προσεπάθουν διά λαμπράς χορηγίας
νά ύπερβάλλωσι τούς άντιχορηγούς τών άΧλ,ων φυλών καί ούτω νική-
σαντες προσκτήσωνται τήν εύνοιαν τοΰ λαού.

Κατά πρώτον ή φυλή ώριζε τόν χορηγόν αύτής. Τούτου γενομέ^
νου ό δραματικός ποιητής ήτει χορόν παρά τοΰ επωνύμου άρχοντος,
ούτος δέ μετά δοκιμήν τού δράματος έν τω γ ιν ο μένω προάγωνι, άν
τούτο ήτο πρός δίδασκα λίαν κατάλληλον, παρέπεμπε τόν αιτούντα
ποιητήν είς τόν επί τούτω ορισθέντα χορηγόν (εδίδου'χορόν),^δστις
συνέλεγε τούς χορευτάς έκ τής έαυτου φυλής. Πάσι τούτοις ό χορη~
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γος Ιδιδε μισθον καί έφρόντιζε περί του τελείου αύτών καταρτισμοί)
διά χοροδιδασκάλου. Διά δέ τήν νίκη ν έφιλοτιμεϊτο ού μόνον ό χο-
ρηγός, άλλά και ή φυλή αύτοϋ όλη. Διά τοϋτο αί φυλαί εξέλεγον
επιμελητάς, οϊτινες έιτέ'βλεπον τάς ασκήσεις τοϋ χοροϋ.

ΓΙ ρ ο του Αισχύλου ό χορός συνίστατο έκ πεντήκοντα χορευτών.
Ούτος διετήρησε μεν τον αριθμόν, άλλ' δμως διεΐλεν αύτούς ε!ς τέσ-
σαρα τμήματα, ών εκαστον έκ δώδεκα χορευτών συνιστάμενον ανή-
κε ν ένI τών δραμάτων τής τετραλογίας. Ό. Σοφοκλής . ηύ,ξησε τόν
αριθμόν έκ δώδεκα είς πεντβκαίδεκα χορευτάς. Ό αριθμός ούτος
εμεινε σταθερός. Τό κατ ' άρχάς ό χορός, έν τώ διθυράμβω ήτο κύ-
κλιος, διότι έστρέφετο κύκλω περί τον βωμόν τοϋ Διονύσου. "Οτε δ'
ούτος εγε'νετο δραματικός καί είχεν ανάγκην, όπως στρέφηται πρός
τήν σκηνήν, έγε'νετο τετράγωνος. "Αν μέν οί χορευτάV Ιβαίνον ανά
τρεις, έλέγετο κατά ζυγά, αν δ' ανά πέντε, κατά στοίχους. Κατά
τι τών δύο τούτων σ/,μάτων ό χορός ελάμβανε θε'σιν έν τή ορχήστρα
με'αξύ τής θυμέλης και τής σκηνής. Ό κορυφαίος ιστάμενος έν τω
μέσφ τής πρώτης σειράς, τών χορευτών έξήρχε τοϋ άσρ.ατος καί διετ
λέγετο πολλάκις πρός τούς έπί της σκηνής ύποκριτάς. Ό χορός είναι
οίο-νεί ό αντιπρόσωπος τοϋ κοινοϋ απέναντι " τών ύποκριτών παρακο-
λουθών παθητικώς τήν άνάτττυξιν καί πορείαν τής πράξεως. Ένω ό
ήρως έν τή άκαθέκτω αύτοϋ όρμή συχνάκις άνευ συνειδήσεως φέρεται
είς σειράν άμαρτημάτων και ύπερβαίνει τά ορια τοϋ ήθικοϋ κόσμου,
ό χορός καταπραύνει τά πάθη τούτου δ-· ά σοφών συμβουλών καί παρα-
μυθέϊται εν ταϊς θλίψέσιν αύτοϋ. Προ πάντων ό χορός υπερέχει κατά
τήν άγάπην πρός τήν δικαιοσύνην. Έπειδή δ' ούτος έκδηλοι αισθή-
ματα καί δίδει συμβουλάς, γυναίκες καί γέροντες είναι επιτήδειοι, ίνα
άπαρτίζωσι χορον, καί έκ τούτων συνήθως άπετελεϊτο, εί καί τό φϋλον,
ώ; καί τήν ήλικίαν τοϋ χοροϋ, ύπηγόρευεν ή ύπόθεσις τοϋ δράματος.
*Ητο δ' ή όρχησις τοϋ χοροϋ σεμνή y.oçl μεγαλοπρεπής καί έκαλεΐτο
έμμελεια.·. Ενίοτε ό χορός διηρείτο είς δύο ήμιχόρια, άτινα ηδον
τάς οτροφάς καί άντιστροφάς αμοιβαίως, τήν δ' επψδόν όμοϋ. Ή
πρώτη τοϋ χοροϋ είσοδος έκαλεΐτο πάροδος, ή δ1 άποχώρησις αύτοϋ
διαρκούσης τής διδασκαλίας του δράματος (καί τοϋτο σπανιώτατα
συνέβαινεν έν τοϊ< άρχαίοις δράμασι) μετάστασίς, ή δε δευτέρα
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εισο δος έλέγετο èπιπαροδος καί ή άποχώρησις αύτου κατά το τέ-
λος του δράματος άφοδος.

Οί αύλιρδοί (μουσικοί), όπωςδιαφύγωσι τά όμματα τών θεατών,
έλάμβανον θέσιν όπισθεν τής θυμέλης, δηλ.· έν τφ ύποσκην'ίω.

: Ή παράστασις τών δραμάτων ήτο αγωνιστική, όθεν έλέγΐτό ύπό
τοΰ ποιητοϋ δράμα άγο^νίζεσθαι ή δράμα καόιέναι. Μετειχον
δέ τοΰ αγώνος συνήθως τρέϊς πΟΛηταί; ών έκαστος ώφειλε νά παρόυ*'
αΥάστρ τέσσαρα δράματα (τετραλογίαν), τρεις δηλ. τραγωδίας κοίΐ εν
σατυρικόν δράμ,α. 'Εκάστη τούτων τών τραγωδιών έπί του Αισχύλου
άπετέλει μεν αυτοτελές τι, άλλά πάντα όμοϋ άπετέλουν οργανικό ν τι
ό'λον. Ούτως έν μ.έν τή πρώτγ τραγωδία τής μόνης σψζομένης τριλο-
γίας νΟρεστείας ή Κλυταιμνήστρα φονεύει τον 'Αγαμέμνονα, έν δΐ
τή δευτέρα, ταϊς Χοηφόροι ς ; ό 'Ορέστης τιμωρείται τήν άνδροκτό-
νόν καί έν τή τρίτη, ταις Εύμενίσιν, ό μητραλοίας δικάζεται έν τή
Άκροπολει τών . 'Αθηνών καί άθφοΰται. Κατά ταύτα διά τής τρίτης
τραγωδίας αποκαθίσταται ή ησυχία τών θεατών, ους κατεπράϋνε το
προστιθέμ.ενον σατυρικόν δράμα καί παρεσκεύαζεν είς τήν γενικήν τής
εορτής εύθομίαν.. Ό Σοφοκλής δ' ό'μως ελυσε τήν Ισωτερικήν ταύτην
τών τριών τραγωδιών ενότητα καί ήγωπζετο δράμα προς δράμα,
πάντοτε δ' ομως παρουσιάζων τρεις τραγωδίας καί τό σατυρικόν.

Ή κρίσις τών. αγώνων ήτο ανατεθειμένη πέντε κρ'ΐ'αϊς, οίτινες
τό κατ' άρχάς έκληροΰντο πρός τοΰτο ύπό τοΰ άρχοντος, βραδύτερον
δ' ομως τό δικαίωμα τοΰτο εδόθη τή βουλή τών πεντακοσίων, ήτις
ώριζε τούς κριτάν έπιτυχέστερον διά ψήφου. Οί κριταί παρίσταντο
έν τή διδασκαλία τών_δραμάτων, μεθ' ήν έβράβευον τον νικήσαντα.
Είς τήν κρίσιν δέ τών κριτών έπέδρα πολύ τό πλήθος, όπερ συνήθως
δ'ίά φωνών έξεδήλου τήν γνώμην αύτοΰ. Ύπό τών κριτών άπενέ—
μον.το τρία βραβεία, πρωτεία, δευτερεια και ^ριτεί., κατά τόν
αριθμόν τών αγωνιζομένων ποιητών καί τώχ τάς. δαπώνας καταβα-
λόντων χορηγών. Τά πρωτεία έδιδον τήν νίκη ν, άλλά καί το νά λάβη
τις τά δευτερεια δεν ήτο παντελώς άδοξον Ό νικήσας ποιητής πα-
ρουσιάζετο είς τό δημόσιον καί έστεφανουτο ώς ιερεύς στεφάνφ έκ
κισσοΰ καί τα.ινίαις έξ έρίου, ό δέ χορηγός ελάμβανε στέφανον καί
χρυσοΰν τρίποδα, όστις πρίς αίωνίαν άνάμνησιν της νίκης ετίθετο
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παρά τήν καλουμένων όδον τών τριπόδων έπί μνημείου μεγαλοπρε-
πούς, εφ' ού έπεγράφετο τό όνομα της φυλής, ήτις εδωκε τόν χορη-
γόν, του χορηγοΰ, τοΰ ποιητοΰ ενίοτε δε και τοΰ πρώτου ύποκριτοΰ'
ή πρωταγωνιστοΰ. Τοιοΰτον είναι το διασωθέν μνημεΐον τοΰ Λυσι-
κράτους γενόμενον τφ 355 π. Χ.

'Επειδή τό δράμα, ώς ειρηται, παρήχθη εκ τής λατρείας τοδ
Διονύσου καί ήτο στοιχειό'ν. θρησκευτικής λατρείας, έδιδάσκετο ουχί-
καθ ' έ^άστην, άλλά μόνον εν ταΐς έορταίς τοΰ Διονύσου μέχρι τών
τελευταίων χρόνων. Τοιαΰται δ' ήσαν α' τά μικρά Διονυσία η
Διονύσια τά κατ' αγρούς ή τά κατά δήμους;. Κατά ταΰτα-
τελούμενα έν μηνί. Ποσειδεώνι (Δεκεμβρίω^ έδιδάσκοντο δράματα
παλαιά, δηλ. πάλιν δεδιδαγμένα' β' τά Λήναΐα τελούμενα έν μηνί
Γαμηλιώνι (έν αρχή τοΰ Φεβρουαρίου) έν Λίμναϊς παρά τήν μ,εσημ-
βρινήν πλευράν τής 'Ακροπόλεως, εν ή εκείτο καί ό άρ/αιότατος Ναός;
τού Διονύσου' γ' τά Ανθεστήρια τελούμενα έπί τρεις ημέρας κατά^
τόν φεοώνυμον μήνα Άνθεστηριώναι (περί τά τέλη Φέβρουαρίου καί
αρχάς Μαρτίου). Ή πρώτη τούτων ήμερα τής εορτής ώνομάζετο-
Πιθοίγια, ήτοι ήμέρα, καθ ' ήν άνέωγον τούς πίθους τοΰ νέου οίνου.
Κα τά ταύτην τήν ήμέραν οί δοΰλοι αφειδώς οίνον πίνοντες ήδύναντο-
νά σκώψωσι τούς εαυτών κυρίους. Μετά δέ τήν λήξιν τής εορτής,
έκαλοΰντο είς τά καθήκοντα αύτών διά τής φράσεως θύραζε Κάρες*
oUk έτ' 'Ανθεστήρια. Ή δευτέρα ημέρα έλέγετο Χόε; (Ί'φιγ. εν
Ταυρ.Μιστρ. η. 172) καί ήτο ή ίερωτάτη πασών καί ή τρίτη Χύτροΐ.

Υπέρ πάσχς ταύτας τάς έορτάς διακρίνονται δ' Διονυσία τά
έν αστει ή Διονύσια τά άστικά ή Διονυσία τά μεγάλα.-
Ταΰτα εν μ.ηνί Έλαφηβολιώνι (έν αρχή Απριλίου) τελούμενα διήρ-
κουν πολλάς κατά συνέχειαν ημέρας. Κατά ταύτα εδιδάσκοντο μό-
νον καινά δράματα καί χορηγοί ήσαν. μόνον πολϊται 'Αθηναίοι, ένφ1
εν τοις Ληναίοις καί 'Ανθεστηρίοις ή χορηγία έπετρέπετο καί τοις.
μετοίκοις. 'Ομοίως δ' ώφειλον οί χορηγοί νά προσλάβωσι χόρευτάς.
πολίτας 'Αθηναίους, άλλως έζημιοΰντο χιλίαις δραχμαϊς-δι' εκαστον
ξένον χορευτήν.

Τό κατ ' άρχάς οί θεαταί είσήρχοντο είς τό θέατρον δωρεάν, άπδ
τής οικοδομής δ' όμως λιθίνου θεάτρου δι 'εισιτηρίου, οπερ παρά τοΟ-
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-θεατροπώλου ή θεατρώνου άγοραζόμενον διαφόρως κατά τάς θέ-
-σεις ετιμάτο. Αί καλλίονες τών θέσεων έτιμώντο δραχμής, αί δέ χεί-
ρονες δύο όβολών. Ό θεατρώνης ούτος έμισθοΰτο τό θέατρον παρά της
-πολιτείας καί ώφειλε να φροντίζη Περί τής καλής αύτου διατηρήτεως.
'Από δέ- του Περικλέους οί πενέστεροι τών πολιτών έλάμβανον τό
θεωρίκόν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου. Βραδύτερον καταχρηστικώς τό
δικαίωμα τοΰτο έπεξετάθη ανεξαιρέτως είς πάντας τούς 'Αθηναίους.

Εϊσοδον είς τό θέατρον μόνον οί δοΰλοι δεν είχον, ίσως δέ καί αί
-γυναίκες είς τάς κωμωδίας, αφ1 ών ή αίδώς άπεϊργε τουλάχιστον
τάς έντίμους γυναίκας, διότι κατά'τήν παράστάσιν τών κωμωδιών
αϊσχιστά έλέγοντο.

§ 7. ίίερί τών ιιερων της τραγωδίας.

Ό .'Αριστοτέλης τόν τε'λειον τύπον τής τραγωδίας, οίος ύπήρχέν
Ιπί Σοφοκλέους,-, ύπ' όψει ^ων, διήρει ταύτην είς τέσσαρα μέρη, τον*
πρόλόγον, τό χορικόν, τό έπεισόδιον κάϊ τήν έξοδο ν. Πρόλο-
-γος ονομάζεται τό μέρός-έκεΐνο-τ'/^ς τραγωδίας, οπερ προηγείσαι τής.
πρώτης είσόδου τόΰ χο.ροΰ, ήτοι τής' παρόδου. Ώς πρός τα πρόσωπα,
τόν_ τόπον, τόν χρόνον καί τάς λοιπάς σχέσεις οί πρόλογοι τοϋ Αισχύ-
λου, κάϊ Σοφοκλέους συνδέονται πρός τήν'ύπόθεσίν του δράματος, ώς
-ούσιώδες αυτής μέρος. Οί τοϋ Εύριπίδου δ1 όμως εκτός τοΰ τής Μή-
δειας καί Ίφίγενείας δεν συνδέονται παντελώς.

Το δέ χορικό ν αποτελείται έκ τής παρόδου καί τών στασίμο)ν.
Πάροδος είναι τό πρώτον άτμα, οπερ ήδετο κατά τήν πρώτην τοΰ
^οροΰ είς τήν όρχήστραν εϊσοδον. Τό ασμά τοΰτο έποιεΐτο συνήθως έν
άναπαιστικώ μ,έτρω, δπερ άρ'μοζέι είς πομπάς ή πορείας.Άν δ1 δμώς
•ό χορός συνίστατο έκ γυναικών, αύται δεν ηδύ αντο νά είσε'ρχωνται
κατά τόν τρόπον τόΰτον, δστις ήτο Οιονεί στρατιωτικός καί έμβάτή-"
ριος. Τούτου ενεκα τό μέτρον ήτο διάφορον. Στάσιμά δε είναι τά
υπό τοΰ χοροΰ αδόμένα μεταξύ τών μερικών-επεισοδίων τοϋ δράματος
-^σματα, δτε ούτος' έλ^μβάνε τήν πρόσήΖούσαν αύτφ θέσιν (στάσιν,
δθέν καί τό δνομα) παρά τήν όρχήστραν. Τοΰτο ό χορός ήδεν ουχί'
ακίνητος μένων, άλλ' όρχούμενος: Είναι δέ ό αριθμός τών στασίμων

iv εκάστη τραγφδίο: διάφορος. Ταΰτα παρά μέν τω Αίσχύλφ συχνο-
ί^.
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τερον ευρισκόμενα εχουσι μείζονα πβριοχήν, παρά δέ τώ Σοφοκλεί
σπανιώτερον, είναι ουχί μεγάλα. Ό χορός, δστις έκπροσωπεϊ τό ιδα-
νικό ν τής δημοσίας γνώμης, έν τώ στασίμφ λέγει μεν γε νικάς ιδέας:,
δμως δ 1 αύται έχουσι στενήν σχέσιν πρός τήν εγγύς ' ύποθεσιν του
δράματος, ώς τοΰτο πράττει π. χ. ό χορός τών Θηβαίων γερόντων εν
τω πρώτω στασίμω τής 'Αντιγόνη.;. Ότε δηλ. ούτος εμαθεν, οτι
παρά τό κέλευσμα, τοΰ άνακτος έθαψε τις τό πτώμα τοΰ Πολυνείκους
καί διέλαθε τήν προσοχήν τών φυλάκων, θαυμάζει τό πολυμήχανον
καί έπινοητικόν τής άνθρωπίνης διανοίάς. Παρά τφ Ευριπίδη δ'ομως
έκτος ολίγων εξαιρέσεων ('Ιφιγένεια καί Μήδεια) τά στάσιμα ήσαν
εμβόλιμα, είχον δηλ. χαλαράν τήν συνάφειαν πρός τήν πράξιν καί
ήδύνατο ό χορός νά είπη ταΰτα πάντοτε, δτε οί ύποκριταί δέν άπη-
σχόλουν τούς θεατάς. Αί κινήσεις τοΰ χοροΰ έν τοις στασίμοις ήσαν
αξιοπρεπείς καί ανάλογοι προς τ'όν σεμνον καί σπουδαΐον χαρακτήρα
τών ιδεών, άς έξέφερεν. Τουναντίον δε ή σπουδή καί ανησυχία τής
παρόδου άπήτουν-ζωηροτέρας χορικάς κινήσεις καί χειρονομίας.

Πρός δέ ό χορός άδει ενίοτε καί μικρά χορικά <£σμχτα, ύπορ-
χήματα, καθ'ά ούτος έκδηλοι διά ζωηράς όρχήσεως διάπυρον έν-
Οουσιασμόν και μεγάλην ήδονήν. Ούτως έν τή 'Αντιγόνη τοΰ Σο^
φοκλέους (στιχ. 1115) ό χορός ^δων ύπσρχημα όρχεΐται χαίρων,
διότι ό Κρέων έσπευσμ,ένως πορεύεται, δπως έξαγάγν) τήν ηρωίδα ε*
τοΰ τάφου.

'Εκτός δε τών χορικών αύτών μελών πκρόδου, στάσιμου καί
ύπορχημάτων ύπάρχουσι καί άλλα λυρικά μ.έρη του δράματος έν τ&
διαλόγφ. Τοιαΰτα δ' είναι α') τά άτχό σκηνής ασματα, άδόμενά
μόνον ύπό τών υποκριτών επί τής σκηνής. Ταύτα δε ή είναι διηρημένα
είς πλειότερα έπί τής σκηνής πρόσωπα^ ώς αμοιβκΐα ^σμκτα^ ή άδον-
ται ύφ' ενός μόνου ύποκριτοΰ καί λέγονται μονωδία^. Αύται μονο —
στροφικαί ούσαι έξεδήλουν μέγιστον -πάθος καί ύπεβοηθοΰντο συνη -
θέστερον ύπ' αύλοΰ, σπανιώτερον δε ύπό λύρας. Ό Ευριπίδης έχει
πολλάς τοιαύτας μονωδίας άρμοζούσας .είς τό παθητίκόν είδος τής.
ποιήσεως αύτοΰ. β') Οί κομμοί, θρηνητικά άσματα, &περ οί ύπο»
κριταΐ μετά τοΰ χοροΰ αδουσιν. Διαφε'ρει δ' ό κομμός τόΰ στάσιμου*
καθ' δσον τοΰτο μέν χίωρίζει τά επεισόδια άπ' αλλήλων καί έκδηλο!
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τά αισθήματα καί τάς ίδέχς, αιτινες εγείρονται ε* τών τελουμένων
έν τή σκηνή, εκείνος δέ εκφράζων συμπάθειαν προς τάς τυχαί καί
πάθη του ήρωος εισέρχεται είς τήν ύπόθεσιν καί είναι σπουδχϊον "αύ-
τ7ς μέρος.

Έπεισόδιον δέ λέγεται τό μεταξύ τών χορικών κέίμενον, ο,τι
δηλ. είναι μετκξύ τής παρόδου καί του πρώτου στάσιμου, είτα δέ
μ.εταξύ τών μερικών στάσιμων. Άπετέλουν λοιπόν τά επεισόδια τόν
διάλογον καί άνέπτυσσον τήν κυρίαν επί τής σκηνής πράξιν, κάτείχον
δέ, οτε τό δράμα τήν τελείαν μορφήν έλαβε, τήν πρωτεύουσαν Ιν'αύ-
τώ θέσιν. Έν τοις έπεισοδίοις οί ύποκριταί μεταχειρίζονται ή πολλούς
επαλλήλους ίάμβόυς ή εκαστον πρόσωπον λέγει ε να μόνον ίαμβον καί
τοϋτο λέγεται στιχομυθία, έν ή ή παρουσία τοϋ πνεύματος τών
δρώντων προσώπων άπεικονιζεται, Έν τή στιχομυθία, ή ις είναι
οιονεί μονομαχία διά λόγων, διακρίνεται ό Σοφοκλής. Συχνάκις δ'είς
στίχος τέμνεται είς δύο ή καί είς τρία πρόσωπα, όπερ λέγεται άν-
τιλαβή, ής χρήσις γίνεται ύπό τών ποιητών, όταν ό διάλογος προ-
βαίνη είς ζωηρόν πάθος. Έπειδή δέ παρά τώ Εύοιπίδη τό πά9ό£
ύπάρχει ζωηρότερο ν, παρά τούτω ^αί αί άντιλαβαί είναι πλείούς.

Η δέ έξοδος, ήτίς είναι τό τελευταΐον μέρος τής τραγωδίας,
άρχεται άπό του τέλους του τελευταίου στάσιμου. 'Εν τ ή έξόδψ του
Αισχύλου συνήθως ύπάρχουσι κομμοί. Αί δε τραγιρδιαι τού Σοφο-
κλέους λήγουσιν είς τήν άποχώρησιν τοϋ χοροϋ, όστις λέγει ολίγους
μέν στίχ^ους, άλλά πλήρεις εννοίας καί "είς τήν ύπόθετιν τοϋ δράματος
άρμόζοντας. Ό Εύριίτίδης κατά τοϋτο ήκολούθησε τώ Σοφοκλεΐ,
άλλά παρά τ ω Ευριπίδη οί τελευταίοι στίχοι τοϋ χορού κατέστησαν
σχεδόν τυπικοί επαναλαμβανόμενοι έν πολλαίς τραγωδίαις.

§ 8. Περί δ^α^ατικης τέχνης.

! Ό 'Αριστοτέλης ορίζει τήν τραγφδίαν ώς έξης' «εστίν ούν τρα-
γωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καί τελείας, μέγεθος εχούσής, ήδυ-
σμένω λόγω, χωρίς έκάστου τών ειδών έν τοις μο ρ ίο ις, δρώντων καί
ού δι' άπαγγέλίας, δι' έλέου καί φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων
παθημάτών κάθαρσιν» * ήτοι τραγωδία είναι μίμησις πράξεως ηθικώς
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σο βαράς, τελείας καί έχο ύσης το προσήκον, μέγεθος, εν γλώσση
έχούστ, ροθμ.όν καί με'λος χωριστά ε!ς τα με'ρη αυτής2), έκτελουμένη
διά προσώπων δρώντων έπί τής σκηνής καί ουχί δι' άπλής απαγγε-
λίας (ώς έν τφ επει) καί διά του έλέου καί φόβου 3) έξαγνίζουσα (έν
τή ψυχή τών θεατών) τά άμαρτήσαντα δρώντα πρόσωπα.

Κατά τόν όρισμόν τούτον, έπειδή ή τραγωδία είναι μίμησις πρά-
ξεως, ην ό τραγικός πλάσσει κατά τό δοκούν, διότι έργον τούτου είναι
νά απη ούχί τά γενόμενα, άλλ' όποια δύνανται να γείνωσι κατά πι-
θανόν ή άναγκαϊον, τό πρώτον καί σπουδαιότατον, όπερ απαιτείται
έν τή τραγωδία, είναι ό μΰθος. Προς δε', έπειδή ή-πραξις απαιτεί
δρώντα πρόσωπα, c-ΐς κατά τάς προαιρέσεις ι/.ύτών προσήκει είς ώρι-
σμένος χαρακτ-^ρ. προκύπτει, ότι μετά τόν μ.ΰθον ούσιώδες μέρος τής
τραγωδίας είναι τό Τίθος,ήτοι οί χαρακτήρες τών δρώντων προσώπων.

Γίνεται δε ή μίμησις έπί τής σκηνής διά λόγου ήδυσμένου
όυθμώ καί μέτρω. Διό ύπάρχουσιν έν τή τραγωδία: έκτος τοΰ μύ-
θου καί ήθους ήττον ^πρ,υδαϊα κατά ποιον μέρη τής τραγωδίας ή λέ-
£ις (γλώσσα), ή διάνοια (εννοια&ι), ή μελοποιία καί ή οιίης, δηλ. ,
τα σκηνικά, άτινα είναι μεν ψυχαγωγικά, άλλά πρός ταΰ.τα.συμβάλ-
λεται μάλλον ό σκευοποιός ή ό ποιητής. ... _ ■

Μύθος. Οί τραγικοί ήντλησαν τούς μύθους αύτών κατ' εξοχήν
έκ τοΰ 'Ομήρου καί τών κυκλικών ποιητών, μεταβαλόντες τούτους
κατά τάς αξιώσεις τής δραματικής τέχνης. Έκ δέ τών τριών μεγά-
λων μυθικών- κύκλων, τοΰ Θηβαϊκού, του "Αργοναυτικού καί τοΰ
Τρωικού προετίμων ούτοι τόν πρώτον,διότι είναι μ.εστός εγκληματικών

*) Έχούσης δηλ. αρχήν, μέσον καϊ τέλος. Ό ρυθμός δηλ. εν
τω διαλόγω, τό μέλος έν τοϊς χωρικοΐς. Ταϋτα έν τοις θεατάΐς
γεννώνται. Ό ήρως άμαρτάνει ουχί έκ μοχθηρίας και διεφθαρμένη5
ψυχής, αλλ ' έκ πλάνης και τυφλώσεως υποκειμενικής πράττει ακου-
σίως πράξεις ούχί καλάς καϊ τιμωρείται. Ό δέ θεατής ενθεν μεν
έ λ ε ο Ζ τούτον, ώς άνάξια πάσχοντα, ενθεν δε φ ο β ε ϊ τ α ι μή-
ποτε καϊ αυτός άνθρωπίνην πλάνην παθών ευρέθη είς όμοίαν τφ
ή ρω ι θέσιν, Ούτως δ θεατής εξαγνίζει ηθικώς τήν μεγάληγ τοϋ ήρωος
άμαρτίαν διά τοϋ έν αϋτφ γενομένου έλέου καϊ φόβου.
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πράξεων μεταξύ συγγενών; τοϋνο οέ διεγείρει τον φόβον καί τβν
Ιλεον παρά τοίςθεαταίς. Ούχ ήττον καί ίστορικας υποθέσεις ήδύναντο
να πραγματεύωνται οί τραγικοί ποιηταί παριστώντες αύτάς, οιαι
ήδύναντο να γείνωσιν.Τοϋτο δ' εποίησαν ό Φρύνιχος καί ό ΑίσχύΛοςΙ
οΐτινες Ιλαβον υποθέσεις τα Περσικά. Ενίοτε δε καίπερ μυθικας
πραγματευόμενοι υποθέσεις οί τραγικοί ποιηταί, έποίουν δ'δμως
υπονοίας ή αναφοράς προς τήν σύγχρονον ίστορίαν καί πολιτικά
συμβάντα.

Οι μΰθοι είναι απλοί ή πεπλεγμένοι, διότι καί αί πράξβις, έξ ών
γίνονται αί μιμήσεις, είναι τοιαϋται. Καί απλοί μέν ονομάζονται οί
μΰθοι, έν οίς ανευ περιπετείας ή αναγνωρίσεως ή μετάβασις γίνεται,
πεπλεγμένοι δέ, εν οΐς αύτη συμβαίνει μετ ' αναγνωρίσεως ή περιπβ-
τείας ή μετ* αμφοτέρων. 'Ονομάζεται δέ περιπέτεια ή μεταβολή
εις τό εναντίον τών πραττομένων, Αύτη δε πρέπει να γίνηται κατά
τό πιθανόν ή τό άναγκαίον, ώς εν τφ «Οίδίποδι τυράννφ» . Ενταύθα
ή Ίοκάστη θέλουσα να επαναφέρε τήν γαλήνην εν τή ψυχή τοΰ τε-
ταραγμένου συζύγου (διότι ό Τειρεσίας ώνόμασεν αυτόν φονέα τοΰ
Λαίου) λέγει, δτι οί'άνθρωποι δεν Ιχουσι μαντικήν τέχνην, διότι
καί τφ Λαίφ είχε δοθή χρησμός, καθ' δν ούτος Ιμελλε να φονευθή
υπό τοΰ υίοΰ αυτοϋ, καί δμως ό μεν υιός άπέθανεν εκτεθείς εις τό
δρος, ό δέ πατήρ έφονεύθη έν τριπλαις άμαξιτοίς. Ταύτα δ'δμως
άκούσας ό Οιδίπους καί άναμνησθείς, δτι έν τφ τόπφ έκείνφ έφόνευσεν
άνθρωπον, δεν άπέβαλε τόν φόβον, δπερ έσκόπει ή Ίοκάστη, άλλ'
εκράτυνε τούτον* καί τούτο είναι περιπέτεια. Προς δέ έν τή αυτή
τραγφδία υπάρχει καί δευτέρα περιπέτεια, διότι άγγελθέντος τφ
Οίδίποδι, δτι θανόντος τοϋ Πολύβου ot Κορίνθιοι άνέκήρυξαν αυτόν
βασιλέα καί τοϋ αγγέλου προσθέσαντος, ίιως apy τον (potior αύ-
ζοϋ μή tij μηζρΐ /«Τ*?» °τί· τ°ΰ Πολύβού ούτε τής Μερόπης

υίος είναι, διότι αυτός, έδωρήσατο αυτόν τοις έν Κορίνθφ βασιλεϋσιν,
επήλθε τό άντίθετον αποτέλεσμα, διότι ό Οιδίπους δ'.α τήν άποκά-
λυψιν ταύτην Ιτι μάλλον φοβείται. Αναγνωρίσω δ' ονομάζεται ή
μεταβολή έξ αγνοίας είς γνώσιν ή πρός φιλίαν ή προς Ιχθραν. Ούτως
ο Οιδίπους έν τφ μνημονευθέντι δράματι άναγνωρίσας, δτι έφόνευσε
τόν πατέρα καί δτι Ιλαβε σύζυγον την μητέρα,γίνεται εχθρός έαυτόΰ
καί εξορύσσει τούς ιδίους οφθαλμούς. Ή άναγνώρισις αύτη Ικ των

12
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πραγμάτων παραγομένη είναι ή καλλίστη καί διαφέρει της διά ση-
μείων, ήτις είναι ατεχνος, διότι δέν γίνεται διά τής τέχνης του ποιη-
τοϋ, πως έν τη πρώτη, Ινθα ό θεράπων τού Λαΐου εκ τής πλοκής
του μύθου ήναγκάσθη να όμολογήση, δτι αυτός Ιδωκε τφ Κορινθίφ
ποιμένι τον Οιδίποδα, οτε ήτο βρέφος. Καλλίστη δ* άναγνώρισίς είναι
ή μετά περιπετειών συνδεομένη, ώς έν τω «Οιδίποδι τυράννφ» συμβαί-
νει. Διά τών περιπετειών δέ καί αναγνωρίσεων δ τραγικός ποιητής
ψυχαγωγεί καί έπιχέει ζωήν εις τον μύθον του δράματος, ήτις Ιπαυ-
ξάνει διά τής καλουμένης τραγική ς ειρωνείας. .Προς έπίτευξιν
ταύτης ο τραγικός ποιητής ποιείται τήν οίκονομίαν του δράματος
ταιαύτην, ώστε ό θεατής γινώσκει τήν άληθη τών πραγμάτων θέσιν,
ένφ άγνοούσι ταύτην τα πρόσωπα τής τραγφδίας. Ούτως έν τη
«Ηλέκτρα» του Σοφοκλέους ό.θεατής γινώσκει έκ του προλόγου του
δράματος, δτι ό 'Ορέστης κατελθών πέμ,πει τόν παιδαγωγόν, δ'πως
άγγείλτρ τφ Δίγίσθφ καί τη Κλυταιμνήστρα, δτι δήθεν Ιθανεν έν τοις
Πυθικοίς άγώσιν. Έπί τή άγγελίςι ταύτ-β ή μέν άστοργος μήτηρ χαί-
ρει, ή δέ 'Ηλέκτρα θρηνεί τον θανόντα άδελφόν. Ό θεατής δ * δμως
γιγνώσκει τάληθές καί οιονεί δια νεύματος έπιθυμεί να εξαγάγω τής
δεινής απάτης τα δρωντα πρόσωπα. L

Πρός δ'<5 μύθος τής τραγωδίας πρέπει να πλέκηται τεχνηέντως,
ώστε τα μέρη νά. συνδέωνται ούτως, ώστε ή δλη τραγική πραξιςν'
άποτελή δργανικόν τι δλον. Επομένως πρέπει έν τη τραγφδία να
υπάρχω ένότης ύποθέσεως αύστηρότερον. μάλιστα fj έν τφ Ιπει, Ινθα
ή ένότης χαλαρούται παρεμβαλλομένων πολλών μακρών έπεισοδίων.
Ή δέ ένότης τού χρόνου καί τού τόπου έν τφ δράματι έπεβάλλετο
ύπ ' αύτής τής φύσεως τών πραγμάτων. Έν τφ άρχαίφ δράματι δέν
ύπήρχον παύσεις, ώς έν τφ νεωτέρφ θεάτρφ, Ινθα τής αυλαίας κατα-
«ιπτούσης δύναται να γείν-çj ή διασκευή τής σκηνής καί έπομ.ένως ή
αλλαγή τού τόπου. Έν τφ άρχαίφ θεάτρφ τουναντίον ή σκηνή Ιμενεν
ανοικτή άπ'αρχής μέχρι τέλους τής παραστάσεως, τάς δέ παύσεις
έπλήρου δ χορός, όστις διαρκώς Ιμ,ενεν έν τή ορχήστρα καί δέν ήτο
εύκολο ν να γείν$ αλλαγή τού τόπου. Δια τούς αυτούς δέ λόγους τό
μήκος τού χρόνου τής ύποθέσεως δέν ήδύνατο να ύπερβτ^ τό μήκος μίας
ημέρας. 'Οπωσδήποτε δ ' δμως ή ένότης τού τόπου καί του χρόνου δέν
ήτο αυστηρά, ώς ή τής ύποθέσεως, καί πολλάκις βλέπομεν έν τοΓς
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άρχαίοις δράμασιν αυτήν παραβαινομένην, ώς εν ταίς «Εύμενίσΐ"» του
Αισχύλου ή σκηνή κατ^ αρχάς υπόκειται Ιν Δελφοΐς, είτα δέ εν
Άκροπόλει, μεταξύ δέ τών δύο τούτων τμημάτων παρεμπίπτει
χρόνος τις> διό ενταύθα ούτε του τόπου ούτε τού χρόνου ή ένότης
τηρείται. 'Ομοίως δ' έν τφ «Αιαντι» τοΰ Σοφοκλέους γίνεται μετά-
θεσις τής σκηνής, άλλ* ή ένότης τού χρόνου τηρείται.

Πλέκεται δ* ό μΟθος μέχρι τού σημείου,ενθα ή ευτυχία ή ή δυσ-
τυχία χωρεί εις τό άκρότατον σημείον καί είτα γίνεται μεταβολή
καταστάσεως. Υπάρχει δηλ. καί έν τφ δράματι, ώς καί έν τφ
Ιπει, άέσις καί Λύσις, ώς έν τ^ «Μηδεί^το τού Εύριπίδου ή δέσις πα-
ρατείνεται μέχρι τοΰ σημείου, καθ' δ έπιτυγχάνει αυτη παρά του
Κρέοντος, δπως μείν-Q μίαν ήμέραν έν Κορίνθφ. 'Εντεύθεν δ' άρχε-
ται ή λύσις μέχρι τέλους.

Τήν δευτέραν μετά τόν μΰθον θέσιν κατέχει, το δπερ είναι

αί τών δρώντων προσώπων προαιρέσεις. Πρέπει δέ τό ηθος τοΰ ήρωος
νά είναι α' ) χρησζότ' είναι δέ τοιούτον, αν ό σκοπός τής πράξεως
αύτοΰ είναι ηθικός, έρχεται δ* δμως είς σύγκρουσιν προς άλλα ηθικά
καθήκοντα καί ουτώς άμαρτάνει. Φαύλους χαρακτήρας δέν πρέπει
να Ιχτρ ή τραγφδια· β' ) άρμόζζοτ, δταν οί λόγοι,ώς έκφράσεις τών
στοχασμών καί φρονημάτων, άρμόζωσιν είς τάς σχέσεις τοΰ λαλοΰν-
τος* γ' ) 6jioior δηλ. φυσικόν. Ή όμοιότης δ* αυτη είναι διττή, το
μέν αναφερομένη είς τον λαόν καί τόν χρόνον, έξ ού έχει ληφθή ή
δπόθεσις τής τραγφδίας *), το δέ είς τον χρόνον τών θεατών,
δι* ους Ιχει ή τραγφδία ποιηθή. Αυτη δ* είναι σπουδαιοτέρα τής
πρώτης (ιστορικής), έπειδή κινεί είς Ιλεον καί φόβον τούς θεατάς*
δ) ομαΛότ, δηλ. άμετάβλητον. *Αν δέ ανωμαλία τις έν τφ ήθει
τών ορών των προσώπων ύπάρχίβ, αδτη πρέπει νά γίνηται κατά τό
πιθανόν 2).

Τό ηθος δ' δλων τών προσώπων τής τραγφδίας δέν Ιχει τήν αυ-
τήν ποιότητα, άλλ* υπέρ ολα τα πρόσωπα πρέπει vot διαπρέπει Ιν

. . .. · · s

*) π. χ. Ό χαρακτήρ τοο Δίαντος Ιχει ληφθη έχ τοδ Όμηρου, διό δ ποιητής
πρέπει ν* φροντίσ^, ώστε ή περιγραφή τοδ χαραχτηρος νά σύμφωνη προς τήν τοΰ
Όμηρου, 2ξ οΖ Ιλ^φθη δ ηρως.

*) Άνώμαλον χαρακτήρα ή 'Αντιγόνη xal ή 'Ισμήνη Ιν τΐ| «Άντιγδνη»
τοΰ Σοφοκλέους.
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κατά το ήθος, δπερ είναι ό ήρως του δράματος. Τούτο δέ δύναται
νά είναι καί γυνή, άλλ* αύτη πρέπει να υπερέχω κατά το ήθος ού
μόνον τών γυναικών, άλλα καί τών ανδρών, ώς ή Αντιγόνη είναι
ύπερτέρα κατά τοΰτο καί τής 'Ισμήνης καί του Κρέοντος. "Αν δύο
πρόσωπα έν τφ αύτφ δράματι έζαίρωνται,τούτο γίνεται πρός βλάβην
τού δλου δράματος, διότι δύο καλά άναιρούσιν άλληλα.

ΓΛωσσα χαϊ fiètpor èr ττ} ζραγωάΐα. Ή γλώσσα τής τραγφδίας
ακριβώς ειπείν δέν ορίζεται, άλλ' δμως δύναται τις νά είπη, δτι
έν τοίς διαλόγοις επικρατεί ή άρχαία 'Αττική διάλεκτος απέχουσα
πολύ τής γλώσσης τού καθημερινού βίου, διότι το ύψηλον καί ιδεώ-
δες τής τραγφδίας απέφευγε τό κοινόν ιδίωμα καί άπ^τει άρμό-
ζουσαν έκλογήν τών λέζεων. Δια τούτο ουχί σπανίως προετίμων
Δωρικούς και Αίωλικούς τύπους, οϊτινες δια τήν εύφωνίαν ή ζενο-
πρεπή ήχον έφαίνοντο αίρετώτεροι. Έν δέ τοις χορικοΓς έπικρατεΐ
ή Δωρική διάλεκτος παραληφθεΐσα έκ τής χορικής λυρικής καί ανά-
λογος ούσα τφ σεμνφ καί μεγαλοπρεπεΐ αυτών χαρακτήρι.

Έν τοίς άρχαιοτάτοις χρόνοις,καθ' ούς τό δράμα λυρικό ν ον είχεν
ηθος σταυρικόν, τό σύνηθες μέτρον ήτο τροχαϊκόν τετράμετρον, δπερ
ήρμοζε τή ταχείς τών σατύρων κινήσει. Αυτός ό Αισχύλος έν τοις
άρχαιοτάτοις αύτου δράμασιν έποιεΐτο χρήσιν τού μέτρου τούτου ,ώς
δεικνύουσιν οί Πέρσαι (στ. 155—175 καί 215—248). 'Αλλά
μετ* ολίγον, δτε τό δραματικον αυτοτελές ανεδείχθη, έκράτησεν έν
τφ διαλόγφ ο Ιαμβικός χρ'ψεζρος, τού δέ τροχαϊκού τετραμέτρου
χρήσις γίνεται ένίοτε έκεΐ,Ινθα οί Ιννοιαι καί τα αισθήματα γοργώ-
τ^ρον καί παθητικώτερον έκφέρονται (Εύριπιδ. Φοιν. στ. 588*
Όρεστ. 728 — 806). Έν δέ τοίς λυρικοΐς μέρεσι τής τραγφδίας
οί ποιηται Ιχουσι μεγάλην*ποικιλίαν μετρικών σχημάτων, ήν παρέ-
λαβον παρά τών αρχαιοτέρων λυρικών ποιητών Πινδάρου ,καΐ
Σιμωνίδου,

g 9. Ά*μή τ^ς Έλληνεκής τρκγωΒ£ας·

Ό αριθμός των Ελλήνων τραγικών ήτο πολύ μέγας, αλλ' «κ
του δλου τούτου πλήθους διαπρέπουσι τρεις, ώς τά μάλιστα Ικκριτοι,
ό Αισχύλος ό ΣοφοχΛης καί ό Ενριπίάης καί τούτων μόνον Ιχομεν
πλήρεις τραγφδίας.
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Αδβχύλος.

Αισχύλος δ Εύφορίωνος έγεννήθη μέν έν Έλευσϊνι, ονομάζεται δ'
όμως 'Αθηναίος, διότι κατφκει έν τφ άστει, ώς καί οί άλλοι τής
'Αττικής δραματικοί ποιηταί. Ούτος είλκε το γένος έξ ευπατριδών
καί δ πατήρ αύτοΰ είχε στενας σχέσεις προς τήν λατρείαν τής Δήμη-
τρος καί τά Ελευσίνια μυστήρια, άπερ, ώς δ ίδιος μαρτυρεί, μεγάλώς
έπί τής διανοίας αύτοΰ έπέδρασαν. Γεννηθείς ό Αισχύλος τφ 525 π. Χ.
έτελεύτησρ τφ 456. Οι χρόνοι δ' ούτοι είναι έποχή,καθ'ήν Ιζησαν
μεγάλαι διάνοιαι, οιαι ήσαν ή τοΰ Πινδάρου καί Σιμωνίδου, καί
έτελέσθησαν ιστορικά γεγονότα κοσμοϊστορικής σημασίας, ών αυτο-
προσώπως μετέσχεν ό υψηλόφρων ποιητής. Ούτω καταγωγή καί θρη-
σκευτικαί πρός τά Ελευσίνια σχέσεις, αριστοκρατική παίδευσις καί
πλήρεις δόξης εθνικοί αγώνες συνέρρευσαν, δπως διαπλάσωσι το ευ-
γενές, ευσεβές καί ύψηλον τοΰ ποιητοΰ ήθος.

Ό πρώιμος πρός τήν ποίησίν αύτού οίστρος φαίνεται έκ τοΰ λε-
γομένου δτι, μειράκιον ών καί τάς σταφυλας τοΰ πατρός έν τφ άγρφ
φυλάσσων, έπετάχθη ύπό τοΰ Διονύσου έπιστάντος κατ ' δναρ, δπως
ποιή τραγφδίας. Ουτω λοιπόν πολύ νέος έπιδοθείς είς τήν ποίησιν
ήγωνίσατο τό πρώτον έν τοις τραγικοίς άγώσι τφ 500 n. Χ. πρός
τόν Πρατίναν τό είκοστόν πέμπτον Ιτος τής ήλικίας άγων, άλλα δέν
ένίκησεν. Ένίκησε δ' όμως δέκα Ιτη βραδύτερον έν Μαραθώνι αλλην
νίκην πολλφ σπουδαιοτέραν ταύτης, Ινθα γενναίως άγωνισάμενος καί
βαρέως τρωθείς Ισφσε τήν έάυτοΰ πατρίδα κινδυνεύουσαν. Κατά τήν
μάχην ταύτην επεσεν ένδόξως ό αδελφός αύτοΰ Κυναίγειρος καί έν
τή έν Σαλαμίνι ναυμαχί^ ό αδελφός 'Αμεινίας ήρίστευσεν. Πρός δέ
δ ποιητής ήγωνίσατο έν 'Αρτεμισίφ, Σαλαμίνι καί Πλαταιαίς. Έκ
τών μεγάλων τούτων εθνικών γεγονότων καί έκ τοΰ έξαρθέντος φρο-
νήματος τών Ελλήνων δ ποιητής ήντλησε τήν ήρωικήν έκείνην με-
γαλοπρέπειαν, ήτις κοσμεί τάς"τραγφδίας αύτοΰ. Δια τοΰτο δικαίως
δ Αισχύλος θεωρείται γνήσιος αντιπρόσωπος τοΰ ήρωικοΰ φρονήματος
ταύτης τής περιόδου. Ένεκα τούτου έφ'δσον έν 'Αθήναις έκράτουν
οί Μαραθωνομάχοι τό δραματικόν κύρος τοΰ Αισχύλου ητο άπρόσ-
βλητόν, τρισκαιδεκάκις δέ τών πρωτείων έν τοις δραματικοίς άγώσιν
Ιτυχεν. Μετά ταΰτα δ'δμως αί περιστάσεις μετεβλήθησαν καί è Αί-
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σχύλος άγωνισάμενος τφ 469 π. Χ. προς τον Σοφοκλέα δια τής Οίδι-
ποδίας αύτοϋ ήττήθη, άγωνοδίκου οντος του εις τήν νέαν γενεαν του
Σοφοκλέους ανήκοντος Κίμωνος μετά τών συστρατήγων αύτφ. Είτα
ό ποιητής ειτε βαρέως φέρων τήν ήτταν ειτε δι* οιανδήποτε δίλλην
αίτίαν άπήλθεν είς Σικελίαν. Έπειδή δέ ή Όρέσζεια, δι* ής ένίκη-
σεν, έδιδάχθη τφ 458 π. Χ., πρέπει να ύποθέσωμεν, δτι έπανήλθεν
εις Αθήνας, δθεν πάλιν άνεχώρησε καί άπήλθεν εις Γέλαν τής Σι-
κελίας, Ινθα έτελεύτησε κατά παράδοξον τρόπον φονευθείς υπό χε-
λώνης καταρριφθείσης υπ'άετοϋ. Έν Γέλα άνηγέρθη αύτφ τάφος
μεγαλοπρεπής, εφ' ού εχάραξαν τόδε τό επίγραμμα υπό τοΰ ιδίου
ποιητοϋ συντεθέν·

Δίσχύλον Εύφορίωνος 'Αθήναιον τόδε κεύθει
s μνήμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας·

άλκήν δ * εύδόκιμον Μαραθώνιον άλσος αν ειποι
- καί βαθυχαιτήεις Μήδος έπιστάμενος.

Ό Αισχύλος προήγαγε μεγάλως τήν τραγφδίαν, διότι τα του χο-
ρού ήλάττωσε καί κύριον μέρος τόν δι άλογο ν κατέστησεν,άντιθετικώς
προς τόν χορόν, όστις προ αύτοϋ τό κύριον μέρος ήτο. Προς δέ εις
τον πρώτον υποκριτήν του Θέσπιδος προσέθηκε καί δεύτερον. "Οτε
δέ ό Σοφοκλής εισήγαγε καί τόν τρίτον υποκριτήν παρέλαβε καί ού-
τος τούτον έν ταίς κατόπιν τραγωδίαις αυτου. "Ετι δέ εις αυτόν απο-
δίδονται πολλαΐ τής σκηνής βελτιώσεις. Ό κόθορνος, αί χειρίδες, τα
σύρματα καί πάν δ,τι τά δρώντα πρόσωπα ύπερφυσικώτερα καθίστα
αύτοϋ έφεύρεσις ήτο. Δι'δλα δε ταϋτα τελειωτής τής τραγφδίας
καί πατήρ αυτής θεωρείται.

AI τραγφδίαι τοϋ Αισχύλου δέν Ιχουσι τήν τεχνικήν του Σοφο-
κλέους πλοκήν τοϋ μύθου στερούμεναι περιπετειών, αναγνωρίσεων,
αντιθέσεων χαρακτήρων καί τής άλλης τεχνικής, ήτις άπαντ<£ παρ*
εκείνφ. Ή οικονομία τού μύθου παρ ' αύτφ είναι άπλη. *Εχου-
σι δ'δμως αI τραγφδίαι αύτοϋ ενθουσιασμόν, μεγαλοπρέπείαν καί
ήθικόν σθένος. Έν γένει δ* αύται εκφράζουσς το μεγαλόφρον, ήθι-
κον καί ευσεβές τών Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων. Άπαντα
τα πρόσωπα τής τραγφδίας, θεοί καί ήρωες, άγγελοι καί κήρυκες
Ιχουσιν υψηλούς καί δπερανθρώπους χαρακτήρας, εισίν έν τίβ φαντα-
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σία τοΰ ποιητοΰ οιονεί Μαραθωνομάχοι. Επειδή, δέ τα ταπεινά
πρόσωπα εξ ισου πρός τους ήρωας υψηλόν ήθος περιέβαλλε, δέν επε-
τύγχανεν εν τ^ ηθοποιία, ώς ό Σοφοκλής, δστις απέδιδε τούτοις τόν
προσήκοντα χαρακτήρα.

Ό Αισχύλος θηρεύει τήν συμμετρίαν τής γλώσσης προς τάς ιδέας
καί Ιχει έπινοητικήν δύναμιν προς κατασκευήν νέων ισχυρών λέξεων.
Ουδείς τραγικός τής αρχαιότητος δύναται να παραβληθή προς τοΰτον
κατά τήν μεγαλοπρέπειαν τής γλώσσης. Άγαπ$ τάς αρχαιοπρεπείς
λέξεις, τάς πεπυργωμένας φράσεις, τάς τολμηράς μεταφοράς καί τάς
φανταστικάς εικόνας. Δι' δλων δέ τούτων, άτινα ουχί παρ* άλλων
Ιλαβεν, άλλ* αυτός έδημιούργησε, προσπαθεί ν* άπομακρύνηται τοΰ
κοινοΰ καί συνήθους τρόπου τοΰ λέγειν. Αι τολμηραΐ αύτοΰ εκφρά-
σεις, εικόνες καί παραβολαΐ εχουσί τι τό άλλόκοτον. Δια τοΰτο
άπαντώσι συχνάκις παρ* αύτφ τά οξύμωρα, αντιθέσεις, αποσιωπή-
σεις, ανακόλουθα καί ασύνδετα, ό δέ λόγος Ιχει τι το δύσληπτον,
δπερ επαυξάνεται δια τής προσθήκης Δωρικών και Αιολικών τύπων.
Επειδή δέ δέν άγαπ^ τήν βραχυλογίαν, άλλα τήν εύρείαν περιγρα-
φή ν, ώς οι επικοί ποιηταί, Ιχει πολλούς πλεονασμούς καί ταυτολο-
γίας καί τήν σύνταξιν παρατακτικήν.

Τό ίαμβικόν τρίμετρον δ Αισχύλος μεταχειρίζεται όγκωδέστερον
καί μεγαλοπρεπέστερον, ού μόνον διότι αναμιγνύει σπονδείους άλλα
καί διότι τό νόημα μετά τοΰ μέτρου καταλήγει. Οΰτως οιονεί οί
στίχοι φαίνονται διακεκριμένοι καθ' ένα. Έν δέ τοίς λυρικοίς μέ-
ρεσιν δ Αισχύλος κατ* εξοχήν διαπρέπει, διότι Ιχει τά υψηλόν καί
ογκώδες μετά μεγάλης ποικιλίας λυρικών σχημάτων.

g 10. Ac βωζ^μβνβκ τοΰ Αισχύλου τραγωδέακ,

Αί τραγωδέαι τοΰ Αισχύλου κέκτηνται μεγάλην σπουδαιότητα
ού μόνον διά τήν τελειότητα αυτών, άλλα καί δια τοΰτο, οτι άπει-
κονίζουσι τάς ίδέας, υφ' ών ένεπνέοντο ot μαχηταί τοΰ Μαραθώνος.
'Αλλ' δμως εκ τών ένενήκοντα δραμάτων αύτοΰ, εξ ών τα είκοσι
ήσαν σατυρικά, μόνον επτά τραγωδίαι μέχρις ημών περιεσώθησαν.

α' . ΟΙ Ilipcrai. Τό δράμα τοΰτο είναι τό μόνον Ιστορικόν δράμα,
δπερ άπό τών αρχαίων περιήλθεν είς ημάς, καί τό άρχαιότατον τών
πβρισωθέντών δραμάτων. ΤΗτο δέ το μέσον δράμα τριλογίας, ήτις
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άπετελείτο έκ τών τριών οραμάτων Φινέως, Περσών καί ΤΛαύχου
τον Ποντίου, οίς εϊπετο καί το σατυρικόν δράμα Προμηθεύς ό Πυρ-
χαεύς. Έοιδάχθη δέ τφ 472 π. Χ. καί Ιτυχε του άθλου. Ή σκηνή
τούτου υπόκειται έν Σούσοις παρά τον τάφον τού Δαρείου. Έν αρχή
προλογίζει χ^ρός εξ ευγενών γερόντων τής Περσίας συνιστάμενος.
Ούτος θεωρεί έπικίνδυνον τήν στρατείαν τού Ξέρξου καί φοβείται δια
τήν Ικβασιν αυτής (στ. 1—135). Τούς λόγους τών γερόντων έπι-
τείνει τό δνειρον τής Άτόσσης τής μητρός τού Ξέρξου (στ. 136
καί έξής). Το φοβερόν δνειρον άκούσας ό χορός συμβουλεύει τή βασι-
λομήτορι, δπως δια θυσιών ικετεύση τούς θεούς καί τήν σκιάν τού
Δαρείου, ίνα άποσοβήσωσι τόν κίνδυνον. Έν τούτφ Ιρχεται άγγελος
έξ 'Ελλάδος, δστις κομίζει τήν είδησιν τής ήττης τών Περσών (στ.
226—) καί αφηγείται τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν, τον ολεθρον τών
Περσών καί τήν άτιμον τού στρατού ύποχώρησιν. Ταύτα άκούσασα
ή Άτοσσα απέρχεται, ό δέ χορός οικτίρει τόν γενόμενον ολεθρον
καί φοβείται περί τής Περσικής αρχής (στ. 505 — ). Είτα ό χο-
ρός καί ή "Ατοσσα ανακαλούνται διά θυσιών, χορών καί ύμνων εις
τό φως τόν Δαρεΐον, δστις έπιφανείς (στ. 635) καί παρά τής συ-
ζύγου τον ολεθρον τοΟ στρατού μαθών προλέγει τήν έν Πλαταιαϊς
ήτταν του ύπολειφθέντος στρατού (στ/ 765) καί αποδίδει τήν αίτίαν
τού ολέθρου τή γεφυρώσει τοϋ %ΕΑΛτ\σχόντον, ήτις εγ ενετό παρά
τήν βούΛησιν τ&Ϋ θεών xal τω εμχρησμφ τών ' ΕΛ,Ζηνιχών ναών.
Ειτα ή σκιά τού Δαρείου εξαφανίζεται καί δ χορός υμνεί τήν δύνα-
μιν, ήν ούτως είχε ζών (στ. 804). 'Αντίθεσιν πρός τήν δόξαν του
θανόντος Δαρείου ποιεΐ δ άφρων υιός Ξέρξης, όστις επανέρχεται
£άκη αντί πορφύρας, ένδεδυμένος καί δι' άνανδρων φωνών θρηνεί τήν
αίσχραν αύτου ήτταν (στ. 861). Τό τέλος τού δράματος αποτελεί
μακρός κομμός, έν φ 6 ηττηθείς βασιλεύς ερωτάται περί των έν τή
ναυμαχώ απολεσθέντων επιφανών ανδρών.

θεμίΜώάής iâèa της 0Λης τραγωδίας ε$ναι ai Αροωρισμέναί ή&ή
νχο της θείας προνοίας νΧχαι τοϋ ποΜτιστϊχοϋ πνεύματος τών
'EJJifrtiv χαζά του βαρβαρισμού. Ταύτας Παρουσιάζει ό ποιητής
ώς Osiotv τιμωρίαν τών Περσών otot τά ουχί κατ" av0piwiov φρονή-
ματα του ήγεμονος αύτών. * ·. ,

; 'Mjfrà bel Θήβας. Τσ δράμα τοδτό διδαχών τφ 468 a. Χ.
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ήν ή τρίτη τραγωδία τής τρ·.λογίας « Οιδιπόδεια», δι ' ης, έχούσης καί
τό ^ατυρικόν δράμα ή Σφ^,ένίκησεν ό ποιητής εν δραματική άγώνι
πρός τόν Άριστίαν τόν υίόν του Πρατίνα καί Πολυφράδμονα τον
υίόν τοϋ Χοιρίλου. "Ηρω; τής τραγφδίας είναι ό Ετεοκλής, δν
ενρίσκ ι ο κίνδυνος του πολέμου παρεσκευασμένον. Ένφ δ* ούτος
ποοτρεπει τούς πολίτας είς τόχαθήκον (στ.1—38), έρχεται άγγελος,
δστις εικονίζει φοβεράν τήν όρμήν τών πολεμίων (στ. 381). Είτα
μετά εύχήν προς τούς θεούς απέρχεται ό 'Ετεοκλής καί ερχεται χορός
έκ Θηβαίδων παρθένων (στ. 78), αιτινες καταληφθείσαι υπό φό-
βου εύχονται ύπέρ τής σωτηρίας τής πόλεως. Άλλ ' ό έπανελθών Ετεο-
κλής κακίζει τάς Θηβαΐδας, διότι δια τής δειλίας αύτών άφαιροΰσι
τό θάρρος τών πολιτών (στ. 216). Είτα απέρχεται ό 'Ετεοκλής καί
επανέρχεσαι πάλιν μετά τοϋ αγγέλου (στ.342), δστις άγγέλλει πώς
ό κλήρος έταξεν έ'καστον τών επτά στρατηγών καθ' εκάστης πύλης
τών τειχών τής πόλεων. 'Ενταύθα ό 'Ετεοκλής ζητών, δπως κατά
τοϋ αδελφού Πολυνείκους ταχθ^ (στ. 639), παρακαλείται ύπό τού
χορού τ«ρν παρθένων, δπως μή προβν) είς αγώνα προς άδελφόν. Άλλα
μάτην, διότι μετ ' ολίγον άγγελος κομίζει τήν είδησιν, ©τι οί δύο
αδελφοί έφόνευσαν αλλήλους καί ή πόλις έσώθη δια λαμπρας νίκης
(στ. 743). Τα πτώματα τών αμοιβαία χειρί φονευθέντων αδελφών
κομίζονται έπΐτής σκηνής, Ινθα ή 'Αντιγόνη καί ή Ισμήνη θρηνοϋσΐ
τούί Αδελφούς (erf .885) καί άνευρίσκουσι τήν άκατάσχετον τών Έρι-
νύων δύναμιν. Τό Ιγκλημα του Λαίου διήκει μέχρι τρίτης γενεάς.
'Εν τέλει τών προβούλων τών Θηβών κηρυξάντων, δπως τό ΐ'ου Πο-
λυνείκους πτώμα άταφον μείνβ (στ. 929), άτε κατά τής πατρίδος
στρατ£υ*ταμένου, ή Αντιγόνη διακηρύσσει, δτι δεν θέλει ύπακούσει
τω Λήρύγμττι (<*τ.950). Τελευταϊον ο χορός διαιρείται είς δύο ήμι-
χόρια Ιχοντα άντίθετον γνώμην ώ; πρός τήν ταφήν τοϋ πτώματος
του Πολυνέίκοϋς:

"Η θεμέλιος ιδέα τής δλης τριλογίας συνισταμένης καί έκ τών
δραμάτων Aatùv καί Oldircoâoç η το ή άνναμις τής Λρογοπχής άμαρ-
τ ία ς ΧάΙ τής Λατρυχής κατάρας, ήτις to οίογ γέτος tfpàn&er.

γ'. Ίχ&ΐί&ς. Τό §ραμα τοΰτο άνηκε τ^ τριλογία, ήτις, //α-
rati; όνομαζομένη, περιείχε τούς ΛΙγνΧΐίους,τίς Ίχέπάας, τάς Αα-
ναιΦ&ς καί ώ; σατυρικόν δράμα +ήν 1 Αμυμ<ύΥτ\ν. 'Év τ^ σφζομέν*|
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τραγψδία at θυγατέρες τοΰ Δαναού έρχονται εξ Αιγύπτου είς νΑρ-
γος μετά τοϋ γέροντος αυτών πατρός ixàziàsç φεύγουσαι τήν δίωξιν
τών υιών τοϋ Αιγύπτου, δπως^συζευχθώσιν αύτάς. Έπί τών βωμών
τής πόλεως καθίσας ό χορός τών ίκετίδων αναπτύσσει τήν αιτίαν
τής ικεσίας (στ.61 —151 ) καί ζητεί παροι τοΰ έλθόντος βασιλέως τοΰ
"Αργούς Πελασγού προστασίαν, ήν ο,ύτος καίπερ φοβούμενος τόν έπα-
πειλούμενον πόλεμον υπόσχεται να παράσχω κατ* άπόφασιν μάλιστα
τοΰ δήμου (στ. 151—479). Ένψ δ * αί ίκέτιδες εύγνωμονοϋσαι εύ-
χονται πολλά αγαθά τοίς Άργείοις, ό Δαναός o'.opql πλοιον τών
Αιγυπτίων καταπλέον καί αί θυγατέρες τούτου φοβούνται (στ.635).
Κήρυξ εκ τοΰ πλοίου άποβάς ζητεί ν ' άποσπάστ) βία έκ τών βωμών
τάς ίκέτιδας (στ. 750), άλλ* ό Πελασγός διώκει τόν βίαιον κήρυκα.
Ούτος δ ' απερχόμενος κηρύσσει πόλεμον τοίς Άργείοις (στ .841 ). Έν
τή τραγφδί^ι ταύτ·β τό κύριον δέν είναι ό διάλογος, άλλ ' ό χορός,
τοΰτο δέ υποδεικνύει άρχαιοτέραν περίοδον τής δραματικής τοΰ At-
σχύλου τέχνης.

Έν τή τραγψδί^ ταύτγι χοΛάζεζαι ή xoiVQYLX^ βαρβαρόζης ζών
Αιγυπτίων, ήζιο χοιεΐ αντίθεσιν χρος zà <piJôÇeva τών ΈΛΛήνων
αισθήματα. Ή κόλασις έπήρχετο βαρυτέρα έν τή επομένη τραγφδί^,
διότι άπαντες οί βίαιοι νυμφίοι έφονεύθησαν πλήν τοΰ Λυγκέως. ..

ο Ό Προμηθεύς άεσμώζης. Τό δράμα τοΰτο κατείχε τήν μέσην
θέσιν τής τριλογίας, ής τό πρώτον δράμα ήτο Προμηθεύς Λνρφόρός
καί τό τρίτον Προμηθεύς Λυόμενος. Έν τή σψζομέν-β δευτέρα τρα-
γψδί<£ ό Τιτάν προσηλοΰται τή διαταγή τοΰ Διός διά τήν κλο-
πήν τοΰ πυρός έκ τοΰ ούρανοΰ έπί τοΰ Καυκάσου. Ένταΰθα άπο-
τείνει τόν λόγον [πρός τήν φύσιν καί έπικαλεΐται ταύτην μάρτυ-
ρα, δτι θεός ων πάσχει άδικα παρά θεών (στ. 1—88). Τό πρώ-
τον έρχεται δ χορός Ωκεανίδων παραμυθούμενος τφ πάσχοντι, είτα
δι" έμφανίζεται δ γέρων Ωκεανός πειρώμενος, δπως τόν Τιτάνα
διαλλάξιτ; Πρός τόν Δία. Ό Προμηθεύς δμως άντλών ίσχυραν θέλη-
σιν έκ τής συνειδήσεως τών υπηρεσιών πρός τούς νέους θεούς καί
τών ευεργεσιών πρός τήν ανθρωπότητα απορρίπτει τάς προτάσεις
τοΰ Ώκεανοΰ, δστις άπέρχεται (στ. 88 —486).'Αντίθεσιν πρός τόν
δεσμώτην ποιεί ή διά τόν έρωτα πρός τον Δία παραφρονήσασα καί
περιπλανώμενη 'Ιώ. Ταύτη προειπών δ δεσμώτης πολλάς Ιτι περί-
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πλανήσεις καί τήν παρά τον Νείλον έκ ταύτης γένεσιν του Έπάφου,
όστις Ισται βασιλεύς τής Αίγύπτου, μαντεύεται τή πλανωμένΐβ τήν
κατάλυσιν τής δυναστείας του Διός. Ό δε χορός παρακινεί τούτον,
όπως θωπεύ·$ τόν κρατούντα (στ. 908). Ό Τιταν δέν πείθεται καί
μετ' ολίγον κεραυνοϋται ύπό τού Διός, άλλα καί κεραυνούμενος δέν
παύεται λέγων, δτι άδικα πάσχει.

Τόν μΰθον συνεπλήρου ή τρίτη τραγφδία, έν η γίνεται διαλλαγή
διά τής υποχωρήσεως τοΰ Προμηθέως tfal ανέρχεται ούτος είς τό φως.

Τής τριλογίας ή άρχουσα ιδέα είναι, otl ai μ&γάΛαι ijtep της
ανθρωΛοζητος iôèat αγουσιν είς μαρτύρων, xaâ' ού οί ενεργεζαι
ταύτης jtpèrtsi r' άντιτάσσωσιν ήρωικήν άντΐστασιν.

ε' . Αγαμέμνων: Δύο ετη προ τοΰ θανάτου τοϋ τραγικού (458
π. Χ.) έδιδάχθη ή τό βραβεΐον λαβοΰσα τριλογία Όρέστβια. Ή
τριλογία αυτη συνίστατο εκ τών διασωθέντων δραμάτων 'Αγαμέ-
μνονος, Χοηφόρων καί Ευμενίδων καί εκ τοΰ σατυρικού,ώς τετάρτου
δράματος, Πρωτέως, δπερ άπώλετο. Έν τφ προλόγφ τοΰ «Αγαμέ-
μνονος» άγγέλλεται τή Κλυταιμνήστρα ή άλωσις τής Τροίας, ήτις
μεταπέμπεται τούς γέροντας τής πόλεως, εζ ών ό χορός συνίσταται,
καί τούτοις λέγει τήν έκπόρθησιν τής Τροίας (στ.1 — 276). Ό χο-
ρός χαίρει έπί τή νίκtq καί μετ' ολίγον Ιρχεται ό κήρυξ Ταλθύβιος
αφηγούμενος τά ναυάγια τών 'Αχαιών καί τήν σωτηρίαν τοΰ 'Αγα-
μέμνονος, δστις δντως μετ' ολίγον Ιρχεται έπί απήνης, ^ ακολουθεί
ετέρα φέρουσα τα λάφυρα καί τήν Κασσάνδραν. Ό 'Αγαμέμνων ει-
κονίζεται ώς ευσεβής καί αποκρούει προσφερομένας ύπό τής πανούρ-
γου γυναικός θείας τιμάς (στ. 277—900). Ό 'Αγαμέμνων εισέρ-
χεται εις τα ανάκτορα. Ή δέ Κασσάνδρα προμαντευομένη τόν έαυτής
καί 'Αγαμέμνονος θάνατον προλέγει τφ χορφ το μέλλον να γείντρ
(στ. 1056) καί είσπηδάί είς τα ανάκτορα, δπως έν πλήρει συνει-
δήσει φονευθή. Ό 'Αγαμέμνων φονεύεται, ή δέ Κλυταιμνήστρα
έξελθοΰσα φαίνεται θριαμβεύοΰσα. Αυτη εξονειδιζομένη ύπό τοΰ χο-
ρού λέγει, δτι Ιλαβε δίκην τοΰ αδίκου θανάτου της θυγατρός Ιφιγέ-
νειας (στ. 1342). Τό αυτό σοφιστεύεται καί 6 μιάστωρ Αίγισθος
λέγων, δτι Ιλαβε δίκην τών αδικιών τοΰ Άτρέως πρός τόν Θυέ-
στην τον πατέρα αύτοΰ· (στ. 1584).

ς . Χοηφόροι. Τής δευτέρας ταύτης τραγφοίας ή σκηνή ύπό-
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κείται παρά τον τάφον του 'Αγαμέμνονος. Έν άρχη του δράματος
Ιρχεται ό 'Ορέστης μετά του Πυλάδου τιμωρός του φόνου του πατρός
καί προσφέρει τήν εαυτού κόμην τφ τάφφ αύτοϋ. 'Εκεί βλέπει Τρωά-
δας θεραπαινίδας σταλείσας υπό τής Κλυταιμνήστρας, ταραχθείσης
ύπ' ονείρου, δπως προσφέρωσι χοας τφ ύπ' αυτής φονευθέντι άνδρί
προς έξιλέωσιν. Αί χοηφόροι αύται Τρωάδες άποτελοΰσι τόν χορόν.
Έπί του τάφου ερχεται καί ή θυγάτηρ τού 'Αγαμέμνονος 'Ηλέκτρα
καί γίνεται ό ά· αγνωρισμός αυτής μετά του Όρέστου (στ. 1—211).
Μετά τούτο i 'Ορέστης ίρχεται είς τα ανάκτορα, ώς άγγελος δή-
θεν τού θανάτου τού παρά τφ Στροφίφ διαιτωμένου Όρέστου (στ.
649) καί εύρων τόν Αίγισθον φονεύει τούτον (στ. 868) καί ειτα
τήν μητέρα Κλυταιμνήστραν (στ. 928). 'Αλλ' αί φοβεραί Ερινύες
καταδιώκουσιν αύτον καί ύπό μανίας κατεχόμενος πορεύεται εις το
έν Δελφοίς μαντείον (στ. 1046 — 59).

ζ'. Ευμενίδες. Έκ Δελφών τή συνοδία τού Έρμου πέμπεται ό
'Ορέστης ύπο τού 'Απόλλωνος, καθ ' δν χρόνον αι 'Ερινύες έκάθευδον,
είς τήν άκρόπολιν τών 'Αθηνών (στ. 1—88). *Αλλ' αί Ερινύες
άφυπνισθεΐσαι ύπο τού ειδώλου τής Κλυταιμνήστρας καταοιώκουσι
τόν μητραλοίαν (στ. 88—179). Ενταύθα προεδρευούσης τής 'Αθη-
νάς δικάζει ό "Αρειος Πάγος. Τόν ύπόδικον διώκουσι μέν αί Ερι-
νύες/ εξ ών συνίσταται ό χορός, υπερασπίζει δ' δ 'Απόλλων. Έν
ίσοψηφία τών δικαστών ή 'Αθηνά ώς εκπροσωπούσα τήν αιωνίαν
συνείοησιν τοϋ ηθικού κόσμου ψηφίζεται υπέρ τού υποδίκου (στ.
180 — 738). Ό 'Ορέστης απολυθείς ομολογεί αιωνίαν εύγνωμοσύνην
τή θε^ καί ύπισχνείτάι συμμαχίαν τού Άργους μετά τής πόλεως
τής Παλλάδος (στ. -757—). Ai 'Ερινύες— ύποχωροϋσι καί μεταβάλ-
λονται' είς Εύμενίδας, έξ ού τό δνομα τής τραγφδίας.

Δια τής τριλογίας ταύτης, ήτις είναι τό κάλλιστον μνημείον τών
'Ελληνικών γραμμάτων μετά τήν Ίλιάδα καί Όδύσσειαν καί απο-
τελεί τήν βάσιν τών σπουδών τής δραματικής του Αισχύλου τέχνης,
i αριστοκρατικός ποιητής προδήλως σκοπεί, δπως δείξη τοίς Άθη-
ναίοις, οτι ζό άιχαοζηριον ζοϋ 'Αρείου Πάγου είναι άρχαιόζαζον
χβ,ΘΙόρνμα, οζι εν ζονζω ε δίχασαν οι θεοί χαϊ ώς ζοιονζον είναι
βίζιον xoJAov σίόασμον. Έπραξε δέ τούτο "δ ποιητής, διότι ό Π«-
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ρικλής διά του Έφιάλτου άφειλεν από τοΰ δικαστηρίου τοβ?βυ τάς
πλείστας κρίσεις.

β'

! ;·;

g 11. Χο^οχλ^ς.

! . ...

"Ο Σοφοκλής ήν υιός Σοφίλλου καί έγεννήθη εν Κολωνφ τφ "Iw-
πείφ τφ 495 π. Χ. Ό πατήρ αύτου έργοστάσιον εχων, έν ψ δούλοι
προς κατασκευήν μαχαιρών είργάζοντο, ην πλούσιος, ώς άποδείκνυται
εκ τής εύπορίας καί ανατροφής, ήν Ιδωκε τφ υίφ αύτού. Ό Σοφοκλής
διδάσκαλον έν τίβ μουσική καί ορχηστική Ισχε τον έπιφανέστατον
ί μουσικόν ΑάμΛρογ καί φαίνεται, δτι καλώς ταύτα έδιδάχθη, διότι
μετά τήν έν Σαλαμίνι νίκην εκλεχθείς υπό τού άρχοντος καί ένεκα
τοΰ σωματικού κάλλους καί Ινεκα τής μουσικής αύτοΰ εμπειρίας
εχόρευσε γυμνός καί άληλιμμένος ώς ήγεμών τοΰ χοροΰ περί το τρό-
παιον. Ό ποιητής ώς τραγικός παρουσιάσθη τό πρώτον τφ 468 π. Χ.
δια τοΰ απολεσθέντος δράματος «Τριπτολέμου», Έλευσινίου ήρωος,
καί ένίκησε τον Αίσχύλον διδάσκοντα τήν OÎâutôâsiar. Ή νίκη αύτη
κατά τοΰ αρχαίου διδασκάλου τής δραματικής τέχνης κατέστησε
τον Σοφοκλέα περιφανή καί άγαπητόν. Καί ούτος δ'ήγάπα τούς
'Αθηναίους, διότι,εί καί-προσεκαλεϊτο ύπό ξένων ηγεμόνων, ούδέποτε
μετέβη παρ ' αύτοίς, ώς έποίουν άλλοι ποιηταί, αλλά καί έξ αγάπης
πρός τήν έαυτοΰ άνεξαρτησίαν καί έκ στοργής πρός τήν πόλιν Ιμεινεν
έν τφ αστει. Ό Σοφοκλής έν εύδοκίμφ τής 'Αντιγόνης διδασκαλίφ
τά αριστα αξιώματα περί τής δρθής πολιτείας δούς έγένετο έΧΛη-
γοζα,μίας καί στρατηγός κατά τόν Σαμιακόν πόλεμον. Ούτως έγέ-
νετο συστράτηγος τφ Περικλει, ού φίλος πιλιτικός ήτο, ανήκων,
ως πάνυ ολίγοι ποιηταί, τοίς δημοκρατικούς. Ούτως ο Σοφοκλής δέν
Ιμεινεν απαθής θεατής πρός τά πολιτικά τής έαυτοΰ πατρίδος, άλλά
μετείχε τούτων μετρίως, ώς οί χρηστοί πολίται 'Αθηναίοι. Ό ποιη-
τής Ιχων χαρακτήρα φαιδρόν καί γλυκύν καί διακείμενος πρός πάν-
τας προσηνώς καί δή καί πρός τούς άντιτέχνους αύτοΰ Αίσχύλον καί
Εύριπίδην ήτο προσφιλής τοίς πάσιν. Τόν θάνατον τοΰ Εύριπίδου ό
ποιητής μαθών αυτός μέν προσήλθεν είς τόν JtçoàyQra Ιχων ίμά-



190

rtov φαιόν,τόν δέ χορόν καί τούς ύποκριτάς είσήγαγεν άστεφανώτους.

Ό ιδιωτικός δ* δμως βίος του ποιητοϋ δέν ήτο αίθριος, διότι
πλην άλλων, £νεκα στοργής, ήν εδείκνυε μείζονα προς τον Σοφοκλέα
ή προς τον υίόν Ίοφώντα, ούτος εκ φθόνου ήγειρε όΐχηγ χαραγοίας,
δηλ. ένεκάλει τφ πατρί προ τών φρατόρων ώς ύπό γήρως παρα-
φρονούντι καί άνικάνφ είς διεύθυνσιν του οίκου. Άλλ* ό ύβριζόμενος
πατήρ άναγνούς Ιν χορικον ^σμα τού ΟιάιΛοόος sicl ΚοΛωγω άπέσεισε
τήν κατηγορίαν ταύτην. Ό τρόπος τοΰ θανάτου τοΰ ποιητοϋ, όστις
συνέβη τφ 405 π. Χ.,καθ' δν χρόνον οι Λακεδαιμόνιοι έπολιόρκουν
τάς 'Αθήνας, διάφορος παραδίδεται. Οί μέν παραδίδουσιν δτι απέ-
θανε λαβών είς το στόμα £αγα σταφυλής Ιτι όμφχκίζουσαν 1), οί δέ
δτι Ιτελεύτησεν εκ χαράς νίκης εν τραγικφ άγώνι.

Ό Σοφοκλής πολλά εκαινοτόμησεν εν τή τραγφδία, διότι, ώς
ειδομεν, πρώτος μέν εισήγαγε τόν δράμα πρός δράμα αγώνα, πρώ-
τος δέ δι * ίσχνοφωνίαν δέν έδίδασκεν ό ίδιος, ώς πρωταγωνιστής, κα-
θώς Ικπαλαι συνήθεια ήτο. Προς δέ τόν χορον εκ δώδεκα είς δέκα
καί πέντε χορευτας ηύξησε καί τον τρίτον υποκριτήν είσήγαγεν. Ή
ποίησις αύτοΰ ητο προσφιλής ού μόνον τοις συγχρόνοις θεαταΐς καί
ποιηταίς, οίος ητο ό 'Αριστοφάνης, άλλα καί ταΐς φιλοσόφοις,οίος ο
Πλάτων. Δι' αύτοΰ ή τραγική τέχνη προήχθη είς τήν υψίστην τε*
λειότητα, ένεκεν δε τούτου ύπεκλίθη τραγικός. Ό 'Αριστοτέλης
τούς νόμους τής δραματικής τέχνης εκ τών ^ραγφδιών τοΰ μεγάλου
τούτου καλλιτέχνου ήντλησεν. Φέρεται δ'δτι έν τοις δραματικοίς
άγώσιν ουδέποτε Ιλαβε τα τριτεία, συχνάκις δ'δμως τα δευτερεια,
τά δέ πρωτεία είκοσάκις ^ κατ* άλλους είκοσιτετρακίς.

Ό Σοφοκλής εν τή ποιήσει τών τράγφδιών Ιχει τον μέσοΥ χα-
ρακτήρα, δστις είναι συνήθως é τελειότατος. Έν φ παρ' Αίσχύλφ
μέν επικρατεί ή φαντασία, επομένως τό υπερφυσικον καί όπεράνθρω-
πον, ό ύψηΛος χαραχτήρ, παρ' Ευριπίδη δέ ό νους, επομένως τό
πραγματικόν εν ταπεινφ χαράκτήρι, ό tajtsiroç χαραχζήρ, παρά
Σοφοκλεί υπάρχει τελεία ισορροπία τής φαντασίας καί τοΰ νοΰ,ό μέ-
σος χαραχτήρ. "Ενεκα δέ τούτου οί ήρωες τών δραμάτων αύτοΰ

■

Έσβέσθης, γηραιέ Σοφόχλεις, δνθος αοιδών
οίνωπόν Βάχχον βότρυν Ιρεπτόμενος.
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είναι outs υπερφυσικά οντα, ώς οί του Αισχύλου, ουτε πραγματικά
οντα, Ιχοντα ταπεινούς καί ευτελείς χαρακτήρας, άλλα πρόσωπα
τοΰ πραγματικού μέν κόσμου,άνυψωθέντα δ* δμως είς ιδεώδες ηθικόν
κάλλος. Ουτω λοιπόν ό Σοφοκλής τά πρόσωπα έποίει, όποια Ιπρεπ*
νά είναι.

Ή πλοκή τοΰ μύθου παρ * αύτω δέν είναι άπλή, ώς παρ' Αίσχύλω,
άλλά πλήρης περιπετειών, αντιθέτων χαρακτήρων, γεγονότων καί
καταστάσεων, ατινα, επειδή ό μΰθος άναπτύσσεται εν ένί μόνψ δρά-
ματι, Ιχουσι ταχύτητα καί ζωηρότητα Ιπιτεινομένην Ιτι μάλλον,
διότι ό μΰθος περιπλέκεται ούτως, ώστε αποτελεί όργανικόν ολον,έν
ω έκάστη πραζις άναγκαίως διαδέχεται τήν ετέραν καί ή λύσις έπέρ-
χεται φυσική καί αβίαστος. Πρός έπιτυχίαν δέ τούτων συνεβάλετο
ή Ιξοχος ικανότης τοΰ ποιητοΰ περί τήν ήθοποιίαν, ης πολλάκις έπΐ-
τυγχάνει καί δι * ενός ήμιστιχίου 4)' Διότι άριστος ψυχολόγος ών γι-
νώσκει τούς παλμούς τής καρδίας καί τάς κινήσεις τών ανθρωπίνων
παθών. Εκλέγων πράξεις αρμοδίας προς τήν άνθρωπίνην φύσιν, έχου-
σας επομένως γενικόν καί αίώνιον κΰρος περιγράφει τά τών δρώντων
προσώπων πάθη καί ένεργείας μετά τόσης ακριβείας καί άληθείας^
ώστε έκαστος άνθρωπος ανευρίσκει έν αύτοΐς τήν ίδίαν φύσιν καί τά
ιδια παθήματα.

Συμφώνως δέ τ^ μεσότητι καί σωφροσύνη ήτις χαρακτηρίζει
τον Σοφοκλέα, Ιχει φέρει ούτος εις άρμονίαν καί τά κυριώτατα μέρη
τοΰ δράματος,τόν διάλογον καί τόν χορόν. Αύξήσας τόν διάλογον δέν
«ζέβαλε τον χορόν έκ τής κυρίας πράξεως, ώς τοΰτο έποίησεν ο Ευ-
ριπίδης καταστήσας τοΰτον πάρεργον, ουδέ Ιχει παραστήσει τοΰτον
ώς δρών καί πάσχον πρόσωπον, ώς ό Αισχύλος, άλλά παρά τούτφ
é χορός είναι δευτερεύον πρόσωπον, είς δηλ. τών υποκριτών καί μό-
ριον τοΰ δλου. Τά άσματα τοΰ Σοφοκλέους δέν Ιχουσι τήν πληθύν
τών αισθημάτων, το βάρος τών ιδεών, τήν τόλμην καί μεγαλοπρέ-
πβιαν τών εικόνων καί φράσεων, ουδέ τήν ποικιλίαν τών ^υθμικών
σχημάτων, καθ'ά διακρίνονται τά χορικά τοΰ Αισχύλου. 'Αλλ'

*) Οϋτοι συτέχθβιν άΛΛά συμφιΛεΐτ %φνγ ('Amy. 333).

.Δια τέδν ολίγων τούτων λέξεων 6 ποιητής απεικονίζει τήν άγαθήν γοναι-
xsiav φύσιν.



βμως έπί τών ασμάτων τούτου επαχθεί χάρις τών χρόνων τού Περι-
κλέους καί άφαρπάζει τήν καρδίαν τών θεατών το γλαφυρόν καί
φδικόν.

Καί εν τή γλώσσ^ό Σοφοκλής κείται εν τφ μέσφ τών δύο αντι-
θέσεων, τής μεγαλοπρεπούς τοϋ Αισχύλου καί τής ρητορικής τοϋ
Εύριπίδου γλώσσης. 'Επειδή δε ό Σοφοκλής μεταχειρίζεται . τήν
γλώσσαν κατά τα πρόσωπα καί τήν θέσιν αύτών, αύτη Ιχει πολλάς
βαθμίδας καί γίνεται ποικίλη. 'Εν τ ή Ά νζιγότγ, φερ ' ειπείν, άλλως
λέγει ή ήρωίς 'Αντιγόνη, άλλως ό Κρέων καί άλλως ό φύλαξ.
Τοϋτο ούτε ο Ευριπίδης κατώρθωσεν, άλλα καί δια τοΰτο υπολεί-
πονται του Σοφοκλέους κατά τήν ήθοποίαν. Ό ποιητής fλαβε μέν
λέξεις καί έξ αρχαιοτέρων ποιητών καί διαλέκτων, άλλά τό πλεί-
στον έκ τής 'Ατθίδος. Έν τή συντάξει άγαπςί, ώς πάντες οί 'Ατ-
τικοί, τάς αντιθέσεις καί τήν άνωμαλίαν τής συντάξεως, εί καί τό
άγαπητον τφ Αίσχύλφ άνακόλουθον δέν άπαντ^. παρ'αύτφ συχνάκις.

§ 12. Al βωςόμ.£να& τοϋ 3Εοφοκλίον>ς τρ«,γωδ£α&.

Έκ τών έκατον τριάκοντα ή κατ ' άλλους εκατόν είκοσι δραμά-
των τοΰ Σοφοκλέους διεσώθησαν ήμΐν επτά τοιαύτα.

αΓ Αΐας. Έν τφ Aîarzi προλογίζει ή 'Αθηνά άποτεινομένη προς
τόν 'Οδυσσέα, όστις μανθάνει παρά ταύτης τα συμβάντα. Ή Παλλάς
καλεί τόν μαΐνόμενον εξω τής σκηνής, όστις εξήλθε φέρων μάστιγα
έν ταις χερσίν, έξ ού καί ή τραγφδία Αΐας μαστιγοφόρος ώνομάσθη.
Είτα Σαλαμίνιοι ναΰται, έξ ών συνίσταται ό χορός, έρχονται
πρό της στέγης τοΰ ήρωος (στ. 134) καί παρά τής Τέκμήσσης μαν-
θάνουσι περί τής μανίας τοΰ ήγεμόνος (στ. 284) .Αύτη παρά τούτων
μανθάνει δτι τα σφαγέντα κτήνη ήσαν Ελληνικά. Ό δέ μανείς
Ιμφρων γενόμενος ?ίναι άπαραμυθητος, διότι δεινός δειχθείς προς
δειλά ζφα χλευάζεται ύπό τών έχθρών (στ.3.48—) καί διανοείται,
δπως αύτοκτονήσ^. Ή Τέκμησσα δμως ικετεύει τον άνδρα, οπως μή
θανών καταστήση αντήν καί τον υίόν δοΰλον (στ. 499). Ό ήρως
ζητήσας, δπως ιδη τόν υίόν Εύρυσάκη, αποτείνει τούτφ προσαχθέντι
λόγους αμφιβόλους, έξ ών δμως ό χορός εικάζει αύτοκτονίαν. Ό ήρως
ύποκρινόμενος μεταμέλειαν απέρχεται (στ; 646), δπως έξευμένίση
δήθεν τήν μήνιν τής Παλλάδος,έξαπατήσας ούτω τούς ναύτας καί τήν
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γυναίκα.ΟΙ Σαλαμίνιοι χαίρουσιν Ιπί τούτφ, άλλ ' άγγελος άγγέλλει,
δτι κατά τσν Κάλχαντα ό ΑΓας Ιμελλβ νά ζήσ^, αν κατά' ταύτην
τήν ήμέραν έσφζετο (στ. 750). Ί^οΰτο μαθοΰσα ή Τέκμπσσα παρα-
καλεί τόν χορόν, δπως άναζητήσ-Q τόν Αιαντα, καί ό χορός εξέρχεται
τής ορχήστρας, ό δ' ήρως αυτοκτονεί προ τών ομμάτων τών θεατών
(στ. 866} καί το πτώμα αυτού ευρίσκει ή Τέκμησσα. Μετά τοΰτο ό
Τεύκρος έλθών (στ. 874) καί τήν εαυτοΰ τύχην ο'κτίρας Ιτοιμάζεται
νά θάψτ) τόν θανόντα. Εμποδίζεται δ* δμως υπό τοΰ Μενελάου καί
τοΰ 'Αγαμέμνονος, δστις είναι πλήρης οργής δια τήν άπείθειαν τοΰ
Τιύκρου (στ. 1225Î), δβιναί δ'ύβρεις κατ' αλλήλων ανταλλάσσον-
ται. 'Αλλ' έλθω ν ό 'Οδυσσεύς ομολογεί, δτι ό θανών fist à tor
ΆχιΛΑέα ητο ô Αριστος τών Αχαιών (στ. 1339). Ου τω πείθει τόν
'Αγαμέμνονα, δπως μή κωλύστ^ τήν ταφήν, διότι δέν ατιμάζει τόν
νεκρόν, άλλα τούς θείους νόμους.

Κυρία ιδέα τής τραγφδίας ταύτης είναι ή άχοχατάστασις της τι-
μής τοϋ AïartoÇy bjtep γίνεται âià τής όμοΛογΙας τον Όόνσσίως,
&ζι ό Αίας μετά τον ΆχιΛΜα ητο ο άριστος τών Αχαιών. '·

β'. 1Αντιγόνη. 'Εν .τφ προλόγφ ή ήρωίς τοΰ δράματος άγγέλλει
τή αδελφή'Ισμήνη, δτι é Κρέων έκέλευσεν, ϊνα τόπτώμα τοΰ Πολυ-
νείκους μείν·^ αταφον (στ. 26) καί ζητεί τήν βοήθειαν τής αδελφής,
δπως θάψ·^ τοΰτον. 'Αλλ' ή 'Ισμήνη ασθενές τό ήθος Ιχουσα αποτρέ-
πει χαί τήν άδελφήν,δπως άντιστή «ίς πρόσταγμα τυράννου (στ. 29).
Είτα οί γέροντες τών Θηβών (στ. 100), έξ ών ό χορός συνίσταται,
προσαγορεύοντες τόν ανατέλλοντα ήλιον χαίρουσιν έπί τή σωτηρί$
τ% πόλεως. Τούτοις ό Κρέων άγγέλλων τήν είς τόν θρόνον κατ* άγ-
χιστείαν άνάβασιν αύτοΰ προστίθησιν, δτι έκέλευσεν, ίνα το πτώμα
τοΰ Πολυνείκους αταφον μείν-ιρ. 'Αλλ' ο φύλαξ έλθών άγγέλλει τήν
ύπ* άγνώστων ταφήν τοΰ πτώματος (στ. 223) καί ό Κρέων απειλεί
θάνατον τοις φύλαξιν, αν μή ευρεθή ό θάψας. Μετά δέ τήν υπό τοΰ
χοροΰ έξύμνησιν τοΰ επινοητικοΰ καί τής δυνάμεως τής άνθρωπίνης
διανοίας (στ. 332) ό φύλαξ αγει έν θριάμβφ τήν 'Αντιγόνην ώςπαρα-
βάτιδα τόΰ κηρύγματος (στ. 407), ήτις μετά τόλμης όμολογεί τήν
παράδασιν προτιμώσα το φυσικόν δίκαιον τοΰ ανθρωπίνου (στ^,540).
Ό Κρέων έν Ό©ύτφ αποφασίζει θάνατον κατά τής 'Αντιγόνης, ή δ*
Ίβμήνη θέλεΐ νά συναποθάντβ τή αδελφή παρουσιαζομένη ώς συνερ-

13
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γάτις καί ό χορός μακαρίζει Ικείνους, οιτινες δέν έγεύθησάν δυστυχη-
μάτων (στ* 582). Μετά το τέλος του χορικού άσματος Ιξελθών δ
Αίμων (στ. 635) πειράται,δπως μαλάξη τόν πατέρα καί σφση τήν
μνηστήν, άλλ ' αποτυγχάνει τούτου καί ή ήρωίς απάγεται εις τον θάνα-
~ τον θρηνούσα, δη άγαμος καί άνυμέναιος θν^σκει (στ. 806). Μετά
τοΰτο δ μάντις Τειρεσίας έλθών (στ. 988) άγγέλλει τήν δργήν τών
θεών καί συμβουλεύει τφ Κρέοντι,ίνα έπιτρέψ-Q τήν ταφήν τοΰ νεκρού. '
Άλ' δ Κρέων όργισθείς υβρίζει άπαξ το γένος τών μάντεων καί αναγ-
κάζει τον Τειρεσίαν, δπως μαντεύση τφ υβριστή μεγάλας του οίκου
συμφοράς (στ. 1078). Ό Κρέων μετανοεί (στ. 1108) καί θάπτει τόν
νεκρόν, άλλα δέν ήδυνήθη νά σφση τήν Άντιγόνην,διότι αυτή είχεν
αυτοκτονήσει. Ταύτην δ μνηστήρ Αίμων εδρών νεκράν αυτοκτονεί (στ.
1283). Τον θάνατον τοΰ υίοΰ μαθοΰσα ή Ευρυδίκη .αυτοκτονεί (στ.
1283), καί αύτη καί το πτώμα αύτής άγεται προ του Κρέοντος,
δστις εύχεται ν'άποθάνη (στ. 1328).

Ή κυρία ίδέα τοϋ δράματος τούτου είναι ή σύγχρονσις χοΰ <pvcrt-
χον ή θείον όίχαΐον Jtpoç to θετογ χαϊ ή xazàâeiÇtÇy οζι ixtZro slrai
ixipzipor ζούζου.

γ . ΟΙάίχονς zvparroç. 'Εν τφ προλδγψ τοΰ δράματος νέοι αγό-
μενοι υπό τοΰ ιερέως Ιχουσι καταθέσει ίκετηρίους κλάδους επί τών
βωμών τών κειμένων πρό τών ανακτόρων. Έκ τούτων έξελθών δ
Οιδίπους μανθάνειπαρά τοΰ ιερέως, δτι λοιμός τήν πόλιν αφανίζει, δ
δ'ήγεμών αποκρίνεται, δτι πρός τοΰτο Ιχει πέμψει τον Κρέοντα είς
Δελφούς, δπως μάθη-τδ πρακτέον. Ούτος εκ τοΰ χρηστηρίου επανελ-
θών άγγέλλει (στ.96), δτι δ θεός κελεύει,ϊνα εκδιωχθή δ φονεύς του
Λαίου εκ τής πόλεως. Πρέπει λοιπόν νά εύρη τοΰτον καί επί τοΰτο
μεταπέμπεται τούς άρχοντας τής πόλεως, έξ ών συνίσταται δ χορός.
Ούτοι δ'έν τάχει έλθόντες (στ. 151), συμβουλεύουσιν αύτφ, δπως
καλέση τόν Τειρεσίαν (στ. 290). Ό Τειρεσίας ελθών αρνείται φειδό-
μενος τοΰ άνακτος νά δνομάση τόν φονέα. Διά τοΰτο δ Οιδίπους 3ργι>-
σθείς υβρίζει τόν μάντιν,δστις άγανακτήσας λέγει τόν Οιδίποδα φονέα
τοΰ Λαίου (στ. 451 ). Ό Οιδίπους έκλαβών τούς λόγους του Τειρέσίού
ώς εισήγησιν τοΰ Κρέοντος θέλοντος νά γείνη τύραννος (στ. 532)
ελέγχει αυτόν πικρως καί απειλεί τούτφ θάνατον. Ή Ίοκάστη καθη-
συχάζουσα τοΰτον λέγει.δτι οι άνθρωποι δέν Ιχουσιμαντικήν τέχνην>
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ί»ς μαρτυρεί ό τψ Λαίω δοθείς χρησμός, καθ'δν εμελλε νά φονευθή
jno του ύίοΰ, ένφ ούτος έφονεύθη ύπό τών ληστών èr ζρίΛ,Ιαΐς άμα-
γ,χοΐς (στ.830). Άλλ* έκ τής φράσεως ταύτης ό Οιδίπους άναγνωρί-
£βι,δτι αυτός έφόνευσε τον Λάϊον. Ενταύθα ή περιπέτεια διεγείρει τήν
ί^πληξιν του θεατού. Τόν φόνον του Λάιου είδεν ό σωθείς έκ τών
άκολούθων, δστις νυν μετακαλείται έκ τών αγρών,Ινθα διάγει. Τότε
ίρχεται άγγελος (στ.940) έκ Κορίνθου άγγέλλων, οτι θανόντος τοΰ
Πολύβου, οί Κορίνθιοι σνηγόρευσαν αύτόν βασιλέα.. Ένφ δ'ή Ίοκά-
στη χαίρει, δτι πάλιν ό χρησμός απεδείχθη ψευδής (στ.972)3 ρ Οιδί-
πους φοβείται Ιτι τό τής μητρός λέκτρον. Άλλ* ό Κορίνθιος άγγελος
λέγει,δτι ή Μερόπη δέν ητο ή μήτηρ τοΰ Οιδίποδος άλλ' αυτός έδω-
ρήσατο τοΰτο τοίς βασιλεΰσι, πρός τοΰτο δέ παρέχεται άπόδειξιν
καί το οίδημα τοΰ ποδός τοΰ Οιδίποδος (στ. 1032). 'Ενταύθα υπάρχει
δευτέρα περιπέτεια,διότι !κ τίνος ένεργείας παράγεται άντίθετον άπο-
τέλεσμα.'Η Ίοκάστη έννοήσασα τήν αίμομιξίαν όλοφύρεται και άπο-
χωρεΐ.Μετά ταΰτα Ιρχεται ό τόν φόνον τοΰ Λαίου ίδών,δν άναγνώρί-
ζει ό Κορίνθιος άγγελος, άτε λαβών παρά τούτου_.τό βρέφος. Άλλ'
ούτος υβρίζει τόν Κορίνθιον άγγελον καί δέν θέλει ν ' άποκριθγι είς τάς
ερωτήσεις αύτοΰ, εξαναγκάζεται δ'δμως ύπό τοΰ Οίδίπόδος (στ.
J.147) καί διά τής μαρτυρίας τούτου ή άναγνώρισις επέρχεται σαφής
|ial ό Οιδίπους έξελέγχεται ώς πατραλοίας καί τής μητρός σύζυγος.
Έν τ^ έξόδφ άγγέλλεται, οτι ή Ίοκάστη άπήγξατο (στ. 1235), ό
δ ' Οιδίπους ίδών τήν γυναίκα άνηρτημένην άποσπ^ί έκ τών ένδυμάτων
αυτής χρυσηλάτους περόνας, δι'/ων τυφλοΰται (στ. 1270). Ούτως ό
πρό ολίγου τόν μάντιν ώς τυφλόν όνειδίσας τυφλωθείς επιθυμεί νά
εξέλθω τής χώρας.

Κυρία ιδέα τής τραγφδίας είναι ή ζω αγθρωΛω εΛερχομέγη άγα-
χόψευχζος τιμωρία srexa Λαζριχώτ χαϊ κροσωχιχωγ άμαρζημάζωγ.

Ζ' i ΤραχΙνιαι. Έν τφ προλόγφ ή Δηιάνειρα ή γυνή τοΰ 'Ηρα-
κλέους είναι πλήρης άγωνίας, διότι περί τοΰ ανδρός ούδέν εμαθε
καί πέμπει τόν υίόν "Υλλον (στ. 86),δπως πληροφορηθώ περί τού-
του. Ταύτ^ι αί Τραχίνιαι γυναίκες, εξ ών (στ. 94) ό χορός συνίστα-
ται *<*1 τό δνομα ή τραγφδία Ιλαβε, παραμυθοΰνται. Μετ' ολίγον
Ιρχβται άγγελος καί ό Λίχας (στ. 180) άγγέλλοντες,δτι 6 Ηρακλής
έκπορθήσας τήν πόλιν τοΰ Εύρύτου Ιρχεται πρός τήν Δηιάνειραν.
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Του 'Ηρακλέους προηγείται ή Ιόλη μετά τών αίχμαλωτίδων, άςρ;
Δηιάνειρα εισάγει είς τήν οίκίαν. Ταυτοχρόνως δ* ή Δηιάνειρα
παρά τοΰ αγγέλου καί είτα παρά τοΰ Λίχα μανθάνει, δτι. σ άντ|
αυτής εξ Ιρωτος τής καλής 'Ιόλης έξεπόρθησε τήν πδλιν τοΰ Εύ
του (στ. 351). Διό ή Δηιάνειρα . πέμπει αύτφ πέπλον, βν ήλβιψι
διά τοΰ αίματος τοΰ Κενταύρου Νέσσου (στ. 600). 'Αλλά μόλί
ίπβμψε τον πέπλον καί αμέσως παρετήρησε τό δηλητηριώδες το<
αίματος (στi 697). Μετ'ολίγον Ιρχεται δ "Υλλος, δστις άγγέλλβι
τή μητρί το πάθος τοΰ πατρός (στ. 734). Ή Δηιάνειρα τοΰτο
μαθοΰσα ηύτοκτόνησεν (στ.875). Μετά τούτο δ* δ Ηρακλής μεστό-
άλγηδόνων έλθών οικαδε καί τά συμβάντα μαθών παρακαλεί τόν ί
υίόν, δπως καύση τούτον επί τής Οίτης, 'ίνα απαλλαγή τής συμφο-f
ράς. Πρός δ' ό πατήρ συμβουλεύει τφ υίφ, δπως λάβη είς γάμον
τήν Ίόλην (1231). Ό -"Υλλος άνθίσταται εις τήν παράκλησιν]
άλλά, επειδή ούτος απειλεί δι' αράς, ο υίος πείθεται.

Ή κυρία ιδέα τής τραγφδίας ταύτης είναι, btt xà άμαρχήμαχα
xà αΛοτίΧαγωγχα χογ άνθρωηογ εκ χής ευθείας όάου xal ηθικής,
φέρονσιγ ανχογ είς όειγοχάχηγ χαχασχρορήγ.

ε'. *ΗΜχχρα. Προλογίζει δ παιδαγωγός τοΰ Όρέστου. Ούτος
•λθών μβτα τοΰ Πυλάδου είς Μυκήνας λέγει τφ παιδαγωγφ πρδ ^τών
ανακτόρων τών Πελοπιδών, δτι ήλθε κατ* εντολήν τοΰ έν Δελφοίς
μαντείου τιμωρός τών φονέων τοΰ πατρός (στ. 32). Ένω δ* ούτο*
εξέρχονται προς έκτέλεσιν τοΰ σκοπουμένου, ακούονται θρήνοι τήι
Ηλέκτρας,?) παραμυθοΰνται γυναίκες Μυκηναιαι,έξών συνίσταται é
χορός (στ. 121 ). Ή ήρωίς λέγει, δτι βαρέως πενθεί, διότι ή μήτηρί
συμβιοίτφ φονεΐτοΰ πατρός (στ.254).Έρχεται[ή αδελφή Χρυσόθ^εμις,·
ήτις φέρουσα χοας τφ πατρί έκ μέρους τής μητρός Κλυταιμνήστρα
έλέγχει την Ήλέκτραν,διότι ακαταπαύστως θρηνούσα θέλει κολασθ
ύπό τών φονέων τοΰ πατρός (στ.328). Ή'Ηλέκτρα απορεί δία τάς χοα
τ$)ς μητρός,άλλ'ή Χρυσόθεμις λέγει τό δνειρον τδ φοβήσαν τήν Κλν-f
ταίμνήστραν, δπως τάς χοας πέμψη. Ή Κλυταιμνήστρα έξελθοΰσ
τών ανακτόρων έλέγχει τήν Ήλέκτραν, δι'δσα θρηνούσα υβρίζει!
(στ. 516), υπερασπίζει δ' έαυτήν λέγουσα, δτι έφόνευσε τον Άγα-;
μέμνονα εκδικουμένη τον θάνατον τής Ίφιγενείας. Άλλ * ή 'Ηλέκτρα;
μετά δείνότητος τούς λόγους αυτής ανασκευάζει (στ. 558) . Ητα
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παιδαγωγός διεσκευασμένος είς άγγελον εκ Φωκίδος έρχεται άγγίλ-
Χων τον θάνατον τοΰ Όρέστου έν τοίς Πυθικοίς άγώσιν (στ. 756).
Η 'Ηλέκτρα θρηνεί έπί τούτω, ή δέ Κλυταιμνήστρα χαίρει, δτι
ίιτηλλάγη τοΰ Όρέστου, δστις δ' δμως Ιρχεται ύπο το πλαστον
ΐνόμα Φωκέως, δπως κομίσ^ δήθεν τα λείψανα τοΰ Όρέστου (στ.
1097) καί γίνεται ή άναγνώρισις μετά τής αδελφής 'Ηλέκτρας (στ.
11221). Μετά τοΰτο εισέρχεται είς τα ανάκτορα καί φονεύει τήν
[λυταιμνήστραν, είτα δέ καί τον Αίγισθον βοηθούμενος ύπό τοΰ Πυ-
λάδου, έν τφ αύτφ τόπφ, εν ω εκείνος τον πατέρα άπέκτεινβν.

Τήν αυτήν υπόθεσιν τοΰ δράματος τούτου έπραγματεύθη ό Αίσχύ-
Ι ρς· έν ταΐς Χοηφοροις καί ό Ευριπίδης έν τή ΉΜχζρα.

ς . Φιλοκτήτης. Τούτου ή διδασκαλία έγένετο τφ 409 π. Χ.
ίήν σκηνήν τοΰ δράματος σχηματίζει άντρον Tt επί τής Λήμνου,
που ό 'Οδυσσεύς καί ό Νεοπτόλεμος άφ'.κνοΰνται,ίνα τον Φιλοκτήτην
Τροίαν άγάγωσιν. Ό Νεοπτόλεμος το σχέδιον τοΰ πανούργου
^Οδυσσέως ένταΰθα μαθών (στ.50) άνθίσταται, άλλ' έπί τέλους πεί-
Ήται, άφοΰ παρά τούτου ακούει, δτι δια τών δπλων τοΰ Ηρακλέους
έκπορθήση την Τροίαν καί θα γείνΐβ ένδοξος (στ. 113). Ό χορός
«Συνίσταται έκ Σαλαμινίων ναυτών. Ό 'Οδυσσεύς αποσύρεται, ακού-
εται οέ φωναί τοΰ Φιλοκτήτου δυσκόλως βαίνοντος καί πάσχοντος.
Ι$δτος έλθών χαίρει, διότι τήν Ελληνική ν γλώσσαν ακούει, ήν άπό
;*ακροΰ χρόνου δέν είχεν ακούσει,καί διαλέγεται τφ υίφ τοΰ Άχιλ-
ΗΙως (στ. 242). Λέγει πολλά κατά τών'Ατρειδών καί τοΰ 'Οδυσσέως
Wt. 268), τα οποία πιστεύει ό Νεοπτόλεμος, διότι καί ούτος Ιπαθε
*6λλά υπό τούτων καί τούτου ενεκα άγανακτήσας πλέει είς Σκΰ-
?θν. Ό Φιλοκτήτης ικετεύει τοΰτον, δπως συμπαραλάβη αυτόν έν τφ
'Χοίφ καί πέμψη είς τήν πατρίδα,καί ό Νεοπτόλεμος πείθεται (στ.
4). Ένφ δ'έξέρχονται τοΰ άντρου προς άπόπλουν, ό Φιλοκτήτης
ο τής νόσου καταληφθείς παραδίδει τά δπλα τφ Νεοπτολέμφ
t καταλαμβάνεται ύπό βαθυτάτου υπνου, έξ ού εγερθείς ομολογεί
ιτας τφ νέφ καί παρακελεύεται τοΰτον προς άπόπλουν. Ό Neo-
Ι^λεμος δμως δηλοί τούτφ, δτι άγει αύτόν ούχί είς τήν πατρίδα,
«Χλ'είς το "Ιλιον καί τούς 'Ατρείδας (στ. 915). Ό Φιλοκτήτης
ήσας τήν άπάτην ικετεύει τον Νβοπτόλεμον, δπως άποδώσ^ τά
, <··δτ©ς S * ετοιμάζεται είς άπό.οοσιν^(στ,975), άλλ' εμφανισθείς



ό Όδυσσεύς προλαμβάνει τοΰτο' καί κελεύει τούς ναύτας, δπως σολ-
λάβωσι τάς χείρας τοΰ Φιλοκτήτου (στ. 1003) έκδηλώσαντος έπι-
θυμίαν αυτοκτονίας. Παρατηρήσας δ'δμως δ Όδυσσεύς, δτι ή βία!
είς ουδέν ωφελεί,προσποιείται, δτι δεν Ιχει ανάγκην τοΰ Φιλοκτήτου^
διότι καί αυτός καί δ ΤεΰκροςΙδύναται νά χειρισθή τά τόξα (στ. 1096);
καί απέρχεται μετά τοΰ Νεπτολέμου. Ό χορός μείνας εν τφ αντρψί
προσπαθεί να μεταπείση τόν Φιλοκτήτην, άλλ* ούτος άμετάπειστος;
εισέρχεται είς τό σπήλαιον (στ. 1247). Αίφνης δ 'Οδυσσεύς έπα-ί
νέρχεται μετά τοΰ Νεοπτολέμου, δστις αποδίδει τά τόξα τφ Φιλο-;
κτήτη, δν καί πάλιν προσπαθεί νά πείση (στ. 1547). Άλλά τού-j
του αδυνάτου οντος εμφανίζεται δ 'Ηρακλής (στ. 1419),ού τοίς "ki-
γοις πεισθείς ό Φιλοκτήτης ακολουθεί τοίς πλέουσιν είς "Ιλιον.

Τοΰ δράματος πρωτεύουσα ιδέα είναι ή σύγχρουσις τον âixalov
τον ίάιώτον Λρος το συμφέρον τής πόΜως.

ζ' Οίάίχους εΛΪ ΚοΛωνω. Ό τυφλός Οιδίπους οδηγούμενος υπό
τής Αντιγόνης ερχεται είς τόν Χολωνόν, Ινθα παρά τίνος τών έχεΓ
Κολωνιατών εμποδίζεται νά μείνη εν τφ άλσει τών Ευμενίδων;
(στ. 36). Άλλ'ό Οιδίπους δέν πείθεται νά έξέλθη, διότι είναι!
πεπρωμένον έκεί ν* άποθάνη.Είτα έρχονται γέροντες Κολωνιάται, έξ ■
ών ό χορός συνίσταται (στ. 117), οίτινες μαθόντες, δτι είναι δ Οι-
δίπους, κελεύουσιν αυτόν, δπως τάχιστα άπέλθβ (στ. 226). Τούτων
γενομένων αίφνης ερχεται ή 'Ισμήνη άγγέλλουσα, δτι δ Πολυνείκης
έκδιωχθείς ύπό τοΰ Έτεοκλέους έλαύνει έπί τάς Θήβας βοηθούμενος
ύπό συμμάχων. Προστίθησι δέ, δτι έδόθη χρησμός τοις θηβαίοις, ίνα
ζητήσωσι τόν Οιδίποδα θανόντα ή ζώντα (στ. 389), διότι ή έπι-
κράτησις τούτων έκ τούτου εξαρτάται. Έπί τοΰτο δ' Ιρχεται κατά
τήν Ίσμήνην ό Κρέων, δπως τόν Οιδίποδα οίκίση έγγύς τής χώρας
τοΰ Κάδμου, άλλ ' δ Οιδίπους δήλοι, δτι ούδέποτε θέλουσι γείνει κύ-
ριοι αύτοΰ (στ.408). Ό Οιδίπους παρά τοΰ Θησέως έλθόντος ζητεί.
προστασίαν, ήν ούτος υποσχεθείς άπέρχεται καί δ χορός υπερήφανος
δια τήν παρεχομένην τφ ίκέτη προστασίαν υμνεί τόν δήμον καί τήν
πόλιν τών Αθηνών (στ. 668).

Μετ ' ολίγον ερχεται δ Κρέων, δστις μή δυνηθείς διά τί)ς πο-
νηρίας ν' άπαγάγη τόν Οιδίποδα, απάγει βί<£ τάς θυγατέρας αυ-
τού. Άλλ" δ Θησεύς μαθών τούτο ελεύθεροι τάς παρθένους (στ.
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1100) καί κομίζει τήν είδησιν, δτι συγγενής τοΰ Οιδίποδος εχά-
θισεν ικέτης είς τον βωμόν τοΰ Ποσειδώνος. Ό Οιδίπους εννοή-
σας, δτι ούτος είναι ό Πολυνείκης, αρνείται νά δεχθ^ τοΰτον
(στ. 1175), πείθεται δ'δμως ύπο τής 'Αντιγόνης. Ό Πολυνείκης
πειράται νά λάβη άρωγόν τον πατέρα κατά τοΰ αδελφού, άλλ * ό
πατήρ λέγει πικρούς κατά τοΰ υίοΰ λόγους,μαντεύεται δ' αύτψ, δτι
δέν θέλει εκπορθήσει τάς Θήβας, άλλά θέλει φονευθή, ώς καί ό
άδελφός αύτοΰ (στ. 1374). Τοΰ Πολυνείκους άπελθόντος άκούονται
κεραυνοί Διός, άγγελοι τοΰ θανάτου τοΰ Οιδίποδος, δστις μετακαλεί-
ται τον Θησέα καί πολλά άγαθά τοίς φιλοξένοις Άθηναίοις εύξάμε-
νος δεικνύει τούτω μόνω τήν όδόν,δι'ής θά κατέλθτ) είς τόν "Αδην.
Συμβουλεύει δ'αύτφ, ϊνα μηδενΐ άλλω τόν χώρον τοΰτον δείξη ή
τοις διαδόχοις αύτοΰ (στ. 1522) καί γίνεται άφανής. Τελευταϊον
ό Θησεύς παραμυθεϊται ταϊς όδυρομέναις τοΰ Οιδίποδος θυγατράσιν
ύπισχνούμενος, δτι θέλει πέμψει ταύτας είς Θήβας (στ. 1774).

Τοΰ δράματος πρωτεύουσα ιδέα είναι ή άιχαίωοις τον Oiâijtôâoç
xal ή χω r άάιχησάτζων τοντογ τιμωρία.

Υ'

g 13. Evptné^ç·.

Κατά τήν λαμπράν ήμέραν, καθ' ήν ot Έλληνες έν Σαλαμϊνι ένί-
-κων τούς Πέρσας, έγεννατο εν τ^ νήσφ ό Ευριπίδης, ό τρίτος τής
άρχαίας Ελλάδος τραγικός. Ό πατήρ τοΰ Εύριπίδου ώνομάζετο Μνή-
σαρχος καί ην κάπηλος, ή δε μήτηρ Κλειτώ λαχανόπωλις όύσα.
Νέος ών ήσχολήθη περί τήν φιλοσοφίαν καί σοφιστικήν γενόμενος
μαθητής τοΰ Άναξαγόρου, τοΰ Προδίκου καί Πρωταγόρου καί εταί-
ρος τοΰ Σωκράτους. Τοΰτο δε μαρτυροΰσι καί αί τραγφδίαι αύτοΰ,
μεσταΐ ούσαι γνωμικών καί φιλοσοφημάτων, διό ό άκο σχηγής φι-
Λόαοφος έπεκλήθη. Έν τφ ίδιωτικφ βίφ ό ποιητής εγένετο δυστυ-
χής, διότι καί at δύο γυναίκες, ας ελαβεν,υπήρξαν ουχί έντιμοι. Ού-
τος άπέσχεν δλως τών πολιτικών, σκυθρωπός δ'ών καί βαρύθυμος
άπεμακρύνετο, ώς λέγεται, τής τύρβης τοΰ κόσμου καί ίζη βίον μο-
νήρη ασχολούμενος περί μελέτας. Περί το τέλος τοΰ βίου αύτοΰ
προσκληθείς υπό τοΰ φιλομούσου 'Αρχελάου μετέβη παρ ' άύτψ εις
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Πέλλαν,δπου Ιτυχεν ύπο τούτου δαψιλών τιμών. Τούτο δ' δμ*>ς>ώς
φαίνεται, ήγειρε τον φθόνον τών αυλικών, ο'ίτινες παρεσκεύαβαν
αύτφ οίκτρον θάνατον έπελθόντα τφ 406 π. Χ. έκ τών δηγμάτων
κυνηγετικών κυνών επίτηδες κατ ' αύτοΰ άφεθέντων- Ούτως δ ποιη-
τής ετάφη εν Μακεδονία · άλλ ' δμως ύπήρχεν αύτοΰ κενοτάφιον έν
Αθήναις, έφ' ού ήτο έπιγεγραμμένον έπίγραμμα ποιηθέν ίσως ύπο
τοΰ Θουκιδίδου*

Μνήμα μεν ΈΧΛας άχασα Εύριχίάόυ' οσζία d% ϊσχπ

γϋ Μαχβΰων' ή γαρ jâiÇazo ζέρμα βίου.

Πατρίς â' EJJàâoç ΈΛΧας Αθήναι' χΛέΐσζα âè Movcaiç

ζίρψας εχ χοΧΛών xal ζον εχαινον $χει.

Είκοσιπενταετής είχε διαγωνισθή, ένίκησε δ' δμως το πρώτον τφ
442 π. Χ. Ό Ευριπίδης σπανίως ήξιοΰτο τοΰ άθλου, διότι προς τη
ανωτέρω νίκ·β ένίκησεν Ιτι τετράκις μόνον καί άπαξ μετά τον θά-
νατον αύτοΰ.

Άπό τής δραματικής τέχνης τοΰ Εύριπίδου λείπει το τέλειον
τής δραματικής τέχνης τοΰ.Σοφοκλέους. Ούτως οί πρόλογοι αύτοΰ δέν
Ιχουσι το δραματικον τών προλόγων τοΰ Σοφοκλέους, άλλ* είναι
άπλοί καί εκτενείς μονόλογοι, έν οίς θεός ι) ήρως ^ άλλο τι πρόσωπον
προδιδάσκει τούς θεατάς τήν ύπόθεσιν. Οΰτως ελλείπει τό άπροσδό-
κητον, ό θεατής πολλάκις προγινώσκει τήν λύσιν καί άπόλλυσιν εκ
τούτου τό διαφέρον. Προς δέ πολλάκις οί πρόλογοι eivat κατά τον
αύτόν τύπον πεποιημένσι καί μηδεμίαν σχέσιν Ιχουσι πρός τήν. πρα-
ξιντοΰ δράματδς, άλλ* είναι προσκεκολλημένοι ώς παραρτήματα,
ώς π. χ. έν τή Έχάάη. Έν γένει δε έν τοίς προλόγοις τοΰ Εύρι-
πί·ου υπάρχει διαφορά, άλλα χείριστοι είναι «κείνοι, iv οίς πρόσωπα
άσχετα προς τήν ύπόθεσιν ποιοΰσι μακρούς προλόγους.

Πρός δέ 4ν τή πλοκή τοΰ μύθου υστερεί τοΰ Αισχύλου ycai Σο-
φοκλέους, οιότι παρ' αύτφ διασπάται Πολλάκις i) Λνότης τΐ}ς τ^α-
γφδίας ως εν τή Έχάβγ, Άνάρομάχτι καί ταίς Τρωάσιν. ΧΙλέ»βι
δέ πολλάκις τόν μϋθον ούτως, ώστε δέν δύναται τούτον νάλύση
δια τής φυσικής προόδου τής πράξεως, άλλα μεταχειρίζεται τόν duro
μηχανής θίον. Πράττει δέ τοΰτο πολλάκις καί έκβΐ, Ινθα ή λύβις
άνευ το,ιούτου βοηθήματος ήδύνατο φυσικές yà έπιτει^φ. Ούτως εν
τή Μιφία ή ήρ«1ς φεύγει δι ' 'άρματος «κ Κορίνθου τ*εμφ%έντ©ς ύπό
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του Ηλίου, ένψ ήδύνατβ αΰτη ν« κατορθώση τοΰτο, πολυμήχανος
ούσα, δι* οιουδήποτε άλλου φυσικοΰ μέσου. Ενίοτε δέ ποιρ' αύτψ
παρά τήν δραματικήν τέχνήν ή λύσις είναι τοιαύτη, ώστε οι μοχθη-
ροί έκ δυστυχίας μεταπίπτουσιν είς εύτυχίαν, ώς ή Μήδεια εν τφ
φερωνύμω δράματι. Επειδή δέ τάς τραγψδίας αύτοΰ ό Ευριπίδης
κατεβίβασ#ν άπό τοΰ ύψήλοΰ καί ήθικοΰ ιδεώδους, είς δ είχεν αναβι-
βάσει αυτήν δ Αίσχύλος καί δ Σοφοκλής, είς τήν γυμνήν πραγμα-
τικότητα,, τοΰ καθημερινού βίου, έταπείνωσε τα πρόσωπα τοΰ δράμα-
τος είς χαρακτήρας κοινών καί φαύλων ανθρώπων διακρινομένων ^ύχί
δια τά ιδεώδη αυτών ηθικά ελατήρια, αλλά διά J τήν πανουργ£αν
καί τά άκρατη αυτών πάθη, άτινα παράγουτιν αμαρτήματα επαγό-
μενα τιμωρίαν ουχί τής θείας δικαιοσύνης, αλλά τών ανθρωπίνων
επίσης παθών. Ούτω λοιπόν παρ' Ευριπίδη τά τε αμαρτήματα καί
ή επερχόμενη εξ αυτών τιμωρία έξ άχαλινώτων παθών τής άνθρω-
πίνης φύσεως προέρχονται. Τοΰτο δ* δμως δεν συμβαίνει παρά Σοφο-
κλεί, παρ·'· ω τά ελατήρια τών αμαρτημάτων είναι πάντοτε ήθικαΐ
τάσεις, ή δε τιμωρία θεία δικαιοσύνη. Προήλθε δε τοΰτο παρ' Ευρι-
πίδη Ινθεν μέν έκ τής τάσεως, ήν ούτος είχε ν* άπεικονίζη ουχί τα
ήθικά πρότυπα τοΰ παρελθόντος, άλλά τήν μεστην παθών, πολιτικές
άστασίας καί ηθικής διαφθράς κατάστασιν τοΰ παρόντος, ίνθεν δέ
διότι π«ρ' αύτφ δέν άπαντ^ ή εδραία θρησκευτική πίστις τοΰ Αι-
σχύλου και Σοφοκλέους, άλλά κηρύσσονται άντιθρησκευτικαί ίδέαι
χωροΰσαι πολλάκις μέχρις αρνήσεως τών αρχαίων εθνικών θεοτήτων.

Γνωρίζων δέ καλώς τήν άνθρωπίνην καρδίαν περιγράφει τα ανα-
πτυσσόμενα πάθη μετ* αληθείας καί δυνάμεως συγκινούσης τούς
θεατάς. Ένεκεν δέ των τραγικωτάτων σκηνών, αϊτινες παρ* αύτφ
άπαντώσι, ζραγιχώναζϋς πάντων ύπό τοΰ 'Αριστοτέλους ώνομάσθη.
'Αλλ ' δ Ευριπίδης υπέρ πάν έμελέτησε τά συναισθήματα, τά πάθη
καί τάς ελλείψεις των γυναικών, άς καθόλου εξαίρει υπέρ τους άνδρας,
διότι παρ' αντψ oîrcot μέν ΐχουσιν άσθενές ηθος, έ*«ίναι δέ ίσχυράν
θέλησιν. Έν τή αποκαλύψει δ' όμως τών γυναικείων ελλείψεων 2έν
παρίσταται ήρεμος παρατηρητής τ% αληθείας, άλλα μετά τοσούτου
πάθους αποκαλύπτει προ τών ομμάτων τών "θεατών τάς έλλείψεις
αυτών, ώστε έκαστος πιστεύει, δτι ούτος έκ τοΰ σύνεγγυς είδε ταύ-
τας κ«Μ>ή έν τοίς ίέίοις Λητυ^ήμασιν. 'Αλλ ' δμως Ιχει πα-
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ραστήσει καί χαρακτήρας γυναικών γενναίους, ώ; τήν Ίφιγένείαν,
ήτις προσφέρει «αυτήν μετά γενναιότητος εις θυσίαν λέγουσα λόγους
υψηλούς *), τήν "Δλκηστίν καί βν Έχάβγ τήν Πολυξένην. 2)

Τα χορικά του Εύριπίδου καθ* έάυτα εξεταζόμενα ίχουσι μεγά-
λην ποιητικήν άξίαν καί ύπο τών αρχαίων ετιμώντο. Γνωστόν δ*
είναι, δτι Iν Σικελία αιχμάλωτοι 'Αθηναίοι ασαντες ^σματα του
τραγικού τούτου Ιλαβον τροφήν καί υδωρ ή εσώθησαν. Δέν Ιχουσι
δ' δμως ταύτα στενήν σχέσιν προς τήν ύπόθεσιν τής τραγφδίας ούδ*
εχ,φράζουσι τοΰ χοροΰ συναισθήματα επί τοις πραττομένοις, άλλ* είναι
ψβόΛψα, παρέχοντα μέν ποικιλίαν εν τή τραγφδία, διασπώντα δέ
δμως τήν ένότητα ταύτης. Έπειδή δ* ό Ευριπίδης θηρεύει πάθος,
εχει πολλάς μονφδίας. Αύται δέν ήδύναντο νά Ιχωσι μεγάλας καί
ύψηλάς ιδέας, τήν Ιλλειψιν δ ' δμως ταύτην πειράται, δπως αναπλή-
ρωση δια Ρητορικών σχημάτων, συχνών έπαναλήψεων, παραχήσεων
καί τών τοιούτων.

'Αφού τάς πράξεις καί τον χαρακτήρα τών ήρώων καί ηρωίδων
έτάπείνωσεν ό Ευριπίδης είς τόν κοινόν. πραγματικόν βίον, δέν ήδύ-
νατο να έμβάλλη είς τό στόμα αύτών γλώσσαν μεγαλοπρεπή καί
υψηλήν, άλλα μετεχειρίσθη τήν συνήθη τότε εν 'Αθήναις, δι* ής
έπέδρα ούχί Ιπί,τής διανοίας, άλλ' έπί τής καρδίας τών θιατών,
ους ούτως έπλήρου ήδονής. Τοιουτοτρόπως ή γλώσσα τοΰ Εύριπίδου
ζητοΰντος μάλλον ν* άρέση τοις θεαταις ή να εμπνεύστρ αυτούς ήτο

'} Εις γ' άτι)ρ χρείσσων γυναικών μυρίων όραν (ράος

ΕΙ δ' έβονλήθη.....σ&μα τούμόν "Αρτεμις λαβείν,

έμπόδϊύν γενησομαι 'γω θνητός ονσα tr\ θεφ ;
άλλ' άμηχανον δίδω μι σώμα νούμόν Ελλάδι,
θύετ, έχπορθεΧτε Tpolar. Ταϋτα γάρ μνημεία μου.
διά μακρόν καϊ παίδες οΰτοι καί γάμοι καί δόζ' εμη.
Βαρβάρων δ' "Ελληνας αρχειν εικός, άλλ' ου βαρβάρους,
μήτερ, ΈλΛήτων τό μέν γάρ δοϋλον, οι δ' ελεύθεροι.

(Ίφιγ. Ιν Αύλιδ. οχιχ. 1391).

2) θάρσεϊ ίίέφβύγάς τόν ίμον Ixkoiov Δία*
ώς ξψομαί γε τοΰ τ' Αναγκαίου χάριν
Θάνεΐν τε χρήζονσ'' tl δέ μη βουλήσομαι,
καχη (ρανοϋμαι και φιλδψυχος γυνή.
τί γάρ μβ δει ζην ; fj πατήρ μεν ην &ra£
Φρυγ&ν απάντων τοϋνύ μοι πρώτον βίου' ( *Κχά6, ονίχ. 349).
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εύηχος, χαρίεσσα, σαφής, ακριβής, εύρους μετά γλαφυρας καί καλής
κατασκευής τών προτάσεων καί εν γένει μεστή ^ητορικοΰ κόσμου καί
γνωμικών ^ήσεων. Διά τούτο ού μόνον συνεφώνει πρός τάς απαιτή-
σεις τών συγχρόνων αυτφ, άλλά καί επί τών μεταγενεστέρων Ιξή-
σκησε μεγάλην έπίδρασιν, οί δέ 'Ρωμαίοι έθεώρουν τοΰτον άνώτατον
δλων τών τραγικών. . λ

g 14. τοΰ ΈυριπίΏου δράματα.

Ό Ευριπίδης έποίησεν ένενήκοντα κάϊ δύο δράματα, έξ ών οιετη-
ρήθησαν δέκα καίεννέα.

α' . "ΑΛχψτχις. Έν τω δράματι τούτω, ού ή σκηνή υπόκειται Ιν
Φεραις τής Θεσσαλίας, ή ευγενής τόν χαρακτήρα "Αλκηστις θνήσκει
άντί τοΰ ανδρός αυτής 'Αδμήτου, όστις νοσήσας έμελλε ν'άποθάν-β,
εί μή άλλος άντ ' αύτοΰ άπεθν-^σκεν. Ό 'Ηρακλής δμως ξενιζόμενος
παρά τφ Άδμήτφ ενεδρεύει τον θάνατον καί άρπάσας τήν ηρωίδα
άγει πάλιν αυτήν είς τά άνάκτορα τοΰ 'Αδμήτου.

Τό δράμα τοΰτο , δέν είναι κυρίως τραγφδία, άλλά τραγικοκωμφ-
δία, διότι πρός τώ εύγενει καί ίδεώδει χαρακτήρι τής ήρωίδος Άλ-
κήστίδος παρίσταται ό πολύ εύθυμος καί παιδαριώδης χαρακτήρ τοΰ
Ηρακλέους.

...β'. Μήάαα. Τής τραγφδίας ταύτης ή σκηνή υπόκειται εν Κορίνθφ.
Ή Μήδεια, ήτις έξ έρωτος ήκολούθησέ τφ Ίάσονι έκ τής Κολχίδος
είς Κόρινθον, μέλλουσα νά εκδιωχθ^ υπό τοΰ βασιλέως έκ τής Κορίν-
θου, διότι ό 'Ιάσων τούς δρκους παραβάς έμνηστεύσατο τήν θυγατέρα
τοΰ βασιλέως Γλαύκην, αιτείται οιαμονήν μιας μόνον ήμέρας εν τ^
χώρα. Τούτου δ ' έπιτευχθέντος έν τ^ ήμέρ<* ταύτΐ() φονεύει τήν
Γλαύκην διά δηλητηριώδους πέπλου καί στεφάνρυ, άτινχ Ιπεμψεν
αύτ^ διά τών εαυτής παίδων δώρον, καί τόν πατέρα Κρέοντα σπεύ-
σαντα είς βοήθειαν τής θυγατρός Γλαυκής. Είτα δ' ioi<f χειρί κτείνει
τά ίδια αυτής τέκνα πρός τιμωρίαν τοΰ ανδρός Ίάσωνος καί έφ' άρ-
ματος πτερωτού απέρχεται είς 'Αθήνας, δπως συνοικήσω τφ Α,ίγβί.

Έν ταύτη τή τραγφδί? δείκνυται, δτι ή jepoâoaia ιοδ άνάράς
όίγβι zffr γυναίκα μίχρι μανίας.

γ'. ΊχΛάΛνζος âsvrspoç η σζφανηρόρος. Ή σκηνή υπόκει-
ται !ν Τροιζήνι, ένθα ό Θησεύς είχε φύγει διά τον φόνον τοΰ II«λ -
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λαντος. Ό θησεύς Ικ τής Ιππολύτης Ισχεν υιό ν τόν 'Ιππόλυτος
προς δν ησθάνετο άπάίσιον Ιρωτα ή δευτέρα γυνή του Θησέως Φαίδρα.
Άλλ* δ αγνός 'Ιππόλυτος αποκρούει τον Ιρωτα τούτον φρίσσων διά
τό κακόηθες του γυναικείου φύλου. Τούτου Ινεκα ή Φαίδρα άπάγχεται
και επί τοΰ τραχήλου αύτής ευρίσκεται επιστολή προς τον Θησέα,
δι' ης καταγγέλλει τόν Ίππόλυτον ώς τολμήσαντα κατ* αύτής φθο-
ράν καί επιβουλήν. Ό θησεύς πιστεύσας τή συκοφαντία άποδιώκες
τον υίόν ευχόμενος τψ |Ιοσειδώνι, δπως φονεύση τούτον. "Οντως δ
"Ιππόλυτος φεύγει καί μετά τούτο άγγελος κομίζει τφ πατρί τήν
είοησιν, δτι δ υιός εφονεύθη ύπό του Ποσειδώνος. Ό ποίτήρ εξωρ-
γισμένος χαίρει, άλλ'ή "Αρτεμος φανεροί τούτφ τήν αγνότητα τοΰ
υίοΰ καί δ δυστυχής πατήρ θρηνεί, ατε αιτία τοΰ θανάτου γενόμενος.

δ'. ΉραχΜϊάαι. Οί Ήρακλείδαι καταδιωκόμενοι υπό τοΰ Εύ-
ρυσθέως καταφεύγουσιν εις 'Αθήνας, Ινθα εύρίσκουσιν άσυλον. 'Αλλ'
ο Εύρυσθεύς Ιγείρει πόλεμον κατά τών 'Αθηναίων άπαιτών τήν
παράδοσιν τών 'Ηρακλείδων. Δοθέντος δέ χρησμοΰ, δτι χάριν τής
νίκης πρέπει νά θυσιάσωσι νέαν ευγενή, προσφέρει έαυτήν μετά γεν-
ναιότητος εις θυσίαν ή θυγάτηρ τοΰ Ηρακλέους Μακαρία καί δ Εύ-
ρυσθεύς ήττάται συλληφθείς αιχμάλωτος παρά τάς Σκειρωνίδας
πέτρας. >

Έν τή τραγφδίφ ταύτη δ ποιητής ιζαίρεί ζην μεγαΛύρροσύνην
ίων 'Αθηναίων xal èÇovet άίζα zrfv άγνωμοσύννν χ ων ' ΗραχΛειόων
ζής Πι.Ιοτίοννήσον, οίζινες εσζραζεύονζο εχϊ ζον ΠεΛοχοννησιαχοD
χοΜμον χαζά χόΛεως ivtpyèziâoç.

ε'. Ίχίζιάες. Τοΰ δράματος τούτου, δπερ ούτως εκλήθη εκ τοΰ
χοροΰ συνισταμένου εκ τών μητέρων τών 'Αργείων λοχαγών τών
πεσόντων έν θήβαις, ή σκηνή υπόκειται εν Έλευσϊνι παρά τον βω-
μόν τής ΔήμηΤρος. Δι ίκέτιδες παρακαλοΰσι τον Θησέα, όπως Ota
τής βοηθείας αύτοΰ έπίτύχωσι τής ταφής τών υιών. "Ο θησευς καί
ύπό τ% μητρός Αίθρας πεισθείς κηρύσσει πόλεμον τοις θηβαίοις, οΟς
καταβάλλει καί λαμβάνει τά πτώματα τών λοχαγών. Ταΰτα καίον-
ται καί ή σποδός αύτών παραδίδεται τφ Άδράστφ καί ταΐς ίκέτνσιν,
αφοΰ δ "Αδραστος εν δνόμοίτι τοΰ "Αργούς ώμοσίν, δτι ού&ίπ^τεΦε-
λουσι πολεμήσει κατά των 'Αθηνών, άλλά θίλουσι συμμαχήσει μετ*
αυτών κατλ τών «τρατευσαμίνων Ιπί ταύτην τήν πόλιν.
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Καί εν τφ δράματι τούτο» ffxojtsîtcu τό ιγχώμιον t&r 'Αθηνών.
. ς'. * Ανδρομάχη. Ή σκηνή υπόκειται εν Φθί$ καί ό χορός συν-
ίσταται έκ φθιωτίδων γυναικών. Ή 'Ανδρομάχη, ήτις εδόθη μετά
τήν άλωσιν τής Τροίας γέρας τφ Νεοπτολέμω, καταδιώκεται ύπο
τής συζύγου τού Νεοπτολέμου Ερμιόνης, ήτις μεταπέμπεται τόν
πατέρα αυτής Μενέλαον, ίνα φονεύσ^ ταύτην. 'Αλλά σφζει τήν Άν-
δρομάχην δ Πηλεύς, δστις έλθών αναγκάζει τόν Μενέλαον ν'άπέλθτρ.
Φούτου δ ' απελθόντος δ 'Ορέστης, δστις είχε ζητήσει τήν Έρμιο-
νην, άπάγει ταύτην καί δι * αγγέλου γίνεται γνωστόν, §τι ούτος, μετά
τών Δελφών έφόνευσε τόν Νβοπτόλεμον. Ένφ δ ' ό Πηλβύς θρηνεί τον
θάνατον τοΰ έγγόνου αυτού, έπιφαίνεται !ή θέτις, ήτις συμβουλεύει
τφ άνδρίί, δπως τό μέν πτώμα του Νεοπτολέμου θάψτρ παρά τή Πυ-
θική έσχάρα τών Δελφών,τήν δ' 'Ανδρομάχην πέμψ-Q είς Μολοσσίαν.
Έν τέλει ή θεά λέγει, δτι θέλει-καταστήσει αύτόν άθάνατον, δπως
συνοικη αύτ^ εν τοις οικοις τού Νηρέως.

Ή τραγωδία αΰτη ύΛαινίσσεναι σύγχρονα κoMttxà γίγονότα
αναφερομένη βίς του ς xcphStiq τών Σπαρτιατών, οιηνβς εζαπατη-
θίντες ύχο tov 'AJxiâiàâov a J Λα είχον ir τη βονΧγ xal d.Ua ir
τφ δήμω τών 1Αθηναίων. Γ

ζ' . Έχάάη. Τού δράματος τούτου ή σκηνή ύπόκβιτάι εν τή Χερ-
ρονήσφ τη αντικρύ τής Τροίας κειμένη, δ δέ χορος συνίσταται Ικ
γυναικών αιχμαλωτίδων. Έν τή τραγφδί^ ταύτΐβ παρίστανται αί
άλλεπάλληλοι συμφοραί τής γηραιάς 'Εκάβης συζύγου τοΰ Πριάμου.
"Π θυγάτηρ αύτής Πολυξένη αποσπάται ύπο τοΰ 'Οδυσσέως, δπως
θυσία τφ τάφφ τοΰ Άχιλλέως προσενεχθη,καί δ. νεώτατος τών υιών
Πολύδωρος φονεύεται ύπό τοϋ άπλήστου βασιλέως τών θρακών Πο-
λυμήστορος καί ρίπτεται είς τήν θάλασσαν. Τόν Πολυμήστορα δ'δμως
ή Εκάβη εκδικείται φονεύσασα τά τέκνα αύτοΰ καί τυφλώσασα αυ-
τόν τον ίδιον.

η'· "Ιων. Ή σκηνή τοΰ δράματος ύπόκειται έν Δελφοίς. Ό Των
ητο υιός του 'Απόλλωνος καί τής Κρεούσης θυγατρός τοΰ βασιλέως
τδ¥ Αθηνών Ερεχθέως. Τοΰτον γεννηθέντα ή μήτηρ έξέθηκεν εις
τήν Άκρόπολιν καί ό 'Ερμής ήνεγκεν είς Δελφούς, δπου ανατραφείς
Srfévivo νεωκόρος τοΰ ναου> 'ÊvTaièa μετά χράνον έγένετο ή άνάγνώ-
τών άληθ&ν otutov γότνέων. 'Β^φ S* ci άναγνω*
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ρίσθέντες έτοιμάζονται ν 'άπέλθωσιν είς 'Αθήνας ,ή 'Αθηνά πεμφθεΐσα
του 'Απόλλωνος συμβουλεύει ττ[ί Κρεούστρ, δπως εγκαταστήσω
τόν Ίωνα εις τόν βασιλικόν θρόνον τών Αθηνών.
Τό

οράμα αναφέρεται εις τόν άρχηγέτην τών 'Ιώνων "Ιωνα. Διά
τούτου ό ποιητής Θέλει να κολακεύσ-rj τούς 'Αθηναίους σεμνυνομένους
ΙπΙ αύτοχθονισμφ. γ
/ θ'·. ΉραχΛής μαιτόμ,&γος. Ή σκηνή υπόκειται έν Θήβαις. Ό
'Ηρακλής μετά τήν έκπόνησιν τών άλλων άθλων τελευταϊον κατέβη
είς "^δου. 'Επειδή δέ έκεϊ πολύν χρόνον διέμεινεν, έπιστεύθη, δτι
Ι^ανεν. Στάσεως δ* έγερθείσης ήλθεν ό Λύκος έξ Ευβοίας, δστις φο-,
νεύσας τόν Κρέοντα τον βασιλέα των Θηβαίων καί πενθερόν τοΰ
'Ηρακλέους Ιλαβε τήν βασιλείαν. Μετά τοΰτο δέ πειράται ούτος νά
•ρονεύση τόν Αμφιτρύωνα τόν πατέρα τόΰ 'Ηρακλέους, τήν .γυναίκα
αύτοΰ Μεγάραν καί τά τέκνα. 'Αλλ' αίφνης επιφανείς ό 'Ηρακλής
σώζει τούς φιλτάτους καί τιμωρεί τόν έχθρόν διά φόνου. 'Αλλ* ή
"Ηρα εμβάλλει τφ Ήρακλεϊ λύσσαν, έξ ης μανιώδης γενόμενος φο-
νεύει τά ιδια τέκνα καί τήν γυναίκα. Μετά ταΰτα δέ είς εαυτόν
γενόμενος διανοείται ν ' αύτοκτονήση, άλλ ' Ιρχεται ό θησεύς, δστις
προτείνει αύτφ, δπως Ιλθΐβ είς 'Αθήνας καί άγνίσιρ εαυτόν έκ τοΰ
μιάσματος διά καθαρμών.

ι'. Τρωάδες. 'Εν τφ δράματι τούτφ εκτυλίσσονται ΘλιβεραΙ σκη-
ναΐ τοΰ οίκου τοΰ Πριάμου επακολουθήσασας τ^ αλώσει τής Τροίας,
ήτις έν τέλει πυρπολείται υπό τών αποπλεόντων 'Ελλήνων.

ια'. ΉΜχτρα. Ό μύθος τοΰ δράματος τούτου είναι ό αυτός καί
παρά τοις τρισΐ τραγικοις καί μόνον ή έκτέλεσις κατά τι διαφέρει.
Ή Κλυταιμνήστρα φονεύεται ύπό τών παίδων αυτής Όρέστοϋ καί
'Ηλέκτρας, ήν λαμβάνει σύζυγον κατά παρακέλευσιν τών Διοσκόρων
ό Πυλάδης, ό δέ 'Ορέστης άπέρχεται είς 'Αθήνας, δπως δικασθ^
προ τοΰ 'Αρείου Πάγου.

ιβ' . Ίριγίνβια ir Ταύροι*. Ό 'Ορέστης μετά τόν φόνον τής
μητρός, Ιλαβε τον χρησμόν παρά τοΰ 'Απόλλωνος, Ι'να κομίσ^ τό.
ένΤαύροις ξόανον τής 'Αρτέμιδος, δπως άπαλ-λαγ^ τής νόσου. Έλθών
δ' ούτος μετά τοΰ Πυλάδου συλλαμβάνεται καί προσάγεται τ^
άδελφώ προς θυσίαν. Ένταΰθα γίνεται ή άναγνώρισις τών

Αδελφών καί ή 'Ιφιγένεια διά δόλου λαβοϋσα τό ξόανον απέρχεται
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μετά τοΰ άδελφοΰ καί τοΰ Πυλάδου διά πλοίου. Ένφ δ'.ό Θόας ό βα-
σιλεύς τών Ταύρων καλεί τούς πο^ίτας είς δίωξιν τών αρπάγων, ή
Αθηνά έπιφανεΐσα κωλύει τοΰτο λέγουσα, δτι ταΰτα πάντα εγέ-
νοντο κατά χρησμών τοΰ Αοξίου. Τοΰτο άκουσας ό Θόας ού μόνον
πείθεται, άλλά καί ύπισχνείται, δτι θέλει πέμψει είς Ελλάδα τάς
Ελληνίδας, αϊτινες άπετέλουν τον χορόν.

Ή τραγφδία αυτη τοΰ Εύριπίδου είναι εκ τών άρίστων. Έν
ταύτη ή πλοκή τοΰ μύθου είναι άμεμπτος καί οί χαρακτήρες τού
δράματος ευγενείς, ώς έν ούδεμιό^ τραγφδία τούτου τοΰ τραγικού,
έξαίρεται δ' έν αυτή ή αδελφική άγάπη καί φιλία.

ιγ'. ΈΜνη. Τής τραγφδίας ταύτης ή σκηνή ^ υπόκειται εν Αί-
γύπτφ παραι τόν τάφον τοΰ Πρωτέως. Ό ποιητής λαβών τόν μΰθον
παρά τοΰ Στησιχόρου έποίησεν, δτι ούχί ή Ελένη άπήχθη είς
Τροίαν υπό τοΰ Πάριδος, άλλ* ίμπνουν ειοωλον αυτής. Αυτή δ'ή
"Ελένη ήχθη είς Αιγυπτον |ύπό τοΰ Έρμοΰ πρός τόν Πρωτέα σω-
φρονέστατον των ανθρώπων. Εκεί Ιρχεται ό Μενέλαος ναυαγός,
δπως αίτήσηται τροφήν, καί γίνεται ή άναγνώρισις τών συζύγων,
ο?τιν«ς δόλφ απέρχονται τής Αίγώπτου. :

ιδ'. 'Ορέστης. Ή σκηνή τής τραγφδίας υπόκειται έν τοίς άνα-
κτόροις τοΰ 'Αγαμέμνονος. Ό 'Ορέστης δια τήν μητροκτονίαν καί;
καθ ' ύποβολήν τοΰ Τυνδάρεω κατεδικάσθη μ^ξοι τής 'Ηλέκτρας είς
θάνατον ύπό τών Άργείων. Μετά τούτων θέλει νά συναποθάνη καί ο
Πυλάδης προτείνων, όπως προ τοΰ θανάτου φονεύσωσι τήν Έλένην,
ευρισκομένην έν τοις άνακτόροις τοΰ 'Αγαμέμνονος. Άλλ 'αυτη σφ-
ζεται ύπό τών θεών. Ένφ δ'ο 'Ορέστης καί ό Πυλάδης προτίθενται
να φονεύσωσι τήν Έρμιόνην καί ό μΰθός ούτω περιπλέκεται, επιφαί-
νεται 6 'Απόλλων λέγων, δτι ή Ελένη έσώθη έν τφ αίθέρι, δτι ό
'Ορέστης θέλει δικασθή έν τφ Άρείφ Πάγφ καί δτι μέλλει να λάβη
γυναίκα τήν Έρμιόνην καί ό Πυλάδης τήν Ήλέκτραν,.

Ή τραγφδία αυτη είναι έκ τών χειρίστων, ή πλοκή τοΰ-μύθου
ούχί άμεμπτος καί οί χαρακτήρες ταπεινοί καί χυδαίοι.

u' . ΦοΙγισσαι. Τόν μΰθον τής τραγφδίας ταύτης έπραγματεύθησαν
καί ?ί άλλοι δύο τραγικοί ποιηταί-, άλλ ' ό Ευριπίδης διεσκεύασε
τοΰτον. Ούτος έν τή τραγφδί^ ταύτη Λεριέλαβεν δ,τι οί άλλοι
Ιν πολλοίς δράμασιν. Έν τφ δράματι τούτφ περιλαμβάνεται ή πο-
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λιβρκία τών Θηβών, η έποκολουθεί ή έκο ν σία σφαγή τοϋ Μενοικέως
«ίου του Κρέοντος προς σωτηρίαν τής πατρίδος, δ φόνος τών στρατη-
γών τών πολιορκητών, ή αμοιβαία σφαγή τών δύο αδελφών Έτεό-^
κλέους καί Πολυνείκους, ή αυτοκτονία' τήστ Ί^κάστης, ή άνάληψις
τής βασιλείας υπό τοϋ Κρέοντος, δστις κελεύει τον Οιδίποδα να εξέλθη
τής χώρας καί να μείνη δ νεκρός τοϋ Πολυνείκους άταφος, ή αρνηόις
τής γενναίας Αντιγόνης, δπως ύπακούση ταίς άποφάσεσι τοϋ τυ-
ράννου, ή κατάνευσις αύτής, δπως λάβη εις γάμόν τδν Αιμωνα καί
τέλος ή συνοδία αύτής τοϋ γέροντος πατρός, όστις προλέγει αυτή, οτι
μέλλει ν' άποθάνη ούτος έν Κολωνφ. Έλαβε δέ< τό δνομα ή τραγφ-
δία έκ τοϋ χορού, δστις συνίσταται εκ Φοινισσών,· άς οί ?Αγηνορ(δαι
Ιπεμψαν ώς άκροθίνιον τής αλώσεως τής Τύρου είς τδ Ιν ΔελφοΤς
μαντείον. Αύται λοιπόν έκείσε άγόμεναι διήλθον δια Θηβών.

Ή τραγψδία αύτη Ιχέι σκηνικάς άρετάς καί πλοϋτον γνωμολογιών.
ι στ' . Ίριγίγβια èr AvMât. Το δράμα τοϋτο ένέχει τόν μύθον Tifc
θυσίας τής Ίφιγενείας προς έξιλέωσιν τής 'Αρτέμιδος, ήτις εκώλυε
τόν επί Τροίαν πλούν τοϋ Ελληνικού στόλου. "Ο 'Αγαμέμνων εν τφ
προλόγφ ευρίσκεται εν δεινή άμηχανί^, διότι δ Κάλχας εμάντεύσατο;
δτι πρέπει νά θυσιάση τήν θυγατέρα τή 'Αρτέμϊδι. Φδτος Πεισθείς
ύπό τού Μενελάου καλεί τήν θυγατέρα Ίφιγένειαν υπό πρόφασιν μ£ν
γάμου μετά τοϋ Άχφλέως, πράγματι δέ πρός θυσίαν. Του σ*οπου
δ* δμως τής προσκλήσεως άνακαλυφθέντΟς ή Κλυταιμνήστρα ικετεύει
τόν άνδρα, δπως φεισθη τής θυγατρός, τό αυτό δέ πράττει καί ή
Ιφιγένεια, ήτις δ * δμως επί τέλους άποφασίζει ν ' άποθάνη υπέρ τ%
Ελλάδος λέγουσα γενναίους λόγους. Ή παρθένος πορεύεται προς
θυσίαν καί δ ιερεύς πλήττει αυτήν, άλλ'άντί ταύτης ευρέθη Ιλαφος
άσπαίρουσά, ήν ή Άρτεμις έπροτίμησεν, δπως μή τόν βωμδν μιάνη.

ιζ'. Βάκχαι. Έν τφ οράματι τούτφ, ού ή σκηνή υπόκειται εν
θήβαις, τιμωρείται δ Πενθεύ; ύπό τοϋ Διονύσου. Τούτου εις μανίαν
εμβαλόντος τήν Άγαύην τήν μητέρα τοϋ Πενθέως καί τάς αλλας
Βάκχας κατεσπάραξαν αύται τόν Πενθέα, διότι άπηνώς τήν λατρείαν
έκείνου ούτος κατεδίωκεν.

ιη'. 'Ρήσος. Έν τφ δράματι τούτφ 'Ρήσος & βασιλεύς τών θρα-
κών Ιρχεται επίκουρος των Τρώων λέγων ύπερκόμπους καί άλαζονν-
κούς Χ) Ό§υσσεί»ς καί £ Διομήδης εισίλθίντες νύκτωρ ε(ς τό
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στρατόπεδον των Τρώων, δπως τόν Έκτορα φονεύσωσι κατάσυμβου-
λήν τής Αθηνάς φονεύουσι τόν 'Ρήσον, διότι, αν ούτος, εσφζετο
ουτε το δόρυ του 'Αχιλλέως ουτε το σάκος τού ΑΓαντος θά ήτο ίκά-
νόν, δπως έκώλυε τήν εκπόρθησιν του ναυστάθμου. ,

Ή δπόθεσις του δράματος τούτου, εν φ τιμωρείται ή άλαζονεία
τοΰ 'Ρήσου, αναφέρεται είς τό Ιν τη Δολωνεία τοΰ 'Ομήρου (Ίλ.
Κ.) Ιπβισόδιον τοΰ 'Ρήσου.

•Έκτος τών ανωτέρω τραγφδιών τοΰ Εύριπίδου σφζεται κάϊ £ν
σατυρικόν, ό ΚύχΑωψ, το μόνον εκ τοΰ είδους τούτου, δπερ διισώθη
μέχρις ημών άκέραιον. Ή σκηνή υπόκειται εν Σικελί^ πρό τοΰ άν-
τρου τοΰ μονοφθάλμου Κύκλωπος. Ή ύπόθεσις τοΰ δράματος τούτου,
ού 6 χορός συνίσταται εκ Σατύρων, είλημμένη ούσα Ικ τοΰ 'Ομήρου
( Όδ. Ι.),άφορφ τήν τύφλωσιν τοΰ μονοφθάλμου Κύκλωπος υπό τοΰ
πανούργου 'Οδυσσέως.

g 15. 'II*cpQftY<o&£a μιτά ιούς τριΐς μ «γάλους
τραγικούς ποοητάς.

Καί σύγχρονοι τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ Εύριπίδου τραγικοί ποιηταΐ
μνημονεύονται. Τούτων άπάντων τά δράματα άπώλοντο Ούτοι δέν
πρέπει νά ύποτεθώσι πολύ τών τριών κορυφαίων Υποδεέστεροι, διότι
ουχί σπανίως προς εκείνους διαγωνισθέντες -Ινίκησαν. Οί μετά ταΰτα
δ* δμως τραγικοί ύπελείποντο πολύ εν τη δραματική τέχνη. Ούτοι
ησαν^ ώς έπί τό πολύ,υίοΐ καί ίγγονοι τών τρίών μεγάλων τραγικών,
ο^τίνβς ήσκουν εκ διαδοχής τήν δραματικήν τέχνην διατήροΰντες τούς
τύπους καί τόν χαρακτήρα τών γεναρχών αύτών. Ούτοι ού μόνον τά
τών γεναρχών δράματα έδίδασκον εν τφ θεάτρφ, άλλά καί ιδια εποίουν.
Οΰτω μνημονεύονται ώς άκόλουθοι τφ ύψη>φ χαρακτήρι τοΰ Αισχύ-
λου Ιν τη δραματική τέχνη καί οί υιοί αύτοΰ Biar καί Ewpopltor,
ού ό υίός Άστυάάμας ετιμήθη διά. χαλκοΰ άνδριάντος ύπό τών
'Αθηναίων νικήσας εν δραματικφ άγώνι καί επαινείται ύπό τοΰ 'Αρι-
στοτέλους. Ωσαύτως διάδοχοι τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ χαρακτήρος
τ«ύτου ίσαν Ot υιοί αύτοΰ 'ίο<ρώτ καί Άρίστωτ, νόθος υΪός, καί ό
τούτου υίός Σοφοκλής, 8στις διβκρίθη ώς τραγικός. Τόν δέ τοΰ Εύρι-
πίδου μαλακόν χαρακτήρα βμιμήθη ό υιός ή μάλλον άνιψιόςαδτοΰ,

Η
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ώς τήν Ίφιγένειαν iv ÂvMâi, είτα oi ίδια έργα.

Έκτος τών συγγενών τών τριών μεγάλων τραγικών ποιητών υπήρ-
ξαν καί άλλοι πολυάριθμοι τραγικοί ποιηταί > Οΰτω μνημονεύεται
ό "Ιων καί 'Αχαιός ο Έοετριεύς, όστις ζηλωτής του Εύριπίδου
ών ήγάπα τάς αντιθέσεις τοΰ Γοργίου καί τά ρητορηκά σχήματα.
Καί ό Κριτίας, ό βδελυρώτατος τών τριάκοντα εποίει τραγφδίας kai
άλλοι πολλοί.

Καί έπί τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου καί μετ' αύτόν ή τραγφδία ήτο
εν ενεργεία. Οί ποιηταί μάλιστα ταύτης τής εποχής ήσαν παραγω-
γικώτεροι, στερούμενοι δ' ομως δημιουργικής δυνάμεως έπειρώντο,
όπως τήν Ιλλλειψιν δια Ρητορικών σχημ.άτων καί φιλοσοφημάτων
άναπληρώσωσιν. Μνημονεύομεν δ' ένταΰθα, μεταξύ πολυαρίθμων
άλλως, τήν επ! τών Πτολεμαίων άκμάσασαν τραγικήν Πλειάδα, ην
άπετέλουν Σωοιφάνης ό Σνραχόσιος, Σωσίβιος ό 'Αθηναίος (280
π. Χ.), "Ομηρος ό Βυζάντιος, Α υ χοίρων ό Χαλχιδεύς έτνί Πτολε-
μαίου τοΰ Φιλαδέλφου, 'Αλέξανδρος ό Αιτωλός, Φιλίσχος ό Κερ-
κυραίος καί Αιονυσιάδης.

§ 16. Λβυτβρβύοντα sl'fcrç Βραμκτικής ποιήβιως.

α' Μΐμοι. β' 'Ιλαροτραγωδία, γ' ΒουχονλιχηΛοίησις.

α'. Οί Μΐμοι έπενοήθησαν ύπο τών Σικελιωτών, οΐτίνες διεκρί-
νοντο εν τή άρχαιότητι διά τήν κλίσιν αύτών προς τήν μίμησιν.
Ούτοι εν τή πρώτη αύτών μορφή συντεταγμένοι ούχί εν σ-τίχοίς,
άλλ' έν πεζφ λόγω, έσκόπουν, ίνα δια ζωηροΰ διαλόγου, δστίς είναι
σπουδαία αύτών άρετή, πιστώς καί άκριβώς είκο.νίσωσι τοΰ καθημε-
ρινού βίου πράξεις τών κατωτέρων κοινωνικών τάξεων. Τ0σαν
δ' ούτοι προωρισμένοι πρός άνάγνωσιν καί ούχί προς διδασκαλίαν.
Επομένως κατά τήνμ,ορφήν κατάσσονται περίπου είς τήν αυτήν θέσιν
μετά τών διαλόγων τοΰ Πλάτωνος, έφ' ού μεγάλως έπέδρασάν ο^τοι,;
Διεμόρφωσε δε είς τέχνην τά φυσικά ταΰτα μιμήματα τών Σικελιω-
τών Σώφρων ό Συραχόσιος ,\οστις Ιζη κατά τούς χρόνους τής εισβολής
τοΰ Ξέρξου έπί τήν Ελλάδα. Τούτου οί μίμοι γεγραμμένοι εις Δω-
ρικήν γλώσσαν διηροΰντο εις ανδρείου ς καί γυναικείους κατάτά
δρώντα έν αύτοις πρόσωπα. IV. ·

Προ όλίγων έτών άνευρέθη έν Αιγύπτφ πάπυρος περιέχων έπΐά
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μίμους τοΰ 'Ηρώνδα, δστις πιθανώς Κώος τήν πατρίδα ών Ιζη κατά
τούς Άλεξανδρεωτικούς χρόνους. Οί μίμοι τούτου ονομαζόμενοι άιόά-
axaJloÇj ζηλότυπος, φιΛιαζονσαί ή Ιάοάζουσαι, Άσχ.Ιηταω âra-
τιθέΐααι χαΐ θυσιάζουσαι, σχννεϋς x.z.U., άνήκουσιν είς τούς γυναι-
κείους μίμους καί είναι γεγραμμένοι εν 'Ιωνική γλώσση. Μεταχειρί-
ζεται δμως καί δωρισμούς τινας καί λέξεις σπανίας ή δημώδεις (Παί-
στρη-τόπος,Ινθα παίζουσιν). Άπαντώσι δε παρά τούτφ καί ιδιάζοντες
γραμματικοί τύποι (όρώρηκα-άκήκουκα), έν δέ τή προσφοία ποι-
είται κατάχρησιν τής κράσεως καί_έκθλίψεως. Μέτρον οέ μεταχειρί-
ζεται τον χωλίαμβον.

Έν ένί τών επτά μίμων, τω ΆσχΛηταω αγαζι,θεΐσαι ή άυσίά-
ζονσαί παριστά γυναίκα μετά φίλης καί .ης θεραπαίνης αυτής
προσφέρουσαν τω Άσκληπιω άλεκτρυόνα. Άφοΰ ή γυνή ζητεί συγ-
γνώμην,' διότι άπορος ούσα δέν προσφέρει βοΰν ή σΰν, προστάσσει
τήν θεράπαιναν ν* άναρτήσ·^ παρά τό άγαλμα τής υγείας το ανάθημα.
Μετά τοΰτο δέ αί γυναίκες άσχολοΰνται έξετάζουσαι τά Ιργα τής
τέχνης τα κείμενα έν τφ προδόμω τοΰ ναού. Έν τούτφ έλθών ό
νεωκόρος άγγέλλει τήν αί'σίαν εκβασιν τής θυσίας καί εύχεται τώ
Άσκληπιφ υπέρ αυτών, τών συζύγων καί τών τέκνων αυτών. Δι
γυναίκες ύποσχόμεναι, δτι θα έπανέλθωσι μετά τών οικογενειών
αυτών, δπως καλυτέραν θυσίαν προσενέγκωσι τφ θεφ, προστάττου·'.
τήν θεράπαιναν νά διαμέλιση τον άλέκτορα καί, άφοΰ προσφέρε τήν
ενα πόδα είς τόν νεωκόρον καί πλακούντας είς τον όφιν τοΰ 'Ασκλη-
πιού, το ύπόλόιπον να φέρη είς τον οικον.

β'. ΊΑαροζραγωάΙα ή (ρΛναχογραρία. Ευρεταί τής ίλαροτραγφ-
δίας είναι οί άποικοι τών Σπαρτιατών Ταραντίνοι, οϊτινες ύπερείχον
καί τών Συβαριτών κατά τό φιλήδονον καί τό ήδυπαθές. Ούτοι μή
δυνάμενοι τα βίαια πάθη τής τραγφδίας να ύποφέρωσι συνεκέρασαν
ταύτην καί ουτω δόντες εύθυμον καί γελοίον χαρακτήρα είς τήν τρα-
γφδίαν απετέλεσαν τήν ΜαροζραγωάΙαν, ήτις κυρίως είνα* παρωδία
τής τραγφδίας. Ταύτην εις τεχνικον είδος διεμόρφωσε 'Ρίνθων ό
Tdparzïroç ζών έπί Πτολεμαίου τοΰ πρώτου.

γ' . ΒουχοΜχή Λοίησίς. Ή βουκολική ποίησις δέν είναι αμιγές
είδος ποιήσεως, άλλα σύμμικτον. Διότι κατά μέν τό μέτρον ανήκει
τφ Ιπει, κατά δέ τδ είδος τφ δράματι, ώς περιέχον δ-.άλογον ορών-
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των προσώπων. Προς δέ καί τής λυρικής ποιήσεως μετέχει ή βουκο-
λική ποίησις, διότι καί τά βουκολικά ειδύλλια κατά τον χαρακτήρα
πλησιάζουσιν εις τήν έρωτικήν έλεγείάν καί τό δακτυλικδν έξάμε-
τρον δια του έπψδοϋ ή Απλώς διά τής εννοίας είς μείζονα συστήματα
ή στροφας συνηνοϋντο. Τδ είδος τούτο τής ποιήσεως παρήχθη μεν έκ
τών δημωδών ασμάτων, άπερ ηδον οί ποιμένες κατ* έξοχήν Ιν Σικε-
λία καί άλλοι άγρόται προς τιμήν τής Αρτέμιδος, άνεπτύχθη δ * δμως
έν Άλεξανδρεί$, δπου δ κόρος του μαλθακού καί άβροϋ βίου εγέν-
νησεν άντίδρασιν πρός τοιούτον βίον καί £οπήν πρδς τόν απλούν καί
άφελή τών ποιμένων βίον.

Ή βουκολική ποίησις λαβοϋσα τό δνομα έκ τοϋ Ιπικρατεστέρου,
διότι ού μόνον δουκόλοι, άλλά καί αίπόλοι, ποιμένες, γεωργοί καί αί
κατώτιχται τάξεις τοϋ λαοϋ τών πόλεων εικονίζονται 1ν τοις είδυλ-
λίοις, είναι τό μόνον είδος, δπερ αυτοτελές καί πρωτδτυπον έδημιουρ-
γήθη έπί τών Άλεξανδρεωτικών χρόνων.Διεμδρφωσε δέ ταύτην τεχνι-
κώς δ Θεόκριτος ωφεληθείς έκ τών μίμων τοϋ Σώφρονος, ών τελειο-
Ποίησις είναι ή βουκουλική ποίησις. Ό Θεόκριτος γεννηθείς τφ 315
π. Χ. εν Συρακούσαις Ιζη δτέ μέν έν Συρακούσαις, δτέ δ* εν *Αλε-
ξανδρεί^ τιμώμενος υπό τών ηγεμόνων τών χωρών έκείνων 'Ιέρωνος,
τοϋ Β' καί Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου. Έκ τών τριάκοντα ποιη-
μάτων τού θεοκρίτου, άτινα ονομάζονται ΚίάύΛΛια, δηλ. μικρά
ποιήματα, μικραί εικόνες τοϋ ποιμενικού καί άγροτικοϋ βίου, μόνον
τά δέκα καί πέντε είναι βουκουλικά, δηλ. περιγραφή χαρακτήρων καί
ΐϊράξεων ποιμενικών, έξ ών πάλιν τδ β' καί ιε', δηλ. ή Ραρμαχεύΐρια
καί αί Άάαηάζονσαι, είναι κυρίως έστίχουργημενοι μίμοι κατά-μί-
{ΐησιν τοϋ Σώφρονος, τά δ' άλλα παριστώσιν άλλας σχέσεις τοϋ βίου.
Άμφιβάλλεται δ_* δμως έκ τούτων ή γνησιδτης πολλών.

Ό Θεόκριτος έν τη περιγραφή τού ποιμενικού καί τών άλλων σχέ-
σεων τοϋ βίου, άς εικονίζει, μιμείται πιστώς τήν φύσιν καί εισδύει
είς τά μυχαίτατα τοϋ άγροτικοϋ βίου. Ή ποίησις αύτου μαγεύει
διά τών θελγήτ^ων τ>)ς φυσικής άληθείας, διότι τα πρόσωπα των
ποιημάτων αύτοϋ είναι πραγματικοί άνθρωποι καί ουχί προσωπεία
τεχνηέντως κεκρυμμένου σκοπού, ώς παρά Βιργιλίψ, δστις εν τοίς
βουκολικοίς ποιήμασι δέν σκοπεί, δπως απεικονίσω τδν βίον τών
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αγροτών, άλλα δια τών προσωπείων τούτων κολακεύση τον Καίσαρα
καί τον Μαικήναν.

Γλώσσα του Θεοκρίτου είναι ή νέα Δωρική καί μάλιστα ό διαλε-
κτικός καί Σ'.κελιωτικος τού λαοΰ τύπος, δν ούτος έξηυγένισε προσ-
λαβών τύπους εξ άλλων διαλέκτων καί[μάλιστα εκ τής Αιολικής.
Ούχ ήττον κατά τήν δ-.άφορον ύλην καί τόν διάφορον χαρακτήρα τών
ποιημάτων μεταχειρίζεται καί διάφορον γλώσσαν, ώ; τδ δωδέκατον
είδύλλιον Ιχει διάλεκτον Ίωνικήν. Το μέτρον, δπερ είναι τό βουκο-
λικόν έξάμετρον, είναι επιμελώς κατεσκευασμένον.

Επίσης είς τούς βουκολικούς ποιητάς κατατάσσονται καί οί σύγ-
χρονοι περίπου τώ Θΐοκρίτω Βίων ix Σμύρνη ς καί Μόσχος ό Σνρα-
χόσιος. Ούτοι δ * δμως κυρίως δέν είναι βουκολικοί ποιηταί όύδέ
δμοιοι κατά τό πνεύμα πρός τόν Θεόκριτον. Ό Βίων συμφωνεί τφ
θεοκρίτω μόνον κατά τήν μορφήν τών ποιημάτων (μέτρον καί γλώσ-
σαν). Τούτου εχομεν *Ετίΐτάφιον τον Άόώνιάος καί δέκα επτά μι-
κρότερα ^σματα εν μετρ'.οτ. Δωρική διαλέκτψ. Έν τούτοις υπάρχει
χάρις καί λεπτόν αίσθημα, προς δέ καί ^ητορικόν υφος κατ* έξο-
χήν έν τψ έπιταφίφ τοΰ Άδώνιδος. Ό δέ Μόσχος όλως τυχαίως
κατατάσσεται μετά τοΰ θεοκρίτου, πρός δν διαφέρει καί κατά τήν
ούσίαν καί κατά τήν μορφήν τών ποιημάτων. Τούτου Ιχομεν τά
εξής ποιήματα* Εύρώχην (έπικοΰ περιεχομένου), Μεγάρων (σύζυ-
γον τοΰ "Ηρακλέους), ijtiT&<piov τον ΒΙωνος (λυρικόν ποίημα, άλλά
μετά έξαμέτρου) καί ερώτα άραπίζην (πεποιημένον κατά Άνακρεόν-
τειον τρόπον).

Β'. Κωμωδία.
g 1. riveetç χαΐ^άρχή τ^ς κωμωδίας.

Ή κωμψδία, ώς ειπομεν, έγεννήθη έκ τοΰ φαιδρού τών Διο-
νυσιακών εορτών έορτασμόΰ. Κατά τάς έορΐάς ταύτας δμιλοι
(κώμοι) εύθυμων εορταστών, πεζοί ή έφ* αμάξης, ηδον c^F1*'
τα4), προεξάρχοντος ενός φέροντος τόν ραΜΙόν, άναφερόμενα είς
τόν Διύνυσον μετ* άκολάστων σχημάτων καί όρχήσεων. Διά τοιού-
των φσμάτων καί δι* αύτοσχεδίων ιαμβικών στίχων συνδεδεμένων

*) "Οβ»ν καί το όνομα κωμωδία έχ τής έν τοιούτοις- χώμοι; φϊηςπροηλβίν.
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μετ' αυτών ήτο έπιτετραμμένον έν τή εορτή του Δίον·' ου να σκώ-
πτωσιν ή πειράζωσιν αλλήλους ή τούς απαντώντας ή καί τούς Πε-
ρ·. ισταμένους οί έορτασταί. Έν Αθήναις μάλιστα εκτός τών κατά
τάς έορτάς του Διονύσου έπιτρεπομένων άμοιβαίων σκωμμάτων έπε-
τρέποντο τοιαύτα καί κατά τήν έορτήν τής Δήμητρος (rà εζ άμά-
£vÇ> γερυρισμοϊ) είς άνάμνησιν, οτι ή θεά έν τή θλίψει αύτής διά
τήν άρπαγείσαν Κόρην έκ'.νήθη είς γέλωτα ύπό τίνος γυναικός Ίάμ-
βης. Έκ τών τοιούτων ασμάτων τών φαλλικών χορών ή κώμων καί
τών μετ'αυτών συνδεομένων σκωμμάτων έγεννήθη ή χωμ,ωάία-ής
δ ' δμως αί βαθμιαίαι μεταβολαΐ καί αναπτύξεις δέν γινώσκονται
ακριβώς, ώς αί τής τραγωδίας.

Έν Σικελία πρώτος δ 'Επίχαρμος άκμάσας έπί Γέλωνος καί 'Ιέ-
ρωνος (484—467 π. Χ.) διεμόρφωσε τεχνικώς τήν κωμωδίαν πρα-
γματευθείς μύθον καί ούτως άπετέλεσέ τι τεχνικόν καί τέλειον δλον.
Έν 'Αττική δέ πρώτος ό Σουσαρίων (570 π. Χ.) έκ Τριποδίσκων
τής Μεγαρίδος εισήγαγε τεχνικώς κωμικούς χορούς έν Ικαρία τη
πατρίδι του θέσπιδος καί έδίδαξεν άτελή τινα κωμιρδίαν.

§ 2. Dcpi τής κωμωδίας καθόλου.

Ό 'Αριστοτέλης1) ορίζει τήν κωμωδίαν ώς μιμησοΥ ουχί σχου-
όαίων ανζιχεψ8Υ(ύΥ, ώς έν τή τραγφδία, àJ.l ' εύτε.1εσζέρωγ. Τά
αντικείμενα δ 'δμως ταύτα δέν εχουσιν οιονδήποτε ελάττωμα εί μή
μόνον τό τού γελοίου. Είναι δέ τό γελοΐον μέρος τού άσχημου καί
είναι έλάττωμα καί δυσμορφία, ή όποια οέν φέρει λύπην καί φθο-
ρά ν* π.χ. γελοΐον είναι πρόσωπον δύσμορφον καί διεστραμμένον άνευ
πόνου.

Ή πράξις λοιπόν τής κωμωδίας άντιθέτως τ ή τραγφδίςι διευθύ-
νεται προς τι πάντη μηδαμινόν τέρμα. Τούτο δμως επιδιώκεται μετά
τίνος σεμνότητος καί σπουδαιότητος. Έκ τής άντιθέσεως δέ ταύτης
τοΰ μηδαμινού πρός τό σπουδαίο ν γεννάται τό γελοΐον. Τό γελοΐον
δμως τοΰτο δέν είναι δ σκοπός τής κωμωδίας, άλλά τό μέσον αύτης,
δπως έκ τής άνακαλύψεως τούτου βελιώση καί διδάξη τούς θεατάς.

Κατά ταΰτα λοιπόν τραγφδία καί κωμψδία έξ άντιθέτων άρχων

') 'Δ^ιατ. 6,30 Ttepî ποιητ.
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όρμώμεναι συμπίπτου-πν ώς προς τόν σκοπόν, διότι έκατέρα τούτων
πειράται, δπως διδάξη καί ευγενή καί ιδεώδη βίον .δημιουργήση.

Ώς ή τραγωδία, ούτω καί ή κωμφδία διαιρείται είς τέσσαρα μέρη,
τον ΛροΛογον, τά χορικά, r& èxstcôâsca καί τήν εζοάον.

Έκ τών χορικών τό ιδιάζον τή κωμωδία: είναι ή παράβασις, iv
η ό χορός στρεφόμενος πρός τούς θεατας εξέφερεν ειτε δλος ομού ειτε
δια τοϋ κορυφαίου κρίσεις τοϋ ποιητοϋ άναφερομένας, ώς επί τό πλεί-
στον, είς την πολιτικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τών τότε χρό-
νων τής πόλεως ή είς τούς αντιπάλους τφ ποιητή. Έπειδή δ* ούτως
εν ταύτη ό ποιητής εψεγε καί Ισκωπτεν ώρισμένως πρόσωπα, απαν-
τά αυτη έν ταΐς κωμφδίαις έκείναις, αϊτινες έδιδάχθησαν καθ'ον
χρόνον τό όνομαστί κωμφδείν έπετρέπετο καί ή ελευθερία τοϋ δήμου
ήτο πλήρης, είτα δ' δμως αύτη εξέλιπε, διότι καί ή άδεια τοΰ όνο-
μαστί-σκώπτειν αφηρέθη καί ή ελευθερία τοϋ δήμου περιωρίσθη: Διό
αί ' Εχχλησιάζουσαι καί ό Πλούτος, τελευταίαι κωμψδίαι τοΰ 'Αρι-
στοφάνους στερούνται παραβάσεως. Ή παράβασις, αν είναι πλήρης,
περιέχει τά έξης επτά μέρη* τό κομμάτων ή τό προχηρυγμα, τόν
άνάπαιστον, τό πνίγος, τήν σζρο<ρήν, τό επίρρημα, τήν άντ ίστρο-
<ρήν καί τό άντεπίρρημα. Άλλά σπανίως αί σωζόμεναι κωμφδίαι
περιέχουσι καί τά επτά είρημένα μέρη τής παραβάσεως, διότι αί
πλείστα ι είναι ατελείς.

Περί τών άλλων μερών τών χωρικών δεν παρεδόθησαν ιδιαίτερα
ονόματα, άλλ'δμώς ύπάρχουσι ταΰτα καί έν τή κωμφδία. Τα στά-
σιμα ένταΰθα δέν είναι πάντοτε άντιστροφικά άλλα καί μονοστρο-
φικά. Ό χορός τής κωμφδίας ονομάζεται χόράαζ. Ούτος συνιστάμε-
νος έξ είκοσι καί τεσσάρων χορευτών διαστέλλεται άπό τής έμμε-
λείας τής τραγφδίας, διότι ό .γελοίος τοΰ κόρδακος χαρακτήρ έποίει
άντίθεσιν πρ£ς τήν άξιοπρεπή τοΰ τραγικού χοροΰ κίνησιν. Ένφ »
χορός τής τραγφδίας σεμνός καί ειρηνικός ών πραυνει τα δρώντα
πρόσωπα, ό της κωμφδίας τούναντίον θορυβώδης καί παράφορος ών
παρορμά ταΰτα είς δράσιν καί έκδηλοι ταραχώδη διάθεσιν καί μά-
λιστα έν άρχή τής κωμφδίας διά τής παρόδου. "Οθεν τα χορικά τής
άρχαίας κωμφδίας δέν είναι εμβόλιμα, άλλ'Ιχουσι στενήν σχέσιν
πρός τήν ύπόθεσιν τοΰ δράματος. Ό χορός δέν είναι άπαθής, άλλ'
ένιργεί πολλάκις δραστηριώτερον παντός δρώντος προσώπου τοΰ ορά-
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ματος.'Οπω; δέ έν τή τραγφοία παρά τφ Αίσχύλφ^ουτω καί έν τη
άρχαίφ κα>μφδίφ το κέντρον τής βαρύτητος καί το ολον πνεύμα τΐ)ς
κωμφδίας πίπτει έπί τοΰ χοροΰ. Ούτος δ'δμως εν τ^ μέσ$ κωμψ-
ùicf. σπουδαίως ήλαττώθη, έν δέ τή νέα έντελώς έξέλιπεν.

Συνήθως τά„ πρόσωπα τής αρχαίας κωμφδίας είναι ίσζοριχά, ως
έν τοΐς i^ijjfÎ xxl· τφ ΠΧούζφ. Ή άρχαία κωμφδία διεκωμφδει
ού μόνον χαρακτήρας, άλλα καί, δπερ συνηθέστερον, ώρισμέ* * wpô-
σωπα. Ταύτα δ' ουτω δεινώς Ισκωπτεν, ώστε διεγείρει τήν αιδώ
παντός αίδήμονος καί συνετού ανθρώπου, διότι γέμει έκφράσεων ακό-
σμων καί ακολάστων ονομάτων.

I 3. Jktfebpsatç τής χωμωΟίίας.

Ή κωμφδία Ινεκα τοΰ διαφόρου χαρακτήρος, δν κατά τούς δια-
φόρους χρόνους Ιλαβε,διαιρείται Α' είς τήν άρχαίατ^ περιλαμβάνου-
cav α τήν ΣιχεΜωπχήν καί β' τήν Άζζιχήτ' Β- έίς τήν μίσην
καί F είς τήν War. >

Jk'm

*Α ρχαία χωμωΠί».

§ 4. α' . ΣιχεΜωτιχη κωμωδία. Αύτη μορφωθείσα έκ τών Ιν
ταίς Δω ρι καί ς πόλεσι φαλλικών κώμων καί αμοιβαίων σκωμμάτων
τεχνικώς, ώ; ειπομεν, ύπό τοΰ 'Επιχάρμου πρώτου άνεφέρετο είς τά
γελοΐα μόνον τοΰ ιδιωτικού βίου, ένεκεν τοΰ αριστοκρατικού πολιτεύ-
ματος μή επιτρέποντος τήν διακωμφδησιν τοΰ πολιτικού βίου. Δ·*έ-
φερεν έιίομένω; κατά τοΰτο τής 'Αττικής κωμφδίας, ήτις f.v«xa τοΰ
δημοκρατικού πολιτεύματος άνεφέρετο είς τα τοΰ πολιτικού βίου
γελοία. Τοΰ 'Επιχάρμου, δστις γεννηθείς έν Κφ ήχ^θη βρέφος είς
Μέγαρα τής Σικελίας καί Ιζησεν έκεί, σφζονται ολίγιστα απο-
σπάσματα.

§ 5. 6'. Άζζιχη χωμωάΐα. Αύτη άτελή τεχνικήν μορφήν λαβούσα
δια τοΰ ΣουσαρΙωγος, δστις τα πρόσωπα είσήγεν ατάκτως xai ;τον
γέλωτα, μόνον έ^όπει, διέμεινεν έν τφ άτελεΐ τούτου τρδπφ πολύν
χρόνο ν, διότι ή παρεμπεσοΰσα τών ΙΙεισιστρατιδών τυραννίς δέν ητο
ευμενής προς το είδος Τούτο τής δραματικές τέχνης.

Μετά τον πρώτον δ'δμω;1ΐε^σικδν πόλεμον ή ελευθερία ητο «λή-
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ρης, σειρά δέ κωμικών ποιητών αναφαίνεται, ήτις προπαρεσκεύασε
τήν= ΙπΙ του 'Αριστοφάνους άκμήν τής κωμφδίας. 'Αναφέρονται δε
μετά τούς Περσικούς πολέμους κωμικοί ποιηταΐ ό Χιώνίάης, ό Μά-
γ'τηςy ό 'Εχραντίόψ: £πρό τοΰ 'Αριστοφάνους επισημότατος
πάντων KpazZroc, δ'στις θεωρείται ιδρυτής τής κωμφδίας καί κατέχει
iv τη ίστορία ταύτης τήν αύτήν ύψηλήν θέσιν, ήν ό Αίσχύλος εν τή
τραγφδίια.Ούτος τό ενθουσιώδες τοΰ Αισχύλου εν τη ποιήσει καί τό
διθυραμβώδες αύτοΰ έν τη γλώσση συνδέων μετά τής σατυρικής πι-
κρίας τοΰ 'Αρχιλόχου μέτεχειρίζετο τήν κωμφδίαν ώς δημοσίαν μά-
στιγα κολάζω ν τά άμαρτήματα τών άρχόντων καί ιδία έπικρίνων τόν
ΓΙερικλέα, δν εξηκολούθει διακωμφδών μέχρις δτου τφ 440 π.Χ. διά
νόμου άπηγορεύθη τό όνομαστί κωμφδειν. Ή άπαγόρευσις δ' δμως
αυτη τρία μόνον Ιτη διήρκεσεν. Έκ τών είκοσι καί μιας κωμφδιών
αύτοΰ, αΛτινες πδσαι άπώλοντο, θαυμαστή ήτο ή κατά τό τέλος του
βίου ' τοΰ κωμικοΰ ποιηθεΐσα Πυζίνη (φιάλη οίνου), ήτοι ή Μέθη, δι'
ης ένίκησε τον Άμειψίαν καί τον 'Αριστοφάνη. Είς ποίησιν τής κω-
μφδίας ταύτης ώρμήθη σκωπτόμενος ύπό τών άντιτέχνων και ίδια
ύΐτό τοΰ 'Αριστοφάνους, δτι παρεδόθη είς μέθην. Σύγχρονος δ' αύτφ
ήτο ό Κράζης, δστις πρώτος άφήκε τήν διακωμφδησιν ώρισμένων
προσώπων καί ετράπη είς ποίησιν μύθων. Μετά τοΰτο άναφέρονται
πολλοί κωμικοί, έν οις εξέχει ό σύγχρονος τοΰ'Αριστοφάνους ΕΰχοΜς,
δστιςτφ 446 π.Χ. γεννηθείς άπέθανε νέος τήν ήλικίαν. Ούτος ύπήρ-
ξεν εύφυέστατος ποιητής, έπτακαιδεκαέτης δέ τήν ήλικίαν μετέσχβ
δραματικού αγώνος. Έκ τώντραγφδιών τούτου άποσπάσματα μόνον
διεσώθησαν.

Ύπέρ πάντας δ ' δμως τούς κωμικούς τής άρχαίας κωμφδίας είναι
ό κ«τ ' εξοχήν κωμικός:

'Αριστοφάνης.

Ούτος ήν υιός: Φιλίππου τινός Κυδαθηναιεύς τ·ν δήμον καί άνηκε
τη Πανδιονίδι φυλή. Τό Ιτος τής γεννήσεως και τοΰ θανάτου αύτοϋ
δέν είναι ακριβώς γνωστόν, κατά πάσαν δ' δμως πιθανότητα έγβν-
νήθη τφ 450 π. Χ. καί άπέθανε τφ 380.

Ή κωμική τοΰ 'Αριστοφάνους εύφυΐα ήδη από τής νεαράς αύτοΰ
ήλιχίας είχε παρουσιασθή. Διό είτε τής σκηνικής τέχνης είτε τοΰ
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κύρους, ένεκα τής μικράς αύτού ηλικίας, στερούμενος τά τρία πρώτα
δράματα εδίδαξεν ό κωμικός υπό ξένον ονομα, τούς μέν ΑαΐζαΑιΐς
(συμπδτας) διά τοΰ "Φιλωνίδου,τούς δέ ΒαάυΛωνίονς καί τους'Λχαρ-
νεΐς διά του Καλλιστράτου. Έν τοίς ΒαβυΛωνίοις διεκωμφδει τον
πολιτικόν Κλέωνα, διά τούτο ούτος εκδικούμενος τον κωμικόν έγειρε
κατ' αύτού γραφήν ξενίας, άλλ' δ Αριστοφάνης απηλλάγη τής
κατηγορίας. Μετά τοΰτό ό ποιητής τολμηρότερον κωμψδεί τον Κλέ-
ωνα εν τοις Άχαργεϋσιν.

Ό 'Αριστοφάνης εν τή ποιήσει τών δραμάτων eu του οέν διακρί-
νεται διά τήν τεχνικήν πλοκήν τού μύθου, διότι παρ* αύτφ ή πραξις
δέν αναπτύσσεται κατ' άνάγκην καί αιτιώδη συνάφεταν. Άφιέμενος
είς τήν ζωηράν αύτοΰ φαντασίαν ό κωμικός εκτρέπεται είς Παρεκβά-
σεις,αίτινες χαλαροΰσι τήν ενότητα τοΰ μύθου. Πρός δέ εν τή εκθέσει
της πράξεως Ιχει πολλάκις τό άπίθανον, διότι συνήθως δέν τηρείται
υπ' αύτοΰ ή ένότης τοΰ χρόνου καί τού τόπου· ώς π. χ. εν τοις Ά-
χαρνεϋσιν. Έν τοίς καθ ' εκαστον δ' δμως υπάρχει ό άκριβής, λεπτός
καί φυσικός χαρακτηρισμός τών άτόμων καί ολοκλήρων τάξεων, οίον
συκοφαντών, πειναλέων, ρητόρων καί άλλων, πανταχού ο* είναι επι-
κεχυμένον αφειδώς τό κωμικόν άλας καί τό πλήρες χάριτσς καί σκωμ-
μάτων πνεύμα αύτοΰ. Δι' δ υπό τοΰ Πλάτωνος εν τινι επιγράμματι
υπ ' αύτοΰ *), ώς λέγεται, ποιηθέντι, zipcsroç τών Μουσών ονομάζεται.

'Επειδή ό κωμικός άνηκε ι είς τούς αριστοκρατικούς, αί κωμωδίαι
αύτοΰ είναι πλούσιος θησαυρός σκωμμάτων κατά τών δημοκρατικών.
Πρός δέ ύλην τών κωμφδιών τοΰ ποιητοΰ παρέσχεν ή εις παρακμήν
χωρούσα τραγψδία, οί δικασταί καί οί σοφισταί, ώς διαφθορεΐς τών
νέων. Τό ιδεώδες τοΰ 'Αριστοφάνους είναι οι Μαραθωνομάχοι, ους
προβάλλει τοίς συγχρόνοις είς μίμησιν. Ό ποιητής βλέπων τά κακώς
Ιχοντα αγωνίζεται κατά τούτων καί επιζητεί βελτίωσιν. Έν εκάστη
κωμφδί^ θηρεύει τό συμφέρον τής πολιτείας καί δλόκληρος ή σειρά
τών κωμφδιών αύτοΰ άποτελεί σύστημα πρός βελτίωσιν καί διάσω-
σιν αύτής. Ούτως ό 'Αριστοφάνης τείνων είς βελτίωσιν κοινωνίας,
πο)ιτείας καί επιστήμης χωρούν των είς κατάπτωσιν καί διαφθοράν

ι) Ai χάριτις, zéusrôt; τι evptîr ontp ουχί ntatïiai
ζηζονσαι, ψνχηγ tvpor 'Αριστοφάνους.
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ήναγκάζετο πολλάκις τα πράγματα νά παριστ^ δια τών αληθών
ονομάτων καί εκφράσεων. Ούτω δέ προσε'κρουσεν εις τήν σεμνότητα
καί αιδώ, χωρίς όμως νά διαφθείρη,διότι ήτο άπηλλαγμένος ύπουλων
καί κεκαλυμμένων αμαρτημάτων, ών γέμουσιν οί ύστερον κωμικοί.

Ώς πρός τήν γλωσσαν ό κωμικός έμιμήθη τον Ευριπίδη ν, ώς ό
ίδιος λέγει. Διό τό ύφος αύτου είναι γλαφυρόν καί ή γλώσσα παρά-
δειγμα Άττικισμου Τά πλεονεκτήματα δέ ταϋτα γίνονται φανερά,
οταν έν τάίς κωμφδίαις αύτοϋ αντιτίθεται ό τρόπος τής ομιλίας του
λαοϋ προς τό ίδιον αύτοϋ ύφος ή δταν είσάγωνται βάρβαροι ομιλούντες.

Ώς πρός δέ τό μέτρον ό 'Αριστοφάνης έν μέν τοίς λυρικοίς εχει
μεγάλην ποικιλίαν καί εύφυΐαν, έν δέ τφ διαλόγφ συνήθως μετα-
χειρίζεται τό τροχαϊκόν τετράμετρον.

Οί 'Αθηναίοι ήγάπων τόν 'Αριστοφάνη καί ούτως έτίμών, ώστε
κατά τό 405 π.Χ. έν τη διδασκαλία τών Βατράχων έστεψαν αύτόν
διά θαλλοϋ τής ιεράς έλαίας,όστις εθεωρείτο ισότιμος χρυσφ στεφάνφ.
Εις μεταγενεστέρους δ' δμω; χρόνους αί κωμφδίαι τών νεωτέρων κω-
μικών προ.ετιμώντο τών τοϋ Αριστοφάνους. Τοϋτο δέ συνέβη, διότι
μετά τήν άπώλειαν τής ελευθερίας τά πλήθη άπώλεσαν καί τήν αί-
σθησιν πρός τήν άρχαίαν κωμωδίαν, ήτις έτράφη έν τφ δημοκρατικψ
πολιτεύματι καί τάς παρεκτροπάς τούτου έκόλαζεν.
g 6. At αωζόμ.&ν3Λ τοΟ Αριστοφάνους κωμωδίας.

Έκ τών τεσσαράκοντα καί πλέον κωμφδιών τοϋ Αριστοφάνους
περιήλθον μέχρις ημών ένδεκα, αίτινες κατά χρονολογικήν τάξιν
είναι αί έξης*,

α . Οί Άχαρνεϊς διδαχθέντες τφ 425 π. Χ. κατά τά Λήναια
καί τυχόντες τών πρωτείων. "Η σκηνή τοϋ δράματος υπόκειται έν
Ιΐυκνί. Έν τή κωμφδία ταύτη ό άγρότης Δικαιόπολις, ύφ' όν λαν-
θάνει αυτός ό ποιητής, έπιθυμεί τής πρός τούς Λακεδαιμονίους ειρή-
νης πρός άπαλλαγήν τών έκ τοϋ Πελοποννησιοικοϋ πολέμου κακών.
Προς τον είρηνικώτατον άγρότην άντιτίθεται ό Λάμαχος, δστίς,δσον
τό πρώτον θρασύς καί μανιώδης υπέρ τού πολέμου εικονίζεται,τοσούτον
οικτρός έκ της μάχης έπανέρχεταΐ, διότι τρωθείς διεγείρει τόν γέλωτα.

ι) Χρωμαι γάρ "αύτοϋ τον στόματος ι φ στ ρογγύάω

zobç rovç δ' άγοραίους ηizor η 'χβΐνος ποιώ. 1
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Ή κωμφδία ώνομάσθη ούτω; έκ τοΰ χοροΰ συνισταμένου 4ξ Ά-
χαρνέων, κυρία δε ταύτης ίδέα είναι θερμή προτροπή προς είρήνην.

β . Ίηχεΐς διδαχθέντες κατά τα Λήναια του 424 π. Χ.
καί τυχόντες τών πρωτείων. Ή ύπόθεσις του δράματος Ιχει δλως πο-
λιτικόν χαρακτήρα καί διευθύνεται κατά τοΰ*6ημαγωγοΰ Κλέωνος,
δστις έκτήσατο τήν εύνοιαν τοϋ δήμου δια τήν έν Σφακτηρία επιτυ-
χίαν. 'Υπό τούς δύο οίκέτας λανθάνουσίν ot δύο στρατηγοί Δημοσθέ-
νης καί Νικίας, ύπό δέ τόν Παφλαγόνα ό Κλέων. Τό δνομα Ιλαβεν
η κωμφδία έκ του χορού, δστις αποτελείται έκ τής πλουσίας τών
πολιτών τάξεως, τών ίππέων,άσπονδοτάτων εχθρών τφ Κλέωνι.

γ'. AC NepiUat διδαχθείσαι κατά τα μεγάλα Διονύσια του 423
π. Χ. καί τυχοΰσαι τών τριτείων. "Ηρως τής κωμφδίας ταύτης
είναι ό Σωκράτης, δστις έκπρόσωπος τών σοφιστών Θεωρούμενος δια-
κωμφδείται ύπό τοΰ Αριστοφάνους. Τό δράμα ώνομάσθη ούτως έκ
τών υπό τοΰ Σωκράτους θεών νομιζομένων Νεφελών, αϊτινες μετά
τοΰ 'Αέρος καί Αιθέρος άποτελοΰσι τόν χορόν.

δ' .,Οί Σφήκες διδαχθέντες τφ 422 π. Χ. κατά τά Λήναια καί
τυχόντες τών δευτερείων. Ή κωμφδία αύτη διακωμφδεΐ τό φιλό-
δικον τών 'Αθηναίων καί προσβάλλει τά 'Αττικά δικαστήρια, τά
όποια έπί άγαν δημοκρατικών βάσεων στηριζόμενα έδίκαζον κατά τά
έαυτών πάθη, ατινα συνήθως κατά τών πλουσίων έστρέφοντο, κατά
τάς έαυτών συμπαθείας καί τά îôta συμφέροντα. Δια τοΰτο τούς
'Αθηναίους δικαστάς, έξ ών ό χορός τής κωμφδίας συνίσταται,
κωμικός άφομοιοί πρός σφήκας έχοντας κέντρον καί πλήττοντας.

e'. 'Η Ειρήνη διδαχθεισα κατά τά μεγάλα Διονύσια τοΰ 421
π. Χ. καί τυχοΰσα τών δευτερείων. Τό δράμα τοΰτο Ιχει ομοιότητα
κίτά τήν κυρίαν ίδέαν.πρός τούς ΆχαρνβΙς, διότι καί έκεΐ και έν-
ταΰθα ό ποιητής συμβουλεύει.τοϊς ΆΘηναίοις είρήνην. ΈνταΰΘ'α δμως
τήν είρήνην θέλει ού μόνον ό Τρυγαϊος, αγρότης, άλλά καί ό λαός,
δν έκπροσωπεί ό χορός. ΤοΟτο δέ συνέβη, διότι ό φίλος τοΰ πολέμου
Κλέων είχε πέσει έν τώ πεδίφ τής. μάχης. Καί όντως μετά τά με-
γάλα Διονύσια ή διά τοΰ Νικίου συνομολογηθεΐσα είρήνη έγένετο.

ς . ΟΙ "Ορνιθες διδαχθέντες κατά τά Διονύσια του 414 π. Χ.
καί τυχόντες τών δευτερείων. Αύο πρεσβΰται, Εύελπί.δης xfcl Πισθέ-
ταιρος, φεύγοντες τήν έν'Αθήναις συκοφαντίαν καί άκολοΐ>θοΰντες κο-
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λοιφ καί χορώνη άποδημοΰσιν είς τούς "Ορνιθας, ςίτινες *Ηοτελοΰει
τον χορόν τής κωμφδίας. Οί "Ορνιθες τη προσπαθείς τοΰ Έπρπος
(άγριοπετβινοΰ) καί ΠισΘεταίρου συμμαχίαν πρός τους δύο άνθρώπβυς
ποιησάμενοι κτίζουσι πόλιν Ιν τφ αέρι τον ούρανον άπό τής γής χω-
ρίζουσαν, ήν όνομάζουσι NtgxAoxoxxvjlar.

Διά τής κωμωδίας ταύτης ούτως όν·μασθ«ίσης άπό τοΰ χο^ΰ
διαχωμφδειται ή είς τήν Σικελίαν εκστρατεία τών Αθηναίων, ήτις
τυχοδιωκτική ούσα έστερείτο βάσεως, ώς ή έν τφ άέρι κτισθείσα πόλις
Νεφελοκοκκυγία.

ζ' . Ή Αυσιριράτη διδαχθείσα κατά τά Λήναια τοΰ 411 π. Χ.
Σκοπός τής κωμφδίας ταύτης είναι ή κατάλυσις τοΰ πάλιν άπό τοΰ
413 άρξαμένου Πελοποννησιακού πολέμου, δπερ καί τό δνομα τής
ήρωίδος τής κωμφδίας υπαινίσσεται. Ή Λυσιστράτη θέλουσα νά
διαλλάξη τούς Έλληνας πρός άλλήλους καλεί σύλλογον γυναικών
έκ Πελοποννήσου καί τής Βοιωτίας. Αί κληθείσαΐ καταλαμβάνουσιν
ύπό τήν άρχηγίαν τής, Αυσιστράτης τήν Άκρόπολιν, δμως μή παρά-
σχωσι τοίς άνδράσιν άργύριον πρός πόλεμο ν, καί άποκρούουσι τους
ζητοΰντας νά έκδιώξωσιν αύτάς εκείθεν άνδρας. Είτα δέ, έπειδή καί
έν Σπάρτη ή αυτή στάσις έγένετο, Ιρχεται κήρυξ περί σπονδών, καί
ή Λυσιστράτη ύπεμνήσασα τήν παλαιάν τών δύο πόλεων φιλίαν
διαλλάσσει τούς πολεμίους. ....

η'. Αί θεσμοροριάζονσαι διδαχθείσαι επίσης κατ* τό Ιτος 411.
Ή σκηνή υπόκειται έν τφ τόπφ τήστ έορτής τής θεσμοφόρου Δήμη-
τρος-i Τής έορτής ταύτης άπεκλείοντο οί άνδρες. Έν τφ ναφ συνα-
θροισθείσαι αί γυναίκες Ιμελλον νά ψηφίσωσι θάνατον τοΰ ύβριστοΰ
αύτών Εύριπίδου, δστις πρός ύπεράσπισιν αύτοΰ στέλλει είς τόσυνέτ
δριον των γυναικφν άνδρα περιβεβλημένον γυναικεία ένδύματα. Ό
ούτω μετημφ1εσμέν·ς ανακαλύπτεται καί συλληφθείς παραδίδεται
Σκύθη τοξότη. Έν τέλει δ' δμως ούτος άπολύβται δια πανουργίας
του Εύριπίδου».

Έν τή κωμφδί^ ταύτη διακωμφδείται ή τραγική τ*ΰ Εύριπίδου
τέχνη.

θ'. Οί Βάτραχοι διδαχθέντες τφ 4QS π. Χ. καί τυχόντες τών
πρωτείων. Ή κωμφδία αυτη, ?)ς ό χορός συνίσταται |χ βατράχων,
©ύτως έθαυμάσθη, -ώστε καί τό δεύτερον άνεδιδάχθη καί ί ποιητές
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έστέφθη διά κλάδου τής ιεράς έλαίας.

Μετά τον θάνατον τών τριών μεγάλων τραγικών το θέατρον κα-
τέπεσε, διότι ουδείς εκ τών πΛυαρίθμων τραγικών ήδύνατο νά εξ*-—
σώθή πρός τους μεγάλους εκείνους διδασκάλους του * Αττικού θεάτρου.,
Ato ό μέν Διόνυσος ήτο άπαρηγόρητος, οί δέ θεαταΐ έπόθουν τον Εύ-
ριπίδην. Κατά τήν έπιθυμίαν λοιπόν ταύτην ό κωμικός πλάττει τον
μυθον, δτι ό Διόνυσος κατέρχεται είς τόν "^.δην μετά του δούλου
αυτού Ξανθίου, όπως εκείθεν τον Εύριπίδην εις τό φως άναγαγών τήν
τραγικήν τέχνην άνυψώση. Έν "Αδου γίνεται ποιητικός διαγωνισμός,
εν φ χαρακτηρίζονται μετά πολλής λεπτής καί πνευματώδους κρίσεως
οί τρεις τραγικοί πόιηταί. Ό Διόνυσος νικητήν ανακηρύσσει τον
Αισχύλο ν, δν άνάγει είς το φως άντι τοΰ Εύρίπίδόυ.

ι'. At ΈχχΛησιάζόυσαι διδαχθεΐσαι ισως τω 392 π. Χ. Έν
Άθή ναις μετά το τέλος τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου μεγάλη πενία
κατέλαβε τούς πολίτας καί εντεύθεν άνεφάνησαν ίδέαι κοινοκτημοσύ
νης, ας ό κωμικός καταπολεμεί εν τήδε τη κωμφδί^. Έν ταύτη
παρίσταται, δτι τών πραγμάτων τής πολιτείας περιστάντων είς ά-
θλίαν κατάστασιν, αί γυναίκες περιβαλλόμ^ναι ιμάτια ανδρικά καί
πώγωνας περιθέτους ποιούνται εκκλησίαν, έν η ψηφίζουσι τήν παρά-
δοση τής πόλεως είς τάς γυναίκας,πρός δέ καί κοινοκτημοσύνην.Είτα
ο ποιητής παρεμβάλλει πολλά κωμικά, δι ' ών καταδεικνύει τά άτο-
πα, απερ ήθελον προέλθει έκ τής κοινοκτημοσύνης.

ια . ΌΏΛοντος διδαχθείς τφ 388 π.Χ. Έν τη κωμφδί^ ταύττρ
δίακωμφδείται ή τυφλή διανομή τοΰ πλούτου, δστις πρέπει νά δια-
νέμεται κατά τήν χρηστότητα καί άρετήν Ικάστφ άνθρώπφ καΐ 'ούχΐ
ν* άκολουθη τυφλώς τοις κακοίς τών άνθρώπων.

Ή κωμφδία αύτη άποτελεί μετάβασιν είς τήν μέσην κωμφδίαν,
διότι Ιχει γενικούς χαρακτήρας καί ούδεμίαν προσωπικήν προσβολή ν.ν
Πρός δέ Ιχει τόν'χορόν λίαν περιωρισμένον καί στερείσαι παραβά-
σεως, ήτις είναι ουσιώδης χαρακτήρ τής άρχαίας κωμφδίας.

Β'. '

- g 7. lUiei] χωμω6£«·

Ή μέση κωμφδία περιλαμβάνει τό χρονικόν διάστημα άπό του
τέλους τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι τής έν Χαιρωνεία μάχης.
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Au τη δέν διακωμωδεί, ώς ή αρχαία κωμωδία, ώρισμένα πρόσωπα,
άλλα τάζεις. 'Οσάκις δ'εσκωπτε καί πρόσωπα, ταύτα δέν είναι σύγ-
χρονα, άλλ' ιστορικά, ουδέ πολιτικά, άλλα τών γραμμάτων, ώς ο
Εύρίπίδης, ή Σαπφώ καί ό Πλάτων. 'Απέκλειε λοιπόν ή μέση κωμω-
δία τόν δημόσιον ·- καί τόν οίκιακόν βίον καί ελάμβανε τάς υποθέσεις
εκ τής οδού καί της αγοράς. Οί ενταύθα διατρίβοντες, ώς ιχθυοπώ-
λαι* μάγειροι καί οί άνάλογα τούτοις επαγγέλματα Ιχοντες ήσαν
προσφιλή τής μέσης κωμψδίας θέματα. 'Αλλ* δμως Καί τούς φιλοσό-
φους τούς ενταύθα ποιουμένους τάς διατριβάς διεκωμφδει αδτη, αλλά
τούτους σκώπτει ουχί κατ'δνομα, άλλ *εκ τής σχολής, είς ήν άκήκον*
π· Χ* ° Άριστοφών εποίησε Πυθαγοριστην.

Ή πλοκή τοΰ μύθου εν τή μέση κωμωδία είναι μετά μείζονος
τέχνης ή. έν τη αρχαίοι κωμωδία, έν η αί υποθέσεις τών κωμωδιών
εχο,υσι χαλαράν ενότητα. Ό χορός ένεκα τής έκ τοΰ "Πελοποννη-
σιακού πολέμου προελθούσης πενίας περιωρίσθη μέν, άλλά δέν έξέλι-
πεν έντελώς, ώς έν τήνέα κωμωδία. Ό κορυφαίος τοΰ χοροΰ άντήλ-
λασσεν ολίγους στίχους προς τά δρώντα πρόσωπα ι} ηδε μικρόν τι
μελικρν ασμα. Οί άλλοι χορευταί ησαν κωφά πρόσωπα, τάς δέ έν
τφ μεταξύ παύσεις άνεπλήρου, ώς εικός, ή μουσική. -Ή έλάττωσις
του χορού επήνεγκε καί τήν έλάτ^ώσιν τής μετρικής ποικιλίας. Ή
δέ γλώσσα τής μέσης κωμψδίας κείται μεταξύ ποιήσεως καί πεζού
λόγου καί είναι μεστή" ρητορικών σχημάτων.

Άφοΰ δ χορός ήλαττώθη ή σχεδόν έξέλιπεν, ή δαπάνη τοΰ χο-
ρηγοΰ ητο άσήμαντο^. Τούτου δ* ενεκα καί οί πενέστεροι τών πολι-
τών ήδύναντό νά γείνωσι χορηγοί, δπερ ηύξησε τόν άριθμόν τώνάγω-
νιζομένων κωμικών έκ τριών είς πέντε. Έντεΰθεν δ αριθμός τών
δραμάτων καί τών ποιητών τής μέσης κωμψδίας ήτο μέγας. 'Επιφα-
νέστατοι πόιητάΐ όμως· τής περιόδου ταύτης είναι δύο, ό 'Αντιφάνης
(403-Τ-333 π. Χ.) ποιήσας υπέρ τά διακόσια πεντήκοντα δράματα
καί 6 "ΛΛεξις, δστις περί τους αύτούς περίπου χρόνους άκμάσας
έγένετο μακρόβιος ζήσας υπέρ τά έκατόν καί εξ Ιτη καί έποίησε
διακόσια τεσσαράκοντα καί πέντε δράματα. 'Αμφοτέρων δ' δμως
τούτων τών κωμικών σφζονται έκ τών πολυαρίθμων δραμάτων αυ-
τών μόνον αποσπάσματα.
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- Γ. ' ' ·: ' ;

I 8. Mix κωμωδία;

Ή νέα κωμφδία περιλαμβάνει τους χρόνους τοΰ μεγάλου Αλε-
ξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ. Κατά τούτους τούς χρόνους δ^ν
συνεκίνουν τρύς Έλληνας τά μεγάλα τής πολιτείας συμφέροντα,
άλλ* αί περιπέτειαι τοΰ οίκου. Δια τούτο καί ή κωμφδία των, χρό-
νων τούτων περιωρίσθή είς τόν καθ * ήμέραν βίον άπομιμουμένη τά
ήθη καί τους χαρακτήρας τών ανθρώπων. Ούτω γέροντες καί κακώς
άνατεθραμμένοι υίόί, άπληστοι παράσιτοι, πονηροί δούλοι καί άλλαΐ
παντοίαΐ οίκογενειακαί σχέσεις καί πρόσωπα :ήσαν αί συνήθεις δπο-
θέσεις κωμφδίας. Ούτως έλλείπουσιν άπό τής νέας κωμφδίας, πλήν
όλιγίστων εξαιρέσεων, αί μυθικαί υποθέσεις ' καί αί παρφδίαι άλλων
ποιητών, αιτινες Ιν τη μέση κωμφδί$ άπαντώσιν. Ό ποιητής λαμ-
βάνων τήν ύλην εκ τοΰ κοινοΰ βίου Ιπετύγχανε μέν τεχνικής πλοκής
τοΰ μύθου, δμως έστερεΐτο σκωμμάτων, οία χαρακτηρίζουσιτήν Άρι-
στοφάνειον κωμφδίαν. Σκοπός τής νέας κωμφδίας ήτο ή παράστασις
γελοίας ύλης, δπως εκ ταύτης ό θεατής άντλήση σύνεσιν* . Επομέ-
νως Ιστεροΰντο τοΰ ίδεώδους προτύπου, δπβρ ό 'Αριστοφάνης ευρι-
σκεν Ιν τοις Μαραθωνομάχοις. Ό σπουδαιότερος δέ χαρακτήρ τής
νέας κωμφδίας είναι ή επισώρευσις ήθικών γνωμών καί φιλοσοφικών
παραγγελμάτων καί διδαγμάτων, ώς καί έν τη μεταγενεστέρα τρα-
γφδίφ τοΰ Εύριπίδου, διότι οί ποιηταί τής νέας κωμφδίας τάς Τρα-
γωδίας τοΰ Εύριπίδου μελετώντες Ιπειρώντο κατά ταύτας νά συγγρά-
φωσιν. Ή σκηνή τών δραμάτων ύπετίθβτο μέν συνήθως Ιν Αθήναις,
άλλ' επειδή ταΰτα δέν διεκωμώδουν ώρισμένα πρόσωπα, ώς ό 'Αρι-
στοφάνης καί · Εύπολις, άλλά τάς παρεκτροπάς του ανθρώπου καθ '
δλου, έγίνοντο κτήματα τοΰ δλου κόσμου. Τούτου δ* Ινεκα καί όί
'Ρωμαίοι άπεμιμοΰντο τούς ποιητάς ουχί τής αρχαίας κωμφδίας,
άλλα τούς τής νέας. Ή γλώσσα τής νέας κωμφδίας elvai-ψυχρά
καί αχρους, ομοιάζει δέ μάλλον πρός πεζόν λόγον ή πρός ποιηΤικόν.
Λυρικά'^σματα δέν ύπήρχον, διότι ό χορός έξέλιπεν»

Οί ποιηταί τής νέας κωμφδίας, ών αί κωμφδίαΐ άπώλοντο έκτός
άποσπασμάτων, συμποσούνται είς έξήκοντα καί τέσσαρας. 'Επι-
φανέστεροι δμως ήσαν ό Mirarôpoç καί 6 ΦίΛήμωτ. Ό Μένανδρος
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(342—290 π. Σ.) ήν υιός τοΰ στρατηγοΰ Διοπείθους, δστις ήγα-
γεν άποικίαν τών Αθηναίων είς τήν Χερρόνησον. Τούτου αί κω-
μωδίαι συμποσούμεναι είς εκατόν οκτώ παρουσίαζον τόν δλον χαρα-
κτήρα τής νέας κωμφδίας καί ριέπρεπον κατά τήν ακριβή παρα-
τήρησιν τής ανθρωπινής φύσεως, τήν τεχνικήν διάταξιν τής πράξεως,
γλαφυρά ν πάράστασιν καί τόν πλοΰτον τών γνωμικών, ατινα Ιχουσι
πολλήν ομοιότητα προς τα τοΰ Εύριπίδου. Τών γνωμικών τούτων
τοΰ Μενάνδρου περιήλθε μέχρις ημών συλλογή Msràrâpcv γτωμαι
μογόσζιχοι όνομαζομένη.

Ό δέ Φιλήμων έκ Συρακουσών ή έκ Σόλων τής Κιλικίας ών,
άλλ' έν Αθήναις πάντοτε διατριβών, ήν όλίγψ τοΰ Μενάνδρου πα-
λαιότερος. Τούτου άναφέρονται ένενήκοντα καί τρείς κωμωδίαι, ών
σώζονται ελάχιστα άποσπάσματα.

Άμφοτέρους τούς έξοχους, τούτους ποιητάς τής νέας κωμφδίας|4τι
δέ καί άλλρυς, ώς dicpulor tor Σίτωπ&α χαϊ ΦοΜίïJfidr\r τον Αθή-
ναιον άπεμιμήθησαν ή μετήνεγκόν έν ελευθέρα μεταφράσει είς τήν
Λατινικήν "Ρωμαίοι κωμικοί. Διό τόν κέριον χαρακτήρα τών ποιη-
τών τής νέας κωμφδίας γινώσκομςν ούχί έκ τών ολίγων διασωθέν-
των αύτών αποσπασμάτων, άλλ' έκ τών άπομιμήσεων ή μεταφρά-
σεων τών κωμικών 'Ρωμαίων Πλαύτου καί Τερεντίου.

ΒΙΒΛΙΟΝ Β\

Ucpl φιλοοοφίας.

g i. Εισαγωγή. Έν τή φιλοσοφία τό είδος ή ή μορφή τής παρα-
στάσεως είναι 2ευτερ«ΰον>πρωτεΰον δ' είναι τό περιεχόμενον. Τούτου
ενεκα τά συγγράμματα τών φιλοσόφων είναι μάλλον άντικείμενβν
έξετάσεως τής ιστορίας τής φιλοσοφίας ή τής γραμματολογίας, ήτις
έξ?τ*χζ$ι τ^ χ&λλιλογικάς Àoéqiç, ήτοι τάς μ-ρρφας τής παραστάσεως.
Παρά τ«5ΐ δ ' δμω; φιλοσόφοις ιδία ®αΡ* Πλάτωνι τό είδος ή ή μ^ρ-
τή[ς ; eivat άν άλογο y πρός τό κάλλος τού 9ΐεριεχ$μ^-

νου. 'Η φιλοσοφώ έγεννήθη παρ' Έλλησι κυρίως κατα τόν έ'κτον ή
εβοομον π. Χ. αιώνα. Προ τούτου τοΰ χρόνου έχομεν μυθολογικήν
καί θεολογικήν περίοδον της φιλοσοφίας, εξ ής μεταβαίνομεν «ίς τήν
κυρίως φιλοσοφίαν. Οι μύθοι τών ποιητών, ή παράδοσις τών έττλ

15
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σοφών καί αί πρακτικαί γνώμαι τών ΓνωμΙκών άνήκουσι.ν εις τόν προ
τής φιλοσοφικής περιόδου χρόνον. Διαιρείται δέ ή 'Ελληνική φιλο-
σοφία είς τρείς περιόδους·

Α' ) Εις τηγ προ τον Σωχράζουο περίοάον,άπο τον εχτου αιώνος
Λ. Χ. μέχρι της εμφανίσεως αύτοΰ'

Β ) Εις τήν άπο τον Σωχράτονς μέχρι τοΰ θανάτου Τοΰ Αριστο-
τέλους' καί ··

Γ* ) Είς τήν μετά τον θάνατον τοϋ Άρισζοζέλονς μέχρι τοΰ εχτου
αιώνος μ. Χ.

Καί εν μέν τή πρώτη περιόδφ ή φιλοσοφία γεννάται μετά του
πολιτισμού, τών τεχνών καί τών γραμμάτων εν ταΐς ΈλληνικαΓς
άποικίαις, αϊτινες προηγήθησαν τής μητροπόλεως εν τη πρός τά
άντικείμενα τοΰ πνεύματος κλίσει καί επιμελείς αυτών, διότι ή ναυ-
τιλία καί τό εμπόριον ενωρίς επλούτισαν αύτους καί έδημιούργησαν
άνεσιν βίου, ήτις παράγει τό διαφέρον τής φιλοσοφικής έρεύνης καί
τάς άλλας άνάγκας, αί τίνες διαφέρουσι τών άναγκών τοΰ καθ'ήμέ-
ραν βίου. Περιλαμβάνει δ'αύτη α') τήν Ία>νιχήν φιλθσοφίαν, & )
α ή ν Jo)pixr\v ( Πνθαγόρειον/, γ' )τήν Έλεαζιχήν καί δ') τόν σχε-
Λζισμόν (τούς νοφισζάς). 'Εν δέ τή δευτέρα περιόδφ ή φιλοσοφία
μεταβαίνει έπί τής 'Ελληνικής ηπείρου καί έγκαθιδρυθεΐσα έν 'Αθή-
νας παράγει εκεί τούς ώραιοτέρους καρπούς αυτής* περιλαμβάνει δέ
τήν Άττικήν φιλοσοφίαν, ήτοι α ') τήν φιλοσοφίαν τοΰ Σωχράτονς,
β' ) τήν Πλαζωηχήν ή Άχαάημειχήν φιλοσοφίαν καί γ') τήν 'Apt-
στοτεΜχήν ή κεριηατητιχήν φιλοσοφίαν. Έν δέ τη τρίτη περιόδφ
άφ'ένός μέν τάς εύρίας μεταφυσικάς έρεύνας τής 'Αττικής φίλσσο-
σίας διαδέχονται Ιρευναι έν μόνη τή ήθικη, άφ'έτέρου δέ μεταπη-
δήσασα ή φιλοσοφία είς 'Ρώμην καί Άλεξάνδρε'.αν άναμίγνυται μετά
τοΰ άνατολικοΰ πνεύματος καί κατέρχεται εις 'Αθήνας, δπως $ίψη
τάς τελευταίας αύτής λάμψεις καί σβεσθή έν τη ένταΰθα ίδρυθείση
σχολή, τήν όποίαν κλείει διάταγμα τοΰ 'Ιουστινιανού τφ 529 μ. Χ.
Περιλαμβάνει δ' αύτη α' ) τήν Στωχήν, β1 ) τήν 'Εηιχούρέίον, γ')
τήν νεωτέραν σχεΛτιχήν καί δ' ) τήν νεοπλαζωνιχήν φιλοσοφίαν.
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g 2. Ίωνοκή φελοσοφ£<χ.

Οι Ίωνες, ώς εν τή ποιήσει, ούτω καί έν τή φιλοσοφία, ειχον
διεύθυνσιν προς τά εξωτερικά αντικείμενα. Αντικείμενο ν τής φιλο-
σοφικής .αυτών έρεύνης ήν μάλλον ό κόσμος καί ή φύσις ή ό άνθρω-
πος καί ή πολιτική κοινωνία. Διο καί ή φιλοσοφία τών 'Ιώνων εί-
ναι φιλοσοφία τής φύσεως ή φναιχη καί τά συγγράμματα τούτων
απάντων, άτινα πάντα άπώλοντο πλήν άνεπαρκών αποσπασμάτων,
έπεγράφοντο Λερϊ φύσεως. Το υφος τούτων ήτο δμοιον προς τό τών
'Ιώνων λογογράφων.

'Αρχηγός τής φιλεσοφίας ταύτης είναι ΘαΛής δ ΜίΛήσιος σύγ-
χρονος τφ Κροίσφ καί Σόλωνι. Ή παράδοσις τίθησιν αύτόν έν τοίς
επτά σοφοίς. Ούτος κατέχων εύρείας γνώσεις περί τα μαθηματικά καί
τήν άστρονομίαν, διο καί Ικλειψιν ήλίου προείπεν, ίιέτριβεν ιδία περί
τήν σπουδήν τής φύσεως. Eivat Πατήρ του τρόπου εκείνου του φιλο-
σοφείν, δστις βλέπει έν τή υλ-β τήν υπόστασιν πάντων τών δντων.
Ύπέλαβε δ* ώστ άρχήν τών δντων το ΰάωρ καί ίσχυρίσατο, δτι ή γή
κείται έπί τού ύδατος, άχθείς πιθανώς είς ταύτην τήν γνώμην, διότι
παρετήρησεν, δτι το υγρόν τρέφει τά πάντα, καί δτι καί αυτή ή θερ-
μότης προέρχεται έξ αύτ·ύ. Ωσαύτως Μιλήσιος καί μαθητής του Θά-
λητος ήν δ 'AraÇlfiarâpoç. Ούτος διέτριψεν, ώς έκείνος, περί τήν
άστρονομίαν, καί ίδίςι περί τήν γεωγραφίαν καί δέν εξήλθε τών ορίων
τής φύσεως. Ώς άρχήν δέ τών δντων Ιθηκε το άπειρον, ήτοι τήν
φύσιν έν τφ εύρεί καί άπείρφ αυτής συνόλφ. Έξήγει δέ τήν μετά-
βασιν έκ τής- πρωτογόνου καταστάσεως τής φύσεως είς τήν τάξιν,
ήτις βασιλεύει έν τφ κόσμφ, λαμβάνων φυσικάς αιτίας. Τό άπειρον
τοΰτο, το σύνολον τής φύσεως, είναι άθάνατον καί άδιάφθορον,

διά δέ τής αιωνίας κινήσεως, ήτις βασιλεύει έν αύτφ άναφαίνονται
καί αφανίζονται οί άπειροι κόσμοι.

Ό δέ μαθητής τοΰ Άναξιμάνδρου Άταζιμένής επίσης Μ&ή-
σιος άντί τοΰ αορίστου απείρου Ιθήκεν ώς άρχήν τών δντων τόν αέρα,
άρχήν πραγματικήν άμα καί παγκόσμιον, Ιχοντα τήν αιωνίαν κίνη-
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βιν, ζωογονοΰντα τό παν κ,αί παράγοντα διά τών ίδιων αύτοΰ αλ-
λοιώσεων πάντα τά λοιπά στοιχεία, το υδωρ τήν γήν, το πΰρ, τον
άνεμον, τά νέφη, τήν θερμότητα, τό ψΰχος καί αύτόν τόν λίθο ν. Ή
διδασκαλία τοΰ Άναξιμένους δέν ήτο ή άνάπτυξις τής θεμελιώδους
διδασκαλίας τής 'Ιονικής σχολής.

"Αλλος δ'"Ιων φιλόσοφος πολύ ονομαστότερος, ΉράχΛβιτος ο
'Efpàaioç, ό όποΐος τάσσεται μεταξύ τοΰ 510—450 π. Χ., παρεδέ-
χετρ τό πνρ, ώς τήν μόνην αρχήν τοΰ σύμπαντος. Κατ* αύτόν τό
πΰρ ζωογονεί τό πάν καί καταστρέφει τό πάν. Ό κόσμος εξέρχεται
τοΰ πυρός καί είς τό πΰρ απολήγει. Τό πάν μεταβάλλεται, τό παν
psi, τό παν διηνεκώς κινείται. Εντεύθεν δέ ή ζωηρά εκείνη παρο-
μοίωσις €ποταμψ γάρ ουκ εστίν έμβήναί δίς τφ αύτψ»._Έκ τής
άρχής δέ τής άσταθείας τών πραγμάτων έπεται, δτι τό παν είναι
άληθές καί τό πάν είναι ψευδές.

Ή φυσική κατάστασις τών δντων είναι αιώνιος πόλεμος (πόλε-
μος πάντων πατήρ). Έκ τοΰ θανάτου έπέρχεται ή ζωή καί έκ της
ζωής ό θάνατος. Τό ύφιστάμενον πάντοτε έν μέσω τής άδιαλείπτου
ταύτης μεταβάσεως τών δντων είς ετερα είναι τό πνρ ή θερμόζης.
ού μέρος είναι ή ψυχή τοΰ άνθρωπου. Τό χαρακ^ηρίζον τόν Ήρά-
κλειτον είναι σκοτεινόν τι, διό σχοζεινος έπεκλήθη. Διασψζονται
ήμίν βραχέα μόνον άποσπάσματα τοΰ συγγράμματος αύτοΰ Jttpl
φύσεως. Τό ύφος τών άποσπασμάτων τούτων είναι παράδοξον συ —
ιστάμενον άπό άσαφεΐς «υνεχομ^ας προτάσεις καί δν πλήρες εικό-
νων καί γνωμικών . 'Ανταποκρίνεται εντελώς πρός τήν φήμην τοΰ
μυστηριώδους τούτου άνθρώπου, δστις έν άπομονώσει ζών ή ν μελαγ-r
χολικός και κατηφής, διό και ύπετίθετο κλαίων (Κλαυσίνος) άείποτε
τήν άθλιότητα τών ανθρώπων, καί ολίγον έφρόντιζεν αν ήθελεν έπι-
δοκιμασθή ύπό των άλλφν.

Ή ιωνική σχολή έπεκτείνεται καί εν τη τών ατομιστών Λεν^-
χίΛΛΦν καί Jryioxfizov, άμφοτέρων έκ τής πόλεως Αβδήρων, ήτις
ήν αποικία τών Ιώνων. Ούτοι άκμάσαντες περίπου κορτά τόν πέμ-
πτον π. Χ. ύπόστασιν πάντων τών δντων έθεώρουν τήν ύλ^ν (τό
χΑήρςς), ήτις συνίστατο έξ ομοειδών άπειρων άζόμφγ «ν τφ κόλπω
τον xtvov διαστήματος. Έκ τών άτόμων τούτων παράγονται
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πάντα τά σώματα συνδυαζόμενα πρός άλληλα κατά τινας νόμους
φυσικούς.

Ό Δημόκριτος ή ν διάσημος άνήρ εχων μέγαν νουν καί ποικίλα ς
έμπειρικάς γνώσεις, αίτι ν ες ποιοΰσι τούτον πρόδρομβν τού Αριστο-
τέλους. Ώς προς τήν ηθική ν άνωτάτην άρχήν είχε τήν εύθυμίαν,
διά τούτο τήν άθλιότητα τών άνθρώπων δέν εκλαιεν, ώς ό 'Ηράκλει-
τος, άλλ ' έγέλα (Γελασίνος).

Τά συγγράμματα αύτού ήσαν πολλά καί διάφορα. Τούτων σφ-
ζονται μόνον άποσπάσματα, έν οΐς βλέπομεν, δτι το υφος αυτού
είχεν Μωνικήν απλότητα, ή σύνδεσις τών ιδεών ήτο άνευ περιόδων,
μεταχειρίζετο δ* όμως ούτος ακριβή καί προσφυα λέξιν. .

Β'.

g 3. Ή Αωρεχή (Πυθαγόρειας) φιλοσοφία.

Ή Δωρική φιλοσοφία τών Πυθαγορείων, ήν ευρίσκομεν έν ταίς
έπί τών άκτών τής Ιταλίας καί Σικελίας άποικίαις τής Δωρικής
φυλ>)ς ήκολούθησε τή φυσική κλίσει τής Δωρικής φυλής. Περιορίζεται
μ.έν καί ή φιλοσοφία τούτων έν τή φύσει, άλλά τήν προσοχήν ταύτης
δέν έπισύρουσι τά φαινόμενα τής φύσεως, άλλ* αί σχέσεις αυτών.
Διό ή φιλοσοφία τών Πυθαγορείων κλίνει προς το πνεύμα, ένφ ή
τών 'Ιώνων, ώς ειπομεν, είναι φιλοσοφία τών αισθήσεων. 'Ιδρυτής
δέ τής φιλοσοφικής ταύτης σχολής είναι ό Πυθαγόρας (540—500
π. Χ.), δστις έγεννήθη μέν έν Σάμφ, μετφκησεν δμως είς Κρότωνα
τ>5ς κάτω 'Ιταλίας, Ινθα ίδρυσε σχολήν.Ό Πυθαγόρας καί οί μαθη-
ταί αύτοΰ πρώτοι περί τά μαθηματικά άσχοληθέντες ένόμισαν, δτι
αί άρχαί T?jç επιστήμης ταύτης είναι άρχαί πάντων τών δντων. Διό
κατ * αυτούς χα orra, τό Λαν, Ιχει μορφωθή έκ τών αριθμών, ου;
πρέπει ήμεΤς νά νοώμεν ώς σύμβολα μεταφυσικών έννοιών. ΙΙαρατη-
ρών ούτος- τήν τάξιν καί άρμονίαν, δι* ών τά πάντα είς έ'να χοσμον
συνάπτονται, άνεύρισκεν υπόστασιν δλων τούτων τάς άρι&μητικας
σχέσεις, τούς αριθμούς, δι' ών δλα δύνανται νά γνωσθώσι καί κατά
τάς σχέσεις αυτών να δρισθώσιν. Ό Πυθαγόρας κάτέλιπεν εν τή
άρχαίδτητι μεγάλην μνήμην. Πρώτος ο * αυτός είσήγαγε τάς λέξεις
<pi.loco(pim.v y ήτις σημαίνει ούχί τήν κατοχή ν, άλλά τήν ζήτησιν
καί άγάπην τής σοφίας,"ήτοι τής γνώσεως, καί χόσ{ίον, ?να σημάν^
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«τήν τάξιν καί άρμονίαν, ήτις βασιλεύει έν Ttj'» σύμπαντι, ώνόμασε
δ' εαυτόν άπό σοφού <ριλόσο<ρογ, ήτοι ούχί κάτοχον σοφίας καί γνώ-
σεως, άλλ' έραστήν τούτων.

Αύτός ό Πυθαγόρας ουδέν εγραψεν. Τούτο δμως έπραξαν οί οπαδοί
αύτου, οϊτι/ες διαιρούμενοι είς Πυθαγοριχούς, άμέσως δηλ. μα-
θητάς τού Πυθαγόρου, Πυθαγορείους, μεταγενεστέρους μαθητάς,
καί Πυθαγορισζας ,ώς καί Πυθαγοριστρίας, έγραψαν έν Δωρι-
σμφ Ίταλιωτικφ. Έκ τούτων διακρίνονται Τίμαιος ό Αοχρός,
ό γνωστός νομοθέτης τών Λοκρών καί διδάσκαλος τοΰ Πλάτωνος.
Τό jcepî <ρνσιος σύγγραμμα αύτοΰ είναι νόθον έκλεχθέν έκ τοΰ
Πλατωνικού διαλόγου καί μετενεχθέν είς τήν Δωρικήν διάλβκτον.
Φιλόλαος ό εχ Κρόζωνος. Τούτου άποσπάσματα συλλεγέντα έχ τοΰ
Στοβαίου είναι γνήσια, εχουσιν δμως μεταβεβλημένους τεχνικούς
δρο\.ς ύπό Περιπατητικών. Άρχύζας ό Ταρανζΐνος περί τό 400
π. Χ. Τούτου τα άποσπάσματα Ιχουσι μέν τήν δψιν τής γνησιότη-
τος, είναι δμως νόθα.

Πάντες ούτοι ήσαν καί σπουδαίοι μαθηματικοί καί αστρονόμοι, διό.
καί ή υπόνοια τής άνακαλύψεως τής κινήσεως τής γης άποδίδεται
τφ Φιλολάφ, δστις έπετέλεσε τό πρώτον πρός τήν άλήθειαν τοΰ αντι-
κειμένου τούτου βήμα, ειπών δτι ή γή κινείται ούχί μέν περί τόν
ήλιον, άλλα περί τό κεντρικόν πΰρ.

Ή σχολή τών Πυθαγορείων δέν είχε μόνον τήν όεωρητικήν φι-
λοσοφικήν διεύθυνσιν, άλλ' ήτο σύναμα θρησκευτική, ηθική καί
πολιτική εταιρεία σκοπούσα τήν ήθικήν βελτίωσιν τάς κοινωνίας, οί
εταίροι ταύτης ύπεβάλλοντο είς δοκιμασίαν καί κανόνας τινάς τοΰ
βί«ΐυ, περίπυστος δ' ήτο ή μυσζιχή σιωπή ή εχεμνθία τούτων.
Επέδρασαν δέ μεγάλως ούτοι έπί τών κατά τήν μεγάλην Ελλάδα
καί Σικελίαν πραγμάτων καί έζήτησαν νά καταλάβωσι τήν άρχήν
τών πόλεων τής κάτω 'Ιταλίας καί νά διοικώσι κατ ' άριστοκρατι-
κας άρχάς. Έξηγέρθη δ' δμως ό λαός κατ' αύτών καί πολλοί Πυ-
θαγόρειοι λέγεται δτι κατεστράφησαν έν τή πρώτη προσβολή, άλλοι
δέ έξωρίσθησαν ή διεσκορπίσθησαν (504 π. Χ.). Τούτων τινές μετφ-
κησαν «ίς Θήβας, ώς ό Φιλόλαος καί 6 τοΰ Έπαμεινώνδου διδάσκα-
λος Λύσις.

Ή Πυθαγορική φιλοσοφία άναμιχθείσα ύστερον μετά τοΰ ΙΙλατω-
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νισμοΰ δεν ήτο πλέον αύτοτελές φιλοσοφικόν σύστημα καί οί Περιπα^
τητικοί ήσχολοΰντο περί άύτής μόνον ιστορικώς,

! \ V ... . ' ■· . '-'■'·..... · :. ·

Γ'.

§ 4. Ή ΊΕλβατική φ&λοαοφ£α·

Έν Ελέα, πόλει έπί τής 'Ιταλικής ακτής κειμένη, έσχηματίσθη
φιλοσοφική σχολή, ής ιδρυτής έγένετο Ξενοφάνης ό Κο.Ιοφώηος (520
π. Χ·), δστις μετέσχε τής ύπό τών Φωκαέων γενομένης άποικίσεως
τής 'Ελέας. Άρχή τής σχολής ταύτης είναι, δτι τό Êr or, τό εν
δλον δηλ., το όποιον δ κόσμος σχηματίζει,υπάρχει, καί αυτό είναι ό
θεόςf χώρος δέ, χρόνος καί κίνησις δεν ύπάρχουσιν ουδέ τά πολλά.

Ό Ξενοφάνης, ώς καί δ διάδοχος καί μαθητής αύτοΰ Παρμε-
νίδης, είς δν αναφέρεται δ ομώνυμος διάλογος τοΰ Πλάτωνος, έγρα-
ψαν αμφότεροι φιλοσοφικά συγγράμματα έν έπική γλώσση καί ήρω».-
κψ έξαμέτρψ περί φύσεως. Καί δ μεν Ξενοφάνης Ιλεγεν, δτι ό
Θεός είναι εις, σφαιροειδής καί ουδόλως προς τόν άνθρωπον ομοιά-
ζων» Έψεγε δε τούς ανθρώπους, δτι εποίησαν τό θείον άνθρωπο-
φυές, εκάκιζε δε τόν "Ομηρον καί τόν Ήσίοδον, διότι τα παρά τοίς
άνθρώποις ονείδη τοίς θεοΐς άπέδωκαν. Ό δε Παρμενίδης διείλε τό
φιλοσοφ'.κόν αύτοΰ ποίημα είς δύο, έξ ών τό μεν πρώτον περιείχε
τήν περί τοΰ οντος διδασκαλίαν, τό δε δεύτερον τήν περί τοΰ πλή-
θους καί τής ποικιλίας τών αισθητών δντων. Μόνον τό or κατά τόν
φιλδσοφον υπάρχει, δπ*ρ αποκλείει τήν Ιννοιαν τοΰ γίγνεσθαι καί
απόλλυσθαι,. δηλαδή τήν γένεσιν καί τήν φθοράν, άτινά είσι
φαινόμενα άπατηλά. Περί Ξενοφάνους καί Παρμενίδου ειπομεν
καί άλλαχοΰ. Ό δέ μαθητής τοΰ Παρμενίδευ Ζήνων ό ΈΜάτης
καί Μέλισσος ό Σάμιος έγραψαν έν πεζφ λόγω. Ό Ζήνων μετά τοΰ
Παρμενίδου ήλθεν είς 'Αθήνας τφ 460 n. Χ., έτιμάτο δέ πολύ ύπό
τών άρχαίων. Πρώτος αύτός έγένετο εύρεαής έν τή φιλοσοφώ τής
διαλεκτικής, ήτις ύπό τών μετά ταΰτα ήγε καί είς τήν έριστικήν,
δηλ. τήν τέχνην τοΰ φιλοσοφείν άνευ άποβλέψεως πρός τήν άλή-
θειαν. Τήν διαλεκτιχήν μεταχειριζεμενος εγραψε κατά τών εναν-
τίων τοΰ 'Ελεατικού συστήματος καί έτελειοποίησε τάς περί τής
ανυπαρξίας τοΰ χώρου, χρόνου' καί κινήσεως άποδείξεις. Ό δέ Μέ-
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Αισσ·ς έν τφ ίαστί γεγραμμένψ περί <ρύσιος συγγράμματι αυτοϋ, ©υ
σφζονται άποσπάσματα, εχει τήν άρχαία ν απλότητα, τήν παράστα-
σιν σαφή έν άναγκαστική διαλεκτική και τό ύφος* ίσχνόν. "Ο Μέλισ-
σος ούτος ή ν τφ 441 n. Χ. στρατηγός τών Σαμίων κατά του Περι-
κλέους καί Σοφοκλέους στρατηγών τών Αθηναίων έν τή κατά τής
Σάμου έκστρατείβι.

§ 5. Ilepi 'Εμπεδοκλέους1 καί 'Αναξαγόρου.

"Εξοχά τινα φιλοσοφικά πνεύματα εν τφ μέσφ του άγώνίς τών
ποικίλων φιλοσοφικών συστημάτων πεί-ρώνται νά υψωβώσιν υπεράνω
πάντων λαμβάνοντά τι έκλεκτικώς παρ ' εκάστου. Τοιούτοι δ ' είναι
ό 'Εμπεδοκλής καί δ 'Αναξαγόρας.

Ό 'EfUtéâoxJrfc, περί ού καί άλλαχοϋ ήδη είπομεν, έν τφ
περί φύσεως ποιήματί αύτού, έδέχετο μεν κατά τούς ΊΒλεάτας
εν qv àêâœr, αλλά τούτο έθεώρει πολλαπλοΰν χαΐ πολυβιδές, δηλ.
έΐογμάτιζε τέσσαρα είδη τούτου, τό «ϋρ, τον «έρα, τήν y^v ν©
υδωρ, άπερ έκάλέι ριζώματα. Καί το μέν πύρ Ιλεγε Jla άργητα,
τόν δέ αέρα "Mpar pepécétor, τήν δέ γην ΎΑιάωνία καί τό ύδωρ
ΝψττίΥ Τά στοιχεία ταύτα διαμένουσιν αεί κάί ούδ*μί*ν mSt&^cv*ι
μετα€ολήν, αυξάνονται δέ μόνον καί έλαττουνται συντι^μβνα *|»βς
άλληλα καί διακρινόμενα απ' άλλήλων 2). Συμφωνών δέ τφ Ήρ«-
κλείτφ έδέχετο, δτι τά στοιχεία ταύτα έκινοΰντο ύπό δύ· δυνάμεων,
τον rslxovç καί της φιΛότητος, ήν καί άρμοτνατ xal σταργήτ
καί 'Αρροάίτην ώνδμαζεν. Ή φιλία δι' αυτη ευρβύβα διτ^ρβϊμένα
τά τέσσαρα στοιχεία, τά δποία το νείκος άπεχώρησε τοΰ πρωτογό-
νου χάους, συνήνωσεν αυτά καί απετέλεσε τόν «φαιροβιοή κό*μον,
εικόνα τ^ς ένότητος.

Τοϋ ποιητοϋ τούτου σφζβνται πολλά άποβπάβματα, τ« οποία
Ιχουσι τύπον υψηλής καί μυστηρ&ώδβ-υς «οιήσεως.

1) Τέσσαρα ζών πάχτων ριζώματα πpStzor axovt*
Ζΐ#ςόργι) c "Bpr\ τε φερία6ιος ν S' ' Λ lâiûrebç
Ν^σζις- âwpvâtff&érr*, επιχροννωμα βρότειον.

2) "ΑΛΛο δ} τοι ερέω' φνσια ovSerôς έστιτ άπατζων
θνητών, ονόέ τις ονΛθ[ΐέγον±θαγάζοιο ζεΛενζή,
σΛΛά μόνον μΐξίς ζι^διάΑΛαξις μιγετζωτ

ètrzi, φύσις &'faei ζνΐς ονομάζεται άνθρώ.χοισιτ.
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Ό δ * Αναξαγόρας Ιν Κλαζομεναίς τής 'Ιωνίας γεννηθείς είναι
ό τελευταίος άνήρ τής περιόδου ταύτης τής Ελληνικής φιλοσοφίας.
Κβά εύτος ορμάται μέν εκ τής ύλης καί ύποτίθησι ταύτην συγ-
κειμένης Ικ στοιχείων ή artsçpâtar, άτινα εκλήθησαν υπό τού
'Αριστοτέλους όμοιομερή, άλλοι δέν Ιστη ενταύθα. Διότι τα σπέρ-
ματα ταύτα, âtiva άιαφέρουσι τών άτόμων τοΰ Δημοκρίτου,
διότι ταΰτα μέν είναι σύνθετα καί ετεροειδή, εκεΐνε δ* άπλα καί
ομοειδή, ιν« συνδυασθώσι καί άποτελέσωσι τον κόσμον, τό άρμονι-,
κόν σύμπαν, «ίχον άνάγκην δυνάμεως τίνος, ήν αύτός τίθησιν υπε-
ράνω πάντων τών όντων καί ονομάζει Νοννί Ό 'Αναξαγόρας λοιπόν
εναντίον τών προ αύτοΰ εκήρυξε τήν άνάγκην άρχής τίνος μή φυ-
σικής, άλλά πνευματικής, τήν άνάγκην τοΰ νοΰ, όστις τήν άκατα-
σκεύαστον ύλην έτακτοποίησε καί έζωογόνησεν. Κατά ταΰτα ούτος
ύπήρξεν ό πρόδρομος τής νέας διευθύνσεως, ήν ήκολούθησαν οί μετά
ταΰτα φιλόσοφοι.

Ό 'Αναξαγόρας μετφκησεν είς 'Αθήνας, Ινθα δια τάς νέας αύτοΰ
φιλοσοφικάς ιδέας κατηγορήθη ώς άσεβής. Καί ύπερήσπισε μβν αύτον
έν τω δικαστηρίφ ό μαθητής αύτοΰ Περικλής, κατεδικάσθη δ'όμως
ε'ς είρκτήν, ής προετίμησεν έν πρβσβϋτική ήλικία τήν έξορίαν φυ-
γών είς Λάμψακον, £νθα απέθανε τφ 428 π. Χ.

Α'.

g 6. Περί ακιπτ&βμοΰ (σοφιστών).

'ίπό τοΰ μέσου τοΰ πέμπτου αιώνος π. Χ. κέντρον τής δλης φι-
λοσοφικής κινήσεως έγένοντο αί 'Αθήνει, Ινθα συνέρρεον έκ τών
άποικιών οί έν τοίς γράμμασι διαπρέποντες, ίνα ζητήσωσιν'έκεί βίον
καί δότξαν.

Ό Άν«ξαγόρας, ώς ειδομεν, έν 'Αθήναις έδίδαξεν, ό δέ Παρ-
μενίδης μετά τοΰ εύρετοΰ τής διαλεκτικής Ζήνωνος ετυχον έν 'Αθή-
ναις θ^νμαστης υποδοχής. 'Ολίγφ $' ύστερον άναφαίνονται έν 'Αθή-
ναις βί (rofi&zaiy οίτινες άποτελοΰσι σταθμόν μεταβάσεως τής φι-
λο<»φ£»ς άπό τ% πρώτης στοιχειώδους περιόδου είς τήν δευτέραν
π«ρέε$»ν. Ή Ιμφάνισις αύτών Îjto άποτέλεσμα τοΰ άγώνος τών
προηγουμένων φιλοσοφικών σνστημάτων, άτινα άναιροΰντα άλληλα
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παρήγαγον κατά μικρόν τήν άπιστίαν καί άμφιβολίαν. 'Αφ ? ενός μέν
ή 'Ιωνική φιλοσοφία έδίδασκεν, δτι αί μορφχί τών δντων γεννώνται
καί φθείρονται, άφ' ετέρου δ' οί Έλεάται παν τδ γινδμενον εξη-
γούν ώς δψ'.ν καί άπατηλόν φαινόμενον. Προς δ' έκ τής διδασκαλίας
τούτων, δτι τδ νοεί ν δέν είναι διάφορον του δντος, διδτι είναι μδνον
νόησις του δντος, έξήγετο ύπδ τών πολεμούντων τδ σύστημα τούτο,
δτι ή διάνοια υπάρχει έν τφ φαινομένφ κδσμφ, επομένως ευκόλως
καί αύτη ήδύνατο νά θεωρήται ώς φαινόμενον, δψ'.ς, ήν γενικώς
ν * άρνήταί τις. Έ< τών αρνητικών τούτων συμπερασμάτων ορμώ-
μενοι οί σοφισταί τή βοηθεία της ψευδούς διελεκτικής καί Ρητορι-
κής, μεθ ' ής στενώτατα συνεδέθησαν, έδίδασκον τήν άρνησιν πάσης
γνώσεως έχούσης καθολικδν και γενικδν κΰρος καί παρεδέχοντο μίαν
έξ υποκειμένου γενικήν γνώσιν. Έκ τούτου δέ είπετο κατ' αύτούς
καί ή άρνησις τοΰ ή.θι^οΰ νόμου παραγομένου καί τούτου εξ εξωτε-
ρικής κατά συνθήκην θέσεως. Οί έιτισημότεροι τών σοφιστών είναι
Πρωταγόρας ο Άβάηρίζης (480 π. Χ.) καί Γοργίας ό Αεοττΐνος.

Ό Πρωταγόρας (480 π. Χ.) ήτο μέν μαθητής τοΰ Δημοκρίτου,
ήκολούθησε δ'δμως ιδία τή διδασκαλία τοΰ 'Ηρακλείτου, καθ' ήν
τό πάν μεταβάλλεται, ρ ει καί διηνεκώς κινείται. Πρεσβεύων λοιπόν
ούτος, δτι, έπειδή έκ τής μεταβολής τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου άλλοτε
άλλοίαι εντυπώσεις προσβάλλουσι τάς αισθήσεις, δύνανται νά ύπάρ-
χωσι περί ενός καί τοΰ αύτοΰ πράγματος άντίθετοι εντυπώσεις ομοίως
αληθείς, ήρνείτο πάσαν έξ άντικειμένου άλήθείαν, πάσαν δηλ. άλτή-
θειαν εχουσαν γενικδν κΰρος καί παρεδέχετο, δτι αύτη μόνον είς τήν
αίσθησιν Ιλάστου άνθρωπου υπάρχει* δι'δ έδογμάτιζεν δτι fLxàvtwv
χρημάτων μεζρον άνθρωπος». Έκ τών συγγραμμάτων αύτοΰ σφ-
ζονται μόνον άποσπάσματα.

Ό δέ Γοργίας ό Λεονζϊνος~ ήτο μαθητής τοΰ 'Εμπεδοκλέους
καί είχεν άρχικώς φιλοσοφικήν τάσιν, ηλθε δ'είς 'Αθήνας, ώς καί
άλλαχοΰ ελέχθη τφ 427 ετει π. Χ. Ούτος στηριζόμενος επί
τών τελευταίων αρνητικών συμπερασμάτων τής 'Ελεατικής σχολής,
ής τήν εσωτερικήν ούσίαν δεν κατενόησεν, ίσχυρίζετο έν τφ συγγράμ-
ματι αύτοΰ Λερι μή ονζος ή Λίρϊ φύσεως, οτι ονάεν υπάρχει, âr
όε ντάρχτ} τι, όεν δύναται να γνωσθή ύφ ' ημών, âv à' ύχάρχφ
χι και ilrai âvrazov να γνωσθή, όεν δύναται ν' άναχοινωθή ή νά
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μ,εΐαάοθγ είς τούς âUUovç. Επειδή δ* ούτως ήρνείτο τήν γνώσιν καί
μετάδοσιν πάσης αληθείας, έθεώρει τήν ρητορικήν ώς δημιουργόν
πειθούς ουχί δε διδασκαλίας ή φωτισμού. Ούτως έφρόνει, δτι Ιργον
παντός σοφοΰ άνδρός είναι ούχι να επιζητή το αληθές καί δίκαιον,
άλλα νά παραστήση ώς άληθές καί δίκαιον παν δ,τι είναι συμφέρον
αύτφ (τον ήττω Λόγογ χρείττω ηοιεϊγ xai τάγάκαλιγ).

Κατά τον αύτον χρόνον του Γοργίου ύπήρχον καί άλλοι σοφισταί
έν Αθήναις, ώς 'Ιππίας ό ΉΛβΐος, Πρόάιχος ό Κεΐος, Ενύύάημος
ό JCtoç, Πώ.Ιος ό Άχραγαγτΐγος, ΚαΧΛιχΛης ό Άχαργεύς καί άλλοι.

Πάντες ούτοι οί σοφισταί νίσαν μέν ευφυείς καί πεπαιδευμένοι,
άλλ' άνευ πεποιθήσεων. Ώπλισμένοί διά τής ψευδούς λογικής καί
ρητορικής άνήρουν πάντα ηθικόν καί κοινωνικόν νόμον. Δι * αυτούς
άληθές καί ψευδές, δίκαιον καί άδικον, άγαθόν καί κακόν δέν ύπήρ-
χον. Ούτοι μεταβαίνοντες άπό πόλεως εις πόλιν έζήγειρόν τήν περιέρ-
γειαν τών άνθρώπων καί μάλιστα τών νέων διά τών καινών αυτών
σοφιστικών θεωριών, του πομπώδους ύφους τής γλώσσης, ήτις ήτο
πλήρης Ρητορικών καλλωπισμών, άντιθεσεων καί εικόνων συμφώνως
πρός τόν σκοπόν τής πειθούς, ην κατά πάντα τρόπον έπεδίωκον διά
τού λόγου αύτών νά έπιτύχωσ.ν. Τούς νέους κατ'έξοχήν προσελκύον-
τες καί ύποσχόμενοί άντί τοϋ πολλού αργυρίου καί τών τιμών, άς
παρ* αύτών έλάμβανον, ότι θά καταστήσωσι τούτους ικανούς πάσης
έπιστήμης, ύπεξέκαιον τήν φυσικήν φιλοδοξίαν τοϋ άνθρωπου. Ούτως
οί σοφισταί συνετέλεσαν μέν είς τήν διάδοσιν τής άνάγκης καί τοΰ
πόθου τής παιδείας άπό ένός μέχρι τοΰ ετέρου άκρου τής Ελ-
λάδος καί έγένοντο οί πρώτοι διδάσκαλοι τής 'Ελλάδος, άλλ 'ήσαν
μάλλον έπικίνδυνοι ή ώφέλιμοι. Διότι,ένφ έκαλλιέργουν το πνεΰμα,
όλεθρίας αρχάς περί θρησκείας, πολιτείας καί κοινωνίας διαδίδοντες,
έξενεύριζον τήν ψυχήν καί ήπείλουν νά κατασβέσωσι παν αίσθημα
άρετής καί φιλοπατρίας. Εντεύθεν έπόμενον ήτο οί σοφισταί νά γεν-
νήσωσιν άντίδρασιν καί μάλιστα παρά τφ λαφ, δστις ήρχισε νά ύπο-
βλέπη αύτούς καί τό όνομα σοφιστής έξελάμβανεν οχι πλέον έπί κα-
λής, άλλ ' επί κακής σημασίας. Κέντρον δ ' δμως τής κατά τών σοφι-
στών αντιδράσεως ύπήρξεν ό Σωκράτης.
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( Ά ζ τ ι χ ?} cp ι Χ ο σ ο cp ί α )

g 4. α' . «*»ιλοσοφ£<χ τοΟ Χωχράτους·

Ή φιλοσοφία εν τη πρώτη περιόδω ην φιλοσοφία τής φύσεως.
"Επειτα ο ' ομως είς τήν άκμήν αυτής άφικομένη τείνει μέν πάντοτε
είς τήν γνώσιν τού παγκοσμίου συστήματος τών όντων, άλλ* όρμά-
ται είς τούτο έκ σημείου ασφαλούς, έκ τής γνώσεως τού ανθρώπου.
Δ·.ο άπο φιλοσοφίας τής φύσεως αποβαίνει φιλοσοφία τού ανθρώπου.
Τήν νέαν ταύτην περίοδςν έν τη φιλοσοφία ανοίγει ό :

Σωκράτης.

Ούτος γεννηθείς έν Αθήναις τω 460 n. Χ. ή ν υιός τού λιθόυρ-
γού Σωφρονίσκου καί τής μαίας Φαιναρέτης, Κατ* άρχάς ήκολού-
θησε τή τέχνη του πατρός αυτού, άλλ ' ύστερον έγκαταΐίιπών ταύτην
έπεδοθη είς τήν φιλοσοφίαν. Νέος ών είδε τούς σοφιστάς άφικνου-
μένους είς 'Αθήνας καί έγνώρισε προσωπικώς τούς Έλεάτας φιλοσό-
φους Παρμενίδην καί Ζήνωνα, τον φιλόσοφον Άναξαγόραν ώς καί τον
περίφημον σοφιστήν-Γοργίαν. Διέτριψε δ' έπί πολύ περί τήν ρητο-
ρικήν διαλεκτικήν καί γνώσιν τής φύσεως. Ούτω δ* ό μέλλων άντί^
παλος τών σοφιστών καί τής πρό αύτσύ φιλοσοφίας πρίν IJ icsop^^Trj
τό* πόλεμον ύπήρξεν οίκεΐος προς αύτούς καί τής διδασκαλίας αύτών
άντελήφθη.

Ό Σωκράτης δέν είχεν ιδίαν σχολήν ούδ* έδίδασκεν, ώς οί σοφι-
σταί, έπί μ.ισ&φ. Έπί τής εποχής αύτού έμσρφώθη δημόσιος φιλοσο-
φικός βίος καί ή φιλοσοφία έγένετο κύριον άντικείμενον πάσης πεπαι-
δευμένης συναναστροφής, συνερχομένων τών πολιτών έν τή άγσρφ,
έν στοαίς, Ιν γυμνασίοις, έν παλαίστραϊς, έν κήποίς καί άλλ αχού.
'Ενταύθα παρευρισκόμενος ό Σωκράτης ^σκει τήν φιλοσοφίαν διαλε-
γόμενος πρός τούς συντυγχάνοντας αύτφ,μάλιστα δε προς τους νέους
καί πεπαιδευμένους τών χρόνων έχείνων.

Τήν φιλοσοφίαν τού Σωκράτους γινώσκομεν σύχί έκ συγγραμμάτων
αυτού τού Σωκράτους, διότι ούτος συδεν συνέγραψεν, άλλ* έκ τών
συγγραμμάτων τών μαθητών αυτού, Πλάτωνος καί Ξενοφώντος.

Αφετηρία τής φιλοσοφίας τού Σωκράτους ητο ή έξέτασις τής
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ανθρωπινής φύσεως. Αί δυνάμεις χαί αί άτέλειαι τοϋ ανθρώπου, το
ιςράτος χαί τά οοΐα αυτού ήτο ή σπουδή του Σωκράτους καί ή νέα
φιλοσοφική *ρχή αύτοΰ.

ΙΙιστεύων, δτι πάσα γνώσις διά τής ιδίας ημών φύσεως αποκτά-
ται, συνίστα πρό παντός την γνώσιν ημών αυτών. Δνά τούτο παρά
τφ Σωκράτει τδ γνώθι σαυζον άποβαίνει μέθοδος της δλης αύτοΰ
φιλοσοφικής διδασκαλίας. Άνευ τής γνώσεως ημών αυτών, Ιλεγεν
δ Σωκράτης, δεν δυνάμεθα ν'^άποκτήσωμεν αληθείς γνώσεις, έξ ώ*
προέρχεται πααα άγαθή πράξις. "Οστις άγνοεί έαυτόν, είναι ανίκανος
νά γινώσκη δ,τΐ προσήκει αυτψ, δ,τι οφείλει καί δ,τι δύναται. Ato
έδίδασχεν, δτι πάσα αρετή είναι επιστήμη (άληθής γνώσις), έκο-
μένω; ή καχία είναι μόνον αποτέλεσμα ατελούς γνώσεως καί δτι

ονάεις έχων χαχός.

-

Τήν άτελη ταύτην γνώσιν παραδεχόμενος δι * έαυτόν καί διά
τούς άλλους άνθρώπους καί κηρύσσων τό êr olôa, bci ovôer olda
έζήτει τήν θεραπείαν τούτου έξεγείρων τούς ανθρώπους πρός άπόκτη-
σιν αληθειών, ών τά σπέρματα έν έαυτοίς Ιφερον. Μέσον δέ πρός
τοΰτο μετεχειρίζετο τήν όιαΛίχζιχήν (λογικήν), ήτοι τήν τέχνην
έκείνην, ήτις διά τοΰ όρισμοΰ ^καί τής επαγωγής $γε τόν άνθρω-
πο ν δέσμιον εις άκολουθίαν λογικής πορείας καί σειράς συλλογι-
σμών, δι'ών έπετυγχάνετο ό άληθής τών έννοιών προσδιορισμός,
έξ ου «όσα περί τών δντων άλήθεια προέρχεται. Ούτως ό λογικός
ούτος διάλογος δ υπό τοΰ Ζήνωνος τοΰ Έλεάτου πρώτου είς χρήσιν
έν τή φ-,λοσοφί^ τεθείς διά τοΰ Σωκράτους απέβη το αληθές έπιστη-
μονικόν ρργανον, ή μαιενζιχή τέχνη, δι ' ής εχοίει τίχνειν τά ήτ-
τον γρνιμα πνεύματα, τές άληθείς τών δντο» . έννοιας καί έπομέ-
νως τήν άληθη αυτών γνώσιν. Δεξιωτάτη δέ ητο ή μέθοδος,ήν μετε-
χειρίζετο προς τους χάνζα oiojiivQve eiâirai xai μέγα φρονούν-
ταΚ έχί σοφία, Προσποιούμενος δηλ. άγνοιαν τούτων, ά οί ελεγ-
χόμενοι υπ' αύτοΰ ίσχυρίζοντο, δτι άληθώς έγίνωσκον, έζ^τει
n«sp' αυτών νά μάθη τάς άληθείς ταύτας γνώσεις. Ουτω διαλεγόμε-
νος μετ* τούτων έδέχετο μέν ώς αληθείς τάς υπ'αυτών διδομένας
απαντήσεις, άλλ' ώθει^αύτρύς μετά τέχνης είς παράδοξα συμπερά-
σματα, έξ ών ήναγχάζοντο καί οί ίδιοι σιωπηρώς ν' άναγνωρίφω-
otv, δτι είχον πλήρη άγνοιαν έκείνου, δπερ ένόμιζον, δτι ασφαλώς
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εγίνωσκον. Τούτο ήτο ή περίφημος Σωκρώτική elporsia, ήτις άφή-
ρει άπο τών αλαζόνων σοφιστών το προσωπεΐόν της ψευδούς γνώσεως
αύτών καί έποίει τά άγαθά πνεύματα νά ποθώσΐ' νέας διαλέξεις καί
νέας σπουδάς προς άπόκτησιν γνώσεων.

Διά τής άποκτήσεως δέ τών αληθών γνώσεων μορφοΰται ό ηθι-
κός βίος καί ή εύδαιμονία τού άνθρωπου. Διότι ή αληθής γνώσις άγει
είς τό άγαθόν, τό δ* άγαθόν είναι τό ώφέλιμον, τβ άληθές συμφέρον
τού άνθρώπου, δπερ ούτος προαιρείται, εύθύς ώς κατ άστη Ικανός δια
τής εξεγέρσεως τής ψυχής, ήτις φέρει μεθ* εαυτής τόν έρωτα τού
άγαθοΰ, νά γινώσκη τό άληθές.

Ούτως ή φιλοσοφία του Σωκράτβυς ήτο πρακτική ηθική έξβγβί-
ρουσα τήν ψυχήν τού άνθρώπου έπί πϊσαν άρετήν, ήν ού μόνον Ιδί-
δασκεν, άλλά καί ήσκει ύπέρ πάντα άνθρωπον, βπισφραγίζων τούς
λόγους αύτού διά τ&ν πράξεων τού βίου. ΟύδεΙς τών άνθρώπων έπε-
δείξατο μείζονα τού Σωκράτους έγκράτειαν πρός τάστ ήδονάς καί τό
τρώγέιν καί πίνειν πάντας δέ ύπερέβαλε διά τής καρτερίας άύτού
πρός τήν πείναν καί τήν δίψαν, τά ψύχη καί τά θάλπη καί πρός
πάσαν άλλην ταλαιπωρίαν. Τήν προς τήν δικαιοσύνην άγάπην ό
Σωκράτης Ιδείκνυεν ού μόνον φιλοσοφών, άλλά καί ώς άρχων, ώς
δτε, επιστάτης τοΰ δήμου γενόμενος, ύπερήσπισε διά του ιδίου αύτόύ
κινδύνου τούς εννέα στρατηγούς τούς άδίκως ύπό τοΰ-λαού κατα-
δικασθέντας. Διδάσκων δέ τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην έγίνώσκε
καί νά φέρη τά δπλα έντίμως κατά τήν πολιορκίαν" τής Πότειδαίας
καί έν ταίς μάχαις τοΰ Δηλίου καί τής Άμφιπόλεως. Κατά τάς
στρατείας ταύτας ό Σωκράτης άνυπόδητος έπορεύετο εύ^ερέστερον
διά τών πάγων ή οί άλλοι ύποδεδβμένοι. Τήν δ' απόλυτον ύπακοήν
είς τούς νόμους τής πατρίδος άπέδειξε διά τοΰ ίδίου αύτοΰ θανάτου,
προ τιμήσας νά μείνη εν τη φυλακή καί ύποστη τόν ύπό τών νόμων
τής πατρίδος επιβληθέντα αύτφ θάνατον ή νά δραπετεύση, ώς ήτο'
αύτφ δυνατόν καί οί φίλοι αύτοΰ συνεβούλευον. Ώς πρός δέ τήν τού
κόσμου θεώρίαν έτελειοποίησε τόν Νοϋν τοΰ Άναξαγόρρυ, ού τό
σύγγραμμα επέδρασεν αύτφ μεγάλως-, ώς βλέπομε.ν έν τφ ΦαΙάωη
(κεφ. 46) τοΰ Πλάτωνος. .Ώς έν έαυτφ άνεύρισκεν άρχήν τινα
νοητικήν (τήν ψυχήν), βεβαίαν αίτίαν τών πράξεων αύτοΰ, ής ό σκο-
πός είναι πάντοτε τό άγαθόν, ούτως ήγετο άπό άκαταμαχήτου άνα-
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λογίας είς τό ν'άποδίδη είς όμοίαν τινά αρχήν τα θαυμάσια Ιργα,
ών Ιβλεπε πλήρες τό σύμπαν. 'Απέδιδε λοιπον τον κόσμον ούχί είς
τυφλήν τύχήν ή ασυνείδητων τινα δύναμιν, άλλ' είς σοφόν στινα έργά-
την, ού ό σκοπός ήτο το άγαθόν. Ουτω προσέθηκεν είς τον Νουν του
Άναξαγόρου τα rsJixà αίτια, τήν άγαθήν δηλ. θέλησιν τοΰ θεού
προς εύεργεσίαν τοΰ άνθρωπου, ήν διετέλει δεικνύων τοίς φίλοις αυ-
τού καί διεγείρων εν αύτοίς τήν αισθησιν τών εύργετικών αρμονιών,
άς παρίστησι το σύμπαν εν τφ συνόλφ καί ταίς ελαχίσταις αύτοΰ
λεπτομερείαις.

Πλήρης δέ σεβασμού καί ευγνωμοσύνης πρός τον θεόν τοΰτον εζή-
τει αύτόν καί ενεπνέετο ύπο τούτου. Εύρισκε δέ τοΰτον Ιν τη εσω-
τάτη φωνή τής συνειδήσεως, είς πάσαν σπουδαίαν πράξιν συνε-
βουλεύετο ώς μαντείον καί ώνόμαζε ταύτην âaijiôrior. Άπο τοΰ
δαιμονίου τούτου, τής ιεράς ταύτης φωνής, έλάμβανε τέ πρόσταγμα
τών πράξεων αύτοΰ. Καί δταν ή εσωτερική αυτη φωνή έπέτασσεν,
ούδέν ήδύνατο να εμπόδιση αύτόν άπό τοΰ νά πράττη τό προστατ-
τόμενον.

Ό Σωκράτης διά τής διδασκαλίας αύτοΰ, είς ήν εθυσίασε τήν
φροντίδα τών οικείων πραγμάτων, τά σφφέροντα καί τήν ιδίαν αύ-
τοΰ ήσυχίαν, Ικτήσατο πολλούς εχθρούς καί μάλιστα τούς σοφιστάς,
καθ'ών εκήρυξεν άμείλικτον πόλεμον άφαιρών αύτών τό προσωπεΐον
τής ψευδούς γνώσεως, ήτις είναι χείρων τής άγνοίας, καί πολέμων
τάς όλεθρίας καί τφ κράτει καί τοίς ίδιώταΐς άρχάς αύτών. Άπό
πρωίας πορευόμβνος είς τήν άγοράν ή άλλαχοΰ κατεδί'ωκε διά τών
έρωτήσβων αύτοΰ ανθρώπους πάσης τάξεως καί ήλικίάς, Αθηναίους
ή ξένους, παρ'οίς ήλπιζεν, δτι ήδύνατο νά άφυπνίση τό ηθικόν συν-
αίσθημα καί , τήν άγάπην πρός τήν άλήθεΐαν. Καί δμως ό αμαθής
λαός εταύτισε τόν Σωκράτη πρός. τούς σοφιστάς. Διότι δέν ήδύνατο
và διαχρίνη τάς διαφόρους άρχάς, εφ* ών ό Σωκράτης καί οί σοφι-
σταί Ιστήριζον τόν νεωτερισμόν Ιν τε τη φιλοσοφία καί τή κοινωνία,
καί συν έχε ε σοφίστάς καί Σωκράτη. Τής συγχύσεως δέ ταύτης τών
πολλών άριστος έρμηνευτής είναι ό Αριστοφάνης, δστις Ιν τη κω-
μφδία τών JVspsÂ&r διακωμφδεΐ τόν Σωκράτη παριστών αύτόν σοφι-
στήν καί περί τα θεία νιωτεριστήν. Ούτω λοιπόν ή άμαθία τοΰ
πλήθους καί τό μίσος τών άλλων άνθρώπων καί ιδία τών σοφιστών,
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ών τά συμφέροντα έβλάπτοντο έκ τοΰ έλέγχου τοΰ Σωκράτους,
ήλθογ κατ* αύτοΰ. Κατηγόρησαν λοιπόν αύτοΰ ό Μί2ητος9 δ "Aw-
τος χαί β Αύχωτ δια της επομένης γραφής* Σωκράτης Σω<ρρονίσχον
'ÂJ ωχεχήάίΥ àâixei, οϋ ς μέγ ή jiôMç rojùÇu θεονς ο ν roj&iC&r, he-
pa âe xairà âayioria είσ<ρίρωγ· αδικεί âs xal τους γέους âtapâei-
ρωγ. Τίμημα βάγατος.

Μετά τήν κατηγορίαν ταύτην ε'σαχθείς ό Σωκράτης ενώπιον
τοΰ δικαστηρίου τών Ήλιαστών άπελογήθιη μεθ * ύψηλοφροσύνης καί
αφοβίας, ήν ένέπνεεν αύτώ ή συνείδησις της άθφότητος χαί τί^ς
αληθείας τών αρχών αύτοΰ, διακηρύξας, δτι δέν έσκόπει νά .π<*£<ϊη-
ται προτρέπων τούς νέους είς τήν ζήτησιν τής αληθείας καί της
αρετής, ώς έπραττε καί πρδτερον.

Ή απολογία αύτη ήρέθ.σε τούς δικαστάς καί κατεδίκασαν αύτόν
είς θάνατον. Έν τφ οεσμωτηρίφ δε μείνας ενα μήνα μέχρι της έπα-
νόδου τής ιεράς νεώ; έκ Δήλου δεν ηθέλησε να δραπετεύσ^, κα-
θώς συνεβούλευον αύτφ οί φίλοι, καί νά φύγ-ç είς ξένην χωράν, ινα
άποδείξη καί έμπράκτως το απόλυτον σέβας αύτοΰ προς τούς νόμους
τής πατρίδος. Ουτω; επιε τό κώνε-.ον άταράχω; διαλεγόμενος μετά
τών μαθητών αύτοΰ περί αθανασίας τής ψυχής τφ 399 π. Χ. έν ήλι-
κί$ 70 ετών.

§ 2. Έλάαοον*$ οχολαέ.

Πάσα ή έαομένη φιλοσοφία άνεπτύχθη έκ τοϋ Σωκράτο*£. 'Λ-λλ '
έκ τών .μαθητών τοΰ Σωκράτους άλλοι άλλως α«ελήφόη<ϊ®Μ> τό
πνεύμα τής διδασκαλίας αύτοΰ. Έκ τούτου πρ©€*Αίψ«>ν αί &ιάφ*ρ«ι
διευθύνσεις τ#ν μβιθητώ* αύτοΰ. Ύπ' αυτά τά δμματα σχεδόν τοΰ
Σωκράτους σχηματίζοντα; δύο Λχολ-αί, α?τΐΛε{ καυχώνται. &&
προέρχονται έξ αύτοΰ* άλλά n€piwinxewouy q μεν
αυστηρότητα ηθών, ή δέ είς ύπε^άλλουσ^ν χα^Αρότητ^ Tjwuy^·
Καί ή μέν πρώτη είναι ή χυπχη φιλοβοφία τοϋ μα&ητομ Σω-
κράτους Αντισθένους, θέσαντος ώς άρχήν τήν αύτάρκειαν και Τ-^ν
άσκησιν τής άρετής ουχί μετά λόγου xal γνώσεώς, άλ)«& πρακτικώς ·
Ό-ιδρυτές ταύτης Άγτισύίτης Ιγραψε πολλά^, άλλ' ·ί μαθη^αί
και οπαδοί αύτοΰ, ώς Διογένης ό Σινώπης, δστις ύπ^ρξεν δ τέλειος
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ί τ^πος κυνικού φιλοσόφου, καί ό μαθητής αύτοϋ Κράΐης ό Θηβαίος

*Ρ τόπος,· Ιν§α ό '£ντι$ένης ^(δ^κεν, ήτο τ.ο^έν γυ-

μνάσιο ν JTvrffeïgrfC· τούτου ,§έ καΐ^έκ τοΰ^ίκην κυνός εύτε-

Aejfc fpyfefl^ ΜΥ°;ν $ φ'-λ/σο^οι τής σχ%\ής ταύτης,
ώνομά^θησαν fiyrixôi. Έκ τής κυνι^ής^ιλοσοφίας προέκυψεν ύστε-
I Ρον À * 31 4* ^βντ^α σχολή είναι $ ή

Ι j ιδρυθείσα ένΚυ^ήνη υτ^ο τοϋ Γ|ξ αύτής καταγομένου

! *Δριστί^ππουμ.$θητοϋ καί τούτου τοΰ Σωκράτους. 'Ο Αρίστιππος
ούτος συνέγραψε πολλά συγγράμματα, αρχηγέ τής φιλοσοφίας αύτοΰ
ήτο, δτι ^αί^ρά^εις ,ήμων ^ε^έ^ει νά τείνωσιν εις τήν ήν

διδάσκει ,ή ; φιλοσοφία. $2κτής ηδονικής ταύτης αίρέσεως προήλθεν
.Iifειτα ή Επικούρειος φιλοσοφία.

Ό δέ μαθητής τοΰ Σωκράτους ,Ενχ^είβης ό Μεγαρενς θεμελιοί έπί
"^ής διαλεκτικής τοΰ .Σωκράτους, εις ήν άνέμιξε παραδόσεις τής
Ελεατικής φιλοσοφίας, τήτ ^ίεγαριχήν ίριστιχήτ σχο^ν, ,ήτις
1*ετά ταύτα μετεβλήθη είς σχεχζιιώτ.,Συγγενής Λδέ τή ^εγαρική
σχολήήτο?ή υτζοταΰ jPaftcùr of^ζοϋ *HJdov συσταθείσα 'ffUtla σχολή.

'Αλλά του ^πνεύματος καί τής μεθόδου τοΰ τΣωκράτους κάτο-
χος^ήτο,ό .άμεσος μοιθη^ής αύτού. Πλάτων, όστις υπήρζεν ό ίδρυτής
^ςΐ'Πλατων^ής^ή Άκοιδημεικής φιλοσοφίας.

Μλά των.

-Ο* θαυμάσιος ούτος φιλόσοφος εγεννήθη τφ 429 π. Χ. καί απέ-
θανε τφ 348'13t.'-Χ. Οί γονείς τούτου 'Αρίστων καί Πίρικτιόνη άνή-
γον τό γένος αυτών είς επίσημα γένη, ό μέν πατήρ δηλαδή είς τό τοΰ
Κόδρου, ή δέ μήτηρ είς τό τοΰ Σόλωνος. Πλούσιος ών καί υπό τής
φύσεως πεπροικισμένος δι ' εκτάκτων πνευματικών χαρισμάτων έξε-
Παιδεύθη τελείως ^Τό καλλιτεχνικόν αύτοίΓ πνεύμα5 εν νεανική ήλίκί^
«ξεδηλώθη εις τήν ποίησίν, ής μετά ταύτα ήμέλησεν, επιδρθείς είς
τήν φιλοσοφίαν ^ ρίκ^σαέτης" έγένετο. ακροατής' τοΰ Ι Σωκράτους βν
•υτως ήδυνήθη ν ' άκροασθή, Ιπί δέκα Ιτη. Μετά τόν θάνατον τοΰ
(διδασκάλου αύτοΰ απήλθεν ^ίς ^έγαρα προς τόν έπίσης μαθητήν τοΰ
^Σωκράτους^Β®*/^^?·,-είτα, Γδ4 μετέβη εις , Αίγυπ^ον καί ^υρήνην.
ΐΒίς* 2Α?ήνας δ ',Ιπανελθών Ιδίδασκεν

έν τή ^Ακαδημεία έπί^εσίτα*

16
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ράκοντα Ι τη εκτός διαλείψεων, καθ ' άς προσκληθείς μετέβη είς Σι-
κελίαν, τό πρώτον μεν βίς τήν αύλήν Διονυσίου του πρεσβυτέρου,
το δεύτερον δέ είς τήν τοΰ Διονυσίου του νεωτέρου. Καί κατά τάς
δύο ταύτας αποδημίας ό Πλάτων υπέστη πολλά, StÔTt o μέν Διονύ-
σιος ό πρεσβύτερος, είς ού τήν δυσμένειαν ούτος ύπέπεσεν, έπώλησεν
αύτόν ώς δοΰλον εις τινα Σπαρτιάτην, ύφ' ού άχθείς είς Αίγιναν,
δπως πωληθή, έλυτρώθη εξαγορασθείς ύπό τίνος φίλου αυτού/ ύπό δέ
Διονυσίου τοΰ νεωτέρου, γενόμενος ύποπτος τούτφ, έκινδύνευσε νά
θανατωθή σωθείς διά φίλων. 'Αποθανών δ' εν 'Αθήναις ετάφη ού
μακράν τής 'Ακαδημείας.

Έν τή υπ' αύτοΰ πρώτου συσταθείς φιλοσοφική σχολή εν Άκα-
δημείς έδίδασκεν ενώπιον πολλού αριθμού μαθητών συστηματικώς
ισως πάν δ,τι έν τοις συγγράμμασιν αύτοΰ παρ έστησε μάλλον διαλο-
γικώς καί έντέχνως. Τά συγγράμματα τοΰ Πλάτωνος, ατινα είναι
φιλοσοφικά καί καλλιλογίκά αριστουργήματα, διηρέθησαν ^δη υπό
τών αρχαίων είς τριλογίας καί τετραλογίας κατά τήν ομοιότητα τοΰ
περιεχομένου, καθώς αί τραγφδίαι, μία δέ τοιαύτη διαίρεσις γινο-
μένη ύπό τοΰ θρασύλλου ζώντος έπί Τιβερίου διεσώθη μέχρις ήμών.
'Αλλ ' ή καλυτέρα διαίρεσις τών συγγραμμάτων τοΰ Πλάτωνος, επι-
τυχής ούσα καί ως προς τήν χρονικήν άκολουθίαν, είναι ή βάσιν Ιχουσα
τήν προϊοΰσαν καί εις Ιν δλον άπαρτιζομένην ίνά&τνίξΐτ τοΰ" Πλα-
τωνικοΰ συστήματος. Κατά τοώτετ τάτ συγγράμματ* τοΰ Πλάτωνος,
ατινα είναι τριάκοντα καί πέντε διάλογοι, αποτελούντες τό δλον
φιλοσσφικόν σύστημα τοΰ Πλάτωνος, διαιρούνται α') εις προπαρα-
σκευαστικά ή εισαγωγικά,εν οίς περιέχονται τά στοιχειά καί αί άρχαί
τής φιλοσοφίας τοΰ Πλάτωνος. Τοιαύτα είναι* 1) (5 Φαιδρός, εισα-
γωγή είς τήν δλην φιλοσοφίαν, 2) Πρωταγόρας, εισαγωγή είς τήν
ήθικήν θεωρίαν, 3) Παρμενίδης (ή περί ιδεών), εισαγωγή «ίς τήν
φιλοσοφικήν θεωρίαν, έν -ζ άποδείκνυνται αί φιλοσοφικά! τών φυσικών
φιλοσόφων αντιφάσεις, δυνάμεναί νά λυθώσι διά τής περί. των ιδεών
διδασκαλίας, 4) Λύσις (περί φιλίας), 5) Αάχης (περί ανδρείας), 6)
Χαρμίδης (περί σωφροσύνης), 7) Ενθύ<ρρων (περί όσιότητος).

β' ) Είς χατά περίστασιν συγγράμματα. Τοιαύτα δ * είναι · 8 )
'Απολογία Σωκράτους, 9) Κρίτων, 10) "Ιων ή jispt ΊΜάδος, 11)
'Ιππίας ό νέώτερος ή κερί ψευδούς. 12) "Ιππαρχος, 13) ΙίίΙνως
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(περί νόμου),-14) 'Αλκιβιάδης δεύτερος. Οί τρείς ούτοι τελευταίοι
ύπό τίνων δεν θεωρούνται Ιργα τού Πλάτωνος.

γ) Είς πλαγίως παραστατικά συγγράμματα, Τοιαύτα δε είναι'
15) Θεαίτητος % χερι επιστήμης. 'Εν τφ διαλόγφ τούτφ δέν
μανθάνει τις τί έστιν. επιστήμη, άλλά τί δέν είναι· 16) Γορ-
γίας, 17) Σοφιστής ή χερί οντος, όστις συνέχεται μετά τής
περί τών ιδεών διδασκαλίας, 18) Πολιτικός ή Χερι βασι-
λείας, εν ψ δείκνυται, δτι ή βασιλική τέχνη δέν είναι ούτε οι-
κονομική ούτε του δικαίου τέχνη, άλλ ' αύτη πρέπει νά είναι κά-
τοχος τής φιλοσοφίας καί τής άληθοΰς επιστήμης, 19) Σνμχό-
σιοΥ % Λερι έρωτος, έν φ δ ερως είναι ή σχέσις προς πάν αγαθόν
καί καλόν, 20) Φαίδων ή χέρι αθανασίας τής ψυχής. 21) ΦΙληόος
ή χβρι ήδονήc, ήτις τίθεται ύπδ τού Φιλήβου είς τδ αγαθόν, υπό δέ
τού Σωκράτους είς τήν έπιστήμην, τό λογικόν, δπερ είναι πλησιέ-
στερον εις τδ ,άγαθδν ή ή ηδονή. Κατά τόν Σωκράτη έν τή μίξει
τ% καθαρωτάτης ηδονής καί καθαρωτάτης επιστήμης υπάρχει τό
αγαθόν. 22). Μίνων tj χερί αρετής, άν αυτη είναι διδακτή, 23)
Ενθύδημος(περί του έπιστητοϋ ή διδακτού τής αρετής). Ώς δ εν τοίς
προηγουμένοις διαλόγοις Σοφιστή καί Πολιτικω υπάρχουσιν ύπδ τάς
χάριταστ του διαλόγου κεκρυμμένοι οί άριστοι κανόνες άμα καί παρα-
δείγματα τής, διαιρέσεως, ουτω καί έν τψ Ενθυδημω άναλύεται
μετ ' ακριβείας δ συλλογισμός, όστις μετά τ9\ς διαιρέσεως, επα-
γωγής καί ορισμού άποτελει τήν διαλεκτίκήν τού Πλάτωνος. 24)
Κρατύλος ή χερϊ. ονομάτων ορθότητος, 25) ΊχχΙας πρεσβύτερος
ή χερι τοΰ χαλοΰ, 26) * Αλκιβιάδης χρωτός (περί φύσεως ανθρώ-
που), 27) Μενέζενος, έν φ δι ' άναμίξεως αστείου καί σπουδαίου
διασύρεται ή Ρητορική, 28) θεάγνς, διάλογος περί σοφίας. Τό κύ-
ριον μέρος του διαλόγου τούτου, δστις θεωρείται νόθος, είναι περί
τοΰ δαιμονίου του Σωκράτους.. 29) 'Ερασταϊ ή άντερασταΐ, διάλογος
ίχων μεγίστην ομοιότητα πρδς τόν προηγούμενον καί νόθος επίσης
θεωρούμενος, 30) Κλειτοφών, δστις φαίνεται γεγραμμένος ώς εισα-
γωγή είς τήν ΠολιτεΙαν.

δ) Είς χαν ' ευθείαν παραστατικά συγγράμματα. Τοιαύτα δ '
είναι* 31) Πολιτεία, 32) Τίμαιος, έγχειρίδιον της Πλατωνικές φυ-
σιολογίας, θεωρία δηλ. τής φύσεως καί δλων τών κυρίων φαινομέ-
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νων αυτής, 33) Κριτίας, όστις δέν είναι τέλειος. Ψι οιΦσωϋΐν τού-
του μέρος πραγματεύεται περί τής άρχο/ίάς κατασ^ασεως των Αθη-
νών καί τής μεγάλης νήσου '^τλαντ&ος. ^f*4f) VfopLoi εις οώΐδέκα
βιβλία, συγγραφέντες μετά το έβδόμηκοστόν $îx α ρ'τ ο νς ~τ3)ς ηλι-
κίας αύτοΰ. Έκ τούτο» δε προέρχεται ' καί διαφορά , του\φόυς τού
συγγράμματος τούτου. 35) 'ΈκινομΙς, πρόσθή'κη^λ. εις τούς 'νό-
μους. Άλλα τούτο φαίνεται δτι δέν ειναί τού ΊίΤλάτωνός Ιργον.Π^ς
τούτοις αποδίδονται τφΤΪλάτωνι οί opot,ήτοι Ορισμοί τών ^IvvouJV του
Πλάτωνος, καί αί dixa χαϊ ηίντε fiticrtoJal.

. Έν άπασι τούτοις τοίς συγγράμμάσι, πλην τών ^ώΙα>»ντό

.τεΰον πρόσωπον τού διοΐλδγου είναι δ Σωκράτης, δστις οίες&γεΓ μετ&
διαλεκτικής, τέχνης καί εν δραματική χροι^, ενίοτε καί*δ&άσκων
δογματικώς, τήν συζήτησιν. 'Ονομάζονται δ * οί πλεΓσ^τοι διάλογοι
άπο τοΰ ονόματος ένός τών διαλεγομένων προσώπων. *£ΐ γλωσσά τοΰ
Πλάτωνος είναι ή via 'Αττική, εις ήν άνήκουσιν ' οίπλείστοι^ή-
τορες, καί ολίγον διαφέρει τής τοΰ Δημοσθένους, μεθ* ού αάοτελοΰβι
τό υφος τοΰ Ελληνικού πεζού λόγου.

υφός αύτοΰ ' είναι πολυμε-
ρές^ διότι μεταχειρίζεται άλλοτε άλλο, καθόσον έθεωρει '^υτο'?η
εκείνο κατάλλήλον. Δίαφέρει δμως τοΰ^ο καί κατά τόν χ^δνάν οί
Νόμοι π. χ. δβικνύουσι πρεσβυτικήν ήλικίαν, ό δέ *Φάΐάρος μεγαΧυ-
τέραν ζωηρότητα τής φαντασίας.

τή φιΛοσάρία ό 'Πλάτων
λούθησε καί συνεπλήρωσε τήν φιλοσοφίαν τού διδασκάλου αύίοΰ Σω-
κράτους. Δια τής διαλεκτικής, ήν έτβλειοποίησε καί^α#ετ£λεσέν^ϊξ
αύτ^ς δ,τι ονομάζεται διαλεκτική τοΰ^Λάρωγ1)ς\ΖΎ\\.* t^ifδι^αίρΟην,
την εκαγωγην, tor όρισμον καί τήν ζήτησιν'τοΰ καέ^δλου, αίευρέ
τάς Ιδέας, αϊτινες άποτελοΰσι τήν κρηιΛία τής J φΐΐλοσοφίάς ^αύ^ού.
Al iâiai αύται ή τά όντως 6vta είναι οΓ γενΙκοί* καί"*α$ώνίοι ''τύποι
τών δντων, οί νόμοι τοΰ κόσμου. ^Αύται^οέν πήγάζόύσιν Η* τών
αισθήσεων, αί τίνες είναι πηγή* τοΰ αίσθήτοΰ Κόσμου, δντος* αποτυπώ-
ματος τών 'ιδεών, άλλ* άτΐόκάλύπτονται ήμιν νπό'τουΊό^ου^ δσ-Ας
χωρίς νά δημιουργή αύτάς άντίλαμβ&νετίχι *τ^>ι?ων #6'ρίσ>5ό{1^νων
πραγματικώς Ιν τφ Θείφ λόγφ. #Ανευ τών Μ^^γίνώσλομεν" κακώς
τα έπί βέρους. *Α\έυ ΝΙης Ιδέας τοΰ άγΪΒοΰ π.'χ. (δέν^δυνά^ίεθα νά
όρίσωμεν, αν πραξίς τις είναι' άγαΒή if καλή.

ίδέαι ειτε εν τώ άνθρωπίνφ λόγω ώς γε^αί ' ΐννοιαι^^τε ^ν τη^φύ-
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σβι, ώς νόμοι ^γενικοί τύποι καί άναμι/^νύμεναι μετά του αισθητού
κόσ^χΜί είνοα αντίτυπα εαυτών. Άλλ' εκ τών αντιτύπων τούτων
υ^ούμ^θα μέχρι τών προτύπων, τφν ίάεώγ, διάκρίνοντες τών αισθη-
τών καί μεταβλητών οντ<$ν τάς ί$έας. Οντως ό Πλάτων αναβαί-
νει αδιαλείπτως το φαΐνόμενον εκ τών επί μέρους είς το κα-
θόλου, εκ τοΰ αίρθητρΰ καί μεταβλητού κόσμου έπί τον κόσμον τών
iâtûr, εν ψ υπάρχει ή αιωνία άλήθεια. Ούτως εν καλφ Tivt άντι-
κειμένφ διακρίνει αυστηρώς τήν ύλην, ήτις είναι καθαρώς αισθητή,
αύτοΰ τοΰ καλοΰ, δπερ δέ,ν προσπίπτει είς τάς αισθήσεις, άλλ* είναι
ιδέα. Π^ός τό ιδεώδες τοΰτο κα\ον συνδέει τον αληθή Ιρωτα, τον
έρωτα τής ψν^ήζ» καταλξίτϊων τήν ύλην τοΰ καλού άντίκειμένοϋ,
ήτις είναι αισθητή, είς τον ύλικόν έρωτα τον αντιστοιχούντα προς
αυτήν. 'JI υψίστη δ' ά'ρχή τών ιδεών, διότι πέραν αυτής ούδέν
υπάρξει,είναι jg ιδέα τοΰ άγαθοΰ, δπερ είναι αυτή ή τοϋ Θεού ουσία.
Τίόησι ,δ' δ Πλάτων το άγαθόν υπεράνω τοΰ είναι, δπερ δέν θα είχε
λόγον υπάρξεως άνευ τής άγαθότητος. 'Ο Θεός λοιπόν τοΰ Πλάτωνος
δέν είναι μό^ρν άπλοΰς Novç,aXkç. Νοΰς άναπαυόμενος εν τφ άγαθψ.
Έπλασε δηλ. τον κόσμον 4ξ άγαφότητος καί προς τέλος άγαθόν.

Ό κόσμος λοιπόν ούτος κινείται ύπό τής Προνοίας, τής ψυχής
ταύτης τοΰ παντός. Ταύτης μόριον είναι ή ψυχή τοΰ άνθρω-
που, ήτις παό τής είς. τον κόσμον |μφανίσεως αυτής κατωκει έν τφ
κόσμφ τών ιδεών, ών έν τφ αίσθητφ κόσμφ, έν φ κατέπεσεν, άνα-
μίμν^σκεται ατελώς. Προς τήν άρχικήν δ* αυτής καταγωγήν, τάς
τ° οττως or, τόν ®εόν,πρέπει νά τείνη ή ψυχή τοΰ άνθρωπου
διά τ^ς άρετ^ς, ήν διηρησεν είς τέσσαρα μέρη, τήν φρόνησιν, άναγο-
μένην τό λογισ,τι^όν (νο^τι^κόν), τήν àrdptlar είς τό θυμόειδές,
τήν σωφροσύγήγ είςτό έπιθυμητικόν καί^τήν όικαιοσύγητ είς τάς δλας
δ\>νάμεις τής ψυχής. Έκ τούτων ή ^>ρόνησις, δηλαδή ή σοφία, ή
açijfrtç καί δ ο^θος Λόγος είναι ή υπ^ερτάτη πασ$>ν, διότι αί λοιπαί
ε^ουσιν άν&γκην ταύτας πί^ός διαφώτ,ισιν καί ακριβή γνώσιν. Εντεύθεν
δ* επετα.1, OTt καί ή ά^ετη /ιναι ,διδακτόν.'Άνευ τής άρετής ή ψυχή
περ^πλαναται,έν -ςφ αίσθητφ κό^μφ f ι<Η£χ°μέν7) πρςς τίμωρίαν είς
σώματα άν^^πων καί μέχρις ού νδιά τής αρετής καθορισθείσα

έπανε^θη χίς τό δντως ον, χό θείον, Ινθα υπάρχει ή ^ληθής αύτής
«^^ΐμονία. ,'
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*Ev âs zrj 1c0J.Ltda ό Πλάτων μετέφερε τήν ήθικήν τών άτό-
μων είς τήν καθ' δλου κοινωνίαν, τήν πολιτεία ν. Ώς δε του άτομου
σκοπός είναι ή διά τής άρετής ευδαιμονία, ουτω καί τής πολιτείας
σκοπος είναι ή διά τής διδασκαλίας τής αρετής ευδαιμονία τών πολι-
τών. Πρώτιστος τής πολιτείας σκοπός είναι ουχί ή υλική τών πολι-
τών ευημερία, άλλ'ή είς τήν άρετήν διδασκαλία αυτών, ήτις κατορ-
θοΰται διά τής φιλοσοφίας. -

Διό εν τή χοΛιζεία τοΰ Πλάτωνος άρχει ή φιλοσοφία διδάσκουσα
τήν δικαιοσύνην καί πολεμοΰσα τή τυραννία όθενδήποτε προερχομένη
ειτε ώς άχαλινώτφ δημοκρατία είτε ώς δεσποτική ολιγαρχία.

Την θρησχειαν τοΰ λαοΰ ουδέποτε δ Πλάτων προσβάλλει, Ιάν δέ
ποτε έγείρηται κατά τών θρησκευτικών παραδόσεων τών χρόνων
αύτοΰ, ώς εν τφ Ενθύφρονι, πράττει τοΰτο, ϊνα προφυλάξη τούς
ανθρώπους τής έκ κακής έξηγήσεως αυτών πλάνης. Ευρετής δε τών
φιλοσοφικών μύθων γενόμενος, έν οίς έν μορφή δημώδους μύθου έμ-
περιέχεται ηθική τις ύψηλή έννοια, εισάγει τούτους είς τούς μέγιστους
τών διαλόγων αύτοΰ καί μεταχειρίζεται- αύτούς προς έμψύχωσιν τών
φιλοσοφικών θεωριών. Οί μΰθοι ούτοι, έν οίς έκδηλοΰται τδ ποιητι-
κον πνεύμα, δπερ έπιπνέει τούς πεζούς διαλδγους τοΰ φιλοσόφου, φω-
τίζουσι τάς έννοίας τοΰ διαλόγου, θέλγουσι τήν φαντασίαν καί παρα-
σκευάζουσιν ήρέμα τήν διάνυαν διά τής άναμίξεως ταύτης πρός το
μέγα φώς τής αιωνίου άληθείας.

Διά τοΰ ηθικού καί ιδεολογικού συστήματος, ού τάς βάσεις εθηκεν
δ Σωκράτης, άνέπτυξε δ* εύρύτερον δ Πλάτων, προπαρεσκευάσθη
τό άνθρώπινον πνεύμα ίκανόν πρός κατανόησιν τών υψηλών χριστια-
νικών διδαγμάτων, ών πλείστα οί προ Χρίστου οϋζοι χρισζανοι φι-
λόσοφοι έν τή άθανάτφ αυτών φιλοσοφί<κ περιέλαβον. Άπό τών δια-
δόχων δέ τοΰ Πλάτωνος ή καλλιτεχνική μορφή έν τη φιλοσοφία
άπώλετο, παρουσιάζεται δέ μάλλον έν αυτή ή συστηματική παρά-
στασις καί διδασκαλία. Διό ή επομένη φιλοσοφία τής Άκαδημείας
δέν ανήκει σχεδόν τή γραμματολογία· Διάδοχος δέ του Πλάτωνος
έγένετο ό ανεψιός αύτοΰ Σπεύσιππος, δν διεδέχθη Ξενοκράτηc ό
Χαλκηάόηος, ψ έπονται ΠοΜμωτ ό 'Αθηναίος, ό Κράτης καί δ
Κράνζωρ. Είτα δ* άναφαίνεται ή νέα Άκαδήμεια διά του Άρχίσι-
Μου (316—269 π.Χ ) μέχρις Άντιόχου τον ΆσχαΛωνίζου (100
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π. Χ.), οιτινες συνέδεσαν τήν φιλοσοφίαν τής 'Ακαδημείας μετά τής
Στωικής φιλοσοφίας.

g 4. γ'. *Αρ(βτοτ«λ(κή { ηβριηατητιχή φιλοοοφία*

* Αριστοτέλης.

Αρχηγός τής περιπατητικής φιλοσοφίας- ήτο ό έκ Σταγείρων
'Αριστοτέλης, γεννηθείς τφ 384 π.Χ. Ό πατήρ αύτοΰ Νικόμαχος
άνήκεν είς τήν οίκογένειαν τοΰ 'Ασκληπιού καί ήτο ιατρός τοΰ βασι-
λέως 'Αμύντου, πατρός τοΰ περιφήμου βασιλέως Φιλίππου. Πρωίμως
άπολέσας τόν πατέρα αύτοΰ μετέβη είς ήλικίαν δέκα καί επτά ετών
είς 'Αθήνας, δπου. ήκροάτο τοΰ Πλάτωνος είκοσι Ιτη. Μετά δέ τον
θάνατον τοΰ διδασκάλου αύτοΰ μετέβη προς τόν φίλον Έρμείαν, ηγε-
μόνα τοΰ εν Αίολίδι 'Αταρνέως, ού τήν άδελφιδήν Πυθιάδα Ιλαβε
σύζυγον. Μετά τριετή δ' ένταΰθα διαμονήν μετέβη είς Μυτιλήνην,
οπόθεν μετεπεμψατο αυτόν ό Φίλιππος ώς διδάσκαλον τοΰ υιοΰ αύτοΰ
'Αλεξάνδρου. Έν τη αύλή τοΰ Φιλίππου ό 'Αριστοτέλης Ιμεινεν
οκτώ Ιτη, μετά δέ τόν θάνατον τούτου έπανήλθεν είς 'Αθήνας καί
ίδρυσε σχολήν άντίζηλον τή τοΰ Πλάτωνος έν τφ AvxtUù, Ινθα
έδίδασκε δώδεκα Ιτη. Ειτε δ* άπό τοΰ Περιπάτου, δστις περιείχε τό
Λύκειον, ειτε άπό τής Ιξεως, ήν είχον οί έν τή σχολή νά διδάσκωσι
περιπατοΰντες, ή σχολή αύτη τοΰ 'Αριστοτέλους ώνομάσθη Περίπα-
τος καί οί οπαδοί τής 'Αριστοτελείου φιλοσοφίας Περιπατητικοί.

Μετά τδν θάνατον δέ τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου, μή δυνάμενος
διά πολιτικούς λόγους νά μείνη έν 'Αθήναις, άνεχώρησεν έξ 'Αθη-
νών καί μετέβη είς Χαλκίδα τής Ευβοίας."Αλλοι δμως λέγουσιν, δτι
άνεχώρησεν έξ 'Αθηνών καί μετέβη είς Χαλκίδα, διότι κατηγορήθη
ώς άθεος ύπό του ιερέως τής Δήμητρος Εύρυμέδοντός. Ούτως άνα-
φερουσιν αύτφ ένεκα τούτου τούς έξης λόγους* αάπίωμεν άπό τών
'Αθηνών, ί'να μή πρόφασιν δώμεν 'Αθηναίοις τοΰ δεύτερον άγος άνα-
λαβείν πάρίπλήσιον τφ κατά Σωκράτους, καί tva μή δεύτερον είς
φιλοσοφίαν άσεβήσωσιν». Έν Χαλκίδι νοσήσας ετελεύτησε τφ 322 π.Χ.

Τά διασωθέντα ήμίν συγγράμματα τού Αριστοτέλους είναι* 1)
Αογιχά, περιλαμβανόμενα πάντα εν τή ύπό τό δνομα *Οργανον συλ-
λογή, ήτις αποτελείται βκ τών Κατηγοριών (κρίσεων),περΐ'Ερμηνείας
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(έννοιών), *Αγα2νζιχωγ προζίρωγ (περί συλλογισμού), *AyclJÎvt&cîùy
νσζίρ<ΰν(πίρΙ Μεθοδολογίας), Τοποχώγ είς οχτώ βιβλία π]*α
όμενα τήν άιαΛεχζιχήγ, ήτοι τήν μέθοδον, δι ' ής δύναταί τις να συλ-
λογιί,ηται πιθανώς περί παντός προταθέντος (,ητηματος καί εκ των
ώς παράρτημα τών Τοπικών θεωρουμένων σοφιστιχώγ βΜγχωγ είς
δύο βιβλία.

2) ΤέβΥΐχά· α') 'Ρηζοριχή είς τοία βιβλία, ήν όρίζε'ι όύγαμιγ
περί έχάσζοϋ ζοΰ θεωρήσαι ζ ο ΐγδεχορίεγογ Jtiêàrôv, ήτοι δύνάμιν,
ήτις δύναται να παόατηρήσή καί έύρη περί εκάστου αντικειμένου παν
δ,τι δύναται να πει ση, β') ποίηζιχη, ήτις ούχί άκεραίά ούσα περιέ-
χει παν δ,τι γινώσκομεν θετίκον περί γενέσεως καί αναπτύξεως τόυ
Ελληνικού δράματος.

3) Φυσιχά' α' ) Φνσιχή άχρόα,σις είς οκτώ βιβλία, β') περί Ου-
ραγού είς τΙσσαρα βιβλία, γ' ) περί γέγίσεώς χαϊ φθοράς εις δύο βι-
βλία, δ* ) ^ΙεζεωροΧογιχα είς τέσσαρα βιβλία, ε? ) Περί tc>v χόσ]λου,
δπερ προφανώς δεν είναι τού 'Αριστοτέλους, στ' ) Jïïffl ψυχίϊς έίς
τρία βιβλία? ζ') ffîixpà φυσιχά, ^τοι πραγματεία ι jtspl άίσ&ησεώς
mai αισθητών, περί μγημης χαϊ άγαμγησεως, περί ύπΐτου χάϊ Jffpif-)
γόρσεως, Λ ε pi ενυπνίων, περί ζής χαθ ' ϋπνον μάγζιχής, πϊρί fidù-
χρούιόζηζος χαϊ βραχυάιόζηζος ,Λερι ζωής xai ûarSzov kή άμέσώς
είς ταύτας έπισύναπτομένη πραγματεία Jtspl αναπνοής, ή? ) Π ε pi
πνεύματος,οπερ προέρχεται μεν εκ τής σχολής τούΆριστότέλούΙ,δΙν
είναι ομως αύτού, θ' ) Ζωο.Ιογιχά,^χοι περί ζ&ων μοψιων èifc τΙσσά^
βιβλία, περί ζωών γενεσεω ς, Jtspi ζωών πορείας καί τό σπουδαιότατο ν
άπάντων τών ζωολογικών αί περί ζα ζώα ΐσζορίαι είς δέκά βιβλία, ών
το δέκατον είναι νόθον. Επίσης δέ vôtJov είναι καί τό π ε pi ζωώνι
χιγησεως.

4) Μεζαφυιηχά, καλούμενα ούτω, διότι κατά τήν παραδεδδ^νην |
διάταξιν τών Ιργων τοΰ 'Αριστοτέλους κατέχουσι τήν "μ'έζά τά ψυ-
otxà ûiair. Έν τούτοις άποτε^όυμένοίς εκ δ'έκά κάϊ τεσσάρών βι-
βλίων Ιόευνά ό Αριστοτέλης τήν αρχήν κάϊ αίτίαν τ^δν δντων.

5) Wâk' α ) Τά ΐίς δέκ& V) Τά

*Ηθιχα Êvâfjjisia είς επτά βιβλία, άτινα Γσύμφώνδύσΐν εν κύβιω- j
τεροίς #ρΤς τας ήθικάς θεωρίας τοΰ Αριστοτέλους, είν&ι δμ&ξ 30-
νατόν νά Ιε^ήθωσιν εργα τοΦ^άθήτ&ίί τόΰ 'λριστοτϊλ^ς Εύ$ήρΛίυ,



γ ) T&jSèfàJa 'Ηθικά εις δύο μόνον βιβλία. '8 ονομασία τούτων
τό'σον ίίς τήν iWTàfoiv, δσον εί$τήν ά? προς τ& 'Βθι*ά
NuWpRfyll*' μείζονα δαψίλειαν του τρίριεχοριένου.

&) IMiùtCkh δ*τώ βιβλία. Έν τούτοις έξηγών τήν φ&πν
τή^ jffàX'ttfaÇ ώς πραγμάτωσαν τ$ΰ άγαθοΰ άναπτύσσπ

τχ διάβορα

ειδή^ τ8ν £όλΐτ*έιών κοΑ δ&κνύει κατά τίνος μεταβά»?ντ<*ι

αυτίΚ j ^ώς διάτήροΰντάι καί φθείρονται-. Εις τάΰτα προ#0ιτέα
κοίί ή £&£&τ<8ς άνάκαλυφΘίΓ&π* jwtl δηρ/&&ιεχ$«σα ΕσΜάατων
'Jt&ffrëUiSr.

Τά ^έχρί τοί/δε μνημονευθέντα συγγράμματα είναι έλάχιστον
μ££ος Ικανών, ών συγγραφεύς ένομίζετο-ό Αριστοτέλης. Τα δέ έτι
καί SfCv σωζόμενα καί τφ Άριστοτέλει άποοΐδόμενα συγγράμρττα
jtepi ατόμων γραμμών, Jtepl φυτό?, Jtepï χρωμάτων, Jtêpi ztirr
àitoVbrzar, Πρός δέ καί τά ρυσιογνωμιχά δέν είναι ^γ*ι|τβό Ά-
ρΐ^τό^λους. Αί δέ σφζόμενάι συλλογαί ΠροβΛτφύτ&τ Η£ριέχου-
σιν Ifc f&IJSÊt γνήσια τοΰ Αριστοτέλους προϊόντα xtfi μεταγ«*ν«ίτ^
ρας Ό 'Αριστοτέλης υπήρξε κυρίας ό Πρώτος ε&ήγη-

τής έύμίθόδου επιστημονικές διδασκαλίας, êk' αύτοΰ $ ?ιόοΓβ%αλία
Παντός ΙπΙστητοΰ όργανώθ^ίσα κατά κανόνας σταθερούς πρβσέ-
"kd&t ^ΐθοδικώτερον καί κανονικώτερον χαρακτήρα. Διο ό Άρ'.σΉ-
τέλης lv "èetç συ^γράμμασιν αύτοΰ αΠλώς διδαχτικόν σκοπον «πι-
διώκων 7*αντάπασι τής επεξεργασίας της μ®ρφιΐ}ς τοΰ λ'γου

κ£ί φροντίζέι μόνον περί της καταλλήλου πρός τά άντικείμενα τ?|ς
fyttirffc αύτοΰ 7ΐΧγ&στέβϊώς.

υφος λοιπόν αύτού Ιχον αύστηρώς λογε*ήν συστηματικήν μορ-
φήν Icrtfysi τής εντέχνου συνθέσεως καί ή φράσις Άυτο-υ έίναι ξηρά
κβί τραχεία, Πολλάκις δέ καί άσαφής, έ'νεκα τής μετά θαυμοίστής
βρα^υλογί&ς Ηυκνότητος τών εννοιών. Ή δέ γλώσσα αυτού δέν
είναι π^έον ή καθαρεύουσα 'Αττική, άλλά πλησιάζει είς τήν xotrrfv
âtàJixvor.

Έν τ ή <ρι2οσοφΙα ό Αριστοτέλης είναι αντίθετος -, τφ lîXâtt&Vi
καί πάλλει" τήν πε^ί τών ιδεών θεωρί&ν αύτοΰ. Άντί νά όρμηθή,
ώς TÎ Πλάτων, εκ τών Ιδεών, ίνα ύψωθή μέχρ

ι πρώτης βντ®ν

πηγ^ς, &εόν, αναζητεί τάς εσωτερικάς καί σοστατικας άρχίτς
τοΰ πραγματί^ύ κόσμου, δν Σπουδάζει ύπό πάσας τάς ρΛφφάς -καί
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εν άπασι τοίς μεγάλοις φαινομένοις αύτου. Σπουδάζει τήν φύσιν καί
τον α>θρωπόν$ το πνεύμα καί τήν υλην, τάς τέχνας καί τάς έπι-
στήμας. Εξετάζει έκ παραλλήλου <:ήν μεταφυσική ν καί φυσικήν
ίστορίαν^τήν λογικήν καί τήν φυσικήν, τήν ποίητικήν καί Ρητορική ν
μετά της ηθικής καί πολιτικής. Κατά ταύτα ή μέν φιλοσοφία του
Πλάτωνος είναι ίάεολογιχή καί τείνει νά έξέλθη έκ τοΰ κόσμου,ή δέ
του 'Αριστοτέλους εμπειρική καί άντλεΐ πάσαν γνώσιν καί άλήθειαν
έκ του κόσμου (εν τοις εϊόεσι χοΐς αίσθητοΐς χα νοητά iertw). Δια-
κρίνει δμως τρεις τάξεις άληθειών α') τάς άληθείας τάς κτωμέ-
νας διά τής αποδείξεως, ήτοι τάς έξ άλλων ποριζομένας, β') τάς
γενικάς κα^ άναγκαίας, αί τίνες είναι βάσις πάσης άποδείζεως καί
προέρχονται έξ αύτοΰ τοΰ λόγου, καί γ') τάς έπί μέρους άληθείας,
αϊτινες προέρχονται έκ τής αίσθήσεως.

Μετεχειρίσθη δ' ό Αριστοτέλης άντί τής διαλεκτικής τοΰ Πλά-
τωνος τήν λογιχήν, ήτοι σύστημα έμπειρικδν τών νόμων, καθ' οδς
διανοείται δ άνθρωπος, καί άντί τής έπαγωγής τδν σνΛΛογισμσν.

Έν τή μεταφνσιχή άναγνωρίζει πρώτην τινά αίτίαν τοΰ" σύμπαν-
τος thy Νούν, του Ολου, δστις είναι άΐδιος, άϋλος, άκίνητος καί
έντελώς τοΰ κόσμου άνεξάρτητος. Ούτος κινεί προς εαυτόν τό πάν.
Τίθησι δ' δ 'Αριστοτέλης τήν κίνησιν άγέννητον και άφθαρτον.
Είναι δέ κίνησις πάσα μεταβολή, ώς γένεσις χαϊ φθορά (κίνησις κατ*
ούσίαν), αΰξησις χαί μείωσις (κίνησις κατά ποσόν),άλλοΙωσι<: (κίνη-
σις κατά ποιόν) καί μεταβολή τόπου (κίνησις κατά τόπον). Έν
έκάστψδντι υπάρχει νλη{χο κινούμενον)*αί εϊόόςη τύπος αύτοΰ. Ή υλη
τοΰ βντος είναι μόνον δυνάμει ου (δύναμις), ουσία δέ τοΰ δντος είναι
δ τύπος (ή εντελέχεια) ,ον λαμβάνουσα ή δύναμις γίνεται irtpytia,
or. Ό τύπος λοιπόν ούτος ή ή έντελέχεια τοΰ δντος καλείται ύπδ τοΰ
'Αριστοτέλους ψυχή τοΰ δντος, ήτοι ζωιχή άρχή αύτοΰ. Αυτη είναι
διάφορος έν ταίς διαφόροις βαθμίσι τών οργανικών δντων. Καί έν
μέν τοίς φυτοίς αύτη παρουσιάζεται ώ; θρέψις, έν δέ τοις ζφοις ώς
θρέψις άμα καί αισθησίς καί κατά τόπον κίνησις, παρά δέ τφ άν-
θρώπφ είς δλα ταύτα προστίθεται καί δ νους. Καί ή μέν ψυχή τών
φυτών καί τών ζφων, ήτοι ή αίτια τής ζωής αύτών, είναι αχώριστος
τής δλης καί συνδέεται μετά τής τύχης αύτής, ήτοι είναι θνητή, ή
St νοΰν έχουσα ψυχή τοΰ άνθρωπου, ^τοι ή ψυχή καθ' ημάς, είναι
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μέν σενδεδεμένη μετά τής ζωικής αρχής, άλλα δέν εξαρτάται έξ αυ-
τής καί είναι άθάνατος χρησιμεύουσα ώς σύνδεσμος του άνθρώπου
προς τον θεόν. ;·

Έν d\ τή ήΰιχτ} παραδέχεται μέν δτι ή εύδαιμονία τοΰ άνθρώπου
κείται έν τη άρετή, άλλ* ώς άρετήν θεωρεί τήν μεσότητα μεταξύ
τών εναντίων, το μέτριον ( ανάγκη ζήr ηθιχην Jtsçl jièa'dztâ tira*·
xai μεσότητα tira). Διό δέν επιτίθεται μετά τής αυτής ώς καί ό
Πλάτων δυνάμεως κατά τών παθών, άλλά ζητεί να κανονίση αυτά.

Ή τέχνη παρ* αύτφ είναι πάντοτε άπομίμησις τής φύσ*ως καί
τοΰτο άποτελεί τήν άντίθβσιν προς το έν τέχνη ίδανικόν τοΰ Πλά-
τωνος. Έν δέ τή ποιητική ούδέν άλλο ποιεί ή μεταβάλλει εις αξιώ-
ματα τήν τέχνην τών Ελλήνων τραγικών, μάλιστα δέ τοΰ Σοφο-
κλέους καί ιδία έν τφ Olâlnοâi τνράννω.

'Er de zrj πολιτεία δέν έπιχειρεΐ να πλάση, ώς ό Πλάτων,
πολιτείαν, άλλ * έξηγών, δτι σκοπός τής πολιτείας είναι ή πραγμά-
τωσις τοΰ άγαθοΰ τών πολιτών, άναπτύσσει τά διάφορα ειδη τών
πολιτειών καί δεικνύει τούς καθ ' ούς αύται μεταβάλλονται νόμους,
ώς καί πώς αύται διατηρούνται καί φθείρονται.

Καθ'δλους τούς μετά ταΰτα αιώνας ή σπουδή τών συγγραμμά-
των τοΰ 'Αριστοτέλους άπετέλει το κατ * έξοχήν κέντρον πάσης πνευ-
ματικής ένεργείας. Έπί παντός έπιστητοΰ έπεκράτει ή έκ τοΰ Αρι-
στοτέλους είλημμένη μέθοδος, υπήρξε δ* ούτος ού μόνον θεμελιωτής
τής καθ* δλου επιστήμης, άλλά καί τών άρχών σειράς δλης ειδικών
επιστημών. Μόλις κατά τούς νεωτάτους χρόνους υπέστησαν μετα-
βολήν αί φυσικαί καί μαθηματικαί αύτοΰ θεωρίαι, ένφ τό κύρος αύτοΰ
έν τή λογική, μεταφυσική, ηθική καί πολιτική μένει άπαραμείωτον.

Διάδοχος τοΰ 'Αριστοτέλους έν τφ Λυκείφ ύπήρξεν ό έξ Έρεσ-
σοΰ τής Λέσβου όξύνους καί χαρίεις Θεόφραστος. Τούτου Ιχομέν
ίστορίαν φυτών καί περί αίτιων φυτών (βοτανικήν), |ν οίς προσφέ-
ρει πολλού λόγου άξιας γνώσεις. Γνωστότεροι δμως είναι οί χαρα-
κτήρες αύτοΰ, οΐτινες δμως είναι έλλιπεϊς.

Μετά τοΰτον ονομαστότεροι φιλόσοφοι τής Περιπατητικής σχολής
είναι Στράτων ό Λαμψαχηνός, Άριστόζενος ο μονΛχος xai φιλό-
σοφος, ού Ιχει διασωθή σύγγραμμα μουσικής, Αιχι,ίαρχος ο Μεσσή-
νιος, Κριζόλαος καί J ιό άωρος ό Τ όριο ç καί χλλοι.
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ΠΒΡΪΟΔΟΧ Γ',
g 5. α . Χτϋχχή φιλοσοφία.

UÎ Av^i^v;, ί-^"?·. Χ-."'îv'J-'j&Cv'-i É. .-Jju tjbtS&i* ■ "ï «1» *·"- ·. "-·

ιδρυτής ύπ%ξ# Ζήννκ ô KeztAlie, γεννηθείς τφ 2
■wJfc. A; οί &ά&οχο«Ι. έδίδασχον i,v τη ΓΙςί^λη

wd τ« ονβμα 'fix. τών συγγραμμάτων

ΟΜβώθνμ Διάδοχος του Ζήνωνος υπήρξε ν ο ΚΛεάτθχ$ ξ£ 'J.CÇJQ& ®#C
TpatâJoÇ, ου Ιχει ήμίν διασωθή ύμνος είς τά* Δία. Μετά τούτους
μν*$Αο*εύονται Ζήνωρ ό Ταρσεύç, JKjpwewt^oc καί δ Παννίζιος
(il-5 if. Χ.) Ή Στωική φιλοσοφία είσελθοΰσα είς 'Ρώ^ην Ικτή-
«flwfr πολλούς οπαδούς 'Ρωμαίους, ώς τον Σενέκαν, τδν Μαυσώ-VWV,
ού άκροατής έγένετο δ 'ExUzifroc εξ 'ΙψΆχό&ως zifc ΦρνχΙας*
τδν «ΥΡΊΦκράτβρα Màpxor AvpifJuor, δστις 4*1 τςν θ$5.νου άγχωσε
■*ήν Χτωικήν φιλοσοφίαν καί Ιγραψε ta είς éavtôr, σύγγραμμα
έξβΗφέτους μεν ιδέας, άλλ' έν άχαλλωπίστφ γΧίΐ>«σηρ. Χοΰ
'ί2«ΐ*τήτου ούδεν σύγγραμμα Ιχομεν, γινώσκομεν δ 'όμως τηρ/
αύτοΰ διδασχαλίαν έκ τοΰ μαό^τοΰ 'Αρριανοΰ, αστις Ι^φαψε τδ 'φιζf-
χζήζον εγχειρί&ον, τάς Έχιχζήζου âtazptôàç χαί 'Ejtuczyrqp φ·1'
Μας. Καί δ λ!ζ τδν θη&αϊον Κέβητα ψευδώς άποδιδ.δμ*νος JJirgtZ
πρσ^χεται εκ τίνος τών της Στωικής σχολής.

Αιά το»ς Στ«ι*ούς ή ήθιχη είναι ή κατ' «εξοχήν φιλοσοφία. Ι£ατ *
αυτούς ύβά^χει reic ζις7 Λόγος άγαθός, δστις «ναι εν τφ &&

τών νόμων, ους εθηκεν εν αύτφ. "Ωστε έκαστος οφείλει νά συμμορ-
φώνει πφός τούς νόμους τού χόσμου ώς πράς νόμους τοΰ Λόγου καί
y» τήν άρετήν. Διό θεμελιώδες αξίωμα τωΜ 5τ4Κκ£ν ητο

*4ρΆίοψβψΙγ&ς ζώ Λόγω (#ύ®ει) ζην ά. Επειδή ©μί^ς τά έμ-

«οοίζ&υσι τόν άνθρωπον νά κανονίζη εαυτόν πρ»ς τόν Jàfpr ν *
Λκολουθή πή ήθνκ%, ή Σ<τωι*ή φιλοσοφία έδίοασκε τ4ν
πρός^οίσαν «Πιθυμίαν καί έξωτ^ρικήν άντίδροβιιν. Έκ τοψεο,υ ^αί
τδ αξίωμα τών Στωικών «àj^jçov» καί ή ανοχή ΛΒρ.ός τάί
συμφοράς, «υ*οφαντί*ν, πενίαν, τά δεσμά καί αύτδν τον θάνατον,
{ γι^ώσ*ομεν μάλλον ^κ πη-

îjtovMfcl.ÎSkf &ι*έρωνος, διότι έκ τών .παλαβών Στ^ϋΐφν δ^ιμ-
θησαν ήμίν μόνον αποσπάσματα.
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'Αντίθετος τη Στωική "φίλσσοφνα *ήτο ή ^Erctrvipuw:, ης&δρνίής
έγένετο Επίκουρος ό 'Αθηναίος (337—270 π. Χ.) Τούτου !χ<*-
μεν τρεις έπιστολάς, ώς καί αποσπάσματα τον.ΛβρΙ,ρύ&ϊΚ συγγράμ-
ματος αύτοΰ έν άτέχνψ καί άκαλλωπίστφ γλώσση. Κατά τον
Έπίκουρον ή φιλοσοφία οδηγεί τον άνθρωπον είς τήν ευδαιμονία*,
άλ98ά fbtÔVTfv αάτός 4ν τή^φβγή τών «άλγβιν»» Λ^ρώτων

κ*1 ΙίΙίζη^ει -«ν -ήδέων, //r

α&τ^ς 4ν®μ«ζει «jAw^· ir>x*ré)ati, mil
αύτοΰ ϊήάονή Katcuftmtattm}. 'flâ^v
tff&Triv δ Επίκουρος «"Ι&έΦρει *#*τ<οτέραν τής δευτέρας ««oil συνύαςα

τ^ρά^σβται*η '&ύ8α«μον&α, 'ή ■ γύ&ΐήνη τής^ιψ^ής ·

©ί%άδοχοι 'τού * 'BntXoépcu Ι^έκλϊναν αχβτοϋ **α1

ifi^rifOαν νήν τταχύΟίήν ήδονικήν φιλοσβφίαν
δά&ς^ί έν 'Φώρίη. *Γοΰ Φωμ&ΐδ^υ^ιητοΰ .'Λ»υ*ρητίου ,» άεαδοΰ
^έίκουρείου<φιλβό<ίφ(ας, τό πόίηρία cdeiïJëru«l «atui^ &>δ4β*«ι
πολλά τής ^?ηΐκΌυρκ(ου ■ φ*.λ»σαφί&ς.

γ'. ΐνβωτέρα βκβ9«τ(«ή φιλ^ςοφία.

^Ι^-άρχαΙ ^-Ρής'^ψίλίΛοφίας ταύτ«)ς*έ®έθησαν έν-τή τοΰ>,Ε«*λεί|ου
εριστική σχόλη. ^Κύριος* δ 'νάΕ-ρχηγος-οης» σκβτττι^ής ?φ*λοσ#φίαβίίτο
ό ffcl* μεγάλ&υ 'Αλεξάνδρου igkff&r σ Wuoç, δστις,,ομως,ούδέν
συΫέγρdtyê ν. '^Εν. σ**ροις là^jçp^t^vq^^itai

σκεπτική *φίλ§σσφ(α &ά«τοΰ (£ 0 . ΧΛ). >&λλ V ό

λής* %ί ναι* tfcî^à τό4έλός^ΰί^*ρ«υιΐ«ΐ6&νρς*μ.λΧ. ,ι&ρά^ς*^-
«c* * έκΑ>Μυτιλήνης. 'Ttfeoutfgopfv tè*mvxà-

(Πις ' BffppmWtàç ^ίς^ τρέα βιβλία * τώ^ροςΓψαΟχμα&ϊΦ: £ν-

• IF θέ^ελίΛδης *6**^π*ι*·ν<5μέόοδος ά^ιέ^α*^^***-

τός, ή άρνησις πάσης άίσ·ητής έννοίας καί άντιλ$ψ«^ ^ύΛΗ*^?*
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το$, επομένως ή άναίρεσις τής ιδεολογικής καί τής εμπειρικής φιλο-
σοφίας καί ή παντελής διακώλυσις παντός συλλογισμοί?. Διό ή αρχή
αυτών ^το «ουτε τοΰτο ούτε εκείνο καί ούδέν μάλλον».

g 8. δ*. Λί*οπλοιτωνική φιλοσοφία.

Αρχηγός της φιλοσοφίας ταύτης, ης έδρα είναι ή 'Αλεξάνδρεια
καί κατόπιν αί Αθήναι,' είναι 'Αμμώνιος ό Σαχκας κατά τάς αρ-
χάς τοΰ τρίτου αιώνος μ. Χ. άκμάσας. Κύριος δμως ιδρυτής τής
νεοπλατωνικής φιλοσοφίας είναι δ μαθητής τούτου ΠΛωτΐνος. ό Air
γύηηος (205—270 μ. Χ.). Ούτος σπουδάσας εν 'Αλεξάνδρες
μετέβη εις "Ρώμην, Ινθα διήγαγε τον βίον καί εδίδαξεν. Συνέγραψε
δέ πεντήκοντα τέ.σσαρας σφζομένας φιλοσοφικάς διατριβάς, αφ* ών
λείπει κάλλος μορφής καί αυστηρά τής υλης διάταξις. Ταύτας δ
μαθητής αύτοΰ Πορρύριος διήρεσεν είς εξ εττεάάας. "Αλλοι δέ νεο-
πλατωνικοί φιλόσοφοι πλην τού Πορφυρίου είναι ô ΊάμδΛιχοςy
Επικαλούμενος εκ τής Κοίλης Συρίας, δ ΠρόχΛος, δστις γεννηθείς
έν Κωνσταντινουπόλει (412 μ. Χ.) ηλθεν είκοσαέτης είς Αθή-
νας καί έμαθήτευσεν έν τ^ θαλλούσ^ τότε έκεΐ ύπο τήν διεύθυνσιν
Πλουτάρχου τοΰ Νεστορίου καί Συριανού φιλοσοφική Τού -

του σψζονται πολλά συγγράμματα. Μετά δέ τόν Πρόκλον αναφαί-
νονται καί άλλοι τινές φιλόσοφοι μέχρις ού ή έν 'Αθήναις φιλοσο-
φική σχολή κλείεται δια διατάγματος τοΰ 'Ιουστινιανούτφ 529
μ. Χ. Ή νεοπλατωνική φιλοσοφία περιέλαβεν έν έαυτη έκλεκτι-
κώς θεωρίας τών προηγουμένων φιλοσοφικών συστημάτων καί προσε-
πάθησε να διαλλάξη το φιλοσοφικδν τοΰ Πλάτωνος καί 'Αριστοτέ-
λους σύστημα, άλλά,έπειδή κλίνει μάλλον πρός τό ίδεολογικόν τοΰ
Πλάτωνος σύστημα, έκλήθη ΝεοπΛαχωηχη. Κύριος δέ χαρακτήρ
τής φιλοσοφίας ταύτης είναι δ μυστικισμός. Τό Έλληνικόν πνεύ-
μα, ώς έκ τής τότε πολιτικής καταστάσεως, $λθεν εις σχέσεις πρός
τήν Άνατολήν καί οδτω προσέλαβε καί έν τή φιλοσοφώ το κεκα-
λυμμένον καί άόριστον. Έν. αύτη γίνδται παραδεκτή ενέργειά τις
τής ψυχής υπέρ τήν νόησιν, ήτοι ή διά εχστάσεως γνώσις καί κοινω-
νία πρδς τόν θεόν.
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Παράρτημα. · ?

Παντοδαποι συγγραφείς.

iJÈJt-.^ïijelif£ · ..V , ·- νΓ .'. "-'v. -i V't.T îÎS ίd·'lïJ'OîfwfeT

Ένταΰθα αναφέρομε ν συντόμως τούς εις είδικάς επιστήμας άσχο-
ληθέντας καί περί αυτών συγγράψαντας καί τούς συλλογείς ιστορικών
καί φιλοσοφικών ειδήσεων. Τούτων κυρίως δεν παρατηρείται το είδος
ή ή μορφή τού λόγου, άλλά το άντικείμενον τής έρεύνης.

α' ) Μαθηματικά. Ό πρώτος επίσημος μαθηματικός είναι Εύ-
χΜΙάης (300 π. Χ.) *χ ΓίΛας της ΣικεΜας ίσως καταγόμενος.
Οδτος έκ τής Πλατωνικής σχολής προελθών έδίδαξεν εν Άλβξαν-
δρεία καί συνέγραψε πολλά, ώς στοιχεία Μαθηματικής (Γεω-
μετρία). ΑεάομΙνα (εισαγωγή είς τήν άναλυτικήν Γβωμετρίαν),
Φαινόμενα αρχάς αστρονομίας, χατατομήν χανόνος (διαίρβσις τής
μουσικής κλίμακος) καί άλλα.

'Αρχιμήδης δ Συραχόσιος (287 — 212 π. Χ). Ούτος υπήρξε
μέγας εις τήν καθαράν καί έφηρμοσμένην μαθηματικήν, περίφημος
«ε δια τάς τολμηράς καί σπουδαίας άνακαλύψείς αύτοΰ εν τ^ Γ·ω-
μετρί?, Στατικ^δι» τήν έφτύρεσιν τής περιφοράς τών πλανητών, τής
σχέσεως τής διαμέτρου προς τήν περιφέρειαν τοΰ κύκλου καί άλλων
πλείστων. Συγγράμματα τούτου διεσώθησαν πολλά έν Δωρική δια-
λέκτιρ.

- ΆχόΛΛώνϊος Sx Πέργης της ΠαμρνΜας (200 π .Χ. ), μέγα ξ γεώ-
μέτρης καλούμενος, συνέγραψεν δκτώ έξαίρετα βιβλία περί τών
κωνικών τομών, ών τά τέσσαρα σφζονται έλληνιστί, τά δέ τ(>ία
έπόμενα λατινιστί.

Είς τήν έφηρμοσμένην Μαθηματικήν άνήκει ή ταχτική καί στρα-
τηγική . Ό έπί Κλαυδίου (50 μ. Χ) ζών Όνήσανόρος έγραψε
τόν σωζόμενον στρατηγιχάν Λόγο ν, σύγγραμμα περιέχον είς υφος
τραχύ καλήν υλην άνευ μακρολογίας.

ΑίΜανός, έπί Αδριανού ζών,συνέγραψε Λερϊ στρατηγικών τάξεων
ΈΛΛηνικών.

Αινείας, σύγχρονος τοΰ Έπαμεινώνδου, Ιγραψε στρατηγικά καί
χοΜορκητιχά, δ,τι δ* αύτοΰ σφζεται φαίνεται έπεξειργασμένον ôifi
τοΰ Λίλιανοΰ.
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UoJùeuroç ό Maxââàr. <Ορρος ^σ.υ^ίγραψε το διασωθέν σύγγραμμα
στρατηγικά εις οχτώ βιβλία, ών ομω; το £κτον καί το τέλος του
ογδόου είναι ατελώς

Προς τούτοις δέ είς τήν έφηρμοσμένην Μαθηματικήν ανήκει καί
ή flbvmfy ί^ραγμα-^ει^θή ^ςο πρώτον ,οι ^Π^αγόρε^ι. 'Αρι-

J&tâfiw: àfàiQw&rjK 1 μ&θητ,ής,χ^ ρυχ4,γρο^ε σχοι-

ϊάρμΜ&ρ μάϋ ϊΐρία ^φ&μενα. gc & ' J> ijfyrtt-

Λιατος εγρ^ε^^Ι^ουβρ^ίφ^βλία τρία. ,Α}

Μτηiffil ίμακρον i&ftl^w .ftef» της

.τή ^ργογ&αφ^,^με^ά /ταν*τα ,3%ως

ΧφΜψσίις, jupl/tdoi φί wtàjt&i.
ΙΒημίτα 4φΐ£*ημο;^καί ίΓεωγρα,φίαι *φΙ μ^θηματ^ών

Μν&ας <0 ^Μασφτ^φζψς tMçi ..μπα-
λού 'Αλεξάνδρου, Νέαρχος ο Κρής, άκόλρυθος ^.γάλου
^χ^ου, Λ&μϊαρ&ος μκ ^Α^σατρ^ς της Σικελός (£20 ^#..·),ν8στις
»t«¥4Tf!»+ev *£ν ,4π°γρ«φικήν ,*αί ..αρχαιολογικήV

«ΐρ^γραφην τής ^λ^ος,.,ής.σφζίνται δύο αποσπάσματα, ών τό μέν

'AçmxtiC, τό (>έ φονς

iB&fov*

τής, μαθήματος Γεωγραφίας 'lEp&XOe&bcw

ό Κυρηναΐος γεννηθείς τφ 276 π. Χ. Ούτος πρώτος ό^μ4?ας

^ών,.χρόνων, «çpUολο,υς ^ο,ρς.κλάδους .τής .,πα^φκ·

ttAio ού μ^νον .,γεωγράφος,^'λλά ; καί σπουδαίος t μαθηματικός ,*αί
άστρενόμος. . .-.

]4μ<*9φ>ς Qfrtw \ (66*π. *Χ 4 μ. &. ).
.^ tgiyifrrT δ^κα^αί βιβλία Γ ,διεσώθη^ν^-

βιβλίων περιέχουσι τήν κοσμογρ^φξαν .μεΐά, χριτι^ής,,

#τά* δ ' τήν

χωρογραφίαν τής Εύρώπης, τής 'Ασίας καί τής 'Αφρικής.

#9S0V. ^ο^ς ^ν^*ρ^ής .μάθηματ^ός,. αστρονόμος κ^ί
πλβυτίσας τήν άστρονομίαν καί μαθηματικήν Γεωγραφία
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στών έργων. Έκτος άλλων πολλών Ιργων συνέγραψε καί γεωγρα-
φιχήν ύ<ρήγησ%ν εις οκτώ βιβλία, ών το δγδοον περιέχει διδασκαλίαν
προς κατασκευήν γεωγραφικών πινάκων. Το έργον τοϋτο, ώς καί
τό τοϋ · Στράβωνος, είναι' αί κάλλισται πηγαί τής γνώσεως τής αρ-
χαίας γεωγραφίας.

Παυσανίας ό καλούμενος Χεριηγητής (150 μ. Χ). Τούτου σψ-
ζεται χεριήγηοϊς τής 'EÀAàâoç, ήτις είναι χωρογραφική, τοπογρα-
φική καί αρχαιολογική περιγραφή τής Ελλάδος εις δέκα βιβλία,
ών £καστον φέρει τήν ίδιαιτέραν έπιγραφήν τής έν αύτφ πραγμα-
τευομένης χώρας.

Είδος περιηγητικού βιβλίου είναι καί δ συνέχδημος τού 'UpoxXk-
ους άκμάσαντος έπί 'Ιουστινιανού, ζηρον άπογραφικον εγχει-
ρίδιον τών επαρχιών καί πόλεων τοϋ Βυζαντιακοϋ βασιλείου. Στέ-
φανος ό Βνζάντιος (482 μ. Χ·). Ούτος Ιγραψε κατ' άλφάβητον
γεωγραφικον λεξικον έπιγραφόμενον εθνικά ή χερί εθνών, ήτοι περί
πόλεων, νήσών.τε καί έθνών, δήμων τε καί τόπων κτλ., ού σψζεται
νυν επιτομή έπιγραφομένη περί χόΛεων.

γ* ) * Ιατρική. Έν ταύτη αρχαιότατος είναι Ίχχοχράτης ό Κφος
(426-371 π. Χ.), άσκληπιάδης Χατήρ τής ιατρικής έπικληθείς.
Τά σφζόμενα τούτου συγγράμματα είναι έν 'Ιωνική δίαλέκτφ τρα-
χυτέρο(ΐ τής του 'Ηροδότου.

ΓαΧηνος εχ Περγάμου τής Μ. * Ασίας (130 μ. Χ.). Ούτος ώς
ίατρες καί λόγιος ήτο έκ τών έξοχωτάτων τής άρχαιότητος. Τούτου
Ιχομεν υπόμνημα είς τον Ίπποκράτην καί έβδομήκοντα άλλα συγ-
γράμματα γνήσια. ν

Άρεταΐος εχ Καχχαόοχίας, κατά τάς αρχάς τοϋ δευτέρευ άπό
Χριστού αιώνος άκμάσας, Ιγραψε χερί αίτιων χαι σημείων οξ,Ιων χα-
θών, οζέων νούσων θεραχευζιχόν, καί χρονίων'νοίσων θεραχευτιχον
άνά δύο βιβλία. 'Εκτος τούτων ύπάρχουσι καί άλλοι έπίσημοι ίατροί
συγγράψαντες περί ιατρικής /Πολλά σφζόμενα ώς ΠανΛος ό Αιγινήτης
(650 μ. Χ.), Άέτιος (550 μ. Χ.) καί άλλοι.

δ ') ΜυθοΛογΙα. ΆχοΛΛόάωρος ό Αθηναίος (140 π.Χ. ).Στωικός
φιλόσοφος, μαθητής τοϋ Παναιτίου. Τούτου Ιχομεν βώΜοθήχην
είς τρία, βιβλία περιλαμβάνοντα τήν μυθολογίαν άχο τής άρχης τών
θεών (θεογονίας) μίχρι ζων ήρώων. Περί τήν μυθολογίαν ήσχολή-
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θησαν καί άλλοι, ών τα εργα ή άπώλοντο ή σώζονται έπιτομαί
τούτων . " ' ' 1 <-- - ,·

ε' ) Μυθιστορία. Ταύτης παράδειγμα Ιχομεν έν; τή κλασική irtoffi
τήν Κύρον παιδείαν του Ξενοφώντος, ήτις είναι ηθικόν και πολι-
τικόν μυθιστόρημα μετά ιστορικής βάσεως. Τό είδος δμως τούτο
προσλαβόν ώς βάσιν τόν έρωτικόν μύθον έμορφώθη πολλώ βραδύτερόν.
Ούτως έφευρετής αυτού λέγεται 'Αριστείδης ό Μιλήσιος (160 Π.Χ).
δστίς έγραψε Μιλησιαχοϋς Λόγους, ήτοι πλαστάς έρωτικάς ιστορίας
μή σωζομενας.

Παρθένιος εχ Νικαίας της Βιθυνίας (60 π. Χ.). · Τούτου σά-
ζονται τριάκοντα καί Ιξ πεζαί έκλογαί -Ιπιγραφόμεναι ερωτιχα ή
περί ερωτικών Μαθημάτων-.

*Αντώνιος Διογένηc, δστις συνέγραψε τών νπερ θούλην (νήσον)
απίστων λόγους τέσσαρας καί εικοσιν, ών έκλογήν Ιχει ο κατόπιν
μνημονευόμενος Φώτιος.

ΊάμόΜχος εχ Συρίας (70 μ.Χ.)' τών Ιργων τούτου Ιχομεν. έπί- ;
σης επιτομήν ύπό τού Φωτίου.

'Ηλιόδωρος εξ Έμέσης της Φοινίχής (390 μ.Χ.), επίσκοπος
Τρίκκης τής Θεσσαλίας, συνέγραψεν έν γλώσσή γλαφυρά Αιάιοπιχών
άέχα βιβλία σφζόμενα.

Αόγγος σοφιστής, αγνώστου τόπου καί χρόνου. Τούτου Ιχομεν
τών χατά Αάψνίν xai Χλόην λόγους τέσσαρας,. μυθιστόρημα ποι-
μενικόν,* διαπρέπον κατά τήν απλή ν έφεύρεσιν, φυσικότητα κοιί
άφέλβϊαν^ ' ν?. -:■· :.-- ψΐΐ . . sjj<

Ξενοφών ό Έφέσιος, ού Ιχομεν τών κατ ' "ΑνθειαΥ xai Ά6ρο- :
κόμην βιβλία πέντε.

Χαρίτων ό εχ της εν Μαρία 'A<ppoôictàâoç, ού σφζονται τα περί
Xacpiav xai Καλλιρρόην είς βιβλία οκτώ. Ό χρόνος τούτουώς
καί τού προηγουμένου, είναι άγνωστος.

Άχίλλενς ό Τάτιός εξ 'Αλεξανδρείας, ζών περίπου Ιν αρχή τής
πέμπτης εκατονταετηρίδος μ. Χ. Τούτου Ιχομεν τών χατά Αευχίπ-
πην και Κλειτοφώντα λόγους οκτώ.

Ευστάθιος εξ Αιγύπτου (1050 μ. Χ. ). Τούτου υπάρχει μυθιστό-
ρημα μετά δραματικού χρωματισμού; τα κατ* Ίσμήνην xai Ίσμη-
νίαν έΐς £νδέκα βιβλία.
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Προς δέ άναφέρομεν ζα χαζά 'Ροάάνθην xal ΛοσιχΛεα έν ίαμβι-
κοις στίχοις του Πτωχοπροδρόμου, ζα χαζά ΑρόσιΛΛαν xal Χαρι-
χΛέα έν πολιτικοΐς στίχοις Νιχήζα ζον Ενγενειανον ( 120 μ. Χ.) καί
χ à χαζ' Άρίστανάρον xal ΚαΛΛιθεαν τοΰ Μανασση τών αυτών
περίπου χρόνων.

στ'. ) Βιογράφοι, χαϊ συΛΛογεϊς έκ τών αρχαίων συγγραφέων καί
ποιητών*

ΦΛάβιος ΦιΛόστρατος ό όεύχερος(250 μ. Χ.) εχ Λήμνου. Του-
του σώζονται α') βίος ΆποΛΛωνίου χον Τνανίως, β') βίοι σορι-
σχών είς δύο βιβλία, γ' ) Ήρωιχος Λόγος, ήτοι διάλογος περί τών
Τρωικών ηρώων, ο ) εχφράσεις η είχόνες, δηλ. περιγραφαί εικόνων
ιστορικών, οικογενειακού βίου, τόπων, καρπών, ανθέων καί λοιπών,
σπουδαίαι δια τήν ίστορίαν τής τέχνης καί κρίσιν τής διαφοράς τής
παλαιάς καί νεωτέρας ζωγραφικής. Είχόνας έπίσης έγραψε καί ό έκ
θυγατρός Ιγγονος τούτου ΦιΛόσζραζος ό χρίχος."—Συλλογείς δ' είναι
Αθηναίος εχ Ναυχράζιος ζης ΑίγύΛΧου (170—230 μ. Χ.) γραμ-
ματικός καί σοφιστής έν Άλεξανδρεία καί 'Ρώμΐβ. Τό εν διαλογική
μορφτι σύγγραμμα αύτοΰ Αειτίνοσοφισχαι είς δέκα καί πέντε βιβλία
περιέχει ποικίλας ειδήσεις περί τοΰ βίου, ηθών καί εθίμων, τεχνών,
έπιτηδευμάτων καί συγγραμμάτων τών αρχαίων 'Ελλήνων εξ ανα-
γνώσεως καί ποιητών απολεσθέντων. Έκ τών δέκα καί πέντε βι-
βλίων τά δύο πρώτα καί ή αρχή τοΰ τρίτου σφζονται μόνον έν επι-
τομή, τό δέ δέκατον πέμπτον μετά πολλών χασμάτων, τά δέ λοιπά
κατά τό μάλλον ή ήττον τέλεια.

Αιογενης ο ΛαΙρχιος (200 μ. Χ.). Τοιτου Ιχομεν πόνημα περϊ
βίων, άογμάχων χαι άχοφθεγμάχων ζών εν φιΛοσοφία εύόοχψησάν-
χων είς δέκα βιβλία.

ΚΛαύόιος ΑίΛιανόςο σοφιστής 'Ρωμαίος εχ Πραινέσζου (220
μ. Χ.). Διασωθέντα τούτου πονήματα είναι α') ηοιχίΛη ιστορία,
ήτοι συλλογή ειδήσεων περί διαφόρων άντικειμένων έκ τής* ιστορίας,
τής φύσεως καί τών έθνών, τής τέχνης καί ^παιδείας τών ηθών καί
έθίμων, β' ) Λερί £ώων ιάιόχηχος είς δέκα καί επτά βιβλία μετά έκ-
λελεγμένης λέξεως καί σοφιστικού χρωματισμού. Απλούς δέ συλλο-
γ«ύς χωρίς νά προσθέσιρ ουδεμία ν ιδίαν λέξιν είναι Ιωάννης ό Σχο-
βαΐος (Σζόδοι πόλις τής Μακεδονίας) ζών περί τό 550 μ. Χ. Ούτος
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χάριν τής διδασκαλίας τού ιδίου υίοΰ Σεπτιμίου έποίησεν εξ αναγνώ-
σεως πλείστων ποιητών καί συγγραφέων ΊΛνθοΛογιον εχΛογ-ών,
αποφθεγμάτων χαϊ ύχοθηχών είς τέσσαρα βιβλία.

Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν Ινατον αιώνα.
Τούτου σπουδαίον καί πολύτιμον έργον είναι ή βι6Μ·θήχη τρ Μνριό-
διβΛος, ήτοι απογραφή καί κρίσις τών άναγνωσθέντων. υπ ' αύτου δια-
κοσίων όγδοήκοντα συγγραμμάτων, ών πολλών απολεσθέντων διε-
σώθησαν εν αυτή αποσπάσματα. Πρός δε υπάρχει τοϋ ίδίου συναγωγή
Μζεων, ήτοι γλωσσάριον κατ ' άλφάβητον, ιδίως τών ρητόρων καί
ιστορικών. V
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ΠΙΝΑ Ξ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή σελ. 7.— Περί διαλέκτων σελ. 8.—-Εισαγωγή ιστορίας
καί "Ιωνες λογογράφοι σελ. i3. — 'Ηρόδοτος σελ. 15.— Θουκυδίδης
σελ. 19. — Ξενοφών σελ. 26. — Σύγχρονοι Ξενοφώντος ιστορικοί σελ.
29.-— Δέυτέρα περίοδος τής ιστορίας σελ. 30.— Τρίτη περίοδος
τής ιστορίας.. Πολύβιος σελ. 32.— Τετάρτη περίοδος τής ιστορίας.
Διόδωρος ό Σικελιώτης σελ. 36.— Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς σελ.
37.— 'Ηθική ιστοριογραφία. Πλούταρχος σελ. 38.— Πέμπτη πε-
ρίοδος τής ιστορίας. Άρριάνος σελ. 40.— Άππιανος σελ. 41.—
Δίων ό Κάσσιος Κοκκηιανός σελ. 43.— Ήρωδιανός σελ. 44.— Βυ-
ζαντινοί ιστορικοί σελ. 47.— Εκκλησιαστική ιστορία σελ. 51.—
Εισαγωγή είς τήν ρητορείαν σελ. 52. — Άρχαί τεχνικής Ρητορείας.
Γοργίας · Λεοντίνος σελ. 53.— Περί τών ειδών τοΰ ρητορικού λό-
γου καί τών τόπων, Ινθα ήσκεΐτο ούτος, σελ. 55. — Εκκλησία τοΰ
δήμου σελ. 56.-— Περί ΆττΙκών δικαστηρίων σελ. 58.— Περί
τιών δέκα 'Αττικών ρητόρων. 'Αντιφών σελ. 60. — 'Ανδοκίδης σελ.
62,— Λυσίας σελ. 64.— 'Ισοκράτης σελ. 66.— 'Ισαίος σελ. 68.
— Λυκούργος σελ, 70.— Δημοσθένης σελ. 72.— Αισχίνης σελ.
75.-^- Υπερείδης σελ. 76.-— Δείναρχος σελ.78.— Παρακμή τής
ρητορικής καί οί νεώτεροι σοφισταί σελ. 80.— Χριστιανική Ρητορεία
σελ. 85.— Περί Ιπους η επικής ποιήσεως σε)>. 87.— Περί τής
ακμής τοΰ Ιπους, ήτοι τοΰ 'Ομήρου καί τών ποιημάτων αύτοΰ σελ.
92.— Γενικός χαρακτηρισμός τών ομηρικών επών σελ. 96.— Ιστο-
ρία τών ομηρικών επών σελ. 99.— Περί άλλων ποιημάτων τφ Ό-
μήρφ άποδιδομένων σελ. 102.— Κυκλικοί ποιηταί σελ. 103.—
Ησίοδος σελ. 105.— Τό ήρωικόν επος άπό τοΰ Πεισιστράτου μέχρι
τών τελευταίων χρόνων σελ. 111.— Τό διδακτικόν Ιπος μετά τόν
Ήσίοδον σελ. 119.— Παρφδικόν επος σελ. 121.— Περί Αίσω-
πείων μύθων σελ. 123.— Περί λυρικής ποιήσεως σελ. 124.— Περί
ελεγείας σελ. 127.— Ποιηταί ελεγείας σελ. 127.— Τυρταίος σελ.
128.— Μίμνερμος σελ. 129.— Σόλων σελ. 130.— Φωκυλίδης,
Θέογνις, Σιμωνίδης σελ. 132—133.— 'Αλεξανδρινοί ποιηταί ελε-
γείας σελ. 134.— Περί επιγράμματος σελ. 136. 'Ιαμβική ποίησις
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σελ. 138.— Περί μελικής ποιήσεως σελ. 14,2·'— Ποιηταί Αιολι-
κής μβλιχής ποιήσεως σελ. 146.— Ποιηταί Δωρικής μελικής (χορι-
κής) ποιήσεως σελ. 151.— Ποιηταί καθολικής μελικής ποιήσεως
σελ. 153.—ΤΙερί διθυράμβων σελ. 160.— Εισαγωγής είστ τό δράμα
σελ. 161.— Τραγφδίασελ. 162.— Περί σατυρικού δράματος σελ.
164.— Περί θεάτρου σελ. 165.— Περί υποκριτών, ενδυμάτων κλ.
σελ. 167.— Περί χορηγίας,,χορού, τραγικών αγώνων κάί διδασκα-
λίας δραμάτων σελ. 169.— Περί τών μερών τής τραγφδίας σελ.
173.— Περί δραματικής τέχνης σελ. 17^.— Αισχύλος σελ. 181.

— At σφζόμεναι τού Αισχύλου τραγφδίαι σελ. 183.-— Σοφοκλής
σελ. 189.— Αί σφζόμεναι τού Σοφοκλέους τραγφδίαι σελ. 192.—
Ευριπίδης σελ. 19 9. — Τά σφζομενα δράματα του Εύριπίδου σελ.
203.— Ή τραγφδία μετά τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητάς
σελ. 209.— Δευτερεύοντα είδη δραματικής ποιήσεως σελ. 210.—
Κωμφδία σελ. 213.— Άρχαία κωμφδία σελ. 216.— Αριστοφά-
νης σελ. 217.— Αι σφζόμεναι τοΰ Αριστοφάνους κωμφδίαι σελ.
219.— Μέση κωμφδία σελ. 222,— Νέα κωμφδία σελ. 224 —
Περί φιλοσοφίας σελ. 225.— Ιωνική φιλοσοφία σελ.227.— Δωρική
(Πυθαγόρειος) φιλοσοφία σελ.229.— Ελεατική φιλοσοφία σελ. 231.

— Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας σελ. 232.— Περί σκεπτισμοΰ (σο-
φιστών) σελ. 233.— Φιλοσοφία τοΰ Σωκράτους σελ.236.— Ελάσ-
σονες ΣωκρατικαΙ σχολαί σελ. 240. —Πλατωνική Άκαδημεική φι-
λοσοφία σελ. 241.— Αριστοτελική η περιπατητική φιλοσοφία σελ.
24.7.— Στωική φιλοσοφία σελ. 252. —Επικούρειος φιλοσοφία σελ.
253.— Νεωτέρα σκεπτική φιλοσρφία σελ. 253.— Νεοπλατωνική
φιλοσοφία σελ. 254.— Παράρτημα σελ. 255.
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