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Ό αρχαίος ελληνικός κόσμος εις πάσας τάς πτυχάς αύτοΰ έχει τύχει μα

κράς και συστηματικής διαπραγματεύσεως ιδία κατά τους δύο τελευταίους αιώ

νας. Αί πολυπληθείς έργασίαι, αϊ όποΐαι περί αύτοΰ εγράφησαν, άφεώρων tic το 

σύνολον τοϋ πολυεδρικοΰ τούτου πολιτισμού ή εΐς τινας μόνον πλευράς αύτοΰ. 

'Αλλά και εν τω πλαισίω ευρύτερων έργων περιλαμβανόντων πλείονας του ενός 

πολιτισμούς, π. χ. της Μεσογείου ή και εκτενέστερων έτι χώρων (Ευρώπης ή και 

της γης ολοκλήρου), περιελήφθη, ως εικός, και ούτος. 

Ή πολυειδία του πολιτισμού τούτου και αί άξίαι, τάς όποιας έξέφρασεν, 

εκρίθησαν και εξετέθησαν, ως έπρεπε να άναμένηται, διαφοροτρόπως εις τα ποι

κίλης προελεύσεως έργα ταΰτα. 'Από επιστημονικής απόψεως θα ήτο λίαν ενδια

φέρουσα ή διακρίβωσις της θέσεως, ή όποια αποδίδεται εις τον έλληνικον καθόλου 

πολιτισμον και την πολιτικήν αύτοϋ ίστορίαν είδικώτερον, εις έργα καλύπτοντα 

μείζονα της Ελλάδος πολιτιστικον χώρον. 

Ό πολιτισμός της ελληνικής 'Αρχαιότητος είναι δυνατόν να έκληφθή ως 

ίδιαίτερόν τι, σαφώς κεχωρισμένον άπο των άλλων πολιτισμών, οι όποιοι εδη-

μιουργήθησαν υπό του άνθρωπου, ή ως συνυφασμένος μετ' άλλων. *Α.ν υποτεθή 

δτι ό ελληνικός κόσμος τής 'Αρχαιότητος άπετέλει ένιαΐον, κλειστόν και αύταρκες 

ολοκλήρωμα, σαφώς άπ' άλλων διακρινόμενον και ως τοιούτο εις τίνα έργα έξ-

εταζόμενον, τότε ή προσπάθεια ημών θα ήτο δυνατόν να στραφή εις τήν διακρί-

βωσιν τών στοιχείων, τα όποια διαφοροποιούν τούτον, εις τον καθορισμόν τής 

χωρικής και χρονικής εκτάσεως αυτού, τάς δρώσας δυνάμεις και τον τρό

πον συνάψεως αύτοΰ μετ' άλλων προγενεστέρων ή μεταγενεστέρων πολιτισμών. 

"*Αν τουναντίον συμπλέκηται μετ' άλλων και δέν άποχωρίζηται σαφώς τούτων, 

τότε ενδιαφέρει ό τρόπος συμ - πλοκής, ή οποία, κατά τον θεωροΰντα και συγ-

γράφοντα ιστορικόν, θα άνταποκρίνηται φυσικώ τω λόγω εις την ίστορικήν 

πραγματικότητα. 

'Ιστορία βεβαίως εΐναι τα εν χρόνω γεγονότα, αί πράξεις και μεταλλογαΐ 

τής ανθρωπινής κοινότητος καθόλου, τμήμα τής οποίας άπετέλεσεν ή αρχαία ελ

ληνική. Θα ήθέλομεν να ϊδωμεν, ποίαν θέσιν κατέχει ή ιστορία τών Ελλήνων 
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ενεκα της πανθομολογούμενης σπουδαιότητος αυτής εις τον πεποικιλμένον δια πολ

λών χρωμάτων τάπητα του χρόνου. Το έγνωσμένον πράγματι τμήμα, ολίγων 

μόνον χιλιετηρίδων, της άνθρωπίνης άλύσεως είναι λίαν σύντομον εν σχέσει προς 

την 6λην ζωήν του άνθρωπου επί της γης, έχει Ομως τούτο εμφανίσει τοιαύτην 

πολυμορφίαν καί πολυφωνίαν, ώστε προς συνολικήν θεώρησιν αύτοΰ απαιτείται 

υψηλή σκοπιά. Ταύτην δέ παρέχει κατά τινας είς τον ιστορικόν καί τον πολιτι-

σμολόγον ή ελληνική ιστορία ιδία του πέμπτου καί τετάρτου αι. π. Χ. Κατά 

τους δύο τούτους αιώνας ή αυτοσυνειδησία του ανθρωπίνου πνεύματος "υπήρξεν 

ιδιαζόντως βαθεΐα, έχαράχθησαν αί οδοί της επιστημονικής ζητήσεως, ετέθησαν 

επί τάπητος τά ανθρώπινα, πολιτικά καί φυσικά προβλήματα καί ήνέωξαν ταΰτα 

τραγικον διάλογον μεταξύ αυτών. 

Ή επιλογή του ελληνικού πολιτισμού προς θεώρησα έ'χει προς τοις άλλοις 

καί άλλον ίδιαίτερον λόγον. "νΑν άποδεχθώμεν τήν άποψιν δτι το έγνωσμένον πως 

τμήμα τής άνθρωπίνης πορείας άρχίζη κατά το έτος 4241 π. Χ. καί άρα το 

πανανθρώπινον πολιτισμολογικον μουσεΐον έχη είς τάς χωροχρονικάς αύτοΰ αί

θουσας εκθέματα 6209 ετών (4241 -f-1968 = 6209), τότε ή αρχαία ελληνική 

ιστορία, έχουσα κατά τήν μάλλον άποδεκτήν άποψιν χρονικήν εκτασιν δύο 

καί ημισείας χιλιετηρίδων κειμένην είς το μέσον τής ανωτέρω χρονικής εκτάσεως 

(19 αί. π. Χ. - 6 αί. μ. Χ.), επιτρέπει είς τον ιστορικόν να θεώρηση εν χρόνω Ινα 

ώλοκληρωμένον πολιτισμον ασυνήθους εκτάσεως, εντάσεως καί πολυμορφίας. 

'Επειδή μάλιστα ό ιστορικός ώς 'Ιανός στρέφεται καί προς το παρελθόν καί προς 

το μέλλον, δύναται από τής σκοπιάς του ελληνικού πολιτισμού να θεώρηση αμφό

τερα. Ό πολιτισμός μάλιστα ούτος αποτελεί μεν κατά τους πλείστους έρευνητάς 

άρτιον καί αυταρκες δλον, συνδέεται δμως μετά τών ρευμάτων, τα όποια έ'ρχον-

ται άπο τών άρχων του πανανθρώπινου πολιτισμού, συνεχίζεται δέ, άναγεννάται 

καί έπιβιοΐ ύπο ποικίλας μορφάς ή κατά τίνα μόνον στοιχεία αύτου μέχρι σή

μερον. Αί θεμελιώδεις άρχαί αύτοΰ αποτελούν τάς βάσεις του σημερινού πολι

τισμού μιας ελληνοκεντρικής οικουμένης, εις δέ λαός, ό ελληνικός, θεωρείται 

οργανική συνέχεια τούτου. 

Ή σύντομος αυτή σκιαγραφία διαφωτίζει μέν πως το πλαίσιον, επιτρέπει 

δμως καί να διαφανούν ικανά προβλήματα. Πολλαί γνώμαι έχουν έξενεχθή περί 

τούτων καί πολλαί απαντήσεις έχουν δοθή, άλλ' αύται διαφέρουν ώς επί το πολύ 

αλλήλων καί ούτω επικρατεί μεγάλη άντιγνωμία. 

Τούτο είναι εύλογον, διότι ή θεώρησις του ελληνικού κόσμου (καί ώς τοιού

τον νοοΰμεν ενταύθα τον άρχαΐον ώς προς τήν πολιτικήν μάλιστα έκφανσιν αύτου) 

γίνεται ύπο πολλών καί ύπο διαφορωτάτας προϋποθέσεις. 'Ακριβώς δμως αυτή ή 

υπό πολλά πρίσματα θεώρησις του ελληνικού κόσμου παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδια

φέρον καί καθίστα άναγκαίαν τήν εκθεσιν τών αντικρουόμενων απόψεων, σύγκρισιν 

τούτων καί άποδοχήν τών άντεχουσών είς έκλελεπτυσμένην ίστορικήν κριτικήν. 

Ή έκθεσις τούτων είναι δυνατόν νά χωρήση κατά δύο τρόπους* εϊτε θα 

εκτεθούν αί επί πάντων τών βασικών προβλημάτων απόψεις μιας μόνον μεγάλης 

ιστορικής συνθέσεως (περί του αρχαίου κόσμου, τοΰ Δυτικού πολιτισμού ή καί 
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του παγκοσμίου) εϊτε θα έξετασθή καΐ θά έκτεθή ή άντιμετώπισις ενός εκά

στου εις πλείονα του ενός έργα. 

"Εργα καλύπτοντα μεγάλας περιοχάς της ιστορίας είναι δυνατόν να συντε

θούν α') υπό ενός ερευνητού και θεωρού και β') υπό πολλών ερευνητών, έκαστος 

των οποίων διαφωτίζει πλευραν του όλου. Έ ν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει 

πρέπει να διακρίνωμεν πάλιν έκείνην, καθ' ην ο υπό θεώρησιν, ώς προς τα 

αιχμηρά αύτοΰ σημεία είδικώτερον, ελληνικός κόσμος εξετάζεται ύφ' ενός ή υπό 

πλειόνων. Εις την περίπτωσιν ενός μελετητου και συγγραφέως ευλόγως υπάρχει 

ενιαία μέθοδος και ταυτότης αξιολογικών κριτηρίων, τα όποια δυσκόλως επιτυγ

χάνονται είς συλλογικάς συνθέσεις, αν δεν καθορισθούν εξ αρχής κοιναί βάσεις 

και μέθοδος. 'Οπωσδήποτε είτε πρόκειται περί ενός εϊτε πλειόνων ερευνητών 

ή έρευνα και έκθεσις τών προσκτηθέντων επηρεάζεται εκ της ίδιαιτερότητος εκά

στου πολιτισμού και της υφής αύτοΰ. Παρ' δλον δμως ότι δίδεται έμφασις είς 

άλλην υπ' άλλου πλευραν ενός πολιτισμού και διαφόρως ερμηνεύεται ούτος ή 

πτυχαΐ τούτου παρ' εκάστου, δύνανται οι έρευνηταί, αν στοχάζωνται της ένό-

τητος και της ομοιογενείας, κατά το δυνατόν, του όλου έργου, να έ'χουν κατά την 

Ικθεσιν τμημάτων αύτοϋ τήν προσοχήν αυτών έστραμμένην προς το δλον και να 

προσαρμόζουν προς τούτο τα επί μέρους. "Οθεν προς έπίτευξιν ένότητος του δλου 

έργου, ομοιογενείας, ορθής κατανομής και αξιολογήσεως πρέπει να ύπαρξη κοι-

vòv σημεΐον θεωρήσεως, κοινή σκοπιά άπα τής οποίας οι θεώμενοι να προσβλέ

πουν καί να σημειοΰν τα αντέχοντα εις μίαν γενικήν θεώρησιν στοιχεία αύτοΰ. 

"Οσον ευρύτερος είναι ό υπό έξέτασιν πολιτισμός ή ό υπό τοϋ έ'ργου γενικώς 

καλυπτόμενος πολιτιστικός χώρος εις γεωγραφικήν έκτασιν καί χρονικήν διάρ-

κειαν, άλλα καί είς καλλιεργηθείσας άξιας καί προβληματισμούς, τόσον αυστηρό

τερα πρέπει να είναι ή επιλογή. Είναι επομένως ανάγκη νά λαμβάνωνται εκά

στοτε υπ' όψιν αϊ ύψηλότεραι εξάρσεις καί ιδιαιτερότητες του υπό θεώρησιν 

πολιτισμού. 

Προς έπίτευξιν ευσύνοπτου θεωρήσεως θέτει τις, ίνα περιλάβη εύρύτερον 

πολιτιστικον χώρον, τήν σκοπιάν αύτοΰ ύψηλότερον, οπότε δμως ή εύρυνσις του 

θεωμένου καθίστα αφανείς μικρούς κυματισμούς καί επιτρέπει καθόρασιν μόνον 

τών μεγαλυτέρων, διότι ή χωροχρονική οθόνη, ώς ύπό τίνων λέγεται, παραμένει 

σταθερά. Εϊτε λοιπόν εν μόνον πρόσωπον προβαίνει εις θεώρησιν πολιτισμού ή 

πολιτιστικών κύκλων, τινών ή απάντων (ώς ό Arnold Toynbee), εϊτε πολλά, άγό-

μεθα εις το αυτό περίπου αποτέλεσμα ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι επιτυγ

χάνεται κοινον σημεϊον απόψεως. 

Πάντα τα μεγάλα ιστορικά έ'ργα τής νεωτέρας ιστοριογραφίας ώς καί τής 

αρχαίας, τα όποια καλύπτουν εύρύν ιστορικόν χώρον, έ'χουν συντεθή κατ' αυτόν 

τον τρόπον καί οΰτω παρά τήν ποικιλοειδίαν τών εκτιθεμένων πολιτισμών καί 

πτυχών τούτων παρουσιάζουν ενότητα, διότι τίθεται ενιαία βάσις καί εν ύποκεί-

μενρν έρεύνης, το ζωϊκον είδος άνθρωπος είς ύψηλάς εκδηλώσεις αύτοΰ. Ούτω 

πως εργαζόμενος καί ό Πολύβιος προσέβλεπε τήν υπό έξέτασιν περίοδον ώς 

«άπλήν καί μονοειδή». 
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Είς πάντα τα μεγάλα έργα της νεωτέρας ιστοριογραφίας, τα όποια καλύπτουν 

διάφορον εκαστον ίστορικήν εκτασιν και περιλαμβάνουν εΐτε πάσας τάς πολι-

τιστικάς ενότητας μιας περιοχής ή και πάντας τους άναπτυχθέντας επί της γης 

πολιτισμούς, ό ελληνικός πολιτισμός θεωρείται έξωθεν, άπο σκοπιάς λίαν υψη

λής. Και δταν μεν ό ιστορικός θέλη να άνευρη τάς δρώσας έν τη ιστορία γενικώς 

δυνάμεις, θα εύρη ταύτας διατετυπωμένας εις τήν κλασσικήν περίοδον του ελλη

νικού πολιτισμού κατά τήν τραγικήν αυτών άναμέτρησιν και πάλην. Ό Θουκυ

δίδης ιδία παρέχει την κλείδα προς κατανόησιν του τρόπου έκτυλίξεως της πο

λιτικής πράξεως και τής ακολουθούμενης διαδικασίας κατά τάς συγκρούσεις 

ανθρωπίνων ομάδων. "Οταν όμως πρόκειται να περιγράφουν πολλοί πολιτισμοί, 

αναζητείται άλλου είδους σκοπιά προς θεώρησιν. Και έν τη δευτέρα ταύτη περι

πτώσει ό ελληνικός κόσμος θεωρείται έξωθεν, παρουσιάζει δέ ίδιαίτερον ενδια

φέρον ή είκών, την οποίαν εις τοιαύτα έ'ργα εμφανίζει ούτος. 

Οίκοθεν νοείται οτι προς έξέτασιν πολιτιστικών φαινομένων, πολιτισμών 

ολοκλήρων ή πτυχών αυτών, θεωρεί τις ως ενότητα το θεώμενον. "Αν τις θέλη 

να έμβαθύνη εις τίνα πτυχήν ενός πολιτισμού πρέπει να στρέψη αποκλειστικώς 

εις ταύτην τον γνωστικον φακόν. Και έπί του προκειμένου ισχύει οτι, δσον κερ-

δίζομεν εις βάθος, χάνομεν εις πλάτος. Επειδή δέ πάσα επιστημονική ζήτησις 

κινείται ώς προς το πλάτος αυτής, το όποιον άλλως υπ' άλλων ορίζεται, μεταξύ 

δύο διαφορετικών ορίων, του ευρύτερου καί του στενότερου, θα πρέπει νά είπω-

μεν, ποια είναι ταύτα τα όρια διά τήν ίστορίαν. Ό καθορισμός εϊναι δυσχερής. 

Το μικρότερον πλάτος αποδίδει πιθανώς εις τήν Ίστορικήν έπιστήμην σήμερον 

ή άποψις οτι αΰτη ασχολείται περί ομάδα ανθρώπων μικράν μεν άλλα πάντως 

αποτελούσαν διηρθρωμένον καί ίεραρχημένον σύνολον (πόλιν κατά τους "Ελληνας 

καί ουχί κώμην). "Ετι στενότερον καθίσταται το πλάτος του υπό θεώρησιν υπο

κειμένου δια της εξετάσεως πλευράς μόνον καί 8χι του συνόλου αύτου. Το εύρύ-

τερον πλάτος αντιθέτως προσλαμβάνει το ύποκείμενον τής ιστορίας διά τής 

εξετάσεως τής ανθρωπινής κοινότητος έν τω συνόλω, ανεξαρτήτως χώρου καί 

χρόνου καί τών διαφορών, αϊ όποΐαι επιτρέπουν κατάτμησιν αυτής εις πολλάς καί 

ποικίλας ομάδας, πόλεις, έ'θνη, πολιτιστικάς ενότητας κ. ά. Κατ' άλλους ή ιστο

ρική επιστήμη έχει πλάτος κείμενον μεταξύ τών ύποδηλωθέντων ακρότατων 

σημείων. Έ π ί του προκειμένου ενδιαφέρουν ημάς, ώς εικός, τα ευρύτερου πλά

τους εις τά οποία υπάγεται ή ελληνική ιστορία. 

Ή θεώρησις του ελληνικού κόσμου, έν τω πλαισίω μεγάλου ιστορικού χώ

ρου έ'ργων, είναι δυνατόν νά παράσχη εις ημάς βαθυτέραν καί έποπτικωτέραν 

κατανόησιν αύτου, επειδή ή υπό πλείονα πρίσματα θεώρησις καθίστα δυνατήν 

άκριβεστέραν έξέτασιν πάσης πτυχής. Θα ίδωμεν διά τής θεωρήσεως ταύτης, 

ή οποία καθίστα τήν εικόνα του θεωμένου κατά το δυνατόν έναργεστέραν 

καί σαφεστέραν, ποίαν θέσιν καταλαμβάνει, που κατατάσσεται καί πώς άξιο 

λογεΐται ό ελληνικός πολιτισμός ή πτυχαί αύτου εντός του πανανθρώπινου πολι-

τισμολογικου μουσείου. 

Προς διακρίβωσιν τής θέσεως του ελληνικού κόσμου, μάλιστα δέ τής πολι-
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τικής ιστορίας και της πολιτειολογικής πλευράς αύτοΰ εντός τοΰ πανανθρώπινου 

γίγνεσθαι προβαίνομεν είς περιορισμούς χωρικούς (τοπικούς), χρονικούς και ειδο

λογικούς. Άποχωρίζομεν κατ' αρχήν εν τμήμα της γης καΐ έξετάζομεν την ίστο-

ρίαν, την οποίαν έδημιούργησαν οι κατοικήσαντες εις αυτό. Δια του χρονικού 

ωσαύτως περιορισμού άποκόπτομεν τμήμα μόνον της δλης χρονικής εκτάσεως, 

το του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ό περιορισμός ούτος αποτελεί εν των θεμελιω-

δεστέρων προβλημάτων της 'Αρχαιογνωσίας. Ειδολογικός τέλος περιορισμός επι

βάλλεται, ίνα εξετασθούν βαθύτερον πλευραί τίνες αύτοΰ. Του αρχαίου κόσμου 

είναι δυνατόν να έξετασθή μόνον ή θρησκεία, το δίκαιον, ή πολιτεία, ή επιστήμη 

κ.ά., 'ίσως δε είναι δυνατόν καί ολόκληρος ό αρχαίος κόσμος να έξετασθή υπό 

το πρίσμα εκάστου των ανωτέρω πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου, 

ήτοι άπο θρησκειολογικής, πολιτειολογικής ή άλλης απόψεως. Βεβαίως πάντα 

ταύτα τα στοιχεία είναι άρρήκτως συνδεδεμένα καί αποτελούν ένιαΐον καί οργα-

vuòv δλον, άλλ' ή επιστήμη δύναται δι' αφαιρέσεως να στρέψη τον γνωστικον 

αυτής φακον εις τίνα μόνον πτυχήν αύτου. Ή παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί 

είς το να εύρη καί έκθεση τάς απαντήσεις, αϊ όποΐαι εδόθησαν ύπο επιφανών 

ιστορικών καί δη καί έν τώ πλαισίω μεγαλόπνοων έργων είς τα καίρια θέματα 

τής πολιτικής ιστορίας τών αρχαίων Ελλήνων. Είναι δέ αύτη προγραμματικού 

χαρακτήρος καί καθορίζει τον τρόπον εργασίας καί τα πλέον διαφέροντα προβλή

ματα τής πολιτικής ιστορίας τής αρχαίας Ελλάδος. 

Κατόπιν τής ούτω τεθείσης αρχής τα προβλήματα τής αρχαιολογίας, τής 

κλασσικής φιλολογίας καί τών αρχαιογνωστικών βοηθητικών μαθήσεων, θα εξε

τασθούν μόνον καθ' όσον άπτονται ιστορικών θεμάτων. Τά δρια τούτων είναι 

ενίοτε ασαφή, μάλιστα δέ πολλοί υπάγουν την άρχαίαν ίστορίαν είς την φιλολο-

γίαν, έκ τής οποίας πράγματι άνεδύθη, άλλ' απέκτησε βαθμηδόν αύτοτέλειαν καί 

ιδίαν μέθοδον. 

Θα αναζητηθούν εις τα μεγάλα έργα του εικοστού αιώνος αϊ απαντήσεις, 

τάς οποίας άλλωστε ζητεί πας ιστορικός τής αρχαίας Ελλάδος έν τφ έλληνικώ 

πολιτιστικφ χώρω περιοριζόμενος καί τομείς αύτοΰ Ινα ή καί πλείονας ερευνών. 

Δια τής παρούσης άποσκοπεΐται ή συλλογή τών ποικίλων απόψεων, τάς οποίας 

παρέχει ό πολιτισμός ούτος έξωθεν καί έν εύρυτέρω τούτου πλαισίω θεωρούμενος. 

Συνοπτικώς θα ζητηθούν : 

1. Αι διέπουσαι το δλον έργον άρχαί. 

2. *Av ο ελληνικός κόσμος καί ή πολιτική ιστορία αύτου έχη έν τώ 

έργω ίδιον πρόσωπον καί έξετάζηται αυτοτελώς είς ίδιαίτερον κεφάλαιον ή τόμον. 

3. Το περιεχόμενον δια βραχυτάτων εκάστου τόμου του δλου έργου, ίνα 

γίνη άντιληπτον το πλαίσιον τής συνθέσεως. 

4. Ό αριθμός σελίδων ό απονεμόμενος εις την έλληνικήν ίστορίαν ή την 

ώς τοιαύτην έκληφθεΐσαν. 

5. Ή γεωγραφική Ικτασις τής ελληνικής ιστορίας γνωστού δντος δτι αϊ 

απόψεις καί επί τοΰ σημείου τούτου ποικίλλουν. 

6. Ή χρονική εκτασις είδικώτερον δέ ό χρόνος ενάρξεως καί ό της λήξεως. 
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7. Ό τρόπος κατατμήσεως της ελληνικής ιστορίας εις μερικώτερα 

τμήματα. 

8. Σύντομος άνάλυσις εκάστου τούτων και επί μέρους παρατηρήσεις. 

9. Προ βαλλόμενα ι άξίαι ή τρωτά του ελληνικού κόσμου. 

10. Άξιολόγησις και σύγκρισις προς τους συνεξεταζομένους πολιτισμούς. 

Οίκοθεν νοείται Οτι άπάντησις εις τα ανωτέρω θα είναι το καταστάλαγμα 

της όλης μελέτης, ή οποία είναι δυνατόν να χωρήση διαφόρους οδούς. Έ ν τέλει 

θα γίνη σύντομος αναγραφή έξειλεγμένων έ'ργων, ευμενώς κριθέντων υπό της επι

στημονικής κριτικής. Ταύτα διακρίνονται ώς προς τον αριθμόν των συνθετών εις 

ατομικά και συλλογικά, ώς προς τον καλυπτόμενον δέ ιστορικόν χώρον εις εκείνα 

περί του αρχαίου κόσμου, τής Ευρώπης και του κόσμου κ. ά. 

""Αν ό ελληνικός πολιτισμός έ'χη ιδίαν φυσιογνωμίαν θά εκτεθούν τα ιδιαί

τερα χαρακτηριστικά αύτου, τα όποια διακρίνουν τούτον απ' άλλων. *Αν δεν 

συμβαίνη τοΰτο, τότε θα έξετασθή ό τρόπος συνυφάνσεως αύτου μετ* άλλων πολι

τισμών θεωρουμένων 'ίσως και τούτων ώς αυτοτελών. Εις την δευτέραν περί

πτωσιν θα πρέπει να άνεύρωμεν τα στοιχεία τοϋ ελληνικού πολιτισμού πεπλε-

γμένα κατά ποικίλους τρόπους ενίοτε λίαν δυσδιάκριτους. Ώ ς εκ τής φύσεως 

αυτής ή δευτέρα αυτή ζήτησις είναι δυνατόν νά άκολουθήση πολλάς και ποικίλας 

οδούς, αϊ όποΐαι δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν κατά τρόπον προγραμματικόν. 

*Αν δμως ό ελληνικός κόσμος άποτελή αυτοτελές τι, τότε ημείς ζητοϋντες την 

ιδιαιτερότητα τούτου θα έξετάσωμεν άκριβέστερον τους λόγους τής αυτοτέλειας 

αύτου, ώς εκτίθενται εις το έργον, και θα 'ίδωμεν πώς αξιολογείται ούτος έν συγ

κρίσει μάλιστα προς συνεξεταζομένους πολιτισμούς. Ή πρώτη αυτή έπιβεβαίω-

σις είναι θεμελιώδους σημασίας και επέχει την θέσιν τής αριστοτελικής «ου

σίας», πρώτης τών δέκα κατηγοριών. Αύτη είναι φορεύς πασών τών άλ

λων κατηγοριών, επί του προκειμένου δέ τών ιδιαιτέρων γνωρισμάτων του 

ελληνικού πολιτισμού, τα όποια συνηγορούν ύπερ τής αυτοτελούς εξετάσεως τού

του. "Οθεν τα επόμενα θα αποβλέπουν εις προσδιορισμον τών ορίων και τής 

χροιάς του ορισθέντος ώς και εις σύγκρισιν ταύτης προς έκείνην άλλων συν

αφών πολιτισμών. 

Αι έν τω προλόγω ιδίως του πρώτου τόμου μεγάλου τινός έργου έκτιθέ-

μεναι θεωρητικώς άρχαί προσανατολίζουν ημάς και προδιαθέτουν πως περί τών 

έκτεθησομένων. ,νΑν π. χ. το δλον 2ργον άποδίδη μείζονα βαρύτητα εις την πολι-

τικήν ίστορίαν, τήν θρησκειολογίαν, την οίκονομίαν ή την τέχνην, πρέπει να 

άναμένωμεν τονισμον και προβολήν αντιστοίχων τομέων του πολύχρωμου ελλη

νικού πολιτιστικού τάπητος. Θα δυνηθώμεν δέ κατά τήν μελέτην και Ικθεσιν του 

εις τήν Ελλάδα παραχωρουμένου τμήματος να ίδωμεν, αν ή έξέτασις και εκθε-

σις ήτο ακόλουθος ή μή προς τάς τεθείσας αρχάς, «προς τήν ύπόθεσιν», ώς θά 

έλεγεν ό Αριστοτέλης. Έ ν τω προλόγω συνήθως εκτίθενται προγραμματικαί 

άρχαί, αϊ όποΐαι είναι δυνατόν νά κριθούν και καθ' έαυτάς, αν δηλονότι ειναι̂  

αϊ πρέπουσαι εις τοιαύτην σύνθεσιν και αν είναι ίκαναί νά άγάγωσιν «εις μίαν 
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ιδέαν τα πολλαχή διεσπαρμένα» της ιστορικής ζωής, ως θα έλεγε τις δανειζό

μενος πλατωνικήν εκφρασιν. 

Ή σύντομος είτα άνάλυσις εκάστου των συνεξεταζομένων πολιτισμών 

είναι επιβεβλημένη, ίνα καταστή εύκρινέστερον το όλον πλαίσιον, προσέτι δε ινα 

ύπαρξη δυνατότης συγκρίσεως τής δοθείσης εις τον έλληνικόν κόσμον εκτάσεως 

προς έκείνην των συνεξεταζομένων ώς και των στοιχείων του ελληνικού πολι

τισμού προς αντίστοιχα των άλλων. Εις την σύγκρισιν ταύτην είναι δυνατόν να 

έχη προβή και συγγραφεύς τις τοιούτων ώς τα υπό θεώρησιν έργων, οπότε 'ίσως 

θα πρέπει να κριθή το ορθόν ή μη ταύτης. 

Θα τονισθή ιδιαιτέρως εις τίνας τόμους γίνεται λόγος περί ελληνικού πολι

τισμού και εις ποιον ενδεχομένως είδικώτερον πλαίσιον. Ή εκτενεστέρα άνάλυσις 

τούιων μετά την σύντομον διάπτυξιν του δλου πολιτιστικού τάπητος είναι επι

βεβλημένη, ΐνα φανή εις ποιον σημεΐον τής δλης συνθέσεως, ώς οργανικόν δλον 

θεωρούμενης, γίνεται ή άνάδυσις του ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας. 'Ενδια

φέρει μάλιστα που τής δλης συνθέσεως γίνεται σποράδην λόγος περί Ελλάδος 

γενικώς και που είδικώτερον και συστηματικώτερον. 

Έ ν τω ε'ιδικωτέρω τούτω κεφαλαίω και συμφώνως προς την άπαγωγικήν 

μέθοδον, την οποίαν άκολουθοΰμεν μεταπίπτοντες άπο υπαλλήλου κύκλου εις μι-

κρότερον, πρέπει να έξετασθή και ό τρόπος διαχωρισμού και διακρίσεως τής 

αρχαίας ελληνικής Ιστορίας άπ' άλλων αρχαιογνωστικών επιστημών ή μαθήσεων, 

άφοΰ είναι γνωστόν δτι ή αρχαία ιστορία άνεδύθη έκ τής αρχαίας φιλολογίας, 

συγκεκριμένως έκ μιας τάσεως αυτής, ή οποία άπεσκόπει ε'ις έξέτασιν τής γλώσ

σης οχι μόνον ώς θεμελιώδους πολιτιστικής έκφάνσεως άλλα και ώς φορέως του 

πολιτισμού. Έ κ τής κλασσικής φιλολογίας, ή οποία θεωρείται ώς ή κυριωτέρα 

τών αρχαιογνωστικών επιστημών άπεκόπησαν έπιστήμαι και μαθήσεις, αί όποΐαι 

διευρύνασαι το πεδίον αυτών και άποκτήσασαι αύτοτέλειαν, ήτοι ϊδιον ύποκεί-

μενον, μέθοδον και σκοπόν, απέβησαν ανεξάρτητοι και δι' ιδίων εδρών αντιπρο

σωπεύονται σήμερον εις το έπιστημονικον πολύεδρον. 

Ή γεωγραφική έκτασις ή απονεμόμενη εις τήν έλληνικήν ίστορίαν είναι 

σπουδαιότατον θέμα καΐ πλείστας έχει εγείρει συζητήσεις. Θα άναζητηθή οχι 

μόνον ό γεωγραφικός χώρος τής εννοίας Ελλάς εις μίαν ώρισμένην χρονικήν 

περίοδον, άλλα καί ή αύξομείωσις οΰτως ειπείν ταύτης εις τάς διαφόρους ίστορι-

κάς περιόδους. 

Παράλληλος προς τήν γεωγραφικήν πρέπει να είναι καί ή έξέτασις τής 

χρονικής εκτάσεως αποτελούσης τήν έτέραν όψιν τής διφυούς εννοίας του χωρο

χρόνου. Θα έκτεθή ό χρόνος ενάρξεως τής ελληνικής ιστορίας καθόλου ώς καί 

μεμονωμένων τμημάτων του ελληνικού χώρου. 

Ό τρόπος διαιρέσεως του ελληνικού πολιτιστικού συνόλου εις χρονικάς 

περιόδους αποτελεί εξόχως σπουδαΐον θέμα καί γίνεται κατά πολλούς καί ποικί

λους τρόπους. Ή χρονοδαισία βεβαίως αύτη δεν ανταποκρίνεται εις τήν πρα

γματικότητα τής ιστορικής ζωής, ήτις είναι συνεχής καί δεν γνωρίζει απότο

μους τομάς. Καί δμως ή ιστορική ζωή είναι αδιάλειπτος διαδοχή πολλών πολι-
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τισμών, ών έκαστος έχει ίδιαιτέραν χροιάν. Το ίδιαίτερον όμως αύτοΰ χρώμα καί 

at εις στενοτέραν περιοχήν ενός μόνον πολιτισμού ίδίαίτεραι αποχρώσεις αύτου 

δεν διαδέχονται άποτόμως άλληλα. Ούτω δεν είναι δυνατόν να συρθή διαχωρι

στική γραμμή. Και δμως κατά την συνόρασιν τούτων διαφαίνεται ή πολυχρωμία 

τούτων ομοιάζουσα προς έκείνην του ουρανίου τόξου. Το παράδειγμα τούτο είναι 

λίαν πρόσφορον και συντελεί εις κατανόησιν της εναλλαγής και διαφοροποιή

σεως της ιστορικής ζωής εις ώρισμένα πως χρονικά διαστήματα. *Αν θέλο>μεν να 

εορωμεν άκριβέστερον χρονικον οριον θα άναζητήσωμεν τούτο εις τον χώρον εν φ 

δύο χρωματισμοί συμπλέκονται και αποτελούν εν άκαθόριστον μείγμα. Το ση-

μεΐον τούτο θα είναι εν συγκλονιστικών γεγονός, π. χ. σύγκρουσις πολεμική ή 

σπουδαία κυβερνητική πραξις. Το καλώς κεχρονισμένον τούτο σημείον χαράσσει 

την διαχωριστικήν γραμμήν και παρέχει τήν έντύπωσιν αποτόμου αλλαγής. 

Ή ιδιαιτέρα ούτω χροιά περιόδου τινός φαίνεται διακρινόμενη άπ' άλλων εις τι 

χρονικον σημείον και παρέχει τήν έντύπωσιν διαχωρίσματος τίνος. Τούτο δεν 

ανταποκρίνεται εις τήν ίστορικήν ροήν, άλλα προέρχεται εκ της μεθοδικής 

ανάγκης τοΰ τέμνειν και θεωρείν δλον και τμήματα αυτού καταλλήλως διηρθρω-

μένα. Ό τρόπος καθ' ον γίνεται τούτο δεν είναι κοινός και ένεκα τούτου υπάρ

χουν δια τον αυτόν πολιτισμον πολλαί και ποικίλαι κατατμήσεις. "Ο,τι επιζη-

τοΰμεν ως προς τήν άποδιδομένην εις τον έλληνικον κόσμον εκτασιν εντός τοΰ 

δλου πλαισίου εύρέος τινός έργου καλύπτοντος μείζονα τής Ελλάδος ιστορικόν 

χώρον, το αυτό πρέπει να πράξωμεν και εν τω ίδιαιτέρω πλαισίω τοΰ ελληνικού 

κόσμου. Ό είς εκαστον τμήμα απονεμόμενος χώρος θα ήθέλομεν και ενταύθα να 

είναι ανάλογος τής σημασίας αυτού. ^Αν δμως εκ ποικίλων λόγων ή συμμετρία 

αυτή είναι ανέφικτος, τότε είναι δυνατόν, ως έγένετο κατά τήν έκδοσιν του πο

λύτομου έργου της ιστορίας τοΰ Cambridge, να γράφουν τα κεφάλαια μείζονος 

σπουδαιότητος δια μεγαλυτέρων και αραιότερων στοιχείων ή να δοθή έ'κτασις 

μείζων δια καταλλήλου εκθέσεως των πολυπλεύρων και ποικίλων ερμηνειών επί 

γνωσθέντων έργων ή αποσπασμάτων τούτων. Ούτω, αναγραφομένης καί τής γε

νομένης ερμηνευτικής καί ερευνητικής εργασίας, εκτείνεται ο προς έ'κθεσιν χώρος 

κατά λόγον τής χρονικής διαρκείας τοΰ πολιτισμοΰ, τοΰ ύψους καί τής κλασσι-

κότητος διασωθέντων στοιχείων αύτοΰ. Ώ ς παράδειγμα ανισομερούς μεν άλλ' έκ 

των πραγμάτων καί τοΰ δλου χαρακτήρος τοΰ έργου επιβαλλομένης διατάξεως 

αποτελεί το περί τής αρχαίας ελληνικής ιστορίας έργον τοΰ Hermann Bengtson, 

Griechische Geschichte, München, I9602, εν τω πλαισίω της μεγάλης σειράς 

Handbuch der Altertumswissenschaft. Ή κατάτμησις εν τή ιστορία τοΰ Η. 

Bengtson, έπεχούση θέσιν εγχειριδίου τής άρχ. ελληνικής ιστορίας, έχει ώς ακο

λούθως : 
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Περίοδος Χρον. διάρκεια 'Αριθ. σελ» 

α') 'Από των άρχων της ελληνικής ιστορίας μέχρι 

των παραμονών του δευτέρου αποικισμού 1900—800 π.Χ. 49 

β') Ή περίοδος του μεγάλου έλλην. αποικισμού 800—500 π.Χ. 77 

γ') *Η περίοδος της ελληνικής πόλεως 500—360 π.Χ. 142 

δ') Ή ελληνιστική περίοδος 360— 30 π.Χ. 222 

ε') Το «Έλληνικον» εν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 42 

Κατά την βραχεΐαν άνάλυσιν εκάστου κεφαλαίου παρέχεται ως εικός ή. 

ευκαιρία να έκτεθή ή γνώμη του συγγραφέως επί βασικωτάτων προβλημάτων 

τής ελληνικής ιστορίας, ως τής φυλετικής προελεύσεως, τής γλώσσης, τής: 

σχέσεως των διαφόρων φύλων, τής σχέσεως προς προγενεστέρους, συγχρό

νους ή μεταγενεστέρους πολιτισμούς, των λόγων αποτυχίας τής προσπά

θειας προς συγκρότησιν ενιαίας πολιτικής κοινότητος κ.ά. Έ ν τω κεφαλαίω 

τούτω, ώς προεδηλώθη, πρέπει να αναγράφουν καί νύξεις τινές περί Ελλάδος 

εις τους έπειτα τόμους, ώς γίνεται καί δια τους προηγουμένους, καθ' όσον 

ή ελληνική ιστορία αναδύεται εκ τής ευρείας κοίτης του αρχαίου κόσμου καί 

τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, βυθίζεται δε εις τον κόσμον του με-

σαιώνος καί δι' αναγεννήσεων στοιχείων αύτοΰ, άφυπνιζόντων ληθαργοΰντας εις 

πάντα άνθρωπον σπινθήρας παρωθεί εις την έκτύλιξιν καί ζωογόνησιν τών πολι-

τισμογόνων στοιχείων τής άνθρωπότητος. 

Κατά την ανωτέρω έξέτασιν είναι δυνατόν να συλλέγουν καί να καταταχθούν 

είς ίδιαίτερον κεφάλαιον αϊ προβαλλόμεναι άξίαι ή τρωτά του ελληνικού πολιτι

σμού ώς καί αϊ δρώσαι δυνάμεις καί στόχοι αύτοϋ. Έ ν τέλει θα αναγραφή, αν 

μάλιστα πρόκειται περί παγκοσμίου ιστορίας τοϋ πολιτισμού, ή θέσις, ή οποία 

παρέχεται είς τον έλληνικον κόσμον είς την πανανθρώπινον άξιολογικήν πυρα

μίδα. Προς σαφεστέραν καί έποπτικωτέραν άντίληψιν τούτου έξετάζομεν κατά 

πρώτον καί σημειοΰμεν τον αριθμόν σελίδων, είς τάς οποίας εκτίθεται ή αρχαία 

ελληνική ιστορία. Ούτω δυνάμεθα να καθορίσωμεν την ποσοστιαίαν άναλογίαν 

εκάστου πολιτισμού του δλου έργου καί να προβώμεν είς σύγκρισιν. Βεβαίως ό 

παρεχόμενος είς ένα πολιτισμον αριθμός σελίδων δεν είναι πάντοτε ενδεικτι

κός τής σημασίας αύτοΰ διότι πολλοί άλλοι παράγοντες επιδρούν, ώς 

ώρισμέναι τεθεΐσαι άρχαί έπιβάλλουσαι δι' άλλους πολιτισμούς έξαρσιν στοι

χείων ελλειπόντων είς τον υπό έξέτασιν πολιτισμον ή εχόντων οπωσδήποτε 

ίδιαίτερον τι, αποτελεί δμως έντυπωσιακόν τι καί εύσύλληπτον ύπο του άναγνώ-

στου εκείνου, δστις δεν έχει τήν ύπομονήν να έξαγάγη συμπεράσματα εκ τής 

μελέτης τοϋ δλου έργου. 

Ή εξέτασις τών γονίμων καί παραμονίμων στοιχείων τοϋ έλληνικοΰ κό

σμου καί τών δρωσών έν αύτφ δυνάμεων καί ή σύγκρισις τούτων προς αντίστοιχα 

άλλων πολιτισμών αποτελεί άναγκαΐον συμπλήρωμα του προηγουμένου. Το θέμα 

τοΰτο, δυσκολώτατον καθ* εαυτό, γίνεται συνήθως υπό τοϋ συγγραφέως αύτοΰ, 
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άν πρόκειται περί ατομικής συνθέσεως, ή ενός των συνεργατών, αν πρόκειται 

περί συλλογικής, εν τέλει δε ως επί το πλείστον του Ολου έργου. 'Ιδιαιτέρως 

πρέπει να προβληθούν τα γονιμοποιά στοιχεία τα ικανά νά αφυπνίσουν τους εις 

πάντα άνθρωπον ληθαργουντας σπινθήρας, να διαπτύξουν και ελευθερώσουν τάς 

πνευματικά? αύτοΰ δυνάμεις. Ζωηρον ενδιαφέρον παρουσιάζει ακολούθως ò τρό

πος της τραγικής άναμετρήσεως τών άποδεσμευθεισών δυνάμεων. "Ο ελληνικός 

κόσμος παρέχει πολλά δείγματα αρμονικής συνυφάνσεως προς άποτέλεσιν ανθρώ

πων πλήρων και ενάρετων, εν τη αρχαία έννοία της λέξεως (ενηρμονισμένων). 

Ούτω ό ελληνικός πολιτισμός έχει τεραστίαν παιδαγωγικήν σημασίαν δια πάντα 

άνθρωπον και πάντας τους λαούς. 

Κατόπιν τών προγραμματικών τούτων άρχων, αϊ όποΐαι είναι δυνατόν να 

διαφοροποιηθούν πως αναλόγως τής υφής του υπό θεώρησιν έργου, παρατίθενται 

έ'ργα τινά, εις την έξέτασιν τών όποιων είναι δυνατόν νά χωρήσωμεν επί τή βά

σει τών εκτεθέντων. 
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'Αλλά και εις έργα μη καθαρώς ιστορικά περιλαμβάνονται στοιχεία της 

αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ό μέγας αριθμός τούτων και ή ποικιλία τοΰ πεδίου 
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νον τινάς τών γενικωτέρων κύκλων είς τους οποίους ή άρχ. έλλην. ιστορία απα
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