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Ούκ ολίγοι είναι οι παλαιότεροι, οι ευθύς εξ αρχής της εθνικής ημών πα

λιγγενεσίας χρονολογούμενοι, δράσαντες και διαλάμψαντες φιλόλογοι, οιτινες παρά 

τους επισφαλείς καιρούς καί την πολυειδή των καθ' εαυτούς χρόνων δυσκληρίαν, 

παρά την τότε σπάνιν ή ελλειψιν των απαραιτήτων επιστημονικών εφοδίων καί 

βοηθημάτων (βιβλίων καί βιβλιοθηκών), κατώρθωσαν δια τής ιδίας περινοίας καί 

επιμελείας να θεραπεύσωσιν εύδοκίμως την οίκείαν έπιστήμην καί άποδειχθώσιν 

εφάμιλλοι προς τους εν τη εσπερία συναδέλφους των, τινές δέ ϊσως καί ανώτεροι 

αυτών. Καί όμως άλλων μεν εξ εκείνων μόνον τα ονόματα είναι μόλις καί άμυ-

δρώς σήμερον γνωστά, άλλοι δέ έξερρύησαν παντάπασιν άπο τής μνήμης του 

έθνους, παραδεδομένοι ήδη εις την λήθην καί τήν άγνοιαν ού μόνον τών πολλών 

καί μη επαϊόντων, άλλα καί τών εξ επαγγέλματος φιλολόγων ναί, έλησμονήθη-

σαν ατυχώς καί αγνοούνται παντελώς καί ύπ' αυτών τούτων τών φιλολόγων, οί-

τινες ώφειλον καί να ήπίσταντο εκείνους λεπτομερώς καί να εϊχον άμα εν τη ερ

γασία χειραγωγούς καί πρότυπα παραδείγματα ! . Εις την τοιαύτην άτοπον καί 

άδικον, δός δ' ειπείν καί άσύγγνωστον λήθην, συνέτεινε προς άλλοις καί τούτο, 

δτι ένίων μεν τα έργα έμειναν κατά μέγα μέρος άσυντέλεστα καί ανέκδοτα, άλ

λων δέ τα πονήματα, συντελεσθέντα καί εκδοθέντα, δέν έτυχον έπανεκδόσεως, 

πολλαί δ' εκείνων πραγματεΐαι ύπάρχουσιν έγκατεσπαρμέναι εν περιοδικοΐς δυσ-

πορίστοις νυν ή καί πάντη άπροσίτοις. 

Εις τών ούτωσί εις άσύγγνωστον λήθην παρερριμμένων είναι άναμφιλέκτως, 

πρώτος εν τοις πρώτοις, ό 3 Ι ω . Οίκονομίδης, περί οδ διεξοδικώς διέλαβεν εν ταΐς 

«Φιλολογικαΐς Ύποτυπώσεσιν» ό άοίδιμος Δίον. Θερειανός. 

Ό 'Ιωάννης Ν. Οίκονομίδης έγεννήθη εν Κύπρω τω 1812 καί άνήκεν 

1) Τφ οντι, πόσοι, φεϋ, πα>αιότεροί τε καί νεώτεροι σοφοί δέν έχουσι περιέλθει εις 
λήθην, έν φ χρόνφ είς άλλους μετρίους καί αναξίους ανεγείρονται, καλλιμάρμαροι ανδριάν
τες ! Νομίζεις δτι ή βάσκανος μοίρα πλήττει άπηνώς υπό φθόνου τους υπερέχοντας, ϊνα 
άποδειχθη δτι πολλάκις αληθεύει ατυχώς το £ηθέν «τύχη τά θνητών, ούκ ευβουλία» καί 
«vitam regit fortuna, non sapientia». 
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είς οϊκον έκ των επιφανέστατων και πλουσιωτάτων. Άλλ' αϊ σφαγαί καΐ διώξειςτών· 

Τούρκων ι ήνάγκασαν πολλάς έγκριτους οικογενείας, εν αίς και ή και του Οίκονο-

μίδου, να καταφύγωσιν είς Τεργέστην. 'Ενταύθα ό μικρός 'Ιωάννης έμαθήτευσεν 

εν τη άνθούση ελληνική σχολή καΐ επιμελώς διήκουσε τών εγκυκλίων μαθημάτων 

περί τα δύο έτη, βτε μεσουντος του 1823 άπεδήμησε πανοικεί είς Κέρκυραν. 

"Αμα έκεΐσε άφικόμενος έγένετο δεκτός είς την Ίόνιον Άκαδημίαν (ίσοδύναμον 

προς Πανεπιστήμιον), κατά μεγάλην τινά έξαίρεσιν, όφειλομένην είς την εύφυίαν 

καΐ έπιμέλειαν του μαθητού, διότι δεν εϊχε συμπληρώσει το υπό του κανονισμού 

άπαιτούμενον τεσσαρακαιδέκατον Ιτος. Έ ν τη 'Ακαδημία διέπρεψεν υπέρ πάντας 

τους άλλους φοιτητάς είς τα μαθηματικά και την φιλολογίαν. Ό φύσει κριτικός 

αύτοΰ νους, είσχωρήσας βαθέως είς τα δυσχερή της γεωμετρίας και του διαφο

ρικού λογισμού προβλήματα, προσέλαβε τήν ευρυθμον και εύσύντακτον και αλη

θώς μαθηματικήν έκείνην περί τήν νόησιν καί τήν Ικφρασιν άκρίβειαν, ήτις έν 

πάσαις αύτοΰ ταΐς φιλολογικαΐς συγγραφαΐς αναφαίνεται. Έ κ δε τών πανεπιστη

μιακών διδασκάλων έξοχώτεροι και προσφιλέστεροι έγένοντο τω νεαρώ φοιτητή, 

δύο, ό «πρώτος "Αρχων», ήτοι ό Πρύτανις και συνάμα ιδρυτής τής 'Ιονίου 'Ακα

δημίας λόρδος North, κόμης του Guilford, καΐ ό διαπρεπής καθηγητής τής ελλη

νικής καΐ τής λατινικής φιλολογίας Κωνσταντίνος Άσώπιος, ό δια τήν μεγαλο-

πρέπειαν υπό τών Κερκυραίων προσαγορευόμενος «ιππότης» 2 . 

Περάνας τάς πανεπιστημιακάς σπουδάς ό Οίκονομίδης είχε να παλαίση 

προς πολλάς αντιξοότητας* διότι οΰτε τήν πάτριον εύπορίαν είχε πλέον οΰτε τα 

απαιτούμενα επιστημονικά βοηθήματα. Ή έν Κέρκυρα ίόνιος βιβλιοθήκη είχε 

μεν πως έμπλουτισθή δια δωρεών τών αγγλικών πανεπιστημίων, άλλ' έστερεΐτο 

τών νεωτέρων εκδόσεων καί λεξικών καΐ άλλων βαρύτιμων συγγραφών διό καΐ 

δεν έξήρκει εις τάς χρείας τών περί τήν φιλολογίαν ασχολουμένων. Πάσας ταύ

τας τάς δυσκολίας και ελλείψεις έδει να αναπλήρωση, έκ τών ενόντων, ό νεαρός 

επιστήμων δια τής άτρύτου εργασίας καΐ τών πλουσίων πνευματικών αρετών 

τών ύπο τής φύσεως αύτφ άφθόνως κεχορηγημένων. Έπεδόθη λοιπόν ακαταπό

νητος είς το έργον καΐ έγένετο μεν πρω'ιμως εντριβής περί τάς κλασσικάς γλώσ

σας, έξέμαθε δε προσέτι και νεωτέρας, μάλιστα δέ τήν ίταλικήν, ήν και έγραφε 

μετά γλαφυρίας. 

"Εχων δέ φύσει εύρεΐαν καΐ πολυδέγμονα και κριτικήν διάνοιαν ήσχολήθη 

περί πάντας τους κλάδους τής φιλολογίας, έν τή ευρύτατη έννοία του δρου λαμ

βανομένης, ήτοι τήν έτυμολογίαν καΐ σύνταξιν, τήν κριτικήν καί έρμηνείαν, τήν 

άρχαιολογίαν καί έπιγραφικήν, τήν διαλεκτολογίαν καί γλωσσολογίαν, τήν ιστο

ί) Ό θείος Πέτρος Οίκονομίδης, δημογέρων έν Λευκωσία, άπεκεφαλίσθη μετ' £λλω* 
προκρίτων καί ιεραρχών τω 1824. 

2) Ό προς τον Άσώπιον σεβασμός καί ή αγάπη του Οίκονομίδου διετρανώθη βραδύ·̂  
τερον, δτε εκείνος διεξήγε σφοδρον αγώνα φιλολογικον προς τον Χρυσοβέργην. Αύτεπάγγελ" 
τος τότε παρήλθεν είς τήν παλαίστραν δ μαθητής, ίνα συναγωνισθώ μετά του παλαιού διδα
σκάλου καί άποδείξη το δίκαιον καί τήν ύπεροχήν αύτοΰ. 
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ρίαν καί φιλοσοφίαν ήδυνήθη δ' εν πάσι να παρασκευάση αξιόλογους καί πρωτο

τύπους πραγματείας. 

Έ κ των πρώτων μελετών αύτοΰ ήτο ή άφορώσα εις^τον βίον καί το έργον 

του στωικού φιλοσόφου Κλεάνθους, του γνωστού διαδόχου του Ζήνωνος καί διδα

σκάλου του Χρυσίππου, ποιητου δε του πολυθρύλητου εις τον Δία ύμνου. Περί 

του φιλοσόφου εκείνου έφιλοτέχνησε λαμπράν καί καλλιεπεστάτην διατριβήν, ην 

άνέγνω ως πρόσφορον έγκαίνισμα εις την εν Κέρκυρα ίδρυθεΐσαν τότε καί περί-

φημον καταστάσαν φιλολογικήν «Έταιρείαν των φιλομαθών». Σκοπούμενης δε 

της ελλείψεως τών πηγών είναι άξιον θαυμασμού πώς κατώρθωσεν ό Οίκονομί-

δης να καλλιτεχνήση μετά τόσης χάριτος καί φιλολογικής ακριβείας την ύποτύ-

πωσιν του ήθους καί της αρετής του Κλεάνθους, νά διόρθωση δέ καί διαφώτιση 

εν παρόδω πάμπολλα χωρία Ελλήνων συγγραφέων, περισυλλέγων μεθ' υπομονής 

δσα μνημονεύονται περί του φιλοσόφου υπό δοκίμων καί άδοκίμων συγγραφέων \ 

Ή περί τα στωικά φιλοσοφήματα ασχολία ήγαγε τον άνδρα είς την μελέτην τών 

Ελλήνων καί 'Ρωμαίων συγγραφέων τών διαλαμβανόντων περί τών ηθικών καί 

θεολογικών δογμάτων της στωικής φιλοσοφίας* ιδία δε διέτριψε περί τον Άνναΐον 

Κορνοΰτον, είς ού" το έργον «περί της τών θεών φύσεως» (λελωβημένον πολλαχοΰ 

καί δυσκατάληπτον) έπήνεγκεν ίκανάς διορθώσεις. 

Αϊ δόκιμοι έπιστημονικαί εργασίαι προσεποίησαν τ φ Οίκονομίδη μεγάλην 

τιμήν, ής δείγμα ήτο καί ο διορισμός αύτοΰ είς την θέσιν καθηγητού του εν 

Κέρκυρα γυμνασίου (τω 1844)* ένθα ανετέθη αύτφ ή διδασκαλία τών ελληνικών 

καί τών λατινικών εις τάς ανωτέρας τάξεις. Ώ ς διδάσκαλος καί παιδευτής υπήρ

ξε, κατά κοινήν όμολογίαν, άπαράμιλλον πρότυπον. Είχε δέ πολλούς μαθητάς, 

ών τίνες κατέλαβον μετέπειτα επιφανείς εν τή κοινωνία τών γραμμάτων θέσεις* 

είς τούτους άνήκουσι, πλην άλλων, οι Διόσκουροι τής σεμνής δημοσιογραφίας 

καί έκδόται τής εν Τεργέστη εβδομαδιαίας φιλολογικής καί πολιτικής εφημερίδος 

«Κλειους», φιλολογώτατοι καί συγγραφείς έκπρεπέστατοι, του δ' έλληνος λό

γου άριστεΐς ανυπέρβλητοι, Δίον. Θερειανος καί Θεαγένης Atßaoäc, έτι δε ό 

ποιητής Άριστοτ. Βαλαωρίτης. 

Κατά τάς μαρτυρίας τών μαθητών ό Οίκονομίδης ήτο υπέροχος καί θαυ

μαστός διδάσκαλος ού μόνον διά την εύρυμάθειαν καί πολυγνωσίαν, άλλα καί δια 

το σεμνον καί έράσμιον ήθος, την καταπλήττουσαν εύγλωττίαν καί το ευγενές 

καί έπιβλητικον παράστημα. Διό καί ήγαπατο μεγάλως υπό τών μαθητών, οίτι-

νες εν τή διδασκαλία έκρέμαντο έκ τών χειλέων εκείνου. Άλλ' δπερ πρώτιστα 

καί μάλιστα διέκρινε τον διδάσκαλον, ήτο ή υπέρμετρος μετριοφροσύνη, ήτις προ

βαίνουσα πολλάκις μέχρι του «λάθε βιώσας», έγένετο αφορμή, δπως ύπ' άλλων 

μέν άγνοηθή, παρ' άλλων δε μη τύχη έπαξίας τιμής. Ή τ ο δηλαδή καθ' ύπερβο-

1) Ή περί Κλεάνθους πραγματεία, ής εύρεϊαν περίληψιν παρέχει 6 Θερειανός, έγκω-
μιάζων αυτήν ώς €τιμαλφη μαργαρίτην τών καθ* ημάς ελληνικών γραμμάτων», έμεινε κακή 
τύχη, ασυμπλήρωτος καί ανέκδοτος. "Ενια σποραδικά αποσπάσματα μαρτυροΰσιν δτι ό Οίκο
νομίδης ήσχολήθη ιδιαιτέρως περί τήν στωϊκήν φιλοσοφία*. 
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λήν άφιλόδοξος καΐ άνεπίδεικτος, άκομπος και περισσώς μετριόφρων, φεύγων επι

μελώς πάν δ,τι είχε τήν έ*μφασιν καΐ ελαχίστου ίχνους φιλαυτίας, πολλάκις 8è 
μειών καί ύποτιμών τήν ιδίαν αυτού άξίαν ! 1 Καί οσάκις δε έποιεΐτο φιλολογικάς 

επικρίσεις, διετήρει το άπειρόκακον ήθος καί τήν χαρίεσσαν φιλοφροσύνην* έσπού-

δαζε παντί τρόπω να μη έπιδείξη μηδέ τήν έλαχίστην άλλοτριότητα προς τους 

άντιφρονοΰντας, ών τήν φιλοτιμίαν σφόδρα περιεΐπε καί έθεράπευεν. Είναι άξια 

προσοχής ή κρίσις μαθητού του « Ό Οίκονομίδης ήτο χωρίς αμφιβολίας μεγίστη 

διανοητική δύναμις, ήτις δμως εμεινεν, ως μή ώφελεν, άνεκπόριστος* διότι κα-

τεδίκασεν αυτός εαυτόν εξ υπερβολικής φιλοτιμίας καί ευαισθησίας, εις άφάνειαν-

καί άχρηστίαν διότι ήμαυρώθη εκουσίως καί δή καί ήσμένιζε σφόδρα επί τη αύ-

τοβούλω ταύτη αμαυρώσει, ίνα μή φωραθή διαμιλλώμενος προς τα συνήθη τοις 

πλείστοις άγυρτικά επιτηδεύματα». 
€0 εκ τών πρώτων μαθητών, μετέπειτα δέ οίκειότατος καί επιστήθιος φί

λος, συσχολαστής καί αχώριστος συνεργάτης του Οίκονομίδου, ό πολύς Θερεια-

νός, άποθαυμάζων καί οιονεί λατρεύων τον διδάσκαλον χαρακτηρίζει αυτόν «σο-

φόν», «φιλόσοφον», αεΰστομον καί περί τους λόγους δεινον», «πρύτανιν τών Ε λ 

λήνων φιλολόγων». Ώ ς διδάσκαλος, επιλέγει, καί ως ερμηνευτής αρχαίων Ελλή

νων συγγραφέων ήτο εφάμιλλος προς τους αρίστους εν Γερμανία καθηγητάς* είχε 

φύσει κριτικον νουν παρ' αύτω ή κριτική ήτο αχώριστο« άπο της ερμηνευτικής* 

ή φυσική αυτού" οξυδέρκεια, έχουσα επίκτητα εφόδια μακράν μελέτην καί διηνεκή 

άσκησιν, ώρμάτο άπο της αρχής δτι ή ελληνική είναι ή Λογικωτάτη τών γλωσ

σών, ουδέν περιέχουσα το αύθαίρετον καί το τυχαΐον. 'Αλλά το μέγιστον του 

ανδρός πλεονέκτημα ήτο δτι ένεφιλοχώρει γοργώς καί εύίπτόχως είς τον νουν τών 

συγγραφέων, πρώτιστα καί μάλιστα δια της εμβριθούς παρεξετάσεως τών παρ' 

αύτοΐς άπαντώντων χωρίων είχε δέ καί τήν άξιοθαύμο(στον τέχνην νά ποιή τα 

νενοημένα σαφή τοις πάσι καί καταληπτά διά συνεκτικ<)οτάτων καί ευκρινέστα

των ερμηνειών. Καί δμως παρά τήν έμφυτον ταχύτητα της έμβαθύνσεως ήτο 

άείποτε εφεκτικός καί πως σκεπτικός* εξέφερε τάς ιδίας κρίσεις μετά τίνος υπο

στολής καί ενδοιασμού, ώς έάν ήθελε νά μεταδώση εις τους άλλους μέρος της έ\* 

αύτω ένοικούσης μετριοφροσύνης. 

* * 

Τοιούτος τις δ άνθρωπος, ό έπιστήμο^ν καί è διδάσκαλος. Παραπλησίως 

προς τήν διδακτικήν δράσιν εχώρει ή άλλη του Οίκονομίδου εργασία προς πάρα-

1) 'Εντεύθεν νοείται, διατί τα εκδιδόμενα πονήματα αύτοΰ έστελλεν είς ελαχίστους 
μόνον φίλους καί διατί, οσάκις έγίνετο περί τών πραγματειών του λόγος, έφ' οίς πας δλλος 
ευλόγως θα έσεμνύνετο καί έκαυχατο, αυτός μετά τίνος μειδιάματος ε*λεγε περί της μέν δτι 
ήτο άίπεπτον (άχώνευτον) αποκύημα νεανικής ηλικίας, περί της δέ δτι δέν ήτο προωρισμένη 
εις δημοσίευσιν. Είναι περίεργον ψυχολογικόν φαινόμενον ατολμίας καί δειλίας, μετριοφροσύ
νης καί ταπεινώσεως προβαινούσης είς ελάττωμα καί έχούσης άντίστροφον λόγον προς τήν 
άξίαν κ*ί τήν σοφίαν. 
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σκευήν πρωτοτύπων φιλολογικών πραγματειών, περί ών έ'σται κατωτέρω ο λόγος, 

και προς διερεύνησιν των αρχαίων συγγραφέων, είς ους συνέτασσε κριτικάς καΐ 

έρμηνευτικας παρατηρήσεις. ΚαΙ διδάσκων καί διαλεγόμενος, ενίοτε δε και παί

ζων διώρθου χωρία άφορώντα εις τα παραδεδομένα κείμενα ποιητών καί πεζο

γράφων. Οι δέ συγγραφείς, είς ους ιδιαιτέρως ήσμένιζε καί κατ' εξοχήν έφιλο-

χώρει ήσαν δ Θουκυδίδης καί 6 ρήτωρ Λυκούργος, ό Όμηρος καί ό Αισχύλος, 

ό Θεόκριτος, τα αποσπάσματα του Δημοκρίτου καί οι είς την στωϊκήν φιλοσο-

φίαν αναφερόμενοι συγγραφείς, προς δ' έτι ο 'Αθηναίος, Στέφανος ό Βυζάντιος 

(εθνικά) καί τα αποσπάσματα Πτολεμαίου του 'Ηφαιστίωνος «περί της είς πολυ-

μαθίαν καινής ιστορίας»' ούχ ήκιστα δέ έφιλήδει είς τάς λεγομένας γλώσσας του 

'Ησυχίου, ών πολλάς εύστόχως διεσάφησε καί ήρμήνευσεν. Ύπο του γλωσσο-

γράφου τούτου χειραγωγούμενος ήδυνήθη να έτυμολογήση ορθώς λέξεις κακώς 

ύπ' άλλων έτυμολογηθείσας. 

Ειρήσθω δέ δτι, άφ' δτου ήρξατο εκδιδομένη (τω 1861) ή πρόσθεν μνημο

νευθείσα τεργεσταία έφημερίς «Κλειώ», ό Οίκονομίδης κατεχώριζεν εκ διαλειμ

μάτων φιλολογικάς καί κριτικάς διατριβάς, εν αις ή διαφώτισις του Ποσειδιπ-

πείου επιγράμματος καί ή περί του εθνικού ονόματος «Βυζαντινός» ή «Βυζαντι

νός». Έκεΐ προς άλλοις ήλεγξε τήν μετάφρασιν επιγραφής, υπό του γερμανού 

καθηγητού Klotz γενομένης, καί παρέθηκεν άλλην (ιδίαν αύτοΰ) κρείττονα. 

Το λεκτικον του Οίκονομίδου είναι πρότυπον όρθορρήμονος καί ήδυεπους 

ίφους' ό γραφικός αύτοΰ χαρακτήρ διαλάμπει δια της χάριτος καί αρμονίας της 

περί τήν τεχνικήν σύνθεσιν καί τήν ευσταθή τών λέξεων καί προτάσεων διάταξιν. 

«Το κανονικον καί εΰρυθμον τών περιόδων έχει τι δμοιον ή παραπλήσιον προς 

τήν κανονικήν εύτονίαν καί εύαρμοστίαν τών μελών καλλινίκου αθλητού. Το κάλ

λος τών νοημάτων είναι τεχνικώτατα έξυφασμένον διά λέξεων εμμελών καί γλα

φυρών, ένθα το βραχύ, το σύμμετρον καί το στιλπνον του λόγου καί το άνθηρον 

βίμα του χρωματισμού καταμηνύουσι τον έμπειρον τεχνίτην. Το λεκτικον του Οί

κονομίδου έχει τήν σπανίαν άρετήν δτι είς ούδένα έρχεται κίνδυνον να παλαιωθή». 

Καί αληθώς ό άναγινώσκων τήν περί Κλεάνθους θαυμασίαν διάλεξιν αισθάνεται 

τήν οσμήν του γλυφάνου καί νομίζει δτι άπηγγέλθη ουχί προ εκατόν καί τριά

κοντα ώς έγγιστα ένιαυτών άλλ' υπό τίνος συγχρόνου εκλεκτού λογίου. 

Το τοιούτο ύπέροχον λεκτικον έπέδρασεν ,ώς ήτο ευλογον, ίδία καί κατ* 

εξοχήν έπί τους προσφιλείς μαθητάς, τα εξαίρετα εκείνου παιδεύματα καί ανα

στήματα, Θερειανον καί Λιβαδαν, δι* αυτών δέ καί έπ' άλλους (ατυχώς ουχί πολ

λούς) νεωτέρους, ών ή ορθοέπεια καί καλλιρρημοσύνη έμμεσον έχει καί βαθεΐαν 

τήν ρίζαν είς τον δαιμόνιον εκείνον Κύπριον. 

Ή έκπρεπής καί πρωτότυπος επιστημονική παραγωγή καί ή ευδόκιμος 

διδακτική δρασις, ούχ ήττον δέ καί το έξαίρετον ήθος κατέστησαν τον Οίκονομί-

δην περιφανή καί ένδοξον εις τους φιλολογικούς κύκλους καί προσεπόρισαν αύτώ 

δικαίαν παρά πάντων τιμήν, επέτρεψαν δέ αύτώ να γνωρίση εν τω πολύμοχθη 

βίω καλάς τινας ημέρας. ΕΙχεν ήδη συνδεθή δια στενής φιλίας μετά πολλών εν 

Κέρκυρα λογίων, ιδία δέ μετά του διασήμου ίστοριοδίφου καί φιλολόγου 'Ανδρέα 
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Μουστοξύδου. Τούτου ήτο ή δεξιά χειρ καί εν τη ερμηνεία των επιγραφών καΐ 

εν άλλοις πολλοίς, μάλιστα δε εν τη αναδιοργανώσει της δημοσίας της Επτανή

σου εκπαιδεύσεως. "Οτε ό Μουστοξύδης έγένετο "Αρχων (δηλαδή υπουργός) της 

παιδείας, προσέλαβε γραμματέα τον Οίκονομίδην, λήγοντος του 1857. Ούτος δ' 

ευθύς μετ' ολίγον (αρχομένου του 1858) κατεστάθη καθηγητής της 'Ιονίου 'Ακα

δημίας, μετά δε τον θάνατον του Μουστοξύδου, προς καιρόν υπουργός της παι

δείας. Τοιούτω τρόπω ό σοφός καί μετριοφρονέστατος άνήρ, οιονεί ανεπαισθήτως 

καΐ άκων, άνήλθεν επαξίως εις τα ανώτατα αξιώματα. 

* * * 

Είναι άξιον προσοχής δ τι ό αποδειχθείς κράτιστος φιλόλογος απεδείχθη και 

άριστος παιδαγωγός. Λέγομεν τοΰτο, διότι αί εις το Κοινοβούλιον ύποβληθεΐσαι 

εκθέσεις περί της δημοσίας εν Έπτανήσω εκπαιδεύσεως ήσαν άπασαι έργον του 

Οίκονομίδου. « Ό τέως ερμηνευτής αρχαίων συγγραφέων και επιγραφικών μνη

μείων, άριστα έκπορισθείς τον θησαυρον μακροχρονίου εμπειρίας, εξ ιδίας δε 

σπουδής κχί αυτοψίας ερευνήσας τάς αιτίας τών κακώς κειμένων καΐ τήν φύσιν 

σταθμήσας τών έπενεκτέων μεταρρυθμίσεων, εισηγείται νέον καί λυσιτελέστατον 

περί της διατάξεως της παιδείας πρόγραμμα, οίον σχετικφ τω λόγω ουδείς πώ-

ποτε τών εν 'Αθήναις προϊσταμένων της δημοσίας εκπαιδεύσεως οΰτε έσχεδία-

σεν οΰτε έξεπόνησεν έπ' ωφελεία τών εν Ελλάδι σχολείων». 

Δέν δυνάμεθα βεβαίως ενταύθα να είσέλθωμεν εις λεπτομέρειας του εκπαι

δευτικού συστήματος του Οίκονομίδου, άλλα καί δέν δικαιούμεθα νά παρέλθωμεν 

δλως εν σιγή γενικάς τινας αύτου διατάξεις καί αρχάς, δυναμένας νά καταστώσι 

καί σήμερον σύμβουλοι πολύτιμοι καί οδηγοί. 

Προ παντός απαιτείται ή διδασκαλία τών μαθημάτων υπό ειδικών διδασκά

λων προς αποφυγήν της ημιμάθειας καί έπιπολαιότητος. Διαφερόντως δε στρέφε

ται ή προσοχή εις τήν προκαταρκτικήν (τήν λεγομένην νυν στοιχειώδη ή κατω-

τάτην) έκπαίδευσιν ής χάριν απαραίτητος αποβαίνει ή ιδρυσις τυπικών (τουτέστι 

προτύπων) σχολείων προς μόρφωσιν άξιων καί ικανών διδασκάλων ι, έτι δέ ή κα

τασκευή καταλλήλων οικοδομημάτων εις χρήσιν τών εν τοις χωρίοις σχολείων 

μετά προσκειμένων γηπέδων, εις εφαρμογήν της πρακτικής γεωργίας. 

Εις τήν στοιχειώδη ή δημοτικήν έκπαίδευσιν επακολουθεί ή μέση, ήτις πε

ριλαμβάνει Γυμνάσια καί Λύκεια, έκεΐνα μεν τετραετή καί επαγγελματικά, άγοντα 

1) Τα τοιαύτα σχολεία παρέχουσιν ού μόνον τήν κρατίστην μέθοδον, άλλα καί εμποιοϋ-
σιν είς τδν μέλλοντα διδάσκαλον φιλομάθειαν καί φιλοπονίαν, σπουδαίαν συμπεριφοραν και 
καλάς έξεις καί κλίσεις, μηνυούσας χρηστότητα τοϋ ήθους, τέλος δέ άπλοϋν καί γοητευτικον 
της διδασκαλίας τρόπον, δι' οδ ό αγαθός παιδευτής διεγείρων έξ αρχής ζωηράν τών παίδων 
τήν περιεργίαν προσελκύει καί συνέχει αυτούς δι' δλης της παραδόσεως, ώστε έκ τοΰ στόμα
τος εκείνου ανηρτημένοι παρακολουθοΰσιν άνευ τινός περισπασμοϋ ψυχαγωγούμενοι άμα καί 
διδασκόμενοι. 
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είς ώρισμένα επιτηδεύματα, ταΰτα δέ πενταετή ί . Είς τάς τρεις κατωτέρας τά

ξεις του Λυκείου θα διδάσκωνται και βιωφελή μαθήματα, at δε δύο άνώτεραι θα 

χρησιμεύωσιν εις φιλολογικήν καί έπιστημονικήν προπαιδείαν 2 . Έ ν άμφοτέροις 

τούτοις τοις σχολείοις θα διδάσκηται προ πάντων ή αρχαία ελληνική γλώσσα, ώς 

το σπουδαιότατον τών παιδευμάτων, ώς το άψευδέστερον μαρτύριον της ημετέ

ρας φυλής' επικουρικά δέ της ελληνικής θά είναι ή λατινική, ή ρητορική καί 

μάλιστα ή φιλοσοφία. Και ή μέν κ α τ ω τ ά τ η έκπαίδευσις, κοινή ούσα καί άναγκα-

στή (υποχρεωτική), θα παρέχηται δωρεάν, τιμωρουμένων αυστηρώς τών αδιάφο

ρων γονέων, ή δέ μέση θα είναι έκουσία (προαιρετική) καί ενωνος 3 . 

"Οπως αν εχη, το σύστημα τοΰτο παρά μέν τών διδασκάλων απαιτεί επι-

στήμην καί διδακτικήν μέθοδον όρθήν 4 , παρά δε τών μαθητών τήν κ α τ ' οίκον 

προμελέτην καί έπιμελέτην* επιδιώκει παντι τρόπω τήν αποφυγήν κούφης πολυ

μάθειας καί τήν έπίτευξιν βαθείας μορφώσεως, δ ' ης περιστέλλεται ή ημιμάθεια 

καί αλαζονεία, ή έπιπολαιότης καί άγυρτεία" μεριμνφ περί της αναπτύξεως του 

θρησκευτικού συναισθήματος, διότι διανοητική άνάπτυξις άνευ ηθικής είναι βλα

βερά μάλλον ή ωφέλιμος, ηθική δέ τελειότης άνευ θρησκείας ουδέποτε δύναται να 

ύπαρξη. 

Ή δέ έκθεσις, δι' ης ύποτυποΰται το προκείμενον σύστημα «δεν είναι ξηρά, 

1) Τα Λύκεια Ιδεί να είναι ολίγα, καθιδρυόμενα άνα εν έν εκάστη τών κατά νήσους 
πόλεων. 

2) Παραπλήσιον έκπαιδευτικόν σύστημα είχον πρό τίνων ετών υποδείξει, ώς μάλιστα 
εύαρμοστοΰν καί Εδία ώφέλιμον τη ημετέρα πατρίδι, οι παρ' ήμϊν εξαίρετοι παδαγωγοί, αεί
μνηστοι καθηγηταί Νικ. Έξαρχόπουλος καί Κων. Γεωργούλης. ToûV αυτό απέδειξε πολλα-
χώς καί έναργώς ώς ορθόν καί πρέπον σύστημα ό ούχ ήττον ευδόκιμος παιδαγωγός καί πρό
εδρος τοϋ εκπαιδευτικού συμβουλίου Ίω. Σκουτερόπουλος. 'Αλλ' ό άείποτε κατά της παιδείας 
ημών έλλοχεύων κακός δαίμων δέν επέτρεψε τήν έφαρμογήν τών λαμπρών σχεδίων. 

3) Ένταϋθα έπιτραπήτω ήμϊν να παρατηρήσωμεν οτι είναι δίκαιον καί συμφέρον να 
παρέχηται δωρεάν ή πασών τών βαθμίδων παιδεία είς τους άπορωτέρους μαθητάς, εφ' Οσον 
διακρίνονται επί ενφνΐα καί επιμέλεια, ουχί δέ είς πάντας τους άπορους. Διότι οί αμελείς καί 
άφυεϊς άποροι, βοηθούμενοι, θά προχωρήσωσι μέν Ί'σως μέχρι τινός άλλα δέν θά δυνηθώσι να 
έξίκωνται είς το τέρμα μηδέ νά είσέλθωσιν είς πανεπιστημιακάς ή άλλας ανωτέρας σχολάς. 
Τότε δμως θά είναι αργά* δέν θά καταδέχωνται πλέον νά έπανέλθωσιν είς τους αγρούς ή τά 
επιτηδεύματα τών ίδίων γονέων' θά άποβώσιν αργόσχολοι καί θεσιθήραι- θά ύπολαμβάνωσιν 
εαυτούς θύματα αδικίας καί θά είναι ευάλωτα ϋρμαια έλλοχευόντων αναρχικών. Διό φοβού
μεθα δτι «ή δωρεάν παιδεία», αδιακρίτως παρεχομένη είς άξιους καί αναξίους, θά άποδειχθη 
βλάβης μάλλον ή ωφελείας παραίτιος. "Επειτα δέ δέν νοοϋμεν, διατί οί εύποροι καί οί πλου. 
σιοι δέν πρέπει νά είσφέρωσι μικράν τίνα συμβολήν, τελούντες τρόπον τινά ελάχιστον φόρον 
είς τήν πολιτείαν, προς έκπαίδευσιν τών εαυτών τέκνων, καθά άλλως συμβαίνει πανταχού 
άλλοθι. Ή μήπως τό Κράτος ημών είναι τό δημοκρατικώτατον καί τό πλουσιώτατον απάν
των τών άλλων ; ! 

4) Έάν—έγραφε—σκοπός πάσης διδασκαλίας είναι ή προς τους διδασκόμενους μετάδο-
σις ων τις επαγγέλλεται νά διδάξη, ακολουθεί δτι ού μόνον οί μή επισταμένοι α διδάσκου-
σιν, άλλα καί οί μή είδότες διδάσκειν ά έπίστανται, ώς ουδέν προς τόν σκοπόν τούτον συμ
βαλλόμενοι, ουδέ διδάσκαλοι δύνανται κυρίως νά όνομασθώσι, καί δτι μόνοι άξιοι της προση
γορίας ταύτης είναι οί άμα μέν επισταμένοι άμα δέ είδότες διδάσκειν ά έπίστανται. 
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σόλοικος καί άκαλλής, ως αϊ πλείους των εν 'Αθήναις επιμελητών της παιδείας, 

άλλα γλαφυρά και επαγωγός, διδακτικωτάτη καί μεστή εμβριθών σκέψεων καθο

λικών καί μερικών». 

* 
* * 

Ταΰτα κατχδϊίκνύουσιν οποίαν καί όπόσην εϊχεν ό άνήρ καί περί τα εκπαι

δευτικά, ούδεν ήττον ή περί τα φιλολογικά, ασυνήθη έμπειρίαν καί όρθοκρισίαν. 

Ό Οίκονομίδης έξηκολούθησε να διδάσκη έν τη Ίονίω 'Ακαδημία μέχρι του 

έτους 1864, οπότε, λόγω οικονομίας, προσαρτηθείσης ήδη της Επτανήσου, κα-

τηργήθη ή 'Ακαδημία, θεωρηθέντος του εθνικού πανεπιστημίου επαρκούς εις πλή-

ρωσιν τών αναγκών της ανωτάτης παιδείας. 

'Αλλά τότε δη τότε συνέβη ανήκουστος αδικία. Διότι μετεκλήθησαν μεν εις 

το έθνικόν Πανεπιστήμιον ενιοι τών καθηγητών της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, παραδό

ξως δ' δμως παρελείφθη ο Οίκονομίδης, τών συγχρόνων φιλολόγων ο κράτιστος, 

ò αληθώς «πρύτανις τών Ελλήνων φιλολόγων». Καί δντως ό επισκοπών την έπι-

στημονικήν κατάστασιν τών τότε χρόνων (τών όλίγω προ της εμφανίσεως του 

Κόντου), θα συνομολόγηση ότι δέν ελειπον παρ' ήμΐν οι οπωσδήποτε εύδοκιμοΰν-

τες φιλόλογοι, άλλα πάντων προεΐχον δύο, ό Άσώπιος καί κατ' εξοχήν ό Οίκο

νομίδης. Βεβαίως ό Κωνσταντίνος Άσώπιος (1790—1872), εύμοιρήσας ευρείας 

ευρωπαϊκής μορφώσεως καί εύτυχήσας να ζήση βίον μακρόν καί άνέφελον καί 

άνετον, ήρεμον καί ήσύχιον, εργασθείς δε φιλοτίμως καί επιμελώς ήδυνήθη να 

εκπόνηση ικανά πονήματα καί να ώφελήση μεγάλως δια της διδασκαλίας καί 

τών έργων αύτοΰ, μάλιστα δε δια τών Συντακτικών. Πλην άλλα τα έργα ταύτα, 

ήκιστα κατά ποσόν ανάλογα προς τήν μακροβιότητα του συγγραφέως, δέν μη-

νύουσι δύναμίν τίνα δημιουργικήν καί πρωτότυπον ούδ' άπαντώσι το παράπαν έν 

αύτοΐς ϊχνη τών διακρινουσών τον Οίκονομίδην αρετών, ή φιλολογική δηλονότι 

πολυμέρεια, ή φυσική κριτική άγχίνοια ή δι' ακαριαίας εύθυβολίας εις τον νουν 

τών συγγραφέων βαθύτατα εισχωρούσα, ή λεπτή καί φιλόσοφος διανόησις, ή ερ

μηνευτική δεινότης καί ή πρωτοτυπία ή περί πάντας τους φιλολογικούς κλάδους 

θεσπεσίως διαλάμπουσα καί τέλος ή ανθηρά καί όρθοεπής ελληνική φράσις ή απα

ράμιλλος. 

Καί δμως, τοιούτον οντά τον Οίκονομίδην ή κυβέρνησις τών 'Αθηνών ου 

μόνον δέν προσεκάλεσεν εις το έθνικόν πανεπιστήμιον, άλλα καί βαρβάρως απέ

λυσε (τω 1865) άπο της έν τω Λυκείω Κερκύρας θέσεως* δπερ δε καταντά άπί-

στευτον, άπεστέρησεν αυτόν της νενομισμένης συντάξεως ! Δια τήν τοιαύτην-

άπρεπή καί έπαίσχυντον διαγωγήν υπερπλήρης ευλόγου άγανακτήσεως ό Θερεια-

νός έκχεϊται εις δεινούς σχετλιασμούς καί στηλιτεύει δριμύτατα τήν πρωτοφανή 

εις άνδρα σοφον καί σεμνον έπιγενομένην άδικον καί ανηλεή καί κατάπτυστον-
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συμπεριφοράν. . . 1 . "Ύστερον (τω 1870) (άγνωστον πώς και διά τίνος) διωρίσθη ο 

Οίκονομίδης γραμματεύς του βασιλέως Γεωργίου. 'Αλλά μη εύρίσκων, φαίνεται, 

τήν θέσιν ταύτην σύμφωνον προς τον χαρακτήρα καΐ τάς οικείας αύτω έπιστη-

μονικάς ασχολίας παρητήθη μετά τίνα χρόνον καί κατέλιπε τήν Ελλάδα (τω 

1872) ανεπιστρεπτί. ΕΖναι δ' εύκολον να φαντασθή τις, υπό πόσης πικρίας καΐ 

άθυμίας κατείχετο ό σοφός άλλ* άτυχης Κύπριος καταλείπων δια παντός το έδα

φος της ελευθέρας πατρίδος, εις ην, εάν ετύγχανε της οφειλομένης αύτω τιμής 

καί άπέλαυε του απαραιτήτου ήρεμαίου καί απερίσπαστου βίου, θα κατέλειπεν 

αναμφιβόλως τιμαλφεστάτους και ατίμητους φιλολογικούς θησαυρούς 2 . 

Πώς διήγαγε τα υπόλοιπα δώδεκα του βίου ετη, δεν ήδυνήθημεν να δια-

κριβώσωμεν. Τούτο μόνον μανθάνομεν δτι τω 1872 άπήλθεν εις Βιέννην (οπού 

άπό του 1870 είχεν εγκατασταθή οριστικώς ό Θεαγ. Λιβαδάς), κατόπιν δε (άλλα 

πότε ακριβώς ;) μετέβη εις Τεργέστην, ένθα παρέμενε συνεχίζων μόνος τήν ίχ8ο-

σιν της «Κλειοΰς» ό Δίον. Θερειανός 3 . Ούτος πληροφορεί δτι τάς τελευταίας 

του πολύπαθους βίου ημέρας διήλθεν ό Οίκονομίδης εν Τεργέστη, σπανίως μέν 

άνοσος, ως επί το πλείστον δε πάσχων ύπο αλλεπαλλήλων άρρωστημάτων, άτινα 

κατέβαλον επιτέλους το όσημέραι κατερειπούμενον σώμα, άλλα δεν ίσχυσαν νά 

συγκαταβάλωσιν εξ ίσου τήν φωτεινήν αύτου διάνοιαν καί μεγαλόφρονα ψυχήν. 

«'Αφανής, πανέρημος καί άκλαυστος, έτελεύτησε τη 15 Νοεμβρίου του 1884 εν 

τη αύτη φιλοξενώ πόλει, ένθα προ έξήκοντα καί τεσσάρων ενιαυτών προσήλθε 

πανοικεί, φεύγων τών Τούρκων τήν ρομφαίαν» 4 . 'Αλλ' ουχί* ό σοφός πρεσβύτης, 

αν άπέθανεν έρημος οικείων καί συγγενών, δμως δεν άπέθανεν, ουχί, «ούτε παν

έρημος ούτε άκλαυττος». Διότι τους οφθαλμούς τοϋ θανόντος έκλεισε περιαλγώς 

καί νεκροστόλος έγένετο περιπαθής καί θρηνωδός, είτα δ' ευθύς επαινετής καί 

εγκωμιαστής ό ευλαβής εκείνου πρώτος μαθητής, το έπίλεκτον πνευματικόν του 

τέκνον, ό πολύς Θερειανός. 

Ό Οίκονομίδης αποθνήσκων κατέλειπεν ολίγα μεν καί λαμπρά έργα έκδε-

1) Είναι αξιομνημόνευτοι ο'ι λόγοι τοϋ Θερειανοϋ οί το κϋρος αυτών καί νυν τηροΰν-

τες, καθ' ους «ψευδόσοφοι καί σεμνότυφοι άνθρωποι, έμμετρων καί πεζών κεντρώνων γελοιό

τατοι συρραφεϊς, μετεποιήθησαν αίφνης έκ πυγολαμπίδων εις καλλιφεγγείς ήλίους, παντοία δε 

χα&άρμαζα άνήλϋον itera ϋοονβον πολλον είς ιάς {ψηλός σφαίρας τή·: φιλολογικής δόξης, κα#* 

$ν χρόνον οί αληϋεϊς μαργαριται διετέλονν ερριμμένοι εν τω βνϋφ ιής άαημόιητος καί της λήθης 

(αοτ. σ. 112)». 

2) Πόσαι αληθώς μεγάλαι δυνάμεις, μένουσαι άργαί καί άνεκπόριστοι, διάγουσιν εν παρα-

βύστω" πόσοι, εύστόχως διατιθέμενοι, ήδύναντο να άποβώσι χρησιμώτατοι εις τήν έπιστήμην 

καί τήν πατρίδα. Καί εξ εναντίας, πόσαι μετριότητες, έπιδεξίως άναρριχηθεϊσαι, δέν απεδεί

χθησαν κουφαι κεφαλαί καί ανωφελείς κηφήνες ! 

3) Έ κ της φράσεως τοϋ Θερειανοϋ, δτι «κατά τα τελευταία τοϋ πολύπαθους βίου του 

πέντεκαίδεκα έτη κατέστησε με συμμέτοχον καί συλλήπτορα τών φιλολογικών καί γλωσσο" 

λογικών ζητήσεων, (αύτ. σελ. 111. Πρβλ. καί 296) συνάγομεν ευλόγως δτι ό άπό τοϋ διδα

σκάλου ά π ο χ ω ρ 1 σ μ ά ς τοϋ ανδρός ήτο βραχύτατος' κ α τ ' άκολουθίαν ό Οίκονομίδης θα διέτρΓ 

ψεν έν Βιέννη ελάχιστον τίνα χρόνον. 

4) Έ ν θ . άνωτ. 378. 
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δομένα, τα δε πλείστα και σπουδαιότατα κατά το μάλλον ή ήττον ατελή, άσυντέ-

λεστα δηλαδή καί επομένως ανέκδοτα. Είναι σημειώδες δτι ή ανήσυχος καί άγχί-

στροφος, ή φύσει κριτική καί προς τήν καθολικότητα όρμώσα φιλοσοφική του 

ανδρός διάνοια δέν ήρκεΐτο εις ολίγα θέματα ή τινας συγγραφείς, άλλ' αεί μάλ

λον έτεινε να εύρύνη τον κύκλον της έρεύνης καί περιλάβη εις αυτόν πάν δ,τι ανή

κει εις τήν φιλολογίαν, ικανή να τελεσιουργήση εν πασιν έργα πρωτότυπα καί 

ρηξικέλευθα. Καί θα επετύγχανον οι μεγαλεπήβολοι εκείνου σκοποί, εάν εις τα 

δαψιλέστατα καί σπάνια της φύσεως πνευματικά χαρίσματα προσήρχετο συνερ

γός ή εύνοια της τύχης—εάν μή παιδιόθεν ερριπτάζετο υπό της κακής μοίρας 

πλάνης δεΰρο κάκεΐσε, θΰμα της διωκόμενης Κύπρου, εάν μή κατεθλίβετο υπό 

παντοίων αναγκών, αυτός ό άπα γένους πλουσιώτατος, εάν τέλος εν επιμετρώ δέν 

κατετρύχετο υπό λυγρών νόσων καί άρρωστημάτων. «Είναι ζημία μεγάλη τών 

ελληνικών γραμμάτων δτι ό Οίκονομίδης κατά τά τελευταία έτη ούτε σχολήν 

έλαβεν οΰτε άνεσιν πόνων καί λυπών, δπως συμπλήρωση τα ελλείποντα» *. 

Τα κατάλοιπα αύτου περιήλθον, ως ήτο έπόμενον, εις εκείνον, δστις, καθά 

ε'ίδομεν, νέος ων υπήρξε μαθητής προσφιλέστατος, άνήρ δε γενόμενος κατέστη 

συσχολαστής καί συνεργάτης αχώριστος, εν τέλει δέ επέπρώτο να άποβή το μο-

ναδικον στήριγμα, οιονεί πολύτιμος βακτηρία εις το γήρας του πεφιλημένου δι

δασκάλου. Ό Θερειανός λοιπόν παρέλαβε πάντα τα καταλειφθέντα του διδασκά

λου χειρόγραφα καί σχεδιάσματα' ένέκυψε διαφερόντως εις ταΰτα, εσπούδασεν 

αυτά επιμελώς καί έξήνεγκε ταχύτατα εις φως. 

* 

Άλλ' είναι ή$η καιρός να έπισκοπήσωμεν διά βραχέων τήν συγγραφικήν 

δρασιν του υπέροχου φιλολόγου. 'Απαρχή τών φιλολογικών του Οίκονομίδου μελε

τημάτων πρέπει να θεωρηθή το Νομικής ονοματολογίας λεξικόν, έλληνικον καί 

ίταλικόν, περιέχον πολλάς λέξεις καί φράσεις δικαστικάς, επί τη βάσει τών παρά 

τοις Βυζαντίνοις νομολόγοις τεχνικών δρων δπερ έργον έβραβεύθη έπ' ευκαιρία 

διαγωνισμού, υπό της 'Ιονίου κυβερνήσεως προκηρυχθέντος 2 . Τα πρώτα δε του 

νέου έπιστήμονος επιτεύγματα ήσαν κατ' εξοχήν επιγραφικά. Καί κατ' αρχάς 

μεν ήσχολήθη περί τίνα εν Κέρκυρα σωζόμενα σήματα, ών αί βουστροφηδον γε-

γραμμέναι έπιγραφαί παρέσχον πολλά πράγματα τοις άρχαιολόγοις* ήσκήθη λοι

πόν εις τήν έρμηνείαν τών μικρών τούτων επιγραμμάτων καί διεφώησεν ένια αυ

τών ως «έμπειρος τών αρχαιολογικών παιδευμάτων εραστής». 3 . "Επειτα δε ήδυ-

1) Αύτ. σ. 230. 
2) Συνεβραβεύθησαν δύο πονήματα, το του Οίκονομίδου καί το του Βλαντή, άπερ 

συνεχωνεύθησαν εις εν μόνον καί έξεδόθησαν τω 1840 ύπο τήν έπιγραφήν «Ίταλοελληνικόν 
νομοτεχνικον λεξικόν», δπερ απέβη έπί πολλάς δεκαετηρίδας χρησιμώτατον 

3) Τα πρώτα τοϋ Οίκονομίδου επιγραφικά μελετήματα περιέχονται έν τω έργω τοϋ Μου-
στοξύδου τω έπιγραφορένω Delle cose Corciresi (1848) καί εϊναι γεγραμμένα έν γλώσσ^ 
Ιταλική, ή ν εκείνος Ιγραφεν ακριβέστατα. 
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νήθη εις την επί άνευρεθέντος αργυρού λυχνίσκου βουστροφηδον κεχαραγμένην-

δυσανάγνωστον έπιγραφήν να δώση διάφορον της υπό του καθηγητού Φιλητα δο

θείσης και δη και ορθήν έρμηνείαν, ην ύστερον σφόδρα έπήνεσεν ό καθηγητής ^ 

Wachsmuth άποφήνας αυτήν κρατίστην 1. "Οπερ δε σπουδαιότατον, έπελάβετο 

της ερμηνείας δύο αρχαιοτάτων λοκρικών επιγραφών 2 και παρέσχε πολλαπλήν 

και πολυμερή έξήγησιν αμφοτέρων, πρώτον μέν της Οίανθίας επιγραφής, έπειτα 

δε τών «Έποικίων γραμμάτων». Συνενών δηλαδή ό άνήρ έν έαυτώ παντοίας και. 

εύρυτάτας γνώσεις, άρχαιολογικάς και φιλολογικάς καΐ άμα σπουδαίαν κριτικήν 

άγχίνοιαν, κατώρθωσε δι' ιδίας μεθόδου να εκπόνηση περί της Οίανθίας επιγρα

φής μακρότατον υπόμνημα άνεφίκτου ιστορικής και αρχαιολογικής, γλωσσικής 

και διαλεκτικής ακριβείας. Το υπόμνημα τοΰτο, μεστον εμβριθών παρατηρήσεων» 

λεκτικού και πραγματικού, πάλαιογραφίκου και ιστορικού περιεχομένου, δεικνύει. 

6τι ή περί ής ό λόγος επιγραφή περιέχει μέρος τής συνθήκης τών Οίανθέων καί 

τών Χαλειέων, οίκούντων πόλεις όμορους καί παραθαλάσσιους 3* ανάγει δε τήν 

συνομολόγησιν τής συνθήκης εις τήν τετάρτην (ή καί υπέρ αυτήν) προ Χρίστου 

εκατονταετηρίδα* καθαρεΐ τήν δοξασίαν Οτι οι Λοκροί καί οι Αιτωλοί εϊχον δω-

ρικήν φωνήν καί δωρικά ήθη" αποδεικνύει τήν μεγάλην τής λοκρικής διαλέκτου 

συγγένειαν προς τήν τών 'Ηλείων έγκαινίζει τήν περί τονικού ρυθμοϋ καί τής 

τονικής προσωδίας τών Δωριέων θεωρίαν καί ελέγχει τήν θεωρίαν του Ahrens. 

Ή περί Οίανθίας επιγραφής διατριβή, ή πάμπολλα νέα διδάσκουσα, εξε

δόθη τω 1850 καί απεστάλη υπό του άγαν μετριόφρονος συγγραφέως εις ευάρι

θμους μόνον φίλους καί γνωρίμους* μόλις δε μετά δύο ετη εγένετο εύρύτερον γνω

στή καί ετυχεν ευμενέστατης υποδοχής. Έ κ τών ημετέρων ό ευρυμαθέστατος 

'Ραγκαβής ένεκωμίασε το πόνημα του Οίκονομίδου ως άριστον κριτικον έ'ργον καί 

σέμνωμα τών ελληνικών γραμμάτων* έκ τών αλλοδαπών σοφών ό Tommaseo εγρα-

ψεν δτι έν τή εργασία ταύτη υπάρχει άποτεταμιευμένη ή σοφία ανδρός ακαταπό

νητου' ό περικλεής καθηγητής του Βερολίνου Βοίκχιος (Böckh) ώμολόγησε τήν 

εύφυεστάτην τής επιγραφής διαφώτιση/* ό "Αγγλος συνταγματάρχης καί βουλευτής 

Mure (ό έκπονήσας πεντάτομον «ίστορίαν τών ελληνικών γραμμάτων») έδήλωσεν 

δτι το υπόμνημα του Οίκονομίδου είναι μεστό, ,.αλυμαθείας καί υγιούς κριτικής* 

ό δε γερμανός καθηγητής Ross μετεξέδωκε τήν Οίανθίαν έπιγραφήν μετά τών 

ελληνικών σημειώσεων του Οίκονομίδου καί εξήρε τήν μεγάλην του "Ελληνος 

έπιστήμονος άξίαν. 

Μετά παραπλήσιας εμβρίθειας καί ευστοχίας ένδιέτριψεν ό Οικονομίδης καί 

1) Ό Οίκονομίδης άπέδειξεν δτι ή διάλεκτος τής επιγραφής ήτο ουχί δωρική άλλα 
βοιωτική. 

2) Αϊ έπιγραφαΐ ήσαν έπί δύο έκ Γαλαξιδίου χαλκών πλακών καί προήρχοντο έκ τοϋ 
πλουσιωτάτου μουσείου του λογίου "Αγγλου Woodhon.se. 

3) Ή ΟΕάνθεια ήτο πόλις τών έσπερίων Λοκρών εγγύς ή δπου το νΰν Γαλαξίδιον, ής 
πόλεως το Ονομα εϊναι ίσοδύναμον προς το Εύάνθεια. Το δέ Χάλεον ή Χάλειον ή Χάλαιον» 
αντιστοιχεί προς τήν νΰν «Σκάλαν τών Σαλώνων». 

http://Woodhon.se
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εις τήν δευτέραν λοκρικήν έπιγραφήν, ήν διελεύκανε καί επέγραψεν αύτδς «Έποί-

κια Λοκρών γράμματα», λόγω του περιεχομένου. "Υπόθεσις δηλαδή της επιγραφής 

ταύτης εϊναι οί δροι, εφ' οΐς πέμπονται εις Ναύπακτον έποικοί τίνες, άλλοι μέν 

τών Ύποκνημιδίων Λοκρών, άλλοι δέ των Χαλειέων. Ό συγγραφεύς της διατρι

βής φέρεται κατ' ανάγκην υπό τής φύσεως τής τοιαύτης υποθέσεως εις τήν Ιρευ-

ναν τριών κυρίως πραγμάτων* α') κατά τί διαφέρουσιν αλλήλων οί «άποικοι» καΐ 

οι «έποικοι» και οί σύνοικοι ' · β) τίνες των προς τήν Εΰβοιαν έστραμμένων Λο

κρών έκαλουντο Ύποκνημίδιοι καί τίνες Έπικνημίδιοι και τίνα τα παρά Παυ

σανία χωρία, εν οις έκατέρων τούτων γίνεται μνεία 2* γ) τις ο χρόνος, εις δν ή 

επιγραφή ανάγεται 3. 

Εις το κείμενον καί τήν παράφρασιν τής επιγραφής άκολουθουσι μακρότα-

ται (περί τάς 80 σελίδας) φιλολογικαί καί άρχαιολογικαί σημειώσεις. Ενταύθα 

διαλευκαίνονται καί συμπληροΰνται ασαφείς των αρχαίων γραμματικών θεωρίαι, 

ανασκευάζονται πολλοί τών συγχρόνων γλωσσολόγων καί λεξικογράφων δογμα

τισμοί, ερμηνεύονται δέ πολλά τών αρχαίων συγγραφέων χωρία, ως καί πολλαί 

του Ησυχίου γλώσσαι 4 . 

Ή εκδοσις τών «Έποικίων γραμμάτων» έπήγειρεν εις τους αλλογενείς 

έλληνιστάς καί αρχαιολόγους πολλάς φροντίδας καί άντιλογίας, έν αις καί αϊ του 

Bursian καί του πολλού Κουρτίου. 'Αλλ' εις ταύτας πάσας άπήντησεν ευγενώς 

ό Οίκονομίδης καί τάς ενστάσεις άνεσκεύασε πληρέστατα «ουχί δια κωφών παρα

πομπών άλλα δια φθεγγομένων παραθέσεων» 5 . "Ολως δ' ειπείν, πολυμερή καί 

1) Όδηγον έχων τήν παρά τών δοκίμων συγγραφέων αύστηράν διαστολήν τών τεχνι

κών τούτων 8ρων αποδεικνύει δτι τα «άποικοι» καί «έποικοι» δέν ίίχουσιν απλώς τοπικήν, 

άλλα μάλιστα καί κυρίως προσωπικην σημασίαν, δηλούντα τάς σχέσεις τών έκπεμπόντων, τών 

μεταναστευόντων καί τών ήδη προϊδρυμένων. "Οταν δηλαδή οί εκπεμπόμενοι μεταβαίνωσιν 

είς χώραν δΧως μη οίκονμέίην, λέγονται άποικοι τών έκπεμπόντων, ουχί έποικοι' δταν δέ 

τουναντίον μεταβαίνωσι είς γήν κατοικουμένην, εϊτε ιδίαν οϊκησιν κτίζοντες είτε άλλοτρίαν 

καταλαμβάνοντες, προς μέν τους εκπέμποντας καλούνται ομοίως άποικοι, προς δέ τους δεχό

μενους ή τους ήδη έκχωρήσαντας ονομάζονται έποικοι καί σύνοικοι. 

Πλην άλλ' ίσως θα ήδύνατό τις προς τά είρημένα να άντιπαρατηρήσ?) δτι ή διαστολή 

εποίκων καί αποίκων δέν είναι ευκρινής καί σταθερά, άλλ' ασταθής καί μετέωρος, τών λέξεων 

τούτων λαμβανομένων πολλάκις αδιακρίτως καί ταυτοσήμως. Οδτω λέγεται εκπέμπω εποίκους 

(ουχί αποίκους) πβλ. Θουκ. 2, 27. Άριστφ. "Ορν. 1307. 

2) Είς τους Ύποκνημιδίους Λοκρούς ανήκον οί είς Ναύπακτον έποικησαντες, οΐς προσ

ετέθησαν καί τίνες Χαλειεϊς. 

3) Ιστορικά καί διαλεκτικά τεκμήρια πείθουσιν δτι ή μετανάστασις, περί ής διαλαμ

βάνει ή επιγραφή, έγένετο προ του 455 π. Χ. 

4) Πολυπληθείς είναι αϊ ένταϋθα έξαγγελλόμεναι νέαι γλωσσικαί καί γλωσσολογικαί 

θεωρίαι, πολλαί δέ καί αί διαλεκτικά! καί έπιγραφικαί παρατηρήσεις" ιδιαιτέρως προσοχής 

αξία είναι ή θεωρία του Οίκονομίδου περί τής τονικής προσωδίας τών Δωριέων. 

5) Άντιφρονών προς τον Κούρτιον καί τον W i s c h e r άπέδειξεν δτι τά έν τή επιγραφή 

ενετήρια σημαίνουσι δ,τι καί τά νόμια, τουτέστι τά λόγφ τής έποικήσεως τελούμενα (οιονεί 

μετοίκων). Τήν γνώμην του άγχινουστάτου Έλληνος άπεδέξατο, εί καί άρρήτως, ό εύπαίδευ-

-τος μαθητής τοϋ Κουρτίου Al len. 
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πολλαπλήν έξήγησιν επιγραφικών μνημείων, οιαν έξεπόνησεν ό Οίκονομίδης, ώμο-

λογήθη βτι όλίγιστοι επεχείρησαν καί διεξήγαγον. 

Ουχί όλιγώτερον έξέπληξεν ό Έλλην επιστήμων διά τών γραμματικών 

αύτοΰ ζητήσεων τους ζηλωτάς καί έρευνητάς της άρτιφανοΰς γλωσσολογίας" 

ώστε ενιοι αυτών είλικρινώς ώμολόγησαν βτι ό Οίκονομίδης εγένετο εισηγητής 

νέας μεθόδου, έρμηνεύσας φυσικώτατα καί ορθότατα την παραγωγήν καί σημα-

σίαν πολλών αμφισβητουμένων λέξεων καί τύπων *. 

Μετά την έκδοσιν τών λοκρικών επιγραφών ήσχολήθη ιδίως περί την έτυ-

μολογίαν. Εις ταύτην συντόνως ένδιατρίψας πολλάς άνέπτυξεν ιδίας θεωρίας άντι-

κειμένας προς τε παλαιοτέρας καί συγχρόνους. Δια τών νέων θεωριών ερμηνεύε

ται ή αρχή καί σημασία πολλών τέως δυσεξήγητο* ν ή κακώς ύπ' άλλων εξηγη

μένων λέξεων αποκαλύπτεται δέ ψηλαφητώς ή υπαρξις ούκ ολίγων ονομάτων 

καί ρημάτων, ήδη έκλελοιπότων ή έξηφανισμένων, καί διαφωτίζονται κάλλιον αϊ 

γλώσσαι του 'Ησυχίου, αίτινες άπησχόλησαν επί ματαίω τους κρατίστους τών εν 

Γερμανία κριτικών. Δια προσφορωτάτων ετυμολογιών ερμηνεύονται κατ' ίδιον 

τρόπον πάμπολλαι λέξεις καί χωρία του Όμηρου 2. 

Έ ν δέ τη ερμηνεία πολλών λέξεων, τέως ανεξήγητων, καθοράται ή μεγάλη 

κριτική οξυδέρκεια καί ή υγιής μέθοδος, καθ' ην ό "Ελλην έτυμολόγος υπερέβαλλε 

τους αλλογενείς. Παρεξετάζων αρχέγονους καί επιγόνους λέξεις, άναλύων τα 

αμυδρότατα στοιχεία της πρωτογόνου γλώσσης, κατώρθου πολλαχοΰ καί τών 

συνωνύμων τήν κοινήν αρχήν να άνευρίσκη καί τήν σχέσιν τών σημασιών μετά 

μεγίστης πιθανότητος να έξιχνεύη. Καθόλου δ* ειπείν ήτο ό άνήρ τοσούτον 

έμπειρος περί τα ετυμολογικά ζητήματα, ώστε διενοεΐτο να έκδώση είδικον έρ

γον «Ελληνική ετυμολογία» έπιγραφόμενον άλλ' ατυχώς του λαμπρού σχεδίου 

τήν έκτέλεσιν έματαίωσαν έπελθουσαι άσθένειαι. Κατά τήν ασφαλή γνώμην του 

θερειανοΰ, κρίνοντος επί τη βάσει τών άφθονων του διδασκάλου σημειώσεων, ετι 

δέ τών προφορικών εκείνου μακροχρονίων διδασκαλιών, ή «Ελληνική ετυμολο

γία» του Οίκονομίδου θα ήτο το τελειότατον τών συγγραμμάτων αύτοΰ καί λόγω 

του περιεχομένου καί λόγω της προίτοτυπίας, καί διότι ούδεν θα είχε κοινον 

προς τα παραπλήσια τών Γερμανών πονήματα 3». 

Παραπλησίως ταΐς έτυμολογικαϊς εβαινον αί έπιγραφικαί αύτοΰ μελέται. 

Τότε ένέκυψεν εις τα αρχαία της Κύπρου επιγραφικά μνημεία, είς ά έπήνεγκε 

διαφόρους διορθώσεις* κατ' εξοχήν δ' έφείλκυσε τήν προσοχήν τούτου ή έν Αθή

ναις ευρεθείσα μεγάλη επιγραφή, έν ή άνεγράφοντο οι όροι της συνθήκης Ά θ η -

1) Ό επιφανής καθηγητής Savelsberg, διαβιβάζων τφ Οίκονομίδη τάς Όμβρικάς με
λετάς του, εγραφεν δτι συμφωνεί αύτω επί τοΰ ερμηνευτικού τρόπου πολλών λέξεων καί ^τε"· 
τήν γνώμην τούτου περί ών είχε πολλών αποριών. 

2) Είναι λυπηρόν ότι τοιαύτα φιλολογικά ευρήματα άμα καί αριστουργήματα διατε-
λοϋσιν βντα άγνωστα είς τους συγχρόνους φιλολόγους. 

3) Ό Οίκονομίδης ήρεύνα τήν προκαταρκτικήν τών ριζών γένεσιν μετ' ανενδότου επι
μελείας καί ανυπερβλήτου ίχνευτικής λεπτότητος. Αί όμηρικαί λέξεις παρεϊχον αύτώ εύπρόσ-
δεκτον άφορμήν είς έτυμολογικάς έρευνας. 
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ναίων καί Χαλκιδέων (οι Χαλκιδεΐς, στρατηγοΰντος του Περικλέους, υπέταξαν 

την Εΰβοιαν). Λαβών δε άφορμήν εκ της εν τη επιγραφή άπαντώσης προστακτι

κής επιμελόσθον προήλθεν εις την σύνταξιν πρωτοτύπου διατριβής περί του σχη

ματισμού των προστακτικών τύπων Γ ένθα αναιρούνται αί θεωρίαι τής σχολής του 

Κουρτίου. Και εις άλλας πολλας προέβη αξιόλογους παρατηρήσεις άποδεικνυού-

σας τον άνδρα δοκιμώτατον γλωσσολόγον 1 . 
c O Οίκον( μίδης ήσχολήθη και περί τα συνώνυμα της ελληνικής γλώσσης, 

άρξάμενος άπο του Θουκυδίδου* πρώτος δέ αυτός εθετο τον κανόνα, καθ ' δν τα 

συνώνυμα, μετά τών αυτών συντιθέμενα προθέσεων, γίνονται κατά κανόνα ταυτο-

σήμαντα. Οΰτω παρά Θουκυδίδη δνσπρόσοοος—δνσπρόσιτος' το νπεξέκειτο παρα-

βλητέον προς το ύπεκτίθεσθα.ι, το απόδοσις προς το αποφορά κ.τ.τ. 'Ωσαύτως 

λέγονται ταυτοσημάντως τα ξνμφέρεσθαι και ξνμβαίνειν, διότι το βαίνειν και το 

φέρεσθαι συνωνυμοΰσι. Περαιτέρω χωρών διηκρίβωσε μετά μεγάλης οξύτητος την 

διαφοράν τών ήδη μνημονευθεισών λέξεων έποικος και άποικος, ετι δέ τών αστν 

και πόλις, οΙκία και οίκος 2 , είναι και γίγνεσθαι 3 . "Ών δέ δεξιός έτυμολόγος και 

σημασιολόγος ού μόνον ανέπτυξε μετά λογικής ακριβείας πολλών λέξεων την εν-

νοιαν, άλλα και τής κυρίας εννοίας τάς άμυδροτάτας αποχρώσεις απεκάλυψε διά 

σπανίας διαλεκτικής και κριτικής αναλύσεως 4 . Έ π ί τούτοις ύπετύπωσε φιλοσο

φικούς ορισμούς συνωνύμων ονομάτων, αναφερομένων εις τάς πρακτικάς και άπο-

τελεστικάς τέχνας" ώρισε δέ και διέκρινε τάς διαφοράς του ρνθμοϋ και του 

σχήματος 5. 

Ούχ ήττον έπεσπάσατο τήν προσοχήν και μελέτην του Οίκονομίδου το ζή

τημα τής αρχής και τής ευρέσεως τών γραμμάτων (στοιχείων του αλφαβήτου), 

1) "Ο Οίκονομίδης έφρόνει ότι οί γλωσσολόγοι έπήδησαν υπέρ τά έσκαμμένα, διότι 
διέστρεψαν τους φθογγολογικούς νόμους, καθ' ους άνεπτύχθη αύτονόμως καί ίδιοτύπως ή 
γλώσσα ή ελληνική. Και πολλά μεν του Βορρ καί τοϋ Schleier και τοϋ Baudry διδάγματα 
ήλεγξεν ώς ήμαρτημένα, πολλάς δέ προέβαλεν αντιρρήσεις καί πολλάς εκείνων υποθέσεις 
καθεϊλεν ώς αστήρικτους. 

2) Το αστν έχει προς τήν πάλιν ώς ή οικία προς τον οίκον, και πάλιν ή οικία προς το 
αστν ώς ό οίκος προς τήν πόλιν. Έν μέν τφ αστει σκοπεϊται τοπική ένότης εκ πλειόνων 
οικιών απαρτιζόμενη, έν δέ τη πάλει πολιτική ένότης έκ πλειόνων οίκων αποτελούμενη· 

3) Το είναι λέγεται περί όσων ή οπαρξις ατελής εστίν. Έπειτα δέ το γίγνεσθαι ύπεμ-
φαίνει καί τήν αρχήν, τουτέστι δηλοί ότι το γεγονός δυνατόν μέν να ύπάρχη, άλλ' Οτι ούχ 
υπήρχε' το είναι δ' δμως δέν παρέχει τοιαύτην ύπέμφασιν. "Οθεν λέγεται ορθώς καί γέγονε 
καί εστίν άνθρωπος, άλλα μόνον εστί θεός, διότι υπάρχει άναρχος. 

4) Έδειξεν, έπί παραδείγματος, τήν διαφοράν τοϋ βάλλω καί ρίπτω, καθ' Οσον εκείνο 
μέν προϋποθέτει τήν Ιννοιαν τοΰ στοχάζεσθαι (σημαδεύειν), τοϋτο δέ ουχί' παρετήρησε δέ 
δτι τα ρήματα βάλλω, οκοπώ, στοχάζομαι μετηνέχθησαν άπο τής υλικής ενεργείας, τής προς 
τι ώρισμένον κατατεινούσης, έπί τήν διανοητικήν, τήν προς τι τέλος σκοπούσαν. 

5) Τον ρυθμόν χαρακτηρίζει τάξις τής κινήσεως τοΰ ρέοντος, άλλοτε μέν άλλως άλλ' 
άεί κατά λόγον καί προς τι τέλος καμπτομένου καί τής έαυτοΰ κινήσεως ίχνη καταλείποντος. 
'Αμφότερα τα ονόματα κατ' αρχάς ουδέν διέφερον αλλήλων, άλλ' ΰστερον ή χρήσις διέστειλε 
τάς σημασίας* ό μέν ρνυμος είναι άεί κατά λόγον καί στοχάζεται τοΰ καλοΰ καί τοΰ σκοποΰ, 
το δέ σχήμα αποβλέπει κυρίως προς τίνα σκοπόν. 



— Π 

άν δηλαδή ταΰτα είναι φοινίκεια ή δημιούργημα αυτόχθονος εύρετου' έτι δέ το 

πολυθρύλητον ζήτημα της γραφής, δπερ ήνεγκεν εις το μέσον ό Ούόλφιος (Wolf), 

Ισχυριζόμενος δτι επί των ομηρικών χρόνων ή γραφή ήτο άγνωστος και κατ' 

άκολουθίαν ή Ίλιάς και ή 'Οδύσσεια επί αιώνας άπεμνημονεύοντο υπό τών αοι

δών. Διετείνετο δηλαδή δτι οί παρ" Όμήρω στίχοι «πόρεν ό' δγε σημεία λνγράι 

γράψας èv πινάκι πτνκτω θυμοφθόρα πολλά» ύπονοουσιν ουχί τα λεγόμενα γράμ

ματα, άλλα ιερογλυφικά σημεία. Πλην δμως τήν τοιαύτην γνώμην άναιρουσιν 

άλλαι τε πολλαί άρχαΐαι μαρτυρίαι και δή και αϊ εκ τών ανασκαφών έπιγραφαί, 

έξ ών αποδεικνύεται δτι ή της γραφής χρήσις εν δημοσίοις μνημείοις ανάγεται 

εις χρόνους πολλώ του Σόλωνος προγενεστέρους. Ό Οίκονομίδης, προς τον Ούόλ-

φιον άντιδοξών, έφρόνει δτι ή εις τήν Ελλάδα εισαγωγή τών γραμμάτων και της 

γραφής έγένετο εν άρχαίοις χρόνοις και δτι τα παρ' Όμήρω «λυγρα γράμματα» 

είναι τι πλέον ή ιερογλυφικά σημεία. 

Συναπτών δέ το ζήτημα της γραφής προς τάς έλληνικάς διαλέκτους διηρεύ-

νησε τα χωρία τών αρχαίων συγγραφέων και μάλιστα τα του Παυσανίου (2, 37)' 

έξ ής έρεύνης συνήγαγε το συμπέρασμα δτι ή αττική διάλεκτος ήτο αρχαιότατη 

και διάφορος πασών τών άλλων διαλέκτων, δτι άρα δέν ήτο νέα φάσις της ιωνι

κής, άλλα κυρίως 'Αττική, ολίγα και τα κάλλιστα εκ τών άλλων διαλέκτων άπο-

δεξαμένη. (Παραπλησίαν γνώμην είχεν ήδη προενέγκει ό Έρνέστος Κούρτιος, έν 

αγνοία του Οίκονομίδου). 

Έ κ της έρεύνης πάλιν τών διαλέκτων ήχθη ό άνήρ εις τήν έξέτασιν της 

αρχής τών Ελλήνων και της γλώσσης αυτών άνευ βοηθημάτων και βιβλίων, έπί 

μόνων δέ τών αρχαίων έρειδόμενος ελληνικών πηγών διέλαβε περί της παλαιότα

της τών Ελλήνων ιστορίας καί γλώσσης. Και παρεδέχετο μέν ως άναμφισβήτη-

τον τήν άρχαιοτάτην τών Ελλήνων έπικοινωνίαν προς τα αλλόφυλα έθνη Αιγύ

πτου καί 'Ασίας' άλλα παρετήρει δτι καί επί τη υποθέσει δτι οί Έλληνες έλα-

βον παρ' αλλοφύλων τάς πρώτας του πολιτισμού αρχάς, δμως ταύτας προήγαγον 

καί ανέπτυξαν καί Ιδοσαν αύταΐς τον ίδιον τύπον, τον έλληνικόν ευλόγως, διότι 

τηρουντες άκμαίαν τήν συνείδησιν της ιδίας αυτών υπεροχής έφιλοτιμοΰντο να 

καλλύνωσι καί λαμπρύνωσι καί άνυψώσι τα αλλότρια, ποιουντες αυτά κτήμα ϊδιον 

καί καινουργές. Έδίδασκε λοιπόν δτι ουδεμία έν τω κόσμω φυλή έπετέλεσε τήν 

προωρισμένην αύτη έντολήν πληρέστερον της ελληνικής" ουδεμία παρήγαγε ποιή

σεις καί έπιστήμας, ρητορικής καί φιλοσοφίας πρότυπα μάλλον άφθιτα καί ήδιστα 

εκείνης* τα έργα τών ηρώων της αρχαίας Ελλάδος απέβησαν βάσις παιδείας καί 

ήμερώσεως εις τους νεωτέρους χρόνους· τα αριστουργήματα τών αρχαίων ποιη

τών καί φιλοσόφων πρόκεινται αμίμητα κάλλη, εις α άτενίζουσι πάντοτε τάς δψεις 

οί θηρεύοντες τήν κανονικήν της διανοίας άνάπτυξιν καί τήν έναρμόνιον του ήθους 

διάπλασιν. 

Εκείνων αριστοτέχνημα κάλλιστον είναι ή θεία γλώσσα, ή παραμένουσα 

πάντοτε, παρά πασαν τών χρόνων μεταβολήν, μνημεΐον άθάνατον λογικής τελειό-

τητος, είς ην δύναται να προβή ανθρώπινος νους. Τ φ Ôvu ουδείς λαός δύναται 

να παραβληθή προς τους "Ελληνας* ουδείς λαός, οΰτε αρχαίος ούτε νεώτερος, 

2 
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κατώρθωσεν εντός σμικρού χώρου και εκ σμικρών πόρων, τοσαΰτα δσα οι αρ

χαίοι "Ελληνες. Ένω οι 'Ρωμαίοι υπέταξαν τάς τρεις ηπείρους δια πυρός καί 

σιδήρου, άναιμάκτως οι "Ελληνες διέδοσαν δια τών αποικιών τήν ιδίαν ήμέρωσιν 

εις χώρας της ανατολής και της δύσεως, επί δè 'Αλεξάνδρου του Μεγάλου έξί-

κοντο μέχρι του Ίνδοΰ. Τοιούτου λάου ό βίος ουδέν παράδοξον δτι κατέστη πά-

σιν ύποκείμενον θαυμασμοί) και πρόκειται πρότυπον παράδειγμα εις τήν άνθρω-

πίνην ίστορίαν. 

Παραμόνιμον καί γόνιμον πεδίον κατεσπουδασμένων φροντίδων έγένετο τφ 

Οίκονομίδη ή σύνταξις της ελληνικής γλώσσης. Ώ ς δ' εν τω Ετυμολογικό) υπήρ

ξε και εν τφ Συντακτικοί ρηξικέλευθος ερευνητής και νέων θεωριών εισηγητής. 

'Από της διηκοιβο>μένης άναλύσεο>ς τών ποιητών καί πεζογράφων, ώς άπο ευ

φυούς ορμητηρίου, προήχθη είς τήν σύνταξιν Συντακτικού της ελληνικής γλώσ

σης, όπερ και ατελές καταλειφθέν, είναι προϊόν ιδιότυπου καί πρωτοτύπου ανα

λυτικής άμα καί συνθετικής μεθόδου, ένθα καταφαίνεται ό δημιουργικός του συγ

γραφέως νους. Ή επί μόχθος σύνθεσις του πονήματος τούτου άπετελέσθη, κατά 

τήν παρατήρησιν του Θερειανου, εκ τής επιπόνου αναλύσεως τών δοκίμων Ε λ 

λήνων συγγραφέων δπερ δηλοΐ δτι ό Οίκονομίδης οΰτε έχειραγωγήθη υπό παρα

πλήσιων άλλων Συντακτικών οΰτε έξεπορίσθη τα μεταλλεία τής γερμανικής επι

στήμης, ώς πράττουσιν οι άπόνως καί επί το άγυρτικώτερον τα αλλότρια ίδιο-

ποιούμενοι, άλλ' αυτός ούτος έλεπτούργησε καινήν δλως συντακτικήν θεωρίαν, 

ίσότεχνον προς τα ε*ργα τών αλεξανδρινών γραμματικών. *Η πρωτοτυπία του έρ

γου ή το πανταχού καταφανής, άπ' αύτοΰ τούτου του ορισμού τής συντάξεως αρ

χομένη 1 καί είς τα καθ' έκαστα έκτεινομένη 2 . 

Ό λαμβάνων άνά χείρας το Συντακτικον του Οίκονομίδου—παρατηρεί ό 

Θερειανος—εκπλήσσεται υπό τής καινότητος, τής εμβρίθειας καί τής ορθότητος 

τών διδασκαλιών* δσω δέ μάλλον μελετά καί άντιβάλλει αυτό προς τα εν Ελλάδι 

καί Γερμανία παραπλήσια, τοσούτω μάλλον άποθαυμάζει τήν καλλίτεχνον αύτοΰ 

κατασκευήν. Όπόσον θελκτική ή όρθοέπεια, ή καλλιέπεια, ή εύπερίληπτος καί 

συνοπτική βραχύτης, ή τα νοήματα δια τών προσφυών λέξεων άδρώς άμα καί 

εναργώς έξαγγέλλουσα. όπόσον επαγωγός ή τής διανοίας καί τής φράσεως έν

τεχνος συναρμογή. Το Συντακτικον τοΰτο, καί εν τη ήκιστα άρτιμελεΐ αύτοΰ 

μορφή, είναι γέννημα μακροχρονίου μελέτης, έπιμελέτης, δευτέρων πάντοτε καί 

σοφωτέρων φροντίδων, ανασκευής καί πάλιν νέας κατασκευής. Ό δέ περιφανής 

εν τοις γράμμασι Θεαγ. Λιβαδάς ό μελετήσας κατά βάθος τήν συντακτικήν τοΰ 

1) Σύνταξις είναι κατά τον νέον όρισμόν, ή ορθή χρησις τών λεκτικών τύπων καί μο
ρίων είς δήλωσιν τών σχέσεων, καθ5 ας εννοιαι, δια λέξεων σημαινόμεναι, εϊτε άπλαΐ εϊτε 
σύνθετοι εϊτε άμφότεραι, συνδέονται προς άλλήλας. 

2) Οΰτω, ίνα είς ελάχιστα περιορισθώμεν παραδείγματα, ήρνεϊτο δτι ή πρότασις σύγ
κειται εκ τριών δρων καί άπεδείκνυεν δτι οί δροι είναι δύο μόνον, ύποκείμενον καί κατηγο-
ρούμενον" ανεύρισκε ουχί τρία άλλ' Ιξ εϊδη υποθετικών λόγων έκφερομένων δια τοΰ ει καί 
οριστικής' ύπηγε τάς διαφόρους προτάσεις (ύποθετικάς, συμπερασματικάς καί άλλος) εις τάς 
λεγομένας αίτιολογικάς. 
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Οίκονομίδου θεωρίαν καΐ άντιπαραβαλών αυτήν προς την τοΰ Άσωπίου, του Krüger, 
τοΰ Madwig, του Κουρτίου, του Kühner, του Goodwin καί άλλων παλαιοτέρων 

καί νεωτέρων κριτικών, αποφαίνεται περί του έργου τάδε* «Άκριβέστερον, αύ-

τοτελέστερον, καινότερον ύπάρχουσιν έν αύτώ εκτεθειμένα ό ορισμός της συντά

ξεως, ή θεωρία της προτάσεως, ή των πτώσεων, ή τών εγκλίσεων, μάλιστα δέ 

ή τών χρόνων, μονολέκτων καί περιφραστικών. Το Οίκονομίδειον Συντακτικον 

ούτε συνονθύλευμα έκ γερμανικών συγγραμμάτων υπάρχει, οΰτε κατά την μέθο-

£ον καί τον τρόπον της εκθέσεως καί φράσεως ομοιάζει άλλοις ήδη γνωστόις». 

Καί οιονεί κορωνίδα της κρίσεως τοΰ συγγράμματος τούτου έπιτιθείς ό Θερειανος 

επάγεται" «το δλον πόνημα είναι οιονεί τίμιον μέταλλον, τακέν έν τω χωνευτή

ριο) βαθείας φρενός ελληνικής καί μεταποιηθεν εις λιγυρόφωνον κώδωνα, άρχαιο-

πρεπώς καί φιλοκάλως έξαγγέλλοντα τους τε λογικούς καί τους τεχνικούς νόμους, 

καθ' ους ή ελληνική διάνοια έπλασε τήν θείαν έκείνην γλώσσαν, ήτις κατειργά-

σατο τήν πολιτικήν καί ήθικήν παλιγγενεσίαν τών λαών. e H φράσις απανταχού 

μεμετρημένη καί διεσταθμημένη* ουδεμία λέξις ελλείπουσα ή πλεονάζουσα' ουδε

μία περίοδος περίπλοκος ή σχοινοτενής· ούδαμοΰ τρόπος, άλλα πανταχού κυριο

λεξία, καί λόγος έγκατάσκευος, καί διάνοια συντετελεσμένη καί διαυγέστατη. Της 

φράσεως το ακριβές άναμιμνήσκει τους αφορισμούς του 'Ιπποκράτους καί τους 

•δρους τοΰ Εύκλείδου. Το Σνντακτικον τον ΟΙκονομίδον είναι συχνή καί πυκνή 

διόρθωσις τών Συντακτικών τοΰ 'Ασωπίου καί τοΰ Krüger, αλλ' ούδαμοΰ μνη

μονεύεται το όνομα τών ελεγχομένων* ό Οίκονομίδης αναπτύσσει τήν θεωρίαν του, 

.είτα δ' επιλέγει «ουχί ορθώς είπον άλλοι» 1. 

"Αν τις επί πασι τούτοις άναλογισθή τήν μεθ' ής είργάσθη ό άγχινούστα-

τος συγγραφεύς έπιμέλειαν καί άγάπην τοΰ έργου καί τήν πολλαπλήν έπεξεργα-

σίαν τών μερών αύτοΰ 2 θα συναισθανθή εΰλογον όδύνην επί τή μεγάλη ζημία της 

επιστήμης, εις ην ή κακή μοίρα δεν επέτρεψε τήν συντέλεσιν 3 καί εκδοσιν τοιού

του εμβριθούς πονήματος. 

* 
* * 

Άλλα το κορύφωμα της φιλολογικής δράσεως τοΰ Οίκονομίδου αποτελεί το 

χριτικον καί έρμηνευτικον έργον αύτοΰ. Δυσαρίθμητα είναι τα κακώς παραδεδο-

μένα χωρία τών αρχαίων ποιητών καί πεζογράφων, ών εΰστοχον εξήγησιν καί 

όρθήν τοΰ κειμένου άποκατάστασιν έποιήσατο ό άνήρ δια της έμφυτου αύτφ 

-εξαίρετου κριτικής δυνάμεως. Καί διατελοΰσι μεν δντα, ατυχώς, τα τοιαΰτα έπι-

1) Αύτ. σελ. 236. 
2) Όκτάκις έπεξειργάσθη τήν θεωρίαν τήν περί τών χρόνων καί τήν άντιπαραβολήν 

τούτων προς τους της καθωμιλημένης* έξάκις δέ πάλιν έπεξειργάσθη τήν θεωρίαν τήν περί 
εγκλίσεων καί ήχθη εις καινά καί διάφορα τών κρατούντων συμπεράσματα, εις ά" δέν κατώρ-
θωσαν οΰτε αλλοεθνείς οΰτε ημέτεροι γραμματικοί να προέλθωσιν. 

3) Μέρη τοΰ ε'ργου ήσαν συνοπτικώτερον του δέοντος συντεθειμένα* έλειπον δέ τίνα 
άλλα, οίον το περί τών διαθέσεων τών ρημάτων καί τών λεγομένων σχημάτων. 
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τεόγματα άγνωστα τοις νυν φιλολόγοις, άλλα διατηροΰσιν δμως άμείωτον το κύ

ρος αυτών καί τήν ίσχύν, διότι είναι γεννήματα βαθείας φρενός και φέρουσι την» 

σφραγίδα της αληθείας. 

Έ ν τοις έξης παρατιθέμεθα, δείγματος χάριν, χωρία τινά διαφόρων συγ

γραφέων. 

Το απόσπασμα 276 του Δημοκρίτου * έχει ώδε* ου δοκεΐ μοι χρηναι παϊδας 

κτάσθαι' ενορώ γαρ εν παίδων κτήσει πολλούς καί μεγάλους κινδύνους, πολλας 

δέ λύπας, ολίγα δε τα ευθηλέοντα καί ταϋτα λεπτά τε και ασθενέα. 

Έ ν τφ άποσπάσματι τούτω, ένθα ό σοφός 'Αβδηρίτης υποδεικνύει τους εκ 

της παιδοποιΐας κινδύνους, ή λέξις «ευθηλέοντα» ή «εύθηνέοντα» ουδέν το παρά-

παν λέγει. Συντονωτέρα των πραγμάτων έπίστασις εμφαίνει δτι ή ενταύθα προσ

ήκουσα λέξις είναι «εύθυμέοντα» (εύθυμουντα). Τούτο δη εϊχομεν άπο πολλών 

ετών διαγνώσει, άγνοουντες τότε δτι είχεν ήδη προλάβει ήμας άλλος παλαιότε

ρος καί κρείττων ημών Έλλην, ό Οίκονομίδης. Ούτος λοιπόν πρώτος προσφυώς 

παρετήρησεν δτι ενταύθα δεν εύαρμοστεί ούτε το «εύθηνέοντα» του Γεσνέρου, οδτε-

το «ώφελέοντα» του Ίακωβσίου· ούδ' έχει λόγον τινά ή γνώμη του Schäfer πα

ραβάλλοντος το «εύθηνέοντα» προς το του σχολιαστοΰ του Αριστοφάνους «οι γαρ. 

εύθηνοΰντες καί πλούσιοι είσιν». Διότι το «εύθηνοΰντες» του σχολιαστοΰ κείται. 

αντί του «πλήθοντες», «άφθονίαν έχοντες». €0 δέ Δημόκριτος, ειπών δτι εν τη, 

των παίδων κτήσει ένεώρα λύπας, ευλόγως έπήγαγεν δτι ολίγα ένεώρα τα είς το 

εναντίον φέροντα, τουτέστι τα περιποιουντα ήδονήν καί εύφροσύνην. Άλλα τα 

«εύφραίνοντα», τα μη λυποΰντα, λέγει αυτός ό Δημόκριτος άλλαχοΰ «εύθυμέοντα». 

Έ ν άλλοις λόγοις προς τα φέροντα κινδύνους καί τα λυποΰντα αντιτάσσονται τα 

τέρποντα, τα εύφραίνοντα. Τήν τελευταίαν δέ ταύτην έ'ννοιαν του τέρπειν καί εύ-

φραίνειν (προσεπιλέγομεν ημείς) φιλεΐ ό Δημόκριτος να έκφέρη δια του ρήματος 

«εύθυμώ» Πβλ. άποσπ. 279 «έν γαρ τω ξύνω τα τελεύμενα ούκ άνια ώσπερ 

Εδίη* ούδ' εύβυμέει τα έπικτώμενα, άλλα πολλφ ήσσον», ένθα φανερον δτι προς 

το «aviqc» αντιτάσσει ό φιλόσοφος το «εύθυμέει». "Η αύτη άντίθεσις υπάρχει καί 

έν τφ άποσπ. 189 «άριστον άνθρώπω τον βίον διάγειν ως πλείστα εύθυμέοντι καί-

ελάχιστα άνιηθέντι». Ωσαύτως παραβλητέον το άποσπ. 286 «ευτυχής ό έπί με-

τρίοισι χρήμασιν εύθνμεόμενος, δυστυχής δέ ό έπί πολλοΐσι δυσθυμούμενος». 

Ό τα χωρία ταύτα προς άλληλα παραβάλλων θα εΰρη, νομίζομεν, πιθανώ-

τατον δτι καί έν τφ περί οδ ό λόγος άποσπάσματι έγένετο του αύτου (προσφι

λούς τφ φιλοσοφώ) ρήματος χρήσις έν τη μετοχή εύθυμέοντα. 

Άποσπ. 199" άνοήμονες το ζην ώς (;) στυγέοντες ζην έθέλουσι δείματι 

άΐδεο). 

Ή πέτρα του σκανδάλου κείται εν τφ ώς. Ό Mullach μετέφασε το «ζην* 

ώς στυγέοντες» δια του quum vitam se odisse simulent' άλλα ούτε το ώς ση-

1) Παραπέμπομεν εις τήν Ικίοσιν Diels—Kranz1*. 
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ραίνει quum (διότι δεν είναι αίτιολογικόν) οΰτε τδ simulent εύαρμοστεΐ πρδς τ& 

«στυγουσι». Κατά τον Οίκονομίδην το ώς τονιστέον ώς, ό Se νους είναι «οί άφρο-

•νες καίτοι μισοΰντες το ζην οϋτως (ώσπερ έχει), ζην δμως αίροΰνται φόβφ θανά

του). 'Ορθώς ό Οίκονομίδης λαμβάνει την μετοχήν ώς έναντιωματικήν, το δέ ώς 

τονίζει (ώς=ούτως) ίνα παράσχη αύτω έρμηνείαν τινά. "Ρητέον δτι άλλοι νεώ

τεροι ή διορθουσι το ώς εις δμως ή συμπληροΰσι το ώς διά του {άχθος) ή προ-

τείνουοιν αντί του ώς να γραφή και (=καίτοι). Καθ* ημάς το ώς φαίνεται 

£τι παρέλκει, πρέπει δέ να θεωρηθη ώς ερμήνευμα ή παρενθήκη καΐ τούτου Ινεκα 

είναι όβελιστέον. 

Άποσπ. 216' σοφίη αθαμβος άξίη πάντων τιμιωτάτη οϋσα. Το υπό του Στοβαίου 

παραδεδομένον απόσπασμα τούτο μεταφράζει ό Mullach «Sapientia, quae nihil 

admiratur neque reformidat, magni facienda est, quum summis honoribus digna 

«st». Έ ν τη υπό του Meineke έκδόσει του Στοβαίου δεν είναι ύπεστιγμένη ή 

ρήσις του Δημοκρίτου. Ό δέ Οικονομίδης ουχί άπεικότως έρωτφ «Τίνα έχει λό-

γον ή λατινική ερμηνεία ; Διά τοΰτο ή σοφία est magni facienda, διότι nihil 

admiratur neque reformidat, ή διότι summis honoribus digna est ;» Νομίζων Sé 
αίτίαν της παρερμηνείας τήν στίξιν ύποστίζει ώδε' «σοφίη άθαμβος άξίη, πάντων 

τιμωτάτη έουσα» και ερμηνεύει ώδε' ή σοφία, καίτοι 1 πάντων τιμιωτάτη, εστίν 

αξία (=τιμή) ουδέν έμποιουσα θάμβος (ου θαμβουσα ούδ' έκπλήττουσα ώσπερ αί 

άλλαι άξίαι). Ενδέχεται δ' δμως (προσεπάγεται) το αθαμβος νά ληφθη παθητι-

κώς αντί του αθάμβητος, δτε ή ερμηνεία θα είναι ήδε* ή σοφία, καίτοι υπέρ παν 

άλλο τιμώμενη και ζηλουμένη, ουδέν οΰτ' εκπλήττεται ούτε φοβείται, ώσπερ at 

άλλαι άξίαι. Τέλος δύναται το άξίη νά ληφθη ουσιαστικώς και τότε ή ερμηνεία 

θα έ'χη ώδε' ή σοφία, καίτοι υπέρ ότιουν τιμώμενη, άθάμβητός έστιν αξία, οΕα 

δηλονότι μηδέν έκπλήττεσθαι και μηδέν δεδιέναί' ώς εί Ιλεγεν δτι ή σοφία άμα 

μέν κτημά έστι τιμιώτατον, άμα δέ γαλήνιον και άτάραχον ώς πίσυνον έαυτψ 

και μεστον θάρρους 2. 

Οΰτω πως ή άγχίνους και εύστροφος του Οίκονομίδου διάνοια εξευρίσκει είς 

τα δύσκολα και άπορα φαινόμενα ουχί ενα άλλα πολλούς πόρους, πολλάς λύσεις 3 . 

1) Ήμεϊς γε, ούδένα εύρίσκοντες ένταΰθα λόγον αντιθέσεως, θα προετιμώμεν να λάβω-
μεν τήν μετοχήν ώς άναφορικήν, ουχί έναντιωματικήν. 

2) Παρατηρητέον δτι ή τρίτη εκδοχή δέν φαίνεται τόσον Ισχυρά, διότι ού μόνον το 
άξίη πανταχού ήδη ελήφθη ουσιαστικώς άλλα καΐ διότι ή ερμηνεία δέν πορίζει τι νεώτερον. 

3) Αί άλλως εύφυέσταται αύται παρατηρήσεις του Οίκονομίδου προσκρούουσι, νομίζο-

μεν, είς μίαν μεγάλην καί άνυπέρβλητον δυσκολίαν, δτι το Ονομα αξία λαμβάνεται ενταύθα 

πανταχού ώς ονσιαστικόν, έφ' ής περ δηλαδή έν τοις νεωτέροις χρόνοις έχει σημασίας (Wert), 

αντιθέτως προς τήν άρχαίαν χρήσιν, καθ' ήν το όνομα τοΰτο έλαμβάνετο άεί ποτέ έπιθετικώς. 

Τούτων ούτως εχόντων ή ακριβής έξήγησις του προκειμένου αποσπάσματος θα είναι ή 

έξης· ή σοφία, ούσα άθάμβητος (άνέκπληκτος, άφοβος, άτρομος) είναι αξία πάντων, τουτέστιν 

αξίζει να είναι κτήμα πάντων των ανθρώπων. 
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'Ρητέον δτι οι πλείστοι έρμηνεύουσι το απόσπασμα κατά τον συνήθη τρό

π ο ν (ή σοφία, ήτις υπάρχει άθάμβητος, είναι αξία πάντων τινές δέ, έκλαμβάνον-

τες το τιμιωτάτη ούσα ώς ψιλόν ερμήνευμα καί περιττον συμπλήρωμα, άθετου-

σιν αυτό καί θέτουσιν εντός αγκυλών. 

Το απόσπασμα 243 άναγράφομεν κατά την παραδεδομένην γραφήν (ουχί δέ̂  

ώς έχει παρά Diels)· της ήσνχίης πάντες ol πόνοι ήδίονες, δταν των εϊνεκεν 

πονέονσι, τ^γχάνωσι ή εΐδέωσι κύρσοντες εν δε άκος τη επιτυχίη το παν ομοίως 

άνιηρον καί ταλαίπωρον. 

Το πρώτον μέρος είναι εύνόητον δηλουν δτι «πάντες οι κόποι είναι εύαρε-

στότεροι της ησυχίας, δταν οι άνθρωποι έπιτυγχάνωσιν εκείνα, δια τα όποια κο

πιάζουν, ή δταν γνωρίζουν, δτι θα επιτύχουν». Το δεύτερον δμως μέρος είναι 

δυσνόητον καί προς έξήγησιν προηνέχθησαν πολλαί διορθώσεις Ό Meineke γρά

φει «ήν δε άποστέη επιτυχίη, το πάν ομοίως άνιηρον καί ταλαίπωρον». *0 δέ 

Orellius νομίζει δτι πρέπει να γραφή «εν δέ άκουσίη επιτυχίη . . . » (άλλ' ή. 

ακουσία επιτυχία δεν επάγει άνίαν καί ταλαιπωρίαν). Ό δέ Mullach πάλιν μετα-

βαλών το «εν δέ άκος τη επιτυχίη» εις «το δέ άχος της άποτυχίης» ύποπτεύε* 

6τι μετά το ((άποτυχίης» εξέπεσε το ρήμα «άποδείκνυσι» ή έτερον τι παραπλή-

σιον. Καί άλλοι άλλα προτείνουσιν άφιστάμενοι της παραδόσεως. Ουχί άλλως 

καί οι νεώτεροι. Ό Diels διορθοΐ «εν δέ άκος τη άποτυχίη το (πονείν γινώσκει/ 

ώς έΌτι) πάν . . . » Ό δέ Comperz «tv δέ άκος (ή επιτυχίη)' εν δέ τη άποτυχίη 

το παν . . . ». 

Άλλ' αδται καί αϊ τοιαΰται διορθώσεις αφίστανται σφόδρα του παραδεδο-

μένου κειμένου. Έ κ του εναντίου ό Οίκονομίδης, δια μικράς μεταβολής καί ταύ

της συμφώνου τη διαλέκτω του κειμένου, εθεράπευσεν ήπιώτατα τα νοσηρώς 

έχοντα. Στηριζόμενος δηλαδή κατά μέγα μέρος εις την παραδεδομένην γραφήν 

άναγινώσκει* «της ήσυχίης πασιν οι πόνοι ήδίονες, δταν των εϊνεκεν πονέουσι, 

τυγχάνωσι ή είδέωσι κύρσοντες· ην δέ κως εη άποτυχίη, το πονεϊν ομοίως άνιη-

pòv καί ταλαίπωρον», τουτέστιν, έάν δμως έπέλθη αποτυχία, τότε ό κόπος είναι 

ωσαύτως ανιαρός καί άθλιος. Τίς δέν βλέπει τήν ύπεροχήν της διορθώσεως ταύ

της (τηρούσης τήν οίκείαν διάλεκτον) υπέρ πάσας τάς προτεινομένας άλλας ; Λέ-

γομεν τούτο διότι καί ή του Comperz διόρθωσις είναι, καθ' ημάς, απαράδεκτος 

ώς άτοπος" είναι δέ άτοπος, διότι ενέχεται εις το ελάττωμα δτι έπανάγει εις τον 

λόγον καί πάλιν τήν περίπτωσιν της επιτυχίας, ής δμως έγένετο πρότερον μνεία, 

ένφ ενταύθα προσδοκώμεν τήν έναντίαν περίπτωσιν, τήν της αποτυχίας. 

Τοιούτω τρόπω έκ του βάθους της λήθης καί της αφάνειας ανέρχεται είς 

το φώς καί τήν έπιφάνειαν ή διόρθωσις του ΟΙκονομίδου. Βεβαίως δέν ίσχυριζό-

μεθα δτι αοτη αποκαθιστά άναμφηρίστως τήν γραφήν του Δημοκρίτου, άλλα πάν

τως είναι προσφυεστάτη ώς στοχαζομένη του νου του φιλοσόφου. Άλλως δέ, καί 

ώς εικασία απλώς λαμβανομένη, έ'χει πολλά τα υπέρ εαυτής καί είναι πράγματι 

θαυμάσια. 
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Έλθωμεν νυν εις έτερον συγγραφέα. "Ηδιστα ήσχολεΐτο ό Οίκονομίδης 

περί τον Θεόκριτον, τον χαριέστατον ποιητήν ειδυλλίων επί τίνων χωρίων αύτοΰ 

συνέγραψεν ή δια στόματος ύπηγόρευσε περισπούδαστους ερμηνείας καΐ διορθώ

σεις. Καί πρώτον ήρμήνευσεν εύστόχως την αρχήν του πρώτου είδυλίου, τους 

τρεις πρώτους γλυκείς και μεγαλοπρεπείς στίχους, το τηλαυγές τούτο πρόσωπον 

της δλης του Θεόκριτου ποιήσεως. 

Άδύ τι το ψιθύρισμα και ά πίτνς, αΐπόλε, τήνα—α ποτϊ ταϊς παγαϊσι μελ'σ-

δεται, άδύ δε κάί τύ—σνρίσδες. . . *. 

Οί έκδόται ύποστίζοντες επί του τήνα, το δέ εν αρχή του δευτέρου στίχου 

ά (άρθρον) τρέποντες εις α (άντωνυμίαν) άγονται κατ* ανάγκην εις την σύνταξιν 

«το ψιθύρισμα και ά πίτυς τήνα, α ποτί ταΐς παγαϊσι μελίσδεται, εστί άδύ, και 

τύ συρίσδες άδύ». Άλλα προς ταϋτα παρατηρεί ό ό Οίκονομίδης δτι κατά τοι

ούτον τρόπον α'ίρεται το κανονικον και εύρυθμον εννοίας τε και φράσεως" διότι 

καθόλου μέν τά μέρη πάσης προτάσεως τάσσονται κατά λόγον της σπουδαιότητος 

έκαστου, επί δέ των αντιθετικών προτάσεων τηροΰσι συνήθως εν άμφοτέραις τήν 

αυτήν τάξιν, ίνα μή μόνον ή δλου προς Ολον, άλλα και ή μέρους προς μέρος άν-

τίθεσις φανερωτέρα εκ της αντιστοιχίας γένηται. Οΰτω δέ ορθώς έχει ό προκείμε

νος λόγος «άδύ και ά πίτυς μελίσδει, άδύ και τύ συρίσδες» ένθα ό καί, προ έκα-

τέρου κείμενος τών υποκειμένων, είναι δηλωτικός του παραλλήλου τών εννοιών, 

εν αις τό τε ίσόβαθμον αμφοτέρων καθοραται, και το κατ* αμφοτέρων κοινή 

καταφασκόμενον μελίσδειν ήτοι σνρίσδειν. 

Εις τά είρημένα προσθέτομεν ημείς και έτερον λόγον, ΐσως ίσχυρότερον. 

Κατά τήν σύνταξιν δηλαδή τών έκδοτων το ψιθύρισμα λαμβανόμενον καθ' εαυτό 

(τουτέστι χωριζόμενον άπο του πίτνς) αποβαίνει άδιόριστον, μή δηλουμένου τί 

είδος ψιθύρισμα είναι, πόθεν τοΰτο προέρχεται. Είναι δέ πάλιν τά μάλιστα προσ-

φυής ή παρατήρησις, δτι δια τών και διατρανοΰται ή τών προτάσεων προς άλλή-

λας ισορροπία και αντιστοιχία. Το καί δηλαδή έπαναλαμβανόμενον εν τω δευτέρω 

και τω τρίτω στίχω προ τών υποκειμένων (και à πίτνς — και τύ) δήλοι τήν εν 

άμφοτέραις ταΐς έννοίαις ένυπάρχουσαν ομοιότητα καί παραλληλίαν. Έ ν άλλοις 

λόγοις τά καί . . . καί ίσοδυναμοΰσι προς τά ώαπεο . . . οντω καί' είναι ως εάν 

έ'λεγε «ώσπερ ή πίτυς εκείνη μελίζει ήδύ, οντω καί σύ συρίζεις ήδύ». 

Ώ ς λέγεται «ά πίτυς άδει» (πβλ. Μοσχ. 5. 8), οΰτω καί «ά πίτυς μελίσδε

ται»* τοΰτο δέ το «μελίσδεται», καθολικον ον καί τροπικόν, ορίζεται δια του 

εΪδικωτέρου καί κυριολεκτικού «το ψιθύρισμα» ώς αντικειμένου εσωτερικού. 'Ορ

θώς δέ προτάσσεται του αντικειμένου ψιθύρισμα το άρθρον ΓΟ', διότι κατηγορείται 

αύτοϋ το έπίθετον ήδύ. Οΰτω δή ό νους Ιχει ώδε «ήδύ τι καί ή πίτυς εκείνη, ή 

παρά ταΐς πηγαΐς κειμένη, απεργάζεται το εαυτής έμμελώς άφιέμενον ψιθύρισμα, 

ήδέως δέ καί σύ δια της σύριγγος μελουργεΐς». 

Άκριβέστερον καί άπλούστερον ημείς έρμηνεύομεν ώδε* δπως ή πεύκη 

1) Το τηνος, τήνα, τήνο είναι δωρικοί καί αιολικοί τύποι αντί του κψ·ος, εκείνος, κ.ο. 
Te δέ μελίαδω είναι δωρικον αντί τοϋ μεΐίζω—#δω μέλος, ήχώ μελφδικώς. 
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έκείνη, ή πλησίον των π η γ ώ ν κειμένη, παράγει μελωδικον ψίθυρον, τοιουτοτρόπως 

και σύ, αίγοβοσκέ, εκπέμπεις μελωδικον σύριγμα (δηλαδή αύλείς διά της σύριγ-

γος μελωδικώς). 

Το πεντεκαιδέκατον τερπνότατον και έρατεινότατον είδύλλιον, αϊ Άδωνιά-

ζονσαι, έχει την έξης ύπόθεσιν : Δύο Συρακόσιαι το γένος δέσποιναι, Γοργώ και 

Πραξινόη, έπιδημοΰσαι εν 'Αλεξάνδρεια, εξέρχονται ίνα ϊδωσι την πομπήν του 

κοσμηθέντος Άδώνιδος ύπο της 'Αρσινόης, της Πτολεμαίου του Φιλαδελφέως γυ

ναικός. Ή Γοργώ μεταβαίνει είς την οίκίαν της Πραξινόης, οπόθεν εξέρχονται 

άμφότεραι επί την πανήγυριν. Πρόσωπα εισάγονται τρία, ή Γοργώ, ή Πραξι

νόη και ή της Πραξινόης θεράπαινα Εύνόη* προϊόντος δε του ειδυλλίου καί έτερα 

παρεισάγονται πρόσωπα. Έ ν μέσω του απείρου φιλοθεάμονος πλήθους αϊ τρυγό

νων λαλίστεραι καί καταπτυχή ενδύματα φοροΰσαι δέσποιναι (καί μάλιστα ή 

Πραξινόη) έρχονται είς κίνδυνον νά άποχωρισθώσιν αλλήλων καί πλανηθώσι δεΰρο 

κάκεΐσε, ώς πρόβατα άπολωλότα. Ή Πραξινόη κραυγάζει τότε προς την φίλην, 

παρά τήν είσοδον είς τα ανάκτορα. 

Γοργώ δος τάν χέρα μοϊ λάβε καί τν—Εννοα Εντυχίδος' πότεχ αΰτςί, μή τι 

πλαναθ^ς—πασαι αμ' είσέλθωμες' άπρίξ Ιχεν, Εννοα, άμών ι . 

Ό σχολιαστής λέγει επί του προκειμένου «εικός τήν Εύτυχίδα Γοργούς 

είναι θεράπαιναν». 'Αλλ' ό Οίκονομίδης έρωτα «πόθεν ή Εύτυχίς, ής οΰτε πρότε-

ρον οΰτε ύστερον (γίνεται) μνεία καί π ώ ς ταύτης έπιλαβομένη ή Εύνόη ού πλα-

νηθήσεται ; Καί π ώ ς πάλιν άπρίξ εχεν, Εύνόα, άμών ;». Καί πράγματι, αν ή 

Γοργώ παρεκίνει τήν Εύνόην να «πιασθη, κρατηθη από τήν Εύτυχίδα» π ώ ς ήτο 

δυνατόν εύθυς μετ* ολίγον να λέγη «Εύνόη, πιάσου, κρατήσου άπο ημάς ;». Διό 

καί εικάζει ό Οίκονομίδης δτι αντί του Εντνχίδος, έγράφη τας πτνχίδος ή εΰ 

πτνχίδος, ήτις εικασία καθίσταται πιθανωτάτη εκ του δτι ό ποιητής κατωτέρω 

(στ. 21 καί 34) εξαίρει το «άμπέχονον» καί το «καταπτυχές έμπερόναμα» της 

Πραξινόης. 

Κατά τήν διόρθωσιν ταύτην θα έρμηνεύσωμεν ώδε' «Γοργώ, δός μου το 

χέρι σου. Καί σύ Εύνόη, πιάσου άπο το άμπέχονον (της Πραξινόης, κυρίας της 

Εύνόης)* προσοχή είς αυτό, δια να μή χαθής. "Ολαι μαζί ας ε μ β ώ μ ε ν Εύνόη, 

πιάσου καλά άπο 'μας» 2 . 

1) Το ποιέχω είναι δωρικύν αντί προσέχω. ΈχΒν=ϊχο\>, άντέχου («πιάνου»). 
2) Ό Θερειανος λέγει δτι ύπομνήσας ποτέ τον Διδάσκαλον τήν ευστοχον αύτοϋ διόρθω

σιν είς το χωρίον του Θεόκριτου, ούτος έπέδειξεν άδιαφορίαν καί παράδοξον δισταγμόν. Ευ
θύς δέ τότε εκείνος άνεμνήσθη (κατά τον ψυχολογικόν, φαίνεται, νόμον τοΰ συνειρμού των 
αντιθέτων παραστάσεων) καί διηγήθη χαριέστατον έπεισόδιον άναφερόμενον είς περίφημον 
Γερμανον καθηγητήν. Ό φιλόλογος ούτος μοχθήσας έπί πολλάς ώρας περί τήν έρμηνείαν 
χωρίου τινός τοΰ Σοφοκλέους, κατώρθωσεν έπί τέλους να εΰρη το ποθούμενον. Έ ξ ω έαυτοϋ 
ύπο της χαράς γενόμενος, ανοίγει το παράθυρον καί άρχεται συνεχώς σαλπίζων ήν δέ ή ώρα 
τρίτη πρωϊνή. CK κάτοικοι της κωμοπόλεως, έξαναστάντες έντρομοι έσπευσαν είς τύ μέρος, 



— 2 5 -

Λυπούμεθα 6τι τα περιγεγραμμένα ήμΐν βρια δέν έπιτρέπουσι να συνεχίσω-

μβν έπί μάλλον καΐ άναγράψωμεν χωρία καί άλλων συγγραφέων, μάλιστα δέ του 

Θουκυδίδου, κάλλιστα ήρμηνευμένα ή διωρθωμένα υπό του Οίκονομίδου. Τοσούτο 

μόνον νυν παρατηρουμεν, βτι δ άνήρ οδτος εις τά Ομματα της ψυχής ημών παρί

σταται ώς εξαίρετος τις σκαπανεύς καί δορυφόρος της ελληνικής φιλολογίας κα* 

τής ελληνικής παιδείας, ώς ένθεος μύστης καί έρμηνεύς τής πάλαι σοφίας* το κα-

θολικον έργον αύτοΰ πυργοΰται ώς εύστιβής καί περικαλλής αρχαϊκός ναός, οδ 

τον θριγκον καί το αέτωμα κατέχει ή κριτική άγχίνοια καί ερμηνευτική δεινό-

της. Είναι δέ πάνυ εύστοχοι καί πολλής προσοχής άξιαι αϊ παρατηρήσεις καί 

κρίσεις του φιλολογωτάτου Θερειανου, καθ* ας « . . . αϊ σωζόμεναι σημειώσεις 

ύποδηλουσι μεθ' όπόσης σπουδαιότητος ένέκυψεν ό Οίκονομίδης είς την έρμηνείαν 

τών αρχαίων ποιητών καί πεζογράφων, δοκίμων τε καί μή. Ένιαι τών ερμηνειών 

τούτων είναι τιμαλφές κόσμημα τών καθ* ήμας ελληνικών γραμμάτων καί μηνύ-

ονσι κριτικήν μεγαλοφυΐω-, οιαν ano τής τελεντής τον Κοραή ουδείς ëôειζε τών 

νστερον εν τοϊς έλληνικοϊς γράμμασι διαλαμψάντων 'Ελλήνων φιλολόγων» ' . 

Ναι" ό Οίκονομίδης είναι μετά τον Κοραήν ό παλαιότερος καί άμα δ πρώτος έν 

τοις πρώτοις τών νεωτέρων Ελλήνων φιλολόγων, αντάξιος τών μεγάλων γραμ

ματικών καί φιλολόγων τής 'Αλεξανδρείας. 

Ό άναπολών εις την μνήμην το φιλολογικον εκείνου μεγαλούργημα, στρέ

φων δ' είτα το βλέμμα εις τους νυν χρόνους καί την παρουσαν κατάστασιν, δέν 

λέγω μόνον την παρ' ήμΐν, άλλα καί τήν έν τή αλλοδαπή, κινών τήν κεφαλήν 

περιλύπως θα έρωτήση' διατί αρά γε δέν αναφαίνονται καί σήμερον συχνότερον 

φιλόλογοι του αναστήματος καί τής περιωπής του Ί ω . Οίκονομίδου καί του 

Κωνστ. Κόντου, του Γεωρ. Μιστριώτου καί του Πέτρου Παπαγεωργίου καί άλ

λων κρατίστων γιγάντων καί αληθών ηρώων τής ελληνικής φιλολογίας ; ! 2 . 

"Οσα έν τοις πρόσθεν άμυδρώς καί ώς έν τύπω έσκιαγραφήσαμεν, Ιστωσαν 

ευλαβές μνημόσυνον οφειλόμενον εις τήν μνήμην του σοφοΰ Κυπρίου, οδ το έρ

γον καί το όνομα είναι άξιον καί δίκαιον να διαμείνη άφθιτον, θαλερον άεί καί 

άγήρατον 

δφρ* αν ύδωρ τε var\ και δένδρεα μακρά τεθήλγ). 

6θεν ήκούετο τό σαλπιστικόν κροϋμα. Συναθροισθέντες δέ πάντες έκεϊ έπληροφορήθησαν έκ
πληκτοι Οτι αιτία τής νυκτερινής άναστατώσεως ήτο ή παράφορος του καθηγητού χαρά καί 
άγαλλίασις , . . έπί τω μεγαλοπρεπεϊ φιλολογικφ κατορθώματι ! ! Πόσον αληθώς οι άνθρωποι 
διαφέρουσιν αλλήλων. 

1) Αύτ. σ. 229. 
2) 'Ατυχώς οί παλαιότεροι παραβαλλόμενοι προς τους νεωτέρους φαίνονται ώς Κροίσοι 

προς "Ίρους. 


