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Π Ε Ρ Ι Λ Η Τ Ι Σ 

Εις την παροΰσαν μελέτην ό συγγραφεύς έχων υπ' όψει δτι ό Σενέκας 

αντλεί τα θέματα των τραγωδιών του εκ των 'Ελληνικών μύθων, τους οποίους 

προ αυτών έχρησιμοποίησαν οι "Ελληνες ποιηταί, ζητεί να διακρίβωση αν καί 

κατά πόσον ό Σενέκας ακόλουθη πιστώς τους "Ελληνας ή παρουσιάζει πρωτοτυ

πίας εις την ποίησίν του κατά την διάπλασιν τών χαρακτήρων των προσώπων 

καί της δράσεως αυτών. 

Προς τούτο εις το Α' μέρος της μελέτης επιλέγει το δράμα του Σενέκα 

Τρωάδες καί εντοπίζει την ε'ρευναν εις την εκ παραλλήλου έξέτασιν του θέματος 

καί τών προσώπων, ώς τά έπραγματεύθησαν οι Έλληνες ποιηταί καί ιδία ό Ευ

ριπίδης εις τάς Τρωάδας αύτοΰ ιδιαιτέρως εξετάζει την παρουσίασιν του χαρα-

κτήρος της Ελένης υπό τών Ελλήνων ποιητών καί ρητόρων άπο του Όμηρου 

μέχρι του Ισοκράτους. Οι "Ελληνες σχεδόν ομοφώνως ευρίσκουν την Έλένην 

άγνήν καί άπηλλαγμένην ευθύνης καί ένοχες. Ή ευθύνη μετατίθεται εις την θεάν 

"Αφροδίτην ήτις τον παρέπεισε Ό Ευριπίδης συμμεριζόμενος την άποψιν ταύτην 

αποδεικνύεται επηρεασθείς ύπο τών σοφιστών καί του Γοργίου, οιτινες με το 

Ελένης έγκώμιον εκαμνον ρητορικά παίγνια προς άσκησιν τών μαθητών των εις 

το ποιεΐν κρείττω τον ήττονα λόγον. 

Εις το Β' μέρος ευρίσκει ό συγγραφεύς οτι ό Σενέκας ακολουθεί κατά βά-

σιν τον Ευριπίδη εις τα μυθολογικά. Συγκρίνων δμων τλ,ν Έλένην του Εύριπίδου 

καί τον Σενέκα ευρίσκει τάς πρωτοτυπίας του Σενέκα, ήτοι δτι ούτος αγνοεί τα 

περί του ειδώλου της Ελένης, δτι ό χαρακτήρ της διαγράφεται περισσότερον 

ρεαλιστικός καί δτι τα πρόσωπα του τα διαγράφει ο Σενέκας με έλευθερίαν άτο-

μικήν περισσοτέραν καί μέ εύθύνην δια τάς πράξεις των, ενώ εις τάς Τρωάδας, 

την Έκάβην καί τον Ίππόλυτον του Εύριπίδου δεν συμβαίνει τοΰτο, άφοΰ οι 

άνθρωποι ουδέν άλλο είναι ή αθύρματα της βουλήσεως τών θεών. Γενικώς ή 

Ελένη του Σενέκα αποτελεί σπουδήν ήθικήν καί φιλοσοφικήν της άνηθικότητος» 

ενώ ή του Εύριπίδου παρουσιάζει βαθυτέραν διανοητικήν καί ψυχολογικήν μελέ

την τών διαταραχών του χαρακτήρος. 

* * * 

ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ 

Τ ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α * 

Αειλαίως αναπης ωθείς ψαθνρος θ' υπό γήρως 

μνριόκαρπος δμως καρποφορεί κέρασος 

WILHEIM KUCHENMÜLLER 

* Κλάδος ήμιαπεξηραμμένης γηραιάς κερασέας έν τώ κήπ<ι> τοϋ ποιητοϋ άπομείνας 
θαλερός καί καρποφορήσας ενέπνευσε το επίγραμμα. 
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