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Κατά τα τελευταία ε τη τα ερευνητικά μέσα της τεχνικής προόδου, ήτοι οι 
ηλεκτρονικοί ύπολογισταί και αί μέθοδοι της στατιστική:, έχουν εισβάλει καΐ 
εις τον τομέα τής Φιλολογίας μέ αποτελέσματα ευεργετικά. Οΰτω ό Θησαυρός τής 
Λατινικής Γλώσσης, υπολογιζόμενος εις 9 εκατομμύρια λέξεις, ήρξατο συγκομι-
ζόμενος μέ τα παλαιά μέσα των δελτίων άπο τοϋ 1894 και έχει προχωρήσει μό
νον μέχρι του Ο έως σήμερον. Τουναντίον ό εσχάτως αποφασισθείς να γίνη Θη
σαυρός τής Ελληνικής γλώσσης, ό όποιος θα περιλάβη δεκαπλάσιας του Λατινι
κού λέξεις, 90 εκατομμύρια, υπολογίζεται να τελείωση εντός δύο ή τριών δεκαε
τιών μόνον, χάρις εις την χρήσιν τών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έ ξ άλλου ε'ις 
το διεθνές Συνέδριον Κλασσικών Σπουδών τής Βόννης τω 1969 παρουσιάσθησαν 
έργασίαι επί τοϋ ΰφους διαφόρων συγγραφέων, βασιζόμεναι εις στατιστικούς υπο
λογισμούς τών χρησιμοποιουμένων εις τα συγγράμματα των εκφραστικών μεσούν. 

Ή παρούσα μελέτη του Β. Θεοδωρακοπούλου αποτελεί εν δείγμα τής εφαρμο
γής τής στατιστικής μεθόδου εις τας φιλολογικάς μελετάς. Διερευνάται εν αυτή ή 
ρητορική τέχνη του 'Ισαίου εις τον Ι λόγον αύτου, τον «Περί τοϋ Κλεωννμου κλή
ρου», επί τή βάσει του υπολογισμού τών ακριβών αριθμητικών δεδομένων τής 
χρησιμοποιήσεως τών εκφραστικών μέσων του λόγου και τών αναλογιών τών με
ρών αυτού. Το θέμα εις τον λόγον τούτον του 'Ισαίου είναι ή άμφισβήτησις τοΰ 
κύρους τής διαθήκης τού Κλεωνύμου υπό άποξενωθέντων στενών συγγενών αύτου 
εναντίον τριών απωτέρων συγγενών γενομένων κληρονόμων. Οι εξω τής κληρονο
μιάς πελάται τού 'Ισαίου ισχυρίζονται δτι ή κληρονομιά συνετάχθη εις στιγμήν 
οργής τού θείου και ότι ούτος ήθελε να την μεταβάλη υπέρ αυτών, άλλα δέν ήδυ-
νήθη, αποθανών έν τω μεταξύ. Ό Θεοδωρακόπουλος σημειοΐ τα τρία κύρια επι
χειρήματα τοΰ 'Ισαίου, διατελούντος έν επιγνώσει τής νομικώς ασθενούς του θέ
σεως, και παρακολουθεί πώς θα οργάνωση ό 'Ισαίος τόσον την προβολήν αυτών 
δσον και την άντίκρουσιν τών επιχειρημάτων τών αντιπάλων. Έ κ τής παρακολου
θήσεως και τής ακριβούς εκτιμήσεως τών ενεργειών τοϋ 'Ισαίου εις τον λόγον 
τοΰτον θα κριθή και ή ρητορική του τέχνη. Προς τοΰτο διερευνά τί συμβαίνει εις 
εκαστον τών τεσσάρων τμημάτων τοΰ λόγου (προοίμιον - διήγησις - άπόδειξις - επί
λογος) και συγχρόνως ελέγχει, αν ό τρόπος τής πορείας είναι σύμφωνος προς τα 
παραγγέλματα τής ρητορικής τέχνης. Ή υπό τοΰ Θεοδ. άνάλυσις τοΰ λόγου πα
ρουσιάζει τα έξης στοιχεία. 

Ό λόγος έχει 375 στίχους, 84 γνώμας, 51 παραγράφους, 12 σελίδας. Περαι
τέρω περιέχει 290 ρητορικά σχήματα, ήτοι περισσότερα κατ' άναλογίαν άπο δσα 
υπάρχουν εις τους άλλους του λόγους. Έ κ τών σχημάτων τούτων 61 είναι ύπερ-
βατά, 58 αντιθέσεις, 31 πλεονασμοί κ.ο.κ. Ώ ς προς τα τμήματα τοΰ λόγου το 
προοίμιον αποτελεί ποσοστον 14 °/0 τής εκτάσεως τοΰ δλου λόγου, κάπως μακρό-
τερον έν σχέσει προς τα προοίμια τών άλλων λόγων του. 'Ενισχύεται τοΰτο διά 
πλήθους ρητορικών σχημάτων έν σχέσει προς τά έτερα τρία τμήματα τοΰ λόγου 
και προς τα προοίμια τών άλλων λόγων τοΰ 'Ισαίου. Ή χρήσις τών σχημάτων 
προδίδει τήν άντιθετικήν στάθμησιν τών προτάσεων, άποβλεπουσών νά κερδηθή ή 
συμπάθεια υπέρ τών πελατών του και καλλιεργηθή ή αντιπάθεια προς τους αντι
θέτους. Έ ν επιγνώσει τής άσθενοΰς νομικής του θέσεως ό Ίσαϊος προσπαθεί να 
δημιουργήση εύνοϊκον κλίμα εις το δικαστήριον υπερβάλλων δι' αρμονικών φρά
σεων και δια λόγου διαιρετικού τα υπέρ τών πελατών του σημεία και τα δυσμενή 
τών αντιθέτων. Ούτω αποδεικνύεται ακολουθών το ρητορικον παράγγελμα «έργον 
προοιμίου εύνοια, ττρόσεξις, ενμάθεια» (Άνών. Περί σχημ.). 
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Ή διηγησις εκτείνεται εις τα 17°/0 του λόγου και είναι μάλλον βραχεία, 
είκότως δέ, άφοΰ καΐ το θέμα είναι άπλοΰν. Ενταύθα συμμορφουται ό 'Ισαίος προς 
τα ρητορικά παραγγέλματα, «<5εΐ γαρ μη μακρώς διηγεϊσθαι, ώσπερ ουδέ προοι-
μιάσαοθαι μακρώς» (Άριστοτ. Ρ η τ ) . Ό ρήτωρ αποφεύγει επιμελώς τα ασύμ
φορα γεγονότα και περιορίζεται εις τα συμφέροντα. Ώ ς προς το υφός, έκεΐ δπου 
τα γεγονότα είναι σαφή, είναι καί ό λόγος ομαλός, δπου δμως αναπτύσσονται 
συλλογισμοί προς κατεύθυνσιν συμφέρουσαν, έκεΐ ό λόγος είναι πεποικιλμένος 
δια σχημάτων. 

Ή απόδειξις καταλαμβάνει τα 62 % καί είναι σχετικώς μακροτέρα ή δσον το 
ύλικον απαιτεί. 'Αναλίσκεται ό 'Ισαίος εδώ εις άντίκρουσιν των επιχειρημάτων 
τών αντιδίκων, ελλείψει δμως πειστηρίων προβάλλει πιθανότητας έπαναλαμβάνων 
τα αυτά δι' άλλων λέξεων (9 φοράς ότι ή διαθήκη έγένετο έν στιγμή οργής, 16 
φοράς επαναλαμβάνεται ή συγγένεια, το γένος, ή οίκειότης, 5 φοράς δτι ό θανών 
ήτο όργίλος κλπ.). 'Επαναλήψεις, δεινώσεις, πλατυσμοί. 'Επί συνόλου 58 σχημά
των, τα 33 αποτελούν αντιθέσεις (μεν - δέ, ουκ - άλλα). Έκεΐ δπου ό ϊδιος βέ
βαιοι τι, αποφεύγει τάς αντιθέσεις, δπου δμως φέρει επιχειρήματα κατά τών αντι
δίκων τάς χρησιμοποιεί (λέξις κατ-ε στραμμένη, Άριστ. Ρητ.). Έ κ τής άπαιθμή-
σεως τών χρησιμοποιουμένων σχημάτων ό Θεοδ. συνάγει δτι ό 'Ισαίος εις το 
τμήμα τοΰτο του λόγου προσέχει περισσότερον εις την εμφασιν τών επιχειρημάτων 
του και όλιγώτερον εις τήν συμμετρίαν τών προτάσεων του, υπενθυμίζει δέ τα 
σχετικώς υπό του Διονυσίου του Άλικαρνασσέως έν τή συγκρίσει 'Ισαίου καί Λυ
σίου λεγόμενα «μη κατ* ενθύμημα τι λέγειν, αλλά κατ επιχείρημα, μη βραχέως, 
άλλα διεξοδικώς». Είδικώτερον ό Θ. παρουσιάζει ενταύθα διά ποίας ακριβώς με
θόδου ό 'Ισαίος αναπτύσσει τους συλλογισμούς του εις επιχειρήματα και καταλή
γει εις διλήμματον σχήμα λόγου. Επίσης δέ άναλύων τήν κατά παραγράφους χρή-
σιν τών ρητορ. σχημάτων παρατηρεί δτι ό 'Ισαίος σπεύδει νά κόσμηση διά σχη
μάτων λόγου τα χωρία τά περιέχοντα τους συλλογιομούς καί τα επιχειρήματα του, 
αποφεύγει δέ σαφώς νά χρησιμοποίηση σχήματα εις τά αντικρουόμενα επιχειρή
ματα τών αντιπάλων, 'ίνα μη δοθή δι' αυτών έμφασις εις αυτά. 

Ό 'Επίλογος αντιστοιχεί εις τά 7 °/0 καί είναι έκ τών βραχυτάτων, συμφώ-
νως προς τά ρητορ. παραγγέλματα «τους επίλογους άπλοϋς είναι δεϊ» καί «τών 
επιλόγων ή δνναμις άναμνήσαι τα είρημένα» (Άνών.). Ούτος περιέχει μόνον 17 
σχήματα καί καταλήγει διλημματικώς. Άξιοσημείωτον οτι παραλείπεται ή συνή
θης έπίκλησις προς έπίδειξιν εύνοιας έκ μέρους τοϋ δικαστηρίου. 

Ό συγγραφεύς τής μελέτης έκ τής θεωρήσεως του τρόπου χρησιμοποιήσεως 
υπό τοϋ 'Ισαίου τών ρητορικών σχημάτων, τής κατανομής αυτών καί τής συσχε
τίσεως των προς το περιεχόμενον του λόγου συμπεραίνει δτι είναι πλήρως δεδι-
καιολογημένη ή παρατήρησις του Διονυσίου Άλικαρνασέως έν τή Κρίσει του περί 
'Ισαίου (κεφ. 3) «Τοϊς δέ πράγμασιν υπέρ ων 6 λόγος εκ παντός πειράται βοηθεΐν». 

Ή μελέτη του εγκρίτου φιλο\όγου Β. Θεοδωρακοπούλου εισάγει εις τον τόπον 
μας νέους τρόπους εκτιμήσεως τής εσωτερικής υφής τών κειμένων καί ούτω με τά 
ακριβή δεδομένα τής στατιστικής διαφωτίζεται άκριβέστερον καί λεπτομερέστερον 
ή πορεία τής σκέψεως του συγγραφέως, ή μέθοδος του καί ή τέχνη του. 'Ελπίζω 
δτι καί άγγλιστί, ώς είναι γεγραμμένη, θα είναι προσιτή εις μέγα πλήθος φιλο
λόγων, ιδία τών νεωτέρου καί θα παράσχη εις αυτούς ώφέλειαν διά το έργον των. 
'Ατυχώς, δπως σήμερον ή επιστημονική έ'ρευνα τής Φιλολογίας έπαυσε νά είναι 
εθνική καί κατέστη διεθνής, όφείλομεν δλοι νά άντιληφθώμεν δτι χωρίς τήν 
γνώσιν καί χρήσιν Ηένων γλωσσών θα είμεθα καταδικασμένοι εις άποξένωσιν άπο 
τήν Έπιστήμην μας. 
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