
ΘΗΣΕΩΣ ΣΤ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ 

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ* 

Παρερχόμενος, ίνα αναπτύξω ενώπιον υμών το νενομισμένον έναρκτήριον μάθημα 
έπί τη έπισήμω άναλήψει των καθηκόντων μου έν τφ Πανεπιστήμια) 'Αθηνών, οφείλω 
έν πρώτοις να εκφράσω τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην μου προς τους κ. Καθηνητάς της 
γεραράς Φιλοσοφικής Σχολής δια τήν έκλογήν μου καΐ τήν Σεβαστήν Σύγκλητον του 
Πανεπιστημίου δια τήν κύρωσιν τής εκλογής, ωσαύτως δέ προς τον κ. Ύπουργόν τής 
'Εθνικής Παιδείας καί των θρησκευμάτων, εύαρεστηθέντα να ύπογράψη το Διάταγμα 
τοο διορισμού μου, καί τήν A.M. τον Βασιλέα ημών, εύδοκήσαντα να κυρώση το Διά
ταγμα τοΟτο. 

Είς στιγμάς, ώς ή παρούσα, ό νους καί ή καρδία, μετά τον Μεγαλοδύναμον, φέ
ρονται μετ' εύλαβείας προς πολυτίμητα καί αγαπητά πρόσωπα : προς τους νεκρούς ήδη 
γονείς μου, πρώτον, τών οποίων ή στοργή άνταπεκρίνετο προς τον πόθον να ΐδουν δ,τι 
σήμερον πραγματουται' προς τους διδασκάλους μου έπειτα άπό τών διδαξάντων με τα 
πρώτα γράμματα μέχρι καί τών διαπρεπών επιστημόνων, Ελλήνων καί ξένων, ol όποιοι 
μέ είσήγαγον είς τήν σπουδήν τής φιλολογικής επιστήμης. 

Τα βραχέα ταύτα άς είναι μνημόσυνα ευγνωμοσύνης άϊδίου. 
Τους άλλους πάντας, δσοι μέ ενίσχυσαν κατά τα μακρά Ιτη αγώνος, ευχαριστώ 

άπό καρδίας, μετά συγκινήσεως δέ Ιδιαιτέρας αναπολώ τάς μορφάς εκείνων, ot όποιοι 
μή άφορμώμενοι άφ' οιωνδήποτε δεσμών καί είς ουδέν ϊδιον αποβλέποντες, άλλ' απλώς 
τιμώντες φιλότιμον, ώς Εκρινον, προσπάθειαν διέθεσαν δαψιλώς χάριν έμου εις ώρας 
δυσχερείς καί ίδρωτα καί χρήμα, δεικνύοντες ούτω καθαρώς τήν ευθείαν όδόν καί παρέ
χοντες άψευδές μαρτύριον υγείας ηθικής έν τη ελληνική κοινωνία καί πολιτεία. Εολο-
γον δικαίωμα εκείνων είναι ή ανωνυμία, έπιτακτικόν δέ καθήκον ίδικόν μου ή διαμνη-
μόνευσις του παραδείγματος αυτών καί ή εντεύθεν κάρπωσις. 

Διαδεχόμενος έν τη ^δρα ταύτη τής 'Αρχαίας "Ελληνικής Φιλολογίας άνδρας, οί 
όποιοι έκλεισαν τήν φιλολογικήν έπιστήμην καί έτίμησαν το έλληνικόν όνομα, συν-
αισθάνομαι το βάρος τοΟ Μργου καί τό μέγεθος τής ευθύνης. 'Αλλά καλός ό προκείμε
νος άγων καί τοο παντός άξιος ό διπλούς σκοπός αυτού: ή έν τφ μέτρω τών δυνά
μεων μου καί τώ κύκλω τών αρμοδιοτήτων μου προαγωγή τών τροφίμων του εθνικού 
τούτου παιδευτηρίου, Ιτι δέ ή δσον έ'νεστιν άρτιωτέρα προβολή τής ελληνικής φιλολογι
κής επιστήμης εντός τής Ελλάδος άλλα καί έκτος αυτής, 

* * 
* 

θέμα τοΟ εναρκτήριου τούτου μαθήματος είναι : Ή ρητορική καί ό Ισοκράτης. 
Ή ρητορική τέχνη δύναται να λεχθή δτι είναι καρπός τής ελληνικής αρχαιότη

τος. Ό δρος « ρήτωρ », περί του ομιλητού έν τή εκκλησία τών 'Αθηνών, άπαντα τό πρώ
τον ήδη τώ 425 π. Χ. παρ' Άριστοφάνει (Άχαρν. 38, 680), ό δέ δρος « ρητορική » τό πρώ
τον παρά Πλάτωνι (Φαίδρ. 266 D) ι . Ή αρχαία ρητορική είναι τέχνη τόσον έν σχέσει 

* Έναρκτήριον μάθ·ημα, γενόμενον έν τ$ Μεγάλη Αίθ-ούση τ<3ν τελετών τοο Πανεπι
στημίου Άθ-ηνών τη 14η Δεκεμβρίου 1960. 

1) Ώς γνωστόν, είς τον ΦαΙδρον, τον περιώνυμον τοδτον πλατωνικον Ϊιάλογον, δ λόγος 
είναι περί της ρητορικές τέχνης. 
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προς τους θεραπεύοντας αυτήν δσον και το κοινόν, προς δ απευθύνεται, τέχνη ανά
λογος προς τήν γλυπτικήν, την ζωγραφικήν, την μουσικήν, τήν ύποκριτικήν (την ήθο-
ποιίαν, ώς λέγομεν ήμεΐς κοινότερον) καΐ τήν ποιητικήν. 

Ό άξιος προσοχής χαρακτηρισμός οδτος στηρίζεται προδήλως επί του τρόπου» 
ουχί καθ' δν ήμεΐς σήμερον αντιλαμβανόμεθα τήν άρχαίαν ρητορικήν, άλλα καθ* δν 
άντελαμβάνοντο οί αρχαίοι, πρώτιστα μέν ol "Ελληνες, Ιπειτα οί Ρωμαίοι, ol Ιχοντες 
αυτήν ώς ζών στοιχεΐον έν τφ βίω, δύναται δέ ό χαρακτηρισμός οδτος να αναφέρεται 
είς λόγους εσωτερικούς, είς τήν φύσιν δηλονότι της αρχαίας ρητορικής, και είς λόγους 
εξωτερικούς, ήτοι είς δ,τι περί των ρητόρων, του ακροατηρίου καί των κριτικών αυτών 
έκ τής αρχαιότητος γνωρίζομεν, Οί λόγοι οδτοι είναι πολλοί, πλείονες δέ οί τής δευτέ
ρας κατηγορίας, θ α περιορισθώμεν εις τινας μόνον έξ αυτών, τους καθ' ημάς κυριωτέ-
ρους αμφοτέρων τών κατηγοριών τούτων. Τοιούτοι λόγοι εσωτερικοί είναι ή περί τήν 
μορφήν τελείωσις, ή μέχρι καί τών έσχατων βαίνουσα λεπτομερειών, καί ή αρχή, ην 
εύρίσκομεν παρά τω θέωνί, καθ' ήν «rò καλώς ειπείν άπαξ περιγίνεται, δις δε ουκ ενδέ
χεται* (Προγυμν. Α', 152). Ή αρχή αυτή κατά βάθος πρέπει να σημαίνη δτι Ιδέα, ευτελής 
ε*στω όσονδήποτε, άπαξ εκφρασθείσα κατά τους κανόνας του κάλου, τής τέχνης, καθί
σταται δια τής εκφράσεως αυτής τμήμα τοο είς κάλλος πλούτου του άνθρωπου, προσφέ
ρεται δέ αϋτη είς επανάληψιν μόνον, *Η έπανάληψις αυτή ενδέχεται να γίνη είτε ύπό 
του πρώτου είπόντος, παράδειγμα ό Δημοσθένης, έπαναλαβών πολλαχου χωρία έξ 
άλλων λόγων αύτου, είτε—συνηθέστερον—ύπ' άλλου τινός, παράδειγμα καί άλλοι καί ό 
'Ισοκράτης, άντλήσας έν τω Πανηγυρικά) λόγω αύτου έκ του 'Ολυμπιακού, του φερομέ
νου υπό το όνομα του Λυσίου. 

'Αντίστοιχοι λόγοι εξωτερικοί είναι ή παρ' άρχαίοις κριτικοΐς Εξαρσις τής μορφής 
ρητορικοο λόγου ασχέτως προς τάς έν αύτω ιδέας, περαιτέρω δέ ή Ιξαρσις παρά τοις 
αύτοΐς κριτικοΐς του ενδελεχούς μόχθου προς δημιουργίαν κατά προσήκουσαν άντιστοι-
χίαν καλού ρητορικού λόγου καί καλού αγάλματος ή ζωγραφικού πίνακος. 'Ενδείξεις 
υπάρχουν πολλαί, ώς τό παρά Πλάτωνι (Φαίδρ. 234 Ε) <άποτετόρνευται» κατά μεταφοράν έκ 
τής γλυπτικής προς άπόδοσιν τής τετελειωμένης λειότητος του οφους του Λυσίου' τό 
παρά Κικέρωνι (De oratore Γ', § 171) έκ του σατιρικού Λουκιλίου χωρίον, έν φ αί εκ
φράσεις, αί *λέξεις*, ώς λέγεται ελληνιστί, παραβάλλονται προς τάς ztesserulas*, τάς ψη
φίδας μωσαϊκού. 

Παραδείγματα τοιούτου μόχθου είναι άπειρα παρ' άρχαίοις. Περιώνυμον κατέστη 
τό έκ του Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρναοσεως, κριτικού ευρείας μαθήσεως, εξαίρετου δέ συνήθως 
αίσθητηρίου (Περί συνθ. όνομ. 25, Usener, Radermacher) ', μακρότατον χωρίον, έν φ 
μνημονεύονται ό 'Ισοκράτης καί ό Πλάτων' ό μέν πρώτος, διότι έπεξειργάζετο τον 
Πανηγυρικόν έπί δέκα έ'τη, «ώ? οί τον ελάχιστον χρόνον γράφοντες* υποστηρίζουν' ό δέ 
δεύτερος, διότι *τους εαυτοϋ διάλογους κτενίζων και βοστρυχίζων και πάντα τρόπον άναπλέκων 
ού διέλειπεν όγδοήκοντα γεγονώς ετη», παρατίθεται δ εφεξής έν τω χωρίω τοΟ Διονυσίου 
τό άνέκδοτον τό άναφερόμενον είς τήν <δέλτον, ην τελευτήσαντος αύτοΰ (se. τοϋ Πλάτωνος) 
λέγουσιν ευρευήναι ποικίλως μετακειμενην τήν αρχήν τής Πολιτείας εχουσαν τήνδε 'Κατέβην 
χΰες εις Πειραιά μετά Γλαύκωνος τοϋ Άρίστωνος'» .'Ο κατά τό άνέκδοτον τούτο μόχθος τοδ 
φιλοσόφου προς τελείωσιν τής τελευταίας ταύτης φράσεως, τής αρχής τής Πολιτείας 

1) Too κρ.τικοδ τούτου γίνεται συχνή μνεία έν τοις έπομένοις. Οδτος, παραμερίσας τον παρα-
διδόμενον κανόνα τών δέκα αττικών ρητόρων, υπέβαλεν είς τήν ιδίαν κριτικήν βάσανον τα κεί
μενα αυτών, έγραφε δέ περί τών %ξ, τών μάλλον αντιπροσωπευτικών τούτων, ουχί βιογραφικας 
πραγματείας, άλλα κριτικά δοκίμια κατά βάθος εν τη προσπάθεια να παραστήση τήν συμβολήν 
έκαστου αυτών είς τήν ανάπτυξιν τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών του ρητορικού, άλλα καί 
του όλου πεζοδ λόγου. "Η προσπάθ-εια φαίνεται ουχί άποτυχοδσα. Τα ονόματα τών ρητόρων 
τούτων βλ. κατωτέρω (σ. 150, σημ. 1), ένθα διαστολή αυτών κατά γενικώτερον χαρακτηριστικόν. 
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αύτοΟ, είναι προφανής, άφοο κατά ποικίλους τρόιιους διετύπωσεν αοτήν έν xf) δέλτώ, δη
λαδή τώ μικρω πίνακι, πρίν δώση τήν όριστικήν μορφήν. Ή μορφή αοτη ώς προς τήν 
τοποθέτησιν των οκτώ λέξεων της φράσεως Ικανοποιεί εντελώς κατά τον Denniston ι, 
τον γνωστόν έπ' έσχατων αποθανόντα Βρεττανόν μελετητήν τοο οφους της αρχαίας ελ
ληνικής πεζογραφίας. Δέν μνημονεύονται at σκέψεις, al όποΐαι ήγαγον τελικώς τον 
Πλάτωνα εις τήν τοιαύτην κατάταξιν τών λέξεων, άλλ' ενδέχεται να μαντεύωμεν αύτάς· 
Ή διάκρισις της φράσεως είς δύο Ισομήκη σχεδόν μέρη μετά τίνος μόλις αισθητής παύ
σεως μεταξύ αυτών προσφέρει άνεσιν και χάριν' ούτω δέ τό «μετά Γλαύκωνος τον Άρίστω-
νος* πρέπει να ταχθή έν τέλει τής φράσεως. Έκ τών υπολοίπων τεσσάρων λέξεων al 
δύο, «χ&ές, εις*, είναι μονοσύλλαβοι, ή τοποθέτησις δέ αυτών μεταξύ τών δύο τρισυλλά
βων, »κατεβην, Πειραιά*, παρέχει ήδύνουσαν ποικιλίαν μακρών και βραχειών λέξεων. 

Ή ρητορική τέχνη αναφαίνεται το πρώτον έν Ελλάδι—τούτο δέ σημαίνει το 
πρώτον έν τω κόσμω—ουχί πρωΐμως. Δύναται μάλιστα να λεχθή δτι άρχεται δ ρητο
ρικός λόγος ό μέν καθόλου ελληνικός μετά του Γοργίου, ό δ' αττικός μετά του 
'Αντιφώντος. 

TÒ όμηρίκόν Ιδεώδες ( Ί λ . Ι 443) «μνϋων τε ρητηρ' εμεναι πρηκτηρά τε έργων* ε*χεΐ 

εύρείαν έφαρμογήν προκειμένου περί βασιλέων καΐ άλλων ηγετών, άλλ' ουχί καΐ περί 
τών πολλών, ή δέ παρά τώ ποιητή «άγορητύς*, ή είς λόγον Ικανότης, είναι δεκτική ανα
πτύξεως λαμπρός άλλα κατά τρόπον μόνον έμπειρικόν, οϋτω δέ κατ* ανάγκην περιορί
ζεται να έκπροσωπή τον κατά φύσιν, ουχί τον εντεχνον ρητορικόν λόγον. Ταύτα υπο
δεικνύουν öu ή περί τήν έμφάνισιν τής ρητορικής τέχνης έν 'Ελλάδι σχετική καθυστέ-
ρησις δέν δύναται να είναι άσχετος και προς τήν άλλην, μάλιστα δέ τήν πολιτικήν, 
συγκρότησιν τής χώρας. 

Ή δημοκρατία δια θεμελιωδών, γνησίως δ' ελληνικών, άρχων αυτής, οίαι είναι 
ή τής «ισηγορίας*, ή έξασφαλίζουσα είς πάντα πολίτην έξ ίσου τό δικαίωμα να έκ-
φράζη τους στοχασμούς αύτοο, καΐ ή τής πλειονοψηφίας, ή στηρίζουσα τήν άπόφασιν 
ουχί είς τήν δύναμιν προσώπου τινός άλλ' είς τήν θέλησιν τών περισσοτέρων, ή δημο
κρατία δια τοιούτων άρχων έδημιούργησεν τήν όργανικήν, οϋτως είπεϊν, έν τή αρχαία 
πόλει καθόλου ανάγκην τής πειθούς '. 

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας αχούσα τήν γένεσιν, ή ρητορική è-λαβε τήν τελ,είωσιν 
αυτής έν 'Αθήναις, ένθα ή περί τήν πειθώ τέχνη άνήχθη είς αληθή περιωπήν 8, άλλ* αί 
δύο δυνάμεις, αί κυρίως είς τούτο έπικουρήσασαι, προήλθον έξωθεν, ή μέν έκ τής 'Ανα
τολής, τής 'Ιωνίας, ή δ' έκ τής Δύσεως, τής Σικελίας. Χάρις είς τήν πρώτην, άσκήσα-
σαν μάλλον έμμεσον έπίδρασιν δια του Πρωταγόρου τοΟ Άβδηρίτου, του Προδίκου του 
Κείου και άλλων, εΙσήχθη ή διαλεκτική καΐ ή «δρ&οέπεια*, άγουσα είς μάλλον άπηκρι-
βωμένην χρήσιν τών λέξεων. Χάρις είς τήν δευτέραν, άσκήσασαν άμεσον έπίδρασιν, 
εισήχθη είς τάς 'Αθήνας αντιθέτως, ή «ενέπεια*, τό κατά τους νόμους του καλού λέ-

1) J . D. Denniston, G r e e k prose style, 'Οξφόρδη, 19-32, σ 41 . 

2) Είναι χαρακτηρισχικόν ότι έν 'Αθήναις ή πειθ-ώ έλατρεύθ-η δημοτελώς ώς θεά. 2χε-

τικήν εΐδησιν εχομεν πολλαχόθ-εν, αλλά καΐ εξ aùxoù του 'Ισοκράτους (Περί άντιδ. 249): 

«την μεν γαρ Πει&ώ μίαν τών ΰεών νομίζονσιν είναι και την πάλιν δρώσι καϋ·' εκαστον τον 

ενιαντον &νσίαν αντη ποιονμένην*. 

3) Ώ ς προς τήν περιωπήν τής τέχνης ταύτης προσφοές είναι τό παρατηρούμενον 5πά του 

H. LI. Hudson · Williams (Greek orators and rhetor ic έν M. Platnauer, Fifty years of 

classical scholarship, 'Οξφόρδη, 1951, σ. 206) δτι κατά τον Ε' και τα πρώιμα ετη τοδ ά.' 

αί. π . Χ. αδτη ήτο ζώσα δόναμις, ή δ' έξ αυτής άσκοομένη γοητεία αντανακλάται είς τήν 

γραμματείαν τής περιόδου ταύτης. 
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γειν, καθόλου δ' εισήχθη αυτή ή ρητορική τέχνη, ή έν Σικελία σχουσα τήν γένεσιν ι . 
Πρώτοι έδίδαξαν τήν ρητορική ν έν 'Αθήναις ô Κόραξ και ό μαθητής αυτού Τει· 

σίας, αμφότεροι Συρακούσιοι, ήκολούθησαν δέ δ Γοργίας δ Λεοντίνος καί άλλοι. Κύ
ριος άπ' αρχής στόχος ήτο ή πειθώ. Είδικώτερον, οι δύο πρώτοι τών Σικελιωτών τού. 
των, ό Κόραξ καί ό Τεισίας, ήσχολήθησαν αποκλειστικώς μάλλον περί τον δικανικόν 
λόγον έξαίροντες ως ουσιώδη πρώτον μέν το «εί'κο?», δηλαδή τήν πιθανότητα, έ'πειτα 
τήν οίκονομίαν τών κατ' αυτήν επιχειρημάτων. Ό Γοργίας ήσχολήθη περί τον έπιδει-
κτικόν λόγον, μάλιστα δέ περί τό ύφος αύτου, δπερ έν τη ύπερβαλλούση προδήλως 
άντιλήψει δτι ό πεζός λόγος είναι κλάδος του ποιητικού επεχείρησε να καταστήση 
ένάμιλλον προς τό έν τη ποιήσει δσον άφορα τόσον είς τα οργανικά στοιχεία, δσον 
καί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

*Τφ ξενίζοντι της λέξεως*, κατά τον Διόδωρον τον Σικελιώτην (IB', 53), ό Γοργίας 
«εξέπληξε τους Ά&ηνσίονς», εΤναι δέ τούτο δ,τι παρ' Άριστοτέλει (Φητ. πολλαχ. ώς έν Γ', 2) 3 

*rò ξενικόν*, ήτοι οφος μή οίκείον, άλλ' ίδιον εις ξένους, επομένως δέ διακριτικόν. Τούτο 
ένέκειτο είς τον ποιητικόν χαρακτήρα, ήτοι είς χρήσιν τό μέν ποιητικών λέξεων, τό δέ 
της συμμετρίας ή του όμοήχου έν τφ λόγω τοιαύτην, ώστε να προσλαμβάνη ό πεζός 
οδτος λόγος ρυθμόν ώς οΐόν τε προσεγγίζοντα προς τό μέτρον του ποιητικού. Τοιαυται 
απόψεις έδημιούργησαν αντιδράσεις έν 'Αθήναις. Παρά Πλάτωνι ήλέγχθησαν αύται, σύν 
τοις άλλοις δέ κατεδικάσθησαν τά έπί της αρχής της πιθανότητος στηριζόμενα επιχει
ρήματα έν τω ρητορικώ λόγο? (Γοργ. 453 κ. έξ.), επίσης δέ τά κατά μηχανικόν, ούτως 
ειπείν, τρόπον χρησιμοποιούμενα ευρήματα ταύτα τού ύφους (αύτόθ. 452 C), απεναντίας 
δέ έξήρθη ιδιαζόντως ή ανάγκη, ώς προς μέν τά επιχειρήματα, της αρχής της αλη
θείας (αύτόθ. 453 έξ.), ώς προς δέ τήν μορφήν τού λόγου, της οργανικής ένότητος αυ
τού (Φαίδρ. 264 C). 

Ό 'Ισοκράτης, μαθητεύσας παρ' άλλοις κατά τά έκ τούτων ή εκείνων τών πηγών 
παραδιδόμενα, καί παρά τώ Πρωταγόρα καί τώ Προδίκω έν 'Αθήναις 8, καί παρά τω 
Γοργία èv Θεσσαλία 4, γενόμενος δέ, ώς έκ τού Πλατωνικού Φαίδρου (278 Ε) εικάζεται, 
του Σωκράτους εταίρος s, έσχεν, ώς φαίνεται, τήν εύκαιρίαν να δεχθη ώς προς τήν έν 

1) Τό πρόβλημα της γενέσεως της ρητορικής έν Σικελία έχει μελετηθή" ευρύτατα, άλλα 
πολλά παραμένουν πάντοτε τα χρήζοντα διευκρινήσεως. Έκ τον μάλλον προσφάτων θετικών 
συμβολών είναι τό μελέτημα του D. Α. G. Hinks·, Tisias and Corax and the invention of 
Rhetoric, The Class. Quart., τόμ. ΑΔ', 1940, σ. 61 κ. Ιξ. 

Πάντως, ή γένεσις ττ)ς ρητορικές συνδέεται αμέσως προς τήν άνάπτυξιν τής δημοκρατίας 
έν τη νήσφ ταύτη, άποβληθ-είσης τής τυραννίδος. 

2) Έν τφ κεφαλαίφ τούτω τίθ-ενται οπό του φιλοσόφου, κατά τίνα λογικήν άλληλουχίαν, 
τό «.ξενικόν», τό <ιΰανμαστον* καί τό τήδν* : τό ξενικόν είναι θ-αυμαστόν, διό είναι ήδύ. 

3) Λεπτομερή" περί τούτου στοιχεία βλ, παρά Β. G. Jebb (The attic orators8, τόμ. Β', 
Αονδϊνον, 1893, σ. 4, σημ. 1), Fr. Blass (Die attische Beredsamkeit, τόμ. Β , Λειψία, 
1892, σ. 11 κ. σημ. 3,4) κ. Κ. Münscker έν Pauly—Wissowa R.E., τόμ. θ', στ. 2151 (έν λ. 
Isokrates). 

4) Βλ. G. Mathieu εν Isocrate discours3, τόμ. Λ', παρά Bude, Παρίσιοι, 1956, σ. II* 
πβ. u. Β. Ο. Jebb (Ινθ·' άνωτ., σ. 5, σημ. 1), Fr. Blass, ίένθ-' άνωτ., σελ. 11), μάλιστα δέ U. ν. 
Wilamowitx—Moellendorff, Platon», τόμ. Β', 1920, σ. 107. 

5) Παρά W. Jaeger (Paideia2, αγγλ. μετάφρ. ύπό G. Highet, τόμ. Γ', 'Οξφόρδη, 
1947, σ. 301, σημ. 18, βλ. κ. έπανέκδοσιν γερμ. πρωτοτύπου, Βερολΐνον, 1955, σ. 397, σημ. 18) 
εκφράζονται άμφιβολίαι ώς προς τό Ιστορικώς άληθ-ές τών έν τώ χωρίω τουτφ, καί μάλιστα 
ώς προς τήν τοιαύτην σχέσιν του 'Ισοκράτους προς τόν Σωκράτη, δέν αμφισβητείται όμως επαφή 
μεταξύ αυτών, αναγνωρίζεται δέ δτι πολλά είναι εις τά κείμενα του 'Ισοκράτους τά ίχνη 
της επιδράσεως τών σωκρατικών ιδεών. 
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τη ρητορική τέχνη μάλιστα, άλλα και τφ καθόλου πνευματικφ βίω θέσιν αύτοΟ άμεσους 
καΐ τρόπον τινά υπευθύνους επιδράσεις τών κυριωτέρων τάσεων των χρόνων αυτού. 

Το ασθενές της φωνής και το φύσει άτολμον αυτού—αμφότερα ταύτα αυτός ό ρή-
τωρ αναγνωρίζει (ΦΙλ. 81, κ. άλλαχ.), το δεύτερον δέ αξιολογεί ό Άΰήναιος (ΙΓ' 592 Β) 
λέγων: ι'Ιαοκράτης δ τών ρητόρων αΐδημονεοτατος*— προς δέ Ô καλής θελήσεως, ό âv τη 
άπλότητι ευγενής, ό μή ρέπων είς το πάθος, ό μη παρά τήν άπαυστον φιλοπονίαν αγω
νιστικός χαρακτήρ αύτου συνετέλεσαν ούχ ήττον ή αϊ πολιτικαί καί πνευματικαί συνθή-
και τών χρόνων εκείνων είς τήν άπό επαγγελματικής απόψεως τοποθέτησιν : τό μεν αρ
νητικώς, είς τήν Ιγκαιρον έγκατάλειψιν του έργου του λογογράφου καί τήν αποφυγήν 
του βήματος της εκκλησίας του δήμου' τό δέ θετικώς, είς τήν έπίδοσιν αύτου είς τό 
έργον του ρητοροδιδασκάλου καί του ρήτορος, του γράφοντος, ουχί και έκφωνοΰντος, 
λόγους έπί ευρύτερων συνήθως θεμάτων. 

Κατ' αμφότερα ταύτα ό 'Ισοκράτης παρά τό δικανικόν είδος του ρητορικού λό
γου, πρωΐμως παραμερισθέν, καλλιεργεί τα άλλα εϊδη αύτου, τό συμβουλευτικόν καί 
τό έπιδεικτικόν, επιδίδεται δέ Ιδιαζόντως είς τήν πολιτικήν ρητορικήν. Τήν ρητορικήν ταύ-
την χαρακτηρίζει ώς φιλοσοφίαν. 'Αλλ' ή φιλοσοφία του Ισοκράτους δέν έ-χει σημα-
σίαν ώς παρά τω συγχρόνω καί γνωρίμω είς αυτόν Πλάτωνι. Ό Πλάτων είναι ό μέ
γας θεωρητικός έν τω πεδίω της σκέψεως, ό 'Ισοκράτης ό μέγας εκλαϊκευτής της μορ
φώσεως του αιώνος αυτών. "Εναντι του Πλάτωνος, του αληθούς φιλοσόφου, ίσταται 
τρόπον τινά ό Άντιπλάτων, ό 'Ισοκράτης, ό όποιος επαγγέλλεται μέν τήν φιλοσοφίαν» 
προσφέρει δμως μόρφωσιν καθόλου έν τφ πολιτικώ μάλιστα πεδίω *. Ή τέχνη τοΰ δια-
πραγματεύεσθαι δια τοΰ προφορικού καί τοΰ γραπτού λόγου ευρέα, πολιτικά κυριώτατα, 
θέματα, ούτω δέ παρασκευάζουσα αμέσως ή εμμέσως προς τήν πολιτικήν δρδσιν είναι 
ή φιλοσοφία, ή πολιτική ρητορική τοΰ 'Ισοκράτους. 

θέματα τα πλέον διαφέροντα τοΰ κοινωνικοΰ καί τοΰ πολιτικοΰ βίου είναι ύπο-
κείμενον τών παρ' αύτω σπουδών. Τα θέματα ταύτα σπουδάζονται, τόσον κατά θεω-
ρίαν οσον καί έν τη πράξει, κατά τρόπον άκρως έποικοδομητικόν, αναζητούνται δέ κα* 
ανευρίσκονται λύσεις ύπό τό φώς τών ηθικών, τών πνευματικών καί τών άλλων παν
τοίων άξιων, τάς οποίας αϊ 'Αθήναι πρώτιστα, ό καθόλου "Ελληνισμός έπειτα, έδωσαν 
είς τον κόσμον. Κοινοί συνήθως είναι οι τόποι, άλλα προσωπική, τοΰ Ισοκράτους 
κατά κανόνα ή έναρμόνιος συγκρότησις, χαρακτηριζόμενη δια γενικών άρχων έκ τών 
ευγενέστερων, οϊα είναι ή προσήλωσις προς τα πάτρια καί ή έξαρσις της έλληνικότητος. 

Είδικώτερον, έπί τοΰ πολιτικού πεδίου ό 'Ισοκράτης δέχεται, ώς καί ό 'Αριστοτέ
λης, δτι πρώτος δρος τοΰ μεγαλείου της "Ελλάδος είναι ή ένότης, τήν οποίαν θα 
άπεργασθοΰν πάντες οί "Ελληνες. Τό πανελλήνιον ιδεώδες, τό κήρυγμα του, κοινός καί 
τοΰτο τόπος τών χρόνων εκείνων κατά τον πυρήνα, δμως ίσοκράτειον κατά τήν άνά-
πτυξιν καί τελείωσιν αυτού. 

Ή τοιαύτη έ*νωσις τών Ελλήνων, ώς οραματίζεται αυτήν ό Ισοκράτης, παν άλλο 
ή είναί τι τό στατικόν. Σκοπός αυτής άμεσος μέν καί έπί μέρους ό πόλεμος κατά τών 
βαρβάρων, απώτερος δέ καί καθολικός ή υπαγωγή ταΰ κόσμου δλου ύπό τήν έλληνι-
κήν άκτινοβολίαν καί ή δια τοΰ Έλληνισμοΰ έκπολίτισις αυτού. 'Ενταύθα πρέπει να εύ-

1) Δύο κείμενα του ρήτορος αυτού, δ Κατά τών σοφιστών καί δ Περί άντιδόσεως, γρα-
φέντα το μέν πρώτον εν εϊδει μανιφέστου, ώς λέγομεν κοινώς, περί τας αρχάς, το δέ δεύτερον 
έν εΐδει απολογίας, περί τήν λήξιν τής τοιαύτης δράσεως αυτοδ (390 καί 355 ή 353 π. Χ.),, 
ερμηνεύουν λαμπρώς εκείνο μέν τί δέν είναι, τούτο δέ τί είναι ή φιλοσοφία τοϋ Ισοκράτους, 

Ή άντίθεσις αδτη τοδ 'Ισοκράτους προς τόν Πλάτωνα χαρακτηρίζεται παρά W. Jaeger 
(Ινθ' ανωτ., σ. 46, πβ. κ. σ. 55' βλ. κ, έπανέκδοσιν γερμ. πρωτοτύπου, σ. 105, πβ. κ. σ. 115)-
ώς ή πρώτη μάχη τοΰ έπί αίώνας αγώνος μεταξύ τής ρητορικής καί τής φιλοσοφίας έν τ% 
περιοχή του παιδευτικού" ιδεώδους. 
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ρίσκη ^κφρασιν ολόκληρος ή προσωπικότης του ρήτορος ημών. Ό Ελληνισμός κατά το 
σύνολον των αξιών αυτού, διαστελλόμενος απολύτως του δεσποτισμού, έν έσχατη ανα
λύσει είς μίαν καί μόνην ύτιηρεσίαν, την ύπηρεσίαν του άνθρωπου. 

Ώ ς προς τήν άξίαν της εισφοράς του είς τήν εύρυτάτην αυτήν περιοχήν ό Ισο
κράτης έσχε κατά τους νεωτέρους χρόνους βεβαίως άρνητάς. "Εσχεν δμως καί θαυμα
στός πολλούς καί ενθουσιώδεις '. Μεταξύ άλλων ό Burk a άπεκάλεσεν αυτόν πατέρα της 
ανθρωπιστικής παιδείας, ό δέ πολύς Jaeger έπί τών ήμερων ημών παρέστησεν αυτόν 
ώς μέγαν παιδαγωγόν καί δημοσιολόγον 8 . 

Καθολικωτέρα, καί σήμερον, εΤναι ή αποδοχή της θέσεως, ήν ε*λαβεν ό 'Ισοκράτης 
είς τήν ρητορικήν τέχνην, καί της ενταύθα είσφορδς αύτου. 'Αμφότερα ταύτα, τήν θέσιν 
καί τήν είσφοράν, θα έπιχειρήσωμεν έν της εφεξής να σπουδάσωμεν καθ' δσον ό χρόνος 
επιτρέπει, άναλύοντες τήν παρ'Ίσοκράτει ρητορικήν τέχνην κατά τά κύρια αυτής στοιχεία. 

Έν πρώτοις το λεξιλόγιον. 
"Η *λεξις*, κατά τον Διοννσιον τον 'Αλικαρνασσεα ή είδΐκώτερον, ή ^εκλογή τών 

ονομάτων», ώς φέρεται συνηθέστερον 4, τό λεξιλόγιον, ώς λέγομεν ημείς, δύναται να 
διακριθη είς τρία. Είναι πρώτον ή «έξηλίαγμένη* ή απέριττη λέξις*, ήτοι ή έξεζητηιιένη, 
άήθης, δεύτερον ή *λιτή», δηλαδή ή αφελής, ή απλή, καί τρίτον ή <μεικτη καί σύνθετος*. 
Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι τής μέν πρώτης είναι ό Θουκυδίδης, τής δέ δευτέρας ό 
Λυσίας καί τής τρίτης ό Ισοκράτης. Ώ ς ό ορός δηλοί, άλλα καί ό αυτός κριτικός δια
σαφεί (Δημ. 4), ή *λέξις* του 'Ισοκράτους είναι συγκερασμός τών δύο άλλων, δύο δηλο
νότι αντιθέτων στοιχείων. *Αλλ' ώς προς τούτο, δηλαδή τό λεξιλόγιον, ό ημέτερος ρήτωρ 
ευρίσκεται προς τον Λυσίαν απείρως πλησιέστερον ή τόν θουκυδίδην. 

Πρώτη τών χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων αύτου είναι ή καθαρότης, σημαίνει δέ 
αύτη, ώς παρατηρεί ό Jebb 5, δύο τινά, τό μέν αρνητικώς, τήν αποφυγήν λέξεων απηρ
χαιωμένων, νεωτεριστικών ή άγαν ποιητικών β, τό δέ θετικώς τήν άκρίβειαν τής διαλέ
κτου, τήν άπηκριβωμένην χρήσιν λέξεων αττικών. Ώς προς τήν καθαρότητα του λεξι
λογίου ό 'Ισοκράτης τάσσεται πολλαχοΟ παρά τω μνημονευθέντι άρχαίω κριτικώ Τ ευ
θύς μετά τόν Λυσίαν, τόν «τής 'Αττικής γλώττης άριστον κανόνα*, κατά τόν αυτόθι χαρά-
κτηρισμόν. 

Δευτέρα τών Ιδιοτήτων τούτων είναι ή άπλότης. Ώς προς αυτήν ό 'Ισοκράτης 
φέρεται προς τόν Λυσίαν όλιγώτερον ή ώς προς τήν καθαρότητα του λεξιλογίου. 'Απο
φύγει καθόλου τάς «τροπικός καταοκενάς>, κατά τήν ^κφρασιν τών αρχαίων, τους λεκτι-

1) Έπισκόπησιν αρνητών καί θαυμαστών του 'Ισοκράτους βλ. έπ* έσχατων παρά Eino 

Mikkola, I sokra tes , seine Anschauungen im Lichte seiner Schriften, Hels inki, 1954, 

«. 8 κ. ig. 

2) A. Burk, Die Pädagog ik des Isokrates als G r u n d l e g u n g des humanis t i schen 
Bildungsideals, Würzburg 1923, μάλιστα tè βλ. τό μέρος «Isokrates u n d der H u m a n i s m u s » , 

σ. 211 κ. έξ. Ούτως έχαρακτήρισαν τον Ίοον.ράτΎ\ καί παλαιότερων πως πολλοί καί εξαίρετοι, 

<ώς δ J . Burnet καί δ Ε. Barker. 

3) W. Jaeger, ενθ' άνω τ., σ. 46 κ. Ιξ . , βλ. κ. έπανέκδοσιν γερμ. πρωτοτύπου, σ. 105 κ. έξ. 

4) Βλ. Δίον. Άλ , ΊοοΥ,ρ. 3 κ αλλαχ., Φιλόδ. 'Ρητ. Α', 162 S 

5) Β. C. Jebb, Ινθ' άνωτ., τδμ, Α', Αονδΐνον, 1893, σ. 165, βλ. κ. τόμ. Β', σελ. 55. 

6) Αέξεις, άποκλίνουσαι ώς προς τούτο τοδ κανόνος είναι δλίγαι, οίον «ονρανομήκης* 

ΧΠερί άντιδ. 134), «τνρβη* (αύτ. 130), <<ρ&όη» (Αίγιν. 11), κ. αλλ. Ό 'Αριστοτέλης (*Ρητ. Γ', 7 

1408 b, 16 κ. έξ., Ross) χαρακτηρίζει ώς ποιητικας π. χ. τας λέξεις «ετλησαν» (Πανηγ·. 96) 

κ. «φήμη* (αύτ. 186). 

7) Χαρακτηριστικώτερον τών σχετικών χωρίων είναι παρ' αντω το έν Αοσ. 2 «κα&αρώ-

χαχος γαρ δη (sc. Ισοκράτης) τών άλλων, μετά Ανοίαν*. 
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κούς τρόπους, ώς λέγομεν ημείς, μέχρις ίσως υπερβολής. ΤοΟτο δέ προδήλως, καθ' δσον 
αποδίδει μεγίστην σημασίαν είς το κάλλος του λόγου, πρώτος δρος του οποίου, ώς πα
ρατηρεί δ 'Ερμογένης (Περί Ιδ., Α', 12), είναι ή καθαρότης, οί λεκτικοί δέ τρόποι προσ
δίδουν μέν ένάργειαν είς τον λόγον, αλλ' αντιβαίνουν είς τήν καθαρότητα αύτοο. Κατά 
ταύτα χρησιμοποιεί τήν λέξιν έν τη συνήθει αυτής σημασία. Έν τούτοις, αντιθέτως προς 
τον Λυσίαν, ποοτιμώντα τήν κοινήν λέξιν, ό Ισοκράτης καθόλου τείνει προς τήν <σεμνο-
•λογίαν»> κατά τον Διονύσιον τον 'Άλιχαρναασέα (Ίσοκρ. 20), το μεγαλοπρεπές ως προς τήν 
λέξιν '. Ούτω δέ καθόλου ώς προς αυτήν αποφαίνεται άπό μέν του Λυσίου το κατά φύσιν 
<Χφελές, άιτό δέ του Ισοκράτους το δι* επεξεργασίας κεκοσμημένον. 

Ά λ λ α το λεξιλόγιον καθ' εαυτό παν άλλο ή έχει τήν μείζονα σημασίαν έν σχέσει 
προς τό οφος του 'Ισοκράτους. Το ώς προς τούτο πολλφ μάλλον προέχον είναι ή σύν-
θεσις. 

Ό Διονύσιος è Άλιχαρναοοευς (Περί συνθ. όνομ. 21 κ. έξ.), διακρίνει τρία βασικά 
«Ιδη *άρμονίας* ή τρόπους συνθέσεως έν τω έμμέτρω ή τω πεζφ λόγω, τήν «ανστηράν** 
τήν <γλαφνράν* καί τήν <εΰκρατον>, έν τη ρητορική δέ κατ* εξοχήν εκπρόσωποι της μέν 
πρώτης είναι ό 'Αντιφών, της δέ δευτέρας ό Ισοκράτης * καί της τρίτης ό Δημοσθένης. 

Της δευτέρας ταύτης αρμονίας τα γενικώτερα χαρακτηριστικά διαγράφει ό κριτι
κός οδτος είς κείμενον, τό όποιον δέν παρέχεται νυν όλόκληρον ένεκα μόνης της μα-
κρότητος αύτοο. Πάντως, ό δρος ενταύθα <άρμονία* καί μόνος υποδεικνύει τήν κυριώδη 
σχέσιν του ρυθμού καί προς τον ρητορικόν ετι λόγον. 

Κατά τήν παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν άντίληψιν, ώς ελέχθη, ή ρητορική είναι 
τέχνη, ό κατ' αυτήν δέ λόγος δύναται τήν έξ έργου τέχνης προσδοκωμένην εύαρέσκειαν 
να προσφέρη μόνον έφ' δσον προσλάβη, κατά τό προσήκον, ρυθμόν. Κατά τό προσήκον 
μόνον, διότι είς τό αυτό σύμπτωσις του ρυθμού έν τω ποιητικοί καί τφ πεζφ λόγω δέν 
είναι προδήλως νοητή. Σφάλμα δέ ύπήρξεν ή προσπάθεια τοΟ Γοργίου να φέρη τοσού
τον εγγύς τους ρυθμούς καί τα μέτρα των δύο τούτων λόγων, παρορών δτι ταύτα φύ
σει είναι του μέν πρώτου αυστηρά, του δέ δευτέρου άνειμένα. Ή αρχαία κριτική δια 
λαμπρών εκπροσώπων αυτής εκφράζεται σαφώς επί της διαστολής ταύτης. Ό Διονύσιος S 
"ΑΙικαρνασσεος (Δημ. 50) αποφαίνεται δτι ό λόγος έν μέν τη ποιήσει είναι« ερρν&μος καί 
-έμμετρος», έν δέ τη πεζογραφία απλώς €εϋρν&μος καί εϋμετρος*. 'Αντιστοίχως, ό Κο'ίντιΙια· 
νος ( θ \ 4, 45) διακρίνει «dimensionem quandam>, μέτρον τι έν τη ποιήσει, καί «numerum», 
ρυθμόν έν τή πεζογραφία, αναλόγως δέ ό Κικέρων (Or. 68). Περαιτέρω, αποκλειστικώς 
περί της πεζογραφίας σπουδαΐον είναι τό παρατήρημα του 'Αριστοτέλους ('Ρητ. Γ', 
8 1408 b, 22), κ α θ ' δ τό μέτρον έν αύτη είναι tSbti&avov», δέν προάγει δηλαδή τήν πει
στικότητα του κειμένου, άλλ' ό ρυθμός είναι επιβεβλημένος. 

Ή τοποθέτησις νυν τοΟ 'Ισοκράτους ώς προς τό ζήτημα τούτο χαρακτηρίζεται έν 
άλλω κειμένω τοΟ Διονυσίου τον ΆΙικαρναασέως (Περί συνθ. δνομ. 23) δια τών έξης: 

*χρήται δε και ρυ&μοΐς ου τοις μεγίστοις, αλλά τοΐς μέσοις τε και βραχυτέροις*, άλλαχου δέ 
χαρακτηρίζεται δια λέξεων, αϊ όποΐαι δέν αποκλείεται να είναι αί ίδιαι του 'Ισοκράτους 
λέξεις, καθ' δσον περιέχονται έν τφ φέροντι τό δνομα αύτου έργω, έν τη 'Ρητορική τέχνη 

1) Πβ τήν άλλαχοδ φερομένην παρά τφ αύτφ κριτικφ (Ίσοκρ. 2) ^σεμνότητα πομπικήν*, 
ical (Δημ. 4) <καλλιλογίαν*. 

2) Έν τη ποιήσει ή αρμονία αδτη χαρακτηριστικές εκπροσωπείται κατά τόν αυτόν άρ-
χαΤον κριτικον (Ινθ·' άνωτ., 23) πολλαπλώς, έν τη έπικη δπο τοδ 'Ησιόδου, εν τη λυρική δπό τής 
-Σαπφοδς, τοδ 'Ανακρέοντος καί τοδ Σιμωνίδου, έν δέ τη τραγική 6πό τοδ Εύριπίδου μόνο«. 
Άλλ' έν τψ πεζφ λόγω δ Διονύσιος δέν έχει Αλλους να αναφέρη ώς προς τήν άρμονίαν ταύτην 
χαρακτηριστικούς εκπροσώπους ειμή τόν 'Ισοκράτη έκ τών « ρητόρων», «συγγραφείς» δέ δυο 

;|ΐαθ·ητας αύτοδ, τραπέντας προς τήν Ιστορίαν, τόν "Εφορον καί τον θεόπομπον, καί τούτους οοχΐ 
<άκριβώς*ί άλλα <μάλλον των πολλών*. 

10 
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(Benseier—Blass τόμ. Β', σ. 275) : *δλως δε δ λόγος μη λόγος (ήτοι απλώς πεζός λόγος) εοτω-
ξηρον γάρ' μηδέ έμμετρος' καταφανές γάρ' άλλα μεμείχ&ω παντι ρυ&μφ, μάλιστα Ιαμβικφ ψ 
τροχαϊκφ*. *Η Ιννοια τούτων πάντων συμπληρουται δια τών έν τω Κατά των σοφιστών 
(16) λεγομένων τοο ρήτορος περί της αναγκαίας σπουδής <εύρύ&μως καί μουσικώς ειπείν*. 

Ούτως, ή πρωτοτυπία τοΟ ρήτορος ημών έν τω σπουδαιοτάτω τούτω έγκειται ουχί 
είς τήν ευρεσιν του ρυθμού είς τον πεζόν λόγον, άλλ* εϊς τίνα άνάπτυξιν αυτού, τήν-
κατάλληλον, έχουσαν δέ ώς βάσιν τον τροχαΐον καΐ τον Ιαμβον. 

Ενταύθα πρέπει να μνημονευθή τάσις έκ τών πλέον χαρακτηριστικών τοϋ οφους 
του 'Ισοκράτους, ή τάσις να άποφεύγη ό ρήτωρ τήν χασμωδίαν, τήν κατά τον βραχύ* 
ανωτέρω μνημονευθέντα άρχαΐον κριτικόν (Ίσοκρ. 2) ζεκλύονσαν τάς αρμονίας τών ήχων και 
την λειότητα τών φ&όγγων λνμαινομένην* Χ. Ό 'Ισοκράτης, αντιθέτως προς άλλους αρχαίους 
πεζογράφους, ώς τον Θουκυδίδη ν, επιτρέποντας τήν χασμωδίαν ελευθέρως, άπέστεργεν 
δλως αυτήν, αποβλέπων είς τήν εύφωνίαν, ή οποία ήτο παράγων λίαν ουσιώδης της. 
γλαφυρδς αρμονίας, της αρμονίας δέ ταύτης ό ρήτωρ ημών έχαρακτηρίσθη ανωτέρω ώς 
ό κατ' εξοχήν εκπρόσωπος. 

Ή έπί του προκειμένου μέριμνα του 'Ισοκράτους έχώρει επί μήκιστον, ενίοτε φθά-
νουσα μέχρι και της έντελείας αυτής. Ό ανωτέρω κριτικός κατά τήν Ιδίαν όμολογίαν 
(Περί "συνθ. όνομ. 23) διεξήλθεν δλόκληρον τον Άρεοπαγιτικόν καΐ δέν ήδυνήθη ν ά 
εορη καΐ εν Ιστω παράδειγμα χασμωδίας 2 . 

Τήν τοιαύτην μέριμναν του ρήτορος ημών ευρίσκουν κάπως ύπερβάλλουσαν αρ
χαίοι κριτικοί έκ τών άρμοδιωτέρων8, ό δέ Πλούταρχος (Ήθ. 350 Ε) σατιρίζει δι'αυτήν τον 
'Ισοκράτη, *τον φοβοΰμενον φωνήεν φωνήεντι σνγκρονσαι*, σχετικώς δέ παρατηρεί έξ αντι
κειμένου ό Δηαήτριος (Περί έρμ. 36) δτι τοιαύτη σύγκρουσις αρμόζει είς μεγαλοπρεπή» 
χαρακτήρα του λόγου, τοιούτος δέ είναι ό χαρακτήρ του Ισοκρατείου. 'Αντιθέτως, επαι
νετής είναι δ ΛογγΤνος (Τεχν. όητ. 9, 560 κ.έξ., Prickard2), έπί του προκειμένου παρατηρών-
δτι συνεκφωνήσεις, οίαι at ανωτέρω παρ' Ίσοκράτει φευκτέαι, βλάπτουν τήν λειότητσχ 
του λόγου καΐ προσκρούουν είς τα ώτα, ανακόπτουν δέ τήν άναπνοήν του λέγοντος. 

Ή περί της εύφωνίας μέριμνα τοΟ ρήτορος ημών έβαινε καΐ περαιτέρω. Μετά 
πολλής φειδοΟς έποιείτο χρήσιν καΐ τής έκθλίψεως Ιτι καί τής κράσεως Έξ άλλου, απέ
φευγε σταθερώς τό κακόηχον έκ τής επαναλήψεως τής αυτής συλλαβής είς επαλλήλους, 
λέξεις, κατά τό τέλος τής πρώτης καί τήν αρχήν τής δευτέρας, ώς λ. χ. <είποϋσα σαφή» *~ 

1) Πβ. Του αυτοϋ κ. Δημ. 40, μάλιστα δέ Περί συν$. όνομ. 22, Ινθα έπί παραδείγματος-
χασμωδίας *καϊ Άϋ·ηναίων> παρατηρείται : *διακεκρουκε το συνεχές τής αρμονίας και διέστακε 
πάνυ αίσ&ητον τον μεταξύ λαβοϋσαν χρόνον' άκέραστοί τε γαρ ai φωναι τοϋ τε ι και τοϋ α, καί 
άποκόπτουσαι τον ήχον*' πβ. κ. αλλ. κ. Δημήτριον, Περί έρμ. 68. 

2) Ημείς σήμερον έκ τής χειρογράφου παραδόσεως Ιχομεν παραδείγματα τίνα χασμω-
δίας έν τφ λόγφ τούτω, ώς (§ 57) <.υμας γε φόντο» καί (§ 80) <ώατε οντε*, άλλα καί ταύτα 
διορθ-οΰνται οπό νεωτέρων έκδοτων κατ' Ικθ-λιψιν είς *νμάς γ' φόντο* καί *ώστ* οϋτε». Τα 
περί αποφυγής τής χασμφδίας οπό τοο Ισοκράτους λαμβάνονται, ώς εΙκός, σπουδαίως πάντοτε-
δπ' δψιν κατά τήν άποκατάστασιν του κειμένου αυτού Έπί "τούτοις, είναι χαρακτηριστικών δτι 
έκδοτης τοδ ρήτορος ημών, οίος δ Benseier, προέδ^ πέρα του οέο^ζος, ώς παρατηρείται παρά 
τφ Ο. Norlin (Isocrates, τόμ. Α', άνατυπ. 1954, introd. σ. XLIX, παρά Loeb), απομακρυ-
νων τήν χασμωδίαν πανταχού. 

3) Οδτως δ Διονύσιος 6 'Αλικαρνασσεύς (Δημ. 4), δ Κοϊντιλιανος (θ', 4, 35) καί ο'Ερμο-
γένης (Περί 18. Α', 12). 

4) Σποραδικά μόνον εδρηνται τοιαύτα παραδείγματα παρ' Ίσοκράτει, ώς *επαινοΰμεν μεν> 
έν τφ Περί άντιδόσεως $11), έν αύτοΐς δέ παρατηροΰμεν δτι ή έτερα τών συλλαβών τούτων' 
αποτελεί λέξιν Σταθερώς επίσης απέφευγε τήν έπαλληλίαν τραχέων γραμμάτων είς τας λέξεις,. 
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Είδικώτερον νΰν ώς προς τήν σύνθεσιν εξεταστέα ή περίοδος παρά τώ Ίσοκράτει. 
Τρία εΐναι τα είδη της περιόδου κατά τήν διαίρ=σιν παρά τω Δημητρίφ έν τφ Περί 

ερμηνείας (19). Τα είδη ταοτα είναι : ή »ρητορική περίοδος», εοτονος καΐ μάλιστα άπε· 
στρογγυλωμένη, ή «διαλογική», χαλαρά και απλή, και ή «ιστορική», ή μεταξύ των δύο 
τούτων. Ή πρώτη δύναται να δνομασθη και δημοσθένειος, ή δέ δευτέρα πλατωνική έκ 
τών άριστα χρησιμοποιησάντων αύτάς, του Δημοσθένους τήν πρώτην, του Πλάτωνος τήν 
δευτέραν *. Ό 'Ισοκράτης κατά κανόνα χρησιμοποιεί τήν ίστορικήν μάλλον ή τήν ρητο-
ρικήν περίοδον. 

"Ομως ή περίοδος παρ' Ίσοκράτει, καίπερ έν τφ γενικώ τούτω πλαισίφ οοτως 
εντασσόμενη, έ'χει τα ίδια αυτής χαρακτηριστικά. 

Ή περίοδος παρ' αύτφ, άπαλλαγεισα της μέχρι τότε υφισταμένης, ούτως ή άλλως, 
συμπιέσεως, εδρε το πρώτον τήν έπιβαλλομένην εύρεΐαν καί έλευθέραν άνάπτυξιν, ή 
οποία έξετάθη επί σειράς κώλων καί μελών, δημιουργούντων κλίμακα. Ώ ς προς τήν 
άνάπτυξιν ταύτην κυρίως ή ίσοκράτειος περίοδος δύναται να παραβληθή έξ αφορμής καί 
κατ' άνάπτυξιν αρχαίου παρατηρήματος a προς ποταμόν, ό όποιος ανελίσσει τα διαυγή 
αύτου ύδατα, κατακηλεΐ δέ άπό καμπής είς καμπήν τον άκροώμενον δια του ήπίου 
κάλλους τοϋ κύκλιου ρεύματος αύτοΰ. Τό μετά πλουσίου κόσμου διάχυτον καί ίκανώς 
μακρόν έν τοιαύτη περιόδφ είναι χαρακτηριστικά έκ τών πλέον ευλόγως αναμενόμενων. 

Ή κατ' 'Αριστοτέλη «λέξις είρομένη», τό συνημμένον, συνεχές, ούτως ειπείν, υφός, 
δηλαδή τό άνευ κώλων καί περιόδων ισόρροπων, ή παρά πλείστοις τών αρχαίων Ελλή
νων συγγραφέων έν χρήσει παραλλήλως προς τήν ^λέξιν κατεστραμμένην», δηλαδή τό 
κατ* Ισόρροπους περιόδους υφός, έν ώ μακρά! καί λαμπρώς έντεταγμέναι προτάσεις φέ
ρονται κατά κώλα Β, ή «λέξις είρομένη» ούδεμίαν εύρισκε θέσιν είς τό ύφος του 'Ισοκρά
τους. Τό ύφος αύτου έχει τήν «λέξιν κατεστραμμένην». Περαιτέρω, ή περίοδος παρ' αύτφ 
πρέπει να υποτάσσεται ε'ις τάς άνάγκας του ρυθμού, μάλιστα δέ της συμμετρίας κατά 
τα άπαρτίζοντα αυτήν κώλα. 

At άνάγκαι αύται προήχθησαν παρά τφ ρήτορι ημών είς αίτημα τοσούτον καθολι
κής σημασίας, ώστε να χρησιμοποιή ούτος έν τη περιόδφ, ουχί μόνον περιφράσεις, συ-
χνάκίς άνευ άλλης αιτίας, άλλα καί «παραπληρώματα λέξεων ουδέν ώφελουσών», ώς λέγει 
ό Διονύσιος δ Άλικαρναοσεύς (Ίσοκρ. 3), προδήλως, Ενα επιτυγχάνεται οπωσδήποτε ό ρυ
θμός καί ή συμμετρία, παρορωμένου του κινδύνου να χαλαρωθη ή Κκφρασις ιδέας τινός. 
Ή μία περίοδος διαδέχεται τήν άλλην, άποικίλτως, ούτως ειπείν, κατά ταύτα. Ώ ς παρα
τηρεί δ Γεώργιος Mathieu, ή ίσοκράτειος περίοδος παρέχει εις ημάς έντύπωσιν άνάλο-
γον προς τήν δημιουργούμενη ν έκ της λυρικής στροφής *. 

Μετά τήν περίοδον, τό προς έξέτασιν στοιχείον της παρ' Ίσοκράτει συνθέσεως 
του λόγου είναι δ κόσμος αύτου. Ό έξ επεξεργασίας κόσμος χαρακτηρίζει ουχί μόνον 
τήν λέξιν καθ' έαυτήν, περί τούτου δ' έγένετο λόγος ανωτέρω, άλλα καί τήν σύνθεσιν 

1) Ό Δημήτριος (§νθ* άνωτ. κ,Ιξ.) προσάγει παραδείγματα τών είδών τούτων τής περιόδου, 
του μέν πρώτου τήν αρχήν του προς Λεπτίνην λόγον τοο Δημοσθένους, του δέ δευτέρου τήν 
αρχήν της Πολιτείας του Πλάτωνος, καί του τρίτου τήν αρχήν της Κόρου 'Αναβάσεως τοδ Ξε
νοφώντος. 

2) Βλ Δίον. 'Αλικ., Δημ. 4 : «διώκει δ' εκ παντός τρόπου (sc. δ Ισοκράτης) τήν περί' 
οδον ουδέ ταύτην στρογγύλην και πυκνήν αλλ' υπαγωγικήν τίνα και πλατεΐαν καί πολλούς αγκώ
νας, ώσπερ οι μή κατ' εύ&είας ρέοντες ποταμ,οι ποιοΰσιν, έγκολπιζομένην»» 

3) Άριστλ., "Ρητ. Γ', 9 14 9a, 24 κ,έξ.: *τήν δε λέξιν ανάγκη είναι ή είρομένην καί τω aw 
δέομω μίαν, ώσπερ αί έν τοις δι&υράμβοις άναβολαί, ή κατεστραμμένην και όμοίαν ταΐς τών αρχαίων 
ποιητών άντιστρόφοις. ή μεν ουν είρομένη λέξιςή αρχαία εστίν . . . λέγω δε είρομένην ή οϋδεν έχει 
τέλος καΰ·' έαυτήν, αν μη το πράγμα ( rò ) λεγόμενον τελειωάί] . . . κατεστραμμένη δε ή έν περιόδοις». 

4) Βλ. Isocrate, Discours, ώς άνωτ., σ. XIX. 
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παρ' Ίσοκράτει. Δύναται μάλιστα περαιτέρω να λεχθη δτι το άφθονον, το δαψιλώς 
χρησιμοποιούμενον, διακοσμητικον στοιχείον είναι το είδικόν ώς προς τήν σύνθεσιν χα-
ρακτηριστικον του λόγου αύτοΰ. Το στοιχείον τούτο στηρίζεται έπί των ρητορικών σχη
μάτων. Ό 'Ισοκράτης αποφεύγει κατά σύστημα τους λεκτικούς τρόπους, ώς εΐπομεν 
ανωτέρω και ήρμηνεύσαμεν το πρανμα. Ά λ λ α χρησιμοποιεί, δσον ενδέχεται συχνάκις, 
ώρισμένα ρητορικά σχήματα λέξεως, ώρισμένους δηλονότι συνδυασμούς λέξεων, κατά 
τήν συνήθη μάλιστα σημασίαν αυτών, τους οποίους Κκρινε πρόσφορους προς τήν μετά 
τέχνης Εκφρασιν Ιδέας τινός. Είναι γνωστόν δτι ό Γοργίας πρώτος είσήνεγκε πλήθος 
σχημάτων λέξεως εις τήν έλληνικήν ρητορείαν ι , έξ αυτού όνομασθέντων γοργιείων, 
δια τών οποίων ό περιώνυμος Σικελιώτης κατεποίκιλλε μέχρι φορτικότητος τό πεζόν 
λόγον, ώσεί οδτος ήτο ποιητικός. 

Ό 'Ισοκράτης δεν έγένετο βεβαίως τυφλός ακόλουθος του Γοργίου. Ό ρήτωρ ημών, 
ό όποιος διέκρινε καθαρώτερον και ώς προς τόν ρυθμόν τα δρια μεταξύ πεζού καΐ ποιητι
κού λόγου, παρέλαβεν έκ τών γοργιείων σχημάτων ολίγα μόνον, εκείνα δέ δσα έκρινε 
προσφυώς έχοντα προς τόν πεζόν, καΐ μάλιστα τόν γλαφυρόν, ώς ό ίδιος αυτού, λόγον. 
Τα σχήματα ταύτα καθιέρωσεν ώς διακοσμητικά στοιχεία τοΰ λόγου τούτου καΐ ανέ
πτυξε μετά τέχνης. Τα σχήματα ταύτα πάντα στηρίζονται ύπό ταύτην ή έκείνην τήν 
έποψιν έπί τοΰ παραλλήλου, είναι δέ κυρίως τρία, λογιζόμενης απλώς της έπόψεως, 
ύφ' ήν κείται τό παράλληλον, εΐναι ή άντίθεσις, ή παρίσωσις και ή παρομοίωσις, κατά 
τήν όνομασίαν αρχαίων, καΐ άλλων καΐ τοΰ 'Αριστοτέλους 9, άλλα καΐ τοΰ 'Ισο
κράτους, εί και ουχί εντελώς ·. 

Έ ν πρώτοις, τό παράλληλον κατά τήν σημασίαν, ή άντίθεσις. Αύτη, ώς 
παρατηρεί ό Denniston, αποτελεί «fundamental constituent», θεμελιώδες συστατικόν, 
τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ ύφους, δεδομένου δτι Ιδιον της ελληνικής σκέψεως καθό
λου είναι ή θεώρησις εννοίας ή Ιδέας τινός ύπό τό φώς τοΰ αντιθέτου αύτη 4 . 
Τό γεγονός τούτο φαίνεται ουχί άσχετον προς τήν συχνότητα της αντιθέσεως 
παρ' Ίσοκράτει, έκ της συχνότητος δέ ταύτης δύναται έν μέρει τουλάχιστον να έρμη· 
νευθη τό σφόδρα πολυειδές τοΰ σχήματος τούτου παρά τω ρήτορι ημών. Ούτως, ή 
άντίθεσις παρ' Ίσοκράτει ενδέχεται α') να προέρχεται έκ δύο λέξεων αντιθέτου σημα
σίας, χρησιμοποιουμένων έν τη εκφράσει μιας καΐ της αυτής ίδέας' είτε β') τουναντίον 
να περιέχη δύο Ιδέας, αντιθέτους, άλλ' ουχί καΐ λέξεις αντιθέτους* είτε γ') κατά συγκε-
ρασμόν τών δύο τούτων εΙδών να περιέχη αμφότερα, δύο δηλονότι λέξεις αντιθέτους 
ώς καΐ δύο Ιδέας αντιθέτους. "Η άντίθεσις παρ' Ίσοκράτει κατά τα καθόλου παρ* αύτώ" 
κρατούντα πρέπει να αποδίδεται ακριβώς καΐ σαφώς. Έ φ ' δσον δέ at αντιτιθέμενοι 
Ιδέαι εΐναι περίπλοκοι, αύται κατατέμνονται εις τα συνιστώντα αύτάς μέρη, καΐ ούτως 
ή άντίθεσις διαιρείται είς αλλάς σαφέστερον καί έντονώτερον έκφερομένας, περαιτέρω 
δέ καί αύται είς αλλάς' παράδειγμα έκ τοΰ Άρεοπαγιτικοΰ (60) : «φανήσομαι ταΐς μεν 

ολιγαρχίαις και ταΐς πλεονεξίαις επίτιμων, τάς δ' Ισότητας και τάς δημοκρατίας επαίνων, oi 

πάσας, άλλα τας καλώς καθεστηκυίας, ούδ\ ώς ετνχον, άλλα δικαίως και λόγον εχόντως*. 'Εν
ταύθα ή πρώτη άντίθεσις αναφέρεται είς τα πολιτεύματα, τα ολιγαρχικά καί τα δημο
κρατικά, προσφέρεται δέ δια τάς ανισότητας εκείνων έπίκρισις καί δια τάς ισότητας 
τούτων Ιπαινος* ή δευτέρα άντίθεσις αναφέρεται είς τα δημοκρατικά μόνον πολιτεύματα, 
είς τό δεύτερον δηλονότι μέρος της πρώτης, ή gvvoia δέ αύτη τών δημοκρατικών πολι
τευμάτων κείται ενταύθα οιονεί ώς γέφυρα, συνδέουσα τάς δύο ταύτας αντιθέσεις. Ή 
δευτέρα αύτη άντίθεσις διαιρείται είς δύο έπί μέρους αντιθέσεις, ών ή μία αναφέρεται 
είς είδη τού δημοκρατικού πολιτεύματος, <ου πάσας, άλλα τας καλώς καθεστηκυίας», ή 

1) Βλ. Δίον. Άλικ., Περί θοοκ. 21. 
2) Άριατλ., Τ η τ . Γ , 9 1410a, 24 κ. έξ. 

3) Ίσοκρ., Παναθ. 2 ; *άντιϋ·εσεων xal παρισώαεων και τών άλλων ιδεών*. 

4) / . D. Denniston, Ινθ' ανωτ.,.σ. 70 κ. &ξ. 
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δέ άλλη είς τήν βάσιν του επαίνου, €ουδ\ ώς εζυχον, άλλα δικαίως και λόγον εχόντως*. 
Ενταύθα τήν δευτέραν των δύο κυρίων αντιθέσεων ύποδιαιρέσας και προόδους οοτω 
παραστατικότητα, άφήκεν άλλως άκόσμητον. Ά λ λ α τήν πρώτην των αντιθέσεων τούτων 
τήν καΐ βασικωτέραν, μή ύποδιαιρεθείσαν δέ, έκόσμησεν άλλως δσον ένεχώρει : έν πρώ
τοις, δια της κατά λέξεις αντιθέσεως, καθ' ήν πδσαι at λέξεις έν τω πρώτω μέρει αυ
τής έχουν τας αντιθέτους προς αύτάς έν τω δευτέρω" έπειτα δέ διττός, το μέν δια του 
παρίσου ', το δέ δια του χιαστοΟ ». 

Το δεύτερον είδος του παραλλήλου, το παράλληλον κατά τήν μορφήν καΐ έκτα-
σιν, ή «παρίσωσις*, αναφέρεται μόνον είς τάς λέξεις καΐ παρατηρείται είς προτάσεις ή 
κώλα, δύο ή καΐ περισσότερα, ουχί δέ σπανίως. 

Το τρίτον είδος του παραλλήλου, το παράλληλον ώς προς τον ήχον, ή «παρομοίω-
ötc», κατά τήν πρώτην καΐ κυριωτέραν των αρχαίων σημασιών του ορού, παρατηρείται 
επί δύο διαφόρων μελών, έπαλλήλως φερομένων, ών το δεύτερον παρέχει δμοιον ήχον 
προς το πρώτον κατά τήν αρχήν (δμοιοκάταρκτον) ή κατά το τέλος (όμοιοτέλεντον) '. 

Επιτεύγματα, ώς τα ανωτέρω, προϋποθέτουν έξαντλητικήν αυτόχρημα, άκρως δ· 
έπίμοχθον έπεξεργασίαν. Σημαίνουν δέ ταΟτα δια τον ρήτορα ημών ποικίλματα τοΟ 
λόγου καΐ συμμετρίαν αύτοΟ θέλγουσαν. 

Kai τούτο συμβαίνει πράγματι, άλλ' ουχί απολύτως. Ό ακροατής ή ό αναγνώ
στης δυσκόλως απομένει άπηλλαγμένος αίσθήματός τίνος φόρτου. 

Τήν διάστασιν ταύτην μεταξύ τών προσδοκιών του ρήτορος καί της πραγματικό-
τητος διεπίστωσεν ήδη ή αρχαία κριτική, δέν άπέστερξε δέ να παραδεχθη καί αυτός ό 
'Ισοκράτης έν τη πρεσβυτικη ηλικία αύτου. Τούτο συνάγομεν έκ λόγων, ώς είναι ό Φί
λιππος καί ό Παναθηναϊκός, έκ τών έσχατων του ρήτορος. Χαρακτηριστικώτερον καθ' 
ημάς είναι χωρίον έκ του Φιλίππου (27), ένθα λέγεται : <ούδε γαρ ταΐς περί την λέξιν εύρυ-
ϋ·μίαις και ποικιλίαις κεκοαμήκαμεν αυτόν, αΐς αυτός τε νεώτερος ων εχρώμην και τοΖς άλλοις 
υπέδειξα*· ΑΙ προς κόσμον δέ τποικιλίαι* αΰται πρέπει νά είναι αί «αντιθέσεις καί παρισώ-
σεις και al αλλαι ίδέαι», περί ών ό λόγος έν τω Παναθηναϊκώ (2), ώς ελέχθη ανωτέρω. 

Ώ ς προς τον έτερον τών δύο κλάδων τών ρητορικών σχημάτων, τα σχήματα δια
νοίας αρκεί νά παρατηρηθούν δύο τινά : πρώτον, δτι ταύτα επιδίδουν βραδύτερον καί 
έν ρητορική σχολή, διακρινόμενη δια τό πάθος πολλώ μάλλον ή τήν τεχνικήν έπεξερ
γασίαν, μέγας δέ ώς προς ταύτα διδάσκαλος ύπήρξεν ό Δημοσθένης κατά τήν κρίσιν 
του Κικερωνος (Orat. § 136)' δεύτερον, δτι ταύτα πάντα, πλην ίσως της ερωτήσεως, 
ουδόλως προσφέρονται προς τήν φύσιν του ρήτορος ημών. Κατά ταύτα, ουδόλως είναι 
νοητή χρήσις καί δή καί εύρεΐα αυτών παρά τώ Ίσοκράτει. 

Ταύτα ώς προς το οφος καθόλου του 'Ισοκράτους. 

Γνωρίσωμεν νυν τον ρήτορα καί ώς προς τό περιεχόμενον τών λόγων αύτοϋ. 
Ενταύθα διακρίνονται δύο τμήματα. Ή «εϋρεσις ή τών ενθυμημάτων* κατά τον 

Λιονυοιον τον Άλικαρνασσέα (Ίσοκρ. 4), ή εκλογή του πρόσφορου έν γένει ύλικου, ώς 
θα έλέγομεν ήμεΐς, είναι τό πρώτον" ή «οικονομία* είναι τό δεύτερον τμήμα. Ή παρ' 
Ίσοκράτει εϋρεσις έχει καιρίας καί προσωπικάς άρετάς, χαρακτηριζόμενη αυτόθι παρά 
τώ" αύτω κρίτίκώ «προς εκαστον άρμόττουσα πράγμα πολλή καί πυκνή*, ώς προς αυτήν δέ 

1) Τό Ισόχ,ωλον ενταύθα τών δυο μερών τΐ}ς αντιθέσεως χαρακτηρίζεται έκ τοδ σχεδόν 
ίσου άριθ-μοΰ τών συλλαβών (18 κ. 16) καί του απολύτως Ισου άριθ-μοδ τών λέξεων (7 κ. 7)» 
τό δέ δμοιοτέλευτον είναι: «ίπιτιμών—επαίνων*. 

2) α'—δ' *ταΐς ολιγαρχίαις—τάς δημοκρατίας*, κ. 6'—γ' *ταϊς πλεονεξίαις—τάς Ισότητας*. 
3) Άριστλ., *Ρητ. Γ', 9 1410a, 25 κ. έξ : «εάν δμοια τα έσχατα εχη εκάτερον το κώλον 

ανάγκη δε η εν αρχή η επί τελευτης εχειν*. 
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κατά τήν έκτίμησιν αυτόθι ό 'Ισοκράτης ουδόλως υστερεί τοϋ Λυσίου. Συμπληρών ώς 
προς τήν ούσίαν, ό Κοϊντιλιανός εξαίρει τήν περί τήν εϋρεσιν εύφορίαν του ρήτορος, πε-
ραιτέρω δέ τήν άδιάλειπτον φοράν αύτου προς το τιμήεν, τάς πολυτίμητους απόψεις 
του θέματος (Γ, 1, 79): «in inventione facilis, honesti studiosus>. Ή φορά αοτη διασα-
φεΐται έκ του 'Αριστοτέλους (Φητ. Α', 9 1368a, 19 κ. έξ.), ό όποιος επισημαίνει τήνσυχνήν 
είδικώς παρά τω Ίσοκράτει χρήσιν της συγκρίσεως προς €αϋξησιν*, κατά τον άρχαΐον δρον, 
ήτοι προς επί τό μεγαλοπρεπέστερον παράστασιν ή διεύρυνσιν, ούτως δέ παραδείγματος 
χάριν έν σπουδαίω λόγω αύτου, τω Φιλίππω (53—67). ΈνταΟθα επιχειρεί να έξάρη τό 
ευχερές της ύττό του Φιλίππου κατακτήσεως της 'Ασίας, προς τοΟτο δέ προβάλλει τό 
δτι δυσκολότερα πράγματα δια μέσων ταπεινότερων εΐχον έπιτελεσθή οπό προγενεστέ
ρων, του Άλκιβιάδου, του Κόνωνος καΐ του Διονυσίου του Πρεσβυτέρου 9. 

"Ετι μάλλον ευτυχής και δημιουργικός αποδεικνύεται ό 'Ισοκράτης έν τη οικονο
μία του λόγου. "Ομως κακώς φέρεται ούτος ώς ό εύρων τήν κρατήσασαν διαίρεσιν του 
λόγου είς τέσσαρα, ήτοι τό προοίμιον, τήν διήγησιν, τήν πίστιν και τον έπίλογον, καθ' 
δσον τήν διαίρεσιν ταύτην εΐχεν ήδη χρησιμοποιήσει πρό αύτου ό Λυσίας. Κατά τον 
πολλάκις μνημονευθέντα άρχαΐον κριτικόν, τον Διονύαιον τον 'Αλικαρνασοέα (Ίσοκρ. 4), τα 
ώς προς τήν οίκονομίαν αγαθά, καθ1 δ είσήνεγκεν ό ρήτωρ ημών, ύπερβαλών μάλιστα 
μεγάλως τόν Λυσίαν, είναι άλλα τε καί «^ κατ επιχείρημα εξεργασία και το διαλαμβά
νεσαι την δμοείδειαν Ιδίαις μεταβολαις καί ξένοις επεισοδίοις*, ήτοι, κυρίως ειπείν, τα αγαθά 
ταύτα είναι δύο, ή περί τήν ύποδιαίρεσιν ευστοχία καί ή ποικιλία' δμως ή ποικιλία, ή 
σφζουσα τήν *όμοείδειαν*,τ) μή δηλαδή καταστρέφουσα τήν ενότητα του θέματος. *Η ποι
κιλία αύτη δημιουργείται είτε δια νέων συνδυασμών έν τη περιοχή του θέματος, είτε δι' 
εμβολής επεισοδίων* ξένων, ήτοι διαφόρου φύσεως, άλλα προδήλως μή απρόσφορων είς 
τό ύπό άνάπτυξιν θέμα. Τα κατά τήν έμβολήν ταύτην διασαφουνται πάλιν υπό του 'Αρι
στοτέλους. Ό δαιμόνιος ΣταγιρΙτης, αναφερόμενος είς το προοίμιον επιδεικτικού λόγου, 
παρατηρεί δτι ό ρήτωρ δύναται ώς προς τούτο να πράξη ώς ό αυλητής, ό όποιος προσ
φέρει ώς ·προαύλιον>, δηλαδή ώς προανάκρουσμα, ώς preludio, ό,τιδήποτε δύναται να 
παίξη τελεσφόρως, έπειτα δέ συνυφαίνει τούτο προς τό <ενδόσψον», τό καθόλου πνεύμα 
τοΟ θέματος. Τούτο συμβαίνει είς τό προοίμιον της Ελένης του 'Ισοκράτους, δπερ είναι 
έπίθεσις εναντίον των εριστικών (1—13), αοτη δέ ουδέν τό κοινόν φαίνεται έχουσα προς 
τό έγκώμιον της Ελένης, τό θέμα του λόγου τούτου ». 

1) Ό δρος ύπομιμνησκει γενικώτερον χαρακτηρισμών τοδ ρήτορος ημών παρά τ φ αύτψ 
κριτικφ (Περί Δειν. 1). Έκεϊ δ Λυσίας, δ 'Ισοκράτης καί δ ΊσαΓος χαρακτηρίζονται ώς «εΰρεταί^, 
κατά διαστολήν δέ δ Δημοσθένης, δ Υπερείδης καί δ Αισχίνης ώς « τελειωταί», οί μέν κατ' άνα-
φοραν προς τήν πρωτοτυπίαν αυτών, οί δ' έν σχέσει προς τήν τελείωσιν τών ήδη ε&ρημένων έν 
τη ρητορική". 

2) Τήν φοράν ταύτην επικρίνει δ Συγγραφεύς τοδ Περί ύψους (ΛΗ', 2 κ.έξ.) ώς καθ' 
δπερδολήν Ιμμονον καί έντυπωσιακήν. "Ανεξαρτήτως τοδ αν ή έπίκρισις αδτη Ιχη ορθώς ή οδ, 
αναγκαΓον είναι νά παρατηρηθη δτι αμφότερα, ή τε φορά καί ή έπίκρισις αυτής, εντάσσονται 
καλώς έν ώρισμένοις πλαισίοις' ή μέν έπίκρισις έν τφ πλαισίφ τής καθόλου περί τής ίσοκρα· 
τείου τέχνης κρίσεως παρ* άρχαίοις, ή δέ φορά έν τφ πλαισίφ τοδ κατά βάθος επιδεικτικού χα 
ρακτήρος τοδ Ιργου τοδ ρήτορος ημών, καθ' δν obzoç τείνει σταθερώς να μεταβάλη συμβουλήν, 
ώς έν τφ Πανηγυρικφ καί τφ Φιλίππω, ή άπολογίαν, ώς έν τφ Περί άντιδόσεως καί τφ Περί τοδ 
ζεύγους, εις έγκώμιον. 

3) Το αξιομνημόνευτον χωρίον τούτο τοδ 'Αριστοτέλους (*Ρητ. Γ', 14 1414b, 19 κ έξ.) έχει 
ώς ακολούθως: *το μεν οϋν προοίμιον εστίν αρχή λόγου, δπερ εν ποιήσει πρόλογος και εν αν-
λήσει προαύλιον . . . rò μεν οϋν προανλιον δμοιον τφ τών επιδεικτικών προοιμίφ' και γαρ οι 
ανληταί, δ,τι αν ευ εχωαιν αύλήσαι, τοϋτο προαυλήσαντες συνήψαν τφ ενδοσίμφ, και εν τοις επι-
δεικτικοις λόγοις δεΐ οϋτως γράφειν, δ,τι [γαρ] αν βούληται εύ&ύ ειπόντα ενδοϋναι και συνάψαι, 
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Τα ώς προς το περιεχόμενον ποικίλματα ταύτα, τα όποια ημείς εύρίσκομεν âv 
«στενή αρμονία προς τα άλλα, τά ώς προς το ΰφος τοο Ισοκράτους, δέν επιφέρουν, ώς 
•θα ήδύνατο να νομισθη. σύνχυσιν, δεινόν, ώς γνωστόν, αμάρτημα παντός Ιργου τέχνης. 
Ό ρήτωρ ημών καρπουται οίονδήποτε γεγονός, τό οποίον καθ* οίανδήποτε σχέσιν, μάλι
στα δέ κατά σχέσιν αντιθέσεως, κρίνεται ύπ' αύτου ώς άπτόμενον του θέματος, άλλ' ή 
κυρία ίδέα ουδέποτε έπισκοτίζεται, ουδέποτε λησμονείται ύπό του ρήτορος ή άφίνεται νά 
λησμονηθη ύπό τοΟ άναγνώστου. Αυτή τίθεται κατά τήν αρχήν έν καθαρότητι καί, αγο
μένη δια των σαφώς αναπτυσσομένων επί μέρους, προβάλλεται κατά τό συμπέρασμα έν, 
«όμοία καθαρότητι. Ώς παρετήρησε παλαιότερον ό ημέτερος Κυπριανός, τά έν τφ Ισο-
κρατείω λόγω είναι ούτως συντεταγμένα, «ώστε ό αναγνώστης να συγκρατη ενώπιον 
τών οφθαλμών αύτοο τήν ίδέαν τοο όλου καί των μελών, ώσιιερ τήν είκόνα έμψυχου 
-ζφου» *. 

Είναι ενταύθα ή ευκρίνεια, ή σπουδαιότατη αοτη αρετή του ρητορικού λόγου παρ' 
Ίσοκράτει, τήν οποίαν επαινεί δ 'Ερμογένης (Περί Ιδ , Α', 2 κ. 4) καί κρίνει ό Jebb (ëv0' 
-άνωτ., τόμ. Β', σ. 66) ώς παράδειγμα χρήσιμον καί εκείθεν της σφαίρας της ρητορικής 
τέχνης. Ή τοιαύτη δέ προβολή της κυρίας Ιδέας θα ήτο έκ τών κυρίων μελημάτων του 
'Ισοκράτους ». Πολύς προδήλως ό μόχθος δια τον διάκοσμον τών Ιδεών, ώς πολύς είναι 
•καί ό δια τον διάκοσμον τών λέξεων. 'Αμφότερα δέ ταύτα άξια του σκοπού του λόγου, 
•ό όποιος είναι ή προβολή της κυρίας Ιδέας ώς άριστα μετά τέχνης. 

Τοιαύτη έν βραχεία αναλύσει ή ρητορική παρ' Ίσοκράτει κατά τε τήν έν αύτη θέσιν 
τοΟ ρήτορος καί τήν ενταύθα είσφοράν αύτου. Γενικώτερον νυν δύναται νάλεχθη δτι ή ρη
τορική αυτή ανταποκρίνεται καλώς προς τάς προσδοκίας ημών κατόπιν τών έν άρχη λε
χθέντων. 

"Αξία πάσης σπουδής ή τέχνη αύτη δια πολλαπλός άρετάς, οΐαι αϊ ανωτέρω 
διαγραφεΐσαι, άλλα προδήλως πάντη απρόσφορος είς ένεργόν δικανικόν ή πολιτικόν 

•όπερ πάντες ποιοϋαιν' παράδειγμα το της 'Ισοκράτους 'Ελένης προοίμιον' ούΰεν γαρ κοινον υπάρ

χει τοις εριστικοΐς και "Elévfj*. 

Ώς παρατηρείται περαιτέρω παρ' Άριστοτέλει, καί αν δ ρήτωρ *εκτοπίσγι*, δηλ. εδρη 

εαυτόν έκτος τόπου, έν ξένη προς τό θ-έμα περιοχή, είναι τοδτο προτιμότερον του μονότονου 

λόγου (Αυτόθ.) : ζαμα δε καί εάν εκτοπίοΥ/ άρμόττει, και μη δλον τον λόγον ομοειδή εΐναι>. Κα

λόν περί τούτου παράδειγμα δύναται να είναι τό σχετικώς προς τον "Αγαμέμνονα «επεισόδιον» 

έν τω Παναθ-ηναϊκψ (74—87). 

1) Ά. Κυπριανού, Τα 'Απόρρητα τοδ 'Ισοκράτους ή περί λόγων έσχηματισμένων, εν 
'Αθήναις, 1871, σ. 17. 

2) Τοδτο δπεμφαίνεται έκ τοδ δτι ανευρίσκομεν αυτήν, κατά τρόπον δέ σχετικώς σταθ-ε-

ρόν, εϊς τους αρίστους λόγους τοδ ρήτορος. Σχετικώς σταθερόν, καθ' δσον κλιμάκωσις ενταύθα 

•ένεδέχετο να άπέβαινεν επιβεβλημένη κατά τίνα προσαρμογήν προς τα πράγματα, ούχ ήττον 

δέ κατά τίνα λόγον ιδιαζούσης πολιτικής σκοπιμότητος. Παράδειγμα δ Πανηγυρικός λόγος αύτοδ | 

-έν ψ, ώς ύπεστηρίξαμεν είς ειδικά μελετήματα (βλ. Θ. Σ. Τζαννετάτου, "0 αναμενόμενος έν τω 

Πανηγυρικψ τοδ 'Ισοκράτους προέχων σκοπός, "Αθηνά, τόμ. Ξ', 1956, σ. 183—233" Του αυτοϋ, Ό 

πράγματι προέχων έν τω Πανηγυρικψ τοδ 'Ισοκράτους σκοπός, Έπιστ. Έ π ε τ . Φιλ. Σχ. Παν. 

Άθ., περίοδ. Β', τόμ. Ζ', 1956—57, σ. 419—452), ή κυρία Ιδέα κλιμακοδται τρόπον τινά, ήτοι 

;εν τη πραγματικότητι προβάλλεται προεχόντως τό έγκώμιον τής πόλεως τών 'Αθηνών έπί τη 

Ιδρυόμενη Β' 'Αθηναϊκή συμμαχία, κατά δεύτερον δέ λόγον αναπτύσσεται τό πανελλήνιον Ιδεώ

δες, έν τη προσπαθ-εία ενώσεως τών Ελλήνων είς αγώνα κατά τών Περσών. Ώς άλλοι πρότερον, 

έπ' έσχατων δ Ed. Buchner (Der Panegyr ikos des Isokrates, eine his tor isch—philolo

gische U n t e r s u c h u n g , Wiesbaden, 1958) είς τον λόγον τοδτον διακρίνει έπιδεικτικόν (§ 20 

κ. έξ.) καί συμβουλευτικών (§ 133 κ. Ιξ.) μέρη. Τα οδτω δέ χαρακτηριζόμενα μέρη ταδτα τοδ 

λόγου αντιστοιχούν προς τους κατά τα ανωτέρω δύο έν αυτω σκοπούς, ών δ πρώτος καί προ· 

;έχων αναπτύσσεται έν τψ πρώτω μέρει τοδ λόγου. 
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αγώνα, καθ' δν ό επί του βήματος του δικαστηρίου ή της εκκλησίας του δήμου 
κρατεί στερεός το ϊδιον επιχείρημα είς τάς χείρας αυτού καΐ προβάλλει τοΟτο μετά 
θεληματικότητος καί έναργείας προ τών άκροωμένων, αρπάζει δέ μετ' ευστροφίας κα^ 
έτοιμότητος καθαυτό αγωνιστικής το επιχείρημα τοΟ αντιπάλου καί συνθλίβει αυτό δι 
οίονεί σιδηράς λαβής μέχρις έκμηδενίσεως. Πλήρης δυνάμεως καί πάθους 6 τοιούτον 
άγωνα αγωνιζόμενος ρήτωρ κινεί τάς ψυχάς, φανατίζει καί εμπνέει. "Ο λόγος αύτου, 
καί αν συμβαίνη να μή ευρίσκεται έν τη περιοχή τής αυστηρός τέχνης, έχει πάντοτε 
τον παλμον του πάθους. Ό Ισοκράτης εκπροσωπεί τήν λογίαν, ούτως ειπείν, ρητορείαν, 
καί οι λόγοι αύτου προσφυώς έχουν προς άνάγνωσιν μάλλον ή έκφώνησιν, έκ τών αρ
χαίων δέ προέρχεται ανάλογος διαπίστωσις ». Σημεία επαφής ώς προς τήν ρητορικήν 
τέχνην μεταξύ του 'Ισοκράτους καί τοΟ Δημοσθένους δέν είναι δυνατόν να προσδοκούν
ται καί δέν είναι πολλά a. 

Ό αυτός αρχαίος "Ελλην κριτικός (Ίσοκρ. 3) ήδυνήθη να εϋρη άντιστοιχίαν του 
'Ισοκράτους προς τον ΛυσΙαν, ύποστηρίξας ότι ό ρήτωρ ημών ήτο έν σχέσει προς τον 
Πολύκλειτον καί τον Φειδίαν δ,τι δ Λυσίας έν σχέσει προς τον Κάλαμιν καί τον Καλλί-
μαχον, εκείνος μέν (ό Ι σ ο κ ρ ά τ η ς ) ««ατά rò αεμνον καί μεγαλότεχνον και άξιωματικόν*, 

οΟτος δέ (ό Λυσίας) *τής λεπτότητος ένεκα καί τής χάριτος* '. 

Ό Ισοκράτης χρονικώς ανήκει εις τον δυόμενον Έλληνισμόν τής κλασσικής αρ
χαιότητος. Μετά τήν Χαιρώνειαν έρχεται δ θάνατος του ρήτορος καί ταχέως έπιγίνεται 
ό μαρασμός του ελληνικού οφους τής κλασσικής αρχαιότητος. "Όμως οί κανόνες, ol 
ύπό τοΟ ρήτορος ημών εισαχθέντες εις τήν ρητορικήν τέχνην, δέν ήχρηστεύθησαν εφε
ξής, ό δέ λόγος αύτου, γενόμενος αποδεκτός παρά συγχρόνοις αύτώ καί τοις έπειτα« 
καί τοις Ρωμαίοις έτι, μάλιστα δέ τώ Κικέρωνι, απέβη, ώς παλαιότερον ύπεστήριξεν δ> 
Havet * καί απεδέχθη ό πολύς Blass 8, πρότυπον παρά πδσι τοις πεπαιδευμένοις άν-
θρώποις έν τω ρητορικώ λόγω άνά τους αιώνας μέχρι τών ήμερων ημών απέβη μάλι
στα πρότυπον τοΟ είδους εκείνου τής τέχνης ταύτης, τό όποιον δύναται να όνομασθή 

1) Ούτως, δ φιλόσοφος 'Ιερώνυμος, ασχοληθείς καί περί τήν άρχαίαν έλληνικήν γραμμα-

τείαν, γράψας δέ συν τοις άλλοις καί περί 'Ισοκράτους. Τάς σχετικάς απόψεις αύτου διεφύλαξεν 

δ Διονΰοιος ό Άλικαρναοσεύς (Ίσοκρ. 13) : ίάναγνώναι μεν αν τίνα δυνηΰήναι τους λόγους αυτόν 

(sc. τοϋ Ισοκράτους) καλώς, δημηγορήοαι δέ . . . ον παντελώς*. 

2) θα ήτο καί κατ' αρχήν Ιτι άκατάληπτον, ώς χαρακτηρίζεται ύπό τοδ JR. C. Jébb-

(Ινθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 68 κ. ές\), ή δπό τοδ Διοννοίου τοϋ ' Αλικαρναοοέως (Αημ. 17—22) δια 

μακρών επιχειρούμενη κατ ' άντιπαραθεσιν σπουδή δύο εκτενών χωρίων εκ λόγων τών δύ& 

τούτων ρητόρων (Ίσοκρ. Uepl ε?ρ. 41—50 κ. Δημ. Γ' Όλυνθ. 23—32), αν απέβλεπεν αδτη είς 

τήν άνίχνευσιν τοιούτων κοινών σημείων καί ουχί είς τήν κατά διαστολήν παράστασιν τών 

χαρακτηριστικών τής τέχνης έκατέρου αυτών. Ά λ λ ' έν τη σπουδή ταύτη φαίνεται δτι συμβαίνει 

τό δεύτερον. 

3) Σημειωτέον δτι δ Ίοοκράτης αυτός (Περί άντιδ. 2) δέν έδίστασε να παραβάλη εαυτόν 

προς τον γλύπτην Φειδίαν καί τους ζωγράφους Ζεδξιν «αϊ ΙΙαρράσιον, τους μεγίστους καλλιτέχνας 

τής ελληνικής αρχαιότητος : ·Έγώ γαρ είδώς ενίους τών οοφιοτών βλασφημοϋντας περί τής 

εμής διατριβής και λέγοντας ώς εστί περί δικογραφίαν, καί παραπλήοιον ποιοϋντας, ώσπερ αν 

ει τις Φειδίαν τον το τής Ά&ηνάς εδος εργαοάμενον τολμφη καλεΐν κοροπλάϋον, η Ζενξιν καί 

Παρράοιον την αντην εχειν ψαίη τέχνην τοις τα πινάκια γράφονοιν, δμως ούδε πώποτε τη? μι-

κρολογίαν ταντην ήμννάμην αυτών». 

4) Em. Havet, i i i trod. έν Le discours d' I socrate sur lui - même, int i tulé, Sur 1" 
Antidosis, μετάφρ. Cartelier, Ικδ. H a v e t , Παρίσιοι 1862, σ. L X X X V κ. ές\ «Isocrate, en 

formant la l a n g u e des Athéniens à 1' elocution oratoire, formait du même coup celle d e 
t ous les peuples, et, dans toutes les l i t téra tures c'est de lui que relève l 'art du discours» 

5) Fr. Blass, Ινθ·' άνωτ., τόμ. Β', σ. 213, κ. σημ. 
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κάκαδημαΐ'κη ρητορική*. Etc λόγους τοΟ Βοσσουέτου και του Κάνιγγος, ϊνα περιορισθώμεν 
είς δύο μόνα ξένα νεώτερα ονόματα έκ των γνωστότερων παρ' ήμΐν, ανιχνεύονται ταύτα 
ή εκείνα, ζωηρά πάντοτε, τα χαρακτηριστικά τοΟ ίσοκρατείου λόγου ι . Οοτως, ή έπί-
δρασις του ρήτορος έ*χει καταστή διαρκής καΐ παγκόσμιος. 

Ά λ λ α καί έν τη καθόλου πεζογραφία ή θέσις του Ισοκράτους ώς προς το ϋφος 
πρέπει νά είναι αντιστοίχως υψηλή. Χαρακτηριστικον είναι τό παρατήρημα λαμπροί) 
γνωστού του θέματος, του Ε. Norden, καθ' δ ό 'Ισοκράτης ήτο καί παραμένει ό μέγι
στος συνειδητός καλλιτέχνης του οφους 8. 

,* 

"Ελληνες φοιτηταί καί 'Ελληνίδες φοιτήτριαι, 
"Ο,τι έδημιούργησεν ό αρχαίος Ελληνικός κόσμος είς τον χώρον του πνεύματος δέν 

δσχε ποτέ δρια τόπου ή χρόνου. Τούτο άνηκε καί ανήκει είς πάντας τους ανθρώπους 
τους εύμοιρήσαντας παιδείας. Τό θαύμα, ώς φαίνεται, τοΟ κόσμου τούτου είναι άνεπα-
νάληπτον. "Ομως "Ελληνες πάλιν ή έλληνίζοντες, οί των έπειτα καί των μεσαιωνικών 
χρόνων, διεφύλαξαν δια της περγαμηνής καί του παπύρου, τον πνευματικόν τούτον θη· 
σαυρόν, ήρμήνευσαν αυτόν καί έσχολίασαν, διέδωσαν δέ είς τον κόσμον. Ταύτα κατά 
τήν μακροτάτην περίοδον, καθ' ήν ό Ελληνισμός ήχο ό πνευματικός οδηγός των αν
θρώπων. 

Ά φ ' δτου ή πνευματική ηγεσία δια της πτώσεως του Βυζαντίου καί της 'Αναγεννή
σεως έξέφυγε των ελληνικών χειρών καί περιήλθεν είς τήν Δύσιν, ή παρουσία τών 'Ελ
λήνων είς τον φιλολογικόν στίβον υπήρξε διαλείπουσα μέν, ώς έκ του χειμασμοΟ του 
"Έθνους, άλλα συχνάκις έξαιρέτως γόνιμος καί σχεδόν πάντοτε ελπιδοφόρος, ήρξατο δέ 
αοτη ευθύς μετά τήν έφεύρεσιν της τυπογραφίας. "Ελληνες λόγιοι έκ Βυζαντίου πάρε-
σκεύασαν είς τήν Δύσιν πολλάς editiones principes, αρχέτυπους εκδόσεις, αρχαίων Ε λ 
λήνων συγγραφέων. Ά ς μνημονευθή ενταύθα μόνος ό 'Αθηναίος Δημήτριος Χαλκοκονδύ" 
λης, δ όποιος παρεσκεύασε τήν άρχέτυπον Εκδοσιν του 'Ομήρου, τό πρώτον μέγα ί-ργον 
τυπωθέν ελληνιστί, κατά τον χαρακτηρισμόν παρά Sandys s , επίσης δέ τήν άρχέτυπον ε'κ-
δοσιν του Ισοκράτους. 

Αίώνας πολλούς βραδύτερον καί κατά χρόνους βραχύ άφισταμένους της ελληνι
κής παλιγγενεσίας, ό 'Αδαμάντιος Κοραής αντελήφθη τήν παρουσίαν ταύτην ώς καθή
κον προς τήν έπιστήμην, άλλα πρωτίστως ώς χρέος έθνικόν. ΑΙ εκδόσεις τών αρχαίων 
'Ελλήνων συγγραφέων, έν αΐς ουχί έλάσσων ή τών ίίργων του Ισοκράτους, αϊ παρα-
σκευασθεΐσαι ύπό του Κοραή, συνεβάλοντο σπουδαίως είς τήν διαψώτισιν του δουλεύον· 
τος "Εθνους καί τον φρονηματισμόν αύτοΟ, προήγαγον δέ μεγάλως τήν φιλολογικήν 
έπιστήμην. Μεθ' Ικανοποιήσεως δ' εθνικής βλέπομεν σήμερον καί είς νεωτάτας εκδόσεις 
κλασσικών ελληνικών κειμένων νά μνημονεύωνται μετά τιμής γνώμαι του Κοραή. 

Μή λησμονείτε ταύτα, "Ελληνες φοιτηταί καί 'Ελληνίδες φοιτήτριαι. 
Μή λησμονείτε ακόμη δτι δ Κοραής έδημιούργησε παράδοσιν εΐπερ ποτέ καί 

άλλοτε καί σήμερον ζώσαν. Τα κλασσικά κείμενα καί δι* άλλα καί δια τό άνθρωπιστι-
κόν Ιδεώδες, ;του οποίου είναι ταύτα οί κατ' εξοχήν φορείς 4, έ*χουν ανάγκην σπου· 

1) Έπί τοο προκειμένου, ώς προς τόν Canning βλ. Β. C. Jebb. (Ινθ·' άνωτ., τόμ. Α', σ. 
LXXXI), ώς προς δέ τον Bossuet βλ. Ern. Bavet (1W άνωτ., σ. LXXXVl). Ή παλαιότερο* 
γενομένη άναγνώρισις αδτη Ισχύει καί σήμερον. 

2) Ε. Norden, Die antike KunstprosaJ8, τόμ. Δ', 1958, σ. 115. 
3) J. Ε. Sandys, A history of classical Scholarship, τόμ. Β', σ. 64. 
4) Ό Κοραής μάλιστα δια τήν Ικδοσιν τοιούτων κειμένων ευλόγως χαρακτηρίζεται ώς 

«κορυφαίος ανθρωπιστής» οπό του ηγουμένου τής ζωογονηθείσης από τίνος παρ' ήμϊν ανθρωπι
στικής κινήσεως, ώς προέδρου τής ελληνικής ανθρωπιστικής εταιρείας, καθ. κ. Βουρβέρη (βλ-
άρθρον αοτοδ «"Ελληνικός ανθρωπισμός», Έγκυκλ. Αεξ. 'Ηλίου, τόμ. Ζ' (Ελλάς), σ. 737α). 
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?δης καΐ διαδόσεως είς κλίμακα επί μάλλον καί μάλλον άνιουσαν καθ' ημέρας, καθ' 
*δς ό άνθρωπος θανάσιμον έκ της μηχανής διατρέχει κίνδυνο ν. Το Ιργον τούτο, τό έπι-
<ττημονικον καί έθνικόν, είναι προδήλως καρποφόρον, άλλα βεβαίως δυσχερές. Είς αυτά 
καλεΐσθε να προσφέρετε τήν συμβολήν υμών, ως "Ελληνες σπουδασταΐ της φιλολογικής 

ίέπιστήμης σήμερον, ώς ώριμοι επιστήμονες αΰριον, ως άοκνοι μαχηταΐ πάντοτε. Τα 
Ιδεώδη του Ισοκράτους καί ή άνήρατος φιλοπονία αύτου δέν παύουν να παρορμούν. 


