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τοΰ συγγραφέα, όμως ή σύνθεση, ή διάρθρωση, το κριτικό πνεύμα, ή άκριβόλογη καί σα
φής διατύπωση είναι προσόντα τά όποια άξιολογοΰν τήν έργασία τού Γ. Δ. καί τα όποια 
τήν κατατάσσουν άνάμεσα στά ταό σοβαρά έργα πού ασχολούνται μέ τό πρόβλημα των 
δίκογχων ναών.

Γ. ΓΟΙΝΑΡΗΣ

522 Βιβλιοκρισίαι (Γεώργιος Δημητροκάλλης, Οί δίκογχοι χριστιανικοί ναοί)

Ά θ α V ά σ ι ο c Ε. Κ α ρ α θ α ν ά σ η ς, Οί Έλληνες λόγιοι στή Βλαχία (1670-1714). 
Συμβολή στή μελέτη τής έλληνικής πνευματικής κίνησης στις παραδουνάβιες ήγεμονίες 
κατά τήν προφαναριωτική περίοδο, εκδ. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 279.

Πολύ δικαιολογημένα οί παραδουνάβιες ήγεμονίες άποτέλεσαν σ’ όλην τήν τιερίοδο 
τής τουρκοκρατίας μιάν από τις πολυάριθμες εκείνες έστίες, όπου ό καταδιωκόμενος Ελ
ληνισμός βρήκε καταφυγή καί άνέπτυξε στή συνέχεια τις δυνάμεις του. Γιά ένα λόγο παρα
πάνω οί παραδουνάβιες ή,εμονίες έχουν μίαν ιδιαιτερότητα προκειμένου γιά τήν πολι
τική καί πνευματική μας ιστορία, αφού συνδέθηκαν άμεσα μέ τούς Φαναριώτες τής Κων
σταντινούπολης. Είναι, άλλωστε, πολύ χαρακτηριστικό τό κλασικό βιβλίο τού N. Iorga, 
Byzance après Byzance, όπου, ώς γνωστόν, γίνεται λόγος γιά τις ποικίλες δραστηριότητες 
αυτού τοΰ Μεταβυζαντινού (καί Νεοελληνικού άργότερα) κόσμου ο τις ρουμανικές χώρες. 
Έναν άπό τούς δρόμους πού άνοιξε στό βιβλίο του αυτό έρευνα τό κρινόμενο έδώ βιβλίο 
τοΰ κ. Άθ. Καραθανάση πού άναφέρεται συγκεκριμένα στήν παρουσία τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου στή Βλαχία κατά τήν άμεση προφαναριωτική περίοδο (1676-1714). Μέ τό βιβλίο 
αύτό ό σ. προσπάθησε να άνιχνεύσει τις αιτίες, τούς τρόπους, τις διεργασίες, άλλα καί τά 
άποτελέσματα όλων αύτών τών δραστηριοτήτων τής έλληνικής λογιοσύνης στή Βλαχία 
καί όπως αύτά έμφανίστηκαν στήν έλΐηνική (κύρια) καί στή ρουμανική γραμματεία. Έ
χουμε δηλ. νά κάνουμε έδώ μέ μιά σειρά προβλημάτων πού συγκεντρώνονται γύρω άπό τά 
πολιτιστικά φαινόμενα άπότοκα τών εξελίξεων πού φέρνει ή παρουσία τών Ελλήνων στις 
ήγεμονίες σέ μιά περίοδο όπου ό Ελληνισμός άφυπνίζεται καί προσπαθεί νά συνδυάσει 
τή χριστιανική ’Ανατολή μέ τά προοδευτικά μηνύματα πού έρχονται άπό τήν άναγεννη- 
μένη Εύρώπη.

Στό πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου του ('Η Προετοιμασία, σσ. 23-28) ό κ. Καραθανάσης 
έρευνα τούς φορείς πού έδημιούργηο'αν τήν προφαναριωτική αύτή περίοδο καί πού είναι 
τό Βυζάντιο, ή ’Ορθοδοξία καί φυσικά οί λόγιοι, οί κληρικοί καί οί έμποροι—πρόσωπα 
δηλ. πού διέδωσαν τήν έλληνική γλώσσα καί παιδεία· άπό τήν άλλη μεριά είναι, βέβαια, 
όρισμένοι έντόπιοι ήγεμόνες πού έβοήθησαν καθετί έλληνικό καί ορθόδοξο, άφοΰ πιστεύ
ουν ότι είναι οί συνεχιστές τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων καί επομένως οφείλουν νά υπο
στηρίξουν τό έλληνοχριστιανικό πνεύμα. Ένας άλλος καθοριστικός έπίσης παράγοντας 
γιά τή δημιουργία τοΰ κλίματος αυτού ήταν ό ρόλος πού διαδραμάτισε στις έξελίξεις αύτές 
ό σοφός Φαναριώτης άξιωματοΰχος ’Ιωάννης Καρυοφύλλης στήν περίοδο 1650-1690 
(βλ. τό Β' κεφ. Ήσυμβολήτοϋ ’Ιωάννη Καρυοφύλλ η καίτούκύκλου 
τ ο υ, σ. 29-60). Ό Καρυοφύλλης είχε ένα ρόλο σ’ όλες αύτές τις έξελίξεις όχι μόνο στόν 
πολιτικό τομέα άλλά καί στόν πολιτιστικό, τόν όποιο όμολογουμένως έπηρέασε θεμελια
κά. Είναι ό λόγιος πού μέ τό σύστημά του καί τις Ιδέες του συνεδύασε δυναμικά τήν έλ
ληνική ’Ανατολή καί τή φωτισμένη Εύρώπη, όπως λίγες δεκαετίες άργότερα είχαν όρα- 
ματιστεϊ ό Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης καί ό Θεόφιλος Κορυδαλλέας. Ένα μεγάλο 
μέρος τής διδασκαλίας του διοχετεύτηκε στή Βλαχία κι έγινε αφορμή γιά παραπέρα έξελί-
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ξεις χάρη καί στό ένδιαφέρον των Β> άχων ήγεμόνων καί κύρια τοϋ Κωνσταντίνου Μπασ- 
σαράμπα (1688-1714) καί τού θείου του πρίγκιπα Κωνσταντίνου Καντακουζηνοϋ (t 1716). 
Καί είναι άλήθεια ότι χάρη σ’ αυτούς τούς δύο προωθήθηκε δυναμικά ή πνευματική ζωή 
στις ήγεμονίες άλλά κατά προέκταση καί στή ΝΑ Ευρώπη καί τήν έλληνική ’Ανατολή· 
λεπτομέρειες γιά τή δραστηριότητά τους βλ. στό τρίτο κεφάλαιο Ή φωτισμένη ή γ ε- 
σί α (σσ. 61-81). "Ολη αύτή ή κίνηση πού δημιουργήθηκε τόσο άπό τήν παρουσία τοϋ 
Καρυοφύλλη, τοϋ Δοσίθεου Νοταρά (γιά τον όποιο αναλυτικά ό λόγος στό ε' κεφ,) καί 
των άλλων Ελλήνων θρησκευτικών ούμανιστών, όσο καί άπό το ένδιαφέρον τών ντόπιων 
ήγεμόνων είχε ώς άποτέλεσμα τήν ίδρυση τής Αύθεντικής ’Ακαδημίας τοϋ Βουκουρεστίου, 
τής τυπογραφίας, δύο δηλ. πνευματικών κέντρων πού έσημάδεψαν τήν ιστορία τής παιδείας 
στήν έλληνική (καί βαλκανική) τουρκοκρατία. Ή ’Ακαδημία καί οί καθηγητές της, "Ελ
ληνες όλοι προερχόμενοι άπό τή Βασιλεύουσα, μετέφεραν στις ή/εμονίες τό π ’εϋματής 
Πατριαρχικής ’Ακαδημίας τής Βασιλεύουσας, καθαρά δηλ.έλληνορθόδοξο, χωρίς ώστό- 
σο νά λείψει ή παρουσία τών μηνυμάτων πού εστε>νε η σοφή Ευρώπη μέσω τών Ελλήνων 
λογίων πού είχαν σπουδάσει σέ εύρωπαϊκά πανεπιστήμια καί πού συνέχισαν τή σταδιο
δρομία τους στή Βλαχία. Γιά τή δραστηριότητα τών καθηγητών αύτών βλ. τό τέταρτο 
κεφάλαιο τιιλοφορύμενο ΉΑύθεντική ’Ακαδημία -Οί καθηγητές τής π ε- 
ριόδου 1 68 8- 1 71 4 κ α I ή συμβολή τους στήνάρχόμεν η έκπαιδεύ- 
τική ’Αναγέννηση τής περιόδου 1688-171 4. Όσο γιά τήν προσπάθεια 
έπαφής μέ τή Δύση αύτή έκφράστηκε μέ τήν άποστο>ή ύποτρόφων σέ δυτικά πανεπιστή
μια (καί Ιδιαίτερα στήν Πάντοβα), μιά προσπάθεια πού φαίνεται ότι καί συνεχίστηκε άρ- 
γότερα, χωρίς θετικά όμως αποτελέσματα, κατά τήν άποψη τοϋ συγγραφέα—βλ. έδώ σσ. 
96-102. Σ’ αύτό τό σημείο, όμως, έχουμε τή γνώμη ότι ό κ. Καραθ. έπρεπε νά είναι περισ
σότερο διεξοδικός, γιατί άρα/ε δέν ύπήρξε συνέχεια, δέν ύπήρξαν άποτελέσματα; Μήπω- 
ύπήρξε σαφής άντίδραση άπό τούς ορθοδόξους κύκλους τοϋ Βουκουρεστίου ή μήπως οί 
νεαροί υπότροφοι δέν έδικαίωσαν τις έλπίδες τών προστατών τους; Πάντως έμεϊς πιστεύου- 
ότι αύτό είναι άλήθεια Ιστορική, ότι δηλ. δέν έπροχώρησε όπως άναμενόταν ή προσπάθεια 
αύτή, άφοϋ άπό τήν άλλη μεριά έκεΐ μας όδηγοϋν καί τά κατοπινά γεγονότα.

Οί δεσμοί όμως τής Βλαχίας (καί φυσικά καί τής Μολδαβίας καί τής αύστροουγγρι- 
κής, τότε, Τρανσυλβανίας) έλαβαν τήν ούσιαστική καί πλήρη μορφή τους χάρη στήν άδίά- 
κοπη σχεδόν παρουσία στις ήγεμονίες γνωστών προσωπικοτήτων τής χριστιανικής ’Ανα
τολής, ανώτατων καί άνώτερων δηλ. ιερωμένων πού βρέθηκαν έκεΐ γιά διάφορους λόγους- 
είναι, όπως τούς θέλει ό σ., οί περισσότεροί τους έκπρόσωποι τοϋ λεγάμενου θρησκευτι
κού ούμανισμοϋ τής έλληνικής ’Ανατολής. Στους Ιερωμένους αύτούς, κατά τό σ., ανήκαν 
όρισμένες άπό τίς χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες πού έσημειώθηκαν ήδη: ή ίδρυση τής 
’Ακαδημίας, τής τυπογραφίας- οί ίδιοι όμως είχαν άναπτύξει καί πολιτικές πρωτοβουλίες, 
όπως ήταν, γιά παράδειγμα, οί ένεργειές τους γιά τό σχηματισμό άντιτουρκικοϋ μετώπου 
στή Βαλκανική μέ τήν ύποστήριξη τών Ρώσων. Σ’αύτούς όφείλεται, καί είναι πιά άποδε- 
κτό αύτό άπό Σλάβους καί Ρουμάνους έρευνητές, ή άνακοπή τοϋ σλαβισμού καί ή διάδοση 
τής έλληνικής παιδείας μέ τή διακίνηση τοϋ έλληνικοΰ βιβλίου καί χειρογράφου, τοϋ 
όποιου αΰτοί οί {ερωμένοι καί ό κύκλος τους ύπήρξαν οί κύριοι φορείς. Θά σημειώσουμε’ 
έξάλλου, ότι όρισμένοι άπό τούς άνθρώπους αύτών τών άνωτάτων άξιωματούχων τών ’Ανα
τολικών ’Εκκλησιών πού βρέθηκαν στό Βουκουρέστι διακρίθηκαν ώς ιεροκήρυκες, δά
σκαλοι, άντιγραφεΐς χειρογράφων, διπλωμάτες, τυπογράφοι, αύλικοί, γραμματικοί. (Βλ. 
Ε' κεφάλαιο Ό Θρησκευτικός Ούμανισμός τοϋ Βουκουρεστίου, σ. 
103-172).Ένδιαφέρον άπό τήν ίδια άποψη ήταν καί ό ρόλος πού διαδραμάτισαν καί οί Έλ
ληνες ύπάλληλοι τής αύλικής γραφειοκρατίας, όρισμένοι άπό τούς όποιους άνέπτυξαν 
σαφείς δραστηριότητες στήν πνευματική καί τήν πολιτική ζωή τής χώρας, όπως ήταν,
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λόγου χάρη, ό Γεώργιος Καστριώτης άπό τήν Καστοριά (βλ. είδικότερα στό ΣΤ' κεφά
λαιο, σ. 173-180).

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας γιά τήν άνάπτυξη τής παιδείας, άλλά καί τής 
πολιτικής ζωής τής χώρας, ήταν αυτός πού έκπροσωποΰνταν άπό τούς λεγάμενους Ιατρο
φιλόσοφους πού είχαν φέρει στή Βλαχία ένα νέο πνεύμα ζωής: τή χριστιανική δηλ. σκέ
ψη συνδυασμένη άρτια μέ τήν ευρωπαϊκή. Είναι άξιο προσοχής ότι, καθώς σημειώνει ό 
σ., σέ καμιά περίπτωση δέν σημειώθηκαν παρεκκλίσεις έξω άπό τό πνεύμα τής ’Ορθο
δοξίας. Αύτοί λοιπόν οΐ ιατροφιλόσοφοι έργάστηκαν σύντονα στις ήγεμονίες καί τίς έβοή- 
θησαν πολύ τόσο στή διάρκεια τού προ-φαναριωτισμού όσο καί κατά τό φαναριωτικό αιώ
να να γνωρίσουν τίς νέες μορφές ζωής πού παρείχε ή Ευρώπη, άλλά καί παράλληλα έργά
στηκαν συνειδητά καί γιά τήν ’Ορθοδοξία. Ή συνεργασία τους, άλλωστε, μέ τήν αύλή 
καί μέ τούς Έλληνες θρησκευτικούς ούμανιστές τών ήγεμονιών ύπήρξε σ’ όλα τά έπίπεδα 
αγαστή. (Βλ. τό Ζ' κεφ. Ή παρουσία στή Βλαχία ιατροφιλοσόφων 
προερχομένων άπό έκπαιδευτικά κέντρα τής Δ ύ σ η ς (σσ. 181-205).

Τέλος στό τελευταίο κεφάλαιο μέ τόν τίτλο Συμπεράσματα (σ. 206-237) έπιχει- 
ρεΐται μιά θεωρητική σύλληψη τής νεοελληνικής πολιτιστικής έπίδρασης στή Βλαχία, 
όπου έπισημαίνεται ή διαμάχη τού «προοδευτικού», όπως τό χαρακτηρίζει ό σ., καί τού 
«κατεστημένου»· τού πρώτου έκφραστής ήταν ό Καρυοφύλλης, ένώ τού δεύτερου ό Δοσί- 
θεος Νοταράς. Ή διαμάχη αύτή πού είχε ξεκινήσει άπό τή Βασιλεύουσα (καί όπου πρού- 
πήρχαν οί παλαιές καταβολές τού Λούκαρη καί τού Κορυδαλλέα) μεταφέρθηκε καί στή 
Βλαχία, όπου μάλιστα δημιουργήθηκε πιό φανερά αυτό πού έπεδίωκε ό Καρυοφύλλης: 
τό άνοιγμα δηλ. προς τήν Ευρώπη, πράγμα δηλ. πού φοβούνταν οί άντίπαλοί του. Δημι- 
ουργήθηκε δηλ. έδώ αύτό πού ονομάστηκε άπό σύγχρονους Ρουμάνους μελετητές «τό νεο- 
βλαχικό στύλ»: ή χριστιανική ’Ανατολή συζευγμένη μέ τή σοφή Εύρώπη. Γενικότερα 
όλη αύτή ή κίνηση είχε ώς άποτέλεσμα νά έχουμε τό φαινόμενο τής άναγέννησης τών 
έλληνικών γραμμάτων, έξω άπό τή Βασιλεύουσα καί τή Δύση, κάτω άπό τήν προστασία 
τών Βλάχου’ ήγεμόνων. ΈΓ έπίδραση πού άσκησε ή αναγέννηση αύτή είχε τίς άμεσες συ- 
νέπειές της στήν έλληνική γραμματολογία, άλλά καί στή ρουμανική μέ σαφή καθυστέ
ρηση όφειλόμενη στήν πληθωρική έπιρροή τής έλληνικής παιδείας—φαινόμενο πού 
άπαντοΰμε στα μέσα τού 18ου αιώνα. Στό ’Επίμετρο, τέλος, ό λόγος είναι γιά τά βιβλία 
πού έκδόθηκαν στή μελετώμενη περίοδο: τίτλοι βιβλίων, διορθωτές, έπιμελητές, τυπο
γράφοι κ.}.

Μέ λίγα λόγια τό βιβλίο τού κ. Καραθαν. καλύπτει ένα μεγάλο κενό, άφοΰ έξετάζει, 
έξαντλητικά θά λέγαμε, σ’ όλο του τό φάσμα τόν προ-φαναριωτισμό, στό κεφάλαιο δηλ. 
πού ήταν πολύ έλλιπής. Ό σ. θά μπορούσε νά έργαστεΐ έντονότερα έκμεταλλευόμενος τίς 
πηγές τών ρουμανικών χρονικών καί ένγένει τών πηγών, άπό τίς όποιες θά μπορούσε νά 
έχει πολλά έρωτήματα, στά όποια θά μπορούσε νά δώσει τίς έρμηνειες του, όπως: οί κοι
νωνικές δομές πού προύπήρχαν καί πού διαμορφώθηκαν κατοπινά μέ τή συμβολή τών λο
γιών, τήν παιδεία πού παρεχόταν, τούς Ρουμάνους λογίους κ.λ. Θά έπρεπε άκόμη νά με
λετήσει ό κ. Καραθ. πιό αναλυτικά τίς μεταναστεύσεις, κύρια άπό Β. Ελλάδα, καί τό ρόλο 
τών άποδήμων αύτών στις οικονομικές έξελίξεις τής Βλαχίας· άλλωστε ό ρόλος αύτός μνη
μονεύεται άπό τό σ. άλλά πολύ περιληπτικά. Ή έμπορική καί οικονομική κίνηση αύτή 
θά μπορούσε νά άποτελέσει ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο στό βιβλίο τού κ. Καραθαν. Θά 
ήθελα έπίσης νά διατυπώσω όρισμένες έπιφυλάξεις γιά τή διάκριση πού έπιχειρεί ό σ. 
άνάμεσα στό lettré καί στόν intellectuel· πρόκειται γιά ένα θεωρητικό ζήτημα, τό όποιο 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα γιά τή συναγωγή συμπερασμάτων.

'Ωστόσο παρά τίς έπιμέρους αύτές παρατηρήσεις, θά πρέπει νά έπισημάνω τήν έργα-
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τικότητα τοϋ σ., τον καλό χειρισμό τοϋ δημοτικού λόγου σέ μιαν έποχή πού διαστρεβλώ
νεται έπικίνδυνα, τήν έξοικείωσή του μέ τήν έρευνητική των πηγών. Έχουμε έτσι λοιπόν 
μιαν εύπρόσδεκτη συμβολή στή Γραμματολογία μας καί στήν ιστορία τών ιδεών μέ τήν 
άποκάλυψη μιας παραμελημένης πτυχής τής ιστορίας τής παιδείας μας πού συνιστά ή 
άναγεννητική αύτή περίοδος τοϋ προ-διαφωτισμοϋ.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. αγγελοποτλος

’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Εμμανουήλ Παπάς. ’Αρχηγός καί υπε
ρασπιστής τής Μακεδονίας. Ή ίστορία καί τό άρχεΐο τής οίκογένειάς του, Θεσσαλονίκη 
1981, 8ο, σελ. 268.

Έπειτα άπό τά εύρήματα στή Βεργίνα, άλλα καί στό Aie, στήν Πέλλα, στή Σίνδο καί 
άλλοΰ, τό ένδιαφέρον τοϋ κόσμου στρέφεται όλο καί περισσότερο προς τήν αρχαία Μακε
δονία, όπου δεσπόζουν οί μορφές τοϋ Φιλίππου Β' καί τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου' παίρνοντας 
άπό τότε οί Μακεδόνες στα χέρια τους τις τύχες τοϋ έλληνισμοϋ, σφράγισαν διαδοχικά 
τήν ίστορία του σ’ όλες τις περιόδους της. Δέ λησμονούμε τήν προσφορά τών Μακεδόνων 
κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους καί τή σωτήρια δράση τους κατά τή βυζαντινή περίοδο, 
άλλά δέν ύπήρξαν μικρότερης σημασίας καί άξίας οί άγώνες τους καί άργότερα, όταν, 
ύπόδουλοι καί αύτοί, προμαχούσαν γιά νά σωθοϋμε άπό τόσους κινδύνους, ώσπου συνετέ- 
λεσαν στήν άπελευθέρωση καί αύτοϋ τοϋ άκριτικοϋ μας χώρου καί στή γοργότερη άξιο- 
ποίησή του έπειτα άπό τό 1912. Όταν άρχισε ή επανάσταση τοϋ 1821, άπάντησαν μέ τό 
«παρών» πρώτοι καί οί Μακεδόνες καί προσέφεραν μεγάλες θυσίες στό βωμό τής Έλεύ- 
θερίας. Ή μορφή τοϋ Έμ. Παπά δεσπόζει τό 1821. Κατά τό μακεδονικό άγώνα άργότερα 
έδρασαν μέ τή βοήθεια καί Ελλήνων τοϋ Νότου οί Μακεδόνες καί άποσόβησαν εθνικούς 
κινδύνους. 'Ωραίοι καί αύτοί οί άγώνες, περιμένουν τόν άξιο ιστορικό, πού θά στηριχθεΐ 
στό πλούσιο ύλικό, άλλά καί στις ζωντανές μνήμες, γιά νά τούς παρουσιάσει μέ μιά συν
θετική, τεκμηριωμένη καί ολοκληρωμένη ίστορία. Τώρα σταματώ στό έργο, πού μάς χά
ρισε έπειτα άπό έπίπονες έρευνες καί μελέτες ό ιστορικός μας τοϋ νέου Έλληνισμοϋ, ό 
καθηγητής κ. Άπ. Ε. Βακαλόπουλος. Τό περιεχόμενό του πρέπει νά ένδιαφέρει κάθε Έλ
ληνα, άλλά πιό πολύ τούς Μακεδόνες καί τούς κατοίκους τής Χαλκιδικής, όπου έδρασε 
ό Έμ. Παπάς.

Τά έγγραφα τοϋ ’Αρχείου προέρχονται άπό τόν Έμ. Παπά καί τά παιδιά του, άπό τόν 
Δ. Ύψηλάντη, άπό Υδραίους, κατοίκους τής Χαλκιδικής καί τά πιό πολλά άπό κληρικούς 
τοϋ Άγ. Όρους άλλά καί άπό άλλους Έλληνες. Ή άμεσότητα τών έπιστολογράφων μέ 
τά φοβερά γεγονότα δημιουργεί έπιβ/ ητική άτμόσφαιρα, όπου βαραίνει ή σκιά τοϋ θανά
του, άλλά τήν άντιμάχονται ή πίστη, ό πόθος καί ό άγώνας γιά τήν έλευθερία. Οί καιροί 
άνάγκαζαν καί τούς άπλούς άνθρώπους νά προσέχουν καί νά συμπεριφέρονται μέ σοβά, 
ρότητα.

Μέ τά σπάνια προτερήματα καί τις θυσίες του ό Έμ. Παπάς έπιβλήθηκε σ’ όλους 
άπόλυτα, όπως δείχνει ό μέχρι λατρείας θαυμασμός, πού άποπνέουν όλα τά έγγραφα. 
Κι ό ίδιος δέν ήξερε πολ> ά γράμματα, άλλά πρόκοψε χάρη στις σπάνιες άρετές του κι ό 
ένθερμος πατριωτισμός τοϋ ύπαγόρευσε νά θυσιάσει τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Ή πόλε, 
μική άτμόσφαιρα καί οί άλλες άρετές τών έπιστολογράφων μάς κάνουν νά παραβλέπουμε
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