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ΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΈΝΑ ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ∆ΟΥΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ  ΌΘΩΝΑ 
 

 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το όνοµα του Νεόφυτου ∆ούκα (1760-1845), το συνδέουµε συνήθως µε τη θεµατική 

του γλωσσικού ζητήµατος, ανακαλώντας τις αρχαϊστικές και συντηρητικές γλωσσικές 

απόψεις του. Λίγα γνωρίζουµε για τον ποιητή Νεόφυτο ∆ούκα και ακόµη λιγότερα για το 

οπτικό του εγκώµιο στον νεαρό βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα (Otto Friedrich Ludwig von 

Wittelsbach, 1815-1867). 

Τι σηµαίνει όµως οπτική ποίηση; Με την ευρεία σηµασία του όρου, οπτικά ποιήµατα 

είναι απλώς κείµενα στα οποία το οπτικό στοιχείο έχει µια συστατική λειτουργία: η εικόνα 

προσθέτει στο κείµενο σύµβολα και σηµασίες, κάποτε σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην µπορεί 

πλέον να γίνει λόγος για ποίηση, αλλά για (εικαστική) τέχνη. Ένα είδος οπτικής ποίησης είναι 
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τα λεγόµενα σχηµατικά ποιήµατα. Εδώ το κείµενο µορφοποιείται σε συγκεκριµένο σχήµα. Αν 

συνδεθεί µε το είδος της πανηγυρικής ποίησης, το οπτικό ποίηµα γίνεται σχηµατικό εγκώµιο. 

Το ποίηµα του Νεόφυτου ∆ούκα για τον Όθωνα µπορεί να χαρακτηριστεί, όπως θα δείξω στη 

συνέχεια, σχηµατικό εγκώµιο. 

Ύστερα από µια σύντοµη παρουσίαση της έκδοσης του ποιήµατος και του ιστορικού 

της πλαισίου, θα επικεντρωθώ στην ιστορική στιγµή της παραγωγής του και θα εξετάσω τη 

λειτουργία, το περιεχόµενο και τη µορφή του ποιήµατος, χρησιµοποιώντας συγκρίσιµα 

παραδείγµατα. 

 
Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Το ποίηµα περιλαµβάνεται στην έκδοση των δραµάτων του Σοφοκλή (∆ούκας: 

Σοφοκλής, τ. 1, βλ. εικ. 2), τυπωµένα το 18341 στο τυπογραφείο που διηύθυνε ο τότε 

24χρονος Ανδρέας Κοροµηλάς (1810/11-1858). Ο ίδιος ο Νεόφυτος ∆ούκας είχε µάλιστα 

παροτρύνει τον Κοροµηλά να ιδρύσει το τυπογραφείο, το οποίο σε πρώτη φάση υποστήριζε 

και οικονοµικά.2 Η έκδοση των δραµάτων του Σοφοκλή είναι, άλλωστε, από τις πρώτες 

εκδόσεις του Κοροµηλά, στις οποίες ανήκουν και άλλοι κλασικοί συγγραφείς, όπως ο 

Ευριπίδης (∆ούκας 1834) και ο Όµηρος (∆ούκας 1835).  

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σταθούµε στον ρόλο του τυπογράφου ως ενεργού 

συντελεστή στη διαµόρφωση της οπτικής ποίησης. Η συµβολή του τυπογράφου στο 

σχεδιασµό της τυπογραφικής σελίδας έχει αποφασιστική σηµασία για την έκδοση σχηµατικής 

ποίησης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα σχηµατικών ποιηµάτων της εποχής του 

γερµανικού µπαρόκ που διακοσµούν επετειακά δηµοσιεύµατα του σωµατείου των 

τυπογράφων· σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο έντυπο ενός τυπογραφείου ήταν ένα οπτικό 

ποίηµα.3 Η στενή συνεργασία τεχνικής του εκδότη και τέχνης του ποιητή είναι αυτονόητη, 

                                                 
1 Σε αυτόν τον τόµο περιλαµβάνονται τα έργα: Αίας Μαστιγοφόρος, σ. 1-98, Ηλέκτρα, σ. 99-205, Οιδίπους 

Τύραννος, σ. 206-317. Τα κείµενα των τραγωδιών του Σοφοκλή µαζί µε τα περικείµενά τους µεταφέρονται 
πανοµοιότυπα από την έκδοση των Böckh/Boissonade (1818). Ο ∆ούκας φαίνεται ότι πρόσθεσε απλώς 
ορισµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
2 Το τυπογραφείο του Κοροµηλά στην Αίγινα συνδέεται άµεσα µε τον Νεόφυτο ∆ούκα, ο οποίος αναλαµβάνει 
όχι µόνο τη χρηµατοδότηση, αλλά και τις πρώτες εκδόσεις, υποσχόµενος τυπογραφικές εργασίες για πέντε 
χρόνια (βλ. Σκλαβενίτης 2000: 206). Ο ∆ούκας, µην βρίσκοντας κατάλληλο τυπογραφείο για να εκδώσει τα 
βιβλία του, αποφάσισε να υποστηρίξει τον νέο Κοροµηλά. Στο τυπογραφείο του τυπώνει µια σειρά σχολικά 
βιβλία και εκδόσεις κλασικών συγγραφέων µε σηµειώσεις και παραφράσεις. Το πρώτο έντυπο του 
τυπογραφείου Κοροµηλά είναι η αγγελία των επικείµενων εκδόσεων του ∆ούκα (1834). Ώς το 1839 εκδίδονται 
14 έργα σε 29 τόµους, και εννιά ακόµη βιβλία άλλων συγγραφέων και επιµελητών. Μετά τη µεταφορά του 
τυπογραφείου στην Αθήνα (που είχε ήδη αρχίσει το 1835), τυπώνονται άλλα τέσσερα έργα του ∆ούκα, τέλος το 
1845 τυπώνεται η αγγελία θανάτου του. Οι έξυπνες επιχειρηµατικές κινήσεις του Κοροµηλά, η υψηλή ποιότητα 
των υπηρεσιών του και οι καλές σχέσεις του µε τις αρχές ήταν το µυστικό της επιτυχίας του ως τυπογράφου. Για 
το τυπογραφείο του Κοροµηλά στην Αίγινα, βλ. Σκλαβενίτης (2000: 205-208). 
3 Βλ. για παράδειγµα Struve, P. H. (1741): «Ehrengedächtnis der… Buchdruckerkunst», Der so nöthig als 

nützlichen Buchdruckerkunst und Schriftgießerey, Μέρος 3, Λειψία, πίνακας II., σ. 72. Το κείµενο τυπώνεται και 
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καθώς η δεξιότητα και οι γνώσεις του τυπογράφου είναι απαραίτητες για να πάρει το κείµενο 

µια συγκεκριµένη µορφή πάνω στη σελίδα. 

Αντίστοιχα παραδείγµατα, αν και λιγότερο γνωστά, απαντούν και στον ελληνικό 

χώρο: έτσι, το τυπογραφείο του Κωνσταντίνου Τόµπρα στις Κυδωνιές εγκαινίασε τη 

λειτουργία του, το 1819, µε την εκτύπωση ενός σχηµατικού ποιήµατος σε µονόφυλλο (βλ. 

εικ. 3).4 Πρόκειται για µια ωδή της Ευανθίας Καΐρη προς τον µητροπολίτη Εφέσου ∆ιονύσιο 

Καλλιάρχη, ο οποίος υποστήριζε ηθικά και οικονοµικά την Ακαδηµία και το τυπογραφείο 

της. Η ωδή της Καΐρη δεν φαίνεται να είχε εξαρχής τη µορφή στήλης· το τελικό σχήµα ήταν 

αποτέλεσµα της επέµβασης του Κωνσταντίνου Τόµπρα.5 

Ο Κοροµηλάς και ο Τόµπρας έχουν και ένα άλλο κοινό στοιχείο: και οι δυο είχαν 

παραγγείλει τα πιεστήρια και τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία τους από τα εργοστάσια 

Didot στο Παρίσι. Η σχέση του τυπογράφου µε το εγκώµιο του ηγεµόνα διαφαίνεται και στο 

πρόσωπο του ίδιου του Firmin Didot, ο οποίος είχε σχεδιάσει µια ειδική γραµµατοσειρά, την 

επονοµαζόµενη «Romain de L’Empereur», µε αφορµή τη στέψη του Ναπολέοντα το 1804. 

Αυτά τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν εντέλει µόνο για τα επίσηµα έγγραφα που είχαν σχέση 

µε την τελετή της στέψης. Στις περιπτώσεις του Τόµπρα και του Κοροµηλά, το οπτικό ποίηµα 

λειτουργεί ως τεκµήριο δεξιοτεχνίας του στοιχειοθέτη και πιστοποιητικό ποιότητας του 

νεοσύστατου τυπογραφείου. Από αυτή την άποψη, τα οπτικά ποιήµατα, ιδιαίτερα στα πρώτα 

χρόνια της ελληνικής τυπογραφίας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ιστορία του τύπου6. 

 
Β) ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΑΥΣΜΑ 
 

Ο Νεόφυτος ∆ούκας, γνωστός για τη διδασκαλία και την εκδοτική του 

δραστηριότητα, παλαιό µέλος της «Φιλικής Εταιρείας», ήταν την εποχή εκείνη 

Αρχιµανδρίτης και διευθυντής του ορφανοτροφείου της Αίγινας, απ’ όπου απηύθυνε τον 

πανηγυρικό του στον Όθωνα. Ο «Λόγος προς τον µεγαλειότατον βασιλέα της Ελλάδος 

Όθωνα» (σ. α’-ι’) ακολουθεί το ποίηµα και χρονολογείται από τον ίδιο τον ∆ούκα στις 15 

Μαΐου 1833· αναρωτιέται κανείς αν ο ίδιος ο Όθωνας βρισκόταν στο ακροατήριο.  

Προκειµένου να ανιχνεύσουµε τις σύγχρονες πηγές, πρέπει να λάβουµε υπόψη την 

                                                                                                                                                         
στον κατάλογο οπτικής ποίησης των Adler/Ernst (1987: 55-56). 
4 Βλ. Παναγιωτόπουλος, Β. (1963/4): «Μια ωδή της Ευανθίας Καΐρη στον [Μητροπολίτη] Εφέσου ∆ιονύσιο τον 
Καλλιάρχη», O Ερανιστής, τχ. 6, σ. 235-237. 
5 Η Ευανθία Καΐρη χρησιµοποιεί αυτούσιους ορισµένους στίχους από το εγκώµιό του Άνθιµου Κοµνηνού προς 
τον Μητροπολίτη Εφέσου ∆ιονύσιο Καλλιάρχη, «Ωδή. Εις τον σεβασµιότατον Γέροντα άγιον Εφέσου και εις 
τον Μεταφραστήν», Κούµας, K. M. (1814): Βειλάνδου Αγάθων. Μεταφρασθείς από την Γερµανικήν γλώσσαν υπό 

Κ. Μ. Κούµα, τ. 1, Βιέννη, [σ. 7-8]). Βλ. Παναγιωτόπουλος (1963/4: 237): «Οι περισσότεροι από τους είκοσι 
στίχους της ωδής είναι ατόφιες σχεδόν φράσεις από την αφιέρωση του Κούµα».  
6 Για τη σηµασία των σχηµατικών ποιηµάτων, βλ. Μαστορίδης (1999): Casting the Greek newspaper: a study of 

the morphology of the ephemeris from Its Origins Until the Introduction of Mechanical Setting, σ. 71. 
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απόκλιση Ιουλιανού και Γρηγοριανού ηµερολογίου, δεδοµένου ότι οι µεν βαυαρικές πηγές 

ακολουθούν το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, ενώ οι ελληνικές το Ιουλιανό (που ήταν σε χρήση ως 

το 1924). Για τις βαυαρικές πηγές, η αντίστοιχη ηµεροµηνία θα είναι, κατά συνέπεια, η 27η 

Μαΐου 1833. Πράγµατι, σύµφωνα µε τη γερµανική εφηµερίδα Münchner Conversationsblatt, 

εκείνη την ηµέρα ο βασιλιάς φαίνεται πως έκανε µια σύντοµη στάση στην Αίγινα.7 

Τον Μάιο 1833, ένα µήνα περίπου µετά την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο, ο 

αδερφός του, ο πρίγκιπας και µελλοντικός βασιλιάς της Βαυαρίας Μαξιµιλιανός Β΄, 

αποφάσισε απρόσµενα να τον επισκεφτεί. Για να επιδείξει στον αδερφό του το νέο του 

βασίλειο, ο Όθωνας οργάνωσε τότε ένα ταξίδι στην Αθήνα, σκοπεύοντας παράλληλα να 

εξετάσει τη δυνατότητα µετατροπής αυτής της πόλης σε µελλοντική πρωτεύουσα του 

βασιλείου. Μετά την πανηγυρική υποδοχή τους στην Αθήνα, τα δυο αδέρφια τράβηξαν 

διαφορετικούς δρόµους: ο Μαξιµιλιανός έφυγε για την Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο ενός 

µεγαλύτερου ταξιδιού του στην Ανατολή, ενώ ο Όθωνας επέστρεψε για να γιορτάσει τα 

γενέθλιά του, την 1η Ιουνίου, στο Ναύπλιο, όπου οργανώθηκαν µια µεγάλη γιορτή και –

καθώς σηµειώνουν οι πηγές– µεγαλοπρεπείς χοροί. Για να κερδίσει χρόνο, ο Όθωνας άφησε 

το στρατιωτικό άγηµα να κινηθεί από τη στεριά, ενώ ο ίδιος διάλεξε τον θαλάσσιο δρόµο, 

ώστε να κάνει στάση στην Αίγινα, την Ύδρα και τις Σπέτσες, προφανώς για να καθυστερήσει 

το ταξίδι του και να φθάσει στο λιµάνι του Ναυπλίου την παραµονή των γενεθλίων του. 

Ότι ο ∆ούκας δεν είχε συνθέσει το εγκώµιό του ad libitum, αλλά θα το είχε 

πιθανότατα συντάξει µε αφορµή την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα, υπολογίζοντας σε µια 

ενδεχόµενη επίσκεψη του νεαρού βασιλιά στην Αίγινα, προκύπτει µεταξύ άλλων από τη 

µετρικά φιλόδοξη δοµή του ποιήµατος. Άλλωστε, τα δύο σχολεία της Αίγινας (το κεντρικό 

σχολείο και το ορφανοτροφείο) ήταν από τα σηµαντικότερα ιδρύµατα εκείνης της εποχής, και 

µια επιτόπια επίσκεψη του Όθωνα θα ήταν, σε κάθε περίπτωση, αναµενόµενη.8 Στο 

ορφανοτροφείο της Αίγινας, το οποίο ιδρύθηκε από τον Καποδίστρια για να φιλοξενήσει τα 

ορφανά του Αγώνα, ο ∆ούκας είχε δωρίσει µεγάλο αριθµό βιβλίων, που στάλθηκαν από το 

Βουκουρέστι, δηµιουργώντας έτσι µια αξιόλογη βιβλιοθήκη –τη βάση της µετέπειτα 

Γεννάδειου–, γνωστή σε κάποιους ταξιδιώτες, αν και όχι πάντα προσβάσιµη.9 

                                                 
7 Βλ. τα γράµµατα ενός στρατιώτη, µέλος του αγήµατος, που δηµοσιεύονται στη γερµανική εφηµερίδα 
Münchener Conversations-Blatt (25.9.1833, τχ. 260, σ. 1040). Η δηµοσίευση της αλληλογραφίας των 
στρατιωτών δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Στο κρατικό και πολεµικό αρχείο της Βαυαρίας διασώζονται πολλά 
ηµερολόγια στρατιωτών, που αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ελάχιστα διερευνηµένες µαρτυρίες της 
εποχής (βλ. την εργασία της Κυριακής Κουκουράκη 2009: Interkulturelle Beziehungen am Beispiel von Bayern 

und Griechen unter Otto I., Αµβούργο). 
8 Για τα δύο σχολεία και τη λειτουργία τους βλ. Αλέξης ∆ηµαράς (1974): Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, τ. 1, 
Αθήνα. 
9 Για µια πολύ παραστατική περιγραφή του ορφανοτροφείου και του νησιού γενικά, βλ. τα «Γράµµατα ενός 
Ρώσου ταξιδιώτη από την Ελλάδα» („Briefe eines russischen Reisenden aus Griechenland“, 1833) στην εφ. Das 
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Εποµένως, η ηµέρα εκφώνησης του λόγου, άρα και του ποιήµατος, µπορεί να 

τοποθετηθεί µε αρκετή ασφάλεια στις 15 ή 27 –ανάλογα µε το ηµερολόγιο– Μαΐου 1833. Ο 

λόγος και το ποίηµα θα τυπωθούν λίγους µήνες αργότερα, το 1834. Καθώς το ποίηµα δεν 

είναι χρονολογηµένο, θα µπορούσε να υποθέσει κανείς πως γράφτηκε ανεξάρτητα από το 

λόγο, νωρίτερα ή απλώς µε την ευκαιρία της έκδοσης. Ωστόσο, η διακειµενική εγγύτητα 

λόγου και ποιήµατος, όπως θα δείξω και στη συνέχεια, υποδηλώνουν τη χρονική ταύτιση των 

κειµένων.  

Όταν ο Όθωνας αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, τον Φεβρουάριο 1833, τον υποδέχθηκαν 

πανηγυρικά, ως νέο ηγεµόνα, µε γιορτές και εγκώµια. Η ποιητική παραγωγή της εποχής 

επικεντρώθηκε επί µήνες στο γεγονός αυτό: 

 «Έρχεσαι… κ’ ενώπιόν σου οι λαοί κινούνται όλοι·  
όλοι σε πανηγυρίζουν… άεργος θα στέκω µόνος;  
Βασιλεύ, σε φέρω δάφνας δροσεράς του Ελικώνος»  
 

(Α. Σούτσος, Το Πανόραµα της Ελλάδος, τ. 1, σ. 78).10 

 
Το γνωστό ποίηµα του Αλέξανδρου Σούτσου εντάσσεται σε µια µακρά σειρά 

εγκωµίων προς τον νεαρό βασιλιά, γραµµένων σε διάφορες περιστάσεις11. Έναν σηµαντικό 

αριθµό εγκωµίων συνέταξε και ο Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας,12 µαθητής –όπως και ο 

∆ούκας– του Λάµπρου Φωτιάδη.13 Πολλά από τα εγκώµια αυτά επιδεικνύουν αρχαιοπρέπεια: 

                                                                                                                                                         
Ausland: Ein Tagblatt für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker, τχ. 261 (18.9.1833), τχ. 267 
(25.9.1833), τχ. 268 (25.9.1833) και τχ. 269 (26.9.1833). Ο ανώνυµος Ρώσος ταξιδιώτης βεβαιώνει πως η 
βιβλιοθήκη δεν ήταν προσβάσιµη παρά µόνο µε τη συγκατάθεση του Αρχιµανδρίτη. Για το ορφανοτροφείο στα 
χρόνια του Καποδίστρια βλ. Η Αιγιναία, 1831, τχ. 1, σ. 33-37. 
10 Το ποίηµα έχει τίτλο: «Προς την Α. Μ. τον βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα (τον Ιανουάριον του 1833)». 
Ενδιαφέρον έχει και το σηµείο στο οποίο ο Σούτσος συµβουλεύει τον Όθωνα να ακολουθήσει το παράδειγµα 
του πατέρα του Λουδοβίκου Α΄, που δεν προώθησε απλώς τις τέχνες στο βασίλειό του, αλλά κόµισε και ο ίδιος 
δάφνες (βλ. σ. 82, πβ. τ. 2, σ. 68). Έπειτα ο Σούτσος σηµειώνει πως τα ανδραγαθήµατα των αρχαίων ηρώων 
επέζησαν στην ιστορία µέσω της ποίησης. Ως παράδειγµα αναφέρει την εξιστόρηση των πράξεων του Έκτορα 
και του Αχιλλέα από τον Όµηρο (βλ. σ. 83). 
11 Βλ. λ.χ. Λουκάς, Κωνσταντίνος. Ωδή του Έλληνος προς την Α. Μ. τον βασιλέα της Ελλάδος / Ποιηθείσα παρά 

Κωνσταντίνου Λουκά. 1833· Ράµφος, Κωνσταντίνος. Λόγος συντεθείς υπό Κ. Ράµφου και εκφωνηθείς υπό του 

ιδίου εις την καθεδρικήν εκκλησίαν της Αιγίνης, κατά την αξιοµνηµόνευτον ηµέραν της 20 Μαΐου 1835 καθ' ο µεγ. 

βασιλεύς της Ελλάδος Όθων έλαβε τας ηνίας του κράτους. / Φιλοτίµω δαπάνη του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτoυ 

Αιγίνης κυρίου Σαµουήλ. 1835·  Ασώπιος, Κωνσταντίνος, Ωδή εις την πεντεκαιεικοσετηρίδα εορτήν των αισίων 

γάµων του µεγαλειοτάτου της Ελλάδος βασιλέως Όθωνος και της βασιλίσσης Αµαλίας (κατά τα µέτρα της Η' των 

Ολυµπιονικών Πινδάρου). / Υπό του σοφού Κ. Ασωπίου. Παραφρασθείσα χάριν κατανοήσεως των πολλών και 

ωφελείας των νέων σπουδαστών της γλώσσης, υπό ∆. Σ. Α., 1862. 
12 Ο Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας συνέθεσε εγκώµιο προς την Μαρία Παυλώβνα της Ρωσίας (Ειδύλλιον 

εγκωµιαστικόν εις την αυτής αυτοκρατορικήν υψηλότητα κυρίαν κυρίαν Μαρίαν Παυλώβναν µεγάλην ηγεµονίδα 

πασών των Ρωσσιών, ηγεµονίδα κληρονόµον της Σαξονοβειµαρικής ηγεµονίας κτλ. κτλ. κτλ. Κατά την αίσιον και 

χαρµόσυνον των Αυτής γενεθλίων πανήγυριν, 1806, Ιένη), · επίσης ένα ειδύλλιο για τον Λουδοβίκο Α΄ 
(Ειδύλλιον πανηγυρικόν: Κατά την εν Αθήναις γενοµένην τη ΙΒ'. Οκτωβρίου (Ν.Ε.) εορτήν, χάριν της εν ηµισεία 

πεντηκονταετηρίδι από του ιερού γάµου ευτυχούς συµβιώσεως του Γαληνοτάτου και Κραταιοτάτου Βασιλέως της 

Βαυαρίας. Λουδοβίκου του Α'. και της Γαληνοτάτης Βασιλίσσης Θειρεσίας, 1835, Αθήνα) και µία σαπφική ωδή 
(Ωδή Σαπφική: ως εκ της Ελλάδος κατά την ευτυχή εις Αθήνας άφιξιν του γαληνοτάτου Βασιλέως της Βαυβαρίας 

Λουδοβίκου του πρώτου, 1835, Αθήνα). 
13 Ο Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας σπούδασε στο Βουκουρέστι το 1797-1802 κοντά στον Λάµπρο Φωτιάδη, 
βλ. Camariano-Cioran (1974: 293). 
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είναι γραµµένα σε αρχαίο µέτρο και σε αρκετές περιπτώσεις, όχι απλώς στην καθαρεύουσα, 

αλλά σε αρχαίες διαλέκτους.14 Το κλασικιστικό ύφος των ποιηµάτων αποτελεί αναµφίβολα 

τεκµήριο αρχαιογνωσίας των ποιητών, επίδειξη της σύνδεσης αρχαίου και νέου ελληνισµού 

στον «ξένο» βασιλιά, αλλά και υπόµνηση της κλασικής παιδείας του Όθωνα. 

Γνωστή είναι εξάλλου η εισαγωγή (µε τη διαµεσολάβηση του Friedrich Thiersch) του 

κλασικιστικού εκπαιδευτικού συστήµατος της Βαυαρίας στο νέο ελληνικό βασίλειο την 

εποχή του Όθωνα. Οι συγγραφείς προσαρµόζονται, εποµένως, στον ορίζοντα προσδοκιών της 

βαυαρικής κυβέρνησης. Αυτή τη στροφή προς την αρχαία κληρονοµιά την εκφράζει µε 

µεγαλύτερη σαφήνεια ο αδερφός του Αλέξανδρου, Παναγιώτης Σούτσος, σε ένα δικό του 

εγκώµιο µε αφορµή την ενθρόνιση του Όθωνα15: 

 
«Αναβαίνεις εις τον Θρόνον… ω λαοί δαφνηφορείτε.  
Πανευδαίµονες! του έθνους σήµερον πανηγυρείτε  
Την ηµέραν την λαµπράν.  
Είκοσι αιώνων πόθοι σήµερον πληρούνται όλοι…  
Ω αρχαίε της Ελλάδος ουρανέ ακτινοβόλει  
Από δόξαν και χαράν […]»  

 
«Σήµερον από τον τάφον ανεγείρει την Ελλάδα  
Ο Θεός… κ’ εις αυτήν δίδει την αρχαίαν της λαµπάδα  
και την λέγει ˝στρέψ’ εκεί […]»  

(Σούτσος, Π. (1835) Ωδή Παναγιώτου Σούτσου, σ. 3 και 8). 

 
Έχει σηµασία να σηµειωθεί εδώ πως τα λογοτεχνικά είδη που επιστρατεύονται για το 

εγκώµιο του ηγεµόνα είναι, ως επί το πλείστον, οι σαπφικές ωδές16  ή ειδύλλια εµπνευσµένα 

από τον Θεόκριτο, είδη που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προγενέστερες εποχές για τα εγκώµια 

ηγεµόνων στις παραδουνάβιες ηγεµονίες.17 Ο λόγος για τη στροφή των ποιητών προς τον νέο 

κυβερνήτη διαφαίνεται στο προαναφερθέν ποίηµα του Αλέξανδρου Σούτσου, όπου 

συνδυάζονται –κατά το φαναριώτικο πρότυπο– εγκώµιο και παραίνεση, ενώ ο ποιητής θέτει 

ένα ρητορικό ερώτηµα σχετικά µε τον νέο µαικήνα της Ελλάδας:  

 
«Τους Βιργιλίους γέννησαν στην Ρώµην οι Μαικήναι 
Μαικήναν ποίον έλαβον αι νέαι µας Αθήναι;» 

(Α. Σούτσος, Πανόραµα της Ελλάδος, τ. 2 , σ. 65). 

                                                 
14 Βλ. λ.χ. Οθωνιάς (Ναύπλιο, 1834) του Αναστάσιου Γεωργιάδη-Λευκία,  που τυπώθηκε τον ίδιο χρόνο µε το 
ποίηµα του ∆ούκα· Στέφανος Όθωνος (Αθήνα, 1835) του ίδιου, που εκδόθηκε µια χρονιά αργότερα. 
15 Βλ. και το σχετικό άρθρο του Γιώργου Βελουδή (2002): «Ο Βασιλιάς και οι Ποιητές. Η αυλική ποίηση στα 
χρόνια του Όθωνα (1832/33-1862)», Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος (επιµ.): Η Οθωνική Ελλάδα και η 

συγκρότηση του Ελληνικού κράτους. Das ottonische Griechenland: Aspekte der Staatswerdung, Αθήνα, σ. 189-
201. 
16 Ειδική µελέτη για την πρόσληψη της σαπφικής ωδής στα νεότερα χρόνια ετοιµάζει ο συνάδελφος Παναγιώτης 
Αντωνόπουλος. 
17 Ανάλογο παράδειγµα αποτελεί το ειδύλλιο του Μανουήλ Σαρρή Τενέδιου για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
(«Αθηνά, η Στεφανηφόρος»), το οποίο συνοδεύεται από πτερύγιο, ή το ποίηµα «Ειρηνικός, η Στεφανηφόρος» 
για τον Ιωάννη Α. Κ. Μουρούζη (και τα δύο δηµοσιεύτηκαν στον Φιλολογικό Τηλέγραφο, 17.5.1817). Στον 
Μουρούζη ο ∆ηµήτριος Καρακάσσης αφιέρωσε και ένα ειδύλλιο µε τίτλο «Αθηνά, η Αριστεύς» (βλ. 
Καρακάσσης 1795: σ. 230). 
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Η σύνδεση του ποιήµατος του ∆ούκα, και δευτερευόντως του λόγου του προς τον 

ηγεµόνα, µε την τελετή υποδοχής του βασιλιά στο σχολείο της Αίγινας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Σε παρόµοιο πλαίσιο εκφωνήθηκαν οπτικά ποιήµατα στις αυλές της 

Μολδοβλαχίας από τον Λάµπρο Φωτιάδη και τον µαθητή του Μανουήλ Σαρρή Τενέδιο 

(1778-1802).18  Ο Νεόφυτος ∆ούκας φαίνεται να διατηρεί τις παλιές συνήθειες και να τις 

προσαρµόζει στις νέες σχέσεις εξουσίας. 19 

 
Γ) ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΩΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ  
 

Όπως ήδη ανέφερα, το ποίηµα του ∆ούκα συνδέεται µε τον πανηγυρικό λόγο του στο 

ορφανοτροφείο της Αίγινας και ανήκει στην παράδοση των σχηµατικών ποιηµάτων µε λόγο, 

όπως συνηθίζονταν στα γυµνάσια της πρωτεύουσας των παραδουνάβιων ηγεµονιών, µε 

αφορµή την αποδοχή ενός αξιώµατος, την έναρξη του σχολικού έτους ή απλώς µια µεγάλη 

γιορτή. Ο ίδιος ο ∆ούκας τυπώνει µια επιλογή τέτοιων λόγων του στον Πανηγυριστή του 

1835. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια υποσηµείωση, όπου τίθεται το ζήτηµα της 

αξιοπιστίας των λόγων του.  

«[…] έθος δε εστίν αυτόθι λέγειν Εγκώµια τω Ηγεµόνι Ελληνιστί συντεθειµένα παρά του πρώτου 
διδασκάλου· εκφωνεί δ’ αυτά µαθητής τις των ευγλωττοτέρων δίς του ενιαυτού κατά τε την 
δευτέραν της γεννήσεως του Χριστού, και την δευτέραν της ∆ιακαινισίµου, συµπαρεδρευούσης 
της Γερουσίας και πάντων των άλλων ευπατριδών. Τω νόµω τοίνυν τούτω και ηµείς 
ηναγκάσθηµεν τοιαύτα γράφειν και λέγειν προς ανθρώπους, 

«Των ύβρις τε βίης τε σιδήρεον ουρανόν ικάνει, 
Εφ’ οις δικαίως αν αγανακτήσειαν δια την ανυπάρχουσαν κολακείαν οι εντευξόµενοι των 
µεταγενεστέρων, και εν ελευθέρω, ως εικός, εσόµενοι χρόνω· αλλά πολύ δικαιότεροι αν είειν, ως 
αν έγωγε φαίην, ελλεείν ηµάς, ότι, εν τοιούτοις γεγνήµεθα χρόνοις, καθ’ ους  ουδ’ούτω 
ψευδόµενοι, και θωπεύοτες τους τυράννους, εδυνήθηµεν πλέον διετίας εν ειρήνη θεραπεύσαι τας 
Μούσας· […]» 

(∆ούκας Πανηγυριστής 1835, τ. 2: σηµείωση στο «Λόγοι πανηγυρικοί ήτοι εγκώµια εις τον 
ηγεµόνα της ∆ακίας [Ιωάννη Καρατζά]», σ. 1-2). 

 
∆ιαβάζοντας τη σηµείωση αυτή διερωτάται κανείς: πόσο ειλικρινές είναι το εγκώµιο 

προς τον Όθωνα; Από την εξέταση των σχηµατικών ποιηµάτων του Φωτιάδη και του 

Τενέδιου προκύπτουν τρία βασικά στοιχεία, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ποιηµάτων 

και των λόγων τους: αφενός, πρόκειται για πανηγυρικά εγκώµια, που έχουν σκοπό να 

εξυψώσουν τον ηγεµόνα και να επιβεβαιώσουν τη θέση εξουσίας του. Αφετέρου, 

υπογραµµίζονται χαρακτηριστικά µοτίβα της παιδείας του ηγεµόνα, γνωστά από τα κάτοπτρα 

                                                 
18 Λεπτοµερής παρουσίαση και ανάλυση των κειµένων αυτών περιλαµβάνεται στη διδακτορική διατριβή µου. 
19 Η πολυσυζητηµένη δήλωση του Νεόφυτου ∆ούκα σχετικά µε τη χρήση της γλώσσας ως µίµησης δείχνει να 
ταιριάζει και σε αυτή την περίπτωση· ο ∆ούκας αυτοχαρακτηρίζεται εδώ ως µιµητής: «Αν και φράσεις 
µιµώµεθα, τα καλά των λόγων µιµούµεθα, και των προγόνων µίµησιν έχοµεν· και διά τούτο συγκίνει µάλλον 
προς τούτο και συνεπαίνει προς την µίµησιν των καλών· ο δε ταύτα µιµείσθαι δυνάµενος, ουκ εις µακράν και 
προς τα άλλα χωρήσει, της φιλοτιµίας επαινουµένης». (∆ούκας, Ν., Ερµού του Λογίου αποβλήµατα, Βιέννη 1813, 
σ. 34, βλ. και Κ.Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Ερµής, 1989: 17.). 
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ηγεµόνων (speculum regis), που αποτελούσαν άλλωστε πάγιο τµήµα του προγράµµατος 

σπουδών λχ. στην Ηγεµονική Ακαδηµία του Βουκουρεστίου. Ο πρίγκιπας νουθετείται εδώ 

πώς να είναι δίκαιος και καλός κυβερνήτης. Μια τέτοια νουθεσία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

όταν προέρχεται από τον διευθυντή ενός σηµαντικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος, όπως ήταν 

λ.χ. η Ηγεµονική Ακαδηµία του Βουκουρεστίου. Αντίστοιχα, µια σοφή συµβουλή του 

έµπειρου ∆ούκα προς τον νεαρό Όθωνα όχι µόνο επιβάλλεται, αλλά εντάσσεται πλήρως στην 

τυπολογία των συγκεκριµένων ποιηµάτων. Ο ακόµη ανήλικος Όθωνας είχε ανάγκη των 

συµβουλών γηραιότερων και σεβάσµιων διδασκάλων. 

Η αυτοπροβολή του συγγραφέα αποτελεί µια περαιτέρω σηµαντική διάσταση του 

θέµατος. Με το εγκώµιο ο συγγραφέας αποζητά την προσοχή του ηγεµόνα και επιδιώκει να 

επιβεβαιώσει ενώπιόν του τη δεξιοτεχνία και τη λογιοσύνη του. Αυτό ισχύει, πέρα από κάθε 

αµφιβολία, για τα σχηµατικά ποιήµατα του Φωτιάδη· ισχύει όµως εξίσου για το σχηµατικό 

ποίηµα του ∆ούκα; Και ποια θα ήταν τα οφέλη που θα µπορούσε να αποκοµίσει ο ∆ούκας; 

Ένας επιπλέον στόχος της εγκωµιαστικής ποίησης είναι –όπως δηλώνεται στους 

ειρωνικούς στίχους του Αλέξανδρου Σούτσου– η οικονοµική υποστήριξη, η επαγγελµατική 

απασχόληση και η κάθε είδους προώθηση του εγκωµιαστή: 

 
«Βασιλεύ, συγχώρεσέ µε, αν αντί επαίνων µόνον,  
παραινέσεις υποβάλλω εις τον ύψιστόν σου θρόνον. 
∆είξας έκπαλαι πολίτου φιλαλήθους χαρακτήρα, 
µε του Μποαλώ τα βέλη ‘ς την σατυρικήν µου χείρα, 
του αιώνος µου αφόβως επολέµησα τα ήθη, 
και πολλών ληστών του έθνους κατετόξευσα τα στήθη. 
Όσον δίκαιοι κι’ αν ήναι, βασιλεύ, οι έπαινοί µου, 
„Κολακεύει και ο Σούτσος;“ θα φωνάξουν οι εχθροί µου· 
από σοβαρός κριτής µας, αυλικός ζητεί να γένη; 
και αυτός από τον θρόνον κανέν δώρον περιµένει; 
Αφ’ ου έχυσεν εις όλους την χολήν του Γιουβενάλη, 
ψωµοζήτης µε την λύραν ραψωδίας τώρα ψάλλει; 
Πώς ν’ αποκριθώ, µονάρχα, εις συκοφαντίας τόσας; 
Πώς να δέσω των ανθρώπων τας αχαλινώτους γλώσσας; 
 
Εις τας θύρας του ναού σου πλήθος λατρευτών συρρέει, 
κ’ επί των χρυσών βωµών του λίβανον και σµύρναν καίει. 
Λαµπρούς τίτλους αυτός θέλει, τιµαλφείς εκείνος λίθους, 
άλλος πορφυράν ταινίαν, ως παράσηµον του στήθους. 
Εις εµέ αρκούν τα ρόδα του ωραίου Ελικώνος,  
ως στολή του χωρικού µου και ποιητικού χιτώνος»  
 

(Α. Σούτσος, Πανόραµα της Ελλάδος, 1833, τ. 1: 87-89). 

 
Αν και το ποίηµα του Σούτσου αποκλίνει εµφανώς από το είδος του εγκωµίου λόγω 

του σατιρικού χαρακτήρα του, διαφαίνεται καθαρά η ενδεχόµενη ανταµοιβή του ποιητή για 

το εγκώµιό του: µια καλή θέση, ένα υψηλό αξίωµα, ένα παράσηµο τιµής. Ο ίδιος ο Σούτσος, 

κατά τα λεγόµενά του, δεν αποζητά τιµές ή αµοιβή, αλλά αρκείται στις ποιητικές δάφνες. 
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Αλλά πόσο πιστευτός µπορεί στ’ αλήθεια να γίνει; Και ποιες να ήταν οι προσδοκίες του 

Νεόφυτου ∆ούκα από την απήχηση του εγκωµίου του;  

 
ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
 

Προχωρώντας τώρα στο ίδιο το ποίηµα, διαπιστώνει κανείς εύκολα τα γνωρίσµατα 

του εγκωµίου. Πρώτα απ’ όλα η άµεση αποστροφή στον ηγεµόνα:  «Χαίρε / Αγαθέ / Κοίραν’ 

[: άρχοντα] Ελλάδος» (στ. 1-3). Όπως είναι αναµενόµενο, ακολουθούν πλήθος επαινετικοί 

χαρακτηρισµοί. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν οι λέξεις που τυπώνονται µε κεφαλαία 

(«Ευνοµία», στ.  10, «∆ίκα», στ.  11, «Ειρήνα», στ.  13, «Θέµιδος», στ. 16). Πρόκειται για 

λέξεις-σύµβολα στην εγκωµιαστική ποίηση, αλλά και βασικές αρετές του ιδανικού ηγεµόνα. 

Κάτω από το ποίηµα βρίσκεται και ένα τετράστιχο (όπου το όνοµα του Όθωνα τυπώνεται 

πάλι µε κεφαλαία), όπου ο ποιητής υπογράφει ως «Νεόφυτος ∆ούκας / οπαδός εύορκος». Η 

επιλογή των κεφαλαίων γραµµάτων στο σχηµατικό ποίηµα δεν είναι βεβαίως τυχαία. Η 

Ευνοµία, η ∆ίκη και η Ειρήνη είναι γνωστές ως θυγατέρες της Θέµιδας και του ∆ία, γνωστές 

και ως Ώρες. Η Θέµιδα, που στη µυθολογία είναι η θεά της φιλοσοφίας αλλά και της 

δικαιοσύνης και της τάξης, έχει σηµαντικό ρόλο και στην ερµηνεία του µέλλοντος ως µητέρα 

των Ωρών και των Μοιρών. Η Ευνοµία είναι η προσωποποίηση της νόµιµης τάξης, η ∆ίκη 

της (ηθικής) δικαιοσύνης και η Ειρήνη της οµώνυµης ειρήνης και ευηµερίας. Ο ∆ούκας 

αντλεί εδώ από τον 14ο Ολυµπιόνικο του Πινδάρου («Ξενοφώντι κορινθίω σταδιοδρόµω και 

πεντάθλω», ∆ούκας 1842: τ. 1, σ. 134 κε., βλ. ιδιαίτερα τους στ. 8-9). Στο λόγο του θα 

αναφερθεί ξανά στους στίχους αυτούς. 

Στην έκδοση του Πινδάρου του 1842 ο ∆ούκας χρησιµοποιεί ως πηγή τον Ησίοδο 

(Θεογονία 901) και αποδίδει στη Θέµιδα και τις τρεις κόρες της την ευηµερία της πόλης· ο 

Πίνδαρος αναφέρεται συγκεκριµένα στην Κόρινθο, για να τιµήσει την πατρίδα του 

ολυµπιονίκη Ξενοφώντα. Ο ∆ούκας επικαλείται τη Θέµιδα ως προστάτιδα της αρµονίας και 

της ευταξίας επί ουρανού και γης, ενώ οι Ώρες φυλάνε τις ουράνιες πύλες, εξασφαλίζοντας 

έτσι την ευταξία των ανθρώπων: 

 
«Ήν δε η Θέµις θυγάτηρ Ουρανού και γής, των τε εν ουρανώ και επί της γής αρµονίαν και 
ευταξίαν έχουσα· αι δε ώραι τας τε του ουρανού φυλάττουσαι πύλας, και τους τέσσαρας καιρούς 
επί γής παριστώσαι, και την ευταξίαν παρ’ ανθρώποις συντηρούσαι»  

(∆ούκας, 1942, Πίνδαρος, τ. 1., σ. 136, σηµ. για το στ. 6). 
 

Ακόµη και στην έκδοση του Απολλόδωρου που ο ∆ούκας τυπώνει το 1811, και 

συγκεκριµένα στη «Φορνούτου Θεωρία περί της των Θεών φύσεως», οι Ώρες περιγράφονται 

µε τις ίδιες ιδιότητες (βλ. ∆ούκας 1811: 360). Ο έπαινος της Κορινθιακής ευταξίας 

µεταφέρεται από τον ∆ούκα στην Οθωνική Ελλάδα, ως ευχή για το βασίλειο και κατ’ 
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επέκταση για την Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση του ελληνικού κόσµου των 

θεών µε τη χριστιανική αντίληψη για τον Θεό, µέσω επιθετικών προσδιορισµών. Έτσι ο 

Όθωνας περιγράφεται ως «διοτρεφής», θρεµµένος δηλαδή από τον ∆ία, υπονοώντας 

ενδεχοµένως τον πατέρα του Όθωνα, Λουδοβίκο Α΄, που συχνά παρουσιάζεται στην 

εικονογραφία ως Ζεύς, ενώ στη φράση «θεός σ’ υψιβρεµέτης» υπονοείται µάλλον ο 

χριστιανικός Θεός, στολισµένος όµως µε ένα επίθετο που κατά παράδοση αποδίδεται στον 

∆ία.  

Ένα ακόµη σηµείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ποίηµα του ∆ούκα: η λέξη 

«αµφότερον» (στ. 9) βρίσκεται ακριβώς στο µέσο του ρόµβου, στο σηµείο όπου το σχήµα 

αναπτύσσεται προς τα κάτω και προς τα πάνω. Η σηµασία του ένατου στίχου («Αµφότερον, 

Βασιλεύς τ’ αγαθός, κρατερός τ’ αιχµητής») υπογραµµίζεται όχι µόνο από την κεντρική θέση 

του στο ποίηµα, αλλά και µε την επανάληψη ολόκληρου του στίχου στο επίγραµµα που 

ακολουθεί. Πρόκειται ξανά για ένα παράθεµα, αυτή τη φορά από την Ιλιάδα του Οµήρου (γ, 

στ.  179), όπου η Ελένη χαρακτηρίζει τον Αγαµέµνονα άξιο βασιλιά και πολεµιστή. 

Εξάλλου, η σύνδεση οπτικού ποιήµατος και λόγου είναι ιδιαίτερα εµφανής, αφού στο 

λόγο επαναλαµβάνονται επιµέρους στίχοι του ρόµβου, λ.χ. ο ένατος στίχος (βλ. σ. δ’). Η 

αρχή του λόγου αποτελεί συγχρόνως σύνοψη της κεντρικής ιδέας:  

 
«ΒΑΣΙΛΕΎ!  
Έντεινε και κατευοδού, και βασίλευε, ένεκεν  
αληθείας, πραότητος, και δικαιοσύνης» (σ. α’).  

 

Ο ίδιος στίχος επαναλαµβάνεται στο τέλος του λόγου (σ. ι’), πλαισιώνοντας µε αυτόν 

τον τρόπο το κείµενο. Στο ίδιο το κείµενο η προσοχή του αναγνώστη στρέφεται και πάλι στις 

τρεις κύριες αρετές, καθώς οι έννοιες «αλήθεια» (σ. β’), «πραότης» (σ. δ’) και «δικαιοσύνη» 

(σ. στ’) ξεχωρίζουν χάρη στα κεφαλαία γράµµατα που χρησιµοποιούνται. Η πρώτη και 

συγχρόνως τελευταία αυτή πρόταση του εγκωµίου αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του 

οπτικού ποιήµατος.  

Θα ήθελα ωστόσο να επιµείνω σε ένα σηµείο, που φανερώνει τη στενή σχέση του 

οπτικού ποιήµατος µε το λόγο: στο λόγο αναφέρονται και πάλι οι τρεις Ώρες, µε τη µητέρα 

τους τη Θέµιδα, σε ένα παράθεµα (σ. η’). Πρόκειται βέβαια και πάλι για στίχους 

δανεισµένους από τον Πίνδαρο. Είναι οι ίδιοι στους οποίους, όπως ανέφερα παραπάνω, 

στηρίζονται οι τελευταίοι στίχοι του ρόµβου. Σε άλλο σηµείο του λόγου του, ο ∆ούκας 

παραθέτει από το «Εγκώµιον εις Πτολεµαίον» του Θεοκρίτου (ειδύλλιο ιζ’, στ.  13, βλ. την 

έκδοση του ∆ούκα 1839, σ. 228). Σε καµία, όµως, από τις περιπτώσεις αυτές δεν παραπέµπει 

ρητά στις πηγές του, κάτι που υποδηλώνει πως ο Όµηρος, ο Θεόκριτος και ο Πίνδαρος ήταν 

πολύ γνωστοί στους συγχρόνους του ακροατές ή/και αναγνώστες, ώστε η παραποµπή να µην 
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είναι αναγκαία. Εκτός και αν ο ∆ούκας στολιζόταν, όπως ο Αισώπειος κόρακας, µε ξένα 

φτερά. 

Ας µου επιτραπούν σε αυτό το σηµείο κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε την επιλογή 

των λέξεων στο ρόµβο του ∆ούκα, που προδίδουν τις κλασικές πηγές του. Ο Πίνδαρος ήταν, 

όπως φαίνεται, από τις βασικές πηγές του ∆ούκα. Κάποιες από τις λέξεις που χρησιµοποιεί ο 

∆ούκας είναι εξαιρετικά σπάνιες και απαντούν µόνο ή κυρίως στον Πίνδαρο. Τέτοια 

παραδείγµατα είναι οι λέξεις «µελησίµβροτος» (που απαντά µόνο στον Πίνδαρο, Πυθιόνικοι 

4, 15), «µέληµα» (Πυθιόνικοι 10, 59), «υψίθρονος» (Πυθιόνικοι 4, 65 και Ισθµιόνικοι 6, 16) 

και η επίσης σπάνια λέξη «σέµνωµα» (Επικουρος 77). Καθαρά οµηρική είναι, αντιθέτως, η 

λέξη «διοτρεφές» (εκεί ως επιθετικός προσδιορισµός βασιλέων, αλλά κυρίως του Μενελάου). 

Απο τις τραγωδίες αντλεί τη λέξη «πάτρα» (µε χρήση λυρική-τραγική, ιδιαίτερα στον 

Πίνδαρο, τον Αίσχυλο και τον Ευριπίδη), καθώς και τη λέξη «κράντωρ» ή «αριστοτόκως» 

(Ψευδο-Ευριπίδης, Ρήσος 909).20 

Όσον αφορά τους στίχους που δανείζεται ο ∆ούκας ελάχιστα παραλλαγµένους από τους 

Ολυµπιονίκους (13, 6-8) του Πινδάρου, ας σηµειωθεί πως η λέξη «οµότροφος» γίνεται στον 

∆ούκα «οµότροπος». Και οι δύο µορφές χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές εκδοχές των 

χειρογράφων, ο ∆ούκας δεν αναφέρεται ωστόσο σε αυτό τον προβληµατισµό, όπως κάνει λ.χ. 

ο Beck στην έκδοση του 1792. Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα έµµεση αναφορά στην πηγή 

που χρησιµοποιεί ο ∆ούκας, και είναι η ίδια λέξη που θα χρησιµοποιήσει και στην έκδοση 

του Πινδάρου του 1842 (σ. 134). Συγκρίνοντας τις σύγχρονες εκδόσεις του Πινδάρου, 

ανακαλύπτουµε εύκολα το πρωτότυπο κείµενο που ο ∆ούκας χρησιµοποιεί ως βάση: 

πρόκειται για την έκδοση του Christian Gottlob Heyne (11773),21 που ο εκδότης ακολουθεί 

όχι µόνο κατά λέξη, αλλά και ως προς την τυπογραφική µορφή. Τα σχόλια και η 

«Παράφρασις» αποτελούν βέβαια προσθήκες του ∆ούκα. Οι εκδόσεις του ∆ούκα δεν 

επεξεργάζονται φιλολογικά ζητήµατα, δεδοµένου ότι προορίζονται για σχολική χρήση. 

Αντιθέτως, ως τυπογραφικό λάθος πρέπει να εκλάβουµε την απόδοση της λέξης «αὐδάν» ώς 

«ἀνδάν», καθώς ο δεύτερος τύπος δεν απαντά στις πηγές. 

Το επίγραµµα σε εξάµετρο, κάτω από το ρόµβο, πρέπει θεωρηθεί αφιερωτικό κείµενο 

που συνοδεύει το σχηµατικό ποίηµα και προστίθεται από τον ∆ούκα στη συγκεκριµένη 

έκδοση. Ο Νεόφυτος ∆ούκας, ως «οπαδός εύορκος» (στ.  6-7), αφιερώνει το ποίηµα στον 

Όθωνα, ο οποίος ως θεσµικά αρµόδιος µεριµνά για τη δικαιοσύνη («Άνθετο την δε 

θεµιστοσύνης µεδέοντι Όθωνα», στ. 4). Σχετικά δυσνόητος φαίνεται εδώ ο δεύτερος στίχος: 

στο «πυκνογραµµένο βιβλίο του Σοφοκλή» (στ. 1) διπλώνει «µια εικόνα» (ο ∆ούκας την 
                                                 
20 Βλ. τα σχετικά λήµµατα στο λεξικό των Liddel/Scott. 
21 Heyne, Chr. Gottlieb (1773): Pindari Carmina, Λειψία: Vogel. 
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ονοµάζει «είδος»), την οποία «περιβάλλει µε µια εύλαλη φωνή» (στ. 2). Εδώ εννοεί, βέβαια, 

το παραπάνω σχηµατικό ποίηµα. Η περιγραφή του περιέχει τα βασικά στοιχεία του 

λογοτεχνικού αυτού είδους: το συνδυασµό οπτικής και γλωσσικής έκφρασης. Το ποίηµα είναι 

µεν αφιερωµένο στον Όθωνα, γράφεται όµως για «τον υπηρέτη των Πιερίδων» (έκφραση που 

απαντά, κατά τους Liddel/Scott, στον Πίνδαρο, τον Ησίοδο και τα Ορφικά), δηλαδή των 

Μουσών. Εδώ εννοούνται πιθανότατα εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ποίηση και τη 

λογοτεχνία, και συγκεκριµένα οι αναγνώστες που θα πιάσουν στα χέρια τους το βιβλίο και 

τους οποίους «καταλαµβάνει ο πόθος για την πατρική κληρονοµιά» (στ. 3). Με αυτό τον 

τρόπο, αποκαθίσταται κατά την άποψή µου, η σχέση του συγκεκριµένου οπτικού ποιήµατος 

µε την ιστορία του είδους και την παράδοση του σχηµατικού εγκωµίου. 

 
ΙΙΙ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
 

A) ΡΟΜΒΟΕΙ∆Η ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 
 

Όσον αφορά τη µετρική δοµή του ποιήµατος, παρατηρούµε πως το ποίηµα αποτελείται 

από 17 στίχους συνολικά. Ο αριθµός των συλλαβών αυξάνεται σταθερά. Ο πρώτος και ο 

τελευταίος στίχος έχουν τον ίδιο αριθµό συλλαβών, το ίδιο ο δεύτερος και ο προτελευταίος 

στίχος κοκ. Το σχήµα του ποιήµατος παραπέµπει σε έναν κανόνα σχηµατικών ποιηµάτων, 

που είναι σε χρήση από την εποχή των ελληνιστικών οπτικών ποιηµάτων, των λεγόµενων 

τεχνοπαίγνιων, και συγκεκριµένα στο «ωόν» ή ωοειδές ποίηµα του Σιµία του Ρόδιου (εικ. 5). 

Ανάλογα παραδείγµατα βρέθηκαν, επίσης, στο ανέκδοτο έργο του Λάµπρου Φωτιάδη που 

χρονολογείται γύρω στα 1790 (εικ. 6), στο µετρικό εγχειρίδιο του Χαρίσιου Μεγδάνη 

(Καλλιόπη Παλινοστούσα, 1819, βλ. εικ. 7), καθώς και σε ένα µεταγενέστερο ποίηµα του 

Αναστάσιου Γιαννόπουλου του 1845 (εικ. 8).22 Το ποίηµα που τυπώνει ο Μεγδάνης 

παραπέµπει στη χρήση του είδους σε πλαίσιο χριστιανικό και αποδεικνύει όχι µόνο τη 

µετάδοση και συγχώνευση των λογοτεχνικών ειδών, αλλά και την προσαρµογή τους από τους 

Βυζαντινούς. Στην πραγµατικότητα, ο ρόµβος προέρχεται από το ελληνιστικό ωοειδές 

σχηµατικό ποίηµα και το είδος των «αντιθετικών ποιηµάτων». Ο Νεόφυτος ∆ούκας ήταν 

ασφαλώς εξοικειωµένος µε την παράδοση αυτής της ποιητικής µορφής, πιθανότατα µέσα από 

την προσωπική του µελέτη και διδασκαλία της αρχαίας µετρικής, ενδεχοµένως σε 

µοναστηριακά σχολεία ή κοντά στον διδάσκαλό του, τον Λάµπρο Φωτιάδη. 

Ότι ο Φωτιάδης είχε εµπνεύσει τους µαθητές του, διδάσκοντάς τους µετρική και ιδιαίτερα 

µορφές της οπτικής ποίησης, αποδεικνύεται από το έργο του µαθητή του Μανουήλ Σαρρή 

                                                 
22 Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον καθηγητή Αλέξη Πολίτη που µου επέστησε την προσοχή στο ποίηµα του 
Αναστάσιου Γιαννόπουλου, καθώς και για τη χρήσιµη περιγραφή της έκδοσης στο Παρουσιολόγιο 
Νεοελληνικής Ποίησης. 
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Τενέδιου. Ο ίδιος ο Τενέδιος συνέθεσε πολλά σχηµατικά ποιήµατα, όσο γνωρίζουµε όχι 

ωοειδή, αλλά σε µορφή δύο πτερυγίων και µιας σύριγγας. Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς 

πως και ο ίδιος ο ∆ούκας δίδαξε το λογοτεχνικό αυτό είδος στους µαθητές του. 

 

B) ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Το «ωόν» του Σιµία του Ρόδιου συνδέεται µε τα χαρακτηριστικά των Μουσών, όπως ο 

χορός, ο ρυθµός και η µουσική. Το ωοειδές ποίηµα ο Φωτιάδης το ονοµάζει «µουσικῶ ωΐω», 

δηλαδή αυγό των Μουσών. Στο µετρικό εγχειρίδιο του Μεγδάνη το σχήµα του αυγού αποκτά 

χριστιανική σηµασία, καθώς γίνεται σύµβολο της ζωής και της ανάστασης. Στον ∆ούκα δεν 

βρίσκει κανείς, εκ πρώτης όψεως, τέτοιου είδους συµβολισµούς. Όπως έδειξα πιο πάνω, ο 

Όθωνας ονοµάζεται ευθέως βασιλέας. Οι προσωποποιηµένες αρετές της ευταξίας, της ηθικής 

δικαιοσύνης και της ειρήνης προαναγγέλλουν την καλή διακυβέρνηση και τις ηγετικές 

ικανότητες του ηγεµόνα. Το σχήµα δεν φαίνεται πάντως να ανταποκρίνεται συµβολικά σε ένα 

τέτοιο νόηµα. 

Το έντονο γραφικό περίγραµµα του ποιήµατος υπογραµµίζει το γεωµετρικό του σχήµα. 

∆εν θα ήταν ακριβές να το περιγράψει κανείς ως αυγό, αλλά µάλλον ως ρόµβο. Στο 

συµβολικό επίπεδο και σε αναφορά προς τον Όθωνα και τη συγκεκριµένη περίσταση, ο 

ρόµβος µπορεί να συνδεθεί µε το έµβληµα της βασιλικής οικογένειας των Wittelsbach, στην 

οποία ο ρόµβος κατέχει, όπως είναι γνωστό, περίοπτη θέση, αποτελεί άλλωστε το µοτίβο της 

βαυαρικής σηµαίας. 

∆ιαβάζοντας πάλι την πρώτη πρόταση του λόγου προς τον Όθωνα: «ΒΑΣΙΛΕΎ! / Έντεινε 

και κατευοδού, και βασίλευε, ένεκεν / αληθείας, πραότητος, και δικαιοσύνης» (σ. α’ και ξανά 

στη σ. ι’), η ερµηνεία µοιάζει ωστόσο να παίρνει άλλη τροπή. Η φράση αυτή χρησιµοποιείται 

αυτούσια σε ένα πολύ συγκεκριµένο τελετουργικό πλαίσιο, τη στιγµή που ο ιεράρχης του 

ορθόδοξου κλήρου περιβάλλεται το επιγονάτιο, ένδυµα λειτουργικό και ιδιαίτερα τιµητικό 

για το πρόσωπο που το φέρει. Τη στιγµή που ο ιερωµένος ζώνεται το επιγονάτιο, ψάλλεται η 

ακόλουθη προσευχή από τον Ψαλµό 45 (στ. 4-5). 

  
«Περίζωσαι την ροµφαίαν σου επί τον µηρόν σου, ∆υνατέ, τη ωραιότητί σου και τω κάλλει σου 
και έντεινε και  κατευοδού και  βασίλευε ένεκεν αληθείας και  πραότητος και  

δικαιοσύνης  και οδηγήσει σε θαυµαστώς η δεξιά σου»  
(Ψαλµός 45, η έµφαση δική µου). 

 

Για την κατανόηση του οπτικού ποιήµατος και κυρίως του σχήµατός του έχει σηµασία 

να γνωρίζει κανείς πως το επιγονάτιο είναι ένα κοµµάτι υφάσµατος σε σχήµα ρόµβου (βλ. 

εικ. 1). Από αυτή την άποψη, το ροµβοειδές ποίηµα του ∆ούκα θα µπορούσε να συσχετιστεί 
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µε το επιγονάτιο. Πέρα από τη σηµασία του λειτουργικού αυτού ενδύµατος ως συµβόλου 

ιδιαίτερης τιµής, το επιγονάτιο συγκρίνεται συχνά και µε σπαθί (όπλο πνευµατικό), καθώς 

στερεώνεται πάνω στη ζώνη και τοποθετείται λίγο πάνω από το γόνατο. Η τελετή αυτή έχει 

τις ρίζες της στην τιµητική διάκριση βυζαντινού στρατιωτικού ή πολιτικού αξιωµατούχου, 

στον οποίο φορούσαν ένα παρόµοιο παράσηµο. Συνεπώς, το απόσπασµα από την Ιλιάδα του 

Οµήρου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του ροµβοειδούς ποιήµατος και στο επίγραµµα που 

ακολουθεί, κατονοµάζοντας τον Όθωνα ικανό «βασιλιά και γενναίο πολεµιστή», αποκτά 

σηµαντικότερο ρόλο µέσα στο πλαίσιο αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο συγκεκριµένος 

τελετουργικός ψαλµός προέρχεται από έναν αρχαίο εβραϊκό γαµήλιο ύµνο για τον βασιλιά, 

που είχε πιθανότατα λαϊκή προέλευση και απέκτησε, στα χριστιανικά χρόνια, συµβολικό 

χαρακτήρα (το σπαθί θεωρείται όπλο του ιερού λόγου, και ο ιερέας το χρησιµοποιεί για να 

υπερασπιστεί το ποίµνιό του). Εδώ, χρησιµοποιείται πάλι µε την αρχική του χρήση, δηλαδή 

ως απόδοση τιµής στον βασιλιά, χωρίς βέβαια να χάνει τη χριστιανική του συνδήλωση.  

Το οπτικό ποίηµα του Νεόφυτου ∆ούκα αποστασιοποιείται έτσι από την αρχαία ή 

κλασική παράδοση και συνδέεται µε χριστιανικούς συµβολισµούς, βυζαντινής προέλευσης, 

όπως παρατηρείται και στον Μεγδάνη. Η µορφή αυτή προσδίδει τώρα στο ποίηµα µια 

συµβολική πολυσηµία. Το τεχνοπαίγνιο, ως είδος της ελληνιστικής εποχής, αποκτά λοιπόν  

στον ∆ούκα –παρά την έντονη παρουσία της αρχαίας µυθολογίας– και χριστιανική 

πλαισίωση. Ήταν όµως ο νεαρός Όθωνας σε θέση να αποκρυπτογραφήσει µια τόσο σύνθετη 

και εκλεπτυσµένη σηµασιοδότηση; Παράλληλα τίθεται και ένα άλλο ερώτηµα: σε ποιο βαθµό 

το ποίηµα αυτό µπορεί να παραπέµπει (πρόωρα ίσως) στο επίµαχο ζήτηµα του θρησκεύµατος 

του «βασιλιά των Ελλήνων»; ∆ικαιούµαστε να µιλάµε για µια πρώτη νύξη, από µεριάς του 

ελληνικού κλήρου, να ασπαστεί ο βασιλιάς την ορθοδοξία; 

 

IV. ΠΟΙΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ: ΈΝΑΣ ΡΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 

Ο Νεόφυτος ∆ούκας συντηρεί και διαφυλάσσει τις λογοτεχνικές παραδόσεις. 

Χρησιµοποιεί µια µορφή επαίνου του ηγεµόνα που ακολουθεί συµβολισµούς και τρόπους 

έκφρασης περασµένων, προεπαναστατικών εποχών. Ωστόσο, οι συντελεσµένες αλλαγές και 

οι καινοτοµίες είναι αξιοσηµείωτες – ακόµη και για έναν ∆ούκα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο 

∆ούκας δεν αφιερώνει πλέον τις εργασίες του στους ηγεµόνες, όπως συνηθιζόταν ακόµη, αν 

και σπανιότερα, στην εποχή του, µα σε ένα ιδανικό: την Ελλάδα. Ο αρχικά συγκρατηµένος 

ενθουσιασµός του ∆ούκα θα καταλήξει σε µια πιο προσγειωµένη αντίληψη της βασιλείας του 

Όθωνα. 

Θα αναφέρω εδώ ένα παράδειγµα που εικονογραφεί την ένταξη της οπτικής ποίησης 
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στα νέα πολιτικά συµφραζόµενα. Η ανανέωση του είδους απεικονίζεται σε ένα ροµβοειδές 

ποίηµα, συνθεµένο από τον Αναστάσιο Κ. Γιαννόπουλο (περ. 1830-1914). Πρέπει να τονιστεί 

το νεαρό της ηλικίας του Γιαννόπουλου, που ίσως δικαιολογεί την αδέξια γλώσσα και την 

άτεχνη στιχουργική του ποιήµατος. Το ποίηµά του αποτελείται στην πραγµατικότητα από δύο 

συνηµµένες πυραµίδες, τις οποίες ενώνουν οι βάσεις τους. Χρειάζεται να γυρίσει κανείς τη 

σελίδα ανάποδα για να διαβάσει το ποίηµα στην πληρότητά του. Ενδιαφέρον είναι πως είναι 

σχεδιασµένο έτσι, ώστε να διαβάζεται µε δύο διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να αλλάζει στην 

πραγµατικότητα το νόηµά του. Το ροµβοειδές ποίηµα είναι αφιερωµένο στους ήρωες του 

απελευθερωτικού αγώνα και περιλαµβάνεται σε µια συλλογή εγκωµιαστικών ποιηµάτων για 

τον επαναστάτη Θεόδωρο Γρίβα (1797-1862) του 1845.23 

Το σχηµατικό ποίηµα του Γιαννόπουλου εντάσσεται αναµφίβολα στη συζήτηση για τη 

διαµόρφωση των εθνικών κρατών (nation building).24 Το συγκεκριµένο ποίηµα πρέπει επίσης 

να εκληφθεί ως εγκώµιο, µε τη διαφορά ότι εδώ δεν επαινείται ένα συγκεκριµένο άτοµο, 

αλλά µια οµάδα. Στο ποίηµα εµφανίζονται χαρακτηριστικά οι εντάσεις µεταξύ Ανατολής και 

∆ύσης στην αυτοαντίληψη του Έλληνα και τη διαµόρφωση της ελληνικής ταυτότητας. 

∆ιαφαίνεται επίσης η έννοια της «ανοικοδόµησης του έθνους», στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται η αντίθεση ανάµεσα στην παράδοση (της αρχαίας Ελλάδας και της 

ορθόδοξης πίστης) και τη νεωτερικότητα (µε πρότυπο τη Γαλλική Επανάσταση). Το ποίηµα 

στηρίζεται σε έναν κοινό ιστορικό, ηρωικό και εθνικό διάλογο, και προσπαθεί να διευκρινίσει 

το ζήτηµα της ταυτότητας της κοινότητας που ονοµάζει Γραικούς ή Έλληνες. Γι’ αυτόν το 

σκοπό ο ποιητής χρησιµοποιεί ορισµένα ζεύγη αντιθέτων: Για παράδειγµα µιλά για την 

ελευθερία (που συνδέεται µε τη νεωτερικότητα και την πρόοδο) απέναντι στην υποτέλεια και 

την τυραννία. Μπορεί εποµένως να θεωρηθεί και ένα είδος πολιτικής αντίστασης του ποιητή 

σε µια δεσποτική µορφή κράτους. 

Η οπτική ποίηση µπορεί, ακόµη και σε αυτό το παράδειγµα, να εµφανίζεται 

πολιτικοποιηµένη, αλλά σε αντίθεση µε τα προηγούµενα παραδείγµατα δεν εκφράζεται στο 

πλαίσιο µιας µοναρχικής αυλής, αλλά ενός –λίγο ως πολύ ελεύθερου κράτους– και κυρίως 

µέσα σε κοινωνικά συµφραζόµενα. Αν συγκρίνουµε το σχηµατικό ποίηµα του Γιαννόπουλου 

µε εκείνο του ∆ούκα, η προσκόλληση του ∆ούκα στις παραδοσιακές αξίες γίνεται 

                                                 
23 Τη συλλογή, που είναι αφιερωµένη στον Ιωάννη Κωλέττη, την εκδίδει ο Ιωάννης Κουτσογιαννόπουλος στην 
Αθήνα, µε τον τίτλο Τα τρόπαια του Θεοδώρου Γρίβα. Για την πρόσβαση στο ποίηµα θέλω να ευχαριστήσω την 
κυρία Ροδούλα Χαµουδούρη από το Τµήµα ψηφιοποίησης της βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. 
24 Ειδικά για την ελληνική περίπτωση βλ. Rodanthi Tzanelli (2008): Nation-Building and Identity in Europe: 

The Dialogics of Reciprocity, Νέα Υόρκη. Για τον όρο του nation building κλασικός θεωρείται πλέον ο Eric 
Hobsbawm (1990): Nations and Nationalism since 1780, Cambridge· βλ. και Eric Hobsbawm (1962): The Age 

of Revolution: Europe, 1789–1848, Λονδίνο· βλ. επίσης Benedict Anderson (1991): Imagined Communities: 

Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Λονδίνο. 
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σαφέστερη. 

 

V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Μια προσεκτικότερη ανάλυση του ποιήµατος του ∆ούκα επιβεβαιώνει την αρχική 

υπόθεση ως προς τη συνέχεια του λογοτεχνικού είδους της οπτικής ποίησης, ειδικά όταν 

συγκριθεί µε το σχηµατικό ποίηµα του Γιαννόπουλου. Ο ∆ούκας προσεγγίζει τον νέο βασιλιά 

του οίκου των Wittelsbach όπως ακριβώς θα προσέγγιζε τους φαναριώτες πρίγκιπες. Η 

πολιτική αυτή στάση του ∆ούκα µπορεί βέβαια εν µέρει να ερµηνευθεί ως στάση 

αβεβαιότητας απέναντι στη νέα πολιτική κατάσταση, δηλαδή τη µοναρχία, που ακολούθησε 

την κυβέρνηση του Καποδίστρια. Αργότερα, όταν πια ο ∆ούκας βρίσκεται στην Αθήνα, θα 

εκφράσει ελεύθερα την αντίθεσή του στη βαυαρική εκπαιδευτική πολιτική, ιδιαίτερα ως προς 

το ορφανοτροφείο της Αίγινας. Ως κληρικός, ο ∆ούκας είναι φυσικό να χρησιµοποιεί και τη 

χριστιανική συµβολική. Παρά την τήρηση της σχηµατικής παράδοσης του είδους, ο ∆ούκας 

κατορθώνει να δώσει στο σχήµα του µια νέα συµβολική αξία.  

Το ροµβοειδές ποίηµα του ∆ούκα αποτελεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγµα 

πανηγυρικής ποίησης, µε ξεχωριστό ενδιαφέρον αφενός για τη µελέτη των ελληνο-

γερµανικών σχέσεων και αφετέρου για την αδιερεύνητη ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας. 
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Ελλάδος Όθωνα. Κατά την 20 Μαϊου ηµέραν της αναβάσεώς Του εις τον Θρόνον της Ελλάδος, 
Αθήνα. 
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