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Ο ί δμίλοΰντες περί τής ύπό τών Ενετών άλώσεω; 
των Αθηνών, φαντάζονται συνήθως .ότι πρόκειται 
■περί γεγονότος τινός τής μεσαιωνικής βαρβαρότατος. 
Α λλ ’ ή £ποψις αΰτη είναι εσφαλμένη. Διά νά κατα
νοήσω υ. εν καλώς τάς εντυπώσεις τών αρχηγών τής 
εκστρατείας καί τών σερατευμάτων αϋτών, ¿νετών τε  
ευπατριδών, καί αξιωματικών παντός βαθμού, Σουη
δών, Γερμανών, Ελουητίων ή Γάλλων, άνάγκη νά έν- 
θυμηθώμεν τά έτος 4 687 καί τήν κατάστασιν τής 
Ευρώπης, καθ ήν εποχήν ολοι αυτοί οί άνθρωποι ά- 
νεχώρησαν έκεϊθεν. Η άρχαιότης, ή έπί δώδεκα πε
ρίπου έκατονταετηρίδας παραμεληθείσα, είχεν αρχί
σει ήδη πρό καιρού νά ή,ναι πάλιν σεβαστή, καί πρό 
διακοσίων καί επέκεινα ενιαυτών έχρησίμευεν ώς τύ
πος και υπογραμμός τώ ν τεχνιτών όλης τής Ευρώπης. 
Από δέ τού 4 650 τά  ελληνικά καί τά  ρωμαϊκά μ,νη- 
μεϊα έμελετήθησαν μετά μειζονος δτι προσοχής καί 
'μετά μείζονος ζήλου. Απανταχού συνεκροτούντο ΐδι- 
αίτεραι συλλογαί, δημόσια μουσεία και έπιμελώς ά-

νεζητούντο τά  ελάχιστα τεμάχια. Αυτή τών Αθηνών 
ή πόλις Ισωζεν ετι τάς αρχαίας παραδόσεις, τήν φι
λοκαλίαν καί τήν πρός τά  αριστουργήματα εύλάβειαν’ 
οί κάτοικοι αυτής, καθ' ολοκληρίαν Ελληνες όντες, άν 
δέν ησαν λόγιοι και πεπαιδευμένοι κατά τήν κοινήν 
τής λέξεως ταύτης σημασίαν, διεκρίνοντο τουλάχι
στον διά τού χαρακτήρος, τών αισθημάτων καί τών 
τρόπων αυτών. Η μικρά αδτη κοινότης, κυβερνωμένη 
ίιπό τών δημογερόντων αύτής, εσωζεν ύπό τήν τουρ
κικήν δεσποτείαν τήν αξιοπρέπειαν εκείνην ήν ειδο- 
μεν αύτήν διατηρήσασαν έν τ ώ  μέσω τών βιαιοπρα
γιών καί τών καταχρήσεων τών τελευταίων Φράγκων 
δουκών καί τών πρώτων Οθωμανών Σουλτάνων.

Καί μέν οί απόγονοι οΰτοι τών Αθηναίων τής τού 
Περικλέαυς εποχής είχον διαφθείρει τήν άρχαίαν 
γλώσσαν καί λησμονήσει τήν καλλιέργειαν τών γραμ
μάτων καί τώ ν τεχνών, άλλά έσωζον τό  εύγενές τής 
Ο'^λής αϋτών υφος καί άν όχι τήν αύτήν διανοητικήν 
δύναμιν, τουλάχιστον τά σέβας πρός παν ο,τι είχε 
κινήσει τόν ενθουσιασμόν τών προγόνων αϋτών. Οθεν 
συνετέλουν καί ούτοι εις τήν μετάνοιαν ήν καί οί'κο- 
θεν συννισθάνοντο οί κατακτηταί ενεκα τών βαρβάρων 
καταστροφών ών έγένοντο παραίτιοι.

ϊνα δώσωμεν δέ άκριβεστέραν ε τ ι έννοιαν τής τό τε  
καταστάσεως τών Αθηνών, καταχωρίζομεν ενταύθα 
τινάς τών επιστολών, δσαι έγράφησαν έκ τής πόλεως 
ταύτης έν έτει 4 687, καί διεσώθησαν κατ ευτυχίαν. 
II  πρώτη τών επιστολών τούτων έγράφη ύπό τής 
κιρίας Λννης Λγριγονίας, κυρίας τής τιμής τής κο-
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μήσσης Κένιζμαρκ, ήτις, ώ ; προείπομεν, συνώδευσε 
τον σύζυγόν της καθ’  όλν,ν ταύτην τήν εκστρατείαν. 
II κυρία Αννα ήτο κόρη λογία καί παρατηρητικω- 
τά τη , γράψασα, έκτος τής έξ .Αθηνών έπιστολή; ήν 
δημοσιεύομεν, καί άλλα; πολλάς, ών σώζονται 
τέσσαρες' μία έκ Ζακύνθου, μία έκ Πόρου, καί δύο 
άπό τού πορθμού τής Εύβοιας" έ τ ι δέ καί ήμερολό- 
γιον τής όλης έν Ίίλλάδ ι διατριβής της, έκτος όμως 
τής έν 'Αθήναι:. Ο ’ίεν άπό τής τελευταίας ταύτης 
πολεω; δέν έχομεν είμή τήν ακόλουθον αύτής επι
στολήν.

ο ’Αθήναι τή  18 Οκτωβρίου 1G87.

α  'Λ γ α π η τ ί  dde.ltpt,

η II τελευταία επιστολή μου έγράφη άπό τού ίσθ 
μού τής Κορίνθου, καί ένθυμούμαι ό τι εις αύτήν πε
ριέγραψα λεπτομερέστατα όλον τόν άπό τής Κορίν- 
Οου περί τήν Πελοπόννησον περίπλουν μας" Sid τού
το  δεν θέλω σέ εϊπει πολλά σήμερον, τόσω μάλλον 
όσω τό  άπό τού ισθμού μέχρι των ’Αθηνών ταξείδι- 
όν μας υπήρξε σύντομον. Αρκεί ότι έπί τού παρόν
τος εϊμεθα κύριοι τών Αθηνών" πρέπει μ. όλον τού
το  νά σοί εϊπω, αγαπητέ αδελφέ, ό τι οί Τούρκοι, πι- 
στεύσαντες εις έσφαλμένην τινά είδησιν, ένόμισαν ό 
τ ι  ό στρατός μας θέλει περάσει άπό τάς Αθήνας καί 
όρμήσει κατ ευθείαν εις τήν Εύβοιαν* ιδού δ ια τί όλί- 
γας πρό τής άφιξεώς μας ημέρας ειχον άρχίσει νά κα- 
ταβιβάζωσι πάλιν τά  πράγματά των άπό τού φρουρίου 
εις τήν κάτω πόλιν. Οταν όμως έκατάλ.αβον τό  έναν- 
τίον, τούς έπΐασεν ένας φόβος! —  Οί έδικοί μας έ 
στησαν τό  στρατόπ εδόν τω ν εις τόν ώραϊον έλαιώνα, ι 
όστις απέχει ολίγον άπό τής πόλεως, καί παρευθύς 
ήρχισαν πρωί καί βράδυ νά ένοχλώνται ύπό Τούρ
κων προσκόπων, οϊτινες ειχον ωραίους ϊππους" άλλ’ 
εϋρισκον τήν Λ . Ε. τόν στρατάρχην, όστις ουδέ στιγ- 
μήν σχεδόν άνεπαύετο, πάντοτε έτοιμον νά τούς ύ- 
ποδεχ_θή, ώστε μ ετ ολίγον έχασαν τήν ορεξιν τού 
νά μάς έπισκέπτωνται. Από καιρού εϊ; καιρόν δέ έ- 
πέπιπτον κατά τινων Ελλήνων, τώ ν οποίων έκο- 
πτον τάς κεφαλάς, άλλου; δέ ένίοτε άπήγον μεθ’ 
εαυτών, ο

α Τό φρούριον κείται έπί ορούς, τό  όποιον, καθώς 
λέγουσιν, είναι δυσκολώτατον νά κυριευθή, δ ιότι δέν 
υπάρχει τρόπος νά γείνωσιν υπόνομοι. Πόσον έλυπεί- 
το  ή A . Ε. νά καταστρέψη τόν ώραίον ναόν τόν έπί 
τρισχίλια έτη υπάρχοντα καί όνομαζόμ.ενον ναόν -ςής 
Αθήνας ! —  Αλλ’ εις μάτην* αί βόμβαι έφερον τό 
αποτέλεσμα αύτών, ώστε ποτέ πλέον είς τόν κόσμον 
τούτον ό ναός δέν θέλει είμπορέσει νά άντικαταστα- 
θή. Μετά όκτώ ημερών άντίστασιν, οί Τούρκοι ύψω
σαν τήν λευκήν σημαίαν, διότι ό Σερασκέρης δέν έ- 
φαίνετο πρόθυμος νά έλθη είς βοήθειάν των" καί τό 
τε  συνεφωνήθη ό τι έκαστος αύτών είμπορεϊ νά δια- 
τηρήστ, όσα πράγματα ήθελεν είναι ικανός νά φέρη, 
μονος του μέχρι τού λιμένος. Αλλ’ έπειδή τό  δ ιά 
στημα είναι έ ; περίπου μιλίων, πολλοί ήναγκάσθη- 
σαν ν’  άφήσουν καθ’ όδόν τό  φορτίον των. »
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a Ειχον δέ ένδύματα Οαυμασίως κεντημένα καί 
άσπρόρρουχα λεπ τότατα  τά  όποια συνηθίζουν νά φέ- 
ρωσιν" ή πόλις όμοίως είναι καλ.λιτέρα όλων τών λοι- 
πών καί έχει οικίας κομψοτάτας, έλληνικάς καί 
τουρκικάς. Αμα έπελθόντος τού στρατού, οί Ελληνες 
ύπετάχθησαν, άλλ’ έθαψαν όλα τά  πράγματά των.

c Μέ είναι άδύνατον νά περιγράψω δλας τάς αρ
χαιότητας οσαι εύρίσκονται ένταύθα" νομίζω ότι πε- 
ριεγράφησαν άκριβέστατα εί: βιβλίον γαλλικόν έκ- 
δοθεν έν έτει 1675 — 1676 ύπό τού Ιακώβου Σπόν 
καί ένός Αγγλου, ό  Πρόξενος Giraud, όστις τούς συ- 
νώδευσεν, ώδήγησε καί ήμας πανταχού, άλλά μετά 
πολλής δυσκολίας, διότι πάσχει τούς πόδας. Ε- 
πήγαμεν πρός τούτοις καί εί’δαμεν ένα καπουκϊνιν, 
όστις κατοικεί είς τό  Φανάρι τού Διογένους καί μάς 
προσέφερεν οίνον, άρτον, μήλα, σύκα καί ρόδια" είς 
τέσσαρας δέ ή πέντε έλληνικάς οικία; προσέφερεν είς 
τήν άφεντίναν ή άφεντιάσαν, καθώς ονομάζουν έδώ 
τήν Κόμησσαν, πορτοκαλάδας, λεμονάδας, νωπά ά- 
μόγδαλα, ρόδια, γλυκύσματα, καί άλλα τοιαύτα. d 

a ίΐ  A . Ε. ήν ό θεός διατηρείη, είναι τόρα εις ά- 
ναζήτησιν τού Σερασκέρη" άπήλθε πρό δύο ήμερών 
καί άπήντησε λαφυραγωγού; τινας, οϊτινες έγειναν 
άμέσω; άφαντοι. Τά στρατεύματα θέλουν παραχει
μάσει ένταύθα. »

a Πθελα νά ήξεύρω, αγαπητέ άδελφέ, πώς σέ 
φαίνεται νά εϊμεθα τόρα είς τάς Αθήνας, εί; τήν πό
λιν αύτήν ή τι; είναι ή πηγή τού πολιτισμού όλων 
τών λοιπών καί αύτής τής Ρώμης. Αλλά άν Οέλγς 
νά σοί εϊπω τήν άλήθειαν, μεταξύ τών έγχωρίων δέν 
ύπάρχουσιν οί γνωρίζοντε; περί τώ ν  προγόνων αύτών 
τόσα όσα οί ξένοι. Πόσον έπεθύμουν, αγαπητέ άδελ
φέ, νά είσθε έδώ, ά Κύριο; Ραβελ καί σύ μετά πολ
λών άλλων ανθρώπων τής ικανότητά; σας, διά νά 
έπαναλάβητε τά ; περί άρχαιότητο; σπουδάς. Εί; τήν 
πόλιν ώδηγήθημεν ύπό ιατρού τινο; όστις άξιοι ότι 
κατάγεται άπό τού οίκου τού Περικλέους" έν ώραί- 
ον τζαμίον μετεβάλομεν εί; εκκλησίαν λουθηρανικήν, 
δύο δέ άλλα εις έκκλησίας καθολικά;. »

Τά έπίλοιπα τής επιστολής, καθό μή άναγόμενα 
είς τήν πόλιν *ών ’Αθηνών παραλείπονται. Η δε ά- 
κόλουθο; έγράφη ύπό Εσσίου τινός σημαιοφόρου, κα
λούμενου Hombergk" δέν δίδομεν S i καί ταύτης 
είμή τά  είς τήν πόλιν οπωσδήποτε άναγόμενα άπο- 
σπάσματα.

a Αθήναι, 2 (έ. ν.) Οκτωβρίου 1687.

a Δέν άμφιβάλλω ό τι ή τελευταία μου έπιστολή 
ή γραφεΐσα έκ Κορίνθου σάς έφθασεν άσφαλώς καί ό
τ ι  σάς ηύρεν εί; τήν εύχάριστον κατάστασιν είς ήν 
εύχομαι ό παντοδύναμο; θεός νά σάς διατηρήση έν τή 
άγαθότητι αύτού έπί πολλούς έτι ενιαυτούς. Τό 
κατ’ έμέ δέν έχω  λόγους διά νά ευχαριστήσω τόν 
Τψιστον όστις μέ διετ/.οησεν έν ύγεία έν τώ  μέσω 
τοσούτων άσθενών, ώστε δ τόπο; ούτος δμοιάζει άλη- 
θές νοσοκομεΐον. 0  στρατό; ήλθεν ένταύθα πρό I 5 
ήμερών, καί ή πόλις, ήτις δέν είναι ώχυρωμένη, πα- 
ρεδόθη άμέσω;" άλλά τό φρούριο-/, όπου κατέφυγον

όχι μόνον ή φρουρά, άλλά καί οί Τούρκοι κάτοικοι,έπε- 
μέινε μέ γενναιότητα άνθιστάμενον έπί όκτώ περίπου 
ημέρας, μέχρι; ού τελευταίον προχθές ή φρουρά, κα
κώς έ/ουσα άπό τής καταβομβώσεως, συνεφώνησε 
πεοί τής παραδόσεώς της, καί αύριον οί Τούρκοι έ- 
ξέρχονται μετά τών γυναικών, τών τέκνων καί τή: 
περιουσίας των" ώ στε ή λεία θέλει καταντήσει ελε
εινή. Μολοντούτο οί Τούρκοι έπώλησαν εύθηνότατα 
πράγματα σπάνια καί πολύτιμα, άπό τά  όποια ήδυ- 
νάμην νά άγοράσω πολλά διά νά τά  στείλω εις τήν 
οικίαν μας, άλλά τό πράγμα άπέβη άδύνατον, 
διότι, ένεκα Τής άσθενείας τού ύπηρέτου μου, είμαι 
ήναγκασμένος νά φέρω ό ίδιο; καί τά  όλίγα άθλια 
πράγματά μου. 0  τόπο; αύτός είναι ύγιεινότερος τής 
Κορίνθου, καί όμως έκαστο; κατ’ έτος πρέπει νά 
πάθη μίαν άσθένειαν" άλλως τε  αί ’Αθήναι είναι πό
λις μεγίστη καί πολυάνθρωπος, οί δέ ’ .Αθηναίοι, άν
θρωποι διακεκριμένοι καί εξαίρετοι" τό κακόν είναι 
ότι δέν είμπορεϊ τις νά τούς έννοήσνι διότι όμ.ιλούν 
έλληνικά. Εως τόρα είδα πολλάς σπανία; άρχαιό- 
τητας εϊ; τήν Ελλάδα, καί πολλάκις έγευμάτισα εί; 
τόν ναόν όπου ό Αγιος Παύλος έκήρυξεν έν Κορίνθω, 
δσάκι; δηλαδή έφρούρουν παρά τώ  στρατάρχη Κένιξ- 
μαρκ, όστις είχε κατοικήσει έκεί. Ταύτην δέ τήν ε
πιστολήν σάς τήν γράφω άπό τού ναού τού περιφή- 
μου ΔημοσθένΟυς, όπου κατοικεί ό συνταγματάρχης 
μας, καί χθέ; είς συμπόσιόν τ ι  τό  όποιον μάς έδω- 
κεν, έπιον είς υγείαν τή ; φ ιλτάτη ; μητρύς μ.ου καί 
όλων τών καλών φίλων μας" σημειωτέον ότι απολαμ
βάνω τήν ιδιαιτέραν εύνοιαν τού συνταγματάρχου 
μου, όςτι; θέλει νά είμαι πάντοτε πλησίον του. Λέ- 
γουσιν ότι θέλομεν διαχειμάσει ένταύθα, τό όποιον 
δέν μάς συμφέρει παντάπασι, διότι συχνάκι; ένοχλού- 
μενοι ύπό τών έχθρών, θέλομεν άναγκασθή εί; άδιά- 
κοπον ύπηρεσίαν" πολλάκις δέ ήδη έφάνησαν, καί δ ί; 
άντεπεξήλθομεν κατ’ αύτών, άλλά δέν μάς περιέ- 
μενον. ο

Α λλ έπανερχόμεθα εί; τήν έξιστόρησιν τώ ν μετέ- 
πειτα γεγονότων.

II βραχεία έν ’Αθήναι; διατριβή τού Ιίνετικού 
στρατού ούδέν άλλο έπέφερε δυσάρεστον άποτέλεσμα 
ώ ; πρό; τά μνημεία τή ; άκροπόλεως. Εν τή  πόλει 
αύτήναοί τινες άρχαίοι μετασχηματισθέντες κατ’ άρ- 
χάς εις έκκλησίας καί έπειτα είς τζαμία, έγένοντο 
αυθις, ώς είδομεν, έκκλησίαι καθολικαί" μία μάλιστα 
έ ζ αύτών καθιερώθη είς τήν Λουθηρανικήν λατρείαν 
':νεκζ  ” ών ̂ μ ανικώ ν καί Σουηδικών στρατευμάτων. 
Παράδοξον τούτο τέλος τής σταυροφορίας αύτής, τή ; 
τελευταία; τών σταυροφοριών, ήτις, διενεργηθεϊσα 
υπό στρατιωτών διαμαρτυρομένων, εί; τούτο άπέ- 
ληξε τό θρησκευτικόν άποτέλεσμα, τό νά ψάλλωνται 
είς Αθήνας τά άσματα τού Λουθήρου καί τού Καλ- 
βίνου. Α ί χρεϊαι τού πολέμου έπήγαγον τόν όλιγώ- 
τερον ευλαβή μετασχηματισμόν δύο άλλων μνημείων, 
τ ά  όποϊα οί Τούρκοι ειχον προηγουμένως μεταβάλει 
είς τζαμ ία, διότι τά  μνημεία ταύτα μετεβλήθησαν 
είς αχυρώνας.

Εύλογον ήτο νά περιμένωμεν οτι στρατός, συλλε-

Π Α Ν Δ

γείς καθ όλην τήν Ευρώπην καί ηγεμόνα; έχων άν- 
δρας έξελθόντας άπό τών πρωτευουσών τώ ν μάλλον 
περί τήν σπουδήν τής άρχαιότητο; ένησχολ.ημένων, 
έμελλε νά καταλίπη αρχαιολογικά τινα υπομνήματα 
περί Αθηνών, περιγραφήν τινα τώ ν μνημείων των, ή 
τουλάχιστον έπιστολάς τινας, ιδίως πραγματευομέ- 
νας περί τών αριστοτεχνημάτων εκείνων, περί ών πρό 
μιάς ήδη έκατονταετηρίδο; τοσούτον εύγενή έπεδεί- 
κνυον οί πρέσβεις ημών φροντίδα. Αλλ. έκτό; τών 
ολίγων όσα προπαρεθέσαμεν, ούδέν έτερον περιήλθεν 
είς ήμάς, καί πιθανώτατα ούδ’ έγράφη τοιούτον τ ι  
έτερον ούδέν. 0  Μοροζίνης παρήγγειλε τόν μηχανι
κόν Βερνέδαν νά σχεδιάσ'ρ γενικήν έποψιν τώ ν Αθη
νών καί τών περιχώρων αύτών" όμοιον δέ έργον έπε- 
χε-ρησε καί ό αρχηγός αύτού κόμη; Σανφελίκης, άμ- 
φότεροι διά μαθηματικών εργαλείων, άν όχι έντελ.ώ; 
ακριβών, τουλάχιστον όμως τοσούτον άνωτέρων τών 
όσα ειχον μεταχειρισθή ό Σπόν καί ό Ούέλερ, ώστε 
ή εργασία αύτών δύναται νά Οεωρηθή ώ ; τό  πρώτον 
σπουδαϊον τή ; πόλεως τών Αθηνών σχε’διον.’ Συνετά- 
χθη δέ καί ιδιαίτερον τής άκροπόλεως σχέδιον, τό 
οποίον παρίστησι λ.επτομερεία; άξιολογωτάτα: ώ; 
πρός τήν σπουδήν τής άρχική; καταστάσεω; τού μου
σείου τούτου τών άριστοτεχνημάτων τής άρχαιότητο;.

Εϊπον ήδη ότι ή Ευρώπη προσεδόκα καί έκθέσεις 
λ.επτομερεΐ;" όπόση ήτο κατά τούτο ή περιέργεια τού 
κοινού, μαρτυρείται ύπό τής προθυμίας μεθ’ ή ; άπε- 
δεξατο ό Αντώνιος Βουλιφών μετρίαν τινά έπιστολήν 
γραφεϊσαν ύπό αξιωματικού μή παρευρεθέντος είς τήν 
πολιορκίαν, άλλά συλλέξαντο; τά ; λεπτομερεία; του 
έξ έβδομάδας μετά τήν άλωσιν τής πόλεως. 0  Βου- 
λ.ιφών ούτος ήτον είδος έφημεριδογράφου καί έδημο- 
σίευε κατά τήν εποχήν ταύτην συλλογήν παντοδα- 
πών έπιστημονικών καί αρχαιολογικών επιστολών" 
μετά χαράς δέ ήθελε καταχωρίσει έν τή συλλογή, 
του ταύτνι όλα; τά ; πληροφορίας όσα; ήθελ.ον τώ  
προμηθεύσει μάρτυρες τή ; καταστάσεω; τής περιφή- 
μου πόλεως, αλλά φαίνεται ό τ ι δέν είμπόρεσε νά 
προμηθευθή, άξιολογωτέραν εκθεσιν.

ίσως δέ οί σοφοί τής Ευρώπη; ούδέ καιρόν έλαβον 
νά παροτρύνωσι τόν αρχαιολογικόν ζήλον τώ ν μελών 
τή ; εκστρατείας" δ ιότι ή άλωσι; τών Αθηνών έφαί- 
νετο έπιτρέπουσα μακρόν χρόνον διά τάς επιστημονι
κά; έρεύνας, καί είς τούτο αναπαυόμενοι, ήκουσαν α ί
φνης τήν ύποχώρησιν τού στρατού, ή τι; έξέπληξε τό 
κοινόν ούδέν ή ττον ή τού; στρατιωτικούς. Τήν τα - 
-χεΐαν ταύτην καί άδοξον ύποχώρησιν Οπηγόρευσαν 
λόγοι σπουδαιότατοι, μαρτυρήσαντες όπόσον όρθή 
ήτον ή γηραιά τού Μοροζίνη πρόνοια, καί όπόσον άτο
ποι αί αποφάσεις αί ληφθείσαι έπί τή  γνώμτ, τού Κέ- 
νιξμαρκ. Από τής 3 I Δεκεμβρίου οί Ενετοί ήρξαντο 
σκεπτόμενοι έν πολεμικώ συμβουλίω περί τής τύχης 
τής κατακτήσεώ; των, καί προβλέποντες τήν άνάγ- 
κην τού νά έγκαταλείψωσιν αύτήν προσεχώς, έσυ- 
ζήτησαν τό ζήτημα, έάν Οέλωσι καταστρέψει τό 
φρούριον τούτο πρίν άναχωρήσωσι. Συμβούλιο·/ ευρω
παϊκόν συζητούν τήν χα,ταστρυγί}>' τώ ) ' Μ βψ ώ>· !  
Οπόσον αλλόκοτοι τί, άληθεία είναι αί τού πολέμου
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περιπέτεια!. Καί ζμ,ως πας πεπολιτισμένος άνθρωπο; 
θέλει ρ.έν ονομάσει τούτο φρικώδες’ άλλ’ϋπό τήν στρα
τιωτικήν έποψιν ή σύνεσις άπήτει νά προίδωσιν άπά· 
σας τάς περιπετείας, ϊνχ μή κχταληφθώσιν ϋπ αύ- 
τώ ν άπροσδοκήτως. Ο ,τι δέ αληθώς άγγιζε  τήν καρ
διάν τού Μοροζίνη, δέν ήτο ή διατή,ρησις των μνη- 
μείων, άλλ’ ή τύχη, νίτις περιέμενε τους κατοίκους, 
ή θλιβερά τύχη τεσσάρων η πέντε χιλιάδων ψυχών. 
Οθεν καθυπέβαλεν εις το Συμβούλιόν του τά  έξη; τρία 
ζητήματα, έν οίς συνεκεφαλαιοϋντο άπαντα τά  δυνα
τά γενέσθαι καί άπασαι αί τοϋ πολέμου περιπε’τειαι.

1) Τήν έγκατάλειψιν τών Αθηνών καί τήν κατα

στροφήν των.

2 ) Τήν ύπεράσπισιν τής πόλεως τώ ν Αθηνών.

3) Εί μέν άποφασισθή ή ύπεράσπισις, τίνα τά  ε
πιτήδεια προς έξασφάλισιν αϋτής στρατηγικά μέσα’ 
εϊ δ έξ έναντι ας άποφασισθή ñ έγκατάλειψις, τίς ό 
τρόπο; καί ό τόπο; της μετακομίσεως ολοκλήρου τοϋ 
ούχί μικρού εκείνου πληθυσμού.

11 όχύρωσις τη ; πίλεως τώ ν 'Αθηνών ήτον αδύνα
τος' διότι άπήτει τρισχιλίους έργάτα; καί πολλών 
ετών εργασίαν' αδύνατον επίσης έθεωρή,θη νά άφή,σω- 
σιν έν τη, πόλει στρατιωτικόν σώμα ικανόν νά ύπε· 
ρασπισθή τούς κατοίκους αύτής, διότι, άμα άρχομέ- 
νης τη ; εκστρατείας τοϋ έπιόντος έτους, είχον χρεί
αν όλων τών δυνάμεων της Πολιτείας ί'να ποοσβά- 
λ.ωσι τήν Χαλκίδα. Οθεν άπεφασίσθη ή έγκατάλειψις 
τών Αθηνών- καί έπειδή ή, μακρά έργασία τη,ς έκτο- 
πίσεω; τών κατοίκων έδει ν’ άρχίσνι άμέσως, άπεφα
σίσθη νά είδοποιη,θώσιν οί κάτοικοι ό τι θέλουσι λά 
βει γαίας εί; αντάλλαγμα τώ ν όσα; έμελλαν ν’ ά- 
πολέσωσι, καί παντός είδους αποζημιώσεις, διά τήν 
πικράν έκείνην εξορίαν. Μετά τοϋ ζητήματος τη ; έγ- 
καταλείψεω; τώ ν Αθηνών συνεδέετο τό  ζήτημα τής 
καταστροφής τώ ν τειχών αύτών καί τών μνημείων 
ατινα, έσπαρμένα έν τη πόλει, ή,δύναντο, διά τή,ν 
θέσιν ή τή,ν οχυρότητα αύτών, νά χρησιμεύσωσιν εί; 
άμυνάν της. Αλλ άντί νά λύσωσι τό ζήτημα τούτο, 
άπεφή,ναντο ότι έχουσι καιρόν νά σκεφθώσι περί αυ
τού πρό τοϋ τέλους τοϋ χειμώνος. Α στε άνεβλήθη 
μέν τό τη ; καταστροφή; ζήτημα, άλλ’ ό πέλεκυς καί 
ή σφύρα έμενον έπικρεμάμενοι έπί τών μνημείων.

δδκοΛουθεΐ.)
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(Συνέχει* xat τέλος. "Ιδε φυλλάδ. 565).

—οοο—

Εκ τοϋ πρώτου μέρους τοϋ παρόντος άρθρου εΐδεν 
ό αναγνώστης ποίαν αξίαν είχαν αί εί; τή,ν ιστορίαν 
τοϋ έλλη,νικοϋ έθνους τοϋ Κ. Π. πραγματικαί παρα
τηρήσει; τοϋ Κ.. Μ. Αλλ ό έπικριτή,ς άνεκςίλυψεν έν 
τώ  βιβλι’ω  καί 1 2 γλωσσικά αμαρτήματα, άτινα έ-

στη,λίτευσεν εις τόν Φ ιΛ Ιιτορα . ’Εν το ϊ; έπομένοις θέ- 
λομεν ιδη ποίαν αξίαν εχουσι καί αί γλωσσικαί πα
ρατηρήσει; αύται τοϋ Κ . Μ., έξή,ς άπασαι κατά μίαν 
έκάστην άνακρινόμεναι.

1. a Τά έν σελ. 4 τής Π. ιστορίας, λέγει ό επι
κριτής, «  ¿¿¿¿αζε δ ι αΰτοϋ fíe  noúrcwc .πάσας τάς 
τέχνας »  καί σελ. 7 a διδάξαντα εις αύτΟϋς πάσα; 
τάς τέχνας »  ήδύναντο έλληνικώτερον νά έκφρασθώσι 
χωρίς τής προθ. e/ς . . . .  Τό διδάσκω εικέ τ ι, ου 
παράφρασις είνε τό  διδάσκω τ ι  ε ίς  w a  . . . είναι 
μόνον τοϋ παρακμάζοντος ελληνισμού καί τινων νεω- 
τέρων γλωσσών π. χ. τη ; γαλλικής enseigner quelque 
chose à quelqu’un, άλλότριον δέ τοϋ τ ’ άρχαίου καί 
τοϋ νεωτέρου.» Ο τι πρέπει νά γράφωμεν διδάσκω π -  
ν ά τ ι τούτο τό  δεχόμεθα, όχι διά τόν λόγον ό τι τό  δ ι
δάσκω τ ι ν ί τ ι  είναι τοϋ παρακμάζοντος έλληνισμοϋ, 
διότι ό σημερινός ελλην συγγραφεΰς δεν πρόκειται 
βέβαια ν’  ά ττικ ίζη , αλλά διότι οϋτω συντάσσει καί 
ή καθομιλουμένη ελληνική τό συνώνυμον τώ  διδάσκω 
μαθαίνω  ίμεταβατ.) «  ό παππάς τόν (όχι του, όπερ 
πολλάκις μεταχειρίζεται ή καθομιλουμένη άντί τής 
αρχαίας δοτική;) έμαθε γράμματα.» Αέν δεχόμεθα 
όμως καί ό τι ή σύνταξις τών παρατεθέντων χωρίων 
τής Π. ιστορία; χωλαίνει. Τά έν τοϊ; χωρίοις τού
τοι; a εϊ; τούτους »  καί a εις αυτούς» δέν πρέπει νά 
θεωρηθώσιν ώ ; αντικείμενα, άλλ ώ ; προθετόπτωτα 
σημαίνοντα τό  ¿ r τ ίσ ι ,  μεταό,υ τ ίνω ν  [ =  in eorum 
medio, inter eos) κατά τό τής καινής διαθήκης «  15- 
κάθισέ τε  ένιαυτόν καί μήνας εξ, διδάσκων i r  αύ- 
τσ ΐς  τόν λόγον τοϋ Θεού »  (Πράξ. Αποστ. 19, 11. 
Πρβλ. Ξενοφ. Κυρ. Παιδ. Βιβλ. ά. κεφ. ς·’ , 20, μάλ
λον δέ βιβλ. γ ’ , κεφ. γ ', 50). Αλλά καί άν άντί τής 
δοτικής κεϊνται τά  περί ών ό λόγο; προθετόπτωτα, 
πάλιν δέν έννοοϋμεν ποιου είδους αττική γλώσσα εί
ναι αυτή, τήν όποιαν έννοεΐ ό Κ. Μ. ότι πρέπει νά
ράφωμεν, κακίζων τήν πρός δοτικήν σύνταξιν τοϋ 
ιδάσκω, άφ’ ού τήν γ  .π. Χριστού εκατονταετηρίδα 

έγραφεν ό Λυκόφρων: a έδίδαξεν Ελλησι πρώτος Φοι- 
νίκεια γράμματα,» *  τή,ν σφενδονικήν τοϊς νηπίοις 
παισ'ι διδάσκουσι.» α Τούς συν Αιγύπτιοι; τήν τ έ 
χνην Ανθρώποις ¿ιδάΕαντες. »  (ομοίως καί έν τώ  
μ. έτυμολ. σελ. 348, 19 «  οί τού; νόμους τοϊς άγνοοϋσι 
διδάσκοντες.» Ομοίως καί Θεοδώρητ. τόμ. έ. σελ. 
16· aó τή,ν κρασιν ή,μϊν δι’ ετέρων ονομάτων διδά
σκων.» Ϊδε τό  Λεξ. τού Èpp. Στεφ·)

2. a Τουναντίον, έξακολουθεϊ ό έπικριτής, άντί 
τοϋ a απειλεί θάνατον τάς δούλα; » έλληνικώτερον 
ή,δύνατο νά εΐπη απειλεί θάνατον είς τάς δούλας,» 
κατά τό άρχαϊον ο απειλώ τινι τ ί . »  Ο ,τι έλεγον οί 
άρχαϊοι δέν έπεται ότι δυνάμεθα, ή τουλάχιστον 
πρέπει νά λέγωμεν καί ήμεϊς. Μόνον όπου λείπει ή 
οδηγία τη,ς νεωτέρας, έκεϊ ά; καταφεύγωμεν είς τους 
αρχαίους καί άς τούς συμβουλευώμεθα. Είναι παρα- 
λογώτατον νά εΐπη τις είς τή,ν νεωτέραν ελληνικήν 
a φοβερίζω ξύλον είς τόν δοϋλον » '  τουναντίον δέ 
τό  a φοβερίζω μέ ξύλον τόν δοϋλον »  είναι ορθόν καί 
κατά τήν νεωτέραν καί κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν 
(Πρβλ. ΓΙλουτ. Καμ· 2. a μνημονεύεται δ ’ αύτοϋ. . .
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•Α τους αγάμους ί ί . Ιημ ία ις  άπειΛοϋντα  συγκατα- 

ζεϋξαι ταϊς . . . γυναιζί. » ) .
3. a Εν σελ. 43, λέγει κατωτέρω ό Κ . Μ., άντί 

τοϋ ¿ i r  7¡ffiÁor Λέγοντα ι καθώς καί τών όμοιων, 
καλλίτερον ή το, άν έγράφετο: ¿ i r  θά έΛ ι γοντο  η 
¿ i r  ηθεΛον ( -α ν )  Λέγεσθαι. Διότι οί μελλοντικοί 
«ύτοι τύποι πρέπει νά ΰπαχθώσιν υπό τινα κανονικό
τητα . »  Αποροϋμεν μεγάλως πώς ό Κ . Μαυροφρυ- 
δη:, όςτις ένέκυψεν αρκούντως είς τήν μελέτην τοϋ 
τυπικού μέρους τής νεωτέρας έλληνική; γλωσσης, 
συνιστώ τό  ηθεΛον Λέγεσθαι καταδικάζει δέ τό  η 
θεΛον Λεγωντα ι (γρ. ουτω, διότι έν τή  ιστορία έτυ- 
πώθη, κατά λάθος βέβαια, μέ ο άντί ω). Τό ηθε
Λον Λέγεσθαι είναι τραγέλαφος, είναι τύπος άνύ- 
παρκτος είς τήν ελληνικήν γλώσσαν, παρεισαχθείς 
βιαίω; είς αύτήν ύπό τών περί τόν αοίδιμον Κοραήν. 
Περί τών συνθέτων τούτων μελλοντικών καί δυνητι
κών τύπων τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης είχε νά 
εΐπη τ ι ;  πολλά, άλλ’ ενταύθα, διά νά μή ύπερβή 
όπερ ώρίσαμεν μήκος τό  άρθρον τούτο, λέγομεν ο
λίγα τινά, τά  κυριώτατα. Η γλώσσα είναι ιδιοκτη
σία τοϋ έθνους, όπως πολλάκις έγράψαμεν, οί λόγιοι 
τοϋ έθνους δύνανται καί πρέπει νά πλουτίσωσι καί 
μεταποιήσωσιν αΰτή,ν, άλλά τό  δικαίωμα τούτο καί 
τό χρέος των δέν πρέπει οΰδ’ έπρεπέ ποτε νά παρε- 
ξηγήσωσιν οί λόγιοι. Αφίνομεν τό  τής συντάξεως, 
καί τής ϋψηλοτέρας έν γένει είδοποιή,σεω; τη,ς γλώσ
σης, ώ ; άπώτερον καί άλλοτριώτεοον πρός τό προ- 
κείμενον ζήτημα, καί περιοριζόμεθα εί; τό  έξης περί 
τοϋ λεξικού καί τυπικού μέρους τής γλώσσης αξίωμα, 
— λέγομεν αξίωμα, διότι δέν πιστεύομεν νά ύπάρχη, 
τις, είδήμων τής ιστορίας τών γλωσσών, όςτις ν άμ 
φιβάλλη περί αύτοϋ. Ó λαλών ή γράφων τήν έλλη- 
νικήν γλώσσαν δύναται, έάν έν τη, νεωτέρα έλληνική, 
(δ ιότι αϋτη καί μόνη είναι ή ζώσα, ή αληθινή γλώσσα 
τοϋ έθνους, καί ά; διαρραγώσι φωνάζοντες τό  ένχν- 
τίον οί ενάντιοι) δέν ύπάρχη λέξις τις, νά τήν παρα
λαβή έκ τή,ς αρχαίας— όχι βέβαια τής αττικής μό 
νον, διότι θάητο μωρία 6 τοιούτος άπο/.λεισμός— , 
ή  μή ΰπάρχουσαν μη,δ' έν εκείνη, νά τήν πλάση αυ
τός. Τουναντίον, τύπον δέν έχει τις νά μεταχειρι- 
σθή άλλον είμή μάλιστα ρ.έν τόν υπάρχοντα έν τί, 
νεωτέρα έλληνική, έξ ανάγκης δέ, έάν λείπη, τόν 
έν τή άρχαιοτέρα' νά πλάση τις τύπον όμως καί νά 
τόν έπιβάλη εϊ; τήν γλώσσαν, τούτο είναι αυθαιρε
σία άμα καί ιεροσυλία, διότι οί τύποι είναι ιερόν καί 
άπαραβίαστον κτήμα τής γλώσσης του έθνους (ολο
κλήρου θεωρουμένου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι rñ ; σήμερον). Είναι αληθές ό τι τά  αμπέλια 
καί τά  χωράφια τής εθνικής γλώσσης ησαν μέχρι τ ί 
νος άφρακτα καί αφύλακτα, καί ό βουλόμενο; είσε - 
πήδα είς αύτά, καί κατέκοπτε τά  δένδρα καί τά  κλή,- 
ματα, άλλά τά  αμπέλια ταϋτα καί τά  χωράφια άπέ- 
κτη,σαν ήδη μανδρόσκυλλα, τά  όποϊα άπόφασιν έχουν 
οχι μόνον νά γαυγίζουν όσον ήμποροϋν, άλλ’έν ανάγκη 
καί νά δαγκάνουν. Εστω τούτο εί; γνώσιν όλων τών 
άπαρεμφατομανών νυκτοκλεπτών τής γλώσσης.

Η νέα λοιπόν ελληνική γλώσσα δέν γνωρίζει ούδ’

αναγνωρίζει άλλου; μελλοντικού; καί δυνητικού; τύ 
πους είμή τού; έξήςά.) Μ ίΛΛω ν παρατατικός  (ένεργ. 
καί παθητ.) — 1. βενά η θά γράφω,-η.;,-/;, κτλ. θενά 
ή θά γράφωμαι-σαι,-ται κ τλ.— 2 · βέλω  γράφη, θέ- 
λειςγράφη, θέλει γράφη,, θέλομεν γράφη κτλ. θέλω 
γράφωμαι, θέλεις γράφεσαι, θέλει γράφεται, θελομεν 
γρ.αφώμεθα, θέλετε γράφεσθε, θέλουν γράφωνται.—
3. θέλει γράφω, θέλει γράφη,;, θέλει γράφη, θέλει 
γράφωμεν, θέλει γράφετε, θέλει γράφουν. Θέλει γρά· 
φωμαι, θέλει γράφεσαι, θέλει γράφεται, θέλει γρχ- 
φώμεθα, θελει γράφεσθε, θέλει γράφωνται.β’.) Μ έΛ - 
Λάΐν Αόριστος (ένεργητικός καί παθητικό;) 1. θενά ή 
θά γράψω,-ψη;-ψη,-ωμεν,-τε,-ουν· Θενά ή θά γρα- 
φ ’θ)ώ-φή;-φήφοϋμεν,-φήτε·φοΰν. 2. Θέλω γράψη,θέ

λει; γράψη, θέλει γράψτρ, θέλομεν γράψνΐ, κ τλ. Θέλω 
γραφ(θ)ή, θέλεις γραφή, θέλει γραφή, θέλομεν γραφή, 
κτλ. 3. Θέλει γράψω, θέλει γράψνις, θέλει γράψη, 
θέλει γρά'|ωμεν, κτλ. θέλει γραφ(θ)ώ, θέλει γραφής, 
)έλει γραφή, θέλει γραφοϋμεν, θέλει γραφοϋν.γ .) δ υ 
νητικός παρατατικός (ένεργ. καί παθητ.) 1. Θενά η 
θά έγραφα, ες,-ε, αμεν,-ατε,-αν. Θενά ή θά έγραφό- 
χην,-εσο,-ετο,-όμεθα-εσθε,-οντο. —  2. ήθελα γράφη, 
ήθελες γράφτι, ήθελε γμάφτι, ή,θέλαμεν γράφη,, η,θε- 
λατε γράφη, ήθελαν γράφη,' ήθελα γράφωμαι, ήθε
λε; γράφεσαι, ήθελε γράφεται, ή,θέλαμεν γραφώ[χεθα, 
ή.θέλατε γράφεσθε, ήθελαν γράφωνται.— 3. Ηθελε 
γράφω, -φτ,ς, -φη, κτλ. ήθελε γράφωμαι, ήθελε 
γράφεσαι, ήθελε γράφεται, ήθελε γραφώμεθα κτλ.
4. Ηθελα νά γράφω, ήθελες νά γράφη,ς, ήθελε 
νά γράφτι ή,θέλαμεν νά γράφωμεν, κ τλ. ήθελα νά 
γράφωμαι, ήθελε; νά γράφεσαι, ήθελε νά γράφε
ται, ή,θέλαμεν νά γραφώμεθα, ή,θέλατε νά γράφεσθε, 
κτλ. 4. ήθελα νά έγραφα, ήθίλες νά έγραφες, ήθε
λε νά έγραφε, ή,θέλαμεν νάέγράφαμεν, κ τλ. ήθελα νά 

έγραφόμην, ήθελε; νά έγράφεσο, ήθελε νά έγράφετο, 
ή,θέλαμεν νά έγραφόμεθα κλ.— ο. ήθελε νά έγραφα,ή
θελε νά έγραφες, ήθελε νά έγραφε, ήθελε νά έγραφόμε
θα, κλ.ήθελε νά έγραφόμην, ήθελε νά έγράφεσο, ήθελε 
νά έγράφετο, ήθελα νά έγραφόμεθα, κτλ. δ '.) δ υ ν η 
τικός Αόριστος (ένεργ. καί παθητ.) 1. ήθελα γράψη, 
ήθελες γράψη,, ήθελε γραψη, ή,θέλαμεν γράψγ, ή,θέ
λατε γράψη κτλ. ήθελα γραφ(θ)ή, ήθελες γραφή, 
ήθελε γραφή, ή,θέλαμεν γραφή, κτλ. 2. ήθελε γράψω, 
ήθελε γράψη,ς, ήθελε γράψη, ήθελε γράφωμεν, κτλ. 
ήθελε γραφώ, ήθελε γραφής, ήθελε γραφή, ήθελε 
γραφοϋμεν, ήθελε γραφη,τε κ τλ . — 3. ήθελα νά γρά
ψω, ήθελες νά γράψης, ήθελε νά γράψη, ήθέλαμεν 
νά γράψωμεν, κτλ. ήθελα νά γραφώ, ήθελες νά γρα
φής, ήθελε νά γραφή, ή,θέλαμεν νά γραφοϋμεν, ή,θέ
λετε νά γραφη,τε κτλ. 4. ήθελε νά γράψω, ήθελε νά 
γράψης, ήθελε νά γράψη, ήθελε νά γράψωμεν, ήθε
λε νά γράψητε κτλ. ήθελε νά γραφώ, ήθελε νά γρα
φής, ήθελε νά γραφή, ήθελε νά γραφοϋμεν κτλ.

Θά έκουράσθη βέβαια ό αναγνώστης διεοχόμενος 
(έάν διήλθε) τόν μακρόν τούτον πίνακα' άλλ ή δ ι
κογραφία αϋτη τής άδικουμένη,ς καί περιφρονουμένης 
γλώσσης ητο αναγκαία. Εξ αυτή; βλέπει ό αναγνώ
στη; ό τι όλοι ούτοι οί δεκαεξ διάφοροι μελλοντικοί



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

καί δυνητικοί τύποι δεν είναι τίποτε άλλο είμή τό 
ρήμα θέλω συντασσόμενον' μετά τού >ά ή άνευ αύτού 
πρός υπακτικήν και οριστικήν, ίχνος δέ απαρεμφά
του δέν υπάρχει ούδαμού. Και περί μεν των άλλων 
τύπων οΰδεμίαν θά έχη τις αμφιβολίαν, ΰποθε'τομεν’ 
έν δε τοΐς τύποις 1, β , 1, γ ',  1. τό  θά προέκυψεν, 
ώς γνωστόν, κατά συγκοπήν έκ τού θετά, τούτο δέ 
πάλιν έκ συγκοπής τού άκλίτως πρός υποτακτικήν 
καί οριστικήν συντασσομένου θέλει καί του νά, θε 
τά . Προφέρει δέ τούτο ή κοινή γλώσσα άλλοτε όξυ- 
τόνως θενά καί άλλοτε παροξυτόνως Οένα. Τοιαύτην 
δέ συγκοπήν έν τώ  τρ ίτω  μ.άλιστα προσώπω πά- 
σχουσι πολλά ρήματα, (κλαί (F ) ω, κλαΐς,) κλαΐ, 
(κλαίμεν, κλαίτε) κλαΐν'(λέγω, λες) λέ (λέμεν, λέτε) 
λέν' νά φας, νά φά, νά φαν, νά πας, νά πα, νά παν, 
(τρώ γω ) τρως, τρώ, τρών κτλ. Λεν εϊναι του παρόν
τος καιρού καί τόπου νά έξηγήσωμεν πώς τό  ρήμα 
θέλω μετέπεσεν εις τήν μελλοντικήν ταύτην σημα
σίαν’ εϊ καί τό γεγονός τούτο είναι τοιούτον, όποιον 
νά δώση αφορμήν εις πολλάς καί άξιολόγΟυς σκέψεις 
εις τόν μέλλοντά ποτε νά συγγράψη τήν ιστορίαν 
τής ελληνική; γλώσσης. Τούτο μ.όνον λέγομεν ενταύθα 
ότι ή πρός υποτακτικήν άνευ συνδέσμου σύνταξις τού 
ρήματος τούτου καί τού συνωνύμου βούλομαι ανέκα
θεν είναι συνήθης εις τήν καθομιλουμένην γλώσσαν,καί 
ίχνη ταύτης σώζονται καί έν τή  γραπτή γλώσση τών 
αρχαίων. «  Βούλει τράπωμαι όδαύς άλλας τινάς ; » 
Εύριπ. Φοιν. 722. «βούλει σκοπώμεν» Ξενοφ. Απομν. 
2, I, I. «  βούλει ούν . . . άνχβοήσας παμμέγεθες πα- 
ραινέσω αύτοϊς;» Λουκ. Χαρ. σελ. G5. «Α λλά  βού- 
λει κατά τόν Ομ.ηρον κάγώ ερωμ,αί σε ·, «  αϋτόθ. 45.
«  βούλει μικρόν άφέλωμαι καί τών όφρύων; ο ό αύτ. 
Κεκρ. Διάλ. 1 0, 9. (Lehmann).

λ Τί σοι θέλει; ποιήσω, 
τ! σοι, λάλη χελιίών ; 
τ4 ταρσέ σευ τα χούυα 
βάλεις λαβών ψαλίξω ·, 
ή μάλλον έ'νδοΟίν σευ 
τήν γλώσσαν, ώ; ό Τηρεύ; 
εκείνος, έχθερίξω ; »

Ανακρ. ώδ. σελ. 812 (Bergk.) «  Τ ί σοι θέλεις 
δήτ’ είκάθω ; Σοφ. Οίδ. Τύρ. 651 ’ «  θέλεις μείνω- 
μ.εν αύτού κάνακούσωμεν γόων ; «  Σοφ. ΙΊλ. 80. 0- 
μ,οίως παρατεθείσθωσαν καί τά  έξης έφ έτέρων προ
σώπων παραδείγματα a θώμεν ούν βούλει (= β ού - 
λει ούν θώμεν) δύο είδτ, τών όντων ; a Πλάτ. Φαιδ. 
σελ. 79, Α. «  εί δ’ αύ βούλεσθε καί φλεγμαίνου- 
σαν πόλιν θεωρήσωμεν, ούδεν άποκωλύει’ »  Πλατ. 
Πολιτεί. σελ. 372, Ε. α Ε ίτε τ ι  βούλει προσθής ή 
άφέλης s ό αύτ. Φαιδ. σελ. 9ο, Ε. (ϊδε  Matthiae
l.ra in mat. σελ. 1 173 έκδ. γ . )  Εν δέ τή  καινή δια
θήκη ύπάρχουσι πλεΐστα όσα τοιαύτα παραδείγμα
τα  «  θέλεις ποιήσωμεν τρεις σκτ,νάς ; »  Ματθ. 1 7,4. 
« θέλεις συλλέξωμεν ; a 13.28. «  Κύριε, θέλεις εϊ- 
πωμεν πύρ καταβήναι άπό τού ουρανού ; »  Αουκ. 9. 
54. «  τ ί  θέλεις ποιήσω σοι; »  Μάρκ. 10, 51. «Πού 
θελεις άπελθόντες έτοιυ.άσωμεν ίνα φάγρς τά πά 
σχα ; »  Μαρκ, 14, 12 ( =  Πού Οά έτοιμάσωμεν να

φας τό πάσχα ;). Είναι δέ άξιον σημειώσεως ό’τ ι  τό  
ιήμα τούτο, πλήν τών δευτέρων ένικών προστακτι
κών προσώπων ψέρε, άγε, καί τού ιϊγεο μάλιστα έν 
τή  καινή διαθήκη ( «  άφες ίδωμεν εί έρχεται Ηλίας 
σώσαι αϋτόν. «  Ματθ. 7, 4 = α ς  Γδαψε>· αν έρχεται 
ό Ηλίας νά τόν σώσρ), ό'περ καί αύτό έμεινεν εις τήν 
καθομιλουμένην ελληνικήν, είναι τό  μόνον όήμα (καί 
τά συνώνυμον β ού λε ι) τό  ούτως άσυνδέτως συντασ· 
σόμενον μετά τής ύποτακτικής.

Οί μελλοντικοί λοιπόν καί δυνητικοί ούτοι τύποι 
σύγκεινται έκ τού ρήματος θέλω  συντασσομένου (πλήν 
τής οριστικής μετά τά ) μετά τής υποτακτικής μετά 
τού τά  ή άνευ αύτού. Καί ή μέν υποτακτική μετά 
τού τά  είναι ή κοινοτάτη καί συνηθεστάτη καί άρ- 
χαιοτάτη άνάλυσις τού άπερεμφάτου ( «  θέλω ίνα μοι 
δ<υς »  Μαρκ. 6,25. «  Θέλω ΐνα . . . ποιήσης ήμίν » 
10,35 «  θέλω ίνα κάκεϊνοι ώσι μ ετ’ έμού »  ίωάν. 
17, 24, κτλ.), ή δέ υποτακτική μετά τού θέλω  
άνευ τού τά  είναι, καθ’ ά παρεθέσαμεν άνωτέρω πα
ραδείγματα, ομοίως κοινοτάτη συνηθεστάτη καί άρ- 
χαιοτάτη.

Αλλ έρχεται δ αοίδιμος Κοραής, καί άποβαλών 
τούς μελλοντικούς καί δυνητικούς τύπους τής ζώσης 
γλώσσης, πλά ττει έτέρους άνυπάρκτους συντάσσων 
τό θέλω μ ετ απαρεμφάτων (θέλω εις,-ει,-ομεν κλ.) 
γράφειν, γράψειν, γράφεσθαι, γραφ(θ)ήν(αι), ήθελον 
γράφειν, γράψειν, γράφεσθαι, γραφήν), καί κατορ- 
θόνει διά τής αύθεντείας καί τού αξιώματος του νά 
τούς είσβιάση εις τήν γραπτήν τώ ν λογίων γλώσσαν, 
ό'που, άποκεκομμένοι μέν τό  άλλά γούν ζώσι καί 
βασιλεύουσι μέχρι σήμερον. ’Α λλ ’ οι τύποι ούτοι εί
ναι ανύπαρκτοι, ώς προείπομεν, διά τούς εξής μά
λ ιστα  λόγους.

ά. Δεν ύπάρχουσιν εί; τό  στόμα τού λαού, όςτις 
δέν γνωρίζει είμή μόνον τούς τύπους, όσοι ύπάρχουσιν 
έν τώ  πίνακι, 8ν άνωτέρω κατεστρώσαμεν.

β’. Δέν έχομεν λόγον νά έξηγήσωμεν πώς, έν ω  ή 
γλώσσα άπέβαλε πανταχού σχεδόν τό  άπαρέμφατον, 
αντικαταστήσασα τό μέν τελικόν διά τής ύποτακτι
κής μετά τού τά , τά δέ ειδικόν διά τής οριστικής 
μετά τού πώς ( = ο τ ι  κατά τό  άρχαΐον ώς), έτήρησεν 
αύτό, όπου ήκιστα ήτο επόμενον νά τό τηρήση, έν 
μελλοντικω καί δυνητικώ τύπω σχηματιζομένω μετά 
τού θέλω , ρήματος δηλονότι έκφράζοντος ό,τι μάλι
στα έμ φ α ττιχά τ καί ώρισμένον, τήν θέλησιν, καί θέ· 
λ ο ττο ς  τό  άντικείμενον αύτού γυμνόν πάσης ά.τα- 
ρεμγατιχΓκ  άοριστίας.

γ '. Εάν δεχθώμεν ότι τό δεύτερον ρήμα τών τύ
πων τούτων είναι άπαρέμφατον, πώς εξηγείται ή πρός 
μέλλοντα τής άπαρεμφάτου σύνταξις τού θέλω, θέλω  
γ ρ ά β ε ιτ , έν ώ κανονική καί ορθή είναι μόνον ή πρός 
ενεστώτα καί αόριστον σύνταξις, θελω γράφειν, θέλω 
γράψαι, θέλω γράφεσθαι, θέλω γραφήναι ; Τά πρός 
μέλλοντα τής άπαρεμφάτου κανονικώ; συντασσόμενα 
ρήματα είναι ευάριθμα, μ έλλω , έ λ .τ ίζω , καί όλίγα 
τινά άλλα, οχι όμως καί τό θέλω.

δ '. Πώς έχει τις νά έξ/,γήση, άσπαζόμενος τήν 
, τό παράδοξον τούτο φαινόμενου,Κοραικην θεωρίαν

ό τι έκ των έξης β’. αορίστων τής άπαρεμφάτου εύρείν, 
ιδεΐν, είπεϊν, πιεΐν, έμβήναι, λαβείν, παθείν, μαθειν, 
φαγεϊν, καμείν, τυχεϊν, δραμεΐν, λαχείν, κ τλ. οι μεν 
πρώτοι πέντε είναι εύκαμπτοι καί ευλύγιστοι, καί, 
έν ω  κάλλιστα λέγει τις: θέλω (ήθελον) εύρει, ϊοει, εί- 
πει, πίει, Ιμβη, χωρίς νά προσβάλη κακώς εις την 
άκοήν μας, δύναται νά τούς έμβάση εί; τό χωνίον τού 
Κοραή, καί νά είπη κάλλιστα: θέλω (ήθελον) ευρεϊ, 
ίδεί, είπεϊ, πϊεϊ (τούτο όχι άνευ συνιζήσεως), έμβή, 
χωρίς πάλιν νά προσβάλη κακώς εις τήν άκοην μας; 
οί σέ λοιποί είναι άκαμπτοι, αλύγιστοι, καί κατ ού- 
δένα τρόπον ούτε είπαν οί περί Κοραήν, οΰτε είναι 
δυνατόν νά είπη ποτέ τις; θέλω (ήθελον) παθεϊ, μα 
θεϊ, λαοεΐ, φαγεϊ, δραμεί, φυγεΐ, καμεϊ, τυχεϊ, κτλ. 
χωρίς νά ξεσχίση τά  αϋτία μας ;

Περί τού τόνου τούτου λέγει ό Κοραή; έν σημειώ
σει εις τών προλεγομένων τού γ  . τόμου τών παραλ
λήλων τού Πλουτάρχου σελ. 462 (γενικ. έκδ. Προ- 
λεγ.) ότι «  ή μετάθεσις τού τόνου είναι κοινή καί 
αύτή, ώς καί ή άφαίρεσις τού ν καί εις άλλου; άο· 

ίστους απαρεμφάτου;, άπό τού; όποιου; σχηματί- 
ομεν τούς κοινού; μέλλοντας, οίον θέλω κάμει, λά

βει, τύχει, κτλ. άπό τό  καμεϊν, λαβείν, τυχεϊν. β 
Αλλά δέν λέγει όμως καί πώς εξηγείται ή μετάθεσις 
αυτη τού τόνου. Ολαι σχεδόν αί τοιαύται μεταθέσει; 
τού τόνου αί έν τή καθομιλουμένη έλληνική, έχουσι 
τόν λόγον καί τήν έξήγησίν των. Αν θέληση τις νά 
δικαιολογήση τήν μετάθεσιν τού τόνου τών περί ών 
ύ λόγος ενταύθα απαρεμφάτων έκ τών αίολ-κών ε “· 
χ η τ ,  γά γψ , κτλ. διά τ ί  ή μετάθεσις αύτη νά γίνη 
μόνον εις τούς αορίστους, όχι καί εις τούς ενεστώτας, 
καί άντί τών: θέλω όμιλεΐ, φιλεΐ, γελά, καλεϊ, νά μή 
λέγη ή καθομιλουμένη γλώσσα θέλω δμίλει (ή δμίλη 
(ν), όπως κάν θέλη νά τό  γράψη τις), φίλει, γέλα, 
κάλει, κτλ,κατά τά  αιολικά: φίλην, κάλην, προτέρην, 
άσυνέτην, άντλην, κλ. (ϊδε  Ahrens de Dial, ά, § 3.
6 καί αλλαχού) ; Διά τ ί  δμοίως νά μή γίνη ή με- 
τάθεσις τού τόνου καί εί; τούς παθητικούς αορίστου; 
τής άπαρεμφάτου, καί άντί τών θέλω γραφή, όνομα- 
οθή, δαρθή, κτλ. νά λέγη τις, θέλω γράφη, όνομά- 
σθν, δάρθη, κτλ. κατά τά  αιολικά ¡ιεθύσθητ (όπερ 
έσφαλμένως γράφει ό Κοραής : μεθυσθήν αϋτόθ. σελ. 
463) τού Αλκαίου (λείψαν. 29 παρ’ Ahrens αυτόθι 
έν τφ  παρτρτήματι σελ. 246 ) καί όμτάσθητ τού 
θεοκρ. 25, 2 6 .;

Τ ί αλλο άποδεικνύουσι πάντα ταύτα είμή ό τι τά  
■νομιζόμενα ταύτα άπαρέμφατα είναι ΰποτακτικαί, 
καί ό τι (διά νά έ;ηγήσωμεν τό έν τώ  δ', λόγω φαι
νόμενο/, όλοι οί δεύτεροι αόριστοι, περί ών ό λόγος, 
είναι τρ ίτα  ένικά πρόσωπα τού αορίστου τής ύποτα
κτικής, καί τά  μέν; εύρεϊ, ίδεί, είτίει, έμβή, πιεϊ, δέ
χονται μετάθεσιν τόνου, όχι δι’ άλλον λόγον, πάρεξ 
δ ιότι, έκθλιβομένων τών πρώτων συλλαβών ώ ; φω 
νηεντικών, έξ άνάγκης 6 τόνο; μεταπίπτει εις τήν 
λήγουσαν, όπερ συμ,βαίνει εις όλα τά  πρόσωπα τών 
τοιούτων αορίστων τής υποτακτικής (νά) 'δώ  (ή δ ’ώ 
κα τ’ άλλην συνήθη καί ταύτην μετάθεσιν τού 1) δής, 
δή, ’πώ, πής, πή, π!ώ, πΐής, ’ύρώ, υρής, ’ύρή, ’μπώ,
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’μπής, ’μπή, άντί τών (νά) ίδω, ϊδης, ϊδη, είπω, εί- 
πης, είπη, πίω, πίης, πίη, εϋρω, εύρης, εύρη, έμβω, 
εμβης, έμβη’ τά  δέ παθεϊν, μαθεϊν, τυχεϊν, φαγεϊν, 
κτλ. δέν δέχονται τοιαύτην μετάθεσιν, διότι, όχι 

άπαρέμφατα, αλλ’ αόριστοι τής υποτακτικής όντες 
δέν είναι δυνατόν νά πάθωσιν έκθλιψιν τής πρώτης 
συ/λαβή; εις μηδέν τών προσώπων, (νά) πάθω, πά
θη;, πάθη, μάθω, μάθης, μάθη κτλ. ; Τούτο δέ, ότι 
οΰτε ό Κοραής, οΰτε τις έτερο; τώ ν περί αύτόν, ών τ ι-  
νες άκαθεκτότεροι καί δυσπειθέστεροι πρός τόν όρθόν 
λόγον, δέν κατώρθωσεν, ή μάλλον δέν έτόλμησε καν 
ποσώς νά διαστρέψη τούς αορίστου; τούτου; τής ύπο
τακτικής, τ ί  άλλο σημαίνει είμή τήν ενδόμυχον φω
νήν τής γλωσσική; συνειδήσεω; τού έθνους έπανιστα- 
μενην καί διαμαρτυρομένην κατά τής προφανούς ταό- 
της διαστρεβλώσεως τής γλώσσης ;

Εχομεν λοιπόν ύπέρ μέν τής ήμετέρας θεωρίας, ότι 
τά  λεγάμενα ταύτα κολοβά άπαρέμφατα τών μελ
λοντικών καί δυνητικών τύπων είναι όχι άπαρέμφα
τα, άλλά τρ ίτα  ένικά πρόσωπα τού ένεστώτο; καί 
αορίστου τής υποτακτικής, κατά τούς έν τώ  πίνακι 
τύπους ά, 2, β'. 2, γ ’ ,2 , δ'. 1. συνηγορούσαν τήν άρ- 
χαίαν καί τήν νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν, μέ τών 
όποιων τήν σύνταξιν καί τού; τύπους συμφωνούμε·/ 
πληρέστατα’ οί δέ περί τόν Κοραήν έ'χουσιν άμφο- 
τέρα; ταύτα; έναντίας, συμβιβάζονται δε καί συμ- 
φωνοϋσι μέ ποίου; ; μέ τούς Εςαρχοπούλους τής- 
πτωχοπροδρομικής μεσαιωνικής μα; φιλολογίας.

ϋ 'Ό σ τ ι ;  γκρ θέλε- έ ξ  α ύ τή ; β λ ιδ ίν  τ ε  κα ί χαρήναι,

Κ ίμέν κα ί μέ τ4  Οέ-.ημα χα ! τή ν  προαίρεαίν σου, 

θ έ λ ε ι ;  γυρίσειν χαΐ σ τρα βή ν, τταυόμεβα τού  λέ-)-ειν. 

θ έ λ ω  σ α ; άφηγήσασβαι λό γο υ ; ώ ρα ιο τά του ;, 

θ έλ ε ις  χαρήν χα! τιμηΟήν χχ !  ζή σε ιν  χα ΐ τιλου τήσειν ·

Κ α ί το ύ ; έ/βρού; σου ε ί ;  τό ν  λα ιμ όν θ έλ ε ι; καταπατήσει·/

» ’Εμπορώ νά σού γεμίσω δύο σελίδας τοιούτων πα
ραδειγμάτων, »  λέγει ό Κοραή; έν τή πρός τόν Α. 
Γαζήν επιστολή του, έν ή παραθέτει τούς στίχους 
τούτου; (Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Α. Κ. έκ- 
δίδοντο; ’ ΐ. ‘Ρώτα. Εν Αθήναις 1841, σελ. 223) 
’Απορούμε·/ πώ; δέν είπεν ολόκληρον σύγγραμμα ; Ο 
Κύριος Μαυροφρύδης, μικρόν τ ι  διατρίψα; έν Παρι- 
σίοις, άντέγραψεν έκ τής αύτοκρατορικής βιβλιοθή
κης τόμον όγκωδέστατον τοιούτων μακαρονάδων, τόν 
όποιον καί εκδίδει καθ ά ποοεκήρυξεν όσονούπω. Καί 
όμως δέν χρειάζεται πολύς κόπος διά νά πεισθή ό 
αναγνώστης ό τι τών λαμπρών τούτων συνηγόρων τής 
Κοραΐκής θεωρίας τό κύρος είναι ίσον μέ μηδενικόν. 
Καί τ ί  άλλο δά χαρακτηρίζει περισσότερον όλου; 
όλων τών εποχών τούς αηδείς μακαρονογράφους, 
παρά τήν ανίατον μονομανίαν, όχι μόνον τήν γραφήν 
άλλά καί τήν ομιλίαν των νά καταφορτόνωσι καμα- 
ρόνοντε; μέ ανάλατα άπαρέμφατα ·, Εάν σήμερον, 
μετά τόσου; ύπέρ τής άποσκορακίσεως τού μ,ακαρο- 
νισμ,ού αγώνας καί μόχθου; καί βασάνου; καί μαρτυ
ρία τού αοιδίμου Κοραή (Αν τωόντι δέν εβασανίσθη 
καί δέν έμαρτύρησε, δέν πταίει ό καϋμένο; ό Κοδρι- 
νάς. Ας τού έπιπτεν εί; τά ; χβϊρας πουθενά κατά
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τήν Βλαχίαν, καί αν δέν τόν έπρόσφερεν ολοκαύτωμα 
είς τάς παρωργισμένας σκιάς τών αθανάτων συγγρα
φέων τής προγονικής μας γλώσσης, άς μή τόν έλεγαν 
Κοδρικαν ! ), έν σταθερά μεσημβρία τοϋ γλωσσικού 
Κοραΐσμού, είναι αδύνατον νά εδρτ,ς έ'να καί μόνον τί- 
μιον καί Οεοφοβούμενον άνθρωπον, ό όποιο; νά βε
βαίωσή μεθ όρκου ό τι σήμερον τήν 1 2 Απριλίου τού 
4 861 καθ’ δλην τήν Ελλάδα καί τήν έλληνικήν Τουρ
κίαν δέν έξεφωνήθησαν ή δέν έγράφησαν εί; πεζόν καί 
εί; έμμετρον λόγον έκατόν τουλάχιστον όλοστρόγγυ- 
λα  απαρέμφατα, είναι παράδοξον, είναι άπορον άν είς 
τούς χρυσού; αιώνα; τώ ν  ΓΙτωχοπροδρόμων, άντί τού 
μάννα ό ουρανός έβρεχεν απαρέμφατα ; Απορον καί 
παράδοξον θά ήτο τό  έναντίον. Εκ τού ότι όμως τρεις 
καί τέσσαρε; σχολαστικοί μακαρονοφάγοι άπαρεμφα· 
τοκοπούσι, δέν έπεται κατ’ ούδένα λόγον ότι άπα- 
ρεμφατοκοπεϊ καί ή γλώσσα, ή αληθινή καί ζώσα 
γλώσσα τού έθνους, ό ,τ ι γίνεται σήμερον έγίνετο 
πάντοτε. Οπως κάκιστα θά έπραττε τ ι ;  σήμερον λέ· 
γων ότι διεσώθησαν εις τήν γλώσσαν τά  άπαρέμ- 
φατα, διότι τά  λαλούσι καί τά  γράφουσιν έξ επτά λο- 
γιώ τατο ι, ουτω κακώς έπραξεν ό Κοραής, θεωρήσας 
ό τ ι τ ά  απαρέμφατα διεσώθησαν εί; τού ; μελλοντι
κού; καί δυνητικού; τύπους τής καθομιλουμένης 
γλώσσης, διότι εί; τό  δεύτερον μέλος αύτών έδιδον 
απαρεμφατικήν μορφήν είς τού; αιώνας τή ; ακρισίας 
καί τής άμαθείας οί ΓΙτωχοπρόδρομοι, τού ; οποίους 
διά νά έρωτήσνι άνεστησεν έκ τού κονιορτοϋ τώ ν βι
βλιοθηκών, όπου έκειντο πρό πολλού θαμμένοι καί 
άγνωστοι, έν ώ  ήδύνατο νά έρωτήση καλλίτερα τήν 
γλώσσαν τού έθνους, μάρτυρα γνωστόν, άξιόπιστον 
καί ζώντα.

Επαναλέγομεν λοιπόν, συμπεραίνοντες τά  προει
ρημένα, ό τ ι τ ά  περί ών 6 λόγο; ώ ;  απαρέμφατα θεω
ρούμενα είναι τρ ίτα  ένικά πρόσωπα τού ένεστώτος 
καί αορίστου τής υποτακτικής καί πρέπει νά γράφων- 
τα ι όχι άλλα μέ >ι καί άλλα μέ ει, άλλ’ άπαντα αν
εξαιρέτως μέ η. Προκειμένου δέ νά μεταχειρισθή τ ι ;  
μελλοντικόν καί δυνητικόν τύπον, δέν έχει άλλου; 
,είμή τού; έν τ ώ  ανωτέρω πίνακι καταλεχθέντας* 
προτιμότερο·/ δέ πάντων ώ ; άπλούστερον, εύφωνότε- 
ρον καί κοινότερον τό  θά, μέ τόν ένεστώτα καί αό
ριστον τή; υποτακτικής, καί μέ τόν παρατατικόν τή ; 
οριστικής· τό  μόνον δ  έλλειμμα τού τύπου τούτου 
είναι ό τι δέν υπάρχει κα τ’ αύτάν δυνητικό; αόριστο; 
(θά έγραψα)’  άλλ’ ά ντ αύτού ά ; μεταχειρίζηταί τις 
τόν άλλον τύπον (δ ’. I ,  ήθελον γράψ·ρ.) Εννοείται δέ 
οίκοθεν ότι έκαστο; είναι έλεύθερος, ώ ; προείπομεν, 
νά έκλέξνι όντιναδήποτε τύπον θέλει, φθάνει μόνον 
νά ΰπάρχνι είς τήν γλώσσαν" καί άπαντες οί άνω· 
τέρω καταλελεγμε'νοι ύπάρχουσι. Μόνον 6 τύπος 
«  ύεν ϊ,θε.Ιον Λέγεοθχι ο μέ τόν όποιον διορθόνει 
ό κύριο; Μχυροφρύδη; τό  α δέν ήθελον λέγωνται » 
τού Κυρίου Παππαρρηγοπούλου είναι τύπο; ανύπαρ
κτος, τραγέλαφος, χίμαιρα. Εζησε μέχρι τούδε ώς 
φυτόν παράσιτον εί; τά δένδρον τής γλώσσης, άλλ’ 
εί; τό  έξή; πρέπει νά έκκοπή καί άποβληθή ώ ; π ε
ρίττωμα δυσειδές άμα καί βλαβερόν, διότι ούδείς
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βέβαια τών λογίων τοϋ έθνους θά ύπομείνγ, πλέον τήν 
εθνικήν του γλώσσαν, νά φέρη ακόμη τά  δουλοπρεπή 
δεσμά τής δεσποτ ικής αυθαιρεσία; τού ένό; καί τού 
άλλου.

4. Κατωτέρω ψέγει ό επικριτής τόν Κ . Π. μ ετα - 
χειριζόμενον τό  συγκριτικόν άντί τοψ υπερθετικού, 
»ελάττωμα, είς 8 περιπίπτουν πλεϊσήοι όσοι τών 
παρ’ήμϊν γραφόντων, παρασυρόμενοι έκ τής γαλλικής 
καί τώ ν άλλων ρωμανικών γλωσσών, άντί τού υπερ
θετικού τό  συγκριτικόν μετά τού άρθρου μεταχειρι- 
ζομένων, π. χ . γαλλ. le meilleur des écrivains =  
(ό ) άριστο; τώ ν  συγγραφέων, la plus grande de mes 
filles =  (ή ) πρεσβυτάτη τών θυγατέρων μου, κ τλ. » 
Εν πρώτοι; λανθάνεται 6 επικριτή; νομίζων ό τι αί 

ρωμανικαί γλώσσαι μεταχειρίζονται έν γένει άντί 
τού υπερθετικού τό συγκριτικόν μετά τού άρθρου. 
Τοιαυτη είναι ή έπιχρατονπα p ô ro r  σύνταξις τών 
παραθετικών τή ; γαλλικής, άλλά δέν πρέπει καί 
ν ' άποφαίνεται μετά τόσης πεποιθήσεως καί περί τών 
άλλων. Πώς έχει ή σύνταξις τώ ν παραθετικών έν τή 
ισπανική καί πορτογαλλική δέν γνωρίζομεν, διότι 
στοιχειωδεστάτην μόνον εϊδησιν τή ; ισπανικής γλώσ
σης έχοντες δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν περί αύ
τής έξ ίάίας γνώσεως" περί τής ιταλική; όμως δια- 
βεβαιούμεν τόν Κ . Μ. ό τ ι λανθάνεται έξομοιών αύ
τήν πρός τή ν γαλλικήν" τουναντίον όχι μόνον ίδιας 
καταλήξεως υπερθετικόν έχει, άλλά καί οί παραθε
τικοί τύποι καί ή σύνταξις αύτών μετά τού άρθρου 
καί άνευ αύτού είναι οϋτω ποικίλοι, ώστε ούδαμώς 
εφαρμόζεται είς αύτήν τό  περί τής γαλλικής άλη- 
θεύον, καί δύναταί τις νά γράψτι περί τούτων ολο
κλήρους σελίδας. ’Ενθυμίζομεν τόν αναγνώστην μόνον 
τούτο τό  γνωστότατον καί συγχνότατα παρά Δάντη 
περι τού εί; τόν 'Α,δην οδηγού του Β'.ργιλίου λεγό
μενον α 1 altissimo poëta. »  Τούτο ή γαλλική δέν 
έχει νά μετάφραση δ ι’ όμοίου τύπου. 'Ομοίως τό 
τού Άριόστου ( ’θρλ. έ, 13) a non era dopo il re di 
lui il piu degno. »  Τούτο μόνον διά περιφράσεως 
είναι μεταφραστόν είς -τήν γαλλικήν. ’Εάν έφαρμό- 
σωμεν ένταύθα τόν κανόνα τού ήμετέρου έπικριτοϋ 
καί μεταφράσωμεν τό  il piu degno γαλλιστί μέν μέ 
τό  έναρθρον le plus digne, έλληνιστί όέ είτε ένάρθρως 
είτε άνάρθρως μέ τό  υπερθετικόν ά ζιώ τα τος, άνθρα
κες ήμίν ό θησαυρός έγένοντο. Καλόν λοιπόν είναι, 
φ ίλτατε έπικριτά, ν’ άφήσωμεν τάς ρωμανικά; γλώσ
σας εί; τήν ησυχίαν των, καί νά περιορισθώμεν είς 
τήν Ελληνικήν. Ό  αναγνώστης μας γνωρίζει κάλ- 
λ ιστα  ό τι τό  υπερθετικόν έν τή  άρχαία ελληνική εί
χε δύο σημασίας, μίαν απόλυτον καί έτέραν σχετι
κήν, παραθετικήν, συγκριτικήν, ή όπωςδήποτ’ άλλως 
θέλει νά τήν όνομάστι τις. Εκείνην μέν λοιπόν, λέγο- 
μεν πρός τόν Κ . Μ., έτήρησεν ή καθομιλουμένη ελ
ληνική, ταύτην δ ’ άπέβαλεν. Έν τή  άρχαία ελληνική 
τό  μέν Σω χρά της άνί/ρ σοφώτατος έ γ έ ν ιτο, περι
έχει απόλυτον ή (όπως νομίζομεν ότι πρέπει νά όνο- 
μασθή κάλλιον) αόριστον ύπέρθεσιν, καί ίσοδυναμεΐ 
μή τό  Σω κράτη '; .(Υαν οοιρύς άνΐ/ρ έρένετο ' τό  δέ 
Σω χρά της άνθρών απάντων σοιρώτατος ίγ έ ν ιτο

εκφράζει ύπέρθεσιν σχετικήν, καί δέν έχομεν πώς 
άλλως νά τό  περιφράσωμεν. Έν τή καθομιλουμένη 
ελληνική τό  υπερθετικόν, όπου υπάρχει, διότι κατήν- 
τησε σπανιώτατον, ούδ' είναι άμοιρον ελαφρά; τίνος 
λογιωτατική; βαφής, μόνον απόλυτον ύπέρθεσιν ση
μαίνει" « Τ ί  σε έκαμεν ύ χα.Ιώτατος αν τάς άνθρωπος 
=  ό πυ.Ι'υ χα.ίύς άνθρωπος =  ό άνθρωποι; αντος, 
όπου f i  ναι πο.Ι'υ χα.ίύς; » τήν δ έτέραν, τήν σχε
τικήν ύπέρθεσιν, άπέβαλεν, ώς είρηται, παντελώς, 
καί έ/Λράζει αύτήν διά τού ένάρθρου συγκριτικού. 
Ό  Κ ώ στα ς t i r a i  ô xaJ.iizep'C άνθρωπος τού τό 
τχοορας. Ά ν τ ί  λοιπόν ό Κ. Μ. νά όνμ ά ζη  τήν σύν
ταξιν ταύτην « ελάττωμα, είς 8 περιπίπτουν πλ.εΐ- 
στοι όσοι τώ ν παρ’ ήμίν γραφόντων, παρασυρόμενοι 
έκ τής γαλλική; καί τών άλλων ρωμανικών γλωσ
σών,» θά έκαμνεν, ή τουλάχιστον θά κάμη καλλί
τερα, ώς ιστοριογράφο; τής έλληνική; γλώσσης, νά 
μελετήσή ακόμη καλλίτερα τήν γλώσσαν τού έθνους, 
καί έστω βέβαιος ότι τούτο μάλιστα τό μέρος, τό 
περί τών παραθετικών τή ; έλληνική; γλώσσης, πα
ρέχει οιύτφ ύλην γόνιμον πολλών καί παντοίων σκέ
ψεων καί παρατηρήσεων.

Τό δ ’ έν σελ. 67 τή ; Π. ιστορία; «  ό Θεό; αυτό; 
ηέ ρ ιγ ισ το ν  χαί ινόοζι¡τερον  τών όντων » είναι 
μέν ανώμαλον, άλλ ’ ούδείς συγγραφεύ; είναι ελεύθε
ρος άνωρ.αλιών. Ό  Ξενοφών(Άποαν. 6'., 7, 10) λ έ 
γει α χά.ΙΑ ιοτα  καί ττρεπωόεστερα, » ό δέ Πλάτων 
(φίληβ. σελ. 65 Α.) ο τά  μέν ώ ; χαθαρώιατα  νο- 
μίζειν, -τά δ ’ ώ ; άχαθαρτάτερα, »  (ΐίο λ ιτ . ή., σελ. 
564 Β.) a (γένος) τό μέν άνόρειότα τον , τό  δ'άναν- 
ά ρότιρον  »  κτλ. 'Α ν ό Κ. Μ. νομίζνΐ ότι αύται μέν 
αί άνωμαλίαι είναι καλαί καί άγιαι, λόγω  μ.έν ότι 
κάπποιον λόγον είχαν ό Ξενοφών καί ό Ιΐλά τω ν νά 
μεταχειρισθώσι τάς άνωμαλίας αύτάς, πράγματι δέ 
μόνον καί μόνον διότι ό Πλάτων καί ό Ξενοφών είναι 
αρχαίοι, ό δέ Κ. Π. πρέπει έξ άπαντο; νά καταδι- 
κασθή, δι'ούδένα άλλον λόγον, παρά διότι δεν είναι 
ούτε Πλάτων ούτε Ξενοφών, τό καθ’ ημάς δέν συνυ
πογράφομε είς τήν καταδίκην.

Έ π ειτα  άπορούμεν πώς ό Κ. Μ., άφ' ού τέλος 
πάντων ήθελε καί καλά νά δόκιμά στ, τά  ξυραφιά του, 
δέν έλάμβανεν είς χείρας τά ; κεοαλά; τών συνεργα
τώ ν του, άλλ.’ έπετέθη κατ’ άλλων, οί όποιοι δέν έ
χουν καμμίαν εμπιστοσύνην εί; -τήν έπιδεξιότητά του. 
Εν σελ. 29 τού Φιλίστορο; άπαντώμεν ταύτα. c Τά 

τή ; κλασικής περιόδου ποιήματα καί συγγράμ.μ.ατα 
είναι άναμφισβητήτως το  π ο .Ιν τιρύ τιρον  χ.Ιηρυνύ- 
ρχψα, οπερ έκληρονόμησεν άπό τού; παλαιού; τό ή- 
μέτερον έθνος, »  καί έν σελ. 26 α ά Όβίδιος, f<c 
rtSr χ α .ΙΜ τίρω ν  τής 'Ρώμης ποιητών, » καί εύθύ; 
κατωτέρω β ό δε Κικέρων, το  ΐξοχώ τερον  πρόσω- 
πον τή ; ρωμαϊκή; γραμματολογία;" »  -καί αύτό; αύ- 
τό τα τος δ ’ά έπικριτή; λέγει έν σελ. 19  ο πολλαί δέ 
. . . πόλεις . . . έκτίσθησαν παρά τους ύνοααντο- 
τ ι 'ρ ο ις  ποταμού; »  καί σελ. 5 α ’Αμφότεραι αύται 
αί χερσόνησοι πρό άμνημονεύτων χρόνων κατελήφθη- 
σαν ύπό λαών έκ τώ ν  δύο ίσ τορ ιχω τύρω ν  φυλών 
τοϋ ανθρωπίνου γένους, »  όπου όχι μόνον τό  έναρ-
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θρον συγκρι-ικόν κείται άντί τοϋ παρά το ϊ; άρχαίο·.? 
σχετικού ύπερθετικοϋ, όπως έξηγήσαμ.εν ανωτέρω, άλ* 
λ.ά καί τό  προθετόπτωτον i x  τώ ν χι·./ών οϋ.ως ά- 
μ.ετόχω; έπιτασσόμενον είς τό  άαών είναι όρθά /.ο
πτά ξενικόν καί σόλοικον. ‘ Ο τι δέ είς τοιαύτην σχε
τικήν ύπερθετικήν έννοιαν μετεχειρίσθη ό καλός μας 
έπι/.ριτή; καί έν αυτή τή  κρίσει τής II. ιστορίας, 
μ.ίαν ά/.ριβώ; σελίδα πρό τή ; περί ής ό λόγο; πα- 
ρατηρήσεώ; του, τά έναρθρον συγκριτικόν(4 5 ): «Α υ -  
τα ι περίπου είναι a i χνριώ τερα ι τώ ν  περί τοϋ συγ
γράμματος τοϋ Κ . Π . παρατηρήσεων μας, »  τοϋτο 
είναι άλ.ηθώ; νόστιμ,ον καί νοστιμ.ώτατον. ’Εάν δ ' ό 
Κ . Μ. μ.ά; άπαντήση ο τι βαρβαρίζομεν, διότι ή λέ- 
ξ ι ;  νόα τψ ος  δέν έχει τοιαύτην σημασίαν εί; τήν 
γλώσσαν τοϋ παππού μας 'Ομήρου, πάλιν τό νόστι- 
μ.ον ούχ ήττον θά μένη τοιούτον.

Σημειούμεν δ' έν παρενθέσει είς τόν Κ . Μ. ότι τό 
c (ή ) πρεσβυτάτη τώ ν θυγατέρων μου »  γαλλιστί 
δέν λέγετα ι σ la plus sranile de mes filles »  όπως 
λέγει αύτόθι (σελ. 147) άλλ.ά ή α la plus âgée de 
mes filles, »  ή άπλώ; « ma fille alliée. »  Τ ί σού 
ήβουλ.ήθη, δ ι’ όνομα τού Βράμα καί τού Βισνού, τ ί  
σού ήβουλήθη νά μάς ψάλ.η; καί γαλλικά; Δ ιατί, ώ 
πτηνόν μου ήδύφθογγον, δ ια τί δέν έμενες έίς τάς ά- 
γνώστους καί μυστηριώδεις όχθας τού Γάγγου, λ.ου- 
όμενος εί; τά  ιερά του νάματα, καί ψάλλων άσμ,ατα 
τής Μαχαβαράτας άφόβως καί άκινδύνως, διότι ού- 
δεί; έξ ημών έμελλ.ε νά σέ άκούση, άλλ ηλ.θες είς τόν 
Σηκουάναν, όπου τό  κλίμα δέν σέ σηκόνει, όπου τόσα 
αϋτία περίεργα, καί τόσαι γλώσσαι κακαί.'Ρίψον πέ
τραν όπίσω σου, καί έπίστρεψον εί; τήν χώραν, όπου 

φύεται ό λωτός, άδελφέ.
5. Καί τά  έν σελ. 86 τής Π. ιστορίας «  αν αί 

άγοραί τού δήμου ούδεμίαν ειχον θέλησιν » κατακρί
νει ό Κ . Μ. καί άντ αύτών θέλει α άν αί άγ. ρη ό  έ
ρ ια  ν  ειχον θέλησιν. »  Τήν διαφοράν τού οι· καί χ/ή 
γνωρίζουσι καί τά  παιδία τού έλλ.ηνικού σχολείου, 
άλλ.’ό Κ. ΑΙ. έξ άπαντο; τά  γραμματικά ταύτα Οεω- 
ρημάτια καί κανονίδια νομίζει ώ ; άπόκρυφά τινα  καί 
δυσκατάλ.ηπτα φιλοσοφήματα, τ ά  όποία μ.άς άποκα- 
λ.ύπτει αυτό; τώρα. Ά λ λ ’ ό Κ. II. γράφει ούύερίαν, 
όχι διότι άγνοεϊ τήν διαφοράν τού ού καί ////, άλλά 
διότι νομίζει άδύνατον τήν χρήσιν τού ////. Οί άρ- 
χαίοι Έλ.λ.ηνες ελ.εγΟν, «  άν ¡ ιή  γράψω, μεϊνον » ,  
ή καθομιλουμένη έλληνική λέγει » άν d ir  γράψω, 
μείνε. »  Ό  Κ . II. καί οί φρονιμώτεροι καί πρός τά ; 
χρείας καί λ.επτότητας τής σημερινής γραπτής γλ.ώσ- 
σης εύαισθητότεροι τώ ν λογίων νομ.ίζουσιν, ότι τό 
νά μεταχειριζώμεθα μέν τό  ον καί ούχ καί ούχ, κα
θώς τό  μεταχειρίζεται ό Κ . Μ. καί οί όμοιοι του, νά 
μεταχειριοθώμεν δέ τό  ρ>) παντού όπου τό  μετε- 
χειρίζοντο καί οί αρχαίοι Έλληνες, τούτο είναι όνει-

5οπόλημα μεγαλ.είτερον καί τής ρ ιγ ά .Ιχ ς  ¡Μ α ς ' 
ϊό τ ι ά.ί.Ιάχ  χερ/ρ !  τό  Χ ρ ιη το ς  Λ ν ισ τη  νά άκού- 

σωμεν είς τήν Α γ ία ν  Σοφίαν έντό; ολίγου, μά τήν 
έπτακέφαλον "λ'δραν τού έλ.λ.ηνικού υπουργείου, άέν 
είναι άδύνατον" άλλ.ά τό  μονοσύλλ.αβον /α) τού Κ. ΑΙ. 
νά κυριεύστ, τό  ό ίν ,  τούτο θεών έν γ·ούνασι κείται,

8.
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ά .ίλά γ  ji.rt.h 'p  ! Περί δέ τού d ir ,  τό όποιον ό επι
κριτής έθεώρησεν ώς αποκοπήν τού ( μ η )  δέν , δια νά 
κάμη τήν έξίσωσιν ό'πως τώ  συνέφερεν, έχομεν τήν 
τιμήν νά τ ώ  είπωμεν ό τ ι πχοέκυψεν έ ξ  αποκο
πής όχι τοϋ μηδέν  άλλά τοϋ ούδεν, διότι ή καθο
μιλουμένη άποκόπτει (πλήν ώρισμένων τινών περι
στάσεων) όχι συλλαβάς μέ σύμφωνον, άλλά συλλα- 
βάς μ.ετ’ αρχικού φωνήεντος ή διφθόγγου. ’Αλλ’ έστω" 
συγκατατιθέμ.εθα πρός στιγμήν ό τι μικροί καί μεγά
λοι πρέπει νά γράφωμεν τό  «  >) παντού όπου τό  έγρα- 
οον καί οί αρχαίοι, δός όμως πρώτος σύ αυτός τό  
καλόν παράδειγμα. ’Αλλά σύ, ά ψυχή μου ! —  ά 
τζάνουμ (ή κατά τού νέου Παλαμήδουςτής ’Ελπίδος 
τόν άλφάβητον, τόν άναστηλωθέντα ύπό τάςάρχάςτής 
Γ '.  Σεπτεμβρίου, τζΰνϊιμ ) —  έν αυτή πάλιν τήκρίσει 
τής Π. ίστορ. (σελ. 12θ)κατετόλμησας τό  θανάσιμον 
κατά σέ άμ,άρτημα, καί έγραψα; ούδείς άντί τού 
μηύείς. «  ΤΙ1το μάλιστα αίσχος πολλοί μέν τόμοι 
. . . μυθιστορημάτων . . . νά εξέρχωνται έκ τών ελ
ληνικών τυπογραφείων, ονδείς ό ούδ’ ισχνός τόμος 
. . . νά μ ι) έμφανισθή. »  ΤΛ δάσκαλε πού δίδασκες, 
καί νόμ.ον δέν έκράτεις! νά σέ κρεμάσωμεν τώρα διά 
τό  έγκλημά σου ; —  Ά λ λ \  ώ  Ζεύ, καί Άθηνά καί 
Άπολλον! Ναί, λέγει, κρεμάσατέ με' έγώ αποθνήσκω, 

o Docli bei Ebren bleiben 
Die Orakel, und geretlet sind die Gutter!o 

άλλά διά τού μαρτυρικού μ.ου θανάτου σώζεται ή 
τιμή καί ύπόληψις τού μ ι), καί μένουσιν ιεροί καί ά- 
παρασάλευτοι οί νόμοι τού Μωϋσέως, οί θεοχάρακτοι 
κανόνες τής άγιας καί ορθοδόξου ημών γραμματικής!

6. «  Ά ν τ ί τού έν σελ. 89 κακοζήλου πρόσωπό- 
πεποιημε'η/ μετά τεσσάρων π  καλλίετρον ήτο, νο
μίζω, καί συμφωνότερον πρός τό σημερινόν πνεύμα 
τής γλώσσης, τήν άναόίπλωσιν τού παρακειμένου καί 
έκ τώ ν άπλών ρημάτων (πόσω μάλλον εκ τώ ν συν
θέτων;) άποτριψάσης, τό  προσω ποποιημέ νη. »  Άπ ο- 
δοκιμάζει λοιπόν ό Κ . Μ. τόν παρακείμενον, όχι ώς 
παρά τους κανόνας άναδιπλασιαζόμ.ενον, άλλά διά 
λόγους κακοφωνίας, έν ώ  τής μέν κακοφωνίας οί λό
γοι έπρεπε νά παραλειφθώσιν εντελώς διά τόν λόγον, 
ό τι μόλις δύο ηδη πιθαμής ΰψώθησαν ύπέρ τό  έδα
φος τά  θεμέλια τή ; Σιναϊκή; ακαδημίας, έν τή όποία 
μέλλει νά κανονισθή τό  μήκος τού πήχεος, μέ τόν 
όποιον θά μετρηθώσι τ ά  αϋτία εκείνων, οί όποιοι θά 
κρίνωσι περί τής ευφωνία; καί κακοφωνίας τών ελλη
νικών λέξεων' ν άναφερθώσι δέ μ.όνον οί κανόνες τής 
γραμματικής οί περί τής αύςήσεως, ήν πανταχού πα
ραδέχεται ό Κ. Π., καί δή καί ενταύθα, όπου κατά 
λάθος τυπογραφικόν έτυπώθη πρυσωπεποιημένη  άντί 
πεπροαωποιημένη.

7. Ό  επικριτής ψέγει κατωτέρω τόν Κ . Π. διότι 
έν σελ. 90 είπεν άνάρθρως ά ζίω σ ιν  κα τ' ιδ ίαν ά ν 
θρωπον, έν ώ  έν σελ. 92 είπε·/ ένάρθρως γνώμη  τού 
χατ ιδ ίαν άνθρωπον. ΙΙού στηρίζεται όμως ή πα- 
ρατήρησί; του αύτή, μά τά  κάρδαμ-α, δέν καταλαμ- 
βάνομ-εν. ’Εν σελ. 92 μετεχειρίσθη άρθρον ό Κ. 11. 
διότι ήτο ανάγκη άρθρου, καί έν σελ. 93 δέν μετε
χειρίσθη, δ ιό τι δέν ητο ανάγκη. Ά ν  νομίζη ό Κ . Μ.
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ό τι, επειδή υπάρχει τό  προθετόπτωτον κατ’ ίδ ιαν , 
διά τούτο είναι ανάγκη νά τεθή άρί)ρον, τώ  άπαν- 
τώμεν ό τι ονειρεύεται. Καί διά νά τώ  άποδείξωμεν 
ότι ονειρεύεται, δέν τρέχομεν μακράν, άλλ ’ άναφέρο- 
μεν τό εξής τεμάχιον άρθρου υπογεγραμμένου παρ' 
αύτού τού Κ . Μ. έν αύτφ τούτω  τ ώ  φυλλαδίω σελ. 
152, όπου ΰπάρχουσι καί αί σοφαί του παρατηρή
σεις. «  Ά λ λ ά  παρ άμφοτέρων . . . έπεθυμούμεν π ε- 
ρισσοτέραν όμ.αλότητα καί πρός ¿αυτό συμφωνίαν 
τού λεκτικού. »  Καί έδώ έχομεν τήν αύτήν σύντα
ξιν, τουτέστι πλαγίαν πτώσιν άνάρθρου ουσιαστικού: 
συμφωνίαν, καί προθετόπτοιτον άναφερόμενον εις αύ
τό : πρός εαυτό. ’Ή  καί τούτο τού Κ. Μ. είναι σό- 
λοικον, ή τό  τού Κ . II. είναι όρθόν καί άμεμ-πτον. 
Έ κ  τούτου δε, ό τι τό  προθετόπτωτον χ α τ  ίδ ια ν  
είναι σύνηθες καί τυπικόν, καθώς τά  : κατ’ ευ
θείαν, κα τ’ έρήμην, έπί ψιλώ όνόματι, έν γένει, κατ’ 
οίκον, καθ’ όλου κτλ., ούδαμώ; έπεται ό τι μεταβάλ
λεται ή αρχική των φύσις.καί σύνταξις, άλλά συν- 
τάσσονται καί αύτά όπως καί τ ά  άλλα προθετόπτω- 
τα, όσα μεταχειρίζεται τις άνά δεκάδας λαλών καί 
γράφων, καί όποιον τό  άνωτέρω τοϋ Κ . Μ. πρός  
εαυτό. Τ ί θά είπη νά γράοη τις δημοσίως, ό ,τι ονει
ρεύεται κα τ’ οίκον έπί τής τραπέζης του μεταξύ τοϋ 
Λεξικού τού ’ Ρόστ, καί τής γραμματικής τού Βουτ- 
τμάννου!

8. Έ ν σελ. 94 ό Κ. Π. λέγει «  α ί άμοιβαϊαι σχέ
σεις τών διαφόρων βασιλείων δεν ήσαν προσό ιω ρ ι- 
σμέναι άσφαλέστερον τώ ν ιδιωτικών.» Ταύτην τήν 
λέξιν κατακρίνει ό επικριτής, ώ ; άνευ ανάγκης έ- 
χουσαν δύο προθέσεις, έν ώ  ήρκει τό άπλοϋν: ώρι- 
σμέναι, ή τά  μ.ετά μια; μόνον προθεσεως: διωρισμέ- 
ναι. Ά λ λ ά , πρός θεού, έάν τούτο ούτως έχη, πταίει 
ό Κ . II.; Τό ρήμ.α τούτο είνχΐ εις πάγκοινου χρήσιν 
σήμερον έάν μεταχειρίζεται τις αύτό, τούτο σημ.αί- 
νει όχι ότι δέν γνωρίζει τό  περιττόν τών προθέσεών 
του, άλλ' ότι αναγκάζεται νά τό  μεταχειρισθή χά- 
ριν σαφήνειας. Είναι άξιον άγχόνης τό προσδ ιορ ί
ζω 4, Πολύ καλά, ας άπαχθοϋν όμως πρώτον εις τόν 
τόπον τής καταδίκης οί έπ ιβετιχο ί, ρηματικοί, έπ ιρ -  
ρηματικοί, ώς ¿π ιθετιχο ί, ώς επ ιρρηματικοί κλπ. 
κλπ. προσδιορισμοί τού Κυρίου Ασωπίου,καί τό τε  δς 
κρεμασΟή καί ήμίααϋτη λέξις τής πολυσέλιδου ιστο
ρίας τού Κ. Π. Έ π ειτα  τ ί  πείσμα ήμ.ιόνου σέ κατέλαβε, 
Κ . Μ. καί δέν θέλεις νά έπάρης τού; οφθαλμού; σου 
καί νά ϊδη; ολίγον τ ί  γίνετα ι εις τόν Φ ι.Ιίστορά  
σου; Εν σελ. 36 αύτού λέγονται τά  έξης « ήρθη 
συνάμ.α καί τό  κατ’ άνάγκην .τροσ 'δ ιορίζισθα ι. »  “Αν 
όλο; ό κόσμος γράφει ούτω διά τ ί  εξέλεξα; τόν Κ . 
Π. μόνον μεταξύ τόσων άλλων νά τού διαβάτης τόν 
έξάψαλμον; Ο Κ. Π. είναι, νομίζεις, ό αμνό; τοϋ 
θεού, ό αίοων τάς άμ.αρτίας τού κόσμου; Ό χ ι, σέ 
παρακαλεί πολύ νά τόν ξεφορτωθής, καί άν έχη; γραμ
ματικήν καί λεξικήν λογοφιλίαν, εύρέ τού; όμοιους 
σου, καί συζήτει μετ’  αύτών άπό πρωίας μέχρις 
έσπέρας. Ά ν  νομίζης ό τι τό  ρήμα προσδιορίζω  κα
ταστρέφει τά  συμφέροντα τοϋ έθνους, ύπαγε ό φιλό
λογο; πρός τόν φιλόλογον Κύριον Άσώπιον, καί πεί-
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πάσαν σελίδα μυρμηκιώντας προαδιοριομονς, καί διά 
τό  έθνωφελέ; καί θεάρεστόν σου τούτο εργον οί μέν 
άνθρωποι θά έπαινέσωσι τόν ύπέρ τοϋ κοινού καλού 

ζίλόν  ’  “  -  *

οον αύτόν νά έκβάλη τοϋ συντακτικού του τούς κατά | καθομιλουμένη ελληνική. Ό τ ι  έν ταύτη  ύπάρχουσ·
.._ι i ξ^να( κα  ̂βάρβαροι λέξεις, τ ί ;  τό  άρνεϊται ; άλλά μό

νον λέζε ις  καί που καί φράσεις τινές, όχι τύποι καί 
συντά ξε ις ' διότι άπασαι ανεξαιρέτως αί τής καθομι
λουμένη; είναι έλληνικαί. “Αν είναι ιδιότροποι ολως 
καί ιδιόρρυθμοι, τούτο είναι ευτύχημα διά τήν γλώσ- 
σάν μας' δυστύχημα θά ήτο τουναντίον, άν έπρό- 
κειτο νά τρεφώμεθααιωνίως μέ τά  κόλλυβα τοϋ Πλά
τωνος καί Ξενοφώντος, καί μέ τά  γά ρ  καί τ ά  ούν 

τού Λασκάρεως.
’Α λλ ’ άν δέν σώζεται όμ.οία ακριβώς χρήσις τοϋ 

ιδού παρά τοίς άρχαιοις, άνάλογά τινα όμως ύπάρ- 
χουσι παρ’ αύτοϊς. Τό ίύοΰ (καί ιδού), ώς γνωστόν, 
είναι προστακτική τοϋ αχρήστου θέματος ε ίδ ι -  
μαι —  μέ τάς συνήθεις προστακτικά;: (δε  καί δρα. 
Τ ί; δέν ενθυμείται έκ τού Δημοσθένους, τοϋ Λουκια
νού καί πολλών άλλων τά ;  φράσεις ταύτας ή όμ.οίας, 
(δ ιό τι βαρυνόμεθα νά σκαλίζωμεν τώρα εις τήν βι
βλιοθήκην μα;) « όρα δ ’ ώ ; αληθή λέγω ' (καί έπε- 
τα ι ό γάρ). » Τ ί άλλο είναι τούτο κ α τ ’ έννοιαν είμ.ή τό 
γαλλικόν. Je dis la vérité; et en v o i c i  la 
preuve. Άλ.λ ’ άντί τού ένεστώτος δρα κάλλιστα λέ- 
γουσιν οί άρχαίοι καί ϊδ ε ' άλλά τ ί  άλλο είναι καί τό 
ϊδε τούτο είμή αύτό; ούτο; ό έν τή, Γραφή μάλι
στα  άντί τοϋ ίδού— νά συνηθ ιζόμενος αόριστος τή ; 
προστακτικής ; Οί λόγοι τοϋ Προμηθέως (αίσχυλ. 
Προμ.. 92). «  "ΐδεσθέ μ ’ οία πρός θεών πάσχω 
θεός» τ ί  άλλο σημαίνουσι καί κατά σύνταξιν καί 
κατ’ έννοιαν είμ.ή i r á  τ ί  παθαίνω ό θεός άπό 
τού; θεούς. » Έάν μάλιστα εϊχομεν άντί τοϋ πληθυν
τικού, όςτις είναί τ ι  τυχαϊον πρός τό  ήμέτερον ζή - 
τημα, ενικόν, θά εί/ομεν αύτό αύτότατον τό  ιδού 
(= ίδ ο ϋ ) ,  καθ’ ά  εϊπομεν άνωτέρω. a Ιδού  (τ ό  //ή 
δυνατόν νά λείψη,ώ: εις πλεϊστα άλλα χωρία όμοια) 
οία πρός Θεών πάσχω θεός.» Ά ν  δέ τό  αντικείμενο·/ 
προηγείται, ή έπεται τούτο είναι τυχαϊον, ούδ' αναι
ρεί τήν άλήθειαν τών λόγων μας. Έν Ιΐλα τ. Πολιτ. 
Α’ , 1, άφ’ ού άπαριθμοΰνται οί Πειραιεϊ καθ' οδόν 
τώ  Σωκράτει προσελθόντες Πολέμ.αρχος, Άδείμαντος. 
Κικήρατος κλπ. a όρδς ούν ημάς, λέγει έρωτηματι- 
κώ; πεός τον Σωκράτην ό Πολέμαρχος, όρας όσοι έ- 
σμέν ; »  'Γούτο άλλο δέν σημαίνει, είμή, α!ροαένη: 
τή ; έρωτήσεως: όρα ήμ.άς όσοι έσμ.έ·/=νά (μας) πόσοι 
εϊμεθα. α'Ίδεθ’ ό'ποι προνέμεται τό  δυσέριστον αίμα 
ουσών Ά ρ η ; »  (Σοφ. Ή λ . 13 8 4 )= Ν ά  πού προνέμε- 
τα ι κ τλ. πρβλ. αύτ. 821. Κ α τ ’ έννοιαν λοιπόν ύ- 
πάρχουσιν όμοιότατα χωρία καί παρά τοίς άρχαίοις. 
καί προηγουμένου καί ακολουθούντο; τοϋ άντικειμέ- 
νου τής όράσεως, τουτέστι τοϋ δεικνυομένου πρά
γματος. ’Εκ τής συχνής χρήσεω; ή /έξις κατήντησε 
βέβαια νά χάση τήν ρηματικήν σημασίαν καί νά γίνη 
σχεδόν έπιφώνημ,α, άλλ’ όταν θέλη νά έξετάτη τ ι: 
τήν σύνταξιν ήστινοσδήποτε λέξεως, πρέπει ν' ά- 
ναδράμη εί; τήν αρχικήν της σημασίαν καί σύνταξιν. 
Έάν δ ’ ό Κ. Μ. έννοή ό τ ι ξενίζει τό  ιδού  δ ιότ. συν- 
τάσσεται μ ετ’  ονομαστικής, έκτος τών παρά τοίς έν
δοξοι; παραδειγμάτων, αρκεί νά ύπενθυμίσωμεν αυ
τόν μόνον τό  τή ; Γραφής ι  ϊδε ό άνθρωπος, ϊδε ά-

ακονση
δούλε αγαθέ ....
πολλών σε καταστήσω' εϊσελθε εις τήν χαράν τού 
κυρίου σου! »  καϊ θά είσέλθης χορεύων δά τό τε  εί; 
τήν βασιλείαν τώ ν ουρανών, ής γενοιτο πάντα; ήμ.άς

έπιτυχείν. ’Αμήν.
10." Ό  Κ . Π. έν σελ. 76 λέγει a Σώμα εΰρωστον,

ανάστημα υψηλόν, ήθος μεγαλοπρεπές, βλέμμα όξύ, 
φωνή λαμπρά, καί μάλιστα αί συμπάρεδροι τώ ν φυ
σικών τούτων αρετών, ή περί τά ; πολεμικάς άσκή- 
σεις δεξιότης, ή έν ταίς άτυχίαις καοτερία, ή περι- 
φρόνησι; τοϋ κινδύνου, 6 έρως τών ένόόξων έπιχειρή- 
σεων, ιδού τ ί  διέκρινε πρό πάντων τόν γνήσιον ηγε
μόνα άπό τοϋ ευτελούς τών θνητών όχλου.»  a 'ι ι  
τοιαύτη, νομίζει ό Κ. Μ., μετά έξαρίθμησιν πολλών 
υποκειμένων διά τού ιδού τ ί  συγκεφαλαίωσί; τω ν εί- 
νε ανοίκειο; τ ώ  πνεύματι Τής έλλ·ηνική; γλώστης, 
μετάφρασις τού γαλλικού voilà ce qui ούσα. Ή  δ ’έλ- 
ληνική έν τοίς τοιούτοις τήν άντωνυμίαν υύτος κατά 
τόν προσήκοντα τύπον μεταχειρίζεται, π. χ. άντί τοϋ 
Μου τ ί  διε'χρινε, θά έλεγε: ταύτα  διέκρινον » .  Η 
σύνταξις αύτη, άπαντώμεν πρός τόν Κ . Μ., είναι έλ- 
ληνικωτάτη, διότι υπάρχει εις τήν καθομιλουμένην 
γλώσσαν. Έάν ή γαλλική γλώσσα (δ ια τ ί όχι καί 
πάσα άλλη ; )  έχει τήν σύνταξιν ταύτην καί αύτή, 
δέν έπεται ό τι οί γράφοντες σήμερον λόγιοι έδανεί- 
σθησαν ταύτην έξ αυτής. Ό χ ι  βέβαια τό  ιδού, 
άλλά τό  νά έν τη  καθομιλουμένη, πλήν τώ ν άλλων 
συντακτικών χρήσεων, έχει καί ταύτην. α Σπίτια, 
άμπέλία, χωράφ’ α, rà  τ ί  έπρεπε νά ζητής ν’  άπο- 
κτήσης τήν σήμερον ημέραν, όχι πήγες καί μ.ού έμα
θες γράμματα άδΐαφόρετα ! »  Ό πω ς τό δεύτερον μέ
ρος τής φράσεω; ταύτη; ( «ό χ ι  πήγες κ τ λ » )  είναι έλ- 
ληνικώτατον, εί καί δέν υπάρχει έν τή  αρχαία γρα
πτή ελληνική ό περίεργος ούτος ιδιωτισμός, ούδ’ έ
χει τό  δικαίωμα νά είπη τις ό τι είναι ξενισμός ή 
τοιαύτη σύνταξις, έάν τυχόν εύρεθή όμοια εις άλλην 
ςένην γλώσσαν, ούτω καί τό  πρώτον μέρος είναι έλ- 
λ.ηνικώτατον καί ούδαμώ; γαλλικόν. Ή  καθομιλου
μένη π. χ. μεταχειρίζεται τό  άναλελυμένον άπαρέμ.- 
φατον άντί τοϋ παρχωημένου έπί ζωηρά; διηγήσεως. 
«  Ό λθεν είς τό σπίτι μου, τόν έβαλα κ' έφαγε, καί 
πλαγίαβε, και νά σηκωθή αδελφέ, τήν νύκτα νά μου 
κλέψη^ο,τι είχα καί δέν είχα καί νά φύγη. » Τοιαύτη 
σύνταξις τοϋ άπαρεμφάτου έν τή αρχαία ελληνική 
δέν υπάρχει, άλλ οί Γάλλοι έχουσιν όυ.οίαν σύντα
ξιν αύτού. Έ π ετα ι έκ τούτου ότι ό χωρικός Έλλην 
ό μεταχειριζόμενο; ούτω τό  άναλελυμ'ένον άπαρέμ
φατον γαλλίζει ; Πλείστας όσας τοιαύτας συντάξεις 
έχει ή καθομιλουμένη μή ίιπαρχούσας μέν έν τή  άρ- 
χαία γραπτ/l ελληνική, κοινά; δέ πρό; τήν γαλλι
κήν. Ή  μόνη βάσανο;, ή μόνη λυδία λίθος τής ση
μερινή; γλώσσης, τό έπαναλέγομεν, πρέπει νά ήναι ή
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ληθώ; Ισραηλίτη; κλπ. »  Καί κατ'έννοιαν λοιπόν καί 
κατά σύνταξιν τό ττΐρΐ ου ό λόγο; χωρίον τή ; II. ι
στορία; είναι έλληνικόν, ούδ' είναι παντελώς «ανοί
κειον τ:ρ ό; τό  πνε/μ.α τ?,; έλληνική;»  όπως νομίζει ό 
έπικριτή; ¡Λα;.

I I. « Εν σελ. 30 τό  Λεχατηνογύόην ϋφ’ εν 
γεγραμμένον, λέγε·, ό Κ. Μ. ¿εν είναι όρθον, νομίζο- 
μεν' ¿ιότι οι; έχον δύο τόνου; καί ¿ϋο λέξεις, πρέ- 
ττει ν ' άποτελέση: έεχάτην όγΛόην.* Ά ρ α  δ ια  έχουν 
¿ϋο λέςει; καί δύο τόνου; πρέπει νά γράφονται χω
ριστά ! Λαμπρά ανακάλυψες! Λΐήπω; τό  ιν^εχα , άν 
τό  γράψωμεν χωριστά, όέν έχει ¿ύο λέςει; καί ¿ύο 
τόνου; ί1/· δή«/ ·, καί δμω; έγράφετο πάντοτε καί 
Οά γράφεται αίωνίω; ύφέν. II ύφέν γραφή των κατά 
παράθεσιν συντακτικήν μόνον, όχι καί οργανικήν σύν- 
θεσιν συγχωνευομένων τούτων λέςεων είναι τ ι  ακα
νόνιστου, καί μόνον εί; άργοΰ σχολαστικού κεφαλήν 
είναι ¿υνατόν νά έπέλθη ή έννοια νά κανονίση πρά
γματα τά  όποια ¿έν ¿έχονται άλλον κανόνα είμή τήν 
συνήθειαν. Εάν ό Κ. Μ. έκάκιζε τό  ϋφέν γραφόμε- 
νον τού Κ. Π. όεχατηνο) ύ.ϊην, ¿ιά τόν λόγον δτι 
ό τρόπο; ούτο; τή ; γραφή; ¿έν καθιερο/θη ¿ιά τή: 
συνήθεια;, τό  εννοούμε·/' άλλά νά τό  κακίζη ώ ; ¿ή 
Οεν παρά κανόνα γραφέν οϋτω, τούτο είναι άκατα- 
νόητον. Κυρίω; είπεϊν, έν τή  έλληνική γλώσσνι ¡αόνον 
αί όργανικώ; συντεθειμ έναι λέςει; έπρεπε νά γράφων- 
τα ι ύφέν καί δυ.ω; γράφονται οϋτω; ανέκαθεν καί 
άλλαι κατά συντακτικήν ¡/.όνον παράθεσιν συγχω- 
νευόμεναι. Α λλ ’ εί; πάντα ταύτα ό μόνο;, ώ ; προ- 
είπο;/.εν, κανών είναι ή ¿ιά τού χρόνου καθιερωθείσα 
συνήθεια. Τό τρισχαίάεχα  εύλόγω; Οά έλεγέ τ ι ;  γρά
φεται ύφέν ό»; όργανικώτερόν πω; καί όυ.οιότερον πρός 
τήν κυρίαν σύνΟεσιν συναφθεν, όμοίω; τό  ύώθεχτ, 
τά ίχχα ίά ιχα  κ τλ. "Αλλ", έν ώ όμω; γράφεται 
χωριστά τό  είχοσι. π έν τε  καί τό π ή τ ε  *α/ ε ί 
κοσι, γράφεται ύφέν τό  δλω ; όμοιου τούτοι; ί ί -  
θιχα, πεντεχαιάεχα, άεχαπέντε, τειτσαρεσχαί 
δίχα, ύεχατέσσαρες κτλ. Τό αύτό συμβαίνει καί 
εί; άλλα τοιαύτα επιρρηματικά συνθέματα: παρα- 
χρήμ α , τω ό ν τι, ί·ψε >·, κ τλ. Καί εί μέν μετεβάλ- 
λετο ό τόνο;, ώ ; έν το ϊ; έ.ησχεξ  ιό έκ τού έ.τι σχερώ , 
έχποθών άντί τού έχ .τ .ύ  ον κ τλ . πάλιν είχέ τινα 
λόγον ή ύφέν γραφή. ’Αλλά γράφονται δμω; ύφέν 
φράσει; τοιαύται καί άνευ τή ; έλαχίστη; μεταβο
λή; καί άλλοιώσεω;, π. χ. παραχρήμα, άντί τού 
,τα/ιά χρήμ α , πώ πυτε  άντί τού .τώ π οτέ , ιιοπω, 
μ ι)πω , ¿’χί>·, έζίση ς , ιπ ιχενής, όιαχενής, οσ τις , 
ύστισθι}ποτε, κ τλ. άντί τού οί.τω, χ/ι/ πω, ί·ρ' ίν ,  
ι ί  ίσης  κτλπ . Ταύτα ¿έ γράφονται οϋτω; όχι άπό 
χΟέ; καί προχθέ;, άλλ ’ ανέκαθεν, άνανταν μ πα  
μ παντάν.

Ή  γλώσσα καθώ; καί παν άλλο προϊόν τού άν- 
Ορωπίνου πνεύματο;, είναι ύφασμα λόγου καί τύχη;, 
τούτέστιν άλογία;. Τήν έλλογον οψιν των προϊόντων 
τούτων τού πνεύματο; έρευνώσιν ό]λύγιοι, άλλ ’ ή άλο
γο ; οψι; έχει θέλγητρα ιδιαίτερα ¿ιά τού; άλογου; 
λογίου;, τού; κοινώ; λεγομένου; σχολαστικού;- ¿ιότι 
σχολαστικότα; ¿έν είναι τίποτε άλλο, είμή ή έλλειψι;

κρίσεω; ικανή; νά διΐδη τ ί ;  ή έλλογο; καί λογική; 
ερεύνα; ¿εκτική οψι; πράγματά; τινο; καί τ ί ;  ή μή.

"Απαντε; ές άμ.νημονεύτων χρόνων άρχίζομεν μέ 
κεφαλαίου γράμμα τά ;  μετά τήν τελείαν στιγμήν λέ
ξεις. Ό χ ι  ! τούτο δέν_είναι λογικόν, ¿ιότι ήν ό'τε ¿έν 
έγράφοντο κεφαλαία γράμματα μετά τήν τελείαν’ 
καί ίόού τ ι ;  λόγιο; άποκεφαλίσα; τ ά  κεφαλαία. Ό 
λο; ό κόσμο; των ¿ύο ρ τό  πρώτον ψιλοί καί τό  δεύ- 
τερον ¿ασύνει. Ό χ ι ! τούτο πρέπει νά παύση, καί 
£¿00 ό έκδοτη; τού Φ ι.Ιίσ τυροί: άποσκορακίζων τά  
πνεύματα τών ¿ύο ρώ, ¿ιότι έσχάτω; μερικοί σχο
λαστικοί γερμανοί έκόόται τά  άπεσκοράκισαν. Ό λο ; 
ό κόσμο; γράφει έκ πάππων καί προπάππων ύφέν τά  
χαΟό.Ιον, έπίαης, ό.τασ.ίή,τοτε κ τλ. ’Ό χ ι! τά  μυ
στήρια τή ; έπιστήμνι; ¿έν τό  συγχωρούσε* πρέπει νά 
γράφωνται χωριστά. Κ α ί ¡¿ού λοιπόν ό έκδοτο;; τού 
Φ ιΜ στορος γράφων donc θέ/ποτε άντί τού όστισάή - 
ποτε. Λιατί; Κ α ί αύτό; δέν ήξεύρει. Ά ν  κατά  τόν 
κανόνα του έχωρίσθνι ή λέξι; ώ ; πολλαπλή, μήπω; τά  
oanc καί όή.-τοτε δέν είναι πάλιν καί αύτά πολλαπλά 
μέρη <7cr/c, <1 ή π ο τ έ ;  Ά ν  ¿έ  είπν, ό τ ι έχουσιν ένα 
τόνον ώ ; έγκλινόμενα, ¿ια τί τό τε  νά μή γράφη τ ι ;  ύ
φέν καί δλα τά  έγκλινόμενα τ ίσ .ιο τε  ίερεύ'ίττως ί χ -  
'jtotrùi r ira  κ τλ.; Κ α ί άν μέν οι άνθρωποι ούτοι πε- 
ριωρίζοντο εί; τά νά έντρυφώσι μόνοι των εί; τού; γε
λοίου; τούτου; γλωσσικού; νεωτερισμού;, κανεί; δέν 
Οά τού; ήνώχλει, ¿ιότι, μά τό  ψωμίον όπου τρώγομεν, 
κανεί; δέν έχει τόσην κακεντρέχειαν, ώστε νά ταράτ- 
τν; τά ήσυχον ρεύμα τή ; ζωή; τω ν, καί ν’ άντιπράτ- 
το·, οϋτω; άναφανδόν πρό; τά ; βουλά; τή ; θεία; προ- 
νοία;, ή τι; δλα μέν τά  πλάσματά τη ; ήΟέλησε νά εύ- 
ρίσκωσιν εί; τινα όποιονδήποτε ένεργεία; κύκλον πα
ρηγοριάν τινά έκ τώ ν πολλών καί πολυειδών θλίψε
ι·»·/ τού ματαίου καί πολυωδύνου τούτου κόσμου, ίδί- 
ω ; δ ' εί; τού; άνΟρώπου; τού ;  άμ έπεδαψίλευσεν εύ- 
χαρίστησιν, ηδονήν, μακαριότητα, τρυφήν τόσω με- 
γαλειτέραν, όσω στενότερο; καί μηδαμινώτερο; 
είναι ό κ.κλο; τή ; ένεργεία; των. Ά λ λ "  αύτοί άπλό- * 
νουν πτερά, άλλ ’ αύτοί, άδελφέ, θέλουν νά κατακυρι
εύσουν τήν οικουμένην. Είναι φρόνιμον νά τού; άφή- 
σωμεν άνενοχλήτω; καί έλευθέρω; ένεργούντας τά  
παράβολα κατακτητικά των σχέδια; Σήμερον έπέπε- 
σαν κατά τή ; άςιολόγου ιστορία; τού Κ. ΙΙαππαρρη- 
γοπούλου, διότι έςήμαρτεν εί; τό όμοούσιον τή ;γοαμ - 
ματική; τού Λασκάρεω;" αΰριον έπιθετικώτεροι γενό- 
μενοι, Οά εϋρωσιν δ τι έγώ  εί; τό δείνα άρθρου μου 
παρέβλεψα τόσα νϋ καί έθεσα τόσα σίγμα πλειότερα, 
καί μ.εθαύριον δτε σύ, άναγνώστα, εί; τήν περί φορο
λογία; διατριβήν σου έγραψε; κάνθαρο; καί όχι καν- 
Οήλιο;, κ τλ. Πρό; τό  συμφέρον λοιπόν αύτό τή ; 
ιδία; ημών αύτών συντηρήσεω; πρέπει δσον τάχο ; νά 
ψαλιδίσωμεν ολίγο· τά  πτερά τώ ν άκόμη κορακιδέων 
τούτων, διά νά μή μ.ά; ένοχλώσι μεθαύριον έβδοι/.η- 
κοντάκι; επτά τή ; ήμερα; μέ τά  κρώγματά των γ ι 
νόμενοι κόρακε; γαμψώνυχε; καί καρτερώνυχε;.

12. ΊίλΟομεν τέλο ; πάντων εί; τό  δωδέκατον 
καί τελευταίου άμάρτημα τή ; Π. ιστορία;. Ο Κ . Μ. 
κατακρίνει τήν έν σελ. 64 τή ; Π. ίστορ. περικοπήν

τούτην. Ή  ’ ίλιάς καί ή Όδύσσεια είναι τά  δύο άρ- 
χαιότατα έκ τώ ν περισωθέντων προϊόντων τή ; ελλη
νική; φιλολογία;, οά .) ¿ιότι, λέγει,ή  λέςι; yt.to.ln· 
γ Ια  σημαίνει δλην έπιστήμην καί παρ' ήμΐν καί πα
ρά το ϊ; έσπερίοι; λαοί; ύπό τόν τύπον philologie,D 
καί β '. )  διότι όλόκληρο; ή ποοεκτεθεϊσα φράσι; 
τού Κ. Π. «  είναι ημαρτημένη, δ ιό τι τά  δύο ταύτα 
έπη (ή Ίλ ιά ; καί Όδύσσεια) πρό; μέν τήν κυρί- 
ω ; ift.to .lo . ta r, τήν έπιστήμην τή ; άρχαιότητο;, εί
ναι μνημεία, είναι πηγαί, έξ ών άρύεταί τ ι ;  τά ; πε
ρί τού μέρου; εκείνου τή ; έλλην. άρχαιότητο; παν
τοία ; γνώσει; του, τή; ¿έ littérature, τ .  ε. τού συν
όλου τών ’ E .l. lo n x û r  γραμμάτων, τώ ν γρα .ιτώ ν  
μνημείων τής ' ΕΛΑι/νιχής γ.ίώιτσης είναι thto μ έ 
ρη  ο/ι προϊόντα' προϊόντα δ ’ είναι μ.όνον τή ; .-τοιη- 
τιχή ς  τέχνης τώ ν  ' ΕΑ.Ιήνων, τής ' β./.ίηνιχής 

.τιιΐήσεως. »
Τήν littérature, λέγουσι ψι.Ιο.ίογίαν έν τή νεωτ. 

έλληνική δχι ο άπό τινο; χρόνου, d καθώ; λέγει ό 
Κ . Μ., άλλ' ανέκαθεν, άφότου έν γένει έςηγέρθη εί; 
πνευματικήν άναγέννησιν καί τό  ήμέτερου έθνο; του- 
τέστιν άπό τή ; παρελθούση; άκόμη έκατονταετηρίδο;. 
Πρό; τό παρόν άρκεί ν’ άναφέρωμεν τήν πρό τή ; έλ
ληνική; άπαναστάσεω;, έάν ¿έν μά; άπατά ή μνή
μη, μετάφρασιν τή ; ιστορία; τη ; « Ελληνική; yi.to.lo- 
γ ϊας  »  τού Σχοιλλίου. Λε/όμεθα πρό; στιγμήν τήν 
διαβεβαίωσιν τού Κ. Μ. δ τι ή μετάφρασι; αϋτη εί
ναι ο άτοπος χα! ά.Ι.ίύχοτος » ,  άλλά δέν μά; λέγει 
τό τε  ό Κ. Μ. μέ ποιου όνομα μήτε άτοπου μήτε άλ- 
λόκοτον μεταφράζει αύτό; τό littérature ; Τό εύκο- 
λώτατον πράγμα είναι νά  καταστρέφη, καί νά κατα- 
κρίνη τ ι; ,  άλλά εί; τόν τόπου τού άποβληθέντο; νά 
θέση νέον καλλίτερου καί λογικώτερον, τούτο 
δέν είναι τόσον εϋκολον. Τό καθ’ ήμ.ά;, ό'χι μόνον 
έμμέυομεν εί; τήν κοινήν παρ' ήμ.ϊν σημ.ασίαν τή ; λέ- 
ζεω ;, άλλά καί άσπαζόμεθα αύτήν. "Ο τι τό  ελ
ληνικόν έθνο;, τουτίστιυ οι μετά τήν έν Έ λλάδι ά- 
ναγέυνησιν τών γραμμάτων λόγιοι τού έθνου; τήν 
littérature όνου.άζουσι καί Οά όνομάζωσιυ εί; τό πεί
σμα τού Κ. SI. έπί μακράν άκόμη χρόνον, ώ ; έλπί- 
ζοανι,γι.Ιολογίαν, τούτο δεν είναι τυχαίόν τ ι ,  άλλά 
φαινόμενου φυσικώτατον καί εύλογώτατον πηγάζον 
άναγκαίω; ές αύτή; τή ; διανοητική; καί έπιστημο- 
νική; καταστάσεω; τού έθνου;, ή τ ι; καθ' ήμά; 
έχει μέν πολλά τά  μειονεκτήματα, άλλά δέν είναι 
καί ανευ πλεονεκτημάτων. Τόν διεςοδικόν περί τού 
πραγματο; τούτου λόγον άναβάλλοντε; εί; άλλην ευ
καιρίαν λέγομεν πρό; τό παρόν τά  έςή; μόνον. Ιΐέ- 
βαια, >·-ατά τόν όρισμόν τών περί Εγκυκλοπαίδεια; 
καί Μεθοδολογία; τετραδίων τού Κυρίου Βοικχίου, 
φιλολογία, philologie, είναι, καθώ; λέγει ό Κ . ’ μ ., 
«ή  σπουδή τού βίου τών δύο προκρίτων εθνών τή ; 
άρχαιότητο;, τών 'Ελλήνων καί τών Ρωμαίων. »  
Ά λ λ ά  τοιαύτην σημασίαν δέν είχε πάντοτε τό  όνοαα 
τούτο ούτε παρά το ϊ; Έλλησιν ούτε σ παρά το ϊ; έ
σπερίοι; λαοί;, »  τού; όποιου; συχνά πυκνά σύρει 
μάρτυρα; τού λόγου του μετά μεγάλη; καί Οαυμ.α- 
« τή ;  εύκολία; 6 Κ . 51. Παρά το ϊ; αρχαίοι; μάλιστα
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ουδέποτε έσχε τοιαύτην σημασία·/ ή λέςι;, καί απο
ρούμε·/ πώ; ό Κ . Μ. λέγει ο άλλην παρά ταύτα ; ση-

« ^ . , k , ,γ , ,
μασιαν του ονοματο; οεν γνωρι,ομεν παρα το ϊ; αρ
χα ίο ι;.» Έ ν το ϊ; λοιποί; ο έσπερίοι; λαοί; ο άκόμη καί 
σήμερον συγχέεται ή littérature πρός τήν philologie. 
Διάκρισιν τώ ν ονομάτων ποιούνται σήμερον κυρίω; 
είπεϊν μόνον οί Γερμανοί, άλλ ’ ή παρ’ αύτοί; διά- 
κρισις αϋτη είναι πάν άλλο ή έπιστημονική. Οΰ μό
νον παρά το ϊ; Γάλλοι; πρότερον μέν helles lettres 
(ίτα λ . helle lettere) έπειτα ¿έ μάλλον littérature 
(άγγλ. (polite) littérature, ίταλ. letteratura,) συγ- 
χέονται μέ τήν philologie, άλλά καί παρ’ αύτοί; το ϊ; 
Γερμανοί; μάλιστα μέν πρότερον, άκόμη δέ καί σή 
μερον, ή φιλολογία ώνομάζετο άλλοτε philologie, άλ
λοτε classische Gelehrsamkeit, άλλοτε Litteratur 
καί alte Litteratur, άλλοτε Bumanitätsstudien, άλ
λοτε schöne Wissenschaften, humaniora (γαλλ. hu
manités, άγγλ . humanity, Ί τα λ . umanità) huma- 
niora Studia, humaniores litterae, Alterthumswis- 
senschaften, ε κλασική μάθησι; »  (άγ-ρλ. classical 
learning) κτλ. κ τλ. »  Εί; έπιμαρτύρησιν δέ δ τι oi 
μόνον τήν σήμερον έν το ϊ; έσπερίοι; λαοί; άλλά καί 
παρά το ϊ; άρχαίοι; ή γι.Ιο .Ιυγία  έσήμαινε littérature, 
ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν όνομα ένδοξο·/ έν φιλο- 
λόγοις καί μεγίστου, άλλά φοβούμενοι μ.ή έπέλθη λι
ποθυμά εί; τόν Κ . Μ., έκρίναμεν φιλάνθρωπον νά 
τόν προπαρασκευάσωμεν προειδοποιοϋντέ; τον. "Λ ; 
έτοιμασθή λοιπόν ν' άκούση. e II philologie καθ’ ήν 
έννοιαν ήρχισαν νά μεταχειρίζωνται έν Αλεξάνδρειά 
τήν λέξιν, (Suet. de gr. I 0 ) σ ο μ γ ω η ΐ  τά μιι.Ιιυτα. 
μέ τή ν  Litteratur. » Τ ί; λέγει ταύτα ·, Ούόλφιο; ό 
μέγας, ύ πάνυ, ή δπω; άλλω ; τόν ονομάζετε οί θαυ- 
μ.ασταί του ( Ί δ ε  τήν έπάνω γωνίαν ύποσημειώσεώ; 
τινο; τή ; σελ. 12 τού Museum der Alterthumswis- 
senschaft. Berlin, 180“ ). ’Αγαθή τύχη! Ό  κίνδυνο; 
παρήλθε' διεφύγομεν τήν λιποθυμίαν' διέρρηξε μόνον 
όλί··ον τά  ίμάτιά του διά ν’  άνοιξη τό  στήθο; το·ι 
καί άναπνεύση, άλλά δέν πειράζει). "Ομοια έπαθον 
(έννοεϊται δχι λιποθυμίαν, άλλ’ έναλλα-ρήν σημασιών) 
καί αί λατινικαί λέξεις htteratura, litterator. litte- 
ratus , αίτινε; κατ’ άρχά; μέν έτήμαινον δ ,τι καί 
τό γραμματιχός, <ρι /ό.Ιογης, γραμματιχή, y t.lo .lo - 
γία  (δ ιό τι άμφοτέρων τούτων τώ ν λέξεων αί σημα
σία·. ένηλλάγησαν έξ υπαμοιβή; κατά διαφόρου; έπο- 
χά ; a Γραμ.ματικ.ή, quam in Latinum transferentes 
litteraturam vocaveiunt. aQuint. 1. I I ,  1. Ού μ.ό
νον δ ’ οί άρχαϊοι μετεχειοίσθησαν εί; γενικήν, σχε
δόν καί τή ; φιλολογίας γενικωτέραν σημασίαν τήν λε- 
ξιν, άλλά καί όήμέτερο; Οίκο·/όμο; εκτείνει τήν σημα
σίαν αύτή; καί πέραν σχεδόν άκόμη τών γραμμάτων, 
δ ιότι τ ά  Γραμματιχά  του (έν Βιέννη 1817 ) είναι 
σχεδόν πραγματεία αισθητικής. )  Phlolog καί phi
lologie , έσχάτω ; δέ κατήντησαν εί; ήν έχο’/σι μά
λ ισ τα  σήμερον σημασίαν. Καί αί μέν άλλαι εύρω- 
παϊκαί γλώσσαι έχουσι ξένον γλωσσικόν θησαυρόν, 
τόν τή ; λατινική; καί έλληνική;, ι δθεν άρύονται νέ
α ; λέξεις, όσάκι; στειρεύση ό έθνικό; θησαυρός. ’Εννο
είται δέ 0τι πολλάκι; ή χρήσι; αϋτη ξένων, μάλιστα
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όλληνικών λέξεων είναι ούδέν άλλο ή πολυτέλεια, ό- 
περ συνέβη καί περί τήν παρά των Γερμανών χρήσιν 
τής έλληνικής λέξεως φι-io  ΙογΙα , έν ώ κάλλιστα ή- 
δύναντο νά οίκονομηθώσι μέ τό  A ltert hu ms Wis
senschaft, ή  μέ τό  classisehe I.itteratur , κατά  -ιόν 
τοιοϋτον ή τοιοϋτον ορισμόν τής επιστήμης ταύτης. 
Ά λ λ ’ V) νεωτέρα έλληνική εύοίσκεται εις ολω; ιδι
αιτέρας καί εξαιρετικά; περιστάσεις" τα ύ τα ; δέ μά
λιστα  πρέπει νά Ιχνι ΰπ όψιν ό άξιων ό τι διορθοί 
καί πλουτίζει τήν γλώσσάν μας, μν,δέ νά μας πηδά 
εις το  μέσον μέ μάστιγα γραμματικού μαστίζων τού
τον κ’ εκείνον διά τ ί ;  Δ ιότι άγνοεί,—  άν είναι ποτέ 
δυνατόν ν’ αγνοί, τ ις  καί μετρίως γραμμάτων γευ- [ 
σάμενος —  ότι άλλο μέν ή philologie άλλο δέ ή 
littérature παρά τοίς ξένοις. Γνωρίζομεν όλοι τό  ά- 
πόκρυψον τούτο μυστήριον τής επιστήμης σου, Κ. Μ., 
άλλά πρώτον μέν, καθώς εϊπομεν, δεν νομίζομεν 
καλόν νά κάμωμεν έν τγ, ήμετέρα γλώσση ττ,ν διά- 
κρισιν ταύτην" έπειτα, καί άν ύποτεθή ό’τ ι  υπάρχει 
ανάγκη, διατί δεν μάς μεταφράζεις σ·!> τήν λέξιν, 
ή δέν μάς δεικνύεις πώς τό  έλεγον οί αρχαίοι ;  '11- , 
μεϊς τουλάχιστον πλήν τής λέξεως: φιλολογία, ήν ! 
διά πολλούς λόγους, ών τινας όπεδείξαμεν ανωτέρω, ! 
νομίζομεν καλόν νά μένρ καί εις τό  έξης, ώς μ έχρ ι1 
τούδε, έχουσα τά  δύο σημαινόμενα, δέν εύρίσκομεν 
άλλην λέςιν παρά τοΐς άρχαίοις πλησιάζουσαν εις τήν 
Littérature παρά τόν πληθυντικόν γράμματα  καί 
Λόγοι. Ά λ λ ' αί λέξεις αύται εκτός τού ό τι ή μερική 
αυτή σημασία των συγχέεται πρός 10— · I 5 άλλας 
σημασίας αύτών, έχουσι και τό μειονέκτημα ότι 
κεϊνται μόνον έν πληθυντικοί άριθμώ, ούδέ δύνα- 
τα ι νά σχηματίση τις έξ αύτών παράγωγα, διότι 
τά: γραμματικός, λογικός, γραμματική, λογική, 
γραμματεία, γραμματιστής, λόγιος, κ τλ. καθιερώθη- 
σαν οι’ άλλας εύνοια;" τό  δε γραμματο.Ιογία , όπερ 
έπλασάν τινες, νομίζομεν λέξιν πάντη περιττήν. 
Δ ιότι όνομάζουσι μέν τινες οϋτω τήν I.itteratur, ges- 
chichte, τήν ιστορίαν τών γραμμάτων, άλλ’ώς έκ τής 
συνθέσεώς της, δεν είναι δυνατόν νά σημαίνη άλλο τ ι  
ή λέξις αυτη είμή τήν philologie, καί άφ’ ού τήν 
έλλην. λέξιν ψιΛο.Ιογία θέλουσι νά σημαίνρ μόνον 
τούτο τό  philologie, τό τε  ή γραμματολογία είναι 
λέξις δλως περιττή. Πριν λοιπόν άποφασίση ό Κ . Μ. 
νά παρουσιασθή εις τό  κοινόν ώ ; καινοτόμος φιλο
λογικών ονομάτων καί πραγμάτων, θά κάμη καλά 
νά μελετήση αυτά ώριμοίτερον καί βαθύτερον.

Ά λλά  τό  δεύτερον μέρος τών κατά τού περί où ό 
λόγος τεμαχίου αιτιάσεων τού Κ . Μ. επισφραγίζει 
μέ σφραγίδα άνεξίτηλον παιδαριώδους σχολαστικό
τητας τό  έξαίρετον τούτο άνθος της φιλιστορικής 
κριτικής. «  Τά δύο ταύτα έπη, λέγει, πρός μέν τήν 
κυρίως (βΛοΛογΐαν, τήν επιστήμην της άρχαιότητος, 
εϊνε μ η/ μ ι ία , είνε .τηγαι, έξ ών άρύεται τάς περί 
τού  μέρους εκείνου της Έλλην. άρχαιότητος παντοίας 
γνώσεις της. »  Πάλιν άναμ,άσσησις τών τετραδίων 
κακήν κακώς έννοουμ-ένων ! '11 Ίλιάς καί ή ’οδύσσεια 
είναι πηγαί παντοίων γνώσεων κυρίως είπεΐν διά τόν 
αρχαιολόγον, τόν ιστορικόν, κ τλ. Διά τόν φιλόλογον

είναι άντιχείμενον  έρεύνης κριτικής, ερμηνευτικής, 
γραμματική; μάλιστα δ ’ αίσθητικής„τουτέστι ποιη
τικής, διότι τό τε  μόνον γίνεται καταληπτός πο:ι/τής 
τις, όταν έςετασθή ποιη τιχώ ς. Ά λ λ ά  παραχωρού- 
μεν εις τόν Κ. Μ. ό τι δέν πρέπει νά γένη τούτο τό  
τελευταίον, διότι τό  λέγομεν ημείς, καί όχι τά  τε
τράδια τού Βοικχίου" άλλά μ.ή καί κατά τόν περί 
φιλολογίας ορισμόν τού Βοικχίου αποκλείεται ή γραμ- 
ματική, κριτική καί έρμηνευτική έρευνα τού ποιητού; 
Εννοείται ό τι κατά τά  τετράδια ταύ τα  ή Ίλιάς καί 
ή Όδύσσεια είναι καί πηγαί γνώσεων, άλλ ’ δ/ι μό
νον. Έ π ειτα , πρός Θεού, ό ανθρώπινος νούς είναι κα
ταδικασμένος νά έκφέρη τά  διανοήματα του κατά 
τούς τύπους (formules) καί τ ά  σχήματα τής σοχα- 
δολογίας τού ένός καί τού άλλου φιλολόγου ; Καί 
άν διανοηθή καί είπη άλλα τινα, αμαρτάνει, καθώς 
λέγεις : Ούδαμώς. Ομ.ιλών τ ις  ώς ιστορικός κατά 
μυρίας δλως διαφόρους σχέσεις δύναται \ά κρίνη τά  
ποιήμ.ατα τού 'Ομήρου, καί μυρίας διαφόρους νά έκ
φέρη κρίσεις. ’Αλλά τ ί  κοπιώμεν εις μάτην; Ό τ ι  
ή Ίλιάς καί ή Όδύσσεια δέν είναι μόνον ,-τηγαι, τού
το  τό  είπε καί ό μακαρίτης ’κξαρχόπουλος, ούτινος 
ευτυχώς κ’εύκαίρω; τούς στίχους ένθυμήθημεν τώρα.

ιι Ό  "Ομηρος ιΤναι π  η γ ή ,
'Όχου χ ο τ ίζ ί ΐ τή·/ γή,

Ά λ λ ’ e’ v ï i  χαΐ τ ό  χ  ρι6όλι τοϋ χόομου,
'Όχου έμ β ϊίν ιι τινύς μ ί τή ν ταμχχχέρχ του 

Δ ιό  νά χάρη τόν άέρχ του.ν

Αίωνία ή μνήμη σου, άνερ πολύτιμε ! Σύ κ’ έδώ 
μ’ εσωσας έκ τών -χειρών a Χαλδαίων, τών σο- 
χαδαίων καί άηδέων,» καθώς ώνόμαζες τούς λογίους 
τού υπερθετικού βαθμού.

α Τής δέ littérature, τουτέστι τού συνόλου τών 
ελληνικών γραμμάτων, εξακολουθεί ό Κ. Μ. είναι 
di-ο μ έρη , όχι προϊόντα" προϊόντα δ ’ είναι ¡/.όνον τής 
.1 οιητιχής τ ε χ ιη ς  τώ ι· '¿Λ .Ιή/ ω r ,  τής εΛΛηηχής 
.ιοιήσεωc. »  "Ο τι ενταύθα τήν λέξιν - p o ï l r  μετα
χειρίζεται όΚ . Π. κατά τήν πάγκοινον μεταφορικήν 
σημασίαν, όπως τό  έν τα ϊ; ξέναι; γλώσσαις product, 
produit, production, κτλ. καί τό  παρά τοίς άρχαίοις 
xap.toc, τούτο είναι φανερώτατον έκ πρώτης όψεως. 
Ό τ ι  δέ γαλλιστί π. χ. κάλλιστα καί λογικώτατα 
δύνασθε νά εΐπητε: « lap cës iee t les arts sont les 
plus belles productions de Γ esprit humain»,ή a Les 
méditations poétiques de M. de Lamartine et les 
Orientales de ΛΙ. V. Hugo sont les plus belles pro
ductions de la littérature français^ au X IX  siièe, 
καί τούτο είναι έπίσης φανερόν. Έάν όμως ελθη, 
τ ις  καί σάς είπη «όχι, αί προτάσεις σας είναι ήμαρ- 
τημέναΐ" πρέπει νά εΐπητε «  La poësie et les arts 
font partie de l’esprit humain» καί a Les méditati
ons poëtiques de M . de Lamartine et les Orientales 
de Μ , Y . Hugo font partie delà litteratnre française 
au X iX  siècle, »  ή a Les méditations de M. de 
Lamartine et les Orient, de Μ . V . Hugo sont les 
plus belles productions du génie poétique des Fran
çais ή de la poësie française au X IX  siècle, »  τ ί

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . G3

νά τώ  άποκριθήτε, σάς παρακαλώ, άναγνώστα ; Εί- 
πέτε τον σχολαστικόν, καί άς έχω έγώ  τήν άμαρ- 
τίαν. Καί τούτο κ’ έκείνο δύναταί τις νά είπη λο- 
γικώς καί όρθώς, άλλ ’ άλλη ή έννοια ταύτης τής προ- 
τάσεως καί άλλη έκείνης. Όμοιοι; καί έν τώ  περί ού 
ό λόγος τεμαχίω καί ή πρότασις τού Κ. Π. είναι λο
γική καί όρθή καί ή τού Κ . Μ. λογική καί ορθή" 
στρεβλόν καί άλογον είναι μόνον τό  διανόημα τού 
Κ . Μ. ό τι σφάλλεται ό Κ. Π. καί ότι τόν διορθόνει 
άνταλλάσων τήν πρότασιν έκείνου, μέ άλλην πρό 

τασιν διαφόρου έντελώς έννοιας.
Τοιαύτηή οίξία καί τών δώδεκα γλωσσικών παρα

τηρήσεων, όσας έκαμεν ό Κ . Μ. εις τήν ιστορίαν τού 
Κ . Π. Ήλπίζομεννά θέσωμεν εις τό  φυλλάδιο·/ τούτο 
καί τό  τέλος τής άντεπικρίσεως ταύτης, άλλά ό έκ 
τής ξηράς καί αηδούς ταύτης ένασχολήσεως κεφαλό
πονος μάς αναγκάζει νά διακόψωμεν ένταύθα τό  άρ- 
θρον. Έν τοίς έξής θέλομεν ΐδτι οποία τ ις  ή γλώσσα 
τώ ν  δύσκολων τούτων Απολλωνιών καί Άρ ιστά  ρ-

ίων, καί όποιον έν γένει τό  φιλολογικόν καί παι- 
αγωγικάν περιοδικόν τω ν σύγγραμμα.

Β.

(Έ . τ ε τ α ι  τό  τε'Λος.)

Σΐ.ΝΤΟΜΟΣ 1ΣΓΟΙΜΚ.ΙΙ ΕΠΟΨΙΣ

τοϋ Ποιηχο'ο J u a io o  <Lr0 r<5>" ά ρχα ία ν  χρόπύΥ

μ έ χ ρ ι τή ζ  εχεστώσης ίχα τονταετηρ ίδος.

(Συνέχ. xal -τέλος. φυλλάδ. 266.)

—οοο —

01 συγγραφείς άμφισβητούσιν άν ot άρχαϊοι Γερ
μανοί είχον ιδίως γνώσιν ποινικού τίνος δικαίου, ή 
0/ι, καί ποίον ορισμόν έδιδον τού έγκλήματος, δηλ. 
έΟεώρουν αύτό ώ ; απόρροιαν τής θελήσεως καί προ- 
θέσεως τού αδικούντος, καί επομένως έτιμώρουν άνα- 
λόγως τής εΰθύντ.ς καί καταλογισμού, ή ώς τ ι  τυ- 
χαϊον καί εξωτερικόν, έπομένως ή ποινή έσταθμίζετο 
άπό τό μέγεθος τής προςγινομένη; έξωτερικής πραγ
ματικής ζημίας ; Διά τό πρώτον ζήτημα ή έπικρα- 
τεστέρα γνώμη είνε, οτι οί άρχαϊοι Γερμανοί αρκούν
τω ς έννόησαν τάς ποινικάς άρχάς, καί άναλόγως τού 
τό τε  πολιτισμού τω ν τάς έφήρμοζον εις τήν πρά;ιν. 
II δόξα αυτη έχει πλείστους ϋπερασπιστάς, μάς φαί
νεται δέ καί όρθοτέρα τής γνώμης τών πρεσβευόν· 
των τό εναντίον.

Επίσης διά τό  δεύτερον ζήτημα υπάρχει διαφωνία 
μεταξύ τώ ν νομομαθών" άλλ’ή ύπερισχύουσα γνώμη 
είνε, ότι οί άρχαϊοι Γερμανοί μάλλον έλάμβανον ύπ’ 
ό ΐιν  τό έξωτερικόν αποτέλεσμα της πράξεως, ή τήν 
θέλησιν καί ευθύνην mevitum αύτού τού πράττοντος 
άτόμου. (α)

( · )  W ild » S lr .fr .ch l der germaneo. Σι\. 1 16— Ι ό ί .

Zarhariar. Versuch der Verhrechen Β :ίλ. Λ '. Ι ε λ . 1G3.
Ahegg. Unlersachuogc·. Σ «λ . 238.

Itoggc. G ericü tirena  der Ger maoea.

Τό πανάρχαιον ποινικόν δίκαιον τώ ν  γερμανικών 
ουλών έχει Σκανδιναυϊκήν καταγωγήν, έστηρίζετο 
δέ έπ ίτής τό τε  ιδέας τής οικογένειας καί φυλής gens" 
ή οικογένεια ύπεχρεούτο καί καθήκον είχε νά έκδι- 
κήται κατά τού άδικήσαντος, όστις μόνον τό τ ε  δ ιέ 
φευγε τήν έκδίκησιν, άν έπροτίμα τό πρόστιμον" 
ήτοι, τήν άπότισιν Busse, δ ι ής, οϋτως είπεΐν, έξι - 
λεουνετο ό άδικηθείς. Η άντιπροσώπευσις αυτη τού 
άτόμου παρά τής οικογένειας προήρχετο άπό τό  άτε- 
λές καί άρτισύστατον τών τό τε  πολιτειών. Κ α τ  ε 
κείνου: τούς χρόνους τό άτομον, ώ ; τοιούτον, δέν εί- 
χεν ούδεμίαν σημασίαν, ή οικογένεια και φυλή ήτο 
τό πάν, καθ’ ών άντανακλάτο πάσα προσβολή ή ά- 
δικία, τήν οποίαν τις προσήνεγκεν εις ένα τώ ν μελών 
αϋτής, καί διά τό όποιον αδίκημα εδικαιούτο πρός 
άμυνάν της ή οικογένεια νά ίκανοποιηθή διά τής φο
νικής έκδικήσεως, Racherecht, ή διά τής άποτίσεως 
καί άποζημιώσεως κατά τήν γινομένην έκτίμησιν. 
Bussrecht, fredus, muleta, poena, satisfactio (a).

Κατά τάς τό τε  έννοιας τού δικαίου καί τής πολι
τείας, ό άδικών έθεωρείτο ότι διά τής εγκληματικής 
πράξειός του ταράττει τήν γενικήν ειρήνην Friedens- 
brueche, καί ώς κοινόν εχθρόν έκαστο; εδικαιούτο 
νά φονεύσ·/)" δηλ. διετέλει εις Friedlosigkeit, έστε- 
ρείτο δέ καί τής περιουσίας του πρός όφελος τού άδι- 
κηθέντος, Fehderecht. Ô Τάκιτος πολλαχοΰ άναφέ- 
ρει αύτήν καί έτέρας ποινά; ώ ; δημοσίας τάξεως, ά- 
πάσα; έκτελουμένας άπό τήν προσβληθείσαν φυλήν 
ή κοινότητα, π. χ. άπαγχόνοπν τού προδότου ή δρα- 
πέτου. proditores, transfugal, τού πνίγειν εις ϊλώδει; 
τόπου; τού; δειλούς, άργούς, καί άτιμους, iguavi, 
imbelles, Corpore infames, καί ή μοιχεία έτιμω- 
ρείτο καί ή ποινή έκτελείτο παρ αύτών τώ ν συγγε
νών τής μοιχού, δηλ. τής άποκόπτετο ή κόμη. καί 
γυμνήν περιέφερον εις τό χωοίον, ί'σως πρός παρα
δειγματισμόν. Εξ όσων λοιπόν ό Τάκιτος άναφέρει, 
άναμφιοβητήτω; εξάγεται, ότι, καί εις αυτούς τούς 
παναρχαίου; χρόνους οί Γερμανοί είχον ποινά; δημο

σία; τάξεως. (β)
11 φυλή τών Φράγκων συνετέλεσε κατ’ εξοχήν εις 

τόν πολιτισμόν τών λοιπών Γερμανικών ουλών, διό
τ ι  είσαγαγούσα πολλά; Ρωμαϊκά; άρχάς, έβελτίω- 
σε τό άστυκόν δίκαιόν της, μετέβαλε τήν ιδέαν τής 
κοινότητα;, καί άντί τών διεσπαρμένων νομαδικών 
φυλών άποκατέστησε πολιτείαν μέ ευνομίαν αρμόδιον 
τής έποχής. Τοιουτοτρόπως διά τού χρόνου άπασαι 
αί Γερμανικαί φυλαί έσύστησαν μονίμους μοναρχίας, 
αί μικραί δέ αύται πολιτείαι συστηματοποιηθεϊσαι, 
διά ποικίλων νόμων Lex Salica, Ripuaria κ τλ. διέκρι- 
νον τό  δημόσιον άπό τό  άστυκόν δίκαιον, καί τήν 
πολιτείαν συνεκέντρωσαν εις τό πρόσωπον τού άνω- 
τάτου άρχοντος τής βασιλεία;" τόν δέ παραβάτην καί 
μή σεβόμενον τούς νόμου; έθεώρουν ώ ;  ταράττοντα 

! τήν γενικήν ειρήνην, καί ώ ; συνωμότην κατά τής έ-

I (α) W ilda αύτίβι Σ ϊλ . 160............
(β ) Tacilus gemianía. K tea V  6, 12, 19, 21. x » l  W ü i»  
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ξουσίας. Επεβάλλαντο δέ εί; αύτόν τραχεϊαι καί σκλη
ρότατα·. νοιναΐ κατά τα ; ίσχυούσας Ρωμαϊκά; άρ
χά;. Οϋτω τα  αδικήματα κατά ιδιωτών, φόνο;, άρ 
παγή, κλοπή, πυρκαϊα, καί άλλα ¿τιμωρούντο μέ θά 
να τον, μέ σωματικά; 8r.ii.οσίου; ποινά;, καί μέ μειώ
σεις τής περιουσία;' μόνον τά  εγκλήματα δούλων 
κατά τών Κυρίων των κατ’ εξαίρεσιν εϊ; τινα Γερμα - 
νικά κράτη ¿τιμωρούντο κατ αυθαίρετον τού κυρίου 
τω ν  μέ σωματικά; η θανατικά; ποινά;. Αλλά συνέ
πεια τσύ ‘ Ρωμαΐσμοΰ άπασαι αί δημοσίαι ποιναί ή- 
δύναντο να άντικατασταθώσιν δι’ άποτίσεω; μια; 
άποζημιώσεως, Busse compositio, πρό; όφελο; τού 
άδικηθέντο;, άν καί οί κατά καιρού; Βασιλείς παντί 
σθένει έπροσπάθουν νά περιστείλωσιν τή ; δημοσία; 
ποινή; τήν άντικατάστασιν, δ ιότι οϋτω έματαιούτο 
ό σκοπό; τής ποινή; ή τ ι; προύτίθεται τόν άδικήσαν- 
τα  καί τού; άλλου; νά έκφιυβίση. Ούχ ηττον εί; 
τά ; Γερμανικά; έπικρατεία; ¿θριάμβευε καί τό  θεο
κρατικόν στοιχεϊον, διότι οί κληρικοί διά τής επιρ
ροή; τω ν πολυειδώ; άνεμιγνύοντο καί εί; αΰτό τό 
ποινικόν σύστημα, καί πολλάκι; αύτεπαγγέλτω; καί 
κατά τό  δοκούν ¿τιμωρούν αξιοποίνους πράξεις. (α ) 

Εί; τήν I'. καί Ι.\'. εκατονταετηρίδα διά τή ; σχο
λή; τών γλωσσογράφων έγενικεΰθη τό ‘Ρωμαϊκόν 
δίκαιον καί ήρξατο νά τηρήται ώ ; Νομοθεσία αύτο-1 
κρατορική, οί δέ μονάρχαι τή ; Γερμανία; Οεωρούντε; j 
¿αυτού; διαδόχου; τού Ιουστινιανού, διέδωκαν καί { 
έδρείωσαν τά ; ‘Ρωμαϊκά; άρχά;' εί; τούτο δέ συνέ- 
πραζεν καί ή επιστημονική μελέτη τού δικαίου εί; τά ; 
Λομβαρδικάς νομικά; σχολά; όπου δογματικώ; έδι- 
δάσκοντο όλοι οί κλάδοι τή ; νομική; έπιστήμη;, 
καί οϋτω; τήν ΙΒ’. εκατονταετηρίδα τό ‘ Ρωμαϊκόν 
δίκαιον μετά τών διαφόρων νόμων τή ; Βασιλεία; 
Beicjpsgesetze ητο τό έν ισχύει.

Αλλά τό  ποινικόν δίκαιον τών Γερμανών δέν ητο 
ίδίω; τό  καθαρόν ‘ Ρωμαϊκόν, άλλά συνδεδεμένον μέ 
τό  τών έθίμων, μέ τά ; άρχά; τού κανονικού δικαίου 
καί μέ τά ; ποικίλα; Γερμανικά; διατάξει;, όπως αύ- 
τα ι εί; τήν πράξιν διεμορφώθησαν, πυρήν τών όποι
ων πάντοτε ύπήρξεν τό  ξενικόν στοιχεϊον καί ή συ
νήθεια, χωρίς ποτέ νά επικράτηση ίδίω ; συστηματι
κή ιθαγενή; ποινική νομοθεσία, (β )

Τήν ΙΕ', έκατονταετηρίδα Μαξιμιλιανό; ό Α'. 
συνέταξε ποινικόν νόμον όστι; ίσχυσεν ε ϊ ;  τινα ; γερ 
μανικά; χώρα;, έδημοσιεύθη δέ τό  1500 έτο;" άλλ’ 
επειδή προϊόντος τού χρόνου έκορυφώθησαν αί Ιριδε; 
καί αιτιάσεις, έπολλαπλασιάσθησαν δέ αί αιτήσει; 
μια; κοινή; καί μονίμου ποιν. νομοθεσία;, Κάρολο; ό 
Ε ένέδωκεν εί; τήν γενικήν ταύτην έπιθυμίαν, καί διά

( ι )  W  ilda αύτίΟ. Σε).. 22 5 , "20 , 4 S I . . . .  Luden Dcu- 

scl.c · gcschïcIilG I I I  Σε/.. 32S.— Pardessus loi Solique Σελ. 
656 . . . .  M ille rm a ior gu Feuer bach Σελ. 12— 16. Taciius. 

de inoribus gerrn. Montesquieu. Βι6λ. 18. Κ ε ,λ . 31. Slcin 
ges-hiclilc des Frauk. Sis Ilecbls.

(6 ) Satigny. Geschichte Tou.. I l  Σ ελ. 273.

Hosshirt Gescchihle I .  Σ ελ. 208............
Zoepfl Rs. G.

τού περιβοήτου ποιν. νόμου γνωστού υπό τό όνομα 
Καρολίνα Constitut io Criminaiis Canjlinae δημοσιευ- 
θέντο; τό 1532 ' έθεράπευσεν τήν άμεσον ταύτην α
νάγκην. 0  νόμο; ούτο; εϊχεν βάσιν τήν Ban bei -  
gensis, συνταχθεϊσαν τό  1507 παρά τού νονομα- 
0ούς ευπατρίδου Schwarzenberg, όστι; διά τή ; πο
λυχρονίου πείρά; του, καί διά τής μελέτης 'Ρωμαϊ
κών. Ιταλικών, καί Ιθαγενών Νόμων, συνέγραψε σύ· 
νολον ποιν. νομοθεσία; άρμόζουσαν καί κατάλληλον 
εί; ¿κείνου; τού; χρόνου; καί λαούς, καί ή τι; ώ ; πηγή 
πολύ συνετέλεσεν εί; τήν άνάπτυξιν τού Δικαίου εί; 
τού ; μεταγενεστέρου; χρόνου;.

Τή; Καρολίνα; ή αρχή. έφ ή; ή ποινή έστηρίζετο, 
ήτον ή έκφόβισις, συνδεόμενου μέ τήν άρχήν τή ; 
ασφαλεία; καί δικαιοσύνης, άρχαί αΐτινε; πολύ επε
νέργησαν εί; τήν ήπιότητα καί τό μέτρον τών ποι
νών ;α). Α λλ ' ό νόμο; τή ; Καρολίνα; ήτον ατελή; 
μή προβλέπων όλα τά  είδη τών έγκλημά των, αύτή 
δέ ή έλλειψι; άνεπληρούτο παρά τού δικαίου τών 
έθίμων, καί παρά τή ; έλευθερίας ή τι; έδίδετο εί; 
τόν δικαστήν κατ’ άναλογίαν τών γεγραμμένων νό · 
μων νά τιμωρή τά  λοιπά αδικήματα μέ άναλόγου; 
ποινα;' ό νόμο; ούτο; διέγραψε πρό; τούτοι; καί 
πολλά; δικονομικάς διατάξει; καί τύπου; διά τήν ά- 
πόδειξιν, καί ύπεράσπισιν τού κατηγορουμένου. Τό 
παράδειγμα τού Μαξιμιλιανού καί Καρόλου ήκολού- 
θησαν καί έτεροι τών Γερμανών ήγεμόνων. Τό 1535 
έδημοσιεύθη ό ποιν. νόμο; Φιλίππου τού γενναίου διά 
τήν ήγεμονίαν τού Hessen, άλλοι δέ ήγεμόνες πα- 
ρέλαβον τήν Καρολίναν μέ τινα; τροπολογία; καί 
προσθήκα;, τή ; dausala salvatoria στενώ; έπιφυλα- 
χθείση;- έν γένει δέ ή Καρολίνα ήτον ό τύπο; τών 
διαφόρων νομοθεσιών τού 1ST' αίώνος συμπληρουμένη 
διά τώ ν  διαφόρων έγχωρίων διατάξεων, territorial— 
gesetzgebungen.

Περί τά  μέσα τού 1ST', αίώνο; τό  ποινικόν δίκαιον 
μετέβη εί; χεϊρα; τώ ν λογίων καί εί; τά ; έδρα; τώ ν 
Πανεπιστημίων, λαβόν ολω; επιστημονικήν καί δ ογ
ματικήν φάσιν, δπερ ούκ ολίγον συνετέλεσεν εί; τήν 
άνάπτυξιν τή ; έπιστήμη; κατά θεωρίαν καί πράξιν, 
καί εί; τήν εφαρμογήν όσον οιόν τε  υγειών άρχών. 
Εκτοτε ήρχησαν οί Ιταλοί συγγράφει; έπιστημονι- 
κώ; καί μεθοδικώ; τό ποιν. δίκαιον νά επεξεργά
ζον τα ι, καί τά ; διαφόρου; νομοθεσία; νά βασανίζωσι 
καί σχολιάζωσιν, εί; τούτο κατέγινον καί πολλοί 
γερμανοί μέ μεγάλην έμβρίθειαν, ενταύθα άρκούμεθα 
μόνον τού; κορυφαίου; τού ΙΖ αίώνβ; νά άναφέρωμεν, 
ητοι τόν Berlieh, καί Carpzov, οϊτινε; εχοντε; ϋπ’ 
όψιν τού ; προγενεστέρου; τω ν  συγγραφείς ’ Ιταλούς, 
Ισπανού; καί Γερμανούς, ήδυνήθησαν τό  ποινικόν δ ί
καιον δογματικώ; καί κατά μεθοδικήν θεωρίαν νά 
έπεξεργασθώσι, καί οϋτω τήν πράξιν καί έφαρμογήν

(6 ) Koesllin . Neue Revision Σελ. 682. Zoepfl Bamberger 
Recht. He file r . S ir . Recht, Σ ελ. 13 . . .  .

S taats-Leiicoa. t .  Carolina, xat Compositionen-Sisicm.

έάανόνισαν (α). Αλλ’ εί; τά : διαφόρου; ταύτα ; θεω
ρία; καί ποιν. νόμου; τής Γερμανία; καί έν γένει εί; 
παν ποι ικόν σύστημα ¿κείνη; τή ; έποχή; ύπερισχυεν 
ή ώμότη; εί; τά ; ποινά;, διότι ό>: εϊρηται άπαν τό 
ποιν. οικοδόμημα ώ ; άρχά; παρεδέςατο τήν έκφό- 
βισιν καί ασφάλειαν, άρχά; αϊτινε; καί τά ; βασά 
νου; ανέχονται, καί ούδέν άνάλογον μέτρον ποινής 

καί αδικήματος ττ.ρούσιν.
Η θεωρία τού Carpzov έπερειδομένη επί τή ; Κ α 

ρολίνα; έπεκράτησε σχεδόν έπί ένα ολόκληρον α ι
ώνα ώ ; αυθεντία autorité, καί ή έπιστήμη Ιμεινεν έ 
π ί πολύν χρόνον στάσιμο;, έω; ού τόν I I I ',  αιώνα 
υπό τήν έπίρροιαν τή ; άναγεννηθείση; φιλοσοφία; ήρ · 
χισε νά νεωτερίζηται καί μεταβάλλεται-

0  φιλόσοφο; καί νομομαθή; Γρότιο; πρεσβεύει εί: 
τήν θεωρίαν του, ό τι παν θετικόν δίκαιον, jus 
sociale, καί αύτή ή πολιτεία κατά συνθήκην ύφί- 
στανται, δέν χωρίζει δέ τήν ήθικήν άπό τό δίκαιον. 
Εί; τήν ποινικήν θεωρίαν του παραδέχεται τήν άπό 
λυτόν καί σχετικήν ανάγκην τή ; ποινή;, ώ ;  άναγ- 
καίαν ήθικήν απόρροιαν τού αδικήματος, άφ’ ετέρου 
δέ ό τι ό αδικών δέν πρέπει νά ϋποφέρη, ύπεράνω τού 
βαθμού τή ; ευθύνη; του, meritum, ούτε περισσότε 
ρον ή ότι αύτό; ¿μελέτα καί μετά τή ; θελήσεώ; 
του διέπραξεν. 6  Γρότιο; παραδεχόμενο; τήν ισό
τη τα  τώ ν ανθρώπων, λέγει ή ποινή έπιβαλλομένη 
παρά τής πολιτεία; δέν πρέπει νά προτίθεται μόνον 
νά τιμωρή τινα quia peceatum, διότι τό τε  ή ποινή 
ήθελεν εϊσθαι βάναυσος έκδίκησι;, άλλά τουναντί
ον σκοπόν νά εχγι άφ’ ένό; τήν βελτίωσιν τού άδι· 
κήσαντο;, άφ’ έτέρου δέ διά τής έκφοβίσεω; καί τού 
παραδειγματισμού νά άποτρέψη τού; άλλους άπό 
τά  άδικήματα, εξαιρεί δέ άπό τόν ποινικόν ορίζον
τα  τήν τιμωρίαν τή ; συνειδήσιως, actus mere 
illterni, όταν αύτή δέν διαχέη άποτελέσματα εί; 
τόν έξωτερικόν κόσμον, θεωρεί δέ ακαταλόγιστους 
τά  actus inevitabiles humanae naturae, καί τά ; 
πράξεις ¿κείνα; αϊτινε; ούτε άμέσω; ούτε πλαγίω ; 
ένδιαφέρουσι τήν πολιτείαν, ούτε τινα βλάπτουσιν ή 
ζημιούσΓ στηρίζει δέ τήν θεωρίαν τής ποινή; ποτέ 
μέν εί; τήν βελτίωσιν ποτέ δέ εί; τήν ασφάλειαν καί 
έκφόβισιν. Τήν θεωρίαν τού Γροτίου ιός πρό; τό δη
μόσιον καί ποινικόν δίκαιον ήσπάσθησαν τά  πλεΐστα 
τώ ν  τότε εύρωπαΐκών πεπολιτισμένων έθνών. ,β)

Η  φιλοσοφία τού Γροτίου ήτον ή κρηπί; τή ; θεω
ρία; τού Pufendorf, όστι; ένεωτέρισε μόνον, εί; τόν 
όριστικόν αποχωρισμόν τή ; ήθική; ‘άπό τό  δίκαιον, έ- 
παγίωσε δέ τήν πολιτείαν ώ ; τό μόνον μέσον τή ; 
ατομικής καί αντικειμενική; ύπάρξεω; τού άνΟρώ- 
που. (γ )

I I  A  N

(α ) Mitlcrnuiier. Strafverfahren.Τομ. A', g  1 7 — 19. 
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Τά  φιλοσοφικά συστήματα τού Hobbes, Thoma 
sius Cocccjus καί άλλων, άν καί εϊ; τινα διάστασιν 
διετέλουν, συνεδέοντο δμως διά τής θεωρία:, ό τι τό 
δίκαιον καί ή πολιτεία δέν ειχον διάφορόν τινα 
σκοπόν, άλλ' ένα κοινόν προύτίθεντο δηλαδή τήν ευη
μερίαν τού άτόμου, του  ί'; ώ, κατά φυσικήν δέ συνέ
πειαν έθεώρουν τό άδίκημα ώ ; επικίνδυνον πράξιν, 
ώ ; έπαπειλούν τήν γενικήν ευημερίαν καί ισότητα, 
καί επομένως άξιόποινον.

Ο φιλόσοφο: Kant χωρίσα; τήν αρετήν άπό τό 
δίκαιον, έχάραξε τά  όρια τή ; πολιτείας όριστικώτε- 
ρον, ώρισε τόν ορίζοντα τή ; ήθική;, καί έθεσεν ώ : κύ
ριον καί πρώτιστον σκοπόν τή ; πολιτεία; τό κοινόν 
καλόν das beste, τό  όποιον μόνον διά τή ; ελευθερία; 
κτάται. Κ α τ ’ αύτήν τήν φιλοσοφίαν ό προορισμό; τή ; 
ποινής δέν είνε ούτε ή βελτιωσις, ούτε ή έκφόβι- 

I σι;, έν ολίγοι; δέν εινε μέσον πρό; τινα σκοπόν, 
άλλά ή ποινή θεωρείται άπολύτω; ώ ; αναγκαία ά· 
πύρροια τής διαταράξεω; τής γενική; καί έννόμου 
έλευθερίας. Τοιαύτα καί άλλα ε'νε τά  γεννηθέντα 
φιλοσοφικά συστήματα εί; τόν I I I . αιώνα τά  όποϊα 
έτυχον εκ τώ ν Νομοδιδασκάλων πολλ.ούς οπαδού;, ώ ; 
έκ τή ; ποικιλία; δέ τώ ν θεωριών έπί πολύν χρό
νον άμφιταλαντεύετο ή τύχη τού ποιν. δικαίου μέ- 
νουσα άστατο;, εκκρεμή; καί επισφαλή;, τούτο δέ 
ανωμαλίαν συνεπέφερεν ούχί μόνον εί; τά ; άρχά; 
τού δικαίου τής ποινή;, άλλά καί εί; τήν έφαρμο
γήν, άναλογίαν, καί μέτρον αύτή;.

Διά τώ ν συγγραμμάτων τώ ν περιβόητων άνδρών 
Beccaria Uoltaire, Montesquieu καί Füangieri έ· 
πετεύχθη ρυζική μεταρρύθμισι; τού ποινικού συστή
ματος. Α ί παρ’ αύτών καθιερωθεΐσαι άρχαί καί κα
νόνες αντήχησαν καί εί; αΰτά τά  γραφεία τώ ν ήγε
μόνων καί τέλο ; είσηκούσθησαν οί στεναγμοί τής 
πασχούσης άνθρωπότητος, ή τι; έμαστίζετο άπό τά ; 
βασάνου; καί ώμοτήτα; τού ίσχύοντο; όλεθρίου ποιν. 
συστήματος. Οί ελευθέριοι ούτοι εύεργέται τού αν
θρωπίνου γένους διά τών φιλελευθέρων άρχών καί 
θεωριών ώ ; πρό; τόν προορισμόν τής πολιτείας, καί 
τής ποινής, βοηθούμενοι δέ καί άπό τό επικρατούν 
τό τε  γενικόν πνεύμα τή ; έποχή:, είσήγαγον τήν ι
σότητα καί τόν έρωτα πρό; τήν φιλανθρωπίαν, καί 
άπεσκοράκισαν τά ; φοβερά; καί σκληρά; ποινά;, άν- 
τικατασταθεισών διά τή ; ποινή; τή ; προσωπική; ε
λευθερία; καί τού περιορισμού εί; έπί τούτου κα· 
τηρτισμενα καταστήματα ή φύλακας, ένθα ό εγκλη
ματία; κατά τό  έγκλημα τό όποιον έπραξε τ ιμ ω 
ρείται καί βαθμηδόν βελτιούται. Τά; σωτηρίου; άρ
χά; τούτων τών άνδρών ήσπάσθη όλο; ό πεπολιτι- 
σμένο; κόσμος, καί ώ ;  βάσιν έλαβον άπασαι αί νεώ- 
τεραι ποιν. Ν'ομοθεσίαι τής Ευρώπη; καί αύτή; τή ; 
’Αμερική; όπου τό σύστημα έτυχεν θαυμασίου προό
δου καί παραδειγματική; εφαρμογής.

Εκ τών όσα προηγουμένως άνεφέρομεν συνάγεται 
ότι εί; τούς παρελθόντα; αιώνας οί Νομοδιδάσκαλοι 
έθεώρουν τό  ποιν. δίκαιον ποτέ μέν ώ ; τ ι  θειον έλ. 
θόν εί; χεϊρα; τώ ν ήγεμόνων, ποτέ δέ ώς τ ι  άναγ- 
κχΐον χάριν τού κοινού συμφέροντος, καί ότι ή φιλο.

9.
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σοφική μελέτη τού ποιν, δικαίου i o  ετέρου διχτε 
λέσασα, ώ ; εϊόομεν, πάντοτε εί: άστασίχν καί άσυμ· 
φωνίαν δεν έστερεώθη ποτέ εί: £ν σταθερόν ποινικόν 
σύστημα.

Οί νεώτεροι φιλόσοφοι καί νομομαθείς τής 1Θ' έ- 
κατοντχετηρίδο; έχοντε; ϋπ’ o itv  τάς άρχαία; θεω
ρίας, διήρεσαν αύ:α: εί; απολύτου; καί σχετι
κά:, κατά τήν απόλυτον θεωρίαν ή ποινή εϊνε 
μία δίκαια συνέπεια τού αδικήματος μή άποβλέ- 
πουσα εί; ούδε'να άλλον έμμεσον σκοπόν, ώ ; εινε 
εκείνη, τού Heg··! καί Kant, κατά δέ τήν σχετικήν 
θεωρίαν, ή ποινή αποβλέπει καί εί; άλλον τινα £ννο· 
μον σκοπόν έφ ού και στηρίζεται. Δημιουργοί των 
τοιούτων σχετικών θεωριών υπήρξαν διάσημοι νομο-
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μαθεί;, αί κυρνότεραι δέ εινε, ή θεωρία ή τι; εΐ; τήν 
γενικήν ώφίλε.αν αποβλέπει, ή θεωρία τής βελτιώ- 
σεω; τού άδικήσαντος, ή τής έκφοβίσεως, δι’ ή ; γ ε 
νικώς ή είδικώ; προλαμβάνονται τά  αδικήματα pre
vention, ή τή ; άμύνης, ή τής πολιτική; άποτίσεως 
expiation, Ahbuessung, ή τής δικαιοσύνη; καί άλλαι, 
τήν άνάπτυςιν τω ν όποιων παραλείπομεν ένταύθα, 
διότι δέν έπροτιθέμεθα εί; τήν παρούσαν σύντομον 
διατριβήν τήν θεωρίαν εν γένει τής ποινής νά έρευ- 
νήσωμεν, άλλα μ,όνον έν συντόμω ίστορικώς νά διέλ- 
Οωμεν τά ;  τού ποιν. δικαίου άρχάς παρά τοϊς κν- 
ριωτέροις εθνεσιν (α ).

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ.

Ά ρ α ζ α  τονρχιχή.

ΟΧΗΜ ΑΤΑ ΤΟ ΥΡΚ ΙΚ Α .

 0 0 0 ----

Πολλάκις έγράψαμεν πεεί Κωνσταντινουπόλεως 
έξεικονίζοντε; ήθη καί έθιμα οθωμανικά" άς σπεύσω- 
μεν δέ νά έπισκεεθώμ.εν καί αύθι; αύτήν πριν ό πο- 
λιτισμ,ός, έχθρό; άσπονόο; τών αρχαίων ηθών καί 
εθίμων, με αβάλη τόν σωρόν τών ξύλινων οικιών καί 
τών στενών καί άβατων αυτής οδών εις πόλιν εύρυ
θμον καί τακτικήν·

Ό  Κριμαϊκός πόλεμος, έξησφάλισε μέν, ώς τουλά
χιστον άξιοι ή δυτική Ευρώπη, τήν ακεραιότητα τού 
οθωμανικού κράτους, κατέφερεν όμ.ω; θανατηφόρου 
πληγήν εις τήν πρωτεύουσαν αύτού" διότι πλήθος μ ε 
ταρρυθμίσεων έψηφίσθησαν, καίούκόλίγαι μεταβολαί 
έγένοντο δεκταί. Κλαύσατε, ουλεμάδες, καί ίμάμιδε; 
καί μουφτίδες, λειτουργοί τών τριακοσίων καί τεσ-
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σαράκοντα τεσσάρων τ ζ α μ ίω ι , τών όποιων οί θολοί 

καί οί ¡iira p id íC  ύψούνται μεγαλοπρεπείς υπο τον 
κυανούν ουρανόν τής πόλεως^τού Κ ω νσ τα ν τ ίν ο υ ! Κα
λύψατε μέ τέφραν καί σποδόν τήν κεφαλήν, ω  εμ- 
ποεοι τού Βεζεστενίου, άσπονδοι εχθροί πασης και
νοτομίας! Ενδύματα, θέατρα, ατμόπλοια,άέρειον 
φωτεινόν, δλαι αί εφευρέσεις τής Δύσεως είσβαλλουσιν 
ακάθεκτοι εις τήν κοιτίδα τού ισλαμισμού! Ο χεί
μαρρος είναι άκατάσ-χετος" μικρόν έτι και πάντα Jz- 
λουσιν άφανισθή άπό προσώπου τής γης.

Ά λ λ ο τε  δέν έβλεπες εί; τάς όδούς τή ; Κωνσταν-
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τινουπόλεως είμή άμαξας έλαυνομένας ύπό βραδυκί
νητων βοών, ώ ; παριστάνει ή παρατιθεμένη είκών" 
σήμερον όμως τά  ευρωπαϊκά οχήματα, συρόμενα ύπό 
συνωρίδος σφριγόντων ίππων ύποκατέστησαν έκεΐν α.

Εις τήν ’Ασίαν ταξειδεύουσιν επί καμήλων, οίκο- 
δομ.ούντε; ούτως είπεΐν έπ’ αύτών χιόσχιον, έν ω  κά- 
θηνται τά  μέλη μιά; οικογένειας, ώς φαίνεται εί; 
τήν κατωτέρω εικόνα. Τ ί; οιδεν έάνό γραφικός ούιος 
τρόπος τού ταξειδεύειν διαρκέσγ έπί πολύ, άφ’ού ήρ- 
χισαν νά κατασκευάζωσι σιδηροδρόμους ·,

Οικογένεια  ΐονρχ ιχη  ταζειόενονσα.

ΜΑΡΘΑ Η  ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΣ.

(Συν ίχ . 15c φυλλ»8. 263. 2C6 χαϊ 267).
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Ο τ» ή Μάρθα έμεινε μόνη μέ τήν Μαρίαν ή οικία 
¿φάνη αύτή απέραντος. Επρεπε νά τακτοποινσωσι 
τούς λογαριασμούς, νά πληρώεωσι τά  μικρά χρέη, 
ν’ άνοίξωσι τάς ίματιοθήκας καί τά  κιβώτια, νά έξε· 
τάσωσι τά  έγγραφα" όλα δέ ταύτα κατέθλ.βον τήν 
Μαοίαν" όθεν ή αδελφή της φοβουμένη μή άσθενήση,, 
τήν παρεκάλεσε νά άναθέστ. είς μόνην αύτήν τάς έο-

γασίας. Αύτή δέ ή σταθερότης καί ή ανδρική τη : ε
νέργεια κατέπλνξαν τόν Πεοερώ, όστι; μετά τόν θά 
νατον τής Κ. όρβινιύ έπλανάτο ώ: σώμα ά·ευ ψυχής.

—  Πού ευρίσκετε, ήρώτα τήν Μάρθαν, τήν δύνα- 

μιν νά κινήσθε τοσον ;
—  Βλέπω καί λνσμονείτε τό έπώνυμόν μου, άπε- 

κρίνετο ή Αεικίνητος" ανάγκη δε σήμερον εϊσ.ερ ποτε 

νά τό πραγματοποιήσω.
Επειδή δέ έβλεπεν ή Μάρθα τήν μεγίστην άθυ- 

μίαν τού ταλαίπωρου δικηγόρου, ήθελησε νά ένθαρ- 

ρύννι αύτόν.
—  Κομίζετε, ειπεν αύτώ μίαν τών ημερών, ότι
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ή θεία μου θά ευχαριστείτο εάν σάς έβλεπε μέ χέρια 
σταυρωμένα, καί μέ νοΰν ακίνητον; ήςεύρω ο τι τήν 
ήγαπούτατε’ λοιπόν βοηθήστε με . . .

Καί εγχειοίσασα αύτώ δέσμην εγγράφων, τόν ώ 
θησε πρός μικρόν δωμάτιον καί ειπεν"

—  Εμβάτε έδώμέσα, φ ίλτατε όκνηρέ, καί καθα
ρίσατε αύτά τά  παλαιόχαρτα.

Η δραστηριότη; καί ή έξι; παρέφερον ενίοτε τήν 
.Μάρθαν, ώ στε ένώ έξήλεγχε τού ; λογαριασμού; 
όσου; έφερον πρό; αϋτήν έξωθεν ή έτακτοποίει τα  
τη ; οικίας, έτερέτιζε. Τότε ή Μαρία, ήτις είχε γε- 
νεί κάτωχρος καί ισχνή έλεγεν άποροϋσα’ Θεέ μου ! 
τραγουδεϊς ! — II δε Μάρθα άαπαξομένη αϋτήν ά- 
πεκρίνετο" —  Ο,τι είμπορεί τ ς  κάμει.

Ποτέ κληρονομιά δεν υπήρξε τόσω περιπεπλεγ
μένη οσω ή τής Κ . Ορβινιύ, χάρις εί; τόν σύζυγόν 
τη ;" δάνεια, ϋποθήκαι, συναλλάγματα όλα τά  έβλε 
πες διά μιας εί; τήν περιουσίαν της. Ó Πεσερώ, ζω ο 
γονούμενο; άπό τήν οσμήν τών δικογραφικών φακέλ- 
λων, καί άπό τήν επιθυμίαν του νά φανή ωφέλιμο; 
εί; τά ; δύο νέα;, ίσως δέ καί διότι απάντα συνεχώς 
τό όνομα τής αγαπητή; του Κ. όρβινιύ καί τά  ίχνη 
τή ; αγαθής τη ; καρδίας, ένησχολήθη μετ’  έπιστα 
σίας εις τήν διάλυσιν τού χάους εκείνου, ό τε  δε 
μ ετά  τινα καιρόν ή Μάρθα τόν ήρώτησε νά είπή κα
θαρά τ ί  έμειναν, αύτό; άνυψώσας τήν κεφαλήν’ — Νά 
είπώ καθαρά τ ί  έμειναν ! άπεκρίθη" μέ άρέσκει ή έ 
ρώτησις’ αταξία καί σύγχυσις επικρατούν εί; τά  δ ι
κόγραφα αύτά.

—  Μήν δυσκολεύεσθε νά είπήτε τήν αλήθειαν’ 
δέν μένει τίποτε ;

—  όχ ι όλω; διόλου’ σάς μένει τουλάχιστον αύτή 
ή οικία.

— - Καλά, έχομεν πού νά σκεπάσωμεν τήν κεφα 
λήν μα;’ καί έπειτα ;

—  Επειτα, δέν -ήξεύρω.

—  ί ί ! άνεφώνησεν ή Μαρία, έγώ Οά έμβώ εί; μο- 
ναστήριον.

—  Μοναστήριον! άνέκραξεν ή Μάρθα’ εκείνο εις 
τό όποιον θά βάλη; τήν μετάνοιάν σου δεν έκτίσθη 
ακόμη.

11 άπόφασι; τή ; Μαρίας δέν άπεδείκνυε γενναιό
τητα" ώς τά κλαδία τή ; ιτέας τά  λιγύζοντα καί ΰπό 
τήν έλαφροτέραν πνοήν, οίίτω καί αύτή έφρόνει εύ- 
κολώτερον νά ένόώση ή νά παλαίση. Εκτείνασα εϋ 
Ού; τά ; χείρα; καί έναγκαλισθείσα τήν άόελφήν της' 
— Τί θά γίνωμεν ; ήρώτησε.

—  Τ ί θά γίνωμεν; άπεκρίθη μετά τινο; άνυπουο- 
νησίας ή Μάρθα* θά γίνωμεν πτωχαί.

Μετά τινα; ήμερα; ό Κ. Πεσερώ τελειώσα; τήν 
πολύμοχθον έξέτασιν τών εγγράφων, ήλθε σ/εδόν 
εύθυμο; εί; τήν αίθουσαν όπου τόση φαιδρότη; έπε 
κράτησεν άλλοτε, καί έκραξε’

— · Καλαί μου κόραι ! είσθε όλιγώτερον πτωχαί 
άφ όσον ένομίζετε.

—  Α  ! άνεφώνησεν ή Μάρθα.
—  II Γριζόλ εί·/ έδική σα;’  τά  χρέη έπληρώθη- 

σαν καί τό υποστατικόν σάς ανήκει.
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—  Καλά! άνεφώνησε μετά φαιδρότητος ή Μάρθα* 
ιδού είμεθα κύριαι πενήντα κεράσι ών.

Η εϊόησις τού Κ. Πεσερώ ήτο όπωσούν έξωγκω- 
μένη’ δ ιό τι ή Γριζόλ ήτο μικρόν κτήμα, παρα
κείμενον εϊς μικρόν δάσος προάγον φρύγανα καί ξύλα, 
καί πάλαι ον παράρτημα σημαντικού υποστατικού τό 
όποιον κατεβρόχθισεν ό Ορβινιύ. Α ί πεντήκοντα κερα- 
σε'αι τά ; όποιας άνέφερεν ή Μάρθα ήσαν έντό; κηπα- 
ρίου, ούτινο; τά  άνθη έλαφυραγώγουν άλλοτε αί δύο 
άδελφαί. Πλησίον δε αύτοϋ έκειτο οικία βλέπουσα 
πρό; μεσημβρίαν, φαιδρωπός, περικυκλουμένη άπό 
ρόδα καί διάνας, καθαρώ; συνεσκευασμένη καί χω 
ρητική έπτά ή όκτώ άνθρώπων. Εύθύς τήν επιούσαν 
αί δύο άδελφαί έπεσκέφθησαν τό  ελεύθερον χρεών υ
ποστατικόν’ τό  κηπάριον έχοησίμευεν άντί μ εγά 
λου κήπου όπως έχουσιν αί σημαντικαί έπαύλεις, μέ
ρος λειβαοίου σκιαζόμενον άπό μεγάλα; λεπτοκαρύας 
έξετείνετο πρό τής οικίας, καί εϊ; τό  παρακείμενον δά
σος θά έγίνετο ό περίπατο;’ άπό δέ τ ι  ύψωμα σύμ- 
φυτον τό όποιον έπροφύλαττε τήν Γριζόλ άπό τών 
βορείων άνεμων, ή θέα ήτο μεγαλοπρεπής. Εν άκα- 
ρεί ή Αεικίνητος έπεσκέφθη καί παρετήρησε ταύτα 
πάντα, καί υπομειδιάσασα’— Αέν είναι βέβαια, είπεν,
6 κήπο; τού Κεραμεικοϋ, καί τά  πλήθη δέν συμπιέ
ζονται, όμως ήμπορούμεν νά ζήσωμεν’  καί άλλοτε έ- 
γελάσαμεν έδώ μέ τήν καρδίαν μας.

Επισκεπτομένη δέ τά  δωμάτια εύρε κύμβαλον, καί 
άνοίξασα αύτό διέσπειρε καθ όλην τήν οικίαν ήχους 
μελωδικούς καί φαιδρούς. Μετ’ ολίγον δέ σηκωθεϊσα 
καί ώθήσασα πρό; τό  κύμβαλον τήν άδελφήν της’ 
—  Πλθεν, είπεν, ή άράδα σου’ παίξε,έγώ Οά χορεύσω 
μέ τόν Κ. Πεσερώ, καί ή Ελένη θά φέρη τά  γλυ- 
κύσματα.

—  0  χορός δέν εύγαίνει άπό τήν κεφαλήν σου ! 
είπε στενάξασα ή Μαρία.

—  Τό κάμνω όπως ό Μωάμεθ μέ τό  βουνόν, ά
πεκρίθη εύθύμως ή Μάρθα’ επειδή δέν έρχεται εϊς 
εμέ, έγώ  πηγαίνω εϊς αύτόν.

Περί τό  τέλος τή ; έβδομάδο; αί δύο άδελφαί με
τοίκισαν εί; Γριζόλ. Κ α τά  καλήν τύχην οίκογένειά 
τις ξένη έλθοϋσα εί; Ραμβουλιέ έζήτει μεγάλην κα
τοικίαν. Πληροφορηθείσα τούτο ή Μάρθα έτρεςεν α 
μέσως εί; τό ξενοδοχεϊον, ένοικίασε τήν οικίαν, καί 
επανήλθε φέρουσα έν θριάμβω τό  συμβόλαιον πρό; 
τόν Κ. Πεσερώ.— ίδού, είπεν ϋπερηφάνως, πώς ήξεύρω 
καί ωφελούμαι άπό τά ακίνητά μου κτήματα.

—  Π ώ ς; ήρώτησεν 6 Πεσερώ, άναχοιρείτε άπό 
τήν πόλιν ;

—  Εν πρώτοι:, φίλε μου, άπεκρίθη ή Μάρθα, ή 
Ραμβουλιέ δέν είναι Παρίσιοι . . . ώστε δέν χάνω 

ούτε τά  θέατρα ούτε τούς χορούς’ δεύτερον σείς ό 
όποιος δέν αγνοείτε τά  είσοδήυατά μας, νομίζετε 
ό τ ι ήμπορούμεν νά έχωμεν μίαν οικίαν εί; τήν πόλιν 
καί άλλην εί; τήν εξοχήν ;

0  δέ Πεσερώ στέναξα;’ — Ολα, είπε, τά  κάμεις 
μ εύχαρίστησιν.

—  Μήπως πρέπει νά κλαίω ;
—  Σύ είσαι νέα . . . άλλ έγώ πού θά ζεσταίνω

■το βράδυ τά  γεροντικά μου πόδια ; καί τό πρωί μέ

ποιον θά δμιλώ ;
—  Μήπως νομίζετε ότι ή Γριζόλ δεν εχει φω 

τιάν, καί ό τι δέν όμιλοϋν καί έκεϊ ώς καί έδώ \ Εί; 
τό  πράσινον δωμάτιον θά περνάτε τό καλοκαίρι ό 
κανονισμός μας δέν απαγορεύει τήν φιλοςενίαν, κα̂ ι 
έάν θέλετε νά βλέπετε καί τήν χιόνα, ό άγροφυλας 
δέν διετάχθη νά σάς άποβάλρ. Εξ^έναντία; τό  μι
κρόν δωμάτιον θά τό  γεμίσουν μέ ξύλα.

Ο δέ Κ. Πεσερώ εύγνωμονών τήν ήτένισε καί είπεν" 

— Α ; ήμην τριάντα χρόνων.
—  Λνήσο τριάντα χρόνων, είπεν ή Μάρθα, δέν 

θά σ’  έφίλουν οπω; σήμερον.
Π δέ έλένη, ή όποία άνεμιγνύετο εί; όλα, ένη- 

σχολεϊτο κατά τάς πρώτας ημέρας τής μετοική- 
σεως εις τό νά γεμίζη μέ αριθμούς μέγα τεμάχιον 
πλακό; τό  όποιον μετεχειρίζετο ά ντί κατάστιχου. 
Αφού δέ έθετε κατά τάξιν τούς αριθμούς, έκαμνε τήν 
πρόσθεσιν" άλλά ταύτα πάντα όχι άνευ δυσκολίας. 
Μετά δέ τό τέλος έ;υε καλά τόν κεκρύφαλόν της, καί 
ή μαύρη ορνις έκλωζε περί αϋτήν.

—  όσον θέλεις φώναζε, έψιθύριζεν ή Ελένη, δέν 

Οά εύρη; ό,τι ζητώ .
Εζήτει δέ ή Ελένη πώς ν’ αύξηση, τά ευτελή εισο

δήματα τών δύο άδελφών. Νά φορή αύτή χονδρά 
φορέματα καί σανδάλια, υπομονή" οί πόδε; τη ; δέν 
ήσαν λεπτοί διά μεταξωτά" μαύρο; άρτο; ήρκει εις 
τόν εΰρωστον στόμαχον καί αχυρόστρωμα εις τά 
ρωμαλέα της μέλη' ούτε τό σώμα ούτε ό νού; της 
οέν Ιπαθαν άπό τήν μεταβολήν" άλλ ’ αί κυρία·, της, 
ή μέν μία άνατραφεϊσα έν μαλθακότητι καί άνε'σει, 
ή δέ άλλη συνειθισμένη εί; χαρά;καί χορούς καί θέα 
τρα, νά στερώνται, τούτο τήν κατέθλιβε. Μέ όλην 
τήν δυνατήν οικονομίαν, τήν εργασίαν καί τήν τάξιν 
δέν ηρκουν τά  εισοδήματα. Τό υποστατικόν τής Γρι- 
ζόλ, τό  όποιον είχε περιτρέξει ή ακάματος καί ά 
γαθή ΰπηρέτις, ήτο σχεδόν έγκαταλελειμένον" φραγ
μού; διόλου δέν είχε, πανταχοϋ ή γή ήτο ή χέρσο; 
ή κακώ; καλλιεργημένη, τά  δένδρα ήσαν παρημελη 
μένα, καί οί λαγωοί τού δάσους ήρχοντο καί εί: αύ 
τόν τόν κήπον’  άρνία έβοσκον καί εί; τά  καλήτερα 
μέρη. Ναι μέν δέν ήτο λαμπρόν τό υποστατικόν, 
άλλά καλλιεργούμενον θά έφερεν ωφέλειαν, εί; ήν 
συνενούμενον καί τής έν 'Ραμβουλιέ οικία; τό είσό 
δημα Οά καθίστα άνετότερον τόν βίον τών δύο άδελ 
φών. Είναι βεβαίως εΰχάριστον νά φορέ- η έσθήτα 
μεταξωτήν σώμα ώραίον, τό όποιον δι’ ένό'εια/ κα- 
τήντησε νά φέρη ένδυμα πάνινον.

Τοιαύτα διελογίζετο ή Ελένη. Αλλ’ αίφνης κτυ- 
πήσασα τό  μέτωπόν τη ;’—  ’Γίζώον είμαι ! είπεν.—  
Ενθυμήθη ότι είχε νεώτερον αδελφόν ζώντα  εις κα- 
λύβην κατά τήν άκραν γειτονικού χωρίου, όστις έ- 
θεωρείτο ώς ό δραστηριώτατος, ό ταχύτατος, ό ευφυ
έστατος τού τόπου. Πολλάκις άν ήθελε θά ένυμ- 
φεύετο, εάν ή αγάπη τή ; λαθροθηρία; δέν τόν ήνά'γ- 
καζε νά ζή  μακράν τώ ν κατοικουμένων μερών. Αί 
χείρέ; του μετεχειρίζοντο εύκολώτεοον τό  πυροβό
λον ή τόν λίσγον καί τό  πτύαν. I I  Ελένη έτρεξεν ά·
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μέσω; πρό; τό  μέρος όπου διέμενεν ό άδελφός της, 
καί ίδοϋσα μεγάλην ϊτε’αν πλησίον μικοάς λίμνης καί 
δύο αίγας βοσκούσα; παρά βάτον, ενόησεν ό τι έκεϊ 
ήτο ή καλύβη του.

—  Ε, Νικόλα !
Γραίά τ ι ;  κατασκευάζουσα σαρώματα ανύψωσε 

τήν κεφαλήν καί άπεκρίθη’
—  Εάν ζη τή ; .τόν αύθέντην, νομίζω ό τι δέν Οά 

σ άποκριθή’ δ ιότι άνεχώρησε τά  έξημερώματα.
—  Λ  τόν άναθεματισμένον !
—  Αύτό; αναθεματισμένο;! έπανέλαβεν ή γραία. 

Αν ό Νικόλα; δέν έκυνήγει, πρό πολλοϋ δέν θά έτρωγα.
—  Καί ποϊος άλλο; θά έτολμοϋσε νά όμιλήση 

ώ ; ώμίλησα έγώ διά τόν αδελφόν μου ;
Καί λαβοϋσα τεμάχιον άνθρα/.ο; άπό τού εδά

φους, εύρε μέρος λευκόν εϊς τόν τοίχον, καί έγραψε 
μέ κεφαλαία καί αλλόκοτα στοιχεία καί μέ ορθο
γραφίαν τήν όποιαν αύτή έπενόησε, τά  ολίγα ταϋ- 
τα ’— Ελα άπόψε εϊς Γριζόλ’ έχω νά σε ομιλήσω.

Περί δέ τήν δύσιν τού ήλιου υψηλό; νέο; φορών 
πάντοτε ένδυμα χονδρόν, καί δερματίνας περισκελί- 
δας έφάνη εί; τήν όδόν τήν φέρουσαν εις Γριζόλ. 
Σκύλο; κόκκινο; μέ φουντωμένα μ-αλλία ήρχετο κα
τόπιν του. Ποτέ ξυλοκόπος ή γεωργός δέν έπάτησε 
γενναιότερου τήν γήν’ ή δέ Ελένη ήτις τόν έβλεπε, 
τόν έθαύμαζε καί δέν έσπευδε νά σηκωθή.—  Τ ί κα

λό; γαμβρό; ! έλεγε μόνη.
0  οφθαλμός τού λαθροθήρου τήν παρετήρησε κα- 

θημένην όπισθεν φραγμού.—  Τ ί μέ θέλει;; ήρώτησε, 
παρατρίψα; τά  πυρεκβόλα του διά νά άνάψη, τήν 

πίπαν του.
ίί δέ Ελένη ή όποία συνείθιζε νά λέγη τήν σκά- 

φην σκάφην καί τά  σύκα σύκα, λαβούσα τήν χεϊρα 

τού άδελφοϋ τη.;’
—  Θέλω, άπεκρίθη, νά μάθω άν έχτ,ς σπλάγχνα.
—  Ελα λέγε, είπεν ό Νικόλας συνοφρυωθεί;.
—  Αί άνεψιαί, ή καλήτερα αί θυγατέρες τής 

κυρία; μου εϋρίσκονται εί: στενοχώριαν’  αύται κ έγώ 
ειμ εθα τρεϊ; γυναίκες, καί έχομεν άνάγκην ένό; άν- 
δρό; . . . Σϋ είσαι παλληκάρι, έλα.

—  Εγώ !
—  Βέβαια εσύ! δέν Οά γίνης κανδυλάπτης. II 

Κ. Ορβινιύ σ’ έσυγχώρησενά κυνηγάς εί; τά  υποστα
τικά τη ς .. . . έχεις λοιπόν χρέος εις τά  παιδιά τη:.

—  Κ α ινά  κλεισθω έδώ μέσα !
—  Τή άληθεία τ ί  δυστυχία ! Εχομεν άζιόλογον 

ψωμί άσπρον, ξύλα ξηρά, *α ί καλόν δωμάτιον εις 
τό  όποιον, έάν σ’ έλθη ή όρεξι; νά γείνη,ς διπλός, ήμ- 

πορεί νά κατοίκηση καί άλλος-
—  Ν ’ άφήσω τό  τουφέκι καί τόν σκύλον μου !
—  Καί τ ί ;  σέ είπε νά άφήση,ς τόν σκύλον σου ; 

άπεκρίθη ή Ελένη ένώ αύτό; έσειε τήν ούράν. ί ί ;  ή- 
μέρα; θ’ αναπαύεσαι καί τήν Κυριακήν τόν φέρεις 

εί; τό  δάσος.
—  Νά καθήσω τρεις ήμερα; χωρίς ν’ άδειάσω ένα 

τουφέκι ! αδύνατον, Ελένη μου.
—  Λοιπόν, άπεκρίθη αυτη βαλοϋσα τόν δάκτυλον 

εϊ; τό  στήθος τού άδελφοϋ της, θά είπή ό τι δέν έ-
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χεις τίποτε εκεί μέσα. Καί νά εί—·?,ς δτι είσαι αδελ
φός μου, 0 άποκριθώ ό’τ ι  λέγει; ψεύματα.—  0  δέ Ν ι
κόλα; δράξας μέ δόναμιν τό  πυροβόλον του, καί κτυ· 
πήσα; αυτό σφοδρώ; κατά γή;"

—  Εχε χάριν εις τόν Θεόν, ανέκραξε μέ φωνήν 
βροντώδη, δτι είσαι αδελφή μου.

—  Λοιπόν ·, ήρώτησεν ή Ελένη, σταυρώσασα τάς

Εν τφ  μεταξύ τούτω  ή Μάρθα ητις έπανήρχετο 
από τόν κήπον κρατούσα κάνυστρον μέ όπωρικά, 
διέβν) πλησίον τω ν καί τούς ¿χαιρέτισε διά νεύματος.

—  Τωόντι είναι νέα,έψιθύρισεν ό Νικόλαος πραϋν- 
Οείς.

—  Δέν είναι ούτε είκοσι χρόνων, έπρόσθεσεν ή 
Ελένη.

—  Εστω, έρχομαι, είπεν ό Νικόλαος.
—  Α, κακόπαιδον ! άνεφώνησεν ή Ελέν·/: έναγκα- 

λισθεϊσα αύτόν, νά ήξευρες πόσον μέ είχε; λυπήσει!
—  Αΰριον λοιπόν.
Καί άπεμακρύνθη συρίζων πρό; τόν σκύλον. Τήν 

δέ επιούσαν ήλθεν, ώ ; ύπεσχέθη, διότι ή μετακόμι- 
σις τών επίπλων του δεν ήτο δύσκολο;" όλη του ή 
περιουσία συνίστατο εις τόν σκύλον, τό  πυροβόλον, 
τό  δισάκκιόν του, καί έν παμπάλαιου κιβώτιου όπου 
έφύλαττε τά  ενδύματα καί τά  εφόδιά του" τά  δέ 
δύο θρανία, ή τράπεζα καί τό  στρώμα άνήκον εις εκεί
νον οςτις τά  ένοικίαζεν αύτωάντί εξήκοντα φράγκων 
κατ έτος. Μόλις έλθών ήρχισε νά εργάζεται, καί 
περί μεσημβρίαν ή Ελένη τόν παρουσίασε·/ εί; τήν 
Μάρθαν. Ο λαθροθήρα; έμίσθωσε καί ένα εργάτην, 
έπεσκεύασεν είκοσιδύο μέτρων φραγμόν» καί ¿καθά
ρισε τόν κήπον άπό τό  πλήθος τών ζιζανίων. —  ό 
σον δε διά τού; λαγωούς, είπεν, έχω μολύβια νά 
τούς προσφέρω, καί θά τούς δείξωμεν ότι ήξεύρομεν 
νά τούς τρώγωμεν.— Η δέ Ελένη ένθουσιώσα έλεγεν 
δτι δέν θά εχωσι πλ.έον ούδεμίαν στερ/,σιν.

Ε'.

Ιΐτο  τό τε  Νοέμβριο; τού 1815 έτους" ή Μάρθα εύ· 
ρίσκετο εις αδιάκοπου ένεργειαν’ή ανάγκη τού νάϊδη,, 
νά διατάξη;, νά έπιτηρήση, όλα μόνη την ήνάγκαζε 
νά διάγνι βίον δλ.ω; νέον. Επρεπε νά προβλέ-n  όλα 
καί νά έμφιλοχωρή εί; δλα; τάς λεπτομέρειας. Ναι 
μέν τό κύμα τό  όποιον τήν είχε φέρει άπό Παρι
σιού; εις τάς επαρχίας καί άπό τά ; έπαρχίας εί; 
τήν έξοχήν δέν τήν είχε καταβάλει, άλλά καί δέν τή 
έδιδε σχεδόν καιρόν νά σκεφθή" άλλ ’ ούτε καί αυτή 
έπεθύμ,ει νά άναπολήση τά  παρελθόντα φοβουμένη 
μηλυπηθή. Καί αϊ άνδρικώτεραι, καίαίεύθύτεραι, καί 
αΐνουνεχέστεραι φύσει; έχουσιν ώρας ονείρων" καί τού
το  έπροσπάθει ν’ άποφύγγ, ή Μάρθα. Εάν άνέπνεε 
και αυτή τόν ίδιον άέρα μέ τήν άδελ.φήν της θά 
έςησθένει" ήγνόει λοιπόν έάν ήτο ευτυχής ή έάν ΰ- 
πετάσσετο άπλώς εί; τά ; περιστάσεις" έζη μ.όνον καί 
δέν έξέταζε τήν καρδίαν τη ;· Ε ίτε ένεκα ευγνωμο
σύνη; είτε ένεκα άλλου τινο; αισθήματος, είχε κλεί
σει εις μεγίσττ,ν ιματιοθήκην δλα τά  ένδύματα όσα 
εφερεν εί; καιρού; ευτυχέστερου;" ενίοτε δέ τά ; Κυ-
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ριακάς, δτ’  έπρωτοήλθεν εις Γριζόλ άνοίγουσα αύτήν 
παρετήρει τήν πλουσίαν έκείντ,ν συλλογήν ή τ ι; 
έχρησίμευσεν άλλοτε αυτή. Καί έγγίζουσα αυ
τήν μέ τήν άκραν τώ ν δακτύλων της, ένόμιζεν ότι 
ηκουε μ.ουσικήν, καί έβλεπε φώτα, καί άνέπνεεν άέρα 
θεάτρων καί χορών" άλλά μίαν τών ήμερων αισθανθεί-  
σα ύγρανθέντας τούς οφθαλμού; τη ;, έλλεισε τήν ι 
ματιοθήκην μετά σπουδής καί δέν τήν ήνοιξε πλέον.

I] δέ Μαρία άφοδ διευθετήθησαν όπωσούν καλώς 
τά τώ ν  χρηματικών πόρων, έζη εις Γριζόλ επίσης ευ
χαρίστως ώ ; καί εις 'Ραμβουλιέ. Ισως μάλιστα καί έτι 
πλέον" δ ιό τι- ήν μέν άδελφήν της έβλεπεν άδιακόπως, 
ένώ είς Ραμβουλιέ ηρχοντο ξένοι καί τήν ήνάγκαζον 
νά τούς υποδέχεται" ή δέ μικρά τη ; βιβλιοθήκη συγ
κείμενη έκ βιβλίων καλών,είς ά ό νού; τη ; εΰρισκε τρο
φήν εύχυμου, καί ή μουσική της, παρηγορούν αυτήν καί 
έτεοπον είς τήν μοναξίαν. Καί μέχρι μέν μεσημβρίας 
έκέντει καί ερραπτεν, ώ ; είχε συνειθίσει έκ νεότη- 
το ;, έπειτα δε άνεγίνωσκε καί έμουσικεύετο όλω; έν- 
0ου;. Τό βιβλίου καί τό  κύμβαλου ησαν ανοικτά πλη
σίον τού κανύστρου τη ; εργασίας, καί τά εσπέρα; ή 
Μάρθα καί ό Πεσερώ τού; όποιους ήγάπα ύπέρ πάντα 
άλλον ησαν άκροαταί τη;" ή ευδαιμονία αύτη καί 
μόνη ηρκει είς τήν Μαρίαν. Ενίοτε μάλιστα ήπόρει 
διά τ ί  ή Κ. όρβινιύ δέν έμενε πάντοτε εί: τήν έξο- 
χήν" ή βαθεϊα αύτη γαλ,ήνη κατέπλτ,σσε τήν Μάρθαν, 
βλέπουσαν πολλάκις τήν άδελφήν της ίσταμέντ,ν είς 
τά παράθυρου καί παρατηρούσαν τό δάσος φω τιζό
μενου άπό τάς λαμπρά: τού ήλιου ακτίνας η μαστι
ζόμενου άπό τήν βροχήν. Διά νά ζήση, ευτυχής ή Μ α
ρία μόνην ανάγκην είχεν άνέσεώ; τίνος μακράν τού 
κόσμου καί τινο; άλλου μετόχου τή ; ευτυχίας ταύ- 
της" άλλά δέν είχε καί τήν ικανότητα νά άποκτήση 
ό,τι έπεθύμει" τό ελάχιστου εμπόδιου τήν έφόβιζεν" 
ή άντίστασι: την κατέβαλλε·/, αί καθημεριναί λεπτο- 
μέρειαι τής ζωής τήν συνετάραττον, καί δειλία την 
κατελάμβανε καθ’ ολα τά  άποβλέποντα τόν ε ξω τε
ρικόν βίον" ή γενναιότη;, ή κρίσις, 6 νούς, αί βάσιμοι 
άρεταί της άνεπτύσσοντο μόνον κατά τά άφορώντα 
τήν καρδίαν καί τό πνεύμα. Εάν ήτο μοναχή θ’άπέ- 
θνπσκεν ύπέρ πίστεως μέ σταθιρότητα καίμέάνδρίαν 
μάρτυρος" έάν δέ ήτο βασίλ.ισσα, ήθελε προτιμήσει 
νά ξηρανθή η δεξιά τη ; παρά νά ύπογράψη, έγγραφον 
έμφαίνον ασθένειαν χαρακτήρο;" καί έάν πάλιν ήτο 
σύζυγο: καί μήτηο, θά ητο ή γυνή τού Ευαγγελίου, 
ένόνουσα τήν σταθεροτέραν αγάπη,·/ ι/έ τό αίσθημα 
τών αυστηρότερων καθηκόντων. Καί όμως εάν μετά 
τόν θάνατον τή ; μητρό; καί τής θείας-της έμενε μόνη 
είς Παρισιού;, δέν θά ήτο ικανή νά εύρη ούτε τόν ε 
πιούσιου άρτον της. Ταύτα άνελογίζετο καί αύτή 
μίαν τών ημερών ότε ή αδελφή τη : τήν εύρε κλ.αίου- 
σαν.—  λ  ! άνέκραξεν έντόνως, τ ί  έχει; Μαρία ;

—  Νά στερήταί τ ι :  παντός πράγματος, υπομονή, 
άλλά νά μήν άγαπάται !

—  Τ ί έννοεΐς ; ήρώτησεν ή Μάρθα.
—  Δέν ήςεύρω" άλλά πρό ολίγου ένώ ήσο εί: τό/ 

κήπον σέ έβλεπα . . . Είσαι ωραία, έχεις φωνήν θ. λ 
κτικήν, οφθαλμού: φλογερούς, χάριν πολλήν" [:ε-
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βαίω; κάποιος θά σε ίδή καί θά σέ άγαπήση. _ Μιαν 
ήαέσαν θά ύπανδρευθής. Τ ί θά γίνω τ ό τ ε ; ή ιοεα 
ό τ ι θ’ άφήσης τήν Γριζόλ καί ό τι θά μέ λησμονη,- 

ση;, μ’ έκαμε νά δακρύσω.
—  Καί σύ δέν έχεις κατά νοϋν νά ϋπανόρευ/η,ς ;
—  Εγώ ! καί ποϊος μέ είδε ποτέ, συ με έπι- 

σκιάζεις. —  Η Μαρία κατενύγη τήν καρδίαν, ένηγ- 
καλίσθη τήν άδελφήν της καί είπεν" Εχε τα ; ελ

πίδας σου εί; έμε'. , . (
Ταύτα καί μόνα ηρκουν είς τήν Μαρίαν όια

παντός.

( Π χο .Ιουθ ιϊ.)

λευθέρους, καί 3 έκατομ. 999,853 δούλου;, τό  ό

λου 12 έκατομ. 002,323.
Συγκρινομένων τούτων πρός τήν άπογραφήν τού 

1850 ετου; μανθάνομεν ό τι έν μέν τα ΐ; έλευθέραι; 
πολιτείαις έγένετο αύξτ,σι; 41 έπί 100, έν δέ τα ϊ; 
δούλαι; 32 μέν έπί εκατόν έλευθέρων, 22 1/2 δέ ·  
έπί 100 δούλων. Νέα αύτη μαρτυρία ο τι ή έλευθε- 
ρία συντελεί εί; τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν τού πλη
θυσμού. Τούτο δέ άποδεικνύεται σαφέστερου έάν 
συγκριθή ιδίως έκάστη τών Πολιτειών πρό; τήν άλ
λην. ’Εν Βιργινία, παραδείγματος χάριν, ή’τ ι ;  έξ 
όλων τών Πολιτειών περιέχει πλείονα; δούλους, ό 
πληθυσμό; τούτων ηύξησεν έντό; δέκα έτών 5 έπί 
100, ένώ δ τών έλευθέρων ηύξησεν 1 5 έπί 100. Εις 
τινα ; μάλιστα Πολιτεία; φαίνεται ό τι καί έλατ- 
τούνται ό τών δούλων, ώς είς Μαριλάνδ, φερ ει- 
πείν, όπου κατε'βη 61 έπί 100, καί είς Δελαουάρ 
όπου έγένετο έλάττωσις 34 καί 35 έπί 100.

ίδού πρό; πλείονα πληροφορίαν πίναξ συγκριτι
κό; τών δύο πληθυσμών κατά τό  i8 6 0  έτος.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΚΤΩΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Η κυβέρ- 
νησι; τής Αμερικής έξέδοτο τήν γενικήν άπογραφήν 
τού πληθυσμού τών όμοσπόνδων Πολιτειών κατά τό  
1860 έτος. Κ ατά  τό  έτος τούτο τών κατοίκων ό 
αριθμός άνέβαινεν είς 31 έκατομμύρι καί 648, 
496, ένώ τό 1850, ητο 23 εκατομμύρια καί 191, 
570. Λρα έν τώ  διαστήματι δέκα έτών έγένετο αϋ- 
ξησις 8 έκατομμυρίων καί 456, 926 ψυχών, ήτοι 
36 έπί 100. "Γοιαύτη τάχ ιστη  αϋξησι; δέν γίνεται 
εί; ούδέν άλλο μέρος τού κόσμου. Είς τήν Γαλλίαν, 
παραδείγματος χάριν, τοιαύτη αύξησις έγένετο εντός 
όγδοήκοντα έτών" άλλ’ είς τήν Αμερικήν μετανα- 
στεύουσι περί τά ; 400,000 ψυχών κατ έτος έκ 
τή ; Γερμανίας καί τή ; Ιρλανδίας" οί μετανάσται 
δέ ούτοι φέρουσι μεθ’ εαυτών είς τόν νέον καί απέ
ραντου εκείνον τόπον όλου; τούς πόρους τού γηραιού 
πολιτισμού τής Εύρώπης.

ίδού δέ καί πώ; διαιρείται ό πληθυσμός ούτος"

Έ.Ιεύθεροι Λοΰ.Ιοι.

Β ιργ ιν ία . 1,097,373 495,826

Μ ισσονρ ί. 1,085,595 915,619

Αύο Kapc.Uvai. 988,151 735,562

Κεντούχυ. 920,077 225,400

Τεννε'σση 859,528 287,1 12

Μ αρυ.Ιάνό. 646,183 35,382

Γεωργία . 615,336 467,471

Μ.ίαβάρε. 520,444 435,463

Τέξας. 415,799 184,956

Μ εσσ ισσ ίχη . 407,051 479,607

νΙρχανσάς. 331,710 109,065

" Ε ζ  â .î.la i Π ο.Ιιτεΐα ι. 715,223 428,390

8,602,470 3,999,853

Ελεύθεροι

Δούλοι

1850

19,987,57 1. 

3 ,203,999.

1860 

27 ,648 ,6 *3 . 

3 ,999,853.

23,191 ,570 . 31,648,496.

Εκ τούτου φαίνεται ο τι έντό; δέκα έτών οι μ.έν 
ελεύθεροι ηύξτ,σαν κατά 7 έκατομ. καί 66 1,072, 
ήτοι 38 1/2 έπί έκατόν, οί δέ δούλοι κατά 795, 
854 , ήτοι 25 έπί 100.

II δέ αναλογία τών έλευθέρων καί δούλων είς τάς 
διαφόρους πολιτεία: είναι αί έξής"

Μόνον μία πολιτεία ή τού Μισσισσίπη περιεχει 
λείονας δούλους ή ελεύθερους. Αλλά καί η έτερα 
ώνδύο Καρολινών, ή μεσημβρινή, λαμβανομένη κατ 
^ίαν έχει μαύρου; μέν 407, 185, λευκού; δε 308,

πλείονα: 
τών·
ιδίαν έχει μαύρους μεν 
186. ’Εν όλοι; δέ, είς τάς Πολιτείας όπου ή δου
λεία είναι παραδεδεγμένη, τών μαύρων ή αναλογίαΛ Ο '.Α  j  .  . i j  j------- f  ■ I

πρό; τούς λευκούς είναι 317 πρός 1,000, ήτοι δύο 
καί επέκεινα λευκών πρός ένα μαύρου.

ΩΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ίδού τ ί  λέγει ό Κοραής (Α τ . 
τόμ. Α'. σελ. 401) περί τών κόκκινων ώών τού πά 
σχα. ο Από τό Ιουδαϊκόν πάσχα μάς έμεινε τό 
άρνίον" όλοι σχεδόν οί δυνάμενοι νά τ ’άγοράσωσι, τό

■'•“ 'Γ 'Γ '·'»  ....... - ,  αγοράζουν καί σφάζοντε; τό ευωχούνται τήν Λαμ-
1 Π ο.Ιιτε ΐα ι εΛεύθεραι, τόν αριθμόν 23 , περιεϊ- - p iv,τούτο μόνον διαφέροντες άπό τούς’ Ιουδαίου; ότι 

χον τό  1860 19 έκατομ. καί 46,173 έλευθέρων ¿v_>t ν’  άλείφωσι τά ; Ούρα; μέ τό  αίμα
κατοίκων.

2. Π ο.Ιιτε ΐα ι doc ¡a i, τόν αριθμόν 17, περιείχαν 
τ ό  αύτό έτος 8 έκατομ. καί 602 470, κατοίκους £-

του αρνιού,άλείφωσι
βάφουν φυτικόν χρώμα κόκκινου αύγά, καί τά  τρώ 
γουν έψημένα, η μάλλον άπολιθωμένα άπό τήν ύπε- 
ρέψτ,σιν. s Είναι άρα βέβαιον ότι έκ τού άλιίμμα-
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το : τών Ουρών παρήχθη ή βαφή τών ώών ; Αλλοι τι* 
νέ: δοξάζουσιν ό τι ή συνήθεια αυτή έγένετο κατά 
πρώτον δεκτή μετά τήν Δ' εκατονταετηρίδα, ότε 
άπαγορευθείσης Οπό τή ; εκκλησίας τής χρήσεω; τών 
ώών επί τεσσαράκοντα ημέρας καί μάλιστα τήν με- 

.  γάλην εβδομάδα, μέγας αριθμό; ώών συνετωρεύετο, 
καί οτι διά νά πωληθώσιν εύκολώτερον διδόμενα ώ; 
δώρα προ: τά  παιδία, έπενοήθη ή βαφή" ήτο δέ όχι 
μ.όνον κόκκινον άλλά καί άλλων ειδών τό χρώμα, 
καί γραφαί διάφοραι έγίνοντο έπί τών ώών.

ί  Αλλοι πάλιν άναιρούσι τήν ιδέαν αύτήν λέγοντε; 
ο τι καί εί; μέρη μή χριστιανικά, ώ ; φερ’ είπειν εις 
τήν Περσίαν όπου δέν υπάρχει νηστεία χρωματίζον
τα ι ώά τήν πρώτην τού έτους, καί ό τι καί οί Εβραίοι 
έχουσι τήν συνήθειαν ταύτην κατά τό  Ψάσκα αυτών.

Φαίνεται λοιπόν ό τι τό  βάπτειν τά  ώά είναι 
πολύ άρχαιότερον τού χριστιανισμού, σύμβολον ίσως 
Οεογονικών μυστηρίων' οί Φοίνικες έλάτρευον τόν Δη
μιουργόν ύπό σχήμα ωοειδές, καί έδόξαζον ότι ό έρως 
καί τό  ανθρώπινον γένος έξήλθον άπό ώόν γεννηθέν 
ύπό τής νυκτός.

Ινδική τις είκών παριστάνει τόν Δημιουργόν έχοντα 
πρό τών οφθαλμών αϋτού ώά ανοικτά, εντός τών ο
ποίων ύπάρχουσιν όντα' έπί δέ τού κελύφους φαίνε
τα ι μόλις πλασθείς ό άνθρωπος.

Εις Ιαπωνίαν μεταξύ τών ιερών εικόνων φαίνεται 
καί ώόν έξερχόμενον άπό τών ύδάτων, καί ταύρος 
ορμών ίνα συντρίψη αυτό.

Πιθανώτατον άρα ό τι ή συνήθεια τού βάπτειν καί 
δωρεΐν ώά ανάγεται εις άρχαιοτάτην εποχήν, άφοϋ 
οί λαοί τούς όποιους ώνομάσαμεν θεωρούνται ώ ; οί 
αρχαιότεροι.

Αλλά διά τ ί  τά  ώά χρωματίζονται καί δωρούνται 
τό  Πάσχα καί τήν πρώτην τού έτους ; Ισως διότι 
έπί Ρωμαίων καί έπί τών Φράγκων αύτών μέχρι 
τώ ν πρώτων Καπέτων τό  έτος ήρχιζε τό  Πάσχα' 
γνωστόν δέ ότι πανταχού καί αείποτε έδίδοντο όώ- 
ρα, όπως καί σήμερον τήν πρώτην τού έτους.

Η Ο Ι Π Σ Ι Σ .
 0 0 0  —
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Μ ή, ιρΙΛ',είς άρχα ιότητας 

τοο κόσμου μα τα ιότη τα ς, 

μ ή, γ ίΛ ο ι !  εις ιτέας 

τάς ¡ιεΛαγχοΛιχάς,

μηδέ i'jtr: πτεΛεας 

άόσμονι , νιχριχάς,

—οοο—

Μ ή  εις Π ανεπ ιστήμ ια  !  

τ ι  ώιμεΛοΰν προοίμ ια

ρητόρων , καί σχοΛεία  

■ 'όασχά.Ιων ιρβισιχών ;

Μ ακράν άπό Ληρνματα 

χαΐ μ ά τα ια  ΛαΛίψατα'

¿ ir  ό . ΐ  άνοησία 

μωρών σχοΛαστιχών.

—000—

Τ ί  άρα θά χερδήσωμεν, 

άν εις τόν  κόσμον ζήσωμεν , 

μ ε  πόνους χαΐ πικρίας 

και σκέψεις σοδαράς,

Κ α ί δέν διασχεδάσωμεν, 

χορενσωμεν, γε.Ιάσωμεν, 

μέ κώμους χ ευθυμίας 

τ.αντοτεινής χαράς ;

—000—

Α ο ιπ ον  άς ενθνμήσωμεν 

τά  π ά ν τ ας Λησμονήσωμεν 

ο χ ' ύπό χνπαρίσσονς 

καί τόπους θ.ΐιθερονς,

Α . Ι . ΐ  ε ις  Λειμών άς τρέζω μεν  

νά ψάΛωρεν νά  πα ίζω μζν  

εις ία και ναρκίσσους 

ευώδεις, δροσερούς.

Μ ή , ιρίΛοι, εις τά  μνήματα  

του Χάρον προμψ-νματα


