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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ



ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α'ΠΊΈΜΚΙΣ ΣΤΕΚΚΕΠΙΙΣ

Φιουιιάνας, παρά τούς- πρόποδας 
τών Άπεννίνων. έξ οικογένειας ούχί 
πλουσίου. άλλ' εύποροι?. Τό 1847 
ιίπιόλεσε τόν πατέρα του. τό 1850 
τίιν ιιητέοα τοι·. ένηλικιώθιι δέ ύπό . .*■ _ · -ητην επιτροπείαν τοι-πατοος- του βιο- 
γοαφοΰντος αυτόν. Περατώσας- τά 
εγκύκλια ιιαθήιιατα ένεγοάφη έν τή 
Νομική σχολή τοϋ Πανεπιστήμιου 
τής Βονωνίας. "Λ μα δέ έλαίίε τό δί
πλωσα εξακολούθησε ιιένων έν Βο- 
νωνία. Άαα’ ενώ νέος. πΛηρης εΛ- 
πίδων καί μέλλοντος- έζιι αμέριμνος- 
άναγινώσκο»ν τόν Heine. Byron, καί 
De Musset τίιν Αγίαν Τριάδα του. 
ώς- τούς- άπεκάλει. προσεολήθη αί
φνης- ύπό αίμοπτυσίας. Καί ό εϋθυ- 
uoc νεανίαυ ηετεόλήθη είυ τόν ιιε- ·, «I , Λ, , * V
ΑαγχοΑ/κον φθισικον. όστις- πριν ή 
διατοέξη τά διάφορα τής- ζωής στά
δια βλέπει έμπροσθεν του τό φάσμα 
τοΰ θανάτου <η.·γχεόμενον μέ τάς 
πρώτος- ερωτικός- του έπιτυχίας. Έ- 
γνώριζε τίιν κατάστασιν του. Μαζί' 
μέ τό σώμά του ένόσει καί ή ύυχή 
τοι·. ένόσε» τίιν νόσον έκείνην. ήτις 
παντού διαβλέπει τίιν άπογοήτευσιν. 
παντού διακρίνει τόν μαρασμόν, 
παντού δεικνύει τόν τάφον. Καί τά 
ταξείοια. τά όποια τού έπέόαλλον οί 
ιατροί έπέτεινον τίιν αγωνίαν του. 
Επί ενός- Επισκεπτηρίου του έγραφε 

τό κατωτέρω ποίημα, τό όποιον έ- 
πεμύε πρός- κυρίαν έν Νεαπόλει. 
Ζητώ συγγνώμην άν αϊ κατωτέρω 
μεταφράσεις- μου δέν εινε τέλειοι άς 
μετά δειλίας σάς- τάς παραθέτω :

Μοϋ φεέ'γει ό νηνς καϊ εΐη’<1ρρω<ίτηιιί·νος·. 
ό πυρετός στές φλέβες μέσα άν-ίόι ι.

Είμαι χλωρός πολύ άόυνατισμένος. 
άλλ’ όταν de (ΙκεφΟώ ό πόνος παύει.

Λ”.
Είνε ?ηαν εύχάοιστον δτι και ίιιιεϊυ 

ήοχίσαηεν νά ε’,πιδιδώηεΟα ιΐπότινου 
είς τίιν μελέτην τήυ ιταλικής Φίλο- 
γίας· καλλιεογοΰντες ούτωυ αυτήν, 
ίίτις κατέχει αίαν τών πρωτευουσών 
θέσεων έν τή κοινή τών γοααιιάτων 
αιιίΑΑη, αφού επι ποΛΛά ετιι σχεοον 
ιιποκλειστικώς είχοιιεν συνηθίσει νά 
αναγινοϊσκομενΓάΛΛουυ συγγραφείς.

Τίιν ώθησιν ταύτιιν έδωκεό κ.'Λγ. 
Βλάχος, καταστιίσας γνωστήν είς το 
Φιλομαθές κοινόν ποιήτριαν τοΰ ιτα
λικοί· Παρνασσού, ίίτις καίτοι είκη- 
σαέτις απέκτησε παγκόσμιον Φήμην, 
τίιν Ada Negri.

Έκ τοι'του παρακινηθέντες καί ι’ι- 
ιιείυ παοονσιάίοιιεν είυ τό ελληνικόν ν . λ < >■ ■_κοινον ετερον οιαπρεπη της συγχοο- 
νον’Ιταλίας ποιητήν, τόν Λαυρέντιον 
Στεκκέττιιν. Ό ποιητής ούτοι- όστις. 
ιιετά τοϋ G. Garducci αποτελεί τίιν Σ» -* / - - .»εξοχον οναοα των ποιητών τους <>- 
ποιους ή Ιταλία μετά τής Εΐ'ρώπης 
συαπάσηυ θαυιιαύει. <ίναγινώσκει.> , *· · Γμεάετα και κρίνει, εινε σχεοον άγνω
στος παρ’ ήμΐν.

Μόνον έν Ζακύνθω έγοάφησαν με- 
οϊκά πεοί αύτοϋ. Καί όντωυ ποώτου 
ό κ. Μεμνων Μαρτϋώκιις άπεκάΛυύε 
τόν ποιητήν έν Έλλάδι βιογραφή- 
σας αύτόν έν τώ Ζακυνθίω περιο
δικό «Κ υ ύ έ λ η». ’Επιτυχείς- δέ 
μεταφράσεις τών ποιημάτων του έ- 
Φιλοπόνησαν ό Διον. Ήλιακόπουλος- 
έν τώ αύτώ πεοιοδικώ καί έν τώ 
« Άττικώ ΊΙμεροΛογίω» τοϋ /889 <> 
κ. Στ. Μαρτζώκης- έν ταϊς- «Μού- 
σαις» καί ό Διον, Μάργαρος έν τή 
«Έβδομάδι». Τελευταΐον δέ ό έν Ά- 
Ηήναις- μόνον Ζακύνθιος κ. Άντ. 
Μάτεσις άνέγνω περισπούδαστοι' 
περί Στεκκέττη ποαγιιατείαν του έν 
τώ ΦιΑοΑογικώ ΣνλΑογω «Παρνασ
σός» (Ίδέ Παρνασσόν 1893 φυλ. 5). 
Ταϋτα πάντα νοηίζομεν έναργώς ά- 
ποδεικνύουσι πόσον ίι Ζάκυνθος έ- 
μελέτησε τόν Στεκκέττιιν. Τό άλη- 
Οές τοϋ ποιητοΰ όνομα είνε 'Ολίνδου 
Γουεοίνιις- (Olindp Guerrini), τό δέ 
άνωτέρω είνε ψευδώνυμόν του.

Πρό εικοσαετίας- έξέδωκε τόν πρώ
τον τόμον τών Ποιήσεων του ί·.π>'· 
τό άνωτέρω Ψευδώνυμον Lorenzo 
Stecehelti. Τών ποιημάτων προτάσ
σεται πρόλογος- γραφόμενος ύπό τοϋ 
δ ή θ ε ν έξαοέλφου τοϋ ποιητοΰ Ό- 
λίνδου Γουερίνιι. Έν τώ προλόγω 
τούτο» περιγράφει τόν άποθανόντα 
ποιητήν τών 1‘ostuma. (Μετά θάνα
τον) ιδού έν συντόηω ό πρόλογος 
ούτος.

Ό Στεκκέττης- έγεννήθη τίιν 4 '<)- 
κταίίοίοι· 1845 έν τή ιιικοά κώιιη τήυ ε L L . u · · 

Άλλ’όταν σέ σκεφΟώ ό πόνος σβένει 
κ’ίι έλπίδαάτίιν καρδιά μου άναβαίνι-ι.

Γιά νά μήν πάσχω θέλω νά πεθάνω 
άλλ'όταν σέ σκεφΟώ θέλω νίι γκινω.

Έπί έί- όλόκληοα έτη. άπό τοϋ 
1870 μέχρι τού χειμώνας τοϋ 1876 
διήλθεν ό δυστυχής- ποιητής- έν μέσω 
τής- νεανικής ζωής- καί δοάσεως.καί 
τής νοσιιοάς- αύτού καταστάσεως. 
Τά γ/.ι-κά τής- νεότατος- όνειρα διέ- 
κοπτε μοιραίος βίιξ καί τάς στιγμής- 
τής εύθυιιίαυ ήκολούθουν ώοαι ιιε- 
ΑαγχοΑκις· και απογοιιτει-σεως.

Ένεθυμεΐτο τίιν ρ-ναϊκα. ή μά/.- 
λον τάς, γυναίκας, τίιν Καρολίναν, 
τίιν Νερίναν, καί τίινΈμμαν του. αί 
ό.ποΐαι οιέθρεύαν τά ποώτά τοι- ερω
τικά δοκίμια καί «ίντεπεκρίθησαν είς 
τούς- έρωτικούς- του στεναγμούς. 
Αλλ’ έίίλεπεν αύτάς- ούχί πλέον τάς- 

γυναίκας- τής- καρδίας του. <ίλλά τά 
όνειοα τοϋ παοελθόντου. άτινα Φο- , , , *· , ■ , - 
ρισμενα φευγουσι προ τοϋ ισχνού 
καί φθισικοϋ προσιόπου του. Καί 
κλαίει μέ φωνίιν τρόμου καί κλαίει 
μισών τίιν γυναίκα έκείνην. τίιν ό-

ποιαν πρότερον αγάπησε. Καί ζητεΐ,Ί 
νά παοαστήσιι ώς άπιστον τίιν καο- 
οκιν εκείνης, την οποίαν οίν ουν<ι_ 1 
ται πλέον νά συγκινήσιι.

Γονατιστός στά πόοιιι της μέ πληγωρίνα^ 
|στήθη ζητούσα νά μέ γκϊνςι

καϊ μιά κορδέλ α δένοντας μέ γελοίο μ' <ϊπε-.3 
κοίΟη: —Κύτταξε πώς μοϋ πιάνει_ Ί

Μιάν άλλη ήμερα έτριξα ξοπίσω σ' άλλιι'j 
[κάλλη να [ίρώ τίιν ευτυχία 

καί έκείνη τότε μ' έκραζε, μ'άνοιξε τίιν άγ-Λ 
[κιιλη άπό ζηλοτυπία. ,1

Μίαν έίίλεπε παρηγοοίαν του οτι | 
ά.ποθνήσκει ότε πλέον ή καρδιά του· 
δέν αγαπά. Νομίζει τούτο ώς- άνα-ίΐ 
κού'Φίσιν. άν δύναται νά ύπαρξη τί- . 
ποτέ άνακουφίζον νεαρόν <(ιθισικόν . ;

'Ερώτηση τίι δόλια μου μιιρδιά : J
Γιατί πονεϊς. γιατ' είσαι λυπημένη :
Καϊ μϊϊπεκρίΟη—ΊΙ αγάπη μου πεθαίνει.-·

Έρώτικία τή δόλια μοι· καρδιά
"Οταν πεθάνη ή άγάπη τί άλλο μένει ; 
Κάθε καρδιά ποϋ άπελπιάΟΰ πεθαίνει.

Καί πράγματι μαζί' ιιέ τόν θάνα- 
τον τής- καρδίας- του αποθνήσκει κιιΐ J 
τό σώιια τού ποιητοΰ. Πασά τίινί '< c · λ ■ > ,ν , JκΑΐνιιν τοϋ ετοιμοθάνατοι.· ευρισκε-.'β 
ται (ί έξάδελφός- του, <’> βιογράφος β 
του. μόνος. Μία λέξις- ήκούσθη «έτε-fl 
λείωσε» καί τό πάν έπανέπεσεν είς Ί 
τίιν ποοτέοαν σιγήν. '<) Φ<)κηκ<>ς J 
ποιητής- άπέθανε. Κρίμα !

ΤΩ! έάν έζιι ! (Oh ! se avesse vis-· 
suto)έκραύγασε σύσσωμος- ιί Ιταλία I 
μέτόάλγος-τό όποιον γεννά ή πρόω-ί 
οου απώλεια τών τοιούτων άνδοών. j ν Λ, % . λ r c . ·Id .ποιήματα τον εινε μικρά, συν-· 
τομα καϋώς- καί ή ζωή του. ΙΙαοα-1 
θέτω έν τών ώάαιοτέρων έοωτικών J- ν Ίτου :

"Ενα όργανο στό δρόμο κάτω παίζει 
' κ' εϊν' ιϊνοιχτό τό παραθύρι άκόμα. I

Βραδυάζει κι' άφ' τούς κάμπους άναβαίνει ζ 
τοϋ φθινοπώρου ίι μυρωδιά στό στόμα.

Τά πόδκι γιατί τρέμουνε δέν ξέρω- Β
γιατί τά μάτιά μου είνε δακρυάμένα. |
Κ' έγυριι τό κεφάλι γιά νίι φέρω i
άτό νοϋ μου έάέ ποΰ ζςις μακρι.-ίι άπό μένα. Λ1

«Αί ποιήσεις- του. εγραφεν ό δια- | 
ποεπίις- κριτικός- Leone Fortis,έχου- 
σι δύο χαρακτηριστικούς τόνους.τήι’ ϊ 
σπουδήν κυρίως—σπεύδει μετ' άνυ- -1 
πομονησίας- νά ζήση, νά αίσθανθή,Β 
νά σκεφθή, ν' άπολαύσιι, νά γριίιίηι ϊ 
—καί είτα τό ποοαίσθιιιια ότέ ιιέν ά- •X . , k, -ν . .·■γιονιώοες. οτε οε μελαγχολικον. "τε ι| 
δέ άπε/.πι, νϋν μέν έκφράιζον τίιν 1 
βλασφημίαν, νϋν δέ τίιν έγκαρτέοη- "I 
σιν, τό ποοαίσθιιιια όιιω<· πάντοτε |■ ν c . . ■ 1τοϋ προσεχούς- τέλους- του. Λι ποιη- ι 
σεις του εινε όλαι μικροί καί τα- "Ji 
χεϊαι.—μία ιδέα, έν συναίσθημα — I 
σπιινίως- ύπεράαίνουσι τάς- δύο σελί- 1 
δας, θά έλεγέ τις ότι τοϋ έλιπεν ίι Λ 
δύναμις. Εννοείται ότι ιΐμέσως- δέν^|

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ι·-—-

■ 3γοαιί·ε διά νά ζήση, οΰτε διά νά έ- 
Ρ^ιζήσιι. άλλά διά νά κούύη άπό τόν 
[έηυϋόν του καί τούς- φίλους- του τάς- 

ξηοάς- ποοσίϊολάς- τής- δολοφ<’>νου 
[μ0,,
! | ΓΙαριιΑθεν αρκετός χρόνος, καθ όν 

πάντες- παοεδέχοντο τίιν μυθοπλα- 
.αίτείαν ταύτην, καί οί κριτικοί έκαιον 
λιβανωτόν ποό τοϋ άγώστου τέως- 

ΐποιητοϋ. Άλλ αίφνης- άνήρ ούδό- 
,λως- όμοιάζων πρός- φθισικόν(λυπού- 
'ΐαιι διότι δέν δύναμαι νά σάς- παρα- 

!*Ι)έσω τίιν εικόνα του) παρουσιάζεται 
-έν βονωνία ώς- ποιητής- τών l’os- 
tuina. Καί οί ίδιοι κριτικοί, οϊτινες- 
•(Π.·γκεκινηηένοι έπήνοι-ν ποότεοον 
' τά έργα τού άτυχούς- φθισικοϋ, τιόοα 

είνε οί άσπονδοι εχθροί τού εύρώ- 
στου ι«ιί ύγειοϋςΌλίνδου Γουερίνιι.

ΙΙρόςτί τούτο; Cherehez la famine. 
C)i διαπρεπείς κριτικοί Leone Fortis, 
Iticci, Angelo de Gubernatis, (_'a- 
valloti έρρηξαν κραυγήν μομφής- 
κατά τοϋ άνδοόυ έκείνου. ίίστιυ ού- 

- οο Αω ς- ποι η τι κω ς- φε ρ<> μ ε νος. α π ε Φ11 - 
ιτισε νά νομισθή νεκρός- όπως- έξα- 

|·(π«τήση τούς- άναγνώστας- του καί 
Ε.Ιδίως- τίιν κριτικήν.

Γ. «Δέν έπρεπε, λέγει ό Leone For- 
ί lis. νά διεγείρη διά τής- βιιχός- του 
Ετούς- άναγνώστας». Ίσως τούτο δέν 
Γ είνε παράλογον, άλλ' ημείς- ούδόλως 
I ένδιαΦερόιιεθα περί τοϋ τρόπου,άλλά 
κ τού ποιου. Άφήνομεν κατά μέρος- 
ε τίιν ϋει.Όοίηογραφίαν καί άνοίγομεν 
. τό βιόλίον έκείθεν όπου άοχονται 

I <ά ποιήσεις- του.
β.’Λλλά πριν ή έπιχειρήσωμεν άνά- 

κλΰσιν τών «Postuma» νομίζομεν κα
λόν ν’ άναφέοωιιεν άοαιαίυ γοαιι- 

. μαις- την άΛηόη του ποιητοΰ η<>- 
-γηαφίαν, διότι είς ούδέν ελληνικόν 
: περιοδικόν έχει γραφή αϋτιι.

ΚυχτΑΣ. Ν. ΚλΪρΟΦΥΛΑΣ άχολουΟι;

■ [Έκτης- Ίάτοοίας τοι"-Άλκιθκϊϋοι· καί 
τάς 'Αθιιναίων Διιοοιιςχιτίας, ϊμγιΐυ 3μ<ι- 
|βι-υθί·τος- ύπό της ΓαλλικιϊςΆκαόημίας ύπό 
.Henry Houssaie.To παοόν απόσπασμα οη- 
Ιμοθη-ύαμιν ι-ύμενώςχομηγιιθέν ήμΐν παοίι 
I δια πρι-ποϋς λ< >γίου.

I Έπ: ττ,ς περ:όδου τών τριχζ.οντχ τ·»- 
[ράννων. ο: ΆΟχναίο:. σπχνίως ζ.χί έν ζ.χ:- 
[?«> άμτ,χχνίας ενθυμούμενο: τόν Άλζ.ιβ'.χ- 
Ιδτ,ν. χνεμνζ,σθτ.σχν τοϋ περ:οτ,μου χύτοϋ 
’τρατη'-έ,μχτος, δ: ού επετεύ/θη χλλοτε τ, 
ίανχτροπτ, τ-ης τ-jpχννίας τών τετραζ.οσίων. 
[ Εν γίνει δέ πχντες έοονεύθησχν διότι χφτ.- 
=£σχν πχρ’ χύτοϋ τζ,ν χργτ,γίχν. χνίγνωρ:- 
'■,ΐντες ότι μετχςύ όλων τών σφχ/.μχτων 
«τινχ ειχον διχπρχξει τό με'γιστον πάντων 
μ*πτ,;ξ=ν ·ή δευτε'οχ χνάζ.λ·ζ,σις τοϋ'Λλζ.ιβιά- 
βίόυ.Άλλ’έν τη χπελπισίχ χύτών διετ-ζ,ρουν 
ϊμυδοχν τινχ έλπιδχ, πιστεύοντες οτι δέν 
(άπώ'Λετο τό πχ,άο'ού ό Άλζ.ιβιχδτ,ς εζζ·

~1.Ζ

VJ-
ΧΪ- 
τοϋ 
τοϋ 
τόν

Τά αισθήματα ταϋτα τοϋ 
γειραν τό μίσος τών τριάκοντα, οϊτινες <r>v 
ειθίσαντες είς πάν είδος κακουργήματος, 
δόλως έδίστασαν νά έκδικηθοϋν δια τοϋ 
ματος. Μικρόν μετά τήν καταδίκην 
<->ηραμ.ένους, ^μβασαν περί τά τέλη 
θέρους τοϋ 404 π. X. έγραψαν πρός
Λύσανδρον, ότι ούδέποτε οί Λακεδαιμό
νιο'. ήθελον εξασφάλισε: τήν έπί της Ελ
λάδος κυριαρχίαν, έάν ή Δημοκρατία έ- 
δραιοϋτο ζ.αί αύθις έν ’Αθήναις. Ενόσω 
δέ ό ’Αλκιβιάδης έζη, ή ολιγαρχική κυ- 
βέρνησις τών Αθηνών διετέλ.ε: έν άκρο- 
σφαλ.εί καταστήσει. Κατά συν/πειαν οί τύ
ραννο: έζήτΟυν τόν θάνατον αύτοϋ.

Οί φόβοι τών τριάκοντα ώς καί αί ελπί
δες τών έν Αθήναις δημοκρατικών.δέν ήσαν 
παντάπασ:χημερικοί. ΌΑλκιβιάδης έξορι- 
σθεΐς ύπό τής δημοκρατίας τών ’Αθη
ναίων ζ.αί τέσσαρας χιλιάδας στάδια μα
κράν τών Αθηνών εύρισκόμένος, ένησχο- 
λείτο έπιμελώς, όπως άποκαταστήσ-η την 
δημοκρατίαν έν Άθήναις. ζ.αί όπως άπαλ- 
λάς-η τάς Αθήνας έζ. τής διπλής πιέσεως 
ήν ύφίσταντο τών Σπαρτιατών ζ.αί τών 
τριάκοντα. Μετά τήν έν Αίγός ποταμοί; μά
χην. καθ’ήν ο: Λαζ.εδαιμ.όν·.οι άνεδείχθη- 
σαν κύριοι τής θαλάσσης ζ.αί τών παρα
λίων τής Ιωνίας, ό Αλκιβιάδης διορών 
τόν κίνδυνον, όν διέτρεχεν ή ίδια αύτοϋ 
ζωή.ένόσω διέμενεν είς τας κατά τήν Χερ- 
σόννησον έπαύλεις του.έ·.-ζ.ατέ).ειψε παρακο
λουθούμενος ύπό τής έρωμένης του Τιμάν- 
δρας. παραλαβών μεθ'έαυτοϋ πάν ο,τι πο
λύτιμον είχε, ήτοι σκεύη.άδάμαντας, όπλα 
ίππους.ένδύματα κτλ.Κατέφυγε δέ έν Φρυ
γία παρά τώ Σατράπη, Φαρναβάζω έλπίζων 
νά εΰρ-η άσυλον παρ’ αύτώ. Άνήλθε έπί 
τούτω την Χερσόνησον, παρακολουθώ·/ την 
θρζκικήν παραλίαν άνω τής ΙΙροποντίδος 
μέχρι τών ακτών τοϋ Βοσπόρου καί διέβη 
τό στενόν έπί τίνος Βυζαντινού πλοίου. ΙΙε- 
ρικυζ.λωθεΐς όμως κατά τά. όρη τής Βυθι- 
νίας ύπό συμμορίας ληστών έζ. Θράκης, 
ήναγζ.άσθη νά παραδώστ, αύτοί: πάν ό.τ: 
πολύτιμον έφερε 'J.eO' εαυτού, είς αντάλ
λαγμα τής ίδιας ελευθερίας καί τής τών 
συνοδών του. Ο: Θράκες άποβλέποντες εϊς 
μόνον τόν χρυσόν έδέχθησαν άνευ δυσκο
λίας τάς προτάσεις του, καί ----- ------ *
πως εντελώς κατεστραμμένος, 
καί ύγιής ό ’Αθηναίος 
σκύλειον έδραν
νην
■ίην
ΐζ-,ς

■οιουτοτρό- 
πλήν σώος 

χφίζ.ετο εϊς Δχ- 
τοϋ Φαρναβάζου, ζ.ειμ.ε- 

εις τήν μιζ.οχν Φρυγίχν ή Φρυ- 
τοϋ Ελλήσποντου. Ό Άλζ.·.βιχ- 

δτ,ς πολλχζ.ις συγζ.ρουσθείς πρός τούς στρα- 
τιώτχς τοϋ Σχτρχπου, εννοείται ότι ήτο 
γνωστός πχρ ’ αύτοίς. Άλλ’ ό Φχρνζβαζος 
ώς ίχθρός ύ'φτ,λόορων, εδέςχτο τόν φυγάδα 
μεθ’ όλτ,ς τής ανατολικής φιλοξενίας, ζ.αί 
μ.ετ’ ού πολύ ό Άλζ.ιβ:χδτ,ς έγένετο ό εύ- 
νοούμενος τοϋ Φαρναβάζου. Πρός άποζη- 
μίωσιν δέ τής ληστείας, ής έγένετο θϋμα. 
ό'Ι'χρνάβχζος εδωζ.ε τώΆλζ.ιβιάδη τό είσό- 
δτ,μα ϊζ. τών φόρων τής πόλεως Γρύνειον 
τής Λιολίχς,επαρχίας τής Μυσίας. άνερχό- 
μενον είς πεντήζ.οντα τάλαντα. "Ωστε ύπέρ 
τάς 6(10 χιλ. φράγκων περιήρχοντο ζ.ατ' 
έτος εις τ<ν κατοχήν τοϋ Άλζ.μεονίδου 
καί μ.· τό ποσον τοΰτο ήδύνατο νά δ'.άγν,

σ-

βίον [οεγαλοπρεπή ανετον έν
Άλλ' ό Άλζ.’.ζιάδτ,ς δέν είχεν έλθει ώς ό 
Θεμιστοκλής νά διχμενζ, επί εδάφους Περ
σικού. χποζών έκ τής έλεημοσύντ,ς τών 
βαρβάρων. Αφ ής δέ στιγμής περιήλθεν 
εις γνώσίν του ή ζ.ατκλτψις τών Άθτ,νών 
ύπό τοϋ Λυσάνδρου καί ή ύποταγή είς τήν 
τ-jpavvixv τών τριάκοντα, ό μόνος σκοπός 
τοϋ βίου του καί ή μόνν; ιδέα.έπί τής όποιας 
περιεστρέφετο ή διάνοιά του.ήτον ή άπελευ- 
θε'ρωσ’.ς.τής πατρίδος του.

Τά μεγάλα σχέδια, άτινα έτρεφε Κύ
ρος ό νεώτερος, στρατολογών έν Έλλάδι 
ζ.αί έν τή παραλία τής Ιωνίας έθελοντάς 
"Ελ,λτ,νας έπί τώ σκοπώ νά πολεμήσ-r, τόν 
αδελφόν αυτού Άρταξέρξτ,ν τόν Μνήμονα. 
έπίδοξον βασιλέα τής Περσίας άπό τοϋ θα
νάτου Δαρείου τοϋ Νόθου, δέν διε'φυγον 
πήν προσοχήν τοϋ Άλκιβιάδου. '<) Άθτ,- 
ναϊος έσκόπεινάπροδώστ, τό μυστικόν είς τόν 
’Αοτχξέοξτ,ν γενόαενος τοιουτοτρόπως χν- . ί· ? · ; . · , , _ταςιος ττ,ς ευγνωμ.οσυνης αυτου. ες ής ε- 
μελλε νά. έπωφελτ,θή—μετέπειτα ύποχρε- 
ώνων τόν βασιλέα εις πόλεμον πρός τούς 
Λακεδαιμονίους προσενεγκόντων ήδη τήν 
συνδρομήν των το» άποστατ-ε, Κύρω. Οί 
Λακεδαιμόνιοι ήττώμενοι ύπό τών ΙΙερσών 
έν μιά μόνη, μ-άχτ, θά εβλεπον έξεγειρομέ- 
ντ,ν τήν πόλιν -.ώνΑθηναίων ζ.χί ό Αλκιβι
άδης θά είσήρχετο έν αύτή τροπαιοϋχος. 
Τοιαϋτα ονειροπολεί ό ’Αλκιβιάδης. Άλλά 
ποσάζ.ις άλλοτε αύτός ούτος είδε πραγμα
τοποιούμενα όνειρα μάϋ.λον αδύνατα. Πε
ριποιούμενος άζ.αταπαύστως τόν Φαρνάβαζον 
ηδυνήθη νά. λάβτ, παρ’ αύτοϋ διαβατηρίου 
όπως άπέλ.θτ; είς Σοϋσα κα: πλήρες έμπ·.- 
στοσύνης είς τό μέλλον ριψοκίνδυνος ύπέρ 

έτοιμάζετο πρός άναχώρησιν.
ήν έποχήν ταύτην (40 ί π. X.) 

έν Βράκτ, διαμένων έλαμβανε 
•ριάκοντα έπιστολήν,διης έζήτων 
θάνατον τοϋ Άλκιβιάδου. ΊΙ 

τοϋ Λυσάνδρου έν —7, περιπτω- 
η ύπήρξε μεγαλόφρων. Εϊζ.αί μ.ηδό- 
.ρινόμενος έπ: γενναιοφροσύνη, θα- 
άλλοτε διά τών ιδίων χειρών του 

ήττηθέντα και άοπλον, ούχ ήττον 
αληθές είναι ότι άπηξίωσε ν’ άπαντήσ-r, είς 
—ήν έπιστολήν τών τριάκοντα. Οί τύραννο: 
έγραψαν τότε είς Σπάρτην,ο1. δε ’Εφοροι θυ- 
σιάζοντες τό παν ύπέρ τής εύδαιμονίας τοϋ 
Κράτους, ζ.αί φοβούμενοι τόν Άλκιβιάδην 
όσον καί οί τριάκοντα, έφρόνουν. ότι ό φόνος ( 
τοϋ’Αλκμεονίδου ήθελεν είσθαι ή πολυτιμω- 
τέρα έκδίκησις τοϋ βασιλέως Αγιδος. Ε
πομένως έμήνυσαν τώ Αυσάνδρω. διατάσ- 
σοντες αύτόν νά παραόώσ-ζ, ζώντα ή νεκρόν 
τόνΆλκιβιάδην. Επειδή δέ αί διαταγαιτοϋ 
έν Σπάρτη Συμβουλίου εδει νά έκτελώντα: 
άσ-υζυτητί ό Λύσανδρος ήναγζ.άσθη νά ύπα- 
ζ.ούσ-η. Εγραψε λοιπόν πρός τόνΦαρνάβαζον 
έντήέπ'.ζ.ρατείατοϋόποϊουέγνώριζεν ότιό Άλ- 
κιβιάδης είχεν εύρει άσυλον.προσθέσας συγ
χρόνως ότι έάν·ό Σατράπης ηρνεΐτο νά «ρυμ- 
μορφωθή πρός τήν έπιθυμίαν τών'Εφόρων.ή 
συμμαχία μεταξύ Περσίας καί Λακεδαί- 
μονος έδει νά θεωρήται ώς μή ύφισταμένη 

ΌΣατράπης έδίστασε πρός στιγν.ήν.ούχί 
τόσον, διότι έμελλε νά διαπράξ-η δολοφο
νίαν, όσον διότι έμελ,λε νά παραβ’.άση τούς

πότε, 
Κχτχ 

ό Λύσανδρος 
παρχ τών 
ούτοι τόν 
διάγω--r, 
σε: ταυ- 
7.ως δίαν, 
νατώσαι 
ϊχθρόν



ιερούς νόμους πής φιλοξενίας. Επί τελεί 
όμως ζατενίκησε τών δισταγμών του ή ε
πιστολή τοϋ Λυσάνδρου ζαί άνέθηκε τώθείω 
αύτοϋ Μαγαίω ζαί τώ άδελφώ Συσζμίθρζ 
τήν εντολήν τοϋ θανάτου τοϋ Λλκι- 
βιάδου.

Περί τά μέσα τοϋ φθινοπώρου ό Αλκι
βιάδης εύρίσκετο ήδη κάθ οδον διευθυνόμ.ε- 
νος πρός τό εσωτερικόν πής αυτοκρατορίας, 
ουδόλως φροντίζων νά κρύψη τά ίχνη πής 
διαβάσεώς του. Ήκολούθε: τήν κεντριζω- 
τέραν οδόν τήν άγουσαν έζ Δασζυλείου 
πρός τά Σοϋσα. οδοιπόρε·, δέ άνευ σπου
δής παρ ακολουθούμενος ύπό τής Τ-.μάνδρας 
καί ενός υπηρέτου έξ ’Αρκαδίας, ούδέποτε 
έγκζταλείψαντος αύτόν.

Οί πρός καταδίωξίν του άποστζλέντες 
δύο ΙΙέρσαι. τόν έπρόφθασαν είς κωμ.όπο- 
λιν τινά τής Φρυγίας, κειμένην μεταξύ 
τών πόλεων Συνόδου ζαί Μητροπόλεως. 
όνόματ: Μέλισσαν. Και'τοι δέ έχοντες αεΟ ε
αυτών ικανήν συνοδίαν ιππέων, έδίστασαν ό
μως νάπροσβάλλωσιν άμέσως αύτόν.καί μυ
στικό τώ τρόπω γενόμενοι γνωστοί τοΐς 
κατοίκοις τής Μελίσσης, διέταξαν αύτούς 
νά τούς συνδράμωσιν έν άνάγκη. 11 φήμη 
τής ανδρείας τοϋ Άλκκιβιάδου είχε φθάσει 
μ.έχρι τοΰ κέντρου τής Ιίερσίας, διό όλοι 
όμοϋ ούτοι δεν έτόλμησαν νά προσβάλω- 
σιν αύτόν. άλλ' είς μόνος είσχωρήσας κρυ
φίως έν πή οικία, έν ή κατώκει ό Αλκιβι
άδης. άφήρεσε πήν σπάθην αύτοϋ. οί δέ 
λοιποί άνέμενον τήν νύκτα, όπως ένεργή- 
σωσι.Ί'οΰ ήλιου δύοντας ΰ Αλκιβιάδης έζοι- 
μήθη ύπνον τεταραγιζένον.λυπηρά δέ όνειρα 
έπί δύο ή'ζέρας έπηύξανον πήν ανησυχίαν 
του. Είδε καθ’ύπνους ότι ενεδύετο τά λαμ
πρότερα αύτοϋ ένδύματα ύπό πης Τιμάν- 
δρας, ήτις σπηρίζουσα αύτόν έπί τών γονά
των πης, έκτένιζε πήν κώμην του καί έ
χριε διά ψιμμυθιου τό πρόσωπόν του. 
Μετ’ ολίγον είδεν αύθιςζατ’ οναρ τόν Μα

γκιάν μ,εθ’ού είχε σχετισθή είς Δασκίλειον 
οστις ζπέτεμε τήν κεφαλήν του.

Τής νυκτός προϊούσης οί φονεϊς άφίκον- 
το. αλλά καί πάλιν ώπισθοδρόμησα.ν άπέ- 
νζντ·. της ιο/ας του νχ συνχυωσ*.* εκ του 
σύνεγγυς πάλην πρός τόν'Λλζιβιάδην.Συνέ- 
λεξαν όθεν φύλλα ξηρά έκ δένδρου κεκομ- 
μένου ζαί τοπαθεπήσαντες ταϋτα πέριξ 
πής οικίας. έθηκαν πϋρ. Οί άθλιοι ούτοι 
στερούμενοι καί τοϋ θάρρους, όπως δολο- 
οονήσωσι τόν Αλκιβιάδη·/, «προτίμησαν νά 
τον καύσουν ζοιμώμενον. ΊΙβοή τών φλογών 
καί ό πνιγηρός καπνός ζφυπνοϋσι τόν Άλ- 
κιβ’.άδηνν.οστις πηδήσζς έκ πής κλίνης του 
διακρίνει έν πή λάμύει πής πυρκαϊάς τούς 
οπλοφόρους τοϋ Μαγκιού. Πρώτον αύ
τοϋ κίνημα ύπήρξεν ή άναζήπησις πής σπά
θης του’ άλλά. μή εύρίσκων αύτήν άρπα
ζε·. το έγχειρίδιον τοϋ ύπηρέτου του ζαί 
στραφείς πρός πήν έξοδον, ρίπτει πρό αύ
τοϋ διάφορα ένδύματα. ϊνα αναχαίτιση 
πρός στιγμήν πήν δύναμιν τοϋ πυρές- κρα
τών δέ διά πής δεξιάς χειρός τό έγχειοί- 
διον ζαί περιβληθείς πήν αριστερήν διά. 
μανδύου μάλλινου, έν είδ-ι άσπίδος πηδά 
έκτος πής οικίας, περ'.κυκλωθεί πης ήδη ύπό 
τών φλογών. Έπί πή θέα τοϋ άνδρός 
προχωροϋντος ήμιγύμνου κζί έν τω μέσω 
φλογών άπεικονίζοντοςμάλλον θεόπητά πο
λεμικήν ή ον άνθρώπινον.οι βάρβαροι κατε- 
λήφθησαν ύπό τρόμου. Έτράπησαν πάντες 
είς φυγήν. άλλ' έσταμάπησαν είς άπόστα- 
σίν τινα ζαί ύποστρέψαντες έκάλυψαν μα- 
κρόθεν τόν Άλκιβιάδην διά νέφους βελών. 
Ούτος προχωρεί εναντίον αύτών.άλλά ·ζετ’ 
ολίγον ϊσταται. ζλονεΐται,καί πίπτει. δια- 
περασθείς ύπό τών βελών.

"Ότε οί απεσταλμένοι τοϋ Φαρναβάζου 
είδον τόν ’Λλζιβιάδην εκτάδην κείμενον, 
έπροχώρησαν πρός αύτόν μετά προφυλά- 
ξεως’ ακολούθως βέβαιοι οντες περί τοϋ 
θανάτου του. έπλησίασαν καί άπέκοψαν

τήν κεφαλήν του, ϊνα φέρωσ'.ν αύτήν τώ 
Σατράπ·(,. Τούτου γενομάνου, έγκατέλε ·.·>*·, 
τό θύμα των έρμαιον τών κυνών καί τών 
όρνέων, ζαί άπήλθον δίκην κλεπτών.

ΊΙ Τιμάνδρα ζαί ό 'Αρκάς. κατορθώ- 
σζντες νά. διαφύγωσι τό πϋρ, έθεώντο ·ζα- ι 
κρόθεν -.ής φρικώδους ταύπης σκηνής, κα! ; 
μετά, πήν άναχώρησιν τών ΙΙερσών εσπευ- ; 
σαν πλησίον τοϋ νεκρού τοΰ Άλζιβιάδου. 1 
Τό ονειρον τοϋ ’Αλζιβιάδου έπηλήθευσεν. | 
ΊΙΤιμάνδρα έπλυνε καίήλειψε μέ αρώματα 
τό σώμα του.ζα/.ύψασα αυτό διά τών πλόυ- ! 
σιωτέρων του ενδυμάτων. ΤΙ πυρκαϊά έξη-j 
κολούθε: είσέτι, ή δέ Τιμάνδρα βοηθού- ; 
μένη ύπό τοϋ Άρζάδος. έσχε τό θάρρος | 
νά. φέρη τό πτώμα έν τω μέσω τών φλο- ■ 
γών. Ούτω ή οικία, έν ή έπρόζειτο νά ζαή ί 
ζών έχρησίμευσεν ώς νεκρική πυρά είς τόν [ 
νεκρόν του.

Ί'οιοϋτος ύπήρξεν ό θάνατος τοϋ Άλκι- I 
βιάδου. Λπέθανεν έν ηλικία 46 έτών, ήμί- I 
σειαν δέ εκατονταετηρίδα μετά τόν θά- I 
νκτόν του, το μαντεΐόν του συνεβού- 
λευε τόν 'Ρωμαϊκόν λαόν,έάν έπεθύμει πήν. 
νίκην κατά τών Σαμνιτών, ν’ άνεγείρη 3 
δύο ανδριάντας έξ ορειχάλκου τόν μέν είς | 
τόν σοφώτερον. τόν δέ είς τόν γενναιότι-, i 
ρον τών Ελλήνων.Οί ’Ρωμαίοι ύπηζουσαν Ί 
τώ μαντείω καί ήγειραν ανδριάντα τώ Πυ
θαγόρα καί τώ Άλκιβ. Κατά τούς χρόνους ,ι 
πής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας, ό Αύτοκράτωο 
Ανδριανός ήγειρεν έπί τοΰ τάφου τοϋ Άλ- | 

κιβιάδου ένΜελίσση ανδριάντα έκ μαρμάρου 
πής ΙΙάρου, καί διέταξεν, ϊνα καθ' έκαστον | 
έτος θυσιάζηται είς ταύρος, ώς πρός ήμί- | 
θεόν. Τέλος οί τελευταϊοι’Ελληνες καί Βυ- I 
ζαντινοί έτοποθέπησαν έν τώ μεγάλω δη- .1 
δ.οσίω γυμνασίω,τώ όνομαζομένω«Ζεύξ·.π- 
πος» ανδριάντα τοΰ Άλζιβιάδου έξ ορεί
χαλκου. μεταξύ τών άγαλμάτων τοϋΐίερι- I 
κλέους καί Δημοσθένους.

ΒΑΘΗ ΑΙΩΝΩΝ
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Στα όι'ιηη μΛτπ. ιίτά να^ι'ι ιιί γ'ιϊι'ι/^ί: .Ύαίί,οΓΓ. 
.-ταίζουΓ άζεγνοιαοτα. γ.ί.Ι<>ί·>· <ιί ι·ΐ'^οϋ.Ικ;
ίτΐί> β.1ι,μ.μέ>· άγε'.Ιαστιι ίκ·Τ ατιιν ιΐκ^ιι <rrtx.-i, 
ώραία νύφη, ή //γώ. rwri’iμορφή παρθΰ'α..

Μιά μέρα rrov—mi^ γνμ>·ίι <ττέ<: ^οταμιέι:. ^pvan: 
ρ.Ιέπει μπροστά τη<: άξαφτα σάν η.Ιιο >·<ί προβά.Ι.Ιη 
το πα.Ιηκι'ιρί τώμορφο. πον τμιγομι-α μοι άγο 
γιά τάβρί] μέσα στά ri-μά -άι· ΐ'σ/τιο π άμαπάει.

Στη Ηέα τοι\ κακκύ-ίσ·: και ιτροπιασμένη κρύβει 
μέ φι'.Ι.Ια, μέ τιι γέρια τιι<;τά πα\'αν.Ιά τηι: κα.Ι.Ιη. 
έι·ΰ> τοι· ίσκιο τον κοτίι μέσ το repi> έκεΐνοι: 
ά ι·αέστιιτοι; στέι; ώμορφι,έι:. ά ι-ιι/στι/τος στέσ γιίρες /

.Ιιιιι'· η Γίγ/»// <ί.π<’> lh-μέι. ά — ' την αγάπη καίει 
παραίτησε τι'ι σνιπροφιέι καί στά ^Ίουνά άνεβαίνέι 
νι'ι .1 ησμονι'ιση το σκ.Ιηρο όέν ι'/μπορεΐ, όέ θέ.Ιει 
τίι Νάρκισσο καταφρονα, τά Νάιρκισσο .Ιατρεύει !

Μακρνά τί/ σπρώχνει ί/ ι τροπη. μέσ'τει; σπη.Ιιέο, την κρύβει 
το σώμα .Ινιάνει τί< \’ΐ·τίι ι'ι βέρμη τηι; έιγάπηο, 
καί γιά τ άφρατα κάι.Ι.Ιη ->μ; τά άόικοχαμένα 
μοίρο.Ιογι'ιτρα έμει νεν αίι,ινια—ι'ι '/ιισνη τηι: !

Μ. Δ. ΦΙ’ΛΓΚΟΤΔΗΣ

ί ^Έφτασα νύχτα σπή Κηφησσ’ά. καί δέν 
ι1 ΐδυσκολεύθηκα νά. βρώ τό σπήτι. ένας ύ—η- 
etrr.; περίμενε στό σταθμό- περάσαμε 

ψή πλατεία τοϋ Πλατάνου, έκάμζμε άρι- 
έπίράζαί μετ’ολίγον ανέβαιναπή σκάλα τού 
σπητ·οϋ ποϋ έμενεν ή ασθενής μου. ’Ό ύπη- 

Είπης εκείνος μοϋ άνοιξε μ?ά πόρτα πής αι
θούσης ζαί έτρεξε νά. φωνάξη πή κυρία του. 

ΕζΕαεινα πρός στιγμήν μόνος, άφησα τό 
ΡΜτέ/ά.ζ μου σέ μιά. καρέκλα, έκάθησα σέ 
<«ΐά. άλ.λη πλησίον και ύπό τό φώς μεγά- 
Ι λου λαμππήρος περιεργαζόμην τά. άντικεί- 
‘■μενα. πής αιθούσης.

1 k Μεγάλη σιωπή έπεζ.ράτει σόλο τό σπήτι. 
t'ούτε ο ελάχιστος θόρυβος δέν έφθανε με'χρις 
μ'εμού ούτε ή παραμικρή ομιλία, ή άνα- 
Επνοή μου καί αύτό άκόμη τό παραμικρό 
I τρίξιμο πής καρέκλας μου. μοϋ κτυποϋσε 
ΒΒόώς,μονοτόνως σταυτϊά μου. Στόν τοίχο 
ήγδι.ύ καί 'κεΐ σπαρυ.ένες ήσαν διάφορες έ- 

ένώ σέ μιά γωνία πλαγίως 
σχεδόν ενός καναπέ ήταν α
στόν τοίχο ένα μεγάλο τελάρο 
-έ μαύρο πανί σάν άμερινό- ά- 

τευσα δτι θά. είκών

Γξηρώς.μον 
: δώ καί
ζαιογραφίες.
ζαί όπισθεν 

Κχόυμπισμένο 
I. σκεπασμένο μέ μαύρο πανί σάν άμερινό- ά- 
6 νατρίχιασα, ύπώπτευσα ότι θά. ήτο είκών 
ί πεθαμυ-ένου. Σηκώθηκα έπλησίασα τή γω

νία έσκυψα καί σιγά σιγά, άνασήκωσα τό 
[ μαύρο έκεϊνο παν·- ζωηρά μέ χαρακπηρι- 
γ στιζα ευφυή πλήρη ζωής άντίκρυσα εις φυ- 
Ι'.σ.ζον μέγεθος εικόνα νεαρού άνδρός, οστις 
Εφαίνετο ώς νά μ,οί έμειδία- οπισθοχώρησα.

καί τό μαύρο εκείνο πανί έκύλισε πάλι καί 
Είκρυψε πήν εικόνα τοϋ άνδρός. Χωρίς νά. 
[-•μαντεύω τό γιατί ήρχισα νά. στενοχωροϋ- 
^μα: μέσα σέ κείνη πή σάλα κατάμονος, αΐ- 
Τ. φνης έλαφρός θροΰς μέ έκα;ζε νά. στραφώ 
& προς πήν θύραν. είδον άπέναντί μου μεσή- 
f λικα κυρίαν με-.ρίου αναστήματος ντυμέ- 
Ε νην κατάυ.αυοα. ήτο ώ/οοταπη. τά υ.άτ·α 
^_της ησαν θολά καί εκράτει στό δες·, της
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ής καί θανάτου,ιάθη -.έλ.ος. πλήν 
ινες διαταράξεις, παραφροσύνη 

'?· ·»χρχ·“ 
τόν έβλε- 
αίυ.όφυρ- 

άγ- 
τά.
α

πανί, έφυλλομέ _ κομψόν τ·. δεμέ-
νον τομίδιον. όπερ έφαίνετο τυχαίως λ·η- 
σμονηθέν επί πής τραπέζης. Λ: ένθεν κι έν
θεν α! τοϋ ύπνοδοιματίου καί πής μεγάλης 
αιθούσης θύραι ήσαν ζεκλεισμένα·.. μόνον 
τό παράθυρον τοϋ βάθους ειχον ανοικτόν, 
έκανε λίγη ζέσπη καί ήρχετο έκείθεν ελαφρά 
δροσιά άπ πή Πεντέλη. Αίφνης έν πή ά- 
πολύτω σιγή, ήτις έπεκράτει πέριξ μου. μοϋ 
φαίνεται πώς ήκουσα ελαφρό τρίςιμ.ο. ά- 
πα.οάλλα.κτο. καθώο τοίζουν κα'ζ'ζ’ά φοοά 
τα σανίδια, όταν παπηπη εςαφνα. πόδι αν
θρώπου άπάνου. έκλεισα τό βιβλίον κα: ή- 
κροάσθην... μά. τίποτε, τό τρίξιμο δέν έ- 
πανελήφθη- ένόμισα ότι ήπαπήθην. ίσως 
έτριξεν ή καρέκλα μου. κανένα κλαρί 
άπό τά δένδρα τοϋ κήπου. Σηκώθηκα καί

•ό παράθυρο, πρόβαλα τό κε- 
. δροσιά ;ζέ κτύπησεν ελαφρά.

νεκρική ήσ·7χία καί σκότος
:·λήνη δέν είχεν, ό ουρανός γ=μζ~ 

κατάμαυρος. μόλις ποϋ καί 
κανένα θαμ.πό άστρο, μόνον 

ό μαυρύ- 
τίποτε πε- 
έφθασα πή 

ζαί ήμουν έ- 
αίως έ-

μεταξύ ζωή. 
έλαφραί τινες διαταράξεις, παρ 
περιοδική πή έπήρχετο άκαριαίω. 
φροσύνη. καθ' ήν ένόμιζεν. ότι ό 
πεν. ότι τόν άνέγειρεν ήμ-.θανή, _ 
τον έκ τών πετρών τοΰ δάσους είς τάς : 
7Μ.Ί.Ζ ττ,ζ. Άγρια τότε έσφιγγεν είς 
σπήθη πης τό καινόν κα: άφινε φλογερά 
πέλπιδα φιλήματα έπ: τών φασμάτων πής 
τρελλής φαντασίας πης.

Εν πή παρόδω τοϋ χρόνου αί πής πα
ραφροσύνης πης ιδέα: καί εικόνες μεπήλλα- 
ξαν. Είς δ'.αυγείς νοός στιγμά.ς έφαντάζετο 

εκείνο, τό ριφθέν είς τα σπλάγ- 
γής. -.ηκόμενον, σπαρασσόμενον 
σκωλήζων. μεταβαλλόμ.ενον είς 
κζί ή είκών τοϋ θανάτου μετε- 

πρό τών όμμάτων πη, είς εικόνα 
Είς δέστ-.γμάς παραφροσύνης έφαν- 

έβλεπε τόν σκελετόν του μαϋρον, 
_...... άπα:σ:ως τρίζοντα νά πήν παραζο- 
λουθή παντού, είς τά δωμάτια, νά. πήν 
δ'.ώκη είς τόν κήπον, νά πήν καταφθάνη 
είς πήν κλίνην πης. καί έκεί έρπων ύπό τά.ς 
σινδόνας κατεκλίνετο πλησίον πης. τήν έ- 
νηγκαλίζετο. πήν έπνιγεν είς τά. άγρια φι- 
λ.ήματά του. εις τάς λειποσάοκους άγκά- 
λας του. καί άσθμζίνουσα, άγων.ώσα. ό- 
λολύζουσα έφρισσεν είς γωνίαν τινά. πης 
κλίνης πης. ώς ό'του αί δυνά;ζε·.ς πης πήν 
έγκατελ.ειπον καί ώχρα, έοηντλημένη. περ- 
ρίρυτος ύπό ψυχρού ίδρώτος έχανε τάς αι
σθήσεις πης εις τάς άγκάλας πής μ.η- 
τρός πης.

Πρό μιας σχεδόν ώρας είχε καταλειφθεί 
ύπό τοϋ παροξυσμού καί εκειτο ήδη λιπό- 
θυμ.ος είς πήν κλίνην πης- έξέφρασα τήν ε
πιθυμίαν νά. τήν ϊδω. προηγήθη ή μήπηρ 
πης καί μ.ετα μικρόν εύρ:σκόμην είς τό δω
ματίου τής ασθενούς.

Έξηπλωμένη ύπτια έπ! πής κλίνης πης 
εφαίνετο βαθέως κοιμωμένη- έπλ.ησί- 
ασα. τά. βλέφαρά πης ήσαν ήμίκλει- 
στα ·, 
σχεδόν 
ραι, τ: 
λοντο έλαφρώ 
δύο σειρά· 
νοντο ίσχυρώς συνεσφιγμ.ένα·. 
δαγκάσει 
χρόν πρ· 
τις μήτα.

τό σώμα 
χνα πής 
ύπό τών 
σκελετόν, 
βάλλετο : 
σκελετού, 
τάζετο 
ξηρόν.

έπλησίασα 
φάλι μου έξω 
άλλά παντού 
βαθύ, σ 
τος σύνεφα. 
που ---- r
άριστ 
τερος

,νην κατάμαυρα. ήτο 
πης ήσαν θολά, καί 

,χέρι μζνδήλι.
, Μέ δυό λογά θά

|.ειπε ή δυστυχισυ.έν-η
Γ Ήτο χήρα - 
είχεν άπολεσε:

! του εις τολμ.ηράς επιχειρήσεις, είχε μ·ά 
ήν όποιαν ένύμ.φευσε μέ 
πήν ήγάπα καί τόν ο- 

άρχα.ς άπέκρουεν εκείνη. Άλ.λά

σάς διηγηθώ τί μοϋ 
έζείνη.

πλουσίου τραπεζίτου, οστις 
το πλεϊστον πής περιουσίας 

έπ·.χε'.ρήσεις, είχε μ·ά.

βαθέως κοιμωμένη- έπλ.ησί- 
τά βλέφαρά πης ήσαν ήμίκλει- 
καί έσωθεν διεφαίνοντο κρυσταλώδεις 
• αϊ μαϋραι 
ά χείλη πης

•ς. ώς
μικρών

I μόνο θυγατέρα, τ
' νέον. οστις πολύ
ί ποιον κατ’

πλούσιος εκείνος έν πή έπελθούπη είς πήν 
ι οικογένειαν τοϋ τραπέζιτοΰ τραπεζίτου δυστυχίαν καί 
τόν θάνατον, έσπευσεν εύγενώς νά έκδη- 
λώσ-(, τί αισθήματα, του σώζων άπό πης 

| πανωλεθρίας πήν άτυχήσασαν οικογένειαν 
έρως τότε άγνός και μέγας άνεππόχθη είς 

Ι τήν καρδίαν πής νέας πρός τον εύγενή σω- 
τήρά πης καί γάμ.ος εύτυχής έπηκολούθησε. 
ΙΙλήν εβδομάδα μόλις [ζετα τόν γάμον. 

I έζεί που πζρά τό Στροφίλι, ένώ μόνοι εύ- 
I πυχεϊς δ-.έτρεχον τζς άτραποϋς τού δάσους, 
I «φηνίζσεν ό ίππος έκείνου κζί τόν ζζτέρ- 

Εψεν όρμητικώς κατά γης σχεδόν -.όν άφή- 
I πεν άπνουν. Δέν παρήλθον ή ώρα·, τ-.νές 

πα: ό δυστυχής έκεϊνος έξέπνεεν είς τάς 
| άγκάλζς πής τρελ/.ής έκ τοϋ φόβου συζύ- 
[ "ου του. Μήνας ολοκλήρους κλινήρης

τών οφθαλμών της ζό- 
ώχρά. λεπτά διίστέλ- 
είς σπασμόν αγωνίας, 
λευκών όδόντων έφαί- 

ώσεί ειχον 
: τι μανιωδώς. στό ωχρόν πολύ ώ- 
όσωπόν πης διεγράφετο ακούσιός 
.ς φόβος’ τεταραγμένη τραχεία ά- 

ναπνοή διέστελλε καί συνέστελλε άλληλο- 
διαδόχως τά. λεπτά πτερύγια λεπτής ώχρο- 
λεύκου ρινός. Έζήπησα τάς χειρ ας. αϊτινες 
έκρύπτοντο ύπό τάς σινδόνας. ήσαν άμφό- 
τεραι σκελετωδώς τεταμένα·, ένθεν καί έν
θεν τοϋ σώματός πης μέ γρόνθους άδιασπά- 
στως συνεσφιγγμένους. Εφαίνετο κοιμω- 
μένη τόν ληθαργικόν έκεϊνον ζαί ταραχώδη 
ύπνον τόν συνήθη είς τούς παράφρονας κα
τόπιν μεγάλων παροξυσμών.

II

Έπλησίαζον ήδη τά. μεσάνυχτα, μόνος 
έντός μικράς αιθούσης, συνεχόμενης μετά, 
υπνοδωματίου.ώς καί μετά πής μεγάλης ε
κείνης αιθούσης, έν ή ύπήρχεν ή είκών τού 
πεθαμμένου. ή σκεπασμένη μέ τό μαύρο 
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διέκρινα κανένα θαμπό άστρο, μόνον 
•ερά στο βάθος διεκρίνετο π)ό μαυρύ- 
ό όγκος πής IΙεντέλ.ης και τίποτε πε

ρισσότερον. Έγύρισα μέσα, έφθασα πή 
πόρτα τής μεγάλης αιθούσης ζαί ήμουν έ
τοιμος ήδη νάνοίξω. άλλ' αστραπιαίως έ- 
τινάχθηκα πίσω, ή πόρτα έτριξε ζαί είδα 
τό πόμουλο νά στρέφεται, κάποιος άνοιγε 
νά. είσέλθη. Δέν είχα καιρόν νά σζεφθώ, ά- 
ναμφιβόλως θά. ήτο έκείνη' πλαγίως πής 
θύρας ύπήρχεν ύύηλή βιβλιοθήκη, τό ήμί- 
φυλλον ανοιγόμενον θά έσχημάτιζε μετά 
πής γωνίας ζατάλλ.ηλον κρύπτην, έρρίφθην 
κοϋφος έκεϊ άκριβώς, καθ' ήν στιγμήν ή 
θύρα έκυλίετο ήρέμα έπί τών στροφίγγων 
-.ης. Δεν είδον τίποτε, έλφρόν θροϋν ήκουσα 
μόνον καί τρία τέσσαρα μαλακά βαδίσματα, 
ή είσελθοϋσα έστάθη· άκουσίως μου έφ--·.- 
κίασα, κρύος ιδρώτας έλουε τό 
μου, τά. χ=ργέζ μου έπάγωσαν, 
συνήθειαν νά. γυρίζη τ' 
τά. δωμάτια- έσκυψα ήρέμα καί ®·.υα .... 
παράφρονα ορθήν είς τό μέσον τοϋ δωμα
τίου. Γύηλή. εύθυτενής, μέ τές πλάταις 
γυρισμέναις πρός τό [ζέρος μου. προσεπά- 
θε·. νά. διευθεπήση πήν άτάκτως έπί τών 
ώμων πης χυμε'νην μακρυάν κόμην πης. ο
στεώδεις λειπόσαρκο·. δάκτυλο: έβυθίζοντο 
είς τάς τολύπας τής ξανθής άπημελήτου 
κόμης πης. πήν παρετήρουν η-νιϊγΜΊ Try 
άναπνοήν μου. ή τοιαύπη στάσις πης έδεί- 
κνυε πλειότερον πήν χάριν τοϋ κομψού καί 
ύψηλοϋ άνασπήματός πης. μακρύς φαιός 
κοιτωνίπης άπό τών ώμων 
τοϋ δαπέδου καί ζώνη άπό βυσινόχρουν 
τσί έδιδε τάς γραμμής τοϋ σώματός 
δέν έβλεπον τό πρόσωπόν καί · 
στενοχώρε·.. αίφνης άφήκε βαθυν 
••μόν, α: χεϊρές πης 
δυμένα·, ένθεν κι’ ένθεν 
καί ή κόμη τη 
πάλιν επι
τολύπαι κακώς άπημελήτως διά καρφίδων 
-?&'' " . ' “ ... 
τό όλον τοϋ τρελλοϋ κτενίσματος πης. 
προχώρησεν ένα. βήμα καί ήγειρε 
qxm τι.ζ πρός όλ.α τά μέρη τοϋ δώμα· 
οί οφθαλμοί πης έρρίπτοντο παντού

I 
μέτωπόν 

είχε πήν 
πήν νύχτα κρυφά μόνη 

είδα πήν

μακρύς φαιός 
ης έσύρετο έπί 

πε-

οοϋτο μέ έ- 
στενα- 

κατέπεσαν ώσεί άπηυ- 
τού σώματός πης 

;ς άφεθείσα έλευθέρα έχύθη 
τψν ώμων πης. μόνον μερικά1, 

ις διά καρφίδων 
σδεθεΐσαι έδιδον παράδοξον π/ήυ.α είς

’ . Έ- 
■ό κε- 
τίου, 
άνή-

ν,,
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συχοι. τά χεελη πζ,ς έπαεζον σάν νά έψεθύ- 
ρεζε κάτι, ελαφρά έλαφρά μουρμούρα έ
φθανε μέχρες έμού. άλλ άδύνχτον νά έν- 
νοήσω τε. δέν ήσαν λέξεες έκείναε. μοί έφά- 
νησαν, ώς ύποτονθορεσμός άσματος, ώς 
ήχώ τραγουδιού' αίφνης έφρεκίασα όλ.ος. 
έκενήθη πρός τό μέρος μου. άν έκλειε πήν 
θύραν... Έστάθη πρό πής βεζλεοθήκης. 
συνήνωσε τεταμένας πρός τά κάτω τάς χεΐ- 

• ρας καί μ.έ όμμα ρεμβόν. θολόν έθεώρεε 
τούς έν αύπή τόμους. Τήν έβλεπον ήδη άπό 
πής κρύππζ,ς μου διά πής σχεσμ-άδος ολίγον 
έκ τού πλαγίου σχεδόν κατά μέτωπον. Τό 
πρόσωπόν της έφερε τόν τύπον μεγάλων 
ύυχεκών κρίσεων, τά άλλοεωθέντζ ομωςχα- 
ρακπζ,ρεστεκά της δέν εεχον σβύσε: από τού 
συνόλου, τό ελκυστικόν λεππής θελκτικής 
ώραεόπζ,οος· μαύροι μεγάλο: οφθαλμοί άπο- 
λέσαντες πήν λάμψιν των βυθισμένο: έντός 
τών κογχών έφερον τό απλανές τό ρεμβώ- 
δες ψυχής νοσούσης, ψυχής άλωθείσης τέ- 
λεον ύπό πής φαντασίας είς όνειρα φρικώ- 
δη είς φαντάσματα τερατώδη. Τό πρόσω
πόν πζ,ς ήτο χλωμόν πολύ χλωμόν κζί άδύ- 
νατον. ή έσθής της ήνοίγετο πρός τό σπή- 
θος καί τα νεύρα τού λαεμ.οΰ έξείχον ένθεν 
κι’ ένθεν σκελετώδη ξηρά πχημζτίζοντα 
βαθεϊαν αύλακα φθάνουσαν μέχρι πής σια- 
γόνος σχεδόν, ή αναπνοή πζ,ς γοργή καί 
ταραχώδης έδόνει τό στήθος της όλ.ον. ό- 
περ ήγείρετο καί κατέπεπτεν άτάκτως προ- 
δίδον αδυναμίαν, αγωνίαν ψυχικήν. Έμεε- 
νεν ούτω μόλις δευτερόλεπτά τενα. έπειτα 
δεά νευρικών άτάκτων κινήσεων ήνοεξε πήν 
βιβλιοθήκην ήρπασεν ένα τόμον πήν έκλει
σε μετά πατάγου καί ώρμησε πρός πήν τρά
πεζαν. δέν ητο πλέον ή αύπή έξαψίς της 
τήν κατελάμβχνε. Τήν παοεπήρουν επακρι
βώς. έσ·υρε κάθισμα πλησίον πζ,ς άλλά δέν 
έκάθησε, παρευθύς τά άπέρριψε μακράν, οί 
οφθαλμοί πζ,ς ήρξαντο αγρίως περιστρεφό
μενο: έντός τών z.o-yijv. αί χεΐρες πζ.ς έκε- 
νούντο άτάκτως σχεδόν σπασμωδ'.κώς. ήρ- 
πασε τό βιβλίονκαίτό έξεσφενδόνισε μακράν 
πρός τό μέρος πής άνοικπής θύρας’ έρρεψα 
εν βλέμμα έπ’αύτού, έφερε δέ γαλλιστί πήν 
επιγραφήν. Peclie (Γ amour! 
τό τραπέζι πρό αϋπής.ώρμησεν οπισθέν του 
καί μέ χεϊρας τεταμ.ένας γρόνθους συνε- 
σφιγμένους καί οφθαλμούς άγριους πήν ή
κουσα νά ψιθυρίζζ, σιγά σιγά, ώσεέ έφοβεϊτο 
πήν ήχώ τών λόγων της. Μητέρα.... Μη
τέρα. . . . Ήγωνία όλη, έφρεσσεν άνέπ·/=ε 
ταραχωδώς καί θρόμβο: ίδρώτος έκυλίοντο 
άπό τού μετώπου πζ,ς· έφαίνετο 
ληφθεϊσα ύπό πής φρίκης άοράτου τ 
δύνου. έφρικίον καί εγώ μυσπζ,ριώδη 
προαίσθησις μού έπνιγε τόν νούν. ήσθανόμην 
τ· ίγγίζον^ 
ράν κραυγήν 
της καί μέ άλλόκοτόν 
φόβου φωνήν βλε’πουσα 
θύραν πρός τό σκότος 
θούσης. . . . Όχι. . . . 
ώρμησε έςαλλος πρός ·

άμ.φοτέρων τών χειρών. ’Εκεί... εκεί, έψ·.- 
θύρισε. καί ήσθχνόμην τό σώμα πζ,ς νά 
τρέμη όλον. εκεί... κα: προσπαθούσε νά 
δ·.αφύγζ,... αφσε με, αφσε μ.ε... έκρχύγα- 
ζεν βραχνά... αφσε με... καί δάκρυα έκύ- 
λαγαν απ' τά μάτια πζ,ς καί γέλο·ο άγριο 
ξερό σέ άναρθρους ακατάληπτους λέξε:: ήρ- 
χετο με αγωνία στά. χείλη ττ,ς 'ivw.
OZV -7.7.·. κινούμενα σπασμωδικώς

— Άλλά τί βλέπεις λοιπόν, τί σέ 
μάζε: : τής έψιθύρισε βαθε’ά σταύτί.

Καί σαν νά τ’ ' '
εγυρε άποτόμως 
δυνατά άπ’ τούς ώμους κα 
καρφώθηκαν άγρια 
ταινία της ανοικτής

— Ό σκελετός !

την εκάρφωσχν οί λόγο·, μου
:χξε 
της 

στην μαύρη

, , · * · 
απανω μου. μέ ά;;

χ μάτ’χ
άκίνητχ 
βύρας.
. . πήν ί'Αν»ΊΧ '/ά

abalieno έξέλιπε (διαπζ,ρηθέντος μόνον έν 
πή ιταλική τού απλού alieno), αί λέξεις 
abamita. abarceo, abavia, abazea, 
abderilus, altdico (ό’θεν abdicalioi, 
abdilamenlum, abdo, abdomen, a- 
bedo, abellina·, abcmo, abeo, abe- 
<|ΐΐϊΙο,ηΙ>Ιο1’υώσαύτως έξέ/.ιπον.τών λέςε- 
avus, aberro, abl'uturus δ-.επζ,ρήθη 
ων aby-όνον τό δεύτερον συνθετικόν μέρος, 
(μεταβληθέν E’^avo καί i'uturoiv ταίς λέ- 
ξεσιν abacus καί abl’uturus).τής λές-ως 
abduco τό δεύτερ. συνθ. μέρος διεσώθη έν 
τώ condurro, τής λέξεως abgrego διε- 
πζ,ρήθη υ.όνον τό δεύτερον συνθετικόν μέρος 
grex-gregis. μεταβληθέν είς gregge, 
greggia, ή λέξις abliinc έξέλ.ιπεν, ή λέ
ξις abhorreo χ-ετεβλήθη εις abborrio. 
αί λέξεις abbas καί abbatissa μ,ετεβλή- 
θησα.ν εις abbate κα: abbadessa.z, λέ
ξις abies μετεβλήθη είς abcte.r, λέξις a- 
biga έξηλείφθη, τό ρήμα abigo ώσαύ- 
τως (διαπζ,ρηθέντος μόνον τού δευτέρου 
συνθ. μέρους), τού δε abjicio τό δεύτερον 
συνθετικόν ν.έρος διεσώθη μέν, άλλα μετζ- 
βληθέν είς gel Ιο καί ούτω καθεξής. Ί'ού- 
ναντίον έκ. τών άπό πής δημιουργίας τής ελ
ληνικής γλώσπης ελληνικών λέξεων ολίγα: 
πζρ ήμίν είσ: κατζδεδ:κασμένα·. είς άχρη- 
στίζν. Έκ τών άπό τοϋ αβ φέρ’ είπείν 
άρχομένων λέξεών είσιν εύχρηστο: κατά 
τό μάλλον ή ήττον παρ’ ήμ.ίν αί λέ- 
ςε:ς Λβαθής. άβαθμίδωτος. άβαθρος, 
άβάκιον. άβζκίσκος. ζβακοειδής. άβαμβά- 
κευτος. άβάναυσος, άβαξ. άβάπτιστος, ά- 
βαπτος. άβάρβαρος, άβασάν.στος, άβασί- 
λευτος. αβάσκαντος, άβάστακτος. ά'βατος. 
άβδέλυκτος. άβέβα:ος, άβέβηλ.ος. αβέλτε
ρος, άβίαστος. αβιβλος, αβίωτος, άβλα- 
βής. άβλάβεια κτλ., πάσα: δηλαδή αί άπό 
τού αβ άρχόμ.ενα: λέξε:ς.καθ ην κεΐντα: σει
ράν έν τώ έλληνικώ λεξικω, άχρηστα δέ 
παρ’ ήμίν είναι μόνον τό έπ’.φώνημα άβα/. 
ή άβάλε καί τό ούσιαστικόν άβαρ, έμφαί- 
νον γλύκυσμά τι παλαιός κατασκευής.

Άλλά. το σπουδαιότερον. οί γραμμ.ατι- 
κο: κανόνες πής Ιταλικής γλώσσης είναι 
παντελώς διάφορο·, τών πής Λατινικής. 
Διάφοροι έντελώς αί κλίσεις τών όνομ.άτιο·/ 
καί τών άντωνυμιών, διάφοροι έντελώς οί 
σχηματισμοί τών ρημάτων, διάφοροι έντε- 
ζ.ώς αί προθέσεις, διάφοροι έντελ.ώς οί σύν- 
δεσμοι, διάφορος έντελώς ή σύνταξις, διά
φορος ή προσωδία κτλ. Λ! πτιόσεις τοίν ο
νομάτων φέρ είπείν έν πή Λατινική διακρι- 
νονται διά τών πτωτικών καταλήξεων, έν 
δ- πή Ίταλικήδ'.ά τών προθέσεων de καί a. 
Ούτω τό Λατινικόν όνομα mensa, όπερ 
δηλοί τήν τράπεζαν, κλίνεται έν τώ ένικώ 
άριθμώ ώς εξής : mensa. γεν. καί δοτ. 
mensa1, αΐτ. mensam. κλ-ζ,τ. inonsa. 
άφαιρ. mensa. Τό δ’ έξ αύτοϋ παραχθέν 
ιταλικόν όνομα mensa κλίνεται ώς επε- 
τα·. : la mensa, γεν. della mensa, 
δοτ. alia mensa, αίτ. la mensa, κλη
τική o mensa. Τό λ.ατιν. όνομα domi- 
nils έχε·, γενικήν domini. δοτικήν do
mino, αίτ. dominum, κλητικήν do- 
mine. άφαιρετικήν domino. Τό δ' έξ 
αύτοϋ παραχθέν ιταλικόν όνομα domino 
έχε: γενικήν del domino, δοτικήν al do-

κατ' έπικραπζ,σασαν έ'ξιν αί έποποιίζι έγρά- 
φοντο ίωνιστί, τά δέ λυρικά ποιήματα αίο- 
λιστι κτλ.), ύπήρξε διαφορά ούσιώδης έν 
ζύπή τχύπζ, πζ, τού πεζού λόγου κοινώς έ- 
πικρζτούσ-ζ, γλώσσ-ζ, κατά τάς διαφόρους 
χρον.κάς περιόδους. Τήν τών 'Ομηρικών 
χρόνων γλώσσαν διαδέχεται ή 
κών χρόνων, ταύπζ,ν δέ ή τών 
νών καί ταύπζ,ν πάλιν ή τών 
μζϊκών, μ.εθ' ήν έρχεται Ζ · , .
τών Βυζαντινών ή Βυζαντιακών. Έν τού- 
το·.ς εν τω μεταςύ Ξενοφώντος, όστις έπω- 
νομασθη Λττιχΐι jit.lurmt διά. τό μαγικόν 
τής γ/.ώσσης αυτού, καί τού Πολυβίου, τού 
διαπρεπέστατου τών συγγραφέων τών Α
λεξανδρινών χρόνων, χρονικώ διαστήματ: 
εκατόν πενπζ,κοντά ενιαυτών έπ-ήλθε το·.- 
ζύτη μεταβολή είς τήν Αττικήν γλώσσαν, 
ΐπζ,ν γλώσσαν, περί ής ό Λγγ/.ος Ί'άρραρ 
= ίπ·ν ότ·. είναι τό μάλιστα άξιοθαύμαστον 
τού ανθρωπίνου νού τών δημιουργημάτων,, 
ώστε ά/.ηθώς μ.είζων ε’ναι ή διαφορά με
ταξύ πής τού Ξενοφώντος κζί τής τού Πο
λυβίου ή μεταξύ πής τού Πολυβίου καί 
πήςήμετερας, Ού μόνον εύρητα: παρά Πο- 
λυβιω σωρός λέξεων νεόπλαστων, ζίς ουδέ
ποτε έως τότε έχοήσατο "Ελλ.ην συ·(-/ρα- 
φεύς. ζ/.λων δέ λέςειον άπαντα παραλλαγή 
η διζπλάτυνσις πής έννοιας, άλλά καί κα
ταπληκτικά·. καινοτομία·, πολλά· περί πήν 
πόνταξιν, άφ' ών κυρίως άπέρρευσαν έκ 
πής παρ’ ήμίν νύν γλώσσης συντακτικαί 
καινοτομία·..

Αλλ’ ώς εϊπομ.εν. άλλοκύσεις καί μετα
βολής ύφίσταται έκάστοτε πάσα γλώσσα. 
Αλλ’ έν όσω διατηρείται ανέπαφος ό χζ- 

ρακπήρ πής γλώσπζ,ς. έν όσω διαπζ,ρείτα·. 
κατά τά κύρια αύτου καί ουσιώδη μέρη ό 
γρζμμ-ατικός σχηματισμός τών λέξεων, έν 
όσω πζ.ροϋντα·. οί κανόνες πής παραγωγής 
καί συνθέσεως, έν όσω φυλάττονται οπωσ
δήποτε ό τΐιπσρΐ'ί; χαϊ ή προσωδία, itr δν- 
riiT'ti >·ΐι -τγ/ϊ arri'/i; ότι χατίτάι^η
ιίι; τιιι; τών μαχιίρω»·.

Καί όμως δέν έδίστασάν τινες νάποκζ- 
λέσωσ: πήν νύν ελληνικήν γλώσσαν νέαν 
γλώσσαν, θυγατέρα δήθεν τής άρχαίας ελ
ληνικής. καί νά προβώσιν είς έξομ.οίωσιν 
-.ής μεταξύ πής παλαιζς δήθεν ελληνικής 
κζί πής νέας ελληνικής σχέσεως πρός πήν 
μεταξύ πής Λατινικής καί πής Ιταλικής 
σχέσιν. άλλ’ ή σχέσις πής ’Ιταλικής πρός 
πήν Λατινικήν είναι αληθώς σχέσις κόρης 
πρός μητέρα. Αληθώς έκ τοϋ θανάτου πής 
Λατινικής προέκυψεν ή Ιταλική, καταρτι- 
σθεϊσα διά τού ύλικοΰ αύπής. άλλα προέ
κυψεν ώς γλ.ώσσα ιδία, κατ’ ίδιους κανό
νας. σ-υντακτικούς. τεχνολογικούς κζί έτυ- 
μ.οζ.ογικούς. Ού μόνον πλεϊσται Λατινικαί 
έίζα·. δέν περιήλθον είς τούς Ιταλούς, άλλά 
και πάσα·, αί περιελθοϋσζ·. =·ς αύτούς λα
τινικά·. λέξεις μετεβληθησχν ούσιωδώς. με- 
τασχηματισθείσαι κατά τούς κανόνας πής 
Ιταλικής γλώσσ-ζ,ς.πάνυ διαφόρους τών πής 
λατινικής. Έάν τις φέρ' ί··πείν παραβάλζ. 
τζς πρώτας τών απο τ<όν στοιχείων ab 
ζρχομένων λατινικών λ=ξ£ων πρός τζς ιτα
λικός, πζραπζ,ρεϊ ότ: ή /.έξις abacus 
μετεβ’λήθη έν πή Ιταλική είς banco, ή 
λέξις abagio έξέλ·.π£. ή σύνθετος λέξις

Βηματισμόν τών λέξεων. Ένώ γενικώς έ- 
χέ-ρετο κζί έγράφετο τέσσαρες. αρσ-ζ,ν. λαός, 
ναόςκτλ.. ό Ίων έγραφε τέσσερις, ερσ-ζ,ν, 
1<ώς. νεώς. Ο Δωριεύς έλεγε·/- όρέω. φοι- 
τέω ά7"'· οράω. φοιτάω. Ο Λιολεύς έλεγε 
λυόμεθεν άν-.ί λυόμεθα, στροτός κα: πάϊς 

| άντί στρατός κα: παίς, γλύφω καί πέσσυ- 
Ιρες αντί γλάφω καί τέσσαρες. Ό Λιολεύς 
'καί ό Δωριεύς έλεγον μέλ.ζις άντε μ.έλ.ας.Ό 
Λίολεύς έλεγεν έ'τζρος αντί έτερος, πάϊς 

Γκαΐ δάίς άντί παίς καί δαίς. Ό Ίων έλε
γεν αίετός. αίεί άντί άετός. άει. Ό Λίο- 
ΐεί/ς καί ό Δωριεύς έλεγον ορπετον άντί έρ- 
«τον. Ό Λιολεύς καί ό Δωριεύς έλεγον 

[γλέφζρον άντί βλέφαρο·/ καί δά άντ 
I Δεύς αντί Ζευς καί τύπτομ^ς άντί 

μεν. Ό Ίων έλεγε βυσσός άντί βυ 
κοτέ. κώς. κ.οΐος άντί ποτέ. πώς. ποιος 
καί όδμή. κέκαδμζι, ίδμ^ν άντί οσμή, κέ- 

.καμσζ·.. ϊσμεν καί δέκομζι άντε δέχομαι. 
I Ό Δωριεύς έλεγε μζδδα αντί μάζα κζί 
| σίος. Λσαναία άντί θεός. Άθήνη κτλ. (') 

β.Άλλ’ έκτος πής διαφοράς μεταξύ τών 
I διαφόρων διαλέκτων, ών έκαστη έπεκράτει 

κατά τόπους, έτι δέ κζί κατά τό είδος τού 
|_λόγο- καί πής ποιήσεως (διότι φέρ' είπείν

όλα ήσαν σπή θέσι τους και 
μέ τό μαύρο παν: ώρθοϋτο άπαισία 
άπ τόν καναπέ, 
πή σκάλα, ότε =:δα νάναβαίνη 
τόν έσταμάτησα καί · 
κουσε ν ’ άνεβαίνη κάνε

—Δ=ν;·_ .
τά. μεσάνυχτα ακόυσα τρίξιμο 
κα: ; 
νού ή μπότες τρίζουν.

—Καί τί ήθελε τέτο’α 
ήρώπζ,τα.

Μ ά μού 'έλεγε πώς ξέχασε πή τσάντα 
τού κυνηγιού σαυτό δώ τό μικρό δωμάτιο 1 
της υπηρεσίας. ίσως τού χρειάστηκε, γιατί S 
πάει κάθε μέρα κυνήγι. ·

Τήν στιγμήν εκείνην ένεφανίσθη κα: ή ■ 
μήτηρ τής ασθενούς ό θυρωρός πής ένεχεί- ■ 
ρησενένα γράμμα’ ήταν τού εφόρου τού νε
κροταφείου "Αθηνών ό όποιος πής έγραφε I 
ότι χθες κατά πήν παραγγελίαν πζ,ς έ·/ήρ-« 
ένήρ··ησε εκταφήν τού σκελετού τού γαμβρού 1 
πζ,ς καί ανέμενε τάς περαιτέρω οδηγίας της.' 3 
Τήν άφήκα πρός στιγμήν μόνην καί έσπευσα 
πρός τό πλαϊνόν μικρόν δωμάτων.

'( > άμαξας δεν ειχεν άναβή πήν νύχτα 
’κείνη επάνω, είδα πή κυνηγετική του τσάντα 
ρ-.χμένη σέ μ?ά καρέκλα. I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΙ1ΡΕΛΣ

• ή είκών εκείνη ί 
πανί ώρθοϋτο άπαισία πίσω U 
πέ. ήμουν έτοιμος νά καταβώ J 

Γ” ' ; ό θυρωρός, 3
:όν έρώπζ,σχ άν ή- 1 
ς πήν νύχτα επάνω. 2 

ξέρω, μού άπήνπζ,σεν. άλλάκχτχ I 
ρίξ-.μο σπή σκάλα, · 

μπορεί νά ήταν ό αμαξάς γιατί αύτου- ■

ώ?Χ

μουρμούρισα, έξαφνα καί ήσθάνθην τά δά
κτυλά πζ,ς νά σφίγγουν νά κολλούν νά 
παραλύουν τούς ώμους.

— Νότον. νότον . . . εκεί . . . έπανέ- 
λαβεν σιγά σιγά. μή φεόγης μ-ή μ’ άφί— 
νης . . . φοβάται . . . φοβάται . . . ά... 
ά . . . μητέρα μ.ητέρα . . .

Κρύος έδρώς έβρεχε όλο μου 
ή φρίκη πής παράφρονος έπετείνετο, 
τά χέργία της —’ ··’ «- 
τά. μάτ’α πζ,

σώμα, άπ’ πήν άλλόκο. ... 
πής φωνής πζ,ς κάτι οοβέρό έβ·, fc ·» >* · * 1φριχωύε; ηρςατο 
μέ κυριεύ’ζ, τόν νούν, 
νατρίχιασα όλος, μού έφάνη πώς κάτ 
κουσα είς πήν μεγάλην αίθουσαν, κά· 
τρίξε, κάτ: έκροτάλ'ζε συρόμενου έπί 
σανίδων... φρίκη έκυρίευσε τόν νούν μου 
σκιά σκελετού διεγράφη είς 
ή σκιχ έκινήθη. έβάδισεν. 
θύραν. ήσθάνθην ότ: οί βραχίονες πή 
ράφρονος.μέ άφησαν καί έτάθησαν πρό- - 
θύραν.πήν ήκουσα ταυτοχρόνως νά γρύλιζε 
είδον νά κενή σπ·„,ι__?
σαν νά ήθελε νά τόν ά; 
νάτόν κομματεάσ-ζ,‘τρόμος μέ κατέλζβε. τά άνέζησεν ύπό άλλην μ.ορφήν. Έν 
γόνατά μου έλύοντο. ό σκελετός έμενεν ά- μεταξύ τών δεαφόρων δεαλέκτων τ 

Ωθησε κινητός, τόν έβλεπον νά κενή τάς σεαγόνας ληνεκής γλώσσ·ζ;ς καί τής κληθείση 
μόνον, μού έφαίνετο οτ: έκλαεε, ότ: ήθελε ύπήρχον άσυγκρ 
νά όμελήσ-ζ,... Έσφεξα σπήν αγκαλιά μου 
πήν τρελλή καί όπεσθοχωρών βήμα πρός 
βήμα μέ τά μάτ·α καρφωμένα έπέ τού 
σκελετού έ’φθασα πή πόρτα τού ύπνοδωμ.α- 
τίου μου. πήν ήνοεξα δεα λακτίσματος, έο- 
ρίφθην έντός καί πήν έκλεεσα, καθ’ ήν στε
γμήν εεδα τόν σκελετόν νά π 
δέως έντός 
θησα πήν τ 
λιπόθυμος ■

Δέν ήδυνήθην νά ήσυχάσω ούδ’ 
στ’·'.'ήν' ' '· ζ. ' ..... .. ,·
μ.ού έφαίνετο ότι ηκουα τόν σκελετόν νά 
πέρπζ, τά οστά του εις πήν παραπλεύρως 
αίθουσαν, δυό τρεις φορές έσκυύα καί κό- 
7-ησα τό αυτί μου είς πήν οπήν πής κλει- 

-Γ1-.......... ......... .  -j—, .» δαργίάς. έφρικίουν όλος, ήκουα πότε ά-
θυρον. δέν έδίστασα στεγμήν ώρμησα τήν σθενές πότε δυνατόν κροστάλεσμα. πλανώ- 
ή,ρπασα άπό τόφόρεμα κζί τήν έσυρα μετά μενον δώ καί κεί. άπό πής μεάς είς πήν 
δυνάμεωςο πίσω.Δέν έκραύγασεν όλη της ή ά/.λην αίθουσαν, 
φρίκη δεεγράφη είς τό βλέμμα πζ,ς. προσε- Μόλες εξημέρωσε άφηζα 
πάθησε νά φύφ-ή. άλλά. πήν ήρπασχ δε’ μχτεόν μου καί ήρεύνησα
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άγων ιόντα 
άπ

τό σώμα.
από 

πού μ έσφ:γ;αν τόσο, άπ’ 
τά άγρια τά βλοσυρά. άπ' 

ήθη πζ,ς άπ' όλον πζ,ς τό 
’. πή φρικώδη ήχώ 

ίγαινε. κάτι 
νά μέ περικυκλώνζ,. νά 

χ νεύρα, αίφνης ά- 
ή-
ε-

■ών

τό σκότος !... 
επλησιζσε πήν 

;ς-πα- 
πρός πήν 

- ■ ΐΓ"”·'*Χ*ί
ασμωδικώς τούς δακτύλους 

ρπάσ-ζ,,νά. τόν σχίσ-ζ,. 
τρόμος μέ κατέλαβε, τά 

. ό σκελετός έμενεν ά- 
τόν έβλεπον νά κενή τάς 

έκλ.αιε, δ·

ί ·

έφρικίον ζζ·

7.7-7-
·.'<')■ 7.·.Ί-

C9 · ·ζ

Εκενήθη αίφνης άφήκε ξη- 
ττ/ιγεΐσαν είς τόν λάρυγγα 

πλήρη μανίας καί 
: πρός πήν άνοικπήν 
; τής μεγάλης χί- 

οχ·... . . είπε καί 
τό ανοικτόν παρά-

Ρ^-ωρή ^α
τού θαλάμου. Έκλείδωσα.άπώ- 

ςρελλήν έπί πής κλίνης μου. τ-', 
πλέον:

£’
• δλτ, τη νύ/τχ δέν έκλεισχ γ.άτ

Μόλι 
’ΛΖΤ’.όν

τό δω- 
πχντοϋ .

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑ2ΣΣΙΙΣ
■1*πό <·)εοόώ<*οι· Α’/Φλογηϊτοι·

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ

Περί τήε ’Ελληνικής Ιδίως γλώΟΡης ,
Εάν έδύνατο νά θεωρηθή άποθανούσα ! 

κζί ταφείσα ή Ελληνική γλώσσα, ώς έ- 
τόλμησάν τινες νά διαλαλήσωσε, διότι έπ- . 
ήλθον αί άνωτέρω μεταβολαί, έδύνατο 
εύλόγως νά εϊπη τις ότι ουδέποτε έζησεν ή 
Ίΰλληνική γλώσσα ή πολλάκις άπέθανε και Ί 

πρώτοις 1 
-ής Έλ- 
ς κοινής 1 

■ίτως μείζονες διάφορά! ή ψ 
αύπής πής πζρ ’ ήμϊν χυδαιοτάτης καί τής I 
τότε κοινής. Ές αύτών ή μέν Αιολική, Λ 
προσ··~·ίζουσα μάλλον πάσης ζύ.λης πή άρ- . 
γαιοτάπζ, 'Ελληνική γλώσση, νεν.κώς ·ζέν 
δύνατζι νά εϊπ-ζ, τις ότι δεεπήρησεν έν τω 
άλφαβήτω αύπής τό έξοβόλισθέν έκ τού 
ελληνεκού άλφαβήτου τών ούλων διαλέκτων I 
δίγαμμα, έπεξέτεινε πήν συζυγίαν τοίν είς 
μ: ρημάτων καί άπεδιεπομ.πεϊτο τάςσυναιρέ- ] 
σεις.ΐτ; δέ καί πλεΐστα όσα άλλα φωνήεντα I 
καί σύμφωνα άντιζ.α.θίστχ δι’ άλλων ή 1 
Δωρική.άρχαϊκωτέρα έπίσης τών άλλων.χζ- 
τέβαλε πολλά γράμματα, κατά κανόνα δέ 
άνεπλήρου π^νηθέστατατόη διά τούζ. Άμ- · 
φοτέρων δέ τών διαλέκτων τούτων ή άρμο- 1 
νίζ ■ ίνα: σοβαρ ζ κζί πως αύσπζ,ρά.Τούνζντίον 
ή πής Ιωνικής είναι γλυκεία κζί πως μαλ.- 
θακή. διζκρίνεται δέ διά. τού πολλαπλασια
σμού τών συμ.φώνων καί πής περιστολής 
τού δασέος π·ζευμ.ατ·.σμ.οΰ. Κα! αΰπζ, μέν ή 
γενική διατύπωσες, άλλ’ έξ αύπής έπηγαζε 
μεγίσπζ, διαφορά είς πήν κζτζρτισιν καί τόν

L (Ί" Κατάδηλον καΟίστησι τήν διαφοράν ή πα- 
Ιίάόεσις χωρίων τινών πής Ιστορίας τού ΊΙρο- 
ίδτου και τών ποιημάτων τού Ιΐινδάρου καί τή; 
ΙΣαπρού; μετά τής εις κοινήν γλώσσαν -αραφρά- 

;σεω; αύτών.
« Κείμενον Ηροδότου ιστορίας β·.6λ. I 

(Κατά διάλεκτον Ίωνιζήν
I "Προδότου Άλικαρνησέος ιστορία; ζπόδειςις 

ί'ήδε, ώς μήτε τά γενόμενα ές ζνθρώποιν τώ 
■ Κόνιο εξίτηλα γένηται, μήτε έργα μεγάλα τε 
j χαί θαυμαστά, τά μέν "Ελλησι, τά δέ βαρβά- 

Κισι άποοειχΟέντα άκλεή γένηται. τα τε άλλα 
| ιοί δ·.' ήν αιτίαν έπολέμησαν άλλήλοισι. 

■Ι.Παράιρρασ·.; αυτού είς τήν κοινήν γλώσσαν.
Ρ "Ηροδότου Άλικαρνασσέω; ιστορίας άπόδειςις 

ηδε, 'ώ; μήτε τά γενόμενα έξ ανθρώπων τώ 
.· χρόνιο εξίτηλα γένηται, μήτε έργα τε μεγάλα 

και θαυμαστά, τά μέν "Ελλησ·.. τά δέ 
ι- βποοειχθέντα ακλεή γένηται. τά τε 
| δι' ήν αιτίαν έπολέμησαν άλλήλ.οις.

| Κείμενον Πινδάρου ίΠυθ. IV . Κατάί] Κείμενον Πινδάρου (Πυθ. IV . Κατά διάλεκτον 
Δωρικήν.

■· Μεγαλοπόλιες ώ Συράκοσαι. βαθυπολέμου 
ί τέμενος "Λρεο; άνδρών ίππων τε σιδαροχαρμάν 

[δαιμόνια·, τροφοί,
£ δμμ·.ο τόδε τάν λιπαράν άπό Ηηθάν φέρων 
Κ μέλος έρχομαι αγγελίαν τετραορία; έλελίχθονος.

| ' Παράφρασες είς τήν κοινήν γλώσσαν
Μεγαλοπόλεις ό> Συρακούσα·., βζθυπολέμου

Κ τέμενος "Λρεως,άνδρών ίππων τε σ-.δηροχαρμών 
[δαιμόνιαι τροφοί, 

ΰμϊν τόδε τών /.-.παρών από Θηδών φέρων 
ί μέλος έρχομαι αγγελίαν τετραορίας έλελίχθονος.

ί Κείμενον Σαπφούς άποσπ. Κατά διάλεκτον 

ίστερε; μέν άμφΐ καλαν σελάναν 
ίψ «ποκρύπτοισι φάεννον είδος 

ι1 1 δπποτ-ζ πλήθοισα μάλιστα λάμπζ, γάν έπί παίσαν. 

Παράφρασες είς τήν κοινήν γλώσσαν 
Αστέρες μέν άμφϊ καλήν σελήνην

I αποκρύπτουσι σ,ζεινόν είδος,
άποταν πλήθουσα μάλιστα λαμπζ, γήν έπί πάσαν.

τών Λττι- 
Άλεξανδρι- 
Έλληνορω- 
ιαςηκ'ΛΧκυία
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ΤΑ ΟΛΊΓΗ ΠΙΑ

ηΐϊηοχίτ.ίΙ dominoκτλ.—Τά. δε ρήματα 
έχουσι πάντ< διάφορον σχηματισμόν. Τό ir- 
μα ;ΐηΐο έν τή Λατινική lye·. τ.ί.ζ7.-:7.·ζ·.7Λί 
amabam. παρακείμενον a max i,ύπερσυν
τελικόν amaxeram, μέλλοντα amabo, 
μέλλοντα τετελεσμένου UIUUXCl’< >.Τό αύτό 
ρήμα aim > τή ''.·ζ·ΐΐ··.'ΰ, lye·. τ.7.Ζ7~τ~·:/Λ·ι 
amava,παρακείμενον io hoamain,ύπ-ρ- 
συντελικόν io aveva amato, μέλλοντα 
io amen»· ζλίνοντα: δέ, ήτοι υ-εταβάλ- 
λουσιν οί χρόνοι τού ρήματος είς δήλω- 
σιν τοϋ αριθμού κχί τοϋ προσώπου κατάλη
ξη άλως διαφόρως. Ούτως έν τή Λατινική 
ό μέν ένεστώς τής οριστικής κλίνεται ώς 
έξης : ιιιιιο, amas, amat-amamus, 
amatis, t amanl ’ ό δέ παρατατικός ώς 
εξής : amabam, amabas, amabat— 
amabamus, amabatis.amabant κτλ. 
iv δέ -r, Ιταλική : io anm, III ami, 
egli aina--noi amiamo, voi amate, 
eglino a Ilia ΙΚΓ ό δέ παρατατικός io 
amava. In amavi. egli amava—noi 
aniavamo, voi amavalc, eglino a- 
maxaiio κτλ. Τό ύπαρκτικόν ρήμα sum 
iv τή λατινική, κλίνεται ώς έξης : Slim, 
OS, esl... iv δέ πή ιταλική : io Solio, III 
sei, egli e, noi sianm, voi side, 
eglino soiio ζτλ.

Ai άντωνυμίζι επίσης κλίνονται πάντη 
διαφόρως. Ή μέν προσωπική αντωνυμία 
τοϋ μέν πρώτου προσώπου παρά Λατίνοις 
έκλ■ νέτο ούτως: ego, nici, inilli κχί mi, 
me—nos, nostrum, nobis,nos, παρ’ 
Ίταλοίς δέ νϋν : io, di me, a me κχί 
me. me- τοϋ δέ δευτέρου προσώπου παρά 
μέν Αατίνοις : 111, tui, libi, ie — vos, 
vestrum, vobis, vos, παρ’ Ίτχλοϊς δέ 
III, <li le, a le, te.Ai δέ δεικτικά! άν- 
τωνυμ.ίχ: είναι πάντη άνέμ.οιαι. Ούτω 
παρά Αατίνοις αί δεικτικά! αντωνυμία: εί
ναι χί έξης : hie, lime, hoe—iste, ista, 
istud-ille, illa,illud—isl.ea id—-qui. 
qua?, quod' παρ' Ίτχλοϊς δε eoslui, 
coslei ΐπληθ.νοΗΐοΓο)—qnesto, (πληθ. 
qiicstii, questa izzr.O.qiiesIm <·ο|<·- 
sto, cotesta—qnello, quella. 'Επί
σης πάντη ανόμοια·. αί άναφορικαί, διότι 
άναφορικαί παρά Αατίνοις ;ζέν είναι χί 
qui, qua·, quod (έςής χί άντωνυμιχι 
qili<-umque, qtiisquis), παρ' Ίτχ
λοϊς δέ il quale, la quale καί die (γεν. 
di rhe ή di qui, δοτ. a rhe r. a cui, 
αίτ. die ή cili). Αί δέ αόριστο·, παρά 
Αατίνοις μέν qnis, aliqtlis, quispiam, 
quidam, ullus, παρ' Ίτχλοϊς δε uno. 
alciino, laluno, certo-rerta, qual- 
die, qualcuno κτλ.

Επίσης αί προθέσεις παντελώς σχεδόν 
διάφορο·., διότι άλλα; μέν Λατινικά: προ
θέσεις ήλλοιώθησαν τελείως έν τή, Ιτα
λική. Ούτως ή Λατινική πρόθεσ-.ς all ;ζε- 
τεβλήθη έν τή, Ιταλική είς a, ή i ll in 
είς con, -ή sine είς senza, ή super είς 
sopra <ή sovra), ή λατινική πρόθεσις 
ante εις avanti, ή inter είς intra ή 
infra (όθεν καί tra καί fra), ή de είς di, 
ή sub είς su ι-ζλλ' ένώ ή sub παρά Αα- 
τίνοις εμφαίνει τήν υπό τ: στάσιν ή ύπό τι 
κίνησιν. παρ' Ίτχλοϊς ή su δηλοΐ μάλλον 
ο.τι ή ελληνική πρόθεσις έπί) κτλ. Αλλα·. 

δέ πάλιν έξηφανίσθησαν παντελώς, οίον αί 
προθέσεις aiisqtie, eorain, tenus, 
apud. erga, penes, pone, post,pr;e- 
ter, versus ζτλ. Τούναντίον έπλάσθήσαν 
έν τή Ιταλική άλλ.αι προθέσεις, άγνωστοι 
είς τήν Λατινικήν, οίον χί προθέσεις da, 
dope, dido, appo, eccetto, salvo, 
Iraltone, accanlo, lungo ζτλ. Έκ δέ 
τών συνδέσμων έξέλιπον μέν έν τή Ιτα
λική ο! Λατινικοί συμπλ.εκτικοί σύνδεσμο: 
que, ac, alque, οί διαζευκτικοί aul, 
vel ή ve, οί έναντιωματικοί sed, aulem, 
vcrum ή vero, oi συλλογιστικοί ergo, 
igitur, ideo, quapropter, οί αίτιολο- 
γικο: nam, enim, quia, quod, quuni, 
quoiliam, οί τελικοί lit καί Illi, οί χρο
νικοί quum, postipiam, dum, donee 
κτλ.. διετηρήθησχν δέ μόνον ό συμπλεκτι
κός σύνδεσμος el μεταβληθείς είς Ο, καί ό 
ύποθετ-.κός σύνδεσμος si μεταβληθε'ις εις 
se’ παρήχθησαν δέ έν τή Ιταλική άλλοι 
σύνδεσμοι, οίον οί διαζευκτικοί ο. opure 
ή oppure, ossia,oi έναντιωματικοί ma, 
peri), pure, non gia, per allro, 
beilche, κτλ.,οί συλλογιστικοί dtinuue, 
perlanto, perrio. pero, onde, lal- 
rhe κτλ.

Ούδ' ίχνος δέ σώζεται έν τή Ιταλική 
τοϋ λατινικού σοι.·.τόν.ι·, τοϋ τε ένεργητι- 
κου Ιό'περ συντάσσεται σ>υνήθως ν.ετά όη~ 
αάτων /.’.νησεως στ,ν.ζντ'.κων καί ψφαίνε·. 
τόν σκοπόν τής κινήσεωςι καί τοϋ παθητι
κού (οπερ συνήθως συντάσσεται μετά, έπι- 
θέτων καί προσδιορίζει τήν έννοιαν αύτών) 
καί τοϋ Λατινικού γΐροιτόϊοι·, οπερ έπέχε: 
έν τή λατινική γλώσση ον τόπον παρ ήμϊν 
ό ονοματικός ενεργητικός απαρεμφατικός 
ένεστως έν ταϊς πλαγίαις πτώσεσι, (διότι 
ή Λατινική γλώσσα.άμοιροϋσα άρθρου,δη- 

τάς μέν πλαγίας πτώσεις 
γερουνδίου, 
απαρεμφατικού ένεστώτος τοϋ 

ματος).
Τάνάπαλιν οϊ γραμματικό! κανόνες τής 

νϋν λαλουμένης ελληνικής είναι αύτοί ούτοι 
οί τής παλχιας. ΊΙ λέξις φέρ'είπεϊν άνθρω
πος έκλίνετο ύπό τών πάλαι 'Ελλήνων ώς 
έςής. Ό άνθρωπος, τοϋ άνθρώπου, τώ 
άνθρωπω, τόν άνθρωπον. Αλλ' άπαραλ- 
λάκτως κλίνει καί νϋν τήν λέξιν άνθρωπος 
καί ό ‘έσχατος τών ύδροφορων καί αχθοφό
ρων. Τρώγω, τρώγεις, τρώγει, τρώγομεν, 
τρώγετε, τρώγουσιν ελεγεν ό άρχχϊος Έλ- 
λην. Τρώγω, τρώγεις, τρώγει, τρωγομεν, 
τρώγετε, τρώγουσι λέγε: κα: ό νεώτκτος 
Ελλην, ο ’Έλλην τών νϋν χρόνων. Ιο τε

λευταίου δέ μόνον τρώγουσι μεταβάλλεται 
είς rjiiiyiiiT έν τή δημώδει λαλιά. 'Αγαπώ, 
αγαπάς, άγαπά, άγαπώμεν, άγάπάτε, ά- 
γαπώσιν ελεγεν ό Ελλην τών πάλαι χρό
νων άγαπώ, άγαπκς, άγαπά, άγαπώμεν. 
άγαπατε. άγαπώσιν ίή έπι τό χυδαϊκώτε- 
ρον πγα.τοΐτ/ λέγει και ό νϋν Έλλην. 
Ί’ιλώ, φιλεϊς, φιλεΐ, φιλοϋμεν, φλ.εΐτε. οι- 
λοϋσ'.ν έλεγε τό πάλαι ό Έλλην. Ί'ιλώ, οι- 
λείς. φιλεΐ, φιλοϋμεν, φιλεΐτε. φιλοϋσιν η 
φιλούν λέγει και έν τώ νϋν ό Ελλην. Αί 
αντωνυμία·, έπισης κατά, τό πλεϊστον ζλί- 
νοντα: καί νϋν ώο και το πάλα·.. Έ·-<ό.• - *=;Λού, ξ·λ£. ζ’Λών, zy.x; ϊλεγον οί 

ρουσζ ζρθρου,δ’/;- 
αύτοϋ διζ 

, τήν δέ ονομαστικήν διά
λοί
τοϋ
τοϋ

το

αρχαίοι. Έγώ, έ-ζοϋ,έμέ (έπί τό χυδαι. 
ρον tittra] '/.1‘i<z'jq·. καί οϊ νϋν. Σύ. σοϋ, 
ήμεΐς. ήμών, ήμάς έλεγον οί πάλαι πα 
ρες ήμών.’ Σύ, σοϋ. σέ, ύμεϊς, ύμι 
ύμάς (καί έπί τό χυδαίκώτερον σ«ς·, 
λέγομεν νϋν ζαί ήμεΐς. Εκείνος, έκείνη. ί. 
κείνο, έκείνοι, έζεϊναι, έκεϊνα λέγομεν χαί 
ήμεΐς ώς οί αρχαίοι. Αύτός. αύτή, αύτό 
αύτοί. αύται, αύτά λέγομεν καί ή·ζ=; 
ώς οι αρχαίοι. Αλλος, άλλη, άλλο λέ 
γομεν καί ήμεΐς ώς οϊ αρχαίοι.-—ΙΙροθέ- 
σεις δέ παρά τοΐς νϋν Έλλησιν είναι αϊ- 
r«z βντύταται αί τών άρχαίων Ελλ,ήνων, 
ώβελίσθη δέ ή κατέστη υ.όνον σπανιωτέρα 
έν τω προφορικώ λόγω ή χρήσις τινων έξ 
αυτών, οίον τών μονοσυλλάβων προθέσεων 
έν. συν. καί τής Δισύλλαβου άμφί. ’Επί
σης σύνδεσμοι είναι <u'-wl uvtothtih οί 
τών άρναίων Έλλ.ήνων. οίον ό συ·ζπλεκτι-

■ ■ . * ν .....',ν.ζζ τται. :·. όια-ευκτικοι η. iiToi.eire. 
έναντιωματικοί yitr. Μ, ά.Ι.Ιά, ϋμως. ο· 
αιτιολογικοί ί'.τεαλ/. Λάπ. οί τελικοί i>n. 
(Ϊ.ύοχ;. ο; ύποΟετικοί ό’αύ·. α»·. οί συλλ.ογι- 
στικοί ώστε, ό ειδικός ή διηγηυ.ατι- 
ζός ότι.. Έξέλιπον δέ μόνον ένιοι έκ 
συνδέσμων, οίον οί α 
γάρ. ο τελικός όγρα, 
σμος “ 
έτι δέ 
ξει Κ. 
ρεα, ήτοι 
αρχή μέν 
ή χρήσις καί

Γ-·-· ·ω*
τιολογικο! tzte'i -/.ί· 
ί δυνητικός σύνδε

α»·. οί συλλογιστικοί <αν· κα! τοίητ. 
χ ύπό τοϋ έν ·ζχκαρίζ. τή λι 
Ασοιπίου κλζθέντα Tto.lva^yta yc 
■ -τ. ^νδεσμ.ικά ύ.οριχ. ών -καί

πολλάκις δυσεύρετος, ποικιλ.ζ, 
ι ή σημασία ούκ ευΟήρατ; 

οίον τά μόρια .περ. ;-ε. αι’τί, ;·»ίί>· ζτλ.
ι ακολουθεί.

ΛΙλ\ ΤΟ ΙΙΙΣΤΕΥΙί ΙΊΊί

Γιατί ψι-γγάοι μουχλωμό 
I ΙροάαίνείΓ λυπημένο : 
Μίι <Γ ίνη ΰμωτνυμένο 
Έκείνη π' άγαπώ :
Δί ν τί> πιιίτει'ιω έγώ !

Σί Βλέπω καί τίι ιίϊιννεψα 
Χ<ι καίιΐίειίαι γιοιί-εις- 
Γιά πι'<_·. παμαμ.,νεύΐ'ιι· 
ΆνίΟως τήν ύιλώ : 
Δέν τί> πιοτεΰω έγώ ' 

"Αν θ' όπΐιΐιΐιιώ. φεγγάρι μου. 
ΙΙώ<; άπ' τ’ ϊιννό της οτόιια 
Δί ν η' άξιωάι ν άκόμα
Χίι πάηω ϊνα Φιλί
Τίι πίατευι-ι; έι.Ιι'.·:

Κι’Λν <fov ‘λεγα φεγγάρι μια·. 
Φεγγάρι άγ<ιπιι μένα.
"Λμιι ιΓ Ιόιί κρυμμένα.
Μοϋ ιιρϋόιται ι:Γ αύτά.
Τί> πίοτι ιτς έι>ϊ·:

Χίι’ΠΙΣ ΔΟΓΚΙΧ.ΧΣ
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