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Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΐΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ή γλωσσική έξέτασις τών ποιητών της 'Αθηναϊκής Σχολής παρουσιάζεται φαι
νομενικώς άιτλή άπό της πλευράς δτι ή πρώτη έντύπωσις δημιουργεί τήν εΙκόνα γλωσ
σικής ομοιογενείας μεταξύ τών κυριωτέρων τουλάχιστον εκπροσώπων της. ΤοΟτο έν 
συνδυασμώ προς το γεγονός δτι κυριαρχούσα γλώσσα τών κειμένων είναι ή καθα
ρεύουσα, ώδήγησεν ίσως etc μίαν θέσιν αρνήσεως, αποτέλεσμα τής οποίας είναι ή ελ
λιπής διερεύνησις ολοκλήρου τής εποχής εκείνης, ή οποία, αν μή τι άλλο, καλύπτει 
τουλάχιστον μίαν πεντηκονταετίαν εξαιρετικώς ένδιαφέρουσαν δια το Ιθνος μας. Είναι 
ή πρώτη πεντηκονταετία εύΒύς μετά τήν άπελευθέρωσιν, ήτοι ol χρόνοι ol προσφερόμε
νοι κατ* εξοχήν είς πνευματικάς αναζητήσεις, είς οραματισμούς, είς ενθουσιασμούς καί, 
ασφαλώς, είς υπερβατικός πεποιθήσεις. Άλλ" αί υπερβατικοί αύται πεποιθήσεις δέν εμ
φανίζουν τίποτε το παράδοξον. Είς μίαν έποχήν, κατά τήν οποίαν δέν Ικανοποιεί το 
παρόν, είναι φυσική ή στροφή προς το παρελθόν καί ή μέσω τών προσφερομένων ύπ 
αύτοΟ δπλων προσπάθεια κατακτήσεως του μέλλοντος. Ύπό τήν Ι*ποψιν ταύτην καί έν 
συνδυασμφ προς τα εύνοοΟντα τον κλασσικισμόν πνευματικά ρεύματα τών χρόνων 
εκείνων, ή προοδευτική προσκόλλησις του λογίου τής εποχής είς μίαν γλώσσαν σχε
δόν άρχαΐζουσαν έχει τουλάχιστον μίαν είλικρινή καί φυσιολογικώς άναμενομένην 
βάσιν. 

'Από πνευματικής απόψεως ή κατάστασις του λαού τής ηπειρωτικής Ιδία Ελλά
δος ήτο αφόρητος. "Ηδη το γεγονός τούτο εΐχεν έκτιμηθή είς τήν πραγματικήν του Εκτα-
σιν από άνδρας ώς ό Ρήγας καί Ô Κοραής καί πολλαΐ Ιδέαι είχον διατυπωθή ως προς 
τον τρόπον καί τα μέσα, δια τών οποίων θά καθίστατο δυνατόν να όδηγηθή είς παιδείαν 
ί-θνος δοκιμαζόμενον επί τεσσάρας ολόκληρους αΙώνας. Έκ παραλλήλου πνευματικοί 
έστίαι ύπήρχον βεβαίως είς διάφορα σημεία του ελληνισμού, έξ αυτών δέ σημαντικώτε 
ραι τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 'Επτανήσου, άλλα διαρκούσης τής δουλείας δέν 
ήτο δυνατόν, είμή αϊ εκδηλώσεις αύται να περιορίζωνται είς μικρά τοπικά πλαίσια. Έξ 
αυτών πάλιν ή Κωνσταντινούπολις είναι ή πρώτη, ή δποία έπέδρασεν άποφασιστικώς επί 
τής πνευματικής κοινωνίας τών 'Αθηνών δια τής καθόδου είς τήν 'Ελλάδα τών άδελ-
φών Σούτσων τφΙδΣδί1). Ή κάθοδος αύτη, αποτελούσα άλλωστε σχεδόν καί τό ση. 
μείον αφετηρίας τής 'Αθηναϊκής Σχολής, παρέσχεν δλας τάς άπαιτουμένας προϋποθέ
σεις δια τήν μετέπειτα έξέλιξιν καί δίσμόρφωσιν τής Σχολής είς τήν μορφήν τήν οποίαν 
καί θεωρητικώς παρουσίασεν ό Παναγιώτης Σούτσος. Τούτο, διότι ol αδελφοί Σούτσοι 
έκτος τής μορφώσεως καί τοΰ ενθουσιασμού, τον όποιον δίέθετον, εΐχον ήδη δεχθή καί 
τήν έπίδρασιν τών Γάλλων ρομαντικών, έπ! πλέον δέ κατήγοντο άπό τήν πνευματικήν 
έστίαν τού Φαναρίου, ήτοι άπό τήν περιοχήν έκείνην, ή οποία περισσότερον πάσης άλ-

1) Πρδτος περί τα μέσα τοδ 1825 κατί)λθ·εν δ Άλέξ. Σούτσος' Ιδ. Άλεξ. Σούτσοι). 
Απαντα, Ικδ. Φέξη, Άθ-fjvai 1915, βιογραφικόν σημείωμα Ί Ζερβοδ, σελ. 9. 
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λης θά ήδύνατο να άσκήσπ έιτίδρασιν επί της πνευματικής αναπτύξεως του μέχρι τότε 
άργοΟντος ελληνισμού. 'Επί του σημείου τούτου δέν πρέπει έπ* ουδενΐ λόγω να άμφί-
βάλλωμεν. Λόγοι παραδόσεως, άλλα κυρίως ψυχολογικοί της δουλείας ώδήγουν τον 
άλυτρωτον έλληνισμόν είς μεγαλυτέραν ψυχικήν έπαφήν μέ τους λογίους του Φανα-
ρίου. ΟΙ άνθρωποι εκείνοι ανεξαρτήτως των προνομίων, των οποίων πολλάκις ^χαιρον, 
δζων και αυτοί ύπα τόν Ελενχον των Τούρκων, ήτοι υπό κοινόν έχθρόν, τούτο δέ καΐ 
μόνον ήρκει, δ(ά να εκτιμάται ύπερμέτρως ή πνευματική δραστηριότης των καΐ δια να 
αντιπροσωπεύουν είς τήν συνείδησιν του "Ελληνος δ.τι σημαντικώτερον είχε να έπιδεί-
£η κατά τους χρόνους εκείνους τό έ*θνος. 

Αντιθέτως ot Επτανήσιοι εύρίσκοντο είς άπόστασιν. Διετέλουν βεβαίως καΐ οδτοι 
υπό ζυγόν, αλλ' οπωσδήποτε χαλαρώτερον καΐ πάντως δχι τουρκικόν. "Η επί μακρόν 
παρουσία τών Ενετών, ή διαφυγή 'Ιταλών λογίων είς τήν Έπτάνησον καί γενικώτερον 
ή ευχέρεια επαφής μέ τήν Δύσιν έδημιούργησαν εκεί §ν δυτικόν πνεύμα άντιτιθέμενον 
προς τους άνατολίζοντας λογίους του Φαναρίου (')· "Αλλωστε ή Σολωμική Σχολή εύρί 
σκέτο ακόμη εις τά πρώτα της βήματα. Έάν έξαιρέσωμεν ελάχιστα άσματα καί τόν 
«Ύμνον είς τήν Έλευθερίαν>, ουδέν άλλο ήτο γνωστόν (') κατά τους χρόνους εκείνους, 
τους κατ" εξοχήν προσφερόμενους είς επιδράσεις, ένω άργότερον, δτε ή Σολωμική Σχο
λή διεμσρφώθη πλήρως, άλλοι λόγοι αναφερόμενοι κατωτέρω ήμπόδισαν τήν άσκησιν 
αποφασιστικής επιρροής. 

Έ κ παραλλήλου τό γλωσσικόν ζήτημα, διαμορφωθέν πλήρως άπό του IH' αϊ. είς 
τήν άρχαιόγλωσσον καί τήν δημοτικήν παράταξιν, έσυνεχίζετο καί κατά τάς αρχάς του 
19' at. μέ κυρίους εκπροσώπους διά μέν τήν πρώτην τους Νεόφ. Δούκαν καί Στέφ. 
Κομμητδν, διά δέ τήν δευτέραν τους Ί ω . Βηλαρδν, Άθ. Ψαλλίδαν, Ά9αν. Χριστόπου-
λον κ.ά. Προς τούτους αντετίθεντο βεβαίως ot άκολουθουντες τήν μέσην δδόν, τών 
οποίων κύριος εκπρόσωπος ό Κοραής, άλλα καί ή διδασκαλία του Κοραή δέν κατέστη 
δυνατόν νά έπιφέρη άξιόλογον αποτέλεσμα. Έπεζήτησε μέν τήν διόρθωσιν της γλώσ
σης διά του μετασχηματισμού βαρβαρομόρφων λέξεων καί συντάξεων καί διά της δια
τηρήσεως λέξεων, τάς οποίας άλλοι προσεπάθουν νά αποβάλουν, διότι τάς έθεώρουν βαρ
βαρικός (8), είπε δ" δτι μόνον ό χρόνος έ*χει τήν έξουσίαν νά μεταβάλλη τάς διαλέκτους, 
δπως μεταβάλλει καί τά ε'9νη{*), έζήτησε προσέτι νά «άποσκορακίσωμεν» τήν Υλώσσαν 
άπό τάς ξενικάς λέξεις (5) καί γενικώς ένεφάνισε «λογικήν καί σοφήν διδασκαλίαν» 
κατά τήν διατύπωσιν του Γ. Χατζιδάκι (β), άλλ" a l ύπερβολαΐ είς τάς οποίας έξετράπη 
σαν ot οπαδοί του κατέστησαν καί τό σύστημα άγνώριστον καί τήν έπίδρασιν επί τού* 
πνευματικού κόσμου τής εποχής έλαχίστην. Οοτως, έκτος τής αντιδράσεως του Παναγ. 
Κοδρικδ, έπιζητουντος έπάνοδον είς τήν άρχαΐζουσαν διά συστηματικής καλλιέργειας 
τής γλώσσης ('), τών παρατηρήσεων του Ροΐδου είς τά t Είδωλα» (8) κ ά., Ι-χομεν καί 
διακωμφδησιν τών υπερβολών διά τής δημοσιεύσεως τών «Κορακιστικών» του Ιακώβου 

1) Ί δ . καί Γ. Βαλέτα, Ό Σολωμός καί ot Φαναριώτες, Μυτιλήνη 1936. 
2) Ί δ . Ήλ. Βουτιερίδη, Σύντομη 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1933, 

σελ. 302. 
3) "Ιδ. Άδαμ. Κοραή, 'Ηλιοδώρου ΑΙΘιοπικά, προλεγόμενα, σελ. μθ'. 
4) "Ιδ. Άδαμ. Κοραή, Ινθ. αν,, σελ. ξη'. 
5) *Ιδ. Άδαμ. Κοραή, Έπιστολαί, τόμ. Α', σελ. 396. 
6) Πρβλ. Γεωργ. Χατζιδάκι, Περί τοδ γλωσσικού" ζητήματος έν Ελλάδι, «Άθηνδ», τόμ. 

Β' 1889, σελ. 200, καί Die Sprachgefrage in Griechenland, Athen 1905, S. 13, 14 (Bern.). 
7) Ί δ . Παναγ. Κοδρικδ, Μελέτη τής Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου, έν Παρισίψ, ΔΩΙΗ. 
8) Ίδ, Έμμαν. Ροΐδου, Τα "Εργα (πρόλογος καί επιμέλεια Κ. Καιροφόλα) τόμ. Δ', Τα 

€ Είδωλα», σελ. 233. 
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Ρίζου Νερουλού (')· Ή κωμωδία αοτη εύρε μεγάλην άπήχησιν. Στρεφόμενη κατά του 
Κοραή καΐ τών Εκδοτών τοΟ «Λογίου Έρμου* παρέχει άρκετάς πληροφορίας σχετικός 
προς τον τρόπον κατά τον όποιον άντελαμβάνοντο τήν κίνησιν του Κοραή οπαδοί καί 
πολέμιοι καί τον επικρατούντα φανατισμόν μεταξύ τών αντιμαχομένων μερίδων. Οοτω, 
δια λόγων ήρωΐδος του Ιίργου, κόρης όπαδοΟ τοΟ Κοραή, ό Νερουλός παραθέτει τα 
έξης: 

« . . . είναι δυώ χρόνια σχεδόν τώρα όπου δ πατέρας μου άρρώστησ' άπ ' Ινα 
αλλόκοτο πάθος, τό να δμιλή κορακιστικά, καί άλλο δέν κάνει παρά να σκαλίζη λε
ξικά, να πλάττη λέξαις άνήκουσταις, καί παράξεναις, να διαβάζη κάτι διαβολόχαρτα 
τυπωμένα, δποο τά ονομάζουν Λόγιον 'Ερμή, καί να γράφη καί νά λαλή μια γλώσσαν 
ότου τήν δημιουργεί ό ίδιος» (Β). 

Άλλαχου ομιλεί δια τον φανατισμόν τών οπαδών του Κοραή, προβλέπων ακόμη 
καί αίματοχυσίαν δια τήν όπεράσπισιν της νέας γλώσσης (8), αναφέρει τήν γνώμην τών 
Κοραΐστών δια τό άκατάλληλον είσέτι τής γλώσσης προς ποίησιν (4), τέλος δέ επιτί
θεται καί εναντίον αυτού τούτου του Κοραή δια τών κάτωθι στίχων : 

Έκβήκας ήρως θαυμαστός είς τών Γραικών τό Γένος, 
Είς τήν διφθέραν τών σοφών θέλεις ταχθην γραμμένος, 
Κάθε πρωνόν λέξεις καινός ώς θησαυρούς προβάλλεις, 
Καί προς κοινήν ώφέλειαν είς τον "Ερμήν τάς βάλλεις. 
Τό Γένος δέ εύχάριστον δέν θέλει σιωπήσειν, 
Άμμή έντάμα ώς σοφόν έσέ θέλει ύμνήσειν. 
Σύ μέ τό νι έγλύκανας ώς ocv ποτόν μοσχάτον, 
Τό τέλος τών χυδαϊκών στυφών απαρεμφάτων (5) 

'Εν τούτοις, κατά τά πρώτα t-τη τουλάχιστον ή 'Αθηναϊκή Σχολή δέν λαμβάνη 
σαφώς έχθρικήν θέσιν δναντι τής Κοραΐκής δ.δασκαλίας, άλλα συνήθως επαινεί τό/ 
Κοραήν. Οϋτως, ό Άλέξ. Σούτσος είς τό «Πανόραμα τής 'Ελλάδος» γράφει ; 

Καί σύ, πρεσβύτα Κοραή, ώ λύχνε δστις σβύνεις 
Καί σβύνων λάμψεις ζωηράς είς τήν 'Ελλάδα χύνεις, 
Κι' ôĉ  σέ κρατούν άπό ήμας μακράν τά γηρατειά, 
Μακρόθεν χειραγωγεί μας κι* ανέγειρε Μουσεία ! (β) 

καί άλλαχου είς τήν αυτήν συλλογήν : 

Κοραή τυραννομάχε, σέ ανήκει προεδρεία* 
Λάβε την, κι* ώς δημοκράτης, άν δέν θέλης τά πρωτεία ! (Τ) 

1) J, Rizos Neroulos, Les korakistiques ou amendement de la langue greque 
moderne. Texte et traduction par P. A. Lascaris, Paris L928 (σελ. 7—34 introduction, σελ. 
35 ν,.ί. κείμενον μετά γαλλικές μεταφράσεως). 

2) Πρβλ. Ίακ. Ρ. Νερουλού, Ινδ·. αν,, σελ, 58. 
3) » » » » 60. 
4) » » » » » 78. 
5) » > » » » 62. 
6) » Άλεξ. Σούτσου, "Απαντα, £νθ. αν., σελ. 108. 
7) » » » » » » 103. 
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'Αντίθετος υπήρξεν ή στάσις του Παναγ. Σούτσου. Οδτος επετέθη κατά του Ko 
ραή δχι μόνον δτε έπεζήτησε να κατοχύρωση καΐ θεωρητικώς τάς γλωσσικάς πεποιθή
σεις του δια της «Νέας Σχολής>, κατηγορήσας αυτόν ώς συντηρητικόν και αίτιον 
οπισθοδρομήσεως είς τήν προσπάθειαν αποκαταστάσεως της γλώσσης (*), άλλα καί 
προηγουμένως, τφ 1835, είχε διατυπώσει ύπαινιγμόν εναντίον του δια των κάτωθι στί
χων, δηλωτικών καί της εύρείαο άπηχήσεως της κωμωδίας του Νερουλού : 

"Ενταλμα ΕΙσαγγελέως προχθές δξαφνα λαμβάνω 
Κ' είς τά κορακιστικά του, δπου δέν καταλαμβάνω . . . ( * ) 

Έφ' δσον, λοιπόν, καί ή Κοραΐκή διδασκαλία δέν εδρε μεγάλην άπήχησιν, ή to 
έπόμενον νά επικράτηση γλωσσικός προσανατολισμός κατευθυνόμενος άκό τους συν
τηρητικούς εκπροσώπους του Φαναριού. Έξ άλλου ή αντιδραστική πολιτική των Σού
τσων Μναντι τών ενεργειών της 'Αντιβασιλείας καί του "Οθωνος καί ή ευρεία έπίδρα« 
σις αυτής επί τών μαζών, δ:ε έδημιουργείτο ή έντύπωσις δτι τό 2θνος τύποις μόνον 
ήτο ελεύθερον, ή ζωηρά άνάμνησις τών αγώνων καί ή παραγκώνισις τών αγωνιστών, 
πάντα ταύτα ήσκησαν άνασταλτικήν έπίδρασιν επί της πνευματικής πορείας του έΌνους 
καί ώδήγησαν είς συσπείρωσιν περί τόν μόνον σταθερόν πυρήνα, ό όποιος θα ήδύνατο 
νά διατήρηση έκ του άσφαλοος τους "Ελληνας είς μίαν κατάστασιν έγρηγόρσεως καί 
νά τους όδηγήση είς §ν καλλίτερον μέλλον (Β). Οϋτως, ό πολεμικός άγων τής 'Επανα
στάσεως έσυνεχίσθη μέ μαχητάς αυτήν τήν φοράν τους λογίους τών Αθηνών, τό δέ 
περιεχόμενον του δργου των σατιρικόν ή έπικόν διεμορφώθη συμφώνως προς τόν σκο· 
πόν τούτον καί Ιφθασεν είς τήν τελείαν του ί-κφρασιν τώ 1850 δια τής «Τουρκομάχου 
"Ελλάδος» τοΟ Άλεξ. Σούτσου. 

Ή χρονολογία αδτη πρέπει νά θεωρηθώ σταθμός, διότι έκτος ελαχίστων εξαι
ρέσεων, αποτελεί τό χρονικόν σημεΐον, κατά τό όποιον ή έπι*ράτησις τής καθαρευού
σης είναι πλέον οριστική, τώρα δέ, έφ' δσον συνετελέσθη τούτο, ανοίγεται ελευθέρα ή 
οδός καί δια τήν λυρικήν ποίησιν. 

Κατά τήν έποχήν ταύτην περατουται καί ή άπό πολλών ήδη ετών άρξαμένη 
προσπάθεια άνασυνδέσεως μέ τήν αρχαιότητα. Βεβαίως, ή άνασύνδεσις αϋτη περιωρίσθη 
μόνον είς γλωσσικόν άρχαϊσμόν ή ενίοτε καί είς προβολήν τής παραδόσεως, τό γεγο
νός δμως είναι δτι ή Μεγάλη Ιδέα υπήρξεν ή κυριαρχούσα δυναμις, ή κατευθυντήριος 
γραμμή, συμφώνως προς τήν οποίαν έξεφράζετο ό πνευματικός κόσμος τής εποχής 
εκείνης. Ή κυριαρχία του Φαναρίου είναι πλέον απόλυτος, άλλα μετ' ολίγα Ιτη θα 
διαπιστώσωμεν μίαν μεγάλην άπόκλισιν έκφραζομένην δχι είς τήν μορφήν, άλλ' είς τό 
περιεχόμενον. Γλώσσα θα είναι καί πάλιν ή καθαρεύουσα ή ό αυτός ποιητής θα χρη-
σιμοποιή έκ παραλλήλου δημοτικήν καί καθαρεύουσαν ή καί άρχαΐζουσαν ακόμη, άλλα 
τό περιεχόμενον αντί έπικοο, έπικολυρικου ή σατιρικοΟ θα είναι κυρίως λυρικόν μέ 
ϋκδηλον τήν έπίδρασιν τοΟ γαλλικού ρομαντισμού άπό απόψεως θεμάτων καί ύφους. 

Δημιουργοί τής αποκλίσεως ταύτης εΤναι κατά κύριον λόγον ό Δημ. Παπαρρη-
γόπουλος καί ό Σπυρ. Βασιλειάδης. Οί ποιηταΐ οδτοι, τών οποίων τό Ιργον αντιπρο
σωπεύει κατ" εξοχήν τήν ρομαντικήν ΐκδήλωσιν τής 'Αθηναϊκής Σχολής, κατέστησαν 
εξαιρετικώς δημοφιλείς καί προσιτοί είς τό άναγνωστικόν κοινόν τής εποχής των, άλλ* 

1) Ίδ. Παναγ. Soiixoou, Νέα Σχολή τοο Γραφομένοο Λόγου, Έν "Αθήναις 1853, 
σελ. 6, 8, 11, 13, 14 καί άλλαχοδ. 

2) Πρβλ, Παναγ. Σούταου, Ποιήματα, Ικδοσις Φέξη, "Αθήναι 1916, σελ. 50. 
3) Ίδ. καί ΑΙμ. Χουρμοοζίοο, "Ένας Θεμελιωτής, «Νέα "Εστία» (αφιέρωμα στον "Αγ

γελο Βλάχο), σελ, 16 κ.Ιξ. 
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£νώ φαινομενικώς έδικαίωσαν τάς απόψεις των Σούτσων καΐ τοΟ Ραγκαβή περί της 
πληρότητος της καθαρευούσης ώς γλώσσης της λογοτεχνίας, κατ* ούσίαν, δια της με
ταβολής του περιεχομένου, άνοιξαν τήν όδάν προς έπικράτησιν της δημοτικής. Πρά
γματι, ή στροφή αοτη άπεγύμνωσε τήν καθαρεύουσαν άπό το πατριδολατρικόν περιεχό-
μενον καΐ κατέστησε σαφείς τάς ελλείψεις αυτής ώς λογοτεχνικής γλώσσης Το 'γεγ© 
νός δτι ol Ιδιοι άπεθεώθησαν σχεδόν άπο το κοινόν της εποχής των οφείλεται είς το 
ρομαντικόν περιεχόμενον του έργου των, ένφ ή γλωσσική μορφή ή to απλώς ή ενδε
δειγμένη άπο τήν πολιτείαν, άπα τους ποιητικούς διαγωνισμούς, άπο τήν προγενεστέ-
ραν ποιητικήν γενεάν, άπο όλόκληρον γενικώς το πνευματικόν περιβάλλον των. 

ΕΙς το σημείον τούτο ό ρόλος τών ποιητικών διαγωνισμών υπήρξε μένας. Ή 
δημοσία άναγνώρισις του ποιητοο έξηρτατο άπό τήν βράβευσιν ή έστω τον Ιπαινον 
τής επιτροπής τών διαγωνισμών, προϋπόθεσις δέ συμμετοχής ή το ή διατύπωσις τοΟ 
ποιητικού κειμένου είς καθαρεύουσαν. Ή άπαίτησις αοτη είναι βεβαίως αποτέλεσμα 
τών πνευματικών ανησυχιών καΐ αναζητήσεων τής περιόδου 1827—1850, το γεγονός 
όμως είναι δτι τώρα ή καθαρεύουσα, καθισταμένη το μόνον άνεγνωρισμένον γλωσσι-
κόν δργανον, αποκλείει τους ποιητάς άπό πδσαν προσωπική ν γλωσσικήν προτίμησιν. 
"Οτι δέ ή καθαρεύουσα αοτη ώφειλε να μή §χη στατικήν μορφήν, άλλα να εξελίσσεται 
συνεχώς προς τήν άρχαίαν, αποδεικνύεται έξ δσων γράφει τώ 1852 προς τήν Πρυτα-
νείαν τοΟ Πανεπιστημίου ό χορηγός του πρώτου ποιητικού διαγωνισμού 'Αμβρόσιος 
Σ. Ράλλης : « . . . . Δέν λέγω δτι άγωνοθετών έφαντάσθην να πλάσω ποιητάς, διότι 
τους ποιητάς ό θεός δωρείται είς τα Ιθνη, άλλα προς εκείνο άπεσκόπησα, να κινήσω 
τήν φιλοτιμίαν τών ένδιάθετον ποιητικόν εχόντων είς το να μελετήσωσι τήν γλώσσαν 
ημών τήν πάτριον καλώς, καΐ δυνηθώσιν οϋτως τάς τών έαυιών ψυχών εμπνεύσεις έν 
γλώσση κανονική καΐ αρμονία να ψάλλωσι . . . . » (*). Έκ τούτου καθίσταται σαφές 
δτι δ ουσιαστικός σκοπός του Ράλλη δέν ήτο ή ύποστήριξις τής ποιήσεως καθ* έαυτήν, 
άλλ" ή μέσω τής ποιήσεως προβολή καΐ διάδοσις τής μόνης κατ* αυτόν ενδεδειγμένης 
γλώσσης. 

'Υπό τοιαύτας συνθήκας ή μετ' ολίγα Μτη διακοπή τών διαγωνισμών ήτο αναπό
φευκτος. ΠολλαΙ αντιρρήσεις διετυπώθησαν περί του ωφελίμου τών διαγωνισμών τού
των, άλλα καί άργότερον, δτε τω 1862 συνεστήθη ό δεύτερος ποιητικός διαγωνισμός 
μέ χορηγόν τον Ίωάννην Γ. Βουτσινδν, ot σκοποί κατ" ούσίαν ήσαν ot ίδιοι. 

Έν τούτοις ή πάροδος του χρόνου εΤχε μεταβάλει τα πράγματα. ΑΙ σποραδι
κοί επικρίσεις τών πανεπιστημιακών καθηγητών του Ραλλείου διαγωνισμού, at ανα
φερόμενοι δχι μόνον είς τάς δυτικάς επιδράσεις, άλλα καί είς τάς γλωσσικάς ακρό
τητας, τάς οποίας ένεφάνιζον τα υποβαλλόμενα προς κρίσιν έ*ργα, κατέστησαν είς τόν 
Βουτσιναΐον διαγωνισμόν συχνότεραι (*), ή δέ δημοτική γλώσσα ήρχισε σταθερώς να 
κερδίζη Ιδαφος. Οοτω, φθάνομεν καί είς τήν έπίσημον άνάθεσιν ύπό τής πανεπιστη
μιακής συγκλήτου συνθέσεως καί απαγγελίας ποιήματος είς τήν δημοτικήν ύπό του 
Άριστ. Βαλαωρίτου. Το ποίημα τούτο εΐναι ή «*Ωδή είς τόν Πατριάρχην Γρήγορων 
τόν Ε'», τήν οποίαν ό Βαλαωρίτης συνέγραψε καί άπήνγειλε τήν 25 Μαρτίου 1872 
κατά παράκλησιν τοΟ τότε πρυτάνεως Εύθ. Καστόρχη. "Οτι δέ ό Κασιόρχης έγνώριζε 

1) Πρβλ. Λόγοι έκφωνηθέντες τήν 2b Σεπτεμβρίου 1852 ύπό του πρυτάνεως Σπυρ. 

Πήλλικα . . . 1853, σελ. 11 καί ΒΒ 12, ΙΙοιηταΙ του 1θ' αιώνα (επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά), 

σελ. κ β ' — κ γ \ 

2) Ί δ . Κρίσις του ποιητικού αγώνος του 1863 (εισηγητής Δημ. Βερναρδάκης) σελ. 10.— 

θεοδ. "Ορφανίδου, Τα κατά τόν ποιητικόν διαγωνισμόν του 1851 διατρέξαντα, «Μέλλον» 

26-5Ί864, 3α.—Κρίσις τοδ πο.ηχικοδ αγώνος του 1866 (εισηγητής Στέφ. Κουμανοόδης), 

σελ. 16, κ.α. 
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to γλωσσικόν όργανον, το οποίον θα μετεχειρίζετο ό Βαλαωρίτης αποδεικνύεται έξ 
δσων γράφει προς αυτόν είς τήν έπιστολήν του της 1 Φεβρουαρίου 1872 : « . . . Την 
έθνικήν ταύτην καί άκαδημαΐκήν πανήγυριν θέλοντες να λαμπρύνωμεν άξίως καΐ τή? 
ημέρας καί του μεγαλώνυμου Πατριάρχου καί νά κοσμήσωμεν μέ αειθαλή στέφανον έξ 
ανθέων του 'Ελικώνος, χρίνομεν άναγκαΐον να παρακαλέσωμεν υμάς, κύριε Βαλαω
ρίτη, δπως δια της ήδυεποος καί έθνικωτάτης ημών γλώσσης πρσσαγορεύσητε τον αν
δριάντα του αθανάτου τούτου τέκνου της νεωτέρας Ελλάδος, του παρασκευάσαντος 
δσον τα έπ' αύτώ τα του μεγάλου ημών αγώνος καί τελευταΐον θύσαντος καί τήν 
ψυχή ν αύτου υπέρ της ημετέρας ελευθερίας» ('). 

"Εν ^τος αρνότερον ή επιτροπή του Βουτσιναίου διαγωνισμού έβράβευσε τάς ποιη
τικός συλλογάς «Δάκρυα» καί «Ή φωνή της καρδιάς μου» του Δημ. Καμπούρογλου, 
συντεθειμένας είς δημοτικήν. 'Αξίζει να σημειωθη δτι είσηγητής κατά τον διαγωνισμόν 
του έτους εκείνου ήτο ô Γεώργ. Μιστριώτης, γνωστός δια τάς άρχαΐστικάς πεποιθήσεις 
του. Έν τούτοις τά επιχειρήματα τοΟ Μιστριώτου υπέρ της δημοτικής ώς της κατ* εξοχήν 
γλώσσης της λογοτεχνίας υπήρξαν τόσον Ισχυρά, ώστε κατέφερον το πλέον άποφασιστι· 
καν πλήγμα επί τής φθινούσης ήδη καθαρευούσης : « . . . "Η τής λυρικής ποιήσεως γλώσ
σα», γράφει 6 Μιστριώτης, «αν έχη προορισμον νά διεγείρη τα αίσθήματα του πλήθους, 
πρέπει νά εϊναι τοιαύτη, οία έκ του στόματος τοΟ άοιδοΟ να είσδύη ευθύς είς τους 
μυχούς τής καρδίας μηδόλως διερχόμενη δια τής διανοίας, έν ή" καί τά φλογερώτερα 
αίσθήματα γίνονται παγετώδη. ΑΙ λέξεις, ας ήκουσέ τις παρά μητρός καί τών αδελφών, 
al φράσεις, αϊτινες έχρησίμευσαν το πρώτον προγύμνασμα τών ψελλισμάτων αύτου( 

^χουσι γλυκείας αναμνήσεις, μυστηριώδη καί άνραφόν τίνα Ιστορίαν, ών στερούνται at 
λέξεις al άντληθεΐσαι έκ τών λεξικών καί ταμιευθεισαι έν τή μνήμη ···· ΤΙς δύναται έπ^ 
μακρόν χρόνον νά άνεχθή διάλονον, καθ' δν ό ομιλητής Μχει άλλαχοΟ έστραμμένον το 
πρόσωπον ή τούτο κεκαλυμμένον ; Καί δμως τοιαυται είναι αί έκ τών λεξικών άντλη-
θεΐσαι λέξεις. Τούτου ένεκεν μή πλανώμεθα δτι at λέξεις παλμός της καρδίας καί καρ-
διοκτνπι, σελήνη KOÌ φεγγάρι, τραγούδι καί άαμα, καλός Kai ώμορφος, παμμέλας Kai δλόμαν. 
ρος, οφ&αλμοί καί μάτια, ελεν&ερία καί ελεν&εριά έ*χουσι τήν αυτήν σημασίαν. Μόνον 
αναίσθητος δύναται νά συγχέη τήν σπουδαιοτάτην τών λέξεων διαφοράν οοτε σημείου· 
μένην οοτε δυναμένην νά σημειωθή έν τοις λεξικοίς, ών τήν άσθένειαν ελέγχει» ("). 

"Εν άλλο θέμα εξαιρετικώς ενδιαφέρον άφορφ είς τάς σχέσεις Επτανησιακής καί 
"Αθηναϊκής Σχολής καί τάς γλωσσικός επιδράσεις εκατέρωθεν. 'Αντιθέτως προς δ,τι θα 
άνεμένομεν σήμερον, δτε ή υπεροχή τών 'Επτανησίων είναι πλέον αναμφισβήτητος, 
κατά τους χρόνους έχείνους επέδρασαν μέν πρώτοι ol 'Επτανήσιοι, άλλ' άργότερον ήρ-
χισαν νά έπιδροΟν περισσότερον ol 'Αθηναίοι ποιηταί. Ή έπίδρασις αοτη, μολονότι μι" 
κρά κατ' Ικτασιν, είναι απόρροια του γλωσσικού ενθουσιασμού τών Σούτσων καί τής 
σκοπιμότητος, τήν οποίαν εξυπηρετούν τότε οί λόγιοι τών 'Αθηνών, τό δέ μικρόν τής 
εκτάσεως οφείλεται κυρίως είς τήν περιωρισμένην έπαφήν μεταξύ τών δύο σχολών τού· 
των. Έπί τοΟ θέματος αύτου δέν ήδονατο νά συμβή άλλως" έκτος τών αιτίων περί τών 
οποίων έγένετο άλλαχου λόγος, έχομεν καί το γεγονός δτι ol μέν είναι ελεύθεροι, ο[ 
δέ δχι, τούτο δέ σημαίνει δτι, ένφ ή μία πλευρά τίθεται αντιμέτωπος μιας πραγματικό-
τητος, ή οποία δέν Ικανοποιεί καί επιζητεί δια του γλωσσικού αρχαϊσμού τήν βελτίω« 
σίν της, ή άλλη συνεχίζει μίαν πορείαν χαραχθεΐσαν ήδη ύπό του Σολωμού, τής οποίας 
ή πρόοδος δέν ανακόπτεται ύπό παρομοίων προβλημάτων. Βεβαίως ουδείς δύναται νά 
παρίδη τήν μεγάλη ν άκτινοβολίαν τής προσωπικότητος του Σολωμού, οοτε δμως καί δυ· 

1) Πρβλ. Άριστ. Βαλαωρίτοο, "Απαντα, Άθηναι 1961, τ. 1, σελ. 179—180. 
2) Πρβλ. Κρίσιν τοδ 1873, σελ. 54 καί ΒΒ 12 Ιν». αν,,σελ. λδ' -λε\ 

9 
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νάμεθα να γνωρίζωμεν ποία θα ήτο ή τελική διαμόρφωσις της Επτανησιακής Σχολής, 
έάν ύποθέσωμεν δτι καΐ ή "Επτάνησος ήλευθερουτο συγχρόνως μέ τήν "Ηπειρωτική ν 
Ελλάδα. 

Έκ τών 'Επτανησίων ποιητών, εκείνοι ot όποιοι έδέχθησαν τήν μεγαλυτέραν έπί-
δρασιν τής Αθηναϊκής Σχολής, ε!νσι 6 Γεράσιμος Μαυρογιάννης καΐ δ Παναγιώτης 
Ματαράγκας. Πολύ ένωρίτερον, κατά τήν περίοοον 1830—1850, εΐχε συμβή το άντίθετον 
μέ μιμητάς των 'Επτανησίων πολλούς εκπροσώπους τής Αθηναϊκής Σχολής (ι)· Κλασ 
σικον παράδειγμα μιμήσεως δχι μόνον τής γλώσσης, άλλα καΐ του περιεχομένου, του 
οφους καΐ του μέτρου ακόμη, είναι ol κάτωθι στίχοι του Παναγιώτου Συνοδινου, ένθυ-
μίζοντες καθ* δλα τόν €"Υμνον είς τήν Έλευθερίαν» : 

Ή Ελευθέρια κρυμμένη 
στα λαγκάδια στίς σπηλιές 
έκαθόταν πικραμένη 
τόσες . . . έκατοχρονιές. 

Κάπου, κάπου το κεφάλι 
ßyav' ή μαύρη κι" αγνάντια 
τυραννία βλέπει μεγάλη 
στα παιδιά τσ' άπ" τήν σκλαβιά (*). 

Τρία έτη μετά τήν βράβευσιν του Καμπούρογλου, ot ποιητικοί διαγωνισμοί διεκό
πησαν, άφοΟ έν τφ μεταξύ έβραβεύθησαν τα έργα «Κόδρος» του Γ. Βιζυηνού (1874), *χΟ 
Σαμψών» του Κ. Βερσή (1875), «Ή "Απιστος» του Ά. Άντωνιάδου (1875) καΐ αί «Βο· 
σπορίδες Αοραι> του Γ, Βιζυηνού (1876). Ή διακοπή επετεύχθη κατόπιν παρακλήσεως 
τών πανεπιστημιακών καθηγητών προς τόν άθλοθέτην, λόγω τών σφοδρών επικρίσεων, 
τάς οποίαν έδέχοντο άπό τους μή βραβευόμενους υποψηφίους (8), άλλ' ή πραγματική 
αίτία ευρίσκεται είς τό γεγονός δτι ή κοινωνία τής εποχής δέν ένεφάνιζε πλέον προς 
τόν ρομαντισμόν τήν πάλαιαν δεκτικότητα, ούτε ή καθαρεύουσα άπετέλει τήν κυριαρ
χούσαν γλώσσαν τών ποιητικών κειμένων. "Εφ" δσον, λοιπόν, επήλθε σοβαρά άπόκλι-
σις άπό τους δύο ουσιαστικούς σκοπούς τών διαγωνισμών, ήτο έπόμενον καί να διακο
πούν οδτοι, ουδείς δέ κατόπιν έπεζήτησε τήν άνασύστασίν των, ακριβώς διότι μία τοι
αύτη άνασύστασις δέν θα εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπόν. 

Οοτως έφθάσαμεν είς τό 1877, έτος το όποιον αποτελεί καί τό τελευταΐον όρόση-
μον είς τήν δλην κίνησιν τής "Αθηναϊκής Σχολής (*). Ποιηταΐ όιταδοί τής καθαρευούσης 

1) "18. παραδείγματα του Κ. θ . Δημαρά δια τόν Άλέξ . Ραγκαβήν, θεόδ. Όρφανίδην, 

Ήλίαν Κολαμογδάρτην xal άλλους έν ΒΒ 12 Ινθ. av., σελ. ιη'—ιθ\ Δι* έπίδρασιν τών Ε π τ α 

νησίων έπί τοδ Ζαλοκώστα ίδ. Ά ρ . Καμπάνη, 'Ιστορία της Νέας "Ελληνικές Λογοτεχνίας, 

"Αθήναι 1948, σελ. 177.—Γ. Βαλέτα, Ό Σολωμός καί ol Φαναριώτες, Ινθ·. av., σελ. 11. 

2) Πρβλ. Παναγ. Συνοδινου, «Τό έλεύθ-ερο τραγούδι», Α', ΒΒ 12 σελ. 271" Ιδ. καί τό 

ποίημα «Ή ελληνική ανοιξις», Πάτραι 1857, ΙνΘα συγκρίνει τήν δημοτικήν προς τήν κ α θ α -

ρεύουσαν καί εξαίρει τους 'Επτανησίους, ίδία τόν Σολωμόν. 

3) Ί δ . Δημ. Βερναρδάκη, Δράματα, τόμ. Α', Άθήνησιν 1903, σελ. λθ' -μ'καί έφημ. 

€"Ημέρα» αριθ. I l l , 18)30 'Οκτ. 1857. 

4) Έ π ί του σημείου τούτου δέν υπάρχει απόλυτος ομοφωνία. Ό Ήλ. Βουτιερίδης βρίζει 

τό Ιτος 1880 (ΣΙΝΑ, σελ. 357), δ Κ. Δημαράς τό 1878, δτε δ "Αχ. Παράσχος μετέφερεν είς 

τας Αθήνας τήν σποδόν του Άλεξ. Σούτσου (ΒΒ 12, σελ. η'), δ "Αρ. Καμπάνης τό 1895, Ιτος 

θανάτου του τελευταίου ρομαντικού Άχ. Παράσχου (ΙΝΕΑ, σελ. 186) κλπ. "Ισως δμως θ α ήτο 

προτιμότερον να συσχετίσωμεν τό τέλος τής "Αθηναϊκής Σχολής μέ τήν κατάπαυσιν των ποιη. 

τικών διαγωνισμών, μετά τών δποίων συνεδέθ-η στενότατα. 
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ώς δ Γ. Βιζυηνός, 6 Ά ρ Προβελέγγιος καί ό Γ. Στρατήγης στρέφονται συν τφ χρόνφ 
προς την δημοτικήν, ό δέ Κ. Παλαμδς δια της δημοσιεύσεως του ποιήματος «Ύπνος»*-Ες 
δημοτικήν (ι) άπεμακρύνθη οριστικώς άπό τήν καθαρεύουσαν καΐ κατέστη μετ' ολίγον ό 
αρχηγός ιής νέας Αθηναϊκής Σχολής τοο ποιητικού δημοτικισμού. 

'Απομένει τώρα να έξετάσωμεν έάν καΐ μέχρι τίνος σημείου ή 'Αθηναϊκή Σχο ή 
συνέβαλεν είς τήν πνευματικήν άνάκτυξιν τοο νεωτέρου ελληνισμού. Κατ' αρχάς πρέ-rrai 
να λάβωμεν ύπ° όψιν τά κοινωνικά καΐ πολιτιστικά δεδομένα της εποχής, περί των 
οποίων έγένετο ανωτέρω λόγος. Ευρισκόμεθα προ μιας κοινωνίας ελευθέρας μέν, αλλ.· 
ώς ήτα φυσικόν, από πνευματικής πλευράς υστερούσης, εντός της οποίας οί ολίγοι λό
γιοι ήσθάνοντο τήν ανάγκην να διεξαγάγουν αγώνα έθνικόν, έκφραζόμενον δια μιας 
πατριδολατρείας, ή δποία είχε τον άντίκτυπόν της καΐ είς τήν γλώσσαν. Ή έπίδρασις 
του Φαναρίου είναι βεβαίως αναντίρρητος, αλλ' ή συμβολή τής 'Αθηναϊκής Σχολής 
έγκειται είς το γεγονός δτι δια τής έμμονης είς τον γλωσσικον άρχαΐσμόν άπεκάθορε 
τελικώς τήν γλώσσαν. Προς τοοτο αρκεί να ένθυμηθώμεν τήν «Βαβυλωνίαν» τοο Δημ. 
Βυζαντίου (9) ή να ρίψωμεν εν βλέμμα είς τήν παλαιοτέραν φαναριωτικήν ποίησιν. θ α 
διαπιστώσωμεν έκεΐ πολλάκις γλωσσικόν κράμα ελληνικής καί τουρκικής, τό όποιον 
θά προξενήση κατάπληξιν, άλλ' ή είκών ήτο ακριβώς εκείνη, τήν οποίαν παρέχει ό Κή-
ρυκος Χαιρέτης έν τφ προλόγω τής «Βοσπορομαχίας» του Μομάρς : « "Ηξευρεν 
δμως καί §γραψε κατ' έκείνην τήν γλώσσαν, ή οποία κατά τό παρόν είς αυτήν τήν 
Πόλιν είναι έν χρήσει : Μεμειγμένην δηλαδή μέ πολλάς τής τουρκικής φωνής καί λέ
ξεις καί φράσεις» (*). 

Κατηγορηματικώτετος ακόμη ό Σκαρλάτος Βυζάντιος γράφει διά τους Φαναριώ-
τας παιητάς του Ι θ ' αίώνος : « . . . Πόσον δέ βαθέως είσεχώρησεν ή Τουρκική γλώσσα 
είς τήν Έλληνικήν, φαίνεται μάλιστα έκ των ποιημάτων τών προ εκατόν χρόνων διακε
κριμένων έν τφ Φαναρίω ποιητών, τοο Κάλφογλου, του Δραγομανάκη, του Άρμάση 
Σαούλ, του Πρωτοψάλτου Ίακουμάκη, του Λαμπαδαρίου Πέτρου κτλ.>(*) 

'Ιδού καί παρατιθέμενα ύπό του Ιδίου συ>/γραφέως παραδείγματα: 

Να πού πλειά αποφασίζω 
'ς τό έξης να έγλενδίζω, 
ν' αφεθώ άπό τά δέρτια, 
νά πηγαίνω σέ σοχτέπια, 
καί συχνά νά σεργιανίζω, 
σέ μετζλήσια νά γυρίζω, 
ς' έξοχαίς, σέ πρασινάδαις, 
σέ μπαγτσέδες, σέ ζιμπάδες (5). 

"Ολο έ"να μουσουμπέτι ! 
άντίς για γλυκό σοχτέπι, 
καί άντίς διά μετζλήσι, 
εΓν' μεγάλο σιπαρίσι(6) 

1) "Ιδ. Κ. Παλαμά «"Ύπνος», περ. «Κλειώ», Λειψία 1885. 
2) Ί δ . Δημητρίου Βυζαντίου, Βαβυλωνία (πρόλογος Ν. Λάσκαρη), 'Αθήναι 1936, καί με-

ταγεν, Ικδόσεις, Ιδία Κ. Μ π £ ρ η, 'Αθήναι 1948. 
3) Πρβλ. Σενιορ Μομάρς, Βοσπορομαχία, Ικδ. β' δπό Κηρύκου Χαιρέτη, Ένετία 1Τό2, 

καί ΒΒ 11, σελ. 32. 
4) Πρβλ. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κωνσναντινούπολις ή Περιγραφή τοπογραφική, αρ. 

χαιολογική καί Ιατοριγ.^ τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπολεως, Άθήνησιν 1869, τόμ. Γ', σ. 599. 
δ) Ποίημα τοδ Ίακουμάκη Λαμπαδαρίου πρβλ. Σκαρλ. Βυζαντίου, Ινθ·. άν., σελ. 603. 
6) Ποίημα τής Δουδοος Υψηλάντη' πρβλ, Σκαρλ. Βυζαντίου. Ινθ·. άν. σελ. 604. 
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Τήν σπουδαιότητα τ?,ς προσπάθειας ταύτης ανεγνώρισε καΐ ò Γεώργ Χατζιδάκις. 
Ιδού τί γράφει αναφερόμενος είς τήν προσπάθειαν άποκαθάρσεως της γλώσσης ύπο 
τών λογίων άπό του 1750 καί έξης : «. . . Ούτως ώδήγησε πάλιν τους "Ελληνας ή ιστο
ρία των επί τον άποκλεισμόν καί τήν άποβολήν έκ του γραπτού λόγου πάσης ξένης 
λέξεως καί επί τήν παραλαβήν πασών των εύκαταλήπτων καί αναγκαίων στοιχείων έκ 
της αρχαίας καί επί τήν δημιουργίαν δλως νέων λέξεων. *Η εργασία αοτη, ήτις ευθύς 
έκτοτε έλαβε μεγάλην έθνικήν σημασίαν, δύναται να όνομασθη γιγαντιαία. Τριάκοντα 
χιλιάδας περίπου λέξεων, αϊτινες άπο τοΰ 1750 κ.έξ έπλάσβησαν ύπό των λογίων 'Ελ
λήνων, έχει μέχρι τούδε συλλέξη ό σεβαστός μοι καθηγητής κ. Στ. Κουμανούδης. "Ort 

πδσαι αύται δέν είναι δοκίμως πεπλασμέναι, τούτο εις ούδεμίαν μορφήν κατά της κα
θολικής εργασίας δύναται να παράσχη λαβήν . . . > ( * ) . 

'Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφής ή συμβολή της 'Αθηναϊκής Σχολής είς 
τήν έθνικήν άναγέννησιν. Βεβαίως, ουδείς αγνοεί δτι σήμερον έκ των δεκάδων 
χιλιάδων σελίδων του λογοτεχνικού έργου της Σχολής ταύτης έλάχισται μόνον δύ· 
νανται να προσφέρουν είς τον άναγνώστην μικράν έστω Ικανοποίησιν, άλλ* ουδείς δύ 
ναται επίσης να άγνοήση τάς Ιδιάζουσας έκείνας συνθήκας, ύπό τάς οποίας έζησαν 
τότε καί έκινήθησαν πνευματικός ol 'Αθηναίοι ποιηταί. Ή εποχή δέν άνεζήτει ακόμη 
τον Παλαμαν, τον Σικελιανόν ή τόν Καβάφην. Άνεζήτει μόνον ανθρώπους Ικανούς να 
κατανοήσουν τάς άνάγκας του έθνους καί να έχουν το θάρρος να τεθούν επί κεφαλής 
ώς πνευματικοί ήγέται του. Καί ουδείς δύναται να αμφισβήτηση τον πατριωτικόν έν-
θουσιασμον λόγου χάριν των Σούτσων, δ όποιος έστοίχισεν εις αυτούς καί φυλακήν 
καί πενία ν καί άδοξον θάνατον. 'Εάν έθεώρησαν τον γλωσσικόν αρχαϊσμό ν ώς τήν 
μόνην ένδεδειγμένην λύσιν προς άνακούφισιν τοΟ έθνους, έπραξαν τούτο μέ μίαν είλι 
κρίνειαν, ή οποία σήμερον δυσκόλως θα ήδύνατο να καταστή νοητή. "Αλλωστε, ας μή 
λησμονώμεν δτι ή Έπανάστασις ή το δια τους περισσοτέρους έξ αυτών μία καθαρά 
προσωπική άνάμνησις. Ό *Αλέξ. Σούτσος ήμποδίσθη άπο τον Μιαούλην να είσέλθη 
είς το πολιορκούμενον Μεσολόγγι καί ό Ζαλοκώστας έλαβε μέρος είς τήν έξοδον. 
•*Ητο, δηλαδή, δια τους ανθρώπους εκείνους ή Έπανάστασις οχι Ιστορία, άλλα πρόσω· 
πικόν βίωμα. Άργότερον έσυνέχισαν απλώς τον αγώνα' ή λογοτεχνική συμβολή των 
υπήρξε πράγματι πενιχρά, άλλ' ή εθνική δρασίς των τεραστία. 

Ι Υ Φ Ο Σ 

Τό πρόβλημα του ύφους παραμένει πάντοτε οξύ. Αί βασικαΐ δυσχέρειαι έγκειν
ται δχι τόσον είς τον ορισμό ν καθ' εαυτόν ή εις τήν έκτασιν, τήν οποίαν άπα από
ψεως έρεύνης καταλαμβάνει, άλλ' είς τήν μεγάλην διείσδυσιν του υποκειμενικού στοι-
χείου καί, κατά συνέπειαν, είς τήν έλλειψιν σταθερών κανόνων, έπ! τη βάσει των 
όποιων θα ήδυνάμεθα να άξιολογήσωμεν κατά το μάλλον ή ήττον αντικειμενικώς τα 
καλόν, κακόν ή μέτριον ύφος. 

Κατ* αρχάς δια τοΰ δρου τούτου νοουμεν συνήθως τό σύνολον των εκφραστικών 
μέσων, τον Ιδιάζοντα εκείνον προσωπικόν τρόπον, δια του οποίου δ λογοτέχνης δια
τυπώνει τάς ίδέας του. 'Αλλ* ήδη έκ τοΰ ;όρισμού καθίσταται φανερόν δτι τό ύποκει· 
μενικόν στοιχείον καταλαμβάνει δεσπόζουσαν θέσιν, ακριβώς διότι ή εκλογή ύπό τοΰ 
συγγραφέως μιας λέξεως έξ ενός συνόλου άλλων φερομένων γραμματικώς ώς συνω
νύμων, ή ή διαυύπωσις μιας φράσεως έναντι άλλης νοητικώς ή συντακτικώς Ισοδυνά
μου, αντανακλά" τήν προσωπικήν του προτίμησιν, τον τρόπον εκείνον, συμφώνως προς 
τόν οποίον "χει διαρθρώσει καί ταξινομήσει δλως ύποκειμενικώς τήν γλωσσικήν έκ-

1) Πρβλ, Γ. Χατζιδάκι, Περί τοδ γλωσσικού ζητήματος sv Ελλάδι, Ινθ. άν., σελ. 202. 
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φρασιν. Ή εκλογή, λοιπόν, έξ ενός συνόλου προσφερομένου γραμματικώς είναι ζή

τημα οφους (')· 
ΤοΟτο ώδήγησε πολλούς είς τήν διατύπωσιν της απόψεως δ τι το λογοτεχνικόν 

ΰφος οφείλει να άποκλεισθη από τήν γλωσσολογικήν ΐίρευναν, έφ' δσον ό συγγραφεύς 
δια της ενσυνειδήτου εκλογής των λέξεων αποβλέπει etc μίαν αίσθητικήν έντύπωσιν, ή 
δποία αποτελεί τεχνητον προσόν καΐ αποκλείει το στοιχεΐον του αυθορμήτου ('). Άλλ* 
ή άποψις αοτη δέν είναι αληθής' τήν ύποκειμενικήν θεώρησιν εύρίσκομεν ακόμη καΐ 
είς τον προφορικό ν λόγον καΐ είς πάσα ν γενικώς γλωσσική ν έκδήλωσιν. Ό λογοτέχνης 
καθιστή οπωσδήποτε περισσότερον Ε-ντεχνον τον λόγον του, άλλα καί κατά τήν προ» 
φορικήν ακόμη συνομιλίαν διαφόρως έκφραζόμεθα προς ëva νεώτερον, διαφόρως προς 
Ινα συνομήλικον καί διαφόρως προς ava πρεσβύτερον. Έ ξ άλλου ή κοινωνική Ιεραρχία 
αναγκάζει καί αοτή είς διαφόρους τρόπους εκφράσεως αναλόγως της θέσεως, τήν 
οποίαν κατέχουν τά διαλεγόμενα πρόσωπα. Ό ψυχολογικός παράγων επίσης κατέχει 
δεσπόζουσαν θέσιν, έφ* δσον είναι γνωστόν δτι al διάφοροι ψυχικαΐ καταστάσεις ρυ« 
θμίζουν πολλάκις τάς εκδηλώσεις μας, άλλα πάντως κατ' αΰθόρμητον τρόπον. Συνε 
πως τό δφος επιτυγχάνεται επί βάσεων γλωσσικών, ψυχολογικών καί κοινωνικών (s). ή 
δέ διαφορά μεταξύ έντεχνου γραπτού και άπλου προφορικού λόγου είναι κυρίως δια
φορά βαθμού. 

Είδικώς προκειμένου περί τών ποιητών της 'Αθηναϊκής Σχολής, ή έξέτασις του 
οφους δέν αποτελεί άπλοον πρόβλημα, προ πάντων διότι οί περισσότεροι ίγραψαν καί 
είς δημοτικήν καί είς καθαρεύουσαν, πράγμα τό όποιον σημαίνει δτι είς πλείστας περι
πτώσεις εϊτε ένεκολπώθησαν τά γλωσσικά καί κοινωνικά δεδομένα της εποχής των, 
είτε άπεμακρύνθησαν καί έγραψαν είς γλώσσαν, ή οποία, ώς μή ανταποκρινόμενη προς 
τήν γλωσσικήν των πραγματικότητα, ένεφάνισε μοιραίως επιπτώσεις καί επί της ποιό
τητος τοΟ οφους. Τούτο βεβαίως δέν σημαίνει δτι τά είς τήν δημοτικήν κείμενα είναι 
οπωσδήποτε καί τέλεια. "Αλλ* ένφ εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό ποιητής κινείται εντός 
του φυσικοο του περιβάλλοντος, εις τήν περίπτωσιν της καθαρευούσης απομακρύνεται 
τόσον, ώστε όλόκληρον τό περιεχόμενον να είναι ύποτεταγμένον είς μίαν έξ αρχής 
προκαθωρισμένην μορφήν. 

Προς άπόδειξιν τούτου θα άρχίσωμεν μέ χαρακτηριστικούς στίχους άπό τήν 
«Τουρκομάχον Ελλάδα» του Άλεξ. Σούτσου, ëpyov τό όποιον έφέρετο τότε ώς ύπο-
δειγματικόν καί άνταποκρινόμενον πλήρως προς τάς απαιτήσεις της «Νέας Σχολής» (*) : 

Καθώς οπόταν οί τών ορέων 
Μεγαλοπτέρυγοι αετοί, 

Τών μακρονύχων άλλων δρνέων 
Οί προεστώτες καί δυνατοί 

Εις πεδιάδα βροντοχυθώσιν 
"Αναζητούντες βοράν καί βρώσιν 

"Ολοι συνάμα φθάνουν ραγδαίοι 
Καί εΐς είς άλλου στέκουν πλευράν, 

Οδτω βαρύποδες οί γενναίοι 
Τοποθετούνται κατά σειράν (6). 

1) Ί δ . Rudolf Blümel, Einführung in die Syntax, Heidelberg 1914, σελ. 64. 
2) "Ιδ. Marcel Cressot, Le Style et ses techniques, Paris 1963, σελ. 3, Ινθ-α ανα

φέρεται είς τας απόψεις τοδ Ch. Bally. Ί δ . έπ£σης Ν. "Ανδριώτη, "Η Γλώσσα τοδ Παλαμά, 
cNéa Εστία», τεύχος Παλαμά, σελ. 2316. 

3) Ίδ. M. Cressot, Ινθ. άν. σελ. 1. 
4) Ί δ . Παναγ. Σούτσου Νέα Σχολή, Ινθ·. av., σελ. 44. 
5) Πρβλ. Άλεξ. Σοότσοο, "Απαντα, Ινθ·. άν., σελ. 227. 
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Ό ποιητής αναφέρεται είς συγκέντρωσιν οπαδών του 'Ανδρούτσου, μέλλοντος 
να αντιμετώπιση τον Νουτσον καΐ τον Παλάσκαν. Ή παρομοίωσις προς αετούς είναι 
μέν επιτυχής, άλλ* είς τα έπί μέρους στοιχεία παρουσιάζονται πολλαί άτέλειαι. Έν 
πρώτοις είς τάς λέξεις δέν υπάρχει κυριολεξία καΐ καθαρότης, ώς λόγου χάριν είς τήν 
λέξιν β α ρ ύ π ο δ ε ς , Ενθα ή έννοια της λέξεως αποδίδει το άντίθετον εκείνου, τα 
όποιον επιζητεί δ ποιητής, διότι βαρύπους είναι ό βαρέως κινών τους πόδας, δ άργο 
κίνητος. 'Ομοίως δέν γνωρίζομεν τί επιδιώκει δια της παραθέσεως των λέξεων β ο
ρ ά ν καί β ρ ώ σ ι ν , έάν δηλαδή επιδιώκει άπλήν παρήχησιν ή δέχεται τάς λέξεις 
ώς συνώνυμους, οπότε υποπίπτει είς το αυτό σφάλμα, λόγω της σαφούς εννοιολογι
κής διαφοράς των λέξεων. Έξ άλλου ή λέξις δ υ ν α τ ο ί αντιπροσωπεύει συγκριτι-
κόν βαθμόν κατά νόημα κ&. 

Το χωρίον στερείται επίσης φυσικότητος καί λιτότητος. Ή έπιτήδευσις του 
οφους είναι προφανής έκ της συσσωρεύσεως εντυπωσιακών λέξεων, ύπό των οποίων 
αίφνιδιάζεται ό αναγνώστης, αί δέ άκυρολεξίαι καί άσάφειαι καθιστούν χαλαρωτέραν 
ακόμη τήν σύνδεσιν των νοημάτων. 

ΆλλαχοΟ ή έπίδρασις των αρχαίων κειμένων φθάνει σχεδόν μέχρι σημείου απλής 
μεταφράσεως, ώς λόγου χάριν είς τους κάτωθι στίχους : 

"Οταν ό Καύκασος ό ύψώνων 

Ούρανογείτονα κεφαλήν (*) 

συμφωνουντας περίπου καθ' δλα προς τους στίχους του Αισχύλου : 

άστρο γείτονα ς δέ χρή 
κορυφάς (Καυκάσου) ύπερβάλλουσαν (a). 

Τήν έπιτήδευσιν του ΰφους δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν καί στατιστικώς. Πρά
γματι, ή αναλογία λέξεων βαρυνουσών ώς προς τό ϋφος είς το πρώτον ?Ασμα Ιχει ώς 
κάτωθι : 

α) Επίθετα 
347 

Έπιθετ. Άντωνυμίαι 
72 

β) 'Αφηρημένα Ουσιαστικά 
276 

Έπιθετ. ΜετοχαΙ 
44 

Συγκεκριμένα Ουσιαστικά 
836 

'Αριθμ. Επίθετα 
43 

Σύνολον 
1112 

Σύνολον 
506 

Έκ των αριθμών τούτων συνάγεται δτι ή αναλογία επιθέτων προς ουσιαστικά είναί 
1 . 3, έάν δέ περιλάβωμεν καί τάς κατ' Ιννοιαν έπιθετικάς λέξεις, καθίσταται περίπου 
1 : 2, ήτοι αναλογία δλως απαράδεκτος δια συνήθη Ιντεχνον ποιητικόν λόγον (Β). 

Άντίθετον εΙκόνα παρέχει ό αυτός ποιητής είς τάς «Πρώτας Σατύρας» του. 'Εν
ταύθα, έκτος του περιεχομένου, άποκλείοντος μίαν τοιαύτην έπιτήδευσιν, §χομεν και τό 
γεγονός δτι ό "Αλέξ. Σούτσος ευρίσκεται ακόμη μακράν του γλωσσικού καί αίσθητι 
κου προσανατολισμού εκείνου, δ όποιος τόν ώδήγησεν είς τήν σύνθεσιν της «Τούρκο· 
μάχου Ελλάδος» καί τών παρομοίων προς αυτήν Ιργων. Γλώσσα ένταοθα είναι ή δη 
μοτική, μεμειγμένη βεβαίως δι' αρκετών λογίων λέξεων, άλλα τό κείμενον διακρίνει 
σαφήνεια, λιτότης καί χάρις. 'Ιδού εν πρόχειρον παράδειγμα : 

1) Πρβλ. Άλεξ. Σούτσο», "Απαντα, §νθ\ αν., σελ. 233. 
2) Αίσχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, στ. 719—720. Δια τήν μίμησιν τών αρχαίων Ιδέ 

καί τα δπο του Παναγ. Σούτσοι» παρατιθέμενα παραδείγματα έκ της «Τουρκομάχου Ελλάδος» 
είς τήν «Νέαν Σχολήνϊ, σελ. 45—48, Ινθα επιχειρεί να απόδειξη δτι το ποίημα τούτο είναι 
τέλειον, ακριβώς διότι εμφανίζει τήν πληρεστέραν μίμησιν τών αρχαίων ποιητών. 

3) ΊΟ. καί M, Cressot, Ινθ. αν., σελ. 163, 215—218. 
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'Εκείνος, δστις πάντοτε τους φίλους του προδίδει 
ΚαΙ τήν άπάτην θεωρεί ώς νόστιμον παιγνίδι, 
Εκείνος ονομάζεται Πολιτικός μεγάλος, 
Του πλαστού αριστούργημα, Ταλεϋράνδος άλλος, 
*0 φιλοδίκαιος Γραικός είναι Γραικός εοήθης, 
Ώ ς άξιος, ώς φρόνιμος ô κλέπτης επαινείται. 
Αυτός ό ψευδαπόστολος δστις παντού κινείται, 
Τ6 σπερμολόγον ίκτρωμα όπου παντού τρυπώνει 
ΚαΙ μέ χουλιάραν βρωμεράν το παν αναστατώνει, 
Ό παντατρέχας "Αγγελος, των φατριών ό φίλος, 
"Οστις σαλεύει τήν ουρά 'ς τους Δυνατούς σαν σκυλλος 
ΚαΙ άπο τά στρατόπεδα πηδά" 'ς τους 'Επιτρόπους 
Αυτός εΐν* ό καλύτερος άπ' δλους τους ανθρώπους ί1). 

Τά αυτά περίπου παρατηρούνται καΐ είς τήν ποίησιν του Ήλ. Τανταλίδου. Ή 
πρώτη ποιητική συλλογή του υπερέχει καταφανώς της δευτέρας, συντεθείσης είς γλώσ-
σαν τόσον άρχαΐζουσαν, ώστε να δεχθη τάς επικρίσεις καΐ αύτοΟ ακόμη του Παναγ. 
Σούτσου (*). Πράγματι, αϊ γλωσσικαί ακρότητες καθιστούν τό κείμενον Οχι μόνον 
άντιαισθητικόν, άλλ' είς πολλά σηαεΐα καΐ σχεδόν άκατανόητον, ώς λόγου χάριν είς 
τους κάτωθι στίχους : 

Οί μελλόνυμφοι έν μέσω καΐ εύφημιών καΐ κρότων 
Εύλονούμενοι είς κύκλον περικλείονται ερώτων 

τήν γαμήλιον παστάδα (*). 

ΚαΙ άλλαχοΟ : 

"Ολη νους καΐ δλη χάρις άναβασα είς του κόσμου 
'Αξιοπρεπώς τον δίφρον, 
'Ετοιμάζεται είς έργα στερροτέρας ευφυΐας 
Τά ήλάκατα να στρέφη της σοφής οίκονομίας (4). 

ΚαΙ άλλαχοΟ : 

Εΐν* αύται δύο καλλοναί 
'Εξαίρετοι, έρατειναί, 
*Η μία έν έκτάσει, 
Ή δέ έν έπιτάσει («). 

Έκ των ανωτέρω παραδειγμάτων είναι εϋκολον νά κατανοήσωμεν είς ποίον ση-
μείον διαστρεβλώσεως ώδήγησεν ή ύιτοταγή τοΟ περιεχομένου είς τήν γλώσσαν. Δια 
τον Τανταλίδην εκείνο τό όποιον προέχει ένταΟθα δέν εΐναι ή διατύπωσις νοημάτων 
f\ συναισθημάτων έπεξειργασμένων καλολογικώς, άλλ' ή προβολή του γλωσσικού του 
πιστεύω, φθάνουσα πολλάκις μέχρι σημείου επιδείξεως. "Ενεργεί μέ τήν συναίσθησιν 
ενός αποστόλου καΐ θεωρεί τήν ποίησιν ώς τό προσφορώτερον μέσον, διά να μετά· 

1) Πρβλ. Άλεξ. Σούτσου, "Απαντα, 1νθ\ αν., σελ, 23. 
2) > Παναγ. Σούτσου, Νέα Σχολή, ëv&. αν., σελ. 50. 
3) » Ήλ. Τανταλίδου, Ποιήματα, Ικδ. Φέξη, Άθ-ήναι 1916, σελ. 57. 
4) » » » Ινθ. αν., σελ. 57—58. 
5) » » » ενθ. αν, σελ. 82. 
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δώση είς τους συνανθρώπους του δ,τι πιστεύει, αδιάφορων δια το γεγονός δτι ουδείς 
θα ήδύνατο να κατανόηση τήν έννοιαν τών λέξεων «ήλακάτα», «έρατειναί» κττ. 

"Ας έξετάσωμεν τώρα καΐ ένα ποιητήν» ô όποιος έγραψεν είς ύποδειγματικήν 
δημοτικήν γλώσσαν· ΈνταΟθα ή πορεία είναι αντίστροφος, δηλαδή 6 ποιητής ήρχισε να 
γραφή είς καθαρεύουσαν καί άργότερον μετεστράφη είς τήν δημοτικήν. Ε!ναι 6 Δημο
σθένης Βαλαβάνης, τοΟ οποίου ό πρόωρος θάνατος έστέρησε τήν νεοελληνικήν γραμ-
ματείαν ενός έκ των καλλιτέρων εκπροσώπων της (J). Ό Βαλαβάνης έΎραψεν ολίγα 
ποιήματα. Έξ αυτών δύο, συντεθέντα είς τήν δημοτικήν είναι έκ τών άξιολογωτέρων 
της εποχής του. "Ιδού πως περιγράφει τήν έμφάνισιν της αυγής : 

Γελούσαν τα τριαντάφυλλα, οί ανθοί μοσχοβολούσαν 
καί σέ πουλιού πουρπούλισμα μόνον έσειουντο ot κλάδοι, 
κι* οί άντηλιάδες στης δροσιάς τίς στάλες έγλυστροοσαν 
κι' άπό διαμάντια όλόσπαρτο μου έφάνη Ινα λειβάδι. 
Τρεμουλιαστές£στά μάτια μου έπαίζανε οί αχτίδες, 
παρέκει έμουρμουρόκλαιγε μια βρύση στο πλευρό μου(2). 

'Ολόκληρος ή ηρεμία καί τό μεγαλεΐον της φύσεως τονίζονται είς τους στίχους 
τούτους κατά τρόπον ακρως επιτυχή. Ό ποιητής εξωτερικεύει τα προκαλούμενα είς αυ
τόν συναισθήματα διανθίζων τον λόγον του οϋτως, ώστε τα πάντα να εύρίσκωνται είς 
άρμονιχήν άντιστοιχίαν προς τό περιεχόμενον. Βάσις ενταύθα είναι ή σύνθεσις της είκό-
νος της αυγής, Τό εύχάριστον συναίσθημα τονίζεται ήδη έξ αρχής δια τών ρημάτων 
«γελούσαν» καί «μοσχοβολούσαν», ή δέ ηρεμία της φύσεως συναντάται είς πάντα στί-
χον. "Ακόμη καί ή παρήχησις «πουλιού πουρπούλισμα» δημιουργεί τον ήπιον εκείνον 
τόνον τον όποιον απαιτεί ή στιγμή. Ή είκών εΐναι ακριβέστατη καί τό δλον νόημα 
χαρακτηρίζεται άπό άλήθειαν, άκρίβειαν καί χάριν. 

Όλίγον κατωτέρω, είς τό αυτό ποίημα, περιγράφει κατά τον ϊδιον έξαίρετον τρό
πον όπτασίαν γυναικός : 

Ψιλό έπεφτε στους κόρφους σου το φόρεμα σαν πάχνη 
π* §βλεπε καί δέν έβλεπε τα στήθια σου τό μάτι, 
σά στον καθρέπτη τή θωριά δπου σκεπάζ* ή άχνη 
μ' αγγέλου αέρα τό κορμί τό ολόλαμπρο σου έπάτει 
καί σαν να σέ ξεγέλαγε μέ χίλια δυο ή μοίρα 
όλόχαρη, ξεπέταχτη σ* είδα στο λογισμό μου("). 

'Αλλ* ένφ ό Βαλαβάνης, του οποίου άλλωστε τό ποιητικόν τάλαντον εΤναι άναμ-
φισβήτητον, παρέχει τόσον άψογον οφος, ό Κλέων Ραγκαβής, τελευταίος έκ τών οπα
δών της άρχαϊζουσης, εμφανίζει εΙκόνα εντελώς άντίθετον. Τό κατωτέρω απόσπασμα 
άπό τήν συλλογήν του «"Αλγη» είναι απολύτως χαρακτηριστικόν : 

1) Περί τοΒ Βαλαδάνη ίδέ καί Κ. ΠαλαμΑ, "Ενας παραμερισμένος ποιητής, «Ν. 'Εστία* 
ΛΓ (1943), σελ. 324—328.—Γ. Πράτσικα, "Ενας λησμονημένος ποιητής, δ Δ. Βαλαβάνης, «Κυ
πριακά Γράμματα» Ι θ ' (1954), σελ, 335—340. 

2) Πρβλ. Δημοσθ. Βαλαβάνη, Το δνειρό μο«, εν ΒΒ 12, σελ. 66. 
3) » » » , ενθ·. av., σελ. 67. 
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Προς σμήνος ώδε ζωηρον ήρίζομεν ειδώλων, 
είς άλλου πέραν τήν πυράν έρρίπτομεν ρητίνην, 
έσκώπτομεν τους μετ' αυτούς, έπαίζομεν μεθ" δλων 
καΐ προς μικρόν τήν πάνδημον αφέντες είλαπίνην 
είς μυρεμφόρους έπειτα και φωταυγεΐς αίθουσας, 
ανθών καΐ φίλων καί χλιδής έσπεύδομεν βρίθουσας. 
ΚαΙ τότε άμα του χορού οί πρώτοι ήχουν στόνοι 
έκ συγκινήσεως ώχράν, άγκάλην έπ' άγκάλην 

παρέσυρον αυτήν γοργώς είς πυρετώδη ζάλην, 
καΐ άπορον ήθροίζετο τό πλήθος καΐ μ* έφθόνει, 
αλλ* αίφνης διηρχόμεθα καί. πρόβλημα είς πάντας, 
αποχωρούντος έβλεπον ημάς ώς εΐδον φθάντας (*). 

Έκ των παρατεθέντων ανωτέρω παραδειγμάτων καθίσταται εμφανής ή Ιδιοτυπία, 
τήν οποίαν εμφανίζει το πρόβλημα του ϋφους είς τους ποιητάς της 'Αθηναϊκής Σχολής. 
Ή έπιτήδευσις κυριαρχεί οσάκις γράφουν είς καθαρεύουσαν, το δυσχερέστερον δε £Ìvat 

δ ΓΙ δλοι σχεδόν έγραψαν καί είς τάς δύο γλωσσικός μορφάς καί μάλιστα κατά τρόπον, 
ώστε πολλάκις να αίφνιδιαζώμεθα διαπιστουντες δτι δύο ποιητικαί συλλογαί, έκ των 
οποίων ή μία είς δημοτικήν καί ή άλλη είς καθαρεόουσαν, ανήκουν είς ένα καί τον αύ 
τον ποιητήν. *0 διχασμός οδτος, ένισχυόμενος καί άπό πολλαπλός επιδράσεις, τάς 
οποίας έδέχθησαν εϊτε άπό τον γαλλικόν ρομαντισμόν εϊτε άπό τους αρχαίους κλασσι
κούς κά„ φθάνει πολλάκις μέχρι του σημείου τής πλήρους σχεδόν έξουδετερώσεως του 
προσωπικού στοιχείου, τό δέ έργον καθίσταται τόσον τυποποιημένον καί άχρωμον, ώστε 
δύναται σχεδόν ευκόλως να άποδοθή είς δύο καί τρεις ποιητάς. Τούτο βεβαίως συμ
βαίνει κατ* εξοχήν είς έργα προσεγγίζοντα τήν άρχαΐζουσαν γλώσσαν. Γενικώς θα 
ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή άποξένωσις χοΟ ποιήματος άπό τό προσωπικόν στοιχειον 
βαίνει κατά τρόπον άνάλογον προς τάς ακρότητας, τάς οποίας παρουσιάζει ή γλώσσα, 
τοσούτω δέ μάλλον, δσω τό περιεχόμενον προσφέρεται διά μίαν τοιαύτην άποξένωσιν. 
Τό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι πρόδηλον' έφ* δσον ή ποίησις εξυπηρετεί τότε μίαν 
συγκεκριμένην γλωσσικήν σκοπιμότητα, έπιβάλλουσαν σταθερό ν έξέλιξιν προς τήν 
αρχαίαν, ή έπιτήδευσις τοΟ δφους μεθ' δλων τών συνεπειών, τός οποίας έπέφερεν, ήτο 
φυσιολογικόν έπακόλουθον. 

II ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' (1 827-1850) 

Τήν πεντηκονταετίαν, εντός τής οποίας κινείται ή 'Αθηναϊκή Σχολή, διακρίνο-
μεν είς δύο περιόδους χαρακτηριζόμενος δι" ιδιαιτέρων στοιχείων. Κατά τήν πρώτην 
περίοδον, περιλαμβάνουσαν τα έτη 1827—1850, ευρισκόμεθα ακόμη είς τό στάδιον τών 
πνευματικών ανησυχιών καί αναζητήσεων, αί όποΐαι ώδήγησαν είς τον έξαρχαϊσμόν 
τής γλώσσης καί τήν διαμόρφωσιν περιεχομένου έχοντος κατά βάσιν έθνικόν καί πα· 
τριδολατρικόν χαρακτήρα. Τό ρομαντικόν στοιχειον συνδέεται αποκλειστικώς μέ τό 
έθνος, ασχέτως έάν άποβλέπη εις τήν παράδοσιν ή εις τήν προβολήν τής άρχαιό 
τητος, καί ούδεμίαν ομοιότητα παρουσιάζει προς τήν άπαισιοδοξίαν τοΟ τύπου 
τον όποιον ένεφάνισαν άργότερον ό Παπαρρηγόπουλος καί δ Βασιλειάδης. "Ενταύ
θα ανήκει σχεδόν τό σύνολον τών εις δημοτικήν ποιημάτων, κατά τήν ιδίαν έπο-

1) Πρβλ. Άρ. Καμπάνη, ΙΝΕΑ, σελ. 185—186, Ινθα τό απόσπασμα παρατίθεται 6X6-
κληρον. 
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χήν διαπιστούται ή επτανησιακή έπίδρασις, τότε δέ αναφαίνεται ή πολιτική σάτιρα καΐ 
ή έπίδρασις άπα τα δημοτικόν τραγούδι. Κυριαρχούσαν θέσιν κατέχει ακόμη το άμεσον 
περιβάλλον, το όποιον παρορμά κατ' αρχάς μέν είς διακωμφδησιν της πολιτικής κα
ταστάσεως, έξύμνησιν προσφάτων κατορθωμάτων ηρώων του "Αγώνος ή καΐ μίμησιν 
τών δημοτικών τραγουδιών, εν συνεχεία δέ είς τήν πεποίθησιν δτι ό άγων οφείλει να 
συνεχισθη μέ άντικειμενικόν σκοπον τον έξαρχαΐσμόν της γλώσσης. 

Πρώτον προς έξέτασιν έργον είναι at «Πρώται Σατυραι» του Άλεξ. Σούτσου (*), 
έκδοθεϊσαι τω 1827. Περί του Ιργου τούτου ανεφέρθη ήδη ανωτέρω δτι έγρόφη είς 
Υλώσσαν δημώδη, άλλ' είς ώρισμένα σημεία παρουσιάζει μεγάλη ν συντηρητικότηται 
έκφραζομένην κυρίως δια της χρήσεως πολλών στοιχείων της αρχαίας, Ιδία είς τό 
λεξιλόγιον. 

Είς τό «Πανόραμα της Ελλάδος» (1833) έχει σχεδόν απολύτως προσκολληθή είς 
τήν δημοτικήν, φθάνων μά\ιστα μέχρι το3 σημείου να καταφέρεται εναντίον της θρη
σκευτικής γλώσσης, τήν οποίαν, ώς λέγει, δέν εννοεί ό λαός : 

Ώς να ήμουν τύραννος του τρέμων καί γονυκλιτώς 
Τους βωμούς καί νάρθηκας μου μέ τα δάκρυα του βρέχει* 
Στην Έλλ,ηνικήν του γλώσσαν, πού δέν εννοεί κι" αοτός' 
Πουρνό βράδι λέγει, λέγει καί τελειωμό δέν §χει (*). 

Ή συλλογή χαρακτηρίζεται άπό ποικιλίαν προσωπικών καταλήξεων, μετάταξιν 
τριτοκλίτων είς τα πρωτόκλιτα, πολλάς Ιδιότυπους καί ξένας λέξεις κσΐ πλουσίαν σύν-
θεσιν. ΑΙ συντακτικαΐ ίδιορρυθμίαι είναι όλίγαι, ή χρήσις τών κοσμητικών επιθέτων 
μετρία, τό οφος άνεπιτήδευΐον. Είς τήν αυτήν συλλογήν επαινεί τον Άθαν. Χριστόπου 
λον καί τόν Ίάκ. Ρίζον Νερουλόν (*} καί καταφέρεται εναντίον τοΰ Σολωμού καί του 
Κάλβου δια τών γνωστών στίχων : 

Ό Κάλβος καί δ Σολωμός, ΏδοποιοΙ μεγάλοι, 
Κι' οι δύο παρημέλησαν της γλώσσης μας τα κάλλη' 
Ίδέαι δμως πλούσιαι, φτωχά ενδεδυμέναι, 
Δέν εΐναι δι'αΐώνιον ζωήν προωρισμέναι (*)< 

'Αλλ' ένταΟθα δέν δύναται νά έννοή μόνον τήν μορφήν, έφ' δσον είς δημώδη 
γράφει καί ό ίδιος, είς τήν αυτήν δέ γλώσσαν είναι συντεθειμένος καί δ «'Οδοιπόρος», 
του οποίου υπαινίσσεται τήν πρώτην Ικδοσιν. Τό πιθανώτερον είναι δτι εννοεί τόν τρό
πον επεξεργασίας του περιεχομένου, τελών ύπό τήν έπίδρασιν τών Γάλλων ρομαντικών, 
πράγμα άποδεικνυόμενον άλλωστε καί άπό τα υπέρ του «'Οδοιπόρου» επιχειρήματα : 

1) Γενική Βιβλιογραφία : Κ. Δ. Σούτσοι», 'Α,λ, Σούτσος, «ΧροσαλλΙς» Α' (1843), σελ. 

161—167, 193—202, 225—227, 2 5 7 — 2 6 2 — Ά γ γ . Βλάχου, Ανάλεκτα, τόμ. Β', 'Αθήναι 1901, 

σελ. 36—55.—Γ. Τσοκοπούλου, Οί αδελφοί Σούτσοι καί ή πολιτική ποίησις έπί "Οθωνος, Δια

λέξεις περί 'Ελλήνων ποιητών τοδ Ι θ ' al., τόμ. A', iv "Αθήναις 1925, σελ. 207—241, Ιδία 

2L3—232.—Ν. Ι. Αάσκαρη, "Ιστορία τοδ Νέου 'Ελληνικού θεάτρου, τόμ. Α ' ,έν "Αθήναις 1938, 

σελ. 264—271.—Περί τής οίκειοποιήσεως στίχων ξένων ποιητών ύπό τοδ Ά λ . Σούτσου Ιδ. 

Χ. "Αννίνου, Παπαρρηγόπουλος, Βασιλειάδης καί οί περί αυτούς, Διαλέξεις περί 'Ελλήνων 

ποιητών τοΰ Ι θ ' αϊ,, Ινθ. av., τόμ. Β', σελ. 315—316, 

2) Πρβλ Άλεξ. "Σούτσου, "Απαντα, 'Αθήναι 1963, σελ. 92. 

3) » > > > !νθ\ av., σελ. 97. 

4) » » » » ενθ. av., σελ. 98. 
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Ή ποίησίς μας Ελαβε καΐ νεΟρα κι' εύγλωτίαν 
Στοΰ 'Οδοιπόρου τήν λαμπράν καί τραγικήν μανίαν. 
Ό 'Οδοιπόρος, θησαυρός ποικίλων νοημάτων 
Καί νέος κόσμος Ιδεών, εΙκόνων κ' αίσθημάτων, 
Μέ δυνατήν καί ήχηράν οργάνων άρμονίαν 
Εκφράζει του Δημιουργού τήν ΠαντοδυναμίανΟ)· 

Ίδιαίίερον ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ό «Περιπλανώμενος», αποτελούμενος έκ 
τεσσάρΓον ασμάτων, έχ των οποίων τά πρώτα τρία εγράφησαν τω 1839, το δέ τέταρτον 
τω 1852. Ή στροφή προς τήν καθαρεύουσαν είναι ήδη σαφής είς τά πρώτα άσματα. ΑΙ 
λέξεις της αρχαίας Ελληνικής καθίστανται τώρα συχνότεροι, al ξέναι αποφεύγονται 
επιμελώς, έκτος βεβαίως τών κυρίων ονομάτων, ή δέ χρήσις της μετοχής είναι ευρυτά 
τη. Ενταύθα εύρίσκομεν καί το πρώτον παράδειγμα αρχαϊκής ευκτικής (3) καί μονολε
κτικού μέλλοντος (8). 

Είς το «Κάτοπτρον του 1845» ή γλωσσική είκών είναι δμοία προς τον «Περιπλα 
νώμενον», το αυτό δέ παρατηρείται καί είς τήν «Μεταβολήν της Τρίτης Σεπτεμβρίου» 
(1843). Έξ αυτών πάλιν όλόκληρον το «Κάτοπτρον» καί αί σάτιραι αϊ περιλαμβανόμενοι 
είς τήν «Μεταβολήν» παρέχουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον άπα τήν άποψιν δτι δυνάμεθα να 
προβώμεν είς συγκρίσεις προς τάς «Πρώτας Σάτυρας», διότι καί έδώ, έφ' δσον το πε-
ριεχόμενον είναι σατιρικόν, θά Ιπρεπε νά άναμένωμεν δημοτικήν, ή δποία άπαντα" άλ 
λωστε είς το «Ποιητικόν Χαρτοφυλάκων», ίίργον εκδοθέν το αοτο 2τος μετά του «Κα
τόπτρου». Ή σύγχρονος έκδοσις τών Μργων τούτων αποκλείεται νά είναι τυχαία, άπο 
κλείεται δηλαδή ή πιθανότης νά έγράφη το «Χαρτοφυλάκιον» ένωρίτερον, διότι εύρίσκο 
μεν είς αυτό σατίρας άναφερομένας είς πρόσωπα καί πράγματα της Ιδίας εποχής, ως 
λόγου χάριν ή σάτιρα «Ό βουλευτής του 1845» κά\ (*). Τό πιθανώτερον, λοιπόν, είναι 
δτι ô Άλέξ. Σούτσος δέν είχε λάβει ακόμη σαφή θέσιν Ιναντι τής γλώσσης τήν οποίαν 
ώφειλε να χρησί'/οποιή δι* §ργα μέ σατιρικόν περιεχόμενον, ένφ δι" δλα τά άλλα 
ή προσκόλλησίς του είς τήν καθαρεύουσαν ήτο ήδη οριστική. 

Είς τον Παναγ. ΣαΟτσον το πρανμα καθίσταται εύκρινέστερον. *Εν πρώτοις 2χο 
μεν τάς τρεις εκδόσεις του «'Οδοιπόρου» (1831, 1842, 1853), είς έκάστην τών οποίων ή 
γλωσσική μορφή παρουσιάζεται διάφορος, αρχομένη άπό τής δημοτικής καί φθάνουσα 
μέχρι τής άρχαΐζούσης (s). Τούτο βεβαίως σημαίνει δτι είς τήν τρίχην εκδοσιν δ ποιητής 
αναιρεί τάς δύο πρώτας, ή δέ ίσόχρονος διαφορά έκαστης εκδόσεως διευκολύνει δια 
μίαν σαφή παρακολουθησιν τής προοδευτικής εκείνης πορείας, ή οποία ώδήγησε τον 
ποιητήν άφ* ένας μέν είς τήν πραγματοποίησιν τών γλωσσικών μεταβολών, άφ' έτερου 
δέ είς τήν συγγραφή ν τής «Νέας Σχολής», δια τής οποίας επιχειρεί καί τήν θεωρητικήν 
κατοχύρωσιν του γλωσσικού του πιστεύω. 

ΕΙς τήν «Κιθάραν» (1835) ή γλώσσα είναι δημώδης, άλλ" είς ώρισμένα ποιήματα 

Î) Πρβλ. Άλεξ Σούτσου, "Απαντα, §νθ. αν., σελ. 105: 

2) » » » » » » » 116 : Νέα Ιρρευσες καί ρεύσεις μέχρι 

σοντελείας. 

3) Πρβλ. Άλεξ. Σούτσου, §νθ. άν., σελ, 136 : Να σέ φέρω εγώ λύπην Ι.,.,δ θεός μή δώσοι. 

4) Πρβλ. Άλεξ. Σούτσου, Ινθ.άν.. σελ. 204. 

ί>) Περί του «Όδοπόρου», 18. καί Ν. Ι . Λάσκαρη, 1ν&. άν., σελ. 277—283.—Κλ. Παρά

σχου, Ό περίφημος «'Οδοιπόρος» τοδ Σούτσου, περ. «Μεγάλης 'Ελληνικές Εγκυκλοπαίδειας», 12 

"Ιουνίου W27., σελ, 4.—Δια τον Παν. Σοΰισον γενικώτερον Ϊδ. Ά γ γ . Βλάχου, 'Ανάλεκτα, Ινθ-, 

αν., τόμ. Β', σελ. 5—35.—Γ. Τσοκοπούλου, Οί αδελφοί Σούτσοι καί ή πολιτική ποίησις, ενθ. 

αν., Ιδία τας σελ. 232—241. 
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αναφερόμενα είς Ιστορικός στιγμάς καί προσωπικότητας τοΟ Εθνους ακολουθεί τήν κα· 
θαρεύουσαν. Οϋτως είς τα ποιήματα «Ή ΚΕ' Μαρτίου», «Ό 'Αποχαιρετισμός μας είς 
τον Μιαούλην», «Νεκρικοί Διάλογοι», «Προς τήν Α. Μ τον βασιλέα της Ελλάδος 
"Οθωνα», «Τα ερείπια της παλιάς Σπάρτης» κά. ('). 

Τήν στροφήν προς τήν άρχαΐζουσαν δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν καί έκ των δύο 
λυρικών του δραμάτων, «Ό "Αγνωστος» καί «Ό Καραΐσκάχης» (1842). Τα δράματα ταΟ-
ταΐδημοσιευθέντα μετά της δευτέρας εκδόσεως του «'Οδοιπόρου» παρουσιάζουν γλώσσαν 
άνάλογον προς τάς τροποποιήσεις, τάς οποίας έπέφερεν ό ποιητής είς τήν δευτέραν αυ
τήν Ικδοσιν. 

Ποιήματα μέ σατιρικόν περιεχόμενον καί γλώσσαν άνάλογον προς έκείνην είς τήν 
οποίαν έγραψε τάς «Πρώτας Σατύρας» του ό Άλέξ. Σούτσος, έδημοσίευσε καί Ô Θεόδω
ρος Όρφανίδης {'). Ή συλλογή επιγράφεται «Μένιππος» καί εξεδόθη είς δύο μέρη, έκ των 
οποίων τό πρώτον χφ 1836 καί τό δεύτερον τω 1837. Τήν έπίδρασιν του Άλεξ. Σούτσου 
διάχυτον καί είς τά δύο μέρη δχι μόνον άπα απόψεως γλώσσης, άλλα καί οφους. ομο
λογεί είς τον πρόλογον ό ϊδιος ό ποιητής : 

Καί λοιπόν εύ3ύς φωνάζω χωρίς καν να φοβηθώ 
τον Άλέξανδρον τον ΣοΟτσον στην στιγμήν να μιμηθώ (*). 

Ή σύνθεσις είναι καί έδώ ευρύτατη, αϊ ξέναι λέξεις άφθονοι, οί δέ Ιστορικοί χρό
νοι τών ρημάτων ουσιαστικώς άναύξητοι, δικαιολογούμενοι πολλάκις μέ άφαίρεσιν. Ευ
ρεία επίσης είναι ή δκθλιψις καί ή κρδσις, ένώ είς πλείστας περιπτώσεις έχομεν αντί 
βουλητικών προτάσεων τελικάς : 

ΖητοΟντες μέ τοΟ έθνους των τό αίμα καί τήν βλάβη 
'Αξίας κ" ύπουργήματα καθείς των γ ι ά ν ά λ ά β η (4) 

Τώρα εΓσθ* αναγκασμένοι στην Ελλάδα γ ι α ν α ζ ή τ ε 

Καί πώς είς αυτούς πού θέτε Πρίγκιπες γ ι α ν α φ α ν ή τ ε 
Τό περίπαιγμα σ' ολίγον αυτών δμως θα Υενήτε (*). 

'Ακολουθών τήν γλωσσικήν έξελικτικήν πορείαν τών Σούτσων προς τον άρχαΐ 
σμόν, ήλλαξε καί δ Όρφανίδης κατεύθυνσιν καί έ*γραψεν άργότερον είς άρχαΐζουσαν 
γλώσσαν τό «Tipi—Λίρι» (1858), τό άρτιώτερον Ισως σατιρικόν έργον ολοκλήρου της 
'Αθηναϊκής Σχολής. Περί του έργου τούτου ώς καί περί συγκριτικής εξετάσεως αύτου 
προς τον «Μένιππον» θα γίνη κατωτέρω λόγος. 

1) Πρδλ. Παναγ. Σούτσο«, Ποιήματα, Ινθ·. αν., σελ. 12—13, 41—42, 68—74, 75—78, 

7 8 - 8 0 . 

2) Γενική Βιβλιογραφία: Σ π . Δέ Βιάζη, Θεόδωρος Όρφανίδης, «Ποιητικός Άνθ-ών» (Ζα-

κύνθ-o«), Α' (1886), σελ. 1δ—16.—Τιμολέοντος Άμπελά, Ό Θεόδωρος Όρφανίδης καί ή εποχή 

το«, Διαλέξεις περί 'Ελλήνων ποιητών το« Ι θ ' αίωνος, τόμ. Α', έν Άθ-ήναις 1925, σελ. 3 3 1 — 

4C0. 'Ιδιαίτερος λόγος περί τής σομβολής των λογίων των μέσων του Ι θ ' αι. είς τήν γλωσσι

κήν αποκάθαρσιν γίνεται είς τάς σελ. 344—345.—Μιχ. Αργυρόπουλο« «Σμύρνη», 'Αθήναι 1944, 

σελ. 94—97.—Σρατιωτικα ποιήματα του θ . Όρφανίδο« έδημοσιεύ$ησαν είς τό «Έθνικόν Ήμε-

ρολόγιον», Ιτος ς', Α θ ή ν α ι 1866, σελ. 265—271. 

3) Πρβλ. θεοδ. Όρφανίδο«, "Απαντα, Ικδ. Φέξη, Άθ-ήναι 1915 (πρόλογος Ί ω . Ζερβό«, 

σελ. 4). 

4) Πρβλ. θεοδ. Όρφανίδο«, "Απαντα, Ινθ·. άν., σελ. 267. 

5 ) » » » > » » » 270. 
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Φανατικός οπαδός της δημοτικής κατά τα πρώτα 2τη υπήρξε καί δ Άλέξ. 
Ρ. Ραγκαβής (ι). Τω 1831 τελών ύπό τήν έπίδρασιν τής δημοτικής ποιήσεως εξέδωσε 
τον €Δήμον καί Έλένην», τφ δέ 1837 ε[ς τον πρώτον τόμον των «Διαφόρων ποιημάτων» 
του τήν «Φροσύνην», δράμα ρομαντικής διαθέσεως είς δημοτικήν γλώσσαν. 'Αλλ' ήδη 
άπο του δευτέρου τόμου (1840) δια του «Λαοπλάνου» εστράφη προς τον άρχαΐσμόν, κα· 
θιστάμενον περισσότερον Ικδηλον είς «Του Κουτρούλη τον γάμον» (1845). 

Τήν Ιδίαν μεταστροψήν καί μάλιστα πολύ περισσότερον χαρακτηρισπκήν ένεφά-
νισε καί ό Φαναριώτης ποιητής "Ηλίας Τανταλίδης. Άφ3τηρία είναι καί δι* αυτόν ή 
δημώδης, εις τήν οποίαν Ιγραψε τήν πρώτην ποιητικήν συλλογήν του τελών ύπό τήν 
έπίδρασιν του Χριστοπούλου. "Η συλλογή αύτη, τιτλοφορουμένη «Παίγνια ή Ποιήματα 
Διάφορα» καί δημοσιευθείσα το πρώτον είς Σμύρνην τω 1839, περιλαμβάνει βακχικά 
καί ερωτικά ποιήματα αποτελούντα, ώς λέγει ό Ίω. Ζερβός, μίαν «καλήν άπήχησιν του 
ποιητικού ε*ργου τού Χριστοπούλου» (2). Έν τούτοις, αρχαϊκούς τύπους, σποραδικώς βε
βαίως, εύρίσκομεν καί έδώ, τούτο δέ οφείλεται έν μέρει μέν εις τήν κλασσικήν μόρφω-
σιν τού ποιητου, προ πάντων δμως είς το γεγονός öu ή μίμησις του Χριστοπούλου 
είναι μίμησις ύφους καί περιεχομένου κυρίως, ένώ ή γλωσσική μορφή έθεωρήθη απλώς 
ώς αναπόφευκτος, ώς μία προϋπόθεσις είναντι τής οποίας ώφειλε νά υποχώρηση, έφ' 
δσον έπεθύμει νά γράψη βακχική ν καί έρωτικήν ποίησιν. 

'Ολίγα Ιτη μετά τά «Παίγνια ή Ποιήματα Διάφορα» έδημοσιεύθησαν είς 'Αθήνας 
καί τά πρώτα ποιήματα τού Γεωργίου Ζαλοκώστα, ποιητου μέ ίσχυράν τήν δυτικήν 
καί έπτανησιακήν έπίδρασιν καί σαφέστερον προσανατολισμον εις τήν γλώσσαν. Δια 
τον Ζαλοκώσταν καί αϊ δύο γλωσσικαΐ μορφαί είναι παραδεκταί, ή δέ χρήσις έκαστης 
εξαρτάται κυρίως άπο το είδος καί τάς απαιτήσεις του περιεχομένου, δδηγουντος δμως 
συνήθως εις τήν καθαρεύουσαν. 'Ιδού πώς ό Ιδιος δικαιολογεί τήν διγλωσσίαν του 
Ιργου του : «Δέν φρονοΟμεν δτι ή δημοτική πρέπει νά είναι ή γλώσσα τής ποιήσεως έν 
γένει, διότι στερείται πολλών δρων καί αδυνατεί νά περί γράψη ναυμαχίαν, λόγου χά 
ριν, έκτος έάν λάβη τους δρους έκ τής αρχαίας γλώσσης, άλλα τότε αποβάλλει τήν 
πρωτότυπον χροιάν καί καθίσταται μιξοβάρβαρος. Διατεινόμεθα δμως δτι πρέπει νά 
τήν μεταχειρίζωνται οι ποιηταί μας εις μικράς μόνον ποιήσεις, διότι άλλως οι πολλά 
έπιγενέστεροί μας δέν θέλουσιν εορει ούδ' ίχνος αυτής. Έκτος τούτου, ένφ είναι επι
δεκτική οψους, £χει άδιοφιλονείκητον προτέρημα τήν συγχώνευσιν τών φωνηέντων, 
διότι δ λαός ομιλών τά συγχωνεύει. Τούτο προστίθησι πολλήν χάριν, πολλήν άρμο-
νίαν είς τον Εμμετρον λόγον» (s). 

Έκ τών ανωτέρω ή προτίμησις του Ζαλοκώστα εις τήν καθαρεύουσαν καθίσταται 
εμφανής. Εις τήν γλώσσαν ταύτην άλλωστε έδηαοσίευσε τά περισσότερα έκ τών ποιη
μάτων του. μάλιστα δέ καί τά πρώτα, ώς «Ή ΚΕ' Μαρτίου» (1840), «Είς τήν θανουσαν 

1) Γενική Βιβλιογραφία: Σ π . Δέ Βιάζη 'Αλέξανδρος Ρϊζος Ραγκαβής, «Ποιητικός Άν-

θ·ών» (Ζακύνθ-ου), Α' (1886), σελ. 173—176.—Κ. Παλαμά, "Αλέξ. Ραγκαβής, «Ήμερολόγιον 

Σκώκου» 1888, σελ. 321—321.—Άριστοτ. Κουρτίδου, "Ο Άλέξ. Ραγκαβής ώς διηγηματογρά

φος, 'Αθήναι 1921.—Ευγενίου Ζαλοκώστα, *Αλ. Ραγκαβής, Διαλέξεις περί "Ελλήνων ποιητών 

τοΰ Ι θ ' αιώνος, τόμ. Α', σελ. 245—276—D. S a n d e r s , Die poli t ische Poesie bei den 

N e u g r i e c h e n (φυλλάδιον άνευ λοιπών στοιχείων είς Γενναδειον Βιβλιοθήκην), σελ. 177 κ.έξ. 

2) Πρβλ, Ή λ . Τανταλίδου, Ποιήματα, εκδ. Φέξη, Ά&ήναι 1915. Πρόλογος Ί ω . Ζερβοί), 

σελ. 4.—"Ιδ. καί Ί ω . Ί σ ι δ . Σκυλίταη, 'Ηλία Τανταλίδου Βίος καί "Έργα, «Παρνασσός», Α' 

(1877), σελ. 81—95. 

3) Πρβλ. Γεωργ. Ζαλοκώστα, Έ ρ γ α (Πρόλογος καί σημειώματα Κ. Καιροφύλα), 

'Αθήναι, σελ. 30—31, καί περ. «Μνημοσύνη», τεΰχος 15 'Απριλίου 1855. Περί του Ζαλοκώστα 

γενικώτερον Ιδ. Σ π . Αάμψα, Γ. Ζαλοκώστας, 'Αθήναι, 1868.—Πολ. Δημητρακοπούλου, Ζιιλο-

κώστας, Διαλέξεις περί 'Ελλήνων ποιητών τοΰ Ι θ ' αι., Ivfr. άν., τόμ. Β', σελ. 3—31. 
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θυγατέρα μου» (1842), αϊ «Σκιαί Φαλήρου» (1844) κά\, ένώ δ γλωσσικός διαφορισμός 
επί τη βάσει του περιεχομένου κατέστη ευκρινής τφ 1848, οτε εντός του αοτοΟ Ετους 
έδημοσιεύθησαν τα ποιήματα «Χάνι Γραβιάς» είς αύστηράν καθαρεύουσαν καΐ «Ό βο
ριάς πού τ' αρνάκια παγώνει» είς άρίστην δημοτικήν. Τήν γλωσσικήν του πληρότητα 
αποδεικνύει ό Ζαλοκώστσς κινούμενος μέ μεγάλην άνεσιν καί είς τάς δύο γλωσσικός 
μορφάς, προ πάντων δέ είς τήν δημοτικήν, της οποίας ή τελειότης μόνον προς τήν δη 
μοτικήν του Βαλαβάνη δύναται να παραβληθή Ουδεμία προσπάθεια καταβάλλεται δια 
τήν έξεύρεσιν καί πλοκήν τών λέξεων, ουδεμία σχεδόν τροποποίησις λογίων λέξεων είς 
δημοτικάς καί τοοτο, διότι τήν δημοτικήν γλωσσαν ό Ζαλοκώστας τήν γνωρίζει έκ 
πρώτης επαφής καί, ώς λέγει ό "Ayy. Βλάχος, «δέν είχε σπουδάσει τη βοηθεία άνα 
γνωσμάτων καί λεξιλογίων τήν δημοτικήν της Ελλάδος γλωσσαν, άλλ' είχεν αντλήσει 
αυτήν άπα του στόματος του λαοΰ, καί ενσαρκωθείς, οοτως είπείν, αυτήν, κατείχε το 
πνεύμα της το αληθές καί συνησθάνετο έν τοις μυχοίς της 'Ελληνικής του καρδίας 
πασαν αυτής καλλονήν καί δύναμιν» ('). 

Δια τον Δημοσθένην Βαλαβάνην ελέχθη πολλάκις ανωτέρω δτι ol είς δημοτικήν 
σιίχοι του είναι έκ τών άρτιωτέρων της Αθηναϊκής Σχολής. Έκ τών ποιημάτων του 
τα πρώτα εγράφησαν είς τήν καθαρεύουσαν μεταξύ τών ετών 1845—1850, πρίν ακόμη 
ό ποιητής δεχθή τήν έπίδρασιν της 'Επτανησιακής Σχολής, ή οποία τον ώδήγησεν είς 
μεταβολήν του γλωσσικού προσανατολισμού του. 

Παράλληλον χρήσιν δημοτικής καί καθαρευούσης παρουσιάζει είς τους ολίγους 
στίχους του καί ό 'Ηλίας Καλαμογδάρτης, άλλ' ή καθαρεύουσα του είναι μεικτή καί 
ατεχνος. Χρησιμοποιεί λέξεις τών άκρων, χωρίς να δικαιολογήται είς τοΟτο άπό το 
περιεχόμενον τών ποιημάτων του, ένώ αντιθέτως είς τήν δημοτικήν είναι πολύ άρτιώ-
τερος, χρησιμοποιών καί πολλά δημοτικά φωνητικά στοιχεία, ώς παρεκτάσεις, άναπτυ 
ξιν φωνηέντων κά\ 

Συντηρητικήν καθαρεύουσαν περιέχει είς τα ολίγα σονέττα του (1845, 1848) 6 
Στέφ Κουμανούδης, ένώ έκ τών πλέον ακραιφνών καθαρευόντων της περιόδου ταύτης 
είναι ό Ιωάννης Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης, του οποίου ή φδή «Τω ποιητή 'Ιωάννη Κάρο. 
σούτσα» (1846) αποτελεί χαρακτηριστικόν παράδειγμα δχι μόνον γλωσσ:κής ύπερβασία; 
άλλα καί της φυσιολ,ογικώς αναμενόμενης άσαφείας καί του έν γένει χάλαρου ϋφοις 
είς το περιεχόμενον : 

Λάμβανε τον Πλούταρχόν σου καί πορεύου προς τήν πύλην 
του 'Αδριανού. 

"Οταν ό σφυρόεις μύδρος τήν θολοειδή κογχύλη ν 
φυγή τ* ουρανού, 

δλος νους γενοΰ. 
Έ ν οίκτίρμον όίψον δμμα προς τον άχαρίν μου τόπον, 

προς "Ανατολάς. 
Γνώρισόν με έν τω μέσω πόλεων πολυάνθρωπων, 

καί σιωπηλός 
δός μοι εύχωλάς. 

ΑΙ συμπάθειαι κοιμώνται ϋπνον προσδοκίας, 
του φωτός μου φώς. 

Να έκλείψζοσι ; Τί λόγος ! 'Αλλά μέχρι ουντελείας 
μ' είσαι αδελφός 
Ό καιρός σοφός (*). 

1) Πρβλ. Γ. Ζαλοκώστα, "Εργα, Ινθ. αν , σελ. 37. 
2) Πρβλ. ΒΒ 12, σελ, 268. 
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Άλλαχου ή γλωσσά του είναι κράμα δημοτικής καί καθαρευούσης μέ πολλας 
ατέλειας, άνευ Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. 

Είς καθαρεύουσαν κυρίως έγραψε και ό Σμυρναίος ποιητής 'Ιωάννης Καρασοό-
τσας (χ), έκ των σημαντικωτέρων λυρικών της εποχής του uè βαθύ ποιητικόν αϊσθημα. 
Ή γλωσσά του προσεγγίζει τήν άρχαΐζουσαν. Σχοινο Γενείς εΙκόνες, πλατυασμοί, άρ· 
χαϊκαΐ συντάξεις, άποστροφαί, ευρεία χρήσις μετοχών κά\ παρατηρούνται συνεχώς είς 
τάς συλλογάς του. Είς τήν έκλογήν των λέξεων προβαίνει μετά μεγίστης επιμελείας" 
αποφεύγει τάς ξένας λέξεις, λαμβάνει πλείστας έκ της αρχαίας Ελληνικής, χρησιμο
ποιεί αντωνυμίας του τύπου δς, δστις, τον μονολεκτικόν ή περιφραστικόν μέλλοντα 
αναλόγως τής μετρικής ανάγκης καί δέν διστάζει να χρησιμοποίηση έν αφθονία τύ
πους τών ρημάτων είς -μι. Ή γλώσσα αδτη είς ποίησιν μέ καθαρώς λυρικόν περιεχό-
μενον ήτο βεβαίως ή συνήθης κατά τήν δευτέραν περίοδον, άλλα δια τους χρόνους τής 
πρώτης περιόδου εξαιρετικώς σπανία. 

III Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΕΙδομεν ανωτέρω οτι ή πρώτη περίοδος απετέλεσε τήν μεταβατικήν έποχήν εκεί-
νην, ή οποία ώδήγησεν άφ* ενός μέν είς τήν διαμόρφωσιν ποιήσεως πατριωτικού κυ
ρίως περιεχομένου, άφ' έτερου δέ είς γλωσσικον προσανατολισμό ν τείνοντα προς τήν 
άρχαΐζουσαν καί άντιπροσωπευόμενον βασικώς δια τής «Τουρκομάχου Ελλάδος» του 
Άλεξ, Σούτσου. 

*Εν τούτοις, έκ τής δλης αυτής κινήσεως δλειπεν ακόμη το Ιργον δια του οποίου 
θα καθίστατο δυνατή ή προβολή καί θεωρητική κατοχύρωσις τών επιδιωκομένων σκο
πών, ή δημιουργία τρόπον τινά τής Σχολής, περί τήν οποίαν ώφειλον να συσπειρωθούν 
καί ενεργήσουν άπό κοινού δλοι, Οσοι έπίσιευον δτι ή ποίησις θα ήδύνατο να κατευ-
θύνη άποφασιστικώς το §θνος είς μίαν άμεσον καί σταθεραν λήψιν επαφής μετά τής 
κλασσικής αρχαιότητος. Τό ëpyov τούτο ανέλαβε να συγγράψη ό Παναγ. Σούτσος. 
Καί θά ήτο πράγματι αναληθές, έάν ύιτεστηρίζετο δτι δ Παναγ. Σούτσος ενήργησε κα
τόπιν κοινής συμφωνίας, γεγονός δμως είναι δτι αϊ απόψεις του έταυτίζοντο προς 
τάς απόψεις πολλών άλλων οϋτως, ώστε ή «Νέα Σχολή του Γραφομένου Λόγου» να 
άπηχή καλλίτερον παντός όΗλου èpyou τάς γλωοσικάς αντιλήψεις καί γενικωτέρας 
πνευματικός τάσεις τής εποχής. 

Χρονολογία εκδόσεως είναι τό 1853, Ιτος δηλαδή μετά του οποίου συμπίπτει ή 
τρίτη δκδοσις του «Όδοιπόρου». Τό Ëpyov άπό απόψεως περιεχομένου κατανέμεται 
ως έξης : 

'Εκ τών 92 έν δλω σελίδων αϊ πρώται 73 χωρίζονται είς 8 κεφάλαια, έκ τών 
οποίων τό πρώτον άνευ υποτίτλου, τα δέ άλλα ως κάτωθι : 

Κεφάλαιον Β' Κανόνες Γενικοί (σελ. 5—6). 
» Γ' Περί τής Γραμματικής κατά τόν πεζόν λόγο ν (σελ. 6—26). 
» Δ' Περί τής Γραμματικής του ποιητικού λόγου (σελ. 27—37). 
» Ε' Περί Λέξεως καί Φράσεως κατά τόν πεζόν λόγον (σελ. 37—43). 
» Τ Περί Λέξεως καί Φράσεως κατά τόν ποιητικόν λόγον σελ. (44—48). 
» Ζ' Περί "Υφους κατά τόν πεζόν λόγον (σελ. 49—52). 
» Ε' Περί Προσωδίας, Μέτρων όμοιοκαταλήξεως καί "Υφους 'Ελληνικού 

κατά τόν ποιητικόν λόγον (σελ. 53—73). 

1) Περί του Ίω. Καρασούτσα ίδέ «αϊ 'Αγγέλου Βλάχου, 'Ανάλεκτα, τόμ. Β', Έν 'Αθή
ναις 1901, σελ. 56—82.—Κλ. Παράσχου, Δέκα Έλληνες Αυρικοί, Άθηναι 1937, σελ. 25 κ.έ£.— 
Μιχ. 'Αργυροπούλου «Σμύρνη», 'Αθήναι 1944, σελ. 110—117. 
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Al υπόλοιποι σελίδες οπό τον τ[τλον €Δοκίμια του πεζού Λ6γου> περιλαμβά
νουν τεμάχια είς πεζό ν άποσκοποΟντα είς προβολήν του ϋφους. 

θεμελιώδης αρχή είς το Ιργον τούτο είναι ή άντίληψις δτι ή προσέγγισις εις 
τήν άρχαίαν ελληνικής Εκφρασιν είναι δυνατή ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θα μεσολά
βηση §ν χρονικον διάστημα, κατά τήν διάρκειαν του οποίου το γλωσσικόν ύλικον της 
αρχαίας θα προσφερθή εις τον λαόν σταδιακώς, δια νά είναι άψομοιώσιμον. Ή σα
φήνεια εις τήν Εκφρασιν εΐναι απολύτως αναγκαία, ή βραχεία περίοδος διευκολύνει 
τήν κατανόησιν, πάσα δέ προσπάθεια αποτόμου μεταπηδήσεως είς τήν άρχαίαν έλλη-
νικήν είναι όχι μόνον ματαία, άλλα καΐ επιβλαβής. *Ως χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
αναφέρει τον Κωνσταντινον Οίκονόμον, παλαιόν όπαδόν του Κοραή, ό όποιος άπέ· 
βαλε μέν €τήν Ισχνήν της Σχολής αυτής γλώσσαν>, προέτρεξεν δμως καΐ ήρχισε νά 
γράφη άρχαΐστί είς έποχήν μη ενδεικνυομένη ν ακόμη προς τούτο : «°Οτε δέ είς 'Αθή
νας ήλθε (ό Οικονόμος) καΐ τήν μεταβολήν του Ελληνικού λόγου ασμένως εΐδεν, 
άπέρριψεν ευθύς τάς Γαλλικάς βακτηρίας του Κοραή καΐ τήν του ούρανοβάμωνος 
Παύλου διαλεγομένου πάλαι έν 'Αθήναις Έλληνικήν γλώσσαν έλάλησεν' δθεν ό τορ
νευτής τών καλών λόγων διδάσκαλος προπορευθείς του χρόνου έπεκάθησεν είς το 
τέρμα, δπου μετά είκοσιν ένιαυτους φθάσουσιν, ot της ημετέρας σχολής μαθηταί. ΚαΙ 
κατά τήν Έλληνικήν λοιπόν γραμματικήν, (ήν αυτός άπασαν μέχρι κεραίας άπα της 
σήμερον παραδέχεται) καΐ κατά τήν εύληπτοτέραν λέξιν, καΐ κατά τήν άπλουστέραν 
σύνταξιν διαφέρομεν ημείς. Ήμεΐς έπιβάλλομεν ήμίν αύτοΐς ώς δρον του γράφειν τήν 
κατανόησιν τών γραφομένων untò παντός άναγινώσκοντος. Αυτός δέ δ νέος 'Ησαΐας 
περί τούτου ολίγον μεριμνά^ λαμβάνων δέ άρχαίαν πάντη λέξιν καΐ φράσιν, κατέστη· 
σεν εαυτόν 2να τών αρχαίων πατέρων της 'Εκκλησίας . . . Άπό ταύτης της Σχολής 
έπί τινας ένιαυτούς απέχετε, ώ νέοι ! καίτοι θαυμάζοντες τηλικουτον άνδρα περί το 
λέγειν» (')· 

Τό άπαιτούμενον, λοιπόν, διάστημα είναι δια τον Παναγ. ΣοΟτσον είκοσιν Ετη. 
Κατά τήν μεταβατικήν αυτήν έποχήν, καλΰπτουσαν χρόνον όλιγώτερον μιας γενεάς, θά 
δυνηθούν ol "Ελληνες νά έκφράζωνται γραπτώς τουλάχιστον είς τήν άρχαίαν, είς τούτο 
δέ θά βοηθήση πολύ καΐ ή αναγκαστική χρήσις χιλιάδων αρχαίων 'Ελληνικών λέξεων, 
τάς όποιας ή κυβέρνησις θά άντληση μοιραίως έξ αυτών προκειμένου νά δημιουργήση 
νομοθετικήν όρολογίαν κά. (a). Ουδεμία ανάγκη συνεπώς νά προτρέξωμεν. "Αρκεί νά 
κατανοήσωμεν μόνον τον έθνικον σκοπόν της κινήσεως ταύτης καί νά έρνασθώμεν μεθο« 
δικώς προς όλοκλήρωσιν της γλωσσικής άποκαθάρσεως, μέγα μέρος της όποιας άφορα" 
είς τήν άποβολήν τών ξένων επιδράσεων, ήτοι γαλλισμών, Ιταλισμών, γερμανισμών 
κλπ. Τό Ëpyov τούτο πράττουν ήδη οί 'Επτανήσιοι : €ΑύταΙ αϊ βαρβαραφωνίαι, αυτοί οι 
Ίταλισμοί, Σλαβισμοί, καί Τουρκισμοί έξοβελιστέοι ουχί μόνον άπό της γραφομένης, 
άλλα καί άπό τής ομιλούμενης ε*τι γλώσσης, ώς στίγματα τής δουλείας ημών. Έπαι-
νοΟμεν δέ μάλιστα τους φιλοπάτριδας 'Επτανησίους, αποβάλλοντας σήμερον πάντα Ίτα-
λισμόν καί γενναίως φιλοτιμουμένους προς τήν άνάστασιν τής πατρίου φωνής καί σύμ
παντος ένθυμουμένους δτι συμπολίται αυτών ήσαν οί δίδυμοι αστέρες τής 'Ελληνικής 
εκπαιδεύσεως Νικηφόρος ό Θεοτόκης καί Ευγένιος ό Βούλγαρις» (»). 

Έν τούτοις ό συγγραφεύς αντιλαμβάνεται δτι μία τοιαύτη μεταβολή δεν δύναται 
νά έπιτευχθή εις τοσούτον βραχύ διάστημα, έάν ή προσπάθεια τείνη προς ταυτισμόν τής 
συγχρόνου γλώσσης προς τήν άττικήν διαλεκτον. Εκείνο μόνον τό όποιον ενδιαφέρει 
είναι ή χρήσις αρχαίων λέξεων, τό κατά πόσον δέ αϊ λέξεις αύται είναι άττικαί ή δχι 
δέν ενδιαφέρει τον ποιητήν. Οοτως, εξετάζων τήν δημοτικήν γλώσσαν λαμβάνει έξ αύ-

1) Πρβλ. Παναγ. Σούτσο«, Νέα Σχολή, Ινθ. αν., σελ. 48—49. 
2) Πρβλ. §νθ·. αν,, σελ. 39. 
3) Πρβλ. Ινθ. αν., σ. 38, σημ. 1. 
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τής στοιχεία άπαντώντα καΐ είς τάς διαφόρους αρχαίας έλληνικάς διαλέκτους, έκ των 
οποίων κυριώτερα τα κάτωθι : 

1) Τους άσυναιρέτους τύπους τών ρημάτων είς -έω καΐ ·άω διατηρηθέντας είς τάς 
περιοχάς της Φθιώτιδος, Δωρίδος καΐ άλλαχου('). 

2) Το y' πληθ. πρόσωπον παρατατικού είς αν κατά τον όμηρικόν εχευαν. 
3) Τόν τύπον ούλα κατά το όμηρικόν δοϋρα. 
4) Τό ρήμα γλέπω κατά τόν πινδαρικόν γλεφάρων. 
5) Τόν τύπον πλεύμων κατά τό άριστοφάνειον πλευμόνων. 
6) Τους τύπους τό δωκα, τό δεσα, τό ΰεσα κατά τα ομηρικά δώκε, ϋέοαν κλπ. (*). 
7) Τήν κατάληξιν -ης δια τήν δοτικήν πληθυντικού των θηλυκών πρωτοκλίτων 

παρεχομένην ύπα του Σολωμού καί άπαντώσαν παρ" Όμήρω. 
8) Τους άναυξήτους τύπους τών ρημάτων καί τους τύπους ϋυγατρών, μάρτνροι 

{όνομ. πληθ.) κατά τά αντίστοιχα ομηρικά (8). 
9) Τήν μετοχήν παθητικού παρακειμένου άνευ άναδιπλασιασμου κατά τα αιολικά. 
10) Τους τύπους καλύβα ατίβα, κατά τά δωρικά. 
11) Τους τύπους ξερός, σιδερός κατά τά αίολικά. 
12) Τό σύμπλεγμα χτ αντί κτ κατά τά Ιωνικά. 
13) Τά συμπλέγματα αφ, ψτ αντί απ, πτ κατά τά αττικά. 
14) Τά συμπλέγματα ρφ, ρ& αντί λφ, λ& κατά τόν "Ομηρον. 
15) Τους τύπους τον, την, του αντί αυτόν, αυτήν, αϋτοϋ καί τό πρόσψυμα ·ν είς 

ρήματα είς -ύω κατά τόν "Ομηρον (4), 
16) Τά τροπικά επιρρήματα είς α αντί -ως κατά τόν Πίνδαρον. 
17) Τους συγκεκομμένους τύπους ποτάμι, ποτήρι κατά τά δωρικά. 
18) Τήν αίτιατικήν ένικου αντί δοτικής, π. χ. με εϊπεν, κατά τά αττικά καί τόν 

"Ομηρον. 
19) Τήν προστακτικήν αορίστου α' είς -ετε αντί -ατε κατά τόν "Ομηρον (5). 
20) Τό β' ένικόν πρόσωπον αορίστου α' είς -ες αντί -ας κατά τά Ιωνικά. 
21) Τήν σύντμησιν της προθέσεως είς ('ς) κατά τόν 'Αριστοφάνη. 
22) Τους τύπους γλυκός αντί γλυκύς, πόλος αντί πολύς κατά τά ίωνικά. 
23) Τόν σχηματισμόν ονομαστικής κατ' έπίδρασιν τής αίτιατικής κατά τήν γενικήν 

τάσιν τών αρχαίων. 
24) Τήν μετάστασιν τών ρημάτων έκ τής άθεμάτου είς τήν θεματικήν συζυνίαν 

κατά τά αίολικά. 
25) Τήν τροπήν τών προθέσεων έν συνθέσει είς aval dvtl ανά, καται αντί κατά} 

άπαΐ αντί από κατά τά αίολικά (β). 
'Ομοίως είσάγει τόν μονολεκτικόν μέλλοντα, τόν περιφραστικόν σύνθετον καί 

άπλοΟν παρακείμενον καί ύπερσυντέλικον, αποβάλλει τόν <ψραγκικόν ύποθετικόν» καί 
άντ' αύτοΟ αναλόγως τής εννοίας χρησιμοποιεί παρατατικόν, μέλλοντα, παρακείμενον 
ή ύπερσυντέλικον. Είσάγει τό είδικόν καί τελικόν άπαρέμφατον, τήν μετοχήν, τήν προ
στακτικήν καί εύκτικήν, τήν δοτικήν καί πάσας τάς αρχαίας αντωνυμίας, συνδέσμους, 
προθέσεις καί επιρρήματα (7). 

1) πρβλ. Ινθ·. άν., σελ. 31 τό κεφάλαιον «Περί τής Γραμματικές τοδ ποιητικού λόγου», 
σελ. 27—28. 

2) Πρβλ. §νθ. άν,, δια τήν άρίθ·μησιν 2-6 σελ. 29. 
3) Πρβλ. Ινθ αν., 8ιά τήν άρίθμησιν 7—8 σελ. 30. 
4) Πρβλ. Ινθ. αν., δια τήν άρίθμησιν 9—15 σελ. 31. 
5) Πρβλ, Ινθ·. άν„ δια τήν άρίθμησιν 16—19 σελ. 32. 
6) Πρβλ. Ινθ. αν., διά τήν άρίθμησιν 20—25 σελ. 33. 
7) Πρβλ. ενθ. άν. σελ, 34. 
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Τήν διδασκαλίαν της «Νέας Σχολής» κατεπολέμησεν δ Κωνσταντίνος Άσώπιος 
δι* εκτενούς πραγματείας οπό τον τίτλον «Τα Σούτσεια». Άλλ' ή προσπάθεια του Άσω
πίου εστράφη etc τήν κατάδει£ιν των σφαλμάτων έκ των οποίων άπεδεικνύετο δτι δ 
Παναγ Σούτσος δέν έγνώριζεν επαρκώς τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν καΐ δχι etc 
τήν καταπολέμησιν της Ιδέας καθ' εαυτή ν «ώς άχρηστου καί επιβλαβούς ήμΐν» κατά τον 
χαρακτηρισμόν του Χατζιδάκιί1). Ό Σούτσος, λέγει δ Άσώπιος, δέχεται δτι at διορθώ
σεις είς τήν γλώσαν τίθενται βαθμηδόν καί κατά καιρούς, άλλα ένώ κατηγορεί τον 
Κοραήν δτι ώπισθοδρόμησε καί τόν Οίκονόμου δτι προέτρεξε, δέν ορίζει πότε καί πώς 
πρέπει νά γίνουν al διορθώσεις ('). Ή γνώμη επίσης δτι πρέπει να έπανέλθωμεν είς τον 
μονολεκτικον μέλλοντα είναι εσφαλμένη, διότι δ περιφραστικός μέλλων διακρινόμενος 
είς πρώτον καί δεύτερον αντιδιαστέλλει «τό κατά συνέχειαν ή επανάληψιν γενησόμενον 
του κατά συντέλειαν καί άπαξ γενησομένου», τούτο δέ αποτελεί πλεονέκνημα της νέας 
ελληνικής (8). Άλλα καί ή αρχαία ελληνική, τήν οποίαν προτείνει, δέν Εχει καθορισθή 
επακριβώς κατά τό είδος, δπως τουλάχιστον παρουσιάζει αυτήν είς τόν πρόλογον του 
«Βλαχάβα» : «Καί ήδη δύο είδη λεκτικού καθιερώθησαν. Τό μέν περιέχει καθα· 
ράν τήν κανονικήν άρχαίαν "Ελληνικήν γλώσσαν, καί οϋτως εγράφησαν δ Μεσαίας 
καί δ Βλαχάβας του Παναγ. Σούτσου, τό δέ περιέχει δλιγίστους Ίωνισμούς, Δωρι-
σμούς, ΑΙολισμούς καί Άττικισμούς, πολλάς λέξεις άνθηράς καί φράσιν γλαφυράν, καί 
οοτως έγράφη ή Τονρκομάχος του Άλεξ. Σούτσου» (4). Κατά τόν τρόπον τούτον ουδείς 
δύναται νά έννοήση ποίαν γλώσσαν υπαινίσσεται όνομάζων αυτήν γνησίαν άρχαίαν 
καί συγχρόνως στερουμένην ίωνισμών, δωρισμών, αίολισμών καί άττικισμών, δηλαδή 
δλων εκείνων τών στοιχείων, τα δποΐα συνθέτουν έν τώ συνόλω της τήν άρχαίαν έλλη
νικήν γλώσσαν (fi). 

Αοται είναι δι' ολίγων at βασικαΐ επικρίσεις, τάς οποίας διετύπωσεν δ Κωνστ. 
Άσώπιος δια τήν «Νέαν Σχολήν» (8). Άλλ' έκτος τής καθαρώς θεωρητικής πλευρδςΓ 

δ Παναγ. Σούτσος προχωρεί καί είς έφαρμογήν έν τη πράξει παρέχων ώς παράδειγμα 
τήν τελικήν μορφήν του «'Οδοιπόρου», τόν όποιον διεμόρφωσεν συμφώνως προς τάς 
θεωρίας ταύτας, ομολόγων τά παλαιά λάθη του ; «Καθώς δ ποιήσας εργάτης τό Έρε-
χθεΐον ουχί μόνον τό μνημειον δλον έλάξευσεν ώραΐον, άλλ" Ιδίως καί ί-καστον τών 
μερών αύτου, οοτως καί ύμεΐς ώς τήν Πύλην τοΟ Ερεχθείου εργάζεσθε έ*καστον ίίίτος. 
Αοτη εστίν ή Ελληνική τέχνη τοΟ ποιεϊν τά δπη, ή του Έλληνίζειν κατά τήν νεωτέ-
ραν ποίησιν. Επειδή δέ καί τόν μέγιστον Κοραήν καί μετ' αυτούς τόν 'Ασώπιον, καί 
τόν Μανουσον, καί τόν Φαρμακίδην καί απαντάς τους λογίους έδικάσαμεν καί πάρε· 
στήσαμεν, δτι τά παρ* αυτών γραφόμενα, γελοία σήμερον δντα, γελοιωδέστερα δέ μετ* 
ολίγον έσόμενα, λησμονηθήσονται μετ* où πολύ ώς τά του Πτωχοπρο5όμου ψελλίσμα-
τα, δικάσομεν ήδη καί ήμδς αυτούς κατά τήν ποίησιν* τήν δέ ήμετέραν περιφιλαυτίαν 

Î) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι, Περί τοδ γλωσσικού ζητήματος έν 'Ελλάδι, Ινθ av., σελ. 206—207 : 
«Τότε δ Άσώπιος έσφάλη δεινώς ζητήσας ν' άποδείζη δτι δ Σοΰχαος ήτο άπειρος τής Ελλη
νικές καί δτι έσφάλλετο πολλάκις, γελοίως . . . "Έπρεπε να πολεμηθώσιν ουχί τα καθ* §κα-
στον λάθη τοδ Σούτσου, άλλ" ή καθολική γνώμη αύτοΰ, ή είσαγωγή του καινοδ νομίσματος ώς 
αχρήστου καί έιχιβλαβοδς ήμϊν». 

2) Πρβλ. Κωνστ. Άσωπίου, Τα Σούτσεια, έν ΒΒ 42, "Αθήναι 1955, σελ. 62. 
3) Πρβλ. Κωνστ. Άσωπίου, Τα Σούτσεια, Ινθ·. άν., σελ. 69. 
4) Πρβλ. Κωνστ. Άσωπίου, Τα Σούτσεια, ένθ·. αν„, σελ. 75, 
5) Πρβλ. Κωνστ. Άσωπίου, Τα Σούτσεΐα, Ινθ·' av., σελ. 75. 
6) Αι' άλλας επικρίσεις τής Νέας Σχολής Ιδέ : 'Ηλία ΣταΘοποόλου, Άπάντησις ε·ς τήν 

Νέαν Σχολήν τοδ Παν. Σούτσου, Αθήναι 1853.—Δημ. Βερναρδάκη, Το τρωγάλιον του δοκη-
σισδφου, 'Αθήναι 1855.—"Αρθρον τοδ Α. Παλαιολόγου έν έφ. «*Αθ·ην ϊ̂·, αρ. 1772, 11 Μαΐου 
1853.—Αντιθέτως τήν Νέαν Σχολήν δπεστήριξεν δ Γεώργ Χρυσοβέργης' ιδ. Γ, Χ(ρυσοβέργη), 
Τό έπιδδρπιον τοδ γραμματοφάγου, Αθήναι 1855. 
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καταπατουντες προς δφελος τοΟ "Εθνους, καΐ ήμδς αοτους έπιδιορθοΟντες, δώσο-
μεν τοις "Ελλησιν υποδείγματα του καλού ποιητικού λόγευ» ('). 

Τα υποδείγματα ταύτα, αποτελούντα αποσπάσματα έκ της τρίτης εκδόσεως του 
«"Οδοιπόρου», παραβάλλει ό ποιητής μόνον προς αντίστοιχα αποσπάσματα έκ της 
πρώτης Εκδόσεως. "Ενταύθα προς καλλιτέραν παρακολούθησιν παρατίθενται καί τα 
αντίστοιχα της δευτέρας : 

1. (1831) Που είναι ό νεόφερτος ό ξένος οδοιπόρος ; 
Σαν άξαφνο μετέωρο μας "φάνηκε στο ορός. 
ΤΙ μοναχός παράδοξος ! τΐ φεύγει τους ανθρώπους, 
Κ" είς των σπηλαίων κρύπτεται τους άφωτίστους τόπους 1 

2. (1842) Που είναι δ νεόφερτος δ ξένος οδοιπόρος ; 
Ώ ς έξαφνον μετέωρον έ σ κ έ π α σ ε ν τ ό " Ο ρ ο ς . 
Κ α λ ό γ η ρ ο ς παράδοξος . . . ΤΙ φεύγει τους ανθρώπους 
Κ' είς των σπηλαίων κρύπτεται τους άφωτίστους τόπους. 

3. (1853) Που ν υ χ τ ο τ ρ έ χ ε ι ό φ α ν ε ί ς ε ξ α ί φ ν η ς οδοιπόρος-
"Ως ν έ φ ο ς μ ε λ α ν ό σ κ ι ο ν έ κ ά λ υ ψ ε τό "Ορος. 
Μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η ς α σ κ η τ ή ς ! Π ω ς φεύγει τους ανθρώπους 
Κ" είς σ π η λ α ι ώ δ ε ι ς κρύπτεται κ α ί ά ν η λ ί ο υ ς τόπους (2). 

"Εκ τοΟ ανωτέρω παραδείγματος καθίσταται ήδη σαφές οτι ουσιώδη διαφοράν 
παρουσιάζει μόνον τό απόσπασμα της τρίτης εκδόσεως, ένω* al πρωται δύο ελάχιστα 
διαφέρουν μεταξύ των. Έ ν τούτοις, καί ή ελαχίστη αοτη διαφορά έντοπιζομένη Ιδία είς 
τον δεύτερον στίχον άρκεΐ, διά να καταδείξη τήν τάσιν του Σούτσου προς διασκευήν 
του έργου έπί τό λογιώτερον, συμφώνως προς τάς διαμορφουμένας ήδη γλω^σικάς 
κατευθύνσεις της "Αθηναϊκής Σχολής. ΑΙ μεταβολαΐ είς τήν τρίτην δκδοσιν δέν είναι 
μόνον γλωσσικού άλλα καί καλολογικοο χαρακτήρος, τούτο δέ αναγνωρίζει κσί ό 
Ιδιος γράφων δτι αϊ λέξεις ίμελανόσκιον» καί «ανήλιος» προσετέθησαν «ώς καλλονή 
τις "Ελληνική* (*). 

Τήν αοτήν περίπου εικόνα παρέχουν καί τα άλλα παρατιθέμενα υπό του Σού
τσου παραδείγματα : 

1. Τα πνεύματα τα ίξοχα ζητούν τήν έρημίαν 
Καί φεύγουν τήν μέ τους κοινούς ανθρώπους κοινωνίαν, 
Καθώς ό μέγας πλάτανος τάς ρίζας του δέν βάλλει 
Παρ' δπου πλατανόκορμοι δέν τον εγγίζουν άλλοι. 

2. Τα πνεύματα τα Κξοχα ζητούν τήν έρημίαν 
Καί φεύγουν τήν μ ε τ ά κ ο ι ν ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν κοινωνίαν, 
Καθώς δ μέγας πλάτανος τάς ρίζας του δέν βάλλει 
Παρ* δπου πλατανόκορμοι δέν τον εγγίζουν άλλοι. 

3. Ό έ ξ ο χ ο ς π ο λ λ ά κ ι ς ν ο υ ς ζ η τ ε ί τήν έρημίαν 
Καί φ ε ύ γ ε ι τήν μετά κοινών ανθρώπων κοινωνίαν, 
Καθώς δ μέγας πλάτανος τάς ρίζας του δέν βάλλει 
Ε ί ς χ ώ ρ α ν δ π ο υ ή σ υ κ ή κ α ί ή μ υ ρ σ ί ν η θ ά λ λ ε ι (*). 

1) "Ιδ. ΐΐαναγ, Soóxoou, Νέα Σχολή, Ινθ. αν., οελ. 60—61. 
2) Πρβλ. dia τας εκδόσεις α' καί γ' εν Νέα Σχολ^, Ινθ-, av., σελ. 61' δια τήν β' 

Ικδοσιν Ιν Παναγ. Σούτσο», Ποιήματα, ΙνΘ. av., σελ. 85. 
3) Πρβλ, Παναγ. Σούτσου, Νέα Σχολή, Ινθ-, av., σελ. 62. 
4) Πρβλ. δι' Ικδοσιν α', γ' ΙνΘ. άν., σελ. 62 καί δ' Ικδοσιν β', Ινθ·. av., σελ, 85. 
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Ένταοθα ή μεταβολή του τετάρτου στίχου οφείλεται είς τήν άναγνώρισιν της 
ψευδούς εΙκόνος, δηλαδή είς το γεγονός δτι αποκλείεται ή οπαρξις μεμονωμένων πλα
τάνων, του δέ πρώτου είς το ανακριβές της εννοίας, έφ3 δσον ol μεγάλοι άνδρες δέν 
είναι οπωσδήποτε καΐ φιλέρημοι. Είς τάς δύο πρώτας εκδόσεις υπάρχει απόλυτος ταυ 
τότης πλην της μεταβολής της εκφράσεως €μέ του κοινούς ανθρώπους» δια της «μετά 
κοινών ανθρώπων», είς τήν οποίαν προέβη δια τους είς το πρώτον παράδειγμα έκτε-
θέντας λόγους. 

Άνάλογον εΙκόνα παρέχει καΐ είς τό κάτωθι παράδειγμα : 

1. Μέ βλέπεις φίλε σήμερον μέ ράσου μαύρη σκέπη, 
Κι* ό κόσμος δλος ήσυχον καλόγηρον μέ βλέπει. 
Πλην άλλοτε *ς τάς χείρας μου έβάσταξα σημαίαν, 
ΚαΙ θώρακα έφόρεσα καΐ περικεφαλαίαν, 
Κι" ώδήγησα πτερόποδας χρυσοχαλίνους ίππους. 

2. Μέ κ ρ ύ π τ ε ι ρ ά σ ο υ σ ή μ ε ρ ο ν ή σ α ρ κ ο β ό ρ ο ς σ κ έ π η 
Kai ά σ κ η τ ή ν φ ι λ ή σ υ χ ο ν ό "Αθως σ ο υ μέ β λ έ π ε ι . 
Π λ η ν π ο λ ι π ό ρ θ ι ν ά λ λ ο τ ε α ν ύ ψ ω σ α σημαίαν 
ΚαΙ θώρακα έφόρεσα καΐ περικεφαλαίαν, 
Κ' έ π τ έ ρ ν ι σ α πτερόποδας χρυσοχαλίνους ίππους. 

3. Μέ κρύπτει μ α ύ ρ η σ ή μ ε ρ ο ν κ α ΐ σαρκοβόρος σκέπη 
ΚαΙ μ ο ν α χ ό ν ή κ λ α ί ο υ σ α υ φ ή λ ι ο ς μέ βλέπει 
Πλην πολιπόρθιν άλλοτε ανύψωσα σημαίαν, 
ΚαΙ θώρακα έφόρεσα καΐ περικεφαλαίαν, 
Κι' έπτέρνισ* ά ε ρ ό π ο δ α ς χρυσοχαλίνους ίππους (')· 

Ό ποιητής διευκρινίζει δτι at μεταβολαΐ είς τήν τρίτην ίκδοσιν αποβλέπουν είς 
προβολήν της μελαγχολίας του 'Οδοιπόρου αντί της Ιδιότητος του ράσου καΐ του χρώ
ματος καΐ είς βελτίωσιν του ϋφους δια των λέξεων «πολιπόρθις» καΐ «έπτέρνισα»; έκ 
των οποίων ή πρώτη άπαντς; ήδη καΐ είς τήν δευτέραν Μκδοσιν. 

Ή λέξις αοτη είναι μία έκ των πολλών, τάς οποίας έΊιλασεν ό Παναγ. Σούτσος 
μιμούμενος το λεξιλόγιον της αρχαίας ελληνικής—ενταύθα τάς λέξεις πτολίπορθος (a) 
ή πτολιπόρθιος (Β), τούτο δέ Ιδωκεν είς τον Άσώπιον μίαν ακόμη άφορμήν δια τάς 
εναντίον του κρίσεις (*). 

Τα ανωτέρω παραδείγματα άρκουν, δια να διαπιστώσωμεν δτι αϊ μεταβολαΐ του 
Παναγ. Σούτσου δέν άφοροΟν μόνον είς λεξιλογικήν άποκστάστασιν του «'Οδοιπόρου», 
άλλ" είς μίαν δλως νέαν θεώρησιν του τρόπου κατά τον όποιον οφείλει να γράφη ό 
ποιητής, Ή τελειότης του ëpyou θα έξαρτηθπ μόνον άπό το κατά πόσον προσήγγισε 
τήν άρχαίαν ποίησιν ή δέ σύγκρισις θά γίνη κατά τήν λέξιν, τό οφος, τον ρυθμόν καΐ 
γενικώς καθ' δλα εκείνα τα στοιχεία, δια των οποίων χαρακτηρίζεται ώς μορφή καΐ 
εσωτερική πλοκή ή αρχαία ελληνική ποίησις. Ή μίμησις αοτη, συστηματική καΐ άσχε
τος προς τήν οίανδήποτε άπλήν έπίδρασιν, είναι κατά τον Σουτσον καΐ ή μόνη ενδε
δειγμένη δδός, διά να δημιουργήσωμεν 2ργα ανάλογα κατ' άξίαν των αρχαίων ελλη
νικών και διά να έπιτύχωμεν κατά τον τρόπον τούτον διεθνή προβολήν καΐ ύπεροχήν 

1) Πρβλ. δι' Ικδοσιν α' καί γ' Ινθ. αν., σελ, 64 και δι' Ικδοσιν β' Ινθ·, αν., σελ. 89. 
2) "Ιδ, ΑΙσχύλου, 'Αγαμέμνων, στ. 478. 
3) Ί δ . 'Ομήρου, 'Οδύσσεια, ξ 504, 530. 
4) "Ιδ. Κ. Άσωπίοΐ), Τα Σούτσεια, Ινθ. αν., σελ. 73. 
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Ιναντι δλων των λαών του κόσμου : « . . . Αοτή έστιν, ώ "Ελληνες ! ή μέθοδος του 
Έλληνίσαι καΐ τόν ποιητικόν γραφόμενον λόγον. Δια ταύτης αυτός ύψουται άνω των 
Γαλλικών, Γερμανικών καΐ 'Ιταλικών απομιμήσεων, καΐ λυτροΟται άπό τε τών αηδέ
στατων χυδαϊσμών του Τερτσέτου καΐ τών αηδέστατων μακαρονισμών του Ζαλοκώ-
στου, οίτινες έστέφθησαν έν τώ Πανεπιστημίω καΐ διεπλήχθησαν έπειτα έν τφ Βουλευ-
τηρίω" δια ταύτης μετά μικρόν προσεγγίσετε προς τήν άρχαίαν ΜοΟσαν, fjtiç άπό του 
Παρνασσού έρυθριώσα, κλείει τάς άκοάς αυτής προς τάς άπαύστους αίσθηματικάς λει· 
ποψυχίας ποιητών τίνων . . . ?Ω "Ελληνες ! ot vöv Αιγύπτιοι άπέβαλον τήν γλώσσαν 
του Σεσόστριος, ol Πέρσαι τήν γλώσσαν τοο Ζωροάστρου, ot νυν "Ιουδαίοι τήν του 
Μωυσέως, καΐ νυν οι 'Ιταλοί τήν του Ούΐργιλίου καΐ Κικέρωνος. Μόνον ομεΐς, ώ του 
κλέους ! άναστάντες έκ του τάφου διασώσετε τήν γλώσσαν του 'Ομήρου καΐ Δημοσθέ
νους, άν προς τήν ήμετέραν Σχολήν προσέξητε. "Ηγεμόνες δέ δια της γλώσσης γενό 
μενοι απάντων τών άλλων δτι δούλων "Ελλήνων, καΐ συγγράφοντες ποιήματα παρά 
πάντων τών σοφών της Ευρώπης άναγνωσθησόμενα, εσεσθε μετ' où πολύ Ιθνος μέγα, 
θελόντων καΐ μή τών έχθρων της Ελλάδος» ί1). 

Αδτη είναι έν γενικαΐς γραμμαΐς ή προσπάθεια κατοχυρώσεως καί άπό θεωρη
τικής πλευράς της τάσεως προς άρχαϊσμόν του Παναγ. Σούτσου. Δια της «Νέας Σχο
λής» έπεζήτησε νά καταστήση τήν τάσιν αυτήν περισσότερον ένσυνείδητον etc εκεί
νους ot όποιοι εΐχον ήδη λάβει τοιούτον προσανατολισμόν, τελών έν τη πεποιθήσει 
οτι καί το πράγμα ήτο απλούν καί το έθνικόν δφελος μέγα. Τά σφάλματα είς τά 
όποια υποπίπτει είναι πράγματι τόσα, ώστε νά αποδεικνύουν τήν πλημμελή του κατάρ. 
τισιν είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, ώς ύπεστήριξεν δ Άσώπιος, ουδείς δμως δύναται νά 
αμφισβήτηση οτι αϊ παρορμήσεις καί ή δλη έν γένει δράσίς του έτόνωσαν το έθνικόν 
αίσθημα καί έδημιούργησαν έθνικόν ένθουσιασμόν, του οποίου τόσην ανάγκην εΐχεν 
ακόμη το §θνος. 

IV ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' (1851-1877) 

Κατά τά πρώτα ε"τη της περιόδου ταύτης αϊ γλωσσικαί εξελίξεις της 'Αθηναϊκής 
Σχολής παρουσιάζονται δμαλώτεραι. Ή έπικράτησις τής καθαρευούσης εΐναι πλέον 
οριστική, τά ποιήματα είς δημοτική ν αποτελούν ασήμαντους εξαιρέσεις, αϊ δέ τάσεις 
αδται ενισχύονται άφ* ενός μέν δια τής διδασκαλίας τής «Νέας Σχολής», άφ' έτερου 
δέ δια τών ποιητικών διαγωνισμών, ot όποιοι διεξάγονται άπό το Πανεπιστήμιον, ήτοι 
άπό τήν έπίσημον έκπροσώπησιν τής πολιτείας. Σύν τω χρόνω οδηγός δια τήν χρήσιν 
τής δημοτικής ή τής καθαρευούσης καθίσταται αυτό τοΟτο τό περιεχόμενον οοτως, ώστε 
ή μέν υψηλή ποίησις νά έκπροσωπήται άπό τήν καθαρεύουσαν, ή δέ πρόχειρος, at με-
ταφράσεις, at κωμωδίαι κά. άπό τήν δημοτικήν, θεωρουμένην ώς γλώσσαν άντιπρο-
σωπεύουσαν έξ αρχής τήν ëvvoiav τής έκ του προχείρου παραθέσεως νοημάτων καί 
συναισθηματικών καταστάσεων άνευ οίασδήποτε καλολογικής ή λεκτικής επεξεργα
σίας, είς τήν οποίαν ό ποιητής θα ώφειλε νά προβη, έάν παρουσίαζε τοιαύτας απαιτή
σεις τό περιεχόμενον. Ή άντίληψις αδτη, όλως απαράδεκτος δια τήν σημερινήν έπο-
χήν, δικαιολογείται έν μέρει, έάν λάβωμεν ύπ' δψιν τήν επικρατούσαν τότε σύγχυσιν 
ώς προς τήν μορφολογικήν καί συντακτικήν δομήν τής δημοτικής, τήν έκφραστικήν 
δύναμιν, τόν λεξιλογικόν πλουτον, δλα τέλος τά στοιχεία εκείνα έκ τών οποίων συν
τίθεται μία γλώσσα καί παρέχει τήν άπαιτουμένην έκφραστικήν έπάρκειαν. "Αλλωστε 
αυτός οδτος Ô δρος δ η μ ο τ ι κ ή ήτο ακόμη ασαφής είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά 
έξαιρή, ώς είδομεν, ό Ζαλοκώστας τήν λαΐκήν άστικήν γλώσσαν καί νά θεωρή δήμο· 

1) Πρδλ. Παναγ. Σούτσου, Νέα Σχολή, Ινθ. av., σελ. 72—73. 
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τικήν μόνον τήν γλώσσαν της υπαίθρου (ι). Τήν αοτήν περίπου γνώμην είχε καί δ Δη
μήτριος Βερναρδάκης, επιτιθέμενος δια των έξης εναντίον δλων των ποιητών της νέας 
περιόδου, οί όποιοι έπεχείρουν να γράφουν είς δημοτικήν : 

«"Ινα δ* έπιτεθη ό κολοφών είς τον έν πλήρει έλληνισμφ έξαφανισμόν παντός 
δ,τι οπελείπετο ελληνικού έν τω γραπτώ λόγω, ot νέοι ποιηταΐ άνέλαβον ν* άποκα-
θάρωσι δια του αύτου πυρός καί τήν δημοτικήν γλώσσα ν, καί τοιουτοτρόπως προήλ-
θεν είς φως ή νέα εκείνη στιχηρά γλώσσα, ήτις συνίσταται εις τό ν* άποκόπτη τήν 
κεφαλήν καί τήν ούράν τών λέξεων της καθαρευούσης, καί ακολούθως να χύνη αύτας 
οοτω ήκρωτηριασμένας καί κολοβάς είς τύπους δημοτικούς άναμίξ καί αττικούς. Ή 
γλώσσα αυτή, έκτος του δτι είναι τερατωδεστέρα της καθαρευούσης, είναι καί πλέον 
ταύτης επικίνδυνος, διότι συμπαρασύρει οπωσδήποτε είς τον ξενικόν βόρβορον καί τήν 
γλώσσαν του λαού, ήν έν τη πτωχαλ,αζονεία αυτής εϊχεν αφήσει άνέπαφον καί άνεπη 
ρέαστον ή καθαρεύουσα, 'Εάν δέ τό κακόν τούτο δέν σταματήση εγκαίρως, κινδυ* 
νεύομεν ν* άπολέσωμεν καί τό μόνον δπερ μας έμεινεν αγαθόν έκ της πατρφας κλη-
ρονομίας, τήν γλώσσαν τοΟ λάου» (8). 

Ή δημοτική, λοιπόν, κατά τό είδος καί τα δρια άντεπροσώπευε συγκεχυμένον 
δρον, τούτο δέ μοιραίως ώδήγησεν εις μίαν άπομάκρυνσιν. έφ* δσον ουδείς έγνώριζε 
τι ανήκει εις αυτήν καί τι δχι, τι θα ήδύνατο να θεωρηθί) ορθόν καί τΐ λανθασμένον, 
τι γενικώς ήτο αυτή αοτη ή δημοτική. Έκ παραλλήλου ύπήρχον βεβαίως καί εκείνοι 
οι όποιοι έπίστευον είς τήν έκφραστικήν δύναμιν της γλώοσης ταύτης, άλλα καί πά
λιν ό ίδιος λόγος τους έξηνάγκαζε τελικώς να προτιμήσουν τήν καθαρεύουσαν. Έν 
προκειμένω χαρακτηριστικά είναι δσα γράφει ό "Αγγελος Βλάχος δικαιολογών τήν 
δημοτικήν του εις έν μικρόν ποίημα : «Τό ποιημάτιον τούτο Ενραψα είς δημώδη γλώσ
σαν, καίτοι φρονώ προτιμοτέραν τήν καθαρεύουσαν εις τήν ποίησιν, απλώς καί μόνον 
εις πείσμα φίλου μού τίνος Ισχυριζόμενου δτι αποκρούει τήν δημοτικήν γλώσσαν ως 
εύρίσκων ϊσως αυτήν δυσκολωτέραν είς τό γράφεσθαι της καθαρευούσης» (*). 

Πρώτον βραβευθέν έργον εις τον ΡάΧλειον ποιητικόν διαγωνισμό ν είναι τό «Με-
σολόγγιον» του Γεωργ. Ζα\.ακώστα (1851). Γλώσσα είναι βεβαίως ή καθαρεύουσα 
ανταποκρινόμενη προς τάς απαιτήσεις τοΟ διαγωνισμού, άλλα καί προς τάς προτιμή« 
σεις αύτου τούτου του ποιητού, ό όποιος άπό του 1851 μέχρι του 1854 ένεφάνισε ση-
μαντικήν συγγραφικήν δρασιηριότητα δημοσιεύσας, έκτος του «Μεσολογγίου», τό 
«Στόμιον της Πρεβέζης» (1852) είς καθαρεύουσαν, τό «Συναπάντημα» (1852) εις δήμο 
τικήν, τους «Άρματωλούς «al Κλέπτας» (1853) εις καθαρεύουσαν καί τάς «Ώρας Σχα* 
λής» καί «Σπαθί καί Κόρωναν» (1854) είς δημοτικήν. *Η γλωσσική αοτη ποικιλία, 
υπαγορευόμενη κατά κανόνα άπό τό περιεχόμενον, έπιβεβοιοί καί πάλιν τήν μεγάλην 
εύχέρειαν μετά της οποίας έχρησιμοποίει καί τάς δύο γλωσσικός μορφάς ό Ζάλο-
κώστας. Έν τούτοις είς τήν καθαρεύουσαν ή προσπάθεια προς άκριβολογίαν φθάνει 
πολλάκις μέχρι Ικζητήσεως. Ό ιστορικός ένεστώς είναι επίσης ό κυρίαρχων χρόνος 
ακόμη καί είς σημεία, είς τα οποία ή έπιτυγχανομένη έκφρασις αποβαίνει είς βάρος 
της λογικής καί της δλης αρχιτεκτονικής του έργου, είς τό σφάλμα δέ τούτο οδηγεί 
τόν Ζαλοκώσταν ή ακάθεκτος φορά προς πρόσδοσιν ζωηρότητος είς παν τό Ιστορού-
μενον. Τοιουτοτρόπως επέρχεται Ισοδυναμία προτάσεων, ή οποία, έφ* δσον εΐναι μόνον 
τυπική, δημιουργεί τά ανωτέρω μειονεκτήματα καί τήν χαλάρωσιν του ύφους. Παρά 
ταύτα, ή καθαρεύουσα του Ζαλοκώστα είναι πολύ ανωτέρα εκείνης τήν οποίαν ένεφά-

1) Ίδ. Γεωργ, Ζχλοκώστα, "Εργα,Ινθ-, av., σελ. 17 σημ, 2. 
2) Πρβλ. Δημ. Βερναρδάκη, Φευδαττικισμοδ "Ελεγχος, Τεργέστη 1884, σελ, 456. 
3) » Άγγ. Βλάχο«, "Qpoti, ΆΘΐ)ναι 1860, σελ 95. 
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νισαν ol πλείστοι των ποιητών της 'Αθηναϊκής Σχολής ('). ΕΙς τήν δημοτικήν του 
είναι πολύ αρτιότερος. Χρησιμοποιεί πλούσιον λεξιλόγιον, ορθήν διατύπωσιν, άνεπιτή-
δευτον οφος, μεγάλην ποικιλίαν προσωπικών καΐ πτωτικών καταλήξεων, έλαχίστας ξέ· 
νας, πολλάς δέ συνθέτους καΐ παραγώγους λέξεις της νέας ελληνικής, τών οποίων ή 
κατάλληλος χρήσις παρέχει ζωηρότητα εις το κείμενον καΐ αποδεικνύει τήν έκφραστι-
κήν δύναμιν καΐ πληρότητα τής δημοτικής. 

Κατά το αυτό 8τος (1851) έδημοσιεύθη καΐ το έξ 7000 περίπου στίχων ημιτελές 
ποίημα «Στράτις Καλοπίχειρος» του Στεφ. Κουμανούδη Το ποίημα τοΟτο, έπικοΟ μάλ
λον περιεχομένου, έγράφη είς συντηρητικήν καθαρευουσαν περίπου ανάλογον προς τα 
προ ολίγων ετών δημοσιευθέντα σονέττα, ενδιαφέρει δέ κυρίως δια τας γλωσσικας 
απόψεις του Κουμανούδη, θεωροΟντος δτι πάσα άπόκλισις προς τα άκρα καθίσταται 
έπιζημία δια τήν γλώσσαν καΐ δια το δθνος όλόκληρον. "Η άντίθεσίς του προς τάς 
άρχαΐστικάς τάσεις τής επομένης δεκαετίας καθίσταται εμφανής έξ οσων γράφει είς 
τήν κρίσιν του ποιητικού διαγωνισμού του 1866, επιτιθέμενος εναντίον εκείνων ol 
όποιοι προσπαθοΟν να έξαρχαΐσουν ακόμη καΐ τάς κοινοτέρας εκφράσεις του καθημε
ρινού λόγου : « . . . Τής μανίας του άρχαιολεκτεΐν υπάρχει καΐ §ν Ιδιαίτερον φαινόμε-
νον πάνυ περίεργον το να μεταφράζωνται, οΰτως είπείν, φράσεις τινές τής συνηθείας 
επί το άρχαΐκώτερον, καΐ οοτως, ώς ευγενέστεροι δήθεν να έμβάλλωνται είς συγγρα-
φας καΐ ποιήματα' άλλα τότε άπόΧλυται δλως ή ίδιάζουσα αυτών σημασία, όπερ, 
φαίνεται, δέν συνορώσιν ot τήν κακήν ταύτην 2ξιν αποκτήσαντες» (*). 

Τφ 1855 εμφανίζεται καΐ πάλιν είς τήν πνευματικήν ζωήν τών "Αθηνών ό Ίω. 
Καρασούτσας. Υποβάλλει προς κρίσιν είς τόν ποιητικόν διαγωνισμόν του Ετους εκεί
νου τήν «Έπιστολήν προς τον ποιητήν Λαμαρτϊνον» καΐ λαμβάνει τά δευτερεία οχι 
τόσον δια το περιεχόμενον δσον δια τήν άρίστην καθαρευουσαν του έργου. Αί γλωσ
σικοί πεποιθήσεις του παρέμειναν πάντοτε at αύταί, άλλ" ένώ κατά τήν πρώτην πε-
ρίοδον ή αρχαΐζουσα γλώσσα άπεκρούετο προκειμένου περί ποιήσεως λυρικοΟ περιεχο
μένου, κατά τήν δευτέραν γίνεται αποδεκτή, ό δέ Καρασούτσας παύει πλέον να άπο-
τελή τήν μοναδικήν σχεδόν έξαίρεσιν. Τά αυτά επαναλαμβάνονται και κατά τήν κρίσιν 
του 1859 είς τάς «Πολιτικάς καΐ Πατριωτικός Μελετάς» του. Kai ένταΟθα λαμβάνει το 
δεύτερον βραβεΐον, αί δέ κρίσεις τής επιτροπής δια τήν γλώσσαν είναι έξ Ισου επαι
νετικοί : «At «Μελέται» είναι προϊόν ανδρός ώριμου, έχοντος γλώσσαν καθαράν καΐ 
κυριολεκτούσαν, στιχουργίαν άρμονικήν καΐ ακριβή, εΐκόνας νέας καΐ ευγενείς, οφος 
ύψηλόν καΐ γενναΐον» (*). 

Τω 1860 ό Καρασούτσας έξέδωκε τήν «Βάρβιτον». Ή συλλογή αϋτη, περιέχουσα 
κατά τά εννέα δέκατα παλαιότερα ποιήματα μέ έλαφράς μεταβολάς κατά τήν γλώσ
σαν καΐ τήν στιχουργίαν (*), καταδεικνύει τήν περαιτέρω άπόκλισιν του ποιητου προς 
τόν άρχαϊσμόν, επί πλέον δέ επιτρέπει να έκτιμήσωμεν καΐ τάς δυνατότητας αύτοΰ είς 
τήν χρήσιν τής δημοτικής δια τής δημοσιεύσεως είς τήν αυτήν συλλογήν του ποιήμα
τος «Φθινόπωρον». Ό δισταγμός του ποιητου φαίνεται άπό τόν εντός παρενθέσεως 
ύπότιτλον (Ποίημα είς γλώσσαν δημώδη), άλλ' ή άνεσις μετά τής οποίας κινείται έν
ταΟθα αποτελεί πραγματική ν άποκάλυψιν. 

1) Δια κρίσεις περί της γλώσσης τοδ Ζαλοκώστα Ιδ. σχόλιον τοδ Άλεξ. Ρ. Ραγκαβή εις 
περ. «Πανδώρα», τόμ. γ', σελ. 119, Εολοβ. Δημητρακοπούλου εις «Διαλέξεις "Ελλήνων ποιητών 
τοδ ΙΘ' αιώνος», Ικδ. β', τόμ. δ', σελ. 6 κέξ., D. C. Hesseling—Ν. Pernot, Histoire de la 
littérature greque moderne, Paris 1924, σελ. 86, Άρ. Καμπάνη, ΙΝΕΔ, σελ. 176, κά. 

2) Πρβλ. Ήλ. Βουτιερίδη, ΣΙΝΑ, Ιν*. αν., σελ. 305. 
3) Πρβλ. Κρίσις τοδ ποιητικοδ αγώνος τοδ 1859, Αθήναι 1859, σελ. 12. 
4) Ί δ . και Άγγ. Βλάχου, 'Ανάλεκτα, Ινθ-. αν., σελ, 76—77, 
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Ποιητής μέ σταθεράν προσκόλλησιν etc την καθαρεύουσαν είναι καΐ ό "Αγγελος 
Βλάχος, εϊδομεν δέ ανωτέρω καΐ τάς εξηγήσεις τάς οποίος δίδει δια τήν σύνθεσιν 
ποιήματος είς δημοτικήν Έν τούτοις ή παλαιοτέρα συλλογή του «Ήώς> (1857) περι
λαμβάνει ποιήματα καΐ είς τάς δύο γλωσσικάς μορφάς, άλλ' ή προτίμησις του Βλά
χου είναι σαφής, τουλάχιστον δια ποίησιν μέ βαρύνον περιεχόμενον. Ή δημοτική 
είναι δι' αυτόν μία γλώσσα συμπαθής μέν, άλλ* ακατάλληλος δια να έκφραση τάς 
λεπτάς έκείνας λογικάς ή συναισθηματικάς αποχρώσεις, α! δποΐαι απαιτούνται προ
κειμένου να λάβη τό ποίημα σημαντικήν έννοιολογικήν καΐ αίσθητικήν άξίαν. Έφ* 
οσον δέν δημιουργεί, άλλα μεταφράζει, ώς λόγου χάριν έπραξεν είς τήν μετάφρασιν 
τοΟ Heine, ή δημιουργεί μέν, άλλα δέν αποδίδει σπουδαίαν σημασίαν είς το δημιούρ
γημα, χρησιμοποιεί τήν δημοτικήν, έν εναντία δέ περιπτώσει τήν καθαρεύουσαν. Παρ' 
δλα ταοτα ή δημοτική οφείλει είς τον Βλάχον πολλά, διότι ή έπικράτησίς της κατέστη 
ευχερής, άφ' δτου ό Βλάχος κατεπολέμησε τους αρχαΐζοντας (*) καΐ έτάχθη υπέρ της 
συντηρητικής καθαρευούσης. Ή γλωσσά του, απολύτως αντιπροσωπευτική των Ιδεών 
του είς τα €Λυρικά Ποιήματα» (Ί875), είναι μία καθαρεύουσα διακρινόμενη δια τήν 
επιμελή έκλογήν τών λέξεων, τήν σαφή διατύπωσιν καΐ τήν συντηρητικήν χρήσιν 
του* τυπικού. 

Κατά τα πρώτα έτη της δευτέρας περιόδου ένεφάνισε μεγάλην συγγραφικήν 
δραστηριότητα καΐ Ô θεόδ. Όρφανίδης. Τώ 1854 έβραβεύθη είς τον Ράλλειον ποιητικόν 
διαγωνισμόν τό έπικόν του ποίημα « Ο "Απατρις», τφ 1855 ή «"Αννα καΐ Φλώρος?, 
τώ 1857 έπηνέθη ή «Χίος δούλη» καΐ τω 1858 τό αυτό έργον συνυποβληθέν μετά του 
«Tipi Λίρι» έβραβεύθη παρά τάς αντιρρήσεις ώρισμένων μελών της επιτροπής ('). Ή 
γλώσσα του Όρφανίδου είς δλα τα ανωτέρω ποιήματα είναι αρχαΐζουσα' ουδείς 
άναύξητος ρηματικός τύπος άπαντα, ουδεμία δημώδης λέξις, έλάχισται ξέναι, πλεΐσται 
δέ της αρχαίας ελληνικής μέ ίδιαιτέραν προτίμησιν είς τάς συνθέτους. Χαρακτηριστική 
είναι καΐ ή αρχαϊκή χρήσις τών επιρρημάτων δχι μόνον μορφολογικώς άλλα καΐ συν· 
τακτικώς. Ό παρακείμενος ελλείπει σχεδόν εντελώς, φαινόμενον γενικον μέν είς τήν 
νεοελληνικήν λογοτεχνίαν (·), μή άναμενόμενον δμως είς τόν αρχαΐζοντα Όρφανίδην, 
τα δέ συνηρημένα ρήματα χρησιμοποιούνται είς εύρείαν κλίμακα. Συχνότατη επίσης 
είναι καΐ ή χρήσις της μετοχής, ένφ αντιθέτως είς τόν «Μένιππον» ήτο εξαιρετικώς 
σπανία, χωρίς να δύναται απολύτως να δικαιολογηθη τοΟτο άπό τό περιεχόμενον. 
Πράγματι ή διαφορά είναι μεγίστη καί δηλωτική τών άρχαϊζουσών τάσεων του ποιη-
του. Οϋτως, επί κειμένου Ισης εκτάσεως είς τόν «Μένιππον» έχομεν 25 μετοχάς, ένφ 
είς τήν «"Ανναν καί Φλώρον» 101 (4), είς τά άσματα α' καί β' του «'Αγίου Μηνδ» 
(1860) 117 μετοχάς έναντι 48 τοΟ «Μενίππου» (5) κτλ. Συχνά είναι επίσης τά ?χάσματα 
τά όποια δημιουργεί ό ποιητής δια παρεκβάσεων προς ήθικοδιδασκαλίαν. Τό γνώρι
σμα τοΟτο είναι κοινόν δι' δλα σχεδόν τά έργα της άρχαΐζούσης ποιήσεως. 

1) Ί δ . Φ. Πολίτου, Εκλογή άπό το ίργο του, 'Αθήναι 1938, τ. Α' σελ. 144, καί ΑΙμ. 
Χουρμοοζίου, "Ενας Θεμελιωτής, Ινθ, άν„ σελ. 15α. 

2) Οδτοι ήσαν δ Κουμανούδης καί δ Ρουσόπουλος. Περί του έγερθέντος θορύβου δνβκα 
τής μή βραβεύσεως του Όρφανίδου καί Βερναρδάκη κατά το προηγούμενον Ιτος, ενδιαφέρον
τος δια τάς συζητήσεις at δποϊαι έγίνοντο τότε περί γλώσσης καί γενικώς περί ποιήσεως, Ιδ. 
Γ. Βαλέτα, Ή πανεπιστημιακή κριτική κι' ή επίδραση της στή νεοελληνική ποίηση, «Νέα 
Εστία», Ιτος ΙΑ', Αθήναι 1937, σελ. 1829α—6, ΙνΘα καί παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία. 

3) Περί τής θέσεως το8 παρακειμένου είς τήν νέαν έλληνικήν, Ζδ. Η. Seiler, L'aspect 
et le temps dans le verbe néo - grec, Paris 1952, σελ. 148 κέξ. 

4) Δια τήν σύγκρισιν πρβλ. θ. Όρφανίδου, "Απαντα, Ινθ. αν., σελ. 267—275 προς 
σελ. 167—172. 

5) Πρβλ. Ινθ. άν., σελ. 181—214 προς σελ. 276—293. 
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Μικρόν είς εκτασιν, άλλ* εξαιρετικώς ενδιαφέρον δια τήν άρτίαν καθαρεύουσαν 
εΐναι καΐ το 8ργον του 'Αλεξάνδρου Βυζαντίου, κυμαινόμενον χρονικώς μεταξύ των ετών 
1860—1867. Ό ποιητής οδτος έβραβεύθη κατά το πρώτον £τος του Βουτσιναίου ποιητι
κού διαγωνισμού (1861) δια το ποίημα «Σωκράτης καΐ Αριστοφάνης», έργον κλασσι-
κιστικής τεχνοτροπίας, άντιρρομαντικον είς αοστηράν καθαρεύουσαν. Τάς γλωσσικός 
πεποιθήσεις του, άντιτιθεμένας προς τήν διδασκαλίαν του Κοραή καί τήν δημοτικήν 
γλώσσαν, εξέθεσε πολλάκις επιτεθείς Ιδίως εναντίον τοΟ Κωστή Παλαμά δια τήν νέαν 
κίνησιν του ποιητικού δημοτικισμού : «Ή «Έφημερίς», γράφει τω 1893, «προσέλαβεν ώς 
έπίκουρον τον κ. Κωστήν Παλαμδν, δστις έν τφ Ισογαίφ της έπιφυλλίδος αγωνίζεται 
ν* άποδείξη έσφαλμένας καί τάς περί του γλωσσικού ζητήματος Ιδέας μου καί ν' 
άπαλλάξη τήν δημώδη έκ της μομφής, οτι συνεπλήρωσε τήν έν Ελλάδι πνευματικήν 
άκαταστασίαν καί συνεκάλυψεν οπό τα προσχήματα του γλωσσικού νεωτερισμού τήν 
κορυφωθεΐσαν άμάθειαν . . . . Άλλ' ευτυχώς έν τω γλωσσικφ ζηιήματι υπάρχει μέσος 
δρος καί τήν μέσην όδόν έτεμνε μετά φειδους καί προνοίας ή επί "Οθωνος γενεά τών 
λογίων, βελτιοΟσα μέν καί πλουτίζουσα βαθμηδόν τήν γλώσσαν έκ του ακένωτου θη
σαυρού της αρχαίας "Ελληνικής ή πλάττουσα, πολλάκις επιτυχώς, νέας λέξεις προς 
δκφρασιν νέων αναγκών, άλλ* άποφεύγουσα τα απότομα άλματα καί τήν κατά κόρον 
χρήσιν τών δοτικών, τών μέσων μελλόντων καί τών άναδιπλασιασμών. Νομίζω οτι ή 
γλώσσα είς ήν συνέταξαν τα συγγράμματα των ό Άσώπιος, ό Φίλιππος "Ιωάννου, ό 
Βυζάντιος, ό Ραγκαβής, ot Σούτσοι, ol Παπαρρηγόπουλοι, ό Ί . ΟΙκονομίδης, ό Β. ΟΙ-
κονομίδης, ό Ίω. ΣοΟτσος, ό Σίμος, δ Δραγούμης έπήρκει είς πάσαν εολογον άξίωσιν 
καί ήτο δεκτική πάσης τελειοποιήσεως, ήδύνατο δέ να καταστή χρήσιμον δργανον της 
πνευματικής δράσεως έθνους άναγεννωμένου επί υγιών βάσεων> (*). 

"Ο Βυζάντιος, λοιπόν, ακολουθεί μίαν όδόν μέσην. Δέχεται ώς απολύτως άπα· 
ραίτητον τήν γραμματικήν καί τήν σύνταξιν της αρχαίας, επιτίθεται κατά της καθα
ρευούσης, καταλογίζων είς αυτήν πλείστος ελλείψεις (a), επιτίθεται, ώς είδομεν άνω· 
τέρω, καί κατά της δημοτικής, παρέχει δμως ώς πρότυπα προς μίμησιν έ*ργα τών 
οποίων οι συγγραφείς πολλάκις αντετίθεντο γλωσσικώς μεταξύ των, ώς λόγου χάριν 
συμβαίνει προκειμένου περί του "Ασωπίου καί τών Σούτσων. "Αλλ* ή παράθεσις τών 
ονομάτων είναι μδλλον τυχαία. Τον Βυζάντιον δέν ένδιέφερον τά ονόματα, άλλ' ή 
εποχή τών λογίων του "Οθωνος θεωρούμενη ώς ή κατ* εξοχήν αντιπροσωπευτική 
εποχή ορθής κατανοήσεως τών γλωσσικών προβλημάτων της χώρας (·). 

"Επανερχόμεθα τώρα είς τον "Ηλίαν Τανταλίδην. "Η συλλογή «'Ιδιωτικά Στι-
χουργήματα», δημοσιευθείσα τφ 1860, αντιπροσωπεύει απολύτως τάς γλωσσικάς πε
ποιθήσεις του ποιητου, σχηματισθείσας άλλωστε πολύ ένωρίτερον, ώς ήδη ελέχθη ανω
τέρω. Ό αρχαϊσμός του Τανταλίδου είς τήν συλλογή ν ταύτην υπερβαίνει παν δριον. 
Συντάξεις σπάνιαι καί είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, όμηρικαΐ λέξεις, Ιδιωματικοί ενίοτε 
φαναριωτικά! εκφράσεις, άκυρολογίαι, πάντα ταύτα συνθέτουν §ν σύνολον τόσον άκα. 
τανόητον, ώστε νά διερωτάται κανείς έάν ό Τανταλίδης δια τής συλλογής ταύτης 
άπηυθύνετο πράγματι είς άναγνωστικόν κοινόν ή απλώς περιωρίσθη είς μίαν έπίδειξιν 
άρχαιομαθείας, έπιθυμών νά κατάδειξη καί εμπράκτως τήν μεταμέλειαν δια το πα· 
λαιόν £ργον του. 

Κατά τήν Ιδίαν περίοδον κινείται ενεργώς είς τήν πνευματικήν ζωήν τών Άθη« 
νών καί ό Σοφοκλής Καρύδης, ποιητής πολυγράφος τοΟ οποίου τά θέματα εΐναι κυ-

1) Πρβλ. Άλεξ. Βυζαντίου, "Εργα, έν Αθήναις 1902, σελ. 114-116. 
2) » "Εν*, αν., σελ. 114. 
3) Περί του Άλ. Βυζαντίου Ιδ. καί Άγγ. Βλάχου, 'Ανάλεκτα, τόμ. Β', εν 'Αθήναις 

1901, σελ. 264-269. 
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ρίως πατριωτικά καί σατιρικά, Ή γλώσσα του Καρύδη είναι άλλοτε δημοτική καΐ άλ< 
λοτέ καθαρεύουσα αναλόγως του περιεχομένου, πολλάκις δμως είς τήν αυτήν συλλο-
γήν καΐ διά το aòtò περιεχόμενον χρησιμοποιεί καΐ τάς δύο γλωσσικάς μορφάς, ώς 
λόγου χάριν είς τον «Βωμόν» (1869), συλλογήν μέ αποκλειστικώς πατριωτικά ποιήματα. 
Etc τήν δημοτικήν του μιμείται ενίοτε επιτυχώς τήν γλώσσαν τών δημοτικών τρα
γουδιών : 

Γη, *πο0 μέ θάψανε βαθειά οι Τούρκοι χθες το βράδυ. 
Γη Ι μή μέ cpayflç ! άνοιξε νά 'βγώ άπ* τό σκοτάδι ! 
Να πάρω της αυγής δροσιά, τα μάτια μου ν* ανοίξω, 
Kai μια ματιά 'σαν άλλοτες 'ς τα Ελατά νά ρίξω . . . . 
"Ανοιξε, ocv δέν "τούρκεψες, γη, Εξω νά πηδήσω, 
Kai *ς τό κουφάρι μου κοντά το μαΟρο νά κυλίσω (*). 

Διά τον ΡαΥκαβήν είδομεν δτι εστράφη προς τον άρχαΐσμόν ήδη άπό του 1845. 
'Αλλ* ή στροφή αϋτη δέν σημαίνει δτι δ ποιητής ήσθάνετο άπέχθειαν προς τήν δημο
τικήν γλώσσαν, τούτο δέ καθίσταται απολύτως βέβαιον έξ δσων κατ* επανάληψιν 
δγραψε περί αυτής, οσάκις έγεννήθη ζήτημα κατά τήν κρίσιν τών υποβαλλομένων έρ
γων. Μία τοιαύτη περίπτωσις παρετηρήθη διά πρώτην φοράν κατά τον ποιητικόν δια-
γωνισμον του 1853, δτε μεταξύ τών υποβληθέντων έργων περιελαμβάνετο καΐ τό etc 
δημοτικήν ποίηιια «Κόριννα καΐ Πίνδαρος» του Τερτσέτη. Τότε δ Ραγκαβής, είσηγητής 
κατά τό έ*τος εκείνο, παρεδέχθη τήν ανωτερότητα της γλώσσης του Τερτσέτη, δέν 
έβράβευσεν ομως τό "pyov, δχι τόσον διότι έπιέζετο ano τους δρους του διαγωνισμού, 
δσον διότι έττίστευεν δτι δ γλωσσικός αρχαϊσμός αποτελεί έθνικήν ύπόθεσιν : «'Αλλά 
παρ* ήμΐν πρόκειται, καί ήρχίσε, καΐ εύοδούμενος προχωρεί, σπουδαίος ώς προς τήν 
γλώσσαν άγων, ή μετά της άνορθώσεως της κοινής εθνικότητος άνόρθωσις της έπ' 
αΙώνων βαρβαρότητας καταρρυείσης κοινής ημών γλώσσης, καί ώς προς τούτο πρέπει 
at δυνάμεις ημών ουχί νά κατακερματίζωνται είς διαλέκτων είδικάς αναπτύξεις, άλλα 
νά συμπυκνώνται είς της Πανελληνίου γλώσσης τήν αξιοπρεπή διάπλασιν . . . Τόσον 
δ* ευχερεστέρα είναι ή χρήσις της δημώδους γλώσσης παρά ή |τής καθαρευούσης, ής ή 
εντελής άσκησις εμβριθείς απαιτεί φιλολογικός σπουδάς καί πολλάς έ*χει άκανθας, 
ώστε ή της πρώτης έμψύχωσις θέλει επιφέρει της δευτέρας αν δχι τήν καταστροφήν, 
άλλα βεβαίως τήν δπισθοδρόμησιν» (»). 

Τό έπόμενον É-τας ή υπεροχή τοΟ Τερτσέτη καί Ιδία του Ζαλοκώστα είς τήν «Πέρ-
δικαν» είναι τόσον συντριπτική, ώστε δ Ραγκαβής, είσηγητής καί πάλιν, αναγκάζεται 
νά όμολογήση δτι μοναδική αίτια διά τήν οποίαν περιορίζεται είς άπλοον δπαινον, 
είναι οί δροι του διαγωνισμού (8), τέλος δέ ολίγα Ιτη άργότερον, καχά τήν κρίσιν του 
Βουτσιναίου ομιλεί πλέον άπεριφράστως υπέρ της δημοτικής, μολονότι εξακολουθεί νά 
πιστεύη δ Ιδιος είς τήν σκοπιμότητα της καθαρευούσης : «Ή έπί του διαγωνισμού επι
τροπή έκήρυξεν άλλοτε δτι αποκρούει τα μή είς καθαρεύουσαν γλώσσαν γεγραμμένα 
ποιήματα, ουχί ώς προγράφουσα τήν δημώδη ποίησιν, ή ως αγνοούσα τ* αυτοφυή 
εκείνα της ορεινής Μούσης αριστουργήματα, ή ώς άποδοκιμάζουσα τάς ενίοτε έπιτυ-
χεστάτας αυτών μιμήσεις, ώς μή ένθυμουμένη τέλος δτι καί παρ' άλλοις δθνεσιν έβλά-
στησαν πολλάκις έκ της χυδαίας γλώσσης ερατεινά άνθύλλια, άλλα διότι, είς τήν 
άκαλλιέργητσν γλώσσαν του δχλου παρετηρήθη δτι πολλοί κατέφευγαν έξ αδυναμίας 
καί ουχί έκ δυνάμεως ύπ* αυτής τον άμορφον τρίβωνα πάντα τα ράκη τής άμαθείας 

1) Πρβλ. Σοφ. Καρύδη, Βωμός, Ιν περιοδ. «Πλειάς», διβλ. 6', 'Αθήναι 1869, σελ. 112. 
2) » Γ. Βαλέτα, Ινθ·. av., σελ. 1824 α—β. 
3) » » s » » 1827 α. 
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των θέλοντες να καλύψωσι. Προσέτι δ' έθεωρήθη δίκαιον, είς τον της διαπλάσεως 
αγώνα δν υφίσταται σήμερον ή γλώσσα, να μή μείνη άσυντελής καΐ ή μεγάλη της 
παιήσεως δύναμις, αλλά να έπενεργήση καί αυτή ύψοοσα καί έξευνενίζουσα. Kai ήμεΐς 
μέν δέν έπιμένομεν είς τήν τότε άπόφασιν της επιτροπής, καίτοι έκτιμώντες τους λό
γους οϊτινες αυτήν ύπηγόρ·υσαν , . . » (*)> 

Ή προσωπική συμμετοχή του Ραγκαβή Kara τήν έποχήν ταύτη ν αντιπροσω
πεύεται κυρίως δια των ποιημάτων «Εκείνη» (1868), «Διονύσου Πλοΰς> (1864), καί 
«Γοργός Ίέραξ* (1871). Γλώσσα καί είς τα τρία αυτά ποιήματα είναι ή αρχαΐζουσα 
καί μάλιστα τοιαύτη, ώστε να καθίσταται δυσκόλως νοητάν τό περιεχόμενον σήμερον, 
άλλ* ή αρχαΐζουσα του Ραγκαβή έπ" ούδενΐ λόγφ δύναται να συγκριθή προς τήν άρ· 
χαΐζουσαν του Τανταλίδου. Kai ενταύθα απαντούν αί άρχαΐκαί συντάξεις, αί πολλαΐ 
μετοχαΐ κτλ., άλλ' ή δλη δομή του λόγου εΐναι τουλάχιστον επιτυχής, ό δέ ποιητής 
κινείται μέ τήν άνεσιν εκείνη ν τήν οποίαν είχεν αποκτήσει άπα τήν βαθεΐαν φιλολο
γική ν του κατάρτι σιν. 

Συντηρητικοί μάλλον ήσαν at γλωσσικά! πεποιθήσεις του Δημητ. Βερναρδάκη, 
γνωστού κυρίως δια το δραματικόν Ε"ργον του (*). Χρησιμοποιεί τήν καθαρεύουσαν, 
πιστεύει καί αυτός είς τήν άρχαίαν γραμματικήν καί σύνταξιν, άλλ' επαινεί τήν δημο
τικήν του Ζαλοκώστα καί, κατανοών τήν γλωσσικήν πραγματικότητα, εισάγει είς τα 
èpya του πλήθος συγχρόνων λέξεων καί συντάξεων, των οποίων τήν χρήσιν προσπα
θεί να δικαιολόγηση : «"Ως δέ προς τήν γλώσσαν αυτήν ή προσέγγισις της σκηνής μοι 
έπέβαλεν άφθονωτέραν τήν χρήσιν των νεωτέρων στοιχείων της σημερινής 'Ελληνικής. 
Kai τύποι καί συντάξεις καί σημαινόμενα κλίνουσι πολύ έν τφ δράματι τούτω τήν 
συνήθειαν τής γλώσσης. Των εγκλιτικών π. χ. καί ô τονισμός καί ή σύνταξις πολλαχοο 
είναι κατά τους κανόνας τής σημερινής 'Ελληνικής, καί όχι τής αρχαίας. Ή χρήσις δέ 
καί εκλογή των διαφόρων τούτων έκ τής αρχαίας καί νεωτέρας συντακτικών καί τυπι
κών στοιχείων εΐναι ποικίλη, κατά τάς εκάστοτε προσπίπτουσας άνάγκας του νοή
ματος» (*). 

Δια τον 'Αχιλλέα Παράσχον ή χρήσις τής δημοτικής ή τής καθαρευούσης δέν 
είναι ζήτημα έξαρτώμενσν άπό τό περιεχόμενον μόνον ή ϋστω τήν έποχήν, άλλα πολλά-
κις καί άπό τας έ:<άστοτε διαθέσεις τής στιγμής. Τούτο καθίσταται εμφανές έκ του γε
γονότος ότι είς τον διαγωνισμόν του 1865 υπέβαλε συγχρόνως ποιήματα είς δημοτικήν 
καί καθαρεύουσαν. Έκ τών δύο γλωσσικών μορφών άρτιωτέρα είναι ή δημοτική του, 
ένφ ή καθαρεύουσα υστερεί σημαντικώς χαρακτηριζόμενη άπό μίαν συνεχή έχτροπήν 
είς πλατυασμούς, περιφράσεις, κατάχρησιν επιθέτων καί είκόνων, αρχαΐζουσας συντά
ξεις, επανάληψιν τής αυτής λέξεως είς τόν στίχον ή άλλης μέ παρόμοιον νόημα καί 
γενικώς άπό χαλαρόν καί έπιτηδευμένον οφος. 'Αντιθέτως ή δημοτική του, χωρίς ßs 
βαίως να δύναται να συγκριθή προς τήν δημοτικήν του Βαλαβάνη ή του Ζαλοκώστα, 
δέν παρουσιάζει τοιαύτα μειονεκτήματα. Ή χρήσις τών λέξεων είναι επιτυχής, τό 
οφος είλικρινέστερον, ό στίχος περισσότερον αδρός. 'Ενίοτε μιμείται καί τήν δημοτικήν 
ποίησιν καί μάλιστα μέ άρκετήν Ιπιτυχίαν : 

1) Πρβλ, Γ. Βαλέτα, ϊνθ. av., σελ. 1830 β. 
2) Δια τό δραματικον Ιργον τοδ Δ. Βερναρδάκη Ιδ. Ία>. Π. Καβαρνοδ, Ή δραματική 

ποίησις τοδ Λ. Ν. Βερναρδάκη, 'Αθήναι 1962.—Τ. Σιδερή. Νεοελληνικό θέατρο, ΒΒ 40, 
σελ. 205—233. 

3) Πρβλ, Δημ. Βερναρδάκη, Δράματα, τόμ. Α', Άθήνησιν 1903 (Μερόπη, πρόλ. α' εκ
δόσεως), σελ. 137—138. 
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"Εχασαν ol τραγουδιστοί τον Γιώργο τον λεβέντη, 
τον δμμορφο τραγουδιστή, τον πρωτοχορευτή τους, 
ποοχε στα χείλη ζάχαρη καΐ χάρο στα σπαθί του. 
Ρωτούν έδώ, ρωτούν εκεί, οπού κι* αν εΐν* ρωτούνε* 
δπου βιολί χαρούμενο, δπου γιορτής τραγούδι, 
κι* δπου ακούσουν να βροντή το μαύρο καρυοφύλι (*). 

"Απομένει τώρα να έξετάσωμεν τους δύο βασικούς εκπροσώπους της τελευταίας 
δεκαετίας, Δημήτριον Παπαρρηγόπουλον (8) καΐ Σπυρίδωνα Βασιλειάδην (8). ΟΙ ποιηταΐ 
οΰτοι, κατ* εξοχήν εκπρόσωποι του έλληνικοο ρομαντισμού, χαρακτηρισθέντες ορθώς 
έκ των πολλών κοινών σημείων τα δποΐα παρουσιάζουν ως «δυάς άδιαίρετος> (*) ήκο-
λούθησαν κατά βάσιν τήν καθαρεύουσαν, άλλ*, ώς ήδη έγράφη ανωτέρω, δια τη? 
έμμονης είς τον λυρισμον ήνοιξαν τήν δδον προς έπικράτησιν της δημοτικής. 
Έξ αυτών μάλιστα ό Βασιλειάδης κινείται άνέτως μεταξύ αρχαΐζούσης καΐ άκρας 
δημοτικής, ένώ δ Παπαρρηγόπουλος περιορίζεται μόνον είς τήν καθαρεύουσαν, 
προσεγγίζουσαν πολλάκις τα άκρα, Ή γλώσσα του τελευταίου γενικώς χαρακτηρίζε
ται άπό πυκνότητα νοημάτων, αποτέλεσμα Ισως τών φιλοσοφικών του τάσεων, καΐ μίαν 
συντηρητικότητα κατά τήν χρήσιν τών καλολογικών στοιχείων. Επιλέγει τάς λέξεις 
επιμελώς, αποφεύγει τάς πολλάς επαναλήψεις, δανείζεται πλείστας λέξεις άπό τό λε· 
ξιλόγιον τής αρχαίας ελληνικής καί χρησιμοποιεί συνηθέστατα άρχαΐκάς συντάξεις. 
Έν τούτοις ενίοτε διασπάται ή σαφήνεια, τα σχήματα λόγου καθίστανται πυκνά καί 
χαλαροΟται το οφος. Χαρακτηριστικδν εΤναι τό κάτωθι παράδειγμα : 

Είναι λευκή ή δψις του' ή παρειά 
ροδόχρους" έξ άπειρων διακρίνεται* 
ή κεφαλή του είναι καθαρός χρυσός. 
Οί βόστρυχοι αύτου μακροί, κυμαίνονται 
ευώδεις' ώς περιστεραΐ λουόμεναι 
εντός του γάλακτος' άπό τα χείλη του 
τό μέλι ρέει" καί αϊ χείρες τορνευταί" 
τό στήθος του ώς έλέφαντος δστοΟν' 
οί πόδες του ώς άνδριάς μαρμάρινος' 
καί μεγαλοπρεπής καθώς ό Λίβανος 
ή θέα του' καί ώς κέδρος εομορφος* 
λαλεί'ήπίως καί λαλεί γλυκύτατα 
τήν χάριν διαχέων περί εαυτόν Ι8). 

1) Πρβλ. Άχιλλ. Παράσχου, e*Ο Γιώργος» έν ΒΒ 12, σελ. 279. Δια μελετάς περί τοδ 
Άχ. Παράσχο« Ιδ. Γρηγ. Ξενόπουλου, Οί Παράσχοι, Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών τοΟ 
ΙΘ' αι., τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1925, σελ. 167—219, ιδία τας σελ. 181—219.—Κ. Ούράνη, Άχ. 
Παράσχος, Αθήναι 1944.—Κ. Παλαμά, Άχ. Παράσχος, έφ. «Έφημβρίς» 27 Ιανουαρίου 1895. 

2) Δια τον Δημ. Παπαρρηγόπουλον Ιδ. καί Κ. Παλαμά, "Ενας λεοπαρδικος ποιητής, 
€Ποικίλη Στοά», 1914, σελ. 307--317.—Χ. Άννίνου, Βασιλειάδης—Παπαρρηγόπουλος καί οί 
περί αυτούς, Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ' αιώνος, τόμ. Β', έν Αθήναις 1925, 
σελ. 279-337, ίδια τάς σελ. 285—293, 302—324. 

3) Δια τον Σπ. Βασιλειάδην ιδ. Χ. Άννίνου, Ινθ. αν., ίδια τάς σελ. 294—302, 324— 
334.—Κ. Παλαμά, Σπυρ. Βασιλειάδης, έφ. «Εστία» 19 Δεκεμβρίου 1896.—Σπ. Δέ Βιάζη, Σπ. 
Βασιλειάδης, Ποιητικός 'Ανθών (Ζακύνθου) Β' (1887), σελ. 525—528, 574—576. 

4) Ί δ . ΒΒ 13, Ινθ. άν., σελ. 7. 
5) Πρβλ. Δημ, Παπαρρηγοπούλου, Άπαντα, Ικδ. Φέξη, Αθήναι 1915, σελ. 286. 
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Ό Βασιλειάδης έχρησιμοποίησεν, ώς είπομεν, καΐ τάς δύο γλωσσικός μορφάς 
προσεγγίζων καί είς τάς δύο περιπτώσεις τα άκρα, μολονότι είναι απολύτως βέβαιον 
δτι ή προτίμησίς του έστρέφετο προς τήν δημοτικήν. θα έγραφε δέ αποκλειστικώς είς 
δημοτικήν έάν δέν ήμποδίζετο άπό το γεγονός δτι ή καθαρεύουσα άπετέλει τότε μίαν 
πραγματικότητα καί δέν εθεωρείτο ύπό του συνόλου σχεδόν της αθηναϊκής πνευματι
κής κοινωνίας ώς το πλέον ένδεδειγμένον γλωσσικόν όργανον δια τήν λογοτεχνικήν 
έ'κφρασιν. Μάλιστα δέ αυτό τοΟτο το ρομαντικόν ρεύμα, καί παρά τήν άπομάκρυνσίν 
του άπο τήν άρχαιολατρείαν καί πατριδολατρείαν των παλαιοτέρων, έπέδρασεν Ισχυρώς 
οΰτως, ώστε νά δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό Βασιλειάδης τουλάχιστον διεμορφώθη 
γλωσσικώς άπα το περιβάλλον καί μόνον της εποχής του. 'Εάν αντί του ρομαντισμού 
έπεκράτουν τότε είς τάς "Αθήνας ανάλογα προς τήν Έπτάνησον λογοτεχνικά ρεύματα, 
τότε οπωσδήποτε θα Ιγραφε μόνον είς τήν δημοτικήν, διότι δέν θα υπήρχε διάχυτον 
το αξίωμα δτι ρομαντικόν περιεχόμενον προϋποθέτει οπωσδήποτε καί καθαρεύουσαν 
γλώσσαν. "Αλλωστε τήν έπίδρασιν του Σολωμού καί μάλιστα τών νεανικών του ?ρ· 
γων εδέχθη αρχικώς (')· μετεστράφη δμως άργότερον ύποτασσόμενος είς τάς πιέσεις 
της 'Αθηναϊκής Σχολής. Μεγάλη ήτο επίσης ή έκτίμησις αύτου προς τό δημοτικον τρα
γούδι. Κατ' έπίδρασιν του Νικολάου Πολίτου εξαίρει τήν σημασίαν τών δημοτικών 
τραγουδιών, πολλάκις δέ επιτίθεται καί εναντίον του ρομαντισμού, άπο το πνεύμα του 
οποίου κατά βάθος ήτο δλως διάφορος (*), 

Περί τών αλληλεπιδράσεων της 'Αθηναϊκής καί της Επτανησιακής Σχολής ελέ
χθη ανωτέρω δτι ot 'Αθηναίοι ποιηταί επέδρασαν επί τών "Επτανησίων κυρίως κατά 
τήν πρώτην περίοδον. Πράγματι, τότε ενεφανίσθησαν τά «Ποιήματα» (1858) τοΟ Γερα
σίμου Μαυρογιάννη, δ «Πάτροκλος» (1862) καί διάφοροι άλλαι τραγωδίαι καί ποιή
ματα του 'Αλεξάνδρου Ζωηρού καί αί ποιητικαΐ συλλογαΙ του Παναγιώτου Ματα-
ράΥκα (•). Μάλιστα ό Ματαράγκας έσατιρίσθη ano τον *Άγγ. Βλάχον δια τό ρομαν
τικόν περιεχόμενον τοΟ Ιρνου του (*). Χαρακτηριστικοί είναι ol κάτωθι στίχοι : 

Πώς αγαπώ νά φέρωμαι εντός κοιμητηρίου, 
"Οπερ μυστήρια πολλά έν έαυτφ εγκλείει' 
Νά κάθημαι σιω.τηλός επί μαρμάρου κρύου, 
"Οτε ό Φοίβος κατηφής ύπό τά ορη δύει. 

"Εκεί είς σκέψεις λυπηράς τον νουν μου νά βυθίζω, 
Τό μέλλον καί το άπελπι παρόν νά εξετάζω. 
Καί πότε κατά της χειρός του πλαστού νά γογγύζω, 
Πότε αγνώμονα έμέ καί δυστυχή νά κράζω (6). 

'Αντιθέτως ό Παναγιώτης Πανδς, τελών παλαιότερον ύπό τήν έπίδρασιν τών 
Σούτσων, άπεμακρύνθη άπο τήν καθαρεύουσαν καί τφ 1862 έδημοσίευσε μετάφρασιν 
άπο τον Όσσιανόν είς τήν δημοτικήν (β). 

1) Ί δ . ΒΒ 13, Ινθ. άν,, σελ 23, §νθα παρατίθενται καί παραδείγματα άποδεικνύοντα 

τήν επί του Βασιλειάδο« έπίδρασιν τοδ Σολωμού καί του Ζαλοκώστα. 

2) Ί δ . Κ. Δημαρά, ΙΝΑ, Ινθ. άν., σελ. 303. 

3) Ί δ . τας ποιητικας συλλογας «ΠοιητικαΙ εμπνεύσεις» €Νεαρά αθύρματα», «Φαντασία 

καί καρδία», «Ερωτικά καί πατριωτικά ποιήματα», τόμοι 2. 

4) Ί δ . Ά γ γ . Βλάχου, 'Ανάλεκτα, Ινθ. αν., τόμ. 1, σελ. 233. 

5) Πρβλ. Παναγ. Ματαράγκα, Τό Κοιμητήριον, «Έθ-νική Βιβλιοθήκη», §τος Ζ', φ. 1, 

Δικέμβριος 1873, σελ. 406. 

6) Ί δ . Κ. Δημαρά, ΙΝΑ, Ινθ·. άν., σελ. 292. 
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V Φ ω Ν Η Τ Ι Κ Η 

Ή έξέτασις του έργου της 'Αθηναϊκής Σχολής δχι μόνον άπό φωνητικής, άλλα 
καΐ άπό μορφαλο>Ίκής καΐ συντακτιχής απόψεως, είναι εξαιρετικώς δυσχερής, διότι, ώς 
είδομεν, το γεγονός της ελληνικής διγλωσσίας παρουσιάζεται ενταύθα είς τοιαύτη ν 
οξύτητα, ώστε να καθίσταται âvaytcaia ή aiti μέρους έξέτασις τών είς δημοτική ν, κα-
θαρεύουσαν ή καΐ άρχαΐζουσαν έργων, *Εν τούτοις, τουλάχιστον άπό φωνητικής από
ψεως, ή έξέτασις αοτη δύναται να περιορισθή μόνον είς φαινόμενα άφορώντα αποκλει
στικώς είς τήν νέαν έλληνικήν καΐ άπαντώντα είς τό ëpyov τών ποιητών τής περιόδου 
εκείνης, έφ" δσον ώς βάσις είχε ληφθη ή αρχαία φωνητική, τα δέ φαινόμενα ταύτα 
άπετέλουν περιωρισμένης εκτάσεως έξαίρεσιν. 

Οδτω, προκειμένου περί συμφωνικών συμπλεγμάτων, παρατηρείται καΐ ενταύθα 
σποραδικώς ή τάσις τής νεοελληνικής προς τροπήν τών συμπλεγμάτων κτ, πτ είς χτ, 
φτ : μεσάνυχτα ΚΙ θ. 59, αχτίνα Γ 259, εκρυφτε ΠΕ 202, κόφτει Μέν. 293, γρ είς γλ : 
γλήγορα Α. Άντ. 273 τ) καΐ δημιουργία νέων συμφωνικών συμπλεγμάτων αντί ,άπλών 
συμφώνων ή ήμιφώνων : εκρεμνοϋσε ΠΧ 198, ideata Γ. Παρ 257. 

Δια λόγους μετρικούς προ πάντων ή αποκοπή φωνήεντος είναι αρκετά συχνή : 
κα&ημερνφς ΣΠ 25, κορφή ΠΕ 63, είς την έρμο Τφ 64, αφαε Γ 280. Σπανίως παρατηρεί
ται καΐ ή μεταβολή του αρχικού φωνήεντος λέξεων οφειλομένη είτε είς έπίδρασιν έκ-
θλιβομένου φωνήεντος τής προηγουμένης λέξεως (»-à μ άνταμώαχι Μεσ. 116), είτε είς 
άνομοιωτικάς τάσεις τής γλώσσης {κι ένας κονιάρης αψηλός Α. Άντ. 273) κλπ 

Τό μέτρον επίσης παρωθεί πολλάκις είς άνάπτυξιν φωνήεντος εϊτε έν αρχή λέ
ξεως {πετούσα σαν άσπίϋ·α Κύμ. 200, διπλώματα εβγάλλει ΠΧ 216, ετούτοι Μέν. 274, τους όρ
κους της να μην άλησμον0 Ήλ. Κ. 242), είτε έν μέσω {αντί μητερος Κιθ. 48), είτε Kai έν 
τέλει λέξεως ύπό μορφήν παρεκτάσεως, εξαιρετικώς συνήθους είς τήν νεοελληνικήν {ή 
μάνναις τών παιδιώνε μας Πέρδ. 57, Γη 'ποϋ με Μχρανε βα&ειά, Βωμ. 112). Σπανίως τήν 
άνάπτυξιν ταύτην εύρίσκομεν αντί έκθλιβομένου φωνήεντος τής προηγουμένης λέξεως, 
ένώ κανονικώς δέν θά έπρεπε να Ιχωμεν δκθλ,ιψιν : τ* αχείλι της Γ. Παρ. 260. 

"Η άφαίρεσις αποτελεί επίσης συνήθη τρόπον θεραπείας τών μετρικών αναγκών : 
σαν 'λάφι τρέχεις ΠΕ 48, δλην 'κήρυττα την πλάαιν ΠΧ 211, να σας 'ρωτήσω Ποί. 11, μας 
σέβοντο Κιθ. 20, προτιμάται δέ πολλάκις αντί τής απλής συνιζήσεως : μή γελαστή 'πο 
σας κανείς Α. 'Αντ. 273, τον άνδρα 'κείνης Μέν. 272, χέρι' αδρά 'πα το τουφέκι Κιθ. 19. 

Τελικόν ν αναπτύσσεται πολλάκις είς τήν άρνησιν μή πρό φωνήεντος : μήν ô 
Καραϊσκάκης, Kap. 132 Kai πρό άφωνου : μην προβάλη, Kap. 144, μήν τρεχ?}ς, ΠΕ 48, ή 
είς τήν αΐτιατικήν ένικοΰ του αριθμητικού απολύτου etc, εν : ρίψατ έναν δβολόν, Κιθ. 43 
έναν "Ελληνα Kap. 136, έναν φίλον τοϋ καιρού μας, ΠΕ 49 'Ενίοτε ίχομεν είς επαλλήλους 
λέξεις Kai τον KavoviKÒV τύπον : μή παιδάκι μου, μήν τρέχγις ΠΕ 48, μια λέξι ξερήν ΣΠ 30. 

Ή αποκοπή συλλαβής Ιδία έν τέλει λέξεως είναι λίαν συχνή : χειμάδι Kap. 144, 
προκηρύξεως τεμάχι Κύμ. 199, κατευόδι ΠΕ 40, βρίζεις ΣΠ 19, &έτε Μέν. 270, ενίοτε δέ Ô 
αυτός τύπος έν συνδυασμώ προς άλλα φωνητικά φαινόμενα παρέχεται οπό διαφόρους 
μορφάς, ώς π. χ. μέ διατήρησιν το0 παραδεδομένου τύπου καί άπλήν άποκοπήν τοΟ -ον 
είς τήν λέξιν Ναύπλιον {Ναύπλι Κιθ. 29), μέ άποβολήν του υ καί άποκοπήν {Νάπλι ΠΕ 
64), ή μέ άποβολήν τοΟ υ, άποκοπήν καί άνάπτυξιν φωνήεντος έν αρχή τής λέξεως 
κατ' έπίδρασιν του άρθρου {'Ανάπλι ΠΕ 66). 

Ή συνίζησις είναι επίσης λίαν συχνή τόσον είς τήν δημώδη δσον καί είς τήν κα-
θαρεύουσαν γλώσσαν, άπαντώσα είτε είς τήν αυτήν λέξιν {Άναβήτε δρη, δπου πνεύμων 
διόλου δεν ασθμαίνει Περ. 163, Τα δέκα εργαστήρια μου ατά δάκτυλα μετρούσα ΣΠ 29), είτε 
τήν τελικήν συλλαβήν λέξεως καί τήν άρχικήν τής επομένης : Μάρω, ενα λόγο &ά αοϋ 
πώ Φίλ. 46, Πολλάκις μετρικαΐ άνάγκαι υποχρεώνουν είς ε"λλειψιν συνιζήσεως ακόμη 
καί είς λέξεις al δποΐαι παρουσιάζουν τήν κατά συνίζησιν έκφοράν ώς τετελεσμένον 



— !59 -

φωνητικον γεγονός είς όλόκληρον τήν νέαν έλληνικήν έντάς και έκτος της ποιήσεως : 
Ο Ρούκηζ επαναστατεί και δ Αιοβοννιώτης Καρ 138. "Η έργον χριστιανικόν, ΰεάρεστον νομί' 

ζεις Σ Π 26. Των καρδιών τας καταιγίδας Β 124. 'Υψηλά ώς κυπαρίσσους λέγει λόγια εις 

δλονς Κάτ. 179. Ώς Sv είδος συνιζήσεως πρέπει να δεχθώμεν δα έθεώρησαν καΐ τήν 
άποβολήν φωνήεντος ή διφθόγγου έν μέσω λέξεως, γνώσιν ιδία είς τα βόρεια ίδιώ-
μ α τ α , 2νθα TT. χ. παιδΐ)πδί, πουλο}πλο (') κττ. : ξένοιαστα τα κλεφτόπουλα πηδάνε Τ φ . 64, 

rà κλεφτόπουλα στην Τουρκιά Π. Σ υ ν . 271. 

Η ίκθλιψις άπαντα" είς πλείστους συνδυασμούς φωνηέντων καΐ δ ι φ θ ό γ γ ω ν : 

Ή Φιλομήλ' αναστενάζει Β 124, από τ ' άβατα ΠΧ 191. 

Κ' ai ήμέρ' at δουλικαί Κιθ. 14, δλ' αϊ εχ&ροπραξίαι Μέν, 268. 

εσύ είσ' ευτυχισμένο Π Ε 48, κρΰπτοντ εύκολα Κιθ. 19. 

ειν' είς τάφους ΔΠ 37, ζώνει' είς τα βουνά ΎΕ 282. 

γνωρίζοντ' αμοιβαίως AM 186, είν ακόμα ΠΧ 193. 

χύνετ' εξω Κιθ. 21, γνώμ' εκατόν Σ Π 19. 

σκιάζε/ οποίος Π Ε 39, 

χρειάζετ' ή πατρίς ΠΧ 205. 

κεϊτ υψηλός ΑΦ 153. 

στ' Όμούσιον Π Ε 39, απ' το σκοτάδι Βωμ. 112. 

άνεύ&υν' υπουργοί Π Ε 84. 

δλ' οι Φαναριώται Μέν. 268, "Εντρομ οι εχυροί Κιθ. 23. 

να δίνουμ' εδώ πέρα Βωμ. 12. 

μ' αγκώνα κάΰημ ερειαμένον Β 124, σ ατενίζει Βωμ, 3. 

βάζ' δ αάκκος ΠΕ 84. 

δεν ϋ·έλγ' ή φύσις Κιθ. 61, προλεγ' ή χελιδών Καρ. 141. 

γράφ* ώς ακολούθως Μέν. 272· 

λάμπ' είς δλην τήν γην Β 125, παραχειμάζ' είς Σάλωνα Μεσ. 206. 

εξερράγ' ή απειλή ΔΠ 32, άνεκοινώϋ·' ή συμφορά Μεσ. 207, 

είρήν ύμϊν ΠΧ 211. 

ή χρυσ "*Ιρις Κιθ. 60. 

να τους νεκρώσ ειν' αρκετή ΠΕ 69, ήρτή&' είς τας κεραίας Δ Π 6 1 . 

ενόσ αυτό το μήλον Ποί. 17. 

π' έβγαλα Μέν. 276. 

είς τον νουν τ' ανακαλεί Μέν. 276. 

τ' ουρανού AM 185, του ελληνικ' ουρανού Κιθ. 76. 

Μετρική είναι επίσης καΐ ή αΙτία της μετατοπίσεως του τόνου τόσον είς καθα-

ρεύοντας δσον Και είς δημοτικούς στίχους : με χρύσινην πλεξίδα Κιθ. 64, "Εγινε χαρίτι 

&εία ή 'Ελλάς μας βασιλεία Π Ε 45, ή φάγουσα πειρατεία Κάτ. 182, μ' απιστίαν τον σκότωσαν 

τους λέγει Τ φ . 65, εσίγα βαρυΰύμων Μεσ. 126, είς αυτήν τήν γην δ "Αβραμ πρόσφυξ εφι· 

λοξενήϋη *Ηλ. Κ. 241, Και μόναι είς το πατριόν των χάος περιφέρονται Σ ο ν . 71, ή νεανίς 

ώμίλει ΔΠ 249. 
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VI Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα της 'Αθηναϊκής Σχολής είναι ή χρήσις τής 
καθαρευούσης μέ τάσεις προς άρχαΐζουσαν γλώσσαν. Έκ παραλλήλου έχρησιμοποιήθη, 
ώς εϊδομεν, καΐ ή δημοτική, πολλάκις δέ ή δημοτική των άκρων είς τρόπον, ώστε ή 

1) Περί τοδ φαινομένου, οφειλομένου sic τον Ισχυρον τονισμον, Ιδ. Γ. Χατζιδακι, "Ακα-

δημεικα "Αναγνώσματα, τόμ. Ι, σελ. 62. 
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μορφολογική έξέτασις του Ιργου της 'Αθηναϊκής Σχολής να παρουσιάζω τεραστίαν 
£κτασιν αρχομένη άπο της αρχαίας ελληνικής καΐ έξικνουμένη μέχρι Ιδιωματικών δη
μοτικών τόπων. Ή μορφολογική αοτη ποικιλία υπάρχουσα άλλωστε κατά μέγα μέρος 
καΐ σήμερον, καταδεικνύει τήν γλωσσικήν αβεβαιότητα, υπό τής οποίας κατείχοντο ol 
λόγιοι τής εποχής εκείνης καΐ ή οποία τους ώδήγησεν είς τήν χρησιν του μέν ή του 
δέ καθαρεόοντος ή δημοτικού μορφολογικού στοιχείου, τελικώς δέ καΐ έν συνδυασμφ 
προς τους λόγους ol όποιοι άλλαχοϋ ανεφέρθησαν είς τον γλωσσικάν άρχαΐσμόν. 

Α ' . " Ο ν ο μ α 

1. Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά . 

Είς τάς πτωτικάς καταλήξεις των ουσιαστικών παρατηρείται μεγάλη συντηρητι-
κότης. ΑΙ αποκλίσεις άπο τό τυπικόν τής αρχαίας είναι όλίγαι, περιορίζονται δέ κυ
ρίως είς 2ργα τής πρώτης περιόδου καΐ μάλιστα είς Ιργα μέ σατιρικόν περιεχόυ,ενον. 
Κοινή δημώδης πτωτική κατάληξις ονομάτων είς ·η, -α, -ας, >ης είς τήν όνομαστικήν, 
αίτιατικήν καΐ κλητικήν πληθυντικού είναι ή -αις, άπαντώσα επίσης καΐ είς τήν αίτια-
τικήν πληθυντικού θηλυκού γένους τοΟ άρθρου. 'Ονομαστική : ΑΙ πρώταις ευφροσύναις 
Κιθ 32, ή μύγαις ΣΠ 23, ή λίραις ΣΠ 35, ή πολλούς άμαρτίαις ΠΧ 209. Αΐτίατική : Ταΐς 
ακραις Κιθ. 22, ταΐς εντροπαις Μεν. 276, Κλητική : Και το αΐμά μον εκ νέου να ροφήαετε 
ζψεΐτε, βδέλλαις ! ΠΧ 201. Τα είς -της παρέχουν άδιαφόρως είς τήν κλητικήν ενικού ·τη 
ΚαΙ -τα : Νομοθέτη Κιθ. 24, Άποοτάτα Κιθ. 31, Κυβερνήτη ΠΕ 50, Πλάοτα Περ. 133. 

'Ενίοτε έ*χομεν καΐ μετάστασιν άπο τής μιας κλίσεως είς τήν άλλην' άπο τής 
άθεμάτου είς τήν κλίσιν είς -α : δ βασιλέας ΠΕ 39, ή γυναίκα ΠΕ 42, δ γείτονας ΠΕ 43, 
γείτονα (κλητ.) ΠΕ 39, ταίς γνναίκαις ΣΠ 21' άπο της άθεμάτου είς τήν θεματικήν : Εϊχ* 
ενα παιδί ο γέρος Κιθ. 11, ξίφη και αλύαους Κιθ. 60, δάκρυον TE 241" άπο τής θεματικής 
είς τήν είς α : περίοδαις (αΐτ.) ΠΕ 89. 

ΕΙς τήν άθέματον κλίσιν ol μετασχηματισμοί λογίων λέξεων είς δημοτικάς είναι 
λίαν συχνοί : ή χειρ ΠΕ 74, τής χειρός ΠΕ 77, άλλα ΚαΙ του χεριού ΣΠ 19, του γερακιοΰ 
Πέρδ. 57, rò χέρι ΠΕ 40, το δόντι (αίτ.) ΠΕ 88, Γα χέρια Συν. 44, τα όνείρατα (όνομ.) 
KP 59, των πηχών ΠΧ 207, χρονώνε ΠΠ 222, των παιδιώνε Πέρδ. 57, rà αυτιά ΠΕ 43, ta 
χέρια ΠΕ 53, άλλα καΐ τας χείρας ΠΕ 59, τις ευχαρίστησες Μέν. 270, τις κνημΐδες ΣΠ 22. 

2. Έ it ί t> ε τ α 

Ή έπιτήδευσις του οφους, έκτος των άλλων συνεπειών, ώδήγησε καΐ είς τήν 
συχνήν χρήσιν έπιθέιων, φθάνουσα πολλάκις μέχρι σημείου καταχρήσεως. Τούτο ένε-
φάνισε βεβαίως και μορφολογικός επιπτώσεις, διότι, έφ' οσον ό αριθμός των επιθέτων 
είναι μέγας, μεγάλη αντιστοίχως είναι καΐ ή μορφολογική ποικιλία των, αρχομένη άπο 
τής δημώδους νεοελληνικής καί έξικνουμένη μέχρι τής αρχαίας, 

Οοτω παρατηρείται καί ενταύθα τάσις μεταστάσεως δευτεροκλίτων επιθέτων 
προς τήν κλίσιν είς -α : την κατάργυρην σκιάν Κιθ. 39, διατομή και ασπλαγχνη ρομφαία 
Kap. 132, εΐδησιν χαροποιάν ΠΕ 58, φωνήν προ&ύμην Περ. 124, σννολην τήν δωρεάν Κάτ. 
180 κλπ. 

Ή χρήσις των συνηρημένων επιθέτων είναι επίσης συχνή : σύννους Κιθ. 23, τρί· 
χρουν στεφάνι Κιθ. 31, βα&ύνους ΠΕ 72, κυανοϋν κύμα Ποί. 19, πορφνρόχρουν δναιν AM 
181, εν&ονς ΑΦ 156. 'Ενίοτε Ιχομεν καί άσυναίρετα : εβενόχροα σκότη ΑΦ 161, κρυψίνοας, 
μικρόνοας (ούσιαστικοποιηθέντα) Περ. 173, "Αλλοτε Μχομεν ύποκατάστασιν των επιθέτων 
τούτων δι' έπικρατήσεως τής παραγωγικής καταλήξεως ·ινος, δηλωτικής Ολης ή χρω
μάτων : περικεφαλαίας χρυσίνον Κιθ. 59, χρυαίνον κυματισμού TE 261, σιδηρίνας ϋ'ύρας 
TE 246. 
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Κατ' έπίδρασιν της δημώδους απαντούν επίθετα είς ·ένιος (ξυλένιοι στύλοι ΣΠ 20) 
*ικος αντί -ικος [Ά&ήναι τούρκικοι ΠΕ 39, αΰϋ-άδικο νφος ΠΕ 52), -ερος (σουβλερούς ήλιους 
Κάτ. 179), ·άτος (ιερείς μας ol γενάτοι ΠΧ 211) 'ωτος (ξεσκούφωτο κεφάλι ΠΕ 55). 

Επίθετα μέ παραγωγικάς καταλήξεις έκ της αρχαίας απαντούν είς εορείαν κλί< 
μακα' είς -ιμος : κάρπιμος βίος ΠΕ 105* είς -ικός : ονικα'ι αγέλαι (=άγέλαΐ ÖVQV) Μέν. 
275' είς >ώδης : όδον ελικώδη Χ. Γρ. 99, φρονήματα άνδρώδη ΠΕ 106' είς ~ις : Πελοπόν
νησος αποστάτις TE 229, άλήτις 'Ελλάς Β 125" είς -εινός : κόρη πο&εινή TE 253' είς -ωπός · 
ροδωπος ορίζων Περ. 168' είς ·υς : ενδακρυς ή νύμφη Ποί. 57, σύνοφρυς δ ξένος AM 185' 
είς -ης : εναγούς αηρίον AM 192, όπλολαμπής στρατός Μεσ. 121" είς 'ως : αμφορέα έμπλεων 
ΙΣΣ 267, άνάπλεως εισέτι δλος άγιωσύνης πνέει μϋρον Β 124' είς -εις : αφυρόεις μύδρος 
1ΣΣ 268, ιμερόεις γέλως Β 124' είς -τωρ : παντοκράτορ πνεύμα Βαλ. 63' είς ·τός : πουη-
τον άγαλμα Π-Ο 92, γονατιστός αρχίνησε BOTO. 154" είς -τέος : εις την αΑελπισίαν του 6 "Ελ' 
λην φοβητέος Καρ. 132, περιφρονητέοι Περ. 114' είς -μων : αΐδήμων Ουρανία Π Ο 91, περι-
ΐπτατ έκεΐ πολυαίμων Χ. Γρ. 102' είς -αιος '. ζωήν άκμαίαν Π Ο 94' είς ·ειος : ΰνήσκουν αν
δρείοι Χ. Γρ. 102' είς 'ων : σώφρον ήϋ·ος Π·0 91, την αλαζόνα χαίτην τον Βότσ. 147" είς 
•ινος : σαπφείρινοι κάμποι Χ. Γρ. 103, ραδινός Πυγμαλίων Π·0 92" είς -ωτός : είς δρόμον 
πτερωτον Κυν. 80' είς -ήρης : ξιφήρης προβαίνει Χ. Γρ. 100, μονήρη τινά στάχυν Βότσ. 105" 
είς -ρός : οδυνηρά τοϋ μαχητού ταράσσονται τα χείλη Μεσ. 113' είς 'λέος : με βλέμμα φρικα· 
λέον Μεσ. 113. 

Β' . Ρ ή μ α 

1. Το βοηθητικον είμαι. 

Kai το ρήμα τούτο λόγω της συχνής χρήσεως παρουσιάζει ποικιλίαν σχημα
τισμών : 

*13 ν ε α τ ώ ς 

α' ένίΚ. : είμαι Περ 136. 
β' > είσαι Ποί. 8, ει ΑΡΡ 94. 
γ ' » εϊνε AM 190, είναι Στ. Π. 239. 
α' πληθ. : εΐμε&α Κιθ. 30, εΐμασ&ε Π Ε 45. 
β' » εΐαϋε Περ. 61. 
γ ' » είναι Κιθ. 59, είσιν Περ. 161. 

Παρατατικός 

α' ένικ. : ήμουν Καρ. 154, ήμην Περ. 134. 
β' » ^σον* Β 132, jytro ΛΠ 285, 
γ ' » ήτο TE 238, ήτον προ φωνήεντος (ήτον Ισως) Κιθ. 11, προ συμφώνου 

(ήτον λέγει) Περ. 125, ήταν ΠΧ 213, ^ravs Πέρδ. 57, ην ΑΦ 154. 
α' πληθ. : ήμε&α Ό δ . 101. 
β' » Jjö#e Κιθ. 42, εΐσ&ε Κΐθ. 64. 
y' > ήταν Μέν. 268, rçaav Β 130. 
Ή διττονράφησις του y' ένικου του ένεστώτος επεκτείνεται καΐ είς τον μέλ

λοντα : ûà εϊνε Κυμ. 187, &à είναι ΠΕ 96. Είς τήν προστακτικήν απαντούν καΐ τύποι 
της αρχαίας : «σο Περ. 170, ΑΦ 166, έστω Περ. 171, ΔΠ 245, άλλα καΐ ας είναι ΠΕ 84, 
εστε Μερ. 167. Όμοίως μετοχή ονσαν ΑΦ 156 κλπ. 

2. Αΰξησις. 

ΑΙ αρχαϊστικοί τάσεις των ποιητών της 'Αθηναϊκής Σχολής έπιβεβαιοΟνται καΐ 

11 
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είς το κεφάλαιον τούτο δια της συντηρητικότητος τήν οποίαν εμφανίζουν έναντι της 
αυξήσεως συλλαβικής ή χρονικής επί απλών ή συνθέτων ρημάτων. Έ ν τούτοις, κατά 
τα πρώτα £τη τουλάχιστον επικρατεί σάλος οφειλόμενος είς τήν εύρεΐαν χρήσιν της 
δημοτικής προ πάντων είς τήν σατιρικήν ποίησιν. Οοτω, παραλλήλως προς τους κανο
νικώς ηοξημένους τύπους, απαντούν καΐ άναύξητοι κατά τα Ισχύοντα είς τήν κοινή ν 
νεοελληνικήν ί1)· 

α' Συλλαβική. 

Π α ρ α τ α τ ι κ ό ς : Και το ατόμα του γλνκείαν μοσχοβόλει άν&οσμίαν Κιθ. 11, 
σιωποΰαεν ΠΧ 191. 

" Α ό ρ ι σ τ ο ς : γυμνώ&ηααν Κιθ. 66, πήγε ΠΕ 41, έκτραχηλίσ&ην ΠΧ 210, εμβί-
βαοα TE 296, ενδύ&η Καρ. 142. 

β' Χρονική. 

Π α ρ α τ α τ ι κ ό ς : άριΰμοϋντο Κιθ. 71, εδρευον Περ. 160, άπαντώντο Κάτ. 177. 
' Α ό ρ ι σ τ ο ς : αίσΰάν&ητε Καρ. 136, εγγισα Σ Π 36, αύξησαν "Οδ. 119, κατά· 

ράσ&η ΠΧ 217. 
Εις τα σύνθετα ρήματα ή εξωτερική αοξησις είναι λίαν συχνή, ίδία κατά τήν 

πρώτην περίοδον : σ' επερίπλεξα Κιθ. 58, εσυντρίψαμεν Περ. 113, επρόκρινα Kap. 132r 

εσνμψι&ύριζαν TE 296, επροστρίψατε Περ· 131, επροτίμηαε ΤΛ 37' σπανίως άπαντ§ έσω' 
τερική καΐ εξωτερική αοξησις : εκατήντησε Μέν. 274. 

3. Θεαματική Συζυγία. 

α' Χρόνοι. 

Τήν σημαντικωτέραν θέσιν μεταξύ των χρόνων κατέχει Ô ένεστώς, Ιδία άπό πλευ
ράς σχηματισμών μέ βάσιν τήν νεοελληνικήν γλώσσαν. Οοτω, παραλλήλως προς τ ά 
έκ τής αρχαίας ελληνικής παραδεδομένα, ευρίσκομεν καΐ τύπους ανήκοντας άποκλει-
στικώς είς τήν δημώδη νεοελληνικήν απάνω ΠΕ 40, βάνω(βαίνω κατ* έπίδρασιν του βάλ
λω (') ΠΕ 53, χαλνώ ΠΕ 55,γερνοΰν Σπ.—Κ 270, βγάζει Σπ.—Κ 271, στέλνει Σπ.—Κ 270, βγά
νω Σπ.—Κ 273, αστράφτουν Σπ.—Κ 273, ανάφτω Σπ.—Κ 273, δαγκάνω Σπ.—Κ 276, γυρνάω 
Σπ.—Κ 272, ρίχνω(ρίκτω(ρίπτω Σπ.—Κ 271 (·), γδαίνω Σπ.—Κ 274, χτυπιέμαι Σπ.—Κ 
272, κλειέμαιζκλείω, κλείομαι κατ' έπίδρασιν των περισπωμένων ρημάτων (*) Τφ. 64, 
βαριοΰμαι ΣΠ 35, αυλλογοΰμαι ΣΠ 36. 

ΕΙς το y' πληθ. πρόσωπον τής ενεργητικής φωνής άπαντ§ μεγάλη ποικιλία κα
ταλήξεων : ρωτούν Γ 279, τρώνουν (=τιτρώσκουν) Καρ. 149, ρωτάνε Γ 279, δαγκαν Σπ.—Κ 
271, ανάφτουν Σπ.—Κ 273, βοσκούνε Πέρδ. 57, ελληνίζουσι Καρ. 137, συντρέχουσιν Καρ. 
131, αατοναι ΣΠ. 22, φωναακοϋαιν Κάτ. 182, χαιρετώσι Κιθ. 80. "Ομοίως είς τό y' πληθ. 
πρόσωπον τής μέσης φωνής : χάνουνται ΠΕ 66, ακούονται Βότσ. 171, κολνοΰνται ΠΕ 83, 
κλειένται Τφ. 64, άγρυκένται Τφ. 64. 

1) Κανονικώς ή αΰξησις παραμένει μόνον δταν τονίζεται, ήτοι είς τους τρισύλλαβους 
τύπους xfjg ενεργητικής φωνής καί σπανίως είς περιπτώσεις κατά τας δποίας επιζητείται εδ· 
φωνία ή σαφήνεια' Ιδ. Μ. Τριανταφυλλίδη, Νεοελληνική Γραμματική (τής δημοτικής), Έ ν 
•Αθ-ήναις 1941, σελ. 320—321. 

2) 16. Γ. Χατζιδάκι, έν c'Aa-ip?» τόμ. 22, σελ. 232 κέξ. 
3) Κατά τόν Μ. Φιλήνταν ρήχνω έκ τοδ αορίστου ερρηξα. "Ιδ. Μ. Φιλήντα, Γλωσσογνω-

σία καί Γλωσσογραφία Ελληνική, "Αθήναι 1924, τόμ Β', σελ. 16. 
4) *Ιδ. André Mirambel, Grammaire du grec moderne, Paris 1949, σελ. 142 κέξ» 
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Τήν αοιήν ποικιλίαν σχηματισμών εμφανίζει καΐ ό παρατατικός : "Ενικός αρι
θμός, α' πρόσ. : έκραζα Κιθ. 19, μπορούσα Σ π 41, επετοϋσα ΠΕ 67, ειχον ΣΦ 249, ώδήγονν 
Κιθ. 19, επέρων AM 194, έφανταζόμην Μέν. 303, παρηγορούμην Κιθ. 40, καμαρόνομουν Κιθ. 
39, εκά&ουμουν ΣΠ 32, εν&υμούμουν ΠΕ 101* β' πρόσ. : εξύπνας ΠΕ 71, ενο'ε«? Περ. 135, 
sjrAai'äöo Ποιή. 101, συνα<σ#ά»Όΐ> Περ. 167, φαντάζονσονν ΠΕ 68' y' πρόσ : ήκόντιζεν ΔΠ 
στρ. 3, διεύ&υνε Β 130, ήδυνάτει AM 210, επέρα TE 277, ερρίκνου ΔΠ στρ. 4, «uravràro 
Περ. 128, εοειόνταν ή χλόη Τφ. 64. Πληθυντικός αριθμός, α' πρόσ. : εΐχαμεν Kap. 133, 
ήκολουυονμεν ΠΕ 109, εδεχόμε&α ΠΕ 109, χαιρόμασ&αν ΣΠ 29' β' πρόσ. : girare Kap. 134, 
εφέρετε Kap. 137, ενικατε Περ. 163, ε<5«ίχπ;εκ Περ. 115" y' πρόσ. : άπεσκότιζαν Περ. 
136, άνεβλάοτανον Περ. 113» ανι^ουν ΠΕ 109, έτρεμαν Τφ. 64, σκορπιόνταν (ol στά
λες) Τφ. 64. 

Etc τον μέλλοντα δυνάμεθα \ά διαπιστώσωμεν τρόπους σχηματισμού προγενε
στέρους του θά+ύποτακτικί). Ό χρόνος οδτος διακρινόμενος είς τήν νέαν έλληνικήν είς 
πρώτον (έξ ένεστωτικοΰ θέματος) καΐ δεύτερον (έξ άοριστικου θέματος) προήλθεν, ώς 
γνωστόν, έκ της περιφράσεως &έλω ΐνα)&έλω νά)&ε νά)ϋ·ά-\-νποτακτικ^ ('), σπανίως δέ 
άπαντα" είς τον γραπτόν λόγον καΐ δια περιφράσεως αποτελούμενης έκ τοΟ Μλω καί 
το0 άπαρεμφατικοΰ τύπου του ένεστώτος δια τόν πρώτον καί τοΟ αορίστου δια τον 
δεύτερον ('). ΕΙς τα κείμενα της "Αθηναϊκής Σχολής ευρίσκονται έν αφθονία τύποι 
ανταποκρινόμενοι είς τους ανωτέρω σχηματισμούς, ακόμη δέ καί παραδείγματα τοΟ 
άρχαΐκοΟ μέλλοντος* δίά τοΟ ûè νά : &ε να κάυουνται Κιθ. 22, ϋ·ε να ερχωνται Kap. 145, 
ϋε να σε τιμωρήσουν Μέν. 272, &ενά σέρνεσαι Ά χ . Π 278, ϋ·ενά κόψης Μ. Δοξ. 7' δια 
τροπής τοΟ &ε είς Μ, ήτοι &à νά : #à va κά&εσ&ε ΠΕ 67, ϋ·ά va γένη ΠΕ 58, #à ¥ άντα-
μειφ&ήτε ΙΣΣ 267" δια τοΟ ϋέλω καί άπαρεμφατικοο τύπου : &έλονν θυμιάζει ΣΠ 30, 
&έλω απατήσει Kap. 131, Μλει βλέπει Κιθ. 42, &έλονν εξυπνήσει ΠΕ 116' διά τοΟ μέλλω καί 
βουλητικής προτάσεως : μέλλει να ξε&άψη ΠΧ 197, μέλλεις να ελευθέρωσες Kap. 140* διά 
του &ά : #à κά&ουνται Κιθ. 22, &à άυμιάζη ΠΕ 77, ûà σφαζώμεαα Kap. 143, #à διονμεν 
Κιθ. 15, ûà δι0ς ΠΧ 219' δια μονολεκτικού αρχαϊκού μέλλοντος : ρεύσεις Περ. 116, άψό-
με-&α Ποί. 69. 

Είς τό β' ένικόν πρόσωπον τοΟ ενεργητικού ένσίγμου αορίστου απαντούν έκ πα
ραλλήλου τύποι είς -σας καί ·σες : εζήτησας Μερ. 162, εδυαας ΛΠ 283, άπέρριψας Μέν. 
268, άνέκραξας Β 129, έπλασες Κιθ. 56, έτρεξες Περ. 114, έσκαψες *Οδ. 87. Τα αυτά παρα
τηρούνται καί είς τό β' πληθυντικόν πρόσωπον : εσφάξετε ΠΧ 195, είσήξατε (=είσηγά-
γετε) Κάτ. 177. Είς τό y' πληθυντικόν πρόσωπον έ'χομεν επίσης ποικιλίαν σχηματι
σμών : εχώριααν Στ. Π. 232, εδακρύσαν ΜΠ 25, θάψανε Βωμ. 112. 

Ό ενεργητικός αόριστος β' παρέχει επίσης πολλά παραδείγματα τροπής τοΟ θε
ματικού φωνήεντος ο, ε είς α κατ* έπίδρασιν τοΟ ένσίγμου αορίστου. 'Ενικός αριθμός, 
α' πρόσ. : έβαλα Κιθ. 40, εϋρα ΣΠ 23, εδραμα Κάτ. 178. Πληθυντικός αριθμός, α πρόσ. : 
εμά&αμε Βωμ. 112. εϊδαμεν Περ. 13Γ β' πρόσ. : κατεφάγατε Κάτ. 178, ηρϋ-ατε ΤΛ 60' γ ' 
πρόσ. : συνέφυγαν Κιθ. 16, έπαυαν Σπ. 23. 

Τήν αυτήν είκόνα παρέχει καί ό παθητικός αόριστος α' καί β'* αρχαϊκοί τύποι : 
απεναρκώ&ην ΠΕ 108, εγεύ&ην Περ. 116, επευχή&ην Kap. 153, εαμικρΰνϋ-ης ΠΠ 254, ετάκης 
Β 125, επαχύν&η Κιθ. 19, εφάνϋ-η Κιθ. 11, ερράγη AM 197, διηρέ&ημεν Κιθ. 25, εοφάχ&ημεν 
ΣΠ 30, άνέγνωμεν ΤΛ 39, ήλλάχ&ησαν Ποιή. 40, εφάνησαν ΤΛ 28, υπεγράφησαν ΤΛ 45' 
νεοελληνικοί τύποι : έκοιμή&ηκα Κιθ. 11, εϋρέ&ηκα Περ. 116, κατεΰραύσ&ηκε Κιθ. 25, 
επιασΰήκαμε Π Ε 47, διάβηκε Γ 280, γράφηκε ΠΕ 43, εδεχΰήκαμεν ΠΧ 205, εφανήκαμεν Π Ε 

1) *Ι8. Α. Mirambel, Ινθ·. αν., σελ. 126, σημ. Ι. 
2) ΊΟ. 'Αχ. Τζαρτζάνοο, Νεοελληνική Σόνταξις, Έν 'Αθήναις 1946, Ικδ. β', τόμ. Α', 

σελ. 270, σημ, β', καί 276, σημ. α', β\ 
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40, χαρήκετε ΠΕ 40, βοντηχτήκετε Π Ε 65, απαντήθηκαν ΠΧ 194, νεκροκλείσθηκαν Ό δ , 86, 
ετινάχ&ηκαν ΠΧ 201. Σπανίως άπαντφ καΐ ô μέσος αόριστος α' και β' της αρχαίας : 
ήρξατο ΤΛ 23, JysVero ΤΛ 23, άλλα εγενήκαν Μέν. 296. 

Έκ των συντελικών χρόνων ή χρήσις τοΟ παρακειμένου είναι εξαιρετικώς σπα
νία περιοριζόμενη είς ολίγους αρχαϊκούς τύπους, ώς π. χ. τετέλεσται Π-0 96, ΤΛ 54, 
προώριαται "Αγ. 117 κλπ. 'Αντιθέτως δ Οπερσυντέλικος χρησιμοποιείται συχνότατα, διότι 
δια της επεμβάσεως του χρόνου τούτου δυνάμεθα να καταδείξωμεν το παρωχημένον 
τελεσθείσης ενεργείας έν σχέσει προς άλλην παρελθοΟσαν ένέργειαν (·), ήτοι ό χρόνος 
οδτος άπό απόψεως δηλώσεως τοΟ χρονικού σημείου εξυπηρετεί απολύτως, έν αντιθέσει 
προς τον παρακείμενον, ό όποιος ευκόλως κατέστη δυνατόν να ύποκατασταθη άπό τον 
αόριστον, έφ' οσον ή διαφορά ποιοΟ ενεργείας μεταξύ παρακειμένου και αορίστου δέν 
είναι πλέον σαφής (9). Ά π ό πλευράς σχηματισμών ό ύπερσυντέλικος άπαντ§ μόνον &ίς 
νεοελληνικούς τύπους : εϊχα σώσει TE 243, είχες βάλει ΠΕ 65, είχε χαρίσγ] Ποί. 17, ητον 
αφαλιαμένος ΠΧ 191, εΐχον μάθει AM 195, είχαν πυρακτώσει ΠΧ 199 κλπ. 

β' Εγκλίσεις. 

ΚαΙ είς τάς λοιπάς εγκλίσεις παρατηρείται παρομοία εΐκών προς τήν όριστικήν. 
Οοτως, ή υποτακτική παρέχει έκ παραλλήλου τύπους της αρχαίας καΐ της νέας ελλη
νικής τόσον είς τον ενεστώτα δσον καΐ είς τον αόριστον, ένφ ή Ιλλειψις του παρα
κειμένου είναι καΐ ένταοθα Ικδηλος. 'Αρχαϊκοί τύποι : δταν στοιβάζηται ΔΠ στρ. 16, 

φεύγωμεν Καρ. 147, φύγωμεν Περ. 124, πηγαίνωμεν Καρ. 161, μη φέρητε Σον. 73' νεοελ
ληνικοί τύποι : να χολοακάνω Κιθ. 40, m χαϊδεύουν Κιθ 19, να γενούν ΠΕ 56, να εκβοϋν 
Μέν. 268, να ουνοδεύωσι Μ. Δοξ. 21, να μιμη&ώαι ΣΠ 19, ν' άπαντώσι ΣΠ 19. 

Ευκτική, αρχαϊκοί τύποι : μή γένοιτο Καρ. 163, δ θεός μη τοϋτο δώσοι Περ. 136. 
Δία τοΟ εΐ&ε νά '. είθε να πλεύση με καλό ΣΠ 24, ειθ' δ έρως μου να ζήσχ) Περ. 135* δια 
τοΟ άμποτε, αμποτες νά '. άμποτε να ήσαν σκύλοι ΠΕ 100, άμποτε να φλογιοθΐ)ς TE 273, 
αμποτες να χάσουν ΣΠ 30" δια του να καΐ παρωχημένου χρόνου οριστικής επί ευχής 

ανεκπλήρωτου : "Ω το εσχατον καί δΰον φως να ήμην του ηλίου, η αναίσθητος να ήμην πέ
τρα του νεκροταφείου ! Περ. 137. 

Εις τήν προστακτικήν Εχομεν επίσης ποικιλίαν σχηματισμών. 'Ενεργητική φωνή, 
ένεστώς : πλέε Κιθ. 57, θάρρει ΑΦ 160, αίγα Περ. 169, μέτρα Καρ. 136, τύλιε Καρ. 156t 

διάβαλλε ΠΕ 106, ζήθι ΠΕ 112, ας καίχι ΠΕ 103, ας παριστάνε Κιθ. 36, ζήτω ΠΕ 112', 
περάτε Μεσ. 114, ας τοξεύωσι Κιθ. 36. "Αόριστος : στόλισε Κιθ. 35, αρχίνησε Ποι. 32, γο
νάτισαν Καρ 142, κύψον Μ. Δοξ. 18, κατάατειλον AM 186, τάχυνον Π-0 110, είπε Περ. 138, 
ελθε ΑΦ 159, βάλε Ποί. 32, ενεγκε Β 132, μετάβαλον ΔΠ στρ. 87, ας κενώαγ) Κιθ. 13, ας 
εμέστ) Β 132, επανελθέτω TE 278, ΐδέτε ΠΕ 44, Ίδέστε Γ. Παρ. 257, δέτε Σπ.—Κ 273, 
πήτε Ι Σ Σ 267, είπατε Περ. 155, πέστε ΠΕ 51, κυκλώσατε Κιθ. 48, τρέξετε Κιθ. 46, δοκιμάστε 
ΠΕ 41, ξεχωρήστε ΠΕ 103, ας πάγουνε ΣΠ 30, άς πάγουν Μέν. 269, άς πάν Γ 279, ας 
άνάψωαι Περ. 122. Μέση φωνή, ένεστώς : κάθου Κιθ. 27, ενφραίνου Καρ. 166, σκέπτου 

Ά γ . 118, ακω (=άκου) Μεσ. 116, ενθυμοϋ Κιθ. 80, προηγοϋ Καρ. 138, φόβου TE 273, 
μή λυπήααι Περ. 137, άς χύνεται Σον. 74, σεβάζεαθε Μερ. 167. 'Αόριστος : γένε (=γενοΰ) 
Κιθ. 11, άποτάνσου Κιθ, 69, ενδύσου Καρ. 166, ξεκουμπήσου ΠΕ 83, να δεχθ^ς Καρ. 138, 

1) Ί δ . Η. Seiler, §ν9·. αν., σελ. 148. 
2) Ή βασική διαφορά μεταξύ παρακειμένου καί αορίστου κατ« τον Seiler Εγκειται είς 

τό δτι είς μέν τον παρακείμενον υπάρχει σύνδεσμος δποκειμένου καί ενεργείας είς δέ τον dopi* 
στον δχι, ήτοι καθαρά λειτουργία τοδ αορίστου είναι ή διαπίστωσις απολύτων πράξεων άνευ 
συμμετοχές του υποκειμένου είς τήν ένέργειαν' Ιδ. Η. Seiler, Ινθ·. άν,, σελ. 74. 
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μη yévjjç Περ, 141, πρόσδεξαι Ι Σ Σ 268, Β 129, δέξαι ΛΠ 283, ας γένη Κιθ. 80, ας τιμώ' 

ρη&η Π Ε 40, ας δργισ&η ΛΠ 284, μακρυν&ήτε Καρ. 131, άποκρι&ήτε ΠΕ 118. 

Εις τήν δυνητικήν είναι συχνοί ol σχηματισμοί δια του παρατατικού του &έλω 
μετ' άπαρεμφατικοΰ τύπου ένεστώτος ή αορίστου ή δια τοο #à μετά παρατατικού ορι
στικής : η&ελον σταυρώσει Κάτ. 182, η&ελες φλογίζει Περ. 118, η&ελεν εκκενώσει TE 238, 
ή&έλαμεν χαρονμεν (αντί χάρη) Μέν. 268, ϋ·ά εφ&όνει, #à ε&ελγον ΛΠ 285. 

γ' Άπαρέμφατον — Μετοχή, 

Παρά τον γλωσσικόν άρχαΐσμόν των, ol ποιηταΐ της 'Αθηναϊκής Σχολής δέν 
έτόλμησαν να χρησιμοποιήσουν το άπαρέμφατον, περιορισθέντες εις τήν γνωστήν άνά-
λυσιν αύτοο είς είδικήν ή βουλητικήν πρότασιν καΐ χρησιμοποιήσαντες τούτο etc έλα-
χίστας περιπτώσεις, πάντοτε έ*ναρθρον καΐ οπό εννοίας ανάλογους τής μέχρι καΐ σή
μερον διατηρήσεως αυτού, ώς π. χ. rò είναι μας ΣΠ 30, rò ζην AM 209 κά. 

"Αντιθέτως ή μετοχή έχρησιμοποιήθη ευρύτατα, προφανώς καί δια λόγους μιμή
σεως του κλασσικού οψους, τούτο δέ ώδήγησεν εις τήν παράθεσιν πλείστων σχηματι
σμών άντιπροσωπευόντων τόσον τήν άρχαίαν δσον καί τήν νέαν έλληνικήν. 'Ενεργη
τική φωνή, ένεστώς ·' πανηγυρίζων ΠΕ 103, εξερενγόντων Kap. 155, κόπτουσαν ΠΧ 191, 
κλαϊον πλή&ος Π Ε 75, αιωπώσα Περ. 121, κλονουμένης T E 268, άσπαίρουσα Περ. 123» 

θρηνώντας ΠΕ 95, λαμποκοπώντας ΠΧ 193, φθάνοντας Μέν. 276, σφάζοντας TE 229 (')t 

'Αόριστος : μείνας K a p . 154, προσάψας Π Ε 72, τανύαας Κάτ 177, κνψασα ΠΧ 177, εμβάς 

Kap. 155, άποπτάς Περ. 163, πεσόντες Π Ε 113, φνγόντα T E 231, φαγών Ποί. 67, φϋάς ΑΒυζ. 

29. Π α ρ α κ ε ί μ ε ν ο ς : προβεβηκνΐαν Περ. 171, συνειδος AM 187, κεχηνώς ΑΦ 170, πεπτωκνίας 

ΑΒυζ. 19, κεκνφώς ΑΒυζ. 25, κατεσκληκος φάσμα Ποιή. 46. Μέση φωνή, ένεστώς : γης 

κλονονμένης TE 268 : Μέλλων : γενηοομένην άλλαγην Μέν. 300, 'Αόριστος : πληγείς AM 

182, αμνδρω&έντα Περ. 121, φανέντες Κάτ. 179 Παρακείμενος μετ ' ά ν α δ ι π λ α σ ι α σ μ ο υ : 

τεϋρνμματισμενα Κιθ. 52, πεφλογισμένα όμματα Π ε ρ . 138, εντετυπωμένη Μέν. 277' άνευ 

ά ν α δ ι π λ α σ ι α σ μ ο υ : δεμένοι Kap. 132, βαμμένος Π Χ 191, κρυμμένον Κάτ. 177. 

δ' Συνηρημενα είς ό ω . 

Ή κατηγορία τών ρημάτων τούτων ήρχισε νά διαμορφώνεται είς ώνω ήδη άπο 
του Γ' ή Δ' αιώνος μ. Χ. (8) όρμηθεΐσα άπο του θέματος του μέλλοντος καί αορίστου, 
ήτοι κατά το σχήμα δηλώσω, εδήλωαα έσχηματίσθη ένεστώς δηλώνω, Μνθα τό·ν·εύφω· 
νικόν (8). Έν τούτοις ό παλαιός σχηματισμός διατηρείται ακόμη καί σήμερον είς τήν 
καθαρεύουσαν, τούτο δέ καί μόνον άρκεΐ, δια νά άναζητήσωμεν τήν ϋπαρξιν παρομοίων 
τόπων καί είς τα αρχαΐζοντα κείμενα τής "Αθηναϊκής Σχολής, είς τα όποια πράγματι 
ol τύποι ούτοι απαντούν έν αφθονία : πληροί Καρ. 143, εχρναον AM 181, εβεβήλου Β 
131, εακηνουν TE 225, εκνρτονν ΑΦ 154, δταν αννενοΐ Περ. 116, να δίκαιοι TE 265, ΰα 

δηλοΐ ΒαΧ. 67, επεκνροντε Καρ. 134, παγιονσι Περ. 158, νψοϋμαι Κιθ. 46, êà νψοϋνται Κιθ. 

42, προσηλοννται Περ. 127, ενεκροντο AM 200, περιχρναοϋνται Καρ. 166, εξοικειοννται Ποί. 

8. *Εν αφθονία επίσης απαντούν καί τύποι εις -ώνω είς κείμενα παρέχοντα δημοτι-
κήν ή καθαρεύουσαν γ λ ώ σ σ α ν : εύκαιρώνω (άρχ. εύκαιρέω) ΠΕ 66, καρφώνει Κάτ. 179· 

ερρίγωνεν Καρ. 149, υψώνει T E 225, νεκρώνει AM 182, ανυψώνει Μεσ. 117, μαγγανώνεΐ 

Καρ. 155, να υψώνεται Κιθ. 67, ώρ&ώνετο Καρ. 136. 

1) Δια τήν μβτοχήν βίς .οντάς (-ώντας) παραγομένην αποκλειστικώς έκ του ένεστωτικου 

θέματος ιδ. Ά χ . Τζαρτζάνου, Ν. Σ., §νθ. άν., σβλ. 329—330, σημ. 1. 

2) "Ιδ. Γ. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, Έ ν 'Αθήναις 1905, τόμ. Λ' 

σβλ. 290. 

3) Ί δ . Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, ίνθ. av., σβλ. 631. 
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4. Άϋέματος Συζυγία. 

"Ηδη άπο του δευτέρου ήμίσεος του Δ' at. π.Χ., ήτοι άπο της ενάρξεως της 
"Αλεξανδρινής ή 'Ελληνιστικής Κοινής, ή άθέματος συζυγία είχεν ύποκατασταθή ύπο 
εοκολωτέρων σχηματισμών ('). σήμερον δέ, εξαιρέσει μερικών καταλοίπων άπαντώντων 
αποκλειστικώς είς τήν μέσην φωνήν, ουδέν στοιχεΐον τής συζυγίας ταύτης άπαντφ δχι 
μόνον είς τήν δημοτικήν, άλλα καΐ είς τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν. Οοτως, οί πα
λαιοί άθέματοι ρηματικοί τύποι μετεσχηματίσθησαν συμφώνως προς τα φωνητικά καΐ 
μορφολογικά δεδομένα έκαστης εποχής καΐ σήμερον £χομεν αντί τΙΦημι &έτω, αντί δί· 
δωμι δίδω ή δίνω, αντί ΐστημι ατήνω καΐ είς τήν μέσην διάθεσιν στέκω έκ του παρακει
μένου έ'ατηκα (3) Kai στέκομαι (έκ τθ0 στέκω), αντί αφίημι άφίνω (αφήνω) κλπ. Έν τούτοις 
al άρχαΐστικαΐ τάσεις τής 'Αθηναϊκής Σχολής, ώδήγησαν τους ποιητάς είς τήν χρήσιν 
πλείστων τύπων τής άθεμάτου συζυγίας Ιδία είς τήν προστακτικήν καΐ τήν μετοχήν, οί 
οποίοι πολλάκις τίθενται παραλλήλως προς τους σχηματισθέντος τύπους είς τήν αυτήν 
ποίητικήν συλλογήν. Αρχαϊκοί τύποι, ΐστημι : κατέστης Περ. 119, αποκατέστη Ήλ. Κ. 
241, νπέατημεν Κιθ. 56, στή&ι Β 131, στάς Περ. 161, εξαναστάς TE 231, στάσα AM 160, άν· 

τιστα&εν Κιθ. 56, προεστώτες TE 227' τί&ημι : προσέΰηκε ΤΛ 35, επέϋ·ετο Ποί. 66, νπό&ες 

Ποί. 12' ΐημι : αφες Κιθ. 29, αφετε Ποί. 11, άφηκας Κιθ. 69, άφήκε ΤΛ 38, άφήκεν ΚΙΘ. 58, 

άφήκαν (=άφεΐσαν) ΠΕ 85 ('), αφέΰη Σ Π 24, αφέντες Περ. 163, άφείς AM 154, άφειμένον 

Περ. 151, άφειμένα T E 258' δίδωμι : δος Ποί. 13, AM 191, δότε Κιθ. 43, παρέδωκας Κιθ 66, 

εδωκεν ΤΛ 54, παρέδωκεν Kap. 135, εδώκαμεν (=εδομεν) Kap. 134, ΤΛ 32, έδωκαν ΤΛ 38, 

δίδονται ΠΧ 193, εδό&η ΤΛ 40, ενδονς Α Βυζ. 40, προδονσα Π — Ο 95 ' λ ο ι π ά ρ ή μ α τ α : κά· 

ΰημαι Κιθ. 26, κά&ηται TE 248, εκα&ήμην Κιθ. 60, κάΰηνχαι Κιθ. 34, κείνται T E 228, 

εμίγννντο Μεσ. 120, καυημένην Κιθ. 46, κρεμαμένην Κιθ. 47, είδότες ΤΛ 33, αννειδότος ΤΛ 

109. Μετεσχηματισμένοι τύποι, κ α τ ά τ ά π ε ρ ι σ π ώ μ ε ν α (4) : κερά (=κεράνννσι) Περ. 161, 

παριστώσιν Περ. 157, καΰίστων Περ. 173, κα&ίατα Κιθ. 70, παριστά ΠΕ 76, κα&ιστών Κιθ. 

26, παριατων Σ Π 28" λοιποί μετασχηματισμοί : ομνύω Kap. 150, δείχνεις Σ Π 27, πήγεις 

(=πήγννς) Περ. 151, σ/νε* Ποί. 18, δίδει Σ Π 20, προδίδει Σ Π 25, άφίνει Περ. 133, δμώνει 

(=ομννσι) Ποί. 36, εμπήγει [=έμπήγνυσι) AM 202, παριστάνει (δ) Κάτ. 179, όμννομεν K a p . 

166, o<ptVow Σ Π 25, ίίίουσί Βαλ. 68, ίίδουσίν ΤΛ 45, εσ«5α Κιθ. 40, έδιδε ΠΕ 76, εξέδι-

δον (β) ΠΕ 106, ϋά στήσω Κιθ, 43, #α πρόδωσες Π — Ο 95, #ε*ω κατα&ήοει Ποί. 67, #ε7«ί 

δώσε< Β 127, άφησα Kap. 132, έδωκες Kap. 141, άφησε Kap. 154, εδώσαμε Π Ε 71, αν εν* 

δώσγις ΠΕ 51, αν άφήσωμεν Kap. 155, άπό&εσε Σ ο ν . 71, α<ρ<χε (—αφ>ες) Ποί. 17, αφήσετε 

Ποί. 19, άςκ^Γε Κιθ. 32, οόσαιε Π Χ 213, εμπήγονται Kap. 149, στέκω ΠΕ 86, στέκει Κιθ. 57, 

στέκονμαι Σ Π 49, έδίδετο Σ ο ν . 72, #à στα&ώ ΠΕ 116, t?à ·3οι?^ Α. Βυζ. 20, σιε'κα ΠΕ 66, 

στάσου Ποι. 13, #ε'σου Kap. 149, στα&ήτε T E 298, κα&ήστε Σ Π 50, κά#ου (=κά#ΐ?σο) TE 

302, εστή&η AM 208, va παύεσαι Σ Π 26, κάυοννται ΠΕ 47, #8ra>v Κάτ. 181, ομνύων Περ. 

114, #ε'σας TE 256, παραδώσας Kap. 153, προδώαας Περ. 120, δοσμένος Σ Π 28. 

1) 4) '18. Μ. Τριανταφυλλίδη, Νεοελληνική Γραμματική, 'Αθήνα 1938, τομ. Α' (Ίστο. 

ρική Εισαγωγή), σελ. 7, 9. 

2) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Ινθ. av., τόμ. Α', σελ. 315. 

3) "Η παρέκτασις κ έχρησιμοποιήθη και είς τον πληθυντικόν ήδη άπο τής ομηρικής 

γλώσσης' ίδ, P. C h a n t r a i n e , Morpholog ie h i s tor ique d u grec, Paris 1947, σελ. 177. 

4) Και, ή μετάταξις τόδν άθ-εμάτων ρημάτων είς τα περισπώμενα ήτο συνήθης είς τήν 

ίωνικήν διάλεκτον' Ιδ. P. Ghantra ine, δνθ·. άν., σελ. 241. 

5) Το ρήμα ύπο τήν μορψψ ταΰτην απαντφ ήδη είς τήν κοινήν" πρβλ. Πολυβίου 

3, 96, 3. 

6) Τόπος εδιδον απαντφ καί είς τον Ήσίοδον πρβλ. Έ ρ γ α και Ήμέραι, 139. 
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Γ' Π α ρ α γ ω γ ή 

ΕΙς το κεφάλαιον τούτο θα έξετάσωμεν μόνον τάς λέξεις τάς ανταποκρινόμε
νος προς τάς παραγωγικάς καταλήξεις της δημοτικής, διότι είς τα αρχαΐζοντα 2ργα 
απαντούν έν αφθονία δλαι αϊ παραγωγικοί καταλήξεις της αρχαίας. Έν τούτοις, καΐ 
εις τήν δημοτικήν ή παραγωγή είναι πλουσία, Ιδία είς τα σατιρικά ποιήματα καΐ γένι-
κως είς τα ëpya της πρώτης περιόδου. 

1. Ρ ή μ α τ α . 

-ίζω : φαγγρίζει â γιαλός Ποί. 21, λουλουδίζει Γ. Παρ. 259, •&' άνοστίζ]] Γ. Παρ. 278, 

δργανίζει (=οργανώνει) σύνταγμα Κιθ. 31 , πελαγίζονζαι Π Ε 75, κουπάνιζε Π Ε 80, να βροχϋ·ί· 

αετέ (=καταβροχ&ίοετε) Κάτ. 186, ενγενίζουν (—εξευγενίζουν) Μέν. 269, φαφλατίζοντες Μέν. 

270, ρουθουνίζω Μέν. 272, να θεατρία^ Μέν. 273, πουρπούλιζαν (^φτερούγιζαν) Βαλ. 65, 

σελαγίζει Ποιή. 42, να κοσκινίσ^ ΛΠ 202. 

• εύω : διαβόλευε ΣΠ 28, πειρατεύονται Π Ε 92, μυωπεύουν Μέν. 270, να τεταρτεύσγι 

T E 294, σαϊτεύει Ποί. 17, πααηατεύει Ποί. 25, μαϊευϋ-ώμεν ( = ά ς ά π ο λ α ύ σ ω μ ε ν τόν Μάΐον) 

Ποί. 68, ûà τουρκέψουμε Α . Ά ν τ . 273. 

"αίνω : εξεκούφαναν ΠΕ 43, εξεπάρ&ηκαν (=ξΐπάσθηκαν) ΠΕ 44, να ξε&υμάνω ΠΕ 

86, βουβάαου Ποι. 31. 

*ώνω : ξεφαντώνει Συν. 44, χαριτώνει (—χαρίζει) ΠΕ 94, την 'Ελλάδα βρέφος εμισε-

ρωσα (=ϋκθψα εις τήν μέσην) με μίαν πελεκηματιάν ΠΧ 206, είχαν ατακτώαει ΠΧ 199, το 

τραύμα ήγριώ&Α Ποι. 10, στουμπώνει ΠθΙ. 30, κόρωσαν τα ξύλα Ποι. 34, στρουμώνει 

( = σ τ ρ ι μ ώ γ ν ε ι ) Ποι . 53, αν μαχαιρωϋ-fj Α . Ά ν τ . 273. 

'άζω {·ιάζω) : εσταφίδιασα Π Ε 87, εξιππάα&ης ΠΕ 115, εκούρνιασαν ΠθΙ. 22, τη-

ράζει Π. Σ υ ν . 271, κουλουριάζονται Α. Ά ν τ . 274. 

2. Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά . 

'Υποκοριστικά : χειλάκια ΠΕ 42, κουκουτσάκι ΠΕ 91, άσπρουλάκια ( = χ ρ ή μ α τ α , λε-

φτουδάκία) ΠθΙ. 50, ψευτάκος Π Ε 90, διαβολάκος Μέν. 276, καρδίτσα ΠΕ 53, αύγίταα Π Ε 

60, γραμματικούδια ΠΕ 46. 

Μεγεθυντικά : λεβένταρε ΠΧ 203, Κωλετταρον ΠΧ 205. 

Παρώνυμα : ψωρίτης Π Ε 90, χτικιάρης ΠθΙ. 41, καυχησιάρης Π Ε 89. 

Έ ξ επιθέτων : πρασινάδες Β 126, άχνάδα Γ. Π α ρ . 257, άντηλιάδα Β α λ . 67, νοστι-

μάδα ΠΕ 44, φρονιμάδα Μέν. 297, πυράδα, κοκκινάδα ΠθΙ. 34, μαυρίλα ΑΡΡ 6. 

Έ κ ρημάτων : πελέκημα Καρ. 149, κοινωνισμοΰ Κιθ. 57, προσκυνισμον Π Ε 82, κρον-

σ/iòff (=κροΰσΐς) Περ. 121, ερχομον Περ. 152, άπελπισμον T E 267, θα/καμάτων Κάτ. 181, 

πάλματα (=ΤΐαλμοΙ) Ποι. 12. μασήματα Σ ο ν . 73, κρεμάλα Κάτ. 182, σκοτούρα ΠΕ 68, πε· 

λεκηματιαν ΠΧ 206. 

3. Ε π ι ρ ρ ή μ α τ α . 

• α : συχνά Κιθ. 14, σίμα Καρ. 132, αγάλια ΣΠ 21, κατακέφαλα ΠΕ 41, δύσκολα Πορ. 

133, τάχα Κάτ. 182, υστέρα ΠΧ 193. άκαΓόπαυστα Μέν. 270, δπισαάγκωνα T E 250, ιλαρά AM 

204, ανάρια Τ φ . 64, ανάμεσα Μεσ. 121, απαράλλακτα Β 132, γΰρα Σ π . — Κ . 274. 

• ου : κάιου Κιθ. 42, παραπόνου Κιθ. 54, προτού (=πρΟτερον) διαβατήρια μοίραζε στα 

πλήϋ"η Σ Π 20, χάμου Π Ε 39, οπίσου Π Ε 45, ανου κάτου Π Ε 53, επάνου ΠΧ 198, πριχοΰ Γ 279. 
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Δ ' . Σ ύ ν θ ε σ ι ς 

Kol ενταύθα θα γίνη λόγος μόνον δια σύνθετα της νεοελληνικής άπαντώντα 
άλλωστε είς μέγαν αριθμόν κυρίως είς τα Êpyoc της πρώτης περιόδου. 

Προσδιοριστικά : το κΰμα αίματόβαψαν Καρ. 134, πριν καλοανοίξ^ Καρ. 143, το 

αλογό του και τητ γήν δακρύβρεχεν Καρ. 150, άγριογόγγνοε δ πασάς Καρ. 150, κρνφανοίγονται 

ΣΠ 24, συχνο&νμιάζουν ΣΠ 25, κουκουναρο&ρεμμένοι ΣΠ 28, τηγανιτο&ρεμμένοι ΣΠ 31» 

σαρδελόχαρτο ΣΠ 29, ανχνοαυμβαίνουν ΠΕ 50, κρνφοβλέπονν ΠΕ 56, παλωμοϋτσος ΠΕ 63, 

μισοξεζαρώνουν ΠΕ 69, y^wioyAvçx» ΠΕ 80, γραμματείς ούρανοκατεβασμένοι ΠΕ 98, σίδηρο-

δεμένε "Ελλην Περ. 114, ατμοφέρεται Περ. 159, έλαφροκλείων Κάτ. 181, ψενδομητέρα Κάτ, 

182, γενικοψηφία Κάτ. 185, yifc δακρνβρεγμένης Κάτ. 187, ώδοντόκοψεν ΠΧ 202, εσυ^νό-

κραζε ΠΧ 209, καβαλινομαχία Μέν. 275, καβαλινοκτυποϋνται Μέν. 275, λεμονότοοφλαις Μέν. 

277, γα'ιδουροματαούκαις Μέν. 278, τοιμπονκοπατινάδα Μέν. 286, άρχιμηδοκεφαλη Μέν. 302, 

οφικτοβαστάζων T E 229, εβαρυγδούπησε T E 298, τρελλοβοριας Π 01. 39, *>' άγριομαλλώογι Ποί. 

48, ό ^λίος εχαμόγερνε Βαλ. 64, κρυφομιλοΰν Γ. Παρ. 259, γλεικοσείσ&ηκαν Γ 279, rò }>βρο-

καπ«Γά»Ό Βωμ. 12, ψωροφρούρια Μ. Δοζ. 10, ψωρορρωμαίους Μ. Δοξ. 11, νεόφερτος "06· 

85, ν* ακριβομετρήαγι * 0 δ . 87, μελανοβαμμένην Ό δ . 94, συ^ΐΌσΓβνά^βί Ό δ . 98, μοοχοοτάψνλα 

Ό δ . 114, γλνκομιλεϊ Πέρδ. 57. 

'Αντικειμενικά : eJttfdyAtxps Κιθ. 77, εΰνοβασίλιοσαν πόλιν Καρ. 133, ψωμοζητεϊτε Σ Π 

36, ψωμοζήτης ΠΕ 78, θεομπαίχτης ΠΕ 83, #eoû ελλαδοσώοτου Περ. 177, αιματοβρέχει ΠΧ 

196, ν' άλατοοπείργις T E 230, λαού μαχαιροφόρων T E 240, φλεβοπαγώνει T E 261, φωτοχύ' 

της TE 278, κλειδοστόμιασα (=έ*κλεΐσα τό στόμα) Π οι. 23, δακρνπότιοτα Β 124, μαυροφο

ρεμένη πούλια Γ. Παρ. 259, μαυρομάτα Γ. Πο:ρ. 259, ç>Aoj>o<pajOt>£ κλέφτες Π. Σ υ ν . 271, 

χειροκινεϊ "Οδ. 112, μοσχομυρίζουν Συν. 44. 

Κτητικά : <£xr<V μαυροπλέξιδη Καρ. 154, δρακόκαρδος Καρ. 160, φιδογλωοσοϋ ΣΠ 34, 

πυροαίματη ΠΕ 86, λαγόκαρδοι Παλαμηδαι TE 233, μαρμαρόστη&ος T E 234, χαλκόστηάος T E 

281, βαμβακόφρυδον ΠθΙ· 32, χιονόφρυδος γέρων Κιθ. 60, ώχροπρόσωποι AM 205» εκατό· 

κομπον κομπολόγι Ό δ. 87, tj Ζ^να *? βαρύπτερη Ό δ . 92, πραοινόμυρτοι κήποι Όδ> 115. 

Σ υ ν δ ε τ ι κ ά : δ}>δΑ(ίπαί£6? Κιθ. 16, πηγαινοέρχονται ΣΠ 24, λαουτόβιολο ΠΕ 68, κονό'υ-

λομάχαιρο ΠΕ 80, μαυροσκότεινη ΠΧ 216, τρελλοδαιμονισμένο Μέν. 286, άνοιγοκλείων T E 

284, ρλνκυπίκρον Ποί. 13, /«ta βρύση εμ,ουρμουρόκλαιγε Βαλ. 67, παιγνιδοκελαδάει Π Συν. 

272, #ρνσυ<5δίλοί Πθι. 44, νεκρόσβυσε το φως μου Ό 5 . 93, πρασινόχλωμα χείλη Ό δ . 113, 

μαυροκαπνισμενους τοίχους Ό δ . 114, τρεμοσείεται Ό δ . 120. 

Ε'. Λ ε ξ ι λ ό γ ι ο ν 

Ή Αθηναϊκή Σχολή δέν χαρακτηρίζεται μόνον άπό τον γλωσσικόν άρχαϊσμόν 
καΐ τό κατά μέγα μέρος ρομαντικόν περιεχόμενον του έ*ργου της, άλλα καΐ άπό μίαν 
συγγραφικήν δραστηριότητα τοιαυτην, ώστε τό è*pyov λόγου χάριν του Άλεξ. Ρίζου 
Ραγκαβή να δύναται να έξισωθη κατά ποσόν προς τό σύνολον το0 Ιργου των ποιητών 
της Επτανησιακής Σχολής. ΤοΟτο είχε, βεβαίως, ώς συνέπειαν τήν χρήσιν δεκάδων 
χιλιάδων λέξεων, Ικανών δια να σχηματισθη όλόκληρον έλληνικόν λεξικόν, έκ των 
οποίων at παρατιθέμεναι ενταύθα εκπροσωπούν ελάχιστον μέρος. At λέξεις αδται είτε 
ανήκουν etc τήν νεοελληνικήν δημοτικήν γλώσσαν—πολλάς δ* έξ αυτών είδομεν είς τα 
κεφάλαια περί παραγωγής καΐ συνθέσεως—είτε είς τήν έλληνιστικήν κοινήν, είτε 
ακόμη καΐ είς τήν κλασσικήν έλληνικήν ή καΐ όμηρικήν γλώσσαν, ενίοτε δέ είναι πε· 
ποιημένοι ύπ' αυτών τούτων τών αρχαϊζόντων ποιητών επί τη βάσει παρεμφερών κατά 
τό σχήμα ή τό νόημα αρχαίων ελληνικών λέξεων. Έκ παραλλήλου απαντούν είς μι
κρόν σχετικώς αριθμόν καΐ διάφοροι ξέναι λέξεις συνήθους χρήσεως, κυρίως τουρκικαΐ 
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καΐ Γταλικαί ή λατινικαί, περιοριζόμενοι σχεδόν αποκλειστικώς είς τα êpya της πρώ
της περιόδου. 

1. Άρχαΐαΐ έλληνίκαί : τας αγυιάς TE 250, άέναον πυρ Kap. 153, α&λον ΠΧ 214, 
αίμωδίασαν Σον. 73, αίμυλίαν προσευχήν Π-Ο 110, αΐνιγμοί Β 133, αί&εροδρόμον ψνχήν Β 

132, άλάστορας σπαραγμούς TE 241, αλγημα AM 212, άλίπλαγκτον σώμα Β 128, επιβάτης 

άλιάδος Περ. 146, άλουργίδας Περ. 129, αλόη *Ηλ. Κ. 241, άμήτορ βρέφος T E 245, αμέλγων 

Περ. 188, άμοιβηδον ΤΛ 20, ήνδροπόδιοε Περ. 161, ràç ανακυκλήσεις Περ. 165, άναρριπίζον· 

τας TE 246, άναπάλσεων τόνους Βαλ. 63, ά7σ»7 άν&οβόλα ΕΙκ. 173, άνεΐλεν Ποι. 10, άνύεις 

Ποι. 68, απήγξας τους δράκοντας Β 132, άπότισις Kap. 157, απορροφάς βράχους Περ. 167, 

άπόζει T E 253, άροτήρας Περ. 129, άρειότολμος T E 262, αρσεν Π οι. 60, άσκαρδαμυκτι ΣΠ 

22, α σ η μ ί ν ω ν Β 133, attyat ^ί 'ου T E 266, at>£<ö Ποι. 60, ά ^ ϋ ν ΠΧ 211, /îa^at TE 241, 
βάκτρον ΠΕ 117, βαύζει Περ. 129, r»?? βαρβίτον Ποι. 36, βαρυπάλαμον χείρα T E 227, /?»?• 

ρί^λο»' K a p . 166, εβίβρωακον Περ. 166, ròv βουβώνα ΠΧ 209, βοστρύχους ΑΦ 154, βρέμον 

στόμα TE 264, βρυγμον οδόντων AM 202, γαύρους ιππέας T E 283, ρεννά^ας Μέν. 273, y«t-

σον ΑΦ 153, γεραίρει Ποί. 9, ^ερα? ΠΕ 76, row yrçoooff ΑΦ 156, γλαυκού ουρανού ΑΦ 153, 

νεφέλη γνοφώδης Περ. 148, yveti?Of Κάτ. 182, διεγέλων τα αν&η Δ Π στρ. 62, διηπόρει Περ-

124, δαφνηφόροι ΠΧ 194, δαφνόακιον Παρνασσον ΤΞ 244, δείτα« ΑΦ 154, δέλεαρ T E 281, 

<5?̂ ο< π5πο« ( ^ α π ο τ υ π ώ μ α τ α ) Περ. 152, <5ίορω Ποί. 24, δολιχόακιον λόγχην n s p . 168, δόρυ-

κτήτωρ T E 282, δορατοφόρους ΐπποκενταύρους TE 283, δοτήρες ζωής Περ. 141, ^οϋπος ΑΦ 

168, δύστηνος Περ. 173, άνσωπείτα» TE 235. εγγελάοασα ΕΙκ. 164, εγεοσίνους ι?εά Χ. Γρ. 

103, είρκτή Περ. 166, ελατήρ Περ. 132, ελικοδρόμει ( π α ρ α τ α τ . ) T E 224, ελιξις Ή λ . Κ 241, 

ελλαμψις Περ. 72, εμπλεως χαράς ΠΕ 116, ενδακρυς Περ. 149, εξερεύγει TE 224, επεα ΙΣΣ 

269, επιπλανα T E 225, 5ν εϋμοιρήσω Κάτ. 180, ίώπυρον Περ. 119, ζωπυροΰαι Ποί. 43, 

ι?/% Ποι. 64, ήλάκατα Ποι. 58, ήλωβόλει (παρατατ.) TE 268, I M M O Î Ποι. 68, &ανή Kap. 

163, ΰανατιώντας Περ. 148, r?8jJAaroç TE 236, ϋεοστυγείς ΠΧ 215, ι?ί/^ς ΰρέμμα Ποι. 10, 

ròv ϊ?^ρα Β 132, eoi] λέμβος Α. Βυζ. 40, ϋύμος Σ ο λ ΑΑ 280, ϊασπις ΣΠ 27, va ròv Ιγδίσω 

T E 302, ίκνοΰνται Β 126, Γίεω£ Περ. 171, ίλεώτερον δήμιον Περ. 141, Ιμερόεις Β 124, Ισχνός 

Περ. 152, ι£οί Ποι. 16, «υ/κες· Π31. 11, κάρα ΤΞ 224, καϋεϊρξεν AM 192, καΰωραΐζεις Περ. 

125, κασσία Περ. 146, καϋ-ηδύνει Ποι. 50, καλλικόμων παρ&ένων ΑΦ 154, καλλικέλαδος 

αηδών TE 226, καλλίρροον Ίλιοσον T E 225, τέχνης καλλίστευμα Β 130, κεί'ρε» Περ. 128, 

εκερμάτιζεν Περ. 120, κέλευΰος Ποι. 60, xseròc Περ. 145, *(<5αρ<ς TE 292, χίΐ-όρα Ι Σ Σ 269, 

κί&αρις Περ. 114, κλεινά* Ά&ήναι Κάτ. 177, κλόνος ΠΕ 75, κΑ€#ι ΕΙκ. 163, κορυνηφόρος 

Περ. 164, κότινος Μέν. 273, κράγες Κάτ. 182, κροκίνων χειλέων Περ. 172, κροκωτον χιτώνα 

Δ Π στρ. 11, κρυερον τρόμον Περ. 124, κρώζει TE 291, λάσια στέρνα ΑΦ 162, λέκτρα Ποι. 

58, λέπυρον Σ ο λ . ΑΑ 284, λεύκοφρυς T E 234, λ^ρος Π—Ο 96, ληστάρχης ΤΛ 41, λιγυρους 

φϋόγγους Περ. 170, Aiyvçjtfoj'jOS' TE 232, λιγύφωνος T E 251, λιγυρόφωνα πουλάκια Ι Σ Σ 267, 

Aty; rrçe ερήμου Β 129, λίσγος ΠΧ 197, λοιδωρεΓς Α. Βυζ. 26, λυκ»7 Π—Ο 92, λυμεωνε? r?fc 

πατρίδος Κάτ. 177, μαρμαρυγή T E 279, μάργαιλος Ποι. 17, μαρμαίρει Β 127, μεγαλοπράγμων 

Κάτ. 181, μέλος Περ. 170, μεγαληγόρον γλώσσαν T E 260, μεγάθυμων 'Ηπειρωτών TE 267, 

μέλπω Ποι. 60, μεταίρω Ποι. 63, μετόπωρον Ποι. 67, μήκων AM 208, εϊρηναίαν μολπήν TE 

224, μονσότροφος Ποι. 9, μυριάνδρων εχ&ρών Χ. Γρ. 99, δασώδεις νάπας Δ Π στρ. 76,νάρίο? 

Σ ο λ . ΑΑ 283, VJ?Ò? ΔΠ στρ. 36, ναυατολία TE 255, ναυβάτης Περ. 159, νε/?ρος Σ ο λ . ΑΑ 

281, νέηλυς Μερ. 162, νεύρα? τάνυσμα T E 264, νηκτά οντά ΔΠ στρ. 70, λιμ^ν ν^νεμος Β 

129, ύπνου νηδύμου ΑΦ 163, νι/κπαιανων ^ρυ^άνων T E 287, νυκτιλάλων πτηνών ΑΦ 164» 

οίηματίαι Μέν. 267, οίμωγή Kap. 152, ofyioi Βαλ. 68, òiaroì Β 130, ολκό? T E 266, όλολυ-

jyioiff Περ. 121, όλβιος ΠθΙ. 59, δνειροι ΑΦ 158, ονειρώτχει Ι Σ Σ 269, οναρ AM 196, όπλό-

δουπος Χ. Γρ. 107, οπισ&οκόμης T E 283, ονλοΓριχα κεφαλήν AM 201, οΰιτί^ανο« Μέν. 168, 

παντοΓα /»*ρ»7 Περ. 119, JJ παιδοφόνος Περ. 121, παλαιτάτη Ήλιούπολις Περ. 145, παραβόλους 

χείρας Περ. 156, πυραυγή ϊκχυαιν TE 262, πανααμάτωρ αιών T E 287, ισ^ί/ν παμβασιλέως ΤΑ 

20, πατραλοΐας ΠΕ 117, πέτονται T E 259, π»;ρα ΠΕ 117, πιαίνει Περ. 145, #ελω να λά7?ω τα 
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κτιστά T E 280, πο&εινοϋ δηλητηρίου fiep. 138, πομφόλυξ Περ. 156, ποδοκάκη Περ. 161, την 

πολυέγχελυν Κωπαΐδα TE 225, πολεμοχάρμης T E 226, îioAtorpt^oç TE 228, ποιμαίνονν TE 

245, πολύκτηνοι διαβάται T E 269, πολναταδίου πλάτους TE 269, ποδήρη χιτώνα ΑΦ 153, πο· 

λυκρόταλον άκτην Μεσ. 118, προσπέλαζε* ό Φοίβος Β 124, πολνσιοΐΌς σκοτία ΕΙκ. 167, π ιε-

ρόπους χρόνος TE 235, δάση πύξου Περ. 147, ρικνός γέρων Ποί. 64, ρίψασπις T E 238, ρο· 

3οδα«τυΑους χεΓρας T E 272, ροδών TE 226, ροδωνιά Περ. 154, σ/ζε« πνοή άε'ρος TE 295, 

σκύμνος Ποί. 22, σκόλιος Νέγρης TE 239, σμερδαλέον πυρ ΑΦ 168, σποδός AM 187, σΓερρον 

τείχος AM 201, στεντορείως Μέν. 292, σιρατ^ετας T E 241, στωμνλία ΠΕ 114, οτο'νος AM 

185, ατοναχη AM 203, σύρΐίς Βαλ. 63, σύραις Περ. 164, αυν&λάται TE 232, τάλας Περ. 237, 

ταώνες Π Ε 116, τανύεις AM 191, rajfudavarov πε'λβκυν Χ. Γρ. 102, ταχύπτερος T E 237, τη' 

λεφος Ποί. 10, τιτ&η Ποί. 60, τιτρώακων Περ. 173, τριετίζον βρέφος Ποί. 67, ιριτα/αν aûyrçv 
ΑΦ 162, τύρβη AM 206, ΰετώδης νότος ΑΦ 160, Λίβανε ΰψαύχην Περ. 153, ΰψικάρηνα δεν 

δρα AM 189, υψίκρημνον άετον TE 279, υψιπετών TE 300, 9>αδ«'ος Kap. 154, φ«©}'«»'«»' T E 

287, φενακίζονται Α. Βυζ. 25, φηγός ΔΠ στρ. 79, φλεγέΰων T E 247, φλόμος Περ. 166, φ>ο'ρ-

jiityf Περ. 156, φρενιτια Περ. 120, χρυσαυρεΓς θαλάμους Et«. 169, χρυσηλάτου δίφρου Β 132, 

ιούς ψεκάδας Βαλ. 68, ψόφος Περ. 160, ψυχοβόρος οργή Χ. Γρ. 101, ώκυπετας ίππους Περ. 

117, ώκυπτέρου αμάξης Περ. 188, ώρυγην λέοντος TE 233. 

2. Πεποίημέναί λέξεις : άρρυροπο'πς δ/ψα T E 282, άσπροχαίτης TE 242, άστροπηβόλα 

όμματα TE 267, άσυρράπτους λόγους Σ Π 24, jj fvyj? ( = ζ υ γ ο ς ) K a p . 147, ήλιότροχον άρμα 

T E 277, ^μεροπα^εΓς σκηναι Β 133, ΰαλαοσοκτύπου Ακαρνανίας T E 294, ΰρηνήρη πατέρα 

ΕΙκ. 174, καΰημερησία μελωδία Περ. 162, καταπύρινα μαχαίρια EÎK. 167, λασίο'σΓί?#ος /ίίο-

βουνιώτης TE 226, μακρόνυχον άετον TE 269, μυροβολεΐτε κρίνοι ΕΙκ. 173, νεφοβάται κόρακες 

T E 232, ορεοβάται λέοντες Περ. 163, πνγιιομαχία ΤΛ 38, πανέκλαμπρα ΤΛ 22, ριγοβόλος 

βορράς Χ. Γρ. 101, εταχυπέτων TE 302, υψικράτην κεραυνον TE 242, χρυαορρόφων οικιών 

T E 273, O£tvooro7tore κο'ρ»7 ΧΔ 99, πολΰπρωρος στόλος ΧΔ 100, βελόπληκτοι ΧΔ 103. 

3. Ξέναι λέξεις. 

α) Τουρκικοί : άμπάρί ΠΕ 66, αράπης Σ Π 27, βεζΰρης Α. Βυζ. 40, γελέκια Μέν. 277, 

γενίτσαρος Α. Ά ν τ . 273, γιασεμί Γ. Παρ. 259, yictia*» Ποί. 48, yiofl^a Π Ε 65, δαρερες 

( = τ ύ μ π α ν ο ν ) Ποί. 48, δερβίαης T E 252, ίμάμηδες Σ Π 31, καβούκι Π Ε 61, χαλοΰπί Μέν. 

282, κάλπ<κο Ποί. 50, κάρρα ( = ε ΐ δ ο ς πτηνοΟ) Π Ε 46, καταΐφι Π Ε 78, λεβένται Κιθ. 49, 

/waytà Π Ol. 44, μαϊμουδάκι Π Ξ 87, μαχμουρλούκι ΤΛ 28, μιναρές Σ π — Κ 208, μπακάλης Μέν. 

288, αδαείς Α. Βυζ. 44, οκά Μέν. 271, παδισαχ Α. Βυζ. 45, παλάσκα Π Ε 102, παπούτσια 

Σ Π 25, παράς Κιθ. 27, ραγιάδικη Π Ξ 51, σαρίκι Α. Αντ. 274, σεντούκι ΠΕ 85, σεράΓ Α. 

Βυζ. 39, σονλιάνος Α. Βυζ. 40, ταμπουράς Π Ε 67, τουμπελέκι Κιθ. 22, τουφέκι Κιθ. 19, 

τ£ουλουα>ια Κιθ. 22, τσαπράζια Βαλ. 64, τσιμπουκάκια Μέν. 298, φαρσί Μέν. 285, φερετζες 

ΠΧ 206, <ρε'σ« Κιθ. 22, çwosxt Κιθ. 19, χα/Ϊίάρι Σ Π 24, χαϊμαλιά Βαλ. 64, χαλβάς Μέν. 271, 

χαρέμι Α. Βυζ. 45, χατήρι Π οι. 19, χουρμάδες ΤΛ 29. 

β) ΛατίνίκαΙ καΐ Ί τ α λ ί κ α ί : άκουμβά ΣΠ 22, αντίο ΠΕ 92. αράδα Σ Π 20, άργομέντα 

ΠΕ 92, βαρβάτος ΠΕ 67, /?άρδα ΤΛ 36, βαρέλι ΠΕ 81, £άρ*α ΠΧ 191, βελάδες Μέν. 276, 

/Ϊελοίίδο Γ. Παρ. 259, βολκάνος ΠΧ 199, βόμβα Κιθ. 23, /ϊοδλα ΣΠ 24, γαζέταις Κιθ. 28, 

yairavt ΠΕ 85, j-ΟΓθς ΠΕ 53, γόνδολα Σ ο ν 72, γοΰνα ΠΕ 43, γρόσια ΣΠ 29, δεκανίκι Σ Π 31, 

δούς" Περ. 165, εγια μόλα—εγια λέσα ΠΕ 63, καβαλίναις Μέν. 275, καβάλλα ΠΕ 45, καβαλ· 

λιέροι ΠΕ 42, κάλανδα ΠΕ 67, κάμποι ΠΕ 49, κανο'νί Γ. Παρ. 257, κάπα ΠΕ 66, καπέλλα 

Π Ε 44, καπο'νί Π Ε 87, κάργα ( = πλήρως) Π Ε 94, καριοφύλλι Π Ε 102, καραμπίνα Γ. Π α ρ . 

258, κασκαρίκα Μέν. 280, καστέλια ΠΕ 66, κασσέλαις Ποί. 50, κάστρα ΠΕ 46, καταιβέλους 

ΣΠ 32, κελλί ΠΕ 114, κολάρο ΠΕ 73, κόνσολος (=πρΟξενος) Μέν. 288, κο'νΓες ΠΕ 59, 

χόρτα Μέν. 286, κουβούκλια Κιθ. 50, κοΰπα ΠΕ 40, κουτρώ ((κούτρα) ΠΕ 39, κουφεταρίαις 

Μέν. 279, λεγεώνας ΠΧ 192, λεύγαις ΣΠ 21, μακελλάρης Πέρδ. 57, μανέστρα ΣΠ 30, μαριόλα 
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ΠΕ 86, ματσούκι Μέν. 277, μαξιλάρι ΠΕ 94, μινιστέριον ΠΕ 73, μιλιοννια ΠΕ 82, μονέδα ΠΒ 

54, μούτρα ( ta) ΠΕ 46, μούτσος ΠΕ 63, μπαγιονέηα Γ. Π α ρ . 257, μπάγκα Κιθ. 49, μπάλος 

Μέν. 277, μπαστούνι Μέν. 288, vsj^o? ΠΧ 198, πίάνο Μέν. 279, πί'πα Κάτ. 179, πιστόλαις 

ΠΕ 67, πουγγι Κιθ. 55, πραιτώριον Κάτ. 182, πρέζα Μέν. 272, πρϊγκιψ ΠΕ 86, πρόβαις ΠΒ 

92, ράσα ΠΕ 99. ρεβερέτζαις Μέν. 270, σάλαίΐ Μέν. 270, σαλάτα Μ. Δ ο ξ . 16, σαρδέλων Σ Π 

22, σκουτάρι ΠΕ 59, σκούφια Κιθ. 22, σόλο Ποί. 53, σονβλιά Κιθ. 28, σονδάριο ΠΧ 217, 

ταμπακιέρα Μέν. 289, TÎ^OV« Κιθ. 50, τράν^Γο ΤΛ 28, τρομπόνι Κιθ. 41, τσούρμο Ποί. 47, 

ΰσκα Μέν. 296, φακιόλι Ποί. 47, φλοκάτα Κιθ. 22, <ρόρΓ« Μέν. 279, φοϋντα ΠΕ 67, gjov' 

σταν&α Π Ε 114. 

y) Σ λ α β ι κ α ί : /?ά*Γ0<Γ ΠΕ 103 Jrfyyoi T E 235, μαζονρκα ΠΕ 88, πΑώσκα ΠΕ 101, ρα· 

£άσί ΠΧ 209. 

δ) Γ α λ λ ι κ ά ! : αγκαζάρω Μέν. 277, βαλς ΠΕ 86, γκαλόπι Μέν. 281, καμπινέτα ΠΕ 81, 

κορσέτο ΠΕ 87, μονσιον ( = m o n s i e u r ) Μέν. 277, »τάμα Μέν. 277, ραγγιόναις ΠΕ 92, σαμ· 

π ά η α ΠΕ 8 1 . 

Έκ της συνοπτικής ταότης εξετάσεως τών μορφολογικών στοιχείων καθίσταται 
εμφανής ή ανάγκη δπως πραγματευθώμεν δι* ολίγων καΐ περί τοΟ τρόπου κατά τον 
όποιον διετέθησαν έναντι του ορθογραφικού καΐ ετυμολογικού προβλήματος ot ποιηταΐ 
της Αθηναϊκής Σχολής. 

Οοτως έκτος τών φωνητικών καΐ μορφολογικών στοιχείων της νέας ελληνικής τα 
δποΐα προσπαθεί να προσεταιρισθη δ Παν. Σούτσος είς τήν «Νέαν Σχολήν», παραλλη-
λίζων αυτά προς μεμονωμένα διαλεκτικά φαινόμενα της αρχαίας, καΐ περί τών οποίων 
έγένετο ανωτέρω λόγος, Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρέχουν καΐ μερικαί άλλαι περιπτώσεις 
ενδεικτικοί τοΟ σάλου δ όποιος έπεκράτει έναντι ορισμένων ορθογραφικών προβλημά
των κατά τήν έποχήν αυτήν. 

ΕΙς τα περί ονόματος εϊδομεν δτι είς τήν σατιρικήν Ιδία ποίησιν άπαντα" συχνό
τατα είς τήν όνομαστικήν, αΐτιατικήν καΐ κλητικήν πληθυντικού ή δημώδης πτωτική κα-
τάληξις αις, άπαντώσα επίσης καΐ είς τήν αΐτιατικήν πληθυντικού θηλυκού γένους του 
άρθρου. Ή κατάληξις αϋτη, σχηματισθείσα κατά τον Α' ή Β' αΙώνα μ. Χ. έκ μεταστά-
σεως τών πρωτοκλίτων είς τα τριτόκλιτα, ώρειλε να άντιπροσωπεύηται κανονικώς δια 
της -ες ('), άλλ* ή 'Αθηναϊκή Σχολή έν τη προσπάθεια της δπως άναγάγη κοί τα φαι-
νόμενον τούτο είς τήν καθαρεύουσαν παρέχει αις θεωρούσα δτι προέρχεται έκ συν
δυασμού της κανονικής καταλήξεως αι καί ς (2). 

"Ομοίως ή διττογράφησις του γ' ένικου προσώπου ένεστώτος του ρήματος είμαι 
(είναι, εΐνε) άπαντώσα έν αφθονία, ώς εϊδομεν, οφείλεται είς τήν διάφορον έρμηνείαν 
της προελεύσεως του τύπου, πρίν ακόμη επικράτηση απολύτως ή άποψις του Κοραή (*). 

Είς τήν παραγωγήν καί τήν σύνθεσιν ή προσπάθεια των υπήρξε πολλάκις ανε
πιτυχής οδηγούσα είς σύγχυσιν καί άκυρολεξίας όφειλομένας προ πάντων είς έκτρο· 
πήν άπό τους βασικούς νόμους τής παραγωγής καί της συνθέσεως. Πράγματι, έκτος 
τών επικρίσεων του Κ. Άσωπίου δια τάς ύπό τοΟ Παιν. Σούτσου σχηματισθείσας λέ
ξεις, ώς άνεμοδέρνω, πτεροκά&ημαι κλπ. (*), σφάλματα δυνάμεθα νά άνεύρωμεν καί είς 
τάς ολίγας πεποιημένας λέξεις, αϊ όποΐαι παρετέθησαν ανωτέρω ύπό μορφήν πάρα-

1) Ί δ . Γ. Χατζιδοίκι, Συμβολή είς τήν Κλίσιν τής Νεωτέρας Ελληνικής, «Αθηνά» τόμ. 

Γ' (1891), σελ. 246—247. 

2) Ί δ , Μ. Φιλήντχ, Γλω33ογνΰι>σία καί Γλωσσογραφία 'Ελληνική, Ινθ-. άν , τόμ. Γ', 

σβλ. 41 . 

3) Ί δ . Ά δ α μ . Κοραή, "Ατακτα, τόμ. Γ', σελ. 95, ίδ. επίσης Γ. Χατζιδάκι. ΜΝΕ, Ινθ. 

άν., τόμ. Α', σελ. 561—563. 

4) Ί δ . Κ. Άσωπίοΐ), Τα Σούτσβια, Ινθ. άν., σβλ. 73. 
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δειγμάτων είς το περί τοΟ Λεξιλογίου κεφάλαιον. Οοτως ή λέξις ζύγη αντί ζυγός πα-
ρετέθη έκ λάθους, του ζύγη θεωρηθέντος ώς υπαρκτού έκ του συνθέτου ζνγηφόρος ή του 
παραγώγου ζυγηδόν, ένφ είς τήν πραγματικότητα καΐ είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειτα1 

περί υποκαταστάσεως του ·ο δια του η κατ* έπίδρασιν της α' κλίσεως. 'Ομοίως το 
έπίθετον κα&ημερησία εσφαλμένως έσχηματίσθη έξ ανυπάρκτου κα&ήμερος, ένφ κανόνι· 
κώς άπρεπε νά άποδοθή δια του κα&ημερία, άπαντώντος άλλωστε, είς τήν άρχαίαν έλ· 
ληνικήν (*). 'Ομοίως τό πανέκλαμπρος, πλεοναστικώς ένισχυθέν έναντι του άπαντώντος 
δρθου εκλαμπρος (=λίαν λαμπρός) (8), τό μυροβολώ εσφαλμένως έξ ανυπάρκτου μυροβό
λος έναντι του νεωτέρου καΐ αυτοΟ μνροβλντώ έκ του μυρόβλυτος (Β) κλπ. 

Τα ανωτέρω δέν σημαίνουν βεβαίως δτι ή Αθηναϊκή Σχολή δέν έχει νά επί
δειξη καΐ ορθή ν παραγωγή ν ή σύνθεσιν. Γενικώς θα ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή απο
τυχία, όπου υπάρχει, οφείλεται κατά μέγα μέρος είς έπιπολαίαν άντιμετώπισιν άπαν· 
τωσαν άλλωστε συνήθως είς τους ποιητάς, τους οποίους, προκειμένου περί της δη
μιουργίας νέων λέξεων, δέν ενδιαφέρει τόσον ή γραμματική καΐ εννοιολογική κατοχό-
ρωσις, δσον ή διατύπωσις συναισθηματικών ή άλλων καταστάσεων της στιγμής. 

VII Σ Υ Ν Τ Α 5 Ι Σ 

ΚαΙ ενταύθα ή είκών είναι παρομοία προς τήν φωνητικήν καΐ τήν μορφολογίαν. 
Ό μέγας όγκος του ëpyou, ή γλωσσική ποικιλία της 'Αθηναϊκής Σχολής, καΐ τό έπι-
τηδευμένον οφος, τό όποιον ώδήγησεν είς συστηματικήν μίμησιν Ιδία των κλασσικών 
ελληνικών έργων ανεπιτυχή σχεδόν πάντοτε, δημιουργούν Ιν σύνολον τοιοΟτον, ώστε 
νά δυνάμεθα νά άνεύρωμεν εντός αύτοο σχεδόν παν φαινόμενον άφορων είς τήν άρ
χαίαν καΐ νέαν έλληνικήν σύνταξιν. 

Οοτω, προκειμένου περί συντάξεων ίδιαζουσών είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, εύρί-
σκομεν τήν απόλυτον γενικήν, τήν αίτιατικήν του κατά τι, επιρρήματα μετά γενικής, 
άρχαϊκήν σύνταξιν ρημάτων κά,, ένώ έκ τής νέας ελληνικής απαντούν έν αφθονία 
καΐ Ιδιάζουσαι παροιμιακαί εκφράσεις, δηλωτικαί τής επιδράσεως κυρίως τών δημοτι
κών τραγουδιών καΐ τοποθετούμενοι χρονικώς συνήθως είς τήν πρώτην περίοδον. 

1. 'Αρχαϊκά στοιχεία. 

Είς τό ρήμα διατηρείται πολλάκις ή αρχαία σύνταξις επί μονοπτώτων ή καί 
δίπτωτων ρημάτων. Μέ γενικήν : τάγματα διψώντα αίματος και χρυαοΰ TE 253, σοϋ φίλη 
μεμνημένος Ποί. 67, τής ΰεούσης άψόμεΰα γραφής Ποί. 69, ήρατο τής κόρης ΑΦ 156, διή· 
κουον γέροντος ΑΦ 163, ή φύαις κατεπληρώ&η χαράς ΔΠ στρ. 90, σεράι τής οχ&ης ΰπερέχον 
Α. Βυζ. 39. Μέ δοτικήν i ή γή παρίσταται μοι Περ. 150, ξηρον μετόπωρον επήλυέ μοι Ποί. 
67, φιλοατόργως τη εϊπεν ΑΦ 158, εν δοω τη ώμίλει ΔΠ στρ. 98, σύντροφος πιστός το φέρε-
τρον τη μένει Ά γ . 141, Μέ αίτιατικήν : #ά φύγω τους άν&ρώπους ΠΕ 74, φεύγω τους τυ
ράννους Περ. 116, άρετην στέργεις Ποί. 8, τους ΰόλους πελαργοί κατοικοϋσι Α. Βυζ. 40. Μέ 
αίτιατικήν καί δοτικήν : ίσχάδας και δπώρας σοι προσφέρει Περ. 152, δός μοι, πατρίς μου, 
δύναμιν Περ. 162, συμμίξααα δε ταν&η σου τοις μετοπωρινοΐς μου καρποΐς Ποί. 68, ταΰτά σοι 
γράφει ΑΦ 159, πλή&ος δώρων παρέχεις μοι Σον. 72 κλπ. 

Συχνή ΕΪναί καί ή αίτίατίκή τοΟ κατά τι : Ενετός την πατρίδα ΑΦ 154, μικρά, το 
σχήμα εκκλησία Β 124, ητον την εκφρασιν φρικτός ΔΠ στρ. 45' επίσης ή σύνταξις έπιρρη· 

1) Πρβλ. Εύριπίδου, Φοίνισσαι, στ. 229. 
2) » 'Αθηναίου 158 D. 
3) » Ευσταθίου, Πονηματια, Ικδ. Tafel, 290, 92. 350, 23. 
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μ ά τ ω ν ή της καταχρηστικής πρ3θέσεως χωρίς μετά γενικής : επάνω τής λίμνης ΑΦ 166, 

πλανώμαι κατάπιν σου ΔΠ στρ. 24, εξω τον ναοΰ Περ, 150, εγγύς των δχυών ΑΦ 153, μένει 

και ή ουράνια σκηνή ανω μου κλεισμένη Περ. 155, εϊς τον Κηφισον ακούω κάτω μου την χε

λιδόνα Περ. 169, γύ§ω τής χιλιετούς του ρίζης Κάτ. 178, εμπλεως χαράς γονατίζει εμπρός τής 

παρθένου ΑΦ 159, οπίσω τής πύλης ΑΦ 169, χωρίς έριδος και μάχης Kap. 154, φως χωρίς 

σκιών, χωρίς δακρύων έρως ΔΠ στρ. 96. 

Ή α π ό λ υ τ ο ς μετοχή είναι μ ά \ λ ο ν σ π α ν ί α : καί αυτής χαμοί πεσονσης όφις μέγιστος 

προκύπτει Περ 148, λήγοντος τον φ&ινιπώρου/επανήλ&ον μόνον δείπνα καί χοροί τοΰ Άνα· 

κτόρου Π=ρ. 164, όντως ηλίου δύοντος δ θεριστής γυρίζει B o t o . 165 

2. Νεοελληνικά στοιχεία. 

ΕΙς τα βόρεια νεοελληνικά Ιδιώματα εκφέρεται πολλάκις το άντικείμενον ενερ
γητικών ρημάτων κατ' αΐτιατικήν αντί τής κανονικής γενικής (δοτικής) καί κατά τον 
τρόπον τούτον εξαίρεται ή gvvoia τής επιδράσεως του υποκειμένου του ρήματος επί 
του αντικειμένου (*). Ή περίπτωσις αϋτη άπαντα συχνάκις καί είς τα κείμενα τής 
'Αθηναϊκής Σχολής προ πάντων είς ποιητάς προερχομένους έκ τοΟ Φαναρίου : ανοιξέ με, 
χάρισε με ΠΕ 113, δεν με λέγεις Περ. 114, δότε με τα σάβανα μου Περ. 125, λάλησε τον σύ 

Ζωγράφε ΠΧ 210, σε εύχομαι Μέν. 282, δός με το φιλάκι Ποί, 33, να την ( = τ ή ς ) προσφέρω 

την καρδιαν Ή λ . Κ. 242, την ψευδομητέρα ομοιάζει Κ ά τ . 182. 

Πολλαί είναι καί al δημώδεις παροιμιακοί συνήθως εκφράσεις : Κυρ υπουργοί, τί 
τρέχει; Κιθ. 15, εσηκώΰη στα πανιά της Κιθ. 21, βρέχει δ παράς Κΐθ. 27, οτον λαιμό σου âà 

μ επήρες Κιθ. 28, ασθενής του θανατά Κιθ. 33, όλων κόψανε των άλλων συναγωνιστών τον 

βήχα Κιθ. 50, τάζομεν λαγούς με πετραχήλια Κιθ. 50, κάτι ή φάβα λάκκον έχει Κιθ. 54, μπή

κες είς το μάτι/τών ομοίων σου καρφί ! 'Απ τα νύχια στην κορφή/είσαι τάλλαρο σπαθάτο/και 

φλουρί κωνσταντινάτο Κιθ. 54, θα πάγγ) αίμα γόνα K a p . 144, δ Γαρδικιώτης το δεξί του Κα' 

ραισκου χέρι Kap. 146, πλην σαν πουκάμισα ποθεί ν' άλλάζη τας άξιας ΣΠ 19, άφήσαμεν τους 

κόλακας να γλύφουν τους μεγάλους ΣΠ 26, "Ενα αρνί στην καθησια μπορούσα να παστρεύσωΐ 

Και μόλις σήμερα μπορώ τρεις κόταις να χωνεύσω ΣΠ 29, Αυτοί'ναι οι ακυλλόφραγκοι και 

τα ψαλιδοκέρια / "Ας πάγουνε στ' ανάθεμα πού να τους πάρ' ή ζάλη ! ΣΠ 29, δ Φαρμακίδης 

ανριον απ' τον θνμάν θ' άφρίζγ) ΣΠ 33, την γλώσσα σου να φάγ^ς ΣΠ 34, έ'λα, ελα, γείτονα 

μου, Ι να το στρώσωμ' εδώ χάμου ! ΠΕ 39, καί δ ουρανός αρχίζει να με φαίνεται σφονδύλι ΠΕ 

40, εγώ άχυρα δεν τρώγω ΠΕ 43, για την γοννα μας κλωσταϊς / εΐν' ή λέξαις σον αυταΐς ; ΠΕ 

43, κι αυτά, Σούτσε, πού λες τώρα, κι αυτά είναι σαϊτιαΐς ΠΕ 44, αύρτα φέρτα εϊς τους δρό

μους Ι με στραβό μας βλέπουν μάτι ΠΕ 61, και το κόφτουν δλοι λάσπη στον αύθέντη τους τον 

Νάπα ΠΕ 66, πέτ αλεύρι ! Να σας ενρΐ} δ Κατσάκος εμπροστά τον ΠΕ 66, για να διονν οι κύ' 

ριοί μας πόα απίδια βάζ' δ σάκκος / θα τους εμβαινα στην μύτη σαν εγγλέζικος ταμπάκος Π Ε 

84, μη ζητάς να με ψαρέψ^ς ΠΕ 84, κατάπια τον θυμό μου ΠΕ 88, κουκούλια εγώ δεν βάφω 

ΠΕ 89, είς τον λουτρού θά μ* αφήσετε τα κρύα ΠΕ 91, το στόμα μον τρεις πιθαμές τ' ανοίγω 

ΠΕ 96, απ' το πείσμα μον d'à σκάσω Π Ε 95, το μέταλλσν και ή τιμή εντάμα [ δεν σνμπεθέ' 

ρενσαν ποτέ καί πάρτο κατά γράμμα ΠΕ 106, ορθά κοφτά ΠΧ 202, άχυρα γαϊδάρων δύο δεν 

ήξεύρει να μοιράσγι ΠΧ 207, είς το δώμα του οί πέτραις έβρεχαν ΠΧ 207, τά εκάπνισα πα

πούτσι και το φύσημα μου πήρα ΠΧ 208, ή Μοναρχία γίνεται μαλλιά κουβάρια ΠΧ 213, εις 

τας δημοσίας θέσεις σαν ακρίδα πέσαμεν ΠΧ 213, να λάβουν τα παπούτσια των στο χέρι Μέν. 

268, λαλώ, την πιάνει βούβα Ποί. 30, εγώ (πταίω) πού να μη σώσω Ποί. 31, κάμνεις μάκια 

Ποί. 32, τώρα γύρισες το φύλλο καί με λέγεις Ποί. 35, και τούτος κακόν χρόνον νάχχι Ποί. 

36, για να μεθώμεν οί λοιποί / και να γενώμεθα ατουπι Ποί. 43, στοϋ κονφοϋ την πόρτα 

όμως δσω θέλουν ας βροντούν Ποί . 50, τής φακής τα παλληκάρια κουκουλώθηκαν 'ς το ατρώ" 

1) Ί δ . "Αχ. Τζαρτζάνου, ΝΣ, Ινθ·. άν„ τόμ. Ι ' σελ. 95. 
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μα Ποί. 52, μήνα σον 'χά&ηκ' δ σταυρός, μήνα και το Βαγγέλιο ; Ποί. 70, ας ψωμίζονν 

( = ώ ρ ΐ μ ά ζ ο υ ν ) τα σπαρτά ΣΕ.—Κ. 275, δεν σον βαστά ;—Μεταβολή Γ. Παρ. 257, δεν sîvat 

παΐξε γέλασε ΤΛ 46, μαλλιά κονβάρια ΤΛ 50, το γονδί, το γουδοχέρι Μ. Δοξ. 6, κολοκύθια 

με την ρίγανη Μ. Δοξ. 6, το κάτω κάτω της γραφής Μ. Δοξ. 9, γίνεται ή κεφαλή τον Γο· 

δεφρείδον τον πτωχού σαλάτα Μ, Δοξ. 16 κλπ. 

3. Σ υ ν τ α χ τ ι κ ά ! ιδιορρυθμία«, 

"Ολως Ιδιόρρυθμος είναι ή ÒTTO του θεοδ. Όρφανίδου άνάλυσις του τελικού 
απαρεμφάτου είς τελικήν πρότασιν αντί βουλητικής, περί της δποίας έγένετο άλλαχου 
λόγος. Παραδείγματα τοιαύτης χρήσεως αφθονούν είς τον «Μένιππον» : Λοιπόν οί Άΰη~ 
νάΐοι σον δεν πρέπει με κακίαν / σ αυτονς δια να φέρωνται 282, ήρχισε δια να γράφχι είς 

εφημερίδα 283, αννη&ίζονν άρθρα και διατριβάς των δια να καταχωρονν 286 κ. &. 

Κατ* έπίδρασιν των βορείων Ιδιωμάτων δχομεν ενίοτε άπόχλισιν άπο τήν συνήθη 
σύνταξιν καΐ τών δίπτωτων ρημάτων, ώς λόγου χάριν εις το ρήμα σνγχωρώ συντασσό-
μδνον μέ δύο αΐτίατίκάς {συγχώρεσε με βεβηλον τοιαύτην γλώαααν Περ. 155). 

Πολλάκις διασπάται και ή κανονική σειρά των λέξεων ή επαναλαμβάνεται το 
άρθρον : μαντεύω σου τα δάκρυα Β 128, είχε την δράξει j μ' αυτήν τον ζώσει T E 228, τήν 

απόφασιν αυτήν μου ( = μ ο ΰ ) σοβαρώς αναγιγνώσκει Κιθ. 51, αφ' ον είχε την σταυρώσει ΠΧ 

197, δεν θα εφενγες γρήγορα τόσο "Αχ. Π, 278, πίπτονσι μετά μανίας / ή μερίς ή τών Μεγά' 

ρων J ή μερίς ή της Προνοίας Κ ά τ . 182 κ λ π . 

Συχνή είναι επίσης καΐ ή χρήσις πληθυντικού αντί ένικου Ιδία επί κυρίων όνο-
μάτων προσώπων συνδεομένων συνήθως στενώς μετά του δθνους καΐ δυναμένων να 
χρησιμεύσουν συμβολικός επί Ιστορικών τοπωνυμίων ή καΐ έπί αφηρημένων ουσιαστι
κών, τών όποιων ή κατά πληθυντικόν χρήσις αποβλέπει εις ε"μφασιν : Πλην με σας ώ 
Καραΐσκοι / Κιθ. 34, ώ πατρίς τών Θρασυβούλων Κιθ. 35, ήρπασαν οί Μιλτιάδαι κ* οί Θεμι· 

ατοκλεΐς Κιθ. 73, είς τονς μεγάλους παριστών τήν δόξαν τών Κατώνων / τήν δόξαν τών Λαφα· 

γετών και τών Ονασιγκτώνων ΣΠ 28, τα παιδιά τών Θρασυβούλων, τα παιδιά τών Περικλέων 

ΠΕ 39, ενθυμίζει τας 'Αθήνας και τους Κίμωνας της δλους ΠΕ 76, Κοϋμαι, Βάμβαι, Οίκονό· 

μοι, Πίκκολοι και τόσοι Άλλοι ΠΕ 103, Κι' ά Βαρδαχάλος εξηγών τονς λόγονς τών Πλατώνων 

ΠΕ 106, οί 'Αρμόδιοι άνώρθονν ισόνομους τας 'Αθήνας Περ. 113, τήν γήν δπον ετραγώδονν 

Σοφοκλεΐς τβ κ' Ενριπίδαι Περ. 160, προς σφαγήν τών 'Αρμοδίων και τών 'Αριστογειτόνων 

Περ. 164, που οί φίλοι Μιαούλης και Τομπάζαι και Σαχτοϋραι, / ποΰ Βοτσάραι, Καραισκαι · 

Που και Όδυσαεϊς και Γοΰραι ; Περ. 169, εδώ ήσαν Περικλεΐς ; /'Εδώ ήσαν Σοφοκλεΐς ; 

ΠΧ 214, δ Αισχύλος άνεκάλει στην σκηνήν τους Μαραθώνας ΠΕ 77, αί ηχώ τών Μαραθώνων 

Περ. 113, εψαλλον είς τήν 'Ελλάδα τους παιάνας σον το πάλαι / Μαραθώνες, Θερμοπύλαι, 

Σαλαμϊνες και Μνκάλαι Περ. 129, με τους εχθρούς μ' εκύκλωσαν θανατηφόροι τρόμοι Καρ. 

147, είς τον ΰπνον μον τα σκότη και τας ζάλας Καρ. 154, και σιμά μον ελησμόνεις εις μα· 

γεντικάς εκστάσεις Περ. 122, άκοας και δψεις οντος προς τον κόσμον έχων ξένας Περ. 171, 

τότε εκλείπουν εχθραι και μίση Ποί. 8, κινών τα νέφη και τους αέρας T E 224. 

4. Κοσμητικά ε π ί θ ε τ α 

Ή σημαντική Θέσις τήν οποίαν κατέχει το κοσμητικόν έπίθετον είς τήν έπικήν 
ποίησιν κυρίως είναι αναμφισβήτητος ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι έπ* ούδενΐ λόγω YÌv8TaL 

κατάχρησις αοτοΟ, διότι τότε δχι μόνον αποβάλλει τήν αίσθητικήν του άξίαν, άλλ' έπί 
πλέον καθιστό; δυσχερή τήν παρακολούθησιν τής άφηγήσεως καΐ επιφέρει χαλάρωοιν 
καΐ έπιτήδευσιν του δφους. Μίαν τοιαύτην εΙκόνα παρέχουν τα αρχαΐζοντα ëpya τής 
'Αθηναϊκής Σχολής. 'Ιδού 2ν πρόχειρον παράδειγμα άπό τήν €Τουρκομάχον Ελλάδα» : 
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ΑΙματοκόκκινοι αϊ σημαΐαι 
ΕΙς τους αέρος κυματιστοί, 

Kai πλατυσίδηροι al ρομψαΐαι 
Ώ ς ημισέληνοι yupiotal' 

Kai είς αφρίζοντα Ιππον μαΟρον, 
ΕΙς χρεμετίζοντα Ιππον γαυρον, 
Έν μέσφ πλήθους Ιδού 6 νέος 

Μεχμέτης Δράμαλης προχωρών 
Κιδαροψόρος, γιγαντιαίος 

Τριών σατράπης άλογουρών (*). 

Τα κοσμητικά ταοτα επίθετα λαμβάνονται σχεδόν κατά κανόνα έκ της αρχαίας 
ελληνικής ή ενίοτε σχηματίζονται καΐ ύπό των Ιδίων των ποιητών : αηδονόστομος Μοναα 
T E 223, αίαεροβάτου πνρος Μεσ. 121, άν&οφόρου έαρος Περ. 122, άργνρόπονς νεάνις Ά χ . 

Π. 281, αρτι&αλών ίων Α. Βυζ. 44, άρειμανες ε&νος K a p . 151, αστραπηφόρα πλοία Βότσ. 

148, βα&υγένειος Γερμανός T E 239, βαρυεπής κραυγή Μεσ. 111, βαρνπάλαμον χείρα TE 227, 

βαρυαίδηρος οπά&η Βότσ. 147, βαρνοτίκτονς οδύνας Περ. 159, γλυκύφ&ογγον κι&άραν ΠΕ 

113, δοκρνρροοϋσαν κρήνην Περ. 121, εβενώδες άρμα Κιθ. 62, έκατόγχειρ δεοποτεία Περ. 161, 

εύπτέρυγοι ελπίδες Σ ο ν . 71, ευρυπλάτης Γερμανός T E 239, ήλιαυγεΐς μονάς Περ. 168, ήλιο· 

φέγγεις Άΰήνας Περ. 164, ΰραούστομος όχλοκράτης ΠΕ 77, καλλικόλπους Κλαζομενάς TE 251, 

καλλίοφνρος πους Α. Βυζ. 43, κλυτώννμον Μεσολόγγι Μεσ. 111, κοσμοοκόποι όφ&αλμοί T E 

261, λαμπροπτέρυξ ΎΙρις Περ. 117, λαοοώοι Ιδεαι Β 135, λαοφ&όρος πτέρνα Περ. 161, λευκό 

χαίτου ζώου Περ 139, λεύκοφρυς ερημίτης Περ. 170, λογχοφρούρητος πασάς Μεσ. 116, μα-

κροϋ-ύαανος πίλος Μεσ. 112, μαχαιροφόρον πλήυος Kap. 162, μελαγχολικής ίτέας ΠΕ 112, 

μυριόστομος φήμη Βότσ. 148, νειλόρρυτον χώραν Β 129, νεκροδόχος πύλη TE 247, νεφοβάται 

κόρακες TE 232, ννκτοπρόαωπος 'Απόλλων ΠθΙ· 46, ξιφοχάρακτον συν&ήκην Π ε ρ . 160, δπλο-

λαμπής στρατός Μεσ. 118, οΰρανοπόρους δράκοντας Μεσ. 120, ούρανούψηλον κάραν T E 224, 

πάρεδρος διαφ&ορά Κιθ. 47, πολυάνδρου Πελοποννήσου TE 248, πολεμοκελαδον λύραν Βότσ. 

150, πολυναΰτις "Υδρα T E 250, πολυκρόταλον άκτήν Μεσ. 115, πολυτάλαντους ζώνας Kap. 

164, πολιότριχος Αευίτης Περ. 152, πρασινόκλαδοι μυρσίναι Κιθ. 46, πυρίπνοα βουνά Κιθ. 60, 

ροδοβαφή πτερά Περ. 146, ροδοδακτύλους χείρας Kap. 142, ροδόπουν &ερος Κιθ. 65, ρόδο· 

στόλιστος 'Απόλλων ΠΕ 75, ααπφειρόχρυσοι άνατολαί και δύσεις Π ε ρ . 143, οαρκοφ&όρου νόσου 

Περ. 16S, σμαραγδίνην πεδιάδα Περ. 152, ταρταρογείτονας χώρας T E 248, ταχύπτερος φήμη 

Περ. 170, τηλεσκόπον βλέμμα TE 225, τουρκοφυόρον νίκην Περ. 160, τυραννοκτόνον ξίφος 

Περ. 113, ΰψαύχενα κεφαλήν Μ. Δοξ. 18, υψηλοτράχηλον βράχον T E 255, ύψικόμων πεύκων 

Α. Βυζ. 45, ύψίλοφον κράνος Περ. 117, φαλαινοτρόφον πόλιν T E 249, φεγγοβόλον διάνοιαν 

Μ, Δοξ. 19, φωτοχρύσους γαίας Κιθ. 60, χειραγωγος αστήρ ΠΕ 76, χιλιοκέραυνον κραυγήν T E 

256, χιονόμαλλος χειμών Κιθ. 65, χιονότριχα ήλικίαν T E 256, χιονόφρυδος γέρων Κιθ. 60, #ρυ· 

αάφινος ωκεανός Κιθ. 61, ζρυαο^αλόΌυ ίππου Κιθ. 75, ψυχοβόροι σκώληκες Μεσ. 118, 

5. Σχήματα Λόγου. 

Το θεμελιώδες τοΟτο κεφάλαιον δια τήν γλωσσικήν καΐ προ πάντων αίσθητικήν-
έξέτασιν οίουδήποτε λογοτεχνικού κειμένου καταλαμβάνει σημαντικωτέραν ακόμη θέ-
σιν προκειμένου περί τοο ε*ργου της 'Αθηναϊκής Σχολής, πολλοί έκ τών ποιητών τής 
οποίας δφθασαν είς τοιούτον σημείον έπιτηδεύσεως του οφους, ώστε πολλάκις καΐ το 
προσωπικόν στοιχείο·/ να έξασθενουται καΐ ή αίσθητική αξία τών σχημάτων λόγου να 
εξανεμίζεται. 

Κατ' αρχάς βασική προϋπόθεσις δια τήν αίσθητικήν άξίαν τοο σχήματος είναι το 

1) Πρβλ. Άλ. Σούταοίί, "Απαντα, Ινθ. av., σελ. 272. 
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οΐοιχείον του αυθορμήτου ('). Ή αρχή αϋτη Ισχύει βεβαίως πολύ περισσότερον δια τήν 
ποίησιν, έφ' δσον ò περιορισμός του στίχου υποχρεώνει τον ποιητήν είς μίαν λιτότητα 
εκφράσεως, ήτοι είς τήν ανάγκην, δπως δι' ολίγων λέξεων διατύπωση πολλά. Έξ άλ
λου, τα σχήματα λόγου είναι συνδεδεμένα απολύτως προς αυτήν ταυτην τήν ούσίαν 
της γλώσσης καΐ αυθύπαρκτα είς τήν έκφρασιν οίουδήποτε άτομου ανήκοντος εϊς τήν 
Ιδίαν γλωσσικήν κοινότητα, άπόδειξις δέ αύτοΟ είναι το γεγονός δτι τόσον είς τον 
προφορικον δσον καΐ είς τον γραπτόν λόγον δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν τήν οπαρξιν 
σχημάτων, διατυπωθέντων υπό ατόμων, τα οποία ουδόλως ύπωπτεύοντο τήν οπαρξιν 
τούτων, τα διετύπωσαν δέ ωθούμενα άπο μίαν έκφραστικήν ανάγκην συνδεομένην απο
κλειστικώς προς τον ψυχικόν καΐ καλαισθητικόν πλουτόν των. Συνεπώς ή χρήσις ένας 
σχήματος λόγου δέν αποτελεί έγκεφαλικήν λειτουργίαν, άλλα κυρίως ψυχολογικήν καί 
καλαισθητικήν έκφρασιν, ή δέ συχνότης αυτών είναι ανάλογος του τρόπου κατά τον 
όποιον διατίθεται ό ομιλών ή δ γράφων έναντι του θέματος είς το όποιον αναφέρεται. 

ΕΙς τήν λογοτεχνίαν είναι φυσικόν να έχωμεν περισσότερα σχήματα λόγου, προ
κειμένου δέ περί της ποιήσεως, προ πάντων είς τήν έπικήν καί τήν λυρικήν* άλλα καί 
πάλιν ή συχνή χρήσις τών σχημάτων δέν πρέπει να οφείλεται είς έπιτήδευσιν, άλλ* εις 
τήν συναισθηματική ν Ιξαρσιν καί καλαισθητικήν άγωγήν του λογοτέχνου. Έάν καί τα 
δύο ταύτα στοιχεία ελλείπουν, τότε κατ" αρχάς δέν έχομεν ποίησιν, τήν είκόνα δέ ταυ
την παρέχουν ενίοτε ot 'Αθηναίοι ποιηταί, κυρίως οχι τόσον διότι στερούνται λογο
τεχνικών προσόντων, δσον διότι συνέδεσαν τήν λογοτεχνικήν παραγωγήν των μέ τον 
γλωσσικόν άρχαΐσμόν. Έν τούτοις υπάρχουν καί εξαιρέσεις* παράδειγμα ό *Αλέξ. 
Βυζάντιος ή δ Άλέξ. Ρΐζος Ραγκαβής, τών οποίων το έργον, παρά τήν άρχαΐζουσαν 
γλωσσικήν, μορφήν του δέν παύει να έχη καί άξιόλογον λογοτεχνικήν άξίαν. 

α) Μεταφορά ('). 

Τό σχήμα τούτο είναι το συνηθέστερον είς τήν ποίησιν, οφείλει δέ τήν οπαρξιν 
του είς τήν φυσικήν άδυναμίαν του άνθρωπου να κινηθη εντός ενός κόσμου απομεμα
κρυσμένου άπό τήν λογικήν πραγματικότητα, διότι, ως λέγει ό Ch. Bally «τό μεγαλυ-
τερον μειονέκτημα τοΟ ανθρωπίνου πνεύματος είναι ή άνικανότης προς απόλυτον άφαί-
ρεσιν, ήτοι ή άνικανότης προς σύλληψιν μιδς Ιδέας έκτος της δλης επαφής μέ τήν 
συγκεκριμένην πραγματικότητα*-. "Η αδυναμία αϋτη είναι ή αΙτία ή οποία έδημιούρ-
γησε τήν χρήσιν ώς εκφραστικής μεθόδου της μεταφοράς καί της συγκρίσεως (8) 

Είς τήν Άθηναϊκήν Σχολήν τό σχήμα τούτο έχρησιμοποιήθη ευρύτατα πολλάκις 
μέ άρκβτήν έπιτυχίαν : της Έπαναοτάοεώς μας το πυρ εοβνσε κι' εχύ&η Κιθ. 18, βλέποντες 

Φερμον οι ξένοι της 'Ελλάδος τον κρατήρα Κιθ. 25, κ' εις αίμα ε&νονς οβννεται αν&άδονς ή 

οργή σον Καρ. 131, αυτός δοτις εβύζαξε το γάλα της κακίας Σ Π 27, κάλαμος είς την χολην 

βαμμένος Περ. 70, τον Παπιομον το βαρνπάταγον τέρας Περ. 119, νέφος βα&είας λύπης Περ. 

136, με την κρναν οιωπήν τον, μον επάγωοε το βλέμ,μα Περ. 209, κακοί κηφήνες τον εϋ·νονς 

T E 230, μερμήγκια 'ταν ς' το μέτρημα / μα ς' την καρδιά λιοντάρια Ποί. 72, τον χρόνον τα 

γεράματα Β 196, χρνσόνει την ανατολην γλνκν τον ρόδου χρώμα Μεσ. 110, Μεσολογγΐται, φαρ-

μακωμένην ανριον ήμέραν καρτερείτε Μεσ. 118. 

1) Ί δ έ καί Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία (Αισθητική τοΰ Αόγου), Ικδ. β', 

'Αθήναι, σελ. 144—145. 

2) Περί το5 σημαντικοο τούτου σχήματος Ιδέ καί Η . Conrad, É t u d e sur la méta
phore , Paris 1939. 

3) Πρ6λ. M. Cressot, Ινθ. av., σελ. 51, Ινθα παρατίθ-εται καί ή ανωτέρω γνώμη 

to3 Bally. 
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Λίαν συνήθης είναι καΐ ή δημιουργία μεταφορικών εκφράσεων δια της χρήσεως 
επιθέτων του τύπου γλυκύς, πικρός Κ&.' γλυκύς : γλυκείς ήχους Κιθ. 19, γλυκυν πό&ον Κιθ. 
63, γλυκυν ψιΰυρισμον Κιθ. 64, γλυκύς ύπνος Καρ. 151, γλυκός ζέφυρος Π Ε 110, γλυκυν αέρα 

Περ. 148, γλυκυν ΰάνατον Περ. 214, γλυκύς είς φίλους και εχ&ρούς Α. Βυζ. 34, γλυκεία Φι

λομήλα Κιθ. 48, γλυκεία και άΰώα εΐκών Καρ. 154, γλυκαις λέξαις ΠΧ 193, γλυκεία πλάνη 

ΑΠ 283, γλυκεία δψις Α. Βυζ. 28, γλυκεία φωνή Α. Βυζ. 33, γλυκείας συγκινήσεις Κ. Πτ. 

205, γλυκύ αστρον Κιθ. 26, γλυκύ φως Κιθ. 28, γλυκύ φιλί Κιθ. 29, γλυκύ βλέμμα ΣΠ 24, 

γλυκά νέφη Περ. 149, γλυκύ δνομα, γλυκύ πλάσμα ΑΠ 283, γλυκύ δ,σμα Α. Βυζ. 25, γλυκύ 

χρώμα Μεσ. 110, γλυκύ πά&ος Ε. Πτ. 207' πικρός: πικρού ΰανάτον Κιθ. 23, πικρούς ύπνους 

T E 229, πικρών λυγμών Α. Βυζ. 27, πικραί αποκρίσεις Κιθ. 72, πικρή άποχυχία Καρ. 132, 

της 'Ελλάδος ή πικρά χολή ( = τ Ο μίσος) Περ. 114, πικρά φωνή πικρών λόγων Περ. 121, πί

κρας αγωνίας Περ. 131, πίκρας δοκιμασίας Περ. 155, πικρή τύχη Ποί. 42, πικράν χλεύην Α . 

Βυζ. 31, πικρή παρηγοριά KP 60' χρυσούς '· χρυσούς επενδύτης Περ. 117, χρυσήν κόμην Κιθ. 

14, χρυσής νεότητος Κιθ. 16, χρυσή ερωμένη Κιθ. 33, χρυσήν χαίτην Κιθ. 48, χρυσήν γενειάδα 

Κιθ. 59, χρυσήν διαταγήν Σ Π 24, χρυσή γειτονοπούλα ΠΕ 85, ω χρυσή μήτερ Ποί. 29, χρυσή 

δουλειά Ποί. 43, χρυσή ψνχή Κύμ. 202, χρυσών ελπίδων Ε, Πτ. 205, χρυσή μοίρα Ε. Πτ. 

206, χρυσά ίχνη Κιθ. 42, χρυσον νέφος Καρ. 154, χρυσά κύματα ΔΠ στρ. 57, χρυσό στεφάνι 

ΜΠ 17, χρυσό χε'ρ* Συν. 44, χρυσά άστρα Κυμ. 202, χρυσό λουλούδι ΠΠ 222' μαύρος : μαύρος 

χείμαρρος Κιθ. 16, μαύροι χρόνοι και έρημοι Περ. 136, μαύρας τύχας Κ ά τ . 180, μαύρο κου

φάρι Βωμ. 112, τού θανάτου το μαύρο κάλυμμα Κυμ. 202 κ λ π . 

β) Συνεκδοχή. 

Το κατά μέγα μέρος πατριωτικόν περιεχόμενον τών ποιημάτων της 'Αθηναϊκής 
Σχολής συνέβαλε είς τήν συχνήν χρήσιν του σχήματος της συνεκδοχής προ πάντων είς 
περιπτώσεις κατά τάς οποίας το μέρος τίθεται αντί το0 δλου, ή μονάς αντί του πλή« 
θους, το όργανον αντί τής παραγόμενης ύπ" αυτού ενεργείας ή ή ϋλη αντί του κατά-
σκευασθέντος έξ αοτής (*) : δάκρυ μετανοίας Κιθ. 46, Στους αί&έρας ενώ λάμπεις, ατά πε

λάγη μας κινά / Τα μεγάλα του δ "Αγγλος και πυρίπνοα βουνά Κιθ. 60, αν πους εδώ συγγε· 

νικάς τα ίχνη σου ζήτηση Κιθ. 68, άγνώμων είς τον αρτον μας τετρακοσίων χρόνων Καρ. 

133, το βάρος τής 'Ελληνικής αίσ&άν&ητε μαχαίρας Καρ. 136, τον Κιουταχήν διώκομεν και με 

απαΰ·ι και βόλι Καρ. 138, με το μισυωτόν του χέρι "Ελληνας αλυσοδένει ΠΕ 62, εξυβρίζων τήν 

'Ελλάδα πατεί Γότ&ος ή Γαλάτης Περ. 144, άνοικτον το βλέφαρόν μου ολόκληρους νύκτας μένει 

Περ. 164, το Μεαολόγγιον, τάς Ά&ήνας δεν κατεπάτει Ό&ωμανος T E 224, είς βαρυπάλαμον 

εγώ χείρα / βαστάζω σίδηρον κοπτερον T E 227, τουφέκια πέφταν ( = π υ ρ ο β ο λ ι σ μ ο ί έρρίπτον-

το) Βαλ. 64, γιατί ϋά πέση σίδερο, φωτιά μεα το χωριό σας Α. Ά ν τ . 273. 

γ) ΙΙαλιλλογία. 

Έκ τών σχημάτων τών ανηκόντων είς τήν παλιλλογίαν έξετάζομεν ενταύθα μό
νον τα ουσιωδέστερα, ήτοι τον κύκλον, τήν άναδίπλωσιν καΐ τήν επανάληψιν (2), πα« 
ραδΕίγματα τών όποιων απαντούν έν αφθονία είς τα κείμενα τής 'Αθηναϊκής Σχολής. 

1. Κύκλος : κύλα τής Σπάρτης ποταμέ ! τα ρεύματα σου κύλα Κιθ. 78, φράγκο (τον 

ί λ ε γ α ) μωρέ ! σε τάζω iva φράγκο 2 Π 29, πόσον τα γλυκά της νέφη και τον οϋρανόν της 

πόσον Περ. 149, δλοι ρυπαροι και όλοι χωριζ δόξαν, άλλα όλοι Κάτ. 183, πρώτος ωρυριζον 

πάντοτε πρώτος Ποί. 63, χαρήτ άρρωστοι και γεροί, και σεΐς τυφλοί, χαρήτε Ποί. 75, είχε 

1) Δια τας λοιπάς ιδιότητας Ιδ. Ά χ . Τζαρτζάνου, ΝΣ, Ινθ. αν., τόμ. I I , σβλ. 313—314. 

2) Ή Ινταξις των σχημάτων τούτων οπό τόν γενικόν δρον «παλιλλογία» ελήφθη έκ τής 

παλαιάς κατατάξεως τοδ Γαλάνη' ίδ. 'Εμμανουήλ Γαλάνη, Στοιχειώδης Ρητορική, Άθήνησι 

1876, σελ. 27, 7. 
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μορφήν αθλητού, και ήμίλενκον γένειον εϊχεν ΑΦ 173, ποϋ να στρέψω τα βλέμματα μου, ποϋ · 

Β 125, δεν θέλω κόρην άπειρον τον έρωτος, δεν θέλω ! "Αχ Π. 275, έλθέ, μνηστή μου, προς 

εμέ' νύμφη, ελ&έ ! Σ ο λ . ΑΑ 284, λόγοι γαλήνης ψυχικής / οι έσχατοι τον ήσαν λόγοι Α. Βυζ. 

34, θρήνον θα ήνονς γοερον / με των εταίρων σον τον θρήνον Α. Βυζ. 35. 

2. Ά ν α δ ί π λ ω σ ί ς : ας γράψη δ,τι θέλει, / δ,τι κι αν θέλτ] ας είπή ΣΠ 34, κλέπτονν τα 

'Επαρχεία. / Τα 'Επαρχεία φανερά ΣΠ 35, μήπως κανένας από σας με τ ώρολόγι τρώγει ; / 

Τρώγει σαν ε'χη όρεξη, κοιμάται σαν νυστάζη SU 36, εις τα ερωτήματα μον αιωπώσα ή γη 

μένει' μένει και ή ουράνια σκηνή ανω μου κλεισμένη Περ 155, μη κι εγώ να ξεύρω πον πη

γαίνω ; Ι πηγαίνω καθώς το νερό αυτό το θολωμένο ΠΧ 215, ήλθετε ! , . . κράζει και ατρέ' 

φει όμμα, / όμμα ακορπίζον φλόγα γοργήν TE 227, πλην τοντο θέλει σε φέρει πόνον, / πόνον 

αγχόνης εις τον λαιμον TE 233, eie τον δννάστην Μαχμοντην τρέχουν / τρέχουν εν αχήματι 

Δερβισών T E 249, καί tò βλέμμα τον έαρος λάμπει, / λάμπ' εις δλην την γήν χαρωπον Β 

125, δ έρως είναι αίσθημα πανάγιον' ευδαίμων, / ευδαίμων δατις αγάπα, δατις άφοαιοϋται "Ay. 

140, είσήλθον εις τον κήπον και ετρύγησα, / ετρύγησα και μύρον και αρώματα Σ ο λ , Α Α 285. 

3. Έ π α ν ά λ η ψ ι ς (ι) : δόστε με να ζήτε φίλοι ! δόστε με να ζήτε, κι' άλλο Κιθ. 28, είμαι 

υγιής φωνάζω, υγιής, τρισυγιής Κιθ 33, μ' έφεραν οι Σύμβουλοι μου ατιβασμένες κόλλαις, 

κόλλαις Κιθ. 40, δπον γράφει, γράφει, γράφει Κιθ. 49, χαμέναι δια πάντοτε, χαμέναι δλοκλή-

ρως Κιθ. 65, δ Γρίβας δ ακούραστος, δ Γρίβας δ ταχύπους Καρ. 132, με μαΰρο φως, μανρ' 

άρματα και μαύρην είχε ζώνην Καρ» 154, άλλος μ' ελεγεν ι'Αφέντη !* / άλλος μ* έλεγε *Δε· 

σπότη /» κι' άλλος *Ρήγα και Λεβέντη /», μη λοιπόν, μή την 'Ελλάδα, μή σνκοφαντήτε, ξένοι 

Κάτ. 185, με μανρα δλοι άλογα, μανρ' άρματα στην μέση' με μαύρην εις την πλάτη τους φλο

κάτα, μαύρο φέσι ΠΧ 216, μ' έφυγε δίχως να με γνωρίσγι / μ' έφυγε δίχως να μ' έλεήογι T E 

255, at βαρειαί σου αλυσίδες / πώς μ' αρέσουν, εϊδες, εΐδες ; ΠθΙ. 27, δ Δήμος ; . . . Δήμε, 

πώς εδώ, πώς ήλθες ; Δήμε πότε ; Μεσ. 115, άδελφωμένοι στο σπαθί και σύντροφοι στο βόλι 

Γ. Παρ. 257, ακόμη ή καρδιά μου και πλάττει χα» προσθέτει ! πρόσθετε, πρόσθετε, μωρά και 

άσωτος καρδία / Θα ελθγ} ή άφαίρεσις, θα ελθ^ κ' ή πενία "Αχ. Π. 277, ποιος εΐν' δ Γιώρ

γος πού ζητας, δ Γιώργος που γυρεύεις ; Γ. 279, και ήλπισα , . , δεν ήκουσα κραυγήν εκφε-

ρομένην, / κραυγήν ζητούσαν χάριτα, κρανγήν φιλανθρωπίας 'Ay. 145, ανήκει εις εμε αντός. 

κ' εγώ, κ' εγώ / ανήκω είς αυτόν' επάνελθε, λοιπόν, επάνελθε Σ ο λ . ΑΑ 282 

δ) Ύπερβατόν. 

Το σχήμα τούτο, συνηθέστατον etc τήν δημοτικήν ποίησιν καΐ γενικώς είς τον 
ποιητικον λόγον, επιτυγχάνει δια της παρεμβολής μιας ή περισσοτέρων λέξεων τον 
διαχωρισμον δρων τής αυτής προτάσεως συνδεομένων στενώς μεταξύ των καΐ δια του 
τρόπου τούτου δημιουργεί δξαρσιν τής έννοιας αυτών (*). 

Ή "Αθηναϊκή Σχολή το έχρησιμοποίησεν ευρύτατα Ιδία είς τήν άρχαΐζουσαν 
ποίησιν : προ παντός αξίζεις άλλου άγαλμα λευκού μαρμάρου Κιθ. 14, σεις τήν μιαήν αελήνην 

σας επάνω τής Αγίας / εστήσατε Σοφίας Καρ. 133, και δλολύζων μεταξύ περνά τών ερειπίων 

Καρ. 134, δύο έφερε μοχθούσα Γίγαντας τής γής ή σφαίρα Περ. 113, υπό τον ζυγον οι ξένοι 

κύπτοντες τών βασιλέων Περ. 130, εστιλβε δε κάτω πάσης / δ υδράργυρος σαλεύων τής Σαρω· 

νικής θαλάσσης Περ. 160» εις τον αϊθριον τας εϊχεν ουρανον προσηλωμένας Περ· 171, και οι

κογενείας σπλάγχνα ολοκλήρου τραυματίσας Κάτ. 177, τήν οργίλην σου προφέρει / φωνήν κάθε 

ποταμός ΠΧ 191, δταν ή ζωή πηγαίνει ενός Κράτους να χαθή ΠΧ 196, καθώς είχαν με τής 

πλάνης, / με τοϋ πλούτου τήν παγίδα / τήν σεμνήν τής 'Ορλεάνης Ι και ώραίαν ηρωίδα / πν 

ρακτώσει / και στακτώσει ΠΧ 199, πώς εκείνα σον στους δρόμους δεν ακούω τα τραγούδια . 

1) Πβρί τής επαναλήψεως Ιδέ καΐ τα αναφερόμενα δπό το8 καθ·ηγητο8 Μ. Π. "Ανδριώ 

του εν ι% μελέτη <Ή γλώσσα τοϋ Παλαμά*, Ινθ. αν. σελ. 270α. 

2) " Ι δ . ' Α χ . Τζαρτζάνοο, ΝΣ, Ινθ·. άν., τόμ. I I , σελ. 287Α. 
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ΠΧ 218, και συ κατόπιν φ&άνεις ημών TE 233, oî χρυσοχάλινοι τοΰ Ήλιου \ αφηνιάζουν ϊπ-
noi εύΰνς TE 249, και χύνονται, προπέμποντες το &άμβος είς τους οτοίχονς των Αιγυπτίων 
εως Μεσ. 114, κοιμάται υπό την σκιάν ή Μνρτω κυπαρίσσου Ά γ , 141, κι εχουσι λίαν τρα· 
γικας / al κωμωδίαι σου τάς λύσεις Α 8υζ, 33, είπε μοι, Πλάτων, ΰλιβερας / ν' ακούσω 
&ελω αληθείας Α. Βυζ. 34. 

e) Άντονομασία, 

Άντονομασίαν έ*χομεν δταν αντί ουσιαστικού (συνήθως κυρίου ονόματος) ή ού 
σιαστικής αντωνυμίας τίθεται περίφρασις ή άλλο όνομα δυνάμενον να προστεθη ώς 
προσδιορισμός του ουσιαστικού ή ώς κατηγορούμενον μετά του είναι, π. χ. δ τολμηρός 
Πηλείδης (=0 Άχίλλεύς), ό πορ&ητής της Καρχηδόνος ( = ό Σκίπίων) κλπ 

Ή 'Αθηναϊκή Σχολή έχρησιμοποίησεν ευρύτατα το σχήμα τούτο ίδία είς ποίησιν 
μέ πατριωτικάν περιεχόμενον, ëv0jc ή ανάγκη της συχνής αναφοράς είς ένδοξους το-
πους ή ονόματα ώδήγησε πολλάκις είς τήν δήλωσιν αυτών δι' άντονομασίας : va δ 
λέων των Μεγάρων ( = 6 θεόδ. Γρίβας) HE 92, παρ' δταν του Τυρταίου μας ή σάλπιγξ αν
τηχούσε ί=του Ρήγα) ΠΕ 105, εφ&ασεν δ Κερκυραίος ( = ό Καποδίστριας) ΠΕ 110, την Επτά-
λοφον (=τήν Κωνσταντινούπολιν) Περ. 120, τοΰ πολίτου τής Γενεύης ααυλον (=του Ρουσσώ) 
Περ. 132, είδα διαβάς τυχαίως / τοϋ 'Αδριανού τήν πόλιν και τα ρει&ρα τοΰ Όρφέως (=τήν 
Άδρίανουπολιν Kat t i c θρακίκας άκτας) Περ. 160, την αεμνήν της 'Ορλεάνης f και ώραίαν 
ήρωΐδα (=τήν Jeanne d* Arc) ΠΧ 199, xi ζητούν εδώ τής "Αρκτου τα δπλοφοροϋντα πλή&η ; 
(=τής Ρωσίας) ΠΧ 215, τής Γαλατίας δ τεΰρυλημένος Γίγας ( = 0 Ναπολέων) Κιθ. 58, δ Γα
λάτης αετός ( = 6 Ναπολέων) Κιθ. 59, επέατρεψεν δ νικητής τής 'Αραχόβης ( = δ Καραΐσκά 
κης) Καρ. 158, τής Ά&ηνάς ή φίλη πόλις (=αΙ Αθήναι) Α. Βυζ. 19, μετ' ανατολάς και δύ
σεις τεσσαράκοντα ήλιων (=ήμερών) Περ. 159, άφησα τοΰ Βασιγκτώνος τήν μητέρα Βιργι 
νίαν j ήτις ετεκε και κόρην, τήν καλήν Δημοκρατίαν (=τήν Άμερίκήν) Περ. 164, έκραξε προς 
τής ημέρας τον χρυσόκομον αστέρα (=τΟν ήλιον) Περ. 166 κλπ. 

ς) Περίφρασις ('). 

Δύο κατά βάσιν είναι τα αίτια τα παρωθ^Οντα είς τήν περιφραστικήν διατύπω-
σιν μιας έννοιας* ή παρουσιαζόμενη πολλάκις δυσχέρεια προς έξεύρεσιν τής καταλλή
λου λέξεως, καΐ ή συναισθηματική έξαρσις του ομιλούντος ή του γράφοντος, ή οποία 
οδηγεί είς τήν έκινόησιν ενός συνόλου λέξεων, δια των οποίων το δηλούμενον λαμ« 
βάνει μίαν επισημότητα άνάλογον προς τήν άποδιδομένην είς αυτό συναισθηματική ν 
καΐ έπίκαιρον πολλάκις άξίαν. ΚαΙ είς τάς δύο περιπτώσεις ή σχέσις τής περίφράσεως 
προς τό οφος είναι σημαντική. 

"Η "Αθηναϊκή Σχολή χρησιμοποιεί τήν περίφρασιν κυρίως προς άπόδοσιν των εν
νοιών «παντού» καΐ «πάντοτε»' : είς τους καύσωνας, στους πάγους, στους χείμαρρους, στους 
αέρας, / κ' εις τον τΰφον, κ' είς τα ξίφη, κ' είς τον ΰάνατον ακόμα Κιθ. 20, τ ααματά μου κ' 
είς τας πόλεις, κ' είς τα ορη, κ' είς τους βράχους, / παρηγόρησαν πολλάκις τής πατρίδος χους προ 
μάχους Κιθ. 42, το βλέμμα μου περιπλανώ ματαίως είς τήν φύσιν, / προς μεσημβρίαν και βορράν, 
άνατολήν και δύσιν Κιθ. 61, εφεγγεν ήμέραν νύκτα, Περ. 151, s«V αιώνας των αιώνων Κάτ. 180, 
SvVOia TOO «τίποτε» : δεν ϋ·έλω οϋτε αψυχον, οϋτ εμψνχον κανένα / να αγαπά ούδε πτηνόν, 
ούδ' ανϋη, ούδ' αστέρας Ά χ . Π 277, έννοια του «δλα» : χείρες, κεφαλή, καρδία πατρίς 
ήσαν είς αυτόν Κιθ 43, δατις φέρει κατά τάξιν και κινεί εν αρμονία ( ουρανούς, άαλάσσας, 
γαίας και άν&ρώπους και στοιχεία Περ. 156, αρκεί δτι με γόους οι νΰν ζώντες / εγέμισαν τα 
ΰψη τών αί&έρων, / rà βά&η των θαλασσών και τας ηπείρους Σον, 73' λοίπαΐ περιφράσεις : 

1) Ί 8 . και M. Cressot, Ινθ. av., σελ. 47. 
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δεν εκένωσα το νέκταρ της νεότητας μου δλης Κιθ. 34, βλέπουσα δτι vò αατρον της ζωής της 

πλέον οβύνει Περ. 149, ρίψαν την κόρη τον Θεοϋ την πολυαγαπημένη, / την κόρη την μονά· 

κριβη, την κόρη την πανώρια, / την ονρανοκαταίβαχη, την άγια την αγάπη Ποί. 70, προϋ 

( = n p l v ) χν&ή τ αυγινό ακόμη άοτέρι, / προϋ τα λάφια να βγουν να βοσκήσουν Βαλ. 65 Κ.&. 

ξ) Χ ι α α τ ό ν. 

ΚαΙ toû σχήματος τούτου έγένετο συχνότατη χρήσις ùnò των ποιητών της Άθη. 
ναϊκής Σχολής. 

1. Ρήμα προς Ύποκείμενον : κτίζει αυτός, άλλος χαλνά Σ Π 19, εξύπνηαε δλος ό 

λαός, δ κόσμος ετρελλά&η Σ Π 29, γελούσαν τα τριαντάφυλλα, οι άν&οΐ μοσχοβολούσαν Β α λ . 

66, παρήλ&εν δ χειμών, ό ΰετος παρήλ&ε Σ ο λ . Α Α 281, ή μορφή της ήτον, λέγει' / ήτον άρα 

ή φωνή της ; Περ. 125, ή Ισοβιότης ζήτω ! ζήτω ή Δεκαετία Κάτ. 184, εΐμ' εγώ, εγώ 

εκείνη ΠΧ 201. 

2. Ρήμα π ρ ο ς κατηγορουμενον : εκείνος εΐναι Μόακοβος και "Αγγλος ειν δ άλλος 

Σ Π 19, ξένος είμαι στην 'Ελλάδα, και στο σπίτι μ' είμαι ξένος, ΠΕ 49, νέος η μην κ' εύαισΰή' 

τουν, κ* ήσουν βρέφος τριετίζον Ποί. 67. 

3. Ρ ή μ α προς άντίκεΐμενον : τους φιλονίκους αγαπά και τούτους τριγυρίζει Σ Π 23, 

μίσος δεν τρέφω στην ψυχήν, τον φ&όνον δεν γνωρίζω Σ Π 36, αλλ* ούδε προφέρει λόγον, 

ούδε λόγον επιτρέπει Περ. 166, την λιανή σταφίδα τρώγω, και ρουφώ κρύο νεράκι Μέν. 271, 

ή ϋάλασαα σε σέβεται, σε πει&αρχονν τα νέφη Ποί . 38, και τον κάμπον ερωτούσα και δ κά' 

μπος μ' ερωτούσε Π Ε 101, και βλέπει τον Νάσον, τον Νάαον της βλέπει Κλ. 128, κεφάλας 

παιδιών βλέπω, βλέπω οίκημα σχολείου Ε. Π τ . 205. 

4. Ρ ή μ α προς ρήμα : τρώγω πίνω, Ι πίνω τρώγω Κιθ. 53. 

5. Ύποκείμενον προς κατηγορούμενοV : δ άγα&ος ανίκανος, μωρός δ φιλαλήϋης 

Σ Π 25, ή δικτακτορία ΰαϋμα ! Θανμα ή Δημοκρατία Κάτ. 184, γίνεται δ Οικονόμος Φάρμα" 

κίδης και άτρόμως / γίνεται δ Φαρμακίδης Οικονόμος μετά ταϋτα Κάτ. 184, ή εξοχή παλάτι 

σον, και κράτος σον ή κτίαις Ποί. 37, είσαι ζωγράφος εναργής' δραματουργός των λεγομένων 

είσαι Β 134, κά&ε καράβι και βοννό, κάϋ·ε βουνό βουλκάνι Ποί. 71 . 

6. ΛοπχαΙ συντάξεις : ταΐς ώραίαις, το κρασί, / tò κρασί και ταΐς ώραίαις ψάλε 

λύρα μου χρυσή Κιθ. 18, νέο βλέπω κάϋ·ε μέρα εϊς το σπίτι μου στολίδι / κ' εις τα δάκτυλα 

της νέο κά&ε μέρα δακτυλίδι ΠΕ 42, πλην στο εΰνος μας που δόξα ; που στο ε&νος μας 

Σχολεία; ΠΕ 90, ώς αλωπεκές πανούργοι, κόλακες ώς τους πιαήκους Π Ε 116, εϊς καρδίαν 

κενήν πό&ων, εις κενήν ζωής καρδίαν Π ε ρ . 158, νέα δένδρα, πτηνά νέα, ίχΰυς νέοι, νέα φύ

σις Περ. 165, ποία Παραδείσου αϋρα ! Φωτός ποία Ιλαρότης ! Περ. 168, είς κα&ένα παλμον 

στή&ους, εις καΰένα σφυγμού κτύπον Περ. 170, άλλα είμαι δις, τρις είμαι Κάτ. 179, σοφίας 

πνεύμα, φως άλη&είας T E 224, ό το σώμα μικρός μέν, μέγας δε την ψυχήν T E 238, εις περί· 

πέτειαν αυτοί ποίαν / εϊς ποίους αάλονς ήλ&αν δεινούς T E 249, "Ιϋγκες πό&ων, / ψυχής μα· 

γνήται Ποί . 11, κι αν λυπήααι, μη κτυπάς. / Κτύπα πλην, αν μ' αγαπάς Ποί. 28, είναι δ φό· 

βος εις τα στήϋ·η / εϊναι ατά ποδάρια ό νους Σ π . — Κ . 273, ροδίζει στην 'Ανατολή, / στον Πίνδο 

ξημερώνει Ά χ . Π 258, ας τρέξωμεν είς τους χλοάζοντας αγρούς, Ι εις το μικρόν χωρίον μας 

ας σπεύσωμεν Σ ο λ . Α Α 288, δ&εν κατέβη, κρνφίως κρνφίως την &ύραν ανοίγει ΑΦ 160. 

η) Παρήχησις. 

Ή διάθεσις προς δήλωσιν ήχων, κινήσεων ή έντονων συναισθηματικών καταστά
σεων δ5ηγεϊ είς τήν κατ* επανάληψιν χρήσιν του αοτοο γράμματος ή της αυτής συλ
λαβής ή ακόμη καΐ λέξεων έτυμολογικώς συγγενών συνήθως, δια του συνδυασμού τών 
οποίων ή έκψρασις καθίσταται περισσότερον παραστατική, ή δέ επαφή του άναγνώ-
στου μετά του κειμένου περισσότερον έντονος. Συνεπώς ή παρήχησιο κατά βάσιν ου
δέν άλλο εΤναι ή μιμητική προσπάθεια, τοΰτο δέ σημαίνει δτι θα τήν άναζητήσωμεν 
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προ πάντων είς κείμενα των οποίων το περιεχόμενον προσφέρεται δια το σχήμα τούτο, 
ήτοι είς τήν έπικήν ποίησιν, απαιτούσαν πολλάκις ζωηροτάτας εικόνας, καΐ είς τήν 
σάτιραν. 

"Η 'Αθηναϊκή Σχολή, έφ' όσον ένεφάνισεν έπίδοσιν καΐ είς τα δύο αυτά είδη 
του ποιητικού λόγου, έχρησιμοποίησεν ευρύτατα τήν παρήχησιν. 

1. Δι* επαναλήψεως τοΟ autoö γράμματος* λ : λάμπουν δπλα χρυσά, και λερή J φου-
στανέλλα μαυρίζει Χ. Γρ. 99, μάχης πλην δεν ήχοΰν πλέον φ&όγγοι, / οντε μέταλλα λάμπουν 

στιλπνά Χ. Γρ. 102, ανατέλλων δ ήλιος λάμπει Χ. Γρ. 107, εΐχον είς λόφον εδώ και εκ λί&ου 

λευκοϋ ανεγείρει Ε. Πτ. 209' μ : &αϋμα μέγα μεγάλου αγώνος / παριστά ή εμπρός μου σκηνή 

Χ. Γρ. 105' ρ : τρεις ώρας βροντούν οί ταρτάρειοι κτύποι Κλ. 127, φρενήρης της τάφρου <5Αο-

γυρα τρέχει Κλ. 127' π : παν πεδίον σου, πάν δρος έγινε πυρός εστία Βωμ 3* τ : τραχείς αν

τηχούν τών τύμπανων οί κτύποι Κλ. 126' π Kal υ γ ρ ά ' ή πάλη τών άλλων πασών βαρύτε

ρα Ι φλογώδες το πείσμα, ή μηνις άγρια. / Παντοΰ ή πυρίφλεκτος μαίνεται σφαίρα, / δ σίδη

ρος θραύει 'Αράβων κρανία Κλ. 130. 

2. Δ ι α τ ώ ν αρχικών σ υ λ λ α β ώ ν λέξεων : λοιπόν λιπομαρτύριον Κιθ. 51, πότε και 

πό&εν έλαβες αυτό το τόσον υάρρος ; Σ Π 33, κ' εχω σχέδια και σχέσεις μυστικαΐς με τον κα-

ϋ·ένα ΠΕ 89, δαους αϊ διχόνοιαί των είς πολλά πολλάκις μέρη ΠΧ 201, πόδας εφίλουν και πο' 

διάς T E 232, ψιλή, ψιλή αρχίνησε βροχή να ψιχαλίζβ Β 196. 

3 . Δια τών τελικών σ υ λ λ α β ώ ν λέξεων : συχνά πυκνά &' άκούωμεν Κιθ. 14, και 

λαχταρεϊ Ι το στόμα μου, / και απαρταρεϊ \ το σώμα μου Κιθ. 36, ή δίκη εφεσίβλητος ! / Και 

σο άναιρεσίβλητος ; Κιθ. 51, ήκουαεν αυτά, ώχρία, ερυ&ρία, εμειδία Περ. 135, και φιλών το 

χώμα ΰέλω άαπασ&ή και αοϋ το σώμα Περ. 151, βόσκετε δειλοί και δούλοι Ε. Π τ . 207. 

4. Δια λέξεων έτυμολονίκώς σ υ γ γ ε ν ώ ν : πολίτης πολιτάρχης Σ Π 20, και δ Παυλί

δης άλη&ής φίλος της άληΰείας Σ Π 36, και γελά δια τα μαϋρα όμματα του Μαυρομμάτου 

Κάτ. 181, και δ μη λαβών ποτέ του το κονδύλι δ Κονδύλης Κάτ. 184, μεταξύ τών επιγείων 

καλλονών το πρώτο κάλλος Ποί. 60, εν ροπή τα ρόπαλα των κατα&έτουν οί Άλκεϊδαι Ποί . 62, 

βρέμουν βρονται / εκάστη βολή βροντερού πυροβόλου ΑΦ 168. 

5. Δια λέξεων όμοήχων ή π α ρ ω ν ύ μ ω ν : Θέματ αρατα &' άρχίαη ν άραδιάζ^ χωρίς 

χάριν Π Ε 43, να ξορίζω, να ξυλίζω και τα νύχια τους να χύνω Π Ε 56, είς τους βράχους, εις 

τους βάτους εσχισ&ήκαμεν μαζί Π Ε I H , και σιμά μου εληαμόνεις είς μαγευτικάς εκστάσεις Ι τον 

καιρόν και τας εκτάσεις Π ε ρ . 122, τοϋ Συντάγματος μας μέλλει / λίαγος τώρα δυνατός να ξε" 

&άψγ} τ* άλλα μέλη Π Χ 197, αψηφούσα τας άπειρους τών Ηπείρων αποστάσεις Ποί . 60, ή 

γυνή στολή τών δντων και τοϋ Κόσμου κόσμος άλλος Π ο ί . 60, πριν φύγουν ετι / τα νέα 

ετη j και ή χ&ρά Λ Π 285. 

υ-) Προσωποποίησις. 

Ή παροχή Ιδιοτήτων έμψυχων δ ν των είς άψυχα αντικείμενα ή είς άφηρημένας 
εννοίας δημιουργεί κατάλυσιν της λογικής πραγματικότητος, οδηγούσαν είς èva κόσμον, 
δπου κυριαρχούσαν θέσιν κατέχει ή φαντασία καΐ το στοιχεΐον του μυθικού. Έν τούτοις, 
μολονότι παρήλθε πλέον ή εποχή κατά τήν οποίαν τα διάφορα λόγου χάριν στοιχεία 
της φύσεως άντεπροσώπευον είς τήν συνείδησιν τών ανθρώπων έμψυχα οντά, ή τάσις 
προς προσωποποίησιν εξακολουθεί να έλκύη τον άνθρωπον έν τη επιθυμία του, δπως 
δημιουργήση διέξοδον είς τήν συναισθηματικήν του ανάγκην, ή οποία τον παρωθεί είς 
τήν διάθεσιν να θεώρηση τον νεκρόν ζώντα, τήν φύσιν σκεπτομένην κλπ. Δια τον λό· 
γον τοΟτον ή προσωποποίησις άπαντα" συχνότατα είς τήν δημοτικήν ποίησιν ή καθόλου 
είς τον ποιητικόν λόγον του οποίου το περιεχόμενον χαρακτηρίζεται άπό εντονον φυ-
σιολατρικόν ή πατριδολατρικον στοιχεΐον. 

Ή 'Αθηναϊκή Σχολή μέ τόν σαφή πατριδολατρικόν προσανατολισμόν της δέν 
ήτο δυνατόν εΙμή να χρησιμοποίηση τήν προσωποποίησιν είς εύρείαν κλίμακα. 

1. "Εννοια της ελευθερίας : ή "Έλευ&ερία βλέπεις βαρυν ϋπνον εκοιμή&η Κιθ. 18, τα 
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πτερά της ή Έλευ&ερί' ανοίγει \ και πεια Κίθ 26, σκυ&ρωπή στον 'Ελικώνα ή Έλευ&ερία 

στέκει Κίθ. 57, ξίφος ή Έλεν&ερία είς την χεΐρά της εκράτει Π Ε 111, ή &εά Έλεν&ερία / είς 

τ άχύρινό μου στρώμα ήσνχα γλνκοκοιμαται Π Ε 113, ν? Έλευ&εριά κρνμμένη / στα λαγκάδια 

στις σπηλιές εκα&όταν πικραμένη / τόσες . . . . εκατοχρονιες Π. Σ υ ν . 271 

2 "Αλλαΐ (ίφηοηαέναί ëvvoiai : και κατόπιν της ο Έρως και αυτός ζητεί να φύγγ} 

Κιθ. 26, ή άπλότης, γλυκύ φως μον ! εις ημάς δεν κατοικεί ; Κιθ. 29, οι Μηδικοί επέστρεψαν 

καιροί Καρ. 140, ή Σημαία της Ελλάδος χρόνονς εξ ετρανματίσ&η Καρ. 155, με την μελάνην 

ή ψεντια τα έχει μανρισμένα / δ Δόλος με την βονλάν τον τα έχει σφραγισμένα Σ Π 24, και 

πώς να ίχρ χαλινον ή αναιδής κακία ; Σ Π 25, εξακολον&ει, Σάτνρα ! ώράΐον δρόμον πήρες 

Σ Π 34, ή 'Αναρχία με κρανγάς περιπατεί ατούς δρόμονς Π Ε 70, ή επί Καποδίστρια πανούρ

γος τυραννία, / ή μετά Καποδίατριαν κακούργος αναρχία ΠΕ 105, τους μακρούς αιώνας έχων 

αεικίνητα πτερά τον / και ως ίριδα καμπνλον κρατών δρέπανον &ανάτον, / άκατάσχετον δ 

Χρόνος τέμνει παν δ,τι ευρίσκει, / και οπίσω του γεννάται δ,τι εμπρο&έν τον &νήσκει Περ, 

158, ή ταχνπτερος δε φήμη τρέχονσα την Κεκροπίαν / ελεγεν . . . Περ. 170, με τεττιφ&όγγονς 

λόφους σείει περικεφαλαίαν, / της όποιας τα οπίσω κρατούν δύο, ή Κυρία / Μέγαιρα " Δημα

γωγία κι' Άληκτώ—Αύτοχ&ονία Κάτ. 180, κι' è πόλεμος κατέβηκε με δλα τα κακά τον, / και 

τα τσαντήρια τ' έστησε 'ς 'Ανατολή και Δύαι Ποί. 70, σκούζ* εδώ&εν ή Θρησκεία \ κλαίει εκεί 

&εν ή Τιμή Π Συν. 271, δ "Ερως είς τα στή&η μον κατφκηαε ΛΠ 283, ή μνήμη ας ταφή 

είς ζόφον Α. Βυζ. 25. 

5. Προσωποποίησις δι ' επιθέτου : ή νανς τοϋ Τσαμαδού ή χήρα Καρ. 156, εις αυτήν 

την άπλήν σπά&ην, ήτις χήρα τώρα μένει Καρ. 161, πόλεις χήρας άπα δήμους Περ. 119, 

προοωρμίσ&ησαν το πρώτον εις την Ελληνίδα πόλιν Περ. 145, της με&ύσου Πολιτείας άνοιξαν 

το χαϋνον στόμα Περ. 159, είς τών ανακτόρων ήλ&ε την άντάρτιδα πλατειαν Περ. 160. 

4. Συγκεκριμένα ουσιαστικά ; και σκιρτά δ Παρ&ενών Κιθ. 35, κι' αυτή ή &άλασαα 

ή γύρω . . . / στην άκτήν μας ψι&υρίζει Κιθ. 77, είς την &έαν σου ή κόνις εκινή&η ΠΕ 75, καΙ 

ή &άλασσα στο κλέος τής Ελλάδος εμειδία ΠΕ 109, και αντος δ ουρανός σον εσκν&ρώπασε 

Περ. 142, και το κνμα είς τας ψάμμονς ψι&νρίζει τής &αλάσσης Περ. 144, και ή Πννξ αίσχν-

νομένη κρύπτεται νπο τάς βάτους Περ. 144, κοιματ ή αμμουδιά Ποί. 21, κά&ε καράβι και 

βουνό, κά&ε βουνό βουλκάνι, / που καίγουν και δεν καίγουνται, κι' απ' τον &υμά αφρίζουν, / 

πον λεν ίτραβήξον !» 'ς το βοριά, 'ς το κνμα *κά&ον χάμον ! » Ποί. 71, εστά&ημεν περί 

ημάς ή φύσις εκοιμάτο' / ομίχλη εις τών ελαιών το δάσος επλανάτο 'Ay. 145. 

ι) 'Αποστροφή. 

Το σ χ ή μ α τούτο, συνηθέστατον ήδη ε[ς τήν ά ρ χ α ί α ν ελληνική ν καΙ τήν λατιν.-

κήν ποίησιν, ά π α ν τ φ συχνότατα είς τά α ρ χ α ΐ ζ ο ν τ α Spya τής 'Αθηναϊκής Σ χ ο λ ή ς π ρ ο 

φανώς κατά μίμησιν το0 Κλ,ασσιΚΟϋ ϋφους : επί σον, Μανροκορδάιε, ή κατάρα ή δεντέρα, / 

επειδή, ώ απαίσια είς τήν δόξαν σον ημέρα ! Δι' αισχρά εσχία&ης πρώτον με τον Μεταξαν 

πρωτεία Κάτ. 186, είς τα ερωτήματα μον σιωπώσα ή γη μένει / μένει και ή ονρανία σκηνή 

ανω μον κλεισμένη . . . / Σεις, ώ τάφοι, άνοιχϋήτε' είπατε τ' άπόκρνφά τον . . . / άλλα τρέ· 

μονσι τα πάντα τήν ρομφαίαν τον &ανάτον Περ 155, Μοϋσαι, πεν&ήαατε καϊ "Ερως' / νποκρι 

ταϊ Ίησονΐται, / και σεις ώ τύραννοι, χαρήτε / άπέ&ανεν δ Βερανζέρος Ι Β 130, κ' ενφ ηχεί 

οξύ το ώρολόγιον, j ταχύν τον &άνατον σημαίνον τών ωρών, / ήμεϊς είς άλλον &άνατον βαδίζο 

μεν Ι με τήν αυτήν ψυχράν κανονικότητα. / "Ω χαίρε, αταξία, προσφιλής &εα / εμυϋ και τών 

Ελλήνων δλων ΓΑ 232, άλλα ποίος πατριώτης / είναι σήμερον ; . . . Έξυπνα / άσυλλόγιστη 

Νεότης, / και μη ιρίβ^ζ τον καιρόν / είς τους πότους και τα δείπνα, / και τον φράγκικον χο 

ράν Βότσ. 170, ταχύς δ πρωρεύς το πηδάλιον δράττει ( και σκέπει το πτώμα.—'Ανδρείε Σπα 

χή, j και σου νεανίου το τέρμα βραχύ, / ό &άνατος ήδη τον δρόμον σον φράττει Σ τ · Π 237, 

δεν εχω γάλα μητρικό, πρώτης ζωής ρανίδα' Ι αν λείψΐβ και το δάκρν μου, πανύστερη έλπί 

δα, j &à δώσω είς τα άμοιρα χλωρό τής γης χορτάρι, / παρά άδάκρντο ψωμί, σκληρό σαν τα 

λι&άρι . . . / * Ω ορφανά παιδιά μου, μαχαίρια καταπύρινα ορμάτε στην καρδιά μου ! EtK. 167, 
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πότ' έβλεπες την εχιδναν υπό στολην φιλίας, / πότε εφίλεις άδελφόν, &εοί ! παραφρονοϋντα . . . / 

και δμως δεν εξέφερες καν γογγυομον καρδίας Κύμ. 182, όμως οπού η ωραία και καμπύλη 

παραλία, Ι ευσεβή τα γόνατα μου ιδού έρχομαι και κλίνω, / ω του Πίνδου Θεσσαλία, / και φιλώ 

τα χώματα σου και ϋ·ερμον εν δάκρυ χύνω ! Ε. Π T. 208 t δ Χάρος μ' εκατάλαβε και το χλωρό 

βλαστάρι / σκληρά μου το ε&έρισε εχ&ες το βράδι, βράδι · . . / — 'Ακόμα δεν εχόρτααες, αχόρ

ταγο σκοτάδι ; ΠΠ 222. 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

Ή ανωτέρω μελέτη, αποσκοπούσα αποκλειστικώς είς γλωσσικήν έξέτασιν τοΟ 
ëpyou της 'Αθηναϊκής Σχολής, οδηγεί είς τα κάτωθι γενικά συμπεράσματα : 

α) Ή "Αθηναϊκή Σχολή διεμορφώθη έξ επιδράσεως τών λογίων του Φαναρίου 
καΐ τών κλασσικιστικών καΐ ρομαντικών τάσεων τών χρόνων εκείνων. Ανεξαρτήτως 
τοΟ τρόπου κατά τον όποιον αξιολογείται σήμερον τό ëpyov τών Επτανησίων καΐ τών 
Φαναριωτών, καΐ της αναντίρρητου υπεροχής τής Επτανησιακής ποιήσεως, κατά τους 
χρόνους εκείνους ή έπίδρασις τών Φαναριωτών ήτο ολως φυσιολογική δια τους έν τη 
ανωτέρω μελέτη αναφερομένους λόγους. 

β) Τήν Άθηναΐκήν Σχολήν διακρίνομεν είς δόο περιόδους διαστελλομένας σα
φώς δι" Ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

Κατά τήν πρώτη ν περίοδον (1827—1850) ol λόγιοι τών 'Αθηνών ευρισκόμενοι ακό
μη είς το στάδιον τών αναζητήσεων χρησιμοποιούν κατ'αρχάς τήν δημοτικήν μεμειγμέ-
νην δι" αρκετών λογίων στοιχείων, έν συνεχεία δέ καΐ έν συνδυασμφ προς τήν συνεχώς 
θεμελιουμένην άντίληψιν δτι ή ποίησις οφείλει να υπηρέτη τήν έθνικήν σκοπιμότητα, 
τήν καθαρεύουσαν τείνουσαν μέχρι πλήρους έξαρχαΐσμου της γλώσσης. Κατά τήν αυ
τήν περίοδον τό περιεχόμενον είναι κυρίως σατιρικόν, έπικολυρικόν καΐ έπικόν. 

Κατά τήν δευτέραν περίοδον (1851—1877), καΐ δή καΐ ολίγον μετά τήν Ιναρξιν 
αυτής, επιχειρείται καΐ θεωρητική κατοχόρωσις τών άρχαϊζουσών τάσεων δια της 
«Νέας Σχολής» του Παναγ. Σούτσου. ΑΙ άρχαΐζουσαι αοται τάσεις προωθούνται επίσης 
σημαντικώς ύπο τών ποιητικών διαγωνισμών απαιτούντων αποκλειστικώς τήν καθα
ρεύουσαν δια τα υποβαλλόμενα προς κρίσιν έργα. Κατά τήν περίοδον ταύτην τό περιε
χόμενον είναι κυρίως λυρικόν, τοοτο δέ οφείλεται άφ" ενός μέν είς τήν έπίδρασιν του 
γαλλικού ρομαντισμού, υπάρχουσαν άλλωστε καΐ κατά τήν πρώτην περίοδον, άφ* έτε
ρου δέ είς τό γεγονός δτι ό επιζητούμενος έξαρχαΐσμός της γλώσσης εΐχεν ήδη κατά 
τό δυνατόν έπιτευχθή καΐ συνεπώς ουδεμία ανάγκη συνέτρεχεν έμμονης είς ποίησιν 
έπικοΰ περιεχομένου. 

y) "Η άπόκλισις αϋτη απετέλεσε καΐ τό βασικόν αίτιον έπικρατήσεως της δημο
τικής, διότι ή καθαρεύουσα, άπογυμνωθείσα του μόνου καταλλήλου δι* αυτήν περιεχο
μένου, κατέδειξεν δλας τάς άτελείας αυτής ώς λογονεχνικής γλώσσης. 

δ) "Η υποταγή του περιεχομένου είς μορφήν άσχετον προς τήν τότε κρατούσαν 
γλωσσικήν πραγματικότητα, ώ5ήγησεν είς έπιτήδευσιν καΐ χαλάρωσιν τοΟ οφους, χω
ρούσαν κατά τρόπον άνάλογον προς τάς γλωσσικός ακρότητας του συγγραφέως. 
Συνεπώς τα περισσότερον υστερούντα άπό απόψεως οφους έργα είναι συνήθως εκείνα 
τών οποίων γλώσσα είναι ή αρχαΐζουσα. 

ε) "Από φωνητικής, μορφολογικής καΐ συντακτικής απόψεως ή 'Αθηναϊκή Σχολή 
ακολουθεί κατά βάσιν τα κρατούντα έν τη αρχαία ελληνική. Κατ' έπίδρασιν της άρ 
χαίας γλώσσης χωρεί καΐ είς τον σχηματισμόν νέων άρχαιομόρφων λέξεων συνήθως 
συνθέτων. Τούτο παρατηρείται προ πάντων είς επίθετα καΐ ουσιαστικά. 

Δημώδη στοιχεία απαντούν έν αφθονία κατά τήν πρώτην δεκαετίαν Ιδία είς τήν 
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σατιρικήν ποίησιν. Άργότερον τα στοιχεία ταύτα καθίστανται σπάνια, αλλ' οπωσδή
ποτε απαντούν έκ παραλλήλου προς τά καθαρεόοντα ή αρχαΐζοντα καθ' δλην τήν οπό 
της 'Αθηναϊκής Σχολής καλυπτομένην χρονικήν περίοδον. 

Ζ) Ή προσπάθεια τής 'Αθηναϊκής Σχολής προς έπάνοδον είς τήν άρχαίαν νλώσ-
σαν, μολονότι έπέδρασεν αρνητικώς επί του ποιου του λογοτεχνικού αυτής έργου, άπο« 
τελεί τήν ούσιαστικωτέραν συμβολήν αυτής είς τήν πνευματικήν άναγέννησιν, διότι δια 
τής έμμονης εις συνεχή καΐ συστηματικών γλωσσικήν άποκατάστασιν άπεμάκρυνε 
πλείστα ξενικά στοιχεία, προ πάντων τουρκικά, τά δποΐα, διεισδύσαντα κατά τους 
χρόνους τής δουλείας, Ε-τεινον να λάβουν όριστικήν μορφήν καΐ να επιφέρουν αλλοιώ
σεις είς τήν όμοιογένειαν καΐ καθαρότητα τής νέας ελληνικής. 
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