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Ο Λ Ο ΓΙΟ ΤΑ ΤΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ Η Ε Π ΙΔ ΡΑ Σ Η  ΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΤΑ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ*

’Εκείνο πού δλοι οί μελετητές τοϋ Μακρυγιάννη έξαίρουν άνεπιφύλακτα 
είναι ό άμιγής δημοτικός λόγος του καί ή αύθεντική λαϊκότητά του, πού τοΰ 
έπέτρεψε νά μείνει άνεπηρέαστος άπό τό κλίμα τοΰ λογιοτατισμοΰ. ’Έτσι, 
ξεχωρίζει στά μάτια των μελετητών ό Μακρυγιάννης σάν ό άγωνιστής πού 
δέ δοκίμασε νά μεταφράσει τό γλαφυρό λαϊκό του λόγο στήν έπίσημη γλώσσα. 
'Ο πρώτος πού μετά τό Βλαχογιάννη έπισήμανε τήν έκφραστική δυναμική 
τοΰ δημοτικού του λόγου ήταν ό Κωστής Παλαμας : «Κειμήλιο τής δημοτικής 
γλώσσας, [...]. 'Η  συγγραφή τοΰ στρατηγοΰ Μακρυγιάννη, κατόρθωμα [...], 
ασύγκριτο στό είδος του, σά θάμα τοΰ ψυχόρμητου, σάν είδος αριστούργημα 
τοΰ άγράμματου, μά γεροΰ καί αύτόνομου, μυαλοΰ, γραμμένο αγάλια αγάλια, 
ντροπαλά καί άνυποψίαστα, άπό άνθρωπο τοΰ τουφεκιού, οχι τής πέννας, 
[. . . ] άπό άνθρωπο απαίδευτο [. . .  ] πού έτοιμος είναι συμπάθειο ικετευτικά 
νά ζητήση άπό τούς διαβασμένους, γιατί τόλμησε νά καταπιαστή μέ τή δου
λειά τους»1. 'Ο κύριος έξάλλου μελετητής του Γιώργος Σεφέρης κρίνει δτι : 
<<*Αν ό Μακρυγιάννης μάθαινε γράμματα τήν έποχή εκείνη, πολύ φοβούμαι 
πώς θά έπρεπε νά άπαρνηθεϊ τόν εαυτό του, γιατί τήν παιδεία τήν κρατοΰσαν 
στά χέρια τους οί "τροπαιοΰχοι τοΰ άδειου λόγου” , καθώς είπε ό ποιητής, 
πού δέν ελειψαν άκόμη. Δεν έπαινώ τόν Μακρυγιάννη γιατί δέν έμαθε γράμ
ματα, άλλά δοξάζω τόν πανάγαθο Θεό πού δέν τοΰ έδωσε τά μέσα νά τά μάθει. 
Γιατί αν είχε πάει σέ δάσκαλο, θά είχαμε ίσως πολλές φορές τόν δγκο των 
’Απομνημονευμάτων σέ μιά γλώσσα δλο κουδουνίσματα καί κορδακισμούς’ 
θά είχαμε ίσως περισσότερες πληροφορίες γιά τά ιστορικά των χρόνων έκεί- 
νων, θά είχαμε ίσως ένα Σοΰτσο τής πεζογραφίας, άλλά αύτή τήν αστέρευτη 
πηγή ζωής, πού εΐναι τό βιβλίο τοΰ Μακρυγιάννη, δέ θά τήν είχαμε»2. Ά νά-

* Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κ. Μ. Μερακλή πού είχε τήν άνάθεση τής Β' έδρας 
τής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας γιά τή χρονιά 1977 -  ’78, γιά τις ύποδείξεις του στή 
σύνταξη τής έργασίας. ’Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες μου στούς καθηγητές κ. Ά .  
Θαβώρη καί κ. Φ. Κακριδή γιά τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους.

1. Κ ω σ τ ή  Π α λ α μ ά ,  Η ρω ικά  πρόσωπα καί κείμενα, Ν. Ε στία , ΝΓ (1953), σ.
438.

2. Γ. Σ ε φ έ ρ η ,  Έ νας Έλληνας -  ό Μακρυγιάννης, [κείμενο τοϋ 1943], στις Δοκι
μές, τόμ. Α ', ’Ίκαρος, [’Αθήνα] 81974, σ. 236 -  237.
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λογη είναι καί ή παρατήρηση τοϋ Γιώργου Θεοτοκα : «’Έβαλε τούς φίλους 
του καί τοϋ δίδαξαν άκριβώς τόσα γράμματα οσα του χρειαζόντανε για νά 
διατυπώσει αύτό πού είχε μέσα του. Οΰτε λιγότερα, μά ευτυχώς οΰτε καί 
περισσότερα. Καί λέω εύτυχώς, γιατί τά περισσότερα, τήν εποχή εκείνη, 
Οά έπαιρναν άναπόφευκτα τή μορφή τής καθαρεύουσας. Χάρη στήν άνυπομο- 
νησία του Στρατηγού, γλυτώσαμε τήν καθαρεύουσα καί μάς μένει ενα εργο 
τής δημοτικής, σχεδόν ατόφιο1 καί επιβλητικό σάν κανένας Έρωτόκριτος τής 
πεζογραφικής μας λογοτεχνίας»2. ’Αμέσως μετά, συμπληρώνει : «' Η σχε
τική του άγραμματοσύνη [ . . . ] .  Ειχε δμως ώς άποτέλεσμα νά τόν κρατήσει 
ανέπαφο άπό τό λογιοτατισμό τής εποχής του καί νά διατηρήσει, στό κείμενό 
του, τή μεγάλη δροσιά τής λαϊκής του λαλιάς, [ . . . ]»3. ’Εξάλλου, ό Άντρέας 
Καραντώνης τονίζει : «Αύτή ή είς ακέραιον μεταφορά τοϋ Μακρυγιάννη σέ 
λόγο γραμμένο στήν άπ’ εύθείας μιλημένη γλώσσα του λαοΰ, είναι θαΰμα 
[ . . . ] .  Καί τό θαύμα αύτό είναι μέγα, άν συλλογιστούμε πώς ό Μακρυγιάν- 
νης ήταν άνθρωπος αδασκάλευτος, άγράμματος δπως θά λέγαμε σήμερα, κι’ 
εζησε σέ μιά έποχή καταδυναστευμένη ώς τις ρίζες τής λαϊκής ζωής άπό 
τό λογιωτατισμό καί τό σχολαστικό πνεΰμα τής προγονοπληξίας τών συγχρό
νων του σοφών»4. Τήν ΐδια σχέση άνάμεσα στήν άγραμματοσύνη τοϋ Μα- 
κρυγιάννη καί στή γλωσσική του άρτιότητα βρίσκει καί ό Κ. Θ. Δημαράς : 
«’Εξάλλου είναι άγράμματος, κανένα λόγιο στοιχείο δέν έρχεται νά θολώσει 
τήν έκφραση τοϋ συναισθηματικού του κόσμου- [ · . . ] .  ’Απαλλαγμένος άπό 
τις βαριές ή τις πιό ελαφρές γλωσσικές πέδες, πού δυσχεραίνουν τό βήμα 
τών άλλων άπομνημονευματογράφων, μπόρεσε νά φθάσει σ’ ενα δριο, νά δη
μιουργήσει ενα άκέριο συγκροτημένο άριστούργημα συγγραφικής ιδιοφυίας»5. 
Καί καταλήγει : «Τήν ώρα δπου, μέ τήν άποκατάσταση τοϋ έλεύθερου κρά
τους καί τή σύσταση μιας ελληνικής διοικητικής μηχανής, τό λόγιο στοιχείο 
έρχεται νά επικρατήσει στον τόπο μας, ό Μακρυγιάννης περισώζει καί άξιο- 
ποιεΐ στήν πιό οριστική μορφή της τήν λαϊκή παράδοση. Τ ’ άπομνημονεύματά

1. Τό «σχεδόν» δέν άναφέρεται σέ λόγια στοιχεία, άλλά, οπως παρατηρεί ό Κλ. Παρά
σχος, έπισημαίνει τις «τούρκικες καί φραγκικές λέξεις» πού διανθίζουν τή «γνήσια λαϊκή 
γλώσσα» του. Βλ. Κ λ. Π α ρ ά σ χ ο υ ,  Ό  «Άσπούδαχτος» Μακρυγιάννης καί τό μέτρο 
τών αισθητικών κριτηρίων, Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 2(1944), σ. 19.

2. Γ. Θ ε ο τ ο κ α ,  'Ο  Στρατηγός Μακρυγιάννης, Ν. Ε στία , Λ (1941), σ. 715 (Τό 
ϊδιο κείμενο τοϋ 1941 μέ έπίμετρο τοϋ 1945 στον τόμο : Πνευματική Πορεία, Φέξης, 
Άθήναι 1961, σ. 162).

3. Γ. Θ ε ο τ ο κ α ,  ο. π., σ. 717 ( =  Πνευματική Πορεία, σ. 169).
4. Ά ν τ ρ έ α  Κ α ρ α ν τ ώ ν η ,  Τά ’Απομνημονεύματα τοϋ Στρατηγοΰ Μακρυγιάννη, 

Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, Β (1947), άρ. 12, σ. 410 (— Στρατηγός Μακρυγιάννης, 
στόν τόμο Φυσιογνωμίες, Α ', Δίφρος, ’Αθήναι 1959, σ. 28).

5. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ,  'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ά πό  τις πρώτες 
ρίζες ώς τήν έποχή μας. ’Ίκαρος, [Α θήνα] β1975, σ. 258.
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του, περισσότερο άπό ενα περιεχόμενο ζωντανεύουν τήν μνήμη μιας στιγμής 
τής άνόθευτης ελληνικής παιδείας, τόν τελικό της σταθμό».1 Τέλος, ό I. Θ. 
Κακριδής έπισημαίνει : «’Ασύγκριτα περισσότερη άπό δ,τι ή έπιπόλαιη αύτή 
έπαφή μέ τόν άρχαΐο κόσμο, τόν Μακρυγιάννη τόν έχει μορφώσει ή λαϊκή 
προφορική παράδοση, [ . . . ] ·  Τή δυναμικότητα καί τήν έπιγραμματικότητα 
τής φράσης του, [ . . .  ] — δλα αύτά τά εχει ό Μακρυγιάννης μάθει άπό τόν 
σύγχρονο προφορικό λαϊκό λόγο, πού κρατιέται άγνός, έξω άπό τήν έπίδρασή 
τοΰ λογιοτατισμοΰ καί τής κούφιας ρητορείας»2.

Καί οί ξένοι κριτικοί τοΰ Μακρυγιάννη διατυπώνουν άνάλογες θέσεις 
γιά τήν άνόθευτη άπό τό λογιοτατισμό γλώσσα του. 'Ο ’Ά γγλος μεταφραστής 
τών Απομνημονευμάτων Η. A. Lidderdale, γράφει: «M akriyannis’s langua
ge is the  vigorous common speech of the peasantry  of central Greece, 
enriched w ith a host of expressive words and phrases borrowed over 
the course of centuries from Turkish and Italian , and vivified by the 
great treasu ry  of Greek folksong, [...]. I t is, one m ight say, a "nonconfor
mist,” Greek, a language un tain ted  by the syntactical contortionism  
and lexical necrophily th a t was to become the bane of the Greek bu- 
reau cra tic /'es tab lish m en t;” »3. Καί ό W oodhouse στο άρθρο του γιά τόν 
Μακρυγιάννη άναφέρει : «Often though he apologises to his readers for 
his illiteracy, it is th a t  sim plicity which gives his work its special value 
as a contribution to  m odern Greek literature, uncontam inated as it is 
by the hangover of classical trad ition  or by the affected sophistication 
of the educated classes’ Katharevousa, the "p u re” language of the day. 
He belongs in an extrem e degree to  a colloquial trad ition  [ . . .  ]»4.

Μέ κάπως διαφορετικό άπό τούς προηγούμενους τρόπο βλέπει ό Γ. Μι- 
χαηλίδης τό πρόβλημα τής γλώσσας τοΰ Μακρυγιάννη. Αύτός δέχεται δτι 
ύπέστη ό άγωνιστής λόγια έπιρροή, άλλά τήν άφομοίωσε γλωσσικά : «Βέβαια,

1. Κ. Θ. Δ η μ α ρ α, δ. π., σ. 260.
2. I. Θ. Κ α κ ρ ι δ ή ,  Στρατηγός Μακρυγιάννης. Μιά έλληνική καρδιά (πανηγυ

ρικός λόγος, 26.10.1964), ’Αθήνα 21972, σ. 15.
Οί σχετικές μέ τό θέμα παραπομπές θά μποροΰσαν νά πολλαπλασιαστοΰν. ’Αναφέρω 

ένδεικτικά τούς : Π. X ά ρ η, Στρατηγοΰ Μακρυγιάννη «’Απομνημονεύματα», έφημ.
’Ελευθερία, 13 Φεβρ. 1947' Δ. Φ ω τ ι ά δ η ,  Ό  Μακρυγιάννης, ’Αθήνα 1953, σ. 35’ 
’Α π. Σ α χ ί ν η ,  Τά άπομνημονεύματα τοΰ Στρατηγοΰ Μακρυγιάννη, έφημ. ’Έθνος, 14 
Μαΐου 1947’ Μ ι χ. Π ε ρ ά ν θ η ,  Τό Είκοσιένα, Ε στία , χ.χ., σ. 155 ( =  Μακρυγιάν- 
νης, στις ’Απόψεις, ’Αθήνα 1961, σ. 285).

3. M akriyannis. The M emoirs of General M akriyannis 1797 -  1864. E dited and  
translated by H . A. L i d d e r d a 1 e. Foreword by G. M. W oodhouse. Oxford U niv. 
press, London 1966, σ. XX.

4. W o o d h o u s e  (M), A Greek prim itive, στό περιοδ. «The Tim es Literary  
Supplem ent», Xp. 49 (L ondon 1950), σ. 333.
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εδώ κ’ έκεϊ παρουσιάζονται στό εργο του ιδιωματισμοί, τής Στερεάς πιο πολύ, 
μά στό σύνολό της ή γλώσσα του είναι ή πανελλήνια δημοτική τής εποχής. 
Σπανιώτατο τό λόγιο στοιχείο στή γλώσσα του. Γιατί στό Μακρυγιάννη 
είναι τέλεια άναπτυγμένη ή άφομοιωτική καί γλωσσοπλαστική ικανότητα^..]»1.

’Αντίθετα μέ τις τοποθετήσεις των παραπάνω μελετητών, ή ενασχό
ληση μέ τό κείμενο τοϋ Άπομνημονεύματος, άλλά καί μέ άλλα δημοσιεύ
ματα τοΰ Μακρυγιάννη, μέ οδήγησε σέ κάπως διαφορετικά συμπεράσματα. 
Δηλαδή παρατηρώ, καί θά προσπαθήσω νά τό δείξω, δτι τό λόγιο στοιχείο 
έχει διεισδύσει σέ πολύ μεγαλύτερη έκταση, άπό δσο πιστεύεται, στό δη
μοτικό λόγο τοΰ λαϊκοΰ άγωνιστή. Σχετικά παραθέτω σέ παράρτημα χαρα
κτηριστικά επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις λέξεων καί τυποποιημένων φρά
σεων πού ή προέλευσή τους άπό τό χώρο τής διοικήσεως καί τής γραφειο
κρατίας είναι χαρακτηριστική, καθώς καί λέξεων τής όμιλούμενης μέ τάση 
προσαρμογής τους μέ τήν κατάληξη στό λόγιο τυπικό2.

Μια άλλη, περισσότερο ρητή έκδήλωση τοΰ φαινομένου επίδρασης τοΰ 
λογιοτατισμοΰ ώς νοοτροπίας αποκαλύπτεται άπό τόν ΐδιο τό Μακρυγιάννη. 
Στον πρόλογο τοΰ Άπομνημονεύματος, γραμμένον στά 1850, έντέλλεται : 
«'Ως άνθρωπος μπορώ νά πεθάνω καί ή τά παιδιά μου ή άλλος τά άντιγράψη, 
γιά νά τά βγάλη εις φώς, πρώτο τούς ανθρώπους, όπού γράφω μ’ άγανάχτη- 
σιν άναντίον τους, νά βάνη τις πράξες τοΰ κάθε ένοΰ καί τ ’ ονομά του μέ 
καλόν τρόπον, οχι μέ βρισές, [ . . . ] »3 .  Καί ό βασικός του σχολιαστής Γιάν
νης Βλαχογιάννης ερμηνεύει ώς έξής τήν υποθήκη αύτή : «’Α ν τ ι γ  ρ α
φ ή  ν δέ λέγων ούτος ένόει άνευ τινός αμφιβολίας διασκευήν τοΰ έργου καί 
μεταγραφήν εις γλώσσαν λογίαν έκ τής γλώσσης τοΰ ά γ ρ α μ μ ά τ ο υ  
συγγραφέως. Δέν προέβλεπε λοιπόν δτι τό χειρόγραφον αύτοΰ ήτο δυνατόν νά 
δημοσιευθή πιστώς ώς ειχε. Ούδ’ έφαντάζετο τοιοΰτο ενδεχόμενον. Τήν άγραμ-

1. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ η ,  'Ο  Μακρυγιάννης καί ό νεοελληνικός μύθος, Ν. 'Εστία, ΜΖ 
(1950), σ. 438.

Τό γεγονός αύτό εντοπίστηκε ωστόσο κι άπό τόν Κ. Θ. Δημαρα, πού γράφει : « 'II  
γλώσσα του είναι σχεδόν άνόθευτη : που καί ποϋ καμμιά λόγια λέξη παρμένη άπό τις εφη
μερίδες ή άπό τις έπίσημες ρητορικές επιδείξεις τής εποχής». Βλ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ,  
δ. π., σ. 258.

2. Οί παρατιθέμενοι στό παράρτημα τύποι αίρουν, ώς ένα βαθμό, τήν παρατήρηση 
τοϋ Γιάννη Βλαχογιάννη, πού ύποστηρίζει δτι : « [ . . . ]  πάσαν έκ τής λογίας λέξιν άφο- 
μοιοϊ προς τούς νόμους τούς φθογγολογικούς τής δημοτικής». ’Ακόμα, ή κατά τόν Βλα- 
χογιάννη «αφομοιωτική» δύναμή του, μπορεί νά υποδηλώνει καί άδυναμία. Βλ. Σ τ ρ α 
τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η  ’Απομνημονεύματα. Κείμενον -  Εισαγωγή -  Σημειώσεις 
Γ ι ά ν ν η Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η .  Τόμ. A' [ — Β '], Βιβλιοπωλεϊον Ε. Γ. Βαγιονάκη, 
’ΛΟήναι 21947, Εισαγωγή, σ. 83.

3. Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Πρόλογος, σ. 103.
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ματωσύνην αύτοϋ καί τήν άλλην ατέλειαν τονίζει πολλαχοΰ τοϋ έργου»1. 
Καί στήν παραπομπή πού δίνει διευκρινίζει: «4. Παρά τω λαω ξ ε σ η κ ώ- 
ν ω =  άντιγράφω»2.

Αυτή ή πρόθεση τοϋ Μακρυγιάννη νά μεταφερθοΰν τά ’Απομνημονεύματα 
στήν «έγκριτη» γλώσσα προκειμένου νά δημοσιευτούν, πραγματοποιείται 
σ’ ενα «σχέδιον αύτοβιογραφίας» τοϋ στρατηγοΰ, τό όποιο παραθέτει ό Γιάν- 
νης Βλαχογιάννης στον Α' τόμο μέ τό άρχεΐο τοϋ Μακρυγιάννη. Είναι γραμ
μένο «δι’ αγνώστου γραφής, άντιγραφέν βεβαίως έκ χειρογράφου τοϋ Μακρυ- 
γιάννη μετά σφαλμάτων καί διορθώσεων έν τή άντιγραφή»3.

Παραθέτω έδώ άπόσπασμα τοϋ μεταγραμμένου κειμένου : «’Εγώ έγινα 
εως 13 χρονών καί πήγα στή Ντεσφίνα, σ’ ενα χωριό τών Σαλώνων. ’Ήτανε 
ένας πατριώτης μου ζαμπίτης έκεΐ. Τ ’ 'Αγιαννιοΰ πήγε στο πανηγύρι, πήρε 
κι’ έμενα μαζί" μοΰ είχε δώσει τό τουφέκι καί τό βάσταγα έγώ. Θέλησα νά 
τό ρίξω καί έχάλασε" μ’ επιασε μπροστά στον κόσμο καί μέ εδειρε ώς πού 
μαύρισε τό σώμα μου. Τήν νύχτα πήγα στήν εκκλησία, μέσα στο άγιο βήμα, 
εκλαιγα καί περικάλαγα τόν 'Αγιάννη νά μοΰ δώση άρματα δικά μου καί νά 
μοΰ δώση καί χρήματα καί εγώ νά τοϋ φτιάσω ενα καντήλι πού νά μήν είναι 
μεγαλύτερο άλλο μέσα στήν εκκλησία»4.

Τό φαινόμενο, τέλος, κλιμακώνεται στή μεταγλώττιση έπιστολών τοϋ 
Μακρυγιάννη σέ γλώσσα λογία, ή οποία εχει ήδη έπιβληθεΐ σέ όλους τούς 
τομείς τής δημόσιας ζωής. Ό  Μακρυγιάννης άναγκάζεται νά πειθαρχήσει. 
’Έτσι, έγγραφά του προς τήν κυβέρνηση ή τό βασιλιά, παραστάσεις, έκκλή-

1. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Εισαγωγή, σ. 81.
2. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Εισαγωγή, σ. 81.
3. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  ο.π., Παράρτημα. Α'. Αύτοβιογραφικά ση

μειώματα, σ. 221.
4. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Παράρτημα. Α '. Αύτοβιογραφικά ση

μειώματα, Σχέδιον Αύτοβιογραφίας, σ. 222.
Μεταφέρω έδώ καί τδ αντίστοιχο άπόσπασμα τοΰ κειμένου τών ’Απομνημονευμάτων 

γιά άντιβολή προς τό μεταγραμμένο κείμενο : «Έγινα ώς δεκατέσσερων χρονών καί πήγα 
είς έναν πατριώτη μου είς Ντεσφίνα. "Ήταν ό αδελφός του μέ τον ’Αλήπασια καί ήταν 
ζαμπίτης αύτός είς τήν Ντεσφίναν. Στάθηκα μέ έκεΐνον μιάν ήμέρα. ’Ηταν γιορτή καί 
παγγύρι τ ’ 'Αγιαννιοΰ. Πήγαμεν είς τό παγγύρι' μδδωσε τό ντουφέκι του νά τό βαστώ. 
’Εγώ θέλησα νά τό ρίξω, έτζακίστη. Τότε μ’ επιασε σέ δλον τόν κόσμον όμπρός καί μέ 
πέθανε είς τό ξύλο. Δέν μ’ έβλαβε τό ξύλο τόσο, περισσότερον ή ντροπή τοΰ κόσμου. Τότε 
δλοι τρώγαν καί πίναν καί έγώ εκλαιγα. Αύτό τό παράπονον δέν ηύρα άλλον κριτή νά τό 
είπώ νά μέ δικιώση, έκρινα εύλογον νά προστρέξω είς τόν 'Α ι-Γ ιά ν ν η , δτι είς τό σπίτι 
του μδγινε αύτήνη ή ζημία καί ή άτιμία. Μπαίνω τήν νύχτα μέσα είς τήν έκκλησιά του καί 
κλειώ τήν πόρτα κι’ άρχινώ τά κλάματα μέ μεγάλες φωνές καί μετάνοιες' τ ’ είναι αύτό 
όπούγινε σ’ έμεναν, γομάρι είμαι νά μέ δέρνουν ; Καί τόν περικαλώ νά μοΰ δώση άρματα 
καλά κι’ ασημένια καί δεκαπέντε πουγγιά χρήματα καί έγώ θά τοΰ φκιάσω ίνα μεγάλο καν
τήλι άσημένιον». Βλ. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  ο. π., Βιβλ. Α ', σ. 111.
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σεις, διαμαρτυρίες του, μεταγλωττίζονται., ώστε νά προσλάβουν τό άπαιτού- 
μενο κύρος. Παραθέτω έδώ μεταγραμμένα αποσπάσματα δημοσιευμάτ<ϋν 
του καί τά άντιδιαστέλλω προς τήν άντίστοιχη ιδιόχειρη αναφορά του στο 
’Απομνημόνευμα :

« (’Εκ τής «’Εφημερίδας ’Αθηνών» άριθ. 9 τής 16ης Δεκεμβρίου 1825).

Παρακίνησις του Στρατηγού Ίωάννου Μακρυγιάννη.
’Αδελφοί συστρατιώται!
’Ιδού καί έγώ σήμερον μέ τήν ευχήν τής πατρίδος λαμβάνω εις τό άκόμη 

άδύνατον άπό τήν πληγήν χέρι τό λογχοφόρον τουφέκι καί συγκατατάττομαι 
χαρούμενος είς τήν σειράν τών τακτικών στρατευμάτων τοΰ έθνους- γνωρίζετε 
δτι δεν μ’ έπαρακίνησεν είς τοϋτο οΰτε τιμής, ούτε κέρδους κάμμία ελπίς, 
έπειδή έγώ άφίνο) μάλιστα τόν άνώτατον βαθμόν τής στρατηγίας, μέ τόν 
όποιον μ’ έτίμησεν ή Πατρίς διά τάς έκδουλεύσεις μου- άλλ’ ούτε εις κέρδος 
άπέβλεψα ποτέ δουλεύοντας τήν πατρίδα [. . . ]»*. Καί στο Άπομνημόνευμα : 
« [. . . ] καί σηκώθηκα καί πήγα εις τήν Διοίκηση καί τής είπα δτι θά δια- 
λύσω τό σώμα μου καί θά μπώ εις τό ταχτικόν απλός στρατιώτης (μ’ είχαν 
κάμει καί στρατηγόν). Τούς είπα- " 'Η  πατρίς χωρίς ταχτικόν δεν πάγει όμπρός 
καί θά μπώ σ’ αύτό” »2.

« (’Εκ τοΰ «Φίλου τοΰ Ααοϋ» άριθ. 248 τής 8 Μαίου 1844).

Κύριε Συντάκτα τοΰ Φίλου τοΰ Λαοΰ!
Σύμμαχον καί αρωγόν εχοντες πάντοτε τήν ίεράν άλήθειαν, τήν όποιαν 

έσεβάσθημεν καί σεβόμεθα πάντοτε άπέναντι τοΰ κοινοΰ καί τής συνειδήσεώς 
μας αύτής, καθόσον μάλιστα συνηγοροΰσιν υπέρ ήμών δχι άπλώς λόγοι, άλλά 
τά πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, άντιπαρατηροΰμεν έν όλίγοις εις τόν 'Υποστρά
τηγον Κ. Δημήτριον Καλλέργην καθ’ δσον μάλιστα λέγει δτι "δεν τόν έκα- 
τηχήσαμεν ήμεΐς πρώτοι περί τής Σεπτεμβριανής μεταβολής κλ.” . 'Ως προς 
τοΰτο, ας μας συγχωρήση ό Κύριος 'Υποστράτηγος νά τόν εΐπωμεν, άνακα- 
λοΰντες συγχρόνως είς τήν μνήμην του (αν έλησμόνησεν), δτι ό προ ολίγων 
ήμερών παρ’ έμοϋ διά τών εφημερίδων δημοσιευθείς άπλούστατος δρκος είναι 
αύτός ό ίδιος τόν όποιον ό 'Υποστράτηγος Κ. Καλλέργης ώρκίσθη μετά τοΰ 
άξιοτίμου συνάδελφου μας καί άντισυνταγματάρχου κυρίου Σπύρου Μήλιου, 
όστις, δεν άμφιβάλλω, έρωτηθείς θά όμολογήση τήν ίεράν ταύτην καί άναμφί- 
λεκτον άλήθειαν. 'Όσον δέ περί τοΰ αν ήτον ή οχι προηγουμένως (ώς λέγει) 
μεμυημένος άπό τρανούς ή μικρούς τής κοινωνίας μας, πρός τί καί διά ποιον 
σκοπόν είς εμέ τουλάχιστον ήτον καί είναι μέχρι σήμερον άκατάληπτον, διότι

1. ’Αρχεία τής Νεωτέρας 'Ελληνικής 'Ιστορίας. ’Εκδίδονται έπιμελεία Ί ω ά ν ν ο υ  
Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η .  Β' .  ’Α ρ χ  ε ΐον τ ο υ  Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Ί ω ά ν ν ο υ  Μ α κ ρ ύ -  
γ ι ά ν ν η .  Τόμος Α' (περιέχων τά ιστορικά έγγραφα). ’Εν ’Αθήναις 1907, σ. 38.

2. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Βιβλ. Α ', σ. 267.
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δταν ό 'Υποστράτηγος Κύριος Δ. Καλλέργης άνεφώνησε μετ’ έμοΰ τον άπλού- 
στατον έκεΐνον δρκον μου, δέν μοϋ άνέφερε τότε ουδέ γρυ, πώς λοιπόν νοστι
μεύεται σήμερον νά μάς έπιβάλη τά λεγόμενά του ώς αλήθειαν άναντίρρητον 
καί νά θέλη νά πιστεύσωμεν καί ήμεϊς τά τρανά καί αξιόπιστα υποκείμενά 
του, παρά των οποίων λέγει δτι έμυήθη, άφοϋ δέν άνέφερε τοϋτο τότε, δτε 
δηλ. ημείς έκατηχούσαμεν αύτόν καί συνωρκιζόμεθα άλλήλοις ; Καί τέλος 
πάντων διατί νά μή δημοσιεύση ό 'Υποστράτηγος κύριος Καλλέργης τίνα 
εΐσιν τά έντιμα ταΰτα υποκείμενα παρά τών οποίων έκατηχήθη προ ήμερών 
καί τις ό τούτων σκοπός ;»*.

Καί ή αντίστοιχη άναφορά τοϋ Μακρυγιάννη : «Μίαν ημέρα τόν ’Άγουστον 
μήνα τά 1843 άνταμώνω τόν Καλλέργη είς τό παζάρι, τοΰ λέγω- ''Καημένε 
Καλλέργη, σέ τόσους άγώνες τής πατρίδας κιντυνέψαμεν καί ήμαστε ώς άδελ- 
φοί- τώρα οΰτε μέ γνωρίζεις, ούτε σέ γνωρίζω. Έπιθυμοΰσα ν’ άνταμωθοΰμεν 
μίαν ήμέρα.—Μοΰ λέγει, τό δείλι έρχομαι εις τό σπίτι σου κι’ ανταμωνό
μαστε” . Σηκώθη καί ήρθε. Μπήκαμεν είς ομιλία διά τά δεινά τής πατρίδας. 
Τότε άγρικηθήκαμεν σέ δλα- μείναμεν σύνφωνοι καί τόν δρκισα»2. Καί ή 
άναφορά στό Άπομνημόνευμα τής έπίσημης διά τοΰ τύπου καταγγελίας τοϋ 
Καλλέργη : «Τότε βιάστηκα κι’ έβαλα τόν δρκον είς τόν τύπον, χωρίς τις 
υπογραφές, καί ξιστορίζω δλα αυτά, πότε δρκισα τόν Καλλέργη καί τούς 
άλλους [ . .  . ]»3.

Ά λλη μία, τέλος, καταγγελία τοϋ Μακρυγιάννη : « [ . . . ]  εμειναν δμως 
ό ’Αθανάσιος Κόκλας καί ό Δήμαρχος Μεγάρων, μετά τών όποιων συνέφαγα. 
Ακολούθως έπέσαμεν εις διαφόρους ομιλίας, ώστε έπροχώρησεν ή νύξ" ήλθε 
τέλος καιρός ΰπνου’ ένθαρρυνόμενος έν τοσούτω είς τήν περί ού ό λόγος συνο- 
δίαν, καθόσον μάλιστα ήτο είς τόν αύτόν έξώστην καί δύο άλλοι τής οικίας 
μου άνδρες, συνεκοιμήθημεν δλοι όμοΰ, θέσας προηγουμένως τά δπλα κατά 
τό σύνηθες είς τό προσκέφαλον. Περί τήν μίαν μετά τό μεσονύκτιον ήναγκά- 
σθην νά χύσω τό ούρός μου- άμα δέ σηκωθείς δρθιος, καί όμιλήσας εις τινα 
τών άνθρώπων μου διά τι κάθισμα τυχόν προ τών ποδών μου, τήν στιγμήν 
εκείνην οί καιροφυλακτοΰντες δολοφόνοι πυροβολούν κατ’ έμοΰ" μετά τόν πυ
ροβολισμόν φωνάζω καί άντιπυροβολώ κατ’ αύτών. Άνίστανται έν τώ άμα 
οί πλησίον μου κοιμώμενοι, άλλ’ έωσοΰ νά άνοίξωμεν τάς θύρας, μετά τήν 
σύγχυσιν εκείνην καί τάς φωνάς άνηλίκων παίδων καί γυναικών, οί δολοφόνοι 
ελαβον άρκετόν καιρόν, ώστε νά διαφύγωσι τήν καταδίωξιν. Άφοϋ λοιπόν 
κατέβημεν είς τήν αύλήν, άκούομεν κτύπον είς τήν θύραν, έρωτώμεν’ "Τίνες 
εινε άποκρίνονται, δτι "εϊμεθα περίπολοι” - τοϊς λέγομεν, διατί δέν κατα

1. ’Α ρ χ ε ί α  τ η ς  Ν ε ω τ έ ρ α ς  ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  ' Ι σ τ ο ρ ί α ς ,  δ.π., σ. 386.
2. Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Βιβλ. Γ ', σ. 133 -  134.
3. Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Βιβλ. Δ ', σ. 170 -  171.
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διώκουν τούς κακούργους; μας άποκρίνονται, δτι δέν έγνώριζαν. Μετά τοϋτο 
έφθασε καί ό Γιάννης Κώστας, άλλ’ είς μάτην, διότι οΐ κακούργοι εΐχον φύ
γει»1.

Καί στό ’Απομνημόνευμα : «Τό βράδυ ήρθαν ενα δυο φίλοι είς τό σπίτι 
μου κι’ ό δήμαρχος τών Μεγάρων. Φάγαμεν ψωμί. ’Έπεσαν νά κοιμηθούν 
εις τήν ταράτζα. Λέγω κι’ έγώ ας κοιμηθώ, τώρα όπούναι τόσοι άνθρωποι 
εις τήν ταράτζα' καί είχα καί δυο τρεις δικούς μου. Τήν νύχτα σηκώθηκα' 
άπό μέσα τό περιβόλι μου, είς τ ’ άγκωνάρι τοϋ σπιτιοΰ μου φύλαγαν άνθρω
ποι, μδδωσαν ενα ντουφέκι — πέρασε άπό τό μπλέφαρό μου' δέν μέ πήρε. 
Ρίχτηκα έγώ πήρα τό ντουφέκι μου, έριξα* έριξαν κι’ έκεΐνοι πάλε. Φύγαν. 
Τότε βήκαμεν εξο) άναντίον αύτηνών. Πήραν ποδάρι, νύχτα, φύγαν. Ή ταν 
καί τ ’ 'Αλώνια — άνακατεύτηκαν οΐ άνθρωποι»2.

Στήν κρίσιμη περίοδο τής εθνικής άνεξαρτησίας τό γλωσσικό λειτουρ
γεί άμεσα στήν κοινωνική καί πολιτική του διάσταση χωρίς φιλολογικές — 
θεωρητικές προεκτάσεις. 'Η  φαναριώτικη μειοψηφία πού άνέλαβε τήν πολί
τικη ήγεσία τής χώρας στή διάρκεια τοϋ άγώνα καί μετά, έπιστράτευσε τήν 
άπολιθωμένη λογία, ενώ ή φυσική λαϊκή γλώσσα, πού αποτελεί «ενα συμπα
γές σύστημα έπικοινωνίας»3, άποβάλλεται άπό τις έπίσημες διαδικασίες, 
φυσική συνεπεια τής πολιτικής τύχης τοΰ φορέα της4. «Κανένα έπίσημο κεί
μενο τοϋ Είκοσιένα», γράφει ό Κυριάκος Σιμόπουλος, «δέν είναι γραμμένο 
στη γλώσσα τοΰ άγωνιζόμενου λαοΰ. Κι’ 8χι μονάχα οί νόμοι, τά ψηφίσματα, 
οί έκθέσεις τών ναυάρχων, τά έγγραφα τών ’Αρχών καί οΐ κάθε λογής εντο
λές. ’Ακόμα καί οΐ προκηρύξεις, πού απευθύνονταν στους άγράμματους 'Έ λ
ληνες για νά τονώσουν τό ήθικό τους, νά τούς ενθουσιάσουν καί νά τούς παρακι
νήσουν σέ νέες θυσίες»5. 'Ο ’ίδιος αναλύει ορθά πώς τό πρόβλημα τών κοινω
νικών διακρίσεων στήν άγωνιζόμενη Ελλάδα συμβαδίζει μέ τό γλωσσικό, 
μέ αποτέλεσμα νά είσαχθεΐ σταθερά μιά τυπική διάκριση άνάμεσα στους 
ιθύνοντες πού μπορούσαν νά χειριστούν τή γλώσσα αύτή καί τό λαό, πού 
εμεινε απ’ έξω6.

1. ’Α ρ χ ε ί α  τ ή ς  Ν ε ω  τ έ ρ α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  ' Ι σ τ ο ρ ί α ς ,  δ.π., σ. 417.
2. Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  ο.π., Βιβλ. Δ', σ. 188.
3. Κ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  ’Εξάρτηση καί αναπαραγωγή. 'Ο  κοινωνικός ρόλος τών 

εκπαιδευτικών μηχανισμών στήν Ελλάδα (1830 -  1922), Θεμέλιο, χ .χ., σ. 534.
4. Κατά τήν έσωτερική σύγκρουση τοϋ Ελληνισμού, οί πρόκριτοι επικρατούν στα

διακά καί σταθερά, άπομακρύνοντας τις λαϊκές δυνάμεις άπό τήν πολιτική καί κοινωνική 
ήγεσία τοϋ νέου ύπό δημιουργία κράτους. Ή  γλώσσα, φορέας τής κοινωνικής πραγματικό
τητας, άποδίδει δυναμικά τή σύγκρουση. Βλ. καί : Ν ί κ ο υ  Γ.  Σ β ο ρ ώ ν ο υ ,  ’Επισκό
πηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, Θεμέλιο 1976, σ. 67, 68.

5. Κ. Σ  ι μ ό π ο υ λ ο υ, Ή  γλώσσα και τό Είκοσιένα, Άθήναι 1971, σ. 50 — 51.
6. Θά μπορούσαμε νά ποϋμε δτι τέτοια χρήση τής γλώσσας εντάσσεται σ’ αύτό
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Μέ τήν 'ίδρυση τοΰ Ελληνικού κράτους, ή γλώσσα παίζει πιο άμεσα 
πολιτικό ρόλο1. Ή  καθαρεύουσα έγινε ή γλώσσα τοΰ επίσημου κρατικοΰ μη
χανισμού καί τό οργανο τών κοινωνικών στρωμάτων πού τόν επάνδρωσαν. 
Ή  άρχουσα αύτή κρατική γραφειοκρατία, «τό κατεστημένο πού βγαίνει 
άπό τόν έμφύλιο, μέσα στήν Επανάσταση, πόλεμο τοΰ 1823 — 1826»2, οχι 
μόνο χρησιμοποιεί τήν καθαρεύουσα, άλλά καί τήν επιβάλλει ώς τόν αποκλει
στικά δικό της γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, σέ άντιδιαστολή πρός τή ρητά 
ύποβιβαζόμενη δημοτική, τή γλώσσα τοΰ ύποανάπτυκτου λαοΰ, ό όποιος, 
μαζί μέ τήν οικονομική, ύφίσταται καί τήν πολιτιστική, μέσω τής γλώσσας, 
δυσμενή διαφοροποίηση3.

Οί κοινωνικές συνέπειες άπό τή χρήση αύτής τής γλώσσας ήταν βαριές. 
Ή  άρχαΐζουσα ώς νεκρός γλωσσικός τύπος, ό όποιος δέ μαθαίνεται άπό τά 
εύρυτερα κοινωνικά στρώματα ούτε λειτουργεί ώς μέσον έπικοινωνίας, κρά
τησε τό λαό έξω άπό τή γνώση. Κυρίως, όμως, τοΰ ύπέβαλε τήν ιδέα τής 
δικής του φυσικής άνικανότητας, ένώ, άπό τήν άλλη μεριά, τόν άνάγκασε 
νά δεχτεί τήν ύπαρξη μιας άνώτερης ήγετικής μειοψηφίας, πού ή ύπεροχή 
της έγκειται στήν ικανότητά της νά χειρίζεται αύτή τήν άκατάληπτη γλώσ
σα4.

Τά άποτελέσματα αύτής τής χρήσης τής γλώσσας τά βλέπουμε ήδη 
στις αντιδράσεις τών άγράμματων καπετάνιων τοΰ ’21. Οΐ λαϊκοί ήγέτες,

πού ονομάστηκε «άντιδημοκρατικό μοτίβο τής "άνώτερης γνώσης"», χρησιμοποιούμενο 
καί ώς πολιτική άρχή. Βλ. Θ ε ό φ ι λ ο υ  Β έ ι κ ο υ, Βασικά Φιλοσοφικά -Προβλήματα, 
Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, σ. 26 — 28.

1. Ό  Μεσεβρινός παρατηρεί σχετικά : «Ο καθαρισμός απλώνεται και εντείνεται
με την καθολική συμπαράσταση -  θά ’λεγε κανείς συνωμοσία -  του Κράτους. Διοίκηση, 
Εκκλησία, Δικαιοσύνη, Παιδεία, Τύπος, Στρατός σμίγουν σε κοινό μέτωπο με σκοπό τη 
γλωσσική απαλλοτρίωση του εθνικού σύνολου. [. . . ] Οι νέοι μαθαίνουν να περιφρονούν 
τη μητρική τους λαλιά και γιατί η αρχαϊστική παιδεία γίνεται τώρα όρος κοινωνικής ανέ
λιξης και ο λογιοτατισμός «σύμβολο της αριστοκρατικής τάξης» και της διανόησης της 
εποχής.» Βλ. μ ε σ ε β ρ ι ν ό ς ,  η προδομένη γλο>σσα, Κέδρος 1974, σ. 181 -  182.

2. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, Ή  εθνική καί κοινωνική συνείδηση στήν Ελλάδα 1830 — 1909. 
’Ιδεολογία τοΰ μεταπρατικοΰ χώρου, ’Αθήνα 31974, σ. 108.

3. Θά ήταν λάθος νά άγνοήσουμε τις άντικειμενικές αιτίες πού προσδιόριζαν τήν 
έπιλογή αύτοΰ τοΰ γλωσσικού κώδικα, άνάμεσα στις όποιες δεσπόζει ή άφύπνιση τής εθνι
κής συνείδησης μέ τήν έπιστροφή στήν άρχαία Ελλάδα. Βλ. Γ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ ,  Ισ το 
ρία τοΰ γλ(οσσικοΰ μας ζητήματος, Μπουκουμάνης, Άθήναι, Β' εκδ. χ .χ., σ. 108-109, καί 
Κ. Θ. Δ η μ α ρ α, Νεοελληνικός διαφοιτισμός, Νεοελληνικά μελετήματα 2 , Έρμης, 
’Αθήνα 1977, σ. 16 — 19. ’Εκείνο, ωστόσο, πού μάς ενδιαφέρει εδώ, είναι ή «άκραία αρι
στοκρατική άντίληψη» πού κεντρικά έμπεριέχεται στή λόγια γλώσσα.

4. ’Ά ν ν α ς  Φ ρ α γ κ ο υ δ ά κ η ,  Γλωσσική μεταρρύθμιση. Γλώσσα καί εξουσία, 
Ό  Πολίτης, τεΰχ. 2, (Ίούν. 1976), σ. 29,32 καί : Τό γλωσσικό μας πρόβλημα. Α '. 
Δημόσια συζήτηση στήν ’Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1971. Κέδρος 1972, σ. 15, 18.
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τόσο ικανοί στό χειρισμό της φυσικής τους γλώσσας, ντρέπονται νά τή χρη
σιμοποιήσουν στις διακηρύξεις τους καί καταφεύγουν σέ γραμματικούς γιά 
νά μεταγλωττίσουν τή σκέψη τους1. Χαρακτηριστική, π.χ., είναι ή περίπτωση 
τοΰ Κασομούλη, πού «άγωνίσθηκε γιά νά χαλάσει τή γλώσσα του καί νά τήν 
κάνει πιο έξευγενισμένη» καί πού, «αν εγραφε φυσικά, θά εϊταν ενας πολύ 
μεγάλος συγγραφέας»2.

'Ο Μακρυγιάννης δέ διέφυγε τήν έπίδρασή αύτης τής γλωσσικής παραχά
ραξης. Είμαστε, βέβαια, τυχεροί πού εμεινε αγράμματος — εμαθε μόνο τά 
στοιχεία, έκεΐνα πού τοΰ χρειάζονταν γιά νά συλλαβίσει στό χαρτί τή σκέψη 
του3. 'Ωστόσο, ή γλωσσική περιρρέουσα άτμόσφαιρα, στήν οποία ώς δημόσιος 
άνδρας άναπνέει, δέν τόν άφησε άνεπηρέαστο, δπως φάνηκε άπό τά στοιχεία 
πού παρατέθηκαν.

Τό πέρασμα τών λόγιων τύπων, άμιγών κυρίως, καί τών τυποποιημένων 
φράσεων τής επίσημης γλώσσας4, πού νοθεύουν, εστω καί ανώδυνα στό σύνολο, 
τό «λαϊκό προφορικό λόγο»5 τοΰ Μακρυγιάννη, θά έμενε ουσιαστικά άνερμή- 
νευτο, αν περιορίζονταν σέ μιά λεκτικοΰ σχήματος διαπίστωση" κυρίως μάς 
ένδιαφέρει έφόσον ύποδηλώνει κάποια λανθάνουσα ’ίσως άλλοίωση στή νοο
τροπία τοΰ πολίτη Μακρυγιάννη, άν ή γλώσσα άποτελεΐ έκφραση τής προσω
πικότητας. Τόσο ή σκέψη τοΰ στρατηγοΰ δσο καί ή πράξη τής μεταφοράς 
τοΰ αύθεντικοΰ κειμένου σέ ούδέτερη γλωσσική μορφή, πρέπει νά έχουν μιά 
βαθύτερη σημασία, έπειδή δηλώνουν, σέ συμβολικό έπίπεδο, τήν ψυχολογι
κή βία πού άσκεΐ ή «μαγικά» φορτισμένη γλώσσα6 τής κρατικής έξουσίας,

1. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ ,  δ.π., σ. 38.
2. Κ. Θ. Δ η μ α ρ α, δ.π., σ. 257.
3. Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., Πρόλογος, σ. 105.
4. Έ δώ  πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα καί ή συγκεκριμένη έπέμβαση τοϋ Γ. Βλαχο- 

γιάννη, πού, κατά τήν προσωπική του ομολογία, περιόρισε τούς λόγιους τύπους τοΰ κει
μένου τών ’Απομνημονευμάτων. Παραπέμπω στό δεύτερο, ήμιτελή πρόλογο τοϋ Ά πομνη
μονεύματος, στή Β’ έκδοση τοΰ 1947 : «Σπανιώτατα διορθώσαμε κανένα γλωσσικό λάθος, 
πού έκανε ό Μακρυγιάννης, θέλοντας νά διατυπώση καμιά Ελληνικούρα δανεισμένη άπό 
τις έφημερίδες ή τις πολιτικές συζητήσεις στή Βουλή καί στις Συνελεύσεις». Βλ. Σ τ ρ α 
τ η γ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., ΙΙρόλογος τής δευτέρας έκδόσεως, σ. 7 - 8 .

5. Γ. II ε τ  ρ ή, Μακρυγιάννης καί Παν. Ζωγράφος, Δοκίμιο Εικονολογικό, Ή ρ ι- 
δανός, ’Αθήνα 1975, σ. 43.

6. «'Οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ τρόπο ορθολογικό καί μέ 
στόχο τή μετάδοση πληροφοριών, ή μέ τρόπο μαγικό μέ στόχο τήν καταξίωση καί τήν 
έπιβολή έκείνου πού τή χρησιμοποιεί. Ή  καθαρεύουσα δμως προσφέρεται πολύ περισσό
τερο σέ μιά μαγική καί προφητική χρήση [ . . . ] .  Μέ τήν ήχητική συγγένεια πού έχει μέ 
προγονικές αξίες, μέ τήν υποβλητική της δύναμη [. . . ].» Βλ. ’Ά ν ν α ς  Φ ρ ά γ κ ο  υ- 
δ ά κ η, δ.π., σ. 30, καί τής ίδιας, Καί πάλι γιά τό γλωσσικό πρόβλημα. Μερικές σκέψεις 
μέσα άπό ένα άλλο πρίσμα, «ή Συνέχεια», τεϋχ. 6, (Αΰγ. 1973) σ. 279-280, καθώς καί : 
Κ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  δ.π., σ. 540 -  541.
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μέ αποτέλεσμα ό κοινωνικά υποδεέστερος πολίτης νά άμφισβητεϊ τό γλωσ
σικό του κώδικα καί νά επιδιώκει τήν προσαρμογή στήν έγκριτη γλώσσα1. 
’Έ τσι ή κατάσταση αύτή οδηγεί τόν άκαμπτο κατά τά άλλα Ρουμελιώτη 
σέ ενο είδος ταξικής μειονεξίας, οπως φαίνεται άπό τήν ομολογία του : 
«Δέν επρεπε νά εμπω είς αύτό τό εργον ένας άγράμματος, νά βαρύνω τούς 
τίμιους άναγνώστες καί μεγάλους άντρες καί σοφούς τής κοινωνίας καί νά 
τούς βάλω σέ βάρος, νά τούς κινώ τήν πϊριέργειά τους καί νά χάνουν τις 
πολυτίμητες στιμές είς αύτά. Άφοϋ δμως ελαβα καί έγώ ώς άνθρωπος αύτήνη 
τήν άδυναμίαν, σάς ζητώ συγνώμη είς τό βάρος δπου θά σάς δώσω»2.

'Η  πλέον έγκυρη, άποδεικτή έκφανση τοϋ φαινομένου πού έπισημαι- 
νουμε έδώ, είναι ό έκλογιοτατισμός μέρους τών δημοσιευμάτων τοΰ Μακρυ- 
γιάννη. Ό π ω ς εΐπαμε, ή έξουσία είχε επιβάλει τό λογιοτατισμό σέ δλους τούς 
τομείς τής δημόσιας ζωής. ’Έτσι, ό πολίτης, γιά νά επικοινωνήσει μέ τό 
κράτος, είναι υποχρεωμένος νά χρησιμοποιήσει αύτόν τόν ειδικό λεκτικό κώ
δικα. 'Ο  Μακρυγιάννης υποχρεώνεται ενσυνείδητα πλέον σ’ αύτή τή γλωσ
σική πειθαρχία. Ό  λόγιος παρεμβατισμός στά κείμενα αύτά εχει εξαφανίσει 
τό άδρό υφος τοΰ Στρατηγοΰ Μακρυγιάννη· δική του παραμένει μόνον ή υπο
γραφή3.

1. Κάτι άντίστοιχο παρατηρούμε καί στή στάση τοΰ Μακρυγιάννη μπρος στήν εικα
στική διγλωσσία της εποχής του. Επηρεασμένος άπό τό «εύρωπαΐζον» κλίμα τοΰ Ε λ λ η 
νικού Βασιλείου, καλεΐ άρχικά τό Φράγκο ζωγράφο, εκπρόσωπο τής «επίσημης» δυτικής 
τέχνης, καί δχι ντόπιο άγιογράφο, γιά νά φιλοτεχνήσει τις εικονογραφίες του. Βλ. Μ αρι νου 
Κ α λ λ ι γ α ,  Καινούργια Στοιχεία Γιά Τις Εικόνες Τοΰ Παναγιώτη Ζωγράφου, ΖΤΓΟ Σ, 
1 (1956), άρ. 4, σ. 11.’Ακόμη, χαρακτηριστικά τής νοοτροπίας αυτής είναι τά δσα σημειώνει 
ό'Μακρυγιάννης στό συνοδευτικό γράμμα πρός τή Βασίλισσα Βικτοιρία τής ’Αγγλίας : «Οΐ 
εικόνες [. . . ] είναι άτελώς καί άμαθώς έζωγραφισμέναι» καί μέ τήν έπόμενη φράση : 
«ενας μόνον λόγος τής Μεγαλειότητός Σου δύναται νά τάς παραστήση μέ τήν πλέον έντε- 
λή ζωγραφίαν», βλέπουμε τό διχασμό πού δημιούργησε ή πολιτιστική αύτή κατάσταση 
στον άπλοϊκό Μακρυγιάννη. Βλ. X ρ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ, Ό  Μακρυγιάννης προσφέρει στή Βα
σίλισσα τής ’Αγγλίας Βικτωρία τις εικονογραφίες τοΰ Είκοσιένα. (Τρία άνέκδοτα έγγρα
φα τοΰ 1839). ’Ανάτυπο άπό τόν 5ο τόμο τοΰ περιοδικοΰ Μνήμων, Ά θ. 1975, σ. 210.

2. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  ο.π., Εισαγωγή, σ. 105.
3. Έ δώ  πρέπει νά υπογραμμίσουμε τό γεγονός δτι ή επίσημη πνευματική ήγεσία 

τοΰ Έλληνικοΰ κράτους έκρινε ειρωνικά καί υποτίμησε έπίσημα τό λαϊκό λόγο τοΰ Μακρυ- 
γιάννη. Στό «Πανόραμα τής έν Άθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, διαβάζουμε τούς άκόλου- 
θους στίχους τοΰ ’Αλέξανδρου Σούτσου :

«'Ο γενναίος Μακρυγιάννης πώποτε μήν άναγνώσας 
είς τήν οροφήν του, λέγουν, πολλάς είδε πυρός γλώσσας, 
κ ι’ έκτοτε ώς άλλος Πέτρος πλησθείς Πνεύματος 'Αγίου 
έγινεν ό θεολόγος ρήτωρ τοΰ Βουλευτηρίου (*).

*) Ούδ’ έγώ γνωρίζω νά στρέφω τήν σπάθην, ούδ’ αύτός τήν γλώσσαν. Καλόν λοι
πόν έκαστος ημών νά δίδεται είς δ,τι επιτυγχάνει. Λέγω δέ ταΰτα διότι φροντίζω περί
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Μ ΕΡΟΣ Α' ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ1

Περιορίζομαι2 έδώ σέ λέξεις λόγιας προέλευσης καί σέ κείνες πού δομή
θηκαν γύρω άπό τό νεοσύστατο κρατικό μηχανισμό. Χαρακτηριστικό είναι 
δτι αύτές οΐ λέξεις άπαντοϋν σέ μεγαλύτερη συχνότητα στά τελευταία βιβλία, 
δταν καί ή άνάμιξη τοΰ Μακρυγιάννη στήν πολιτική ζωή εγινε πιο έντονη :

άγαλμα -α Γ63
αισχρός -ές Δ177
αϊτησις -IV Γ78

της δόξης τών ύπηρετησάντων εΐλικρινώς τήν πατρίδα στρατηγών έκ τών οποίων είς καί ό 
Κύριος ’Ιωάννης Μακρυγιάννης.

Καί δύο τρεις εφθασαν είς τόσην μωράν οίησιν, ώστε μά τόν ©εόν! έφαντάσθησαν 
δτι, ίχοντες ώς ψυχήν καί σώμα τών δημηγοριών των τήν φωνήν τοΰ Στέντορος, ώς προοί- 
μιον τό «Κ ύ ρ ι ο ι  Π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ι ! »  καί ώς έπίλογον «Έ μεΐς ε ί μ α σ θ  ε ν α
γ ρ ά μ μ α τ ο  ι», άφησαν όπίσω καί τόν Δημοσθένην προφέροντα τόν περί στεφάνου Λό
γον του καί διά τοΰτο δέν συγχωροΰσι νά λείψη έκ τών Πρακτικών ούδέν ιώτα τών άλογων 
Λόγων των».

Ό  Σοΰτσος άναφέρεται στο μνημονευόμενο καί άπό τόν Μακρυγιάννη περιστατικό 
της επέμβασής του κατά τήν πρώτη, μετά τή Συνταγματική μεταβολή τοΰ 1843, ’Εθνι
κή Συνέλευση στήν ’Αθήνα. (Βλ. αντίστοιχα καί : Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ,  δ.π., 
Βιβλ. Δ ', σ. 156). 'Ο  επίσημος υποβιβασμός τοΰ λόγου του, μέ δλες τις συνέπειες πού αύτό 
συνεπάγεται, είναι χαρακτηριστικός. Βλ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Σ ο ύ τ σ ο υ ,  "Απαντα, Έ κδ. 
Μπούρα -  Κοσμαδάκη, ’Αθήνα 1963, σ. 279.

1. Δέν παρατίθενται δλες οί περιπτώσεις καί τά παραδείγματα πού άκολουθοΰν 
δέν είναι έξαντλητικά. ’Ιδιαίτερα χρήσιμη γιά τήν κατάταξη τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ μοΰ ήταν ή 
διδακτορική εργασία της Κ ο μ ν η ν ή ς  Δ.  Π η δ ώ ν ι α ,  Τά λόγια γλωσσικά στοιχεία 
τοΰ Χορτάτση, Έρευνες στή Νέα Ελληνική Φιλολογία 2, ’Ιωάννινα 1977.

Οί παραπομπές δίνονται άπό τή Β' έκδοση τών ’Απομνημονευμάτων, ίκδ. Ε. Γ. Βα- 
γιονάκη, Άθήναι 1947. Οί παραπομπές στο λήμμα οργανώνονται ώς έξης : Προηγοΰνται 
τά γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, πού άντιστοιχοΰν στά τέσσερα βιβλία τοΰ Άπομνημονεύματος, 
τό Ε  στον έπίλογο, καί ακολουθεί ό άριθμός τής σελίδας. Ό  έκθέτης δηλώνει τή συχνότητα 
τοΰ λήμματος στήν ορισμένη σελίδα. ’Ακόμα, ό πρόλογος καί ή εισαγωγή έντάσσονται στο 
Α ' βιβλίο.

2. Οί λόγιες λέξεις έκκλησιαστικής προέλευσης πού ίχουν, ώς ένα βαθμό, άφομειωθεϊ
άπό τή γλωσσική συνείδηση τοΰ Ελληνισμού, συνιστοΰν μιά διαφορετική λεξιλογική κα
τηγορία πού δέ θά μας άπασχολήσει έδώ. ’Αναφέρουμε μόνον ένδεικτικά μερικές λέξεις
αύτης της κατηγορίας :

Αγαθός Α281, Γ104, 112, 132, 133, -6ν Α106, 116, 123, 212, Γ97,
133, 140, -ή  Γ89, -ό  Γ143, -ο ί Α1069, Γ114, 1402, 143 καί
άλλες πέντε φορές.
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άκαθαρσία Γ94
άκρόασις -ιν Γ71, Δ174, 205
άκροατήριον -ον Δ158
ακροατής -at Γ121, Δ1602
αμαθής Α273, -εϊς Α143, Ε217
αμέλεια -αν Α127
αμελώ -ε ϊ Δ186
αμνηστία -αν Δ 197 ,198
αναιρώ ν’ αναιρέσω Γ1212, αναίρεσε ΓΙΟΙ
ανακριτής -άς Δ188
αναρχία Δ158, -ες Δ153
άναφορά ~ό·(ν) Β45, Γ632, 79
ανεξάρτητος -η Δ 153
Άντιβασιλεία -ας Γ61, 62, 65
Άντιβασιλενς -έως Γ60, -εις Γ61, 68, -εις Γ69

αγαθότης Γ138, -ότη  Α106, Γ140
αιών -ες Β51, Γ79, Δ186
άπειρος -η  Γ138
άπερίγραφοζ —η Τ ΐ ί Ι
άρετή -έζ Δ204
άρμονία Δ161, -α ν  Α129
δοξασία ~α(ν) Γ102, 120, 127
εγκωμιάζω -ε ι  Γ942, 952, Δ155, -ονν  Β55, εγκωμιάζεται Γ96
ενάρετος ΒΙΟ
επιτροπή Α179, 269, Δ152, -ή ς  Α2702, Γ65, 81, 82, -ή  Α1792 καί

όίλλες δέκα φορές.
(έ)πίτροποζ Δ186, -ον Α247, Γ75, 78
ευγνωμονώ - οϋμεν Γ114, άζ ευγνωμονήσουνε Γ114
θρήνος -ον Α242
Ιερός —όν Δ182
κατηχώ κατήχαγε Γ1202, κατηχήσαμεν Β15
κριτής - α'ι Γ932, Ε216, -ά ς  Α156, Γ73
κτίτωρ —ες Γ77
μάταιος —a Β53
μετάνοια -α (ν )  Δ1672
μωρός Γ127
ομόνοια -α ν  Γ582, Δ176
οπαδός —ώ Δ204
πανάγαθος -ον  Α106
σεβάσμιος Γ95, -ον  Α168
σοφία —αν Β52
τέκνον —ο Α114, —ον Γ128
χειροτονώ χειροτόνησαν Α183
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άντ ικείμενον -ον Δ185
άντιπολιτευόμένος -οι Δ 195 ,196
αντιπρόεδρος -οι Δ156
αντιπρόσωπος -ον Α142, - -ους Δ160
αντιτείνω άντίτεινε Ε213
ανωμαλία -a Α102
αξιόλογος -α 144
απόγονος -'-ους Β53, 54
αποστασία Γ84, -α Γ118
αρετήν -ής Α147, -ή Α101, Β54, Γ79, Δ175, 204
άρθρο -ο Δ169
άριστειον -ον Γ 9 3 ,-α Δ 168 ,170
άρμόδιος Γ106, Δ202, -ον Δ174
άσυστόλως Γ94
άτομικώς Α327, Δ175
ατομον -ον Α101
αύτοκράτορας Γ111
άφοσίωσις -ιν Γ59, 63
αχρείος -ε ΒΙΟ
βαρύτητα Γ120
δεινός -ή Β25, Γ60
δεντροφυτεία -ες Δ215
δημόσιον -ο(ν) Δ190, 205
διαδοχικός Ε212
Δ ιοίκησις -εως Α166, 295, 306, -ιν Α2043, 212:, 217, 2192
διοικητής -αι Β16, 22, -άς Β14, Δ167
διορία -αν Α188
διορισμός -όν Ε214
δυσαρέσκεια -αν Α313, Γ68
δυσαρεστημένος -οι Δ161
έγγύησις -ιν Α327, -η Γ58
έγκλημα -α Γ98, -a Α114
έγκολποϋμαι έγκολπώθη Γ127
εγκύκλιος -ον Β27
εθνικός -ές Γ85
εθνισμός -ό Δ197

1. Βλ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ α, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Νεοελληνικά μελετήματα 2, 
Έρμης, ’Αθήνα 1977, σ. 75.
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έθνος Α269, Γ104, 144, 168, 169, -ους Δ185, Ε209, -ος
Β35, Δ169 

έθνοφύλαξ -ας Δ200
είλως -ες Γ93, -ες Α178, Γ68, Δ169
εκθεσις -ιν Α237, Γ72, 120, 121, 1252, Δ158 καί άλλες δύο

φορές.
εκθέτω νά εκθέσουν Δ 163
’Εκλαμπρότατος Λ151, -ον Ε215, -ον Α'158, -οι Ε213, -ων Ε211

-ονς Δ186, Ε211 
’Εκλαμπρότης -ες Ε212, 215
εκστρατεία -ες Γ62
εκτείνομαι εκτάνθ?]καν Γ100
εκτελώ -ει Γ112, -οϋν Δ186, νά έκτελονν Δ204
εκτεταμένος Α187, -η Α128, Γ76, -ο Α305, -ες Α272, 278
ένδόξως Α161
ενέχομαι -εται Γ117, 129, -εατε Β27
έννοια -α Δ171
ένταντώ1 Ε214
εξουσία Γ 9 7 ,135,137, -α(ν) Α151,1782, Γ124, Δ182
έξοχος -οι Γ62
Έξοχώτατος - ' -ου Γ84, -ε Γ86
έξοχότη Γ61
έπίδειξις -tv Γ74
επιθεωρώ επιθεώρησαν Β23
Επικράτεια -’-ας Γ141, 142
επικυρώνω επικύρωσε Α230
έπιμόνως Β 23 ,46
επίορκος Β11, Γ98, 106, Δ188, -οι Γ90, Δ185, -ονς Β27
επιρροή Δ 174, 185
επίσημος -ες Δ169
επιστατώ επιστατούσε Β28, επιστάτησε Δ175, νά έπιστατήση

Α271
επισωρεύω -ουν Γ72, επισώρεψαν Α114
επιφορτίζω επιφόρτισε Γ76
εύγενής Β50, -εις Α202
ευδοκιμώ ευδοκιμούσε Γ119
έννοια -α(ν) Α153, Δ203

1. Ή  φράση είναι : «σου ελεγα νά τούς βάλης νά φανε κομμάτι ψωμί καί μέ τά 
"σήμερα, ταχιά" — ένταυτώ έγώ τούς ζωοτρόφι,ζα» (Ε 214).
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ευταξία Α180, 183, -α(ν) Α211, 227, Β42, 44, 45, Δ177
ηθική Γ123, Δ167, -ή Δ167, 168, 169, 182, 190
θέατοον -'-ον Γ1023, -ο Α237
θεωρώ θεωρούσαν Β51, Ε216, θεώρησαν Γ972, νά θεωρή 

Δ176, ας θεώρηση Γ125
Ιδέα Α305, -ες Γ98
Ιδιαίτερος -a Α151
κατακερματίζω κατακερμάτισαν Α102, νά κατακερματίσουνε Α102
κατακρατώ ’έχει κατακρατήσει Ε217
κεντρικός Δ201, -όν Α217, 254
κιθάρα -ες Δ202
κλήτωρ -ες Δ180
κλονίζομαι -εται Γ100
κολακεία -ες Δ169
κόλαξ -ες Α239, Β52, Γ602, -ας Α191, 239, Δ152, -ες 

Γ94, 113, 124, Δ169
κριτήριον -ον Δ182
λαφυραγωγώ λαφυραγώγησαν Ε210
Μεγαλειότατος -ου Γ70, -ε Δ182
Μεγαλειότη( ς ) Γ99, 103, Δ163, 174, 182, 186, 1982, 205, -ης Δ182, 

-α Δ206, -η Δ153, 163, 182, -ες Δ186
μεγαλοπρέπεια -a Α245
μεταγενέστερος -οι Γ104, -ους Α103
μητρώον -ον Γ93
μυθολογία -ες Β52
ναός -όν Α275, 276, 285, Δ169
ναύαρχος -ου Α248, -ον 318, 324, Γ116, -ους Α2922
νοσώδης -η Α271
δθεν Α1062, 114, 116, 137, 149, 253, 274, Β33, Γ97 καί 

άλλες πέντε φορές
ολέθριος -α Γ102
δλεθρος -ο(ν) Α101, Δ167
ομογενής -εις Α268, Δ204, -εις Γ 7 8 ,104, Δ202
ομόθρησκος -ων Γ1142
ομολογία -αν Β17
όμόφρων -ων Δ168, -ας Δ167
οργανισμός -όν Γ126, Δ202, 203
οχλαγωγία Δ1522, -α Δ171, -ες Γ148
παιδεία -α Γ95, Δ2012
παραιτούμαι νά παραιτηθώ Β22, -ής Β22
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παράταξις -ιν Β7, Γ92, Δ164, 2042, -η Γ57, 89
πάρεδρος - -ου Δ200
πειθαρχία Δ 202,-αν Ε209
πεισματώδης Α 127,128,150, 260
περιηγητής -at Β20, -άς Β20
περιοδεία -α Γ86
περιορισμένος -ον Β21
περιττός -ό Δ169
περιφέρεια -a  Α269
περίφημος Α155, 161, Β52, Γ103, -ου Α161, -ον Α275, -ων Β54
πλαστογράφος Γ98, -α Γ63
πληρεξούσιον Β15, -ον Α292, Β15
πληρεξούσιος Β35, -ον Α153, Β152, 16, 17
πλουσιοπάροχος -ους Γ93
πολιτικώς Β47
πολιτοφυλακή -ή Γ58
πολυτέλεια Δ201-202, -ες Γ93, 114, Δ1692
ποταπός Α156, -οϋ Α195
προκείμενον -ον Α163
προκήρνξις -ιν Γ98, -η Γ98, Ε213, 214
πρόξενος -ους Δ196
προσκολλημένος Δ174
προτέρημα -α Δ157, -α Γ123
πρωταγωνιστής -άς Γ70
πρωτόκολλον -ον Γ88, -α Γ62
πυρ - Γ96, Δ176
σεμνότης -η Γ95
στρατοδικεΐον -ον Γ137
συγκατανεύω συγκατάνευε B l l ,  Ε210
συκοφαντία -ες Γ71, Δ160
συνεισφέρω συνεισφέραμεν Α106, Γ58
συνεισφορά Γ117, Δ193, -α Γ120, -ές Β51
συνένοχος -οι Δ204
συνήγορος -ον Ε216
συνομιλώ συνομιλήσαμεν Γ114
συντρώγω συντρώμεν Γ90
συνωμοσία -αν Δ192
σύστημα -α Δ196
συστηματ ικώς Α237
σφοδρός -ές Γ66
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τέλειος -ονς Δ197
τελεσφορώ τελεσφορούσαν Α171, νά μήν τελεσφόρηση Β13
τεχνικός -ή Δ171
τρόπαιον Γ146, -ον Γ146
τύπτω  -ει Α108, 191
νπαγορεύω υπαγόρευε Α173
νποκινώ -οΰν Γ148, υποκινούσαν Γ69, υποκίνησαν Γ148
υπολήπτομαι -ονται Δ192, ύπολήπτετον Δ153
υπόνοια -ες Γ142
φάλαγξ Γ83
φαντασία Δ202, -αν Α127
φιλαλήθης Α306
φιλονικία -αν Δ162
φιλονικώ φιλονικήσαμεν Α174
φιλόσοφος -ον Β54
φρόνημα -α Ε215
φρόνησις - ίν Β25, Γ110, Δ206
φροντιστής - α ς  Γ64
ωραίος -α Γ63

προσαρμόστηκανΠαραθετουμε, τέλος, περιπτώσεις λογίων λέξεων 
στις φωνητικές νόρμες τής δημοτικής :

Ακατάπαυτα Α239
άντιπολίτεψις -ιν Δ190
άστενής Δ 178
άσυνείθητος -οι Γ113, Δ200
αντόφτης Γ95
αύτόχτων -ας Δ154
άχαραχτήριστος Γ148
άχλιότης -η Γ124
διευτνντής -άς Γ115
’διοτέλεια Γ90, Δ190, -α(ν) Α103,

καί : ιδιοτέλειαν Α147 
’διοτελής -εις Α212, 285
ενγραφον Β37, -ο(ν) Β49, Γ142, -α Γ632, 1132, -α Β37. ’Αλλά

καί : έγγραφον Α264, -α Α130 
ένγράφως Α1902, 290, 291, 298, 324, Β19, 22, 37, Γ62, 71,

96
έπεβαίνω -ονν Γ82
έπέβασις -ιν Δ168, 176, 202, -η Δ171

106, Γ60, Δ167. ’Αλλά
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επικιντυνος
έτερόχτων
εύαίστητος
έφύλιος

κιν τννώδης
μεταρρύθμεψη
ναμαχία
νομοσκέδιον
πανψηφεί
’περισκύω
σύβολο
συνβούλιον
σννείθησις

σννταματ ικώς
σνντρομητής
νποκοντρία

Δ182 
-ας Δ154 
Γ122
Δ173, -ον Α229, 254, -ον Α2292, 2382, 313, 326,
Γ69, 95, Δ173, -ους Α213, 219, 232, 252, 312, 326,
Β552, ένψύλιος Β23. ’Αλλά καί : εμφύλιος Α198, -ον
Α208, -ους Α106

Α275, 303, -ες Α274
Β22
Γ109
Δ208, -ον Δ208, Ε216 
Γ 1 2 9 ,145, Δ155
-ουν Γ64, νά 5περισκύσω  Γ129, -ση Γ68 
Γ110
-'-ου  Γ85, 86, 117, 146, 160
-ιν Δ180, 196. ’Αλλά καί : συνείδησιν Α147, Β11, 
42, Γ62, 84
Γ141,Δ186
-αϊ Γ97, 98,104, Δ190 
-α Γ127

Λ ό γ ι ε ς  φ ρ ά σ ε ι ς  
αδίκως καί παραλόγως Α226
ώς βέβαιον 
και τά εξής 
επίτηδες 
κατεξοχή

κάθε ολίγον

δλως διόλου

Α279
Α231, 269, Γ 5 9 ,120 
Α 142 ,185, 209, 240, Β35, Γ 6 9 ,117,125 
ΑΙ 16, 131, 153, καταξοχή Α191, 285, Β43, Γ78,Δ154, 
173, 207 καί άλλες δεκατέσσερις φορές.
Α 129 ,152, 232, 276, Γ94, 118, Δ180, άπό λίγο κατ’ 
ολίγον Γ82
Α116, 161, 248, Β18, 42, Γ63, 110, 138, Δ173, 
185, 188 καί άλλες οχτώ φορές.
Α162, 234, 2692, Γ70, 78, 114, Δ168, Ε215
Α133, 271, 302, Β50
Α141
Α107, ήταν τό παν Δ185 
Γ61

τέλος πάντων 
κακώς κακόν 
ώς πλησίον 
είναι τό παν 
σοϋ είναι γνωστόν 
άλλοι υπέρ κι άλλοι
κατά Α211, Δ158, εϊτε νπέρ εϊτε κατά Α103, μήτε υπέρ

μήτε κατά Δ191, οΰτε υπέρ οϋτε κατά Α106, 144, 
Ε218
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κρίνω εύλογον

εύρέθη εύλογον 
διά τήν ευταξίαν 
ή μεγαλύτερα ευταξία 
αχλια(ν) κατάστασι(ν)

έ(μ)φύλιος πόλεμος

δι αύτό τό μέγα  έγκλημα  
σέ μίαν δεινή περίατασιν 
τόν αγαθόν και γενναίον 
γενναίως και πατριωτικώς 
Σέ τούτη τήν τρυφερή μου ήλικίαν έφυ
γα  άπό τής μητρός μου και πατρός μου 
τϊς άγκάλες
Ή  πατρις τής γεννήσεώς μου 
Χάριν τής πατρίδος

Δ156, έκρινα εϋλ.ογον Α111, Γ122, 
Δ156, 194, έκρίναμεν εύλογον Γ134, 
έκρίθη εύλογον Α208, 226, 233, 324, 
Γ134, Δ175
Α116, βρέθη εύλογον Α141, 217
Α210, 270, 274, Ε213
Α183, τήν μεγαλύτερη ευταξία Α227
Α151, 155, 229, 292, Γ117, 122,
Δ180, 207 καί άλλες εφτά φορές.
Α198, 229, Δ173, έφύλιου πολέμου
Α229, 254, έ( μ  )φύλιον πόλεμον
Α208, 2292, 2382, 3132, 326, Γ69,
95, Δ173, ε(μ)φύλιους πολέμους
Α106, 213, 232,252,312,326, Β552,
Γ144
Α207
Β25
Α106, τόν γενναίον καί καλόν Α126 
Α124

ή πατρις χαριτες χρωσταγει

Γ58
Α109
Δ157. Άλλά καί : χάριν είς τά πο
δάρια Α321, χάρη εις τόν βασιλέα 
Γ121, χάρις εις τήν γνώση Γ135 
Α145, χάριτες τοΰ χρωστάγει ή 
πατρίς Α125, χάριτες πρέπει νά τις 
χρωστάγει ή πατρις είς τούς άξιότι- 
μους κα'ι άγαθούς καί γενναίους συ- 
ναγωνιστάς μου Α106

τό αγαθό τέκνο τής πατρίδας, όπου μι- 
λεϊ φρονίμως καί πατριωτικώς είς τό δί- 
κιον Δ208
σέ ορκίζω εις τ  δνομα τής πατρίδος σου 
καί τοϋ Βασιλέως Γ60
διά τό καλό και στερέωσιν τής πατρίδος Α148
δτι ή πατρις ζημιώθη, διατιμήθη Α107
Και ποιον έθνος χωρίς διοίκησιν και νόμους 
ευδοκίμησε και δέν έχάθη; Α219
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Ποιον βάρβαρον έθνος 'έκαμε δαα κάνει το 
Γαλλικό έθνος Β50
τά εθνικά φρονήματα 
τό άθώον έθνος
Κι ένώθη δλο τό Κράτος γενικώς μέ τήν 
θέλησιν τον Θεον και τήν φώτιοίν το ν  κι 
έγκολπώθη γενικώς ή πατρίς αντό τό θειον 
έργον τήν Τρίτη Σεπτεβρίον. 
κάθε τίμιον άνθρωπον, κάθε ηθική, τό Τα- 
μεϊον, τό Ιερόν Κράτος σον. 
Εύγνωμονοϋμεν οι "Ελληνες γενικώς τ  ονς 
φιλανθρώπονς νπηκόγονς σας, έχομεν χά- 
ριτες εις αντούς τ  ονς ενεργέτες μας 
Εις υγείαν εσάς τών αγαθών'Ελλήνων

*Έξοχοι ’Αντιβασιλείς!
είμαι είς τήν βασιλική έννοιαν και τής
'  Υψηλής ’ Αντιβασιλείας
Προς τόν σεβαστόν ”Αργείον Πάγον
μέλος τής Κνβερνήσεως

Ε215
Ε212

Γ 127

Δ182

Γ114
Γ90, τών παλαιών 'Ελλήνων 
Β512. Άλλά καί : τών παλιών Ε λ 
λήνων Δ186, τών νέων 'Ελλήνων 
Α231 
Γ62

Γ59
Α152
Α147, ώς μέλος Κνβερνητικόν Β45,
μέλη τής Κνβερνήσεως Β46, 50,
Ε213, τά μέλη τής...’Αντιβασιλείας
Γ582, 62, 64, 65, 131, τά μέλη
τής επιτροπής Γ116
Γ58
Γ74

1Έχομεν χρέος
Δέν τό θεώρησα ώς άναγκαΐον χρέος μον 
κάμετε δ,τι σάς νπαγορενει ή συνείδησή σας A312 
(Πώς) μέ ( τόν)  έναν τρόπον (σέ) τύπτει
ή σννείθησή ( σου) Γ1432, τόν έτυπτε ή σννείδησή

τον Α283, μ  έτυπτε ή σννείθησή 
μου Γ139

ώς δεντέρα διαταγή τών άνωτέρων Α136
Καί τοιούτως άκολονθήσαμεν Γ83

Βλ. άκόμα καί φράσεις άπο τό κήρυγμα καί γενικά άπό τή χριστιανική 
θρησκευτική παράδοση :
όρθοδόξως κι άνατολικώς Δ186
11 άγαθότη τον Θεον είναι άβυσσος τής 

θαλάσσης, τονς μωρούς κάνει σοφούς, τονς



σοφούς μωρούς, τούς αντρείους δειλούς, τούς 
δειλούς αντρείους, διά νά δοξάζεται ό πλά
στης τοϋ παντός. Γ140
'Ο  Θεάς είναι μέγας Α251
υπάρχει ή δικαιοσύνη τοΰ μεγάλου Θεοΰ, 
τοϋ άληθινοϋ Βασιλέα Β52
τον δίκαιον βασιλέα τοϋ παντος Β52, τοϋ άρχηγοϋ τοϋ παντός Α279
εις τά προσωρινά και μάταια Β53
Αιώνια τους ή μνήμη ! Α324

^32 Μ. X. Στρουγγάρη

ΜΕΡΟΣ Β' ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

α) Μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ά

1. ’Ά  ρ θ ρ ο.

Τό θηλυκό άρθρο άπαντα στους λόγιους τύπους αί καί τάς τής ονομαστι
κής καί αιτιατικής πληθυντικοΰ άντίστοιχα, άντί τών κοινών τύπων οί καί 
τις , στις άκόλουθες δυο περιπτώσεις : 

αί (έκλογές) Δ171
ras  (προσόδους) Α202

2. Ο υ σ ι α σ τ ι κ ό

Ά  ρ σ ε ν ι κ ά 

α'  κ λ ί σ η

1. ’Αρσενικά σέ -ας -α, ισοσύλλαβα.
Συναντοΰμε τήν : Α ί τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  σέ -ν κατά τά άρχαιόκλι- 

τα τής α' κλίσης, άντί τής κανονικής1 κατάληξης σέ -α, στά κύρια ονόματα : 
Γκούραν Α224
Ή σαίαν  Γ97. ’Αλλά καί : 'Ησαΐα  Γ97, 109 
Παπαφλέσιαν Α216. ’Αλλά καί: Παπά Φλέσια Α216

2. ’Αρσενικά σέ -ης -η, ισοσύλλαβα.
Σέ δυο περιπτώσεις ή α ι τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  λήγει σέ -ν, δπως 

τά άρχαιόκλιτα τής α! κλίσης, άντί τής κανονικής κατάληξης σέ -η :

1. Δηλαδή σύμφωνα μέ τή σημερινή γλωσσική κατάσταση όπως άναλύεται στή : 
Νεοελληνική Γραμματική. ’Αναπροσαρμογή τής μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής τοϋ 
Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  ΟΕΣΒ, ’Αθήναι 1976.
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κλέφτην Α114
χαΐνην Α120

3. ’Αρχαιόκλιτα άρσενικά σέ -ης -ου, πού λήγουν σέ -ης -η, παρουσιά
ζουν τούς έξης άρχαϊσμούς :

Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) Γ ε ν ι κ ή :  Διατηρούν τήν άρχαία κατάληξη 
τής γενικής σέ -ον άντ'ι σέ -η οί τύποι : 

άγωνίύτοϋ Γ69
’ πασπιστον Γ 6 3 ,107 
σνναγωνιστοϋ Α161 

β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Κατάληξη αιτιατικής - ν άντ'ι - η:
Αγωνιστήν Α295

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  ’Ενώ ή άρχική 
κατάληξη -αι έχει γίνει -ες, παραμένουν οί ονομαστικές :

άγωνισταϊ Α106, 107, 152, 1622, 304, 314, Β17, 23, 34,
40, 54, Γ57, 604, 61, 63, 64, 66, 72, Δ169, 
197, 201, Ε215 και άλλες δεκαεννιά φορές. 

άκροαται Δ160
βονλενταί Α206, Β9, Δ1743, 175, 179, 207, Ε215, 216 καί

άλλες τέσσερις φορές. 
γερονσιασταϊ Δ 158 ,175, 208 
δανεισται Β33, Γ126, Δ202
διοικηται Β16, 22
εύεργέτ αι Β11. Άλλά καί :  ευεργέτες Γ58
κριτα'ι Γ932, Ε216
κνβερνήται Α169, 170, 231, 263, Β43, Γ67, 125, 147 καί

άλλες τρεις φορές. Άλλά καί : κυβερνήτες Α269, 
Γ123

λευτερωταί Α146
λησταϊ Α202, Β48, 502, 54, Γ64, 71, 83, 129, Ε213,

2142 καί άλλες δύο φορές. 
μαθηται Β51, Γ102, Δ169
νικηται Α203
5πασπιστα'ι Γ812, 107
'περασπισται Β53, Γ114
περιηγηται Β20
συναγωνισταί Α190, Γ78
σνντρομηται Γ97, 98, Δ190 καί άλλες δύο φορές. 

β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Ή  πτώση αύτή πού κανονικά λήγει σέ -ες, διατηρεί την 
άρχαία κατάληξη -ας στις παρακάτω περιπτώσεις :

άγωνιατάς Α153, 162, Β30, 542, Γ613, 622, 64, 65, 66,
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Δ197, Ε211, 214, 215 καί άλλες δεκαοχτώ φορές. 
Άλλά καί : άγωνιστές Γ123 

άνακριτάς Δ188
βονλεντάς Α151, Β9, 16, Δ190, 206, Ε215. Άλλά καί :

βουλευτές Δ 189 
διευτνντάς Γ115
διοικψάς Β14, 35, Δ167
κριτάς Α156, Γ73
ληστάς Β202, Γ85 καί άλλες τρεις φορές. Ά λλά καί :

ληστές Γ82 
μαθητάς Α102
: πασπιστάς Δ177
περιηγητάς Β20
Πέρσας Β41
πολιορκητάς Α133
πρωταγωνιστάς Γ70 
σνναγωνιστάς Α1062, 230, Ε213
Φιλέλληνας Γ109, 124. Άλλά καί : Φιλέλληνες1 Γ98
ψροντισ τάς Γ64

β' κ λ ί σ η  (άρχαία)

Τα δευτερόκλιτα άρσενικά σέ -ος -ον, πού έχουν γίνει πρωτόκλιτα, 
παρουσιάζουν τις έξης άρχαϊστικές άποκλίσεις άπό τις κανονικές καταλή
ξεις :

Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) Γ ε ν ι κ ή :  Ή  γενική ένικοϋ τονίζεται 
στην παραλήγουσα, πράγμα πού άντιβαίνει τό νόμο τής τονικής έξίσωσης2 : 

Ά γουστου  Γ73, Δ175
Άλεξάντρον Γ95
αποστόλου Γ69
διαβόλου Δ 198
διαδόχου Δ161

1. Βλ. τή φράση : «κι’ άλλους αγωνία τάς Φιλλέληνες» (Γ 9 8 ).
2. ή τάση δηλαδή, ό τόνος τής ενικής αιτιατικής (ή ονομαστικής) νά φυλάγεται 

καί στις άλλες πτώσεις άρσενικών καί θηλυκών, τουλάχιστο τοΰ ένικοϋ ( κανόνας τον βασι
κόν τόνου, 85)». Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί  δη,  Νεοελληνική 'Γραμματική (τής 
δημοτικής), ΟΕΣΒ, ’Εν Άθήναις 1941, σ. 228, § 521, θ.

Διατυπώνουμε τήν παραπάνω παρατήρηση μέ έπιφύλαξη, άφοϋ ό τονισμός τοΰ κει
μένου είναι άποκλειστικό εργο τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη. Βλ. Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  Μα -  
κ ρ υ γ ι ά ν ν η  ’Απομνημονεύματα, ό. π., Εισαγωγή, σ. 92 -  93.
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Έ πάχτου  Β15
κονσόλου Α118

Δ157 
Γ68 
Γ72 
Α248 
Α222 
Δ200
Α158, 237, 252, 254, Β52, Δ 152 ,196 
Β16 καί άλλες δύο φορές.
Α128, Γ74, 135, Δ155 καί άλλες δύο φορές.

κυρίου 
Μαγιού 
μοιράρχου 
ναυάρχου 
Νοεβρίου 
παρέδρου 
πολέμου 
προέδρου 
Σ επτ εβρίου 
υποστρατήγου Δ204 
Φλεβαρίου Γ89
φρουράρχου Α238, Δ157 
χιλιάρχου Γ62

β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  'Η  πτώση αύτή κρατα τήν κατάληξη τών άρχαίων δευ
τερόκλιτων σέ -ν άντί τής κανονικής σέ -ο :

άγιον
’Άγουστον  
Αγρονόμον  
αδελφόν 
Άθηναΐον 
αίτιον
άκροβολισμόν Α237, 263

Α111
Γ133
Δ180
Α256, Β33, Γ84, Δ167 καί άλλες εξι φορές. 
Α318
Α209, Γ95

Άνατόλιον
άνθρωπον

Γ112
Α115, 140, ΒΙΟ, 35, Γ82, 90, 106, Δ173, Ε215 
καί άλλες τριάντα πέντε φορές. ’Αλλά καί : άν
θρωπο Δ190 

άνθυπολοχαγόν Γ129 
άντιπρόσο)πον Α142 
αντιστράτηγον Α206, Δ195 
αξιωματικόν Α234, Β48, Γ65 καί άλλες δύο φορές. 
απόστολον Γ68
Απρίλιον  Α159
αριθμόν Ε215
αρχηγόν Α106, 126, 154, Β9, 11, 38, Γ66, 67, 85, Δ152, 

159, Ε214 καί άλλες τριάντα δύο φορές.
αρχιστράτηγον Α114, 185, 233, Β37 καί άλλες έξι φορές.
άφανισμόν Α157, 308, 314
βαθμόν Β13. ’Αλλά καί : βαθμό Γ62
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Βιάρον
Βογινέσκον
βοηθόν
Γενάριον
Γενναίον
γιατρόν
Γιοννιον
(γ)κρεμνόν
γραμματικόν
γρονπον
Γώγον
δάσκαλον
Δεκέμβριον
δήμαρχον

διάδοχον 
Δ ιάκον 
διορισμόν 
δόλον

δρόμον

’Έγριπον
έμπορον
ενθουσιασμόν
έπαινον
’Έπαχτον
Ζαχαρόπουλον
ζήλον
ζυγόν
Ζωγράφον
ήρωγισμόν
θάνατον
θειον

Θεόν

θόρυβον
θρήνον
Ισθμόν
Καθάριον

Β22
Γ72
Γ113, Δ 174 ,181 
Δ208
Α197, 2002, 201*
Α244, 266 
Α263
Α1032, 165, Δ202
Α153, 154, Β20 και άλλες τρεις φορές.
Α181 
Α1302 
Α268, Β40 
Γ102
Γ78, 87, Δ206 καί άλλες δύο φορές. ’Αλλά καί : 
δήμαρχο Γ91 
ΒΙΟ "
Α161
Ε214
Α154, Β18 καί άλλες τρεις φορές. ’Αλλά καί : 
δόλο Β52
Α125, 171, Β13, Γ58, 64, Δ161 καί άλλες οχτώ
φορές. ’Αλλά καί : δρόμο Δ 157 ,158
Α159
Α117
Α277, Β51
Α305
Α124, Γ99
Ε209
Α186
Α310
Γ107
Γ95
Α 128,167, Γ61 
Α306
Α108, 157, Β18, 26, Γ75, 102, Δ169, 174 καί 
άλλες έντεκα φορές.
Α211, Δ171 
Α242 
Α300, Β12 
Α164
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καιρόν Α105, H I 2, Β11, 13, Γ642, 66, 69, Δ169, 174
καί άλλες σαράντα τέσσερις φορές. ’Αλλά καί : 
καιρό Γ73, Δ175, 188

καλόγερον Γ110
καπνόν Α119
Καρατάσιον Α2222, 223, Γ 1 0 4 ,106,110
Κάρπον Α194
καρπόν Γ95, 110®, Δ197
κατακλυσμόν Γ122
Κατακονζηνόν Γ86
κατάλογον Α183, Β26, Γ58, Δ204 καί άλλες τέσσερις φορές.
κατήφορον Α306
κίντννον Α155, Γ 1 2 7 ,140
κόπον Γ99
κόσμον Α 111,122,167,313
κύριον Α252
κώλον Α177, 228
λαόν Β18, Γ1282 καί άλλες πέντε φορές.
λαχνόν Α266
λογαριασμόν A U 2
λόγον Α132, 169, Β26, Γ61, 81, Δ1562, 160, 161 καί 

άλλες δεκαεφτά φορές. ’Αλλά καί : λόγο Γ145, Δ163
λοχαγόν Α261, Β26, Γ82. ’Αλλά καί : λοχαγό Δ189
Μάρτιον Γ96, 104, Δ183, 205
Μανρον Β16
Μεγαλόσταυρον Δ165, 180, 192
μιστόν Α178, 184, Β123, 23, Γ62, 69, Δ196, 204 καί

άλλες είκοσι φορές.
μοίραρχον Γ72, 106, Δ176, 178. ’Αλλά καί : μοίραρχο Δ176
μπλόκον Δ195
μυλάκον Α261
ναόν Α275, 276, Δ169
Ναύαρχον Α318, 324, Γ116
ναύλον Α246, Γ123
Νοέβριον Γ74
νόμον Δ1572, Ε217
ντονφεκισμόν Α220, 236,259, Γ1352
Νυδραΐον Α210, 233, Γ116
Όβραΐον Δ205

9
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οδηγόν Α219
ΟΙκονόμον Γ112
’Οκτώβριον Α 132 ,185, 287, 290, Γ104
δλεθρον Α101
οργανισμόν Γ126, Δ202, 203
δρκον Α130, 1652, Β272, Γ62, 95, Δ153 καί άλλες

εφτά φορές.
πατριωτισμόν Α101, 1072, 153, Β40, 44, Γ95, 98, 122, Δ154, 

166, 167, Ε212 καί άλλες είκοσι τρεις φορές. 
’Αλλά καί : πατριωτισμό Γ63, 141 

πεζοδρόμον Α276
πληθυσμόν Γ141
πληρεξούσιον Α153, Β15, Δ160 καί άλλες τέσσερις φορές, αύ- 

τοπληρεξούσιον Β15 
πόλεμον Α1292, 132, Β18, Γ69, 95, 96 καί άλλες τρι

άντα μία φορές. 
πονοκέφαλον Γ99 
Πράσινον Β482 
πρόβοδον Α234
πρόεδρον Α179, Γ62 καί άλλες τέσσερις φορές.
προεστόν Γ95
Πρωτοσύγκελον Α232
πρωτοϋπουργόν Γ141, Δ166, 182, 1982
Ερεθισμόν Δ199, Ε214
Ρόδιον Β22
σακελλάριον Α 113 ,117
σεκρετ άριον Γ112
Σεπτέ(μ)βριον Α127, Γ105
σκοπόν Α140, 163, Γ60, 113, Δ187, 189 καί άλλες εξι

φορές.
σκοτωμόν Α114, 128, 135, Β21 καί άλλες έννιά φορές. ’Αλλά

καί : σκοτωμό Γ144 
Σουλτάνον Α114 
Σοφιανόπουλον Α229
σπόρον Γ108. ’Αλλά καί : σπόρο Γ108
Σταυρόν Α127, Γ 8 2 ,101
στόλον Α211,266
στρατηγόν Α267 
συνήγορον Ε216
Σωτηρόπουλον Α304 καί άλλες τρεις φορές.
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τάφον Δ206. Άλλά καί : τάφο Δ2062
τοίχον Α 248,254
τόκον A l l  2
τόπον Α120, 160, Β27, Γ132, Δ200 καί άλλες έφτά

φορές. Άλλά καί : τόπο Γ144 
Τούρκον Α120, Δ189, Ε214 καί άλλες τρεις φορές.
τρόπον Α116, 1292, Β21, Γ62, 115, 119, Δ206, Ε217

καί άλλες είκοσι δύο φορές. 
τυραγνισμόν Α202
τύραγνον Α143, 176, Β31
ύπήκογον Γ60, Δ182
υποστράτηγον Δ165
υπουργόν Α252, Γ71, Δ196, 199, Ε213, 216 καί άλλες

οχτώ φορές.
φίλον Α105, Γ94, 127, Δ1782 καί άλλες τέσσερις φορές.

Άλλά καί : φίλο Γ127 
φιλόσοφον Β54
Φλεβάριον Α233
φόβον Α257, Γ115, 130, Δ168, Ε216
φόρον Ε216
φρούραρχον Β44, 47, Γ80, 81, 87, Δ1552
χαλασμόν Α 127,160, 237, 2602, 303, 3062, 311
χαλινόν Γ130
χαμόν Α169, Γ 9 6 ,137
Χατζηχρήστον Α241, 243
χιλίαρχον Α 152 ,167
χορόν Α236
Χριστόδουλον Α214
χρόνον Α1112, 112
Χρυσόστομον ΓΙΟΙ
χτύπον Α288, Δ159

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Καί στήν πτώση 
αύτή κατεβαίνει 6 τόνος ετσι πού τά παρακάτω ονόματα νά συμπίπτουν τονικά 
μέ τά άρχαιόκλιτα :

αντιπροσώπους Δ160 
απογόνους Β53, 54, Δ186 
εμπόρους A l l  2
κατοίκους Α232, 270, 271, Β44, Γ73, 95, Δ166, 171, Ε213 
Ναυάρχους Α2922 
πληρεξουσίους Δ151



πολέμους Α213, 216, 219, ΓΙΟΙ
προκρίτους Α211, 267, Γ95, Ε212
προξένους Δ196
ύπηκόγους Γ 6 4 ,71

γ ' κ λ ί σ η  (αρχαία)

1. Στά τριτόκλιτα άνισοσύλλαβα άρσενικά σέ -εύς -έως πού κανονικά 
έχουν γίνει πρωτόκλιτα1, παρατηρούνται οί έξης άρχαϊσμοί :

Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Γ ε ν ι κ ή :  Έ νώ  ή κατάληξη -έως έχει γίνει 
-α κατά τά πρωτόκλιτα, παραμένουν οί γενικές :

5Αντιβασιλέως Γ60
βασιλέως Β46, Γ58, 60, 61, 81, 89, 93, Δ162, 1702, Ε2142

καί άλλες είκοσι έννιά φορές. Άλλά καί : βα
σιλέα Γ70, 81, 92, Δ158, 161 καί άλλες έντε
κα φορές.

Δνσσέως Α230, 274, Γ952. Άλλά καί : Δνσσέα Α166, 169,
193 καί άλλες τέσσερις φορές.

Πειραιώς Α 298,326 
’σαγγελέως Δ153 
Φαληρέως Α298, 301, 313, 324

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς :  Ή  ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  καί  α ι τ ι α 
τ ι κ ή  πληθυντικού τών άρσενικών έχει τήν κατάληξη -ες2. Ά λλά σέ δυο 
περιπτώσεις διατηρείται ό τύπος τών άρχαίων τριτοκλίτων : 
α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή

’Αντιβασιλείς Γ61, 62, 68,
Βασιλείς Β522, 53, Γ70, 144, Δ168 

β) Α ι τ ι α τ ι κ ή
’Αντιβασιλείς Γ69, 122 
Βασιλείς Γ125, 185

2. Σχηματίζουν τήν α ι τ ι α τ ι κ ή  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ  σέ -ας, κατά 
τά αρχαία ούρανικόληκτα καταληκτικά σέ -ξ, άντί τής κανονικής κατάληξης 
σέ -ες, τά ονόματα :

έθνοφύλακας Δ200
κόλακας3 Α191, Δ152. Άλλά καί : κόλακες Γ94, 113,

124, Δ169
3. Όδοντικόληκτα άκατάληκτα σέ -ων -οντος :
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1. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  δ. π ., σ. 226, § 521, γ.
2. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  δ. π ., σ. 227, § 521, γ .
3. Δ ές τό ουσιαστικό στή φράση : «τούς κόλακας καί κλέφτες» (Α 191).
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Τά ονόματα αύτά έχουν εξελιχθεί στή γλώσσα μας σέ ισοσύλλαβα σέ 
-ας -α. 'Ωστόσο, έδώ διατηρούνται οΐ άρχαΐοι τύποι : 

α) Τ ή ς  ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ς  έ ν ι κ ο ϋ :
γέρων Δ156. ’Αλλά καί: γέροντας Δ160

β ) Τής α ι τ ι α τ ι κ ή ς  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ΰ :
δημογέροντας Α180. ’Αλλά καί : δημογέροντες Α180

4. Τά τριτόκλιτα ένρινόληκτα άρσενικά σέ -ών -ώνος πού κανονικά
έχουν γίνει πρωτόκλιτα, διατηρούν :

α ) Τ ή  γ ε ν ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  σέ -ώνος άντί τής γενικής σέ -α :
άγώνος Α162, 239, Γ80, 82, 125, Δ152
χειμώνος Γ63

β ) Τ ή ν  α ι τ ι α τ ι κ ή  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ  σέ -ας άντί -ες : 
κηδεμόνας Γ138

5. ’Έχουμε, τέλος, σέ δυο περιπτώσεις γ ε ν ι κ ή  καί  α ι τ ι α τ ι κ ή
έ ν ι κ ο ϋ  δμοια μέ τήν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  : τοΰ Γκόρδον1 Α298, τοΰ Λαρίων 
Γ113, τόν Γκόρδον Α298, τόν Λαρίων Γ106, 112, 113, κατά τά : ό Γκόρδον
Α2983, 306, Β21, δ Λαρίων Γ1062, 113.

Είναι φανερό οτι δ Μακρυγιάννης πού κράτησε τόν επίσημο τύπο τών 
ονομάτων στήν ονομαστική, αδυνατούσε νά τά κλίνει σύμφωνα μέ τά σέ -ων 
-ονος διπλόθεμα τής άρχαίας καί διατήρησε τόν τύπο τής ονομαστικής καί 
στις άλλες πτώσεις.

Θ η λ υ κ ά

1. Θηλυκά ισοσύλλαβα σέ -α -ας :
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) Γ ε ν ι κ ή :  ’Εξαίρεση άπό τις κανονικές 

καταλήξεις άποτελεΐ δ τύπος θαλάσσης, σύμφωνος μέ τό άρχαΐο κλιτικό σύ
στημα τών πρωτοκλίτων θηλυκών, άντί τοΰ κανονικού τύπου θάλασσας : 

θαλάσσης Α315, Β162, Γ140 
β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Συναντοΰμε τήν αιτιατική ένικοϋ σέ -ν, κατάληξη τών 
άρχαίων πρωτοκλίτων, άντί τής δημοτικής κατάληξης σέ -α, στά παρακάτω 
ονόματα :

αδικίαν2 Β24, Γ64, Δ193. ’Αλλά καί : αδικία Γ113
άδνναμίαν Α 105 ,125
αιτίαν Α137, Β49, Γ81
άκαταστασίαν Α174, ΒΙΟ
άλαιμαργίαν Β18
αλήθειαν Α163, Δ196
αμέλειαν Α127

1. ’Ακολουθώ τήν ορθογραφία τοΰ κειμένου.
2. Β λ.τή φράση : «ληστείαή άδικίαν» (Β24).
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αμνηστίαν Δ 197 ,198
αναφοράν Β45. Ά λλά καί : άναφορά Γ632
άνοησίαν Α101, 127, 180, 1812, 273. Άλλά καί: άνοησία 

Γ143, 173, 197
άνταρσίαν Α214
αντενέργειαν Α168
άρμονίαν Α129
αρχηγίαν Α270, 298, 304
ασφάλειαν Α188, Δ175
ατυχίαν Α324
βοήθειαν Γ72. Άλλά καί : βοήθεια Δ160
γερουσίαν Β18, Δ208
γραμματείαν Γ71, Δ203
διορίαν Α188
’διοχ τησίαν Γ 7 7 ,101
διχόνοιαν Α1502, 151, 224, ΓΙΟΙ, Δ168, 207, Ε209. Άλλά 

καί : διχόνοια Α224, Β54, Γ64, 116, Ε209
δόξαν Δ194
δοξασίαν Γ102
δοξολογίαν Γ 107 ,128, Δ185, 201
δουλειάν Δ191
δυσαρέσκειαν Α313, Γ68
δυστυχίαν Α138, Γ 8 3 ,110,131
εκκλησίαν Α139, Β33, 34, Γ80, 103, Δ175, 1772, 1842. Ά λ 

λά καί : εκκλησία Δ176
ενέργειαν Α 141,155, 210,225,290, Β30
εντέλειαν Γ63
εξορίαν Β26, 32, Γ87
εξουσίαν Α151, 173, 1782, 303, Β31, Γ136, Δ182. Άλλά 

καί : εξουσία Γ124
επαρχίαν Α325, Ε213
επιθυμίαν Β48, Γ1232, Δ156, 169. Ά λλά καί : έπιθυμιά 

Γ126
εργασίαν Α131
Εταιρείαν Α130, Γ102, 113, Δ171, 197, 202, 204. Άλλά 

καί : Ε ταιρεία  Γ111
ετοιμασίαν Α117, 1262, 150, Δ171, 195, Ε210
ευγένειαν Α146, Δ168
εύγενείαν Β50, Γ125
ευκαιρίαν Α186
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ευλογίαν Γ 1 4 3 ,144, Δ 153 ,168,176
έννοιαν Α153, Γ59, 63. Άλλά καί : εϋνοια Δ203
εύταξίαν Α210, 211, 227, 270, 274, Β44, 45, Δ175, Ε213.

Άλλά καί : ευταξία Δ177 
ζημίαν Α127, 186, 314, 317
ηλικίαν Γ58
ημέραν Δ189. Ά λλά καί : ημέρα Β36, Δ172
ήανχίαν Α181, 183, 189, 210, 226, Β44, 46, 50, Γ77,

118,142, Δ 154 ,164,176, Ε211 
Θεσσαλίαν Γ114
θρησκείαν Α114, Γ100, 125, 161, 169, Δ1853, 1862. Άλλά

καί : θρησκεία Γ1142, 125, Δ169, 1864, 187 
(ί)διοτέλειαν Α147, Γ60. Άλλά καί : ’διοτέλεια Α103, Δ167 
καβαλαρίαν Α311
κακίαν Α127
κασέλαν Α260
κατηγορίαν Δ185
κοινωνίαν Β31, Γ123, Δ186, 202, Ε217
λεντερίαν Α114, 177, 178, 199 καί άλλες πέντε φορές.

Άλλά καί : λευτεριά Γ114 
ληστείαν Α192, 202. Άλλά καί : ληστεία  Β24
Μακεδονίαν Γ114
όδηγίαν Α213, Β22, Γ672, 71, 96, 98, 106, 131
οικογένειαν Γ128, 137
οικονομίαν ΒΙΟ2, Γ99, Δ180, Ε214
ομιλίαν Α132, 142 , 219, 2922, 312, Β11, Δ162, 175,

188 καί άλλες οχτώ φορές. 
ομολογίαν Β17
ομόνοιαν Γ582, Δ176
παραγγελίαν Β412, Γ92
παραλυσίαν Α157
παρουσίαν Δ 177 ,191
πειθαρχίαν Ε209
’πηρεσίαν Α111,Β24, Γ88
πολιορκίαν Α172
πολιτείαν Α117, 180, 199, 213. Άλλά καί : πολιτεία Α180
πολυψηφίαν Δ181. Ά λλά καί : πολυψήφια Δ158
προθεσμίαν Α284, Γ77
προθυμίαν Β40, Γ141
προστασίαν Β50
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πρωτοϋπουργίαν Α101
Ρωσίαν Α113
σημαίαν Α102, Γ139
συμπάθειαν Δ173
συνφωνίαν Α150, 182, 188, 225, Δ174, 202. ’Αλλά καί : 

συμφωνία Α112
συνωμοσίαν Δ192
ταλαιπωρίαν Α139, Γ78
τ ετραρχίαν Γ 8 4 ,107
τυραγνίαν Α227, Β192, Γ58, 107, Ε217
ύγείαν1 Α177, Γ118, Δ206
υποψίαν Α173, 226, 290, Β13, Γ104, 126, 1272, Δ192 

καί άλλες δύο φορές.
φαμελιάν Α 138,142, 275
φαντασίαν Α127
φατρίαν Α157, Γ126
φιλίαν Α283, 284, 303, 314, Β47, Γ752, Ε211, 216
φιλονικίαν Δ162
φιλοτιμίαν Δ208, Ε217
φρουραρχίαν Α290, Δ158
χιλιαρχίαν Β 9 ,14
ώραν Β15. ’Αλλά καί : ώρα Β49, 50, Γ104

2. Θηλυκά ισοσύλλαβα σέ - η - η8
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή 

αιτιατική ένικοϋ λήγει σέ -ν, κατά τά άρχαΐα πρωτόκλιτα θηλυκά, άντί τής 
κανονικής κατάληξης σέ - η , ενώ παράλληλα εχουμε καί κανονικούς τύπους :

άγιοσύνην Α216
αυγήν Δ 163
γνώμην Δ158
δικαιοσύνην Α271, Β52, 53, Δ177. ’Αλλά καί : δικαιοσύνη 

Β52, 54, 58, 59, 82, 86, 902 καί άλλες πέντε φορές. 
έπιρρογήν Α154. ’Αλλά καί : έπιρρο(γ)ή  Α155, ΒΙΟ, Γ129,

133, Δ168, 185, Ε217 
Ρούμελην Β46
τιμήν Γ107, Δ169. ’Αλλά καί : τιμή  Δ169, 208

3. Θηλυκά σέ - ος άρχαιόκλιτα
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Τά ουσιαστικά αύτά, άρχαΐα 

δευτερόκλιτα πού διατηρήθηκαν στή γλώσσα μας ώς «άρχαιόκλιτα»2, σχημα-

1. Βλ. καί τή φράση : «τήν κατάστασή μου καί ύγείαν μου» (Γ 1 1 8 ).
2. Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,  δ. π ., σ. 95, § 149.
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τίζουν κανονικά τήν αιτιατική ένικοΰ σέ - ο. Εξαίρεση άποτελοΰν τέσσερα 
ονόματα πού στήν αιτιατική ένικοΰ κρατοΰν τήν άρχαία κατάληξη -ν : 

εγκύκλιον Β27
είσοδον Α203
Ζάκνθον Α249
Σάμον Α 209,210

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Τήν άρχαία κατάληξη 
σέ - ους τής β' κλίσης κρατά τό ουσιαστικό τάς προσόδους πού κανονικά 
λήγει σέ - ες :

προσόδους Α202, 314, 325, Γ99. Άλλά καί : πρόσοδες Δ201
4. Θηλυκά σέ - η άρχαιόκλιτα1
Στά τριτόκλιτα θηλυκά σέ - ις - εως, πού κανονικά έχουν γίνει πρωτόκλιτα 

σέ - η - ης, παρατηρούνται οί έξης άρχαϊσμοί :
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  Έ νώ ή κατάληξη - ις 

εχει γίνει - η κατά τά πρωτόκλιτα2, παραμένει ή ονομαστική Κυβέρνησις Γ92. 
Ι Ιρβλ. καί τόν τύπο Κυβέρνηση πού άπαντά έξήντα πέντε φορές, 
β) Γ ε ν ι κ ή .  Ή  πτώση αύτή λήγει σήμερα σέ - ης καί - εως3, διατηρεί 
δηλαδή καί τήν άρχική της κατάληξη. 'Ωστόσο, στήν περίπτωση τοΰ Μακρυ- 
γιάννη ο τύπος αύτός φαίνεται μάλλον ένθετος καί οχι γλωσσικά άφομοιωμέ- 
νος4 :

γεννήσεως Α109
Διοικήσεως Α166, 295, 306. Άλλά καί : Διοίκησης Α194,

295,299, 326 
θελήσεως Δ198
Κυβερνήσεως Α1592, 170, 194, Β43, 46, Δ176, 192, 204 καί 

άλλες έννιά φορές. Άλλά καί : Κυβέρνησης Α106,
197, Β50, Γ61, 63, Δ1732, 175 καί άλλες δεκα
τέσσερις φορές.

Κων )πόλεως A 162
πίστεως Δ161
πόλεως Α270, 271, Γ76
Συνελέψεως Β47, Δ153, 1552, 157, 189. Άλλά καί : Συνέ-

λεψης Β46, Δ155, 158, 183, Ε210
γ) Α ι τ ι α τ ι κ ή  : 'Η  πτώση αύτή διατηρεί τήν άρχαία κατάληξη τής γ ' 
κλίσης σέ - ν, άντί τής κανονικής κατάληξης σέ - η :

1. Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή , ο . π . , σ . 9 4 .
2. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί ?  η, δ. π., σ. 226, § 521, γ.
3. Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,  δ. π. ,  σ. 94.
4. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η, δ. π., σ. 228, § 521, η.
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άγανάχτησιν
αϊτησιν
άκρόασιν
άντιπολίτεψιν
άπάντησιν

άπαραίτ ησιν
άπόδειξιν
άπόφασιν
άφοσίωσιν
διάθεσιν
διαίρεσιν
διάκρισιν
διάλνσιν
Δ ιοίκησιν

δύναμιν

έγγύησιν
ειδησιν
είδοποίησιν
εκθεσιν

ενωσιν
έξήγησιν
έπανάστασιν

έπέβασιν 
έπίδειξιν 
εύκαρίστ ησιν

θέλησιν

θέσιν

κατ αδίωξιν 
κατάστ ασιν

Α101, 103, 218, Β19, Γ103, Ε211 
Β15, Γ78 
Γ71, Δ174, 205 
Δ190
Α1532, 159, 179, Γ58, 96, 139, Δ175, Ε214 καί. 
άλλες δύο φορές. Άλλά καί : απάντηση Α153 
Β22
Α228. Άλλά καί : απόδειξη Α228
Α256
Γ59, 63
Α154.Β12, Γ 110 ,115,124,165
Α 150 ,157
Α225, 244, 288, 325
Β42
Α192, 2043, 208, 212, 214, 217, 2192, 284, 290, 
294, 310. Άλλά καί : διοίκηση Α219, 2962, 297 
Α124, 161, 172, 216, 240, Β38, Γ131, Δ176, 
192, Ε209 καί άλλες δύο φορές. Άλλά καί : δύ

ναμη Α161, 271, 312, Β9, Γ112, 131, Δ200, Ε210 
Α327. Ά λλά καί : έγγύγηση  Γ58 
Α236 
Β18
Α237, Γ72, 120,121, 1252, Δ158, 188, 194. Άλλά
καί : εκθεση Δ194
Δ203. Άλλά καί : ένωση Δ162
Γ143
Α116, 189, 212 - 213, 2132, 226, Δ192, Ε209, 
άπανάστασιν Γ79, 117, 118, 143. Άλλά καί : 
επανάσταση Γ97, άπανάσταση Γ118 
Δ168, 176, 202. Άλλά καί : έπέβαση Δ171 
Γ74
Α145, 181, 227, Β17, 20, 25, 45, Γ63 καί άλλες
τέσσερις φορές.
Α221, 244, 290, Γ87, 98, 106, 127, Δ169, 
177. Άλλά καί : θέληση Δ 160 ,162,170,182,186 
Α126, 127, 136, 150, 161, 169, 187, 1912, 225, 
239, Β39, Γ139, Δ155, Ε213 καί άλλες έφτά 
φορές. Άλλά καί : θέση Α127, 237 
Γ 8 4 ,135
Α151, 155, 157, 158, 223, 248, 254, Β17, 482,
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Γ79, 85, 102, 117, Δ169, 1802, 181, 185, 186, 
2072, Ε211, 215 καί άλλες δεκαεννιά φορές. ’Αλ
λά καί : κατάσταση Γ1182 

καταφρόνεσιν Γ81
κατάχρησιν Β24, Γ61, Δ200
κατήχησιν Γ 113 ,125
Κυβέρνησιν Α106, 157, 196, 269, 270, 2843, Β13, 22, 38,

Γ64, 75, 85, 106, Δ173, 185, Ε210 καί άλλες 
δεκαπέντε φορές, ’Αλλά καί : Κυβέρνηση Α205, 
231, 270, 298, 326, Β48, Γ71, 85, Δ166 

μάθησιν Γ124
νεκρανάστασή Ε217
παράταξιν Β7, Γ92, Δ164, 2042. ’Αλλά καί : παράταξη Γ57,

89
παρατήρησιν Β13, Γ129, Ε218. ’Αλλά καί : παρατήρηση Ε218 
περιποίησιν Α146
περίστασιν Α101, 211, 314, Β25, 26. ’Αλλά καί : περίσταση

Δ 166 ,179
προκήρυξιν Γ98. ’Αλλά καί : προκήρυξη Α269, Γ98, Ε214
πρότασιν Β172, Γ85, 129, Δ180. ’Αλλά καί : πρόταση Δ155
πρόφασιν Α181, 248. ’Αλλά καί : πρόφαση Δ171
προφύλαξιν Α224
στερέωσιν Α148
συνείδησιν Α147, Β11, 42, a w είθησιν Δ180, 196. ’Αλλά

καί : συνείδηση Γ62, συνείθηση Γ64 
συχώρεσιν Α138
ύπόθεσιν Α131, 217
φρόνησιν Β25, Γ110, 206
φώτισιν Γ 127 ,138
χόρτασιν Γ104
ψΰχωσιν Γ139

5. Διατηρείται ό άρχαΐος τύπος φάλαγξ, πού στον ενικό εχει εξομοιωθεί 
μέ τά άρχαΐα πρωτόκλιτα σέ -α :

φάλαγξ Γ83
6. Στά άρχαΐα όδοντικόληκτα σέ -ς πού κανονικά έχουν γίνει πρωτό

κλιτα, παρατηρούνται οί έξης άρχαϊσμοί :
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  ’Ενώ ή κατάληξη -ς 

έ'χει γίνει -α, σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοϋ ί'διου φωνήεντος1, σέ ορισμένες 
περιπτώσεις διατηρείται ό λόγιος τύπος :

1. Μ α ν ό λ η Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί S η, δ. π., σ. 228, § 521, η.
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άγαθότης Γ138
Έ κλαμπρότης Δ1672, 184
Μεγαλείο της Γ63, 103, 118, 143, Δ158, 177, 186, 205 καί

άλλες δεκατέσσερις φορές.
Ε λλά ς  Λ123, 250, 269, Β51, 54, Γ62, 1073, 1083, 123,

132, 155, Δ167, 201 καί άλλες τρεις φορές. 
Άλλά καί : ' Ελλάδα Γ112

πατρις Α 106,107 ,1082, 114, 125, 126, 145, 151, 1524,
Β12, 16, Γ60, 62, 63, 64, 70 καί άλλες τριάν
τα εξι φορές. Άλλά καί : πατρίδα Α102, 1072, 
1542, 179, 182, 210, 235, 260, 2642, 296, 324, 
Β44, 512 καί άλλες πενήντα μία φορές.

Παράλληλα υπάρχουν τύποι τής ονομαστικής χωρίς τό τελικό -ς, δπως : 
γενναιότη Α306, Γ58, Έκλαμπρότη  Α155, 156, Ε212, Έ ξοχότη  Β26, 
Γ61, Μεγαλειότη Γ58, 632, 1442, Δ163, 174, 186, 198, μνστικότη  Α130, 
Γ106, Δ196, 198, σεμνότη Γ95, ποσότη Α126, 171, 262, τιμιότη  Δ201. 
β) Γ ε ν ι κ ή :  Οί γενικές: Ε λλάδος , πατρίδος, Χαλκίδας, άκολουθοΰν τό 
άρχαΐο τυπικό αντί τής κανονικής κατάληξης σέ -ας τών ονομάτων αύτών :

Ελλάδος Α124, 149, 171, 178, 185, 271, 298,300, Β35, 
40, Γ94, 124, Ε211 καί άλλες τέσσερις φορές. 

πατρίδος Α1014, 103, 106 3, 1082, 1142, 117, Β8, 172,
18, Γ602, 61, 622, 63, Δ153, 156, 158, Ε218 καί 
άλλες ογδόντα τρεις φορές. Ά λλά καί : πατρίδας 
Α101, 108, Β20, Γ59, 61, Δ172, Ε209 καί άλλες 
είκοσι οχτώ φορές.

Χαλκίδας Δ180, 183
γ) Α ι τ ι α τ ι κ ή  : Α ξίζει νά παρατηρήσει κανείς τούς παράλληλους προς 
τήν ονομαστική σε -η  τύπους τής ένικής αιτιατικής τών ίδιων ονομάτων : 

άγαθότη Β40, Γ95
άξιότη Ε216
Έ ξοχότη  Β13
Ικανότη Α155
ποσότη Γ 1 1 2 ,115, Δ204
τιμιότη  Δ200

Βλ. καί τόν κανονικό τύπο : γενναιότητα Β51
7. Λόγιοι μπορεί νά θεωρηθούν καί οί τύποι τής ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ς  

καί  α ι τ ι α τ ι κ ή ς  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ :
χάριτες Α260, 268, -ες Α106, 125, 260, 268, 272, 296,

Β16, 44, Γ114 καί άλλες τρεις φορές.



*0 λογιοτατισμός καί ή έπίδρασή του στά γραφτά τοϋ Μακρυγιαννη 149

Ουδέτερα

Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  ' Η ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  καί  α ι τ ι α τ ι κ ή  
τοΰ ένικοϋ λήγουν σέ -ν, κατάληξη τοΰ άρχαίου τυπικοΰ, άντί τής κατάληξης 
σέ -ο πού διαμορφώθηκε στή νεώτερη Ελληνική :

α ) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή

Β40 
Β49
Α294, Γ130 
A U 4, 267, Β232
Α121, Γ60, 63, 66,125, Δ169, Ε213 
Α193, 196, 1972, Β9, Γ962 καί άλλες Ιξι φορές. 
Α273 
Γ1072 
Α292 
Β37

αδύνατον
αίτιον
αλογον
αποδεικτικόν
βασιλείαν
Βουλευτικόν
βούτυρον
γερατεϊον
δέσιμον
ενγραφον
’Εκτελεστικόν Α193, 203, 206 
'Ελληνικόν Α129 
εμπόρων Δ201 
εργον Δ 162
εύκαριστήριον Α203 
θερίον Β312, Δ184
Ιστορικόν Α191 
κακόν Δ184, Ε211
μερίδιον Α178
μυστικόν Γ1292, 135. ’Αλλά καί : μυστικό Δ159
νομοσκέδιον Δ208
Νοταρόπουλον Α225
δνειρον Γ128
δρνιον Γ128
παλιόκαστρον Α221
πεζικόν Β 3 8 ,41
πληρεξούσιον Β15
σκέδιον Α149, 163, Β39, Γ112, Δ159 καί άλλες τέσσερις

φορές.
σκολεϊον Β11, Γ97 
στοιχεϊον Δ170 
στρατιωτικόν Β16, Γ82, Ε2142 
στρατόπεδον A314
συ(ν)βούλιον Γ852, 86, 87, 117, 146, 180
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ταμεϊον Α271, Γ62, 73, Δ182
ταχτικόν Α267, 269, Β18, Γ141 καί άλλες δεκατρείς φο

ρές.
τ  ζιβαϊρκόν Β18
τ  ρόπαων Γ146
ύπουργεών Δ 176 ,183, 200
Φρονραρχεΐον Δ185. ’Αλλά καί : Φρουραρχείο Δ200
χειρόγραφον Α103
χτίριον Α213
χωρών Α144, 164, 221, Β19

β) Γ ε ν ι κ ή
θεάτρου Γ1023
προσώπου Γ157
Συ(μ)βουλίου Γ85, 86, 117, 146, 160
φρουρίου Α 292,295

γ ) Α ι τ ι α τ ι κ ή
άδικον Α137
άκροατήριον Δ158
άλογον Α132, 206, 227, 249, Β313. ’Αλλά καί : αλογο

Β19, 31
άποδειχτικόν Γ 6 6 ,96
άριστεϊον Γ93
άταχτον Β41
βασιλέων Α 122,130, Γ107, Δ169
βουλευτικόν Α199, 200, 205, Β9, Γ98, 106
γράψιμον Α105, Ε217
δέσιμον Α 177,190, Γ100
δημόσιον Δ205. ’Αλλά καί : δημόσιο Δ190
διαβατήριον Α228
δώρον Α264, Γ63, 78. ’Αλλά καί : δώρο Γ63, 143
έγγραφον Α264, ενγραφον Β49. ’Αλλά καί : ενγραφο Γ142
Ε κτελεστικόν  Α1992
εμπόρων Α 102,115, Γ61, 62, Δ205. ’Αλλά καί : εμπόριο

Α112
εργον Α101, 105, 111, Γ111, Δ170, Ε213 καί άλλες

πέντε φορές.
(εύ)φκαριστήρων Α237, 326, Β45, έφκαριστήριον Γ142 
ζώον Α 144 ,166
θερών Α2272, Β314
ιστορικόν Α129, Γ118
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κακόν
κοντόρεικον 
κονράγιον 
κόψιμον 
κριτήριον 
κρύον
λιανοντονφεκον
μακελών
μεγαλεΐον
μερίδων
μερόννχτον
μηναϊον
μητρώον
μνημόσννον
μπούγιον
μυλαύλακον
μυστικόν

νερόν

Νιόκαστρον
νιτερέσων
νομοσκέδιον
νοσοκομεϊον
νούμερον
δνειρον
δρνων
παλιάλογον
παλιοκάικον
Πανελλήνιον
παράπονον
πάτερον
πέλαγον
περιστατικόν
5πιτροπικόν
πληρεξούσιον
πλοϊον
προκείμενον
πρόσωπον
Ρωμαίικον

Α 132,236,258, Γ135 
Α125
Α1272, 321
Γ93
Δ182
Α227, 299, Γ78 
Α272 
Α222 
Α245
Α 101,1 6 8 ,1742, 284, Β52, Γ 6 4 ,94
Α205
Α204
Γ93
Γ97
Δ196
Α254
A U 3, 114, Β27, Γ77, Δ153, 164 καί άλλες πέ
ντε φορές.
Α171, 211 ,254 ,274 , Δ185. ’Αλλά καί :  νερό 
Α2543
Α315, Γ 1 0 8 ,109 
Α 107,168, Γ76, Δ156 
Δ2082, Ε216 
Γ 137 ,146
Γ109. Ά λλά καί : νούμερο Γ109
Γ1282
Γ1272
Γ72
Α229
Β9
Α111
Α205
Α303
Α164, Γ145 
Α292
Α292, Β15 
Γ 1 1 5 ,116, Δ173 
Α163

Α260, 272, 315, Β40 
Β12
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σάβανον Γ139. ’Αλλά καί : σάβανο Γ139
σίδερον Γ962
σκέδιον Α124, 127, 135, Β37, Γ1112, Δ162 καί άλλε, 

δεκαοχτώ φορές. ’Αλλά καί : σκέδιο Δ159, Ε21(
ακολεϊον Α158
στόμιον Α236, 240
στρατιωτικόν Γ644, 80, Ε209, 212, 213
στρατοδικεΐον■ Γ137
Σ ν( ν )βονλιον Γ88, 1182, Δ194
συμπεθερών Α314
συνφωνητικόν Α188
ταμεΐον Γ89, 123, Δ180, 198, 201, Ε214
ταχτικόν Δ185
τέκνον Γ128. ’Αλλά καί : τέκνο Α114
τζιβαϊρκόν Γ125
τονμπανον Α299
τρόπαιον Γ146
υποστατικόν Α157, Γ101
ύπονργείον Β22, Δ1752, 199, 206
φκιάσιμον Α258
φτερόν Α314, Γ128
χειρόγραφον Α101
χτικιόν Α311
χτίριον Α213
χωρ(γ)ιόν Α131, 139, 146, Β192, 41, Δ193, Ε217 καί άλλες 

είκοσι φορές, χωργιόν Β192, 41, Δ193, Ε217
Βλ. τέλος, καί τήν α ι τ ι α τ ι κ ή  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ  χείλη Δ193.

’Αλλά κ α ί ; χείλια Α275, Γ 128 ,130

3. ’Ε π ί θ ε τ ο

’Επίθετα σέ - ος - η - ο 
’Αρσενικό

Έ ν ι κ ο ς  α ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  'Η  πτώση αύτή λήγει σέ -ν 
κατά τά αρχαιόκλιτα, άντι τής κανονικής κατάληξης σέ -ο, στά παρακάτω 
επίθετα :

άγαθόν Α106, 116, 123, Γ97 καί άλλες τρεις φορές.
αθάνατον Α 236,260
αληθινόν Α113
αναντρον Ε213
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ανοιχτόν Α218,3082
αντίζηλον Α305
άνώτερον Β13
άπλόν Γ62
άρκετόν Γ106
άρρωστον Α121, Γ 1 3 2 ,136
άτι μον Α228, 244, Β24
βασιλικόν Γ145
γενικόν Β9, Δ167
γερόν A U 8 ,248
γεροντότερον Α192, 212
γυμνόν A U 2
’διαίτερον Β49
Έκλαμπρότατον Α 157 ,158
επίβονλον Γ148
έρημον Α271
ζωντανόν Α187, 2 0 3 ,2 0 6 ,2142, 276, Β37
καθαρόν Β51, 55
καλόν Α237
μεγαλόγνω σον Δ205
μεγάλον Α117, 127, Β35, 52, Γ64, Δ169 καί 

τέσσερις φορές.
μικρόν Β13, Γ64
μοναχόν Α204
ξένον Β27
ολίγον Α 111,263,292
ορθόν Β13
παντοδύναμον Δ159
πατρικόν Α168
πατριωτικόν Α277
πειραχτικόν Γ81
περισσότερον Α1052, 108
περίφημον Α275, 276
πιστόν Α154, Δ173, 182
σεβαστόν Α152
σημαντικόν Α277, 295, Γ82, 123, Δ189, 2052
σίγονρον Α214
σκοτεινόν Β51
στενόν Γ94, 135, Δ183, 205
στρατιωτικόν Β50, Γ112, 133

10



154 Μ. X . Στρουγγάρη

συνάδελφον Β44, Ε216
τρομερόν A 3U
φιλότιμον Α276
φρόνιμον Δ189
φτωχόν Α216
χριστιανόν Α195, Β52

Θηλυκό
α) Εχουμε τήν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  ε ν ι κ ο ύ  λαμπρά Γ62, άντί του 

κανονικού τύπου λαμπρή. ’Ακόμη, άπαντα ό λόγιος καταληκτικά καί τονικά 
τύπος τής ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ς  έ ν ι κ ο ϋ  μεγαλύτερα  Α183.

β) Ά ντΐ τής κατάληξης -η τής α ι τ ι α τ ι κ ή ς  έ ν ι κ ο ϋ ,  τρία επί
θετα λήγουν σε -ν κατά τά άρχαιόκλιτα : 

άνομην Δ 168
γενικήν Δ 198
μεγαλην Γ104, Δ164. ’Αλλά καί : άπερίγραφη Γ141, προ

σωρινή Β53, τρυφερή Γ58 
Άκομη, το θηλυκό του επιθέτου Ιδιαίτερος -η -ο σχηματίζει την αι

τιατική κατά τά άρχαιόκλιτα άλλά χωρίς τό τελικό -ν :
Ιδιαιτέρα Α151. Άλλά καί :  Ιδιαίτερη Α101

Ουδέτερο
'Η  ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  καί  α ι τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  λήγουν σέ -ν, κατά 

τά άρχαϊα δευτερόκλιτα, ένώ ή κανονική κατάληξη ε^ναι -ο : 
α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή

άδικον Δ156
άνεφόδιαστον Α179
Άουστριακόν Α249
άπρομήθευτον Α159
άρίθμητον Α138
ατιμον Α228, 244, Β24
άφόδιαστον Α176
Γαλλικόν Α249
γνωστόν Ε216. Ά λλά καί : γνωστό Δ160
γονατιστόν Γ107
Δημοτικόν Γ 8 7 ,117,146, Δ180
διαφορετικόν Β33
δυνατότερον Α305
( ε )λληνικόν Α311, Γ110
έτοιμον Δ169
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θρησκευτικόν Α311
καλύτερον Β33
κατώτερον Β50
κοινόν Γ129
μεγαλντερον Β18
μυστικόν Α179, 296, Γ115
ξερόν Α175
ολίγον Α111, 292
πανάγαθον Α106
παράμερον Γ75
πατριωτικόν Α311
πατρογονικόν Α155
περισσότερον Α318, Δ181
Ρούσικον Β14
σάπιον Α239, 243
Σ επτ εβριανόν Δ170
σημαντικόν Α157
τονρκικον Α318
τυχερόν Γ139

α τ  t κ ή
’Αγγλικόν Α137, 2493, Γ68, Δ170
άδικον Ε217
άμολόγητον Α132
ανθρώπινον Γ127,Δ162
άντουψέκιγον Α170
άπάνθρωπον Α131
αριστερόν Α261
άσημένιον Α 111,113
βασιλικόν Γ63, 74 ,81,116
γαλλικόν Γ68, Δ 170 ,173
γενικόν Α285
Δημοτικόν Γ85, 87 ,88 ,118
έτοιμον Δ151
καλόν Α237
κάλπικον Γ123
καλύτερον Γ99
κεντρικόν Α217, 254
κεντρικότ ερον Β39
μυστικόν Α1932
ξύλινον Γ96
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ολίγον Α139
παρόμοιον Α190, Β47, Γ125, Δ 1 5 3 ,190
πατριωτικόν Β36, Δ195
πολιτικόν Γ112
Ρούσικον Β 15,43, Γ 6 8 ,98,112
σημαντικόν Α124, 157
σημαντικότερον Α158
σίδερον ΓΙΟΙ
στενότερον Γ106
τονρκικον Α 121,240, 279
φτωχικόν Γ74
χερότερον Γ75, 217

’Επίθετα σέ -ος -α -ο 

’Αρσενικό

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Κι εδώ ή αιτιατική λήγει σέ 
-ν, ακολουθώντας τό αρχαίο τυπικό, ένώ ή κανονική κατάληξη είναι άσιγμη,

Άγιον Α185, 216,232, ΒΙΟ καί άλλες δύο φορές.
άδειον Α257
άθώον Α299
αίτιον Α182
ανάξιον Ε213
αξιον Α 124,139, 308
αρμόδιον Δ 174
γενναιον Α106, 123, 1262, 145, 186, 187, 216, 235, 238,

308, Β37, Γ94, 106 καί άλλες τέσσερις φορές.
δίκαιον Α130, Β52
έφύλιον Α2382,3132, Γ69, 95
ίδιον Α158
ϊσιον Γ58
καινούριον Γ117
κακόν Β54, Γ95. ’Αλλά καί : κακό Δ187
μαρμαρένιον Δ206. Άλλά καί : μαρμαρένιο Δ206
νέον Α209, 238, 256, 324, Β40, Γ71, Δ1782
νηστικόν Α254
ντόπιον Α221
σεβάσμιον Α168
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τίμιον Α115, 157, 187, 235, 308, Β32, Γ133, Δ167,
Ε213 καί άλλες δύο φορές.

Θηλυκό
Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Δύο έπίθετα λήγουν σέ -ν, κατά 

τά δευτερόκλιτα έπίθετα τής αρχαίας, αντί τής κατάληξης σέ -α :
'Α γίαν  Γ102
άχλιαν Γ122, Δ182. ’Αλλά καί: άχλια Γ117, 120

Ούδέτερο
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  'Ό πω ς τό ούδέτερο των σέ - ος - η - ο έπιθέτων, 

ή ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  καί  α ι τ ι α τ ι κ ή  του ένικοϋ λήγει σέ -ν, σύμφωνα μέ 
τήν άρχαία κατάληξη, άντί σέ -ο :

α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή
άγριον Δ184
άδειον Α175
άθώον Α223, 276, Γ 7 0 ,144
άναγκαϊον Δ153
άξιον Α 189,261
γενναίον Α 142,164,189, 276, 282, 289, 304
θρησκευτικόν Α311
μυστήριον Γ75
νέον Α 203,289, 311, Β31, Δ200
νηστικόν Α254
σκόρπιον Δ204
τίμιον Α282

β) Α ι τ ι α τ ι κ ή
άδειον Α282
άθώον Γ144, Ε209
γενναίον Α279, Γ105, Δ172
δεξιόν Α164, 261
ϊδιον Α207, 230, 275
νέον Α165, 261, Δ 156 ,162,163,167
σπάνιον Α218
τίμιον Δ182
φαρφουρένιον Γ63

’Επίθετα σέ -ός -ιά -ό

Θηλυκό
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  'Υπάρχει ή αιτιατική γλνκή
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Δ185, τής όποιας ή κατάληξη δέ συμφωνεί οΰτε μέ την άντίστοιχη αρχαία 
κατάληξη σέ -εΐαν, οΰτε μέ τή δημοτική σέ -ιά.

’Επίθετα σέ -νς -ιά -ύ

Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή  :Τ ό  έπίθετο βαρύς σχηματίζει 
τήν αιτιατική ένικοϋ σέ -ν κατά τά άρχαΐα τριτόκλιτα, άντί τής κανονικής 
κατάληξης σέ -ν '■

βαρνν Γ99. ’Αλλά καί : βαριόν Γ92

’Επίθετα τής άρχαίας γ ' κλίσης

1. Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  Τό θηλυκό έπίθε
το ή Φιλορθόδοξος σχηματίζεται σύμφωνα μέ τό αρχαίο τριγενές και δι
κατάληκτο έπίθετο σέ -ος -ον, άντί τοϋ κανονικού θηλυκοΰ σέ -η:

Φιλορθόδοξος Γ102. ’Αλλά καί : Φιλορθόδοξο Γ113 
β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  ’Εγγύτερος πρός τή λόγια κατάληξη -ον είναι καί ό 
τύπος τής αιτιατικής άλλα χωρίς τό καταληκτικό -ν :

Φιλορθόδοξο Γ112, 114
Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Τό έπίθετο ψιλαν- 

θρώπονζ κατεβάζει τον τόνο στήν παραλήγουσα : 
φιλάνθρωπους Α268, Γ114

2. Τά διγενή έπίθετα έχουν λείψει άπό τή Νέα Ελληνική. Στο κείμενο 
τοϋ ’Απομνημονεύματος συναντοΰμε : α) τήν α ι τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  τοϋ 
άρχαιόκλιτου διγενοϋς έπιθέτου ό, ή αρπαξ, τον αρπαγον. Παρατηροΰμε 
τήν άδυναμία τοϋ άπομνημονευματογράφου νά κρατήσει τήν άρχαία κατάληξη 
-α τής γ ' κλίσης, τον αρπαγα '■

αρπαγον Α114, 228, 230
β) Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς . ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  Αόγιος είναι

καί ό τύπος αρπαγές Α230. Πρβλ. καί τήν α ΐ τ  ι α τ ι κή : αρπαγους Α115.
3. Λόγιοι είναι καί οί τύποι τής α ι τ ι α τ ι κ ή ς  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ΰ  

σέ -ας άντί -ες των τριγενών έπιθέτων αντόχτων, ετερόχτων, δμόφρων ■
αντόχτονας Δ154
έτερόχτονας Δ154
δμόφρονας Δ167

4. ’Αρχαία σιγμόληκτα τριτόκλιτα έπίθετα, τριγενή καί δικατάληκτα 
σέ -ής -ες, είναι καί τά παρακάτω «άνώμαλα»1 έπίθετα :

’Αρσενικό
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  ’Απαντούν οΐ τύποι :

1. Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,  δ. π ., σ. 116.
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αμαθής Α273
απαθής Γ59
άστενής Α108, 149, 228, 295, 304, 327 καί άλλες δώδεκα

φορές.
ατυχής Β13
δυστυχής Α121, 138 158, 163 καί άλλες εξι φορές.
εύγενής Β50
’λικρινής Α191
φιλαλήθης Α306,

καθώς καί τά έπίθετα :
κιν τυνώδης Α275, 303
νοσώδης Α271
πεισματώδης Α 127,128,150,260

β ) Α ι τ ι α τ ι κ ή :
δυστυχή Al l  3
νοσώδη Α271

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ιά ρ ι θ μ ό ς .  Λόγιοι είναι καί οί τύποι τής α ί-
τ  ι α τ  ι κ ή ς πληθυντικοϋ

άστενεϊς Δ1872
δυστυχείς Α132, 1392, 179, Β44, Γ79

Ουδέτερο
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :  Ά παντά  ό άρχαΐος τύπος :

κιν τυνώδες Α274

Ανώμαλα έπίθετα
Ό μέγας\  ή μεγάλη, τό μέγα

Αρσενικό
Ε ν ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς .  α) Αρχαίος είναι ό τύπος τής ο ν ο μ α σ τ ι 

κ ή ς  μέγας Α251, Β29, 37, Δ167.
β) Α ι τ ι α τ ι κ ή :  Απαντούν δύο τύποι :

μεγάλον Α117, 127, 128, 129, Γ52 καί άλλες δεκαπέντε
φορές.

μέγα Α207, Β54
Παραθετικά

α) Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ό ς  β α θ μ ό ς .  Απαντούν οί λόγιοι τύποι :
ό πλέον Α1912, Δ181, τό πλέον Δ167, οί πλέον Α127,

1. «’Απαρχαιωμένους» χαρακτηρίζει τούς τύπους μέγας -  μέγα ό Μανόλης Τριαντα- 
φυλλίδης. Βλ. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι αν  τ α φ υ λ λ ί δη, ο. π., σ. 262, § 322, σημ. 1.
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Δ182, Ε217, τούς πλέον Α121 
δ πλησίον την πλησίον Α237

Εξάλλου, μερικά μόνον έπίθετα παρουσιάζουν τό λογιότερο μονολεκτικό 
τύπο1 :

γεροντότερος -ον Α192, 212 
γνωστικότερος Α185 
κατώτερος -ον Β50 
κεντρικότερος -ον Β39 
νεώτερος -οι Α107
σημαντικότερος -ον Α158 

β) ' Υ π ε ρ θ ε τ ι κ ό ς  β α θ  μ ό ς : Σπανίζουν οί υπερθετικοί, μονολε
κτικοί καί πε-ριφραστικοί :

λογιότατος -ον Α155 
πλουσιότατος -οι Α107 
τιμιότατος Α178

Σημειώνουμε άκόμα τούς υπερθετικούς πού έπέχουν θέση τιμητικού 
αξιώματος :

Γενναιότατος -οι Α107, 157, -ους Α157 
’Εκλαμπρότατος Α155, 157, -ου Γ84, Ε215, -ον Α157,

-ε Α1572, Γ86, -οι Α107, 213, -ων Ε211 
’Εξοχότατος - ' -ον Γ84, -ε Γ86 
Μεγαλειότατος -ον Γ70

4. ’Α ν τ ω ν υ μ ί ε ς  
Δεικτικές

α) τοιοϋτος Α113, 303, Β12, 29, Γ127, Δ192, - or Α154,
B U , Γ95, Δ172, 180, 182, Ε213, τοιοντη Α256,
Β47, Γ124, τοιοΰτο Δ180, -ο Α276, Β23, τοιοϋ- 
τοι Α102, 154, 177, 201, 213, Β35, 40, Γ70, 75, 
82, 113, Δ 156, 180 καί άλλες τέσσερις φορές, 
-ων, Β12, -ους Α102, 163, 177, 201, Β132, 18, 
55, Γ702, 89, 93, 100, 125, Δ182, Ε2132 καί 
άλλες εξι φορές, τοιοντες Β37, Γ122, Δ154, 203, 
τοιαντα  Γ118, τοιοϋτα Α1632, τοιοντα Α 1 0 5 ,143, 
190, 2002, 305, Β22, Γ74, 90, 113, Δ172, Ε217
καί άλλες τρεις φορές.

Είναι χαρακτηριστική ή χρήση τής δεικτικής αντωνυμίας τοιοϋτος. Ή

I .  Οί τύποι : δυνατότερος (-ον Α 305), καλύτερος (-ον Β33, -ο ν  Γ 99) μεγαλύτερος  
-α  Α183, -ο ν  Β18, -ους Α 211), στενότερος  (-ον Γ 106), χερότερος  (-ον Γ75, Ε 217) 

είναι γνήσιοι δημοτικοί τύποι καί. δέ μας άπασχολοΰν έδώ.
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άδυναμία, ωστόσο, τοΰ απαίδευτου Μακρυγιάννη νά χρησιμοποιήσει σωστά 
την άρχαία αντωνυμία έκδηλώνεται στη χρήση τοΰ θηλυκοϋ τύπου τής άντω- 
νυμίας αύτής· γράφει τοιούτη καί τοιοϋτες άντί τοιαντη καί τοιαύτας άντί- 
στοιχα, ένώ παράλληλα χρησιμοποιεί καί τό δημοτικό τύπο τέτοια Δ183 
καί τέτοιες Γ70, 85, 126, Ε218.

Τό ίδιο φαινόμενο τής ψευδοΰς άποκατάστασης εχουμε καί στον τύπο 
τής ονομαστικής καί αιτιατικής πληθυντικοϋ τοΰ ουδετέρου γένους" γράφει 
τοιοντα άντί τοιαΰτα. Βλ. παράλληλα καί τό δημοτικό τύπο τοϋτα  Γ127.

β) Στην έ ν ι κ ή  α ι τ ι α τ ι κ ή  τής άντωνυμίας εκείνος έπισημαίνου- 
με την προσθήκη τοΰ -ν :

εκείνον Α 111 ,160,181, 276 κ.λ.π.
Κτητικές

ήμέτερος -οι Γ962
'Οριστικές
Τό χαρακτηριστικό τής άντωνυμίας ό ΐ<5ίος ή ίδια τό ϊδιο είναι ή προ

σθήκη τοΰ τελικού -ν στην αιτιατική ένικοϋ των τριών γενών :
ίδιος -ον Α136, 186, Γ117, 120, Δ192, -α»Ά106,

209, -ον Α107, 112, 127, Β16, Γ77, 82, Δ159, 
Ε216 καί άλλες πέντε φορές, -ον Α274, 298, 

Β52, Γ61, 69, Δ180 καί άλλες έφτά φορές.
’Αόριστες
Λόγιοι είναι καί οί τύποι τών άορίστων άντωνυμιών καθείς καί κανείς. 

Παρατηροΰμε κι εδώ τήν προσθήκη τοΰ τελικού -ν στήν α ι τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι 
κ ο ϋ  στο αρσενικό καί θηλυκό γένος τών άντωνυμιών αύτών :

καθείς Α107, 130, 1372, Β17, 32, 35, Γ61, 62, 65, Δ152,
157, Ε213, 2172 καί άλλες τριάντα έφτά φορές, 
καθενός Α236, -αν Α191, 216, 228, Β15. Άλλά 
καί : κανενον Α114, 178, 193, Δ187. 

κανείς Α128, 132, Γ86, κανέναν Α214, 228, Β24, καμίαν
Α106, 117, 143, Β13, 41, Γ58, 93, Δ173 καί 
άλλες εννιά φορές. Ά λλά καί : κανένας Γ122, 143, 
Δ159, 180, 184, 1892, 198.

Ερωτηματικές
ποιος -ον Α219, 245, 256, 325, Β50

Αναφορικές
όποιος -α Γ89

5. Α ρ ι θ μ η τ ι κ ά
Απόλυτα
α) Ή  γ ε ν ι κ ή  ενός άπαντα μία φορά, ένώ ό αδόκιμος τύπος ένοϋ 

επικρατεί στο Άπομνημόνευμα :
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ενός Α210. ’Αλλά καί : ένοϋ Α103, 107, Β11, Γ60,
61, Δ194 καί άλλες τριάντα φορές, 

β) ’Έχουμε τήν προσθήκη τοϋ -ν στήν α ι τ ι α τ ι κ ή  έ ν ι κ ο ϋ  στο 
άρσενικό καί θηλυκό γένος, καί αύτό άποτελεϊ τδν κανόνα στο κείμενο :

h a v  Α105, 117, 120, 135, Β20, 26, 27, Γ58, 62,
66, Δ1552, 156 καί άλλες έβδομήντα οχτώ φορές. 

μίαν Α102, 110, 115, 120, ΒΙΟ2, 15, 1 6 ,172, Γ60, 612,
622, Δ153, 154, 155, 1582, Ε210 καί άλλες έκα- 
τόν έβδομήντα φορές.

Τακτικά
α) Παρατηρούμε κι εδώ τήν προσθήκη τοϋ τελικοΰ -ν στήν έ ν ι κ ή  

α ι τ ι α τ ι κ ή  τοϋ άρσενικοΰ καί ούδετέρου γένους : 
πρώτος -ον Α310, Γ59, Δ208
δεύτερος -ον Β18
τρίτος -ον Α306. ’Αλλά καί : τρίτο Γ108

β) Συναντοΰμε τον τύπο δεύτερα Γ120, άντί δεύτερη. 
γ ) ’Έχουμε τό λόγιο τύπο τοϋ τακτικοΰ άριθμητικοΰ εκτον Γ108. 'Ο 

τύπος αύτός γίνεται πιο έντονος μέσα στή φράση : «Το εκτον,■■■ τό εφτά,... 
τό οχτώ».

6. Ρ ή μ α τ α
Άρχαϊστικές άποκλίσεις στο σχηματισμό καί στήν κλίση ρημάτων, 
α) Σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς .
Τά ρήματα διατάττω  καί ταράττω  διατηροΰν τον άρχαΐο τύπο :

διατάττω  Δ182, -ει Α124, 147, 159, 214, 230, 252, Β37,
Γ85 καί άλλες τέσσερις φορές, -ουν(ε) Β39, Δ159

ταράττω -εις Γ71 ,-ουν Β50, ταράχτη Α291
β) Κ λ ί σ η  ρ η μ ά τ ω ν
Σέ σύγκριση μέ τά άλλα μέρη τοϋ λόγου τό ρήμα διεκδικεϊ τήν πιο στα

θερή μορφή ώς προς τις λόγιες επιδράσεις πού δέχεται. Θά μπορούσαμε, 
ωστόσο, νά παρατηρήσουμε τά έξής :

' Ο ρ ι σ τ ι κ ή
’Ε ν ε σ τ ώ τ α ς :  α) Στο α πληθυντικό πρόσωπο τών βαρυτόνων

ρημάτων συναντοΰμε παράλληλα τούς τύπους σέ -ομεν καί -ονμεν, δπως έπί- 
σης καί στά περισπώμενα τον τύπο -οϋμεν. ’Επισημαίνουμε δηλαδή τήν προ
σθήκη τοϋ -ν στις κανονικές καταλήξεις -ομε -ονμε καί -οϋμε :

Β α ρ ύ τ ο ν α  (α' συζυγία) 
βάνομεν Δ201
βλέπουμεν Α261
γιατρενομεν Α266
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γνωρίζομεν Δ 158,187
δίνομεν Α260, 285, 3062, Γ124
διώχνομεν Γ143
δουλενομεν Γ 1 1 5 ,136
έτοιμάζομεν Α284
εχομεν Α250, Γ 8 2 ,114, 117, Δ 168 ,170
θέλομεν Α243, Γ139, 141, Δ168
κάνομεν Γ124, Δ197
κιντννεύομεν Α267, Δ196
κλέβομεν Δ2012
μαθαίνομεν Γ148
ξέρομεν Γ117, Ε215
παίρνομεν Α316
πεθαίνομεν Γ145
σκάβομεν Γ124
συνεδριάζομεν Ε217
τ  ρέχομεν Δ202
φροντίζομεν Γ119
χάνομεν Δ170
II ε ρ ι σ π  ώ μ ε ν α (β' συζυγία)
διατηροϋμεν Γ117
εύγνωμονοϋμεν Γ114
κλειοϋμεν Α249
μποροϋμεν Α258
πολεμοΰμεν Α246, 256
πονλοϋμεν Δ 187 ,197

Τά ρήματα κοιμώμαι Α257 καί λνηεϊσαι Δ201 έχουν λόγια καταληξη.
’Ακόμη, τά συνηρημένα ρήματα : άπαντεις Γ60, κνβερνεΐς Γ91, λνπώμαι 

Δ187, περιποιώμαι A U 1, φοβώμαι Γ119, έχουν λαθεμένες καταλήξεις καί 
κατά την άρχαία καί κατά τή νέα έλληνική.

Μ έ λ λ ω ν  σ τ ι γ μ ι α ί ο ς :  ’Έχουμε περιπτώσεις πού στην κατά
ληξη -οϋμε καί -ώμε τοϋ α' πληθυντικού προστίθεται τό -ν : 

θά αρμενίσω μεν Γ59 
» άπολάψωμεν Γ69 
» δείξωμεν Α256 
» πάθωμεν Γ149 
» τρέξωμεν Β35 
» σκοτωθοϋμεν Γ85 
» υπάρξω μεν Α151 
» χαρονμεν Γ58
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Π α ρ ω χ η μ έ ν ο ι  χ ρ ό ν ο ι .  Π α ρ α τ α τ ι κ ό ς  - Α ό ρ ι σ τ ο ς :  
Χαρακτηριστικό αυτών τών χρόνων είναι δτι διατηρούν την αύξηση σέ περι
πτώσεις πού θά επρεπε να είχε χαθεί : 

έβάσταγες Δ157
έβγιαστήκαμεν Γ67
εβήκαμεν Α279. Ά λλά καί : βήκαμεν Δ184
έβρέθη Α213. Ά λλά καί : βρέΰη Α189
έγένονταν Γ144
έγίναμε(ν) Α108, 320, Β12, Δ187
έγλεντήσαμεν Α285
έγνωρίστη Β40
έγκολπώθη Γ127
έδίπλωσε Α239
έδιωξε Α155
έκάμετε Γ114
έκινήθηκαν Α133
έκιντννεψε Α110
έκλείστηκα Γ79, εκλείστη Α135, 161
έκόπηκαν Δ155
έλαμπρΰθη Δ185
έλέγαμεν Α281. Ά λλά καί : λέγαμεν Α130, Β32, Γ116
έλνπήθη Γ147. Άλλά καί : λνπήθη Α120, 167, 262, 277
έμαθεντη Γ113
έμείναμεν Β39
έμπηκα Γ115, -ε Γ80, Δ204, -αν Α268, Γ80
ένέκρωσε Α271, Γ136
ένικονσε Α158
έπειράχτη Γ59
έπήρα Γ120
έπικράθη Γ142. Άλλά καί : πικράθη Α140, Δ169
έπληγώθηκα Α128, έπληγώθη Α124. Άλλά καί : πληγώθη

Α124, 261 
έπλούτνναν Β53
έπνιξαν ε Α131
έπότισαν Γ61
έρήμαξε Α127
έρίχτηκαν Α136. Άλλά καί : ρίχτηκαν Α277
έσηκώθηκα Γ60
εσκοτωθη Α275, 287, Β11, Γ140. Ά λλά καί : σκοτώθη

Α125, 2603 καί άλλες δεκατέσσερις φορές.



*0 λογιοτατισμός καί ή έπίδρασή του στά γραφτά τοϋ Μακρυγιάννη 165

έστάθηκαν Δ 208 ,έστάθηΔ190
έστείλετε Ε215
έσώθηκα Α122, έσώθη Γ114, 149. ’Αλλά καί : σώθη Α163, 

Δ193
έτζακίστη Α111. ’Αλλά καί : τζακίστη  Δ166, 169
έτιμήθης Δ187, -η Δ156
έφάνη Γ126, Ε214. ’Αλλά καί : φάνη Α247, Δ204
έφαντάστηκα
έφαρμακω-

Α105

θήκαμεν Α132
έψέρθη Α128, Δ196
έφνλαξε Δ173
έχάθη Α116, 179, Β51, Γ69, Δ163, -καν Δ195. ’Αλλά 

καί : χάθη Α110, 117, 140, 151, Β13, Γ55, Ε210,
211 καί άλλες δύο φορές.

εχαιρέτησα Γ145
έχάλασε Α212
έχάρηκαν Β46

Το άλλο χαρακτηριστικό των χρόνων αύτών είναι ή προσθήκη τοϋ -ν
τέλος της κατάληξης 

στοιχα :
-αμε καί -ααμε τοϋ παρατατικού καί άορίστου

Π α ρ α τ α τ ι κ ό ς

άλλάζαμεν Δ195
άφανίζαμεν Α281
γνμνώναμεν Β45
εϊχαμεν Α140, 2444, 273, 308, 312, B U , Γ115
(  έ )λέγαμεν Α130, 281, Β32, Γ116
θέλαμεν Β45, Γ140
κάμαμεν Α247, 278, Γ91, U 4 2, κάναμεν Γ127
κατεβαίναμε» Γ119
κιν τννεναμεν Α261, Γ72
μιλούσαμεν Α261, Γ126
μπορούσαμεν Α136
παίρναμεν Β9
πηγαίναμεν Α 275,308, Β52
πολεμούσαμεν Α272, 289, 307, 316, Β16, Γ66, πολεμονγαμεν 

Α312
στέλναμεν Γ115
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’Α ό ρ ι σ τ ο ς

άδικήσαμεν Α121
άκονσαμεν Α137, Δ175
άνάψαμεν Γ140
άνταμώσαμεν Β49
άποχτήσαμεν Γ 5 7 ,141
άρρωστήσαμεν Β39
άρχίσαμεν Α129, Γ140
άφήσαμεν Δ201
βάλαμεν Α2772, 316, Γ75, 91
βαρκαρίσαμεν Α325
βγάλαμεν Α137, 241, 2493, Β44
βιάσαμεν Γ115
γκρεμίσαμεν Γ75
γλιτώσαμεν Β44
γνρίσαμεν Α306, Β15
δέσαμεν Γ128
διαβήκαμεν Β15
διαλνσαμεν Γ106
διορίσαμεν Α137
διώξαμεν Α257
δοξάσαμεν Γ139
δονλέψαμεν Ε217
δώσαμεν Α260, 277, 316, Β32, Γ75
έγίναμεν Α107, 320, Β12, Δ187. ’Αλλά 

Α108
έγλεντήσαμεν Α285
εϊδαμεν Α142, Β40, Γ80, 90
εϊπαμεν Δ184
έκλίναμεν Α137, 291, Β45, Γ140
έμείναμεν Α2672
εύθυμή σαμεν Δ184
ήξέραμεν Γ115. ’Αλλά καί : |ερα/α£ΐ'Α132
θέλαμεν Α137
καθίσαμεν Α2673
κατεβήκαμεν Α308
κατηχήσαμεν Β15
κιντυνέψαμεν Α325, Γ141
κολλήσαμεν Α273, 277

ί : έγίναμε
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Στην

κόντεψα μεν
κυβερνήσαμεν
κνργιέψαμεν
μάθαμεν
μαλώσαμεν
μείναμεν
μιλήσαμεν
μπαρκαρίσαμεν
ξοδίάσαμεν
δμιλήσαμεν
παραγγείλαμεν
περάσαμεν
πήγαμεν

πήραμεν
πιάσαμεν
πληγώσαμεν
πολεμήσαμεν
προσκαλέσαμεν
προχωρέσαμεν
ριχ τήκαμεν
σηκώσαμεν
σιωπήσαμεν
σκοτώσαμεν
στ είλαμεν
σννεισφέραμεν
σν( ν )φωνήσαμεν
σνστήσαμεν
τελειώσαμεν
τρομάξαμεν
τρνπήσαμεν
νπογράψαμεν
νπομείναμεν
ψάγαμεν
φιλονικήσαμεν
φκιάσαμεν
φνγαμεν
χαλάσαμεν
χύσαμεν
π α θ η τ ι κ ή  <f

Γ129
Β45
Α280, 285
Γ112
Α276
Β41 - 42, Γ134, 139
Α130, 260, Β42, 49, Γ141 καί άλλες πέντε φορές.
Γ143
Β32
Β36
Α137
Α294, Γ128
Α111, 277, 296, 306, 308, 316, 325 καί άλ
λες έφτά φορές.
Α137, 312, 319, Β41, Γ73, Δ158 
Α137, 275, 280, 281, 289, ΒΙΟ 
Α306 
Α129, 302
Γ58

Α137, Β42 
Α137, 306 
Α325, Γ79, Ε209 
Γ81 
Α241
Α3082, Γ 1 1 5 ,141 
Α106, Γ58
Α114, 247,314, Γ97, Δ174
Β48
Α325
Γ75
Α275
Α314
Γ118
Γ 1 2 5 ,131
Α291
Α281, 316, Γ75
Γ58
Α279
Γ66
ω ν ή :  α) Συναντοΰμε τΙς περισσότερες φορές
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τις αρχαϊστικότερες καταλήξεις τοϋ πρώτου άορίστου - θη άντί - θηκε ή -στη  
άντί -στηκε.

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό - '
β ' πρόσωπο
άπατήϋης Δ163
δοξάστης Γ147, Δ187
έτιμήθης Δ187
ήλικιώθης Γ147
θυμήθης Β53
σκοτώθης Γ140
στοχάστης Β31
σνλλογίστης Γ70
ψοβήθης Γ118
φνλακώθης ΓΙΟΙ

γ ' πρόσωπο
άγρικήθη Α119, 156, Γ132
άγωνίστη Β16, Γ61
άδικήθη Γ106, Δ168
ακουστή Α324
άνακατώθη Β34
άναστήθη Α248
άναφέρθη Δ2053
άντ ιστάθη Α248
άπαρατήθη Β42, Γ 8 4 ,111,120
άπατήθη Β25
άποκρίθη Γ ΙΟ Ο ,ΙΙΙ2
άπολπίστη Α193, Γ 7 5 ,112
άποφασίστη Α141, 149, 167, Γ83, Δ156
άρνήθη Δ188
άρρεβωνιάστη Γ103
άσφαλίστη Α183
ανγερώθη Β13
άφανίστη Α1162, Γ73, 100, 101, Δ166, 167, 198, Ε211
βαρέθη Α 136,318
βλάφτη Α281
βρέθη Α189
γεννήθη Α129, Δ168, 201
γνμνώθη Β25
δέχτη Α223, Γ58, Δ155 καί άλλες έφτ'ά φορές.
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διαλνθη Δ 152,162,172
διατάχτη Α 116,131, Γ1202
διατιμήθη Α107, Γ144, Δ166, Ε210
διορίστη Α141, Β39, Γ83, Δ177
έβρέθη Α213
έγκολπώθη Γ127
είσακονστη Δ205
εκλείατη Α 135,161
έλαμπρνθη Δ185
ελυπήθη Γ147
εμαθεντη Γ113
εμπη Δ191
έπειράχτη Γ59
επικοάΟη Γ142
έπληγώθη Α124
έσκοτώθη Α275, 287, Β11, Γ140
έσπλαχνίστη Γ93
έστάθη Δ190
έσώθη Γ 114 ,149
έτζακίστη Α111
έτιμήθη Δ156
εύκαριστήθη Α2632, Γ632, Δ178
ενρέθη Δ204
έφάνη Γ126, Ε214
έφέρθη Α128, Δ196
έχάθη Α116, 179, Β34, 51, Γ69, Δ163
ζημιώθη Α107
θυμήθη Β9, Δ173
θυσιάσ τη Γ98
κακοφάνη Α229, 230, 234, 316, Δ153
κινήθη Α124, 126, 149, 186, 252, Γ115, 118, 141
κόπη Α277
κρεμάοτη Α165, Γ128
κνβερνήθη Β13
λαβώθη Α238
λευτερώθη Γ602, 111
μπαρκαρίστη Γ149
όργανίστη Γ120
όρκίστη Α226, Β7, 93, Γ106, Δ 170 ,186
παραδεχτή Δ155

11



170 Μ. X . Στρουγγάρη

παραδόθη Α174, 305, Β14, 15. ’Αλλά καί : παραδόθηκε Β14
παραπονεντη Α283
παρονσιάατη Α205, Γ143, Δ208
πειράχτη Α292, Γ147, Δ1962, Ε211
πιάστη Α126, 163, 192, 290, 306 καί άλλες έννιά φορές.
πικράθη Α140, Δ169
πληγώθη Α124
προδόθη Γ111
προσηκώθη Α207,2132
προσκαλέστη Γ110
προσκολλίατη Β13
ρίχτη Α137, 294, Δ158
σεβάστη Β50
σηκώθη Α121, 306, Β26, 41, Γ79 καί άλλες εξι φορές.
σιωπήθη Γ130
σκλαβώθη Γ61
σκοτώθη Α125, 2603, 276, 281, 287, 302, 319, Β27, 35

καί άλλες οχτώ φορές. 
στάθη Α151, 181, 241, 325, Β14, 18, Γ92, 110, 132,

136 καί άλλες οχτώ φορές. 
στερεώθη Δ 170
σννάχτη Α318, Γ128, Δ181
σνστήθη Α270
σώθη Α163, Δ193
ταράχτη Α291
τζακίστη  Δ 166,169
τραβήχτη Δ 162, 192
νποσκέθη Α232, 326, Γ98, 109, 1182, 120, 141, 147
φανερώθη Γ84
φάνη Α247, Δ204
φαρμακώθη Α284, Γ98
φοβήθη Β29, Δ174
φορτώθη Α110
χαλάστη Γ100
χάθη Α110, 117, 140, 151, 276, 290 καί άλλες τέσ

σερις φορές. 
χνθη Γ109
ώφελήθη Β31

β) Στήν κατάληξη -βήκαμε, -στήκαμε τοϋ α' πληθυντικού εχουμε σέ 
άρκετές περιπτώσεις τήν προσθήκη τοϋ -ν :
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Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς  
α! πρόσωπο

άγρικηβήκαμεν Γ 7 8 ,134
άγωνισ τήκαμεν Γ 5 8 ,144
άξιωθήκαμεν Γ80
άπολπιστήκαμεν Α244
άφανιστήκαμεν Α273, 275, ΒΙΟ
δανεισ τήκαμεν Γ91
δνναμωθήκαμεν Δ174
έβγιαστήκαμεν Γ67
ένωθήκαμεν Γ117, Δ183, 187
έφαρμακωθήκαμεν Α132
καταφανιστήκαμεν Α272
κινηθήκαμεν A319
κοιμηθήκαμεν Β42
μετρηθήκαμεν Γ1392
ντονφεκιστήκαμεν Α294
όρκιστήκαμεν Γ85,1062, 110, Δ192
παραδεχτήκαμεν Δ155
παραδοθήκαμεν Γ114
πιαστήκαμεν Α276, Γ81, 111
προδοθήκαμεν Γ132, 135
σηκωθήκαμεν Α111, 296, Β15, Γ 6 0 ,131,141
σνναχτήκαμεν Α135,317
τζακιστήκαμεν Α278
τρελαθήκαμεν Β49
φύηθήκαμεν Α316

' Υ π ο τ α κ τ ι κ ή

’Ε ν ε σ τ ώ τ α ς :  Στο α' πληθυντικό πρόσωπο τής υποτακτικής ενε
στώτα συναντοϋμε τήν άρχαία κατάληξη -ωμεν άντί τής κανονικής σέ -ονμε  
ή - ομε :

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς  
α' πρόσωπο

νά άδννατίζωμεν Α130
» άποκόβωμεν Δ202
» βάλωμεν Α325, Γ142
» βι,άζωμεν Β48
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νά βλέπωμεν Α276
» διαβαίνω μεν Β50
» δίνωμεν Δ168
» διορίζωμεν Α291
» δοξάζωμεν Β52
» κ μπω μεν Δ202
» εχωμεν Δ196, ναχωμεν Γ82, 4
» κάμωμεν Α244, 246, Γ66, ας κ
» καταγράφω μεν Δ202
ας κατακομματιάζω μεν Δ168
νά λατρενωμεν Δ169
» μαθαίνωμεν Δ169
» ξέρωμεν Α244, Δ202
» παίρνωμεν Β48
» πιστεύω μεν Β522
» ’τοιμάζωμεν Δ174
» τρώμεν Β52
» νπογράφωμεν Α276, Γ120
» χάνωμεν Β52

σ τ  ο ς : Τό α' πληθυντικό πρόσωπο έχει την 
τερης -σονμε καί -σομε :
νά άγαναχτήσωμεν Γ145
» άγοράσωμεν Β9
» άκολουθήσωμεν Γ139
» άνθέξωμεν Α284, Γ129
» άνοίξωμεν Α313
» άπολάψωμεν Γ582
» βαστήξωμεν Α289
» βγάλωμεν Α130, 244, Γ129, 130
» βοηθήσωμεν Α295
» γνρίσωμεν Γ81
» δ id) ξα> μεν Γ126
» δολοφονήσω μεν Δ154
» ένθονσιάσωμεν Α315
» ζήσωμεν Δ163
» Ονσιάσωμεν Α129
» καταβάλωμεν Γ114
» λάβωμεν Δ158
» λεντερώσωμεν A U 3
» μάθωμεν Γ129, Ε217
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νά μείνωμεν Α306
» μιλήσωμεν Α295, Γ 7 5 ,141, Δ161
» πάρωμεν A316, Γ115
» πάψωμεν Γ115
» πεθάνωμεν Β502, Γ1392
» πειράξωμεν Γ144
» ρίξωμεν Γ140
» σβέσωμεν Α318
» σηκώσωμεν Α129
» σκοτώσωμεν Γ126
» συνπράξωμεν Δ197
» σώσωμεν Α131
» τηράξωμεν Α130, Δ 1 7 4 ,197
» ύπομείνωμεν Δ172
» φέξωμεν Α319
» φκίάσωμεν Δ217
» φύγωμεν Α2442, 285, 313, Γ80, 139
» ψυλάξωμεν Α267
» χτνπήσωμεν Β50
» χύσωμεν Δ169

Συναντοΰμε επίσης καί κανονικούς τύπους της υποτακτικής άορίστου 
στήν ένεργητική φωνή, μέ τήν προσθήκη τοϋ -ν στο τέλος τής κατάληξης 
-σουμε

νά βαστήσονμεν Α258
» γνμνώσονμεν Α267, 325
» δέσονμεν Γ128
» δικαιώσουμεν Γ82
» είποϋμεν Β53, Ε211
» κλείσονμεν A316
» μερεμετίσουμεν Α272
» περάσονμεν Α294
» πιάσονμεν Α267, 297
» ρωτήσονμεν Δ200
» ανστήσονμεν Α297

Π α θ η τ ι κ ή  φ ω ν ή

Τό α' πληθυντικό πρόσωπο τής υ π ο τ α κ τ ι κ ή ς  ά ο ρ ί σ τ ο υ  λήγει 
σε-Οονμεν, στοϋμεν, - χτοϋμεν κ .λπ., έχουμε δηλαδή κι έδώ τήν προσθήκη τοΰ 
τελικοΰ -ν :
νά βαρκαριστοΰμεν Α243, 318
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νά βασταχτοϋμεν Δ202
» διακοποϋμεν Γ135
» διοικηθοΰμεν Γ107
» ένωθοϋμεν Γ119, Δ162
» κινηθοΰμεν Α136, 270, 318, Γ 110 ,135, Δ202
» λευτερωθοϋμεν Γ75, 106
» μολυθονμεν Α106
» πονληθοϋμεν Β40
» ποοδοϋονμεν Γ106, 115
» ριχτοϋμεν Α261
» σηκωθονμεν Α313
» σκηματιστονμεν Δ202
» σννακονστοϋμεν Α319
» σωθοϋμεν Α 246,294
» τζακιστοϋμεν Δ202
» φατριαστονμεν Δ152
» χαθονμεν Α246, 267, Γ144, Δ 1 6 2 ,197

7. Μ ε τ ο χ ή

'Ως προς την κλίση : « ) ή  έ ν ι κ ή α ι τ ι α τ ι κ ή  τοΰ αρσενικού γέ
νους λήγει σέ -ν άντί τής κανονικής κατάληξης σέ -ο (βλ. σχετικά καί τά 
έπίθετα σέ -ος -η -ο )|:

αγαπημένος -ον Α139
αναθεματισμένος -ον Α282
δικασμένος -ον Α254
καημένος -ον Α260
καθημένος -ον Δ182
καλεσμένος -ον Α279
κλεισμένος -ον Γ88
κρυμμένος -ον Γ126
μισοσκοτωμένος -ον Α161
μπαλωμένος -ον Α282
ντυμένος -ον Α112
ορκισμένος -ον Γ 1 2 9 ,136
περιορισμένος -ον Β21
πνιμένος -ον Α169
πουλημένος -ον Α230
σκοτωμένος -ον Α214, 260
στ ελμένος -ον Α139
συστημένος -ον Γ64
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τνλιμένος -ον Α 125,285
φερμένος -ον Α200, Γ75
φορτωμένος -ον Α1662
φραγκοφορεμένος -ον Α167
φνλαμένος -ον Δ196

8. ’Ε π ί ρ ρ η μ α
’Ιδιαίτερα χαρακτηριστική τής ορισμένης γλωσσικής επίδρασης πού α

σκήθηκε στο Μακρυγιάννη είναι ή χρήση λόγιων επιρρημάτων, κυρίως επιρ
ρημάτων σέ -ως καί -ώς, πού στην κοινή νεοελληνική σώζονται σέ ορισμένες 
μόνον περιπτώσεις1 :

α) ’Επιρρήματα σέ -ως 

αδίκως2

ακολούθως 
άναλόγως 
άνατ ολικώς3 
αντρείους

απίστους
άπλώς
άσνστόλως
άτίμως
άτομικώς
βαρέως
γενικώς

γενναιως

δικαίως
δολερώς
δυτικώς
ένγράφως

Α1282, 129, 148, 150, Β32, 49, Γ722, 73, 
Δ1713 καί άλλες δεκαέξι φορές.
Α154, 237
Α 132 ,191, Δ169, Ε217 
A 171, Δ186
Α127, 1282, 160 καί άλλες τέσσερις
φορές. ’Αλλά καί : αντρεία Α278
Γ84
Β35
Γ94
Α105, Γ62 
Α327, Δ175 
Α261, Β44
Α161, 179,202,210, 212, 232, 247, 272, 
Β44, 48, Γ58, 63, 82, Δ159, 160, Ε210
καί άλλες είκοσι φορές.
Α124, 1262, 128, 1352, 150, Β14 καί άλ
λες δεκατέσσερις φορές. ’Αλλά καί : γεν
ναία Α165 
Δ204
Α 1 8 0 ,188,192, Γ84 
Α171, Δ186
Α1902, 290, 291, 298, 324, Β19, 22, 37,

1. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η, 8. π., σ. 380 -  381, § 994.
2. Βλ. τή φράση : «άδίκωζ καιπαράωρα» (Γ72).
3. Βλ. την άντίθεση : «. . .βορινά' άνατολικώς■ . .» (Α171).
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έπιμόνως
καθημερινώς

κρυφίως

μεγάλως
μνστικώς

όρθοδόξως
παθητικώς
παραλόγοις
πατρικώς
πατριωτικώς

πολιτικώς
πραματ ικώς
προθνμως
προσωπικώς
προσωρινώς
συνταματ ικώς
συνφώνως

συ(ν )χρόνως

ταχτικώς
τελείως

τιμίως
τοιοντως

τρίτως 
τ  υραγνικώς

Γ62 καί άλλες δύο φορές.
Β23, 46
Α107, 171, 192, 220, 277, καθεμερι- 
νώς A275j 307, Β3Β, Γ63, 144, Δ159, 
168

Α115^ 132, 151, Β26, 36, Γ60, 70, Δ176, 
Ε210 καί άλλες είκοσι μία φορές. ’Αλλά 
καί : κρυφά Α169, 188, Β25, 49, Γ77 
Δ163
Α130, 140, Β36, Γ97, 106, Δ202 καί 
άλλες εντεκα φορές. ’Αλλά κ α ί: μυστικά 
Α1672, Β32, Δ174, 191 
Δ186
Α187, Γ94, Ε218 
Α226, Γ73, Δ204 
Γ117
Α124, 155, 178, Β16, Δ158, Ε212 καί 
άλλες δώδεκα φορές. ’Αλλά καί : πατριω
τικά  Δ153, 156 
Β47
Α213, 2 1 9 ,3152, Ε212
Α223
Ε218
Δ 2 0 1 ,204
Γ141, Δ186
Α124, 1322, 1352, 149, 174, 242, Β13, 
Γ147, Δ177, 203, Ε209 καί άλλες τρεις 

φορές. ’Αλλά καί : σΰνφωνα Α130 
Α162, 1862, 2032, 218, 235, 258, Β14, 
17, 32, Γ112, Δ164, 171, 194 καί άλλες 
έφτά φορές.
Α300, Β44, Γ64
Α116, 154, 165, 201, 242, 287, Β38, 
Γ86 καί άλλες πέντε φορές.
Α1052, 227, 314, 3262, Γ62, Δ174, 196 
Α122, 154, 181, 190, 269, Β13, 19, 22, 
Γ82, 83, Δ169, Ε212 καί άλλες δεκα
τέσσερις φορές.
Δ173
Β19
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φιλικώς
φρονίμως

Γ125
Δ208. Ά λλά  κ α ί : φρόνιμα Α198, Δ174 

β) ’Επιρρήματα μέ άλλες καταλήξεις

αμιστι
πανψηφει
άλλονθεν
έδώθεν
θεμελιοϋθεν
μικρονθεν
δθεν

ονθεν

όλοϋθεν
πονθεν

παλαιόθεν
πλέον

πολλάκις

9. Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι  

α)  ’Ερωτηματικοί

διατϊ

β) Αΐτιολογικοί 

διατι

10. ’Ε π ι φ ώ ν η μ α

ενγε
Ιδού

11· Π ρ ο θ έ σ ε ι ς

Α149
Γ129, 145, Δ155 
Α211
Α134. Ά λλά  κ α ί : δώθε Α135
Γ75
Γ72
Α1062, 114, 116, 137, Β33, Γ97, Δ176,
181 καί άλλες εξι φορές.
Α258, 272, 284, 305, Β44. Ά λλά  κ α ί : 
οϋθε Α208 
Α258, Γ96
Α118. Ά λλά  καί : ποϋθε Α194, 206,
2212, Γ126
Α256
Α110, 129, 198, 211, Β40, Γ60, 113, 
114, Δ1623, 181 καί άλλες έφτά φορές. 
Δ169, 205

A 137, 248, 283, Β16, Γ69, 71, Δ1693
καί άλλες είκοσι μία φορές.

Α228, Β12, Γ64, 82, Δ153 καί άλλες πέ
ντε φορές.

Β35, Γ70 
Γ143

Αποτέλεσμα λόγιας επίδρασης θά μπορούσε νά θεωρηθεί ή χρησιμο
ποίηση τών προθέσεων διά κ&ί εις πού κυριαρχούν στο κείμενο τοΰ Ά πο- 
μνημονεύματος.
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α) Διά +  γενική

διά τής δύναμης Δ178
διά ( τοϋ) λόγον αου Α117, Δ172
διά σνντρομής Δ166

β) Διά +  αιτιατική

διά τά ώραϊα άγάλματα Γ63
διά την άγάπη Α295, 298, Γ 5 9 ,118
δι(ά) ( την) Ά γ ιά  - Μαρίνα Α1492
διά τον άγώνα Α105, διά τονς ... αγώνες Γ62, Δ199
διά εναν άγωνιστην Λ295, δι(ά) ... άγωνιστάς Γ58, 64
διά τους αδελφούς μας Δ190
διά την αδικία Γ 7 2 ,73
δι(ά )... ’Αθήνα Α222, 271, 315, 3172
διά τά αϊματα Γ107
διά τά αϊτια Γ146
διά νά άκολονθήσω Α226, διά νά μην άκολουθήση Γ109
διά ν άκούγεται Δ192, διά ν’ άκονστή Δ174
δι αλήθεια Γ100
διά τον Ά λήπασα Α116, 129, 140
διά άλλο Α222, διά άλλονς Γ131
διά τ ’ αναγκαία Α247
διά τονς άναντίονς Α233
δι(ά) ... Ά νάπλι Α194, 223, 257, Β41, 42
διά ν’ άναστηθή Δ206
διά την αναφορά Γ 63 ,89
διά τονς άνθρώπονς Α 144,197, Β31, Γ 1 1 7 ,129, Δ178
δι άπάνον Γ115
διά την απάτη Γ115
διά νά τονς άποδείξωμεν Γ123
διά ν’ ... άποκοιμίση Γ84, Δ182
διά τούς Άράπηδες Α236
διά ν’ άργανιστή Γ66
δι’ άρετή ΒΙΟ, διά τϊς άρετές Δ155, 156
διά τό άρθρο Δ169
διά την ’Αρκαδία Α236
διά τον Άρμασπέρη Γ132
διά την ”Αρτα Α134
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διά τον ’Αρχηγόν 
διά τ’ ασκέρι 
δ ι(ά )... άσφάλεια(ν) 
διά ν’ άσψαλίσης 
διά κάθε ατομον 
δι αυτόν

διά τον αφέντη
διά νά τούς βαθμολογήσω μεν
διά τούς βαθμούς
διά νά βάλουν
διά ... βασιλέα
διά νά βασταχτοϋμεν
διά νά βγω

διά τον Ειάρο 
διά τό ... βιόν 
διά νά μάς βλέπουν 
διά νά βοηθήσουνε 
διά τις βουλές 
διά τά βραβεία 
διά Βραχώρι 
διά νά βρίσκωνται 
διά νά βυζαίνη 
διά νά γένη

διά τήν γενναιότητα
διά νά μέ γιατρέψουν
διά τον γιατρό
διά τήν γιορτή
διά τό γιοφύρι
διά νά τούς ’γκολπωθή
διά νά γλιτώσω

διά νά τον γνωρίζω 
διά γρόσια

Α254
Α220
Α204, Β21, Γ142, Δ175 
Δ192
Α101, διά τ’ ατομα Β43 
Α277, Γ132, δι’ αυτό Α 154,179,... 284, ... 
Β17, ... Γ60, 126, ... Δ153, ...Ε214 δι(ά) 
αυτούς Α180, Β133, ... Γ132, Δ178, ... 
203, δι αυτές Γ98, δι ... αυτά Α103, 179, 
192, 269, 1311, Γ63, Γ112, Δ155, Ε216 
Α139, δι άφεντάδες Α178 
Γ60 
Α193 
Γ64
ΒΙΟ, 48, Γ125, διά βασιλείς Γ125 
Γ91
Δ187, διά νά βγούνε Β53, Γ64. ’Αλλά
καί : γιά νά τά βγάλη Α103
Β19
Α120, 139
Α312, διά νά λέπη Δ167
Δ193
Δ158
Α217
Α145
Γ76
Α290
Α192, 314, Β32, Γ 6 5 ,127, Δ207 καί
άλλες πέντε φορές, διά νά γένουν Α188,
διά νά γίνουν Β39
Α216
Α262
Α 121 ,122
Γ98
A U 0
Δ203
Α111, διά νά γλιτώση Δ182, διά νά γλιτώ- 
σουμεν Β46
Γ106, διά νά γνωρίσω Γ59 
Α200
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διά νά γυμνώσωμεν 
διά την γυναίκα 
διά τά ... δεινά 
διά νά με δείχνηε

διά δέκα
διά δήμαρχος
διά την ... διαγω (γ)ή
διά νά διαλύσουνε
διά τά δίκια
διά νά δίνουν
διά τον διορισμό
διά την διχόνοιαν
διά δίχως τίποτα
διά την δόξα
διά νά δοξάζωμεν

διά τ'ις δουλειές τους 
διά ... δούλεψες 
διά νά δυναμώση 
διά δύο
διά νά δυσαρεστήσουν 
διά τον Δυσσέα 
διά νά δώση 
διά τις εικονογραφίες 
διά νά μην είναι 
διά τούς εκατό 
διά εκεί 
διά εκείνον

διά την εκλογή 
διά νά μ ’ έλκύσουν 
διά την 'Ελλάδα 
διά τους ”Ελληνες 
διά ( έ)μένα

διά την ενωσιν

Α139
Α1213, 122,158, Β11 
Β51, Γ134
Δ192, διά νά δείξω Α314, Β15, Γ71, διά
νά δείξη Γ82, διά νά τούς δείξωμεν Γ123
Α269
Δ200
Α105, Γ63
Α205
Β46, Γ69, Ε213
Δ171
Δ157
Α151
Γ75
Α184, διά δόξες Γ85
Γ127, διά νά μην δοξαστή Α234, διά νά
δοξαστήτε Δ197
Δ182
Α108, 299, Γ103
Α212, διά νά δυναμώσετε Ε214
Α327
Γ80

Α118, Γ94
Α270
Γ96
Γ98, διά νά είμαστε Δ163
Α136
Α124, 223
Α158, διά (έ)κεϊνο Α183, Β47, Γ71, 119,
Δ155, Ε217 και άλλες οχτώ φορές, δι(ά)
(έ)κείνους Γ131, Δ207
Β37, διά τις ( νέες)  εκλογές Δ192, Ε210
Γ82, διά νά έλκύζωνται Δ202
Γ70
Γ 7 0 ,103
Α108, 114, 227, Γ90, Δ192 καί. άλλες 
πέντε φορές, <5«χ (έ)σένα  Α154, 161, Γ662, 
Δ187 καί άλλες τέσσερις φορές, διά 
(έ)μας  Α106, 140, 241, διά σάς Γ115 
Β46, διά την...ένω ση  Β46, Δ157
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διά νά τούς ενώσω 
διά τά έξοδα 
διά τό εξω

διά την επανάσταση
διά την ευεργεσίαν
δι αυτούς τούς δύο ευεργέτες
διά ... ευταξίαν
διά τον ζαϊρέ
διά νά ζήση
διά ...Ζητούνι
διά ... ζώα
διά ζωντανούς
διά οχτώ ημέρες
διά νά τούς ήσυχάσω
διά ... την ... ησυχίαν
διά νά Οαμαίνεται
διά τά θελήματα
διά την ... θέσιν

διά την Θεσσαλομακεδονία(ν) 
διά ... θρησκεία(ν)

διά νά θυμώνται
διά τις θυσίες
διά την μεγάλη(ν) ίδέα(ν)
διά νά ίδή
διά τον Καιρη
διά τό κακό
διά νά μέ κακοσυσταίνη 
διά τον Καλλέργη 
διά τό καλό 
διά την καλοσύνη 
διά νά μέ κάμης

διά τό κάμωμα 
διά τά καραγούλια 
διά τό κάστρο

Δ157, <5ίά νά ένωθή Γ67 
Α298
Γ126, διά τά εξω Α202, Γ104, 106, U 0 2, 
113, 126, Δ1893, 192 καί άλλες τρεις 
φορές.
Α116
Γ120
Α121
Α210, 270, 274, Ε213
Α327
Α305
Α188, Β18
Β31, Δ160
Α312
Α284
Δ177
Α 105 ,189,210, Γ 7 9 ,118, Ε211
Γ127
Γ126
Α136, 149 -150, διά την θέση Α237, διά 
τις θέσες Α136 
Γ112, 115
Α 161 ,185, 187, 2592,Γ125, Δ187,

Ε217 καί άλλες τέσσερις φορές.
Γ53
Γ58
Δ 171 ,172
Α260, Δ204, διά νά ίδήτε Γ119
Γ127
Α188
Δ184
Γ142
Α108, 148, 188, Δ'166, 167 
Α228
Α202, διά νά κάμη Γ113, 125, διά νά 
κάμωμεν Α282, Δ155, διά νά κάμουν Α240 
διά νά κάνουν Α285 

Α283 
Α257 

Α173, 237
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διά τήν καταδίωξιν
διά τήν κατάστασιν
διά τις κατάχρησες
διά νά μέ κατηγορήσουνε
διά νά κατορθώσω
διά κερί
διά το κεφάλι
διά τό κέφι
διά τό κίνημα
δι αυτές τις κλειδωνιές
διά νά κοιτάξη
διά τον Κολοκοτρώνη
διά τό κονάκι τον
διά νά κονομίση
διά τήν Κόρθο
διά Κορφονς
διά τοΰτον τον κόσμον
διά δλο τό Κράτος
διά ... Κρήτη
διά τον Κριτζώτη
διά τήν Κνβέρνησιν
διά τήν Λαγκάδα
διά τό λαγούμι
διά τον Λασσάνη
διά τήν λεντερίαν

διά νά λεντερώσονμε 
διά ληστείαν 
διά τονς Λιδορικιώτες 
διά λογαριασμό 
δι αντόν τον λόγον 
διά νά μάς μάθη 
διά τό μακελειόν 
διά τον Μακρνγιάννη 
διά νά μαρτυρήσω 
νά μήν ματαγυρίση 
διά νά μήν μείνη

διά τά μέλλοντα

Γ84
Β48, Γ127
Γ62
Δ153
Α305
Α280
Α283
Α207, Β27, διά τά κέφια Α207, 212
Α134, Γ112
Γ75
Γ69
Γ100
Γ131
Β48

Α223
Α113
A313
Δ174
Α193, Γ115, 117 
Γ130
Α159, 2852,286
Α125
Α282
Γ92
Α114, 145, 212, διά τήν λευτεριά(ν) 
Α129, 130, 221, Β54, Γ1102 καί άλλες 
οχτ'; φορές.
Α290, διά νά μάς λεντερώσοννε Δ154 
Α192, διά τις ληστείες Δ198 
Δ174
Α176, Γ113
Γ129, Δ203, διά κάτι λόγια Α298
ΓΙΟΙ
Α222
Γ124
Γ118
Γ89

Α319, διά νά μείνωμεν Α260, διά νά μεί-
νονν Α304, Β20, Γ63
Α163
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δι αυτά τά μέρη Α141
διά (τά ) μέσα ΑΊ70, 192, Γ119
δι(ά)  ... την μεταβολή Γ147, Δ161
διά νά μιλώ Γ100
διά μιστόν Α112, διά... μιστούς Α192, 204, 224, Γ62
διά νά μην μπήτε Α250, διά νά μπούνε Α160
διά τά Μποστάνια Α310
δι αυτό τό μυστήριον A U 4
διά τό μυστικόν Γ127
διά ναχη Δ167
διά την νεκρανάστασιν Γ107
διά ’νεργείας Δ190
διά τά νησιά Α173
διά τό Νιοχώρι Α132
διά τό νιτερέσων Γ75, Δ187
διά τούς νόμους Α207
διά τη Νύδρα Α229
διά τό νύχι Γ145, Δ163
διά νά ξεθυμάνωμε Α218
διά ξένους Γ110
διά ξύλα Α110
διά όμπρός Α320
διά τ ’ δρδί Α 170,313
διά τ  ’Όρος Γ1152
δι(ά) όσους Α318, Γ58, 63, 118, Δ167, δι(ά) όσα 

Δ177, 184
διά τον οχτρό Α270
διά νά πάγη Γ61, διά νά πάμε Α174, διά νά πάνε 

Α224
διά νά πάθω Α216, διά νά μήν πάθη Α166, διά νά μήν 

πάθωμεν Α216, Δ159
διά εν αν παλιόγερον Α140
διά τά παλληκάρια Α216
διά παλούκι Β12, Γ85
διά παλούκωμα Γ87
διά πάντα Α279, Δ198
διά τό παρόν Α193, Β9, Γ103, Δ158
διά τήν παρουσίαν Δ177
διά νά τά πάρωμε Α183
διά τόν πατέρα Γ111
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διά τον πατριωτισμόν 
διά πεθαμόν 
διά την πείνα 
δια την Πελοπόννησο 
διά νά τούς περάσουμε 
διά την περιλαβή 
δι άλλη περίσταση 
διά τον ΙΙετρόμπεγη  
διά 'πηρεσίες 
διά νά πιάνουν 
διά νά πιστέψης 
διά την πίστη του 
διά νά πιτύχονν 
διά νά πλερώνουν 
διά τις πληγές 
διά τά πλοία 
διά πλοντη 
διά νά πολεμήση 
διά ... πόλεμον

διά τούς πολιορκημένους 
διά τό πολιτόγραμμα 
διά την πολιτοφυλακή 
διά τό πόστο 
διά πουθενά 
διά τά πράματα 
διά νά μην προβοδέψω 
διά νά μήν με προδώση 
διά τον πρόεδρον 
δι αύτήνη τήν προκοπή 
διά νά προκόψουν 
διά νά προλάβη 
διά νά προσκυνήσουνε 
διά τήν προσταφαίρεση 
διά τήν πρότασίν σου 
διά προφνλαξιν 
διά τήν πρωτεύουσα 
διά νά ρίξουν

διά ... τήν πατρίδα Α103, 113, Β16, Γ632, 102, Δ174, Ε212,
217 καί άλλες σαράντα οχτώ φορές.
ΒΙ Ο
Α234
Α166
Α161
Α227
Α249
Δ166
Β25
Δ180
Β20, διά νά πιάσονμεκΑ297
Γ127

Α194
Β13, Δ155
Α178
Δ165
Α327
Α191 
Α131
Α142, 179, 187, 208, διά έφύλιονς πο
λέμους Α312 
Α303 
Γ82 
Γ88 
Α142 
Α123 
Δ155 
Γ74 
Γ127 
Δ156 
Γ102
Δ167, 168
Α188
Α188
Δ170
Δ180
Α224, διά προφύλαξη Γ85
Δ206
Β44



Ό  λογιοτατισμος καί ή έπίδρασή του στά γραφτά τοΰ Μακρυγίάννη 185

διά τήν Ρούμελη Α116
διά τούς Ρουμελιώτες Β12, Γ95. ’Αλλά καί : γιά τούς Ρωμαί- 

γο υςΑ116
διά νά ρονφήξουν Γ61
διά τό Ρωμαίικο Α143
διά Σάλωνα Α186
διά νά σβήσω Α210, διά νά ... σβέση Γ111, E 2U , 

διά νά τό σβέσετε Γ61
διά νά σημειώνω Β45
διά τήν σιγονρτά Α188
διά νά μάς σχηματίσουν Γ124
διά τους ξένους σκοπούς Α102
διά σκότωμα Α1792
διά σκοτωμόν Γ73
διά νά σκοτώσετε Α219, διά νά σκοτωθοϋμεν Α258
διά τό σπαθ'ι Β49, Γ82, 84
διά τό σπίτι Α225
διά νά στερεα)θή Γ61, διά νά στερεωθούν Δ167, Ε214
διά τήν στερέωση Α222
διά τό στράτεμα Α253
δι αυτούς τούς στρατιωτικούς Γ65
διά τήν στρατολογίαν Α298
διά συβιβασμον Α220
διά τις συβουλές Γ70
διά νά συναχτούνε Α281
διά τήν Συνέλεψη Γ128
διά τήν συνθήκη Α173
διά τό σύνταμα Γ88
διά τον συνταματάρχη Δ189
διά τήν σύνταξη Δ208
διά τούς ( άχάριστους) συντρόφους Α202, 285
διά τά συνφέροντα Δ163
διά νά συχωρεθή Α130
διά τον σωμό Α129
διά νά σώσω Δ207, διά νά σώση Α312, διά νά σω

θούνε Α302, Γ122
διά νά μήν τελεσφόρηση Β13
διά τέτοια Α326
διά τζελάτη Β31
διά τήν τζελατίνα Γ131

12
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διά τήν τιμή 
διά τόκον 
διά τον τόπο
διά τους (Έ γριπαίονς) Τούρκους 
διά τοϋτο
διά νά τούς τραβήσω 
διά τό τραπέζι 
διά τούς Τρεις Πύργους 
διά τά τρέχοντα

διά την Τροπολιτζά 
διά την καλή τήν τροφή 
διά τά τρόφιμα 
δι αύτήνη τήν τυραγνία 
διά τύχη
διά τήν ύγείαν του 
διά νά (μήν) υπάρξουν 
διά νά υποστηρίζετε 
διά μικρή υποψίαν 
διά νά φαίνωνται 
διά νά φάνε 
διά τήν φελούκα 
διά ενα φέρσιμον 
διά Φήβα
διά τήν Φιλορθόδοξον 
διά τούς φίλους τους 
διά νά φκιάση 
διά φόβο
διά νά φοδιάσουνε 
διά φουσέκια 
διά νά φρονής 
διά τούς φτωχούς 
διά νά χαθώ 
διά τον χαμό μας 
διά χαμπέρια 
διά νά χαρής 
διά χαρτζιλίκι 
διά τήν Χασιά 
διά νά μήν χάσουνε 
διά τό χατίρι

Α 122,138, Β20, Δ183 
Α298
Α121, διά τους τόπους Γ70 
Α 142 ,186, 220, 233
Α107, 237, Β53, Γ70, 124, 127, Δ156
Α218
Γ117
Α317
Α116. Ά λλά  καί : γιά νά μήν τρέχω
Α105
Α252
Β31
Γ77
Α129, διά τις τυραγνίες Α177
Β41
Δ206
Α178, Γ53
Γ113
Γ127
Ε216, διά νά φανή Δ206
Β15, Γ66
Α119
Γ100
Α186
Γ113
Δ208
Γ100, διά νά μάς φκιάαουνε Γ82
Α203
Α160
Α221
Γ127
Γ118
Α166
Γ122
Γ131

Ε213
Β15
Α190
Γ122
Γ73
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διά ... χρήματα Α 191,217,222, 267, 271
διά νά χρησιμεύουν Α103, διά νά χρησιμέψουν Γ111
διά ενα χρόνο Δ174, διά εφτά χρόνια Β9
διά τό χτίσιμο Γ94
διά νά χτίστη Γ77
διά χωρών Α264
διά ψυχογιόν Α323
διά (τό ) ψωμι Α 138,195, Γ93
διά τήν ώρα Ε211
διά ώφέλεια Β45

α ) Ε ί ς +  γ ε ν ι κ ή

εις τ’ Ά ναπλιοϋ Α163, Γ97
εις τον 'Άργους Ε210
εις τοϋ αύγοΰ Β11
εις τής Γαλλίας Β43
εις τοϋ Γραλλιάρη Γ71
εις των γυναικών Β46
εις τή ς 'Εταιρείας Α105
εις τοϋ Θιοχαράκη Α138
εις τοϋ κάστρου Γ94
εις τοϋ Κατίκου Α192
εις τοϋ Κριτζώτη Β38, Δ159, 185. ’Αλλά καί : στοϋ Κρι- 

τζώτη  Δ159
εις τής Λιβαδιάς Α1862
εις τοϋ Λ ιονταριοϋ Α274
εις τοϋ λόγου Α188
εις τοϋ Μεταξά Γ'134
εις τοϋ Νοταρά Α207
εις τοϋ Νταούλη Α228
εις τοϋ Ντεληγιώργη Β38
εις τοϋ Π έτα Α 1 2 3 ,128
εις τοϋ Σαλώνου Β39
εις τοϋ Χαϊμαντα Α308

β ) Ε ι ς  +  α ι τ ι α τ ι κ ή

εις τον ’ Αβαρίκο Δ173
εις τούς ’Αβαοίνους Α2373, 238, 2402, 2422
εις τούς αγάδες Α141
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είς τ ’ αγαθά 
είς τήν άγανάχτησιν 
είς τήν ’Α γγλία  
εις τον άγέρα

είς τήν 'Α για  
εις τήν Ά γ ιά  Ειρήνη 
εις τήν Άγιαμαύρα  
εις τήν ’ Α γιά  Ρονσαλή 
εις τήν Ά γ ιά  Σόφιά 
εις τον Ά γ ιλ ιά  
εις τον ’Α (γ)ιν τέκ  
είς τον ”Αγιον Γιώργη

είς τον "Αγιον ΊΙλία  
εις τον "Αγιον Λουκά

είς τον "Αγιον Σπυρίδωνα
ε’ις τις άγκάλες
είς τ ’ άγκωνάρι
είς τήν ’Αγόργιανη
είς τ ’ ’ Αγροκήπιον
εις ... τον αγώνα

εις τους άγωνιατάς 
εις τον αδελφόν 
εις τον "Αδη 
εις τήν ’Αθήνα

εις τον "Αι - Βασίλη 
είς τον "Αι - Γιάννη 
είς ( τήν) Α ίγινα

εις τά ... αίστήματα 
εις τήν αϊτησίν του

είς τήν Άκρη

Α285
Α218
Γ117
Α243, 244, 261, 278, 281, 284, Β45.
’Αλλά καί : στον αγέρα Α243
Α143
Δ1753
Α170, εις τήν Άγιομαύρα  Δ193
Α187
Α138
Α229
Γ60, Ε214
Α202, εις τον Ά γ ιώ ρ γη  Α202, 223, 224,

Β34, Ε210
Α135
Α168, 169. ’Αλλά καί : στον "Αγιον 

Λουκά  Α169 
Α302 
ΓΙΟΙ 
Δ188 
Α283 
Β 30 ,49
Α1063, Β11, Γ752, 143, Δ160, Ε214,
218 καί άλλες πέντε φορές, είς τούς αγώ
νες Α106. ’Αλλά καί : σέ τόσους άγώ- 
νες Γ133
Α153, Γ61, 73, 78, 79, Ε214 
Β14, είς τούς αδελφούς Β26 
Α324, Β51, 522
Α171, 190, 283, Β9, Γ67, 118,135, 
Δ1742, 205, Ε210, 215 καί άλλες 
πενήντα φορές.
Β42
Α111
Α296, Β7, Γ115, 1162, 1173 καί άλλες 
τέσσερις φορές.
Γ106, Δ185
Β15. ’Αλλά καί : σέ δλην τήν αϊτησίν 
τους Γ78
Α 1 3 5 ,142,144, 165, 209 ,237 ,308 , 317
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είς τήν ’Αλαμάνα 
είς τ ’ 'Άλειτούργι 
είς τήν αλήθεια 
είς τον άλλον

εις αλογον 
εις τ ’ αλώνια 
είς τον άμήλιγγα  
είς τον άμμον 
είς τ ’ αμπέλι 
εις τήν ανάγκη 
εις τούς αναγνώστες 
εις τον ’Ανάλατο(ν) 
εις τούς άναντίονς 
είς ( τ ’) ’ Ανάπλι

είς τ  ανάστημα 
είς τήν ’Ανατολική 
είς τήν αναφορά μου 
είς τον ... άνθρωπον

εις τήν άνθρωπότη
είς τούς άνθρωποφάγους
είς τ  άνόητά τους
είς τ’ ’Αντελικόν
ίϊς τις άντενέργειες
είς τον ’Αντιβασιλέα
είς τήν Άντιβασιλεία
είς αύτό τό άντικείμενον
είς τούς Άντιπρέσβες
είς αυτόν τον γενναίο ν άντρα
είς τήν αντρεία
είς τούς άνωτέρονς

Ά λλά  καί : στήν άκρη Α136, Γ77
Α161
Α220
Γ612
Γ93, είς τ ’ άλλο Α299, Γ98, είς τούς 
άλλους Α234, Γ58, είς τ ’ άλλα Γ126, 
Δ169. Ά λλά  καί : σ’ άλλους Δ159, στ’ 
άλλαΑ161
Α292. Ά λλά καί : στ’ άλογο Γ130
Α1122, Δ188
Α287
Α237
Γ76, 143, είς τ ’ αμπέλια Α123, 199 
Α234, 250, είς τις ανάγκες Α106 
Α136, 311, Β44, Γ126 
Α320, 3242, Γ96 
Β39
Α182, 233, 261, Β18, 34, 43, Γ57, 115, 
Δ2022, Ε209, 215 καί άλλες πενήντα 
μία φορές, στ ’Ανάπλι Α205 
Δ184
Γ65. Ά λλά  καί : στήν ’Ανατολική Γ65 
Γ63
Δ167, Ε213, είς τούς... άνθρώπους Α122, 
1412, Β12, 19, Γ64, Δ176, Ε211 καί 
άλλες έφτά φορές. Ά λλά  καί : στούς άν
θρώπους Α169, σ’ άνθρώπους Γ126 
Β52 
Γ98 
Β36
Β48. Ά λλά  καί : στ’ ’Αντελικόν Β48 
Δ162
Γ123, είς τούς ’Αντιβασιλείς Γ77
Γ79
Δ185
Β27
Α145
Α125
Α137, Β40, είς τούς ανώτερους Α137
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είς τόν αξιωματικόν Β21
εις τους άπλούς Γ62
είς τους άπογόνονς Β51
είς τ ’ αποδειχτικόν Γ96
είς τ  Άπόκορο Δ173
είς τους Άράπηδες Α235
είς τήι> ’Αράχοβα Α 157,1 6 8 ,1872, 299
είς τήν ’Αρβανιτιά Δ195
είς τ  άργαστήρι A 117, εις τ’ άργαστήρια Α251
είς τήν ’Ά ργεια Β42
είς ( τ ’) ’Ά ργος Α101, 211, ΒΙΟ, 35, 36, Γ64, 138, Δ187, 

Ε209 καί άλλες τριάντα πέντε φορές.
είς τ ’ άρδιά Α286
είς τήν αρετή Α177
είς τον αριθμόν Γ124
είς τό αριστερόν Α258, Β58
είς (τήν) Άρκαδιά(ν) Α212, 213, 234, 240 καί άλλες δέκα φο

ρές.
είς τούς Άρκάδιονς Α220
είς τον Άρμασμπέρη Γ77
είς ( τήν) 'Ά ρτα A U 1, 112, 122, 135, 141 καί άλλες εί

κοσι πέντε φορές.
εις τ  αρχεία Α106
είς τις άρχές Γ131
είς τόν Αρχηγόν Α253, Β21, είς τούς άρχηγούς Α300, 

318, Ε210
είς τόν Άρχικατζελάριον Γ86
είς τ ’ αρχοντικό σου Γ147
είς τόν άσβεστη Β28
εις τ’ άσκέλι Α318
είς τ’ ’Ά σπρα Σπίτια Β39
είς τήν άστυνομίαν Δ191
είς άτομα Α106
είς τήν Α ττ ικ ή Α327
είς τήν αυλόπορτα Δ190
εις τ’ αυτιά Β28
είς αυτόν Α145, 193, 316, Β40, Γ61, Δ181, 

1892, 190, είς αυτό Α114, 181, 188, 
210, 212, 219, 321, Β12, 16, 18, Γ90, 
106,116, 1272, 1292,1352, Δ156, 158,
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είς τον Ιδιον αφέντη 
εις τ ’ άφιθέατρο 
εις τονς άχάριστονς 
εις τον ’ Αχλαδόκαμπον 
είς τήν βαθμολογίαν 
εις τον βαθμόν 
εις τό(ν) βάλτο 
εις τήν βάρδια 
είς τον ... βασιλέα

είς τό βασίλειον 
είς τά Βασιλικά 
είς (τά ) Βάτικα 
εις τήν Βγιέννα 
εις Βελίτζα  
είς ( τήν) Βενετιά 
είς τήν ϊδια βέργα 
εις τό βήμα 
εις τό βιόν 
εις (τήν) Βλαχιά 
εις τήν βοήθεια 
είς τήν Βόνιτζα 
εις Βοστίτζα  
εις τήν βούλα 
είς τό Βουλεντικόν 
είς τήν Βονλή

είς τό πέρα βοννό

είς τό Βραχώρι 
εις τήν βρύση 
είς τό βνζϊ 
είς γάγκραινα

1602, 174, καί άλλες δέκα φορές, είς
αυτούς Α142, 325, Γ106, 114, 143, 144
Δ197, Ε216, είς αντά Α105, 178, 201
278, Γ 7 3 ,113,143, Δ 181,184, 195, 196
’Αλλά καί : σ’ αντήνη Γ124, 139, σ’ αυτό
Α170, 178, 267, Γ128, 140, Δ176, σ'
αύτούς Α212, Γ69, 114, Δ200, σ(έ)
αντά Α108, Γ127, 129, Δ174, 178, 202
Α111
Β15
Α287
Α2532
Γ82
Γ61, εις τούς βαθμούς Γ93
Α242, Β19
Δ159
Γ63, 97, 142, Δ158, 185, Ε213 καί άλ
λες τριάντα πέντε φορές.
Α206, ΓΙΟ
Α162
Γ 117 ,118
Ε216
Α187
Γ982
Α279
Β162, Δ 155 ,189, Ε2152 
Α1732
Π112
Γ139
Γ99, Δ193 
Δ204 
Δ161 
Α204
Δ1902, 207, 208, είς τις ... Βονλές Δ181, 
192, 208
Α206, είς τά βοννά Α186, 253, 300,
Γ108. ’Αλλά καί : στά βοννά Α300
Γ84
Α316
Γ137
Γ122
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έις τό Γαλλικόν
έΐς αΰτοΰξ τούς γενναίους Γάλλους
είς τον γάμο σου
έΐς τούς Γαογαλιάνους
έίς τον Ραρδίκιώτη
εις τό Γαστοννί
£ΐς τήν γειτονιά
έι’ς τό γελέκι
έίς τά γεράματα
εις τήν Γερουσίαν
εις τήν γή (ς)

εις τον γιαλό 
είς τά Γιάννενα

είς τον γιατρό(ν) 
είς τό γιοφύρι 
είς τον γκιονλέ 
εις τον Γκούρα 
είς τον γκρεμνό(ν) 
είς τήν Γλυκιά 
είς τό Γλυκό ( νερόν) 
είς τήν γολέτα  
είς τό γούπατο 
είς τήν Γραβιά 
είς τήν Γραμματείαν 
είς γραμμήν 
είς τά γραφόμενα 
εις τον Γρίβα 
είς τό Γριπονήσι 
είς γρόσια 
είς τό Γυμνάσιον 
είς τούς γυμνούς 
είς γυναίκες 
είς τό Δαδί 
είς δάσκαλο 
είς τό δάσος 
είς τά δεινά
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Α299, Γ82, 147, Δ207. ’Αλλά καί : στή
Γαλλία Δ205
Γ94
Α268
Γ139
Α2352, 236
Δ 173 ,194,196, 203
Α226
Α126
Α125
Α108, Ε217 
Δ 179,208
Α174, F124, 128. ’Αλλά καί : σ’ αυτήνη
τήνγης  Γ72
Α209
Α140, 171. ’Αλλά κ α ί: στά Γιάννενα
Δ193
Α205, 265
Α 160,161,218, Γ108
Α182
Α190, 225
Α154, Γ130, Δ161
Α124
Α 308,318
Α321
Α315
Α171, 174, 175, 179
Δ194
Α257
Α105
Δ159
Ε209
Α269
Δ169
Α300
Α247
Α1872, Γ94 
Α105
Α110, είς τά δάση Α110
Α 149 ,158, 274, Β51, Γ58, 61, 62. Ά λλά

Μ. X . Στρουγγάρη
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είς τό δεξιόν ( τον)
καί : στά δεινά Γ92 
Γ 5 7 ,107, είς τά δεξιά του Δ191

εις τόν δεσπότη Α327
εις τούς δημογέροντες Α180, Β18
ε ί ς  τήν διαθήκη Α139
εις τόν Διάκο Α119
εις τήν διάκρισιν Α244, 288, 325. ’Αλλά καί : στήν διά-

εις τό διάσελον
κρισιν Α225 
Α206

εις τήν διαταγή(ν) Α223, Β22
εις διάφορους Α108
εϊς τήν δικαιοσύνη(ν) Α201, Γ 6 4 ,114
είς τό ... Δικαστήριον Π 2 1 2

είς τό δίκιον Γ70, 86,117, Δ208
είς τό δικό (μου - μας) Α280, Γ147, είς τούς δικούς τους Α203,

είς τήν Δ ιοίκησιν
είς τά δικά (σου - μας) Α246, 320 
Α192, 193, είς τήν ... Διοίκηση Α267, 269,

είς τούς Ριοικητάς
270, 326 καί άλλες τρεις φορές. 
Β35

εις τό Δίστομον Α166
είς διχόνοια Α2352. ’Αλλά καί : σέ ...διχόνοια(ν) Γ64,

είς τό δίχτυ
Δ 152,168, 207 
ΒΙΟ

είς τήν δουλειά(ν) Α152, Β40, Γ60, Δ190 καί άλλες έφτά

είς τήν δούλεψη
φορές. ’Αλλά καί : στήν δουλειά Γ89 
Β12

είς τόν Δράκον Α 194,302, 310
είς τήν Δρακοσπηλιά Α149, 166. ’Αλλά καί : στήν Δρακο-

είς τό(ν) ... δρόμο(ν)
σπηλιά Α159

Α Ι 10, 144, 205, Β31, Γ90, Δ180 καί

είς τήν ’Εκτελεστική δύναμη

άλλες εννιά φορές, είς τούς δρόμους Α101, 
Γ93, Δ180, 187, Ε212. ’Αλλά καί : 
στον δρόμον Α120, 170, 225, 226, Β39, 
σέ δρόμον Β30 
Δ180

είς τούς δυνατούς Β10
είς τις δύο Γ136, εις τά δύο Α240, είς τά δυο Α315
είς τόν Δυσσέα Α 153,169,179,188,195, 283, Γ95, Ε212

είς τόν δυστυχή
καί άλλες τρεις φορές.
Γ110
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είς τό δωμάτων 
είς τον εαυτό του 
εις ... ’Έγριπον 
είς τό «εγώ» 
είς τό ’Έθνος 
είς τϊς εικόνες 
είς τις εκατό μία 
εις εκείνους

είς τήν έκκλησία(ν)

είς τήν Έκλαμπρο τη 
είς τις ... εκλογές

είς τήν Έλεψίνα
είς τίς ελιές
είς τήν ... Ελλάδα

είς τούς (άγαθονς) "Ελληνες 
είς ... εναν

είς ( τήν) ένέργεια(ν)

είς τήν ενορία τον 
είς τά έξοδα 
είς τήν εξουσίαν

εις τήν Έ ξοχότη  
είς τούς εξω 
είς τήν έπανάστασιν 
είς (τϊς) επαρχίες 
είς τον ”Επαχτο(ν)

είς τήν δυστυχίαν Γ123. ’Αλλά καί : σέ μίαν μεγάλη δν-
στννίαν Α102
Δ162
Ε216
Α 171 ,188,276,306, Β9
Ε217, είς τό «εμείς» Ε217
Β48, Ε211, εις τά δυνατά ”Εθνη Ε212
Γ138
Δ 1 9 3 -1 9 4

Α218. ’Αλλά καί : σ’ εκείνη τήν πιάτζα  
Γ146, σ’ εκείνο τό τρόπαιον Γ146, Δ170, 
182, Ε213, σ’ εκείνους Α129, Δ169 
Α138, 278, Β332, 34, Γ57, 103, Δ171, 
175 καί άλλες τέσσερις φορές, είς τήν 
εκκλησία Α111, 236, Β27, Γ71, 134 

Δ189, Ε212
Δ191, 206, Ε211. ’Αλλά καί : στις ε
κλογές ... Δ 173 ,194 
Α294, 302 
Γ88
Α220, ΒΙΟ, Γ65, 117, Δ174, Ε212 καί 
άλλες δώδεκα φορές. ’Αλλά καί: στην Ε λ 
λάδα Γ82
Β38, Γ 6 1 ,90, 1112
Α111, Γ93, Δ189. ’Αλλά καί : σ’ έναν 
Α258, 326, Β27, Γ62, Δ183 καί άλλες 
δύο φορές.
Γ136, Δ162. ’Αλλά καί : σ’ ένέργεια(ν)
Α210, 221, 225, 290, 313, Γ91, 95, 110,
141
Δ159
Γ115
Α151, 173, 178, 205, 303, Β31. ’Αλλά 
καί : στήν εξουσία Α132 
Β17 
Δ192

Α2132, Δ192, εις τήν επανάσταση Γ95 
Α 105,106, Γ125 
Α124, Β14, Δ193
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εις τέτοιες εποχές Α257
είς αυτό τό εργον Α101,105
είς τήν ερημιά Α110
είς τον ερχομόν Γ69
είς τήν 'Εταιρεία(ν) Δ203, 204. ’Αλλά καί : στήν 'Εταιρείαν 

Δ197
είς τούς εύγενεΐς Α202
είς τούς Ενέλπιδες Ε214
είς τον ευεργέτη Α171, 283. ’Αλλά καί : σέ δλονς τούς 

ευεργέτες Α268
είς τήν ενκή Γ143
είς τήν ... έννοιαν Α153, Γ 5 9 ,63
είς τήν Ευρώπη Α113, Β13, 162, Γ100, Δ167, 174, 

198
είς τήν ευταξίαν Δ175
είς τήν (έ)φημερίδα Α306, Δ187, εις τις (έ)φημερίδες Α262, 

2762, Δ204
είς τήν Ζάβιταα Α119
είς τήν Ζαγορά Γ116
εις τον Ζαΐ'μη Α298, 313
είς τήν Ζάκυθο Α117, 220, 248
είς τό Ζιτούνι Α 147,159,170,188
είς τό ζοννάρι Α205, Β27
είς τόν ζυγόν Γ1083
είς τήν ( άλλη ) ζωή Α164, Δ181, ’Αλλά καί : στήν προσωρινή 

ζωή Β53
είς τήν μικρή μου ηλικία Α105. Ά λλά καί : σέ ... ήλικία(ν) Α105, 

Γ58, 100
είς τήν ημέρα Α305, Γ61, 102, είς τις τρεις ημέρες 

Γ143. Ά λλά καί: σέ... ήμερες Β27,Δ154, 
195

είς τούς «ήμέτερονς» Γ94
είς τήν θάλασσα(ν) Α241, 254, Γ77, 123, Δ185 και άλλες 

εξι φορές. Ά λλά  καί : στήν θάλασσα 
Α321

είς ( τόν) θάνατο(ν) Α120, 156, 265, Β40, Γ86, 92
είς τό θέατρο Α274
είς τήν θέλησίν τους Γ87
5ΐ3 τόν Θεόνς Α169, Γ61, Δ160, 185 καί άλλες οχτώ 

φορές.
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είς τά Θερμιά 
είς τήν θέσιν

είς τήν Θεσσαλίαν
είς Θεσσαλομακεδονία
εις τόν Θόλον
εις ... τήν θρησκεία(ν)
εις τόν Θρόνον
εις τό Ιδιον
εις τήν ’Ισπανία
εις τό (ί)στορικόν
εις τόν Ίτζκα λέ
εις τόν κ... τον
είς ... κάδρο
είς τήν καζάρμα
είς τό καθένα
είς τά καΐκια
είς τόν ... καιρόν

είς τά κακά 
είς ( τήν) Καλαμάτα 
είς τούς Καλαρρύτες 
είς τό καλό

είς τήν καλοσύνη 
είς τήν καλύβα 
είς τά Καλύβια 
είς τήν κάμαρα

είς τις καμάρες
είς τό καμίνι
είς τά Καμίνια
είς τόν κάμπο(ν)
είς κανέναν
είς τό κανόνι
είς τούς καπεταναίους
είς τήν καπότα
εις τό ... καράβι

Α191, 210, 301, Β41, Ε213, είς τήν θέ
ση Α324, Γ60, 139, Δ1562, είς τις ... θέ- 
σες Α123, 1362, 186, 317. ’Αλλά καί : 
σε θέσες Δ203 
Γ114 
Γ116 
Α288

Λ103, 107, Γ82, Δ168, 169, 186
Γ57, 5 8 ,802, 81
Α319
Γ82
Γ96, 100, είς τά ’στορικά Γ53 
Α238, 249, είς τόν Ίτσκα λέ  Α244 
Γ123
Γ 9 6 ,107,109 
Β36 
Δ184 
Α256
Α241, 321, Γ100, Δ191. ’Αλλά καί : στον 
... καιρό(ν) Α136, 260, Γ117, Δ156 
Α168
Α2513, 263 
Α1272
Β40, Γ95, 102, 175, είς τά καλιά Α168,
184. ’Αλλά καί : στο καλό Α188
Γ70
Α314
Α221, 222
Δ190, είς τήν κάμαρη Α2503. ’Αλλά καί :
στήν Άλλη κάμαρη Δ 162
Α2893
Α311
Α310, 313,316 
Α192, 225, Γ113, 143 
Γ147. ’Αλλά καί : σε κανέναν Γ125 
Α194, είς τά κανόνια Α237, 240, 313 
ΑΙ 16, 276
Δ191, είς τις καπότες Β43
Α119, 203, 241, Β15, Γ90 καί άλλες

Α327
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είς τον Καραϊσκάκη

δεκαέξι φορές, είς τά ... καράβια Α1502, 
151, 2402, 2492, 250, 3192, 320, 3252.
’Αλλά καί : στο άγγλικόν (ένν. καράβι)
Α249, στά καράβια Α249
Α142, 234, 290 καί άλλες πέντε φορές.

είς τό Καράσονϊ Α281
εις τον Καρατάαιον Α212, 234
είς τήν καρδιά Α 136,316
εις Καρπενήσι Β14
εις τον καρπόν Γ144
εις τήν Καρνταινα Α206, Β42
εις τήν κάσα Δ204
εις τήν κασέλα Δ183
εις τήν Καστέλα Α323
είς ... κάστρο(ν) Α106, 172, 272, 285, 312, Γ79, 135 καί

εις τις Καταβόθρες
άλλες έξήντα δύο φορές.
Α 166,167

εις τήν κατάρα Γ1022. ’Αλλά καί : στήν κατάρα Β38
εις ( αντήνη)  τήν κατάστασιν Α191, 255, 2952, Δ169, 180, 211. ’Αλλά

εις τό κατάστημα

κ α ί : στήν κατάστασιν Α165, Γ102, σ’ 
αντήνη τήν κατάστασιν Δ204 
Γ141,Δ184

εις τονς κατοίκους Α270
είς τό κάτον Α259
είς τήν Κατούνα Α145
είς τό κατώγι Α254
είς τον καφενέ Γ140, είς τονς καφενέδες Α105, 258
είς τήν κάψη Γ63
είς τό κέντρο Γ99, Δ196
είς τά κεραμίδια Α254
είς τήν Κερπινή Α225
είς αυτό τό κεφάλαιον Γ124
είς τό κεφάλι Α288, 289, Γ81, 95, Δ162, 198
είς τό κεφαλόβρνσον Α205
είς τό κέφι Γ131
είς τον κήπο Γ 124 ,143
είς τον κίντννον Α121, 146, 285, εις (τούς) κιντύνους

είς τό Κιόσκι
Δ194, 204. ’Αλλά καί : σέ κίντυνον Γ63 
Ε210
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είς τό κλαρί
είς (τά ) Κλημαντοκαίσαρα
είς τήν κοιλιά
εις τό κοινό
είς ... τήν κοινωνία(ν)

είς τά κόκαλα
είς τό Κόκκινον
είς τόν Κοκράν
είς τους Κολοκοτρωναίονς
είς τόν Κολοκοτρώνη
είς τις κολόνες
εις τόν κομαντάντη
είς (τό ) Κομπότι
είς τό κονάκι

είς τό κονσουλάτο

είς τό κοντό
είς τόν κόπον
είς ( τήν) Κόρθο(ν)

είς τήν κορφή 
είς τόν κόρφον 
είς τούς Κορφούς 
είς τόν κόσμο(ν)

είς τήν Κούλια

είς ( τήν)  Κούλονρη

είς Κονμιτζάδες 
είς τόν κουμπάρο 
είς τόν Κουντουργιώτη 
είς τό Κουτζοπόδι 
είς τό Κράβαρι 
είς τά κρασιά 
είς τό κράτος

Α181
Α201.2253
A U 0, 164, 320, 1345, Γ127 
Δ153
Α1052, 107, Β31, 53, Γ114, 123, 124, 
Δ202. ’Αλλά καί : σέ τούτην τήν κοι
νωνία Ε217 
Α289 
Α110 
Α314, 319 
Β49 
Ε209
Γ 7 2 ,112,121 
Β50, 51
Α121, 1244, 1313, 134, 140, 142 
Α120, 286, Β15, Γ59, Δ197, Ε210 καί
άλλες είκοσι φορές, είς τά κονάκια
Α204
Α1172, 118, 1382, εις τό ’Αγγλικόν κον-
σολάτο Α121
Α282
Γ124
Α194, 305, 324, Β382, 49, Δ194, Ε210
καί άλλες τέσσερις φορές.
Α288. ’Αλλά καί : στήν κορφή Γ137
Β15
Δ154
Α122, Δ185, 192. Ά λλά  καί : στον κό
σμο Γ142
Α1242, 254, 261, 291, είς τις Κονλιες 

Α221, 258
Α1922, 193, 282, 318, 3252, 326, Β39,
Γ67
Α129
Δ186
Α235, 236
Α204
Β14, Γ83
Α139
Α106, Γ65, 102, 200 καί άλλες εΐ-
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εις το κρέας 
είς τήν κρεβάτα 
είς τόν κρεμνόν 
είς ( τήν) Κρήτη 
είς τό κριτήριον 
είς τό Κυβέρι 
είς ... Κνβέρνησιν

είς τόν Κυβερνήτη
είς τό κυπαρίσσι
είς τόν Κωλέτη
είς ( τήν)  Κωσταντινόπολη

είς τούς Κωσταντίνους 
είς (τήν) Λαγκάδα  
είς τά Λαγκάδια  
είς τό ... λαγούμι 
είς τόν λαιμό(ν)

είς τούς Λάκκους
είς τό Λάλα
είς τό Λάλουκα
είς τήν Λαμίαν
είς τόν λαόν
είς τόν Λαρίων
είς τήν Λάρσα
είς τις λάσπες
είς τις Λεύκες
είς Λεψίνα
είς τήν ληστεία
είς τό Λιατάνι
είς τήν Λιβαδιά
είς τό Λιδορίκι
είς τήν ’λικρίνειάν τους
είς τή(ν) λίνια
είς (τό ) Λιοντάρι

κοσι μία φορές. Ά λλα  καί : στο ... κρά
τος Δ170, 174 
Α205, 278, 320, Γ140 
Δ187 
Α1032
Α193, Γ106, 113, 115, 116''
Δ172, 1822, εις κριτήρια Δ182 
Β48
Α106, 251, Β452, Γ75, Δ173, 207 είς 
τήν Κυβέρνηση Α226, Δ169, 184 καί άλ
λες είκοσι πέντε φορές. Ά λλα  καί : στήν 
Κυβέρνηση Α326 

Β19, 22, 25, 26, 27, 32 
Δ184
Β44, Δ161, 178
Α142, Β27, Γ111, 147, Δ172 , 2072 καί 
άλλες εξι φορές.
Α218, 219, 221 
Α 123,158,162,170 
Α228 
Λ 281,282
Α 131 ,143, 181, 288, 303, Β47, Γ67, 110, 
Δ159 καί άλλες οχτώ φορές.
Α2143
Α1572
Α206
Γ106, 1132
Δ 176 ,178,186, 206
Γ113
Α213
Δ204
Γ65
Β39, Γ66 
Α314 
Α232 
A U 0 ,111
A U 5, Β14, Δ169, 173 
Γ58
Α281, Β452 
Α2142, 216
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εις τήν Λογιστική Γ92
είς τό Λογιστικόν Γ992
είς τον λόγκον Α110
εις τον λόγον Α249, Γ58
είς τό Λόντο Α203
εις τό Λουτράκι Α300, Β412
είς τούς λόφους Γ107
εις τό μακελειό Α150
είς Μακροκάμπι Α163
εις τον Μακρυγιάννη Γ90, Δ189
είς τό Μακρννόρο(ν) Α 124,143,144, Β14
είς τό Μαμονρη Δ187
είς τήν Μάνη Α117
είς τά Μαντεμοχώρια Γ106
είς τό μαντέρι Α177
εις Μαράτι Α1352
είς τό Μαρούσι Γ81
είς τον Μαρσιάλ.η Γ81
είς τό μάτι Α282, είς τά μάτια Α114, 230, Β16
είς τό Μαυρολιθάρι Α163
είς τον μαχαλα Α211
εις τήν Μεγαλειότη Γ58, 63, 74, 144, Δ153, 175, 1774, 198
είς ... Μέγαρα Α298, Β9, 44 χα.1 άλλες δέκα φορές.
είς τά Μέθενα Α2712, 2 9 5 ,2962
είς τό Μελιγαλά Α218, 221
είς τον Μεμεταλή Γ113
είς τό Μέμπρακα Α2052
είς τό Μενίδι Α189
είς τό μερίδιον Α139
είς ... μέρος Α257, 258, Γ108, Δ159, 1612, είς τά ψΐ]λά 

μερη Γ135. ’Αλλά καί : σ (τ ’)  άλλο μέρος 
Α162, Γ107, σ’ εκείνο τό μέρος Ε213, σ’ 
ένα μέρος Α171, 188, 219, Γ65, Δ183, σέ 
μέρος Δ 182

είς τή(ν) μέση Α182, 320. ’Αλλά καί : στή μέση Β50
είς τήν Μεσσηνίαν Α214, 233, Β482, Δ173, Ε210, 215
είς τήν μεταβολή Γ145 -146
είς τό(ν) Μεταξά Β26, 45, Γ 135 ,146, Δ159
είς Μετόχι Β39
είς τό μετόχι Β19
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εις τό μέτωπον Α 125,128, Β12
εις τήν μητέρα ΓΤ13
είς τό Μισίρι Α241, 246, Γ1132, Δ173
είς ... Μισολόγγι Λ119, 156, Β462, Γ70 και άλλες έννιά φο

ρές. Ά λλά καί : στο Μισολόγγι Γ132
είς τά μίστικα Β39
είς τό μνήμα σου Γ147
είς τήν Μοθώνη Α240, 246
είς τό μοναστήρι Α126, 1872, 209, 210, 211, 310, 316
είς τό μπαλκόνι Δ177
είς τό μπάλο Γ58
είς τό Μπάνιον Γ115
είς τή μπάντα Α184
είς τό μπαρούτι Β25
εις (τήν) Μπαναρία(ν) Γ73, 892, 144, Δ206 καί άλλες τρεις φορές.
είς τά Μπιτόλια Β30
είς τά Μποστάνια Α308
είς τό Μ πότζικα Α201
είς τό Μπούγα Α217, 218, εις τό Μπουγά Α218
εις Μπονντοννίτζα Α152
είς τόν μπονρλοτιέρη Α211
είς τό Μπούρτζι Γ77
είς τόν Μπραΐμη Α 238,243, 244, 245, 247, 249
είς τόν Μυλάκον Α258
είς τούς Μύλους Α135 , 205, 2532, 2543, 257, Γ78, 963. Ά λλά 

καί : στούς Μύλους Α254, Γ132
είς τό μυστήριον Α1142, 115 - 116, 116
εις τό μυστικόν Γ77, 115, είς τά μυστικά  Α112. Ά λλά  καί : 

στο μυστικόν Α114, Γ103
είς τό Μυστρά Ε213
είς ( τόν) Μοιριά Λ120, Ε210
είς τόν ναόν Α275, 276, 284, 285
είς τήν Νεάπολη Β32
είς τούς νέους Γ129
είς τό νερό(ν) Α3112, 3133, 314, Δ160
εις τό νησ'ι Α143, 209, 210, 2404, 2414, είς τά νησιά 

Λ189, 271, 297, 325, Γ87. Ά λλά  καί : στά 
νησιά Α258, Β23, σ’ αυτά τά νησιά Β23

είς τόν Νικήτα Λ154
είς τό Νιόκαστρο(ν) Α235, 237, 254, 259, 2612 καί άλλες τέσ-

13
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είς τό Νιοχώρι 
είς τό νιτιηέσιον 
είς τούς νόμους 
είς τούς νομούς 
είς τούς Νοταραίονς 
είς τό νοΰ μου 
είς τή (ν) ντάπια 
είς τό Ντερβένι 
είς τά Ντερβένια 
είς ( τήν)  Ντεσφίνα(ν) 
είς τήν Ντογάνα 
είς τό ντουφέκι 
είς τή (Ν)ύδρα

είς τόν νώμο(ν) 
είς τά ξένα 
είς τούς ξένους

είς τό Ξερόμερον 
είς τό ξύλο(ν) 
είς τή ν 'Οδηγήτρα 
είς τήν όδηγία(ν)

είς τήν Οικονομίαν 
είς ( αυτά)  δλα

είς τόν Ό μ έρ  πασά 
είς (τήν) όμιλία(ν)

είς τ(ό ) ονομα 
είς τά δπλα 
είς τήν οργή

είς τ ’ όρδ'ι
εις τις δρεξές τον
είς τόν δρκον

είς (τό ) ’Όρος

σερις φορές.
Α134
Γ70, εις τά νιτερέσια Δ187 
Γ70, 89, 93 
Β18 
A313
Γ127. ’Αλλά καί : σ’ αυτόν τό νοΰ Δ201
Α2 74, 276, 27 7, 2882, 291
Β45
Α2522, Δ180 
Α1112 
Α 119,137 
Δ186
Α2083, 232, Β32, 35, Γ105, Ε210 καί άλ
λες οχτώ φορές.

Α 132,142,180, 227, 228, 265, 287 
Α249
ΓΙΟΙ, 126, Δ203. ’Αλλά καί : στούς ξέ

νους ανθρώπους Β20, σε ξένους άφεντάδες 
Γ103
Α119, Γ 8 4 ,131, Δ173
A 111, Β48, είς τά ξύλα Α110
Α141
Α1064, 269, 312, Β11, Γ59, 63, Δ201 καί 
άλλες εννιά φορές.
Δ 180,190, 196, Ε214, 216 

Γ86, Δ162, 193, Ε212. ’Αλλά καί : σέ (αυτά) 
δλα Β23, Γ109, 122, 141, Δ185 
Α140

Α142, Γ134, είς τις ομιλίες Δ162. ’Αλλά 
καί : στήν ομιλίαν Α 214 
Γ60, 61, 138, Δ 167 ,198 
Γ80
Β11, Γ87, Δ155, 189, Ε209 καί άλλες ό- 
χτώ φορές. ’Αλλά καί : στήν οργή Ε215 
Α1452, 150, 226, 228, 300 
Δ205
Β13, Γ125, 127, 131, 135, 140, Δ156, 
187
Γ106,1122, 115 ,1162
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είς τά ότζάκια 
εις τον ονρανό(ν) 
εις τό παγγύρι 
εις τό πάγος 
εις τό παζάρι

εις ( αυτό) τό παιγνίδι 
είς τήν παιδεία 
είς τό (κάθε) παιδί 
είς τον Παλαμήδη 
είς (τό ) Παλαμήδι

είς τό παλάτι

είς ( τονς) Ιίαλιοβαρίνους
είς τό παλιόκαστρο
είς τό Παλιόκαστρο
είς τά παλιοκλήσια
είς τό παλούκι
είς τον πάλτο
είς τά πάντα
είς τον ... ΙΊαπαφλέσια
είς τά παποντζα
είς Παρίσια
εις τον πασιά
είς τό Ιΐασιά Λιμάνι
είς τον γενικό πατέρα
είς τον ( κάτον) πάτο
είς ( τήν) Πάτρα

είς Πατρατζίκι 
είς ... τήν πατρίδα

εις ... τονς ... πατριώτες 
είς τον πατριωτισμόν 
είς τό πάτωμα 
είς τον πεθαμό 
είς τον Π ε(ι)ραιά

Λ306
Α174, Δ198 
Α111
Γ63, είς τονς πάγονς Δ160
Α175, 177, 195, 209, 226, Β382, Γ75, 131,
133, Ε211
Β49, Δ171
Δ201
Α313, Δ184 
Δ194
Β25, 27, Γ79, Δ193, Ε210 καί άλλες τέσ
σερις φορές.
Β43, Γ80, 143, 171, 207 καί άλλες οχτώ 
φορές.
Α236, 237, 239, 251 
Α221 
Α236 
Γ78 
Γ128 

Α116 
Δ155 
Α216, 218 

Π  36 
Γ97, 982 
Α120, 247 
Α301 
Γ63
Λ.321, Γ 1 2 6 ,130, Δ178
Α116, 1 1 6 -1 1 7 , 119, Β14, Γ91, 97, 145, 
Δ168
Α149, 1502
A 101, 107, 207, Β9, 40, Γ63, 98, Δ162, 
186, Ε212 καί άλλες σαράντα εξι φορές. ’Αλλά 
καί : στήν πατρίδα Α169, Γ59, σ’ αντήνη τήν 
πατρίδα Δ169, 207 
Α106, 183,296 
Γ61
A U 8, 254 
Α102, Δ195
Α301, 306, 314, 3262, Γ77, είς τόν ΓΙεραία
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είς τους Πελοποννησίους 
είς (τή ν) Πελοπόννησο(ν)

είς τά Πέντε Πηγάδια

είς τήν Περαχώρα 
είς τις περιβόλες 
εις τό περιβόλι

είς τήν περιοδεία
είς αντήνη τήν περίστασιν
είς τό Π έτα
ε(ς τήν πέτζα
είς τήν Πέτρα
είς τήν ,πηρεσία(ν)

είς τήν Πιάδα 
είς τήν πιάτζα  
είς τήν ’πιτροπονλα 
είς τήν Πλάκα 
είς τόν πλάτανο 
είς τήν πλάτη 
είς τήν πλερωμή 
είς τόν πληγωμένον 
είς τό πλήθος 
είς τόν πνιμόν 
είς τό ... ποδάρι

είς τό ποδαρικό 
είς τήν ποδιά 
είς ... πόλεμον

είς τούς πολιορκητάς 
είς τήν πολιτεία(ν)

είς τους πολίτες

Γ143, 148, 149, Δ160, 205 
Γ73
Α107, 170, 222, 225, 233, 1320, Γ73, Ε209, 
212 καί άλλες δεκαεφτά φορές.
Α132, 143. ’Αλλά καί : στά Πέντε Π ηγά 
δια Α132 
Β38, 39 
Α251
Α261, Γ128, 1372, 141, είς τά περιβόλια 
Α251
Β25, Γ73, 74
Δ202, είς αυτές τις περίστασες Δ203 
Α126, 130 
Α289 
Α 192,193
Α106, Β11, 18, Γ62, 67, 88, Δ153, 165 καί 
άλλες τρεις φορές. Ά λλά καί : σέ ’πηρεσία 
Δ201, σ’ αντήνη τήν ’πηρεσίαν Β24 
Α1942
Γ77. Ά λλά  καί : στήν πιάτζα  Γ146 
Α270
Α 126,127, Δ171
Δ164
Α107
Α231
Α238
Α256
Α131
Α128, 144, 167, 220, 306, Β20, Γ90, Δ206,
είς τά ποδάρια Α120, 122, 152, 189, 218,
316, Β27, Γ107, 118
Α165
Α128
Α129, 165, 169, 170, 256, 304, Γ59, 61, 73, 

95, εις τούς (έφύλιους) πολέμους Α106, Β55, 
ΓΙΟΙ 
Α133
A U 7, 137, 180, 209, Δ164, 207. Ά λλά  καί :
στήν πολιτείαν Α180
Β24
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είς τό πολιτικό μας 
είς ( τον) ΙΊόρο(ν) 
είς τήν ... πόρτα

είς τις Πόρτες 
είς τό πόρτο 
είς τό πόστο

εις το ποτάμι 
είς τό πουκάμισο 
είς ένα πράμα

εις τα πραχτικα  
είς (τήν) Πρέβεζα 
είς πρεσβεία 
είς τον πρέσβη 
εις τις προβιές 
είς τήν προεδρία 
είς τήν προκήρυξη 
είς τούς προκρίτους 
είς τήν Πρόνοια(ν) 
είς τά προξενεία 
είς τά πρόποδα 
είς τό προσκέφαλο 
είς τον προστάτη 
είς τά προσωπικά 
είς τό πρόσωπόν τον 
είς τά προσωρινά 
είς τήν πρωτεύουσα

είς τά πρωτόκολλα
είς τονς πρωτοσιναφιτζήδες
είς τήν πρωτονπονργίαν
είς τον Πρωτοϋπουργό
είς τήν ράχη
είς τό ρέμα
είς τον Ρουάν
είς ( τήν) Ρούμελη(ν)

Γ126, είς τά πολιτικά Α212, Γ112, Δ174 
Α3272, Β25, Ε210
Α114, 236, 238, 260, 287, 288, Γ145, Δ163, 
190. ’Αλλά καί : στήν πόρτα Δ178 
Α137, Γ75, 139 
Α119
A171, 260, 287, 311 καί άλλες δέκα φορές, 
είς τά ... πόστα Α137, 203, 260, 301, 322 καί 
άλλες δεκαέξι φορές.
Α2272, 2282 
Α261
Λ107, είς τά πράματα Γ97, Δ167, 197, Ε209 
καί άλλες έντεκα φορές. ’Αλλά καί : στά 
πράματα Δ192 
Γ61
Α120, Δ193 
Γ135
Γ 113, 116, Δ203

Λ228
Γ122
Β54, Γ98, 110, Ε213
Α211, Γ95
Β33, 42, 43, 49, Ε211

Α173
Α187
Α174
Α113
Δ155
Β51
Β53
Γ101, Δ153, 178, 2002 καί άλλες δώδεκα φο
ρές.
Γ96
Δ159
Α101
Δ156
Α202 , 2202, 257 , 311, 3 1 5, 3 1 6, 3 1 9 
Α143, 320 
Β33, 50
Α106, 192, Β32, 48, Γ125, Δ173, Ε212 καί
άλλες δεκαεφτά φορές.
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είς τήν Ρουσία(ν) Π112
εις τά ρούχα Α108
'είς τους Ρωμαί(γ)ους Α185, 246
εις τόν Ρωπό Λ178
είς τήν σάλα Δ163, 191. ’Αλλά καί : στήν σάλα Δ191
είς ,.. Σάλωνα Α146, 161, 169®, 184, 1862
είς τήν Σάμο Γ116
είς τό Σαντάνι Α217, 218, 221
είς τό σαράγι Α136
είς τό Σαράγι Γ57
είς τά σαράντα Δ196
είς τό(ν) Σερπετζέ Α273, 274, 278. ’Αλλά καί : στον Σερπετζέ 

Α275
είς τήν Σερβογονργαρίαν Δ195
είς τήν σημαία Γ95
είς τό σιάδι Α241
είς τό σινάφι Δ159
είς τήν Σκάλα Α221, Β39
είς ( αυτό) τό σκέδιον Α155, Γ137, Δ183
είς τό Σκολεϊον Γ1343. ’Αλλά καί : στο σκολεϊον Α157
εις τόν σκοτωμόν Α243, 272, 273, 275, Γ73
είς τά σκονπρα Γ75
είς τά σοκάκια Γ72, 73
είς τό Σούλι Α130
είς τόν Σουλτάνο Α143, 188
είς τό σουφλί Α232, ΓΙΟΙ
είς (τήν) Σπάρτη Β26, Δ173, Ε210, 211
είς τήν σπηλιά Α1922, είς τις σπηλιές Β44
είς τόν Σπηλιάδη Β26
είς (αυτό) τό σπίτι Α110, 168, 266, Β36, Γ57, 107, Δ154, 173, 

192, 207 καί άλλες ενενήντα έννιά φορές, είς 
τά σπίτια  Α150, 199, 256, ΒΙΟ, Γ84, Δ159 
καί άλλες έξι φορές. ’Αλλά καί : στο σπίτι 
Γ88

είς τό σοκάκι Β11, είς τά ξένα σοκάκια Γ147
είς τά στενά Α127, 151, Γ1002
είς τά στενώματα Α159, 171
είς τήν στεριά Α303
είς τό στερνό Δ203
είς τό στοιχεΐον Δ201
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είς τις κακές στράτες 
εις τό στρατιωτικόν

εις τό στρατόπεδον

είς τον στρατώνα 
εις την Στνλίδα  
εις τό συβούλιον 
εις την Συνέ?·.εψη

εις τήν συνθήκη
είς τά σύνορα
εις τό Σννταμα
εις τούς συντρόφους
εις αύτήνη τήν συνωμοσίαν
εις συχώριον
είς τήν Σφαχτηρία
είς τό ... σώμα

εις τό(ν) σωρό(ν) 
είς τά (1820)

εις τά ταβάνια 
εις τον ταβλά 
εις τό τάδε 
είς Ταλάντι 
είς τά τάματα  
είς τό ταμειο(ν) 
είς τϊς τάμπιες 
είς τό ... ταμπούρι

είς τήν τάξη

είς τήν ταράτζα 
είς τον τάφο 
είς τό ταχτικό(ν) 
είς τά ... τείχη  
είς τά τέλη 
είς τον Τζαβέλα

ΓΙΟΙ
Β16, 24, είς τά στρατιωτικά Γ112. ’Αλλά 
καί : στά στρατιωτικά Γ64 
Α129, 148, Β48, εις τά στρατόπεδα Α213. 
’Αλλά καί : στο στρατόπεδον Α159, στά στρα
τόπεδα Α269 
Δ176
Λ149, 150 
Γ79, 86
Α312, Γ69, Δ1522,1642, 174, καί άλλες είκοσι 
φορές, είς τις Συνέλεψες Β16, Δ155 
Β18, Γ122, είς τϊς συνθήκες Α251 
Γ122
Γ140, Δ162 
Β352, Γ77 
Δ192 
Γ131 

Α240
Α108, Γ96, Δ180, Ε209 καί άλλες πέντε φο
ρές, είς ( τ ’ άλλα) τά σώματα Α260, Ε213 
Α260, 288, 289, Γ1382 
Λ114, Γ57, 73, 80, 102, 122, 123, Δ160, 
E 2U  
Α116 
Β12 
A U 0 
Γ115
Γ64, Ε214
Λ102, Γ63, Δ190, 2012 
Α304
Α128, 164, 316, 320, είς τά ταμπούρια Α150, 
305, 306, 318
Α259, 277, 303. ’Αλλά καί : σέ τάξη Γ135,
Δ160
Δ1882
Δ180
Α195, 267, 2682, 269, Γ61, 1333 
Α184, 259, 271, 272, Β41 
Λ 126 
Α234, Β26
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είς τό τζαμί Α135
είς τό τζαντίρι Α238,317
εις τήν τζελατίνα Γ69, 72,104, Δ153
είς τόν τζεμπιχανέ Γ137
εις τήν τζέπη Γ1302, Δ164
είς τό Τζερατσίνι Λ 312,314,315
είς τό Τζονμέρκο Α127
είς τήν Τήνο Γ 104 ,105
είς τήν τιμή Γ114, Δ203
είς τούς τίμιους Δ201
είς τμήματα 139
είς τόν τοϊχο(ν) Α260, Γ137
είς τούς τοκογλύφους ΓΙΟΙ. Άλλά καί : στους τοκογλύφτες ΓΙΟΙ
είς τόν τόκον Δ208
είς τό τόξον Δ183, 184
είς τόν τόπο(ν) Α139, 188, 254, 1312, 31, Γ89, Δ160. Άλλά

καί : στον τόπο Λ168
είς τήν Τουρκία Γ69, 852, 102, 112, Δ193, 197, 2003, 204, 

Ε211
είς τα τούρκικα Α2402
είς τό Τούρκικον Γ84
είς τόν Τούρκο Γ81, είς τούς Τούρκους Α136, 280, Γ66, Δ194, 

Ε209 καί άλλες δεκαεφτά φορές. Άλλά καί : 
σέ Τούρκους Γ113

είς Τούρκοχώρι Α149
είς τούς τρακόσους Α136. Άλλά καί : στούς τρακόσους Α'136
είς τήν Τράπεζα Γ141
είς τό τραπέζι 1351, Γ64, 81, 842, 86, 972, Δ157, είς τά τρα- 

πέζ(ι)α  Α208, Δ155. Άλλά καί : στο τρα
πέζι Γ81

είς τούς Τρεις Πύργους Α309, 320, Γ149
είς τά τρία Α312, 317. Άλλά καί : στά τρία Γ114
είς (τά ) Τρίκκαλα Λ224, 2252, Ε210
είς τό Τριπόταμον Α227
είς τήν Τροπολιτζά Α199, 2022, 2032, 251, 263, Β18, 44, 45, 46, 

47, Γ96, Ε209 καί άλλες τέσσερις φορές. 
Άλλά καί : στήν Τροπολιτζά Α201, 213

εις τήν Τρίτη Σεπτεβρίου Δ1612
είς τόν τύπο(ν) Α306, Γ712, 120, 127, 130, Δ1533, 158, 188, 

Ε214 καί άλλες δεκαπέντε φορές, είς τούς τύ -
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πους Γ126, Δ194, 196, 207
είς τήν τνραγνία(ν) Γ 106 ,108,109, 125
είς υπηρεσίες Α106
εις τόν ϋπνο Α257, 258, Γ 1 2 7 ,130
εις τό υπόγειον Λ2753, Δ 191, είς τά υπόγεια Α276, 1350
είς τό ύπουργεϊον Δ1962, Ε215
εις τόν υπουργόν Γ104, είς τούς υπουργούς Γ141
είςτό  υστερνό Δ194
είς τόν Ύψηλάντη Α173
είς τήν Ύψηλότη Α246
είς τόν Φαβιέ Α271, Γ98
εις τόν Φαληρέα Λ3033, 310, 314, 319, 324, Γ79, 96
είς τήν φαμελιά μου Γ138
είς τήν q. ελονκα Α325
είς τήν (Α γ γ λ ικ ή ) ψεργάδα Λ248, 261, 262®, 263, Γ89
είς ( τήν) Φήβα Α 111,Β 14 ,18, Γ69, 70,92
είς τήν (/ ιλία(ν) Α303, 314, Γ147
εις τήν φιλονικία Γ127
είς τήν φιλοτιμία Γ129
είς τούς ... φίλους Α266, Β36, Γ125, 130, 141, Δ206, Ε213, 

216
είς τό φόρο Γ137
είς τήν Φούρκα Α160
είς τους Φούρνους Δ186
είς τόν Φραντζέζο Α244
είς τό φρούριον Α272, 283
είς τά φτενά Α318
εις τά φτερά Γ130
είς τό φτίλι Α2772
είς φυγή Α135, 1872, 302
είς τήν φυλακή Γ70, είς τις φυλακές Ε211
ει ς τήν φύση Λ124
είς (τό ) φως Α101, 1032, Γ109
είς τήν φωτιά Α287, είς τις φωτιές Α144
είς τήν Χαλκίδα Γ 7 2 ,129, Δ193
είς τόν χαμόν Γ135,Δ162
είς τό χάνι Α118, 1612, 162, 251
εις τό χαντάκι Α276, 277, είς τά χαντάκια Α119, 274
είς τά χαρακώματα Λ241, 278, 279
είς τήν χάρη της Γ105
είς (τό ) χαρτί Α 103,173, Γ97
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είς τό χασαπαρώ Δ1812
είς τον χασάπη Δ181
είς τό χασαπλιό Δ170
είς τήν Χασιά Α302
είς τον Χατζηχρήστο(ν) Α234, Δ 189 ,195
είς τήν χάψη Β33, Γ1132, Δ182, είς τις χάψες Γ75
είς τά χείλια Α275, Γ128. ’Αλλά καί : στά χείλια Γ130
είς τό ... χέρι Α1382, 282, Β412, Γ109, Δ156 καί άλλες δε

καεφτά φορές, είς τά χέρια Α221, Γ141, Ε216
είς ( τις) χιλιαρχίες Β 8 ,9 ,13
είς τήν Χιόν Δ193
είς τό χιόνι Λ2242, 225, Β39, είς τά χιόνια Α292, 300, 

Γ109
είς τον χορόν Α237
είς τον Χουρσίτ Α143
είς τά χρέη τονς Δ200
είς τις πρώτες χρονιές Β53
είς τήν Χρνσοσπηλιώτισσα Α273
είς τά χτήματα Δ159
είς τήν χώρα(ν) Λ136, 1802, 220, 272, Β46, Γ103
είς τούς χωργιάτες Α112
είς τις Χώρες Α234, 2362, 237, 2392, Β38
είς τό χωρίον Α227, είς (τό ) χωριόν Α110, 163, 167, 1902, 

202, 216, 217, 224, 228, είς ... χω ρ(γ)ιά  
Α126, 1272, 134, 176, 187, 191, 202, 229, 
234, Β44, 48 καί άλλες δύο φορές.

είς τό ψήλωμα Α164, 170, είς τά ψηλώματα Α188, Δ160
είς τήν ψηφοφορία Δ155
είς τό ψοφίμι Α174
είς τ ’ άλλα τά ψώνια Α112
είς τήν ωρα Β49

β ) Φ ω ν η τ ι κ ά

Οί φωνητικοί άρχαϊσμοί περιορίζονται σέ ορισμένα άρχαϊστικά συμπλέγ
ματα συμφώνων, πού είναι τά έξης : βμ, γμ, γχ, κτ, μφ, νθ, πτ, σθ, φθ.

βμ

πνεύμα
στρατεύματα

Α193, 197, 198, 313, Β15, 162, 26, Γ78, Δ192 
Γ62



ψεύματα Δ198
’Από τό σύμπλεγμα αύτό αποβάλλεται τό β στήν κοινή νεοελληνική1. 

Είναι χαρακτηριστικοί έξαλλου καί οί άντίστοιχοι δημοτικοί φωνητικοί τύ
ποι τοΰ κειμένου :

στρατέματα  F113, Δ175, στρατεμάτων Δ201
ψέματα Δ 198
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τμ
παράδειγμα Δ1672,
πράγματα  A l l  7, 139

Στο σύμπλεγμα αύτό σύμφωνα μέ τούς νόμους τής κοινής, τό γ  αποβάλ
λεται. Πρβλ. καί τά δημοτικά συμφωνικά συμπλέγματα στις ϊδιες λέξεις : 

παράδειμα Γ62, 82, Δ194, Ε213
πράμα Α183, πράματα Α183
πραματικώς Α213, 219, 3152, Ε212

ΥΧ

σνγγοόνο)ς Α218
’Εδώ τό γ  άποβάλλεται στήν κοινή2. Πρβλ. καί τόν κανονικό δημοτικό 

τύπο : σνχρόνωζ Α2032, 238, Β17, Δ164, 194

κτ

έκτάνθηκαν Γ100
έκτελεϊ Γ112, έκτελονν Δ186, νά έκτελοϋν Δ204
εκτεταμένος Α187, εκτεταμένη Α128, Γ76, εκτεταμένο Α305, ε

κτεταμένες Α272, 278 
εκτον Γ108
χαρακτήρα Γ73

Τό κ προ τοΰ τ τρέπεται σέ χ σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής κοινής3.
Στο Άπομνημόνευμα συναντούμε κυρίως τήν τροπή τοΰ κτ σέ χτ, π .χ . :
άγανάχτησιν, άγαναχτήσωμεν, άγαναχτισμένον, ανοιχτόν, αποδειχτικόν, Ιδιο- 
χτησίαν, μερόννχτον, πειραχτικόν, ταχτικόν, ταχτικώς, χτίριον, χτύπον.

μφ

εμφύλιος Α198, εμφύλιους Α106

1. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς ,  ΜΝΒ Α' ,  Τύποις II.Δ . Σακελλαρίου, Έ ν ’Αθήναις 1905, σ. 165.
2. X α τ ζ ι δ ά κ ι ς, δ. π., σ. 161, 164.
3. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η, δ.π., σ. 86, § 193.
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συμφέροντα ΑΊ07
συμφωνία A 112, συμφωνίες Λ1122

Στό σύμπλεγμα μφ  τό μ  δεν απαγγέλλεται στήν κοινή νεοελληνική1 καί 
ή διατήρησή του στις παραπάνω περιπτώσεις ερμηνεύεται ώς λόγια έπίδρασή. 
Συναντοΰμε όμως καί τήν άκριβή εφαρμογή αύτής τής φοινητικής αρχής στό 
επίθετο :

έφύλων Α2382, 3132, Γ69, 95, έφύλιους Α252

νθ

ανθέξωμεν Α284, Γ129
ενθουσιασμόν Α 277,1351
ενθουσιάσωμεν Α315

Τό έρρινο προ τοϋ 0 αποβάλλεται σύμφωνα μέ τό νόμο τής κοινής2. ΙΙ ρβλ. 
καί τό ρήμα : μολυθοϋμεν Α106

πτ

υπολήπτονται Δ192, ύπολήπτετον Δ153
υποπτεύονται Γ 118

Τό σύμπλεγμα αύτό τρέπεται σέ φτ στήν κοινή3, οπως συμβαίνει σέ άλλες 
λεξεις τοϋ έργου, πού προσαρμόζουν τον τύπο τους στό φωνητικό σύστημα 
τής κοινής, π .χ . :

αύτόφτης Γ95
φτωχικόν Γ74
φτωχικόν Α216

σθ

Ισθμόν  Α300, Β12
Τό σθ τρέπεται σέ στ, όπως συμβαίνει στις άλλες περιπτώσεις πού τό

συμφωνικό αύτό σύμπλεγμα άπαντα στό κείμενο.

φθ

βλαφθή Α124
εύθυμήσαμεν Δ184

Τό σύμπλεγμα αύτό κανονικά τρέπεται σέ φτ στήν κοινή4, αλλά καί στό

1. X ατ ζ  ι 8 ά κ ι ς, δ.π., σ. 161.
2. X α τ ζ ι 8 ά κ ι ς, 8. π., σ. 161.
3. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ  η, δ. π., σ. 86, § 193. Γ.
4. Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  δ.π., σ. 86, § 193, Γ.
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’Απομνημόνευμα αύτό τό δημοτικό φωνητικό σύμπλεγμα είναι τό επικρα
τέστερο, π .χ . : έλεύτεροι, έμαθεύτη, εΰτυς, λεντερίαν, προφτάνωμεν1 κ.λ.π.

Α ρχαϊκό1 εΐναι καί τό συμφωνικό σύμπλεγμα γξ  στο ούσιαστικό φάλαγξ 
Γ83, πού απλοποιείται στή νέα ελληνική, ώστε νά προφέρεται εύκολότερα.

έκστρατεϊες Γ62 
εύγνωμονοϋμεν Γ114

Λόγια, κατά τόν Τριανταφυλλίδη2, ε’ναι καί τά συμφωνικά συμπλέγμα
τα μέ τρία ή τέσσερα γράμματα, άγνωστα στή λαϊκή γλώσσα, οπως οί παρα
πάνω λέξεις.

Βρίσκουμε, τέλος, καί τόν φωνητικά λόγιο τύπο κρεμνόν Α:1032, ενώ 
παράλληλα άπαντα καί ό δημοτικός τύπος : γκρεμνόν Α165, Δ202.

Μ ΕΡΟΣ Γ' Λ Ο ΓΙΕΣ Π ΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ3

διά νυχτος

εϊς βάρος 
είς τό εξής

εκ νεου 
εν όνόματί σου 
εξ αιτίας

εξ άρχής 
εξ ιδίων
εξ ονόματος μου 
επίζω γής  
επί κεφαλής

ΑΙ 10, 135, 160, 194, 239, 244, 302, Β36, 
Γ88, Γ129 καί άλλες δεκαπέντε φορές.
Α313, Β50
Α130, 152, 177, 205, 2842, Γ61, 143, Δ160, 
188, 192, Ε217 καί άλλες δεκατρείς φορές. 
’Αλλά καί : ατό εξής Γ89 
Δ194, 203. ’Αλλά καί : εκ νέγου Δ187 
Δ172
ΑΙ 16, 132, 166, 184, 222, 265, Β452, Γ86,
135, Δ207, Ε210 καί άλλες δεκαπέντε φορές.
Α103, 274, Γ 6 5 ,132,147, Ε216
Α 179 ,202,235,251, 299,325
Δ172
Γ93
Γ 8 4 ,107

1.  Μ α ν ό λ η  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η, δ. π., σ. 85, § 193, Β.
2. Μ α ν ό λ η Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ  ί δ η, δ. π., σ 87, § 194.
3. Ή  σύνταξη του Μακρυγιάννη άπό τήν πλευρά τής λόγιας έπίδρασης είναι ένα

ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, μέ τό όποιο εχω τήν πρόθεση νά ασχοληθώ ιδιαίτερα. Έδώ  
περιορίζομαι στή λόγια χρήση τής προθέσεως, ή οποία είναι εξαιρετικά συχνή καί εμφα
νής, ώστε νά έπηρεάζει ώς ενα βαθμό καί αύτό τό ύφος του Μα/.ρυγιάννη.
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κατ' αναλογίαν

κατά δύναμιν
κατά δυστυχίαν
περί αυτής τής εταιρείας
περί θρησκείας
προ ημερών
προ καιροϋ
προς βοήθεια(ν)
προς εύκαρίστησιν
προς ’κανοποίησιν
υπέρ αυτών
υπέρ τής γυναικός
υπέρ έμοϋ
υπέρ τών Ευεργετών μας 
Δυνάμεων
υπέρ τής Κυβερνήσεως
υπέρ τής Μεγαλειότης του
υπέρ τής πατρίδος
υπέρ τών πολιορκημένων
υπέρ τής Ρονσίας
υπέρ του
υπό τήν οδηγίαν
νπ δψη τον

Γ62. 13λ. καί : Α249 : « Τά μέρασαν άναλογίαν 
σέ όλους·».
Γ96, κατά δύναμη Γ114 
Α234
Δ188 - 189 
Α102, Γ125 
Δ174, 191
Α274, Γ82, 104, 112, Δ195
Α220, Β39
Γ109
Δ160
Δ177
Δ208
Α236

Γ97
Α194
Γ90
Γ140, Ε212, υπέρ τής πατρίδας Γ139
Α326, Γ96
Β18, Γ 1 1 1 ,112,113
Γ122
Γ106
Ε214

’Αναφέρουμε, τέλος, μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις άπό συντακτι
κά καί εκφραστικά λάθη τοΰ Μακρυγιάννη :
άπό εξαρχής
άπό μικρονθεν
διά μέσον τοϋ Κυβερνήτη

(νά μήν εβγω ψεύτης οϋτε είς 
τόν Σουλτάνο)  ο ντε είς τοΰ 
λόγου σας
έξ αιτίας όπον καταγένεσαι 
πλησίον είς τις κολίόνες

πριν τής μεταβολής 
προς καταδίωξιν εμένα

Γ65
Γ72
Β26, διά μέσον ένοϋ ’πασπιστον Γ107, διά 
μέσον τον πρέσβη του Γ111. Ά λλά καί : μέ 
τό μέσον τής θρησκείας Δ185

Α188
Γ86
Γ112, πλησίον εις τό Γλυκό νερό Λ318,
πλησίον είς τ ’ ’Ανάπλι Β49, πλησίον είς τονς
Τούρκους Α185
Δ154
Γ135
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πρόςδφελον Γ110, Ε214
νά εύγνωμονή είς τον Κωλέτη Β44 
νά συναγωνιστούν μαζί Α147
συνκατοικούσανε μαζί Α229, Γ108
υπογράφομαι Β49
τώρα τοΰ υστερεί αύτό τό 
δικαίωμα Β16
με χωρίς δικαιώματα Γ’73
ήταν δλο ιπαρά>ν A 189


