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ΟΙ ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΠΣ
Ί’πδ θεοϋώρον Λ’. Φλογαϊτον

ΔΕΓΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
11ι·ρί τής Έλληνικϋς ιδίως γλώίίιΐης

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΑΠΗΣ

Ετσι ώς προβά-ΙΙεις κόρη στήν έρμιά άσπροφόρα, 
Ο.Ιόχαρη γε,Ιάει καί Λάμπει ή πΛάση γύρα. 

Α’ι ό.Ιόγ.ίνκα στό διάβα σου ε ϋω(Γί./ι<ίΐ ή χώρα 
_Δ'<ι νά σκορπίζεις τοϋ Μαγιάπρι.Ιου τά μέρα- 
Καί μένα η μαύρη μου καρδιά καί μαραμένη 
Γε.Ιάει κι αΰτη ώς περνάς σάν άνοιξη ανθισμένη.

OOC

Χαρά σ’αύτό ποϋ παίζοντας φιδάκια. κΛέβει 
Απ τά μα.ΙΛιίκια σου τό ευτυχισμένο αγόρι, 

-Χαρά στό.Ιόδροσο νερό ποΰ σου χαϊδέβει 
Τ ώραΐό σου πόδι, πιο Λευκό άπό περιστέρι, 
Χαρά στις ροδοδάφνες ποϋ στό πέρασμά σου 
ΦιΛοϋν ιιδερφικά τά ροδομάγου.Ιά σου.

χχ>

ΆΓαρα καί στις Λαμπρό χρυσές τοϋ ή.Ιιου αχτίνες 
ΙΙοϋ ταιριασμένες σμίγουν στό ζι ινθό κεφά.Ιι, 
Χαρά στις ιιγριομέ.Ιισσες όπου κ' εκείνες 
Πετοΰν ώς γύρω σ' άνθια στά Λευκά. σου κάΛΛη. 
Καί μόνο άΛΛοίμονο σ' έμέ, σ' εμένα μόνο, 
Πού μαραίνομαι μπρος στή χάρη σου καί Λυώνω.

Α.Ι.Ιοίμονο στή νιότη μου ποίχε τά μοίρα 
Τόν πόνο της άνέυφ-.Ια νά τραγουδάει' 
—Γύρισε ίδές πώς τά πουΛάκια σμίγουν γύρα, 
Γύρισε: ίδές πώς η άνοιξη τρε.Ι.Ιά γεΛιίει 
Καί μέσ 'στα τόσα μαγια. ώϊμε'να ! συ.ΙΛογίσου 
.1»· πρέπει νάμαι μόνος, νάσαι μοναχι'ι σου.

χχ
.1x01’ τάγέρι στά κ.Ιαδιά πώς παιγνιδίί,ει 

Κι αγάπης Λόγια κρι·φοτραγουδά·ι, στά φύΛ.Ια, 
Πώς τό νεράκι μέσ στή \'Λόη μουρμουρίζει. 
Πώς στις μη.Ιιές μοσκοβο.Ιοϋν γ.Ιυκά τά μή.Ια, 
Κ έ.Ια μη.Ιιά γ.Ινκομ η.Ιιά. γείρε σιμά μου 
Καί σκόρπα μου τά μή.Ιά σου στήν άγκα.Ιιά μου.

xc
Κοίτα πώς σμίγουι· μ έρωτα σπαρτιές καί σκίνοι, 
Πώς οί μυρτσύΛες γέρνουν στό νερό ΰ.Ιες κάιΛΛτ], 
Κοίτα καί μιάν άγράμπε.Ιη πώς έχει κ.Ιίνει 
Ερωτικό κι αντίι σ ενός π.Ιατιίνου άγκά.Ιη 

Κ έ.Ια καί σύ γ.Ιυκόγειρε σ' έμέν' άπάνου 
Χάν τήν άγράμπε.Ιη στους κ.Ιωνους τοϋ πΛατάνου

’Λλλζ ζζί τών πλείστων έζ τών λέ- 
ίξεων τούτων έγένετο ζζί γ·νετζ·. χρησ'.ς 
■,'αόνον έν χυδχίζ λζλ:ζ, ώς ί-·.πτ.: έν 
r τοί: δτ.υ.οτ'.ζοίς χσ;ζζσ:ν έν τζίς ζων.ω- 
Κ δίζ'-ί- °ύχί δ’ έν τώ σοβζρώ γρζτοτώ λόγω 

έν τ/. συνδ’.χλέξε'. τών σπουδζίων. ί >ί 
®λόγ:ο·.. ού μόνον γρχφοντες ζλ/.χ ζζί συν- 
[· βάλεγόμ^νο·., λέγουσ'.ν χτυχτ,ς ζζί ούχί 
_ ζζζότυχος, όζνηρός ζχί ούχί ζζζμάτ-/,ς. 
iί i ένχγζχλίζομζ·. ζζί ούχί χ·Γζζλ·.χζω. χνχ·.-

!δ/,ς ζχί ούχί χδ'.άντροπος. δρζττομχ: ·/, 
έπ:λζμβχνομ.χ·. ζχί ούχί χδράχνω, άργυρος 
ζχί ούχί χσ/,μ’.ον ■?, χσχμι, ζερχυνός ζχί 

ίούχί χοτροπελέζ·.. γενέθλ'.χ ζχί ούχί γεν- 
:-/τ,τούρ’.χ. έ)·ος ζζί ούχί βάλτος, πλοίον ζζί 
ούχίζζράβ·., Οτ.ρίον ζζί ούχίθεριό, οξος ζχί 
!οΰχίγλυζχδι, ούροδοχεϊον ζχί ούχί ζχθ-Ζζι, 
|ζργ·.λλος ζχί ούχί ζσπρόχωμχ. έσπέρχ ζχί 
'ού/ί βράδυ, τχφ·/, ζχί ούχί Οχψιμ.ον, οχ- 

|~~λχζρός ζζί ούχί ζζρζολός, πρωτόπειρος 
Mt χζί ούχί ζρχάριος, μυωπάζω ζζί ούχί γζ- 
| I. «ίουρίύω. έζδύω ζχί ούχί γδύνω, ζλιεύω 
ι Η ζζΐ ούχί ψζρεύω. χνζμίγνυμ·. ν. χνζδεύω 
| Ε ζζί ούχί χνχζχτεύω ζτλ.
I Έπόμ.ενον δ οτι.πλζίΟεισών ·/. μετζπλζ-
R ΙτΟεισών.ώς εϊρν.τχ·.. νεωτέρων έλλ/,νικών λέ- 
! κ ξεων εϊς δχλωσιν πολλών έννοκλν. ζζτέστ-/,-7ζν 
ί Γ· ^χθμτ,δόν άχρηστοι έν π/, χυδχίζ γλώσσ-/, χί 
j Κ·«ντ:στοιχοι έλλ·/,νιζχί λέξεις, χϊτινες διεσώ- 
| ί Οτ,σζν μόνον έν τζ, γλώσσ-ζ, τών σπουδχίων. 
| F Άλλζ ζχτχ τόπους διεσώΟησχν ζζί είς τζ

Κ?:-
L- των

«'Λπ' τά τραγούδια της έρημρίς»

Κοίτα πώς γέρνει μ έρωτα καί ρψω ή π.Ιάση 
Μέσ στήν άγκα.Ιη <>π ό ουρανός τής γ.Ιυκαπ.Ιώνει 
hi άκου πώς τό τραγούδι του γΐαΗιά άπ τά διίση 
Ωσάν νανούρισμα τους στέ.Ινει καί τάηδόνι' 

— Ε.Ια γ.Ιυκότερα έδώ μέσ στην άγκα.Ιι,ά μια' 
Κι άπό τά ηδόνι Θάσου τραγουδάει ί/ καρδιά μου.

ο»

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ους δ'.εσώθησαν ζζί είς τά
Ιματζ τοϋ άπαιδεύτου λαού πλεΐστα·. 

|τών λέξεων τούτων, ώςφερ' είπεϊν έν Χίω 
χί λέξεις έμ,πόπης, επιδέξιου (ή πιδέξιου). 
[ρχφεύς, αίρετοζρίτης, άυυδρος, άπότοζος, 
ίαΰλίξομαι, έυ πολλαίς νήσοις ή λέξις ά- 
λιεύω, έν Λαζωυία ή λέξις άυαδεύω. έν 
Πήρα χί /.έξεις ζίσσηρις. άλληγορία. άυο- 
σος. άνίατος, [ίαρύτ·.μ.ος, διαφημίζω. ώς 
ι-ίτι,ς ή λέξις χαλώ έν πή άρχαϊα έυυοία 

το δίκτυον), πολύ, αχού δέ ή 
•f \

ού σμιζροϋ ζριθμ.ού έ/./.ηυι- 
,ιπε βαθμηδόν παντελώς 

τώ προφορικώ λόγω, σπχνιώ- 
ύπ’ ολίγων γίνεται χρήσις ζχί 

_____ _____ .-ώ λό··ω. ποοτ:7.ω·/.ένων σχεδόν 
αείποτε άλ,λων ταυτοσημάντων λέςεων 
επίσης Ελληνικών. Ούδείς φερ’ είπεϊν 
“οιεϊται χρήσιν έν τώ προφορικώ λόγω τών 
λέςεων άνήζεστος, άνάντης, βότρυς, γρύλ- 
λος. δατέομα: ζχί δαίω. δηξίδυμος. δισ- 
σόγλωσσος. έριστχφυλος. έσπέρισμχ. ζζυ/.- 
7.·.ώ. θηγχνον, ζζλιχ, ζχοφχ/.έος. ζχρτε- 
ροζλης, ζχσζ/.βχς, ζονιοχλέος, ότ/.ώ, όρ
ον/,. ζχυροεζής ζτ/... χρώντζ; δέ χντ’ 
χυτών πάντες τζίς τχύτοσ·/,;ζχντο:ς/.ε'ξεσιν 
χνίχτος. χνωφερά,ς. στζφυ/.·/,. χοίρος, τέ
μνω γ. διζ'.ρώ, Οϋ.ιβερός, δίγ/.ώσσος, ζχ/.- 
ύ.’.στζουΛος ζτ/... πχνυ δ’ ολίγο: χρώντχ: 
ΧΧτχ ζχνόνζ τζίς ζσυν/,Οεστέρχ'.ς ζζί έν

ί (βίον χαλώ
I λέςις αλέκτωρ.

Επίσης
I κών λέξεων έςε’λ
L ή χρήσις ΰ.
I. τατζ δε αχι 

ίν τώ γ:χπτ... ...
άλλων

Ελληνικών

τώ γρζπτώ. ζχί μόνον ώς έπι τό πολύ οί 
πλείστοι πρός ζποφυγήν ζηδοϋς έπχνχλτ,- 
ύεως της χύτνξς λέξεως. Έζ τούτου δέ 
ζζτέστη ομ,ολογουμένως ή γλώβσζ πολ.λώ 
πτωχοτέρχ. Άλλ’ άπό τίνος εύτυχώς 
ζχτχ μιζρόν είσχγοντχι ζλλεπχλλήλως είς 
τόν γρζπτόν λόγον ζζί πολλχί τών λέξεων 
τούτων. 'ίχΟμηδόν οΰτω γενιζευθησόμ.ενχι. 
Έξέλιπον δέ πχντελώς ζζί πολλά τών ελ
ληνικών μορίων, οϊον οί σΆλογιστιζοί σύν
δεσμοι ούν. τοινυν. τοιγζρτοι. τοιγχρούν. 
ίχντ'.ζχτχστχΟέντες διά τοϋ /.οιπόν). ό 
ζίτιολογιζός γάρ (χνΟ’ ού γίνετχι χρά,σις 
τών χ/.λων χίτιολογιζών σ·ννδέσμων διότι 
ζχί έπειδή) ζτλ.

Ά/.λά ζχί έν τώ τεχνολογ-.Ζζϋ ζχί συν- 
τχζτικώ μέρει της γλώσστ,ς έπηλθον [ίχΟ- 
μηδόν μετχβολχί τινες ζχί χλλοιώσεις.ιδίως 
έν τώ δημώδει λόγω. 'Ο ζζΟ' έχυτόν ά
χρηστος χληΟώς δυιζός χριΟμός έξωστρχ- 
ζίσβη. Της δοτιζης πτώσεως ή χρησις ζχτ- 
έστζ, σπχνίχ. Κζί οί μέν χυδχΐο: χρώντχ·. 
χύτζ, έν ώρισμένζιςφρχσεσι,οΐον χζριτιΟείζ. 
δόξζ τώΗεώζτλ.'Γπό δέ τώνλογιώνγίνετχι 
πο).).ώσυχνοτέρχχρησις χύτ/,ς. ζχί μζλιστζ 
έν τώ γρχπτώλόγω. Τής εύζτιζής ή χρησις 
σχεδόν έξελ.ιπε. Κχτζ,ργήΟη έν τζ, σ’ζνηΟείζ 
ή χρήσις τοϋ άπ/.οϋ μελ.λοντος, χντιζχτχ- 
στχθέντος διά συνθέτου μέ/.λοντος, χποτε- 
λουμε'νου έζ τοϋ Οέ/.ω μετ' χπχρεμοχτου (η 
ζχτ άλλους ύποτχζτιζής) ή έτ·. χείρον έζ τοϋ 
χυδχίου μορίου Οά ζχί ύποτχζτιζής. Έν 
τή πεπχτημένη γλώστζ, ζχτζ,ρρ,Οη πχν
τελώς τής χπζρεμφχτου ή χρήσις. ύποσκε- 
λισάντων τά έν τώ τζντχζτιζώ λεγόμενχ 
ειδικά χπζρίμφζτχ τών πχρ ’ άρχχίοις 
σπζνιωτέρων χνζλελυμένων ειδικών λόγων, 
τών δέ τελικών ζπζρεμφχτων ζχτισχύοντος 
τοϋ νεοσχημζτίστου μορίου νζ (προερχο- 
μένου έζ τοϋ ΐνχ) μεθ’ ύποτχζτιζής. 
Ά/.λά ζχί έν τή γλώσστ, τών λογιών διε- 
τ/,ρήθη γενιζώς μέν μ,όνον τό όνομχτιζόν 
χπχρέμφχτον, πχρά τισι δέ έν τώ γρζοο- 
μένω '/.όγω ζχί τό τελικόν χπχρέμφχτον. 
Τοϋ πχρχκειμένου χπεβλτ,Οη ό χνζδιπλχ- 
σιχσμός έν τή δημώδει γλώσστ,, γίνετχι δέ 
χύτοϋ χρήσις συνήθως μόνον έν τή μ.ετοχή, 
έν τζίς /.οιπζίς έγκλίσεσιν χνχλυομένου διά 
τοϋ έχω ζτλ. Ό τύπος τών είς μι ρημά
των έςηοχνίσΟη ού μόνον έν τώ χυδχιζώ 
7.όγω. άλλά ζζί έν τώ προφοοιζώ λόγω 
τών σπουδχίων. γίνετχι δ’ χύτοϋ χρήσις 
μόνον έν τω γρζπτώ λόγω. Ό ίδιχζων 
τύπος τών μ.έσων μελλόντων ζζΐ ζοριστών 
σχεδόν έξηφχνίσΟτ, έν τή σ·ζνδιχλέξει. άν- 
τιζζτχστχΟείς διά τοϋ πζΟ-ζ,τιζοϋ, γίνετχι 
όμως χύτοϋ χρησις πλειστάκις έν τώ γρχ- 
πτώ λόγω. ζχΟ’ όσον συνήθως δέν πρόκει- 
τχι νά έξενεχΟή συνδεδεμ.ένος μετά τών 
μορίων νά. Οά ή δέν. Έν γένει δέ τχνϋν ή 
Έ/./.ηνιζή γλώσσχ εκφράξει διά προθέσεων 
πο/.λάς χνζφορχς. χϊτινες πχρά τοϊς πχ- 
λχιοίς έδηλοϋντο διά ψιλών ζζτζλήξεων 
άνχλύε·. δ' ώς ζχί ζνωτέρω εϊρητχι. τό 
μέν ειδικόν άπχρέμφχτον είς τό μόρ’.ον 
<ίτ< ζχί τήν οριστικήν, συνηθέστχτχ δέ τό 
τελικόν άπχρέμφχτον είς τό μ.όριθν νά ζχί 
τήν ύποτχζτιζήν. πο'/.λχς δέ μ,ετοχάς εις 
τό ρήμχ ζχί είς τήν προσηζουσχν άνχφο- 
ριζήν λέξιν ή τό προσήκον τελικόν, χρονι-
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κόν. ύποΟετικόν, χίτιολογιζόν, μ,όριον ζτλ. 
Έν δέ πή δημώδει γλώσση έπεζρχ- 

πζ.σεν εν τισι κζί άλλοίωσίςτις ζχ-.ζ/.ήξεων. 
ήν άπεσόβησεν άείποτε ό σοβχρός λόγος. 
Έπεζρχτησε φέρ είπεϊν ή άποζοπη τής 
ζζτζλήξεως ον έν τοϊςλήγουσιν είς ζζο-ουδε- 
τέροις όνόμζσιν. οϊον ποτήρι άντί ποτη
ριού, έπίσης ή είς ή μετχβολή πής ε’.ς ζ 
ζχτζλήςεως τοϋ θηλυκού γένους τών είς ος 
επιθέτων, οϊον μικρή άντί μικρά κτλ., ή 
ζζτζληξις ον τοϋ πρώτου ένιζοϋ ποοσώπου 
τοϋ πχρχτχτ'.κοϋ ή τοϋ άορίστου δευτέρου 
έτρχπη έν τω ζοινώ λόγω είς χ, 
τρωγχ άντί έτοωγον. έφχγχ άντί 
Κχτά τόπους δί ' 
ώσεις 
τοϊς [έορειο- 
Εύβοιας ή 
ιων τ, ιών 
τζίτντ, ύπό τών -ζωρικών

• I- , .. '■ Γ - - .

οϊον έ-
. . έφχγον.

οπούς δέ επ-ήλΟον ζχί άλλχι άλλοι- 
κχί μετχβολχ! κχτχϋ.ήξεων. Έν 

τέροις δήμοις φέρ' είπεϊν τής 
γενική πληθυντική κχτχ/.ηξ'.ς 

(οϊον πχιδίων—πζιδιών) ·ζετε- 
/ είς ιοϋνες, οίον 

πχιδιοϋνες. ΙΙχρά πολλοίς νησιώτχις ζχί 
ιδίως τοϊς Χίοις έπεζράτησεν ή τροπή τοϋ 
ε πής συλλαβικής χύςήσεως είς η, οίον ή- 
τρωγχ. ήφχγχ. χντ! έ'τρωγον, έφχγον κτλ.

Άύ.λά πάντοτε ζχί είς πχσχν γλώσσχν 
έπέρχοντχι κχτά διχλείμμχτχ μετχβολχ: 
τινες ζχί άλλο:ώσεις, άλλ’ ούδείς ούδέποτε 
δ'.ενοήΟη νά εϊπζ, ότι έξχφχνίζετχ: διά. τών 
μεταβολών τούτων ή είς ήν έπέρχοντχι 
γ/.ώσσχ ζχί χντικζΟίστχτχι διά νέχς γλώσ- 
πης. Άλλως, ώς πχρετηρήσαμεν, χ: πλεί- 
στχι κχί κυριώτχτχ·. τών μετχβολών πχρί- 
στχντχι έν πή δημ.ώδε: λαλιά, άλλ’ ούδα- 
μ.οϋ χχρχκπζ,ρίξει πήν γλώσσχν ή δημώδης 
λχλιά.

11 άντ 
χπαιδεύτων καί χυδαίων ή ι 
λεκτος πής ύπό τών πεπαιδευμένων λχλο- 
μένης κχί γραφόμενης, 
χυδαιότατων λαλουμένη 
διαφέρει ού μόνον πής έπί 
λαλουμένης, ζ/.λά καί αύτής τής κατά τούς 
χρόνους τοϋ ΔημοσΟένους ή τού Πλάτωνος 
όμιλουμένης. Τούτου μαρτύρων πολλαί αρ
χαίων πζγγραφέων βεβαιώσεις. Ό αύτοκρά
τωρ Ίουλιανός (τω 3ί>3 μ. X.) εγραφεν έζ 
πής είς πήν Ασίαν εκστρατείας αύτοϋ «τζ 
δ’ έμχ. εί καί φΟεγγοιμ.ην ελληνιστί. Οαυ- 
μάξειν άξ'.ον. Ούτως έσμέν (ΐεβαρβαρωμ.έ- 
νοι διά τζ χωρίζ». Ούδέν: δ’ άγνωστον ότι 
ολίγους ύστερον χρόνους, δημηγοροϋντος τοϋ 
ίεροϋ Χρυσοστόμου έν Αντιόχεια, γυνή τις 
παρεκάλεσεν αύτόν νά διδάσκ-ζ, εύ/.ηπτότε- 
ρον. Άλλά κζί κύτος ο κωμικός ποιηπής 
τών ’Αθηνών, κωμωδών τον Εύριπίδην έν 
Βατράχοις (στίχ. 1 'ι 'ι.Ί). παρεισάγει τόν 
Διόνυσον λέγοντα «πώς: ού μανθάνω. Α
μαθέστερου πως είπε ζαί σαφέστερον». Καί 
νϋν έν Γαλλία, έν Γερμανίζ, έν Ιταλία, έν 
Ισπανία, πχντχχοϋ έν γένει πής Ευρώπης 

ή γλώσσχ τοϋ Οχλου διζφέρει πής τών πε- 
πχιδευμένων γλώσπης. Ού μόνον τό λεξικόν 
πής χυδζίζς άμοιρεϊ πλείστων όσων λέξεων 
τοϋ τών πεπαιδευμένων λόγου, ά/.λά ζχί 
συνιζήσεις καί χποκοπαί ζζί συγζοπχ! λέ
ξεων ζζί άνωμζλίχι σχηματισμών διακρί- 
νουσιν αύτήν. άλλ’ ούδείς είπε διά τούτο 
ότι ή γλώσσα ή Γαλλική,ή’Ιταλική, ή Γερ
μανική άπέθανεν ή κινδυνεύει νά άποθάνη 
Ώς δέ ή ήμ.ετέρα. ζζί τών έθνών τούτων

τότε ζχί πχντχχοϋ διζφέρει τών 
πχρχκοπος διχ- 

>υ-
II νϋν ύπό τών 
γλώσσχ ολίγον 

τοϋ Χρυσοστόμου



— Και

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

αί γλώσσα·, έχουσι διαφόρους ίδιοπλάστους 
διαλέκτους, άλλως έν άλλη επαρχία ύπό 
τοϋ όχλου λαλουμένας, ών γίνεται χρήσις 
έν δημοτικοί; άσμασιν ή ένκωμωδία·.;.

Είς τόν σοβαρόν λόγον έπήλθον. ώς πα- 
ρεπηρήσαμεν. όλίγισται μόνον μεταβολαί. 
Σημειωτέο·/ δε ότι καί τούτων αί πλεΐσται 
παράγοντα·, άπό συνηθειών ή τούλάχιστον 
παραδειγμάτων αύτών τών άρχαιοτάτων 

Έξηφανίσθη φέρ’ ειπείν ό δυικός 
'ο δυϊκός αριθμός ούδέποτε ά- 

ιχεΐον πής Ελληνικής 
τω Όμήρω εύρίσκον- 

δυϊκών. οίον 
ότε

τών

Ωστε επιμένεις :
διατί όχι: άπήντησεν ή’Ελπι-

τώρα άπεστήθιζε αισθηματικούς στίχους Zzj 
τάς ατελεύτητους έπιστολάς του. είχε περ^ 
πέση είς εκστασιν λατρείας ιδεώδους . .

δέν βλέπω κανένα πρακτικόν

παράδειγμά 
χρόνων 
αριθμός' αλλ'ό 
πετέλει ουσιώδες στο 
γλώσσης. ΙΙαρ’ αύτώ 
ται πολλάκις πληθυντικοί άν 
«δύο παΐδες». «δύο άμφίπολοι». έστιν 
δέ καί παρά, τοΐς Άττικοίς. άπό δέ 
χρόνων τοϋ ΙΙολυβιου ήρξατο ή βαθμιαία 
άντικατάστασις τοϋ δυϊκοϋ διά τοϋ πλη
θυντικού, έως ού εντελώς έςέλιπε. Ούτως 

τοϋ Ίεοοϋ Εύαγγελίου άπαντά

θω; παρ’ ήμϊν καί έν τω γραπ 
χρι τοϋ νϋν άναλελυμένως- άλλά καί 
αύτοί; τοΐς αρχαίοι; έξεδηλοϋτο 
μέλλων διά τοϋ Λ'./ω ξ._- -------------
Οΰτω παρ’ Ηροδότω |7”) «ΑκΙήσα άταΐΐή- 
rru τυραννίς είς τήν θυγατέρα» άντι άνα- 
βήσεται, παρ’ Άριστοφάνει ιΣφηκών στ. 
531) «ουτος έθέλει κρατήσαι» άντι κρατή
σει. παρ’ Άθηναίω (II ’ 351 ι «έθέλει γνώ- 
ναι» άντι γνώσεται. Γίνεται επίσης ένίοτε 
χρήσις παρ’ ήμϊν (άδοκίμως βέβαια - τοϋ 
fj-ω μετ’ άπαρεμφάτου ή μετά, τοϋ μορίου 
νά. καί υποτακτικής, οίον έχω λαμβάνει·;. 
Άλλά καί παρά τοϊ; άττικοίς άπαντά ή 
χρήσις τοϋ έχω μετ’ άπαρεμφάτου, οίον 
«ίχομεν λ.έγειν» (Ίσοκρ. ΙΙαναΟην.), ό.τι 
εχετον έρίζειν. λέγε-.ν» (Άριστοφ. Βατρ. 
1 105). Καί αύτή δέ ή έν τώ χυδαίω λόγω 
χρήσις τοϋ παρακειμένου άνευ αναδιπλα
σιασμού άπαντά καί παρά τοΐς άρχαίοις. 
άλλά. σπανιώτατα καί μόνον παρά,ποιη- 
ταϊς. οίον .Ιίχτο, άντι λέλεκτο. δέδε-
κτο. Ούχ ήττον γνωστόν ότι άναπληροϋ- 
ται πλειστάκις δΓ άλλης έγκλίσεως ή ευ
κτική παρά, τοΐς άρχαίοις συγγραφεϋσι. 
παρ’ αύτώ δέ τω Όμήρω άπαντώσι παρα
δείγματα άναλύσεως τής άπαρεμφάτου διά 
του όν;. Ούτω αλίσσεσθα: δέ μου αύτός. 
ϊνα νημερτές ένίσπη» (’Οδύσσειας Γ στιχ. 
327). ’ ‘

ούδαμοϋ ... ..... (
δυικός αριθμός. Ό μέλλων έκφέρετα: συνή- 

ττω λόγω μέ- 
■χ: ’ ι 

ένίοτε ό 
μετ άπαρεμφάτου.

ακολουθεί

ΣΥΓΧΡΟΝΑ Δ1ΙΙΓΠΜΑΤΑ

0 Σ Α Τ Τ Ρ 0 Σ
1

είναι υποχρεωμένη μία κόρη ν’ 
.-γ«χτι*(ιΐ·ι; μόνον σκοπούς : 

είναι ή ώ-

νίκη.
— Μά 

σκοπόν . . .
— Καί

αποβλέπει είς 
Μήπως ή καλλιτεχνία δέν είναι ή ώ- 
ραιοτε’ρα ένασχόλησις διά κάθε άνθρωπον : 
Δεν βλέπω ποϋ έγκειται τό κακόν. ΙΙηγαίνω 
εις τό 11 ολυτεχνεΐον καί μανθάνω γλυπτι
κήν. Έ. κ' επεί'- ·

—"Επειτα: 
σωστό. Ένα 
σπουδαιότερα; 
Εις 
τέλους

— Ουφ !
— Είς τήν 

Άλλ'είς τήν
— Ευρίσκω. τήν τέχνην με τά ιδεώδη 

της. μέ τήν αθανασίαν. μέ τάς πτήσεις 
τής φαντασίας ... Ο γλύπτη,; είναι μικρός 
Θεός. Δημιουργεί. Τώρα μάλιστα ποϋ θά 
έργαζώμεθα έκ τοϋ φυσικού ....

—Δηλαδή : Έσπευσε νά έρωτήση άν- 
ησύχως ό Φιλοποίμην ήμιεγειρόμενος.

—Χα.θά εχωμεν ώς μοδέλα γυμνά, σώ

-.α :
...Αύτό δέν είναι καθόλου 
κορίτσι εχει 
ασχολίας είς

τήν φιλολογίαν, ν’ άσχοληθή; έπί 
, τό εννοώ.

μουσικήν 
γλυπτικήν !

II

τόσα; 
:0 r,~r;

ματα . . .
Έλαφρόν ρίγος διέτρεξε τό σώμα τοϋ 

Φιλοποίμενος. Κατέπεσεν ώς νά έδέχθη 
βέλος κατάστηθα. καί όσω έβλεπε απαθώς 
μειδιώ·/ τό χαριτωμένο·/ άλλά καί απειθές 
εκείνο πλάσμα' καί άντίκρυζε τούς άκτινο- 
βόλου; εκείνους οφθαλμούς, τόσω ήσθάνετο 
έαυτόν. παραγκωνιζόμενον ταπεινούμενον.

— Γυμνά σώματα . . . Έκ τοϋ φυ
σικού . . .— έτραύλισε ώρ···.σμένος—. . . 
Έ ! είναι πρόοδος αύτό διά μίαν κόρην 
καί είναι τέχνη αύτή

Ώκτειρε ' διά τ 
νεαράν 

ματιάν

■ών οφθαλμών του 
καλλιτέχνιδα καί ΐρρ'-ψί 

καί είδε θαυμάσια χρώ- 
ούμενα καί ά.ποτελοϋντα τό 

οίονεί λησμονηθέν στέμμα 
.νν *γΛ..υν=<τος ήδη ήλιου.

Έπεκράπζ,σεν άκρα σιο-ή. Είς τά. 
στήθη τοϋ Φιλοποίμενος ύπέβοσκεν αίσθημα 
άγανακτήσεως. πείσματος, ένώ τά. στήθη 
τα άβρα πή; Ελπινίκης ηΰρυνε τό ιλαρόν 
συναίσθημα τών έκ τής τέχνη; ήδονικών εν
τρυφημάτων. ’· > Φιλ.οποίμην έν 
ραγμένη σκέψε; του εβλεπεν άπό τ 
στοϋσζν καί έςοκέλλουσαν πήν φίλην

τήν 
μίαν 
ματα δ-.ασταυρι 
φοινϊσσον καί 
τοϋ άφανισΟέντ

Έκ 
ρούμενος 
τής 
πρώτη σκιά και 
οικειότατα ε· 
μ«ζη 
μικρά; φίλης του. 
οποίαν αισθάνεται 
λατρείαν.

τοϋ παραθύρου εφαίνετο πορφυ- 
ό όρίζωνάπό τά ελαφρά χρώματα 

Δύσεως Έν τώ δωματίω έπιπτε ή 
ό Φιλοποίμην έξηπλωμένος 

-ϊτοϋ διβανίου ήρκείτο νά Οαυ- 
διά χιλιοστήν φοράν τά μάτια τής 

ός Ελπινίκης πρός τήν 
επί δύο ολόκληρα έτη

τή τετα- 
οϋδε απι

στούσαν καί έςοκέλλουσαν τήν φίλην του. 
Γήν έφαντάζετο νά έξετάζη γυμνά σώματα, 

νά τά μελετά, νά τά. ψαύη 
λοτυπίας ίσχυρας έτρωσε 
του. Τί Οα ητο πλέον αυτός 
μοδέλο γελώτων όταν 0’ 
καλλ.ιτεχνική; εργασίας

Έκείνη βυθισμένη ... r
τα βάθη. ποοσεπάθει νά. διακρίνη 

τη; τ?' *’ ’ ’ 
τόν νοϋν της 

υπου θέματος διά. 
Φιλοποίμην όστι

καί δήγμα ζη- 
πήν καρδίαν 

δΓ αύτήν: 'Έν 
μοοεζο γεζωτων όταν 'J ανεπαύετο έκ πής 
καλλιτεχνικής έργασίας τη; ....

Έκείνη βυθισμένη εις τοϋ μέλλοντο; 
τά βάθη, προσεπάθε·. νά. διακρίνη εΐ; τά; 
έργασίας πζ.ς τά; δάφνας καί άπό τοϋδε έ- 
βασάνεζε τον νοϋν της είς πήν άνεύρεσιν 
πρωτοτύπου θέματος δια πλαστικόν έργον. 
Και ό Φιλοποίμην οστις μόνον γυμνά σώ
ματα έβλεπε παρελαύνοντα πρό πής Ελπι
νίκης. με μόλις συγκρατουμένην όρ·-ήν έγ- 
κατέλειψε πήν αίθουσαν, χωρίς νά. παρατη- 
ρήση οτι ή φίλη του ζύτή. ή όποια έως
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II χαρά τής Ελπινίκης δέν συγκρχ_ 1 
τείται. Είνε υπερήφανος διότι έπειτα άπό 1 
ενός μηνός έργασίαν. έτελειωσε πλέον τόν 1 
Ι'άτνρό)· της. τό πρώτον τέλειον μικρόν 1 
γλυπτικόν έργον της. Τό ένεπνεύσθη a 
στιγμήν εύτυχή καί τό έξετέλ.εσεν άπό τά.; 1 
οδηγίας ένΟαρρυνομένη τοϋ ζαΟηγητοϋ;· 
της. Καί τώρα τό μετεκόμισεν έκ τοϋ Πο-J 
λ.υτεχνείου είς τό δωμάτιόν της καί έκεϊ I 
έμπρός εις τήν κοκκινωπήν έκ πηλού π;ο-.ϊ 
τομήν, πήν σπηριζομένην έπί κομψής τε- I 
τραγωνου βκσεως. μένει θαυμάζουσα τό ] 
έργον της. διά τό όποιον τόσα στόματα έως· μ 
τώρζ διεστάλησαν άπό θαυμασμόν. Βλέ- j| 
πει και δεν χορταίνει πήν τελειότητα τ<;>ν JI 
γραυ.μ.ών τοϋ προσώπου ενός εφήβου με || 
οφθαλμούς χαριεστάτους.σχεδόν μειδιώντας 1] 
μέ υ.έ λαιμόν εϋγοαυ.'ζον. 4
μέ μίαν πρόωρον ρυτίδα έπί τοϋμετώπου.;ζέ 'J 
έν χαμόγελο ελαφρώς ειρωνικόν. Ί I άβρότης··'· 
τών παρειών, ή άρχαίας Ελληνικής συμ- Ίj 
μέτριας ρίς.ή έπί τών ώμων χαρίεσσα άνά-1! 
δεσις πής χλαίνης ουλή κόμη,όλα άποτελοΰν Ί 
έν σύνολον πρό τοϋ όποιου—θήλυς Νάρκισ- 
σος — καθηλώΟη ή νεαρά. Ελπινίκη ά- ’ 
πείρως εύχζριοπημένη. Είνε τό πρώτον-·^ 
έργον της. ή πρώτη έλπίς, τό πρώτον μει-^Ί ! 
δίαμα πής δόςης . . . Καί τό άγαπά, τί Ι| 
λατρεύει ... I

«'Ώ
σθώ τό τ 
ποιον 0 
λικόν διά. νά 
μαρμαρ·ζ;ά. 1 
θουσιασμός 
σμόν καί τά. σ> 
άοήκε νά.

ΊΙτο 
τεζος τήν ’ 
να άπό πής 
γομάχησαν.

Τήν «χαιρέτισε μελαγχολικός. ΊΙ [ 
φίλη του ούτε τ,γίζ^τ, ν.χ'> έκ τοϋ κάθισμά- ! 
τος. Είχε ίδικήν της άτμόσφαιραν, -δικούς ί 
της άνΟρώπους. άλλα πλάσματα.

Δέν έτόλμησε νά καΟϊσ-ς. πλησίον της; I
Εις μίαν ήμιτεΟραυσμένην έδραν έκά- , 

6ισε. Τό δωμάτιόν της φαίνεται διάφορε- j 
τ-.κόν. Αταξία τις καλλιτεχνική έπεκρά- 
τει έν αύτώ. Σμΐλαι. άποτρίμματα. τεύχη I 
εικονογραφημένα.σκορπισμένα έπί τής τρα- 
πέζης. Έπι τοϋ παραθύρου ήμπόδιζον τό 
φώ; κυανά παραπετάσματα. Είς τρίπους | 
ύψοϋτο.

— I Ιερίεργος συνάντησις έ : είπεν ό έ- I 
πισκέτπζ,ς. μέ έν παραπονετικόν μειδίαμα. ,

— Καθόλου... πήν άνέμενα. τω άπήν- i 
πζ,σε μέ ύφος άπολύτου γα/.ήνης.

—Ήλθα διά. νά. σάς θαυμάσω μίαν ά- 3 
κόμ.η φοράν...

— Έμέ : Άστείον ! Τώρα πλέον ποϋ I 
έχετε άλ.λα πλάσματα νά θαυμάσετε :

— Χά. ζηλοτ;πησω θέλ.ετε ίσως νά I 
είπήτε . . .

— σκέπτεται. "Οταν Οά έργα-.J 
■ρόπλασμα. έπί μαρμάρου. τό ό-.'ί 

άνέλθω μόνη είς τό ΙΙεντε- 1 
τό εκλέξω. ώ τί μαρ- S 

θ’ άναδίδη .... ΙΙοίος έν--· 
...» Αλλά τόν ένΟουσια- 3 

,-χέδια τοϋ μέλλοντος δέν τήν β 
τελειώση, μία ανθρώπινη σκιά. 1 
ό Φιλοποίμην, έπισκεπτόμενος J 
Έλπινίκην έπειτα άπό ένα μή- ί 
; εσπέρας εκείνης καθ’ ήν έλο— 3

Γ *Α ! δέν πιστεύω δζ . . .
•■Εντούτοις οΦιλοποίμην δένζ.πε-

ο-ασε τού; οφθαλμού; του άπό τά. μάτ-α 
μ; C-ίλης του. την οποίαν εύρισκε τόσον 
Ε.//:άν και δΓ ήν έν τούτοι; ήσθάνετο ζ- 
Κ-ή είς τά βάθη πή; καρδίας του αίσθημα 

f-Λογήί ανεξήγητο·/, όμοιάζον μέ τά. άνθη 
Εχείνζ, τά. οποία αίσθανομεθζ νωπά, ζ/.λά 
Kjtipii πλζκός μνημείου φυόμενα...

I Τή·/ είδε νά. προσ-ηλή μετ' έπιμονής 
Κούς οφθαλμού; ζπένζν-.ι έπί τινο; ζντ·.- 
ί χείμένου... ΙΙροσήλωσε και αύτός τού; ϊδι- 

του άτ/νειδήτω;...
— ΙΙιστεύω νά. σά; άρέσ-η, ζύτό. τώ 

ίλέγε’· Ζω?'·ί 7 άποσπάσ-η έκεϊθε·/ τού: όφ- 
Η|ϊ).μούς... Βλέπετε ότι αρκετά προώδευσα. 
I ! Ό Ί".λοποίμην. οίονεί συνερχόμενος 
Γειδε τόν Σάτυρον, όστι; έκ πή; θέσεώς έκεί- 
[ νη: εφαίνετο άτενίζων πήν 'Ελπινίκη·/ μέ 

στοργήν εύγ/ώμονα.
----ΙΙροωδεύσζτε είς τήν τέχνην, δια 

Γ νά Οπισθοδρομήσετε έν πή κζρδίζ μου.
β — Τήν καρδίαν σας αυτήν θά. προσ- 

ρ αζθήσω νά πήν κατασκευάσο/ έκ πηλοϋ διά. 
ι νά σάς πήν προσφέρω... Σάς τό ύπόσχο- 
■ μα·.... Είνε κρίμα 
| Γ Καί είπε τζς 
fe rzv άδιζφορίζν 
Γ. πικρά; ειρωνεία;.

. ^. ...·.......

Δυστυχία μου.'...Τόν Δλ/Γ/γώ' μου!..
Έβράχησαν αί πζρειαί τη; άπό δάκρυ 

πείσματος, δάκρυ οδύνη; ώσάν νά είχεν 
αίφνης ξεψυχήσ-η, τό προσφιλέστερο·/ πή; οι
κογένειας πης πρόσωπο·/.

Εκείνος.ώς νά άν=γ·/ό>ριϊ= τό έγκλημά 
του. ήτένισε με βλέμμα χζιρέζ-ακον. εις τό 
όποιον ήστραπτεν άκτίς άγρια: χαράς, τά; 
ανθηρά; τά; λεία; παρειά; τοϋ Σζτύρου οί- 
κτρώ; κατατετμημένα:, τά. χείλη τά. ει
ρωνικά έκεΐνα χείλη—διεσπασμένζ. πήν 
ρίνα ήρειπωμένην. τόν λαιμόν ήκρωπηρια- 
σμίνο·/. Έν μόνον άρτιον έσώξετο έπάνω 
εις τά έρείπιζιτό μέτωπο·/ έφ' ού ήστραπτε 
πικρόν σκώμμα : ή πρόωρος ρυ·. ί; . . .
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ήν προσφέρω... Σάς τό 
νά. ύποφέρη τόσον πολύ, 
λέξεις αϋτάς μέ τοιαύ- 

φονεύουσαν πλειότερον 
ώστε ό Φιλοποίμην ή- 

^θζνθη τάς δυνάμεις του έκππ

μονος. πή; άποστάτιδος πής

I I Ή ταπείνωσις τόν έςώργισεν.
τζ πρώτα ;
εΰ,ονούμενα βιαίως ύπό πήν ίσχυράν 
δρασ·.·. τή; νέας έ .

| τροπλάσματος.
i L ΊΙγέρθη κζί έπλησίασε πρό; πήν τρά- 
|τ·ξζν. βωβό;, εξημμένο;. Κζί ένώ περι

βάλλω·/ μέ βλέμμα πυρέσσον πήν φίλην 
^του. σ-ζ/ήντα τόν παγετόν πής αδιαφορίας, 

ρός τόν Σάτυρον τόν είδε τώρζ 
τής νέας θέσεώς του μειδιώντα 

|·«αρκζστικό>τζτα. ΊΙτο ώς νά. ένέπαιζε 
£;τήν στζθεοόπητζ και υπερβολήν τοϋ αίσθή- 
Ε^σο; του. αύτό τό άψυχον έκεϊ. τό οποίον 
Κωντάνευεν έκείνης ή τέχνη και ή στοργή 
I ή άδολος.
■ Συνεκλονίσθη. και έκύττζξεν έκ δευτέ- 
• ήβυ τόν Σάτυρον.όστις έξηκολούθει νζ μει

διά τό σατυρικόν του
' πτόμενο; τότε άπελπις 
ϊ πής έκμηδενίσεως πή; 
ί;·'άήθελε νά. πνίξη ενζ δήμιον μέ εν ράπι- 
νομα περιφρονητικόν, παράφορο·/ τόν άνέ- 
ΚΨ?Εψ= καί τό πρόπλασμα κρημνισθεν άπό 
Β σή; βάσεώς του.έκυλίσθη κάτω έπί τοϋ δα- 
f πέδου κατζθρυμματισθέν μετά πζτάγου.

L Βαθείζ εκπληξι; καιστεναγμό; πζ χρόνως 
Ρ. πονου εδόνησε τό κενόν. ΊΙ ’Ελπινίκη βλέ- 
Κ.πουσζ συντριβόμενη·/ πήν δόξαν πης. πήν 
Β&γάπην -Λ; ήγέρθη έντρομος, ώργισμένη 
Γ πεινούσα μάτην τάς χεΐρα: ώς διά. νά. πρ/?- 
|Λ^·®βη τήν πτώσιν. κζί τό σιοση. Κ αί όταν 
Β> Ε’·δε τόν Σάτυρον πης άμορφον συντριμμά- 
V των σωρόν άνέτεινε τζς χεΐράς πης κζί έ- 
Μ&λυφε => —άπελπισιζ πης το πρόσωπό·/ 
Οωνάζουσα :

,έγω του κυλιό;«νον είς τού.
...-ιπτούσζς. τό 
πόδζ; πής έ-

?”καρ-

Είδε 
ροδοστεφάνωτα όνειρά του σ·;γ- 

έντυπώσεως ένος πήλινου

άτυρον

μειδίαμα. Κζί ρι- 
κατά. τοϋ αιτίου 

αγά—η; της. ώσάν

Είς το άφωνο·/ έκεϊνο δρζμα >· Ί·:λοποί- 
μην δέν προσε'θηκε λέξι·/. Εγκζτέλειψε τό 
δωμάτιο·/, μόλις είδε πήν—πζλζιάν του 
πλέον—φίλην δζκρυσμένην. ήτι: ποτέ δι’ 
αυτόν τόσον δέν είχε πονέσει.Κζίέξήλθενένώ 
ήσθάνθη συμπυκνούμενον κζί είς τού; ίδι- 
κού;του οφθαλμούς έν σιγηλόν δάκρυ, με
τάνοια: άλλά καί άγανακτήσεως. καί μέ 
στήθη άσφυκτικώ; ύπό τών δύο αυτών αν
τιθέτων συναισθημάτων ογκούμενζ. έρρί- 
φθη εί; πήν οδόν, εις τό άκρο·/ πής όποιας 
διεγράφετο θαυμασία ή ’Ακρόπολις, πορ- 
φυρουμένη άπό τά; τελευταίας ακτίνας τοϋ 
ήλιου άφανιζομένου καί σκορπίζοντος γύρω 
άσώτως. ώ; ύστατον χαιρετισμού, δέσμην 
ποικιλόχρωμων αντανακλάσεων.

Δ. 1. ΚΛΛ<·ΓΕΡ<>ΙΙώΓΛ'ΐΣ

ΑΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΠΑΑΑΙΊΙΪΣ

νεται δέ οτι πολλή·/ θραϋσιν κάμνε·. κζί έν 
’Αγγλία. 'Επειδή δέ οί Άγγλοι είναι 
πρακτικοί άνθρωποι εί; έξ αύτών έμελέτησε 
κατά βάθο; το ζήτημα, ιδίως ύπό πήν 
πρακτικήν του σημασίαν, καί κατωρθωσε 
νά. κζταστρόισ-η τά; πιθανότητα; τοϋ γά
μου κατά. τά;δ:αφόρους ήλικ'ας τοϋάνδρό;, 
καί νά. δείξη εί; τά; νεάν.δα; τά.; έν ώρα 
γάμου, είς ποιαν έποχή·/ τοϋ βίου τοϋ ζν- 
δρός έκδηλοϋται ή μεγαλείτερα πρός γά
μον τάσις.

Άς λάβωμεν χιλίους νέου; είκοσαετεί; 
καί ά; παρακολουθήσωμεν αυτούς μέχρι 
τοϋ εικοστού πέμπτου έτους των. Έκ 
τών χιλίων. μόνον είκοσι κα: είς θά. νυμ- 
οευθώσι (και τούτο, έν ώ ή ζνοιςις κύτη 
τοϋ βίου διαπνέεται πλείον πάση; άά.λης 
ύπό τοϋ ιδανικού, ή δέ φαντασία βαυκα- 
λεϊται άπό γλυκύτατα όνειρα έρωτοςI. Άς 
λάβωμεν ακολούθως είκοσι νέου: εϊκοσιπεν- 
ταετεϊ; κα: άς παρακολουθήσωμεν αύτού: 
μέχρι τοϋ τριακοστοϋ έτους. Εκ τών χι- 
λίων θά. νυμφευθώσιν έννενήντζ τέσσαρες. 
Άπό τοϋ τριακοστοϋ μέχρι τοϋ τριακοστοϋ 
πέμπτου έτους νυμφεύονται εκατόν τριά
κοντα οκτώ.

ΙΙόσον αξιολύπητοι είναι αί κόρα·, πής 
έποχή; μα; καί ζί μητέρε; των ! Θλιβερόν 
παράπονο·/ άναπέμπεται έξ όλων τών οικο
γενειών. «Οί άνδρες δέν νυμφεύονται 
πλέον»!’Αρά γε είς τόν αιώνα τούτον τών 
θωρηκτών έθωράκισαν τόσον ίτχυρά πήν 
καρδίαν των κατά τών βελών τοϋ έρωτος, 
άρά γε άγ/οοϋν. ότι δέν ύπάρχει μεγαλει- 
τέρα εύτυχία εί; τόν κόσμον άπό τοϋ νζ 
έχη κανείς έν προσφιλές πλάσμα πλησίον 
του. πάντοτε πλησίον του. τό όποιον νά 
εύωδιάζη πήν ύπαρξίν του μέ τήν άγάπ-ην 
του καί μέ πήν χάριν του : "Ω ! όχι ή 
π-ηγή τοϋ έρωτος δέν εστείρευσεν άλλά. σ-ή- 
μερον έρως καί γάμο: δέν θεωρούνται πλέον 
τόσον άναποσπάστως συνδεδ εμένα όσον ο- 
ρεξι: καί φαγητό·/, όσον δίψα και ποτό·/' 
πολλοί προχωροϋσι μέχρι τοϋ έρωτος άλλ' 
όπισθοχωροϋσι μετά, τρόμου μόλις φθάσωσι 
πρό τοϋ γάμου. ΙΙρό τινων ήμερών ϊσζ ίσα 
μοί έλεγε·/ ένα; ερωτευμένος :

— Τήν άγαπώ '. αισθάνομαι. ότ·. μέ 
αύτήν μόνον είμπορώ νά. ξήσω ευτυχής" 
άλλά τί νά. τά κάνω τά. αισθήματα μουιίδε 
τά είσοδήματά μου . . .

Τό ζήτημα τοϋ γάμου άπασχολεί πή- 
μερον όλον τόν κόσμον διότι ή γαστροφο- 
βία έπιπηδειοτέρα πή; χολέρας, ισχυρότερα 
καθάρσεων καί λοιμοκαθαρτηρίων, διαβαί
νει τά. σύνορα, εισολισθαίνει πανταχοϋ.Φαί

Ιοαΰ πίνας.
20 :«ζ?! 25 έτών 2 1 γ άαοι

Λ ■25 30 '.11 » ■
» 30 » 35 138 »
» 35 10 117 »
)) 10 / -■|.) 122 »

15 » 50 79 »
Λ 50 » 55 13 »

55 )) 60 31 »
00 )) 65 19 »

Λ 65 » 70 5 »
» 70 » 75 3 »
» 75 » 80 1)2 »

ΊΙ στατ'.στική, αύτη δέν ε ινε μόνον
άλ/.ά κα ί διδακτική. Άς μελε-

πήσουν καλώ;: τον πίνακα τούτον αί νεάνι-
δε; καί ά; μή σκορπίζουν τά θελκτικώτερζ 
των μειδιάματα.τά. φλογερά των βλέμματα 
ειςνέους μικρότερου; τών τριάντα έτών.Ά; 
άφήσουν αύτού; κζί ά.; ρίψουν τά. δίκτυά 
των είς τούς άπο τριάντα μέχρι σαράντα 
έτών. Αΰτη είναι ή καλλίτερα ήλικία διά 
γάμον τότε τό πτηνό·/ παρέχει μεγαλειτέ- 
ρα; πιθανότητας συλλήψεο/:. Άφού έκ χι
λίων έχόντων ήλικίζν μικροτέραν τών εϊ- 
κοσιπέντε έτών.μόνον είκοσι καί είςνυμφεϋ- 
οντζι, βάλετε μέ τό·/ νοϋν τχς τί πελώριος 
αριθμός στενανμών. περιπαθών ψιθυρισμών 
λιγωμένων ματιών πηγαίνουν εις τά χα
μένα. άνευ άποτελέσματος.

'(> πρακτικός \·γ·λο; έξηκρίβωσε και 
άλλο τ: άκόμη' ότι οί χήρν- :-Ί'//Γ·'· 
·ι.·ζ'·Ί'κν-ίζχ'/ τών άνηπάνδρων ομηλίκων
των.

Ίοού ή στατιστική τών 'χήρων
Λττό 15 :Λ£7.?’ 50 έτών 1 10 --ά.σ.οιI »

» 50 »· 55 Τ> 93 »
η 55 » 60 75 »
w 60 » 65 » 57 »
» 65 » 70 36 »
» 70 » 75 » 18 »
» 75 80 5 »



‘Αν δέν έφοβούμεθα νά έξαγριώσωμεν 
τάς νεάνιδχς, νά συντρίύωμ.εν λίαν άποτό- 
μως πήνίδεώδη εικόνα τοϋ«/·ί^ω/·.Ζ//.πήν ο
ποίαν ©υλά-.τουν είς τό εικονοστασίου πής 
καρδίας των Οά ταϊς έλέγομεν ότ: ή Οη'ρα 
πεντηκονταετούς χάρου είναι προτιμοτέρα 
της Οά,ρας είκοσιπενταετούς νέου. Ας ά- 
κούσωσ: πήν άμείλ.ικτον γλώσσαν τών αριθ
μών. Νέο; νυμφεύονται μόνον 21 χήρο; 
110. 'Ο Άγγλος μάλιστα (όμιλεϊ άρά γε 
έκ πείρας :) κζμνουν Οελ.κτικήν. σχεδόν δε
λεαστικήν εικόνα τών χήρων. «'Λς συλ.λο- 
γισθώσιν αί νέα: πήν μεμετρημένην. πήν 
πεπειραμένην αγάπην τού χήρου κζί ας μη 
διστάζουν. Γεροντοπαλληκαρον έξηντα έ
τών δεν άξιζε: πλέον τίποτε- άλλά χάρος 
αύπής της ηλικίας είναι έξαίρετον εύ- 
ρη;λα»;

Εκ πης στατιστικής αυπής άποδει- 
κνύωνται πολλά- πρώτον ότι τά γεροντο- 
παλληκαοα καί πέοαν τού πεντηκοστού καί 

, L . *■ 1 ~ κ \-πέραν του εςηκοστου έτους δύνανται ακόμη 
νά έςομώσωσ: την πρός τόν γάμον ζπέ- 
χθειάν των δεύτερον ότ'- τα φόντα τών νε
ανιών λ.εοντιδέων τών περισαινόντων μ.έχρ: 
τού εικοστού πέμ.πτου έτους περί τάς έσΟή- 
τας πρέπει νά πέσουν, άφ’ ού οί κύριοι 
κχμνουν τόν έρωτα μόνον δια τόν έρωτα. 
1 art pour I art. ώς νά εϊπωμεν τρί
τον . . . άλλά τά συμπεράσματα άς έξ- 
αγάγουν αύται αί θελκτικά; άναγνώ- 
στριαί μας . . .

σμού. ΙΙαρά τό πλευράν ηγεμόνων ώς ό 
Σαϊδ πασσίς. ό Ίβραήμ. ό Τεουφήκ καί ό 
νύν Άμπας μητεχειρίσΟη τήν επιρροήν του 
καί πήν εύνοιαν ης άπήλαυεν έν πή αυλή 
ύπέο τών ομογενών, ύπέο τών όποιων ε- 
δρασεν ευεργετικως οσον κάνεις εως τώρα 
έπίσημος αντιπρόσωπος πής Ελλ. Κυβερ
νά σεως.

Καί τώρα άκόμη οτε -ή ήλ'.κίά άπε- 
μάκρυνεν άπό τήν έν-ργόν δρκσιν τόν κ. 
Χζ'ίκάλην. καί τώρα τάς ώρας πής άνέ- 
σεώς του αφιερώνει ύπέρ τού καλού έν γέ- 
νει καί ιδιαιτέρως τού τόπου καί τών όμ.ο-

ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ
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γενών του.
<) κ. Χαικάλης όταν έσκέοΟη νά δι- 

οργανώσή πήν εκθεσιν είδε νά γίνεται ή ιδέα 
του δεκτή μέ μειδιάματα. Κανείς δέν έπί- 
στευεν οτι ήτο δυνατόν νά διοργανωτή έκ- 
θεσις είς τόπον όπου ή ύγρασία παραλύει 
πήν πρωτοβουλίαν καί μάλιστα πήν πρωτο
βουλίαν πήν άπαιτουμένην διά τοιαύπης 
έκτάσεως έργου.

ο κ. Χαικάλης δέν άπέκαμ.ε. 
ι πή δην.οσιόπΛτι πήν ιδέαν 

εού «Φάρου» κατέκτησεν ύπέρ αυ
τής τό κοινόν, διά πής επιρροής του δέ δι- 
έΟεσεν εύνοϊκώς ύπέρ πής έπιχειρησεως καί 
τήν αύλήν καί πήν κυβέρνησιν. καί μετ’ 
ολίγον είς κεντρικώτερον μέρος πής πόλεως 
άνυψούτο ξύλινου. άπλ.οΰν. άπέριττον τό 
μέγαρον πής έκΟέσεως. Οί διερχόμ.ενοι έτρι- 
βον τούς οφθαλμούς των. Πώς είχε κατορ
θωτή τό θαύμα αύτό έν μέσω τόσης αδια
φορίας. τόσης ζντιδράσεως!

Εις πόλιν μεγάλην καί πολ.υάνθο(,Γ„ 
ώς ή Αλεςάνδρεια. όπου ό πλ.ούτος σι 
κεντρούται είς τών ολίγων τάς χεΐρας καί 
δυστυχία ύποβόσκε: εις πήν κατωτε'ραν 
τάξιν ή άγαΟοεργία έχει εύρϋ ένεργει’άς έ
δαφος ζαί έκδηλούται εύτυχώς ύπό πάσ: 
τάς μορφάς. Τό καλλιμάρμαρον καί τ 
λειώτατον νοσοκομείου είναι ή πρώπη άπ 
δειςις.

Το νοσοκομείου τούτο, τό άμιλ.λώ;ζεν 
πρός τό ήμέτερον τού Εύαγγελισμού. s 
νώτερον δε όλων τών έν τή Άνατολ.·ή, ί 
φείλ.ετα: είς πήν γενναιόπητζ τών μέλι 
πής κοινόπητος καί εις πήν έπισπημον.κι, 
ίκανόπητα τού ιατρού Ζαγκαρόλα.

Σωρόν έλεεινών καλυβών τό παρέλ-αβε·. 
ό δεινός έπισπήυ.ων τό νοσοκομείου καί μό
νον ή ίδική του έπιμονή καί ή έπισπην.ο· 
νική του ίκανότης κζτώρΟωσζν νά τό άνά· 
γάγωσιν εις πήν σ-ημερ'.νήν του περιωπήν

Άξιου εύρυτάπης μελέπης τό νοσοκο
μείου πής ’Αλεξάνδρειάς. ΣυνεκεντρώΟησαν 
έν αύτώ αί κορυφαί πής Ελληνικής έν τή 
χωρά έπισπήμης καί έςησφαλίσθησαν όλ.χ 
τά μέσα όπως ή έπισπημον.κή βοήθεια πά 
ρέχετα: κατά τρόπον σύμφωνον πρός τϊ 
λεποοτέρας απαιτήσεις

Ένθυυ.ούμαι όταν 
ριγηλην έντύπωσιν πϊ 
νησε

εια

Είς αναμνήσεις ριπτομένζς άνευ αξιώ
σεων έπί τού χάρτου δέν δύναται ποτέ 
ίσως ν' άποδοθή ό προσήκων χαρακτηρι
σμός καί εϊς τά σοβαρότερα πράγματα ά- 
κροΟιγώς δέ βεβαίως κανείς δένείμπορει 
καταλλήλως νά πζρασπήση έκεϊνο τόόποίον 
ένέχει όντως σπουδαιοτέραυτών απλών ση
μειώσεων σημασίαν.

Δια τούτο ίσως τό κεφαλαίου τούτο— 
καί πιθανώς καί άλλα—δέν είχεν εδώ την 
θέσιν του. 11 Α Αιγυπτιακή έν Αλεξάν
δρειά έκθεσις άξιζε πολλήν πήν ιδιαιτέραν 
ό'λ.ως μέριμναν, καί τήν έξαρ.σιν άπό ελα
φρών δημοσιογραφικών αξιώσεων ώς άντι- 
προσωπεύουσα όχι μόνον 'έν άλμα τού τό
που πρός πήν πρόοδον άλλά και μίαν ά- 
φορμην υπερηφάνειας διά πήν ελληνικήν 
παροικίαν είς πήν όποιαν κατά τό πλείστον 
οφείλεται. <->ά ήσαν όμως ελλείπεις α: ει
κόνες τάς όποιας έκ τών αναμνήσεων 
μου χαράσσω περί πής ωραίας πόλεως άν 
έλειπεν ή ένθύμησις πής πρώτης έκΟέσεως 
καί ριψοκινδυνεύω νά πής αφιερώσω ολί
γα: γραμμής.

Είπεν ότ: ή έκθεσις είνε άφορμ.η ύπερη- 
οανείας δια τήν 'Ελληνικήν κοινότητα Α
λεξάνδρειάς. <· πρώτος σνλλαβόιν πήν ι
δέαν και παντ: σθένε: άπιδιώξας πήν σ;ν- 
τέλεσιν κύπής είναι Ελλην ο διευθυντής 
του Γαλλιστί έκδιδομένου «Φάρου πής Α
λεξάνδρειάς» Νικόλαος Χαικάλης πζσσζς. 
'<> κ. Χαικάλης έπ: έπη ήδη πολλά είναι ό 
αγαθός δαίμων τού έν Αίγύπτω Έλλ.ηνι-

II έκθεσις άνοιξε πανηγυρικώς τάς πύ- 
λας πης και ό Κεδίβης ηκουσε θερμήν προσ- 
φώνησιν τού κ. Χζίζάλη καί άντεφώνησε 
Οερμώτερον.

Δια πήν Ελληνικήν όμως παροικίαν 
είχε καί άλλην σημ.ασίαν ή έκθεσις. Οί 
πλείστοι τών έκθετων ησαν "Ελληνες κα1. 
τα 'Ελληνικά εκθέματα ειχον καταλαβη 
τάς αίθούσας πάσης ϋποδιαιρέσεως καί έ- 
πρωτοστάτουν έν πή βιομηχανία καί ταϊς 
τέχναις. Βιομηχανικοί οίκο: μεγάλοι, ώς 
οί τών κκ. Βόλωνάκη. Καρζβοπούλου καί 
άλ.λων. έμπορο: δ'.ακρινόμενοι έν πή άγορκ. 
καλλιτέχνη: ώς ό κ. Ί’άλλης. ό κ. Ί'σιρι- 
γωπης καί ό 1 Ιροσελένπης. έξέΟηκαν ώραίζ 
εκθέματα καί ούτως ή 'Ελληνική παροικία 
άντεπροσωπεύΟη -λουσίως εις πήν πρώτην 
αύπην έκθεσιν.

Καϊ είς τάς έπιτροπάς δέ τών 'Ελλανο
δικών πολλοί ήσαν οί προσλ.ηφΟε'ντες Ελ
ληνες. φυσικώτζτον δε καί οτι βραβεία 
πλεΐστα ζπενεμήθησαν. ό;' ών έπισήυ.ως 
έτιμήΟη ή έλληνική εργασία έν Αίγύπτω.

πής ιατρικής.
-ό έπεσκέφΟην τί 

ήν οποίαν μού επροΟί 
νησε τό δωμάτιον τών επιθανάτων. 
τεινόν φωτιζόμενου άμυδρώς άπό μίζυ κζν- 
δήλαυ. έφιλοξένει πήν ήν.έραν έκείνην ένα 
άπJχή ήπατικόν. ό οποίος δ'ηρχετο έν 
ρόγχω τάς τελευταίας στιγμάς τού ^ίο·. 
του. Κζ: ή Οε’α αύτού μού ένεΟύμισε τι 
έξης επεισοδίου, τό όποιον μοί διηγήΟη ί 
συνοδεύων με.

'Επιδημία δεινή είχεν 
Αλεξάνδρειαν καί μ.... ............

ρόλας πιστός είς τό καθήκον του 
περιποιούμενος τούς χ.ολ.εριώντα 
πρωίαν όμως ποοσεβλήΟη ύπό π/ 
μιας καί ό επιστάτης του κα: οί 
σπευσαν νά τόν διαχωοίσωσι καί 
πρώτας [όοηΟείας άποιϊειχθείσας ανωφελείς 
τόν άπέστειλαν εις τό τμήμα τών άπηλπι- 
σμε’νων. Μόλις όμως μετέφεραν τόν άσΟενή 
κζί άντεληφθη ούτος ότι δεν ύπελ.είπετθ έλ- 
πις ήγέρθη είς τούς πόδας του ηρπασε μίαν 
φιάλην μέ φάρμακου τό κατέπιεν όλ.ον και 
;αετά δύω ώρας... ήτο καλά.

Σήμερον πήν εσωτερικήν δ'.εύΟυνσιν τοΰ 
τόν κ.

πολλής· 
προφή

του ο

ένσκήψη

Σκο-

είς την
μόνος ό ιατρός Ζαγκα- 

ι έπέ[ΛΜ
Μία- 

έπιδη·
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Άπό πήν Α' Αίγυπ 
δέν άπέμεινεν άλ.λ.ο τι

τιακήν εκύεσιν άν
ρί οχ·.ως χαε ·.νεν

ακέραια ή πεποίΟησις. οτι ό ‘Ελληνικός
κόσμος πε ρ ιλαμβ άνων τά ζωτικώτερα έν
τώ τόπω στοιχεία δύνα 
καί να φέ;·η είς πέρας

τζ: νά έπιχειρησζ, 
δ.τ1. έκ ποώτης ο-

ύεως φαίνεται όντως άκατόρΟωτον.

νοσοκομείου άνέΟεσεν ή κοινόπης είς 
Στ. Βαλλινακην. νέον δραστήριον. 
μορφώσεως. άκρας τιμιοπητος καί 
νέστατον. Είς τό φιλάνθρωπον έργου τ 
κ. Βαλ.λ'.νάκης, άφιερώθη μετά θέρμης κ»'· 
φιλοτιμίας καί διά τούτο παντοιοτρόπως 
ε'ως τώρα ή παροικία έπέδειξεν είς αύσο* 
πήν εύγνοιμοσύνην πης.

Γ. 11. ΤΣΟΚΟΙΙΟΥΛώΣ


