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Σαν ’Αφροδίτη ολόχαρη , 
φριχτή' ’«αν τήν Ε κ ά τη , 
ελα καί στάσου αντίκρυ μου, 
έλα καί πέσμου κάτ ι,

Κ άτι άπό τόν κόσμο άνώτ;ρο 
ν -ί άνεύρετο στην πλάση, 
τραγούδι όνειροφάνταστο, 
που θέ νά ξεπεράστ,,

Κάθε λογής τραγούδημα, 
κάθε λογης λουλούδι, 
ελα καί πέσμου μάγισσα 
τ ’ αληθινό τραγούδι.

ο

Ρηχνω τά  μάτια  ολόγυρα 
κ’ ’ αντίκρυ άπό τον ηλ>ο 
ξανοίγω τ ’ ανεκδιήγητο 
τών ιδεών βασίλειο.

Ε κ ε ί, σαν ήλιος κα ίγετα ι, 
που φέρνει την ήμε'ρα, 
λαμπάδα χρυσοκάμωτη, 
ποΰ φέγγει κ ι’ έδώ πέρα.

Δέ λυόνει οσω κ ι’ άν κα ίγετα ι, 
Κάνει δ ,τ ι έγγίζει στάχτη .
*Ω ή λαμπάδα , τ ’ άβγαλτο, 
ε ΐν ’ της καρδιάς μου τ ’ άχτι !
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Μέ ζώνει ή νύχτα ή άχαρη 
μέ τό πηχτό σκοτάδι, 
σκέπη τοϋ ύπνου όλόβαθη 
καί της σκλαβιάς σημάδι.

Τοϋ κλέφτη τό έλαφροπάτημα 
μέσ’ στην ψυχή μου νοιώθω 
καί στόμα λύκου αχόρταγο 
τό μυστικό μου ποθο.

Κ ’ είν ή άρμη μου ακράτητη, 
μά ό ήλιος ξεπροβάλλει, 
χάνεται κάθε φάντασμα 
καί τών παθών ή ζάλη.

Τά φύλλα ενα, ενα, πέφτουνε 
πετούν άγάπες, κλαΐνε, 
τραγούδια στον πασίχαρο 
άγέρα ξαναλένε,

Στοϋ^ vjoO τον ώμο γέρνοντας 
ή κόρη τό κεφάλι 
περνά μέ βήμα άνάλαφρο 
που σβύνει άγάλ ι, άγάλι.

Τό ©ώς τά ήλιοστάλλαχτο 
του φεγγαριού μέ λούζει... 
κάτι σαν φεϊδι μέσα μου 
καί σαν θηρίο σκούζει.

Βγαλμένη άπό τά  α ίματα 
ή Δόξα εξαναφάνη 
φορόντας άστρα ολόλαμπρα 
στην κόμη γ ϊά  στεφάνι.

Κ}’ άγάπη πού σάν άνεμος 
έχύθη άπό τά στηθια 
κάτω  στη γή μυριόστομη 
κηρύττει μιαν αλήθεια.

Στή λάμψι τήν απόκοσμη 
καί στη φωνή πού βγαίνει, 
γέρνουν ψυχές όλότρεμες 
κ ΐ ’ ό κόσμος ξανασαίνει.
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Στό νοϋ τό κάθε άπόκοσμο, 
τ ’ όλόφαντο στα μάτία , 
άληθ ινά κ ι’ άέρινα 
τής όμορφ’άς παλάτια

ΤΙ τέχνη τά  ’ξανάπλασε 
μέ σμίλη καί μέ χρώμα 
καί ’πήραν χάρη τρίδιπλη 
άπ αρμονίας στόμα

ϊ\[ ’ ο ποιητής μέ τ ’ άλυτα  
τά  μάγία σάν τά  δένει, 
σάν ήλιος τό 'ξημέρωμα 

κόσμος ’ξαναβγαίνει !
ΧοΙιίΐος Κα;»λέντη5.
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Προτιθέμεθα νά πραγματευθώμεν ήδη περί τοΰ σπόυ- 
δαιοτάτου-ζητηματος, διά τήν εκλεκτήν παραγωγήν ε
λαίου, τοΰ σημείου δηλονότι κατά τό όποιον πρέπει νά 
συλλέγω νΐα ι αί έλαίαι.

Φρονοΰσιν ^ειδικοί τινες, ότι αί έλαίαι συλλεγόμεναι 
πολυ ώριμοι, αποδίδουν περισσότερον ελαιον, σχετί/ίώς 
προς τό βάρος αύτών.

Ιην γνώμην ταύτην φαίνεται ότι ήσπάζετο καί ό 
ΓΙλινιος.^ Επικρατεί δέ καί μέχρι σήμερον ή συνήθεια 
εις πλειστας ελαιοφόρους επαρχίας, αί έλαίαι νά συλλέ- 
γω ντα ι πολύ άργά, η κυρίως όταν π ίπτω σιν αύται άφ ’ 
έαυτών|έκ τοΰ δένδρου.

Η τοιαύτη συνήθεια φρονοΰμεν ότι|πρε'πει νά^έκλειψγ), 
ως λίαν ασύμφορος διά την εκλεκτήν παραγωγήν του 
έλαίου.

Η ιδέα ότι αι τελείως ώριμοι έλαίαι παράγουσι π ε
ρισσότεροί ελαιον 'έγκειται εις τοΰτο :

Ελαίαι συλλεγείσαι άργά περιέχουσιν όλιγώτερον φυ- 
τικ,ον υγρόν και επομένως ή επί πλέον παραγωγή είνε 
φαινομενική, συγκρινομένη πρός τό βάρος των έλαιών, 
όπερ ηλαττώθη ώς Ικ τής έν μέρει απώλειας τοϋ ΰγροΰ.

Εξηγούμεθα διά παραδείγματος.
Εάν π . χ . συλλέζη τ ις κατά Σεπτέμβριον μήνα εκα

τόν όκάδας ελαίων, θά εζύγιζον αύται περισσότερον ή 
εάν αφινοντο να συλλεγώσι μετά δύο ή τρείς μήνας.

Εν γένει ή συλλογή των έλαιών, κατά τήν φυσιολο
γικήν αυτών ώριμανσιν, είνε κατακριτέα, ώς άποδίδουσα 
ελαιον κακής ποιοτητος. Εκ σχετικών πειραμάτων δυ— 
ναμεθα νά ορισωμεν, oTt αι ελαίαι συλλεγείσαι εις ση- 
μείον πολύ ώριμον, δεν αποδίδουν κατά τήν έσφαλμέ- 
νην δοξασίαν περισσότερον ελαιον. Έ κτος τούτου ή 
συνήθεια αΰτη ’έχει καί τό έτερον κακόν ότι, ή ποιότης 
τοϋ έλαίου είνε κατωτέρα, ώς διελάβομεν ηδη.

ΙΙροσετι αι ελαίαι μένουσαι επι πολύ έπί του δένδρου, 
εμποδίζουν τον σχηματισμόν νέων οφθαλμών έπί βλάβγι 
τής εσοδείας του νεου έτους- καί πρός έπίμετρον τρώ
γονται υπό τινων πτηνών, λ . χ . τής κίχλης, του κοσ- 
σύφου, και διατρέχουν ετι τόν κίνδυνον τοΰ πάγου, όσ- 
τις επηρεάζει έπί τής ποιοτητος καί ποσότητος τοΰ έ
λαίου, όπως διά πειραμάτων άπεδείχθη.

Μετα τά  επεξηγηματικά τ ίίΰ τα  πιστεύομεν ότι ού- 
δείς έλαιοκόμος θά έπιμείνη πλέον εις τό έσφαλμένον 
τής λιαν ώριμου συλλογής τών έλαιών. Δ ιότι, έάν αέν 
αι ώριμοι ελαίαι παράγουσιν ελαιον περισσότερον τών 
άώρως συλλεγομένων, τό ελαιον τών τελευταίων όμως 
καιτοι όλιγώτερον είνε χριστής ποιοτητος.

Ε πι τοΰ ζητηματος τουτου άς μάς έπιτραπή νά 
παραθέσωμεν τούς άκολούθους στίχους τοΰ Ίταλοΰ 
ποιητοΰ Alammani έξελληνισθέντος ύπό γνωστού ποιη- 
τοΰ καί φίλου μου.

Οποιος ςτό λάδι προτιμά περσότερη γλυκάδα,
Παρά μιά πλούσιαν έσοδειά,
Αγουρη άς κόβν) τήν έληά,

Ιΐοΰ νάχτι τήν πικράδα.

Λ.
Κι όποιος μιάν άλλη άπόφασι επιθυμεί νά πάρη 

"Οσο περσότερο θάργή,
Τόσο τό λάδι θά χυθή 
Ποιο πλούσια ’στό πιθάοι.

Ες όλων τούτων εςάγεται ότι τό σημείον τής ώρ

μάνσεως πρέπει νά εινε τοιοΰτο, ώστε αί έλαίαι νάπο- 
. δίδουν τό περισσότερον καί τό καλλίτερον ελαιον, όπερ 

πρακτικώς εύρίσκεΐαι εις τόν μέσον όρον τής ώριμάν- 
σεως.

Η γνώμη τοΰ Κολουμέλα ότι, διά νά εχη τ ις ελαιον 
καλόν, πρέπει νά συλλέγη τάς έλαίας μόλις μαυρίσουν, 
δεν φαίνεται καθ ολοκληρίαν ορθή, καθόσον ή ώρίμανσις 
τών έλαιών πο ικ ίλλει, ώς έξαρτωμένη έκ τοΰ έδάφους, 
τής θερμότητος, τής ποικιλίας τής έλαίας καί τής έκθέ- 
σεως τοΰ έλαιώνος.

Ιο καταλληλον σημείον δυναται νά όρισθή, κατά τόν 
διδάσκαλόν μου καί διάσημον καθηγητήν Ε . M in g io l i ,  
δι εργαλείου ονομχζομένου νδροε .Ια ιόμετρον .

Ιό εργαλείον τοΰτο είνε άπλούστατον, συγκείμενον 
έκ σωλήνος ύαλίνου, βαθμολογημένου, τοΰ όποιου  ή χρή- 
σις γίνετα ι ώς έξης :

—υλλεγομεν εκ πολλών έλαιοδένδρων τοΰ αύτοΰ έλα ιώ - 
νος έν χιλιόγραμμον καρπού, τό όποιον θλίβομεν καί 
πιέζομεν προσεκτικώς. Κατόπιν τό έξαχθέν ελαιον μετά 
τοΰ φυτικού ΰγροΰ και τών έλαιοπυρήνων θέτομεν εις τό 
ρηθέν έργαλείον, όπερ διατηροΰμεν εις θερμοκρασίαν 20°

25° Ρ . έπι τ ινα  χρόνο·', μέχρις ού παρατηρήσωμεν ά - 
νερχόμενον τό ελαιον, ότε δυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν πό
σον έπι τοίς εκατόν ελαιον περιέχουν αί έλαίαι.

Ιό εργαλείον τοΰτο εινε προσέτι χρήσιμον, οσάκις 
πρόκειται ν αγοράση τ ις  ελαίας, διότι δ ι’ αύτοΰ κανο
νίζει την κατ όκαν άςίαν τών έλαιών, άναλόγως τοΰ 
περιεχομένου έλαίου.

’Λ λέξ . Ν. Γεωργακόποι/λος
Καθηγ. τής ΙΙρακ. Έλαιουργίας έν τή  Βιομ. καί 

Έμπορ. ’Ακαδημία.

  -«<3>5>ν ----

ΔΙΑΓΝΩΣ.ΓΣ Φ Ϊ Μ Α Τ Ι Ο Τ Μ  ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Δ ιά  Κ ώ ν .

II λυμφη τοΰ Κώχ, ή φυματίνη , προϊόν γλυκερινοΰ- 
χον τής καλλιέργειας βακιλλων φυματιώσεως, είνε ύγρόν 
άδρχνες είσαγόμενον διά τοΰ στόματος, άπεναντίας δέ 
άν έγχυθή ύποδορείως έντός τών φλεβών. Άνεκαλύφθη 
κ α ιά  τό τέλος τοΰ 1890 υπο τοΰ Κώχ, όστις τή άπέ- 
δωκε δύναμιν προληπτικήν, διαγνωστικήν καί θεραπευ
τικήν.

Δυστυχώς όμως τά  σχετικά πειράματα γενόμενα έπί 
ίνδοχοίρων δέν δύνανται νά εχωσιν άπόλυτον κΰρος. 
Και δια τοΰτο ή φημη περι ανακαλύψεως τής θεραπείας 
τής φυματιώσεως διήρκεσεν έλάχιστον χρόνον. Α ν α 
ρίθμητοι έγένοντο έν τώ Βερολίνω ένέσεις φυματινης έπί 
φθισικών διαφόρου βαθμοΰ, χ,άριν πειραματισμού, έξ ού 
έβεβχιώθη ότι ή ένέργεια τής Ινωχίνης δέν εινε ή αύτή 
εις τούς άνθρώπους καί ίνδοχοίρους. Άπεδείχθη δέ π α - 
σιφανώς ότι, αύτη δέν έχει ούτε προληπτικήν, ούτε θε
ραπευτικήν διά τον άνθρωπον ιδ ιότητα, αλλά μόνον δια
γνωστικήν καί ταύτην μέχρι σημείου τινός. Χρειάζονται 
δί πολλαί προφυλάγεις, καθ όσον δύναταί νά έπιφέρη 
συνεπειας αρκετά σοβαράς εις τόν ύποβληθέντα οργανι
σμόν έκ τής διαγνώσεως ταύτης. Έ νεκα  τούτου έφα ί- 
νετο ότι ή φυματίνη ήθελεν έξαφανισθή έκ τοΰ πεδίου 
τής εφαρμογής τής ίχτρικής έπιστήμης, διασώζουσα μό
νον ιατρικήν άνάμνησιν.Ο ί κτηνίατροι όμως,οΰς ό Κώχ 
ίσως δέν είχε σκεφθή, έπωφελήθησαν τ η ς  διαγνωστικής 
αςιχς τής Κ ωχινης,εφαρμώσαντες αυτήν πρός διάγνωσιν

τής φυματιώσεως τοΰ γένους τών βοών.
Αί έρευναι καί αί μελέται τών κτηνιάτρων έστέφθη- 

σαν ύπό επ ιτυχίας καί ή φυματίνη άνεγνωρισθη σήμερον 
ώ( ue t fo r  δ ια γ νω σ τ ικ ό ν  άκό .Ιντον  rrjc φ υμ α τ ιω -
οϊως τών βοών .

'II φυματίνη , καίτοι είσαγομένη εις τόν οργανισμόν, 
δέν ποοξενεί ούδείλίαν αλλοίωσιν αζιαν λόγου, αλλά δίδει 
αποτελέσματα αισθητά όταν ενοφθαλμι,ηται υποοοοειως. 
Ό ίνδό/οιρος ανέχεται εύχερώς 2 κ .ε . λυμφης τοΰ Κώχ. 
Δόσεις 0 ,2 5  κ. ε. έπιφέρουσιν έ'ντονχ αποτελέσματα διά 
τόν άνθρωπον. Ά νάγοντες τά  αποτελέσματα ταΰτα  εις 
τήν αυτήν μονάδα βάρους, παρατηροΰμεν ό'τι ό άνθρω
πος εΐνε 1 ΟΟκις— I 500κις εύαισθητότερος πρός τήν 
Κωχίνην ή ό ινδόχοιρος.

Κ λασμχτικαί δόσεις Κωχίνης ένοφθαλμιζόμενχι εις άτο
μα καί ζώα φυματιώ ντα , προξενοΰσι γύρω εις τάς φυματώ - 
δεις αλλοιώσεις, οίδημα οδυνηρόν συνιστάμενον έζ άφθο
νου όρρώδους εφιδρώσεως και εκ κυτταροειδούς διηθησεως*

Αί φυματώδεις αύται αλλοιώσεις εάν ώσι κατ 
έπιπολήν, δύνανται νά πάραμείνωσ: μεμονωμένα', και
αβλαβείς, άλλ’ έάν εχωσι τήν έδραν των έντός τού 
οργανισμού, τότε λαμβάνουσι χώραν φα'.νόμενα εν
τελώς αντίθετα,ήτο ι υπέρμετρος καί λίαν έπώδυνος διόγ- 
κωσις αυτών καί τό σπουδαιότερον διάδοϋκ, τ η c ψ υ ρ α -  
τώόους ί σ τ ία ζ ,  πρός ταχυτέραν καταστροφήν τού ζώου 
παρά έάν άφίετο εις τήν τύχην του. Οί ινδόχοιροι 
τουναντίον έξαιροΰνται τοΰ τελευταίου τούτου κανόνος, 
καθ ’ ότι μετά τάς ένέσεις συμβαίνει τό αύτό έντός τών 
όργανι<τι/,ών τω ν , δ ,τ ι χ.αι εΐζ τά ς  α"λ”λοιώδεις ττ]ζ επ ιπο - 
λτ^ς έζ ού έττείσθΥ) ό Κ ώχ ο τ ι  ανεκ,αλυψε την θεραπείαν 
τής φυματιώσεως διά τής λύμφης αυτού. Ο Κώχ 
παρετήρησε προσέτι ότι κατά τό μάλλον καί ηττον αι 
έπανειλημμέναι ένέσεις έπιφέρουσιν άντιδράσεις έντονους. 
Τούτο δέ έξαρτάται όχι έκ τοΰ οργανισμού, ά λ λ ’ έκ τής 
προϊούσης έξαφανίσεως τών νοσηρών ιστών, καθ όσον, 
έάν άπασαι αί νεοπλασιαι εχωσιν αποβληθ/ι, η α ντι- 
δρασις είνε προσομοία έκείνης, ήτις παρατηρείται εις 
ύγ ιά  άνθρωπον.

Τό σπουδαιότερον φαινόμενον μετά τήν ενεσιν είνε ή 
vjtep()ep[iici έπί τής όποιας βασίζεται ή διαγνωστική 
άξια τής λύμφης τοϋ Κ ώχ. Ολα τά  υγιή ζώ α , τα  διά 
Κωχίνης ένοφθαλμιζόμενα άντιδρώσι και παρουσιάζουσιν 
υπερθερμίαν, ήτις δέν υπερβαίνει τόν βαθμόν. Εάν όμως 
ταΰτα  είνε φυματιώ ντα ,τοτε η υπερθερμια,ητις εκδηλοΰ- 
τα ι, υπερβαίνει τόν βαθμόν καί δυναται νά φθάση τούς

τ Ρε ϊζ· „ *
Τό ζήτημα τής υπερθερμίας, ήτοι τής διαγνωστι

κής άξίας τής λύμφης τοΰ Κ ώχ, ύπήρςε κατά τά τε
λευτα ία  ταΰτα  ετη άντικείμενον μακρών συζητήσεων και 
δύναταί τ ις νά εϊπΥ) ότι δεν ελύθη ετι απολύτως.

Τής Κωχίνης κάμνουν πειράματα έπί τής φυματιώσεως 
τών γαλακτοφόρων αγελάδων, πρός διαγνωστικόν σκοπον 
καί έπί τοϋ άντικειμένου τούτου εχουσι γράψει μονο
γραφίας οί διασημότεροι κτηνίατροι τής ύφηλίου, Ν ο - 
card, Arloing, Schiitz, Roux, B rusasco κ. τ . λ . 
ΙΙάντες σχεδόν οί κτηνίατροι ούτοι έξεφράσθησαν εύνοϊ- 
κώς υπέρ τής λύμφης του Κ ωχ, καθώς ν-αι πασαι αι συ- 
σταθείσαι έπιτροπαί έν Γ αλλία , Γερμανία καί Β ελγίφ  
όπως άποφασίσωσιν έπί τής διαγνωστικής άξίας τής 
Κ ωχίνης. Αί σοβαρώτεραι άντιρρήσεις αΐτινες έγένοντο 
έπί τής άνω ίδιότητος τής φυματίνης είναι αί τών Λ γ -  
loing Courm ant καί Rodet γενόμεναι άσπασταί. 
άκόμη καί σήμερον ύπό τών πολεμίων τής Κωχίνης.

Αί αντιρρήσεις αύται είσίν :

1) "Οτι ή Κω-χίνη ένοφθαλμιζομένη εις μεμολυσμενα 
ζώ α , δέν δίδει πάντοτε τήν χαρακτηριστικήν άντιδρα-
σιν καί ( „

2) 'Ό τι ή θερμική άντίδρασις έκδηλοΰται καί εις ν,ώα
μή προσβεβλημένα.

Έ κ  πρώτης όψεως αί αντιρρήσεις αύται φαίνονται 
αρκετά σοβαραί, <κλλ εάν %ελησΥ| τ ις να τάς εςί ταση 
ψυχραίμως καί αδιαφόρως, πείθεται ευκόλως οτι, ή αζία 
των είνε πολυ σχετική, και ο^χ1 μηδαμινη.

Α' άνω αντιρρήσεις έγένοντο ύπ εκείνων, οϊτινες έξ 
όλων όλιγώτερον έξετέλεσαν πειράματα έπί τής δια
γνωστικής άξίας τής λύμφης τοϋ Κ ώχ, ένώ πάς^ τις 
γνωρίζει ότι έπί ζητημάτων τοιαύτης φύσεως, ή άλήθεια 
έξάγεται κατόπιν^μακρών πειραμάτων. Κ ατά δεύτερον 
λόγον πρέπει νά ληφθώσιν υπ οψιν τα  εζης, ατινα  εζά— 
γονται έκ τών έργασιών πάντων όσοι διέτριψαν έκτενέ-
στερον έπί τής άνω ίδιότητος τής Κ ωχίνης.

1) "Οτι η διάρκεια καί ή έντασις τών ύπό τής φυμα
τίνης αντιδράσεων, δέν εινε άνάλογος τοΰ άριθμοΰ καί 
τής σπουδα’.ότητος τών φυματικών αλλοιώσεων.

2) Ό τ ι  έχει τις τήν θερμικήν άντίδρασιν καθαράν 
μόνον κατά τάς περιστάσεις καθ άς ή*φυματιωσις εινε 
τοπική λανθάνουσα.

Μέ άλλους λόγους οτι, όταν ή φυματίωσις εύρίσκηται 
εις προκεχωοημένον σταδιον, τότε ή Ινωχινη δυναται να 
σφάλλϊί, καί ό οργανισμός νά μή άντιδράστ,' ά λλ ’έν το ι̂- 
αύττ, περιπτώσει δέν έχει τ ις άνάγκην νά προστρέζη 
εις τήν Κ ωχίνην, κ α θ ’ όσον τότε διά μόνης τής κλινικής 
έξετάσεως δύναταί τ ις νά κάμγι διάγνωσιν βεβαίαν τής 
φυματιώσεως. Ε ις φυματιώσαν αγελάδα ή διά Κω
χίνης ενεσις εδωσεν υπερθερμίαν 2° 10 ' άντίδρασιν τοπ ι
κήν καί κλινικήν, άλλ’ έπαναληφθεΐσα δοκιμή, μετά εν 
έτος, ότε δηλαδή ή φυματίωσις είχε κατά πολύ προχω
ρήσει, όπερ έβεβαίωσεν ή νεκροτομή της αγελάόος, Λ τ ις 
'έθανεν μετά τήν δευτέραν δοκιμαστικήν ένεσιν, δέν εδω
σεν ούτε τοπικήν, ούτε γενικήν αντιδρασιν.

Ό σάκις δέ δέν παρατηρεί τ ις άλλοιώσεις φυματώ - 
δεις, ή παρατηρεί τοιαυτας άλλης φυσεως κατα  τήν 
νεκροτομήν' ζώων, άντιδρασάντων πρός τήν λύμφην τοΰ 
Κώχ, δέν δύναταί έκ τούτου νά συμπεράνη τις ότι, τό, 
ζώον δέν ήτο φυματίων, καθ όσον φυματιώδεις μικρο- 
σκοπικαί αλλοιώσεις, δύνανται νά διαφύγωσι καί τοϋ 
πλέον πεπειραμένου άνατομοπαθολόγου.

("Επεται τό τέλος)
Γ . <■>. Κ υ ρ ι α ζ η ς

Σ τρ α τ ιω τ ικ ό ς  Κ τη ν ία τρ ο ς

ο ΑΚΛΗΡΟΣ
Κ Ω Μ Π Λ Ι Α  Δ Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο Σ

ΠΡΑΞΙΣ Α '.
(Συνέχεια  προηγουμένου φύλλου).

Σ τέλ . Μαμμά μου, τ ι νά κάμω ; Ε ίνα ι άνυπόφορος. 
’ Εσύ, τόν ξέρεις π;ό καλά. Τά ξέρεις όλα του, άχ ,ε ίνα ι
βάσανο. > ^

Μ αρ. "Ακούσε, Στέλλα μου, ευαισθησία τόση δέν 
χρειάζεται. “Ακούσε γ ιά ]τελευτα ία  σήμερα φορά θά σου 
μιλήσω κ ι ’ άν δέν μ ’ άκούσγς δέ θέλω νά σέ ξέρω γ ΐά  
πα ιδ ί μου π ’ ά , θά σέ καταρασθώ, μ ’ όλην μου τήν ψυ
χή. Δέν είναι έδώ πα ιδ ί μου μία , δύο, τρεις ημέρες, 
είνε ζωή ολόκληρη καί πρέπει π ΐά  νά πάρωμεν μιά άπό-



φασι. Ό κόσμος βλέπεις, άγαπητή  μου Σ τέλλα , δεν 
είνα ι όλος ίδιος. Τοΰ άλλου την ιδέαν δέν %ην άφαιρεϊς. 
Τότε τ ι κάνεις Νά, μέ την υπομονήν και μέ την τέ
χνην όλα γίνοντα ι. "Ενα πα ιγν ίδ ι τοΰ σ/.αρώνεις. Β άλ
λεις αμέσως εις ενέργειαν τό γιατρικό, και τόν γελάς, 
εις τρόπον νά σοΰ λέγη, ευχαριστώ. Κ ' ε/εις την ησυ
χίαν σου, γλυτόνεις α π ’ τά  βάσανα.

Σ τ έλ . Αυτό, μαμμά μου, δεν τό εννοώ κκλά__
Μ α ρ · Κ ουτή! ’ Αθώκ ! (ομιλεϊ εις τ ’αΰτ'ι της Στέλ

λας). ^
Σ τέλ . (Καλύπτουσα τό ποόσωπον) 1 Ιοτε ! Μαμμά 

μου, όχι ! όχι !
Μ αο. Κόρη μου, άσε θά φροντίσω εγώ. Ά π ό  έσέ μο- 

νά/α μόνο μ ία μικρή ΰπόκρισι χρειάζεται. ’ Α π ’ την μη
τέρα σου δεν σ’ άγαπα  κανένας π;ό πολύ στον κόσμο. 
Μη σέ μέλει. Θαυμάσια θά έπ ιτύχη ή ύπόθεσις. Έσΰ 
νά λέγτ,ς μόνο ναι καί όχι,όταν εϊν ανάγκη.Τώρα νά ύπο- 
κριθης πώς υποφέρεις φοβερά, πώς ε/εις δύσπν.ιαν καί 
πονοκέφαλον άφόρητον, καί ζήτησε ’στό τέλος έξοχή καί 
λίγο μακρυνή. Γ ια τ ’ άλλα μή σέ μέλει διόλου Παιδί 
μου, στήν άνάγκη ολοι ύπακούουνε.

Σ τελ . Μά, μαμμά μου ! (Μ ισοκλαίει). Μ’ αν δεν 
’ π ε τύχ η ... Θέ μου ! τ ί γινόμαστε ;

Μ αο. Τό νοΰ σου σ’ δ ,τ ι είπαμε κ ι’ δλα θά γίνουν !

ΣΚΗΝΗ X.
ΟΙ ΛΝΩ ΚΛΙ ΧΡΙΣΤ \ΚΉΣ

Χ ρ ίσ . (Εισερχόμενος). Καλημέρα μητέρα μου ! Τ ί 
κάμετε ; Τ ί τρέχει ; Τ ί έχεις Στέλλα μου καί κλαϊς ;

(Ή  Στέλλα κλαίει δυνατώτερα).
Μ αο. Κ ’ έρωτας άκόμα γ ια τ ί κλαίει ; Άκοϋς έκεΐ;
Μά δέν πέρνα μιά ’μέρα εις αυτό τό σπ ίτι χωρίς 

γρ ίνια , χωρίς σύγχυσι ; Νά, τώρα που την έχει πίάσει 
δύσπνοια καί πονοκέφαλος νευρικός κ ι ’ ό Θεός ςέοει πώς 
θά της περάσουν, Προχθές όπου τήν είδε ό γιατρός, τ ί 
νά σοΰ πώ  ; μέ φόβισε ! καί στήν κατάστασι ποΰ είναι 
μ ά λ ισ τα ... ’Αλλά έσεϊς οι άνδρες ποΰ τά  εξετάζετε, τ ί 
σας νοιάζει ; Ό  άνθρωπος δταν παντρεύεται σκέπτεται 
καί γ ιά  τήν αυριον, γ ιά  τά  πα ιδ ιά  ποΰ θά άποκτήσγι, 
κ’ έχει άγάπη καί γαλήνη μέσ’ ’ στό σπ ίτι του.

(Ό μ ιλ ε ϊ σ τ ’ αυτί τοΰ Χριστάκη. ενώ ό Χριστάκης 
διά χειρονομιών έκδηλοι τήν κατάπληξίν του).

Χ ρ ισ τ . (Π αρακλητικά). Μά, δέν μέ ξέρεις έμενα, 
σύ, μητέρα μου. Μά δέ μέ ξέρεις Στέλλα μου, εσύ, μ ι
λάω μέ σκοπό κακό έγώ ποτέ; Ποΰ νάςερα ό καϋμένος 
εγώ Στέλλα μου, πώς είσαι, ποΰ είσαι καί εις τοιαύτην 
μάλιστα κατάστασιν ! Μά, πές μου δ ,τ ι θέλεις Στέλλα 
μου, δ ,τ ι μοΰ πής θά κάνω. Καταδίκασε' με. Τό λέω, 
έφτα ιξα . Ποΰ νάςερα, ποΰ νάςερα ; Καί εις τοιαύτην 
μάλιστα κατάστασιν !

Μ αο. "Ακούσε, Χρίστο μου, τ ί πρέπει νά γίνη χω 
ρίς άλλο. Χθες ό γιατρός μάς έλεγεν δτι ή Στέλλα έχει 
γ ίνει νευρική κ ’ έχει άνάγκη άπό άγέρα καθαρό καί άκρα 
ήσυχία. Πρέπει έφέτος χωρίς άλλο νά περάσ/j δυό, τρεις, 
μήνες στήν έςοχή, άλλοιώς θά νά/r, κακά άποτελέ- 
σματα αύτή ή νευροπάθειά της. ^Αύτό πρέπε ι νά τ ’ α
ποφασίσεις αν τήν άγαπάς κ’ έσύ. ’Εσύ τό ξέρω πώς δέν 
μπορείς ν’ άφήστις τής δουλειές'σου, μ ά ,ί δέν^πειράζει 
διόλου, έγώ τής κάνω συντροφιά. Γιά τά χατήρι της θ ’ 
άφήσω τά  παιδ ιά  μου, είν’ άνδρες τώρα δεν πειράζει, 
περνάν καί μοναχά τους. Έσΰ έδώ στό σπ ίτι εχεις συν
τροφιά την Ιουλία καί τόν Γιάννη Θάχης νοικοκυρά 
στό σπ ίτι σου, δέν έχεις τ ίποτα  νά φοβηθής. Ή  έξοχή,

ή έξοχή, θά είναι τό καλλίτερο της γιατρικό.
Χριστ. Ό ,τ ι  θέλεις, δ ,τ ι θέλεις Στέλλα μου, στήν 

έξοχή, στήν έξοχή. ’Αμέσως νά έτοιμασθήτε άπό σή
μερα, νά πάτε δπου θέλετε. 'Εμένα δέ μέ νοιάζει μένω 
καί μονάχος μου. "Ω, τή Στέλλα μου, ώ , τή χρυσή 
μου Στέλλα ! ’Αλήθεια είναι νευρική γ ια τ ί τήν πέρνει τό 
παράπονο καί γ ιά  τό τίποτε. Πού νάςερα ό καύ μένος 
πώς ε ίνα ι. . .κ α ί εις τοιαύτην μάλιστα κατάστασιν!

M op. (IIρός τήν Σ τέλ.) "Ελα τώρα, ’ σηκωτό κε
φάλι σου. Βλέπεις πώς ό Χριστάκης σ’ άγαπα  στ’ άλη- 
θινκ κ ’ άθελα σ ’ έσύγχυσε. Στήν έξοχή ’ σάν πάμε δλα 
θά περάσουνε.

(Ή  Στέλλα μειδιά ίλελαγνολικώς καί άναλαμβάνει
' Υ · · \  1την ζωηρότητα της).

Χ ο ιστ . ”Ω, τή χρυσή μου Στέλλα , ποΰ ’ κόντεψε 
νά μ’ άρρωστήστ, γ ιά  τό -Τίποτε. "Ελα, σή/.ω νά έτοι- 
μασθήτε γ ιά  νά πάτε στην έςοχή νά πάρης άγέρα κα 
θαρό, νά ροδοκοκκινήστ,ς, γ ια τ ί αλήθεια έχλώμιανες έδώ 
καί λ ίγες ’μέρες. ’ Μπρος στήν ΰγειά σου Στέλλα μου 
κακά νά γίνουν καί τά  χρήματα κ ι ’ δλα τά  καλά.

Μ αρ. Ή  άπόφασις είναι λαμπρά. Σ ’ ένα νησί θά 
πάμε νά περάσωμε περίφημα.

(Πλησιάζει πράς τήν θύραν καί κράζει άλληλοδιαδό- 
χως τήν Ιουλίαν, τήν "Ανναν καί τόν Γιάν/ην).

Μ αρ. Καλλίτερα δπου τ ’ άποΏασίσααεν έτσι έ-
£ rin j/** j/ ~ ' *ςαφνα . Ιο εςαφνο ε/ει γούστο περισσότερό.

ΣΚΗΝΗ XI 

ΙΟΤΑ1Α, ΑΝΝλ, ΓΐΑΝΝ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩ

Ίο ΐ/λ . (Εϊσερχομένη). Τ ί ’ να ι θείε; Τ ί τρέχει θεία ;
(Ό  Γιάννης καί ή "Αννκ είσε'ρχοντα·ι).
Χ ρ ισ τ . Νά έτοιμάσητε τά  χρειαζούμενα γ ια τ ί ή 

θεία σου μαζή μέ τή μητέρα θά ταξειδεύσουνε, θά πάνε 
νά περάσουνε δυό τρεις μήνες στήν έξοχή. Πρέπει νά 
γίνη χωρίς άλλο. Τό είπε κ ι’ ό γιατρός.

Ί ο υ λ .  "Ακόυσες "Αννα ή κυρία σου είναι γ ιά τα  - 
ξείδι.

Μ αρ. Ά  ! καί ή "Αννα θαρθή μαζή μας. Ή  Ί -  
υλία καί ό Γιάννης θά μείνουν μέ τό Χριστάκη έδώ.

Χ ρ ισ τ . Ναι. Ναί. "Ετσι νά γίννι. Έ τοιμασθήτε τό 
γρηγορώτερο. Καί πατε δπου είναι τό καλλίτερο όπ υ 
σάς άρέσει.

Ί ο ν λ .  Μ πά, θεϊε μου, ευχαρίστως. Ό π ω ς θέλετε. 
Μ άλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ εϋχάριστον. Μπράβο 
σου θεϊε μου τώρα σέ άγαπώ  άκόμα πιό πολύ.

Χ ο ισ τ . ’ Εμπρός ! Έ τοιμασθήτε. Ό  καιρός είναι 
περίφημος. Σ’ ένα δυό τρεΐς ήμερες δπου θα έτοιμασθήτε 
διαλέγουμε τό μέρος δπου ευθύς θ’ άναχωρήσετε. Έμένα 
μοΰ φα ίνετα ι καλλίτερον άπ ’ άλλο μέρος δτι θάναι ή 
Κούλουρη ’σάν είπατε νησί κ ’ είναι έδώ κοντά δ,ό βή
ματα .

Μ αρ. "Α μπά ή Κούλουρη. Καλέ τ ί λές καί σύ ; 
Ή  Κούλουρη ! Μπά σέ καλό σου ! Μή τό ςαναπής.

Χρίστ. "Ε, τότε. Καλλίτερα δέν πάτε στό Κρανίδι 
στήν πατρίδα μου, ποΰ θάχετε καί συντροφιά καλή μέ 
κάτι συγγενείς μου πούχω έκεϊ.

Μ αρ. Καλέ τ ί Κρανιδολογάς ; "Αμ δέν^καθόμαστε 
καλλίτερα στό σπ ίτι μας;

Χ ρ ισ τ . Λοιπόν γ ιά  πέσμου ποΰ θέλετε^νά πάτε σείς;
Μ αρ. Στήν Ζάκυνθο, στό φιόρο τοΰ λεβάντε ποΰ 

λένε, έκεϊ είναι γ ιά  έξοχή ώραΐος τόπος.
Χ ο ΐα τ . Στή Ζάκυνθο; στή Ζάκυνθο; μ ά .. .

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ  ________

A II Ο Τ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο

Σ τέλ . Μ άλιστα μαμά μου. “Αχ τ ί ωραία ποΰ είναι
ιιτή Ζάκυνθο !

Χοιστ. Στή Ζάκυνθο; μά, μ ά .. .
Μαο. Τ ί μά, καί μά, Χριστάκι μου;  ̂ (
Χριστ. Νά, θέλω νά πώ  π ώ ς είναι μακρύ* και σαν 

νά φοβάμαι τόν τόπο αυτό, %'  άκοΰς δλο τραγούδια 
μπαρτσολαρίες καί μπαχαχαλισματα .
‘ Μ αρ. Μπά σέ καλό σου. Δέν ντρέπεσαι, καλε τ ι λό

γ ια  λές; Στή Ζάκυνθο, στή Ζάκυνθο, τελείωσε έκει θά

^ Χ ρ ισ τ . Λοιπόν άφοΰ'τό  θέλετε, στη Ζάκυνθο, στή

Ζάκυνθο ! „ \ η ,  α ' ι
(Ό λο ι φωνάζουν στή Ζάκυνθο, στη Ζάκυνθο κ ε

πευφημούν τόν τόπο).

Τέλος τής Α ' πράξεως



Ο ΜΕΘΟΤΑΣ

(Άπόόπαΰμα)

Εις τήν Κρανηά εγίνηκε σταφύλι 
IIου εζύγιζε καί λίτρα το καδένα,
Αοειο βαρέλι όεν έχει κανένα 

Κ ’ έφαγανε έφέτο καί οι σκύλοι.

Κρασοπατέρας πΛτρε/αν στά ξένα, 
Έ φθάνανε αχώριστο- λες φίλο·
Ούτε νά γράψϊ) θά βρεΟ?( κονδύλι 

a ζεύχια οσα ε^ουν καωμεν*.

Στεφανωμένο? τώρα μέ λουλούδια 
ΕΙν’ ό Χλωρός, ποΰ κάθετ’ έκεϊ πέοα '  

τα π* ίδ2* κ ’ έχει χαραϊς-χαρούδια.

Φτηνό και έσυνάχτηκε ή λέρα.
Φωναις, κακό, χαραϊς παντού τραγούδια, 
Λοροι· χα/,α ό κόσμος ολη μέρα.

II

Τό σύρτα-φέρτα ήτανε στή χώρα,
ΙΙουχαν φωτ;α ίς εις τή Φανερωμένη,
Και ητο  πανηγύρ ι έκε ϊ τώρα,
Τοΰ Κώστα ή δουλειά εις τό βαγένι.

Κρασί από το νηο έδώ πληθώρα 
Κ είναι στουπί οί φίλοι καωμ'ένοι.
Απ. ° ^ τΐέτα ί ^ νε α^τ ή ν τήν ώρα 

Ποΰ ε;ω  ό Χλωρός ακόμη μένει

τγΚ εκεί ναιπαγεμένος,
Καί  ̂ δερνεται α π ’ το πρωί καί κλαίει 
11ου είναι ό ΙΙανάγος πεθαμένος.

® ?ηνεϊ,_θρηνεί καί λέει κ ι ’ όλο λέει 
Στο  μνήμα τοΰ Πανάγου καθισμένος 
Κι απανουθέ του το μεθύσι ρέει.

III

Ξύπνα γ' ^ * 6\ 1ώπν0ί *Pu<rd Μ·0" ’ταίρι,
. . , α _παΛε, ν“ πας μέ τό Χλωοό σου, 
Να φατε τό αρνί στό Κρυονέρι!
Σε κράζει τώρα 'δώ ό ψυχογιός σου.

Θυμασαι στήν Κρανηά τό καλοκαϊοι 
Πωπινες ο;ό σταμνιά στό καθησιό'σου 
Και σουχα τό παστό τό χα,οομέοι ; 

ε εγω Οε ναμαι στό πλευρό σου.

Ξύπνα, Πανάγο, έλα τώρα, λέει'
Φτηνό- φτηνό· καί θά φθηνινη άκόμα' 
i2aa νερό έφέτο θέ νά £έη,

Και συ στη γή , στό μαΰρο χώμα ;
Και δερνετ. ι στό μνήμά το υ ,'π ο ΰ  κλαίει 
Κι απ το κρασί σε συνεπέρν’ ή βρώμα.

IV

Πρωι κ ή βουλίασμένη ή βαρέλα,
μ " ««ίμη δεν ά'^ίγει,
Μα το Χλωρό δίψα τόνε φρύγει
Και πάει νάν τώρθη τοΰ άθρώπου τρέλλα.

^Ηλθ’ ή ψυχή στό στόμα καί τόν πνίγει 
Ανοιξε βρε παιδί μου, τώρα· ελα.

Κι ό κόσμος ποΰ έδιάβαινε έγέλα.
Μωρέ μά ψυχοπόνεση όλίγη.

Ού'τε καυμένε νάστενε’ όβραϊοι.
Ελα καί κέρασέ με, τώρ’ άλήθεια.

Κώστα., μωρέ καρφί νά μήν τούς καίει

Κφρύγηκα δέν είναι^παραμύθια.
Καί τό παιδί, ποΰ άνοιγε, τοΰ λέει 
Σωχω τή σκορδαλιά μέ κολοκύθια.’

Λ· IΑαλλαπόοϊας.

ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΜ Τ Η · E A A I I N I K H .  Γ Α Ο Σ Σ Η >

Η TW  « » , » „  ,|, τ ί (  Τ ί/να( χ ιι. S lfe ij( ! !
αυτήν οι πέντε ιδεαι τής « ί,θ η τ ικ ή ς , ή „ ι  ένότης (κανο- 
νικοτης), καθαροτης (ευκρίνεια), αλήθεια (ένάογει«> I- 
ιλευθερια ^(πρωτοτυπία), τελειότης (πλοΰτοςϊ.

Η εύφωνία τής γραμματικής δεικνύει μέν τήν 
συγγενειαν της γλώσσης προς τήν μουσικήν, άλλά μόνον 
τ/ιν γενικήν^ προς τό καλόν τάσιν τής γλώσσης έξαγγέλ- 
λει Β(ίυ) και δτι υλικόν αυτής είναι ό ήχος, δμως τοΰτο 
θα ηρμοσε μάλλον εις τήν μουσικήν, ή αναλογία £·νχι 
«πιστημονικώτερος όρος/ διότι ίσοδυναμεϊ περίπου προς 
' Ή ™  * * [  σπθυδαιότατον νόμον τής ένότητος, 
αλλ ηόυνατο καλλιον νά ονομασθή εύοτομ ία  διά νά δει- 
κνυη την ομοιόμορφον διάρθρωσιν τών φθόγγων ήτις 
προδίδει και τας αγνώστους γλώσσας άπό τών άγροικο- 
τερων λαρυγγόφωνων με'χρ^τών εύγενεστέρων. ή ά ν*- 
λογια είναι ο μόνος ευνοηθείς νόμος ύπό τής σημερινής
γλωσσ«κης ,  κχ . δ(ά τοΰτο „  ώ *
πολλάκις: εις ξένον έδαφος, ένομίσθη δέ δτι θά δυνηθή 
εις το μέλλον αυτη καί μόνη νά έξηγήση πάντα  τά  άνε- 
ξηγητα φαινόμενα τής γλώσσης.

’Αλλ’αί μέγισται μεταβολαί εις τόν λεξικόν πλούτον
προέρχονται εκ τής απαρατήρητου εύκρινείας καί έναρ- 
γειας. r

Κατά τους νόμους τούτους έκαστη λέξις τρέπει νά ένη 
διακριτικόν ήχον καί εκφραστικόν του πράγματος, δ- 
ταν ένεκα των ευφωνικών μεταβολών άποτο’'βε- 
τα ι καί καταντά αηχος καί άση/.ος, ή συνταυτ- 'V z- 
κ α ισ υγχ έετα ι πρός αλλ ας, είναι άνάγκη νά άν«νεωθή 
η ν αντικατασταθή . διά τοΰτο άνέκαθεν οί μουσικώτε- 
ροι φιλόλογοι κατακρίνουν τά  λεξείδια τό σφίν καί τό 
σφών καί τό μίν ήδέ τό νΐν, καί διά τοΰτο σήμερον μό
νον' άμουσοι ̂ σχολαστικοί μεταχειρίζονται τά  σύγχεόμενα 
πρός αλλα δςη) ώς 7) ης καί μάλιστα εις σύνταξιν δυσ- 
όιακριτον, ενφ δι ευκρίνειαν έγιναν καί τό πάλαι τό ήμαι 
καθημαι τό̂  ες άφες, τό ΐημι άφίημ ι, καί έχάθη τό όαη- 
ρικον η ( 6φη) ^Ικτός τών συντακτικώς 'εύδιακρίτων 
V d κτλ. και σήμερον τά  ό'στις ή τ ις ’ καθώς κτλ.

ατελεια τής γλωσσολογίας δύναται ν ’ άποδεινθή 
καλλιστα εις την ερμηνείαν τών νεωτέρων τύπων τ^ς

λέξεως σκιά. ή σκιά προφερομε'νη κατά κανονικήν συνίζη- 
σιν έπλησίασε νά όμοιάση τήν συγκοπεϊσαν συκήν (σ ’κ εά '. 
ή συκή λοιπόν καί ή σκιά της, δύο πλησιέστατα ονό
ματα έπεσκιασαν ά'λληλα, καί ήτο άνάγκη νά υποχώ
ρηση ή αραχνοΰφαντος σκιά, διότι|ή συκή με'νει πάντοτε 
εις τήν θεσιν της. έδώ λοιπόν ή ευκρίνεια παρίστατα ι 
ώς ή κινοΰσα α ιτ ία  τής μεταβολής, αύτη δε ήδύνατο νά 
γίντ, κατά τινα  οίονδήποτε τρόπον άνάλογον ελληνικόν 
δχι βεβαίως ξε'νον καί άκανόνιστον. γενικός ιδεώδης τύπος 
τής κανονικότητος είναι ώς έν τή ’Ιταλική γλώσση ό ευ- 
φωνος δυΰν.Ι.Ιαβιΰμοί. (διπλούς εις τά  σύνθετα κατά τό εύ- 
σύνθετον τοΰ Άριστοτε'λους χρονοτρ ιβώ),  καί εις μέν τήν 
άρχαίαν επικρατεί τό ιαμβικόν σχήμα ώς παρετήρησαν 
οί μετρικοί, εις δέ τήν νεωτε'ραν τό τροχαϊκόν κατά τήν 
δαιμονίαν παρατήρησή τοΰ άποθανόντος Σεμτε'λου. οΰτω 
κάλλισται λε'ςεις σήμερον είνα ι, μήλα, μέλι, γάλα , ψωμί, 
τυρ ί, χαρά, χώρα, πόδι, μύτη, μ άτι, χώμα, νερό καί 
οχι πΰρ, σκώρ, πούς, χοΰς, ρίς, τ ις . Ή  πολυσύμφωνος 
λοιπόν καί μονοσύλλαβος*) σκίά^κατ'’ άνάγκην Ιπρεπε νά 
έλαφρυνθή δ ι’ ενός φωνήεντος εις τήν άρχήν (όγλήγορα) 
καί τό μέν ούσκιά καί έσκ’ ά είναι κακόφωνα καί ξενικά, 
τό δε άσκιά σημαίνει άσκούς. ΰπελοίπονται ώς μόνα δυ
νατά  τό όσκιά καί ίσκιά. τό πρώτον πληροί τόν νόμον 
τής ποικιλίας, άλλά τό δεύτερον διά τοΰ σκοτεινού, εί
ναι έναργε'στερον καί άληθε'στερον. άφοΰ λοιπόν προσε- 
τε'θη τό ι εις τήν άρχήν (ισκιώματα) ήλθε ό σύντροφος 
ήλιος ρνά έξομοιώστ, τήν άχώριστον λέξιν. τό τελευ- 
ταΐον τοΰτο είναι αναλογία βεβαίως δχι τυφλόπτωτος, 
άλλά άναγκαιοτάτη καί άναπόδρα,στος (ή γραφή ήσκιος 
είναι εσφαλμένη κατά τά  άνωτέρω). έδώ πρώτος νόμος 
ήτο ή ευκρίνεια (διάκρισις), ό'στις έπέφερε μεταβολήν εις 
τάς συμπεσούσας λέξεις νικώ καί ν ικώ , χρηστών καί χρη
στών άφυών καί αφυών, πύστις καί π ίστις, πυγή καί 
πηγή , ρυτός καί ρητός, λοιμός καί λιμός, (οί όποιοι έπο- 
λε'μησαν εις®τύν πελοποννησιακόν πόλεμον) κτλ.

Ή  ένάργεια αναγεννά τάς λέξεις έτυμολογικώς. δέν 
πρόκειται ένταΰθα περί τής ιστορικής έτυμολογίας, άλλά 
περί τής μουσικής, ήτις είναι πολλάκις παρετυμολογία 
(folksetymologie). πρώτιστος καλλιτέχνης αυτής είναι 
ό Όμηροςμέ τάς μιμητικάς λεγομένας αρμονίας), πρώτι
στη δέ καί θαυμασιωτάτη θεωρητική πραγματεία ό Κρα- 
τύλος τοΰ μουσικωτάτου Πλάτωνος, ό'στις ήκουε τόν Διό
νυσον ώς Διδοίνυσον καί τόν "Αρη ώς άρρενα καί άνδρεϊον 
καί τήν άλήθειαν ώς λείαν καί θείαν.

Διά τοΰτο σήμερον δικαίως ή ποιησις εγκολπώνεται 
ώς άληθεστε'ρας απομιμήσεις τάς φωνάς. κικιρίηκ, μιαου- 
ρίζει, τσιρτσιοίζει, σφυρίζει (ώς άληθεστερον τοΰ συρί- 
ζει), ουρλιάζει, χ ιλ ιμ ιντρ ίζει, καί ώς εναργέστερα έτυ
μολογικώς τ ά ’ ί'φεγγάρι, φώσφωρα (πυρεία;) καρδιοχτύπι, 
χαμόγελο, αστροπελέκι.

Τό ιδανικόν τής εύκρινείας είναι ή έπανορθωτική άκε- 
ραιότης’Γτών λέξεων, ήτις ένεκα τοΰ πολλαπλασιασμού 
τών λέξεων ολιγοστεύει τά τυπικόν καί άπειλεΐ νά με- 
ταβάλη εις άκλίτους τής νεωτέρας γλώσσας ώς τήν αγ
γλικήν. πάσα παραμορφωτική μεταβολή άποδοκιμά- 
ζετα ι. ίδ ίω ς’δέ ήρχισαν παλαιόθεν νά άποφεύγωνταΛ αί 
αυξήσεις καί οί αναδιπλασιασμοί, τόν οίνωμένον δέν έλε- 
γον ώνομένον διά νά μή προσβάλλουν τόν διασκεδαστι- 
κόν ώς δνον, κακώς δέ οί Ιρασμιακοί διορθώνουν εις 
ώνομένον. δμως σήμερον δέν είναι ανεκτά τό διώκει 
(διώκει) τό καγώ (νά καγώ καώ) κτλ , οί δέ μουσικώτε- 
ροι συγγραφείς καί ποιηταί τροποποιοΰσι πολλάκις τάς 
εκφράσεις διά νά μεταχειρισθώσι τάς λέξεις εις τόν γνω - 
ριμώτερον καί άκραιφνέστερον τ ύ π ο ν  άντί τοΰ διώκει

ήτο διοικητής, άντί τοϋ ύπισχνοΰμαι δίδω ΰπόσχείιν, 
άντί τοΰ κατάσχω ή κατέχω (αδόκιμα και τά  δύο) κά- 
μνω κατάσχεσιν κτλ . δχι νόες άλλά ουτε νοϊ (νέοι).

Δ ιά τοΰτο πολλάκις έπανερχόμεθα εις παλαιοτε'ρους 
τύπους πλέεις ό'χι (πλεϊς). είναι όμως έσφαλμένον δτι 
πλουτίζοντες τήν γλώσσαν πρέπει νά λαμβάνωμεν πάντο
τε άμεταβλήτους τάς λέξεις,άφοΰ δέν δύνανται νά ά να - 
γεννηθοΰν πολλάκις διότι ξενίζουν ώς βαρβαρικαί και 
κατά  Π λάτωνα ή παλα ιά  ελληνική τής νϋν βαρβαρικής 
οΰδέν διαφέρει, ιδίως δμως άποτυγχάνει ή επαναφορά 
τύπω ν σχολαστικών, διότι οΰτω δέν δύναται r a  ό ιορβώ -  
τα ι  ( !)  ή γλώσσα.

Διότι όλη ή Ε λληνική  γλώσσα είναι σενεχές καλλιτέ
χνημα τοΰ όποιου σταθμοί μέν είναι αί κλασικαι εποχαι, 
τέρμα δμως τά  ιδεώδη διά τά  όποια έπιπόνως εργάζον
τα ι οί έκτος τών σχολείων συγγραφείς καί πο ιηται τών 
τελευταίων ιδίως χρόνων, οί όποιοι τείνουν μέν πρός τό 
δημώδες τυπικόν τής γλώσσης, άλλά παραλαμβάνουν εκ 
τής άρχαίας παν δτι έπιτρέπει ή καλλαισθησία.

Κ . Ζ ά ι ιπ α ς  (δ. φ .)

Σ Τ Ι Χ Ο Ι
’Ejyi τ φ  έ κ δ ό ΐ ίε ι  τ ώ ν  « Κ ε λ α δ η μ ά τ ω ν »  π ο ι η τ ρ ί α ς  

Δ ο ς  Μ. Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Λ Ο Τ

Έ π έτα ς ’ άπ ' τό Βόσπορο κ ’ είναι έδώ τ ’ αηδόνι,
Ποΰ μέ τά «Κελαδήματα» τούς πόνους βαλσαμόνει.
Καί τά λιθάρια τώρα ’δώ τά έχει μαγεμένα 
Κ’ έμάγεψε ποΰ εύρέθηκα, τώρα έδώ, κ ' εμένα.
"Αλλοτε εις τό Βόσπορο έμάγευε τή φύσι 
Μαγεύει τώρα c d d S e r e  ’Ανατολή καί Δύσι 
Καί ’ ξενυ/τα στά μνήματα κάπου έκεϊ κρυμμένο.
Καί κελαδεϊ καί κελαδεΐ, στενάζοντας θλιμμένο.

Έ ν ’Αθήναις τή  29 7]βρίου 1899.
Ά ν δ ο .  Γ . Ααλλαπόί>τας.

----------  ι —I I p Q f ^ ^ -----------

ιΟ Φ Ε ^ Λ ,Ι Ι ν Γ Ο Ι  Γ Ν Π Σ Ε Ι Σ

Δι α τ η ν  κ α τ α σ χ ε υη  r  των π .Ηνθαγθράχωγ  (B r ik e tts ) χρησιμο- 
ποιοΰσι πασαν καύσιμον ύλην (συνήθως υπολείμματα άλλων βιομη
χανιών),ήν αναμιγνύουσι μετά πίσσης,ασφάλτου,ζωικών καί φυτικών 
λιπών, χαλασμένου αλεύρου μιγνυομένου μετ’ ολίγης ασβέστου καί 
ζεομένου μεθ’ ύδατος πρός αποτέλεσιν κολλώδους μάζης, διαλυμά
των σάπωνος, ψαροκόλλας, ασβεστίου γάλακτος, γύψου, ύδρουάλου, 
μαγνησιακοΰ σιμέντου, πίσσης καί ελαίων λιθανθράκων. 'II καλ- 
λίστη μέθοδος πρός απόκτσσιν πυκνών καί ευμόρφων πλίνθων εινε 
ή κατεργασία τής καυσίμου ύλης διά ΰδρατμοΰ καί καταλλήλων 
πιεστηρίων.

Ke ' nC [ l e J a r n c  προι ,γ ρ αφ ήν  — ΙΙοτάσσα 10 γραμ., θειϊκόν όςύ 
μετά βιολανιλίνης 10 γραμ., χοπάϊον 10 γρ ., ^όρα; 10 γρ. Ά ν α -  
μίξα-ε τάς ουσίας ταύτας καί μεταβάλετε αΰτάς εις κόνιν, τήν 
οποίαν διαφυλάςατε εις δοχεϊον καλώς πωματιζόμενον ‘II κόνις 
αΰτη εΙνε διαλυτή έν ΰδατι, παρέχει δέ μελάνην καλλίστης ποιό- 
τητος.

Σνμ, παθη ζ ι χα Ι  j i eUar ai  — Διαλύομεν διχλωριοκοβάλτ ιον εις 
ύδωρ' τό διάλυμα εινε ύπέρυθρον σχεδόν άχρουν. *Αν γράψωμεν 
δ ι’ αύτοΰ οί χαρακτήρες είνε αφανείς, έμφανίζονται δέ κυανοί άμα 
θερμάνομεν. Ομοίως χρησιμοποιοΰνται διαλύματα νιτρικοΰ κοβάλ
τιου καί όξεικοΰ κοβαλτίου μ εθ ’ αλατος ή διχλωριοκοβαλτίου μετά 
τριχλωριοσιδήρου. Επίσης άλατα Νικελίου. Διά διαλύματος όξει- 
κοΰ μολύβδου ή νιτρικοΰ βισμουθίου λαμβάνομεν αφανή γραφήν 
καθισταμένην μελανήν δι’ έκθέσεως εις ατμούς ΰδοοθείου. Δ ι’ 
αραιοΰ θειίκοΰ σιδήρου λαμβάνομεν άφανείς χαρακτήοας, ο'ίτινες 
γίνονται μελανοί διά διαλύματος τανίνης καί κυανοί διά σιδηοο- 
κυανοκαλίου. Δια θειϊκοΰ οξέος ή νιτρικοΰ όξέως όποΰ λεμονιού ή 
αραιοτάτου διαλύματος νιτρικοΰ αργύρου λαμβάνομεν γραφήν αφανή 
καθισταμένην μελανήν καί φ^νεράν διά θερμάνσεως.
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ποΟουμένου, αϋτη είνε ή παραμυθοΰσα αύτόν.

Ή  όρθή έκ παίδων ανατροφή διδάσκει καί τοΰ πλούτ&υ τήν 
ορθήν χρήσιν καί τής πενία ; τήν έντιμον θεραπείαν καί τήν φιλό
σοφον υπομονήν.

Ψ
Ό  συρμός ανοίγει τους οφθαλμούς τής γυναικός εϊς τήν πολυ

τέλειαν, ενώ δυστυχώς κλείει αυτους εις τό λαμπρόν α.ώς τοΰ λο
γικού.

Τ
"Οστις άσχολεϊται νά άναγινώσκη ή νά λαλή τών σοφών τά πα

ραγγέλματα, τά έντυπόνει επομένως καί εις τήν ψυχήν του ή του
λάχιστον έντρέπεται νά τά παραβή.

Ψ
'Γπάρ^ουσι πολλά πράγματα μή προξενοΰντα εΰ^αρί στησιν καί 

άποδοκιμαζόμενα παρά τΰ ν  πολλών, άτινα ομως φαίνονται ήμ ϊν 
τά ωραιότερα και μάλλον επ ιτυχή , διότι άρεσκόμεθα εις αυτά.

Τ
Μόνη ή προσωπική αξία, ώμολογημένη και θετική , δύναταί 

ν ’άναπληρώση τήν κα τα γω γή ν άγωγή ατελής, ά λλ ’ έπ ιτετηδευ- 
μένη, χρησιμεύουσα μόνον πρός έξαπάτησιν, δέν έπαρκεΐ, και οταν 
ετι ύπό τοΰ πλούτου συνοδεύηται.

Οί καλοί ή κακοί λόγοι λέγονται καθ ’ ύπαγόρευσιν τών οφθαλ
μών, ένώ αί καλαί ή κακαί πράξεις πράττονται μόνον καθ’ ϋπαγό- 
ρευσιν τής καρδιας.

■3F

Οΰδείς δύναταί νά προφυλαχθή εκ τής συκοφαντίας καν ετι είνε 
αγγέλου αγνότερος.

'Η  άγαθοποιία καί ή ευεργεσία εϊσίν θεία δωοήματα. Οί αγα
θοποιοί καί οί εϋεργέται πέμπονται παρά τοΰ Θεοΰ. "Οταν ό Θεός 
θέλη νά βελτιώση κοινωνίαν τινά, πέμπει αγαθοποιούς καί εύεργέ- 
τας ανθρώπους.

Ψ
'Η μεν άγαθοποιία, ώς καί ή ευεργεσία, αποβλέπει τό καλόν 

εις πολλούς ανθρώπους. Ή  ελεημοσύνη αποβλέπει εις πρόσωπά 
τινα . Ό  έλεήμων λοιπόν δεν είνε κυρίως αγαθοποιός. Ή  ελεημοσύνη 
γίνεται ΰλικώς εις πρόσωπα, χαι  παρέρχεται καί λησμονεϊται διά 
τοΰ χρόνου. *Η άγαθοποιία ομως διατηρείται α ιωνίως, οταν άπο- 
βλέπη εις πλείστους ή εις ολόκληρον κοινωνίαν.

Ψ
Οί αρχαίοι δεν έθεώρουν τήν ελεημοσύνην ώς σημαντικήν άρε— 

τήν. Μόνον ό ’Ιησούς Χριστός έδίδαξε ταύτην ώς θείαν εντολήν.
Ψ

Τό πνεΰμα αποτελοΰσιν αί ίδέαΓ αύται πρέπει νά έγ^αράττων- 
ται έκφραζόμεναι έπί τής ύλης, οπερ άποτελεϊ τήν γραφήν έν τή 
γραφή διαιωνίζονται καί εκ ταύτης άνακαινοΰνται έν τώ  έγκεφάλω 
II διαδοχική γραφή άπό γενεάς εις γενεάν φέρει τήν αιωνιότητα 

τοΰ πνεύματος.
Τ

Τό πνεΰμα διαιωνίζεται διά τής διαδοχικής γραφής' ή διαδο- 
7 1Χή γρα^η γίνεται οταν αί ίδέαι ένδιαφέρωτι τήν ευδαιμονίαν τών 
κοινωνιών. Ή  ευδαιμονία τών κοινωνιών κεΐται έν τώ  ά γ α π α ι ε  
aUJ i j J nv c  έν τώ ο, συ μ ι σ έ ΐ ς  ί ι ε ρω  μ η  π ο ί η σ η ς  καί έν τώ  ε ι ρήν η  
πΐ ί σ ι

Πάντα τά κοινωφελή ’έργα πρός ταΰτα βασίζονται. Πάντα τά 
παγκόσμια ρητά πρός ταΰτα διδάσκουσι.

Ψ

Τό ανθρώπινον πνεΰμα έπί τής ύλης φαίνεται, άνευ ταύτης τό 
πνεΰμα ου καταφανές γ ίγνετα ι.

Ψ
Ή  καλή και αγαθή καροια επηρεάζει πολύ τήν σωματικήν κα- 

ταστασιν, παράγει καλάς διαθεσεις πρός τό εΰποιείν καί άγαθοποιείν 
κοινωφελώς, αυτη θαμάζει τόν φθόνον, περιορίζει τήν κακίαν, καί 
βλαστάνει εύγενή αισθήματα.

Ψ
"Οταν γράφης μή έμβάπτης τήν γραφίδα εν τώ  /ρώματι τής 

κακής καρδίας. "Οταν πράττης μήν άκούης τήν φωνήν τής κακής 
καρδιας. Έ μβαφε τήν γραφίδα έν τή  καλή καρδία* καί πράττε κατά 
την φωνήν τοΰ όρθοΰ λόγου.

Τήν 17 'Οκτωβρίου κηρύσσεται ή έναρξις τής διαρκούς καλ
λιτεχνικής έκθέσεως τής «'Ε ταιρίας τών Φ ιλοτέχνων». Τριά
κοντα καλλιτέ^ναι έδήλωσαν οτι θα συμμετάσ/ουν τής έκθέ
σεως. Ε π ίση ς ήρξατο λειτουργοΰν τό πλουσκότατον Ά να γ νω - 
στήριον τής αυτής εταιρείας,'.ήτις μεγάλως'προοδεύει.

— ‘Ο μέγας ’Ιταλός ποιητης Λεοπάρδης έξέδωκέ ποτε και μίαν 
ποιητικήν Α νθολογίαν, αλλ’ έκ μετριοφροσύνης δ άνθρωπος δέν 
έδημοσίευσεν έν αύτή τίποτε ΐδικόν του. Τί κουτός ποΰ ήτο ό 
Λεοπάρδης. Δέν έφοβήθη μήπως λησμονηθή. 'Ο προνοητικός 
ομως 'Έ λλην τής Λαϊκής ’Ανθολογίας κ Ταγκόπουλος έξησφά- 
λισε τήν άθανασίαν καί τήν δόξαν μεγάλου ποιητοΰ, άφοΰ κατέ
λαβε τοσας σελίδας έν αυτή.

— Μ a Γ Ζ Ο. Έξεδόθη εσχάτως έν Κατάνη ύ π ’ αυτόν τόν τ ί
τλον δεκαπενθήμερον περιοδικόν μετά περισσής καλλιτεχνίας 
καί ποικίλης καί πλούσιας ΰλης. Εϋχόμεθα εις τοΰτο πρόοδον 
καί μακροβιότητα.

— I r i d e  Μ a  m e Γ t|i n a  Ε ίναι ό τίτλος περιοδικού έκ- 
διδομένου άπό ένδεκαετιας ?έν Μεσσήνη τής ’Ιταλίας υπό τοΰ κ. 
F . I. G uifre. Τό κάλλιστον τοΰτο περιοδικόν συνιστώμεν.

— II  R  i n a S e ’ i m e β t Ο. "Ετερον φιλολογικόν καί κοινω
νικόν περιοδικόν ήρξατο έκδιδόμενον έν C aserta  τής ’ Ιταλίας 
παρά τής άξιολόγου κυρίας Μαρίας C . V ettere. Τό συνιστώμεν 
καί ημείς θερμώς.
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