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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ'

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'·

ΠΕΡΙ

.ΜΑΓΕΙΑΣ και ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ1.

1 Τέλος. Τδε τεύχος ΑΑΖ.

'II μαγεία έν 'Ρώμη χαΐ τψ 'Ρωμαϊχω Κρατεί

Ααμβάνων τις ύπ’ όψει τήν πίστιν ήν είχον εις 
τούς άστρολόγους έν ταϊς αύλαΐς τών Αύτοκρατόρων, 
άπορεϊ ϊσως βλέπων ε’ίς τινας περιστάσεις απαγορεύ
σεις αύστηράς καί ποινάς σκληράς κατ’ αύτών. Κατά 
το έτος 721 άπό κτ. Ρώμης ύπό τήν τριανδρίαν τού 
Όκταβίου, ’Αντωνίου καί Λεπίδου άπέβαλον έκ τής 
αιώνιας πόλεως τούς άστρολόγους καί μάγους· ό 
Μαικήνας, απευθυνόμενος πρός τόν Αύγουστον έλεγε. 
«Τιμάτε πάντοτε καί πανταχού τούς θεούς κατά 
»τά είθισμένα έν τφ Κράτει καί αναγκάζετε τούς 
«άλλους νά τούς τιμώσιν έπίσης. Τιμωρείτε διά 3α- 
»σάνων τούς ήγέτας θρησκειών ξένων ού μόνον έκ 
«σεβασμού πρός τούς θεούς, άλλά καί διότι οί είς- 
«άγοντες ξένας θεότητας άναγκάζουσι πολλούς ν’ ά- 
«κολουθώσι ζένους νόμους ένθεν παράγονται αί έπιορ- 
»κίαι, αί μυστικαί έταιρίαι, αίτινες είσι λίαν έπι- 
«βλαβεΐς διά τήν κυβέρνησιν ενός μόνου· οΰτω δέν 
»θ’ άνεχθήτε τινά περιφρονούντα τούς θεούς καί κα- 
«ταγινόμενον είς τήν μαγείαν». Πιστός είς τάς συμ- 
βουλάς τού Μαικήνα ό Αύγουστος, διέταξε τήν άνα- 
ζήτησιν όλων τών μαγικών βιβλίων fatidici libri 
Ελληνικών καί λατινικών καί έκαυσεν έκ τούτων 
ύπέρ τάς δύο χιλιάδας.

Ό Τιβέριος άπηγόρευσε τήν μυστικήν καί ιδιαιτέ
ραν οίωνοσκοπίαν καί ύπό τήν βασιλείαν του βούλευ
μα τής Συγκλήτου έξεδίωξεν έκ τής Ρώμης όλους 
τούς μάγους καί άστρολόγους. Εις τούτων όνόματι 
Πιτουάνιος ■ κατεκρημνίσθη έκ τού Καπιτωλίου καί 
έτερος, όνόματι Μάρκος έτιμωρήθη κατά τό άρχαΐον 
έθιμον more prisco έκτος τής πύλης Έσκουϊλίνης. 
Μήτοι ή δεισιδαιμονία κατελάμβανε τούς αύτοκράτο- 
ρας είς στιγμάς έξάψεων ; Μήπως τά διατάγματα 
ταύτα έξεδόθησαν έν στιγμαΐς φωτειναϊς; Ούδαμώς. 
Οί κύριοι τού κράτους έπίστευον είς τήν άστρολογι- 
κήν μαντείαν, άλλά τήν χρήσίν της ήθελαν άποκλει- 
στικήν δι’ εαυτούς. Έπεθύμουν ούτοι νά γνωρίζωσι τό 
μέλλον, άλλ’ οί ύπήκοοί των νά τό άγνοώσι. ‘Ο Νε
ρών είς ούδένα έπέτρεπε τήν σπουδήν τής φιλοσο
φίας, λέγων ότι ή σπουδή αΰτη έφαίνετο πράγμα
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ματαιον καί κοϋφον, δπερ μετεχειρίζοντο ώς άφορ- 
μήν δπως μαντεύωσι τά μέλλοντα. Ύπό τήν βασι
λείαν του μάλιστα τινες τών φιλοσόφων κατηγορή- 
θησαν ώς έξασκούντες τήν μαντικήν τέχνην. Ό έκ 
Βαβυλώνος Μουσώνιος έφυλακίσθη διά τοΰτο. Τίτο 
επικίνδυνον πράγματι οί πολίται νά δύνωνται ν’άνα- 
γινώσκωσιν έν τοϊς άστράσι τήν τέχνην ήτις έπεφυ- 
λάσσετο είς τούς άρχοντάς των. Πολλοί, οίτινες έ
κλιναν τήν κεφαλήν, διότι έσυλλογίζοντο δτι ή έπο- 
χή τής άπελευθερώσεώς των ήτο άπομεμακρυσμένη, 
άν εγίνωσκον τήν προπαρασκευαζομένην μεταβολήν 
θά έπερίμενον άγερώχως καλλιτέραν έποχήν. Έπει
τα πιθανόν ύπό περιέργειας ωθούμενοι νά έπεθύμουν 
ν’ άνακαλύψωσι πότε καί πώς θ’ άπέθνησκεν ό αύτο- 
κράτωρ· ζητήματα άδιάκριτα, ών αί άπαντήσεις 
ήσαν συνομωσίαι καί κακουργήματα· τούτο ίδίφς 
έφοβούντο οί άρχηγοί τού κράτους. Ό Τιβέριος με
τέβη είς Ρόδον παρά τινι διασήμω μάντει, δπως μά- 
θ·/) τούς κανόνας τής άστρολογίας· προσωκειώθη τόν 
περιώνυμον άστρολόγον Θρασύλλον, ούτινος έδοκί- 
μασε τήν μαντικήν έπιστήμην διά τίνος άστειότη- 
τος εξ εκείνων αίτινες έρχονται μ^'ναι είς τό πνεύμα 
τυράννου. Ό αύτός Τιβέριος έθανάτωσε πολλούς κα
τηγορουμένους διότι έξήτασαν τό ώροσκόπιόν των 
δπως μάθωσι τίνα άζιώματα έπεφυλάσσοντο αύτοϊς, 
έν ώ μυστικώς ό ίδιος έξήταζε τό ώροσκόπιον τών 
μάλλον σημαινόντων δπως άνακαλύψη άν παρ’ αύ
τοϊς δέν θά είχεν άντιπάλους. Ό Σεπτήμιος Σεβήρος 
ολίγου δεϊν άπέτινε διά τής κεφαλής του τήν δεισι- 
δαίμονα περιέργειαν ήτις ώδήγει παρά τοϊς άστρολό- 
γοις τούς φιλοδόξους τής έποχής του. ’Ενωρίς έπί- 
στευσε τάς προρρήσεις των καί τούς συνεβουλεύετο 
διά σπουδαίας πράξεις. Άπολέσας τήν σύζυγόν του 
καί σκεπτόμενος νά συνάψν) δεύτερον γάμον, συνε- 
βουλεύθη τό ώροσκόπιον τών έκ καλών οικογενειών 
νεανίδων, αίτινες ήσαν ώραϊαι γάμου. Πάντα τά γε- 
νεθλιακά θέματα άτινα κατέτασσε διά τών κανόνων 
τής άστρολογίας ολίγον τόν ένεθάρρυνον. Έμαθεν 
έπί τέλους δτι ύπήρχεν έν Συρία νέα, είς ήν οί Χαλ- 
δαϊοι προεϊπον δτι θά είχε σύζυγον βασιλέα. Ό Σε
βήρος ήτο άπλούς ύπατικός έπίτροπος· έσπευσε νά 
τήν ζητήσν) είς γάμον καί τήν έλαβε σύζυγον ή ύπό 
τοιοΰτον εύτυχή άστέρα γεννηθεϊσα έκαλεΐτο Ιουλία, 
άλλ’ ήτο πράγματι ό έστεμμένος σύζυγος δν οί άστέ- 
ρ·ς ύπέσχοντο τή νέα Σύριγ ; Δέν ήτο δυνατόν vi
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τον άντικαταστήσ'/) άλλο; παρ’ αύτη καί νά λάβη τό 
τόσον ποθούμενον στέμμα. Ή σκέψις αΰτη απασχό
λησε τόν Σεβήρον δστις, δπως απαλλαγή έκ τών άμ- 
φιβολιών, μετέβη είς Σικελίαν καί έξήτασε διάσημον 
άστρολόγον. Τό πράγμα περιήλθεν είς τάς άκοάς 
τοϋ Κομμόδου. Φαντασθήτω πάς τις την οργήν του, 
καί ή οργή τοϋ Κομμόδου ήτο λύσσα, μανία. Εύτυ- 
χώς δ Σεβήρος είχεν έν τή αύλή φίλους, οίτινες κα- 
τώρθωσαν ν’ απαλλάξου σι τόν άσύνετον φιλόδοξο ν, 
είς δν κατόπιν δ αθλητής Νάρκισσος έδωκε τήν άπάν- 
τησιν ήν έζήτησεν είς Σικελίαν δ Κομμόδο; άπε'θανε 
στραγγαλισθείς ύπό τούτου τή είσηγήσει τής Μαρκίας.

Ή μαντεία, ήτις άπέβλεπεν είς τόν Αύτοκρά- 
τορα έχαρακτηρίσθη έπί τέλους ώς έγκλημα καθο- 
σιώσεως. Αί αύστηρότητες έναντίον τής αδιάκριτου 
περιεργείας τής φιλοδοξίας, έλαβον έκτάσεις φοβε- 
ράς ύπό τούς πρώτους χριστιανούς αύτοκράτορας. 
Ύπό τόν Κωνστάντιον πολλοί άπευθυνθέντε; είς τά 
μαντεία δπως έρωτήσωσιν, έτιμωρήθησαν διά σκλη- 
ροτάτων βασάνων. 'Υπό τόν Ούάλεντα ή σκληρότης 
έδιπλασιάσθη. Παιλάδιός τις ύπήρξε τό όργανον τής 
φοβεράς ταύτης καταδιώξεως. Έκαστος ετρεχε τόν 
κίνδυνον νά καταγγελθώ ώς εχων σχέσεις μετά μάν
τεων οί έμπιστοί του είσέδυον είς τάς οικίας, ύπέ- 
βαλλον κρυφίως μαγικάς συνταγάς καί φίλτρα, άτινα 
κατόπιν έχρησίμευον ώς πειστήρια. Ό τρόμος ήτο 
τοιοϋτος έν ’Ανατολή, λέγει δ Άμμιανός Μαρκελΐνος, 
ώστε πλείστοι έκαυσαν τά βιβλία των, φοβούμενοι 
μήπως εύρεθή κατ’ αύτών αφορμή κατηγορίας έπί ιε
ροσυλία καί μαγεία.

Ή μαγεία συνεταιρίζετο πολλάκις πράγματι μέ τήν 
εφαρμογήν τής αστρολογίας πρός σχηματισμόν τής 
λεγομένης άστεροσκοπίας, επιστήμης, ής ή έφεύρεσις 
άπεδόθη βραδύτερον είς τούς Κάρας, άλλ’ οί Αύτο- 
κράτορες άνέτρεχον είς ταύτην μυστικώς, καθ’ & έ- 
πραξε καί Δίδιος δ Ίουλιανός. II χρήσις τών μαγι- 
κών ένώπιον τής κοινής γνώμης μετέβαλε τούς μάν
τεις είς ανθρώπους λίαν επικινδύνους διότι αί ένέρ- 
γειαί των σκοπόν είχον μάλλον τήν βλάβην έχθροϋ 
καί τήν ίκανοποίησιν μιάς ιδιοτέλειας, ή τήν διά- 
πραξιν ευεργετικού τίνος θαύματος. "Ενεκα τοϋ λό
γου τούτου συχνότατα άπηγγέλθησαν κατά τών 
μάγων ποιναί ή άνενεώθησαν αί προγενέστερον δρι- 
σθείσαι κατά τών ίεροσύλων διά τών δώδεκα πινά
κων. Ό Αύγουστος άπεδίωξε τούς γόηταςκαί τούς 
άστρολόγους. Ό Τιβέριος έξώρισεν έκ τής ’Ιταλίας 
πάντας τούς ένασχολουμένους είς τήν μαγείαν καί 
τέσσαρας χιλιάδας απελεύθερων διά τόν αύτόν λό
γον περιώρισεν έν τή νήσω τής Σαρδηνίας. Φαίνε
ται δμως δτι ή έξορία των δέν διήρκεσεν έπί πο- 
λύν χρόνον. Ύπό τόν Κλαύδιον τούς έξώρισαν πά
λιν «senatiis consultum airox et irritum» λέγει δ 
Τάκιτος. Ό Βιτέλλιος άνενέωσε τάς αύστηρότητας 
ταύτας. Ό Αύτοκράτωρ ούτος, δστις διά τήν μαν
τικήν τέχνην είχεν αποστροφήν, ήν τφ ύπέβαλον ά- 
ναμφιβολως οί ανωτέρω λόγοι, ώρισεν είς τούς άστρο
λόγους ώρισμένην έποχήν δπως έίέλθωσιν έκ τής ’Ι
ταλίας· ούτοι άπήντησαν δι’ είδοποιήσεως, δι ής 

διέταττον αύθαδώς τόν άρχοντα νά έγκαταλίπη προ
ηγουμένως τήν γήν καί περί τά τέλη τοϋ έτους δ Βι- 
τέλλιος έφονεύθη. Ό Ούεσπεσιανός άνενέωσε τήν ά- 
παγόρευσιν τοϋ νά πατήσωσι τδ ’Ιταλικόν έδαφος, 
έξαιρών μόνον τόν μαθηματικόν Βαρβίλλον, ό'ν διε- 
τήρει δπως συμβουλεύηται.

Ό άπαξ παοέχων τήν έμπιστοσύνην του είς τούς 
άγύρτας τούτους ήναγκάζετο ύπ’ αύτών νά δια- 
πράττη πάν άδίκημα* τοσούτον ή δεισιδαιμονία 
προέβη καί τό ηθικόν έξηχρειώθη ύπό τοϋ φόβου. 
Δέν θ’ άναφέρω τό παράδειγμα τοϋ Νέρωνος συμ- 
βουλευομένου τόν άστρολόγον Βαβίλλον καί φο- 
νεύοντα πάντας, ών αί προφητεϊαι τώ άνήγγελλον 
τήν ΰψωσιν. Ό Αύτοκράτωρ ούτος δέν είχεν άνά^- 
κην τής αστρολογίας δπως διαπράττη κακουργήμα
τα. Δέν θ’ άναφέρω έπίσης τόν Ήλιογάβαλον, μέγαν 
έρωτητήν τών μάγων, διότι παραφροσύνη αιματηρά 
ήλλοίωσε τάς φρένας του. Αύτός δ Μάρκος Αύρήλιος, 
άν πιστεύσωμεν τόν Καπιτωλϊνον, κατέστη ένοχος 
άπαισίας πράξεως συνέπεια εύπιστίας του ή τής προς 
τούς περί αύτόν άδυναμίας. Φαυστίνα ή σύζυγός του 
είδεν ημέραν τινά μονομάχον, ούτινος ή ώραιότης τή 
έπροξένησεν ένοχον έρωτα. Μάτην έπολέμησεν έπί 
πολύν χρόνον τό αίσθημα τούτο, δπερ άντί νά κατα- 
παύση ηϋξανεν ήναγκάσθη έπί τέλους νά τό ομολο
γήστε είς τόν σύζυγόν της ζητοϋντα φάρμακον δυνά- 
μενον νά έπαναφέρη τήν ειρήνην έν τή τεταραγμένη 
καοδία της. Ή φιλοσοφία τοϋ Μάρκου Αύρηλίου ήδυ- 
νάτει νά τό εΰρ*ρ. Άπεφάσισαν νά συμβουλευθώσι τούς 
Χαλδαίους, ικανούς περί τήν κατασκευήν φίλτρων, 
δυναμένων νά καταστρέψωσιν έρωτικάς έπιθυμίας· τό 
μέσον δπερ εύρον οί μάντεις ήτο άπλούστερον τοϋ ά- 
ναμενομένου παρά τής δυσκόλου έπστήμης των συν- 
εβούλευσαν τόν φόνον τοϋ μονομάχου* προσέθηκαν 
δτι ή Φαυστίνα έπρεπε νά χρισθή διά τοϋ αίματος 
τοϋ θύματος* ή συμβουλή έξετελέσθη· δ άθώος ά- 
θλητής έφονεύθη καί ή Αύτοκράτειρα δέν έλησμόνη- 
σεν έκτοτε τόν σύζυγόν της* τό αίμα δπερ έχύθη έπ’ 
αύτής έπηύξησε βεβαίως τήν φρίκην, ήν ήσθάνε- 
το ένεκα τοϋ πρός τόν φονευθέντα πάθους. Τοιαύτη 
ή άφήγησις τοϋ βιογράφου τοϋ Μάρκου Αύρηλίου. 
Διηγήθη πλήρη τήν ιστορίαν ή ή Φαυστίνα ήθέλησε 
νά έκδικηθή περιφρόνησίν τινα τοϋ μονομάχου ; ’Αμ
φιβάλλω* τοσαύτη άρετή παρά τή Φαυστίνη μέ έκ- 
πλήττει. ’Αλλά, είτε άληθές είτε ψευδές ύποτεθή τό 
άνέκδοτον, άποδεικνύει τίνα ύπέθετον τήν έπιρροήν 
τών μυσαοών δεισιδαιμονιών τής έποχής έπί τής 
έναρετωτέρας ψυχής.

Καί έν τούτοις οί άστρολόγοι ούτοι, οί τόσον τυ- 
φλώς ύπακουόμενοι, έσφαλ7».ον πολλάκις καί ή επι
στήμη των άπεϊχεν άπό τοϋ νά θεωρήται αλάνθα
στος καί παρ’ αύτοΐς τοϊς κοινοΐς άνθρώποις. Αλλά 
διότι άγύρται μεταχειριζόμενοι τήν επιστήμην τών 
Χαλδαίων ώς πρόφασιν, καταχρώνται, πρέπει νά πα- 
ραδεχθωμεν δτι ή έπιστήμη αύτη ήτο ψευδής ; Τοι
αύτη ή είς τούς απίστους διδόμενη άπάντησις, καί 
δ Τάκιτος άναφέρων τό έπιχείρημα τούτο, άποδει- 
κνύει δτι καί μεγάλοι νόες ικανοποιούντο διά τοϋ 

συλλογισμού τούτου. Ό Αουκιανός έν τώ ψευδοπρο
φήτη του έσάρκασεν άναμφιβόλως τούς άγύρτας οίτι
νες έπώλουν συνταγάς, έρωτικά φίλτρα, φίλτρα πρός 
καταστροφήν έχθροϋ, πρός άνακάλυψιν θησαυρών ή 
κτήσιν κληρονομιών, άλλ’ άποκαλύπτων τούς δό- 
λους τούτους δέν άπεγόητευσεν ούτε τόν λαόν ούτε 
τούς έξέχοντας. ΙΙαρά τήν πρόοδον τών φώτων καί 
τοϋ πολιτισμού ή άστρολογία καί ιδία ή μαγεία διε- 
τήρησαν τό κράτος των. Ή τελευταία μάλιστα έλα
βε νέαν ίσχύν συνδεομένη μετά τής δαιμονολογικής 
διδασκαλίας, δι’ ής ή φιλοσοφία προσεπάθει ν’ άνα- 
νεώση καί μεταρρύθμιση τήν έκπνέουσαν πολυθείαν, 
καθ’ ά θά ίδωμεν έν τώ έπομένω κεφαλαίω.

'Η μαγεία έν Νεοπλατωνική Σχολ^.

ΤΙ Πλατωνική φιλοσοφία άνέλαβε τήν έντελή με- 
ταμόρφωσιν τής παλαιάς Ελληνικής πολυθείας. Έ- 
χουσα καθαρωτέραν γνώσιν τής θεότητος ύποκατέ- 
στησαν είς τήν άλληγορικήν φυσικήν φιλοσοφίαν πλα- 
σθεΐσαν ύπό τών ποιητών, ήτις έθεωρεΐτο ώς θεολο
γία, σύστημα πλήρες θεογονίας, βασιζόμενον έν μέρει 
έπί τής δαιμονολογίας. Οί νεοπλατωνικοί, οίτινες 
άνέπτυσσον τάς έν τοίς συγγράμμασι τοϋ Πλάτωνος 
έμπεριεχομένας ήδη ιδέας, άπήλλαξαν τον Θεόν τοϋ 
κύκλου τών λοιπών θεοτήτων έν τώ μέσω τών ο
ποίων συνεχέετο καί μ.εταξυ τών οποίων διηροϋντο καί 
έπροσωποποιοϋντο αί διάφοροι ιδιότητες του* δπως 
μή διαρρήξωσι πάντα δεσμόν πρός τήν παράδοσιν
ήτις παρεΐχεν ίσχύν καί κύρος είς τήν Ελληνικήν θρη
σκείαν, παρεδέχθησαν μέρος τών έφευρεθέντων μύθων 
έπί τών θεών καί ηρώων, άλλ’ έζήγησαν αύτούς τή 
βοήθεια τής δαιμονολατρείας, ήτις έθετεν ύπό τό ύ- 
πέρτατον ”Ον ιεραρχίαν ύπερφυσικών δυνάμεων, αίτι- 
νες συμμετεΐχον ταύτοχρόνως καί κατά διαφόρους ά- 
ναλογίας τών τε θείων τελειοτήτων καί τών άνθρω- 
πίνων άδυναμιών. Πρός άποφργήν συγχίσεως μεταξύ
τοϋ Θεού καί τών κατωτέρων τούτων θεοτήτων, δ 
Πλάτων καί ή Σχολή ταίς έδωκαν τό δνομα τοϋ δαί
μονας, άποδιδόμενον τό πρώτον είς τήν θείαν έν γέ- 
νει ένέργειαν τήν θεωρουμένην ώς τήν διανέμουσαν τά 
άγαθά καί κακά. Έν άρχή, καθ’ ά βλέπει τις έν τώ 
Τΐσιοδω, αί δαίμονες ήσαν διά τούς Έλληνας αί ψυ
χαί τών τεθνεώτων, έξομοιούμεναι πρός θεότητας. 
Τό δνομα τούτο έδοθη 'κατόπιν είς τάς μεταξύ θεού 
καί άνθροίπων διαμέσους θεότητας, τάς άνεγνωρι- 
σμένας ύπό πάντων σχεδόν τών Ελλήνων φιλοσόφων 
άλλά καταληπτάς κατ' ιδιαίτερον τρόπον καί δρι- 
σθείσας μετά πλείονος ακρίβειας ύπό τοϋ Πυθαγόρου
καί Πλάτωνος. Έσυγχίσθησαν μετά τών χθονίων 
καί έφεστίων δαιμόνων καί τών δαιμόνιων τών Αα-
τίνων.

Ό άνθρωπος, μή δυνάμενος νά συλλάβη τήν ιδέαν 
ενός θεού άπειρου καί γενικού είμή διά γνώσεως άο- 
ρίστου καί άτελοϋς,. έπανεπαύετο έκουσίως είς τήν 
τών δαιμόνων, ούς τώ προσέφερ$ν ή θεία προσωπι- 
κότης ύπό άνθρωπίνους μορφάς. Τά άνώτερα ταύτα 
όντα τώ έφαίνοντο αναγκαία δπως σχηματίση δεσμόν 

στεοεωτε-
επετρε- 
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μεταςύ τών γήινων πλασμάτων καί τοϋ άνωτάτου 
αύτών δημιουργού. Ήσαν πρό τών οφθαλμών του οί 
λειτουργοί τοϋ θεού, οί έκτελεσταί τής θελήσεώς του, 
τά πνεύματα τά έπιφορτισμένα τήν έπιτήρησιν έπί 
τών θνητών ή τήν μεταφοράν τών παρακλήσεων καί 
εύχών μας είς τόν ούρανόν. Τούτων τά μέν ήσαν δαί
μονες άΛεζίχαχοι, καί άπέτρεπον τό κακόν, τά δέ .7ύ- 
clql καί έλυον τόν άνθρωπον έκ τών δυστυχιών του 
καί άλλα .τροΓρό.ταωό ή χα.Ια^ναϊον καί ένετρύφων 
είς τό αίμα καί τόν φόνον.

Ουτω, καίτοι βασίζοντες έπί θεμελίων
ρων τήν ιδέαν τής μονοθείας οί Πλατωνικοί 
πον τήν ΰπαρξιν πολυθείας δαιμονολογικής 
άνεφέρετο κα^’ αύτούς ή θρησκεία καί αί μυθολογικαί 
παραδόσεις. Ύποθέτοντες τό σύμπαν πεπληρωμένον 
ύπο δαιμόνων, ούς παρεδέχοντο ώς ψυχάς καί άρχάς 
πνευματικάς πασών τών ένεργειών καί τών φαινομέ
νων τής φύσεως, παρεδέχοντο κατ’ άκολουθίαν δτι ό 
άνθρωπος εύρίσκεται άκαταπαύστως είς σχέσεις πρός 
άγαθούς δαίμονας καί δτι είς τούτους οφείλει ν’ ά- 
πευθύνη τάς έπικλήσεις του, τάς θρησκευτικά; του 
τελετάς καί τάς παρακλήσεις του. Οί δαίμονες ήσαν 
κατώτεροι τών θεών ώς πρός τήν ίσχύν καί τήν άρε- 
τήν. Ή νέα Σχολή λοιπόν τού Πλάτωνος έφαντάσθη 
ιεραρχίαν πλήρη δαιμόνων, ένθα είσήγαγε μέρος τών 
θεοτήτων τής άρχαίας Ελληνικής θρησκείας ύπό 
νέαν έποψιν φιλοσοφικώτερον ειλημμένην* διέκρινε 
τούς άγαθούς τών κακών άναλόγως τού χαρακτήρος 
κατά τό μάλλον ή ήττον ηθικού τών μύθων δι’ ών 
περιέβαλλον τάς θεότητας ταύτας καταβιβασθείσας 
είς τήν θέσιν δευτερευόντων δαιμόνων καί παρεδέ- 
χθη είς τήν θεογονίαν ταύτην τήν Ελληνικήν λει
τουργίαν άναμεμιγμένην είς τελετάς ορφικκς καί ά- 
νατολικάς.

Τοιουτοτρόπως ή θρησκεία τή^ Ελλάδος καί αί 
τής Αίγύπτου, Φοινίκης, Μικράς ’Ασίας, ’Ασσυρίας 
καί Περσίας, αίτινες έτεινον είς τό νά συγχυθώσι καί 
συμμιχθώσι μετ’ έκείνης, κατέστησαν άπλαΐ δαιμο- 
νολογίαι. Ό Πλωτινος καίτοι παραδεχόμενος τήν ΰ- 
παρξιν τών δαιμόνων τούτων, δέν έπεθύμει νά τοΐς 
άποδίδωσι λατρείαν, άλλ’ οί άγνισμοί καί έξορκισμοί, 
ούς προεκάλει ή δαιμονολατρεία, κατέλαβαν μεγά
λην θέσιν έν τή λατρεία τών θεών. Παρά τώ Πορ- 
φυρίω ήδη ή πρός τήν δαιμονολογικήν λατρείαν τά
σι ς φαίνεται λίαν ζωηρά* κατάδηλος καθίσταται πα
ρά τώ Πρόκλω. Ή λατρεία έκτοτε συνίσταται είς σέ
βας, είς εύχαριστίας άποδιδομένας είς τούς άγαθούς 
δαίμονας, είς ικεσίας, είς έξόρκισμούς καί είς καθα
ρισμούς κατά τών κακών, τούτέστιν ή θρησκεία κα
τέστη μαγεία καί έκλήθη θεουργΐα ή ^εουργικ?} ά
ρετή. Τοιοϋτος ό χαρακτήρ τών θρησκευτικών δι
δασκαλιών παρά τοΐς τελευταίοι; άντιπροσώποις 
τή; νεοπλατωνικής σχολής. Αατρεΐαι ληφθεΐσαι έκ 
τών διαφόρων θρησκειών, ών ο συγκριτισμός ένηρ- 
γεϊτο ύπό τήν ένωτικήν έπιρροήν τού Ρωμαϊκού 
Κράτους, έχρησίμευσαν είς σύνθεσιν νέας λειτουργίας, 
ήτις κατ’ άκολουθίαν έσχε χαρακτήρα έξόχως δεισι- 
δαίμονα ύπομιμνήσκοντα ύπό πολλάς έπόψεις τά δόγ
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ματα τής Αίγυπτου καί Περσίας. Πάσαι αί άρχαιαι 
τελεταί της μαγείας έπανελήφθησαν καί ήνώθησαν 
είς την νεοπλατωνικήν δαιμονολογίαν οί φιλόσοφοι 
διέκρινον την θείαν ταύτην μαγείαν της προηγουμέ- 
νης τών κατωτέρων δαιμόνων έν ή εβλεπον μόνον 
ψεύδη καί γοητείαν. Νόες τολμηροί, καινοτόμοι καί 
ταύτοχρόνωζ έρασταί εμπαθείς τού παρελθόντος οί 
νεοπλατωνικοί, άποβάλλοντες παν δ,τι ύπηρχεν α
νήλικον καί άσυνάρτητον έν τή άρχαία μυθολογία, 
διετήρουν θρησκευτικός τάς άρχαίας ασκήσεις καί 
τάς έκ παραδόσεως τελετάς. Άναμφιβόλως η θεουρ- 
γία, καθ’ ά παρετήρησεν δ Vacherot, είχε βάσιν τινά 
λογικήν. Ή μαγεία, οίαν ένόει αύτήν ή νεοπλατωνι
κή σχολή, έβασίζετο έπί τών νόμων τής φύσεως, 
άλλ* ή φυσική αΰτη, έν ή δαιμονολογικαί άφηρημέναι 
ίδέαι ύποκαθίστων άδιακόπως τάς μηχανικάς καί φυ- 
σιολογικάς δυνάμεις, κατέληγεν έπί τέλους είς πε- 
ριωρισμένην δεισιδαιμονίαν, καθ’ ά άποδεικνύει ήμϊν 
τούτο ή ιστορία τού Αύτοκράτορος Ίουλιανου καί τών 
τελευταίων νεοπλατωνικών φιλοσόφων. *Εβλεπον 
πανταχού δαίμονας, δαιμόνια κεκρυμμένα, άτινα ε- 
πρεπε νάλατρεύωσιν ή έζευμενίζωσι καί προσπαθούντες 
ν* άναζωογονήσωσι το θρησκευτικόν αίσθημα, κατώρ- 
Οωνον μόνον νά έζεγείρωσι καί ένισχύωσι τήν δεισι
δαιμονίαν· έντεύθεν ή άνικανότης τής μεταρρυθμί- 
σεως, ήν έπεδίωκον.

Άλλ’ άν δέν ήδυνήθησαν νά δώσωσι ζωήν είς τήν 
άγωνιώσαν θρησκείαν, είσήγαγον έν τοϊς πνεύμασι 
τήν ιδέαν τού θαυμασίου καί τήν ένασχόλησιν είς το 
ύπερφυσικόν· ανύψωσαν τή/ μαγείαν είς τό ύψος δόγ
ματος, είς δ προσέθηκαν μέρος τής άρχαίας Ελλη
νικής θρησκείας. Ούτω δτε ή αύστηρότης τών νόμων 
κατεδίωκε τούς μάγους, ούτοι προέβαλλον ώς έπι- 
χείρημα, καθώς ό Άπουλήϊος, δτι ή καλούμενη μα
γεία ήτο αύτή ή Ελληνική θρησκεία καί αί έπωδαί, 
άς έφοβούντο τόσον, ήτο ή αγία καί νόμιμος σχέσις 
ή συνδέουσα διά τελετών ιερών τόν άνθρωπον πρός 
τούς θεούς. Οί νεοπλατωνικοί κατεδίκαζον τά ύπεο- 
φυσικά μέσα τά προωρισμένα νά έζαναγκάσωσι τούς 
κακούς δαίμονας δπως συνδράμωσιν είς τήν διάπραζιν 
άδικήματος, τήν ίκανοποίησιν ένοχου ιδιοτέλειας, 
καί τήν μαγείαν ταύτην έπολέμουν προσπαθούντες 
νά παραλύσωσι τ’ άποτελέσματά της διά τινων έπι- 
κλήσεων πρός τήν θείαν δύναμιν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ. ΚΟΝΤΟΥ 
ΓλωσσικαΙ παρατηρήσεις, άναφερόμεναι είς τήν νέαν 

‘Ελληνικήν γλώσσαν.
Έν ΆΟνί/αις, Άνίρε'ας Κοροριηλας, 1882, εις 8cv σελ. —593,
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ριθμους εφημερίδας καί βιβλία κινδυνεύει νά νομίση 
οτι πανταχού όιαδέδοται ή γλώσσα, έν ή γράφονται 
και δτι αύτής οί Έλληνες ποιούνται χρήσιν έν τώ 
καθ’ ήμεραν βίω. Καί δμως ούχ ούτως έχει. Ού μό

νον οί λόγιοι καί πεπαιδευμένοι άλλην γλώσσαν γρά- 
φουσι καί άλλην λαλούσιν, άλλά καί οί κοινοί τού 
ελληνικού λαού άνθρωποι δυσχερώς ένίοτε αντιλαμ
βάνονται ών άναγινώσκουσιν έφημερί&ων. Έως πότε 
ή ακαταστασία αΰτη ; Πότε καί πώς ή γλώσσα γε
νήσεται ομοιόμορφος ; 'II άπόκρισις λίαν δυσχερής. 
Έν τώ μεταζύ χρόνω τά πράγματα άκολουθήσουσι 
τή πορεία αύτών · νύν δμως ή τεχνητή έκείνη γλώσ
σα, ή σκοπούσα τήν άνάστασιν τής τού ΕενοφώντοςΤ 
ή κάν τής τού Εύαγγελίου, σκληρώς δοκιμάζεται ύπό 
πλείστων τών νεωτέρων συγγραφέων, ανεφάρμοστους 
νομιζόντων τάς άρχάς καί τούς γραμματικούς κανό
νας τής άρχαίας Ελληνικής. Άλλά διαπρεπείς σο
φοί έπειράθησαν ν’ άντιδράσωσι κατά τού άτοπου 
τούτου, αί άπόπειραι δμως αύται άπέβησαν μάταιαι. 
Τώ κυρίω Κόντω άπέκειτο ή αίσια διεζαγωγή τοιαύ- 
της έπιχειρήσεως.

Ό κύριος Κόντος εΐνε μαθητής τού κυρίου Κοβή- 
του. Τούτο λέγοντες τό παν λέγομεν, δτι δήλα δή 
βαθέως γινώσκει τήν άρχαίαν Ελληνικήν, δτι κατέ
χει πάσαν αύτής λεπτότητα καί πάσαν άπόχρωσιν 
καί δτι, εϊπερ τις άλλος, δύναται νά μεταρρύθμιση 
τήν νεωτέραν γλώσσαν, απαλλάσσω ν καί καθαιρών 
αύτήν τών έκ τής ιδιοτροπίας ή άγνοιας ένός έκά- 
στου παρειςάκτων σολοικισμών καί βαρβαρισμών. 
Άλλά πρός έπιτυχίαν τούτου, εΐνε άρά γε ανάγκη, ώς 
φαίνεται φρονών δ κύριος Κόντος, νά έζοστρακίση πάν
τα τά ύπάρχοντα, νά προγράψη πάντα νεωτερισμόν, 
ορθόν τε καί μή, ένι λόγω ν’άρζηται πάλιν έργου, λίαν 
ήδη προκεχωρηκότος ; ‘Ημείς δέν φρονούμεν οΰτω. 
Ανάγκη συνετής ένεργείας καί μετριότητος, βαθ
μιαίας είςαγωγής τής τάζεως είς τήν άταζίαν και 
έπαναγωγής τής χρήσεως τών τής λογικής άρχών. 
Ανάγκη εύχαρίστως νά ύποκύπτωσιν είς τά τού πα
ρελθόντος καί ώς οίον τε κάλλιον νά ώφεληθώσιν έκ 
τών περιστάσεων.

Δικαίως φημίζεται δ κύριος Κόντος καί μέγα δύ
ναται παρά τοϊς Άθήνησι παιδευομένοις νέοις. Άλ
λά δέν εΐνε φόβος μή οί μαθηταί, ύπεράγαν ζηλωταί 
γινόμενοι, ύπερβάλωσι τόν ύπό τού διδασκάλου δει- 
χθέντα σκοπόν καί πέσωσιν είς άντίθετον άκρον ; 
"Οπως ποτ’ άν ή, τό βιβλίον αύτού εΐνε άζιον νά έπι- 
σπάσηται τήν τών σοφών προςοχήν, έπιστημονικώ- 
τατον δν καί ύπερβρϊθον διαφερουσών παρατηρήσεων, 
προερχόμενων έκ τής πρός τήν άρχαίαν Ελληνικήν 
άντιβολής τής νέας. νΗδη γνωρίσωμεν τώ άναγνώ- 
στη τό βιβλίον τούτο.

Ό κύριος Κόντος, πραγματευόμενος έν τω προ- 
Joy6) τάς ύπό τών νεωτέρων συγγραφέων σπουδαιο- 
τάτας παραβάσεις τών κανόνων τής έλληνικής γραμ
ματικής, άρχεται άναφέρων τόν περί τής Έλληνικής 
Παιδείας Αόγον, τόν έκφωνηθέντα έν Σμύρνη τή δ' 
Σεπτεμβρίου τού αωιά, ύπό τού Κωνσταντίνου Οικο
νόμου, έν ω λέγεται· «Τό γένος τό έλληνικόν .... 
έχασε τήν άρχαίαν τής Αττικής φωνής καλλονήν, 
καί ήναγκάσθη νά παραδεχθή είς τήν γλώσσαν πολ
λών αλλοεθνών λέζεων έπιβλήματα καί νά ύπομείνη 
πολλών καί καλών καί φράσεων καί ονομάτων τήν 

ζημίαν καί άπονέκρωσιν, άλλ’ έν δλη ταύτη τή δυ
στυχία έφύλαζε τής γλώσσης τά κυριώτερα μέλη.... 
Πρώτη καί μεγίστη φροντίς τών σοφωτέρων τέκνων 
αύτής καί είναι καί πρέπει νά ηναι τής γλώσσης 
τού έθνους ή κάθαρσις καί τελείωσις».

Ό Κοραής έγένετο έν τοϊς πρώτοις τούτων, βα- 
θεϊα δ’ ευγνωμοσύνη οφείλεται αύτώ, διότι, σοφός 
ών κριτικός καί όζυδερκέστατος, πρώτος διείδε τήν 
πρός κάθαρσιν καί τελείωσιν τής γλώσσης άληθή ο
δόν. Ό κύριος Κόντος προθύμως μέν άνομολογεϊ τήν 
άζίαν τού άνδρός έκείνου, άλλά μετά τινων παρατη 
ρήσεων. Κατά τόν κ. Κόντον, ό Κοραής δέν ήτο άπο- 
χρώντως μεθοδικός, μή κατανοήσας τήν φύσιν τού 
Ελληνισμού καί πολλάκις έν τοϊς συγγράμμασιν αύ
τού βαρβαρίσας καί σολοικίσας. Έποιήσατο χρήσιν 
άδοκίμων λέζεων, καί άντιβάλλων τήν νέαν γλώσσαν 
πρός τήν παλαιάν, ένίοτε παρεζέκλινε τής οδού καί 
τόν σκοπόν ύπερέβαλεν. Έπί τή παρατηρήσει ταύτη, 
δ κύριος Κόντος άναφέρει πολλά τού Κοραή γλωσ
σικά αμαρτήματα. Άλλά καί οί πολυμαθέστατοι 
Βούλγαρις καί Δούκας περιέπεσον είς μεγάλας πλά
νας, κατά τόν κύριον Κόντον, έτι δέ καί δ Οικονό
μος καί Άσώπιος, ών ή άζία λίαν έμεγαλοποιήθη 
Ό κύριος Κόντος ταύτά λέγει καί περί τού Φιλίππου 
Ίωάννου, εί καί άνομολογεϊ δτι βαθέως έγίνωσκε τήν 
άρχαίαν γλώσσαν. "Ομοια δέ λέγων καί περί ετέρων 
ένδόζων τής νέας Ελλάδος συγγραφέων, λυπεϊται 
έπί τή άμαθίκ καί άγυρτεία τών καθ’ ήμάς χρόνων 
καί έν λεπτομερεία διεζέρχεται τάς περί ών άνωτέρω 
εΐπομεν παραβάσεις τών κανόνων. Έν τέλει δέ τού 
.-τρο.7ό]'ου λέγει- «Αρκούντως, νομίζομεν, δι’ής έποι- 
ησάμεθα κεφαλαιώδους έζετάσεως, έδηλώσαμεν τά 
κατά τήν νέαν Ελληνικήν φωνήν, ούδείς δέ δύναται 
νά μή δμολογήση δτι γέμει μέν αΰτη πάσης πλημ- 
μελείας, αισχρόν δέ καί έπονείδιστον εΐνε ν* άμελώ- 
μ.εν αύτής οΰτω διακειμένης. Ήμεϊς κχί νύν πρόθυ
μοι τάς Γλωσσικάς Παρατηρήσεις τάσδε έγράψαμεν, 
έπιθυμούντες νά συντελέσωμεν κατά δύναμιν είς τήν 
διόρθωσιν καί κάθαρσιν τού παρά τοϊς παιδείας μετα- 
σχούσι συνήθους όντος λόγου καί έν τώ μέλλοντι, άν 
σώζη ήμάς δ θεός, άσμενοι περί τά τής γλώσσης, 
χρόνου εύπορούντες, θά διατρίβωμεν, ΐν’ έχωμεν έκά- 
στοτε νά έζελέγχωμεν μέν έσφαλμένας κρίσεις, νά δι- 
δάσκωμεν δέ τάς ύγιώς έχούσας. Εύχόμεθα δ’ άλλοι 
τινές εύτυχέστεροι ήμών όντες νά ύπάρζωσιν έρασταί 
τού καλλίστου καί ώφελιμωτάτου τούτου έργου καί 
συντόνως περί αύτό άσχοληθώσιν, ίνα γενναιότεροι 
καί αδρότεροι καρποί προέλθωσι* διότι ήμεϊς, τούς 
τ’ οφθαλμούς άπό πολλού νοσούντες καί τήν πενίαν 
αείποτε σύντροφον έχοντες, ούτε δσον θέλομεν ούτε 
δπως θέλομεν δυνάμεθα νά έργαζώμεθα». Αί τελευ- 
ταϊαι αύται λέζεις, διεγείρουσαι βεβαίως τήν πρός τόν 
συγγραφέα ήμετέραν αύτών συμπάθειαν, έρμηνεύουσί 
πως καί δικαιολογούσι τήν καθ’ άπαν τό σύγγραμμα 
πικράν τού γράψαντος γλώσσαν.

Μάτην έπειράθημεν νά κατανοήσωμεν τήν οικονο
μίαν τού βιβλίου τούτου. Διήρηται είς διακοσίας 
παραγράφους, ών έκάστη πραγματεύεται φράσιν τινα, 

ήμαρτημένην τήν τε σύνταζιν καί τό λεκτικόν είδος. 
Τό βιβλίον τούτο άναμιμνήσκει ήμϊν τάς Παρατηρή- 
σεις τού Βωγελά1’ ούτε σχέδιον έχει, ούτε τάζιν, αί 
δ’ έν αύτώ φιλολογικά! συζητήσεις άνευ τινός σχέ- 
σεως πρός άλλήλας άλλήλας διαδέχονται. Ό κ. Κόν
τος κατ’ άρχάς μέν παρατίθησι χωρία έκ τών έργων 
τών δοκιμωτάτων νεωτέρων συγγραφέων, εΐτα δέ, 
δίκην σχολίων, έπιτασσομένων δι’ ελασσονών στοι
χείων, άναφέρει περικοπάς τών άρχαίων συγγραφέων, 
ένεχούσας τόν κανονικόν τύπον, μεθ’ απάντων τών 
είς αύτόν άναφερομένων συνθέτων. Ό κύριος Κόντος 
έπικαλεϊται και τήν μαρτυρίαν τών μεταγεΓεστερωκ^ 
άλλά πολλάκις καί τούτους ψέγει.

Ό κύριος Κόντος καί πρότερον έγένετο γνωστός δι’ 
έργου σχεδόν όμοιου. Τό έν Άθήναις μηνιαίον περιο
δικόν Παρναΰος έδημοσιεύθη τό πρώτον τώ 1877. 
Άπό τών πρώτων αύτού τευχών δ κύριος Κόντος ήρ- 
ζατο δημοσιεύων τάς άπαρχάς τών φιλολογικών αύ
τού μελετών, ύπό τήν έπιγραφήν /Ι/ίλ'ραέ φιΛοΛογιχαι 
όιατςηβαί. Έν αύταϊς έζετάζει τά διάφορα είόη καί 
τήν χρήσιν τής αύτής λέζεως, κατά τήν μαρτυρίαν 
άρχαίων τε καί νέων συγγραφέων. Τό τεύχος τού Σε
πτεμβρίου τού αύτού έτους περιέχει νέαν σειράν,2 έπι- 
γραφομένην ΦυΑο^ογικα περιέχοντα παρα
πλήσιας έρεύνας. Τέλος, μηνί Αύγούστω 1878, δ κύ
ριος Κόντος έν τώ αύτώ περιοδικώ έδημοσίευσε τρίτην 
σειράν δώδεκα μόνον άρθρων, ύπό τήν έπιγραφήν 
ΓΛωΰΰικαΙ παρατηρήσεις. Τά λοιπά κατεχωρίσθησαν 
έν διαφόροις περιοδικοϊς τών Αθηνών συγγράμ[άα- 
σι3. Τόν τίτλον Γ^ωσσικαι παρατηρήσεις φέρει καί 
τό προ τών οφθαλμών ήμών σύγγραμμα, έν ώ περι- 
ελήφθησαν καί τά άρθρα τής είρημένης τρίτης σειράς. 
Πρός τούτοις άναφέρομεν καί διορθώσεις Ελλήνων 
συγγραφέων, δημοσιευθείσας έν τώ Λογίίρ 'Ερρι, έκ- 
δοθέντι τό μέν πρώτον έν Όλλανίία, είτα δ’ έν Άθή
ναις, καί έτέρας δημοσιευθείσας έν άλλω περιοδικώ, 
έπιγραφομένω fO ΦιΜΛογος. Έλπίσωμεν
ότι δ κύριος Κόντος θά συνενώση ποτέ έν ένι βιβλίω 
καί τάς άλλας αύτού φιλολογικάς μελέτας, σημειού- 
μενος τάς έν τή διατριβή ήμών ταύτη παρατηρή
σεις, τουτέστι γράφων έπιεικέστερον, καί άκριβέστε- 
ρον καί πληρέστερον δεικνύς τάς πηγάς, έζ ών ήρύ- 
σατο τάς λεζι).ογικάς αύτού πληροφορίας. ΊΊ λυσι- 
τ ελής αύτη προς θήκη μεγάλως βοηθήσει τοϊς περί 
τήν λεζικογραφίαν άσχολουμένοις, πολύτιμον ύλην 
παρέχουσα πρός σύνταζιν παραρτήματος τού Θη^ 
σαυροϋ.

1 VaUgpJas, διαπρεπής Γάλλος γραμματιχός, συγγρα
φεύς τών Remarques sur la langue francaise (1585— 
1650). Σ. M.

2 Άλλα δέν ήδυνήθημεν να κατανοήσωμεν διατί τά έν 
τή περιλήψει άναφερόμενα τρία πρώτα άρθρα δέν φαίνον
ται κατακεχωρισμένα έν τφ είρημένφ τεύχει.

3 . Προ πάντων άναφέρομεν τό Δ ε λ τ ί ον Έλληνι
κής άνταποκρίσεως, εν ώ ό Κύρος Κο'ντος έδημο
σίευσε πλείστα κριτικά άρθρα, ύπό διαφόρους τίτλους. "Ο- 
ρα Φεβρουάριον 1877’ Απρίλιον, Μάιον καί Ιούνιο 
1878- Μάιον 1879 καί Δεκέμβριον 1880.



^58 Ο ΚΟΣΜΟΣ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ. 55$'

Ήδη είπωμέν τινα λεπτομερεστέρως περί του βι
βλίου του κυρίου Κοντού.

Είνε ουσχερής ή ανάλυσις τοιούτου έργου, συγκεί
μενου εκ μερών, άσχετων πρό; άλληλα καί δι’ ούδε- 
νός συνδεόμενων δεσμού. Ό συγγραφεύς έξαίρει, δι’ 
επίτηδες εκλελεγμένων λέςεων, τά την νέαν 'Ελληνι
κήν γλώσσαν λυμαινόμενα παντοϊα αμαρτήματα. 
Τά αμαρτήματα ταύτα άναφέρονται εις τά; κλίσεις, 
τάς συζυγίας καί την σύνταξιν, την εκθλιψιν, την 
'υπογεγραμ,μένην καί τά διπλά σύμφωνα* τούς τύπους 
τών χρόνων, την έσωθεν η έξωθεν τών προθέσεων αυ- 
ςησιν, την παρκλειψιν τού αναδιπλασιασμού της με- 
τοχϊζ τ°υ παθητικού παρακειμένου, τά σύνθετα τών 
εις έω ρημάτων, άνευ ανάγκης εις όζω μεταβλη- 
θέντων, κτλ. Εΐτ’ έρχονται αί συγχύσεις τών έω καί 
όω, 7j και c, at καί ε, τών ενεργητικών αντί πα
θητικών, καί εναλλάξ τά εις ούσιαστικά αντί εις 
oca, τά άμετάβατα αντί τών μεταβατικών, τά συγ
κριτικά αντί τών ύπερθετικών, αί παράλογοι συνθέ
σεις, ώς τό δοσινέχων, αντί τού δόσιν έχων, κτλ.

Άναφέρων τό έν τισιν έπιθέτοις μη τηρούμενον 
επίκοινον γένος, παρατίθησι τοδε τό χωρίον τού Έρ- 
μ.ογένους* «Εταίρα, χρυσία η φοροίη, δημοσία έ
στω.» Έν τή περί ελληνικής παλαιογραφίας πραγ
ματείας αυτού ο Χάζε, δικαιολογών τό δμοιόφωνον 
τών ε καί at, αναφέρει, συμφώνως τώ Θέωνι,1 σχε
τικήν μέν, ΰβλλχ διάφορον περικοπήν. «Ό νόμος, 
λέγει, δύναται νά έπαμφοτερίζη. Τεκμήριον τό κεί
μενον τοδε· «Αύλητρίς παϊ; ούσα (πεσούσα), δημο
σία έστω». Ό ακούων άπαγγελλομενον τό κείμ.ενον 
τούτο, απορεί τί τό γραπτέον, παις ούσα ή πεσοϋσα. 
’Ήτοι* Αύλητρίς, έμφανιζομένη έν τώ θεάτρω, έτι 
παϊς ούσα> ή εάν πέση όρχουμένη ('πεσοϋσα)> γίνε
ται δημοσία».

1 Που άρά γε ευρηνται αί λέξεις βοοδύτης, άπο- 

σώστης, άποτερ ματίζω, άποτερματισμος, 
άποτερμάτωσις; 'Ο Θησαυρός έχει μόνον το 
επίρρημα άποτετερματισμένως. Αί λέξεις έ θ ν ό
φελος καί ε ί χ ο ν ό φ ι λ ο ς, μή άπαντώιαι έν τφ Θ η- 
σαυρώ, ευρηνται έν τοϊς Πρακτ. τών Άγ. Συν., ή μεν» 
εν τφ Ίουνίφ, τ. ΓΖ, σ. 442, ή δέ έν τφ Σεπτεμβρίφ, 

τ. Η', σ. 337.

2 Ό Θησαυρός έχει μ ι σ ά γ ι ο ς, ούχί δέ χαι φ ι- 

λ ά γ ι ος. ‘Π δεύτερα λέξις άπαντα έν τοϊς Πραχτ. τών 

Άγ. Συν. Σεπτεμβρ., τ. Γ', σ. 873.

3 *Η διόρθωτις τού άστροβολη σία εις άστρο- 
βλησία, έν τφ χωρίψ τού Θεοφρχστου, άναφέρεται ή

δη έν τφ Θ η σ α υ ρ φ. «Quod recte supra posuerunt 

Angli.»
4 De anima, fol. 8. ι*, καί Ang. Mai Coll. Vatic, 

τ. Θ', σ. 451,

Ώς εναντίας τοϊς κανο'σι τής ελληνικής γλώσσης 
ο κύριος Κόντος έκσυρίττει τάς λέξεις τηλέγραμμα, 
μονόγραμα, χειρόγραμμα. Ή πρώτη τών λέξεων 
τούτων μακράν καί μεγάλην άμφιλογίαν έν Έλλάδι 
διήγειρε καί συνεζητεϊτο τί τό γραπτέον, τηλέγραμμα 
ή τηλεγράφημα. Έπήλθε διχογνωμία. ’Αλλά καί έν 
Άγγλίγ περί τού αύτού δ^ηγέρθη συζήτησις* έπειδή 
όμως οί ’ Αγγλοι είνε πρακτικώτατοι, άπεφήναντο ύ- 
πέρ τής συντομίας καί έδέξαντο τήν λέξιν telegram, 
ώς οί Γάλλοι τό telegramme. ’Άλλως δέ πώς ήδύ- 
ναντο νά μετενέγκωσιν εις τήν εαυτών γλώσσαν τήν 
κανονικωτέραν λέξιν τηλεγράφημα ; Πασαι αί γλώσ- 
σαι, καί αύται αί άριστα κεκκνονισμέναι, βρίθουσι τών 
ιδιοτροπιών τούτων καί άνωμαλιών. Άναντίρρητον 
είνε ότι κακώς χρώνται οί Γάλλοι τή λέξει orlhogra- 
phe, έν ω πρέπον είνε νά λέγωσιν, ώς άλλοτέ ποτέ, 
orthographic, κατά τό geographe καί geographic, 
paleographe καί paleographic. Αλλά παρά τάς α
διάλειπτους φωνάς τού αοιδίμου Διδότου, ή λέξις 
Ol’thographe έμεινεν έν τώ γαλλική γλώσση καί μενεϊ 
καθ’ ήν έχει σήμερον εκδοχήν. Έχομεν καί τάς λέξεις 
SCCUrilC καί Surete, άλ.λά διατί δέν λέγομεν καί se
ct! r ώς λέγομεν sur ;

1 Progymn. κεφ. Δ', τ. Α', σ. 186 — 187 εκδ Walz·

Σπουδαϊον περί τήν σύνταξιν αμάρτημα πολλών 
συγγραφέων είνε καί τοδε* χρώμενο: τή άπολύτω γε
νική, λησμονούσι τό γένος τού προηγουμένου ούσια- 
στικού. Τούτο δεικνύς ό όξύνους κριτικός κύριος 
Κόντος άφηγεϊται, κατά τόν’Ασώπιον, περίεργον ανέκ
δοτον περί τού ένδοξου Κοραή. Ούτος έξ άπροςεξίας 
ποτέ έγραψε νηών οντων άντί ουσών. "Οτε έδειξαν 
αυτώ τό σφάλμα, άπεκρίνατο μειδιών* «Ούτος είναι 
φόρος προς τήν κοινήν άπαιδευσίαν.»

Ώς ήδη είπομεν, τόν κύριον Κόντον μεγάλως σέ- 
βουσι καί τιμώσιν ή πεπαιδευμένη ελληνική νεο
λαία. Τού σεβασμού τούτου τό αποτέλεσμα ήδη δή- 
λον γίνεται έν τώ πεςώ λόγω τών νεωτέρων συγγρα
φέων. Παρ’αύτοϊς άπαντώσιν αληθώς νεωτερισμοί, ού- 
χί εύστοχοι, καθ’ ά λέγουσι πολλοί τών έπαϊόντων, 
όιοτι οί νεωτερισμοί ούτοι φαίνονται άπορρίπτοντες 
λέζεις καί τύπους, από πολλού χρόνου έν χρήσει 
όντας. Οί κινδυνεύοντες νά καταστώσι σοφοί, ή θέ- 
λοντες νά είνε ή νά φαίνωνται (νοούμεν δέ τούς μα- 
θητάς καί ούχί τόν διδάσκαλον), λησμονούσιν ότι ή 
Ελληνική γλώσσα, ώς πάσαι αί λοιπαί, διηνεκώς 
μορφούται, καί ότι ένίοτε αίρετώτερον είναι τό σέβειν 
τήν χρήσιν καί συνήθειαν, ή τό κύρος τής αρχαιό
τητας. Πολλά περί τούτων παραδείγματα δυνά- 
μΛθα νά καταλέξωμεν. Τό ρήμα καλπονοθεύω^ καί 
τά άλλα σύνθετα, τά ύπό τού κυρίου Κοντού ψεγο- 
μενα, είνε τόσον εύστοχα καί τόσον έν χρήσει, ώςτε, 
παρά τάς άζιώσεις αύτού καί τά έπιχειρήματχ, δια- 
τελέσουσιν έν χρήσει όντα. Ό κύριος Κόντος άξιοι νά 
λέγωσι πάντες, καί αύτοί οί ναύται, ό λέμβος 2 3 άν
τί τού έν κοινή χρήσει οντος λέμβος. Πρός δέ άνα- 
φέρομεν τό μεταφραστής> ού ορθή τόνωσις είνε μετά- 
φράστης^ καί άλλας λέξεις, άπαριθμουμένας έν σελίδι 
427. Αί παρατηρήσεις αύται είνε έργον καθαρώς 
γραμματικόν. Καί λέγει μέν ορθώς ό κύριος Κόντος, 
έλπίζομεν όμως ότι τό μέγα αύτού κύρος δέν θά με- 
ταβάλη εις σχολαστικούς τούς έν Έλλάδι περί τά 
γράμματα ασχολούμενους. Είνε μέν άναγκαϊοι πρός 
τήρησιν τών ύγιών αρχών τοιούτοι έπικριταί, οίος ό 
κύριος Κόντος, δέν πρέπει όμως έν τέλει νά ζητήται 
τό είδος μάλλον ή ή ούσία. Τούτου ένεκα λυπούμεθα 
επί τισι λόγοι; τού συγγραφέως. "Ηκιστα έπιεικής 
είνε πρός τινας τών εαυτού ομοφύλων, εις αμάρτημά 
τι περιπίπτοντας. Πολλάκι; συλλήβδην αύτούς άπο- 
καλεϊ πονηρόν κόμμαμηδενός ιδία φειδόμενος. Έκ 
τών ζώντων φιλολόγων τού; ‘κυρίους Ραγκαβήν καί 
Σάθαν άνηλεώς ύποβάλλει ύπό τήν γραμματικήν 
αύτού σμίλην. Ού μόνον δέν άρκεϊται άναφέρων τήν 
φράσιν, ήν νομίζει ήμαρτημένην, άλλά καί προτάσσει 
ή έπιτάσσει έπαχθή τινα κρίσιν. Έάν ήτο μετριωτέ- 
ρα ή γλώσσα τού κυρίου Κοντού, ή άςία τών συμπε
ρασμάτων αύτού δέν θά ήτο έλκσσων. Ή άληθής 
επιστήμη καί σοφία, οία είνε καί ή τού κυρίου Κόν-

1 "Ορχ σ. 272.
2 "Ορχ σ. 367.
3 ‘Υπαινιγμός εις τον 851 στίχον τοϋ Πλούτου τού 

Άριστοφχνους· «χΕοικε δ* είναι τού πονηρού χόμμάτος» 
=χμοί φαίνεται χίβοηλον νόμισμα. 

του, δέον νά είνε καί συνήθως είνε έπιεικεστέρα. Ει 
καί δ Όράτιος είπε τό quandoque bonus,1 όμως 
ούδείς ποτέ έπαύσατο άποθαυμάζων τής Ίλιάδος τόν 
άοιδόν. Δέν λέγομεν μέν ότι ή νέα Ελλάς εγέννησεν 
Όμήρους, δικαίως όμως καυχάται έφ’ ίκανοϊς σπου· 
δαίοις άνδράσι, τιμήσασι τήν νέαν Ελληνικήν φιλο
λογίαν. Συγγραφείς δέ, κεκτημένοι δόξαν τινά, λίαν 
εύτυχεϊς είνε μή άναφερόχενοι έν τώ βιβλίω τού κυ
ρίου Κοντού.

Δύναται ίσως νά βλάψη ή άγαν δογματική αύτού 
γνο;μη, δικαιολογούμενη άλλως ύπό σοφωτάτων επι
χειρημάτων, καί τοσούτο σοφών, οσον δεν επιτρε 
πούσι τά παρόντα πράγματα. Δέον νά γείνωσιν εύχα- 
ρίστως άσπαστά τά ύπό τής χρήσεως καθιερωθέντα, 
καί μάλιστα όταν δεόντως έξυπηρετήται ή σαφή
νεια, καί καταλληλία τής γλώσσης. Τό γ’ έφ’ ήμϊν, 
έπιδοκιμάζομεν έκείνους, οίτινες, χάριν τών αρετών 
τούτων, προκρίνον τόν συμβιβασμόν ήγουν τους 
συγγραφείς έκείνους, οίτινες έν μέν τώ πεζω λόγω, 
γράφουσι τήν φιλολογικήν γλώσσαν, έν δέ τή ποιή
σει τήν καθωμιλημένην. Τήν οδόν ταύτην εβη ο 
κύριος Βικέλας, καί φαίνεται ήμϊν κατά πολύ πλεο
νεκτούσα. Γράφων περί τίνος εις τήν ελληνικήν με- 
ταφράσεως τού Προμηθέως δεσμώτου, έγνωμάτευσεν2 
ότι ή σύγχρονος καλλιεργία άμφοτέρων τών γλωσσών 
δύναται ν’ άποβή ωφέλιμος. «Δεν εξετάζω, λέγει, 
κατά πόσον ωφελεί ή έπιμέλεια τών δύο τούτων ιδι
ωμάτων, συνυπαρχόντων ήδη προ τοσούτων αιώνων. 
Ή μέν είνε γλώσσα ύψηλή, άρμόζουσα όσον δύναται 
εές τούς κανόνας τής αρχαίας ελληνικής γραμματι
κής* ή δέ είνε ζώσα, ήν λαλούμεν πάντοτε καί παν- 
ταχού. Ή μέν δύναται ν’ άποβή όργανον τών πεζο- 
γράφων ημών, ή δε γλώσσα της ποιησεως. Επιμε
λούμενοι άμφοτέρων συγχρόνως, ίσως ίδωμεν αύτάς 
βαθμηδόν άμοιβαίως συγχωνευομένας, ή δέ συγχώ- 
νευσις αύτη ίσως παράσχη έν τέλει τή νέα Ελληνική 
γλίόσση τόν ομοιόμορφον εκείνον χαρακτήρα, ού είςέ- 

τι άμοιρεϊ».
Πάντες οί νουνεχείς μέχρι τίνος σημείου άσπασθή- 

σονται τάς γνώμας τού κυρίου Κοντού. Ούδεποτε ο 
μως έπιδοκιμάσουσι τόν εξοστρακισμόν τούτου ή 
εκείνου τού λεκτικού τύπου, έπί μόνω τώ λόγω ότι 
οί άρχαϊοι δέν έχρώντο αύτω. Πρώτον μέν άγνοούμεν 
πανθ’ όσα ήσαν έν χρήσει παρά τοϊς άρχαίοις, καί 
άρχαίους λέγοντες δέον νά μή περιοριζώμεθα έν τοϊς 
δοκίμοις άττικοϊς συγγραφεύσιν έπειτα δέ, όπερ καί 
τό σπουδαιότατον, δέον νά μή λησμονώμεν ότι οί 
νύν Έλληνες δέν είνε οί άρχαϊοι. "Οπωςδήποτε όμως, 
επειδή οδηγούς καί παραδείγματα έχουσι τούς αρ
χαίους συγγραφείς έν ταϊς πρός άναμόρφωσιν τής 
γλώσσης αύτών προςπαθείαις, οφείλουσι τούλαχιστον

1 Quandogue bonus dormitat Homerus ’Ενίοτε 
καί οχαλός "Ομηρος υπνώττει Δια τούτων 
νοεί ό 'Οράτιος ότι καί ό τελειότατος τών συγγραφέων χαι 
ποιητών δύναται ένίοτε νά προςχόψ·ρ. Άλλα και προ τού 
'Ορατίου ό Ξενοφών είπεν «Ού γάρ έστι τι ποιήσαι εφ’ ω 

ούκ άν τις αιτίαν εχοι.ι Σ. Μ.

2 "Ορα τό Annuaire de VAssociation, 1875 σ. 33. 

νά γινώσκωσιν αύτούς βαθέως. Κατά τούτο ομολο- 
γητέον ότι ό κύριος Κόντος ούδενός άλλου ύστερεϊ.

Οί νέοι Έλληνες λίαν τείνουσιν εις τό ποιεϊν λέ
ξεις παρά τούς κανόνας τής Ελληνικής συνθέσεως. 
Εντεύθεν πηγάζει ό έλεεινός έκεϊνος πλούτος, ο φθεί- 
ρων μάλλον ή πλουτίζων τήν γλώσσαν καί πληθύν 
παραγαγών συνθέτων τού πονηρού κόμματος. Ταύτα 
δικαιότατα στιγματίζει ό κύριος Κόντος καί τούτων 
ένεκα παρατίθησι μακρούς καί πολλούς καταλόγους 
λέξεων μιας καί τής αύτής κατηγορίας. ’Επειδή δμ.ως 
δέν αναφέρει καί τάς πηγκς, πολλάκις δυσχερώς δια- 
γινώσκεται άν αί νεώτεραι1 άνήκωσιν εις συγγραφείς 
προγενεστέρους τής άλώσεως ή μεταγενεστέρους αύ
τής. Ό Θησαυρός Ερρίκου τού Στεφάνου περιλαμβά
νει σύμπασαν τήν φιλολογίαν τού Βυζαντίου. "Οθεν 
σπουδαιότατον είνε νά μκθωμεν κατά πόσον δύναν- 
ται νά πλουτίσωσι τούτο τό λεξικόν αί γλωσσικαί 
μελέται τού κυρίου Κοντού. Ώς δείγμα έκ τών κα
ταλόγων τού κυρίου Κοντού άναφέρομεν λέξεις τινάς. 
Σύνθετα έκ τών ίσταμαι^ γράφω, κτονέω, φόνος 
κτλ. Κύρια ονόματα εις λλος καί λλα. Αέζεις λη- 
γούσας εις κρχτωρ καί κράτης9 άρχομένας από 
φίλο καί μ.ισο2. Ούσιαστικά λήγοντα εις ecx 9 κτ^·· 
Ένίοτε όμως ό κύριος Κόντος οικτείρει τόν άναγνώ- 
στην αύτού, συγκαταβαίνων νά παράσχη αύτω τρό
πον ζητήσεως καί εύρέσεως τής δεινός ή δεινός νέας 
λέξεως. Τούτο ποιεί οσάκις άναφέρη λεξικογράφους 
ώς τόν 'Ησύχιον καί Σουίδαν, ή τινα τών σχολια
στών. Έν ταϊς ιχή έν τώ Θησαυρω άπαντώσαις λ^- 
ξεσιν εύρίσκομεν, παραδείγματος χάριν, τό δεκαμυ- 
θία, ώς άπκντών παρά Σουΐδκ* τό γεώμαντις, ώς 
άναφερόμενον, κατά τον Σέρβιον, ύπό τού Ούάρρωνος 
λατινιστί geomantis, κτλ. Ή δέ λέξις δελτογράφη- 
μα, ήν άνευ μαρτυρίας αναφέρει ό κύριος Κόντος, α
παντά έν τώ Corpus InscriptionuTn, n° 3,902. Ή 
λέξις αυτοενέργεια, ήν δ μέν Βούλγαρις μεταχειρί
ζεται, δ δέ κύριος Κόντος έξοστρακίζει, έμφαίνει καθ’ 
αύτό νεοπλατωνικήν έννοιαν. Δίς άνέγνων αύτήν πα
ρά ’Ιωάννη τώ Φιλοπόνω.4

Έν τέλει τού βιβλίου έπισυνήπται πίναξ, ώς άριά- 
δνειον νήμα εις τάς λαβυρινθώδεις έκείνα; γλωσσικάς 
παρατηρήσεις. Άλλ* ό πίνας ούτος, κατά πάντα
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ακριβέστατος, δεϊται δμ,ως συ.ικρών τινων βελ
τιώσεων.1 2 1

1 Λ» λέξεις αιματοχυσία, α ί μ ο χ υ σ ί α καί ά- 
ληΟογνωσία άπαντώσιν έν σελίδι 503 καί ούχί 504 
τού συγγράαματος τού κ. Κοντού. Ό Θησαυρός δέν 
αναφέρει αίματοχύτης χαί αίμο χύτης. Προςθε- 
τεον αύτάς, τήν μέν κατά Θεόδωρόν τόν Πρόδρομον, Έλ- 
λην. κώδικ. Ένετίησι, παρά Nanian. fol. 30, 
Γ* την σε κατά τούς Έ λ λ η ν. κώδικ. έν Παρισίοις, 
2424, fol. 51 ι* χαί 2506, fol. 42 Γβ. Τήν δέ λέξιν 
α λ η θ ο γ ν ω σ ι α ά /«φέρει μέν ό Θησαυρός, κατά 
Διονύσιον τον ’Αρεοπαγίτην, δέν λέγει δμως χαί τήν σελί
δα. Άπαντα δε χαί έν τοίς Ελληνικοί; κώδιξιν, 
εν. Παρισιοις, 755, fol. 267, Γ*. Ή λέξις ά ν 0 ρ ω π ο ρ- 
ρ α ί σ τ η ς κακώς ετέΟη μετά τό άνδρολέτειρα. 
Δέον να τεθή περαιτέρω. Άντί λ α β ρ ο στ ά τ η ς γρα - 
πτεον λαυροστάτης, ώς φέρεται έν σελίδι 29 · Άντί 
διφρηλάτειρα άνάγνωθι, ώς έν τφ χειμένφ, δ ι φ ρ ε- 
λ α τ ε ι ρ α, και άντί δυσάνχετος, άνχγνωθι δ υ σ α
ν ά χ ε τ ο ς. Μιαν χαί τήν αύτήν παραπομπήν δ πίνας α
ναφέρει όις, δια τού λ η ί σ τ ε ι ρ α καίλήστειρα· 
Ένωσον αυτά. ’Επίσης παρελείφθησαν χαί τινες λέξεις· 
οιον θ ε ο γ ν ω σ ι α σ. 501* βραχυκατάληκτος, 
— λ η κ τ ώ—λ η ξ ι α ,—λ η ξ ι ς, προπαραληχτώ, 
κτλ Λαθαστικός, χατά Σουίδαν, άλλ’ έν σελίδι 488, 
λ α ν θ α σ τ ι κ ό ς, οπερ δέν φέρεται έν τφ καταλόγψ. Πε - 
ρί τής λεξεως νυκτοβασίαδ κατάλογος παραπέμπει 
εις την σελιοα 132. Άλλ’ έχει* άναγινώσκεται ν υ κ τ ο- 
βατια, και λεγεται άμα οτι άλλαχού γενήσεται περί 
αυτής λόγος. Δέν άναφέρεται όμως τό άλλο τούτο χωρίον.

2 Η ανωτέρω βιβλιοκρισία έδημοσιεύθη έν τή έφημερίδι 
Journal des Savants, μετεφράσθη δέ ύπό τού κ δ γ 
ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ.

1. ^Αδελφός δέ του άπό τριάκοντα έτών τήν αύτοχρα- 
τοριχην χυβΐρνησιν υπηρετούντο; έπιστήμονος χαί γνω
στού ιατρού κ. Δ. Α. Λεμονιδου, τού έν Ψαμμαθείοις 
τάς διατριβάς ποιουμένου.

Συνελόντι είπεϊν αί ΓΙωσσικαΙ παρατηρήσει/? εΐνε 
άριστον βιβλίον. Άλλ’ δμως, καθ’ ήμάς, ή μέν περί 
τό καθαρεύον τής γλώσσης αύστηρότης έπρεπε νά εΐνε 
ήσσον ύπερβολική καί αποκλειστική, αί δ’ επικρίσεις 
επιεικέστεραι καί αί πηγαί άκριβώς δεδηλωμέναι.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας άναγνωρίζομεν ά
πασαν τήν άξίαν τού έργου. Βαθεϊα γνώσ.ς τής αρ
χαίας έλληνικής γλώσσης, εύρεϊα πολυαναγνωσία, ό- 
ξυτάτη κριτική, ταύτα έλε'γχουσιν δτι δ κύριος Κόν- 
τος εύμοιρεϊ τινων τών έζόχων τών περικλεούς αύτού 
διδασκάλου άρετών. Τό έργον τού κυρίου Κοντού ού 
μόνον είνε πλήρες πολυμαθείας, άλλά καί μεγάλως 
τήν Ελλάδα ωφελήσει. Όσω μελετάται ή άρχαία 
γλώσσα, τόσω κάλλιον γράφει αι ή νεωτέρα, ε’ίτε ή 
φιλολογική, είτε ή καθωμιλημένη.

’Ενταύθα προςθετέον καί τι, λίαν τιμών τόν κύριον 
Κο'ντον. Τό Έθνικόν Ελληνικόν Πανεπιστήμιον όμο- 
φώνως έψηφίσατο νά χορηγηθώ τό ύπό τού Οικονόμου 
ώρισμε'νον ποσόν (2,250 φράγκα) τώ κ. Κόντω, ώς 
συνδρομή πρός έκτύπωσιν τού συγγράμματος αύτού.

Ε. MILLER.2

"€$ΟΕ3—-----------

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙίΤΗΒΟΝ. ΤΟΝ ΤΕΧΝΏΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΜΑΤΟΝ.
Ό έν Όδησσώ ομογενής μηχανικός κ. Λεωνίδας 

Ά. Λεμονίδης, De Georges έπωνυμούμενος,1 βοηθόν 
εχων καί τόν συνεργάτην αύτού Γάλλον De Ηοίϊ, έ- 

πενόησε μηχανήν, ής βάσις είνε ή άρχιμηδιακή έλιξ 
κατά τήν πρό τών οφθαλμών ήμών γερμανικήν έφη— 
μερίδχ τής ’Οδησσού. Τήν έλικα ταύτην τελείαν κα- 
τεστησεν, επιθείς έτέραν εις τάς έσω επιφάνειας τού 
τήν πρώτην περιβάλλοντος κυλίνδρου. Όθεν ή μη
χανή έκλήθη Anlispirale, στρεφόμενη δέ κινεί ίσχυ- 
ρώς καί άδιακόπώς τήν μέσην έλικα. Άπειρος καί 
αρίστη θά εΐνε ή έκ τής μηχανής ταύτης ωφέλεια. 
Ό ένώπιον τής έν Όδησσώ τεχνικής εταιρίας περί 
τής μηχανής ταύτης πραγματευθείς μηχανικός κύ
ριος Τσερβόσογλου προτείνει νά μεταχειρισθώσιν αύ
τήν πρός εξαγωγήν τού χυμού τών ζακχαρούχων 
γογγυλίων, τών μήλων, πρός παρασκευήν μηλίτου 
οίνου, τών σταφυλών, τών έλαιών κτλ. Πρός δέ δύ
ναται νά έφαρμοσθή εις κατασκευήν κοίλων τε καί μή 
πλίνθων, κεράμων, οχετών ύδατος, μακαρονίωτ κλπ. 
μετά μεγίστης έπιτυχίας. Ό έπινοητής παρέσχε τό 
δικαίωμα τώ έν Όδησσώ έργοστασιάρχη νά μεταχει- 
ρισθή τήν μηχανήν εις παρασκευήν μακαρονίων. ΤΙ 
μηχανή, ύφ’ ενός καί μόνου έργάτου οδηγούμενη ή 
κινούμενη, άνχπληροϊ έργον οκτώ έργατών. ΤΙ δι* αύ
τής παρασκευή πλίνθων είνε τάχιστη καί άπλου- 
στάτη. Έχουσα δύο ίππων δύναμιν καί διάμετρον 
16 εκατοστημορίων, παρασκευάζει, έν 12 ώραις, 
10 — 1 2 χιλιάδας πλίνθων.

ΤΙ είρημένη τεχνική εταιρεία έπεσκέψατο τό κα
τάστημα, ίνα βεβαιωθή περί τούτων, διότι εις τήν 
συνεδρίαν αύτής είςήχθησαν πολλά τής μηχανής 
ταύτης προϊόντα.

Περί τού αύτού άναγινώσκομεν έν ρωσσικ/ί εφή
μεροι τής αύτής πόλεως τά εξής·

Προϊόντα εφευρέσεων τού κ. Λε~Ζόρζ.
Πρό τριών ήμερών τω γενικω διοικητή στρατηγώ- 

ύπασπιστή I. Β. Γούρκω ό έφευρετής τού νε'ου πιε
στηρίου κ. Δε-Ζόρζ έκόμισε δείγμα πλίνθου πα- 
ρασκευασθέντος τή βοήθεια τού ύπ’ αύτού έφευρεθέν- 
τος πιεστηρίου (presse). ΤΙ πλίνθος αύτη δύναται 
χρησιμεύσαι έν τή κατασκευή φρουρίων. Προσέτι δέ 
ό κύριος Δε-Ζόρζ, έδειξεν άρτον, παρασκευασθέντα 
τή βοήθεια τού αύτού πιεστηρίου. Τό ίδικζον τού 
όειχθέντος άρτου έγκειται έν τώ δτι παρασκευά
ζεται έκ σίτου άνευ άλέσματος άλεύρου. Ό σί
τος τίθεται εις τό πιεστήριον, οπού έγχέεται ύ
δωρ καί ή ζύμη (μαγικά) καί κατόπιν λαμβάνε- 
ται τό φύραμα, δπερ μετά παρέλευσιν ώρών τινων ά- 
ναβαίνει καί κατόπιν τίθεται εις τόν κλίβανον. Λαμ- 
βάνεται ό ούτω καλούμενος έν Όδησσώ «διδακτο
ρικός» άρτος. Ό κ. γενικός διοικητής έπεδείςατο 
ένδιαφέρων πρός τήν νέαν έφεύρεσιν, τήν δυναμε'νην 
νά παράσχη ούκ εύκ,αταφρόνητον ύπηρεσίαν έν καιρώ 
τών έκστρατειών. Ti A. Ε. εύηρεστήθη παραμεϊναι έν 
τώ έργαστηρίω τού έφευρετού ένεργούντος τού πιε
στηρίου.

ΠΕΡΙ ΕΦΙΑΛΤΟΥ1.

Τό ζήτημα τής έν καιρώ νυκτός άγωνιώδους πνιγ
μονής, έφιάλτου καλούμενης, παρίσταται ήμϊν ύπό 
δύο διακεκριμμένας έπόψεις: Έποψις φανταστική 
καί συναξαριακή, καί έποψις έπιστημονική.

Καίτοι πολλά άξια λόγου άνηνέχθησαν άείποτε 
περί τών διαφόρων σχημάτων, ύφ’ ά ένεφανίσθη πολ
λάκις εις τούς δημώδεις έγκεφάλους ό έφιάλτης, 
ότέ μέν, ώς τέρας ή φάσμα, ότέ δέ, ώς μάγισσα ή 
δαίμων πνίγων τήν φωνήν καί κωλύων πάσαν κίνη- 
σιν καί ένέργειαν τού καθεύδοντος, έν τούτοις άρκού- 
μεθα νά όμιλήσωμεν περί τής ύποθέσεως ταύτης α- 
ποκλειστικώς ύπό τήν τελευταίαν έποψιν.

*
Ό Σαιξπήρος καί ό Βίκτωρ Ούγγώ δέν άπηξίωσαν 

νά έξυμνήσωσι τον έφιάλτην : «’Ώ ! είδον εν ονει- 
ρον ! . . λέγει ό Άγγλος ποιητής : Είναι ύπεράνω 
τών άνθρωπίνων δυνάμεων τό έκφράσαι δ,τι ην το 
όνειρόν μου. ’Οφθαλμός άνθρώπου ούδέποτε είδεν, 
ούς ούκ ήκουσε, χειρ ούκ έψαυσεν, αίσθησις ούκ ενο- 
ησε, καί γλώσσα ού δύναται έκφράσαι δια λόγου δ,τι 
ήν τό ένύπνιόν μου.»

Παραθώμεν στίχους τινάς τού γάλλου ποιητού: 
Sur mon sein haletant, sur ma Ute inclMe, 
Ecoute, cette nuit. il est venu s'asseoir
Posant sa main de plomb sur mon dme enchain^e, 
Dans Γ ombre ilia montrait, commeune fleur fante, 

Aux spectres qui naissent le soir.
Ce monstre aux Elements prend vingt formes nouvelles 
Tanlbt d une eau dormante il leve son front bleu, 
Tantot son rire delate en rouges tlincelles 
Deux Eclairs sont ses yeux des flammes sont ses ailes, 

Il vole sur un lac de feu.
Il remplit le sommeil de vogues tpouvantes, 

Il laisse ά Vame un long ennui . . .
*

Περί τού έφιάλτου οί έπιστήμονες ’έδοσαν τον εξής 
δρ σμόν: «’Αγωνία καταθλιπτική, πνιγμός άλγεινος 
έν τω ύπνω μετά παρακωλύσεως τών κινήσεων και 
πιέσεως τής φωνής.»

’Ιδού έν παρόδω σκιαγραφία τις τής έκτακτου ταύ
της καταστάσεως. Ήρύσθημεν ταύτην έζ άνδρός σπου
δαίου, δν δ έφιάλτης έπεσκέπτετο τακτικώς δις τής 
έβδομάδος:

«Έν τώ μέσω τού ύπνου μου, ώς έπί τό πλεϊστον 
πρό τού μεσονυκτίου, κκτελαμβανόμην ύπό πιέσεως 
μεγίστης· μετά κόπου πολλού ήδυνάμην νά διαστεί- 
λω τό στήθος μου ίνα είσπνεύσω. Έν τοϊς γαγγλίοις 
τού έπιγαστρίου ήσθανόμην ύπερβολικήν συστολήν, 
€ίτα μοί έφαίνετο δτι σώμα έπαχθές καί ογκώδες έ- 
κειτο έπί τού στομάχου καί τού θώρακος, ή δέ φαν
τασία μου έδίδω τώ σώματι τούτω μορφήν καί χα
ρακτήρα ίδιάζοντα. Ότέ μέν, ήν θηρίον είδους παρα
δόξου καί τερατώδους, άνήρ ειδεχθής, γραϊά τις σκε
λετώδης..........δτέ δέ, ήν φάσμα νυκτερινόν, δαί
μων, δστις έφώρμα λυσσαλέως ίνα μέ στραγγαλίσγ).
Μοί είναι άδύνατον ν* άπαριθμήσω πάντα τά είδη

1 Μετεφρ. έχ τής Γαλλικής ύπό τής Ελλογίμου κυρίας 
ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ.

τών φαινομένων τούτων: άλώπεκες, γαλαϊ, κύνες, 
σαύραι, ερπετά κτλ.

Άλλοτε κατεπειγόντως μ’ ϊθαπτον ζώντα, ή μ’ ερ- 
ριπτον εις χαινούσας άβύσσους δαίμονες τυμβωρύχοι, 
καί δτε άπεπειρώμην δπως άποδρώ, πολέμια χειρ μέ 
κατείχε· δτε ήθελον νά κραυγάσω, πεισματωδώς μοί 
έκλειε τό στόμα.

Τέλος μετά σφοδρόν κλυδωνισμόν κραυγών ύποκώ- 
φων, ςεναγμών συγκεκομμένων καί λυγμών άφυπνιζό- 
μην, άλλ’ έν ποία καταστάσει ! Ψυχρω ίδρώτι περιρ- 
ρεομενος κατειχόμην ύπό σφοδροτάτων παλμών καί 
δεινής κεφαλαλγίας, καί δέν άνελάμβανον τήν έλευ- 
θέραν ένέργειαν τών αίσθήσεών μου, δέν άπέφευγον τύ 
άλγεινόν αίσθημα, δπερ μέ κατέβαλλε ή μετά παρέ- 
λευσιν πολλών λεπτών συγκεχυμένης όνειροπολίας.

Πρός έπίμετρον τής δυστυχίας τό λοιπόν τής νυ
κτός διηοχόμην έν άϋπνία, ή έάν συνέβαινε νά κοιμη
θώ στιγμάς τινας, ό ύπνος μου ήν έλαφρός καί άνή- 
συχος. Τήν πρωίαν διετέλουν έν καταστάσει οίκτρα· 
μεγίστη άτονία, κόπωσις, άλγηδόνες καθ’άπαντα τά 
μέλη, καρηβαρία, άμβλύνοια, άδεξιότης έν τή έργα- 
σία, άνορεξία, καί τέλος γενική καχεξία καθ’ δλην 
τήν ήμέραν.»

Τοιαύτά είσι τά συμπτώματα έφιάλτου καλώς 
χαοακτηριζομένου. Ύπάρχουσι βαθμοί, έννοεϊται, άλ
λά κατά βάθος είναι πάντοτε κατάστασις δύσφορος 
δταν δέν είναι φρικώδης.

*
Πολλαί θεωρίαι άνηνέχθησαν έπί τών αιτίων τύυ 

φαινομένου τούτου. Οί πλείους συμφωνούσιν δτι έχει 
τήν έδοαν αύτού έν τω έγκεφάλω ύπερερεθιζομένω 
ύπό χαλεπών ηθικών παθήσεων, ύπερβολικών δια
νοητικών εργασιών, ζωηρών αισθημάτων, καί κυρίως 
ύπό τής τυχαίας ή συνήθους διαταράξεως τής πέψεως 
ή τής κυκλοφορίας. ΈπιπροσθέτοΛι τά συγκινητικά 
άναγνώσματα, τάς συνέπειας διεφθαρμένου άέρος, 
τάς ύπερβαλλούσας πληρώσεις τού στομάχου καί τάς 
νευρικά; παθήσεις. Παρατηρούσιν ιδίως τήν κατάστα- 
σιν ταύτην παρά τοϊς ύποχονδριακοϊς, τοϊς λίαν εύαι- 
σθήτοις, καί ταϊς ύστερικαϊς γυναιξίν.

*
Εύνόητος τυγχάνει έκ τών προηγουμένων ή θερα

πεία ή άρμόζουσα τοϊς έπιρρεπώς έχουσι πρός τόν 
έφιάλτην. Ή πάθησις προέρχεται έξ ύπερπληρώσεως 
τού στομάχου ; Παυσάτωσαν ή μειούτωσαν τό έδεσμα, 
δπερ συνήθως έπιφέρει τούτο. Πηγάζει έκ τής κατασ
τάσεως τών θωρακικών ή γαστρικών οργάνων ; δέον 
νά ένεργήσιρ τις έπί τών οργάνων τούτων. ’Οφείλεται 
εις έγκεφαλικήν πάθησιν, εις ήθικάς έπηρείας, εις ύ- 
περβολάς σπουδών ; ένταύθα έπίσης ή δήλωσις τού 
φαρμάκου παρίσταται άφ’ έαυτής.

Ό κ. Salgues συγγρκφεύς έξοχου περί πλανών 
καί προλήψεων βιβλίου, εδωκε δια τών εξής γραμ
μών έξαίρετον προφυλαχτικόν μέσον κατά τού έφιάλ
του: «Τρώγε ολίγον, λέγει, έχε τόν στόμαχον έλα- 
φρόν, μή κατακλίνου ύπτιος καί τά τέρατα τού ύπνου 
σου θά έξαφανισθώσιν άνευ τής επικουρίας φαρμάκων 
καί έπιστημών.»

71.
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Ac έν ϋομ,πηοα άνακαλύψεος1.

1 Μετεφράσθη έκ τών Soirees Littdraires ΰπό τοΰ 
πολυκλαΰστου νέου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ji. ΦΩΤΙΑΑΟΥ, ού ή 
νεκρολογία δημοσιεύεται περαιτέοω.

Δέν δύναταί τις νά έγκαταλείψτ; την Νεάπολιν, 
χωρίς νά έπισκεφθή τήν Πομπηίαν, τήν άπό £ύο χι
λιάδων ετών έρημον ταύτην πόλιν, ής ή θέα άπε- 
ρίγραπτον εμποιεί έντύπωσιν διότι ούδέν έξ όσων 
ίί8έ τις, ούδέν έξ όσων περ’ι αύτής ήκουσε, δύναται 
νά περιγράψη τήν πρόσοψιν τής αρχαίας ταύτης πό- 
λεως έξελθούσης έζ τοϋ τάφου ένθα κοιμάται πρό 
αιώνων, και ήτις φαίνεται ώς χθες έτι ούσα κατφ- 
κημε'νη.

Αί σπουδαϊαι άνασζαφαί ήρξαντο έκτελούμεναι 
έν Πομπηία άπό τής πεδεμοντείου κατακτήσεως, καί 
ήδη ούσιώδεις, ούτως είπεϊν, έπιτυχίαι, έστεψαν τούς 
πρώτους τούτους άγώνας.

Κατά πρώτον ο Γαριβάλδης, τό παν τότε δυνά- 
μενος, άνέθηζε τήν διεύθυνσιν τών άνασκαφών τού
των είς τόν Αλέξανδρον Δουμάν, δστις έσχε τήν κα
λήν θέλησιν ν’ άναδεχθή τήν θέσιν, άλλά χωρίς νά 
προβή είς ένέργειάν τινα, μέχρις δτου ό στρατηγός 
Λαμάρμορας ένεπιστεύθη αύτήν είς σπουδαϊον τινά 
άνδρα, δς καθ’ έκάστην ήδη ποιείται νέας καί σπου
δαίας ανακαλύψεις.

Πρό τίνος καιρού είς μικρκν τινα οδόν όπισθεν 
τής Mercure εύρισκομένην παρετηρήθη κενόν τι μέ
ρος όπου άνεφαίνοντο οστά. Παρευθύς έσπευσαν είς 
αναζήτησιν τοϋ Κ. Φ.ορέλλη — ούτως ώνομάζετο ό 
παρά τοΰ άρχηγοϋ Λαμάρμορα εκλεχθείς διευθυντής, 
— δστις έδραμε μετά σπουδής.

’Ενώπιον τής άνακαλύψεως, ήν τώ έδείκνυον, έ- 
μεινεν επί τινάς στιγμάς βεβυθισμένος είς βαθύν δια
λογισμόν προγσθάνετο δτι έκεΐ ίσως θά εύρισκον 
ανθρώπινα σώματα έν τελεία διατηρήσεως καταστή
σει· αλλ.α εσκέπτετο ταύτοχρόνως οτι τά νέα ταύτα 
πτώματα προσβαλλόμενα ύπό τοϋ άέρος, παρευθύς 
θά μετεβάλλοντο είς κόνιν, ώς τά μέχρι τοϋδε άνα- 
καλυφθέντα. Αίφνης λάμψις φωτός διήλθε τό πνεύ
μα του· διέλυσε δι’ ύδατος γύψον δν έχυσε παρευθύς 
εντός τοϋ τάφου· τοϋτ’ αύτό δ’ έπανελήφθη καί έπί 
άλλων σημείων μετά ταΰτα άνήγειραν έπιμελώς 
την πλακα τής κισσήρεως, τήν λάβαν, ήτις περιε- 
κκλυπτε τούς δυστυχείς εις τό πανάρχαιον αύτών 
σάββανον, καί ούτως έξετέθησαν πρό τών οφθαλμών 
αύτών τέσσαρα πτώμ.ατα, ών έκαστον έζτυλίσσει 
συγκινητικωτατον επεισοδιον της τρομεοάς κατα
στροφής, ήτις τούς έξεμηδένισεν.

Τά οίκτρά ταύτα λείψανα δύναται τις νά ϊδη 
σήμερον εν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως· ούδέν άλ- 
γεινοτερον, ουδεν θλιβερώτερον τοΰ θεάματος τούτου· 
αι Αιγυπτιαι μούμιαι ουδέ τήν έλαχίστην περί αύτών 
δίδουσι ιδέαν ξηραί, μέλαιναι, άποτρόπαιαι, ούδέν 
έχουσι τοϋ ανθρωπίνου είδους, ενώ οί έξωρυγμένοι 
Πομπηιανοι εισί τούναντίον όντα άνθρώπινα, καί ά- 
ναγνωρίζει τις εν αύτοΐς τόν οίκτρότατον τών θα
νάτων.

Έν τών σωμάτων τούτων είναι γυναικός, πλησίον 
δ’ αύτής εύρον 9 1 χρυσά νομίσματα, δύο άγγεΐα άρ- 
γυρά, κλείδας καί κοσμήματα. Έφευγε λοιπόν φέρου- 
σα μεθ’ έαυτής τά πολυτιμότερα τών πραγμάτων της· 
άλλά φεϋ ! ή λάβα έρρεε ταχύτερον, καί ή τάλαινα 
έπεσεν ύπό τήν ώς βροχή καταπίπτουσαν σποδόν, ή- 
τις τήν έπνιγε- έκ τής στάσεως δ’ αύτής συμπεραίνει 
τις δτι έπάλαισεν έπί πολύ πρός φρικώδεις όδύνας.

’’Οπισθεν αύτής άνήγειραν έπίσης δύο έτερα πτώ
ματα τό μέν γυναικός, τό δέ νέας κόρης· άμφότεραι 
ήσαν έξηπλωμέναι έπί τής γής ώς έπί κλίνης, έφ* ής 
έφαίνοντο κοιμώμεναι- ή δεύτερα, ή νεαρά κόρη, σχε
δόν παιδίον, μόλις ήτο 15 έτών. . . Δύναταί τις 
ν’ άναγνωρίσγ άκριβέστατα τό ύφασμα τών ένδυμά- 
των της, τό ποίκιλμα τών χειριδών της, αίτινες έ- 
φθανον μέχρι τής δράκος, καί άφινον γυμνάς τάς έ- 
πιχαρίτους χειρας της. Άλλά τό μάλλον άξιοπαρατή- 
ρητον, τό μάλλον πλήττον τήν καρδίαν, είναι ή ά- 
γωνία τής τελευταίας στιγμής.

’Ανύψωσε τήν έσθήτά της ή δυστυχής κόρη, ίνα 
προφυλά.ξν; τό πρόσωπόν της έκ τής βροχής τής σπο
δού, ήτις τήν έτύφλου· έπεσε λοιπόν τρέχουσα, τό 
πρόσωπόν έχουσα έπί τής γής έστραμμένον, καί μή 
δυναμένη νά έγερθή πλέον, έστήριξεν έπί τοϋ βραχίο- 
νός της τήν άδύνατον καί θελκτικήν κεφαλήν της 
ίνα άποθάντ) ώς κοιμωμένη.

Τό τέταρτον σώμα είναι άνδρός τυχαίου, μέγα ώς 
κολοσσού· ήτο ύπτιος άναμφιβόλως ίνα ίδτ) τόν θά
νατον κατά πρόσωπόν τά ένδύματα εντελώς διατη
ρούνται- αί άναξυρίδες όραταί καί κεκολλημέναι, τά 
πέδιλα συνεσφιγμένα είς τούς πόδας του, καί τό έν έξ 
αύτών άνεωγμένον είς τόν μέγαν δάκτυλον διεκρί- 
νοντο προσέτι οί ήλοι τών ύποδημάτων αύτοΰ. Φέρει 
είς τόν ένα τών δακτύλων του χονδρόν κρίκον σιδη- 
ροϋν, τό στόμα του άναφαίνεται ζωηρώς, άλλ’ οί 
οφθαλμοί καί ή κόμη έξηφανίσθησαν ο μύσταξ μόνον 
διετηρήθη όλοσχερώς. Τέλος έν τώ πτώματι τούτω, 
ύπάρχει τι τό ηρωικόν καί θαρσαλέον, δπερ έπιβε- 
βαιοΐ καθ’ ολοκληρίαν τήν ιδέαν ήν ε’ίχομεν άπαντες 
περί τών Ρωμαίων έκείνων, τών άρχαίων κυρίων τοΰ 
κόσμου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,
Σπουδαία καί σοβαρά ζητήματα θίγοντα τήν 

θέσιν τής Μ, τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας άνακινηθέντα 
δέ κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας καί είς βαθ
μόν όξύτητος ού μικρόν περιελθόντα κατά τάς τελευ
ταίας εβδομάδας άπασχολοΰσι τόν νοΰν καί τήν 
καρδίαν τοϋ καθ’ ήμάς δημοσίου καί είς άνησυχίαν 
άγωνιώδη έμβάλλουσιν έκαστον. Ό τύπος έπελήφθη 
μετά ζήλου τούτων, άλλ’ άτυχώς τοιαύτης φύσεως 
καί τοιούτου χαρακτήρος ζητήματα δέν λύονται διά 
μόνης τής δημοσιογραφικής συζητήσεως. Ό Κόσρος 
ύπείκων είς νόμον διαχαράττοντα αύτώ δρια συζη
τήσεως, άδυνατεΐ νά είσέλθγ) είς μελέτην τών ζη
τημάτων τούτων καί έκδηλώσν) τήν ταπεινήν αύτού 
έπί τούτων γνώμην καί τό επικρατούν παρά τφ δη- 

μοσίω φρόνημα. Τούτο μόνον δύναται νά σημειώση 
δτι άν τά ζητήματα ταύτα δέν έμελετήθησαν, ώς 
έδει, έγκαίρως ύπό πάντων έκείνων, οίς ταύτα μέ- 
μηλε, δέον νΰν τούλάχιστον νά έξετασθώσιν έμβριθώς, 
δτι δέον νά μελετηθώσι πεφωτισμενως καί μετά πρό
νοιας ποϊαι έκ τών ζημιών είσιν αί ούσιώδεις καί 
ποϊαι αί τυχόν άβλαβεϊς καί άναπόφευκτοι, ποια 
τά σημεία είς ά δυνατή κ,αϊ ποια έκεϊνα είς & άδύ- 
νατος ή ύποχώρησις, καί έπί πάσιν δτι εν ταϊς με- 
λέταις ταύταις καί έν ταϊς ληφθησομέναις άποφά- 
σεσι δέον νά προεδρεύγ καί παρεδρεύη τό πνεύμα τού 
καθολικού συμφέροντος, ή ειλικρινής άγάπη πρός τήν 
Εκκλησίαν, ό’άμιγής παντός πλαγίου σκοπού πό
θος εύρέσεως τής μάλλον συμφερούσης τή ’Εκκλησία 
διεξόδου καί τής καταλληλοτέρας μετά τής Αύ- 
τοκρατορικής κυβερνήσεως συνεννοήσεως.

Ή εύθύνη τού άνωτάτου πνευματικού άρχοντας, 
τών μελών τής I. Συνόδου καί τών τού Δ. Ε. Συμ
βουλίου είνε βαρεία δι’ δλην μέν τήν κατά τά τελευ
ταία έτη πορείαν τών έκκλησιαστιζών καί έθνικών 
πραγμάτων, ΐδίφ δέ διά τήν έπί θύραις διεξαγωγήν 
τών σοβαρών ζητημάτων δθεν άπαιτεϊται ε’ίπερ 
ποτέ ώριμος σκέψις καί ειλικρινής ένότης αισθημά
των καί ένεργείας.

Ή ’ Εχχ.Ιησιαστιχη ΆΛήθεια άργέλλει δτι «διω- 
ρίσθησαν όριστικώς διά πατριαρχικών πιττακίων 
αρχισυντάκτης μέν τής ΈχχΤ Ά-έηθείας ό κ. Μα
νουήλ I. Γεδεών, διευθυντής δέ τού Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου ό έκ τών συντακτών κ. ’Ιωάννης Α. 
Άσπριώτης.»

Ο ΕΝ ΚίΙΝΙΙΟΑΕΙ ΕΑΑ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΑΟΓΟΣ.
Γενομένων τών άρχαιρεσιών τού Συλλόγου διά τό 

Συλλογικόν έτος 1883 — 84 έξελέγησαν
Πρόεδρος ό κ. Κ. Καλλιάδης.
’Αντιπρόεδροι Εύστάθιος Εύγενίδης, Χρ. Χατζη- 

χρήστου.
Γεν. Γραμματ. Τ. Καραθεοδωρής.
Ειδικός » ’θδ. ’Ανδρεάδης.
Βιβλιοφύλαξ Ά. Παπαδόπουλος Κεραμεύς.
Ταμίας Θ. Κοσούδης.

ΕΙΙΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΛΗ.

’Εκπαιδευτικής.
Ήρ. Βασιάδης, Κ. Γεωργαλάς, Άθ. θεοδωρίδης, 

Κ. Ξανθόπουλος, Ν. Παρανίκας, Άντ. Πετρίδης, Φί- 
λιπ. Τάγης καί Γεώργιος Τσιάκας.

Φι.Ιο.ίογικής.
Ήο. Βασιάδης, Α. Παπαδ. Κεραμεύς, Κ. Κοντό

πουλος, Β. Αούσης, Αίμ. Νοννότης, Κ. Ξανθόπουλος, 
Δ. Πασπαλλής, Β. Πυλάδης, Θ. Σαλτέλης καί Χρ. 
Χατζηχρήστου.

Έπιστηρονικής.
Σ. Άριστάρχης, Ch. Bonkowski, Ίωάν. Γεωρ- 

•γαντόπουλος, Ξεν. Ζωγράφος, Μιλτ. Καραβοκυρός, 
Τηλ. Καραθεοδωρή, Β. Αούσης, Κ. Μακρής, Άλέξ. 
.Ναούμ, Αίμ. Νοννότης, Δημ. Σταματιάδης, καί I. 
Ζίφος.

Άρχαιο,Ιο γιχής.
Σ. Άριστάρχης, A. 1. Dorigny, Άθ. Παπαδόπουλος 
Κεραμεύς, Κ. Περδικίδης, ReV· C. G. ClU’tis, Rev. 
Al. Millingen, Dr. A. Mordtmann, Dr. J. Mordt- 
mann, A. Vicolson καί Edwin Pears.

Οίχονοριχής.
Ν. Βαμβάκης, Μ. Βελλογιάννης, I. Γκιών,’ Ιωάν. 

Κούπας, Φο. Α. Μαυρογορδάτος, Ν. Μπλέσσας καί Β. 
Σαρακιώτης.

Συντακτικής.
I. Δ. Άριστοκλής, Κ. Κοντόπουλος, Χρ. Χατζη- 

Χρήστου, Τ. Καραθεοδωρή, γεν. γραμματεύς, ’θδ. 
’Ανδρεάδης, είδ. γραμματεύς· ό γραμματεύς τής Φι
λολογικής έπιτροπής καί ό γραμματεύς τής ’Αρχαιο
λογικής έπιτροπής.

Κ,ύζνεεον.
Άτενίΐ,ων τά μανρα πεΛάγη 
ΠαρεΜόντας μον χΛαίω χαιρούς· 
Τής θα.Ιάασης ό άακΦαγχνος ρους 
Την αγάπην ρον φεύγων απάγει.

Είχε β.Ιερρα γΛυχυ ως όορχάόος, 
Κονφον βήρα χαι νονν έΛαφρόν· 
Κ’ ίπροτίρα θα.Ιάΰαης άρρρόν 
Άπό άνθη χάωρ'α πεόιάόος.

Έπεθόρει τό χνρα νά σχίζη
Ώς δε.Ιφίν, χι άπ’ αγρίων χρηρνων
Τό παρθένον της στήθος γνρνόν 
Εις αιροβί-Ιους όινων νά βυθίζη.

«“Εχει, χόρη,—τη ε-Ιεγον—χά.ί.Ιη 
»Ή θ,ηρα, ν’ απόλαυσης ποΛΛά, 
ν’Τπό όένόρα ε.Ιθέ ύρη-ίά^ 
»"Οπου όρόσος χαι άνοιζις θάΤΙει·

η’Οπου σράραγόος φύεται πόα,
>ί"Οπου βρίθουοιν άνθη χ2ωρά, 
η"Οπου τρέχουν αθώα νερά 
ηΚαι άρνία σχιρτώσιν αθώα.

ηΜαχράν φεϋγε τοϋ πΜνου στοιχείου- 
»Άχ ! τοϋ χύρατος φεϋγε ραχράν 
η”Εχει γεϋσιν τό χΰρα πιχράν, 
»Την χαράν φαρραχεύει τοΰ βίου.

»Θά έρπνεύσουν τά χά.άίη σου πόθον 
»Κ’ είς τό ρεϋρα- χαί φεϋγον ταχύ 
»Θά σέ σύρη, ένώ θ’ άπηχη 
»Ό χ.Ιαυθρός ρου πρός άσπΛαγχνον ρόθον.

■»Εΐν’ ό γέάως σου ρόνος ρου γέάως, 
»Καί σύ ρόνη ρου π.Ιέον χαρά.
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»Άκ χαθής εις τά μαύρα κερά 
»Τής ζωής μου θα ήκαι τοτέΛοςτ».

Τώκ πυκκώκ προτροπών μου σιγώσα 
Ήκροάτ' ώς είς ο rap βαθύ· 
ΆΛΛ’ έΛύθη—μήκ είχε Λυθή— 
Έπί τέΛους τής κόρης ή γΛώσσα.

«Τί με ΘΛίβεις ;—μοί είπε—χαρά μου 
»Μετά κόμης κά τρέχω Λυτής, 
»’Ακαπκέουσα δρόσοκ ακτής, 
»Κ’ έφ ύγράς κ’ άκαπαύωμαι άμμου.

»Μεταβύ ούρακοΰ καί θαΛάσσης, 
» Νά χορεύω ως κούφη ρακίς, 
»Νά θαυμάζω μακράκ άχακεϊς 
νΚυακας καταστίΛπκους εκτάσεις.

»Μή ζηΛεύης τά κέα μου κάΛΛη 
»Άκ θωπεύη θαΛάσσης άφρός· 
υ’Ερασ-.ής μου δέκ είκαι- πατρός 
»Αροσερά κ’ άπαΛή είκ’ άγκά.Ιη.

»Τόκ αύχμόκ τής δυσβάτου ζηράς σου, 
»Τάς θερμάς της δέκ ΘέΛω σκηκάς' 
»Πρός ύγράς σέ καΛώ ήδοκάς· 
»Ν’ άποΛαύσης αύτώκ ετοιμάσου !

«"Η έΛθέ είς τόκ πόκτοκ καί μεικε 
»Μετ’ έμοΰ είς σκηκήκ δροσεράκ, 
»"Η τήκ μόκηκ σου χάκεις χαράκ. 
»Νηρηίς ή αγάπη σου είκαι».—

Καί μοι έκευσεκ έσχατοκ κεΰαα, 
ΝεΰμαφΛέγοκ, αγάπης μεστόκ· 
Κ’ είς τό φεΰγοκ έρρίφθη ρευστόκ, 
Και άπηΛθοκ αύτη καί τό ρεΰμα.

Βράχους έκτοτ’ οίκώκ άπορρώγας 
Προσδοκώ. ΆΛΛά ποΰ ή χαρά ;
Τά ψυχρά μέ καΛοΰσι κερά
Της ψυχής μου κά σΰύσουκ τάς φΛόγας.

Απόδημός.

Η εν τώ ηγούμενοι τεύχει τοΰ Κόσμου δημ,οσίευ- 
σις τριών πονημάτων τής έκκαιδεκαετοΰς δεσποινίδας 
Βιργινίας Πολύχρονη Εύαγγελίδου (Ό ’Ρωμαίος καί 

Γερμακίς, Είς τήκ έπάκοδοκ τοΰ έαρος καί Αέκ 
μ αγαπά) ενεποίησεν εύάρεστον έντύπωσιν τοίς ήμε- 
τέροις αναγνώσταις, ών τινες, ερασταί τής ποιήσεως, 
«δήλωσαν ήμίν προφορικώς ή έγγράφως τήν γνώμην 
αυτών τνερι χγ,ζ αζιας τούτων ώζ πρωτολείων νεάνι- 
δος ου προ πολλου ζποροιτησζσης δηροτν/.ού Παρ- 
θεναγωγείου, ύπισχνουμένων εύρυτε'ραν καλλιέργειαν 
τοΰ φυσικοΰ δώρου τής ποιητικής καλαισθησίας. Δύο 
δε τούτων, φίλοι τοΰ Κόσμου καί έκτακτοι αύτοΰ 

συνεργάται, άπηύθυναν ήμίν τά επόμενα ποιημάτια 
άποκρινο'μενα λίαν εύστόχως είς τό τρίτον τών δηαο- 
σιευθέντων στιχουργημάτων τής νεαράς άοιδοΰ. Πλήν 
δέ τών δύο τούτων, έλάβομεν καί τρίτην έμμετρον 
άπάντησιν, ήν άπέχομεν νά δημοσιεύσωμεν, καθότι 
ό γρζψας δέν εύηρεστήθη νά δηλώσ·/) ήμίν τό εαυτού 
όνομα, ή δε Διεύθυνσις τοΰ Κόσμου 8έν δημοσιεύει 
έργα άποστελλο'μενα αύτί) άνωνύμως.

Είς τό λεύκωμα τής δεσποινίδας
ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.

Κψ άκ σ’ άγαπζι, τό πρόσωπόκ σου, κόρη, 
’Ear φιΛής τάς Μούσας, στρέψοκ είς φυγήκ' 
Τοΰ έρωτος φοβοΰ τήκ φΛέγουσακ πΛηγήκ· 
Κι’ άκ σ’ αγαπά,, έχθρόκ αύτόκ θεώρει.

Μακράκ ! θαΛάσσας δίεΛθε καί δρη, 
Τηκ Λύρακ σου είς ζέκηκ μαΛΛοκ κροΰσοκ γήκ· 
Μή στόκοκ άηδόκος πέκθιμοκ, Λιγύκ 
ΠΛήκ χαΛαροΰκτα τάς χορδάς ιστορεί !

Ό έρως οδηγεί είς ΈΛικώκα ;
’Ή ό αφρώδης σέ προσμένει σάΛος 
Κ’ έάκ ποτέ κΛηθής δεκάτη Μοΰσα ;

Της δάφκης μάΛΛοκ ζήΛευσοκ τόκ κΛώκα. 
Τοΰ Φοίβου στεφακοϊ τό Λάμποκ κάΛΛος 
Ή Αάφκη, — ή καί τόκ θεόκ φυγοΰσα.

Τη 1 Μαίου 1883.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

------·8Φ3·------

Λεν σ’ άγοεπα ;. . .
Αέκ σ’ άγαπα άκέκραζας—παρθεκική κικύρα, 
οίοκ κάκ ή τό ΙκδαΛμα τώκ θείωκ σου ψαΛμώκ, 
είς στρώματα σέ ύψωσεκ ανέφικτα ή μοίρα, 
ά είδε μέ απέΛπιδα ό έρως του παΛμόκ. . .
Ή αίγΛη σου έθάμβωσε τούς όφθαΛμούς έκείνου. . . 
εκ κόρη είδεν άγγεΛοκ ύπέρτεροκ γήινου. . .

Αέκ σ' άγαπζι, κοράσιοκ ; αηδών μικκύΛη, 
ής φθόγγοκ μόΛις έρρηζ,ε τό ράμφος. . . στοκαχεΐς ; 
μορμύρεις έκ τω έρωτι έκ ω μύρια χείΛη 
τόκ έρωτα σοί ιβάΛΛουσικ έκ θάμβει έκ γυγης ;... . 
Ό ήΛιος, ώ ιμά.ίτρια, χάρικ έκός μαρμαίρει ; 
ή τό ώραϊοκ, δέδοται, μίακ ιβυχήκ κά αΐρη ,·. . . .

Αέκ σ’ αγαπά,, κοράσιοκ; Έρρέτωσακ τά στήθη, 
αϊ πέτραι, άς ούδέποτε όέρως ζωπυροϊ!
άσχάΛΛουσα ή φόρμιγζ σου άς ρί^τη έκ τή Λήθη 
^τχήτ^ θειοκ δαίδαΛμα ώς σύ.... δέκ αίωρεϊ. . . 
Καί κρούουσα τήκ φόρμιγγα μείποτε ήμέρως 
«Σύ μόκη—κράζοκ—έσο μοι ζωή, ι)·υχή καί έρως I»

Λέκ σ’ αγαπήί τό μάρμαροκ, δέκ σ’ αγαπά, τό σκότος) 
σέ άγαπ^,, ω έκθεε, τό φώς καί ή ιβυχή. ..

Ό ΠΛάσας σε, έράστρια, είκ’ εραστής σου πρώτος, 
αύτοΰ έρώσα, έρρωσο καί α'ίρου έκ εύχή !
'Ώί... γέκοιτο πας φθόγγος σου εύχή, ζωή,καιγήθος, 
καί δάφκη έκ τώ βίω σου πάς τρίβοΛος καί Λίθος!

Πεοαν την 30 ΆιερεΛίου 1883.
θ.

ΧΕΙίΙ’ΟΛΟΙΊΛΙ.

Ύπό οξείας βληθείς νο’σου άπεβίωσεν, έκηδεύθη 
δέ τήν παρελθρΰσαν τετάρτην έν Χάλκν) ό ιατρός

Ιωάννης ΜαυρΕζος Βέης, 
επιστήμων εμβριθής καί πολύπειρος, άνήρ χρηστός 
καί φιλάνθρωπος, άπό εΐκοσιπενταετίας εξασκών μετά 
πολλής τής επιτυχίας καί άφοσιώσεως τό επάγγελμα 
τού ιατρού κατ’ άρχάς μέν έν τώ Αύτοκρ. στρατφ, 
είτα έν τή κατά Χάλκην Αύτοκρ. Ναυτική Σχολή καί 
άπό δεκαετίας έν τώ νοσοκομείο τοΰ Αύτοκρ. ναυ
στάθμου. Ή κηδεία αύτοΰ έτελέσθη δημοτελέστατα 
προεδρεύοντας τοΰ πανιερ. αγίου πρ. Νίκαιας κ. Σω
φρονίου. Οί ύπερτρισχίλιοι κάτοικοι τής νήσου μετά 
τών έκ τής πόλεως μεταβάντων έκεϊσε πολυπληθών 
φίλων τοΰ θανόντος έθρήνουν καί έκόπτοντο κατά 
τήν έκφοράν, όπόταν δέ λαός όλος πάσης τάξεως καί 
ηλικίας δακρυρροεϊ καί άδυνατεϊ νά κρατήσρ τούς 
λυγμούς αύτοΰ, πρόδηλόν είνε σημεϊον ότι ό κηόευό- 
μενος άπήλαυεν άγάπης γενικής, έγκαρδίου, ειλικρι
νούς καί ότι τήν άγάπην ταύτην έκέρδησε διά τών 
άγαθών αύτού πράξεων, διά τής άγάπης αύτοΰ πρός 
τόν πλησίον. Πράγματι ό άείμνηστος ιωλννπϊ μαυ- 
pikos ύπήρξεν ό εύεργέτης τής Χαλκινής κοινότητος, 
έπί μακρά έτη παρασχών άφιλοκερδώς τήν ιατρικήν 
αύτοΰ συνδρομήν τοίς άπόροις, πρόθυμος εις πάσαν 
ύπό τούτων πρόσκλησιν καί άκάματος είς πάντα ύπέρ 
αύτών κόπον. ΤΗτο τύπος φιλανθρώπου ιατρού, ένώ 

. άφ’ ετέρου ήτο τύπος χρηστού πολίτου, συνετού άν- 
δρός καί ειλικρινούς φίλου. Ό γενικός ολοφυρμός όστις 
κατά τήν κηδείαν αύτού ήκούετο άπ’ άκρου είς άκρον 
τής νήσου Χάλκης άπεδείκνυεν ότι ή κοινοτης βαρέως 
συνησθάνετο τό κενόν, δπερ κατέλειπεν εν αύτή ή 
απώλεια τοΰ άνδρός.

Είς τόν νεκρόν άπεδόθησαν πασαι αί δύναται εν 
μικρή νήσφ-τιμαί. Προεπορεύοντο αί μαθήτριαι καί 
οί μαθηταί τών έν Χάλκγ δημοτικών Σχολείων, τάς 
ταινίας τοΰ φερέτρου έκράτουν ιατροί τού Νοσοκομείου 
τού Ναυστάθμου, καθηγηταί τής Αύτοκρ. Ναυτικής 
Σχολής, πλοίαρχοι τών θωρηκτών πλοίων τού Αυτο- 
κρατορικού στόλου καί τής Εταιρίας Μαχσουσέ καί 
άλλοι συνάδελφοι τοΰ θανόντος, παρηκολούθει δέ ό 
έξ. Χουσνή πασας, διευθυντής τού αύτού νοσοκομείου 
μετά παντός σχεδόν τού προσωπικού μεταβάς εις 
Χάλκην δι’ ιδιαιτέρου άτμοπλοίου. Ό έξ. Σαλίχ πα
σάς, Διοικητής τής Ναυτικής Σχολής, άδιαθετών, 
έτίμησε τόν νεκρόν άποστείλας τήν στρατιωτικήν 
φρουράν τής Σχολής, ήτις παρηκολούθει εκατέρωθεν 
τού φερέτρου.

Ή νεκρική πομπή έποιήσατο μακράν πορείαν δι’ 
δλου τού χωρίου, παρετηρήθη δέ τό σπάνιον φαινό- 
ιιενον ότι έκ τών πλείστων οικιών ήκούοντο γοοι 
σπαρακτικοί, οίτινες μετά τών έκ τοΰ πλήθους ά- 
κουομένων άπετέλουν θρηνωδίαν διαρκή συγκινούσαν 
καί τούς άπαθεστάτους· πανταχόθεν δ’ έπιπτε βρο
χή άνθέων προστιθεμένων είς τούς επί τοΰ φέρετρου 
κατατεθέντας πολυαρίθμους στεφάνους, ών τινες έφέ- 
ροντο ύπό μαθητριών τού παρθεναγωγείου. ’Εν τώ 
ναώ λόγον εύγλωττον καί συγκινητικώτατον άπήγ- 
γειλεν ό δόκιμος ίεροκήρυξ καί καθηγητής τής I. 
Θεολ. Σχολής κ. Εύμένιος ΐερουδάκης, μεθ’ ον είπε 
λέξεις τινάς θρηνώδεις ό διευθυντή? Κόσμου, 
συνδεόμενος διά στενής φιλίας μετά τού θανόν
τος. Έτι δέ άπήγγειλεν αύτοσχεδιον επιτάφιον 
λόγον παρά τό χμΐλος τού τάφου ό Χάλκη ιατρός 
κ. Λ. Λιμαράκης, φίλος καί συνάδελφος τού τεθνεώ- 
τος, προκαλέσας νέους γόους καί -/.οπετώις όιά τών 
περιπαθεστάτων αύτού πρός τόν νεκρόν αποστροφών 
καί τής ύπό λυγμών πνιγομένης άπαγγε^ίας.

Ιδού ό ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τού Κόσμου άπαγγελθείς

ΘΡΗΝΟΣ
πχρλ τό φέρετρον τοΰ άντισυνταγματάρχου Ιατραΰ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΥΡ1Κ0Υ ΒΕΠ.
Στοατιώτα τοΰ καθήκοντος, βαθμοφόρε τής επιστήμης, 

καύχημα τής Αύτοκρατορικής Ιατρικής Σ/ολής, επίλε
κτε συαπολΐ’τα, φιλόσοφε έρευνητά τών παθών τοΰ σώ
ματος καί τής ψυχής, έμβριθέστατε καί πολύπειρε ιατρέ, 
συμπαθέστατε καί αγαστέ φίλε, ΙΑΑΝΝΗ ΜΑΤΡΙΚΕ ! 
Άουνατοϋμεν νά πιστεύσωμεν οτι πράγματι κεϊσαι νεκρός 
ένώπιον ήμών ! Σύ, ό τοσούτοος έγείρας άπο τής επιθα
νάτιου κλίνης, έπεσας λοιπόν ινα μή έγερθής ; Σύ, ό δει
νότατων νοσημάτων εύστυχώτατος ίατήρ δέν έ'τυχες αυ
τός ΐάσεως ; Ό άταρβής οπλίτης του καθήκοντος, ό το
σάκις διά τοΰ οπλου τής επιστήμης τρεψας είς φυγήν τόν 
θάνατον, κεϊσαι ήττημένος ύπ’ αύτοΰ ; Άδυνατοΰμεν νά 
τό πιστεύσωμεν ! Ναί 1 άδυνατοΰμεν νά πιστεύσωμεν οτι 
δεκαήμερος πάλη σέ άφώπλισε, οτι έν ταϊς τάξεσι τών 
άνωνιστών τής έπιστήμης έπεσας πρόωρον θϋμα τής έκτε- 
λέσεως τοΰ καθήκοντος σου, σύ ό στρατιωτικήν άνδρίαν 
έπιδειςάμενος έν με'σω πανολετειρών έπιδημιών καί έν 
αέσφ πολέμων, ό έπί εικοσαετίαν καί έπε'κεινα ούδέποτε 
ούτε άποδειλιάσας ούτε άποκνήσας έν τοϊς κινδύνοις, είς 
οΰς έςετίθεσο, ό μετά θάρρους καί τόλμης άτενίζων πρός 
τό δρε'πανον τοΰ θανάτου ! Άδυνατοΰμεν νά πιστεύσωμεν 
δτι καί έν μέσφ τοΰ βύθους τής όςυτάτης άσθενείας σου 
δέν προέτεινας κατά τοΰ πιέζοντός σε έχθροΰ τό τοσάκις 
νικηφόρον άναδειχθέν δπλον σου· άδυνατοΰμεν νά πιστεύ- 
σωυεν δτι οΐ συνάδελφοι καί συστρατιώταί σου, οί μετά 
πλήρους αύταπαρνησίας καί άφοσιώσεως δραμόντες περί 
τήν κλίνην σου δέν ήδυνήθησαν ουδ αυτοί ν απελασω- 
σιν άπό σοΰ τόν κίνδυνον !

Καί δμως αί περί σέ άνημμέναι δγδες καί αί μάλλον 
τών δάδων διάπυροι φλόγες τών καρδιών τών περιστοι- 
χούντων σε φίλων, τά εκχεομενα οακρυα και οι λυγμοί 
απάντων τών κατοίκων της περίβλεπτου ταύτης νήσου
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αστών τής βχσιλενούσης, τά ύπο πολ
κατατεθειμένα έπί του φερέτρου σου 
έμφαίνουσι τήν Βχρεΐαν πράγματικό-

κα' πολυπληθών 
λών οικογενειών 
άνθη τοϋ Μαΐου, 
τητα, διατρανουοι τήν πικράν άλήθειαν οτι έστερήθημεν 
σου δια παντός, δτι τδ σώμα χαι τδ πνεύμα σου διε- 
ζεύχθησαν υποστρέφοντα είς τήν πηγήν αύτών χαι δτι 
άνηλεής άνατόμος σέ άφαρπάζει έξ ήμών ΐνα σέ ύποβάλη 
είς τον κσινδν χαι άφυκτον νόμον τής διαλύσεως !

Δέν θά σέ ίδωμεν του λοιπού υποστρέφοντα καθ’ εκχ- 
στην έσπέραν, φχιορδν και εύφυολογουντα, έκ τής ημε
ρήσιας έν τφ Αυτοχρατορικψ Νοσοχομείψ του Ναυ - 
στάθμου πιστής υπηρεσίας σου ! Δέν θ’ χκούσωμεν τας 
έμβριθεΐς σκέψεις σου, τάς ώριμους ιδέας σου, τάς συνε- 
τάς συμβουλάς καί οδηγία: σου, τά πορίσματα τών πολ
λών μελετών σου καί τής πολυετούς πείρας σου ! Δεν 
θά σέ ίδωμεν έπισκεπτόμενον άόχνως καί τακτικώς πχν- 
τας, φίλους τε καί άγνωστους, νοσουντχς τε και ύγιαι- 
νοντας, πλουσίους τε καί πενομένους· δέν θχ σέ ίδωσι του 
λοιπού οί άποροι παρά τήν κλίνην τής άσθενείας αύτών 
αμισθί νοσηλεύοντα τούτους μετά στοργής, μετά ζήλου, 
μετά έρωτος προς τήν επιστήμην καί πρδς τήν άνθρωπό 
τητα, άλλά δή καί τά φάρμακα καί τήν τροφήν αύτών 
είς τούς ένδεεστάτους έκ του υστερήματος σου παρέχον- 
τα ! Ναί ήσο δ πατήρ, δ άδελφός, δ προστάτης τών έ 
χόντων άνάγκην τής βοήθειας σου, δ άφιλοχερδής άρωγδς 
τών πενομένων καί άναξιοπαθ^ύντων, δ καί τδν ύπνον 
χαι τον δείπνον καί τήν άνχπαυσιν καί τήν διάχυσιν έγκα- 
ταλιμπχνων ΐνα δράμης προθυμότατα πρδς τούς έπικα- 
λουμένους σε έν ήμεροι καί έν νυκτί, έν χαύσωνι καί έν 
ψ^χει, ΐ^α βοηθήσης τδν πχτχοντα άνθρωπον, άδιαφορών 
άν οί κόποι καί αί θυσίαι σου εμελλον ν’ άμειφθώσιν 
ή ου. Ναί, ήσο δ τύπος τής ένώπιόν πάντων ανε
ξαιρέτως, πλουσίων τε καί πτωχών, χφιλοχερΒείας έν τή 
έξασκήσει τών καθηκόντων σου, έν τή παρούση δέ εποχή 
τής ύλοφροσύνης καθ’ήν έπιδιώκεται συνήθως τδ συμφέρον 
καί μόνον τδ συμφέρον έπί θυσίφ του καθήκοντος, έπί θυ- 
σίφ τής φιλανθρωπίας, έπί θυσίαι τών αρχών, έπί θυσίφ 
καί αύτής ετι τής ηθικής, τοιουτοι τύποι, τοιουτοι χαρα
κτήρες. είσίν ώσπερ μαργαρίτα'., κεχρυμμένοι μέν τδ κατ’ 
άρχας έν τφ άφεγγεΐ θαλασσίψ βυθφ, άλλά διαλχμποντες 
μετά ταυτα ώς πολύτιμ ι καί πολυζήτητοι διάκοσμοι. 
Τοιούτον διάκοσμον αύτής σέ έθεώρει ή κοινωνία, τοι- 
ουτον σέ έθεώρει ή κοινότης τής Χάλκης, ής τδ βαρύτα- 
τον πένθος καί τά εύγνώμονα προς σέ αισθήματα μετά τής 
ιδιωτικής έμου ευγνωμοσύνης έπί τή πολυτίμψ φιλίφ 
σου, άμυδρότατα, άλλ’ έκ μέσης καρδίας, άσθενέστατα 
άλλ* έν βχθυτάτη συγκινήσει, έπεχείρησα νά σοι έκφρά 
σω. ΤΙ κοινωνία σέ έξετίμησε καί σέ ήγάπησε διότι σέ 
ε’δε καί σέ παρηκολούθησε είς τδ έργον σου, διότι έλαβε 
μακράν πείραν τών άρετών σου, τής ειλικρίνειας σου, τής 
άφοσιώσεώς σου είς τδ ιερόν σου καθήκον. ‘Η Αύτοκρα- 
τορική Κυβέρνησις καί ή Αύτοχρ. Ναυτική Σχολή σέ έτί- 
μησαν έχουσαι υπ'δψει τάς μετά ζήλου μακρχς εκδουλεύ
σεις σου, αϊτινες ούΒεμία αμφιβολία οτι έυελλον μετά 
τινα χρόνον ν’ άμειφθώσι πληρέστερου καί δι’ άνωτέρων 
επαξίων τής ίκανότητόςσου βαθμών. Ούχί! δέν είνε ευκολον 
ν’ άγαπηθή τι; ύπο κοινωνίας δλης, ώς σύ ήγαπήθης· άς 

γινώσκωμεν τούτο καλώς, ιατροί τε καί πάντες οί λοιποί 
δημόσιοι λειτουργοί οί μή έχοντες τον βαθμόν τής ευσυνει
δησίας καί ειλικρίνειας σου· άπαιτεϊται πρδς τούτο μέγα 
ήθικδν κεφάλαιο* οπερ σύ άπέκτησας διά τής έκ νεότη
τας μετ’ άκεραιότητος, φιλανθρ ωπίας καί μετριοφροσύνης 
έκτελέσεως του καθήκοντος σου. ΤΙ ζωή σου ήτο δι’ ήμας 
έχέγγυον ύγιείας καί ευεξίας, δ δέ θάνατός σου, προξενεί 
έν ήμίν νόσον άνίατον, πάθος δυσθεράπευτον, το πάθος τής 
άπαραμυθήτου ψυχικής οδύνης ! Έγέρθητι καί ίδε πέρις 
σου νήσον δλην πενθούσαν, νοσοκομεία καί σχολάς θρηνού- 
σας, φίλους καί οικείους έγγύθεν καί μακρόθεν άπευθύνον- 
τάς σοι τδν ύστατον άσπασμόν. Έπίκρουσον τά στήθη ή
μών τήν στιγμήν ταύτην ΐνα ιδης τούς πνεύμονας ήμών 
πιεζομένους ύπδ τδ βάρος τής θλίψεως· κυψον έπί τής καρ
δίας ήμών ΐνα άκούσης τούς βίαιους αύτής παλμούς· σφυγ- 
μομέτρησον ΐνα ΐδης τδν βαθμόν του πυρετού του κα
τέχοντας ήμας ένώπιόν τής ώχρας, τής άπνου, τής πα- 
γερας μορφής σου ! Ούχί ! δέν λυπεϊται σέ τον θχνοντα 
πας όστις φιλοσοφών έπί τών αγαθών καί έπί τών κακών 
του κόσμου τούτου ευρίσκει τδν θάνατον ύψίστην εύεογε- 
σίαν παρεχομένην τφ άνθρώπφ ύπδ τής φύσεως, πας 
δστις άναλογίζεται τδ μέγε θος τής δυστυχίας τού άνθρώπου 
έάν ούτος κατεδικάζετο ε?ς άθανασίαν εν τή γή ταύτη έν 
μέσφ καί πάντων άκόμη τών γηίνων άγαθών. Οίκτείρω μό
νον τούς περιλειπομένους, τούς συγγενεϊ; καί οικείους σου, 
τούς φίλους καί γνωρίμους σου, τήν περί σέ κοινωνίαν, τήν 
Χχλχινήν κοινότητα, οιτινες πάντες έχουσι καί έπί πο
λύν χρόνον θά έχω σι δακρυβρέκτου; τούς οφθαλμούς έπί τή 
μνήμη σου, λυπούμαι καί θρηνώ έμέ αύτδν στερηθέντα 
έν άκαρεί, καί άπροσδοκήτως, τής γλυκύτατης καί έπω- 
φελους ομιλίας σου, τής πολυτίμου καί ειλικρινούς φιλίας 
σου. Φίλοι τοιουτοι, χαρακτήρες οίος δ σός, ά'νθρωπος ώς 
σύ, δέν λησμονούνται ! Ό τύπος αύτών χαράσσεται άνε- 
ζιτήλως έν τή καρδί^ι καί τότε μόνον άπαλείφεται έξ αύ
τής δταν ή καρδία παύσηται του λειτουργεΐν. Πορεύου 
λοιπδν ΐνα ευρης τήν αίωνίαν γαλήνην, πορεύου πο
λύπειρε ιατρέ, παρά τή μητρί σου, ής τήν στέρησιν ούδ’ 
έπ’ ολίγους μήνας ήδυνήθης νά ύπομείνης, καί πρδς ήν 
καί ύγιαίνουσαν καί έπί διετίαν άοθΐ/ουσαν έπέδειξας 
παραδειγματικήν άφοσίωσιν, άναδειχθείς πρότυπον φιλό
στοργου υίου ! Πορεύου, πολύκλαυστε φίλε, καί γίνωσχε 
δτι ούδείς τών παρόντων καί άπόντων φίλων καί γνωρί
μων σου, ούδείς τώ > εύεργετηθέντων ή σωθέντων ύπδ σου 
θά σέ λησμονήση έφ* οσον λειτουργή καί ύγιαίνη δ νους 
καί ή καρδία αύτου. Πορεύου, χρηστότατε συμπολΐτα, καί, 
δεχόμενος δι’ έμου τήν έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης τών 
κατοίκων τής νήσου Χάλκης, δεήθητι του Πλάστου ΐνα 
παραμυθήση ήμας κατά τήν άπουαίαν σου, μέχρις ού κα· 
ήμεΐς σέ άκολουθήσωμεν !

Έπέπρωτο έν ένί καί τώ αύτώ τεύχει τού Κόσμου 
νά παρατεθώσι νεκρολογίαι δύο πεφιληριένων προσώ
πων, έπέπρωτο έν μια και τή αύτή ήρέρα δ έρίτιαος 
ήρ,ών .φίλος κ. Ν. Φωτιαίης, ού [χόνον νά θρηνή τήν 
απώλειαν τού έπιστηθίου φίλου καί ιατρού τού οίκου 
αύτού I. Μαυρίκου, άλλά καί νά αίσθκνθή οξείαν ρορι- 

I φαίαν ίιαπερώσαν τήν καρίίαν αύτού, νά έν ώρα 

άνοίζεως Εηοανθέντα Οαλερώτατον κλώνον τού καλλι- 
ανθούς δένδρου τής οικογένειας αύτού, νά τονέκ- 
καί^εκα αολις ί^όντα Μαίους υιόν αύτού ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ, 
τόν χθές μόλις πλήρη ύγιείας καί εύρωστίας, τόν νοη- 
μονέστατον καί φιλομαθή Βασίλειον, τόν παρέχοντα 
έλπί^ας διαπρεπούς μέλλοντος, φερόμενον αίφνης εις 
τόν τάοον ! ΊΙ βκρυτάττ, ή ανεπανόρθωτος αύτη 
συμφορά έπληζε τήν καρδίαν ού μόνον τών γονέων 
καί συγγενών τού θανοντος νεανίου, άλλά καί τών 
πολυπληθών φίλων τού κ. Ν. Φωτιάίου καί πάσης 
τής κοινωνίας, ήτις άθρόα συνέρρευσεν είς τόν οίκον 
αύτού κατά τε τήν ημέραν τού θανάτου καί τήν τής 
κηδείας, ινα παραμυθήσηται τούς τό δεινόν τούτο 
τραύμα ύποστάντας ατυχείς γονείς.

Πασαι αί τάξεις τής κοινωνίας, ή τών έμπορων, ή 
τών τραπεζιτών, ή τών λογιών καί καθηγητών, ή 
τών δημοσιογράφων καί λοιπών, άντιπροσωπεύοντο έν 
τή κηδεία, ήτις έγένετο μεγαλοπρεπώς καί έν μέσω 
κοινής συγκινήσεως, προϊσταμένου τού θεοφ. επι
σκόπου κγ. Είρηνουπόλεως κ. Φωτίου συν τώ ύπ’ αύ
τόν κλήρω τής έπισκοπής αύτού, άκολουθούντων 5έ 
καί συνο^ευόντων τήν έκφοράν τού σεβ. άγ. Σκυθο- 
πόλεως κ. Γερασίμου, τού Σχολάρχου τής θεολογικής 
Σχολής κ. Γερμανού Γρήγορά, τού Σχολάρχου τής Μ. 
τού Γ. Σχολής κ. Γρ. Παλ.αμά, τής ’Εφορίας τού 
Χρηματιστηρίου, τών καθηγητών τών έν Περαία Γυ
μνασίων καί τών Παρθεναγωγείων Ταπχείου καί 
ΠειΛΛάόοο, τών μαθητών τού Γυμνασίου Τάγη, ένθα 
έξεπαιίεύθη δ κηδεύομενος, καί άμετρήτου πλήθους 
φίλων, ομογενών τε καί ξένων. Πολυάριθμοι στέφανοι 
άνθέων ήσαν κατατεθειμένοι έπί τού φερέτρου καί άλ
λοι έφέροντο ύπό συμμαθητών καί δμηλίκων τού τε- 
θνεώτος. ’Εν τώ ναώ άπηγγέλθη συγκινητικόν έλε- 
γεϊον ύπό τού έκ τών καθηγητών τού Γυμνασίου Τάγη 
κ. Γ. Παπαρρό^ου, έν δέ τώ νεκροταφείο, όπου συνο
δέυσαν τόν νεκρόν πλεϊστοι τών φίλων τού βαρυαλ- 
γούντος πατρός, άττήγγειλεν έπιτάφιον προσφώνημα 
περιπαθέστατον δ έκ τών συμμαθητών τού άειμ,νή- 
στου βασιλείου νέος κ. 1. Ροίοκανάκης.

Ό ατυχής βαςιλειος κατά τάς πρό τής άσθενείας 
αύτού ημέρας ήσχολειτο ΐνα παράσχγ τώ Κόσμω μι
κρόν τι οεΐγμα τής φιλοπονίας αύτού μεταφράσας έκ 
τού Γαλλικού άρθρον τι Περί Πομπηίαςδπερ 5η- 
μοσιεύομεν ανωτέρω τιμώντες τήν μνήμην τού εύ- 
φυούς νέου:

Δεόμενοι τώ ύψίστω ΐνα έπιχύση βάλσαμον παρα
μυθίας έπί τού όξυτάτου τραύματος τής καρ5ίας τών 
άτυχών γονέων παρατιθέμεθα έκ τού άπ^γγελθέντος 
ελεγείου τάς έπομένας στροφάς·

ΕΛΕΓΕΙΟΝ
e I ς 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Ν. ΦΩΤΙΑΔ1ΙΝ
Ποιος τοΛεγε^ ΒαοίΛειε, τών άγοριών καμάρι, 
τών μαθητών ό στολισμός} να μας αφησρς ’ξαφνικά, 
τόρα π άνθίξουν τά κΛαρια και βγάξ’ ή γη χορτάρι 
και τα πουΛάκια κεΛαάουν ’ς τους κήπους μα,ς γΛυ- 

\κά, γΛυκά ;

Ποιο είχες, ποτό παράπονο, χρνσό μου παΛΛηκάρι, 
και χόλιασες καί εφυγες, ΒασίΛειε, τόσον μικρός ; 
Μορφιά δεν είχες ή όροσιά ή φρόνησι ή χάρι;. . . 
fO χωρισμός σου γιατ’ εμάς είναι ποΛυ πικρός !. . .

Είναι φαρμάκι, ά.Ιοή, που καταφαρμακόνει 
μέσα 'στά σπΛάγχνα τους βαθιά τους φι.Ιοστόργους 

[σου γονείς !
νΛχ ! πώς τους πνίγουν δάκρυα καί τους συντρώγουν 

[πόνοι. . .
νΛχ! τέτοιο πόνο γονικό ποτέ μην αισθανθή κανείς!..

ΚΙάψε, πατέρα άμοιρε, μάνα δυστυχισμένη ! 
κΑάι^τε γιά τόν Βασίλειον, κ.άϊέττε τήν νύχτα, τήν 

[αύρί'
άπό τό δάκρυ τό πικρό ά.Ι.Ιο για σάς δεν μένει! 
ίσως μ’ αυτά τά δάκρυα κι ό πόνος σας εβγτμ

Πόνος!. . . καί μένα με πονεϊ, όπου τον .ίέγωμόνο! 
που δεν θρηνώ μέ πατρική καρδιά δικό μου γυ/ό 
όπου ’ς τό χώμα τό πικρό παιδί δέν παραχόνω.
Ποιος ξέρει πόσο δυνατά τρώγει τόν δύστυχο γονιό!..

^Ανθρωπε πώς ’γεννήθηκες αιώνιο παιγι^ίδι! 
Σκ.Ιηρό άνεμοπάΑαιμα ’ς τό Χάρο, ’ς τή Χαρά ! 
Μό.ΐις τό ’μμάτι τής χαράς προθά.^η καί σέ ίδη 
άκούονται άπό μερ]ά τού Χάρου τ’ άγρια φτερά !. .

Μ’ αυτός πού στέ.Ι.Ιει τό Βοριά, τή νέκρωσι, τό

’Εκείνος καί τό Ζέφυρο μέ τή ζωή θά στεί.Ιη, 
Λυτός πού μόνος τών γονιών τά σπλάγχνα βαΛσα- 

[μόνει, 
θά στειΛη καί χαμόγε.Ιο ’ς τά πικραμένα χεί.Ιη.

*Ο Πύργος τής Βαβέλ κατά τούς Μαύρους. 
ΙΙαράόοσις ’Αφρικανική, i

Έν άρχή, δ ούρανός2 ήν έγγύτατα τής γής· δτε 
5’ οί άνθρωποι έπεθύμουν νά φάγωσιν ιχθύς, έ'τυπτον 
τούτον 5ιά ράβ5ου καί έπιπτον έπί τής γής ιχθύς 
πολυαριθμότατοι ώς αί σταγόνες βροχής, άλλά μείζο- 
νες τούτων καί οί άνθρωποι συνέλεγον τούς ιχθύς. Τί 
δμως συνέβη ; Γυνή τις έκοπάνιζε φουφού^ Ιν ίγ5ίω, 
επειδή 5έ, τού ούρανού-οντος έγγύτατα τής κεφαλής

1 Τήν παρχοοσιν ταύτην, ηχώ ασθενή τής πίστεως είς 
τδ προπατορικόν άμάρτημα καί είς τδν Πύργον τής Βαβέλ, 
περισυνέλεςεν ΧΑγγλος ιεραπόστολος παρά τοίς Μαύροις 
(Νέγροις) Άκουαπίμ, οιτινες άποτελουσι μέρος τού έθνους 
τών Άσαντί έν Γου’ίνέ^ κατά τήν Χρυσήν ’Ακτήν.

2 Νυαν κουπόν, κατά λέξιν, τδ ύψηλδν χωρίον των 
ούρανών.

3 Τδ φονφου είνε τδ προσφιλές τοίς Μαύροις έδεσμα, 
παρασκευάζεται δέ έκ σπόρων άγριας βανανέας βραζόμενων 
καί είτα πιεζομένων έν ξυλίνψ ίγδιψ μέχρις ου καταστώ- 

I σι ζύμη κολλώδης. Έκ ταύτης παρασκευάζουσι σφαιρίδαι 
I άπερ τρώγουσι μετά του ζωμού του έξ ιχθύων
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της, δέν άπέμενε χώρος ικανός ίνα ύψωση τόν ύπε
ρον τοϋ ίγδίου, είπε πρός τόν ούρανο'ν: Ύψώθητι μι
κρόν, καί δός μοι χώρον διά τόν ύπερόν μου. — Ό 
ούρανός ύπήκουσε καί είπεν: ’Αρκεί τόσον ; — θν.-ι 
είπεν ή γυνή, ύψώθητι ολίγον εΐσε'τι. — Τρις ύψώθη 
ούτω, μεθ’ δ ή γυνή προσέταξεν αύτώ νά σταθή. Έκ- 
τοτε λοιπόν με'νει ό ούρανός τοσούτω μακράν άπό τής 
γής, ώστε μόλις άκούει τούς άνθρώπους, τούτου δ’ε- 
νεκα καί οί ιχθύς είσΐ σήμερον σπάνιοι, ενώ θά έπι
πταν άνωθεν, ώς καί προ'τερον, άν μή ύπήρχεν ή γυ
νή έκείνη.

Ήαε'ραν τινά μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ ούρανοΰ 
άπό τής γής, οί άνθρωποι άπεπειράθησαν νά φθάνω- 
σιν είς τόν ούρανόν, ίνα δέ κατορθώσωσι τούτο επε- 
σώρευσαν πάντα τά ίγδία τοϋ <ρου<ρον θε'μενοι τό εν 
έπί τοϋ έτε'ρου. Έν μ.όνον έλείπετο, ίνα ή στήλη εγγί- 
ση τώ ούρανώ, άλλά δέν είχον πλέον ετερόν. Τότε 
συνέλαβον τήν ιδέαν νά λάβωσι τό κατώτερον ίγδίον, 
έφ’ ού πάντα τά λοιπά ήσαν τεθειμένα, καί νά θέσω- 
σι τούτο έπί τής κορυφής. Άλλ’ άμα έ'λαβον τούτο, 
άπασα ή στήλη κατέρρευσε καί ήθελε φονεύσει πάν
τας άν μή τάχιστα έ'φευγον. Έν τώ αίφνηδίφ δέ τρό- 
μω, ύφ* ού κατελήφθησαν, ήρξαντο λαλούντες γλώσ
σας νέας, ούτος δ’ ό λόγος, δι’ δν τοσαύται ύπό τόν 
ήλιον γλώσσαι ύπάρχουσι, ένώ προ'τερον μία καί μό
νην ό κόσμος έλάλει γλώσσαν.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Οικος καί σχολή.
— Τί εμαθες σήμερον, τέκνον μου, έν τώ σχολείω; 
— "Οτι οί μεταξοσκώληκες είνε ωφέλιμα ζωύφια. 
— Έτσια’ί; Παρακαλώ τόν διδάσκαλον νά ίδη 

τούς πρός τά καταστήματα τού Πέραν λογισμούς τής 
μητρός σου.

* *

’Έρως.
Ό έξάδελφός μου έμάνη έξ έρωτος.
— Μικρόν τό κακόν. Φίλος μού τις έγένετο γραμ

ματοκομιστής, δπως ταχύτερον άναγινώσκη τών φί
λων αύτοΰ τάς έπιστολάς.

* *
* 

’ΑνχξιοπαΟοϋσα.
Έν τώ βίφ μου άπαξ μόνον ένηγκαλίσθην τήν 

πενθεράν μου, καί τούτο διότι ήτο σεισμός !

Σπουδαία προτίμησις.

— Διατί δέν θέλεις τόν έπιστήμονα (ήτο φαίνεται 
δικηγόρος ή ιατρός), καί προτιμάς τόν άνθρωπον τού 
ζαχαροπλαστείου;

— Εύλογημένη, φορεΐ πάντοτε ώραϊον φόρεμα καί 
έ'πειτα δέν έ'χει συγγενείς τεχνίτας.

— Σοι συγχαίρω ! Εύγε ! . . . .

ΠΑΡΕΡΓΑ

Λύσεις τών έν τφ ΑΔ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 267. αίνιγμα.—’Αθάνατος.
Άρ. 268. ετερόν.—Κερααοΰς.
Άρ. 269. ετερόν.— Πρόβατον.
Άρ. 270. Charade.—Franc-mapon-
Άρ. 271. η —Sang-froid-
Άρ. 272. γρίφος.—Εις μέγα κακόν μέγχ 

φάρμακον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-
ΑΡ. 893 —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Διστάζει μέν ή κάρα μου, τό σώμά μου 5’ είιρήσεις 
’Σ το σώμά σου, έπιμελώς έάν παρατηρήσης.
Τά δυο τρίτα πρόθεσις τό τελευταϊον γράμμα, 
Καί νήσον δέ ελληνικήν μέ καθιστάς συνάμα.

Μ. Τ.

ΑΡ 8 94. —ΕΤΕΡΟΝ.
’Αφευκτα θά σέ γλυκάνω, δπως είμαι άν μέ πάρης.
'Απ’ τήν κεφαλήν μου πέραν ^έει πανταχόθεν χάρις.

Μ. Τ.

ΑΡ. 895.—ΕΤΕΡΟΝ.
Κεφαλήν μέν έάν έχω, ξανθός είμαι και γλυκός.
Άνευ ταύτης, όξυτόνως, εύθύς γίνομαι λευκός.

Μ. Τ.

ΑΡ.έ8 9β·—ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ 
(charade).

Mon premier est la fleur d’une plante bulbeuse ; 
Mon second des enfants est une bonne gouvernante; 
De mon tout nait une ville maritime, commercante-

x. D. T.

AP. 899. —ΕΤΕΡΟΣ.
Mon premier n’ obtient nullepart ]a paresse.
Mon second avance, abandoune la jeunesse ;
Mon tout par un beau temps, fuit toujours et cesse·

Batoum. m. p.

AP 898. —ΓΡΙΦΟΣ.

Εύτυχήματα ™ δυστυχήματα 
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Α. Γεδεών.


