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ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει Ζάββατον 28 Μαίου 1885. ΤΕΥΧΟΣ ΛΗ*.

ΦΙΑΟΑΟΓΤΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ1

1 Ίδε τείχος ΛΖ'.
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jV> 'α^-1 ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ύπδ τΐ)ς Α.Τ. 
τον Αχμετ-Βεφικ-Παςα. ’Er Κωνσταντινονπό- 
Λει 4293 έτος έγ. — 2 τόμ. εις δ” Σε.1. 4293.

OLJI j jUll ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ 
"’ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι Γραμ
ματική της Τουρκικής ’Οθωμανικής γ.Ιώααης ύπό 
τον Mov.Lla Αβαουρραχμαχ-Εφεντπ. ’Er Kur- 
αταττιτουπό.έει 4300 έτος έγ. — 4 τόμ. εις 4” 
Σεΐ. 484.

ZWWWWWW*
JuiP •j'y J caJ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΑΪΚΟΝ 

KAI ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΤΡΚΙΚΟΝ ύπό τον Σειχ-Σου- 
αειμαν-Εφεχτη τον Βοχαρείον. ’Er Κωτ]πό.1ει 
4298 ετ. έγ.— 4 τόμ. είς 8°* Σε.Ι. 320.

15.—Έκ τών Γαλλο-Ίταλο-Λατινικών λέξεων 
120 αόνον έχουσι τύπον Γαλλικόν, ή δ’ επικράτη
σες τών ’Ιταλικών τύπων εξηγείται άρια παρατηρή- 
σωμεν δτι έκ τών ’Ιταλικών λέξεων 130 περίπου 
είσι ναυτικα’ι η ναυπηγικαί, Γενουήνσιαι καί Βενετι
κά!, δτι ή ’Οθωμανική προτιμά τούς Ιταλικούς τύ
πους άκόριη καί έπί τών λέξεων άς προσέλαβεν έκ 
της Γαλλικής, ή έκ τής γενικής ονοματολογίας τής 
νεωτέρας έπιστήμης, λέγουσα φέρ’ είπεϊν jjv (μέτρον) 
aL’G (τράπέζα) jJvjjl (βαρόμετρον), καί τέλος δτι 
πολλάς λέξεις Ίταλικάς είσαχθείσας είς τήν ’Ανατο
λήν παρέλαβον οί ’Οθωμανοί ώς έντοπίους φθόγγους 
καθ’ά π.χ. μαρτυρεί ή κατάληξις είς ος ή ή τροπή τοΰ 
β είς π- οΐον JjJl |(μπάΛος=πρέσβυς τής Ένετίας) 

(/αόκσο^ο<’=πρόξενος) (μαραγκός—Ίτ.
marangone) frtovparrCa==boiTaggiiie) κτλ. 
Λέξεις τινες ύφίστανταί έν τή ’Οθωμανική ύπό τε τήν 
Γαλλικήν καί τήν ’Ιταλικήν μορφήν ένταυτφ· ούτω 
δεχόζιτο, "ΚέγεταΛ ή παρακαταθήκη, άλλ’ ή αύτή λέ- 
ξις ύπό τήν Γαλλικήν μορφήν δεπδ έξιδιάσθη 
διά τάς στρατιωτικάς άποθήκας. Άλλαι δέ πάλιν 

έχουσι διπλήν ’Ιταλικήν μορφήν, οίον (loggia )= 
οπή δι’ ής διέρχεται άλυσσος πλοίου καί (M>r- 
ζ·ζα=συνέόριον συντεχνίας). Πολλαί δέ τέλος έξ ’Α
νατολών είς τήν Εσπερίαν άποδημήσασαι έπανήλθον 
έκεϊθεν ύπό νέαν καί ένίοτε δυσδιάγνωστον μορφήν οίον: 
JI(Amiral έκ τοΰ Άρ. 7~*Ι=έμίρ-ούλ-πάχρ

=άρχηγός τής θαλάσσης).
*sUy (τερσατέ. Ίτ. darsena έκ τοΰ Άρ. ipUaJljb 

δάρ-ουσσιναάτ=τεχνουργεΐον).
jbji-ljj (δραγομάτ. Γαλλ. drogman δθεν καί δίο

δός τις είς τά Βαλκάνια, δραγοματ-γκεδζιτϊ\, 
έκ τοΰ Άρ. ώί^^=τερτζουμάν.

ο ββ καί ο(ζεφρέ καί σάφρα=·η σαβοΰρα, λέξις 
άπαντώσα έν τοϊς Βασιλικοϊς καί συνώνυμος 
τή βακαττία, έκ τοΰ Άρ. β-ο, 5^ο=άδεια- 
σμα).—^Ιώ=(ή τάρα Ίταλ. ίΟ/ΤΟ, έκτοΰ Άρ. 
λ».β>=ταρχάτ=εχπτωσις).— β,β, (tartre έν. 
τοΰ Περσ. □ jj) κτλ.

Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν έάν τό Αεχδζε δέν 
δεικνύεται ένίοτε άφ’ ενός λίαν εύκολον διά τήν ’Οθω
μανικήν πολιτογράφησιν Εύρωπαϊκών τινων λέξεων 
καί άφ’ έτέρου λίαν δύσκολον δι’ άλλας. Οΰτω πα- 
ραδεχόμενον λέξεις οίαι αί Γαλλ. avoue, action, 
vampire, αί Ίτ. camera oscura, signore, bagno, 
terra d’ombra, αποκρούει τάς gendarme, con- 
trole, regie κτλ. Παρατηροΰμεν δέ ώς πρός τάς Γαλ- 
λικάς δτι αύται ώς άνήκουσαι είς νεωτέραν πολιτο
γράφησή ύπέστησαν πολλά όλίγας παραφθοράς. Ή 
σημαντικωτέρα ίσως είναι ή έπισυμβάσα είς τήν λέ
ξιν SWtOUt (έπενδύτης) ήτις αεταβληθεΐσα είς jy- 
(σετρη) θά έτυμολογεΐτο βεβαίως έκ τοΰ Αραβικού 
Jv- (σέτερε καί σέτρ, έκάλυψεν καί κάλυμμα), έάν 
δέν εζων άκόμη αύτόπται καί αύτήκοοι μάρτυρες τής 
έπιγενομένης λεκτικής μετατροπής.

Ώς πρός τάς Ίταλικάς παρατηρητέον δτι πλεϊ- 
σται, πρό πάντων όέ αί ναυτικαί προσελήφθησαν 
ύπό τούς Ένετικούς καί Γενουηνσίους ή Προβιγκια- 
νούς τύπους, δι’ δ καί μάτην ήθελε' τις άναζητήσγ 
αύτάς έν τφ σημερινώ κλασικώ Ίταλικώ Λεςικώ. Ού
τως έπί παραδείγματι ^ΐσ'αά>τσα=μεταλλαγή 
τής ναυτικής ' φυλακής ή ύπηρεσίας, έκ τοΰ SCUn- 
giare—Ίτ. cambiarej. I (ισκάρτσα έκ τοΰ 
Scargia^’lT. carica)--yoj^\ (ισκάρσο, δπερ κατά 
τό Λεχδζέ σημαίνει, πλήρης, τανΑος κατ’ άποκοπήν 
δι’ door φόρτίύρα δύταται ra .Ιά6η τδ ndoior, έκ.

76.
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τοΰ παρεφθαρμ. Λατ. excarpsus, δπερ εξηγεί ό Diez, 
εις μικρόν άναχθείς καί σφ,ικτά συμπεπυκνωμένος1) 
jb^lb ίpdldm(ire=παλαμάρι) ·>φ-_3 (<ρόδουλα=ώλ>. 
άρτου Βενετικού η μάλλον πήτας), ojli-l (scaler d= 
άναβάθραι τών καταρτίων)2 *_.|y γτρ«μ..τα=άνταλ- 
λαγή Πρβ. Γαλλ. dttTdper) κτλ. Έπί τινων διαφέ- 
ρομεν γνώμης μέ τό ^/«γνίζε. Οΰτω φρονοΰμεν π. χ. 
δτι αί λε'ξεις (Ισκαρρός=σχαρρός').— .J-j-J

1 Έλλ. Φιλ. Σύλλ. έτ. 1873 —1874—σελν. 373 
391.

2 Γεγονός άναφερόμ,ενον έν’Φιλίστορι Τόμ. Β. σελ. 
258.

3 Τοιαΰται συγχύσεις εΰρηνται καί έν τω κεφαλαίφ 
τω έπιγραφομένω «Τουρκικαί λέςεις ληφθεΐσαι εκ 
»τής Έλληνικής γλώσσης» διδακτικού τίνος βι
βλίου τυπωθέντος ένταύθα τφ 1875. Έκ τών έν 
αύτφ σεσημειωμένων 170 λέξεων φέρομεν ώς πα
ράδειγμα τάς εξής.—Μείρα^=Μουραχίχ. (άλλά τό 
Μουραχίκ, άραβικόν, ρ. Jaj) Σνρπόσιον=Σζονρ- 
ποϋς (άλλά τό Δζουμπούς Περσικόν σημαίνον κα
θαυτό κίνησες έκ τοΰ Ja—Lj- Τζούμπιδέν. ρ. Ίνδο- 
γερμ. gaf gamf. Σανσκρ. οαΐηρ=πορεύεσθαι). Κα- 
2ατράτεσρα=κχ.1αφάτ, Σατανάς—Σείταν ΙΣΣΚχ 
τίς ποτέ έφαντάσθη δτι καλαφάτισμα, Σατανάς 
είναι λέξεις Έλληνικαί ;) κΛιρα=ίκΛίρ (άλλά τοΰ
το έλήφθη είς τό ’Οθωμανικόν έκ τοΰ Αραβικού) 
σί>νόεκος=σενόικ (άλλά τοΰτο έλήφθη εκ τής 
Γαλλικής έν τή μεταφράσει τοΰ Εμπορικού κώδη- 
κος) σεΐς=σίζ, γίγας=γεγιτ (ή άπόδειζις τής 
συγγενείας τών λέξεων τούτων θ’ άπήτει πραγμα
τείαν ολόκληρον). Τοιοΰτος ό κίνδυνος τών δι’ α
πλής παρηχήσεως έτυμολογιών άνευ τής άπαιτου- 
φιένης γραμματικής καί ιστορικής έξακριβώσεως.

ρεστιφ=στοίβα)—OjU, (σάρτ, τά ξάρτια, έξάρτια τοΰ 
πλοίου), (πισί, τό ψησί άρχ. ψήσσα, καί ούχί έκ
τοΰ Ίτ. ^£8<;β=ίχθύς).—Ax-yii (κάτεργον είδ. πλοίου). 
~(φοΰρτσα=Γερμ. burste)— *μ£-Ί ('ισκέρκε= 
σκαμνί) δεν έδει νά σημειωθώσιν ώς έτυμολογούμεναι 
εκ τοΰ ’Ιταλικού, εν ώ άπ’ εναντίας έδει νά σημειω
θώσιν ώς τοιαΰται αί 2JJT (Ίτ. commercio)—°y)jji 
(cornice άδιάφορον δέ έάν τοΰτο πάλιν έκ τοΰ κο- 
ρωνίς)—^Ζ-}j (bruscO—pxpovGM κρασί). — y 
(focaccia Γαλ. gdtedU δρ. καί Δουκάγγιον φογάτζα 
καί πογάτζα). -*Ll5 (calza, Cttlzone Λατιν. 
CttlceUS) τάς οποίας όμως αναγράφει τό Λεχδζέ ώς 
Έλλη νικάς η Τουρκικάς3.

Ώς αξιοπερίεργοι σημειωθήτωσαν αί άκο'λουθοι 
^'^ου.7ουμι=φλωρί Ίτ. flormo, fiorino, ώς έκ 

έπί τοΰ νομίσματος άνθους, η της Φλωρεντίας δπου 
έκο'πη).—(Ζιρπε καί ζαμ.πά=τρυπητηρι. Ίταλ. 
Ζαηΐρα=ΓαΧλ. griffe, δθεν καϊρεδες ζιρπαλατι- 
Op0voi=griffis—xpotn\pivoi).— *jjj, (ρονπά 
οϊ>ρου.ίΐά=φορέματα Ίτ. robd}.—ajIjL παράτα (Ίτ. 
berretta).— Υ,α, (τά6λα=τό τάβλι. Ίτ. tavola καί 
Γαλλιστί έλέγετο jouer aux tables=au trictrac). 
~(Λεάχ«ο=λαχείον. Ίτ. bianco, καί Γαλ. jeu 
de blanque).—^(πράγκα. Ίτ. palanca Γαλλ. 
planche).—j^\ (ίσπίρ, ιπποκόμος έκ τού’Ιτ. sbiro, 
μολονότι τό Λεξ. τοΰ Σουλεϊμάν φέρει ^ι_ΰΙ=ίε'ραξ, 
ιπποκόμος, ίππίατρος, έκτός δέ τούτου καί νά ύπο- 
πτευθή δύναταί τις παραφθοράν έκ τοΰ Περσικού 

«<7Λ:-ρτίρ=κρατών τόν ίππον).—«uy (φόγια 
=φύλλον κεχρυσωμε'νον ύποτιθε'μενον είς λίθους δπως 
αύξηση ή λάμψις των έκ τοΰ foglio, έν ώ ό κ. Μαλ- 
λιακας σημειοϊ οτι ή λέξις έκ τοΰ Άρμενικοΰ).— 
λξ (■'ταλ-γερεζ είδος παλαιών κανονιών άτινα έ-
λογιζοντο ούτως,ονομασθέντα ώς δήθεν ρή τρώγοντα 
ρέλι^χα,-χστ^πτιχά, έν ω τό άληθές bdlld mezzd 
=ημισειαν σφαίραν λαμβάνοντα).—yii" (τερπακιον 
τό τομπεκί. Ίτ. tabacco) κτλ.

1 Επομένως ουκ έρρωται ή έτυμολογία ήν δίδωσιν ό 
Barbier de Meynard, λέγων scarso, vent debout. 
Ο σοφος ούτος άνατολιστής έπεχείρησε τήν είς τό 

Γαλλικόν μετάφρασιν τοΰ Λεχδζέ. Δυπούμεθα 
δμως δτι τό έ'ργον προβαίνει βραδέως καί δτι είςέτι 
δέν έζεδόθησαν είμή τά δύο πρώτα γράμματα.

2 Ό Γάλλος μεταφραστής έκ τοΰ scttla rcdle.
3 οιον jUjI

Jjji jOG,ji κ.τ.λ.
Επίσης δέ θέλει Τουρκικόν καί τό τάππα
Jjijjl ζΐχά, *jO, jJL.1

j;Ux· δπερ άμφίβολον.

Έκ τών ναυτικών λέξεων τινές έγιναν κοινής χρή- 
σεως· οίον τά .χίΛΙΙ (allttbandd).—aLjLU. (sa- 
bordo) έν ταϊς φράσεσι οΛίΙ^Ι ή elx ^Ιώί=έ'φαγεν 
ή άρπαξε μίαν άλαβάνδα ή μίαν σαπάρτα).—bjlj 
(fiap0a=g αανάα=ε~ΐ'οωντΙρ.'χ·:ΐ'ι'.ώς άντι τοΰ προ- 
σοΧ,ή)· —JjaU-I (scandaglio βολιδοσκοπεϊν). 
L-ji καί (poggia^lnZkiviiv πρός τά άριστε- 
ρά,=ποδίζειν) κτλ. Ύπάρχουσι δέ καί τινες τών 
οποίων ούχί ή έκ τοΰ Ιταλικού έτυμολογία αύτή 
καθ’ εαυτήν, δσον ο τρόπος τής έτυμολογίας μένει έν 
άμφιβολία οίον φέρ’είπεϊν τό (bussoltt='r\ πυξίς) 
και τό πούσουλας=σημείωσις, λογαριασμός).— 
Περίεργοι έπίσης καί αί τρεις άκο'λουθοι έτυμολογίαι. 
Τό (Ισκαρ.Ιατ=Ίτ. scarlatto. Γαλ. ecar late) 
κατά τό Λεχδζε—Τζόχα εκλεκτή τής Βενετίας άπο 
τοϋ έφενρόκτος αυτήν Σκαρλάτου, δθεν ίσκαρλάτ 
αλή=κοκκινον χρώρα τον Σκαρλάτου κτλ. Άλλά 
τίς ούτος ό Σκαρλάτος καί πότε, τό Λεξ. δέν ση- 
μειοϊ, τοΰθ’ δπερ τόσον έπιθυμητότερον δσον ήμεϊς 
τουλάχιστον δεν ενετύχομεν εύλο’γφ τινί έτυμολογία 
τοΰ scarlatto). Τό Λεχδζέ θέλει ’Ιταλικόν τό zbl 
(Άα&ζζα=κονίαμ.α τοίχου) άλλά δέν δίδει ούδεμίαν 
νύξιν περί τής λέξεως είς ήν άνακιέον αύτό, έν ω έν 
γένει θεωρείται ώς παραφθορά τοΰ Άρ. aiUu (ύποφό- 
ριον λεπτόν, doublure. Πρβ. Γαλλ. badigeonner). 
—Τέλος ώς πρός τήν έτυμολογίαν τοΰ jGjJ (λεβέκτ) 
φρονεί δτι άνακτέα είς τό Levantino, δτι δηλ. οί 
Ενετοί καί άλλοι πρό αύτών μετεχειρίζοντο στρατιω
τικά σώματα άτακτα έκ λεβαντίνων, έξ ού καϊ δταν 
οί Οθωμανοί έσχημάτισαν τοιαύτα τινα τά ώνόαα- 
σαν καί αύτοί κατά μίμησιν λεβέκτας. Άγνοοΰμεν 
τήν ιστορικήν βάσιν τής τοιαύτης έτυμολογίας καί 
τοι εχούσης καί τό κύρος τοΰ Δουκαγγίου, καί άμ,φι- 
βάλλομεν περί τής άκριβείας αύτής. jjy είναι πολλών 
αιωνων λέξις περσική μ,εταβάσα καί είς τάς ’Ινδίας, 
και σημαίνουσα άνθρωπον άτακτον, άτίθασσον, κα
κοήθη, ώς έ'στιν ίδείν έν τοϊς ύπό Vullers έπιφερο- 
μένοις παραδείγμασιν.

Β.

Έν τή άνά χεϊρας έρεύνη σημειοΰμεν μόνον τά έκ 
τών ξένων γλωσσών έν τή ’Οθωμανική προσληφθέντα, 
διότι ή σημείωσις τών έκ τής ’Οθωμανικής είς τάς 
άλλας γλώσσας δανεισθέντων άνήκει είς έτέραν με
λέτην, ήν δέν άναλαμβανομεν διά λόγους εύκατανοή- 
τους. Μίαν μόνην έξαίρεσιν θέλομ-εν κάμει ενταύθα 
ως προς τήν Ελληνικήν δπως ύποδείξωμεν τούς τρό
πους δι’ ών αί δύο γλώσσαι αύται έπηνήργησαν ή μία 
έπί τής έτέρας.

Έν ταϊς τού τοιούτου είδους συζητήσεσιν ό κίνδυ
νος προέρχεται έκ τών ύπερβολών είς άς ύποπίπτου- 
σιν δσοι μή γνωρίζοντες πόσον ή έτυμολογία είναι 
«τέχνη σφαλερά» καί πόσον είναι άναγκαϊον νά μή 
όδεύγ τις έπί τοΰ έδάφους αύτής είμή μεθοδικώς, 
έπιφυλακτικώς, βήμα πρός βήμα, καί χύνων, ώς έλε- 
γεν ό Βάκων, μόλυβδον είς τά ύποδήματά του, έπι- 
τρέπουσιν έαυτοϊς γενικεύσεις μή στηριζομένας έπί 
ούδεμιάς βάσεως καλώς κατηρτισμένης καί έγκατα- 

λείπουσιν έαυτούς άφ’ ένός μέν έρμαιον πάσης παρη- 
χήσεως δπως συγχύσωσι ρίζας καί λέξεις μεταξύ τών 
οποίων ύφίστανται χάσματα τοπικά καί χρονικά 
δυσκαταμέτρητα, άφ’ ετέρου δέ είτε έξ άμαθείας, 
είτε έκ προκαταλήψεως άρνοΰνται καί τά προφανέ
στερα. Είς τούς πρώτους άνήκουσιν οί φέρ’ είπεΐν άνα- 
γινώσκοντες τά 'Ομηρικά «βάσκ’ ϊθι ουλε δνειρε. . . » 
έπί τό Τουρκικώτερον «^3άρ γκιτ ογ.Ιίκ οκειρε» καί 
τό «έαέθεντε, σέθεντε» απεκτέκ τα σεκτέκ τα,» 
άνευ ούδεμιάς συστηματικής άναζητήσεως τοΰ ποσοΰ 
τής άληθείας καί άκριβείας δπερ έ'νεστιν έν τή ίδέρε 
ότι ύπάρχουσι σχέσεις τινές μεταξύ τών δύο 
γλωσσών.

Είς τούς δευτέρους δέ πάλιν κατατάσσονται εκεί
νοι οΐτινες ούδεμίαν άνάμιξιν τών δύο τούτων γλωσ
σών παραδεχόμενοι έτυμολογούσι π. χ. τό «εκοψτε 
κοττι» έκ τοΰ εκούε ποόί, (τροπή τοΰ π είς κ, καί 
τοΰ δ είς σ, κατά τό όαρη όάρη), τό ΜαξοϋΛι (το 
κατ’ έτος παρά τωκ ποιρέκωκ Μόρεκοκ είς τονς 
κνρίονς προϊοκ εκ τωκ ποιρκίωκ εν νίευκάόι) έκ τοΰ 
ραζος ή μάσσω, μάζω, μαζεύω, καί τό σαστίζω εκ 
τοΰ άττϋζω1.— Ότι τό κοσι είναι, έκ τοΰ ’Οθωμα
νικού κοσοϋ καί τό ραζοϋΛι, έκ τοΰ Αραβικού 
Jj-ai ραχσού.Ι, τό σαστίζω έκ τοΰ Οασράκ, 
καί δτι, επομένως αί προτεινόμεναι έτυμολογίαι δέν 
διαφέρουσι τής βαπόρι=.παμπόμε έκ τού τούς πάντας 
πορεύειν,2 πρόδηλον καί καταφανές. Καί δταν μέν 
τά τοιαΰτα γελοία είναι άποτέλεσμα συγχύσεων έξ 
ολιγωρίας πραερχομένων, ύπομονή,3 άλλ’ δταν αύτά 
έπισωρεύωνται συστηματικώς έν είδικοϊς συγγράμμα- 
σι μετά πολλοΰ στόμφου καί πολλών λόγων περί έ - 
πιστήμης καί φιλολογικών αναδιφήσεων έκδιδομέ- 

νοις, τότε έπιτρέπεται καί τις αύστηρότης έπικρί- 
σεως, οίαν φέρ’ είπεΐν νομίζομεν άναγκαίαν ώς πρός 
τό κατά τό 1876 έν Βουκουρεστίφ εις 4” εκ σελ. 
600 έκδοθέν, έτυμολογικόν Γλωσσάριον τής Ρουμου- 
νικής, έπιταγή καί έπιμελεία τής Ακαδημαϊκής 
Ρουμουνικής Εταιρίας, περί ού δέν δυνάμεθα νά μ.ή 
εϊπωμεν δύο λέξεις1.

Ώς γνωστόν ή νΰν Ρουμουνική γλώσσα, άνήκει 
είς τό Λατινικόν σύμπλεγμα κατ’ ούσίαν, ύπό τήν 
έπιρροήν δμως ιστορικών γεγονότων, έσχημάτισε 
μέγα μέρος τοΰ λεκτικού καί φρασεολογικοΰ αύ
τής έκ τοΰ Σλαυικοΰ, τοΰ Ελληνικού καί τοΰ Τουρ
κικού. Ή άναγνώρισις τής άληθείας ταύτης ήθελε 
μεγάλως εύκολύνει τήν σύνταξιν τοΰ περί ού ό 
λόγος γλωσσαρίοψ — Άλλά δυστυχώς οί συντά- 
κται αύτοΰ άγνοοΰμεν έκ τίνος αιτίας, άναλαβόντες 
τόν άχαριν κόπον τοΰ νά στρεβλώσωσι καί σκο- 
τίσωσι τήν αλήθειαν, πεκπίπτουσι σχεδόν άνά πάν 
βήμα είς παντοϊα παρατράγφδα, έξ ών άφίνοντες 
κατά μέρος τ’ άφορώντα είς τά Σλαβικά καί τά Ελ
ληνικά, επομένως δέ καί τά Λατινικά, άναφέρομεν 
μόνον ολίγα τινά παραδείγματα ώς πρός τάς Τουρκι
κάς λέξεις2.

acmacu—.Ιέ^ες σκοτεινές έτνροΛογίας, άπειρος, 
άόαής. —Τό Άραβικόν άχμάκ(ης).

afifu- άχρήρατος, πτωχός κτλ. αγνώστου έτυ- 
ροΛογίας. Τό Άρ. άφίφ, έγκρατής, ολιγαρκής. ,

ambariu—Λ. όρθ}ι ρεν κατά γε την Ρουρουνι- 
κηκ ροργήκ, άΛΣ αγνώστου ετυρο^ογίας τό Περσ.

^=άμα φέρω, τέλος—τό πασίγνωστον αμ
πάρι.

arsicu—το παίγνιο'ε τών αστραγάλων, έζ ον και 
το Τουρκικόν άσικ-όγιουνοϋ, άιώι βεβαίως οί Ρου- 
ροννοι παίδες έγίνωσκον αυτό προ τών Τούρκων !

bolbolu—άφθόκως, ρέ το παραπάνω—έκ τοΰ 
νίατ. volvere, οθεν και τροπή τών χειλεοργώνων 
είς όόοντόφωνα λέγονσί τινες doldura έπι ποτηριού 
πλήρους. Επομένως τό Τουρκ. = l_vJAJjj=AaT. 
volvere ■'

bostdnU—πέπων έκ τοϋΡουροννο-Λατικικοΰ botU 
—ράρ^ος· διότι ό πέπωκ ρντηρός, και κατ’ έπέκτα- 
σικ κήπος λαχανικών. Τό Περσ. ύ)1χ-^==μποστάνι.

Castiu—(Τό κίστι, λήξις προθεσμίας καί πληρωμή 
εμπρόθεσμος. Άρ. U-J) έκ τής αυτής ρ. έζ ής και τό 
Λατ. castigare.

eazanu—(τό καζάνι) έκ τοΰ Ρουρουκικοΰ cadu= 
κάδος.

chelu—(τό Τουρκ. ^=κέλ, κασυδιάρης έκ τοΰ 
Λατ. calvUS ώς καί τό ceuru (τό Τουρκ. j/ τυφλός) 
εκ τοΰ Λατ. C08CUS.

chindia.—(Τό κεντί, Τουρκ. jalXQ έκ τοΰ cd/n-

1 Glossariu etc. dupa iusarcinarea data de So- 
cietatea Academica Romana. de A. Laurianu 
si I. Massimu. Bucurescii.

2 Τά διά κυρτών γραμμάτων σημειούμενα είσι μετά
φρασες τού Ρουμουνικοΰ πρωτοτύπου.
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dela. Ό άμφιβάλλων δτι τό κεντί εχει ρίζαν τό καν- 
δήΛα άναγνώτω τό ίκανώς εκτενές άρθρον τοΰ Γλωσ
σάριου.

ciobanu—(δ τσομπάνης—λέξις Περσική) έκ τοΰ 
ciubu—άγγείον έν ω έναποτίθεται τό γάΛα τών 
προβάτων. Έπεται ολόκληρος σελ’ις συζητήσεως πρός 
άπόδειξιν τής ετυμολογίας ταύτης στηριζομένης κα'ι 
έπί τής Λογικής, καθόσον αδύνατον λέγει τό Γλωσ
σάριον οί Ρουμοΰνοι νά παρέλαβον τήν ποιμενικήν 
παρ’ άλλων.

ciorba—(ό τζορβάς) έκ τοΰ Ρουμουνικοΰ (!) δίβΓ- 
betu, τό οποίον φαίνεται κακώς έλογίσθη ’Αραβικόν !

daracu— (κτένι Τουρκ. jlJo'j μετά πολλάς έρευνας 
άποφασίζεται δτι παράγεται έκ τοΰ Λτ. Cdrere—οτε- 
ρεΐσθαι. Τάχα διότι τά κτένια αναγκαία είς τούς 
στερούμενους τριχών;

deliu—(δελής Τουρκ. Jj) έκ τοΰ Σλαβ. delelnicil.
derbedeu—(ο δερπεδέρης. Περσ. jj πόρτα πόρ

τα, συνεργείς καταλλήλων μετατροπών έκ τοΰ Λατ. 
ΐΓβρΐάατβ=δονεΙσθαι, 8ιότι ο δερπεδέρης τρέχει έν
θεν κάκεϊθεν).

fudullia—(Τουρκ.’Αρ. φουδούλης=άγέρωχος)
ϊοως (!) ή Λέξις Τουρκικέ).

haramu—(έμποδισμένον πράγμα, κακόν. Άρ. Τ. 
f \^)=άαΰεια προφορά τοΰ Ρουμουν. aramU· (Γαλ. 
airain) χαΛκος· χάΛκινον, κίβδηΛον άχρεΐον !

halatu—(ό έπενδύτης τό χιλάτι. Άρ. CjJlaQ... έ- 
ρωτή de unde? πόθεν ; ώς περί λίαν άπορου.

ilicu—(τό γιελέκι Τουρκ. ώ!1)=έκ τοΰ Έλλ. ίΛιον 
διότι ή φόδρα του καταβαίνει έως εις τό ίΛιακόν ό- 
στοΰν.

inaccill—(πεισμων, γενάτι. Άρ. λΙςρ) έκ τοΰ Λατ. 
inactivus.

lefa—(ο λουφες=μισθος Άραβ. Τ. λ3»1£·’ι έκ τοΰ 
Γερμ. 1θθίϊβ1=κοχλιάριον διότι διά τοΰ μιαθοΰ ώς 
διά κοχΛιαρίου έπιτυγχάνονται ποΛΛά.

mahrama — (μαχραμάς· κάλυμμα, Άραβ.
ιΰως εκ τοΰ ΕΛΛην. μέγα χάρμα διότι φέρεται 
τοιοΰτο καΛυμμα από νεόνυμφου.

mascara—(μασκαράς Άρ. προφέ-
ρεται μέ τόνον είς την τεΛευταίαν συΛΛαβήν ήτις 
προσετέθι/ ύπο τών Φαναριωτών άπ.Ιώς πρός οτρέ- 
βΛωβιν της γΛωααης. Έπειδή όμως αυτό καθ’ ε
αυτό είναι α.Ιηθες Ρουμουνικόν έκ τοΰ mosctt δπερ 
εύρίσκεις έξηγημένον έν τώ Λεξικώ, διαμενέτω παρ’ 
ίΐμίν, και τιθέντες τον τόνον έπί της δευτέρας ουΛ 
Λαβής Λεγωμεν μαοτ,άρα δπως ουμμορφωθώμεν πρός 
τους νόμους τής ήμετέρας γΛώσσης κτλ. κτλ

paraleu —(παραλής, ό έχων παράδες, χρήματα Τ.
εχ τ°ϋ Γραικικοΰ(!) παρά καί τοΰ Ρουμουνικοΰ 

leU—Λεων, και έκ τής έπί τοΰ νομ.ίσματος μορφής 
τοΰ λέοντος=χρήμα.

pirpiriu—(πιρπιρής Τ. ^7~=πτωχός) έκ τοΰ 
Ελλην. πΰρ-πΰρ, διότι ή άχρηματία πΰρ άΛηθώς 

φΛέγον.
saftea—(σεφτές=άπαρχή αγοραπωλησίας Άραβ. 

ζ^®Χ~Λ=εναρξις) έκ τοΰ Λατ. sapere=&on.p.i£w.
safiiauu— (τό δέρμα τό καλούμενον σαχτιάνι

κάΛιν έκ τής αυτής ευφόρου Λατ. ρ. sapere.
sahanu—(τό σαχάνι Άρ. ρ. ή Λέξις αυτή 

δέν είναι δυνατόν νά ή ναι Τουρκική (άποσιωπάται 
ό λόγος οι’ ον τοΰτο απολύτως άδύνατον).

serailia—(σεραιλή—) είδος γΛυκνσματος, πιθα
νώς Τουρκικόν !

Surucluire—(τό σουρουκλετίζω άγω καί
φέρω, σύρω ένθεν κακεϊθεν) φαίνεται νά ηναι άπομί- 
μησις ουγγαρική.

tabera—(το ταποΰρι Τ. ηνομίξομεν δτιέτυ-
μοΛογητέον έκ του Λατ. tabema. ’ΑΛΛά περιοριξό- 
μενοι είς την άπΛήν ταύτην σημείωσιν έπιφυΛάττο- 
μεν την τεΛειωτικήν ήμών περί τούτου γνώμην μέ- 
χρις άκριβεστέρων διερευνήοεων.

Τί καλόν εάν εφαίνοντο τόσον έπιφυλακτικοί οί 
συντάκται τοΰ Γλωσσάριου έκ μιας άρχής !

("Επεται συνέχεια). 
Αλ. Καραθεοδωρή.

------—ΚΙ»ί-------

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ.
Εκδρομή άπό Τραπεζοΰντος εϊς Άργυρούπολιν.

Μόλις αί ήλιοκαεϊς ήιι.έρχι τοΰ έαρος έπανέρχον- 
ται, έπανέρχονται ένί έκάστφ καί αί περί τής είς 
έξοχάς μεταβάσεως σκέψεις, σχέδια καί ανακυκλήσεις, 
καί λόγος φέρεται συνεχής κατά τάς συναστροφάς πάν
των περί τών Πριγκηπονήσων, περί τοΰ Βοσπόρου, ή 
περί μακροτέρων έκδρομών εϊς Εύρώπην κτλ. Άπηλ-> 
λαγμένος δμ,ως έγώ τοιούτων σοβαρών μερίμνων, συ
νηθίζω κατά τοιαύτην έποχήν νά άναγινώσκω πάντα 
τά ήμερολόγια, άτινα εύτυχώς έκράτησα περί δλων 
τών έκδρομών, άς έποίησα πολλάκις, καί σήμερον 
παραδίδωμι τώ Κόσμω τό παρόν, δπερ ομολογώ, δτι 
αφήκέ μοι τάς μάλλον τερπνάς αναμνήσεις, καί τοΰ 
οποίου ή άνάγνωσις έστι μοι μάλλον εύάρεστος.

’Ιουλίου φθίνοντος τφ 1869 έπέβην τοΰ Γαλλι
κού τής γραμμής Τραπεζοΰντος πρός μετάβασιν καί 
έπίσκεψιν τής άπό Τραπεζοΰντος δωδεκάωρον άπε- 
χούσης περιφήμου μονής τής έπιλεγομένης Παναγίας 
τοΰ Σουμελά, παρακινηθείς έκ τών έπαγαγών περι
γραφών τοΰ Τουρνεφορτίου, τοΰ Φαλμεράϋερ, τοΰ 
Φίνλεΰ καί άλλων, απάντων ζωηρώς ύμνούντων καί 
έκθειαζόντων τάς χαριτοστρώτους καί μαγευτικάς έ
ξοχάς καί ποικίλας καλλονάς τής φύσεως, έξ ών στέ
φεται πάσα ή άπό Τραπεζοΰντος μέχρις Αργυρουπό
λεως πέριξ χώρα. Έκπλεύσαντες περί δειλήν εσπέραν 
είσήλθομεν νύκτα είς τόν Εύξεινον, καί διεσχίζομεν ήδη 
τό άχανές καί μονήρες βασίλειον τοΰ Ποσειδώνος, έκ 
τών ύδάτων τοΰ οποίου έξήλθεν ήδη πασιφανής καί 
λυσίκομος,λαβοΰσα το σύνηθες μετά τήν άπομ.άκρυνσιν 
έκ τής άγκάλης τοΰ’Ενδυμίονος λουτρόν αύτής, ή σελή
νη. Άλλά μεθ’ δλην τήν έπαγωγόν αύτής όψιν μετ’ 
ολίγον προετιμήσαμεν τόν Μορφέα, καί τήν έπιοΰσαν 
άνέβημεν έπί τοΰ καταστρώματος, δτε ό κρότος 
τής άγκυροβολήσεως άνήγγειλεν ήμΐν, δτι έστάθημεν 
πρό τής Ίνεπόλεως. Τήν δέ έπομένην άπό πρωίας 
άφικόμεθα εϊς Άμισόν καί περί τό εσπέρας είς Κερά— 

σοΰντα. ’Εντεύθεν ίέ άνεχωρήσαμεν μετά δίωρον δια
μονήν, καί τό πρωί περί τό λυκαυγές εύρέθημεν άπέ- 
ναντι τοΰ 'Ιερού λεγομένου άκρωτηρίου, δθεν έξ άπο- 
στάσεως μιας ώρας βλέπομεν τήν Τραπεζοΰντα καί 
τήν πολίχνην τών Πλατάνων. Ήδη ή ώραία φύσις 
ώσει γινώσκουσα τόν σκοπόν τής έκδρομής μου παρε
λαύνει ένώπιόν μου γαυριώσα καί ύπερήφανος, έπιδει- 
κνύουσά μοι καί μακρόθεν τάς καλλονάς αύτής. Λόφοι 
κατάφυτοι καί κατάσκιοι χαιρετίζουσιν έναλλάξ τήν 
άφιξιν ήμών, πρός τούτους δέ άμιλλώμενα όρη σκια- 
ζόμεναύπό άτερμόνων δασών άντιπαρέρχονται όπισθεν 
αύτών, μεθ’, & έπιφαίνονται οροπέδια έφ’ών διακρι- 
νομεν σποραδικάς στιβάδας χιόνων. "Οτε έπλησιά- 
σαμεν πρός τήν πόλιν, έθαύμασα τήν άπό θαλάσσης 
μαγευτικήν αύτής άποψιν. Έπειόή σχήμα έχει αμφι
θεατρικόν καί κεΐται έπ’ έδάφους έπικλινοΰς φαίνον
ται άπό θαλάσσης πάσαι αί οίκίαι αύτής, επιμελώς 
βεβαμμέναι έκ λευκού καί φαιού χρώματος. Πάσαι 
δέ κοσμούνται πέριξ ύπό μεγαλοπρεπών δένδρων καρ
ποφόρων. Μετά τήν έκ τοΰ άτμοπλοίου έξοδόν μου 
δέν έβράδυνα νά εύρω τόν πρός ον είχον προμηθευθή 
συστατικήν τινα, δι’ ου μετ’ ολίγον έγενομην γνώρι
μος καί οικείος πρός τούς κυριωτέρους τών ομογενών 
ένταϋθα. Εύηρεστήθησαν δέ τινες τούτων καί νά μέ 
συντροφεύσωσι ρετά τοΰ πρός δν ή συστατική μου, 
καί τήν δευτέραν ημέραν άπό πρωίας τά πάντα ήσαν 
έτοιμα, καί ήμεΐς ίππεύσαμεν, καί έλάβομεν τήν με- 
γάλην άμαξιτόν, ήτις διήκει μέχρι Θεοδοσιουπόλεως, 
βαίνουσα έπί μίαν ήμέρα» παραπλεύρως καί παρά την 
όχθην τοΰ ποταμού Πυξίτου καλουμένου, έκβάλλον- 
τος πλησίον καί άνατολικώς τής Τραπεζοΰντος.

Εκατέρωθεν τού ποταμού τούτου άνυψοΰνται λόφοι 
συνεχείς, βουνά, κλιτύες όρέων, καί έπομένως δύναμαι 
νά εϊπω, δτι ολον τό μεταξύ Τραπεζοΰντος καί τής 
μονής διάστημα, είναι βαθεϊα, έπιμήκης καί έξαισίας 
δψεως κοιλάς έστολισμένη μέ πάσας τάς καλλονάς, 
δσας ή φύσις έπεδαψίλευσεν, ή έπλασεν ή ποιητική 
φαντασία. Τό έδαφος αύτής καθόσον προβαίνομεν 
άνυψοΰται άναλόγως κατ’ άρχάς μέν άνεπαισθήτως, 
βαθμηδόν δέ έπαισθητότερον άλλά καί αί εκατέ
ρωθεν κλιτύες άνυψοΰνται πλειότερον, καί μετά τε- 
τράωρον πορείαν, αύται λαμβάνουσιν ήδη πελώριον 
στάσιν άπέναντι ήμών. Τό μέν έδαφος άπό τής πα
ραλίας, ή,τοι άπό τοΰ μηδενός μέχρι τής μονής ύψοΰ- 
ται βαθμηδόν 5 χιλ. πόδ. άνω τής θαλάσσης, αί δ'έ 
κλιτύες άρχονται άπό 500 ποδ. καί καταλήγουσιν είς 
7 χιλ. πόδ. Διά τούτο, δτε μέν έξεκινήσαμεν, ε’ίχομεν 
θερινήν πρωίαν κυνικών καυμάτων, άλλά μετά τρίωρον 
πορείαν εύρέθημ,εν είς δροσεράν ήμ,έραν Σεπτεμβρίου 
καί μετά επτάωρον ήμεθα έν τώ τέλει τού φθινοπώρου· 
δτε δέ έφθάσαμεν είς τήν Μονήν ήμεθα είς τόν Δε
κέμβριον. ’Εν άρχή τής πορείας ήμών εΰρομεν πολλάς 
γεφύρας πρός διάβασιν πολλών διωρύγων έπίτηδες εκ 
τοΰ Πυξίτου διακλαδευθεισών πρός χρήσιν νερομύ- 
λων χρησιμευόντων διά τάς πέριξ κώμας. Τάς χλοε- 
ρωτάτας όχθας τών ποταμίσκων τούτων ώς καί πά
σαν τήν όχθην τοΰ Πυξίτου καί πάντα τά πέριξ έπι- 
σκιάζουσι καί καθωραίζουσι δένδρα ύπερμεγέθη καί 

διάφορα- ή πλάτανος, ή πτελέα, ή δαφνοκέρασος, ή 
λεύκη, ή ιτέα, ή κάρυά, ή άκακία, βρίθουσιν έν άφθο- 
visji δπου στρέψη) τις τόν οφθαλμόν. Άλση δέ έπιφαί- 
νονται ύψηλότερον πανταχοΰ έκ τής άειθαλοΰς και 
πυκνής έλάτης. Ένταϋθα δύναταί τις άληθώς νά 
είπη, δτι ύπάρχει φύσις ζώσα καί δλως σφριγώ- 
σα. Τό πάν θάλλει πέριξ ήμών οί εκατέρωθεν ά- 
γροί είσι ζωγραφικοί καί μαγευτικοί, ό άραβόσιτος 
καί ή κάνναβις καλύπτουσιν αύτούς· περικλείονται 
όέ ύπό τεοπνοτάτων γηλόφων καταφύτων καί κα- 
τασκίων, πανταχοΰ πέριξ ήμών δρόσος, πανταχοΰ 
χλόη, πανταχοΰ σπαρτά άφθονα καί θάμνοι, παντα
χοΰ πηγαί, πανταχοΰ ρύακες καί μικροί καταρρά- 
κται, πανταχοΰ άκούομεν τό ηχηρόν καί μεγαλοπρε
πές ρεΰμ.α τοΰ ποταμ.οΰ, τόν άκατάπαυστον φλοίσβον 
τών φύλλων, καί τό θορυβώδες καί άτελεύτητον 
κελάδημα τών άπειροπληθών πτηνών, άτινα κατά 
μυριάδας έπικάθηνται έπί παντός κλώνου· είς ταύτα 
δέ προσετέθη καί ό μελωδικώτατος καί συγκινητικός 
ήχος τών κωδώνων τών άδιαλείπτως όιερχομένων 
καραβανίων έξ ίππων, ήμιόνων καί καμήλων, φέρον
τας έκάστου ζώου έμπροσθεν καί όπισθεν στίχους 
κωδώνων, χρησιμευόντων πρός εϋρεσιν αύτοΰ έν άπο- 
πλανήσει έν καιρώ όμιχλώδει. Είναι δέ ή οδός, καθ’ 
δλον αύτής τό μ.ήκος, πλούσια είς έργαστήρια καί 
χάνια πρός στάθμευσιν τών καραβανίων, καί εις έκα
στον αύτών ευρίσκει ο οδοιπόρος ιδίως ωχ νωπά και 
έξαίσιον βούτυοον, τό εύώδες καί άνώτερον παντός ε
παίνου βούτυρον τώνπέριζ ορέων. Καίπερ δε πείνα ηδη 
άκατάσχετος καί στρηνιώσα έμαίνετο καθ’ ήμών, 
ούχ ήττον άντέστημεν είς τόν πειρασμόν, καί δια θω
πειών τινων ήδυνήθημεν νά άναχαιτίσωμεν αύτήν έω- 
σοΰ άφικόμεθα μετά πεντάωρον δρόμον είς θέσιν θελ
κτικήν καί χαρίεσσαν, ήν έκ τών·προτέρων οί συνοδοι
πόροι μου προσδιώρισαν πρός άνάπαυσιν καί τροφήν.

Ή θέσις αύτη καλείται τοΰ Πορφύρη, μεταξύ τών 
ύπωρειών κειμένη, καί ύπό τούς πρόποδας τής περιω
νύμου έπί καλλονή ορεινής κώμης Λιβεράς. Διαβρέ
χεται δέ ύπό τοΰ ενός βραχίονος τοΰ ποταμοΰ Πυξί
του, καί ύπό μεγάλου ρύακος κατερχομένου μετά κρό
του έκ τών άνω ύψηλών κλιτύων τών ορέων. Έκαθίσα- 
μεν δέ παρά τήν όχθην καί τήν συμβολήν αυτών, και 
ύπό τήν σκιάν ιτεών κυπτουσών πενθίμως επί τοΰ 
διαυγοΰς ύδατος. Ή παρατεθεΐσα ήμΐν τράπεζα ήν 
δντωςΛουκούλλειος, άλλά καί ήμεϊς ύπήρξαμεν άληθεΐς 
Κοοτωνιάται. Μετά τρίωρον ένταϋθα άνάπαυσιν άνε- 
λάβομεν τήν πρός τά πρόσω πορείαν. Ήδη ή δρόσος 
καθίσταται έπαισθητή, μεγάλα νέφη έπισκιάζουσι τόν 
ολίγον ούρανόν, δν [ΛΟΛίς βλέτϋοριεν [χ,εταζυ τών αποτο- 
|Λως ύψουρύένων χλιτύων, ο 5ε 7)λιος προ ι/.αν*7;ς ώρας 
έκρύβη όπισθεν τών 5υτιχώς κεΐ|χένων. "Οθεν και 
άναγκαζόμεθα να καλυφθώ|χεν 5ιά τών χειμερινών 
επενδυτών. Μετά 5ιωρον πορείαν, πκντα τα περιζ ε- 
καλοπτον άτερμονα μονον 5κστ), και μεγαλοπρεπές 
Ιύ'ίΐυΛίχ. 5ιε5εχθ*έ τ?)ν πρώτον ποικιλίαν και τερπνό
τατα. Αίφνης εύρέθημεν επι της κορυφής άχανούς 
κρημνού, οί 5έ άγωγεΐς ημών εποιουν τό σημείον 
τού σταυρού, και άνήγγελλον συγχρόνως ημϊν, ότι 
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σών, οθεν οεν μέλλομεν πλέον νά έξέλθωμ 
τής άφίξεως ήυ.ών είς τήν Μονήν. Τοσοϋτον

έντεύθεν δυνάμεθα νά ίδωμεν τό 'Ορος Μελά, έν ώ 
κεΐται ή Μονή, είδομεν δ’ είς τρίωρον άφ’ ήμών άπό- 
στασιν απειρομεγέθη βράχον, άποτελοΰντα μόνον ο
λόκληρον όρος, προεξέχοντα τών κλιτύων καί προ- 
βάλλοντα ώς μετε'ωρον απειλητικόν, σκυθρπωάζον 
καί μελανόχρουν, σύμβολον οίονεί τής αίωνιότητος. 
Μετ’ ολίγον διήλθομεν καί τήν τελευταίαν ορεινήν 
κώμην Σκαλίτα, περικαλλεστάτην καί θαλερωτάτην 
μεταξύ τών κύκλω σκιερών όρέων καί χαραδρών, καί 
ήδη είσέδυμεν είς τό πυκνότερου μέρος τών δα-

εν 
δέ οί εύ-

ρυτενεϊς κλώνοι τής δρυός καί τής έλάτης συμπλέκον
ται, ώστε σχηματίζουσι τούντεύθεν θο'λον ύπέρ τήν 
κεφαλήν ήμών, ύφ’ δν τό φώς τής ημέρας τό συνήθως 
άλλως τε άμ,υδρόν έν ταϊς ύπωρείαις, ώχρίασεν είς 
βαθμ,όν ώστε νά νομίζομεν, δτι έγγύς ήδη είναι ή νύξ, 
διό καί ήναγκαζόμεθα συνεχώς νά βλέπωμεν τά ώρο- 
λόγια ήμών, δπως βεβαιωθώμεν περί τοΰ έναντίου· 
ήσαν δε καί τά φύλλα τών δένδρων διάβρεκτα καί ή 
γή ύγρά, έζ ών προέκυπτε καί ή ρητινώδης οσμή τοΰ 
αέρος, ον άνεπνέομ.εν, αίτιον δέ τά άνωθεν έπί τών 
κορυφών τών ορε'ων σταθμεύοντα νέφη, άτινα τάς 
νύκτας κατέρχονται καί κατακλίνονται έν ταΐς ύπω
ρείαις.

Τέλος εύρέθημεν αίφνης ύπό τούς πρόποδας τοΰ 
μέλανος Όρους, καί διεκρίνομεν κάτωθεν τάς έξωτε- 
ρικάς τής μονής οικοδομάς, ώς φωλεάς περιστερών.

Εντεύθεν επεται ή τών Καγγελίων τής Παναγίας 
λεγομένη άνοδος, μεθ’ ήν διαρκέσασαν ήμίσειαν ώ
ραν έστημεν πρό τής λίθινης έξωτερικής κλίμακος, 
ής εδεησε νά άναβώμεν 90 βαθμίδας, δπως φθάσω- 
μεν πρό τής θύρας τής εισόδου, είσήλθομεν δέ άφοΰ 
ό θυρωρός άνέφερε τά ονόματα ήμών καί έλαβε τήν 
άδειαν παρά τού ηγουμένου κατά τό έθος τής Μο
νής. Εΰρομεν δέ άμέσως έτέραν έσωτερικήν κλίμακα 
καταγαγούσαν ήμάς δι’ 70 βαθμιδών είς τόν περί
βολον αύτής. Τήν είσοδον ήμών έχαιρέτισε μεγάλη 
κωδονοκρουσία έξ ής άντήχησε βροντωδώς τό μέγα 
σπήλαιον, διότι δέν πρέπει νά λησμονήσω τοΰ νά 
είπω, δτι έν τώ μέσφ τοΰ μέλανος Όρους έπί τής 
δλως καθέτου καί άπειρομεγέθους προσόψεως αύτού 
ύπάρχει μέγιστον σπήλαιον, έν ω ώκοδομήθη ή Μο
νή. Όδηγηθέντες δέ είς μεγαλοπρεπέστατα δώματα 
ευρομεν πυρέσσουσαν τήν θερμάστραν, δπερ εύχαρίστη- 
σεν ήμάς λίαν, ώς καί τό μετ’ ολίγον κατά τόν Ρωσ- 
σικον τρόπον παρασκευασθέν καί προσενεχθέν ήμϊν 
τε'ϊον. Άφ’ εσπέρας δέ παρετέθη ήμϊν λαμπρός δεϊ- 
πνος, ουτινος ου μικράν πολυτέλειαν άπετέλουν κυ
ρίως πρόσφατοι ιχθύς, πρό ολίγων μόλις στιγμών 
έπί τούτω άλιευθέντες έκ τοΰ ποταμού καί ήδίστην 
εχοντες γεΰσιν. Γλυκύτατος δέ ύπήρξε καί ό ύπνος 
έν όθόναις καινουργέσι καί ύπό εφαπλώματα χρυσού- 
φαντα. Τήν έπιούσαν δλην διήλθομεν έν τή Μονή 
επισκεφθεντες έν έκαστον τών έν αύτή καί τά πέριξ 
αυτής συν τώ παρακειμένφ μοναστηρίφ τής Άγ. 
Βαρβάρας. Κατά τήν ένταύθα παράδοσιν έν τή Μο
νή ταύτη εύρίσκεται ή μία τών τριών εικόνων τής 

Θεοτόκου τών ζωγραφηθεισών ύπό τού ’Αποστόλου 
Λουκά, ήν καί προσεκυνήσαμεν, καί ής ή φήμη τής 
θαυματουργού δυνάμεως είναι έξηπλωμένη καθ’ άπαν
τα τόν Πόντον καί πέραν αύτού. Έκ τών οικοδο
μών τής Μονής ή κυρίως άξιόλογος είναι ή έν η 
έξενίσθημεν, νεόκτιστος καί πελώρειος έπί τοΰ χεί
λους άχανούς κρημνού έκτισμένη μετά γοητευτι
κού εξώστου περιλαμβάνοντος άπασαν τήν θέαν τών 
πέριξ. Τόν ναόν άποτελεϊ τό ένδότερον τού σπηλαίου, 
εκ δε τοΰ παρ’ αύτφ θολού έκ φυσικής σχισμάδος 
καταπίπτουσιν άεννάως καί έξ άμνημονεύτων χρό
νων σταγόνες ΰδατος, δπερ έχρησίμευσε διά τάς ά- 
νάγκας τής μονής καί είς ό' ήνώθη έσχάτως έτερον 
άφθονώτερον, διοχετευθέν έπίτηδες έξωθεν. Οί μον- 
ναχοί δέν ύπερβαίνουσι τούς 15, καίτοι τά δωμά
τια είσί περί τά 100, έν οίς κειμένοις περί τήν πρό- 
σοψιν, άπλετον εισέρχεται τό φώς, ώς καί έν δλφ τώ 
σπηλαίφ, καθόσον ό άνω θόλος αύτού ού μόνον ύψη- 
λός, άλλά καί ένδότερον πολύ εύρίσκεται τού έδά- 
φους. Άλλ’ ό έπισκεπτόμενος τήν Μονήν, είπον μ.οι 
οί έμοί συνοδοιπόροι, καί μή άναβάς έπί τού οροπε
δίου άφίνει τό έργον αύτού άτελές· δθεν άπεφασίσα- 
μεν τοϋτο διά τήν έπιούσαν δτε καί αιθρίας γενομέ- 
νης άνέβημεν μετά δίωρον άνήφορον έπ’ αύτού είς 
τά KapipLtra λεγάμενα. Ήδη εύρίσκομαι ύπέρ τούς 8 
χιλ. πόδας άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Πρό 
μιας έτι ώρας έληξε τό περί ήμάς δάσος διότι ή φυ
τεία ένταύθα δέν άνέρχεται, ώς φαίνεται, άνω τών 5 
έως 6 χιλ. ποδών. Καί ήδη πρό τών οφθαλμών ή
μών έχομεν μόνον άχανή έκτασιν, διότι άχανές είναι 
τό όροπέδιον. Όποιον πανόραμα ! Άτενίζοντες πρός 
βορράν βλέπομεν κλιτύας άπείρου έκτάσεως καί ύψους, 
όλονέν ύποτεινούσας πρός τήν θάλασσαν, ήν διακρίνο- 
μεν μετά τής παραλίας.Στρέφοντες δέ τά όμματα πρός 
Ανατολήν, πρός Νότον καί Λύσιν βλέπομεν άτελεύτη- 
τον πεδίον σχεδόν ομαλόν πανταχόθεν, άδενδρον μέν 
καί γυμνόν πάσης φυτείας, καί παντός θάμνου, άλ
λά κεκαλυμμένον άπαν ύπό πυκνής, θαλεράς καί α- 
δράς χλόης, ήν ποικίλλουσιν έν τφ μεταξύ παντός 
χρώματος λεπτοφυή καί εύώδη άνθη. Τά οροπέδια 
ταύτα κοινώς καλούσιν ένταύθα Παρχάρια, είσί δέ 
κατοικήσιμα μόνον κατά ’Ιούλιον μέχρις Αύγούστου 
μεσούντος, δτε οί έν ταϊς ύπωρείαις οίκούντες χωρικοί 
άνέρχονται καίσκηνούσιν έπ' αύτών έν μικραϊς καλύ- 
βαις πρός βοσκήν τών ύποζυγίων καί ποιμνίων αύτών. 
Τής περιστάσεως έπωφελούμενοι καί πούλοί τών εν 
ταϊς πόλεσιν συναναβαίνουσιν συγχρόνως καί συνα- 
πέρχονται χάριν άναρρώσεως ύγείας καί εύεξίας, έφ’ών 
ύπερφυά κέκτηται έπενέργειαν ή βραχεία αύτη έπί τών 
ΖΤββγαριωκ τούτων διαμονή. Οί έκ χρονίων πυρετών 
πάσχοντες θεραπεύονται σχεδόν άλανθάστως, καί ά
νευ έξαιρέσεως, ούχί δ’ όλιγώτερον θαυματουργεί καί 
έπί τήν στηθικών νοσημάτων. Όσα μοί διηγήθησαν 
περί τών τοιούτων ιαματικών άποτελεσμάτων είσί7 
άξια σπουδαίας μελέτης διά τούς έπιτηδεύοντας τήν 
Άσκληπιάδειον τέχνην. Ούτοι άπό πολλού άποκα- 
λούσιν ύγειοστάσια τά άπό 5 — 8 χιλιάδων ποδών 
ύψη, είς ά στέλλουσι τό θέρος δσων τά στήθη δέονται 

έπιρρώσεως. Πιστεύω ήοιπόν δτι τά Παρχάρα ταύτα 
ύπερέχουσι πάντων τών τοιούτων ύγειοςασίων ώς προς 
τήν ιαματικήν αύτών ίσχύν. Στηρίζω δέ τήν δόξαν μου 
έπί τών εξής. Πρώτον, ό καθεκάστην άπό θαλάσσης 
πνέων έπί τών οροπεδίων τούτων άνεμος άναγκαίως 
διέρχεται πρότερον διά τών ύπωρειών καί τών κλι- 
τύων, ένθα άρωματίζεται έντός τών έκ τής ρητινώ
δους έλάτης καλυπτόντων αύτάς δασών, συγκομίζων 
καί άφθονον ίσως όξυγάνον. Δεύτερον τά διαυγή καί 
ψυχρά ύδατα τών άπείρων πηγών ένταύθα φαίνεται 
δτι είσί τονωτικώτατα καί χωνευτικώτατα, διότι 
κατά τήν γενικήν ιδέαν τών κατοίκων, ήτις είναι 
άλάνθαστον έξαγόμενον τής καθεκάστην πείρας αύ
τών, ή πο’σις έξ αύτών μετά τήν βρώσιν, έπιταχύνει 
τοσοϋτον τήν έπάνοδον τής πείνης, ώστε άναγκάζον- 
ται νά έπαναλάβωσι τήν βρώσιν τετράκις καί έξάκις 
τής ήμέοας. Τρίτον ό ορός τού γάλακτος, δν συνει- 
θίζουσι νά πίνωσι καθεκάστην πρωίαν οί ένταύθα με- 
ταβαίνοντες, ένεκα βεβαίως τού χόρτου, ον βοσκον- 
ται τά κτήνη, κατέχει ίδιάζουσαν καθαρτικήν καί ά- 
ναληπτικήν ιδιότητα, τό αύτό δέ ρητέον καί περί 
τού γάλακτος καί τών διάφορων σκευασιών αύτού. 
Οί λίαν άξιότιμοι καί άξιοπιστοι συνοδοιπόροι μου έ- 
βεβαίωσάν με, δτι οί μετά ενός καί ήμίσεος μηνός 
ένταύθα διατριβήν είς τήν πόλιν έπανακάμπτοντες 
συμπολϊται αύτών καθίστανται άγνώριστοι σχεδόν, 
ένεκα τής έπελθούσης είς τήν ύγιείαν καί εύσαρκίαν 
αύτών μεγάλης έπί τό βέλτιον άλλοιώσεως. Συνη
γορεί είς έπικύρωσιν τών ρηθέντων, καί τό μοναδικόν 
ίσως φαινομενον, δτι έν πασαις σχεδόν ταΐς οίκίαις 
τών έν ταϊς ύπωρείαις οίκούντων χωρικών άπαντά 
τις καί μίαν γραίαν όγδοηκοντούτιδα, ή γέροντα έ- 
κατοντούτην, μεθ’ δλην τήν ένδειαν καί τάς στερή
σεις, ύφ’ ών δεινώς ταλαιπωρούνται καί κατατρύ- 
χονται.

Καίτοι τό δρομολόγιόν μου ήν μόνον διά τήν μο
νήν τού Σουμελά, άπεφάσισα νά συμμορφωθώ προς 
τάς τών συνοδοιπόρων μου συστάσεις καί νά έπεκτεί- 
νω αύτό μέχρις Αργυρουπόλεως. Άντί λοιπόν τού ε- 
πανακάμψαι τό αύτό εσπέρας είς τήν Μονήν, απε- 
φασίσαμεν νά διανυκτερεύσωμεν είς τό πλησιέστερον 
ΤΖαριγ'άριοζ^δπως ’ίδωμεν δύοώραίας καί μεγαλοπρεπείς 
σκηνάς τής φύσεως, παριστανομένας τήν έσπέραν 
καί τήν πρωίαν έφιλοξενήθημεν δέ ένταύθα, ώς καί 
μετά ταύτα, άξϊούμενοι συμπαθεστάτης καί φιλικω- 
τάτης υποδοχής, πανταχοΰ, δθεν διηρχο’μεθα, ύπό 
συμπολιτών καί οικείων τών συνοδοιπόρων μου.

Έπειδή ή ομίχλη κατά τήν αύτήν έποχήν κατα- 
σκηνοΐ έπί τών όρέων ότέ μέν παροδικώς καί έφήμερος, 
ότέ δέ μόνιμος καί διαρκής έπί ολοκλήρους ήμέρας, 
έστιν δτε δέ καί έπί εβδομάδας, τί συμβαίνει συνήθως; 
Ώς έπί τό πλεϊστον, ώσεί μή άντέχουσα είς τό επί 
τοΰ οροπεδίου νυκτερινόν ψύχος, άποσύρεται τάς ε
σπέρας, οπισθοδρομεί κατεσπευσμένως, καί έγκλείεται 
καταπίπτουσα έν ταϊς ύπωρείαις, ένθα κατακλίνεται 
μέχρι πρωίας, ή καί διαλύεται ένίοτε τελείως. Ούτω 
δέ σχηματίζεται ύπό τά οροπέδια καί τάς κλιτύας 
αύτών θάλασσα νεφελώδης καί κόλποι διάφοροι κα- 

ταγοητεύοντες τήν δρασιν. Μετά δέ τήν τοΰ ήλίου 
άνατολήν αύθις έξογκοΰται αύτη μικρόν κατά μικρόν 
καί κατακλύζει πάλιν τήν έπιφά.νειαν τού οροπεδίου, 
οί δέ ένταύθα οίκοΰντες καθίστανται ούτω θεαταί 
τής γοητευτικής ταύτης παλίρροιας καί άμπώτιδος. 
Τό φαινομενον προέρχεται βεβαίως έκ τής ταχυτέρας 
ψυχράνσεως τής έπί τού οροπεδίου άτμοσφαίρας τάς 
εσπέρας, ώς καί τ’ άνάπαλιν τής ταχυτέρας θερμάν- 
σεως αύτής μετά τήν τού ήλίου άνατολήν, ένώ τό 
άντίθετον συμβαίνει έν ταϊς ύπωρείαις. Τήν δ’ έπιού
σαν άπό πρωίας ήγέρθημεν ΐνα παρευρεθώμεν θεαταί 
τού ετέρου φαινομένου ένώπιόν τού οποίου έςημ.εν δλως 
έκθαμβοι. Ώ του θαύματος ! Άπασα ή εύρεϊα τού ορο
πεδίου έπιφάνεια εύρέθη διά μιάς άκτινοβολούσα και 
μαρμαίρουσα άμα τού ήλίου άνατείλαντος, ώσεί κατε- 
στοωμένη έξ δλων τών ειδών τών πολυτίμων λίθων, 
διαχεοντων πανταχού πυρίνους λάμψεις παντοίου χρώ
ματος. Ώ τοΰ έξαισίου θεάματος ! πόθεν δέ τούτο ; 
έκ τού δτι ή άφ’ εσπέρας άποσυρομένη ομίχλη άφήκεν 
ολοκλήρους σταγόνας ΰδατος έπί τών πλατυφύλλων 
χόρτων και άνθέων, μεγάλας καί μικράς, αί δ’ επ’ 
αύτών όριζοντείως άκοντιζόμενααι ήλιακαι πρωϊναί 
άκτϊνες άντκνακλώνται κατά μυρίας διευθύνσεις και 
έν οΐς ταύτα φέρουσι γρώμασι. Τό φαινομενον τούτο 
έξασκεΐ έπί τής όράσεως τήν αύτήν, ήν άλλοτε έπι 
τής ακοής έξήσκουν τά τών Συρήνων άσματα, γοη
τείαν. Ή οπτασία είναι τοσοϋτον ζωηρά, τοσοϋτον ά- 
πατηλή, καί τοσοϋτον πραγματική, ώστε έλκύεσαι 
άκατασχέτως πρός σύλληψίν τινων σαπφείρων, ή 
σμαράγδων άλλά τότε ο’ίχεται ή οπτασία, καί ο 
άδάμας μεταβάλλεται, φεΰ ! είς ύδωρ άπλοΰν.

Άνεχωρήσαμεν έντεύθεν αύθημερόν μετά μεσημ.- 
βρίαν, καί περιπατήσαντες έπί τρεις ώρας επί τών 
μαγευτικών έκτάσεων, άνευ έλαχίστης κοπώσεως, 
καί κατειλημμένοι ύπό άνεκλαλήτου θυμηδίας, έφθά
σαμεν ούτως είς Άγιον Ζαχαρίαν, θέσιν, άφ’ ής άρ- 
χεται ή κατωφέρεια, ήτις καταλήγει είς τάς 1 0 κώ- 
μας τής Κρώμνης, χώρας κατοικουμένης ύπό 1 0 πε
ρίπου χιλιάδων ψυχών, ορεινής, σχεδόν άδένδρου καί 
πετρώδους, πλήν θελκτικής, άρωματώδους καί κλί
ματος θείου. Έντεύθεν διευθύνθημεν είς τήν "Ιμεραν, 
ώραίαν Μονήν καλογραιών, τήν τού Άγ. Ίωάνου, δ
θεν τήν έπαύριον άπήλθομεν είς Άργυρούπολιν, δπου 
έφθάσαμεν μετά πεντάωρον πορείαν διά μέσου τερπνο
τήτων κοιλάδων καί τών όνομαστών κήπων τής χώ- 
οας, ένθα παράγεται τό γνωστόν πάσι περίφημον ά- 
πίδιον τής ’Αργυρουπόλεως. Ή πόλις αύτη περικλεί
εται ύπό άποτομων βράχων, καί ή έν αύτή διαμονή 
ούδέν έχει τό τερπνόν ή εύάρεστον, διό καί μεθ’ δλην 
τήν θερμήν καί πρόθυμον τού Μητροπολίτου φιλοξε
νίαν, εύχαρίστως άνελάβομεν τήν επάνοδον είς Σουμε
λά, δπου κατά σύστασιν τών έμών συνοδοιπόρων έ
πρεπε νά παρευρεθώμεν πρό τής 1 5 Αύγούστου, ήμέ
ρας καθ' ήν τελείται ή μεγάλη αύτής Πανήγυρις. Έ- 
πανελάβομεν λοιπόν τήν εν ταΐς ευρειαις κοιλασι 
καί έπί τών οροπεδίων εύάρεστον πορείαν, ήτις παρε- 
σχεν ήδη ήμϊν τοσαύτα θέλγητρα, άνώτερα άληθώς 
πάσης περιγραφής, καί ύπερβαίνοντα νομίζω τάς δυ
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νάμεις και τοΰ ισχυρότερου καλάμου. Διό κζί ό θέλων 
ν’ άντιληφθή τών εντυπώσεων τούτων δέον νά πο 
ρευθή αύτός έπί τών [ζερών εκείνων.

"Ηδη καθ’ οδόν έβλέπομεν άδιάκοπον πληθύν πανη
γυριστών, τό πλεϊστον γυναικών καί παίοων πορευομέ- 
νων πρός τόν αύτόν σκοπόν.Έφερον 3ί αύται μετ’έπι- 
δείξεως πρός άλλήλας άπαντα τόν έξ αργύρου, χρυσοΰ 
καί πολυτίμων λίθων κόσμον αύτών, ούδαμώς ένδοιά- 
ζουσαι εις τούτο έκ ληστρικής τυχόν έπιθέσεως, διότι 
ούδε'ποτε ύπήρξε τοιοΰτον παράδειγμα, ή δέ έπί τών 
οροπεδίων περιπλάνησες κατά τάς τών συνοδοιπόρων 
μου διαβεβαιώσεις διατελεί έκτος πάντοτε κινδύνου.

Φθάσαντες άφ’ έσπε'ρας τής 1 S’1’ τοΰ μηνός εις τήν 
Μονήν, ήν εΐχομεν αφήσει πρό ολίγου έν τή ερημική 
άλως αύτής μοναξία, έστημεν ήδη ένεοί ένώπιον τοΰ 
μεγάλου πλήθους, δπερ συνεσωρεύθη καί τοΰ μεγάλου 
θορύβου, δστις διεδέχθη τήν πρώην μεγαλοπρεπή ηρε
μίαν. Τήν έπιοΰσαν τό πλήθος τοΰτο όλονέν έξωγκού- 
μενον διά τών άδιαλείπτως προσερχομε'νων έκ τριών 
διαφόρων οδών,πρός τό έσπε'ρας τής 1 4*>* ύπερέβη, ώς 
ύποθε'τω, τάς 1 0 χιλ. Πολλά δέ παραπήγματα έστή- 
θησαν άπό ήμερών έ'ζωθεν τής Μονής πρός πώλησιν 
ποτών καί τροφίμων, καί πολλά προϊόντα συνεκεν- 
τρώθησαν έκ διαφόρων μερών, ώστε ή θρησκευτική 
κατέστη πως συγχρόνως καί έμπορική πανήγυρις. 
"Ο, τι δέ κατέστησαν αύτήν ιδίως ρωμαντικήν, ήν τό 
πανταχόθεν έξ όλων τών οδών καί έξ όλων τών θέ
σεων έκσφενδονιζόμενον καί διασταυρούμενον άδιζκο- 
πον πΰρ παντοίων όπλων, άτινα φέρουσι μεθ’ εαυτών 
οί πανηγυρισταί. Μόνοι οί εις μεγάλας καί έκ παρατά- 
ξεως μάχας παρευρεθέντες, δύνανται νά άντιληφθώσι 
τής φοβέρας άντηχήσεως, ήν τοΰτο προύξένει έντός 
τών φαράγγων καί ύπωρειών, έν οίς ένόμιζέ τις δτι 
συνέβαινε τελεία άναστάτωσις.

Καί ταΰτα μέν έκτος τής Μονής, έντός δ’ αύτής 
όιεδραματίζετο έτέρα σκηνή λίαν περίεργος, συγκινη- 
τικωτάτη μέχρι δακρύων, και φέρουσα εί: άνάμνησιν 
τών χρόνων, καθ’ ους ό Κύριος ήμών περιεπζτει έπί 
τής γής. Μέγας αριθμός δαιμονιζομένων συνηθροίσθη 
έν τώ περιβόλφ τής Μονής, ών τό πλεΐςον μέρος νεά- 
νιδες. Αί μέν τούτων ήσαν έξηπλωμέναι χαμαί ώς νε- 
κραί, έτεραι έποίουν σπασμωδικάς κινήσεις, έτεραι έ- 
βρυχώντο λυσσωδώς βασταζόμενα! ύπό τών στιβαρών 
χειρών τών οικείων, μόλις δυναμένων νά κρατήσωσιν 
αύτάς, άλλαι ήδον ήσύχως άσματα περιπαθή, καί 
άλλαι έμοιρολόγουν μετά γοεράς φωνής. "Ονε δέ τήν 
πρωίαν τής 1 δ”* κατά τήν μεγάλην λειτουργίαν 
έξήρχοντο τά "Αγια, ώς έκ συνθήματος πάντες καί 
πάσαι κκτεσχέθησαν συγχρόνως ύπό τοΰ ίδιου πά
θους, καί μόλις ταΰτα παρήλθον, ήσύχασαν καί συν
ήλθαν εις έαυτάς, ώσεί μηδέν είχεν ακολουθήσει. 
Λέγεται, δτι πολλοί έντελώς θεραπεύονται, καί το- 
σαύτη είναι ή πρός τήν θαυματουργόν δύναμιν τής 
'Αγίας είκόνος πίστις, ώστε καί πολλοί έκ τών πε
ριχώρων ετερόθρησκοι μετά τής αύτής πεποιθήσεως 
καί εύλαβείας φέρουσιν ένταΰθα τούς πάσχοντας οι
κείους δπως θεραπευθώσιν. Τό έφ’ ήμϊν περιοριζό- 
μεθα νά συστήσωμεν μόνον τοϊς περί τήν φρενολογίαν 

άσχολουμένοις Άσκληπιάδαις, δτι ένταΰθα δύναν
ται ίσως νά εύρωσι σπουδαίαν ύλην διά τάς μελε
τάς αύτών.

Άνεχωρήσαμεν τής Μονής τή αύτή ήμε'ρκ τής 
1 5ηί μετά μεσημβρίαν, καί περί τό εσπέρα; άφικό- 
μεθα εις Λιβεράν, δθεν φιλοξενηθέντες λαμ.πρώς 
ύπό τών αύτόθι διατριβόντων συμπολιτών καί οι
κείων τών συνοδοιπόρων μου άνεχωρήσαμεν περί τήν 
μεσημβρίαν τής έπιούσης, άφοΰ περιήλθομέν τινας 
τών γραφικωτάτων τοποθεσιών, καί έπεσκέφθημεν 
τάς περιφήμους πηγάς έξ ών βρίθει ή μεγαλοπρεπής 
καί κατά πάντα άξιοθέατος κώμη, καί έφθάσαμεν 
μετά τό λυκόφως εις Τραπεζοΰντα.

Ένταΰθα κατ’ άνε'νδοτον έπιμονήν τών άξιοτί- 
μων συνοδοιπόρων μου, εις ήν ύπε'κυψα έπί τέλους, 
διέμεινα έπί μίαν εβδομάδα, καθ’ ήν έφιλοξενούμην 
άπό οικίας εις οικίαν, καί άπό μιας είς άλλην έξοχήν. 
Αί έξοχαί αύται ύπέρκεινται τής πόλεως είς ύψος 
500 έως 1000 ποδών, καί άπέχουσιν αύτής ή μέν 
ώριαίαν, ή δέ δίωρον άπόστασιν, κείμεναι αί μέν 
Ν. Δ. αί δέ Ν. Α. αύτής. Παν δ,τι θεσπέσιον έν τή 
φύσει, τοΰτο αύτη πλουσίως καί άφειδώς έπεδαψί- 
λευσεν ένταΰθα· πάν δ,τι ύμνοΰσιν οί ποιηταί, ένυπάρ- 
χει έν πλήρει άφθονίζ- έξαίσια άλση, κατάσκιοι πη- 
γαί, λόφοι ζωγραφικοί, πληθύς άπειρος καρποφόρων 
δένδρων, φυτών καί πτηνών ούδέν έλλείπει.Εγειρόμε
νος λίαν πρωί μετέβαινον καθεκάστην μετά τών ξενα
γών εις παρακείμενα ύψώματα, δθεν άπεθαύμαζον 
μου τάς άπειρους χάριτας καί τά παντοειδή θέλγητρα, 
έξ ών καθωραίζονται πάντα τά πέριξ. Όποία ζωηρότης 
έντή έωθινή έξεγέρσει! πάς θάμνος, πάν φυτόν έξέπεμπε 
καί έν κελάδημα. Τό δέ εσπέρας ; Τό εσπέρας άπεναν- 
τίας περιεβάλλετο τήν έρεβώδη αύτής σινδόνην άπασα 
αύτη ή μεγαλοπρεπής φύσις καί κατεκλίνετο έν χχρζ 
σιγή. Μόνος δέ ό τέττιξ ήρχετο ώσεί έκπληρών άπα- 
ραίτητον καθήκον, καί έβαυκκλιζεν αύτήν μετά με- 
λαγχολικοΰ στόνου.

Τή 25 Αύρύστου έπέβην έπί τοΰ Αύστριακοΰ τοΰ 
Λόϋδ καί άπήλθον είς Κωνσταντινούπολη, μετά γα- 
ληνιαϊον, ήσυχον καί λίαν εύάρεστον διάπλουν.

Μετά τήν άσθενή ταύτην περιγραφήν, συνοψίζω έν 
όλίγοις τάς περί τών μερών τούτων έντυπώσεις καί 
πληροφορίας μου.

Μέγιστον προοιωνίζομαι τό μέλλον τών χωρών 
τούτων, έάν άι/απτυχθώσιν έμπορικώς· πρός τοΰτο δέ 
άπαιτεϊται πρό παντός εις σιδηρόδρομος διήκων άπό 
Τραπεζοΰντος μέχρι Περσίας, και είς εύρύς λιμήν. "Αλ
λως τό παν άπώλετο. Οί Ρώσσοι έργάζονται λίαν δρα
στήριος. Μετά τήν έκκένωσιν τοΰ Καυκάσου ύπό τών 
Κιρκασιών, οί χριστιανοί κάτοικοι τοΰ Πόντου σωρηδόν 
μετοικίζονται είς αύτόν, ούδεμία δέ άντιστάθμισις έπί 
τοΰ παρόντος φαίνεται, ούδ’ύποφώσκει έν προσεχεϊ μέλ- 
λοντι ϊνα άναχαιτίσγ τόν ροΰν τοΰτον.’Αλλοτε έπί τών 
οροπεδίων Κρώμνης καί ’Αργυρουπόλεως ήκμαζεν ή 
μεταλλουργία, δι’ ήν είχεν έπισωρευθή μέγα πλήθος 
καί έγκατέστη έν ταϊς ύπωρείαις· άλλά τούτων έγ- 
καταλειφθέντων, αναγκάζονται καί οί κάτοικοι νά 
έγκαταλείψωσι τάς όρεινάς καί άγονους καί μή δυ-

ναμένας άλλως νά τρέφωσιν αύτούς χώρας ταύτας. 
Άλλοτε ή ’Αργυρούπολις ήρίθμει ύπερτρισχιλίας οι
κίας, σήμερον δ’ έχει μόλις τό δέκατον ή αύτή άνα
λογία έπικρατεϊ και κατά τά λοιπά μέρη. Είναι λυ
πηρόν τοΰτο, διότι οί κάτοικοι τών μερών εκείνων 
διακρίνονται έπί έξόχω άγαθότητι, είσίν ήμεροτάτων 
ήθών, καί συμβιοΰσιν άπ’ αιώνων έν άδελφική συμ- 
πνοίζ Όθο.μανοί καί Χριστιανοί. Είς άκρον δέ εργατι
κοί δντες καί λιτοδίαιτοι πορίζονται τά πρός τό ζήν 
διασκορπιζόμενοι είς διάφορα μέρη, καί μετερχό- 
μενοι διάφορα έργα, ή έπιτηδεύματα. Τά ύπέρ τής 
παιδείας ένεργούμενα σχετικώς πρός τήν τών πό
ρων έλλειψιν καταδεικνύουσιν άπειρον φιλομάθειαν, 
καί μεγίστην συναίσθησιν τών έκ τής παιδείας άγα- 
θών. Δυστυχώς πρός τή τών πόρων στερήσει, ού 
μικρόν κώλυμα είναι καί ή διχόνοια, ήτις ώς ένδη- 
μική νόσος ένεδρεύει σταθερώς έν πάσγ κοινότητι 
μικρά ή μεγάλη. Τό αίσθημα τής φιλοπρωτίας καί 
φιλαυτίας βασιλεύει πανταχοΰ, καί έν τοϊς έλαχί- 
στοις, καί έν τοϊς ούδενός λόγου άξίοις. Είναι νόση
μα έθνικόν φαίνεται τό τυρβάζειν έπίσης περί τά 
μικρά, ώς καί περί τά μεγάλα. Διά τήν κατοχήν ενός 
στασιδιού έν τή έκκλησία πολλάκις διεξάγεται μέ
γας καί πεισματώδης άγών, διαιρών τήν πόλιν, ή 
τήν κώμην είς δύο άντίπαλα στρατόπεδα. Ούτε δέ 
τό αίσθημα τοΰ συνασπισμού υπάρχει άρκούντως άνε- 
πτυγμένον, καί πολλάκις μετ’ άδιαφορίας βλέπει ό είς 
τήν πτώσιν, ή δυστυχίαν τοΰ ετέρου. Οί Τραπε- 
ζούντιοι έγένοντο πολλών άγαθών πρόξενοι τοϊς πέ
ριξ καί ένδον όμοφύλοις διά τήν προστασίαν τών 
γραμμάτων, άτινα δι’ αύτών μετεδόθησαν καί μετα
δίδονται. Έπί τούτφ οφείλεται αύτοΐς άληθής εύ- 
γνωμοσύνη. Δυστυχώς δμως καί αύτοί άναγκάζονται 
νά μεταναστεύωσιν. ψ.

Έγράφη μηνι Σεπτεμβρίω 1869.

Αναγκαία προσθήκη τή 15 Μαίου 1883.

Γνωστά είσι τοϊς πάσι τά άπό τοΰ 1869 μέχρι 
σήμερον έτπσυμβάντα. Μεταβολή σπουδαία έπήλ- 
θεν έπί τών ’Ανατολικών μεθορίων τής ’Ασιατικής 
Τουρκίας. Ήδη έκ τής πόλεως Βατούμ μεγάλη 
σιδηροδρομική άρτηρία συνδέει Εύξεινον καί Κα- 
σπίαν, πάσαι δέ αί παραγωγικαι δυνάμεις τών 
ύπ’ αύτής διασχιζομένων χωρών έκμεταλλεύονται 
μετά πυρετώδους δραστηριότητος, καί πρός τοΰ
το πάν μέσον έτέθη έν ένεργείγ. Άπώλετο λοιπόν τό 
πάν; ίσως όχι· ίσως δέν έξέλιπε τό μέσον τής άντι- 
σταθμίσεως- τοΰτο δέ είναι ή κατασκευή ού έμνημο- 
νεύσαμεν σιδηροδρόμου άπό Τραπεζοΰντος είς Ταυρί- 
δα. Άλλά τίς θά κατασκευάση αύτόν; Τό ’Οθω
μανικόν Κράτος καί ούδείς άλλος καθ’ήμκς· πρόθυμα 
δέ είσιν ίνα ύποστηρίξωσιν αύτό ευρωπαϊκά κεφάλαια, 
άρκεϊ νά έπικαλεσθή αύτά πρός έκτέλεσιν δημοσίων 
επιχειρήσεων, προθυμότεροι δέ ιδίως έσονται πρός 
ΰποστήριξιν τοΰ έργου τούτου οί Άγγλοι, άτε θίγον- 
τος άμεσον καί ζωτικώτατον τής χώρας αύτών συμ
φέρον· όιότι γνωστόν πλέον τίνα διά τής έπιβαρύν- 
•εως τών διαμετακομιστικών τελών έπί τών διά τοΰ

Καυκασιανοΰ σιδηροδρόμου διερχομένων καί διά τήν 
Περσίαν προωρισμένων ’Αγγλικών υφασμάτων έπιδιώ- 
κουσιν οί Ρώσσοι έμπορικόν σκοπόν. Έλπίζουσι βαθ
μηδόν καί ιδίως μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ άπό 
Ρεστίου είς Τεχεράνην Περσικού διδηροδρόμου νά προ- 
τιμηθώσιν έν Περσία τά Ρωσσικά ύφάσματα, τά κα- 
τασκευαζομενα έν τοϊς έργοστασίοις Μόσχας καί Τι- 
φλίδος. Ψ.

Σημ. Σ. Κ.— Τώ φίλω συντάκτη τών ανωτέ
ρω οδοιπορικών αναμνήσεων δμολογοΰμεν χάριτας 
επί τή προθνμω αποστολή τής γλαφυρας αύτοΰ καί 
τερπνής έχθέσεως, ευχαρίστως δέ θέλομεν δημοσι
εύει τοιαΰτας περιγραφάς χωρών οικείων καί προ
σφιλών, άποτελούσας, νομίζομεν, τερπνόν άμα και 
ωφέλιμον ανάγνωσμα.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΠΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

Πανταχοΰ σήμερον λόγος γίνεται περί τής καύσεως 
τών νεκρών. Πληθύνονται οί οπαδοί καί ύπέρμαχοι 
τής πράξεως ταύτης, έταιρεϊαι δέ συνιστώνται πρός 
διάδοσιν τής καύσεως τών νεκρών. Άρα δέν έπιτρέ- 
πεται νά παρασιωπήσωμεν τάς περί αύτής γνώμας 
τών έμπειροπραγμόνων. Τφ 1882 ό διδάκτωρ Πετί- 
τος έδημοσίευσεν έν τή ’Ιατρική ενώσει πραγματείαν, 
έν ή έντελώς έκτίθενται τά νΰν περί καύσεως τών 
νεκρών λεγόμενα και πραττόμενα. Τάς έπομένας.ει
δήσεις άρυόμ,εθα άπό τής είρημένης πραγματείας.

Ή έν Νέα Ύόρκη, έπ’ έσχάτων γενομένη, ίδρυσις 
εταιρείας πρός καΰσιν τών νεκρών, λέγει ό διδάκτωρ 
Πετίτος, είνε σπουδαιότατον γεγονός, τά μάλιστα 
διαφέρον [είς τήν καθ’ όλου ύγιεινήν. Τώ 1876 έν 
’Αγγλία συνέστη όμοία εταιρεία, ·ής μέλη ήσαν πλεϊ- 
στοι διαπρεπείς άνδρες. Τφ 1878 όμοία ίδρύθη καί 
έν Μεόιολάνοις καί άπ’ εκείνου τοΰ χρόνου αί τοιαΰ- 
ται έταιρεϊαι έπολλαπλασιάσθησαν. Σήμερον έταιρεϊ- 
αι πρός παραδοχήν τής καύσεως τών νεκρών εΰρην- 
ται, έν μέν ’Ιταλία, έν Λόδη καί Ρώμγ, έν δέ Γερ
μανία, έν Γόθζ, έν δ’ Έλβετίγ, έν Ζυρίχη καί έν 
Βελγίφ καί 'Ολλανδία, Δανία, Ούγγαρία κτλ.

Μηνός δέ νοεμβρίου τοΰ 1881, εταιρεία καύσεως 
τών νεκρών ίδρύΟτι καί έν Παρισίοις, έν τέλει δέ έβε- 
βαιώθη ότι καί έν Ρίφ Ίανείρω ίδρυθήσεται μηχανή 
πρός καΰσιν τών σωμάτων.

’Από τής δημοσιεύσεως τοΰ περί τής Αγνώστου 
’Ιαπωνίας βιβλίου τής κυρίας Βίρδ, γνωστόν ότι, 
προςτίθησιν ό διδάκτωρ Πετίτος, ή καΰσις τών νε
κρών τελείται ύπό τών βουδιστών πολλαχοΰ καί άπό 
πολλοΰ χρόνου. Σέβοντες τάς εύρωπάικάς προλήψεις 
έπαυσαν αύτήν πρό τινων έτών, άλλ’ ή άπαγόρευσις 
ήρθη τώ 1878.

Άπό τοΰ έτους τούτου ένιαυσίως έκάησαν περί τά 
έννάκις χίλια σώματα. Άρα ή ’Ιταλία πολύ είςέτι 
άπέχει τοΰ έξισωθήναι πρός τήν Ιαπωνίαν. Διά τών 
’Ιαπωνικών έμπρηστηρίων (crematoires) πολλά συγ
χρόνως άποτεφροΰνται σώματα. Ούτως ή δαπάνη 
εκάστου είνε φρ. 4,58. 'Ο θέλων ν’ άποτεφρώσγ εν 

77.
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μόνον σώμα, δαπανά περί τά 22,50. Ή άποτέφρω- 
σις γίνεται Six ξύλων.

Έν τή έν Κοπεγχάγη τελευταία συνεδρία τής εται
ρείας της καύσεως τών νεκρών, δ γενικός γραμματεύς 
έδήλωσεν δτι ή εταιρεία έχει 1409 μέλη, ών 83 είνε 
ιατροί, πολλοί $έ ιερείς διαμαρτυρόμενοι. Ή ύπό της 
Δανικής ταύτης εταιρείας εις χρησιν τιθεμένη μηχα
νή καίει τό σώμα έν μια περίπου ώρα, ή δέ δαπάνη 
απαιτεί 7 η 8 φράγκα.

Έν ’Ιταλία νε'αι όμοια·, έταιρεϊαι ίδρύθησαν, καί η- 
δη έν πάση τη χώρα είνε έννε'α τόν αριθμόν. Ή αύ- 
ξησις αύτη οφείλεται εις τάς έν έτει 1881 πολλάς 
έν πολλαΐς ίταλικαΐς πόλεσι δημοσίας διαλέξεις τού 
διδάκτορας ΙΊίνη, θερμού ύπερμάχου της νεκρο/.αίας 
(cremation). Νε'αι καυτήριοι κάμινοι ίδρυθήσονται έν 
Ρώμη, Ιϊαρεσία, Παβία, Κρεμόνη, Ούδίνη καί Λιβο'ρ- 
νω. Ό κύριος Αόρια, έν Μεδιολάνοις οίκών, προςή- 
νεγκε τη δημαρχία τής πόλεως ταύτης 20,ΟΟΟφράγ- 
κα, πρός ΐδρυσιν καί συντήρησιν αιθούσης, έν τώ κοι- 
μητηρίω, εν ή νά νεζροσκοπώνται τά πρός άποτέφρω- 
σιν ωρισμε'να πτώματα, καί μάλιστα οσάκις ή νόσος 
δεν διεγνώσθη αυστηρώς, ή αιτία δέ τού θανάτου δέν 
είνε άπηκριβωμένη.

Έν δέ Ούγγαρία, τό ύγιονομεΐον τής Βουδαπέστης 
συνέθηκεν έκθεσιν, τη 5 Σεπτεμβρίου 1881, έν ·η λέ
γεται ότι «ή άποτέφρωσις είνε σωτήριος εις την δη
μοσίαν ύγιείαν, δέον όμως νά είνε προαιρετική καί ι
διαίτερον κοιμητήριον χάριν αύτής νά ίδρυθη». Τό ύ- 
γιειονομεΐον ίσχυρώς ύποχρεοΐ την δημαρχίαν, όπως 
ποίηση παν δ τι χρήσιμον εις τήν ΐδρυσιν τού κοιμη
τηρίου τούτου.

’Αλλά περί τής διαδο'σεως τής νεκροκαίας δέν πρέ
πει νά κρίνωμεν εκ τής πληθύος τών έν παντί έθνει 
προς όιάδοσιν αυτής ίδρυθεισών εταιρειών. Έν τφ έν 
’Αγγλία Βόκιγκ κατεσκευάσθη καυτήριος μηχανή, 
αλλ’ η νεκρική πυρά είςέτι δέν άνήφθη, διότι έν τή 
κατ’ εξοχήν νομ,ιμόφρονι έκείνη χώρα φοβούνται μ.ή 
η καύσις τών νεκρών αντιφάσκει τοΐς νόμοις. Κατά 
τήν τελευταίαν συνεδρίαν τής British medical Asso
ciation ό κύριος Τ. Spencer Wells άνέγνω πραγμα
τείαν ύπέρ τής πράξεως ταύτης· μετά τήν άνάγνωσιν, 
ύπεγράφη αναφορά ύπό διακοσίων καί έπέκεινα αν
θρώπων, αιτούσα παρά τού υπουργού τών έσωτεοικών 
τήν ύπό τού νόμου άναγνώρισιν τής νεκροκαίας. ’Αλ
λά τό πράγμα είςέτι συζητεΐται καί έν τώ μεταξύ 
άπρακτοι μενουσιν αί νεκροβόροι κάμινοι.

’Αλλά και εν Ελβετία ούδέ έν πτώμα είςέτι έκάη. 
Εν μόνη άρα τή Ιταλία καί Γερμανία γίνεται σήμε

ρον ή τών νεκρών άποτέφρωσις. ’Αλλά τό έθιαον 
τούτο πολλώ μάλλον εν ’Ιταλία ή έν Γερμανία δια- 
δεδοται, τα δε Μεδιόλανα είνε πάντοτε εστία τής 
καύσεως τών νεκρών. Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη 
πλείω τών 70 σωμάτων έκάησαν έν τή κααίνω τής 
πολεως ταύτης. Δέκα ή πεντεκαίδεκα νεκοοί έκάησαν 
έν Αόδη καί πολλφ πλείονες έν Γόθα.

Εν τώ μεταξύ ενιαυσίως ο αριθμός οϋτος πολλα- 
πλασιάζεται· τούτο τεκμηριοϊ ότι τό έθιμον κατα- 
στήσεταί ποτέ κοινόν παρά τφ λαφ. Έν ’Αγγλία 

πολλοί έγκριτοι άνδρες άσπάζονται αύτό, ή τούλά- 
χιστον δέν έναντιούνται. Επειδή δέ οί Άγγλοι πολ- 
λάκις έν τοΐς ναοΐς θκπτουσι, τά κοιμητήρια αύτών 
δύνανται ν’ άποβώσι λίαν έπικίνδυνα. Ό κόμης 
Βηκονςφηλδ, ο επίσκοπος τής Μαγχεστρίας καί άλ
λοι αποχρωντως εδήλωσαν οίον κακόν δύναται νά 
προξενή εις τήν ύγιείαν τό θάπτειν έν ταΐς έκκλησί- 
αις. ’Από τού θέρους τού 1881 πλεΐστοι άγγλοι ια
τροί άπεφήναντο ρητώς ύπέρ τής νεκροκαίας.

Έν Μεδιολάνοις τό έργον τής καύσεως ώργανώθη 
κανονικώτατα. Παρά τό έμπρηστήριον (cremato
rium), ένθα καίεται ό νεκρός, κεϊται τό τεγροφυΛα- 
κέίον (cimereum), ένθα ή τών νεκρών τέφρα δύνα
ται νά φυλάσσηται έν κάλπισι. Έν τφ αύτφ ίδρύ- 
ματι δύναται νά ψαλή καί ή νεκρώσιμος ακολουθία 
πρό τής καύσεως τού νεκρού.

Τό έν Μεδιολάνοις έμπρηστήριον είνε ή ύπό τού 
Γαρίνη έπινοηθεϊσα κάμινος, απλήν έχουσα τήν σύ- 
στασιν και εν δυσιν ωραις άποτεφρούσα τό σώμα. 
Ιο υπόλειμμα έλκει σχεδόν το δωδέκατον τού όλου 
βάρους τού νεκρού. Έπ’ έσχάτων έγένετο πείραμα έν 
νέω δειγματι καμίνου, ήτις λέγεται ούσα κρείττων, 
έπινοηθεϊσα δέ ύπό τού κυρίου Βενίνη. Οί κύριοι Γα- 
ρίνης καί Βενίνης έρίζουσι νύν περί τής αξίας έκατέρας 
τών καμίνων τούτων· άλλ* ή έρις αΰτη τών εύρετών 
ούδαμώς παρακωλύει τό έργον τής νεκροκαίας.

Ή τιμή τής καύσεως έν Μεδιολάνοις δέν είνε 
μεγάλη. Ή πρός τήν καύσιν χρήσιμος όλη απαιτεί 
σχεδόν πέντε φράγκα, ή πόλις δέκα, ή κάλπις άπαι- 
τεϊ τέσσαρα καί ήμισυ. Ή έν τφ τεφροφυλακείω κα- 
τάθεσις αύτής απαιτεί 3 φράγκα, άλλ’ ό βουλόμενος 
νά κατάσχη ίδιον μέρισμα καταβάλλει πεντήκοντα. 
“Άρα ή όλη δαπάνη απαιτεί 52 φράγκα, οίς προςθε- 
τέον τήν δαπάνην τής εις τήν^κάμινον μεταφοράς 
τού σώματος.

Άλλ’ ήδη τί δέον νά φρονώμεν περί τής καύσεως 
τών νεκρών ; Ή πράξις αύτη είνε ωφέλιμος, είνε ηθι
κή, είνε σύμφωνος πρός τήν θρησκείαν ; Πρός τάς 
δυσχερείς ταύτας έρωτήσεις ό διδάκτωρ Πετΐτος άπο- 
φαίνεται τάδε.

«Χάριν μέν τής ύγιείας, ή καύσις τών νεκρών δέον 
νά ειςαχθή πανταχόσε,έν τισι δέ χώραις, οίον έν ταΐς 
πολυανθρώποις πόλεσι τού παλαιού κόσμου, είνε σχε
δόν άνάγκη ή καύσις τών νεκρών. Αί δέ κατ’ αύτής 
έκφερόμεναι παρατηρήσεις προέρχονται έκ τής ηθι
κής, τής οικονομίας καί τής ιατροδικαστικής. Και 
κατά μέν τήν ηθικήν, ούδείς λογικώς σκεπτόμενος 
δύναται ν’ άρνηθή ότι έξ απλής προλήψεως νομίζο- 
μεν τήν πράξιν ταύτην ανατρεπτικήν καί έναντίαν 
τή θρησκεία. Έλέχθη δέ ότι διά τής καύσεως τών 
νεκρών πολλά κακουργήματα δύνανται νά συγκαλυ- 
φθώσιν. ’Αλλά περί τούτου άρκεΐ ό νόμος ιδιαιτέρως 
νά προνοήση. Άλλ’ έν τέλει πιθανόν είνε ότι ή πυρ- 
πόλησις τών νεκρών δύναται νά γείνη ή νά μή γείνη 
αποδεκτή, έάν παράσχη ή μή παράσχη τρόπον έξα- 
φανίσεως τών σωμάτων ήττον δαπανηρόν καί σεμνό- 
τερον τής ταφής. Έάν αί καύσεις τών νεκοών είνε 
δαπανηραί καί τά έμπρηστήρια ακατάλληλα, ό λαός 

θ’ άπορρίψη αύτά, εί καί τά νεκροταφεία είνε δλως 
τή ύγιείρρ πολέμια. Έκ τής άχρι τούδε πείρας φαί
νεται ότι ή τών νεκρών καύσις δύναται νά τελήται 
έν ταΐς μεγάλαις πόλεσιν άντί σμικράς δαπάνης, έν 
αύταΐς δέ κατάδηλον γίνεται ότι ή πράξις αύτη τά 
μάλιστα εις τήν ύγιείαν συμβάλλεται». Δ. Μ.

(Έ« τον γαλλικόν .

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙίΤΗΜΝ. ΤΟΝ ΤΕΚΝίΙΝ W TON ΓΡ1ΜΠ0Ν.
Άνασκαφών γινομένων πρός νότον τής ακροπο- 

λεως Κερκύρας, εύρέθη, όπου ήτο ό ναός τού Διονύ
σου, χαριεστάτη μαρμαρίνη κεφαλή Αφροδίτης, χα- 
ρακτηρισθεΐσα ύπό τών ειδημόνων ώς κράτιστον έρ
γον τής ακμαίας Ελληνικής τέχνης. Τό εύρημα κα
τέχει νύν ό αύτόθι αύστριακός πρόξενος, δούς τό δι
καίωμα τής άποτυπώσεως έκμαγείων τοΐς έν Βερο- 
λίνω άδελφοΐς Schultz. Ουτοι θά χύσωσιν έν τφ 
έργαστηρίω αύτών πλεΐστα αντίτυπα, έξ ών θά γέ- 
νηται γνωστόν τό ιδεώδες κάλλος τής γυναικείας 
εκείνης κεφαλής.

— Έν τή βορείω Καρολίνη εταιρεία αρχαιολόγων 
άνεκάλυψε σπήλαια τάφων καί έν αύτοΐς πληθύν λί
θινων πελέκεων τών παλαιών ’Ινδών, έτι δέ καί έ
τερο. όπλα τής αύτής ύλης. Πλήν τούτων εύρέθησαν 
έν αύτοΐς καί ανθρώπινοι σκελετοί. Τά ευρήματα 
άπεστάλησαν εις τό έν Ούασιγκτώνι μουσεΐον.

— Έκ Tivoli αγγέλλεται ή εύρεσις τραπεζηη 
σταθμών (mensa ponderaria), ούσης έκ μαρμάρου, 
έχούσης μήκος 6 ποδών καί εύρος 2 Στηρίζεται 
έπί τριών μαρμαρίνων τραπεζοφόρων. Εύρέθη δε εν 
ίερφ τού Ήρακλέους καί ώς λέγει ή έντελώς σωζομ-έ- 
νη έπιγραφή, καί ή τράπεζα ήτο αφιερωμένη τφ Η- 
ρακλεϊ. Οί πόδες τής τραπέζης κοσμούνται ύπό θύρ
σου καί κορώνης. Ή πλάξ φέρει τέσσαρα στρογγύλα 
κοιλώματα, ών ή διάμετρος είνε μεταξύ 0,28 καί 
0,38 τού μέτρου. Έν αύτοΐς έστερεούντο τά πρωτό
τυπα μέτρα, δι' ών έτίμησε τούς συμπολίτας αύτού 
<> Μάρκος Βαρένος, ό Donator λεγόμενος. Τά μέτρα 
ταύτα έχρησίμευον καί εις μέτρησιν τών τε στερεών, 
οίον τών γεννημάτων, καί τών ύγρών, οίον τό έλαιον. 
Πληοουμένου τού μέτρου, ήνοιγον αύτό κάτωθεν, ίνα 
τάχιστα κενωθή. Ή mensa ponderaria αύτη ήτο 
έκτεθειμε'νη εις έξοχον καί κεκοσμημένην θέσιν, εν ή 
εύρέθησαν ποικίλα πολύτιμα λείψανα, καί ώς ελπί- 
ζουσιν εύρεθήσονται καί έτερα.

— Πρό τινων ημερών έν Λονδίνω έγένετο πλει- 
στηριασμός αρχαίων καί σπανίων χαλκογραφιών. Ή 
ύπό τού διδάκτορας Άρνόλδου θόλινεξ, άλλως κα- 
λουμένου Πέτρου Βάν Τόλ, χαλκογραφηθεϊσα εικων 
τού Ραμβράντου έπωλήθη άντί τής πρωτοφανούς 
τιμής 1510 λιρών Στερλινών καί ήγοράσθη ύπό τού 
έν Παρισίοις γάλλου Κλήμεντος, έμπορου καλλιτε
χνημάτων. Τής χαλκογραφίας ταύτης μόνον 4 ή 5 
αντίτυπα είςέτι ύπάρχουσι, καί τούτων τά τρία ενα- 
•πόκεινται έν τοΐς μουσείοις τής Αγγλίας.

— Διά τού έν Ρώμη πρέσβεως αύτής ή γαλλική 
κυβέρνησις ήγόρασεν αύτόθεν εικόνα τού Ραφαήλ 
άντί 200,000 φράγκων, τόν ’Απόσωνα καί “Αρην. 
Ή είκών αύτη τφ 1850 ήγοράσθη άντ’ εύτελούς τι
μής ύπό τού Morris Moore, διότι οί έμπειροπράγ- 
μονες τού Βρεταννικοΰ μουσείου δέν ένόμισαν αύτήν 
έργον τού Ραφαήλ. Άλλ’ οί έν Παρισίοις κριταί λέ- 
γουσιν ότι ή μέν ίχνογράφησις καί τό σχέδιον είνε τού 
Ραφαήλ, ή δέ ζωγράφησις καί ό χρωματισμ,ός τών 
μαθητών αύτού. Τό δλον έργον είνε άξιον τών πι
νακοθηκών τού Λούβρου.

—Ή Άδελίνα Πάττη άφίκετο εις Αγγλίαν, κομί 
σασα έξ Αμερικής περιουσίαν 1,124,000 φράγκων, 
πλήν διαφόρων δώρων, ψελλίων καί περιδέραιων α
δαμαντινών, άργυράς τραπέζης και άλλων. Έν Αι- 
βερπούλη έδέξαντο τήν άοιδόν πανηγυρικώς καί ίόιον 
δχημ.α τού σιδηροδρόμου ώρισαν αύτή, κατά τήν εις 
Ούαλλίαν άπέλευσιν. Χωρίον τι ή καλλιτέχνης εύρε 
σηυ,αιοστόλιστον καί μετά θριαμβικών άψίσων, 25 
δέ κανονιοβολαί πρός τιμήν αύτής έκρότησαν. Ή 
καλλιτέχνης νύν άναπαύεται έν τφ ΐδίω πύργφ καί 
μετά τήν 1 5 ’Ιουνίου θά καταβή εις Λονδΐνον, ίνα 
άρξηται τών παραστάσεων. Κατά τό έπιόν έτος θ’ 
άπέλθη πάλιν εις Αμερικήν, όπου θά λαμβάνη κατά 
πάσαν παράστασιν 25,000 φράγκων.

— Δύο λαμπρά βιβλία έξεδόθησαν ήδη έκ νέου. 
Τό μέν είνε τοϋ Φάβερ-βαχ Ουσία του Χριστιανι
σμού, έξοχον καί κάλλιστον έργον τού θρησκευτικού 
τούτου φιλοσόφου, ήδη τό τέταρτον έν Λειψία έκδο- 
θέν (Otto Wigand). Τό δέ, ύπό τού αύτού έκδοτου, 
είνε τό σχεδόν λησμονηθέν άλλά σπουδαΐον έργον 
τού Στίρνερ Ό μονήρη': και ή περιουσία αυτοϋ, κατ’ 
άρχάς φανέν τφ 1844 καί νύν τό δεύτερον έκδοθέν. 
Τό έργον τού Στίρνερ έχει θελκτικωτάτην διαλεκτι
κήν δύναμιν καί είνε έγκώμιον καί άποθέωσις τής 
άπολύτου φιλαυτίας.

— Έν Βερολίνφ, έκ τού τυπογραφείου Στάν, έξε- 
δόθη, εις 2 Τόμ , ύπό Ιουλίου Β. Βράουν, Ό Αέσ- 
σιγκ κρινόμενος νπο τών συγχρόνων αντώ. Ό αυ
τός συγγραφεύς έςέδωκε πρό χρόνου τινός καί έτερον 
έργον 'Ο -ΣχίΛερ και Γκαίτε κρινόμενοι ύπό τών 
συγχρόνων αντοϊς. Άμφότερα τά έργα χαρακτηρί
ζονται ώς άπαραίτητα τοΐς βουλομένοις άκριβή γνώ- 
σιν τών κατά τούς τρεις τούτους μεγίστους ποιητας.

— Τή 1 1 Μαίου ό κύριος Α. Βορέλλη; άνεκάλυ- 
ψεν έκ Μασσαλίας νέον πλανήτην. Είναι ό δωδέκατος 
τών άποκαλυφθέντων καί διακοσιοστός τριακοστός 
τρίτος τών γνωστών έλασσόνων πλανητών. Άλλα 
καί ό έν Δρέσδη Βαρών Έγγελχάρδ παρετήρησε τού
τον τόν πλανήτην καί έδημοσίευσε τάς έαυτού παρα
τηρήσεις.

— Λέγεται ότι έν Βιέννη διάφοροι παρατηρήσεις 
άπέδειξαν ότι καί τό ίππειον κρέας ένέχει τριχΐνας.

___Άχρι τούδε ένομίζετο ότι αί τών τοίχων πλίν
θοι φθείρονται συνήθως ύπό τού καύσωνος, τής ύγρα- 
σίας καί τού ψύχους. Άλλά κατά τινας νεωτέρας πα
ρατηρήσεις πρώτος καταστροφεύς τών πλίνθων τού
των είνε μικροσκοπικόν τι ζωύφιον.
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— Χελιδόνων εχδίχησις. Ό έν Βρόμβεργ διδάσ
καλος Δ. . . παρετήρησε προ τινων ήμερών ζεύγος 
χελιδόνων, δπερ εζήτει πάλιν τήν παλαιάν αύτοΰ 
φωλεάν μετά πολλής ζέσεως, θέλον νά είςέλθγ και 
άνησύχως περί αύτήν πετόμενον. Κυρίως ή μήτηρ ά- 
διακόπως προςήρχετο καί διά τής οπής σφοδρώς τώ 
ραμφει ετυπτε τόν εις τήν φωλεάν έπιδραμόντα. 
Στρουθός τις δήλον δτι άνέτως έν αύτή έζάθητο, 
ίσχυρώς ταϊς χελιδο'σιν άνθίστατο καί ούδόλως έπε- 
θύμει ν’ άπέλθγ τής φωλεάς. Ή μήτηρ έπί τέλους ά- 
πηύδησεν, ό δέ πατήρ κατ’άλλον τρόπον ήδυνήθη νά 
καταβάλγ τόν θρασύν στρουθόν. Σπεύσας είς ύγράν 
τινα γήν, έλαβεν είς τό ράμφος ύλην, έξ ής αί χελι
δόνες τάς φωλεάς αύτών κτίζουσι. Διά τής ύλης 
ταύτης ήρξατο φράσσων τήν οπήν τής φωλεάς, καί 
άφ’ ού πολλάκις μεταξύ αύτής καί τής ύγράς γής διέ- 
δραμε έκλεισε μετ’ ολίγον τόν στρουθόν, δςπερ δέν ή- 
δυνηθη ν’ απελθή έτι. Ότε ο διδάσζ.αλος μετά τίνος 
ημέρας ηρεύνησε τήν φωλεάν, εϋρε νεκρόν τόν έπιδρο- 
μέα. Άπέθανεν έκ λιμού ό κατασχών τήν ξένην οι
κίαν καί ούτως έξεδικήθησαν αί δύο χελιδόνες.

— Έν τινι θεάτρφ τοϋ Κίεβου έδιδάχθη έσχάτως 
ο /lor Κιχωτος. Επί πινάκων δέ, άνηρτημένων είς 
κίονας, άνεγινώσκετο ή εξής παράκλησις, μεγάλοις 
χαρακτήρσι· «Παρακαλούμεν νά μή χειροκροτήσητε 
δταν ό όνος έμφανισθή είς τήν σκηνήν»·

Η διευθυνσις βεβαίως ενόει τόν όνον τοΰ Σάντσου 
Πήνθα.

Τ'ρογ’ίοδμομος των Ίμα.Ιαίων, η σιδηρόδρομος 
επι τοΰ ΰψίστον ορούς της γης.

Έν τών εν ’Ινδική νεοτεύκτων περιεργοτάτων έρ
γων είνε ό τροχιόδρομος τοΰ Δάργελιγκ, ήτοι σιδη
ρόδρομος επί τών κλιτύων τών Ίμαλαίων. Ό Σίρ 
Άσλεϋ Έδεν, έν τφ λόγω, ον απήγγειλε κατά τά 
έγκαίνια τοΰ σιδηροδρόμου τούτου, είπεν δτι έλυσε 
πρόβλημα δπερ ούδαμοΰ τής ιστορίας τών σιδηρο
δρόμων απαντά. Τώ ό'ντι δέν υπάρχει γραμμή, άνερ- 
χομενη εις ύψος 2255 μέτρων. Κατά τήν φράσιν τών 
άγγλων μηχανικών, ή γραμμή αύτη ομοιάζει πρός 
δφιν, είς τά νέφη άφανιζόμενον. Έν 24 ώραις δια
τρέχει γραμμήν 580 χιλιομέτρων. Έν Δέργελιγκ ύ- 
πέρκειται τής θαλάσσης 2345 μέτρα. 'Η βιομηχα- 
πχη επιθεωρησις περιέχει έν λεπτομερείς τεχ νικάς 
πληροφορίας περί τε τής ζατασκευής καί περί τοΰ κι
νητού υλικού τής σιδηροδρομικής ταύτης τροχιάς.

Τα έργα ηροαντο τώ 1879 καί τό πρώτον έλα
σμα κατετέθη τή ά. Μαίου τοΰ έτους έκείνου. Τό τε- 
λευταϊον μέρος, μεταξύ Ίόρ Βουγγαλώβ καί Δάργε- 
λιγκ, έτερματίσθη κατ’Ίούνιον τοΰ 1882. Τά έλά- 
σματα είναι χαλύβδινα καί διάξυλα έτέθησαν περί 
τά εκατοντακις χίλια. Πρός διατήρησιν τής στερεό
τητας τής όδοΰ, έθηκαν πλάκας ύπό τά έλάσματα, 
δπου εϊνε καμπή δρόμου.

Ίό έδαφος, ανώμαλον δν, μετά πολλής δυσχερείας 
®ιίΧ®ΡάΖθιη· Τά οχήματα είνε έλαφρότατα, άλλ’ οί 
επιβαται δεν απολαυουσιν εν αύτοΐς ικανής άνέσεως.

Αί ατμάμαζαι είνε δμοιαι πρός τάς συνήθεις· ή κά
θοδος μετριάζεται έν τή ταχύτητι αύτής δι’ ίσχυρο- 
τάτων χαλινών. Δέν είναι γνωστόν πόσον βάρος συ
νήθως έλκει, ποία ή δαπάνη καί ή ταχύτης τής πο
ρείας. Έπειδή δέ ή κυκλοφορία έσχάτως ήρξατο, 
είςέτι δέν έγνώσθη έάν κατά πάσαν τοΰ έτους ώραν 
θά είνε δυνατή κανονική καί τακτική πορεία. ’Αλλ* 
αύτό τοΰτο φαίνεται αμφίβολον, ώς έκ τοΰ είδους 
τής έλξεως, ής χρήσιν ποιούνται.

Ύπόγειος σιδηρόδρομος εν ΝεαπόΛει.

Τό δημοτικόν συμβούλιον Νεαπόλεως έπεδοκίμα- 
σε τό σχέδιον τοΰ κυρίου Λαμόντου, πρός κατα
σκευήν υπογείου σιδηροδρόμου, μέλλοντος νά συνάψη 
τά διάφορα τής πόλεως μέρη.

Μέρος τοΰ σιδηροδρόμου θά είνε έν ύπαίθρφ, μέρος 
δέ θά διέρχηται διά συριγγών, θά κινήται ύπό συμ- 
πεπιεσμένου άέρος, αί δέ σύριγγες καί τά οχήματα 
θά φωτίζονται δι’ αερίου.

Σπουδαιότατος νεωτερισμός εν τώ σιδηροδρόμφ 
τουτω θά είνε υπόγειός σταθμός έντός τοΰ όρους, έφ* 
ού ΐδρυνται μέρη τών τής Νεαπόλεως προαστείων, 
καί όπερ βλέπει πρός τήν θάλασσαν. Ό σταθμός 
ούτος θά συνδέηται δι’ άνελκτικής μηχανής μετά 
σιδηροδρόμου άνωθεν τοΰ όρους, πρός έξυπηρέτησιν 
χωρίων τινών, κειμένων έν τή κορυφή τής ανόδου. 
Μεταξύ τοΰ άνω σταθμ,οΰ καί τοΰ ύπογείου, ή κά
θετος άπόστασις είνε πλείων τών 240 μέτρων.

Κατά τήν εποχήν ταύτην άρχονται αί δημο'σιαι 
έςετάσεις τών έν τή πρωτευούση καί αλλαχού ήμετέ
ρων σχολείων καί παρθεναγωγείων. Τό ζήτημα τών 
δημοσίων, προφορικών ή γραπτών, έξετάσεών έστι 
βεβαίως έπιδεκτικόν έμβριθούς μελέτης καί συζητή- 
σεως, αλλ ατυχώς δεν έτυχεν άχρι τού νύν απόχρω
σης π.οσοχής ούτε παρά τού καθ’ ήμάς τύπου, ούτε 
παρά τών αρμοδίων έκπαιδευτικών αρχών. Σημαίνου- 
σι άρα καί άποδεικνύουσί τι αί δημο'σιαι έξετάσεις καί 
μαλιστα αί προφορικαί, ως τελούνται έν τισι μάλιστα 
εκπαιδευτηριοις η ου ; Είνε ανάλογος πρός τήν ση
μασίαν αύτών ό έκάστοτε γινόμενος περί τούτων 
κροτος λόγων και δημοσιεύσεων ; Όφείλομεν νά κρί— 
νωμεν περί τής προόδου τών μαθητών, περί τής ίκα- 
νότητος, τής εύσυνειδήτου έπιμελείας καί προσοχής 
τών διδασκόντων, περί τής εκπληρώσεως τοΰ προο- 
ρισ^ζού εχάστου των σκολείων, εχ τών ενώπιον του 
σορρε'οντος χο'σμου ερωταποχρισεων τών ίιδασζάλων 
καί μαθητών, γινομένων έπί θεμάτων προητοιμασμέ- 
νων καί μεμελετημένων κατά τάς έπαναλήψεις, ένίοτε 
δέ καί ώρισμένων δι’ έκαστον μαθητήν ; Αί ένια- 
χοΰ προσκαλούμενα’, έξεταστικαί έπιτροπαί έκπλη- 
ροΰσιν άρα πραγματικώς τό καθήκον αύτών ; ’Οφεί
λομε'' δέ ν’ άποδεχθώμέν άνεπιφύλάκτως καί νά πι- 
στεύσωμεν ότι έν διδασκαλείφ τινί, φέρ’ είπεϊν, άπαν- 
τες οί μαθηταΐ ή μαθήτριαι, δώδεκα τόν άριθμο'ν, 

ύπό διμελοΰς έξεταστικής έπιτροπής άπαρτιζομένης 
έκ τού πανοσ. άρχιμ. κ. Κωνστ. Βαφείδου και τού 
καθηγητού κ. Χρήστου X. Χρήστου. Τήν τελετήν επε- 
σφράγισεν παραινετική προσλαλιά τού θεοφ. ’Επισκό
που άγ. Είρηνουπόλεως κ. Φωτίου, ήν διεδεξαντο ζη- 
τωκραυγαί ύπέρ τής Α.Α.Μ.τού άνωτάτουπροστάτου 
τής παιδείας Σουλτάν Άπτούλ Χαμιτ Χαν και υπέρ- 
τοΰ ίδρυτού τής σχολής κ.Κωνσταντίνου τού Ζάππα.

Πρό έβδομάδος έδημοσιεύθη έν τή πο'λει ήμών έν 
κομψφ τομιδίω Επικολυρικόν ποίημα ύπό τόν τίτλον 
ΕΡΩΣ καί ΨΥΧΗ, έργον τού εύπαιδεύτου νέου κ.Θεό
δωρου X. Μοσχοπούλου θέμα έχον τήν γνωστήν έκ 
τής μυθολογίας ύπόθεσιν τής ύπο τής ’Αφροδίτης κα- 
ταδικάσεως τής Ψυχής καί τής διασωσεως αυτής υπο 
τού Έρωτος, ού ταίς μεσιτείαις μετετέθη είς τόν 'Ό
λυμπον ένθα άπεθεώθη, συζευχθεϊσα μετ’ αύτού.

Τό έργον τούτο δέν είνε εκ τών συνήθων, αλλα 
καλλιτέχνημα άληθές καί πρωτότυπον, ού μικράν έ
χον άξίαν ύπό πάσας αύτού τάς έπόψεις, ήτοι τής 
γλαφυροτάτης στιχουργίας, τής διαυγεστάτης γλώσ
σης, τών ωραίων εικόνων καί τής έπιτυχούς έν γένει 
συλλήψεως. Ό κ. Θ. X. Μοσχόπουλος έδγμοσίευσε 
καί πρό δύο ήδη έτών έτερον τόμον λυρικών αυτού 
ποιημάτων ύπό τόν τίτλον Ζκονδαι εν Ννχτί, εξ ών 
προεδηλούτο ότι έμελλε νά φθάστ) μέχρι τής τελειό
τητας τού έν λόγω Επικολυρικού ποιήματος, ως 
προδηλοΰται καί έκ τούτου εύρύτατον έν τφ μέλ^ον- 
τι τό στάδιον τής έν τή ποιήσει επιτυχίας αύτού. 
Έν πόλει κυρίως έμπορική καί χρεωγραφική, εύφρό- 
συνον ότι διαφαίνονταί που καί που άκτϊνες υψηλότε
ρων έμπνεύσεων, άνακουφίζουσαι τό πνεύμα από τών 
βαρυνουσών τούτο γηϊνωτέρων μεριμνών. Όθεν έν
θερμοι οφείλονται έπαινοι τοϊς ^ς τοιαύτα έργα ά- 
σχολουμένοις, οίτινες ύλικα μεν ωφελήματα δεν 
προσδοκώσιν, ούδέ πρός ταύτα άποβλέπουσιν, άλλά 
γράφουσι διότι εμπνεομενοι αισθάνονται την ανάγ
κην τού παράγειν, κερδαίνουσι δέ πρώτον μέν τήν εκ 
τής δημιουργίας καλού τίνος έργου ιδίαν τέρψιν, ή καί 
τήν έκ τούτου ωφέλειαν τών πολλών, είτα δε την ευ
φημίαν παρά τών είδότων κρίνειν και εκτιμ.άν τά κα
λά καί έξέχοντα έργα.

Αυπούμεθα μόνον ότι έν τώ «ΕΡΩΤΙ καί ΨΎΧΗ» 
σκηναί τινες, λίαν άρχαίζουσαι, παρεκκλίνουσιν ού μι- 
χρον τού ώς νοείται τούτο (Γ7)|χ.ερον? χαι χω-
λύουσιν τού GUGT'/jGai ανετΰΐ^υλαχτωζ τ/)ν ανα- 
γνωσιν τού ττοί'ήριατος εις πασαν ταζιν χαι φύλον 
αναγνωστών. — f t

«—Τήν παρασκευήν έπεσκέψατο τήν Α. Θ. Π. ο εκ 
τών συυ.βούλων τού ύπουργειου τής παιδείας ενδο^. 
Ναϊμ βέης άνήρ φημιζόμενος έπί πολυμαθεια καί 
άκεραιότητι χαρακτήρος καί όστις συνδιελέχθη μετ 
αύτής περί τών έν τή ήμετέρκ πρωτευουσν) ελληνι
κών κοινοτικών σχολείων επι τφ σκοπώ τοΰ να ,ιδ,ρ 
ταύτα έκ τού σύνεγγυς μετά τού πατριαρχικού επό
πτου άρχιμανδρίτου κ. Κωνστ. Βαφείδου και γνωρισρ 
τά έν αύτοΐς πρός διαφώτισιν τού οικείου αύτοκρ. 
ύπουργειου».—(ΈχχΛ. ’ΑΛηθεια'.

οίς άπενεμήθη τό πτυχίον διδασκάλων, έλαβαν και 
οί δώδεκα τόν βαθμόν άριστά καί ότι η εξεταστική 
έπιτροπή άπροσωπολήπτως απενειμε τόν βαθμόν 
τούτον; Έάν δέ ταύτα πάντα καλώςέχουσι, διατί τό 
σύστημα τούτο τών έξετάσεών έγκατελείφθη απαν
ταχού σχεδόν τής Εύρώπης, προτιμηθέντων ετέρων 
συστημάτων ήττον μέν επιδειχτιχων, μάλλον δε α
ποδειχτικών καί λυσιτελών ;

Έπί τοΰ παρόντος, τίθεμεν μόνον τάς έρωτήσεις 
ταύτας έμφορούμενοι τού πόθου τού ιδεϊν τό ζήτημα 
τής έπωφελεστέρας λειτουργίας τών καθ ήμάς, σχο
λείων είσερχόμενον είς το στάδιον εμβριθούς, αμερο- 
λήπτου καί λεπτομερούς συζητήσεως, έξ ής βεβαίως 
δύναται νά προκύψή αγαθόν τι άποτέλεσμα. Τό α
γαθόν τούτο άποτέλεσμα δέν θά πρόκυψή βεβαίως 
έκ τών τυπικών έπσίνων, άς καθ’ έκαστον έτος ύπό 
τήν έντύπωσιν τής πανηγυρικής έορτής τών εξετά
σεων, τών έκ δάφνης αψίδων, τών ανθοστεφανων, 
τών φιλοφρονήσεων, τών πανηγυρικών λόγων, έπιδα- 
ψιλεύομεν πλούσια τή χειρί πάσιν άνεξαιρέτως τοΐς 
έκπαιδευτκρίοις άπό τών άνωτάτων μέχρι και των 
έλαχίστων έν έπαρχιακοϊς χωρίοις νηπιαγωγείων. 
Έν τή γενική ταύτη δαφνηφορίκ συγχέονται άλη,θώς 
οί άληθεΐς άθληταί καί όλυμπιονίκαι μετά τών άμ,ε
λών καί άδρανών, τών καθυστερούντων μέν έν τώ ά- 
γώνι, χαριστικώς δέ τήν δάφνην λαμβανοντων. II 
γενική χορφδία τών έγκωμίων, κωλύει ήμάς τού 
προσβλέπειν έγγύτερον είς τήν ύγιείαν τών λειτουργου- 
σών έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις μηχανών άν δέ μή δυνα
τόν νά παύσηται δλως, δέον τουλάχιστον νά μετρια- 
σθή καί νά ύποχωρήσή είς τήν άνεπηρεαστον έρευναν, 
ίνα ούτω άποβαίνωμεν πιστευτότεροι δταν άνευρίσκω- 
μεν τήν άληθή άξίαν, τήν πραγματικήν ικανότητα, 
τούς ύγιεϊς καρπούς τών άγρών, έν οίς καλλιεργείται 
τό φάρμακον τής πνευματικής και ηθικης κοινωνικής 
ήμών' καχεξίας. Άλλως πράττοντες, ύπηρετούμεν 
κακώς τόν πνευματικόν τού γένους αγώνα.

Είς τιμήν τοΰ μεγατίμου ίδρυτού τού Ζακηείου 
άγοντος ττ)ν επέτειον τού ονο^ατος αυτού εορτήν τνί 
2 1 Μαίου έτελέσθη λαμπρά κατά τήν ήμέραν ταύτην 
εορτή έν τώ έκπαιδευτηρίφ τούτφ, συνδυασθεϊσα 
μετά τής έξετάσεως τών νηπίων καί τής απονομής 
τών πτυχίων ταϊς άποφοιτώσαις νηπιαγωγοϊς. Καί 
έν μέν τω ναώ έτελέσθη τήν πρωίαν ή ιερουργία υπό 
τοϋ έκ τών Σ. μελών τής I. Συνοδου μητροπολίτου 
Καρπάθου κ. Γερασίμου, δς μετά ταύτα έποιήσατο 
κατάλληλον προσφώνησιν έν τή αιθούση τοΰ ΖαΛ- 
πείον, ζΜίασσωτιωΊ τήν Α. Θ. Π. τόν Οίκουμ. Πα
τριάρχην. Είτα δέ, περί τήν 2 ωρ. μ. μ. εγενετο εν 
τώ καθιδρύματι ή έξέτασις τών νηπίων συγκινησάν- 
των βαθύτατα τούς παρεστώτας διά τών έν χορώ ά- 
σμάτων, τής χαριέσσης αύτών καί άφελοΰς στάσεως 
καί τών προθύμων αύτών άπαντήσεων. Περατωθει· 
σών τών έξετάσεών τών νηπίων, απενεμηθησαν τα 
πτυχία νηπιαγωγών ταϊς τελειοφοίτοις τού έτους τού
του, δώδεκα τόν άριθμόν, αιτινες πάσαι εκρίθησαν 
άξιαι τού βαθμού άριστά, έξετασθεϊσαι προηγουμένως
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ΠΟΙΗΣΙΣ.
----- ·8Φβ·-----

ΕΡΩΣ, ΨΥΧΗ, ΠΟΙΗΣΙΣ.
(’Επί τή άναγνώσει τοΰ Έπιχολυρικοϋ ποιήματος

* ΕΡΩΣ χαι ΨΥΧΗ).!

Α'.

Ναι, άπέπτη έχει ή Ψ ΥΧΗ
ΨΥΧΗ χαί ΕΡΩΣ ήόέως συζώσι.
’Er ΌΛύρπω όΛδίως τρυφώσι

χαράς γέΛως ηχεί.

Εις άγήρω ό ΕΡΩΣ ζωήν
τήν ΨΤΧΗΝ ρετεβίδασεν όπου 
άροιβή τοΰ θνητού πριν ανθρώπου 

αγαπάν χαι νοείν.

Ή ΨΥΧΗ έν τώ ΕΡΩΤΙ ζή
χαι δ ΕΡΩΣ έν ταύτη ύπάρχει·
ή αγάπη έν ρέσω έζάρχει

χαι βαθέως ριζοϊ.

ΆΛΛ’ δ όΛδος τδν αίνον ζητεί
δ όέ αίνος τδν όΛ6ον αύζάνει.
Ή θεότης θυσίας Λαμβάνει

άς τε.Ιοΰσι θνητοί.

Πόθον νέον ποθεί ή όυάς !
Ζητεί αίνον, ώόάς, όιθυράρδους, 
τής ποιήσεως θέΛει ιάρδους, 

ποθεί είναι τριάς !

ΕΡΩΣ, ΠΟΙΗΣΙΣ, χάΛΛος ΨΥΧΗΣ ! 
τρεις αρρήκτου άΛύσεως χρίχοι!
Αι άπειρων τών χόσρων όιήκει 

ηνωμένη ισχύς !

Β'.
Εύθαρσώς ή όυάς προχωρεί 

πρδς τδν ύπατον πάντων τών θρόνων 
καί είς πόθον ένδς ένα τόνον

εΰρεΛώς Λιπαρεί:

—« Πάτερ άναβ, ’Ισχύς τών θεών, 
έργα, Λόγοι, βουΛαί, ρεγαΛεϊα, 
Λαρπηόών τού ΌΛύρπου αιθρία, 

χαι αυτδς δ αιών,

1 Εις τό άνωτέρω ασθενές στιχούργημα έδωκεν α
φορμήν τό άρτίως δημοσιευΟέν άριστον επικολυρικόν 
ποίημα τοΰ κ. θ. X. Μοσχοπούλου «ΕΡΩΣ και 
ΨΥΧΗ», περί ου. άνωτέρω γίνεται λόγος έν ταίς Εΐ- 
Χήσεσιν.

» ή εικόνα ήρών άΛηθή 
άν τεχνίτης όεινδς ρή χαράζη 
χ’ έν Πανθέω ήράς χατατάζη 

χαί τιρών τιρηθή.

» "Οθεν πέρψτον, ώ Ζεύ, πρδς θνητόν, 

Μούσης έρπνευσιν, τέχνης ραγείαν, 
ί'να σχώρεν τιρήν αίωνίαν

οί θεοί έχ βροτών. »

Καί 'δ Ζεύς είς δεήσεις χαρφθείς 
τδν χορδν τών Μουσών όιατάσσει 
είς τής γής τά έόάφη νά φθάση 

χαί έρπνεύση ευθύς, 

τδ όέ άριστον έργον χριθέν 
είς τδν ΌΛυρπον άνω χορίση 
ϊνα χώρας θεών ενχοσρήση 

χαί τιρά τιρηθέν.

Γ'.

Έπί γής, έν Στοά τού ΚαΛού, 
έργα Λάρπουσι τέχνης παντοίας 
έχ χειρδς προεΛθόντα βροτείας, 

θαύρα πόνου ποΛΛού.

Έχει Μέγα, ΚαΛόν, ’Τψη.Ιόν, 
νούν, χαρόίαν, ή-ιχήν ύπεραίρει 
χαί πρδς τ’ άνω πάν γήϊνον φέρει, 

πάν φθαρτόν, χθαραΛόν.

Κόσρον νέον, ώς ΠΛάσται, έχει 
οί ζωγράφοι, οί γΛύπται προτάσσουν 
χαί έν νΛη άιβύχω, ήν π.Ιάσσουν, 

ή ζωή ένοιχεί.

Ψυχρδν ράρραρον άνευ πνοής 
πύρ έγχΛείει, ή στίΛδη του καίει· 
χαί·χαΛΛίχροος πίναβ προχέει 

έργα πΛήρη ζωής.

Ή ΨΥΧΗ χαί δ ΕΡΩΣ έχει 
σώρα έΛαβον χ’ αίγΛην έχ Πάφου, 
έν γΛυπταΐς όέ ρορφαίς έχ ραρράρου 

θειον πνεύρα οίχεί.

Πανταχόθεν τού χόσρου ευθύς 
πρδς τδ πΛάσρα τδ βΛέρρα εύθύνει 
χ’ έρθριθούς θαυρασρού φόρον τίνει 

θαρδουρένη π.Ιηθύς.

» τών απείρων της Λήθης βορών 
θά έγίνοντο άπαντα ρία, 

άν ρή νρνει αυτά ρεΛωόία
άοιόών Ιερών.

» Εύποιΐας θεών τοίς βροτοϊς, 
γένος, όό^αν, τιρήν ουρανίαν, 
χαΛΛονήν θεαινών έόαισίαν

θά ήπίστατο τίς ;

» άν ρή "Ορηρος θείος χορόάς 
ένερρύθριζεν, άν Ήσιόόου 
άοιόού ευσεβούς, χαΛΛιώόου

ρή έζέΛαρπε όάς ;

» "Αν ρή ήρροζε ρέΛος Όρφεύς, 
άν ρή έάαΛΛεν ένθους ’Αριών, 
τίς βροτών θ’ άνυιβοντο πρδς Θειον ;

Μή θά ήσο σύ Ζεύς ;

» Ζεύς θά ήσο ποτέ άν γΛυπτδν 
ρή Φειόίου σ’ έθρόνιζε σρίΛη, 
χ’ έν Στοά άν ή Τέχνη ΠοιχίΛη 

ρή σ’ άνύύ-ου γραπτόν

» "Ω ενότητας γής, ουρανού.'. . . 
Αέν νοείται θεός, άν συνάρα 
ρή νπάρχη ό άνθρωπος, χράρα 

υΛης άρα χαι νού !

» Αέν νοείται θεός, άν ρηόείς 
άΛΛος νούς νοή τούτον χαι βΛέπη· 
όέν νοείται χαί νούς, άν ρή έπη 

ούόαρόσε ίόής !

» ΚαΛδν ρέγα οΰόέν ή ριχρόν, 
άν ρηόείς όφθαΛρδς αύτδ ιό η. 
Μόν’ ή γΛώσσα τδ όνορα όίόει 

είς γΛυχύ ή πιχρόν.

» Και τδν όΛδον ήρών, βασιΛεύ, 
ον παρέσχες ήρίν ύπερτέρως, 
ώς ρηόέν ή ΨΥΧΗ χαί δ ΕΡΩΣ

Λογισόρεθα, φεύ !

» άοιόδς άν τάς τύχας ήρών 
έζ έρπνεύσεως θείας ρή ψάΛη 
χ’ είς τά ώτα παντδς ρή έρβά.ιη 

ρεΛωόίας ε'ιρρόν-

Ποια χάΛΛους αδρού άρρογή !
Ποια όΛου, ρερών άρρονία !
Έν συρπΛέγρατι ένωσις ποια ! 

Θεοί ζώσιν έν γή ;

Είχονίζει δ Λίθος σαφώς 
πώς δ "Ερως άπΛών τά πτερά του 
έΛχει άνω ρ’ άπΛούν φίΛηρά του 

τήν ΨΥΧΗΝ πρδς τδ φώς.

Πόθος υέτους συνάρα πΛηροί 
τήν έ'υχήν τοΰ έν θάρδει δρώντος 
πΛήν όεσρώτις αυτί} τοΰ παρόντος, 

άΛγεινώς όυσφορεί.

ΆΛΛά χαίρει δ ένθεος νούς 
άοιόού ρουσοΛήπτου, όέν πτήσσει· 
άνυ^τοϋται ώς όρνις έν πτήσει 

είς χαΛοΰ ουρανούς.

Τήν ίσχύν τών πτερύγων, τού νού, 
έναρίΛΛως έντείνουσι Μούσαι

Χ°9^έ σοράτως έΛθοϋσαι 
έζ ΌΛύρπου χΛεινού.

"Ενθους, πάθους έχπέρπει φωνήν 
χαι τήν Λύραν πρδς έπος ρυθρίζει, 
ΨΥΧΗΣ χ’ ΕΡΩΤΟΣ τύχας ρεΛίζει 

τάς ποτέ χαί τάς νύν.
—■— ·

"ΑΛΛου υ^ους χαί χάΛΛους βαθρός !
'ΑριΛΛώνται πρδς Λίθον τά έπη !
Τήν <1έ όάφνην τής νίχης τίς όρέπει 

έχ τών όύο ρυθρός

ΤαΛαντεύοντ’ αί Μούσαι στιγρήν 
πρδ τών όύο έχΛάρπρων πΛασράτων· 
αχανής τών χαΛών τεχνηράτων 

ό άστράπτων πυθρήν I

Ποιον όώρηρα τάχ’ άρεστδν 
τή ΨΥΧΗι χαί τώ ΕΡΩΤΙ ήττον ; 
τδ γΛυπτδν ; τδ γραπτόν ; ποιον χρείττον 

χαί θεοίς αγαστόν ;

ΨαΛΛορένου τού Έπους, αγών 

άοράτως, ά^όφως, συνήφθη· 
τών Μουσών ή χορεία έζήφθη 

χαι χαΛεΙ αρωγόν.
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Αρωγόν δέ τήν ψήφον καΛεΐ, 
και νίκα, τών π.Ιειόνων ?) ψήφος’ 
τοΰ δέ Έπους τό μέ-Ιος, τό 'ύφος, 

δάφνη στέφει κα2ή.

Και τό άριστον έργον κριθέν 
εις τον ’Ο.Ιυμπον φέρετ' έν τάχει 
ΐν’ αφθίτων δαφνών κ’ έκει Μχη 

και τιμά τιμηθέν.

Δ'.

—«*Ω ! νΰν μόνον, ώ Ζεΰ, ώς θεοί 
αθανάτου γευόμεθα βίου.
Ή τοΰ γένους τιμή τοΰ βροτείου 

τους θεούς εδραίοι.

»ΕΡΩΣ, ΠΟΙΗΣΙΣί&μα. ΨΥΧΗ!.. . 
τρεις άρρηκτου άΛύσεως κρίκοι!. . .
Ζι’ απείρου ή άΛυσις ήκει 

σθενουμένη τριχΰ ! » —

Ταϋτα ΕΡΩΣ φωνεί και ΨΥΧΗ. . .
έν γ.ίυκείφ δ’ αγάπη ά.Ι.Ιή.Ιων, 
ήδονών έν τώ μέσω άύ.ίων 

μέ.ίος "Επους ηχεί.

Ιωαν. Δ. Τανταλιδης

Πα.ρα,ζα,λοΰντα.1 οί κκ. συνδρομηταί τοΰ 
Κ0βμ.ου οί κα,θυστεροΰντες την έτησία,ν 
ή την τνίς β' εξαμηνίας συνδρομήν αύτών, 
είτε έν Κων/πόλει, είτε έν τώ έξωτεριζω, 
δπως εύαρεστηθώσι ν’ άποτίσωσι ταύτην, 
εχοντες ύπ’ δψει τάς δαπάνας άς απαι
τεί η εβδομαδιαία έκδοσις τοΰ Περιοδιζοΰ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις των έν τφ ΛΖ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 284. αίνιγμα.— Βίκτωρ, Βικτωρία.
Άρ. 285. » —Κα.Ιάμη.
Άρ. 286. » —Τεύχη, ευχή.
Άρ. 280. » —'Ρώμη,
Άρ. 288. πρόβλημα αριθμητικόν.— Έπειδή 

έζ τών δύο ωρολογίων, όσον τό εν προτερεϊ της τα
κτικής ώρας, το'σον τό άλλο καθυστερεί, έπεται ότι 
τό άθροισμα τής πορείας τών δύο ωρολογίων διαι
ρούμενου Πιάτου 2 παριστα τήν τακτικήν ώραν ώ
στε προστιθέμενοι οί γύροι τοΰ λεπτοδείκτου τών δύο 
ωρολογίων 1799 + 1801 δίδουσι 3600 γύρους, ή 
ώρας, αίτινες διαιρούμεναι διά τοΰ 2 δίδουσι 1800 

ώρας. Άφοΰ δέ είς τό χρονικόν τοϋτο διάστημα τό 
μ.έν έν ώρολόγιον έπροτε'ρησε κατά μίαν ώραν, τό δέ 
έτερον καθυστε'ρησε έπίσης, άρα έκαστον αύτών έν 
μια ώρα προτερεΐ ή καθυστερεί τής τακτικής ώρας 
κατά τής ώρας, ήτοι κατά δύο δευτερόλεπτα.

Άρ. 289.--- ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΜΓΗΟΑΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙ-

κο-γεηγραφικη. —Νικάνωρ, Άβιγαία, Βάα.Ι, *0- 
Αυνθος, "Υδρα, Χριστός, Οίδίπονς, Χανάη, Ο'ίο- 
κΛος, Νέδα, Όρέστης, Σοφοκλής, "ΟΛγα, 'Ρήνος 
=ΝΑΒΟΥΧΟΗΟΝΟΣΟΡ.

Άρ. 290.— Charade.—Passeport
Άρ. 20 i. γρίφος.—Ή πενία επιστημών 

έπινοήτρια.

Λ Γ Τ A I

Έ ν Κ ω ν [ π ό λ ε ι. — Έλίνη Γ. Έλευθεριάδου (284 , 
91).-’Ελπινίκη (284, 85, 86, 87, 90, 91).—Paul- 
Henri (290). Ανώνυμος (284, 91).—Μαρία Π. Χρή
στου (284, 87).—

Έν Ά δ ρ ι α ν ο υ π όλ ε ι, —Γεώργ. Δ. Θεοφιλίδης 
(281).—Άπόστ. Μιχαλόπουλος (281, 82).—Πιπάκης 
(279, 80, 81).—

Έ ν Έ ρ ζ ι γ γ ι ά ν.—Π. Μιχαηλίδης (2ό8, 69).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 293.—ΑΙΝΙΓΜΑ.

Όλύμπου κάτοικος γνωστή τό πρώτον είνε μία.

’Αλέξανδρον τό δεύτερον σώζει έν Ίστορί^ι.
Τό ό'λον τις φιλόσοφος έπίσης τών σπουδαίων.
Έάν τόν ευρης, θά σταθή απέναντι σου κλαίων.

’Er Άΰριανονπο'άιι ‘Ηρ. Αν.

ΑΡ 393.—ΕΤΕΡΟΝ.

Μεγάλη νήσος εύφορος έν Μεσογείφ κείμαι.
Μετάβαλε τόν τράχηλον κ’είς τά θηρία είμαι.

ΑΡ. 394. —ΕΤΕΡΟΝ.

Κατοικίδιον έν ζώον αί δυό πρώταί μου ποιοΰσι, 
'Σ τ’ δλον μου δέ ας προστρέχουν δσοι πάσχουν καί πονοΰσι.

'Ηρ. Άν.

ΑΡ. 29S.—ΛΕΪΙΓΡΙΦΟΣ.

CHABADE

Mon premier est un canal,
Mon second est un canal, 
Mon tout escamotte pas mal.

Batoum. m. p.
AP. 399.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤ1ΧΟΓΡΓΙΑΣ.

Νά συντεθή δίστιχον μέ τήν ομοιοκαταληξίαν 
κόρη, βαπόρι.

ΣΗΜ. — Θά δημοσιευθώσι τά μάλλον έπιτυχή.

ΑΡ. 393.—ΓΡΙΦΟΣ.

i + i i + i 1 L 1 X.
Μ. Π.


