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ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ύπό τοϋ Σειχ-Σου- 
λειμαχ-Εφεχτιι τοϋ Βοχαρείου. Έν Κων]πό.1ει 
1298 έτ. έγ.— 1 τόμ. εις 8” Σε.Ι. 320.

Ή ’Οθωμανικέ) γλώσσα, είναι αύτή αύτη ή Τουρ
κική, τής οποίας οί διάφοροι κλάδοι εκτείνονται κχί 
έκτος τοΰ ’Οθωμανικού κράτους άπό τών ορίων τής 
Κίνας μέχρι τού Εύξείνου, καί δι’ όλης τής Περσίας, 
περιλαμβάνει πλεΐστα όσα ούσιαστικά, επίθετα κχί 
επιρρήματα Περσικά καί πρό πάντων ’Αραβικά. Άλ
λά καί τοι άναπετάσασα λίαν έλευθερίως τάς θύρας 
εις τήν εϊσχώρησιν Άραβο-Περσικών λέξεων, αϊτινες 
άντιπροσωπεύουσι τόν έν τώ Όθωμανικώ στοιχείφ 
συγχωνευθέντα προγενέστεοον Άραβο-Περσικόν πολι
τισμόν, ή ’Οθωμανική έπεφύλαξεν έαυτή άποκλειστι- 
κώς το ρήμα, τάς αντωνυμίας, τά. μόρια καί πρό 
πάντων τήν σύνταζιν, καί καθυποβάλλει δλον τόν 
έπείσακτον τοΰτον γλωσσικόν πλούτον είς τούς οι
κείους αύτή απλούς καί φιλοσοφικά»τάτους νόμους, άρ- 
χουσα καί δεσπόζουσα ήγεμονικώς καί συνενοϋσα είς 
έν σύμπλεγμα, κατά τό φαινόμενον μέν τριφυε'ς, κατ’ 
ούσίαν καί κατά πνεύμα όμως ένιαΐον, τήν ’Αραβι
κήν έκ τοϋ Σημιτικού, τήν Περσικήν έκ τοΰ Ίνδο Εύ
ρωπαϊκού, καί τήν Τουρκικήν έκ τού Τουρανικού λε- 
γομε'νον γλωσσικού συστήματος. — "Εκαστος συμπε
ραίνει ότι γλώσσα κράτους τοιούτον καί τηλικούτον 
έν τή παγκοσμίω Ιστορία διαδραματίζοντας πρόσω
πον δέν πρέπει νά στερήται ούτε καλλιεπών πεζογρά-

φων, ούτε εύφυών ποιητών. Καί έάν ήθέλομεν νά 
πλέξωμεν έπαίνους έπί τό πανηγυρικώτερον, τίποτε 
δέν θά ήτο εύκολώτερον ή ν’ άπαριθμ.ήσωμ.εν ονόματα 
καί έ'ργα διαφόρων έποχών άξια προσοχής ύπό παν- 
τοίαν εποψιν. ’Επειδή δμως ταυτα είσίν έκ τών 
πανθομολογουμένων, έ'ν τισι δέ τών προηγουμένων 
φύλλων τοΰ Κόσμου παρέσχομεν, δι’ ατελών μετά 
φραστικών δοκιμίων, ιδέαν τινά, έ'στω κκί ανεπαρκή, 
τού ’Ανατολικού ε’ίδους, είς ο κατ’ άρχήν ύπάγεται
έτι σήμερον ·ή ’Οθωμανική φιλολογία, σκοπιμώτερον 
ύπελκβομ.εν, προτιθέμενοι νά λαλήσωμεν περί αύτής, 
νά θηρεύσωμεν, άντι τού άπλώς τερπνού, τό πραγ- 
ματικώς ωφέλιμον, χορηγούντες είς τόν φιλομαθή ά- 
ναγνώστην, άνάλυσιν τού τε ’Οθωμανικού λεξικού καί 
τής ’Οθωμανικής γραμματικής. Λεξικόν καί γραμμα
τική ! Αί λέξεις αύται ίσως έμποιήσουν κατά πρώ
τον ούχί τόσον εΰάρεστον έντύπωσιν, έπαναφέρςυσαι 
είς τήν μνήμην ένός έκάστου ούράς καί στιγμάς κρί
σιμους δι’ ών όλοι διήλθομεν. Άλλ’ ή έντύπωσις αύ
τη άποσοβεΐται άμα παραλείπων τάς τοιαύτας άνα- 
μνήσεις συλλογισθή τις ότι λεξικόν καί γραμματική 
άποτελοΰσι τήν διαρκή ούτως είπεΐν έκθεσιν όλου τοΰ 
διανοητικού πλούτου έθνους ςινός καί τών μέσων 
δι’ ων ούτος χρησιμοποιείται, ότι έν αύτοίς άπεικο- 
νίζεται ή ιστορική έθνική άνάπτυξις αύτού, κκί ότι, 
ύπό τοιαύτην έποψιν, ούδέν διδακτικώτερον, δεδό- 
σθω δ’ είπεΐν καί διασκεδαστικώτερον, δι’ εκάστην 
γλώσσαν δέον νά ύπάρχτ), τής διερευνήσεως τών δύο 
τούτων βιβλίων περί τά οποία ώς περί θεμελιώδη 
καί άστραβή άξονα στρέφεται πάσα ή παιδεία. Ίσως 
δέ διερεθίσει τήν περιέργειαν τού αναγνώστου καί ή 
διαβεβαίωσις ότι καίτοι τού λόγου κυρίως έσομένου 
περί τής ’Οθωμανικής, ούκ ολίγα θέλουσι ρηθή, εν 
παρόδω, σχετικώς πρός άντικείμενα γενικωτέρου εν
διαφέροντος.

Περί πολλού ποιούμενοι οί ’Οθωμανοί, ώς είκός, 
τήν έκμάθησιν τής Αραβικής κκί τής Περσικής, έ- 
σχον ένωρίς λεξικά κκί γραμματικάς τών δύο τού
των γλωσσών. Ώς πρός τήν θεωρίαν όμως τών Τουρ
κικών στοιχείων τών συστατικών τής μητρικής γλώσ- 
σης, ολίγον είχον άσχοληθ ή θεωρούντες αύτήν ώς ο’ί- 
κοθεν γνωστήν. Διά τόν άντίθετον πάλιν λόγον οί 
Εύρωπαίοι έσπευσαν νά καταρτίσωσι λεξικόν και 
γραμματικήν τής ’Οθωμανικής, καί ήδη, περί τά τέ
λη τού ΙΖ°ν αίώνος ό Γάλλος Menin, ό έπί τό Πολω-
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νικώτερον έπικληθεις Meninski, έξέδοτο έν βιέννν] 
Άραβο-Περσο-1 ουρκικόν λεξικόν καί Γραμματικήν, 
ουο βιβλία άτινα μυριοτρόπως μετασχηματιζόμενα 
διετέλεσαν παρά ταϊς Εύρωπαίοις αί μόναι αληθείς 
βάσεις τής έκμαθήσεως της ’Οθωμανικής μέχρ*; έ
σχατων, ότε αφ’ ενός μέν ή τελειοποίησις τών Ση
μιτικών και Πρανικών μελετών προκαλέσασα σύντα
ξιν ειδικών συγγραμμάτων οία τό μέγα ’Αραβικόν 
λεξικόν ταυ Άγγλου Lane, ή ’Αραβική γραμματική 
ταυ Γάλλου de Sacy, τό Περσικόν λεξικόν καί ή Περ
σική γραμματική τού Γερμανού Vullers (λατινιστί}, 
<κφ’ έτέρου δέ ή ερευνά τών Τουρκικών ή Του- 
ρανικών λεγομένων ιδιωμ.άτων είς ά ανάγεται καί ή 
Τουρκική, κατέστησαν τό μέγα εργον τού Meninski 
άπηρχαιωμένον καί υποδεέστερον τών σημερινών α
παιτήσεων. Έντελες όμως λεξικόν καί έντελή γραμ
ματικήν τής ’Οθωμανικής δέν ήδύνατο τις νά έλπίζη 
είμή απο ιθαγενείς. Προκειμένου περί γλώσσης ζώου/ζ* 
και ανεπτυγμένης, ποτέ ξένος, όσον καί άν ύποτεθή 
εντριβής, δεν εχει τό κύρος ιθαγενούς λεξικογράφου ή 
γραμματικού, και αυτό μονον οτι ο γραφών είναι ξέ
νος, αρκεί έν πολλοΐς όπως καταστήσγ τόν λαγόν ταυ 
ύποπτον η αμφίβολον. Πρώτον προϊόν ’Οθωμανικής 
λεξικογραφίας αναφέρεται τό Λέχδζετοι\1-Λουγατ 
εκδοθέν έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1216 έτος έγ. 
ήτοι πρό 84 έτών. Άλλ’ή γνώμη αύτη δέν είναι 
ορθή. Τό γλωσσάριον τούτο παν άλλο είναι ή 
λεξικόν Οθωμανικόν. Ό συντάκτης αύτού ό σο
φός Έσάτ—έφέντης σκοπόν είχε νάκαταρτίση α
πλώς εύρετήριον Άραβο-Περσικών συνωνύμων, άπέ- 
θανε δε καταλιπων σημειώσεις άς συνεκόλλησαν οί 
εκδοται όπως ευρέθησαν αυται χωρίς καν νά φροντί- 
σωσιν όπως τηρηθή ακριβώς ή αλφαβητική τάξις.— 
Πλήν καί ούτως έχουσα ή εργασία τού Έσάτ-έφέντη 
είναι πολύτιμος. Γραμματική δέ πάλιν ’Οθωμανική 
Όθωμανιστί συνεταγμένη ούδεμια ύπήρξε πρό τής 
κατά τό 1831 ύπό τών Φουάτ καί Δζεβδέτ-πασά 
φιλοπονηθείσης, ήτις, ώς πρωτοφανής, θέλει πάντοτε 
διατηρήσει θέσιν ιδίαν, άν καί, συντεταγμένη πρό 
πάντων επι σκοπώ διδασκαλίας, διακρίνεται μάλλον 
επι μεθοδικοτητι ή έπί πρωτοτυπία παρατηρήσεως.

Αί εκτοτε γενομεναι λεξικογραφικαί καί γραμματι- 
καί έργασ.αι δέν ήσαν είμή μετασχηματισμοί τών 
δυο ανωτέρω μνημ,ονευθεισών πρός έξυπηρετησιν ειδι
κών διδακτικών αναγκών καί πρέπει νά φθάσωμεν 
μέχρι, τού Ό^ω/ιαηχοϋ Λεζι,χοϋ τής A. Τ. τού *Αχ- 
μέτ-Βεφίκ πασά, άνδρός επισήμου εϊς τε τόν πολι
τικόν και τον φιλολογικού κόσμον, παρασχόντος δέ 
δια τού λεξικού αύτού, πρώτου εις το είδος του τοανον 
δείγμα τής προς διεζερεύνησιν τής πατρίου φωνής ει
δικής αύτού έφέσεως—μέχρι τής πρό τινων εβδομάδων 
εκτυπωθείσης Γραμματικής τού πρό είκοσι περίπου 
ετών αποβιώσαντος Άβδουρραχμάν-έφέντη, καί τού 

μόλις όμως πρό 
t f ίχου-Σουλεϊμάν -
εφέντου λεξικού τής Τσαγαταϊκής, ήτοι τής έν Τουρ
κεστάν Ιουρκικής γλώσσης, όπως άπαντήσωμεν έργα 
πρωτότυπα άξια ιδιαιτέρας προσοχής. Ταύτα λαμβά- 

φεροντος μέν τήν χρονολογίαν 1298 
τινων ημερών έκδοθέντος ύπό τού Σε

νοντες καί ήμεϊς ώς οδηγούς, άρχόμεθα άπό τού Λε
ξικού δπως καταλήξωμεν διά τής Γραμματικής είς 
οσον ενεστι άσφαλέστερα συμπεράσματα.

Είπωμεν δή πρώτον πάντων τινά περί τού σχε
δίου, καθ’ ό κατηρτίσθη τό καί τών έν αύ
τώ διαφόρων μερών. 10ν Έσημειώθησαν έν αύτώ μό
νον εκεϊναι αί Άραβικαί καί Περσικαί λέξεις όσαι έθεω- 
ρήθησαν ώς ούσαι παρά τοις Όθωμανοϊς έν χρήσει είς 
ιδιαιτέραν έννοιαν, κάπως διαφέρουσαν τής έν τοις 
κλασικοϊς οριζομένης λεξικοϊς1. 20ν ’Επίσης δέ καί αί 
Ίταλικαί, Γαλλικαί κτλ. λέξεις δσαι έθεωρήθησαν ώς 
αποκτήσασαι δικαιώματα ’Οθωμανικής ίθαγενείας. 
ϋ0'' Έκ τών Τουρκικών λέξεων παρελήφθησαν μόναι 
αι εν χρήσει παρά τοίς Όθωμανοϊς καί τούτο μόνον 
εν τή παραοεδεγμέντ) έκδοχή2 καί κατετάχθησαν κατά 
αλφαβητικήν σειράν τών ριζών είς άς άνήκουσι, μετά 
φρασεολογίας άφθονου ήτις άποτελεϊ έν τών κ,υριω- 
τέρων προτερημάτων τού Λεξικού, καθόσον οί ιδιω
τισμοί άπαντώσι κυρίως έν τή λαλουμένη γλώσση 
πολύ δέ όλιγώτερον έν τη γραπτή ήν καί μόνην άνα- 
λύουσιν ώς επί τό πολύ οί Εύρωπαίοι άφίνοντες συνή
θως άνεπεξεργαστον τό χαριέστατον καί έκφραστικώ- 

1 Έλλείπούσι φέρ* είπεϊν τά Άρ. Jxp, τά Περ. 
jljl, ώς μή παρέχοντά τι ιδιαίτερον έν τή 

παρ’ Όθωμανοϊς χρήσει. Αί δέ Άραβ. λέξ. αΣ, 
εΰρηνται σεσημειωμέναι επί έννοίαις 

διαφόροις, παρά τάς κλασσικάς άς φέρει π. χ. τό 
άξιολογον Τούρκο—Ελληνικόν λεξικόν τού Κ. 
Μαλλιάκα.

2 Φέρ είπεϊν ή λε’ξις ^*^5=εύκολος, έν ώ κατά 
τόν Pavel καί τόν Vambery έν τή Τσαγαταϊκή 
μετέπεσεν εις τήν έννοιαν τού «χαλασμένος» «ή- 
φανισμένος» ήν δέν σημειοϊ ό Σουλειμάν Έφέντης 
δστις καί παρά συνήθειαν ούδέν παράδειγμα ανα
φέρει.—ΤΙ λέξις aj έν ω
κατά τόν Pavet=(couverture, enveloppe, trefle 
a nioilie pousse), κατά τόν Vambery=(couver- 
ture de lit, arriere petit-fils), κατά δέ τόν Σου- 
λείμάν έφέντη=(στρώμά, έφάπλωμα, σιλτές, νέος, 
χόρτος νεαρός), κτλ. Τό
(ουτω και ό Σουλεϊμάν άνευ παραδείγματος) έν ω 
κατά τόν Pavet=(le mart de la sueur). To yG= 

έν ώ Τσαγαταϊστί=έρημος, πεδιάς.
Χάριν συντομίας λέγοντες Pavel έννοούμεν τό Di- 
clionnaire Turc-Oriental. Paris 1870, έν ω 
ο σοφός ούτος κατέστρωσεν δλας τάς Τουρχιχάς 
λέξεις αίτινες εΰρηνται παρά τοις δοκ,ιμωτέροις 
τών Τουρκιστί συγγραψάντων ποιητών καί πεζο- 
γράφων,—ώς πάλιν λέγοντες Vambery, παρα- 
πέμπομεν εις τό γλωσσάριον τού σημερινού Τουρ- 
xlxov ιδιώματος όπερ εύρηται έν τω Cdgdlais- 
die SpvudiI orschung eu τού αύτού (Leipzig 
1867), έν ώ διά τής λέξεως Vullers έννοούμεν 
τό Περσικόν αύτού λεξικόν. Ός βλέπει δ άναγνώ- 
στης ευθύς εξ άρχής ούκ όλίγαι ύφίστανται δια- 
φοραί μεταξύ τών ερμηνειών τού Σουλεϊμάν έφέντη 
και τών δύο Εύρωπαίκών Τσαγαταϊκών λεξικών. 

τατον τούτο με'ρος τής ’Οθωμανικής. 4CV Έν τή κατ’ 
άλφάβητον σειρά παρεισήχθη καί Γεωγραφικόν λεξι
κόν καί τινα κύρια ονόματα. ΤΙ δέ έξήγησις τών 
Τουρκικών λέξεων γίνεται διά τών εύληπτοτερων Ά- 
ραβο-Περσικών άντιστοίχων, καί ή συνωνυμία αυτή 
τών τριών γλωσσών συμπληροι διά τούς τή βοηθεία I 
τού βιβλίου τούτου διερευνώντας τήν ’Οθωμανικήν 
τήν τόσον ώφέλιμον καί είς τάς τρεις γλώσσας εν- 
ταύτω έξάσκησιν.

Κυρίως λοιπόν τό εργον άποτείνεται είς τούς ήδη 
κατόχους τής γλώσσης καί έπιθυμούντας νά έπαυζή- 
σωσι τάς γνώσεις των ούχί δέ καί είς τούς πρωτοπεί
ρους καί άρχαρίους. Δι’ δ καί ωφελούμενος εκ τής ει- 
δικότητος τών άναγνωστών αυτού ο σοφός συντά
κτης μετατρέπει έν πολλοϊς τό Λεξικόν άπό 
6ητιχου είς Ιόεο^ογιχον ή Λραγματιχοκ συγκεντρονων 
ύπό μίαν λέξιν τό προϊόν πολλών φιλολογικών καί 
πραγματικών πληροφοριών^. Λεξικόν συντάττουσι και 
οί άοχόμενοι τής μελέτης γλώσσης τινός, σημειούν- 
τες τάς λέξεις τάς οποίας έκάστοτε έκμανθάνουσι καί 
οί έντελώς αύτής κύριοι καταστάντες καί προτιθέμε- 
νοι ν’ άνακοινώσωσι πρός τούς πολλούς τήν ίδιαν ευ
ρυμάθειαν. Τό Λεξικόν είναι τό βιβλίον άφ’ ου πας τις 
άρχεται, καί τό βιβλίον πάλιν τό όποιον δέν συμ- 
πληοοϊ είμή όστις διείδε τήν γλώσσαν ύφ* ολας αυτής 
τάς έποψεις, άνέγνωσε καί ήκουσε πλεϊστα όσα. Ο 
σοντάκτης τού ^ε^όί,ε ανήκει είς την τελευταιαν 
ταύτην κατηγορίαν καί έπομε'νως οί φιλοτίμως εχον- 
τες περί τήν ’Οθωμανικήν εύχαριστούσιν αύτώ δι’ αύ
τό δή τούτο ότι καθόσον αί διάφοροι λέξεις διέρχον
ται διά τού καλάμου του έναποθέτει έν έκάστη ιδίαν 
τι>ά κρίσιν, γνώμην, ή πληροφορίαν, δίδων ούτω 
πολλήν ατομικότητα είς τό συνήθως ψυχρόν και ά- 
πρόσωπον έργον τού λεξικογράφου, έστω καί ή μέθο
δος αύτη νά μή συνάδη πρός τούς αύστηρούς κανό
νας συστηματικής λεξικογραφίας. Τοιουτοτρόπως τό

1 Ούτως εύρίσκει δ φιλοπερίεργος ονόματα, λίθων 
λ. δένδρων έν λ. ξυλείας ^"Χρ-ζώων 

jl^-τής καμήλου -χρωμάτων, βαδισμάτων, 
κηλίδων καί σημείων ίππου, 
—τών μερών τού άνθρωπίνου σκελετού, — 
τής κόμης καί τών μερών αυτής - σιδήρων 
καί ξιφών —ιατρικών — πλοίων, ακα- 

τίων καί τών μερών αύτών — αγ
γείων, δοχείων, κόσκινων ^->’3, — ραφών, βε

λονιών κτλ. Jjl, Ijl, jX.»—γουναρικών JjjT— 
έπίσης είς άλλην σφαίραν ιδεών εύρηνται διάφοροι 
πληροφορίαι περί τού Τουρκικού άλφαβήτου έν λ. 
LaJI καί ----περί τών έπιτατικών μορίων —
τής συζυγίας τών ρημάτων τών παρά τώ
λαώ έν χρήσει Τουρκικών ονομάτων τών μηνών 

τών κιδάρεων καί τιαρών JjU? —αγά
δων \$Ι—περί διαιρέσεως τών διαφόρων επαρχιών

—περί τής άρχαίας συντάξεως τού ’Οθωμα
νικού στόλου καί τών 24 ναυτικών σαντζακίων 

—περί τιμαρίων καί Σαλιανέ jlx καί asUU,— 
πεοί συντάξεως τών όρτάδων έν λ.

^ίεχόζε ούχί μόνον δύναταί τις νά τό συμβουλεύη- 
ται άλλά καί νά τό άναγινώσκτ), διότι αί σποραδικά! 
παρατηρήσεις, άς άπό καιρού είς καιρόν άπαντα τις, 
διεγείρουσιν άληθές ένδιαφέρον πρό πάντων είς ήμάς 
οΐτινες δέν βλέπομεν αύτάς ύπό τήν θεωρητικήν έπο- 
ψιν τών Εύρωπαίων. Ουτω π. χ. εν λ
διαφέρει ήμάς ή άπαρίθμησις τών πυλών τής Κων
σταντινουπόλεως, τής ’.Λδριανουπολεως, τής Πρου- 
σης,—έν λ. (επιτετραμμένος), ότι ή λέξις
καί τό πράγμα είσί νέα διά τήν ’Οθωμανικήν διπλω
ματίαν ώς μαρτυρεί τό εξής δίστιχον χρονόγραμμα 
τού Φουάτ-Πασά,

l

έξ ου δήλον ότι ή λέξις έφευρέθη τω 1 808, ότε ο 
Παχήρ έφέντης πρώτος διωρίσθη έπιτετραμμένος είς 
Παρισίους.—Έν λ. ώ^!=λέων, ότι τά νομίσματα 
τών κατά τήν Ανατολήν Σελτζουκιδών εφερον κατά 
μίμησιν τών Περσικών κεχαραγμένον λέοντα, όθεν καί 
τό άπό τού 1 50> αίώνος καί πριν άκόμη επικράτησαν 
a(rJaria=νόμισμα1, έν λ. ότι αί
σταφυλαί αί καλούμεναι τΐ,αοϋσια μετηνέχθησαν είς 
τήν πρωτεύουσαν παρά τίνος τζαοϋβη, εκ τής Ιαιφ 
πόλεως τής ’Αραβίας, ότι τά είσί γνωστά
τώ λαώ ύπό τό όνομα Γιουσούφ έφε'ντη, άπό τού 
ποιότου είσαγαγόντος καί καλλιεργήσαντος αυτά εν 
Τουρκία, καί ότι δ (j^) χονρχος κατά πρώτον με- 
τηνέχθη άπό τής Αμερικής ένταύθα, όπου κατεβλή- 
θη πολλή σπουδή περί τήν έγκλιμάτισίν του, , καί 
ότι έντεύθεν διεσπάρη είς άπασαν τήν Εύρώπην καί 
είς αύτάς άκόμη τάς Ινδίας, — εν λ.

δτι τό άληθές όνομα τού τόσον 
γνωστού τοΐς φιλαρχαιολογοις Κ^χρ^ε- 
είναι Κααριγε Τζαμιση = τέμενος φρεατώδες, ώς έκ 
τού έν αύτώ ευρισκομένου φρε’οςτος,—ότι όζε,κ 
υ.αίνει Άραβιστί λάκκον έσκαμμένον εντός φρουρίου, 
όθεν καί ή συνοικία ζ^ζ€.πα^^=λάκκος τού Αλή, όπου 
έκρατήθη καί άποθανών έτάφη τώ 200φ έτ. έγ. δ 
Άλή Άνσαρή, — ότι χακ σημαίνει τροχόν πλήρη, 
στερεόν, xardov άμαξαν εχουσαν τοιουτους τροχούς 
καί ότι έπομένως τό όνομα τού παραβοσπορείου χω
ρίου ΚάκΜτΐ,ε προέρχεται έκ τού έκεΐ άλλοτε υπάρ- 
ξαντος αμαξοστασίου, ώς καί Κον^γουrrζουχ- 
κλίς ειρκτής, έπεκλήθη ετερον χωρίον έκ τής έν αύτώ 
παλαιάς φυλακής. Δέν λέγομεν ότι ούδέν τούτων συ
ζητήσιμου ώς καί τό επόμενον (έν λ. ei). οτι τό 
Πέϊο^'^ον (Σταυροδρόμιον) ωνομασθη ουτω διότι ο.ε 
διετέλει έν καταστάσει άμπελώνος εχαρίσθη παρά 
τίνος Αύτοκράτορος είς ενα Πρίγκηπα, Πεην'. Περί 
ένίων μάλιστα αύτό; δ συντάκτης φαίνεται ένδοιά- 
ζων, οιον έν λ δπου τό JUI εξηγεί 
χός, oropa. άγκώΰτον^, είσί δε και τα απαράδεκτα

1 Ούκ έρρωται έπομένως όπερ φαίνεται λέγων δ 
Chardin καθ’ δν τό άσλανία εκ τού έπι τών Ολ- 
λανδικών νοαισυ.άτων λεοντος. DeviC· DlCllOH” 
noire Etymologigue des mots Franpuis etc· 

p. 185— ( .
2 «Σάλου τίνος δι’ δσιότητα» περί ού φέρονται



572 Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ. 573

οΐον φέρ’ είπεϊν ή έτυμολογία τοΰ , Μπα,Ιάτ, έκ 
τοΰ .πα.έαιός καί ούχί έκ τοΰ πα-Λάτιον.

Ώς ήδη είπομεν τό Λεχάζέ δεν περιορίζεται εις 
τήν άνάλυσιν τοΰ γραπτού επισήμου λόγου, άλλ’ ά- 
σχολεϊται καί περί τήν δημώδη λαλιάν ήτις εκφράζει 
πολλάκις λίαν περιέργως καί άφελώς τά αισθήματα, 
τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι, τάς άναμνήσεις τοΰ 
λαοΰ. Έπιτραπήτωσαν μερικά παραδείγματα. Ό 
λαός λέγει ; dUjyjT Λ>5θ.>^'=.περλ·ώ α.πό τό ύποχά- 
μισον τό υιοθετώ—X jJblL = γλυκεία συμφορά, τά 
τε'κνα,—Jc-j ^ΛΣΐ5=«γάροί>ς ώς .πρός τό χουΛιάρι 
τούς συνοίκους καί όμοτραφεΐς,— *ΙΛ= εργασία 
Συριαχή, τήν Συριακήν άπομίμησιν ’Ινδικών ύφασμά- 
των, κατ’ έπε'κτασιν τόν δόλον, τήν καταδολίευσιν, 
—^ίΑ_ο,=αςπρισε τά γένειατου σ’τόν 
μνΛον, έπί τών μηδόλως ώφεληθέντων έκ τής πεί-

κά
τω

ρας, ώσανεί είχον ασπρίσει τά γε'νεια των απλώς 
ελθόντες είς ένα μΰλον. Ό λαός μεταχειρίζεται 
ταχρηστικώς τήν λέξιν “Λραψ· ώς ισοδύναμον

δέν έ'χει καλήν ιδέαν διά τήν χόχχινην τρέγ« 
> rέπιλέγων

Jj'— Jj'-O α1|

Ξανθόν ποτέ σου μή πουλής, ποτέ μήν άγοράζγς 
Καί είς τήν πόρτα σου κοντά πρόσεχε μή τόν βάζης.
— (_>Lai=vI0r >·ρεω.πώ.Ζου τιτλοφορεί τόν πα- 
νοΰργον, καί τήν λ. ώυ^Λ*=άδι*ώι>· μεταχειρίζεται 
ιδίως έπί βακαλική καταχρήσει. Έχει όμως καί εύ- 
γενεςέρας έκφράσεις, οΐον jU "by J-l-iV-y 
=ό θεός κάμνει φωλιάν διά τό άπροστάτευτον πουλί. 
—Διά νά παραστήσγ τό φύσει αγαθόν τής ανθρώπινης 
φύσεως λέγει· *!jl •SjjS'j Λ jC oljl «εΙ·.»Ι=κακός 
άνθρωπος δέν υπάρχει είμήτις ώς έκ τής άχρηματίας, 
τό φύσει εύγνώμον diy.s j
=εν φιάλιον (φλυζάνι) καχβέ, δημιουργεί δικαιώ
ματα διά σαράντα έτη, ώς πάλιν παριστφ τό αύ- 
τάρεσκον διά τής αλληγορίας, — ·■’*>» —

εΛΪ μΣ Αλ jLi-* j j =- εζγχλχι είς τήν
δημοπρασίαν τά μυαλά, καί ό καθείς ήγόρασε πά
λιν τό ίδικο'ν του. Έτι δέ καί σήμερον έπί τών 
μεγάλην ούσίαν άπολεσάντων, έφαρμόζει τήν έκ- 
φρασιν JIμ βασιΛεύς της Σαγωνίας, χίχ-
πολών τήν έποχήν τοΰ Τσορλουλοΰ Άλή πασά καί 
Καρόλου τοΰ 1B°J (1 705— 1710), ότε ό βασιλεύς τής 
Σαξωνίας είχε καί άπώλεσε χρήματα αμύθητα. —Ταΰ
τα καί τά τοιαΰτα δέν ζώσιν είμή είς τήν γλώσσαν 
τοΰ λαοΰ, διά νά περισυλλέξν) δέ αύτά ούδείς ήν 
καλλίτερον προπαρεσκευασμένος άπό τόν συντάκτην 
τοΰ Λεχόζέ, όστις καί πρό τούτου έκδούς ύπό τόν 
τίτλον }\;\=1Ίάτρια Λόγια, συλλογήν έκ μυρίων 
παροιμιών, έδειξε πόσον έκτιμα τό είδος τοΰτο τής 
φιλολογίας, τοΰθ’ δπερ καί έν τώ Λεξικώ καταδείκνυ-

πολλά θαλάσσια θαυμάσια. Έστι δέ καί συνοικία 
έν Κ/πόλει παρά τό Γενή-Παχτσέ όνομαζομένη 
Δενίζ άπδάλ μαχαλεσή, είς τιμήν τινός σαλοΰ 
δστις λέγεται δτι συνώδευε τόν Σουλτάνον Μεχ- 
μέτην τόν Β’ον.— 

ται ώς έκ διαφόρων δηκτικών παρατηρήσεων κατά 
τινων νεωτεριστικών περιττών κομψεύσεων. (Βλ. λ.

, muaL—., Α κτλ.).
’Ενίοτε δέ καί εύτραπέλως άνακουφίζεται ό άνα- 

γνώστης δι’ έξηγήσεων αίτινες, άν καί μή σύμφωνοι 
πρός τήν λεκτικήν ακρίβειαν, παριστώσιν εύφυώς τήν 
πραγματικότητα. Π. χ. πρός αϊτησιν συγγνώμης δια
κοπής είναι έν χρήσει τό «κόπτω τόν Λόγον σας με 
μέΛι»—^..Σ 4<Ι Λ Jy, δπερ λεξικογραφικώς 
ίσον τώ τής συνήθειας «μέ συμπάθεια» ώς φέρει καί 
τό Λεξικόν τοΰ Κ. Μαλλιάκα. Άλλ’ έπειδή πολλή ή 
παρά τοϊς χυδαιοτέροις κατάχρησις τής τοιαύτης έκ- 
φράσεως έν τώ ,ζ/εγδζί σημειοΰται ώς «αυθάδης δια
κοπή τοΰ Λόγου ετέρου». ΣΰΊ jKs «jL.jI j, ^δΐί"

’Επίσης δταν ή ομιλία λάβν] χαρακτήρα φιλονει- 
κίας, ό άποφεύγων αύτήν συμβαίνει νά ε’ίπγ πρός τόν 
έτερον δέν είναι εδω τόπος διά
γ,Λονειχίαν. Άλλ’ έπειδή αύτή αΰτη ή παρατήρη- 
σις σημαίνει δτι έγινεν ήδη φιλονεικία, έν τώ /ίεχδζέ 
σημειοΰται ώς ίσοδυναμοΰσα πρός φιλονεικίαν
—Έν τώ αύτώ πνεύματι ερμηνεύεται τό ο_,_,Ι=Γαλλ. 
avoue (δικογράφος), j dblSjjl
=βωβός δικηγόρος έχων όνυχας ίέρακος.

Πρός συμπλήρωσιν σημειωτέον δτι ό συντάκτης 
έκαινοτόμησε καί περί τήν μορφήν τοΰ γράμματος 
θελήσας νά διαστείλγ τούς δι’ αύτοΰ έκφραζομένους 
πέντε γαλλικούς φθόγγους ν, Ο, OU, eu, U. Άλλ’ ή 
μερική αΰτη καινοτομία είσάγουσα νέας ύποστίξεις 
καί έπιστίξεις, έπαυξάνει τήν σύγχυσιν ήν επιφέρει τό 
διά μιας, δύο ή τριών, έπιγεγραμμένων καί ύπογε- 
γραμμένων στιγμών έπί δεκαοκτώ γραμμάτων, έν 
ίσχύϊ σύστημα καί έκ τών προτέρων ούδέν έφερεν ε- 
γερμον τελικής έπιτυχίας. Άπαξ δέ άνοιχθείσης τής 
πύλης τών παρατηρήσεων δέν δυνάμεθα ν’ άποσιω- 
πήσωμεν δύο τινάς, ών ή μέν άφορά είς τήν έκτύπω- 
σιν, ή δέ έτέρα είς τό γεωγραφικόν μέρος.

Ή έκτύπωσις έγένετο ώς έμάθομεν έν άπουσία τοΰ 
συγγραφέως, μετά προσοχής μέν, άλλ’ ώς νά έ- 
πρόκειτο περί έκτυπώσεως συνήθους χειρογράφου, έφ’ώ 
καί μεγάλη ή δυσχέρεια ή άπαντώσα περί τε τήν 
άναζήτησιν λέξεως καί πρός ορθήν άνάγνωσιν καί έρ- 
μ.ηνείαν, ώς έκ τής έλλείψεως κεφαλαίων στοιχείων, 
τακτικής διαιρέσεως τών παραγράφων, οδηγητικών 
γραμμάτων έπί κεφαλής τών σελίδων κτλ. Σαφώς 
δέν διαστέλλονται αί διάφοροι ρίζαι- έξαιρετικώς μό
νον σημειοΰται, καί τοΰτο έν έτυμολογικώ λεξικώ, 
έάν ή ερμηνευόμενη λέξις ήναι Τουρκική, Περσική, Α
ραβική ή έτερόν τι, καί περιτταί περίπλοκα! παρει
σάγονται οία φερ’ είπεϊν ή διαίρεσις τών άπό 
άρχομένων λέξεων είς δεκατρία κεφάλαια1.

Καθόσον άφορα είς τά γεωγραφικά καί έν γένει τά 
κύρια όνοματα, σκοπός τοΰ λεξικού είναι νά δείξν) 
τάς πρός διαφόρους άρχαίας Τουρκικάς ρίζας σχέσεις

1 Λέξεις τινές έπαναλαμβάνονται δίς oiovl?j| σελ.
172 καί 180; — f\ σελ. 95 καί 99—JyJii 
καί Jj-ls—Jy. καί J-= καί *.13,
όπου δίδονται διπλαϊ έξηγήσεις κτλ.

αύτών. Τοιαΰτά είσι φέρ είπεϊν τά Άϊδίν, ό
νομα άνδρός καί έπαρχίας έκ τοΰ νύξ σε
ληνόφωτος, _,χιΙ=Παγιανδίρ=πλούσιθί, άφθονος καί 
όνομα πόλεως--.^^>=ποζτζα= έρυθρόχρους, καί ή 
Τένεδος,— ώ Κουπάν=ίσχυρός καί όνομα ποτα
μού έν Κιρκασία—JL*Κερμάν—φρούριον, καί ονό
ματα πόλεων άκ—κερμάν, καρά—κεεμάν,— jjl Op 
—καποΰ=ομ7 τάφρος, (πρόχωμα παρά τήν τάφρον, 
έπ. φρούριον Πρβ. JU_ijl=Op + Ύχερ.ό>Ί τοΰ
φρουρίου,) ό ισθμός τοΰ Περεκόπ είς Κριμαίαν1 jli—ώώ 
Δαγιστάν=1)1- + JUi-—τόπος δένδρων τού είδους τάχ, 
ή τόπος τών τάχ, Λακών ή τών Δάτζ (Deutsch) 
Γερμανών, ή έκ τοΰ Τουρκικού ^b, δάγ=όρος δπερ καί 
τό άπιθανώτερον κτλ. ’Επίσης σχετίζονται πρός τόν 
σκοπόν τοΰ συγγραφέως καί κύρια όνόαατά τινα ξένα 
άτινα έλαβον έν τγ Τουρκική έπιθετικήν έννοιαν οία 
τά jy/Xjl ίφλατουνί=Πλατωνικόν, χρώμα τι μετα
ξύ τοΰ ΛεϊΛαχη καί τοΰ έργαβανΐ) έπικληθέν ούτω 
άπό Πλάτωνος τοΰ φιλοσόφου) jLTy Μαρταπανή, 
χρώμά τι πράσινον άπό Μαρταβάν πόλεως ’Ινδικής 
όθεν έφέροντο διάφορα πράσινα ύφάσυ,ατα,— J 
./6^νκα=ή λειψία, χρώμά τι κιτρινοπράσινον ώ; έκ 
τής έκεϊθεν είσαγομένης κίτρινης μετάξης,— jllx· ρα- 
τιΛΛοΰ Μιτυλήνη, καί έν γένει ίππος μικρόσωμος,— 
J—.I f ·η Κερασοΰς όθεν ό κέρασος=κιράζ, μολονότι 
σήμερον νομίζεται δτι ούχί ό καρπός έκ τής πόλεως, 
άλλ’ ή πόλις έλαχεν έκ τοΰ καρπού τήν έπωνυμίαν— 
ζΆί χαλάδζ=μεγάλη φυλή Τουρκική περίφημος διά 
τήν ώραιότητά της, δθεν παρά τοϊς ποιηταϊς χαΛ- 
Λονη χαΛατΐ,ιχή, καί όριριατα χαΛατΐ,ιχά, τχ άμ.υ- 
γδαλωτά, yeux noirs fendus en amande jUyi 
καποσάν, άκοπος καί κάτωθεν κοΰφος σμάραγδος καί 
ύάκινθος έκ τής ομωνύμου πόλεως τής Χωρασσανίας, 
όθεν ’ίσως καί τό Γαλλικόν cabochon, δπερ δμως έν 
γένει έτυμολογοΰσιν έκ τοΰ caboche.

Συαπεριλαμβάνοντσι είς τό σχέδιον τοΰ συγγρα
φέως καί τά ονόματα τόπων τοΰ Όθοιμανικού κρά
τους ίστορικώς έτυμολογούμενα, τών οποίων όλ.ίγι- 
στα μόνον έσημειώθησαν οιον παλκίζ=."Γα.έαιά 
Κύζιχος—·ποι>ρ[χ',=Πύργος, jyjΤεφρίκη, 
Τεφρίκιον, iCib παλικεσρή=ις_ζΛϊ κάστρον τοΰ 
Πάλή άρχαίου άρχηγοΰ (τίς ούτος ; και πότε;) ϊσ. 
παλαιόκαστρον ή ΠαΛαια Καισαρεία τ·ΐ,ς Βιθυνίας,— 
ΰ^Γ*ύΙ=όπερ άναγινώσκει ένεγχιόΛ έκ τοΰ άρχαίου 
λέγει άνα-ί~κολ· (μολονότι τό όνομ-α τούτο τής Βι- 
θυνικής πόλεως εΰρομεν άλλαχοΰ άναγινωσκόμενον 
άϊνέ-γκιόλ, καί υποπτευόμεθα τυπογραφικόν τι λά
θος είς τήν γραφήν τοΰ άρχαίου ονόματος). Όρ. 
καί λ. yl«S3 καί j, jl<Σ>jj, jlI jjI 
ονόματα χωρίων τινών τοΰ Πόντου.—Άλλά τούτων 
ούτω δικαιολογούμενων έζέστω ήμϊν νά παρατηρή- 
σωμεν ότι ούδεμίαν σχέσιν βλέπομεν μεταξύ τοΰ σκο-

1 Κατά τόν Pavel δμως αρχική έννοια τοΰ jj\ τό 
'ύψος, δθεν ούρανός, κοίλος, καί έπ. κοίλωμα, 
τάφρος, ζΐι’ δ καί τό Ορ-Καποΰ μετέφρασαν τινες 
πύλη τών ύψηλών δηλ. τών ύψωμζτων τής Κρι
μαίας. και τό ώ^^Ι=ήγεμών μέγας.—

ποΰ τοΰ συντάκτου και 1800 άλλων χονόυΛίων πε- 
ριλαμβανόντων ονόματα τόπων οίκ Κολομβία, Βο
λιβία, Περού κτλ. καί άλλων Σλαβικών κτλ. ήι 
Τουρκικών μηδεμιάς χργζόντων έπεξηγήσεως οΐον 
j..«Ιέ και
τών τούτοις όμοιων.—’Επειδή όμως τινά έξ αύτών 
άνέγραψεν ό συντάκτης τοΰ νΙεγόΓ,έ μόνον δπως λάβη 
άφορμάς τοΰ νά έκθέσρ γλωσσικάς τινας θεωρίας ή. 
κλλας παρατηρήσεις άναφέρομεν ένταΰθα ές, επτά, 
τά κυριώτερα, έπιφυλάττοντες έτερα τοσαΰτα (οία τά 
JJ, ώς άμέσως σχετιζόμενα πρός τήν
περί μορφώσεως τής Τουρκικής γλώσσης συζήτησιν, 
είς περαιτέρω διεξερεύνησιν. — Τούνα ό Δούναβις 
έκ τοΰ οπερ εν τη αρχαία Τονρχιχη σημαίνει
ί'δωρ ρέον μετά θορύβου, δθεν ^μ_Ι ^-=τεν -{- ιστερ= 
Λνιέστρ2, τεν 4-ιπερ=ΒηϊθρΓ, τούνα—«_»Ι τεν-|-απ 
=ό Πούναβις. Έν τούτοις ή λ. ούχ εΰρηται ούτε 
παρά Pavet ούτε παρά Vambery, άναφέρει δ’ αύτήν 
ό Σουλεϊαάν έφέντης άλλ’ άνευ παραδείγματος, προ
φανώς παραλαβών έκ τοΰ νίεχάΐ,έ. Έν ω έν γένει τά 
ονόματα Τάναϊς, DanuvitlS, κτλ. άνάγουσιν είς τό 
Ζενδο-Σανσκριτικόν danu ποταμός, ρ. 13Π=τανύω ή 
μάλλον 1ιι=ίσχύειν. - JI(Αραλ—Τουρκ. νήσος, δθεν 
καί ή λίμνη τοΰ Άράλ ήτοι τών νήσων διότι πολλαί 
είσιν έν αύτή,). Άλλά τό Λεχόΐ,έ έτυμολογοΰν τήν 
λέξιν έκ τοΰ Ij\—μεταξύ Ύ-έγν. δτι ιίρά.Ι σημαίνει νή
σους τών οποίων τό μεταξύ διάστημα είναι μ.ικρόν. 
Τοΰτο έπαναλαμβάνει καί ό Σουλεϊμάν έφέντης άνευ 
παραδείγματος ούδαμώς έξηγών τόν γραμματικόν 
σχηματισμόν αραΛ έκ τοΰ αρα. Τό ^ίεχάΐ,έ προστί- 
θησιν δτι Jljl σημείνει καί jbjl δπερ άγνοοΰμεν πώς 
έρμηνευτέον. — Jly. τό Ίράκιόν. Τό όνομα τοΰτο 
παρακολουθών τήν πρώτον ύπό τοΰ Muller τώ 1839 
έκφρασθεϊσαν γνώμην έτυμολογεϊ ό συγγραφεύς τοΰ 
νΐεχββ,έ εκ τοΰ Ήραν διά τοΰ Πεχλεβικνΰ jlyl, =1 yl, 
έ1’yb 3'j^· Άλλ’ αίφνης έν λ. Gly λέγει δτι ή πό
λις τοΰ Χεράτ έκαλεϊτο άλλοτε Άρία καί Ήράν= 
πεδικς, όνομα γενικευθέν είς πάσας τάς ύπό τών Ή- 
ρανίων καταληφθείσας χώρας, καί άνατρέπει οΰτω 
τάς περί Άρίων παραδεδεγμένης θεωρίας, καί δή, 
καί τήν έν τώ 1“ τόμ.ω «τής ’Επιστήμης τοΰ λόγου» 
ύπό τοΰ Max Muller έκφερομ,ένην πιθανωτέραν γνώ
μην.— jtjji «Τουράν, φέρει τό Λεξικόν, παρά τοϊς 
παΛαίοίς Τουρ,—τουρία, άτουρία, άσουρία,=τόπος 
ορεινός, καί τά όρη τοΰ Τουρκεστάν διότι (έν λ. g_b) 
έν ταϊς άρχαίοις γλώσσαις Τουράς τουράν σημαίνουσι 
τόπον ορεινόν—«Τσιγχιανέ έκ τοΰ Περσικού 
»ΣΙι>· κιθάρα διότι καί οί Άτσίγκανοι μουσικοί. Ό 
«λαός ούτος καταγόμενος έκ τών ’Ινδιών καί είδω- 
«λολάτοης έυ μέρει διήλθε διά τής Περσίας είς τό

1 Έπί τούτων τών ονομάτων τών ποταμών τό 
ν/εχι^έ παρατηρεί δτι οί ’Οθωμανοί έπωνυμοΰσι 
άσπρο-νερό—αχ-σσό, τούς κοχλάζοντας καί άφρί- 
ζοντας ρύακας καί χειμάρρους, μαϋμο-ζερό=καρά- 
σοΰ τούς βαρέως κκί άψοφητϊ ρέοντας.—

2 Τουρκιστί ΤούρΛα άρχαΐον Τύρας, δπερ άγνοοΰ- 
σιν οί Σλάβοι.
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» Ιρκκ, την Συρίαν καί την Αίγυπτον και ονομάζεται 
»Γατσαρ, Καρατζή, Κοπτή. Έκεϊθεν Ss διεσπάρη 
»£'.c την Δυσιν, την Ισπανίαν καί την λοιπήν Εύ- 
ρρώπην. Ετερον τμήμα αύτού καλείται Τσιγκιάν 
»και Ισιγκιαρ· ούτοι περαιωθέντες είς τήν Εύοώπην 
Μδιά τού 1 ουρκιστάν εξηπλώθησαν μέχρι της Βοη- 
«μ.ιας και εκείθεν απανταχού. Αύτοί εαυτούς άπε- 
»κάλουν Ρωμακόλα Καλείται $ε Ρωμανία η Βλα- 
υχια καί ή Μολδαβία δπου κατοικούσιν ούτοι». Αί 
πληροφοριαι αύται δεν συμφωνούσι πρός δσα διδάσκει 
δ κ. Πασπάτης.

) Ζειπεκοι. Ιό λεξικόν ουδεν άποφαίνεται περί 
τής αρχής καί τής έννοιας τού ονόματος, σημειοί 
δμως δτι Ζεϊπέκοι εκαλούντο οί χωροφύλακες οίτινες 
επ/jyaivov επι τών Σελτζουκιδών είς Αίγυπτον έκ 
τών επαρχιών τού Άϊδινίου καί τού Τεκέ.— «Πα- 
»μίρ. Ούτω καλείται είς τό Τουρκεστάν τό ύψηλόν 
»δροπέδιον τής Ασίας δθεν ρέουσιν δ ’Ινδός, δ Βρα- 
»μαπούτρζς, δ Όςος και δ Ίαξάρτης=ζ fl οροφή τής 
»γ<ς κατά το οροφή τού κόσμου καί κζτά
» παραφθοράν Pamir». II ετυμολογία αύτη τού Πα- 
μίρ τής αφετηρίας τών Άρίων φυλών έκ τού Περσι
κού μπάμ=οροφή και τού Τουρκικού j γιέρ=γή 
συναπτομενων ενάντιον τών περί συνθέσεως ονομάτων 
Τουρκικών κανόνων δπως άποτελέσωσι τό σύνθετον 
μπάμι-γιέρ, θέλει εύρει νομίζομεν πολλούς δυσπίςους.

1 οιαύτα εν συνολω λαμ,βχνόμενα τό σχέδιον καί 
τό περιεχόμενον τού Διά τής περιγραφής
αυτού εσκοπούμεν νά εξοικειώσωμ,εν τον άναγνιύ- 
στην πρός τήν έν γένει έκτίμησιν τής βίβλου έξ ής 
πολυτρόπως δύναται τις νά ώφεληθή, μολονότι έν 
πολλοίς η ελλειψις πάσης παραπομπήν, πάσης ααο-

/ > <c . , . * k ' ‘ "Il
τυριας, αποβαίνει επαισθητή.

Γουντεύθεν δε μεταβαίνομεν εις τήν έκ τού σύνεγ
γυς ανάλυσιν τών διαφόρων συστατικών τού ’Οθω
μανικού λόγου στοιχείων, καθ’ ήν ή πρωτότυπος ά
ξια τού έργου θέλει νομίζομεν έτι μάλλον έκτιμηθή.

(Έπεται συνέχεια). 
Αλ. Καραθεοδωρη.

θ βαρβοτωδάς.

ι
θέρμην τινα εσπέραν τού ’Ιουνίου έν ώρα, καθ’ ήν 

αί γιγαντιαίαι σκιαί μηκύνονται είς τάς μονήρεις πε
διάδάς και ο γλυκυς ζέφυρος αναψύχει διά τής τεο- 
πνής αύτού πνοής τήν καυστικήν ατμόσφαιραν, νέος 
τις παρεπορεύετο μελζγχολικώς τάς όχθας τού Ρή
νου ποταμού.

Ό καύσων ήν σφοδρό; 8ίΛ?·Μύ„- ττ,; ήμερα;, r^fl 
de δτε fl δρόσο; έπχνήρχετο μετά τί; σκιάς, ή φύσις 
εφαινετο έγειρομένη και άναλαμβάνουσα τάς δυνάμεις 
αύτής, άς ή θέρμη φλέγοντος ήλιου τή είχε στιγ- 
μιαίως άφαιρέσει. Βαθμηδόν ή πεδιάς καθίστατο έ
ρημος καί δέν ήκουέ τις έκεί ή κάποτε τήν κραυγήν 
τού γεωργού καταναγκάζοντος τήν συνωρίδα ‘ αύτού 
ή τάς άφεστηκυίας ύλακάς κυνός συναντώντος τό 

ποίμνιον. Ένίοτε δ κώδων γειτνιαζούσης κώμης ερ- 
ριπτε τάς δονήσεις αύτού πόρρωθεν ίνα ύπομνήση είς 
τούς εύλαβείς κωμήτας τήν ώραν τής προσευχής. 
Πλην μετ’ ού πολύ οί ήχοι ούτοι έξέλιπον έν τή ά- 
περάντω πεδιάδι καί ηρεμία έκ νέου έπεκράτει είς τήν 
εξοχήν. ΊΙ σιγή έξετείνετο πανταχού, έπίσημος, μυ
στηριώδης ώς ή νύξ, δτε έν σκοτομ,ήνη καλύπτει διά 
τού πέπλου αύτής τήν φύσιν δλόκληρον.

Μακροθεν άνω τών λόφων, οίτινες περιβάλλουσι 
τόν ορίζοντα τής δύσεως, ο ήλιος δέν έδείκνυεν ήδη 
Ζ μέρος τού δίσκου αυτού, αλλα κύματα ζωηρού φω
τός διεφευγον εϊσέτι, ών α[ χρυσίζουσαι ακτίνες ήρ- 
χοντο νά παίξωσιν έπί τών ύδάτων τού ώραίου πο- 
ταμ,ού διδούσαι αύτοίς τήν κυανήν έκείνην χοώσιν 
ίδιάζουσαν ταίς θαλάσσαις τής Μεσημβρίας.

Ιεχνιτης, άλλά καί ποιητής ώσαύτως, δ νέος Στέ- 
νιος εθέλγετο έκ τού θεάματος, δπερ έξετυλίσσετο 
ενώπιον αυτού. II ψυχή αυτού έξήρετο άπέναντι το- 
σουτου παρορωμενου μεγαλείου, τοσούτων άκαταλή- 
πτων θαυμάσιων δέν έκορέννυτο θαυμάζων τήν με
γαλοπρεπή καί άκμαίαν ταύτην φύσιν, δτέ μέν ίστά- 
μενος και ριπτων τά ρεμ.βά αύτού βλέμμ.ατα, άφ’ ε
νός έπί τών εύρέων λόφων, άφ’ έτέρου έπί τής άπει
ρου πεδιζόος, οτε δε πρός τήν χλόην νεύων καί με
λετών ποάριόν τι ή έν τών μικρών έκείνων έντομων, 
ζτινζ καθ’ έκάστην οίχονται άπαρατήρητα.

Ο Στένιος ήν έκθχμβος, σύννους καί ρεμβός, ένό- 
μι^εν δτι κατενοει το μυστήριον τού μεγάλου τής 
φύσεως έργου. Τώ έφαίνετο δτι γσθάνετο ώς ήχον 
τινα άοριστον, ανεςήγητον ώς βοήν παράδοξον, ώς 
βόμβον συνεχή· δτι τό πζν διεστροβείτο πέριξ αύτού· 
δτι ή χλόη άνεβλζστανε γιγαντιαίως, τά έντομα έ· 
πληθύνοντο, τά άνθη εγονιμοποίουν καί τό παν τέ
λος κατεπειγοντως συνηγωνίζετο πρός τό μέγα έργον 
τής παραγωγής, δπερ άποκαλούσι φύσιν.

Βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις αύτού δ Στένιος εί
χε βαδίσει έφ’ ικανόν, ώστε άρκούντως άπεμακρύνθη 
τής πόλεως. Ιίδη ό ήλιος είχε δύσει τέλεον καί δλαι 
αι σκιαι συνεχεοντο εν μια. Ό νεανίας έφάνη προς 
στιγμήν αμφίρροπος, άλλά πάραυτα έπανέλαβε τον 
βραδυν αύτού περίπατον διευθυνόμενος πρός παλαιζν 
τινα επαυλιν, ής τά γεγηρσκότα τείχη παρετήρει 
μακροθεν. Π έπαυλις αυτή ήν παλαιά φεουδαλική μέ 
ήρειπωμένζ πυργίδια, μέ οξείας κορυφζς, ύψηλάς ό- 
ροφάς και εύρείας αύλάς, άς χλόη εύζωος πάντοθεν 
έπεκζλυπτεν/Η άρχαιότης τής οικοδομής ταύτης, τά 
περιπερραγμένα αύτού μονήρη δάση, αί έκτενείς κε- 
να: και σιωπηλαι αυλαί, το πζν εδείκνυεν δτι ήν έ
κεί μέγαρον τι παλαιόν, ούτινος οί κύριοι έν άφθόνω 
πλούτο) εβίωσάν ποτέ.

Ο Στένιος συνεκινήθη ενώπιον τών έρειπίων τού
των παρελθούσης λαμπρότητος.

II βαθεία κατήφεια τών μερών τούτων, άτινα ή 
νυξ κζθιστη σκυθρωπότερα, έλκει καί θέλγει τόν νεα
νίαν. Ποθεί να ερευνησ*/} εκ τού σύνεγγυς τήν κατοι
κίαν ταύτην, ήν περιστοιχεΐ νεκρώσιμος σιγή, ή σιγή 
τής δυστυχίας άναμφιβόλως. Ωθεί τάς παλαιάς σκω- 
ριοχροους κιγκλίδας, αίτινες περικυκλούσι τό μ.ικρόν

λ’ ή νύξ δέν είχε φθάσει εϊσέτι καί δ νεανίας ϊνα δια- 
σκεδάση τήν πυρετώδη ανυπομονησίαν, ήτις τόν έ- 
τάραττεν, ήρχισε νά διατρέχω τάς έρημους δεντρο
στοιχίας τού μεγάλου δάσους, όπερ εξετεινετο κατά 
μήκος τής αποτόμου όχθης. ΊΙ διάνοια αύτού έν 
τούτοις τόν έκάλει αλλαχού και σχεδόν ακουσιως ευ- 
ρέθη πάραυτα είς τό μέρος, ένθα τώ ενεφανισθη ή χα- 
ριτόβρυτος οπτασία. εύτυχία ! δέν ήτο όνειρον’ 
τό παράθυρον ήν άνεωγμενον, ώς τήν προτεραίαν, καί 
ή αύτή θαυμασία φωνή, ήτις τοσούτον είχε θέλξει 
τήν φαντασίαν τού νέου, αντηχεί ελαφρώς.

Πολλάς εσπέρας δ Στένιος έπανήρχετο ύπό τά με
γάλα δένδρα καί έκάστοτε ήκροάτο τού γνωστού άσ
ματος. Βαθμηδόν τό άσμα εκαλλυνετο πλείον όι 
αύτόν κζί ή φωνή τώ εφαινετο ωραιότερα και ζρμο— 
νιζωτέρχ. ά\>.' δτε, το^,ατ,ρδτεεο; τοϋ συνήθους, χ- 
νέβχινεν έπί τοϋ εδωλίου, ϊνχ θχυ[χάστ) έπί τινχ; 
στιγ'χχ; τό ’ίνδαΤ-ρ-Χ τών ονείρων χυτοϋ, τότε, ώ! .ο
τε ό'νέο; τεχνίτζς ύπέστρεφεν εύ^χίμων ζχί τρισόλ
βιος ! Ήριε'ρχν τινχ, κχθ’ ήν πρωϊχίτερον τοϋ εϊωθό- 
τος ό Στένιος έλζρ.βχνε τήν γνωστήν οίόν τοϋ πχ- 
λχιοϋ -χεγζρου καί ήκολούθει τήν περί τήν όχθην τοϋ 
ποταμού έκτεινομένηυ ατραπόν, ή προσοχή του επέ
στη λέμβω, ήτις έπλεε ταχεία καί έλαφρά έν ίκαντί 
ζπ’ αύτού άποστάσει

ΊΙν μεσημβρία ήμέρζ; τού’Ιου,λιου. Ο ήλιος δδεύσας 
πλέον τήν ήμερησίαν αύτού πορείαν έκλινε πρός τήν 
δύσιν καί έγένετο άφαντος όπισθεν τών ύψηλών όρε- 
ων. Έν τή ήμέρζ δ καύσων ήτο φλογερός, ως συμ
βαίνει πολλάκις*κατά τάς ημέρας τού ίουλίου, άνε
μος δέ βίαιος καί θερμός είχεν έγερθή αίφνης περί λύ
χνων άφάς.

Ό Στένιος έθεώρει τήν έλαφράν λέμβον σχίζουσαν 
τζ ύδατα τού ποταμού καί έθαύμαζε τούς δρμητι- 
κούς καί ποικίλους έλιγμούς τού μικρού σκάφους, 
οπότε βιαία πνοή τού άνέμου πλανωμενη έτζρασσε 
καί οίδαινεν αίφνηδίως τό ιστιον, διδούσα μεγίστην 
ταχύτητα είς τό έλαφρόν τούτο έφολκιον.

Αίφνης δ νεανίας ϊσταται τεταραγμενος καί 
χάνων, θυελλώδης άνεμος είχε καταλάβει τόν άδέ- 
ξιον κυβερνήτην καί ή λέμβος ύπείκουσα εις τήν ίσχύν 
τού άνέμου έκλινε φρικωδώς............ Εν ακαρεί κραυ
γή τις άντήχησε* κραυγή επικείμενου κινδύνου και 
αγωνιώδους προσκλήσεως. ΊΙ λέμβος κατεποντί-ε- 
το ! Ό Στένιος ήκουσε τήν κραυγήν ταύτην και άνε- 
σκίρτησε μέχρι τών ένδομ.ύχων τής ψυχρής αύτού, 
διότι τήν φωνήν έκείνην, καί τήν γυναίκα έκείνην, ην 
τό ρεύμα συνεπάγει, είχεν άνενδοιζστως αναγνωρίσει- 
Έτο εκείνη.

Ό νέος δέν άμφιρρέπει πλέυν* ταχύς ώς ή αστρα
πή δρμά καί πίπτει έντός τού ποταμού. Κολυμβα 
θαρραλέως καί ή άπελπισια αυτού διπλασιάζει τάς 
δυνάμεις του’ άτυχώς όμως λίαν εκτενής είναι η α- 
πόστασις καί ταχύτατον είναι τό ρεύμα, όπερ συνε
πάγει τήν άτυχή νεάνιόα. Άλλ έστω, νήχεται μετά 
λυσσώδους θάρρους, μετ’ επιμονής ι<τχύράς, μετ απελ
πιστικής σπουδής δυστυχούς οφειλοντος νά σώστ) τήν 
ιδίαν του ΰπαρξιν. Έπί τέλους προσπελάζει εις τά

τής έπαύλεως δάσος, έπ’ έλπίδι τού συναντήσαι έξο
δόν τινα άγουσαν πρός τό μέγαρον, καί παρευθύς τωόν
τι ήδυνήθη νά είσδύση είς τάς έρήμους δενδροστοι- 
χίας τών μεγάλων κήπων.

’Αλλά παρά πάσαν προσδοκίαν παρατηρεί λάμψιν 
λυχνίας έν μιά τών πτερύγων τής παλαιάς οικίας. II 
θέα αύτη αύξάνει μάλλον τήν περιέργειαν τού νεανίου 
θέλοντος νά γνωρίση τόν κάτοικον τού ζοφερού οίκου. 
Προχωρεί, άλλ’ ίσταται πάραυτα έκπεπληγμένος.

Τό πζράθυρον πρός δ κατηυθύνετο ήν άνεωγμένον, 
φωνή δέ νεαρά καί ώραία, ής οί μελιχροί καί ηδύ- 
φθογγοι ή/οι» έθιξαν τά μύχια τής ψυχής του, διε- 
χέοντο μέχρις αύτού. ΤΙ φωνή αύτη ήδεν άσμά τι 
αελαγχολικόν σύναμα καί θυμήρες, άλλ’ εν τώ οποιω 
ατονία τις τής φωνής προσεθετο ηδυπαθή και ευ- 
γλωττον μελαγχολίαν. Τό άσμα τούτο ήν χορωδία 
τις γερμανική, θελξίνους καί μελίρρυτος, όι ήχου εμ
βριθούς καί συγκινητικού, έν ώ εόέσποζεν η ζπλοτης 
έκείνη ή καθιστώσα θελκτικά τά δημώόη τής Γερμα
νίας άσματα.

Ό Στένιος έλέστη ύπό τό παράθυρον άκούων έξαλ
λος τήν φωνήν έκείνην τήν γλυκείαν καί παθητικήν 
ωθούμενος δέ έπί μάλλον καί μάλλον ύπό περιεργείας 
άναβαίνει έπί τίνος παρατυχόντος έδωλίου καί άτενί- 
ζων λάθρα πρός τό παράθυρον άντιμετωπίζει τήν ω
ραίο τέραν τών έμφανίσεων.

Νεάνίς τις ήν έκεί μόνη έν άφελεία, βεβυθισμένη 
έν τώ σκιόφωτι. Τό άνάστημα αύτής ήν ύψηλόν καί 
εύκαμπτον, ή δέ μορφή της είχε την έκφρασιν τής α- 
θωοτητος, άπλότητος καί εύγενείας, ήτις έμποιεί 
έκ πρώτης δψεως έντύπωσιν. Πλούσια κόμη εκυμά- 
τει έπί τών ώμων της άναδεικνύουσα λευκότερου το 
αλάβαστρον τού τραχήλου της. ΊΙ φωνή αύτη ή 
γλυκεΐχ καί νωχείής, -fl άΟώα άφέλε-.α ττ,ς νεάνωος, 
τό ήμιφαές εσπερινόν χρώμα, δπερ ένυπήρχε εν τώ ε- 
ρημικώ κοιτώνι, τό παν έν τέλει προσέθετο θέλγη- 
τρον είς τήν θαυμασίαν σκηνήν πρό τής οποίας εξί- 
στατο δ νεαρός ποιητής.

Έν ω ή φωνή είχε παύσει ν’ άκούηται, ο Στέ
νιος ούχ ήττον ήν έκεί έπί μακρόν μή δυνάμενος νά 
έγκαταλίπη τό μέρος έκεινο καί έλπίζων πάντοτε ό
τι οί μελωδικοί έκεϊνοι ήχοι θά ήρχιζον εκ νέου. ’Αλ
λ’ ή προσδοκία αύτού ήν ματαία* δτε δέ τέλος τό 
φώς ήφανίσθη καί τό πάν έν τώ έρήμω μεγάρω είχε 
παοαδοθή είς βαθείαν σιγήν, άπεχώρησε διευθυνόμε- 
νος πρός τήν πόλιν, έξ ής ήτο κατά πολύ άπομεμα- 
κρυσμένος. Καθ* δδόν ήδισται σκέψεις άπησχόλουν 
αύτόν, ή δέ άρτίως παραστάσα αύτφ σκηνή είκονίζε- 
το άεννάως έν τή φαντασία του περιβεβλημενη αι- 
γλην ύπερτέραν πάσης έκφράσεως. Άεννάως ή φωνή 
τής μούσης έκείνης έπανήρχ,ετο εις τό ούς αύτού επα- 
ναλαμβάνουσα καί αΰθις τούς λόγους τού άσματος.

II
Τήν έπαύριον περί τήν αύτήν ώραν δ Στένιος διηυ- 

θύνετο πρός τήν δδόν τήν άγουσαν εις το παλαιόν με- 
γαρον, ούτινος έφερε τόσας ζωηράς αναμνήσεις. Ία
χ έως άφίκετο είς τό τέρμα τού περιπάτου αύτού, αλ
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μέσον τού ποταμιού καί δι’ εκτάκτου σθένους εγείρε
ται μικρόν άνω τού ύδατος. . . . Δυστυχία ! ΊΙ νεά- 
νις έγε'νετο άφαντος καί μόνη ή λέμβος άνατετραμ- 
{χένη επιπλέει εις άπόστασίν τινα! Τότε βαρεία απελ
πισίας οδύνη καταλαμβάνει τον Στένιον καί έπί τινας 
«ττιγμάς έσχε την ιδέαν ν’ άφεθή όπως καταποντισθή 
έζ ’ίσου. Άλλ’ έλπίς τις τόν κρατεί καί συγκεντρόνων 
τάς ολίγας δυνάμεις, αίτινες τώ μένουσι καταδύει 
έπανειλημμένως έπαναφέριον τέλος εις την έπιφάνειαν 
το άπνουν σώμα της νεαράς γυναικο'ς.

Άλλά τοσαι άλληλοδιάδοχοι προσπάθειαι είχον 
καταβάλει αύτόν άρδην καί ήδη όλεθ^ία κόπωσις έ κυ
ρίευσε/ αύτού. Ό νέος άντέστη ήρωϊκώς κατά της 
δεινής έκείντς άποναρκώσεως, η δέ σιδηρά θέλησίς 
του παρέσχεν εις τά κεκμηκότα μέλη του κίνησίν τι- 
να αίφνηδίαν καί βιαίαν πλήν τό πολύτιμον φορτίον 
του θλίβει καί κωλύει αύτόν, ή άντίστασις τού ύδα
τος καθίσταται έπί πλέον έπαισθητή καί έντός ολίγου 
δέν προχωρεί πλέον ή πάνυ άσθενώς. Ό νεανίας αισ
θάνεται ότι ή μορσιμος στιγμή άφίκετο καί θλίβων 
διά φρενήρους περιπτύζεως τό άπνουν τούτο σώμα 
παύει τού λοιπού πάσαν άνωφελεΐ κίνησιν καί δίδει 
τό ύστατον χαΐρε εις τήν ζωήν, ήτις τώ έφάνη το
σούτον γελόεσσα καί τοσούτον ώραία.

Έν τούτοις τό δράμα έσγε τούς μάρτυρας αύτού. 
Άλιεΐς μακρόθεν είδον τόν τολμηρόν καί γενναΐον νέον 
πίπτοντα έν τώ ποταμό καί λύσαντες προσδεδεμέ- 
νον τι άκάτιον σπεύδουσι πρός βοήθειαν. Προχωρούσι 
μετ’ άπαραμίλλου ταχύτητας καί μ.ετ’ ού πολύ συλ- 
λαμβάνουσι τον Στένιον ημιθανή καί λειπόθυμον, άλ 
λά κρατούντα τό φορτίον του καί έν τη στιγμή αύτή 
τής παντελούς άπωλείας του.

III

Ό νεαρός ποιητής έμεινεν έπί ώρας έν τό όλεθρίω 
τούτω ληθάργω, διό ήρχισαν ν* άνησυχώσι περί τής 
ζωής αύτού, ότε μετά μικρόν άνέωζε τούς οφθαλμούς.

ΊΙ πρώτη σκέψις του ήτο δι’ εκείνην καί ή πρώτη 
λέζις του άφεώρα εις έκείνην. Τώ άπεκρίθησαν αρ
κετά άδιαφορως ότι ή δύστηνος κόρη άπέθανεν.

—Άπέθανεν! άνεφώνησεν άλγεινώς ό νεανίας· co ! 
δυστυχία τότε ! Είθε ν* άπωλλύμην μετ’ αύτής.

Έκλεισε τούς οφθαλμούς καταληφθείς ύπό φρικώ- 
δους πυρετού, ύφ’ ού έπί πολλάς ήμέρας κατεβιβρώ- 
σκετο κατατρυχόμενος έπίσης ύπό σφοδράς φρενήτι- 
δος παριστώσης αύτώ άπαύστως τάς περιπετείας τού 
δράματος, όπερ άφηγήθημεν. Έπί τέλους ή ρωμαλέα 
φύσις τού νέου ύπερίσχυσε· τό σώμα ίάθη, άλλ’ ή διά
νοια έμεινε διαπαντός καί βαθέως κατειλημμένη.

Καί σήμερον δύναται τις νά ΐδη διατρέχων τόν 
τόπον πτωχόν τινα ηλίθιον, όστις άπό κώμης εις 
κώμην, άπό οικίας εις οικίαν διαπορευόμενος, μέλπει 
ήδέως έπί τής βαρβίτου αύτού τόν αύτόν ήχον, τόν 
μόνον, ον γινώσκει, λέγουσι, γλυκύν καί συμπαθή, 
άπείκασμα μελαγχολίας ποιητικής, καί κρούει αύτόν 
βραδέως καί κλαυθμηρώς. Τό μέλος τούτο ήν τό τής 
θανούσης νεάνιδος, ή προσφιλής αύτώ γερμανική χο
ρωδία.

Έν τούτοις ό τάλας νεανίας έχει είσέτι διαλείμ
ματα σαφούς αύτοσυνειδησίας. Τότε θραύει τήν φιλ- 
τάτην αύτού βάρβιτον, άποχωρεΐ εις τάς έρήμους, φεύ
γει πάσαν κοινωνίαν καί μένει άσιτος.

Πάντες άγαπώσιν αύτόν διότι εχει ήθος γλυκύ καί 
μελαγχολικόν πάντες τόν σέβονται, διότι πάντες 
οίκτείρουσι τήν θλιβεράν αύτού ειμαρμένην πάντες 
εύαισθητούσιν εις τήν δυστυχίαν του, διότι πάντες έ
πίσης γινώσκουσι τήν τραγικήν αύτού ιστορίαν.

Τόν έπωνόμασαν ό βαρδιτωόός1.

1 ΜετεφροίσΟη έκ τής Γαλλικής υπό τής ελλογίμου 

κυρίας ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Λ,χρος ό ληστής τών άέρων·

Τό πτηνόν τούτο φέρει έπαζίως τόν δοθέντα αύτώ 
τίτλον ληστού τών άέρων, διότι ού μόνον κέκτηται 

καταπληκτικήν ταχύτητα, άλλά καί άρέσκεται ν’ άρ- 
πάζϊ) τήν τροφήν αύτού άπό τού στόματος ετέρων 

πτηνών. ΊΙ ταχύτης αύτού, εις ήν ούδέν έτερον πτη- 
νόν ύπερτερεΐ, προέρχεται έκ τού μεγίστου πλάτους 
καί τής μεγίστης δυνάμεως τών πτερύγων αύτού. 
Διά τοιαύτης δ’ ών πεπροικισμένος δυνάμεως πλα

νά ται εις τά ύπερπελάγια ύψη έν άποστάσει χιλίών 
περίπου μιλλίων άπό πάσης ακτής. Πρώτιστη αύτού 
τροφή είσιν οί ιχθύς, άλλά τότε μόνον βυθίζεται εις 
τό ύδωρ πρός άγραν αύτών, όπόταν μή συνάντηση 

άλλο τι πτηνόν άσθενέστερον καί ήττον ταχύ φέρον 
ίχθύν εις τό ράμφος· συνήθως όμως καραδοκεί τοι- 
αύτα πτηνά καί βλέπων ταύτα μετά σπανίας όζυ- 
δερκείας καί άπό μεγίστης άποστάσεως άμέσως έπι- 

τίθεται καί αρπάζει τήν λείαν άπό τού ράμφους αύ 
τών. Πολλάκις δέ αρπάζει τούς ιχθύς τούς πηδώντας 

άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, ή ταχύτης δ’ 
αύτού εΐνε τοσαύτη, ώστε ό ιχθύς πριν ή έπαναπέση 
εις το ύδωρ γίνεται άνάρπαστος ύπό τού άκαριαίως 

καί ορμητικός έφορμώντος ληστού τών άέρων.
Ό έν λόγω λάρος τρέφεται έπίσης καί έκ τών 

νεοσσών άλλων πτηνών, άτινα έπιτηδείως άμα καί 
τολμηρώς αρπάζει έκ τών φωλεών.

ΊΙ δψις αύτού είνε δυσειδής, σπανίως δέ φαίνεται 
έπί τής ζηράς, διότι μόνιμος κατοικία αύτού έστιν ό 
ώκεανός καί ό άήρ ένθα πετόμενος ούδέποτε αισθά

νεται τήν άνάγκην άναπαύσεως. (Λάρος ό ληστής των άέρων).

Ο
ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΠΣ ΑΝΟΡΩΙ1ΟΤΙ1ΤΟΣ

ΦίΛτατέ μοι κύριε I. Δ. Ταντα.Ιίδη,
Άναγνούς τήν έν τη άρτίως δημοσιευθεϊσαν 

θεωρίαν τού κ. Ροβέρτου Ζίφφεν .περί .προσεχούς κα

ταστροφής τοϋ ανθρωπίνου γένους υ.πο .ίψοϋ^ συνέ
ταζα τήν έπισυνημμένην μελέτην χάριν τών αναγνω
στών τού Κόσμου, οσοι δέν ένδιατρίβουσ·. μέν, ένδια- 

φέρονται όμως εις οικονομολογικά ζητήματα. Δυστυ
χώς ένεκα τής έπελθούσης μοι συμφοράς δέν ήδυνήθην 
νά έπεκτείνω ταύτην. Άλλά καί ούτως έχουσα δύ-

73
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ναται, νομίζω, νά ιδη τό φως της δημ,οσιότητος έν 
τινι γωνία του σπουδαίου καί λίαν προσφιλούς μοι 
Κόσμου.

Έν Κων^πόλει την 8 Μαίου 1883.

Ν. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

Ή έν τη Βρετταηκη 'Επιθεωρήσει δημοσιευθεϊσα 
οικονομολογική θεωρία τού κ. Ροβέρτου Ζίφφεν, προ
έδρου της έν Αονδίνω Εταιρίας της στατιστικής, περί 
επικείμενης καταστροφής τού ανθρωπίνου γένους ύπό 
λιμού, άναδημοσιευθεΐσα έν Άθήναις μέν ύπό της 
'Εστίας > ενταύθα δε ύπο της Αυγής ύπό τόν φοβερόν 
τίτλον ό κίτόυκος της άνθρωπότητος > κατετάραξεν, 
ως εικος, τά πνεύματα τών μάλα φιλόζωων, νομι- 
σάντων ότι έπίκειται τώ δντι προσεχής καταστροφή 
τού κόσμου, ’ίσως όέ καί τινες λίαν προνοητικοί ήρ- 
ξαντο έναποταμιεύοντες έπαρκεϊς ζωοτροφίας πρός 
άποφυγήν τού έκ τής πείνης θανάτου. Εύτυχώς όμως 
καί δι’ αύτούς καί δι’ άπασαν τήν άνθοωπότητα ού
τε προσεχής είναι ό κίνδυνος ούτος,' μ’ δλας τάς έπι- 
στημονικάς αποδείξεις τού κ. Ζίφφεν, ούτε πρωτο
φανής έν τή οικονομολογική έπιστήμη τυγχάνει ή 
θεωρία αυτή.

Πρό 85 ήδη έτών, τώ 1 798, ό έκ Rookery τής 
Αγγλίας καταγόμενος θωμάς Ροβέρτος Μάλθος σο- 

• φός κληρικός καί οικονομολόγος έδημοσίευσε συγ
γραμμάτων τι περί τού ανθρωπίνου πληθυσμού έπι- 
γραφόμενον Αοκίμιον περί της θεωρίας του πΛηθυ- 
σμου Essai sur le principe de population. Κατά 
τήν θεωρίαν τού Μάλθου ή φύσις επί σκοπώ τού έξα- 
σφαλίσαι τήν διατήρησιν τού είδους έπολλαπλασίασε 
τά σπέρματα κατά τρόπον οΰτω τεράστιον, ώστε εδω- 
κεν αφορμήν εις τόν ισχυρισμόν ότι μεγαλειτέραν 
πρόνοιαν έλαβε πρός πολλαπλασιασμόν τής ζωής έν 
τω κοσμώ ή πρός διατήρησιν τής ζωής ταύτης, ή, δπερ 
ταύτόν μάλλον έφρόντισε περί διατηρήσεως τού εί
δους ή τών ατόμων. Ή ποσότης τού σπέρματος ή 
παραγομένη ύπό των ατόμων είνε τοσούτω μάλλον 
μεγαλειτερα, οσω το εϊόος, εις ο ανήκει τό άτομον, 
εστιν ατελεστερον. Ούτως εν τώ φυτικώ βασιλείω ή 
πτελέα παράγει έκατοντακισχίλια σπέρματα κατ’ 
εως, εν δε τώ ζωικω βασιλείω ο ελλοψ ή οξύρυγχος 
παραγει περί τα 3 εκατομ. ωων ετησίως. «Τπελόγι— 
σαν δτι έν ζεύγος λαγιδέων δύναται έν διαστήματι 
4 έτών, εάν πρόσκομμά τι δέν έμποδίση τόν πολλα
πλασιασμόν αύτών, νά παραγάγη έν εκατομ. λαγι- 
δεων. Καθ δσον δε το είδος ανήκει εις άνωτέρας βαθ
μίδας τής ζωικής κλίμακος, τά σπέρματα έλαττούν- 
ται, ώστε παρετηρηθη δτι ο εις τήν άνωτάτην βαθ
μίδα της κλίμακος ανηκων άνθρωπος είναι τό ήττον 
παραγωγικόν πάντων τών άλλων ζώων.

Εν τούτοις ή ζωή τού ανθρώπου έστί μακροτέρα 
ττ(ς ζωής πλειστων άλλων ζώων. Ό νόμος ούτος 

γονιμοτητος, ελαττουμενης διά τής άναπτύξεως 
τών ατόμων, εύρηται καί μεταξύ τών ανθρώπων. 
Παρατηρεϊται δηλονότι οτι κατά γενικόν κανόνα, (διό
τι ύπάρχουσι πλεϊσται εξαιρέσεις), αί κατώτεραι τά
ζεις τής κοινωνίας είσι γονιμώτεραι τών άνωτέρων τά

ξεων ό δέ μέσος δρος κατά τάς στατιστικάς είναι 
πέντε ή έζ τέκνα εις έκαστον συνοικέσιον. Έκ τούτου 
συνάγεται δτι ό πληθυσμός διπλασιαζόμενος σχεδόν 
κατά γεωμετρικήν αναλογίαν έν διαστήματι 25 έτών 
αύξάνει ώς 1 πρός 25 έτη, 2 πρός 50, 4 πρός 75, 
8 πρός 100, 16 πρός 125, 32 πρός 150, 64 πρός 
175, 128 πρός 200, 256 πρός 225 έτη.

Έ αναλογία αυτή κατεδείχθη πράγματι έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής, ένθα ό πληθυ
σμός ηύζησεν εν διαστήματι 50 έτών από 2 εις 17 
εκατομ. Έάν αφαιρέσωμεν έκ τού άριθυ.ού τούτου τούς 
μεταναστεύσαντας, άριθμουμένους εις 2 εκατομ. κα
θ’ άπασαν τήν χρονικήν ταύτην περίοδον, ύπολείπον- 
ται 1 5 εκατομ., δικαιούντα πληρέστατα τήν θεωρίαν 
τού Μάλθου. Ή στατιστική άποδεικνύει δτι ύπάρ- 
χει 3 τοϊς θ/θδι αφορά μεταξύ τών γεννήσεων καί τών 
θανάτων τό δέ πλεόνασμα τούτο άρκεϊ ϊνα δίπλα- 
σιασθή ο πληθυσμός έν διαστήματι 25 έτών.

Επειδή δέ τά πρός τό ζην αναγκαία δέν αύξάνου- 
σι κατά τήν αύτήν άναλογίαν, διότι ή γή δέν είναο 
έπ’ άπειρον παραγωγική, συμπεραίνει ό Μάλθος δτι 
ενώ ο πληθυσμός, ώς ανωτέρω έλέχθη, αύξάνει κατά 
γεωμετρικήν άναλογίαν, τά έκ τής γής προϊόντα, δι’ 
ών τρέφεται τό ανθρώπινον γένος, αύξάνουσι κατ’ άνα
λογίαν άριθμητικήν, ήτοι ώς έν, δύο, τρία, τέσσαρα 
κτλ. ώστε εν διαστήματι δύο αιώνων ή άναλογία με
ταξύ τού πληθυσμού καί τών πρός τό ζην άναγ- 
καιούντων έσται ώς 256 πρός 9. Έπί τοιαύταις άρα 
συνθήκαις ή άνθρωπότης δέν δύναται νά ύπάρξη, ά
φευκτος δ’ έσται ο έκ τού λιμού θάνατος τής άνθρω- 
πότητος.

Άναγκαϊον λοιπόν έστι, λέγει ό Μάλθος, νά παρεμ.- 
βληθώσι προσκόμματα, ϊνα μή ό νόμος ούτος τής φύ- 
σεως παραγάγη τά ολέθρια αύτού άποτελέσματα. Τά 
έμπόδια ταύτα ύφίστανται, είσί δέ τά μέν θετικά, τά 
όέ προληπτικά.Καί πρώτον ή πεϊνα, ή οποία δέν έπιφέ- 
ρει μέν άμέσως τόν θάνατον, παράγει δμως ολέθριους 
καί άλληλοδιαδόχους συνέπειας. ’Όταν ό πληθυσμός 
ύπερπλεονάση τοσούτον ώστε δέν έπαρκούσι τά μέσα 
τού ζην, ταύτα κατά φυσικόν λόγον ύπερτιμώνται, 
οι ό'έ άνθρωποι, οί τέως ζώντες δι’ ώρισμένου τίνος 
εισοδήματος, δέν έχουσι πλέον τά μέσα τού έπαρκεϊν 
εις πάσας αύτών τάς άνάγκας καί πάσχουσιν ύπό στε
ρήσεων. Αί στερήσεις αύται είσί πηγή διαφόρων άσθε- 
νειών, εξ ών ή θνησιμότης αύξάνει καί διά καταπλη
κτικού μάλιστα τρόπου μεταξύ τών βρεφών καί τών 
παιδίων έν γένει. Ή θνησιμότης είναι τότε τρομερά έν 
τοϊς βρεφοκομείοις, έν οίς ύπέρ τό ήμισυ τών παιδίων 
θνήσκουσι. Παρετηρήθη μάλιστα έν Δουβλίνω δτι ά- 
πό τού 1791 μέχρι τού 1797 έκ τών είσαχθέντων 
εις τό βρεφοκομεϊον 12785 παιδίων άπέθανον 
12760! ! ! Οϊα φοβερά θνησιμότης, συνέπεια τής φο- 
βεράς ένδειας !

Δευτέρα αφορμή θνησιμότητός έστιν ό πόλεμος* 
αλλ’ ή σκληρά αύτη άνάγκη ή δικαίως θεωρούμενη 
ως μάστις τών κοινωνιών, δέν δύναται νά θεωρηθή 
ώς μέσον κατάλληλον πρός περιστολήν τής αύξήσεως 
τού πληθυσμού. Τρίτον κατασταλτικόν μέσον έθεω- 

ρήθη καί προτείνεται μάλιστα ή μετανάστευσις ή ο 
άποικισμός. ’Αλλά καί τό μέσον τούτο άποδείκνυται 
λίαν άνεπαςκές, ένίοτε δέ καί έπιζήμιον, δταν οί με- 
ταναστεύοντες συμπαραλαμβάνουσι μεγαλα ποσά, 
άπερ ήδύναντο μάλλον νά χρησιμεύσωσι πρός αυζη- 
σιν τής παραγωγής τών προϊόντων τής πατρίου γής.

Έν γένει δέ τά περισταλτικά ταύτα μέσα δεν ευ
ρίσκει ό Μάλθος άρκούντα πρός πρόληψιν τής υπερ
βολικής τού πληθυσμού αύξήσεως, έζήτησε δέ εις έ- 
τεοα προληπτικά μέσα τήν λύσιν τού προβλήματος. 
Προτιμότερον εύρίσκεινά παρεμβάλλωνται προσκόμμα
τα εις τήν γέννησιν τών άνθρώπων ή νά έκζητώνται 
μέσα καταστροφής μετά τήν γέννησιν αύτών. Τού
το, ή άνάγκη τουτέστι τού νά ύπάρξη ισορροπία με
ταξύ τού πληθυσμού καί τών προϊόντων τής γής, ε- 
νέπνευσεν εις τόν Μάλθον τήν ατυχή εκείνην φρασιν, 
τήν τοσούτον αύστηρώς ύπό τών συγχρόνων του απο- 
δοκιαασθεϊσαν : «Ό άνθρωπος ό γεννώμενος εντός 
κόσμου κατεχομένου ήδη, έάν ή οικογένεια αύτού δεν 
δύνανται νά τόν διαθρέψη, ούτε νά τόν χρησιμοποίη
ση ή κοινωνία, δέν έχει δικαίωμα ν’ απαίτηση μέρος 
οίονδήποτε έκ τών πρός τό ζην άναγκαίων, και είναι 
τώ όντι ύπεράριθμος έν τή γή. Ή φύσις προκαλεϊ αυ
τόν νά έξαφανισθή καί δέν βραδύνει μάλιστα νά εκ- 
τελέση αύτή τήν καταδικαστεκήν ταύτην απόφα- 
σιν.» Ή τρομερά αυτή φρασις καταταράξασα την 
κοινωνίαν προύκάλεσε τοσούτον αύστηράς επικρίσεις 
καί δριμείας κατά τού συγγραφέως έπιθέσεις, ώστε 
έξηλείφθη έκ τής δευτέρας έκόόσεως τού σύγγραμμα- I 
τος τού Μάλθου, άναγκασθέντος καί αύτού νά όμο- 
λογήση δτι προέβη εις τήν ύπερβολήν ταύτην ϊνα 
καταπλήξγι έτι μάλλον τά πνεύματα καί έξαναγκά- 
ση τήν κοινωνίαν νά σκεφθή σπουδαίως και λαβή τά 
κατάλληλα μέτρα πρός πρόληψιν τού ολέθρου, ον έ- 
θεώρει άμεσον συνέπειαν τού νόμου τής φύσεως. Γα 
δέ μέτρα ταύτα συνίστανται κατ’ αύτόν εις τόν εκού
σιον άγαμον βίον, εις τον ώριμον καί περιεσκεμμένον
γάμον, εις τήν έγκράτειαν καί εις τήν σωφροσύνην ι 
καί τά τοιαύτα.

Τοιούτος είναι ό νόμος τού Μάλθου, όν οφειλομεν 
νά γινώσκωμεν, ώς άποτελούντα μέρος τών γενικών 
άρχών τής πολιτικής οικονομίας, τούτον δε φαίνεται 
έπανέλαβε και ό κ. Ζίφφεν. Καίτοι δέ ή βάσις τού 
νόμου τούτου στηριζομένη έπί τών άλανθκστων πορι
σμάτων τής στατιστικής, δέν δύναται νά θεωρηθή 
άβάσιμος, άποδείκνυται ουδεν ήττον σφαλερός εν τη 
εφαρμογή αύτού, ώς έξάγεται εκ τών εν τήΓαλλι^ γε- 
νομένων παρατηρήσεων. Έξάγεται τωόντι έκ τών εν 
Γαλλία γενομένων άπαριθμήσεων τού πληθυσμού δτι 
έν διαστήματι 40 έτών άπό τού 1821 μέχρι τού 
1861 ό πληθυσμός τής Γαλλίας ηύξησεμονον κατά 
6,252,000 κατοίκους. *Αρα ή άναλογία τού Μάλθου 
άποδείκνυται ένταύθα έσφαλμένη, διότι ϊνα τηρηθή 
ή άναλογία αυτή εδει ό πληθυσμός τής Γαλλίας ν αύ- 
ξηθή κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα εις 100 εκα
τομμύρια.

Έν τούτοις κατά τήν αύτήν ταύτην χρονικήν πε
ρίοδον τά μέσα τής ύπάρξεως ήτοι τά προϊόντα τής

γής ηύξησαν κατ’ άναλογίαν τεράστιον. Κατά τό 
1815 έκαλλιεργούντο κατ’έτος 5,100,000 στρέμ
ματα γής, ή δέ καλλιέργεια αυτή παρήγε 40 έκα- 
τομ. έκατόλιτρα σίτου. Ή παραγωγή αύτη άνήλθε 
τώ 1821 εις 50 έκατομμύρια. Τώ δέ 1860 ήτοι 
μετά 40 έτη 6,600,000 στρέμματα γής καλλιεργού
μενα καθ’ έκαστον έτος παρήγαγον 1 1 0 εκατομ. ε- 
κατόλιτρα σίτου. Ουτω λοιπόν, ένώ ό πληθυσμός τής 
Γαλλίας ηύξησε μόνον κατά 6,000,000 ανθρώπους, 
τά μέσα τής συντηρήσεως τού δλου πληθυσμού ύπερε- 
διπλασιάσθησαν.

Καί ύπό έτέραν δέ έποψιν έξετάζοντες τό ζήτημα 
εύρίσκομεν δτι κατά τό 181 1 ό πληθυσμός τής Γαλ
λίας έλογίζετο εις 29,000,000, ή δέ έθνική πρόσοδος 
εις 4 δισεκατομμ. καί 125 εκατομ., δπερ ίσοδυναμεϊ 
πρός 103 φράγκα κατ’άτομον. Κατά τό 1830 ό 
πληθυσμός ήτο 32 έκατομμ., ή δέ έθνική πρόσοδος 
5 δισεκατομ. καί 800 εκατομ. ήτοι 1 8 1 φράγκα κατ’ 
άτομον. Τέλος κατά τό 1860 ό πληθυσμός τών κα
τοίκων ήτο 37 εκατομ., ή δέ έθνική πρόσοδος 16 
δισεκατομ. καί 500 εκατομ. ήτοι 459 φράγκα κατ’ 
άτομον. Έκ τών άριθμών τούτων καταδείκνυται δτι 
έν διαστήαατι 40 ετών ο πληθυσμός τής Γαλλίας 
ηύξησε μόνον κατά εν τέταρτον ένώ τά μέσα τήν συν
τηρήσεως έδιπλασιάσθησαν, ή δε έθνική προσοδος ε- 
τετραπλασιάσθη. Ό νόμος λοιπον τού Μάλθου, ον 
ύπεστήριξεν άρτίως καί ο κ. Ζίφφεν, παρίσταται ε
σφαλμένος έν τή βάσει αυτού ως θεωρία απόλυτός. I- 

I δίως δέ εις τήν*μεγάλην καί εύφορον ταύτην χώραν 
τής ’Ανατολής, ής αί παρθένοι γαϊαι εισι κατά το 
πλεϊστον άκαλλιέργητοι, άνεκμετάλλευτοι δε οί θησαυ
ροί αύτής, ούδείς κίνδυνος εκ τής θεωρίας τού Μαλ- 
θου, καί άληθούς ύποτεθείσης. Ή χώρα αύτη καλ- 
λιεργουμένη δέοντως δύναται επι πλειστας εκατον
ταετηρίδας νά διαθρέψη πολλαπλάσιον πληθυσμόν

I χωρίς νά φοβηθή τήν ύπο τού λιμού καταστροφήν. 
Έν Κων^πόλει τήν 7 Μχΐου 1883.

Ν. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

TQN ΕΠΙΣΤΗΙ» TON TEXHQH Μ ΤΟΝ ΓΡίΜΠίΙΝ,
Τό κλητόν ndaiator διαφανών φωτογραφημάτων, 

ού χάριν έλαβε προνομίαν ό έν ‘Αμβούργω γλύπτης 
Neuber, ά παρέχει τοϊς μή προςκεκολλημένοις φω- 
τογραφήμασι διαφάνειαν καί δύναμιν νά φαίνονται, 
μή έχοντα άνάγκην χάρτωνος· β' έφαρμόζεται εις ει
κόνας διαφόρου σχήματος καί ρεγεθους, απλώς αμα 
καί εύκολος καί γ' χρησιμεύει κυρίως ώς σκέπη κατά 
τού φωτός καί ώς οκρίβας, οσάκις αι διαφανείς ει
κόνες, ών έκ τού οπισθίου μέρους φαίνεται ό χρωμα
τισμός, άνάγκην έχωσιν ύδρογραφήσεως.

— Κατά τήν Ή.Ιεκτροτεχπ,κην εφημερία, ή με
ταξύ Λονδίνου καί Πορτςμούθης πολίχνη Γοδαλμιγ- 
κη, οικουμένη ύπό 2000 ψυχών, πρώτη έν Εύρώπη 

ι κατήργησε τόν δι’ άερίου φωτισμόν. Αντί τετρακις- 
| χιλίων μαρκών έτησίως, εταιρεία τις άνέλαβε τόν ή-
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λεκτρικόν φωτισμόν τών τε μεγάλων καί μικρών ό$ών 
διά τεσσάρων λυχνιών καί 27 λαμπτήρων. Καί κατ’ 
άρχάς μέν τό ηλεκτρικόν ρεύμα παρήγετο ε’κ μηχα- 
νών, τεθεισών έν τώ ποταμ,φ Wey επειδή όμως οί 
μισθούμενοι τήν δύναμιν τοΰ ΰδατος διήγειραν ενστά
σεις, ήδ?) εργάζεται ατμομηχανή πρός παραγωγήν 
ήλεκτρισμοϋ. Αί λυχνίαι καλώς διατηρούνται, ούχί 
δμως καί οί λαμπτήρες, οΐτινες όλιγώτερον μέν έν ύ- 
παίθρφ λειτουργοΰσι, άριστά δέ φωτίζουσι, όντες περι- 
κεκλεισμ,ένοι. "Οθεν άντ’ αύτού άντικατασταθήσονται 
έτεροι έτε'ρου είδους.

— Τώ παραδείγματι τής ’Αγγλίας επομένη καί ή 
Αύστριακή κυβέρνησις, έθέσπισε νόμους περί τού ηλεκ
τρικού φωτισμού. Τό δικαίωμα τού δι’ ήλεκτρισριού ί 
φωτίζειν παρέχουσιν έκαστφ αί κατά τόπους άρχαί, 
ό δέ θέλων ν’ άναλάβη τοιαύτην έπιχείρτ,σιν οφείλει 
ν’ άποδείξη την πρός τοΰτο ικανότητα αύτού πρός 
τούς έμπειροποάγμονας. Δέον δέ αί τηλεγραφικαί 
γραμμαί μηδόλως νά έπηρεάζωνται.

— Ό έν Ούδιγκστώνι τής Γλασκόβης διδάκτωρ I. 
Μάρρις έλαβε τό δικαίωμα όλιγώτερον όαπανηράς 
συστάσεως λευκαργίλλου. Μιγνύων κεραμΐτιν γήν μετ’ 
άνθρακος, θερμαίνει αύτά έν κυρτφ θερμαστήρι, έως 
ού ό μέν άνθραξ κσή, διαφορηθή δέ τό ανθρακικόν 
όξύ. Ούτως ή κεραμϊτις γη μεταβάλλεται είς μεταλ
λικήν λευκάργιλλον. Τό μέταλλον τοΰτο έχει όψιν 
σπογγοειδούς όγκου, τη.κομενον δέ πάλιν έλευθεροΰται 
τών λειψάνων τής κεραμίτιδος γής, είτα χέεται είς 
τύπους καί διυλίζεται.

— Έγγίζει είς τό τέρμα αύτής ή μεταςύ Λιβερ- 
πούλης καί Βίρκεγχηδ, ύπό τήν Μέρσεϋν, σιδηροδρο
μική σΰριγς. Οϊ τε έκ Τσισάιρ καί οί έκ Λαγκάσαϊρ 
έρνάται άφίκοντο εκατέρωθεν ύπό τήν κοίτην ποτα
μού, όπου εύρον στρώμα νέου, έρυθροΰ αμμώδους λί
θου, στερεωτάτου καί καταλληλότατου είς τήν κα
τασκευήν τής σύριγγος. Τό δλον τής σύριγγος μήκος 
είνε τριών περίπου μιλιών, ·ή δέ κάτωθεν τοΰ ύόατος 
άπόστασις τριών τετάρτου μιλίου. Ή σΰριγζ αύτη 
δέν θά συνάψη μόνον τήν Λιβερπούλην καί Βίρκεγχηδ 
δι’ έγχωρίων αμαξοστοιχιών, άλλά καί άλλας αμέ
σους γραμμάς θά δέχηται, άνηκούσας είς τάς δια
φόρους τής χώρας εταιρείας. Ήδη έργάζονται έν τγ 
σύριγγι 700 έργάται, έλπίζουσι δέ δτι κατά τούτο 
τό έτος θά ενωθώσιν οί δύο πόροι καί αετά δύο περί
που έτη θά λειτουργή ό σιδηρόδρομος. Μέχρι τινός ή 
διάτρησις έγίνετο δ·.’ έρ·)αλείων, νΰν όμως μεταχειρί
ζονται την μηχκνήν Beaumont, έλαυνομένην ύπό 
συμπιεζομένου άέρος, ής χρήσις γίνεται έν Γαλλία, έν 
τγ ύποβρυχίφ σύριγγι τοΰ Καλαί. Κατά παν λεπτόν 
ώρας τιτραίνεται διά τής μηχανής ταύτης τέταοτον 
δακτύλου, ήτοι δέκα μέτρα έν 24 ώραις. Τούτω τώ 
τρόπω άπαν τό έργον είς πέρας θά άχθή.

— Είς τό έν Βιέννη δτ,μαρχεΐον ύπέβαλεν ό Διδά- 
κτωρ Βέρνερ Σίεμενς σχέδιον κατασκευής έκτενούς 
πλέγματος στενού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, διατρέ- 
χοντος τήν πόλιν, τό μέν ύπογείως, τό δέ άνά τήν 
επιφάνειαν. Ό διδάκτωρ όρμαται έκ τής άρχής, ήν 
πρό ετών είπε καί έν Βερολίνφ, δτι δήλα δή άτμο-

τωρ βαρέως νοσεί, έφ’ ώ ό βασιλεύς Μενελίκ παρα
σκευάζεται ίνα κατάσχη τόν θρόνον τής Άβυσσινίας. 
Δυνάμει συνθήκης άμφοτέρων τών βασιλέων τούτων, 
ό έπιζήσων θά γείνη διάδοχος τοΰ άποθανόντος.

— Διά τοΰ τελευταίου ταχυδρομείου τής δυτικής 
’Αφρικής έκομ.ίσθησαν σπουδαιόταται ειδήσεις τώ 
γραμματεΐ τής άμβουργείου γεωγραφικής έταιρείας 
περί τοΰ γνωστού τήν ’Αφρικήν περιηγουμένου Έδ. 
Ροβέρτου Φλεγέλου Ούτος, είς τά έσω προχωρών, 
άφίκετο πάλιν είς τήν τής Άδαμάνης πρωτεύουσαν 
’/wrar, κατά τόν περυσινόν ’Ιούλιον. Έκεϊθεν προέβη 
είς νότον πρός τό Ngauildere, άνεκάλυψε τήν πηγήν 
τού Βίννη καί διέβη τήν μεταξύ τοΰ ποταμού τούτου 
καί Σαρίφ κατωφέρε.αν. Έπειδή όμως ό βασιλεύς τοΰ 
Ngaundere άπηγόρευσεν αύτώ νά προχωρήση πρός 
νότον, έστερείτο δέ καί χρημάτων, ό περιηγητής ή- 
ναγκάσθη ν’ άνα κάμψη. Μεσοΰντος Μαρτίου τούτου 
τοΰ έτους ό Φλέγελος άφίκετο είς Άκάσσαν, παρά

κίντ,τος σιδηρόδρομος, διατρε'χωντήν πόλιν, οίος ό 
παραχωρηθείς τώ Άγγλω Φόγερτυ, δέν ύπηρετεΐ ά- 
ποχρώντως ταϊς άνάγκαις τής συγκοινωνίας, διά τε 
τήν μεγάλην δαπάνην καί διά τάς συμπαρομαρτούσας 
ποικίλας βλάβας. Ό διδάκτωρ λέγει δτι ή λύσις 
τοΰ ζητήματος τοΰ περί έν ταίς πόλεσι λειτουργοΰν- 
τος δρόμου έγκειται έν τή διανθίζει δευτέρου τμήμα
τος οδών, χάριν ταχείας συγκοινωνίας έπί μεγάλων 
άποστάσεων. Τοΰτο γίνεται εϊτε δι’ ύπογείων συριγ
γών, είτε όιά γεφυρών άνωθεν τής πόλεως. ’Επ’ αύ
τών δύνανται νά τρέχωσιν άδιαλείπτως οχήματα, 
λαμβάνοντα τήν δύναμιν τής κινήσεως έκ κεντρικού 
τίνος τόπου. Τάς λεπτομέρειας περί τοΰ έν Βιέννη 
δυναμένου νά γείνη ηλεκτρικού σιδηροδρόμου πραγ
ματεύονται αί γερμανικαί έφημερίδες, άναφέρουσαι 
άμα καί τάς πρός τοΰτο δαπάνας.

— Έν βραχεί χρόνω θά περατωθή ό άπό τής 
Κασπίας είς Τεχεράνην σιδηρόδρομος, μέλλων νά 
διευκολύνη τό παγκόσμιον έμπόριον καί τήν συγκοι
νωνίαν τών λαών. Γάλλοι μηχανικοί, είς τήν περ
σικήν πόλιν Ρέστ άπελθόντες, άνέλαβον τό έργον 
τούτο. Ούδεμία αμφιβολία περί τής μεγάλης στρα
τηγικής, πολιτικής καί έμπορικής σπουδαιότητος 
τής γραμμής ταύτης. Μετά τήν σύνδεσιν τού Βατοΰμ 
καί Βακοΰ, ή Εύρώπη ήδη κατ’ εύθεΐαν θά συνδέη- 
ται μετά τής Κασπίας θαλάσσης, μεσολζβοΰντος 
μόνον τοΰ Εύξείνου πόντου. ’Αλλά μετά τινα έτη καί 
ένταύθα θά γείνη μεταβολή, διότι ρώσσοι μηχανικοί 
θ’ άναλάβωσι τήν προέκτασιν τής γραμμής Βλαδι- 
καυκάσου καί τότε άπό τής Εύρώπης θά μεταβαί- 
νωμεν κατ’ εύθεΐαν είς τήν Κασπίαν δι’ άδιακο'που 
σιδηροδρόμου. Τά καθ’ έκαστα δέ τής μνημονευ- 
θείσης άπό Κασπίας είς Τεχεράνην γραμμής έδημο- 
σιεύθησαν ήδη έν εύρωπαϊκαΐς έφημερίσι.

τάς τοΰ Νίγρου έκβολάς, όθεν άπήλθεν είς Λαγός.
— Τή έν Πετρουπόλει γεωγραφική εταιρεία ήγ- 

γέλθη ότι κατ’ ειδήσεις της 1 6 Ίανουαρίου αί παρα
τηρήσεις τοΰ παρά τόν πόλον Ρωσσικοΰ σταθμού γίνον
ται καί προβαίνουσι κανονικώς. Ό κατώτατος βα
θμός τοΰ ψύχους είνε 48,7 Κελσίου, Πάντες ύγιαί- 
νουσι.

— Αί έν Τροία άνασκαφαί τοΰ Σλίμαν άπεπερατώ- 
θησαν. Οί αρχαιολόγοι Χούμαν καί Βών άπήλθον είς 
Άλεξανδρέτταν, κατευθυνόμενοι είς Πέργαμον, ίνα έ- 
ξακολουθήσωσι τάς αύτόθι έρεύνας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
μελών τοΰ Δ. Ε. Μ.Έκ τών νεωστί έκλεχθέντων

Συμβουλίου παρητήθη άρτίως καί ό κ. Θ. Χριστοφο- 
ρίδης, ένεκα λόγων ύγιείας. Διά τής παραιτήσεως 
ταύτης χηρεύουσι νΰν δύο έδραι έν τφ Έθνικώ Συμ- 
βουλίφ, αίτινες νομίζομεν ότι δέον νά συμπληρωθώ- 
σιν άνευ άναβολής. Ή σοβαρότης τών ένεστωσών πε
ριστάσεων καί τών ύπό μελέτην ζητημάτων άπαι- 
τεΐ άναμφιβόλως τήν έπί τώ αύτώ συγκέντρωσιν 
πλειόνων ικανοτήτων έκ τών ήμετέρων διαπρεπών 
ομογενών άφοΰ δέ πολλαί διακεκριμένα', ικανότητες 
ένεκα τοιώνδε ή τοιώνδε λόγων άπέχουσι τών έν τώ 
Οικουμενικό» Πατριαρχείω κοινών έργασιών, όφείλο
μεν τούλάχιστον νά τηρώμεν άρτιμελές τό Εθνικόν 
Συμβούλων φροντίζοντες όπως ώς τάχιστα άναπλη- 
ρώμεν τούς όπωςδήποτε άποχωροΰντας έξ αύτοΰ. 

— Περί τών τής ’Αφρικής Γάλλων έρευνητών 
Παύλου Σολεγέ καί Βρεμονδου ήλθον ειδήσεις έκ
Σχόας. Ό μέν Σολεγέ παρά τοΰ βασιλέως Μενελίκ 
έλαβεν εύρυτάτην γήν καί τό δικαίωμα κατασκευής 
στενού σιδηροδρόμου μεταξύ Σχόας καί Όβόη. Ό δέ 
Βρεμόνδος άγγέλλει ότι ό τής Ά βυσσινιάς αύτοκρά-

Κατ’ άπόφασιν τοΰ Αύτοκρ. Υπουργείου τής δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως οί μέλλοντες τοΰ λοιπού ίδρΰ- 
σαι σχολεΐόν τι είτε δημόσιον, είτε ιδιωτικόν, Οθω
μανοί όντες ύπήκοοι ή καί άλλοδαποί, όφείλουσι νά 
λαμβάνωσι προηγουμένως ειδικήν έπί τούτω άδειαν 
χορηγουμένη,ν έν μέν τή πρωτευούση παρά τοΰ ύπουρ- 
γείου, έν δέ ταϊς έπαρχίαις παρά τών γενικών διοι
κητών ή τών διευθυντών τής έκπαιδεύσεως· τών 
τοιούτων σχολείων οί διδάσκαλοι όφείλουσιν είναι έ- 
φωδιασμένοι διά διπλώματος έπικεκυρωμένου ύπό 
τοΰ ύπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ή παρά 
τών έν ταϊς έπαρχίαις αρμοδίων άρχών, έπίσης δέ 
καί τά προγράμματα αύτών δέον νά έπικυρώνται προ
ηγουμένως κατά τόν αύτόν τρόπον, ίνα μή περιέχω- 
σί τι άντ&βαϊνον πρός τε τήν δημοσίαν ηθικήν καί 
πρός τά καθεστώτα. 'Οσάκις δέ αί άνωτέρω διατά
ξεις μή έκτελώνται άκριβώς, ή σύστασις τών νέων 
σχολείων θέλει άπαγορεύεσθαι. Τά νέα ταΰτα μέτρα 
άνηγγέλθησαν ύπό τής Αύτοκρ. Κυβερνήσεως δι’ έγ- 
κυκλίου πρός τούς νομάρχας τοΰ Κράτους, έντελλο- 
μένους ίνα κοινοποιήσωσι ταΰτα ταϊς τε ύποδεεστέ- 
ραις άρχαϊς καί τοϊς κατοίκοις.

’ Εχομεν ύπ’ όψει τεύχος έκ 56 σελίδων άπαρ- 
τιζομενον καί έν Θεσσαλονίκη έκδοθέν ύπό τήν έπι
γραφήν Καλλινίκου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
Ποιααντορική ’Επιστολή επι τή χυριακή της ’Ορθο
δοξίας. Ό εύπαίδευτος μητροπολίτης, έν άλγει ψυ

χής βλέπων ότι τό ποίμνιον αύτοΰ καί τά συνορεύ- 
οντα τή ιδία έπαρχία άπειλοΰνται ύπό παντοίων 
κινδύνων παρά τών ποικίλου φυράματος προσηλυ- 
τιστών, έ'γνω, ώς καλός ποιμήν, έγεϊραι τήν φωνήν 
αύτοΰ έν μέσω τών άπειλουμένων προβάτων, ύπο- 
δεϊξαι αύτοίς τούς κινδύνους, κκί στήσαι πρό αύτών 
τόν λάμποντκ φάρον τής ύγιαινούσης διδασκαλίας 
ίνα ύπ’ αύτοΰ φωτιζόμενα όδηγώνται είς νομάς σω
τηρίους καϊ μή άποπλανώνται ύπό τών διωκτών 
τοΰ ιερού αύτών δόγματος. Ή ποιμαντορική έπιστο
λή τοΰ παν. μητροπολίτου άναλύει τάς δοξασίας τοΰ 
παπισμού, τοΰ προτεσταντισμού καί τοΰ βουλγαρικού 
φυλετισμού, έ'τι δέ καί τόν πολύκροτον λόγον τοΰ Έ- 
ξάρχου, συγκρίνουσα δ’ έν άντιθέσει τάς κακοδοξίας 
αύτών πρός τάς ύγιεϊς τής ορθοδοξίας άρχάς, παρέχει 
τοϊς ποιμαινομένοις άσφαλέστατον άντίδοτον κατά 
τών πολυειδών δηλητηριωδών εισηγήσεων. Περιττόν 
ήγούμεθα παραθεϊναι ένταύθα περι'ληψιν τοΰ περιεχο
μένου τής Ποιμαντορικής 'Επιστολής^ άρκούμεθα δέ 
λέγοντες ότι έν αύτή περιέχεται έν κεφαλαίω και έκ- 
τίθεται μετ’ εύφραδείας καί βζθείας γνώσεως τών 
γραφών καί τής ιστορίας τών συγχρόνων ζητημάτων 
όλη ή διδασκαλία τής «μιας, αγίας, καθολικής καί 
άποστολικής Εκκλησίας» καί τά θεμελιώδη θεσπί
σματα τών Οικουμενικών Συνόδων.

Μίαν καί μόνην παρατήρησιν τολμώμεν ν’ άπευθύ- 
νωμεν τώ σεβασμίω συντάκτη τής έπιστολής. Τοι- 
αΰται ποιμαντορικαί έπιστολαί, άπευθυνόμεναι κυ
ρίως πρός αύτό καί μόνον τό ποίμνιον, μάλλον ,δέ 
προς τάς άμορφώτους τάξεις τοΰ λαού, τάς μάλι
στα έπιρρεπεΐς είς άποπλαντ,σεις, δέον νά ώσι, νομί
ζομεν, γεγραμμέναι έν τή λαλουμένη ύπό τοΰ λαού 
γλώσση καί ούχί έν τή ύψηλοτέρα, ήτις έστί σχεδόν 
άκατάληπτος ή τούλάχιστον δυσκατάληπτος τοϊς 
πολλοΐς. Σκοπός τών τοιούτων ^πιστολών έστι βε
βαίως ούχί ή έπίδειξις δεινότητας καλάμου ή γνώ
σεων, άλλ’ ή ωφέλεια καί ή σωτηρία τών άπλου- 
στέοων, ό σκοπός δ’ ουτος άτελώς έπιτυγχάνεται 
όπόταν οί άπλούστεροι μή έννοώσιν έπαρκώς τήν 
γλώσσαν ή χρήται ό πρός τούτους άποτεινόμενος, 
καί μάλιστα προκειμένου περί άναγνώσεως καί μελέ
της έπιστολής τοσούτφ μακράς. Ούχ ήττον πολλών 
έπαίνων έστιν άξιος ό λόγιος ιεράρχης έπί τή φιλο- 
πονίκ αύτοΰ καί τή πατρική μερίμνη, ήν καταβάλλει 
μετά ζήλου ύπέρ τοΰ ποιμνίου αύτοΰ- φρονούμεν δ’ ότι 
ή έκ τής ποιμαντορικής έπιστολής ωφέλεια θά ήτο ά- 
σφαλεστέρα έάν νέα τις αύτής έκδοσις είς τήν άπλου- 
στάτην καθωμιλη,μένην γλώσσαν έφιλοπονεϊτο ύπό 
τοΰ σεβασμίου αύτής συντάκτου.

Παρά τώ Ύπουργείφ τοΰ Εμπορίου καί τής 
Γεωργίας έν Κωνσταντινουπόλει ήρξατο άνεγειρομένή 
σχολή Γεωργική καί δασονομική, ήτις σκοπίμως διορ- 
γανουμένη προώρισται νά παράσχη μεγάλας ώφελείας 
εις τε τήν γεωργίαν καί είς τούς έν αύτή έκπαιδευθη- 

σομένους νέους.
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Άναγνώσταί τινες τοϋ Κόσμου έγραψαν ήριΐν πα- 
ρακαλοΰντες δπως ^ημ.οσιεύσωμ,εν τό Γαλλικόν πρω
τότυπον τοΰ ποιήυ.ατος To ραγέν δοχείον ούτινος 
τρεις μεταφράσεις έίημοσιεύσαμεν έν τω ΛΑ', τεύχει 
(σελ. 502.) Τό ποιημ.άτιον τοϋτο εχει ώς έξης :

JuE VASE BRISE.
PAR 

SULLY-PRUD’HOMME.

Le case ou meurt cette cerceine, 
D un coup cl'eventail fut fele ;
Le coup dut leffleurer a peine, 
Aucun bruit ne I'a recele.

Mais la legere meurtrissure, 
Mordant le cristcd chaque jour, 
D une marche invisible et sure 
En a fait lentement le tour.

Son eau pure a fui goutte a goutte, 
Le sue, des fleurs s’est epuise ;
Personne encore ne sen doute, 
N’y touches pas, il est brise.

Ainsi parfois lamain qn’on aime, 
Effleurant le coeur, le meurtrit !
Puis le coeur se fend de lui meme, 
La fleur de notre amour perit !

Encore intact aux yeux du monde, 
Il sent croitre et pleurer tout bas 
Sa blessure fine et profonde...
Il est brise... n’y touches pas !...

-----·?*->-----

Ό Ί'αράς.
Μικρός ψαράς 

μετάχαράς 
τ’ άγκίστρι τον δοΛόνει, 
.■τον κεντά καί άγχυΛόνει 

’σαν βεΛόνι.

Καί την ορμιά 
τινάζει μιά 

κέ άρχιζε c τό τραγούδι :
—«.Πως σε πιάνει τό ΛουΛούδι, 

υδιαβοΛούδι!

» ΓαρουφαΛιά, 
γΛυκά φιΛιά, 

υγαρούφαΛα γεμάτη, 
υγύρνα δίες με δά κομμάτι, 

«μαύρο ’μμάτιν.—

Κι’ άπ’ τά ’ψηΛά 
χαμογεΛά 

νιά κόρη ’σάν φεγγάρι, 
όΛη ομορφιά καί χάρι 

και καμάρι.

Κέ αυτός βουβά 
βουβά τραδα.· 

ψαράκι άνεβάζεί" 
βΙέ πει ’στά ψηΛά, τ’ αρπάζει 

καί οΰρΛιάζει.

— «.'Ωχ ! ωχ! φωτιά 
«τσιμπιματιά!

νανάθεμα!. . . σκορπίδι! « . . . 
και κυΛχέται ’στο σανίδι

’σάν τό φίδι.

Μακρνά, ψαρά, 
άπ’ τη ζηρά !

τό μάτι σε σκοτόνει·
τί σκορπίδι, τί δρακόνι.... 

άΛΛοι πόνοι !
Απόδημός.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ
τφ πολυκλαϋστφ Ιατρώ

ΙΩΑΝΝΗ. ΜΑΥΡΙΚΩι.

‘ Α! . ά ! . που σπεύδετε ; στήτε ! . στήτε ! . 
τινα ’ς τάς χεϊρας, άνδρες, κρατείτε ;

Πρός τί ό ήχος τόσων κωδώνων· 
τίς ή αιτία τοσούτων πόνων ;

Πρός τί τό πένθος κ’ ή ψαΛμωδία 
τίνος, είπήτε, είν’ ή κηδεία ;

Σιγάτε κώδωνες! μή ηχήτε
έντός τών σπΛάγχνων μου!... μή χωρήτε !

Θεέ μου φρίσσω, ω άνδρες, στήτε !
κάτω τό φέρετρον, μή χωρήτε !

Νά θεωρήσω αυτό τό πτώμα, 
τό άδγεσίθυμον στήτ’ ακόμα !... .

Ώ ! ώ ! φρυάττω· πΛήν τινα βΛέπω !
τίνος κυπάρισσον μαύρην δρέπω ■’

Τής ανθρωπότητας είναι φίΛος
γΛυκύς, επίκουρος καί αίμύ.Ιος.

Ί.Ιιγγιώ, φευ ! καί όΛη φρίσσω ! 
φρικώδης θέα ! όπια’ όπίσω !... .

'Αχ ! τόν κοινόν μας άγετε φί.Ιον
είς τό τοΰ τάφον φρικώδες ν,οί.Ιον ;

Ώ Ίπποκράτα, ανάστα, πΛέον 
νά άπομάζης τό δακρνχέον

ομμα τών φίΛων Σου ! !. . μή κοιμάσαι ! !. .
είς ποιας χώρας άρα πΛανάσαι!... .

Ευσεβέοντα,ς χερσοβίους- συ δέ φράζεο άμμιν 
Τών δε Λόγων ασαφών έννοιαν τίς ποτ’ άν εϊη, 
Όφρα κε νωϊτέρησιν ένί φρεσί πάγχν βάΛωμεν 
Σοίο άπό γΛώττης γΛυκερήν ανδήν άτρεκή τε 
'Ερμηνείαν· μνημοσύνη δ’ άμμες χάριτος σής 
Σεΰ χάριν όρμειάς βυθόν ίχίυόεντα βαΛοΰμεν, 
Πρώτον δειπνον σής γαστρός τραφερόν κομιεϋντες.

Β'.
Γερμανός Λεάνδρφ.

Χρυσονν ’ΑσφαΛίωνι ποτ’ ίχθνν τενξεν όνειρος, 
νϋν δ’ υπαρ αν ήμίν πόντου έδωκε βυθός, 

φέρτερα καί χρυσόν δωρήματ’ έόντα Λεάνδρου 
δείπνα ματεύουσιν ΠευκοΛιμήνι πάρα.

Γ'.
Άφθονίδη Γερμανώ ’Ιωάννη τε Λέανδρος 

ΤανταΛίδη χαίρειν οίσι φίΛοις έτάροις.

ΤΙμήν άγρευτήρε πεφήνατον έθ,οχ’ άρίστω 
ούκ όναρ άΛΛά υπαρ ΧάΛκη έν ήγαθέη.

Ούκέτι έκ φήμης, φί.Ιοι, ήδίστης δ’ άπό πείρης 
κήρυς ύμετέρης έσσομαι ίδμοσύνης.

Καί χρυσόν γάρ έμοιγε ύπέρτερα, η φάτε, δώρα 
είσιδόμην, νεαΛείς ίχθύας έν Λοπάδι.

Τών κεκορημένος οντίμιαν πόσιν, άΛΛά γε ποΛΛάς, 
είνεκ’ άγρεντήρων ε’υτυχίης έπιον.

Χαίρετέ μοι άΛιήες άμείνονες ΆσφαΛίωνος, 
καί γε τύχοιτε 'ύπαρ, τώνπερ έκείνος όναρ.

Δ'.
ΤανταΛίδης ’Ιωάννης ’Αρβανιτάκη Λεάνδρω.

Ήδ’ άΛιεΰσι μόνη σοφίη, μικρού άντί δέΛητος 
Ίχθυάαν πόντω δηρόν έν άτρυγέτω.

Νΰν δ’ έπίχέρσου άγρη έρατή επίγραμμα Λεάνδρου· 
Καί δέ.Ιεαρ τί; διπΛοΰν, ιχθύες ήδ’ έπεα.

Ε'·
Ήυν ΤανταΛίδην χαίρειν προσέειπε Λέανδρος.

ΆσφαΛίων μέν όναρ χρύσειον άνέσπασεν ίχθύν, 
είν' άΛί μηρίνθω μηκεδανη μογέων.

Αύτάρ έγών υπαρ, όρμειάς άτερ ήδ" άμογητί, 
δί (ύ)στι(υ^χα έζ γράψας χρύσεον έ.ΙΛοπ’ έχω.

Άτρεκέως δέ φάναι, ποΛύ καί χρυσοΰ γε άρείω 
τετράδ’ έχω έπέων, σής γόνον ευφυίης.

~Η κεν κήρ φθιμένοιο τεοϋ μήτρωος ίάνθη, 
είγε άδεΛφιδέουχρύσε' άκουσεν έπη.

Ζώοις ε'ντυχέων ποΛέας, φίΛε, είς ενιαυτούς, 
άγΛαέη γενεής χάρμα τ’ έων έτάροις.

ΣΤ'
(Ώς έκ τών δωροφορήθέντων ιχθύων) 

ΚηΛητήρων Σειρήνων πάρος έΛκε βυθόν δε 
’Ωδή ναυσιπόρους ονατα θεΛγομένους· 

ΜουσοπόΛοιο έπεσσι δέ νΰν ύγρής άπό πάτρης 
"ΕΛκει ΧαΛκίτις πΛήθεα ποντιαδών.

Ού γάρ π.Ιάνου έδωδής άμμες έρωτι φίΛον τε 
Πυθμένα καΛΛίπομεν χ’ ύδατόεντα βίον,

Ώ ΧάΛκη, ρήζον Λυγμώδεις θρήνους !
Τους εύθαΛείς σου ευώδεις κρίνους 

ό Λίψ τοϋ Χάρωνος τούς άρπάζει 
κ’ ένώ συ σπαίρεις, αυτός καγχάζει- 

καγχάζει γέΛωτα άγριμαίον, 
βΛέπων τό ομμα σου δακρνχέον.

Κ’ ένώ τό έαρ σ’ αρωματίζει 
ωμώς σου τ’ άνθη αυτός θερίζει.

’Ηχείτε κώδωνες φρικαΛέοι!
σήμερον όΛη ή ΧάΛκη κΛαίει!

Μαυρϊκε !... . φίΛων δάκρυα τώρα, 
είναι τά μόνα ύστατα δώρα,

άπερ τόν τύμβον σου θά στοΛίζουν 
ένώ αί ανραι θά κΛαυθμηρίζουν.

Ώ άναπαύθητι έν ειρήνη 
άνερ ποΛύτιμε ! ή γαΛήνη

’ς τήν γήν σου είθε αεί νά θά.Ι.ίη, 
ένώ χειρ φίΛη ρόδα θά βάΛΛη.

' Ω αναπαύσου έν ηρεμία, 
Κ' έστω ή μνήμη σου αιώνια !

Έν Μ. PivfAXTt τ-g 7 Μαΐου 1883.
ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.

Άλεευτεζά παχγνια.
Τά επόμενα επιγράμματα, καίτοι ιδιωτικόν φεροντα 

χαρακτήρα, έκρίναμεν δημοσιεύσιμα, ώ; μαρτυροΰντα ότι 
και εν παικτοΐς οίον τ’ έστι τοίς άγαθοϊς τεχνίταις τοΰ 
λόγου ποιήσαί τι καλόι και λόγου άξιον. Ή σύνταξις 
των επιγραμμάτων τούτων σχίσιν εχει πρός αλιευτικήν 
εκδρομήν περί τά παράλια τή; νήσου Χάλκης ποιηθεϊσαν 
δπό δύο τών έν αύτοϊς άναφερομένων προσώπων, πρός τήν 
άνάγνωσιν τών 'Α λ ι έ ω ν τοΰ Θεοκρίτου, προς δυσκολίας 
τινάς άπαντώσας έν τφ ποιήματι τούτφ, ών τήν ερμη
νείαν οΐ δύο έρασιτέχναι άλιε'ς έξητήσαντο παρά τοΰ φί
λου καθηγητοΰ κ. Λεάνδρου Άρδανιτάκη δι’ αναφοράς 
αύτών διατυπουμένης έν τφ Αζ. τών έπιγραμμάτων, καί 
πρός άγρευθέντας ιχθύς δωροφορηθε'ντας τφ διακεκριμένφ 
έπιγραμματοποιφ καί ερμηνευτή τών 'Ελλήνων ποιητών. 
Τών έπιγραμμάτων τούτων τά μέν A'. Β'. και ΣΤ', 
έποιήθησαν ΰπό τοΰ έρασιτέχνου καί δεξιωτάτου άλιέως 
καί ποιητοΰ πανοσ. άργιμανδρίτου κ. Γερμανού ΆφΟο 
νίδου, τά δέ Γ’. καί Ε'. ΰπό τοϋ κ. Λεάνδρου Άρβανι- 
τάκη· τούτοις δέ παρατίθεται, ά'νευ ποιητικής άξιώσεως, 
άλλά λόγφ μόνης τής ιστορικής αύτών συναφείας καί 
τό Α'. ποιηθέν ΰπό τοΰ συναλιεύσαντος I. Δ. Τ.

Α'.
'Ιαγκος Γερμανός τ’ έκ.Ιιπαρέουσι Λέανδρον. 

’Ιχθύος άγρευτήρε Θεοκρίτου άρτι τυχόντε 
Ήδίστοις έπεσιν, τόν δ’ ώμόσαμεν μέγαν ορκον, 
*Ημήν μηκέτ’ έπ’ άγραν ύπέρ πε.Ιάγονς πόδα θείναι, 
Πριν γε μαθειν όσα δαιμόνιος ψά.Ιεν sic Ά.άήας. 
ΆΛΛά έ,είνα τάδ’ άμβ.Ιυτέροις ήμίν περ έονσιν.
Οίκτείροις έτάρονς, φί.Ιε, μηδ’ έάσειας άπρακτειν 
’Ι.Ι.Ιώπτοντας μακρόν όσον χρόνον ύγρά κέ.Ιενθα, 
Τηκομένους τε πόθω ά.ίιείης, ιερόν όρκον
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Οϋ(ί' άρετα κει'νοιν άΜήοιν ιύμοσύνρ τε 
ΕΙ^,αντεη, νεα.Ιεϊ/: κείμεθα εν Aonadr

Ά-LV ίς δαίτα Άεάνόρω άΜντες εκοντί πάρεΰμεν, 
Τυμβίου ήόίστου τενζόριενοι τάχ’ έπους.

Σύλλογος τών σιωπηρών·
Περί τά τέλη τοΰ ΙΖ'. αιώνας συνέστη έν Αονδίνφ 

σύλλογος τής σιωπής, ού ό κανονισμός έπέβαλλεν εις 
τά μέλη αύτοΰ τό καθήκον τοΰ μηδέποτε λέγειν ούδέ 
γρύ. Ό πρόεδρος τοΰ συλλόγου ήν κωφάλαλος, ούτος 
8ε καί πάντες οί λοιποί εταίροι ώμίλουν μο'νον 8ιχ 
νευμάτων, άλλά καί ή μηχανική αύτη εύγλωττία 
έπετρε'πετο σπανιότατα καί έν σπουδαίαις μόνον πέ
ναν περιστάσεσιν. Μετά τήν διάσημον μάχην τοΰ 
Χοχστάτ, μέλος τι παρασυρθέν έζ ενθουσιασμού, έ- 
τόλμησε ν’ άναγγείλη 8ιχ ζώσης φωνής τήν είδησιν 
τής νίκης. Πάραυτα τό μέλος τοΰτο διεγράφη έκ 
τοΰ μητρώου τοΰ συλλόγου παμψηφεί.

* *

‘Υπόδειγμα Ακεραιότητας.
Τό επόμενον ύπόδειγμ,α ακεραιότητας προσώπου 

φίλου καί γνωστού τή καθ’ήμάς κοινωνία ασμένως ά 
ναδημοσιεύομεν έκ τής έν Σύρω έφημερίδος Πανόπης, 
καθόσον φρονοΰμεν ότι, όσω σπανιότεροι οί τοιοΰτοι 
χαρακτήρες άποβαίνουσι, τοσούτω μάλλον ή εύρυτέρα 
δημοσίευσις τοιούτων ύποδειγμάτων καθίσταται 8ι8χ- 
κτική καί λυσιτελής. ’Ιδού ή άφήγησις τής Πανόπης.

«Ό κ. Μιχαήλ Άξελός, γενικός πρόξενος τής 
Τουρκίας ένταΰθα, έκ φιλανθρώπου προνοίας πρός βελ- 
τίωσιν τής τύχης τών υπηρετριών του, συνείθιζε νά 
τοποθετή πάντοτε ασφαλώς τούς μ-ισθούς αύτών, αΐ- 
τινες, έπί πολλά έτη μένουσαι έν τή ύπηρεσία του 
καί πατρικώς παρ’ αύτοΰ κηδεμονευόμενα»., κατώρ- 
θουν νά σχηματίζωσιν έν ποσόν πρός άποκατάστασίν 
των. Άπό τής έκδόσεως τών λαχειοφόρων μετοχών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τάς οικονομίας τών υπηρε
τριών του ό κ. Άςελός έτοποθέτει εις τοιαύτας μετο- 
φάς. ’Εν τή τελευταία κληρώσει έλαβε τηλεγράφημα 
τών κλητήρων τής Εθνικής Τραπέζης, δι’ ού τώ συ
νέχαιραν διά τόν κληρωθέντα αριθμόν του 103,595 
ώς λαχόντα τό ποσόν τών 70 000 φράγκων. Ό κ. 
Άξελός έν τή έξελέγει τών αριθμών αύτοΰ εύοεν δτι 
ό εύνοηθείς ύπό τής τύχης αριθμός άνήκεν εις τήν ύ- 
πηρέτριάν του Ελένην Πατεράκη, ήν καί πάραυτα κα- 
λέσας τή άνεκοίνωσε τήν μεταβολήν τής τύχης 

της, διότι ή πτωχή νέα δικαίως έμπιστευομένη τόν 
κύριόν της ούτε έζήτησεν ούτε ήξευρε τούς αριθμούς 
τών μετοχών της.

»’ΐδού λοιπόν, δτι ό πειρασμός δέν είναι πάντοτε 
πανίσχυρος, καί ύπάρχουσι χρηστοί χαρακτήρες ανε
πίδεκτοι τής σαγήνης του. Έκ τοΰ προκειμένου λα
χείου έρρευσε χρυσός διά τήν πτωχήν 'Ελένην, έκ δέ 
τοΰ χαρακτήρας τοΰ κ. Άλεξοΰ νέον έδόθη παράδειγ
μα τιμιότητας».

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Δόσεις τών έν τφ ΔΕ'. τεόχει προβλημάτων.
Άρ. 273. ΑΙΝΙΓΜΑ.----Ανάφη.
Άρ. 27ί. ετερον.—Ζάκχαρις.
Άρ. 275. ετερον.—ΕΙεϋκος.
Άρ. 276. Charade.—Lisbonne.
Άρ. 277. » —Orage.
Άρ. 278. γρίφος.—Μεταξύ ευτυχημάτων 

χαΐ δυστυχημάτων υπάρχει αμοιβή τις 
έξισάξουσα. ταΰτα.

ΑΥΤΑΙ
Έν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι. — Ελένη Γ. Έλευ- 

θεριάδου (268). — ’Ιουλία Α. Ζερβουδάκη (267.68,69).— 
Α.Κούσκουρας (268, 69, 73, 74,75). — Βιργινία Π.Εΰαγ- 
γελίδου (272) —Δέσποινα Άσχεπίδου (297, 9.8. 99).— 
I. Α. Κυριακίδης (267, 68. 69). — Σ. Α. Χουδαβερδό- 
γλους (267, 68) —-Πέτρος Σάρδης (269).—
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Κ. Βλαχόπουλο;, ίμμέτρως, (268, 69).—

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 2 99.—ΑΙΝΙΓΜΑ.
’Επαρχίαν έν Έλλάδι μέ εύρίσκεις, αν προσέχης.
"Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, εις τήν κεφαλήν σου μ’ εχεις.

ΑΡ 280.—ΕΤΕΡΟΝ.
Νήσος έν τή Μεσογείφ. "Αν τήν πρώτην μου άφήσω, 
θά σέ βλάψω· πρόσεχε μή σέ έγγίσω.

ΑΡ. 281. —ΕΤΕΡΟΝ.
’Αποστρέφεσαι τδ δλον αν τήν πρόθεσιν άα>ήσης, 
Στρατηγόν τής Άχαίας ένδοξον θά άπαντήσης.
Έξ αύτοΰ δέ άν εν ά'λφα έσκεμμένως αποβολής, 
Τό κατάλοιπόν μου σώμα εις τό στόμα σου θά βάλης.

ΑΡ. 282. —ΕΤΕΡΟΝ.
"Αν τό πρώτον μου άκούεις, νά, σοι λέγω τδ λοιπόν. 
"Ηχούσες; ολίγον σκέψαι, καί τήν λύσιν δός λοιπόν.

Μ. Τ.

’ir Σκοπειοις. Α. Γ. Τ.


