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ΦΙΑΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ1

Τοιαΰτα τά ιστορία,—'LAjxJ άστρολά-
βιον,— στοιχεΐον, — κλίμα,— 
ίππιατρός, — δραχμή,— jLoj οηνάριον,—
jji.Uo σάπων, — jyis κανών, — ^3 κάλαμος,— 

μουσική, — νόμος, αρχική έννοια Ά- 
ραβιστί έν ώ σήμερον έν τή ’Οθωμανική τό ναμους 
μετέπεσεν εις τήν σηαασίαν τοϋ τιμή, ύποληψις 
έπίσης τά Περσο-Έλληνικά, διφθέρα—β
παράδεισος,—γύψος κτλ. Αυται αί κατά τόν 
8°’ καί 9°' αιώνα πρό πάντων έν τή ’Αραβική καί 
διά τής ’Αραβικής έν τή ’Οθωμανική είσαχθεϊσαι 
λέςεις πρέπει νά διακρίνοινται έκείνων τάς οποίας 
κατά πολύ νεωτέρους χρόνους προσεκτήσατο ή ’Ο
θωμανική άπ’ εύθείας, καί έκ τών οποίων άπο- 
κλειστικώς, πλήν τινων ύλιγίστων εξαιρέσεων έπο- 
ρίσθημεν τά έν τφ κειμένφ άναφερόμενα παρα
δείγματα.
Όπερ άγνοοϋμεν τίνος ενεκεν ό Γάλλος μεταφρα
στής έτυμολογεΐ έκ τοϋ Ίτ. orca.
Κατά τό .Λεχδζέ έκ τοϋ elx σήπο
μαι, μαραίνομαι, άλλά ή λέξις άπαντα έν Πτω- 
χοπροδρόμω κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΒου αίώνος. 
«Καί παλαμιδοκόματα καί τζίρους καί σκουμ
πριά».

Περσικάς ευρηνται εν τοΐς Άραβο-Περσικοϊς Λεξικοΐς·1, 
αλλά μονον τάς παρά τών ’Οθωμανών μεταγενεστέ
ρους παραδεκτάς γενομένας καί έκ τούτων πάλιν τάς 
κυριωτέρας τών έν τώ Αεχόΐ,έ άναγεγραμμένων.

iU** '^r] ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ύπό τής Α.Υ. 
τον Αχμετ-Βεφικ-Παςα. ’Er Κωτσταντινουπό- 
Λει 4293 έτος έγ. — 2 τόμ. εις 8°' Σε.1. 4293.

JUI ^lh-5 J juu! ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
"και ΠΛΑΣΊΊΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι Γραμ
ματική τής Τουρκικής ’Οθωμανικής γ.Ιώσσης ύπό 
τον ΜονΑΛά Αβδουρραχμαν-Εφεχτη. ‘Er Κων- 
σταντινουπό.ίει 1300 έτος έγ. — 1 τόμ. εις 4°’ 
ΣεΑ. 18ί.

SJ j ιί!^· ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΑΪΚΟΝ 
U ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ύπό του Σειχ-Σου- 

aEimax-Εφεντη τοϋ Βοχαρείου. ’Er· Κων]πόΛει 
1298 ετ. έγ.— 1 τόμ. εις 8™ Σε.1. 320. 1

Καιταΰτα μέν παρεκβατικώτερον, συνετιζόμενοι δέ 
έκ τοϋ παραδείγματος έπανέλθωμεν οθεν έξέβημεν και 
περιορισθώμεν πρός τό παρόν εις άπλάς καί τοΐς πάσι 
προφανείς έσομε'νας λεκτικάς συνταυτίσεις, όπως 
βαθμηδόν έκ τών γνωστών καί όριολογουμένων άρχό- 
μενοι φθάσωμεν εις τά άπωτέρω. Πρός περισσοτέραν 
δέ συντομίαν, διαιροϋντες τάς λέξεις2 * καθ’ ύλην άρ- 
κούμεθα εις απλήν καταγραφήν προσυπομιμνήσκοντες 
δτι αΰτη δέν συμπεριλαμβάνει τάς Έλληνικάς λέ
ξεις, αΐτινες αετατραπεϊσαι προηγουμένως εις Άραβο-

1 *1δε τεύχος ΛΗ'.
2 Έκκλησιαστικαί τινες λέξεις οίον ; αφορόζ, άγια

σμα, παπάς, πασκάΓα, πατρίκ, όεσπότ, διά
κος, κιΛίσσα, μετρεποΛίτ, πίσκοπος, μεναστήρ 
κτλ. καίτοι παρά πάντων τών ’Οθωμανών έννο- 
ούμεναι καί καταγεγραμμέναι έν τώ Λεχδζέ δέν 
δύνανται όμως νά θεωρηθώσιν ώς άποτελοϋσαι 
μέρος τής Οθωμανικής μή ούσαι έν χρήσει είμή 
καθόσον άφορ£ άποκλειστικώς ειδικόν τινα κύ
κλον.—Ίσως εξαιρετέα τά γιονρτον (εορτή) και 
παναήρ (πανήγυρις).

2

3

•Ονόματα Ιχθύων, ένυδρων κτλ.

(πίτας—ν. ήτος) — *1, Ji (ατερη'α—α,ήιρίνα 
—(/αγ·ταπότ=όκταπο’δι)—^ισΛομ- 
πιτ=σκορπίδι)—(ονσκονμρον=αχ.0Όρ.ζρί)— 

(/υζμαμιτ=σμαρίδα)—(’αστακός)— 
j.; lx-Ι (ιστανριτ=σταυρίδι)—IK:jjvj (στρογγύ.ΐα) 
— J*"l (ιστριΆα=στρείδια) —I (όρκυνοςJ2 
— . jX' ρΑρεα=γυλάρια)—(παγούρια—πά- 
γουρος)—Ά'Χ' ('παΑαμουτ=παλα.[/.ύδα, πυλαμίς)—

(πισι=ψησί, ψήσσα) — ^πΐΓ«ς=πίννα) —
(τιρχός=τριγιός) — ('τσΐρος=·/.τ,ρ'ς, 

κι??^ι 'ό απλώς ξηρός)®—jL. ('γαΓΪ=χάνος)— 
(2γαμσι=χαμψία, καψία) — (σουπιά—σηπία)
— (σωΑήτες)—(σουγγέρ=σγογγίρι) —
ΑΑ (σιταρϊ.τ=σιναγρίδα)—^yLJli (^ά.Ιρανος)

78.
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— Ajyyj» (ταρχόνια— δρϊκόνι)— a\>JL· (τιρπάνα= 
δρεπάνα)—jlP )>α.7αμάρ=καλαμάρι)— jj:^ (χο~ 
Λιοι;)— Jli-Γ (ζεμ>«7=κέφαλος)—Α,·~ήί (Λαπϊτα=1:τ,· 
πίνα)—Jj_yJ CΛε6ρε»=\χ€ρχν.ι)—ββ (.h^lp—'Kw- 
φάρι, γομφάριον)—jy£jyJ (ΛυκουρΙνον )—α,λα (ρύ- 
iha)—(βάτον) κτλ. κτλ. Ιδού καί έτερα 
κατά τό Λεχάζε Γραικικά πρός έξακρίβωσιν τοΐς 
ίχθυολογοις : aLjJa—l (ισπ«>·η'ζ=μικρόν λαβράκι)— 
fL-jl καί jUjIj (βαρσάρ, βαρσάν=ε’.1ίε>ς μικρού 
δρακονιοϋ)—μήζ,Ι ()5αρ.έαμ=μεγάλος _y*;l£j σκαρ- 
μόι·=όμοιάζων τό μεζίτι)—)_^Λ (είδος χονδρού κε- 
φάλου, πατζος ό σιμός, ό πατζομύτης, όρ. Δουκάγ- 
γιον)—<Ci/Ή» (πιΛατερίνα—ειδνς κεφάλου όςυρρύγ- 
χου)—^y, (ειμσι=δπερ ϊσ. ούδέν έτερον ή τό

τριχιός, τριχίς)—a^jj>- (χοροσπίνα)— 
(κανποντ=εΙ<$ ■ κεφάλου κοντού)—β (κα- 

ρασέ=όμοιάζει τό σταυρίόι καί γίνεται έως είκοσι 
δράμια)—^PxJlj (Άα.ΛΓ0ί·=μήπως τό άρχ. κακώ
νυμος ;)—Uy ^ό7ια=είδος βατού) — jj'U (Λιπαρι 
=είδ. σκόιιβρου)—κκι (ρέρΛος, ρερ- 
Λανος—εί^ος μουρούνας) — (/5ο»χδς=μικρόν
σκουμβρί).7—Άλλά καί εκτός τοϋ Μεχόί,ε εύρήσεις 
τοιαϋτα ονόματα. Ούτω π. χ. ούχ εύρηται έν τώ 
Λεχάζε τό παρά Μαλλιάκα jyX= (σαΛαρόν) άττα- 
κεύΐ, σαλομός ιχθύς.

1 Πρόσθες (γιακαρός) «έκ τοΰ Γραικικοΰ ή έν 
«τή θαλάσση φωσφορική λάμψις ή παρακολουθοϋ- 
»σα τήν νύκτα τόν τρέχοντα ίχθύν». "Οπου πιθα- 
νώτατα ένυπάρχει σφάλμα τυπογραφικόν.

2 j-ypl ‘-■y1?· λ$ύ’=καρκΐνος τής θα
λάσσης κεντών καί δάκνων, ζαγανός—Ζαγανός εϊς 
τό Τουρκικόν=είδος ίέρακος, άφ’ ετέρου τό jll>- 
(Γσαζ«άζ)=κτυπώ, κεντώ. — Άδηλον έάν τό 
Μεχόζε ήθέλησε διά τής προμνηυονευομένης φρά- 
σεως άπλώς νά έξηγήση τήν θέςιν τσαγανός καί 
νά είπη ότι ύπάρχει καί έτέρα γραφή τό ζαγανός, 
ή νά ύποδείξη καί έτυμολογίαν τινα ε’ίτε έκ τοϋ 
ζαχαζός (δπερ αμφίβολον έάν ήναι Τουρκικόν) είτε 
έκ τοϋ τσακράκ, άπερ άμφότερα δυσπαράδεκτα.

3 Άναφέρων ταύτην τήν Ισπανικήν λέξιν άνεμνή- 
σθην δτι ό κ. Roux, δστις είχε διευθύνει τά παρά 
τήν Βαρκελόνην έν ’Ισπανία καί τά τοΰ Λαυρείου 
σκωριομεταλλεϊα, είχε δέ ένασχοληθή πολύ μέ τήν 
ψαρικήν, μ’ έβεβαίωσεν δτι ώς προς πάντα τ’ ά- 
φορώντα είς τήν αλιευτικήν εύρίσκει τις άκριβώς 
τά αύτά ονόματα είς τό Αίγαΐον καί καθ’ δλην 
τήν παρά τήν Μεσόγειον Ισπανικήν άκτήν, τοΰθ’ 
δπερ τόσον παραδοξότερον καθόσον δέν συμβαίνει 
τό αύτό καί είς τά Ιταλικά παράλια.

1 Άλλα καί τό περσικοέτ-ρον κζΐ
έτυμολογοϋσι τό τε ^ίεχάΐ,ε ν.χ·. έτερον Ανα

τολικοί Λεξικογράφο; έκ τοϋ Ελληνικού· τό πώς, 
άγνοώ.—Έν τή τελευταία μορφή έν^ερούτ, δια- 
κρίνεται κάπως ή συλλαβή per χαρακτηριστική 
τοϋ Λατ. pirum, Γαλλ. poire, Άγγλ. pear. Άλ
λά πέράν τούτου δέν βλέπω τίποτε.

2 Περί ταύτης τής λέξεως καθώς καί περί τινων άλ- 
λιον τοϋ αύτοΰ είδους δέν λέγομε' τις έ'λαβεν ή έ- 
δκνε'σθη έκ τοΰ ετέοου, άπλ'ώς >; μ ίνον σημειοϋ- 
μεν τήν ταυτότητα. Κατα τούς παναρχαίους χρό
νους αί νειότεοαι έπ.στη’Λονιζαί Λ'ιακιίσεις ήσαν 
άγνωστοι, καί τήν λέςιν βά.Ιανο'; f):/. έφήρμοζον 
έπιποοσθε'τοντες έπεόηνήσεις τινα: ε.τ κ/επ .ύς τούς 
οποίους διαστελλομεν σήμερον δι’ ειδικών ονομά
των. ΙΙερί τάς λέξεως κζρυον π. χ λ;”ει ό Αθη
ναίος ς «οί Αττικοί καί οί άλλοι οννιατεΐς κιι- 
νί·ς πάντα τζ άκρόόρυα κάρυα λ’-ουσι···>. Π αύ
τή σύγχυσις έπεκράτει καί όιά την λεςιν βζλανος 
ήτις έσήμαινε καί κάστανα τά '.π.ία έκαλοϋντο

Ώς πρός τό ^β'^- (τσαγανός), τό Μεγάζε δεν 
χορηγεί νέον τι1 2· ό Δουκάγγιος σημειοΐ ότι ή λέξις 
εύρηται έν τώ σχολιαστή) τοϋ Όππιανού, καί ότι καί 
Ίσπανιστί λέγεται Zangano3· Τοΰθ’ όπερ υποδει
κνύει ότι είτε έτυμολογηθή έκ τοϋ στεχα/'όι?, είτε μή, 
τό τσαγανός, έχει έν τούτοις υπαρζίν πολλών αιώ
νων έν τοις Έλληνολατινικοίς ίδιώμασιν.—’Ονόματα 
τινα ιχθύων είσι άπλαϊ μεταφράσεις οίον : jlUe 

(σαπαν παΛιγι=σιρεΜώια)—^«Jb g7i (κιΛιτζ rta- 
Λιγι=Ζαρ'λς^—yJl Jo (ΜΛ παΛιγι==χΚ&<πχ κτλ.). 
"Ετερα δέ πάλιν είσιν Αραβικά οίον JU-J», ή. 
καθαρώς Τουρκικά ώς τά jtilli, aPpjIJ, Uu».1 2

’Ονόματα άλοευτοχά.

O’·®*: Jj (βοΛη)—-;>1Ι <ίΤί*4.τ=γρίπος)— buy 
ρ'.έίδάδια—ιχθυοτ.οφεϊον) καί (άΛιβάρι, Λιβάρι
—vivariuiulJ - Μήπως δέ καί τό jUU (ταΛιάνι= 
θυννοσκοπεϊον) δπερ δέν ύπάρχει είς τήν άρχ. Τουρ
κικήν ; Ό Δουκάγγιος έν λ. λινάρια, άναφέρει χω- 
ρίον τοϋ Εύσταθίου καθ’ δ τά θηρευτικά δίκτυα, έλέ- 
γοντο είς τόν καιρόν του τά Λινά. Ο Δέ Γύλλιος 
(1550) έν τή περιγραφή τού Βοσπόρου λέγει δτι τό 
μέρος τοϋ χωρίου Βεβέκι, δπου ύπάρχει άνέκαθεν τό 
γνωστόν ταΛιάνι έκαλεΐτο τά Λινά, καί έν πάσι πε- 
ριπτώσει ή λέςις ταΛιάνι είς τήν ’Οθωμανικήν γλώσ
σαν δέν φαίνεται νά άνέρχηται ποό τοϋ ΙΕ00 αίώνος. 
Κατά τό κίεγβζε όμως έκ τοΰ jlLL· δα.(μάχ=βυθίζε- 
σθαι, καί αύτη ή πιθανωτέρα γνώμη.

’Ονόματα ναυτικά.
Οίον; jlx:1 (ίΑμάχ=λιμήν)—"βσ/ (κιορφες—χ&Κ- 

πος)—jybl ήα>·α^>όρ=άντίρρευμα, ανηφόρι)— 
('.7οδός=νότος) — ULx I (ιρπάτ=ρπά.ττις, έμβάτης 
άντί του άπαραδέκτου Τουρκο-Άραβο-Πεοσικοϋ= 
J-b (γερ πα<!ΐ—χ·/)ρ τής θαλάσσης)—jly y, Ijy 
(ποϊράζ, μ.τό).α=βορειάς, βορράς, μπόρα, διότι ή 
τελευταία λέζις άγνωστος είς τό άρχαϊον Τουρκικόν, 
ξένη λογίζεται καί είς τό Σλαβικόν, τό δέ Ίτ. boTTtt 
(Γαλ. bowrrasque) παράγει ό Diez πάλιν έκ τοϋ βο- 
ρέας).—aJ (Μρπε=Χέρ.ζ^ — A*ly (πέραρα) — 
jJ-j-sli ζΛ·άτεμχα=κάτεργον)—(’κιονπέστε— 
κωπαστή) — JjajI ('άρρος—τχ διάκενα, τών σανίδων 
τοϋ πλοίου άτινα φράττουσι μέ ,στυππεϊον=ιι ον- 
οτουπι)—(ισκαρρος=σχχρρό;^—_,L- (σάρτ 
=ζάρτια)—^,ΐ ήα.π.7ί=άπλή, δπερ άνευ άνάγκης ό 
Γάλλος μεταφραστής έτυμολογεΐ έκ τοϋ Άρ. Γ. 
cable)—)'σα^αχ<Ιούρα=σημαντήρ)— 
(ιστιφ = στοίβα) — a, jj^\ (ουστρούΛα = στρόπος, 
στρόμβος)—jyy, Jy (rtC.l, ναβ.Ιον='ΐχΖι\',ς^ κτλ. 
Τό ^ίεχάΐ,ε Χέχει προσέτι «(ταΛάζ) έκ τοΰ Γραι- 
»κικοϋ θάλασσά=κϋμα, δθεν ρήμα jx’X/W,

1 Aix^plume d'oiseau, panache, aigrette, Pa
vet. Ώς έκ τούτου δέ καί τό ό'νομα τοϋ ιχθύος 
τόν όποιον μκτην ό Miklosich ένόμισεν δτι άνεϋ- 
ρεν είς τό Σερβικόν, διότι καί οί Σέρβοι φαίνονται 
παραλαβόντες άπό τών Τατάρων.

2 Έν τούτοις καί Τουρκιστί μερσίνι λέγεται καί τό 
φυτόν καί τό όψάριον. Όσον δέ διά τό έν λ. » 
(=ή Σικελική Μεσσήνη), άναφερόμενον eliAJjl 
^Α^-^Α—ρεσίνη—τρίγχ μετάξινος τής βόλτας, βε
βαίως ούδέν εχει τό κοινόν πρός τό όνομα τής 
πόλεως. Περαιτέρω έξετάσεως χρήζει έκ τών προ- 
σημειωθέντων τεσσάρων Τουρκικών ονομάτων τό 
ΐ,αργάνη ούτινος τό άρχικόν ζ προδίδει τήν μή 
Τουρκικήν καταγωγήν κατά τινα κατωτέρω άνα- 
πτυχθησόμενον κανόνα.

η(ταΛαΐ,.Ιανράκ, ώς ε’ί τις ε’ίποι θαλασσοϋσθαι)=ή 
«θάλασσα κάμνει κύματα jy β=κί·ρατα προ ■
ηβατήσια» (Γαλλ. mOUtonner). Έν δέ σελ. 752 
γράφει καί έπιφέρει τόν εξής στίχον :

/ /2J IfL. f

Ή θά.Ιαασαΐ': ex δράκοντες σηκώνουνε κεφάλι
Σ’ έσέν’ όρμοϋν σάν στράτευμα νδυμένο μέ άτσζλι.

Τά Τσαγαταϊκά λεςικά έχουσι )^ΙΙ*=άνεμοστρό 
βιλος καί τό ^ίεχόΐ,ε έν λ. a*JIL <ίο.έχζά=κϋμα, πα
ραθέτει _)^1»=δίνη ύδατος— Άλλά τό «άίΐώ καίτοι 
γραφόμενον μέ» Ο, είς τό Τσαγαταϊκόν, όπου ή γρα
φή δέν διακρίνει συνήθως τό Ο τοϋ j, προφέρεται δ
μως ώς λ, καί επομένως δέν δύναται ν’ άνάγηται είς 
τήν αύτήν ρ. μέ τό jW, δέν ύπ»ρχει δέ ούδεμία ά- 
πόδειξις τής άρχαιότητος τοϋ jW έν τή Τσαγαταϊ- 
κή. Πολλά πιθανόν λ.^πόν νκ είσήχθη τούτο διά τής 
’Οθωμανικής καί έλλείψει θαλάσσης έν τώ Τουρκι- 
στάν ή λ. τα.έίίζ=θά’/.ασσα=κϋμα-=τρικυμία, 
νά μετέπεσεν είς τήν έννοιαν άνεμοστροβ'ιλος —

’Ονόματα χερσαίων ζώων, φυτών, δένδ; ων ατλ

Οιον : lXlJ ήάγ·.ΖάΓ=άχλάδι άχοζς ;1.—aJjoJ" 

(<χ«σΓαχέ=κζστανον)—;^·Χ.Ι (ιχ.Ιαρο'ΐ'ρ άγνωστον 
τώ άρχ. Τουρκ. φλαμούρια, φιλούρία, φιλύρα;— 
(πα.Ιαρουτ είς τό Τσαγατκϊ, παλαμύτι=
βαλανίδι)2—α—5ζ,| ήό«σέ=ίξός, ξόβεργα’—(ρε- 
τσίνα^ρτ^’-Ίεί)—«j^· ('εζι.τρε τζύπουρα,
τζύπα, κατά τό Μ. Έτυμολ. Σύοα ή λεπτή φλούδα 
δρ Βυζάντιον).— (ροΰορου.Ια—pie-Ckx) —

ζ/5ι'σΓ«==βύσσινα, βύσσο;) — jb’_v (πύνρνάρ=·πρι· 
νάρι)—j—(κοκινιιρ—~α άλλως Jl—κουκου
νάρα, κουν,ίρα, κωνάρα. Όρ. ,Δουκάγγιον)—JijT (κι- 
pal)—xipxee%') ('rpapavai, κεράσια όχι ώς
τό Λε\. έκ τοϋ Jl i, διότι ίν ώ Όθωμανιστί μό
νον έπί κερασιών λέγεται τραγανός, ή λέςις αύτη

έχει έκδοχήν καί χρήσιν γενικωτέραν)—(ηκη- 
φόροι; είδ. μαύρων σύκων κατά τό ^ίεχάΐ,ε έ'/- τοϋ 
Γραικικοΰ)—καί jljj )χιόε, ^>ιδάλ·=φυτζνι, φυ
τά)— (ταρχόνι όρακόνιον;)—JjjG ('ραροϋ.Ιι. 
Σουίδας μζϊούλιον)—()μασΓ«*^=μαστίχη)— 

(ραντάρ---μανιτάρι)—.'j-j-· (ρερσιν=ρι>ρσϊ- 
νη) — (irovaap=e'bcxp.ev')—Jy-ob’l )avaobr— 
ζνησον', — jLJCl (άγκιναρ—wtxpx') — ('oiyire- 
ρ^=φτέρις)— JLij—l ('έσπακά»==σπανακιον)— α;.Λ I 
fπαπαδιά—χαμόμηλον)—a^I^ (xpaca)—αΛα ήδεμ>- 
νε—ά άφνη) — J.L’ y (καρενιβί.Ι — καρυόφυλλου) — 

ή^εσ7ε«ζ=βζσιλικός)—y »·, ήπι- 
,/ισΛ·οϋ>'=φιβίλησκοϋνι) — (ρρασή.Ιια) — jj'il 
(.Ιάόανον ούτινος ή ρ. Άρ.)—aJ- (Λάχανα)— 
(κεπερ—ν.χ-πχρις')— (είδ. μαλζχνς)— a'jIj

(ραβεντι — ρχ ποντικόν) — tjj (ζοφά='"-σιω~'):') —
(σιναγΛο<?=κ'.>'ώ'('λω'>';'νι)— α_λ)α (ρέΛιΰΰα, 

μελισσόχορτον)—αΛλ^ϊ- f Γξι'τζιχ>α=ζίζυφον λεξις άρ- 
χαία καίτοι άγνώστου έτυμολογίας)—a5j , (ρόκα έκ· 
τοϋ Λατ. eruca)— Είς τά όποια πρόσθες καί τό 
^yLi· (ραχάανοι; τό όποιον καθ’ ο μή δυνάμενον 
νά ή ’Οθωμανικόν δικαιότερον -ό ^/εγδζέ παραπέμ
πει είς τήν Ελληνικήν άφ’ ότι ό συγγραφεύς τών Ά- 
τάκτων γρζφων Μανδανός έν ώ ή ορθή γρζφή είναι 
Λίακάανύι;, καί μή παρζδ ·χόυ.ενος τήν έτοϋ Μα- 
κεάονήαιον ετυμολογίαν τό παραπέμπει είς τήν ’Οθω
μανικήν)1— -L-Vy (καρναπί.τι — κουνουπίδι οίονεί 
ζ,ραναβ.διον κράμβη. "Up. καί τήν Άρ. μεταμόρφω- 
σιν Kyj καναπΐτ) (χαΛαρα:—χά.\χρΛς τής 
θαλάσσης) — Ου (άερετ=οερ.ί·:ι^ — jy.—I (ίσπίνον 
=σπΐνος)— b^ys ,/'^.Ζόμία=φλώρι, φλώρος)2— 
(κάΛινιι;· πτηνόν δμοιον κατά τό Μεχάζε τώ γλά.ρω 
τοϋ όποιου τό κρέας ήδύτατον)—jjLc- (σερεντερ— 
σχ7«ρχ'ΐ8ρχ')—ήσ«ζα;·^ου£=σκίγκος)— aoJC-I 

ήισζεΓβ=σκαθί'—oLy (ποί'π.έα=πούπουλον’ίσως εκ 
τοΰ pluintllse)—(ραίροΰν—·ςά μεσαιωνικόν μι- 
ρώ ό πίθηκος, όπου διορώμεν άπλήν σύμπτωσιν), καί 
άλλα άτινα παρερχόμεθα.

καί μέ διάφορα όνόμζτζ προερχόμενα, τις οίδεν έκ 
ποιων έθνών καί χωρών, Ούτω λέζει ό Διοσκορί- 
δης : «Αί δέ Σαρδιζναί βάλανοι, χς τινες Λόχιρα 
»ή κάστανα "Ki-fww, θή μότα, ή ζ/ιος βαΛά- 
> νον/;.<> Άντί -,οϋ ρότα b ’Αθηναίος γράφει αρεσ
τά Έ, όον πζν-ων τινες πσοζγονται είς τήν γνώ
μην ότι εν τη λεζει τταΛαροντ ήτις φαίνεται νά 
άνήκη ζρχικώς ε.ς τήν Μικράν Ασίαν συνηνώθη- 
σον διάφορο; λέξεις έκο>ρ άζουσαι. τό σϋ-.ολον δια- 
οόοων καεπών, (ώς συνέβαινε διά τήν λέςιν κζ- 
ευον) οΐτινες έπειτα διεκοιθησαν, ούτως ώστε πα- 
ΛαρηΙτ — ~χ ;+λοπ+μουτ — βζλ (ανος) -|-λόπ

1 Ί’υ ζ/εγδζε όμως σίδει άλλην έτυμολογ αν ^jaju 

ύ,·>—*1*y ήν όεν εννοώ.
2 Εις τούτο πρέπει ν’ άνάγηται καί τό σχεδόν τχύ- 

τόση-ζον ρά —z'.eh’r./.'r, τή: Του;, κζ.αλιίεως 
‘ a, ά : ; ' γ. .· , .·_.^. ~(,tv ·,ως ε.ς το μπουλτουρτ^ιν) περί ής εσου- 

υ.εν κατωτέρω.I k
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’Ονόματα σκευών, έργαλείων, φορεμάτων κτλ.
Οίον : jUsUi‘1 ζάζαγ·τάρ=άνοικτήρι=κλειδί)—λ-ΙΓ 

(xiJib=oCktlbx=Kkiibl')— ζσαζδοήχ=σάνδυξ 
παρ’Ήσυχίφ)1—ήζοΓτού=κυτίον. Ή λ. χουτο'ν 
άσυνήθης έν τφ άρχαιοτε’ρφ Τουρκ. δύναται νά έτυ 
μολογηθή και έπί τό Τουρκικώτερον. Άλλά παρά
δοξος ή σύμπτωσις, έάν ή σύμπτωσις μόνον πρός τό 
χντίον τοΰ Σχολιαστοΰ τοΰ Άριστοφάνους πρό πάντων 
εάν τά Σχόλια ταΰτα άνέρχωνται ώς φρονούσί τινες 
εις τόν Δ0” αιώνα)—ojlxd ζιο·χ«ρα=έσχάρα)—jj_"! 

(ζ«μ.ποί,ρ=έμβολον ή έμπορον τό σίδηρον δι’ού σκα
λίζουν τό πΰρ)—ο_λ—(τζιρπίστρα}—J*· (χζι.Ζ== 
μήλη, καθετήρ)—jl y, ζε·«ρπά>·=δρεπάνι)— ojjl 
(ερδέ—άρίδα)2—(Γορπον=τρυπάνη Pavet J.jj·» 
εν τή έννοια ρίνη) - JX (πΛάχα(σέτρα— 
ξήστρα)—1^3 (xowtaj—(ποχάΛ, τήν μορφήν 
ταύτην εχει ή γλώσσα παλαιόθεν ώς έξάγεται εκ 
τίνος Αιγυπτιακού παπύρου)— 4=13 (χανάτα=χχνί\- 
τιον, κάνεον)— ^ουτσι=βουτσί, βωτίον)—

1 Ή εποχή τού Λεξικού τού Ησυχίου δέν είναι ακρι
βώς γνωστή. Άλλά βεβαίως δέν είναι μεταγενέ
στερα τοΰ 1° αιώνος. Άφ’ ετέρου ή λ. αανύονχ 
όεν εχει ετυμολογίαν ούτε Περσικήν ούτε Τουρκι
κήν, καί πιθανότατα έλήφθη έκ τοΰ ’Αραβικού 
δπου δμως πάλιν ϊσταται απολύτως μεμονωμένη. 
Ούδέν παράδοξον λοιπόν ν’άνατρέχγ εις άλλην 
τινα γλώσσαν ισ. Ποντικήν, δπου τό όένδρον δπεο 
° Ησύχιος αναφέρει εκ τού Σωσιβίου ώνομάζετο 
ΰάνθνζ και ής τίνος την άρχαιοτέραν έννοιαν καί 
μορφήν έν τή λε'ξει ταύτγ διέσωσεν ό Ησύχιος.

2 Τό Λεχάζε έτυμολογεΐ έκ τού Άρ. .4= εΰοηται 
όμως το αρίδα εν Προκοπίφ έν τή έννοια σχήυ.α- 
τος τοίχου δρ. Δουκάγγιον.

3 Κατά τό -ζΖερΙζέ είδ. τραπέζης σιδηρουργού, έκ 
τού Ίταλικοΰ(;)

4 "Ορ. Φιλίστορα. Τ. γ'. σελ. 127.
5 Έντιθεμενος γάρ ό Πολέμων τώ στόματι γώνην 

άπαύστως έπινεν. Άθήν.
6 Ή γαλλική μετάφρασις j, χ| D’apres le kamoUS 

=zyj 0Γ Ρι1Γ; 1θ Moarrab le rapproche avec 
plus de vraisemblance du grec ίμβρίκιον. ’Ονο
μάζεται Moarrab λεξικόν τι έν ώ ό δεινός Περσι- 
στής καί Άραβιστής Δζαβαλικής κατέγραψε κατά 
τον ΙΑ0'—IB0’ αιώνα τάς λέξεις δσας έδανείσθη ή 
Αραβική άπό άλλας γλώσσας. Τό λεξικόν έξετυ- 
πώθη οχι πρό πολλών έτών έν Λειψία. Έκ τού
του λοιπόν γίνεται δήλον δτι ή λέξις Λρόχιον,

4=y ^όκα=βούτη, βυτίνη)4— J, ^3αρι.7=βαρέλ- 
λι. Γαλ. bdril κελτικής, ώς λέγουσιν, έτυμολογίας· 
άλλά τό αρχικόν j—€ μαρτυρεί τήν ώς πρός τό Τουρ
κικόν πορείαν αύτής)—ζγ·ουη'=χωνίον, χώνη. 
"Op. A Tillers έν λ. ^^x)5 6— 4=ly ζαίάτα=γαβάθα) 
—ζ^εχέζ=λεκάνη)—jizl (ιρπριχ έκ τού ’Α
ραβικού δπερ πάλιν Λρόγοο?/—eylj= ζ?φά.πεζα= 
τράπεζα)—jXT ('χε«Ζ«ρ=κελλάριον)—(χιΛά, τό 
κοιλόν, κοϊλον)—dl-li ('σοίχΖχι=χοίνιξ, με'τρον)— 

ζ7'χιουχίοψ=κουκούμιον) καί (χονρχου-

ραβ — (αα7μ.πουρ=κόσκινον όμολογουμένως
κατ’ άναγραμματισμόν έκ τού Λ ji· γιρπά.1=όπερ 
το τε ΛεχΜε και οι άλλοι ’Ανατολικοί λεξικογράφοι 
παραγουσιν εκ τού Έλλην. Άλλά πόθεν · πιθανώς 
έκ τού Λατ. cnbrum, cribrarium, τό όποιον θά 
μετεχειρίζοντο οί Βυζαντινοί ύπό τήν μορφήν κριβά- 
ριον, δθεν χιρπά.Ι, καί άκολούθως χαΛπούρ).—jJ" 
ζαίρε^ιρ=κρεββάτιον, κράββατος καί τοι καί τούτου 
“ΡΖ’όθεν ζενικοϋ) — 4—C ζδερ·έ«=δεκανίκιον κυρίως 
ως λέγει ό Βυζάντιος τό ραβδί τών κριτών καί δε- 
κανών δεσμοφυλάκων. ’Επειδή δμως τό eb-ij, καίτοι 
ανύπαρκτον έν τφ Τσαγατάϊ, ύπάγεται είς τούς νό
μους τής Τουρκικής έτυμολογίας, έκ τοΰ elfj, jLX" 

ίσως το δεκανικιον εκ τοΰ dlzSTs—ή άλλως άπλή σύμ- 
πτωσις)— (ύραζους=φανός)— ;13 καί _Αί (χενερ
=φανάριον) — JxA* (ρενδΙ.Ι=ρ.χ ,̂ή'^ο'ί') — JyGl 
ζουσζοι^=σκούφια)—jlii-J (ιστε^)ά>'=διά.δημα άδα- 
μαντοκόλλητον, εκ τού στεφάνι) — (φιοτάν— 
φουστάνι)—(«εύτ«=κάππα, ήν άναφέρει ό Δου- 
κάγγιος άπό τά στρατηγικά τού Μαυρικίου. ΣΤ°5 ai- 
ών)—Bjjjjy ζζοζποϋρα=κόθιρνος)—xdyy (χονχου- 
ν/«Γα=κουκούλα) κτλ.

•Ονόματα εδωδίμων.

Oiov : Ρ’ΛεχΓΐ^πηχτή)—jOL (ΆΆζζζ)=πλα-
κωτόν έδεσμα)—οχ (πήττα έκ τού πέσσω. Τό Λεχ 
Με λέγει έκ τού Λατ.)—J=x_j (πεστι.έ=πάστιλον, 
Γαλλ. pastille τό οποίον έξ δσων λέγει ό Δουκάγ- 
γιος φαίνεται νά ύπήρχεν έν τή γλώσση έπί Χρυσο- 
ςόμου. ΎόΛεχΜε παραπέμπει εις τό Περσ. j κίΰτ> 
οϋ τίνος ούτε ή έννοια συμφωνεί, ούτε ή μορφή έξηγεϊ 
τήν ’Οθωμανικήν κατάληξιν μ?· δρ. Vullers)— 
(ζερχαχα=τρίτ/α.'>ιχς, τράγος παρά Γαληνώ καί τρά- 
γανος παρά Διοσκορίδη κατά τόν Βυζάντιον)— eJu 
(ριζΰθρα^—oxay (Ζτρο^)αχΓ0>-=προφαντόν, πρωτοφα
νές)2—(Λεχΰι,ρατ=π.αζηρ.άόιον εις τά Taxzc- 
χα τού Λέοντας. Ιόι αιών)3—jljjU. ('χαβιάρ^ δπερ εΰ-

πρίχιον, ύπήρχεν έν χρήσει κατά τόν ΙΑ0’ ή Ι°* 
αιώνα καί τοι μή καταγεγραμμένη έν Δουκαγγίφ.

1 Αί λέξεις αύται είσι μεμονωμέναι είς τήν Τουρκι
κήν, τήν δέ δευτέραν παράγουσιν έν γένει έκ τής 
τής ταύτοσημάντου. Άρ. χαρχάμετον>· ήτις δμως 
καί αύτή δέν είναι ιθαγενής. Πιθανώτατον λοι
πόν, καί σχεδόν βέβαιον, δτι ρίζα αύτών τό Λατ. 
δίΖ€ΖίϊΤΙ(1=λέβης, δπερ ό Άρριανόζ έξελλήνισε διά 
τού κουκούμιον. «Δει αύτόν κουκούμιον έχειν, δ- 
»που τό θερμόν ποιήσει τώ παιδίφ». Όρ. Φιλί
στορα. Τόμ γ'. σελ. 227—καί Βυζάντιον έν λέξει 
κουκούμι.

2 Τό ^ίεχΜε διορθοϊ τήν προφοράν τορ^αντά, τρο
φαντά, καί γράφει τερτρεντε ύπαινιττόμενον Περ
σικήν έτυμολογίαν, τέμ=νέος ^ε>τέ=δόλος, ώσα- 
νεί τά πρωτοφανή άποτελούσι νέον δόλον. Τούτο 
άπίθανον καί έπειδή ή λέξις δέν είναι Τουρκική, 
έσημειωσαμεν τήν έκ τού Ελληνικού κ^πως χεκιν- 
δυνευμένην παραγωγήν.

3 Κατά τό ^Ιεχάζε «έκ τού Τουρκικού 

ρηται έν τοϊς Βυζαντινοΐς τού ΙΑ°υ αιώνος. Έν τώ 
Μεχό^ε προηγείται ή ’Οθωμανική λέξις jU χα6= 
^>2οϋόα παηοϋ καί τοιούτων. Άλλ’ ούδεμία ρητώς 
άναφέρεται σχέσις μεταξύ τού χάβ καί τού χαβιάρ. 
Ούδεμία άλλη εύλογοφανής έτυμολογία προβάλλεται 
Σλαβική ή Ανατολική καί μένει λοιπόν ή παρά τών 
ήμετέρων προτεινομένη ωβιάριον (ώβιον Αιολ. ωον) 
άβιάριον χαβιάριον έστω καί αύτη νά ήναι απίθα
νος. Τό θετικόν είναι δτι ή λ. χαυιάριν, χαβιάριν, 
ύπήρχεν έπί τού ΙΑου αιώνος παρά τοϊς Βυζαντινοΐς 
οίτινες διέδωκαν αύτήν τοϊς λοιποϊς).

’Ονόματα τεκτονικά, μηχανικά, έργατικά κτλ.

Οίον : ζεργάτ=έργχτ·ε>ς')— ϋΙίχοϊράτ=
^ωριάττ,ς δθεν υμχχ τό y/εχΜε καί ή λ. 4>l χο- 
ρατά=χωριχόζ χαριεντισμός, χωρατόν)—e-jf"(χίοννιε 
=δρος τεκτονικός=γωνία)—Jf ζτεμέ./=θεμέλιον)— 

(<το^όζ’=θόλος)—(χιρεριτ=χ.ερχρ.ί^ι') ~
αύρα=πέταυρον) — οxL· (ράνάρα) — 

CpoJoo ϊσ. έκ τού Λ. moles, διά τού τύπου μώλος) 
—AJy ρ'Λ:ου^ι.πέ=καλύβη)—(χερερ=·/.χ[).χρχ·— 
Ή λ. χερερ καθαυτό Περσική· έσημειώθη δέ ένταΰθα 
ώς Τουρκική διά τάς πολλάς έννοιας έν αίς είναι έν 
χρήσει είς τήν γλώσσαν ταύτην πρός ένδειξιν τοΰ 
καμπύλου καί διότι κατά παραφθοράν προφοράς έγινε

('Μερπερ) δπου 5=ζ, καί . Παράδειγμα 
όμοιας παραφθοράς έχεις έν τώ) — Ρρέγχενε— 
ρ,χχτχΊο^ άρχαία λέξις ήτις προήλθεν έκ παραφθο
ράς τού ρηχανή, ήτις πάλιν έδοσε καί τό 
paraovraj—jjjJS" ('χεΛεχάερ=ρέτρΜ οίνου=κύλιν- 
δρος, δπερ έν τή έννοια πιεστικής μηχανής μετεβλή- 
θη είς ο^^=τΐ,έντερε) —(ρπ,οτΐ,εργάτ, 
κατά τό νίεχΜε έκ τοΰ j χρ- φΐΑι1 γ·ν·'τ' 
χΚ\ο\>ς δέ ποδεργάτης ήτοι στερεός έργάτης, διότι 
έργάτης μεταγενέστερον ώνου-άζετο τό Γαλ. cabestan 
δρ. Βυζάντιον)— (ρπουάρο'νρ δπερ ήδη ό Έσάτ 
έφέντης ήτυμολόγει έκ τοΰ Ελληνικού, βόθρος(r) ; 
ή ύπόθρορος χχτχ τόν Γάλλον μεταφραστήν)— 
(αχούρι, γ.χτχ τό Μεχθζε ή λ. ήν άρχαία Τουρκική 
άκολούθως δέ έγινεν έν χρήσει παρά τοϊς Πέρσαις καί 
κακώς έλογίσθη Περσική. Άλλ’ ούδεμία άπόδειξίς 
τής αρχαιότητας αύτής ύπάρχει καί ούδεμίαν ρίζαν

«σκληρόν + τοΰ Άρ. υ1χ-=σεμ«τ σημαίνοντος ά- 
λευρον άρίςης ποιότητας» (έν λ. χμ- καί el, elx-^i). 
Τό Λεξικόν Lane δίδει είς ^ό λΙχ- πάντη άλλοίαν 
καί άνάρμοστον σημασίαν. Νομίζομεν δέ δτι τό 
^ίεχάΐ,ε έπορίσθη τήν ύπ’ αύτοΰ εκτιθεμενην, 
είμή έξ άναλογίας πρός τήν λ. χχ- σεμιτ=άλευρον 
λευκόν, έξ ού τό σημίτι τής συνήθειας. Περιττόν 
δέ νά έπιμείνωμεν είς τό γραμματικώς άπίθανον 
τού προχειμένου Τουρκο-Άραβικοΰ συνδυασμού.

«ο»

Τουρκικήν, άλλ’ ούτε Περσικήν δύναται τις νά προ- 
βάλγ. Ή δέ λέξις άχύριον fOc) εΰρηται έν ταϊς ήρα- 
κλειωτικαϊς έπιγραφαϊς. "Ορ. Φιλίστορα Τόμ. Α'. σελ. 
89. Ούδέν παράδοξον λοιπόν νά συνέβη δια τήν λέ
ξιν δ τι καί διά τήν λ. J-h-J ιστάχ^=σταύλος) 
— J_jx, Jjl, jy, (αύλή, τό νίεχΜε λέγει «παρα- 
»φθορά τής λέξεως άχι7»=περίφραγμα, μάν
δρα. Άλλ’ δταν παρατηρήσν) τις δτι ή λ. άγι.Ι ύ- 
πάρχει καί σήμερον έν τή γλώσσν) τοΰ λαοΰ δτι ή λ. 
αν.Ιόυ είναι εύχρηστος πρό πάντων έν τή ’Οθωμανική 
τής Κωνσταντινουπόλεως εύκολως πείθεται δτι τό 
avJou χαβ.Ιου συμπίπτει μέ τό αύλή). —yJ (.2α- 
γοϊρι. Τήν λέξιν ταύτην και τό ^ίεγόζε καί άλλοι 
Ανατολικοί λεξικογράφοι άνακηρύττουσι Ελληνικήν. 
Τό θετικόν είναι δτι δέν έτυμολογεϊται εζ ουόεμιάς 
τών ’Ανατολικών γλωσσών καί ούτε Σλαβική είναι. 
Είς τά ^Αταχτα άναφέρεται δτι ’ίσως τό λαγούμι πα
ράγεται άπό λέξιν 'Ελληνικήν άγνωστον έ'τι, είμή 
είποις .Ιαγοίριον σύνθετον όνομα άπό τό .Ιαγωοΰ 
οιρος, λαγοΰ οδός).—j (ριχτιρι=προχ.ορ.χίχ λέ- 
ξις βεβαίως μή Τουρκική τήν όποιαν ήθέλησάν 
τινες νά έτυμολογήσωσιν έζ. Περσικού ι^ρ·^=ριχτε>'' 
=χύνω· ώς χεϊρα, χώρα, οί δέ έκ τοΰ ρόχνω, 
άλλ’ άδεσπότως καί οί μέν καί οί δέ) —yy (ρερ- 
μ«ρ=μάρμαρον) — djjKJ (.?ατρόκ=νίτρον) — 
(/?-«^>τ=νάφθα Περσιστί)—(τονγ.Ια αγνώστου 
έτυμολογίας κατά τό νΙεχΜ^, χχτ'χ bl τούς πλεί- 
ους έκ τού Γραικορωμ. τοΐβ.Ιον' tllbulus,
ή tegula, Γαλλ. tuile)—(.hovxofri=l\xmb>- 
νία κατά τό παρά Δουκάγγ. λιουτριβειό=ελαιοτρι- 
βεϊον)—υ’ι (βαρεος=εργ. λιθοξόων βαρύς κόπα
νος)—/ (χίρεορα—χόΧεου.χ· δρος άμπελουργ.) 
__ (χονράσι=Ήσύ·χ. τό των ορνίθων οϊχηρα) 
—ρν4 (αερερ=ΰχ.υ.χρε—οί'[υ.χ') — (τοραρ=το-
μάριον, τόμος)—ζμεσι>ι=δέρμα· έν τοϊς Άτά- 
χτοκ: έκ τοΰ peau mtgie. Ή λ. ήτις ούχ εύρηται 
παρά Pavet καί Vambery άναχινώσκεται έκ 
Σουλ. Έφφέντη, δστις δμως ένταΰθα άντιγράφει τό 
νΐεχθΐ,έ) — χ^ ζ^απι'(Ι=κλείς, cheville, οργάνου μου
σικού, λαβίς)—(δρος σκυτοτομικός· είδ. κα- 
λοποδίων=ό.7όρδα=όρ^ά>1— -χ-d (άπσίτ=ό γύρος 
τοΰ τροχοΰ=ά^ίς?)—(xovxobJta)—(χον- 
x.la /.χτχ το Λεχό(ε έκ τού Γραικικοΰ, κατ’ άλλους 
έκ τοΰ Σλαβικού)—alii Utt (κάμνω τέλεια, τελει- 
όνω)—^-jx.1· (παϊάός’, λέξις δι’ ής δίδεται τό σύν
θημα τής παύσεως τής έργασίας· κατά τό ^/εχδζέ 
και άλλους Γραικικόν, άλλά ποθεν ;)—4.U (ραοά== 
ή πυράγρα, είς έγγραφα τοΰ ΙΑου αιώνος άπαντά έν 
τή αύτή έννοια ή ραζηά εζ. τοΰ ραζή. Δουκαγγ. ρα- 
ΐ,η.Ιον}. κτλ. κτλ. ("Επεται συνέχεια).

Αλ. Καραθεοδωρη.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ.

Φί.Ιε χ. έχιί'ότα τοϋ Ινί.6σμ.ου,
Έν λύπη άποβλέπων είς τήν παρ’ ήμϊν έλλειψιν όο- 

γάνου αρμοδίου πρός διάδοσιν γνώσεων συν-ελουσών 
αποκλειστικώς είς τήν ύγιά διαρρύθμισε·; καί παγίω
σαν τής μόλις επ’ εσχάτων ανακύπτει·; άρξασ.ένης ή- 
μετέρα; δημοτικής παιδεύσεως, έχων H' έν έλπίσιν 
οτι ό Κοσμος δημοσιεύουν παιδαγωγικά; τινας α,ελέ- 
τας αναπληροΐ πως, εν αε'εει, τό ουσιώδες τούτο έν 
ήμϊν κενόν, εύχαριστώ; προτίθεμαι άποστέλλειν ύμϊν 
ένίοτε βιογραμ>ίας διαφόρων διαπρεπών τής άνθςω- 
πότητος άνδρών, τά μέγιστα μοχθησάνων ύπέρ ά- 
ναγεννήσεως καί προαγωγής τής δημοτική; Σχολής, 
μεταφρ 'ζων ταύτας ό ς έπί τό πολύ έκ τε άλλων 
γερμανικών συγγραφών καί ίδίζ έκ τού έπ’ ’ίσης γερ- 
μ.ανιστι έν Βιέννγ εκδιδομ.ένου ’Εγκυκλοπαιδικού εγ
χειριδίου τής παιδαγωγικής, ού συγγραφεύ; ό άρίγνω- 
στος καί έν τοίς μάλα δοκίμοις σύγχρονοι; παιδα
γωγοί: καί φιλοσόφοις GllStav Ad. Lili llltT. Καί 
επι μεν τούτων επικαλούμαι τήν φιλόφρονα ποοσοχήν 
τών φίλων συναδέλφων, ύυ.ΐν δέ έκφοάζω τήν ακραι
φνή ύπόληψίν ν.ου.

Hr par τι) ΙΟ Μ at ον 1883. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑ.Σ.

Γ
•Ιωάννης Βαπτιστής ό Γράζερος.

Ιωάννης Βαπτιστής ό Γράζερος ό εύρετής τής με
θόδου τού γράφειν καί ά.ναγιιώσζειν άμα, καταλέγε
ται εν τοίς πρώτοι; Γερμανοί; παιδαγωγοί;, οιτινες 
επειρζθησαν να θεμελιωσωσι καί συναραοσωσι; έπι- 
στημονικώς αγωγήν κζί διδασκαλίαν. Ό διαποεπή; 
ούτος άνή; έγεννήθη μέν έν EllmailU τής Ανω Φραγ- 
κωνιας εν έτει I «66, σπουδζσα; δ’ έν WurZDurg 
και Bailljyg τοσοϋτον ταχέως προήχθη, ώστε έν 
τω ε.κοστφ ήδη τής ηλικίας αυτού έτει άνηγορεύθη 
διδάκτωρ τής φιλοσοφίας· τώ δέ 1 79U έγεχετο προ
λύτης της θεολογίας, βρζδύτερον δέ διδάσκαλος καί 
μετά μικρόν διευθυντής τής έν Salzb !l*g σχολής τών 
βασιλ.κών ακολούθων (PageuanSlall) Άλλ’ έκεϊθεν 
μετε-έθτ, τώ J 804 ώς καθηγητής τής θεολογίας έν 
Lan.ls.lU'. διοριστείς συγχρόνως έν τφ αύτώ έτει καί 
κυοε.νητικο; και σχολικός σύμβουλος έν B.ilublTg 
και κληθείς ύπο τήν αύτήν ιδιότητα κζί έν Bayreuia 
έν έτει 1810. Άλλ’ ένταύθα διά τά ελεύθερα φρονή
ματα αϊτού εις σφοδρά; περιήλθε συγκρούσεις'πρός 
τόν καθολικόν κλήρο·.·. ων ένεκα απαλλαχθείς τών 
πραγμ.ιτων εν ετει 1823 έζη έκτοτεέν πάση ήοεν.ίζ, 
άπραγμί~.rrrt 7.7'. άφοσκοίει προς τί τν4ν ίπ*.σ7/X7iv 
και τη« εαυτου οικογένειαν μέχρι τού εαυτού θανά
του, συμβάντος έν έτει 1841. Οί διδάσκαλοι τής 
Κάτω Φ.ζγκω ίζ; ετ·'μησαν τήν μνήμην τού άνδρός 
διά μ-.νρε ου α·.εγε.θεντος έν Bayre.il.i.

II

Ό ΐ ρ,.,ερο; εκτήσζτο έν τή Παιδαγωγική λίαν έν
τιμον θετ.ν, ά ;ε ών ο πρώτος, όύπ.δείξα; ότ, ή ά- 
γωγή π.επει να yor.f, κζτά γενικ.ύς θεω.ητ.- 

κούς σκοπούς, άλλά νά διζλλάττηται πρός τάς πραγ
ματικής τού βίου δυνάμεις. Επομένως πάσα διδα
σκαλία οφείλει κατ αυτόν νά εζερχηται μέν τού βίου, 
έπανάγγ δ’ είς αύτόν. Άλλ’ έξερχομένη έκ τού χθα- 
μαλωτκτου βιωτικού κύκλου, ήτοι τής οικογένειας, 
και διερχομενη δι απασών τών εν τώ ιζεταξύ βα
θμιδών, ήτοι τής κοινοτητος, τού δήμου καί τής ε
παρχίας, οφείλει νά εζαπλώτζ·.. μέχρι τής πολιτείας 
εν κύκλοις άδιαλείπτως επεκτεινοαένοις. Ως δέ έν τώ 
βιιρ τά τώ ανθρώπφ περικείμενα ολονέν έπεκτείνον- 
ται, ούτως οφείλει νά προάγηται καί ή διδασκαλία 
άπό τών έγγύς πρό τά άπωτέρω.

III

Τά κύρια πονήματα, έφ’ ών ό Γράζερος έθευ.ε- 
λίωσε τζς άρχάς αύτού, είσίν; «Ί1 Θεό τη; ήτοι ή 
βάσις τής μονής αληθούς άνθρωπίνη; άγωγής» καί 
«ή πρός τόν βίον στοιχειωτική σχολή.» Έν τοις 
είρημένοις έργοις περιορίζει ό Γράζερος τήν τού ανθρώ
που αποστολήν εν θεάρεστοι τινί β ω καί εγκλείει τό 
τής άγωγής τέρμα έν τή προαγωγή τοιούτου βίου. 
Κατά τον εν λογω παιδαγωγόν οφείλει ν’ άνατοαφή 
ο άνθρωπος έν ευσεβεία πζός τό θειον, ο δέ ώριιαος 
άνθρωπος καθήκον έχε: νά οδηγή καί ύποστηρίζτ] 
τόν άρτι γιγνόμενον τοιούτον, άλλ’ ούτως, ώστε ό 
μή ώριμος νά κατζστή άληθώς τοιούτος καί νά δύ- 
νηται να προάγτ) τόν εαυτού βίον δι’ εαυτού συμφώ- 
νως τφ κατά Γρζζερον προορισμώ τού άνθρώπου. Έκ 
τών αρχών δε τούτων άπορρέουσιν αί ακόλουθοι α
παιτήσει; ; 1°’ 1J τω άιθροίπφ έρφυτος πρός τό 
•δρκν ορμή πρέπει να έζεγερθή, άσκηθή καί άνυψο;θή 
εις ορεζιν. 2°' Ό άνθρωπος οφείλει ν’ άνζτραφή πρός 
αυτοτέλειαν, ο"1 Ιο τού ανθρώπου πνεύυ,ζ δέον άπό 
τής πρώτης ζναπτύζεως νά μορφώται ούτως καί ή 
άγωγή αυτού τοιαύτην νά κτάται τάσιν, ώστε, 4°“ 
νά εισάγηται ο άνθρωπος είς πραγματικήν δικαιο
σύνην καί φιλανθρωπίαν. Διακρίνει δ’ ό Γράζεσος έν 
τή τού παιδος αναπτύφει 10> την παιδικήν ηλικίαν 
2°' τήν ηλικίαν τών άρρένων καί τήν τών θηκέων 
καί εν ταύτκις την περίοδον τής έπιδεκτικότητος 
αυτών xj ώς προς τήν αι ΐθητοποιητικήν διδασκα
λίαν, S) ώς προς τήν διδασκαλίαν έννοιών γ} ώς 
προς τήν διδασκαλίαν κρίσεων, ίάφιερών έκάστω τών 
τριών τούτω; άνα δύο έτη), και 3” τήν τών νεα
νιών και νεζν.δων ή/.ικίαν εν τοίς άαέσως άκολου- 
θούσιν εζ ετεσ,ν ^ήτοι 12—18), εν οίς καί αύθις έ- 
ξακολουθεί το τής άγωγής έργον. Τα δ’ εφεεής έτη

Τ 4 SCc^ /.ζ “-OG TOV (ώ'.ϋν ZiZ'j/.S'J /i “X- 
gz us ι ~λ: yΟζυ.ζλωτΕροί; τζ,ς ζ^ινωνία; ατρωίΛζσι 
δι' αποδημίας, παρά, δέ ταϊς ύύηλοτΓρζις τζςεσι διά 
πανεπιστηυ.ιακ'ής σπουδής καί τής π ιευυιατικ.ής ποο- 
παρασκευαστικης άσκήσεω; εν τή επιστήμη Έν τή 
π.ευματική αγωγή διζκριτέα κατά Γεζζεεον τά έζής 
μέρη : το ν.ητικυν. το νομικον ή άστικον. είτα δέ 
τό .θ-ζον και το α.σθητικυν. ’Αλλ’ εν τρ δι.κρίσει 
ταύτγ, ελζ.ειπει τό tipixor, ο; ένεκα σπ·.υδζϊον ύ- 
πζρχει κ;,ον εν τ.. 1 ραζ'ρε.ω εκπζκίευτ.κώ ο.κ.δο-

IV
Έν τώ Γραζερείφ συστήματι τό σπουδαιοτατον 

αε’ρος έστίν : ή όιόαχτιχή. ’Απαιτεί δ ο Γράζερος ό
πως ή διδακτική ύλη ή ή αύτη διά πκντας τούς 
άνθρώπους καί περιλαμβζνγ,: τήν yiair, τόν Θεόν 
καί τόν ατΟρωττοχ, ών έκαστον δέον νά εκτεθνί εν τή 
διδασκαλία τελείως. Έν τώ πονήματι αύτού. οπερ 
έπιγρζφεται ή στοιχειωτική σχο.Ιη ττροι; τοκ βιοκ 
προσαρτάται ή πρώτη.διδασκαλία τώ οικιακώ δω- 
ματίω, ΐνα ούτω σχηματισθή γέφυρα μεταξύ τής οι
κογενειακής καί τής σχολικής διδασκαλίας. Πρόκειται 
δέ τό οικιακόν δωμάτιον ώς πρόδειγμα άμα ζ.αί μέσον 
προ'ς τε τήν αί’σθητοποιητικήν διδασκαλίαν καί τάς 
άπλάς ίχνογραφικας ασκήσεις. Αλλά την διδασκα- 
λ.ίαν αύτού διεξάγει ο Γράζερος μεθοδικώς και κατά 
τρόπον λίαν ενδιαφέροντα, πραγματευόμενος διά ζώ- 
σης τήν οικίαν ώς οίκημα έν πρώτοις, είτα δέ έξε- 
τάζων τούς έν αύτή οίκούντας, τάς τούτων αναγκας 
καί ιδίως τάς σχέσεις αύτών.

Έν τή άναγνωστική διδασκαλία, ής τό εύμέθοδον 
μετά πολλού ζήλου έπεζήτησεν ό Γράζερος. άπαιτεϊ 
έπιαόνως όπως άπό τής συλλαβιστικής μεθόδου, (καθ’ 
ήν εκφωνούνται μόνον αί κύριαι τών γραμμάτων φω- 
ναί), χωρώμεν πρός τήν γραφήν καί άνάγνωσιν, ούτω 
δέ έγένετο ό ιδρυτής τής τοσω επωφελούς και λογι- | 
κής άποδειχθείσης καί πλεισταχού κρατησζσης με
θόδου τού γράφειν καί άναγινώσκειν άμα (Schreible- 
semethode). Έκ τής μετά προσοχής παρατηρήσεως 
τών τοϋ στόματος θέσεων, οπότε άπαγγέλλονται τά 
τού άλφαβήτου στοιχεία, ώδηγήθη είς τήν βελτίωσιν 
τής πρός τούς κωφαλάλους διδασκαλίας, ώς τούτο 
σαφώς εξάγεται έκ τίνος συγγραφής αυτού. Γή συμ- 
ποκξει δ’ αύτού συνεδέθησαν πολλά διδασκαλεία 
μετά σχολών κωφαλάλων. Αι απαιτήσεις, ας ο Γρκ- 
ζεοος προβάλλει τφ διδασκάλφ, καί σήμερον έτι πολ- 
λήν κέκτηται σημασίαν, είσί δ’ έν κεφαλαίω αί έπό
μεναι : αγάπη πρός τά παιδία, διάθεσις τής ψυχής 
πρός έθελοπονίαν καί ύπομονήν, φαντασία είς τό με- 
ταφέρεσθαι είς τήν παιδικήν φύσιν καί πιστις περί 
τής θεοτητος τοϋ ανθρωπίνου γένους.

VI

"Απασαι. αί τοϋ Γραζέρου συγγραφαί μαρτυρούσα1 
τήν μεγάλην οξύνοιαν τοϋ πνεύματος αύτοϋ δύνανται 
καί σήμερον έτι νά χρησιμεύσωσιν ώς πρότυπα λογι
κής άσκήσεως. Άλλά σύναμα τυγχάνει ών ό άνήρ 
καί πρακτικός καί έμπειρος παιδαγωγός θίγων καί έν 
τή σχολή τήν πραγματικήν (reale) τοϋ παιόό; μόρ- 
φωσιν καί άποφαινο'μενος ότι «ταϊς μέν χθαμαλωτέ- 
ραις τάξεσιν άρμόσσει εκτενής τις γνώσις τών υλικών, 
ταϊς δ’ ύψηλοτέραις περιληπτική τις μάθησις τών ι
δανικών χρειών». Άλλά καθόλου είπεϊν ή έπιρροή, 
ήν ό Γοάζεοος δίδωσι τώ βίω, χωρούσα πολλφ περαι- 
τέοω άγει εις κακήν τινα έπιτήδευσιν διότι επεθύμει 
λ. χ. όπως αί τών χαρακτήρων (τών λατινικών) μορ- 
φαί έκλαμβάνωνται ώς άπεικονίσματα τών αντίστοι

χων ορατών τοϋ στόματος σχηματισμών κατά τήν 
τούτων έκψώνησιν. Καί δμως, τών τοιούτων παρέρ- 
γων παραβλεποαένων, αί γραζέρειοι ΐδέαι ύπό πολλών 
ποακτικών διδασκάλων έχρησιμοποιήθησαν καί πε
ραιτέρω έπεξετάθησαν.

(Έχ τχ·ΰ Γερνανιχ'.ΰ πεςιοζιχσΰ Encyklopiidisches 
Handbuch der Erziehungskunde

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1882.

Κατα το παρεΜοκ έτος 1882 εγέκοχτο αϋιαι Λό
γου επιστημονικά! περιηγήσεις, ων αί μεν εστέμ/θη- 
σαν ύπό π.Ιήρους επιτυχίας, α'< όε άνεγράμη/σαν εν 
ταϊς πενθίμοις σε.Ιίσι τής ιστορίας τοΰ έτους ενεκα 
τής οίκτράς άπωΛείας τών άναΛαΰόντων ταύτας 
ηρωικών σκαπανέων τής επιστήμης. ΠερίΛη^ιν τών 
περιηγήσεων τούτων άρυόμέθα εκ τοΰ γα.ΙΛικοΰ συγ
γράμματος L’Annie Scienlifique έχουσαν ώάε:

ι.
Οί έκ τής ,’Ιωαννέτης» σωθέντες.

Τρεις Αμερικανοί, ό μηχανικός Λέων Μελβίλ καί 
δύο ναύται, ό Νόρδσκωτ καί Νίνδεμαν, έπανακάμ- 
πτοντες είς Νέαν Ύΰρκην, διήλθον τους Παρισιους, 
τή 28 Αύγούστου, 1882· μηνός δέ Μαρτίου τοϋ 
1883, άξιωματικός τις, φυσιοδίφης τις καί δύο ναϋ- 
ται έπανήλθον είς Νέαν Ύόρκην. Μόνοι ούτοι έπέ- 
ζησαν τών πεντήκοντα τής Ίωαννέτης ·αυτών, 
συντριβείσης έν τοϊς παγετοϊς τοϋ βορείου πόλου. Ι
δού Ύ) θλιβεοά οδύσσεια τοϋ πλοίου τούτου.

Ό κύοιος Γόρδων Βεννέτος, αρχισυντάκτης τοϋ 
Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης, έβουλεύθη νά δαπανήσν) 
εκατομμύριο·; φρ. χάριν έκδρομής είς τόν βόρειον πό
λον. ’Ηγόρασε λοιπόν θαλαμηγόν ΐν Άγγλίορ, κατή- 
γαγεν αύτήν είς Χάβρην καί αύτοθι ώνόμασεν αύτήν 
Ίωαννέταν,. τω όνόματι τής ιδίας αύτοϋ αδελφής. 
Έκ Χάβςης ή θαλαμηγός άπέπλευσεν είς "Αγιον Φραγ
κίσκον, όπου καί καθωπλίσθη.

Έ αμερικανική κυβέρντσις έπέτρεψε τω κ. Γόρδω- 
νι Βεννέτφ νά έκλέξν; τούς άρίστους τών ναυτών τών 
‘Ηνωμένων πολιτειών. Τήν εκλογήν άνέθηκαν τω 
πλοιάρχφ Δελόγγ, ός, λαβώ» πεντήκοντα ναύτας, 
πάντας Αμερικανούς, έπέβη τοϋ πλοίου καί έπλευσε 
πρό; τάς πολικάς χώρας.

Αί πρώται περί τή; έκδρομής ειδήσεις ήλθον ευχε- 
οώς. άλλ’ είτα διεκόπησαν έπί δύο όλα έτη. Έν τε
λεί έυ.αθον παρ’ Έσκιμώων ότι ή Ίωαννέτα συνετρί- 
βη μεταξύ τών πάγων ότι οί ναύται κατέφυγον είς 
δύο λέμβους, ότι οί λέμβοι ούτοι ήναγκάσθησαν νά 
χωρισβώσιν άπ’ άΤΛ’ήλων, τυρός ευρε^ιν τροφών 
τέλος ότι άπώλοντο.

Κχθ’ 7)ν ώραν τό πλοΐον έβυΟίζετο εν μέσω τών 
πάγων οί ναύται επέβνισαν τών ίύο λέμβων, τού 
μέν ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ ύπολοχαγοϋ Δανεγχόβερ, 
τοΰ δέ ύπό τήν τοϋ πλοιάρχου Δελόγγου. Και ο μεν 
πρώτος ήδυνήθη νά προςορμισθή είς τάς τής Σιβηρίας 
άκτάς, ό δέ άι.α άπεμακρύνθη καί κατεποντίσθη.
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Ό κύριος Λέων Μελβίλ καί οι δύο ναϋται Νόρδ- 
σκωτ καί Νίνδεμαν έφιλοξενήθησαν έν ταϊς άκταϊς 
τής Σιβηρίας, δθεν έγραψαν τά κατ’ αύτούς εις ’Αμε
ρικήν.

Πάραυτα ό κύριος Βεννέτος ένζύλωσεν έτερον 
πλοΐον, τήν Λέναν, καί κατά Δεκέμβριον τοϋ 1881 
δύο τών πρωτίστων αύτοΰ συντακτών, οί κύοιοι Ίά- 
ξων καί Αάρσενος, καί έτερος ’Αμερικανός, ό κύριος 
Βίγγ, έπέβησαν τοϋ πλοίου καί άπήλθον πρός ζήτη- 
σιν τών έπιζησάντων τής Ίωαννέττας. Έπί κλιτύος 
λόφου θάψαντες δσα ευρον θύματα τής εκδρομής, οί' 
τε έπιζήσαντες καί οί σωτήρες αύτών έτράπησαν 
πρός τήν Ρωσσίαν.

Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος ό Γ' ύπεδέξατο αύ
τούς έν Πετρουπόλει καί τέλος τή 28 Αύγούστου, 
ήμέρα δευτέρκ, άφίκοντο εις Παρισίους.

Ό κύριος Λέων Μελβίλ καί ό ναύτης Νίνδευ,αν εΐ
νε ομήλικες, τεσσαρακοντούτεις. Ό Νόρδσκωτ άγει τό 
πέμπτον καί τριακοστο'ν. Καίτοι έθελουσίως μετήρ- 
χετο έργα ναύτου έν τή Ίωαννέττη, είνε δυ,ως αξιω
ματικός τών Ηνωμένων πολιτειών.

Ό κύριος Μελβίλ, μικρόν πριν ή αμερικανική κύ- 
βέρνησις τάξη αύτόν μέλος τής διά τής Ίωαννέτ- 
της έκδρομής, είχε νυμφευθή· έν δέ Άγίω Φραγκίσζφ, 
έπισκεψάμενος τό πλοΐον, δι’ ού έμελλε ν’ αντιμετώ
πιση τόν θάνατον, κατελήφθη ύπό προαισθήματος 
τίνος, δπερ έδήλωσε έν τή δε τή πρός τήν σύμβιον 
αυτοϋ έπιστολή.

«Φιλτάτη σύζυγος,
«Προαισθάνομαι δτι δέν θά έπανίδωμεν άλλήλους. 

Εΐνε μωρία ν’ άπέλθη είς τόν Βόρειόν πόλον τό πλοΐον 
τοΰτο, δπερ δέν δύναται ν’ άντίσχη κατά τών πα
γετών. ’Αλλά δέν θέλω νά φανώ δειλός καί έπειδή 
προςετάχθη μοι τοΰτο ύπό τής κυβερνήσεως, θ’ άπέλ- 
θω μετά τών φίλων μου.

«Έγκαρόίως σε άσπάζομαι.
ΛΕΩΝ ΜΕΛΒΙΛ».

Τριάκοντα επτά μήνας διήρκεσεν ή ποοεία τής 
Τωαννέττης, άπό τοϋ άπόπλου μέχρι τής ήμέρας, 
καθ’ ήν εύρέθησαν οί έπιζήσαντες.

Ό Ταχυδρόμος τών Ηνωμένων πολιτειών θλιβε- 
ράς λεπτομερείας ανέγραψε περί τών δεινών, ά οί ναϋ
ται ύπέστησχν, καθ’ ά διηγήσαντο έτεροι τέσσαρες, 
έπιζήσαντες καί είς Νέαν Ύόρκην εΐςελθόντες τή 28 
Μαίου. Ούτοι είνε ό ύπολοχαγός ’Ιωάννης Δανεγχό- 
βερ, ό διδάκτωρ Ραΰμόνδος Νευκόμβιος, φυσιοδίφης, 
καί οί ναϋται ’Ιωάννης Κόλης, καί Λόγγ Στίγγ, 
Σίνης αύτός. Οί δυστυχείς ούτοι τά πάνδεινα έπα- 
σχον. Ό ’Ιωάννης Δανεγχόβερ, ώς καί πάντες οί 
συνοδΐται, έπαθε τούς οφθαλμούς, ένεκα τής έν μέσω 
χιόνων μακράς διαμονής, καί νϋν φέρει διόπτρας σχε
δόν μελαίνας καί ύπέρ αύτάς έπικάλυμμα. Ό εύώνυ- 
μος οφθαλμός άπώλετο- ό δεξιός εΐνε ύγιής καί βαθ
μηδόν θ’ άνακτήσηται τήν ίσχύν αύτοΰ.

Ό καθηγητής Νευκόμβιος, άκολουθήσας ώς φυσι
οδίφης, έτήρησε τήν εύθυμίαν καί ζωηρότητα αύτοΰ, 
καίτοι ύπέστη φοβεράς δοκιμασίας. Τά πορίσματα 

τών επιστημονικών αυτοϋ παρατηρήσεων είνε σχεδόν 
ασήμαντα.

Ό ναύκληρος Ιωάννης Κόλης έντελώς παρεφρόνη- 
σε κατά τήν έν Σιβηρία όδυνηράν διατριβήν. Κατε 
λήφθη μάλιστα καί ύπό μανίας, διά τούτο δέ καί ε
πιτηρείται. Άλλ’ δμως άνεγνώρισε τόν υίόν καί αδελ
φόν αύτοΰ, μεταβάντας είς τό πλοΐον πρός ύποδοχήν. 
Ήσπάσατο αύτούς μετά χαράς μεγάλης καί φιλο
στοργίας. Δεν υπάρχει δμως έλπίς δτι θ’ άνακτήση- 
ται τό λογικόν αύτοΰ, θά είςαχθή δέ είς ναυτικόν 
νοσοκομεϊον.

Ό δέ τέταρτος έξ άρκτου έλθών Σίνης ναύτης 
Λόγγ Στίγγ μετ’ αύταπαρνησίας περιποιείται τόν Ίω
άννην Κόλην, έξ ού χρόνου κατελήφθη ύπό μανίας. 
Ό Λόγγ Στίγγ φαίνεται άντισχών μάλλον τών φί
λων αύτοΰ είς τάς στερήσεις καί τούς μόχθους τής 
έπικινδύνου έκείνης περιηγήσεως. Πρόςκαιρός τις έ· 
ξασθένωσις τής όρασεως εΐνε τό μόνον δυσάοεστον αύ
τοΰ πάθημα, έάν δέ παρασκευασθή νέα έκδρομή είς 
τόν βόρειον πόλον, μετά χαράς θά συναπέλθη.

Κατά τόν Κήρυκα της Νέας Τόρκης μοίρα ολέ
θρου έφαίνετο καταδιώκουσα τούς ναύτας τής Ίωαν- 
νέττης. Πεντήκοντα χιλιόμετρα πρός δυσμάς τοϋ τό
που, είς δν διά τών λέμβων άπέβησαν, εΐδον καί δέν 
άνεγνώρισαν χωρίον αύτοχθόνων. Ώςαύτως διήλθον 
πρό καλύβης, ολίγον αύτής άπέχοντες καί δέν κατε- 
νόησαν δτι έν αύτή οί αύτόχθονες εΐχον έναποτεθει- 
μένον κρέας είκοσι ρέννων, χάριν τοϋ χειμώνος. Τέλος, 
τό πλοΐον κχταλείποντες, ήναγκάσθησαν νά έγκατα- 
λίπωσι καί τά έοόδια αύτών.

Λέγεται δτι οί αύτόχθονες Τογγούζ, πορευόαενοι 
είς Βικώφ, είδον’ίχνη δύο ήμερών καί συνέλεξαν διά
φορα πράγματα, άπερ ό Δελόγγος είχε καταλίπει έν 
τινι καλύβη. Άλλ’ οί αύτόχθονες έκεΐνοι έντρομοι 
κατέλιπον τήν ιχνηλασίαν. Άφικόμενοι είς Γεμοβιάλ- 
κην έμαθον τόν όλεθρον τών μετά τοϋ Δελόγγου· φο
βούμενοι δμως μή τιμωρηθώσι διότι παρητήσαντο 
τήν ιχνηλασίαν, έπί τινα χρόνον έσιώπησαν καί ού- 
δενί είπον τι, εί μή άφ’ ού παρήλθε πολύς χρόνος.

Τηλεγράφημά τι έξ Ίρκούσκης πρός τόν Κήρυκα 
της Νέας 'Τόρκης μετά μηνολογίας 20 Μαίου, έλε- 
γεν δτι, μετά τών σωμάτων τοϋ πλοιάρχου Δελόγ
γου καί τών δυστήνων αύτοΰ οπαδών, ό Μελβίλ 
έπανεΰρε τό ήμερολόγιον τοϋ Δελόγγου, περιέχον θλι
βεροί τάτην έκθεσιν τών τελευταίων στιγμών τών 
ναυτών τής ’ Ιωαννέτας.

Πρώτος άπέθανεν ό Έριξεν έκ ψύχους καί έξασθε- 
νώσεως, τή 6 ’Οκτωβρίου. Τή 1 7η άπέθανεν ό Άλε- 
ξυς, κυνηγός καί τροφοδότης τοϋ μικρού καί άνδρείου 
στρατεύματος. Τήν τελευταίαν βολήν είχε βάλει τή 
9” τοϋ μήνός. Μικρόν πρό τοϋ θανάτου αύτού, περί 
μέσας τάς νύκτας, ό συνοδοιπόρος διδάκτωρ Άμβλε- 
ρος έβάπτισεν αύτόν.

«Τή 20,ί, λέγει τό ήμερολόγιον τοϋ Δελόγγου, ό 
μεταξύ έμοϋ καί τοϋ Άμβλέρου κατακλινόμενος Κάχ 
άπέθανε καί αύτός.

«Τή 21 Τ’, τή μεσημβρία, ήκολούθησεν αύτφ ο 
Λήης.

«Ό Άμβλερος καί Κολλίνσης, μή δυνάμενοι ένε
κα κοπώσεως ν’ άνεγείρωσι τό σώμα τοϋ φίλου αύτών 
Δελόγγου, ήρκέσθησαν κρύψαντες αύτό.

«Ό Μέρσων παρέδωκε τό πνεύμα τή 28ρ πρωίας. 
Τή αύτή εσπέρα άπέθανεν ό Δρεσσιέρος».

Τό ήμερολόγιον αίφνης διακόπτεται τή κυριακή, 
30 ’Οκτωβρίου. Τή αύτή εσπέρα άπέθανεν ό Βόνδος 
καί ό Γάρτσιος. Κατά τήν νύκτα έτελεύτησεν καί ο 
Κολλίνσης.

2.
Σφαγή των μετά τοΰ διδάκτορας Κρεδω ύπό 

τδν Ταπετησίων, ’ίνδων τής Τροπικής
•Αμερικής.

Ό Διδάκτωρ Κρεβώς έκ τών οχθών τοϋ ποταμού 
τών Αμαζόνων άπήλθεν εις Βολιβίαν, ίνα παρατείνει 
τάς έρεύνας αύτού έν ταϊς άγνώστοις χώραις τής τρο
πικής Αμερικής καί, άνερχόμενος αύθις είς Παραγου
άην, νά κατέλθη είς τόν ποταμόν τών Αμαζόνων 
διά τοϋ Ταπαίου. Ή νέα αΰτη έρευνα άπέβη αύτώ 
όλεθρία. Είςέτι ούδεμία ύπάρχει άπόδειξις δτι εις 
τούλάχιστον έπιζή έκ τών όκτωκαίδεκα ή εϊκοσιν 
οπαδών τοϋ Κρεβώ. Άμυδρά τις έλπίς ύπάρχει δτι 
ζώσιν αιχμάλωτοι ιεραπόστολος τις καί ναύτης τής 
Αργεντινής Δημοκρατίας. Οί λοιποί άπώλοντο πάν
τες, σφαγέντες ύπό τών ’Ινδών.

Ό διδάκτωρ Κρεβώς ήγε τό πέμπτον καί τριακο- 
στόν έτος. Τφ 1868 ήτο ιατρός τοΰ ναυτικοϋ, άλλ’ 
ού μετά πολύ παρητήσατο τόν βαθμόν έκεΐνον καί 
έπέδωκεν εαυτόν είς μακράς έρεύνας άγνωστων χω
ρών. Περιηγήθη τάς περί τόν ποταμόν τών Άμαςό- 
νων χώρας, σκοπόν δέ είχε, ώς εΐπομεν, ν’ άνέλθη 
είς τήν Παραγουάην καί νά διέλθη τά οροπέδια τοϋ 
Ματογράσσου, ίνα έλθγι είς τήν κοιλάδα τοϋ άνω πο
ταμού τών Αμαζόνων. Ή έκδρομή αΰτη, έπιτυγχά- 
νουσα τοϋ σκοποϋ, θά είχε λαμπρά έπακολουθήματα. 
'Β γεωγραφική θέσις κυρίων τινών σημείων θά ώρί- 
ζετο τελικώτερον καί θά έξέλιπον αί περί τούτων 
άβεβαιότητες.

Συνοδΐται τοϋ διδάκτορος Κρεβώ ήσαν ό διδάκτωρ 
Βιλλέτος, ό κύριος Ρίγγελος, ίχνογράφος, οί κύριοι 
Αύράτος καί Διδερότος καί δύο Αργεντινοί, οί κύριοι 
Ροδρίγουος καί Κ. Βλάγκος. Έτεροι συνηκολούθουν 
πρός έκτέλεσιν έπιστημονικών έργων, ή πρός ύλικήν 
τινα βοήθειαν. Οΰτως οί έρευνηταΐ συνεποσώθησαν 
είς όκτωκαίδεκα έως είκοσι. Ό διδάκτωρ Κρεβώς, ά- 
φικόμενος είς Ρίον Ίανε'ιρον τώ 1881, έτυχε λαμ- 
ποάς δεξιώσεως παρά ταίς άρχαις τής χώρας. Τής 
αύτής υποδοχής έτυχε καί έν Βουένος Άυρες. Αΐ- 
σιαι ειδήσεις ήρχοντο μέχρι τέλους μ,αρτίου τοϋ 
1882. Πάντες οί συνοδοιπόροι ήσαν έντελώς καθω- 
πλισμένοι, άπ’ έκείνου δμως τοϋ χρόνου ούδείς έτι 
λόγος περί αύτών έγένετο, έως ού ήγγέλθη τό θλι
βερόν αύτών τέλος.

Τοϋ στυγερού τούτου κακουργήματος ήθέλησαν νά 
καταστήσωσιν ύπολόγους τούς ’Ινδού; Τοβασίους παρ’ 
οΐς έγένετο ή έκδρομή, καθ’ ήν ή προςβολή έπήλθε. 
Άλλ’ οί τήν χώραν έκείνην γινώσκοντες βεβαιοΰ- 
σιν δτι οί αύτήν οίκοϋντες εΐνε ήμερώτατοι, μή δυ- 

νάμενοι νά πράξωσι τοιοΰτο κακόν. Άλλως δέ, μή 
έχοντες κατάλληλα δπλα, θά έκινδύνευον πολεμοΰν- 
τες πρός μικράν στρατιάν, έχουσαν άριστα δπλα καί 
κατά τοΰτο ύπερτεροϋσαν τών ιθαγενών.

Άλλ’ ήδη ούδείς άμφιβάλλει περί τών άληθών 
σφαγέων τών μελών τής Γαλλικής έκδρομής. Ό μετ’ 
αύτής άκολουθών κύριος Διδερότος, τραυματισθείς 
ήμέρας τινάς πρό τής σφαγής, έν τινι έν Σάλτα πά
λη, δέν συνηκολούθησε τοϊς έρευνηταΐς, άλλ’ έπανα- 
κάμψας είς Βουένος Άυρες έγραψε τάδε-

«Ό διδάκτωρ Κρεβώς μ.ή δυνηθείς, ώς ήθελε, νά έ- 
ρευνήση τήν Πιράνην, ένεκα τών προσκομμάτων, άπερ 
ό ποταμός προυβαλεν είς τάς μελέτας αύτοΰ, άνέβη 
αύθις είς Πιλκομάγιον μέχρι Άρίκας, έχων μεθ’ εαυ
τού άργεντίνους τινάς ναύτας. Μετά τινας ήμέρας 
ήρξατο αύθις κατερχόμενος τόν ποταμόν, μεθ’ ών 
συμ.παρέλαβε Βολιβιανών. Οΰτως άφίκοντο, τή 24 
Άπριλίου, είς τόπον καλούμενον Τέλλα, ένθα συν- 
ήντησαν τοϊς Ταπετησίοις. Ή φυλή αΰτη έγκαρ- 
δίως έδεξιώσατο τούς έρευνητάς. Άλλ’ άμα τής 
νυκτός έπελθούσης, οί Ινδοί προδοτικώς έπέπεσον 
κατά τών περιηγητών, ούς πάντας άπέσφαξαν, πλήν 
τών δύο Βολιβιανών. Ούτοι τό μέν πρώτον έζωγρή- 
θησαν ύπό τών άγριων, έπειτα δμως έδυνήθησαν, με
τά πολλάς δυσχερείας, νά φύγωσι καί άφίκοντο είς 
Άρίκαν, δπου έκόμισαν τάς λυγράς άγγελίας, τάς 
ένταύθα συνοψιζομένας».

Μηνός Σεπτεμβρίου τοϋ 1 882 ή Γεωγραφική εται
ρεία τών Παριοίων έλαβεν έκθεσιν παρά τής Γεω
γραφικής ακαδημείας της Αργεντινής δημοκρατίας, 
περιέχουσαν άκριβεστέρας ειδήσεις.

Κατά τήν έκθεσιν ταύτην ό Διδάκτωρ Κρεβώς, ά
μα είς Βολιβίαν άφικόμενος, έπορεύθη πρός τήν συμ
βολήν τών ποταμών Π.λάγια καί Πιλκομάγιου, ένθα 
διατρίβουσί τινες φραγκισκανοί μοχαχοί, ύπαγόμενοι 
είς τήν μονήν Σάλτας, πρωτευούσης έπαρχίας τινός 
τής Αργεντινής δημοκρατίας.

Ό έρευνητής, άφικόμενος είς τάς παρά τάς πηγάς 
τοϋ Πιλκομάγιου χώρας, έπεστάτησεν είς τήν ναυπή- 
γησιν τριών λέμβων, γενομένην ύπό του Γάλλου πη
δαλιούχου Αύράτου καί τών άργεντίνων ναυτών.

Τούτων τών λέμβων έπέβησαν οί περιηγηταί, ών 
τόν άριθμόν ηϋξησαν ’Ινδοί τινες έκ Βολιβίας, πεμ- 
φθέντες ύπό τών άρχών τής χωράς .ταύτης. Πάντες 
ήσαν τότε έννεακαίδεκα, ένοπλοι φέροντες έκαστος 
άνά τριακοσίας πυριτιδοβολάς.

Αί έρευναι τοϋ Σχάκου εΐνε πάντοτε κινδυνώδεις, 
ένεκα τών ’Ινδών. Ούτοι, συμποσούμενοι ώς νομίζε · 
ται, είς τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα χιλιάδας, οί- 
κοϋσι τήν σχεδόν άγνωστον άπέραντον έκείνην χώραν, 
άληθή μικράν Αφρικήν έν μέση τή νοτίφ Αμερική.

Τή 15>ι Άπριλίου ή έκδρομή ήρξατο, πρός τά κά
τω τοϋ ποταμού, έπι χρησταϊς έλπίσι καί μετ’ ατρο- 
μήτου θάρρους, δπερ τοσοϋτον έχαρακτήριζε τόν άρ- 
χηγόν αύτής.

Τή 24ρ, έκτη εσπ. ώρα, άφίκοντο είς Τέγιον καί 
έβαινον επί γής’Ινδών, σπευδόντων είς τάς δχθας τοϋ 
ποταμού καί εύγλώττως αύτούς προςαγορευόντων.

7Θ.
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Αύτοΰ ό διδάκτωρ Κρεβώς ήθέλ’ι.σε νά έρευνήσγ τόν 
δρόμον άγνωστου ποταμού, δν πρότερος άνεκάλυψεν 
ό κύριος Σόλας, ανδρείος κα’ι θαρραλέος τού Σχάκου 
ερευνητής. Οί περιηγηταί άπέβησαν, τγ 24 Απρι
λίου, είς τάς ό'χθας τών Ταπετησίων Ινδών, προς- 
καλεσάντων λίαν φιλοζένως καί είτα προδοτικός φο- 
νευσάντων αύτούς, άμα τοΰ σκότους έπερχομένου.

Δύο μόνον διέφυγον τόν θάνατον, ό ιεραπόστολος 
Κέβαλλος καί ό άργεντϊνος ναύτης Βλάγκος. Μένου- 
σιν δμως άμφότεροι αιχμάλωτοι.

Ή κυβέρνησις τής Δημοκρατίας καί ή άργεντινια- 
κή γεωγραφική άκαδημεία άμε'σως άπε'στειλαν άν- 
θριόπους πρός άναζήτησιν τών λειψάνων τής ε’κδρο 
μής Κρεβώ. Άλλ’ ούδέν γνωστόν περί τών άποτε- 
λεσμάτων τής άναζητήσεως ταύτης.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΤΟΝTEXNWIJUITQN ΓΜΒΙΜΤΟΝ.
Είς τούς νόμους τής επικράτειας Νέας Τόρκης 

προςετέθη εσχάτως καί ό εξής.
«Όπωλών, δανείζων ή δωρούμενος διήγημα ή μυ

θιστορίαν είς νέον ή νέαν, μή άγοντα τό 1 6 έτος ά
νευ εγγράφου άδειας τών γονέων ή τών κηδεμόνων 
τών άνηλίκων τούτων, θά τιμωρήται δι’ έγκαθείρ- 
ξεως, ή προστίμου 50 δολλαρίων».

Άρά γε πόσοι παρ’ ήμίν χρήζουσι τοιούτου νόμου, 
μάλον δέ πόσοι άπρόςεκτοι γονείς τοιαύτης έγκα- 
θείρξεως;

— ’Εσχάτως έν Πετρουπόλει οί φιλοθεάμονες έπέρ- 
ρεον είς Μουσείον τεχνών καί επιστημών, ίνα ’ίδωσι 
τόν Άρχτάτθρωπον. ’Εν τοίς δρυμοϊς τού κυβερνεί
ου Κοστρόμα εύρέθη ό άρκτάνθρωπος ουτος, πρό ικα
νών έτών, μετά τού πατρός αύτού Άδριανοΰ, ήδη τε- 
θνηκότος. Τό πρόςωπον τού δεκατετραετοΰς Θεόδω
ρου Γευτίχεγευ, οΰτως ονομάζεται, έντελώς καλύ
πτεται ύπό μεταξοειδούς τριχώματος, ώς οί βραχίο
νες καί έτερα αύτού μέλη. Τό στόμα έχει μόνον τρεις 
κάτω κοπτήρας καί δύο άνω κυνόδοντας. Οί άνθρω- 
πολόγοι περιέργως μελετώσιν' έπί τούτου τού φαινο
μένου.

— Ό καθηγητής Dumoulin έσχάτως άπεφήνατο 
δτι τό άλας τού χαλκού άδίκως ύπό τής έπιστήμης 
νομίζεται δηλητήριον. «Έγώ, ή γυνή μου καί τά 
τέκνα μου, είπεν ό έπιφανής φαρμακολο'γος, έλά- 
βομεν ικανόν τοιοΰτον άλας, καί άντί ν’ άσθενήσωμεν 
έτι μάλλον καλώς διετέθημεν».

Έν τοσούτω δέν δυνάμ,εθα νά συστήσωμεν τήν μί- 
μησιν τού πειράματος τού καθηγητού.

— Κατά τό 1882 έν Γαλλίζ έδαπανήθη καπνός 
363,500,000 φράγκων.

— Τό μέγα ρωσσικόν αύτοκρατορικόν στέμμ.» έχει 
άξίαν 3,000,000 ρουβ>ίων, τό μικρόν 50000U. Τό 
σκήπτρον κοσμείται δι’ ενός τών μεγίστων τοΰ κό
σμου άδαμάντων, έλκοντος 194 2/4 καράτια καί ’ί
σου όντος πρός ώόν περιστεράς. Ό άδάμας ούτος ή- 
τό ποτέ οφθαλμός τού ινδικού ειδώλου Βράμα, έκλά- 

πτ, ύπό τίνος Γάλλου, δωρησαμ,ένου αύτόν τφ 2άχν) 
Ναδίρ, καί μετά τόν φόνον αύτού περιήλθεν είς τάς 
χείρας τού ’Αρμενίου Σαφράς, πλειστηριάσαντος έν 
Βαγδάτη άντί 50,000 γροσίων. Παρά τού Αρμενίου 
ήγο'ρασεν αύτόν Αικατερίνη ή Β’ μετ’ άλλων τιμ.αλ· 
φών πραγμάτων, άντί 450,000 κατά τό 1 772.

— Άπό τινων ήδη έτών προτείνεται νά κηρυχθή 
άγιος ό άνακαλύψας τήν Αμερικήν. Ώς έκ Ρώμης 
άγγέλλεται, ή πρότασις έπ’ έσχάτων έτι μάλλον έγέ
νετο άσπαστη, προεξάρχοντος τοΰ κόμητος Ροζέλλη 
Δελόργ. Ή τήν άνακήρυςιν τοΰ άγίου αίτουμένη άνα- 
φορά ύπεγράφη ύφ’ έξακοσίων ιεραρχών, έν οΐς 20 καρ- 
δινκλεις, 15 πατριάρχαι καί 191 άρχιεπίσκοποι.

— Αεροπόρος τις, Μίλας καλούμενος, άνήλθε κατ’ 
αύτάς είς τόν άέρα, έν Άλικάντη. Άλλά τό άπειρον 
τών θεατών πλήθος αίφνης συνεταράχθη, ίδόν δτι ήο- 
ξατο καιόμενον τό είς τά ύψη άνελθόν άεροπόρον. Τό 
ύπ’ ζύτό σκαφίδιον μετά φοβέρας ταχυτήτος καθέ- 
τως έπεσεν είς τήν γήν, άλλ’ ή σφοδροτης τής πτώ
σεως ολίγον ήμολύνετο ύπό τού μή καέντος μέρους 
τοΰ άεροπόρου, δπερ έχρησίμευσεν ώς άλεξίπτωτον. 
Ό άεροπόρος ώς έκ θαύματος μικρόν τι μόνον έ- 
μωλωπίσθη.

— Κατά τάς έξ Άβάνης ειδήσεις, ή έπί τών Με
γάλων Άντιλλών συγκομιδή τής σακχάρεως ύπολεί- 
πεται έφέτος κατά 30—40°/θ τής τού προηγουμένου 
ένιαυτού.

— Ό άμερικανός φιλάνθρωπος Πήβοδυς κατέλιπε διά 
διαθήκης 530,000 λιρών στερλινών, ί'να κτισθώσιν 
έν Αονδίνω οίκίαι έργατών. Κατά τό 1882 τό κεφά- 
λαιον τούτο άπήνεγκε τόκον 24,172, τή δέ 31 τού 
τελευταίου Δεκεμβρ. ύπήρχον ήδη κεφάλαια 704,600 
λ στερλινών, έτοιμα πρός δν ώρίσθησαν σκοπόν. 
Άλλά πλήν τούτων είχον δοθή 960,500 λ. στερλι
νών πρός άγοράν οικημάτων μέχρι τής είρημένης ή
μέρας. Τρία παμμ-έγιστα οικοδομήματα μετ’ οκτακό
σιων οκτώ οικημάτων, έν Great Wild Streat, καί 
έτερα 15 μετά 861 οικημάτων, έν Ούεστμίνστερ, έ- 
πληρώθησαν ήδη κατοίκων. Είδη 6 πλέθρα γής κτί
ζονται καί θά περιέχωσι 1885 οικίας. Τή 31 Δε
κεμβρίου τού 1882 αί γάϊαι τού άμερικανού τούτου 
περιείχαν 7829 οικήματα, μετά 14,604 κατοίκων. 
Ικανή δέ κατεβλήθη φροντίς καί περί λουτρών, πλυν
τηρίων καί άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων.

— ΠόΛις arev γνκαιχώκ. Έντός τών ύψηλών τής 
Μογγολίας ορέων κειται πόλις έπ’ εύρέος αμμώδους 
πεδίου, Μαϊματούν καλουμένη, ήτοι πόλις έμπορων. 
Ανήκει τώ σινικώ βασιλείφ, έχει τριςχιλίους κατοί
κους καί ούδέ μίαν γυναίκα ! Είνε λοιπόν οί κάτοι
κοι μόνον άνδρες, πολλοί δ’ αύτών οίκογενειάρχαι, 
ών αί γυναίκες καί τά τέκνα άπέχουσι μακράν, οί- 
κούσαι τήν έσω Σινικήν. Ή πόλις αΰτη δέν άπέχει 
τών ρωσσικών ορίων, ή δέ κυβέρνησις αύτής φοβείται 
μή οί Σΐναι ούτοι άρπάσωσι ρωσσίδας καί φθείρωσι

Χρηστα Σινών ήθη. Τούτου ένεκα παντί θή- 
λεϊ όντι αύστηρώς άπαγορεύεται ή έν έκείνη τή πό- 
λει διατριβή. Λέγεται δτι Άγγλος τις, άποφεύγων 
τάς έριδας τής άγαπητής αύτού συμβίου, κατέφυγεν 

είς Μαϊματούν καί εύρεν έν αύτη ειρήνην. Καί τό μέν 
έτερον αύτού ήμισυ ήθέλησε ν’ άκολουθήσγ αυτώ, 
άλλ’ οί τελώναι τής πόλεως έκώλυσαν τής είςόδου 
αύτήν, ώς άπηγορευμένον έμπόρευμα.

Πόσοι καί έντεύθεν θά κατέφευγον είς Μαϊματούν, 
έάν είχον σήμερον tor ravJor ;

Τρω’ίζα,Ι σζτςναΐ έν Λ,ονδονω,

Έν Cromwell-House τού Λονδίνου δίς έδιδάχθη 
κατ’ αύτάς έν μορφή δράματος ό περί Τροίας μύθος. 
Τήν άπέραντον ύλην Ίλιάδος και Οδύσσειας μετε- 
ποίησεν είς δράμα ό έξοχος καθηγητής Warr, τηρή- 
σας μέν έκ τών ένόντων τούς ομηρικούς έξαμέτρους έν 
τώ έλληνικώ κειμένφ τής τραγωδίας του, έρμηνεύσας 
δέ μετά πλείονος έλευθερίας τήν είς τήν άγγλικήν με- 
τάφρασιν. Τό δράμα έδιδάχθη πρώτον έλληνιστί, 
τή δέ έπαύριον άγγλιστί. Τά κατά τήν σκηνογρα
φίαν, τάς στολάς, τήν μουσικήν καί τήν ύποκρισιν 
έπενοησε καί ήκρίβωσεν ό πρόεδρος τής βασιλικής 
γραφικής Ακαδημίας σίρ Φρειδερίκος Λείκτων καί οί 
κορυφαίοι τών θιασωτών του. Τά τού δράματος πρό
σωπα, άνδρες, γυναίκες καί χορός έποίησαν αίσθησιν 
καταπληκτικήν είς τό πολυάριθμον σοφόν άκροατή- 
ριον. Ό Γλά.δστων ώμολόγησεν, δτι ήτο άδύνατον 
νά παρασταθή ό βίος καί ή τέχνη τών ομ.ηρικών 
χρόνων πιστότερον καί άκριβέστερον παρ’ δσον ήδη 
έγένετο κατά τάς δύο έκείνας έσπέρας. Έκαστη σκη
νή παρίστα έμψυχον εικόνα ήτοι σύμ.πλεγμα προσώ
πων, άντιστοιχούντων κατά χρονολογικήν τάξιν είς 
τάς διαφόρους φάσεις τού άνεςαντλήτου έκείνου μύ
θου. Έν τώ πρώτφ συμπλέγματι σπεύδει ή Αφρο
δίτη νά έκτελέσγι τήν ύπόσχεσίν της, κομίζουσα τόν 
Πάριν πρός τήν καλλίστην καί εύειδεστάτην τών γυ
ναικών. Ή Ελένη κάθηται σύννους, έν ώ ή Πειθώ 
ψιθυρίζει πολλά είς τό ούς αύτής. ’Αόρατος ή Αφρο
δίτη αίρει τής Ελένης τόν πέπλον καί τήν άποκα- 
λύπτει τώ Πάριδι, δστις τήν θεάται μετά θαυμασμού 
καί συγκινήσεως, παρόντος έγγύς καί τού Έρωτος. 
Τό πεδίον τής Τροίας έγράφηΰίον φαίνεται άπό τών 
λόφων τού Χισαρλίκ. ’Ολίγον προσωτέρω φαίνονται ο 
Ελλήσποντος, ή ’Ιμβρος καί ή Σαμοθράκη. Έπί 
τού πεδίου ιστανται αί κλισίαι καί αί σκηναί τών 
Αχαιών, ?ά δέ πλοΐά των είναι άνειλκυσμένα είς 
τήν άπένκντι άκτήν. Αριστερόθεν αί Σκαιαί Πύλαι 
κοσμούνται δι’ άξέστων άναγλύφων λεόντων δεξιο- 
θεν δέ καθοράται βωμός τής Άθηνάς καί τό Παλλά- 
διον, Ένταΰθα αί γυναίκες μάτην εύχονται τή θεώ 
έν ώ μάχονται οί άνδρες των ένταύθα ή Ελένη οί- 
κτείρει τήν πράξιν της ένώπιον τού Πριάμου" ενταύ
θα αποχαιρετίζει τήν Άνδρομάχην ό "Εκτωρ άπερχό- 
μενος είς την μάχην. Άπλουστάτη φαίνεται ή τού 
Άχιλλέως κλισία, ένθα έξαγοράζει ό Πρίαμος τόν 
νεκρόν τού Έκτορος. Πάλιν δμως έμφανίζονται αί 
Σκαιαί Πύλαι, καί έν άπεοιγράπτω καλλονή καί α- 
φάτφ πένθει ή Ανδρομάχη, ή Εκάβη, ή Ελένη, ή 
Κασάνδρα καί ό χορός τών Τρφάδων πενθούσι τό 

έρκος τής Τροίας. Η άπλοτης, τό ποικίλον τών στο
λών, ή τού πένθους έκφρασις έχει πολύ τό έπαγωγόν, 
περαίνει δέ τόν κύριον μύθον τής Ίλιάδος. Τό λοι
πόν τού δράματος στρέφεται περί τάς τύχας τού 
Όδυσσέως. Πρώτον σύμπλεγμα είναι τό τού ιθακή
σιου ήρωος έν τω μεγάρω τής Κίρκης. Ή Κίρκη πα 
ρασκευαζει τόν οίνον ό Όδυσσεύς τόν λαμβάνει έκ 
τών χειρών της· είτα όέ παραδίδεται ή Κίρκη όμνύ- 
ουσα, δτι θά έπαναγάγγ τούς έτα'ρους τού ήρωος 
είς τήν προτέραν μορφήν των. Τά αύτά συνομνύου- 
σιν άρρήτως τέσσαρες τών θεραπαινίδων της. Λαμ
πρόν είναι τό πανόραμα τής Ώγυγίας, τής Καλυψούς 
καί νυμφών αύτής, είτα δέ τό μέγαρον τού Αλκινόου 
καί ό οίκος τού ήρωος. Ή σκηνή τής Ναυσικάας ά- 
πέσπασεν έπανειλημμένως τάς έπευφημ-ίας τών θεω- 
μένων. Τελευταία είκών είναι ή τής μνηστηροφονίας, 
έν ή Όδυσσεύς καί Τηλέμαχος χειραγωγούνται άορά- 
τως ύπό τής Άθηνάς. Τό δράμα θά διδαχθή τό τρί
τον μηνί ίουλίω πρός τιμήν τού κ.Σλίμαν.—(ΚΛειω).

Κύριον θέμα λόγων έξακολουθεί διατελούν παρ’ ή- 
μΐν ένταΰθα τό ζήτημα τής μεταβολής τών άρχαίων 
έκκλησιαστικών προνομίων. Έννεαμελής έπιτροπή εκ 
τεσσάρων συνοδικών άρχιερέων καί πέντε λαϊκών με
λών τού Ε. Συμβουλίου μεταβάσα τό παρελθόν σάβ- 
βατον παρά τφ υπουργώ τής Δικαιοσύνης Ες. Άσίμ 
πασή έπέδοσαν αύτώ έγγραφον έκθεσιν περί προνο
μίων κεκυρωμένην ύπό τών δύο Σωμάτων ήν λαβούσα 
ή A. Ε. μετά πολλής τής εύμενείας έξεδήλωσε άρί- 
στας διαθέσεις καί ύπέσχετο δτι άνακοινώσει ταύτην 
άνευ άναβολής τώ Ύψ. πρωθυπουργό. Άχρι τής ώρας 
ούδέν έγνώσθη περί άπαντήσεώς τίνος πρός τήν έπι- 
δοθεϊσαν έκθεσιν. Γινώσκομεν μόνον μετά τίνος θετικό- 
τητος δτι ή Α. Θ. Παναγιότης έδήλωσε πρός τινας 
δτι έν ή πεοιπτώσει ή άναμενομένη άπάντησις δέν ή- 
θελεν είναι άποδεκτική τών όιατυπωθεισών αιτή
σεων, άαετάθετον έχει άπόφασιν ίνα άποδυθγ τήν 
άνατεθειμένην αύτή έντολήν. Έν τοιαύτγ περιπτώσει, 
έκλεγομένου Τοποτηρητοΰ τού Οικουμενικού θρόνου, 
αί παραστάσεις βεβαίως έξακολουθήσουσι, κοινή δ’ έ- 
πικοατεΐ πεποίθησις δτι έπί τέλους ληφθήσονται ύπ’ 
όψει ύπό τής φιλολάου αύτοκρατορικής κυβερνήσεως.

Έν κοινή συνεδριάσει τών δύο διοικητικών τής 
Έκκλησίας Σωμάτων συγκροτηθείση τήν παρελθού- 
σαν παρασκευήν έξελέγησαν άντί τών δύο παραιτηθέν- 
των μελών τού Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου ο αξιότιμος κ. 
Τηλέμαχος Κ. Καραθεοδωρή καί ό κ. Ζήσης θ. Ζήση. 
Ό τελευταίος υπέβαλε παραίτησιν λόγω τοΰ δτι ένε
κα πολλών ιδιωτικών έργάσιών δέν ύ®ολείπεται αυ
τώ καιρός ίνα έργασθή έν τφ Έύνικφ Συμβουλίφ.

Χαίρομεν έπί τή έκλογή τού κ. Τηλεμάχου Κ. Κα
ραθεοδωρή, νέου διακεκριμένου, ού μόνον έπί ποικί- 
λαις έπιστημονικαΐς γνωσεσι, αλλα και επι συνεσει, 
εύσταθεία άρχών καί είλικρινεϊ ζηλφ υπέρ τών κ·ι-
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νών, πεποίθαμεν δ’ δτι καίπερ πρώτον ήδη μετέχων 
τών έν τοΐς Πατρϊαρχείοις εργασιών, έπαρκώς άνα- 
πληρώσει τδ κενόν, δπερ κατέλιπεν δ ύπέρ της Εκ
κλησίας και τοΰ Γένους άκαμάτως και τελεσφόρως 
έργασθείς αείμνηστος αύτοΰ πατήρ, ιατρός Κων
σταντίνος Καραθεοδωρή.

Ή έν τοΐς Πατρϊαρχείοις εργαζόμενη κεντρική ’Εκ
παιδευτική ’Επιτροπή συνεπληρώθη άρτίως διά τής 
εκλογής τριών νέων μελών, αντί τών άποχωρησάν- 
των. Ούτω δέ συμπληρωθεΐσαν τήν επιτροπήν ταύ
την άπαρτίζουσι νΰν αρχιερείς μέν ό σεβ. άγ. Νικομή
δειας κ. Φιλόθεος Βρυέννιος (προεδρεύων) καί ό σεβ. 
άγ. Βιζύης κ. Κωνστάντιος, λαϊκοί δέ ό έκ τών μελών 
τοΰ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου κ. Τηλέμαχος Κ. Καραθεο- 
δωρή καί οί καθηγηταί Α. Σπαθάρης καί Θ. Σαλ- 
τέλης.

’Εν τώ Παρθεναγωγείφ τοΰ Γαλατή έτελέσθη τήν 
παρελθοΰσαν κυριακήν ή σχολική εορτή τής απονομής 
τών ενδεικτικών είς τάς έξετασθείσας μαθήτριας, 
προεδρεύοντας τής πολυπληθούς όμηγύρεως τής Α.θ. 
Π. τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου.

•1X1··

Ό έν Δρέσδη καθηγητής Friedrich Hultsch ελ
ληνιστής δεινός, συγγραφεύς σοφών πραγματειών 
περί τών ναών Ηραίου καί ’Αρτεμισίου, κριτικός 
δέ έκδοτης τών Πολυβίου ιστοριών, των "Ηρωνος 
Γεωμετρικών τε καί Στερεομετρικών, τών Πάππου τοΰ 
’Αλεξανδρινού μαθηματικών συλλογών, καί τών άρ
χαίων μετρολόγων, έδημοσίευσεν έσχάτως έν Βερο- 
λίνω ογκώδη Περί ΈΛΛηνικής καί. 'Ρωμαϊκής μέτρο- 
Λόγιας πολύτιμον συγγραφήν, ήτις μεγίστην περι- 
ποιεϊ τιμήν τή γερμανική άρχαιολογική έπιστήμη. 
Τό δλον πόνημα διηρημένον είς έξ τμήματα περιλαμ
βάνει, μετά μακρόν πρόλογον περί τών πηγών τής 
μετρολογίας καί περί τών προγενεστέρως γενομένων 
μετρολογικών έρευνών, τά παρ’ Έλλησι καί Ρωμαίοις 
μέτρα καί σταθμά, τά κατά τήν ολκήν τών άρχαίων 
νομισμάτων, τά σταθμολογικά συστήματα Αίγύπτου 
καί Μικράς ’Ασίας καί τά ίδιάζοντα έν διαφόροις έ- 
παρχίαις τής τε ’Ασίας καί τής Δύσεως συστήματα 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής ίδρύσεως 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Κριτική οξυδέρκεια, εύμεθο— 
δία, πολυμάθεια άπέραντος καί συντομία τοΰ λόγου 
περιεκτικωτάτη, καθιστώσι τήν νέαν τού κ. Hultsch 
συγγραφήν πλήρες καί άσφαλές ταμεϊον τών περί με
τρολογίας τών άρχαίων γνώσεων ήμών. Μετά πολ
λής δέ τής εύχαριστήσεως ε’ίδομεν έν αύτή μνημο- 
νευομένας τάς μετρολογικάς διατριβάς τού παρ’ ήμϊν 
κ. Α Παπαδοπούλου Κεραμέως, έξ ών ό συγγραφεύς 
άρύεται πολυτίμους πληροφορίας, συμπληρούσας τάς 
έαυτοΰ έρευνας. Αί διατριβαί αύται τού πρώην έπι- 
μελητοΰ τού Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης Σμύρνης 
δημοσιευθεϊσαι εν ίδίοις βιβλίοις, ή έν σπουδαίοις 
περιοδικοΐς συγγράμμασιν έλληνικοΐς τε καί εύρωπαϊ- 
κοϊς, έ'τυχον ήδη πρό πολλοϋ τής έπιδοκιμασίας δια- 

σήμ.ων φιλολόγων Γάλλων καί Γερμανών, ή δέ νΰν 
ύπό τοΰ κ. Hultsch χρησιμοποίησις αύτών έν ειδική 
μονογραφία τώ μέν κ. Παπαόοπούλφ Κεραμεΐ περι- 
ποιεΐ τιμήν ού τήν τυχοΰσαν, ήμίν δέ άρκοΰσαν ίκα- 
νοποίησιν άναλογιζομένοις δτι αί πρός άνάπτυξιν τών 
φιλολογικών καί άρχαιολογικών έπιστημών έρευναι 
τών έν πενία καί άνευ έπαρκών μέσων έργαζομένων 
ήμετέρων λογιών μελετώνται καί έκτιμώνται σπου- 
δαίως ύπό τών έν Εύρώπη σοφών.

Πολυπληθής συρροή κόσμου τών έπιλέκτων τά
ξεων καί τοΰ λαού συνήρχετο έν Σραυροδρομίω τήν 
παρελθοΰσαν Κυριακήν, καθ’ ήν έκηδεύετο ή τήν προ
τεραίαν άποβιώσασα έν βαθεΐ γήρα ΖΩΗ Β. ΖΩΓΡΑ
ΦΟΥ, ή σεβαστή μήτηρ τοΰ έκ τών λογάδων τοΰ 
Γένους Έξ. Χρηστάκη Έφέντη Ζωγράφου. Ή ένταΰ
θα κοινωνία τιμώσα τάς τε άρετάς τής άποβιωσά- 
σης κκί τόν άπόντα μεγάτιμον αύτής υιόν, τόν συνε
χείς καί τά μάλα έλευθερίους έπιδαψιλεύοντα εύερ- 
γεσίας ύπέρ τών κοινών, συνέρρευσεν άθρόα είς τήν 
κηδείαν, ήτις έτελέσθη μετ’ άσυνήθους μεγαλοπρε- 
πείας. Τοΰ κλήρου προίστατο ή Α. θ. Π. ό Οικουμε
νικός Πατριάρχης μετά τών σεβ. Συνοδικών αρχιε
ρέων (πλήν δύο κωλυομένων), τοΰ άντιπροσώπου τής 
Έκκλησίας 'Ιεροσολύμων σεβ. Μητροπολίτου άγ. 
Σκυθοπόλεως, τοΰ άρχιερατικώς προϊσταμένου τών 
έν Περαίκ ’Εκκλησιών άγ. Είρηνουπόλεως, καί παν
τός τοΰ λοιποΰ ιερατείου τών Πατριαρχείων καί τής 
κοινότητος Σταυροδρομιού μετά τών ιεροψαλτών. 
Πολλοί τών έν Κ)πόλει συλλόγων, πολλά τών σχο
λείων καί παρθεναγωγείων, διά τών προέδρων, τών 
διευθυντών καί τών μαθητών καί μαθητριών αύτών 
άπένειμαν τάς όφειλομένας τιμάς τή γερασμία πρε- 
σβύτιδι, διάφοροι δέ προσφωνήσεις έγένοντο έν τή 
οικία τής άποβιωσάσης καί στέφανοι άνθέων κατετέ- 
θησαν έπί τοΰ φερέτρου. Ή νεκρώσιμος άκολουθία 
έτελέσθη έν τφ ναώ τών Είσοδίων, ό δέ νεκρός έτάφη 
έν Βαλουκλή.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Αί Πύσεες.

Έπί κρημνού άγριου 
'Ρεμθάζουσα θρηνεί· 

Ή δύσις τοΰ ήΛίου
Πικρώς τήν συγκινεΐ.

Φώς άπΛετον άστράπτον
Εις ύδατ’ άργυρο,, 

Βυθίζεται άνάπτον 
'ΟΛόχρυσα πυρά.

Πΰρ νέμεται τήν φύσιν·
Ό βράχος σεΛαγεί· 

. Καί κΛαίουσα τήν δύσιν 
θαυμάζει έν σιγή.

« Μή κΛαίης, κόρη, μάτηκ' 
Τό παν δέν θά χαθή- 

Τήν σκηνικήν απάτην 
Νομίζεις άΛηθή ;

» Λεν φΛέγεται ό πόντος, 
Τό φώς δέν θά πηγή.

Τό παν πυρ πνέει όντως ! 
ΆΛΛ’ άφθιτος ή γή.

» Ειν’ ήμερον, δέν καίει 
Τό πΰρ τών ουρανών· 

Ή πάθησίς σου κΛαίει 
Ανύπαρκτον δεινόν.

» Έάν ποθής νά χύσης 
Λακρύων ποταμόν, 

’Εκπνέει άΛΛη δύσις 
Άξια όδυρμών.

» Σπαράσσω εν κινδύνω ! 
Ώ! θρήνησαν εμέ !

Καί φλέγομαι καί φθίνω 
Ώς πένθιμοι δυσμαί.

» Θεσπέσιον εθίσου
Με άναΛίσκει πΰρ, 

Ο'ι δύο οφθαΛμοί σου, 
Ανήμερε φωστήρ ! » 

ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

Άνάστασος.
Έντός στενού καί σκοτεινού κοιτώνος 

Νεκρός έκείμην εχων νοΰν κ αισθήσεις, 
ΆΛΛ’ αγνοώ τό πώς—μή μ’ έρωτήσης,— 

Λιβάνου μύρον έπνεεν αφθονως.

Ψυχρός εντός Λευκής ψύχρας σινδόνος 
Λεν είχον άΛγεινάς ψυχής παθήσεις.

Τό' παν σθεστόν, καί φώς καί φΛόξ έπίσης, 
Καί ό Λυσσώδης τής καρδίας πόνος.

ΆΛΛ’ αίφνης ό κοιτών φωτός πΛηροΰται· 
ΆγγέΛου στόμα μοΰ φιΛεί τά χείΛη, 
Αναφωνούν «Ανάστα, πτώμα, ζήθι.υ

Άκέστην άΛΛ’ ή τύχη μου δεινοΰται- 
Πρός τί είς τήν ζωήν μ’ έκάΛεις, φίΛη ; 
Ό νούς σου τάχα τώρα μετεθΛήθη ;

ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

Μονόλογος.

Τί έχεις τάχα καί βογκάς, 
καρδιά μου, μέσ’ ’ ς τα στήθια ;

ΈΛα, καρδιά μου, μίΛησε 
καί ’πέ μου τήν άΛήθεια.

Σ’ άκούω νά κτυπα,ς αργά 
σαν πένθιμο ρωΛόγι, 

ποΰ τόν τεχνίτη έχασε 
καί ή σκωρία τό τρώγει.

Γιατί νεκρώνεσαι μέ μιας, 
καί πάΛι ξαναδίνεις

κτύπους ποΛΛούς, κι απ την αργή 
πάΛι φαρμάκια πίνεις ;

Είς τά θερμά τά στήθη μου, 
είπέ μοι, τί σου Λείπει,' 

Λεν βρίσκεις άρκετή ζωή, 
γιατί σέ τρώγ’ ή Λύπη ;

’Ξεύρω τί έχεις καί βογκάς!. . . 
γιατί έχει χαρίσει

ή τύχη ς’ ά.ΙΛους ροδονιαις, 
σέ σένα κυπαρίσσι!. . . ,

Ε» Μ. PivfwT!. ΒΙΡΓΙΝΙΑ JJ ΕΎΑΓΓΕΛΙΔΟΤ.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ
ΤΠ ΔΕΙΜΝΗΣΤΏ.

ΖΩΙΙ Β- ΖίϊΓΡΧΦΟΥ.

Κεϊται δΛος αιών προ ήμώε . 
Ζωής κύκΛος ευρύς έπεράνθη, 
ΠεριθάΛΛεται έαρος άνθη

ΠοΛιός ήΛικίας χειμών.

Την νεότητα πας τις πενθεί, 
καί τοΰ κά.ΙΛους αβεσθέντος δακρύει, 
όμως σκέψεων ροΰς άναθρύει 

δταν πΛήρης ζωη μαρανθη.

Πρό ήμών δύει δΛος αιών ! 
Ασκεπείς πρό τής δύσεως στώμεν, 
κ’ έν τη δύσει αυτή άς ίδωμεν 

τής ηοΰς τόν δοτήρα Θεόν.

Γηραιας εύρυκΛώνου δρυός 
ή στεφάνη άπΛοΰται ώς πτέρυξ 
καί έν καύσωνι φΛέγοντι πέριξ, 

τούς όδίτας σκιάζ’ ύγιώς.
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Ή σκιά σου, ώ γύ> αι, πτωχοΐς 
έφηπ.ίοϋτο άσπις προστασίας· 
δ καρπός σου, κρηπις ευτυχίας, 

πόσους τρέφει οΐκτρους δυστυχείς !

Π.Ιήκ επέρχεται πτώσις δεική 
της δρυός κ’ ή σκιά της έκΛείπει· 
τδκ δδίτηκ κατέχει ή Λύπη

και τδκ μόχθοκ του καύσωκ δεικοι.

Έάκ δάσος τοιούτωκ δρυωκ 
τας τοϋ Γέκους έσκίαζε χώρας, 
ζη.ίευτάς θα διήρχετο ώρας

ήμερώκ ευκ.Ιεώκ, άφκειώκ.

’Adda σου ή δροσώδης σκιά 
ούδαμώς, ώ Ζωή, συκκεκροϋταΐ' 
ε'υποιοΰσα δ’, ώς πρίκ, έφαπ.Ιοϋται 

κ' ή κεκρά σου αυτή δεζιά.

’ Ασπαζόμεκοι ταϋτηκ, θερμήκ 
ευχήκ ειπωμεκ δπως μητέρες, 
έκ δεικαίς δυσπραγίας ήμέραις, 

όμοιοι σοι φακώσικ ήμϊκ.

Έπιτύμβιοκ δέ προσφυώς 
άπ.Ιοϋκ έχεις και μέγ’ άπειράκις: 

«Έξ έμοϋ ό Ζωγράφο; Χρηατάκη;
«ίγεννήβη τφ ϊΟνει υιό;.·

ITOIZKLT^A·
Όχληρέα. στεχουργο'3.

^'Ημέραν τινά τοΰ έτους 1822 οί διάσημοι Γάλλοι 
φιλόλογοι καί επιστήμονες Βιλλεμαίνος, Άλέξ. Σου- 
μέτ, Η. de Latonche, Αιμίλιος Deschamps καί 
άλλοι συνεδείπνουν έν τινι Εενοδοχείω τών Ήλυ- 
σίων, έν Παρισίοις. Κατά τό δεΐπνον έπεκράτει πολύ 
εύθυμία, χαριτολογία, έτι δέ και παραδοξολογία, ώς 
συμβαίνει όταν πολλοί άνθρωποι ευφυείς συγγευ- 
ματίζωσιν.

Περατωθέντος τοϋ δείπνου, οί συνδαιτυμόνες πο
ρεύονται εις τόν κήπον τοΰ Κεραμεικού πρός περίπα
τον, δτε δέ εϊσήρχοντο, ό κ. Βιλλεμαίν, ώσεί άνα- 
μνησθείς πράγματός τίνος, ού τίνος έπελάθετο, είπε 
τοίς λοιποίς περίλυπος :

— A ! κύριοι ! έλησμόνησα. Πρε'πει νά άπέλθω· 
καί άτυχώς, άπε'ρχομαι διά τινα όχληροτάτην αγ
γαρείαν.

— ’Αγγαρείαν ! άνεφώνησαν οί λοιποί. Ίσως 
μάλλον διά τινα συνέντευξιν.

— Ούδαμώς έχει οΰτω.
— Τότε ίσως διά τινα χρεώστην;
— Ούτε τούτο.

— Τί τρέχει λοιπόν ;
— θά μεταβώ ίνα ακούσω φευ ! στίχους, άπαντ^ 

ό κ. Βιλλεμαΐνος.
— Ποΰ;
— Εις τό προάστειον Σαίν-Ζερμαίν, παρά τη κυ

ρία Δε'...........
— Σέ οίκτείρομεν, υπολαμβάνει εις τών συνδαι

τυμόνων. Καί τίς ό ποιητής, ον θά κρίνγς ;
— Ά ! μή μ’ έρωτάτε, σχς παρακαλώ. Είνε μι- 

κοός τις άετιδεύς άρτίως έλθών έκ τής έπαρχίας 
του, δστις επιμένει και κα.ίά καί σώκει νά μουκτζου- 
ρώκρ χαρτιά μέ ομοιοκαταληξίας.

— Τέλος πάντων, είπε ήμΐν τ’ ό'νομά του.
— Τό όνομά του ;. . . . μοί τό είπον αληθώς, 

άλλά τό έλησμόνησα. . . . Είναι, νομίζω, Άμαρτΐ. . 
. . Μαρτΐ. . . . Ά ! τό ένθυμήθην.......... Λαμαρτΐνος.

Έν Άγίφ Φραγκίσκφ έτελεύτησεν ό εκατομμυ
ριούχος θ. Βλύθε άνευ διαθήκης· πάραυτα τρεις γυ
ναίκες έσπευσαν νά δηλώσωσιν έκάστη δτι υπήρξε 
κυρία Βλύθε.

■WWWWS
Έπ’ έσχάτων έτελεύτησεν εις Βάρσαον εβδομη

κοντούτης γέρων τυφλός, έπαίτης ζήσας καί έπί λύ
ρας παίζων θρησκευτικά άσματα. Τοΐς έγγόνοις αύ· 
τοΰ κατέλιπεν ό γέρων ουτος μ,ικράν περιουσίαν ήν 
έκ τής έπτιτείας έκτήσατο- ήτοι οικίαν έν Πράγα, α
ξίας 18000 ρουβλίων, 5000 χάρτινα ρούβλια καί 
περί τά 1000 ρούβλια μετρητά, χρυσά καί αργυρά.

Δύο μοναχαί τοΰ έν τώ κυβερνείω Ρούποροδ 
μοναστηριού, παρά τό Τσερεποβέτς, άπεφάσισαν έ- 
σχάτως ν’ άποθάνωσιν έκούσιον μαρτυρικόν θάνατον. 
Ύψωσαν λοιπόν έν τφ δάσει ξύλων σωρόν, άνήψαν 
αύτόν καί έπ’ αύτοΰ άνέβησαν. Άλλ’ ή δύναμις τοΰ 
πυράς ήτο, φαίνεται, έπαισθητή, διότι άμφότεραι αί 
μοναχαί αμέσως κατεπήδησαν καί έκυλίσθησαν εις 
τήν χιόνα, ίνα σβέσωσι τά καίοντα αύτών ένδύματα. 
Ή έτέρα τών μαρτύρων έτραυματίσθη έπικινδύνως.

Έν ψυχροτάτη ημέρα τοϋ παρελθόντος χειμώ- 
νος πανούργος τις αλήτης είςήλθεν εις πόλιν αμερικα
νικήν. Διά τοΰ παραθύρου δεσμωτηρίου τινός ίδών εις 
τά έσω, παρετήρησε λάμπουσαν μεγάλην εστίαν καί 
τά δωμάτια έκάστου λίαν πρόςφορα καί άνετα. «Εν
ταύθα είνε καλλίτερα ή έξω», διενοήθη ό τυχοθήρας, 
καί λαβών λίθον έρριψεν αύτόν εις τά παράθυρα πλη
σίον κειμένης εκκλησίας, έλπίζων δτι θά φυλακισθγ. 
Συλληφθείς αμέσως, κατεδικάσθη εις δεκατεσσάρων 
ημερών έργασίαν έπί τών δημοσίων άγυιών !

Φίλος τις τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμά (υίού) έλεγεν 
αύτώ :

— Πρέπει νά γράψγις τ’ ’Απομνημονεύματά σου. 
— Διατί;
— Όλον σου τόν βίον διέρχεσαι δ.ερευνών κ*. 

σπουδάζων τά πράγματα καί τούς ανθρώπους, κρί

νεις δέ περί τούτων όρθώς καί εύφυώς, ώστε τοιοΰ- 
τό τι σύ (γραμμα θά έχρησίμευε κατά πολύ τώ μέλ- 
λοντι ίστορικώ τών ηθών τής καθ’ ήμάς έποχής.

— Φίλτατέ μοι, άπήντησεν ό μυθιστοριογράφος, 
άνθρωπος τών γραμμάτων γράφων απομνημονεύμα
τα δμοιός έστι ξυλουργώ, δστις διακόπτων τήν νύ
κτα τόν ύπνον ταυ έγείρεται ίνα ροκανίση τάς σα
νίδας του.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
WWWW*

’Αμοιβαία φιλία.
(Παρά τώΤιάννη).— Σύζυγος τοϋ Γιάκκη. Ώ ! Έ

λησμόνησα τόν Κώσταν. Νά τούς προςκαλέσωμεν ; 
Γιάκκης. Ώ, αδελφή ! θά μάς σκοτίσουν πολύ! Άλ
λά νομίζω δτι πρέπει !

(Παρά τώ Κώστ^ι).—Κυρία Κώστα. Μάς προςκα- 
λεΐ ό Γιάκκης, άχάπ-η μου. Νά δεχθώμ,εν ; Κώστας. 
Ώ, αδελφή ! θά στενοχωρηθώμεν έκεί" βαρύνομαι ! 
Άλλά νομίζω δτι πρέπει !

Δικηγόρο;
(Άκροασάμενος τών διαδίκων). —Έχεις δίκαιον, 

έχεις καί σύ δίκαιον. Ό έτερος τώκ διαδίκωκ. Καί 
γίνεται άμφότεροι νά έχωμεν δίκαιον ; Αικηγύρος. Σύ 
τώρα έχεις δίκαιον !

* *

Δικηγόρος έλεγεν έσχάτως προέδρφ τινί έφετείου·
— Ή άπόφασις ύμών, κ. πρόεδρε, εις ούδένα ή-

Ρεσ6-— Χαίρω πολύ έπί τούτφ. Ή είδησις ύμών είνε 
έπαινος ύπέρ τοΰ δικαστηρίου.

— Πώς τούτο ;
— Βεβαίως. Ή δικαστική άπόφασις δέν είνε προο

ρισμένη νά άρέσκη· δέν είνε ούτε γυνή, ούτε γεύμα, 
ούτε κωμφδία.

★ *
Δύο αθίγγανοι έμελλον νά κρέμα σθώσι. Τοΰ πρώ

του θοαύεται τό σχοινίον καί πεσών εις τό ύδωρ ά- 
πηλλάγη κολυμβών. Ό δεύτερος στραφείς τεταραγ 
μένος πρός τόν δήμιον,

— Δέσε με καλά, είπε, διότι δέν γνωρίζω νά κο- 

λυμβώ !
★ ★

♦
Άνήρ καί γυνή έξέρχονται εις περίπατον.
Γυκή. Άνοιξε τό άλεξίβροχον, αρχίζει βροχή καί 

έβαλα τόν νέον μου πίλον.
Άκήρ Εις τίποτε δέν ωφελεί, φιλτάτη Καρολί

να, διότι είνε σπασμένο καί κατατρυπημένο.
Γυκή. Καί διατί τό έλαβες όμοΰ ;
Άκήρ. Διότι ένόμιζα πώς δέν θά βρε'ξ-ζ) !

★ *
¥

— Εύγε, Κάρολε, ύπάγεις προθύμως καθ’ ημέραν 
εις τό σχολεΐον. θέλω δμως νά μάθω τί πράττεις 
έκει δλην τήν ημέραν;

— Περιμένω πότε θά έλθγ νά μέ πάργ ή ύπηρέτρια.

— Κυρία μου, πρός θεραπείαν τών οφθαλμών σας, 
ανάγκη ν’ άποφεύγητε τό φώς καί νά βλέπητε διαρ
κώς σκιερά καί μελανά πράγματα.

— Τότε, ιατρέ μου, ανάγκη νά μή μακρύνηται 
άπ’ εμού ό αγαπητός σύζυγός μου.

* *
¥

’Ιατρός προςεκλήθη ύπό κυρίας νοσούσης. Άφ’ ού 
έπί πολύ έξήτασε τά κατ' αύτήν, ή νοσούσα είπεν ό
τι πιθανώς ο ιατρός πολύ έκοπίασε, χάριν αύτής έλ
θών λίαν μακρόθεν. Άλλ’ ό εράσμιος άσκληπιάδης 
άπεκρίνατο.

— Ούδαμώς, κυρία μου- έχω εδώ πλησίον έτέραν 
πελατίδα καί ώς βλέπετε μ’ ένα σβάρο δυό τρυγόνια.

Τούτο καλείται λεπτότης !
* ★

¥
— Βλέπεις, άγαπητή κυρία, πόσον μετά τοΰ συ

ζύγου σου παιδιόθεν άγαπώμεθα ! Καί δτε έμαθητεύ- 
ομεν, οσάκις ό εις δέν είχε χρήματα, ό άλλος έβοήθει.

— Λααπρός καιρός! Τόν ενθυμούμαι. Τό μόνον 
δυσάρεστον ήτο ότι ό άλλος εκείνος ήμην πάντοτε 
εγώ ! * *

¥
Μαθήτρια (άναγινώσκουσα έκθεσιν). . . Καί έπεσε 

νεκρός. . .
Αιδασκά.ίισσα. Είνε σύντομον τό τέλος- μήκυνέ 

το ολίγον, χάριν μείζονος έμφάσεως.
Μαθήτρια. Καί έπεσεν ολόνεκρος !

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ό μόνον τήν εαυτού γνώμην άρίστην άείποτε 
κρίνων καί μηδενός ποτέ έτέρου ύποθήκας αποδεχό
μενος, περιπίπτει εις τά μέγιστα τών αμαρτημάτων, 
μεταμέλεται δέ βραδέως, άλλ’άνβφελώς. —(J.S.MILL).

★ ★
*

Ό τάς όρμάς τής χαρδίας ούχί δέ τάς ύπαγορεύ- 
σεις τής κρίσεως έχων γνώμονα έν τή οίακοστροφία 
εξουσίας τινός, περίπατε! άναστρόφως, ήτοι έχει τήν 
κεφαλήν κάτω καί τούς πόδας άνω.— (ο αυτός).

* *
"Ημισυ τής σοφίας έστί τό έπερωτάν τούς 

σοφούς.—(ςααδι). * *
Άπούσης τής άρετής καί τής φρονήσεως, ή έπι- 

στήμη έστιν αχρεία αμάθεια, ή δέ φιλοπατρία αισ
χρά δημοκοπία. — (ΑμΥΟϊ).

* ★
¥

Αμαθέστατος τών ανθρώπων έστιν ό οϊόμενος 
πολλά γινώσκειν.— (J. S. MILL).

* *
*

Ή ύπομονή είνε ή πύλη τής χαράς, ή δέ σπουδή 
άγει πρός τήν μεταμέλειαν.—(,Σααδι).

, , · ι » »
Καί άν μή άγαπάς τινα, εύποίει αύτόν ώς άνθρω

πον.—(S.-LAMBERT).
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ΑΥΤΟΚΡ ΟβΟΜ. ΤΡΑΠΕΖΑ.

Τά Γραφεία τής Αύτοκρ. Όθωμ. τραπέζης σχο- 
λάζουσι τήν προσεχή δευτε'ραν 6)18 τρέχοντος.

Πρός τούς αίτοΰντας νά έγγραφώσι 
συνδρομ,ηταί τοΰ Κόσμ,ου τό Περιοδικόν 
δέν άποστέλλεται, άν ή αίτησις μ.ή συνο- 
δεύηται και ύπό τοΰ άντιτίμ,ου της συν
δρομές.

Τοΐς έγγραφομ-ένοις νε'οις συνδρομ,η- 
ταΐς, έπί προκαταβολή τής συνδρομές, 
δίδονται καί πάντα τά προεκδοθέντα 
τεύχη (άπό τής 15 7βριου 1882.)

Τεύχη άπολεσθέντα δέν άναπληροΰν- 
ται εί μ.ή έπί πληρωμ,ή ενός μ. έν φρά
γκου (δι’ έκαστον τεύχος) διά τά άπο- 
στελλόμ,ενα ταχυδρομ,ικώς, τεσσάρων 
δέγροσίων διά τάς έν Κωνσταντινου- 
πόλει διδόμ,ενα.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ AH', τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 292. αίνιγμα.—'Ηράκλειτος.
'Αρ. 293. η —Κύπρος, κάπρος.
Άρ. 294. » —Γαληνός.
Άρ. 295. Charade.—Passe passe.
Άρ. 296. πρόβλημα ςτιχογρπαε ;—

’Άν ημην *Ερως με πτερά, θά σ' ηρπαζον, ώ κόρη.
—Τώρα πτερά δεν εχομεν, άΛΛ' εχομεν βαπόρι.··

Β
”Αν της καρδίμς μον τους παλμούς ενεκΛειον, ώ κόρη, 
Είς πλοϊον, θά εγίνετο ταχύτατον βαπόρι. Β.
*Ως ό ατμός- την κίνησιν παρεχει είς βαπόρι 
ο$τω και συ, άλλος ατμός, ζωήν μοι δίδεις, κόρη.

Α. Μ·
'Ως άγγελος ταχυπετης επε'ταξας, ω κόρη, 
με σιδηροδετα πτερά, που φε'ρει το βαπόρι. Β.

(Δι* αινίγματος)
* Ημην ναύαρχος γενναία και της νήσον «Υδρας κόρη, 
Τ3 όνομα μον ζητεί, φίλε, είς πολεμικό βαπόρι.

ΑΡ. 300. —ΕΡαΤΗΖΙΐ.
Τυφλός έν βαθυτάτφ σκότει τής νυκτός έξελθών 

ελαβε μεθ’ έαυτοΰ φανόν. Πρός τί θά τφ χρησιμεύση 
ό φανός; » » ·'*

Δ. Κ. 
Ταχέα φεύγουν έρχονται τά όνειρά σαν, κόρη, 
ταχύτερα κ£ άπο αυτό το τάχιστον βαπόρι.

θ. Μ. Π
Τα βλέμματα σου την καρδιαν μου σχίζουν, φίλη, κόρη, 
όπως την μαύρη θάλασσα την σχίζει το βαπόρι.

Π. Σαρίης,
Άρ. 297. γριφοε.—Ή συνείδησής ελέγχει.

Λ Γ Τ A I
ΈνΚ/πόλει.— ’Ελπινίκη (292, 97).—Ίουλ Ζερ- 

βουδάχη (292, 93, 94 97).— Ελένη Γ. ΈλευΟεριάδου 
(292, 93. 94, 97).- Άγλαία Δ Π (292, 95, 97).—Ε. 
Γαβρας (292, 97;.—Φρ. Μεζίχης (292, 93. 94, 97).— 
Θ Μ. Παρασκευόπουλος (292, 93, 94, 97).—Δ. Ίορδα · 
νίδης (297). — Δ. Ε. Κυρλεγγίτζης (297). — Π. Σάρ- 
δης (292, 93, 94).—Σ. Α. Νεόχοσμος (284, 87).—

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ
ΑΡ. 398. -ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έχ γενετής sou σύντροφος αχώριστος τυγχάνω,
Τοϋ ύψους σου τήν προ'οδον μαζί μέ σέ λαμβάνω·
’Άν σύ μικρός, μικρά χ’έγώ· μεγάλη δ’ έάν μέγας·
Άν σΰ πτωχός, κ’ έγώ πτωχή αν πλούσιας δέ, νέας
Περιβολάς χρυσοϋφε'ς εΰαρεστούσας τ’ δμμα
Συχνάκις περιβάλλμαι είς ευχαρί τι δώμα.
Πλήν στήθι, στήθι, φίλε μου. μή μέ έκλάβης ζώσαν, 
’Ή ώς γυνήν έρατεινήν πρό; σέ προσμειδιώσαν ...
Εΐμ’ άψυχον πλήν έν έμοί τήν υπαρχήν λαμβάνεις 
Άλλά καί πάλιν έν έμο'ι μέλλεις νά άποθάνης 
Είμαι νεκρόν πλήν έν έμοί ό νους ζωογονείται, 
'Γψοΰται είς τόν ουρανόν........ καί ποΰ δέν έζικνεϊται ■
Πλήν, άναγνώστα, πρόιεξον έξαίφνης ως τις μάγος 
Άχοντα σέ μεταρσιώ είς ιδεώδες χάος.

Σαράντα Έχχλησίχι
ΔημοσΟ. Π, Μελανδινοϋ.

ΑΡ. 399.—ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΪ EIS SXHMA Α2ΓΕΡΟΕ.
Έν τφ έπομε'νφ σχήματι ν’ άναπληρωθώσιν αί 

στιγμαί Six γραμμάτων ούτως ώστε περί τό κεν
τρικόν στοιχεΐον Μ συμπεριλαμβανομένου καί τούτου 
νά σχηματισθώσιν όριζοντίως, καθε'τως καί διαγω- 
νίως τεσσαρα κύρια όνο'ματα, ών εν μυθολογικο’ν, 
δύο ιστορικά καί εν γεωγραφικόν. Τό στοιχεΐον Μ 
είναι κοινόν είς τάς τε'σσαρας λέξεις.

S. A. Ν.

3Ε Βατούμ. Μ. Π.


