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ΚΟΣΜΟΣ
ττζξέ^τοζχτκιοπχι

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλε&, Σάββατον 11 ’Ιουνίου 18δ3. ΤΕΥΧΟΣ Μ'.

ΦΙΑΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ1

1 ΊΙ περί τής αληθούς Περσικής έτυμολογίας τής 
λέξεως ταύτης κατάταξις καί συζήτησις τών δια- 
φο’ρων γνωμών δύναται ν’ άποτελέσφ άντικείμενον 
ιδιαιτέρας πραγματείας. Έν γένει θεωρείται ώς 
βάσις ή Σανσκρ. ρ. αη</=πορεύεσθαι, ώς συμφω- 
νοτέρα πρός τά ύπό Ηροδότου καί Ξενοφώντος 
λεγο'μενα.

2 Κατά τό νίεχάΐ,ε έκ τοϋ Άρ. ματράκ=μα- 
τσονχα καί τοϋ Περσ· JG, δ έστι ματσουκας, ΐ,ορ- 
μπας, δπερ άσύμφωνον πρός τήν έννοιαν τής 
λέξεως.

3 Αί δύο τελευταιαι λέξεις δυνατόν νά έτυμολογη-

Jlr* ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ύπο της Α.Υ. 
τον Αχμετ-Βεφικ-Hasa. 'Er Κωνσταντινονπό- 
Λει 4293 έτος έγ. — 2 τόμ. εις 8°' Σε.Ι. 4293.

OUI j jlUll ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
"‘ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι Γραμ
ματική τϊ)ς Τονρχιχης Όθωμαηχης γ.Ιώσΰης ΰ.τό 
τοϋ ΜουΑέά Αβδουρραχμαν-Εφεντη. 'Er Κων- 
στανττνουπόΛει 4300 έτος έγ. — 4 τόμ. εις 4°* 
Σε.Ι. 484.

jV* •j'y j caJ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΑΪΚΟΝ 
KAI ΟΘΩΜΑΝΌ-ΤΟΤΡΚΙΚΟΝ υπό τον Σειχ-Σου- 
λειμαν-Εφεχτιι τον Βοχαρείου. Έν Κ(ύν]πό.1ει 
4298 ετ. έγ.—4 τόμ. εις 8™ Σε.Ι. 320.

’Ονόματα διάφορα-

oj καί α; (μπιρέ καί Χ6=μωρέ ώρέ βρέ μώρε δρ. 
Βυζάντ.)—(πα2γάμ=ρΚέ·ρμχ')—jjJJb (πε-ϊΛόί'ρ 
=κρύσταλλον, βήρυλλος· δρ. λεξικόν ’Αραβικόν τοϋ
Golius)—aaL (σύριγγα)—_,L.l· (μασαρίχα τό
έκ τοϋ μεσεντέριον παρεφθαρμένον μεσαιωνικόν ια
τρικόν γλώσσημα μεζερίκα)—*x^jL· καί ζμάγ;- 
σαμα, .πά^σαμα=βάλσαμον)—(γάγγραινα) 
—(σπασμός)— (χουΛούντζ—ΧΛλΛίζ)— 

(Λεχούσα) -Lyi-L· (μαΛιχουΛέα=ρεΚα'ρ/ο\ία) 
—(ζερχίχι=χρσενίιαον)— (τεργιαχη=^τ,- 
ριακή)—(-~"ύ·ζμαη'<·=μέθυσος)—(ΆνάτοΛου—
'ή’Ανατολική Τουρκία, ’Ανατολή) — Ijjal (χόρα=γμ>- 
ρός)—J-iL-1 (Ιστιφί.1, ίτ. τοϋ έξόφλ.ησις, κατά παρα
φθοράν)—ζοΌ^»/=σοφός)—(τιΛισίμ—τέ- 
λεσμα)—a5jI (όχα, έκ τοϋ Άρ. *jjl, λ.53 ονγγία λα
τινικόν) — ζζοΰ^α=κοφινος) ·—- α—«.Γ (χιεσέ= 
πουγγΐ κατά τήν ομολογίαν τών ’Ανατολικών καί 
ιδίως ’Αράβων λεξικογράφων έκ τοϋ χίστη)— (_Cj31 

(''έφέν<-^=αύθέντης)—_,Q| (αγγαρεία· ή λ. κατ’άρ-

Ίδε τεύχος ΛΘ'.

χαιοτάτην ομολογίαν Περσική1, άλλά πκντν) άγνωςος 
είς τήν νεοπερσικήν).—){ι jlz.· (ματραπάζ, μεταπράτης 
κατά μετάθεσιν)2— (φωΛι άντι τοϋ φώλιον αύγδν,
τό με'νον δηλ. πάντοτε είς τήν φωλεάν. Γαλ. nichet) 
— ζ*ου-7οϊτσι«ι=κλώσσα. Άλλ’ή κατάληξις 
χα καθιστά πιθανωτέραν τήν άμε'σως έκ τοϋ Σλαβι
κού παραγωγήν)—όμ (πον.Ιι, τό Βυζ. φολή καί φόλ- 
λιν έκ τοϋ άρχ. οβολός δθεν κατ’ άλλον σχηματι
σμόν τό Άρ. ^JLs (τρου.Ιους)—(χόντζοΛος=^ 
καλη-κάντζαρος ό,τιδήποτε καί άν 7) τοΰτο)—4JI5- 
(<Ί(εμάΛα, κατά τόν Βυζάντιον καί τζάμαλος· χυδ. 
ή Τραπεζουντ. άντι Δαμάλα, Δάμαλος. Ή γνώμη αΰ
τη πιθανωτε'ρα τής έν σελ. 1291 τοϋ Λεχόζέ, καθ’ 
ήν, έκ τοϋ θηλ. κυρίου όνο'μ. Τζεμιλέ=ή ωραία κατά 
χωρικήν σύγχυσιν)—j (ζίφος, έχ τοΰ Γραφι
κού, τίποτε, μάταιον, πιτσί.Ιισμα Λάσπης, Λεχόζέ. 
Άφ’ έτε'ρου έν τώ Φιλ. Συλλόγφ τοϋ 1 873 — 74, έν 
Γλωσσαρίω τινι εύρηται Ζήφως (ζή φαος;) λέγεται 
έπι των πταρνουμένων ειρωνιχως, ά.ΙΛ ίσως άπο- 
Λέσαν την άρχιχήν του σημασίαν)—jOUl-o (σαΛ- 
Λαπατΐι—χατό)μαστός, άστοχάστ&ς.—Τό Λεχάζε έ- 
τυμολογεϊ έκ τοϋ σαΛμάχ μ.ή έξηγοΰν πώς ή κατά- 
ληξις πατη δυνατόν ν’άναχθή είς γνωστόν Τουρκικόν 
γραμ,ματικόν τύπον. Πιθανώτερον έκ τοΰ τσα.Ιαπατω 
τσα.Ιαΰοντω, κτλ. τΐ,α.ίοπεριπάτης
πχρχ τφ Πτωχοπρο^ρόμφ) — jκαί jy-o j»>— 
όσινιουρ σι>'όρ=σύνορον. Τοΰτο ύποθέτει τό Αίχό(έ 
ώς έκ τοϋ Αραβικού Οουγονρ=φρούριχ)—
(σιρά=σειρχ)—(οΊ'ρμα—σύρρ.α)3—(μαρ- 
χίά=προβατίνα έκ τοϋ Άμοργίς. Όρ. Βυζάντ.)—

καί a!jJ (ζέΛβε καί ζ«'^.7«=ή καί σήμερον ζεύγλη 
τοϋ άροτρου) κτλ. κτλ.
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Ί (X ανωτέρω αρκουσιν τυρός άποδειξιν δτι ούχί έτυ- 
μολογία καί άναζήτησις ριζών, άλλ’ απλούς παραλ
ληλισμός φέρει είς φώς πλεϊστα όσα μ ή άνήκοντα 
Κ?Χ^θεν ε'·£ τγ1ν Τουρκικήν. Εϊμεθα δέ μακράν του νά 
εξηντλήσωμεν οσας τοιαύτας "λεζεις περιέχει τό -^χ*- 
δζε. Προσέτι είναι αδιάφορον έάν έπί τινων ετυμο
λογιών δέν ύπάρχει εντελής βεβαιοτης. Κύριος σκο
πός ήτο νά ύποδ,ειχθή ότι έν τή μελέτη της Όθω- 
μανικής πλεϊστοι τύποι ονομάτων δέον νά θεωρηθώ- 
σιν, καί θεωρούνται κατά το Λεχΰζε καί άλλους, ώς 
μεταγενεστέρως προστεθέντες καί μη υπαγόμενοι είς 
τούς αρχικούς γραμματικούς τύπους της γλώσσης. 
Απας τούτου άποδειχθέντος δεύτεραι φροντίδες θά 

προσδιορίσουν άκριβέστερον τά καθ’ έκαστα. * Αλ
λως δε έντος ολίγου διάφοροι γραμματικοί κανόνες 
της ’Οθωμανικής θέλουσιν άνάξει τά περί άποδεί- 
ξεως ξένων τύπων είς γενικωτέραν θεωρίαν.

Τά μ,νημονευθέντα παραδείγματα περιορίζονται 
καθ’ ολοκληρίαν είς ούσιαστικά,1 έξ ού γεννάται η 
έρώτησις έάν καί μεταξύ άλλων μερών τού λόγου, 
επιθέτων φερ’ είπεϊν καί ρημάτων δεν ύφίστανται 
τοιαύται συνταυτίσεις. Ε’ίπωμεν άμέσως ότι καί άν 
τοιαυταί τινες ύφίστανται ό αριθμός αύτών είναι 
συγκριτικώς λίαν περιωρισμένος. Καί περί μέν τών 
επίθετων λεγομεν αλλαχού. Περί δέ τών ρημάτων 
σημειώσωμεν ενταύθα τινα άτινα μάς φαίνονται α
νώτερα πάσης αμφιβολίας.

Έν τούτων έστι τό άνωτέρω μνημονευθέν 
τα^αζ.ΖαΓμάχ=θαλασσόνω, τό πέλαγος θαλασσόνε1 
δηλ : κάμνει θάΤασσαις.— "Ετερον τοιούτο τό ellojjl 
(ερβεΛεμεκ ύπό την ζύμην άλευρον διά νά μή
κόλληση.—Έκαστος αναγνωρίζει άμέσως ότι τό ρή
μα τούτο τό όποιον ούδέν xοίνον έχει πρός ούδεαίαν 
λέζιν η ρίζαν Τουρκικήν, ούδέν ετερον έστιν η τύπος 
ρήματος Τουρκικού προσκολληθείς εις την λέξιν ά- 
Λευξον, α2ενρο2εμεκ καί κατά συγκοπήν καί 
παραφθοράν έρβε.Ιεμέκ = enfariner). ’Επίσης τό 

ΓΛθίοσ^αμά^=πάτος4-λαμάκ, βάζω πά
τον είς πλοϊον η ακάτων δρ. Λεχόζέ Σελ. 290). 
Έτερον άξιοπερίεργον παράδειγμα παρέχει ήμϊν τό 
ρήμα (ογια.Ιαμακ βάζω ούγιαν, άπασχολώ,
παρακρούω.— ώσαύτως όγιαΛατύηρμακ. ΤΙ λέξις 
ούγια εύχρηστος καί έν τη ’Οθωμανική, έν τη αύτή 
σημασία έν ή καί έν τη δημώδει γλώσση, προφα- 
νώς=τή αρχαία ωα. Καί λοιπόν έκ τού βάζω ούγιαν,

θώσι και εκ τού 1 ουρκικού. Φρονούμεν όμως ότι 
ό έξετάσων τά περί τούτου έν τώ Λεχόζέ θέλει 
προτιμήσει ώς άπονωτέρας καί φυσικωτέρας τάς 
εκ τού σεψά, σύρμα ετυμολογίας.

1 Επαναλαμβανομεν οτι εν τοϊς παραδείγμ,ασιν ά- 
πεφύγομεν εκ προθεσεως τά Περσικά άτινα καθ’ ό 
αναγόμενα εις γλώσσαν Ίνδογερμανικήν συυιπί- 
πτουσι καθ’ ολοκληρίαν πρός τά ήμέτερα. Ούτω 
π. χ. δέν συζητούμεν έάν τό JdL·; ησζερ είναι ή 
όχι rvazqpior (κατά τό «λόγχη εκυζε τήν πλευ
ράν αύτού») διότι ή λέξις Περσική. κτ>. 

περιθώριον, έγεννήθη ή έννοια τού μακροσχοινίζω, 
καί επομένως εξαπατώ). *Αξιον έρεύνης καί τό ρήμα 

(ζαρμακ κατά τό Λεχ*δζέ=κουριάζω, κοιμού
μαι, ψοφώ. Τούτο άγνωστον είς τό Τσπγατάϊ καί 
σπάνιον είς τό ’Οθωμανικόν συμπίπτει παραδόξως 
μέ τό ζαρουκ=καθεύδειν τού 'Ησυχίου. "Ορ. καί Δου- 
κάγγ. έν λέξει ζαρώχω). κτλ.

Πρός έξέλεγξιν τών τοιούτων μεταγενεστέρων προ
σκτήσεων τής ’Οθωμανικής γλώσσης άρκεϊ νά συμ- 
βουλεύηταί τις τό Τσαγαταϊκόν λεξικόν, Έάν ή λέ
ξις ή καμμία άλλη συγγενής αύτή καί τέλος πάντων 
ή ρίζα δεν εύρηται έν τή Τσαγαταϊκή, μεγάλη πρό- 
ληψις ύπάρχει ότι αύτη είναι νέα πρόσκτησις καί δ
λως μεταγενεστέρα.

Υπάρχει δμως πρόληψις μόνον καί όχι βεβαιοτης, 
όιότι άφ’ ενός μέν ύπάρχουσιν έν τή ’Οθωμανική πολ- 
λαί λέξεις άληθώς Τουρκικά! άς δέν ευρίσκει τις έν τώ 
Τσαγαταϊκω ίδιώματι, άφ’ ετέρου δέ πολλαί ξέναι 
λέξεις εύρίσκονται έν τή Τσαγαταϊκή είσχωρήσασαι 
άδηλον τό πότε ή πώς μέχρι τών άπωτάτων χω
ρών τού Τουρκιστάν. Καί τού μέν πρώτου αιτία ίσως 
ότι δλα τά νύν φερόμενα Λεξικά τής Τσαγαταϊκής, 
δηλ: τό τού Vambery (έν Λειψία 1867), τό τού 
Weliaminof-Zernof (έν Πετρουπόλει 1869), τό τού 
Pavel (έν Παρισίοις 187 0) καί τό τού Σουλεϊαάν 
Έφέντη δέν είναι είμή μεταφράσεις γλωσσάριου ιθαγε
νούς καλουμένου Άπονσκα. Τούτο κατά τά είς διαφό
ρους τόπους φερόμενα διάφορα άντίγραφα καί μετα
φράσματα παρουσιάζει προσθαφαιρέσεις, άλλ’ δμως 
αποτελεί πάντοτε την κυρίαν καί μοναδικήν πηγήν 
έξ ής άπορρέει πάσα ή Τσαγαταϊκή λεξικογραφία, 
ούδέ έγένετο άχρι τούδε σοβαρά τις εργασία πρός 
άναπλήρωσιν τών άρχικών έλλείψεων τάς όποιας δύ- 
ναταί τις νά ύποθέση. Τού δέ δευτέρου ότι δηλ : 
έν τή Άκοϋσχα καί έν τώ Τσαγαταϊκω ίδιώματι 
εύρηνται ξέναι λέξεις, έκτος τών Περσικών καί άλλων 
άς ήδυνάμεθα νά έπιφέρωμεν, έ'στωσαν ποός άποδει- 
ξιν αί εξής : <έρχάτ=έργάτης)—jbil (ara-

τό οθωμανικόν ά>*α%·Γάρ=άνοικτήρι=κλειδί) 
—<πόχΓ?7=τό φαντόν πηκτή)—Jf ('ζεμε^ 
θεμέλιον)—<σου2^£ρ=σφογγάρι) —(χ0- 
ραχ==γνρ<>ζ ή μάλλον οί χορεύοντες προσθήκη τής 
μετοχ. ή πληθ. Περσ. καταλήξεως ar)—(χου- 
χί=χώνη)— jUU (ΰα^ιάρι)— I(κουκα>— 
(κρεδΰάζι} -Πρόσθες καί τό (φόΛΛα, Pavet, 
C0lle=7A\\* δπερ προφανώς έκ παροράματος εύρη
ται έν τή Άπονβκα μέ μίαν στιγμήν, έν ω προστε- 
θείσης καί έτέρας τό γίνεται κ, καί άναγινώσκεται 
τότε φυσικώτατα κδ2Λα)—(τζεδενόο,) Pavet 
ΖΟ^>=7(.εζεΐΓ0Ρ,, Σουλ. yZ1. κτλ.

1 Ιό y/εχόζε λέγει ^κεόενόζ, ζώον τι, πρέπει νά 
ήναι είδος τι ύαίνης». Τούτο έστω πρός άπόδει- 
ξιν ότι έν τώ ^/εχόζε προσελήφθησαν έκ τής ά- 
^ν^καο λεζεις μή εύχρηστοι έν τή Όθωμ,ανική. 
Έάν ήν εύχρηστος ή λέξις, τό ^ίεχόζε δέν θά έλεγε 
^τρεχει ra riraL, Τήν σημείωσιν τού y/εχόζε 
άναγράφει και ο Σουλεϊμάν Έφέντης, καί προστί-

Μεταβαίνομεν ήδη είς τό δεύτερον μέρος τού πα
ρόντος ειδικού θέματος είς τήν έκθεσιν δηλ : τών έκ 
τής ’Οθωμανικής είς τήν ήμετέραν προσληφθέντων. 
Τό δτι πλεϊσται δσαι λέξεις μετά τών πραγμάτων 
αύτών μετηνέχθησαν παρ’ ήμϊν τούτο καί τυφλοϊς 
δήλον, καί έπιλείψει ήμϊν ό χρόνος άπαριθμούσιν 
αύτάς1. ΤΙ εισαγωγή αύτη ’Ανατολικών λέξεων, ά- 
νέρχεται είς διαφόρους έποχάς. Άφίνοντες τά κατά 
τούς άρχαιοτάτους, τούς Ρωμαϊκούς καί Μεσαιωνι
κούς χρόνους2, έχομεν μαρτύρια πολλά δτι εν τή τε
λευταία Βυζαντινή κοινωνία ήσαν έν κοινή χρήσει 
λέξεις τοιαύται. Ούτως ό Συρόπουλος λέγει : (τμή
μα 80ν Κεφ. ς0*) «δπερ άκούσας ό μέγας σακελλάριος 
»καί έκπλαγείς έφη πρός αύτόν Σάβας σχηματίσας 
»άμα καί τόν άντίχειρα αύτού δάκτυλον έπί βεβαιώ- 
»σει καί έπαίνω. . . . ό δέ είπε : καί τί κακόν έποί- 
»ησα . δ δέ μέγας σακελλάριος έκπληττόμενος, 
»ούχ ήττον ή ειρωνευόμενος έφη I δτι καλώς εποιή- 
»σας, καί διά τούτο σοί λέγω Σάβας κτλ.». Τούτο 
τό Σάβας δπερ ό Δουκάγγιος ετυμολογεί έκ τού Λατ. 
salve, salvus sis, έτεροι έκ τού άρχαίου θαυμαστι
κού εύοϊ σαβοϊ, καί άλλοι άλλως, ούδέν έτερόν έστιν 
ή τό Περσ. ^ΐυ=σατ-.·τάς σαπάζ·=έσω χαί-
ρων=Εύγε, bravo, έπιφώνημα έν χρήσει καί παρά 
τοϊς Πέρσαις καί παρά τοϊς Σελτςουκίδαις Τούρκοις 
παρ’ ών είχε παραλάβει αύτό ή ανώτερα Βυζαντινή 

θησι τήν έννοιαν πετεινός. Ούδεμία αμφιβολία υ- 
φίσταται δτι τό ς^^*Αί=πετεινός. ΤΙ λέςις είσήχθη 
παρά τοϊς Τσαγατκϊ οίτινες βεβαίως δεν περιέμε- 
νον αύτήν διά νά ονομάσουν τούς πετεινούς, ίσως 
διά τινων βυζαντινών μυθαρίων και διηγημάτων, 
άτινα κατέστησαν αμφίβολον τήν φύσιν τού ως 
μυθικού παρασταθέντος πετεινού, διατηρηθέντος 
άκολούθως τού ονόματος ούχί έν τή γλώσση τού 
λαού, άλλ’ έν μόνω τω λεςικώ.

1 Περί τών λέξεων δσαι έκ τού Τουρκικού εισεχώ- 
ρησαν είς τό Γαλλικόν, op. Devic, Diet· Etymol- 
Έν γένει αί λέξεις άς ύποδεικνύει ό Devic ώς τοι
αύτας είσιν εύχρηστοι μόνον προκειμένου πάλιν 
περί αντικειμένων ή άξιωμάτων Τουρκικών οΐον : 
Aga, Baltaji, Bey. Είσίν όμως καί έτεραι οίον : 
uhlan, (u^Ujl) horde (j<^Q odahsgue (y°^9 
dolman chagrin δέρμα (^>^)—Είς
ταύτας ϊσ. προσθετέον καί τό saumon (de 
plomb)=uy_^

2 Έν γένει φρονούμεν δτι ύπετιμήθη πολύ το Σημι
τικόν στοιχεϊον έν τή μορφώσει τής άρχαίας 'Ελ
ληνικής. Εσχάτως λαβόντες εύκαιρίαν νά εςετά- 
σωμεν τό ζήτημα έκ τού πλησίον έβεβαιώθημεν 
ότι αί έν τή αρχαία καί νεωτέρκ ύπολανθάνουσαι 
Σηαιτικαί λέξεις άποτελούσιν ολόκληρον γλωσ- 
σάριον. Ώς πρός τά Τούρκο-Περσικά ιδού δυο πε 
ρίεργα: δ ’Αθηναίος ώς έκ τού κωμικού Φιλήμονος 
(4ο; αιών π. X.) άναφέρει (Βιβλ. ΙΑ0”) τήν λέζιν 
σαλ'λ'άζιολ*=τσανάκι -τό δε τού Αιλιανού
Κακαυζάϊες πολλοί θέλουσιν ισοδύναμον τώ 
Καφζάτ. "Ορ. Βυζάντ. έν λ.

κοινωνία.—Προϊόντος τού χρόνου ή εισαγωγή τών 
Τουρκο-Άραβο-Περσικών λέξεων ηύςησε ύπερμέτρως 
τόσον ώστε βιβλία τινά τού τελευταίαυ αίώνος κα
θίστανται άκατάληπτα διά τούς μή γινώσκοντας 
τήν ’Οθωμανικήν οίον, ή Βοσπορομαχία φέρ’ είπεϊν, 
ποίημα ούχί άμοιρον ποιητικής χάριτος, άλλά διά 
πολλούς σήμεοον σκοτεινόν καί αινιγματώδες. Ιδού 
π. χ. ή άρχή τής περιγραφής τού κιοσκιού τού Γκιόκ- 
σουγού :

Καθώς τα στολής, ετζη τά ρέσμί* αΛΛαζατ
Με την xatvovpiav μέθοδον και η βαφαϊς τεριαζαν· 
ΖΙΙ πόρταις, τά παραθυρα, οί τοίχοι, τα ταθανια, 
Καμάραις, κιόσκια, σαχνισια, χαβουΐ,ια, σαντιρβανια. 
Τωρ* εΐναι 02' άΣΙότρια, με νέο άεταφέτι 
Ίτζάιια Βασιλικά τα θέΛει το Δο62ετι.
Μέσ* σ' τδ καΐκι συντροφιαϊς παίζονν γ2νκά τά σάζια, 
Και ή κοπέΛαις τραγουδούν με έσκι δίχως ναζια «τλ. 
Έκ τών έπεισάκτων τούτων λέζεων1 αί πλεϊσται άτε 
περιτταί δηλ. έχουσαι αντίστοιχα είς τήν γλώσσαν 
έξωβελίσθησαν, διέμειναν δέ καί θά διαμείνουσιν έ- 
κεϊναι αίτινες δέν δύνανται ν’ άντικατασταθώσιν είμη 
διά περιφράσεων καί παραφράσεων σχολαστικών και 
φορτικών* ώς φέρ’ είπεϊν ϊμαμές, καΐκι, κιου.Ιάφι, 
γκιουΜζζι κτλ. κτλ. κτλ.

Τό λεκτικόν τούτο μέρος έηινεν ήδη άντικείμενον 
διαφόρων λεςιγραφικών έργασιών κάπως ανεπαρκών. 
'Υπάρχει δμως καί έτερον σπουδαιότερον καθ’ ήμάς, 
καθόσον άποδεικνύει περαιτέρω είσχώρησιν τής ’Οθω
μανικής, καί τό όποιον άχρι τής ώρας ούδαμού εύρο- 
μεν διευκρινισμενον, το ^)ραο,εο.1ογικοκ. Πολλαι, πλεϊ
σται, δηλ. φράσεις φέρονται έν τή συνήθει γλώσση 
ούδεμίαν μέν ζένην λέζιν περιεχουσαι, και μάλιστα 
άριθμούμεναι μεταξύ τών χαρακτηριστικών ιδιωτι
σμών τής νεωτέρας, αίτινες δμβις εκ τού σύνεγγυς 
παοατηοούμεναι ούδέν έτερόν εισιν ή απομιμήσεις και 
μεταφράσεις όθωμανισμών συγχ ω ν ευ θ είσαι εν τη 
γλώσση είς βαθμόν ώστε ή άπάλειψις αύτών νά μή 
ήναι τέλιον δυνατή. ΤΙ έπενέργεια αΰτη τής ’Οθω
μανικής ούδέν έχει το παράδοξον, διότι ή γλώσσα 
αυτή είναι πρό πάντων πλούσια ώς πρός τόν τροπον 
δι’ ού έκαστον τών συνηθεστέρων καί εύχρηστοτερων 
ρημάτων ύποδύεται παντοίας μορφάς και παντοιους 
τύπους πρός έκφρασιν ιδεών αίτινες είς τάς άλλας 
γλώσσας προκαλούσι χρήσιν πολλών ρημάτων αύτο- 
τελών καί άνεζαρτήτων.

Έάν έπρόκειτο τώρα νά πραγματευθώμεν τό θέ
μα τούτο ένταύθα συστηματικώς, θά ήτο χρε'-^ 
διαστείλωμεν τούς συντακτικούς οθωμανισμούς^ από 
τών ιδιωτισμών, νά έξετάσωμεν έχ. τού πλησίον τάς 
σημασίας καί διαθέσεις τών ήμετέρων ρημάτων, τούς

1 Μεταξύ τών όποιων καί πολλά ρήματα οίον κο- 
ξ)(ί)Γ(ύ (έκ τού ^ορ=άνθραζ) τσαττιζω, τσατ- 
'Τίσμα ραπτ. (yft*· ζσαζμακ) κτλ. ϊσ. δέ καί τά 
τσακίζω, τζιμπώ κτλ.

2 Μετά τών Όθωμανισμών νομίζω συγκαταλεκτέον 
τήν έπικράτησιν τού με τό ra yrai=&*iA εν ω 
Λατινο-ίταλισαός ήν τό εσζω)'ζας.
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ελλειπτικού; τρόπους του λέγειν κτλ. Άλλ’ επειδή 
εν παρόδφ μόνον πραγματευόμεθα το θέμα τούτο 
ενταύθα και απλώς ως συμπέρασμα είς τό οποίον 
φθάνει τις αμέσως αμα επιληφθή της έξετάσεως τού 
Οθωμανικού Λεξικού επιτραπήτω ήμϊν νά καταχω- 

ρισωμεν κατά τινα αλφαβητικήν τάξιν ύλην ικανήν 
προς αποδειξιν καί οιασάφισιν τών ανωτέρω λεχθέν- 
των αφίνοντες την περαιτέρω συμπλήρωσιν καί συ
στηματικήν αύτής διευθέτησιν, καί τά έξ αύτής συμ
περάσματα εις όσους άποδίδουσι τήν άρμόζουσαν ση
μασίαν είς τάς τοιαύτας φρασεολογικάς έρευνας.

ανοιχτορατης—ανοιχτόν χρώμα—άνοιξεν ό και
ρός —ανοίγει, η καρδια μου—ανοίγει, (απομακρύνε
ται) τό καράβι· άχούω λόγον (πείθομαι, ύπακούω)__
αχρη δεν εύρισκω, φέρνω ταϊς δύο άκραις σ’ ένα pe- 
ρος—δεν άντιχρίζει τά έξοδά του— αρπάζω ασθέ
νειαν (^χ 5 —ασπροπρόσωπος (ηΛθε, βγιριε )
—ήλθαν τά άγρια νά διώξουν τά ηρερα jxpIL·) 

ι5-^ —τον βάζω δάσκαλον—
άέν τόν βάζω κοντά μου— δεν βαστα vjiXw δρόμον 
—βαβτα τό μέρος του (τόν ύποστηρίζει)—έβ} α.Ιε 
τό χέρι του (se demettre le bras)—τό δόντι του 
(se faire arracher une dent)-τόν έβγαΛε τήν 
γλώσσαν (περιφρονητικών)—βγάζει τό ψωμί του 
(πορίζεται) βγάζω τήν ζημίαν, (άποζημιούμαι)— 
βγάζει μετχζ'. ^κατασκευάζει)—βγάζω εύλογίαν, ή- 
λεριν—βγάζω άπ' τό χέρι μου (χάνω)—τόν έβγαΑεν 
άπό πολλά έξοδα, —αύτός ό δρόμος, αύτός ό λογα
ριασμός δέν βγαίνει,—μ' έβγαλε ψεύστην,- έβγαζε 
λάθος τόν λογαριασμόν,—αύτό βγηχε ψεύδος, ή αλή
θεια,—αύτό τό χρώμα βγαίνει' βγάζω άπό τήν μέ- 
σην, βγηχε τό όνομά του,—βγηχεν ψυχή μου έως 
νά . . .—βγηχε μιά φωνή πώς . . . (ήκούσθη)—ά- 
πό αύτο τό πανί βγαίνουν τόσα φορέματα__τον
/3γηχαΓ (ΙπτΜον) άλλα στό κεφάλι'.—τό βγάζει 
στό κεφάλι, ορ.— βγάζει ζουμί άπό τήν πέτραν, 
— έ^α.Ζε τά μάτια της δουλειάς.— φ?. βγάζω τό 
φεϊόι άπό τήν τρύπαν.

βλέ-ω—VZ σέ ίδω καί μέ προ’0εσιν=ό
δικαστής δέν πρέπει νά β.Ιέπη είς πρόσωπα* βράζει 
(το πλήθος), —τοΰ ταϊς έβρεξαν (jx)L,l)

τοΰ πουλιού τό γάλα (επί ανυπάρκτων).
δρόμον (αποπέμπω) - δίκω ξύλον, καλάϊ, 

κτλ._ τόν διάβασα,· (πρός θεραπείαν)—Λαβασ/u'roe 
(^χ;Ι)=πεπα·Λυμένος, κατά τό ταξειδευμένος= 
ταξειδεύσας.—εδεσε τά χέρια του.—έδ'εσεν ή ζάχα- 
ρι, τό γλυκό, π. χ.

τό δείνα πράγμα έργεται (ή τόν έρχεται) στό 
λογαριασμόν.—τό δείνα πράγμα έρχεται είς τήν κα
κομεταχείρισή, έρχεται στό κονδύλι—έρχεται άπό 
τό χέρι του-- τόν ερχεται βαρύ, δύσκολον. — ϊμίθε 
στά στενά η.Ιθεν εις τήν γλώσσαν τού κόσμου_
τόν ηΛθεν άπό τό δίκιο του.

, τούτο ηξευρέ το άπό εκείνον (άπόδιδέ το είς 
αύτόν).

δ,τι ήρχισε νά ιόρώνη (νά φύεται) τό μουστάκι 
του.—εχάθισε τό πλοϊον,—δέν είναι είς καιρόν=(δέν 
δύναται).— χάρνει νερά τό πλοϊον—χάμνω wAzx.

·» ι ι

5έν σηκώνει κε<ρά.1ι— δέν έχει τόν νοϋν του στό κε- 
γά.1ι.— τόν ζΐ’τζτάζ«ι=(φροντίζει J1L) καλά.

νερά χοπανίζει,— χοφτω καρφί (παγώνω
—τό ’κόψε κοντό (έπαυσε τού λέγειν).__ τόν

έκοψα τόσα άπό τήν ζητουμένην τιμήν.— ξεχορρένη 
'ζνρτι. χοφτειό νούς του —δέν τό χάφτει ό νούς 
μου.—έχοψε τό γάλα—'χόπιχαν τά χέρια του, τά 
ήπατά μου —μέ χόπηχε δάσκαλος, πενθερός, κτλ. 
ρπαρουτι χόπηχε (έγινεν έξαλλος)— δέν τόν εχ^ε 
τό ’μάτι μου.

χτυκα στο μάτι—χτυπχι (κ,λίνει) στό κόκκινο* 
— δέν ήξευρω τί τόν κτύπησε (jll^. Jip)— τό κτύ- 
πησε στήν τρέλλαν — τόν χτύπησε πολλούς παρά- 

τ0 κρασί χτυπά στο κεφάλι—χτϋπηοε ρέυΰί 
ή άσθένεια.

η αμαρτία στον Καιρόν του—τον πήρε στον Λαι· 
ρόν του.

τόν χαρνει ρατι—δεν έχόρτασε τό ράτι του— 
μεταχειρίζεται γλώσσαν δριμείαν —τού τ’ άβγα.Ιε άπ’ 
τήν μύτην—σάν νά επεσεν άπό τήν ρΰτην του, (ό
μοιος, πανόμοιος).

τό έχει γραμμένο ή γραπτό οτο ρέτωπόν του*— 
κοντόμυαλος, ξυνά μούτρα—ξεσχίζεται διά μίαν ύπό- 
θεσιν—φρ. κοντά στό ξερό καίεται καί τό χλωρόν.

όρίσατε=ελθετε
παίζει (δέν είναι στερεός—οίον ένίοτε ή λίθος έν 

τή στεφάνη τού δακτυλιδιού).
παστρεύω καί ξεπαστρεύω (καταστρέφω).
τόν πάτησαν έξαφνα — πάτησαν τήν φωτιάν, επα- 

τήθη ή φωτιά—έπάτησε ποδάρι=έπέμεινε,— πάτησα 
φωναις—τόν πάτησα βρισίδι·—περνά ό λόγος του.— 
περνώ αίμα—τον πήρε τήν καρδιά του (έφιλοφρόνη- 
σεν)—περνώ δρόμον—δέν τόν πήρε τό μάτι μου·— 
πήρε κρύο—πέρνει απο λόγια—περνώ στό κονδύλι 
—πήραν οί μαστόροι τήν σκέπην τού σπητιού, δηλ. 
εσκεπασαν τό σπήτι*—πέρνει καί δίνει—π έταξαν 
τά παπούτσια του στά κεραμείδια.

πετεινορυα.Ιος jIUp —γεννούν κ* οί πετει
νοί του (παραβόλως εύτυχής).

πιάνω μάρτυρας—δέν πιάνεται ή μαρτυρία του* 
τον πιάνει η θάλασσα—μ’ έπιασε (πονεϊ) τό κε

φάλι μου—τόν έπιασε πάθος, έχθραν—τόν έπιααα 
ψευστην,—στά λόγια—δεν .πύαζείσκουριάν—τόν έπια- 
σεν ή τρέλλα, τόν έπιασαν τά φεγγαριάτιχά του 
30^ — πιασθηχε τό φεγγάρι μέ καλόν και-
?δν,—πιάνει πολύν τόπον—αύτός δέν θά πιάσει τού 
πατρος του τον τόπον—τό σπήτι έπιασε φωτιά*— 
φρ. πιάνει πουλιά μέ τό στόμα*—έπεσαν Ιπχνω του 
(τόν εφορτώθησαν) — αυτόν δέν τόν πέφτει δρκος— 
μ’ έκείνους πέφτει καί σηκώνεται—έπεσα όπίσω του, 
ή καταπόδι του—έπεσε μικρός—έπεσε στήν γλώσ
σαν τού κόσμου.

σένα τά λέγω πενθερα γιά νά τ’ άκούσ’ ή νύμφη, 
πίνω χαπνόν, τσιρποϋχι.
γυρίζει πόρτα πόρτα ^3
τον έβαλαν τά δυο του ποδάρια σ* ένα παπούτζι.
που.ίει γ /ώσι,—ποιον τά πουάεις j

("Επεται συνέχεια).

Αλ. Καραθεοδωρη.

ηυρε πρόσωπον—τον εδοσαν προσω^ον όί,ν 
πρόσωπον.

ρίπτω στό σημάδι— έρρινε (τίναζε) τά πέταλα.
σίόερον τού καραβιού (ή άγκυρα)—έσιόέρωσε το 

πλοϊον (ήγκυροβολησε)— σιόεροχέφαΑος (εκ τού σι
δηρού κεφαλαίου cheptel de /er)·

τούτο σηχάνει πολύ νερόν.
έσ'/.ασεν ή χολή μου, εχολοσκασα. 
τού σχοινιού καί τού παλουκιού.
τόν ετίναζαν ξύλον—τό δείνα πφαγφα δέν εχει 

τόν τόπον του—τραβώ ασθένειαν, κόπον, βζσανα 
πολλά—τώντράβηξαν ένα καλό ξύλο—ετράβηξε τό 

κανόνι=έχρεωκόπησε.
έφαγε βροχήν, παπάραν.
πήρε φιτίλι, τόν έβαλαν φιτάίι (έξήφθη, έςήψαν). 
©ρ. ό Θεός νά σέ φυλάξη άπ’ τά χειρότερα.
φώς στά μάτια σας —φυλάγω (gcildei,

atlcndre)-^^.
χα.Ιασρένα=^Χχ νομίσματα — φρ. έχασε τήν 

απλήν.
έχει μέσα τό χέρι του, ή έτράβηζε χέρι —δεν με 

δίδει χέρι=(^ν μέ συμφέρει—χύνω{1π\ εξανθήματος) 
—χύθηχε κατά τού εχθρού.

τάι)τησαν= ψήθηκε στή δουλειά’—τόν πήκαν ψύλ
λοι dlroj- — έπτάψυχος.

ωμός (άψητος, άδρανής) άνθρωπος κτλ. κτλ. κτλ.
Μια τών πρωτίστων σκέψεων τάς οποίας προκα- 

λεϊ ή άναγνωσις τού αυτοσχέδιου τουτου πινακος 
είναι καί τό δτι πλεϊσται φράσεις τάς όποιας συνή
θως οί ήμέτεροι κριτικοί έκλαμβάνουσιν ώς Γαλλι
σμούς, κατ’ ούσίαν εξεταζόμενοι είναι Όθωμανισμοί. 
Ούτοι εν τή γραπτή γλωσση εξοβελίζονται α7.λ ο 
εξοβελισμός αύτών άποβαίνει δυσχερής διότι, εν τή 
προφορική ήμών γλωσση υποστηρίζονται διά τής περί 
τήν ’Οθωμανικήν λαλιάν έξεως. Ούτως ε’ίδομεν έν 
τισι προσφάτοις έπικρίσεσι στηλιτευομένας επί Γαλ
λισμό», τάς φράσεις βάζω χατά ρέρος, mettre de 
C0te, πέρνα τόν χαιρόν του il passe SOU temps, όί' 
όω χόπον donner de la peine. <Μω χαιρετισρόν 
donner tin saint, βαστώ τόν Μγον ρου tenir pa
role, πι-λσθι,χαν εις φιΛονειχίαν se prendre de que- 
relle κτλ. άτινα πριν νά ώσι Γαλλισμοί ύπήρχον έν 
τή γλώσση ώς μεταφράσεις ή απομιμήσεις τών ’Οθω
μανών : Λι - Ζ—

-—Πρβ. καί τό γίνοραι άνθρωπος ^1—^έν
είναι άνθρωπος νά σε γε.Ιάση —
καί τά τούτοις δμοια καί ανάλογα.

EU1KE1TAI ΚΙΧΑΤΧΟΣ ΤΗΣ ΑΧθΡΛΠΟΤΗΤΟΣ ;

Ή καρδία τών γυναικών είνε ώς ή έκατόμπυλος 
πόλις τών θηβών έχει εκατόν πύλας, δι’ ών ο έρως 
εισέρχεται. *11 δέ καρδία τών άνδρών έχει εκατόν πύ
λας, όΓ ών ό έρως εξέρχεται.

Αξιότιμε κ. διευθυντά τού Κόσρου,

’Επειδή είχον άναγνώσει τήν περί τούτου εν τώ 
τύπω κυκλοφορήσασχν οίκονομολογιχ-ήν θεωρίαν χωρίς 
έν τούτοις ούτε νά ταραχθώ, ώς οί τά μάλα φιλό
ζωοι, άλλ’ ούτε καί ν’ άρξωμαι αποταμιεύουν ζωο
τροφίας πρός αποφυγήν τού επικειμένου εκ πείνης θα
νάτου, μετ’ ευνοήτου άνέγνων περιέργειας έν τώ 36 ■ 
τεύχει τού άξιολόγου ύμών περιοδικού δτι κφαντα
σιώδης τυγχάνει ό χίνόννος ούτος της ανθρωπότη
τας»' τή περιέργεια δέ ταύτη καί τις εύχαριστησις υ- 
πήρχεν ανάμικτος, καθόσον, άνελογίσθην πάραυτα, διά 
τών γραφόμενων τού άζίοτίμου κ. Ν.Φωτιαδου δεινός 
ήθελεν άρθή έφιάλτης έκτού στήθους τών περί πολλού 
τήν τιμαλφή αύτών ατομικότητα ποιούμενων. Δυ
στυχώς δμως ή μετά προσοχής τών επιχειρημάτων 
άνάγνωσις μ’ έπεισεν δτι ή αλήθεια, ήτις πλέον παν
τός άλλου δέον νά τυγχάνη σεβαστή, δεν εδράζει 
έν τώ αίσιοδοξω τούτω καί ύπό φιλανθρωπικών και 
τά μάλα αξιέπαινων αισθημάτων ανεγερθεντ; οικοδο
μήματα Διό ένόμισα όχι προπετές νά ζητήσω τήν 
φιλοξενίαν τής έριτίμου συντάξεως τού άζιολογου 
Κόσρου διά τάς έφεξής γραμμάς, τή βοήθεια των ο
ποίων θέλει μοι έπιτραπή βεβαίιυς παρά τού αξιότι
μου κ. Φωτιάδου νά έπιφέρω έπί τών ύπ’ αύτού ειρη- 
υ.ένων κρίσεις τινάς, άς έκ στατιστικών αρύομαι π7/η- 
ροφοριών, εύτυχής λογιζόμενος έάν δυνηθώσιν αυται 
νά παράσχωσιν άφορμήν πρός έπιστημονικωτέραν 
τού ζητήματος έξερεύνησιν. ΙΙαρά τά ύπό του αξιό
τιμου κ. Φωτιάδου έπί τό μαθηματικώτερον μνημο- 
νευόμενα καί αί ακόλουθοι περιληπτικαι συνοψίσεις, 
αί άπορρέουσαι έξ ένδελεχών σ*?ατιστικών μελετών 
περιβλέπτων έπιστημόνων καί εύγλώττως πάνυ δια 
τών αριθμών λαλούσαι δύνανται, φρονώ, νά παρά- 
σχωσιν ακριβή περίπου τού ζητήματος ιδέαν.

Καί έν ποώτοις λάβωμεν τήν θνησιμότητα.’ΕνΜε
γάλη Βρετανία ύπολογίζεται είς θάνατος έπί 500 
κατοίκων έν Γερμανία 1 έπί 400, εν Ιταλία 1 επί- 
340, έν Αύστρο-Ουγγαρία 1 έπί 310 καί έν Γαλλία 
1 έπί 450. Έάν δέ έκ τής κα'.αστροφής εις τήν πα
ραγωγήν έλθωμεν τού ανθρωπίνου γένους, δηλ. εις 
τάς γεννήσεις, ώς παράδειγμα καί πάλιν τινα των 
μεγάλων τής Εύρώπης λαμβάνοντες κρατών, εύρί- 
σκομεν άναφερόμενον δτι συμβαινουσι γεννήσεις επί 
100 κατοίκων έν Γαλλ.ία 26, εν Αυστρία 38, έν 
Πρωσσία 38, έν Ρωσσία 50. Έν έτέρα δέ πάλιν έ- 
ρεύνη φέρεται δτι τώ 1879 τό πλεόνασμα τών γεν
νήσεων πρός τούς θανάτους ήτο έν μέν ταϊς Ιΐνωμέ- 
ναις πολιτείας 436,780, έν Γερμανία 596,098 καί 
έν Γαλλία 96,647. Είς τρόπον ώστε, λέγεται αλ
λαχού, λαμβανομένου υπ οψιν τού καταπλτ,κ-ικού 
πλεονάσματος τών γεννήσεων πρός τούς θανάτους 
δύναται τις νά ύπολογιση μετ αρκούσης ακριοειας 
δτι ενδεχόμενον νά δι-λασιασθ-/) ό πληθυσμό; της 
μέν Μεγζλης Β?ετανία; έντός 52 έτών, της Π;ωσ- 
σίας έντός 42 καί της Ρωσσία; έντός 66. Και τέλος
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κατά τόν Κάρολον Ριχετον, τόν έκ στατιστικών πο
δισμάτων διάφορον έν τοΐς διαφόροις εθνεσι τήν γο
νιμότητα ύπολαμβάνοντα, «έάν ούδέν μεταβληθή 
έντός πεντήκοντα έτών .... ή γονιμότης θέλει με
ταβάλλει αναμφιβόλως τόν χάρτην τής Εύρώπης· 
ίιότι είνε φόβος ότι αί χώραι, αϊτινες θά εχωσι πλη
θυσμόν αραιοτερον και έδαφος εύφοροέτερον, θ' άπο- 
τίνωσι τάς δαπάνας τής μεγάλης τών άλλων γονι
μότητας».

—υνάγεται άρα εν τών περιληπτικότατα ε’.ρημέ- 
νων ότι το ανθρώπινον γένος βαίνει αύξανόμενον καί 
επειδή ζατα τήν αυτήν αναλογίαν δέν αύξανουσι τά 
π^ος τό ζήν αναγκαία, διότι ή γή ούτε αύξάνεται 
ούτε έπ άπειρον τυγχάνει παραγωγική, θά έπέλθγ 
κατά φυσικόν λόγον μετά χρόνον μ.ή δυνάμενον νχ ό- 
ρισθή έπακριβώς, η φοβερά καταστροφή, ήτις, κατά 
τήν ένθαρρυντικήν ιδέαν τοϋ άξιοτίμου κ. Φωτιάδου, 
οιά τήν εύδαίμονα ήμών ’Ανατολήν εσται λίαν β:α- 
5εια, διότι «η χωρά αυτή, λεγει ο άξιοτιμος ζ. Φω- 
τιάδης, καλλιεργούμενη «ϊεο'ν τως ετϋί τζΧει-
στας εκατονταετηρίδας νά διαθρέψη πολλαπλάσιον 
πληθυσμόν χωρίς νχ φοβηθρ τήν ύπό τοϋ λιμού κα
ταστροφήν», έάν έν τούτοις, ανάγκη νά προστεθρ, 
κατά τήν γνώμην και τοϋ κ. Ριχέτου, οί τών λοιπών 
Εύρωπαίκών κρατών κάτοικοι, πάσχοντες έν τοΐς 
στενοΐς αύτών όρίοις καί αναγκαζόμενοι νά έκπατρί- 
ζωνται εις απομεμακρυσμε νας χώρας, δέν νομίσωσιν 
εύκολώτερον ν’άνακουφίσωσιν ήμάς έκ τοϋ βάρους τής 
πολλής μακαριότητας, τοϋθ’ όπερ δυστυχώς κατά 
τά τελευταία ταϋτα έτη ούχί πλέον ιδέα, άλλά 
πράγμα κινδυνεύει νά καταστή.

Ενώ δέ, κατά τά εν τή διατριβή τοϋ άξιοτίμου 
κ. Φωτιάδου άναφερόμενα ό' κ. Μάλθός, όπως προλη- 
φθώσι τά ολέθρια ταϋτα αποτελέσματα, άναγκαϊον 
ήγει.αι νά παρεμ-βληθώσι προσκόμματά τινα, ών τά 
μέν θεωρεί ώς Υφιστάμενα καί λειτουργοϋντα, οίον τήν 
εμ.μεσον εκ πεινης θνησιμ.οτητα, τήν θνησιμότητα έ- 
ν=κα τών πολέμων και τήν μετανάστευσιν, τά δέ ώς 
δυνάμενα νά εισαχθώσιν έν τοΐς κοινωνικοί; θεσμοϊς 
ώς προληπτικά τοϋ κακού, οίον τήν περιστολήν τής 
γονιμότητας κ.τ.τ., ό αξιότιμος διατριβογράφος, καί 
τοι παραδεχόμενος ότι ό νόμος ούτος τού Μάλθου, 
άποτελών μέρος τών γενικών άοχών τής πολιτικής 
οικονομίας καί στηριζόμενος έπί'τών άλανθάστων 
πόρισμά.ων τής στατιστικής «δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή άβάσιμος», άποφαίνεται μολαταύτα ότι «ά- 
ποδεικνυται ^ούδέν ήττον σφαλερός έν τή έφαρμογή 
αυ.ου, ώ, έςάγεται εκ τω>~ έκ Γα.ΙΜα γεκομέκωκ 
■-ταρατηρήσεωκ».

Αλλ ακριβώς τά έν Γαλλία συμβαίνοντα όχι ρ.ό- 
νον δέν άναιρούσι τόν νόμον τούτον'τοϋ Μάλθου,'άλλά 
και επικυρούσιν αύτόν ύφ’ άλας τάς έπόψεις πληρέ- 
σ.α.α, ως αύτοι οι Γάλλοι μετ’ άλγούσης ζαρδίας 
ανομολογούσι. Τούτο δέ, όπερ καί ό κύριος τυγχά- 
νει σκοπος τών γραμμών τούτων, όση μοι δύναμις 
κα. δι όσον οίον τε απλουστέρου τρόπου νά καταστή
σω φανερόν θά πειραθώ.

’Εν τούτοις προσθετέον έπί τό ά/.ριβέστερον ότι

τό παράδειγμα τής Γαλλίας ύπό τήν διπλήν τοϋ ζη- 
τήματοςεξετάζεται έποψιν, δηλ. τήν τής μή επαρ
κούς αύςήσεως τοϋ πληθυσμού καί τήν μεθ’ όλα 
ταϋτα ύπερμετρον αύςησιν τών μέσων πρός συντή- 
ρησιν αύτού, άντιστρόφως πρός τά ύπό τού Μάλθου 
τεθεσπισμένα. Καί όσον μέν άφορά τό δεύτερον τού 
,ητηματος μέρος, δηλ. τό οικονομολογικόν, ώς στε
ρούμενος ειδικών περί τούτου γνώσεων, έώ τήν φοον- 
τίδα άρμοδιωτέροις, άρκούμαι δέ εις τήν έξέτασιν τών 
αίτιων τών προκαλεσάντων τόν πρώτον όρον, δηλ. 
τήν μή έπαρκή έπαύξησιν τοΰ πληθυσμού.

Λέγει λοιπόν ό αξιότιμος κ. Φωτιάδης· «’Εξά
γεται τώ οντι εκ τών εν Γαλλία γενομένων απαρι
θμήσεων τοΰ πληθυσμού ότι έν διαστήματι 4 0 έτών 
από τού 1821 ρκεχρε τού 1861 ο πληθυσμ,ός τής 
Γαλλίας ηυξησε μόνον κατά 6,252,001) κατοίκους. 
Αρα η αναλογία τού Μάλθου άποδείκνυται ένταϋ- 

θζ εσφαλμένη, διότι ινα τηρηθρ ή άναλογία αύτη 
εδει ο πληθυσμός τής Γαλλίας ν’ αυξηθή κατά τό 
χρονικόν διάστημα εις 1 00 έκζτομύρια».' Άλλ’ άν 
ή άναλογία τοϋ Μάλθου δέν εύρίσκηται έφαρμοζομένη 
έν Γαλλία δέν έπεται ότι τυγχάνει έσφαλμένη, ' άλ- 
λ’ ότι δέν έφαρμόζεται αύτη έν τή χώρα έαείντ) άκρι- 
βώς διότι έν αύτη συμβαίνουσιν αί άπευκταΐαι έκεϊ- 
ναι περιστάσεις, άς ό Μάλθος θεωρεί ώς άναγκαΐα 
προσκόμματα παρεμ.βαλλόμ,ενα ινα μ.ή ό παρ’ αύτού 
συναγόμενος νόμος έπιφέργ τά ολέθρια αύτού άπο- 
τελέσματα.

Έςηγούμαι.
Ποιον τό πρώτον κατά Μάλθον έμπόδιον τής προϊ- 

ούσης αύςήσεως τού κακού (πάντοτε κατά τά ύπό τοϋ 
άςιοτίμου κ. Φωτιάδου άναφερόμενα ;) ΊΙ έμμεσος έ
νεκα πεινης θνησιμότης· δηλ. ή θνησιμότης έκείνη ή 
μ.η επερχομένη αμ,εσως ενεκα πείνης, άλλά πηγάζου 
σα έκ τών ολέθριων καί άλληλοδιαδόχων ταύτης ά- 
ποτελεσμάτων. «"Οταν, λέγεται έν τη διατριβή τοϋ 
αξιότιμου κ. Φωτιάδου, ο πληθυσμός ύπερπλεονάση 
τοσούτον ώστε δέν έπαρκούσι τά μέσα τοϋ ζήν, ταϋ
τα κατά φυσικόν λόγον ύπερτιμώνται, οί δέ άνθρω
ποι, οι τέως ζώντες δι’ ωρισμ.ενου τινός είσοδήυ.ατος, 
δέν έχουσι πλέον τά μέσα τοϋ έπαρκεϊν εις πάσας αύ
τών τάς άνάγκας καί πάσχουσιν ύπό στερήσεων. Αί 
στερήσεις αύται είσί πηγή διαφόρων άσθενειών, έξ ών 
ή θνησιμότης αύξάνει καί διά καταπληκτικού μάλι
στα τροπου μεταζυ τών βρεφών καί τών παιδιών έν 
γένει. 'Π θνησιμότης είνε τότε τρομερά έν τοΐς βρε- 
φοκομείοις εν οις υπέρ το ημ.ισυ τών παιδιών θνήσ* 
κουσι. Παρετηρηθη μ.άλιστα έν Δουβλίνφ ότι άπό τού 
1791 μέχρι τού 1 797 έκ τών είσχχθέντων εις τό 
βρεφοζομεΐον 12,785 παίδων άπέθανον 12,760.» 
Οια φοβέρα θνησιμότης, συνέπεια τής φοβεράς ένδειας!

Έάν ήδη έκ τών πολυσημάντων τούτων λόγων 
στρέψωμεν τό βλέμμα έπί τών στατιστικών τής Γαλ
λίας, εύρίσκομεν ότι μεθ’ όλα τά πολλά καί ποικίλα 
προφυλακτικά μ.εσα, τά επιδαψιλευομ.ενα ύπό τε τής 
επιστήμης καί τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού έλέους, 
1 60,000 παίδων άποθνήσκουσι χατά τό πρώτον τής 
ηλικίας αυτών έτος! ’Αριθμός επιβλητικός, έπιβλη-

ίδίκ παρουσιάζεται βαθμικίως. Ούτως ενώ τώ 
182 6 άνέρχοντο αύται εις 992,266, τώ 1879 
έφθασαν μόνον τάς 936,529, τουτέστιν άντιστρο- 
φως πρός τά έν έτέραις χώραις συμβαίνοντα, ό μεγα- 
λείτερος άριθμός είνε ό άρχαιότερος και ό μικρότερος 
ό νεώτερος. Προς τούτοις στατιστικώς αποδεικνυται 
ότι έν Γερμανία ύπάρχουσι 5 τέκνα κατά συνοικέσιον, 
έν Άγγλί? έπίσης 5, ένώ έν Γαλλία, μόνον 3.

Καί ποία ή άφορμη τής εξασθενωτικής ταύτης αα- 
ταστάσεως τού Γαλλικού έ'θνους, ήτις έμπνέει φό
βους τοΐς Γάλλοις πατριώταις έπικυρούσα συνάμα, 
μ.άλλον δε πραγμ.ατοποιουσα και τα προληπτικά 
κατά Μάλθον μέτρα κατά τής τόν κόσμον έπαπει- 
λούσης συμφοράς ; Πολλά μέν καί άλλα λέγονται, 
κυρίως όμ.ως ώς άποκλειστικη σχεδόν τοϋ κακού αι- 
τίοί θειοοεϊτχι τταρά tzzvtcov */) .

Άπίστευτον άληθώς καί εν τούτοις βεβαιοτατον 
κατά τήν ομολογίαν τών Γάλλων παρατηρητών, οτι 
οί Γάλλοι έχουσιν ολίγα τέκνα διότι φοβούνται τά 
βάοη πολυαελών οικογενειών, διότι φοβούνται ν’ α- 
φήσωσι μετά θάνατον τήν περιουσίαν αύτών εις πολ
λά διηοημ.ένην μέρη. Τό κακόν δε τούτο αρχομενον 
έζ. τών άνωτεΛρων τε,ζ ζοινωνιας στρωΐΛζτο>ν ζχτερ- 
χεται εις τάς έργατικάς τάξεις έπεκτεινόμενον καί μέ
χρι τών χωρικών Καί εις μέν τάς ανωτέρας τάξεις 
ύπάρχουσι πρός τούτο πολλάκις άφορμαί άνεςάρτητοι 
τής θελήσεως, εις τάς μεσαίας όμως τό πράγμα 
συυ.βαίνει έκ προθέσεως οριστιζώς προμ.εμελετημ.ο- 
νης· εις δέ τούς έργάτας ή έ'στιν δτε μεγάλη γο- 
νιμότης ίσορροπεϊται ύπό ύπερβαλλούσης θνησιμο- 
τητος· ώστε μένει μόνη ή τών χωρικών τάξις, ήτις 
ενδιαφέρει μεγάλως, καί κατά τήν γνώμην Γάλλου 
συγγραφέως, έάν αί γεννήσεις έν Γαλλία ελαττοΰνται, 
τούτο προέρχεται έκ τού ότι τά συνοικέσια τών χω
ρικών δέν τυγχάνουσ; πλέον τόσον γόνιμα, όσον άλ
λοτε. Ούτω δέ μ.ικρόν κατά, μικρόν φθά.νομ.εν εις τό 
εξής συμπέρασμα : ό πλ.ηθυσμός τής Γαλλίας αύςά.- 
νει βοαδέως διότι οί χωρικοί εγκαταλειπουσι τας ε- 
ξοχάς καί διότι οί έν αύταΐς μένοντες δέν θελουσι νά 
εχωσι πολυαρίθμους οικογένειας.

’ Έκ τών διά μακρών λοιπόν ήδη είρημένων άποδεί
κνυται, φρονώ, άρκούντως ότι ή μή επαρκής αύξησις 
τού γαλλικού πληθυσμού προέρχεται ούχί έκ τού έν 
τή έφαρμογή σφαλερού τοϋ νόμου τού Μάλθου, άλλά 
διότι κατά περίεργον σύμπτωσιν έν -ώ ύπό του άςιο
τίμου κ. Φωτιάδου έκλεγέντι παραδείγματι εφαρμό
ζονται πρό ήμισείας περίπου έκατονταετηρίδος δρα- 
στηρίως καί τελεσφόρως, δυστυχώς διά τούς Γάλ
λους, πάντα έκεΐνα τά μέσα άπερ θεωρούνται ώς 
μόνα δυνάμενα νά παρακωλύσωσι τήν προιοϋσαν κα
ταπληκτικήν αύξησιν τού πληθυσμού καί τών λοι
πών γνωστών ύπό στατιστικήν έποψιν εθνών.

Έάν δέ ό μή βαρυνθείς τήν άνάγνωσιν τών άτε
χνων τούτων γραμμών εύαρεστηθή ν άκολουθήσ/) 
τάς ιδέας τών Γάλλων πατριωτών, οϊτινες εκ της 
οικονομικής έπιστήμης άπεκδέχονται τό φάρμακον 
τής λυπηρζς δι’ αύτούς καταστάσεως ταύτης, μετ 
άπορίας θέλει ίδεΐ ότι ώς πρώτον τοιούτον θεωρείται

τικώτερος καθιστάμενος έάν εις τούτον προστεθώσι 
παρά τούς συνήθεις θανάτους καί οί έπερχόμενοι ενεκα 
μολυσματικών έν γένει νοσημάτων ώς έκ τής επισω- 
ρεύσεως τών κατοίκων εις τάς μεγάλας πόλεις Πράγ
ματι δέ είνε άποδεδειγμένον στατιστικώς ότι εντός 
7 5 έτών ό πληθυσμός τών μεγά) ων τής Γαλλίας πό
λεων έτριπλασιάσθη· τών Παρισίων δέ άπό τού I 801 
μέχρι τού 1881 καί έτετραπλασιάσθη, ένώ ό τών μι
κρών πόλεων καί ίδια τών χωρίων έν συγκρίσει πρός 
■τχς μεγάλας πόλεις όχι μόνον δέν ηύξήθη, άλλά καί 
ήλαττώθη· ούτως έπί παραδείγματι, έάν ύποθεσω- 
μεν ότι ό πήηθυσμός ήτο τώ 1831 100, τώ 1876 
έγένετο έν μέν ταΐς μεγάλαις πόλεσι 219, έν ταΐς 
μικραϊς 149 καί έν τοΐς χωρίοις 96. Παραλείπων 
ήδη τά α'ίτια τά τήν κατάστασιν ταύτην προκαλέ- 
σαντα άρκούμαι σημειών τό εις τό ύπό συζήτησιν θέμα 
άφορών, ότι δηλονότι ένεκα τής έπισωρεύσεως εν ταΐς 
μεγάλαις πόλεσι προκαλεΐται ή άνάπτυζις διαφόρων 
μολυσματικών νοσημάτων, προσβαλλοντων τάς ερ
γατικής πρό πάντων τάξεις, τάς κακώς διαιτωμέ- 
νας, διηνεκώς προσερχομένας εις τά κέντρα και μή 
δυναυ.ένας νά έγκλιματισθώσι* τούτο δε κατεόειχθη 
σαοέστατα πολλάκις μέν καί άλλοτε, ιδία όμως κατά 
τήν μεγάλην θνησιμότητα, τήν έπικρατησασαν τό 
παρελθόν έτος έν Παρισίοις, συνεπεία τής αναπτυξεως 
τοϋ τυφοειδούς πυρετού, ως και κατά τας επι εξα- 
μηνον όλον διαρκεσάσας συζητήσεις περί τού σπου- 
διαίου τούτου ζητήματος έν τή ’Ιατρική τών Παρι
σίων Άκαδημ.ίκ. Συνάγεται λοιπόν έκ τούτων ότι 
ενώ άφ’ ενός έλαττούται ό άγροτικός πληθυσμός διά 
τής εις τάς κεντρικής πόλεις μετοικίσεως, άφ’^ έτέρου 
ό τών τελευταίων τούτων ούκ. ολιγας προσφέρει τή 
αΐωνιότητι έκατόμβας. Ούτω δε πληρούται, νομίζω, 
τό κατά Μάλθον πρώτον θετικόν καί έν ένεργεία μέ- 
τρον, τό παρακωλύον τόν έκ τής αυξήσεως τής άν- 
θοωπότητος κίνδυνον.

Άλλά μήπως καί τό δεύτερον, τό τής ένεκα τοΰ 
πολέμου θνησιμότητας δέν εύρισκει πληρέστατα τον 
λόγον τής ύπάρξεως αύτού εν Γαλλία j ΐδου τι ,.ε-ι 
τούτου άπαντα. Γάλλος τις, στατιστικής παρέχων 
πληροφορίας τώ 1872. «Ό διπλασιασμός τού 
θυσμού τής Γαλλίας, λέγει ουτος, έστερη^-ένης δύο 
τών πλουσιωτέρων αύτής έπαρχιών και υπόστασης 
καταστξ>ρ<ρα(; ατηκονστονς άπαιτεΐ 1 > 0 ετη, ενω ο 
τής Πρωσσίας μόνον 42».

"Οσον δ’ άφορα τήν μετανάστευσιν, τό τρίτον τού
το κατά Μαλ.θον κατασταλτικόν τού κακού μέτρον, 
δέν λαμβάνει αύτη έν Γαλλία διαστάσεις οΐας εν 
Γερμανία, διότι έκ μέν τής πρώτης μόλις 3000 με- 
ταναστεύουσιν έτησίως, ενώ εκ τής δευτερας 150 
χιλιάδες καί έπέκεινα.

’Εκείνο όμ.ως όπερ ή κυριωτερα τυγχάνει αφορμ.η 
τής μή κατ’ άναλογίαν πρός τά λοιπά ευρωπαϊκά 
κράτη αύξήσεως τοΰ πληθυσμού τής I αλλίας είνε 
κατά τήν ομολογίαν πολλών περί την στατιστικήν 
ένασχοληθέντων καί εξ ών μνημ.ονευω τούς ΒβΓίίΙΙοΠ, 
Legoy, Cherrin, Lagneau και Niched, η έλατ- 
τωσις τών γεννήσεων, ήτις άπο πεντηκονταετίας



640 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 641

ττχρ αυτής η εΧζττωσις τών φόρων, τών έπιβαρυ- 
νοντων τόν άγροτικόν ίδίζ πληθυσμόν. Λέγω $ί μετ’ 
απορίας διότι κατά την τελευταίαν παρατήρησιν του 
αζιοτιμου κ. Φωτιαδου η προϊούσα αύξησις τών έ- 
θνικών τής Γαλλίας προσόδων. 'ή κατ’ εύθύν λό- 
γον βαίνουσζ πρός την αύξησιν τού πληθυσμού άπο- 
δείκνυσιν άπαξ έτι ότι ό νόμο; τού Μάλθου παοίστα- 
τχι έσφαλμένως έν τή βάσει αύτού ώς θεωρία άπόλυ- 
τος· ενώ άπεναντίας κατά τήν γνώμην αύτών τού
των τών Γάλλων ή αύξησις αύτη τών εθνικών προ
σόδων, ή έκ βαρείας φορολογίας άπορρέουσα, τυγχά
νει μία έπί πΧέον αφορμή τής έξασθενίσεως τού Γζλ- 
Χικού πληθυσμού. Οχι δε μόνον κχτακρίνονται έν 
Γαλλία οι βαρείς φοροι ως αφοομή σπουδαίως παρα- 
κωλύουσα τήν αύξησιν του γαλλικού έθνους, άλλά κα
τά τόν παρελθόντα Μάρτιον καί τις ΓάΧΧος βουλευ- 
της κατεθηκε νομοσχεόιον εκ δύο άρθρων έν τή Βου- 
Χή, ών ή έννοια έχει περίπου ώς εξής : Πάς οικογε
νειάρχης εΖων πλέον τών 4 τέκνων δικαιούται είς 
ελζττωσιν κατά 1 5 θ/θ έτησίως έπί τών παρ’ αύτού 
τελούμενων φόρων καί 5 θ/θ έπί πλέον δι’ έκαστον 
τέκνον ανω του (x.pif)u,ou τουτου* ο δέ οικογενειάρ
χης, ό μή ών εις θέσιν νά φοροΧογηθή καί ούτινος 
οί φοροι 5έν ΰπερβαίνουσι τχ 100 φρ. θζ λα^βζνη, 
εκτός τής ελαττώσεως τών φόρων είς ήν δικαιούται 
πάντοτε, και ωρισμένον βραβεΐον έκ διακοσίων φρ. 
δι’ έκαστον τέκνον, όταν ό άριθμός τούτων ύπερτερή 
τά τέσσαρα, 300 όταν ύπερτερή τά 5, 400 τά έξ 
καί ούτω καθεξής.

Βεβαίως τό μέτρον τοΰτο εινε ύπερβολή πζνριω- 
τισμού, αΧΧ ούχ ήττον χαρακτηριστικώτατον τής 
συναισθήσεως τών αιτίων άπερ τήν ύπαρξιν αύτήν 
τού γαλλικού απειΧούσιν έθνους, καί τά όποια θά 
δυνηθώσι βεβαίως νά παράσχωσιν καί τοΐς μάΧΧον 
αίσιοδόξοις ιδέαν τινά τής άξίας τών βλέψεων τού 
Μάλθου και συνεπώς τής τόν κόσμον άπειΧούσης συμ
φοράς .... ήτις^τό κάτω κάτω τής γραφής έσται 
και ή τελευταία εζ όσων πληρούσι τήν κοιΧάδα ταύ- 
την τού κλαυθμώνος ην εϊθισται ζωήν ν’ άποκαΧώ- 
μεν και εξ ής μετά δακρύων άποσπώμεθα ....

Έν Σ»1υ$ρίχ rr, 1 ’Ιουνίου 1883
ολως νρ.ετερης 

Ν. Α. ΠΙΣΤΗΣ ιατρός.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

*Εν τινι τών τελευταίων φύλλων τής Γερμανικής 
Γραριχης εφημερίδος άνέγνων τά επόμενα :

« Ιό 2a" συνέδριον τού Γεκιχον των γερμακώκ 
(Μασχά./ωκ ΣνΙΛόγον (Allyemeine Deutsche Leh- 
rerrersammlung) ήρξατο τη 15 Μαίου έν Βοέμη. 
Έν αύτώ παρήσαν 1 600 περίπου διδάσκαΧοι καί'δϊ’ 
όασκάλισσαι έκ πάντων τών μερών τής Γερμανίας 
και Αύστριας. Έν τή πρώτ'/j συνεδρία ώς πρώτον θέ
μα προυβλήθη : Τί οφείλει έκαστος διδάσκαλος τη- 
ρεΐν έν παντί καιρώ ; Τήν έπί τού θέματος τούτου 
προσήκουσαν διάΧεξιν έποιήσατο ό έξ ’Αμβούργου δι

ευθυντής τής πραγματικής Σχολής διδάκτωρ Lange, 
οσ.ις εν πολλ/] δεξιοτητι απεδειξεν οτι ο διδάσκα— 
Χος οφείλει τηρεΐν 1) τήν περί τής σημασίας τής έαυ- 
ι.ού αποστολής συνειόησιν, 2J την ποος τήν νεότητα 
αγάπην, 3) τήν έπιστημονικήν κκί παιδαγωγικήν 
θήρευσιν, ί)τήνπίςιν περί τής ένδεΧεχούς προαγωγής 
του άνθρωπου, περί τής δυνάμεως τής άΧηθείας καί 
περί τής επι τέΧει νίκης τού ιδεώδους, 5)τήν άγάπην 
π^ό, τήν πατρίδα, 6J την γνώσιν τής θέσεως έκάστου 
καί 7) τό τής άμοιβαίκς έκτιμήσεως καί ύποςηρίξεως 
αϊσθ ημα.

«Περί τού^ζητήματος τής τών μαθημάτων πΧη- 
θώρας διεΧέξατο ό διευθυντής τού έν Βρεμγ Διδα- 
σκαΧε.ου κ. Credιιer καταΧηζας εις το συυ.πε^ρασμ,α 
ότι ή νέα ΣχοΧή έστιν έπαινετέα, διότι αύτη άΧη- 
θώς, καΧώς νοούμενη, εζεύρε το κατάΧΧηΧον μέτρον. 
Έν τώ μεταξύ δ’ άπέδειξεν ό ρήτωρ ότι ή πΧηθώρα 
τών μαθημάτων προέρχεται πρό πχντο^ν έκ τών γο
νέων, οίτινες έπιβάΧΧουσι τοΐς εαυτών τέκνοις διδα- 
σκκΧιαν κα<. οίκον, αποστεΧΧουσιν αυτά είς σ/οΧήν 
μή άντκποκρινομένην ταϊς δυνάμεσιν αύτών ή πκρε'- 
χουσιν αύτοΐς τέρψεις άνοικείους. ΆΧΧά καί οί διδά- 
σκαΧοι έπιβαρύνουσιν έστιν ότε τούς μαθητάς διά μή 
άναγκαίων θεμάτων κ. τ. τ. Ανάγκη δέ ίνα τοι- 
αύτα μ.εν σφκΧματα αποφευγωνται, οί δέ διδάσκκ- 
Χοι χωρώσι κατά τάς άπαιτήσεις τής Χογικής παι
δαγωγικής επιστήμης. Έν τοΐς θέμασι τούτοις, διεξα- 
χθεΐσιν άπασιν έν τή α'. συνεδρία τής 15/2 7 Μαίου, 
συνεφώνησαν άπαντες οί παρευρισκόμενοι.—Έν δέ τή 
τής 16/28 Μαίου β’. συνεδρία διεΧέξατο ό ιατρός κ. 
Scholz περί τής διδκσκκΧιας της υγιεινής έν τή Δη
μοτική ΣχοΧή. Περί όε τής δημοσίας μερίμνης ώς 
πρός τήν ήμεΧημένην νεοΧαίαν Χόγον έποιήσατο ό δι
ό άσκαΧος τού έν Άμβούργω ΔιδασκαΧείου κ. Halben. 
Αί σκέψεις αύτού εύρον έπ’ ίσης ύποδοχήν. —Τήν κατά 
τήν γ\ συνεδρίαν, γενομένην τω 1 7/29 Μαίου, κυρίαν 
διχΧεζιν έποιήσατο ο εκ Βιέννης άρίγνωτος Dittes 
πραγμκτευσαμενος τά κατά τήν σήμερον παιδαγω
γικήν και ενεργώς καταδείξας ότι έν τή έπιστήμγ) 
ταυτ/j διακρινονται νύν δύο τάσεις, ή avzoro^toc, 
^?^ερΖ°ίΛεν^ εκ τ^ν εΧευθερων επιστημονικών άνακα- 
Χύψεων, και ή ανθεττιχή, ήτις μηδεμίαν άναγνωρί- 
ζουσα αύτοτέΧειαν χωρεΐ δογματικώς. Ούτως εΧηξε 
τό 25ον συνέδριον τού γενικού τών Γερμανών διδα- 
σκαΧων ΣυΧΧογου, ορισθέντος ώς τόπου τού κατά 
τό 1885 συγκροτηθησομε'νου 26Ο° συνεδρίου τής πό- 
Χεως Δαρμοτάτης».

Έκ τοιαύτης βραχείας έκθέσεως τών έν τώ 25? 
συνεδρίω τού Γενικού τών Γερμανών ΔιδασκάΧων ΣυΧ- 
Χόγου ούδεμία άΧηθώς πρακτική προκύπτει ώφε'Χεια* 
άΧΧά καί ούτω καταμανθάνει τις έναργώς ήΧίκη ύφί- 
σταται διαφορά μεταξύ τής δραστηριότητος καί έν- 
δεΧεζούς προοδευτικής τάσεως τών διδασκάΧων τών 
Γερμανικών 
σχεδόν τοι
τών παρ ήμίν, ών ποΧΧοί ούχί σπανίως άναΧαμβα- 
σιν υποχρεώσεις, έν αίς πΧέον ή άκατάΧΧηΧοι φω-

κρατών καί τής άδιαφορίας καί έν πάσ. 
ς εκπαιδευτικοΐς ζητήμασιν ύστερήσεως

ρώνται! Ό έν Άθήναις άπό ποΧΧού περί τα παιδα
γωγικά ούκ όΧίγον δεξιώς άσχοΧούμενος κ. Αριστεί
δης Σπαθάκης άρίστην έπραξε πράξιν μεταγΧωττι-
σας είς τήν καθ’ ήμάς γΧώσσαν τά πρακτικά του 
2 4>υ συνεδρίου τού αύτού ΣυΧΧογου, τού συγκροτη- 
θέντος πρό διετίας έν ΚαρΧσρούγι καί άπαρτισθέντος εκ 
δισ/ιΧίων περίπου διδασκάΧων, δημοσιεύσας δε ταυ- 
τα διά τού ΠΑάτωνος. Εύκτέον όπως τά πεπραγ
μένα έν τω τεΧευταίω τούτω συνεδρίω επ ίσης μετα- 
γΧωττισθώσιν άμα έκδοθέντα, δημοσιευθώσ: δέ μή 
μόνον διά τού ΠΛάτωΓος^ άΧΧά καί δι’ άΧΧων δημο
σιογραφικών οργάνων, διότι ούτω μανθάνομεν του
λάχιστον τά παρ’ άΧΧων πραττόμενα. Τά έν τώ 2 4? 
συνεδρίω συζητηθέντα θέματα είσι ποΧΧής προσοχής 
άξια, ε/ουσι δ’ έν συνόψει ώδε πωςζ 1) Προς επιδο-
σιν τών σχοΧικών πραγμάτων άναγκαϊοι καί συντε- 
Χευτικοί άμα είσιν οί διδασκαΧικοί ΣύΧΧογοι καί αί 
διδασκαΧικαι συνεδρίαι. 2) ή θρησκευτική, ηθική καί 
εθνική άγο>γή έν ταϊς νέαις δημοτικαΐς ΣχοΧαΐς. 3) Η 
ψυχική κατάστασις τού παιδός καί ή έντεύθεν προερ
χόμενη ανάγκη τής Χογικής καί ψυχοΧογικής μορφώ- 
σεως τού διδασκάΧου. 4) Έ ΧαΧουμένη καί ή γρα-
φομένη γΧώσσα. 5) Ή άνάγκη τής συγκεντρώσεως 
τής διδασκαΧίας έν τή δημοτική σχοΧή.

Τοιαύτα ζητήματα ύπό έμπειρων διδασκάΧων ε
νώπιον ποΧυπΧηθούς όμηγύρεως διεξαγόμενα, είς συ
ζητήσεις ύποβαΧΧόμενα καί ύπό ποΧΧών μεΧετωμενα 
ποΧύ έπιχέουσι φώς έπί διαφόρων σκοτεινών διδακτι
κών σημείων, άτινα άΧΧως ή άΧυτα ή δΧως άγνωστα 
μένουσιν έν τω διδασκαΧικώ ορίζοντι, τω παρ’ ήμιν 
μόΧις έπ’ εσχάτων ύποφώσκειν άρξαμένω. Τό τής 
γΧώσσης X. χ. ζήτημα ποΧΧαχώς έν Γερμανία μεΧε- 
τηθέν ύπάρχει ήδη έκεί ΧεΧυμένον. ΤΙ Χύσις αύτού καί 
ή έκ ταύτης σπουδαιοτάτη άΧηθώς ευεργεσία ή προσ- 
γινομένη τή προαγωγή τής δημοτικής ΣχοΧής καί τή 
καθόΧου τού Χαού μορφώσει, έτι δε η ταυτόχρονος 
τού ζητήματος διάδοσις απανταχού τής Γερμανίας 
καί Αύστρίας, όφείΧεται τοΐς διδασκαΧικοΐς συνεδρίοις. 
Σήμερον έν ταϊς Γερμανικαΐς δημοτικαΐς ΣχοΧαΐς 
ή διδασκαΧία γίνεται μόνον εκ zg ΰψηΛή Γερμακιχτι 
γΑώσση ^Hochdeutsche sprache)! ΆΧΧά παρ’ ήμϊν 
ποΧΧοί ούδ’ αϊσθησιν έχουσι τού ζωτικωτάτου τού
του ζητήματος. ΆΧηθέστατον δ^έ τυγχάνει δν οτι 
ού μόνον οί πΧεΐστοι τών δημοδιδασκάΧων, άΧΧά 
καί καθηγηταί ποΧΧάκις έν γΧώσσγ δΧως χυδαία 
διεξαγουσι τήν εαυτών διδασκαΧίαν Χέζεσι καί τύποις 
άνοικείοις χρώμενοι. Ημείς άΧΧως γραφομεν και άΧ 
Χως ΧαΧούμεν, έν ώ ό Γερμανός διδάσκαΧος ΧαΧεϊ 
σήμερον σχεδόν ώς γράφει, η δέ τών βιβΧίων γΧώσ- 
σά. έστι γΧώσσα ζώσα. ΟύδόΧως δε παράτολμον τό 
φρονεΐν ότι τό περί τήν γΧώσσαν άναισθήτως έχειν έν 
τή κατώτερα παιδεύσει έστίν ούσιώδης αιτία, δι* ήν 
μικροσκοπικά είσιν ώς επί το ποΧύ τά αποτεΧέσματα 
τής παρ’ ήμϊν γΧωσσικής διδασκαΧίας, υπέρ ής αΧ- 
Χως καί χρόνος ικανός καί μόχθοι ουκ όΧιγοι κατα- 
βάΧΧονται. ΆΧγεϊ τις τήν ψυχήν άΧηθώς βΧέπων ότι 
καί αύτών τών τή δημοτική παιδεύσει προωρισμενων 
διδακτικών βιβΧίων ή γΧώσσα κατέστη νέκρα!

Μετά τά είρημένα ούδείς, πιστεύω, ο μη κατανο- 
ών τήν σπουδαιοτητα τών διδασκαΧικών συνέδριων, 
εί καί παρ’ ήμϊν ού συνεδριάζουσιν ούδ’ άπαζ εν οΧο- 
κΧήρω έτει ούδ’ οί διδάσκαΧοι τού αυτού εκπαιδευτη
ρίου! Ή συγκρότησις γενικού τίνος διδασκαΧικού ΣυΧ- 
Χόγου κεϊται ’ίσως όΧίγον μακράν παρ’ ήμϊν, άΧΧά 
πάντες έχέτωσαν έν έΧπίσιν ότι έπιτευχθήσεταί πο
τέ, έάν, ώς έκαστος έχει διά πόθου, εξακοΧουθησωσι 
Χειτουργούντα τά τε έν ΈΧΧάδι καί τά εν τή Οθωμα
νική Αύτοκρατορία ιδρυμένα διδασκαΧεϊα. ΆΧΧ ή ί- 
δρυσις καί ΰπαρξις τοπικών συνόδων, άπαρτιζομένων 
έκ τών διδασκάΧων μικρών περιφερειών, δυνατή έστι 
καί σήμερον έτι. Άπόπειραι προς ιδρυσιν τοιούτων 
γινομεναι πρό τινων έτών έν τε Κων/ποΧει και Σέρραις 
έναυάγησαν, άΧΧά τούτο ούόόΧως εστιν αποθαρρυν- 
τικόν. Έάν νύν έκ νέου ένεργήσγ ύπέρ τούτου ο ΦιΧο- 
Χογικός ΣύΧΧογος, ον πηδαΧιουχεΐ ρέκτης καί μάΧα 
φιΧόμουσος άνήρ, προβΧέπομεν πΧήρη μεν επιτυχίαν 
ένταύθα, άπομίμησιν δέ καί έν ταϊς έπαρχίαις.

Έν Σταυρ2»5ρο|Λΐω τγ5 1 ’Ιουνίου 1833
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ.

ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΖΗΑίϊΝ.
(Αιήγημα) 1

I
Τό σεΧηναΐον φώς είσδύον διά δύο στενών παρα

θύρων έφώτιζεν εύρύν θάΧαμον, ηύτρεπισμένον διά 
καθωραϊσμάτων καί έπίπΧων άρχαίων καί ποΧυτεΧών. 
Έπί Ένετικού τάπητος άντηνακΧώντο αί ποΧύχροες 
ΰαΧοι ενός τών δύο παραθύρων καί ή άσθενής αύτών 
διαφάνεια, τού δ’ έτέρου παραθύρου, φέροντος παρα
πέτασμα έκ μετάξης κιτρινοχρόου, ή ώχρότης άντη- 
νακΧάτο έπί τού θόΧου τού άνωθεν τής κΧίνης και 
έπί τής μορφής νεανίου τινός άναπαυομένου έπ αύτής.

ΤΙ σκηνή ήτο έκτακτος καί ζωγραφική, ήτο σκη
νή τού πραγματικού βίου, έξ έκείνων αίτινες φαίνον
ται φαντασιώδεις, είς άς αδυνατεί νά πιστεύση ή 
φαντασία καί αίτινες έκπΧήττουσι καί τούς πάντγι α
μέτοχους ποιήσεως.

Ό άναπαυόμενος νεανίας έκοιμάτο ύπνον βαθύτα- 
τον, τόν ύστατον έκεΐνον ύπνον, ον και μονον δεν τα
ράσσει πΧέον ή δίνη τών παθών.

Λευκή σινδών έκάΧυπτε τόν νεανίαν, όΧως ακίνη
τον. ΆΧΧ’ όμως αίφνης έφάνη ότι οί χαρακτήρες τού 
προσώπου του άνεζωογονούντο καί ή ζωή έπανηρχε .ο 
είς τήν άπνουν μορφήν. ΤΙ οπτική απάτη ήτο πΧή- 
ρης, έγεννήθη δέ έκ τής έπομένης συμπτώσεως: το 
παραπέτασμα τό μεταξύ τού παραθύρου καί τής επι
θανάτιου κΧίνης είχε κινηθή ύπό τού άνέμου, καθ 
ήν στιγμήν ήνοίγετο ή θύρα τού θαΧαμου.

ΕίσήΧθε νεαρά κόρη, ώραία, ύψηΧή,, φέρουσα ει- 
κονιζόμενα έπί τού μετώπου τήν σοβαρότητα καί τό

1 Τό περίεργον τούτο διήγηαα ήρύοθηαεν εκ τίνος πε
ριοδικού έκδιδοαένου έν ΒοστώνΊβ τής ’Αμερικής ύπο τον 
τίτλον Neac ’Αγγ^ας έγράρη δε υπο του
Ναθαναήλ Hawthorne.
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πχθος, και χαρακτήρας εχουσα ισπανικούς· αύτη 
προσεγγίσασα άθορύβως εις τήν κλίνην, περιεπτύξατο 
τον νεχρον σπασμωδικώς. II αξία πάσης προσοχής 
μορφή τής νεανίδος δέν ένε'φενε μόνον αίσθημα περι
παθούς [αγάπης, άλλά και άδηλόν τινα ορμητικόν 
θρίαμβον σύμμικτον ένδομύχω θλίψει. Τό πτώμα έ- 
φανη και εκ δευτέρου κινούμ,ενον, ώς εί έβούλετο ν’ 
ανταποδώστ) τήν περίπτυξιν τής νεανίδος. ΊΙ αύτή 
οπτική απκτη παρήγε το αύτό άποτέλεσμα.

ΊΙ θύρα τού θαλάμου ήνοίχθη καί αύθις ύπό τής 
χειρός έτέρας γυναικός ήτις είσήλθε δακρυρροούσα καί 
προσηγγισε παρά τό λείψανον τού νεανίου.

Αί δύο γυναίκες προσέβλεψαν άλλήλας επί πολλήν 
<όραν χωρίς νά λαλήσωσιν, με'νουσαι άμφότεραι επί 
ποίός ώσπερ δύο αγάλματα παρά τάφω. Ούδεμία 
υπήρχε ομοιο'της τών δύο γυναικών. ΊΙ μέν ήν τό 
σύμβολον τής σφοδροτητος τών συγκινήσεων, ή δέ 
ε^επροσώπει τήν εύαισθησίαν, τήν αγάπην καί τήν 
θλίψιν.

Ικανόν καιρόν μοι τον διεφιλονείκησας ζών- 
τα !, έκραύγασεν ή μάλλον ύπερήφανος. Άφες αοι 
αυτόν νεκρόν* είς έμέ ανήκει.

Ναί, εις σε βεβαίως ανήκει! άπήντησεν ή έτέ- 
ρα. Τό πτώμα, δπερ σύ ένέκρωσας, είς σέ βεβαίως 
ανήκει I

Καί ήρξατο κλαίουσα.
"Έκφρασις μχνιώίου; οργής συνέστειλε τό προ'σω- 

πον της πρώτης τών ίιχλεγομε'νων γυναικών τά υ
περήφανα .χείλη της συνεσφίγχθησαν άπειλητικώς· 
ύπεχώρησε £έ κατά 5ύο βηρ.ατα σταυρώσασα τούς 
βραχίονας και θεωρούσα τήν αντίζηλον αύτής. Άλλ’ 
αύτη, μή άποκρινομενη, έγονυπε'τησε παρά τήν κλί
νην, καί κύψασα τήν κεφαλήν αύτής πρός τήν τού 
τεθνεώτος, άνε'μιξε τήν μακράν ξανθήν κόμην μετά 
τής μελαίνης κόμης τού νεανίου, στε'νουσα καί πνι- 
γομένη ύπό τών λυγμών.

— Ναί .’μάλιστα! έκραύγασεν ή μάλλον αγέρω
χος, άπέθανε διότι τόν ήγάπησα. Είνε άληθε'στατον 
Μαρία, είνε άληθε'στατον.

Μόνοι οί λυγμοί τής γονυπετούς νεαρής κόρης διε'· 
κοπτον τήν σιγήν τού νεκροδόχου θαλάμου. '

- — Μαρία ! ^ε’κραυγασε τρίτον ήδη ή έτερα γυνή.
II Μαρία ανε'πεμψε μακράν ολοφυρμόν, άνήγειρε 

τήν κεφαλήν αύτής άπό τού προσκεφαλαίου, καί δι- 
ηύθυνε τό ένδακρυ αύτής βλέμμα πρός τήν καλούσαν.

,—θά μέ προδώσ-ρς, Μαρία; Γνωστά σοι είνε 
πάντα καί δύνασαι νά μέ καταστρε*ψης.

— Ούχί, θά σ; ’Εκπλήεωσον τόν
προορισμόν σου, καί θά εκπληρώσω κάγώ'τόν έμόν. 
Οταν ο- νεκροί ομιλήσωσι κατά σοΰ, τότε θά όυ.ι- 

λήσω κάγώ μιμούμενη τούτους. Τόν ήγάπας, ώς έ
λεγες πρό μικρού, καί τόν έφονευσας !

— Ήμην ύπερήφανος καί φιλόδοξος !
, Ή Μαρία δέν άπεκρίνατο· άλλά μετά βαθεϊαν σι- 

γην στιγμών τινων,
1 πάγε, λέγει, νά ζητήσγς τήν περιωπήν, τήν 

περιουσίαν καί τόν λαμπρόν βίον, άπερ έπεζήτει άπλή- 
στως η φιλοδοξία σου Ούδέν θά είπω. Γινώσκεις ότι

με μίαν καί μόνην λέξιν δύναμαι τό παν νά εμποδί
σω. Άφες με νχ μείνω πλησίον έκείνου, ός έγένετο 
θύμά σου ! Μετά παρέλευσιν έτών τινων, θά μοί εϊ- 
πης κν εζησες εύτυχής. Όρκίσθητι δτι μετά τριά
κοντα έτη, αν ζγς έως τότε, θά ελθης ενταύθα τήν 
αυτήν ώς σήμερον ημέραν καί τήν αύτήν ώραν.
Όρκίσθητι !

— Συναινώ..., ’Αλλά ποιον έχέγγυον θά μοί δώ- 
σης περί τής σιωπής σου ;

Ί ον βόστρυχον τούτον, είπεν ή Μαρία, έγγί- 
ζουσα ενα τών βοστρύχων τής κόμης, ήτις περιέ
στεφε το λευκόν μετωπον τού νεανίου.

— Καλώς. ’Αλλά σύ πού θά ύπάγης ;
— Σοι είνε άδιάφορον θά τό μάθρς· θά σέ έπα- 

νίδω βραδύτερον.
Αί δύο νεαραί γυναίκες έτεινον άλλήλαις τάς χεί- 

ρας άνωθεν τον νεκρού. ΊΙ ύψηλοτέρα στραφείσα έρ- 
ριψεν ύστατον βλέμμα έπί τής κλίνης, είτα προσήγ- 
γισεν είς τήν θύραν, καί ή χειρ αύτής έτρεμεν.

Μετά νέαν στάσιν, ώσεί έκπλησσομένη έπί τή ιδία 
αύτής αδυναμία, έζώρμησεν είς τήν πάροδον, ένθα 
δούλος τις μαύρος, παλαιός ύπηρέτης τού οίκου, 
εκρχτει όκδα ανημμένην ίνα φωτίση τήν έξοδον αύ
τής. II γυνή ένόμισεν δτι ή μέλαινα αύτη μορφή ή 
φέρουσα παλλεύκους όδόντας ζωηρώς ύπό τής δχ- 
δός φωτιζόμενους ήτο φάσμα διώκον αύτήν πρός 
έμπαιγμόν.

Ό μαύρος ήνοιξε τήν μεγάλην θύραν καί ύψωσε 
τήν όάόα ινα μη τυχόν σβεσθή ύπό τού ανέμου.

Καθ’ ήν στιγμήν κατήρχετο τάς βαθμίδας, άνήρ- 
χετο ταύτας νεαρός ίερεύς πρεσβυτεριανός, φίλος τών 
γονέων αύτής, δστις χαιρετίσας τήν νεάνιδα, διήλ- 
θε χωρίς νά είπη λέξιν.

II
Παρήλθον εκτοτε ήμέραι, μήνες, ενιαυτοί. Ό κό

σμος ανακαινιζόμενος είχε γηράσει· τριακοντάκις ή 
φύσις ήνθησε κατά τό έαρ καί έξήνθησε κατά τό φθι- 
νοπωρον άφ ής έποχής αί χείρες τών δύο αντιζήλων 
είχον συνάψει τήν παράδοξον αύτών καί πένθιμον 
σύμαασιν.

Έζη τότε έν Βοστώνγ γυνή γηοαιά, άσθενή μέν 
έ'χουσζ τήν διάνοιαν ύπό τό βάρος τών έτών, άλλά 
τοσούτιρ ήπία έν ταϊς ίδιοτοοπίαις αύτής, τοσούτω 
καρτερική έν τγ παρακμή της, τοσούτω έλεήμων έν 
τν; πτωχειγ της, ώστε πάντες έσπευδον νά έκτελε'σω- 
σι τ^ύς παράδοξους πόθους της, ο δέ λαός, δς συνή
θως δείκνυται άδικες καί σκληρός πρός τούς μικρόν 
τι παρεκκλινοντας άπό τής κοινής όδοΰ, ώμίλει περί 
ταύτης μετά θαυμασμού.

Ούδείς έγίνωσκε τό όνομα αύτής, έζη δέ μόνη.
Παράδοξον είχε συνήθειαν νά παρακολουθη τάς κη- 

ι^'0τΡ07:ία τοσούτω είχε κυριεύσει 
αύτής, ώστε, δτε ένεταφιάζετο νεκρός, ή κηδεία δέν 
έθεωρείτο τετελεσμένη δεόντως άν μή παρήν καί ή 
γραία εκείνη. Όσάκις φέρετρόν τι πτωχού ή πλου
σίου, άκολουθούμενον ύπό πολυαρίθμων φίλων, ή ύπό 
ενός μόνου πιστού κυνός, έφέρετο διά τής οδού Βαρ
θολομαίου πρός τό νεκροταφείον, βέβαιον ήτο δτι τό

ή παγεία αύτού καί θλιβερά σκιά εξηπλούτο επ 
αύτού τού κέντρου τής πολεως.

III

Μικοόν μετά τήν δύσιν τού ήλιου, γυνή, παράδο
ξον φέρουσα στολήν, εφάνη κατά το ακρον τής ο
δού τών Πουριτανών, ναύται δέ τινες συνδιελέγοντο 

εκεί που πλησίον τής οικίας.
_Κυττάξ’ τε έκεί ένα καράβι μέ πανιά ! είπεν 

δ εις τών ναυτών.
— Τί έννοεϊς μ’ αύτό ; άπεκρίνατο πλοίαρχός τις 

έκ Λίβερπουλ. Εκείνην τήν γυναίκα έκεί κάτω μέ τό 
άσπρο φουστάνι ;

— Ναί εκείνην ! Δέν ’μοιάζει φάντασμα ;
Οί ναύται έστράφησαν πρός τήν γυναίκα καί άνε- 

γνώρισαν τήν σαβχνοφόρον γραίαν, πάντες δ’έσπευσαν 
νά τήν ίδωσιν έκ τού σύνεγγυς.

’Έκτακτον έθεωρείτο γεγονός ή έμφάνησις τής γυ- 
ναικός ταύτης έν ήμέρχ, καθ’ ήν δεν ετελείτο κηδεία.

Οί ναύται έλησμόνησαν τό θέμα τής ομιλίας των 
καί έκαστος ήρξατο προσπαθών καθ’ εαυτόν νά έζη- 
γήση τόν λόγον τής έμφανήσεως τής γυναικός. Ούτε 
νεκρική πομπή .έφαίνετό που, ούτε οικία μελανοσκε- 
πής, ούτε φέρετρόν, ούτε ίερεύς, ούτε κανδηλχπτης. 
Τό κωδωνοστάσιον, ούτινος η κορυφή ελκει τας τε
λευταίας άχτΐνας τού φεύγοντος ήλιου, δεν εςέπεμπε 
τον ήχον εκείνον, τον συνήθως συνοδευοντα τα βή
ματα τής σαβανοφόρου. Ούδείς τών ναυτών έτόλμα 
νά έρωτήσγ τούς λοιπούς‘ φοβούμενος μή χαροςκτη- 
ρισθή ώς προληπτικός· έφαίνοντο μάλιστα μειδιών- 

, τες οί ναύται, άλλ’ εν τώ μειδιχματι αυτών ενεφαι- 
νετο ή ενδόμυχος άνησυχία άνθρώπων προσποιούμε
νων άφοβίαν καί ηρεμίαν.

Τί έζήτει έν μέσω τών ζώντων το ον εκείνο το α- 
ναστρεφόμενον άείποτε μεταξύ νεκρών; τί κακόν 
προοιώνιζεν ή άπροσδόκητος αύτού παρουσία; Ποιον 
νέον δυστύχημα ήπείλει τήν πόλιν καί τού; φιλησύ- 
χους αύτής κατοίκους; Δεινότατος τρόμος έστίν εκεί
νος, όν δέν τολμά τις νά έκστομίση.

Ότε ή λευκοσαβανοφόρος γυνή προύχ,ώρησε σοβα- 
ρω τω βήματι, οί ναύται παρετάχθησαν εύσεβάστως 
ώς πρό βασιλίσσης διερχομένης, ύπεχώρησαν δε μι
κρόν προσέχοντες μή ή έσθης τού φάσματος εγγίσν) 
αύτούς, τόν πρώτον δέ ψίθυρον αύτών, δν ύπηγόρευ- 

I σεν ή έκπληξις, διεδέξατο σιγή βαθυτάτη.
ΊΙ γραία ήν ωχρά, ισχνή καί άσθενής, αλλ ουχί 

κεκυρτωμένη ώςαίλοιπαί γραίαι, έφαίνετό δέ ούχι βα 
δίζουσα,1 άλλά διολισθαίνουσα. Μικρός παίς έξήλθεν 
έκθύρας ήμικλείστου· ούτος, είθισμένος είς τό θωπεύ- 
εσθαι ύπό πάντων, έσπευσε φαιδρότατος προς τήν 
γραίαν, ώς εί έζήτει παρ’ αύτής ίνα τόν άσπασθρ εις 

τά χείλη. 9
ΊΙ γραία προσέβλεψε τόν παϊδα καί αντιπαρηλθεν, 

φοβούμενη ίσως μή μαράνη διά τής θανάσιμου αυτής 
πνοής τό θαλερόν έκεινο άνθος τής νεότητος· τό^φί- 
λτ,ακ ττ,ί θλ ’ίσως όλέθριον Six τόν πχϊδα. Ουτω 
τούλχχιστον είπον καθ’ έαυτούς οί τήν σκηνήν ταυ

I την ίδόντες.

πλήθος ήκολούθει σιωπηρά καί συγκεκινημένη ή γη- 
ραιά γυνή μέ τήν μακράν λευκήν εσθήτα της, ητις 
ώμοίαζε σαβάνω· διό καί οί άνθρωποι τού όχλου τήν 
άπεκάλουν ή aaCaropopoQ γραϊα.

ΊΙ νεκρόφιλος γραία δέν συνεφύρετο μετά τού συνο- 
δεύοντος πλήθους, άλλ’ έβάδιζεν ώς σκιά τις εν α- 
ποστάσει δέκα ή δώδεκα βημάτων από τής νεκρικής 
πομπής, ήκροάτο τής νεκρώσιμου άκολουθίας ύπό 
τήν στοάν τού ναού καί επορευετο εις τόν τάφον, δ
που παρέμενε μεχρις ού ίδη τόν νεκρόν καταβιβαζο- j 
μενον είς τό ύστατον αύτού ενδιαίτημα. Πάντες έσέ- 

. βοντο τήν πένθιμον ταύτην φαντασιοπληξίαν τής 
γραίας, δι* τΛ πάσα ημέρα κηδείας ήν ημέρα έορτά- 
σιμος! Κατά πάσαν δ* άλλην ημέραν ή γραία δεν ε- 
ξήρχετο τής οικίας, ειμη εν ωρχ νυκτός. Πολύ ηρε- 
σκετο νά μεταβαίνη και κχθηται επι τών τχφων, η 
σκυθρωπή δ’ αύτη τέρψις ήν άμα τιμή ήν άπένεμεν 
είς μόνους τούς εύεργετικούς άνδρας καί είς τάς ενά
ρετους γυναίκας. Παρετηρήθη δ’ οτι όλως ιδιαιτέρως 
περιεποιεϊτο τάφους τινάς καί έκόσμει τούτους δι’ άν- 
θέων άτινα έκόμιζε9 ή έφύτευεν, έτι δε παρετηρηθη δτι
καί ελέη άπένεμεν είς ορφανά, πάντα δέ ταύτα ένέ- I 
πνευσαν είς τούς άνθρωπου; τού λαού τήν πεποίθησιν 
δτι ή γηραιά σαβανοφόρος κόρη ήτο υπερφυσικόν τι 
δν, κακόν δ’ οιωνόν έξελάμβανον τό συναντήσχι ταύ
την έν ήμέρχ.

Ημέραν τινά, τελουμένων τών γάμων νεανίου 
πλουσίου μετά νέκρας γυναικός άπιστου είς τόν 
πρώτον αύτής γάμον, εθεάθη η γραία έν τώ ναφ, ή 
δέ πένθιμος αύτής όψι; εθεωρηθη σημείον ολέθ-ιον | 
εμποίησαν φόβους πχσι τοίς παρισταμενοις εν τ/ί 
τελετή.

Τοιούτον φαντασιόπληκτον άμα καί ήσυχον .βίον 
εζη ή γραία άπό τριάκοντα ήδη έτών, αί έρχόμεναι 
δέ καί άπερχόμεναι γενεαί εν τή εμπορική πολει τής 
Βοστώνης τοσούτω έξωκειώθησαν μετ’ αύτής, ώστε 
έθεωρείτο έπίσης άπαραίτητος τή πόλει, δσω ο ^πέν
θιμος κώδων τώ ναφ τής μητροπόλεως· πας δ’ δστις 
άνελογίζετο τόν εαυτού μέλλοντα θάνατον καί τήν 
ταφήν δέν ήδύνατο νάή μ άναλογισθή ταύτοχρόνως 
δτι* θά έχη ώς σωματοφύλακα τού φερέτρου του τήν 
γηραιάν σαβανοφόρον κόρην.

Έν τφ κέντρω τής πόλεως, εν συνοικία πληρει 
ζωής ύπήρχε κτίριον μέγιστον καί άπομεμονωμένον, 
ή δέ περί αύτό φυομ.ένη χλόη εμαρτύρει περί τής εν
τελούς αυτού έγκαταλείψεως. Τό ύψηλον τούτο κτί
ριον ήν έξ έκείνων, άτινα είχον κτίσει ποτέ κατά σχί
διον εύρωπαϊκόν οί πρώτοι πλουτήσαντες I'· Βοστώ- 
νη έμποροι, τό πλάτος δέ τών παραθύρων,^ ή δια- 
κόσμησις τών δρυφχκτων, καί αί έπί τών ογκωδών 
κοοωνίδων γλυφαί έδείκνυον τήν κατά τόν βαρύν 
ρυθμόν τής εποχής Καρόλου τού Α'. καθωρκϊσιν τού 
κτιρίου.

Άλλά διατί τό κτίριον τούτο δέν έχρησίμευε του
λάχιστον ώς δημαρχείον, ώς χρήματιστήριον, ώς 
αγορά, ώς ξενοδοχείον ; Διότι οί κληρονόμοι τού 
ιδιοκτήτου διχογνωμήσαντες παρέτειναν τήν έριν αύ
τών, τό δέ κτίριον μεϊναν άκατοίκητον ήρειπώθη, και
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— Ίδετε! ελεγε γυνή τις έκ τών τοΰ λαού, ή 
γραία ωκτειρε τον παϊδα. Έάν ήσπάζετο τό παιδίον, 
θά άπέθνησκε τοϋτο έντός έτους.

Άλλ’ ή έκπληξις έπετάθη δτε ή γραία διευθύνθη 
πρός τήν άπομεμονωμένην οικίαν, άνήλθε τάς βαθ- 
μϊδας στερρώ τφ βήματι, έπάτησε τήν ζαλύπτουσαν 
ταύτας χλόην, ανήγειρε τό έσκωριασμένον ροπτρον 
καί έκρουσε τήν θύραν τρις.

— Είνε παράφρων βεβαίως, είπον οί ίδόντες. Ή 
δυστυχής έχει, φαίνεται, αόριστόν τινα καί συγκεχυ
μένη* αναμνησιν. Φρονεί δτι δύναται άκόμη νά 
επανεύρη τούς έν τή νεότητι αύτής φίλους, οιτινες 
απο πολλοϋ ήδη δέν ζώσιν.

Ανήρ πρεσβύτης προσήλθεν άθορύβως είς τό δρύ- 
φακτον τής αναβζθρας καϊ έξάγων εύσεβάστως τόν 
πίλον, ός εκάλυπτε τήν πολιάν κόμην του,

— Κυρία. . . .είπεν.
Γό φζσμα εστράφη καί ατενώς προσέβλεψε τώ 

γέροντι.
Κυρία, επανελάβεν ούτος άναθαρρήσας, άπό 

πολλοϋ ούδείς κατοικεί έν ταύτη τή οικία. Ούδείς 
έθετο εν αυτή τον πόδα άπό τοΰ θανάτου τοΰ νεαροΰ 
συνταγματάρχου Φενβικ. Οί κληρονόμοι δέν ήδυνή- 
θησαν νά όμοφωνήσωσι, καί ή οικία, ώς βλέπετε, 
έγκατελείφθη.

Η γραία έποιήσατο νεΰμά τι αρνητικόν διά'τής 
μιας χειρος, έθηκε δέ τόν λιχανόν τής έτέρας χειρος 
έπί τών χειλέων της, καί έν τή θέσει ταύτη έφάνη 
πολλώ μάλλον ή άλλοτε' ποτέ ώς φάσμα ύπερφυσι- 
κον. Ειτζ υψωσεν αύθις τό σιδηροΰν ροπτρον καί έ- 
κρουσε τέταρτον ήδη τήν θύραν.

Τότε δέ,—πράγμα παράδοξον !—ήκούσθη βήμα 
βαρύ άνθρώπου Ζατερχομένου τήν κλίμακα ....

Ιο βήμα τούτο ήν προδήλως άνθρώπου γεγηρα- 
κοτος, ασθενούς, καταβεβλημένου ύπό τοΰ χρόνου.

Εφ δσον ό κάτοικος τής οικίας ταύτης, ήν ό κό
σμος ένομιζεν έρημον, προσήγγιζεν είς τό περίστυλον 
τής εισόδου, ήκούετο έτι μάλλον εύδιακρίτως ό κρό
τος τοΰ βηματισμού.

Τέλος ό σίδηρους μοχλός ό κρατών κεκλεισμένην 
τήν θυραν αφγρέθη έσωθεν καί ή θύρα ήνοίχθη.

("Επεται ιό τέλος).

ΊΙ επέτειος εορτή τών γενεθλίων τής A. Α. Μεγα
λειότητας τού Σουλτάνου έπανηγυρίσθη τήν παρελ- 
θοΰσαν πεμπτην εν τή βασιλευούσγ μετά πολλής 
λαμπρότητας. Ο λαός μετείχε τής αύτοκρατορικής 
εορτής, έν πλήρει χαρά καί θυμηδία πανηγυρίσας, 
και εγκάρδιους άπευθύνας εύχάς καί δεήσεις προς τόν 
^Ιψιστον ύπερ τής ύγιείας, τής εύημερίας καί τής δό- 
ξης τοΰ σεπτού αύτού Άνακτος καί ύπέρ κραταιώ- 
σεως τοΰ περιδόξου Αύτού θρόνου. Τήν εσπέραν τής 
Ημέρας εκείνης εις τό λαμπρόν φώς τής πλησιφαούς 
σελήνης προσετεθη γενική λυχνοκζία κατά τόν Βό
σπορον καί εν τή πόλει, τά δέ φωτολαμπή δημόσια 
καί ιδιωτικά καταστήματα καί τεμένη μετά τών ά- 

ζαταπαυστως αναπτομενων ή εις ύψος έκσφενδονιζο- 
μένων πολυχρόων πυροτεχνημάτων, προσεπηύξησαν 
τήν μαγικήν λαμπρότητα τής νυκτός. Ό πληθυσμός 
τής Περαιας συνεσωρεύθη πρό τοΰ έν Ταξειμίφ στρα
τώνας, δπου δύο πολυόργανοι στρατιωτικαί μουσικαί 
επαιανιζον εναλλάξ μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, μεθ’ δ δύο 
αερόστατα αποπταντα αιφνηδίως έτερψαν τούς πο
λυπληθείς θεατάς δια τών μικρών αύτών περι
πετειών.

II Α. Μ. ο Σουλτάνος Γαζή Άπδούλ Χαμίτ Χάν 
ο Β'. τέταρτος καί τριακοστός Σουλτάνος τοΰ εύκλε- 
οΰς οικου τοΰ Όσμάν, έγεννήθη τήν 1 6 τοΰ μηνός 
—α..άν τοΰ έτους 1258 τής Έγείρας, άνήλθε έπί τοΰ 
θρόνου τήν 12 τοΰ αύτοϋ μηνός τοΰ έτους 1293 
είσήλθεν δ’ ήδη είς τό 42°’ έτος τής ήλικίας Αύτοϋ’

Εάν επεχειρούμεν εκθεσιν τών μεγάλων κατά τήν 
επταετή μέχρι τούδε βασιλείαν πράξεων τοΰ σεπτού 
Ανακτος, τής νυχθημέρου καί αύτοπροσώπου έργα- 

σιας Αυτού υπέρ τής βελτιώσεως τής θέσεως τοΰ Κρά
τους και τής τύχης τών ύπό τό σκήπτρον Αύτού λα
ών, και τών επιμελώς και επιμόνως μελετωμ,ένων ύπό 
.ής A. Α. Μ. μεταρρυθμίσεων, ήθέλομεν πληρώσει 
πολλά κατά συνέχειαν Τεύχη τοΰ Κόσμου, άκροθι- 
γώς μόνον καί έν περιλήψει έφαπτόμενοι τούτων. Ή 
δο απαγόρευσες παντός πολιτικού λόγου έν τώ ήμετέ- 
ρω περιοδικώ κωλύει ήμάς τοΰ ύπομνήσαι, έστω καϊ 
έν ολίγοις, τήν έποχήν τοσούτων μεγάλων πολιτι
κών συμβάντων, κζθ’ήν άνεδείχθησαν αί άληθώς ήγε- 

αρεται του σετττού νΑνχχτος, τό σπάνιον αύ
τοϋ θάρρος και η στ; βαρά ίραστ7}ριότ7)ς, ών άπε- 
σόβησε πάντα κίνδυνον τοΰ Κράτους, έξετέλεσε πι- 
στώς πασας τας απέναντι τής Εύρώπης διομολογη- 
θεισας υποχρεώσεις, συνεκεντρωσε τάς παραλυθείσας 
πρός ώραν δυνάμεις τής επικράτειας, καί κατέδειξεν 
όπόσην δύναμιν και ζωτικότητα κέκτηται ή εύρεϊα 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, μεθ’ ολην τών πολεμίων 
αύτής τήν συνήθη άπαισιοδοξίαν. Εύρωπαΐοι πολι
τευόμενοι και δημ,οσιολογοι εκφράζουσιν άπορίαν 
πώς, μετά τοσαυτας πολεμικάς καί οίκονομικάς έ- 
πιζημίους περιπέτειας, άς τό παρελθόν έκληροδότη- 
σεν είς τήν ένεστώσαν βασιλείαν, πώς, λέγομεν, ή 
’Οθωμανική Αύτοκρατορία συνεκρατήθη καί διεσώθη 
απο · ής παραλυσίας, υφ ής προδήλως ήπειλεϊτο. ΊΙ 
ιστορία θα επίλυση, φρονοΰμεν, την άπορίαν ταύτην 
άποδιδουσα το αγαθόν τούτο άποτέλεσαα είς τήν 
προσωπικήν τής A. Α. Μεγαλειότητας τοΰ Σουλτά
νου Απτουλ Χαμητ τοΰ Β'. άκάματον ένέργειαν, είς 
τήν αφοσιωσιν Αύτού και εις τήν αγαθήν καί πεφω- 
τισμένην Αύτοϋ θέλησιν. Ό λαός πέποιθεν δτι αί 
προσωπικαί αύται ήγεμονικαί τοΰ Άνακτος άρεταί, 
αξίους εύρίσκουσαι άρωγούς έν τώ προσώπω τών άνω- 
τχτων τής A. Α. Μ. λ.ειτουργών, στερρόν εινε 
γυον περί τής βαθμιαίας έκτελέσεως πάσης άλλης 
μεταρρυθμισεως συντελούσης είς ένίσχυσιν τοΰ Κρά
τους καί εις εύημερίαν τών πιστών Αύτού ύπηκόων.

Τί δέ είπωμεν περί τής άκρας φιλανθρωπίας, ήτις 
διακρίνει τό σεπτόν πρόσωπον του φιλολάου Μονάρ
χου, περί τών εύεργεσιών, άς ώς άκτινοβόλος ήλιος

διαχέει είς εύρύτατον κύκλον, περί τής προστασίας 
ής παρ’ Αύτού άπολαύουσιν οί τυχόν αδικούμενοι, 
πεοί τής εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Ανακτος οφειλο- 
μένης συστάσεως καί πλουτίσεως σχολείων, νοσοκο
μείων καί λοιπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,^ περί 
τών γενναίως άπονεμομένων δωρεών εις άναςιοπα- 
θοΰντας, περί τής πατρικής περιθάλψεως πολυπληθών 
αποκλήρων τής τύχης καί περί άλλων άπειρων ευερ
γεσιών ; ,

Άποβώμεν μόνον άπλοι έρμηνείς τής κοινής ευ
γνωμοσύνης καί συνενώσωμεν τάς δεήσεις ημών μετά 
τών λοιπών πιστών ύπηκόων τοΰ λαοφιλούς ήμών 
Άνακτος, εύχόμενοι δπως ένισχύηται καί περιφρου- 
ρήται άνωθεν είς μακράς περιόδους ετών εν πάση Αύ
τοϋ βουλή καί ένεργεία ύπέρ τής εύκλειας τοΰ θρό
νου καί ύπέρ τής εύημερίας τοΰ λαού.

ΤΤΟΣΈΞΓΣΤΣ.

Εος τον ϋίνδχρον.

Πο.Γυ μέ έβασάνισαν τά έπινίκιά σου 
Τής μεγαλοφυίας σου τά λείψανα τά μόνα, 
Ji ών είς πάσαν αντηχεί τήν γήν τό όνομά σου 

Καί. άπερ είς τόν άπαντα θά ζήσωσιν αιώνα.
Πίνδαρε, προσέβλεπον τά έπη σου έντρόμως, 

Έντρόμως είς τάς χεϊράς μου σ ελαμβανον, χαι όμως 
Όποια μετ’ άνήγορον τραχυν χαί κοπιώδη 
Έδεμ αρρήτων τέρψεων ! οποία τότ' ευώδη 
’Εμέθυσκον τό πνενμά μου συμπλέγματα ανθέων ! 
Μόνον έκεΐ τής ήδονής τό άχρον τελευταϊον 
Ήσθάνθη ή καρδία μου, έχει ό νοός μου μόνον 
’Υψώθη άετόπτερος είς τοΰ νίιός τόν θρόνον. 
Τιμή τής ανθρωπότητας ! πάσης ωδής σου στίχος 
’Εμφαίνει ότι έφερες τήν φλόγα ένδομύχως, 
'Ήν ό άτρόμητος Τιτάν μέ χεϊρα θαρραλέαν 
Έζ ουρανοϋ άνήρπασεν είς έποχήν άρχαίαν.

Είσαι τωόντι χείμαρρος έζ υψηλών όρέων 
Μέ υδατ! άναβράζοντα καί θορυβώδη ρέων. 
Ο'υδέν κρατεί τόν δρόμον σον έκ σκοτεινών δρυμόνων 
διέρχεσαι υπερπηδών τά δένδρα κ έχρίζόνων. 
Τό πνεΰμα παρακολουθεί τόν ροΰν σου εν έχπλήζει 

Καί αγνοώ ή τόση σου ορμή που θ’ άπολήζη.

Πολλοί τήν λύραν έκρουσαν, πολλοίνά μιμηθώσι 

Τήν πτήσίν σου έμόχθησαν, αλλ ενφρικωδη πτωσει 
Τόν γέλωτα διήγειρον καί μέ τό κρήμνισμά των 
Τών θραυσυπύνων τά πτερά συνέτριψαν πνευμάτων.

Είς μόνος, τέκνον τών Μουσών πολύ πεφιλημενον

Είς 'ύψος ήρθη, έκτακτον Ισχυν πτερών έμφαϊνον1, 
Κ’ έφάνη είς τά όμματα τών κάτωθεν δρώντων 

Ότι εγγύς σου έφθασε, κ' έκ τών ευφημιών των 
Έπι μακρόν άντήχησεν ή γή μέχρι περάτων. 
Άλλ’ ήτο πλάνη ασθενών, ώ Πίνδαρε, πνευμάτω '. 
Πολύ μακράν σου έμεινεν δ αετός τής 'Ρώμης 

Ένώ) είς τά αιθέρια σύ έμεγαλοδρόμεις 
Και πάντ’ άπήλπιζες θνητόν νά σέ άκολουθήση. 
~Ω Πίνδαρε, σοΰ όμοιον ή γή δέν θά γεννήσρ.

Μετά αιώνων πάροδον χιλίων συγκεντροΰσα 
Τήν ζωτικήν της δύναμιν καί φοβερά μοχθούσα 
Ή φύσις ένα γίγαντα γέννα, καί καταπίπτει 
Καί πάλιν μέ ζωύφια τό έδαφος καλύπτει. 
Εις'Όμηρος, εις Σοφοκλής , εις Πίνδαρος, ειςΠλατων 
Είνε πάν ό,τ’ ύπέρτατον έζήλθε τών εγκάτων 
Τής γής καί ίσως άλλοτε, πολύ έζαντληθεισα 

Είς πλάσματα ανώτερα πλασμάτων ανθρωπίνων 
Έζ ών μόνον τό Πάνθεον κοσμείται τών Ελλήνων, 
Ζΐεν παραγάγη όμοια, δέν έπιδείζρ ίσα.

Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.

Είς τό φωτογράφημά· της.

Φαιδρός δρίζων πέριζ έμειδία, ,

ό ήλιος λαμπρός έμεσονράνει, 
ούδ’ ίχνος νέφους πρό πολλοϋ εφανη, 
γελύεσσα δ’ έθέρμαινεν ενδία.

’Ενσκήπτει αίφνης πανταχοΰ σκοτία, 
ούδέ βορράς, ουδέ χειμών έμάνη, 
ούδ’ είχεν έτι τήν οδόν περάνη 
τοΰ θθοίβου ή φωτολαμπής πορεία.

Μή έκλειψις είχε τήν γήν σκοτίσει ;
Πόθεν τοσαύτη σκότους ιιγριότης ;- 
Ό ήλιος πιστώς σ’ έφωτογράφει

και σ’ έρραινε συμπάσαις ταϊς ακτίσι. 
Καί σέ μέν τούτων έστεφ’ ή λαμπρότης, 
άλλά τό πΰρ των πρός έμέ έστράφη.

I. Δ. Τ

Ι Ό Όράτιος, οίτις έπί μακρόν έθεωρήθη ίσος και 
παρά τινων, βεβαίως μή άναγνόντων ή μή έννοησάντων τόν 
Πίνδαρον, ανώτερος τοϋ Θηβαίου Λυρικού, περί τής μεγα- 
λοφυ’ας τοϋ έποίου κατά τους τελευταίους χρόνους συνέ- 
γραψεν έμβριθέστατον σύγγραμαα ό περιφανής έλληνιστής 
Γαλάτης Βιλλεμαίν, δστις συγχρόνως μετέφρασεν είς λαμ
πρόν πεζόν λόγον καί τά περισωθέντα τοϋ Πινδάρου ποιή- 

I ματα.
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Άποστέλλων τφ Κόσμω έκ τίνος ποικίλου κώδι- 

κος, γραφέντος έν Ίωαννίνοις ύπό ανωνύμου τώ 
1830, τό κάτωθι ερωτικόν ποιημάτων, ύφ’ δν τί
τλον έν τφ χειρογράφφ φέρεται, ούδόλως άναλαμ- 
βάνιο τήν εύθύνην νά παρουσιάσω αύτό τοϊς ύμετέ- 
ροις άναγνώσταις ώ; έντελώς άγνωστον καϊ ανέκδο
τον. ’Άν καί τό έν λδγφ χειρόγραφον, όπερ μετά τι- 
νων άλλων έκ τής βεβαίας καταστροφής διέσωσα, 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καί τινα τοϋ Βηλαρά 
ποιήματα, ούχ ήττον τό παρά πόδας έρωτικόν ποι- 
ημάτιον φαίνεται έκ τής άποπνεούσης έξ αύτοΰ έρω- 
τικής αύρας μάλλον προϊόν τής έρωτικής Λύρας τοΰ 
νέου ήμ.ών Άνακρέοντος Χριστοπούλου1, ούτινος τά 
Άπαντα δυστυχώς ένταΰθα δέν έχω πρόχειρα.

’Ey Γαλαζϊω τη 1 Μαίου 1883

Ν. Δοςιος.
Ποιημίτιον ’Ερωτικόν.

Μετρώ σχεδόν τρεις χρόνους 
όπουμαι π.Ιηγωμένος 
και πά.ντα πικραμένος 
στενάζω καί ποθώ.

Μ’ έ.Ιάβωσαν δψ> ’μάτια 

ποΰ Λάμπουν ώς πΛανήται 
πΛηγώνουν ώς σαΐται 

και πώς νά Ιατρευθώ ;

"ΑσπΛαγ-χνη ! Συ τό 'ζείιρεις 
τό ΒΛέπεις, τό γνωρίζεις, 
πΛήν οΛως δεν φροντίζεις, 
μέ τυραννεϊς σκΛηρά.

1 Πρό ολίγου Ι'τι έχυκλοφόρησεν έκ παραξρομής έν 'Ελ
ληνικοί; περιοοιχοϊς—έν τφ έγχρίτφ «Πχρνκσσφ» καί τφ 
Δελτίφ τής «Εστίας» άριθμ. 324—ώς ανέκδοτον γνω
στόν τοΰ Χριστοπούλου ποίημα' ούδείς δμως ε'ρέθη τόσον 
πρόθυμος νά φιλοφρόνηση τόν έχ Βουχουρεστίου άποστεί 
λαντα άζιότιμον κ. Στ. Ά. δι' όμοιων φιλοφρονήσεων, δι’ 
ών ό άρχισυντάχτης τής «'Εκκλησιαστικής Άληθείας» 

κ. Μ. Γεδεών έχρινεν άναγχαΐον έπ’ άναλόγφ τινι παρα 
δρομη έν τφ ΙΕ' τεΰχει τής « Εκκλησιαστικής Άληθείας» 
νά μέ έπιτιμήση. 'Ομολογώ orc ούτε τό Πίτμιον χειρό

γραφον, ού'τε τόν όρον τεχνολογία, δι’ έμμετρους προσευ. 
χών παραφράσεις έγνώριζον, άλλ’ ούτε νά γνωρίζω ταΰτα 
ήδυνάμην ore κατά τόν αύτόν ακριβώς χρόνον, καθ’ον ό κ. 
Γεδεών άντέγραφε τό Πήτμιον χειρόγραφον, ό ίδιος άντε- 
γραφοχ μεταξύ άλλων σπουδαιοτε'ρων ώς έν παρόδω καϊ 
τό «Πάτερ ήμών διά στίχων»—ιδ. «Κόσμου» Τεύχος ΙΔ'. 
—έν τφ Βρετανικφ Μουσείφ. Οΰτως έχόντων τών πραγ
μάτων νομίζω δτι καί ό ευφυέστερος τών λειτουργών τής 
θέμιδο; ήθελε διστάση ούκ ολίγον περί τοΰ δικαιώματος 
τής προτεραιότητος. Έκ τοιαυτης δέ άφορμής έδικαιοΰτο 
δ αξιότιμος τής «Εκκλ. Άλτ,θείας» ά χισυντάκτης τάς 
φιλοφρονήσεις έκείνας νά γράώη ; Ν- Δ.

Είναι ψευδές νά Λέγο νν 
ότι δέν είν’ καμμία 
νάχη ψνΧΡΘ χα·ξ>δ(α 
καί ’μάτια ιιγγεΛικά

Τών αδυνάτων είναι 

χωρίς εσέ να ζήσω· 
Κόριννα μου, άν σ’ άφήσω 
θά χάσω την ζωήν.

Τά μάτια μου Λαμβάνουν 
άπό εσέ τό φώς των, 
άν Λειψής απ’ εμπρός των 
ζοφόνονται. μέ μιά.

Μουναι τερπνόν τ’ αέρι 

γιατί και σένα ήδύνει, 
ό ερως δέν μ’ άφίνει 
μακράν σου μιά στιγμήν.

Γεννήθηκα ’ςτόν κόσμον 
μόνο γιά σέ, ψυχή μου, 
καί θ'α σθεσθή ή πνοή μου 
άν μ’ άρνηθής, σκΛηρά.

Τρόπος διαδόσεως εφημερίδας.—Οί Γάλλοι δημο
σιογράφοι ήρξαντο ν’ άπομιμώνται- τούς Αμερικανούς 
κατά τήν έπινόησιν παραδόξων τρόπων πρός αύξησιν 
τών συνδρομ,ητών ή αγοραστών τής έφημερίδος αύ
τών. Ή έφημερίς ΓαΧάτης ασφαλίζει πάντα νέον 
συνδρομητήν αύτής έπι έν έτος άπό τών έν τοϊς σιδη- 
ροδρόμοις συμβαμάτων. Έν περιπτώσει δηλονότι 
καθ’ ήν εις τών συνδρομητών αύτής ήθελε θζνατωθή 
ένεκα παθήματος τοΰ σιδηροδρόμου ύποχρεοΰται νά 
πληρώνη τοϊς κληρονόμοις αύτοΰ τό ποσόν πεντα- 
κισχιλίων φράγκων ’ίσον ποσόν χορηγεί έν περιπτώ- 
σεν καθ’ ήν ήθελε' τις δολοφονηθώ ύπό έχθροΰ, ανά
λογου δέ ποσόν έν περιπτώσει δαρμού, πληγών ή ύ
βρεων. Τών αύτών ασφαλιστικών δικαιωμάτων άπο- 
λαύουσι καϊ οί κατά φύλλον άγορασταϊ τής έφημερί
δος, άλλά μόνον κατά τήν ημέραν, καθ’ ήν ήγόρασαν 
έν φύλλον τοΰ ΓαΛάτου.

Ζωγράφος καί Ιατρός. — Ό διάσημος Γάλλος 
ζωγράφος Meissonier είχε κύνα δν ύπερηγάπα, καϊ 
ούτινος ημέραν τινά κατεάγη ό ποϋς. Τό ζώον ώρύ- 
ετο ένεκα τών άλγηδόνων καί ό Meissonier έτήκετο 
καί έθρήνει βλέπων ότι ό ποΰς τού πεφιληαένου κυ- 
νός δέν έθεραπεύετο. Συνέλαβε τότε τήν ιδέαν νά 
προσκαλέση τόν πρώτιστον τών κατά τήν έποχήν 
έκείνην Γάλλων χειρουργών τόν ιατρόν Νελατών αί- 
σχυνόμενος δμως νά ειπη ότι πρόκειται περί τοϋ κυ- 

νός, έτηλεγράφησεν αύτώ απλώς νά έλθρ κατεπει- 
γόντως είς τήν οικίαν ταυ πρός έπίσκεψιν πάσχον- 
τος. ΤΙ οικία τοΰ Meissonier ήν έν τινι έξοχική έ- 
παύλει έν Bougival. Ό Νελατών άφικνεϊται καί εί- 
σάγουσιν αύτόν είς τήν αίθουσαν τής ύποδοχής, όπου 
συνάπτεται μάκρος διάλογος μεταξύ τοΰ διάσημου 
ζωγράφου καϊ τοΰ διασήμ.ου χειρουργού περί διαφό
ρων πραγμάτων· άλλ’ ό ζωγράφος δέν τολμά ν’ άνα- 
κοινώση τώ ίατρώ τόν σκοπόν τής προσκλήσεως, 
πρώτον διότι ήσχύνετο νά είπη τίς ο πάσχων καϊ 
δεύτερον διότι δέν είχε τό θάρρος νά περιγράψη λε
πτομερώς τό πάθημα τοΰ πεφιλημένου ζώου, τούς 
σπαραξικαρδίούς αύτοΰ ώλυγμούς, τάς άλγηδόνας, 
καί τήν λοιπήν αύτοΰ εύαισθησίαν. Έπί τέλους όμως 
ό Νελατών, έξαντληθείσης τής ύπομονής του, διότι 
αί ώραί του ήσαν πολύτιμοι, ήρώτησε ποΰ είνε ό ά- 
σθενής· ό ζωγράφος άπορεΐ τί ν’ άπαντήση, όμως 
διατάσσει τόν ύπηρέτην νά κομίση τόν άσθενή έπί 
προσκεφαλαίου. Ό άσθενής κομίζεται έπί προσκεφα- 
λκίου πολυτελεστάτου, μολονότι δέ ή μετακόμισες 
μετά μεγίστης έγένετο προσοχής, ούχ ήττον ό κύων 
άλγών όξυτάτους έξέφερεν ώρυγμούς καί σπασμωδι- 
κάς έξετέλει κινήσεις. Έκ τούτων ό Meissonier συ- 
νεκινήθη τοσοΰτον, ώστε δέν ήδυνήθη πλέον νά κρύψη 
τήν πρός τόν κύνα στοργήν, πλήρης δ’ άπελπ«σίας 
άνεφώνησε πρός τόν Νελατών : «σώσον αύτόν, έξοχώ- 
τατε, σώσον τόν κύνα μου, ένδοξε ιατρέ μου». Ό Νε
λατών άπαθέστατα συνήνεσε καί περιέδησε τόν πόδα 
τοΰ ζώου, δπερ έντός ολίγων ήμερών έθεραπεύθη.

Μετά τινα καιρόν ό MeiSSOIlier εγραψεν έπιστο · 
λήν πρός τόν ιατρόν, έν η έξέφραζεν αύτώ εύγνωμο- 
σύνην έπί τή θεραπεία τοΰ κυνός καί έζήτει σημείω- 
σιν τής άμοιβής, ήν τώ ώφειλεν. Ό Νελατών άπαν- 
τών έγραψεν αύτώ παρακαλών νά έλθη είς τήν οικίαν 
του, όταν ποτέ μεταβή είς Παρισίους. Πράγματι με
τά τινας εβδομάδας ό ζωγράφος μεταβάς είς Παρι
σίους ποώτιστον αύτοΰ καθήκον έθεώρησε νά έπισκε- 
φθή τόν Νελατών, πρός δν καί άμέσως ένεχείρισε βε- 
λάντιον πλήρες χαρτονομισμάτων άλλ’ ό διάσημος 
χειρουργός άπεποιήθη νά λαβή τοΰτο είπών: «Όχι, 
κύριε. Δέν είσθε ζωγράφος ; Γράψατε μοι δύο εικόνας 
επί τών δύο τούτων φατνωμάτων, άπερ οί ξυλουργοί 
πρό μικρού έπεράτωσαν.» Τ1 έκδίκησις ήτο λεπτοτά- 
τη, καί ό ζωγράφος ύπέκυψε γράψας δύο εικόνας, αίτι- 
νες μετά ταΰτα έκρίθησαν ώς άριστουργήματα τέχνης.

Σπουδαιότατη θεολογική καί κοινωνική συζή
τησες έγένετο τή 1 2 ίουνίου έν τή Άνω Βουλή τής 
’Αγγλίας, προκειμένης δευτέρας άναγνώσεως νομοσχε
δίου, έπιτρέποντος είς άνδρα χηρεύσαντα νά λάβη 
γυναίκα τήν άδελφήν τής τελευτησάσης συμβίου του.

Τό άκρον άωτον τής άριστοκρατίας έπέρρευσεν είς 
τά θεωρεία μετά τών δεσποινών. Οί ρήτορες, ώς έπί 
τό πολύ Αρχιεπίσκοποι καί Επίσκοποι, ήγορευον με
τά ζήλου καί πάθους κατά τοΰ νομοσχεδίου, τή έ- 
ξαιρέσει δύο μόνον. Όντως δέ τερπνόν θέαμα καϊ 
άκουσμα ήτο τό βλέπειν κκί άκούειν τούς σοφωτά- 

τους τής άγγλικανής ’Ιεραρχίας πραγματευόμενους 
ζήτημα ούχί δογματικόν, άλλά πρακτικόν ύπό τήν 
έποψιν τήν θεολογικήν, τήν ηθικήν, τήν κοινωνι
κήν καί τήν πολιτικήν. Ό προτείνας τό νομοσχέδιου 
λόρδος da-Ιουσυ είπεν, ότι. άφ’ ού ή Κάτω Βουλή 
άποδέχεται αύτό, καλόν θά ήτο νά τό άσμενίση καϊ 
ή Άνω, διότι θκττον ή βράβιον θζ άποδείξωσιν αύ
τό κατ’ άνάγκην νόμον αί όσημέραι άλλοιούμεναι 
κοινωνικαί σχέσεις. Κατά τοΰ νομοσχεδίου διεμαρ- 
τυρήθη ό λόρδος Καίρνς, είπών, ότι ή χπχγόρευσις
τοιούτων γζμ 
νων, ή δέ κα

ων χρονολογείται έκ τών πρώτων αίοό- 
τάργησις τοΰ νόμου θά ήτο κακή άρχή

καταργήσεως απάντων τών νενομισμένων τοΰ γάμου 
κωλυμάτων, ήτοι τής ές αίματος καί ές άγχιστείας 
συγγενείας. ΤΙ άπαγόρευσις έστηρίζετο εις λόγους τών 
Γραφών, είς ψηφίσματα συνόδων καί είς θέσπισμα 
Ερρίκου τοΰ ΙΓ. Ούδαμώς εύτυχέστεραι τής ’Αγγλίας 
άπεδείχθησαν αλλαι χώραι, έν αίς ή άπαγόρευσις ήρ
θη. Τό νομοσχέδιου συνετάχθη ούχί ύπέρ τών πτω
χών, άλλ’ ύπέρ τών πλουσίων καί δυνατών. Ό λόρ
δος Βράμβε.1 προτάξας, ότι έκ τής θεολογίας ένόει 
όσα έκ τής άστρολογίας, είπεν, ότι ούχί λογικά, ού- 
χι κοινωνικά, ούχί ηθικά, άλλά μ,όνον θεολογικά έ- 
πιχειρήματα έστράτευον κατά τής ύποδοχής τοΰ 
νομοσχεδίου. Ό Καντερβυρίας Αρχιεπίσκοπος, ύπε- 
ρασπίσας τήν θεολογίαν ώς έπιστήμην, έδειξεν, ότι 
ή έν τώ Αευίτικώ άπαγόρευσις τοιούτων γζμων ήτο 
σζφεστάτη τοϊς θεολογοΰσιν. Αί παρά τοΰ Επισκό
που Ρώμης χορηγούμ,εναι οίκεϊαι άδειαι μαρτυροΰφιν, 
ότι έκ τών άρχζιοτζτων χρόνων ό γάμος ούτος άπη- 
γορεύθη ύπό τοΰ καθόλου νόμου τής Εκκλησίας. Έπί 
τέλους τό νομοσχέδιου έγένετο δεκτόν έν δευτέρζ ά- 
ναγνώσει διά πλειονότητας 7 ψήφων ήτοι δι’ 165 
κατά 158, χειροκροτοΰντος ένθουσιωδώς τοΰ άκροα- 
τηρίου. Έψήφισαν δέ ύπέρ αύτο^ί οί πλεΐστοι τών 
λαϊκών καί οί τρεις υιοί τής άνάσσης Βικτωρίας.

( Κ.Ιειώ).

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
WWWW·

Ό κ. Αογιοτατόπουλος, έπιδοθείς άπό τίνος είς 
τήν φιλολογίαν, άνέπτυσσεν έσχζτως πρός τινας εύ- 
τυχεΐς φίλους του τάς έαυτοΰ φιλολογικάς γνώσεις 
καί τινας νέας αύτοΰ θεωρίας, άς, ώς έλεγε, προύτί- 
θετο νά έφαρμόση έν τή φιλολογία. Αί θεωρίαι αύ
τοΰ, προσέθετεν, έμελλον νά έπενέγκωσι γενικήν ά- 
ναμόρφωσιν τών γραμμάτων καί άνατροπήν πάντων 
τών μέχρι τοϋδε παραδεδεγμένων νόμων.

— θά ίδήτε άργότερα, είπε μετ’ άφελοΰς- στόμ
φου, περί τίνος πρόκειται. Σήμερον, άρκοϋμαι νά 
σζς ομιλήσω μόνον περί τής μυθιστοριογραφίας. Πάν
τες οί μυθιστοριογράφοι, φέρ’ είπεΐν, έχουσι τήν κα
κήν συνήθειαν νά θανατώνωσι τούς ήρωας αύτών εν 
τώ τέλει τοΰ μυθιστορήματος.... Έγώ θζ μεταρ
ρυθμίσω ριζηδόν τό σύστημα τοΰτο· θά τούς κάμω 
νά γεννώνται κατά τό τέλος τοϋ μυθιστορήματος, 
ώστε ή περιέργεια τών άναγνωστών νά μένη εκκρεμής.
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Έν οίκίγ. τινί συμβαίνει τρικυμία θυελλώδης με
ταξύ δύο συζύγων. Ή πενταετής Φιφή ήκουσε καί 
εΐδε πάσας τάς σκηνάς τής συζυγικής θυέλ,λης. Άφοΰ 
ό πατήρ της άνεχώρησε πλήρης οργής, βρέμων ώς 
κεραυνός καί κλείων τάς θύρας μετά πατάγου, τό θυ- 
γάτριον πλησιάζει είς τήν μητέρα του μετά δακρύων:

— Μαμά!....
— Τί θέλεις, παιδί μου ;
— Γιατί κλαΐς;
— Δέν κλαίω, παιδί μου.
— Ναι, ξεύρω έγώ. . . . Ό παπάκης σ’ έμάλωσε. 

Οί άνδρες είνε πολύ κακοί. Έγώ, μητέρα μου, σάν 
πανδρευθώ, θά πάρω γυναίκα....

*
Μεταξύ συζύγων.
— Τί επαθες, γυναϊκά μου ; σέ ομιλώ το'σην ώ

ραν καί σύ άλλου προσέχεις.
— Μέ συγχωρεΐς, ήμην άφτιρημένη.
— ’Ήθελα νά σέ ’πώ γιά τά διαμαντένια εκείνα 

σκουλαρίκια ποΰ άρεσες....
— ’ Α ! είμαι όλη αυτιά ! 

★

— Διατί ήσο άπών σήμερον τώ πρωί : έρωτα ο 
διευθυντής τόν υπάλληλον.

— Διότι ή γυνή μου είχε δύσκολον γένναν.
— Πολύ καλά, εΐπεν ό διευθυντής, γινώσκω κα

λώς πατρός καί συζύγου τά καθήκοντα.
Μετά δύο μήνας ό αύτός ύπάλληλτς ήτο άπών, 

έρωτηθείς δέ διά τί έλειπεν, άπεκρίνατο·
— Διότι ή γυνή μου είχε δύσκολον γένναν.
— Καί πώς ; Ή γυνή σου γέννα κατά διμηνίαν ;
— "Οχι βέβαια, άλλ’ είνε μαία !

* ★
*

— ΤΙ μνηστή σου έχει πολύ κοντά μαλλιά. "Οταν 
λύγι αύτά, μόλις έρχονται μέχρι τοΰ τραχήλου της.

— Δυστυχώς έχεις δίκαιον. Τής άγαπητής σου 
γυναικός άλλως έχει ή κόμη. Όσάκις άφαιρεϊ αύ
τήν, πίπτει μέχρι τών ποδών.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

’Αληθής εύδαιμ.ονία έστίν έκείνη, ήν παρέχει τις 
τφ πλησίον.- (Ρ. I. Stahl)

★ *

Οί τά πάντα έπικρίνοντες ωφελιμότεροι γίνονται 
δταν έπικρίνωσιν έαυτούς.—(Stahl) 

★ *
Σοφος εστιν ο πράττων, ούχί δέ ό διδάσκων τό 

αγαθόν.—(Παροιμία Ινδική).

’Αγαθή τις πράξις υπερβαίνει κατά τό μεγαλεϊον 
τό ύψηλότατον τών πονημάτων, καί την μ.εγιστην 
τών νικών.—(Ααμαρτινος)

Οί μεγάλοι όφείλουσι σέβειν τούς μικρούς καί οί 
μικροί τούς μεγάλους. Ούτω, το σέβας χ.αθισταται 
οχύρωμα προστάτευαν άμφοτέρους.—(Balzac)

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ ΛΘ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 298. ΑΙΝΙΓΜΑ.—Κ.Ιίχη.
Άρ. 299. αεχιγριφος αιτιιρ.
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"Άρ. 300. EPfflTiisis.—"Ira tor βΛέκωΰιχ ol ά.Ι- 
.1οι χαι ριη ηίπτωβίΓ ex’ αντοΰ.

Άρ. 301. γρίφο—.—Μή τά έν οίεω έν α-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-
ΑΡ. 308. —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Μ’ άγαποΰν οί στρατιώται καί ομνύουν ’ς το όνομά μου. 
Πλήν τήν φύσιν μου άλλάζω, άν κοπή τό κάλυμμά μου, 
Κ’ έμψυχον άπό έμψύχου παρευθΰς μεταποιούμαι, 
Κ’ είς τούς τοκετούς ώς μέσον άναγκαϊον θεωρούμαι.

ΑΡ 303.—ΕΤΕΡΟΝ.
Έμέ τό δλως άχρηστον άν άναγραμματίσης 

Εϊχρουν καϊ ίσως εύχρηστον θά άποκαταστήσης.

ΑΡ. 301. —ΕΤΕΡΟΝ.
Είς έστε'ττεδον πεδίον δυο αδελφοί πεζοί ·

Τρέχομεν άδιακόπως 
Καί συντέμνομεν άκόπως 

Τάς στιγμάς τά; πολυτίμους παντός δντος, δπερ ζή.

ΑΡ. 305.-ΕΤΕΡΟΝ.
Κεφαλήν μέν έάν έχω, σέ θερμαίνω σέ φλογίζω. 

Άλλ’ άν ταύτην άποβάλω, τότε δλον σέ δροσίζω..

ΑΡ 300.—ΕΤΕΡΟΝ.
Τό ολον μου ώοέλιμον, πολλοί πλήν τ’ άπωθοϋσιν, 

Ένφ τά τελευταία μου οί πχντες τό ποθοΰσιν.
’Er Ίσμαη.Ιίω Μ. Τ.

ΑΡ 30». —ΓΡΙΦΟΣ.

Π(θ’
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