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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ1

1 Ίδε τεΰχος Μ'.
2 Έν τή πρώτη γραφή καί εκτυπώσει ήτο αδύνα

τον νά μή συμβώσι παροράματα. Ενιαχού τών 
προηγουμένων παρελείφθησαν μάλιστα λέξεις ού- 
σιώδεις ώς πρός τήν ορθήν έννοιαν τών λεγομέ
νων. Έφ’ ω παρακαλεΐται ό αναγνώστης νά λαβή 
ύπ’δψιν γενικήν συμπληρωτικήν σημείωσιν ήτις τε- 
Οήσεται έν τελεί πρός έπανόρθωσιν καί έπεξήγησιν.

JlA1 ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ υπό τής Α.Υ. 
τον Αχβιετ-Βεφικ-Παςα. 'Er Κωνσταντινουπό- 
λει 4293 έτος έγ. — 2 τόμ. εις 8°' Σε.Ι. 4293.

jUI J jUil METPON ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
"και ΠΛΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι Γραμ
ματική τής Τουρκικής 'Οθωμανικής γλώΰαης ύπο 
τον Μον-ΕΙα Αβδουρραχμαν-Εφεχτιι. Έν Κων- 
οταντινουπό.Ιει 4 300 έτος έγ. — 4 τόμ. εις 4°' 
Σε.Ι. 484.

jV* j iSA" ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΑΪΚΟΝ 
ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ύπό τοϋ Σειχ-Σου- 
αειμαν-Εφεντιι τοΰ Βοχαρείον. ’Er Κων)πόλει 
4298 ετ. έγ.— 4 τόμ. εις 8™ Σε.Ι. 320.
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Ή σειρά τοϋ λόγου φέρει ήδη '/>μχς εις τήν διε- 

ρεύνησιν τών έν τή ’Οθωμανική ’Αραβικών ααί ΙΙερ- 
σιζών λέξεων. Μεταξύ τών έν τφ .Λεχθζέ καταγε- 
γραμμένων λέςεων εύρηνται ώς εΐπομεν περίπου 
1280 αραβικής καταγωγής. Διατί τόσαι, καί ούχί 
περισσότερα! ή όλιγώτεραι; Διότι ταύτας ο σοφός 
συγγραφεύς τοϋ Αεχθζέ θεωρεί ώς έςοθωμανισθείσας. 
Έπί ποίων'δέ λόγων στηρίζεται ή θεωρία αύτοϋ ; Τό 
ρ,έν έπί διαφόροις μεταλλαγαΐς τοϋ άρχικοϋ αύτών 
νοήματος καί τής αρχικής αύτών χρήσεως έν τγ 
’Αραβική, τό δέ έπί διαφόροις ύλικαΐς παραφθοραΐς 
καί αύτής ακόμη τής αρχικής [κορφής αύτών.—

Άλλ’ άρά γε άρκει πάσα μεταλλαγή νοήματος ή 
χρήσεως λέξεώς τίνος όπως λογισθή αύτη μεταλλά- 
ξασα φύσιν καί χαρακτήρα; καί τίς ό βαθμός τής 
παραλλαγής ό δίδων αύτη δικαίωμα ’Οθωμανικής 
ιθαγένειας ; έπειτα έκ τών λέξεων δσαι δέν κατεχω- 
ρίσθησαν μέν έν τώ εΐσί δ’ όμως έν χρήσει
παρά τοΐς δοκίμοις Όθωμανοΐς συγγραφεϋσι, καί έν 
γένει έν τή ’Οθωμανική, δέν ύπά.ρχουσιν πλεΐσται 
άλλαι αίτινες' ύπέστησαν τάς αύτάς παραλλαγάς μέ 
έκείνας αίτινες κατεχωρίσθησαν έν τώ

Έπί τών ζητημάτων τούτων τό Λεχθΐ,έ ουδεμίαν 
έκτίθησι γενικήν θεωρίαν, ούτε απαραίτητον θεωροϋ- 
μεν δι’ ήμάς οΐτινες πρό πάντων έξετάζομεν τό ετυ
μολογικόν μέρος νά ένδιατρίψωμ.εν περισσότερον έπί 
τοϋ ζητήματος τούτου. Τό θετικόν είναι ότι μεταξύ 
τών ’Αραβικής καταγωγής λέςεων τών καταχωρισθει- 
σών έν τώ Λεχόζέ εύρηνται σχεδόν όλαι αί Άραβι- 
καί λέξεις αίτινες μετενεχθεϊσαι παρά τοΐς Όθωμανοΐς 
ύπέστησαν ΰλικας μετατροπάς, καί τούτων τάς κυ- 
ριωτέρας θά ύποδείξωμεν κατωτέρω, όσον δέ περί τών 
λοιπών μετατροπών νοήματος, συντάξεως, χρήσεως, 
κτλ. τών Άοαβικών λέξεων τών^προσληφθεισών εις 
τήν ’Οθωμανικήν χωρίς νά έπέλθη ούδεμία έ.Ιική χ\- 
λοίωσις, ή έκτασις τοϋ φαινομ.ένου τούτου θέλει κα- 
τανοηθή εύκολώτερον διά τών ακολούθων συντόμων 
έπεξηγήσεων περί τοϋ τρόπου καθ’ ον ίστορικώς είσε- 
χώρησαν αί Άραβικαί λέξεις έν τή ’Οθωμανική.

Ή πρώτη ορμή τής ’Αραβικής έπεκτάσεως κατά 
τόν 7ον αιώνα έσχεν ώς θέατρον τό τότε ύφι- 
στάμενον Περσικόν κράτος τών Σασσανιδών καί μόνον 
μετά τήν παντελή άπορρόφησιν αύτοϋ οί 'Αραβες 
εύρέθησαν εις συνάφειαν απ’ εύθείας μετά τών πέ
ραν τών ορίων τοϋ Περσικού κράτους άποκατεστημέ- 
νων αύτοτελών Τουρκικών φυλών. ΤΙ οέ επ’: τών 
Περσικών χωρών ηθική καί ύλική έπίδρασις τών ’Α
ράβων ύπήρξε τοσοϋτο σφοδρά καί γενική ώστε δτε 
κατά τόν 9ον αιώνα ύπότήν έπιρροήν διαφόρων ιστο
ρικών περιπετειών ήρχισεν εις διάφορα μέρη τών Περ
σικών χωρών ν’ άναπλάσσηται τό ιθαγενές στοιχειον 
βλέπον-εν ότι τούτο άπεξενωμένον πάσης παραδόσεως 
τοϋ παρελθόντος έμφανίζεται μέ νέαν γλώσσαν συγ- 
κειμένην άπό άραβικάς λέξεις μεμιγμένας μέ λείψανα 
τοϋ Περσικού ιδιώματος τού επί τών Σασσανιδών. 
Έν τών άρχαιοτέρων μνημείων τής νεο-περσικής ταύ
της φιλολογίας, ’ίσως δέ καί τό άρχαιότερον, είναι οί
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τέσσαρες διασωθέντες στίχοι έκ τού εγκωμίου τό ό
ποιον άπηύθυνεν ιθαγενής τις Πέρσης ποιητής εν ετει 
193 τής έγ. (άρχή τού 9ου αιώνος) πρός τόν Άβασ- 
σίδην Μααμούν τόν μετά ταύτα Χαλίφην άνανορευ- 
θέντα έπί τή έγκαθιδρύσει αύτού ώς διοικητού τής 
Χωρασσανίας ύπό τού πατρός αύτού Άαρών-χρρκσίδ.

ΐδού οί περί ών ό λόγος στίχοι:

«Ώ σύ ο άφικνούμενος αισίως, τού οποίου ή κο- 
»ρυφή φθάνει μέχρι τού αστερισμού τής άρκτου, και 
»δστις έξέτεινας έπί τού κόσμου δύο χεϊρας αρετής 
»καί χάριτος, σύ αρμόζεις είς τό αξίωμα τής χαλι- 
»φείας ώς ή κόρη είς τόν οφθαλμόν, σύ έμπρέπεις 
»έν τή πίστει τού θεού ώς οί δύο οφθαλμοί λαμ- 
«πρύνουσι τό πρόσωπον».

Έν δέ τή σειρά τού ποιήματος έφέροντο καί οί 
εξής δύο στίχοι:

"riJy jUfj ζ-χ*

«Ούδείς, κατά τούτον τόν τρόπον, πρό εμού, τοι- 
»αυτήν ποίησιν (δέν) έστιχούργησε (διότι) μεταξύ 
»τής Περσικής γλώσσης καί τού τοιούτου είδους τής 
«ποιήσεως ύπάρχει ακόμη άπόστασις. Άλλ’ ένεκα 
»τούτου είπον εγώ (περσιστί) τό έγκώμιόν σου, όπως 
»ή γλώσσα αυτή προσκτήσηται έκ τού πρός τό σόν 
»ΰψος έπαίνου, κόσμον καί καλλονήν».

Έν τούτω ο ή τώ τετραστίχω ένορα τις ήδη κα
θαρότατα τήν έπελθούσαν γενικήν μετατροπήν ώς 
πρός τήν γλώσσαν διά τής παραδοχής ’Αραβικών λέ
ξεων κατά τούς ιδιάζοντας τοϊς Πέρσαις κανόνας.— 
Ιο συστημ.α τούτο το εζ αρχής τής ’Αραβικής κα- 
τακτήσεως γενόμενον παραδεκτόν παρά τοϊς Πέρσαις 
εζηκολούθησε καί μετά ταύτα τελειοποιούμενο ν. "Ο
λοι οί πεπαιδευμένοι Πέρσαι έκαλλιέργουν τά ’Αρα
βικά γράμματα μετά μεγίστου ζήλου καί μεγίστης 
επιτυχίας, πολλοί δ’ εζ αύτών άριθμούνται μ.εταξύ 
τών κυριω τερών ’Αράβων πεζογράφων καί ποιητών. 
Αλλ εν ώ γράφοντες Άραβιστί έφιλοτιμούντο νά 
καθαρεύωσι καί νά άρχαΐζωσιν, γράφοντες τήν Περ
σικήν επετρεπον εις εαυτους ώς προς τάς εκάστο^ε 
είσαγομένας Άραβικάς λέξεις, ώς πρός τήν χρήσιν 
καί πλοκήν αύτών, διαφόρους παρεκκλίσεις τύπων 
και έννοιας· εφ ώ και εζετάζων τις ύπο ταύτην τήν 
εποψιν τήν μέχρι τού ΙΑ' αιώνος· άξιόλογον άνάπτυ- 
ξιν λαβούσαν Περσικήν φιλολογίαν ευρίσκει ότι άνε- 
παισθήτως αί έν τή Περσική έν χρήσει Άραβικαι λέ
ξεις λαμβανουσιν αποχρώσεις ιδιαιτέρας ένίοτε δέ 
και δλως νέας προς ερμηνείαν τών οποίων τό ’Αρα
βικόν κλασικόν λεξικόν είνε ανεπαρκές. ΤΙ μ.ή διάκρι- 

σις τών αρχικών έννοιών πολλών αραβικών λέξεων 
άπό τάς ύστερον διά τών Περσών καθιερωθείσας, άπό 
τού Περσικού λεγομένου Άραβισμού, άποτελεϊ τήν κυ- 
ριωτέραν έλλειψιν τών πρώτων Άραβο-Περσικών λε
ξικών τών παρά Εύρωπαίων φιλοπονηθέντων, καί 
ιδία τού Μενίνσκη.— Καί διά τούτο άνοίγων τις τό 
νεώτερον λεξικόν τής Περσικής τού Vullers φερ’ είπεϊν 
ευρίσκει τοσαύτην πληθύν’Αραβικών λέξεων σεσημειω- 
μένων έν ταϊς έννοίαις έν αίς είσιν αύται έν χρήσει 
ίόίως παρά τοϊς Πέρσαις ποιηταϊς και πεζογράφοις. 
— Σημειούντες τάς λέξεις ταύτας οί νεώτεροι λεξικο
γράφοι δέν έννοούσιν δτι αί λέξεις αύται έπαυσαν τού 
νά ηναι Άραβικαι διά νά γίνωσι Περσικαί, διότι είς 
τούτο άντίκειται ή φύσις τής γλώσσης, άλλ’ απλώς 
τά ειδικά ταύτα τού παρά Πέρσαις άραβισμού λεξικά 
ύποδεικνύουσι τήν έπέκτασιν, τήν συστολήν ή είδί- 
κευσιν ήν έλαβον, αί λέξεις αύται έν τή Περσική, 
άπαραλλάκτως ώς νεώτερός τις ήμέτερος λεξικογρά
φος σημείων τάς νεωτέρας έκδοχάς τών λέξεων διε- 
κρΐθη, χοροστατεί, άτμοκίνητον κτλ. δέν θεωρεί 
δμως αύτάς ώς μ.ή άνηκούσας πλέον είς τήν Ελληνι
κήν έστω καί αί έννοιαι έν αις μεταχειριζόμεθα αύτάς 
νά ώσι διάφοροι έκείνων τάς οποίας ήθελεν άποδόσει 
είς αύτάς άρχαϊόςτις ’Αττικιστής έάν άνεβίου.—Τάς 
παραλλαγάς ταύτας τών έν τή Περσική Άοαβικών 
λέξεων διαιρούσιν οί Πέρσαι γραμματικοί είς τρεις 
κατηγορίας. 1. Παραλλαγάς κκθιερωμένας άνέκαθεν 
άπό δοκίμους συγγράφεις. 2. Παραλλαγάς είσαχθεί- 
σας διά τού λαού καί έπικρατησάσας άκολούθως καί 
είς τόν γραπτόν λόγον. 3. Παραλλαγάς προελθούσας 
έξ απλής άμαθείας καί επομένως άπαραδέκτους.

Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα καθ’ δ διεπλάσ- 
σετο ή Περσική φιλολογία, ηύξανε καί άνεπτύσσετο 
καί ή πολιτική ισχύς τών Τουρκικών φυλών ών αί μέν 
άνέκαθεν καί άπό χρόνων τούς οποίους δύσκολον είναι 
νά δρίσγι τις διητώντο έν ταϊς χώραις τών Περσών 
άναμεμιγμέναι μετά τών Ερανικών στοιχείων τού 
πληθυσμού, άλλαι δέ πάλιν έπήρχοντο όλονέν είτε 
ειρηνικός, είτε βιαίως.

Έντός ολίγου ούχί μόνον ή Περσία άλλ’όλος δ 
πυρρήν τού έν Βαγδάτη ’Αραβικού κράτους εύρέθη 
πράγματι είς τάς χειρας τών Τούρκων καί τέλος τό 
νέον τούτο πολιτικόν καί στρατιωτικόν στοιχεϊον έ
λαβε τήν επίσημον αύτού σύμ,πηξιν καί άνάπτυξιν 
έν τή συστάσει τού μεγάλου ’Οθωμανικού κράτους. 
Άλλ’ έν ταύτω ήτο φυσικόν ή χρονολογικώς προγε
νέστερα άνάπτυξις τής Περσικής φιλολογίας νά έπι- 
δράση άναλόγως είς τόν σχηματισμόν τής Όθωμ,α- 
νικής φιλολογίας καί γλώσσης, έξ ού συμβαίνει δτι 
ώς πρός τά έκ τής Αραβικής δάνεια, οί Όθωμ,ανοί 
οίτινες πριν ή καλλιεργήσωσι τό πάτριον αύτών ι
δίωμα έγραφον τήν Περσικήν -καί έξεπαιδεύοντο έν 
αύτή, μετήνεγκον καί έν τή ’Οθωμανική, δτε ήρχισεν 
αύτη νά γίνηται γραπτή γλώσσα, πλείστας δσας 
έςεις τών Περσών ώς πρός τήν χρήσιν τών Αραβι
κών λέξεων.—Ύστερώτερον δτε ή ’Οθωμανική γλώσ
σα εμορφωθη ύπό συγγραφέων δοκίμων ’Οθωμανών ή 
εργασία τούτων ώς πρός τό έν λόγω άντικείμενον 

περιωρίσθη είς τήν έκκαθάρισιν καί άπλοποίησιν τού 
έν τή Περσική Άραβισμού δστις έν τή ’Οθωμανική 
είναι πολύ πλέον περιωρισμένος, άλλά στηρίζεται 
πάντοτε έπί τού Περσικού συστήματος, έν ταύτω δέ 
διά τής φοράς τού χρόνου καί τών περιστάσεων συνέ 
βη νά είσαχθώσι και παρά τών ’Οθωμανών αύτών άπ* 
εύθείας παραλλαγαί τινες έκ τών τριών ειδών τά ό
ποια ύπεδείξαμεν έν τή Περσική· άφ’ δτου όέ τό ’Ο
θωμανικόν κράτος εύρέθη έπί κεφαλής τού Ανατολι
κού πολιτισμού πολλαί Άραβικαι λέξεις είς τάς ό
ποιας ή έπιστημονική καί διοικητική ’Οθωμανική 
φιλολογία εδωκεν ιδιαιτέρας έννοιας, έγιναν παραδε- 
κταί καί παρά, τοϊς Άραψι καί παρά τοϊς Πέρσαις 
συμφώνως πρός τόν ’Οθωμανικόν νεολογισμόν.

Παράδειγμα παρόμοιας τίνος περιστροφής ετυμο
λογικής εύρ(σχου.εν είς μικροτέρας διαστάσεις έν τή 
Γαλλική γλώσση ώς πρός τάς Έλληνικάς λέζεις. 
Τούτων πλείστας δσας παρέλαβεν ή Γαλλική διά τής 
Λατινικής ώς Λατινικάς, άλλας παρέλαβεν άπ’ εύ
θείας έκ τής Ελληνικής διά τών συγγραφέων, πολλάς 
δέ ή κοινή λαλιά λαβούσα άπ’ εύθείας παρέφθειρεν είς 
βαθμόν ώστε ή έτυμολογία αύτών νά καταστή άμφί- 
βολος. Τήν σήμερον δέ πρός θεραπείαν έπιστημονι- 
κών άναγκών ή Γαλλική σχηματίζει νέας Έλληνικάς 
λέξεις αίτινες μολονότι δέν είνε πάντοτε όρθώς σχη- 
ματισμέναι προσλαμβάνονται είς τά ήμέτερα έπιστη- 
μονικά συγγράμματα λογιζόμεναι Έλληνικαί.

Επομένως πρός ύποτύπωσιν τών διαφόρων βαθ 
μίδων τάς όποιας κατέχουσιν έν τή ’Οθωμανική αί 
Άραβικαι λέξεις δυνάμεθα νά είπωμεν δτι αύτη πε
ριέχει Άραβικάς λέξεις:

1 συμφώνους πρός τήν έν τή κλασική Αραβική 
χρήσιν αύτών.

2 συμφώνως πρός τάς διά τής Περσικής καθιερω- 
θείσας λεκτικάς ή έρμηνευτικάς παραλλαγάς.

3 καί άλλας τών όποιων αί παραλλαγαι είτε 
κατά τόν τύπον, είτε κατά τήν έννοιαν είσιν έξιδια- 
συ.έναι τοϊς Όθωμανοϊς. Τά άκόλουθα παραδείγματα 
έξηγούσι σαφέστερον τάς ιδέας ταύτας.

Ούτως άνοίγων τις τήν προστυχούσαν Περσικήν 
γραμματικήν θέλει εύρεϊ : δτι καθιερώθη έν τή Περσι
κή νά γράφηται άντί ώς άπαιτεϊ ή Άρ. γραμμα 
τική (ό ευσεβής)· άντί ^15 (ό κριτής) ^’3 (ό 
καδής)· άντί (ό γαζής) άντί (προσκυ
νητής) (ό χατζής)' άντί Jc, Uf (δ τεμενάς, 
χαιρετισμός)—άντί (ύψιστος) ‘Χρ!—αντί ^51
(άπώτατος) 1^31—κτλ.— δτι έν πλείστοις δσοις πα- 
ραμελεϊται παρά τών Περσών ό άραβιστί άπαιτούμε- 
νος άναδιπλασιαμός γράμματος, οίον (χαμαμ) 
άντί (χαμμάμ)- fά(1ου=έχθρός) άντί jap 
(άόου66). "Οτι έν πλείστοις γράφεται επίσης κατα- 
χρηστικώς ϋ άντί ® καί I άντί j—οίον αντί
ejJLo (ή προσευχή)· GL-o άντί (ή ζωή)· 
άντί ojTj (ή θρησκευτική δεκάτη)—ή άντί
οίον άντί (/^α^άο'4=δικτυωτός όρνιθόν) 
άτινα πάντα έπικρατούσιν έν τή ’Οθωμανική, ώς 
καί ή χρήσις άραβικών πληθυντικών άντί ενικών έν

τή ’Οθωμανική, οίον: jLpI ^άχίάρ=ξένοι=ξένος)— 
ώΙ^^Ι^ίχ^αΓ^άδελφοί σύντροφοι=σύντροφος)— I 
(φουκαρά, πτωχοί=πτωχός)· είναι κατ’ ούσίαν συ
νήθεια Περσική^. Σημαντικώτερον τούτων πάντων 
είναι δτι οί γραμματικοί κανόνες οί διέποντες έν τή 
’Οθωμανική τήν πλοκήν τών Άραβικών καί Περσι
κών ονομάτων καί έπιθέτων (θεωρία τού ιζαφετ) καί 
τήν μορφήν τών συνθέτων λεγομένων ρημάτων διε- 
τυπώθησαν κατά τά Περσικά ύποδείγματα. Έν τή 
Περσική φέρ’ είπεϊν α?} ευΰΛ.Ιαγχνία του παντοδυ
νάμου» δυνατόν νά έκφρασθή Περσιστί διά τών λέ
ξεων (μιχρ^σινί-ι—κιρδγκιάρ) άρα-
διστι διά τών λέξεων (μερχαμετ-ι— παρή)
Περσοαραβιστι (μιχριπανί-ι^παρή)
Άραδοπερσ^στί (μερχαμετ-ι — κιρδγ-
κιάρ). — Ή τοιαύτη διά τού συνδετικού ι πλοκή εν
τελώς Περσική καί συνέπεια τής άρχαίας Περσικής 
γλώσσης, είναι άγνωστος είς τήν Αραβικήν, εν τού- 
τοις δμως καί οί τέσσαρες ούτοι τρόποι τού λέγειν 
είσιν έντελώς παραδεδεγμένοι έν τή ’Οθωμανική ήτις 
πάλιν διατηρεί και τήν ιδιαιτέραν Τουρκικήν πλοκήν

jtu jb (παρινήν-μερχαμετί). Τό αύτό συμβαί
νει καί διά τάς σχέσεις τών Άραβικών έπιθέτων καί 
ούσιαστικών. Επίσης ώς πρός τά σύνθετα ρήματα ώς 
γνωστόν ή Περσική άνέκαθεν παρεδέχθη σχηματισμόν 
καθ’ δν προσλαμβάνουσα έκ τής Αραβικής ουσιαστι
κόν, άπαρέμφατον ή μετοχήν, προσκολλή εις τήν 
προσλαμβανομένην λέξιν βοηθητικόν ρήαα Περσικόν 
πρός άπαρτισμόν ρηματικής έννοιας· οιον : y
(Άρ. ^epxa/^r-t-Περσ. ζδρδ/Γ=φιλανθρωπίαν ποι- 
5ζν=φιλανθρωπεύεσθαι), ή (’^Ρ· ταβδιχ-\-
Περσ. λ'ερ^έΓ=έπικ.ύρωσιν ποιεϊν=επικυρούν), η
JaA μουτεχαγίρ·σουδέν= έξηπορημένον γίνεσθαι= 
άπορεϊν), καί είς τόν σχηματισμόν τούτον τών συν- 
θέντων ρημάτων ή ’Οθωμανική εδωκε την μεγιστην 
έπέκτασιν άντικαταστήσασα μόνον τά βοηθητικά Περ

ί σικά ρήματα διά τών ’Οθωμανικών (^J, 3^^ «3*-^
κτλ.)2. Άλλ’ ή τοιαύτη άπόσπασις τών Άραβ. άπα-

1 Τοιαύτα καί τά τής ’Οθωμανικής συνηθ-ίας 
(χ°^°^τδρια=δριον)· jlxJ (ασταρ' τό αστκρι 
δπερ ό Barbier θέλει Περσικόν. Τούτο δμως κάλ- 
λιστα δύναται νά θεωρηθ/ί ώς Πληθ. αντί τού ε
νικού ήσετρ=σκέπασμα, χυδ. φόδρα. "Ορ. 
Lane έν λ.) Ju-o! (εσνάφ Άρ. τάξεις. *0θ. συν
τεχνία). κτλ.

2 Ώς πρός τά βοηθητικά ταύτα Τουρκικά ρήματα 
ύπάρχει γενικός κανών δτι τά ενεργητικά Αρα
βικά άπαρέμφατα (j μασ^αρ ΠΟΙΏ d action) 
άτινα συνενούμενα μέ τό dlr! ποιεϊν, αποτελούσι 
σύνθετον οθωμανικόν ρήμα ενεργητικόν, γίνονται 
παθητικά συνενούμενα μέ τό ρήμα Jr j! ολουνμακ 
G[ov—(καθησύχασις ετέρου μετά τού dUJ 
άποτελεϊ τό σύνθετον ρήμα dtel (τεσκιν
ετμεκ^καθησυχάζειν, επομένως τό παθητικόν του 
δέον νά ή jc'j’ (τεσκιν δλουνμάκ) καθησυ- 
χάζεσθαί τινα παρ’ άλλου. Έν τούτοις καθ ολον 
τό Λεχδζε ύπάρχουσι πλεϊστα όσα χωρία δπου τά
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ρεμφάτων καί μετοχών Siv ήδύνατο νχ γίνη άνευ συν- 
ταραχής τής έν τή ’Αραβική συντάξεως, καθ’ ήν πολ- 
λαί εκ τούτων τών ρηματικών φωνών συντάσσονται 
μετά προθέσεων καί πτώσεων ιδιαιτέρων π. γ. ή 
άρ. λέξις—(προσπάθεια) συντασσομένη μέ την 
προ'θεσιν—^ε=έπί σημαίνει τό προσπαθειν νπερ τι- 
rot οίον:—i _·» (=ούτος προσπαθεί έπί 
τοΰ λαού αύτοϋ=ύπερ τοΰ λαού αύτοΰ)—μετά της 
προθέσεως—ο=6Γ, σημαίνει συχοχαντω, οίον:— 

(προσεπάθησεν έν αύτώ—τόν έσυκοφάντησεν)· 
καί πάλιν μετά τοΰ ρ^—ριεταζύ, σημαίνει άιερεθί- 
ζειχ τον ετερον χατά τον ετέρου οίον; προσ-
επάθησε μεταξύ αύτών=τούς διηρέθισε κτλ: Έν τη 
μεταφορά Si ήτις έπήλθεν έκ της ’Αραβικής εις την 
Περσικήν της λέξεως πρός σχηματισμόν τοΰ συν
θέτου ρημτος y (σά'ι χεράεν—προσπχθεϊν) η
διατήρησις καί ή ομοιόμορφος άπόδοσις τών αποχρώ
σεων τούτων δέν ήτο εύκολος, διό καί άλλα μιέν ά- 
πωλέσθησαν, άλλων αί ρηματικαί διαθέσεις μετηλ- 
λάγησαν, άλλα Si έξεφράσθησαν άλλως παρά ώς έ- 
χουσιν είς τήν ’Αραβικήν. Άλλ’ οίαδήποτε μεταβο
λή καί άν έπηλθεν ώς έκ τούτου είς τήν αρχικήν 
’Αραβικήν σύνταξιν τών είς τήν Περσικήν μετενεχθει- 
σών λέξεων τήν αύτήν μεταβολήν άνευοίσκει τις καί 
εις τήν ’Οθωμανικήν, έξού άποδεικνύεται δτι Six τχ,ς 
Περσικής μετωχετεύθη ό μέγας αριθμός τών έν τή 
γραπτή, γλώσση συνήθων Αραβικών λέξεων.

Έάν τώρα άπό τών γραμματικών γενικών θεω
ριών ελθωμεν εις τήν έφ’ έκάστης λέξεως ερευνάν έκεϊ 
μάλιστα θέλομεν έχει άπειρα παραδείγματα τής πα
ρά τοϊς οθωμανοϊς έπικρατήσεως τών ’Αραβικών 
λέξεων επί εννοίαις οίαι είδικεύθησαν καί ποοσδιωρί- 
σθησαν πρώτον παρά τοίς Πέρσαις. π. χ. Six νά πε- 
ριορισθώμεν είς λέξεις πασιγνώστους: y. .Χαίρ—Άρ. 
χα.1όν, εν τγ συνήθεια μέ έννοιαν άρνητικής άπαντή- 
σεως=ό'χι)—<_>ly(σεραπ. Άρ. ποτόν, έξιδιάσθη είς 
τήν έννοιαν οίνου)—Jjj (ζέβχ Άρ. γενσις. ΙΙερ. όθ- 
στε τό ζ^α=διάχυσις) χάζ. ’Αρ. ριερίς. Περσ. 
όθστι το .γαζί—ευχαρίστησες) jy~ (χουζούρ Άρ. 
.παροινια, ευεζία μόνον. Περσ. όθστι άνάπαυσις, τρυ
φή) Sjf- (σύρφ Άρ. τό γνωστόν, τό άρριόζον κτλ. 
Περσ. όθστι εθιριον συνήθεια) — X (α-Ιέρτ. Άρ. ό 
χόσριος. Περσ. όθστι κατάστασις) Γ yy (ριουρεχχέπ. 
Άρ. σύνθετον σνριριιχτον Περσ. όθστι είδ. ή μελάνη) 
3“* (ψόσχ. Περσ. όθστι έγκύπτειν ιδίως περί τήν 
καλλιγραφίαν) καί μυρία έτερα. Ή ’Οθωμανική συνή
θεια προβαίνει μάλιστα καί περαιτέρω καί παραδεχο 
μένη άτάκτους τινάς μετασχηματισμούς Περσικώ 
ριζών είς Αραβικούς τύπους, (δπερ παρά τοίς καθα_ 
ρεύουσι λογίζεται βαρβαρϊσμός,) λέγει παραλαβοΰσΚ

έκ τής Περσικής : dTly (νεζαχέτ, Λεπτότης) Jir£ καϊ 
(τεμχίρ καί μεμχούρ=σ^γ>αρ'ζ«λ· καί εσφραγι- 

σρενος) j-jy (ρ.χτροός=άποτετι~1ριενος, χάρτιχος 
άνθρωπος) (ρ.ουζε.)Λέ<ρ=ό εχων (ου.1ούγια=
βοστρύχους) yy (γχερριιγ'ετ=θερριότης ζέσις) κτλ.

Τοιοΰτο τό περιπεπλεγμένον θέαμα δπερ παοου- 
σικζει ή εν τή ’Οθωμανική ΰπαρξις τών Αραβικών 
λέξεων και τοΰ οποίου εύκρινή λύσιν δύναται νά πα- 
ρε'ξη μόνη ή ιστορική διερεύνησις τής Six τής Περσι
κής εις τήν ’Οθωμανικήν διοχετεύσεως τών Άοαβι- 
κών ούσιαστικών, έπιθέτων καί μορίων, έξ ών τά τε
λευταία μάλιστα ταΰτα εύρηνται παρά τοϊς Όθωμα- 
νοϊς μόνον δπως καθιερώθησαν έν τή Περσική. Ή διε- 
ρεύνησις αύτη έναπόκειται είς μελλούσας έργασίας. Α
ληθές δτι προς αποφυγήν δλων τούτων τών δυσχε- 
ρειών πολλοί άπαλείφουσιν δρους τινάς τοΰ προβλή
ματος καί πρός έξέλεγξιν τής φιλολογικής αξίας φρά- 
σεώς τίνος ’Οθωμανικής καταφεύγουσιν άμέσως είς τάς 
Άραβικάς άρχικάς πηγάς. Άλλ’ ή άπάλειψις αναγ
καίων δρων τοΰ προβλήματος Siv άποτελεϊ ορθήν λύ
σιν καί Six τοΰτο πολλαί έκ τών έπί τής τοιαύτης 
μεθόδου βασιζομένων κρίσεων συμβαίνει ένίοτε νά μή 
ήναι δίκαιοι. Ούτως εϊδομεν έν τισι φιλολογικαϊς συ- 
ζητήσεσιν ίκανώς εύρυνθείσαις διά τής δημοσιογρα
φίας προσωπον εκ τών τά πρώτιστα φερόντων έπί 
παντοιαις γνωσεσι καί ιδίως έπί Άραβομαθεία κατη
γορούμενον επι ατοπω χρήσει διαφόρων λέξεων καί 
φράσεων Αραβικών έν τή Όθωμανιστί έκτυπωθείση 
ρητορική αυτοϋ. Ή άπόδειξις τής κατηγορίας έγίνετο 
συνήθως διά τής προσαγωγής μαρτυριών έκ τοΰ αρα
βικού λεξικού. Άλλ’ εξ δσων έρρέθησαν άνωτέρω εύ
κόλως έκαστος δύναται νά συμπεράνη δτι ή τοιαύτη 
άπόδειξις δέν εΐνε πάντοτε έπαρκής. Οί αρχαιότεροι 
είχον περί τούτου μάλλον διακεκριμένην ιδέαν έφ’ 
ώ καϊ ή εξέτασις τών διά τά άνώτερα γραφεία τής 
Υ. Πύλης υποψηφίων, συνίστατο άλλοτε είς τήν ορ
θήν άνάγνωσιν καί ερμηνείαν μιας σελίδας έκ τοΰ 
Πέρσου ιστορικού Βασσάφ τού κορυφαίου τών δια- 
σκευαστών τοΰ νεο-περσικοΰ ή άραβο-περσικοΰ ύφους 
δπερ έθεωρεϊτο ώς άμεσος πηγή τοΰ έν χρήσει ’Οθω
μανικού. Άλλά καί απλή παραβολή πρός τά Περσικά 
πρωτότυπα δέν άρκεϊ πάντοτε, διότι ναι μέν αί ύπό 
τών δοκίμ.ων Περσών πεζογράφων καί ποιητών καθιε- 
ρωθεϊσαι παραλλαγαί τών ’Αραβικών λέξεών είσι πα- 
ραδεκταί παρά τοίς ’Οθωμανοϊς, άκόμη καϊ δταν γρά- 
φωσι με τήν άπαίτησιν ύπερτάτης περί τήν γλώσσαν 
λεπτότητος, άλλ’ άφ’ ετέρου καί οί ’Οθωμανοί καθιέ
ρωσαν παραλλαγάς ιδίας τών όποιων τινές είσεχώ- 
ρησαν καϊ είς τό μάλλον καθαρεύον ύφος. — Ταύτας 
δεν είναι έργον ήμέτερον νάύποδείξωμεν καταλεπτώς, 
άπλώς δέ μόνον ύπαινιττόμενοι ή σκιαγραφούντες 
αύτάς προσθέτομεν ολίγα τινά. Έπί τούτφ δέ διαιροΰ- 
μεν αύτάς είς δύο κατηγορίας ών ή μέν ποώτη περι
λαμβάνει παραλλαγάς έννοιας καί χρήσεως Αραβικών 
λεξεων ιδιαζούσας τοϊς ’Οθωμανοϊς άνευ ούδεμ,ιάς 
γραμματικής παραφθοράς, ή δέ δευτέρα παραλλαγάς 
ύΛιχας, ήτοι παραφθοράς γραμμάτων συνεπαγομένας 
εν γενει καί μεταβολήν ή είδίκευσιν έννοιας.

Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνάγονται αί διαστρο- 
φαί έννοίας, συντάξεως, διαθέσεως άς υφίστανται 
πολλά τών παρ’ Άραψιν άπαρεμφατικών ονομάτων 
τών συντελούντων είς τήν μόρφωσιν τών παρ’ 'Οθω
μανοϊς πολυπληθών συνθέτων ρημάτων. Τούτων τήν 
άρχήν ύπεδείξαμεν άνωτέρω έν τή Περσική.—’ίδιάζου- 
σα δαως τοϊς ’Οθωμανοϊς είναι ή παραλλαγή δι’ ής 
άπαρεμφατικά ονόματα μετατρέπονται είς αυτό
χρημα μετοχάς. Ούτω λέγουσιν εν γένει οί Οθωμανοί 

(τεριρίαρι^ η τεχριι·έ ο.Ιριάχ = τελείωσιν 
γίνεσθαι ώσανεί έλεγον y ταριρι, η ρονχερ.-
ριέΛ ο7μάα=γίνεσθαι τέλειον, συμπληροΰσθαι.)—Έ
νίοτε μάλιστα ή γλώσσα είσέτι άμφιρρέπει, οτέ μεν 
μεταχειριζομένη τήν μετοχήν ότέ δέ τό ονοματικού 
άπαρέμφατον. Ούτως τό ^εχόΐ,έ γράφει as.sI

τοιαύτα ένεργητικά απαρέμφατα συμπλέκονται 
μετά τοΰ ρήματος jljl (b-Ιράκ.) π. χ.

J-όΙ Jilt! (τεσχίν ό.ΐριάχ, ιγρρά.Ι ό.Ιριάχ). 
Ιό τοιοΰτον λογιστέον νεωτερισμόν ιδιάζοντα είς 
τό Λεχόζε, άγνωστον παρά τοϊς άρχαιοτέροις καί 
τον οποίον ουδεις εκ τών νεωτέρων δοκίμ.ων συγ
γραφέων ήσπά.σθη.—

eill (τά χρήματα αύτού άπώ.Ιειαν ποιεί = χάνει 
τούς παράδες του) έν ταύτώ δμως καί dill 
ίεαυτόν άπο^ω-Ιότα ποιεϊν=χάνω έμαυτόν = τά χά
νω) καί πάλιν <5·*ή>1 •-7··β· (εις τό πλήθος
άπώ.Ιεια έγένετο—χάθηκε μέσα ς’ τό πλήθος)· η αυ
τή σύγχυσις επικρατεί καί διά τήν λέξιν (ζαί, 
μετοχή ό ά.πο.7ω-?ως) ήτις άπεοκοράκισε πανταχού 
τό άπαρεμφατικόν όνομα (ζάϊ) άχρηστον εν γέ- 
νει άποβάν.— Έπίσης είς τήν κατηγορίαν ταύτην 
άνάγονται διάφορα άκ.λιτα μέρη τοΰ λογου. Ίαΰτα 
έν γένει προσελήφθησαν διά τής Περσικής, αλλ’ υπκρ- 
χουσι καί τινα άτινα μάτην ήθελε' τις άναζητήσει 
παρά τοϊς Άραψι καί τοϊς Πέρσαις οίον ^'α<ρι— 
μετά τοΰτο, πλέον) — cAc, (γαγιέτ Άρ. άκρότης 
Όθωμ. έ·πίρρτι[ΐχ=χαθ' ύπερδο.Ιην^— ·*ί (av γέδιν 
=έκ χειρός, έν τή φράσει pjf· Δσλ}=όιά τον— 
διά χειρός τον όεϊνος = διά τοϋ δεϊνος) — dlic- 
(γάσπ-αν-χε. κυρ. άρπαγμα άπό σού, έν τή φράσει 
jll jxJI dbi άρπαγμα άπό σού λαμβάνειν τι
άπό τήν χεΐρα άλλου=βιαίως άφαιρείν.) — 
αζ·ζελ?’ατζαΐΛ=παράδοξον, πλοκή άληθώς παράδο
ξος δύο Αραβικών λέξεων, κατά τρόπον όστις ούτε 
’Αραβικός ούτε Περσικός δύναται νά λογισθή καίτοι 
εχων τήν άπαίτησιν νά είναι Αραβικός.) κτλ: ’ΐδου 
καί παραδείγματά τινα ούσιαστικών Αραβικών άπα- 
ραλλάκτως παραληφθέντων έν τή ’Οθωμανική αλύ.’ 
έπί έννοίαις πάντνι ίδιαζούσαις; (tA’ri?’t«f’ ϊε" 
ρων.)—Χ·Ι (ιμ7ιά, γραφή, ορθογραφία)—[πεχρη 
μέθυσος)— a~J (τερπιγιε — καρύκευμα, σά.λτζα,) — 

(τεβεχχε-1ή=ρ.χτχίως')— (χαβαάις= ει- 
ύ'ήσεις)—Ο Li χιγιανέτ είς έπιθετικήν έννοιαν αντί 
ούσιαστικής==άνθρωπος κακορροίζικος, τοιαύτα καί 
τά Ojb- χαριαρέτ—έργχτιχός άνθρωπος, eJi νιχπέτ 
άνθρωπος άπαίσιος, ουγουρσούζης. Πρβ. τά ήμέτερα 
όλεθρός άνήρ καί τά παρόμοια) ήΐΛ χα.Ιά (Όθωμα- 
νιστί ή πρός πατρος θεία, Άραβιστί -ή πρός μητρός 
μόνον).α31Λ (σαζα=χωρατόν) (^>άσ.?=κατηγορία)
J.I5 (Λ·απάέ=δυνατόν, πιθανόν) Jjli (χαί'.έ=συναινών.)

Ή δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει τάς Άραβικάς 
λέξεις αϊτινες μεταβαίνουσαι εις τήν ’Οθωμανικήν ύ- 
πέστησαν ύλικάς παραφθοράς, καί αϊτινες είρήσθω έν 
παοόδφ είσίν έν γένει άπόβλητοι τοΰ καθαρεύοντος 
’Οθωμανικού γραπτού λόγου καίτοι άλλως λίαν εύ

χρηστοι. Τούτων πολλαί είσιν άπλώς άποτέλεσμα 
τής προφοράς. Οί Άραβες έχουσι γράμμα τι δπερ 
παρ’ αύτοίς λογίζεται σύμφωνον, καί τό όποιον άδυ- 
νατεΐ νά έκφωνήση πάς λάρυγξ μή καθαρώς Αραβι
κός. Τό γράμμα τούτο είναι τό αϊν δπερ γράφουσιν οί 
’Οθωμανοί ούδόλως δμως προφέρουσιν άντικαθιστών- 
τες ή δι’ απλού φωνήεντος ή δι’ άλλων συμφώνων 
π. χ· LI άντι Up ('άριπα—ό άμπάς)· jL· άντι 
(oat ό πεζοδρόμος)· jlksl άντι jllitl (αχτάρ ό μυρο- 
πώλης)· j'Xjl· άντι (ριαπ.Ιάχ είδ. κοχλιαρίου)· 
α-λΙΧ» άντι jjA* (ρεονσαριπά κηρωτόν παννί).—Έν 
γένει τά διπλά σύμφωνα τά τόσον κοινά τοίς Άραψιν 
είσιν άγνωστα είς τήν Όθ. επομένως οί Όθ. λέγου- 
σι ζΓ«μίζ=καθαρός άντι ν-μ" τεριιίζ=τερι^ ι'ζ Άρ. 
διακρίνειν)· ('ριίΧε'γγ άντι dis: ραχάχχ=\^ίχ
λίθος).—Είς τήν Όθωμ,ανικήν έπικρατεϊ ό κανών 
τής άομονίας τών φωνηέντων. Ό κανών ούτος περί 
ου κατωτέρω έρούμ.εν συνίσταται εν τούτω δτι εν μια 
καί τή αύτή λέξει εύρηνται ώς φωνήεντα α ον ι 
(βαθύ) ο, ή ε ι eu U (Γαλλ.) χωρίς νά δύνανται νά 
συνυπάρξωσιν φωνήεντα άνήκοντα είς τάς δύο ταύτας 
κλάσεις, οίον ε καί a, α καί ε, ι καί α καί ι κτλ. 
Καί έν πλείσταις μέν Άραβικαϊς λέξεσιν ή δύνα- 
μις τής έτυμολογίας συγκρατεί τήν Αραβικήν προ
φοράν, πολλαχού δμως ή συνήθεια ύπερισχύει τής 
έτυμολογίας. Επομένως στοιχών τή πατρίω προφο
ρά ό λαός λέγει ^1 (εόζέ άντι χατί^)· (χα- 
ριούρ=ζόΐ).ν άντι χαριίρ)· (σοχάχ=3ρόρ.ος άντι 
ζιχαχέτ)· ·_.!>. (δζ«.7«.π προβατέμπορος ή προβατο- 
δεκατιςής άντι δζε.έ.έάπ) (χιρσ'^κλέ-κτΎ,ς άντι
χαϊρσι(=ό έξ ού ούδέν καλόν, κακός άνθρωπος, μο
λονότι καί ό τύπος ούτος είσήχθη ύστερώτερον έν τή 
γλώσσγ καί διετηρήθη έπί τή τελευταία ταύτη έννοια) 
jl-t (αγιάρ = τύπος, άχριβ'ες πρότυπον άντι ιγιαρ) 
JLp- (αγ·.άλ=·ή σύζυγός άντι ιγιάλ=οί θεράποντες, ή 
θεραπεία) Οΐώΰ (καλαφάτ=καλ»φάτισμα άντι χι.Ια- 
φέτ·) (κερπεδέν=λαβίς άντι χε^πετάν=τχ δύο 
σκυλάκια) (μαχμούζ πτερνιστήρ άντι ριιχριάΐ,)

(χείπε=-δισάκκιον άντι χακιπέ), yi (τασαρ-
^αριάχ=σγ_ε8ιχζω, ετοιμάζω άντι τεσαββονρ.έαρτάχ') 
καί πλεΐστα άλλα τοιαύτα. — Έν άλλοις ύπάρχει 
άπλή μετατροπή συμφώνων είς έτερα συγγενή κατά 
τήν Τουοκικήν προφοράν, οίον (σεπέτ=κάλαθος 
σεπέτι άντι σέφετ.) (τκπια—κανονοστοιχια, πρό
χωμα άντι ΑίΛ«ΐ=τοποθέτησις στρατεύματος.) JjlL 
δαβούλ=τύμπανον άντι ταπλ.) Jly (καββάφ = ύ- 

ποδηματοποιός, άντι χαφφάφ') (λαγάπ=επίθε- 
τον, άντι λακάπ) (ναμ.ούζ-=σφιγμός άντι νάπζ.) 
κτλ. 'Υπάρχουσι τέλος διαφοραί προφοράς αϊτινες δέν 
ύπαγονται είς ούδεμίαν τών άνωτέρω κατηγοριών ■ 
οίον (<ΐζασουη=κατάσκοπος άντι όζασονς) ijlj 
(χάφ=τό ράφι θυρίς κτλ. άντι ρεφ) υιΑϊ {χι.Γΐ(ρ= 
θήκη άντι γιλάφ) y (λεπέϊ=όρίσατε·, τί λέγετε; άντι 
ιί1.ύ=λ.εππέϊκε. Άρ. πάρειμ,ι δπως προσενέγκω σοι 
θεραπείαν.) κτλ.

Ταΰτα έν μεγίστη συντομ,ία λόγου καί παραδειγ
μάτων τά διάφορα ζητήματα άτινα προβάλλει εις 
μέσον τό Τοΰτο βεβαίως ούδόλως έξήντλησε
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πάσας τάς φάσεις ύφ’ ας δύναται νά θεωρηθή ή εισα
γωγή τών ’Αραβικών λέξεων έν τή ’Οθωμανική, άλλ’ 
εχει την άξίαν οτι προήξε σπουδαίως την ζωτικω- 
τάτην ταύτην διά την ’Οθωμανικήν γλώσσαν ε
ρευνάν την οποίαν δλα σχεδόν τά μέχρι της ώοας 
έκπονηθέντα λεξικά καί γραμματικά βιβλία παρέρ
χονται σχεδόν έν σιγή. "Ηδη δέ προς έπισφράγισιν 
της περί τώι/ έν αύτώ ’Αραβικών λέξεων έοεύνης 
δέν ύπολείπεται ήμΐν είμή νά έπιστησωμεν την προ
σοχήν έπί τινων ένδιαφερουσών άραβο-όθωμ,ανικών 
έτυμολογιών.

(Έπεται συνέχεια).
Αλ. Καραθεοδωρή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1882.1

’Αποστολή ερευνητών είς Μαλάκκαν καί τάς 
Φιλιππίνας νήσους.

Ό κ. Άλφρέδος Marche, πεμφθείς είς τάς Φι- 
λιππίνας νήσους καί είς τήν χερσόνησόν Μαλάκκαν, 
έκόμισεν ένταϋθα πάμπλειστα πράγματα, άτινα, έν 
χειμώνι του 1 882, κομψός συνηρμολογήθησαν έν 
τή Γεωγραφική 'Εταιρία τώκ Παρισίων. Έν σπη- 
λαίοις τάφων δ κ. Μάρς σπουδαία καί πολλά άνεκά- 
λυψεν. Οι ύπ’ αύτού άνασκαφέντες τάφοι, μετά πολ
λούς μόχθους καί αληθείς κινδύνους, παρέσχον αύτώ 
πολύτιμα πράγματα αρχαιολογικά, φωτίζοντα. τήν 
πρό τής ισπανικής κατακτήσεως ιστορίαν τών ώκεα- 
νείων νήσων.

Ό κ. Μάρς έκόμισε συλλογήν κεράμων, ήτοι του- 
βλία, πινάκια, μεγάλα αγγεία, μικρά αγγεία, πάντα 
δύο καί είκοσι, ών τά πρώτα είνε πολύτιμα. Οί 
Σϊναι, οί Μαλαίσιοι καί οί ’Ιάπωνες αντιποιούνται 
τούτων, αντί πολλού χρυσίου. Ή άρχή πασών τών 
κεράμων τούτων είνε ιαπωνική.

Άλλά ταύταις προςθετέον καί συλλογήν όπλων, 
κοσμημάτων, κογχυλίων. Τούτων τών κογχυλίων 
πολλά εΐνε άγνωστων ειδών. Προς τούτοις καταλέ
γονται καί 2000 ζώα μαστοφόρα, πτηνά, ερπετά 
κτλ., καί όρνιθολογική τις συλλογή, σύγχρονος, σπου
δαιότατη. Τί άποστολή αύτη τοιαύτα έσχεν εύάοεστα 
έπακολουθήματα.

8.
Καρόλου ΒεΤν&ρ περιήγησής έν ταϊς δχΟαις 

τών ’Αμαζόνων.

Ό έν Γουακυίλη τής Γαλλίας ύποπρόξενος κ. Κά
ρολος Βεϊνερ έξέθηκε τή 19 ’Οκτωβρίου τού 1882 
πρός τήν Γεωγραφική εταιρείαν τών ΙΙαρισίων τά 
τής έν ταϊς όχθαις τών ’Αμαζόνων καί τών μετά 
τού ποταμού τού συμβαλλόντων περιηγήσεως αύτού.

Άπελθών έκ Κουίτου άρίκετο, διά Χοίνη; είς τόν 
Ειρηνικόν Ωκεανόν, ένθα εύρεν εύπορον οδόν, δι’ ής 
άπό τής άκτής έν τρισίν ήμέραις, έφ’ ήμιόνου άφι- 

1 Msraypxac; Δ. Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ.

•χνεϊταί τις είς τού ’Ισημερινού τήν πρωτεύουσαν, έν ώ 
διά τής συνήθους καί τετριμμένης άφικνούνται έν 
πεντεκαίδεκα.

Σχεδιογραφήσας τήν τό Κουίτον άπό Ρίου Νάπου 
χωρίζουσαν οδόν, κατήλθε τόν ποταμόν, άρίκετο είς 
Αμαζόνας καί Πάρκν, ένθα δ αύτοκράτωρ τής Βρα
ζιλίας εδωκεν αύτώ άτμοκίνητον άκατον. Ό κ. Βεϊ
νερ ανέπλευσε πάλιν τούς ’Αμαζόνας, μέχρι χιλίων 
λευγών από τής έκβολής, ήρεύνησε πεντακόσια χι
λιόμετρα τής Μορόνης, 1650 τού Τίγρεως, 350 τού 
Χαμβίρα, 600 τού Σαμορία καί άνέβη είς τόν Χουαλ- 
λογαν και τούς αυτό συμβάλλοντας. Έν τέλει άπο- 
bαινεί τής ακάτου, διαβαίνει τήν Περουίκν καί έπα- 
νχμπτει εις Γουακυίλην, διά τών πόλεων Παοαπότου, 
Μογιοβάμβας, Χαχαπόγιας καί Τρυξίλλης.

Εν τή εν μέσω τού μεγίστου έκείνου ποταμού καί 
τών υπ αυτού όιαβρεχομένων γαιών θαυμασία ταύ
τη περιηγήσει, δ κ. Βεϊνερ κατεϊδε τόν τών κοιλάδων 
έκείνων μυθώδη πλούτον καί τήν ευχερή αύτού έκ- 
μ,ετάλλευσιν. Σχεδόν πανταχόθεν τού ποταμίου δρό
μου δύναται νά εξαχθή πλούτος καί ωφέλεια. Εύπο
ροι και σύντομ.οι οδοί δύνανται να συνάψωσι τούς 
ποταμούς έκείνους μετά τών τόπων τής έκμεταλλεύ- 
σεως. Οί παρόχθιοι λαοί αντί εύρωπαϊκών προϊόντων 
δύνανται ν’άνταλλάξωσι τόν εαυτών πλούτον. Ό κ. 
Βεϊνερ καταδεικνύει τάς τών αύτόθι έγκαταστάντων 
αγγλων εμπόρων προόδους καί τήν μ,εγίστην καί νο
μοταγή αυτών δύναμιν. Οί λαοί έκεϊνοι γηθοσυνοι 
ύποδέχονται τά ύπό γαλλικόν όνομα αγγλικά, γερμα
νικά καί ελβετικά προϊόντα.

Άλλ’ είςέτι είνε έλεύθερα τό τε μέσον καί τά άνω 
τού ποταμού τών Αμαζόνων. Ό κ. Βεϊνερ έπιθυμεϊ 
τήν ίδρυσιν έμπορικών εταιριών, έχουσών κατάστηθα 
εν Πάρα. Αί έταιρίαι αύται θά διαλάμψωσι κατά τόν 
ΧΑνω ποταμόν καί τούς αύτώ συμβάλλοντας, δι’ ά- 
τμηλάτων λέμβων, άληθών πλωτών φρουρίων.

Ό τρόπος ούτος είνε πρακτικότατος, διότι τά κε
φάλαια ούδαμώς ριψοκινδυνούσι. Τάς προτάσεις ταύ
τας τού κ. Βεϊνερ ίσως ήδη ή Γαλλία εχει πρό 
οφθαλμών.

9«

Περιήγησις έν τή Έλάσσονι *Ασίγ.

Τώ 1 882 έδημοσιεύθη ή έκθεσις τού κ. Φ. Αουσ. 
σάν, διδάκτωρος, περιηγησαμένου, άναλώμασι τής 
αυστριακής αύτοκρατορικής κυβεονήσεως, τήν Έλάσ- 
σονα Ασίαν, χάριν έπιστημονικόν έρευνών.

Κατά πρώτον έπεσκέψατο τήν Χίον, τήν Κώ, ά- 
κρωτήριά τινα, τήν Ρόδον καί Μάκρην. Έπειτα είς- 
ήλθεν είς τήν Αυκίαν, μέχρι πέρα τής Κάχ, διά τών 
κοιλάδων τού Ξάνθου καί Δεμβρατουχάη. Ή περιή- 
γησις επερατώθη έν τή είςέτι άνερευνήτω *Ανο> Κα- 
ρία, τώ έκ Μάκρης άναχωρούντι, καί έν Ούσσουμλί 
καί τή στενοπόρω Έσκερεβογδάγ.

Έν Αυκία συνέλεξε πάμπολλα σπάνια καί άξια λό
γου ορυκτά. ΤΙ χώρα Σαρέλ, δμοία σχεδόν ταϊς έν ’Ι
ταλία χώραις niiocenes, έχει περί τά 4 0 είδη κογ- 
χυλιωδών μαλακίων. Δύο σπάν.α είδη, ΆόεΜνη ή 

Jipiraia καί Κνβιρντικη ή ελώδης, άνευρέθησαν έν τή 
κοιλάδι τού Ξάνθου.

Ό αύστριακός περιηγητής έκόμισε μέγα πλήθος 
γεωλογικών δειγμάτων, έν οίς ύπάρχουσι χρωμιούχα 
ορυκτά, έκατοστύας τινάς φυτών ακρωρείων καί ύπω- 
ρειών, χίλια περίπου έντομα, συλλογήν κρανίων πάν
των τών οίζ,ωβίων τής Αυκίας ζώων καί πλεϊστα ε
θνογραφικά πράγματα, έν οίς καί ύφαντήριον, οίον τό 
ύπό τού Όμήρου άναφερόμενον, άλλ’ έτι μάλλον αρ- 
χαϊον καί πρωτότυπον, διότι τό έργον τής κερκϊδος 
έν τώ ύφαντηρίω τούτω ποιεί ή χείρ.

, 10.

*11 έν Ίαύα κοιλας τού θανάτου.

Πολλάκις λόγος έγένετο περί τής έν τή νήσω Ταύκ 
ΚοιΛάδος τον Σακάτου. Αέρια πνιγηρά άδιαλείπτως 
διαφορούνται έκ τής κοιλάδας ταύτης κειμένης έν 
γαίαις ήφαιστενογενέσι. Ή έν Καλλιφορνία έφημερίς 
La Cronica de los Angeles λέγει τά εξής περί τής 
κοιλάδος ταύτης.

«Πρός τήν κοιλάδα ταύτην, Γρε6οονπα(; y.'Tkw- 
μένην, έγγίσαντες, έκυριεύθημεν ύπό σφοδρκς ναυτίας 
καί τινας σκοτοδινιάσεως, αισθανόμενοι άμα καί πνι- 
γηράς οσμής. ’Ενόσω προεχωρούμεν^ άπηλλασσόμεθα 
τούτων τών προσβολών καί έν άνέσει ήρευνήσαμεν τά 
πρό ήμών άνελιχθέντα.

«ΤΙ άπαισία έκείνη κοιλάς έχει περιφέρειαν ενός 
περίπου μιλίου. Αίνε ωοειδής καί έχει βάθος 30 — 39 
ποδών. Ό πυθμήν εΐνε εντελώς επίπεδος, ξηρός, ά- 
χλοος καί πλήρης σκελετών άνθρ<όπων, τίγρεων, κά
πρων, πτηνών, έλάφων καί λοιπών, έν μέσω παμμε- 
γίστων πετρών. Ούτε άτμός, ούτε σχισμή τις φαίνε
ται έν πάση τή έπιφανεία τού έδάφους έκείνου, δπερ 
είνε ώς πέτρα σκληρόν καί συμπαγές. Οί περί τήν έ
ρημον κοιλάδα άπόκρημνοι λόφοι καλύπτονται, άπό 
κορυφής μέχρι βάσεως, ύπό σθεναρωτά^ων δένδρων 
καί δενδρυφίων.

«Κατήλθομεν διά τού πρανούς ενός τών λόφων 
έκείνων, στηριζόμενοι έπί ράβδων bambou, μέχρι 
1 8 ποδών άπέχοντες τού πυθμένος. Έκεϊθεν έξαπε- 
στείλαμεν κύνα μέχρι τού βάθους. Έν πέντε σχεδόν 
δευτερολέπτοις, έπεσεν άκίνητος, άναπνεύσας έτι επί 
οκτωκαίόεκα λεπτά. *Ορνις τις άντέστη έν καί ήμισυ 
μόνον λεπρόν καί άπώλετο πριν είς τό βάθος νά φθά- 
ση. "Ετερος ήμών κύων άπέθανεν έν τή κοιλάόι μετά 
δέκα λεπτά. Πρό ήμών ε’ίχομεν σκελετόν άνθρωπου. 
Τά οστά νίνονται έν έκείνω τώ τόπω ώς μάρμαρον 
λευκά, νομίζεις ό’ οτι, τά έκ τού ανθρωπίνου γένους 
είνε κακούργων τινών καί άλιτηρίων, οΐτινες διωκό
μενοι έκ τών ώκημένων χωρών, κατέφυγον είς τήν 
κοιλάδα, ής ήγνόουν τήν όλεθρίαν ατμοσφαιρικήν 
ιδιότητα.

«Τά πέριξ όρη είνε ήφαιστειογενή καί ήφαιστειώδη, 
άλ>? ούδ’ οσμή θείου, ούδέ σημεϊόν τι έκρήξεως έν αύ- 
τοϊς παρατηρεϊται».

11.

Γάλλων άποατολή εϊς τό άκρωτήριον Horn.

Έπειδή ή Γαλλία δέν άποστέλλει, ώς άλλα τινά 
έθνη, έπιστήμονας είς τάς χώρας τού άρκτικού πό
λου, διά τούτο δέν ήθέλησε καί νά μή μετάσχη τής 
άπό πολλού χρόνου γινόμενης κινήσεως πρός επιστη
μονικήν έρευναν τών παγετωδών χωρών. "Οθεν συνε- 
κοοτήθη έπιστημονική τις έκδρομή τή φροντίδι τού 
έπί τών ναυτικών ύπουργού, ινα ίδρυθή σταθμός είς 
τήν νοτίαν έσχατιάν τής νοτίας ’Αμερικής, παρά 
τούς παγετούς τού άνταρκτικού πόλου. Ό ύπουργός 
ήτήσατο παρά τής άκαδημείας τών έπιστημών οδη
γίας χάριν τών μελλόντων παρατηρητών, ίνα ώς οίον 
τε όρισθώσιν αί ύπ’ αύτών γενησόμεναι ποικίλαι με
λέτα·.. Οί συντάξαντες τάς οδηγίας έδωκαν αύτάς 
τή Άκαδημεία.

Καί πρώτον μέν έγραψαν αύτάς οί κ-όριοι Μίλνος 
Έδουάοδος καί ό υίός αύτού Άλφόνσος Μίλνος Έ- 
δουάρδος, μετά οδηγιών ιδιαιτέρων, χάριν τών κυ
ρίων Ύάδη καί Χάν, διδακτόρων καί περιηγητών, 
προθύμως άναλαβόντων τήν έζέτασιν τών εις τάς 
φυσικός έπιστήμας άναφερομένων. Τούτους θά βοηθή 
ό παρασκευαστής κύριος Συβινά, κατατάσσων τάς 
συλλογάς.

’Έπειτα έρχεται ή έκθεσις τού κυρίου Αευή πραγ- 
ματευομένη περί τών δυνατών αστρονομικών μελε
τών έν τώ νοτίω πόλω. Αί μελέται αύται διήρηνται 
ώδέ πως. t

1) Τυχαϊαι παρατηρήσεις.
2) Κανονικαί παρατηρήσεις.
Έν τούτοις περιλαμβάνεται καί ή παρατήρησις 

τής πρό τού Τίλιου διαβάσεως τής Αφροδίτης.
ΤΙ γεωγραφική θέσις τού ακρωτηρίου Χόρν είνε 

σπουδαιότατη πρός παρατήρησιν ^ταύτης τής διαβά
σεως. Ό καθορισμός τής ώρας, τού μήκους καί τού 
πλάτους είνε άναγκαϊος καί άπαραίτητος κατά ταύ
την τήν έκθεσιν.

Ό κύριος Αευή άναφέρει έπίσης δτι έν τώ νοτίω 
ούρανώ ύπάρχουσιν άκτινοβόΛα σημεία^ δεικνύντα το 
κέντρον μικρας ούρανίας χώρας, έξ ής περιοδικός κατ’ 
έτος, φαίνονται διαχεόμενα είς τόν ούράνιον θόλον 
μετεώρων σμήνη.

Τά έν τοις διαφόροις άστερισμοϊς τού νοτίου ου
ρανού φαινόμενα άκτινοβόλα σημεία εινε σχεδόν εξ 
ή έπτά τόν άριθμόν. Άλλά περί τής έν ταϊς διαφό- 
ροις έκείναι; χώραις θέσεως αύτών έλλιπεϊς ύπάρχουσι 
πληροφορίαι.

ΤΙ εοευνα λοιπόν τού φαινομένου τούτου τών νο
τίων χωρών έχει μέγιστον τό έπιστημονικόν διάφο
ρον, καί μάλιστα έξ ού χρόνου έγνώσθη δτι 
τινά διαττόντων άστέρων καί τινες κομήται 
ται πεοί τόν ήλιον έπί μιας καί τής αυτής 
βολής.

Έν ώ χρόνω έν τε Εύρώπη καί εν τή βορειω 
ρική μελετώνται ένδελεχώς σ 
στέρων, 
σοαιρίω. 1 ί ι ·

σμηνη 
κινούν-
παοα- ι

> Ά με
τά τών διαττόντων. ά- 

ούδέν όμοιον έργον γίνεται έν τώ νοτίω ήμι 
Αί έν τούτω κρα γεντσόμεναι μελέται θά
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πορισωσιν νέας καί πολυτίμους περί τών ούρανίων 
εκείνων σωμάτων ειδήσεις· διότι *'/ρ· του νυν αίνι- 
γματώόης ήτο ή άρχή, σύστασις καί κίνησις τών 
σωμάτων τούτων.

Τή περί τών διαττόντων μελέτη φύ<ει συνήπται 
και η περί κομητών ερευνά, διότι πιθανώς οί διατ- 
το ντες είνε ούδέν άλλο, ή κομητών συντρίμματα, ως 
τεκμαιρομ,εθα έτι εκ τής συμ.πτώσεως τής τών ούρζ- 
νίων τούτων σωμάτων έμφανίσεως μετά τών πτώ
σεων μετεώρων.

Οδηγιαι εόόθησχν καί ύπό του κ. Blanchard τοϊς 
φυσιοόίφαις, οίτινες συνακολουθούσι, ίνα έρευνήσωσι 
τα τών ίδιαζοντων τή Γή τού πυρός καί ταϊς πέοιξ 
νήσοις ζώων.

Ετεραι οδηγιαι συνετέθησαν ύπο τού κ Dlichar-
X*Ptv ερευνηθησομ,ένης χλωρίδος, καί ύπό 

τών κυρίων Δωβρε και Κλοαζώ χάριν τής γεωλογίας, 
και υπό τού κυρίου Άγγατου, χάριν τής μετεωρο
λογίας.

12
Φωτογραφικά έν *Αλπίσι περιηγήσεις.

Ο κύριος Δ;υμάς προςήγαγε τή παρισιανή Άκα- 
δημεία τών επιστημών σπουδαϊον καί μέγα έργον 

τού κυρίου Κιβιαλη, επιγραφομενον Φωτογραφικά), εν 
ΑΑπεα περιηγήσεις και έχον έπισυνημμένους ωραίους 

ανεκδότους άτλαντας.
Ό κύριος Κιβιάλης έπ: είκοσιν έτη έμελέτησε καί 

συνέγραψε χάριν τής φυσικής γεωγραφίας και γε<ολα
γίας τών ’Άλπεων. Έφωτογράφει δέ έπί ξηρού κηρω
τού χάρτου. Έπί δεκαετίαν, άπό 1859—1868, ό 
συγγραφεύς διέδραμε τάς Άλπεις, άπελθών έκ τής έν 
τώ Δελφινάτω Γρενόβλης καί άφικόμενος εις τά δρια 
τής Καρινθίας, φωτογράφων λεπτομερώς παντοίας 
θέας καί πανοράματα.

Αί λεπτομερείς θέαι, 600 τόν αριθμόν, άπαρτίζου- 
σι δέκα συλλογάς καί παριστώσι τούς παγετώνας, 
μετά τών χαραδρών αύτών καί τών πέριξ πετρών 
τά όρη, τάς κοιλάδας, τάς σ εενοπόρους, τάς φυσι- 
κάς γεωλογικάς τομάς, τόν δρόμον ‘ τών ποταμίων 
και τάς στιλπνάς, στριγγώδεις καί ούλας πέτρας.

I οιαύτας δε κορυφάς εξελέξατο προς φωτογράφη
σή τών πανοραμάτων, ώςτε αί μέν πρός τόν ορίζον
τα καμπαι αύτών νά διατέμνωσιν άλλήλας, ή καν 
νά έφάπτωνται άλλήλων, τό δέ σύνολον νά περιλαμ- 
βζνγ: πάσα; τχςμηϊΚ,ς τών Άλπεων διαδώσει;.

Τά πανοράματα ταΰτα είνε 42 τόν αριθμόν, ών 
2 0 περιλαμβάνουσ-.^ πάσαν τήν περιφέρειαν' άποτε- 
λοΰντα τό σπουδαιοτατον τοΰ συγγράμματος μέρος. 
Πρός δέ συμπληρούσι τούς γεωγραφικούς πίνακας, έ- 
ξαίροντα τά ορη ώς πρός τάς κοιλάδας, καί άναπα- 
ριστώσι τάς σχετικάς θέσεις τών διακλαδώσεων μετά 
των χωριζουσών αύτάς μεγάλων κατατομών, τούς 
αύλώνας, δι’ ών κοινωνούσιν αί κοιλάδες καί τούς πα- 

°^τινε’ ορίζουσι τήν γραμμήν τής*διανου.ής 
τών ύδάτων.

_Δύο χάρτας κλίμακος 1/600000, έπιτάττονται 
τω κειμένω, ό μέν ιδία όρο^ραφικο'ς, ό δέ περιλαμ- 

βάνων τάς πρός τόν ορίζοντα καμπύλας τών πανο- 
ραμάτων.

Τρία καί δέκα έτη κατηναλώθησαν πρός συναρμο
λόγησή τής συλλεγείσης έπί δεκαετείς περιηγήσεις ύ
λης, πρός αλλαγήν τών λίαν εύμεταβλήτων φωτο
γραφικών δοκιμίων διά δοκιμίων τυπογραφικής μ.ε- 
λανης και τέλος προς ιχνογράφησιν καί διαχάραξιν 
τών χαρτών.

1 ό έργον τού κυρίου Κιβιάλη είνε αληθές μνημείον 
υπομ,ονής και επιμελείας. Καί κατατάσσεται έν τοϊς 
περί Αλπεων πρωτίστοις έπιστημονικοϊς καί τεχνι 
κοϊς συγγράμασι.

ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΔΓ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ.1

1 Μ·τάφρ. εκ τού Γαλλικού υπο ΜΑΡΙΑ.ΝΘΗΣ ΠΓΙΣΙ- 
ΜΙΤΖΑΚΗ.

Άφηγήθησαν πολλάς άξιολόγους ιστορίας περί 
αεροστάτων άναρθέντων έν Παρισίοις κατά τήν πο
λιορκίαν, άλλ’ ούδεμία τούτων έκκαλεϊ τό ένδιαφέρον 
τού αναγνώστου τοσούτον, δσον ή άφήγησις ταξειδίου 
τελεσθέντος ύπό δύο τολμηρών αεροναυτών έκ Παρι
σίων είς Χριστιανίαν. . . έν άγνοια.

Τό άερόστατον, ή πόΑις της ΑυρηΑίας, άρθέν ύπό 
τίνος άτρομήτου κ. Roller καί τίνος ύπαλλήλου τής 
γαλλικής κυβερνησεως Μ. Δ . . . ύποχρεουμένου νά 
είσέλθη είς Παρισίους διά μέσου τών πρωσσικών στρα
τευμάτων, άνεχώρησετήν 2 4 Νοεμβρίου 1870 περί 
τό μεσονύκτιον έκ τής πλατείας κειμένης πρό τού 
βορείου σταθμού. Ό κύριος Roller ένετάλη νά 
κομ,ίσγ) σπουδαιοτάτην πολιτικήν έπιστολήν διά τόν 
κύριον Γαμβέτταν, διατρίβοντα τότε είς Tours. Έκό- 
μιζε προσέτι 5 σάκκους έπιστολών βάρους περίπου 
300 χιλιόγραμμων, δέσμην βιβλίων καί κλωβόν έγ- 
κλείοντα έξ περιστεράς οδοιπορικάς.

Ή νύξ ήν αιθρία και ό ούρανός ήρεμος· μετά τινας 
στιγμάς οί άεροναύται έδήλωσαν, τή βοήθεια τού 
βαρομέτρου, οτι εύρίσκοντο είς ύψος 2,700 μέτρων. 
"Ηλπιζον δτι ό ήθελε μεταφέρη αύτούς είς
Βελγικήν καί δέν ύπελόγιζον ή ώρας τινας ταξειδίου 
ίν’ άποβιβασθώσιν έκεϊσε.

Έπί τινα καιρόν έθειόρουν κάτωθεν αύτών τάς πό
λεις καί τάς κώμας διαδεχομένας άλλήλας μετά κα
ταπληκτικής ταχύτητος. Είτα τά νέφη έπιπροσθούν- 
τα τής γής έκ διαλειμμάτων, έκώλυον τήν σαφή 
τών αντικειμένων διάκρισιν ούτως, ώστε οί άεροναύ
ται δέν διέκρινον πλέον ή μεγαλας κηλίδας λεύκάς 
και που φωτεινάς, άκυύοντες εν τούτοις άφεστηκότα 
έν τώ διαστήματι θόρυβον, δν ύπέλαβον ώς τόν κρό
τον τής σιδηροδρομικής τού Βελγίου γραμμής.

Άνέμενον τήν ημέραν άνυπομ,όνως.— Ό ύπόκω- 
φος βρόμος εζηκολούθει αδιακοπως, εξεπλήσσοντο 
δ’ άγαν μή άκούοντες ποσώς τό σύριγμα τών άτμα- 
μαςών. Ό κ. Roller άμ,ηχανών, ύπανέωξε τήν έπι- 
στομίδα τού κωρύκου καί ύφήκεν αύτό.—"Αμα τή 

πρωτν] αζτϊνι τής υποφωσκουσης ηούς, παρετήοησε 

κάτωθεν αύτού αχανή μελαιναν οθόνην, ήν εζελαβον 
ώς δόμον δάσους τινός. Άλλά βαθμηδόν καθόσον 
ή ημέρα έξετείνετο ή μέλαινα οθόνη καθίστατο κυανή, 
είτα φαιά, είτα λευκή τοσούτον, ώστε οί ταζειδιώ- 
ται είκαζον δτι ήσαν άνωθεν πεδίου χιονοσκεπούς, 
καί δέν ήννόησαν ή εν π/ρελεύσει ικανών ωρών και 
μετ’ άρρητου φρίκης οτι ένηυδίιον άνωθεν τού Ωκεα
νού, δ,τι δέ είχον ύπολά.βει ώς θόρυβον τού σιδηρο
δρόμου ήν ο μυκηθμός τών κυμ,άτων.

Έννοεϊ τις την φρίκην τοιαύτης θέσεως ·
Φερόμενϋν πρός άρκτον μετά σκοτωματικής τα- 

χυτήτος το άερόστατον ήδύνατο νά μεταφέρη τούς 
Λυστυχεϊς ταξε.διώτας μ^'χ-ΐ τών ύπερβορείων χωρών 
τοϋ πόλου. Ί’.άν δέ τουναντίον συμβάν τι ή είατυ.ι- 
σις τού αερίου, ή έκρηξίς τις ανέστελλε τήν πορείαν 
αύτού, οί ατυχείς άεροναύται έμελλον ώς εικος νά 
καταποντισθώσιν εν τή φρικαλέα άβύσσω, ήτις χαί- 
νουσα έξετείνετο κάτωθεν αυτών. 1ι ποιητέον j Έδει 
νά οίκονομήσωσι το άέριον ίνα πλεύσωσιν δσον οϊόν 
τε περισσότερον, νά μένωσι είς μ,ικρόν άποστζσεως εκ 
τού ύδατος ύψος, δπως δυνηθώσι νά παρατηρήσωσ; 
πλοϊον τι, καί ν’ ά>αθέσωσι τάς ελπίδας αύτών τή 
θείζ προνοία. ΊΙ πρώτη φροντίς τού κ. Rolier, δεί- 
ξαντος θαυυ.ασίαν αταραξίαν έν τώ γεγονότι, ήν ν’ 
άναρριχηθή έπί τού κάλω ίνα κλείση τήν δικλείδα 
τού αεροστάτου, κωλύων ούτω τήν έζοδον τού αερίου.

Τό άερόστατον έφ’ ικανόν έκυμαίνετο άνωθεν ·τής 
θαλάσσης· οί άεροναύται διέκρινον ενιαχού πλοία, 
άλλά χωρίς να όραθώσιν ύπό τών έπιβαινόντων. 
Μέγα τι άτμόπλουν είδεν αύτούς καί έτηλεβό- 
Χησε. Ό κ. Roller άπεφάσισε νά καταβιβάση τό άε
ρόστατον καί νά ρίψη αύτό είς τήν θάλασσαν, ένθα 
ήθελε δεχθή αύτούς πιθανώς τό πλήρωμα τού πλοίου, 
άλλά παρετήρησεν έν ταύτώ δτι τό ρεύμα, έώθει τό 
άερόστατον μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε ήόύνα- 
το νά πέση πολλά χιλιόμετρα πόρροί τού πλοίου. 
"Οθεν ή ελπίς ήν ματαία, διό οί ταξειδευταί άπεφάσι- 
σαν ν’ άπολύσωσι μίαν έκ τών περιστερών μετά τίνος 
προσδεδεμένου γραμματίου, έφ’ ού έγραψαν δτι εύρί
σκοντο είς τά βόρεια πέλαγη άνευ ουδεμιάς έλπίδος 

βοήθειας.
Πάραυτα ή γνοφώδης ομίχλη κατέστη τοσούτον 

πεπυκνωμένη. ώστ’ έδέησε νά καταλίπωσι το σχέ- 
διον τού ν’ άπολύσωσι τό πτηνόν, δπερ άναμφιλέ- 
κτως θα. άπώλετο.

Έν έκείνη τή στιγμή οί τλήμονες άεροναύται μι
κρού δεϊν άπώλεσαν τάς φρένας. Εις τούτων έλαβε 
θειοκηρίδα, ήν άπεπειράθη ν’ άναφλέξη· έάν ή Οειο- 
κηοίς ήναπτε τό άερόστατον θά έξερρύγνητο άφεύ- 
κτως. Ό κ. Roller δέν κατώρθωσε ν’ άνάψη τήν 
θειοκηρίδα ώς έκ τούτου δέ ή διεγηγερμένη φαν
τασία αύτού είκασεν δτι δ Θεός δέν άφίησιν αυ
τόν ν’ άπολεσθή. "Οθεν έγκαρτερήσας κατεβίβασε 
τό άερόστατον λίαν χθαμαλώς ίνα, συρόμενον τό 
καλώδϊον έπί τών κυμάτων, βράδύνη ούτω τήν πο
ρείαν αύτού. Υπήρξε στιγμή, καθ’ ήν τό κρεμαστόν 
σκάφος (la nacelle) ήγγισε τήν επιφάνειαν τών κυ
μάτων καί ολίγου δεϊν κατεποντισθησαν. Ερριφαν

τότε δύο σάκκους έρματος καί τό άερόστατον άνυ- 
ψώθη καί αύθις ωθούμενου ύπό τού άνέμου* είτα κα- 
τέβη έκ νέου. Έδει λοιπόν ίνα προσδράμωσιν είς 
ηρωικά μέσα- ερριψαν είς τήν θάλασσαν μέρος τι τών 
έπιστολών καί τό άερόστατον άποφορτισθέν 65 χι- 
λιογρ. βάρος άνυψώθη έντός δεκαπέντε λεπτών ε·.ζ 
ύψος 5,000 μέτρων. Ό σάκκος τών έπιστολών έζή- 
ρέθη ύπό τίνος πλοίου καί—πράγμα περίεργον- ά- 
πασαι αί έπιστολαί άπεστάλησαν δπου έ'όει.

Έφ’ ικανόν οί ταλαίπωροι άεροναύται έπέπλεον εν 
τή ομίχλη άγνοούντες ποϊ πορεύονται καί άκούοντες 
κάτωθεν αύτών τόν άπαίσιον τών κυμάτων ρόχθον. 
Είτα τό άερόστατον, ούτινος τό περιείλημα έκριζεν 
ύπό τήν τού ψύχους έπίδρασιν ήρξατο νχ *κατα- 
βχίνη.—Το καλώδϊον προσέκρουσε σώματι σκληρώ. 
Τ11ν ιστός πλοίου; Ήν βράχος τις; ΤΠν ή ακρώρεια 
δοους, ή κορυφή τίνος δένδρου; Ήν ή πολυπόθητος

γή;
Ναί, αύτη ήτο ! Είς τών ναυτών ένόμισεν δτι 

άνεγνώρισεν αύτήν.— Άνέωξε την επιστομιοα τού 
άεροστάτου καί έφώνησεν είς τόν έταϊρον αύτού νά 
ρίψη τήν άγκυραν. Τό άερόστατον ήγγισε τό έόαφος. 
τό σκαφίδιον είσεδυ εν τή χιόνι και οι ναύται εριφθη- 
σαν μεμωλωπισμένοι έπί γής άγνώστου. Ό κώρυκος 
κουφισθείς έγεινεν άφαντος.

ΊΙ θέσις αύτη ήν άρά γε βελτιων ; Ο; ατυχείς οϋ- 
τοι, οίτινες έγκατέλιπον τούς Παρισίους τήν προτε
ραίαν, εύρέθησαν αίφνης έπ’ άγνώστου γής κείμενοι, 
άνευ τοοφών, άνευ ένδυματων. ανευ οπλών! 11 ποι- 
ητέον; Άπεφάσισαν νά βαδίσωσι προς νοτον χιονο- 
βατούντες μετά πολλής δυσκολίας — έπειδή ή χιών 

αύτών—μόλις δέ ήρξαντο 
•ίας καί είδον εν τινι άπο- 

στάσει αύτών τρεις λύκους διερχομένους. Άνέβησαν 
είς τάς έλάτας τού όρους, άποχ^ωρησάντων δε τών 

άγριμαίων ζώων, άνελαβον τήν προς νοτον χκε7 πιν 
οδοιπορίαν αύτών. Έσχον τό εύτύχημα ν’ άνακαλύ- 
ψωσιν ύπό τήν χιόνα στιβάδα ξηρών φυτών. Κατε- 
σκεύασαν κλίνην, έφ’ ής κατεκλίνετο εκάστοτε ό είς, 
θάτέρου άγρυπνούντος ένόπλως. Τήν έπαύριον προε- 
γευμκτισαν διά φυτών καί έπανήρξαντο τής οδοι-

εφθανε μέχρι τών γονάτων 
τής έπιπόνου ταύτης πορι

πορίας.
Περί τά; ε’νδεκχ τη; πρωία; οί οδοιπόροι συνηντη-- 

σαν έν τή χιόνι ίχνη ελκήθρου* άρα εύρίσκοντο έν το- 
πω κατωκημένω. Άκολουθούντες μετά, σπουόής τήν 
δδόν, άφίκοντο μετά μιας ώρας ταχυπορείαν είς τινα 
καλύβην χιονοσκεπή, εν ή εισήλθον. II καλύβι ήν 
κενή, άλλά πύρ ήν άνημμένον έν τινι γωνίκ. Υπήρ
χε κλίνη τις κεκαλυμμένη διά δερμάτων ζώων,^ κα
φές έν φαβεντιανοϊς κυάθοις καί γεώμηλα οπτά έν τή 

τέφρη τής εστίας. ,
Οί άεροναύται εφαγον κατακόρως και ήόεως το α- 

προσδόκητον τούτο γεύμα. Έθέρμανον τούς πόδας 
έπί τής θερμής τέφρας και ενεδυθησαν σισυρας, αι .ι- 
νες ήσαν έφηπλωμέναι έν τώ οίκίσκω.

Ένώ ήναπτον μεγάλην έν τή εστία πυράν φωνή 
τις άντήχησεν έξωθεν, σύναμα δέ δύο άνδρες ένεφα- 
νίβθησαν μετά δύο ίππων. Ό κ. Roller έδραμε πρός
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αυτους και διά χειρονομιών επειράθη νά διασαφήνισή 
τ·ην σοβαράν αύτοΰ θέσιν. Οί φλεγματικοί κάτοικοι 
τγ;? άρκτου ύπεδέξαντο αύτούς μειδιώντες, είσήλ- 
θον εν τή καλυβη, ήναψαν τό πύρ καί έδοσαν τοϊς 
ζενοις αυτών νά πίωσι. Τά ύποδήματα τοΰ κ. Roller 
Τΐσαν παρά την εστίαν, φέροντα τό σήμα τοΰ εργο
στασίου ύποδηματοποιοΰ τίνος έν Παρισίοις. Ό είς 
τών ιθαγενών ήξευρε ν’ άναγινώσκη.

— Παρίσιοι! Παρίσιοι ! άνεφώνησε. French! 
French!

Ό κ. Roller έσχεδίασεν εν άερόστατον έπί τοΰ 
τοίχου.

— Rallonn! Ballonn! είπον οί δύο κυνηγοί.
Εννόησαν τά πάντα.
Εν τοσουτω δεν ωνόμασαν τήν χώραν αύτών. 

ΕΓλκυσαν κάτωθεν τής κλίνης σίκλον, γεώμηλα, άρ
τον έκ βρώμου καί γάλα αίγός. Σύν τούτοις προσή- 
νεγκον τοϊς αγνώστοις ναυαγοϊς καφέν μετά κρυσταλ- 
λωτής σακχάρεως, καί εδέςαντο σιγάρα τής Αλά
νης, άτινα άνήψαν μετά πολλής χαράς. Οί ήμέτε- 
ροι Παρισινοί ήρώτων πάντοτε ποΰ εύρίσκοντο. Έμα- 
θον 8ε τοΰτο άναγνόντες έπί κυτίου άκροθείων 
τήν διεύθυνσιν καταστηματάρχου τινός έν Χριστια- 
νια. Ησαν έν Νορβηγία, καταβάντες έπί τοΰ 
ορούς Lid εις 4,000 ποδών ύψος, είς άπόστασιν εξή
κοντα χιλιαμέτρων τής Νορβηγιακής πρωτευούσης.

Ίό λοιπόν τής οδοιπορίας αύτών, ή διάβασις έφ’ 
έλκηθρου μέχρι Χριστιανίας, ή λίαν φιλόξενος και έν- 
θουσιώδης υποδοχή, ής έτυχον έκεϊσε, αί προσενε- 
γθεϊσαι αύτοϊς εύωχίαι, περιέχουσιν ήττον ένδιαφέρον 
διά τούς άναγνώστας τής άφηγήσεως τοΰ δραματικού 
αυτών αεροπλου, ύπεράνω τών άπεράντων βορείων 
θαλασσών.

Είπωμεν, περαίνοντες, δτι τό άερόστατον ή κόΛις 
xVfi ΑυρηΛίαο άνευρέθη έν Krodshere, τεσσαράκοντα 
λεύγας πορρω τοΰ όρους Lid έν βορραπηλιωτική διευ- 
θύνσει, καί τό περιεχόμενον έν τώ σκαφιδίω άπεδόθη 
τοϊς αεροναυταις συμπεριλαμβανομένων καί τών περι
στερών, λαρυνουσών έντός τών έκ λόγου καλάθων 
αυτών, και ήκιστα τεταραγμένων έκ τών περιπετει
ών, άς διήλθον.

Όσον άφορά τάς προορισθείσας τώ κ. Γαμβέττα 
επείγουσας έπιστολάς, άπεστάλησαν έκ Drammen είς 
Tours, ύπό τοΰ Προξένου τής Γαλλίας. Έσαν έπι- 
στολαι συνθηματικαί καί κανονίζουσαι τήν διάταξιν 
τής ένώσεως τοΰ στρατού τών Παρισίων καί τοΰ 
Λήγειρος—σχεδίου, δπερ φεΰ! έπέτυχεν ήττον τής 
κινδυνώδους καί δραματικής τών αεροναυτών έκ- 
δρομής.

ΙΙαράδοξα ήθη λαών.

Εκ τοΰ τελευταίου αριθμού γαλλικού τίνος περιο
δικού συγγράμματος αρυομεθα τάς έπομένας σημειώ
σεις παραδόξων ήθών αγρίων τινών λαών. '

Εν Σουματρα (τή μεγίστη τών νήσων τής Μα
λαισίας αριθμούσν) έξ έκατομμ. κατοίκων) ή φυλή 

τών Βαττάχ έχει τό έξης φρικώδες έθιμον άνθρωπο- 
φαγίας. Όταν οί γονείς αύτών φθάσωσιν είς άκρό- 
τατον γήρας, ή δέ ζωή των αποβαίνει βάρος αύτοίς, 
συγκροτοΰσιν έορτήν οικογενειακήν, ής περί τό τέλος 
άναρτώσι τόν γέροντα είς τήν κορυφήν δένδρου. Ου- 
τος δέ, ίππεύσας έπί κλάδου, άπαγγέλλει βραδέως 
άμα καί έντόνως τάς έξής λέξεις: «Ή οπώρα είνε 
ώριμος, δρέψατέ την!» Πάντες δ’ έπαναλαμβάνουσιν: 
« Η οπώρα είνε ώριμος, δρέψωμεν αύτήν!» Είτα κι- 
νοΰσι το δένδρον καί ό γέρων πίπτει είς τήν γήν. 
Παραυτα οι υιοί αυτού βυθίζουσι μάχαιραν είς τήν 
καρδίαν του και λειχουσι τήν καθημαγμένην λεπίδα. 
Ουτω, τα τέκνα πίνουσι το αίμα τοΰ γεννήτορας αύ
τών ίνα διαιωνίσωσι τοΰτο έν τή φυλή διά τοΰ ίδίου 
αύτών σώματος, τό έθιμον δέ τοΰτο θεωρείται έργον 
υίϊκής στοργής !

Παρά τή αύτή φυλή επικρατεί καί τό επόμενον 
φρικωδέστατον έθιμον.

Ο φονος, ή κλοπή, ή αιμομιξία, ή απαγωγή κό
ρης τιμωρούνται διά θανάτου. Ό ένοχος δεδεμένος 
εις ξύλινον σταυρόν έμπεπηγμένον εις τήν γήν μένει 
έπι τινας ώρας εκτεθειμένος είς τά βλέμματα τών 
άνθρώπων. Είτα διαπερώσι τήν καρδίαν του διά 
^°Υχηί) αμέσως δε οί πολυπληθείς θεαταί κρατοΰν- 
τε’ κοπτουσιν έκαστος άνά έν τεμάχιον
κρέατος απο τοΰ σώματος τοΰ καταδίκου, ζώντος 
ετι> Η^ΖΡ1? °’ύ μείνωσι μόνα τά οστά, είτα δέ τρώ- 
γουσι νωπά τά κοπέντα έκεϊνα κρέατα.

★

Εν Γουίάνη, ή φυλή τών Άρονακάς τελεί τήν 
έπομένην παράδοξον έορτήν πρός μνήμην τών νεκρών.

Αφοΰ παρελθωσι μήνες μετά τόν θάνατόν τίνος, 
οι συγγενείς προσκαλοΰσιν είς τήν οικίαν τοΰ θανόν
τος τό δημόσιον, ιδία δέ τούς φίλους, οΰς ύποδέ- 
χονται μαστιγοΰντες αυτούς άνηλεώς κατά τάς κνή- 
μα?) μέχρις ού αναφανώσι πληγαί αίμάσσουσαι. Ό
ταν ο μαστιγωθείς φίλος δηλώση ότι ή γενομένη 
αύτώ τιμή εινε έπαρκής, τότε λαμβάνει ούτος τό 
όργανον , τής μαστιγώσεως καί κατατραυματίζει δι’ 
αύτοΰ τον νεωστΐ ελθόντα φίλον τής οικίας, καί ού
τως έφεξής μέχρις ου μαστιγωθώσι πάντες οί ποοσ- 
κεκλημένοι, ών τινες καί εκπνέουσιν. Είτα χορεύουσι 
πάντες τρωγουσι και κραιπαλώσι, μεθ’ δ θάπτουσιν 
έπισήμως τό τόξον, τά βέλη, τάς ορμιάς καί τά δί
κτυα τοΰ θανοντος, περί ού ούδείς πλέον γίνεται λόγος.

Ουδεις εξηγησε μέχρι τούδε τόν λόγον τοΰ έθίμου 
τούτου. Μέχρις ού διαφωτισθώμεν πληρέστερο», ύπο- 
θετόμεν οτι οι φίλοι τού θανόντος θέλουσι νά πίη 
ούτος εκ τοΰ αίματος αύτών, ίνα ή ψυχή του, άνα- 
βιοΰσα διά τοΰ ποματος τούτου, συμμετάσχη μετά 
ταΰτα τής τραπέζης καί τής κραιπάλης. Τόν αύτόν 
σκοπόν είχον κατά τήν άπωτάτην έλληνικήν καί ρω
μαϊκήν αρχαιότητα αί νεκρώσιμοι τελεταί καϊ οί έπί 
τοΰ τάφου τελούμενοι άγώνες πολεμιστών ή μονο
μάχων.

★

Οι Αρουάκαι τής Γουϊάνης συνδιαλεγόμενοι στρέ- 
φουσι προς άλλήλους τά νώτα. Περιηγητής τις ήρώ- 

τησεν αύτούς διατί πράττουσι τοΰτο ; Άπήντησαν 
δτι άγνοοΰσιν, άλλ’ δτι παρελαβον παρα τών προ
γόνων αύτών τήν έξιν ταύτην καί όφείλουσ·. νά τήν 
διατηρήσωσιν. Είς έτεοον περ.ηγητήν έπιμόνως έρω- 
τήσαντα περί τής αύτής έξεως, απεκριναντο διά 
τρόπου άστείου άμα καί σοβαρού ’. Πραττομεν ου
τω ίνα διαφέρωμεν τών κυνών και τών γαλών, οι- 
τινες, όμιλοΰντες πρός άλλήλους, βλέπονται κατά 
πρόσωπον.

Οί Γροελλανδοί έπίστευον άλλοτε δτι ή χιών ήτο 
τό αίμα τών τεθνεώτων. Ότε δέ έπιπτε πηχιαια 
χιών, ένόμιζον δτι οί τεθνεώτες συγκροτοΰσιν εναε- 
ρίως μεγάλας καί φονικάς μάχας.

ELIE RECLUS. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΠ1ΙΣ.
(ΚΑΤΑ TON JULES SANDEAU).1

Τό σώμα πρέπει νά έπιστρέψη εις τήν γήν, ώς ή 
ψυχή έπιστρέφει πρός τόν Θεόν. Ή τέχνη °ε °1" 
δοΰσα είς τόν θάνατον τήν φαινομενικήν ούτως είπεϊν 
ζωήν, ούδέν έχει τό παρηγορητικόν, Καί έπειτα πρός 
τί νά θέλωμεν νά διαιωνίσωμεν τό άντικείμενον λύ
πης τινός, ήτις δέν δύναται νά είνε αιώνιος ; Όσον- 
δήποτε ειλικρινείς καί άν ώσιν αί θλίψεις ήμών, ό 
χρόνος σβέννυσι κατά μικρόν τάς ημετέρας αναμνή
σεις ώς καί τάς έλπίδας. ! Διηγούνται δ’ έπί τοΰ θέ
ματος τούτου ιστορίαν τινά, ής τό συμπέρασμα εινε 
αύτόδηλον.

Γυνή νέα καί ώραία άπώλεσε τρία μετά τον γά
μον έτη προσφιλή σύζυγον, νέον. καί ώραϊον έπίσης, 
διά δόλου δέ κατώρθωσε νά φύλαξη παρ εαυτή, εναν
τίον τών ύπό τοΰ νόμου διατεταγμένων, τό προσφι
λές σώμ.α, τό όποιον διά θερμών έβρεχε δακρύων και 
έμελλεν, ώς έφρόνει, νά κλαίη πάντοτε. ΤΙ νεκρική 
λοιπόν άμαξα παρέλαβε κενόν φέρετρον καί αί νεκρώ
σιμοι εύχαί άπηγγέλθησαν επί τεσσάρων ές έλάτης 
σανίδων.

Ό σύζυγος δεόντως ταριχευθεις ανεπαυετο επί πο
λυτελούς κλίνης, ώς άγιόν τι έπί τής ίεράς. τραπε- 
ζης λείψανον ό θάλαμος είχε διά μελανών επικαλυ
φθώ ύφασμάτων, ή χήρα δέ μόνη έκράτει τήν κλείδα 
τού ίέροΰ τούτον, καί ήρχετο έν αύτώ ίνα τρέ^ρ 
τήν έαυτής λύπην..........

Τά πάντα είχον καλώς επι εν έτος. Κατα το διά
στημά τοΰτο, άνά πάσαν ήμέραν, άνά πάσαν ώραν 
προσήρχετο ϊνα τόν νεκρόν θεώρηση και χορτασθ ρ εκ 
τής θέας του. Άλλ’ ή χήρα ήτο νέα,, καί βαθμηδόν 
άνεΰρε τήν διάθεσιν τής ζωής. Μετ ολίγον αι πρός 
τό ιερόν έπισκέψεις καί σπανιώτεραι κατέστησαν και 
συντομώτεραι, ό δέ νεκρός έγένετο άφορμή σπουδαίας 
ένοχλήσεως. Άνανεοΰσα δ’ ή πολυθέλγητρος χήρα

1 Μετεφράσθη ύπό τοΰ έν Γαλαζίφ κ. Μ. Λ. ΒΙΣΤΗ.

τά έπιπλα κκί τά παραπετάσματα μετήλλαξε, χωρίς 
σχεδόν νά σκεφθή τούτο, τόν προορισμόν τοΰ δωμα
τίου, δπερ έπί τοσοΰτον χρόνον είχεν ως κατοικίαν 
τοΰ νεκρού. Πλήρης έν τούτοις εισετι υπολήψεως και 
σεβασμού προς τόν άπελθόντα, έθηκε τό σώμα έντός 
θήκης έκ κέδρου δι’ ολοσηρικών κεκοσμημενης υφα
σμάτων, καί έκρέματε τήν κλεϊδα εκ τής ζώνης, υπο
σχόμενη εαυτή νά έξακολουθήση τάς καθημερινάς πρός 
τόν νεκοόν έντεύξεις. Καί έπί τινας τωόντι μήνας 
έφύλαξε τήν ύπόσχεσιν. Τϊνοιγε καθ’ έκάστην τήν 
θήκην καί γονυπετής προσηύχετο, έχουσα το προσω- 
πον κεκλιμένον έπί τοΰ νεκρού. Βραδύτερον ομ.ως ελη- 
σμόνησε νά προσεύχηται. Το επόμενόν δ’ έτος πα- 
ρουσιάσθη δι’ αύτήν κατάλληλος εύκαιρία, ήτοι προ- 
τασις γάμου. Ό χαρακτήρ τοΰ μνηστήρας, η περιου
σία, ή οικογένεια, πάντα ήρεσαν αύτή γνωστόν άλ
λως τε δτι κατά τήν παροιμίαν νεχρον αντοχρατο- 
ροο χροτιρ-ότεροΐ εινε εργάτης ζα>ν. Τι να κάμ.η εν 
τούτοις τήν πολύτιμον θήκην, την διά τοσούτων 
βραχεϊσαν δακρύων, τήν τοσαύτας ακούσασαν προς- 
ευχάς καί δεήσεις ; Τοΰ γάμ,ου απαξ αποφασισθεν- 
τος, ποΰ νά κρύψη τοΰ άπελθοντος το σώμα, ινα μη 
τήν δρασιν τοΰ ήδη άφικνουμένου προσβαλη ‘, Μετά 
τινων ήμερών σκέψιν ή νεαρά χήρα απεφάσισε νά εζο- 
ρίσ'/] εχεινον είς τό ύπερώον τής οικίας.

Ό τοΰ μέλιτος μήν έληγε μόλις, εν μηνι δ ευρι- 
σκοντο Μαίφ. Ό νέος σύζυγος έπεθύμει νά φέρη τήν 
κυρίαν είς Ιταλίαν. Τής άναχωρησεως ή ώρα ήτο 
έγγύς, καί ό θαλαμηπόλος φέρων τά διά τόν πλ<}ΰν 
χρησιμεύσοντα κιβώτια, έλαβε κατά λάθος και την 
πολύτιμον θήκην καί άπέθηκεν αύτήν πρό τών πο
δών τοΰ κυρίου του. Άφ’ ού δ’ ανωφελώς ούτος την 
κλεϊδα έζήτησεν, έκάλεσε τήν σύζυγον καί ήρώτησε 
ποίου είδους μηλωτάς ή τρίχαπτα είχεν εντός τής 
τοσοΰτον επιμελώς κεκλεισμενης «ρκείνης θηκης , Ε
πειδή δ’ έκείνη ταραχθεϊσα δΐν ετόλμα ν απάντηση, 
κυριευθεΐς ύπό αισθήματος ζηλοτυπίας ό σύζυγος και 
ύποπτεύων δτι έν τή μυστηριώδει εκείνη θήκη ενοχο
ποιητική τις έκρύπτετο άλληλογραφία, διέρρηξε, χω
ρίς νά περιμείνη έπί πλέον, το κλεϊθρον, και εύρέθ/1 
ένώπιον τοΰ προχατόχον του, δστις ητο καί εις τών 
άριστων φίλων του ! Φαντάσθητε πλέον τήν έκπλη- 
ξίν του ! Φαντάσθητε τήν σύγχυσιν καί τήν εντροπήν 
τής άπαρηγορήτου χήρα? ! Εύτυχώς ό κύριος ήτο 
χαρακτήρας εύθύμου καί ήρκέσθη, στραφείς πρός τήν 
νεαοάν σύζυγόν του, να είπη·

_*Επίτρεψον? jjlou, νχ σοι χτΐοτεινω Τΰχρζ- 
χ,λησίν τινα. Έάν πρό σου άποθχνω, [χη ποίησης πο- 
τέ δι’ έμέ, δ,τι δι’ εχεινον έποίτισχς. Ό καλλίτερος 
τρόπος τοΰ παρατείνειν τήν ζωήν τών δντων, τά ο
ποία άγαπώμεν, είνε, νά φυλάττωμεν πιστήν^ τήν 
άνάμνησιν αύτών. ’Εν τή μνήμη μόνον πρέπει νά τα- 
ριχεύωμ-εν καί διατηρώμεν τους νεκρούς.

Καί ή διά τήν ’Ιταλίαν έκδρομή δέν ύπέστη άνα- 
βολήν τινα.
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To Scycxov τείχος.
■*ΛΛΛΛΛΛΛΛ

Τό σινικόν τείχος, ού τίνος παρατιθέαεθα ανω
τέρω σχεόιογράφημα, είνε τό μ.ακρότατον τών ύπό 
άνθρωπίνης χειοός κτισθέντων ποτέ έπί τοϋ πλανή
του ήαών αμυντικών τειχών. Τό ολικόν αύτοϋ μή- 
κος συμποσοϋται είς έζακοσίας καί επέκεινα λεύγας, 
πολλαχού δέ τοϋ θαυμαστού μήκους τό τείχος είνε 

διπλοϋν ή καί τριπλοϋν. Τό ύψος αύτοϋ κατά μέ
σον όρον είνε είκοσι ποδών, τό δέ πάχος τεσσάρων 
καί δέκα. Κατά μικράς αποστάσεις ύπάρχουσι πύργοι 
οιτινες έν δλφ είσίν είκοσιπεντακισχίλιοι, έχουσι δ* 
ύψος πέντε καί τεσσαράκοντα ποδών, Τό σινικόν τεί
χος, καίπερ κτισθέν πρός άμυναν τής μεγάλης σινικής 
αύτοκρατορίας, όμως κακώς προήσπισε τό κράτος 
άπό τών έπιδροαών, ά; π;οώ;ιστο ν’ άποκ-ούση.

Τό έν λόγφ τείχος δέν έκτίσθη δλον ταύτοχρό
νως, ώς κοινώς πιστεύεται. Τά νεώτερα αύτοϋ τμή- 
μ.ατο χρονολογούνται άπό τοΰ ΙΕ', καί ΙΣΤ. αΐώνος· 
τά πρώτα έκτίσθησαν 400 έτη πρό Χριστού· άλλ’ 
ή συνάρμοσις τοϋ πελωρίου τούτου οχυρώματος έγέ
νετο 214 έτη πρό Χριστού, έπί τοΰ Αύτοκράτορος 
Τσίν-Σί-Χουάγκ-Τσί, δς, έκ τών προϋπαρχόντων μι
κρών κρατών, άπαρτίσας μέγα βασίλειον, συνήνωσε 
καί τά πρώην ιδιαίτερα τείχη καί έπέκτεινεν αύτά 
καταρτίσας τό μέγα σινικόν τείχος. Άλλ’ ΐνα έκτελέ- 
σν) τοιαύτην κυκλώπιον έργασίαν, συνήθροισε δυνά
μει τής άπολύτου αύτοϋ έζουσίας, τό τρίτον τοϋ 
δλου έργατικοψ πληθυσμού τής Αύτοκρατορίας, διέ— 
ταξεν ΐνα αί έργασίαι άρξωνται ταύτοχρόνως καθ' 
άπαντα τά σημεία τής μακρας ταύτης γραμμής καί 
ούτω τό δλον έργον έπερατώθη έντός ένός καί μόνου 
θέρους. Μέγισται ήσαν αί δυσχέρειαι, άς οί κτίσται 
τοϋ τείχους είχον νά ύπερπηδήσωσιν, άλλ’ έπί τέ
λους κατενίκησαν ταύτας δι’ άκλονήτου έπιμονής. 
Ύπερέβησαν ή περιεκύκλωσαν όρη υψηλότατα, έτεί- 
χισαν χώρας ελώδεις κατασκευάσαντες κρηπίδας έφ’ 
ών τό τείχος έκτίσθη· συνέπηζαν θολούς τολμηρούς 
έπί χειμάρρων καί ποταμών καί έξησφάλισαν τήν 
μεταξύ τών δύο οχθών συγκοινωνίαν. ’Επί πεδιάδων 
εύπροσίτων, δθεν πολλάκις είχεν εισβάλει ό έχθρός, 
φκοδομήθησαν, ού μόνον τό τείχος, άλλά καί διά
φορα ισχυρά οχυρωματικά έργα, κατάλληλα πρός ά 
μυναν. Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ δλου έργου έκρίθη 
δτι ή χώρα ήν αρκούντως άσφαλής όπισθεν τοϋ οχυ
ρώματος τούτου, δπερ άρχόμενον άπό τής θαλάσσης 
βορειο-ανατολικώς τοϋ Πεκίνου, φθάνει μέχρι τής 
θιβέτης. Άλλ’ ένεκα τής δυσβαστάκτού ταύτης έρ- 
γασίας ή χώρα είχε καταστραφή· εκατομμύρια άν
θρώπων άπωλέσθησαν έκ τής πτωχείας καί τοϋ κα
μάτου, τά δεινά δέ ταϋτα μόλις μετά παρέλευσιν 
πολλών γενεών έπανωρθώθησαν.

Γνωστόν δτι τό φοβερόν τούτο τείχος δέν άνε- 
χαίτισε τόν στρατόν τοϋ Γεγκίς-Χάν, δτι ή Σινική 
Αύτοκρατορία κατεκτήθη ύπό τών Μογγόλων, καί 
δτι ή δυναστεία τών Ί'ζίν άντεκατεστάθη έπί τοϋ 
θρόνου ύπό τοϋ νικητοϋ.

Τό μέγα τείχος ύφίσταται καί νϋν έτι, έγένοντο 
μάλιστα πρό δεκάδων τινών έτών καί έπισκευαΐ 
αύτοϋ. Άλλ’ ή σινική κυβέρνησις μετέβαλε κατά τόν 
αιώνα ήμών πολιτικήν, μ.ή άναμένουσα νΰν τούς γείτο
νας έχθρούς είς τό έαυτής έδαφος, άλλ’ αύτή έπιτι- 
θεμένη κατά τούτων είς τήν ιδίαν αύτών χώραν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ή έπίσημος έφημερίς τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ

χείου, ’Εχχ.ίησιαστιχη Ά.ΙήθεΜ, δημοσιεύει επτά έ- 
πίσημα έγγραφα άναγόμενα είς τό ζήτημα τών παρ’ 
ήμίν διδακτικών βιβλίων καί είς τό τής έποπτείας 
τών Σχολείων.

Έν τφ α’. τών έγγράφων τούτων (φέροντι χρονο» 
λογίαν 18 ’Οκτωβρίου 1882) ό ύπουργός τής Παι

δείας Έξ. Μουσταφά πασάς, λαμβάνων άφορμήν έκ 
τής χρήσεως τής Γεωγραφίας τοϋ Άντωνιάδου, βι
βλίου άπαγορευθέντος συνεπείκ έκθέσεως τοΰ έπιθεω- 
ρητοϋ τών τυπογραφείων κ. Α. Βαπορίδου έφέντη, 
άμα μέν συνιστή τή Α. Π. τώ Οίκουμ. Πατριάρχη) 
δπως συλλεγώσι τά άντίτυπα τοϋ βιβλίου τούτου 
καί άποσταΑώσιν είς τό ύπουργείον πρός έξαφάνισιν, 
άμα δέ άναγγέλλει δτι έκρίθη εύλογον ίνα τεθώσιν 
είς ένέργειαν αί διατάξεις αί διαλαμβάνουσαι δτι οί 
διδάσκαλοι τών σχολείων δέον νά ώσιν έφωδιασμένοι 
διά πιστοποιητικού τοϋ ύπουργείου τής παιδείας, τά 
δέ διδακτικά βιβλία, άτινα θά διδάξωσι, καϊ τά 
προγράμματα αύτών νά ώσιν επικεκυρωμένα ωσαύ
τως ύπο τοΰ ύπουργείου.

Δι’ ετέρου αύτοϋ έγγράφου (23 ’Οκτωβρίου) ό αύ
τός ύπουργός τής παιδείας έπί τή χρήσει ετέρου δι
ό ακτικοϋ βιβλίου, τής Κατηχήαεως τοϋ Διομήδους 
Κυριακοϋ. έζαιτείται τήν άπαγόρευσιν αύτοϋ ώς πε
ριέχοντας λόγους άπρεπείς περί τής Ίσλαμικής θρη
σκείας, συνάμα οέ έζαιτείται δπως άποσταλώσιν είς 
τό ύπουργείον οί διδάσκαλοι οί διδάσκοντες έν τοίς 
κοινωτικοΐς σχολείοις ίνα έφωδιασθώσι δι’ ένδει- 
κτικοϋ, σύν τοις διδασκάλοις δέ τά προγράμματα 
τών σχολείων καί τά διδασκόμενα διδακτικά βιβλία 
πρός έξέτασιν.

Τό γ’. είνε άπάντησις τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου 
πρός τά άνωτέρω δύο έγγραφα (2 νοεμβρίου 1882). 
Έν ταύτγι ή Α. Θ. Π. λέγει δτι πρός άπαγόρευσιν 
τής έξωθεν εισαγωγής έπιληψίμων βιβλίων, ή Ύψ. 
Αύτοκρ. κυβέρνησις έχει ώρισμένον ύπάλληλον έν ·τώ 
τελωνείφ, ώς έπίσης καί έτερον ύπάλληλον έζερευνών- 
τ« τά βιβλιοπωλεία έπί τφ αύτώ σκοπώ. Άτυχώς 
φαίνεται,— λέγει ή πατριαρχική άπάντησις—ή έπι- 
θεώρησις τών είσαγομένων έξωθεν βιβλίων δέν έκτε- 
λεΐται δεόντως ύπό τών είρημένων υπαλλήλων. Άγ*- 
γέλλει συνάμα ή Α. Θ. Π. δτι τά*φύλλα τών ύποδει- 
χθέντων βιβλίων τά περιέχοντα φράσεις τινάς έπιλη- 
ψίμους άφγρέθησαν καί δτι νέα εγκύκλιος άπεστάλη 
τοϊς διδασκάλοις δπως ώσιν άγρυπνότεροι είς τήν 
έκτέλεσιν καί τούτου τοϋ καθήκοντος.

Τό δ', είνε τεσκερές τοϋ ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης 
καί τών Θρησκευτικών Έξ. Άσίμ πασά (15 δεκεμ- 
βρίου) δι’ ού έζαιτείται έπίσης τήν είς τό ύπουργείον 
τής παιδείαν άποστολήν τών βιβλίων, τών προγραμ
μάτων, καί τών διπλωμάτων τών διδασκάλων.

Έν τώ έ. έγγράφφ (17 ίζνουαρίου 1883) ή Α. 
Θ. Π. ό Οίκουμ. Πατριάρχης ύποδεικνύων τώ Έξ. 
ύπουργφ τής Δικαιοσύνης καί τών Θρησκευτικών τήν 
σοβαρότητα τοϋ ζητήματος, δπερ γεννώσι τά άνω
τέρω ύπουργικά έγγραφα, ποιείται λόγον περί τών ύπό 
τοϋ γενναίου καί μεγάθυμου πορθητοϋ δοθεισών τή 
ήμετέρα έκκλησία προνομιών έν γένει καί περί τών 
σχολιακών ίδια, αϊτινες μετά ταϋτα έπεκυρώθησαν 
καί περιεφρουρήθησαν ύπό τών εύκλεών διαδόχων αύ
τοϋ. Κατά ταύτας τοίνυν— έπάγει ή Α. Θ. Π.— ή 
τών σχολείων τοϋ ήμετέρου γένους διοίκησιςκαί όιεύ- 
θυνσις άνήκει τώ πατριάρχη) έν τή βασιλευούσγ, τοίς 
μητροπολίταις δέ καί έπισκόποις έν ταΐς έπαρχίαις.
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Τά οικουμενικόν πατριαρχείου εχει αείποτε τάς πά
λας τών σχολείων ανοικτάς πρός πάντας όσοι έπι- 
θυμούσι νά λάβωσιν οίανδήποτε γνώσιν περί αύτών, 
φρονούν δτι διά τούτο εχει καί ευθύνην απέναντι της 
Αύτοκρ. κυβερνήσεως.

Έν τφ ς' τών εγγράφων (2 ριαίου 1783) ό Έξ. 
ύπουργός της Παιδείας άγγέλλει δτι συκωδά τι) με
τά τοϋ Πατριάμχου συχετνοήσει, ό έκ τών ριελών τού 
συμβουλίου Να’ιμ Βε'ης διωρίσθη όπως έποπτεύη έστιν 
δτε τά έν Κωνσταντινουπο'λει καί τοΐς προαστείοις 
Γραικικά σχολεία.

Άπαντών εις τά άνωτε'ρω έν τφ ζ'. έγγράφφ (16 
Μαϊου) ό Οίκουμ. Πατριάρχης, παραπέμπει τήν A. Ε. 
τόν υπουργόν εις τό ύπό χρονολογίαν 1 7 Ίανουαρίου 
1883 πατριαρχικόν έγγραφον δπου έξετέθησαν αί 
σκέψεις καί τά φρονήματα τού Πατριαρχείου περί τής 
διευθύνσεως τών Γραικικών σχολείων. «Οϋτω καί 
σήμερον, περαίνει λέγων ό Οίκουμ. Πατριάρχης, άπο- 
φάσει τής Ίεράς Συνόδου καί τού Εθνικού Συμβου
λίου, έκδηλώ τή Υ. Ε. δτι δέν έχει τις ν’ άντιτάξη 
τι εις τό νά έπισκεφθή ό Ναΐμ βε'ης ή άλλος τις τά 
σχολεία ήμών καί δτι κατά τά γραφόμενα τής A. Ε. 
έδο'θησαν τοΐς διδασκάλοις καί έφόροις τών σχολείων 
αί δέουσαι διαταγαί».

Ώ; αντιπρόσωπος τού ύπουργείου τής Παιδείας ινα 
παρευρίσκηται έν ταΐς έξετάσεσι τών ήαετέρων σχο
λείων ώρίσθη ό έπιθεωρητής τών τυπογραφείων καί 
β.βλίων κ. ’Αβραάμ. Βαπορίδης έφέντης.

Έν τή ΚΛειοΙ δημοσιεύεται προσοχής αξία διατρι 
βή περί τού ένταύθα Ζακκείου Παρθεναγωγείου. Καί 
περ μή συμμεριζόμενοι πάσας τάς θεωρίας τού γρά
φοντας, νομίζομεν δτι έν τώ έπομένφ έδαφίφ, δπερ 
έκ τής διατριβής ταύτης άρυόμεθα, έκφράζονται ίδέ- 
αι όρθαί, &ς άπό τίνος έκφέρουσι πολλοί τών έμβρι- 
θώς σκεπτομένων περί τής πορείας τής παρ’ ήμΐν έκ- 
παιόεύσεως τών θηλέων παίδων:

«Παρέχοντες τή πενομένη τάξει, τήπροωρισμένη έν 
ίδρώτι τού προσώπου πορίζεσθαι τόν έπιούσιον, καί 
έν τή διηνεκεΐ έργασία, τήν αύτήν έκπαίδευσιν, ήν καί 
έν τή εύπορούση, δέν δηλητηριάζετε καί δέν διαφθεί- 
ρετε άρά γε αύτήν; Ποιον τό επικρατούν ενταύθα 
σύστημα διά τήν ανατροφήν, καί έκπαίδευσιν τής 
πλούσιας κόρης σήμερον; Περί μέν σωματικής άσκή- 
σεως, εύεςίας, καί στερεοποιήσεως ούδεμία ©ροντίς· 
προϋποτιθέμενου δέ, δτι θάδιάγη τόνβίον αύτής πάν
τοτε έν εύμαρεία καί όλβιότητι, διδάσκουσιν αύτήν 
μάλλον περιττά, ή χρήσιμα καί αναγκαία, μάλλον 
εκείνα, ών έχει ανάγκην ό διάγων βίον άμεριμνομέ- 
ριμνον, καί ζητών νά άποδιώξη τήν έκ τούτου πλή- 
ξιν. Τί νά πράξη τφόντι γυνή, άπέχουσα τού ρά- 
πτειν, θηλάζειν, πλύνειν, μαγειρεύειν, καί ένδύεσθαι 
ακόμη μόνην; Έάν έρωτήσωμεν τάς παιδαγωγούς, 
αύται θέλουσι πιθανώς απαντήσει, δτι ή γυνή είνε τό 
δυστυχέστερον τών πλασμάτων, τό μάλλον άδύνα- 
τον, καί τό μάλλον εύαίσθητον συγχρόνως, καί δτι 

επομένως δεϊται ανατροφής καί περιθάλψεως όμοίας 
τή διδόμενη τοΐς άσθενούσιν, οΐτινες αύτοί μέν άπρα- 
κτούσιν έξ ανάγκης, διαμένοντες έν τή κλίνη, πάν
τες δέ οί περί αύτούς σκέπτονται, καί έργάζονται, 
καί κινούνται ύπέρ αύτών. Επειδή δέ, δπως έν ταΐς 
σωματικαΐς, οϋτω καί έν ταΐς ήθικαΐς άσθενείαις, τό 
μέν πρός ριζικήν θεραπείαν φάρμακον είνε συνήθως έν 
καί μόνον, τά δέ πρός παρηγορικήν μυρία δσα, καί 
τούτο βεβαίως διότι ούδέν έξ αύτών θεραπεύει, έφευ- 
ρίσκουσι διά τήν πλουσίαν μυρία τοιαΰτα πρός ένα- 
σχόλησιν, καί άνακούφισιν αύτής. Διδάσκουσι λοι
πόν αύτήν ξένας γλώσσας, ού μόνον διά τάς αΐ- 
θούσας τών συναναστροφών, άλλά καί πρό πάντων 
διά τήν διηνεκή άνάγνωσιν μυθιστορημάτων. Επει
δή δέ κατά τούτο ύπερτερεϊ ή γαλλική, διά τούτο 
καί προτιμαται. Δευτέραν καί σπουδαιοτέραν ίσως έ- 
νασχόλησιν καθ’ δλον τόν βίον θά έχη τήν μουσικήν, 
καί τά θέατρα· διό πρέπει νά σπουδάζη τήν μουσι
κήν κάλλιον καί αύτής τής μητρικής γλώσσης, ώς 
καί λεπτά τινα χειροτεχνήματα, δπως καταστή μάλ
λον έντριβής εις τά τού άπασχολήσοντος αύτήν αιω
νίως συρμού. Τοιαύτην κατασκευάζουσι σήμερον τήν 
γυναίκα τά έν χρήσει παιδαγωγικά συστήματα, άτι- 
να παρεδέχθημεν ένταύθα. Τό δέ κακόν δέν περιορί
ζεται εις τάς εύπορους τάξεις, άλλά λυμαίνεται ίσχυ- 
ρώς καί τάς ένδεεστέρας, διότι ό άνθρωπος έπλάσθη 
τό μάλλον μιμητικόν έπί τής γης ζώον. Άλλ’ ή 
προωρισμένη διά τό στάδιον τής δημοδιδασκαλίσσης, 
ή μέλλουσα νά ύποβληθή εις τοσούτους καί τηλικού- 
τους άγώνας ηθικούς καί ύλικούς, δύναται άρά γε 
νά άντέχη εις αύτούς, λαμβάνουσα τήν άβροδίαιτον 
καί έκλελυμένην ανατροφήν καί έκπαίδευσιν, ήτις 
παρέχεται ταΐς εύπορούσαις; Τίς δύναται νά ίσχυρι- 
σθή τούτο ; Καθ’ ήμάς, ό δημοδιδάσκαλος καί ή 
διδασκάλισσα άνήκουσιν εις τήν στρατιωτικήν, ού
τως είπεΐν, τού έθνους τάξιν, τήν μάλλον προ- 
κινδυνεύουσαν ίσως, καί τήν μάλλον διαταλαιπω- 
ρουμένην- καί δέν λέγομεν τή άληθεία ύπερβολήν. 
Ούτοι άνήκουσιν εις τό μάλλον πολύμοχθον καί πι
κριών μεστόν έπάγγελμα. Ή μοίρα έπε'κλωσε τοΐς 
μετερχομένοις αύτό στερήσεις, καταλαλιάς, καταδρο- 
μάς, συκοφαντίας, περιφρονήσεις, όνειδισμούς, ηθικήν 
καί ύλικήν καταπόνησιν τοιαύτην, εις ήνμόλις δύναν
ται νά άνθέξωσιν αί ίσχυρότεραι καί καρτερικώτεραι 
φύσεις. Άνάλογον λοιπόν δέον νά ήναι καί τό έκπαι- 
δεύσον καί διαμ.ορφώσον αύτάς σύστημα. Έν τή σχο
λή, έν ή αύται θά παρασκευασθώσ·., δέον νά έπικρατή 
τό σύστημα τής αύστηράς πειθαρχίας, τής λιτότητος 
καί νηφαλιότητας, τής καρτερίας, καί τής άπλότητος. 
Πάν σύστημα άπολαυστικόν, παν ’ίχνος πνευματικής 
τρυφής καί πολυτελείας δέον νά έκλείπη, πάν τό έξεγεΐ- 
ρον τήν φαντασίαν, καί δημιουργούν πόθους άπραγ- 
ματοποιήτους. Έάν δέ θελήσωμεν νά ζητήσωμεν 
συνήγορον τών λόγων ήμών τούτων τήν πείραν, δυ- 
νάμεθα νά καταφύγωμεν εις τό Άρσάκειον, ου τό 
πλημμελές τού μικτού συστήματος καθεκάστην κα
ταφανέστερου γίνεται».

Τή κυριακή 19 ίουνίου τό έτερον τών παρ’ ήμΐν 
άνωτάτων παρθεναγωγείων ή «Παλλάς» ηγε τήν έορ- 
τήν τής τών βραβείων καί πτυχίων έπιδόσεως μετά 
τάς εύδοκίμους τών έν αύτώ μαθητευουσών γραπτάς 
τε καί προφορικάς έξετάσεις. Τού έκλεκτού καί πο
λυαρίθμου άκροατηρίου προεκάθητο ή Α. Θ. Π. ο οι
κουμενικός πατριάρχης μετά τοΰ Σ. μητροπολίτου 
Εφέσου, τού Μ. Λογοθέτου Σταυράκη βέη Άριστάρ- 
χου, παρόντος καί τού άντιπροσώπου τού πατριαρ
χείου τών ’Ιεροσολύμων άγ. Σκυθοπόλεως κ. Γερασί
μου. Μετά τούς πρός τήν Α. Α. Μ. τόν σεπτόν άνα- 
κτα, τήν Α. θ. Π. τόν οίκουμ. πατριάρχην καί τούς 
εύεργέτας τής ΠοΜάδος ύμνους, ή έλλόγιμος διευ
θύντρια τοΰ παρθεναγωγείου κ. Σαπφώ Λεοντιάς α
πήγγειλε μακράν έκθεσιν τής καταστάσεως τής 
άνωτάτης ταύτης σχολής, εν ή κατα το λήξαν σχο
λικόν έτος ένεγράφησαν μαθήτριαι 243, ών 40 δω
ρεάν. ’Ακολούθως διά χειρός τοΰ οικουμενικού πατρι- 
άρχου εύλογούντος έπεδόθησαν τά πτυχία εις τάς τε- 
λειοδιδάκτους ένδεκα μαθητρίας, άς έκπροσωπούσα 
ή δεσποινίς Χαρίκλεια Κάμπερ άπήγγειλε λαμπρόν 
προσφώνημα· πρός αύτάς δέ, μετά τήν άξιότιμον 
διευθύντριαν, άπέτεινε τάς δεούσας νουθεσίας ή Α. 
θ. [παναγιότης, ήτις τούς τε διδασκάλους καί τούς 
προστάτας τής Παλλάδος έπαινέσασα, ηύξατο ύπέρ 
ύγιείας καί μακροημερεύσεως τού λαοφιλούς μονάρχου, 
ού ύπό τήν αιγίδα πατρικής τυγχάνουσι περιποιήσεως 
καί πραστασίας τά γράμματα.

— Τήν προπαρελθούσαν παρασκευήν έν τή συνε- 
δοιάσει τών δύο σωμάτων πρόεδρος τής εφορίας τής 
πατριαρχικής Μ. τοΰ γένους σχολής εξελέγη ο Σ. 
Άγιος Ίωαννίνων κ. Σωφρόνιος, μέλος δε εκ τών τού 
Δ. Ε.Μ. συμβουλίου κατά τόν κανονισμόν ό άξιότιμος 
κ.Τ.Καραθεοδωρή, συμπληρωθείσης ούτω τής εφορίας.

—Ή Α.Ε. ό κ. Χρηστάκης έφένδης Ζωγράφος έθε- 
το εις τήν διαταγήν τής Α. θ. Π. δέκα χιλιάδας 
φράγκα χάριν τών ενταύθα πτωχών ύπέρ άναπαύσεως 
τής ψυχής τής μακαρίας μητρός αύτού Ζωής Β. Ζω
γράφου. Τό χρηματικόν τούτο ποσόν διανέμεται νύν 
εις δλας τάς'ενορίας τής πρωτευούσης κατά λόγον 
τού πληθυσμού έκάστης δι’ έπιτροπών έπί τούτφ έκ- 
λεγεισών ύπό τών πατριαρχείων ώστε οί έλεηθησόμε- 
νοι ενδεείς εύλογήσουσι τό όνομα τής Α. έξοχότητος 
καί εύχηθήσονται ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής ά- 
οιδίμου αύτού μητρός.—Έτερα δεκακισχίλια φράγκα 
έτέθησαν ύπό τής A. Ε. εις τήν διαταγήν τής Α. θ. 
Π. έπί παραπλησίφ φιλανθρώπφ καί ψυχωφελεΐ σκο- 
πφ, άτινα έπ’ ίσης άκριβώς-διανέμονται συνωδά πρός 
τήν εύχήν καί επιθυμίαν τής A. Ε.

(Έχχ.Ι. Ά.Ιήθεια).

’Ανάγνωσές.
Ύπελογίσθη ότι δι’ άνθρωπον δυνάμενον ν’ άναγι- 

νώσκη τέσσαρας καί δέκα ώρας καθ’ έκάστην, άπαι- 
τοΰνται εχτεαχόσια ετη ίνα άναγνώση μόνα τα i<rro- 
ριχά συγγράμματα τχ περιεχόμενα έν τή έν Παρισίοις 

εθνική Βιβλιοθήκη ! Ή άπελπιστική αύτη δυσαναλο- 
γία τής βραχύτητας τού άνθρωπίνου βίου πρός τήν 
συγγραφικήν παραγωγήν τού άνθρωπίνου γένους, ύ- 
ποδεικνύει τήν άνάγκην τής ύπάρξεως ιδιαιτέρου τμή
ματος έν έκάστη βιβλιοθήκη, έν ή πολυάριθμοι γραμ
ματείς νά γράφωσι περιλήψεις τών εκάστοτε εισαγο- 
μένων εις ταύτην συγραμμάτων.

'Η έμποριχή πίστις κατά τήν άρχαιύτητα.
Οί Αιγύπτιοι ήδύναντο νά δανείζωνται μεγάλα 

χρηματικά ποσά καταθέτοντες ώς ένέχυρον εις χεΐρας 
τού δανειστού τό πτώμα (μούμιαν) τού πατρός αύ
τών. Έθεωρεΐτο δέ άτιμότατος τών άνθρώπων πας 
δστις κατά τήν όρισθεΐσαν προθεσμίαν δέν άπέδιδε 
τά χρήμ-ατα ί'να λάβη όπίσω τό ιερόν ένέχυρον.—Έν 
τισι χώραις κατά τόν μεσαίωνα κατετίθετο ώς ένέ
χυρον ό μύσταξ καί άντ’ αύτού έλαμβάνετο μεγάλη 
ποσότης χρυσού. Ήτιμάζετο δέ μέχρι θανάτου ρ μή 
έλευθερώσας τόν μύστακά του διά τής άποτίσεως 
τού χρέους του.

Ή δημοκρατία τής 'Ολλανδίας έδημοσίευσε τή 1 7 
Μαρτίου 1665 διάταγμα κανονίζον ώς έξής άμοιβάς 
διδομένας εις τούς τραυματιζομένους έπί τού πεδίου 
τής μάχης.

Διά τήν άπώλειαν τών δύο όφθαλμ.ών λίρας χρυ- 
σάς 1200.— Ενός οφθαλμού λ. 350.— Δύο βρα
χιόνων 1500.— Τού δεξιού βραχίονος 450.— Τού 
άριστερού 350.— Τών δύω χειρών 1200.— Τής 
δεξιάς χειρός 350-—Τής άριστεράς 300.—Τών δύω 
κνημών 700.— Τής μιάς μόνης 350.— Τών δύο 
ποδών 450.— Ενός ποδός 200.

Τή 2 6 τού προσεχούς Ίουλίο1* συμπληρούνται έν- 
νενήκοντα έτη άπό τής πρώτης έγκαταστάσεως τών 
τηλεγραφικών γραμμών. Τή 22 Λΐοερπέου 1792, ό ε
φευρέτης τοΰ τηλεγράφου Chabbe προσήλθεν εις τό 
Γραφεϊον τήςΓαλλ. κυβερνήσεως, ήν διεΐπε τότε ή Ε
θνική Σύμβασις, καί προσήνεγκε τήν έπινόησιν αύτού, 
ήτις έγένετο δεκτή μετ’ ένθουσιασμού. Τή 1 Άπριλ. 
1793, ή Σύμβασις έξέδωκε διάταγμα χορηγούν τό 
ποσόν έξακισχιλίων φράγκων πρός πρώτην τού τηλε
γράφου δοκιμασίαν. Τή 17 ’Ιουλίου 1795, ή αύτή 
συνέλευσις άποδίδουσα νίκας τινάς τής δημοκρατίας 
εις τά άγαθά τού τηλεγράφου άποτελέσματα, άπε- 
φάσισεν δπως στηθή γραμμή τηλεγράφου έν αύτώ τφ 
περιβόλω τού Εθνικού Παλατίου. Ό Σάπ άπεβίωσε 
τή 26 Ίανουαρίου 1806.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Μετά πολλά συνέδρια τριών άσκληπιαδών ό άσθε- 
νής άπέθανε.

— Τί ήόύνατο νά πράξη κατά τριών; έλεγεν ό- 
δυρόμενος ό άφελής αύτού ύπηρέτης.
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— Έσελείωσε τό φόρεμά σου;
— Μάλιστα, άλλα ζητεί ή μοδίστρα τρεις λίρες 

ραπτικά.
— Καί διατί δέν τό ερραψες μόνη σου ;
— Διότι δέν ’ξεύρω.
— Καί τί εμαθες είς τό σχολείο ;
— Γαλλικά, πιάνο, Δημοσθε'νη κτλ.
— Καί τί ωφελείται άπό αύτά ό σύζυγός σου ;
— Όταν εχγ) διάθεσιν, τόν παίζω κανέν κομμάτι 

καλόν μουσικής, ή τόν άναγινώσκω καμμίαν δημη
γορίαν, καί εύχαριστεΐται.

— Καί όταν δέν έχγ διάθεσιν, τώ δεικνύεις τόν 
λογαριασμόν της μοδίστρας.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

κ/ραμαεοιιρχοι καϊ ποντικοί. Όταν βλε'πωμεν άν
δρα διευθύνοντα τά της εξωτερικής πολίτικης κρά
τους τινός καί παλαίοντα κατά πολλών δυσχερείων 
οίκτείρομεν αύτόν. Πόσα πράγματα διασταυροΰνται έν 
τγ διανοία του! Τά συμφέροντα τοΰ κράτους, η ισορ
ροπία της Εύρώπης, αί μετά τών λοιπών κρατών 
σχε'σεις, ό πόλεμος, ή ειρήνη, κτλ. κτλ. Άλλά διατί 
δέν οίκτείρομεν επίσης καί τόν τάλανα δραμχτουο- 
γόν ; Πόσα πράγματα έχει νά συμβιβάσγ ! Τούς χα
ρακτήρας τών δρώντων προσώπων, τήν υπεροχήν τοΰ 
ήρωος του, τήν σκηνικήν δράσιν, τήν ενότητα τοΰ 
δράματος, τήν στιχουργίαν, τήν γλώσσαν, τό πνεΰμα 
τής εποχής,?τήν κρίσιν τού δημοσίου κτλ. κτλ. Τίς 
τών δύο τούτων μείζονα έχει άξίαν ; Ό μάλλον 
επιτυχών. — [Le prince de Ligne')

Ο-0-0-0-

Είνε πολλφ δυσχερε'στερον νά άποκτήση τις δε'κα 
φράγκα δι’ ενός φράγκου ή έν έκατομμύριον διά δεκα- 
κισχιλίων λιρών. — (Mercier·')

c-o-o-o-

Ούδείς ύπάρχει άνθρωπος μή κρύπτων έν τή ψυχή 
αύτοΰ άγαθόν τι προσόν. Τοΰτο καλλιεργούμενον δύ ■ 
ναται νά παραγάγγ πολλά.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ ΜΑ'· τεύχει προβλημάτων.

ΛΥΤΑΙ
’Ανώνυμος δέσποινα (308—312).— ’Ελπινίκη (308 — 

312).— Β. Εΰαγγελίδου (308, 309).— Ελένη Γ. Έ- 
λευθεριάδου (308, 9, 10, 12).— Έλ. Κ. Θεοδωρίδου 
(308, 9).— Βίζας (308—312),—

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 313 —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Μέγας είμαι καί ογκώδης κατά βάθος, πλάτος, μήκος. 
Και σοΰ ζώντος καί θανόντος αναπόσπαστος σου οίκος, 
Κ’ ελαφρός έξ έναντίας καί μικρός καί έπιμήκης, 
Κ’ εις τάς χείρας μέ βαστάζεις, εϊς έμέ έάν άνήκης· 

Κ’ ένφ τώρα μέ κυττάζεις, 
Είς τήν λύσιν μου διστάζεις.

ΑΡ 314. —ΕΤΕΡΟΝ.
Δι* έμοΰ ’στον κόσμον ήλθες, δι’ έμοΰ είδες τό φώς, 
Δι’ έμοΰ έκ τής μητρός σου άπεσπάσθης σΰ σαφώς. 
"Αν μέ άναγραμματίσης, έντός σοΰ οίκώ έγώ 
Καί ζωήν καί εΰρωστίαν δαψιλώς σοί χορηγώ.

ΑΡ 315. —ΕΤΕΡΟΝ.
’Αριθμός είνε τά πρώτα· τ’ άλλα έχ’ ή Άοροδίτη. 
Ή Κλειώ δέ τών 'Ροδίων τ’ ό'λον ναύαρχον κυρύττει.

ΑΡ. 3 Ιβ. —ΕΤΕΡΟΝ.
’Εάν φορώ τό κράνος μου, ’ς τάς μάχας προηγούμαι.
’Άν τό έκβάλω, αρωγός ’ς τούς πλέοντας καλούμαι.

Έν Ίσμαη-ΐίω Μ. Τ.

ΑΡ. 317. — (HIHIDE.
Mon second pour etre mon premier 
N’ a pas bosoin d’ etre mon entier.

* *

AP. 3IS. — Ijogogriphe.
Je reveille
A merveille 
Un petit appetit. 
Que Γ on mette 
Bas ma tete, 
Je rne change

—Chose etrang· —
En oiseau
Gros et beau.

* *

Άρ. 308. ΑΙΝΙΓΜΑ.—ΊοραήΜοκ.
’Αρ. 309. » —Κυναίγειροι;.
Άρ.310. » —ΣταφνΑή, φυΛή.
Άρ. 311. » —Άρουρα.
Άρ. 312 γρίφος.—"Ολα ερώσε σιέρες σου.

AP. 31». —ΕΤΕΡΟΝ.
Τίτλος ποιήματος είμί έκ τών άπολεσθέντων, 
Πέντε γραμαάτων άθροισμα καί πάντων φωνηέντων. 
Έργον άρίστου ποιητοΰ έκ τών άρχαιοτάτων, 
Τάς πράξεις περιέγραφον άλόχων αθανάτων,

Κ. Α. Γουσ.

ΑΡ. 320 —ΓΡΙΦΟΣ

Ε Γ.


