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'^r1 ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ύπό της Α.Τ. 
τον Αχμετ-Βεφικ-Παχα. ’Er Κωνστα^ινουπό- 
„1ει 4293 έτος έγ. — 2 τόμ. εις 8°' Σε.Ι. 4293·

OUI ^-5 j jUll ΜΕΤΡΟΝ ΤΙΙΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
"και ΠΛΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι Γραμ
ματική της Τουρκικής ’Οθωμανικής γ.Ιώΰαης ύπό 
τού ΜουΛΛα Αβδουρραχμαν-Εφεχτιι. ’Er Κων- 
οταντινουπό.Ιει 4300 έτος έγ. — 4 τόμ. εις 4°" 
Σε.Ι. 484.

•j'y j cjJ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΑΪΚΟΝ 
V KAI ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ύπό τοΰ Σειχ-Σου- 

αΕΙΜαν-Εφεντπ τοΰ Βοχαρείου. ’Er Κων]πό.Ει 
4298 έτ. έγ.— 4 τόμ. εις 8°' ΣεΛ. 320.

Μεταξύ τής πληθύος τών έν τώ Λεχόΐ,έ Άραβο- 
οθωμανικών λέξεων έκλε'γομεν πρός ετυμολογικήν 
άνάπτυξιν τάς έπομενας δεκατέσσαρας καί ώς έν γί
νει γνωστάς καί ώς προσφορωτέρας είς ύπόδειξιν τών 
διαφόρων ειδών τών ζητημάτων άτινα υποκινεί ή 
τοιαύτη ερευνά.

οκκα. Τά Αεχόζέ θεωρεί τήν διά δύο κ 
γραφήν όρθοτεραν τής δι’ ενός, ίσως ώς μάλλον 
όμοιάζουσχν τγ πρωτοτύπω οϋγγια, μολονότι ό 
πλησιεστερος ’Αραβικός τύπος aJjI ουκιϊ-ιε, έχει έν 
κ. Έκ τούτου τοΰ ουκιϊ-ιε παρήχθησαν τά εύχρηστό- 
τερα παρά τοϊς Όθωμ.ανοίς aJj βεκιϊ-ιί καί κιϊ-ιέ 
άπαντα έν γένει ισοδύναμα. Έν λέξει όμως 
(διρχέμ=δραχμή=δράμι) τό .Αεχόζέ διακρίνει μετα
ξύ τοΰ α-9_j βεκίϊ-ιε= 130 δράμια καί τοΰ *3 κιϊ-ιε= 
400 δράμια).

jic α.1έ6 = φλόξ. Τό Λεχόζε κατεξανίσταται 
έναντίον τής διά τοΰ air γραφής τής λέξεως ταύ- 
της ώς άν ήτο ’Αραβική, έν ώ άπ’ έναντίας είναι 
Τουρκική. Ή σφαλερώς έπιτετηδευμένη αύτη γραφή 

πρέπει έν τούτοις νά είναι ίκανώς άρχαία διότι άπαν
τά καί παρά δοκίμοις συ^γραφεύσιν.

*Jjl αραμ.τά=άμαξα. Καί ένταΰθα τό Λεχόζέ 
θεωρεί ώς έσφαλμένην τήν τόσο κοινώς παραδεδεγμενην 
διά τοΰ air γραφήν λ, διότι έν τώ Όθωμ. (Τουρκ.) 
άλφαβήτω τό γράμμα air δεν ύπάρχει, ή δέ λέξις 
Τουρκική. Οί άραβες δέν είχον άρχήθεν άμάξας καί ή 
λέξις a; jt- (τ\ν φέρουσι λεξικά τινα έν τν) έννοίεκ τρο
χούς καί έκ τής όποιας θέλουσί τινες νά παοάξωσι τό 
άραμ.πά=άμαξα,) έσχηματίσθη κατ’ είδίκευσιν έν
νοιας άπό τής Τουρκικής λέξεως δτε αύτη είσεχώρησε 
παρά τοϊς Άραψιν. Ή ύπόθεσις λίαν πιθανή άλλ’ έν 
έλλείψει ιστορικής τίνος βάσεως, άλλοι ώς ό Vtillers 
φρονοΰσιν ότι τό Περσικόν α,Ιjl εραμπέ τροχός, άμα
ξα, παρήχθη έκ τοΰ ’Αραβικού α; καθόσον μάλιστα 
ή λέξις δέν άπαντά έν τοϊς Τσαγαταϊκοίς λεξικοϊς.

ενταρι τό παρ’ ήμϊν συνήθως άντερή, λε- 
ξις νεωτέρας κατασκευής ής ή έτυμολογία άγνω
στος- άραβιστί JCe- αντέρ— 1. Είδος πιθήκου. 2. 
πολυχρώματόν τι εντομον. 3. άρχαϊον πολίχΊιον έν 
Συρία.

έγρετή, — πρόσθετον, πράγμα μή έντελώς 
προσηρμοσμένον. Κατά τό .Αεχθζέ έκ τοΰ ρήμ. ΪΙΪΊ 
έγμέκ, σΧΓ εγμέκ σημαίνει γέρνω, κλίνω, πλαγιάζω · 
έπειτα καί ή γραμματική μορφή έγ-ρετή δυσεξήγη
τος. Συνήθως τό έγρετή έ τυμολογεϊται ώς παραγό- 
μενον έκ τοΰ ’Αραβικού JL ^=δανεικόν.

λΕΙ-ο ^31 ι.Ιεγιμ σαγμα κατά τό λεξ. τοΰΜαλλιάκα, 
ilegiim sagma χατχ τόν Meninski καί τόν Viguier 
τό ούράνιον τόξον. Ό Έσάτ-έφέντης καί άλλοι ’Ο
θωμανοί φιλολόγοι θεωροΰσι τήν προκειμένην λέξιν 
ώς παραφθοράν τοΰ ’Αρ. U- (/Χρ=φαινόμενα ούράνια. 
Έν έλλείψει πάσης άλλης άποδείξεως ή τοιαύτη 
έτυμολογία άπαράδεκτος. Τό ΛεγΑζέ λεγει ΔίΙ 
Jli-aS jljYLo —στεφάνη άμελχθείσα όΤίθη-
θείσα ώς διά κοσκίνου, κοσκινηδόν—έκ τούτου κα
ταφαίνεται ότι κατά τήν γνώμην του αί λέξεις δι’ 
ών ονομάζεται τό ούράνιον τόξον καί τό κόσκινον 
συγγενείς.

πιτάκατουν =έπιστόλιον ή λέξις κατά 
τόν Lane φέρεται άπό τοΰ Β0'1 αιώνος τής έγ. μεμο
νωμένη είς τό ’Αραβικόν καί άνευ ρίζης Ό Freytag 
καί άλλοι πρό αύτοΰ τήν συνεταύτισαν πρός τό πιτ- 
τάκιον δπερ άπαντά ήδη παρά Πολυβίω. Υπάρχει 
όμως καί ρήμα Τουρκικόν πιτμέκ=γμχ.<ρω καί

86.
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τούτου παράγωγα τά Λιτί πιτικ (Vunibcry, 
betik, petck) έπιστολή, δθεν καί ρ- πιτουκόζή 
=ό γραφεύς · ή τοιαύτη σύμπτωσις φθόγγου καί έν
νοιας τών τριών τούτων γλωσσών άνευ ούδεμιάς εξω
τερικής ένδείξεως καθιστά άβεβαίαν πάσαν ύπόθεσιν.

jU'l πατράκ Τουρκιστί μέτρον βάρους άπό 8—1 2 
οκάδες κατά τά μέρη καί τό εμπόρευμα, συνήθως 
γράφεται jin·*3·? Κατά τό έκ τοϋ Άραβ. ώ>1
πάττ (ρ. Cu .τεττε=έκοψε) πώλησις τετελεσμένη ώς 
καί jjljL Gl πάττ ,ταζαρ^=άγορά—καί τοΰ jL· par 
=’Αρ. μ«>τ=μνά, ώςτεπατμάκ=μνά ή άγοραία. 
—Άλλ’ ώς γνωστόν τό ρκα προσελήφθη έν τή άρ- 
χαιότητι έκ τοϋ Φοινικικού ή Σημιτικού σταθμολο- 
γικοΰ συστήματος, είς τό όποιον ανήκει καί τό bath 
Έβραίστί μέτρον χωρητικότητος πολλαχού τής Γρα
φής άναφερόμενον, ίσως λοιπόν πατράκ=ρνχ τοϋ 
bath, δηλ. ίδιον τι είδος μνας.

jlA-* ρουσ.άράχ—Ό τύπος τής λέξεως ασαφής. 
Άρ. f ρουσ.άρ(ουκ). Τό Λεχ-ίΙζέ παραβάλλει πρός 
τόν τύπον ρουσΛιράκ, τχτουρκράκ, τουρερέκ' άλλ’ 
ούδεμία σχέσις ύφίσταται μεταξύ τοΰ par συλλαβι
κού προσαρτήματος τών δύο τούτων τελευταίων λέ
ξεων καί τής καταλήξεως ar τοϋ ρουσ.Ιιράκ. Έρ- 
ρέθη παρά τινων ότι είναι πληθυντικός Περσικός είς 
ar μεταπεσών είς έννοιαν ενικού. Άλλ’ έν τούτοις 
άρχήθεν οί ’Ισπανοί οΐτινες ούδεμίαν σχέσιν έσχον μέ 
Πέρσας, εύρέθησαν δέ ύτό τήν άμεσον έπιρροήν τών 
Αράβων έλεγαν musulman. Παρά τοίς Βυζαντινοϊς 
ή αρχαιότερα μαρτυρία ήν αναφέρει ο Δουκάγγιος τής 
λέξεως Μουσου.ίράκος είναι έκ τής Άννης τής Κο- 
μνηνής.

σ επικέ, πλεκτόν κάλυμμα τής κεφαλής· 
κατά τόν Lane σ«πεζέ=δίκτυον, πράγμά τι 
διά τήν κεφαλήν, καλύπτρα τοΰ προσιόπου κατά τόν 
Μεϊδανή. Έκ ταύτης τής Άραβ. λέξεως τό 
παράγει τό σά.τζα=ό εύρωπαϊκός πίλος’ήέτυ- 
μολογία εύφυής. Άλλ’ άφ’ έτέρου κατά τούς Εύρω- 
παίους έτυμολόγους ό τύπος chapka chapskd θεω
ρείται ώς άρχαΐον Σλαβικόν ή μάλλον Πολωνικόν ύ- 
ποκριστικόν τοϋ chappe, chdpedu, cappa

ΜοΜδα· γηραιά θεραπαιν’ις ή παλλακίς, 
πιθανώς, λέγει τό Λεχδζέ, έκ τοϋ Μο.Ιδοβάκ, ΜοΛ- 
δαδή.— Έν τή Χρηστομάθεια αύτού ό Sacy λέγει 
ότι Άραβιστί καλείται jjj> ροτδεΛΛέδ, ό έκ πατρός 
άραβος καί μητρός ξένης ή ό έκ πατρός δούλου καί 
μητρός έλευθέρας· έξ ού συμπεραίνει ό σοφός ούτος 
Άραβιστης ότι παρήχθη καί τό Γαλλ. muldlre. Τό 
τελευταϊον τούτο κατεπολεμήθη, άλλ’ ίσως προτι- 
μοτέοα τής έν τώ Λεχδζέ, θά ήν ή γνώμη καθ’ ήν τό 
ρο.ίαδε ούδέν έτερόν έστιν ή τό Άρ. ojJm· ρονΰε-Ι.Ιεδε 
θηλ. τοϋ άνωτέρω μνημονευθέντος jJy σημαίνον έν 
γένει γυκή ρή ευγεκής.

jlj ζάρ=τό ζάρι, ό κύβος τοϋ ταβλιού. Έπί τής 
έτυμολογίας τής λέξεως ταύτης τό Λεχδζέ δεικνύε
ται λίαν έπιφυλακτικόν, καί δικαίως διότι μολονότι 
τό ζάμ θεωρούμενον ώς πηγή τής λέξεως hdSdrd 
εγένετο άντικείμενον πολλών έρευνών, ούδέν άσφα- 
λές έπετεύχθη. —Έπί τινα καιρόν έπεκράτησε νά λέ

γεται ότι τό ζάρ καί τό hdSdrd άμφότερα παράγον
ται έκ τοϋ Άρ. άζ-ζάγρ.—Άλλ’ άκολούθως εύ-
ρέθη ότι ή δήθεν Αραβική αύτη λέξις δέν άναφέρε- 
ται είμή άπαξ μόνον έν τφ Γαλλο-Άραβικφ λεξικώ 
τοϋ Αιγυπτίου Bocthor (έν Παρισίοις 1829). Επει
δή δέ πάλιν ή λέξις ζάρ άναφέρεται έν τινι Περσικώ 
λεξικώ έπιλεγομένφ Ταζο^υ./άζεοκ (1648) ώς Περ
σική χωρίς νά είναι Περσική, θεωρείται έκτοτε ώς 
Τουρκική, μολονότι ούδείς Τουρκιστής ύποστηρίζει 
σήμερον ότι λέξις άρχομένη άπό ζ δυνατόν νά ή Τουρ
κική. Ό Δουκάγγιος άναφέρει αύτήν διά μαρτυριών 
τοϋ ΙΔου αίώνος ύπό τήν μορφήν άζάριοκ καί μετά 
τούτου τοϋ έναρκτικοϋ α εύρηται έν ταϊς πλείσταις 
τών εύρωπαϊκών γλωσσών. Ό δέ βουλόμενος μετελ- 
θέτω έν τοΐς Άτάκτοις, τήν παραγωγήν τοϋ ζάρ«? 
άζάριοζ? οζάριοΓ έκ τοϋ Όζος, εύφυά μέν, άλλ’ έστε- 
ρημένην ιστορικής άποδείξεως.

jy>- δζεδζ καί έπί τό Όθωμανικώτερον δζεδιζ= 
κάρυον Περσ. γκέδζ Τουρ. j ά κόζ. Αί τρεις αύται 
λέξεις προφανώς συγγενείς, άλλά τίς αύτών ή άρχέ- 
γονος ; Τό Άρ. δζέδζ συγγενές τώ Έβρ. egoz όπερ 
άναφέρεται είς τό Άσρα Άσράτωκ. Άφ’ έτέρου ό
μως όλοι σχεδόν οί βοτανολόγοι θεωροϋσιν ώς πα
τρίδα τοϋ δένδρου τήν μεταξύ Καυκάσου καί Περσίας 
χώραν. Τοϋ Ήρανικοΰ jy ρίζα θεωρείται τό Σανσκρ. 
^«(/=περικλείειν, συγκαλύπτειν, ^ιζ(/(1=στρογγύλον 
σώμα, σφαίρα, όθεν καί τό Άρ. τζέδζ έξελήφθη ώς 
παράγωγον τοϋ γκέδζ. Πολλοί δέ φρονοΰσιν ότι καί 
τό Τουρκ. αόζ παρήχθη έκ τοϋ Περσ. μολονότι ήλέζις 
αόζ φαίνεται στερεώς έρριζωμένη έν τή γλώσσν).

AJ ζαγάρ. Ό Pavet γράφει ji-j. Τό ζαγάρι 
κύων θηρευτικός’παρά Δουκαγγίω ή λ. ζαγάριοκ μαρ- 
τυρεΐται άπό τοΰ ΙΑ°υ αίώνος. Άραβ. jL* σάκρ, καί 
κατά διάλεκτον ζάαρ=πάν άρπακτικόν δρνεον 
καί ιδίως ό ιέραξ, καθ’ ά άναφέρεται άκόμη καί έν 
προϊσλαμικαις ποιήσεσιν. (Devic, ένθ. άνωτ. SdcreJ. 
’Επειδή δέ οί Βυζαντινοί παρέλαβον έκ τών Ανατο
λικών τήν διά τοΰ ίέρακος Θήραν, ό Ρείσκιος, σχολιά- 
ζων τήν λέξιν χοροσογχόριοκ τοϋ Πορφυρογεννήτου, 
παράγει τό ζαγάριοκ έκ τοϋ σάκρ $Ύΐλ. άνήκων είς 
τόν σάαρ=κύων συνειθισμένος νά θηρεύγ μέ τούς ίέ- 
ρακας· καί Γαλλιστί δέ sdCre-fdUCOll ό ιέραξ, καί 
είς τήν Λατινικήν τοϋ υ,εσαιώνος SdCdT, όπερ παρά 
τινων άγνοούντων τήν ’Αραβικήν καταγωγήν τής λέ
ξεως έλογίσθη ώς άρχαία Λατινική μετάφρασις τοϋ 
Ελληνικού Ιέραζ οίονεΐ ιερός. Ή ’Οθωμανική καί ή 
Τσαγαϊτική έχουσι πλεΐστα ονόματα διά τόν ίε’ρακα 
(ή μάλλον διά τά διάφορα ε’ίδη τοϋ πτηνού τούτου, 
άτινα δμως ή συνήθεια συγχέει) μεταξύ δέ αύτών 
τά jjL’(σογκουρ καί σιγκοίρ, τό συγκού- 
ριον τών Βυζαντινών) καί β\>- (δζακίρ). Τό πρώτον 
ό Ρείσκιος θεωρεί ώς αύτόχρημα Άοαβικόν παραχθέν 
έκ τοϋ σακρ (πληθ. σουκουρ κα: δι’ έπενθέσεως τοϋ r 
σοιψκο'νρ) έφ’ώ καί τό γοροσογχόριον διορθών είς 
χοιροσογχόραττ έξηγεϊ ύφασμα φέρον εικόνας (άγριο) 
χοίρων καί ίεράκων. Έκ τούτου τοϋ αουγκονρ προσ- 
ηγορεύθησαν καί διάφοροι άρχηγοϊ Τούρκοι έν οίς καί 
τις ακ-<τουγκουρ=\εχ>·Μς ιέραξ κατά τό 1085 ένΠερ- 

σία. Έτερον δέ είδος ίέρακος λέγεται καρά-σουγκονρ 
όπερ ίσως είναι καί τό χοροσογχόριοκ τοϋ Πορφυρο
γεννήτου. Καί ταύτα μέν περί τοϋ σουγκούρ· έτεροι δέ 
προβαίνοντες καί περαιτέρω ύπέθεσαν ότι καί τό 
jila- τσακίρ ούδέν έτερόν έστιν ή Τουρκική προφορά 
τοϋ Άρ. σάκρ, καί ότι ή έννοια xouddor χρώμα ή 
xvarovr έχει τό τσακίρ, παρήχθη έκ τής άρχικής 
τοϋ ίέρακος. Ιδού άφ’ έτέρου τί λέγει ό Pictet. 
Περσιστί καί ^^ρχ καί τσάμ)·=λευκός 
ίέραξ κύκλος, τροχός καί παν τό περιστρεφόμενον, 
ίσοδυναμεϊ τώ Σανσκρ. cakrd, τφ τών Σφηνοειδών 
επιγραφών cdkhrtt fκϋκ.Ιος, Ιεραζ ώς έκ τών κύ
κλων τούς οποίους περιγράφει ιπτάμενος) καί ή μό
νη διαφορά μεταξύ τοϋ Σανσκρ. καί τοϋ Περσικού 
είναι ή τροπή τοϋ kr είς rk πράγμα συνηθέστατον 
έφ’ ώ καί είς τό Τουρκικόν τσακίρ έπανέρχεται πά
λιν τό κρ άντί τοϋ Περσικού ρκ. Πρβ. πρός ταύτα τό 
Έλλ. κίρκος κέρκαξ (ό κύκλος καί τό πτηνόν) καί 
έτέραν Περσικήν λέξιν τό σικιαρ (έν γένει θη
ρευτικόν δρνεον καί έπομένως Θήρα)—Έκ τούτων δέ 
πάλιν τό Αραβικόν σακρ τό μεσαιωνικόν Λατι
νικόν sacer καί τό Τουρκο-άραβικόν
σουγκουρ τό σουγκούριο>· τών Βυζαντινών. Έν ω 
λοιπόν ή τάσις τών κατά μέρος Ανατολιστών συ- 
νίσταται είς τό νά θεωρή τό Περσ. τσάρκ, τό Άρ. 
σάκρ, τό Τουρκ. τσακίρ ώς αύτοτελή καί άσχετα, ή 
σχολή τών Ίνδιανιστών άνάγει καί τά τρία ταύτα 
ονόματα τοΰ ίέρακος είς τό Σανσκρ. Cdkra ώς είς 
πηγήν άρχικήν. Τοιαϋται συνταυτίσεις λέξεων Τουρ
κικών πρός λέξεις Περσο-Σανσκριτικάς ύφίστανται 
ούκ όλίγαι.—Οί μέν έξηγοϋσι αύτάς άπλώς ώς συ
νέπειαν τών άνέκαθεν μετά τής Περσίας σχέσεων τών 
Τουρκικών φυλών, άλλοι δέ διαβλέπουσι άρχικήν 
τινα συγγένειαν τοϋ Τουρκικού καί τοϋ Σανσκριτι
κού κλάδου· άλλά δέν είναι ένταϋθα άκόμη ό τόπος 
τής τοιαύτης συζητήσεως.

"Οσα έχομεν νά εϊπωμεν περί τών έν τή ’Οθωμα
νική Περσικών λέξεων θά είναι βραχέα, διότι τάς μέν 
γενικάς αιτίας τής εισαγωγής καί τής έπφροής τοΰ 
Περσικού στοιχείου έξεθέσαμεν άνωτέρω πραγματευό
μενοι περί τής Αραβικής, τά δέ φωνητικά καί μορ- 
φολογικά φαινόμενα τά όποια παρουσιάζουσιν αί κατά 
τό μάλλον καί ήττον έξοθωμανισθεΐσαι Περσικαί φω- 
ναί άνάγονται σχεδόν είς τάς αύτάς κατηγορίας είς 
άς καί αί Άραβικαί. Ούτως έν φ ή ’Οθωμανική δια
τηρεί Περσικάς λέζεις άπαραλλάκτως ώς έχουσιν αύ
ται έν τή Περσική, έν άλλαις περιστέλλει καί περιο
ρίζει τάς πολλαπλάς σημασίας τοϋ άρχικοΰ ιδιώμα
τος μεταχειριζομένη φέρ’ είπεϊν τήν λέξιν ρπάρ, 
μόνον έπί τών δύο ή τριών έννοιών, βάρονς, καρ- 
χοΰ, φρουρίου καί φοράς άντί τών εϊκοσιν έννέα άς 
φέρουσι τά Περσικά λεξικά, άλλων δέ μεταβάλλει 
ούσιωδώς τό νόημα, οίον jL’U- ('ό^αρπάζ έ/ τή Ό- 
θωμ,ανική συνήθως έπί τή έννοία έμπορος ή μετα
πράτης ίππων, έν ώ έν τή Περσική σημαίνει τόν παί- 
ζοντα μέ τήν ζωήν του, ριψοκίνδυνον άνθρωπον καί

τέλος σχοινοβάτην ή ταχυδακτυλουργόν).—Ή 'Οθω
μανική προσέτι προσαρμόζει είς θέματα Περσικά κα- 
ταληκτικάς συλλαβάς Όθωμανικάς πρός άπαρτισμόν 
ιδίων λέξεων οίον: jl (/'έζ.·τεμ7ε/εέχ=Περσ. «ζ-f-
Περσ. ρπερ Τουρκ. ρηματ. κατάληξις .έεμέζ=άπο- 
στηθ-ίζειν)—(ρπαγεσ.ίαρακ—Περσ. ρχάχς 
=μ.τά)·ζ·4-Τουρκ. κατάλ. -έαμά«=χαρ-ίζειν).—dUjfb 
('.τακ.Ιερεκ, Περσ. παΛ;=καθαρός+Τουρκ. κατάλ. 7ε- 
ρεκ— καθαρ-ίζω, ένθα παρατηρητέον έν μιά καί τή 
αύτή ’Οθωμανική λέξει τήν φωνητικήν σειράν α ε ε 
άντί πακ.ίαράκ).—^αζ-]·ζεδζμέζ=Περσ. 
ρπάζ κατά διάλεκτον ^3άζ=όπίσω+Τουρκ. ρ. γκεδζ- 
ρεκ περνώ—περνώ όπίσω, άφίνω, παραλείπω τό τής 
συνηθ. ρα^γεστίί,ω).—('αρεδ-δζη Περσ. ρ. αρεδ 
=ήλθεν, έφθασεν+Τουρκ. κατάληξις δζη δηλοΰσα 
τόν πράττοντά τι, ώς τό ήμέτερον τής, κατά λέξιν 
ηΜε^τής δηλ. άνθρωπος δστις θέτει έπί έγγραφου 
τίνος τήν λέξιν ήλθεν, έφθασεν, παρελήφθη. έπομέ
νως ό ρεφερενδάριος τής Ύψ. Πύλης), κτλ.—Ώς συμ
βαίνει δέ καί περί τών 'Αραβικών αί έκ τής συνεχούς 
χρήσεως παραφθοραί τών άρχικών Περσικών τύπων 
άρκετά συχναί, οίον : jUil (αφαδζακ = οχληρός, 
κακός άνθρωπος άντί JUcjl άφέτι δΐ,α-r πάθος τής 
ψυχής),—(ρπεγκίρ ίππος έν γένει άντί 
ρχαρ-γκιρ—^ιίρ'ίς κρατών φέρων, φορτηγόν ζώον).— 
JjGL·- (τσαπαρίζ, άντίξοον, έμπέρδευμα, έμ,πόδιον 
άντί C—Jj τσε.του-ραστ=όε'ΐχ άριστερά- ούτινος
έτέρα παραφθορά τό τσαπράζ, είδος φορέμα
τος καί δέσιμον φορέματος, τό σύνηθες τσαχράΐ,ι).<— 
AlZjts- (Γσαρσά^=σινδών,περικάλυμμα,άντί jjL·-

τσαΛ'ρι-σέ.τ=στρώμα, σκέπασμα τής νυκτός).—
(τσερδίς είδ. χονδρού βουτύρου, τό τσερδίσι, 

άντί τσερρπίς λίπος, πάχος, όθεν κατ’ έτέραν 
παραφθοράν παράγουσί τινες τό τσιρι'ζ·=κόλλα, 
τσιρίσι).—L’jjj (ζουρκα, ό ζουρνάς άντί σουρ-ra 
=γχρχς κάλαμος). jUI* (’ρικτάκ είδος κοντού ύπεν- 
δύτου άντί ημΓέκ=ήμισυ σώμα).—jll γιαπακ 
ή έρημος καί γιαπακδζή=ο ξένος, άντί jLL. ρχε- 
γιαρχάκ—τχ άνευ ύδατος μέρη).—ΰίβΜjZ (σερΑαγάκ 
σησαμέλαιον άντί σιρε’ί ρουγάκ άπόσταγμα έλαίου). 
— (Λτο^τα=μαθητής τού μεδρεσέ, ιεροσπουδα
στής άντί σουχτέ, διακεκαυμένος, διακαιομενος ύπό 
τοϋ πρός τήν άληθή παιδείαν ζήλου) κτλ. Μεταξύ 
τών πολυειδών καί ποικίλων μετατροπών άς ύφί- 
στανταί τινες τών Περσικών λέξεων έν τή μεταβάσει 
αύτών είς τήν ’Οθωμανικήν σημειώσωμεν, έπειδή καί 
κατωτέρω θέλομεν έπικαλεσθή αύτάς Α0’ Τήν προς- 
θήκην έναρκτικοϋ φωνήεντος είς τάς άπό ρ άρχομένας 
λέξεις, οίον: (Ζοί,μούάζ=νηστεία έκτου Περσ.
°jjj ρουζε^.—Alijl ('άριστέ είδος ζυμαρικού έκ λε
πτών μερών έκ τού Περσ. αΙΔριστέ=νήμα, κλωστή) 
κτλ. Β°’ Τήν τροπήν τοΰ φ ρχε είς ρ οίον αΛΚ> 

(ρεκεκαέ, τό γνωστόν άνθος άντί aJUL ρπενεφσέ). 
—(σείρεκ είδ. έλαφρού στρατιωτικού σώμα
τος παλαιού, άντί jLSC. σίζ-μΛάλ·=κυνοφύλαξ).— 
«xUjpX (χαρρακδε= ονηλάτης άντί ΧαΡ~
ρπετδε=ύπ·ηρέτ·/\ς τού όνου). Άζιοπερίεργον έπίσης 
ότι έν φ ή ’Οθωμανική εύρέθη έπί τοσούτον είς άμε
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σον συνάφειαν πρός τήν Περσικήν έν τούτοις ούά όλί- 
γας Περσικάς "λέξεις μεταχειρίζεται υπό τήν μορφήν 
ήν είχε δόσει εις αύτάς ή ’Αραβική : οιον (παϊ- 
τάχ, πεζός καί είδ. ό πεζός τοΰ ζατρικίου. Άρ. Ja~ 
μπεϊδεκ εκ τοΰ Περσ. «jL πιγιαδε όπερ καί τοΰτο 
έμεινεν έν χρήσει παρά τφ λαφ προκειμε'νου περί δι- 
κώπου άκατίου, οί πιγιαδέδες^.— <>y μ>- ('δζερμπεζε 
=έπιτηδειότης, κατορθωτικότης, τύπος ’Αραβικός ά- 
φγίρημένου ούσιαστικοΰ έκ τοΰ Περσ. y γκιουρ- 
μπουζ=ά.πα.τεών, έπιτήδειος).—Ja^< (χανδάκ, τύ
πος ’Αραβικός δθεν προήλθεν ώς ίστορικώς άποδει- 
κνύεται καί τό ήμε'τερον χάνδαξ, χανδάκιον, κακώς 
παρά τινων ετυμολογούμενα έκ τοΰ χαίνω χανδάνω, 
τά πάντα έκ τοΰ Περσ. οαδΓ «τ«ζδέ=έσκαμμένον) κτλ.

Τήν περί τό λεκτικόν σύντομον ταύτην εοευναν 
έπισφραγίζομεν διά δύο μο'νον έκ τών πολλών έτυιιο- 
λογικών περίεργων άτινα μάς παρουσιάζονται.

Πόθεν ή λέξις τσε.Ιεμπής;—Περσ. ό ςαυρός καλείται 
Ulj- τσεΛιπά εν. παραφθοράς τοΰ τσεχάρ πα=τέσσα- 
ρες πόδες. Τήν άρχαίαν ταύτην Περσ. ονομασίαν τοΰ 
σταυρού οί “Άραβες μετέτρεψαν εις --Α-ο σαΜπ, τό 
οποίον καίτοι άριθμούμενον μεταξύ τών παραγωγών 
τής ρίζης σα.Ιεμπε, ούδέν φαίνεται έχον τό κοινόν 
πρός αύτήν.—Άρχομένης τής έν Περσία Ταταρικής 
δυναστείας μεγάλη ύπήρξεν ή έπιρροή τών Νεστορια
νών καί άλλων ίερε'ων οπαδών τής διδασκαλίας τοΰ 
εσταυρωμε'νου, έντός ολίγου δέ σταυρός και Θεός 
συνεταυτίσθησαν, καί σήμερον ακόμη σώζεται άρ- 
χαϊόν τι λόγιον Τουρκικόν jail jA^b- Ja-aAU jjjμ 
γιοκτουρ ταπαδζάκ δζα.ίάπτουρ άνδζάκ, ούκ έστϊ 
λατρευτός ειμη ο 71σ'α.7αΛ=θεός. Τσε.Ιεμπή επο
μένως εσήμαινε κατ’ άρχάς τόν θεολόγον μετά δέ τήν 
γενικήν εξισλάμισαν τών Ταταρικών φυλών μετέπεσε 
βαθμηδόν εις την έννοιαν τοΰ πεπαιδευμένος , δια
κεκριμένος, ευγενής κτλ.—Ό πλούσιος λέγεται σή
μερον Οθωμανιστί ΐ,εγγίν. όμως έσήμ.αι- 
νεν άρχικώς κώδων και ΐ,εγγίν ό έχων κώδωνα, κω- 
δωνοφορος, καί τό έπίθετον τοΰτο έδίδετο πρό πάν
των εις την κάμ-ηλον τήν προπορευομένην τοΰ κερβα- 
νίου καί φέρουσαν τόν κώδωνα. ’Επειδή δέ ή κάμη- 
λος αυτή ην φυσικφ τώ λογφ ή έκλεκτοτέρα καί ή 
μεγαλγτέρα, μικρόν κατά μικρόν μετετέθη ή έννοια 
τής λέςεως εις τό έκλεκτότερον μέρος τών πολιτών, 
δηλ. εις τούς πλουσίους.

’Εκτός τών άφορώντων εις τό λεκτικόν, ή έπί τής 
’Οθωμανικής έπιρροή τής Περσικής έξετάθη λίαν έπαι- 
σθητώς και εις το φρασεολογικόν. Είδομεν ανωτέρω 
ότι πολλαϊ φράσεις τής γλώσσης ήμών συνταυτί
ζονται μετά φράσεων και ίδιωτισμ,ών ’Οθωμανικών. 
Άλλ’ αρκεί τις νά παραβάλγ τάς φράσεις αίτινες πα- 
ρακολουθοΰσιν έν γένει έν τοΐς Αεξικοΐς τάς Περσικάς 
λεξεις οήρ=κεφαλή, c— j δέστ=χείρ, Ja4 αμε- 
δ«>·=έρχεσθαι, JaaTμπέρ αμεδεν^ζέςίργεσόχι^ 
^ϊΔΙα_Γ γκιουΐ,αστέν—περνν.'ΐ, μάJ' γκιριφτέν \χμ- 
βάνειν, άφαιρεΐν, κτλ. πρός τά αντίστοιχα ’Οθωμα
νικά μπάς, ε.Ι, γκε.Ιμέκ, δζικμάκ, γκετσμέχ., τουτ- 
μαχ κτλ. όπως βεβαιωθή ότι μέγα μέρος καί σπου- 
δαιότατον τής ’Οθωμανικής φρασεολογίας συμπίπτει 

καί συνταυτίζεται πρός τήν Περσικήν. Πολλαϊ συντά
ξεις Όθωμανικαί άποβαίνουσιν ανεξήγητοι έάν μή 
άνάξη τις αύτάς εις τήν Περσικήν π. χ. ή χρήσις 
τοΰ Λ" Γαμ=ό'νομα, έν τή φράσει *υΓ JlA- σον- 
Λεϊμάν ναμ κιμεσνέ=σοο\εϊμά^ς ό'νομα άνθρωπος, 
=άνθρωπος τό'νομα Σουλεϊμάνης, ούδέν Τουρκικόν 
έχει, έξηγεΐται όμως ή συντακτική αύτη πλοκή διά 
τής Περσικής τόσο βεβαιότερου όσο τήν άνευρίσκομεν 
καί εις τάς έπιγραφάς τοΰ Δαρείου: Kambujjiytt 
ndma Kuraus putra=Kx^S6o-n; όνομα (τούνομα) 
Κύρου υίο’ς.—Ή ’Οθωμανική έκαμεν εις ταύτην τήν 
διεύθυνσιν καί έτερον βήμα- ένόσφ οί γραμματικοί 
μορφολογικοί τύποι γλώσσης τινός μένουσιν αλώβη
τοι ή παραδοχή απλώς ξένων λέξεων αποτελεί φαι- 
νομενον σύνηθες εν τή θεωρία τών γλωσσών. ’Αλλ’ 
όταν γλώσσά τις προσλαμβάνη έξ άλλης γραμματι
κούς τύπους τούς οποίους έπειτα έφαρμόζει εις τάς 
οικείας λέξεις, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι φθάνει μέχρι 
τοΰ εσχάτου σημείου εις ο έπιτρέπεται αύτή νά προ- 
βή πρό τής έντελοΰς συνταυτίσεως. Ούτως όταν βλέ- 
πωμεν ότι εις τήν Τουρκικήν λέξιν μ.παμ.τά=πατήρ, 
προστίθεται ή Περσ. κατάληξις ανε όπως σχηματι- 
σθή τό έπίρρημα (μπαμπαγιανέ πατρικώς)· 
όταν έκ τοΰ Τουρκικού μπέη, καί τοΰ Περσ. ΐ,αδε 
γεννητός, υίός, σχηματίζεται τό Περσοκατάληκτον 
μπεηΐ,αδέ,=υ\ος ήγεμόνος, καί μυρία έτερα τοιαΰτα, 
συμπεραίνομεν εύκόλως οποία τις ύπήρξεν ή έπί 
τής ’Οθωμανικής έπίδρασις τής Περσικής. Άλλ’ άρά 
γε καί τό έναντίον δέν είναι έπίσης αληθές καί δέν 
είναι αναμφίβολον ότι καί ή έπί τής νεο-περσικής 
έπίδρασις τών Τουρκικών ύπήρξε μεγάλη ;—Ή άπάν- 
τησις εις τήν έρώτησιν ταύτην δέν διεγείρει σήμερον 
ούδεμίαν διαφωνίαν. Καί ιδού πώς.

Οί πρώτοι έκ τών Εύρωπαίων οί κατά τόν ΙΖ” 
αιώνα έκμαθόντες τήν Νεο-περσικήν παρετήρησαν 
μετ’ απορίας τίνος πολλά σημεία έπαφής μεταξύ τής 
Ασιατικής ταύτης γλώσσης καί διαφόρων Εύρωπαϊ- 
κών γλωσσών. Ή δέ απορία αύτη έλύθη δτε διά τής 
έκμαθήσεως τής Σανσκριτικής καί τής άνακαλύψεως 
τών άπολεσθεισών διαφόρων Ήρανικών γλωσσών, ή 
συγκριτική λεγομένη γραμματική κατώρθωσε νά 
συμπεριλάβν) τήν Περσικήν εις τό σύστημα τών Ίν- 
όο-Εύρωπαϊκών γλωσσών. Αί άνακαλυφθεΐσαι Ήρα- 
νικαί γλώσσαι, είρήσθω πρός περισσοτέραν σαφήνειαν, 
αποτελούνται άπό τήν Ζενδικήν έν ή είσι γεγραμ- 
μέναι αί Άβεστικαί βίβλοι δηλ : τά εις τόν Ζωροά- 
στρην αποδιδόμενα θρησκευτικά βιβλία,—άπό τήν 
άρχαίαν Περσικήν έν ή είσι γεγραμμέναι αί έπί λί
θων περισωθεΐσαι έπιγραφαί άπό Κύρου έως Δαρείου 
τοΰ Κοδομάνου, αί άποκαλούμεναι σφηνοειδείς Περ- 
σικαί έπιγραφαί έντελώς άναγνωσθεΐσαι καί έξηγη- 
θεϊσαι, άπό τήν Πεχ.Ιεΰικήν, περίεργόν τινα γλώσ
σαν διά τε τήν σύνθεσιν καί τήν γραφήν έν ή είσι 
γεγραμμένα πολλά βιβλία θρησκευτικά έπεξηγητικά 
τών Ζενδικών πρωτοτύπων, καί τής οποίας ή έπι- 
στημονική έπεξεργασία μεγάλως έπροχώρησε κατά 
τούς τελευταίους τούτους χρόνους, καί άπό τήν Περ
σικήν, ήτις ούδέν έτερόν έστι κατά τάς νεωτέρας 

ιδέας εΐμή ιδιαιτέρα τις γραφή τής Πεχλεβικής καί 
ήτις φέρει ήμάς άπ’ εύθείας καί άμέσως εις τήν 
γλώσσαν έν ή είναι συντεταγμένος ό Σαχναμέ τοΰ 
Φιρδουσή ήτοι εις τήν Νεο-περσικήν. Οί συστημα
τικοί κανόνες οί άνάγοντες τήν μίαν τούτων τών 
γλωσσών εις τήν έτέραν είσίν ώς έπί τό πολύ λίαν 
εύκρινεΐς καί ύποβοηθούσης τής Σανσκριτικής επέ
χυσαν μέγα φώς έπί τής νεωτέρας Περσικής. Ούχ ήτ
τον δμως πολλά σημεία τής γλώσσης ταύτης μένου- 
σιν είσέτι σκοτεινά, καί έν γένει ή τακτική αύτής διά 
τών κανόνων τών παραδεδεγμένων διά τάς Ίνδο- 
Ευοωπαϊκάς γλώσσας άνάλυσις, προσκόπτει πολλα- 
χοΰ εις ετερογενές τι στοιχειον τό όποιον δέν δύνα
ται νά ή άλλο ή τό Τουρανικόν λεγόμενον, όπερ ώς 
έκ τής άνέκαθεν καί μέχρι τών ήμερών ήμών έπι- 
κρατούσης έν ταΐς Ήρανικαΐς χώραις άναμίξεως τών 
δύο φύλων Ήρανικοΰ καί Τουρανικοΰ, είσεχώρησεν εις 
τήν μ,όρφωσιν τής Περσικής—Άφ’ ετέρου ή εκ τοΰ 
σύνεγγυς μελέτη τοΰ Τουρκικού στοιχείου τής Όθω- 
μανικής γλώσσης άφίνει πολλά τά δυσδιάλυτα, έάν 
δέν παραδεχθώμεν ότι καί έπί τής μορφώσεως αύτοϋ 
άκόμη, εις έποχάς καί τόπους τούς οποίους δέν δυ- 
νάαεθα σήαερον νά προσδιορίσωμεν έξησκήθη σπου
δαία έπιρροή ώς έκ τών Ίνδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών. 
Ποιον είναι τώρα τό έν τή συστάσει τής Νεο-Περσι- 
κής παρεισαχθέν Τουρανικόν καί ποιον τό έν τή συ- 
στάσει τής Τούρκο-οθωμανικής ύπολανθάνον Ίνδο- 
Ευρωπαϊκόν, ιδού τό κύριον καί δυσχερές ζήτημα τοΰ 
οποίου διαφόρους παραφυάδας θ’ άπαντήσωμεν προ
σεχώς, ύπό τό σχήμα γλωσσικών καί γραμματικών 
ποό πάντων δυσχερειών τών οποίων εύχόμεθα ολί- 
γας τινάς τούλάχιστον νά δυνηθώμεν νά διαλύσωμεν 
συμφώνως πρός τήν άλήθειαν. Άλλ’ έν τούτοις, ώς 
πρός τό λεκτικόν μέρος τό όποιον σήμερον μάς απα
σχολεί ε’ίμεθα εις θέσιν νά άποφανθώμεν έπί διαφό
ρων άμφιβολιών αίτινες άλλοτε έφαίνοντο λίαν δυσ
διάλυτοι.—Ή λ. σερ)άϊ=παλάτιον φέρ’ είπεΐν 
διεφιλονεικεΐτο έάν ήτο Περσική η Τουρκική. Ό \ 111- 
lers ούδεμίαν εδωκεν έτυμολογίαν καί τό ^Ιεχδΐ,ε 
φρονεί ότι ή λε'ξις Τουρκική εύχρηστος εγένετο καί 
εν ττή Περσική. Σήμερον δμως οτε ή μετατροπή 
τοΰ άρχικοΰ άρχαίου Ζενδικοΰ φθόγγου thr εις σρ 
καί σ έπεβεβαιώθη διά πλείστων παραδειγμάτων, 
τό σεράϊ ivhyfln εις τήν Ζενδικήν ρ. thrd (Σανσκρ. 
ίΓα^προστατεύειν, έκτρέφειν ή διατηρεΐν, καί επο
μένως άτε σημαίνον άρχικώς τόπον διατροφής ή προ
στασίας θεωρείται ώς λέξις Άρειανή.—Ή λ.
ρσαόιρ=σκηνή κατά τό νϊεχδζε Τουρκική μετατρα- 
πεϊσα παρά τοΐς Πέρσαις εις Jo- τσετέρ—Άλλα σή
μερον άνήχθη αρκετά άσφαλώς μέχρι τοΰ Σανσκρ. 
chalra—a'Aix^tov, έπισκίασμα, άναγομενον κα’ι_ τοΰτο 
εις στερεάν Ίνδοευρωπαϊκήν ρίζαν.—Ή λ. jUt αχαρ 
κολλά λευκή, amidon, έθεωρεΐτο ύπό τών Τουρα- 
νΐστών ώς παραγομένη έκ τοΰ 3Ϊ=λευκός καί ως εκ- 
περσισθεϊσα άκολούθως ύπό τήν μορφήν jlAl=a^ap. 
Άλλά τό Σανσκρ. ahara καί ή άρχική τής λέξεως 
σηυ,ασία εις τό Περσ.κόν τροφή, έπιβεβκιοΰσιν ότικαί 
ή κόλλα ή λευκή ή έπί τοΰ χάρτου πρός έπίρρωσιν 

αύτού έπιτιθεμένη προσεκλήθη αχάρ ώς τροφή καί 
ύποβάσταγμα αύτού.
—Τό ^ίεχδζε θεωρεί ώς τουρκικής καταγωγής τήν λ. 
jb δάρ ξύλον δένδρον καί συνδέει αύτήν μετά τής 

διρεκ στύλος έπιλέγον οτι εύχρηστός έστι καί έν 
τή Περσική.- Άλλ’ ή σειρά τών λέξεων Περσ. 
δάρ.—Ϊ1χρσ·ή όμ. Πεχλ. όμ. Ζανδ. ddwu, Σανσκρ. 
daru, Έλλ. δόρυ απάντων έχόντων τήν έ'ννοιαν τοΰ 
ξύλου δέν άφίνει αμφιβολίαν.—Ταύτόν είρήσθω καί 
περί τής λ. (το'εδγ·χιαζ=ράβδος έ'χουσα κυρτήν 
άκραν) τήν όποιαν τό Ηεχδΐ,ε παράγει έκ τοΰ τουρ
κικού ρήματος el· fμς- τσεκιρμεκ ή τσεκτνρμεκ=ποιΰ> 
κυρτοΰσθαι κλίνειν, έν ώ έν γένει σήμερον θεωρείται 
ώς Άρειανή.—Έπίσης τήν λέξιν ;μΖ\ άχούρ, τήν ο
ποίαν έσχετίσαμεν άνωτέρω πρός τό Έλλ. αχόριος, 
οί Πεχλεβισταί άναφέρουσιν εις τό Ζανδ. (ivdhvare- 
na, αυόηarena, πότισμα τών ζώων, πηγή, διά τοΰ 
Πεχλεβικοΰ av-khvar ή avkhdr έν πάση περιπτώ- 
σει άποκρούοντες πάσαν μετά τοΰ τουρκικού J-pI άγ'ι.Ι 
συγγένειαν.—Παράδοξος έθεωρεΐτο ή τουρκική λέξις

ακσάμ εσπέρας.—Εις τό Περσικόν ή νύξ λέγεται 
—Δ σέμπ, ή εσπέρα σάμ. Όθεν έσυμπέραινον ότι 
τό ακσάμ είνε σύνθετον έκ τής τουρκικής λέξεως ακ 
~Κεο·Μς καί τοΰ σάμ εσπέρα, ώςτε καθαυτό ακσαμ= 
λυκαυγές τής εσπέρας, άγνοουμένου όμως οποίου εί
δους λέξις ήτο τό σάμ. Αί τελευταϊαι Πεχλεβικαί 
αναγνώσεις τώρα άπέδειξαν ότι σάμ καί σεμπ είσίν 
άμφότερα παράγωγα τοΰ Ζανδικοΰ khshap—νόζ, μέ 
τήν διαφοράν ότι τό μέν σεμπ παρήχθη άμέσως ’ εκ 
τοΰ khshap καί σημαίνει νύζ, τό δέ σάμ έκ τού επι
θέτου khshafnya—(νυκτικός άνήκων εις τήν νύκτα, 
βραδινός) τροπή τού f εις μ. Επειδή δε ή νεωτερα 
Τούρκο-Περσική συνήθεια, έν περιπτώσει συμπτώσεως 
δύο συμφώνων καί πρό πάντων δασέων εν αρχή τής 
λέξεως άπαιτεΐ ή νά προστίθηται «έναρκτικόν φωνήεν 
ποός άνακούφισιν τής προφοράς ή ν’ άποβάληται το 
εν τών δύο συμ,φώνων, έν μέν τώ σάμ ενοράται απο
βολή τοΰ άρχικοΰ Jih έν δέ τώ ακσάμ προσθήκη έναρ- 
κτικού φωνήεντος εις τό σύμπλεγμα khsh, αμφοτε- 
ρων τών νέων τούτων λέξεων σάμ καί ακσάμ λογι- 
ζομένων ώς παραγώγων τοΰ khshafnya. κτλ.

Αί εις τήν έτυυ.ολογίαν τής Περσικής έπιτευχθεΐσαι 
πρόοδοι διελεύκαναν οϋτω πολλά έκ τών τής Τουρκι
κής καί ’Οθωμανικής. Έδει τώρα νά δείξωμεν πώς 
καί έκ τής πεοί τά τουρκικά προόδου ώφελήθησαν αί 
Ίνδο-γερμανικαΐ σπουδαί· άλλά τούτο άνάγεται φυσι- 
κφ τώ λόγω εις τήν περί τής καθαυτό ’Οθωμανικής 
έρευναν, εις ήν ήδη είσερχόμεθα. Τά μέχρι τούδε λε- 
χθέντα δέν έσκόπευον εΐμή νά ύποδείξωσι τα μέρη τής 
’Οθωμανικής τά σχετιζόμενα πρός άλλας γλώσσας. 
Τούτων δμως ήδη ύποδειχθέντων και προοικοδομη- 
θέντος οϋτω τού αναγνώστου ώς προς τάς ξενας επιρ
ροής τών οποίων τά "ίχνη άνευρίσκει τις απανταχού 
τής Τουρκικής καί ’Οθωμανικής χωρίς όμως αυτα να 
είσδύωσιν έν γένει μέχρι τοΰ πυρρήνος τοΰ αληθώς Ο
θωμανικού, μεταβαίνομεν άμέσως εις την αναλυσιν 
τοΰ γνησίου ’Οθωμανικού λόγου. (Έπεται συνέχεια).

Αλ. Καραθεοδωρη.
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ΗΘΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Ένώ τά τής νοήσεως φαινόμενα, ώ; χαρακτήρες 

λογιζομενα, παρχ τόν εξαιρετικόν καί ύπέροχον αύτών 
βαθμόν παρα τώ ανθρώπω, ούδόλως άπομονούσι τού
τον τών άλλων ζώων, τά ηθικά καί θρησκευτικά τού- 
ναντίον φαινόμενα, ούσιωδώς προσιδιάζοντα τώ αν
θρώπινο γένει καί αυτόχρημα προσόντα τού είδους 
τυγχάνοντα, πχντη άλλως εχουσιν. Έπί την έρευναν 
τών φαινομένων τούτα»ν διά βραχέων χωρούμεν άπό 
γενικω τέρας περιωπής τό άντικείμενον πραγματευό
μενοι.

Ερμε, ο τες αυστηρώς είς τό τών πραγμάτων κύ
ρος καί διά πάσης έπιμελείας άποφεύγοντες τό έδα
φος της τε φιλοσοφίας καί θεολογίας, δυνάμεθα μετά 
βεβαιότητος νά ίσχυρισθώμεν ότι ούτε κοινωνία, ούτε 
απλή τις ανθρώπινη εταιρία ύφίσταται, εν ή η γνώσις 
τού αγαθού καί τού πονηρού δέν μεθερμηνεύεται διά 
πράξεων τινων, χς τά μέλη της κοινωνίας έκείνης, η 
εταιρίας, θεωρούσιν ώς ηθικώς άγαθάς, η ώς ηθικώς 
πονηράς. Καί αύτοί οί κλέπται καί πειραταί ώς κα
κήν πράςιν λογίζονται την κλοπήν, ένίοτε ώς έγκλη
μα αύστηρώς τιμωρούμενον, καί της προδοσίας ώς 
άτιμου πράζεως καταμέμφονται. Τά ύπό τού WalaCC 
παρά τοίς Καρουβάροις σημειούμενα γεγονότα καί 
τοις Σχντάλοις, δεικνύουσι κατά πόσον τό αίσθημα 
τού ηθικού αγαθού καί τού αληθούς τυγχάνει προγε
νέστερον μεν της πείρας, ανεξάρτητον δέ τών της 
χρησιμότητος ζητημάτων.

Ο σίρ ’Ιωάννης Lubbock έν συγγράμματα πασί
γνωστη αποδέχεται εν τούτοις ούχ ήττον οτι οί 
άγριοι στερούνται πχντάπασι τής ήθικής αίσθήσεως· 
πρός υποστήριξιν δέ τής θεωρίας αύτού ταύτης έπά- 
γεται διϊσχυρισμούς τινας γενικούς άμα καί αορίστους 
άναφερομένους ιδία είς τούς Αύστραλιανούς, τούς 
Γαϊταιους, τους Ερυθροδέρμους κλπ. Έπειδή δέ οί 

ούτοι τού έξοχου φυσιοδίφου συχνότερον 
τού δέοντος έπαναλαμβάνονται, άναγκαϊον ήγούμεθα 
νά εξετάσωμεν αύτούς έν όλίγοις ρήμασιν.

Και εν πρώτοις πολυαρίθους μεν ήδυνάμην ν’ άντι- 
τάζω κατ’ αύτού μαρτυρίας τής αύτής φύσεως, άλλ’ 
αρκούμαι άναμιμ.νήσκων τούς λόγους τού Walace, 
λαλούντος περί τών φυλών, παρ’ αις έφ’ ικανόν έβίω 
χρόνον «Έκαστον άτομον, λέγει, εύλαβεϊται μετ’ 
αύστηρότητος το δικαίωμα τού ίδίου γείτονος, σπα- 
νίως δε τών τοιούτων δικαιωμάτων συμβαίνει ύπέρ- 
βασις». Δύναται τις λοιπόν νά παραδεχθή ότι ή εύ- 
λάβεια αύτη όέν βασίζεται έπί πράγματός τίνος, ανά
λογου πρός δ,τι ημείς καλούμεν ηθικότητα; άλλως 
προίων ο λογος θελει δείζει οτι ούτως έχει τωόντι τό 
πραγμα.

Άλλά καί ό Lubbock αύτός φαίνετ’ εαυτόν άνα- 
σκευάζων όταν έν τώ συγγράμματι αύτού δια βέβαιοί 
περί τής ολιγωστής αληθούς ελευθερίας, ής μετέχουσιν 
οί άγριοι. Μετά λόγου δέ παριστάνει αύτούς όντας 
δουλους πλειστων έθίμων, άπερ ίσχύν εχοντα νόμου, 
πασας σχεδόν τας πράξεις αύτών διακάνονίζουσιν. 
Αλλά μην μεταξύ τών εθίμ.ων αύτών πλείστα διαφω- 

νούσιν άντικρυς πρός τά φυσικότατα τών παθών, οία 
φέρ’ είπεϊν τά ένστικτα τής διαιωνίσεως τού είδους, 
η έκλογή τής τροφής κτλ. ή δέ παράβασις αύτών 
φοβεράν πολλάκις συνεπάγεται τιμωρίαν. Δέν είνε 
άρα πρόόηλον δτι τά πλείστα τών έθίμων έκείνων 
βασίζονται επι μόνης τής μάλλον ή ήττον εύκρινούς 
ιδέας τού αγαθού καί τού κακού; Άλλ* ή περί ής δ 
λογος γνώσις τού αγαθού και πονηρού ποός τούς 
μαθηματικούς τύπους είνε παρεμφερής· τό έξαγόμε- 
νον τής λύσεως γενικής έξισώσεως ποικίλλει μετά 
τών δεδομένων κκί κατά ταύτα δυνατόν δτέ μέν διά 
τού σημείου σύν, οτέ δέ διά τού πλήν νά διατυπών- 
ται* ωσαύτως καί ή ήθικότης έν ταίς έκδηλώσεσιν 
αυτής ποικίλλει κατά πληθύν περιπτώσεων, έκ πολ
λαπλών αιτίων καί τούτων έξαρτωμένων αί αύταί 
δε πράξεις συχνάκις λογίζονται ώς άγαθαί, ή ώς 
πονηραί, ή ώς αδιάφοροι, κατά λόγον τής κοινωνι
κής διοργανώσεως, τής θρησκείας, τών παραδόσεων 
τής κοινωνίας, έν ή διενεργούνται. Έκ τών ένεργειών 
δε τούτων, αίτινες ούχ ήττον διατελούσιν έν ένδο— 
μύχω συναφείκ πρός ψυχικήν δύναμιν ούσιωδώς αν
θρώπινη ν είτε αύτών καθ’ έαυτάς, είτε ένεκα τής 
συνημμένης έκάστη αύτών ιδέας παρά ταίς ποικί- 
λαις άνθρωπίναις όμάσιν, άρύεται λοιπόν δ φυσιοδί
φης αληθείς χαρακτήρας, επίσης άξιοχρέους, ώς τούς 
ύπό τής νοητικής δυνάμεως παρεχομένους.

Κατά μείζονα δέ λόγον γίνεται τούτο, δταν ή 
τάξις αύτη τών πραγμάτων καί ιδεών δίδη γένεσιν 
είς θεσμοθεσίας· αύται ένίοτε τοσούτον χαρακτηρι
στικήν ύποδύονται έμφασιν, ώστε έκ πρώτης όψεως 
φαίνονται άπομονούσαι λαόν τινα ή φυ).ήν έπί το
σούτον, ώστε καθίσταται αναγκαία ή σκέψις πρός 
έςεύρεσιν τών αληθών σχέσεων, δι’ ών συνδέεται μετ’ 
άλλων λαών, ή φυλών τό σύμπλεγμα, τό τάς λε
πτομέρειας έκείνας έμφαίνον. Τό τα.του τών Πολυνη- 
σίων έθεωρήθη έπί μακρόν ύπό πολλών συγγραφέων 
ώς απολύτως ειδικός τις θεσμός, ένώ πράγματι τδ 
μέν πολιτικόν τα^ου παρ’ άπασι τοίς εύρωπαϊκοΐς 
λαοίς άνευρίσκεται, δ δέ Μωσαϊκός νόμος άπ’ άκρου 
είς άκρον τα,ζουϊκός τις κώδιξ τυγχάνει, έπί τής 
θρησκείας τεθεμελιωμένος.

Πρός κατανόησιν τής αλήθειας έν τή μελέτη ταύτη 
δέον νά έγκύψη τις είς αύτήν μετά πλήρους απροσω
ποληψίας, μεθ’ άπάσης τής πνευματικής έλευθερίας, 
ή χρήται δ ζωολόγος δ άνεξετάζων τούς φυσικούς 
χαρακτήρας μαστοφόρου καί πτηνού, δέον νά προσέ-
χη, δπως μή έπηρεασθή ή κρίσις αύτού περί τών ςένων 
λαών, πεπολιτισμένων, βαρβάρων, ή αγρίων, ύπό 
τών οικείων καί τανύν έπικρατουσών παρ’ ήμίν ιδε
ών άλλως πράττων, κινδυνεύει βεβαίως νά έμπέση είς 
άδικους καί πεπλανημένας θεωρίας· βραχεία δ’ άνα- 
δρομική έπισκόπησις ήμών αύτών, τής ιστορίας τής
ήμετέρας φυλής καί τών ρ άλλον προηγμένων λαών, 
είνε συχνάκις λυσιτελής πρός τήν μετά δικαιοσύνης 
εκτίμ.ησιν τών ηθικών χαρακτήρων καί φύλων καί 
λαών, ούς ύπεράγαν άρεσκόμεθα φανταζόμενοι λίαν 
ύποδεή κατέχοντας θέσιν ώς πρός ήμάς έν τή κοινω
νική κλίμακι.

Τοιαύτην τηρούντες έν ταϊς κρίσεσιν ήμών περί- 
σκεψιν καί έν τή σφαίρα τών καθολικών γεγονότων 
έμμένοντες, δυσχερώς πάνυ δυνάμεθα νά παραγνω- 
ρίσωμεν τήν έννοιαν τής βαθείας ομοιοτητος, ην δει— 
κνύουσι παρ’ άπασι τοίς άνθρώποις αί ηθι'καί εκδη
λώσεις τού άγαθού καί τού πονηρού και, θλιβερόν 
είπεϊν, προ πάντων ίσως τού τελευταίου τουτου. 
Πολλάκις φέρ’ είπεϊν, έπιμόνως άναφέρουσι περί τών 
έπονειδίστων οργίων τών Πολυνησίων, περί τών βδε- 
λυοών ελαττωμάτων ’Αμερικανικών τινων λαών, αλ- 
λ’ οί οΰτω λαλούντες άνεπόλουν άρά γε τά όργια τής 
Ελλάδος καί Ρώμης, καταγώγιά τινα τών μεγί
στων ήμών πόλεων, τάς φοβεράς άποκαλύψεις, άς 
έκ διαλειμμάτων έκπέμπουσι τά άστυνομικά γραφεία 
τών άγεροχωτάτων καθ’ ήμάς πρωτευουσών ;

Κατά βάθος ώς πρός τό ηθικόν και αυτός ο πεπο- 
λιτισμένος λευκός ούδαμώς σχεδόν διαφέρει τού μαύ
ρου, συχνότατα δέ διά τής έν μέσω τών υποδεέστερων 
φυλών διαγωγής αύτού έδικαίωσε τό επιχείρημα, οπερ 
Μαλγκάχης τις άντέτασσε πρός ’Ιεραπόστολον. «Ένώ 
οί στρατιώται ύμών άσελγαίνοντες διαφθείρουσι τας 
γυναίκας ήμών,.... ένώ έρχεσθε, δπως αρπάσητε 
τάς γαίας ήμών, δηώσητε τήν χώραν και πολεμηση- 
τε καθ’ ήμών, άξιούτε έπειτα νά έπιβάλητε ήμϊν τόν 
ύμέτερον θεόν, τιμωρόν όντα, ώς λέγετε, τής κλο
πής, τής ληστείας καί τού πολέμου· άγε! Είσθε λευ
κοί έκ τής μιας πλευράς καί μέλανες έκ τής έτέρας 
καί αν άμφότεροι διηρχόμεθα τον ποταμον, βεβαίως 
ήμεϊς δέν θά έγινόμεθα βορά τών καϊμάνων».

Αύτη έστίν ή έκτίμησις ενός άγρίου. ’ΐδου δε και 
ή ενός Εύρωπαίου, τού Κυρίου Ρόζα, τους οικείους 
κρίνοντος συμπολίτας· «Οί άγριοι εισίν αφελείς καί 
εύπιστοι δταν παρ’ αύτοϊς άφικνούμεθα, άπιστοι όταν 
άποχωρώμεν άπό έγκρατών ώς ήσαν, κσθιστώμεν 
αύτούς οίνόφλυγας, άπό θαρραλέων, άνάνδρους, άπό 
εντίμων, κλέπτας· άφού δέ μετοχετεύσωμεν αύτοϊς 
τήν διαφθοράν, χρώμεθα ταύτη έπιχειρήματι, δπως 
καταστρέψωμεν αύτούς». ”Οσον αυστηραι κάν φαι- 
νωνται αί κρίσεις αύται, δυστυχώς είσίν άληθεϊς καί 
ή ιστορία τών σχέσεων τών Εύρωπαίων πρός τούς 
λαούς, ούς άπήντησαν έν Αμερική, έν τώ Εύέλπιδι 
άκοωτηρίω, έν τή Ωκεανία, θά έδικαιολόγει αύτάς 
πληρέστατα. Ώς πρός δέ τήν ’Αφρικήν άρκούσι, νομί
ζω, αί λέξεις άνθρωχοχαχηΑεία καί δουλεία, ίνα φι 
μώσωσι τόν Εύρωπαϊον, δταν πειράται νά έκθειάζη 
πεπαρρτσιασμένως τής οικείας φυλής τήν ύπέροχον 
ηθικότητα!

θέλει τις άντικρούσει άράγε ταύτα, ύποτείνων δτι 
πρόκειται περί έγκλημάτων, πρόπαλαι διαπραχθέντων 
καί ούδέποτ’ έπαναληφθησομένων; θέλει δέ τις είπεΐ 
δτι ή δουλεία, άπαξ καταργηθεϊσα έν ταϊς άποικίαις 
ήμών ούδέποτ’ άναφανήσεται τού λοιπού;

Άλλά πάνυ εύχερής έσται ή πρός ταύτα άπαν- 
τησις καί βεβαίως έγώ θά ήδυνάμην νά έκκαλέσω τό 
πράγμα είς πολλών μου άναγνωστών τάς άναμνήσεις· 
οπωσδήποτε ή δικαιολογητική αύτη άξίωσις είς μό
νους τούς άρίους λευκούς άναφέρεται* οί λευκοί Ση- 
μίται δ;.ετήρησαν τήν δουλείαν, έκ δέ τών αφηγή

σεων πάντων τών περιοδευτών καί ιδία τού Barth, 
Livingstone, Nachtigall καί Schwein furth έπληρο- 
φορήθημεν ίκανώς πώς διενεργεϊται έτι καί νύν έν τή 
πρός άνατολάς ’Αφρική ή δουλαγωγία. Άλλά καί δ 
άοιος λευκός έπαύσατο άραγε ών έπίμεμπτος έπί ταύ
τη τή πράξει; Άπαντών πρός τήν έρώτησιν ταύτην, 
άρκούμαι είς τήν διά βραχέων συγκεφαλαίωσιν γεγονό- 
τωντινών, άπό τής χθες, ώς είπεϊν, χρονολο^θυμένων 
δσον δ’ άλγεινή κάν ή ή διήγησις, κατά τούτο τού- 
λάχ^στον έσται ωφέλιμος δτι δείξει ύφισταμένην είσέ- 
τι τήν άγριότητα παρά τοϊς ^ιάΛατα τΐεκοΜτκτ^ιένοκ) 
εθνεσιν άρύομαι δέ τάς πληροφορίας ταύτας παρά 
τού κυρίου A. II. Markham διοικητού τού Rosario, 
είς ον ή Αγγλική κυβέρνησις άνέθετο τήν εντολήν νά 
διατρέξη τ’ άρχιπελάγη τού Santa Cruz καί τών Νέ
ων Έβρίδων πρός καταστολήν τών περί ών έσται δ 
λόγος γεγονότων ή δέ φιλαλήθεια καί ή άκρίβεια τού 
μάρτυρας τούτου, γράφοντας έν έτει 1873 είσίν ά-
τυχώς άναμφήριστοι.

Άπό τεσσαρακονταετία; ή έμπορία τού σαντάλου 
είς μεγαλην προήχθη άνάπτυξιν, ήν εξηγεί ή ύπό τών 
Σινών δσημέραι άποδιδομένη είς τό ξυλον τούτο ύ- 
περτίαησις. Χρηματισταί, έφοπλίσαντες πλοία, ώρ- 
μησαν είς έκμετάλλευσιν τών άνά τάς νήσους τής Πο
λυνησίας δασών. Οί αύτόχθονες φυσικώ δή τώ λό
γω άντέστησαν είς τήν καταστροφήν αύτών, καί οί 
έμποροι άπήντησαν αύτοϊς διά πυροβολισμών. Έν 
έτει 1842 τά πληρώματα δύω Αγγλικών πλοίων 
προσωρμίσθησαν είς Σάνδουϊχ, μίαν τών χαριεστ*ά- 
των νήσων τού άρχιπελάγους τών Νέων Έβρίδων 
τών νησιωτών άντιστάντων είς τήν έκκοπήν τών
δασών, οί λευκοί πυροβολήσαντες, είκοσιέξ μέν αύ
τών άπέκτειναν, μέγαν δ’ άριθμόν συμπροωθήσαντες 
έντός σπηλαίου καί πυράν έξάψαντες πρό αύτού, άπέ- 
πνιξαν διά τού καπνού μέχρι καί*τού έσχάτου. Άλ
λά τάς ύπό τών κλεπτών τού σαντάλου διενεργη- 
θείσας άπανθρωπίας ύπερηκόντισαν αί διαπραττό- 
μεναι ύπό τών πειρατών, τών άσχολουμένων περί 
τήν τών έργατών δουλαγωγίαν, (Labour trafic, 
labour trade).

To επιτήδευμα τούτο έγεννήθη καί έκρατύνθη 
μετά τών βαμβακοφυτειών, άς δ έμφύλιος πόλεμος 
τών ’Ηνωμένων Πολιτειών έπολλαπλασίασεν έν ταϊς
Άγγλικαϊς άποικίαις ού μόνον έν Αύστραλίχ, άλλά 
καί έν ταϊς νήσοις Figis ώς καί έν τισι τών Νέων 
Έβρίδων. Τής λειψοχειρίας έπαισθητής γενομένης, 
δ πλοίαρχος Τάβνης (Towns) διενοήθη νά προσφυ
γή πρός τούς ιθαγενείς τών Μεσημβρινών θαλασσών 
μαύρους, έπισπώμενος αύτούς καί έκμαυλίζων διά τού 
τής μισθοδοσίας δελέατος. Τής άποπείρας ταύτης 
στεφθείσης ύπό επιτυχίας, τόν πλοίαρχον Τάβνην τα
χέως έμιμήθησαν άλλοι. Κατ’ άρχήν οί μέν νησιώται 
ύπεχρεούντο νχ έργασθώσιν έπί ώρισμένω χρόνω, οί 
δέ μισθούντες νχ μεταβιβάζωσιν αύτούς οίκοι* άλλά 
τά ούτω ραδίως κτώμενα κέρδη ύπερεξήψαν τήν 
αισχροκέρδειαν καί οί τών μαύρων μετακομισταί δεν 
έβράδυναν, άρπάζοντες τούς Παπούας νά μεταφερω- 
σιν είς τάς φυτείας, ένθα άληθής ανδραποδισμός ά-
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■νέμενεν αύτούς· ή Si άνθρωποκαπηλεία αυτή τηλι- 
καύτην έλαβεν έκτασιν, ώστε κληθεΐσα Kidnapping, 
δνομα συνώνυμον τγ παιδοκΆοπία, καθιερώθη έκτοτε 
δι’ επισήμων συμβολαίων.

Πάντα τα μέσα οί άνδραποδισταί αξιόχρεα έλο- 
γίζοντο πρός αδάπανον προμήθειαν άνθρωπίνου οορ- 
τίου. Εί καί δυνάμενος ενταύθα φρικώδεις ν’ άρυσθώ 
λεπτομέρειας έκ τών σημειώσεων τοϋ Κυοίου Mar
kham, έν μόνον άναφέρω γεγονός. Έν Φλωρίδι, μια 
τών Σολομοντείων νήσων, πάρων τις έλθών, άνεκώ- 
χευσεν εις μικράν άπό τής παραλίας άπόστασιν μο- 
νόξυλον δέ πλήρες ιθαγενών προσέγγισαν τφ πλοίφ, 
ανετραπη ύπ’αύτοΰ, ώς εκ τυχαίας κατά τό φα νόμενον 
οιακοστροφήσεως· παραυτίκα αί φορτηγίδες έρρίφθη- 
σαν εις τήν θάλασσαν, δπως βοηθήσωσι δήθεν τοίς 
ναυαγοΐς, άλλ’οί έπί τών βράχων τής παραλίας ίστά- 
μενοι θεαταί, ή έπί άλλων πλε'οντες μονοξύλων, είδον 
τούς Εύρωπαίους ναύτας συλλαμβάνοντας τους ά
θλιους αύτών ομοφύλους καί διά μακράς μαχαίρας 
κοπτοντας τάς κεφαλάς αύτών έπί τοϋ κωπητήρος 
τών φορτηγίδων τοϋ έργου δέ τούτου συντελεσθέν- 
τος αί φορτηγίδες επανήλθαν είς τόν πάρωνα, άμέ- 
σως αναχθέντα· αί ούτω συλλεγεΐσαι κεφαλαί ή
σαν ώρισμέναι είς άπότισιν τής ύποχρεώσεως άριθμοΰ 
τίνος εργατών. Έν πολλαϊς δηλονότι νήσοις τής 
Μελαννησίας ο νικηφόρος άρχηγός άποκεφαλίζων 
τον ηττηθεντα, άναλαμβάνει τήν κεφαλήν, καθό
σον τοσούτφ μάλλον άξιος σεβασμού λογίζεται, δσφ 
πλειονων τοιούτων τροπαίων τυγχάνει κάτοχος ών, 
και υπήρχε λοιπον εν τγ άρτι ρηθείσγ περιπτώσει 
συμφωνία μεταξύ άρχηγών τινων καί διοικητών 
πλοίων, καθ ήν οί τελευταίοι ώφειλον νά προμηθεύ- 
σωσι τοίς πρωτοις κεφαλάς τινας, δπως λάβωσε παρ’ 
αυτών εις αντάλλαγμα ζώντας άνθρώπους, ύποχρε'ους 
νά έργασθώσιν έπί έν ή δύο έτη.

Πρόδηλόν δ’ οτι μετά τό πέρας τής ύποχρεώσεως 
αυτών οί άθλιοι παποϋαι δέν έπανεκτήσαντο διά 
τούτο τήν ίδιαν ελευθερίαν. Έν έτει 1867, φερει- 
πειν, απεδείχθη οτι επί τριακοσίων όγδοήκοντα δύω 
νησιωτών, οΰς εμίσθωσαν έπί τριετεΐ έργασία καί ούς 
ώφειλον νά έπαναγάγωσιν είς τήν οίκείαν πατρίδα, μό
νους έβδομήκοντα καί οκτώ μετεκόμισαν οϊκαδε Εύ- 
νόητον νΰν δτι τά πλοία τά φε'ροντα τους άθλιους 
εκείνους, οΰς βίζ ή δόλφ άνήρπασαν έγένοντο βε
βαίως το θέατρον φρικωδών σκηνών ώς πρός τούτο 
πολυάριθμα προσαναφέρει γεγονότα ό διοικητής τού 
Rosario, έξ ών άρκοΰμαι άρυόμενος τήν άφήγησιν 
τού συμβάντος εντός τού πλοίου, τοΰ καλουυ.ένου 
Carl, καθόσον ή ιστορία τοΰ άνδραποδιστοΰ τούτου 
περιλαμβάνει συλλήβδην, τό κατ’ έμέ, πάσας τής 
άνθρωποκαπηλείας (Kidnapping) τάς θηριωδίας.

("Επεται τό τέλος).
Εκ τοΰ αριστον ανθρωπο-Ιογικον σνγγράμαατος τον 

A. de Quatrefages.
Έν Άρτάχρ τή 20 ’Ιουνίου 1883,

Ν. Κ. ΛΗΜΝΙΟΣ ιατρός.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΓΚΙΝΟΝ.1

1 Μετάφρασις έλευθέρα δ. γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ.

Α'.
Ό άγιος ’Ιάκωβος.—’Εντυπώσεις άμα τή άφίξει__

Ή Σαϊγών

Νέφη εκάλυπτον τόν ούρανόν καί ομίχλη τόν ορί
ζοντα. Περί τήν ένάτην ώραν, παρατηρηθέντος τοΰ 
πυρος τής ακρας Αγιου ’Ιακώβου, ο πλοίαρχος προς- 
έταξε νά έτοιμασθώσι τά τής άγκυροβολίας.. Μετά 
ήμίσειαν ώραν, ή άγκυρα θορυβωδώς πεσούσα, άφύ- 
πνισε τούς έν χηραμοΐς θηριώδεις ξένους τών λόφων, 
οΐτινες περιβζλλουσι τόν όργιοχ των κοκκοφοινίκων. 
Ο ορμος ούτος κεΐται εν τγ έκβολγ τοΰ ποταμοΰ 
τής Σαϊγόνος.

Έπί τής άκτής έφάνη τρέχων λευκάζων φανός, 
λέμβος τις έμακρύνθη τής γής καί μετ’ ού πολύ ήγ- 
γισε πρός τό πλοΐον. Άνήρ, φέρων περικεφαλαίαν καί 
ευκίνητος, ταχέως ανήλθε τήν δοθεΐσαν αύτφ σχοι- 
νίνην κλίμακα καί ένι άλματι είςεπήδησε. Ή πολυ
σαρκία δέν έκώλυεν αύτόν κινούμενον. Ό άνήρ ούτος 
ήτο ναυηγός.

— Πότε θ’ άναπλεύσωμεν τόν ποταμόν, κύριε 
ναυηγέ ;

— Αύριον πρωί, κύριε πλοίαρχε.
— ^·Χε’· καλώς· αύριον πρωί.
Ό ναυηγός εχαιρέτισε, έστράφη περί τάς πτέρνας 

αύτοΰ καί διά τής αύτής όδοΰ άπήλθε.
Αίφνης εφάνη έν τγ γωνίζ νέφους ή φέγγουσα σε

λήνη. Πνοή θερμού άνέμου βαρεία έπνευσεν έπί τοΰ 
πλοίου. Όζεΐα οσμή, τέως ήμίν άγνωστος, ώς έκ 
ποικίλου τινός μίγματος προερχομένη, κατέκλυσε τήν 
άτμόσφαιραν.

Έν τώ αμυδρώ φέγγει τής έτι ήμικαλύπτου σελή
νης εφαίνετο πρός τά όπίσω ή σκιαγραφία τής άκοας 
Αγίου Ίακωοου. Φωτεινά τινα σημεία έν τή πλευοά 
τής πέτρας εδείκνυον τόν οίκον τοΰ σημαφόρου, τόν 
τού τηλεγράφου καί πορρωτέρω τάς καλύβας ιθαγε
νούς χωρίου. Πέριξ ό Όρμος τών κοκκοφοινίνων, έν 
δεξιά καί μακράν γραμμή τις λευκάζουσα. Ήσαν δέν
δρα καί ό ποταμός τής Σαϊγόνος.

Καίτοι είνε μεσονύκτιον, πάντες αίσθανόμεθα πίε- 
σιν τινα και θελομεν ν’ άπέλθωμεν τού καταστοώιια- 
τος. 'Υγρά θερμότης πληροί τά δωμάτια· δυβκόλως 
άναπνέομεν καί έρωτώμεν καθ’ εαυτούς τί θά πάθω- 
μεν, δταν άνέλθωμεν είς τόν ποταμόν ; Έκαστος κά- 
θηται δπου δύναται, οί μέν ναϋται έπί τοΰ καταστρώ
ματος, οί δ’ αξιωματικοί περί τούς τοίχους τοΰ πλοί
ου. Καπνίζομεν, όμιλοΰμεν, άλλ’ ό διάλογος νεκροΰ- 
ται. Ή έκνευριστική τοΰ κλίματος τής Κοχιγχίνης 
δύναμις γίνεται ήδη έπαισθητή καί έπί τέλους άπο- 
κοιμώμεθα.

Περί τήν τετάρτην ώραν έπανέρχεται ό ναυηγός 
καί άμα τγ αύγή άποπλέομεν.

Μόλις ανατέλλει ο ήλιος και άκοντίζει άκτϊνας πυ- 
ρός. Είςελθόντες είς τούς ελιγμούς τής Σαϊγόνος, τά- 

δάνειος, Γαλλία άφιλόξενος, Γαλλία άσπλαγχνος, ής 
ή άτμόσφαιρα δηλητηριάζει τά ’ίδια τέκνα.

Ίδόντες τήν Σαϊγόνα, τούς ιστούς, τάς σημαίας, 
τά κωδωνοστάσια αύτής, χρήζομεν έτι μιας ώρας, 
ί'να έλθωυ.εν είς τό άγκυροβόλιον. Ή χώρα είνε έντε
λώς έπίπεδος. Ό ποταμός μυριάκις έπανέρχεται έπί 
τόν ’ίδιον δρόμον, ίδιοτρόπως έλικοδρομών. Κατά 
πάν λεπτόν ώρας νομίζεις δτι έγγίζεις είς τόν σκο
πόν καί έν τφ μετέπειτα λεπτώ είςέτι τοϋ σκοπού 
άπέχεις. Τέλος ιδού, άφικόμεθα. Προςοχή ! Τηλε- 
γραφοΰσιν ήμϊν καί οί πηδαλιούχοι, έξηγοΰντες τό 
σημεΐον, λέγουσιν δτι ό πλοίαρχος οφείλει ν’ άπέλθνι 
άνυπερθέτως είς τό διοικητήριον.

Ή σπουδή αύτη ούδέν έχει τό άσύνηθες. Οί ναΰ- 
ται πάντοτε σπεύδουσι. Άλλ’ δμως ή μυστηριώδης 
έκείνη άγγελία διεγείρει πολλάς ύπονοίας. Έάν δέ 
κατά τόν εϊςπλουν μή διετελούμεν ολως απησχολη- 
μένοι, θά διεβλέπομεν τί συνέβαινε.

— Στοπ ! είπε τελευταΐον ό ναυηγός. Τό άτμήρες 
κινείται έτι ολίγον καί μετ’ ού πολύ λαμβάνει τήν 
άδειαν έλευθέρας έπικοινωνίας.

Πανταχόθεν συνεπιρρέουσιν αί σαμπάγγαι. Έξ εφό
δου τό πλοΐον κυριεύεται. Αρχαίοι φίλοι καί σύντρο
φοι έρχονται νά προςφωνήσωσι τό εύ παρέστης τοϊς 
νεωστί άφιγμε'νοις. Πλύσται, ύποδηματοποιοί, ρά- 
πται, Σϊναι μακρόουροι, προγάστορες, πλαγιόφθαλμοι, 
ηδύγλωσσοι, άθρόοι έρχονται, μετά στομφωδών έν- 
δεικτικών, ί'να προςενέγκωσι τάς εαυτών έκδουλεύσεις.

Άλλ’ ένω πάντες πολυλογούμε·?, ό πλοίαρχος ’κα
τέρχεται καί άποβαίνει είς τήν γήν, πορεύεται δέ 
είς τό διοικητήριον καί έπανέρχεται μετά τής είδή— 
σεως τήςδε.

— Εκστρατεία ετοιμάζεται είς τήν άνω Κοχιγ- 
χίνην. Έγίνωσκον έγώ τούτο έκ τίνος τηλεγραφή
ματος· ώφειλον δμως νά σιωπήΛο. Σήμερον επισή- 
μως άγγέλλω ύμίν τοΰτο. Ό ναύαρχος, άγνοών τά 
συμβησόμενα, θέλει νά κρατήστ) ήμάς ένταύθα, ώς 
έπικουρίαν. Μετά οκτώ ή δέκα ήμέρας θ’ άπέλθω
μεν είς Τογκΐνον, δθεν κατά τάς περιστάσεις, θζ 
πορευθώμεν είς Σινικήν ή θά έπανέλθωμεν ένθάδε.

Έκ Γαλλίας απερχόμενοι, διενοούμεθα νά μετα- 
βώμεν εύθύ είς Σινικήν καί ’Ιαπωνίαν. Έσκοποΰ- 
μεν νά μείνωμεν έν Σαϊγόνι δσον χρονον απγτει η λή- 
ψις τροφών καί άνθράκων. Ή Κοχιγχίνη έχει, καί 
δικαίως, μισητήν ύπόληψιν, καί διά τοΰτο ή εϊδησις 
τοΰ πλοιάρχου λίαν δυςηρέστησεν ήμϊν. Καί δμως 
δέν έλυπήθημεν πολύ· τοιοΰτος είνε ό ναύτης. Συνή
θως δεχόμενος τήν ζωήν δπως αΰτη έρχεται καί γε- 

ι λών έπί ταϊς μεταβολαΐς, άγαπα τό απροοπτον και 
φρικίασιν ήδονής πάντοτε αισθκνεται, οποταν μελλ'ρ 
νά καύση πυρίτιδα.

Β'.
'II Σαϊγών.—Γενική θέα.— 'Π άγια νηπιύτης. Τό 

βανχάν. -‘Ο κήπος τοϋ έγκλιμ.ατισ|*οϋ. — Αί τίγρεις.

Έν Σαϊγόνι ή έβδομάς παρέρχεται ταχέως. Λή
θην τών τοΰ κλίματος κινδύνων φέρουσιν αί διαχύ
σεις, τά θέλγητρα τοΰ καινοφανούς καί ή ειλικρινής 
καί φιλικωτάτη φιλοζενία.

χιστα έλικοστροφοΰμεν, έν μέσφ δύο τοίχων άμαυράς 
χλόης. Σπεΐραι παλαιόντων πιθήκων, ταραχθέντων 
έκ τοΰ συριγμοΰ τής μηχανής, φεύγουσι μορφάζουσαι. 
Παντοΐα πτηνά, δλως άκινητοΰντα, άπαθώς θεώνται 
διερχόμενον τό άτμήλατον τέρας. Έτερα πάλιν, τάς 
πτέρυγας τανύοντα καί τήν ούράν κινοΰντα, πέτονται 
πρός τήν πεδιάδα. Οί βούβαλοι, φύσει βλάκες καί δει
λοί, φεύγουσι κύπτοντες διά τών ορυζώνων,λαζ.τίζοντες 
άνύρπακτον έχθρόν. Ρυπαροί τινες αύτόχθονες περιέρ
γως εξέρχονται άθλιων οικημάτων καί σπεύδοντες ε- 
νοκλάζουσι παρά τόν ποταμόν, δίκην κυνών έπί τής 
κέρκου καθημένων. Θέα μεταβαλλομένη κατά παν 
λεπτόν ώρας,' ποικίλη ουσα έν πάση τοΰ ποταμοΰ 
παμπή. ’Ενόσω προβαίνομεν, παντοΐα πλοιάρια καί 
σαμπάγγαι.1 πολυπληθέστεραι φαίνονται, καί αί μέν 
άνάγονται είς τήν θάλασσαν, χάρ.ν αλιείας, αί δέ 
φράσσουσι τά άπειρα ρυάκια, τά συμβάλλοντα τώ πο- 
ταμώ τής Σαϊγόνος καί άγοντα είς τάς έσω γαίας.

Νΰν πάντες έν τφ άτμοπλοίφ άσχολούμεθα μάλλον 
ή ήττον περί τά έν αύτώ έργα, καί δμως έκαστος θέλ
γεται έκ τής καινοφανείας τών δρωμένων. Οί μεν τής 
Άρτέμιδος οπαδοί όνειρώττουσι θαυμασίας Θήρας 
ταών, άγριων ορνίθων, φασιανών καί σκολοπάκων 
οί δέ άφελεστέρως φιλόδοξοι θέλουσι νά ευρωσι τί
γρεις, έπιλανθανόμενοι δτι τό πανοΰργον τοΰτο διφθε- 
ροφόρον, όφις δν άμα καί τετράπουν, ολισθαίνει και 
έρπει μάλλον ή βαίνει, καί σπανίως φαίνεται. Παρα- 
τηροΰσι πάντες καί ολίγον όμιλοΰσι. Ο ναυηγός μο
νός άκούεται δεζιά, άριατερα, κατ’ ενθεϊαν! και 
καθ’ εξής, έν ω ό τοΰ πηδαλίου τροχός στρέφεται 
αενάως κατά πάσαν ύπόδειξιν. Αίφνης κυριευόμεθα 
ύπ’ άδαμάστου θλίψεως, πιεζούσης ήμάς άπό τοΰ 
λαιμού. Άπό τίνος άπαίσια άκούονται έν τώ έπιτε- 
λείφ, διότι άγγελμά τι τοΰ διοικητοΰ προςέταξε μετα
βολήν πορείας. Ήδη άναφέρεται καταναγκαστική 
έν Κοχιγχίνγ διαμονή. Ένι λόγφ, καίπερ αγνοοΰντες 
τήν φύσιν τοΰ κινδύνου, προαισθανο’μεθα δμως αυ
τόν καί φοβούμ.εθα. Άσυναισθήτως κυριευόμεθα ύπό 
ζοφερών σκέψεων. Πόσοι άρά γε έκ τών τριακοσίων 
περίπου νεαρών, φαιδρών καί ισχυρών ναυτών δεν θά 
έπανίδωσιν έτι τάς ομιχλώδεις άκτάς τής φίλης Βρε
τάνης καί τόν κυανοΰν τής Προβηγκίας ούρανόν ; Πό
σοι τών καλών καί γενναίων έκείνων άνδρών δέν θά 
λιπάνωσι τώ εαυτών αΐματι τήν δηλητηριώδη έκεί
νην γήν," ήτις άπλήστως ποθεί άνθρωπίνην σάρκα-,

Άλλ’ ολίγον διαρκεΐ ή μελαγχολική αΰτη έννοια. 
"Αμα κάμψαντες μίαν τών άπειραρίθμων στροφών τοΰ 
ποταμοΰ, εϊδομεν τήν Σάϊγόνα. ΊΙ πρωτεύουσα τής 
γαλλικής Κοχιγχίνης ούδέν κέκτηται τό επαγωγόν 
άλλά πόρρωθεν βλέποντές λάμποντα τά τρία χρώμα
τα τής έθνικής σημαίας, κυριευόμεθα ύπ’ ενδομύχου 
χαράς. ΤΩ φιλοπατρία, τί ζητείς ένταύθα ; Ναί" γι- 
νώσκομεν δτι ή Σαϊγών είνε Γαλλία, άλλά. Γαλλία

1 Ουτω καλείται μακράς λέμβος, όςύτατος κατα πρφ- 
ραν καί πρύμναν, Ιν μέσφ φέρων στέγασμα εκ βαμΒοΰ. 
ΔΓ αύτοΰ ώς έπί τό πολύ περιφέρονται και μετακομί- 
ζουσι πράγματα έν Κοχιγ/ίντμ ής αί οδοί πανταχού σχε 
δον εΐνε ψόακες (άρρογχος).

S7,
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Ή Σαϊγών, τής γαλλικής Κοχιγχίνης πρωτεύουσα 
καί έδρα τοΰ διοικητοΰ τής άποικίας, κεϊται έπί 
τής δεξιάς όχθης ένός τών κυριωτάτων παραποτά
μιων τοΰ Δόνναη, ος καί έλαβε τό δνομα αύτής. Ή 
Σαϊγών εϊνε κομψοτάτη πόλις καί φαίνεται ότι έτι 
μάλλον θά βελτιωθή. Είνε έκτισμέναι τινές τών εύ- 
ρειών αύτής οδών, οιπερ πάσαι σχεδόν διατέμ.νονται 
κατ’ όρθάς γωνίας. Σπουδαία έργα ύγιάνσεως έπερα- 
τώθησαν, καί έτερα δσον ούπω θά περατωθώσι. Δέν
δρα συνηρεφή σκιάζουσι λαμπρούς περιπάτους καί έκ 
τών διαφόρων μνημείων άναφέρω πρωτίστως τό διοι- 
κητήριον, λαμπρόν άρχιτεκτόνημα, εϊτα τό ναυτικόν 
νοσοκομεΐον, ου δυστυχώς ή χρησιμότης συχνά πυκνά 
καταφαίνεται. Τούτοις καταλέγω καί τά μεγάλα καί 
πλήρη εύμαρείας ξενοδοχεία καί τά κάλλιστα καφε
νεία, εν οις οί Ευρωπαίοι δ τι βούλονται εύωνότατα 
εύρίσκουσι.

Ιδού σημαίνεται τετάρτη εσπερινή ώρα. Βολή κα
νονιού άγγέλλει δτι πάλιν έπιτρέπεται ή έξοδος τών 
πολιτών καί στρατιωτών, μή έπιτρεπομένης τής 
τούτων κυκλοφορίας άπό τής δέκατης πρωινής μέχρι 
τής τετάρτης εσπερινής ώρας. Διατρέχων τήν προκυ
μαίαν, ής κατά μήκος άγκυροβολοΰσι τά πολεμικά 
πλοία, θαυμάζων τόν λαμ.πρόν οίκον τοΰ εκατομμυ
ριούχου Σίνου Βαντάη καί διερχόμενος πρό μεγάλου 
καφενείου, άνέρχεσαι εις τήν οδόν Κατινά, μεγάλην 
αρτηρίαν, άρχομένην άπό τοΰ ποταμού καί εύθύ άνα- 
βαίνουσαν εις τό διοικητήριον. Κατ’ έκείνην τήν ώραν 
καί κατ’ εκείνην τήν συνοικίαν ούδέν άληθώς έκ- 
πλήσσει τόν νεήλυδα, δςτις έπιθυμεϊ νά ϊδη τι καί 
νά θαυμάση. Ύπάρχουσι καταστήματα ώς πανταχού, 
ώντινα εχουσι Σϊναι. ’Οχήματα έλκουσιν ’Ινδοί τής 
Μαλαβάρης, διεζωσμένοι τήν όσφύν έρυθρά βαμβακί- 
νν) ζώνη. ’Αξιωματικοί κυανείμονες περιφέρονται, έ- 
χοντες έπι κεφαλής παμμεγέθη πίλον, διά τόν ήλιον, 
σα.ϊακχον καλούμενον, καί ένιαχοΰ βλέπεις γύναϊκά 
τινα ώχραν, υπερπλεων ευρωπαϊκών ένδυμάτων, δλως 
γελοίων και περιττών ύπο τό πΰρ τών τροπικών χω
ρών, αβρόν βαίνουσαν καί παιδίον κρατούσαν, δπερ 
ως κηρινον φαίνεται. Ταύτα καί υ,ονα τά έν έκείνη τή 
οδώ. Αίσθζνεσαι μεν δτι δέν διατελεΐς έτι έν Γαλ
λία, και όμως πάν πράγμα αύτήν ένθυμίζει, νου.ίζεις 
δε δτι κυριεύεσαι ύπ’ εκείνου τοΰ έφιάλτου, ού ένεκα 
βλεπεις τα πραγματα άσυνήθως συνδυαζομενα.

Πορευομενος κατ’ εύθεΐαν έπί είκοσι λεπτά τής ώ
ρας, αφικνείσαι εις τό διοικητήριον, ού ό σύνθετος 
σινοευρωπαικός ρυθμός, σαφώς άρμόζων τή φύσει τής 
χώρας, εμποιεί ζωηράν α’ίσθησιν. Έκεϊθεν πορρωτέ- 
ρω όέν εινε αναγκη νά προχωρήσης, διότι άρχεται 
τό πολυάνδριον, άπέραντος νεκρόπολις, εις ήν άπ’ 
αιώνων οί ιθαγενείς θάπτουσι τούς νεκρούς. 'Οποία 
χαρά ή τών πτερωτών σαρκοφάγων ! Ή πένθιμος αύ
τη στρατιά εξελίσσει τας φάλαγγας αύτής έν παντΐ 
καιρώ κατ’ έκείνα τά παράλια.

Προς δεξιάν τρεπόμενος, διέρχεσαι πρό τοΰ έπισκο- 
πείου, εκεϊθεν ό’ άναστρέφων, άφικνείσαι πρό τής 
'Αγίας νηπιότητος (Sainte-Enfance). Ή έλεήμων 
εκείνη μονή, ύφ’ ιερέων καί θηλειών μοναχών διοικου- 

μένη, είνε, ώς φαίνεται, λίαν εύδαίμων. Τά μεγάλα 
αύτής έξαρτήματα περιβάλλονται ύπό λευκού τοίχου, 
δν έπιστέφει τριπλή γραμμή θραυσμάτων φιαλών.

Μετά τόν τοίχον εκείνον, άφικνείσαι ένώπιον μι
κρού βανιάν. Είνε περιεργώτατον τό δένδρον τοΰτο, 
ού δμοια παμμέγιστα έν Άννάμη ύπάρχουσι. ’Από 
παντός κλάδου κρέμανται πρέμνοι λεπτοί, οίτινες 
ριζοΰνται είς τό έδαφος καί μεταβάλλονται είς κορ
μούς τόσον ογκώδεις, δσον καί ό άρχικός. Ούτως εν 
μόνον δένδρον δύναται σύν τώ χρόνω νά καλύψη μ.ε- 
γίστην έκτασιν γής. Μετά τινα βήματα έρχεται ό 
κήπος τοΰ έγκλιματισμοΰ. Τό νεοπαγές τοΰτο ίδρυ
μα, χάρις διαπρεπεϊ τινι καί δραστηριωτάτω φυσιο
δίφη, κατέστη έν βραχεί σπουδαιοτατον. Είνε βεβαίως 
περιττή ή άπηκριβωμένη αύτοΰ περιγραφή, διότι 
πάντες οί έγκλιματισμοΰ κήποι μάλλον ή ήττον εϊνε 
όμοιοι άλλήλοις. Άλλ’ δμως ό έν Σαϊγόνι έχει τι τό 
ϊδιάζον. Ό δεξιός αύτοΰ διευθυντής μετεφύτευσεν είς 
αύτόν πάσαν σχεδόν τήν τής χώρας χλωρίδα, δυνη- 
θείς νά συνενώση καί συναγάγη τά πλείστα τών σπα
νίων ειδών. Τούτων έλαβε δείγματα άντί μεγίστων 
μόχθων καί φοβερών κινδύνων. Κατά τά ζώα ό κή
πος έκείνος εϊνε όλιγώτερον πλούσιος. ’Εν τινι γωνία, 
άπέναντι τερπνού οικήματος, ύπάρχει πελώριον πτη
νοτροφείου, άληθές μέγαρον, άνεγερθέν ύπέρ τών πτε- 
ροέντων ξένων πάσης οικογένειας. Πορρωτέρω κεϊνται 
πλησίων άλλήλων δωδεκάς κλυβών, έν οίς αύτόχθο- 
νά τινα ζφα, πίθηκοι διάφοροι το' τε μέγεθος καί τήν 
τρίχα· τίγρεις, χρυσοί φασιανοί, δασοδίαιτοι άλέ- 
κτορες καί μικρόν τι περιεργώτατον ζώον, ’ίσον πρός 
σκίουρον. Παρ’ αύτό εύρηται κομψός θήλυς πίθηκος, 
εύκίνητος, άλλά μή έχων τάς χείρας λίαν καθαράς. 
Έν λίμνη βατράχων, ής τά τρία τέταρτα καλύπτει 
χλόη, άκούεται άσυνήθης θόρυβος, έλκύων τήν προσο
χήν τοΰ έπισκεπτομένου. Έρωτας λοιπόν οποίους 
τινάς οίκήτορας κρύπτουσιν έκεΐναι αί νυμφαϊαι καί 
κλίνων εύκόλως βλέπεις έν τή χλόη δύο κροκοδείλους. 
Τά άμφίβια έκείνα, σχεδόν οίκόβια γενόμενα, ζώσιν 
ώς άγαθοί πολίται έν τφ μικρω έκείνω οϊκω, ένθα 
καθ’ έκάστην ό φύλαξ ρίπτει τήν τροφήν αύτών.

Μετά τούς κροκοδείλους βλέπεις ζώα ούχ ήττον 
συμπαθή. Έν μέσω μεγάλου κλωβού, έκ στερεών σι
δηρών ράβδων, φαίνεται καλύβιον. Αύτοΰ οίκοΰσιν 
αί τίγρεις. Ή διοίκησις τής άποικίας διαρκώς έκεί 
διατηρεί νεαρόν ζεύγος, δπερ μετέπειτα πέμπεται είς 
άλλας συλλογάς. Καθ’ εσπέραν, μικρόν πρό τής ή- 
λίου δύσεως, δύνασαι νά ϊδης τήν διάχυσιν καί τά 
γεύματα τών συνταξιούχων έκείνων. Α’ίφνης θύρα ά- 
ποτόμως ανοίγεται. Ό βασιλικός τήν όψιν άρρην 
εξέρχεται, βρυχώμενος καί έπεται ή θήλεια. Έξ ο
πτικής τίνος έμφάσεως ό οφθαλμός τοΰ θεατού προς- 
ηλοΰται τότε μ.όνον είς τό καλύβιον καί δέν βλέπει 
τόν πέριξ κλωβόν. Καθ’ ήν ώραν τά άγριμαΐα όρμώ- 
σιν είς τά πρόσω, φρίκη διατρέχει τήν ράχιν σου καί 
άναγκάζεσαι νά οπισθοδρόμησης. Όποια σφαγή έάν 
τυχόν ό κλωβός θραυσθή! Άλλά δέν θραύεται καί 
ούτω βλέπεις άπλήστως τά τρομερά έκείνα σισυρο- 
φόρα, ών ένώπιον τά έν τοίς έν Εύρώπη θηριοτρο- 

φείοις είνε δμοια πρός χάρτινα ζωίδρια. Άλλως δε ή 
τίγρις τής Κοχιγχίνης εϊνε τής δημιουργίας τό κάλ- 
λιστον ζώον, επομένως δέ καί τό τρομερώτατον. Οι 
Άνναμίται φρικωδώς φοβούνται αυτό και καλουσι 
Πανιερώτατον ! Έπειδή δέ τώ φόβω μίγνυται και 
ή δεισιδαιμονία, νομίζουσιν δτι πάς ιθαγενής, πλητ- 
τόμενος ύπό τοΰ δνυχος τοΰ δυσαρέστου εκείνου γεί
τονας, πανώλεθρος έξαπόλλυται. Ούτε δύναται, ούτε 
οφείλει νά θεραπευθή, καί άκινδύνου ούσης τής πλη
γής αύτοΰ. Καί όντως σχεδόν πάντοτε θνήσκει. . . . 
έκ τοΰ φόβου.

Γ.
‘II Σαϊγών (συνέχεια)—Τά καφενεία.—Αί άνναμιτικαί 

καί σινικαί συνοικίαι.—Οί Βακοκάνοι.
—"U Μαγέντα.

Ό έκ τοΰ πεοίπζτου έπανερχομενος πρός τήν θά
λασσαν, συνήθως ίσταται πρό τών καφενείων τής 
προκυμαίας. Κατ’ έκείνην τήν ώραν βλέπεις έκεί πά
σαν τήν Σαϊγόνα. Μετά τόν διάπυρου τής ήμέρας 
καύσωνα, πάς τι σπεύδει έκεϊ πρός άναψυχήν, παρά 
τόν ποταμόν, καί διεγε’ίρει τόν έρωτα τής βρώσεως 
πίνων καί ροφών παγωτά.

Κατ’ έκείνην τήν ώραν οί ^ιαρχουΧέάτοι1 περισο- 
βοΰνται έπί τών τοίχων καί περί τάς τραπέζας, ά- 
δοντες καί θηρεύοντες έντομα. Νομίζει δέ τις δτι 
διατελεΐ έν πολεμικώ λιμένι. Άδιακόπως έμφανίζον- 
ται γνωστοί καί φίλοι καί συνδέεσαι πάλιν άμέσως 
διά σχέσεων, όιζκοπεισών πρό πολλών έτών. Οί μεν 
έρχονται πίζγ, οί δέ έν κομψοΐς όχήμασι, έλκομένοις 
ύπό σφριγώντων σινικών ίππων, ούς ελαύνει άνναμί- 
της παίς, λευχείμων, ού ή κόμη όπισθεν συνδέεται 
έν έρυθρώ κρηδέμνω. Μόνον ολίγοι τινές δύνανται νά 
εχωσιν όχημα- ή έλευθεριότης τοΰ Κράτους δέν καθι
στά δυνατήν τοίς πλείστοις τών αξιωματικών την 
δαπάνην ταύτην. Μόνοι οί έπιστάται τών έγχωρίων 
πραγμάτων, δικαίως τυγχάνοντες άδράς άμοιβής, 
δύνανται ν’ άπολαύωσιν έκείνης τής πολυτελείας. 
Παρά τούτοις δέ τοϊς έπιστάταις ευρίσκεις λαμπράν 
φιλοξενίαν, ιλαράν μορφήν, πλουσίαν τράπεζαν καί 
μαλακήν κλίνην.

1 Είδος λευκών σαυρών, ών βρίθουσιν αί οίκίαι Ί«δ<- 
κής καί Κοχιγχίνης.

("Επεται συνέχεια).

MAURICE DUBARD.

Η
συζυγών χαρακτηρες]αντιοετοι.

(Διήγημα έκ τής Γαλλικής).

Α'.
«Άνήρ άνευ γυναικός, καί γυνή άνευ άνδρός είσιν 

«όντα άτελή ύπό τήν φυσικήν έποψιν, Άλλ’ ο χα- 
«ρακτήρ τοΰ άνδρός καί ό τής γυναικός δέον νά ώσιν 
■» αντίθετοι, διότι δσω μάλλον αντίθετοί είσιν, το'σω 
»στερροτέρα καθίσταται ή ένότης έν τή άρμονίγ αυ- 

»τών. Έκ τής άντιθέσεως τής ιδιοφυίας, τών ορέξεων 
»καί τής καταστάσεως αύτών γεννώνται οί θερμότα- 
»τοι καί οί διαρκέστατοι έρωτες».

Οί λόγοι ούτοι τοΰ Βερναρδέν δέ Σαίν-Πιέρ είχον 
χαραχθή βαθύτατα είς τόν νοΰν τής νεαράς καί ζωη- 
ράς κόρης Κλάρας.

Ή Κλάρα δέν έπεθύμει νά μένη έπί πολύν χρόνον 
όν άτελές, δθεν άπεφάσισε νά λαβή σύζυγον, καί ίνα 
μ.ή κατόπιν μεταμεληθή έπέστησε συντόνως τήν 
προσοχήν αύτής είς τήν εκλογήν, έπιμελουμένη νά 
έκλέξη σύζυγον διάφορον δλως αύτής ού μόνον τόν 
χαρακτήρα, άλλά καί αύτήν τήν μορφήν.

Έπί ώρας δλας ήρέσκετο νάδιαζωγραφή κατά φαν
τασίαν, δν έπεθύμει νά λάβη σύζυγον. Παρίστανε 
κατά διάνοιαν αύτόν ύψηλο’ν, ξανθόν, γλαυκωπόν, πε
ριπαθή- ήθελεν αύτόν πτωχόν μάλλον ή πλούσιον, 
φιλοΰντα τήν μελέτην καί τήν μόνωσιν, παραδεδο- 
μένην είς βαθείας σκέψεις, ένί λόγφ «φιλόσοφον»- (ή 
λέξις αύτη ούδαμώς τήν έξηγρίου).

Έκ τούτων μαντεύει ό άναγνώστης δτι ή Κλάρα 
ήτο κόρη μικρού άναστήματος, πολυκίνητος, δός 
δ’ είπεϊν και ολίγον άπερίσκεπτος, έμμανώς φιλούσα 
θέατρα καί διασκεδάσεις- κεκτημένη δέ μεγάλην πε
ριουσίαν μετά τήν ού πρό πολλού έπισυμβάσαν άπο- 
βίωσιν τών γονέων αύτής, ήδύνατο νά μετέχη πα
σών τών έν τή πόλει θορυβωδών διασκεδάσεων. 
Διετέλει ούσα ύπό τήν κηδεμονίαν γηραιάς τίνος 
θείας, άλλ’ ή κηδεμονία ταύτης ούδαμώς ήν οχλη
ρά ούτε διά τήν άνεψιάν, ούτε διά τήν θείαν.

Ή Κλάρα εύρε κατ’ άρχάς δλως παράδοξον τό 
σύστημα τοΰτο τής άντιθέσεως τών χαρακτήρων 
έν τώ έρωτι. Δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς ήτο δυ
νατόν ν’ άγαπήση τις άληθώς όν, ούπερ πάσαι αί 
κλίσεις διαφέρουσιν ούσιωδώς τών τοΰ έρώντος- άλ- 
λά, λαβύΰσα ύπ’ όψει πάντα τά γεγονότα, δσα άνα- 
φέρει ό συγγραφεύς τών Μελετών της γύσεως, πρό 
πάντων δέ παραόείγματά τινα, άτινα αυτή παρε- 
τήοησεν έν τή κοινωνία, έπείσθη δτι ύπάρχει νόμος 
αντιθέσεων, καί ωκτειρεν έν πλήρει πεποιθήσει τά 
ζεύγη έκείνα, έν οϊς παρετήρει μεγίστην ομοιότητα 
χαρακτήρων καί διαθέσεων.

Β'.

Πανταχού δπου ·ή Κλάρα έπορεύετο, έζή,τει νά εύρη 
τόν άνδρα, ού τόν τύπον εϊχεν έν τή διανοία τής. 
Ούδείς δμως έκείνων, οϊς ένετύγχανεν έν τή κοινω
νία., ώμοίαζεν έντελώς τή είκόνι, ήν είχε διαμορφώσει 
έν τή φαντασία αύτής. Ό δείνα νέος ήτο μέν ύψη- 
λός τό άνάστημ.α, άλλ’ ήτο παχύς, ώς αύτη, καί ε- 
γέλα έπίσης ώς αύτη άδιακόπως- ό άλλος, είχε μεν 
τό ήθος σοβαρόν, άλλ’ ήτο χαμηλού άναστήματος 
ώς έκείνη, καί ήτο, ώς έκείνη, μελάγχρους.

Κατά δυστυχίαν, ό έξ άπάντων τών νέων ήκιστα 
άρμόδιος, κατά τό σύστημα τής Κλάρας, ίνα τή άρέ- 
ση, ήτο έκείνος, δν ήθελε προτιμήσει άν είς μονήν 
τήν καρδίαν της ύπήκουεν. Ό νέος ούτος ήτο είς 
άκρον έλαφρός καί ερωτοτροπος, είχε δε μαλιστα 
τοσούτφ τελειοποιηθή έν τή τέχνη τής έλαφρο’τητος
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καί τής έρωτοτροπίας, ώστε περιγράφων τις τούς λό
γους κα’ι τους τροπους του ήδύνατο νά καταρτίση 
συλλογήν δλην έπιγραμμάτων καί αστείων ανεκδότων.

— Τί κρίμα—ελεγεν ή Κλάρα—νά έχη ό Βίκτωρ 
χαρακτήρα τόσω έλαφρόν καί έξαλλον!. . . Είνε μέν 
αληθώς αξιέραστος, άλλά πώς νά ζήση τις μέ τοιοΰ- 
τον τρελλόν !. . . Άλλά τούλάχιστον δέν εινε ούτε 
ξανθός! Ά! τετέλεσται! θά διακόψω τάς μετ’ αύ
τοϋ σχεσεις μου. ’Απόψε, άν ήνε έν τφ χορφ, θ’ άρ- 
νηθώ νά χορεύσω μετ’ αύτοϋ, άλλ’ ούτε θά στραφώ 
ΐνα τόν ϊδω.

Ταϋτα κατά φρένα εμερμήριζε καθημένη πρό τοΰ 
κλειδοκυμβάλου, ού επί τών πλήκτρων μηχανικώς 
πως τούς δακτύλους αύτής περιέφερεν. Αίφνιδίως 
είσήλθε τήν στιγμήν έκείνην φίλη τις τής θείας αύ
τής συνοδευομένη ύπό τοΰ Βίκτωρος, δντος συγγε
νούς έκείνης, δν καϊ συνέστησε τή Κλάρα. Αύτη ίδού- 
σα τούτον έγένετο κατέρυθρος. . . Ό νεανίας έδείχθη 
εύθυμότερος καί άστειότερος ή τό σύνηθες, άλλεπάλ- 
ληλα δέ έξέφερε λογοπαίγνια καϊ ή Κλάρα έγέλα γέ
λωτα σαρδώνιον, λησμονήσασα δτι δέν έπρεπε νά 
γέλα.

Τό εσπέρας εν τώ χορφ έλησμόνησε καί πάλιν δτι 
ώφειλε νά τόν άποφύγη, τούναντίον δέ μετ’ αύτοϋ 
καϊ μόνου έχόρευσε, μετ’ ούδενός δέ άλλου. Άλλ’ δ
μως δτε έπανήλθεν έκ τοΰ χορού οίκαδε, μεταμελη- 
θεΐσα έκλαυσε πικρώς.

— Αιωνίως λοιπόν—έλεγε καθ’ έαυτήν,—θ’ άγαπώ 
αύτόν τόν άνθρωπον, δστις έξ άπαντος θά μέ κατα- 
στήση δυστυχή !

Τή έπαύριον προσεκλήθη ύπό τής γηραιάς θείας 
της, ήτις τήν ύπεδέξατο κρατούσα άνά χεϊρας έπι
στολήν.

— Φιλτάτη άνεψιά μου,—λέγει .αύτή—νεανίας τις, 
ου περ έκτιμώ τήν οικογένειαν, ούχί δ’ άμοιρος πε
ριουσίας, σέ ζητεί είς γάμον ούτος δ’ είναι ό Βίκτωρ 
δέ Ροσβοά. Ένόμισα δτι προθύμως θά δεχθής καί 
σχεδόν έδωκα αύτώ ύπο'σχεσίν έκ προσώπου σου.

— Άλλά, θεία μου, ό νέος αύτός...........
Ταύτα δε λέγουσα ή Κλάρα ήρυθρία συνάμα καϊ 

ώχρία.
— Πώς ·, άπορρίπτεις τήν πρότασίν του ;
— Δέν λέγω τούτο- άλλ’ είναι πολύ έλαφρός, πο

λύ άπερίσκεπτος !
— Ά ! ούδαμώς τήν παρατήρησιν ταύτην άνέ- 

μενον παρά σοΰ, είπεν ή θεία μειδιώσα- καϊ πότε σύ 
έγένου έχέφρων ;. . . Αύτη είναι λοιπόν ή μόνη μομ
φή ήν έχεις νά τώ προσάψης ; Άφες ταύτα, κόρη 
μου, καί ετοιμάσου νά συζευχθής τόν Βίκτωρα.

Γ'.

Ή Κλάρα ύπήκουσε τή θεί<^ αύτής, διότι παρ’ αύ
τής εύηργετήθη καί ήγάπα ταύτην ώς άλλην μητέρα- 
ούδέν μέν άντεϊπε, άλλ’ έπεφυλάξατο νά πείση αύτόν 
τούτον τόν Βίκτωρα δτι μέγα σφάλμα άμφότεροι θά 
διέπραττον έάν συνεζεύγνυντο. Αύθημερόν δέ ευρεν 
«ύκαιρίαν ίνα όμιλήση αύτώ.

Ό Βίκτωρ προσήλθεν ίνα μάθη άν ή πρότασίς του

έγένετο δεκτή. Εδρε τήν Κλάραν περιπατούσαν έν βα- 
θείη σκέψει ύπό τό δάσος τού κήπου. Ίδών ταύτην 
έτρεμεν ολόσωμος, καίτοι δέ συνήθως τολμηρός, δμως 
είχεν άπολέσει τήν στιγμήν έκείνην τό θάρρος του.

Έρωτή αύτήν ύποτονθορύζων άν δύναται νά έλπί- 
ζη δτι έσται μετ’ ολίγον ό εύτυχέστατος τών θνη
τών ....

— Τί ομιλεϊτε περί εύτυχίας, κύριε Βίκτωρ ;—λέ
γει ή Κλάρα—δυνάμεθά ποτέ ήμεΐς νά αίσθανθώμεν 
εύτυχίαν ομοΰ ; Ά ! άς παραιτηθώμεν παντός σχε
δίου ένώσεως. . .

— Κλαρα,—λεγει ο νεανίας σφοδρώς συγκεκινη- 
μένος,—ήπατήθην λοιπόν πιστεύσας δτι έποίησας 
διάκρισιν μεταξύ έμού καί τών λοιπών πολυπληθών 
νέων, οιτινες σέ περιστοιχίζουν !. . . Ά ! θά ήμαι 
διά βίου άπαραμύθητος I

— ’Εκτιμώ τάς άρετάς ύμών, έστε περί τούτου 
βέβαιος.... Άλλά, κύριε, δέν βλέπω έν ήμίν τήν 
αρμονίαν έκείνην, ήτις γεννάται έκ. . . .

Ήθελε νά ε’ίπη ; έκ τινων άντιθέσεων άλλά μή 
τολμήσασα δέν έπερκτωσε τήν φράσιν.

Ό Βίκτωο έφώνησε:
— Πώς ; δέν έχομεν τάς αύτάς κλίσεις, τάς αύτάς 

ιδέας, τάς αύτάς διαθέσεις ; Ή ταύτότης αύτη ακρι
βώς ήτο ολόρας τής πρός σέ ζωηράς συμπάθειας 
μ.ου, ο λόγος, δι’ δν έπόθησα νά συνδέσω τήν τύχην 
μου μετά τής σής. Κλάρα, μ.ή με καταστήσγς τόν 
δυστυχέστατον τών άνθρώπων. θά γίνης σύζυγός 
μου, ή άλλως θά φύγω διά παντός έκ τού τόπου τού
του . . . Μή άρα μέ μισείς ;

— Πολλού γε καϊ δει,—άποκρίνεται ή Κλάρα, 
αίσθανομένη έπίσης τήν καρδίαν αύτής πιεζομένην 
καϊ τάς δυνάμεις αύτής έκλειπούσας. . . .Αί βλεφα
ρίδες αύτής ύγράνθησαν ύπό δακρύων καϊ δέν ήδύνατο 
νά προφέρη λέξιν.

Ένεφανίσθη ή θεία είπούσα :
— Βλέπεις καί σύ, Κλάρα μου, δτι τόν άγαπας. 

Λοιπόν, έκείνο δπερ σήμερον τό πρωί σο1. συνεβούλευ- 
σα, τώρα σοι τό διατάττω.

Ή Κλάρα ούδαμώς άντέτεινεν, άλλ’ άπεφάσισε νά 
πορευθή ώς θύμα εις τόν βωμόν.

Δ'.

Ή τελετή τών γάμων έγένετο λαμπροτάτη. ’ίδω
μεν δμως πώς έζησαν οί νεόνυμφοι σύζυγοι.

Άπό τού πρώτου μηνός μετά τούς γάμους, ό 
Βίκτωρ επεμελήθη νά έγκαταστήση έν τώ οίκω αύτοϋ 
τήν τάξιν καί τήν εύπρέπειαν, επέβαλε δέ διά γλυ- 
κυτάτου τρόπου τή συζύγφ αύτοϋ τήν έντολήν τής 
τοΰ οίκου έποπτείας. Αύτη μετά μειδιάματος κατ* 
άρχάς έδέξατο τήν νέαν αύτής θέσιν καί είργάζετο 
βπωσοΰν αμελώς. Ό σύζυγός της έν άστειότητι 
τήν επέπληττε καϊ ύπεμίμνησκεν αύτήν τά έαυτής 
καθήκοντα. Τότε ή Κλάρα ήρξατο νά έκπληροΐ ταύ- 
τα άκριβέστερον, διότι ήθελε νά άρέσκη τώ άνδρϊ 
αύτής, μετ’ ού πολύ δέ έτέρπετο έν τή έκτελέσει τών 
τής οίκοδεσποίνης καθηκόντων. Ούτω συμβαίνει 
άείποτε.

Κατά τόν δεύτερον μήνα ο κ. Βίκτωρ δε Ροσβοζ 
σπανιώτατα ώδήγει τήν σύζυγον του εις τους χορούς 
καϊ είς τάς θορυβώδεις συναναστροφής. Καί εν τώ 
ο’ίκω δέ έδέχετο πολλφ εύαριθμότερον κοσμον, ήτοι 
ολίγους τινάς μόνον φίλους ώρίμ.ου ηλικίας και χαρα
κτήρας σοβαρού καί έχέφρονος.

Ή Κλάρα, καίπερ παραπολύ άγαπώσα τάς εορτάς 
καϊ τόν θόρυβον, ολίγον παρετήρησε τήν γινομένην έν 
τφ οίκφ αύτής μεταρρύθμισιν, διότι περί ούδενος ετέ
ρου έμελεν αύτή είμή περί τού συζύγου, καθ εκαστην 
δέ ηύζανεν ή πρός αύτόν αγάπη της. ’Εν τή κοινωνίη 
είχεν εύρει αύτόν άξιέραστον, νΰν δε τον ευρισκεν α- 
ξιοτίμητον.

Ημέραν τινά είπεν ούτος τή γυναικί αύτοϋ;
— Φιλτάτη μου, ή μήτηρ οφείλει πρώτιστα πάν

των νά μεριμ,να περί τής άνατροφής τών τέκνων της. 
"Αν μείνωμεν έν τή πόλει, τίνι τραπώ θά δυνηθής, 
έν μέσω τών περιστοιχιζουσών ήμάς διασκεδάσεων, 
νά έπιμελήσαι άνά πάσαν στιγμήν τοΰ οντος δπερ 
προσεχώς θά φέρης είς τόν κόσμον;. .. Δέν στεργεις 
νά μεταβώμεν ΐνα διέλθωμεν μηνάς τινας εις τό μι
κρόν κτήμα δπερ μοι έκληροδότησεν ό πατήρ ;

Ή Κλάρα έδίστασε πρός στιγμήν, μετά μικρόν δ
μως άπεφάσισε νά μεταβή καί ζήση έν τή έζ®χή·

— θά ήμαι τούλάχιστον — έλεγε— μετ εκείνου, 
ό'ν άγαπώ, καί μετά τού τέκνου, δπερ θ’ αγαπώ επί
σης δσον καί τόν σύζυγόν μου.

Ό Βίκτωρ διεχάραξε τό σχέδιον τοΰ εν τή εξοχή 
βίου, δπερ έξετέλεσε κατά γράμμα.

Μέρος τής ήμέρας έδαπάνα είς τήν μελέτην, έτερον 
είς τόν περίπατον, ή είς άβράς συνδιαλέξεις προς την 
σύζυγόν του. Ή Κλάρα άφ’ ετέρου ενησχολειτο εις 
έργα ωφέλιμα μέν, άλλ’ ούχί καί λίαν κοπιώδη. Έλη- 
σμόνησε δέ σχεδόν έξ ολοκλήρου τήν πολιν.

Έκπλησσομένη έπί τή εύδαιμονία, ής άπηλαυεν, 
ελεγεν ένίοτε καθ’ έαυτήν :

— Ή εύτυχία αΰτη δέν είνε δυνατόν νά διαρκεση, 
διότι πολύ όμοιζζομεν άλλήλοις.

Δήλον έκ τούτου δτι ή Κλάρα ούδαμώς είχε λη
σμονήσει τό έαυτής σύστημα περί τής άνάγκης τών 
άντιθέσεων έν τφ έρωτι.

Ε'·

'Εσπέραν τινά, καθήμενοι έπί τής πόας παρά τήν 
ό'χθην ποταμίου διαρρέοντος έν τφ κήπφ, συνδιε- 
λε'γοντο περί τών πρό τοΰ γάμου ερώτων αύτών. Ή 
Κλάρα άνεφώνησε:

— Πώς μετεβλήθησαν ο χαρακτήρ σου καί αί ορέ
ξεις σου ! Πού είνε έκείνος ό έλαφρός, ό έπειδεικτικός 
Βίκτωρ-, Δέν είσαι ό αύτός. . .

— Τοιούτον μ’ ένόμιζες, άλλά δέν ήμην τοιούτος. 
θέλων νά φανώ άρεστός τή κοινωνικέ, είχον λάβει τό 
ύφος καί τούς τρόπους έκείνους, δι’ ων ήδυνάμην νά 
εξασφαλίσω τήν έπιτΰχίαν. Ότε δ’ έγνώρισα τήν 
θελξίθυμον καί ζωηράν Κλάραν, έδέησε νά διπλα
σιάσω τήν ματαιοφροσύνην μου ίνα προσεγγίσω αυ
τή. Άλλ’ έπανερχφ,ενος είς τόν έμόν οίκον, απε- 
βαλλον τό προσωπ®ν καί τά θεατρικά μου ενδύμα

τα, ώς ηθοποιός έν τοίς παρασκηνίοις, καϊ άνελάμβα- 
νον τήν όρθοφροσύνην μου.

— θεέ μου! Έκραύγασεν ή Κλάρα, ολίγου δεΐν 
προήρχετο μέγα κακόν έκ τού τοιούτου μεταμφιεσμοϋ 
σου! Άν άρχήθεν έγίιωσκον δτι ήσο τοιούτος, όποιος 
ήσο, θά συνεζευγνύμην μετά πολλφ πλείονος προθυ
μίας καί κλίσεως.

— Δέν ζητώ νά δικαιολογηθώ,— λέγει δ Βίκτωρ 
—άλλ’ έξομολογούμαι- καί έπειδή ήλθεν ή ώρα τών 
έξομολογήσεων, ομολογώ μετά τίνος αισχύνης, φιλ- 
τάτη Κλάρα, δτι έν έμοί ούδέν ένυπήρχεν άληθές, 
ούδ’ αύτή ή μορφή. . .

Είπόντα τάς λέξεις ταύτας, ή Κλάρα προσβλέπει 
τούτον μετ’ έκπλήξεως, όός δ’ είπεϊν καί μετά δέους.

— Ούδ’ αύτή ή μορφή σου;. . .
— Ναί, ούδ’ αύτή ήτο τοιαύτη οΐα είνε σήμερον, 

άπεκρίνατο ό Βίκτωρ γελών έπί τή άνησυχίζ τής γυ- 
ναικο’ς του. ’ΐδέ με καλώς, Κλάρα μ.ου- ή κόμη καί 
αί όφρύς μου δέν σοι φαίνονται ήττον μέλαιναι ή άλ
λοτε;. . .Ό λόγος τούτου είνε δτι άπό πολλού δέν 
ποιώ πλέον χρήσιν τής χημικής σκευασίας, όι’ ής τό 
άχαρι αύτών χρώμα μετεποίουν είς χρώμα ζωηρο’τε- 
ρον δπερ έφρόνουν δτι παρέχει έ'κφρασιν εύαρεστοτέ- 
ραν είς τήν μορφήν μου... Σήμερον έρυθριώ έπί τή 
πρώην έρωτοτροπία μου καί άφίνω τήν φύσιν νά άνα- 
κτήσηται πάντα αύτής τά δικαιώματα. . .

Μετά τήν τελευταίαν ταύτην έξομολόγησιν ή Κλά
ρα περιεπτύξατο τόν σύζυγον αύτής.

— Ήγνόουν διατί τοσούτω σέ ήγάπων! άνεφώνη
σε· τώρα έννοώ τόν λόγον, είνε δ’ ούτος δτι κατ’ούδέν 
μοι ομοιάζεις. Πας φόβος μου διασκεδάννυται νύν, 
καί είμΐ βεβαία δτι έσομαι εύτυχής κατά τό λοιπόν 
τού βίου μ ου. . .Είνε δ’ άληθέστατον δτι οί σκεπτό- 
μενοι ποιοΰσι λυσιτελείς άνακαλύψεις !

Ό κ. Δέ Ροσβοά παρεκάλεσε *τήν σύζυγόν του νά 
τφ έξηγήση τί έσήμαινον αί έπιφωνήσεις έκεΐναι, α- 
κροασάμενος δέ ταύτης μετά προσοχής είπεν αυτή;

— Φρίττω άναλογιζόμενος δτι μέ τόν λαμπρόν 
σου νόμ.ον τών «άντιθέσεων» έκινδυνεύσαμεν να μη 
συζευχθώμεν ούδέποτε. Βλέπεις πόσον είνε επικίνδυνα 
τά συστήματα;

Ή Κλάρα άπεκρίνατο :
— Καί σύ βλέπεις πόσον είνε έπικίνδυνοι οί με- 

ταμφιεσμοί;

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ
TON ΕΟΙΠΗΜΝ. TON ΤΕΧΝΟΝ 1(11 ΤΟΝ EPIIIIIITON.

Άπό έτους καί έπέκεινα έκδίδοται γερμανική εν 
Βερολίνφ έβδομαδική πολυσέλιδος εφημερΐς Ή Ή- 
χώ, κατ’ έκλογήν έρανιζομένη πλεΐστα πολιτικά άρ
θρα έκ πασών τών έφημερίδων Εύρώπης Αμερικής 
καί Ασίας, θησαυρίζουσα πλουσίας έπιστημονικάς, 
τεχνολογικής καί γεωγραφικής ειδήσεις, διάφορα γε
γονότα, φιλολογικάς διατριβάς καί μελέτας καί παν- 
τοίας έμπορικάς άγγελίας, μή λησμονούσα έν τέλει 
καί ικανά άστεΐα καί εύτράπελα διάφορων ευρωπαί-
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ζών σατυρικών φύλλων. 'Η 'Ηχώ είνε περισπούδαστος 
έφημερίς κατά την άφθονίαν καί την σπουδχιότητα 
της ύλης, ήν πάς λόγιος ήένγένει πάς παιδείας μετέ- 
χων, γινώσκων δε την γερμανικήν γλώσσαν, άπλή- 
στως δύναται άναγινώσκειν.

Τό ήμέτερον περιοδικόν, πρός τήν Ήχώ άνταλ- 
λασσόμενον, ούκ όλίγας ειδήσεις έξ αύτής άρύεται καί 
άξ ιδίας πείρας γινώσκει τήν αξίαν τής γερμαν.κής ταύ- 
της εφημερίδος, ήν καί συνιστώμεν πάσι τοϊς αίσθα- 
νομένοις τήν άνάγκην αύτής.

Μετ’ εύχαριστήσεως είδομεν τά Στοιχεία Τριγω
νομετρίας ευθυγράμμου και σφαιρικής (είς 80> σελ. 
76) του έριτίμου καθηγητού τών μαθηματικών εν 
τή Μεγάλη του Γένους Σχολή κ. Άνδρέου Σπαθάρη. 
Τό έξώφυλλον φέρει τάς λέξεις εκδοσις βε·
βελτιωμένη και έπηυζημένη, αίτινες έν ταυ τη τή πε- 
ριπτώσει δέν είναι απλούς τύπος Ή τυπογραφική 
έκτέλεσις, δρος σπουδαίος διά τοιουτο βιβλίον, έγέ- 
νετο μεθ’ όλης ίσως τής έν τή ’Ανατολή πρός τό πα
ρόν τούλάχιστον έφικτής επιστασίας καί όρθότητος. 
Τόδέ όνομα τού συντάκτου έγγυάται, αύτό καί μό
νον, το τε εύληπτον καί τό κχίριον καί δη καί τό 
σκόπιμον έργου προωρισμένου δια τήν διδασκαλίαν, 
ής πρός τάς άπαιτήσεις ό πεπειραμένος καί φί
λος καθηγητής είναι έξφκειωμένος ύπέρ πάντα άλ
λον. Ό προορισμός ούτος τών Στοιχείων τής Τρι
γωνομετρίας έξηγεϊ καί τήν μέθοδον καθ’ ήν συνε- 
τάχθησαν καί ήτις είναι ή τών συμπεπυκνωμέ- 
νων εγχειριδίων, περιεκτικών έν έλαχίστω χώρω 
δσον οίον τε πλείστης ύλης, καί άνατιθέντων είς τήν 
πεφωτισμένην προφορικήν έξήγησιν τού καθηγητού 
νά ύποδείξη είς τον μαθητήν τίνες αί θεμελιώδεις 
ίδέαι, τίνες οί αρχικοί τύποι καί τίνες οί απλώς έπι- 
βοτμηματικοί, καί τούτο διά καταλλήλων ασκήσεων 
καί παραδειγμάτων. ‘II προσθήκη δμως τών συμπλη
ρωμάτων τούτων θά καθίστα τό β.βλίον ήττον εύω- 
νον, έκτος μόνον έάν ο συντάκτης άπεφάσιζε νά περι- 
κόψγ άλλα μέρη, τά έπουσ ωδέστερα, δπερ καί τού
το θά συνεπέφερε τό μειονέκτημα δτι τό βιβλίον δέν 
θά έπήρκει είς τάς άνάγκας τών μαθητών τής Σχο
λής πρός τελειοποίησιν τών τριγωνομετρικών γνώ
σεων αύτών. ‘Η νέα αύτη τριγωνομετρία θ’ άναδείξη, 
δέν άμφιβάλλομεν, χάρις είς τήν ζηλωτήν προφορι
κήν διδασκαλίαν τού κ Σπαθάρη καρπούς ανταξίους 
τής νέας ήμών Μεγάλης τού Γ. Σχολής. Μή λησμο- 
νώμεν τό παράγγελμα δτι είς νέον άσκόν προσφορώ- 
τατος ο νέος οίνος. Νέα συγγράμματα σκοπούντα τήν 
άνύψωσιν πρό πάντων τών τοσούτο παρ’ ήμϊν παρη- 
μελημέ.ων επιστημονικών σπουδών είνε τό αληθές 
τηλαυγές πρόσωπον δπερ επιζητεί τό αγλαόν μέγα- 
ρον τής έκπαιδεύσεως τής νέας γενεάς. Ούδείς δέ 
προσφορότερος τού κ. Σπαθάρη, είς τό δούνα» τόν 
είς τούτο άπαιτούμενον ηλεκτρικόν σπινθήρα, τούλά
χιστον ύπό τήν μορφήν ολοκλήρου εύμεθόδου σειράς 
στοιχειωδών μαθηματικών.

Τό τής παρισιανής άκαδημείας ιστορικόν τμήμα 
έξελέξατο άντεπιστέλλον μέλος τόν έν Βερολίνφ Βάιτς.

— Ό διδάκτωρ Ερρίκος Σλίμαν έγένετο έπίτιμον 
μέλος τού βασιλικού τής ’Οξφόρδης Κολλεγίου.

— ‘Ως λέγεται, ό ’Ιωάννης Βράιτ τό τρίτον ήδη 
θά νυμφευθή, λαμβάνων τήν άδελφήν τής πρώτης 
αύτού γυναικός, ήπερ, συζευχθεϊσα μετ’ αύτού τώ 
1839, άπέθανε τώ 1842. ’Επειδή δέ είνε παράνο
μος έν ’Αγγλία ό μετ’ άδελφής άποθανούσης γυναι- 
κός γάμος, δ κύριος Βράιτ θά μεταβή είς Καναδάν, 
έ'νθα έπιτρέπεται δ,τι έν ’Αγγλία απαγορεύεται.

— ’Εν Άγίφ Άντωνίφ, πολει τού Τέξας, Σίνης 
συνεζεύχθη μετά γέρμανίδος καί ήδη κέκτηται τέκνον 
κιτρινόλευκον. Ό Σίνης ούτος είνε άνήρ φιλόπονος καί 
έμπορικώτατος, έμαθε δέ παρά τής γυναικός αύτού, 
άντί τού καπνίζειν δπιον, νά πίνη ζύθον.

— Έσχάτως έγένετο ή μεγίστη κατά πυρκαϊάς ε- 
ξασφάλισις. ‘II άμβούργειος κυβέρνησις ήσφαλίσατο 
τά κινητά τιμαλφή αύτής πράγματα άντί είκοσιπέντε 
εκατομμυρίων μαρκών. ‘II τής πόλεως βιβλιοθήκη έ- 
ξετιμήθη 3 ^/2 εκατομμυρίων. Δεκαπέντε διάφοροι 
έταιρίαι μετέσχον ταύτης τής έζασφαλίσεως.

— Έσχάτως ό πρόεδρος τής ’Αμερικής ’Αρθούρος 
έπορεύετο δι* ατμοκίνητου είς Φλωρίδα. Τώ πλοίω 
ήκολούθει καρχαρίας, κατά συγκυρίαν δέ επεσεν είς 
τήν θάλασσαν εκκρεμές ώρολόγιον, έχον ^αί τό λεγό
μενον άφυπνιστήριον. Άπλήστως κατέπιεν αύτό τό 
άδηφάγον ζώον. ’Αλλά μετ’ ού πολύ ή γαστήρ αύτού 
κατεταράχθη καί ό καρχαρίας έπήδα είκοσι πόδας 
ύπερ τών ύδάτων τήν έπιφάνειαν.

ΣΧΟΛΙΚΑ.
Α’.

Ό άρτι λήςας μήν ’Ιούνιος δύναται νά κληθρ ό 
μήν τών σχολείων, καθότι έν αύτφ πάντα σχεδόν 
τά ήμέτερα έκπαιδευτήρια τελούσι τάς δημοσίας 
έξετάσεις καί τάς έτησ'ους πανηγύρεις αύτών. Κατά 
τόν μήνα τούτον πάντες έπίσης δεικνύουσι Οερμότα- 
τον ένδιαφέρον ύπέρ τών σχολείων, πάντες όμιλούσι 
περί αύτών καί πάντες σπεύδουσιν ίνα τιμήσωσι διά 
τής εαυτών παρουσίας τά ιερά ταύτα τεμένη τών 
Μουσών. Άλλ’ έστιν άρά γε πραγματικόν παρά πάσι 
τό έπ.δεικνύμενον τούτο ένδιαφέρον; ’ΙΙθέλομεν α
παντήσει καταφατικώς έάν έλαμβάνομεν ύπ’ όψει τήν 
συρροήν άνδρών τε καί γυναικών τήν παρατηρουμένην 
έν ταϊς σχολικαΐς πανηγύρεσιν. Ύποσημειούμεν τήν 
λέξιν πανηγύρεις ούχί ίνα ψέζωμεν τάς σχολικάς 
ταύτας έορτάς, αίτινες έπί πολύν ίσως έτι χοόνον 
εσονται απαραίτητα κέντρα τής ύπέρ τών σχολείων 
μερίμνης τού ομογενούς δημοσίου, άλλ* ίνα ύποδ’ί- 
ξωμεν τό ούχί εύάρεστον φαινόμενον, δπερ πολλάκις 
πχρετηρήσαμεν, δτι δηλ. ή έκ·μέρους απείρων φιλο- 
μούσων έκατέρου φύλου θ>σία ώρών τινων τελείται 
μόνον κατά τάς ήμέρας ταύτας τών πανηγύρεων,καθ’ 
άςτό ήμισυ μέν τού χρόνου καταν^λζσκεται εντισιν είς 
τήνάκρόασιν έπανειλημμένων μυφικών τεμαχίων, τα 

ετερον δ’ ήμισυ είς τήν άκρόασιν λόγων καί προσφω
νήσεων, πολλάκις μέν άπεράντων, πολλάκις δέ τυπι
κών, πλήν τινιυν,έννοείται,άζιοσημειώτων έςαιρέσεων. 
"11 είς τάς πανηγύρεις ταύτας συρροή πολλού πλή
θους, είς ήν συμβάλλεται κατά μέγα μέρος τό φι- 
λέορτον καί φιλοθέαμον αίσθημα ούκ ολίγων όνόματι 
μόνον φιλομούσων, θεωρείται ώς άρκούσα ένδειξις τής 
ύπέρ τών σχολείων θερμής στοργής τού δημοσίου. 
Καί δμως, έάν άφαιρέσωμεν τάς πανηγυρικάς ταύτας 
ήμέρας, καθ’ άς πολλοί μεταβαίνουσιν είς τάς πανη- 
γύρεις ταύτας ίνα άπλώς τήν άκοήν καί τήν δρασιν 
αύτών καθηδύνωσι, ή ίνα αύτοί ούτοι δραθώσι, έάν 
λέγομεν, άφαιρέσωμεν τάς πανηγυρικάς ταύτας ήμέ
ρας, καθ’ άς πάν άλλο δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν 
ή τήν πρόοδον τών μαθητών, καί μεταβώμεν είς τά 
αύτά έκπαιδευτήρια έν ήμέραις έργασίμοις, καθ’ άς 
τελούνται έν τω κύκλω τών διδασκόντων αί προφο- 
ρικαί ή γραπταί έξετάσεις τών διδασκόμενων, μέγα 
κενόν πλήττει τήν δρασιν ήμών έν ταϊς εύρείαις 
τών σχολείων αίθούσαις, αί δέ χηρεύουσαι έδραι τών 
άπόντων άκροατών μαρτυρούσι περί τής άπουσίας 
τής άληθούς φιλομουσίας καί τής πραγματικής ύπέρ 
τών σχολείων καί τών μαθητών στοργής. Έρωτηθή- 
τωσαν οίδιευθυνταί καί οί διδάσκαλοι, πόσοι τών γο
νέων καί κηδεμόνων παρευρίσκονται έν ταϊς έν έργασί- 
μοις ήμέραις τελουμέναις έξετάσεις, πόσοι τούτων μετά 
έκθύμου περιεργίας παρακολουθούσι τήν έπιμέλειαν τών 
τέκνων αύτών, πόσοι έξετάζουσιν άπλώς είς ποιον ση- 
μεϊον προόδου ταύτα εύρίσκονται. ‘II άπάντησις έσται 
δτι όλίγιστοι μεριμνώσι περί τούτων, άλλ* δτι άπει- 
ρία κόσμου συρρέει είς τάς μουσικάς συναυλίας τών 
σχολικών πανηγύρεων. Άφ’ ετέρου δέ ρητέον συνάμα 
δτι καί αύται αί έξετάσεις δέν ίκανοποιούσι δεόντως 
τούς γνησίως φιλομ,ούσους γονείς ή κηδεμόνας, καθό
σον θετικώς πληροφορούμεθα δτι γονείς τινες, καίπερ 
έπανειλημμένως μεταβάντες είς τινα σχολεία ίνα 
άκροασθώσι τών τέκνων αύτών, δέν κατόρθωσαν τού
το, καθότι ή ώρισμένη ώρα πρός έξέτασιν μαθήμα
τος τίνος εΐνε δυσανάλογος πρός τε τόν άριθμόν τών 
έν τή τάξει μαθητών ή μαθητριών καί πρός τόν 
χρόνον, δν έκαστος διδάσκαλος δαπανά δι’ έκαστον 
έξεταζόμενον. Εντεύθεν έπεται τό άτοπον δτι έξετά- 
ζονται έκείνοι μόνοι, δσους ήθελεν εύνοήσει ή τύχη 
τού λαχνού, διά δέ τούς λοιπούς είνε τό αύτό ώς εί 
μή ύπήρχον έν τώ σχολείω. Καί ναι μέν τό ένδεικτι- 
κόν τών βαθμών λαμβάνει ύπ* όψει τάς καθ’ έκάστην 
έξετάσεις δλου τού έτους, άλλά τότε, έρωτώμεν, τις 
ή άνάγκη τών κατά τό τέλος τού σχολικού έτους 
πομπωδώς γινομένων δημοσίων έξετάσεων;

Διά τών ολίγων τούτων λέξεων σκοπούμεν νά ύπο- 
δείξωμεν τά εξής: ά.) δτιτό σύστημα τών έξετάσεων, 
είς δσα τών σχολείων δέν έτροποποιήθη, δέον νά 
μεταρρυθμισθή κατά τρόπον σκοπιμώτερον, ον αύτοί 
πάλιν οί διευθυνταί καί οί διδάσκαλοι δύνανται νά 
άνεύρωσιν ή έπινοήσωσι, : 
μόνες τών έκπαιδευομένων τέκνων, 
Γ · · · \
<
τικώτερον ςήλον ύπέρ τούτων καί ύπερ τών σχο

καί β'.) οί γονείς καίοίκηδε- 
t , καί έν γένει τό
ομογενές δημόσιον, όφείλουσι νά δεικνύωσι πραγμκ-

λείων, μή μόνον τών τερπνών καί ποικίλων πανηγύ
ρεων μετέχοντες, άλλά καί συχνότερον φοιτώ ντε ς είς 
τά εκπαιδευτήρια καί κατ’ οίκον παρακολουθούντες 
τήν έπιμέλειαν τών παίδων έκατέρου φύλου, διότι 
ούτω μόνον καί ή άληθής καί ειλικρινής ύπέρ τής 
διαπλάσεως τούτων μέριμνα τών ικανών διδασκά
λων έκτιμηθήσεται έτι μάλλον καί ή άμέλεια τυχόν 
τών ανικάνων άποκαλυφθήσεται, γενήσεται δέ δήλον 
ένί εκάστφ τών γονέων άν είς τό σχολεϊον ή είς τόν 
μαθητήν οφείλεται ή ένδεχομένη τούτου στασιαστής 
έν τή μαθήσει ή έν τοϊς ήθεσιν.

Μετά τήν βραχείαν ταύτην
σόμεθκ ίνα έν τφ προσέχει ήμών 

άς περιγραφας τών τελετών

σαγωγήν έπιφυλαο 
εύχει, — παραλέω 

ποντες τάς περιγραφας των τελετών—άρυσθώμεν 
τών άναγνωσθεισών εκθέσεων πληροφορίας τινά 
τινων έκ
καί έπιστήσωμεν έπί τινων έκ 
των τήν ήμετέραν προσοχήν.

εκ

ών πρωτίστων καθ’ ήμάς εκπαιδευτηρίων 
? τών πληοοοοοιών τού- r » »

Τώ γενναίω προστάτη τών γραμμάτων κυρίω 
Κωνσταντίνο Ζάππα άπενεμήθη ύπό τής A. Α. Μ. 
τού Σουλτάνου τό παράσημον τού Μετζιτιε δευτέρας 
τάξεως. Γνωσταί είσιν ένί εκάστφ αί άνεςάντλητοι 
θυσίαι τού κατ’ εξοχήν φιλανθρώπου τούτου ομογε
νούς αί άποβλέπουσαι είς εύεργεσίας εκπαιδευτικών 
ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ού μόνον τού γένους είς 
δπερ άνήκει, άλλα καί κλλιυν κοινοτήτων άνευ φυλε
τικής διακρίσεως. ‘II δι* εύχαριστηρίων άναφορών 
’Οθωμανών τε καί Χριστιανών κατοίκων χωρίων 
τινών τής Ηπείρου, εύεργετηθέντων ύπό τού κυρίου 
Ζάππα έν τοϊς δημοσίοις αύτών καθιδρύμασι, έκδη- 
λωθεϊσα αύτφ εύγνωμοσύνη μαρτυρεί τρανώς περί τών 
άνευ έξαιρέσεως εύεργετικών διαθέσεων τού έξοχου έπί 
κοινωφελεϊ έλευθεριότητι άνδρός.<Ή δέ ύπό τού φιλο- 
λάου Άνακτος έκτίμησις τών διαθέσεων τούτων 
ένεποίησε τοϊς πάσιν άρίστην έντύπωσιν.

ΟΡΑΤΙΟΥ ΒΙ8ΛΙ0Ν Β'.
ΩιΔΗ Γ .

Προς Λέλλοον.
Μη Λησμονής άτάραχον γοχην εν όυσχερεσιν 
Να σώ^ς περιστάσεσιν, μηδ' εν ταϊς εντνχίαις 
Να προφυ.Ιάττησ’ εκ χαράς Λησμόν* ύπερβα.ΙΑούσης^. 

’ Ω ΣΙέΛΑιε, φευ ! πέπρωται να άποθάν^ς^ είτε 
Λια6ιώσΐ]ς άπαντα τόν χρόνον τεθλιμμένος} 
Εΐτε κατακ λινό μένος μακράν επι της χλόης > 

Αμέριμνος ευφραίνεσαι έν εορτών ήμέραις 
Πίνων γλυκύν Φαλέρνιον έζ ενδοτέρου πίθου.

1 Ούτω χαί ό Αρχίλοχος κατά τι σωζόμενον ήμΓν α

πόσπασμα ωδής, ήν ίσως έμιμήθη ό 'Ορκτιος, 

<ιΜητε ηκων αμγαόητ αγα.ΙΛεο, 
Μηόέ νικηθείς er οίκω καταπεσων οόύρεο»· 

(Άπόιπ. 38. Schneider).
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77ρός τί διά τών κλάδων των ή πίτυς ή μεγάλη 
Κ’ ή λεύχ’ ή ύιβκόρυιρος ποθοϋν νά συνενώσι 
Τάς φιλοζένους των σκιάς ; προς τί το ιρεΰγον ύδωρ 
Αιά. πλαγίου ρύακος μοχθεί νά καταρρέη ;

’Εδώ νά φέρουν πρόσταζε αρώματα καί. οίνους 
Καί τ’ άνθη τά βραχύβι* τών καλλιφύλλων ρόδων, 
Ενόσω, Αέλλι’, ευπορείς, ενόσω είσαι νέος 
Κ’ ενόσω τό ανέχονται τά νήματα τά μαύρα

Τών μαύρων τριαδέλφων1.

Έκ τών πολυδαπάνων σου θ’ αποχώρησης κήπων 
Κ' έχ τής λαμπρός οικίας σου καί τής έπαύλεώς σου, 
"Ην σήμερον ό Τίθερις αρδεύει ό ζανθόχρους· 
θ’ άποχωρήσης, δυστυχή, καί τά συσσωρευμένα 
θά καταλάΰη πλούτη σου ευδαίμων κληρονόμος.

Ούδέν τό κέρδος πλούσιος άν ήσαι κ’ έζ Ινάχου2 
Τοϋ παλαιού κατάγεσαι, ή άν πτωχόν κ' έκ γένους 
Εύτελεστάτου τήν ζωήν διέρχεσ' έν ύπαίθρω, 
Άφοϋ τοϋ Άδου πρόκεισαι τοϋ αμείλικτου θΰμα.

Οϊ πάντες συναγόμεθα έν τώ αύτώ καί πάντων 
Έντός υδρίας πάλλεται ό κλήρος, δστις μέλλει 
Ταχύτερον ή βράδιον νά έζαχθη καί θέση 
Ήμάς εις τό άκάτιον τό φεϋ ! εις αΐωνίαν 

Κομίζον έζορίαν.

Μετάφρασες Π. Ματαραγκα.

1 Ήτοι τών Μοιρών
2 Ίναχος, ό πρώτος βασιλεύς τοΰ Άργους.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Έν Αύστίνγ τοϋ Τεξάς άνήρ τις κκτηγγέλθη 
εις τόν ειρηνοοίκην ότι εφερεν όπλα. Ό έξης διάλο
γος έγένετο μεταξύ δικαστοϋ καί κατηγορουμένου.

Αιχαστής. (παρατηρών ακριβώς τό δπλον). Πο'θεν 
έλαβες τό πολ.υβόλον τοΰτο ;

Κατηγορούμενος. Τό ήγόρασα.
Αιχαστής. Άντί πόσου ;
Κατηγορούμενος. Είκοσι δολλαοίων.

Αιχαστής. (θεωρών πάλιν τό δπλον μετ’ εύαρε- 
σκείας). Είνε ώραΐον. . . . Τό πωλεϊς ;

Κατηγορούμενος. Μάλιστα.... Δύνασθε νά τό 
λάβητε άντί δέκα δολλαρίων.

Αιχαστής. Εύχαρίστως τό λαμβάνω, καί επειδή 
θά τιμωρηθής έπί τή οπλοφορώ δι’ ’ίσου προςτίμου, 
είμεθα ίσα ίσα.

Ό δικαστής έ'θηκε τό όπλον εις τό θυλάκιον και 
ό κατηγορούμενος έξήλθε σείων τήν κεφαλήν !

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώΜΒ'. τεόχει προβλημάτων.

Άρ. 313. αίνιγμα.—Κόσμος καί Κήβμ.ος.
Άρ. 311. ετερον.—Μαία αίμα.
Άρ. 315. ετερον —Έζήκεστος.
Άρ. 316. ετερον.— θούριος.
Άρ. 317. Charade.— Gentilhomme.
Άρ. 318. Vj^w.MvwF. —Moutarde, Outarde
Άρ. 319. αίνιγμα. — Ήοίαι (ποίημα έκ τών ά- 

πολεσθέντων τοϋ 'Ησιόδου.
Άρ. 320. γρίφος.—Ή έπεστήμ.η έν άτμ.ω 

χενεΐ το πάν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·

ΑΡ. 33 1 —ΑΙΝΙΓΜΑ
Τό όλον μου έάν ποθής, μεγάλως ώφελήσαι.
"Αν δέ τά τρία έ'σχατα, μακρόβιος θί ήσαι.

ΑΡ. 322. —ΕΤΕΡΟΝ.
Αΐ πρώταί μου φιλόσοφος- πόλις τά ύστατα μου 
Γυνή έκ τών ιστορικών τό ολον .... Τ’ όνομά μου ;

ΑΡ 323.—ΕΤΕΡΟΝ.
Βασιλέα άντί νήσου Έλληνίδος σχηματίσεις, 
Τών γραμμάτων μου τό πρώτον τών λοιπών έάν χωρίσης.

ΑΡ 32 Α.-ΕΤΕΡΟΝ.
’Ορος γνωστόν τό δλον μου· τήν κάραν δ’ άποβάλλων, 
Τετράπουν ζώον γίνομαι παιδός κλαυθμόν έκβάλλων.

Έ>· Ίσμαηλίιύ. Μ· Τ.

ΑΡ 325.-Mots earres.
Mon premier au foyer peiille ■
Dans le ruisseau murmure mon second ;
Mon troisifeme dit; Repetons
Et mon quatre est Γ etat de ce qu’une famille 
De vaillants laboureurs jette dans le sillon.

AP. 32G — ΓΡΙΦΟΣ.
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