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ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ1

'Γποδειχθέντων έν τοϊς προηγουμένοι; τών κυριω- 
τέρων ζενικών στοιχείων τών σήμερον μέρο; άναπό- 
σπαστον άποτελούντων τή; ’Οθωμανική; γλώσσης, 
καί προσδιορισθείσης κατά τό μάλλον καί ήττον τή; 
φύσεως καί τής έκτάσεως έκάστου αύτών ούρα ήδη 
νά ένασχοληθώμεν περί τήν άνάλυσιν τοΰ Τουρκικού 
στοιχείου τής’Οθωμανικής, περί τήν διαλεύκανσιν τής 
κυρίως ’Οθωμανικής.

'Ως προς τόν τοιούτον σκοπόν ίσως ή προσφορωτέρα 
μέθοδο; θά έλογίζετο ή ίςορική. Έάν ύπήρχον αρχαία 
μνημεία τής ’Οθωμανικής ή τής Τουρκική; γλώσσης, 
έάν ή ιστορία τών γλωσσών τούτων ήτο βεβαία, τού- 
λάχις-ον άπό έποχάς ίκανώς παλαιάς, τότε άρχο'μενοι 
άπό τών άρχαιοτέρων χρόνων καί κατερχόμενοι μέχρι 
τών καθ’ ήμάς θά ήμεθα εις θέσιν νά δώσωμεν είς τόν 
αναγνώστην τήν εύκρινεστέραν ιδέαν τής αφετηρίας 
καί τών διαδοχικών μεταλλαγών καί προόδων τής 
γλώσσης ταύτης καί ή τοιαύτη ιστορική διαφώτισις 
θά έπέχεεν έπί τής νύν ’Οθωμανικής τό αύτό φώς δπερ 
έπιχέει έπί τών σημερινών ’Ινδικών γλωσσικών ιδιω
μάτων ή γνώσις τή; Σανσκριτικής, έπί τή; νεο-ελ- 
ληνικής ή μελέτη τή; κατά τρεΐ; χιλιάδας έτών προ- 
γενεστέρας γλώσσης τού 'Ομήρου καί έπί τών σημε
ρινών νεο-λατινικών ιδιωμάτων ή διευκρίνισε; τής 
γλώσσης τών άρχαίων Ρωμαίων. Άλλά ή τοιαύτη 
μέθοδος’ προυποτίθησι δύο τινά : άρχαία γλωσσικά 
μνημεία, γνώσεις ιστορικής. Άμφότερα ταύτα δμω; 
έλλείπουσιν. "Ο,τι άρχαΐον γνωρίζομεν περί αύ
τών περιοοίζεται εις αόριστα τινα διηγήματα καί 
είς τεμάχια τινα τών Κινέζων ιστορικών, άτινα δύ
νανται νά χρησιμοποιηθώσι μάλλον πρός έπικύρωσιν 
συμπερασμάτων τά οποία ήθέλομεν άρυσθή άλλοθέν 
ποθεν, παρά ώς βέβαιοι βάσεις καί άρχαί ιστορικής 
άνελίζεως. Αρχαία γλωσσικά μνημεία είσίν έπίσης 
άγνωστα, καί ναί μέν ή νεωτέρα πολυμάθεια δια
τείνεται δτι είς τάς σφηνοειδείς έπιγραφάς τάς έπί 
τών Άχαιμενιδών, τάς λεγομένα; τού δευτέρου ε’ί-
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δους,άνεκάλυψε άρχαία; μορφά; τής Τουρανικής γλωσ
σολογίας, καί μάλιστα ή σχολή τών λεγομένων Άκ- 
καΰιατΜ διϊσχυρίζεται δτι κατώρθωσε νά διίδν] πέ
ραν τών Νινιυιτικών έπιγραφών, καί δι’ αύτών, γλώσ
σαν τινά Άκκαόικηκ λεγομένην άρχαιοτέραν κατά 
πολλούς αιώνας τής Άσσυριακής, παρεμφερεστάτην 
τή ’Οθωμανική, έγκαταλείψασαν ήμϊν γραπτά μνημεία 
χρονολογούμενα άπό δύο ή καί τριών χιλιάδων έτών 
πρό Χριστού. Άλλά τά συμπεράσματα ταύτα δέν έ- 
χουσιν είσέτι τήν άπαιτουμένην βεβαιότητα. Τά μέσα 
δι’ ών φθάνει τις είς αύτά είναι τόσο πλάγια, τόσο 
άκροσφαλή καί λεπτεπίλεπτα ώστε πλείστοι δσοι είςέ
τι ούχί μόνον άρνούνται αύτά, άλλά διά τών αύτών 
μεθόδων φθκνουσιν είς πάντγ άλλοϊα έζαγόμ.ενα. Τό 
δέ κυριώτερον ή έρευνα αύτη δέν άρχεται άπό τών 
άρχαίων χρόνων δπως καταβή είς τούς νεωτέρουϊ, άλ
λά βασίζεται έπί τής σημερινής καταστάσεως δπως 
άναδρομικώς άνέλθν) τήν σειράν τών πολυαρίθμων αι
ώνων οιτινες διαχωρίζουσι τά δύο ταύτα άκρα ση
μεία καί επομένως προυποτίθησι τήν γνώσιν καί τήν 
μελέτην τοΰ σημερινού ιδιώματος, τό όποιον χορηγεί 
δλα τά τε ύπέρ καί τά κατά επιχειρήματα. Θά είναι 
βεβαίως χρέος ήμών νά ύποδείξωμεν τάς νέας ταύτας 
άπόψει; τοϋ φιλολογικού όρίζοντος· άλλ’ έπί απλών 
ύποθέσεων, αϊτινες είναι τό προϊόν ολοκλήρου σειράς 
άλλων ύποθέσεων, δέν είναι δυνατόν νά βασίση τις 
ιστορικήν μ.έθοδον.

Έτέρα οδός θά ήν ή διά τής συγκρίσεως. Μεταζύ 
πολλών ιδιωμάτων άτινά είσιν άπόρροια μιας καί 
τής αύτής πηγής, συμβαίνει πολλάκις έκαστον αύ
τών νά διετήοησεν έν μέρει καθαρώτερον τούτον ή 
έκεϊνον τόν άρχαΐον τύπον, τό μέν δηλ. τήν άντωνυ- 
μίαν, το δέ τήν μετοχήν, άλλο τά μόρια καί άλλο τό 
ρήμα. Καί δή καθο>ς ή παράθεσις τών γλωσσών τών 
άποτελουσών τό Ίνδο-εύρωπαϊκόν σύμπλεγμα έπέ- 
τρεψε πολλάκις είς τόν Βορρ ν’ άποφανθή περί τής 
σχετικής άρχαιότητος καί γνησιότητας τοϋ δεινός τύ
που ή τού άλλου, καί ν’ άνεύργ φέρ* είπεϊν έν τή Λι
θουανική ή έ'ν τινι άπολεσθείσγ γλώσσγ τών Όμβρων 
ή τών Βόλσων έν τή νοτίφ Ιταλία κλίσεις καί μορ- 
φάς αϊτινες είχον έκλείψει έκ τής ελληνικής καί αίτι- 
νες δμως ήσαν άναγκαίαι προς συμπλήρωσιν τής συγ
κριτικής κλίμακας, ίσως λέγομεν διά τούς αύτού; λό
γους θά ήδύνατο τις νά φρονή δτι καί διά τάς Τουρ
κικά; γλώσσας ή συγκριτική αύτη μέθοδος θά ήτο ή
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προσφορότερα πρός διαφώτισιν εποχών άρχαίων τών 
οποίων ή ιστορία άπωλέσθη πιθανώς διά πάντοτε, 
και δέν δύναται ν’ άναπλασθή τούλάχιστον έν μέρει 
είμή διά τής έρεύνης τών γλωσσών έν αίς δέον νά 
περιεσώθησαν τά ριο'να έναπολειπόμενα μαρτύρια καί 
μνημεία τών παρελθουσών γενεών. Ούδέν άτοπον πε
ριέχει τοιαύτη τις άντίληψις. Πρός τό παρόν όμως 
θεωρητέον αύτήν μάλλον ώς εύχήν ένθαρρυντικήν διά 
το μέλλον, ή ώς πρόγραμμα πρακτικώς έφικτόν. 
Σχετικώς πρός τοιαύτας ιδέας, μέγισται πρόοδοι έ
γένοντο άπό τής άρχής τοΰ αίώνος τούτου. Πλείστα 
Τουρκικά ιδιώματα, έως πρό ολίγου άγνωστα μέχρι 
καί τοΰ ονόματος αύτών, έμελετήθησαν καί τινα άπό 
λίαν ειδήμονας. Άλλ’ εϊσέτι αί κατά μέρος μελέται 
δεν εφθασαν ώς φαίνεται είς τόν βαθμόν έκεΐνον τής 
τελειότητας δςτις επιτρέπει τάς εύκολους καί άσφα- 
λεΐς γενικεύσεις· ή άπαίτησις δτι αί διάφοροι Τουρα- 
νικαί, ή διά νά περιορίσωμεν τήν έννοιαν τής λέζεω; 
ταύτης, αί διάφοροι Τουρκικαί γλώσσαι έμελετήθη- 
σαν επίσης καλώς δσον είχον μελετηθή καί άναλυθή 
αί Ίνδο-εύρωπαϊκαί έπί τής έποχής ήτις προηγήθη 
τής εμφανίσεως τοΰ Βορρ, ή τοιαύτη άπαίτησις ήθε
λε φανή λίαν τολμηρά, καί δλως πρόωρος. Καί τέλος 
πάντων ο νοΰς ο διαρρυθμ,ίσων τό άνά χείρας ύλικόν, 
είτε εντελές είτε άτελές ύποτεθή τοΰτο, έν άλλαις λέ- 
ζεσιν ο Βορρ τών Τουρκικών γλωσσών εϊσέτι δέν έπε- 
φάνη. Αί προσκτηθεϊσαι γνώσεις είσΐ πολύτιμοι, πο- 
λυτιμωταται, άλλά τό ολικόν συμπέρασμα, τό γενι
κόν σύστημα, δεν περιεβλήθη εϊσέτι τελειωτικόν έπι- 
ζημονικον τύπον εφ’ ώ καί μεθ’ δλας τάς εύκολ.ίας τάς 
οποίας δύναται τήν σήμερον νά παρέξγ ή συγκριτική 
μέθοδος δέν είναι αύτή καθ’ έαυτήν έπαρκής. Ούτως 
εχοντων τών πραγμάτων μία μόνη ύπολείπεται ό- 
δος: ή απ’εύθείας διερεύνησις καί συζήτησις τής 
Οθωμανικής ώς εχει, ώς δυνάμεθα νά τήν γνωρίσω- 

μεν προσλαμβανόμενων ώς έπιβοηθητικών καί σημ- 
πληρωτικών μέσων τών χάρις είς τάς γενομένας ίστο- 
ρικάς και συγκριτικάς ερεύνας προσκτηθεισών βεβαίων 
γενικωτερων γνώσεων. Έν τή φιλοσοφίγ ό περί άν- 
θρώπου λόγος ένίοτε κατέρχεται έκ γενικών περί άν- 
θρωποτητος αρχών δπως καταλήξγ) εϊς τό άτομον, έν 
φ βεβαίως δέον ν’άνευρίσκωνται αί έσχατοι παραφυά
δες καί οι τελευταίοι διακλαδισμοί τοΰ άρχικοΰ ηθι
κού κορμού, ενίοτε δε πάλιν άναχωοών άπό τής τοΰ 
ατομου αναλύσεως άνέρχεται είς τήν κατασκευήν τής 
περί τοΰ ολου θεωρίας, διότι τό δλον συγκείμενον έκ 
τών μερών, δέον νά συμμετέχω καί τής φύσεως αύ
τών, αι δε αντίστροφοι αυται μέθοδοι άμοιβαίως άν- 
τιπαραβαλλομεναι συμπληροΰνται. Καί έν ταϊς γλωσ- 
σικαίς ερευναις συμβαίνει τό αύτό. Ή ’Οθωμανική 
γλώσσα είναι βεβαίως μέρος τοΰ δλου Τουρκικού συμ
πλέγματος, συμμετέχει τής φύσεως αύτοΰ και δή 
φρονούμεν δτι ή άνάλυσις αύτής θέλει υποδείξει πολύ 
σαφεστερον πασης άλλης μεθόδου τά διάφορα ζητή
ματα τών οποίων την επίλυσιν δέον νά θηρεύωμεν έν 
τή γενικωτέρα θεωρία τοΰ δλου συμπλέγματος, καθό
σον αΰτη έστίν ήμϊν έφικτή· προβαίνομεν έν άλλαις 
λέζεσιν απο τοΰ νΰν φαινομένου πρός τό άπώτερον

αίτιον καί ή πορεία αΰτη έχει τό πλεονέκτημα δτι 
μάς χορηγεί τήν άφορμήν νά ύποδείξωμεν καί τί και
νόν καί ορθόν ένυπάρχει έν τή ύπό τοΰ Άβδουρραχμάν 
έφέντη μετά είκοσι πέντε έτών μόχθους έκπονηθείση 
γραμματική τής ’Οθωμανικής. Τοΰ βιβλίου τούτου 
τό κύριον πλεονέκτημα είναι ή πρωτοτυπία. Συνε- 
ταχθη ωςανει ουδεμ,ία προϋπήρχε ’Οθωμανική γραμ
ματική συντεταγμένη πρό αύτοΰ, δέν λέγομεν Όθω- 
μανιστί, διότι δτε έγραφεν ό Άβδουρραχμάνης ούδε
μία τοιαύτη ύπήρχεν· άλλ’ είς οίανδήποτε άλλην 
γλώσσαν. Άγνοών δέ καί πάσαν άλλην γλώσσαν 
πλήν τών κατά καθήκον σπουδαζομένων Αραβικής 
και Περσικής, ο ανηρ άνέπλασεν ’ίδιον γραμματικόν 
σύστημα εν ώ πολλά βεβαίως ύπάρχουσι τά έπιλήψι- 
μα, τά συγκεχυμένα, τά άπαράδεκτα, άλλ’ έν ταύτώ 
και πολλαί παρατηρήσεις πρωτοφανείς άζιαι μέν σημει- 
ώσεως ώς πρός τήν άνάλυσιν τοΰ ’Οθωμανικού λόγου, 
μ.αρτυροΰσαι δέ ιδιαιτέραν γραμματολογικήν εύφυίαν 
καί έφευρετικότητα. ’Εννοείται ο’ίκοθεν δτι δέν δυνά
μεθα νά ένδιατρίψωμεν εϊς τά καθέκαστα. Περιοριζό- 
μενοι δθεν είς τάς όλίγας ταύτας λέξεις δι’ ών έσκο- 
ποΰμεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοΰ άναγνώ- 
στου είς τήν έν γένει μέθοδον ήν θέλομεν άκολουθή- 
σει έν τοίς έπομένοις έπιλαμβανόμεθα τής έκθέσεως 
διαφόρων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών φαινομένων τής 
’Οθωμανικής, ώφελούμενοι έχ. τών πρωτοτύπων πα
ρατηρήσεων τοΰ έν λόγφ γραμματικού, παραλείποντες 
δέ ώς ύπονοουμένας δλας έκείνας τάς περί ’Οθωμανι
κής γλώσσης λεπτομέρειας, αίτινες είναι γνωσταί καί 
εις αύτούς τους άκρω τφ δακτύλω γευσαμένους τής 
περί αυτήν μελετης καί επαρκώς έκτίθενται έν παντί 
τώ προστυχόντι διδακτικφ βιβλίφ.

Έν τών χαρακτηριστικών ιδιωμάτων τής ’Ο
θωμανικής καί πρό πάντων τής λαλουμένης συνί- 
σταται εν τούτω δτι, ε’ίθισται νά γίνηται χρήσις λέ
ξεων σχηματιζομένων διά τής τροπής είς μ τοΰ 
πρώτου οίουδήποτε γράμματος τής οίαςδήποτε λέ
ξεως, ή διά τής προσθήκης τοΰ μ καί δτι αί λέξεις 
αύται άσήμαντοι καί άνύπαρκτοι αύται καθ’ έαυτάς 
προσκολλώνται δίκην συνωνύμων είς τάς λέξεις έξ ών 
παρήχθησαν. Οΰτω λέγουσιν έν τή συνήθει ομιλία: οί 
’Οθωμανοί jjjb (για&ΐ) /εαζΛ?=?γραψε) ’ ς,ί 
όΐ» (ατ ματ=ϊππος) 5-*-^ jjjct (μπιττη μιττϊ}=εχε- 
λείωσεν) κτλ. Αί έν τοΐς παραδείγμασι τούτοις άνα- 
φερόμεναι λέξεις ftaljfy, μάτ, μιττ!}, εχουσιν 
ούδέν νόημα αύται καθ’ έαυτάς, συμπαρέλκονται δέ 
μόνον ύπό τών προηγουμένων γιαζάϊγ άτ, μπιττ^ 
έξ ών καί διεπλάσθησαν, καί συμυαρτυροΰσιν αύταίς. 
Αί τοιούτου είδους λέξεις ονομάζονται οΧγτ· (μουχ- 
με.άιτ=παρημελημεναι) καί καθόσον έπιτρέπεται νά 
κρινωμεν εξ δσων λέγει ό Σουλειμάν έφέντης έν τφ 
Τσαγαταϊκφ αύτοΰ λεξικφ σελ. 316 καί έπ. έν ώ έν 
τή νΰν ’Οθωμανική συνηθεί^ ή χρήσις αύτών ούδό
λως έπιτρέπεται έκτος έν τή καθημέραν λαλιά καί 
τοΰτο δταν δεν δίδηται προσοχή είς τήν φράσιν, έν 
τή Τσαγαταϊκή αύται αύται αί παραμορφώσεις συμ- 
βαίνουσι καί είς τόν γραπτόν καί έπίσημον λόγον, 
καθόσον ο λεξικογράφος διακρίνει μεταξύ έκείνων αί-

τινες θεωρούνται ώς νυδαϊαι καί εκείνων αίτινες λο- ’ 
γίζοντα; εύγενεϊς καί σπουδαίαι. — Δέν πρέπει δέ νά 
συγχέηται ό διά τοΰ μ ούτος γλωσσικός μορφασμός 
έν ώ ένασμενίζεται ή ’Οθωμανική προς την καταχρη- ( 
στικήν παράθεσιν δευτέρας λέξεως παρηχητικής, υπαρ
κτής μέν, άλλά μηδόλως δυναμένης νά εκληφθή ώς 
συνωνύμου τής πρώτης έκτος έν τισι περιπτώσεσι 
καθιερωμέναις ύπό τής συνήθειας. Οΰτω τό ήμέτερον 
«δέν έχει τόν τόπον του» ή «δέν είναι αληθές» λέγε
ται Jj. jLoi (^-*1 (ασ.Ιί) φασ.Ιή γιοκ), δπου τό μέν 
αοΛή γιόκ σημαίνει ή άλήθεια αυτού δεν υπάρχει, 
δέν είναι άληθες, το δε y>ac-l7f εκ της αρ. λεζεως 
φαΰ.Ι ούδέν κοινόν έχει πρός τό αΰ.Ι ειμι την παρη- 
χησιν. ΤοιούτΟυ είδους έστι καί τό jXs (yi2ar 

καί ή το δεί
να), eLal Jlijl (ovytax κεΐνα)κτλ. Ή τά-
σις αύτη ή πρός τήν διά παρηχήσεων ένίσχυσιν τρόπον 
τινά τής έννοιας λέξεως τινός, έξηγεΐ την εν περιπτώσει 
άπορίας συνωνύμου ή παρηχήματος καταλλήλου χρήσιν 
τήςαύτής λέξεως προτιθεμένου τοΰ μ. Ούδέν δε παρά
δοξον ή συνεχής παράθεσις λέξεως άσημάντου απο μ 
άρχομένης νά κατήντησεν ένίοτε νά τή δώσνι παρά 
τισι σημασίαν τινά θετικήν ύπαρκτής λέξεως. Τό 

π. χ. έχει ('bugiur=fuxf>bc, κοκτος, 
τοντα κείνα—έτι κατά τόν Σουλειμάν εφέντη, στίγ
ματα τ^ς εΰ2ογίας, πομφό.ίνγεζ—Ό Pavet σημειοί 
μόνον marque, grele), κ«ί (mougiour=ix 
Λεριτρίρ·ρΛτα κεκαυρ,ένου σιόήρου, καί έν ρένει μι- 
κρα τοιαντα ρ,ετα.12ικα ^τήγρ,ατα, παντός πράγμα
τος το bugiur).— ^ ταύτότης τών δύο λέξεων έπι- 
κυροΰται καί έκ τής περιστάσεως δτι τό mOUglOUF 
δέν εΰρηται έν τοΐς Τσαγαταϊκοΐς λεξικοΐς, καί δτι 
ούδεμία ρίζα Τουρκική ένυπάρχει έν αύτφ. Καί λοι
πόν τό καθ’ ήμάς θεωροΰμεν τάς δύο ταύτας λέ
ξεις ώς μίαν καί τήν αύτήν, καί ύποθέτομεν δτι το 
mougiour είναι άπλώς τό διά τοΰ μ παραπεποιημέ- 
νον μονχμε2 τοΰ bugiur είμή ε’ίποις δτι ύπάρχει 
ένταΰθα τροπή τοΰ b είς m, όπερ συνεχώς συμβαί
νει ώς καί άνωτέρω παρετηρήθη καί παρακατιόν δει- 
χθήσεται.

Ή ’Οθωμανική μεταχειρίζεται πρός τούτοις δίκην 
έπιτατικών μορίων διαφόρους φωνάς αίτινες ούδεμίαν 
εχουσι καθ’ έαυτάς σημασίαν, καί τών οποίων έκάστη 
δέν είναι .εύχρηστος είμή πρό τίνος ωρισμένου επίθε
του καί ούχί έτέρου. ’ίδοΰ ποιον περί τούτου έκφέρει 
κανόνα ή γραμματική τοΰ Άβδουρραχμάν: «Πρός 
«έπιβεβαίωσιν καί έμπέδωσιν τής έννοιας τής έκφρα- 
«ζομένης ύπό τινων έπιθέτων καί έπιθετικών ονομά- 
«των ή Τουρκική συνειθίζει νά προτάσσει μόριά τινα 
«μονοσύλλαβα άρχόμενα άπό γράμματος καί φωνή- 
«εντός όμοιων πρός τά έναρκτικά τοΰ έπιθέτου καί 
«παρακολουθουμένων άπό έν τών γραμμάτων -ρ j 
« (. *> πε, μ, ρ, ς, π, ορίζει ή συνήθεια.» Έ
νεκα δέ τοΰ ένδιαφέροντος δπερ διεγείρει ό τοιούτος 
ιδιωτισμός τής ’Οθωμανικής παραθε'τομεν ενταύθα 
τόν κατάλογον τούτων τών έπιτατικών μορίων. Λέ
γομεν δέ τόν κατάλογον διότι μολονοτι ο Αβόουρ- 
ραχμάνης παριστά ταΰτα ώς άόριστα τον αριθμόν,

ημείς τούλάχιστον ούδαμοΰ ένετύχομεν άλλοις παρά 
τοΐς έπομ.ένοις.

α^-αίβΑί’Λ=όρθάνοικτος. Πρβ. καί 
ji (ψ-ίίΛ=κάτασπρος καί yΓΪ J ap-ansez=Ctp 
■iamsCZ δλως+εΐδήσεως+άνευ=έξαίφνης.

-j|==y~t 0/)+β1/Μ=β/)βϊ=δλως+καλόν=κάμ- 
ποσον.

ψ-ΰΐί//^=τρίψιλος.
jjjj* t-»1 «ίρ-ΟΐίΖΟ«η=μακρότατος.—Πρβ. 

καί Jy-jl eup ougiouz=niy.'ftv'x·
^.’b bass-bayaghe=Mav κοινός, προστυ- 

χώτατος.
yjL bess-belly =πασίγνωστον, όλοφάνερον. 

Πρβ. καί zlz bess-beraber δλο μαζή.
*b bam-baschka =δλως διόλου διαφορε

τικός.
JoL. ύβ»η-06^αζ=κάτασπρος.
Jj· f/ δθίΗ ύθ«<Λ=διάκενος. Πρβ. καί jji 

bom boz=okoi φαιός, bom-bol άφθονος..
γ ~* * " ‘J ww w — —  -----------

ίίΖΛ=δλως διόλου. Πρβ. καί wjf. boss-bou-

Πρβ. καί jji 
ις.

jy. boss-boutoun Συν. buss-bu-

Idnik θωλός κατάθωλος. boss buyuk~
τρισμέγιστος.

dib-diry—o'ko^oi^-vawi.
jjj dipi} dup

dupe καί dum^-duz δλως λεΐος=όλόίσιος.
dim dik, ορθός, τσιτωμένος.

^.b- ία«5-ίβ/ηαίη=όλόκληρος.
doss-doghry ==όλόϊσιος. Πρβ. καί 

jX>by> ίο«5-ίθ^αΓ/ακ=όλοστρόγγυλος 
dop doghry=b\0iaioi.

top-dolou, δλος γεμάτος, Πρβ. καί 
y top-touily όλότριχος.

jjL· tor-lop ολοστρόγγυλος, 
yt z" 'ter-temiz όλοπάστρικος. 
ybb flL tarn takir διάκενος. 
J^jby, tom-loparlak ολοστρόγγυλος. 
JylL jla. tchar-tschapouk άμέσως. 
3λΨ u-V- djass tschapouk όμ. Πρβ.

djass djuvlak=0'krpj[i.Wi δπου τό djuvluk=^<p 
μερον συνήθει tchiplak^fjg^i.

y_>. tscham tscnarschy=^0 τά τέσσαρα 
μέρη, γύρου γύρου, πανταχόθεν.

‘jjiy καί jyZy djoUSi καί djoum-tchou- 
kour βαθύ βάραθρον.

jyy tcheur tcheub σκουπίδια. Τήν συλλα
βήν tcheur ό Άβδουρραχμάνης θέλει άπλώς επιτα
τικήν καί άσήμαντον. Άλλά τό Λεχάζε σύμφωνον 
πρός τήν Άπούΰκα θέλει αύτήν σημαίνουσαν τοΰτ 
αύτό δπερ καί τό tcheup δ έστι σκουπίδι. Σημείω
σαν δ’ δτι τό tch0p, καθαυτό Ήρανικη και Αρειαν/; 
λέξις, μετενεχθέν είς τό Τουρκικόν προφερεται tcheup- 

χαί Ji yi- u-τ· djim djivik καί djts- 
djivik ό,τιδήποτε όλοπασσαλειμμένον.

tchep-tchevr6 όΐόγυρχ. 
tchir-tchiplak ολόγυμνος.

’ kham-khalat άνθρωπος άνόητος.. Τά 
θεωρεί τήν συλλαβήν khum ως απλώς επι-
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τατικήν. Άλλά khcildt δέν δύναται νά σημαίνγ εί- 
μη itaJapdpc οπερ ενταύθα παράλογον. "Ίσως άνα- 
λυτεον εις : kham-akhlat=xM>pei'i άπίδιον διότι καί 
σήμερον αποκαλοΰσι τούς ζακότους αρρούτ—απίδι.

Au. καί ,-Xc.u. sapa-sagh καί sapa- 
saghlam ύγιέστατος.

>_>Le sap-sari ν.α.·τα.χίτξννος.
vi"4 sip-sivri λίαν μυτηρός.

1 Τήν σχετικήν έκφρασιν τών φωνηέντων α ι ον εν 
ταίς παρηχητικαΐς άπομιμήσεσι περιγράφει αρκετά 
καλά έν τή Ontologie Ginirale ό Bergmann 
συγγραφεύς, τοϋ οποίου ούτε δλαι ούτε αί πλεϊσται 
τών ιδεών είσίν ήμϊν νε άποδεκταί, αλλ' δστις εν 
ταύτν) τή περιπτώσει δύναται νά λογισθή τόσον 
άζιοπιστότερος δσον άδαής ών τής Τουρκικής, έβα- 
σίζετο έπί τών παραδειγμάτων δλως έτεροίων 
νλωσσών, δτε έγνωμάτευε τά έζή; : «NOUS ρ3Γ- 
lerons seulement de la signification des voyelles 
a, i, ou, parceque, settles, elles sonl a 1’apo- 
gee du. vocalisme.... et quo toutes les autres 
voyelles se rattachent a elles. La voyelle a 
est opposee par sa signification an deux voyel
les i et ou, et ces dernieres sont a leur 
tour opposees entre elles qnant au sens. . . . 
La voyelle ou la plus sourde de toutes, expri
me tine sensation sourde, cachee, profonde, la 
voyelle i, an contraire,. . . marque tine sen
sation intirieure, vice et pinetranle. Bien que 
la signification de ou et de i soil difterente 1’une 
de 1’autre, ces deux voyelles ont ceci de com
mon qu’elles expriment plutot un 6tat qu’une 
action- C’est en cela qu’elles sont opposees a 
la voyelle a, qui designe une sensation ext6- 
rieure, expansive, mobile». Ό λόγος ένταύθα 
γενικός συμπεριλαμβάνω·? έν τή ίδέ? τοϋ συγγρα- 
φέως παντός είδους λέζεις. Άλλ’ ήμεϊς περιορίζο- 
μεν αύτόν είς μόνας τάς μιμητικάς ή παρηχητι- 
κάς, καί οΰτω περιοριζομένου αύτοΰ, ό άναγνώστης

»ί~- sim-siyah κατάμαυρος.
fX^i--» syr syklam καταβεβρεγμένος.

(r->» sym-syky καταστρυμωμένος, πατωμέ
νος, επάνω επανωτός.

scham-chuchy διόλου άλλοίθωρος. 
schim-schisch καταπρισμένος.

•y* >^'5 kap kara='o\0pao^oc.
y* hip-kirmizy κατακόκκινος. Πρβ. -_J 

<Λά* kip-kizil όμ. Jj/'quip-quirlq καταβρω- 
μισμένος.

iSjjA koup-koury κατάζηρος. Πρβ. _>y 
koup-kolay εύκολώτατος.

Jis ^-15 kass-katy =λίαν σκληρός.
lT’jA koss-kodja,=$t.<i>pa.x<x.

libjs* (jauj kyss kyvrak κατάσγουρος.
f-’/y' u-/" Α7θω«5-Αζβ«ίΓΜ/η=κατακεκολοβωμέ- 

νος. Πρβ. καί Jyy' kiuss-kiutuk σχίζα έπί 
άνοήτων.

("/ gkieum-ghieuk κατάμαβις.
upy fji lom-losch κατασκότεινος, ή λίαν φο

βητσιάρης.
mass-mavi πολύ μαβής, κατάμαβις. 

j>* i_r>* moss-mor πολύ μώρικος.
f ^5 neb-nem, κάθυγρος.

ft yam-yassy λίαν λείος.
Jr-i γ. yem-yeschil καταπράσινος.
j£jb U, καί Ajt, yap καί yapa yaliniz ολο

μόναχος.
Js yi yep-yeni κατακαίνουριος.

u-jJ, yOSS yoUVarlak ολοστρόγγυλος.
Γαϋτά είσι τά μ,όνα επιτατικά μόρια άτινα ήδυ- 

νηθημεν ν ανευρωμ,εν καί σχεδόν αί μόναι πλοκαί έν 
αις είσιν εύχρηστα διότι τά J»;j zyr-deli καί

Zyr-ZOp (θεόλωλος) καί τά τούτοις παρόμοια 
ϊεν υπάγονται εις τον κανόνα δν εκφέρει ή γραμμα
τική και θεωρητέα μάλλον ώς παραπεποιημένα κατ’ 
ονοματοποιίαν εκ τοϋ θορύβου σημαντικού μονοσυλ
λάβου ζι'ρ.

Ποια τώρα είναι ή άρχή τών μορίων τούτων ; οί 
μεν τά θεωροΰσιν ως απλήν ιδιοτροπίαν τής Τουρκο- 
Οθωμανικής καί ούδέν πλέον. Άλλοι δμως τά θέ- 
λουσι λείψανα αληθών επιτατικών μορίων άρχαίων 
ατινα διά τοΰ χρονου εκπεσόντα τής συνήθειας παρέ- 
μειναν μονον κατ’ εςαίρεσιν είς τάς μνημονευθείσας 
φράσεις. Οι τελευταίοι ούτοι θεωροΰντες δτι ή τροπή 
τοϋ b εις m συνήθης τή Τουρκο-Περσική ώς καί ή 
προσθήκη τοϋ συριστικού ΰ καί τοϋ γράμματος γε 
εις τάς απο φωνήεντος άρχομένας λέζεις γνωματεύ- 
ουσιν δτι τά U U ,_J
f yt yt *ri εισι δεκατέσσαρες μορφαΐ ένός καί τοϋ 

αυτοϋ μορίου το οποίον άλλάσσει φωνήεν δπως προ- 
σαρμοσθή εις την φωνήν τής πρώτης τής λέζεως 
συλλαβής ήτις ένίοτε φαίνεται δτι έζήσκει έν τή άρ- 
χαιγ Τουρκική την επιρροήν αυτής ούχί μόνον έπί 
τών επομ,ενων συλλαβών άλλ* άναδρομικώς καί έπί 
τοΰ φωνήεντος τοΰ προηγουμένου μονοσυλλάβου. Τής 
υπαρζεως τοϋ περί ού λόγος μονοσυλλάβου άπόδειζις 
είναι ή λέζις yaprak ήτις έν τή αρχαίε) Τσαγαταϊκή 
σημαίνει 6Jac.

Διά τούς αύτούς λόγους (καί διότι αί τροπαί 
—ζ.==κΖ συνήθεις) συνταυτίζονται τά μόρια uls ,_J

(f^ <*'·?■ yy f•ττΓ (^ fy>- τών
οποίων συγγενή τά γενικά μόρια ^y" (keup Τσαγατ. 
πολύ, σφόδρα οίον keup yakhschy=noXl>
καλά) (κατά τό Λεχόζε Όθωμανιστί=αα<9’ ό- 
JoκJηpίar δλως διόλου). Πρβ. καί ^1=^=^.^==

r. kr’j-5=f/=fi-'='Zy’,
—τών όποιων πάντων τά 

αντίστοιχα εύρηνται εν τοίς διαφόροις Τουρκικαις 
γλώσσαις. Ίσως ή έζήγησις αύτη φανή λίαν τολ
μηρά ετυμολογικώς, διά νά τήν ύποστηρίζωμεν δέ 
καθ' δλα αύτής τά μέρη θά ήναγκαζόμεθα νά μετα- 
θεσωμεν πολλά εκ τών οικείων τόπων. "Ωστε πρός 
τό παρόν είρήσθω μόνον.

Ετερον σπουδαϊον λεκτικόν ίδιάζον φαινόμενον 
τ^ς Οθωμανικής είναι ή μεγάλη πληθύς τών δι’ ο
νοματοποιίας πεποιημένων λέζεων. Άπό Άριστο- 
τελους και κατωτέρω οί γλωσσολόγοι άποφαίνονται 
οτι ολαι αι γλώσσαι πλεΐστα, έάν ούχί δλα, ήρύσαν- 
το έκ τής πηγής τής ονοματοποιίας· προϊόντος δ
μως τοϋ χρόνου αί έπελθοΰσαι μετατροπαί, προσθή- 
και και αφαιρέσεις τόσον έσκότισαν τήν πρώτην 
ταύτην πηγην, ωςτε ολίγισται μόνον λέζεις διατη- 
ροϋσι χαρακτήρας έπιτρέποντας τήν βεβαίαν αύτών 
άναγωγήν είς τήν άρχικήν ταύτην αύτών γενέτειραν 
αιτίαν.

Εν ώ απ’ εναντίας εν τή ’Οθωμανική είτε ώς έκ τοΰ 
σταθερωτερου γλωσσικού ήθους, είτε ώς ΐχ τής σχε
τικώς νεωτέρας τών τοιούτων λέζεων διαπλάσεως 
ούχί μόνον άριστα καί διαφανέστατα διαλάμπει ή 
ονοματοποιία, αλλα καί τούς διαφόρους .βαθμούς τοΰ 
φαινομένου τουτου δύναται τις εύκόλως νά προσδιο- 
ρισγ και το παραδοζότερον δτι παρά τή μιμητική 
λεζει παρατίθεται πρός έπίτασιν καί έπεζήγησιν ό 
άρχικός ήχος. Έζηγούμεθα. Τό λάμπω λέγεται 

parlamak καί άφαιρεθείσης τής ρηματικής 
καταληζεως Japax μένει ώς ρίζα παραστατική τής 
ιδέας η συλλαβή παρ ήτις ένθυμίζουσα τόν κρότον 
φλογός αίφνης άναπεμπομένης ύποδεικνύει τήν ονο
ματοποιίαν. Άλλ’ έκτος τούτου δταν θέλν) ή ’Οθω
μανική νά ε’ίπγ ε.Ιαρ^,-ε Jap.-tpd, έκφέρει τούτο διά 
τών λέζεων yNjb Jjl Jjt parql paryl parlamak δ
που αί συλλαβαί parql parql τίθενται μόνον καί μό
νον προς επιρρωσιν καί βεβαίωσιν τής ονοματοποιίας, 
ως εί έλέγομεν βορ βορ βορβεί. Έτερον παράδειγμα. 
Ή συλλαβή Tschan πρόσφορος φαίνεται πρός παράςα- 
σιν τοϋ μεταλλικού ήχου καί ιδία τοϋ ήχου τοϋ κώ-

δωνος, άλλ’ ή ’Οθωμανική συνειθίζει νά μεταχειρίζη- 
ται συλλαβήν χαρακτηριζομένην διά τοϋ φωνήεντος 
ε έπί ψιλών κρότων, διά τοϋ φωνήεντος α επι βαρέων 
καί διά τοϋ φωνήεντος ον έπί κωφών καί βαθέων, καί 
λοιπόν λέγει Tchine διά τούς μεταλλικούς ήχους 
τούς ψιλούς, οθεν καί ρήμα y*"X>- Tchtnlamak f-i·- 
μνω τΰίν, Tinter^ έφ’ ώ καί Koulttk
Tchinlamassi=Tintement des oreilles, ψιλοβόϋσμα 
τοϋ αύτιοϋ. Έκ τούτου τοϋ Tchin παράγωγος ήχος 
τό Tchinghir καί έκ τούτου τό JiTchin- 
ghirak καί Tchinghirdak = κουδουνάκι 
Tchinghirdi ψιλοκουδούνισμα καί ρήμα 
tchinghirdamak ψιλοκουδουνίζω. Πρός έκφρασιν βα
ρύτερου ήχου μεταχειρίζεται το Tschan και κατ 
άναδιπλασιασμόν tchan tchan etmek—y.^a τόν 
ήχον tchan tchan Τούτο τό tchan όνοματικώς 
λαμβανόμενον σημαίνει xadar, εζ αύτού παρζγεται 
ή ηχητική λέζις tchanghir καί έκ ταύτης τά 
jfjAyau. tchanghyrak καί tchanghyrdak 
νιον tchanghirdi κρότος κώδωνος ίσχυρότε
ρος άπό τό tchinghirdi, καί ρήμα tchan-
ghirdamak κουδουνίζω. ’Επέρχονται δέ κα· ώς τρίτος 
βαθμός τά tchounhgourdak, κουδουνάρα
π. χ. βαρύς κώδων τής καμηλού και ρήμοε 
jaIjΚαί τέλος πρός έκφρασιν ήχων κωδώνων 
λέγουσι 'ybyuL·- tchinghir tchonghour
tchanghirdamak.1 Ή άπαρίθμησις τών διαφόρων

ηχητικών φθόγγων έν χρήσει παρά τοϊς ’Οθωμανοϊς, 
άποτελούντων οίονεί ίδιον μέρος τοϋ λόγου, δπερ 
κατ’ άκριβολογίαν δέν δύναται νά καταταχθή ούτε 
μεταζύ τών έπιφωνημάτων ούτε μεταζύ τών έπιρ- 
ρημάτων, καθώς καί ή μελέτη τών εκ τών ήχων 
τούτων σχηματιζομένων ονομάτων καί ρημάτων, ετι 
δέ ή άντιπαράθεσις αύτών πρός τά έκ τών άλλων 
γλωσσών άντίστοιχα, δύνανται, ένεκα τής άφθονίας 
ήν παρουσιάζει ή ’Οθωμανική ν’ άποτελέσωσιν άντι- 
κείμενον ιδιαιτέρας πραγματείας. Δι’ ήμάς δμως τούς 
οποίους ή τοιαύτη μελέτη δεν ενδιαφέρει ενταύθα 
είμή καθόσον έκ ταύτης φανερόν καθίσταται δτι 
πλεϊσται λέζεις Όθωμανικα’ί έχουσιν ώς έτυμολογι- 
κήν άρχήν τήν ονοματοποιίαν, ήτοι την άμεσον απο- 
μίμησιν τής φύσεως καί δτι περιττόν επομένως να 
δοκιμά.ζωμεν ν’άνατρέζωμεν πέραν τής άρχής ταύτης, 
άρκεϊ νομίζομεν ν’ άναφέρωμεν ολίγα τινά παραδείγ
ματα τών δύο τάζεων τών μιμητικών λεζεων τάς 
οποίας έμνημονεύσαμεν καϊ τών οποίων αί μεν μένου- 
σιν έν καταστήσει άπλού φθόγγου ή ήχου μιμητικού, 
έν ω άλλαι παράγωγοι τούτων προσλαμβάνουσι γραμ
ματικής καταλήζεις, συμπλέκονται τακτικώς έν τή 
κατασκευή τοϋ λόγου, καί μικρόν μετά μικρόν άπο- 
σπώμεναι τής άρχικής αύτών σημασίας, άνυψοϋνται 
διά τής μεταφοράς είς έκφρασιν έννοιών άφγρημένων 
έμμεσον μόνον διατηρουσών σχέσιν πρός τήν αρχικήν 
αύτών παραγωγήν.

(Έπεται συνέχεια).
Αλ. Καραθεοδωρή^

ΗΘΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.1
(Τπί> .4. de QUATREFAGES).

Ό Gai’t άπήρεν έκ Μελβούρνης έν έτει 1871, άπερ- 
χόμενος, ώς διεκήρυττεν, είς μίσθωσιν μαύρων ερ
γατών· συνέπλει δ’ ώς έπιβάτης διδάκτωρ τις Ίάκα.- 
βος Πατρίκιος Μουράης, ένδιαφερόμενος είς τήν χρη- 
ματιστικήν έπιχείρησιν, καί διαδραματίσας, ως φαί
νεται, τό πρόσωπον. άρχηγοϋ. Άφικόμενοι είς Νέας 
Έβρίδας οί άνθρωποκάπηλοι καί πειραθέντες έν άρχή 
άνωφελώς νά προμηθευθώσιν έργάτας διά μέσων θε
μιτών, προσέφυγον μετά μικρόν είς άλλοίας μεθόδους. 
Έν τή νήσω Πάλμερ εις τις αύτών ένεδύθη ώς ιερα
πόστολος, έλπίζων νά έλκύσγ οΰτως είς τό πλοΐον 
τούς νησιώτας, οίτινες εύτυχώς διεζέφυγον τήν πα
γίδα- άπό τής στιγμής δμως έκείνης οί άνδραποδι- 
σταί κατέφυρον είς τήν βίαν, ή δέ μέθοδος αύτών 
συνίστατο είς τό προσπελάζειν τοϊς ύπό τών Πακού- 
ων έπιβαινομένοις άκατίοις, καταβυθιζειν ή ανατρε- 
πειν αυτά δι’ εζακοντισεως σιδηρών όγκων αντί έρ
ματος χρησιμευόντων, καί εύχερώς αιχμαλωτίζειν έ
πειτα τά πληρώματα. Όγδοήκοντα μαύροι συνήχθη-

δύναται νά ίδγ έζ όσων ρηθήσονται έν τφ κειμέ- 
νφ δτι καθόσον άφορή είς τήν Τουρκικήν η θεω
ρία αΰτη ού πόρρω που άπέχει τής άληθείας.

ι Τέλος τεύχος ΜΓ'.
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<ταν ουτω πω;· κάι ημέρας μ.εν επέτρεπον αύτοί; τήν 
ε1.; το κατάστρωμα άνοδον, νυκτός δέ συνεφόρουν εις 
τον άντλον. Τήν νύκτα τή; 12 Σεπτεμβρίου θορυβή- 
σκντα; του; αιχμαλώτους, κατεσίγασαν πυροβολή- 
σαντες δια πιστολιού υπερανω των κεφαλών αύτών. 
Γην επομενην νύκτα τοΰ θορύβου έπαναληφθένσος έ
γένετο χρήσις τοΰ αυτού μέσου πρό; καθησύχασιν 
άλλ’ οί μαύροι ήρξαντο θραύοντε; τά; κλίνας καί οΰ- 
τω; ωπλισμενοι προσέβαλαν τό όπαίον όλόκλη- 
ρον το πλήρωμα τότε ναύται καί έπιβάται ήρξαντο 
πυροβολούντε; κατα τού σωρού τών μαύρων τό πυρ 
διηρκεσεν επι οκτώ ώρα;, διακοπτόμενου μεν κατά 
βραχέα διαλείμματα, αλλ’ επαναλαμβανόμενόν έπ'ι 
τώ έλαχίστω θοούβφ.
> Ημέρα; γενομενης, επειδή άκρα έφαίνετό ήρεμία 
επικρατούσα, ανοίξαντες παντάπασι τά οπαία προσε- 
κάλεσαν τού; περισωθέντα; νά έξέλθωσι· καί έξήλ- 
θον πέντε μονοί, τών άλλων απάντων, ή φονευθέν- 
τών, η πληγωθεντων σπεύσαντε; τότε έουιψαν εί; 
τήν θάλασσαν τά πτώματα, μεθ’ ών συνερρίφθησαν 
καί δεκαεξ μαύροι βαρέως τετραυματισμένοι.

Ηδη θ απηντων αρά γε παρά ταϊ; άγριωτάται; 
τών φυλών επιτηδεύματα ατιμότερα τή; άνθρωπο - 
καπηλεία; ή παιδοκλοπία; ταύτη; (Kidnapping); 
γεγονότα δ’ άπανθρωπότερα έκείνων, ών έγένοντο έ
νοχοι ο,τε διδακτωρ Πατρίκιο; καί οί όμόφρονε; ;

Και αληθές μεν οτι αι τε επιχώριοι θεσαοθεσίαι καί 
τά νομοθετικά τής ’Αγγλίας .σώματα έξέδωκαν νο’μους 
και κανόνας αυστηρούς πρός πρόληψιν καί τιυ,ωρίαν 
τών τής ανθρωποκαπηλείας έγκλημάτων, άτυχώς 
όμως οι αποικοι, μάλλον η ήττον ένδιαφερόμενοι είς 
την προμήθειαν εργατών ώς οιο'ντε όλιγοδαπάνων, 
δεικνυνται τα μαλλα επιεικείς πρός τούς άσχολου- 
μενους νά παρέχωσιν αύτοΐς τοιούτου είδους μισθούς. 
Αξιωματικοί δε τινες τοΰ ’Αγγλικού ναυτικού έμα

θαν τό πρζψα τούτο έπί ιδία: ζημία. Ό πλοίαρχος 
Montgomerie διοικητής τή; Λευκής συλλαβών ώ; 
ανδραποδιστην απεστειλεν εί; Σίδνεΰ τό πλοΐον 
Challenge, απεδείχθη δ’δτι δί; κατ' έπανάληψιν τό 
πλήρωμα τού Challenge είχον έγκλείσαντε; έν τώ 
άντλφ μαύρους,δολφ προσελκυσθέντας έπί τού πλοίου, 
οτι εξ αυτών δυο μεν άπεβίβασαν διά βίας είς Figis, 
τούς δε λοιπούς απέλυσαν φοβηθέντε; μή βυθίσωσι τό 
πλοίον, ου τα πλευρωματα μόνον έν τώ άπελπισμώ 
αύτών ήρξαντο προσβάλλοντες διά πελέκεων, δτι διά 
τέλους οι τάλανες μαύροι ήναγκάσθησαν νά έπανα- 
κάμψωσι κολυμβώντες μέχρι τής γενετείρα; νήσου, 
άφ’ ής ό Challenge άφίστατο ήδη περί τά ένδεκα 
χιλιζυ.ετρα. Και δμως παρά τάς τοσούτον σοβαρά; 
ταύτα; εγκλήσεις ό μέν Challenge άπελύθη,ό δέ πλοί- 
αΡΧ°ί Montgomerie κατεδικάσθη είς προ'στιμον 900 
λιρών στερλινών δι’ αποζημίωσήν καί το’κους ύπέρ 
τών μέτοχων τού πλοίου έκείνου.

Αν απονως δύναται ν’ άνευρεθή παρ’ήμΐν τό είς 
τους αγρίους έπιρριπτόμενον πονηρόν, μετ’ εύχερείας 
κατ ευτυχίαν ανακαλύπτονται παρά τοΐς λαοϊς έ- 
κείνοις, ούς άδεώς πάνυ άσμενιζόμεθζ περιφρονούντες, 
τά αισθήματα, εφ’ ών είς καθ’ ήμά; κοινωνίας εδρά

ζονται, τό έπικρατούν παρ’ ήμΐν ύπό καθολικήν Ιπο- 
ψιν άγαθόν, αί τιμιώταται παρ’ ήμών νομιζο'μεναι 
αρεταί. Πρός αποφυγήν δέ τής μακρηγορίας άρκούμε- 
νοι εί; τήν έπιτροχάδην έπισκόπησιν τή; ιδέας ήν 
έχουσι καθολου οί άνθρωποι περί ιδιοκτησίας, περί 
ελευθερίας καί περί άξιοπρεπείας, άντεξετάσωμεν τά 
υπο τών περιοδευτών ιστορούμενα περί τινων τών υπο
δεέστατων φυλών, προς οσα περί τή; ήμετέρας φυ
λής και ημών αυτών γινώσκομ.εν.

Έρρέθη πολλάκις προκειμένου λο'γου περί φυλών 
τινων, περί τινων αγρίων λαών, δτι ούδεμία ένεστιν 
αύτοί; ιδιοκτησία; έννοια· τούτο άντικρυ; πλάνην εύ- 
ρίσκει ο μετά προσοχής τά πράγματα ερευνών· παρά 
τοίς λαοί; τοΐς κύριον επιτήδευμα μετερχομένοι; 
τόν πόλεμόν, τήν Θήραν ή τήν αλιείαν, δσον χθαμα
λήν καν κατέχωσι θέσιν έν τγ άνθρωπίνη κλίμακι, τά 
όπλα και τα τεχνικά εργαλεία άπαρτίζουσι προσωπι
κήν ιδιοκτησίαν, περί ής διαρρήδην μαρτυρεί ή ομο
λογία και τών ακρω δακτύλιρ άψαμένων τοΰ ζητή
ματος τουτου περιοδευτών. Τό Μουσείον κατέχει 
δπλον τι boomerang, φέρον σήματά τινα βαναύσως 
γεγλυμμένα, άπερ ίδών Αύστραλιανός τις γείτων τοϋ 
Κυρίου Thozet, τού δωρητού τού δπλου, πάραυτα 
άνεγνώρισεν έξ αύτών είς τίνα άνήκεν αύτό. Άλλά 
πλήν τούτου παρά τοΐς άγρίοις καί βαρβάροις λαοί; 
/] ιδιοκτησία αλλοιαν λαμβάνει μορφήν δταν περί 
εδάφους προκηται, προσδιορίζεται δι’αύτής ή πάτριά, 
ή φυλή, τό έθνος. Τά θηράσιμα χωρία τών ερυθρο
δέρμων άνευρέθησαν πανταχοΰ, δπου ό πολιτισμός, 
εισχωρών εν καιρώ τών άνακαλύψεων, έποίησε σταθ
μούς έκ διαλειμμάτων. Έν δέ τή Νέζ 'Ολλανδία 
παρα τοίς λαοϊς, ούς επειράθησαν νά παραστήσωσιν 
ώ; έκφυλισθέντας πιθήκους, τό είδος τούτο τής ιδιο
κτησίας ύφίσταται, καί τό διέπον ταύτην δίκαιον 
τοσούτον αύστηρώς τηρείται, ώστε ό Αύστραλιανός 
μονον επι ρητή άδεια είς ιδιοκτησίαν γείτονος φυλής 
ειςχωρεΐ- ή παράβασις τού νο’μου τούτου πρός διακή- 
ρυξιν πολεμ.ου ίσοδυναμεϊ. Αΐ κοινοτικά! ήμών νομαί 
καί αί κατ’ έτος συμβαίνουσαι πρφην τε καί νύν 
’ίσως έριδες, παρά τάς επισήμους συμβάσεις, άνά μέ
σον Γάλλων καί ’Ισπανών ποιμένων, εΐσίν ίκανώς δι
δακτικά! τών πραγμάτων τούτων. Πχρί τισιν Αύ- 
στραλιαναΐς φυλαΐς ή εδαφική ιδιοκτησία διατελεΐ έτι 
μάλλον διακεκριμένη καί άπηκριβωμ,ένη, έκάστης 
οικογένειας έχούση; τά οικεία θηράσιμα χωρία, ών ή 
κληρονομία μεταβαίνει είς τούς άρρενας άπογο'νους, 
αποκλεισμένων τών θηλέων.

Παρα τοίς αγριωτκτοις τών λαών, μετά σπουδαίαν 
γνώσιν τών ήθών αύτών, παρετηρήθη δτι ή κλοπή, 
ως κακόν θεωρούμενη, τιμωρείται· οί Αύστραλιανοί 
φερ’ ειπεΐν, τήν λαθροθηρίαν διά θανάτου κολάζουσιν.

Άλλ’ ή κλοπή μ,ο'νον έν τισι διενεργουμένη περι- 
πτώσεσιν είνε έγκλημα, έν ώ έν άλλαις άξια έπαίνων 
λογίζεται πράξις· ύπεξελεϊν παρ’ έχθρού ίππου; ή 
βοσκήματα είνε δεξιο'της, έφ’ η δικαιούται τις νά 
εγκαλλωπίζηται, ουδέ λογίζεται τό παράπαν κλοπή, 
άπλώς δέ πράξιν πολέμου σημαίνει. Άλλά μην ώς 
πρός τόν άγριον σχεδόν πάντοτε ό ξένος είνε έχθρος·

ήθη καί οί νόμοι άντιφατικώς έχουσι πρός άλληλα ; 
Άλλά δέν συμβαίνει τάχα τούτο συχνάκις καί παρ’ 
ήμΐν; μόνον δέ παρά τοίς μαύροις εύρηται ατιμώρη
τος ή μοιχεία; καί οί άγαν άνεκτικοί σύζυγοι παρά 
μόνοις άπαντώσι τοίς μ.αύροις;

Ή πρός τήν άνθρωπίνην ζωήν άποδιδομένη ευλά- 
βεια παγκόσμιον κέκτηται χαρακτήρα. Πανταχοΰ 
γής ό φονεύς κολάζεται, πλήν καί παρ’ ήμΐν αυτοις 
ό φόνο; προϋποτίθησι συνθήκα; τινά;· παρά τάς δι
ατάξεις τής νύν ίσχυούσης νομολογίας, ό αποκτείνων 
τόν άντίπαλον έν άδόλφ μονομαχία, παρ’ ούδενός 
θεωρείται φονεύς, ήρως δ’ έστίν ο πολλούς κτείνων 
αύτοχειρί ή δι’ άλλων πολεμίου; έν τακτική μάχη.— 

Πολλφ έλαστικωτέρα ύπάρχει παρά τοΐ; μαύροις 
ή διατύπωσις· δι’ αυτούς, ως άρτι ελεγον, πάς ξένος 
άείποτε σχεδόν είνε έχθρος, ού ό φονος ου μονον έγ
κλημα δέν λογίζεται, άλλά καί δόξαν περιποιεΐ* 
πλήν δέ τούτου παρά τοίς πλείστοις τών βαρβάρων 
ή άγριων λαών τό αίμα απαιτεί αιμα και ή εκδικη- 
σις, δπως η πλήρης, δέν απαιτείται νά πλήξη τον 
ένοχον. Πάν άτομον τής αύτής οικογένειας, τής αύ- 

τνοίτριχζ, του αύτου έθνους εινε Ιζανον χαι uzo- 
χρεων νά ύποστγί τήν ποινήν αντ’ εκείνου εν ζρωτϊ] 
δεδομένη εύκαιρία. "Οτε ό Τακούρης έσφαζε Λά .τρο- 
ίοσίας τόν πλοίαρχον Marion du Fresne μετά δε- 
καέξ ναυτών, ούδέν έπραττεν άλλ* ή, υπείκων τοις 
πατρίοις νόμοις, έξεδικεϊτο τόν συγγενή αύτού NagUl- 
Noui, άρπαγέντα ^ροθοτικω'.' ”po τριών ετών υπο 
τού Inzville, θελήσαντος νά τιμωρήσ-ρ τήν κλοπήν 
ύέμβου τινός. ’ΐδοΰ πώς τοσοΰτοι άθώοι Εύρωπαΐοι 
άπώλοντο, θύματα άμαρτημάτων τών ιδίων γενό- 
μενοι συμπολιτών καί ιδού τινι τρόπω υποληψις θη
ριωδίας πεπλανημένη άπεδόθη αδιστακτως λαοϊς 
τισιν.

Άναμνηστέον δμως δτι ο Σκώτο; και ο Κορσικανός 
δέν έπραττον άλλως έν τή άντεκδικήσει αύτών ven
detta- ότι παρ’ αύτοΐς έπίσης, ώςπερ παρά τώ Έρυ- 
θροδέρμω, τώ Μαυρί, καί τώ Φιγίω τό αίμα παντός 
μέλους τής οικογένειας, ή τής πάτριάς, ήδύνατο νά 
έκπλύνη τό παρ’ άλλου χυθέν αίμα· έν τοιαύτη δέ 
περιπτώσει οί τε Εύρωπαΐοι καί οί άγριοι δ,τι καλού- 
μεν νΰν ένέδραν δέν έφρόνουν πράξιν άνανδραν, ή προ
δοτικήν. Άν δ’ άλλως άναμνησθώμεν δτι κατά τόν 
Μεσαιώνα, οί ύπερτάτην κατέχοντες θέσιν εν ταϊς 
Εύρωπαϊκαΐς κοινωνίαις δέν άπηξίουν πολλάκις νά 
πράττωσιν ούτως, άν ένθυμηθώμεν οτι οι διοικηται 
τών πολεμικών ήμών πλοίων προτιθέμενοι νά τι- 
μωρήσωσιν έπίθεσίν τινα άγριων, πυροβολοΰντες, 
έκαιον άνενδοιάστω; τά προστυχόντα χωρία, σχε
δόν βέβαιοι δντες, δτι πολλοί άθώοι έμελλον νά τι- 
μωρηθώσιν άντί τών ένοχων, ήττον αύστηράν ’ίσως 
θά έξεφέρομεν τήν περί αύτών κρίσιν.

Ώς πρός τήν εύλάβειαν τήν άποδιδομένην πρός 
τήν άνθρωπίνην ζωήν, ή λευκή φυλή κατ ούδέν δι
καιούται νάκατηγορήση τούς βαρβαροτάτους τών 
άνθρώπων. Άνατρέχουσα έπί τήν οίκείαν ιστορίαν, 
άναμνησθήτω τινών τών πολέμων αύτής, τών αι
ματηρές στοιχείοις γεγραμμένων ήμερών έκείνων εν

τούτ’αύτό άπαντά καί παρά πολλοί; λαοϊς άρίοις ή 
σημίταις· μή δέν συνέβαινε ταύτόν παρά τοΐς κλασι- 
κοΐς έθνεσι, μεθ’ών ό καθ’ ήμας συνδέεται πολιτισμός;

Ούδέν συχνότερου τού άκούειν περιοδευτας κατη- 
γοροΰντας ολοκλήρους φυλάς επι ακαταγωνίστω προς 
κλοπήν κλίσει· ή μομφή αυτή αποδίδεται μεταςυ 
άλλων είς τούς νησιωτικούς λαούς τού προς μεσημ
βρίαν ωκεανού. Οί λαοί ουτοι, επαναλαμβάνεται 
μετ’ άγανακτήσεως, έκλεπτον ώς καί τούς ήλους τών 
πλοίων ! ναί! άλλ’ οί ήλοι ήσαν έκ σιδήρου, κατά 
δέ τάς νήσους ταύτας, τάς πάντη στερουμένας με
τάλλων, ολίγος σίδηρος ώς θησαυρός δικαίως λογί
ζεται. Ήδη έρωτώ πάντας τούς άναγνώστας μου τά 
εξής- άν πλοΐόν τι έπεστρωμένον και γεγομφωμένον 
διά χρυσού, φέρον δ’ άντί ήλων αδαμαντας και σμα- 
ράγδους, έλθόν προσορμισθή είς τινα τών Εύρωπαί- 
κών λιμένων, έσονται αράγε έν ασφαλεία ή τε έπί- 
στρωσις αύτού καί οί ήλοι; δεν θα ευρεθώσι δέ πολ
λοί άνθρωποι τήν αύτήν καί οί μαύροι μετερχόμενοι 
λογικήν, καθ’ ήν ούδόλως διστάζουσι, πρ/κείμενου 
νά διαπράξωσι κλοπήν κατά λευκού; «Είσθε τοσον 
πλούσιοι!» άπαντώσιν, έπί τοιαύτη ελεγχόμενοι κα- 
κουργία. , ,

Καί δμως αύτοί ουτοι οί μαύροι λίαν ευλαύως ε- 
χουσι περί τήν ιδιοκτησίαν αλληλων η δε κλοπή 
δέν φαίνεται συχνοτέρα παρ’ αύτοΐς, η παρ ημΐν τοΐς 
Εύρωπαίοις καί ό κλέπτης κολάζεται κατα την ακτήν 
τής Γουινέας τόσον, δσον καί εν Ευρώπη.

Ίσως όφείλομεν ν’ άναφέρωμεν είς τήν έννοιαν τής 
ιδιοκτησίας τόν τρόπον, καθ’ δν λαοί τινες θεωρούσι 
τήν μοιχείαν, ήτις έκεΐ ένθα ή γυνή αγοράζεται, εινε 
προφανώς παραβίασες τού δικαίου τού ιδιοκτήτου εν 
τούτοις καί παρά ταϊς άγριωτάταις τών φυλών θετι
κότατα πολλάκις διετυπώθη ύπέρτερον τι αίσθημα 
καί συνάδον πρός τάς παρ* ήμΐν αύτοΐς επικρατουσας 
ήθικάς ή κοινωνικά; ιδέας, ή δε δεινοτης τής κολα- 
σεως ήν ύφίσταται ό ένοχος, ούδεμίαν καταλείπει αμ
φιβολίαν δτι ούτως έχει τό πράγμα. Ο Αυστραλιανός 
3ν δέν έφθασε διαφθείρασα ή γειτνίασις τού λευκού 
καί τό οινόπνευμα, ούδέποτε συγχωρών τόν προσβα- 
λόντα τήν αιδώ τής συζύγου αυτού, θανατονει αυ.όν 
άμ’ άπαντήσας. Παρά τοΐς Όττεντοταις ο θκνατος 
είνε ή ποινή τής μοιχείας, παρά δε τοΐς μαύροις τής 
Χρυσής Ακτής ό ένοχος συμβιβάζεται συνήθως μετά 
τού προσβληθέντος, άν πρόκειται περί τών γυναικών 
τής τρίτης κατηγορίας, αίτινες ώς απλαΐ λογίζονται 
παλλακίδες· άλλ’ άν πρόκειται περί τής μβγάΛ; ή 
καθιερωμένης γυναικός, μόνος ο θάνατος, η ο οικο
νομικός όλεθρος τού ενόχου εις εκδίκησιν τής προσβο
λής έξαρκεΐ.

Άλλ’ αί μέν μαύραι δέν είνε τούτου γε ένεκα Πηνε- 
λόπαι, πολλού γε καί δει, ουδέ προτίθεμαι το παρα
παν ώς πρός τό άντικείμενον τούτο ν’ άντιστρατευθώ 
κατά τής ομοφώνου τών περιοδευτών μαρτυρίας, οί 
δέάνδρες, ώς έφθημεν ήδη είπόντες, ούχί πάντοτε 
τήν αύστηρότητα τού τοπικού κωδικός επικαλούν
ται· οποίον δ’ άλλο λογικον πόρισμα δυνατόν να εξα- 
χθή έκ τούτου, ή δτι παρά ταϊς φυλαΐς εκείναι; τά
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τοϊς ιδίοις χρονιζοϊς. Μή επιλανθανέσθω πρό πάντων 
την διαγωγήν, ήν ετήρησε περί τάς ύποδεεστέρας 
των αδελφών αυτγ ©υλών, τήν έζόντωσιν τών λαών, 
σημειούσαν έκαστον τών βημάτων αύτής περί τόν 
κόσμον τάς μετ’ άκρας ολιγωρίας καί οίον χάριν 
παλιάς συχνάκις διαπραττομένας σφαγάς, τήν κατά 
τών ανθρώπων Θήραν, ώργανωμένην κατά τήν τών 
θηρίων κυνηγεσίαν, τούς άρδην καταστραφέντας λα- 
ou£ ηροζ εντοπισιν τών Ευρωπαίων άτνοίζων, ζζί ό- 
[Αο’λογτίσει πάντως οτι, χν ά περί την άνθρωπίνην 
ζωήν εύλάβεια είνε νόμος ηθικός παγκόσμιος, ούδε- 
μια φυλή παρεβιασεν αυτόν συχνότερον άμα καί φρι- 
κωδέστερον πλήν τής λευκής.

Ή αιδώς καί τό τής τιμής αίσθημα είσί βεβαίως 
δυο τών κυριωτζτων εκδηλώσεων τής άνθοωπίνης 
αξιοπρέπειας· ουδέτερον δ’ αυτών λείπει άπό τών α
γρίων λαών αλλ’ ή πρώτη μάλιστα έκδηλούται συ
χνάκις δι’ εθίμων καί τελετών αντίθετων τοϊς ήυ,ετέ- 
ροϊζ, η τταντζτΰατιν άσχετων ττρός αύτζ. ’Εντεύθεν 
πολλαι πΧχναι, ο^λοιχι εκείνη, καθ’ -^ν έ κλαρί β’ζνου- 
σι τναρζ τοϊς ΠοΧυνησίοις ώς αναιδούς ακολασίας 
ετ^ιτηόεοσιν ο,τι οο^εν, αλλ’ η ττρζ^ις τυγχάνει στοι- 
χειώδους σεμνότητας σημαντική.

Τοιαύτης φύσεως γεγονότα πλείστα όσα ήδυνάυ,ην 
να παραθέσω' προς τι όμως ; μή δέν συυ.βαίνει ταύ- 
τόν περί τήν εύγε'νειαν τών τρόπων παρά τοϊς διαφό- 
ροις λαοϊς; ήμεϊς, φέρ’είπεϊν, καί άνιστάμεθα κζί άπο- 
καλυπτομεθα την κεφαλήν ενώπιον ξένου, ενώπιον 
ανώτερου την κοινωνικήν θέσιν ευρισκόμενοι· έν τοι- 
αύτγ περιπτώσει ό μέν ’Ανατολίτης σπεύδει νά καλύψη 
τήν κεφαλήν, ό δέ Πολυνήσιος νά καθίστ)· άλλά 
διότι διαφέρουσι παντζπασι κατά τύπον αί πράξεις, 
επεται οτι δεν εμπνεονται υπο τών αυτών α’.σθηαά- 
των, οτι δεν εκδηλουσι πανταχού την αύτήν νοητι- 
κην δυναμιν, εξ ής απορρεουσιν ; Τούτ’ αύτό συμ
βαίνει καί περί τό αίσθημα τής τιμής· άλλ’ ένταύθα 
προ πάντων η αλλαχού απαντώσιν - έννοιαι ίκανώς 
όμοιαι ταϊς ήμετέραις. Ή ιστορία τών άγριων λαών 
βρίθει πράξεω/ πολεμικού ήρωϊσμού, ούδέν δέ κοινό
τερου τού βλέπειν άγριους προτιμώντας τήν βάσανον 
καί τόν θάνατον άντί τής αισχύνης- ό Άλγονκϊνος, 
ο Ίροκόος, προκαλούσι τούς δημίους αύτών νά έφεύ- 
ρωσι νέας βασάνους· ο Κάφρος αρχηγός έξαιτεϊται 
ώς χάριν νά ριφθγ τοίς κροκοδείλοις βορά μάλλον, 
ή ν αφαιρεθή τό πτερόν όπερ άντικαθιστά παρ’ αύ
τώ τήν έπωμίδα, ύπηρετών ώς απλούς στρατιώτης, 
άφού επειράθη ήδη τής αρχής· ό Αύστραλιανός ποιεί
ται χρήσιν ιδίας μονομαχίας, λογικωτέρας μέν τής 
παρ’ ήμϊν, άείποτε δέ έμβριθούς.

Αλλα και ο ιπποτισμος, καθ ήν έννοιαν άποδί- 
δομεν ημείς οι Ευρωπαίοι τγ λεξει δεν είνε άγνω
στος παρά τοϊς άγρίοις. Ότε πρός τούς Ταϊταίους 
ήγωνιζόμεθα, πολλοί τών αξιωματικών ήμών ώφει- 
λον τήν ζωήν είς τό αίσθημα τούτο. Μετά τήν συνο
μολογήσω τής ειρήνης ό ναύαρχος Bruat ήρώτα Ταϊ 
τηνόν τινα αρχηγόν, όστις είχεν αύτόν, κολυμβών- 
τχ, επί μιαν ουράν υπο τό στόμιον τού μακρού αύτού 
πυροβολου, διατι δεν είχε πυροβολήσει; «θά έθεω-

ρουμην άτιμος παρα τών οικείων μου άν έφόνευον 
γυμνόν και εξ απροοπτου άρχηγόν οΐος σύ·» άπεκρί- 
θη ό άγριος. Τί κάλλιον θά έπραττεν, ή θά έλεγεν ό 
μαλιστα πεπολιτισμένος άνθρωπος ; ’Αλλά καί παρά 
τοϊς Ερυθρό δερμοις καί παρά τοϊς Αύστραλιανοϊς 
πολλάς και ποικίλας ηδυνάμεθζ ν* άναφέρωμεν πρά
ξεις, όμοια τήν φύσιν αισθήματα μαρτυρούσας.

Συλλήβδην είπεϊν, άν είνε θλιβερόν τό άπαντόΐν 
τό ηθικόν κακόν παρά ταϊς φυλαϊς, παρά τοϊς έθνεσι 
τοίς προαγαγούσι μέχρις άζροτάτου βαθμού τόν πο
λιτισμόν, είνε παρήγορον τό άνευρίσκειν τό άγαθόν 
παρα ταίς λίαν υστερούσαις φυλαϊς, ύπό μορφήν τήν 
μαλιστα ύπέροχον, τήν μάλιστα άβράν- ή θεμελιώ
δης ταυτοτης τής ανθρώπινης φύσεως ούδαμού άνα- 
δειζνύεται προφανέστερον ή ένταύθα.

Αλλά δύναται τις τάχα νά ε’ίπη ότι πάσαι αί άν- 
θρώπινοι ομ,αδες ιστανται είς τό αύτό ύψος ώς πρός 
το γθικον ; βεβαίως ουχί. Ύπό τήν έποψιν ταύτην, 
ως υπο την έποψιν τής διανοητικής άναπτύξεως .πά
σαι αι ζοινωνίαι δυνατόν νά παρίστανται είτε ύψη- 
λοτερον, είτε χθαμαλωτερον τοποθετημέναι έν τή 
βαθμ.ολογική κλιμακι, χωρίς ούδεμία αύτών μέχρι 
τού μηδενικού να όπισθοχωρήσγ· αύτή δέ άκριβώς ή 
ηθικη ανισοτης ενδιαφέρει τον ανθρωπολόγον έπιστη- 
μονικώς άμα καί πρακτικώς. ΊΙ ‘ άνέλιξις μάλιστα 
τής ψυχικής ταύτης ίκανο'τητος καί αί έξ αύτής 
απορρέουσαι πράξεις, αί έπ’ αύτήν θεμελιούμεναι 
Οεσμοθεσιαι, παριστώσι διαφοράς ίκανώς μεγάλας, έξ 
ών ουναται τις ν ανευργ χαρακτήρας τών τοιούτων 
πραγμάτων οριστικούς.

Ν. Κ. ΛΗΜΝΙΟΣ iarpo'c.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΓΚΙΝΟΝ.1

1 Ίδε Τεύχος ΜΓ'.

Γ.
Εις τά τερπνά και ευάρεστα τής Σαϊγόνος καφε

νεία πορεύονται πάντες καί διαμένουσιν έν αύτοίς 
μέχρι τής .έβδομης καί ήμισείας ώρας. Άπό τής ώ
ρας ταύτης απέρχονται οικαδε πρός δείπνον σπανίως 
δμως κυριεύονται ύπό πείνης, παρά τά πολλά ορε
κτικά, τά μεταλλικά ΰδατα καί τά πεπτικά άλατα. 
Περί ώραν δεκάτην οί πωλούντες άψινθον καί άλλα 
ομοια ποτά υποδέχονται αύθις τούς εαυτών θααώνας 
και η προκυμαία καλύπτεται υφ’ ικανών άνθρώπων, 
ολιγωτέρων όμως ή πρό τού δείπνου. Δέν γίνονται 
πάλιν πολλαί συνομιλίαι, διότι περιφέρονται οί έπι- 
στατζι τής δημοσίας τάξεως. Οί αξιωματικοί δια- 
σπειρονται πολλαχου και άλλοι εν τή νυκτερινή άνα- 
ψυχή εξέρχονται είς περιπάτους, χάριν τής ύγιείας 
αύτών.

Περίπατοι γίνονται καί έν ταϊς σινικαϊς καί άννα- 
μιτικαϊς συνοικίαις, ων τήν πρωτότυπον ίδιορρυθμ.ίαν 
φωτίζουσι φανοί, έκ βεβαμμένου χάοτου.

Τή έπαύριον τής είς Σαϊγόνα άφίξεως ήμών, άγα- 
θος φίλος, από πολλού αυτόθι διατριβών, .ήρξατο 
ξεναγών ήμάς εις τους παράδοξους έκείνους τόπους,

οδς πας τις οφείλει νά ϊδή, ινα έχη σαφή γνώσιν τής 
χώρας έκείνης.

Πρώτος σταθμός έν τώ περιπάτφ έκεινφ είνε ή 0- 
ύος των άνθέων, πολλά έπαγγελλομένη διά τού 
ποιητικού αύτής ονόματος. Άλλ’ οποία διαλυσις α
πάτης, όταν εύθϋς τήν ρϊνά σου προςβάλωσιν άρώ- 
ματά τινα, ούδέν τό κοινόν εχοντα πρός τά τής Α
ραβίας ! Ώς έν πολλαϊς γωνίαις τής έσχάτης Ανατο
λής, οΰτω καί ένταΰθα πλήρης σέ καταλαμβάνει η
θική καί σωματική άποκαρδίωσις, πρός ναυτίαν
παρεμφερής.

'Η οδός των άνθέων είνε μακρός στενωπός, τεσ
σαράκοντα μέχρι πεντήκοντα μέτρων, τό εύρος σχε
δόν δύο, κοσμούμενος κατά μέσον ύπό δυσώδους και 
ακαθάρτου ρύακος. ’Εν τή άμάρα έκείνή μεθ’ ήμέραν 
μέν νεκρική σιγή, άπό δέ τής εσπέρας καί μέχρι βα- 
θείας νυκτός καταχθόνιος θόρυβος. Αύτού άπολαύου- 
σιν άναψυχής πάντες οί Σϊναι τής αποικίας, μετά 
χαράς καί φαιδρότητος, άξίας τής συριγγος τού Πα- 
νος. Ένί λόγφ ούδέν τό έλκύον έν έκείνη τή συνοικίγ.' 
χρήματα ρίπτονται άφθόνως είς άνόητα παίγνια, εν 
δέ τή λάμψει καπνίζοντος λαμπτήρος, όπισθεν ξύλι
νου κιγκλιδωτού, διακρίνονται κζτωχρα όντα, άνθος 
εχοντα έν τή κόμγ καί φορούντα λευζοκύανα ένδύμα- 
τα. Είκών κακίας καί άθλιότητος ! Άκρα άηδία κυ
ριεύει τόν διαβαίνοντα, ον ήδη πιέζει ή άνάγκη τού 
άναπνεύσαι έλευθερώτερον, διο καί σπεύδει το βήμ.α.

Έκ τής όθοΰ τών άνθέων μεταβαίνομεν είς τήν 
συνοικίαν τών σινών έμπορων, κάκεϊθεν εις τήν αννα- 
μιτικήν άγοράν, έρημον ούσαν έν καιρώ νυκτός. Αυ
τού πωλούνται πολλά τής Κοχιγχίνης προϊόντα, ά- 
περ βεβαίως δέν άγοράζουσιν οί μέλλοντες να μετα- 
βώσιν είς Σινικήν και Ιαπωνίαν, δπου ευρηνται εύω- 
νότερα καί καλλίτερα. Τά έργαστήρια τής οδού ταύ
της κατέχει πολλή κίνησις είςερχομένων καί έξερ-
χομένων.

Άπό τής άφίξεως ήμών ήκούομεν το ονομα τού 
παιγνίου βαχονάν. Ό αγαστός ήμών οδηγός ήγαγεν 
ήμάς, ήδη κεκμηκότας, είς τοιούτο παίγνιον, έν εύ- 
ρεία αίθούσή, δπου πάντες δίκην πτηνών μαδώνται 
καί δπου πάσα αφορμή δίδοται προς παντοϊα κακζ. 
Κατά τό φχινόμενον, ό έχων τό παίγνιον κερδαινει 
δέκα τοϊς εκατόν, άλλ’ οί παίζοντες εξέρχονται έν τέ- 
λει άνευ οβολού. Έν τφ παιγνίφ τούτφ τυχαίως 
πληροϋται άγγεϊον νομισμάτων, δπερ βαθμηδόν κενοί 
ό πληρώσας. Ό εύρίσκων, ήτοι ό λέγων όποιος άριθ-
μός θά μείντ) έν τώ βυθώ τού άγγείου μέχρι τής εντε
λούς κενώσεως (^ιονά η ζυγά), έκεΐνος καί κερδαινει.

Ότε άφικόμεθα είς Σαϊγόνα τά βαχουάν έπνεον 
τά λοίσθια. Διότι μετά τινας μήνας ή κυβέρνησις έ- 
κλεισεν αύτά, οΰτω δέ κατέστειλε τάς ανήθικους προς- 
όδους τής άποικίας καί τόν όλεθρον πολλών άξιωμα- 
τικών. Σημειωτέον δέ δτι ή άποικιακή ήμών κυβερ- 
νησις έλάμβανεν ικανόν φόρον έκ τών βαχουάν.

Άναμένουσι τήν ώραν τής είς τό πλοϊον έπιστρο- 
φής ήμών, κομψός Σίνης νεανίας, έπιτετηδευμένος 
τήν περιβολήν, προςήνεγκεν ήμϊν σιγάρα έρωτήσας ά
μα έάν πίνωμεν τι.

___ Έχομεν, είπε, μέτριόν τινα ζύθον καί ούχί κα
κήν λεμονάδα.

Ό άπέριττος τοόπος τού οπαδού έκείνου τού Κομ- 
φουκίου έξέπληξεν ήμάς, ένομίσαμεν δ’ ότι Γάλλος 
τις πρός ήμάς ώμίλει. Άλλ’ άμέσως εβεβαιωθημεν 
περί τού έναντίου

Ό Σίνης έκεΐνος ήλθε μετ’ ολίγον, επομένων δύο 
ύπηρετών, κομιζόντων πολλάς φιάλας καί δίσκον 
πλήρη ποτηρίων.

— Δέν είσαι Σίνης ; ήρώτησα αύτο’ν, δίδοντά μοι 
ψυχράν λεμονάδαν.

— Καί πολύ μάλιστα, άπεκρίνατο- άλλ’ έσπού- 
δασα έν Γαλλία, παρά Ίησουΐταις, έγενόμην χριστι
ανός καί ονομάζομαι Ίωσή©·

— Καί τί πράττεις ένταύθα ;
— Ό θείος μ.ου έχει τούτο τό κατάστημα, οπού 

έρχομαι καί διασκεδάζω, ούδόλως δέ μετέχω τού 
παιγνίου. Είμαι έρμηνεύς καί διευθυντής.

Έπί τή γνωριμία ταύτγ λίαν έχάρημεν, καί έζη- 
τήσαμεν μυρίας πληροφορίας περί Σαϊγονος και τών 
άνναμιτικών ηθών.

Ό ’Ιωσήφ πρός τοϊς άλλοις είπεν ήμίν δτι δ θείος 
αύτού μετείχε καί μεγάλου τινός σινικού θεάτρου καί 
προύτεινεν ήμϊν νά οδηγήσγ ήμάς αύτοσε. Γην προ- 
τασιν έδεξάμεθα, ύποσχόμενοι νά μεταβώμεν είς τό 
θέατρον έκεϊνο άμα πρώτγ εύκαιρίρι.

Δ’.
ΤΙ Χαΰ’γών (σννεχ«:α).—‘Εσπέρα έν τφ σινικιρ Δεά- 

τρ<ρ·—Ηήρα έν τή πεδιάδι τδν τάφων.—'Επι
Οεώρησις τοΰ ΣοΧέν.- Δεΐπνον παρΛ τ» 

Δοχφου.—Χορός έν τω Scoixt^xtq- 
ρίω.—Άπβλευσίς.

Μετά τινας ήμέρας ό ’Ιωσήφ, καθ’ α ύπέσχετο, 
ήγαγεν ήμάς είς τό θέατρον.

Ό θεατής σινικού θεάτρου δεν δύναται να εννοήσγ 
τί κυρίως τέρπει αύτόν, πράγμά τι άληθώς περίεργον, 
ή ή σκέψις δτι δέν θά κυριεύσγ πάλιν αύτόν ό πειρα
σμός νά έπανέλθγ είς τό θέατρον.

Τό σινικόν θέατρον ήκιστα ομοιάζει πρός το ευ
ρωπαϊκόν άρχόμενον άπό πρωίας, άδιακόπως παρα- 
τείνεται μέχρι τής πρώτης μετά τό μεσονύκτιον. Δι
δάσκεται δέ μέγα τι δράμα άμφιβόλου αξίας, βρϊθον 
χυδαίων μ,ιμικών παραστάσεων, παιανιζούσης μουσι
κής, ήν τις δυσκόλως νά φαντασθή δύναται. Διά 
παντοίων οργάνων ψαλμωδούνται παντοΐοι ένρινοι 
φθόγγοι, ή δέ δλη ορχήστρα παιανίζουσα δύναται νά 
θραύσφ καί λίθινα άκουστικά τύμπανα.

Τό έν Σαϊγόνι σινικόν θέατρον, δμοιον προς πκντα 
τά σινικά θέατρα, έχει πάν ού τίνος χρήζει. Έν τοϊς 
πολλοϊς αύτού ύποκρ-.ταΐς ύπάρχουσι καί σχοινοβά- 
ται καταπληκτικής δυνάμεως. Ό βλέπων τούς δυ
στήνους τούτους σκιρτώντας και πίπτοντας πρηνείς 
ή ύπτιους, έπί τού σκληρού σανιδώματος, άπορεϊ με
τά φρίκης διά τί δέν συντρίβονται. Άλλ’ ο εύρωπαϊος 
θεατής ταχέως άποκάμνει ορών τά πρωτότυπα μεν 
άλλ’ ήκιστα ποικίλα γυμ,νάσματα τών σινών έκεί- 
νων. Ή τής αιθούσης διάταξις είνε δλως ίδιάζουσα. 
Εκατέρωθεν ευρέος παραλληλοπλευρου υπαρχουσ^

89.
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στοαΐ συνεχείς. Έναντι τής σκηνής υπάρχει βήμα με
τά βαθμιδών καί έν τή εύρεία πλατείορ τράπεζαι, έφ’ 
ών οί ιθαγενείς θεαταί καταναλίσκουσι πλεϊστα έδέ- 
σματα, έν άκρη άηδίη, έστιν δτε βρέχοντες τήν κε
φαλήν διά μάκτρου, βε βυθισμένου είς ζέον ύδωρ, ΐνα 
ψύχωσιν εαυτούς. Ώς δέ πάντα τάλλα, ούτω καί ό 
φωτισμός είνε έν τοις σπαργάνοις. Κηρία κίτρινα ή 
πεύκιναι δήδες φωτίζουσι τό θέατρον, έτι δέ καί φα
νοί χάρτινοι. Συνελο'ντι είπεϊν, διά τοΰ φωτισμού 
τούτου μόλις διακρίνεις τόν παρά σοι καθήμενον.

Τά γυναικεία προ'ςωπα υποδύονται άνδρες. Ούτε 
σκιά φυσικότητας άπαντά, ούτε εύκαμψία τις, άλλά 
πλασται φωναί καϊ ανάλογα ένδύματα έμφαίνουσι 
φανταστικά προ’ςωπα. Ή σκηνική τέχνη, ώς πάντα 

, τά λοιπά, είνε στάσιμα εν τή Σινική καί άπό πολ
λών αιώνων.

Κατ’ έκείνην τήν έσπέραν ό ’Ιωσήφ προςεπάθησε 
νά δείξη ήμίν τό διάφορον τής παραστάσεως, μετα- 
φράζων ήμϊν τά σπουδαιότερα τών ύπό τών υποκρι
τών απαγγελλόμενων καί μυών ήμάς όσον ένήν τά 
τής δέσεως καί πλοκής. Άλλ’ είτε έκ τής άδεξιοεη- 
τος τοϋ μεταφραστοϋ, είτε ένεκα παντός άλλου αί τί- 
ου, εκυριεύθημεν ύπ’ άληθοΰς άνίας καί κοπώσεως, 
ακούοντες τοΰ ερασμίου ήμών έρμηνέως.

Έκ διαλειμμάτων οί άκροαταί δι’ άμφιβόλων ση
μείων έπεδοκίμαζον καί έπευφήμουν τότε ό Ιωσήφ 
διεκόπτετο.

— Είνε άπρεπή, έλεγε πολλάκις, δέν δύναμαι νά 
τά μεταφράσω.

Ή έβδομάς τής άδειας ήμών^παρήλθε, καί αί πα- 
ρασκευαί ήσαν τετερματισμέναι. Προςεκλήθημεν τότε 

Χ°Ρον απθχαιρετισ{Λθύ, χάριν ·ή[Λων συγκροτουριέ- 
νου έν τφ διοικητηρίφ. Ήγγιζεν ή ώρα τής άπελεύ- 
σεως καί έδει νά σπεύσωμεν, δπως έξέλθωμεν καί είς 
θήραν εν τώ πεδίφ τών τάφων, ’ίδωμεν δέ καί τό 
Σολέν. Πρός ταϋτα ήμεθα προςκεκλημένοι ύπό τοϋ 
διοικητοϋ τών έσωτερικών, έκ τών κρατίστων φί
λων μου.

Προ τής απελεύσεώς μου έγραψα σημειώσεις τινάς 
περί τοϋ ιματισμού τών Άνναμιτών.

Τινές τών πλουσίων γυναικών φέρουσι μέγαν ψιά- 
Οινον πίλον έν ταίς τελεταΐς, τινές δέ πίλον κοινόν.

Ό ιματισμός τών ιθαγενών είνε άπλούστατος, άμ- 
φο’τερα δέ τά φύλα φοροϋσι·

1) Μακράν μεταξίνην ή έκ τίνος άλλου αδρού ύ- 
φάσματος έσθήτα, στενώς περισφίγγουσαν τόν τρά
χηλον καί κλειομένην περί τάς πλευράς διά πολλών 
κομβίων. Έκ τής δυσκολίας τοΰ άφαιρείν τό ένδυμα 
τοϋτο εύκόλως πάς τις έννοεϊ τήν παράδοξον άκαθαρ- 
σιαν του λαού εκείνου. Πλην τών χειρών καί τής ά- 
κρας ρινος, πάν άλλο μέρος τοϋ σώματος καταδικά
ζεται είς στέρησιν οίαςδήτινος έπιμελείας.

2) Περισκελίδα πλατείαν καί βαθείαν, άνευ κομ
βίου τινός, δεδεμένην περί τήν όσφύν διά κόμβου έκ 
πολλών πτυχών τοϋ αύτοϋ ύφάσματος.

Τήν κόμην περιποιούνται μετά πολλής έπιμελείας. 
Είνε δέ σχεδόν πλούσια ή κόμη αύτών, καίπεο ούσα 
τραχεία. Διό άνδρες τε καί γυναίκες πολύν χρόνον

κατατρίβουσιν αύτής έπιμελούμενοι, άλείφοντες αύ
τήν δι’ έλαίου κοκκοφοίνικας, αύξάνοντες αύτήν διά 
προςθέτων πλοκάμων, συνδέοντες πάσαν όπισθεν έν 
σχήματι κρωβύλου καί κρατούντες αύτόν διά μακράς 
πόρπης, μάλλον ή ήττον πολυτίμου.

Πρός δέ άνδρες καί γυναίκες τηρούσι τούς όνυχας 
ύπερμεγέθεις, άλλά σπανίως αύτούς καθαίρουσι.

Αί γυναίκες ύποδέουσι μόνον τόν άκρον πόδα δι’ 
εύμαρίδων, ύψηλών κατά πέντε τούλάχιστον εκατο
στημόρια. Έπειδή δέ στερούνται πτέρνης αί εύμαρί- 
δες αύται, τό σώμα στηρίζεται έπί τού προσθίου 
ποδός καί τούτου ένεκα τό βάδισμα τών γυναικών 
έκείνων έχει έπιτήδευσίν τινα, ήπερ, καίτοι δέν εινε 
ο τι ήμεϊς καλοϋμεν χάριν, όπωςοϋν δμως έγγίζει 
πρός αύτήν,

Ώς δέ πάσαι αί θυγατέρες τής Εύας, οϋτω καί αί 
άνναμίτιδες λίαν φιλούσι τά κοσμήματα· κρύπτουσιν 
δμως αύτά ώς έπί τό πολύ ύπό τά ένδύματα, προ- 
φασιζομεναι, πρός έξήγησιν τούτου τού έθους τάς 
πολλάς δολοφονίας ών θύματα έγίνοντο, πρό τής άφί- 
ξεως τών Γάλλων.

Έν έορταΐς καί πανηγύρεσιν αί γυναίκες περιβάλ
λονται αλλεπαλλήλως δσας δύνανται έσθήτας καί 
κοσμούνται διά πασών τών εαυτών λίθων. Αί λίθοι 
αύται τότε μόνον φανεροϋνται. Νεαρά κόρη, δούλη ή 
παιδίσκη, άκολουθεϊ έν ταϊς έορταΐς ταύταις πάση 
πλούσια κυρία καϊ κρατεί τήν ταμβακοθήκην αύτής.

Αί άνναμίτιδες, καί πλούσιαι ούσαι, άσχολούνται 
περί τήν έμπορίαν. Καθ’ έκάστην έξάγουσι τά πω- 
λούμενα είς τάς πλατείας καί τοσοϋτον πεισμονικώς 
συζητούσι την αξίαν αύτών πρός τούς άγοραστάς, 
δσον καί αί μάλλον πτωχαΐ μεταπράτιδες. Πολλα’ι δέ 
αύξανουσι τήν ούσίαν αύτών διά τοκογλυφίας· άλλ* 
ούχ ήττον άγαθής άπολαύουσι φήμης καί ύπολή- 
ψεως, ής ούδαμοϋ άλλαχού τυγχάνει ό πλούτος. Έν 
τή ταύτη ίδίη ούδείς έρωτά οποία ή πηγή τοϋ 
πλούτου έκάστου πλουσίου.

Αί άνναμίτιδες έμποροι, έπανακκμπτουσαι οίκαδε, 
άσχολούνται περί τά τοϋ ο’ίκου καί τοϋ γεύμ.ατος, 
ολίγα λαλοϋσι καί τότε μόνον άποτείνουσι λόγον τώ 
αρχηγφ τού ο’ίκου, όπο'ταν έκπληρώσωσι πάντα τύ
πον τοϋ πρός αύτόν βαθέως σεβασμού.

Ένί λόγω, άφ’ ού οί οφθαλμοί τοϋ ξένου έθισθώ- 
σιν εν τη θέκ τών φυσιογνωμιών έκείνων, τών σφοδρά 
διαφερουσών πάσης εύφυοϋς καί χαριτοβρύτου εύρω- 
παϊκής μορφής, ό ξένος έν τέλει άνακαλύπτει δτι τό 
σχήμα καί οί τρόποι τής άνναμίτιδος ολίγων στε
ρούνται δπως γείνωσιν ύποιστά.

Αί άνναμίτιδες είνε βραχύσωμοι, έχουσι τούς τύ
πους τοΰ προςώπου λεπτούς, τό άνάστημα κομψόν, 
τούς οφθαλμούς ζωηρούς. Άλλά καπνίζουσι καί μασ- 
σώνται άπλήστως ιδίαν τινά νικοτιανήν, ού ένεκα 
καταστρέφουσι τό στόμα αύτών καί μελανούσι τούς 
όδο'ντας. Τό ύδωρ μεταχειρίζονται μόνον έν τή έψή- 
σει τών τροφών καί άγνοοΰσιν δτι χρησιμεύει καί είς 
άλλας άνάγκας, τήν καθαριότητα παραδείγματος 
χάρ1?.

Οί Άνναμίται είνε κατ’ έξοχήν γεωργοί καί διαι-

τήν είς τό πεδίον τών τάφων άγουσαν άλλ’ άμα ά- 
φικόμενοι είς τό διοικητήριον, μικρόν έδιστάσαμεν, 
διότι ό παϊς δέν ήδύνατο νά πληροφορήση ήμάς α
κριβώς. Τότε ήρωτήσαμεν φύλακά τινα τοΰ διοι
κητηρίου.

— Πού είνε, κύριε, τό πεδίον τών τάφων ;
Ό φύλαξ ήτο φαίνεται φιλόσοφος ή ε’ίρων.
— Μέ έρωτάτε, άπεκρίνατο άποφθεγματικώς, πού 

κείται τό πεδίον τών τάφων. Φεύ ! κύριοι, δέν είνε 
δύσκολον νά εύρεθή. Είνε ένταύθα πανταχού. Ή Κο- 
χιγχίνη δέν είνε τάφος πάντων τών πρός αύτήν ερ
χομένων Εύρωπαίων ;. . .

Έπί τή χαριέσση ταύτη πληροφορία, ήρξάμεθα 
πάλιν προβαίνοντες, άφ’ ού, έννοεϊται, ηύχαριστήσα- 
μεν τφ άγαθφ φύλακι. Μετ’ ολίγον άφικόμεθα είς 
τήν γήν τής Θήρας, οδηγούμενοι ύπό τού εύρόντος 
τήν οδόν ήμετέρου παιδός.

Μόλις είςήλθομεν είς τούς θάμνους, οί σκολόπακες 
περιεπλάκησαν έν τοίς ποσίν ήμών. Πάντες οίξθηρευ 
ταί γινώσκουσι τήν άβέβαιον πορείαν τοΰ έλοφίου 
τούτου πτηνού δπερ όρθώς νομίζεται δτι δυσχερώς 
σκοπεύεται.

Κατά τήν τρίτην βολήν μου έπέτυχον μικρού πτη
νού, δπερ κατεκρημνίσθη είς πράσινον θάμνον. Σπεύ- 
σας εύρον αύτό μετά δέκα δευτερόλεπτα. Άλλά μό
λις άφικόμην είς τόν τόπον, μεμολυσμένη πνοή με 
άνεχαίτισε. ’Οσμή πτώματος είςήλθεν είς τήν ρΐνά 
μου, συνετάραξε τόν στόμαχόν μου, δέν ήδυνήθην νά 
προχωρήσω, άλλά καί δέν ήθελον νά καταλίπω έκεί 
τό πρώτον μου θύμα. Νικηθείς ύπό τοϋ θηρευτικού 
όρμεμφύτου, διεχώρισα καί διήνοιξα τόν θάμνον. 
Άλλ’ ώ τής φρίκης ! Βλέπω τόν σκολόπακά μου πλη- 
σϊον άνθρωτνίνου xpxviou, «ρεροντο? ετι σζρκχ.

Μικοοϋ δεΐν τό δπλον έπεσε τών χειρών μου καί 
έφυγον έν πάση σπουδή.

Πώς, έρωτάτε ’ίσως, πρό τών τΛλών αύτής τής 
Σαϊγόνος, θάπτουσι τοσοϋτον άμελώς ; Ούδέν το πα
ράδοξον. Καίτοι μεγάλως έπιμελοΰνται τής δημοσίας 
ύγιείας, οί πτωχοί όμως Ανναμίται θκπτουσι λαθρα 
καί έν νυκτί, δπως αύτοί βούλονται, ήτοι καλύπτουσι 
τά πτώματα δι’ όλιγίστης γής. "Οθεν τά ερώγοντα 
θνησημαϊα θηρία άνακαλύπτουσι τούς νεκρούς και 
φρικωδώς εύωχοΰνται.

Τό συμβάν τούτο άφήρεσε με τον ποθον τής Θή
ρας. Περιήλθομεν τότε τούς τύμβους, ού οί πλείους 
αρχαιότατοι. Άλλ’ είτε κατά φαντασίαν, είτε άλη
θώς, ή όσμ.ή έκείνη είςέτι με κατετάραττε Επι τε- 
ταοτον ώοας καί έπέκεινα, έθεώμην σκολόπακας 
διερχομένους καί δέν έτολμων νά χαιρετίσω αυτους 
διά τίνος βολής.

Έν τώ μεταξύ, ό συγκυνηγος μου μετά νεανικής 
ορμής έσκίρτα έν τοίς όριζώσι καί πάντοτε εύστόχως 
έσκοπευε καί έσπευδε νά λαμβάνη τά θηράματα 
αύτού.

Έπειδή τό παράδειγμα 'τούτο έξέκαιε τήν έμήν 
άαιλλαν, έπειρώμην νά έκπληρώσω τάς συμβουλάς 
τών έμ,πειροπραγμονων θηρευτών, ήτοι μηδέποτε να 
σπεύδω, άλλά νά σκοπεύω έν καιρώ. ΊΙ άμοιβή μου

ρούνται είς γαιοκτήμονας καί θήτας. Οί πλεΐστοι άρα 
έργάζονται τήν γήν, ή δ’ αλιεία, ή θήρα καί αί άλλαι 
έργασίαι άναψύχουσιν αύτούς ένίοτε κατά τούς μεγά
λους καύσωνας καί εύεργετικώς άναπαύουσι, μετά τά 
τραχέα έργα τής καλλιεργίας τών ορυζώνων. Πολλοί 
δμως άσχολούνται έπί μισθώ καί έν Σαϊγόνι, η αλ
λαχού ώς ύπηρέται, άλλοι δέ μετέρχονται καί τόν 
πορθμέα. Πάντες ου. ως έχουσι φιλοδοξίαν ευχερώς 
πληρουμένην—ήτοι τήν κτήσιν λέμβου, χάριν τής 
εύκολου έμπορίας καί συγκοινωνίας. Τδ πλοιάριον τού
το έν άνάγκη χρησιμεύει αύτοϊς καί ώς διαρκής 
κατοικία.

Τίς δύναται νά πιστεύση δτι πολυμελής οίκος στε
γάζεται ύπό τήν ψίαθον τού λέμ.βου εκείνου, ενίοτε 
όντος ολίγον μακρού· δτι μαγειρεύει, κοιμάται καί 
ένί λόγω διέρχεται τόν βίον δλον ;

Καί μικρός παϊς καί εβδομηκοντούτης γέρων ασχο
λούνται περί τήν είρεσίαν καί διευθύνουσι τό πλοιά
ριον, τον μόνον αύτών πλούτον, διά τών απειραρίθ
μων έκείνων ποταμίων, άπερ καλούνται appdyioc και 
διαυλακούσι τήν Κοχιγχίνην.

Σρατιώται λαμβάνονται, ή δέον νά λαμβάνωνται, 
έκ τών γαιοκτημόνων, έγκαταλείπουσι δε και οίκους 
καί άσχολίας καί τάσσονται ύπό τόν έπιστάτην τών 
έσωτερικών. Ούτος είνε γάλλος άξιωματικός, ασκών 
τά τής δικαιοσύνης καί τής διοικήσεως. Ταχέως α
σκούμενοι οί στρατιώται έκεϊνοι, γίνονται φρουροί 
τών φυλακών, τηρούσι τήν τάξιν, φυλάττουσι τήν 
πρωτεύουσαν, πέμπονται εις τα εσω κατά τας ανκγ- 
κας τής ύπηρεσίας, κωπηλατούσε τά κυβερνητικά 
πλοιάρια, άκολουθοϋσι τώ επιστάτη περιοδευοντι και 
είδικώς φρουρούσε τά δικαστήρια.

"Οπλα φέρουσι πυροβόλα.
Οί δέ Μιγχουούγοι είνε μιγάδες έκ Σινών καί Άν- 

ναμ-ίτών, έχοντες γλυκυτέραν φυσιογνωμίαν καί έάν 
μή εΐνε νοημονέστεροι, έχουσιν δμως πλείονα περί το 
έμπορεύεσθαι ικανότητα. Πλουτίζονται δε ταχιον Σι
νών καί Άνναμιτών, διότι φιλούσι μεν εξ ίσου τά 
κέρδη, έχουσι δέ πλείονα τόλμην.

Γλώσσαν λαλοϋσι τήν τών Άνναμιτών, μετά τι- 
νων παραλλαγών καί σινικής προφοράς. Τούτων ενε 
κα εύκόλως διοράται ή καταγωγή αύτών.

Τή έπαύριον τής είς τό σινικόν θέατρον επισκεψεώς 
μου, άπέβην τοϋ πλοίου πρό τής ήοϋς, πάνοπλος 
καί άκολουθούμενος ύπό τίνος τών κυνηγών τοϋ επι
τελείου.

"Οτε άπέβημεν είς τήν γήν, παϊς, φέρων κάνιστρον 
έκ βαρΰοϋ, έφώνησε πρός ήμάς.

—— Σάς οδηγώ είς τό κυνήγιον, κύριε πλοίαρχε.
— Σύ;
— Ναί, πλοίαρχε.

‘—5 ' —σόν μας δπου είνε οί πολλοί σκο
λόπακες.

Τό παιδίον έχάρη καί στερρώ τώ ποδί έβη εις τα 
έμπρος, ώς εί άπό πολλού μετήρχετο τό έργον θη
ρευτικού κυνός.

Έσκοπούμεν νά είςέλθωμεν εις Σολένον, θηρεύον- 
τες καθ’ οδόν σκολόπακας. Έγινώσκομεν δέ σχεδόν

— Λοιπόν όδήγη
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δέν έβράδυνε- έντός ώρας περίπου, έφόνευσα πεντεκαί- 
δεκα λαμπρούς σκαλόπακας, παχεΐς και διεγερτικούς 
τής όρέξεως. Αί βολαί μου έξέλειπον καί ό μόλις ά- 
νατείλας ήλιος ήκόντιζε περιφλεγείς ακτίνας. Ό συγ- 
κυνηγός μου ύπερηφάνως μοί έδειξε τά θηράματα αύ- 
τοΰ, πολυαριθμότερα όντα. Κενώσαντες δέ πάντα εΐςτό 
κάνιστρον τοΰ παιδός, φρονίμως ποιοΰντες έσπεύσα- 
μεν ύπό στέγην διά τής συντομωτέρας οδού πορευθέν- 
τες εις Σολέν, ού οί οίκοι έφαίνοντο διά μέσου δένδρων.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

— Έπενοήθη νε'α εκρηκτική ύλη, τό άμυ.Ιογε- 
τές, όπερ φαίνεται ότι θά θραύσγ) τήν ήδη άνίκητον 
τής δυναμίτιδος ίσχύν. Τό άμυλογενε'ς, φοβερόν όσον 
καί αύτη, είνε άλως άκίνδυνον τοΐς έργάταις, ώς λέ
γεται δέ, βόμβαι έξ αύτοϋ είνε όλέθριαι, ύφίστανται 
πίεσιν 4000 χιλιόγραμμων καί τούτων ένεκα οΰδένα 
διεγείρουσι φόβον κατά τήν μετακο'μισιν. Τό άμυλο- 
γενές έκρήγνυται μόνον όταν άναφθή κατ’ ιδιαίτερόν 
τινα τρόπον, οπότε καί καθίσταται αληθώς όλέθριον.

— Ό έν Δρέσδν) κόμης Στοκχάουζεν έλαβε τό 
προνόμιον έπινοήσεως θώρακος καπνοδόχων τών πο
λεμικών πλοίων. Διά τοϋ θώρακος τούτου θά προφυ- 
λάσσηται ό λέβης, μήπως διά τής καπνοδόχης είςέρ- 
χηται βολή καί προξεν/j έκρηξιν.Πρός τούτο αί καπνο- 
δόχαι διαιρούνται εις δύο μέρη, χωριζόμενα διά θολω
τού θώρακος. Ό καπνός έκ τών κάτω άναβαίνει καί 
έξέρχεται διά σωλήνων, ύπαρχόντων έπί τού θώρακος.

— ’Εσχάτως ό Άλφόνσος Δωδέ έμονομάχησε με
τά τού ’Αλβέρτου Δελπή ένεκα άνωδύνου τινός σατυ
ρικού άρθρου περί τής έν τή Άκαδημεία ύποψηφιότη-' 
τος τοϋ Δωδέ, Ό Δελπή έτραυματίσθη τόν βραχίονα.

— Κατά τό παρελθόν έτος άπέθανεν έν ’Αγγλία 
ό Βαρών Λ. Μ. Ροτσάιλδ, καταλιπών μετρητάς 2, 
700,000 λ’ρας στερλίνας. Ό μετ’ αύτόν πλουσιώτα- 
τος ήτο έν Λιβερπούλγ, ό ’Ιωάννης Πέμβερλων. Ου- 
τος κατέλιπε μετρητάς 1900000 λίρας στερλίνας.

— Έν τινι χωρίω τής Γερμανίας θυγάτοιον ξυ
λουργού κατέκειτο ασθενές έπί τρία έτη. Ό πατήρ 
έλεγεν ότι τό θυγάτριον αυτού είχε μαγευθή ύπό γυ- 
ναικός διά μήλων καί άπίων. Μετά πολλάς σκέψεις 
άπεφασίσθη νά λάβωσιν αίμα άπό τής μαγίσσης καί 
δώσωσιν αύτό τή ασθενεί, ϊνα τάχιστα θεραπευθή. Ή 
γυνή προςκληθείσα, έβιάσθη νά δώστ) τό ζητούμενον. 
Διά καρφ'δος έλήφθησαν τρεις σταγόνες αίματος, άς 
τό κοράσιον έρρόφησε. Άλλ’ οί ταϋτα ποιήσαντες 
έφυλακίσθησαν έπί τρεις ημέρας. Καί δμως φθίνει ό 
19ος αιών καί έν αύτή τή Γερμανία γίνονται τοιαύτα!

— Κατά τούς γάμους τοϋ δουκός τής Γενούης με
τά τής ήγεμονίδος τής Ίσαβέλλης τό νεαρόν τούτο 
ζεύγος έλαβε παρ’ έπαιτών περί τάς είκοσακιςχιλίας 
έπιστολάς.

— Ώς γνωστόν τή 24 Μαίου (ν. έ.) ή άνασσα Βι
κτωρία έώρτασε τήν 64’”' γενέθλιαν αύτής ήμέραν. 
Τήν ήλικίαν ταύτην έσχον μόνον ένδικα βασιλείς τής 
’Αγγλίας άπό τής νορμανδικής κατακτήσεως. Τή 20 

’Ιουνίου έληξαν 4 6 έτη άφ’ ότου άνήλθεν εις τόν θρό
νον, τοσαύτα δέ έτη τρεις μόνον άνασσαι έβασίλευ- 
σαν έν ’Αγγλία.

Ή Βικτωρία είνε χήρα άπό είκοσιδύο ήδη έτών.
— Άπό τινων έτών έν πολλοΐς διαμερίσμασι τής 

Βορείου ’Ιταλίας, έν Γαλλία, Γενούη, Πίσγ, Λούκκν), 
παρατηρεΐται σπουδαία νόσος τών καστανεών, αίτι
νες άποξηραίνονται έντός τριών έτών άπό τής προς- 
βολής τής νόσου. Αί έρευναι άπέδειξαν ότι ή νόσος 
πηγάζει έκ παρασίτων φυτών, άτινα άχρι τούδε δέν 
ήδυνήθησαν νά έξαφανίσωσι.

— Ό πρό μηνών άποθανών Άβδελ-Καδέρ είχε 
γράψει καί σύγγραμμα θρησκευτικόν καί φιλοσοφικόν, 
όπερ πεμφθέν τή Γαλλική άκαδημεία μετεφράσθη τφ 
1858 ύπό τήν έπιγραφήν εκχ.Ιησίΐ τωνοήμονι, εΐ- 
όησις τω άόιαφόρω.

Οί πρώτοι τροχιόδρομοι.
Οί τροχιόδρομοι ύπήρχον έν Αμερική προ πολλοϋ, 

δτε, κατά τό 1853, ό γάλλος μηχανικός Λουβάτ 
έξητήσατο παρά τής γαλλικής κυβερνήσεως τήν ά
δειαν νά δοκιμάσγ τό νέον τούτο μέσον τής συγκοι
νωνίας έπί τής προκυμαίας τού Billy έν Παρισίοις.

Τό επόμενον έτος έπετράπη αύτφ νά κατασκευάσω 
γραμμήν τροχιοδρομικήν, ήτις άρχομένη άπό τοΰ 
χωρίου Vincenny, κατέληγεν εις Σέβρας, μετά δια- 
κλαδώσεως πρός τό χωρίον τής Βουλώνης. Ό τρο
χιόδρομος ούτος έγένετο ό πρώτος τών έν Εύρώπγ.

Μετά τινα έτη, καί ιδίως άπό τού 1870, οί Άγ
γλοι διηυλάκισαν δι’ όμοιων οδών τάς πρώτιστας 
συνοικίας τού Λονδίνου καί τών μεγάλων πόλεων τής 
Αγγλίας, τό δέ παράδειγμα αύτών ήκολούθησαν ά
μέσως σχεδόν αί λοιπαί ήπειρωτικαί χώραι.

Σήμερον πάσαι αί πρωτεύουσαι, πάσαι αί σημαν- 
τικαί πόλεις τής Εύρώπης κέκτηνται πολλάς έκα
στη τροχιοδρομικάς γραμμάς, ών αί πλεΐσται οφεί
λονται εις τήν πρωτοβουλίαν μηχανικών Άγγλων, 
ώς συνέβη καί έν αύτοΐς τοΐς Παρισίοις.

Τή 18 71, ή γαλλική πρωτεύουσα μίαν μόνην 
είχε μικράν τροχιοδρομικήν γραμμήν τήν άπό τής 
πλατείας τής Όμονοίας εις Σέβρας καί εις Βολόνην 
άγουσαν, ήτις παρετάθη καϊ μέχρι Βερσαλλιών. Τφ 
1877, είχε έκκαίδεκα γραμμάς έχούσας έν όλφ μή
κος 120 χιλιομέτρων, σήμερον δέ αί τροχιοδρομικαί 
γραμμαί έχουσιν έκτασιν 200 χιλιομέτρων.

Συνήθως οί ίπποι σύρουσι τάς άμάζας τών τρο
χιοδρόμων άλλ’ άπό τίνος, άντί ίππων, ήρξατο ή 
χρήσις, άτμομηχανών ή καί μηχανών διά συμπε- 
πιεσμένου άέρος.

’•Αστραπή χαΐ χιραυνώς

Κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ θέρους, καθ’ ήν 
συχνότερον καί αίφνιδιώτερον ένσκήπτουσι κεραυνοί, 
εύκαιρον νομίζομεν νά ύπομνήσωμεν στοιχειωδεστά* 
τας τινάς έπιστημονικάς γνώσεις, άς πολλάκις ό φό
βος άπαλείφει άπό τής μνήμης ήμών.

Πολλοί, βλέποντες τήν λάμψιν τής άστραπής ύπέρ 

τόν ορίζοντα, φοβούνται δεινώς τήν μετά μικρόν 
έπακολουθούσαν βροντήν καί τρομάζουσι νομίζοντες 
ότι θά προσβληθώσιν ύπό τού κεραυνού. ’Εν τούτοις, 
ό φόβος ούτος είναι δλως άνυπόστατος, πας δ’ όστις 
βλέπει τήν άστραπήν δύναται νά θεωρή εαυτόν ώς 
σωθέντα, διότι ό κεραυνός ένέσκηψεν ήδη πριν ή ού
τος ’ίδη τήν άστραπήν.

Ό φόβος ούτος είνε άνάλογος πρός τόν τού στρα
τιώτου, δστις θά έφοβείτο μή φονευθή ύπό σφαίρας 
τηλεβόλου, ούτινος ήκουσε τήν έκπυρσοκρότησιν. Ή 
σφαίρα διατρέχει 400 μέτρα κατά δευτερόλεπτον, 
ό δέ ήχος 333 περίπου μέτρα. Ό στρατιώτης άρα 
θά έφονεύετο πριν ή άκούσνι τόν κρότον τής εκπυρ- 
σοκροτήσεως.

Έν τη κεραυνοβολώ, ή μετάδοσις τού ηλεκτρι
σμού είναι τόσφ άκαριαία, ώστε, άνθρωπος πληττό- 
μενος ύπό κεραυνού, δέν λαμβάνει καιρόν ούτε νά 
ϊδν), ούτε ν’ άκούσ-/) τι. Άμα τη λάμψει, ή ένέργεια 
τοΰ ηλεκτρισμού είνε τετελεσμένη. Ό ήχος άφικνεϊ- 
ται εις τό ούς πολλώ βραδύτερον. ό δέ χρόνος δν 
καταναλίσκει είνε άνάλογος τη άποστάσει τή μεταξύ 
τού παρατηρητοΰ καί τού μέρους, ένθα ό κεραυνός 
ένέσκηψεν.

Άρα όσφδήποτε ηχηρά καί άν ή ή βροντή, ού 
μόνον δέν πρέπει νά καταλαμβανώμεθα ύπό τρόμου, 
άλλά τούναντίον πρέπει νά άναθαρρώμεν, βέβαιοι όν- 
τες ότι τό ηλεκτρικόν ρεύμα ήδη έξεκενώθη.

Μέγα Αποτέλεσμα έκ μιχροΰ σφάλματος.

Ή ιστορία μνημονεύει πολλών έπεισοδίων προελ- 
θόντων έκ τής χρήσεως τών συμβολικών ή κρυπτο
γραφικών σημείων. "Εν δέ τών περιεργοτάτων συμ - 
βεβηκότων είνε καί τό επόμενον, συμβάν έν άρχη 
τού ΙΗ’. αίώνος.

Ό Έκλέκτωρ τού Βρανδεμβούργου, Φρειδερίκος Γ'. 
συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άνυψωθή εις τήν τάξιν τών 
εστεμμένων κεφαλών μετατρέπων εις βασίλειον τό 
δουκάτον τής Πρωσσίας, ούτινος ήτο ό αρχών.

Τού σχεδίου τούτου ή έκτέλεσις ήν άδύνατος άνευ 
τής συναινέσεως τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας, ά- 
νωτάτου ήγεμόνος τών γερμανικών χωρών. "Οθεν 
έγένοντο διαπραγματεύσεις εν Βιέννη παραταθεϊσαι 
έπί πολλά έτη, σπουδαία δέ καί πολλά προσκόμ
ματα παρεκώλυον τήν πραγματοποίησιν τού σχε
δίου. Ό έν Βιέννη) άντιπρόσωπος τού Έκλέκτωρος, 
ό βαρώνος Βαλθολόλης, έν τή μετά τούτου άλληλο- 
γραφία μετεχειρίζετο συμβολικήν κλείδα, καθ’ ήν έ
καστον γράμμα τού άλφαβήτου έξεπροσωπεϊτο ύφ’ 
ενός ώρισμένου άριθμοΰ, έτι δέ άριθμοί τινες έσήμαι- 
νον ονόματα προσώπων ή τόπων.

Έν τοΐς συμβολικώς σημαινομένοις ύψηλοΐς προ- 
σώποις ήν καί ό Ιησουίτης ίερεύς, πατήρ Βόλφ, 
όστις είχε συνοδεύσιι εις Βερολίνον τόν πρεσβευτήν 
τής Αύστρίας ώς εφημέριος.

Ό άριθμός 24 έσήμαινε τόν Έκλέκτωοα, 110 τόν 
Αύτοκράτορα, 116 τόν πάτερ ΒόΛφ.

Ό Βαρθολόλης έγραψεν ήμέραν τινά έκ Βιέννης ότι, 

πρός αίσίαν πρόοόον τής γνωστής ύποθέσεως, ήτο ά- 
παραίτητον ίνα ό 24 (Έκλέκτωρ) άπευθύνη αύτό- 
γραφον Επιστολήν πρός τόν 1 1 0 (τόν Αύτοκράτορα).

Τό 0 τοΰ τελευταίου τούτου άριθμού, γραφέν μετά 
σπουδής, έξελήφθη ώς 6, οί δέ έν Βερολίνφ έξέλα- 
βον ότι δέον ό Έκλέκτωρ νά γράψη ίδιοχείρως πρός 
τόν ’Ιησουίτην έφημέριον.

Ό Φρειδερίκος Γ'. καίπερ κρίνας τό διάβημα τού
το παράδοξον καί έξευτελεστικόν, ούχ ήττον όμως 
ούδαμώς έδίστασεν, άλλ’ έγραψε πάραυτα μακράν ι
διόχειρον έπιστολήν, έν ή έξηγών καί αίτιολογών τό 
σχέδιον αύτού, έξητεΐτο έκθύμως τήν ύποστήριξιν 
τού έφημερίου, πρός δν καί πολλάς φιλοφρονήσεις 
άπηύθυνε καί πολλάς ύποσχέσεις.

Μεγίστη ύπήρξεν ή έκπληξις τού πάτερ Βόλφ, 
λαβόντος τοιαύτην έπιστολήν παρά τού Έκλέκτ/ρος, 
άλλ’ ό άγαθός ίερεύς, κολακευθείς εις τό έπακρον έπί 
τώ ότι εις ήγεμών προσήρχετο ίνα τεθή ύπό τήν 
προστασίαν αύτού, άπεφάσισε νά καταβάλη πάντα 
μόχθον πρός έπιτυχίαν τών σχεδίων τούτου- όθεν 
άπετάθη πρός τόν πνευματικόν τού Αύτοκράτορος, 
έπιστολαί δέ άπεστάλησαν πρός τόν έν Ρώμη άρχη- 
γόν τών ’Ιησουιτών, 
πασαι αί δυσχέρειαι 
τοι, διεσκεδάσθησαΊ 
κόμματα ήρθησαν, καί ούτω, χάρις εις τό τυχαΐον 
έκεΐνο σφάλμα έν τή κρυπτογραφική έπιστολη, χάρις 
εις τό Ο όπερ μετεποιήθη εις ό, ό Έκλέκτωρ έλαβε 
παρά τής αύλής τής Βιέννης έκεΐνο, όπερ δέν θά έ- 
λάμβανεν ίσως άν μή τό έπεισόδιον τούτο συνέβαινεν.

Ούτως ή Πρωσσία άνηγορεύθη έκτοτε βασίλειον ! 
Άπεδείχθη δέ καί αύθις ή ιστορική άλήθεια ότι έκ 
μικρών αιτίων μεγάλα πολλάκις έπάγονται γεγονότα.

Συνεπείγ τών ένεργειών τούτων, 
αί πριν φαινόμεναι άνυπέρβλη- 

', πάντα τά έπισωρευθέντα προσ-

ΣΧΟΛΙΚΑ.
Β’.

*Η ίν Χάλχη "Εμπορική Σχολή.

Τό πολυετή άριθμούν βίον έκπαιδευτήριον τοΰτο, 
έν τών άνωτάτων τής βκσιλευούσης, ταύτης, πολ
λάς κατά καιρούς καί συχνώς μεταλλαττομένας διευ
θύνσεις λαβόν, ούκ όλίγας δ’ έσωτερικάς ύποστάν άλ
λοτε άνωμαλίας τε καί μεταρρυθμίσεις, λειτουργεί 
νύν όμαλώς καί κανονικώς ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Δ. Δημητριάδου, άνδρός έπιστήμονος καί πείραν κε- 
κτημένου παιδαγωγικήν. Βεβαίως ού δυνάμεθα είπεΐν 
ότι ή Εμπορική Σχολή διεμορφώθη έν όργανισμώ 
σχετικώς τελείφ, ύπό τήν έποψιν είτε τής καθαρώς 
έμπορικής παιδεύσεως, είτε τής έπιστημονικής, είτε 
τής σπουδής τών ξένων γλωσσών, είτε τής άπλής ά- 
γωγής. Πολλά έχει είσέτι νά έπιδιώξη μεταρρυθμιςικά 
σχέδια, ίσως δέ καί ού μικρόν νά διανύση χρόνον μέ- 
χρις ού δυνηθή ν’ άναπληρώση τάς σπουδαίας έλλεί- 
ψεις, ας εύγλώττως καί έντόνως ύπέδειξεν ό τανΰν δι
ευθύνω-/ αύτήν έν τώ λόγφ, δν άπήγγειλε πρό διετίας, 
λήγοντας τού πρώτου τής διευθύνσεως αύτού έτους.
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Δυνάμεθα δμως εύχαρίστως προσθεΐναι ότι έν τή διευ- 
θύνσει τής σχολής ταύτης επικρατεί πλήρης συνχί- 
σθησις τών ύφισταμένων ελλείψεων, δτι ούδχαώς βα
σιλεύει η πλανώσα καί επιζήμια γνώμη έπιτευχθείσης 
τελειότητας καί δτι άνά πάν έτος ού μόνον προσπά- 
Οειαι καταβάλλονται, άλλά και άποτελε'σματα αγα
θά επιτυγχάνονται έν ταϊς ένεργείαις ’Εφορίας τε καί 
Διευθύνσεως ταϊς σκοπούσαις πρός τήν βαθμιαίαν τών 
ελλείψεων άναπλήρωσιν. ’Εάν δέ τ’ άποτελέσαατα 
δεν είνε άχρις ώρας προδήλως καταφανή, έάν οί άρι- j 
στοι τών άποφοιτώντων κρίνονται παρά τινων αύ- 
στηρών κριτών ως χωλαίνοντες ύπέρ τό άναπόφευκτον 
είτε έν ταϊς γραμματικαϊς γνώσεσι τής πατρώας 
γλώσσης, είτε έν τή λοιπή, παιδεύσει, τοΰτο άνακτέον 
προδήλως είς γενικώτερα αίτια, έπιδρώντα έφ’ δλου 
του συστήματος τής καθ’ ημάς δημοσίας παιδείας, 
και επί πάντων τών καθ’ ημάς άνω τερών καί κατω
τέρων έκπαιδευτηρίων έκατέρου φύλου. Τά α’ίτια ταΰ
τα Ζρήζουσι μελέτης μακράς καί βαθείας, χρήζουσι 
προσοχής συντόνου παρά τών αρμοδίων άρχών τε καί 
ατόμων φρονοΰμ.εν δ’ δτι ού τοΰ παρόντος ή έρευνα 
καί άνέλιςις αύτών.

Έπιστήσωμεν ήδη τήν προσοχήν ήμών έπί τών 
λεχθεντων εν τή πανηγύρει τής έπιδόσεως τών πτυ
χίων είς τούς άπολυθέντας μαθητάς, καθ’ ήν δύο 
λογοι άξιοι προσοχής άπηγγέλθησχν ό μέν ύπό τοΰ 
Διευθυντοΰ τής Σχολής, ό δέ ύπό τοΰ έκ τών έφο
ρων κ. Δημ. Γενιδουνιά.

Ο κ. Δημητριάδης μετά προοίμιον, καθ’ δ λίαν 
μ.ετριοφρόνως άνωμ,ολόγησε τάς ύπαρχούσας έλλείψεις 
εν τή Σχολή, εξέθηκε τάς έν τφ λήξαντι έτει σχο
λικής εργασίας καί τάς έπενεχθείσας μετατροπάς, 
περί την διδασκαλίαν ιδίως τών ελληνικών, έβεβαίω- 
σε δ οτι επαισθητή πρόοδος έγένετο έν τοϊς πλεί- 
στοις μαθήμασι, πλήν τών τής γαλλικής, έν οίς ή 
πρόοδος δέν έγε'νετο άνάλογος ούτε ταϊς δαπανωμέ- 
ναις ωραις, ούτε τή ίκανότητι τών καθηγητών. 
Πρός αναπλήρωσιν δέ τών έλλείψεων, προσληφθήσε- 
ται κχτά τό έπιόν έτος ιδιαίτερος Γάλλος καθηγη
τής προς εξάσκησιν ιδίως τών μαθητών είς τό δια- 
λέγεσθαι Γαλλιστί. Αί διά συνδιαλέξεων παραδόσεις 
αύται ε’σονται ύποχρεωτικαί μέν διά τούς τεταγμέ- 
νους εν τφ έμπορικώ τμήματι, προαιρετικά! δέ διά 
τούς έν τώ έπιστημονικφ.

’Ενταύθα οφείλομεν νά παρατηρήσωμεν πρός τιιαήν 
τοΰκ. Δημητριάδου δτι διά τής ομολογίας τών οίων- 
δήποτε ελλείψεων τής Σχολής, δίδωσι παράδειγμα 
ειλικρίνειας και ευσυνειδησίας άξιομίμητον. Σπανίως 
ακούομεν εν ταϊς έπί σχολικαϊς πανηγύρεσιν άπαγ- 
γελλομέναις άγορεύσεσι τών διευθυντών ή τών έ
φορων τών ήμετέρων σχολείων έκτιθεμένας μετά παρ
ρησίας τάς ελλείψεις ή τά κακώς έχοντα έν αύτοϊς· 
τούναντίον δέ τό ούς τοΰ δημοσίου ύπερπληροΰται 
αείποτε αυτεγκωμιων καί αύτεπαίνων, άνώτατοι δέ 
κριταί έκθειάζοντες καί έπιβραβεύοντες τάς έπιτευ- 
χείσας προόδους καί μηδεμιάς έλλείψεως τήν ύπαρ- 
ξιν αποδεχόμενοι, καθίστανται αύτοί έκεϊνοι οί τάς 
μεγίστας εύθύνας ενώπιον τοΰ δημοσίου ύπέχοντες 

εν τή διοικήσει τών σχολείων ή τή διαπαιδαγώγη
σή τών μαθητών.

Προκειμένου δέ περί τοΰ ζητήματος τής σπουδής 
τών ξένων γλωσσών, δπερ έ’θιξεν ό κ. Δημητριάδης, 
λυπουμεθα σημειοΰντες έξ ιδίων παρατηρήσεων καί 
εκ πληροφοριών άλλων παρατηρητών, δτι ού μ.όνον 
εν τή ’Εμπορική Σχολή, άλλά καί έν άπάσαις άνε- 
ξαιρέτως ταϊς έν Κων)πόλει ήμετέραις σχολαΐς άρ- 
ρενων η θηλέων, al £erac γ.Ιΰσοαι, όιόάΰχοχται εΛ- 
•ίΜεΰζατα, καίπερ ικανού δαπανωμένου εις ταύτας 
χρονου καί χρημάτων. Καί ή μέν σπουδή τών γλωσ
σών εν τοϊς Παρθεναγωγείοις φρονοΰμεν—τό έφ’ ήμϊν 
—οτι δύναται νά περιορισθή είς τήν τής μητρικής 
και μιας μ,ονης ξένης γλώσσης. Έν δέ τοϊς Γυμνα- 
σιοις τών άρρένων, ή,τε Τουρκική καί ή Γαλλική 
γλώσσα πρό πάσης άλλης μετά τήν ελληνικήν 
δέον νά διδάσκωνται έπαρκώς καί εις βαθμόν έ- 
πιτρεποντα τοϊς άποφοίτοις ίνα ποιώνται άμε’σως 
χρήσιν τούτων είτε έγγράφως, είτεπροφορικώς- τοΰτο 
δ’ ατυχώς ουδολως συμβαίνει. ’Ορθότατα ό κύριος 
Δημ.ητριάδης εκάκισεν έν τώ λόγω αύτοΰ τήν άπαί- 
τησιν γονέων τινών, θελοντων δπως τά τέκνα αύτών 
εκμανθζνωσι ταυτοχρόνως δύο καί τρεις Εύρωπαϊκάς 
γλώσσας, αλλ’ αφ’ ετέρου οί γονείς ή τό δημόσιον 
δικαιούνται ν’ άπαιτώσι παρά τών Σχολών δπως αί 
ολίγαι διδασκόμεναι γλώσσαι διδάσκωνται ύπό δι
δασκάλων ειδικών, πεπειραμένων καί έπιμελών καί 
διά μεθόδου, θεωρητικής άμα καί πρακτικής, άπο- 
φερούσης προδήλους καί πραγματικούς καρπούς. Δέν 
είσερχόμεθα εις λεπτομέρειας καταδεικνυούσας πόσον 
μέρος τής Τουρκικής καί τής Γαλλικής γλώσσης κα- 
τέχουσιν οί εκ τής δεϊνος ή δεινός Σχολής άποφοι- 
τώντες, διότι σκοπός ήμών δέν είνε νά μεμφθώμεν, 
ως και άλλοτε ε’ίπομεν, ώρισμ,ένων Εκπαιδευτηρίων, 
αλλά νά ύποδείξωμεν άπλώς τά άσθενή έν τή καθ’ 
ημάς εκπαιδεύσει μέρη καί συντελέσωαεν έν μέρει είς 
την επίτασιν τής προσοχής τών αρμοδίων σχολικών 
άρχών.

Τό περί ευπειθείας τών μαθητών κεφάλαιον κατεϊ- 
χεν ουσιώδες μέρος εν τώ λόγφ τοΰ κ. Δημητριά- 
δου, αγγείλαντος δτι Σχολή ήναγκάσθη ν’ άποβά- 
λν) ταραξίας τινάς, άφοΰ προηγουμένως έξήντλησε 
πάντα τά μέσα τών παραινέσεων, συμβουλών, άπει- 
λών κλπ. Το τής εύπειθείας, ηθικής, καί χρηστής 
συμπεριφοράς έν τοϊς οΐκοτροφείοις θέμα είνε σπου- 
δαιοτατον αλλα τίς άγνοεϊ δτι πεοΐ τούτων κατα
βάλλεται ήττων μέριμνα ή περί τών λοιπών μαθη
μάτων ; τίς άγνοεϊ δτι καί πολλοί τών γονέων ή
κιστα ύποβοηθοΰσι δι’ άναλογου αύστηρότητος τούς 
πρός ορθήν άγωγήν αγώνας τών διδασκόντων ;

Έν τή σειρά τοΰ λόγου αύτοΰ ό κ. Δημητριάδης 
ομιλήσας περί τοΰ προγράμματος τής σχολής, κατέ- 
κρινε, πάνυ εύλόγως, 'τά προγράμματα έκεϊνα, δσα 
είσιν υπερπεπληρωμένα μ.αθημ.άτων, ένίοτε άχρήστων 
πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν ταΰτα, είπεν, όφεί- 
λομεν ν’ άποφεύγωμεν ίνα μή δίδωμεν άφορμήν τή 
σπουδαζούσν) νεότητι νά έθίζηται είς τό δοκεϊν είναι 
σοφήν, άλλ’ είς τό είναι. Ό αιών ήμών δέν διακρίνε-

ται έπί πολλή μετριοφροσύνη, τήν τάσιν δέ ταύτην 
τής έπιδείξεως οφείλομεν έν τώ περί ήμάς κύκλω 
νά περιστέλλωμεν, δση δύναμις. Επίσης δέ ό έλλό— 
γιμ.ος διευθυντής ού μόνον κατέκρινε τό πομπώδες 
τών δημοσίων έξετάσεων, άλλά καί ύπέδειξεν δτι αί 
δημόσιαι έξετάσεις δέν δεικνύουσι πραγματικώ; τό 
αποτέλεσμα τών σχολικών τοΰ έτους έργασιών, ούδ’ 
ύπάρχει—προσέθηκε—άλλο τι τοιοΰτο μέσον, πλήν 
τής συνειδήσεως τών διδασκόντων καί διδασκομέ- 
νων. Τό άποτέλεσμα τοΰτο, προσέθηκεν ό κ. Δημη
τριάδης, δειχθήσεται μόνον δταν έπιληφθή τής κρί- 
σεως τό μ-έγα. έφετεϊον τοΰ μέλλοντος, άνεπηρέαστον 
ύπό παθών καί συμφερόντων.

Είς τό τελευταϊον τοΰτο σημεϊον έπιτραπήτω ή
μϊν νά διαφωνήσωμεν. Κατά τήν ταπεινήν γνώμην 
ήμών, ύποδειξάντων επίσης έν τω Κόαμω τήν μα- 
ταιοπονίαν τών δημοσίων έξετάσεων καί τό έπίμεμ- 
πτον τών σχολικών έπιδεικτιάσεων, αί σχολικαί έ- 
ξετάσεις δέον ούχί νά κχταργηθώσιν δλως, άλλα νά 
άπλοποιηθώσιν άμα καί μεταρρυθμισθώσι κατά σύ 
στημα μεθοδικώτερον καί πρακτικώτερον, είσί δέ φρο
νοΰμεν, πάντοτε χρήσιμοι ίνα δεικνύωσιν, άν μή τό 
σύνολον τών γενομένων κατά τό έτος έργασιών, άλλά 
βεβαίως τό σημεϊον τής προόδου (κατά προσέγγισιν) 
είς ο ό μαθητής μετά τήν δεκάμηνον εργασίαν άφί
κετο, έτι δέ συντελοΰσιν άναμ-φιβόλως είς τήν θέρ- 
μανσιν τής φιλομαθείας καί φιλοτιμίας τών διδασκό
μενων καί τοΰ ζήλου τών διδασκόντων.

Έν τώ προσέχει τεύχει έξακολουθήσομεν τά περί 
τής Εμπορικής Σχολής έξετάζοντες ταύτην ύπό τήν 
διοικητικήν καί οικονομικήν αύτής έποψιν.

Ή έν Χάλκη θεολογική Σχολή, τό λθ' έτος άπό 
τής συστάσεως κλείουσα, έτέλεσε τή παρελθούσγι πα
ρασκευή, 1 ίουλίου, τήν έναρξιν τών ένιαυσίων δημο
σίων έξετάσεων, προκαθημένης τής Α. θ. Π. τοΰ 
οίκουμ. πατριάρχου καί παρόντων τών σεβασμ. συ
νοδικών, πλήν τών άγ. Νικομήδειας καί Άγκύρας 
άπόντων ένεκα άσθενείας· τών έξετάσεων ποοηγήθη 
ή νενομ.ισμένη λογοδοσία τοΰ διευθυντοΰ άρχιμ. κ. 
Γερμανοΰ Γρήγορά, έξηκολούθησαν δ’ αύται μέχρι σή
μερον. Ώς γνωστόν κριθείσης άναγκαίας τής προσθή
κης μιας έτι τάξεως, ή άναγόρευσις τών διδασκά
λων τής ορθόδοξου θεολογίας άνεβλήθη είς τό προ
σεχές έτος.—Τή δέ κυριακή έτελέσθη ή κατ’ έτος 
γινομένη πατριαρχική λειτουργία ύπέρ τών έν μακα- 
ρία τή λήξει γενομένων ιδρυτών, εύεργετών, διδα
σκάλων καί μαθητών τής σχολής, έν ή συνιερούργουν 
τή Α. Θ. Π. οί σεβασμ. συνοδικοί Εφέσου, ‘Ηρά
κλειας, Δέρκων, Βιζύης, Γρεβενών, Χαλεπίου καί 
Καρπάθου, οί άρχιμανδρ. Γ. Γρηγοράς καί Φ. Βαφεί- 
δης καί τέσσαρες ίεροδιάκονοι.—(ΈχχΛ. Ά.Ιήθεια).

XIOIiKZLZkA

Τό επόμενον ιστορικόν γεγονός άφορή είς τήν πρό 
ενός αιώνος έλευθερίαν τοΰ τύπου έν Πρωσσία.

Έξεδίδετο τότε έν τή χώρα έκείνο) έφημερίς ύπό 
τόν τίτλον Έφημερίς ζης Έρ.Ιάγγεν, διευθυνομένη 
ύπό τοΰ συμβούλου Γκρός. Ούτος έπέκρινε τήν πολι
τικήν Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου άποδεικνύων οτι τό 
άπολυταρχικόν σύστημα, δι’ ού έκυβέρνα, ήν άντίθε- 
τον πρός τάς άρχάς, άς είχε προκηρύξει. Ό μονάρχης, 
παρά τό φιλοσοφικόν αύτοΰ πνεΰμα, δυσηρεστήθη είς 
τό έπακρον έπί ταϊς έπανειλημμένας ταύταις έπιθέ- 
σεσι τής έφημερίδος. "Οθεν ημέραν τινά άπέστειλεν 
είς τήν πόλιν Έρλάγγεν άπόσπασμα τών ιδιαιτέρων 
εκείνων χωροφυλάκων, οΰς άπεκάλουν τότε δαίμονας 
καί οίτινες ήσαν ικανοί νά έκτελέσωσιν οίανδήποτε 
διδομένην αύτοϊς διαταγήν. Οί δαίμονες χωροφύλα
κες είσήλθον είς τήν έν λόγω πόλιν άπροσδοκήτως 
καί εύρον άιιέσως τό οίκημα τοΰ συμβούλου καί δη
μοσιογράφου. Ό λοχαγός τοΰ άποσπάσματος είσήλ- 
θεν είς τήν οικίαν καί εύρών τόν συντάκτην τής έφη
μερίδος είς τό γραφεϊόν του, είπεν αύτω τά έξής :

—Κύριε, έχω νά έκτελέσω έφ’ ύμών έντολήν δυσά- 
οεστον. ‘Η Α. Μ. ό βασιλεύς καί κύριός μου, διά λό
γους, ους κάλλιστα ύμεϊς γινώσκετε, έθεώρησε άναγ- 
καϊον νά έφαρμοσθώσι δώδεκα ισχυροί ραβδισμοί εις 
τό μέρος τοΰ σώματος ύμών, οπού συνήθως οί ραβ- 
δισμοί εφαρμόζονται. "Οθεν πχρακαλείσθε νά δεχθήτε 
τούτους άταράχως καί νά ύπογράψητε άκολούθως 
ταύτην τήν άπόδειξιν παραλαβής, ήν οφείλω νά εγ
χειρίσω τώ βασιλεϊ.

Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι πάσαι αί παραστά
σεις τοΰ άτυχοΰς συμβούλου απεβησαν ανωφελείς 
καί ότι ή διαταγή τοΰ βασιλέως κατά γράμμα έξε- 

τελε'σθη. *

Γνωστόν ότι έν ’Αγγλία μεγίστη έπικρατεϊ κοινω- 
νιΧ7) αύστ’/ϊροττ), εν ταΐζ <7^εσεσί> τών νέων |ζετά τών 
νεανίων, συνάμα όε οί vdjxoi προστατευουσιν αυσττϊ- 
ρότατα τάς νεάνιδας ύποχρεοΰντες ρητώς τούς νέους 
τούς δίδοντας ύποσχέσεις γάμου ή νά έκτελώσι ταύ
τας ή ν’ αποζημιώσι χρηματικως τας κόρας, ας 
ύπέσχοντο νά συζευχθώσι, διδοντες αποζημίωσιν α- 
νάλογον προς τήν ηθικην βλάβην, ήν προυξενησαν 
αύταϊς. "Ενεκα τούτου συχναι συμβαινουσι δικαι, και 
τινες περίεργοι, έξ ών σημειοΰμεν τήν έπομένην, δι- 
κασθεϊσαν έν Αονδίνω. Κύριος τις, αρκούντως προβε- 
βηκώς τήν ηλικίαν, ένήχθη ενώπιον τοΰ δικαστη
ρίου ύπό νεάνιδος επί παραβάσει ύποσχέσεως γάμου 
δοθείσης αύτή έπανειλημμένως καί μή πραγματο- 
ποιηθείσης. Έν τή δίκη ταύτγ περίεργός, έστιν ή 
ονκηγοξιία. ήν ό δικηγόρος τοΰ εναγομένου εποιησατο 
ύπέρ αύτοΰ. Η άγορευσις τοΰ δικηγόρου, λίαν ιλαρα 
διά. τό δημόσιον, ούχί δέ καί διά τόν εναγόμενον, 
έχει ώς έξής :

’ «Κύριοι δικαστχί, ΐδετε, παρακαλώ, τόν πελάτην 
υ,ου. Είνε άξιος νά λάβγ, ως συζυγον την ωραιαν ταυ.
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την κόρην ; Ό πελάτης μου, κύριοι, εινε στραβοπό
δης, κακομούτσουνος, φαλακρός, ηλικιωμένος, μο
χθηρός τήν ψυχήν, κατά δέ τό πνεύμα ζώον τετρά
ποδο?. Σάς επιτρέπει ή συνείδησις νά δώσητε τοιοΰ- 
τον σύζυγον είς τήν χαριεστάτην ταύτην νεάνιδα ; 
Όλος ό κόσμος θά γελάση έάν γίνη τοιούτος γάμος. 
■Φαντασθήτε δέ πρός στιγμήν τόν πελάτην μου μ.έ 
ενδυμασίαν γαμβρού, ήτοι έπενδύτην μέλανα, άναξυ- 
ριδα μολυβδόχρουν, λαιμοδέτην λευκόν, δίοπτρα, καί 
μαστίγιον άνά χειρας ! Πόσον γελοιωδέστερος θά φα- 
νή ! Όμολογουμένως λοιπόν τό τε'ρας τούτο τής α
σχήμιας είνε ήκιστα ποθητός σύζυγος, είνε δέ αδύνα
τον νά ζητή σπουδαίως αυτόν ώς τοιούτον νεάνις 
αξία νά συζευχθή τόν ώραιότατον τών έν ’Αγγλία 
άνδρών.»

Ή εύγλωττος αύτη ΰυνηγορία τού δικηγόρου έ
πεισε τούς δικαστάς νά μή έπιμείνωσιν είς τήν ίδε'αν 
τοΰ γάμου, άλλ’ ό ύπερήλιξ εραστής κατεδικάσθη νά 
πλήρωσή τή περικαλλεί νεάνιδι ύπε'ρογκον χρηματι
κήν άποζημίωσιν.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Ρήτωρ τις συλλαλητηρίων έν ’Αγγλία όμιλών καί 
διακοπτόμενος ύπ’ άλλων, έκραύγασε: «Μή μέ δια
κόπτετε, κύριοι- έχω τό δικαίωμα τού όμιλεΐν Είμαι 
έν’Αγγλίι?, πατώ έπί τού έδάφους τής έλευθερίας. Μ
α Διόλου (άπαντα είςτών ακροατών, υποδηματοποιός 
τό επάγγελμα) πατεϊς έπί τών πελμάτων τών ύπο- 
δημάτων, άτινά μοι χρεωστεΐς άπό έξ ήδη μηνών.» 

*

Ό Λογιοτατόπουλος έκαυχατο συνήθως διά τάς 
γνώσεις αύτού, άκόμη καί διά τάς μουσικάς, χωρίς 
νά γινώσκγ ούδέ μίαν νέταν. "Έν τινι συναναστροφή, 
έγίνετο λόγος περί μουσικής, καί ιδία περί τοϋ μου
σικού, δστις συνέθηκε τόν Γου.ΙΜέ^ιον Τέ.Ι. Είς τών 
διαλεγομε'νων είπε τφ Λογιοτατοπαύλφ : «Έγώ προ
τιμώ τόν Κουρέα του. . . Γινώσκετε βεβαίως τόν 
Κουρέα τού Ροσσίνη;»—«Ά, όχι, κύριε, (άπαντα ό 
Λογιοτατόπουλος) δέν τόν γνωρίζω, διότι έγώ ξυρί
ζομαι μόνος μ,ου.» ★ *

Ό αύτός έζήτησε παρά φίλου του δάνειον ώς εξής:
— Κάμε μοι τήν χάριν, φίλε μου, νά μοί δανεί- 

σγις χίλια γρόσια. Είσαι τόσφ τυχηρός, ώστε ένδεχό- 
μενον νά σοι τά άποδώσω.

■* * ★

Σπουδαίας θέσεως χηρευούσης, ένδεκα μνηστήρες 
αύτής άνε'μενον έν τφ άντιθαλάμω ύπουργού έξαι- 
τούμενοι άκρόασιν. Ό ύπουργός συνδιελέγετο έν τή' 
αιθούση τής ύποδοχής μετά τίνος βουλευτού, δτε 
προσελθών ό θαλαμηπόλος ένεχείρισεν αύτώ κατάλο
γον τών άνθρώπων, οΐτινες άνέμενον.

— Είσθε εύτυχής, κύριε ύπουργέ, (λέγει ό βουλευ
τής) διότι θά καταστήσητε ένα άνθρωπον εύτυχή.

— Ούδαμώς (άπαντά ό ύπουργός)· θά καταστή
σω δέκα εχθρούς μου καί ένα άχάριστον .

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

Άρ. 321. αίνιγμα.—ΜεΛέτη.
Άρ. 322. ετερον.— ΚρατηοίΛοΚο.
Άρ. 323. ετερον.—Σχύρος.
Άρ. 32ί. ετερον.—Άθως.
Άρ. 325. MOTS CARRES :

Β Ο I S 
Ο Ν D Ε 
IDEM 
SEME

Άρ. 2>26. γρίφος;.—Έν μ.έσω δύο κακών 
το χείρον εΐνε κρεεττον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·

ΑΡ. 38 J. —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Και πριν τοΰ Μεσαιώνος 

έπί καιρών αρχαίων 
έν χρήσει ευρισκόμην 

'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων.
Σήμερον δέ μέ έχει, 

καί μή τις άμφιβάλλη, 
πασα σχεδόν οικία 

μικρά τε καί μεγάλη.
Κεφάλι μέν δέν έχω, 

καί όμως έχω στόμα· 
σκληροί πολλοί μέ θάπτουν 

μέχρι λαιμοΰ ’στό χώμα.
Ίδήτε πόσην έχω 

σημαντικήν κοιλίαν, 
πάντοτε μέ ποτίζουν, 

κ’ έγώ μέ ευκολίαν, 
Ο,τι μέ δίδουν δίδω.

Φίλε, καλώς στοχάσου· 
έάν μέ οσα εϊπον, 

δέν μ’ είίρης, τότε χάσου .
Γ. Μ. Βαννιέρης.

ΑΡ. 388.—ΕΤΕΡΟΝ.
Άν τό πρώτον μου άφήσης, θχ σέ θλίψη ή ανία.
Καί τό δεύτερον δ’ άν όίψης, θά οσφραίνεσαι τά ί'α. 

Μ. Τ.

ΑΡ. 38».—ΕΤΕΡΟΝ.
Άπό νήσου τών Κυκλάδων άν τό ποώτον γράμμα κρύψης, 
Θά μέ κάμης έν τών ζώων, κ’ εις τό στόμα θά μέ ρίψης.

Μ. Τ.

ΑΡ. 33O.-CH1B.IDE.
C’ est en vain que le coupable
A mon premier fait mon dernier.
On applaudil a mon entier
Quand mon premier est equitable.


