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Ής είκόζ μία τών κυριωτέρων πηγών τής όνορ.χ- 
τοποιΐας είναι αί φωναί τών ζώων, αί φωναί τοϋ άν
θρώπου αί έν χρήσει όιά τά ζώα Ούτως έχομεν 
(ρΐ.1ερεχ=ιιι.χρ.ν<ί> μέ=βελάζειν διά τά πρόβατα) καί 
jJU (Ζμε7έσ=βελαστής.)—(ρα6.1αράχ=χί- 
μνω pat διά τήν γάταν καί τήν κουκουβάϊαν) — 

(/μιρ.έαμάχ=κάμνω ριρ, μουρμουρίζω δια τήν 
ψιλήν φωνήν τής γάτας· λέγεται έπομένως καί έπί 
άνθρώπου ριρρίρ καί jlrl J, ριριΛ ριρι-d
ετρεχ=ν.χρνω ριρριρ, ριρη.Ι ριρη.Ι δθεν ρι- 
ρ?/.7ζ·^=μουρμούρισμα καί Jx’IaJριρη.ίάαράχ=υ.ννρ- 
μουρίζειν παραπονεϊσθαι zu/ρά.έ—ζώον μουρμου-
ριστικόν έν γένει, και είδ. γάτα καί θηλεία δορκάς, 
biche· έν Pavet δμως φέρεται pt-paJ.) — 
(7/θ7?6ηηα£=όγκάσθαι, έπί όνων· όθεν καίμεταβατι- 
κώς Js'jS'I anertmak=7toiilv όγκάσθαι=στενοχω- 
ρεΐν.) JajJjI ^ου7ουμάα=όλολύζειν έπί κυνών— 
UfUmek $1 τό ώρύεσθαι μένοντα έν τόπω, 
καί _γα^7αμάα=ύλακτεΐν, γαυγίζειν, ,5>\ρί·
χιρΛαράχ=χχρνο» χιρ ώς ό κύων μέ κλειστόν στο'μα, 

χ·αρ.Ζαμάα=κάμνω χάρ έπί κυνών έπιτιθεμέ- 
νι·ν μετά κραυγής καί υλακής, δθεν καί jU. χα- 
piJri) έν γένει, κραυγή βοή διαρκής, χιριΜι-
άζϊ), ό κάμνων χ·ιγα7ρε7τί?=φιλόνεικος. Τουρκιστί 

j^· χιρ/x^r, καί διάφορα έκ τούτων πκράγωγα 
ρήματα.—Τούτων δέ τών χϊ,ρ, χάρ ό βαθύτερος ή
χος ήτοι τό χορ, χορού Λ χρησιμεύει πρός σχηματι
σμόν τών λέξεων χορονΜΐ)=ρογχα.<!ρος

χ·ορου-Ζδαμάπ=ρογχαλίζε·.ν.) Έκ τής φω
νής ·>Ι=ιτ σχηματίζεται τό ικΛερεχ κάμνω
ικ=οίμώζειν, όθεν καί τό άχρηστον ell <>ώ ενιΐ, 
ή λύπη—έπί ζώων, έπειτα έπί άνθρώπου καί τέλος 
έπί άψύχων.—Έκ δέ τής βαρείας φωνής ghium 

ghiumur σχηματίζονται αί λέξεις
.dZyjT» ghiumur+mek % denmek ή dy, 
εύχρηστοι έπί μουγγρίσματος μεγάλου ζώου οίον λέον
τας, έλέφαντος, ή καμήλου, οίον jX-jl

Ίδε Τεύχος Μά'.

Άι’->^/'=arslan ghibi ghium ghium ghiumur- 
denmek βρύχεσθαι γκιούμ γκιοΰμ ώς λέοντα. 
ιγ·7αμάα=κάμνω ιχ είς τήν κάμηλον έπ. τήν κάμνω 
νά γονατίσν)—χορτ^αραχ—χχρνω διά τής 
φωνής χορτ είς άτίθασσον ζώον JaXi» χαϊ.1αραχ— 
κάμνω χάι είς ίππους άμάξης ή βόας, τούς παροξύ
νω δθεν χαϊάα.Λαράχ έπίκειμαι, παροτρύνω, χαϊΜ- 
ραραχ μή ποιεΐν χάι έπ. μή έπίκεισθαι, όλιγωρεΐν 
άμελεΐν. Έν γένει όμως παραστατικός τής άπωθή- 
σεως (ή καί τής παροξύ»σεως) τών ζώων θεωρείται 
ό ήχος kysch, όθεν elil jj kysch-kysch
etmek κάμνω κις κις=άποδιώκω, έκφοβίζω) 
καί [kyschkyrmak καί kytschkyrmak=tx.-
φοβισθέντα φεύγειν καί kyshgqkyrlmak=l£xyptd>viiv 
εξερεθίζειν.) Ό φθόγγος tCUSS, tOSS θεωρείται 
ώς άπωθητικός, άποκρουστικός ζώου δθεν 
teusskurmek καί tusskurtmek έκφοβίζω, άποδιώ,- 
κω άποκρούω εχθρόν καί tusskiuri ίτιώ^- 
σις.—’Ισοδύναμος τώ φθόγγω tCUSS θεωρείται ό 
φθόγγος diz dizldtmak κάμνω diz, έκφοβί
ζω, τρέπω έχθρόν είς φυγήν. Διά τήν χήνα ίδιάζων 
φθόγγος ό tyss, όθεν tysslttmak κράζειν ώς τήν 
χήνα καί tysskdtmdk μένειν τίς, μένειν έξηπορημέ- 
νον ώς χήνα, άποχηνοΰσθαι. Πρός άποδίωξιν τής γά
τας εύχρηστος ό ήχος ΛεΟΤ όστις δμως δέν χρησι
μεύει είς παραγωγήν ούδεμιάς λέξεως.—Άπ’ έναν- 
τίας ό μιμητικός ήχος τοϋ κελαδήματος τών πτη- 
πτηνών tjioU, tjiv, κατ’ άναδιπλασιασμόν 
tchiou—tchiou καί κατά τήν συνήθη έπέκτα- 
σιν tchivir, δίδει τάς λέξεις djivirdemek djy 
kyldamak tchivildy, λέγεται δέ καί Jjljl 
Jij ή ώρα καθ’ ήν τό παζάρι, ή άγορά κάμνεί 
τσίου τσίου, ήτοι πληθούσης αγοράς. Τό κρώξιμον 
τών άρπακτικών όρνέων εχει ώς φωνήν ιδίαν τά 
JU». JL>. djakak djakak καί έκ ταύτης τής φωνής 
έτυμολογεϊ τό ^ίΐχόζε τό όνομα τοϋ Ικτίνου jXi>- 
ή jXa- (Ichailak ή φα!/αΑ=έκείνο όποϋ κάμνει 
τοάϊ άζάϊρ.
Παραστατική τής πτήσεως τών πτηνών συλλαβή 
θεωρείται ή pyr, [yr, έν γένει ταραχής παροδικής 
σημαντική, έλαφροτέρα τής par, far' έντεϋθεν εκ
φράσεις οίαι jjul j Λ yy (kouch pyr pyr eder= 
τό πουλί κάμνει .περ περ μή δυνάμενον νά πετάξη) 
j/iy, ('perylamak^'Kixii τό μικρόν πουλί) jMy 
Cpyrlak=-KO\j\i ολίγον ιπτάμενον, ό κράχτης)

»Ο.
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(pyrlanghydj==<&vjpi ηχηρός), έν ώ άφ’ ετέρου ή 
συλλαβή fyr έδοσε γέννησιν είς λέξεις σημαντικάς 
βιαίας ή περιστροφικής κινήσεως ώς τάς j j 
if yr fyr dolachmak καί fyryl fyryl dolan- 
mak deunmek, γυρίζω τριγυρίζω φιρίλ φιρίλ) j/ilji 
Cfyrlamak—ir^x'/') ifyryldamak πψ·
φέρεσθαι) J "Jji (f yrldk σύντριμμα πετακτόν, un 
ilcldtj (pyrlak=oSwp<ii') (fyryldak=
girouelte) jfLL J (fyrylddlmdk παρενοχλεϊν, φέ
ρει* είς αδημονίαν απορίαν).— Έπί δέ εντόμων ηχη
ρών συνήθεις αί φωναί vyz, djyr, vyr It, ών πλεί- 
στα όσα παράγωγα οίον (^H^yldy
vyzyrdy=^So;') j>Ujj z jj Λ jj (vyzyr vyzyr 
vyzyldamak μετά ταχύτητος καί βόμβου περιδι- 
νεΐσθαι) κτλ.

Ό ψόφος τών ρεόντων ύδάτων καί εν γένει τών 
ύγρών χορηγεί πολλάς παρηχητικάς απομιμήσεις. 
Ούτοι λέγεται δτι τά ΰδα~α ρέουσι —.7L καί
Jji Jjb yalap yalap καί parylparyl έπί’τών ά- 
ψόφως καί άταράχως ρεόντων) ^i, jLi, jLt, ,φζ 
j^· Jjtt JjLt (schir-schir καί djir-
djir, schar-schdr, schor-schor, schiril-schiril, 
schdril schdrilj έπί τών μετά διαφόρων βαθμών 
ψόφου όθεν αί λέξεις jZ

schyrlamak, schyrylda- 
mak, scharlamak, schorlamdk, schyryldy, scha- 
rqldq) Τούτοις όμοια καί τά jU jU. καί ,}± 

(yhdr-yhdr yhor-yhor, yhoryl 
yhoryl) όθεν αί λέξεις yhorouldamdk έπί
ψόφου ΰδατος ρέοντος έντός σωλήνων, yhorouldi 
καί yhoradak περί ψόφου τοιούτου αίφνιδίως προ- 
ελθόντος) τά Jil Jil, j.jj J.jJ, jib- (yghyl 
-yghyl, zyryl-zyryl, tchdghyl-tchaghyl, τό τε- 
λευταϊον τοΰτο έκφραστικόν τοΰ άναθρώσκοντος ύδα- 
τος δθεν αί λέξεις tchdghyldy=^0p£'jt τοιοΰτος, 
tchaghlar boundr—xc'fc τοιαύτη, tchaghlayan 
=καταρρκκτης, tchdghlaik=tzrrpr, θερμή) έν ω τό 
άναβρύον ύδωρ έχει ώς παραστατικόν ήχον τό jj 
jj ( fysch-fysch, καί fyschyr-fyschyr, όθεν τά 
fyschykrmdk = άναβρύειν, fyschykrtmak = σφιγ
γών καί πιέζων τι κάμνω νά άναβρύση ύδωρ, fysch 
—Ιίνη^='Αλά.δβς άναθρώσκων), τό ζέον έχει τά jii 
_μί, jyi, (fykyr-fykyr, foukour-foukour, 
kdinamak—^pi^i φικίρ φικίρ φουκούρ φουκούρ, καί 
ρήμα δέ fqkyrddmdk—ζίοντα. φουσκώνειν)

(tchokour tchokour, καί ρήμα tchokramak 
δπερ πολλαχώς έκφέρεται), τό όέ άντηχοϋν έντός 
βαρελιού τό ( djoumboul, djoum-
bour όθεν καί ρήμα djoumbourdamak).

Πολυαριθμότεροι καί παραγωγικότεροι οί έκ τών 
στερεών ψόφοι οίον ή.πάτ=ψόφος έν γένει πράγ·. 
ματος ίσιου, λείου, όθεν πατ7αμαα=κάμνω 
πάτ, έκρήγνυμαι ξεσπάνω καί τά έκ τούτου παρά- 
pitir-pilir, έλαφρός τις ψόφος ώς ό τών όδόντων 
τοΰ μυός, τούτου ό σφοδρότερος pdlyr-pdlyr, εύ
χρηστος πρός ένδειξιν ταχύτητος, ώς καί τά ανά
μικτα pdt-klOUt—^itOi διά κτυπήματος τής χει- 
ρός, μπάτσου, palyr-ghiulW=ivi\> αναβολής καί

μετά κροτοθορύβου, καί τά έκ τούτων ονόματα θο
ρύβου pytyrdy μικρός θόρυβος όστις λέγεται 
καί typyrdy, ού ό μείζων jjyG patyrdy καί ό σφο
δρότερος ghiuruldyj (tschdt, έπί κρότου ξύ
λων ιδίως, ού τό λεπτόν tsch.it, δθεν ή φράσις tschit 
γθΙ<=δέν κάμνει τσίτ, παράγωγα ηχητικά δέ τά 
tschytyr-tsch^r, tschat\r-tschdt\r, έξ ών πάλιν 
αί λέξεις tschdtldmdk τό μεταβατικόν τού
του, ί$εΑαί/α·1{=τριγμός καί σύντριμμα Jx'U- tschdt- 
Μ1(^=κάμνω τσάτ, ή μάλλον γίνεται τσάτ. έπ. δύο 
πράγματα συγκρούονται συνενοΰνται, έξ ού tschd- 
tyschma\i=-KHfii<siyoya.i παρενείρομαι tschdty= τό 
τσατί, ή οροφή, κυρίως σύμπλεγμα, ί(Ά«ίθ7=φοΰρκα 
πειροΰνι ή δτι έσχισμένον, tschdt, είς δύο ή δτι ήνω- 
μένα· πάλιν τά δύο είς έν. (tchitlamd'.C=v.i-
μνω τσίτ δηλ: λέγω τι έλαφρώς ώς ποΰ ν’ άκουσθή, 
διά νά ίδώ τί θά μ’άπαντήσουν, άγγλ. Ιο give d hint, 
βολιδοσκοπώ, tschdt κτλ.) Περιοριζόμεθα είς τά δύο 
ταΰτα παραδείγματα διότι ή έκθεσις τών μιμητικών 
ήχων τών έκ τών στερεών παραγομένων θά ήν τόσο 
εκτεταμένη έάν ήθέλομεν έστω καί τά κυριώτερα μό
νον νά σημειώσωμεν ώστε σχετικώς ούδέν σπουδαΐον 
κέρδος θά άπετέλ'ΐ ή προσθήκη δύο ή τριών ετέρων 
παραδειγμάτων. Τά άνωτέρω άρκοΰσιν δπως όώσω- 
σιν ιδέαν τής έν τή ’Οθωμανική γλώσση έκτάσεως 
τοΰ μιμητικού καί παρηχητικοΰ στοιχείου καί δπως 
άποδειχθή δτι πλείστων όσων λέξεων ή έτυμολογία 
περιττόν είναι νά ζητήται άλλαχοΰ ή έν τοίς φυσι- 
κοΐς ήχοις.

Έν έπιμέτρω δέ σημειοΰμεν άπομιμητικούς τινας 
ήχους καί ονοματοποιίας άναφερομένας είς διάφορους 
στάσεις, κινήσεις ή παθήσεις τοΰ ανθρώπου καί τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος. J-iy mischil
Tdischil OUyOUmdk=M'.y.xGb^ μισίλ μισίλ, ούχί 
ρέγχοντα άλλ’ οίονεΐ μουσουνίζοντα, ού τό βαθύ έπί 
ζώων nouschoul — mouschoul
dpoul dpoul ynrumc'^'Kizm^il'i απούλ απούλ, 
σεινάμενος κουνάμενος ώς ή πχχζϊχ πάππια, έν ώ 
έπί τών άψοφητί περιπατούντων εύχρηστου τό ydp- 
ydp yUTUmek—nip.Tza-zdi άγάλλια άράλλια, δθεν 
^α/?ί«βΑέ=βαθμηδόν, άνεπαισθήτως, yaptschddjyk 
SCU.llcmek—'fA'p'·^ τι σιγαλά: Έπί δέ βαδίσματος 
νηπίων έρεϊς typysch— typysch, ού βαρύτερου τό 
tdpysch-tapyscn, όθευ ρήμα τό typyrdamak = ^i- 
ριπατεϊυ ποιοϋυτα θορυβίσκον ώς οί πουτικοί, λαγοί 
καί τά έλαφρά ζώα.—Ό μικρός θόρυβος τοΰ άυαση- 
κωμέυου kym- ky m θορυβεδέστερου δέ τό kypyr — 
kypyr, όθευ κα’· τά ρήματα Αί/?η/σ/ΐηΐα^=κάμυω 
kym έτοιμαζόμευος νά σηκωθώ, kymylddnmdk= 
σα>εύω, κουνώ άπό τήν θέσιν μου κτλ.) (dn- 
nsyrmdk= κάμνω αζΐΗ8?/Γ=πτερνίζομαι.) jOLLl 
(ίk/ίlWlttk=κzμvω ικ βικ, άναπνέω όυσκολως στενο- 
χωροΰμαι, παραπονοΰμαι, ού τό μεταβατικόν ykldt- 
mak='/.ip·^ άλλον νά κάμη ικ βικ, πιέζω, ykyn- 
mdk=T:7.T/zi'/ δύσπνοιαν, ykyl -ykyl=^Yfi ζώου 
στενοχωρουμένου 7’λγη.(/^=κλαυθμηρισμός ώόινού- 
σης.) j/XijI (θ?ζ/((Ι?η«&=κάμνω ουφ άπό κούρασιν 

ί ού τό έλαφρότερον uf παράγει τά ρήματα uflemck=- 

φυσώ, ξεσκονίζω φυσών, φουσκόνω σφαγμένου πρόβα
του, ufurmek=*ip™ ufur—ufur, φυσώ, σχεδόν 
συνιόνυμον τοΰ προλαβόντος.) Ι^ιαδυγλωσσίας καί 
ατελούς προφοράς σημαντικά τά pepi, pepighy, 
pepelemek keki kekelemek, kemkioum etmek, 
teteghy, tykyl— louyoul (έπί άτελοΰς αραβικής 
προφοράς.) tschdnghyl tchounghoul, ddnphyl 
doungoul, (έπί άτελοΰς προφοράς Άνατολιτών δθεν 
καί ddngdldk περιφρονητική έκφρασις διά τούς έξ 
’Ανατολής) tchdlrd-pdtrd, tcfietre/'il (έπί άτελοΰς 
προφοράς τών Ρουμελιωτών δθεν καί tchtldk περι
φρονητική έκφρασις διά τούς έκ Ρωμυλίας) καί τά 
τούτοις όμοια καί παρεμφερή μυρία δσα.

Μετά τάς ονοματοποιίας, έπέρχεται ή άπάλειψις 
τών συμφώνως τοίς γρκμματικοϊς κανόσι παραγώ- 
γων λέξεων αίτινες πάντοτε αναλύονται είς δύο μέρη 
τό μένάποτελοΰν τήν ρίζαν, τό δέ συγκείμενον έξένός 
ή περισσοτέρων μορίων μεταβαλλοντων τήν άρχικήν 
ριζικήν έννοιαν. Άλλά πριν προχωρήσωμεν είς τήν 
άνάλυσιν ταύτην είναι έπάναγκες νά διαλάβωμεν περί 
τοΰ κανόνος τοΰδιέποντος τά φωνήεντα έν ταϊς Όθω- 
μανικαίς λέξεσιν, κανόνος λίαν χαρακτηριστικού, λίαν 
γενικού, δστις διαφόρως τροποποιημένος άνευρίσκε- 
ται είς δλα σχεδόν τά Τουρκικά ιδιώματα.

Ώς πρός τήν ’Οθωμανικήν ό αρμονικός ή εύφωνι- 
κός κανών ούτος έκφέρεται συνήθως ώς εξής. Τά 
φωνήεντά είσιν οκτώ d, Ο y (βαθύ ώς έν τή λέξει 

^τεσσαράκοντα) ου, ε, CU, i, U (τών 
CU χλϊ U προφερομένων ώς έν τή Γαλλική·) διαιρού
μενα είς δύο τάξεις τήν τών πλατέων, d, Ο, y, ου, 
καί τήν τών λεπτών ε, CU, ι, U. Ό δέ κανών συνί- 
σταται έν τούτω: δτι έν μιά καί τή αύτή λέξει, όσας- 
δήποτε συλλαβάς καί άν έχη αύτη, δέον νά εύρίσκων- 
ται φωνήεντα άνήκοντα δλα είς μίαν τών δύο τού
των τάξεων, άναλόγως τοΰ φωνήεντος τής πρώτης 
συλλαβής (ήτις είναι πάντοτε σχεδόν ριζική,) οΰτως 
ώστε, έάν μέν τοΰτο είναι πλατύ καί όλα τά επόμε
να φωνήεντα θά είναι πλατέα όποιαδήποτε καί άν ή 
ή άνάπτυξις ήν λαμβάνει ή ρίζα διά τής προσκολ- 
λήσεως μορίων μορφωτικών τών διαφόρων γραμμα
τικών τύπων, έάν δέ πάλιν άνήκη είς τήν τάξιν τών 
λεπτών, καί δλα τά επόμενα θά είναι λεπτά. Ό 
λεπτός φθόγγος κεκΑε φέρ’ είπεϊν έχει τήν έννοιαν 
τοΰ Λεριρένειν, ό πλατύς φθόγγος λογ.Ι τήν τοΰ εΰ- 
ρίακειν έκ τούτων λοιπόν σχηματίζονται οί γραμμα
τικοί τύποι'
χεκ.Ιε—τ—ΰιρ — ι.Ι—ερε—ιεόζε—γιν— τέν, (λεπτός) 
χου^—ουν—βουρ—ου.Ι—αρα--ιαόζα-γψ' δάζ·?(πλατύς) 
=έπειδή άδύνατον θά είναι νά κατορθωθή νά (τούς) 
κάμωσι νά περιμένωσιν ή νά εύρεθώσιν έκει.

Κατά τόν κανόνα τούτον, έν μια καί τή αύτή λέ- 
ξει, δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά συνυπάρξωσιν έν α
κολουθία α καί ε ή ι καί ου, καί π. χ. αύτό καί μό
νον δτι έν τή λέξει χιτά.τ=βιβλίον εύρηται ι καί α, 
δτι έν τή λέξει μ>«ρμάχ=διαταγή άπαντα ε καί α θά 
ήρκει νά άποδείξη δτι αί λέξεις αύται δέν είναι Ό- 
θωμανικαί, δεδόσθω δτι δέν ήτο άλΰ.οθέν ποθεν γνω
στόν δτι ή μέν πρώτη είναι αραβική ή δέ δευτέρα

Περσική. Έπειδή δμως πλεϊσται τούτων τών μή 
ύποκειμένων είς τόν Τουρκικόν αρμονικόν περί φωνη
έντων κανόνα, Άραβικαί καί Περσικαί λέξεις, είσίν 
εύχρηστοι ε’ν τή ’Οθωμανική καί προσλαμβάνουσιν έν 
τέλει μόρια Τουρκικά έκ μιας ή περισσοτέρων συλλα
βών, πρός έφαρμογήν τοΰ κανόνος έπί τούτων τών 
Τουρκικών μορίων, έγένετο παραδεκτή ή άρχή, δτι 
προκειμένου περί ξένων λέξεων αί φωναί, τά φωνήεν
τα, τών προσθέτων τούτων μ,ονοσυλλάβων ή δισυλ- 
λάβων μορίων κανονίζονται άναλόγως τής τάξεως 
είς ήν άνήκει τό τε.2ευταϊον φωνήεν τής ξένης λέξεως. 
π. χ. ή λέξις όδίζμ=άνθρωπος, οΰτω προφερομένη 
έχει χαρακτήοα δλως Τουρκικόν καί επομένως προστι- 
θεμένης τής συλλαβής τής ένδεικτικής τοΰ πληθυν
τικού Ιερ ή .lap (σημειώσου δ’ δτι δλα ταΰτα τά 
μονοσύλλαβα έχουσι διττόν φωνήεν τό μέν πλατύ τό 
δέ λεπτόν) άναγνωστέον α<Ταμ7άμ=οί άνθρωποι, καί 
έάν έπενέ^κωμεν τήν συλλαβήν dlr ή ί!αΓ=άπό, πά
λιν συμφώνως τώ κανόνι ρητέον adapdapdar=ir:b 
τούς άνθρώπους. Άλλ’ ή αύτή λέξις είνε εύχρηστος 
καί έν τή Περσική, οί δέ Πέρσαι προφέρουσιν αόερ καί 
ούχί άόάρ., ούτω δέ προφέρουσιν ένίοτε καί οί ’Οθω
μανοί έπί τό Περσικώτερον, καί έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ρητέον λοιπόν είς τά πληθυντικά αόερι.Ιέρ, αόερ- 
Μρτέν, διότι θεωρουμένης τότε τής λέξεως ώς ξένης 
καί τής τελευταίας συλλαβής όερ λεπτόν
φωνήεν τό ε, τοΰτο κάμ.νει ώστε καί αί έπόμεναι 
συλλαβαί νά ώσι λεπταί.

Τοιοΰτος ό κανών ό διέπων τά φωνήεντκ τών ’Ο
θωμανικών λέξεων, αξιοσημείωτος διά τε τήν γενι
κότητα καί τήν απλότητα αύτοΰ. ’Ολίγοι δμως είσιν 
οί κανόνες, οίτινες κατ’ άκριβολογίαν έξεταζόμενοι 
δέν προσκρούουσιν είς τήν ύφαλον τών έςα.ρέσεων καί 
τών έπιφυλάξεων καί τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί είς 
τόν προκείμενον μεθ’ δλην τήν γενικότητά του.

Καί δή έν πρώτοις τό τε ^/«γάζε έν λ. L1II καί τό 
Λίικιας (ούτως έπωνυμεΐται ή γραμματική τοΰ ’Αβ- 
δουραχμάν έφένδη, καί ούτω θέλομεν τήν άποκαλεΐ 
καί ήμεϊς διά τό συντορ/ώτερον) άριθμοΰσιν ούχί 
οκτώ φωνήεντα άλλ’ έννέα, άτινα κατατάσσει τό 
Μικιας ώς εξής :
Πλατέα d Ο y OU έλλείπει
άντίστοιχα λεπτά e eu i U ·^^Γ)
κεορεί ρουπρετι^ε=^οιν.Ίο» ι

Ποιον είνε τώρα τό έννατον τούτο λεπτόν φωνήεν, 
τό σηαειούμενον διά τών δύο φωνηέντων ε^ιφ καί ιε 
=ε+ι, τό άνοικτόν ι, τοΰ οποίου τό άντίστοιχον 
πλατύ έλλείπει; Είς τήν έρώτησιν ταύτην επιτρέπε
ται ν’ άπαντήσωμεν μετά βεβαιότητος οδηγούμενοι 
πρώτον μέν έκ τών παραδειγμάτων άτινα έπιφέρει τά 
Μικιας, καί δεύτερον έκ τής θεωρίας ήν ποιείται 
πρός συνταύτισιν τούτου τοΰ άνοικτοϊι ι προς την εν 
τή Περσική γνωστήν φωνήν ύπό τό όνομα ιε αόια- 
γι ωοεον η Περΰϊκόν (ψ^-< ^Ι). Όθωμανιστί ο κύθ)Γ 

ιτ μέ καθαρόν ι, καί γράφεται -φ.Ι==ε+ι+τ, 
ένταΰθα τό άρχικόν ε.Άφ δεικνύει δτι ή λέξις άρχε- 
ται άπό φωνήεντος, τό δέ επόμενον γράμμα ιε ή ι 
δεικνύει δτι τό φωνήεν τοΰτο είναι τό ε. Τό κρέα?

tsch.it
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λέγεται ετ καί γράφεται ώ>1 ε+τ, ένταΰθα πάλιν 
κατά γραμματικήν άκριβολογίαν τό αρχικόν ε.Ισμ 
δεικνύει δτι ή λέξις άρχεται άπό φωνήεντος καί έ- 
πειδή ούδέν άλλο φωνήεντος ενδεικτικόν φωνήεν α
κολουθεί τό ε.Ιύρ, άναγνωστέον ετ.— Άλλ’ ύπάρχει 
καί έτέρα λέξις ήτις γραφόμενη άπαοάλλακτα ώς 
ή λέξις κύωκ σημαίνει τό προστακτικόν τοϋ ρήμα
τος πράττεικ ποιεΐκ, ήτοι πράξον ποίησαν, έδώ λέ- 
γουσιν οί ’Οθωμανοί τά αρχικά ε.Γιχρ καί ι« άποτε- 
λοΰσιν ιδιαιτέραν φωνήν τήν τοϋ άκοικτοΰ ι, ήτις 
άρα δέν είναι ούτε ε ούτε ι. άλλ’ έτερο'ντι. Έάν άνοί- 
ξωμεν τό λεξικόν τοϋ κ. Μαλλιάκα εύρίσκομεν δτι 
ό κύων λέγεται ιτ , καί δτι ιτμεκ σημαίνει ποιείν 
πράττειν, ώστε ούδεμία ένταΰθα άναφαίνεται διά- 
κρισις· ταύτην δμως σημειοϋσιν δ,τε Meninski 
καί ό Viguier άναγινώσκοντες τό ρήιζα elxl (πράτ
τειν, ποιείν) ittnek καί etmek, καί γράφοντες είς τό 
προστακτικόν πάντοτε ετ διά μακροΰ e—ai — Έπί
σης δέ καί τό Λεχόζε κατέταξεν εις ιδιαίτερον τμή
μα τάς άπο εΛαρ και άόιαγκώστου ιε άρχομένας 
λέξεις οίον elil, <ι!*Ι,διακρίνον αύτάς έπιμε-
λώς άπό τών έχόντων άρχικόν e, ή ε-ι-ι=ι. Καί έν 
μέσω δέ τών λέξεων τό Μικιας άνευρίσκει τόν φθόγ
γον τούτον, ώς έν τή λέξει πεϊκιρ καί Λβζίρ= 
τυρός, καί έν τή λέξει ('«βΑβη7=φαιδρο'ς, χαρού
μενος· έν τή τελευταία ταύτη λέξει μάλιστα ούδέν 
έτερον γράμμα σημειοΰται είμή τραχύ a—sch καί r 
ώστε, θά εδικαιούτο ή άνάγνωσις δι’ απλού ε, άλλ’ 
δμως ολοι οι λαλοϋντες τήν Τουρκικήν γνωρίζουσιν 
δτι το φωνήεν t εν τή λέξει ταύτη έχει άλλην τό- 
νωσιν παρά τήν έν τή λέξει σεκ (σύ) καί δτι πολλοί 
έν τή προφορά παρεισάγουσιν οίονεί βραχύ τι ι, ώσα- 
νεΐ σαί-ϊκ, έφ’ ω καί ό Meninski σημειοί schen 
Sehin, — Ούδεμία λοιπόν άμφιβολία ύπολείπεται 
δτι διά τοϋ έννάτου τούτου φωνήεντος οί λόγιοι ’Ο
θωμανοί εννοοϋσι φωνήεν τι μακοόν όμοιόφωνον τώ 
ε καί προερχύμενον έκ συναιρέσεως άπαράλλακτα ώς 
ή ήμετέρα δίφθογγος αι.

Τανωτέρω επικυροϋνται καί διά τής συνταυτίσεως 
ήν ανακηρύττει τό Μακιας μεταξύ τοϋ έννάιου τού
του φωνήεντος καί τοΰ Περσικού άόιαγκώστου ιε, 
επί τοΰ οποίου άτε τών πλείστων Ανατολικών γραμ
ματικών άσαφώς έξηγουμένων έπιτραπήτω ήμϊν 
να ειπωμεν δύο λέξεις. Είς τά πλείστα τών Πεοσι- 
κών λεξικών άναφέρεται δτι ή δείνα ή δείνα λέξις 
γράφεται μέ άόιάγκωστοκ ιε. Όλαι τώρα αί λέξεις 
περί ών ύπάρχει ή τοιαύτη σημείωσες, εΰρηνται 
γεγραμμέναι έν τή Παζενδική γραφή (δ έστιν έν τή 
διά του Ζενδικοϋ αλφαβήτου, δπου σηαειοϋνται δλα 
τά φωνήεντα, γραφή τής διαλέκτου Παρσή ήτις ά
μέσως προηγήθη τής Νεο-Περσικής κκί έστι τά μά
λιστα παρεμφερής τή διαλέκτω έν ή έγράφη ό Σα- 
χναμές) δι’ ιδιαιτέρου χαρακτήρας, ίσοδυναμοϋντος 
μακρώ e καί προερχόμενου πάντοτε έκ συναιρέσεως 
δύο φωνηέντων α καί ε, ε καί ι, κτλ. τής άρχαιο- 
τέρας Άρχαιοπερσικής, Ζενδικής, ή Σανσκριτικής 
πρωτοτύπου λέξεως. Οΰτω τό γάλα καί ό λέων γρά
φονται Περσιστί άπαραλλάκτως καί είς τά λεξι

κά σημειοΰται δι’ άμφότερα ή προφορά sdliv άλλ’ 
οί Πε'ρσαι γραμματικοί σημειοϋσιν δτι δταν ή λέξις 
σημαίνη λέων, γ^Λφεται δι’ άόιαγκώστου ι, καί τώ 
οντι εις το Παρσή τήν εύρίσκομεν γεγραμμένην schbr. 
Ό Chodzko δςτις τά μάλιστα έξηκρίβωσε τά κατά 
τήν Περσικήν προφοράν, βέβαιοι δτι σήμερον ούδεμίαν 
διακρισιν ποιούνται οί Πε'ρσαι μεταξύ τής προΦοοάς 
τών δύο λεξεων, άπ’ έναντίας δμως έτερος άσιανο- 
λόγος ο J rupp λέγει δτ. έν τή Χωρασσανία, ή μάλ
λον εις μέρη τινά αύτής ό λαός ποιείται τήν διζκρι- 
σιν τούτων. Όπωςδήποτε δμως είς δλα τά νεώτερα 
λεξικά σημειοΰται δτι τό ^.~Σ έν τή έννοια λέοντος 
άναγνωστέον κατ’ άκριβολογίαν schbr, καί ή συνταύ
τισες ήν το Μικιάι; κάμ.νει μεταξύ τοΰ έννάτου Τουρ
κικού φωνήεντος καί τοΰ άόιαγκώστου Περσικού ιε 
αποδεικνυει οτι το εννατον τοΰτο φωνήεν θεωρητέον 
ως διφθογγον=α« προερχομένην οίονεί έκ συναιρέσεως 
δύο φωνηέντων, καί κατατασσομένην μεταξύ τών 
λεπτών φωνηέντων.

Έπανε'λθωμεν είς τόν φωνητικόν κανόνα : Ότι ύ- 
πόκειται είς έξαιρέσεις τοΰτο άναμφίβολον : Τό Κα- 
δαίόι Όσαακιγ'ε άναφέρει ώς τοιαύτας τήν λέξιν UI 
ήε.?μά=μήλον) καί έτέρας τινάς, άςτινας παραλείπο- 
μεν δ.ότι τά jjx1 ή.Λμόζ=τό λεμόνι) (καχ6ε= 
ό καφφές κτλ. δέν είναι ’Οθωμανικά.— Έν τοΐς 
«Στοιχείοις τής Όθ. Γραμματικής»γίνεται ή τοιαύ
τη παρατήρησις διά τινα τάξιν ρημάτων άρχομένων 
άπό jl=i οίον jxUJ ικακμάκ. Τό όίικιάςάναφέρει Ι011 
τάς άντωνυμίας (/06Μ^=έμέ) (seny—σε') αΐτι- 
νες άτε τών μπεκ σεκ λεπτοφώνων, έδει νά προφέ- 
ρωνται μηεκί, σεκί. — Οί κάτοικοι τοΰ Άϊδινίου λέ
γει τό Μικιάς άποφεύγοντες τήν άνωμ,αλίαν ταύτην 
λέγουσιν είς τήν αιτιατικήν (μπεκέ, σεκέ, είς 
δέ τήν δοτικήν μπακά, σακά, ώς καί οί λοιποί).— 
2 °* τήν ρηματικήν κατάληξιν τοΰ ένεστώτος είς 
ι-ιορ, είτε λεπτόν είτε πλατύ είναι τό προηγούμενον 
φωνήεν οίον γκε.Ι-1—ιορ=ερχεται, δπου λέγει παρα
τηρούνται δύο άνωμαλίαι- πρώτον δτι έν ω ή πρώτη 
συλλαβή είναι λεπτή ε, έπέρχεται φωνήεν πλατύ, καί 
δεύτερον δτι τό έπερχόμενον τοΰτο πλατύ Φωνήεν 
είναι τό ο, έν ω κατά τινα χαρακτηριστικήν ιδιότη
τα τής ’Οθωμανικής ούδε'ποτε εΰρηται τό ο άλλαχοΰ 
ή έν τή πρώτη συλλαβή. Έπί τούτοις δέ προστίθησι 
το Μικιάς, καί ή διαλεκτική αΰτη παρατήοησις 
έχει ’ίσως τήν άξίαν της, δτι οί κάτοικοι τής Κα- 
σταμονήςδένλε'γουσι γκε.Ι-ι—ιορ, άλλά άφαιροΰντες 
τό ρ καί συμπτύσσοντες τά ι-\-ιο, προφέρουσι (τής 
τελευταίας συλλαβής άδιακρίτου μενούσης) ghelyou, 
ghelheu. 3°’ τήν λέξιν bitschky= πριόνιον, 
δπου καίτοι τής πρώτης συλλαβής ούσης λεπτής ώς 
μαρτυρεί καί τό ρήμα bitschmek, έπέρχεται τό πλα
τύ μόριον ky. Άλλά πόσα άλλα τοιαΰτα δέν δύνα- 
ταί τις νά έπιφέρη· έστω φέρ’ είπεϊν ή λέξις ^ΣΙ 
ώ(Λδθω=δεικτ. άντ. ούτος. Οί πλείους παραδέχονται 
δτι ένταΰθα ή άκΦλουθία ι ου άποτελεϊ έξαίρεσιν τοΰ 
κανόνας, έτεροι θεωροΰσιν δτι τό άρχικόν itch έγρά- 
φετο άλλοτε δπερ σημαίνει δτι ένταΰθα άναγνω- 
στέον ousch-bou κατ’ άκριβολογίαν. Άλλ’ έπέρχεται

1 Κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος τούτου ό γνωστός 
άνατολιστής Hammer έξε'δοτο έν τώ τότε τυπου- 
μένω Περιοδικώ Mines de Γ Orient (Α’1 καί B°’ 
Τόμος) τήν δι’ Άραβικών χαρακτήρων μεταγρα
φήν. ζιυστυχώς ή μεταγραφή αΰτη βρίθει σφαλ
μάτων καί παραδρομών. Πληροφορίας δέ έν γένει 
περί τοΰ περιέργου τούτου εγγράφου τοΰ ΙΕ' αιώ
νας εύρήσει ό βουλόμενος έν τε τή Τουρκογραικία 
τοΰ Κοουσίου καί έν τώ Γ τόμω τής παλαιάς εκ- 
δόσεως τής Έλλην. Βιβλ. τοΰ Φαβρικίου.

2 Έν τώ έγγράφω γίνεται χρήσις καί τών νΰν πάντη 
άχρήστων idubun άντί idub=f.i.- 
μνοντας, τοΰ μέλ.λοντος olySSCLydouk
άντί obldj(lk=~i'iz<j>^ έσται, τοΰ bighi καί 

ghibi=M$&i, άδιακρίτως. (Ώς γνωστόν δέ 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήρξατο ή επικράτησις 
τοΰ ghibi ό.ς τόπον τοΰ bighi, άνθ’ ών τό όίι- 
κιάο παρατηρεί δτι πολλαχοΰ τής Ανατολής λέ
γεται ghimi)' και διαφόρων άλλων άρχαϊκω- 
τέρων τύπων.

τό δεικτικόν έπίρρημα αΙΣΙ i$cht6=i$w, δπου ή πρώ
τη συλλαβή, ή αύτή βεβαίως πρός τήν άρχικήν τοΰ 
i$ch-b0U άναγινώσκεται καί δέον ν’ άναγνωσθή isch, 
τότε λοιπόν τί γίνεται ή έκ τοΰ ετυμολο
γία ; Πρός άποφυγήν έναντιοφανείας έφευρέθη διά 
τάς τοιαύτας καί παρόμοιας περιπτώσεις ή θεωρία 
τής άναδρομικής έπιρροής τών συλλαβών καθ ήν 
ούχί μόνον ή πρώτη συλλαβή επενεργεί επι τών φω
νηέντων τών επομένων, άλλ’ ένίοτε καί ή τελευταία 
έπί τών προηγουμένων, είς τρόπον ώςτε εν μεν 
τώ ^~ΣΙ ή τελευταία πλατεία συλλαβή μ bou ήτις 
άποτελεϊ αύθύπαρκτον άντωνυμίαν δεικτικήν επενεργεί 
έπί τοΰ προσθέτου ^.\=OUSch έν δέ τώ αϊΣΙ ή τε
λευταία λεπτή συλλαβή τοΰ μορίου »j=*j συνεπάγει 
καί λεπτήν προφοράν τοΰ προηγουμένου J~\=isch, 
φαινόμενον δπερ ύπεδείξαμεν καί έν τοϊς περί τών 
άσήσ-ων έπιτατικών μορίων ρηθείσιν. Έκτος όμως 
τούτων πολλαί έτεραι λέξεις δέον νά προστεθώσιν εις 
τάς έξηρημένας· π. χ. "Σίΐ ε-7α=άνοικτόν μαβή, γα- 
λάζιον χρώμα, »λ~’Ϊ αηδέ=άμέσως, ebjX- bilid- 
Zuk συνήθ. έί7βΖίλ=βραχιόλιον, pakUiiiek
=καθαρ.ίζειν, Schischinan-~v.-/Jj; (Πρβ. ρήμα

schischmekj καί πολλαί άλλαι
Πώς τώρα έξηγητέον τάς έξαιρέσεις ταύτας ; Έν 

άλλαις λέξεσιν ή φωνητική αΰτη αρμονία είναι άρχι
κόν τι καί θεμελιώδες στοιχεΐον τής Τουρκικής γλώσ
σης ή όχι ; Έπί τοΰ προκειμένου πολλαί έγένοντο 
συζητήσεις πρό πάντων παρά τοΐς διευκρινήσασι τάς 
τύχας καί τήν ιστορίαν τής Ματζιαρικής (Ούγγρικής) 
γλώσσης ήτις άνήκουσα είς τό αύτό περίπου σύμ
πλεγμα καί ύπείκουσα είς τούς αύτούς Λερίηου φω
νητικούς νόμους είς ούς καί ή Τουρκική έχει μνημεία 
τοΰ δωδεκάτου αίώνος γεγραμμένα διά λατινικών 
χαρακτήρων έπιτρέποντα άκριβή άντιπαράθεσιν τής 
καταστάσεως έν ή εύρίσκετο ή προφορά πρό εζ επτά 
αιώνων πρός έκείνην έν η εύρίσκεται σήμερον. ΊΙ αν
τιπαράθεσες αΰτη άπε'δειξεν δτι ο φωνητικός ούτος 
αρμονικός κανών δέν ήτο, πολλού γε καί δει, τοσοΰτο 
άνεπτυγμένος τότε δσον είναι σήμερον. Αι εξηγήσεις 
τοΰ τρόπου δι’ού έπετεύχθη ή επικράτησις τής φωνη
τικής αρμονίας είναι μακραί καί δέν δυνάμεθα νά τάς 
έκθέσωμεν ένταΰθα. Άρκούμεθα επομένως λεγοντες 
ότι ώς πρός τήν Ματζιαρικήν πλεΐσται δσαι πειστι- 
καί άποδείξεις ύπάρχουσι περί τοΰ δτι ό κανών ούτος 
δέν ήτο κατ’ άρχάς κακώκ άλλά μάλλον τάσιο τής 
γλώσσης, ήτις, ύποβοηθούσης 
χρονιάς χρήσεως συμπτύξεως 
συγκολλήσεω;
Ματζιαρική τήν έπικρατησιν 
κανόνος. 
καί περί 
ειδεΐς έξαιρέσεις 
τάς όποιας < 
μαρτύρια 
χικόν στοιχεΐον 
νει καί είς τήν Ουγγρικήν 

τής γραφής, τής διά τής 
ών συλλαβών, καί τής 

>ς μονοσυλλάβων ριζών, έπέφερεν έν τή 
'------ 1 τού αρμονικού τούτου

Τά αύτά άρα γε δέν δυνάμεθα νά φρονώμεν 
ής ’Οθωμανικής j ή τί άλλο είναι αί πολυ- 

; τάς οποίας άνεφέραμεν άνωτέρω καί 
ς δυνάμεθα νά πολλαπλασιάσωμεν είμή 
:ρανά δτι ό άρμονικός κανών δέν είναι άρ- 

Τουρκικής άλλ’ ώς συμβαί- 
ι τάσις καί κλίσις έμφυτος 

άναπτυσσομένη διά τοΰ χρόνου ; Αποδείξεις δι’ εγ
γράφων δέν δυνάμεθα νά προσάξωμεν διότι αί Τουρ

κικά'. γλώσσαι ήσπάσθησαν άνέκαθεν τό Αραβικόν 
άλφάβητον εις τό όποιον τά φωνήεντα δέν σημειοΰν- 
οΰνται. Άλλ’ ούτε πάλιν στερούμεθα παντάπασιν 
τοΰ τοιούτου τρόπου τής άποδείξεως τούλάχι
στον διά τέσσαρας ή τε'σσαρας καί ήμισυν αιώνας. 
Ιδού πώς. Ό πρώτος μετά τήν άλωσιν πατριάρχης 
Γεννάδιος ό Σχολάριος, έποιήσατο πρός τόν Σουλτά
ναν Μεχμέτην τόν κατακτητήν κατ’ α’ίτησιν αύτοΰ 
έκθεσιν τής πίστεως τών Χριστιανών ίκανώς έκτενή 
ήτις μετεγλωττίσθη είς τό ’Οθωμανικόν άμέσως ύπό 
Άχμέτ καδδή Βερροίας, μετεγράφη δέ πάλιν τότε διά 
χαρακτήρων Ελληνικών, καί έξετυπώθη πρώτον μέν 
έν Βιέννη τώ 1530 έν σχήματι Διάλογου, μετ’ ολίγα 
δέ έτη Όθωμανιστί (δι’ Ελληνικών καί Λατινικών 
χαρακτήρων) Ελληνιστί καί Λατινιστί έν τή Τουρ- 
κογραικία τού Κρουσίου1. Τό έγγραφον τοΰτο είναι 
μοναδικόν είς τό είδος του καθόσον ούδεμία άλλη 
μεταγραφή ’Οθωμανικού κειμένου διά χαρακτήρων 
Ελληνικών ή Εύρωπαϊκών άνέρχεται είς τοιαύτην άρ- 
χαιότητα, καθ’ ήν κείμενα ’Οθωμανικά άκόμη καί δι’ 
άραβικών χαρακτήρων εΐσί σπάνια, έπειταδέ καί διότι 
ή συστηματική μεταγραφή τών ’Οθωμανικών φθόγ
γων μαρτυρεί περί τής προσοχής μεθ’ ής έγένετο. Πα- 
ραβάλλοντες τώρα τήν έν λόγω μεταγραφήν πρός 
τήν σημερινήν προφοράν, εύρίσκομεν δτι πρό πάντων 
ό φωνητικός κανών δέν παρετηρεΐτο τότε μεθ’ δσης 
άκριβείας γίνεται τοΰτο σήμερον καί δτι έν πολλοίς 
ή προφορά έπαμφοτερίζει: οίον μαχ-ίουκουκτε καί 
μαχΛουκουκτά, ακ.Ιέ, ιχτικατ.Ιερικι, τεγιά καί τε- 
γιου.Ι, ι2τουρ(;^1Ι=πε'μπει) μπεκιζεμας καί μπόκι- 
ζεμεο (>·«χ5ί δπερ έγράφετο άρχήθεν καί υ-1·Ι^5ζ=δέν 
ομοιάζει) χακικατι^ε κτλ.2. Καί τοΰτο έστω πρός 
άπόδειξιν δτι ό φωνητικός κανών καθώς έν τή Μα- 
τζιαρική οΰτω καί έν τή ’Οθωμανική έπεκτείνεται 
μέν διά τοΰ χρόνου, δέν άπετέλει δμως άρχήθεν στοι- 
χείον καί γνώρισμα γενικόν καί άίετάτρεπτον.

Τά τοΰ φωνητικού τούτου νόμου πραγματευόμενον
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τό Μνκακ; παρατηρεί πρός τούτοις δτι καθώς ούδέ
ποτε εΰρητκι έν Τουρκική λέξει συλλαβή έχουσζ φω
νήεν ο αλλαχού ή έν τή πρώτη θέσει (δπερ κατα
δεικνύει δτι δσαι λέξεις έχουσι κατάληξιν είς or δέν 
είναι Τουρκικαί, καί τούτων παραδείγματα εύρήσει ό 
αναγνώστης έν τοίς προηγουμένοις άρθροις) ούτω άλ
λα ι συλλαβαί ελλείπουσ: τε'λεον; τοιαΰται είσιν αί k\e 

reu, re, zo, zeu, ze, gho, gheu, ghe, feu, 
f6, gno, gneu, gne, lo, leu, Id, meu, mo, neu, 
VO, veu, hou, hu, ho, hen (δι’ έλαφρού Λ.)κτλ :

Εΐπομεν άνωτέρω δτι δ φωνητικός νόμος, η μάλ
λον ή αρμονική αύτη τάσις παρατηρεΐται καί έπί τών 
άλλων Τουρκικών ιδιωμάτων. ''Οπως δώσωμεν δέ ι
δέαν τών μετατροπών άς ύφίσταται, παραθέτομεν 
δσα λέγει ο γνωστός Άσιανολόγος Bohllingk περί 
της ένεργείας αύτού έν τη γλώσση τών Γιακούτ1

1 Σηα. Σ. του Κόσμου.—Έγνωρίσαμέν ποτέ χαί η
μείς έφησυχάζουσαν έν τινι ιστορική Νήσψ εύγενή καί ά- 
ξιοσέβχστο^ αλλοδαπήν δέσποιναν, ίυγγραφέα πολύτομων 
συγγραμμάτων Γερμανιστί, Αγγλιστί καί Γαλλιστί έχ · 
δεδομένων, ήτις οιατελεϊ ο’σα μία τών πρωτίστων ση 
μαιοφόρων του κατχ τών ζωοτομών πολέμου, άγωνι^Οείσα 
έν Ευρώπη χαί διά του παραδείγματος καί διά του πο
λυγράφου καλάμου αύτής πρός ένίσχυσιν τού ύπέρ τής 
διασωσεως τών ζώων άγώνος. Άλλ* ή εύγενής έκείνη δέ
σποινα ήν συνεπής πρός τάς έαυτής άρχάς διότι έπί τέ
λους έπαύσατο καθ’ ολοκληρίαν χρωμένη οι^οήποτε ζωϊ’ 
κή τροφή, έπιδοθείσα χαθ’ ολοκληρίαν είς τήν έκ τού φυ
τικού βασιλείου δίαιταν. Ενθυμούμενα δ' οτι εύρομέν 
ποτέ αύτήν λίαν τεταραγμένην διότι, ώς άφηγεϊτο, συνέβη 
κατά τήν ημέραν έκείνην φόνος έν τή οίκί^ι της, ήτοι εύ- 
ρέθη τό νεκρόν σώμα μυός φονευθέντος ύπο γαλής.

Τά φωνήεντα είσίν οκτώ ώς έξης :
Βαρέα. ε.Ιαγρά.

Πλατέα a ο y ou
Λεπτά e eu i U

Ή πρώτη συλλαβή έάν εχη πλατύ φωνήεν καί τά 
επόμενα έσονται πλατέα, έάν δέ έχη λεπτόν καί τά 
επόμενα έσονται λεπτά. Άλλά καθώς έν τή Όθω- 
μονικη εϊδομεν δτι τό ο φωνήεν δέν δύναται ν’ ακό
λουθή άλλο, ούτω αί τοιούτου είδους απαγορεύσεις 
πολυαριθμότεραι είς τήν Γιακουτικήν έχουσι τήν ά
ακόλουθον συνε'πειαν.

Τό α ακολουθεί μόνον α *
y

» 0 » » 0 » ou
» y » » y » a
» ou » » ou » a
» e » » e » i
» eu » » eu » u
» i » )> i e
» u » » u » e

Πρατηρών τις τούς δύο τούτους πίνακας εύκό-
λως φθάνει είς τό συμπέρασμα δτι Γιακουτική λέξ.ς 
καί ακόμη άν σύγκειται έξ οκτώ συλλαβών δέν δύ
ναται νά έχη περισσότερα τών δύο φωνηέντων άτι
να περιστροφικές εφελκύουσι τό έν τό έτερον, καί δτι 
τά γραμματικά μόρ^α δέον νά έχωσι τέσσαρας οωνάς 
τούλάχιστον. Ούτω τό σημεΐον τού πληθ. είναι το 

ρ ώς καί έν τή 'Οθωμανική· άναγινώσκεται δέ όχι 
μόνον Λερ καί Λαρ, άλλά καί .Ιορ καί leuz οίον 

lar=οί πατέρες^, kh=gha^aghalar)esse\-ler - 
αί άρκτοι, okho ] ΙθΓ=τχ παιδία, deureu+leUT— 
τά φίμωτρα. Ώς δέ έν τή ’Οθωμανική δέν επιτρέ
πεται πας συνδυασμός παντός συμφώνου μετά παν

ί Οί Γιακούτ άποτελούσι Τουρκικήν φυλήν τής Σι
βηρίας εκ 200—400 χιλ. λαλούντων γλώσσαν 
αγραφον λαβούσαν ούκ όλίγην ύποληψιν άφ* δτου 
έμελετήθη παρά τού Bohllingk δστις καί συνέ
ταξε καλήν περί αύτής γραμματικήν. Έν τή λέξει 
Γιακούτ τό ovr θεωρείται ώς κατάληξις Μογγο
λική τού πληθυντικού, τό Γιάκ=ΣακΊ καί έπου.έ- 
νως πολλοί φρονούσιν δτι Γιακούτ είσίν οί Σάκαν 
τών άρχαίων.

τος φωνήεντος, ουτω καί εν τή Γιακούτ δέν δύναται 
λέξις νά άρχηται άπό τών συλλαβών ka, ko, khy, 
khou τελικόν k δεν δύναται νά έχη πρό αύτού είμή 
λεπτόν φωνήεν, και επομένως ούδεμία λέξις δύναται 
νά λήγη εις cik, ώς εις τό Τουρκικόν ούδεμ,ία λέξις 
δύναται νά λήγη είς ok καί ούτω καθεξής.

Τά ολίγα ταύτα θέλουσιν άρκέσει πρός διαφώτι- 
σιν τού περί αρμονίας φωνηέντων κανο'νος, ούτινος 
ως έρημεν αί διάφοροι μετατροπαί χαρακτηρίζουσιν 
εκάστην οικογένειαν καί ύποδιαίρεσιν τών Τουρκι
κών καί Ούραλο-αλταϊκών γλο^σσών.

(Έπεται συνέχεια.)

Αλ. Καραθεοδωρή.

ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΟΜΩΝ.

Κύριε Λιευθυντά τοϋ «Κόσμον,»
Vtilgariser sans abaissar.

(FONSS AGR1VES)
Έπειδή τό ζήτημα τούτο ού μόνον ύπό ιατρικά 

άλλά καί ύπό κοινωνικήν καθόλου εποψιν ού σμικ?αν 
κέκτηται σπουδαιότητα, άπασχολούν άλλως τε επ* 
έσχατων μάλιστα μεγάλως τήν τε δημοσιογραφίαν 
τής Εσπερίας ώς καί τάς πολλάς άνά ταύτην συστά- 
σας προστατευτικές τών ζώων εταιρίας, μ.ικρός περί 
τούτου λόγος ένομισα δτι παρά μέν τής συντάξεω? 
τού άξιολόγου ύμών περιοδικού δέν ήθελε κριθή άνά- 
ξιος τής στήλη; τούτου, παρά δέ τών άναγνωστών 
αύτού καί παρ’ αύτών έτι τών τά μάλα εύαισθήτων 
άναγνωστριών ούχί άμοιρος ένδιαοέοοντος- διότι εν- 
οεχόμενον μεθ’ ο)ην αύτού τήν άτέλειαν νά δυνηθή 
ούτος νά δικχύση άμυδρόν φώς έπί ιδέας έσφαλμένης, 
ύπό προλήψεων δορυφορουμένης, τρ κράτος αύτής 
δσημέραι έπεκτεινούσης καί έπί τέλους δυναμένης νά 
παρακωλύση τήν έπίλυσιν πολλών προβλημάτων αύ
τήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τού άνθρώπου άφορώντων, 
χωρίς νά παύσω έχων ύπ’ όψει δτι οί τού κερδώου 
Έρμου οπαδοί, οί παρά τού λογίου κατάλληλον ύπνω- 
τικόν άπεκδεχόμενοι, πιθανόν νά φρικιάσωσιν έπί τή 
ιδέα τού πράγματος, διαπορούντες πώς είνε δυνατόν 
νά δικαιογοληθή τοιαύτη στυγερά πραξις ερυθροδέρ
μων μετέχουσα βαρβαρότητος.

Αέγοντες δέ ζωοτομάς κατά Littre, ar.
τά έπί ζιόντων ζώων τελούμενα πειράματα έπί σκο
πώ νά όρισθώσιν οί ιστοί, τά υγρά καί ή χρήσις τών 
οργάνων, καί β'. τάς εγχειρίσεις τάς γινομένας έν 
ταίς σχολαΐς έπί ζώντων σπονδυλωτών δπως κριθή ή 
άξία νέας έγχειρίσεως δυναμένης νά έφαρμοσθή είς 
τόν άνθρωπον καί δπως έθισθώσιν οί σπουδασταί τής 
ιατρικής ή τής κτηνιατρικής νά διατηρώσι τό ά- 
ναγκαιούν ψύχραιμον έν καιρώ πάσης έγχειρίσεως έπί 
τή θέα τού αίματος.

Έκ τού οίονεί μακρού τούτου περιγραφικού ορισμού 
καταφαίνεται εύθύς έξ άρχής ή μεγάλη τού πράγμα
τος σπουδαιότης. Έν τούτοις ύπάρχουσιν όντα άν- 
θρώπινα, τούτων δέ πρό πάντων τά είς τήν τάξιν 
τού ώραίου καλουμένου φύλου άνήκοντα, άπερ ενώ

έλευθέραν 
δ ιαχύσει

καθαρά τή καρδί^ καί άναπεπαυμένη τή συνειδήσει 
καταβροχθίζουσιν ώς πεπολιτισμένα σαρκοβόρα, κα
τά τούς ύπό τής έθιμοτυπίας δμως ύπαγορευομένους 
κανόνας, τάς αίμασσούσας έτι σάρκας τού μετά πο- 
λυώρους πολλάκις άγώνας καταβληθέντος βοος, ένω 
μεθ’ άβρότητος καί χάριτος διαμελίζουσιν ύπό τόν 
ήχον γελώτων καί χαριτολογιών τό σύνολον καλλι
κέλαδου πτηνού, ού ή άνθρωπίνη ιδιοτροπία καί τήν 

έν τώ άέρι πτήσιν διαμφισβητει, ένω έν 
μετά συνδαιτημόνων διαμοιράζονται τά 

μέλη δυστυχούς λαγωού έγκαταλιπόντος είς όλους 
τούς δαίμονας πρό τής πτώσεως τού ισχνού αύτού 
σαρκίου τήν καρδίαν αύτού έπί τω άποτροπαίω ά- 
κούσματι τών ύλακών τών κυνών καί τών πυροβο
λισμών τών εύθυμούντων κυνηγών καί μετχ μαχρον 
κκί άπτλπισμένον δρόμον, ένω, λέγω, πάντα ταύτα 
καθό συνήθη καί εύφρόσυνκ ύπολαμβάνουσιν, αισθά
νονται μόλα ταύτα τάς τρίχας τής κεφαλής αυτών 
άνορθουμένας έπί μόνη τή ιδέα δτι ύπάρχουσι που 
αιμοχαρή τινα θηρία, ιατροί άποκαλούμενα, άπερ, ό
πως κατανοήσωσι τά αίτια τών παθήσειον τών φι,Λο- 
ΐ,ωωκ σαρκοφάγων καί όυνηθώσιν έν άνάγκη νά έπέλ- 
θωσι αύτοίς αρωγοί, άναγκάζονται μετά θλίψεως ού 
σμικοας, έν άποτυχίκ τού ποθουμένου είς μελαγχο
λίαν πολλάκις άποληγούσης, έστιν δτε δέ καί λυπο
μανίαν, νά καταφεύγωσιν είς πειράματα έπί ζώντων 
ζώων, μεθ’ όλων τών ύπό τού οίκτου έπιβκλλομένων 
προφυλάξεων1. Τινές δετών χαριτοβρύτων δεσποινών 
περιστάσεως τυχούσης καί είς ύλικωτέραν πως έκοή- 
λωσιν τών αισθημάτων αύτών προβαίνουσιν, ώς εσχά
τως συνέβη έν Παρισίοις· έν τινι δηλονότι άνατομι- 
κώ άμφιθεάτρφ τής μεγαλοπόλεως ταύτης ό έξοχος 
φυσιολόγος Brown Sequard διενεργών πείραμα έπί 
ζώντος πιθήκου έπλήγη διά τού άνθηλίου παρ’ εύε- 
ρεθίστου δεσποίνης έν τή άκροάσει τυχούσης. Και 
έγένοντο μέν διαμαρτυρίαι έντονώταται έκ μέρους 
πάντων τών παρισταμένων ύπέρ τού σοφού καθηγη- 
τού, ένι δέ στόματι καί διά παρατεταμένων χειρο
κροτημάτων έζεφράσθη ύπέρ αύτού ή Βιολογική εται
ρία ένώπιον ^ής οποίας τό σεμβεβηκός τούτο αύτός 
ούτος δ δεινός φυσιολόγος έξέθηκεν, ούδ’ έλλειψε νά 
προσθέση ό σοφός αύτού συνάδελφος κ. Bouley ότι 
«τά νύν άντίπαλοι τής ζωοτομής τυγχάνουσι μόνον 
αί εύκίσθητοι γυναίκες καί οί αμαθείς δημοσιογρά

φοι· πάντες δέ οί είδότες καί οί κηδόμενοι άληθώς 
ύπέρ τής έπιστήμης καί τής άνθρωπότητος θέλουσ; 
διαμαρτυρηθή αεθ’ ήμών κατά τών άνοήτων τούτων 
άντιπάλων» ούχ ήττον αί περί τούτου έν τώ τύπφ 
γνώμαι διατελούσι δεδικασμέναι ούτως ένω άφ’ ένός 
σατυρικός γελοιογραφεϊ πίθηκον σύροντα έκ τού πο- 
δός έπί τού δαπέδου άμφιθεάτρου σοφόν καθηγητήν 
έπί σκοπώ ν’ άνατάμη αύτόν, καθόσον είδε πολλάκις 
τωόντι τούτον τούτο ποιούντα καί ένεκα τής τό ζώον 
τούτο χαρακτηριζούσης μιμήσεως ήχθη είς τήν ούχί 
βεβαίως περιποιητικήν διά τον άνατόμον πράξιν 
ταύτην, άφ’ ετέρου έτερος μάλλον άμερόληπτος άρ- 
κείται είς τήν άναγραφήν τού έξής άνεκδότου :

Έν έτει 1841 άνήρ τις μελανά ένδεδυμένος καί 
πλατύγυρον φορών πίλον, έκ τού συνόλου δέ αύτού 
παρουσιάζων τήν εικόνα άληθούς κουακέρου. είσήρχε- 
το έν τώ άμφιθεάτρφ ένθα τά πειράματα αύ“-ού έξε- 
τέλει ο περίφημος MagendlS· πρός τούτον δέ διά 
τού τοίς κουακέροις προσ διάζοντος ίόδώματος τούς 
εξής άπηύθυνεν ό αυστηρός άγγλος λόγους : «*Ηκου- 
σα νά ομιλώσι περί σού καί παρατηρώ ότι ύέν με 

, όιότι μοί είπον ότι έξετέλεις πειράματα 
έπί ζώντων ζώων. Σέ ερωτώ λοιπόν έν τίν·. δικαιώ- 
ματι πράττεις τούτο καί σοί λέγω ότι οφείλεις νά 
παύσης τά τοιούτου είδους πειράματα διότι δέν έ
χεις τό δικαίωμα νά φονεύης τά ζώα ούτε νά βασα- 
νίζης ταύτα καί διότι έπί τέλους δίδεις τό κακόν 
παράδειγμα καί εθίζεις τούς όμοίους σου είς τήν 
σκληρότητα.» Πρός ταύτα δέ άπήντησεν ό Magendie 
«Πρέπει νά τεθήτε είς έτέραν έποψιν όπως κρίνητε τά 
πειράματα έπί ζώντων ζώων. Είνε βέβαιον οτι άν 
ταύτα δέν είχον ώς σκοπόν καί άποτέλεσμα τήν τής 
άνθρωπότητος ωφέλειαν, ήδύναντο νά θεωρηθώσι 
σκληρότης· άλλ’ ό φυσιολόγος οστις όρμάται ύπό τής 
ιδέας τού νά κατορθώση άνακάλυψιν ωφέλιμον τοίς 
όμοίοις αύτού, δέν τυγχάνει ποσώς άξιος τής μομφής 
ταύτης. Ό συμπατριώτης ύμών Harvey ήθελεν 
άνακαλύψει τήν κυκλοφορίαν τού αίματος έάν δέν 
έτέλει πειράματα έπί τών έλάφων τού παραδείσου 
Καρόλου τού Α'. Ποιος λοιπόν θά τολμήση ν’ άρνηθή 
ότι ή άνακάλυψις αύτη άπέδωκε τάς μεγαλειτέρας 
ύπηοεσίας είς τήν άνθρωπότητα,» Άλλά μετά τάς 
διαμειφθείσας άγοεεύσεις ούδέτερος τών συνδι«λεγο
μένων έπείσθη, διότι ο μέν καθηγητής περιωρίζετο έν 
τώ κύκλω τής έπιστήμης, ό δέ εύσεβής άνήρ έν τω τού 
δικαίου· άλλά, ώς γάλλος τις δημοσιογράφος παρα
τηρεί, τό ζήτημα τού δικαίου έπί τών ζωοτομών ύπο- 
χ,ινούμενον είνε δυσεπίλυτον. Έάν άφ’ ένός βλέπωμεν 
ότι ή ζωή, μυστηριώδης έν τή άρχή αύτής, είνε έκτος 
καί ύπεράνω τού άνθρωπίνου πνεύματος όπερ δέν δύ
ναται ούτε νά συλλάβη, άλλ’ ούτε καί ν’ άναπαραγά- 
γη ταύτην κατ’ αρέσκειαν, παρατηρούμεν άφ’ ετέρου 
ότι έν άπάση τή φύσει ή ζωή διατηρείται μόνον διά 
τού φόνου κχί ότι τά είδη άλληλοτρώγονται · τούτο 
έγκειται έν τφ θείφ σχεδιογράμματι καί πολύ πριν ή 
ό Darwin διατυπώση τόν νόμον τής ζωικής άμίλλης 
ήτο γνωστόν ότι οί άσθενείς φονεύονται ύπο τών ισχυ
ρών. Ούτω τό παγκόσμιον παράδειγμα προκαλεί ύ-
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ς. Πράττομεν τούτο χωρίς νά ερω- 
δίκαιον ή όχι. Καί έν τούτοις ένταύ-

μάς νά διαθέσωμεν κατ’ αρέσκειαν τά κατώτερα είδη. 
Πράττομ,εν δέ τούτο πάντοτε, δαψιλώς καί άνευ ού- 
$εμ.ιχς διακρίσει 
τώμεν έάν είναι
θα έγκειται τό πρός έπίλυσιν ζήτημα. Ή φύσις, ή^ις
δέν είναι ούτε δικαία, ούτε άδικος, δύναται ν’άλλη- 
λοτρώγηται άδιαφόρως* άλλά μετά τού ανθρώπου έ
γεννήθη ή δικαιοσύνη* ό άνθρωπος δέ ούτος δέν δύ
ναται νά διασπείρη την οδύνην καί τόν θάνατον με
τά της στυγνής άθωότητος τών σαρκοβόρων ζώων. 
’Ακριβώς δέ διότι είναι λογικός καί ηθικός εχει ούτος 
νά έκπληρώση καθήκοντα πρός τούς άδελφούς αύτού 
τά ζώα* έάν παράλειψη τά καθήκοντα ταύτα είναι ά
δικος καί ένοχος. Άλλ’ έπεται έκ τούτου ότι δέν 
πρέπει νά φονεύηται ούδέν ζώον ·, ΧΟχι βεβαίως* σκλη
ρά» άνάγκαι έπιβαλλόμεναι εις τόν άνθρωπον ύπό τού 
μοιραίου τής καταστάσεως αύτού έπικρατούσι πάν
των καί μέχρι τής ιδέας τής δικαιοσύνης, ήτις είναι 
ιδέα νέα έν τώ κοσμώ, διότι είναι ιδέα ανθρώπινη.

«"Οθεν επειδή ή ανάγκη έπιβάλλει τώ άνθρώ- 
πω τήν σκληράν ύποχρέωσιν τού νά θυσιάζη τά 
ζώα πρός συντήρησιν καί διατήρησιν τής ζωής αύ
τού, ή ζωοτομή είναι θεμιτή έπί τώ δρω νά συντελη 
αύτη άποτελεσματικώς καί άμέσως πρός πρόοδον τών 
έπιστημών, αίτινες σκοπούμενον έχ>υσι ν’ άνακουφί- 
ζωσι τά δεινά τού άνθοιόπου καί νά παρατείνωσι 
τήν υπαρξιν αύτού.».

Κατά τάς σκέψεις λοιπόν ταύτας δικαιούται ό ά- 
νατομος νά έκτελή τά πειράματα αύτού έπί ζώντων 
ζώων ένόσφ περιορίζεται έντός τών ορίων τών δια- 
γραφομένων ύπό τού Littre: «Αί ζωοτομαί δέον πάν
τοτε νά έχωσιν ώς σκοπόν πρόοδον τής
επιστήμης ή τής τέχνης». Αί δέ φιλόζωοι τών εύαι- 
σθήτων ίδί^ κυριών καρδίαι, αί θέλουσαι τά εύγενή 
αύτών νά έζασκήσωσιν αισθήματα, χωρίς νά ταρά- 
ςωσι. ποσώς τά κύκλα τών τής έπιστήμης έργατών, 
εχουσι δυστυχώς εύρύ ένώπιον αύτών στάδιον ένερ- 
γείας. Ιδού ό όρνιθοπώλης, ό κατά τό ήμισυ τόν 
τράχηλον τού ταλαιπώρου ζώου άποτβψ,ών καί χάριν 
ευκολίας μετά στωϊκωτάτης άπαθείας άπογυμνών τ’ 
άσπαίροντα τού πτηνού μέλη έκ τών περιβαλλόντων 
ταύτα πτερύγων, ένώ είναι βεβαιότατον ότι επειδή τό 
ζώον δέν άπέθανε καθολοκληρίαν έκάστης πτέρυγας 
άποσπασις επαυξάνει τάς βασάνους τού οδυνηρού θα
νάτου.

’ιδού ό κρεωπώλης δστις έν μέση άγορα, ύπό τά 
όμματα πολλών καί διαφόρων θεατών καί ύπό βροχήν 
βωμολοχιών, κατάπτυστον προκαλούντων παρά τοΐς 
παρεστώσι γέλωτα, πρός έπίδειξιν καί μόνον επιτη
δεύεται, καθ’ δσον πλέον κέκτηται σκληρότητας, ν’ 
άποχωρήση δι’ δσων οίον τε περισσοτέρων τεχνικών 
τής μαχαίρας περιστροφών τήν κεφαλήν τού ταλαί
πωρου προβάτου, δπερ μή δυνάμενον νά έξαγάγη φω
νήν ώς ίσχυρώς πιεζομένων τών σιαγόνων, αίρει ικε- 
τευτικώς τούς άποσβεννυμένους οφθαλμούς αύτού πρός 
τόν δήμιον οίονεί τήν ταχεΐαν τού μαρτυρίου άπο- 
περάτωσιν έπικαλούμενον.’ίδού ό μικρός κακούργος, ο 
τής κακής αύτού φύσεως δείγματα νηπιόθεν παρέ- 

χων, δστις τόν έν τή παγίδι συλληφθέντα μ.ύν έπα- 
λείφει διά πετρελαίου καί μετά τήν άνάφλεξιν τούτου 
διά χειροκροτημάτων πολλάκις τήν ηδονήν αύτού 
έκφράζει έπί τώ autO-da-fe* ήξιώθη δέ τό δύσμοιρον 
ζώον τοιούτου μαρτυρικού θανάτου μόνον διότι έζή- 
τησε τήν υπαρξιν αύτού νά συντηρήση καθ’ δν τρό
πον πράττει τούτο καί δ δήμιος αύτού. ’Ιδού ο άγω- 
γεύς δστις τό ύπό δυσανάλογον βάρος καμπτομενον 
ύποζύγιον αύτού όχι μ.όνον δέν ανακουφίζει, άλλά καί 
μανιώδης έπί τή άδυναμία τούτου καθιστάμενος, 
λυσσωδώς επιπίπτει κατ’ αύτού τήν παράλογον αύ
τού οργήν, ώς τοΐς πάσι γνωστόν, διά σειράς ραβλ- 
σμών καί λακτισμάτων αισθητοποιών καί άφίνων τόν 
παρόμοιας άπανθρώπου σκηνής παρατηρητήν ν’ άμ- 
φιβάλλη άν έκ τών δύο ύπ’ όψει ζώων δικαιούται τό 
δίπουν άνωτέραν νά διεκδική βαθμίδα έν τή ζωολο
γική κλίμακι.

Πάντα ταύτα έπ* άπειρον δυστυχώς δυνάμενα νά 
πολλαπλασιασθώσι καί συχνότατα λαμβάνοντα χώ- 
οαν ύπό τά όμματα πάντων δέν τυγχάνουσιν άπέ- 
ραντοι άγαθοεργίας χέρσοι άγροί άναμένοντες νά καλ- 
λιεργηθώσιν ύπό τού λεπτεπιλίπτου φιλοζώου αισθή
ματος *, Τούτων δ’ ύπαρχόν των δέν πρέπει νά θεω- 
ρηθή άδικον εί μή παράλογον τόν λίθον τού άναθέ- 
ματος νά δέχηται δ τής έπιστήμης μόνον έργάτης, 
δ τάς τε διανοητικάς καί σωματικάς αύτού δυνάμεις 
ύπέρ τού κοινού καταναλίσκων καλού ;

Λέγεται δτι ό σοφός Σόλων κατηγορεί σφοδρά τών 
συγχρόνων αύτώ ύποκριτών τού θεάτρου βασιζόμενος 
έπί τής άπολύτου ηθικής άρχής δτι ούτοι διδάσκον
ται καί διδάσκουσι τήν ύποκρισίαν. Άλλ* έάν ή φι
λοσοφική αύτη άρχή καθίστατο πράγμα περιστέλ- 
λουσα τάς εξάρσεις τού ιτνεύματος ήθέλομεν εχει *Α- 
ριστοφάνεις, Σοφοκλεις, Μολιέρους, Σαικσπήρους καί 
άπαντα έκεΐνον τόν έζαίσιον ωκεανόν τού πνευμ,ατος 
έν ώ οί δυνάμενοι νά διαπλέωσι βαυκαλιζόμ,ενοι υπο 
τής θείας τού ιδανικού άρμονίας, τήν άληθή και μο 
νην τού κόσμου τούτου αισθάνονται ευτυχίαν : Έάν 
δέ ήδη δι’ αλμάτων έκ τού ύψους τού ιδεώδους εις 
τάς ύλικωτέρας κατέλθωμεν σφαίρας καί παραδε- 
χθώμεν πρός στιγμήν δτι έφηρμόζετο ή κουακερικη 
άρχή, ή σισύφειον ποινήν έπιφυλάττουσα τώ επί μύρ- 
μηκος πατούντι, έστω καί άν τούτο πρός κοινωφε
λή γίνεται σκοπόν, ήθέλομεν άπολαύσει τοσουτων 
καί τηλικούτων άνακαλύψεων δι’ ών έδοξάσθη δ αιών 
όν διατρέχομ.εν καί διά τάς οποίας ή πάσχουσα ιδία 
άνθρωπότης άΐδιον οφείλει εύγνωμοσύνην τοΐς ύπερ- 
μάχοις τής επιστημονικής άληθείας ; Πρέπει λοιπον 
ν’ άμαυρωθή ή αίγλη τής μνήμης τού άθανάτου Μο- 
λιέρου διότι τήν τελευταίαν αύτού πνοήν επί τής 
σκηνής άφίνων κατεκεραύνωσε δι’ αιχμηρότατων σα
τυρικών βελών τάς καταχρηστικάς τής κοινωνίας αύ
τού προνομίας παρασκευάσας έν μέρει τό έδαφος έξ ού 
άνέθορεν ή τόν κόσμον σύμπαντα ευεργετήσασα γαλ
λική έπανάστασις ; Καί πρέπει εις τό πύρ τό αιώνιον 
νά χ.αταδικασθώσιν οί πρό ήμίσεως περίπου αιώνος 
διά πειραμάτων έπί ζώων και ενδελεχών ερευνών α- 
νακαλύψαντες τ’ άναισθητικά λεγόμενα μέσα, έφ’ οίς 

γαυριχ ή νεωτέρχ χειρουργική έπιστήμη ώς δυνχμένη 
ήδη νχ σώζη χιλιάδας κατ’ έτος άνθρωπίνων ύπάο- 
ξεων άνοδύνων, ένώ πρό τής εύεργετικωτάτης διά 
τήν άνθρωπότητα άνακαλύψεως τού χλωροφορμίου 
ίερεξεταστικάς οί ταλαίπωροι έγχειριζόμενοι ύφίσταν- 
το βασάνους ;

Βεβαίως δέν άπαιτεΐται έξοχος διάνοια δπως διί- 
£η τό ορθόν καί το άνθρωπίνως δίκαιον έν τοΐς προρ- 
ρηθεΐσι. Τό δέ φιλόζωον αίσθημα, τό ώς μή ώφελεν, 
επικρατούν πολλάκις τού οίκτου καί τού έλέους προς 
τούς όμοιους ήμών καί δπερ κέκτηται άπέραντον 
στάδιον ένεργείας, επόμενον τώ προγονικώ λογίω 
«παν μέτρον χριστόν», δύναται νάέγκατκλείπη τοΐς 
τής έπιστήμης άναμοχλευταΐς, μετά πεποιθήσεως 
περί τού δικαίου τού άγώνος αύτών, τήν ύπέρ τής 
προόδου τής έπιστήμης φροντίδα, έ'χον πάντοτε ύπ* 
οψει τούς εξής σοφούς λόγους τού Li tire, ούς άποπε 
ρατών τόν μακρόν περί ζωοτομών καταστάντα λόγον 
άντί παντός άλλου συμπεράσματος έπισυνάπτω ώδε ;

«Ή ζωοτομ,ή παριστα ανάγκην κοινωνικήν έπικρχ· 
ητεστέραν έκείνης ένεκα τής οποίας έκτομίας μέν 
υκαθιστώσι τούς ίππους, τούς ταύρους, τούς χοίρους 
»καί τούς άλέκτορας, άποσφάζουσι δέ τά μαστοφόρα 
»καί τά πτηνά καί διαφόρους έπιτηδεύονται τρόπους 
»θανάτου διά τής Θήρας καί τής αλιείας* πάντα δέ 
»ταύτά ιίσιν έγχειρίσεις έν γένει μάλλον έπώδυνοι 
»καί μακροχρονιώτεραι τών ζωοτομών».

Έν Σηλυβρί^ς τ·β 26 ’Ιουνίου 1883.
Ν. Α. ΠΙΣΤΗΣ ιατρός-
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α;
Πάντες οί σχετισθέντες, ώς ήμεΐς, μετά τού Ραούλ 

δέ Τρεκέρ κατά τήν νεαρωτάτην τούτου ήλικίαν έπί- 
στευον δτι έμελλε ν’ άποκτήση μεγίστην φήμην. Είχε 
προσόντα άξιαπάσης προσοχής, κατέλιπε δέ πραγμα
τείας τινάς καί ολίγους στίχους, οΐτινες προεμήνυον 
δεξιότητα άριστοτέχνου* άλλ’ήτο πλουσιώτατος καί 
άνβτράφη κακώς, τάχιστα δέ περιέπεσεν εις τόν ποός 
τήν καλλιτεχνίαν άκριτον ένθουσιασμόν. "Ολως ά
μοιρος τ*ής ιδέας τού καθήκοντος, ώς οί πλεΐστοι 
τών ανθρώπων κατά τήν ήλικίαν ταύτην, παρεφέ- 
ρ·το άνερματίστως ύπό τών έμφύτων αύτού ορμών, 
σφοδρών μέν, άλλ’ εύτυχώς ήττον έπιβλαβών τοΐς 
λοιποΐς τών άνθρώπων. "Οτε δέ έν άνθηροτάτη νεό- 
τητι άπεβίωσεν, πάντες ωκτειραν αύτόν διότι ήγά- 
πησεν αδιακρίτως πάν δ,τι αύτώ ήρεσκεν. Ό άτυ- 
χής νέος, έλεγον, εαυτόν καί μόνον έβλαψε* τούτο 
δμως δέν ήν δλως άληθές.

Ό Ραούλ δέ Τρεκέρ είκοσιπενταετής έλαβε σύζυγον 
τήν έξαδέλφην αύτού Κλοτίλδην δέ Πέρς, νεάνιδχ 
τιμίαν καί χαρίεσσαν, μηδέν κοινόν έχουσαν πρός τάς 
φιλοκόσμους γυναίκας, είμή τήν κομψότητα. Ή Κυρία 
δέ Τρεκέρ εζησε μετά τού συζύγου της έν μέσφ κοι

νωνίας άνθρώπων είθισμένων εις ήθικάς άνεμοζάλας, 
ήσθάνετο δ’ έαυτήν ξένην έν τή zoivojvix έκείνη καί 
ώσεί έκπίπτουσαν άπό τής άξίας αύτής. Ό Ραούλ έ- 
βασάνιζε τήν Κλοτίλδην διά τε τών τύψεων τής ε
αυτού συνειδήσεως καί διά τών σφαλμάτων του. Έ- 
θεώρει ταύτην, καί δικαίως, ώς άγγελον, προδί
δω ν δέ τήν συζυγικήν πίστιν, έγονυπέτει πρό αύτής 
καί έκλαιε λέγων έν άπελπισμώ δτι είνε άνάξιος αύ 
τής, δτι γίνεται θύμα τής ιδιοσυγκρασίας του καί ό
τι έγεννήθη έν αίώνι άπίστω. 'Ημέραν δέ τινα ήπεί- 
λησε δτι θ’αύτοκτονήση έν τώ κομμ,ωτηρίω τής συζύ
γου του, άν αύτη μή παρεϊχιν αύτώ συγγνώμ.ην, έν- 
νοεΐται δ’ δτι ή Κλοτίλδη τώ παρέσχε άμέσως τήν 
ζητηθεΐσαν συγγνώμην. Έν τώ βίω τής έγκαρτερήσε- 
ως, όν αύτη διήγεν, αί θεατρικαί αύται σκηναι τού 
συζύγου της τήν έτάραττον, προτιμότερον δέ θά ήτο 
δι* αύτήν άν ή δυστυχία τη έπήρχετο ήσύχως καί 
άνευ περιφράσεων.

Πάντες οί φίλοι τού συζύγου της είχον έρασθή ταύ
της καί μεγάλας είχον συλλάβει έλπίδας βλέποντες 
αύτήν άμελουμένην ύπό τού Ραούλ. Άλλ’ ή άπιστία 
τών άνδρών δέν ώθεΐ πάντοτε τάς γυναίκας εις 
παρεκτροπήν πολλάκις μάλιστα συμβαίνει τό άντί- 
θετον. Έν όλίγαις λέξεσιν, ή κυρία δέ Τρεκέρ μετά 
τόν θάνατον τού συζύγου της έμεινεν άπροστάτευτος, 
έξηντλημένη καί τεθλιμμένη, άλλ’ άσπιλος.

Έκ τού άτυχούς τούτου ζεύγους έγεννήθη θυγά- 
τριον όνομασθέν Ιουλία, ήν ό πατήρ, παρά τάς άν- 
τιρρήσεις τής Κλοτίλδη;, άνέθρεψε κακώς ενεκα ύπερ- 
βαλλούσης άγάπης. Γνωστή τοΐς πάσιν ήν ή λα
τρεία, ήν ό κ. Τρεκέρ έτρεφε πρό; τήν θυγατέρα αύτού, 
ό δέ κόσμος, κρίνων έπιπολαίως ώς συνήθως, προθύ- 
μως συνεχώρει αύτώ τόν σκανδαλώδη βίον του διότι 
είχε τήν άρετήν ταύτην, ήτις δμως δέν είνε πάντοτε 
άρετή. Αληθώς, δέν είνε δύσκολοι ν* άγαπά τις τά 
τέκνα του* άρκεϊ νά μή είνε τέρας. "Ομως δ πρός τά 
τέκνα έρως δέν είνε καθ’ εαυτόν άρετή, άλλά πάθος, 
δπερ, ώ; τά λοιπά, είνε άγαθόν ή κακόν, έφ’δσον ης 
είνε κύριος ή όύύλος τού πάθους. Δυ^άμεθα μάλιστα 
είπεΐν δτι ούδέν έτερον πάθος είνε γονιμώτερον τούτου 
εις τό παράγειν τό άγαθόν ή τό κακόν.

ΤΙ ’Ιουλία έφαίνετο κεκτημένη έξαίρετα προσόντα* 
κλλ’ δ χαρακτήρ αύτής, δ θερμουργός καί πρόωρος, 
άνεπτύχθη διά τής πατρικής άνατροφής πάντη άτά- 
κτως, ώ; έν μέσφ δάσους άγριου. νΠτο κόρη μικρού 
άναστήματος, μελάγχρους καί ώχρα, εύκαμπτος, εύ- 
χαρις, οφθαλμούς έχου>α κυανούς μεγάλους, πλήρεις 
πυρός, κόμην μέλαιναν καί ουλήν, θαυμασίας δέ το
ξοειδείς όφρύς. Τό ήθος αύτής ήν συνήθως έπιφυλα- 
κτικον καί ύπερήφανον, άλλ’έν τώ ο’ίκφ άπεδύετο τήν 
φαινομένην μεγαλοπρέπειαν καί καθίστατο φιλοπαίγ- 
υ.ων, έπινοούσα μάλιστα καί ίδια αύτής παίγνια. Τά 
μαθήματα τής ιστορίας, άπερ έδιδάσκετο, μετεποίει 
εις μικρά δράματα, άνάμικτα μετά λόγων πρός τόν 
λαόν, διαλόγων, μουσικής καί πρό πάντων άμαξο- 
δρομιών. Παρά τό σοβαρόν δ’αύτη; ήθος, άπέβαι- 
νε συνεχώς γελωτοποιός, παρφδούσα άνιλεώς πάν^· 
τας τούς άπαρέσκοντας αύτη.

• 1.
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Προς τον πατέρα αύτής έδείκνυε προτίμ,ησιν περι
παθή, ήν παραδόξως έπολέμει το αίσθημα του πρός 
την μητέρα τρυφερού οίκτου, δν ένέπνεον τή νεαρά 
αυτής καρδίικ αί θλίψεις εκείνης. Βλέπουσα την μη
τέρα συνεχώς κλαίουσαν έγονυπέτει πρό αύτής καί 
έμενε πρό τών ποδών της έπί ώρας ακίνητος καί σιω
πηρά, άτενίζουσα πρός ταύτην μέ βλέμμα ενδακρυ καί 
ροφώσα ενίοτε δια φιλημάτων τά έπί τών παρειών 
αύτης δάκρυα. Ούδέποτε την ηρώτα διατί εκλαιε, 
διότι είχεν εννοήσει, φαίνεται, ώς πολλοί τών παί· 
δων, σημεϊά τινα τών οικιακών θλίψεων. Πολλήν 
εχουσα νοημοσύνην κατενδει προδήλως τά αδικήμα
τα τού πατρός· άλλά τόν πατε'ρα της, τόν ώραΐον 
εκείνον ιππότην, τόν εύφυά, τόν γενναϊον καί έξαλ
λον, ελάτρευε, καί εσεμνύνετο ούσα θυγάτηρ του, έ- 
σκίρτα δέ έκ χαράς δτε ούτος τήν εθλιβεν έπί τού λή- 
θους του.' Έ ’Ιουλία δέν ήδύνατο ούτε νά τόν έπικρί- 
νη, ούτε νά μεμφθή αύτού· έθεώρει τούτον ώς δν ύ- 
περάνθρωπον, ήρκεϊτο δέ μόνον είς τό οίκτείρειν καί 
παραμυθεϊν, πάση δυνάμει, τό πάσχον έκεϊνο πράον 
καί εράσμιον πλάσμα, τήν μητέρα της.

Οί οικείοι τής κυρίας δέ Τρεκέρ έθεώρουν τήν ’Ιου
λίαν άπλώς ώς παιδίον κακότροπον. Al κυρίαι <ριΛη- 
■τάύες, (ώς άπεκάλει τάς φιλάς τής μητρός της), αί 
κατά πάσαν πέμπτην φοιτώσαι είς τάς εσπερίδας 
τής κυρίας δέ Τρεκέρ, διηγούντο πρός άλλήλας μετά 
πικρίας τάς κωμικάς σκηνάς. δι’ων τό κοράσιον άπε- 
μιμεϊτο ταύτας δτε ήρχοντο είς τήν οικίαν καί δτε ά- 
πήρχοντο αύτής. Οί δέ άνδρες ένόμιζον δτι άπήλαυ- 
σαν τής εύνοιας της δτε, απερχόμενοι, δέν έφερον κρε- 
μάμενον είς τήν ράχιν αύτών ράκος μεταξωτού υφά
σματος. Πάντα ταύτα έ'τερπον είς τό επακρον τόν κ. 
Τρεκέρ. Ότε δέ ή θυγάτηρ σωρεύουσα έξάδα εδρών 
προύςένει πάταγον παραστρέφοντα πάντα τά κλειδο
κύμβαλα τών πέριζ οικιών, δ πατήρ άνεφώνει:—’Ι
ουλία δέν είνε έπαρκής ό θόρυβος, δν προξενείς. . . . 
σύντριψον έν δοχεϊον! —καί ή ’Ιουλία συνέτριβεν έν 
όοχεϊον, έφ’ ώ ό πατήρ τήν κχτησπάζετο περιπαθώς.

II παιδαγωγική αυτή μέθοδος έλάμβανε χαρακτήρα 
σοβαρώτερον εφ’ δσον τό παιδίον ηύξανε καί καθίστα
το νεκνις. Η στοργή τού πατρός ελαβε χροιάν άβρό- 
τητος φιλόφρονος. Ό πατήρ παρελάμβανε τήν θυγα
τέρα μεθ* εαυτού είς τό δάσος, είς τάς ιπποδρομίας, 
εις τά θέατρα, προέβλεπε δέ καί ικανοποιεί πάντα 
ποθον αύτής. Δεκατριετής μόλις τήν ηλικίαν είχε 
τούς ίππους της, τόν ιπποκόμον της, καί άμαξαν φέ- 
ρουσαν τό μονόγραμμα αύτής. ’Ασθενής ήδη και αι
σθανόμενος εαυτόν θανασίμως προσβεβλημένον, ό 
δυστυχής ούτος άνήρ επεδαψίλευεν είς τήν προσφιλή 
κόρην πάντα τά δείγματα τής ολέθριας αύτού άγά- 
πης* έθεράπευε δ’ ούτω πάσας τάς δοέξεις της διά 
προώρου κορεσμού.

θανοντος τού πατρος, ή ’Ιουλία έθρήνησε παραφό- 
ρως καί έτήρησεν έπί τή μνήμη αύτού λατρείαν διά- 
πυρον. Τούς ιδιαιτέρους δι’ έαυτήν θαλάμους έπλή- 
ρωσεν εικόνων τού πατρός καί άλλων διαφόρων ένθυ- 
μίων περί τά οποία διετήρει θαλερά αείποτε* άνθη.

Η κυρία δε Τρεκέρ, ώς αί πλείσται τών γυναικών 

τών λλμβανουσών ώς σύζυγον τόν έξάδελφον αύτών, 
είχε νυμφευθη νεωτάτη. Έχήρευσεν έν ηλικία οκτώ 
καί είκοσιν έτών, ή δέ μήτηρ αύτής, ή βαρωνίς δέ 
Πέρς, ήτις ήν ακόμη έν ταϊς ζώσαις καί έλογίζετο 
μάλιστα έν ταϊς ζωηραϊς, δέν έβράδυνε νά τή ύποδεί- 
ξη έπιτηδείως τήν άνάγκην τού νά έ'λθη είς δευτέρους 
γάμους Έξαντλήσάσα τούς πρακτικούς καί άποχρών- 
τας άλλως τε λόγους, οίτινες τή ύπηγόρευον τήν ά- 
πόφασιν ταύτην, ή βαρωνίς έπελαμβάνετο καί λό
γων αισθηματικών.

— Τή άληθεία, παιδί μου,—τή έλεγε - σύ άκό- 
μη δέν είδες ευτυχίας ήμέρας έν τώ κοσμώ τούτω.... 
Δέν έπεθύμουν νά είπω κακόν διά τόν σύζυγόν σου, έ- 
πειδή ό άποθανών δεδικαίωται· άλλ’ είρήσθω έν πα
ρόδιο, ήτο ζώον άγέρωχον. . . . Ναι μ,έν ήτο ένίοτε 
μειλίχιος, τό παραδέχομαι, ώς πάντες οί κακοί, καί 
έμέ αύτήν πολλάκις έθελξεν· άλλ’ ό χαρακτήρ του ή
το τερατώδης. . . ναι, τερατώδης! Δέν λέγω βέβαια 
ότι μόνη εύτυχία έν τώ κοσμώ τούτω είνε ό νά- 
μος.... ούχ ήττον δμως είνε αληθές ότι είς άνθοώ- 
πους καλής τάξεως είναι τό άριστον μέσον τού άπο- 
λκύειν τιμίως τών τού βίου ήδονών. Είσαι είς τό 
άνθος τής ηλικίας, είσαι καλή τήν όψιν, καλλί- 
στη..............άκόμη δέ περισσότερον θ’ άναδειχθρς
έάν ένδύεσαι καλλίτερον, έάν τό ύποχιτουνιόν σου 
είνε περισσότερον ύψωμένον όπισθεν. . . .διότι σύ ού
τε ήξεύρεις πλέον πώς ένδύονται.. . . Ίδέ τί κατά- 
στασις ένδυμασίας ! Είνε φρικώδης ! Τί θά λέγη ό 
κόσμος !. . Τέλος πάντων, κόρη μου, έν βραχυλογία 
σοί λέγω ότι έχεις άκόμη πολλά προσόντα διά ν* ά- 
πολαύσης σύζυγον άφο>σιωμένον — άν ύπάρχουν σύ
ζυγοι άφωσιωμένοι, τούθ’ δπερ άρέσκομαι νά πιστεύω 
. . . .'Ύστερον άπό τόσας περιπετείας, τάς οποίας 
ύπέστημεν, ή θεία πρόνοια βεβαίως θά μας άνταμεί- 
ψη. . . .Σημεϊον δέ τής άγαθότητος τής θείας Πρό
νοιας είνε ότι έπανέκτησας πάλιν τήν εύσαρκίαν σου. 
“Ελκ, κόρη μου, φίλησον τήν μητέρα σου. . . .Πότε 
λοιπόν θά έχωμεν τούς γάμους ;

Ούδεμία ύπερβολή μητρική ένυπήρχεν έν ταϊς ©ι- 
λοφρονήσεσιν, άς ή βαρωνίς .άπηύθυνε τή Κλοτίλδη. 
"Ολη ή πόλις τών Παρισίωυ έβλεπεν αύτήν ώς ή μή
τηρ της. Ουδέποτε άλλοτε ήτο τοσούτω θελκτικήν 
καί ή θελκτική δύναμίς της ήτο άείποτε άπειρος, 
Το πρόσωπον αύτής, ήρεμον έν τή ειρήνη τού πέν
θους της, είχε τότε τήν στιλπνότητα καρπού ώρι
μου και θαλερού.

Οί μέλανες αύτής καί σεμνήν αβρότητα έκφράζον- 
τες οφθαλμοί, τό καθαρόν μέτωπον, περιστεφόμενον 
ύπό θαυμάσιων βοστρύχων πλεκτών, έν είδει ψιάθου, 
οί ροδόχρω μαρμάρω παρεμφερείς ώμοι, ή ειδική χά
ρις αύτής, όμοιαζούσης θεα έφεστίκ, ούσης δέ ταύ- 
τοχρόνως ώραίας, εύκισθήτου καί σώφρονος, ταύτα 
πάντα, ένούμενα μετά τής άνεπιλήπτου αύτής ύπο- 
λήψεως καί μετά προσόδου ετήσιας εξήκοντα χιλιά
δων φράγκων, έφείλκυσαν,— νοείται οίκοθεν—λεγεώνα 
δλων μνηστήρων. Ού μόνον ό ορθός λόγος, άλλά καί 
ή δημοσία γνώμη άπήτουν τό νά έλθη είς δευτέρου^ 
γάμους, καί τά ιδιαίτερα δ’αυτής αισθήματα, καί μ 

περ λεπτότατα, δέν έφαίνοντο άντικείμενα είς τήν 
ιδέαν ταύτην, καθότι ή καρδία αύτής ήτο πλήρης 
ειλικρίνειας. *Εζησεν έν συζυγική πίστει μετά τού 
συζύγου της, καί πικρώς έθρήνησε τόν τάλανα έ- 
κεϊνον σύντροφον τής νεότητος της* έπί τέλους δέ 
κόπωσις κατέλαβεν αύτήν καί ή στοργή αύτής έξην- 
τλήθη, χωρίς δέ ούδέποτε νά ένστερνισθή τάς μετά 
τόν θάνατον τού κ. Τρεκέρ μεμψιμοιρίας τής μητρός 
της κατ’ αύτού, συντισθάνετο ότι δέν έλείπετο είς 
αύτήν έτερον πρός έκεϊνον καθήκον είμή νά δέηται 
ύπέρ αύτού.

Πολλοί είχον παρέλθει μήνες άφ* δ του έχήρευσε 
καί έξηκολούθεί νά προβάλλη είς τάς προτροπάς τής 
βαρωνίδος άντίστασιν έπίμονον, ής τόν μυστηριώδη 
λόγον αύτη δέν ήδύνατο νά έννοήση. Άλλ’ ημέραν 
τινά ένομισεν δτι τόν άνεκάλυψεν.

— Όμολόγησον τήν αλήθειαν, κόρη μου, είπε τή 
Κλοτίλδη ή μήτηρ της, φοβείσαι μή δυσαρεστήσης 
τήν Ιουλίαν. . . .’Αλλ’ αύτό, κόρη μου, θά ήτο αύ
τό/ρημκ τρέλλα.... Κανένα σπουδαϊον λόγον δέν 
έχεις νά φοβήσαι δι* αύτήν. Ή ’Ιουλία θά ήναι 
πλουσιωτάτη διά τής ιδίας αύτής περιουσίας καί 
δέν θά έχτ) ούδεμίαν χρείαν τών ίδικών σου ύπαρ- 
χόντων. Μετά τρία ή τέσσαρα έτη θά νυμφευθή καί 
εκείνη (έν παροδω δ’ εύχομαι πάν άγαθόν είς τόν 
σύζυγόν της) τότε δέ θά ίδης είς ποιαν θέσιν θά εύ- 
ρεθής !. . . Δέν θά τελειώσουν λοιπόν ποτέ αύται αί 
ίστορίαι;. . .Πρότερον εϊχομεν τόν πατέρα, τώρα έ- 
χομεν τήν κόρην. . . . Άς κάτασκευάζη αύτη όσους 
θέλη ναούς μέ τάς εικόνας καί τούς πτερνιστήρας τού 
πατρός της, αύτό ένδιαφέρει αύτήν καί μόνην : έγώ 
βεβαίως δέν θά συναγωνισθώ μετ’ αύτής ώς πρός 
τούτο* άλλ’ ας άφήση τούλάχιστον ήμάς νά ζώμεν 
ήσύ/ως ! Πώς ! δέν δύνασαι λοιπόν τίποτε νά πρά
ξης άν μή ζητήσης τήν άδειαν της ! Τότε, άν ήσχι 
δούλη αύτής, άπόπεμψόν με άπό τής οικίας, τούτο 
θά τήν εύχαριστήση, ύπέρ πάν άλλο, διότι δέν έμ- 
πορεϊ νά μέ ύποφέρη καθόλου. . . .’Αλλά, τό κάτω 
τής γραφής, είπέ μοι, κόρη μου, είλικρινώς, τί θά 
πάθη ή Ιουλία άν νυμφευθής έκ όευτέρου : Ό πα- 
τρυιός δέν είναι μητρυιά... διαφέρει δλως διόλου. 
Ό πατρυιός της θά ήναι περιποιητικώτατος πρός 
αύτήν. . . .πάντες δέ οί άνδρες θά ήναι πρός αύτήν 
πεοιποιητικώτατοι. . . . τή προλέγω τούτο καί έστω 
ήσυχος !. .-.Τέλος πάντων όμολόγησον αύτός είναι 
δ λόγος, οστις σ’ έμποδίζει ;

— Σέ βεβαιώ, μήτέρ μου, οχι, δέν είναι αύτός ό 
λόγος, είπεν ή Κλοτίλδη.

— Σέ βεβαιώ ότι αύτός είναι, κόρη μου. . . θέ
λεις νά ομιλήσω έγώ τήν ’Ιουλίαν ; νά προσπαθήσω 
νά τήν πείσω ; θά προετίμων μάλλον νά τήν δείρω 
μέ μαστίγιο ν άλλ’ έστω ....

—θέλεις λοιπόν, μήτέρ μου, να σοί είπω πάντα : 
Έ Κλοτίλδη έπλησίασε καί έγονυπέτησε πρό τής 

βαρωνίδος.
— - Βέβαια, παιδί μου, νά μοί τά εϊπης όλα. . . 

άλλά μή μέ κάμης νά κλαύσω, σέ παρακαλώ !. . . 
Είναι πολύ θλιβερά αύτά πού θά μέ εϊπης ;. . .

— Δέν είνε πολύ εύθυμα.
— θεέ μου !. . . Τέλος πάντων, λέγε μοι.
— Πρώτον πάντων, μήτέρ μου, 

δτι έγώ αύτή δέν φρονώ δτι θά πράξω 
φευομένη έκ δευτέρου. . . .

σοί ομολογώ 
κακόν τι νυμ-

λόγος νά το— Τό πιστεύω. . 
νομίζης. Αύτό μόνον

. . Δέν ύπάρχει 
μάς έ'λειπεν.

— "Οσον άφορά τήν ’Ιουλίαν, ήν λατρεύω, ήτις 
μέ άγαπά καθ’ ύπερβολήν, άγαπά δέ καθ’ ύπερβολήν 
καί σέ έπίσης, μεθ’ δσα καί άν λέγεις...........

— Είμαι πεπεισμένη περί τού έναντίου, είπεν ή 
βαρωνίς. Άλλ’ άδιάφορον, έξακολούθησον.

— "Οσον αφορά τήν ’Ιουλίαν, έχω περισσοτέραν 
σού πεποίθησιν είς τήν εύθυκρισίαν της καί είς τήν 
άγαθήν της καρδίαν.... Μεθ’ δλην τήν έζημμένην 
στοργήν ήν έξακολουθεϊ διατρέφουσα πρός τόν πατέ
ρα αύτής, βέβαιός είμι δτι θκ έννοήση καί θά 
σεβασθή τήν άπόφασίν μου, καί δτι θά έξακολουθή 
νά μέ άγαπά είς τόν αύτόν βαθμόν, καί μάλιστα 
άν δέν αίσθάνηται άντιπάθειαν πρός τόν πατρυιόν 
της, διότι γινώσκεις πόσον σφοδραί είναι αί συμπά
θεια! αύτής καί αί άντιπάθειαι....

— Γινώσκω καί καλώς γινώσκω ! είπε μετά πι
κρίας ή βαρωνίς. Δός λοιπόν είς τήν ήγαπημένην 
σου ονομαστικόν κατάλογον τών κυρίων τούτων, διά 
νά έκλέξη αύτή έκ μέρους σου

— Αύτά είνε περιττά, άγαπητή μου μήτερ, εί
πεν ή Κλοτίλδη. Τήν έκλογήν έποίησεν ήδη ή κυ
ρίως ένδιαφερομένη, και βεβαία είμι δτι δέν θ’ άπ*α- 
ρέση τή ’Ιουλία.

— Τότε λοιπόν, κόρη μου, τά πράγματα βαίνου- 
σι κατ’ εύχήν ;

— Ά ! όχι δυστυχώς, θζ σοί είπω τι, δπερ με 
ταράττει.... Μεταξύ τών άνδρών, όσους γνωρίζομεν 
δ μόνος τόν όποιον. . . —ό μόνος^ δστις μοί άρέσει 
τέλος πάντων, είναι έπίσης ό μόνος δστις ούδέποτέ 
με ήγάπησεν.

— Τότε είνε άγριάνθρωπος ! Δέν έμπορεϊ νά ήνε 
είμή άγριάνθρωπος. . . . Καί ποιος είνε ;

— Σοί είπον, φιλτάτη μήτερ, είνε δ μόνος τών φί 
λων ήμών, δστις δέν μέ άγαπά....

— Περίεργον ! Ποιος είνε αύτός ;. . . Μήπως εί
νε δ έξάδελφός σου Πέτρος ;

— *Οχι. . . . άλλά φλέγεσαι, βλέπω, ύπό τής 
περιεργίας.

_ - ΤΑ ! τότε είνε δ κ. Δέ Αουκάν ! έφώνησεν ή 
Βαρωνίς. Αύτό ήτο επόμενον ! Ώ! πόσον ε’ίμεθα 
σύμφωνοι, κόρη μου, είς τήν έκλογήν ! Είναι λαμ
πρός, λαμπρός δ δέ Αουκάν. . . . Φίλησον μ.ε. . . . 
Μή σκοτίζεσαι πλέον, μή συλλογίζεσαι· ή ύπόθεσίς 
μας βαίνει κάλλιστα.

— Άλλά, μήτέρ μου, έκεϊνος δέν με θέλει !
— Ά, μπά ! δέν σέ θέλει ! ποιος τά λέγει αύτά ; 

Πού τό ’ξεύρεις; τόν έρώτησας; Είναι άδύνατον, κό
ρη μου .... έγεννήθητε άμφότεροι διά νά ήσθε ήνω- 
μένοι αιωνίως Είναι χαριέστατος, άξιοπρεπέστατος, 
εύγενέστατος, πλούσιος, πνευματώδης, εχει τέλος 
δλα τά προτερήματα !
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— Έρωτα μόνον δέν εχει πρός με, μήτέρ μου.
'Η Βαρωνίς διεμαρτυρηθη καί πάλιν κατά τής δ- 

λως άπιθάνου ταύτης ύπονοίας τής Κλοτίλδης, άλλ* 
αύτή τήν έπεισε περί τοΰ εναντίου βασιζομένη είς 
πλεΐστα δσα γεγονότα καί λεπτομέρειας. Ή μήτηρ 
μετά βαθυτάτου άλγους ήναγκάσθη νά παραδεχθή 
τήν Ολιβεράν πεποίθησιν τής Κλοτίλδης ότι πράγμα
τι εύρίσκετο έν τώ κόσμφ τούτω άνήρ είς τοιούτον 
βαθμόν αφιλόκαλος ώστε νά μή έρασθή τής θυγα
τρός της, καί δτι ό άνήρ ούτος ήτο δυστυχώς ό κ.

Λουκάν. Ή Βαρωνίς έπανήλθεν είς τόν οίκον αύ
τής, άναλογιζομένη τό άνήκουστον τοΰτο μυστή
ριον, ού τίνος μετά μικρόν έμελλε νά μάθη τήν έξή- 
γησιν. (Ακολουθεί).

ΣΧΟΛΙΚΑ.
Γ'.

Ή έν Χάλκη ‘Εμπορική Σχολή
Έξακολουθοΰντες τά κατά τήν έν Χάλκη Έλ. ’Εμ

πορικήν Σχολήν εφιστώμεν τήν προσοχήν έπί τοΰ 
λόγου, δν άπήγγειλλεν ό έκ τών Έφορων αξιότιμος 
κ. Δημ. Γενιόουνιάς. Το καταστατικόν μέρος τοΰ 
λόγου τούτου τής Εφορίας έχει ώς εξής ;

Κατά τδ έτος τοΰτο 1882 — 83, ένεγράφησαν έν τφ 
μητρώφ τής Σχολής, έν συνόλφ, μαθηταϊ 171 ών 10 υ 
πότρ;φοι τής Σχολής. Έκ τούτων εϊς άπεβλήθη περί τά 
μ»σα της Αης έξαμηνιας και οκτώ άπεσΰρθησαν περί τά 
τέλη τής Βάς ενεκα οικογενειακών λόγων.

Εκ τούτων, 23 ανηκον εις τδ προγυμνάσιον καί 148 
είς τδ γυμνάσιον Είς τάς τρεις άνωτέρας τάξεις, έν αίς 
ύφίσταται η εις τμήματα διαίρεσες, επιστημονικόν καί 
εμπορικόν, 27 μέν άνήκουσιν είς τδ πρώτον, 40 δέ είς 
τδ δεύτερον.

Έκ τών 171 μαθητών 60 κατάγονται έκ Κων,πόλεως 
καί τών προαστείων, 29 έκ μικρας ’Ασίας, 16 έκ Θρά
κης, 14 έκ Μακεδονίας, 3 έξ ’Ηπείρου, 11 έκ τών οθω
μανικών νήσων τοϋ Αιγαίου, 2 έκ Βάρνης, 27 έκ τοϋ βα
σιλείου της Ελλάδος και 9 έκ τών έν Ευρώπη ελληνι
κών αποικιών. 1

Έκ τούτων πάλιν, 92 είσί τέκνα έμπορων, 10 κτημα
τιών καί έπιστημο'νων, 2 δημοσιογράφων,' 13 υπαλλήλων 
και μικρεμπο'ρων καί 44 ορφανά πατρός.

Γο προσωπικόν τής σχολής έχει ώς έξης : Έκτδς τοϋ 
Διευθυντοϋ διδάσκοντος τά ελληνικά τής ανώτατης τάξε
ως, υπάρχουσι πέντε μέν έτεροι καθηγηταί, διδάσκοντες 
τα ελληνικά, ων ενιοι και αλλα τινά μαθήματα, εις τών 
μαθηματικών, εις τών ιερών, εϊς τών έμπορικών κα* τής 
γερμανικής, ουο της γαλλικής, εις τής τουρκικής, εϊς 
τηί αγγλικής, εϊς συμπληρωματικών τινων μαθηαάτων 
εν ταις κατωτεραις τάξεσιν, εϊς τής Καλλιγραφίας καί 
Ίχνογοαφιας, εϊς τής Γυμναστικής, εϊς τοΰ κλειδοκύμβα
λού καί εϊς τοΰ τετραχόρδου, έν συνόλφ 19.

Εκ τούτων 10 μεν διαιτώνται έν τή σχολή, οϊ δέ λοι
ποί έκτδς αύτής.

Τδ υ’ ετερον προσωπικόν άποτελειται έξ ενός ίατροΰ δια- 
μένοντος εν τή σχολή και έχοντας ΰπδ τάς διαταγάς του 
δυο νοσοκομους, ενός ίερέως, δύω οικονόμων, έσωτερικοΰ 
και εςωτερικοϋ, εκτελουντος και χρέη ταχυδρόμου, έξ παι - 
δαγωγών, ένδς λιθογράφου άμα καί ΐματιοφύλακος, ένδς 
βιβλιοφύλακος, ενός νυκτοφύλακος καί δύο ραπτριών Τδ 
δέ υπηρετικόν άποτελειται έκ 4 6 προσώπων.

Εκ τής απαριθμησεως, ην έκαμαν ώς χνωθι ύυίίν, δή- 

λον γίνεται οτι πολλοί έκ πολλών προσήλθον μερών, τό. 
πλεΐστον τέκνα έμπορων, δπως τύχωσι παιδείας καί μορ- 
φώσεως, δΓ ο ή Σχολή ακολουθεί τήν άγουσαν πρός τόν 
μέγαν αύτής προορισμόν ήτοι τό νά καταστή γενικόν 
κέντρον έ > τή ’Ανατολή εγκυκλοπαιδικής μαθήσεως, τδ 
μέν προς ώς οϊόν τε τελειοτάτην παρασκευήν έμπορων, τδ 
δέ προς μόρφωσιν μαθητών αρκούντως κατηοτισμένων προς 
άμεσον σπουδήν έπιστήμης

ΊΙ χρηματική διαχείρισις τής σχολής έγένετο κατά τό 
παρελθόν σχολικόν έτος ώς εξής :

Έκ διδάκτρων εισεπράχθησαν λ. όθ. 6,770
Έξ άλλων προσόδων τής Σχολής » 610
ήτοι τό ολον τών εισπράξεων 
άνήλθεν είς λίρας όθωμαν. 7.380

Έόαπανήθη είς μισθούς καθηγητών λ όθ. 3 077 
> » υπηρετών » 1,121

Είς τρόφιμα έπιπλα καί έπιδιορθ. » 3,400
Είς καθυστερήσεις διδάκτρων > 82

καί έχομεν τό ολικόν ποσόν εξόδων λ. όθ. 7,680
Τούτέστιν έλλειμμα λ. όθ. 300
Τδ έλλειμμα τοΰτο προστιθέμενον είς τδ τών παρελθόντων 

ετών αποτελεί τδ αρκετά σπουδαίου ποσόν λ. όθ. 1'00, 
οπερ χρεωστεϊ ή Σχολή, τό μέν διότι δέν έφείσθημεν ού- 
δέ μιας θυσίας δπως ή τε ηθική καί σωματική διάπλασις 
τών νέων, ούς ένεπιστεόθησαν ήμΐν, γίνη δσον οϊόν τε τε
λεία, δπερ κατάδηλον έκ τής αύξήσεως τοΰ προσωπικού 
καί τής βελτιώσεως τής τροφής, τό δέ, διότι δυστυχώς 
ένεκα τών το'ς πασι γνωστών δυσχερών περιστάσεων 
μεθ’ δλην τήν φιλομουσίαν πολλώ? γονέων καί τάς θυσίας, 
ας προθόμως δφίστανται ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τών τέ
κνων των, ούχ ήττον άδυνατοΰσιν ουτοι πρό; άποτισιν τών 
ώρισμένων διδάκτρων, ατινα καί ή Σχολή άδυνατεΐ έ
πίσης νά έλαττώση, καθόσον μάλιστα άπό τίνος ύστε- 
ρούμεθα τών εκτάκτων δωρεών τών μεγατίμων ομογενών, 
αίτινες έκάλυπτον άλλοτε τό χρονικόν έλλειμμα. Καίτοι 
δέ ύπό τήν οικονομικήν κατάστασιν χωλαίνομεν, ύπό τήν 
ηθικήν δμως καί πνευματικήν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι 
σπανίως ή Σχολή ήμών ήν είς τοσοΰτον άνθηράν θέσιν, 
πάντα έν αύτή εύοδοΰνται, χάρις τφ διευθυντή κ. Δ Δη- 
μητριάδη. άνδρί άρχικφ καί διδακτικφ, φιλοτίμφ καί τής 
προόδου τής ήμετέρας νεολαίας ζηλωτή, γνωστφ, άλλως, 
τε, γενομένφ ήδη διά τήν περί τό έργον έμπειρίαν καί 
ικανότητα.

Έκ τής συνοπτικής λογοδοσίας ταύτης εξάγονται 
άτυχώς ή μάλλον κηρύττονται τά εξής, α'.) ότι ή 
Σχολή χωλαίνει οίκονομικώς £'.} δτι πο.Ι.Ιοι γονείς 
άδυνατοΰσι ν’ άποτίσωσι τά όφειλόμενα δίδακτρα καί 
γ’.) δτι διεκόπησαν αί έκτακτοι δωρεαί τών μεγατί
μων ομογενών, αίτινες έκάλυπτον άλλοτε τό ετήσιον 
έλλειμμα.

- Ενταύθα γενναται φυσικώς έν τώ πνεύματι ή ε
πομένη απορία. Διατί αρα τά μέν τρία ύπό Εφο
ριών διοικούμενα δημόσια Σχολεία, ή Εμπορική, 
λέγομεν, Σχολή, τό Ζάππειον καί ή Πα-Ι-Ιας γμ>- 
λαίνουσιν οίκονομικώς, παρουσιάζοντα καθ’ έκαστον 
έτος βαρύ έ'λλειμμα, τά δέ ιδιωτικά Γυμνάσια τών 
κ. κ. Τάγη καί Βασματζίδου άνθοΰσιν οίκονομικώς, 
κλείοντα τόν έτήσιον αύτών ισολογισμόν, —δικαίως 
καί άξιεπαίνως — δι’ ωφελεί ας κατά τό μάλλον καί 
ήττον έπαισθητής; Δέν άξιοΰμεν νά εύοωαεν τήν 
λύσιν τής απορίας, άλλ’ άπλώς σημειοΰμεν ταύτην 
ΐνα προστεθή είς τά χρήζοντα μελε'της ύπό τών αρ
μοδίων σχολικά ζητήματα. Τό έφ’ ήμΐν, άρκούμεθα 
είς τάς εξής καί μόνας παρατηρήσεις.

Ή Εμπορική Σχολή τής Χάλκης ήρίθμει άλλοτε 
240—250 μαθητάς, σήμερον δέ αριθμεί 160. Ή έ- 
λάττωσις αύτη προήλθε βαθμιαίως, προφανώς δέ έκ 
τών συχνών, καί πολλάκις αδικαιολογήτων μεταβο 
λών τοΰ προσωπικού τής διευθύνσεως καί τοΰ διδα
σκαλικού συλλόγου καί έκ τής μή αύστηράς πάντοτε 
έκλογής τοΰ διδάσκοντος προσωπικού. Βάσις, νομί
ζομεν, τοΰ καλού όργανισμοΰ παντός σχολείου έ- 
στίν ή έκλογή τών διδασκόντων, οΐτινες, πάντες ά- 
νεξαιρε'τως, δε'ον νά ώσιν άποδεδειγμε'νως κάτοχοι 
τών γνώσεων, άς επαγγέλλονται νά μεταδώσωσι, καί 
νά εύμοιρώσιν ίκανότητος άνεγνωρισμε'νης. Έάν, φερ’ 
είπεϊν, έν μια ·καί τή αύτή σχολή διδάσκουσιν έξ μέν 
καθηγηταί δόκιμοι, ισάριθμοι δέ αδόκιμοι, ό διδα
σκόμενος έξε'ρχεται, νομίζομεν, τόν μέν ένα τών πο
δών έ'χων ύγιά, τόν δ’ έτερον χωλαίνοντα. Έν πολ- 
λοΐς δέ τών ήμετε'ρων Γυμνασίων καί Σχολείων διά 
μέν τάς άνωτέρας τάξεις φροντίζομεν νά διατηρώμεν 
καθηγητάς καί διδασκάλους διακεκριμένους διά τε 
τάς σπουδάς καί τά έργα αύτών, διά δέ τάς κατω- 
τέρας τάξεις άδιαφοροΰμεν, άνατιθέντες ταύτας είς 
τούς πρώτους έντυγχάνοντας ή συνιστωμένους ήμΐν, 
πολλάκις πάντα) αναρμοδίους, ΐνα μή τι χείρον είπω- 
μεν. Ό λόγος ήμΐν έστιν ενταύθα γενικός— είρήσθω 
τοΰτο έν παρόδω—μή άφορών ιδιαιτέρως είς ώρισμέ- 
να πρόσωπα ώρισμένων έκπαιδευτηρίων.

Ή οικονομική καχεξία τής έν λόγφ Σχολής, ήτις 
προδήλως έσται πρόσκομμα είς έφαρμογήν τών βελ
τιώσεων, άς έπηγγείλατο ή ένεστώσα αύτής διεύ- 
θυνσιν, δέον νά έφελκύσν) τήν προσοχήν παντός πο- 
θοΰντος τήν άνάρρωσιν τών καθ’ ήμάς εκπαιδευτη
ρίων. Μικρόν βεβαίως ωφελεί, άν έν καιρώ τών έξε- 
τάσεων λέγομεν καί γράφομεν λόγους τινάς περί τών 
σχολείων, είτα δέ, έπιλανθανόμενοι τούτων ταχέως, 
τρεπόμεθκ έπί άλλας έκαστος μέριμνας. Όφείλομεν 
συνεχώς νά έπανερχώμεθα είς τό αύτό θέμα καί νά 
σκεπτώμεθα περί τών ληπτέων μέτρων πρός τήν κα
τά τό ένόν έπίρρωσιν αύτών. Ή Εμπορική Σχολή δέν 
είνε ιδιωτικόν τι καθίδρυμα, άλλά δημόσιον, εθνικόν, 
διότι ού μόνον διά τών έράνων τών μεγατίμων ομο
γενών ώκοδομήθη καί έκάλυψε μέχρι τούδε τό έλ
λειμμα αύτής, άλλά καί διότι κεΐται, ώς γνωστόν, 
έπί γής άνηκούσης είς Μονήν Σταυροπηγιακήν. Ώς 
τοιοΰτο δέ κεΐται, φρονοΰμεν, τό έν λόγω καθίδρυμα 
έντός τοΰ.κύκλου τής τοΰ δημοσίου μερίμνης καί έξε- 
λέγξεως.

"Οθεν, εάν έπετρέπετο καί ήμΐν νά έκφράσωμεν έν 
τφ δημοσιογραφικοί ήμών καθήκοντι γνώμην τινά 
περί τούτου, ήθέλομεν ύποβάλει ύπό συζήτησιν μέ
τρα τινά, άτινα, καθ’ ήμάς δυνατόν νά συντελέσω- 
σιν, έν μέρει, είς τήν βελτίωσιν τής θέσεως τής Εμ
πορικής Σχολής.

Τά μέτρα ταΰτά είσιν :
ά.) Ή κατ’ έτος δημοσίευσις ιδιαιτέρου τεύχους 

περιέχοντος τό λεπτομερές πρόγραμμα τών διδασκο- 
μένων μαθημάτων καί λεπτομερή άπολογισμόν τών 
δαπανών καί προσόδων τής Σχολής μετά τής λογο
δοσίας τοΰ Διευθυντοϋ καί τής Εφορίας.

β’.) Ό καταρτισμός Εφορίας έπταμελοΰς ή τού- 
λάχιστον πενταμελούς περιεχούσης καί τινας έκ τών 
έν τή βασιλευούσν) λογιών ομογενών

γ'.' ΊΙ πρόσληψις μαθητών εξωτερικών.
Καί ή μέν δημοσίευσις τών άπολογισμών ούδαμώς 

βεβαίως έστίν αναγκαία πρός έ'νδειξιν τής άκεραίας 
διαχειρίσεως τών πόρων τής Σχολής, διότι παρ’άν- 
δρών τοιούτων, οίος ό κ. Ταμβάκος, ού έν ταϊς χερσί 
κυρίως εύρίσκεται άνα τεθειμένη ή διαχείρησις αύτη, 
καί ούτινος παροιμιώόης τυγχάνει ούσα ή άκεραιότης, 
ή άκρίβεια καί ή πρός τήν Σχολήν στοργή, ής ένεκα 
μέγα. μέρος τοΰ χρόνου αύτού δαπανά έπί τοσαύτα 
ήδη έτη έν μέσω άπειρων άλλων φροντίδων καί με- 
ριμνών, παρ’ άνδρών, λέγομεν, τοιούτων τό δημόσιον 
δέν άπαιτεΐ λογοδοσίαν, επαρκές έχέγγυον θεωρούν αύ
τό καί μόνον τό όνομα καί τήν άκράδαντον αύτών 
ύπόληψιν. Έστιν δμως, φρονοΰμεν, άναγκαία δι’ άλ
λους λόγους, οϋς ούδαμώς δυσκολευόμεθα νά ύποδεί- 
ξωμεν. Καί πρώτον μέν δέον νά καθιερωθή τό σύστη
μα τούτο ώς καλόν προηγούμενον διά τό μέλλον, 
καθάπερ εϊθισται καί έν τοΐς λοιποΐς δημοσίοις καθι- 
δρύμασι. Δεύτερον δέ, ή δημοσίευσις λεπτομε-ών απο
λογισμών άφ’ ενός μέν διαφωτίζουσα πληρέστερον τό 
δημόσιον περί τής καταστάσεως τής Σχολής θέλει 
ϊσως προκαλέσει νέας ύπέρ αύτής προσφοράς, άφ’ ετέ
ρου δέ διά τής ονομαστικής δημοσιεύσεως τών καθυ- 
στερουμένων διδάκτρων, θέλει άναχαιτισθή τό κακόν 
τών καθυστερήσεων, δπερ, τούναντίον, δεινουμένης 
όσημέραι τής οικονομικής ταύτης καχεξίας, θά βαίνν) 
έπίσης πρός άναλογον βεβαίως έπίτασιν, καί μάλιστα 
μετά τήν ύπό τής Εφορίας συμπαθώς ποιηθεΐσαν έν 
τφ λόγφ αύτής αιτιολογίαν τής καθυστερήσεως πολ
λών γονέων.

Έν τω λόγφ τού κ. Γενιδουνιά περιέχεται άτυχώς 
καί άλλη λυπηρά καί δυσάρεστος πληροφορία :

............Πολλοί πολλάκις, εΐπεν ό κ. "Εφορο.-, έτοιμοί 
είσιν έξωθεν vi προσφερω-ι τάς χρίσεις χαί επικρίσεις των, 
ολίγοι δε οΐ προσφίροντες τον χρόνον καί τά προσόντα των 
εϊς τήν Εφορείαν τής Σχολής. Γινώσκοντες τήν ανικανό
τητα ήμών καί άπ-ηυδηκότες άπετάθημεν εϊς διαφόρους 
ομογενείς παρακαλοϋντες αύτούς ν’ άπαλλάξωσιν ήμας, ή 
τούλάχιστον νά συμμερισθώσι τοϋ βαρε'ος φορτίου τοΰ Έ 
φόρου, άλλ’ ά'λλοι έλλειψιν καιρού καί ά'λλοι άλλας προ
φάσεις προβάλλοντα ήμΐν.

Ούτως ή ’Εφορία τής ’Εμπορικής Σχολής άπαρτί- 
ζεται τανΰν έκ δύο καί μόνων προσώπων τών κ. κ. 
Δ. Ταμβάκου καί Δ. Γενιδουνιά. Αξιοθαύμαστος ά
ληθώς ή καρτερία τών άξιοτίμων τούτων άνδρών, ύ- 
φισταμένων μόνων δλον τό βάρος τής διοικήσεως καί 
τής εύθύνης τοιούτου μεγάλου καθιόρύματος. Έκα
στος εύχερώς δύναται νά φαντασθή όπόσους κόπους 
καί φροντίδας παρέχει ή διαχείρησις, ή διατροφή καί 
ή έκπαίδευσις οικοτροφείου, ού τό δλον προσωπικόν 
άριθμεΐ περί τάς 250 ψυχάς, κειμένου μάλιστα έν 
νήσφ, μακράν τών γραφείων τών δύο άζιοτίμων Έ
φορων ! Μεθ’ δλην τήν άνεγνωρισμένην ικανότητα καί 
τόν σπάνιον ζήλον τών δύο Έφορων, ευνοητον εινε 
τό λεγόμενον ύπό τοΰ κ. Γενιδουνιά περί άπαυόήσεως 
αύτών κατόπιν τοσούτων βαρέων και δυσβάστακτων



Ο Κ Ο Σ Μ ΟΣ . 727
726 Ο ΚΟΣΜΟΣ

κόπων, ούς μόνοι νυχθημερόν καταβάλλουσιν. Αίαν 
απελπιστικόν θά ήτο άν παρεδεχόμεθα πρός στιγμήν 
δτι ούδείς έτερος τών έν Κων/πόλει ομογενών αποδέ
χεται νά συνεργασθή ύπέρ τής Σχολής ταύτης, ώς 
μέλος τής Εφορίας αύτής, ένώ ύπέρ πάντων τών λοι
πών Σχολείων καί Παρθεναγωγείων μεγίστη τούναν
τίον φιλοτιμία έπικρατεϊ τίς θά έργασθη περισσότερον. 
Καί ναι μέν β κ. Γενιδουνιάς βέβαιοι δτι «άπετάθη- 
σαν πρός διαφόρους ομογενείς καί δτι άλλοι έ'λλειψιν 
καιρού, καί άλλοι άλλας προφάσεις προεβάλοντο,» 
άλλά νομίζομεν δτι δέν έζηντλήθη είσέτι δ κατάλο
γος τών φιλομούσων καί φιλογενών άνδρών καί δτι 
πολλοί επίσης είσίν οί μή λαβόντες τήν ποόσκλησιν 
τού μετασχεϊν τής διοικήσεως τής Εμπορικής Σχο
λής, εν αύτοϊς δέ πιστεύομεν άδιστάκτως ύπάρχου- 
σιν ουκ ολίγοι, οιτινες καί τήν ικανότητα κέκτηνται 
καί αγαθής προαιρέσεως όέν στερούνται ίνα μετάσχω- 
σι τού βάρους τών Εφορευτικών αύτής έργασιών. 
"Οθεν, φρονούμεν δτι το συμφέρον της Σχο.1ης άπαι- 
τεί Ira τό έφορευτικόν avzfy ΣυμβοϋΜον καταρτισ 
θη έκ πΑειόνων η όνο με.Ιών καί καταβληθή πάσα 
πρός τούτο προσπάθεια, είνε δέ φρονούμεν, καί άπί- 
στευτον καί ήκιστα τιμητικόν διά τήν ήμετέραν έν 
Κων/πόλει κοινότητα νά διατεινώμεθζ δτι τούτο είνε 
άδύνατον. Πλήν δέ τού καταρτισμού τής ’Εφορίας 
εκ πλειόνων μελών, άνάγκη έπίσης νά ληφθη ύπ’ δ- 
ψει δτι, τής Σχολής ούσης, ώς γνωστόν, διηρημένης 
εις τμήμα ’Εμπορικόν καί τμήμα ’Επιστημονικόν, α
νάγκη πρόθη.Ιος όπωο καί έν τη έφορία αντηο έκ 
προσωπηται ον μόνον τό Εμπορικόν Σώμα, a.Lla 
καί τό ’Επιστημονικό*, έπίσης δέ δέν νομίζομεν άδύ
νατον τήν εύρεσιν δύο έπιστημόνων δυναμένων ν’ ά- 
ναλάβωσι καί ούτοι μέρας τών έφορευτικών ύπο- 
χρεώσεων.

Αείπεται ήδη νά έζετάσωμεν τό τρίτον τών ύφ* 
ήμών προτεινομένων μέτρων, ήτοι τό τής προσλή- 
ψεως μαθητών έζωτερικών.

Ή ’Εμπορική τής Χάλκης Σχολή άνέκαθεν και 
άχρι τούδε ύπήρξεν άμιγές οίκοτροφεϊον, εχον πάντας 
τούς μαθητάς διαιτωμένους έντός αύτού, ούδένα δέ 
φοιτώντα έζωθεν. Καί δτε μέν προ πεντηκονταετίας 
το πρώτον συνέστη τό εμπορικόν τούτο φροντιστή- 
ριον, ή νήσος Χάλκη εύαρίθμους ήρίθμει οικίας καί 
ούδείς ύπήρχε. λόγος ή άνάγκη δπως έν τώ Κανονι
σμέ αύτού είσαχθή καί άρθρον έπιτρέπον τήν έζω- 
τερικήν φοίτισιν. ’Εν τούτοις, άχρι τούδε ή άπαγό- 
ρευσις αύτη διετηρήθη έπί λόγοις, οιτινες, νομίζομεν, 
δέν μετέχουσιν άκαταμαχήτου ισχύος. Ούτω, φέρ’ 
είπεϊν, λέγουσιν οί τήν άπαγόρευσιν ταύτην ύποστη- 
ρ-.^οντες οτι αί σχέσεις τών οίκοσίτων μαθητών με
τά τών εζωθεν φοιτώντων θά έπιδρώσιν έπιβλαβώς 
έπ: τών πρώτων καί έπί τής σχολής καί δτι ή πα
ραδοχή μαθητών εζωθεν φοιτώντων θά έλαττώση 
ίσως τόν άριθμόν τών οίκοσίτων, έπομένως καί τάς 
προσόδους τής Σχολής. Άμφότεροι οί λόγοι ούτοι 
είσί, νομ.ίζομεν, ασθενείς. Καί πρώτον μέν έχομεν τά 
παραδείγματα τών έν Σταυροδρομίω ιδιωτικών Γυ
μνασίων καί Παρθεναγωγείων καί πολλών άλλων 

άλλαχού, δπου ή έζωτερική φοίτησις ούδαμώς εύρέ- 
θη έπιζημία, ούτε ύπό τήν ήθικήν έποψιν τών μαθη
τών, χάρις είς τήν άγρυπνον έπιτήρησιν τών διευθυ- 
νόντων, ούτε ύπό τήν οικονομικήν έποψιν τών ιδρυ- 
μάτων. Δεύτερον δέ, ό φόβος τής έλαττώσεως τών 
προσόδων εινε άνυπόστατος, διότι, καί άν άκόμη 
ύποτεθή δτι πάντες οί οίκόσιτοι τής Σχολής μετε- 
τράπησαν είς έζωτερικούς,— άποτίνοντες βεβαίως 
άνάλογα δίδακτρα—ή Σχολή ούδέν έχει νά άπολέ- 
ση διότι ταύτοχρόνως παύονται καί αί δαπάναι τής 
διατροφής αύτών καί τής συντηρήσεως πολυαρίθμων 
υπηρετών, έν ώ άφ’ ετέρου ή Σχολή δέν άποβλέπει 
πρός σκοπόν χρηματικών κερδών, άλλ’ απλώς πρός 
σκοπόν έκπαιδευτικόν. Τούναντίον, φρονούμεν—καί 
τούτου ένεκα προτείνομεν· τό μέτρον τούτο—δτι ή 
παραδοχή μαθητών έζωτερικών ου μόνον ούδαμώς 
θά έλαττώση τόν άριθμόν τών οίκοσίτων, άλλά θά 
δημιουργήση νέαν τή Σχολή πρόσοδον, άρκούσαν, πι- 
στεύομεν, ίνα καλύψη τό έκ 300 περίπου λιρών έτή- 
σιον αύτής έλλειμμα. Καί άληθώς, έάν λογίσωμεν 
είς είκοσι λίρας έτησίως τά δίδακτρα τών έζωτερι- 
κών μαθητών, άέκα πέντε τοιούτοι μαθηταί άρκού- 
σι μόνοι νά καλύψωσι τό έλλειμμα ! Άλλ’ έχομεν λό
γους νά π»στεύωμεν δτι, παραδεκτού γινομένου τού 
μέτρου τούτου, ούχί 15, άλλά πεντήκοντα τούλάχι
στον νέοι μαθηταί προστεθήσονται έντός τού πρώτου 
ή τού όευτέρου έτους είς τό τής Σχολής μαθητολό- 
γιον, ούτω δέ χίλιαι περίπου λίοαι άναγραφήσονται 
περιπλέον είς τό ένεργητικόν τού τα Λείου αύτής.

Άλλ’ ή ’Εμπορική Σχολή οφείλει, νομίζομεν, ν* ά- 
ποδεχθή τό μέτρον τούτο καί διά λόγον τινά ηθικόν. 
Ιδρυμένη καί λειτουργούσα έν χώρω έθνικώ,όρθώς καί 
εύλόγως παραχωρηθέντι έπί τώ ύψηλώ τής έκπαιδεύ- 
σεως τής ομογενούς νεότητος σκοπώ, έν τή πευκοστε- 
φεϊ νήσω τής Χάλκης, δπου πολυπληθής οίκεϊ κοινό- 
της ομογενής καί φιλόμουσος, δέν ώφειλε βεβαίως, 
κλείουσα τάς πύλας αύτής, ν’ άποστερή τούς κατοί
κους αύτής, τούς μή δυναυ-ένους μέν ν’ άποτίνωσι 
πεντηκοντάλιρα τροφεία, δυναμένους δμως νά κατα- 
βάλωσι τά μέτρια έζωτερικά δίδακτρα, δέν ώφειλε, 
λέγομεν, ν’ άποστερή τούτους τών άγαθών τής έκ 
τής Σχολής διαχεομένης παιδεύσεως. Ού μόνον δ’ οί 
παρόντες τής νήσου κάτοικοι, ιδία δέ οί έπήλυδες, 
λυπούνται έπί τούτω, άλλά καί άλλοι, ώς πλη- 
ροφορούμεθα, ομογενείς, κάτοικοι τής πόλεως, είσί 
πρόθυμοι νά μετοικήσωσιν είς τήν νήσον ινα είσαγά- 
γωσι τούς παϊδας αύτών ώς έζωτερικούς φοιτητάς, 
άμα ώς ϊδωσι τό μέτρον τούτο έφαρμοζόμενον. "Ωσ
τε είνε, νομίζομεν, πρόδηλον δτι, ένώ ούδείς σπου
δαίος λόγος συνηγορεί σήμερον ύπέρ τού άποκλεισμού 
έζωτερικών μαθητών, τούναντίον ή παραδοχή τού
των φαίνεται μάλλον ύπισχνουμένη ώφελείας ύπέρ τε 
τής Σχολής καί ύπέρ τής νήσου, έν ή αύτη εύδοκ'ί- 
μως λειτουργεί.

’Έχομεν έν έλπίόι δτι αί όλί^αι αύπαρατηρή- 
σεις, ύπαγορευθεϊσαι ύπό καθήκ,οντος δημοσιογρα 
φικού καί ύπό θερμής πρός τήν άρχαίαν ταύτην 
Σχο)νήν στοργής, ληφθήσονται ύπ* όψει έν ταϊς δια- 

σκέψεσι τής διμελούς, τό γε νύν έχον, καί άζιοτί- ' 
μου Εφορίας αύτής.

Έδημοσιεύθησαν κατά τήν εβδομάδα ταύτην 
νέαι γενναϊαι προσφοραί τού έν Παρισίοις μεγάτιμου 
ομογενούς έζ. Χρηστάκη έφέντη Ζωγράφου εις μνημό- 
συνον τής αειμνήστου αύτού μητρός. Ούτως ή A. Ε. 
προσήνεγκε είς τά έν Κωνσταντινουπολει εθνικά Φι
λανθρωπικά καταστήματα τό ποσόν 5,000 φρ. Άνά 
χίλια δέ φράγκα είς τό έν Σταυροδρομίω παρθεναγω- 
γεϊον τής Κοινότητος, είς τήν 'Ιερατικήν Σχολήν, 
είς τό Παρθεναγωγεϊον Γαλατά, είς τήν Φιλόπτωχον 
έν Περαία Αδελφότητα τών Κυριών, εις τ- Παρθε
ναγωγεϊον Νεοχωρίου, είς τό ελληνικόν Αυκειον δι 
ενδυμασίαν άπορων μαθητών. Ταύτοχρόνως όε δ κ. 
Χρηστάκης Ζωγράφος προσήνεγκε κλειδοκύμβαλο'/ ά- 
ζίας 4 500 φράγκων είς τό έν Έμιργιανίω Όθωμ. 
Πκρθεναγω ^εϊον.

—’Από τής επιδρομής τής χολέρας εις Κάιρον, ίδια 
δέ άπό τής ημέρας, καθ’ ήν ήγγέλθ/ισαν κρούσματα 
τινα καί έν Άλεζανδρείκ, ηύξήνθη ό φόβος έν τή 
πρωτευούση ήμών περί ενσκήψεως τής επιδημίας και 
ένταύθα. Εύτυχώς δμως επεταθη συναμα και η αυ- 
στηρότης τού ένταύθα ύγειονομικού Συμβουλίου ούτι- 
νος έπί τέλους, μετά μικράς τινας αντιρρήσεις έκ μέ
ρους τών αρμοδίων άρχών, εγενοντο αποδεκται πά- 
σαι αί προτάσεις, ήδη δε πρόκειται να εφαρμοσθώσι 
μετά πάσης σπουδής καί αύστηρότητος. Φρονούμεν 
δμως καί ήμεϊς, μετά πολλών άλλων, δτι άν μη προ- 
κηουχθώσιν αύστηραί ποιναι κατά τών παραβατών 
τών ύγειονομικών διατάζεων, ή εφαρμογή τούτων 
δέν θά άνταποκριθή προς τάς προώσεις, αϊτινες ύπη- 
γόρευσαν αύτάς καί πρός τάς εύλογους αζιώσεις τού 
δημοσίου.

Τό τελευταϊον έζ Άλεζανδρείας τηλεγραφικόν χο
λερικόν δελτίον, (ύπο ημερομηνίαν 15/27 Ιοολίου 
καί ώραν 12. 25 λ. τού μεσονυκτίου^ οπερ ανεκοι- 
νώθη ήΐΛΪν σήμερον, έχει ώς έζής :

Κάϊρον, 336 άποβιώσεις έκ χολέρας. — Γκιζε 56. 
__ Τάντα 30.-Σιμπίν-Κόμ 48 — Ζίφτα 6.—Μαν- 
σούρα 12.—Δαμιέττη 4.—Καφρανσάχ 25.—Ίτ- 
βουζοβάρ 15. — Είς άλλα τινά μέρη (;) 80.—Βελ- 
κάς, Μαλακεμπίρ έλλείπουσιν ειδήσεις.— Αλεζάν- 
δρεια ούδέν.

— Άναγινώσκομεν έν τή Τεργεσταία Ήμερα :
Έπειδή διεδόθησαν άνησυχητικαί ειδήσεις περί 

τής καταστάσεως τής δημοσίας ύγείας έν Τεργέστη, 
κοίνομεν έπάναγκες νά δηλώσωμεν δτι ή πο)ις ήμών 
εινε δλως άνοσος. Καί έν τώ παρά τόν όρμον τής 
Μούγιας λοιμοκαθαρτηρίω, ένθα ύπήρχον μέχρι τής 
χθές χίλιοι περίπου πρόσφυγες έζ Αίγύπτου, έπικρα
τεϊ άκεα ύγεία. ΊΙ ιταλική κυβέρνεσις, έπισήμους 
λαβούσα πληροφορίας, ήρε τά επιτηρητικά μέτρα, 
άτινα έφήρμοσε κατά τάς πρώτας ημέρας τού φόβου 
είς τάς έκ Τεργέστης καί Δαλματίας προελεύσις. Έν 
Βιέννη ένόσησάν χθές διάφορα άτομα κατοικούντα 
έν μιά καί τή αύτή οίκίφ. Άλλ’ ή γενομένη ιατρική 
ερευνά άπέδειζεν οτι άφορμή τής νόσου ήτον ή κακή 

ποιότης τού ύδατος. Καί έν Πέστη ένόσησάν τινες 
έκ τού κατάρρου τών εντέρων ούδέν εχοντος κοινόν 
πρός τήν χολέραν. Έν γένει έν Αύστρίζ καί Ουγγα
ρία αί άρχαί έ'λαβον δραστηρίως πάν προφυλακτικόν 
μέτρον πρός άποσόβητον τής φοβέρας έπιδημίας.

Τρόπος τού συνιστφν ’Επιφυλλίδα εφημερίδας.

Τό επόμενον παράδοζον συστατικόν επιφυλλίδος 
δημοσιεύει ό "Εωθινό·: Μηνντωρ της ΑνστραΜα·: :

«Αί έν τή έπιφυλλίδι ήμών πρωτοφανείς σκηναί, 
άς μεταφράζομεν έκ τού Ισπανικού, ένεποιησαν μέχρι 
τούδε ολεθρίαν άληθώς έπίδρασιν, διό καί ήμεϊς μετά 
πολλής καί εύλογου άνησυχίας καί φόβου τάς αναδη
μοσιεύομε'/. Ουχ ήττον δμως, καθήκον ευσυνε.δησιας 
νομίζομεν νά προειδοποιήσωμεν τούς ήμετερους ανα- 
γνώστας. "Οσοι έχουσι φαντασίαν εύερέθιστον, ή ε
πηρεάζονται ύπό τών σφοδρών συγκινήσεων, ούτοι 
άς ρίψωσι μακράν τήν τρομεράν ταύτην άφήγησιν άς 
τήν άποφύγωσι πάση δυνάμει, διότι άλλως δέν εύ- 
θυνόμεθα δι’ ό,τι και άν πάθωσιν. Τό φρικαλέον τού
το δράμ.α μεταδίδωσιν όδυνηράς φρικιάσεις καί εις 
τούς άπαθεστάτους, ταράττει τόν ύπνον καί τών ψυ
χρότατων άνθρώπων, άποσπα χείμαρρους δακρύων 
καί άπό τών στωικωτάτων εκείνων, όσοι ούδεποτε 
έννόησαν τί έστιν ευαισθησία. Έπι τέλους,—τούτο 
δ’ είνε τό λυπηρότερον—έπί δεκακισχιλίων αναγνω
στών τού ολέθριου τούτου μυθιστορήματος, παρεφη- 
ρήθη ότι 422 προσβάλλονται ύπό φρενοβλαβείας, 
97 7 ύπό μονομανίας, 994 αύτοκτονούσι, 523 γί
νονται μοναχοί ή μοναχαί, κχί 1315 γίνονται άφαν
τοι. Είδοποιούντες περί τούτου εκ προτέρου τους η- 
μετέρους άναγνώστας, νομίζομεν οτι εκτελούμεν κα
θήκον εύσυνειδησίας.» «

Τίς τών άναγνωστών δεν ελκυεται υπό 
ελκυστικών ύποσχέσεων ;

* * Σοφός τις Γάλλος, 
έτοιχοκόλλησεν είς μέρο; 
στίχον
τοιχοκολληθή καί είς τινας δημοσίας ήμών βι6λιο- 
θήκας. Τό έπίγραμμα τούτο μεταφραζόμενον ελληνι
στί έχει ώς εξής :
Θά ήαην είς τών δεξιών καί τών έπιτηδείων,
’Άν τού: έγθρούς καί τών καλών καί τών κακών βι-

' Λ [βλίων,

Τούς σκώληκας, έζεβαλλον έντεύθεν. Άλλά πλειων 
Θά ήτο ή αξία μου, άν τούς δανειζομένους 
Έντεύθεν, έζεδίωκον μεθ’ ηρακλείου σθένους.

ζ* Ό πολύς διπλωμάτης καί άρχιγραμματεύς τής 
Γερμανικής αύτοκρατορίας πρίγκηψ Βίσμαρκ, διατε- 
λών ποτέ πρέσβυς καί εύρισκομενος παρά τώ κόμητι 
Enzenberg, παρεκλήθη όπως χαράζη γραμμάς τινας 
έν τώ λευκώματι του, όπερ και έδέχθη.

Έπί τής πρώτης τυχαίως σελίδος τού λευκώματος 
ύπήρχον τά ονόματα τών Κυρίων Γκιζω και θιέρσου.

Ό Γκιζω πρώτος είχε γράψει* «Μακρά πείρα μέ

τοιούτων

χων πλουσίαν βιβλιοθήκην, 
αύτής καταφανές πεντά- 

γαλλιστί έπίγραμμα, δπερ καλόν ίσως νά 
δημοσίας ήμών βιβλιο-
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έδίδαξεν δύο τινά : συγχωρεΐν πολλά, άλλ’ ούδόλως 
λησμονεϊν».

Κάτωθι ύπήρχον αί έξης τοϋ κ. ©ιε'ρσου λέξεις. 
«Πολλάκις αναγκαία ή λήθη εις τόν συγχωροϋντα.»

'Ο Πρίγκηψ Βίσμαρκ άναγνούς εγραψεν άμέσως 
κατόπιν; «έδιδάχθην νά λησμονώ, ούχ ήττον δμ.ως 
επιθυμώ και νά μέ συγχωρώσιν».

Έρωτηθείς ό Βολταΐρος τίς ή διαφορά μεταξύ κα
λού καί ώραίου, άπήντησε: τό μέν καλόν έχει ανάγ
κην άποδείξεων, ένώ τό ώραϊον ουδόλως χργζει.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Μαθητής εξεταζόμενος έρωτάται:
— Τίς ή πρώτιστη ΐδιοτης τής θερμότητας ;
— Τό διαστέλλειν τά σώματα.
— Και τίς ή τοϋ ψύχους ;
— Τό συστέλλειν αύτά.
— Παράδειγμα.
— Αί ήμέραι τό μ.έν θέρος είναι μεγαλειτεραι, τόν 

δέ χειμώνα μικρότεραι (!! !). Σ. Π. Π.
WVWWW*

— Ήζεύρεις τό νέον ; Ήρραβωνίσθη ο φίλος μας 
Ύ. . .

— Μέ ποίαν ;
— Μέ τρεις χιλιάδας είκοσοφραγκα.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Φιλώ τόν συγγραφέα τόν έπαναφέροντά με εις τόν 
κόσμον, έν ω ζώ καί τόν ζωγραφοϋντα τά περί έμέ, 
τόν άφηγούμενον πράγματα θίγοντα τήν καρδίαν μου 
καί θέλγοντά με ώς ό οικιακός βίος, τόν συγγραφέα 
δς, καί άν μή ύ, παράδεισος δι’ έμέ, έστιν δμως πη
γή εύτυχίας ανεκλάλητου.— (Gcethe).

* ★
¥

Προτιμ.ότερόν έστιν ή φαντασία ήμών νά έχγ αεί
ποτε πρό οφθαλμών τήν ευτυχίαν καί νά διατρέφγ 
έλπίδας ζωογονούσας ήμάς, ή ν’ άναλογίζηται ιδέας 
σκυθρωπάς άποθαρρυνούσας.—(BENTHAM).

Οί πλεΐστοι τών άνθρώπων θ’ άπέυαινον μεγάλοι 
χνδρες άν έγίνωσκον ποϋ έγκειται ή δύναμις αύτών 
και άν έκαλλιέργουν τήν πρωτίστην τών αρετών αύ
τών.—(Snt Evremond).

★ ★
I

Καί άν ή ψυχή σου ή διάπυρος, ώς ή εστία τής 
Έτνας, έχων πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, 
δέν θά ύποστής ποτέ τάς βασάνους τής ανίας. Διά 
τοϋ αισθήματος άπολαύομεν τής φύσεως, τής πα
τρίδας, τών περιστοιχούντων ήμάς άνθρώπων. . . 
Αύταί είσιν αί αληθείς, αί μόναι τοϋ βίου ήδοναί, 
ούδέν δέ πράγμα δύναται ν’ αφαίρεσή ήμάς ταϋτα, 
ούτε ν’ άποζημιώση ήμάς άντί τούτων.

(Ναπολίων Α' )

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ ΜΓΖ. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 327. ΑΙΝΙΓΜΑ.—Πίθον..
Άρ. 328. ετερον.— ’Araria.
Άρ. 329. ετερον —Σέριφον.
Άρ. 330.—Charade Jugemeni.

Λ Τ Γ A 1

Έν Κ ω σ τα ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι.— Δέσποινα (327 — 
330).— ’Ελπινίκη (327 - 330).— ’Ανώνυμος (327 — 
320) — Έλ. Γ. Έλευθεριάδου (323, 4, 6, 313, 4).— 
Άναγνώστρια (327—330).— Άννα Τανταλίδου (327). 
— Γ. Ε Μισαηλίδης (323, 4, 6).— Δ. Ίορδανίδης 
(325).

Έν Καρυαϊς Άπόστ. Α. Χρυσοχόιυ (324)
Έν Έρζιγγιάν. — Π. Μιχαηλίδης (29·ί).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν ΕΑ

ΑΡ. 391. -ΑΙΝΙΓΜΑ

Δύναμις εΐμι μεγάλη δπως είμαι άν μ’ άφήσης.
Εις τήν κλίνην σου μ’ ευρίσκεις άν μέ χναγραμμα τίσης.

ΑΡ 33«. —ΕΤΕΡΟΝ.

Συνάψας τρία γράμματα έκ τών πολύ συνήθων 
Γυναίκα έξεις δυστυχή, άν θέλης δέ, καί λίθον.

e Μ. Τ.

ΑΡ 333. —ΕΤΕΡΟΝ .

Εις τάς φύλακας, ’ς τόν "Αδην κ’ εις τά σπήλαια προσμένω.
Τής δέ σφαίρας ήμών δίχα τεμνομένης, μεταβαίνω 
Άπό τμήματος εις τμήμα σταθερώς χωρίς νά μένω, 

Μέ ευρίσκεις δέ έπίσης
Άν τούς οφθαλμού; σου κλείσης

Κ. Λ. Γ.

ΑΡ 331.- ΕΤΕΡΟΝ

Τό σώμα σου στηρίζω.
Ακέφαλος, τήν κεφαλήν τήν σήν, φίλε, στολίζω.

Έν Σκοπιίοΐΐ Γ· Α. Τ-

ΑΡ. 335 -ΓΡΙΦΟΣ

Γ1·
R ™

0
Γρ. Βαννιέρης.


