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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνβτχντ&νουπόλε&, Σάββατον 20 Αύγουστον» 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΜΘ'.

ΦΙΛΟΑΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ.1

Έκθέσαντες τά περί τοΰ φωνητικού κανόνος τοΰ 
τοσοΰτον επισήμου είς τάς Τουρκικάς διαλέκτους,2 
μεταβαίνομεν είς τά περί παραγωγών καί πρωτοτύ
πων λέξεων. Γενικός κανών καί ένταΰθα απαιτεί ή 
ρίζα νά έρχηται πρώτη, νά μένγ αναλλοίωτος, τά 
δέ μόρια τά συντελουντα εις μόρφωσιν τής παραγω
γού λέξεως νά παρακολουθώσι τήν ρίζαν έν ε’ίδει 
επιιρύΰεωκ νΛτοι τούς περί τούτων γραμματικούς κα
νόνας. Επομένως κατάπνιξις τής ρίζης δπως συμ
βαίνει έν τω προκατειλημμένος (δπου τό έν τω

1 *1δε τεύχος ΜΕ'.
2 ΐ) \ iguier διετύπωσεν ώς πρός τήν 'Οθωμανικήν 
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Τό a καί e άποτελοΰσι τήν έκ πρός τέσσαρα, τά 
δέ y, Oil, i, U, τήν er πρός όύο σχέσιν. Ή τε
λευταία αΰτη σχέσίς δέν έπαληθεύεται έν λέξεσιν 
οιαι αί yaghmour (a, on) βροχή, tchamour, 
λάσπη, labour, τάγμα, κτλ. Ό Vigllier συνεπής 
πρός τήν αρχήν του γράφει oghoursouzlouk, απαι- 
σιότης, capoudjou θυρωρός, elli εύσαρκος, έν ώ ό 
Meninski άναγινώσκει oghoursyzlyk, capoudjy, 
etill κτλ. Ιδού διατί δέν έμνημονεύσαμεν τής 
σχέσεως όύο προς έκ. Τό θετικόν είναι δτι τά 
δύο φωνήεντα Ο καί 6U δέν άπαντώσιν είμή είς 
τήν πρώτην συλλαβήν. Έκ τούτου άντί tchok+ 
olmak (πληθύκεσθαι) έν συνθέσει γίνεται tcho- 
ghalmak, άντί az+olmak (όλιγοστενεικ') έν συν
θέσει, azalmak, έτι δέ καί seksen (ογόοήκοκτα') 
άντί sekzon =8X10 doksan (e’rrerz/zrorra) άντί 
dokzon=9xl0.

μέσω τής λέξεως λ είναι τό μόνον άναλλοίωτον 
διατηρηθέν στοιχεΐον τής ρίζης λαθ ) είναι άγνωστοί 
είς τήν 'Οθωμανικήν, άφ’ ετέρου δέ ή 'Οθωμανική 
Γραμματική συγκεφαλαιοϋται ολόκληρος είς τήν πε
ρί έπιφύσεων έρευναν.

Πρωτοτύπους θεωρεί τό Νικιάς, Γ” άντωνυμίας 
τινας· 2 τας επιφύσεις· ό ονοματκ τινα οιον 
SOU=Map, ak— λευκός, 4°’’ τό 2” πρόσωπον τής 
προστακτικής τών πρωτοτύπων ρημάτων ώς guelzrz 
έλθέ, kal—μέκε. Τό τελευταΐον μάλιστα θεωρείται 
ώς βάσις τής γλώσσης, έφ’ ώ καί τό Νικίας παρα
τηρεί τά έξης. «"Ον τρόπον τά αισθήματα, αί ίδιο - 
» τητες κκί αί πνευματικαί τάσεις παντός ατόμου 
» έκδηλοϋνται διά τοΰ λόγου αύτοΰ, ούτω καί οί 
» έπικρατούντες χαρακτήρες οί έμφυτοι είς έκαστον 
» έθνος έξεικονίζονται διά τής γλώσσης. Έν τγ Ά- 
» ραβική βάσις καί πηγή τών γραμματικών τύξιων 
» λαμβκνεται τό τρίτον άρσενικόν ενικόν πρόσωπον 
» τοΰ παρωχημένου, ώς faale=Aoi’/i08v. Έν τή 
» 'Οθωμανική δμως βάσις έστι τό 2°’ προστακτικόν 
» πρόσωπον, άποτελοΰν πάντοτε τόν άπλούστερον 
» ρηματικόν τύπον. Τό φαινόμενον τοΰτο δίόει είς έκα- 
» στον νά έννοήσγ, δτι ο χαρακπήρ ό έπικρατέστερος 
» τών πρωτογενών ’Αράβων, ήν ή περί τό παρελ- 
» θόκ νοητική άπκσχόλησις καί αί παρομαρτοΰσκι 
» τή τοιαύτγ πνευματική διαθέσει ιδιότητες οίον ή 
» άπομνημόνευσις τών γεγονότων, ή ιστορική τάσις 
» καί ή πρός ταύτα άπαιτουμένη όζύνοια, έν ώ έπι- 
» κρατούντα παρ’ ήμίν ψυχικά στοιχεία είναι τά 
» παρομκρτοΰντα τή έν τώ παρόκτι επιταγή ήτοι τό 
» φύσει μεγάθυμου, κραταιόν καί επιβλητικόν».

Καί ταύτα μέν έπί τό ψυχολογικώτερον. Διαίρεσαν 
δέ τό Νικίας νπ.τ'χ. τήν άπό Άριστοτέλους κκί παρά 
τοϊς Άραψι έπικρατήσασκν μέθοδον τά μέρη τού λό
γου εΐν τρία; μόριον, ρήμα, όνομα, άπαριθμεϊ 129 
μόρια, έν οίς καί τάς έπιφύσεις τών παραγωγών λέ
ξεων, καί τών παρ’ ήμϊν πτώσεωκ τών ονομάτων 
αίτινες ώς γνωστόν σχηματίζονται ούχί διά μετατρο
πής τής ληγούσης τής ονομαστικής ή τού θέματος 
ώς παρ’ ήμϊν άλλά δι’ άπλής προσκολλήσεως έπιφύ
σεων. Ό κατάλογος τού Νικίας δμως έν ούκ όλίγοις 
έλέγχεται συγκεχυμένος, έλλειπής ή πλεονάζων.

Καί σύγχυσις μέν ύπάρχει π. χ. 1” δταν ώς 
έν σελ. 55, έκλαμβάνγ ώς έν, τό dyr=6<Trir ρήμα 
ύπαρκτικόν, (έν τή ποιήσει έτι καί νΰν dyryr=dou-
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1Ό11Γ στέκεται, ύφίσταται,) και τήν έπίφυσιν dyr 
τήν καθιστώσαν μεταβατικά τζ άμετζβατα ρήμα
τα (ΰΐι1=άπό$«>ε, βΐΐ1.1:ΐΓ=κ·ά{Λε ν’ άποθάντ), φό- 
νευσον.) 2” όταν, ώς έν σελ. GO, έκλαμβάνν) ώς 
εν καί τό αύτό τό απαρεμφατικόν μα, vaznia το 
γράφειν, (έκ τοΰ yaz.-—γράώοκ) πρός τό άπαγορευ- 
τικόν μα, yazina=/»/ ΤΡ('ιφε· 3°’ °ταν θ-^'Ρ τΐ)ν 
isch αρχικήν συλλαβήν τής δεικτικής άντωνυ/.ίας 
iscll )Oll=ot’roc, τήν αύτήν πρός τήν τελικήν έπίφυ- 
σιν isch δι’ ής σχηματίζονται άφηρημέναι λέςεις ώς 
guelisch=«y>i£w χτ.Ι. Αίτιον δέ τής συγχύσεως, ότι 
τό Μιχιας λαμβάνει ώς βάσιν τόν ήχον καί τήν 
γλώσσαν οϊα νΰν προφέρεται, άνευ ιστορίας, άνευ συγ
κριτικής έρεύνης, ώς άν τις έλεγε παρ’ ήμϊν π. χ. 
δτι ή κατάληξις ην εις τό προφήτην είναι τό αότό 
μέ τήν κχτάληξιν ην εις τό έτύφθην, ώς ταυτόφωνος.

Ό κατάλογος πλεονάζει, δ'ότι, ώς είρήσεται, 
μόριά τινα απαριθμεί δίς, άλλά καί διότι κατατάσ
σει μεταξύ τών οθωμανικών μορίων καί τινα περ
σικά ή αραβικά,1 έτι δέ καί τινα τσαγαταϊκά, ταΰ
τα τά τελευταία πάν τη άχρηστα είς τήν ’Οθωμανι
κήν.2 * * Τέλος ό κατάλογος είναι έ/.λειπής διότι όχι 

1 ΙΙερσικά, eglier, megher [π.Ιήν, ειμή, 
Όθωμανιστί καί έν ω) ^jL· bari (Περσ. άπας. 
Όή.=του.έάχιστο> συν. μπάριμ) belki (I. 
ά.Ι.ϊά καί 2. ίσως συν. μπέλκιμ) kiaschki 
[είθε συν. προφ. kiaschkim) /bo'.iki (ίσως, 
έσφαΰμένως έτυμολογούμενον έκ τοΰ Τουρκικού 
/aSjI y_ bouolaki.-b ya, ^b yakhod—ή, 
μ her=/rac. hem=*ai.. καί JU* heman, 
(Περσ. αμέσως τώρα, Όθ. δέ καί μόνον') ’Αρα
βικά τά all ί-.Ιε καί 1*1 αμα___ Τό Όθ. ί-Λε ση
μαίνει πρό πάντων, καί τό Μιχιας ψέγει τού; 
συγχέοντας αύτό πρός τό Άρ. ΠΓΐ3=«γζή· 
πρός τήν προφοράν, τό Μιχιας έχει δίκαιον, άλλ' 
ώς πρός τήν έτυμολογίαν πρώτον μέν τό μο’ριον 
τοΰτο δέν εύρηται είς ούδεν.ίαν άλλην Τουρκικήν 
διάλεκτον, έπειτα ούχί δυσκόλως έκ τής ιδέας τής 
έζαιρέσεως (Άρ. είμή') προέρχεται ή έννοια τοϋ 
πρό πάντων. Φράσις οϊα ή : «Λέγω τοΰτο, κατ’ 
είςαίρεσιν ώς πρός νμας», θα ήδύνατο νά ση- 
μ.αίνζ) «λέγω τούτο ούχί δι’ υμάς άλλά διά 
τούς άλλους,» καί πάλιν «λέγω τοΰτο πρό πάν· 
των-δι’ ύυ.άς». Διά ταΰτα φοονοϋυ.εν οτι τό Όθ. 
/-.7ε έχει αρχήν τό Άρχβ. ί.ΙΛια. Τά αύτά είρή 
σθωσαν καί περί του Ι_»Ι αμα—όμως (oraya gllit 
ama d >αΓηΗ=.π,/)-σΐΓε έχει άμα [όμως) μή στα- 
θής) παραβαλλόμενου πρός τζ Αραβικά L*i, L*!j 
feamuia ve emma.

2 ap ga (πρός μόρφωσ.ν τής δοτικής) J" glli ki
(πρό; μόρφωσιν τής αιτιατικής) και Jp gll > 1 
kil (μόριον προσκολλώμενον ένίοτε καί κατά βού-
λ.ησιν είς τά προστακτικά.) Ούτως άντί τοϋ ’Ο
θωμανικού j j a·1—d insana paras syny

Ver=r<p άνθρώπω τά χρήματα αϊ τόν δός, λέγε
ται Τσαγαταϊστί Jp^.- ^Cb-ojb apJLJI insan- 
gha parassyn-ghy bir-kil, όπου nir=ver.

μόνον πολλά αύτοτελή έπιρρήματα (οίον dolay, eil- 
turu, κτλ ) άλλ’ ώς ύποδειχθήσεται καί διάφοροι 
έπιφύσεις παρελείφθησαν. Άλλά καί ούτως, ό κατά
λογος τοϋ Μικιάς άποτελεϊ σπουδαίαν πρόοδον πα
ραβαλλόμενος πρός τά έν ταϊς συνήθεσι γραμματι- 
καϊ; σημειούμενα.

Έκ τών μορίων, όσα μέν προηγούνται τής λέξεως 
είς ήν άναφε'ρονται, είναι αύτοτελή καί αυθύπαρκτα. 
Άλλά μεταξύ τών παρεπομένων τή λέξει διά ποιου 
μέσου διχκρίνονται αί έπιφύσεις αί άποτελοϋσαι έν 
σώμα μετά τής λήξεως άπό τά μόρια άτινα έπονται 
μέν τή λέξει, διατηροϋσιν δμως τό αύθύπαρκτον αύ
τών; Ποό; τήν διαστολήν ταύτην πρόχειρον μέσον χο
ρηγεί ό φωνητικός κανών, καθόσον τεθέντος άπαξ οτι 
όλα τά φωνήεντα λέξεώς τίνος δέον νά ώσι ή πλατέα 
ή λεπτά, έπεται δτι δταν τοΰ παρεπομένου μορίου 
τά φωνήεντα άλλάσσουσιν άναλόγως τών τής προη- 
νουμένης λέςεως, τότε τό μ.όριον άποτελεϊ άπλήν επί- 
φυσιν συσσωματουμένην έν τή λέξει, δταν δέ άπ' έναν- 
τίας πάντοτε τά ίδια φωνήεντα, μένωσιν αναλλοίωτα 
τότε είναι λέξις αύτοτελής καί αύθύπαρκτος. Κατά 
ταΰτα τό υ,όριον 4J ι'λέ=μετά, καί κατά συγκοπήν 
Js διατηρεί πάντοτε τά λεπτά φωνήεντα, ώς 
bounounle= μετ’ αντον, aix-bb babassy-ile= μετά 
τοϋ πατρός αντον, καί λοιπόν, καίτοι έν τή γραφή 
συαπλεκόμενον μετά τών γραμμάτων τής προηγου- 
μένης λέξεως, κατ’ ούσίζν δμως διατηρεί τό αύτοτε- 
λές αύτοΰ,1 έν ώ τό da, de=-έν προσλαμβάνον 
φωνήεν άνάλογον τών τή; προηγούμενης λέςεω; (ώς 
oda-da=«r τω όωματίω, ev-de=sr τή οΐχίμ) δέον 
νά θεωρήται ώς άπλή έπίφυσις καίτοι πολλάκις γρα- 
φόμενον χωριστά άπό τήν λέξιν είς ήν άναφέρεται. 
Διακςίναντες ούτως άπλούστατα τά αύτοτελή μό
ρια άπό τάς έπιφύσεις έρχόμεθα νά ρίψωμεν έν βλέμ
μα έπί τοϋ καταλόγου τοϋ Μι,χιάς, περιορίζοντες 
τόν λόγον μόνον περί τινα μόρια αυτοτελή συνήθως 
μή σημειούμενα άκριβώς έν ταϊς γραμματικαϊς, καί 
περί τάς όνοματιχάς έπιφύσεις, εξαιρούμενων εκεί
νων αίτινες χρησιμεύουσιν είς μόρφωσιν τών πτώ
σεων. Ούτως, άποκλείονται τής έρεύνης ήμών πάσαι 
αί ρημχτικαί έπιφύσεις, τών οποίων ή άπαρίθμησις 
θ’ άπήτει πεοισσότερον χρόνον' καί τόπον παρ’ όσον 
δυνάαεθα νά διαθέσωμεν.

Μόρια αντοτε.Ιή.

’Επιφωνήματα. 1°' jl= ώ οίον jaj-* 

=0 boil lehok shei dir,= ώ τοΰτο είναι πολύ 
πράγμα. 2°’ ~ ρέΐΐ-peh, ώς Jjy'pell-
peh lie gu’mzel= παππαί τί ώραϊον — 3°' ϊ α 
παρακελευσματικόν ως I ab^jb, Βϋοθ — yazsan-a, 
yazsana=ypa6ov δή, ΐ *—jb, ι yazza-a, yaz- 
saya, γραψάτω. V a, be, μετά τών ϊ α καί

1 Ύπήρχεν άλλοτε καί γραφή jXl ylan, καί ό Men- 
inski προφέρει ile καί yla. Έξ ού προκύπτει δτι 
άναλόγως τής προηγουμένης λέζεως, τό νϋν πάν
τοτε λεπτο’φωνον ile, έπροφέρετο άλλοτε κατά τάς 
περιστάσεις καί πλατύ καί λεπτόν.

hei· «Οί κάτοικοι τής ’Ανατολής, κατά τό Μι- 
ηχιάς, προτάττουσι τό a, be, λέγοντες 
»be hei’ adem=p^pi άνθρωπε ή καί άνευ του 
»hei, be efendim nitscliun anlamayorsyn,=<i> αύ- 
»θέντα μου διατί δέν έννοεϊς ; έν ω οί κάτοικοι τής 
»'Ρούμελης προτάττουσι τό ΐ α λέγονετς α, ϊ 

c>>?.:=a be tcholschouk nitscliun seui- 
«lemeyorsyn μπ:ρέ παιόί όιατί άεν ΛαΛε'ίς ;—Σύν
δεσμοι— Οί κάτοικοι τής έπαρχίας τοϋ Άίόινίου άντί 
b }^=ή λέγουσι *ι νέ, καί άντί λ! νέ ούτε λέγουσι b 
ya. Κατ’ αύτούς lie oloiir ne olmaz σημαίνει ή γί
νεται ή δέν γίνεται. yΛ, b ya euyullir
(ή eukulur) ya beukulur=ol5re ά,ίέθεται (ή στρογ- 
γν.Ίαίνεται) ούτε μαζώνεται, διπ-Ιώνεται.—‘Επιρρή
ματα. Γν jia- tchak=ff<uffra· οίον tchak ikindiyn 
gueldi=^^e σωστά τδ κεντί, tchak OFtada σωστά 
στήν μέσην, tchak achschamadak—έως τό εσπέρας 
σωστά χτ.Ι Ό Fleischer σχολιάζων έν τή γραμμα
τική τοΰ Μιρζά Ίμπραχήμ (σελ. 162) τήν Περσικήν 
φράσιν jdl—’ jl>. ·/ ^Λ=ποτέ δέν είναι tchak, λέγει 
δτι ή λέξις=Τουρκικώ καί επομένως σημαίνει 
ύγιής. Άλλ’ ασφαλέστερου θά ήτο νά θεωρηθή ή λέ
ξις ώς αύτή αΰτη ή Τουρκική tchak, ώστε τό νόη
μα νά είναι «ποτέ δέν είναι σωστά ώς έπρεπεν» ne 
se trouvent pas a point.1—2““ ^=κϊλ· δπερ είς 
'/ώρας τινάς τής Ασίας προστιθέμενον είς ονόματα 
κύρια καί τίτλων σημαντικά σημαίνει σχέσιν γένους, 
φυλής ή ύπηρεσίας: οίον Ae- Άλή κίλ=οί περί 
τόν ΆΛή, J6 ^Ιή_,1 ab bey-oghlou-kil=o(· προσή
κοντες τω ΙΊέγ ογΛοϋ. Ούδέν άπίθανον έν τούτοις τό 
kil τούτο νά είναι άπλή διαλεκτική προφορά τής α
ναφορικής άντωνυμίας κι ώς είς τά benym-ki, 
senyn-ki=6 εμός, ό σός.

Έπιιρόαεις όνοματιχαί.

1. idji, δταν προστίθηται είς προστακτικόν 
dji, εις δνομα, καί indji είς αριθμητικά- οίον 

okou-youdjy=am7^-^r»?c ^-.y-o sou-djy= 
νερας, j bir-indji=«pi5roc, ilkindji=
αρχικός, Ι<Αΐθ1ιγη1ίν=.·τοσοστόζ·.

2. ^pjl isch, είς τό τέλος τών προστακτικών σχ_η- 
ματίζει άφηρημε'να ούσιαστικά οίον 3Jy yuruy- 
usch=0tfeww, jJT guel-isch=a^4«·.

3. ό,ϊ an, έν τέλει προστακτικών σχηματίζει με
τοχήν, ^1 al-an=0 .Ιαμβάνων, j’Xr guel-en=o ερ
χόμενος. ;

4. ζίχ tmadj μ-όνον έν τή λέξει ζΐι syghyr- 
tmadj=/5orz0.ZoCj δρ. αριθμόν, 36 κατωτέρω.

5. j ti καί di έν τέλει προστακτικών σχηματίζει

1 Τό jl»· τσάκ σημαίνει έν γένει κόμμα, τμήμα 
χρόνου ή τόπου ώς δεικνύει καί ή έξ ονοματοποιίας 
έτυμολογία, τσάκ, τσακίζω. Περσ. JL f JU- 
tchaki ghiriban kerdeu=fe<rp^ τόν γιαχάνμον. 
Πρβ. καί τήν Τουρκικήν παροιμίαν jy.1 oa'jL" jyt 
.japU. demir tavynda isch tchaghynda=o σίδη
ρος δον.Ιεύεται είς τήν άκμή>' (τής θερμότητας) 
του και ή δον.Ιειά στήν ώραν της.

Γ” ούσιαστικά άφγρημένα ΙίίΐΓΛΐ-ύ=με.Ιάνω- 
σις, μανρή.Ια, aghar-ti=aa/rp7/.7a^ gue- 
zeil!i= περιδιάθασις. 20!' ούσιαστικά τής έννοιας 
τοΰ ρήματος ΙίΆύϊΙ-ΙΪ=πρόσθεμα, jjdbl ilin-di 
χονδρή pay»} καί χονδρορραμμένον πράγμα. 3°1' ού
σιαστικά. δηλοϋντα τό άποτέλεσμα τοϋ ρήματος 
kessin-ti=>-0/z«a, περίκομμα, α\βη-ύ=άποκοσκινοΰ- 
δι, 1<νΓνιι-Ιν=σί>ντριμμα, supnriinli=axo»jriJt. 4°* 
τόν τόπον ένθα: akyn-ty=To^o; ένθα ρέει ύδωρίούχ 
ήττον δέ καί τό ρέον ύδωρ). JL j yeyin-ti=TO φά- 
γωμα, τό φαγωμένον μέρος, ή τό μέρος οπού τρώ
γεται. 5°·' παρά τισιν άνατολίταις τήν λέξιν 
guezen-ti=xv9po^ov μακράς περιοδείας έκτελέσαντα.

6 ζ dj, έν τέλει προστακτικών τινων σχημ,α- 
τίζει Γ’ ονόματα ρήματος: kazan-dj=*«pdoc, se- 
vin-d]=χαρά 2°' έπίθετα επιτατικά gui iledj=0 
ποΛν γε^ών, guiulen-dj^u. kyskan-dj---i^iap^c, 
korknn-dj = ό έφ’ ώ πεφόβηται έτερος = φοβερός, 
guiulun-dj=o έφ’ ω έπιγελαται=ζαΓα]·«’^ασΓος. 3°’ 
ονόματα οργάνου kyssa-dj=5pyavov δι’ οΰ ό σιδη
ρουργός κονταίνει, κόπτει τόν σίδηρον. 4°* έπίθετα 
παθητικά, tyka-dj=<rroiwr<a/<£r<»· πράγμα καί στού
πωμα. 5°’ ονόματα σχέσεως, ^γΓ3^=σχέσιν έχων 
πρός τό Ιί\Γ—έρημον, δθεν kyradj toprak=xS/za? γή 
άγονος, topa 1]=σχέσιν έχον πρό; τήν σφαίραν, τό 
τόπι, δθεν τό τοπάτσι τής συνήθειας καί έπί άνθρώ- 
που topadj ΆάΆΐα—στρογγύ^ς άνθρωπος.

7. dje, έν τέλει έπιθέτων σμικρυντικόν μέ τήν 
έννοιαν τοϋ ίκανώς, οίον Άξ\\)ΐΛ)Ά.=/3αροντσικος, 
goiuzel \\α=κα.1ούτσικος—έν τέλει ούσιαστικών ,τό 
κατά, ώς πρός, a^ L5 kiyafetdje=«^ προς τήν στο
λήν. Έκ τοϋ bilek=A>a£i<ar, διάλεκτός τις σχη
μάτιζε τό bilek-dje τό κατά τόν βραχίονα--·{5ρα- 
χιό.άον.

s

8. Ji- Δώ* djik, σμικρυντικόν έν τέλει έπιθέτων 
ληγόντων είς k, άποβολή τού k, aoiov Jljjl OUZak= 
μακρυνός, OUZad ]\ }ί—ό.ίίγον μακρυνός. Κατ’ έξαί- 
ρεσιν καί έν τέλει δύο έπιθέτων μή ληγόντων είς k, 
daradjy k = στενούτσικος, azadjyk — ό.Ιιγούτσιχος. 
Σμικρυντικόν έπίσης έν τέλει πα/τοίων ούσιαστικών, 
jrfby>- tch than tjyk = ποιμενίσκος. Κατ’έζαίρεσιν 
τίθεται καί έν τέλει δύο προστακτικών OUlan-djyk= 
σφοδρά αίσχυντηλός, salyndjyk ι καί salyndjak)= 
χούντα. Έκ τού bilek=βραχέων γίνεται bilek-djik, 
καί συνήθως bilezik=^paji07ior.

9. Ji- djil, έν τέλει έπιθέτων τινών σημαίνει τό 
ολίγον: kyrdjyl=iot0yiaioc, akd['/Χ—ύπό.ίευκος (άτινα 
δμως τό νίεχδζέ άναλύει είς δύο λέξεις ak-t-tschil, 
kyr+tSChil). Έν τέλει ούσιαστικών τινων σημαίνει 
άπ’ έναντίας τό σφοδρά, euliimdjil=oy<Wpa θανατη
φόρος, ailem-djil=<^YpiO5·. έξορμών κατά τοϋ ανθρώ
που, taouschan-djil = έξορμών κατά τοΰ λαγωοϋ, 
είδος μέλανος άετοΰ, balykd |γ!=έχθρός τών ιχθύων, 
έρωδιός. —J^X νϊΐ3Ι^].νΙ=έχθρός τοΰ ·φεως, (ούχ 
εΰρηται έν τώ νΐεχδζέ).—Ή αύτή έπίφυσις έν τέλει 
τοΰ ένεστώτος ρημάτων τινών σημαίνει άνθρωπον 
προσποιούμενου τό ύπό τοϋ ρήματος σημαιυόμ.ευου : 
οίου jjjjt J>-jU aJ zeid bakardjyl oldy=o δείνα.
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8γ«χ«Γ0 ώσανει έθεώρει. Έν τοιαύτη δε περιπτώσει 
λέγεται «αί djym. οιον bakardjym oldy.

10. yU- djilein, έν τέλει δεικτικών άντωνυμιών 
καί τινων ούσιαστικών έπιφέρει παρομοιωτικήν έννοιαν 
οίον bonndjylam kimesnelerin elinden ne guelnr= 
τί έρχεται άπό τό χέρι τοιούτων ανθρώπων, τοι- 
αΰτα καί τά ademdjilein, msandjilam=arfy6mrd, 
οια άνθρώπφ είκός.

II. j d, t, κατά τό Μικιάς [/.όνον έν τέλει δύο 
λέςεων, jJjI, ή cJJ eulet=e.wty/«'a (έτος επιδημίας. 
Λεχδζε) καί >.».> guetchit = πέρασμα. Άλλ’ άνα- 
κτέκ δοκεΐ ε c τόν αύτόν τύπον, τά CuiC yigliit= 
στιθαρός, kourout=7'a^a πεπηγός, 
euyut=«^airoc, <5^1 ayrl—διάκρισις, oral 
—σκέψις· καί έτερζ είκοσι περίπου.

12. Jjj dourouk, ής παράδειγμα έπιφέρει τό 
Μικιάς τήν λέξιν Ijoycmnd )11ΓΟΐΠ<=ζυγώ.’. ΊΙ τε ’Ο
θωμανική όμως καί ή Τσαγαταίκή παρέχουσι καί ετέ- 
ρας τοιαύτας λέξεις : eghindirik=fia«ac, boroUD- 
dourouk=ξύλov έμβαλλόμενον είς τούς ρώθωνας ίπ
που άτιθάσσου.

Πρβ. oghouldourouk, guiumnl lunik, καί Τσα- 
γαταϊστί toutouschdourouk=«rei)ff/ia, έξ ου μάλι
στα καταφαίνεται ότι ή έννοια ήν γεννά ή κατάληξις 
αΰτη, είναι οργανον χρησίμευαν πρός τι.

13. Jj duz, μόνον έν τή λ. jj.-y' ghiim-duz=»>- 
μερήσιος συνήθως καθ’ δλην την ήμέραν.

14. y iij rak. rek. σχηματίζει συγκριτικά οίον 
alchakrak=xar<»rspoc.

15, J Ζ, ύποκοριστικόν οίον kuz-djygh-az=yi- 
κρά κόρη.

1G. y S1Z, σχηματίζει αρνητικά οίον ·.„fl ana- 
syz=0ja//F6)f>

17. Ju sal, μόνον έν τή λ. Ji_ y konmsal=
τόπου αμμώδης. Τό καθ’ ήμάς τό sal τοϋτο ούδέν 
ετερον ή τό Περσικόν αθροιστικόν μόριον _.U sar (ώς 
έν τω ghiuh-sar = τόπος έχων πολλά όρη) 
τροπή τοϋ ρ εις λ. Ή συμπλοκή τής Περσικής έπιφύ- 
σεως σαρ τ.βος τό Τουρκικόν y koum—άμμος, ο\ως 
έκτακτος, ούχί δμως καί άνευ αναλογίας. Ούτως εύ- 
ρηται εν τή Περσική τρία ονόματα αθροιστικά τά μό
να είς lakh ry'XiCL. senklakh=ro/roc πετρώδης.

roudlakh=yic}-ap'«a_, ζβέμ* divlakh—Λα- 
δολότοπος όπου λέξεις Περσικαί έλκβον τήν Τουρκι
κήν έπίφυσιν lak.

18. JU sak, μόνον έν τή λ. JA—toutsak— 
αιχμάλωτος. 'Αλλά νομίζομεν ότι πάντγ ανάλογος 
ο τύπος πρός τόν τοϋ jUy koursak=^poi?yopsft>r 
γοΰσα τών πτηνών, καί έτερα άτινα, κανονικούς δύ
νανται νά παραχθώσιν, δι’ απλής προσθήκης τής έπι- 
φύσεως k, (περί ής λέγομεν κατωτέρω ! έκ όηαάτων 
οια τά loutsamak, koursamak ανυπάρκτων μέν, 
άλλά δυναμένων νά παραχθώσι κανονικός έκ τών 
tout mak, kour mak κτλ.

19. SOU, μόνον είς δύο λέξεις ^_·1 vatSOU= 
ώρα ύπνου, _»—> y tu(sil=zaa:riffi/,'.

20. J^- soul, μόνον έν τή λέξ£ι yoksoul 
=άπορος.

21. sy, παρομοιωτικόν οίον boudalamsy=0- 
μοιάζων τόν μπουδαλά, άνόητον, irntihansy=δμo’-ov 
μέ μίαν έξέτασιν κτλ.

22. schmen, μόνον έν τή λέξει <1β- 
1Ϊ8θ11Π)βη=όμοιάζων παράφρονα.

23. yi schin μόνον έν τή λέξει yXi jU> sary- 
schyn— κιτρινωπός.

24. J, J, ak, Ollk, yk κτλ. έν τέλει προστακτι
κών. Αί επιφύσεις αύται δίδουσι γέννησιν είς παν- 
τοίου είδους ούσιαστικά καί έπίθετα, οίον Jj Jμ 1)0- 
7.0ΐΐ1<.=χαλασμένος, θ1ςθΐίη’άΙς=εϊ·ανάγνωστος, ur- 
]<.θ\<=τρομάζων ευκόλως, yakyschyk=af>ywhdr//c? 
istek = όρεξις, saghanali = στράγγισμα, ραγδαία 
βροχή, gheurenek— πείρα, solouk—άχαπνοή, ko- 
noilk=i«roc? &ιηθ]<=έκεϊνο όποϋ χώνεται=αν?α, 
batak—τόπος βυθίσματος* έλος, jU'=opyavov κο
ψίματος, μάχαιρα, tukruk=e/«-7oc κτλ.

25. ka, ke, έν τέλει προστακτικών τινων, 
Γ* έπίθετα yorka haiwan — ζώον τό ό
ποιον κουράζεται άμα τρέξη. 2°’ ούσιαστικά σημαν
τικά οργάνων οίον supurghe=o'*oivra. 3” ή αποτέ
λεσμα τοϋ ρήματος οίον yongha=ry?jiya, dalgha 
=κϋμα.

26. S ky, ki, έν τέλει προστακτικών τινων 
σχηματίζει διάφορα ούσιαστικά, ώς jJI alky (ούχ 
εύρηται έν τφ Λεχδζέ)—λήμμα, j/U> saiky=-7op- 
σμός, bil -\ώ=γνώσις, kaschaghy=opyavov, ξήστρα 
τοϋ άλογου.

27. kadj, kydj, kedj. kidj, έν τέλει προσ
τακτικών τινων σχηματίζει I011 έπιτατικά έπίθετα 
OUSSankadj = άνθρωπος όστις σφόδρα βαρύνεται, 
uschenghedj--ay«^/c, outanghidj = αίοχυντηλός, 
bilghidj=ffJ>0<tpa ε'ιδήμων. 2°’ ούσιαστικά patlan- 
ghidj=πράγμα, παίγνιον το όποιον κάμνει πάτ, dal- 
ghydj=<ii>r/?<·, alkydj=<po^ είς σιτηρά (ούχ εύ
ρηται έν τφ Λέχδζέ), salinghidj=κούνια (έν Κων- 
σταντινουπόλει λέγουσι salyndjak), γθ^1^]=τόπος 
ένθα κουράζεται τις.

28. ^15 kil, είς όλιγίστας λέξεις, προφανώς ιδιαι
τέρα προφορά τής έπιφύσεως djil (άρ. 9) kyrkyl=i- 
πό/ραιος, kouscllkonl=0aax τοΰ πουλιοΰ· ώς 2UJ 
jjJuiy zeidin oyonkoussou kouschkoul 
dyr=0 'ύπνος τοΰ δεινός είναι ο>σάν τοϋ πονλιον 
(έλαφρός).

29. ji. kan, ken, κατ’ άκριβολογίαν Τσα- 
γαταϊκαί μετοχαί, οίον jiJjU darylkan=#vy<w)'/?c, 
γ0ΠΓ0η1/βη=περιπατών, άστατος, έν ’Ανατολή οί 
πλάνητες οί λεγόμενοι Γιουρούκιδες, sokoulghan= 
ζώον ποϋ χώνεται, χειρόηθες, soluukan=rtff^iariz0c.

30. Jy koun, kun, kyn, kin, έν τέλει προσ
τακτικών τινων σχημ,ατίζουσιν έπίθετα οίον yorgllOUH 
^κουρασμένος, Aarahyn—θυμωμένος, keskin=ao- 
πτερός.

31. f gny, μόνον έν τή λέξει karagny= 
σκοτεινός, όθεν karagnylyk, συνήθως caranlyk= 
σκότος.

32- J JJ -Hl ly, li, lyk, lik, γενικώταται έπι- 
φύσεις περί ών έν έκτκσει πραγματεύονται αί γραεμ- 

[Ι.ατικαί. Έν τή λ. arcalydj=T0 σάγμα τών άχθοφό- 
οων τό k έτράπη είς dj.

33, m, έν τέλει προστακτικών σχηματίζει έπί
θετα, οίον I fXe-u saghlam adeni=i]-i/}c άνήρ, 
yar-ym elma=»///iow μήλον, ουσιαστικά, οίον tak- 
ym—τα εξαρτήματα, τό τακίμι, τόπου σημαντικά, 
οίον SOkoum=ro.Troc δήγματος, δαγκαματιά, 
άφγρημένα, οίον alym satym— αγοραπωλησία, kes- 
silll bitchini=«0yi’ic, άποτελέσματα, dilim=y^'ra έκ 
τοϋ dilmek=ao^rw ιβιλά ιβιλά, γλώσσα γλώσσα.

34. j^U mbadj, έν τέλει προστακτικών τινων 
σχηματίζει τόπου σημαντικά, οίον allambadj — τόπος 
πηδήματος (καί παιδιά). saklambadj=r0«oc κρυψί
ματος (κρυφτό), dolambadj=^a^vpiri?<<)d/?c.

35. jjv* lijv initrik· σμικρυντική έπίφυσις, sary- 
ΐα'Χ}’\ί.=κιτρινούτσικος. Διά τήν λ. \ίΛΐΛ=μέλας 
σχηματίζεται karamtyk=/t«^a^0c, καί άποβολή καί 
τοϋ t, karainyk=ro μαυράδι τοϋ σίτου βλέπε δμως 
άρ. 4 0.

36. ζΐ» madj, έν τέλει προστακτικών τινών σχη
ματίζει ούσιαστικά οίον ; yaniltmadj = αίνιγμα, 
loutinatj=««foc ξωμοϋ πυκνού, boulatnadj=*opzo8- 
τι, έτι δέ τόπου σημαντικά yirtlliadj=r0.7roi όπου 
τι ξεσχίζεται.

37. jy monr, μόνον έν λ. yagh τηοιΐΓ=/3ρορί· 
Άλλά παρά τό μοναδικόν τοϋτο τοϋ Μικιάς, θέσον 
καί τά tchamour=^affx?? tchomonr=ffa^0/zi, keu- 
ϊθαΐ=κάρ6ουνον Ια τής ρ. koj ήτις είς τάς Τουρκι- 
κάς γλώσσας σημαίνει τό καίω καί έτερα.

38. masch· μόνον έν τή φράσει ψζ 4J juj 
jbjJjl Zeid ile Bekr sarmasch dola
masch oldylar=<5 δείνα και ό δείνα ενηγκαλίσθησαν 
ό εις τόν έτερον. Τό νίεχδζέ γράφει ίσως όρθότερον 
sarmasch dolasch oldylar. Υπάρχει ρήμα sarma- 
^Ϊ1ϊΐνά\<.—περιτυλίσσεσθαι άμοιθαίως ές ού καί sar- 
maschyk=o κισσός, καί τούτου άνάλογα τά k‘.rma- 
schmak γίνομαι άνω κάτω, yamaschmak, kama- 
schmak, tyrmaschnak. Άλλά dolamaschmak δέν 
ήκούσθη.

39. y mak mek σχηματίζει ούσιαστικά οίον 
bassamak=/fafyii0, toutamak=-&ii//, καί τόπου ση
μαντικά οίον katchamak=r0.'W ιρυγής, ϋπεκ^ιυγη.

40. y Λ· myk, rnik, έν τέλει προστακτικών 
τινων koussmyk=e/<«roc, sormyk=«pwn/ffi<·, kes- 
ΐηιΙί=άποκοψίδι κτλ

41. Jumal μόνον έν τή λ. saghmal ήτις παρά 
τισιν Άνατολίταις εύχρηστος άντί saghllian—ζώο/· 
άμάλξιμον.

42. jiu malty μόνον έν τή λ. soymal- 
ty=oCoc άπογεγυμνωμέι ος τοΰ ρρλοιοΰ. Τό νίεχδζε 
γράφει soymandhy.

4 3. jt· man έν τέλει προστακτικών τινων, οίον 
jlf-U. saghman=άμέλξιμον ζώον, schischman= 
παχύς, ένίοτε δέ καί ούσιαστικά τόπου σημαντικά· 
οίον aghman=r</aroc ένθεν άναθαίνει τις kesman= 
τόπος όπου κόπτεται τι κτλ.1

1 Τό Μικιάς κάμνει δύο κατηγορίας ιδιαιτέρας διά

Τοιαϋτα τά έν τώ Μικιάς σημειωθέντα καί έν 
τούτοις είναι βέβαιον ότι παρέλειψε πολ.λάς έπιφύ- 
σεις, ώς τάς είς Jy tOlil έπί χρωμάτων karamtO d= 
μαυρηδερός, gheukiimtyl=x.7ir<a>· πρός τό κυανοϋν 
κτλ. 2°’ τάς είς jl az, bo::rnaz=/«/raf>ac, kour- 
ι>;ΓΖ=πονηρός, γΆΏΆΖ=παράξενος ανάποδος άνθρω
πος, κτλ. 3” τήν ε'ς y toil έν τή λ. Uy koy- 
1(>η=σχοτεινός, χωμένος ήν μάτην προσπαθεί τό 
Μικιάς ί’ άνάςγ είς τόν άνωτέρω σημειωθέντα άριθ. 
4°' έν ω τό toil ένταϋθα Μογγολική κατκληςις ίσο- 
δυναμοϋσα τή Τουρκ κή ly (ώς έν τφ j-'lA-jl nldjai- 
tOU=evri/X’?ic> κύριον όνομα Μογγόλου ήγεμόνος τής 
Περσίας έκ τοϋ oldjai=«rn<ji'a καί Ιθ!1=*άτογος,) 
3 τάς εις tascll. dasch, πολυαρίθμους οίον karin- 
dasch=0J«o.iroi'.7ioc ιιδελφός, yold isch=ffvrodot.To- 
ρος, σύντροφος, κτλ. Τοϋτο τό dasch οί Πέρσαι 
ζαί τινες τών ’Οθωμανών θέλουσι Περσικόν, έτεροι 
δμως τών όποιων τήν γνώμην συμμεριζόμεθα 
δέν βλέπουσιν είμή έπίφυσιν Τουρκικήν κτλ. Περιο- 
ριζόμεθα είς τά ολίγα ταϋτα παραδείγματα διότι 
άλλως έάν ήθέλομεν νά συμπληρώσωμεν τήν έλλειψιν 
τοϋ Μικιάς καθ’ ολοκληρίαν θά είχομεν ν’ άπαριθμή- 
σωαεν τοεΐς καί πλείους δεκάδας ετέρων ονοματικών 
έπιφύσεων ιόν αί πλεϊσται δέν έφαρμόζονται είμ.ή είς 
όλιγίστας λέξεις.

Άζ.ον παρατηρήσεως είναι ότι δλαι αί επιφύσεις 
αύται αί όνομιατικαΐ καταλήγουσιν είς σύμφωνον. Ή 
διερεύνησις τής ’Οθωμανικής αύτής καί ή πρός τάς 
άλλας συγγενείς γλώσσας σύγκρισις, άποόεικνύουσιν 
ότι καί αύταί αί έπιφύσεις αί σήμερον καταλήγουφαι 
είς φωνήεν είχον ή έχουσιν έ'τι καί νϋν καταληκτικόν 
σύμφωνον. Ούτω τό ly, ήν άρχήθεν lyk, τό dji, φέ
ρεται είς άλλας Τουρκικάς διαλέκτους ύπό τόν τύπον 
Sit, έπίσης τό msy, φέρεται msyk. Έν γένει ή παρά- 
λειψις τοϋ καταληκτικού k συνήθης καί έν αύτή τή 
λαλουμένη, γλώσσγ ήτις λέγει kltflOU καί konouk= 
ξένος, kischla καί kyschlak κτλ.Άλλά πόθεν ή πλη- 
θΰς αΰτη τών έπιφύσεων καί καταλήξεων τών όποιων 
πολλαί μόλις έχουσι σήμερον εφαρμογήν είς όλιγίστας 
λέξεις ; Είναι άρά γε τοϋτο άποτέλεσμα τής επιμι
ξίας ήτις άργήθεν έπεκράτησε μεταξύ διαφόρων φυ
λών αϊτινες έν τή φορά τοϋ χρόνου έκλείψασαι δέν ά
φησαν ήμίν ίχνη τής ύπάρξεως αύτών είμή έν ταΐς 
τοιαύτα.ις έπιφύσεσιν ; Τό πράγμα δέν είναι άδύνα
τον άλ.λ’ είναι άπλή ύπόθεσις. Τό βέβαιον είναι ότι 
ή πληθύς αύτη τών Τουρκικών ονοματικών επιφύσεων 
άποτελεΐ φαινομενον άςιον λόγου καί τού οποίου 
είσέτι δέν έδοθη άποχρώσα έξήγησις.

( Α/οΛουβε?;.
Αλ. ΚΑΡΑ6Ε0ΔΩΡΗ.

τάς τρεις λέξεις salky, (έν τή φράσει Silky SChei= 
πραγμα μετέωρον) oiiyko:i=ibtxo<·, eureke=0- 
λακάτη. Άλλά νομίζομεν ότι εύκόλως δύνανται 
αί τρεις αύται λέζεις νά κατατα^θώσιν είς τούς ά- 
άνωτέρω 25, 26 άριθμούς.
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Τούναντίον παρά τοϊς Μωαμεθανοϊς, άκόμη καί 
κατά τόν μεσαίωνα ότε τό γυναικείον φΰλόν ήτο σχε
δόν έντελώς τοΰ άνδρικού άποκεχωρισμένον, κζί επο
μένως κυρίως ήναγκασμένον 6,τι άφορά είς τήν ιατρι
κήν νά προστρέχγ είς γυναίκας, μόνον όλίγας γυναίκας 
γινώσκομεν ώς ιατρούς. Άφ’ ετέρου έπί τής ιταλικής 
χερσονήσου, κζί πρό πάντων έν Σχλέρνω δπου ήκμα- 
ζεν ή ιατρική σχολή, αί γυναίκες ώς ιατροί ήσκουν 
κατά τόν μεσαίωνα μεγάλην έπιρροήν.

Ό,τι άφορά τήν Γερμανίαν δέον νά άναφέρωμεν 
τήν περίφημον Ίλδεγάρδην έκ Βίγγεν, ήτις κατόπιν 
ύπό τό όνομα άγια Τλδεγάρδη έλατρεύθη. Έν Γαλ- 
λίζ έγένοντο γνωσταί ή 'Ραδεγούνδη καί ή άγια 
Έδβιγ, σύζυγος Ερρίκου τοΰ ίΐωγωνοφόρου, ’ίσως 
ή άγια Ελισάβετ ή έξ Ουγγαρίας. Αί τελευτχϊχι 
δαως αύται δέν ήσαν ποάγματι ιατροί, άλλά ίσχυ- 
ραί παρήγοροι τών πτωχών καί ταλαιπωρούμενων. 
Βέβαιον όμως είναι ότι κατά τήν 14'” εκατονταε
τηρίδα γυναίκες έςήσκουν τήν χειρουργικήν, ώς τοΰτο 
καταφαίνεται έκ θεσπίσματος τοΰ βασιλέως Ίωάννου, 
έκδοθέντος κατόπιν παραπόνων τής εν Παρισίοις 
ιατρικής σχολής. Κκτά τήν 16'” εκατονταετηρίδα 
έδημοσίευσεν Τσπανίς, Όλίβα έκ Σαβούκου, ανατομι
κόν σύγγραμμα έν ω ή σύζυγος τού περιφήμου Φαβρι- 
κίου έξ "ίλδεν έφημίζετο ώς έξοχος πρακτικός χει
ρουργός.

Έκ τών γυναικών αίτινες κατά τήν 17'” εκατον
ταετηρίδα έγραψαν περί ιατρικής διακρίνονται πρό 
πάντων ή Βαρβάρα Βχϊντράουβιν, ή δούκισσα Ελεο
νόρα έκ Τροππαου, ή Αικατερίνη Τίσαϊμ καί ή Ελέ
νη Άλνεγόνδη έκ Νόλδεν. Τίς δέν ένθυμεΐται τάς 
συγγρχφάς τής κυρίας Φουκέ, ύπό τόν Τίτλον «Re- 
mades faciles et domestigues» άτινα τοσούτον 
έπήνεσε ή κυρία Σεβινιέ ; Περί τά μέσα τής 1ε
κατονταετηρίδας εΰρηνται έν Αγγλία ή συμπαθής 
Άννα Wolley, καί ή γενναία Ελισάβετ έκ Κέντ, 
αίτινες περί φαομάκ,ων έγραψαν, άν μή μετά πολλών 
γνώσεων, τούλάχιστον μ.ετά πολλού αισθήματος. Έν 
’Ιταλία ύπό πάπαν Βενέδικτον ΙΑ', έξήσκει ή μαρ- 
κησία Βουττελίνη τό ιατρικόν έπάγγελμα, επ’ ίσης 
δέ ή πεπαιδευμένη Ακουρα Μαρία Αικατερίνη Βάρφη 
έκ Βονωνίας, ήτις είχε σπουδάστ) έν τώ έκεί πανεπι
στημίου φιλοσοφίαν καί ιατρικήν, και κατά τό έτος 
1731 είχε λάβή δίπλωμα είς άμφοτέρους τούς κλά
δους τούτους. Κατά τήν αύτήν εποχήν είχεν άπο- 
κτήσγ, έν Γαλλία ή Thecle Felicite dll Fay διά τών 
φυσιολογικών αύτής έργασιών σεβαστόν όνομα. Μετά 
εκατονταετηρίδα περίπου αί γυναίκες σπαν'.ώτερον 
άναφαίνονται ώς ιατροί- έν τούτοις δυνάμεθα άκόμη 
νά άναφέρωμεν τήν άγγλίδα Αικατερίνην Bowles, 
ήτις έφημίσθη ώς χειρουργός, τήν δεσποινίδα Στέ- 
φενς, γνωστήν διά τό φκρμακον αύτής κατά τής λι- 
θιάσεως, ής τό μυστήριον έπώλησε είς τό άγγλικόν 
κοινοβούλιον άντί 25 χιλ. λιρών στερλ. καί τέλος 
τήν περίφημον κυρίαν -Μονταγού, ήτις, ώς γνωστόν, 
είσήγαγε τήν δαμαλίδα είς Εύρώπην.

Τήν σήμερον, δτε άπαύστως γίγνεται λόγος περί 
I χ ειρζφετήσεως τής γυναικός καί περί άλλων αύτής 

Η ΓΥΝΗ ΩΣ ΙΑ.ΤΡΟΣ

Ή νυνή ώς ιατρός άνήκει αέν τοϊς άξιοπεριέργοις 
τών ήμερών ήμών, δεν είναι όμως κατ’ ούδε’νχ λόγον 
επινόημα τοΰ άλλως έπί θαυμασίοις έπινοήμκσι το- 
σοϋτον θαυμαστού δευτέρου ήμίσεως τής 1 9”5 έκα- 
τονταετηρίδος. Πάσα αμφιβολία έπί τοΰ προκειμένου, 
έστω αΰτη διαδεδομένη ή μ.ή, δύναται εύκόλως νά 
άρθή, καί δέον οίονεί άπατηλή σκιά νά ύποχωρήση 
πρό τοΰ φωτός τής ιστορίας.

Έάν χάριν τής ακρίβειας άναδράμ,ωμεν κατά πρώ
τον είς τήν μυθολογίαν καί τάς παραδόσεις τών άρ
χαίων λαών, εύρήσομεν έν αύταϊς, ότι ή μέν καλή 
Ίσις παρά τοΐς Αίγυπτίοις, Ύγίεια δέ καί Μήδεια κζί 
Κίρκη παρ’ "Ελλησι έγίγνωσκον τά ιαματικά βότα
να, κζί παρήγοροι τοϊς Ονητοϊς έν ταίς νο'σοις καί 
άνίαις αύτών πζρίσταντο.1 Έν τή Ίλιάδι καί Όδυσ- 
σεία, πολλαχοΰ άπαντά οτι ή καλλιπλόκαμος Έκα- 
μήδη. καί ή κζλλίστη Ελένη, καί ή ίμερο'εσσα Άγα- 
μήδη βοτάνοις έχρώντο, όπως έπιδένωσι τάς πληγάς 
τών πολεμιστών καί πραύνωσι τούς πόνους αύτών.

Ές άλλου τό γεγονός ότι οί ’Αθηναίοι άπηγόρευ- 
σαν ταίς γυναιξί τήν έςάσκησιν τής ιατρικής έπιστή- 
μης, έπιτρέπει τό συμπέρασμα ότι έν τή ελληνική 
πρωτευούση πολλαί γυναίκες έξήσκουν τό έπάγγελμα 
τοΰ ίατροΰ, όπερ ές άλλου, ώς φαίνεται, ήν τά μάλα 
άναγκαϊον καθ’ όσον πολλαί γυναίκες καί περ πά- 
σχουσαι δέν ένεπιστεύοντο είς άνδρας, έφ’δ πολλά
κις άπεθνη,σκον. Νεαρά γηνή, Άγνοδίκη τοϋνομα, 
άπεφάσισεν όπως τοΐς πάσχουσιν άρωγήν παρά- 
σχη. Καί τοΰ μ.έν κόσμου τής κεφαλής, τής καλής 
αύτής κόμης, στερεί αύτή εαυτήν, ίμάτια δέ άνδρι- 
κά περιβεβλημμένη φοιτά έπί τάς παραδόσεις ία
τροΰ τίνος, μεθ' δ ίκανάς κτησαμένη γνώσεις, άρχε- 
ται γυναίκας Θεραπεύουσα. Άλλ’ οια ειρωνεία τής 
τύχης καταστρέφει αύτή όσον τάχιστα τό γενναϊον 
διάβημα ! Νεαρά τις άσθενής ένο’μισεν αύτήν πράγ
ματι άνόρζ (ώ τής άγενείζς !)· ήναγκζσθη έπί τού
τω νά άποκαλύψγ τό φΰλόν της· κατηγορήθη πρό 
τοΰ Άρείου Πάγου, καί κατεδικά.σθη ύπ’ αύτοΰ, άφ’ 
ου ήναγκζσθη νά άποκαλύψγ πρό τών έκθαμβων δι
καστών τό φΰλόν της. Οί ιατροί δμως έπέμειναν, ότι 
μετά τήν παρζβασιν ταύτην τοΰ νόμου, ούτος ούδε
μίαν έχει έφεξής ίσχύν, έφ’ δ οί ’Αθηναίοι δικασταί 
άπεφζσισχν δτι γυναίκες έλεύθεραι δύνανται νά σπου- 
δάζωσιν ιατρικήν.

Ό Πλίνιος καί ό Γαληνός παρέδωκαν ήμϊν τά ο
νόματα γυναικών τινων, έν 'Ρώμη; τήν ιατρικήν έξα- 
σκουσών. Άλλοι συγγραφείς, ιδία ό Martialis, έπι- 
βεβχιοΰσι μάλιστα, ότι αί γυναίκες δημοσία τήν 
ιατρικήν έςήσκουν, περί δέ τό έτος 400, έπί τής έ
ποχής τοΰ Άρκαδίου, ή σοφή Νικηράτα έθεράπευσεν, 
καί τοΰτο είναι άποδεδειγμένον, τόν Χρυσόστομον άπό 
στομαχικού τίνος παθήματος.

1 Lucina (=ή είς φώς φερουσα) εκαλείτο πρός τούτοις 
κατά τινας μεν ή Άρτεμις, κατ' άλλους ή "Ηρα, εκφρά
ζει δέ ή επωνυμία τήν μαίαν.

δικαιωμάτων, ότε αύτη σκέπτεται δπως έν παντί γί- 
νή ισοβάθμιος τώ άνδρί, ότε λογος περί τής ψήφου 
καί άλλων πολλών, ούδέν παράδοξον άν αί γυναίκες 
έκ νέου τά δικαιώματα αύτών πρός έξζσκησιν τής 
ιατρικής έπιθυιιοΰσι νά διεκδικήσωσι.

Κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα πολύς ε- 
γένετο λόγος άν ή ιατρική δ'έον νά ήναι προσιτή είς 
τάς γυναίκας ή μή. Κατά τό έτος 1717 διεμαρτυ- 
ρήθη σφοδρώς κατ’ αύτοΰ ό γνωστός Γαίλικε, όστις, 
ώς ό Chrysale έν ταϊς Femmes savantes, έπεθύ- 
μ.ει νά ϊδή αύτάς περιωρισμένας είς τά κατ’ οίκον, είς 
τήν ηλακάτην καί τό μαγειρεΐον. Λίαν ευγενώς εκ- 
φραζόμενος λέγει" «Αί γυναίκες είσΐ ένεκα τής άπαύ- 
» στου αύτών φλυαρίας καί στωμυλίας άνάξιαι νά 
» έξασκώσι τέχνην, ήτις άπαιτεϊ σοβαρότητα μετά 
» μετριοφροσύνης, καί σκέψιν μετ’ έμπειρίας : έλλεί- 
» πει αυταϊς ή τε άναγκαιοΰσα σκέψις, καί τό άναγ- 
» καιοΰν λογικόν».

Τό ζήτημα άνεφύη είς τούς καθ’ ήμάς χρόνους έν 
Άαεοική, όπου τοσαΰτα ταϊς νεάνισιν έπιτρέπονται. 
Ή πρός έπίτ^υξιν τού σκοπουμένου ένέργεια έπεςετάθη 
έκεϊθεν είς τήν Αγγλίαν, Ελβετίαν, Γερμανίαν καί 
Γαλλίαν. Ή έξέτασις τών αιτιών ταύτης, τά ύπέρ
καί κατά είσί πολλά, ώστε άπαιτοϋνται μακραί σε
λίδες όπως έκτεθώσιν έν άκριβείκ. 'Ένεκα τούτου έν 
συν τόμω λέγομεν τά έζής·

Κατά τόν ισχυρισμόν τών γυναικών, καί τών ταύ- 
ταις φίλα φρονούντων, οί άνδρες κατέκτησαν ύπέρ αύ
τών πολλά έπαγγέλματα, άπερ δικαίως άνήκουσι 
ταϊς γυναιζί, αύται δέ ένεκα τής στερήσεως τούτων 
δυσκόλως εύρίσκουσιν έπί τοΰ πεδίου τής έργασίας τά 
μ.έσα όπως δεόντως καί κατ’ έπιθυμ.ίαν παλαίσωσι
πρός τάς βιωτικάς άνάγκας. Τούτο πιθανόν ό,τι 
άφορά όμως είς τήν ιατρικήν, ό ισχυρισμός ούτος περί 
τής άμοιβής στερείται σημασίας, καθ’ όσον αί γυ
ναίκες έκεΐναι αίτινες διά τής ιατρικής σκοπεύουσι νά 
άποκτήσωσι τά πρός τό ζήν άναγκαϊα, πρέπει έκ τών
προτέρων νά έχωσι τοσαύτην περιουσίαν, ώστε νά 
άπαλλάττωνται τών πρός διατροφήν φροντίδων. Πάς 
τις γιγνώσκει ότι τά χρήματα, άτινα άπαιτοΰσιν αί 
κλασικαί σπουδαί, ή έν τώ πανεπιστηυ.ίω φοίτησις αί 
έςετάσεις καί τά πολλά, έν τοϊς νοσοκομείοις, πρό ά- 
πόκτησιν πρακτικών γνώσεων δαπανώμενα έτη, άπο- 
τελοΰσι σπουδαϊον ποσόν. Έπ’ ’ίσης γνωσταί αί άνευ 
άμοιβής δυσκολίαι, μεθ' ών συνδέονται αί άρχαί τής 
πρακτικής^τοΰ ιατρικού επαγγέλματος έςασκήσεως, ή 
πολλάκις έπί πολλά έτη πικρά επιμονή ή άπαιτουμέ- 
νη πρός άπόκτησιν πελατείας τίνος. Ένεκα τούτου 
πάςο σπουδάζων τήνίατρικήν δέον νάκέκτηται ούσίαν 
τ.νά, ούσίαν ήτις είς πάσαν οίκονόμον γυναίκα ήθελε 
καταστήσγ δυνατόν νά ζήσγ έν μετριόφρονι σφαίρα, 
άνευ ούδεμιάς άλλης έργασίας έ/.τός τών συνήθων έρ
γων τιμίας γυναικός καί καλής οικογενειάρχου.

Πολλά έλέχθησχν καί εγράφησαν περί τής φυσικής 
καί πνευματικής ίσο’τητος τοΰ άνδρικού καί γυναι
κείου φύλου. ΊΙ άλήθεια όμως έγκειται έν τή αξιώ
σει, ότι άμφότερα τά φύλα ό,τι άφορή ε'ς τάς φυσικάς 
καί ήθ.κάς ιδιότητας κέκτηνται πολλάς διαθέσεις 

καί ικανότητες αίτινες, άτε πρός τόν ιδιαίτατον όρ- 
γαν.σμόν τά μάλα συνδεόμενα'., άλλήλας άποκλείου- 
σι. .Αί σοφώτεραι συζητήσεις δέν δύνανται νά πείσω- 
σι περί τού εναντίου έκεϊνον όστις ίσχυοίζεται, ότι ή 
αποστολή τής γυναικός είναι νά άποβή σύζυγος καί 
μήτηρ καί άφιερωθή έντελοίς τή οικογένεια. Έξ άλ
λου τό ιατρικόν έπάγγελμα είναι πρό πάντων r<yia- 
Azor· δΓ αύτοΰ ή γυνή θά άφγρεϊτο καί άπ.-ξενοΰτο 
τής οικογένειας, ούχί δέ ολίγον δέον ύπό τοιαύτην 
έποψιν νά ληφθή τό λίαν δισίρεστον τών κατά νύ
κτας ιατρικών προσκλήσεων

ΊΙ αίδό.ς τών γυναικών, λέγεται πρός τούτοις. δέν 
έπιτρέπει αύταϊς δπως κατά τάς ίδιαζούσας αύταϊς 
άσθενείας προστρέχωσιν είς άνδρας, πολλώ δέ μάλ
λον εύχαρίστως έπιζητοΰσι γυναίκας. Κοί - οΰτο μέν 
πράγματι συμβαίνει, άλλ’ ή αιδώς αΰτη δέν ύπ όρχει 
ή κατά συνθήκην, ή δέ άνατροφή διατρέφει, έν ω ή 
γνώσις τών φυσικών νόμων τής κοινωνικής έπιστή- 
μης εξαλείφει αυτήν. Έπί τέλους όπως ύποστή γυνή 
τις τήν έζέτασιν άνδρός, δέν απαιτείται νά εξάσκηση 
έφ’ εαυτής πίεσιν με ζονα έκείνης, ήν νεάνιδ ς έφ’ εαυ
τών έξασκοΰσιν ότε παρίστανται άνατοαικαϊς παοα- 
δόσεσιν άπαθεϊς, άπαθέσταται.

Τη γυναικί, λέγει μέγας τις ιατρός, .’πετράπη νά 
λάβη μικρόν μόνον ενεργούν μέρος έν τή φύσει. Αΰτη 
έδωκε τή γυνζικί οργανισμόν καί κράσν·, λίαν προς 
τήν αποστολήν αύτής καταλλήλους. Τό γυναικείον 
φΰλόν διακρίνεται έν γένει διά τών προτερημάτων τής 
καρδίας, δια τρυφερότητοτ, πραότητας καί λεπτότη
τας, δι’ αιδημοσύνης καί δειλίας, ών στερείται κα,τά 
τό μάλλον καί ήττον τό άνδρικόν φΰλόν Πάσα γυνή 
θέλουσα νά γ.’νρ ιατρός πρέπει εύθύς έξ κ χής νζ κα- 
ταστρέψ/) ταΰτα πάντα. Τό λεπτόν καί μαλακόν 
ποέπει νά άποβληθώσι, ή αίδη'ζοσύνη έπί -.ή όψει τών 
χειριστών νά άποσοβηθή καί θανατωθή, 'έπος κατό
πιν πρό τών αίσχίστων καί ίσχ,υρούς οργανισμούς 
ταρζσσουσών θέσεων, μή ύποχωρή, . άλλ’ αυταϊς ψυ- 
χρώς άντιτάσσηται.

Τοΰτο όλίγισται έπιτυγχάνουσι. Πλεϊσται πιθανόν 
νοιιίζουσιν έαυτάς έκλεκτάς, όλίγαι ευτυχώς είναι αί 
κληταί. Ουδέν δέ τό παράδοξον- ένθουσιώδεις καί 
ισχυροί σπουδζσταί τής ιατρικής ούχί σπχνίως άνα- 
κρούουσι πρύμναν μετά τάς πρώτας έπί τ /ΰ πτώ
ματος παραδόσεις.

Αιωνίως θά άυαν.'.μνήσκωμαι ήμερών τινων, καθ’ας 
έν τή αιθούση τών άνκτοαικών ασκήσεων ε δον ά- 
προσδοζ.ήτως ένώπιον μου ώραίαν νεάνιδα, μέ μεγά
λους ζωηρούς οφθαλμούς: οια άφατα αισθήματα 
τρόμου, βδελυγμού καί άπεχθείας άπέσπασάν με τών 
ονειροπολημάτων μου, ότε είδον τό προσφιλές όν ή- 
υ.ατωυ.ένην ποδιάν περιβεβλημ.μένον, τάς χειρίδας 
τοΰ ύποκαμ.ίσου άνζβιβασμένας έχον, και σμίλην 
ταϊς χερσΐ κρατούν, νά βυθίζν) τάς μικράς αύτοΰ λεύ
κάς χεΐρας είς τό βάθος άνατομικοϋ παρασκευάσμα
τος, όπως έίξαγάγν) έξ αύτοΰ τά έντόσθια !

Δέν άρνούμεθα καθόλου ότι αί γυναίκες καί πνεύμα 
καί ικανότητα κέκτηνται πρός τό ιατρικόν έπάγγελ- 
υ.α, δέν ύπεοασπιζομεν όυ.ως έξ άλλου τήν είς τοΰτο
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έπίδοσίν των, καθ’ όσον ούτε τήν άνάγκην τούτου, 
ούτε τό ορθόν, ούτε έπί τέλους τό είς τάς γυναίκα; 
αύτάς συμφέρον δυνάμεθα νά διίδωμεν.

}Εν Μοναχω.
(Έ* του yjpuxvtxou). Β.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.
OCTAVE FEUILLET.

Ε.
Αύθημερόν καί τάς μεθεπομένας ημέρας ή ’Ιουλία 

άνεκτήσατο ετι μάλλον την εύνοιαν του κ. δέ Αουκάν 
έπιδειξαμένη θερμόν ενθουσιασμόν ύπέρ της έπαύλεω; 
Βαστβίλλη; καί τών περίχωρων αύτη;. Ό πύργο; 
ήρεσεν αύτη όιότι είχε ρυθμόν ρωμαντικόν, κήπον ί- 
διόρρυθμον, παράδεισον μετά διαδρόμων ερημικών 
καί δάση μελκγχ ολικά μετά ερειπίων. Έζίστατο εν- 
θουσιώσα ενώπιον τών εύρυτάτων μυρικοσκεπών πε
δίων, έφ’ών οί έκ του Ωκεανού πνέοντες άνεμοι εκλό- 
νουν τά φυτά, ενώπιον τών καμπτομένων ύψικορύ- 
φων δένδρων, ενώπιον τών απόκρημνων έκ γρανίτου 
βράχων, ού; ύπενόμευον τά αεικίνητα κύματα.— 
Πάντα ταύτα, έλεγε γελώσα, ένεΐχον ζωήν, επειδή 
δέ κάκείνη ήτο πλήρης.ζωής, ήσθάνετο έαυτήν εύρι- 
σκομένην έν τώ στοιχείω της. Εύρε τήν πατρίδα αυ
τή; καί ήτο εύτυχής έπί τούτω, ή όέ μήτηρ τη;, 
προς ήν άπέτινε νύν τον καθυστερούμενον φορον τού 
υίϊκού φίλτρου, ήτο πολλώ εύτυχεστέρα.

Κατά τά; πλείστας τών ήμερων έξήρχοντο πάντε; 
εί; περιπάτου; έν ιππασία. Μετά δέ τόν δεϊπνον ή 
Ιουλία, έν τή εύθύμω έκείνη καί πω; πυρετώδει 
φαιδρότητι, ήτις τήν έξήπτε, άφηγεϊτο τά; περιη- 
γήσει; αύτής σατυρίζουσα άστείως τόν έαυτής ενθου
σιασμόν καί τήν σχετικήν απάθειαν τού συζύγου τη; 
απέναντι τών αριστουργημάτων τή; αρχαία; τέχνη;. 
Τά; άναμνήσεις ταύτα; καθίστα γραφικωτέρας διά 
σκηνών αποσμητικών, άς έξετέλει μετά μαγευτική; 
δεξιότητας, μετά πάθου; ήθοποιού, ενίοτε δε καί 
μετά κωμικότητο; ζωγράφου αμαθούς. Ταχυδακτυ- 
λουργικώς πως δι’ ενός άνθους, δι’ ένό; ράκους, ή όι 
ενός φύλλου χάρτου κχτεσκεύαζε κεκρύφαλον ρωμαϊκόν, 
ή σικελιωτικόν ή νεαπολιτικόν.

Έμιμεϊτο σκηνάς ορχηστικά; ή μελοδραματικά; 
απωθούσα* ώ; ηθοποιό;, τό άκρον τή; έσθήτος καί 
εκφωνούσα μετ’ έμφάσεω; τά τετριμμένα τών ’Ιτα
λικών μελοδραμάτων επιφωνήματα : Ο Cid · Cril- 
del! perfido! 0 dio ! perdona ! Είτα έγονυπέτει 
έπί έδρα;, έμιμεϊτο τήν φωνήν καί τά; χειρονομία; 
ίεροκήουκος, όν ήκουσεν έν Ρώμη καί ούτινος οί λό
γοι δέν έγένοντο, φαίνετα», πρός αύτήν αρκούντως 
εποικοδομητικοί. Κατά πάσας ταύτα; τάς θέσει; καί 
τάς κινήσεις, διετήρει άπκραμείωτον τήν χάριν αυ
τής, καί έν αύταϊς δέ ταΐς κωμικαϊ; σκηναΐ; αί στά
σεις αύτής ήσαν χαριέσταται. Καταπαύουσα δέ τά

1 Έε Τε»χος ΜΗ*. 

εζαλλα ταύτα παίγνια, άνελάμβανε τό ίδιάζον αύτη 
ήθος βασιλίδας πλησσομένη; ύπ’ ανιών.

Γοητευόμενος ύπό τής ζωηρότητος καί τής λαμ
πηδόνας τού άκτινοβολου τούτου πλάσματος, ό κ. 
δέ Αουκάν ασμένως έδείκνυτο έπιεικής, ώς πρός τά; 
απείρου; ιδιοτροπίας καί παραδοξολογίας, αίτινες 
διέκρινον τήν συμπεριφοράν τής Ιουλία;, καί μάλι
στα πρός τόν πχτρυιόν αύτής. ’Εν γένει μέν έφέρετο 
πρό; τούτον καθάπερ καί άπ’ άρχής, ώ; φί*λη προ
σηνής, άλλ’ οί τοόποι τη; διέφερον ενίοτε ούσιωδώς. 
Ό Αουκάν παρετήρει ένίοτε ότι τό βλέμμα της ήτο 
προσηλωμένο* έπ’ αύτού μετ’ έκφράσεως άλγεινής 
καί πω; άγριωπής. ’Ενίοτε άπώθει άποτόμως καί 
μετά δυσαρέσκειας τήν χεΐρα αύτού προθυμουμένου 
νά τήν βοηθήση όπω; άφιππεύση ή όπως ύπερβή 
μικρόν τι οδόφραγμα. Έφαίνετο άποφεύ/ουσα πά
σαν εύκαιοίαν τού νά εύρεθή μόνη μετ’ αύτού, ο
σάκις δέ δέν-ήδύνατο ν* άποφύγη βραχείας τινά; 
συναντήσεις χατά μόνα;, έδείκνυεν οτέ μέν άδιαθε- 
σίαν μετ’ οξυθυμίας, οτέ δέ προπέτειαν είρωνα. Ό 
Αουκάν έφρόνει ότι ή Ιουλία μετεμελεϊτο οσάκις έ
φαίνετο ποιουμένη εκδηλώσεις άντιθέτους πρός τά 
πρώην αισθήματα αύτής καί ότι ένόμιζε καθήκον νά 
φαίνηται άπό καιρού εί; καιρόν πιστή εί; τά αισθή
ματα εκείνα· ήτο δέ λίαν εύχαριστημένος έπί τώ ότι 
τά αμφίβολα ταύτα σημεία έπεφύλαττε δι’ αύτόν 
χωρίς νά ταράττη τήν μητέρα τη;. Έν γένει δέ 
σμικράν απέδιδε σημασίαν εί; τά φαινόμενα ταύτα.

Έν ταΐς φιλικαϊς αύτή; διαθέσεσιν ή πρόγονός του 
έφαίνετο ύφισταμένη έτι μικράν τινα πάλην καί άγώ- 
να έν έαυτή, τούτο δέ ό Αουκάν έθεώρει ώ; συγγνω- 
στέον συναίσθημα τού ύπερηφάνου αύτής χαρακτή
ρας, ώ; τελευταίον οχύρωμα όπερ ήλπιζε νά έξαλεί- 
ψη έντός μικρού διπλασιάζων τά; πρός τήν Ιουλίαν 
άβράς αύτού περιποιήσεις.

Μετά δύο εβδομάδας άπό τής άφίζεως τής Ιου
λίας, έγένετο χορός έν τω πύργω τής μαρκησίας δέ 
Βοαφρεναί, άπέχοντι δύο ή τρεις λεύγας από της 
Βχστβίλλης. Ό κύριος καί ή κυρία δέ Αουκάν είχον 
σχέσεις γειτονικά; μετά τής μαρκησίας. Είς τόν χο
ρόν μετέβησαν μετά τής ’Ιουλία; καί τού συζύγου 
τη;, οί μέν ανδρε; έν μικρά άμάζη, αί δέ γυναίκες 
μ.όναι, ένεκα τού ίμ.ατισμού αυτών, εν άμάζη εύμε- 
γεθεστέρα. Περί τό μεσονύκτιον, ή Κλοτίλδη προσκα- 
λέσασα κατ’ ιδίαν τόν σύζυγον αύτής καί δεικνύουσα 
τήν θυγατέρα της χορεύουσαν βαΛς έν τή παρακει- 
μένη αιθούση μετ’ άζιωματικού τίνος τού ναυτικού, 
είπεν αύτφ χαυ.ηλή τή φωνή:

— νΕχω, φίλε μου, τρομεράν ημικρανίαν, ό δε Πέ
τρος στενοχωρείται εν τώ χορώ. Άλλ όμως δεν τολ- 
μώμεν νά συμπαραλάβωμεν μεθ’ ήμών τόσω ένωρίς 
καί τήν ’Ιουλίαν.... θέλετε νά μάς κάμητε μίαν 
χάριν \ Νά τήν συνοδεύσητε έπειτα, ημείς δέ, ο Πέ
τρος καί έγώ, θα άπέλθωμευ τώρα καί θα σας αφη- 
σωμεν τήν μεγάλην άμ.αζαν.

—Εύχαρίστως, φιλτάτη, είπεν ό Αουκάν, άπέλθετε.
Ή Κλοτίλδη καί ο κ. δέ Μοράς έγένοντο άμέ<ως 

αφανείς.

Μετά μικρόν, ή ’Ιουλία, διασχίζουσα άγερώχως 
τό πλήθος, δπερ ύπεχώρει πρό αύτής ώς πρό φωτει
νού ά^γέλου, άνήγειρε τό λαμπρόν αύτή; μέτωπον 
καί νεύουσα πρός τόν Αουκάν :— Δέν βλέπω τήν 
μ.ητέρα μου, λέγει αύτώ.

Ό Αουκάν τήν διεφώτισε δι’ ολίγων λέξεων περί 
τών άποφασισθέντων. Οι οφθαλμοί της αίφνης έξή- 
<ττραψαν, καί αί όφρύς της συνεσπειρώθησαν ύψωσε 
άνεπαισθήτως τούς ώμους αύτής, μή άποκριναμένη, 
καί έπανήλθεν είς τόν χορόν διασχίζουσα καί πάλιν 
τό πλήθος μετά τής αύτής άδιακρίτου καί ήρέμου 
άγερωχίας. Έχόρευσε καί αύθις μετά τίνος άξιωμα- 
τικού τού ναυτικού, καί έφάνη άσμενίζουσα είς τό 
στροβιλίζειν έν'όλη αύτής τή λαμπρότητι. ’Αληθώς 
έξοχον λάμψιν ένετύπου τή καλλονή αύτής ό τού 
χορού ιματισμός. Τά στέρνα καί οί ώμοι αύτής, 
ύπερχειλή άπό τού περιστηθίου της άτημελήτως πως 
καί αίδημόνως, διετήρουν έν τή ζωηρότητι τού χο
ρού τήν ψυχράν καί στιλπνήν λευκότητα μαρμάρου.

Ό Λουκάν τή προέτεινε νά χορεύσωσι βάλς, έκεί
νη δέ έδίστασε, καί, άναδιφήσασα τήν μνήμην αύ
τής, άνεκάλυψεν ότι δέν είχεν άκόμη έξκντλήσει τόν 
κατάλογον τών άξιωματικών τού ναυτικού, οΐτινες 
έπέπεσαν κατ’ ίλαμούς έπί τής πλούσιας ταύτης λεί
ας. Μετά μίαν ώραν κορεσθείσα τού πρός αύτήν θαυ
μασμού τών παρόντων έζήτησε τήν άμαξαν. "Οτε έν 
τώ προδόμω περιεβάλλετο τόν έπενδύτην αύτής, ό 
πατρυιός της έσπευσε προθύμως νά τήν βοηθήση :

— Ά ! όχι! είπεν αύτη άνυπομόνως· οί άνδρες 
δέν ήξεύρουν. . . .

"Οτε δέ ήρξατο ή κίνησις τής άμάξης, — «Καπνί
σατε, κύριε,» είπεν αύτώ μετάπλείονος φιλοφροσύνης.

Ό Λουκάν τή έίέφρασε τάς εύχαριστίας του έπί τή 
άδεια, άλλά δέν έκάπνισε, είτα δέ λαβών περιεσταλ- 
μένην έν τή άμάξη θέσιν ίνα μή τήν στενόχωρη,— 
Ήσθε ώραιοτάτη άπόψε, προσφιλές μοι τέκνον ! τή 
Είπε.

— Κύριε, λέγει ή Ιουλία μέ ήθος ήρεμον, άλλ’ 
επιτατικόν, σάς άπαγορεύω νά μοί λέγητε ώραίαν 
καί νά μέ άποκαλήτε προσφιλές μοι τέκνον.

— Έστω, είπεν δ Λουκάν. Λοιπόν δέν εΐσθε ού
τε ωραία, ούτε προσφιλής μοι, ούτε παιδίον.

— Παιδίον βεβαίως όχι, είπε μετ’ έμφάσεως.
Έκαλύφθη διά τού πέπλου, έσταύρωσε τάς χείρας 

έπί τού στήθους, καί συνεσπειρώθη έν τή γωνία τής 
άμάξης, όπου τό σεληναϊον φώς έσελάγιζεν έπί τού 
λευκού αύτής χρώματος.

— Δύναται τις νά κοιμτθή ; ήρώτησεν ή Ιουλία.
— Διατί όχι ; Βεβαιότατα, θέλετε νά κλείσω 

τό παράθυρον ;
— ’Άν άγαπάτε. Άλλά μή σάς ένοχλώσι τά άν

θη μου ;
— Ούδαμώς.
Μετά τινα δέ σιγήν,
— Κύριε δέ Λουκάν, έπαναλαμβάνει η ’Ιουλία.
— Είς τάς διαταγάς σας, αγαπητή κυρία.
— Εξηγήσατε' μοι, παρακαλώ, έθιμά τινα, όιότι 

ενίοτε δέν τά έννοώ καλώς.... Είνε σύνηθες...........  

είνε εύπρεπές νά άφίνωσι μόνου;, κατά τήν 2α” ώοαν 
μετά τό μεσονύκτιον, έπανερχομένους έκ τού χορού 
μίαν γ^/κΐκα τής ηλικίας μου καί ενα κύριον τής η
λικίας σας ;

— Άλλά,—λέγει ο Λουκάν μετά τίνος σοβαρό
τητας,—δέν είμαι είς κύριος........... άλλ’είμαι ό σύ
ζυγος τής μητρός σας.

— Ά ! βεβαίως εΐσθε ό σύζυγος τής μητρός μου ! 
λέγει ή ’Ιουλία τονίζουσα μετ’ έμφάσεως έκάστην λέ- 
ξ’.ν διά φωνής ηχηρά;, ήτις ένεποίησε τώ Αουκάν 
φόβον έπικειυ.ενης ρήξεως. Άλλά, καταδαμάσασα 
προδήλως βχθεΐαν συγκίνησιν, έξηκολούθησε δι’ ύφους 
σχεδόν εύθύμου·

— Μάλιστα, εΐσθε ο σύζυγος τής μητρός μου, καί 
εΐσθε μάλιστα, κατ’ έμέ, κάκιστος διά τήν μητέρχ 
μου σύζυγος.

— Καθ’ ύμάς, είπεν άπαθώς ο Λουκάν. Καί διά 
τί τούτο ;

— Διότι ούδαμώς τή άρμόζετε.
— Ήρωτήσατε τήν περί τούτου γνώμην τής μη

τρός σας, φιλτάτη κυρία ; Νομίζω ότι έκείνη είνε άρ- 
μοδιωτέρα ύμών κριτής περί τούτου.

— Περιττόν όλως νά έρωτήσω τήν γνώμην της. 
Άρκεΐ τις μόνον να ίδη ύμάς άμφοτέρους. Ί1 μήτηρ 
μου είναι όν άγγελικόν. . . ύμεϊς δ’ ούχί.

— Τί είμαι λοιπόν ;
— Φαντασιόπληκτος, φιλοτάραχος. . . πάν του

ναντίον, τέλος. Τάχιον ή βράδιον θά τήν προδώσητε.
— Ούδέποτε, λέγει ό Λουκάν μετ’ έμφάσεω; μετε- 

χούσης αύστηρότητος. ♦
— Εΐσθε περί τούτου βέβαιο;, κύριε ; είπεν ή 'Ιου

λία, άπευθύνουσα τό βλέμμα της πρός αύτόν άπό τού 
βάθους τής καλύπτρκς αύτής.

— Φιλτάτη κυρία, άπήντησεν ό κ δέ Λουκάν, 
πρό μικρού μέ ήρωτάτε νά σάς είπω τί το πρέπον καί 
τί τό μή πρέπον. Λοιπόν σάς λέγ» ότι δέν είνε πρέ
πον νά λάβωμεν, ύμεΐ; μέν τήν μητέρα σας, έγώ δέ 
τήν σύζυγόν μου, ώ; θέμα τοιούτων άστεϊσμών καί ε
πομένως είνε πρέπον νά σιγήσωμεν.

Ή Ιουλία έσίγησεν, έμεινεν ακίνητο; καί έκλεισε 
τούς οφθαλμούς. Μετ’ ολίγον, ό Λουκάν είόε όάκρυον 
κυλισθέν άπό τών μακρών αύτής βλεφαρίδων έπί τής 
παρειάς της.
—θεέ μου! οί λόγοι μου σά; δυσηρέστησαν. . . 

σας ζητώ ε’λικρινώ; συγγνώμην.
— Περιτταί αίσυγγνώμαι! είπε μέ τόνον βαρύν 

άνοίγουσα αίφνης τούς μεγάλους αύτής οφθα),μου;. 
Ούτε τάς περί συγγνώμη; αιτήσει; ύμών θέλω, ούτε 
τά μαθήματά σας !... Μαθήματα έκ μέρους ύμών !... 
Πώς έγώ έγενόμην άζία τοιαύτης ταπεινώσεω;;. . . 
Δέν τό έννοώ. Ούδέν τών λόγων μου άθωότερον. Καί 
τί λοιπόν θέλετε νά σάς είπω ; Έγώ πταίω κν εύρί- 
σκομαι τώρα εδώ μόνη μεθ’ ύμών. . . άν άναγκά- 
ζομαι νά σας ομιλώ. . . άν άγνοώ τί νά σάς είπω · 
Διατί μέ έκθέτουσιν είς πάντα ταύτα ; Διατί μοί ζη- 
τούσι πλέον ή όσον δύναμαι νά πράξω ; Ύπολχμβά- 
νουσι τάς δυνάμεις μου ύπερτέρας τών πραγματικών! 
Άρκεΐ ή καθ’ έκάστην παιζομένη κωμωδία, ήτις έ- 

99.
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παίχθη ήδη πέραν τού δέοντος. . . Μόνος ό θεός γι- 
νώσκει πόσον έβαρύνθην έξ αύτής !

Ό Λουκάν μετά πολλού κόπου ήδυνήθη νά κρύψη 
την όδυνηράν έκπληξιν, ήτις τόν κατέλαβεν.

— Ιουλία, λέγει έπ: τέλους, εύηρεστήθητε νά μοι 
εΐπητε ότι εΐμεθα φίλοι, καί τό έπίστευσα. . .Δέν είνε 
λοιπόν άληθές;
- ούχ,:· . ,ε , Λ
Έκστομίσασα την λέξιν ταύτην μετά σκυθρωπής 

έμφάσεως, περιεκάλυψε κεφαλήν καί πρόσωπον διά τού 
πέπλου, καί έβυθίσθη κατά τό λοιπόν τής πορείας 
είς σιωπήν, ήν ό κ. δέ Λουκάν ούδόλως δ ιε τάραξε ν.

<7'.
Μετά ύπνον τεταραγμένον ώρών τινων, ό κ. δέ 

Λουκάν ήγέρθη τή επαύριον καθ’ ύπερβολήν περίφρον- 
τις. ΊΙ τών εχθροπραξιών έπανάληψις, άρξαμένη ήόη 
προφανώς, προεμήνυε βεβαίως νέαν διατάραξιν τής 
ησυχίας του, καί νέαν διακύμανσιν τής ευδαιμονίας 
τής Κλοτίλδης. Έμελλεν άρα νά έπανεύρη αύθις τάς 
άπεχθεϊς έκείνας ταραχάς, αϊτινες έπί πολύν χρόνον 
κατέθλιψαν άλλοτε τόν βίον του, νύν δέ καί άνευ ελ
πίδας μελλούσης απαλλαγής. Καί αληθώς πώς ήτο 
δυνατόν νά μή φέρη αύτόν είς διηνεκή άπελπισμόν ό 
άδάμαστος εκείνος χαρακτήρ, ούτινος τάς προκατα
λήψεις Ζαί τά μίση ούτε ή ήλικία, ούτε ό ορθός λό
γος, ούτε ό σεβασμός καί αί φιλόστοργοι περιποιήσεις 
ήδυνήθησαν νά έξαλείψωσιν ; Πώς ήτο δυνατόν νά έν- 
νοήση τις, καί πρό πάντων, πώς ήτο δυνατόν νά 
νικήση ποτέ τό χιμαιρικόν αίσθημα ή μάλλον τήν 
μανίαν ήτις κατεκυρίευσε τήν φλογέράν ταύτην ψυχήν 
καί ήτις διαιωνίζετο λεληθότως, έτοιμη άείποτε νά 
έκραγή μετά βιαιότατη: ορμής;

ΊΙ Κλοτίλδη καί ή ’Ιουλία δέν είχον άκόμη έμ. 
φανισθή. · Ό Λουκάν έξήλθεν είς τον κήπον ίνα εί- 
σπνεύση άπας έτι τήν γαλήνην τής προσφιλούς αύ
τώ μονώσεως, άναμένων προσεχώς τάς έπικειμέ- 
νας θυέλλας. Είς τό άκρον κληματοσκεπούς παρόδου 
παρετήρησε τόν κόμητα δέ Μοράς έχοντα τον μέν 
βραχίονα έστηριγμένον έπί τού βάθρου παλαιού ά ^άλ
ματος, τούς δέ οφθαλμούς ατενίζοντας πρός τήν γήν. 
Ό κ. δέ Μοράς ούδέποτε ήτο όνειροπόλος* άλλά, άπό 
τής άφίξεώς του είς τον πύργον, «ίχεν ύποδε ξει έν 
πολλαίς περιστάσεσι τώ Λουκάν διαθέσεις μελαγχο- 
λικάς ολως έναντίας τώ χαρακτήρί του. Ό Λουκάν 
παοατηρήσας τούτο ήτο άνήσυχος, άλλά, επειδή 
καί αύτός δέν ήρέσκετο είς τό νά τον βιάζωσιν όπως 
έκυ.υστηρευθή, άπέσχε τού νά τόν έρωτήση.

Προσέγγισαν τες εσφιγξαν άλλήλων τάς χεϊρας.
— Ύπέστρεψας λίαν άργά τήν νύκτα ταύτην · 

ήρώτησεν ο κόμης.
— Περί τήν τρίτην ώραν.
— *Ω! pOVtTO ! . · ’Αληθώς, σοί οφείλω ευχαρι

στίας διά τάς ύπέρ τής Ιουλίας φροντίδας σου . . . 
Πώς σοί προσηνέχθη ;

— Μοί προσηνέχθη. . . . καλώς, είπεν ο Λουκάν. 
Εινε ολίγον παράδοξος, ώς συνήθως.

— Ώ ! παράδοξος !. . . τούτο νοείται οικοθεν !

Έμειδίασεν περιλύπως, έδράξατο τού βραχίονος 
τού Λουκάν, καί, προσελκων αύτόν είς τάς φυτοσκε- 
πεϊς παρόδους,

— Ειπέ μοι φίλτατε, σέ παρακαλώ, λέγει αύτώ 
ρετά φωνής περιεσταλμένης, ειπέ μοι έμπιστευτικώς, 
τί έστιν Ιουλία ;

— Πώς, φίλε μου ;
— Ν'αί, οποία τις γυνή είνε ή γυνή μου ; Έάν γ.- 

νώσκης τούτο, σέ παρακαλώ νά μοί τό είπης.
— Σύγγνωθι. . . άλλ’ έγο> πρέπει νά έρωτήσω σέ.
— Έμέ ; λέγει ό κόμης· άλλ’ άγνοώ τούτο καθ’ 

ολοκληρίαν. Είνε αίνιγμα ού τίνος τήν λύσιν άκόμη 
δέν εύρον. Μέ θέλγει καί μέ τρομάζει. . . Είνε παρά
δοξος, έλεγες πρό μικρού. Είνέ τι πλέον τούτου, είνε 
χίμαιρα. Δέν είνε έκ τού κόσμου τούτου. . . ’Αγνοώ 
ποιαν γυναίκα συνεζεύχθην...........Ενθυμείσαι τήν ώ·
ραίαν έκείνην καί ψύχραν κόρην τών αραβικών μύθων, 
ήτις έγειρομένη τήν νύκτα μετέβαινεν δπως οργιάση 
είς τά νεκροταφεία. . . . Τερατώδες μέν είνε, άλλ* ή 
Ιουλία μοί άναμιμνήσκει τόν μύθον έκείνον !

Τό τεταραγμένον βλέμμα τού κόμητος, καί ό α
κούσιος γέλως δι’ ού συνώδευε τούς λόγους του, βα
θύτατα συνεκίνησαν τόν Λουκάν, δς λέγει αύτφ :

— Είσαι άρα δυστυχής ;
— "Οσον ούδείς άλλος, άπήντησεν ό κόμης τήν 

χεΐρα αύτού σφιγγών ίσχυρώς. Τήν λατρεύω καί ζη- 
λοτυπώ. . . άλλ’ άγνοώ πρός τίνα καί διατί. Δέν με 
άγαπα.... καί όμως άγαπα. . . άναμφιβόλως άγα
πα.. . Πώς ν* άμφιβάλη τις περί τούτου ; Βλέπων 
τις αύτήν, βλέπει αύτόν τόν έρωτα ένσεσαρκωμένον 
τό πύρ τού πάθους τούτου πλημμυρεΐ έν τοίς λόγοις 
αύτής, έν τοίς βλέμμασι, έν τώ αίματι τών φλεβών 
της !. . . Έν τούτοις, πλησίον έμού μένει ώς παγετώ
δες άγαλμα τάφου !

— Τολμώ νά σοί είπω, φίλτατε, λέγει ό Λουκάν, 
ότι μεγεθύνεις ύπερμέτρως τήν συμφοράν σου, ήτις, τό 
έπ’ έμοί, φρονώ ότε είνε πολλώ έλαφροτέρα. Καί 
ποώτον μέν, ή Ιουλία ήτο, νομίζω, ό πρώτος σου σο
βαρός έρως, περί έρωτος δέ καί περί τής ισχύος τού 
πάθους τούτου ήκουσας μόνον νά γίνηται πολύς λό
γος, ίσως δέ καί προσεδόκας παρ’ αύτού θαύματα. 
Δεύτερον δέ, δέον νά γινώσκης ότι αί νεαρώταται 
γυναίκες σπανίως είσι περιπαθείς. "Ωστε ή ψυχρότης, 
έφ’ ή παραπονείσαι, έξηγείται άπλούστατα χωρίς νά 
ζητής λόγους υπερφυσικούς. Αί νεαραί γυναίκες είσίν, 
έπαναλαμβκνω τούτο, ίδεολόγοΓ οί έρωτες αύτών 
είσίν άσώματοι. . .’Απορείς πρός τίνα καί διατί ζη- 
λοτυπείς. ’Οφείλεις νά ζηλότυπης πρός τήν φαντα
στικήν έκείνην άοριστίαν, τήν βασανίζουσαν τάς νεα- 
ράς ψυχάς, πρός τόν άνεμον, πρός τήν θύελλαν, πρός 
τά έρημα πεδία, πρός τούς άγριους βράχους, πρός 
τήν γηραιάν μου έπαυλιν, πρός τά δάση καί τά ερεί
πια, διότι ή Ιουλία λάτρευε: πάντα ταύτα. Έσο 
πρό πάντων ζηλότυπος πρός τήν ένθερμον λατρείαν, 
ήν άπονέμει τή μνήμη τού πατρος της καί ήτις πρώ
τιστα πάντων άαπσχολεί τήν καρδίαν της, ως επεί- 
σθην διά προσφάτων άποόείξεων.

— ’Αρκούντως παρήγοροί είσιν οί λόγοι σου, ά- 

ποκρίνεται ό Πέτρος δέ Μοράς άναπνέων έλευθερώ- 
τερον καί δμως είχον κάγώ άναλογισθή κατ’ έμαυ
τόν πάντα ταύτα. . . Άλλά, έάν δέν μέ άγαπα.... 
θά άγαπήση... θα άγαπήση ημέραν τινά. . . καί άν 
δέν άγαπήση εμέ ! Άν δώση είς άλλον ό,τι είς έμέ 
άρνεΐται!. . . Φίλε μου, προστίθησιν ό κόμης ώχριά- 
σας, θά τήν έφόνευον τότε ιδία χειρί!

— Έρωτόληπτος ! λέγει ό Λουκάν, έγώ δέ δέν 
είυ.αι πλέον τίποτε διά σέ ;

— Σύ, φίλε μου, λέγει ό Μόρας μετά συγκινήσεως 
. . . βλέπεις πόσον σοί εμπιστεύομαι ! Σοί άνάκοινώ 
έπαισχύντους άδυναμίας !. . . .ΤΑ ! διατί ήσθάνθην 
καί άλλο αίσθημα πλήν τού τής φιλίας ! Μόνη ή φι 
λία εΐνε άνταποδοτική, αύτη μόνη ισχυροποιεί καί 
δέν εκνευρίζει· τούτο μόνον τό αίσθημα είνε τού άν
θρώπου επάξιον. . . Μή μ’ έγκαταλείψης ποτέ, φίλε 
μου' σύ θά ησαι ό έν παντι παρήγορός μου.

Τού κώδωνος άγγείλαντος τό πρόγευμα είσήλθον 
άμφότεροι είς τόν πύργον. ΊΙ ’Ιουλία έλεγεν οτι ήτο 
κεκοπιακυία κκί πάσχουσα, ώς έκ τούτου όέ, ή σιω
πή αύτής κκί αί ξηραί άπκντήσεις της είς τάς εύγε · 
νείς έρωτήσεις τού Λουκάν, δέν πκρετηρήθησκν κατ’ 
άρχάς ύπό τής μητρός καί τού συζύγου της· άλλά 
κατά τό λοιπόν τής ήμέρας καί έν μέσω τών ποι
κίλων οικογενειακών γεγονότων, τό έπιθετικόν ύφος 
τής ’Ιουλίας καί ή πρόδηλος δυσαρέσκεια αύτής πρός 
τον Λουκάν έπιτκθέντα είς τό έπακρον έγένοντο κα
ταφανή. Έπειδή δμως ό κ. Λουκάν, κεκτημένος ύ- 
πομονήν καί εύθυκρισίαν, ύπεκρίνετο δτι δέν έννοεϊ, 
έκαστος έτήρει μυστικάς τάς έντυπώσεις του. Ό δεί- 
πνος ήτο κατά τήν ημέραν έκείνην σκυθρωπότερος ή 
τό σύνηθες. Περί τό τέρμα, ή συνδιάλεξις περιεστρά- 
φη είς θέμα φλογερόν, άφορμήν δ’ είς τούτο έδωκεν 
ή ’Ιουλία, άλλ' άνευ κακής προθέσεως. Έξεκένωσε τά 
βέλη τής ειρωνείας της κατά μικρού τίνος παιδιού, 
οκταετούς ή δεκαετούς, υιού τής μαρκησίας δέ Βοα- 
φρωναί, δπερ περιεφέρετο άδιακρίτως έν τω χορω καί 
περιεστρέφετο ώς βέμβηξ πεοί τούς πόδας τών χορευ
τών καί περί τών χορευτριών τάς έσθήτας. Ή μήτηρ 
του, ή μαρκησία, έγαυρία καί έχαιρε διά τάς λαμ- 
πράς ταύτας πονηριάς τού υίού της. ΊΙ Κλοτίλδη ύ- 
περήσπισεν άταράχως τό παιδίον λέγουσα δτι ήτο 
μονογενές τέκνον τής μαρκησίας.

— Αύτό δέν είναι άποχρών λόγος ίνα δωρηθη 
πρός τήν κοινωνίαν είς περί πλέον ταραξίας.

ΊΙ ’Ιουλία, ήτις, άμα είδεν δτι ό πατρυιός της ή- 
σπάζετο τήν ιδέαν της, έπαυσεν άμέσως νά ύποστη- 
ρίζη ταύτην, είπε:

— Άλλ’ άφ* ετέρου είνε τοίς πασι γνωστόν δτι 
τά ύπό τών θωπειών διεφθαρμένα τέκνα άποβαίνου- 
σιν έπειτα τά κάλλιστα.

— Ύπάρχουσιν δμως καί τινες έξαιρέσεις, είπε 
ψυχρώς ό Λουκάν.

— Ούδεμίαν γινώσκω, είπεν ή Ιουλία.
— Πάντες συνηθίζουσι σήμερον, είπεν ό κόμης δέ 

Μοράς δι’ ύφους διαλλακτικού, νά διαφθείρωσι θω- 
πεύοντες τά τέκνα των.

— ΊΙ συνήθεια αύτη είναι έγκληματική, είπεν ό

Λουκάν. Άλλοτε τά έμ.αστίγουν κκί τά έκαμνον άν- 
θρώπους.

— 'Ο έχων τοιαύτας διαθέσεις, είπεν ή ’Ιουλία, 
δέν είνε άξιος νά έχη τέκνα . . . καί δέν έχει ! προ- 
σέθηκε μετά βλέμματος ατενούς, δπερ έπέτεινεν έτι 
μάλλον τήν πειρακτικήν καί σκληράν μάλιστα προ- 
θεσιν τών λόγων της.

Ό κ. δέ Λουκάν έγένετο κάτωχρος. Τής Κλοτίλ
δης οί οφθαλμοί ένεπλήσθησαν δακρύων. ΊΙ ’Ιουλία, 
άμηχανούσα έπί τώ θριάμβω της, έξήλθε τής αιθού
σης. ΊΙ μήτηρ της, άφού έμεινεν έπί τινα λεπτά έ- 
χουσα τό πρόσωπον κεκαλυμμένον όιά τών χειοών 
της, ήγέρθη καί έξήλθε πρός άνεύρεσιν αύτής.

Ό κ. δέ Μοράς μείνας μόνος μ.ετά τού Λουκάν, ή
ρώτησεν αύτόν.

— Ειπέ μοι, φίλτατε, σέ παρακαλώ, τί συνέβη 
μεταξύ ύμών τήν παρελθούσαν νύκτα; Κάτι μοι είχες 
ειπεΐ πρό μ/.κρού, άλλ’ ήμην τόσφ άπησχολημένος είς 
τάς περί έμού αύτού έγωϊστικάς μερίμνκς μυυ, ώστε 
οέν έ'όωκα πολλήν προσοχήν. . .Λοιπόν, τί συνέβη;

— Ούδέν σπουδαΐον. Έπείσθην μόνον δτι δέν ά- 
νέχεται κατ’ ούδένα τρόπον νά μέ βλέπη κατέχοντα 
θέσιν, ήτις, κατ’ αυτήν, έδει να αένη κενή.

— Τί με συμβουλεύεις, Γεώργιε; υπέλαβεν ό κ. 
δέ Μοράς, θζ πράξω δ,τι υ.οι είπης.

— Φίλε μου, λέγει ό Λουκάν τιθείς τάς χεϊρας 
αύτού έπί τών ώμων του ελαφρώς, μή δυσαρεστηθής 
έάν σοι ε’ίπω δτι ή συμβίωσις ήμ.ών ύπό τάς συνθήκας 
ταύτας καθίσταται δυσχερεστάτη. Μή άναμείνωμεν 
σκηνήν τινα άνεπανόρθωτον. Έν Παρισίοις δυνάμεθα 
νά βλεπώμεθζ άκωλύτως. Σέ συμβουλεύω ν’ άπέλ- 
θητε όμού είς Παρισίους.

— Καί άν δέν θελήση ;
— Θά τή ομιλήσω έντόνως, είπεν ό Λουκάν άτε- 

νίζων αύτώ άσκαρδαμυκτεί· έχω νά έργζσθώ άπόψε, 
καί τούτο είνε έπιβοηθητικόν. Μετ’ ολίγον βλεπόμε- 
θα, φίλτατε.

Ό κ. δέ Λουκάν ένεκλείσθη έν τή βιβλιοθήκη του, 
μετά μίαν δέ ώραν ήλθεν έκεϊ καί ή Κλοτίλδη. Ό 
σύζυγός της παρετήρησεν δτι ή Κλοτίλδη είχμκλαύ· 
σει πολύ, άλλ’ αύτη τω έτεινε τό αέτωπον πρός α
σπασμόν μετά γλυκυτάτου μειδιάματος. Ένω ό’ εκεί
νος τήν ήσπάζετο, αύτη ύπετονθόρυσε χαμηλοφώνως 
τάς άπλκς ταύτας λέξεις : Ζητώ συγγνώμην δι’ αύ
τήν !—Ταύτα δ’ είπούσα ή εξαίρετος γυνή άπεχώρη- 
σεν έν σπουόή άποκρύπτουσα τήν έαυτή; συγκίνησιν.

(’ Ακολουθεί).

ΊΙ καταστατική τών γάμων τής προηγούμενης δε
καετίας έν Αγγλία άποδεικνύει δτι έπί τού δλου 
πληθυσμού συνήρχοντο είς γάμον κατ’ άνώτατον δρον 
17.5 τοϊς °/0. Έκτοτε δμως καθ’ έκαστον έτος μέχρι 
τού 1879 ή αναλογία αύτη περιωρίσθη είς 14.4 
τοϊς θ/0. Τό έπιόν έτος έπήλθεν αύξησις τών γάμων, 
τό δέ 1881 έτος μέχρι τού οποίου φθάνουσιν αί κα- 
τεστρωμέναι καταγραφαί, ή αύξησις έξηκολούθησε, 
προβασα μέχρι I 5 τοϊς °/0·
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Παραδείσια πτηνά.ι

1 Περί τούτων ί'δε το προσεχές Τεύχος Ν'

ΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΕΩΣ ΠΟΙΝΑΙ.

Βραχμάνος, κλε'ψας άργύριον, θζ μεταβή χιλιάκις 
εις τό σώμα αραχνών, ό'φεων, χαμαιλεόντων, υδρο
βίων ζώων καί κακοποιών αίματορροφων νυκτερίδων.

Ό έξ άπληστίας κλέψας πολυτίμους λίθους, μαρ
γαρίτα;, κορζλιον καί διάφοοα κοσμήματα, άναγεν- 
νζται έν τή φυλή τών χρυσοχοων, ή εν τώ σώματι 
τοΰ πτηνού χεμαχάρα.

Ό κλέψας σπόρους άναγεννζται μΰ; - ο κλέψας ο
ρείχαλκον, κύκνος" ό κλε'ψας ύδωρ, κολυμβίς· ό κλε'
ψας μέλι, οίστρο;· ό κλέψα; γάλα, κορώνη· ό κλε'
ψας καθαρόν βούτυρον μαγγονστι/':.

Ό κλε'ψας κρέας γίνεται γύψ· ό κλε'ψας λίπος, 
μαγόοϋ' ό κλέψας έλαιον, ταϊ.Ιαττάκα (θαλάσσιον 
πτηνον)· ό κλεψας άλας, τε'ττιξ· ό κλε'ψας όςύγα- 
λα, πελαργός.

Ό κλέψας όλοσηρικά ένδίματα, άναγεννζται πέρ- 
διξ. Ό κλέψας λινόν ύφασμα., βάτραχος. Ό κλέψας 
βαυβάκινον, πτηνόν μακροταρσον Ό κλέψας δάμα- 
λιν, κροκόδειλος. Ό κλε'ψας σάκχζρ, βαγούόας.

Ό κλέψας αρώματα καί μΰρα, γίνεται μοσχοφό- 
ρος μϋς. Ό κλέψας λάχανα, ταώς. Ό έψημένα ό
σπρια, ακανθόχοιρος. Ό ώμά, έχΐνος.

Ό κλε'ψας πΰρ, γίνεται ερωδιός, Ό έργαλεΐον, κη- 
φήν. Ό βεβαμμένα ενδύματα, ερυθρά πέρδιξ.

Ό κλέψας έλαφον ή ελέφαντα, άναγεννζται λύκος. 
Ό κλέψας ίππον, τίγρις. Ό οπώρας ή ρίζας, πίθη
κος. Ό γυναίκα, άρκτος. Ό πόσιμον ύδωρ, τσατον- 
κα (κοκκυξ). Ό κλε'ψας οχήματα, κάμηλος. Ό κλε'
ψας κτήνη οΐκόβια, τράγος κτλ.

Μετά λύπης βλέπομεν ότι οί συγγραφείς τής ίερας 
βίβλου τών Ινδών, άλλως έξοχοι άνδρες όντες καί 
έπιθυμοϋντες νά περιστείλωσι τήν κακίαν, ένόμισαν 
πρέπον νά έπιβκλωσιν είς τήν εύπιστίαν ολοκλήρου 
λαοΰ άπειλάς τοσούτο γελοίας, στερουμένας ορθή; 
βάσεως καί ύπαγορευθείσας ύπό ήκιστα εύφυοϋς φαν
τασίας.

Σημειώτέον ό’ ότι έκ τοΰ παρατεθέντος αποσπά
σματος δέν δύναται τις νά λάβη γνώσιν τής ίερζς 
βίβλου τών ’Ινδών.

Όκώδςξ ούτος περιέχει καί πολλάς σοφάς διδαχής.
ΊΙ ΒίΟ.Ιος τον νόμον τον Μανον (Μανάβα Δάρμα 

Σάστρα) συνετέθη σανσκριτιστί, καί πιθανώς τώ δε
κάσω τρίτω -αίώνι πρό Χριστού. Άποτελεΐται έκ 
2685 π.ΐόχα, ήτοι δίστιχων στροφών. Δύο δέ με 
ταοοκσεις αύτής έγε'νοντο, ή μέν ύπό τού 'Άγγλου 
Γουλιέλμου Τζών, ή δέ ύπό τοΰ Γάλλου Λοαζελέρ 
(1833)!

Ό κώδιξ ούτος, θρησκευτικός ών, πολιτικός καί 
αστικός, δυνάμενος άμα νά έπικληθή Άγια Γμαγιη 
τών Ινδών, ισχύει καϊ σήμερον έτι, πλείστα δέ τών 
διδαγμάτων αύτοΰ άπ’ αρχής έμειναν υποχρεωτικά, 
τουτέστι πρό τρισχιλίων καί επέκεινα αιώνων.

'Αλλ’ είνε έργον ενός καί μόνου άνδρος ; Ούδόλως 
είνε πιθανόν.

Ό Μανον μι μυθικός άνήρ, όμ.οιάζει δέ πρός τόν 
Merit; τών Αιγυπτίων καί τον Miroia τών Ελλήνων.

Ιδού ή γνώμη τοΰ κ Λοαζελέρ «Καί άν άποδώ- 
μεν τήν Βίΰ.ίον τον νόμον είς παλαιόν τινα νομοθέ- 
την, Mavoi καλούμενου, ον έπειτα οί ’Ινδοί άπεθέω- 
σαν, συγχύσαντες αύτόν μετά τών τριών εκείνων, 
οίτινες, κατ’ αύτού; διοικοΰσι τόν κόσμον, ό κώδιξ 
ούτος πάντως έκ παραδόσεως μετεδόθη άπό γενεάς 
είς γενεάν, έως ού συνετεθη εί; στίχου;, κατά τήν 
σημερινήν αύτοΰ μορφήν». Έν τώ πρώτω βιβλίω τοΰ 
συγγράμματος άνα ρνώσκομεν·

«Ό Μανοΰ έκάθητο, περί ενός καί μόνου διανοού
μενο;. Οί Μαχάρκοι προςεπέλασαν αύτώ καί βαθυσε-‘ 
βάστω; προςαγορεύσζντες, είπον αύτώ τάδε «Κύριε, 
δεϊξόν ήυ.ϊν του; νόμου;, τού; περί τών αρχικών τά
ξεων καί τών έκ τή; μετ’ αύτών άναμίξεω; γεννηθει- 
σών». Οΰτως έρωτηθείς ύπό τών μεγάθυμων εκεί
νων δντων ό παντοδύναμος, έχαιρέτισεν αύτά καί 
σοφώς άπεκρίνατο· «’Ακούσατε. ...»

Καί έξέθηκεν αύτοίς τού παντός τό σύστημα και 
άπαν τό σχέδιον τής Βίβλου τοΰ νομού.

Είνε δέ γνωστόν ότι οί Ινδοί διήρηνται είς τέσσα
ρας τάξει;· τού; βραχμζνας ή ίερεΐς, τού; ερμηνεύ
οντας τόν νόμον κκί μηδαμώς φορολογούμενους- τούς 
γατρναο, ή πολεμιστή.;, δήθεν τοΰ λαού προστάτας, 
έπ’ ίσης μή φορολογούμενους- τού; βααηαι;, ποιμέ
να; γεωργού;, ύπηρετα; τών τριών πρώτων τάζεων, 
εύτελεί; καί πάσχοντας. Ουτοι άποτελοΰσι τά εννέα 
τοΰ λαοΰ δέκατα. Άλλ’ όμω; σύν τώ χρόνω έτρο— 
πολογήθη ή δ’ιάταςις τών τεσσάρων τούτων τάξεων, 
αίτινες μετέοαλον όνομα. Οί σοινίραι έγε'νοντο σχε
δόν βαζίαι. καί ύπ’ αύτού; είνε οί παρίαι.

Ό είςαγγελεύ; Δεγροζ έγραψε διδακτικωτάτην με
λέτην περί τοΰ ’Ινδικού δικαίου.

(Έκ τή; Γαλλικής). Μ.

— !ΧΙ·----

Έπίχληαις τής φύσεως.

Ώ φύσις, άνοιξον πρός τούς έσκοτισμένους οφθαλ
μούς μου τήν φωτοπζροχον χεϊρά σου ! Ώ πρωτότυ
πον τών ορατών τοίς άνθρώπο·ς πραγμάτων, άνθος 
κάλλους, ψυχή παντός δντος, θεά πολύμορφε, ήν ό 
μέν έρών φιλεΐ καί ορζ έν οίς ύπέρ τής ερωμένης δρέ- 
πεται ζνθεσι, ό δ’ άστρονομος ευρίσκει καί θαυμάζει 
έν τοϊς μεγζλοις ούρανίοις σώμασι, ό δέ σοφός έρωτζ 
καί εξετάζει έν τή σκιά τών δασών. Ώ β.βλος, ήν 
τό μέν παιδίον συλλαβίζει έν τοϊς άπείροις άγροϊς, ό 
δέ φιλόσοφος άναγινώσκει έν κόκκο* άμμου· αίωνία 
έργάτις, ή μετά τών ένεστώτων παρασκευάζουσα τά 
στοιχεία τών μελλόντων, ή ζευγνΰσα τήν άκτϊνα τοΰ 
ήλίου τή σταγόνι τής δροσού και τό πνεύμα τή ύλη, 
ώ φύσις, άρε; ν’ άνακαλύψω καί ευρώ έν σοί τάς μυ
στηριώδεις βουλάς τού θεού !

ΙΩΝΑΘΑΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ.
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*11 έπδτηρίς της εϊς τον θρόνον άναβάσεως 

τής Α. Α· Μεγαλειότητας του
ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΓΑΖΗ ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ ΤΟΥ Β.

»WWV</WWW\A/WM

Δημοτελώς καί μεγαλοπρεπώς έπανηγυρίσθτ χθες 
έν τή βασιλευούση ή έβδομη έπετηρίς της είς τον 
θρόνον άναβάσεως της A. Α. Μεγαλειότητας, τού 
λαοφιλούς ήμών μονάρχου, Σουλτάν Άβδούλ Χαυ,ίτ 
Χάν τού Β' τού κλείζοντος άπό έπταετίας τόν περί- 
δοξον θρόνον τού Όσμάν. Γενική εορτή και γενική 
πανήγυρις, γενική εύφροσύνη πάντων τών λαών καί 
γενική εύχή ύπέρ τής δόζης καί εύημερία; τού σεπτού 
ΧΑνακτος καί του θρόνου αύτού έξεδηλώθησαν έπί 
τή ευκαιρία ταύτη απανταχού τής πρωτευούσης, 
καί απανταχού τής εύρείας Αύτού επικράτειας. Ή 
ύπερήφανος φυσική καλλονή τής πόλεως, τό εύρυθ
μον τών πολυτελών αύτής κτιρίων, αί ποιητικαί y κ
ριτές τού Βοσπόρου καί τό μαγικόν τής βοσπορείου 
νυκτός συνδυαζόμενα πρός τούς τεχνητούς διακό
σμους, προς τάς φωταψίας καί τά πυροτεχνήματα, 
πρός τάς πολλαχόθεν άκουομένας μουσικάς αρμονίας, 
πρός τήν άένναον καί ζωηράν κίνησιν του λαού καί 
τήν άοιάκοπον κυκλοφορίαν άκατίων, άτμοπλοίων 
καί άμ.αζών, άπετέλουν μίαν τών σπανίων έκείνων 
σκηνογραφιών, ών τό θέλγητρον γινώσκει μόνον ό 
παρασταθείς αύτοπροσώπως έν τοιαύταις έν τή βασι- 
λευούση ταύτη δημοτελέσι πανηγύρεσιν.

Ιστορικού άναμφιβόλως έργον έστί τό πειραθήναι 
κριτικήν άνέλιξιν τών μεγάλων καί σοβαρών γεγο
νότων τής τελευταίας έπταετίας πρός άπόδειξιν τής 
πανθομολογουμένης ταύτης άληθείας, ότι, ό νύν εύ- 
κλεώς άνάσσων, άνελθών έπί τού θρόνου έν ήμέραις 
σοβαρά; πολιτικής καί οικονομικής κρίσεως, έν ήμέ
ραις θυελλών καί κινδύνων, τούτους μέν εύτολμως 
καί γενναίως άπεσόβησε, τήν δέ πολιτικήν καί οικο
νομικήν κρίσιν μετέτρεψεν έν όλίγω χρονικά διαστή- 
ματι είς έποχήν άναστάσεως καί παλινορθώσεις;, είς 
έποχήν ειρήνης καί εργασίας, είς έποχήν σχετικώς 
πολλώ κρείττονα εκείνης, καθ’ ήν τά; βαθαίδας τού 
θρόνου άνήρχετο. Τό έφ’ ήμΐν, άρκούμενοι είς μόνην 
τών γεγονότων τήν έμφάνειαν, βεβαιού-ζεθα έκθάμ- 
βως περί τού έπιτελεσθέντος θαύματος, ήτοι περί 
τής σωτηριώδους μετατροπής, όφειλομένης αναντιρ- 
ρήτως εί; τά έξοχα προσόντα τού ήγεμόνος, είς τό 
άκατάβλητον Αύτού θάρρος, είς τήν εξοχον φιλοπο- 
νίαν, ε’ς τήν διάπυρον φιλοπατρίαν, είς τήν διπλω
ματικήν Αύτού οξυδέρκειαν καί έπί πάσιν είς τήν 
έδραίαν Αύτού πεποίθησιν έπί τάς ζωτικά; τού Κρά 
τους δυνάμει;, αίτινες, δι* έπιμόνου καί έπιδεξίου 
μεταρρυθμιστικής έργασίας ένισχυόμεναι καί άνα- 
πτυσσόμεναι δυνατόν νά άναστηλώσωσι τήν άρχαίαν 
εύκλειαν, τό σθένος καί τήν έπιρροήν τής Αύτοκρα- 
τορίας. Συγκρίνοντες άληθώς τήν ένεστώσαν θέσιν 
τού Κράτους πρός τήν πρό τινων έτών εύρίσκομεν 
προφανεστάτην έπί τά βελτίω πρόοδον, ήτις έστίν 

άκριβώς ή νυχθήμερος μέριμνα τού σεπτού Άνακτος. 
Σήμερον ή Όθωμ. Αύτοκρατορίκ ού μόνον πλήρους 
άπολαύει έξωτερικής καί έσωτερικής ειρήνης καί η
συχίας, άλλά καί είς βελτίους διάκειται σχέσεις μετά 
τε τών μεγάλων δυνάμεων καί τών μικρότερων ομό
ρων χωρών, ή φιλία καί ή συμμαχία αύτής κατέστη 
έπίζηλο; καί έπιζήτητος, οί δέ π;ώην πολέμιοι ή- 
γεμόνες τών γειτόνων κρατών καθήκον καί συμ.φέρον 
αύτών κρίνουσι τήν στερέωσιν στενότερων μ.ετά τής 
Αύτοκοατορίας δεσμών, ήν έπιζητούσι διά τής αύ- 
τοπροσώπου αύτών ένταύθα έπισκέψεως. Ό στρατός 
άπό τετραετίας ήδη άναδιοργανούται άθορύβω; μέν, 
άλλ’ άσφαλώς, διά τής πρωτοβουλίας ωσαύτως τού 
Μονάρχου κρίναντος άπαραίτητον πρός τόν σκοπόν 
τούτον τήν πρόσκλησιν άνωτάτων αξιωματικών έ
ξωθεν, έργαζομ,ένων τανύν πρός άναμόρφωσιν τών 
στρατιωτικών τού Κράτους δυνάαεων, ών άλλως τε 
ή άξία ύπό τήν έποψιν τής άνδρείας, τής καρτερίας 
καί τής αύστηράς πειθαρχίας εςεττμήθη έπί τού πε
δίου τών μαχών καί ύπ* αύτών έτι τών πολεμίων.

Κατά τά τελευταία έτη ε’ίδομεν έπίσης τά οικο
νομικά τού Κράτους διαρρυθμιζόμενα ούτως, ώστε ού 
μόνον οί κάτοχοι οθωμανικών ομολογιών στέργουσιν 
άσμένως τήν έπιτευχθεϊσαν επωφελή αύτοΐς διακα- 
νονισιν τού δημοσίου χρέους, άλλά καί ή πολυδά
πανος κυβερνητική μηχανή λειτουργεί άπροσκόπτω; 
άνευ δανείων, τούθ* όπερ πρότερον έθεωρείτο άνθρω- 
πίνως άδύνατον.

Έάν δέ στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών πρός τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν, βεβαιούμεθα οτι αύτη έπί τής 
βασιλεία; τού Σουλτάνου Άπδούλ Χαμίτ Χάν έλα
βε πρωτοφανή έπίδοσιν. θετικώς πληροφορούμε- 
θα, έν ταϊς έπαρχίαις τού Κράτους ό άριθμός τών 
οθωμανικών σχολείων άπό τή; είς τόν θρόνον άναρ- 
ρήσεω; τής A. Α. Μεγαλειότητας 
λεπτομερεστέρα; δέ περί τού φαινομένου τούτου πλη
ροφορία; έπιφυλασσόμεθα νά δημοσιεύσωμεν προσε
χώς. Έν τη ποωτευούση συνεστήθησαν, τή πρωτο- 
βούλφ εύμενεί θελήσει τής Α. Μεγαλειότητας, σπου
δαία εκπαιδευτικά καθιδρύματα, σημαντικούς άπο- 
φέροντα καρπούς καί ούσιωδώς συντελούντα ε’ς τήν 
μόρφωσιν πεφωτισμένων ύπαλλήλων, είς τόν καταρ
τισμόν ειδικοτήτων έν ταϊς διαφόροις τέχναις καί 
έπιστήμαι; καί είς τήν άνάπτυξιν έν γένει τού λαού. 
Τά τε δ’ έν ταϊς έπαρχίαις σχολεία, ώς καί τά έν 
τή πρωτευούση, άπολαύουσι γενναίων δωρεών έκ τού 
ιδιαιτέρου Ανακτορικού ταμείου, τινά δέ καί συντη
ρούνται άποκλειστικώς δαπάναις τής A Α. Μ.

Έκ τών κυριωτάτων εκπαιδευτηρίων άρκούμεθα 
σημειούντε;·

ά.) Τήν έν Κωνσταντινουπόλει ΠοΛιτιχην -^χο- 
(ΜουΛκιέ) σκοπόν κύριον έ'χουσαν τήν μόρ- 

φωσιν πολιτικών καί διοικητικών ύπαλλήλων καί 
ύπό τήν άνωτάτην διατελούσαν προστασίαν τού 
*Άνακτος. Είς τήν Σχολήν ταύτην είσάγονται νέοι 
μεμορφωμένοι ήδη έν άλλοις έκπαιδευτηρίοίς, δπως 
διακούσωσι σειράν άνωτέρων μαθημάτων έκ τών πο
λιτικών έπιστημών, τών ύψηλοτέρων μαθηματικών^ 

τής ιστορίας, τών γλωσσών κλπ. ταχέως δέ ή έν 
λόγω Σχολή άπέύωκε άζίου λόγου καρπούς, μορφώ- 
σασα διακεκριμένους ύπαλλήλους, ών τινες μάλιστα, 
κεκοσμημένοι διά πάντων τών άπαιτουμένων ύπό 
τής νεωτέρας προόδου προσόντων προσελήφθησαν καί 
ύπηρετούσι λίαν εύδοκίμω; έν τοίς ίδιαιτέροις Γρα- 
φείοις τού Άνακτος, τήν τε μορφώσασκν τούτου; 
Σχολήν τιμώντες καί τής δαψιλευομένη; αύτοί; ύ 
ψηλής εύνοίας άξιοι άποδε’κνύμενοι.

β'.) Τήν έν Διπλοκιον ω Π^οχαταρκταη^ ^Χ°~ 
Jyr (Χαμιτιέ,) ήτις, άνατεθείσα ύπό τήν ιδι
αιτέραν έπίβλεψιν τού Τ’ψηλοτάτου Άρχιευνού- 
χου τών άνακτόρων Βεχρέμ Άγά, άνδρός σπανίαν 
κεκτημε'νου νοημοσύνην, φιλανθρωπίαν καί δραστη
ριότητα, συντηοείται άποκλειστικώς έκ τοΰ ανα
κτορικού ταμείου, περιθάλπει δέ καί έκπαιδεύει με- 
γάλην πληθύν παίδων, ών πλεΐστοι εΐσίν ορφανοί καί 
άποροι.

γ\ Τήν Γεωργικήν ΣχοΛην (Ztpaar Μεχτεπΐ) 
ής ή σύστασις καί προστασία οφείλεται έπίσης τώ 
Μονάρχη, έκτιμώντι ειπερ τις καί άλλος τήν σω
τήριον έπίδρασιν ήν δύναται νά εξάσκηση έπ’ άγα- 
θώ τού Κράτους ή άνάπτυζις τής γεωργίας καί ή 
μόρφωσις ειδικών άνδρών δυναμένων τών μέν νά δι- 
δάξωσι ταύτην, τών δέ νά έργασθώσι πρός προαγω
γήν αύτής. Έκ τών έν τή Σχολή ταύτη διδαχθέν- 
των νέων, άποστέλλονται κατ’ έτος ούκ ολίγοι είς 
Εύρώπην πρός πληρεστέραν αύτών μόρφωσιν, γνω
στόν δ’ ότι άπεστζλησαν ήδη καί δύο νέοι ομογε
νείς εύδοκιμήσαντες έν ταϊς σπουδαι; αύτών. Πολ
λοί δέ τών μαθητών τής έν λόγω Σχολής καί διω- 
ρίσθησαν ήδη είς καταλλήλους θέσεις.

δ'. Τό έν Περαία Αντοχρατοριχον ^ίυχειον, όπερ 
ήτο μέν πρό πολλού καθιδρυμένον, άλλ* έτέθη έπί
σης ύπό τήν άνωτάτην προστασίαν τής Α. Μεγαλειό
τητας, καί, συοτηματικώτερον διοργανωθέν, έξακο- 
λουθεί λειτουργούν μετά πολλής έπιτυχίας, έξάγον δέ 
κατ’ετος νέους άριστα μεμορφωμένους καί ικανούς ε’ίτε 
πρός δημοσίαν ύπηρεσίαν, είτε πρός έπιστημονικόν ή 
φιλολογικόν στάδιον. Καί περί τού έκπαιδευτηρίου 
τούτου προτιθέμεθα ίνα προσεχώς πραγματευθώ- 
μεν είδικώτερον.

Πλεϊσται δ’ άλλαι καθ’ έκάστην έπιδαψιλευόμεναι 
γενναιοδωρίαι ύπέρ νοσοκομείων, ορφανοτροφείων καί 
λοιπών κοινωφελών ιδρυμάτων, μαρτυοούσαι τά έζό- 
χως φιλάνθρωπα αισθήματα τού Άνακτος, είνε δύ
σκολο ν ν* άναγραφώσιν ένταύθα ένεκα τής πληθύος 
αύτών.

Άλλά μή δέν όφείλομεν κατά τό έτος τούτο ιδι
αιτέραν όλως εύγ^ωμοσύνην πρός τόν σεπτόν Άνακτα 
έπί τή άχρι τούδε διασώσει ήμών άπό άνηλεούς πο
λεμίου κρούοντος είσέτι έπιμόνως τάς θύρας ήμών κ,αί 
άπειλούντο; είςβολήν ; Τίς άγνοεί ότι έάν τήν φοράν 
ταύτην αύστηρότερον έτηρήθησαν αί άποφάσεις τού 
Υγειονομικού Συμβουλίου, έάν ταχύτερον διωργζνώ- 
θησαν τά λοιμοκαθαρτήρια, έάν πλείονες καί άρμο- 
διώτεροι ύπάλληλοι είς ταύτα άπεστάλησαν, έάν 
στόλος όλος περιπλέει έν τή Μεσογείω προς περιφρού- 

ρησιν, τίς αγνοεί, λέγομεν, ότι είς πάντα ταύτα ή 
ώθησις έδόθη έκ τών ’Ανακτόρων ’ ότι ο σεπτός * Α
ναξ, ώς κοινό; απάντων πατήρ, αγρυπνεί μερίμνων, 
ού μόνον ύπέρ τών ύψίστων τού Κράτους συμφερόν
των, άλλά καί ύπέρ αύτής ήμών τής ύγιείας καί 
τζ; ζωζ,ς ;

Άντί δέ τοσούτων εύεργεσιών, ων ώχραν μόνον 
περίληψιν έποιησάμεθα κατά καθήκον,, οφείλουσιν ά- 
παντε; οί εύεργετούμεν.ι, καί τοιούτοί είσι πάντες οί 
ύπό τό σκήπτον Αύτού λαοί, νά άναπέμπωσι νυχθη
μερόν δεήσεις προς τόν "Γψιστον ύπέρ τής μακροχρο
νίου ζωής καί εύκλειας τού περινουστάτου καί μεγα- 
λόφρονος Αύτοκράτορος.

Κακούργημα έπί σκοπψ φιλανθρωπική».

Ιστορικά τινα ύπομνήματα άφηγούνται τό επόμε
νον παράδοξον γεγονός. ΊΙ πριγκηπέσσα δέ Μκχώ, 
κόμησσα τού Artois καί τής Βουργουνδίας, ή άπο- 
βιώσασα περί τό 1 330, ήτο είς άκρον φιλάνθρωπος, 
νυχθημερόν μεριμνώσα τής περιθάλψεως τών πτω
χών καί έπαιτών. Είς ύπατον βαθμόν εύαίσθητος, 
δέν ήδύνατο νά βλέπη άνθρωπον πάσχοντα, άλλά 
συγκινουμένη έσπευόεν άμέσως πρός βοήθειαν αύτού. 
Πλειστάκις διεκινδύνευσεν είς αγαθοεργίας τήν περιου
σίαν αύτής, ύπέκυψε δέ καί είς χρέη ένεκα τών γεν
ναίων αύτής έλεών πρός πτωχούς, οΐτινες πολ
λαχόθεν τής Γαλλίας συνέρρεον ίνα μετάσχωσι τών 
έλευθεοίων αύτής δωρεών. Εξακόσιοι ή επτακόσιοι 
έπαίται ήκολούθουν αύτή άείποτε οπουδήποτε και 
άν μετέβαινε, τούτους δέ καί έτρεφε καί ένέδυεν 
έπαρκώς.

- Συνέβη τότε, κατά τον Ιστορικόν Gelllll διασώ- 
σαντα ήμΐν τάς λεπτομέρειας ταύτας, μέγας λιμός, 
πανταχού δέ, καί έν μέσαις ταϊς όδοϊς ήκούοντο θρη
νώδεις οίμωγαί άνδρών, γυναικών καί παίδων θνη- 
σκόντων έκ πείνης. Ήν άμα χειμών δριμύτατος, 
έθνησκον δέ καί έκ τού ψύχους τοσούτοι, όσοι εκ 
τής άσιτίας. Ο’ίκοθεν νοείται ότι έν ταϊς πονηραΐς 
έκείναις ήμέραις ό άριθμός τών δυστυχών τών άκο- 
λουθούντων τή πριγκηπέσση δέ Μαχώ ύπερηυξήθη. 
Ύπεοχίλιοι έπαίται συνώδευσαν αύτήν κατά τό έτος 
εκείνο είς τό χωρίον Σατελενού, έν Artois, όπου έ- 
τέρπετο νά κατοική, έκεί δέ έξηκολούθει νά Οεραπεύη 
αφειδώς τάς άνάγκας αύτών. Άλλ* έξαντληθεΐσα 
μέχρις οβολού, ίδούσα ότι καί αύτή αυτή έκινδύνευε 
νά στερηθή τού άρτου, έκποιήσασα καί τό τελευταϊον 
αύτής κόσμημα, περιήλθεν είς έσχάτην άπόγνωσιν 
άφού δέ πικρώς έπί τούτω έθρήνησεν, έπενόησε τό 
έπόαενον μέσον «ίνα μή έγκαταλίπη τοσούτους δυ
στυχείς είς τήν θλιβεράν τύχην ήτις ά/έμενεν αύτούς 
έν εποχή μεγίστου καί πρωτοφανούς λιμού !»

Εσπέραν τινά, διέταξεν 07>.ως πάντες ούτοι οί δυ
στυχείς έγκλεισθώσιν έντός μιας τών σιταποθηκών 
αύτής, ής έκλεισε στερρώς τάς θύρας. "Οτε δέ πάντες
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άπεκυιμήθησαν διέταξε νά τεθή πϋρ είς τήν σιταπο
θήκην, τυϋθ’ δπερ καί έγένετο πάραυτα, οΰτω δέ έν 
βραχεί έπυρπολήθησαν πάντες οί δυστυχείς, μ.ηδενός 
διασωθέντος. Ό ιστορικός μετά τήν άφήγησιν τοϋ 
γεγονο'τος, δπερ έκτίθησι μετά πολλής ψυχρό-ητος, 
άρκεΐται μόνον άναφωνών τάδε : «Ώ τοϋ σκληρού 
οίκτου ! ΊΙ τής άνηλεούς εύαενείας, τής ένεχούσης 
ωμότητα έκ τών βαρβαρωτάτων ! Ώ τής άσπλάγ- 
χνου εύσπλαγχνίας !» Ό ιστορικός δέν λέγει μόνον, 
άν μετά τήν πρκξιν ταύτην τής σ.-ριγκηπέσσης δέ 
Μαχώ, ή φιλανθρωπία αύτής έςηκολούθησε νά έχη 
τοσούτους πε.Ιάτας.

----- -OiSCl·

ΊΙ έκ 'Ρωσσίας είς Εύρώπην έξαγωγή εμπορευμά
των άπό τοϋ 1873 μέχρι τοϋ 1882 συνεποσώθη είς 
λίρ. στ. 37,000,000, ή δέ εισαγωγή είς λίρ. στ. 
11,500,000. Ή είς τάς άσιατικάς τής ’Ρωσσίας 
κτήσεις εισαγωγή είς λίρ. στ 750,000, ή δέ έκ τού
των έξαγωγή είς λίρ. στ. 230.000. Τό σύνολον 
τής είς 'Ρωσσίαν εισαγωγής πολυτίμων μετάλλων 
ήτο ύπέρ τά 1 2,250,000 λιρ. στερλινών, ή δ’ έξα
γωγή αύτών λίρ. στ. 39,500,000. ύπολειπομένου 
οΰτως ισοζυγίου έκ λιρ. στ. 27,000,000 περίπου, 
αϊτινες παριστώσι τά μεταβιβασθέντα έκ 'Ρωσσίας 
έντός δεκαετίας μέταλλα, τά πληρωθέντα άντι τό
κων έπί δανείοις συνομολογηθεΐσιν έν Εύρώπγ,.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ! ΣΙΜΚΑΙ.

* * Πλέων έν ποταμώ οφείλεις ν’ άκολουθής τούς ε
λιγμούς αυτοϋ, εισερχόμενος δέ είς οίκον οφείλεις ν’ 
ακόλουθή,ς τάς έξεις τούτου.

*** Πλοΐον άνευ πηδαλίου είνε γυνή άνευ συζύγου.

* * Άνήρ άνευ γυναικός είνε ίππος αχαλίνωτος.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ Mil', τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 343. αίνιγμα.— Πατέριον.
Αρ. 344. » —Καρ-ΰνος.
Αρ. 345. » —Αμερική.
Αρ. 346. » —'Αριστοφάνης.

’-Τρ 347. » 'Η λέξις επίρρημα.
Άρ. 348. Charade.— Grenade.
Άρ. 349. γρίφος. — Ή μ,ετκξΰ φολών φο» 

λοκ εελοζρονής δέον νά η.

A Τ Τ A I
Ελπινίκη (343, 49).—Ερατώ Γ. Π. (343, 44. 45. 

48). —Achille X. . (348).—’Ανώνυμος (346.47, 49). 
— Πολυώνυμο; (343, 49). Λ Ίορδανίδης (349) —Γεώρ
γιος Άρβανιτάκης (345, 46, 47. 49)

Έν Καλκούττη, έμμέτρως, «είς τών συνδρομη
τών» τοΰ Κόσμου (309).

Έν’Αδριανουπόλει, Μιλτ. Κερέκογλους (310).
Έ ν Γ ι μ ο υ ρ τ ζ ί ν γ,, Άπόττολος Μ. Σοΰζος (310).

---------- —
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 350.-ΑΙΝΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ.
Ε'μαι καί βήμα κι’ Ονομα

Πλήν μετοχή δεν είμαι. I.

ΑΡ. 351.—ΕΤΕΡΟΝ.
Καί Ινδός εΐμι καί Γάλλος, ώς σοι δείκνυσιν ή λέξις.
Έντός συΰ θά εισχωρήσω, θάνατον άι μοι παρέξης.

ΑΡ. 35?.—ΕΤΕΡΟΝ.
Αδελφοί εΐμεθα πέντε είς κοινήν απάντων χρήσιν.

"Αν τόν ένα τις χωρίση.
Επτά θέλει μας άφήοει, 

Καί μέ εΰχολίαν τότε θέλει δώσει και τήν λύσιν.

ΑΡ. 353.-ΕΤΕΡΟΝ.
Πόλιν έν τή Ίταλιφ μ’ άπαντφ δστις προσέχει.
Έν ταύτφ δέ κ’ είς τό σώμα πας τις άνθρωπος με εχει.

Έν Ίσ^χνιλίω. Π Μ·

ΑΡ 35 1 — ΓΡΙΦΟΣ

Λ. Μ.


