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I Έε τεύχος ΜΘ’.

— -ISH —

Έάν ό άναγνώστης πχρηκολούθησε τάς προηγη- 
θείσας άναπτύξεις Οά ενθυμείται ότι ό αρχικός ήμών 
σκοπός ήτο νά φθζσωμεν είς τόν καθαυτό πυρρήνα 
τής Όθωυ.ανικής γλώσσης, καί ότι δσα είπομεν άχρι 
τοϋδε δέν ετεινον είμή είς τό νά παρασκευάσωσι τήν 
έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου. Πρός τοΰτο ύπεόε'ξα- 
μεν ότι πρέπει ν’ άφαιρεθώσιν αί έκ τών Εύρωπαϊκών 
γλωσσών, τής Ελληνικής, ακολούθως δέ καί αί έξ 
άλλων διαλέκτων, σχετικώς είς προσφάτους έποχάς, 
παρκληφθεϊσαι λέξεις, έπειτα δέ όλαι αί Άραβικαί 
ώς καί αί Περσικαί, πολύ περ.σσότεραι τόν αριθμόν 
καί άρχχιοτέρας εισαγωγής, αί έξ ονοματοποιίας προ- 
ελθούσαι κκί αύται πολυάριθμοι, τέλος όέ αί άπλώς 
παραγωγοί, τούλάχιστον καθόσον ό χαρακτήρ αύτών 
επιτρέπει ήμίν έκ πρώτης όψεως ν’ άποφανθώμεν περί 
αύτών, τοϋθ' δπερ εύκολώτερον έπιτυγχάνεται είς τήν 
’Οθωμανικήν διατηοούσαν πάντοτε τό ριζικόν μέρος 
τής λέξεως έν γένει άμετάτρεπτον. Τούτων ούτως 
έκτελεσθέντων βλέπει τις λίαν απλοποιούμενο·? τό ’Ο
θωμανικόν λεξικόν τών πρωτοτύπων λέξεων, καί ά
μέσως παρουσιάζονται εξαγόμενα αξιοσημείωτα.

1. Έκ τών 33 Άραβο-Περσικών γραμμάτων τών 
άποτελούντο/ν τό ’Οθωμανικόν άλφάβητον, τά επτά

H j ύ άπαντώσιν είς ούδεμίαν λέξιν
Τουρκικήν, καί αρκεί λέξις τις νά γράφηται όι’ αύ
τών δπως άμέσως συμπεράνωμεν ότι δέν είναι ούτε 
’Οθωμανική ούτε Τουρκική.

2. Έκ τών επίλοιπων 26 τά τρία j 3 είσιν ό- 
•μόφωνκ ώς καί τά δύο κκί δή άντί λ 1» είς
το Τσαγατάϊ γράφεται ώς καί πάντοτε άντί

3. Ούδεμία λέξις ’Οθωμανική εύρηται άρχομένη 
άπό j J (gn) J. "Οθεν ή λ. lakyrdy=./oyia 
φαίνεται απλή τις ονοματοποιία. Άραβικώτερον 
Δΰΐλϊΐ ^αχ.Ιαχιγίατ=Ά μάταιο, λόγοι, ώστε τό .ία- 
χιρόή κρότος λάκ λάκ, καθώς ταζιρ<)'ή=κρότος τάκ 
τάκ, τακ’ιρ τακίρ. Δι’ άρχ.κού g· τά λεξικά σημειοϋσι 
τάς τρεις λέξεις ghaglia —ράμφος (όπου όμως τό 
^jlts ζα,γιαζ=κτυπώ, κρούω, έμπήγω, καί Jis χαχ— 

ξηρόν καί κρότος χαχ, άποδεικνύουσιν ότι τό άρχικόν 
τοϋ gaagh l ήτο kakadj ήτοι opparor όι οΰ χτυπά 
τδ Λον.Ιί, ακολούθως δέ τό k μετέπεσεν εϊς gh) 
ghavgha—φιΛονειχία, ‘ ές ονοματοποιίας, άντί kav- 
glll κκί J_j*A g!mighouk=«i<Mc ri χόραχος, κκί 
τούτο ές ονοματοποιίας. Πρβ. καί τά ήυ.έτεια χοΰχ- 
χος , χονχονβάια κτλ.

4. Ούδερία λέξις ’Οθωμανική εύρηται άρχομένη 
άπό J έφ’ ώ καί τό Μιχιας άπορεΐ πόθε/ αί τρεις \ί- 
ξειςώ-jy'j zuyur;~άχρήματος. z Ηίαπι=άγρ/μ 
ματος, zenglline=.T .ούσιος. Άλλά περί μέν 
τού Zellghine είπομεν άνωτέρω δτι ή καθαυτό έτυ 
μολογία είναι έκ τού Περσ. dbj zjlik (=κώδων κου- 
δουδουνάτος). Τό zilliain είναι Άραβ. πληθ. τού 
zeliill δ χαχώς τρεφόμενος, ώστε έκ τών τριών λέ
ξεων δι’ άς έπαπορεϊ τό Μιχιας μ'α μόνη μένει αμ
φιβόλου έτυμολογίας τό zuvurt. Τοΰτο παραβάλλόυ- 
σί τινες πρός τό Τσαγατάϊ Jtj— seuklll --βσύλ/·ψ.', 
αόύνατος, καθώς καί έτέραν λέςιν άπό ζ μή μνημο- 
νευομένην έν τώ όίιχιάς τή·ι a-*JJ zalghi I — άπει.ΐη 
(κατά τήν παρ’ ήμϊν συνήθειαν μπάτσος, δζ. Άταχτα 
έν λ. σα.Ιγίόι) θέλουσι/ έκ τού Τσαγατάϊ d.iJl— sal- 
ghit (=.·τζ>· τδ ριπτόμενον, ρίμμα επομένως καί φό
ρος εηι6α2.1όμενος ) καί τό jlj —ΖΆΓ=·τεριτύ./ΐ)μα έκ 
τού jL. s ir δθεν τό ’Οθωμανικόν jv>jl-e. Ταύτα πι
θανά μέν ούχί όμως καί άπόδεδειγμένα. Οπωσδή
ποτε πρόκειται ένταΰθα περί δύο ή τριών λέξεων, 
είτε έξ ζννώστου τό γε καθ’ δμχς πτ,γδζ προσλη- 
φθεισών, είτε έξ ιδιοτροπίας διαλεκτικός προσλζ- 
βουσών άρχικόν j ζ, ώστε δικαιούμεθα νά θέσωμεν 
κκί τούτο ώς άρχήν ότι ούδεμία λέξις ’Οθωμανική 
άρχεται άπό ζ.

5. Ούόεμία εύρηται λέςις ’Οθωμανική άρχομένη 
άπό ώ=ν. Έπίσης όέ ώς άρχομένας άπό j=o τά λε
ξικά δεν ζναγρκφουσιν είμή τάς λέξεις jlj var (εΰτιχ) 

varmik (φθάχε'.χ· άφιχκεϊαθαι) j ver- 
lnθk=δ/'dειl■^ αίτινες όμως γράφονται κα. προφέρον- 
ται είς όλα τά Τουοκικά ιδιώματα διά b, άντί V, 
bar, bannak. bermek. ώστε δυνάμεθα νά μή άνα- 
γνωρίσωμεν ώς άυχικά γρζμ,ματκ ’Οθωμανικών λέ
ξεων ούτε τό γ ούτε τό C.

5. Άπό τού γράμμ.ζτος » λέγει τό Άεχόζί δέν 
άοχεται ούδεμία Όθωμζνική λέςις έκτος τινων φω
νών, ζαί τινων έσ^κλμένως προφερομένων. Τό αυτά 
λέγει κκί τό ό/ιχιας δ.ά τά άπό κκί j

100.
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Καί λοιπόν είναι όμολογούμενον ότι άρχιζα γράμ
ματα δεν παρουσιάζει ή ’Οθωμανική εΐμή τά εξής δε- 
ζατέσσαρα I .ρ γ ύ (ι) ζ ζ J. j ί j iJ δηλ. 
φωνήεν ή έν τών δεκατριών συμφώνων L>, ρ, t, d, dj, 
tSCh, k (δασύ) k (ψιλόν=κι) gli, m, ye Επειδή δέ 
ολίγισται είναι αί λεζεις αί άρχομεναι άπό J. ζ dj 
SCt), 11), ρήματα μάλιστα άπό μέν μ ούδέν, άπο δέ 
Ji δύο μόνον τά Jx-U SCaaSClilliak—ά.τιγοίϋ, καί τό 
eix-i-· Sell SChniek=.’rpi<TA'eff^ai, ώς καί άπό ζ επί
σης δύο ή τρία ών κυριώτερον τό jtU. djaiiu:tk = 
μεταμέ.ίειιθαι, δήλον καθίσταται τούθ’ όπερ και α
πλού» βλέμμα έπί καθαρώς Όθωαανικού λεξικού δύ
ναται νά πιστοποιήση, ότι δηλ. τό άσυγκρίτως πλεϊ- 
στον μέρος τών 'Οθωμανικών λέςεων ανάγεται ε’ς 
δύο κατηγορίας είς τήν τών άπό φωνήεντος άρχομέ- 
νων καί ε’ς τήν κατηγορίαν τών έχουσών ώς αρχικόν 
σύμφωνον έν τών έξης δέκα b, ρ, t, d, til S. k, 
k=zj. gilt* 'Επειδή δέ τό ήμίφωνον ye επαμφοτε
ρίζει, ότέ μέν προερχόμενου έκ συμφώνου ότέ δέ έκ 
φωνήεντος, δύναται τις νά ύπολογίση ώς περίπου ά 
κριβές ότι σχεδόν ο αύτός άριθμός πρωτοτύπων λέ
ξεων ύπάγεται ε’ς αρχικόν φωνήεν ή είς αρχικόν σύμ
φωνον, έν τών ώς άνωτέρω σηυ,ειωθέντων εννέα, ή 
(έάν συμ.πεοιλάβωμεν ε’ς έν τά δύω σύμφωνα b καί ρ. 
καί τά δύω I καί <1, διά τήν άκραν σύγχυσιν τήν 
έπιζρατοϋσαν μεταξύ αύτών έν τή προφορά' έν τών 
έπτά b, t, (sell, S, k, ki, gne.

Τό ές απλής άπο’ψεως μόνον τοϋ ’Οθωμανικού λε
ξικού έξαγόμενον τούτο συμπέρασμα, κατά μέγα μέ
ρος έπικυροΐ ή περαιτέρω έρευνα. Καί δή έάν λζβω- 
μεν άνά χεΐρας τό ετυμολογικόν Τουςκο· Ταταρικόν 
λεξικόν τού Vaillbery, βλέπομεν ότι έκ τών 233 
ριζών ή μάλλον πρωτοτύπων συλλαβών (διότι καί 
αύτός ομολογεί ότι πολλαϊ έκ τών νύν φαινομένων 
ριζών είσι προφανώς απόρροια άλλων άρχαιοτέρων) 
εις άς ανάγονται αί πλεΐσται τών νύν γνωστών Τούρ
κο-Ταταρικών λέξεων

70 άρχονται άπό φωνήεντος
29 » » έπαμφοτερίζοντος ye, J
48 » » |< (ζ j Σ J (ch, k. kie, ghe)
24 » » s
32 » » t
2 7 »

3 .»
2331

1 Ρίζα τού alt είναι τό al, όπερ έχει είς πολλά Τουρ
κικά ιδιώματα τήν έννοιαν του χάτω, ώς τό US 
τήν έννοιαν άνω, (πρβ. καί τά ’Οθωμανικά ΙΙΖΓΒ 
=εκάνω, ) αζ=?τρόσω.το>' καθαυτό τό άνω μέ
ρος) καί τό kar τήν έννοιαν μέ.Ιας, ζηρός, πα- 
.Ιαιός Κατά ταύτα καί οί Όθωρανοί φιλολογοι 
παρατηρούσιν ότι ή καθαυτό σημασία τού 
kary=7’vrz/, είναι ή ύπανδρευμένη γυνή, ή μήτηρ 
οικογένειας, καί ότι kf.ry kodja εύχρηστον έν τή 
έννοια ό άνήρ καί ή γυνή, σημαίνουσι καθαυτό ό 
γέρων χαί ή γραία, λεγομενα έπί τό μετριοφρο- 
νέστερον ύπό τών συζύγων αυτών ύπό τού ένός 
περί τού άλλου. —Ούτως ή ετυμολογία χρησιμεύει 
είς τό νά μας κζμνει γνωστά ήθη καί έθιμα, τρό
πους τού αίσθάνεσθαι τού Τουρκικού λαού άρχαιο- 
τάτους καί περί ών έλλείψει συστηματικών αρ
χαίων ιστορικών άμυδρά τις μόνον περισώζεται 
ιδέα. Π. χ. τό yalvarmak=xafan/peZ>'^ yalyn 
vai’inak=7'^r0>· όόεύειν. μαρτυρεί περί τής άρ 
χαιοτητος τής έτι καί νύν έν τή Άνω Άσία ύφι- 
σταμε'νης συνήθειας καθ’ ήν ό παρακαλέσων προσέρ
χεται άνυπόδητος καί μέ γυμνήν κεφαλήν— 
gheunluk σημαίνει σήμερον θν^άαμα, καθαυτό 
δαω; ή-Ιιαχόν, έχον σχέοιν προς τον ηΑιον, την 
ήμέραν καί τώ όώτι οί Κινέζοι ιστορικοί γράφον- 
τες περί τών Τούρκων τού 5'J αίώνος παριστώσιν 
αύτούς ώς συνειθίζοντας νά ποοσφέρωσι θυμιάματα 
είς τόν άνίσχοντα ήλιον—gheurnlek=i.’toza^zi- 
σον, ί\Υ'·ί\ άρχαία αύτού γραφή gheunlek αναφέρει 
τήν λέξιν ταύτην είς τό gueun=Jfi'ppa? και ύπεν- 
θυμίζει τούς χρόνους καθ’ οΰς οί Τουρκικοί λαοί 
έφεοον σχντινα φορέματα -and-itcbniek σήμερον= 
πέρνω ορχον δέον νά σημαίνη κατά τούς έτυμολό- 
γους πίνω αίμα , καί τώ ό'ντι οί ιστορικοί Πετζε- 
βής καί Σολακζαδέ διηγούνται ότι κατά τόν 1 6°’ 
αιώνα προκειμένη; τήε έπιβεβαιώσεως όρκου τίνος 
μεταξύ Ούγγρων καί ’Οθωμανών, ήνοιζεν έκαστος 
χατά τήν άρχαίαν συνήθειαν μικράν φλέβα καί 
έπιον αίμα ό είς έκ τού άλλου κτλ.

» b
» 111 (έξ ών ούδεμία ’Οθωμανική)·

1 Κατά τόν Ma\ Μ .Iler ό άριθμός τών Σανσκριτι
κών ρι,ών, είς άς άνζ'.Όνται όλαι αί Άρεισναί 
γλώσσαι, δέν υπερβαίνει τάς πεντακοσίας περί
που. Ό άειθζυ; τών Άσαβικών όιζών είναι πολύ 
μεγαλήτερος. Άλλ’ ε'.σέτι ή ανάλυσες τών ρ.ζικών 
στοιχείων ιών Αραβικών λέξεων είναι πολύ ατε
λέστερα τών τής Σανσκριτικής καί τών τής Τουρ
κικής.— Έν νένει όμως αίαν έστ,αλνένκ συμπερά
σματα ήθ·λέ τις έξάζει, έάν ελάμβανε τόν αριθ
μόν τών ρ·,ών ώ; γνώμονα καί κλίμακα τής σχε
τικής πλουσιότητος τών διαφόρων γλωσσών Τό 
τά μάλιστα συμβάλλον είς πλουτισμόν τής γλώσ-

καί αί μέν έξ αύτών δίδουσι πρωτότυπόν φωνήν έ- 
χουσαν σημασίαν 2°J προσώπου τής προστακτικής 
οίον alsch ζΙ «Γο«ξοΓ, J£=guel=e.7<?«· αί δέ, πα- 
οουσιζζουσιν ώς ποωτότυπον φωνήν ούσιαστικόν ό’νο- 
μα, οίον ghenz=;y'=r^9aAp/k, ύΙ=ε.Ζ=χείρ κτλ. 
Έκ τούτου οί μέν ιθαγενείς φιλολογοι παραδέχονται 
ότι ή ρηματική ή ονοματική σημασία ένεστιν έν τή 
φύσει τής ρίζης, καί διαιρούσιν επομένως αύτάς είς 
δύο κλάδους, τόν μέν ρηματικόν τόν δέ ονοματικόν, 
έν ώ έν γένει οί Ευρωπαίοι Άνατολισταί φρονούσιν 
ότι αί ρίζαι αύται καθ’ εαυτάς δέν ύπάγονται άρχι
κώς είς ούδεμίαν κατηγορίαν ούτε ονοματικήν ούτε 
ρηματικήν, προσλαμβάνουσι δέ άκολούθως τήν ιδιαι
τέραν ρηματικήν ή ονοματικήν έννοιαν άναλόγως τής 
χρήσεως ήτις έν γένει μέν έπί τούτω μεταχειρίζεται 
προσφύσεις ή έπιφύσεις, άλλοτε δ’ όμως ούδέ τούτο 
τό μέσον μεταχειρίζεται. Άλλά καί οί τήν τοιαύτην 
πρεσβεύοντες γνώμην ένδοιάζουσιν ώς πρός τό ζήτη
μα αν ή ονοματική ή ή ρηματική έκδοχή δέον νά λο- 
γίζηται ώς τ, άρχαιοτέρκ Οϋτω π· χ τό πρωτοτύ
που λέξεως μορφήν φέρον ΣΙ—an, είναι έν ταύτώ ού
σιαστικόν, σημαίνον μυε.Ιός, τόσηις (όθεν ai)Syz= 
γωρις ) καί β” πρόσωπον τής προ -
στακτικής τού ρήματος jf"l — -amna'<=φέρειν είς τόν 
νουν, ενθυμείσθαι (οθεν τό an-la-mak συν. άγνα- 
μάχ=ίννοεϊν\ --Τό Sbi=dik είναι έν ταύτώ έπίθετον 
σημαίνον χάθετον, ύάη.Ιόν, άναντες καί β°' πρόσω
πον τής προστακτικής τού el_ivu=dikil)i‘k=(^zn/- 
γω, στήνω, φυτεύω χαί έπ. ράπτω, χωρίς νά ύπζρ- 
χη ούδεμία ένδειξις τής προτεραιότητας τού ονόματος 
ή τού ρήματος.

’Επανερχόμενοι πάλιν είς τό Φωνητικόν σύστημα 
τών Τουρκικών ριζών εύρίσκομεν ότι όλαι αί Τουρκι
κά'. ρίζαι είσι μονοσύλλαβοι καί σύγκεινται ή έκ φω
νήεντος καί συμφώνου ή έκ συμφώνου φωνήεντος καί 
συμφώνου οίον ζϊ=a tell ανοιζον ή ζΆ katch=y>0)'e. 
Έκ τούτου έπεται ότι ούδεμία ρίζα λήγει είς φωνήεν. 
Οϋτω φέρ* είπεϊν τό ρήμα komak=rt#>7/<i., δίδει 
τήν Φωνοκατάληκτον ρίζαν ko. άλλά κατά τό φα·.- 
νόμενον μόνον, διότι άληθής γραφή καί προφορά τού 
ρήματος τούτου είναι τό jt y=k<)y-mak, όπου τό 
key—έχει τελικόν γράμμα τό j ye έκλαμβζνόμενον 
ώς σύμφωνον, όθεν τό παραγωγόν koydur-
mak=xaMrw ra βά.Ι.Ιουν· οϋτω τό SOU ινίωρ 
ήν άρχικώς SOliy κατά τό — soy--eidoc. Τούτο 
άποδεικνύεται έκ τού ότι έν τί γενική έχει SOliyun, 
(τοΰ νόατος), καί έν τή τριτοπροσώπω κτητική

1 j-o S'JUVU=ro repor του, άντί SO'IUUU καί SOtlS- 
Sy ώς τούτο έδει γενέσθαι έάν άληθώς έληγεν είς 
φωνήεν, καί καθώς συμβαίνει είς άλ,λας Τουρκικάς 
παραγώγους λέξεις ή ξένας ληγούσας ε:ς φωνήεν,

σης είναι ή χρήσις, ό τρόπος τής αναπτύζεως, 
τής έπεκτάσεως άπό τού ύλικυύ εις τόν ηθικόν 
ζόσυ.ον, τών στοιχειωδών τούτων μονάδων άς ά- 
ποκαλσύμεν ρίζας. Ώς άπέδειξεν ό Steillihal ό ά
ληθής γλωσσικός πλούτος είναι μάλλον έργον τής 
διανοίας ή τής φωνής.

(οίον poi)SSOU=ereJpa, γενική, poilSSOU-nyil=riic 
έχε'ίίρας, κτητική poi)SSOUSSy=iJ fredpa τον, arsa 
=άραβ. οίχόκε<ίον arsa-uyn=roo οϊχοπε'ιίου, arsa- 
SSy το οίχόπειίό)· τον κτλ. j Άλλη συνέπεια τής προ- 
μνημονευθείσης άρχής είναι ότι ή ρίζα δέν δύναται 
νά έχη δύο τελικά σύμφωνα, καί ότι όταν είς τό τέ
λος πρωτοτύπου λέζεως εύρηνται δύο σύαΦωνα τό τε- 
λευταϊον έξ αύτών πρέπει νά είναι παραγωγικόν, οϋ
τω φερ’ είπεϊν έν ταΐς λέξεσιν cJI (alt=«ar<aj c—jl 
(ust=ar<a, έκάνω) Gjla ίΙϊΆΓΐ=κα.έαιός, χάρτιχος) 
τό τελικόν t είναι απλώς παραγωγικόν ώς έσημειοίθη 
προηγουμένως έν τώ περί ονοματικών έπιφύσεων.1 
Τρίτη δέ συνέπεια τής αύτής άρχής είναι ότι δεν δύ
ναται λέςις ν’ άρχηται έκ δύο συμφώνων, διότι ώς 
εϊδομεν ή ρίζα άπαντή πάντοτε έν τή άρχή τής λέ
ξεως, αύτη δέ δέν είναι δυνατόν νά έχη δύο σύμ,φω- 
να άρχικά. 'Επομένως τό ρίμα jllj, brakmak=a- 
ρρίνειν zv καί προφέρηται ένίοτε ώςανεί είχεν άρχικήν 

συλλνβήν τό biak. γράφεται καί προφέρεται είς τό 
Τσαγατάϊ jil^~=biraktnak έκ τής ρίζης bir=ver, 
όθεν τό vermek=iJtdfi>·. Τεθείσης όμως τής άρχής 
ότι δύο μόναι ύφίστανται κατηγορ'αι ριζών ή έκ φω- 
νήεντο; καί συμφώνου, καί ή έκ συαφώνου φωνήεν
τος καί συμφώνου, έτερον άναφύεται ζήτημα. Πζρε- 
τηρήθτ, δηλ. ότι πολλαϊ ρίζαι παρουσιάζονται ύπό 
τήν διττήν μορφήν φωνήεντος καί συμφώνου καί φω
νήεντος έγκεκλεισμέν ·υ μεταξύ δύο συμ,φώνων. Λόγου 
χάριν τό ’Οθωμανικόν υπαρκτικόν ρηυ,χ jljl ollliak 
έχει κατά πάντα ισοδύναμον καί ταύτόσηαον είς τό 
Τσαγατάϊ, τό ρήμα jl^=bolmak (άλλο παρά τό 
’Οθωμανικόν boilhnak=6ip«'o'a,wrj καί ούδεμία άμ- 
φιβολία μένει περί τής ταύτότητος τών δύο ριζών 
ol, b l. Έπίσης αύτή ή ’Οθωμανική λέγει 4j=ile 
καί A'~=bile, μετά, our-mak καί νο r-mak^i- 
πτειν, alav καί ,,'Λ yal-av=y>7oi“, eughury καί 
beughn =ffrf>£^.ιόν' en λέγει ή οθωμανική τό π.Ιά- 
τος (όθεν α\\\\=π.1ατΰς, ^Πί'ιΐ-=στενός, enghin ή α
νοιχτή π.Ιατε'α θάΛασσα, τά βαθειά)— Έν τούτοις 
είς άλας τάς συγγενείς διαλέκτους άντί τής συλλαβής 
en εΰρητζι έπί τή έν.οίζ τού πλάτους ή συλλαβή 
keil. Ούτω, τό Ούϊρούρ ken, keng=^r.fo0o'(oc, π.Ια- 
τύς, τό Τσαγατάϊ \ςς.,=π·1ατνς, keng-e!mek=«’- 
ρννειν, τό Γιακούτ kien=it.7ari’Cj έν ταύτώ δέ καί 
ή ’Οθωμανική διασώζει τόν τύπον ken έν τή λέξει 
gheniscll— π.Ιατνς καί είς τά άλλα, δέ ιδιώματα 
έπαμφοτερίζουσι πολλαϊ παραγωγοί λέξεις ών αί μέν 
άνάγονται είς τήν ρίζαν en, αί δέ είς τήν ρίζαν ken, 
τοανώς ώς έκ τούτου μαρτυρουμ.ένου ότι αί δύο αύται 
ρίζαι κατ’ ουσίαν άποτ-λούσι μ'αν καί μόνην. Ταύτα 
καί τούτοις παραπλήσια πολλά έτερζ παραδείγματα 
κατέστησαν ζήτημα έάν αληθώς ύπάρχουσι δύο κα- 
τηγορίαι ριζών ή έάν δέν είναι δίκαιον ν’ άναχθώσιν 
αί δυο είς μία/. 'Π τελευταία αύτη γνώμη έπικρατεϊ 
έν πολλοί; τών νεωτέρων συγγραρΣιά-,ων καί μάλιστα 
ό Vambery λύει τό ζήτημα ύπέρ τού τύπου σύμφω
νον φωνήεν χαί σύμφωνον, o\xpp''rfity άποφαινόμε- 
νος ότι όλαι αί Όθωμανικαί ή μάλλον αί Τουρκικά! 
ρίζαι έχουσι τύπους ώ; τούς ken, bill, sag. bar κτλ. 
τών οποίων τό πρώτον γράμμα λεπτυνόμενον καί 
μ.ικρόν κατά μ,ικρόν τέλεον έςαλειφομειον, προ πάν
των έν τή ’Οθωμανική, παρήξε τάς ρίζας αίτινες σή
μερον, ώς έχουσι, φαίνονται σττκε'μεναι έκ φωνήεν
τος καί συυ.φώνου. Τό ζήτημα όμως civ μένει εως 
έδώ καί αικρά περαιτέρω έρευνα πείθει έκαστον ότι 
άφ’ ένός μ.έν τό υιοναδικόν ριζικόν φωνήεν ύφίσταται 
πολλάς μεταβολάς έν τή σειρά τών διαφόρων παρα
γωγών, άφ’ ετέρου δέ τά δύο ριζικά σύμφωνα δ-ν μέ- 
νουσι καί ταύτα άμετάβλητα. Ληυθήτω φέρ’ είπεϊν ή 
ριζική συλλαβή kr’Z ή μ.άλλον kyS. Ταύτην εύρίσκο
μεν έν πλείσταις λέξεσι τών Τουρκικών διαλέκτων 
έκφραζουσαν, πυρ, θερμότητα, ερυθρόν, Λαμπρότη
τα, εμπρησμόν, οργήν.

Ούϊγούρ.
ίγί>=πνρινος, θερμός, χόρη, — kyzmak=ar<i.'rr«i>· 
άμετάβτ.—kidt—ερυθρόν, χρυσός.
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Τσαγατάϊ.

kyz=*0p'b — kyzy=x.A/pi· ξή.Ιου, θερμότητος,— 
kyzmak, kyzyl (ώς ανωτέρω)—kyzganmak=fr/.4i'«>· 
kyzdyrmak—ταρο£ίυ·«>·.

ΌΟωμανιστϊ.
kyz, kyzmak, kyzL,imak, kyzyl, kyskrnmak κτλ. 
ώς άνωτέρω.

Άλλά το αρχικόν k έξαλείφεται καί έχομεν έκ τής 
αύτής ρίζης.

Τσαγατάϊ. 
ij,si!<=r θερμότης, πυρά, — ί§=.τιγ>ά. 

’οβωμανιατί 
yssy καί ifsi=») &p/«5n/e—yssy-giak καί sygiak= 
θερμός,—yssytma καί Sylma=?) θέρμη, δ πυρετός, 
y SSy tm ak=θερμαίνει ν, — y S sy n m a k= θερμ αίνε σθαι. 

Ή συγγένεια τών μνημονευθεισών λέςεων ύποστη- 
ρίζεται ύπό πλείστων όσων συνωνύμων έκ τών άλλων 
συγγενών γλωσσών τάς όποιας παραλείπομεν πρός 
συντομίαν, καί δή ούτω τίθεται ώς άνωτέρα πάσης 
αμφιβολίας ή συγγένεια τών λέςεων kyz=zopz/ καί 
sylma- πυρετός, τοΰθ’ δπερ τό κατ’ άρχάς άπλώς 
ούτω έκφερόμενον θά έφαίνετο ούκ ολίγον παράδοξον. 
—Έν τώ παραδείγματι τούτφ ή μόνη σπουδαία με
ταβολή τής ριζικής συλλαβής ήν ή έκθλιψι; τοΰ άρ- 
χικοΰ συμφώνου k, καί ή έν ένίαις λέςεσιν άπό πλα
τέος y είς λεπτόν 1 μετατροπή τοΰ ριζικού φωνήεντος. 
Έν τώ άκολούθω παραδείγματι συμπίπτυυσι πλείους 
μεταβολαί.

Έστω ή ριζική συλλαβή ascii" ταύτην άνευρίσκο- 
μεν έν τοίς ’Οθωμανικοί; (καί Τσαγαταϊκοίς) ascll- 
mak=i.T«fθαίνειν (όθεν καί aschyrmak=*<yr<u ri 
ra δπερθή, άπάγω τι, χ.Ιέπτω) καί aschyry έπίρ- 
ρήμα, .liav, agmfpa, δπερ τδ όέον. Σννεπείζ όμως 
τής αρχής ότι ή ρίζα έδει νά έχη άρχικόν σύμφωνον, 
συνδέεται προ’ς ταύτην τήν ρίζαν ascii, διά τε τής 
ετυμολογίας καί τής έννοιας ή ρίζα dasch, tasch, 
disch ήτις εύρηται έν τοίς taschmak=ibrep«*T«-&' 
ζω,—disch=e£w, τδ εξωτερικόν,—dyschary καϊ 
taschra=«iwJ>—laschymak=/tsra*of«it<u. Άλλ’ ή 
αύτή ρίζα asch ύπό τήν μορφήν jas, jaz, kasc'.l, k Ζ, 
kar, esch, itch κτλ. άνευρίσκεται είς πλήθος ετέρων 
λέξεων, καί δή διά τίνος έπιτηδ'είας περιστροφής τών 
φωνών καί τών ποικίλων εννοιών έν αίς εΰρηνται αί 
ρίζαι αύται, έν τοϊς διάφοροι; Τουρκικοί; ΐδιώυ.χσι, 
τίποτε δεν θά έκώλυε καί δέν θά κωλύει τού; έτυαο- 
λογους νά συνειώσωσιν ύπό μίαν καί τήν αύτήν όί 
ζαν, λέξει; ’Οθωμανικά; τοσοΰτον άπ’ άλλήλων άφε- 
ςηκυίας, οίαί είσιν αί: kazanmak=x8pdatre«>-t sch- 
mek -σκάπτει ν, ξαίειν—aschynmak=y>0eίρεαθαι — 
kaschymak=ii>w — kazinmak όμ. — kaschik= 
κογλεάριολ· — \ίΆ7Λϊ\&=σχαπάνη — ΛΖ=ό.Ιίγον — 
aschak=: &cha\= υπηρέτης — az lyrmak=*a&<7r«r 
ό.Ιίγον, άιαγθείρειν, άποπ.Ιαναν—yazyk=xp</<«— 
asch=rpoy»}—i schmek=.’tt> ft>· χτ.Ι.

Έν τούτω έγκειται ό κίνδυνος. Είναι άνααυίβο- 
λον ότι αί Τουρκικαι ρίζαι είναι μονοσύλλαβοι, ότι 
ή μοναδική ριζική συλλαβή σύγκειται, ώς έπί τό πο

λύ, έξ ενός φωνήεντος έγκεκλεισμένου μεταξύ δύο συμ
φώνων καί δτ; ώς έκ παραδειγμάτων βεβαίων εξάγε
ται, πολλάκις τό άρχικόν σύμφωνον εξαλείφεται ή. 
τρέπεται είς ετερον, τοΰθ’ δπερ συμ-βαίνει καί είς τό 
φωνήεν καί είς τό τελικόν σύμφωνον. Άλλ’ έάν έκ- 
λζβωυ.εν ότι ταΰτα πάντα είσι παντού καί πάντοτε 
θεμιτά, τότε τίποτε δέν εμποδίζει μιας ρίζης οίαςδή- 
ποτε δοθείσης νά έξάξωμεν έξ αύτής πάσας τάς λοι
πά;, μεταχειριζόμενο; ώς μέσα μεταβάσεως άπό τής 
υ,ιά; εί; τήν έτέραν έννοιαν, τούς είς τάς πολυπληθείς 
Τουρκικά; καί Ταταρικάς γλοίσσα; άναποφεύκτους 
ποικίλους μετασχηματισμούς ούς ύφίσταται ή άρχική 
έννοια έκάστη; λέξεως. Τοΰτ’ αύτό θά συνέβαινε καί 
διά τάς Άρε.ανάς γλώσσας, έάν δέν ύπήρχον άρχαϊα 
μνημεία μαρτυροΰντα τήν διάφορον κατάστασιν έκζ- 
στης Άρειανής γλώσσης κατά διαφόρους έποχάς καί 
άφ’ ετέρου έάν δέν προσδιωρίζοντο νόμοι τινές οίον ό 
τοΰ Grimm, οί τοΰ Βορρ (μεταβολή τοΰ Σανσκριτι
κού α είς Έλλ. ε καί ο κτλ.) άτινα πάντα έπιβζλ- 
λουσιν όρια δυσυπέρβλητχ είς τόν ζήλον τών έτυμο- 
λόγων. Ταΰτα δμως δέν ύπάρχουσιν είσέτι είς τάς 
Τουρανικά; γλώσσας, έξ ού καί πρός τό παρόν έν 
πολλοϊς έπικρζτεϊ άβεβαιότης καί ένδοιασμός έπι- 
βζλλων εφεκτικότητα.

Λέγομεν πρδς τδ παρδν διότι μεγάλαι καταβάλ
λονται πρός έξχκρίβωσιν τών Τουρανικών γλωσσών 
έν Εύρώπγ προσπζθειαι καί ϊσως δέν θά παρέλθγ 
πολύς καιρός πριν ή αί διάφοροι ίδέαι αί κυκλοφο* 
ροΰσζι σήμερον έπί τοΰ προκειμένου, λάβωσιν δλην 
τήν άπαιτουμένην βεβαιότητα καί σύμπηξιν. Κατά 
τινας μάλιστα ό καιρός ούτος έπέστη καί δή κατά 
τόν Κύριον Lenormant άνδρα άναμφιβόλω; σοφώτα- 
τον, ό νόμος ό λεγόμενος τού Riedl, καί αί έτυμο- 
λογικζί έργασίαι τοΰ Donner καί άλλων έφθχσαν είς 
τόν κολοφώνα τής τελειότητος. Τήν ιδέαν ταύτην 
τοΰ σοφού άνδός δέν συιεμεριζόμεθχ καθ’ ολοκληρίαν 
πρό πάντων καθόσον άφορζ τό Τουρκικόν μέρος δπερ 
φαίνεται ήμϊν χργζον άκόμη πολλής κριτικής έξακρι- 
βώσεως. Όπωςδήποτε δμως αί Άνατολικαί έργχσίαι 
άς έχομεν άνά χεΐρα; οίον τό Λεχάξέ καί τό Μικιας- 
πολύ άπέχουσι τοΰ νά συνησθζνθησαν τήν έπιρροήν 
τών Ευρωπαϊκών ερευνών άς άνεφέραμεν1 έφ’ ώ καί 

1 Αί πρόοδοι είσι πρό πάντων έπαισθηταί είς τό 
Ούγγρο-Φιννικόν λεγόμενον τμήμα τών Τουρανι
κών γλωσσών (Ουγγρικήν, Φινλανδικήν κτλ.) δπου· 
αί έρευναι τών Εύρωπχίων φιλολόγων ύποστηρί- 
ζονται διά σοβζρών διερευνήσεων ιθαγενών έτυμο- 
λόγων, πράγμα δπερ είσέτι δέν έπραγματοποιήθη 
διά τόν ιδίως Τουρκικόν κλάδον. 12; πρός τούς 
ένδοιασμούς δέ τούς οποίους έξεφράσαμεν περί τών 
νομών ούς ένίοτε έσπευσμένω; έπιβάλλουσιν οί Ευ
ρωπαίοι έτυμολόγοι εις τάς Τουρκ. γλώσσας άρκού- 
μεθα χναφέροντες έν μόνον παράδειγμα τό τοΰ νόμου 
τοΰ λεγομένου νόμος τοΰ Roehrig. Ό γλωσσομαθής 
ούτος παρατηρήσχς ότι πολλχί ρίζαι μονοσύλλαβοι 
Το'φκικχί δέν διαφέρουσιν είμή κατά τό ριζικόν 
φωνήεν καί συστηματοποίησα; τήν ιδέαν ταύτην

άρκούμενοι εί; όσα συνωψίσαμεν άνωτέρω, έπί τό 
στοιχειωδέστεεον, περί τών Όθωμκνο-Τουρκικών ρι
ζών, υ.εταβαίνομεν εί; τό μόνον δπερ ύπολείπεται ήμιν 
δπως φέρωμεν εί; πέρα; τό πρόγραμμα δπερ ε’ίχομεν 
διαγράψει ήμίν αύτοϊ; έν τή παρούσν) μελέτ·/), δηλ. 
είς τόν προσδιορισμόν τής θέσεως ήν κατέχει ή Όθω 
μανική έν τώ συνόύω τοΰ Τουράν κοΰ συμπλέγμ.ατο; 
οίον ύφίσταται, καί προ; τάς κατά τό μάλλον καί 
ήττον στενά; σχέσεις άς διατηρεί πρός τά λοιπά μέ
λη τού συμπλέγματος ε'ίτε ύπάρχοντα τήν σήμερον 
είτε καί έκλε'ψαντα,

/Ετ.ειαι ιό τε'λ :)

Αλ. ΚΑΡΑ€ΕΟΔβΡ.ί.

ΙΟΥΑΤΑ.1
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

OCTAVE FEUILLET.

Τή έπαύριον, ό κ. δέ Αουκάν, λίαν πρωί, ώς τό 
σύνηθες, έγερθείς, εΐργαζετο παρά τό παράθυρου τής 
βιβλιοθήκης, δπερ ήτο άναπεπταμένον πρός τόν κή
πον εί; ΰψο; μέτριον. Ού μικρόν δ’ έξεπλάγη ίδών 
τήν μορφήν τή; προγόνου του ε’μφανιζομέυην έν μέσφ 
τών φυλλωμάτων τού αίγοχλίματο;, χπερ ήσχν πε
ριπεπλεγμένα περί τό σιδηρούν σύαπλεγμχ τών κιγ- 
κλίδων τού έξώστου

— Κύριε, λέγει αΰτη διά τή; μελωδικής φωνής 
της, έχετε πολλήν έργασίαν ;

— Ά, οχι! αποκρίνεται εγειρόμενο;.
— Ό καιρός είνε θαυμάσιος, εξακολουθεί, έρχεσθε 

μετ’ έμού πρός περίπατον ;
— Διατί όχι ; εύχαρίστως.
— Λοιπόν έλθετε ! θιέ μου, πώς εόωόιά.ζει αύτό 

τό αίγόκλιμα !

έλεγε φέρ’ είπεϊν δτι τό olmak (είναι) καί τό eul- 
mek θνήσχειν, έχουσι τήν αύτήν ρίζαν καί ότι ή 
μεταβολή τού φωνήεντος άπό ο ε;ς ell, σημαίνει 
μετάβχσιν έννοια; άπό τού θετικού εί; τό άρνητι- 
κόν; olmak=eirai> eul-mek=/i^ είναι, θνήσχειν· 
δτι Ά\'=χυνήγιον, Θήρα καί 6\'=οίχία, έχουσι 
τήν αύτήν ρίζαν, ήτις διά τή; μετατροπή; τοΰ 
φωνήεντος έκφρζζει τά δύο έναντία τό έξω ι^θήρα, 
■κυνήγιον) καί τό έσω (οικία), καί έτερα τοιαΰτχ. 
"Οτι ή μετατροπή τοΰ ριζικού φωνήεντος συνεπά
γει καί μεταβολήν τής ιδέα; καί ότι πρέπει νά 
ύφίσταται μεταξύ τών δύο τούτων μεταβολών, 
τής φωνητική; καί τή; διανοητική; σχέσι; τις, 
τούτο πιθανόν. Άλλ’ είσέτι ούδόλως άπεδείχθη 
ότι όλο τό σύστημα τή; Τουρκική; γλώσση; δύ
ναται ν’ άνζχθή εί; τήν άρχήν ταύτην τή; όιϊθή- 
σεω; (polarisation) τής φωνής, καί έναπόκειται 
είς μελλούσας έργασίας νά προσδιορισθγ οποία πο- 
σότη; άληθείας έγκειται έν τγ ίδέζ τού Roehrig 
ήτις έν τγ άπολύτω χυτής γενικότητι είναι πρός 
τό παρόν άπαράδεκτος.

1 Ώδε Τεύχος ΜΘ'.

Καί δρέψχσκ άνθη τινά έρριψε τζΰτχ πρό; τόν 
Αουκάν μετά γελώτων. Ούτος λαβών προσάρμοσε 
ταύτα εί; τήν κομβιοδόχην του διά τρόπου άνθρώ
που μή έννοούντο; μέν τί συμβαίνει, άλλά καί μή 
δυσαρεστηθέντος.

ΊΙ ’Ιουλία έφερεν άνέπαφον πρωινήν στολήν καί 
κομπάζουσα περιεπάτει έπί τή; άμμου μετά βήμα
τος ελαφρού καί άνυπομόνου.

— Κύριε δέ Αουκάν, λέγει αύτώ εύθύμως, ή μή
τηρ μου θέύει νά φέρωμχι εύμενώς πρός ύμάς, ό σύ
ζυγός μου τό θελει έπίσης, ίσως δέ καϊ ό θεό;· όθεν 
έπιθυμώ τούτο καί έγώ έπίσης, καί σάς διαβεβαιώ 
ότι ε’μί λίαν εύμενής, όταν προσπαθήσω τοΰτο.........
θά ίδήτε!

— Είνε δυνατόν; είπεν ο Αουκάν.
— θά ίδήτε, κύριε · . . . . άπεκρίνατο ποιήσασα 

αύτώ θεατρικήν ύπόκλισιν μετά πολλής χάριτος.
— Καί ποΰ θζ όπάγωμεν τώρα, κυρία ;
— "Οπου θελετε . . . εί; τό δάσος, ή κχτά τύχην 

χν θελ.ητε.
Οί δασοσκεπεϊς λόφοι έγγ-άτατχ όντες τοΰ πύργου 

έσκίαζον μέρος τής αύλής Ό κ. δέ Αουκάν καί ή 
Ιουλία έτράπησαν τήν πρώτην τυχοΰσχν πρό αύτών 
ατραπόν άλλ’ ή ’Ιουλία έγκατελιπε πάραυτα τήν 
πεπατημένην οδόν καί έπορεύετο τυχαίως άπό δέν
δρου εί; δένδρον, πλανωμένη έκουσίως, πλήσσουσα 
τού; θάμνου; διά τοΰ μαστιγίου της, δρέπουσα άνθη 
ή κλαδίσκους, ίσταμένη έν έκσιάσει πρό τοΰ ώραίου 
θεάματος τοΰ έκ χλόης ποικιλοχρόου τάπητος, με- 
θυσκομένη ύπό τής κινήσεως, τού ελευθέρου άέρος, 
τοΰ ήλίου καί τής νεότητος. Βηματίζουσα δέ, άπηύ- 
θυιε ταύτοχρόνως πρό; τόν συνοδοιπόρον αύτής καί 
φράσεις τινάς συναδελφική; φιλοφρονήσεως, έπερω- 
τήσεις ζωηρζς, ειρωνεία; παιδικά;, ένώ σύναμα ή 
μελωδία τοΰ γέλωτός της άντήχει είς τά πέριξ δάση.

θαυμζζουσχ τήν άγρίαν χλεορίδα, έδρεψε βαθμηδόν 
καί κατ’ ολίγον ολόκληρον δέμα, δπερ άνελαβε μετά 
καρτερίας νά κομίσγ ό κ. δέ Αουκάν άλλά βλέπουσα 
δτι τό δέμα, λίαν ογκώδες ό’ν, έβάρυνε πολύ αύτόν, 
έκάθισεν έπί τών ριζών γηραιάς δρυός, ίνα άνθολογήσγ, 
ώ; είπε, κατ’ εκλογήν τά. άριστα εκ τών άναμίξ συλ- 
λεγέντων φυτών καί άνθέων, καί λαβοΰσχ έπί τών 
γονάτων τό δέμα ήρξατι νά ρίπτγ παν δ,περ τγ έ
φαίνετο άνάξιον άνθοδε'σμης, νά έγχειρίζγ δέ τφ παρ’ 
αύτγ καθίσαντι Αουκάν τά έκλικτά, έπιλέγουσα έκζ- 
στω τών έξεταζομένων φυτών καί άνθέων τάδε: Σύ 
άνθος μου, είσαι καχεκτικόν! . . . . σύ, είσαι ώ- 
ραϊον, άλλά βραχύτατου ! . . . . σύ, έχεις καχήν 
οσμήν . . . . σύ είσαι βλζκώ^ες ! . . . . — Ειτζ μ«- 
ταπηδώσα αίφνης εις έτερον κύκλον ιδεών, τοΰθ’ δ
περ ένέβαλε κατ’ άρχάς είς ανησυχίαν τόν κ. δέ Αου
κάν,

— Ύμεϊς, είπεν αύτώ, συνεβουλεύσατε τόν Πέτρον 
νά μοί όμιλήσγ έντόνως ;

— Έγώ ! είπεν δ Αο.κάν, παράδοξον !
— Βεβαίως ύμεϊς καί ούχί άλλος.—Είτα εξακο

λουθούσα ν’ άποτείνγ τόν λόγον πρό; τά άνθη,—Σύ, 
είπε, φαίνεσαι μεμαραμμέ/ον, ώρα σου καλή !.......—
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Μάλιστα, υμείς βεβαίως τόν συνεβουλεύσατε . . . . 
Βλέπων τις ύρ,χ:, σχζ υπολαμβάνει άνθρωπον ήπιον . 
. . . ενώ είσθε σζληοότατος, τυοαννικώτατος..............

— Καί ζγριώτατος. είπεν ο Λουκάν.
— Άλλά δέν μεμψιμ.οιρώ καθ' δικών έχετε δί

καιον Ό τάλας ουτος Πέτρος εχει μεγάλην πρός με 
αδυναμ.ίαν, Έγώ θέλω ό άνήο νά ήνε άνήο . . . Είνε 
όμως γενναιόφρων τί φρονείτε ;

— Είς τό έπακρον, είπεν ό Λουκάν. Έχει χαρα
κτήρα δοαστικώτατον.

— Οΰτω φαίνεται, και όμως πρός έμ.έ. . . . είνε 
άγγελος.

— Διότι σάς αγαπά.
— Π'.θανώτατον ! . . . . Τινά τών άνθέων τούτων 

εισί περιεργότατα........ Τοϋτο ομοιάζει μικράν κυρίαν.
— ΙΙέποιθα ότι καί ύμείς αγαπάτε τόν καλόν μου 

φίλον Πέτρον.
— Καί τοϋτο πιθανώτατον.
Μετά βραχεΐαν παΰσιν, ή ’Ιουλία κενήσασα τήν 

κεφαλήν είπε:
— Καί διατί νά τον άναπώ ;
— Περίεργος έρώτησς ! είπεν ό Λουκάν διότι είνε 

άξιος άγάπης, διότι έχει μεγάλην άξίαν, μεγάλην 
νοημοσύνην, μεγάλην καρδίαν. είνε δέ ζαί ζαλλός τήν 
μορφήν. . . . τέλος διότι είνε σύζυγος ύμών.

— Κύριε δέ Λουκάν, θέλετε νά εξομολογηθώ τι 
πρός ύμάς ;

— Μάλιστα, σάς παρακαλώ.
— Ή είς ’Ιταλίαν περιοδεία ήμών άπέβη όλεθοία 

δι’ έικέ.
— Πώς τούτο ;
— Πρό τών γάμων μου, έφρόνουν ότι δέν ή'κην 

μέν άσχημος, άλλά τούλάχιστον μέτρια..
— Έχει καλώς .... έπειτα;
— Έπειτα, περιοδεύουσα έν Ιταλία, έν μέσω το- 

σούτων αναμνήσεων ζαί τοσούτων θαυικαζοικένων ά
γαλμάτων, παρεδιδόμην είς παραδόξους σκέψεις. Ά- 
νελογιζόμην ότι πάσαι έκεϊναι αί βασιλίδες καί αί 
θεαί τής άρχαιότητος, αϊτινες καθίστων παράφρονας 
ές έρωτος τού: βασιλείς καί τούς ποιικένζς, δι’ άς ή 
γείροντο πόλεμοι καί διεπρζττοντο ίεροσυλίαι, ήσαν 
βεβαίως όμοιαι περίπου έυ.οί. Τότε μοι έπήλθε ή 
όλεθρία περί τοϋ κάλλους μου ιδέα. Εννόησα ότι 
έκεκτήμην δύναμιν έξαιρετικήν, ότι ήμην τι ιερόν καί 
δέν έπρεπε νά δοθώ άπλώς καί ώς έτυχε, άλλ’ ώς 
άμοιβή . . . ούτως είπείν, μεγάλης τινός πράξεως . . 
. . ή μεγάλου τινός κακουργήματος !

Ό Λουκάν έμεινεν’έπί τινας στιγμάς χαίνων έπί 
τή απλοϊκή τόλμα) τών λερομένων, είτα δέ έκρινε 
δέον νά γελάσγ, λέγων άυ.α τάδε:

— Άλλά, φιλτάτη Ιουλία, προσέχετε, διότι εύρί- 
σκεσθε είς άλλον αιώνα . . . Δέν ζώυ.εν πλέον έν τή 
έποχή καθ' ήν συνεκρότουν πολέμους διά μίαν γυ
ναίκα . . . Άλλ’ άφ’ έτέρου, είπατε ταϋτα τώ Πέτρω. 
’Εκείνος είναι ίκανώτατος ΐνα παρζσχη ύμϊν πάν ό,τι 
άπαιτείτε πρός τήν έπιζητουμένην μεγάλην πράξιν· 
όσον δ’ άφορά είς τό κακούργημα, νομίζω ότι καλώς 
θα πράξητε παραιτουμένη τούτου.

— Νομίζετε; είπεν ή Ιουλία. Κρίμα, προσέθηκε 
γελώσα έκ μέσης ψυχής. Τέλος πάντων βλέπετε ότι 
λέγω πρός ύμάς πάσας τάς άνοησίας, αϊτινες μοί έρ
χονται είς τόν νοϋν .... Γούτο άποδεικνύει, ελπί
ζω, άκραν πρός ύμάς εύμένειαν.

— Εύμένειαν έξαιρετικήν, είπεν ό Λουκάν. Εξα
κολουθήσατε.

—Καθ δν τρόπον μέ ενθαρρύνετε κύριε... είπεν έγει- 
ρομένη καί συμπληροϋσα τήν φράσιν αύτής διά μιας 
ύποκλίσεως·—άλλ' έπί τοϋ παρόντος μεταβώμεν είς 
τό πρόγευμα. Προσέχετε τήν άνθοδέσμην μου. Κρα
τείτε τάς κεφαλάς τών άνθέων κάτω . . . Ποοεύεσθε 
έμπροσθεν, κύριε, καί διά τής βραχυτέρας όδοϋ, παρα
καλώ, διότι πεινώ καθ’ υπερβολήν.

Ό Λουκάν έτράπη τήν οδόν τήν άγουσαν κατ’ εύ- 
θεϊαν πρός τόν πύργον, ή δέ ’Ιουλία τόν ήκολούθησε 
διά βήματος ταχέος, ότέ μέν άνχμυνιρίζουσα άσμα, 
ότέ δέ δίδουσα αύτώ νέας οδηγίας πεοί τοϋ τρόπου 
τοϋ κρατεϊν τά άνθη, ή θίγουσα αύτόν έλαφρώς διά 
τοϋ άκρου τοϋ μαστιγίου της ΐνα έπιστήση τήν προ
σοχήν αύτοϋ είς πτηνον τι καθήμενον έπί δένδοου.

ΊΙ Κλοτίλδη καί ο κ δέ Μοράς άνέαΐ/ον αύτούς 
καθήμενοι έπί βάθρου πρό τής θύρας τοϋ πύργου Ή 
άνησυχία, ήτις έζωγραφεΐτο έπι τής μορφής των, 
διεσκεδάσθη εύθύς ώς ήκουσαν τήν γελόεσσαν φωνήν 
τής ’Ιουλίας Αύτη δέ ίδοϋσα τούτους μακρόθεν, ήο- 
πασε πάραυτα τήν άνθοδέσμην άπό τών χειρών τοϋ 
Λουκάν, έδραμε πρός τήν Κλοτίλδην, καί, όίπτουσα 
τά άνθη είς τήν αγκάλην της,

— Μήτέρ μου, τή είπε, ό περίπατος ήμών ήτο έ- 
ζαίσιος . . . Εύχαριστήθην ύπερμέτρως· όμ,οίως δέ 
καί ό κ. δέ Λουκάν . . . όστις περιπλέον έπωρελήθη 
έκτης μετ’ έμοϋ συνδιαλέξεως . . . Διήνοιξα αύτφ 
εύρύν ορίζοντα ! . . . (καί διά τής χειρος αύτής διέ- 
γραψεν είς τό κενόν μεγάλην καμπύλην ΐνα ύποδείξη 
τήν εύρύτητα τοϋ ορίζοντας δν διήνοιξε τώ κ, δέ 
Λουκάν). Είτα, προσέλκουσα τήν μητέρα της ποός τό 
έστιατόριον καί είσπνέουσα βαθέως τόν άέρα:-—Ώ ! 
όποιον λαμπρόν άρωμα προέρχεται έκ τοΰ μαγειρείου 
τής μητρός μου ! προσέθηκε.

Ή εύθυμία ή λζβοϋσα όψιν εορτής έν τώ πύργω 
παρετάθη ού μόνον καθ’ δλην έκείνην τήν ήμέραν, 
άλλά, τοϋθ’ δπερ δλως άπροσδοκητον, καί τήν επαύ
ριον καί τάς μεθεπομε'νας ημέρας, άνευ ούσιώδους με
ταβολής. Ή Ιουλία διετήρει μέν εΐσε'τι λείψανά τινα 
τής αγριωπής άμηχανίας της, άλλ’ είχε τήν χρηστό
τητα τοϋ άποκρύπτειν ταύτην, πάσχουσα αύτή καί 
μόνη. Πολλάκις παρετηρήθη ότι έπανακάμπτουσζ έκ 
τών μονήρων αύτής έκδρομών έφαίνετο έμφροντις καί 
σκυθρωπή· άλλά τάς άμφιρρόπους ταύτας διαθέσεις 
άπέβζλλεν εύθύς ώς έπανήρχετο έν μέσω τοϋ οικογε
νειακού κύκλου καί άνελάμβανε τό εύχαρι αύτής ήθος. 
Ευχαρις πρό πάντων έδείκνυτο πρός τόν κ. δέ Λου
κάν, συναισθανομένη ότι ώφειλε νά τόν ίκανοποιήση 
έπί τή προτέρζ αύτής πολιτεία. Πρός τοϋτο δέ άπ- 
ησχόλει τοϋτον πολλάκις πέραν τοϋ δέοντος καί συ
νεχώς τόν ύποχρέου νά τήν συνοδεύγ είς περιπάτους, 
νά τήν βοηθή είς τήν ιχνογραφίαν, νά σ.υμπαίζγ ικετ’ 

αύτής κλειδοκύμβαλον ένίοτε δέ, μόνον καί μόνον 
ΐνα τόν ένοχλήσν;, τόν άπησχόλει είς μηδαμινά δλως 
πράγματα παρεντιθεμένη πρό τών παραθύρων του καί 
άπευθύνουσα αύτώ, άναγινώσκοντι, διαφόρους άτα- 
σθάλους έρωτήσεις. Ταϋτα πάντα έβαινον καλώς, ό 
δέ κ. Λουκάν άσμένως έστεργε τά γινόμενα.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ήλθεν ή Βαρωνίς δέ Πέρς 
ΐνα διατρίψη τρεις ημέρας παρά τή θυγζτρί αύτής, 
πάραυτα ό έμαθε λεπτομερώς τό θαύμα τής μετα
βολής, ήν ύπέστη ό χαρακτήρ τής Ιουλίας καί ο τρό
πος τής πρός τόν πζτουιόν αύτής πολιτείας της. 
Αύτόπτης γενομένη μάρτυς τών εύμενεστζτων φιλο
φρονήσεων, άς έπεδαψίλευε τώ κ. δέ Λουκάν, ή κυ
ρία δέ Πέρς έξεδήλωσε τήν ζωηράν αύτής εύχαρί- 
στησιν, χωρίς δικως νά δυνηθή ν’ άποκρύψτ) καί ίχ
νη τινά τής ποοτέοας ποοκαταλήψεως, ήν έτρεφε πε
ρί τής έγγόνης της.

Τή προτεραία τής άναχωρήσεως τής βαρωνίδος, 
έγένετο πρός τιμ.ήν αύτής γεύμα είς ο προσεζλήθη- 
σζν τινες τών γειτόνων, καθότι ή ζ δέ Πέρς δεν ή- 
ρέσκετο πολύ είς τήν οικογενειακήν μόνωσιν, αλλ’ 
ήγάπα περιπαθώς τούς ξένους. "Οθεν έλλείψει τοϋ 
κοείττονος, προσεκλήθησαν χάριν αύτής, ο εφημέριος 
τής Βαστβίλλης, ό είσπράκτωρ, ό ιατρός ζαίοπρωτο- 
κολλιστής, συνδαιτημόνες συνήθεις έν τώ πύργω καί 
ένθερμοι τής ’Ιουλίας θαυμασταί. Δέν ήτο βεβαίως 
πολυπληθής ή όμήγυρις, άλλ’ήρκει τή βαρωνίδι όπως 
νομίσγ τήν εύκαιρίαν άποχρώσαν ίνα περιβληθή έ- 
σθήτα τών εορτών.

Κατά τόν δεϊπνον, ή Ιουλία έφάνη επιμελούμενη 
νά κατακτήση τόν έφημέριον, γέροντα άφελέστατον, 
δς ύφίστατο τήν γοητείαν τής γείτονας του έν φαι- 
δργ καταπλήξει. ΊΙ Ιουλία προσε'φερεν αύτω έκα
στον τών έόεσυ,άτων, έκίρνα αύτώ τόν οίνον και το 
ύδωρ, καί δι’ άστείων έκφρζσεων τόν έκίνει εις γέ
λωτα.

— Όποιος όφις ! Τί φρονείτε, άγιε έφημέριε ; εί
πεν ή βαρωνίς.

— Είνε τά μαλα έρασμία. είπεν ό εφημέριος
— Είς βαθμόν έμποιοϋντα φόβον, ύπέλαβεν ή 

βαρωνίς.
Τό εσπέρας, άφοϋ έχόρευσαν στροφάς τινας βάλς, 

ή ’Ιουλία, συνοδεύοντος τοϋ συζύγου της, έψαλε τή 
λαυ-πρά καί βαρυτόνω αύτής φωνή μελωδίας άν 
έκδοτους .καί ασμ,ατα έθνικά κομισθέντα εζ Ιτα
λίας. Εκ τίνος τών μελωδιών τούτων άναμνησθείσα 
ε’ίδους τινός ταραντίνης, χορού, δν είδε νά χορεύωσι 
γυναίκες έν τή ’Ιταλική νήσω Προχύτγ, παρεκάλε- 
σε τόν σύζυγον αύτής νά παίξγ τοϋτον, άφηγηθείσα 
άαα ένθουσιωδώς πώς έχορεύετο ή έν λόγω ταραν 
τίνη, καί έξηγήσασα τόν χορόν διά βημάτων, χε ρο- 
νομιών καί διαφόρων κινήσεων τού σώματος· ειτα 
δέ παρασυρθεϊσα αίφνης ύπό τοΰ ίδιου αύτής ένθου- 
σιασμοΰ είπε :

— Άνάμεινον, ΙΙέτρε, θά τήν χορεύσω . . . Αύτό 
είνε τό άπλούστερον.

Άνήγειρε τήν ούράν τής έσθήτός της, ήτις τήν ε- 
κώλυε, καί παρεκάλεσε τήν μητέρα της νά προσήλωσα)

ταύτην διά κζρφίδων, ή δέ Ιουλία λαβούσα έκ τών 
δοχείων τών έπί τής θερμάστρας καί έπί τών τραπε
ζών άνθη καί φύλλα, καί στάσα πρό κατόπτρου, προ- 
σήοαοζε δια τών εύκινήτων αύτής χειρών καί περι- 
έπλεκεν εις τήν έξαισίαν αύτής κου.ην άνθη, χόρτα, 
βότρυς, στάχυς καί πάν ό,τι εΰρισκε πρόχειρον. Γήν 
κεφαλήν έχουσα περιεστεμένην διά τού πολυανθούς 
έκείνου ζαί παλλοαένου στεφάνου, έστη έν μέσω τής 
αιθούσης.

— Άοχήσατε, φίλε μου ! είπε τώ κ. δέ Μοράς.
Ό ζ. δέ Μοράς έπαιξε τήν ταραντίνην, ήτις ήρ

χετο διά βηματισμού ορχηστικού αργού καί σοβαρού 
δ; ή Ιουλία άπεμιμήθη μετά τής διακρινούσης αυ
τήν ύ,ιερτάτης χάριτοτ, άναπεταννϋσα καί κυκλοϋσα 
δίκην άνθοστεφάνων τούς βραχίονας αύτής- είτα δέ, 
τοϋ όυθσ.οϋ έπί τό γοργότερου έπί μάλλον καί μάλ
λον βαίνοντος, έτυψε τό έδαφος διζ κινήσεως τών πο
δών αύτής ταχυτζτης καί άλλεπαλλήλου κζί μετ’ εύ- 
κινησίας παρατόλμ.ου, έχουσα εις τά χείλη τό μει
δίαμα νεαοάς βακχίδος· έπεράτωσε δ’ άποτόμως τόν 
χοοόν δι’ ολισθηρού συρτοϋ βήματος, όπερ ήγαγεν αύ- 
την έα,ποοσθεν τοϋ κ. δέ Λουκάν, καθημένου έναντι 
αύτής. Έκεΐ, κζμψασα τό γόνυ, ύψωσε ταχέως τάς 
χεϊρας πρός τήν κόμην της, ζαί κινούσα τζύτοχρό- 
νως τήν κεκλιμένην κεφζλήν της, έρρ.ψε τόν στέ
φανον έν ε’ίδει βροχής ζ.θειον προ τών ποδών τοϋ 
Λουκάν, λέγουσα έν λιγυτζτρ φωνή καί μετ’ έμφζ- 
σεως φιλοφρονητικής: Κύριε !. . . μ.εθ’ δ ζνορθωθεϊσα 
έόό'-ρθη έπί τοϋ άνζκλίντρου, έλαβε σοβαρώς πόν 
πίλον τού έφηυ.ερίου καί ερρίπισε το προσωπον αύτής.

Έν υ.έσω τών χειροκροτημάτων ζζί τών γελώτων, 
οιτινες άντήχουν έν τρ αίθούσρ, ή βαρωνίς δε Περς, 
προσεγγίσασα τώ Λουκάν έπί τοΰ ανακλίντρου, έφ’ ού 
έκάθηντο άμφότεροι, είπεν αύτώ χαμηλή τή φωνή·

— Τί είνε πάλιν, φίλτατε μοι, τό νέον τοϋτο σύ
στημα τής ’Ιουλίας ; Ίΐξεύρετε άτι προετίμων κζλ- 
λιον τόν πρότερον αύτής τρόπον;

— Πώς, κυρία μου ; Διατί ; είπεν άπλώς ό Λουκάν.
’Αλλά ποίν ή ή βαρωνίς δυνηθή να εςηγηθή, ύπο- 

τιθεαένου ότι είχε τήν πρόθεσιν ταύτην, ή Ιουλία ε- 
φαντάσθη νέον τι.

— Ενταύθα πνίγομαι ύπό τού καύσωνος, είπε. 
Κύριε δέ Λουκάν, δοτέ μοι τόν βραχίονα ύμ.ών.

Έξελθοϋσα μ.ετά τού Λουκάν έστη μικρόν πρό 
τοϋ ίυ.ατι .φυλαζείου ΐνα καλύψρ τήν κεφαλήν διά 
τού μεγάλου αύτής λευκού πέπλου, έφάνη ενδοιάζου- 
σα πρός στιγμήν έάν ώφειλε νά διευθυνθή πρός τήν 
θύραν τοϋ κήπου ή πρός τήν τής αυλής, ειτα δε ά- 
ποφζσίσασα όριστικως, είπεν :

— Άγωμεν πρός τήν Δενδροστοιχίαν τών Νυμ
φών έζ ϊ πνέει δρόσος.

ΊΙ ΔενδρΟστοιχία τών Νυμφών, τόπος περιπάτου 
προσφιλής τή Ιουλία, διηνοίγετο έναντι τής εισόδου, 
είς το έτ-ρον άκρον τής αΑής. ΊΙτο άτραπός άνε- 
παισθήτως κατωφερής, διανοιγείσα μεταξύ τής βρα
χώδους κλιτύος τών συνηρεφων γηλόφων καί τοΰ 
χείλους φάραγγος, ήτις έφαίνετο ουσζ παλζιζ τις 
τάφρος τοΰ πύργου. Ρυάκιον ε·ς τόν βυθόν τής φά- 
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ραγγος, κελαρύζον μελαγχολικώς, έρρεεν έκβάλλον 
εκεί που πλησίον έί; μικράν λιανήν πεσισζ-ΐα',οαένην 
ύπό ιτεών καί φρουρου χένην ύπό δύο ,ααοααιίνων 
νυμφών, έζ ών ζ.αί έλαβε τήν ύπό τή; έπιτοπίου 
παραόοσεω; κζθιερωθεϊσα * προσωνυμίαν. Κχτά τό 
μέσον τής οδού μεταξύ τής λίμνη; κζί τή; αύλής, 
ερείπια τοίχων καί άψίδων, λείψανα έξωτεσικοϋ τινο; 
οχυρώματος, έπεξετείνοντο έπί τή; αντιθέτου πλευ
ράς τοϋ γτ,λόφου' έπί τινχ βήματα, παρά τήν α
τραπόν εςετείνοντο τα τών έρειπίων τούτων οπίσθια 
έρείσματα, άτινα, περικεκαλυαυιένζ βάτοι; κζί κισ
σοί;, έρριπτον βχθυτάτην έπί τής άτραποϋ σκιάν, ή- 
ης έν ώρα νυκτός μετετρέπετο εί; σκότο; πχχυλώ- 
τατον. Βλέπων τι; τήν θέσιν έκείνην ένόυ.ιζεν ότι 
άβυσσος πχρεκώλυε τήν δίοδον, άλλ’ ή ζγριότη; αύ
τής έμετριάζετο όι’ άλλων τινών πραγμάτων ή πά
ροδος, φέρ’ ε’.πεϊν, ήτο έστρωμένη διά λεπτή; κχί ξη
ρά; άμμου· θραν'α αγροτικά ήσαν τοπ οθετη·χένχ ένια- 
χού τής κρημνωρεία;· κχί τέλος, αί κατάντει; πλευ 
ραί αί κατιοϋσχι πρό; τήν φζραγγα ·ήσχ< κατάφυτοι 
έξ ύακ νθω··, ίων κχί βραχ >στελέχο>ν ροδών, ώζ τό 
μύρον άνυψούμενον όιετηρεϊτο έν τή δ-νδεοσκεπεϊ ό- 
δφ, ώ; τό άρωμχ τοϋ λιβάνου έν τή έκκλησίζ.

Έληγε τότε ό μήν ’Ιούλιος κχί καύσων άφόεητο; 
είχεν έπικρατήσει τήν ήμέραν. Έγ/.αταλι τούτα τήν 
ατμόσφαιραν τής αυλής θερμήν ε’.σέτι έκ τών ακτι
νών τοϋ δύσχντο; ήλιου, ή ’Ιουλία άνέπν-υσεν άπλή- 
στως τόν δροσερόν αέρα τοϋ ρύακος κχί τών δασών

— Ώ, θεέ μου ! πόσον λαμπρά είνε έδώ, είπεν 
··— Άλλα φοβούμαι μή είνε ύπέρ τό δέον λαμπρά, 

άντεΐπεν ό Αουκάν έπιτρέψχτέ μοι. . . —Καί ταύτα 
λέγων περιετύλιξεν εί; τόν λαιμόν τη; τα δύω άκρα 
τοϋ πέπλου τη;.

— Πώς ; μεριμνάτε λοιπόν περί τής ύγιεία; κχί 
τή; ζωής μου ; είπεν Ιουλία.

— Καί βεβα 'ως.
— Γενναιότη; ψυχής !___
Έποιήσχτο βήματά τινα έν σιγή, στηριζομένη ε

λαφρώς εί; τόν βραχίονα τοϋ συνοδοιπόρου τη;, κζί 
ταλαντ'ύουσα κατά τόν ίδιάζοντα αύτή τρόπον τό 
χάριεν αύτής σώμα

— Ό καλός σχς έφημέριο; θζ μέ έςέλαβεν ίσως 
ώ; είδος τι διαβόλου, είπεν ή ’Ιουλία.

— Δέν είναι ό μόνος, άπεκρίνατο ό Αουκάν έν ει
ρωνική άπαθείζ.

Ή Ιουλία έγελχσε γέλωτα βραχύν κχί βεβιασμέ- 
νον είτα δέ μετά μικράν πχϋσιν έξακολουθήσασα τήν 
πορείαν καί τήν κεφαλήν έχουσα κεκλιμένην, είπε·

— Άλλ’ ύποθέτω ότι μέ άποστρέφεσθε τώρα όλι
γώτερον ή τό πρίν τί λέγετε ;

— Κάπως όλιγώτετον.
— Άλλ’ ομιλήσατε, σάς παρακαλώ, σπουδαιότε- 

ρον. Γινώσκω ότι έγενομην δι’υμάς πρόξενος πολλών 
θλίψεων... Ήρξασθε ήδη νά μοί παρέχητε συγγνώμην;

Ή φωνή της έλαβεν εμφασιν ασυνήθους αύτή ευ
αισθησίας, ήτις συνεκίνησε τόν κ. δέ Αουκάν.

— Σάς συγχωρώ ές όλης ψυχής, κόρη μου, άπ
εκρίνατο.

ΊΙ ’Ιουλία έ'στη καί λαβοϋσα τά; δύο χειρα; αύ- 
τοϋ, είπε χχμηλή καί άτόλμφ τή φωνή ;

— Είνε άληθές ; Έληξε λοιπόν τό πρό; άλλή- 
λου; μίσος ;. . . Μέ άγχπζτε ολίγον ;

— Σά; εύχχριστώ, είπεν ό Αουκάν, μετζ σοβα- 
ρότητος άμα κχί συγκινήσεω;· σζ; εύχχριστώ, καί 
σάς άγχπώ πολύ.

Τής ’Ιουλίας προσελκούση; τόν Αουκάν άνεπχισθή- 
τω;, ούτος, περιεπτυζάμενο; αύτήν εόπαρίησιζστως 
καί φιλικώς, προσάρμοσε τά χείλη αύτού είς τό 
προτεινόμενον μετωπόν τη;· άλλά τχύτοχρόνω; ή 
σθάνθη ότι τό εύκαμπτον σώμζ τή; νεαρά; γυναικός 
εσκληρύνθη· ή κεφαλή της έκλινε πρός τά όπίσω, 
είτα δέ κχτεβλήθ/ι ολόσωμος καί ήτλώθι ε’ς τάς 
άγκάλχ; του ώς κορμό; φυτού άποκοπείς.

Υπήρχε θρανίο/ έκεϊ που πλησίον, δπου τήν με- 
τεκομισεν άλλά, άφοΰ κχτέθηκε ταύτην έπ’ αύτού, 
άντί νά σπεύσρ πρ’ς βοήθειαν αύτή;, έμεινεν έν πζ- 
ρχ^όξω άκ-.νησίζ ένώπ.ον τοΰ ωραίου κχί άδρχνο ς έ- 
κείνου πλάσματος. Μακρά επικράτησε σιγή ήν έ τά- 
ραττε μόνος ό ήδυς καί θλιβερό; τού ρύακος ζελα- 
ρυσμός. Άνζνήφων έπί τέλους έκ τή; νάρκη; του, ό 
κ. δέ Αουκάν έφώνησε πολλάκις καί διά φωνής στεν
τόρειας καί σχεδόν ξηρά; : ’Ιουλία ! ’Ιουλία ! —Άλλά 
ταύτης μενούσ/;; άκινητού, ό Αουκάν κχτήλθε μετά 
σπουδής τήν φάραγγχ καί λαβών διά τών χειρών 
αύτοΰ ύδωρ έκ τοϋ ρόχκο;, έβρεξεν αύτή; τοΰ; κρο
τάφου;. Μετά μικρόν, εϊδεν έν τή σκιά τοΰ; μεγά
λου; αότής όφθχλμοΰ; άνοιγομένου;, κχί έβοήθησεν 
αύτήν όπω; άνεγείρη τήν κεφαλήν.

— Τί είνε ; λέγει ή ’Ιουλία άτενίζουσα πρός αύ
τόν μετ’ ήθου; τεταραγμένου- τί συνέβη, κύριε ;

— Κάτι έπάθετε, άποκρ’νεται ό Αουκάν γελών.
— Κάτι έπαθχ ; έπανέλαβεν ή ’Ιουλία.
— Βεβαίως· καί τούτο έφοβούμην. . . Έκρυώσα- 

τε, φαίνεται. Έμπορεϊτε νά περιπατήσητε ; Έλθετε, 
δοκιμάσατε.

— Πολΰ καλώς, είπε λαμβάνουσα τόν βραχίο
να του.

Ή ’Ιουλία, ώ; πέντε; οί αίφνιδίω; λιποθυμοϋν- 
τε;, άμυδροτατχ δ.ετήρει έν τή μνήμα) τά αίτια τά 
προκαλέσαντα τήν λιποθυμίαν τη;.

Έτρζπησζν βρχδεΐ τώ βήκχτι τήν οδόν τήν ά
γουσαν πρόν τόν πύργον.

— Έγώ νά πζθω ! έςηκολούθησε λέγουσα εύθύ- 
μ.ως- θεέ μου, είνε γελοίον !

Είτα δέ μετ’ αιφνίδια; ζωηρότητα; :
— Άλλά τί είχον είπεΐ ; Είχο ν ομιλήσει ;
— Εϊπετε : κρυόνω· καί έπειτα άμέσω; κατε- 

λήφθητε ύπ’ αναισθησία;.
— Ουτω; εγένετο ;
— Ούτω;.
— Μή ενομ'σατε ότι άπέθζνον ;
— Τό ήλπισα έπί τινα; στιγ’μά;, είπε ψυχρώ; ό 

Αουκάν.
— *12 φρίκη !. . . .Άλλά συνδιελεγόμεθα πρό τού

του ; τί έ λέγομεν ;
— Συνωμολογοϋμεν συνθήκην φιλία;.

— Καί δμω; τό πράγμα ήκιστα φαίνεται ού
τω; έχον.

— Πώς, κυρία ;
— Φαίνεσθε ώσπερ άγανακτών διότι έλιποθύμησα.
— Άναμφιβόλως. . . . Πρώτον μέν δέν άγαπώ 

τά θοουβώδη συμβάματα. . . .είτα δέ παρατηρώ ότι 
πταίετε καθ’ ολοκληρίαν ύμεϊς. . . . εισθε άσύνετος, 
παράλογο;!

— *12, θεέ μου !. . . .θέλετε μίαν ράβδον ;
Έ ’Ιουλία, παρατη.ρήσασα ότι έφαίνοντο ήδη τά 

φώτα τού πύργου προσέθη/.ε.
— Σζ; παρακαλώ, μή άναζοινώσητε εί; τήν μη

τέρα μου τό έπεισόδιον τούτο ίνα μή άνησυχήσγ.
— Έστε περί τούτου ήσυχος.
— Σάς βλέπω όλως σκυθρωπόν.
— Είνε άληθές· άλλά διήλθον έκεϊ λεπτά τινα 

τής ώρα; λίαν οδυνηρά. . . .
— Σζ; οΐκτείρω έξ όλης ψυχής, είπε ξηρώς ή 

Ιουλία.
Άφελούσα τόν πέπλον αύτής έν τώ ίματιοφυλα- 

κείω, είσήλθεν είς τήν αίθουσαν.
Ή βαρωνίς δέ Πέρς ,ήτις έμελλε ν’ άπέλθγ τή έπ- 

αύριον λίαν πρωί, είχεν ήδη κατακλιθή. Ή Ιουλία 
έπαιξε κρουσμάτια τινα (Sonates) έν τφ κλεώοκυμ- 
βζλω μετά τής μητρός τη;· ό κ. δέ Αουκάν προσ- 
ετέθη τέταρτο; είς τό βίστ τού εφημερίου, καί ή ε
σπέρα έλη ξεν έν ησυχία.

(Έπεται τό τέλος).
--------Κ»»--------

ΤΑ 0ATIWIA ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
Νίαι Ανακαλύψεις έν τφ κόσμφ μυρμήκων.I

Διάσημο; τι; άγγλο; φυσιοδίφης, ό κ; John Lub- 
bock άρτίως έδημοσίευσε σύγγραμμα άφορών εί; τοΰ; 
μ-ύρμηκας, τά; μέλισσα; καί τά; σφήκας, σύγγραμμα 
περιέχον νέα παρατηρήματα, έκτυλίσσοντα τώ πνεύ- 
ματι παραδόξου; καί εύρείας άπόψεις.

Γαλλική τις έπιθεώρησις συγκεφαλαιοϊ οΰτω τό 
μέρος τού βιβλίου τό άφορών είς τοΰ; μύρμηκας.

"Ινα σπουδζσν) τι; τήν βιωτικήν κατζστασιν τών 
μικρών τούτων οντων, δέον νά ύπερβάλγ δυσκολίαν 
τινά. Οί μύρμηκές είσι σχεδόν άείποτε ύπό τήν γην, 
συνεπώς δ’ άπρο’σιτοι τοϊς όμμασι τού ανθρώπου. 'Ο 
κ. John Lubbock έδέησε νά έγκλείσν) πολυάριθμα 
σμήνη μυρμήκων έντός ύελίνων κλωβών. Έτρεφεν 
αύτούς, έτίθει εί; τήν διάθεσιν αύτών ολίρην άμμον, 
ήκολούθει τά; κινήσεις των, καί άνέγραφεν ήμερησίως 
διαφόρου; δηλώσει; περί τών ηθών αύτών.

Είνε αδύνατον ν’ άρνηθή τις, ότι, οί μύρμηκες κα- 
τέχουσι θέσιν ύψηλήν μεταξύ τών νοημονεστέρων 
ζώων. Χειραγωγούμενο; τι; μάλιστα έκ τών μελετών 
ήδύνατο νά προσδιορΐσγ αύτοί; τήν πρώτην άμέσω; 
θέσιν μετά τόν άνθρωπον. Αί πολυάριθμοι, ^άκριβεϊς

1 Μετεφράσθη έκ τής Γαλλικής ύπό ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΠΡΙ- 
ΣΙΜΙΤΖΑΚΗ.

καί ομόφωνοι φυσιολόγων παρατηρήσεις είσιν άπολύ- 
τω; αύθεντικαί.

Αί παρατηρήσεις αύται άποδεικνύουσιν ότι οί μύρ- 
μηκες, ού μόνον έχουσι λίαν άνεπτυγμένον τό ένστι
κτον, άλλά καί είσιν ικανοί πρός σκέψιν, καί ότι κα
τά τά; περιστάσει; οϋτοι χρώνται αύτεξουσίφ τινί, 
λαμβάνουσι πρωτοβουλίας καί τροποποιούσε τά; πρά
ξεις αύτών.

Ό έγκέφαλος ενός μύρμηκο; είνε έν τούτοις ελά
χιστος, καί αμφίβολον έστιν ότι θέλομεν κατορθώσει 
ποτέ νά έξηγήσωμεν τόν μηχανισμόν τού έγκεφαλι- 
κού συστήματος. Νύν μόλις άρχόμεθα νά λαμβάνω- 
μεν άμυδρζν τινα ιδέαν τή; καταστάσεω; τών λει
τουργιών τοϋ ήμετέρου νευρικού συστήματος.

Μεταξύ τών έκπληκτικωτέρων παραδειγμάτων τής 
άρχεβουλία; (ini iative) τών μυρμήκων, ό κ. John 
Lubbock άναφέρει γεγονός πχρατηρηθέν έν Πράγα. 
Φυσιοδίφη; τι; είχμ θέσει σαζ.χαροδόχον τινά έπί τοΰ 
παραθύρου αύτού. Οί μύρμηκε; εδραμον πρός τήν εύω- 
χίαν ταύτην. 'Π σακχαροδόχη άκολούθως άνηρτήθη 
εί; ύπομόχ') ιο’ν τι δι’ ένό; θώμιγγο;. Οί μύρμηκες ή- 
κολούθησαν τό ύπομόχλιον, ώδευσαν κατά μήκος τού 
θώμιγ'γος καί προεμηθεύθησαν σάκχαριν. Μέχρι τούδε 
ούδέν παράδοξον. Άλλά δύο ή τρεις ήμέρας βραδύτε- 
ρον εί; μόνος μύρμηξ έκαμε τό ταξείδιον τού σακχα- 
ροδοχείου· ούτος έφορτούτο τήν πολύτιμον ουσίαν, 
άνέβαινεν εί; τά; άκρα; τού δοχείου καί έρριπτε τήν 
σάκχαριν έπί τ.ύ προμετωπίου. 'II έργασία αύτη διήρ- 
κεσεν έπί τοσούτον, έφ’ όσον ή σακχαροδόχη διετή- 
ρεϊτο έγγΰ; τή; μυρμηκιάς.

Έν ταϊς άνθοωπίναι; κοινωνίαι; τούτο καλείται 
καταμερισμό; τής έργασία;· είναι φαινόμενον οικονο
μικόν κοινοτατον παρά τοϊς μύρμηξιν. Έν τί) κατα
σκευή τών φωλεών, έν τή θηρεύσει τή; τροφής, εν 
τοϊς πολέυ.οι; ζ.ζτ’ άλλων έντο’μων, έκαστος έχει το 
μέρος αύτού· ύπάρχουσι διευθυνταί καί ύπηρέται, έρ- 
γολάβοι καί έργάται, αρχηγοί καί στρατιώται. Μένει 
τι; έκθαμβο; ένώπιον τών θαυμάσιων τούδων, άτινα 
δέον νά μ.ή άρνήται, καθόσον είσιν άναντίρρητα.

Πράγμα έτι μάλλον παράδοξον, οί μύρμηκες έχου
σι δούλου;. Φυλζί τινε; ώρισμέναι ύπό τό όνομα 
τών Άααζόνων καθυποτζττουσιν εί; αιχμαλωσίαν 
μικρού; μύρμηκας, ύποχρεοΰσαι αύτούς νά έκτελώσι 
τά; βαρεία; έργασία; τής μυρμηκιάς. "Οταν αί άμα- 
ζόνε; ύπηοετηθώσι καιρόν τινα ύπό τών ό ούλων, χ_ά- 
νουσι βαθαηδόν τήν νοημ.οσύνην και δραστηριότητα 
αυτών καί καθίστανται ράθυμοι. Ίαυτο συμ.βαινει 
καί έν τώ άνθρωπίνω κόσμω. Οί άνθρωποι, οίτινες 
τά πάντα διά τών ύπηρετών αύτών πράττουσιν, είσιν 
άναμφιβόλως άνίκανοι νά έπιχειρώσι πολλά έργα, ά
τινα θζ έκπλήρουν καταλλήλως, έάν διετήρουν τήν 
έξιν νά έκτελώσιν αύτά οί αυτοί.

Οί παρατηρηταί κατέδειξαν ότι οί μύρμηκε; έχου- 
σιν έπίσης κατοικίδια ζώα καί μάλιστα ζώα πρό; 
τέρψιν. Ταύτά είσιν έλάχιστά τινα έντομα συλλαμ- 
βανόμενα έπί φύλλων, έξ ών λαμβάνουσι τήν τρο-

1 ΟΙ.
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φήν αύτών και άτινα φαίνονται αντικείμενα τέρψεως 
έν τή μυρμηκιφ.

★ *

Πολύ; λόγος έγένετο περί τής δεξιότητος τών 
μυρμήκων έν ταϊς μάχαις. Ούτοι άκολουθούσιν έν πο
λεμώ τακτικήν κατ’ έλάχιστον διζφέρουσαν τής αν
θρώπινης τακτική;· πρόσκοποι, προφυλακές, πλασταί 
επιθέσει;, έζελιγμοί, κανονικαί αποχωρήσεις, πάντες 
οι δροι οί διδασκόμενοι έν ταϊ; ήμετέραι; στρατιω
τικά!; σχολαϊς εφαρμόζονται αύστηρώς.

Άλλ’ ιδίως έν ταϊ; οίκοδομαϊς αύτών οί μ,ύρμηκες 
δεικνύουσιν ικανότητα άληθώς ύπερτέραν. Ό κ. John 
Lubbock δίδωσι τήν περιγραφήν άκροπόλεω; προ- 
φυλαττούση; τήν είσοδον μ,υρμηκιάς. Αί έλάχισται 
λεπτομέρειαι συνδυάζονται έν ταύτη, δπως κα^αστή- 
σωσι σχεδόν αδύνατον τήν είσοδον τού έχθρού. Αί 
πάροδοι τή; προσπελάσεώ; είσι σαφώς .τοποθετημέ
νοι· αφού ύπερβή τι; τάς παρόδου; ταύτας εισδύει 
έν άπομεμονωμένω τινι χώρω, έν ώ νέαν άντίστασιν 
άπαντα ό έφορμών. Είτα, πρό τής άφίξεω; είς τήν 
μυρμηκιάν, δέον ίνα ύπερπηδήση νέα προσκόμματα.

Δύναταί τις ν’ άρνηθή δτι τά έργα ταύτα δέν φέ- 
ρουσι εναργέστατα ίχνη τής σκέψεως ;

Ό κ. John Lubbock και προγενέστεροι τούτου 
πκρατηρηταί ήδυνήθησαν νά πεισθώσιν δτι τό εύκοι- 
νιόνητον τών μυρμήκων είναι μεϊζον ή δσον δύναταί 
τι; νά είκάση. Άφήρεσεν έκ τίνος μυρμηκιζ; αριθμόν 
τινα μυρμήκων, ού; δέν άφήκε νά είσέλθωσιν αύθις ή 
μετά παρέλευσιν πολλών ημερών. Έδήλωσε δέ δτι ή 
αποικία περιεποιεϊτο καί ύπεδέχετο αύτούς εύμενέ- 
στατα. Είναι άναμφήριστον δτι τά μικρά ταύτα 
οντα γνωρίζουσιν άλληλα.

Ούδεμία παρατήρησι; έπέτρεψεν είσέτι, δπω; κα- 
τανοήσωυ.εν έάν οί μύρμηκε; έχουσι φωνήν, άλλ* εί
ναι άναμφίλεκτον δτι κοινωνουσι τάς έντυπώσει; αύ
τών. ’Ακριβή πειράματα άπέδειξαν δτι τό οπτικόν 
αύτών σύστημα κέκτηται πλείονα τού ήμετέρου λε
πτότητα. Ούτοι βλέπουσι τάς διαφοράς τών ποικί
λων χρώσεων, ά; ήμεϊς δέν δυνάα,εθα νά διακρίνωμεν.

Οί μύρμηκε; άλλτλοβοηθούνται οσάκις πληγωθώσι* 
δέν είναι σπάνιον τό ίδεϊν μύρμηκα έστερημένον μέ
λους τίνος καί δεχόμ,ενον τήν έπικουρίαν τριών ή 
τεσσάρων τών συντρόφων αύτού, οίτινε; έπανάγουσιν 
αύτόν είς τήν μυρμηκιάν.

* ★
¥

Τή αλήθεια μόλις άρχόμεθα έννοούντε; ολίγον τήν 
φύσιν. "Οσω πλεϊον σπουδάζομεν αύτήν τοσω ήττον 
δικαιούμεθα νά περιφρονώμεν όντα, άτινα έπί δλου; 
αιώνα; μόλις έκρίναμεν άςιζ τής ήμετέρα; προσοχής. 
’Εν ούδενί ετέρω ε’ίδει ευρίσκει τι; σημεία νοημοσύνη; 
τοσούτον εμβριθούς, τοσούτον ποικίλης, είμή παρά 
τοι; μύρμηξιν. Οί έλέφαντες θεωρούμενοι ώ; μάλλον 
όξύνοες έκ τών μαστοφόρων ούδέποτε άφικνούνται 
μέχρι τού βαθμού τούτου τή; νοήσεως.

"Οντως, κατά συνέπειαν δλων τούτων, οί μύρμη
κε; ήθελον εχει μέρος πολλού λόρου άςιον έπί τής 
σφαίρας, έάν τό άνάστημα αύτών ήν άνάλογον τών 
νοητικών δυνάμεων αύτών. Έν έκ τών αιτίων τή; 

υπεροχή; τού άνθρωπου έστίν, άνευ ούδενός ένδοια- 
σμού, ή φυσική αύτού δύναμι;. Ό νύν άνθρωπος, δ 
πεπολιτισμένος, παρήκμασεν ύπό τήν έποψιν ταύτην, 
άλλ’ ή προϊστορική άνθρωπότης, ή παλαίσασα δι’ 
δπλων πυρίτου λίθου (silex) κατά τών μαμμούθων 
καί τών έπικινδύνων άρκτων, ύφίστατο πάσας τάς 
δυσκρασίας, έβάδιζε καί έτρεχεν δσον ούδόλω; ήμΐν 
έφικτόν, καί έφερε φορτία πρό τών οποίων οί άσθενεϊς 
ήμών ωμοί ήθελον πράγματι οπισθοχωρήσει. Ό κοι
νωνικός διοργανισμό; τών πρώτων τούτων άνθρωπί- 
νων άθροίσεων ήν προδήλως ήσσον έντελής τή; τών 
μυρμήκων δέν έγίνωσκον νά οίκοδομώσιν, ήγνόουν 
τόν καταμερισμόν τή; έργασίας, ήσαν ήττον φιλό
πονοι καί ήττον προβλεπτικοί.

Μόνον—τό επίρρημα τούτο έχει άπειρον δύναμιν— 
μόνον οί μύρμηκε; φαίνονται δντες σήμερον δ,τι ήσαν 
πρό χιλιάδων αιώνων, ένώ ή άνθρωπότης διά τών έ- 
λευθερίων καί εύαγώγων φυλών αύτή; φαίνεται ικανή 
είς άπεράντους προόδους. Αί έπιστήμαι διανοίγου- 
σιν ήμΐν ορίζοντας, ών τάς έκπληκτικά; απόψεις ού 
δύναταί τις νοήσαι. ΤΙ φυσική ιστορία, ή άνθρω- 
πίνη καί ζωική φυσιολογία, ή έπιστημονική ψυχολο
γία θέλουσι διατρέζει στάδιον θαυμαστόν, καί ούδείς 
δύναται νά προαισθανθώ τά; έκπλήςεις, αίτινε; άνα- 
μένουσι τάς έλευσομένα; τών σοφών γενεά ;.»

Τά πτηνά

(τΙδε την εικόνα αντΖν εν τω ηγονμενω Τενχει Μθ'.}

Περί τών παραδείσιων πτηνών έπεκράτουν τό πά
λαι πλάναι καί προλήψεις παράδοξοι. Έλέγετο δη
λονότι καί έπιστεύετο δτι ήσαν κατ* άρχάς τά μόνα 
έν τφ παραδείσω πτηνά (δθεν καί ή προσωνυμία αύ
τών) καί δτι μόνον έν τώ κήπω τής Έδέμ ήδύναντο 
νά βιώσωσιν δτι στερούνται ποδών, δτι καί κοιμώ- 
μενα ϊπτανται, δτι τείκτουσι καί έκκολάπτουσι τά 
ώά αύτών έναερίω; καί δτι τρέφονται έκ τών άτμών 
καί τής δρόσου* έτι δέ έπιστεύετο δτι είχον δύναμιν 
ιαματικήν καί θαυματοποιόν, έξ ού έπήγασεν ιερός 
πρό; τά πτηνά ταύτα σεβασμός, καί έπίμονος άνα- 
ζήτησις αύτών, έτι δέ και έπικερδεστάτη έξ αύτών 
κερδοσκοπία. ’Ef τούτων κατεσκευάσθησαν μικρά 
είδωλα καί φυλακτήρια, εύτυχής δ* έλογίζετο πας 
κάτοχο; τοιούτου πτηνού, δι’ ού ήδύνατο, ώ; επί- 
στευε, νά τύχη πάση; παρά θεού χάριτο;. Άλλ’ ή 
πρόοδο; τή; ζωολογία; διεσκέδασε πάσας έκείνας 
τά; πλάνα;· οί άνθρωποι είδον δτι τά παραδείσια 
πτηνά καί ποδα; είχον καί έπί γή; ή δένδρων έ- 
πάτουν καί δι’ ύλική; έζων τροφή;, τό δε πτέρωμα 
αύτών, καίπερ περικχλλέστατον, είχεν δμως ομοιό
τητα πρό; τό πτέρωμα άλλων τινών πτηνών.

’Έστιν δμω; άναντίρρητον δτι τά παραδείσια είσιν 
ώραιότατα πάντων τών έν άπάση τή ύφηλίω πτηνών, 
ύπερέχοντα έπί τή ζωηρότητι καί ποικιλία τών χρω
μάτων καί έπί τοΐς πλούσιοι; διάκοσμοι; τού πτε
ρώματος καί τών πτίλων αύτών. Τά εις το ειόος 

τούτο άνήκοντα πτηνά ζώσι πρωτίστω; έν ταϊ; χώ- 
ραις, αίτινε; άφθονούσιν άρωματικών φυτών, καί 
έπομένως τρέφονται πιθανώς έκ τών καρπών αύτών.

Τό παραδείσων πτηνόν έχει πτήσιν έλαφροτάτην 
καί δμοίαν τή τή; χελιδόνος καίπερ λίαν υψηλά πε- 
τόμενον καί έπί δένδρων ύψίστων έπικαθήμενον.

Τοι; Γάλλοι; φυσιολόγοι; όφείλομεν τάς πλεί- 
στας τών γνώσεων περί τών παραόεισίων πτηνών. 
Ό Σοννερά έβεβαίωσε τήν ΰπζρξιν τεσσάρων ειδών 
καί άπέόειςεν δτι ή Νέα Γουινέα καί αί παρακεί
μενα». -νήσοι είσιν αί μόνα*, χώραι, έν αίς περιορίζεται 
τό είδος τούτο τών πτηνών. Βραδύτερον δ κ. Cay- 
mard είδε τά πτηνά ταύτα έν τή γενεθλίω αύτών 
χώρα καί έποιήσατο έπ’ αύτών πάσας τάς δυνατάς 
παρατηρήσεις, δσας έπέτρεπεν αύτώ ή βραχεία έκεΐ 
διαμονή του. Έν τούτοις τά είδη καί δ βίος τών 
πτηνών τούτων είσιν άτελέστατα γνωστά, είνε δέ 
σχεδόν άδύνατος ή συντήρησις αύτών έν χώρα άλλη 
πλήν τής γενεθλίου.

ΤΙ Λύ :οκρητορ'χή ΙΙολετ^κή £χολή.
(Μου.Ιχιέ).

Τήν παρελθούσαν δευτέραν μεγάλη καί πανηγυρι
κή σχολική εορτή, ή τή; διανομής τών βραβείων έν 
τή Αύτοκρατορική Πολιτική Σχολή, συνήθροισε τόν 
ανώτατον τής πρωτευούσης πολιτικόν κόσμον καί ά- 
πειροπληθή συρροήν ιδιωτών φιλομούσων. Γνωστόν 
δτι ή έν λόγω Σχολή, καθά καί έν τώ προηγουμένω 
ήμών Τεύχει άνεφέρομεν, προστατεύεται άπ* εύθείας 
ύπό τής A. Α. Μεγαλειότητος τού Σουλτάνου, ιδίαν 
δλως μέριμναν καταβάλλοντας δπως μορφωθώσιν ει
δικοί ύπάλληλοι δι’ έκαστον κλάδον τής διοικήσεως, 
τούθ’ δπερ άκριβώς άποτελεϊ τό πρόγραμμα τής έν 
λόγω Σχολής. Μεγίστη έπί τούτω κατεβλήθη φρον- 
τίς περί τήν έκλογήν τών διδασκόντων έν τώ καθι- 
δρύματι τούτω, ούτινος δ διοργανισμό; έστι παρεμ
φερής τώ τών έν Εύρώπη δμοίων άνωτάτων έκπαι- 
δευτηρίων Ώ; δέ καί προηγουμένως είπομεν, οί καρ
ποί τής Σχολής ταύτης ήρξαντο ήδη καταφανεί; γι
νόμενοι, καθότι πολλοί είσιν οί μέχρι τούδε έκ ταύ
της άποφοιτήσαντες καί είς διαρφόρους θέσεις διορι- 
σθέντες, έν οίς καί τινες είς διακεκριμένην άνελθόντες 
περιωπήν. Σημειωτέον δ’ δτι έν τή Σχολή ταύτη γί
νονται δεκτοί μαθηταί έκ παντός θρησκεύματος άνε- 
ξαιρέτως.

Ή τελετή έγένετο έν τώ μεγάλω κήπω τής Σχο
λής, όιακοσμηθέντι καταλλήλως δι’ έξεδρών ώρισμέ
νων τοΐς ύπουργοϊς καί άνωτάτοις ύπαλλήλοις, διά 
ταπήτων καί παραπετασμάτων καί ιδιαιτέρων θέσεων 
διά τάς όθωμανίδας κυρίά;, αίτινες κατά πρώτον 
ήδη προσήρχοντο είς τήν δημοτελή τής Σχολής ταύ
της πανήγυριν. Εύμεγέθης είκών τού φιλομ.ούσου ’Ά
νακτος ύπερέκειτο άνηρτημένη, έθνικοϊς καί αύτο- 
κρατορικοΐς συμβόλοις καί κνθεσι περιεστεμ,μένη. Έν 
τώ μέσφ δέ τής μεγαλοπρεπούς περιοχής έφείλκυε 

τήν προσοχήν μακρά τράπεζα διά πρασίνου κεκαλυμ.- 
μένη τάπητος, έφ’ ής εκειντο τά περιπόθητα τών μα
θητών διπλώματα καί βραβεία, έτι δέ καί πλούσια 
αύτοκεατοριχά δώρα, άτινα ή A. Α. Μεγαλειότη; εύη- 
ρεστήθη νά έπιύαψιλεύση τοΐς άριστεύσασι άμ-ίβουσα 
τήν φιλοπονίαν αύτών καί ένθαρρύνςυσα ούτω τήν έπι- 
μέλειαν πάντων τών είς τήν Σχολήν φοιτώντων νέων.

Περί τάν μεσημβρίαν άφίκετο είς τήν Σχολήν ή 
A. Υ. δ Μ. Βεζύρη; Σαίτ-Πασσάς, είτα δέ ή A. Υ. 
ο Σειχ-ούλ-Ίσλάμης, οί ύπουργοί, καί οί άνώτατοι 
τού Κράτους ύπάλληλο.. Μετά μικρόν άφίκοντο επί
σης δ Άρχιγραμματεύ; τών άνακτόρων έξ Ρίζα Πασ- 
σζ;, καί δ ιδιαίτερος γραμματεύς τού "Ανακτος έξ. 
Ρεσίτ-Βέης, έντολήν εχοντες νά παραστώσιν ώς άν- 
τιπρόσωποι τής A. Α. Μεγαλειότητος, κομίζοντε; 
καί τά αύτοκρατορικά δώρα πρός τού; άριστεύσαντα;, 
άτινα ήσαν χρυσά ώρολόγια καί άλλα τιμζλφή άντι- 
κείμενα ού μικρά; αξίας. Τά; στρατιωτικά; τιμάς 
άπέδιδον τοΐς έπισήμοις προσώποις λόχοι παρατι- 
ταγμένοι πρό τής εισόδου καί έν τή αυλή τού καθι- 
όρύματος, ένώ πολυόργανος στρατιωτική μουσική 
έπαιάνιζε τόν αύτοκρζτορικόν ύμνον καί άλλα εθνι
κά καί εύρωπαϊκά μουσουργήματα. Ή τελετή ήρξατο 
διά προσφωνήσεως άπχγγελθείση; ύπό τίνος τών τε- 
λειοδιδάκτων έκφράσζντος έξ ονόματος τών συμμα
θητών του τήν ζωηράν καί βαθυτζτην αύτών εύγνω- 
μοσύνην επί τή πατρική μέρίμνη καί έπί ταϊς γεν- 
ναίαις εύεργεσίαις τού σεπτού μονάρχου πρός το έν 
λόγω καθίδρυμα. Είτα δέ δ πολλή; παιδείας κάτο
χο; καί δραστήριο; τή; Σχολή; διευθυντής έξ. Άπ- 
δούλ ‘Ραχμάν Έφένδης, άνέγνω τήν έτηοίαν λογοδο
σίαν, έξ ή; κατεφαίνετο ή αύξουσα πρόοδο; τών μα
θητών καί τό άποτελεσματικόν τής είσαχθείσης δι
δακτικής μεθόδου, έτι δέ άπηριθμούντο λεπτομερώς 
καί εύγλώττω; πάντα τά ύπέρ τής Σχολής εύεργετή- 
ματα τού "Ανακτος. ♦

Είτα ή Α. Υ. δ Μ. Βεζύρης έγερθείς προύχώρησε 
πρός τού; μαθητάς μετά πάντων τών λοιπών ύπουρ- 
γών καί άνωτάτων λειτουργών καί άπήγγειλε λόγον 
εύφραδέστατον, πολύν έμποιήσαν.α έντύπωσ.ν τοΐς 
παρεστώσιν. Μετά τήν έκφρζσιν τής όρειλομένη; τώ 
Άνακτι εύγνωμοσύνης, ή A. Υ. ανέπτυξε τά έκ τής 
παιδείζ; άγαθά, τό λαμπρόν μέλλον, δπερ έπιφυλάτ- 
τεται άσφαλώς τοΐς μαθηταΐ; ύπό τήν αιγίδα τού 
ίδρυτού καί εύεργέτου τής Σχολής καί τά έπιβαλ- 
λόμενα τούτοι; ίερά καθήκοντα. Συνέχαιρε ταύτοχρό- 
νως τοΐς μαθηταΐ; έπί τρ προόδω αύτών καί άνήγ- 
γελλεν αύτοί; τήν νέαν γενναιοδωρίαν, δι’ ή; μετ’ ολί
γον έμελλον νά τιμηθώσι ύπό τής A. Α. Μεγαλειό
τητος, ήτις, πρό; τούτοις, έν τή ύψηλή Αύτή; ύπέρ 
τή; Σχολής μερίμνη ηύδόκησε νά διατζξη δπως τού 
λοιπού οί μαθηταΐ ώσι δεκτοί ώς ύπότροφοι έν αύ
τή συντηρούμενοι έκ τού ιδιαιτέρου Αύτής ταμείου.

Αί δηλώσεις αύται τού πρωθυπουργού ένεποίησχν 
βαθεϊαν τυγκίνητιν τοΐς παρεστώσι καί ίδίζ τοΐς μα- 
θηταΐς, ών αί καρδίαι μετά παλμών χαρά; άνέπεμ- 
πον εύχάς καί εύλογίας πρός τόν Ύψιστον ύπέρ τού 
φιλολάου μ.ονάρχου.
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Έπί μίαν περίπου ώραν διήρκεσεν ή διανομή τών 
διπλωμάτων, τών βραβείων, τών δώρων, καί ή ανά- 
γνωσις τών βαθμών, μεθ’ ήν ό υφυπουργός τών εξω
τερικών έξ. ΆρτΙν έφένδης απήγγειλε λόγον νευρώδη 
άποτεινόμενον πρός τούς μαθητάς. Ό λόγος της Α. 
Ε. πρός τοίς άλλοις περιείχε δύο αξιοσημείωτους πε
ριόδους· καί ή μέν άφορώσα είς τούς ’Οθωμανούς 
εΤχεν ώδε :

«Ναι, προσφιλείς μαθηταί, έν τή ειρηνική κονί- 
«στρα της επιστήμης εσεσθε οί πεφωτισμένοι πρόμα- 
»χοι τού μέλλοντος της χώρας ταύτης. θά έπικρο- 
«τήσητε τούς άδελφούς ημών ’Οθωμανούς βλέποντες 
«τούτους έξακολουθούντας, ύπό την αιγίδα της Α. 
»Α. Μεγαλειότητας, νά έκδηλώσι πρός τούς συμπο- 
«λίτας αύτών την γενναιόφρονα έκείνην αγάπην, την 
«μεγαλόψυχου μέριμναν, άρετάς, αϊτινες, μετά τών 
«λοιπών εςόχων αύτών προσόντων καί της πατρο- 
»παραδότου ανδρείας, δικαίως έφείλκυσαν τόν θαύμα· 
«τμόν δ) ου τού κόσαου».

Ή δ* έτέρα περίοδος είχεν ά ς επομένως:
«Τούς δέ ήμετέρους άδελφούς, τούς μη Όθωμα- 

»/ούς, θέλετε έτι μάλλον ένισχύση έν τή πατροπαρα- 
»δότω αύτών πίστει καί άφοσιώσει πρός τά Κράτος 
«ϊνα μηδέποτε έπιλανθάνωνται δτι την ύπαρξιν αύ- 
» τών όφείλουσιν είς τήν άνεξιθρησκείαν καί είς τάς 
«άρχάς τής ίσότητος, άτινα ήσχν άείποτε νόμος έν 
«τω Κρατεί, καί δτε άκόμη σύμπχσα ή οικουμένη 
«έτρεμε πρό τού ςίφους τού Όσμάν, κχί ίνχ τό τής 
»εύγνωμοσύνης αίσθημα διαμείνη έγκεχαρχγμένον 
«άνεξιτήλως έν τή καρδία αύτών κχί μάλιστα κατά 
«τάς ένεστώσας περιστάσε ς.

«Συνήνωμένοι ούτως έν ένι καί τώ αύτώ δεσμώ 
«περί τόν θρόνον, δυνησόμεθχ ν* άποσοβήσωμεν πα- 
«σαν δυσχέρειαν καί νά έξασφαλίσωμεν τήν έπιτυχίαν 
«τών ύπέρ τού προσφιλούς ήμών τόπου αγαθών βου- 
«λών τής Α.Α. Μεγαλειότητας».

Περαίνοντες τάς συνοπτικάς ταύτας σημειώσεις 
όφείλομεν νά προσθέσωμεν δτι ού μικρόν συνεβάλετο 
εις τήν πρόοδον τής έν λόγω σπουδαιότατης Σχο
λής Χαί ο ύπουργός τής Παιδείας έξ Μουσταφκ-Πκσ- 
σάς, δραστηρίως έφορεύων έπ’ αύτής καί πχτρικώς 
ύπέρ αύτής μερίμνων. Άλλά καί οί καθηγηταί καί 
διδάσκαλοι τού καθιδρύματος έπηνέθησαν έκθύμως 
έπί τή μετά ζήλου έκπληρώσει τών καθηκόντων 
αύτών.

Ή εν Χχλκϊ} 'Ελλ. Έμ,τ:ορ&χή

Ή ομογενής κοινότης τής νήσου Χάλκης άπηύθυνε 
πρό τινων ημερών τή άξιοτίμω Εφορία τής Έλλ. 
Εμπορικής Σχολής τήν επομένην αϊτησιν άοοοώσαν 

εις τήν παραδοχήν εξωτερικών μαθητών, πεοί ής έν 
προηγουμένω τεύχει τού Κόσμζυ έποιησάμεθα λόγον. 
Παρατιθέμενοι τό έν λόγω έγγραφον, έν ω έκτίΟε- 
ται εν συνοψει, αλλά πειστικώς, τό εύλογον καί δί
καιον τής αίτήσεως, πεπείσμεθχ δτι ή αξιότιμος ’Ε
φορία θέλει εισακούσει τής έπικλήσεως ολοκλήρου κοι- 

νότητος, άποκλεισθείσης μέχρι τούδε παραδόξως τού 
πλεονεκτήματος τού άποστέλλειν τά τέκνα αύτής, 
έπί διδάκτροις, είς τήν έν λόγω Σχολήν.

Τό έγγραφον τής κοινότητος έχει ώδε:

Προς την ά&ότιμον ’Εφορίαν της εν Χά.Ιχη ΈΛΛ. 
'Εμπορικής ΣχοΛης.

Γενομένου έσχάτως λόγου έν τή δημοσιογραφία 
περί τής παραδοχής μαθητών έξωτερικών έν τώ κοι- 
νωφελεστάτω έθνικώ έκπαιδευτηρίω τής έν Χάλκη 
Έλλ. ’Εμπορικής Σχολής, καθήκον ήγούμεθκ νά δη- 
λώσωμεν τή άξιοτίμω Εφορία τού καθιδρύματος 
τούτου δτι ού μόνον έπικροτούμεν είς τήν παραδο
χήν τού μέτρου τούτου, άλλά κρίνομεν τούτο άναγ- 
καϊον άμα καί δίκαιον καί έπωφελές διά τε τήν Σχο
λήν καί διά τήν έν Χάλκη ομογενή κοινότητα, έφ’ ώ 
καί παρακαλούμεν τήν αξιότιμου ’Εφορίαν, ίνα, λχμ- 
βάνουσα ύπ’ όψει τούς ύπέρ τής προτάσεως ταύτης 
συνηγορούντας λόγους, άποδεχθή καί άποφασίση την 
έκτέλεσιν αύτής άπό τού προσεχώς άρξομένου νέου 
σχολικού έτους.

Πραγματικώς, πάντα τά έν Κ/πόλει μεγάλα εκ
παιδευτικά οικοτροφεία, οίά είσι τό έν Περαία Αυ- 
τοκρ. Λύκειον, τά δύο Γυμνάσια τών κ. κ. Τάγη 
καί Βασματζίδου, τά δύο μεγάλα Παρθεναγωγεία 
Ζαππείου καί ΠαΛΜώος> τό έν Βεβεκίω Ροβερτιον 
Γυμνάσιον καί άλλα, εύθύς άπό τής συστάσεως αύ
τών παρεδέχθησαν, πλήν τών οίκο τροφών, καί μαθη- 
τάς ήμιοικοτρόφους καί εξωτερικούς, χωρίς ώς έκ τού
του νά προκύψη είς αύτά ούδεμία ζημία, ούτε ύλική 
ούτε ηθική, μόνη δέ ή Έλλ. Εμπορική Χχολή έχει 
έξαιρετικώς τάς θύρας αύτής κεκλεισμένας εις τους 
έξωθεν μαθητάς. Είνε άληθώς λίαν αξιέπαινος ή πρό- 
θεσις τών διεπόντων τά τής Σχολής άςιοτίμων ομο
γενών έμπορων, οίτινες πρός τό συμφέρον αυτής απο- 
βλέποντες έκριναν δέον νά είσαγάγωσιν είς τόν Κα
νονισμόν αύτής τόν περιορισμόν τούτον, φρονούντες 
δτι άπαλλάττουσιν αύτήν άπό επιβλαβών άποτε- 
λεσμάτων. Άλλ’ άκριβέστερον έξετχζομένου τού πράγ
ματος, καταφαίνεται δτι, μέτρον γενικώς παραδε- 
δεγμένον ύπό πάντων τών λοιπών οικοτροφείων,· 
ομογενών τε καί ξένων, δέν εινε δυνατόν ν’ άποβή 
επιβλαβές είς μόνην τήν Εμπορικήν Σχολήν, τούναν
τίον δέ, ούκ ολίγοι λόγοι πείθουσιν δτι ή άπόλυτος 
έλευθερία τής εισαγωγής μαθητών συντελεί είς τήν 
άκμήν τών Σχολών καί είς τήν έπέκτασιν τού κύ
κλου τής έκπαιδευτικής αύτών ένεργείας. Ιδία δέ 

; προκειμένου περί τής Εμπορικής Σχολής όφείλομεν 
: νά παρατηρήσωμεν : Πρώτον, δτι πολλοί είσιν οί 

μή δυνάμενοι μέν νά πληρώσωσι πεντήκοντα ή τεσ
σαράκοντα λίρας έτησίως πρός έκπαίδευσιν τών τέ
κνων αύτών έν τή Σχολή ταύτη, δυνάμενοι δμως 
να πληρώσωσι 15 φέρ’ είπεΐν λίρας έτησίως κα- 
τοικούντες έν Χάλκη καί άποστέλλοντες τά τέκνα 
αύτών έςωτερικά είς αύτήν. Κατά τό πρώτον τούτο 
έτος, είκοσι τούλάχιστον οικογένεια! άναμένουσι τήν 
άπόφασιν τής Εφορίας ίνα μείνωσιν έν Χάλκη, ή 
μεταβώσιν είς αύτήν έπί τώ σκοπφ τούτω. Άναμ- 

φιβόλως δέ ό άριθμός ούτος αύζηθήσεται βραόύτερον. 
Δεύτεοον δέ δτι, καθόσον άφορα είς τά ύγειονομικά 
μέτρα τής Διευθύνσεως τής Σχολής, καί είς τά τής 
πειθαοχίας, οί γονείς καί οί κηδεμόνες τών έξωτερι
κών μαθητών όφείλουσι νά δέχωντχι έκ προτέρου 
δπως συμμορφώνται πρός οίκνδήποτε κκί όσονδήπο- 
τε αύστηράν άπόφασιν τής Εφορίας. Ούτω δέ αίρε
ται καί πας φόβος μεταδόσεως τών έπιδημικών νο
σημάτων. άτινα κλλιος τε εισί πολλώ σπανιώτερα έν 
Χάλκη ή έν τή πόλει.

Πλήν δέ τών λόγων τούτων, οί έν Χάλκη οίκούν- 
τες καθ’ δλον τό έτος ομογενείς, οί μή δυνάμενοι ν* 
άποστείλωσιν άλλαχού τά τέκνα αύτών πρός άνωτέ- 
ραν έκπαίδευσιν; δικαιούνται να Οεωρώσιν άδίκημα 
πρός αύτούς γινόμενον τό νά έχωσΐ μέν έν τή αύτή 
νήσω μέγα ομογενές έκπαιόευτήριον, είς ο συρρέουσι 
μαθηταί πανταχόθεν τού Κράτους, αύτοί δέ να μή 
δύνανται νά είσαγάγωσι τα τέκνα αύτών πρός ά- 
κρόασιν μαθημάτων !

Είς ταύτα προσθετέον δτι καί ή κοινότης αύτή 
τής νήσου Χάλκης, έμμέσως δέ καί τά έν αύτή δη
μοτικά Σχολεία, θέλουσι μεγάλως ώφεληθή, καθότι, 
γινομένουτού μέτρου τούτου παραδεκτού, ούκ όλίγαι 
οίκογένειαι θέλουσι μετοικήσει άλλαχόθεν είς τήν 
νήσον ταύτην.

Ταύτα έν συντόμω καθυποβάλλοντες τή άξιοτίμω 
’Εφορία, ής τά μέλη μετά θαυμάσιου ζήλου, φιλο- 
πονίας άκαταβλήτου καί αύταπαρνησίας σπανιωτά- 
της έργάζονται ύπέρ τής Σχολής, έφελκύοντα τόν 
κοινόν έπαινον καί τάς ευχαριστίας τού έθνους, έλπί- 
ζομεν δτι ή πρότασις αύτη, ώρίμως μελετωμένη γε- 
νήσετκι έπί τέλους αποδεκτή.

Έν Χχλχη τή 22 αύγούστου 1883.
[^Exorzai αϊ ύ^ογρα^ραΐ χαι σ^αγίόες τ^ς er 

ΧάΛχη δημογεροντίας χαι ττ)ς ’Εφορίας τών δημοτι
κών ajQoJoyr χαι ηοΛυαρίθμων χατοίχωνJ.

Ό έκ τών συντακτών τής έφημερίδος Τουρχίας ο
μογενής κ. Γ. Μακρίδης, δημοσιογράφος γ· ωστός έπί 
άκρα φιλοπονία καί έπί έκδόσει διαφόρων άξιων προ
σοχής έργων, έδημοσίευσεν άρτίως Γαλλιστί τόν 
Ποι>ιχον fΟθωμανικόν Κώδιχα, περιέχοντα τάς είς 
είς αύτόν έπενεχθείσας προσθήκας καί μεταβολάς άπό 
τής πρώτης αύτού δημοσιεύσεως (25 Ιουλίου I 865) 
άχρι τής σήμερον, έτι δέ καί τάς ύπουργικάς έγκυ- 
κλίους δι’ ών συμπληρούνται ή ερμηνεύονται τού νό
μου τούτου διάφορα άρθρα. Ούτως τό πόνημα τούτο 
τού κ. Γ Μ κκρίδου έστιν ή μόνη πληρέστατη έκδο- 
σις τού Ποινικού Κώδικος, ήν οί νομομαθείς, καί τά 
διάφορα προξενικά καί δικαστικά γραφεία δύνανται 
νά συμβουλεύονται χωρίς νά περιέρχωνται είς τήν 
άνάγκην νά άνατρέχωσιν ε:ς τό Λεϋτονρ πρός άνεύ- 
ρεσιν τών προσθηκών καί μεταβολών, αϊτινες τό 
πρώτον ήδη δημοσιεύονται γαλλιστί. Περί δέ τής 
έπιτυχούς μεταφράσεως περιττόν νά εϊπωμέν τι, καθό
τι ό κ. Γ. Μακρίδης, πολυετή κεκτημένος πείραν, 
κατέστη ειδικός περί τάς τοιαύτας μεταφράσεις.

0 ΕΝ Κ&ΣΤΑΝΤΙΝΌΥΠΟΛΕΙ

ΘΡΙΚΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΙΙΑΪΔΕΥΤΙΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Τά έν Φιλιππουπόλει Ζαρίφεια διύχσκχλεϊα, συν- 
τονως κπο ετών εργαζόμενα, παρεχουσι κατ έτος
ψηλαφητά τεκμήρια τής εργασίας αύτών τούς άπο- 
λυομένου; διδασκάλους καί διδχσκαλίσσας. "Ο,τι δ’ 
έξαίρει ιδίως τήν καρποφορίαν τών Ζαριφείων κκί 
εύφραίνει τήν μεγχλόθυμον τού ίδρυτού κχρδίχν είναι 
δτι πάντες οί έν τοίς διδκσκαλείοις τούτοις μορφω- 
θέντες μέχρι τούδε διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι 
άνεγ'ωρισμένως εύδοκιμούσιν έν τή έργασίκ αύτών, 
διακρινόμενοι καί περιζήτητοι ύπό τών κοινοτήτων
όντες.

‘Υπαρχόντων άρα ήμίν τών πρκγμ,άτων δέν ύφί- 
σταται άν/.γκη λόγων, δπως προτρέψωμεν τάς κοι
νότητας καί τά φιλεκπαιδευτικά σωματεία ν’ άπο- 
στείλωσιν υποτρόφους δ,τι πλείστους είς τά εκπαιδευ
τήρια ταύτκ διά κζτκβολής έλαχίστου ποσού 20 
λιρών έτησίως, δι’ ών πρός τή τροφή καί τή λοιπή 
διαίτ·/) παρέχεται δικπλασις τού ήθους αληθής καί 
διδασκαλικόν έπάγ^ρελμκ έπίζηλον.

Άλλά τά Ζαρίφεια παρέχουσι καί έτερον σπου- 
δαιότατον πλεονέκτημα. Κατηρτισμένα είς τέλειον 
Γυμνάσιον κατά τά προγράματα τών έν Έλλάδι τοι
ούτων, δέχονται κχί πζντας τούς νέους έκείνους, οι- 
τινες μηδόλως είς διδασκαλικόν επάγγελμα άποβλέ- 
ποντες καί απηλλαγμένοι διά τούτο τιόν ειδικών μα
θημάτων τής γυμνασιακής έφίενται παιδεύσεως. Ούδ’ 
ύπάρχει αμφιβολία, δτι διά πλείστους λόγους οί γο
νείς όφείλουσι κατά προτίμησιν νά πέμπωσι τά τέκνα 
αύτών είς τό έν Φιλ-ππουπόλει Ζαρίφειον Γυμνάσιον, 
άφού αντί 2 5 μόνον λιρών άμειβουσών τήν τε έν τφ 
Ζκριφείω συσσιτίω δίαιταν καί διδασκαλίαν, παρέ- 
χουσι τοίς εαυτών τέκνοις πλήρη τήν γυμνασιακήν 
παίδευσιν, χωρίς νά έκθέτωσιν αύτά είς τούς ηθικούς 
τών μεγάλων πόλεων κινδύνους, τούς οποίους έν Φι- 
λιππουπόλει άπομακρύνουσιν ού μόνον ή διαρκής 
τών διδασκάλων έπίβλεψις καί ή μετ’ αύτών συμβίω- 
σις έν τε τώ συσσιτίω καί έκτος, αλλά καί ή περί 
δλα έποπτεία τής έκεί έπιτροπείας τών ιδρυμάτων 
τούτων.

Έν Κω?σ αντ·.ν οπόλει, 2 αυρύττοι» I 883.

*U άντιπρόεδρος
I. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Ό γεν. γρχαματίύς
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓ1ΩΤΗΣ.

Οι πόροι τού ανθρωπίνου σώματος.

‘Υπολογιζόμενης τής επιφάνειας τού άνθρωπίνου 
σώματος είς 16 πόδχς τετραγωνικούς, εύρίσκεται δτι 
τούτο έχει 2,304,0> 0 πόρους, δι’ ών γίνεται, ώς 
γνωστόν, ή άΛηλος διαπνοή.
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ΖΤΟΙΈΞΣΤΣ.

ΙΙΟΘΟΙ.
Τώ ρώδον πρώς τήν χρυσχλλίδχ.

Ώς πνοή παρευθύς 
ΈΛαφρά μή άρθής

Πρός τερπνήν 
Εναέριον πτήσιν · 
Ά.Ι.Ια μεϊνρν βραχύ 
Νά θαυμάσω, ψυχή, 

Τήν στιΛπνήν 
Κ’ αίθερίαν σου φύσιν.

Ποιον χνοΰν έχΛεκτόν, 
Τεχνηέντως στικτόν

Ώς στοΛής 
Ένεδύθης μανδύαν I 
Ποιαν τόσων με.Ιών, 
Κεραιών άπαΛών , 

ΧρυσαΛΛίς, 
Ενασκείς εΰκαμφίαν !

ΆΛΛ’ ιδίως ορών 
Τών χρυσών σου πτερών 

Τ εθηπός
Το θεόσδοτον γέρας, 
’Απορώ άσινή 
Η αβρά μηχανή

Αύτη πώς 
Σ’ άνυψοί εις αιθέρας.

Μετά θάμβους ποΛΛοΰ 
ΠΛήρους πόθου δειΛοΰ

Τών πτερών 
Πρό μικρού ώρεγόμην, 
"Οτε παίζουσα σύ, 
Ώσπερ πνεύμα θρασύ, 

ΦιΛΛυρών 
'Τπερίπτασο κόμην.

Σύ ευδαίμων τρυφάς 
Εις χΛωράς κορυφάς 

Έν πνοαϊς
ΜυροβόΛων ζεφύρων, 
"Οπου φώς κυανών 
ΣεΛαγει ουρανών 

Έν σκιαΐς
Τήν αυγήν του μή φθεϊρον.

ΕύτραπέΛως εχει 
Ίπταμένη γΛυκύ

Έκμυζας 
Τών ερώτων τό μέ\ι· 
Και όρας μ’ οίκτιρμόν 
Τών ερώτων ήμών

Τάς πεζάς 
Ήδονάς και τά βέΛη.

Και ενώ νά πνιγώ
Κινδυνεύω εγώ

Έν ειρκτή 
Έκ θαΛΛών σκιαζόντων, 
Φαεινώς νοεράν 
Σοι παρέχει χαράν

'Π ακτή
’Αχανών οριζόντων.

Μόνον σέ, στίΛβον δν,
Ό θεός μ ή φθονών

Αιατί
Κατεστό.Ιισ’ όΛβία ;
'Ώ, νά ήμην ώς σύ !
Σε ζηΛεύω χρυσή, 

Πτερωτή
Τοϋ αιθέρας νυμφία.

*11 χρυσαλλί; πρός τήν £οδήν.

Ό κόσμος ε’υωδεί ί '
Ό θάΛΛων θάμνος ούτος
Χαρίτων είναι π.Ιοΰτος

Ή ποθητή ροδή.

’Ανέπαφος ανθών
'Αβρά στεφάνη Λάμπει· 
Πού πΛησιάζει κάμπη

Αι όρμου άκανθών ;

Σ’ έζήτουν πρό ποΛΛοΰ
Γ.Ιυχείας μέθης μύρον·
Πνοή δ’ έχθρών ζεφύρων

Μ’ έθ,έτρεπεν άΛΛοΰ.

Σέ εύρον νΰν, πηγή
Ευώδους αμβροσίας ι
Θυμήρους πανδαισίας

ΈΛπίς μέ οδηγεί.

Θά πιω τό ήδύ
Τό νηπενθές σου μέ.Ιι- 
Τόν καϋσον καταστέΛΛει

Τό νέκταρ σου ροδή.

'Ροφώσα και χυμόν 
Καί άρωμα έν δράσω, 
Ποθώ νά σνμδιώσω

Ώ άνθη, μεθ’ ύμών,

Έδώ ! τών ήόονών
Τό σμήνος δπου βρίθει 
Έν μέθη καί έν Λήθη

Καμάτων και πΛανών.

ΆΛΛά ή γή μ’ ωθεί·
Ο Ζέφυρος μέ σύρει 
Καί τήν χαράν μου φθείρει

Πριν ή έκπ.Ιηρωθή.

Και άχουσα οτροφάς 
Χορεύω άερίας, 
Θΰμα άστοργου βίας 

Ώς άτηκτος νιφάς.

ΤυφΛοΰμ' έντός φωτός 
Θαμβοϋντος τάς αισθήσεις · 
Είν’ ή ήώς ώς δύσις

Εμοι αρχή νυκτός.

Το στόμα μου διψει· 
’Ικμάδα κ’ έστω ίου ! 
ΆΛΛά πρός πΰρ ή, ίίου 
Ό άνεμος μ’ ύψοι.

'Ροδή άντί πτερών 
Τάς ρίζας σου άν είχον, 
Θά ήμην τών έμψύχων

Τό μά.ί.ίον τυχηρόν.

Έντος πυκνών κισσών 
Άκύμων θά έρρίζονν· 
Καί δΛην θά έμύζουν

Τήν δρόσον τών δασών.

’Αντέχεις εύσθενώς· 
Τάς ρίζας σου ζηΛεύω 
’Ιδού φυσά ! σα.Ιεύω, 
Άρπάζομ' άπηνώς '

•11 χόρη ^εμβάζουσα.

Ή κόμη μου άρά γε όντως 
Λρυσή, ώς γαΛήνιος πόντος 
Έν ώρφ αίθριων δυσμών, 
Κυμαίνει ψιΛή παντός κόσμου 
Αύτη δεχόμενη εύοσμου 
Ζεφύρου ήδύν ασπασμόν ;

Άρ’ έχω όμμάτων δυάδα 
Αιπ.Ιήν αίθερίαν Λαμπάδα, 
Γ.ίαυκήν ώς πεΛάγους νερόν, 
Καί βΛέμματα πΛήρη γαΛήνης 
Τοζεύοντα φέγγος σεΛήνης 
'Αγνόν καί βαθύ κ’ ί.Ιαρόν ;

Τό Θέ.Ιγον μου άρά γε στόμα 
Αιμάσσει ώς ρόδου τό χρώμα, 
Καί άρωμα πνέει γΛυκύ, 
Καί στί.ίβόυν τά νέα μου μή.Ια 
Ά6ρά ώς τοΰ ρόδου τά φύΛΛα 
Ό έρως έν οϊς κατοικεί ;

Αρχαίου άγάΛμαζος ρίνα, 
Καί χείρας Λεύκάς ώς τά κρίνα,

Και κύκνου αφρώδη Λαιμόν 
Άρ’ έχω, καί Λάμπαν τό στήθος 
Γ.Ιυπτόν, ώς άΛάβαστρος Λίθος, 
ΚαΛύπτον πεΛείας παΛμόν;

ΑύΛει τής φωνής μου ό τόνος 
Ώς θεία μοΛπή άηδόνος 
ΨαΛΛούσης ωδήν Λιγυράν ; 
Ό γέΛως μου άρά γε κρείττων 
Φαιδράς μουσικής τών χαρίτων 
Παρέχει κ’ είς βράχους χαράν ;

1

Κυπάρισσος ώσπερ δονοΰμαι ; 
Καί φαίνομαι δταν κινούμαι

Ό «ιοιητής μονολογων.

Αρ όντως είδον πρόσωπον πρός πρόσωπον 
Τοΰ θείου κάΛΛους τήν αρχέτυπον μορφήν ; 
ΓΛυχύ άπέπνει φώς γαΛήνης ίΛαράς 
ΠΛηροΰν, δροσίζον πάσαν πέριθ, έκτασιν, 
Είσδύον είς κρυφίους καρδιών μυχούς, 
Πραύνον πάθη καί θερμάς όρμάς ιβυχοιν, 
Ώς αύρα πεΛαγία έαρος, χαράς 
’ΑνεκΛαΛήτου διεγείρον κύματα 
ΠαφΛάζοντα πρός ακοήν ένδόμυχον 
Ώς εί άγγέΛων ήχει γέΛως ήδιστος.
Ήν αϊγΛη φώς άπΛέτως άποΛάμπουσα 
ΣτιΛπνόν, ποτίζον αύχμηράν διάνοιαν, 
Τών μυστηρίων πάντων τάς πυκνάς πτυχάς 
Αιαφανείς ποιούν, καί νοητήν αύτήν 
Τών όντων τήν ούσίαν, καί τήν άγνοιαν 
Σκεδάζον, ώς άτμίδα δρόσου ή.Ιιος.
Πρό τοΰ νοός ήν αίΑριον καί διαυγές 
Το παν, καί νέφος ή σκιά ην ούδαμοΰ. 
Ιδού τό είδος ! τό δέ ϊιθος όσιον, 
Πηγή άνεήαντ.Ιήτων πόθων 'ιερών, 
'Αγνών, άσπίΛων ώς νιφάς χειμερινή, 
Σύν τή συΛΛήψει πΛηρουμένων αυθωρεί 
Έν προσευχής έκστάσει σιγηΛής, καθ' ήν 
Έγώ καί βΰ είς δΛον συνεχέοντο 
"Εν, ον ποθούν τε άμα καί ποθούμενον. 
Τυχή μου, ποΰ καί πότ’ έγεύσω ήδονής 
δίακάρων άνεκφράστου, ή άΛΛοφρονείς ; 
Είπέ ! ώς Λέγουν ήσο κάτοικος Έδέμ, 
"Η φροΰδον όναρ ήν καί έκστασις φρενών 
Ή όι[ης, ής τό κάΛΛος σ’ ηΰφρανέ ποτέ ;

δίακροί παρήΛθον χρόνοι φαίνετ’ έκτοτε' 
Ή μνήμη όμως έν έμοί εϊσέτι ζή.
Αεσμίαν σύρει τήν ^τυχήν μου ίμερος 
Πρός πόθους ανέφικτους ώς πρός φάσματα, 
Έκτος ζητοΰντος έμαυτοΰ τό τέΛειον. 
ΆπέδΛειβα πρός φώς αστέρων 'ιΛαρών,

Πρός κυανάς έκτάσεις πόντου αχανούς, 
Πρός κορυφάς όρέων χιονοσκεπείς, 
Πρός χ.Ιοερά πεδία βρίθοντα ανθών, 
Πρός όφθαΛμών με.ϊάνων και γΛαυκών ριπάς, 
Πρός έργα τέχνης ποΛΛαπΛώς άμίμητα, 
Πρός νοϋν κ'έζόχους πράζεις εκΛεκτών άνδρών, 
Πρός δ,τ’ ή γή παράγει μέγα καί καΛόν. . . 
ΆΛΛ' ούδαμοΰ εύρέθη δρόσος "ικανή 
Τό Λυμαινόμενόνμε ν’ άποσδέση πΰρ, 
Ό πόθος μένει πόθος μή πΛηρούμενος. 
Άχ! βρύει άΛΛοτ’ άΰπνος πηγή, αύτόν 
Νά σβέση δυναμένη, πόρρω γής· διο 
ΓαΛήνης χώραν μάτην έπ' αυτής ζητών 
ΠΛανώμαι πάσχων ώς οίκτρός άπόδν)μ.ος·

•Ο νοΰς διαλογιζώμενος- ♦
Έχει καΛώς ! Εύφυώς διεμοίρασ’ ή φύσις τά δώρα, 

Ώστε εις έκαστον δν στέρησις πόθον γεννφ.
ΈΛκονται θάμβους μεστά ώς έν μέθη πρός άΛΛηΛα 

πάντα.
Τοΰτο Λατρεύει έρών άΛΛου ποθοΰντος αύτό.

Ουτω π.Ιηροΰντ’ έν τώ κόσμω σκοποί μυστικοί καί 
μεγάΛοι, 

' ίΐν τούς άρρηκτους δεσμούς νΰν διορΐσν εντρυφά, 
δΐένων άνάΛγητος μόνος αύτός έν τρυφή ύπερτάτη, 

Μόνος αύτός ήρεμών, μόνος αύτός μη ποθών.— 
"Ομως όπόταν τό Θέ.Ιγον προσέΛκητ’ ασκόπως,Α) 

μαΛΛον 
Φέρη βεβαίαν φθοράν, δπως ή φΛόθ τή ψυχή, 

"Ομως όπόταν χίμαιρας ό πόθος διώκων ματαίας
Κήρινα τείνη πτερά, άρμα έΛαύνη πυρός 

"Ικαρος ώς ή Φαέθων, τρυφής κ’ ηρεμίας στερήται , 
Τότε, καί πάσγων ό νούς νούς νά μή ήτο ποθεί.

Απόδημός ■

Ώς νύμφη πηγής ραδινή ; 4 
Καί αϊρουσα βήμα έν χρόνω 
Τό σώμά μου άράγ’ ΰψόνω 
Άιβόφως ώς πέρδις πτηνή ;—-

ιφιΛάρεσκος δέν είμαι ώς άΛΛοι 
Καί δμως αμίμητα κάΛΛη 
Έμέ νά στοΛίζουν ποθώ.
Καί τρέμω μ’ άφέΛειαν μήπως
—Θά ήτο απαίσιος κτύπος— 
Γυμνή καΛΛονής εύρεθώ.

Ναί, τρέμω τά άπειρα δσα 
ΛαΛεϊ ή μεΛίρρους του γ.Ιώσσα

Τό κάΛΛος μου δταν ύμνή, 
δΐή ήναι ψιΛή κοΛαχεία 
Παγίς καρδιών όΛιθρία 
Στοργής καί αγάπης γυμνή.

Καί τότε— ώ ! φρίκη υπάτη.— 
Οί τόσοι του δρχοι απάτη 
Ό έρως του ιβεύδους πηγή. 
Έμέ δέ τό εύπιστον θΰμα 
"Ας κΛείση είς άχαρι μνήμα 
Ή τέρατα τρέφουσα γή.
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Επιστολή περιπλανωμένη έπ’. ένζεχ έτη

Είς τό ταχυδρομείου τής ποωσσικής - ί\=.ω: *Γ.λ- 
βερφελδ έπεστρζφη έσχάτως επιστολή, ήτις έπι 9 
έτη άπεστέλλετο είς διάφορα μέρη της ύφηλίου πρός 
άνεύρεσιν τοϋ πρός δν άπευθύνετο. Έν τώ ταχυδρο
μείς) τούτω είχε κατατεθή τήν 3 ίουλίου 187 3 καϊ 
άπεστέλλετο είς Νικολχγέβσκην, έν Σιβηρία, προς 
τινα ναυτικόν, ύπό τοϋ πατρός του. "Ort ή επιστο
λή έτιθχσεν είς Νικολχγέβσκην, ό ναυτικός είχεν 
άπέλθει έκεϊθ-ν, ή δ’επιστολή έπεστρζφη είς Έλ- 
βερφελδ, άλλά μέχρις ου φθάστ) είς τήν πόλιν ταύτην 
παρήλθον τρία έτη. Ό πατήρ τοϋ ναυτικού, χάριν 
άστειότητος, ένέκλεισε τήν αύτή/ επιστολήν είς έτε
ρον φάκελλον καϊ τήν άπηύθυνε τή 10 Οκτωβρίου 
18~6 είς Χόγκ Κο’γκ, δπου εύρίσκετο τότε τό πλοΐον 
τοϋ υιού του, κχ: πάλιν 8= ότε ή επιστολή έφθασεν 
είς Σινικήν, ουτος είχεν άτέλθει έκεΐθεν. ΊΙ επιστο
λή άπεστζλη τότε ε’ς τόν νέον λιμένα, είς δν τό 
πλοΐον είχε κατευθυ/θή, άλλά καί πέλ.ν δίν ε/ρε 
τόν υιόν τού επιστολογράφου, πρός δ/ έ'ηαολούθουν 
νά τήν άπευθύνωσιν άπό λιμένας είς λιμένα, ριεχρις 
ού έπϊ τέλους έπεστρζφη α/)ις ε:ς τό πρωσσικόν 
ταχυδρομεΐον τής Έλβερφελδ. Τό μάλλον ά'ίοση 
μείωτον έν τω γεγονότι τούτω είνε ότι ή επιστολή 
έπϊ εννέα έτη περιπλανωμένη δέν άπωλέσθη .

Σιδηρόδρομος πλοιαγωγός

Ένεκαινίσθη εσχάτως ή κατασκευή σιδηροδρόμου, 
ου έργον έσται τό μετακομίζειν τά πλοία άπό τοΰ 
’Ατλαντικού ε’ς τόν Ειρηνικόν Ώςεχνΰν καί τζνζπζ- 
λιν 8ιχ τοϋ ισθμού τοϋ Τεχουαντεπέκ. Τόν σιδηρό
δρομον τοϋτον έπενόησεν ο Αμερικανός λοχαγός 
Eads, ή δ’ έγκαίνισις τής κατασκευής έγέ-.ετο τή 30 
’Απριλίου έν Μινεατίτλγ μετά πολλής επισημότητας. 
Ή σιδηροδρομική γραμμή θζ έχγι μήκος 150 μιλ- 
λίων, και θά έκτείνηται άπό τής Μινεχτίτλας, έπϊ 

τοϋ Μεξικανικοϋ κόλπου, μέχρι τής Σαλίνας Κρούζ, 
έπϊ τοϋ κόλπου τοϋ Τεχουαντεπέκ, έπϊ τή ύποθέσει 
πάντοτε ότι ό σιδηρόδρομος ούτος θ’ άποπερατωθή 
ποτέ, περί ού ύπάρχουσ; πολλαί άμφιβολίαι.

Άρ. 350.
Άρ 351.
Άρ. 352.
Άρ. 353.
Άρ. 354.

—Ό Ϊν8ι/.οΐ όρηι;. 
— Λεπτά.
—Αγχών.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ ΜΘ'. τείχει προβλημάτων.

ΑΙΝΙΓΜΑ. —Ή λέζις ρήμα. 
» 
» 
»

γρίφος. — Π»λλτ έπενόησεν ή 
δεάνοοα η άνδρωπονη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν ΕΑ-
ΑΡ. 355. — ΑΙΝΙΓΜΑ

Μέ έχεις είς τήν κλίνην σου εν γράμμα αν έκβχλης, 
Εις πόλιν πάλαι ένοοξνν εύθύς μέ μεταβάλλεις.

ΑΡ. 356. —ΕΤΕΡΟΝ.
Τό όνομά μου πάντοτε μέ θαυμασμόν προβίλλε ς· 
Άλλ’ εις μεγάλην ήπειρον εύθύς μέ μεταβάλλεις, 

Τά τρία άν έκβάλγ,ς.

ΑΡ. 357. - ΕΤΕΡΟΝ
Άνεφώνησα, ώ γίγχ, τ’ όνομά σου κχι σε ε:δχ
Έ/οντα θεάν ς* τήν κάραν, εί; τούς πόδχςσου δέ κλε'δχ.

ΑΡ 358.—ΕΤΕΡΟΝ.
Φίιιν έχω ύγρχν καί κινοΰμχι ’ς τχ υψη.
Τέλμα γίνομ’ εύθ/ς, τό μισόν μου άν λεί^η.

Έν Ίσία-ηΛίω. Π Μ

ΑΡ. 350.— ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ
Ζητείται ή σημασία των επόμενων Λέξεων :
Ού ού | έν τω | συγγράμ,μχτι περιοόικφ \ πνευματικός 
άρλΊΡί *Ρώμηι|.

Έν Βατόνμ.ί<ύ, Μαρ. Π.

ΑΡ, 360. -ΚΤΒΟΑΕΞΟΝ 
Γ . .

Έν Βατονμίω Μαρ. Π.

KA Κ Α

ΚΑ
ΑΡ 3GI — ΓΡΙΦΟΣ
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